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េមេរៀនទ ី១ 
 

េមេរៀនទ ី១ - ែផនកទ ី១ 
េសចក្តែីណនៈំ 
េនក នងុ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្តមិនិសវូមននយិយេ្រច ើនអពំ ី អ ុី ក់ ជកនូ្របសុរបស់េ ក អ្រប  ំ នងិ 
េ ក្រសី ៉ ប៉នុម នេនះេទ! អ ្វែីដលេយើងបនសកិ អពំជីវីតរបស់អ ុី ក គ ឺ មរយៈករេប ើកសំែដង 
េនក នងុ ច់េរឿងអពំ្ីរកមុ្រគ ួ រគត់មនគ ឺ េរេបកជភរយិរបស់គត់ នងិ កនូ្របសុទងំពរីបស់គត់ 
យ៉កបុ នងិ េអ វែតប៉េុ ្ណ ះ។ អ ុី ក់ គជឺកនូ្របសុៃនេសចក ្តសីនយ នងិ ជអ នក្រតវូទទលួ្រគង មរតក
ៃនសម ពន័ ធេម្រតែីដលបនចងេឡើងេ យ្រពះជមច ស់ជមយួនងឹេ ក អ្រប ។ំ ដចូេយើងបនសកិ រចួ 
កន ្លងមកេនភគេទឍ ៣ “េសចក ្តសីនយរបស់្រពះជមច ស់ ្រពះពររបស់េយើង” អពំសីម ពន័ ធេម្រតែីដលមន 
េពញេ យេសចក ្ត្ីរស ញ់ឥតលកខណ័្ឌ របស់្រពះជមច ស់ ្រពមទងំេសចក ្តសីនយអពំ ី ទកឹដ ី ្រទពយសមបត ្ត ិ
នងិ កនូេច ប៉ែុន ្តេ ក អ្រប  ំនងិ េ ក្រសី ៉ ពកួគត់ទងំពរីនក់គម នកនូនងឹេគេ ះ េហើយពកួ 
គត់ជមនសុ រស់េនេល ើទកឹដៃីន សនដ៍ៃទេទៀតផង។ ្រពះជមច ស់បនមន្រពះបន ទលូ្របប់េទេ ក 
អ្រប  ំថគត់បនក្លយេទជឪពកុៃនជត ិ សនម៍យួេ យធ។ំ េសចក ្តសីងឃឹមរបស់គត់គមឺនេទេល ើ 
្រពះជមច ស់ទងំ្រសងុ គត់េជឿជក់ថអ ្វែីដល្រពះជមច ស់្រទង់បនសនយ គ្ឺរបកដជនងឹបនសេ្រមច។ 
 

ករសកិ ្រពះគម ពរីនវូចណំងេជ ើងក នងុភគ “េសចក ្តសីនយររបស់្រពះជមច ស់ ្រពះពររបស់េយើង” គ្ឺរតវូបន 
បញចប់្រតមឹមរណៈភពរបស់េ ក អ្រប  ំ (េ កបុបត ្ត ិ ២៥)។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ គេឺនេពល 
ែដលេ ក អ្រប  ំបន ្ល ប់េទគត់មនបណំងចង់រកនរមីន ក់មកេធ ្វើ្របពន ធរបស់អ ុី ក់។ េនក នងុ្រពះ 
គម ពរីេ កបុបត ្ត ិ២៤ នងឹ្របប់ឲយបនដងឹថេត ើនង េរេបក ្រតវូបនេ្រជ ើសេរ ើសយ៉ងដចូេម ្តច។ េនជពំកូ 
ដបំងូេគគ្ឺរតវូបនចប់េផ ្តើមេ យករសន ទនរ ងេ ក អ្រប  ំ នងិ អ នកបេ្រម ើរបស់គត់ ប៉ែុន ្តេនក នងុ 
្រពះគម ពរីមនិបន្របប់េយើងថអ នកបេ្រម ើរបូេនះមនេឈម ះអ ្វេីនះេទ ្រគន់ែតបនដងឹថគត់គជឺបរុសមន ក់ 
ែដលបេ្រម ើេនក នងុ្រគ ួ ររបស់េ ក អ្រប បំ ៉េុ ្ណ ះ។  
 

សមូរលំងឹេឡ ើងវញិបន ្តចិសនិមនុនងឹេយើងបន ្តេទមខុេទៀត! ក នងុខណៈេពលេ កអ នកកពំងុសកិ េមេរៀន 
េនះ នងិ េមេរៀនខងមខុៗេទៀតេ កអ នក្រតវូនកឹចអំពំសំីនរួបផំសុគនំតិទងំ ៣ សនិ។ សំនរួសថួៈ ១. េត ើ 
អ ្វេីទជអង គេហតេុនក នងុ ច់េរឿងេនះ? ២. េត ើអ ្វេីទជេសចក ្តពីតិបស់្រពះជមច ស់ នងិ េសចក ្តពីតិរបស់ 
មនសុ ? ៣. េត ើមនអ ្វខី ្លះជចណុំចសំខន់ក នងុេរឿងែដល្រតវូយកេទអនវុត ្តស្រមប់ជវីតិរស់េន្របចៃំថ ង? 
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កិចចករៈ 
ចរូេយើងចប់េផ ្តើមេ យករសេង កតេម ើលអពំអី ្វែីដល ច់បន្របប់េយើងៈ 
 េនក នងុខ ១ ឯអ្័រប គំត់ចស់ ស់េហើយ “មន យែុវង” េហើយ្រពះេយហូ ៉្រទង់បន្របទន

ពរដលគ់ត់ក នងុ្រគប់ករទងំអស់។ េយើងបនដងឹថគត់មន យ ុ ១៣៧ ឆន េំនេពលភរយិរបស់ 
គត់ទទលួមរណៈភព េហើយគត់ក៏ ្ល ប់េនេពលគត់មន យ ុ ១៧៥ ឆន ។ំ ចរូេយើងេម ើលេទ 
្រតង់េ កបុបត ្ត ិ២៤:៣៥ េហើយកត់្រ អពំអី ្វបីនបង្ហ ញថ្រពះជមច ស់បន្របទនពរដលគ់ត់។  
             
              

 េនក នងុខ ២-៤ េ កអ្រប  ំ បនេ អ នកបេ្រម ើរបស់គត់ឲយជបួ េត ើេនេពលេនះគត់បន 
្របប់ឲយអ នកបេ្រម ើរបស់គត់េធ ្វើអ ្វ?ី         
              
េត ើេ ក អ្រប  ំបនឲយអ នកបេ្រម ើសបថដចូេម ្តច?       
             
              

 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
េ កអ នក្រតវូែតសរួសំនរួមយួថៈ េហតអុ ្វបីនជេ ក អ្រប ទំកុជេរឿងសំខន់ក នងុករែដលមនិកនូ 
្របសុរបស់េទយក្របពន ធជ សនក៍ ន? េត ើ សនក៍ នគជឺនរ ? េត ើេយើងបនដងឹអ ្វខី ្លះអពំ ី
ពកួេគ? េដ ើមបី្រ វ្រជវ រេឡ ើងវញិ េដ ើមបីឲយបនដងឹថពកួេគគជឺនរ  េយើង្រតវូេម ើលេទេល ើខ 
េយងែដលបន្របប់េយើងេនក នងុខ ៣ គជឺករេរៀប ប់អពំ ី សនក៍ ន។ េត ើខេយងបននយិយ ដចូ 
េម ្តចខ ្លះ?             
              
រលំកឹកលពេីយើងសកិ េនក នងុ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ ១០:១៥-១៩ គជឺពជូពង ែខ េ ហតិកនូ្របសុ 
របស់េ ក ណូេអ េឈម ះ  ំេហើយពជូព ែខ ្រស យរបស់  ំគ្ឺរតវូបនជប់ប ្ត រ េ្រពះេរឿង 
បនេមើលេករ ្តិ៍ខមសរបស់ឪពកុ (េ កបុបត ្ត ិ ៩:២៥-២៧) ដេូច នះេហើយ េនក នងុខ ៤ បន្របប់ឲយដងឹថ 
អ នកបេ្រម ើេ ក អ្រប  ំនងឹ្រតវូេទទ ី ?         
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េយើងក្៏រតវូែតដងឹនវូចណុំចយ៉ងសំខន់បផំតុមយួេទៀតែដរ! ្រពះជមច ស់បនចងសម ពន័ ធេម្រតៃីនេសចក ្ត ី
សនយជមយួនងឹេ ក អ្រប !ំ ពជូពង ៃនែខ េ ហតិែដលបនេក ើតមកព ីសមឹ តមក អ្រប  ំេហើយ 
កប៏ន ្តមកដល ់អ ុី ក់។ សម ពន័ ធេម្រតដី ៏ ងំេនអស់កលប្រតវូបនបញជ ក់យ៉ងម ្តងេទៀតជមយួ អ្រប  ំនងិ 
ពជូពង ្រគប់ជនំន់ែដលេក ើតេ្រកយៗមកេទៀត (េ កបុបត ្ត ិ ១៧) ។ េនះគជឺករសេ្រមចចតិមយួ ម 
ែបប សនរបស់េ ក អ្រប  ំ គមឺនិគត់មនិអនញុញ ត ្តឲិយ អ ុី ក់ ជកនូេទយកកនូ្រសៃីនែខ  
េ ហតិែដលមនជប់ប ្ត រមកេធ ្វើជ្របពន ធ ឬ ជ្រសែីដលមនិបនជប់េនក នងុសម ពន័ ធេម្រតៃីន្រពះ 
េហតដុចូេនះេហើយេទ ើបបនជេ ក អ្រប  ំបងគ ប់ឲយអ នកបេ្រម ើរបស់គត់េទរកនរេីនឯ្រសកុកេំណើត 
របស់គត់គ ឺ ្រសកុ ៉ន េដ ើមបីមកេធ ្វើជ្របពន ធរបស់អ ុី ក់វញិ។ អ នកបេ្រម ើរបស់េ ក អ្រប  ំបន 
េធ ្វើ មបងគ ប់ កេ៏ធ ្វើដេំណើរេទដល្់រសកុ ៉ន គត់បនេសុើបសរួ មរយៈ ច់ញញ ត ្តរិបស់គត់អពំកីរ 
ែដលមច ស់របស់គត់បនបងគ ប់មក។ េនជនំន់េនះ េទះបជីកនូ្រស ីឬ កនូ្របសុក ្ត ីគ្ឺរតវូបនឪពកុម្តយ 
ជអ នកេរៀបចផំ ំផ គុឲំយ េនះេប ើ ម្របៃពណីៃនវបបធមរ៌បស់ពកួេគនសមយ័េនះ។ 
 

េមេរៀនទ ី១ - ែផនកទ ី២ 
មកដល្់រតមឹេនះេយើង្របែហលជបនដងឹអពំកីរទទលួខសុ្រតវូយ៉ងធ ងន់ធ ងររបស់អ នកបេ្រម ើេហើយ! ជករ 
ពតិមនិនងឹេយើង្រពមេពលពកយសមបថក នងុេរឿងអ ្វមីយួ េនះេយើង្រតវូមនករពភិក គនជមនុសនិ។ 
 

លំ ត់បន្តៈ 
 េនក នងុខ ៥-៦ េត ើអ នកបេ្រម ើរបស់េ ក អ្រប បំនសរួសំនរួដចូេម ្តច (ខ៥)?    

              
េហើយេត ើេ ក អ្រប  ំបនេឆ ្លើយតបវញិយ៉ងដចូេម ្តច?      
              

 េនក នងុខ ៧ េត ើេ ក អ្រប  ំមនេហតផុលយ៉ងដចូេម ្តច? ចរូរលំកឹ រេឡ ើងវញិេនក នងុ្រពះ 
គម ពរីេ កបុបត ្ត ិ១២:១-៣          
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េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
្រពះជមច ស់បន្រ ស់េ ក អ្រប  ំ ឲយចកេចញព្ីរសកុ ៉ន រចួ្រទង់បននគំត់េទកន់ទកឹដៃីន 
្រសកុក ន។ េនេពល្រពះជមច ស់បន្រ ស់េ គត់េចញព្ីរសកុ ៉ន េនះ្រទង់បនសនយនងឹគត់ 
នងិ កនូេច្រគប់ជនំន់េ្រកយៗគត់ថ នងឹ្របទន ទកឹដ ី្រទពយសមបត ្តយិ៉ងសំបរូសបបយដលព់កួេគ។ ជ 
ករពតិជកែស្តង្រពះជមច ស់្រទង់បនេធ ្វើសេ្រមច មអ ្វីៗ ្រគប់យ៉ងែដល្រទង់បនសនយ គ្ឺរទង់បន្របទន 
អចលន្រទពយ (ទកឹដ)ី កនូេច (ពជូពង ជនំន់េ្រកយ) ្រទពយសមបត ្ត ិ(សំបរូសបបយ) យ៉ងេនះែមន។  
 

លះុមកដល្់រតមឹេនះេ ក អ្រប បំនបងគ ប់េទអ នកបេ្រម ើរបស់គត់ គដឺចូគន េទនងឹអ ្វែីដល្រពះជមច ស់ 
បនបងគ ប់មកគត់ឲយចកេចញពទីកឹដៃីន្រសកុ ៉ន ែដរ។ ប៉ែុន ្ត េពលេ ក អ្រប  ំ ្រតវូបន្រពះជ 
មច ស់្រ ស់េ ឲយចកេចញពទីកឹដ្ីរសកុកេំណើតេនះ កនូ្របសុរបស់គត់មនិទន់ជប់ក នងុសម ពន័ ធេម្រតេីន 
េឡ ើយេទ គគឺត់្រតវូបន្រពះបងគ ប់ឲយរបូគត់ នងិ ្រកមុ្រគ ួ រចកេចញពទីកឹដចីស់ េ យត្រមវូឲយគត់ 
េធ ្វើដេំណើរេទកន់ទកឹដថី មមីយួេទៀត។ របូគត់ផទ ល ់ នងិ ពកួ្រគ ួ រ ្រតវូបនទទលួេសចក ្តសីនយៃនសម ពន័ ធ 
េម្រតថី មពី្ីរពះ ជមច ស់ េហើយ្រទង់នងឹេ ច ំ សំម ពន័ ធេម្រតេីនះេទៀតេ តនងឹ្រតវូ ងំេនរហតូអស់កលប 
ជនចិ ចេទៀតផង។ េប ើនយិយឲយងយ ្ត ប់គថឺ គត់្រតវូបន្រពះជមច ស់្រ ស់ឲយចកេចញ េដ ើមបីេធ ្វើ 
ដេំណើរេទរកេ កបុបត ្ត ិ(េដ ើមកេំណើតៃនអ ្វ្ីរគប់យ៉ង) ថ មមីយួេទៀត។ 
 

មកដល្់រតង់ចណុំចេនះ នងឹមនបញ្ហ មយួចនំនួផសុេចញក នងុគនំតិ។ េយើងនងឹបនេល ើកយកបញ្ហ ទងំអស់ 
េនះមកបក្រ យឲយបនលអំតិេនះេទ ប៉ែុន ្ត េយើងនងឹចប់េផ ្តើមេ យេ្រប ើករ្រសេមើ្រសៃមក នងុខណៈ 
េពលែដលេ កអ នកកពំងុែតគតិពចិរ អពំបីញ្ហ េនះ។ 

 េត ើេ កអ នកគតិថេ ក អ្រប  ំ បន្រប្រពតឹ ្តចិេំពះកនូ្របសុរបស់គត់ដចូជ ម ក ្រតបន 
្រប្រពតឹ ្តចិេំពះក ្រតែដល្រតវូ្រគង ជយែដរឬេទ? េ ក អ្រប  ំ ធ្ល ប់មនបទពេិ ធនអ៍ពំ ី
សកម មភពរបស់្រពះជមច ស់េនក នងុជវីតិរបស់គត់ផទល។់ ្រពះជមច ស់បន្របទនពរដលគ់ត់នវូអ ្វីៗ  
្រគប់ែបបយ៉ងមក មរយៈ អ ុី ក់ គចឺប់ ងំពកីេំណើតមក េហើយបន ្តេទដលក់ររមួដេំណើរេទ 
កន់ភ ន ំ ម៉រូយ៉ី ែដលជទកីែន ្លង្រតវូថ្វយយញញបជូ។ េ ក អ្រប  ំបនដងឹថ ្រពះហសថរបស់ 
្រពះជមច ស់ែតមយួដែដលេនះនងឹ មែថរក ករពរ នងិ ្របទនដលក់នូ្របសុរបស់គត់ជក់ជ
មនិខន។ លះុដល ់ េពលគត់មនវយ័កន់ែតចស់េទ ែតគត់េនែតជក់េល ើ្រពះជមច ស់ថ្រទង់
្របកដជនងឹេរៀបចគំរូ្រសករស្រមប់កនូ្របសុរបស់គត់ជមនិខនេឡើយ។ គ្ឺរពះជមច ស់ដែដល 
េនះេហើយែដលបនសនយថនងឹ “ចត់េទវ ្ត របស់្រទង់       
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(េ កបុបត ្ត ិ២៤:៧) េប ើសនិជគម ន្រស្តី មន ក់មនចន ទៈក នងុករវលិ្រតឡប់មកវញិជមយួនងឹ អ នក 
បេ្រម ើរបស់គត់ ដេូច នះ េទ ើបអ នកបេំ្រប ើរបូេនះបនរចួពសីមបថរបស់ពកួេគវញិ។ 

 េនមនករពចិរ មយួេផ ងេទៀត! ក នងុនមជសមជកិៃន្រគ ួ ររបស់េ ក អ្រប  ំេប ើពតិ
ដេូច នះមននយ័ថ អ នកបេ្រម ើមន ក់ក្៏រតវូបនទទលួពធិកីត់ែសបករចួេហើយជមនិខន អញចងឹគត់ក៏
មនចែំណកេនក នងុសម ពន័ ធេម្រតែីដលចងេឡើងេ យ្រពះជមច ស់ផងែដរ ដចូបន្របប់េយើងេនក នងុ 
េ កបុបត ្ត ិ ១៧ ្រ ប់។ េ យ រែតគត់បនទទលួ្រពះគណុមកព្ីរពះជមច ស់ មរយៈេ ក 
អ្រប  ំ ដេូច នះគ្ឺរតវូបន្រតឡប់ដចូជមច ស់របស់គត់ ដចូេនះេហើយគត់កន៏ងឹមនបទពេិ ធន ៍
ធ្ល ប់បនទទលួករករពរព្ីរពះជមច ស់ដចូែដលេ ក អ្រប បំនទទលួពមីនុមកែដរ។ អ នក 
បេ្រម ើបនដងឹអពំកីរេនះេ យ រេ ក អ្រប បំនបញជ ក់្របប់្រគប់ៗគន ែបបេនះ អ នកបេ្រម ើ 
កប៏ន្រជបេទៀតថ អ ុី ក់ កម៏នចែំណកេនក នងុសម ពន័ ធេម្រតៃីនេសចក ្តសីនយរបស់្រពះជមច ស់ផង 
ែដរ។ នយិយជរមួេទគថឺ ្រពះជមច ស់បនគង់េនជមយួនងឹេ ក អ្រប  ំ េហើយេ យ រ 
េ ក អ្រប ្ំរពះជមច ស់បនេ ម ះ្រតង់នងឹគត់ េទះបជីយ៉ងេនះកព៏តិែមន ែតអ នកបេ្រម ើរបូ 
េនះេនែត្រពមេពលពកយសបថជមយួមច ស់របស់គត់ចេំពះបញ្ហ េនះដែដល (ខ៩)។ ចរូកត់្រ  
នវូអ ្វែីដលជគនំតិរបស់េ កអ នក         
             
             
              

 

េមេរៀនទ ី១ - ែផនកទ ី៣ 
េសចក្តែីណនៈំ 
បវេនះកយ៏កអដូ ្ឋ១០ពហី្វូងអដូ ្ឋរបស់េច ្វ យខ ្លនួេចញេទពេី្រពះ្រទពយសមបត ្តទិងំប ៉នុម នរបស់េច ្វ យ
គត់ កេ៏នេ្រកមអំ ចគត់ទងំអស់ គត់េ្រកកេឡើងេទឯ្រសកុេអ ើ ៉មែដលេនក ្ត លទេន ្លទងំ ២ គ ឺ
ដលទ់្ីរកងុរបស់ ឃរ។ េប ើេ កអ នកគជឺអ នកេ្រជ ើសេរ ើសវញិ េម ្លះសមេ កអ នកេ្រជ ើសេរ ើសេទកន់ 
េអ ើ ៉ម គមឺនេនេល ើែផនទដីបំងូេគបង ្អស់ៃន្រពះគម ពរីរបស់េ កអ នក។ ែតតបំន់្របែហលជគម នេនេល ើ 
ែផនទេីឡ ើយ េប ើដេូច នះ ចរូែស្វងរក្រសកុម ៉ ូ ប់ រចួឆ ្លងកត់េទទសិខងេជ ើង្រតង់ភ ន ំ គ្ឺរបែហលជសថតិេន 
ម ្តុតំបំន់េនះេប ើ មករសន និ ្ឋ ន (េអ ើ ៉មមនទ ី ងំសថតិេនខងខងេជ ើងៃន្របេទស ម ុសីបូ ៉ ូ ម)ី។ 
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លំ ត់បន្តៈ 
 េ ក អ្រប បំន្របគលស់ត ្វអដូ ្ឋ ១០ កបល នងិ ្រទពយសមបត ្តមិយួចនំនួេទៀតេទអ នកបេ្រម ើ 

របស់គត់ក នងុករេធ ្វើដេំណើរ។ អ នកបេ្រម ើកប៏នមកដល ់ េអ ើ ៉ម េ យជះិសត ្វអដូ ្ឋរបស់គត់យ៉ង 
្របេសើរ។ េវ ែដលគត់បនេទដលេ់នះគជឺេពល ង ច ចជំេពល្រស្តីៗ េនតបំន់េនះចះុមកដង 
ទកឹយកេទេ្រប ើ្របស់។  

 េនក នងុខ ១២-១៤ ចរូសរេសរេសចក ្តអីធ ិ ្ឋ នរបស់គត់េទ មភ  តបំន់របស់េ កអ នកផទ ល ់
             
             
             
               
អ នកបេ្រម ើេនះបនអធ ិ ្ឋ នេទកន់្រពះជមច ស់ថ សមូឲយ្រពះអង គបង្ហ ញេសចក ្តសីបបុរស់្រទង់ដល ់
េ ក អ្រប  ំ េ យជយួសេ្រមច មេគលបណំងរបស់គត់។ េត ើអ នកបេ្រម ើេនះ ចដងឹព ី
សញញ ែដល្រពះជមច ស់បង្ហញថជ្រស្តរីបូ ្រតវូេទេធ ្វើជ្របពន ធរបស់អ ុី ក់?    
               

 េនក នងុខ ១៥ េនមនុេពលគត់បញចប់េសចក ្តអីធ ិ ្ឋ នរបស់គត់េត ើមនអ ្វេីក ើតេឡ ើង?   
               
េត ើេនក នងុខ ១៥ បន្របប់េយើងអ ្វខី ្លះអពំនីង េរេបក?       
             
               
េត ើនងមនទនំក់ទនំងដចូេម ្តចជមយួនងឹេ ក អ្រប ?ំ េត ើឪពកុរបស់នងគជឺនរ ?  
             
               
សមូេ កអ នក្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ១១:២៧-២៩, ២២:២៣ 

 េនក នងុខ ១៦ េត ើនងបនបរយិយយ៉ងដចូេម ្តច?       
               

 នងបនបេំពញក ្អមរបស់នងេនរដវូនទិឃរដវូ! រេំពចេនះអ នកបេ្រម ើរបស់េ ក អ្រប កំជ៍បួ 
នងយ៉ង្របញ៉ប់្របញ៉លេ់ដ ើមបីសុំទកឹពនីងបរេិភគ។ េនក នងុខជបន ្តបនទ ប់េទៀតបន្របប់េយើង 
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ថនងបនេធ ្វើអ ្វខី ្លះ។ អ ្វីៗ ្រគប់យ៉ងគ្ឺរតវូបនេក ើតេឡ ើង ដចូនងឹអ ្វគីត់បនអធ ិ ្ឋ នទលូសមូ្រពះជ 
មច ស់។ នងកប៏នជនូទកឹេទគត់ព ិ រ ែថមទងំសត ្វអដូ ្ឋរបស់គត់ទងំអស់ផកឹបនែឆ ្អតផង។ 
េនេពលែដលេ កអ នកសញជងឹគតិអពំេីរឿងេនះ ថ គជឺកររពំងឹទកុយ៉ងខ្ល ងំរបស់អ នកបេ្រម ើ! 
សត ្វអដូ ្ឋ ១០ កបល! ថេមច៉ ឲយ ផកឹទកឹរហតូដលព់កួ ែឆ ្អត? េត ើនង្រតវូេធ ្វើដេំណើរប ៉នុម ន 
្រតឡប់ននទិឃរដវូ ក នងុករមកដងទកឹេដ ើមបីយកេទបេំពញពងទេទរបស់នង? 

 េនក នងុខ ២១ ក់ដចូជបនបង្ហ ញឲយេយើងបនដងឹថ អ នកបេ្រម ើេនះមនិបនជយួអ ្វដីលន់ង 
បន ្តចិ េ ះ ផ ទយុេទវញិគត់េនឈរសម្លងឹមកនងយ៉ងជតិេទវញិ។    
             
               
េនក នងុខបនទ ប់េទៀត េយើងេឃើញថមនបរុសមន ក់ មនពក់មសេននងឹ្រចមះុ នងិ ែខ ៃដមស 
មកដល ់រចួអ នកបេ្រម ើេនះកេ៏ផ ្តើមសរួេទនង េរេបករ ថនងជនរ  េហើយរស់េនឯ  គត់ 
េនះក នងុេគលបណំងេដ ើមបីសុំកែន ្លង ន ក់េនបនមយួយប់េនឯផ ទះរបស់ឪពកុរបស់នង។ េត ើេន 
ក នងុខ ២៥ នងបនេឆ ្លើយតបេទអ នកបេ្រម ើវញិយ៉ងដចូេម ្តច?      
             
               
រេំពចេនះ េត ើអ នកបេ្រម ើបនេពលេទកន់នងវញិថដចូេម ្តចខ ្លះ?     
             
               
េត ើមនេហតផុលអ ្វបីនជគត់ថ្វយបង គ ំនងិ អរ្រពះគណុេទ្រពះជមច ស់ (ខ២៧)?  
១.              
២.               

 

េមេរៀនទ ី១ - ែផនកទ ី៤ 
េសចក្តបីេ្រងៀនៈ  
េនក នងុខ ៧ នងិខ ២៧ បនរលំកឹឲយេយើងដងឹអពំភីពេ ម ះ្រតង់របស់្រពះជមច ស់ចេំពះេសចក ្តសីនយ 
របស់្រទង់។ ្រទង់ែតងែតចងចជំនចិ ចនវូអ ្វែីដល្រទង់បនមន្រពះបន ទលូ េហើយ្រពះបន ទលូរបស់្រទង់េនះឯង 
គជឺេសចក ្តពីតិ។ េនភគ “ភពេ ម ះ្រតង់របស់្រពះជមច ស់ េសចក ្តសីងឃឹមរបស់េយើង” េយើងបនសកិ  
អពំដីេំណើរជវីតិរបស់េ ក អ្រប  ំនងិ អពំកីររង់ចេំសចក ្តសីនយរបស់្រពះបនសេ្រមច។ េយើង្រតវូែត 
មនករ្របងុ្របយ័ត ន ចេំពះភពេ ម ះ្រតង់របស់្រពះជមច ស់េទនងឹ្រពះបន ទលូរបស់្រទង់ គ ឺ មនិែមនែផ ្អក 
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េទេល ើកម មវធិរីបស់េយើងេនះេទ។ កររពំងឹទកុ នងិ ភពគម នករអត់ធ មត់របស់មនសុ េយើង េនះនឲំយខចូ
ដលក់រគតិ នងិ ក ្ត ី ទន ទងឹរង់ចរំបស់ខ ្លនួឯង។ ជញយដងឹមនសុ េយើងែតងែតកណំត់អត ថនយ័ៃនភពេ ម ះ 
្រតង់េទ មគនំតិ នងិ ករយលេ់ឃើញរបស់ខ ្លនួជជងទកុឲយ្រពះជមច ស់បេ្រងៀនេយើងថ មនអត ថនយ័ 
យ៉ងដចូេម ្តចេទវញិ។ ក នងុខណៈេពលេយើងកពំងុសកិ េដ ើមបីឲយ គ ល្់រពះជមច ស់ នងិ េដ ើមបីរកីលតូ ស់ 
ក នងុទនំក់ទនំងជមយួនងឹ្រទង់ េនះ្រទង់នងឹ្របទនឲយេយើងមនករយលដ់ងឹ នងិ ្របជញ  ែដល ចេធ ្វើឲយ 
ចយលន់វូភពេ ម ះ្រតង់ នងិ ករទកុចតិ ្តេល ើ្រទង់ ថ្រទង់យ៉ង ។ 

 

េនមនេរឿងមយួេទៀតែដលេយើង្រតវូែត្របងុ្របយ័ត នអពំ ី ករសនយរបស់េយើង គមឺនិែមនជេសចក ្តសីនយ
របស់្រពះជមច ស់េនះេទ េហើយេយើងកម៏និ ចនងឹត្រមវូឲយ្រទង់េគរពបន ទលូសនយរបស់្រទង់ចេំពះេយើង
េនះែដរ។ ្រពះអង គសនយេ យេ ម ះ្រតង់ គ្ឺរទង់បនេធ ្វើដេូចន ះែមន! ជនួកលខ ញុបំនសនយជមយួេក មងអពំ ី
េរឿងអ ្វមីយួ ប៉ែុន ្តមនកលៈេទសៈខ ្លះជ្រមញុេធ ្វើឲយខ ញុេំធ ្វើករេ្រជ ើសេរ ើសថេត ើខ ញុ្ំរតវូេធ ្វើ មករសនយ ឬ មនិ 
េធ ្វើ មករសនយជមយួេក មងមន ក់េនះ។ ជេរឿងៗ េ យ រនសិ ័យជមនសុ របស់េយើង បននឲំយ 
េយើង្របត ្តបិត ្តចិេំពះ្រពះជមច ស់ទកុដចូ្រតមឹែតជមនសុ ប៉េុ ្ណ ះ គថឺេត ើខ ញុ ំ ឬមយួក្៏រទង់ែដល្រតវូេ្រជ ើស 
េរ ើសយកភពេ ម ះ្រតង់ ឬមនិេ ម ះ្រតង់ចេំពះេសចក ្តសីនយេនះ។ មករជក់ែស្តង ភពេ ម ះ្រតង់គ ឺ
េពលពកយមយួេទកន់្រពះជមច ស់ ពកយមយួេទៀតេទ មត្រមវូកររបស់មនសុ ្រតវូេគរព ម។ េទះប ី
ជយ៉ង កេ៏ យ អត ្តចរតិ នងិ អកបបករិយិរបស់្រពះជមច ស់ បនក្លយេទជែផ នកមយួចរតិលកខណៈ 
របស់េយើង ក នងុខណៈេពល្រទង់េធ ្វើ ្អ ងចតិ ្ត នងិ ែកែ្របពកួេយើងឲយមនលកខណៈដចូជ្រទង់។ េ កអ នក 
្រតវូែតចទំកុថ លកខណៈដចូ្រទង់ គជឺែផនករណ៍ដបំងូបង ្អស់របស់្រពះជមច ស់ស្រមប់េយើង េនះេប ើ ម 
ករបញជ ក់េនក នងុ្រពះគម ពរី េ កបុបត ១:២៧។  
 

លំ ត់បន្តៈ 
 េនក នងុខ ២៨-៣៣ េរេបក បនរត់យ៉ង្របញ៉ប់្របញ៉់លរ់ត់េទផ ទះេដ ើមបីជ្រមបអ នកផ ទះអពំេីរឿង 

េនះ។ បន់ គជឺបង្របសុរបស់ េរបក ករ៏សួ លេ់ទជបួអ នកប្រម។ី គត់បនេឃើញថនង 
េរេបក គមឺន្រកវលិមនពក់េននងឹ្រចម។ បន់បន ្ត ប់ មប ្អនូ្រស ី កពំងុរេបៀ ប់្របប់ថ 
មនេរឿងអ ្វេីក ើតេឡ ើង។ គត់កប៏នេធ ្វើដេំណើរទេភជមយួនងឹសត ្វអដូ ្ឋរបស់គត់េទកន់ផ ទរបស់ 
បន់េដ ើមបីស ន ក់េនទេីនះមយួយប់។ មនុនងឹអ នកបេ្រម ើចណីំ រ េនចេំពះមខុគត់គជឺ 

េបធែូអល ជឪពកុរបស់នង េរេបក េហើយ្រតវូជប់ជ ច់ញញ តជិមយួនងឹគត់ែដរ េនេពល 
េនះគត់បននយិយ្របប់ េបធែូអល នងិ បនអពំអី ្វែីដលគត់្រតវូនយិយ។ 

 េនក នងុខ ៣៤-៤៩ អ នកបេ្រម ើបនេរៀប ប់យ៉ងលអំតិ ងំពចីណុំចចប់េផ ្តើម ៃនករៃណនរំបស់ 
េ ក អ្រប  ំ រហតូេវ បនជបួជមយួនងឹនង េរេបក ែដលមនពក់្រកវលិេន្រចមះុ នងិ 
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មនពក់ែខ ៃដ។ េប ើ មគនំតិរបស់េ កអ នក េត ើករេរៀប ប់េនះមនចណុំចសំខន់អ ្វខី ្លះ?  
               
េនះគជឺេរឿងមយួយ៉ងសំខន់ ស់ែដលអ នកបេ្រម ើដងឹថ្រតវូេឆ ្លើយយ៉ងដចូេម ្តចេន ខ ២៣ នងិ 
ខ ៤៧។ េត ើអ នកជកនូ្រសរីបស់នរ ? េហតអុ ្វ?ី       
               
េត ើេ ក អ្រប  ំបនទទចួអពំេីរឿងអ ្វេីនក នងុ្រពះេ កបុបត ្ត ិ២៤:៤?     
              
េ្រកពអី ្វីៗ ទងំអស់ខងេល ើេនះេទ ្រពះជមច ស់បន្របទនពរជថ មមី ្តងេទៀត។ ្រពះជមច ស់បនផ គត់ 
ផ គង់េ យ្របទនកនូេចៀមស្រមប់ថ្វយដង្វយ (េ កបុបត ្ត ិ ២២:១៣) េហើយេពលេនះែដរ្រទង់ 
កប៏នផ គត់ផ គង់េ យ្របទន្របពន ធឲយអ ុី ក់េទៀតផង។ ជថមមី ្តងេទៀត ្រទង់បនបង្ហ ញនវូេសចក ្ត ី
សបបុរស នងិ ភពេ ម ះ្រតង់របស់្រទង់ឲយេ ក អ្រប  ំ បនេឃើញ ចែំណកឯ បន់ នងិ 
េបធែូអលកប៏នេឃើញព្ីរពះហស្ត្រពះជមច ស់ចង ្អលុបង្ហ ញដេំណើរករទសិេ ផងែដរ។ េត ើពកួេគ 
បនេឆ ្លើយតមវញិដចូេម ្តចេនក នងុខ ៥០-៥១?        
             
              

 ជនំនួ្រតវូបន្របគលជ់នូ នង េរេបក នងិ ្រគ ួ ររបស់នងេដ ើមបីចង ព នមនេម្រតរី ង្រគ ូ រ 
ទងំពរី។ េត ើអ នកបេ្រម ើមនជនំនួអ ្វជីនូដលន់ង េរេបក?      
               
េត ើអ នកបនជនូជនំនួអ ្វេីទបង្របសុ នងិ ម្តយរបស់នង េរេបក?     
               

 េនក នងុខ ៥៤-៦១ បន់ នងិ ម្តយរបស់គត់បន្របងុេ្របៀបេរៀបចឲំយនង េរេបក បនេទ 
ជមយួនងឹអ នកបេ្រម ើេដ ើមបីេធ ្វើជ្របពន ធរបស់អ ុី ក់។ លះុដល្់រពលមឹ្រ ងៗនៃថ ងបនទ ប់ អ នកបេ្រម ើ 
បនេ្រតៀមខ ្លនួរចួជេ្រសចក នងុករេចញដេំណើរ្រតឡប់េទផ ទះមច ស់របស់គត់វញិ េដ ើមបីនងឹជ្រមបព ី
ករ្រគប់យ៉ងែដល្រពះជមច ស់្រទង់បេំពញឲយគត់។ េត ើ្រគ ួ រនង េរេបក បនសំណូមពរអ ្វខី ្លះ 
េនក នងុខ ៥៥?            
               
កប៏ ៉ែុន ្ត អ នកបេ្រម ើបនទទលួសុំ! ្រគ ួ ររបស់នងសខុចតិ ្តេធ ្វើ មសំណូមពររបស់នង គ្ឺរពមឲយ 
នងេទជមយួនងឹអ នកបេ្រម ើ េ យមនអ នកបេ្រម ើរបស់នងេទជមយួផងែដរ។ ចរូកត់្រ នវូករ 
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្របទនស្រមប់នងេនក នងុខ ៦០         
             
              

 េនក នងុខ ៦២-៦៧ េត ើមនេរឿងអ ្វេីក ើតេឡើងេនេពល អ ុី ក់បនជយួនងឹនងេរេបក?  
o េត ើេពលេនះអ ុី ក់េនឯ ?           
o នង េរេបក េឃើញអ ុី ក់រចួនងសរួថ        

              
o អ នកបេ្រម ើបន្របប់េទ េរេបកថ េនះគ ឺអ ុី ក់គជឺមច ស់របស់គត់ េត ើេនេពលនងេរេបក 

េធ ្វើដចូេម ្តច?           
            
              

o េនេពលែដល អ ុី ក់ បន ្ត ប់អ នកបេ្រម ើ យករណ៍ េត ើគត់េធ ្វើដចូេម ្តច?    
            
              

o ្របែហលជ អ ុី ក់ នងិ េរេបកមនិបនេរៀបចពំធិជីប់េលៀងអបអរ ទរមង គលករធដំ ុេំនះ 
េទ ែតអ ្វែីដលេយើងដងឹ កររមួេភទសម ពន័ ធគជឺករបេំពញកចិ ចៃន ពហព៍ពិហ។៍ 

o េយើងដងឹេរេបកបនក្លយេទជ្របពន ធរបស់អ ុី ក់ េហើយគត់្រស ញ់នង ស់។ មយួ 
រយៈេពលេ្រកយមកេត ើេរេបកបនយកអ ្វឲីយអ ុី ក់?      
             

o ករលងួេ មថន ក់ថ នម នងិ ករកំ ន ្តរបស់្របពន ធចេំពះប ្តខី ្លនួ គជឺយួឲយប ្តបីនសកប់សកលច់តិ ្ត។ 
 

េមេរៀនទ ី១ - ែផនកទ ី៥ 
េតើេយើ ងបនសិក អ្វខី្លះអពំ្ីរពះជមច ស់ៈ 
ចរូ នេឡ ើងវញិនវូ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ ២៤! ក នងុេពលកពំងុ នសមូេ កអ នកយក យ ឬ េខមៃដ 
េដ ើមបីគសូច ំ នំវូពកយ ឬ ឃ្ល ែដលបរយិេរៀប ប់អពំចីរតិលកខណៈរបស់្រពះជមច ស់។ ចរូែស្វងរក 
ពកយ ឬ ឃ្ល តែដលបង្ហ ញអពំចីរតិលកខណៈរបស់្រពះជមច ស់ េ យ្របប់េលខខែដលអ នករកេឃើញផង។ 
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េលខខគមពរី      ពកយ នងិ ឃ្ល    
              
              
              
 
ពកយថ េសចក ្តសីបបុរស នងិ ភពេ ម ះ្រតង់ ្រតវូេយើងរកេឃើញេនក នងុ ២៧ នងិ មយួេទៀតេន ៤៩។ 
េ យទលូថ សមូឲយ្រពះេយហូ ៉ជ្រពះៃនអ្័រប េំច ្វ យទលូបង គ ំ ែដល្រទង់មនិបនខននងឹផ ្តល់
េសចក ្តសីបបុរស នងិេសចក ្តេី ម ះ្រតង់ដលេ់ច ្វ យទលូបង គបំន្របកបេ យ្រពះពរ ឯទលូបង គេំ ត ក៏
្រពះេយហូ ៉្រទង់នផំ ្លវូមកដលផ់ ទះពកួបងប ្អនូរបស់េច ្វ យទលូបង គេំហើយ។ 
 

សនួំរអនុវត្តៈ 
 ភពេ ម ះ្រតង់្រតវូបនែស្តងេចញ មរយៈពកយសម ្ត្ីរបកដេ យករេប ្តជញ ចតិ ្តខ ពស់ ភពេ ម ះ 

្រតង់គ ឺ បណ្តុ ះនវូទនំកុចតិ ្ត។ ពហព៍ពិហគ៍កឺរេកះេ បរសុមន ក់ នងិ នរមីន ក់ឲយមកេធ ្វើករ 
េប ្តជញ ចតិ ្តចេំពះគន េ យរក ភពេ ម ះ្រតង់េទវញិេទមក។ េនេពល ករេប ្តជញ ចតិ ្ត្រតវូបន 
បក់ែបក េនះទនំកុចតិ ្តក្៏រតវូបនបផំ្ល ញែដរ។ ភពេ ម ះ្រតង់គេឺប ើបននយិយយ៉ង  េនះ្រតវូ 
ែតេធ ្វើយ៉ងេនះ។ េត ើេ កអ នកធ្ល ប់មនបទពេិ ធនយ៉៍ងដចូេម ្តចែដរអពំភីពេ ម ះ្រតង់? េត ើ 
នរ ែដលបនបង្ហ ត់បេ្រងៀនេ កអ នកអពំភីពេ ម ះ្រតង់? េត ើនរ ែដលគម នភពេ ម ះ្រតង់ 
ចេំពះេ កអ នក?           
             
             
             
              

 េត ើអ នកបនតស៊នូងឹភពេ ម ះ្រតង់របស់្រពះជមច ស់ែដរឬេទ? េត ើេ កអ នកមនបទពេី ធនព៍កីរ 
េនះយ៉ងដចូេម ្តចខ កះ? េត ើអ នកបនទទលួករបេ្រងៀនអពំភីពេ ម ះ្រតង់របស់្រទង់យ៉ង ខ ្លះ?  
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 េត ើេ កអ នកមនករេប ្តជញយ៉ង ដចូេម ្តចក នងុករេធ ្វើជគរំសូ្រមប់ដលអ់ នកេទៀត? ចរូនកឹចអំពំ ី
េពលេវ មយួ ែដលអ នកដៃទបនេល ើកទកឹចតិ ្តេ កអ នកអពំភីពេ ម ះ្រសង់ េហើយេសចក ្ត ី
ទកុចតិ ្ត្រតវូបនដះុេឡ ើង េមយៈករេប ្តជញ ចតិ ្ត 
 

ចូលឲយកន់ែតេ្រជៈ 
ភពេ ម ះ្រតង់របស់្រពះជមច ស់មនិែមន ្រសយ័េទេល ើអ ្វមីយួេ្រកព្ីរទង់េនះេទ។ ២ ធមី ៉េូថ ២:១៣ គ ឺ
ជករអះ ងថេបើទកុជេយើង        ែត្រទង់េនែត    
    ្រទង់េធ ្វើជ           
្រពះជមច ស់គជឺ្រពះជមច ស់! ភពេ ម ះ្រតង់គជឺបគុ គលកិលកខណៈរបស់្រទង់មយួ េហើយ មរយៈបគុ គលកិ 
លកខណៈេនះេហើយែដលបន្របប់េយើ់ ងឲយដងឹអពំ ី រៈសំខន់ក នងុករបញជ ក់ថ្រទង់គជឺនរ ! ឬ ច 
នយិយបនមយ៉ងេទៀត ភពេ ម ះ្រតង់គជឺែផ នកមយួៃនែខ េ ហតិរបស់្រទង់ (DNA)។ េនមនគរំ ូ
ឧទហរហម៍យួេទៀតែដលបង្ហ ញពបីគុ គលកិលកខណៈរបស់្រទង់ ដចូជេនក នងុ្រពះគម ពរីបន្របប់េយើងថ 
្រពះជមច ស់្រទង់គជឺេសចក ្ត្ីរស ញ់។ មរយៈ្រពះគម ពរីដែដលបនបង្ហញឲយេយើង គ លព់បីគុ គលកិ 
លកខណៈរបស់្រពះជមច ស់ថ្រទង់គ ឺមនេសចក ្តយីតុ ្តធិម!៌ េប ើ មបទគម ពរី ១ យ៉ូ ន ១:៨-១០ េត ើបន 
បគុ គលកិលកខណៈអ ្វខី ្លះរបស់្រពះជមច ស់?         នងិ  
        ។ ្រពះជមច ស់ ្រទង់្របកបេ យភពេ ម ះ្រតង់ 
េហើយយតុ ្តធិម ៌ ្របេយជនឲ៍យេយើងបនរចួពអីេំព ើបប។ េនក នងុបទគម ពរីខងេល ើេនះ បន្របប់េយើងថ េប ើ 
េយើងលន់តបួបេនចេំពះ្រពះអង គ េនះ្រទង់មន្រពះហប ញទយ័េ ម ះ្រតង់ េហើយសចុរតិ ្របេយជនន៍ងឹអត់
េទសបបឲយេយើង េហើយនងិសំ តេយើងព្ីរគប់អេំព ើទចុ ចរតិទងំអស់ផង។ ផ ទយុេទវញិ េប ើសនិជេយើង 
នយិយកហុក់ខ ្លនួឯង នងិ កហុក់់ដល្់រពះជមច ស់អពំ ី ថ នភពអេំព ើបបេនក នងុចតិ ្តរបស់េយើងស េនះក នងុ 
ចតិ ្តរបស់េយើងគម ន ចនងឹទកុ្រពះបន ទលូសនយរបស់្រទង់បនេទ េ្រពះែត្រពះអង គមនេពញេទេ យ 
េសចក ្តយីតុ ្តធិម។៌ 
 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ  
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ្រពះអង គមនេសចក ្តសីបបុរស េហើយេ ម ះ្រតង់នងឹេ ក អ្រប  ំទលូបង គសំមូអរ្រពះ 
គណុែដល្រទង់បនេគរព មេសចក ្តសីនយរបស់្រពះអង គ។ ្រពះអង គេអ ើយ! ទលូបង គកំេ៏ជឿថ្រពះអង គមន 
េសចក ្តសីបបុរស េហើយេ ម ះ្រតង់ចេំពះទលូបង គផំងែដរ េទះបជីទលូបង គ្ំរតវូពះុពរករលបំកចេំពះ ក ្ត ី
សបបុរស នងិ េសចក ្តេី ម ះ្រតង់កេ៏ យ។ មនេពលខ ្លះទលូបង គមំនិមនចតិ ្តេ ម ះ្រតង់េឡ ើយ! ទលូបង គមំនិ 
បនេគរព មពកយសនយរបស់ទលូបង គ ំ េ្រពះែតអ នកដៃទគម នករទកុចតិ ្តមកេល ើទលូបង គ។ំ សមូ្រទង់េម ្ត  
ជយួទលូបង គចំេំពះករខ ្វះខតភពសបបុរស េហើយសមូជយួែកៃឆ នទលូបង គឲំយបនដចូជ្រទង់ផង! ទលូបង គ ំ
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ដងឹ្រពះេ ម ះ្រតង់ គមឺនិ ្រសយ័េល ើភពេ ម ះ្រតង់របស់ទលូបង គេំឡ ើយ។ ទលូបង គសំមូអរ្រពះគណុស្រមប់ 
េសចក ្ត្ីរស ញ់ នងិ ករអត់េទសបប មរយៈអង គ្រពះេយស៊វូ្រគសី ទ ្រពមទងំករធនអះ ងអពំភីព 
េ ម ះ្រតង់ ភពយតុ ្តធិម ៌នងិ េសចក ្តសីបបុរសរបស់្រពះអង គចេំពះទលូបង គដំេ៏នអស់កលបជនចិ ច។   
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េមេរៀនទ ី២ 
 

េមេរៀនទ ី២ - ែផនកទ ី១ 
េសចក្តែីណនៈំ 
េ្រកយេពលេ ក អ្រប  ំបនទទលួមរណៈភព កនូ្របសុរបស់គត់គ ឺអ ុី ក់ នងិ អ ុី ម ែអល យក
សពរបស់គត់េទបញចុះជមយួនងឹសពភរយិរបស់គត់គេឺ ក្រស ី ៉។ េ្រកយពេីនះបន ្តចិ អ ុី ក់ នងិ 
េរេបករបនផ្ល ស់េទរស់េនតបំន់ យ-រយ េហើយ ច់េរឿងរបស់អ ុី ក់្រតវូបនបន ្តក នងុ្រពះគម ពរី  
េ កបុបត ្ត ិ២៥។ េសចក ្តសីនយរបស់្រពះជមច ស់ចេំពះេ ក អ្រប  ំ ្រតវូបនបន ្តេទដលក់នូេចជនំន់ 
េ្រកយជេ្រច ើនដចូជផកយេនេល ើេមឃ ដចូ្រគប់ខ ច់េនមត់សម្ុរទ។ លះុដលេ់ពលេនះគត់បនទទលួ 
មរណៈភពេទេ យបន លទ់កុេនកនូ្របសុមន ក់គ ឺអ ុី ក់ ែដលជអ នកទទលួមរតកបន ្ត។ 
 

កិចចករៈ  
ចរូេ កអ នក ច្រពះគម ពរី េ កបុបត ្ត ិ២៥:១៩-៣៤ 
 

លំ ត់ៈ 
េនក នងុជពំកូេនះ េយើងបនដងឹអពំ ី ច់េរឿងរបស់អ ុី ក់ជបន ្តេទៀត! េនក នងុខ ១៩-២០ គជឺចណុំច 
មយួត្រមវូឲយេយើងេធ ្វើកររលំងឹ រេឡើងវញិ! ដេូច នះ ចរូេយើងរលំងឹ រេឡ ើងវញិទងំអស់គន ។ 

 េនក នងុខ ១៩ េត ើនរ ជឪពកុរបស់អ ុី ក់?          
 េនក នងុខ ២០ េត ើអ ុី ក់បនេរៀបករេន យបុ៉នុម ន?         
 េត ើអ ុី ក់បនេរៀបករជមយួនរ ?           

o េត ើឪពកុរបស់នងគជឺនរ ?          
o េត ើបង្របសុរបស់នងគជឺនរ ?         

 េនក នងុខ ២១ អ ុី ក់បនទលូអង ្វរស្រមប់េរេបក 
o េត ើអ ុី ក់បនអធ ិ ្ឋ នស្រមប់េរឿងអ ្វខី ្លះ?        
o េហតអុ ្វបីនេរឿងេនះគជឺេរឿងសំខន់?         

 េប ើសនិជអ ុី ក់គមឺនសុ មន ក់ែដល្រតវូនេំសចក ្តសីនយរបស់្រពះជមច ស់ឲយបនសេ្រមច? ខណៈ 
េត ើមនអ ្វេីក ើងេឡ ើង?           
              

 េយើងសកិ អពំ្ីរពះជមច ស់បនេឆ ្លើយតបនងឹេសចក ្តអីធ ិ ្ឋ នរបស់អ ុី ក់។ េត ើមនអ ្វេីក ើតេឡ ើង?  
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 េនក នងុខ ២២ េត ើបទគម ពរីបន្របប់អ ្វខី ្លះដលេ់យើងអពំកីរមនៃផ ទេពះរបស់េរេបក?   
             
               

 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
នងេរេបកបនមនៃផ ទេពះជកនូេភ្ល ះ ជក់ែស្តង្រស្តែីដលមនៃផ ទកនូេភ្ល ះពតិជមនករលបំក ស់។ 
ម ច់បន្របប់េយើងថទរកក នងុេពះរបស់នង “ េរ ើបរំះកេ្រម ើកេនក នងុេពះរបស់នង”! ្រស្តមីយួចនំនួ 

ែដលធ្ល ប់មនៃផ ទេពះពមីនុបននយិយថ មនិែមនេរឿង្រសលួេទេពល្រស្តមីនៃផ ទ េ្រពះថកេូនក នងុេពះ 
កេ្រម ើក េហើយេរ ើបរំះ។ ដេូច នះ នងេរេបក ពតិជមនលបំកមនិតចិេទ េនេពលែដលមនៃផ ទ េ យកនូ 

េភ្ល ះែបបេនះ ជពេិសសគេឺនេពលជតិ្រគប់ែខ្រតវូស្រមល គកឺនូទងំពរីេនក នងុេពះេរ ើបរំះ កេ្រម ើក្រពមៗ 
គន េនក នងុេពះ។ េ យ រភពលបំកដេូច នះ េទ ើបេធ ្វើឲយនង្រតវូករ្រពះជមច ស់ “េហតកុរេនះ្រតវូេក ើត 
េឡ ើងចេំពះខ ញុមំច ស់េទវញិ?” 
 

លំ ត់បន្តៈ 
 េនក នងុខ ២៣ េប ើ មពកយសម ្តរីបស់េ កអ នក េត ើ្រពះជមច ស់្របប់នងដចូេម ្តច?   

             
             
             
               
ជវីតិបស់នង េរេបក នងឹមនភពខសុែប ្លកពេីគ េ យ រនងៃផ ទជកនូេភ្ល ះ!  ្រពះជមច ស់បន 
មន្រពះបន ទលូ្របប់នងថ កនូ្របសុទងំពរីរបស់នងនងឹបេង កើតបនជមនសុ ពរី្រកមុ េហើយ ច់ 
េចញពគីន ។ ក នងុចេំ មជត ិ សនរ៍បស់ពកួេគទងំពរី នងឹមនមយួរងឹម ំ ខ្ល ងំពែូក ជងជត ិ
សនម៍យួេទៀត េហើយេរឿងចងុេ្រកយ្រទង់បនដលន់ងថមនសុ ចស់ នងឹ្រតវូបេ្រម ើេក មង ែដល 

ជេរឿងផ ទយុពវីបបធមរ៌បស់ពកួេគ។  
 េនក នងុខ ២៤ េវ ្រគប់ែខ្រតវូស្រមលកម៏កដល ់ េហើយនងកប៏េង កើតបនកនូ្របសុេភ្ល ះពរីនក់ 

េត ើក នងុ្រពះគម ពរី្របប់េយើងយ៉ងដចូេម ្តចអពំកីនូ្របសុែដលេក ើតមកមនុ (ខ២៥)?    
             
               
េត ើពកួេគ ក់កនូ្របសុចបងេនះេឈម ះអ ្វ?ី        
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 េនក នងុខ ២៦ បនបរយិយអពំបី ្អនូ្របសុរបស់គត់ៈ       
               
េត ើពកួេគបន ក់េឈម ះអ ្វឲីយកនូ្របសុជប ្អនូ?         
េ្រកយពអី ុី ក់បនេរៀងករជមយួនងឹ េរេបក បន ២៥ ឆន  ំ ពកួេគបេង កើតកនូ្របសុេភ្ល ះ
ពរីនក់គ ឺេអ វ នងិ យ៉កបុ េហើយេពលេនះអ ុី ក់មន យ ុ៦០ ឆន េំហើយ។ 

 េនក នងុខឍ២៧ នងិ ២៨ បនេរៀប ប់្របប់េយើងបែន ថមេទៀតអពំកីរចេ្រម ើនវយ័របស់កនូ្របសុ 
ទងំពរីនក់។ េត ើមនលកខណៈពេិសសអ ្វចីេំពះេអ វែដលខសុពមីនសុ ដៃទ?    
               
េត ើេយើងបនសកិ អ ្វខី ្លះអពំយី៉កបុ?         
               
កនូ្របសុទងំពរីេនះមនអត ្តចរតិខសុពគីន ្រសលះ មន ក់មនចណូំចចតិ ្ត នងិ ពែូកខងកចិ ចករេ្រកផ ទះ 
ជទេីពញចតិ ្តបស់ឪពកុ េហើយមន ក់េទៀតចលូចតិ ្ត នងិ ពែូកខងឯកចិ ចករក នងុផ ទះ ជទេីពញចតិ ្តដល ់
ម្តយវញិ។ 

 

េមេរៀនទ ី២ - ែផនកទ ី២ 
កិចចករៈ  
ចរូ នបទគម ពរីចប់ពខី ២៩-៣៤ េដ ើមបីសកិ អពំអីត ្តចរតិលកខណៈរបស់កនូ្របសុេភ្ល ះទងំពរីេនះ។ 
 

លំ ត់បន្តៈ 
មករជក់ែស្តង យ៉កបុ គជឺមនសុ មន ក់ែដលជនំញខងជយួកចិ ចករងរក នងុផ ទះ រឯី េអ វ វញិ គជឺ 

មនសុ មន ក់ែដលពែូក េហើយជនំញខងករងរធ ងន់ៗេនេ្រកផ ទះ។ 
 េនក នងុខ ២៩ មនៃថ ងមយួេពលេអ វវលិ្រតឡប់មកផ ទះ េត ើគត់មនសភពយ៉ងដចូេម ្តច?  

             
              

 េនក នងុខ ៣០ េត ើមនអ ្វតី្រមវូេអ វេ ះដរូ?          
 េនក នងុខ ៣១ យ៉កបុនងឹមនិឲយអ ្វេីទេអ វេ យគម នករចចរគន េនះេទ។ េត ើយ៉កបុមន 

សំេណើរែបប េទេអ វជងបង?         
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េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
េនក នងុខ ៣១ បននយិយអពំ ី “សទិ ធជកនូចបង!” ជទេូទសទិ ធជកនូចបង្រតវូែតជកម មសទិ ធរបស់កនូ្របសុ 
ែដលបនេក ើតមកមខុេគអង ្អស់េនក នងុ្រគ ួ រេទះបជីកនូរបស់្របពន ធេដ ើម ឬ្របពន ធចងុក ្ត។ី កនូ្របសុ  
ែដលជមច ស់េល ើសទិ ធកិនូចបងេនះេទៀតេ ត នងឹបនជេមដកឹនកំ នងុ្រគ ួ រ េហើយ លេ់ករ ្តិ៍មរតក នងឹ 
្រតវូបនេផ ទរបន ្តេទែខ េ ហតិជនំន់េ្រកយ មរយៈអ នកជមច ស់េល ើសទិ ធកនូចបង ជងេនះេទេទៀតេនះ 
គនឺងឹ្រតវូទទបនចែំណកេករ ្តិ៍មរតកពឪីពកុេ្រច ើនជងកនូឯេទៀតៗពរីដង។ 
 

អ ្វែីដលយ៉កបុបនេសនើរសុំពបីង្របសុរបស់គត់គមឺនិែមនជេរឿងតចូ ចេឡើយ គគឺត់ចង់េធ ្វើមច ស់េល ើសទិ ធិ
ជកនូចបងពេីអ វជបងគត់។ ចរូេយើងនកឹចអំពំអី ្វែីដល្រពះជមច ស់មន្រពះបន ទលូេទកន់ េរេបក ្រទង់ 
បន្របប់ថ មនសុ ចស់ នងឹបេ្រម ើេក មង។ យ៉កបុគជឺមនសុ ឆ្ល ត េ្រពះគត់ដងឹថេអ វគជឺមនសុ  
ងយ្រសលួេបកបេញឆ ត។ េអ វ គតិអពំេីរឿងចណីំ រជជងអ ្វីៗ ទងំអស់ េត ើសទិ ធជិកនូចបងនងឹបន 
ល្អ្របេសើរយ៉ង ្របសនិគត់បន ្ល ប់េទ? 
 

លំ ត់បន្តៈ ចរូេយើងបន ្តចប់ពខី ៣៣ េទ... 
 យ៉កបុបនទទចួចង់ឲយ េអ វសបថមនុនងឹគត់បរេិភក? េពលេនះេត ើ េអ វ េធ ្វើដចូេម ្តច?  

             
             
               
ទេង ្វើរៃនករសបថេនេពលេនះ គេឺ្របៀបបដីចូជករលក់សទិ ធកិនូចបង សទិ ធទិទលួមរតក នងិ 
សទិ ធេិផ ងៗេទៀតរបស់គត់ឲយេទយ៉ងកបុែដរ។ 

 េនក នងុខ ៣៤ ក នងុខណៈេនះ យ៉កបុ កប៏នឲយអ ្វែីដល េអ វ ចង់បរេិភគ។ េត ើ េអ វ បន 
លក់សទិ ធកិនូចបងរបស់គត់េដ ើមបីបនអ ្វមីកបរេិភគ?        
               
               
េហតអុបីនជេអ វេឆតលងង់យ៉ងេនះ! េ្រពះែតបបរសែណ្តកមយួចនប៉េុ ្ណ ះ គត់ែបរជសខុ
ចតិ ្ត្របគល់សទិ ធជិកនូចបងឲយទយី៉កបុជប ្អនូ។  
េនខងចងុខេនះ បននយិយ្របប់េយើងថ េអ វ បនបរេិភគ េហើយគត់កប៏នេង ើបេឡ ើង រចួ 
បនេចញបត់េទ “ដេូច នះ            
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េមេរៀនទ ី២ - ែផនកទ ី៣ 
េតើេយើ ងបនសិក អ្វខី្លះអពំ្ីរពះជមច ស់? 
ច់េរឿងស្តអីពំសីទិ ធកិនូចបងេនះ្រតវូបនបញចប់េទយ៉ងខ ្ល្ីរតមឹែត ១៥ ខកព៏តិែមន ប៉ែុន ្តយ៉ងបនេរៀនអពំ ី

េរឿង ៉វជេ្រច ើនែដលទក់ទងជមយួនងឹ្រកមុ្រគ ួ ររបស់អ ុី ក់ គេឺយើងសកិ អពំសីមជកិនមិយួៗក នងុ 
្រគ ួ របស់គត់ ជពេិសសេទេទៀតេនះ គេឺយើងបនដងឹអពំនីនិ នករ នងិ ចណំង់ចណូំលចតិ ្ត។ េយើងកប៏ន 
្រ វ្រជវេឃើញពគីណុតៃម ្លៃនកនូ្របសុ មយួែដលបនទទលួសទិ ធកិនូចបង។ េនមនេទៀតគថឺសមជកិ 
មន ក់្របឆងំតទលន់ងឹមន ក់េទៀត េ យពកួេគមន ក់ៗខ្ំរបងឹពយយមេគងយកផល្របេយជនព៍គីន េទវញិ 
េទមក។ ែត្រពះជមច ស់្រទង់មន្រពះហប ញទយ័េ ម ះ្រតង់ ចេំពះេសចក ្តសីនយរបស់្រទង់ជមយួនងឹេ ក 
អ្រប  ំនងិ ្រគ ួ ររបស់គត់ជនចិ ច ដ បដលព់កួេគបនទទលួ្រគង់មរតកៃនេសចក ្តសីនយ។  
 

េយើងបនេធ ្វើឲយបត់លកខណៈេដ ើមេ យ រករគតិរបស់េយើង េហើយែបរជេជឿថ្រពះជមច ស់មនិ ច 
េ្រប ើេយើងបនេទ ដបិតជវីតិមនេពញេ យទកុ ខ្រពយួ។ េយើងែតងែតេជឿជក់ថេសចក ្តសីនយរបស់្រពះជ 
មច ស់បនសេ្រមចឬកយ៏៉ង គ ឺ ្រសយ័េល ើអកបបករិយិ នងិ ករ្រប្រពតឹ ្តរបស់េយើង េហើយេយើងែតង 
ែតគតិេទៀតថ ករ្រប្រពតឹ ្តរបស់េយើងែបប  េនះគជឺករកណំត់បនថ្រពះជមច ស់កន៏ងឹ្រប្រពតឹ ្តដេូចន ះ 
មកេល ើជវីតិរបស់េយើងែដរ គគឺតិថេបើេយើងេធ ្វើល្អ េនះ្រទង់នងឹ្របទនពរ ែតេប ើេយើងមនិបនេធ ្វើល្អ េនះ 
្រទង់កន៏ងឹមនិ្របទនពរឲយេយើងែដរ។ េអ វ េ្រសកឃ្ល នចង់បនចណីំ រេដ ើមបីចែំអត្រកពះ េពល 
េនះ យ៉កបុបនេម ើលេឃើញជឱកសល្អកេ៏ឈ្ល តទញយកផល្របេយជនេ៍ដ ើមបីសេ្រមចបនសទិ ធជិកនូ 
ចបង។ ក នងុេពលជមយួគន េនះ េយើងកស៏េង កតេឃើញថកនូបង្រតវូបនឪពកុបងគ ប់ឲយេទរកម ្ហបូ រ 
ែដលគត់ចលូចតិ ្តមនុនងឹគត់្របទនពរឲយ ែតយ៉កបុកបនយកឱកសបន ្លខំ ្លនួទទលួបនមរតកពបីង្របសុ 
របស់គត់េទៀត។ 
 

សកម មភពរបស់្រពះជមច ស់មនិែមន ្រសយ័េទេល ើអកបបករិយិរបស់េយើងេនះេទ! ្រពះជមច ស់េធ ្វើអ ្វីៗ ក ៏
េ យមយួនងឹេយើង គ ឺ ្រសយ័េទេល ើករចងសម ពន័ ធេម្រតែីដល្រទង់បនចងទកុនងឹេយើង។ ្រពះជមច ស់បន 
សនយនងឹេយើង ្រពះអង គបនសនយជមយួនងឹេ ក អ្រប  ំ ែដលជសម ពន័ ធេម្រតដីេ៏នអស់កលបស្រមប់ 
គត់ កនូេចរបស់គត់្រគប់ៗជនំន់ នងិ ពជូពង េ្រកយរបស់គត់ែដរ។ ្រពះជមច ស់មនិបនថ ្លងឹែថ ្លងថ 
្រទង់នងឹសេ្រមច មេសចក ្តសីនយ “េប ើសនិជពកួេគបន្រប្រពតឹ ្តអេំព ើល្អ្រគប់្រគន់” ឬថ “េប ើសនិជពកួ 
េគ្រពមេធ ្វើេទ មករបងគ ប់របស់្រទង់” ឬថ “េប ើសនិជពកួេគបនេគរ មពកយសម ្ត”ី។ មករជក់ 
ែស្តង្រពះជមច ស់មនិបន្រប្រពតឹ ្តដចូករេរៀប ប់ខងេល ើេនះេឡ ើយ គ្ឺរទង់េធ ្វើអ ្វីៗ េទ ម្រពះបន ទលូរបស់ 
្រទង់។ ្រពះជមច ស់បនសនយជមយួនងឹេ ក អ្រប  ំអ ុី ក់ នងិ កនូៗរបស់ពកួេគ គ្ឺរទង់បនេធ ្វើេទ 
មអ ្វែីដល្រទង់បនសនយដេូចន ះែមន! អ ្វីៗ ្រគប់យ៉ងែដល្រទង់បនេធ ្វើគេឺ្រពះែតេសចក ្ត្ីរស ញ់យ៉ង 
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អ ច រយរបស់្រទង់ចេំពះមនសុ ្រគប់ៗរបូ។ េយើងទងំអស់គន កម៏នចែំណកេនក នងុេសចក ្តសីនយេនះែដរ គ ឺ
មរយៈទទលួពធិបីណុយ្រជមជុទកឹ េហើយេសចក ្តសីនយេនះ្រតវូបនសេ្រមចឬយ៉ង គ ឺ ្រសយ័្រពះអង គ 

ទងំ្រសងុ េប ើេទះបជីេយើងមនចតិ ្តសង ័យេល ើ្រទង់ក ្ត ី មនិេ ម ះ្រតង់ក ្ត ី ឬបនឆក់ឱកសទញយកផល 
្របេយជនព៍អី នកដៃទយ៉ង ក ្ត ីក្៏រទង់េនែតេ ម ះ្រតង់ េនែត្របកន់យកេសចក ្តពីតិ េហើយេធ ្វើអ ្វេីទ ម 
្រពះបន ទលូបនសនយ។ 
 

េទះបជីនសិ ័យជមនសុ របស់េយើងមន ក់ៗយ៉ង កេ៏ យ ក្៏រពះជមច ស់ន ំ ្រស្តរបស់្រទង់ឲយករពក់ 
ពន័ ធក នងុែផនករណ៍្រទង់ ក នងុេគលបណំងែតមយួគត់គចឺង់ឲយមនសុ ្រគប់ៗគន បន្រតឡប់រកសភពេដ ើម 
ដចូែដល្រទង់បនបេង កើតពកួេគកលពដីបំងូមក។ ្រទង់បនេ្រជ ើសេរ ើស ស្រមប់េសចក ្តេី្របសេ ះ្រគប់ 
មនសុ ទងំអស់ឲយបនរចួេចញពអីេំព ើបប េហើយចង់ឲយពកួេគរស់េនក នងុជវីតិ្របកបេសរភីព នងិ ករ
អត់េទសបប។ េសចក ្តេី្របសេ ះរបស់េយើងទងំអស់គន គមឺនេនក នងុ្រទង់! ្រពះជមច ស់ផទលក់ក៏នូចបង 
មន ក់ែដរ្រទង់មន្រពះនមថ “េយស៊វូ” ្រទង់បនទទលួខសុ្រតវូក នងុនមជកនូចបងយ៉ងយក្រពះហប ញទយ័ 
ទកុខ ពស់បផំតុ។ ជកររលំកឹឲយេយើងនកឹេឃើញេឡើងវញិ មរយៈបទគម ពរី យ៉ូ ន ៣:១៦-១៧! ចរូកត់ 
្រ នវូបទគម ពរីេនះេឡើងវញិ           
             
             
             
             
             
               
េយើងទងំអស់គន ពតិបនទទលួ្រពះពរេហើយ ដបិត្រពះេយស៊វូែដលកនូចបងៃនេយើង្រទង់មនិបនលក់សទិ ធជិ 
កនូចបងរបស់្រទង់េទឲយនរ មន ក់េឡ ើយ ្រទង់បនយងមកក នងុ នៈជកនូចបង ជ្រពះ ជប្ុរ ែតមយួ 
ែដលស៊លូះេចលសរិលី្អ្រគប់យ៉ង េដ ើមបីប ្តរូយកជវីតិដេ៏នអស់កលបជនចិ ចស្រមប់អស់អ នក ែដលបន 
ទទលួេជឿដល្់រទង់។ មននយ័ថ្រពះជមច ស់បនចត់អង គ្រពះេយស៊វូឲយយងមកេដ ើមបីផ ះផ រទនំក់ទនំង 
រ ងមនសុ ទងំអស់ ឲយបនជនជមយួនងឹ្រពះវរប ិ េឡ ើងវញិ េហើយនពំកួេគទងំេនះេឡ ើងេទកន់ 
នរគ ថ នសគួជ៌មយួនងឹ្រពះប្ុរ ៃន្រពះជមច ស់េល ើអ ្វីៗ ទងំអស់។ 
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េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ទលូបង គបំន្រប្រពតឹ ្តេ យមនចតិ ្តមន ទលិស ័យចេំពះអ នកដៃទ េដ ើមបីេធ ្វើយ៉ង ក ៏
េ យឲយែតបនសេ្រមច មអ ្វចីង់បន! ទលូបង គបំនគតិ េហើយបន្រប្រពតឹ ្តចេំពះសមជកិ្រគ ួ រ ចេំពះ 
មតិ ្តភ្័រករមួករងរ។ ជេរឿយៗ អ ្វីៗ ្រគប់យ៉ងគទឺលូបង គឯំេកែតមន ក់ឯង េហើយមនេពញេ យបន ទកុ ៃនក ្ត ី
អស់សងឃឹមេ្រពះដងឹខ ្លនួឯងថមនកហំសុ។ ឱ្រពះេយស៊វូេអ ើយ! សមូជយួឲយទលូបង គមំនចតិ ្តក្ល នក នងុ 
ករ រភពអេំព ើបប េហើយលន់តចួេំពះ្រពះអង គផង! ទលូងបង គដំងឹថមនែត្រពះអង គមយួគត់ែដល ច 
ចេ្រម ើនកម្ល ងំឲយទលូបង គបំន េហើយ ចបផំ្ល ស់បែំ្របឲយទលូបង គមំនេសចក ្តេី ម ះ្រតង់ នងិ ជយួឲយទលូ 
បង គ្ំរប្រពតឹ ្តនវូអេំព ើល្អបន។ ទលូបង គសំមូឲយ្រពះអង គេធ ្វើករក នងុ្រគប់ែផ នកៃនជវីតិរបស់ទលូបង គ ំដចូជ  
             
             
             
               
 

េមេរៀនទ ី២ - ែផនកទ ី៤ 
េសចក្តែីណនៈំ 
េយើងនងឹចប់េផ ្តើមេ យករ ស់ រម មណ៍ ឲយដងឹបនដងឹនវូេរឿង ៉វមយួចនំនួែដលេក ើតេឡ ើងមនិ្រប្រកត ី
េនក នងុរង ្វង់្រគ ួ ររបស់អ ុី ក់។ ្រពះជមច ស់បនេបើកសែម ្តងឲយ េរេបក ដងឹថនងនងឹមនកនូ្របសុ 
េភ្ល ះ េហើយនងឹបនជជត ិ សនព៍រីេផ ងពគីន ។ កនូ្របសុមន ក់េឈម ះថ យ៉កបុ ែដលមនអត ថនយ័ថ 
“គត់េបកបេញឆ ត” េន ើយករេបកបេញឆ តេនះគជឺអ ្វែីដលគត់្រប្រពតឹ ្ត! េនពរីបជីពំកូេទមខុេទៀតេយើង 
នងឹបនដងឹថេត ើយ៉កបុគជឺអ នកេបកបេញឆ តយ៉ងដចូេម ្តច េត ើគត់គជឺអ នកេបកបេញឆ តេគ ឬ េគេបក 
បេញឆ តគត់? េយើងេទ ើបនងឹបនសកិ េនក នងុេមេរៀនទ ី២ ែផ នកទ ី៤ េឃើញថ យ៉កបុ បនេបកបេញឆ ត 
េអ វជបងរហតូទទលូបនសទិ ធជិកនូចបងរចូមកេហើយ។ េនក នងុទេង ្វើែបបេនះកប៏ញជ ក់ឲយេឃើញថ 
េអ វ កគ៏ម នតៃម ្លសក ្តសិមេធ ្វើជកនូចបក នងុ្រគ ួ រែដរ។ ជងេនះេទេទៀតេនះ គគឺត់បនសេ្រមចចតិ ្តយក 
្រស្តី សនេ៍ហត មកេធ ្វើជ្របពន ធ (េ កបុបត ្ត ិ ២៦:៣៤-៣៥) េហើយកណំត់ជវីតិេ យេធ ្វើអ ្វីៗ េ យខ ្លនួ
ឯង។ មរយៈ ច់េរឿងបន្របប់ឲយេយើងដងឹថ គត់មនចតិ ្តេម ើលងយេហើយបនងកេចញពឪីពកុម្តយ 
នងិ ្រពះជមច ស់ែដលេហតេុធ ្វើឲយមនិមនករេគរពដលឪ់ពកុម្តយ។ មនេរឿងសំខន់មយួែដលរលំកឹឲយ 
េយើងបនដងឹថ យ៉កបុបនទទលួ្រពះពរ្រគប់យ៉ងពេី ក អ្រប  ំគេឺសចក ្តសីនយទងំប៉នុម នែដល្រពះជ 
មច ស់បនសនយជមយួនងឹេ ក អ្រប  ំកប៏នបន ្តមកអ ុី ក់ េហើយបន ្តរហតូមកដលយ់៉កបុ។ 
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េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
សទិ ធជិកនូចបង នងិ ្រពះពរ គជឺអេំ យែដល្រពះជមច ស់បន្របទនឲយ មរយៈឪពកុដលក់នូ្របសុ  
ែដលបនេក ើតមកមនុេគេនក នងុ្រគ ួ រ។ កនូចបងមនសទិ ធទិទលួេករ ្តិ៍មរតកបន ្តពឪីពកុ ចែំណកឯ្រពះពរវញិ 
កន៏ងឹ្រតវូបន្របកសេ យឪពកុថនងឹឲយដលក់នូ្របសុមន ក់  េនះនងឹបនេគនងឹបនទទលួេពញមយួ 
ជវីតិ។ េនក នងុ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ ២៥:២៧-៣៤ េយើងបនសកិ អពំយី៉កបុបនទទលួសទិ ធជកនូចបងព ី
េអ វជបងរបស់គត់។ លះុដលេ់ កបុបត ្តជិពំកូ ២៧ េយើងនងឹសកិ អពំថីេត ើេអ វបនទទលួ្រពះ 
យ៉ងដចូេម ្តច។ 
 

កិចចករៈ ចរូ ន្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ២៧:១-២៩ 
 

លំ ត់ៈ ចរូេយើងសេង កតេម ើលបទគម ពរីទងំេនះ េហើយថេត ើ ច់េរឿងនងឹេទជយ៉ង ? 
 េត ើ ថ នភពសខុភពរបស់អ ុី ក់យ៉ងដចូេម ្តច?       

             
               

 អ ុី ក់ ទទលួ គ លថ់ យជុវីតិរបស់គមឺនចនំនួកណំត់។ គត់មនវយ័កន់ែតចស់ គត់កេ៏ខ យ 
េហើយពកិរែភ នកេទៀត។ គត់ដងឹថដលេ់ពលែដល្រតវូ្របទនឲយកនូ្របសុរបស់គត់ ដេូច នះកត់ក ៏
េផ ្តើមគនំតិេ យេអ វឲយមកជបួនងឹគត់។ េនក នងុខ ៣-៤ េត ើអ ុី ក់្របប់ឲយេអ វេធ ្វើអ ្វខី ្លះ?  
១.              
២.               
៣.              

 អ ុី ក់គត់ថ “គដឺលេ់ពលែដលខ ញុំ ច្របទនពរដលេ់គមនុេពលខ ញុំ ្ល ប់បនេហើយ” ។ 
 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
េទះបជីអ ុី ក់បន គ លេ់អ វប៉ ុ ្ណ កេ៏ យ ែតគត់បនកណំត់ថនងឹ្របទនពរដលេ់អ វែដរ េ្រពះ 
េគគជឺកនូសំណព ្វចតិ ្តរបស់គត់។ ឪពកុនងឹកនូទងំពរីនក់បនែចករែំលកេសចក ្ត្ីរស ញ់ដលគ់ន េទវញិ 
េទមកក នងុករ្របម៉ញ់ជមយួគន  (េ កបុបត ្ត ិ ២៥:២៧-២៨)។ ប៉ែុន ្ត េអ វបនបដេិសធនម៍និ្រពម 
ទទលួ គ ល្់រពះរបស់ឪពកុគត់ េ យគត់សេ្រមចចតិ ្តេធ ្វើ មគនំតិរបស់ខ ្លនួឯង ដចូជករេទយក្របពន ធ 
ព្ីរគ ួ រ អ ុី ម ែអល េ្រកយៗមកេទៀតគត់កប៏ន ច់េចញពសីម ពន័ ធេម្រតែីដល្រពះជមច ស់បនសនយជ 
មយួនងឹេ ក អ្រប  ំ ងំពេីដ ើមដបំងូមកេម ្លះ។ 
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េមេរៀនទ ី២ - ែផនកទ ី៥ 
លំ ត់ៈ 
កនូ្របសុសំណព ្វចតិ ្តរបស់េរេបក គយ៉ឺកបុ! នងបន ្ត ប់ឮករសន ទនគន រ ងអ ុី ក់ជមយួនងឹេអ វ 
ដេូច នះេហើយ នងមនគនំតិទញយក្រពះពរេនះ ែតមនិែមនស្រមប់របូនងផទលេ់ទ គសឺ្រមប់យ៉កបុជកនូ 
្របសុសំណព ្វរបស់នង។ 

 េនេពលែដលេអ វចកេចញេទ េត ើេរេបកបនេធ ្វើអ ្វខី ្លះ (េ កបុបត ្ត ិ២៧:៦-៧)?   
             
               

 េត ើនងបនែណនដំលយ់៉កបុយ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ េនក នងុខ ៨?      
              
o េនក នងុខ ៩           

             
o េនក នងុខ ១០           

              
 នងកច៏ប់េផ ្តើមេរៀបចគំេ្រមងករដចូជអ ុី ក់ែដរ! “ខ ញុនំងឹ ច្របទនពរដលេ់គមនុេពលខ ញុំ ្ល ប់  
 ែដរេហើយ” (េ កបុបត ្ត ិ២៧:១០) 

 េទះបជីយ៉ងកេ៏ យ អ ុី ក់ គត់ដងឹថនងឹមនបញ្ហ ខ ្លះៗចេំពះគេ្រមងកររបស់គត់។ េត ើគត់ 
បនគតិគរូដលេ់រឿងអ ្វ ី(ខ ១១-១២)?         
             
               
ជករជក់ែស្តង េរឿងែដលធបំផំតុេនះគទឺេង ្វើៃនករេបកបេញឆ ត គនឺងឹ្រតវូប ្ត រជជង 
ទទលួ្រពះពរេ យ រឪពកុ។ 

 េរេបក បនេចញមខុេរៀបចែំផនករណ៍េនះេ យមនករេប ្តជញ ចតិ ្តរចួជេ្រសចថេបើ្រតវូទទលួ 
ប ្ត រេនះនងសខុចតិ ្តឲយប ្ត រេនះធ្ល ក់មកេល ើរបូនងចះុ គេឺធ ្វើយ៉ងឲយែតយ៉កបុបន 
បនទទលួ្រពះពរពអី ុី ក់។ េនក នងុខ ១៣ េត ើេរេបករ្របញប់្របញលេ់ធ ្វើអ ្វ។ី េត ើនងបននយិយ 
អ ្វខី ្លះ?             
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 េ្រកយពបីនទទលួករែណនពំមី្តយរចួេហើយ យ៉កបុក៏ ្ត ប់បងគ ប់េធ ្វើ ម្រគប់យ៉ង មម្តយ 
បងគ ប់ក នងុករទទលួយក្រពះពររបស់បង្របសុខ ្លនួពឪីពកុ។ ចរូកត់សមគលន់វូអ ្វែីដលពកួេគបនេធ ្វើ 
អ ្វីៗ េទ មលំ ប់លេំ យេដ ើមបីឲយបន្របកដថ អ ុី ក់ប្រមងុនងឹ្របទនពរឲយ។ 
o ក នងុខ ១៤            

             
o ក នងុខ ១៥            

             
o ក នងុខ ១៦            

             
 បនទ ប់មកយ៉កបុកប៏នចលូេទជបួនងឹឪពកុរបស់ខ ្លនួ។ េនក នងុខ ១៨ េត ើជដបំងូអ ុី ក់បនសរួ 

សំនរួដចូេម ្តច?            
             
               

 េនក នងុខ ១៩ េត ើយ៉កបុបនេឆ ្លើយតបវញិយ៉ងដចូេម ្តច?      
               

 េនក នងុខ ២០ អ ុី ក់មនករភញ ក់េផ ្អើលេ យេអ វវលិ្រតឡប់មកផ ទះយ៉ងេលឿន។ រចួគត់ក ៏
បនសរួថ            
             
               

 យ៉កបុបនេឆ ្លើយថ           
               

 េនក នងុខ ២១ អ ុី ក់ចង់ឲយ្របកដថពតិជេអ វ ដេូច នះគត់បនឲយចលូមកជតិ រចួគត់ក៏ ទ ប 
េហតអុ ្វបីនអ ុី ក់មនចតិ ្តសង ័យថមនិែមនជេអ វ មកពគីត់ធ្ល ប់មនបទពេិ ធន្៍រតវូបន 
េគេបកបេញឆ តឬ? ឬមយួគត់ធ្ល ប់េបកបេញឆ តេគ? េត ើអ នកមនគនំតិដចូេម ្តច?   
             
               
អ ុី ក់ធ្ល ប់បនរស់េនក នងុ្រគ ួ រមយួេបកបេញឆ ត! ្របពន ធរបស់គត់ផទ លេ់្រជ ើសេរ ើសវធិេីបក
បេញឆ តប ្តរីបស់ខ ្លនួេដ ើមបីឲយយ៉កបុបនទទលួអ ្វែីដលនងគតិថជេរឿង្រតមឹ្រតវូ។ យ៉កបុកធ៏្ល ប់ 
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េបកបេញឆ តបង្របសុរបស់ខ ្លនួេដ ើមបីទទលួបនសទិ ធជិកនូចបងែដរ។ េហើយឥឡវូេនះ ម្តយ នងិ 
កនូ្របសុ េ្រកយពឪីពកុបន្របទនពរឲយរចួ លេ់ហើយេទ ើបដងឹថអ ្វីៗ ្រគប់ែបបយ៉ងគ្ឺរតវូចញ់ 
េបកយ៉កបុទងំអស់គន ។ 

 េ យ រែតសេម ្លងរបស់យ៉កបុ្រសេដៀងគន នងឹសេម ្លងរបស់េអ វ េហើយមនេពញេ យេ ម 
េនេល ើៃដេទៀតផងេនះ េហតេុនះេហើយេទ ើបែផនករេបកបេញឆ តរបស់គត់បនទទលួេជគជយ័ 
េ យគម នឧបសគ គ។ េនក នងុខ ២៤ អ ុី ក់បនសរួម ្តងេទៀត      
               

 រចួយ៉កបុបនេឆ ្លើយតបវញិ          
               

 អ ុី ក់បន្របប់ឲយម ្ហបូ រែដលេគបនេរៀបចទំកុមកឲយគត់។ រចួគត់កប៏នបរេិភគរចួ ល ់
េ យមនទងំព ិ រ្រ ទពំងំបយជរូផង។ ខណៈអ ុី ក់បនបងគ ប់ឲយយ៉កបុចលូមកជតិ រចួ 
គត់បនេថ ើប! េនក នងុខ ២៧ េត ើអ ុី ក់េធ ្វើដចូេម ្តចក នងុករបញជ ក់េល ើកចងុេ្រកយេដ ើមបីឲយ
្របកដថពតិជេអ វ?          
               

 េនទបីញចប់ ្រពះពរ្រតវូបន្របទនឲយរចួ ល!់ េត ើ្រពះពរទងំេនះមនអ ្វខី ្លះ? (ខ ២៨-២៩) 
1. “សមូឲយ្រពះជមច ស់          

            
              

2. សមូឲយជត ិ សន ៍         
            
              

3. សមូឲយកនូ្របសុៗ           
            
              

4. សមូឲយអស់អ នក           
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ករអនុវត្តនផ៍ទ ល់ខ្លួនៈ 
េត ើ្រពះពរអ ្វខី ្លះែដលអ ុី ក់បន្របគលឲ់យេទយ៉កបុកនូ្របសុរបស់គត់? េត ើអ នកធ្ល ប់បនទទលួ្រពះពរែបប 
េនះពនីរ មន ក់ពមីនុមកែដរឬេទ? ពឪីពកុម្តយ? ពមីតិ ្តភ្័រក?  ព្ីរគគូង្វ ល ឬចស់ទ ុេំនក នងុពកួជនំ ុ?ំ 
េនក នងុវបបធមជ៌េ្រច ើនករពរដលក់នូេចគមឺនិដចូគន េនះេឡើយ។ ែតេទះបជីយ៉ង កេ៏ យអស់អ នក 

ែដលបនទទលួ្រពះពរ គជឺអ នកែដលពេិសស េហើយច្រមងុចេ្រម ើនជមនិខន។  េត ើេ កអ នកធ្ល ប់បន 
ឮ្រពះជមច ស់្របទនពរស្រមប់ជវីតិរបស់េ កអ នកែដរឬេទ?   

 េត ើេ កអ នកចង់ឮ្រពះជមច ស់្របទនពរស្រមប់េ កអ នកយ៉ងដចូេម ្តច?    
             
             
               

 េត ើ្រពះពរែបប ែដលេ កអ នកចង់្របគលឲ់យេទកនូេចរបស់េ កអ នក ប ្តឬី្របពន ធ មតិ ្តភ្័រក ឬ 
អ នករមួករងររបស់េ កអ នក?         
             
             
               
ជទេូទេបើឪពកុម្តយ្របទនពរដលក់នូេច ្របែហលជកនូេចេនះ្រតវូចកេចញពផី ទះ។ ចរូចងច ំ
ថេ កអ នក្រតវូនយិយថ “ឪពកុ/ម្តយ្រស ញ់កនូ!”។ 

 ចរូរលំកឹេឡ ើងវញិកលែដល្រពះជមច ស់បន្របទនពរដល់េ ក អ្រប  ំ គេឺដ ើមបីឲយគត់បន 
្របទនពរដលអ់ នកដៃទែដរ។ ចរូគតិពចិរ ថេត ើេ កអ នកនងឹ្របទនពរដលអ់ នក ខ ្លះ។ េត ើ 
េ កអ នកគតិថនងឹ្រតវូ្របទនពរដលន់រ ខ ្លះ?       
             
             
               
េត ើេ កអ នកនងឹនយិយយ៉ង  ឬ ្រតវូេធ ្វើដចូេម ្តចក នងុករ្របទនពរដលអ់ នកេនះ?   
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 េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ   
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ្រពះអង គបន្របទនពរដលទ់លូបង គ!ំ ទលូបង គមំនិែដលគតិថនងឹ្រតវូ្រទង់េបកបេញឆ ត 
ទលែ់តេ ះ ផ ទយុេទវញិមនែត្រពះអង គមយួប៉េុ ្ណ ះែដលែតងែតចង់្របទនអ ្វែីដលល្អបផំតុស្រមប់ទលូ 
បង គ ំ ដេូច នះ្រពះអង គេអ ើយ! សមូឲយទលូបង គបំនឮ្រពះសរូេសៀង្រពះទនពររបស់្រទង់ដលទ់លូបង គផំង! សមូ 
្រពះៃនេសចក ្តសីងឃឹម បេំពញេ កអ នកេ យេសចក ្តអីណំរ នងិ េសចក ្តសីខុសខុ ន ្តដចូែដលេ កអ នក 
បនទកុចតិ ្តេល ើ្រទង់ េដ ើមបីឲយេ កអ នកបនេពញហរូេហៀរេទេ យ េសចក ្តសីងឃឹម មរយៈ្រពះេច ្ត ៃន 
្រពះវញិញណបរសិទុ ធ (រ ៉មូ ១៥:១៣)។ សមូទលូបង គបំនជទបីេញចញ្រពះពរដលអ់ នកដៃទេទៀតផង! សមូអ ្វីៗ  
ែដលទលូបង គេំធ ្វើបនជសរិលី្អ នងិ ្រពះកតិ ្តនមដល្់រពះអង គជេរៀងរហតូ។     
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េមេរៀនទ ី៣ 
 

េមេរៀនទ ី៣ - ែផនកទ ី១ 
 

កិចចករៈ ចរូ ន្រពះគម ពរីេ កបុបត ្តជិពំកូ ២៧ រេឡ ើងវញិ! 
 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
ចប់ ងំពបីនសកិ អពំកីរេបកបេញឆ តអស់ជេ្រច ើនែផ នកៃន ច់េរឿង រហតូេធ ្វើមនអ នកខ ្លះកប៏នអនវុត ្ត 
ម! េពលេនះគសឺមលមមនងឹេយើងច ំ យេពលេវ ខ ្លះេដ ើមបីសកិ ែផ នកេផ ងេទៀតៃន្រពះគម ពរីែដលបន 

នយិយអពំកីរេបកបេញឆ តេនះទងំអស់គន ។ េត ើករេបកបេញឆ តគជឺអ ្វ?ី េត ើអ នក្រប្រពតឹ ្តអេំព ើឆេបកនងឹ 
្រតវូទទលួលទ ធផលដចូេម ្តច? េត ើអ ្វែីដលជប ញសគលៃ់នបញ្ហ ? េនក នងុចេម ្លើយតេទេនះត្រមវូឲយេយើងចក 
េចញព្ីរពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ ២៧ បន ្តចិេដ ើមបីរកេម ើលអពំអីណំះអំ ងខ ្លះទក់ទងនងឹបញ្ហេនះ។  ខង 
េ្រកមេនះនងឹត្រមវូឲយមនករអនវុត ្តនខ៍ ្លះ មរយៈបទគម ពរី ែដលបនផ ្តលជ់នូដក្រសង់េចញព្ីរពះគម ពរី 
េផ ងៗពគីន  េហើយបទគម ពរីទងំអស់េនះគជឺ្រពះបន ទលូៃន្រពះ គជឺឱកសមយួេដ ើមបីបេ្រងៀនេយើង។ 

 ម៉ថយ ១៣:២២-២៣ ជេរឿយៗ េត ើអ ្វែីដលែតងែតេបកបេញឆ តេយើង?    
              

 េយេរម ១៧:៩ េត ើអេំព ើេបកបេញឆ ត េក ើតេចញមកព ី ?     
               

 ម៉កសុ ៧:២០-២១ េត ើចតិ ្តមនទនំក់ទនំងយ៉ងដចូេម ្តចចេំពះអេំព ើេបកបេញឆ ត?   
              

 េលវវីនិយ័ ១៩:១១ េត ើ្រពះជមច ស់មនបងគ ប់ដចូេម ្តច?       
               

 

េនក នងុ្រពះគម ពរីម៉ថយបននយិយថ ករឆេបកគបឺ ្ត លមកព្ីរទពយសមបត ្ត។ិ មនេពលខ ្លះេយើងមន ក់ៗ 
ធ្ល ប់្រតវូបនេចញករឆេបក្រទពយសមបត ្ត ិ េហើយករេនះជទេូទគបឺ ្ត លមកព ី “ គជឺអ ្វីៗ ែដលេយើង 
្រតវូែតមន!”។ មនសុ មយួចនំនួបនទញិរបស់អ ្វមីយួ ឬ ករទទលួ គ លប់រមិណៃន្រទពយសមបត ្ត ិគេឺយើង 
ដងឹថ ្រតវូបនចញ់ករឆេបកេគេ យេជឿថ េពល បនរបស់េនះមកេហើយ នងឹេធ ្វើឲយសភុមង គល 
ឬ េធ ្វើឲយបនសកប់ចតិ ្ត មរយៈមតិ ្តភព ឬ អ ្វមីយួែដលេយើងលង់ចតិ ្តេជឿ។ ប៉ែុន ្ត មពតិេទេនះគសឺទុ ធែត 
ជករេបកបេញឆ តឲយេយើងលង់េជឿេល ើករកហុក់េបក្របស់ទងំអស់។ 
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េនក នងុ្រពះគម ពរីេយេរម ្របប់េយើងថ ចតិ ្តគជឺេ្រគឿងេបកបេញឆ តជអ ្វីៗ ទងំអស់ េហើយ មបទគម ពរី
្របប់េយើងេទៀតថ “េហើយក៏ ្រកក់ហសួលបត់ផង េត ើអ នក នងឹ ច គ លប់ន”។ អេំព ើបប បនរកី 
យភពេពញក នងុចតិ ្តមនសុ  េហើយក ្ត សំខន់ែដលនឲំយមនអេំព ើបបគបឺ ្ត លមកពកីរឆេបក។ ចរូ 

េយើងរលំងឹេទដលេ់ហតកុរកលេនក នងុសនួចបរេអែដន េនេពលែដលសត ្វពស់ បននយិយេទកន់្រស្ត ី
គសឺទុ ធែតជពកយេពញេ យករេបកបេញឆ តទងំអស់។ េហើយេនក នងុ្រពះគម ពរីម៉កសុ គប៏ន្របប់េយើង 
ែដរថ េនក នងុចតិ ្តមនសុ មនេពញេទេ យករេបកបេញឆ ត គជឺបពុ ្វេហតេុធ ្វើឲយមនសុ មនេពញ 
េ យអេំព ើបប។ 
 

្រពះជមច ស់បនបងគ ប់េយើង មរយៈ្រពះគម ពរីេលវវីនិយ័ថ មនិ្រតវូេយើងឲយឆេបកគន េឡ ើយេនះគជឺករល្អ 
ស់ ែដល្រទង់បន្របទន្រកតិយវនិយ័មក។ ចរូសមគលថ់ យ៉កបុ េនេពលែដលគត់្របេ កខ ្លនួចលូ 

េទក នងុអេំព ើឆេបក គតឺ្រមវូឲយគត់នយិយកហុក់។ គត់បនកហុក់ឪពកុរបស់គត់មនិែមនែតម ្តងេទ គ ឺ
េ្រច ើនដង! េពល ែដលមនករេបកបេញឆ ត គេឺពលេនះ្របកដជមនករនយិយកហុក់!  េនក នងុ្រពះ 
គម ពរីបេ្រងៀនេយើងវញិញណ ្រកក់មយួចនំនួគជឺេមេបកបេញឆ ត េហើយឪពកុរបស់ គកឺរកហុក់ េហើយ 
េនក នងុពកួ គម នេសចក ្តពីតិេឡ ើយ (យ៉ូ ន ៨:៤៤)។ 
 

ពកយផ ទយុពកីរឆេបក ឬ ករេបកបេញឆ តគជឺេសចក ្តពីតិ! េពលេនះចលូេយើងសេង កតេម ើលបទគម ពរីមយួ 
ចនំនួដចូតេទេនះេដ ើមបីសកិ ជមយួគន អពំេីសចក ្តពីតិវញិម ្តង។ 

 សភុសតិ ១៤:៥ េត ើបនទលៃ់នេសចក ្តពីតិមនលកខណៈដចូេម ្តច?      
              

 េអេភសរូ ៤:២១-២៤ េត ើេសចក ្តពីតិមនមកព ី ?       
              

 ១ ករូនិថសូ ៣:១៨ េត ើេយើង្រតវូឈប់េធ ្វើអ ្វ?ី        
               

 ១ យ៉ូ ន ១:៨-៩ ចរូសរេសរេឡើងវញិនវូបទគម ពរីេនះ       
             
             
               

 ១ េព្រតសុ ២:២១-២២ េត ើ្រពះេយស៊វូមនគរំដូចូេម ្តចែដលេយើង្រតវូយកត្រមប់ ម?  
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 យ៉ួ ន ១៤:៦ េត ើ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូដចូេម ្តចអពំ្ីរទង់ផទ ល?់     
               

េនក នងុេសចក ្តពីតិគម នករេបកបេញឆ តេទ! េសចក ្តពីតិគគឺរួឲយទកុចតិ ្តបន! េត ើអ ុី ក់ ពយយមបញជ ក់ 
ប៉នុម នដង េដ ើមបីឲយ្របកដថអ នកែដលគត់នងឹ្របទនពរឲយេនះគពឺតិជេអ វកនូ្របសុសំណព ្វគត់? 
អេំព ើឆេបកគមឺនេនក នងុ្រគ ួ ររបស់គត់ ងំមនុមកេម ្លះ! ដេូច នះេហើយេទ ើបបនជគត់មនិទកុចតិ ្តចេំពះ 
អ ្វែីដលេម ើលមនិេឃើញ។ េសចក ្តពីតិ នងិ ករឆេបកគមឺនិ ចេនជមយួគន បនជ ច់ខត! ដបិតមយួ គ ឺ
ជបនទលព់េីសចក ្តពីតិ េហើយមយួេទៀតគជឺបនទលព់កីរឆេបក។ 
 

េសចក ្តពីតិគេឺក ើតេចញមកព្ីរពះេយស៊វូ! េសចក ្តពីតិេនះេហើយែដលបញជ ក់ពលីក ខណៈរបស់្រទង់។ ្រទង់មន 
្រពះបន ទលូថ ្រទង់គជឺផ ្លវូ ជេសចក ្តពីតិ េហើយជជវីតិ! េយើង ចទកុចតិ ្តេល ើេសចក ្តពីតិរបស់្រទង់បន ក នងុ 
េពល វញិញណ ្រកក់ មកេបកបេញឆ តេយើងេ យករនយិយកហុក់។ ករពតិេយើងខ ្លនួឯង្រតវូែត 
បញឈប់ករេបកបេញឆ តខ ្លនួឯងជងនរ ៗទងំអស់។ េយើងេបកបេញឆ តខ ្លនួឯងក នងុករណីេធ ្វើឲយេជឿថ 
េយើងគជឺអ ្វមីយួ ទងំករពតិេយើងមនិែមនដេូចន ះទលែ់តេ ះ។ ជនួកល េធ ្វើឲយេយើងគតិថ ខ ្លនួឯងហនឹង 
ជមនសុ ពេិសស អ ច រយ ្រគន់េប ើ វេិសសវ ិ លជងនរ ៗទងំអស់។ ចរូក ុឲំយចញករេបកបេញឆ ត 
ខ ្លនួឯងេឡើយ ដបិត្រពះជមច ស់មនិសព ្វ្រពះហប ញទយ័ចេំពះទេង ្វើែបបេនះេឡើយ! វក័ ប៉លូ បន្របប់េយើង 
េនក នងុ្រពះគម ពរីក ទ ី៦:៧-៨ ថ អ នក បេ្រពះពជូអ ្វ ីនងឹបន្របមលូផលេនះជក់ជមនិខន េនះ 
េប ើ មេគលករណ៍សកកិម ម។ “ក ុឲំយ្រចឡំេឡ ើយ នងិបេញឆ ត្រពះមនិបនេទ ដបិតពជូ ែដលមនសុ
េ្រពះចះុ េនះនងឹ្រចតូបនពជូេនះឯងវញិ អ នក ែដលេ្រពះខងឯ ច់ឈមរបស់ខ ្លនួ នងឹ្រចតូបន
េសចក ្តពីកុរលយួព ី ច់ឈមេនះឯង ែតអ នក ែដលេ្រពះខងឯ្រពះវញិញណ េនះនងឹ្រចតូបនជវីតិអស់
កលបជនចិ ច ព្ីរពះវញិញណវញិ”។ 
 

េ ក យ៉ូ ន ចង់ឲយបន គ លទ់ងំដណឹំងល្អ នងិ ដណឹំង ្រកក់! ដណឹំង ្រកក់េនះគថឺ េប ើសនិថ 
េយើងគម នបប េនះេឈម ះថេយើងេបកបេញឆ តខ ្លនួឯងេហើយ េ្រពះេយើងមនិបន្របប់េសចក ្តពីតិដលខ់ ្លនួ 
ឯង េហើយគត់នយិយេទៀតថ េសចក ្តពីតិមនិេនក នងុេយើងេឡ ើយ! ប៉ែុន ្ត  េប ើេយើងលន់តបួបវញិ េនះ្រទង់
មន្រពះហឫទយ័េ ម ះ្រតង់ េហើយសចុរតិ ្របេយជនន៍ងឹអត់េទសបបឲយេយើង េហើយនងិសំ តេយើង ព ី
្រគប់អេំព ើទចុ ចរតិទងំអស់ផង។ ដចូេយើងបនដងឹអពំភីពេ ម ះ្រតង់របស់្រទង់ចេំពះេ ក អ្រប  ំអ ុី ក់ 
យ៉កបុ េហើយ្រទង់កេ៏ ម ះ្រតង់ចេំពះេយើងទងំអស់គន ែដរ ្រពមទងំអស់េទសព្ីរគប់ទងំអេំព ើបប ម 
រយៈអង គ្រពះេយស៊វូេទៀតផង។ ្រពះជមច ស់សព ្វ្រពះហប ញទយ័ចង់េយើងមន ក់ៗមនភពេ ម ះ្រតង់ទងំចេំពះ
្រពះអង គ នងិ ចេំពះខ ្លនួឯងែដរ។ 
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េយើងទងំអស់គន ្រតវូជប់មនេទសកេ៏្រពះែតអេំព ើបបៃនករេបកបេញឆ តេនះែដរ។ ករ្រប្រពតឹ ្តរបស់ពកួ 
េយើងមន ក់ ចថខសុពកីរ្រប្រពតឹ ្តរបស់េ ក យ៉កបុ នងិ េរេបក ប៉ែុន ្ត ករេបកបេញឆ ត គេឺនែតជ 
ករេបកបេញឆ ត េទះបជីសថតិក នងុទ្រមង់ ឬរបូភពែបប កេ៏ យ។ ្រពះេយស៊វូ ្រទង់បនយងមក គ ឺ
េដ ើមបីេ ះេយើង លគ់ន ឲយមនេសរភីព រចួផតុពអីេំព ើេបកបេញឆ តទងំអស់េនះ ដចូជ ករចតិ ្តឆេបក ខ ្លនួ 
ឯង ករេបកបេញឆ តពសំី ក់ពពកួវញិញណ ្រកក់ជេដ ើម។ េនេល ើសកលេ កសមយ័សព ្វៃថ ងេនះ គ ឺ
មនេពរេពញេទេ យករេឃសន បេង កើតនវូភពទក់ទញនន ជនួកលអ នកែដលេបកបេញឆ តេយើង 
ចជមតិ ្តភ្័រក សមជកិ្រកមុ្រគ ួ ររបស់េយើងផទ លក់ម៏នែដរ។ គមឺនែតអង គ្រពះេយស៊វូមយួប៉េុ ្ណ ះ 

ែដលគម នករេបកបេញញ តទលែ់តេ ះ។ ដណឹំងល្អេនះគថឺ ្រទង់បនយកឈនះករេនះេ យ រ្រទង់ស៊ ូ
លះបង់្រពះជន ម្រទង់ផទ ល ់ េហតដុចូេនះេហើយ េទ ើបបនជក នងុេពលឥឡវូេនះេយើងបនចេ្រម ើនេឡ ើងេ យ
រ្រទង់្របទនឲយេ យឥតគតិៃថ ្លដលអ់ស់អ នក ែដលបនេបះជំ នេដ ើរ ម្រទង់ េហើយ្រទង់នងឹលបុ 

បបំត់ លក់រេបកបេញឆ តនន ែដលងយនងឹបតឺជញជក់ ្រសបូយកេយើងឲយធ្ល ក់េទក នងុអនទ ក់ៃនអេំព ើ 
្រកក់េផ ងៗ។ ចរូ្រពះគណុៃនេសចក ្តពីតិ នងិ េសចក ្តេីម ្ត ករ ុ របស់្រទង់ បនរេំ ះេយើងឲយបនរស់ 

េនជកនូសងនួភញ  ្រពមទងំបនទទលួ្រគងមរតកៃននរគ ថ នសគួជ៌មយួនងឹ្រទង់ផងចះុ។ 
 
េមេរៀនទ ី៣ - ែផនកទ ី២ 
 

លំ ត់ៈ  
យ៉កបុបនទទលួ្រពះពរចួេហើយ គត់កប៏នចក់េចញពវីត ្តមនរបស់ឪពកុគត់! បន ្តចិេ្រកយមក េអ វ 
បនវលិ្រតឡប់មកដលផ់ ទះវញិ។ 

 េនក នងុខ ៣១ េត ើេអ វបនេធ ្វើអ ្វ?ី         
               

 េត ើអ ុី ក់បនសរួដចូេម ្តច?          
               

 េត ើេអ វបនេឆ ្លើយតមវញិយ៉ងដចូេម ្តច?        
               

 អេំព ើឆេបករបស់យ៉កបុ្រតវូបន ត្រត ង! ចរូសមគលេ់ម ើល ៎ នវូ្របត ្តកិម ម្របកបេ យ រម មណ៍
ហងឹ របស់ពកួេគ។ 
o េនក នងុខ ៣៣ ្របត ្តកិម មរបស់អ ុី ក់        
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o េនក នងុខ៣៤ ្របត ្តកិម មរបស់េអ វ         
            
             

 ពកួេគទងំពរីនក់សទុ ធែត្រតវូបនេគេបកបេញឆ ត! ពកួេគមនិនងឹ ម នថយ៉កបុ ៊នេធ ្វើដេូច នះេទ! 
េនក នងុខ ៣៦ េត ើេអ វបននយិយអពំយ៉ីកបុដចូេម ្តចខ ្លះ?      
             
               

 េនក នងុខ ៣៦ េអ វបនសុំអង ្វរឪពកុរបស់គត់ឲយ្របទនពរដល់គត់ែដរ “សមូ្របទនពរដលខ់ ញុ ំ
ែដរមកេ កឪពកុ” “េត ើេ កឪពកុមនិបនទកុ្រពះពរ ខ ្លះស្រមប់ខ ញុេំទឬអ?ី” េនក នងុខ ៣៧ 
អ ុី ក់បន្របប់់េអ វថ គតប់្របទនពរដល់យ៉កបុអស់េទេហើយ េហើយគត់សរួថ “ េត ើឲយ 
ឪពកុ ច្របទនអ ្វេីទៀតដល់ឯងកនូ្របសុពកុ?” ឪពកុអកីខ៏ ជះខជយេផ ្តសផ្ត ស់យ៉ងេនះ! េនក នងុខ 
៣៨ េត ើេអ វបនសរួដចូេម ្តចេទឪពកុរបស់គត់?       
             
             
               

 ដេូច នះ អ ុី ក់ក្៏របទនពរដលេ់អ វជកនូែដរ។ េនក នងុខ ៣៩-៤០ េត ើអ ុី ក់បននយិយដចូ
េម ្តចខ ្លះ?            
             
             
              
េត ើេនះេ កអ នកគតិថគជឺករ្របទនពរែដរឬេទ?  ចរូេ្របៀបេធៀបពកយសម ្តរីបស់អ ុី ក់កល 
គត់នយិយឲយពរដល់យ៉កបុ នងិ ពកយសម ្តែីដលគត់នយិយក នងុេពលឲយពរដលេ់អ វ  
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គនំតិឆ្លុ ះបញច ំងៈ 
េយើងជតិឈនមកដលក់របញចប់ ច់េរឿងេហើយ! មនេរឿងេផ ងជេ្រច ើនេទៀតចលូមកដល ់ ែតេទះបជី 
យ៉ង កេ៏ យ ក្៏រពះពរ្រតវូបន្របគលឲ់យរចួេហើយែដរ េហើយេយើងេឃើញថ អេំព ើេបកបេញឆ តេនែត 
ជប់ក នងុ្រគ ួ រមយួេនះដែដល! េនេពលែដល្រពះជមច ស់មន្រពះបន ទលូេទកន់ េរេបក ថ អ នកចស់ 
ជង នងឹ្រតវូបេ្រម ើដល់អ នកែដលេក មងជងវញិ េត ើ្រទង់មនករេនក នងុ្រពះត្រមះិរបស់្រទង់ឬេទ? េប ើសនិជ 
យ៉កបុ នងិ េរេបក មនិបនេ កៃដ្រប្រពតឹ ្តេរឿងទងំអស់េនះេទ ដេូច នះេធ ្វើដចូេម ្តចនងឹបន ច់េរឿង
មនករែកែ្របេទបន?  
 

មន ក់មនិ ចជយួអ ្វេីក ើត បន្រតមឹែតមន រម មណ៍ ្ត យេ្រកយចេំពះ្របត ្តកិម មរបស់ឪពកុ េហើយមន ក់េទៀត 
បន្រតមឹែតនកឹឆ ងលថ់ ភ្ល មៗេនះ្រ ប់ែតេអ វ ទមទរចង់បន្រពះពរពឪីពកុែដរ េប ើគត់មនិបនឲយ 
តៃម ្លដលស់ទិ ធជិកនូចបង េហើយែថមទងំមនិេដ ើម មផ ្លវូរបស់គត់ផងដេូច នះ។ េត ើ្រពះពរស្រមប់គត់មន 
នយ័ដចូេម ្តច? េត ើ្រតវូរស់ក នងុជវីតិមយួេ យគម ន្រពះពរយ៉ងដចូេម ្តច?       
             
               
េត ើ្រពះវរប ិ ែដលគង់េននរគ ថ នសគួ ៌ ្រទង់្របទនពរស្រមប់េយើង ជមនសុ ែដលមនលកខណៈដចូ្រទង់ 
េហើយ មនបណំង្រពះហប ញទយ័ចង់ផ ះផ រទនំក់ទនំង្របកេ យេសចក ្ត្ីរស ញ់ជមយួនងឹ្រទង់វញិជ 
យ៉ងែដរ?             
               
េអ វមនចតិ ្តេ្រតក្រត លចង់បន្រពះពរពឪីពកុរបស់គត់ ស់! ចះុេត ើេយើង លគ់ត់មនចតិ ្តេ្រសក 
ឃ្ល នចង់បន្រពះពរ្រពះវរប ិ ែដលគង់េននរគ ថ នសគួ ៌ ដចូជេអ វេ្រសកឃ្ល នចង់បន្រពះពរពឪីពកុ 
របស់គត់ែដរឬេទ?            
               
េត ើេយើងនងឹបង្ហញដងួចតិ ្តេ្រសកឃ្ល នចង់បន្រពះពរ្រពះវរប ិ  ែដលគង់្រទង់េននរគ ថ នសគួរ៌បស់េយើង 
ស្រមប់ជវីតិរស់េន្របចៃំថ ងយ៉ងដចូេម ្តច?         
             
              
ចរូច ំ យេពលេវ ខ ្លះេដ ើមបីកត់្រ នវូគនំតិរបស់េ កអ នកចលូក នងុេសៀរេភ។ ចរូចងចថំ មនិ្រគប់ 
ចម ងលទ់ងំអស់សទុ ធែតមនចេម ្លើយេនះេទ ប៉ែុន ្តចេម ្លើយេទនងឹសំនរួរបស់េយើងគសឺថតិេនេល ើ្រពះត្រមះិរបស់ 
្រពះជមច ស់ជអ នកសេ្រមចឲយ។ 
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េរៀនទ ី៣ - ែផនកទ ី៣ 
 

ករទេនទញចងចៈំ 
មនបទគម ពរីមយួែដលសំខន់ជងេគបផំតុស្រមប់េមេរៀនេនះគ ឺ១ យ៉ូ ន ១:៨-៩។ ខគម ពរីេយងៃនបទ 
គម ពរី្រតវូបនដងឹម ្តងរចួមកេហើយកលេនខងេដ ើមៃនេមេរៀន ប៉ែុន ្តជថ មមី ្តងេទៀត សមូេល ើកទកឹចតិ ្តេ ក
អ នកឲយកត់្រ បទគម ពរីេនះទកុក នងុេសៀវេភរបស់េ កអ នក េហើយរកី យក នងុករទេន ទចឲយបនចមំត់នវូ 
េសចក ្តពីតិេនះទងំអស់គន ។ សមូឲយ្រពះបន ទលូដរ៏ស់េនះ ្របទនពរដលេ់ កអ នកបនលន់តបួប្រគប់ៗគន  
នងិ មនេសចក ្តអីណំរ មរយៈេសចក ្តពីតិៃន្រពះបន ទលូ្រទង់េនះ េ យករទទលួ គ លថ់្រពះជមច ស់ មន 
ភពេ ម ះ្រតង់ នងិ យតុ ្តធិម ៌ ្រពមទងំមន្រពះហប ញទយ័ក នងុករអត់េទសបបដលេ់យើង្រគប់ៗគន ឲយបនជ 
បរសិទុ ធ សចុរតិេនចេំពះ្រពះភ្័រក្រទង់េ យ រ្រពះប្ុរ របស់្រពះអង គគអឺង គ្រពះេយស៊វូ។ 
 

ករអនុវត្តនផ៍ទ ល់ខ្លួនៈ 
ករលបុបបំត់អេំព ើេបកបេញឆ តទងំ យែដលេនជ ុវំញិេយើង ទនំក់ទនំងេនក នងុ្រកមុ្រគ ួ រ្រតវូជបួនងឹ 
ឧបសគ គ មនករវ ិ ទេនក នងុករេធ ្វើមខុជនំញួ េករ ្តិ៍ កតិ ្តយិសក នងុជរួនេយបន្រតវូរងករ ម៉ស់ េត ើ ច 
នងឹមនផលបះ៉ផលែបប ខ ្លះែដលេ កអ នក្រតវូេ ះ្រ យ េប ើសនិេ យ រេ កអ នកគជឺអ នក េបក 
បេញឆ ត ឬេ កអ នក្រតវូបនេគេបកបេញឆ តវញិ?        
             
              
េត ើ គជឺករេបកបេញឆ តដចូេម ្តច?          
             
              
េត ើ គជឺករេបកបេញឆ តដចូេម ្តចែដលបង ករឲយទនំក់ទនំងរបស់េ កអ នក្រតវូបក់ែបក?   
             
               
េត ើេទសកហំសុែបប ខ ្លះែដល្រតវូែត រភព? េត ើទេង ្វើែបប ែដល្រតវូេល ើកេឡ ើងក នងុករអត់េទស 
ឲយ?              
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្រពះជមច ស់បនេល ើកទកឹចតិ ្តេយើងមន ក់ឲយចលូេទចេំពះ្រពះភ្័រក្រទង់េដ ើមបីេធ ្វើករលន់តបួប នងិ រភព 
ចេំពះេទសកហំសុទងំ យែដលេយើងបន្រប្រពតឹ ្តខសុចេំពះ្រទង់កន ្លងមក ្រទង់សព ្វ្រពះហប ញទយ័ចង់ឲយ 
ជវីតិេយើង លគ់នមនចែំណកេនក នងុេសចក ្តពីតិ គជឺេសចក ្តពីតិែដលនមំកនវូករលន់តបួប នងិ ករ រ 
ភពេទសកហំុស្រគប់យ៉ងចេំពះ្រទង់ េហើយទទលួមកវញិនវូេសចក ្ត្ីរស ញ់ នងិ ករអត់េទសបប។ 
 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ទលូបង គ្ំរតវូែត រភពចេំពះ្រទង់នវូអេំព ើេបកបេញឆ តទងំ យែដលមនេនក នងុ 
ចតិ ្តរបស់ទលូបង គ ំ គជឺ ថ នភពមយួដ ៏ ្រកក់ែដលមនិ ចពយបលជ។ ទលូបង គបំនេបកបេញឆ តេ យ 
ករនយិយកហុក់ ែដលេចញមកពកី នងុចតិ ្តទលូបង គផំទ ល ់េ េយេហតទុលូបង គជំមនសុ មនបបជប់ ងំព ី
កេំណើតមក។ ប៉ែុន ្ត ្រពះអង គមនេពញេ យេសចក ្តពីតិ េហើយ្រពះបន ទលូរបស់្រទង់គជឺេសចក ្តពីតិ!  សមូ 
្រទង់េម ្ត ្របប់ដលទ់លូបង គ ំ េ យករលន់តបួបចេំពះ្រទង់ េដ ើមបីឲយអេំព ើបបរបស់ទលូបង គបំនជ្រមះ 
ដបិត ្រពះអង គមនេពញេទេ យភពេ ម ះ្រតង់ យតុ ្តធិម ៌ នងិ មន្រពះហប ញទយ័សចុរតិក នងុករអត់េទស 
បបស្រមប់ទលូបង គ។ំ ទលូបង គសំមូចលូមកចេំពះ្រពះភ្័រក្រទង់ក នងុេពលេនះ េ្រពះទលូបង គេំជឿថ្រពះប្ុរ  
របស់្រទង់គ្ឺរពះេយស៊វូ ចពយបលដលទ់លូបង គបំន។ សមូទលូបង គបំនេដ ើរក នងុផ ្លវូរបស់្រទង់ផង។  
             
             
               
 
េមេរៀនទ ី៣ - ែផនកទ ី៤ 
 

េសចក្តែីណន ំ់ៈ 
យ៉កបុបនេបកបេញឆ តឪពកុ នងិ បង្របសុរបស់គត់េដ ើមបីបនទទលួ្រពះពរ េហើយមនេចត ្តនេធ ្វើជកនូ 
្របសុចបងេនក នងុ្រគ ួ រេទៀតផង។ េអ វ្រតវូបនទទលួរងករខតបង់ េ្រកយពបីនដងឹថ យ៉កបុ 
បនទទលួ្រពះមនុគត់ រចួគត់កស៏ ុំឲយឪពកុ្របទនពរដលគ់ត់ែដរ។ ប៉ែុន ្ត ្រពះពរ្រគប់យ៉ង្រតវូបន្របគល់
ឲយេទយ៉កបុអស់េទេហើយ។ ្រពះពរេនះក ៏“ចរូឲយបនផ គត់ផ គង់ដលក់រ្រទរ្រទង់នងឹេដ ើមទពំងំបយជរូថ ម”ី។ 
េនក នងុេមេរៀនទ ី៣ ែផ នកទ ី៤ ច់េរឿង្រតវូបនបន ្តេទមខុេទៀត គេឺអ វ មនចតិ ្តចងគនំ ុ ំេ យមនិបន 
ទទលួ្រពះពរពឪីពកុរបស់ខ ្លនួក នងុនមគត់គជឺកនូ្របសុចបងក នងុ្រគ ួ រ។ 
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កិចចករៈ  
ចរូ ន្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ២៧:៤១ បន ្តរហតូដក់ េ កបុបត ្ត ិ២៨:៩ 
េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
េនក នងុែផ នកទ ី ៣ េយើងបនសកិ ខ ្លះៗអេំព ើពយករ ី េយេរម ែដលបនបេ្រងៀនេយើងថ “ឯចតិ ្តជេ្រគឿង
បេញឆ តេល ើសជងទងំអស់ េហើយក៏ ្រកក់ហសួលបត់ផង េត ើអ នក នងឹ ច គ លប់ន”។ (េយេរម 
១៧:៩)  រចួ្រពះេយហូ ៉ដជ៏្រពះ្រទង់មន្រពះបន ទលូសរួេទ្រស្តថី ឯងបនេធ ្វើអ ្វដីេូចន ះ នងទលូេឆ ្លើយថ 
ពស់ មកលបួងបេញឆ តខ ញុមំច ស់ េហើយខ ញុមំច ស់បនទទលួទន។ (េ កបុបត ្ត ិ ៣:១៣) អេំព ើរេបកបេញឆ ត 
្រតវូបនសែម ្តងេចញេនក នងុចតិ ្តែដលេពញេ យអេំព ើបប។ ករេបកបេញឆ តេនះ រលំកឹេយើងទងំអស់គន  
ថ្រពះជមច ស់នងឹបផំ្ល ញេយើង្រគប់គន េ យេ្រពះអេំព ើបបរបស់េយើង។ េយើងមនិ ចេធ ្វើករឆ ្លះុបញច ំង 
អពំបីណំង្រពះហប ញទយ័្រទង់ក នងុករបង ករបេង កើតេនះេឡ ើយ។ 
 

លំ ត់ៈ េអ វមនិបនទកុឲយេរឿង ៉វ្រគប់យ៉ងេន ង ត់េសង មេនះេឡើយ! ច់្រតវូបនបន ្តមកេទៀត 
េនក នងុ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ២៧:៤១។ 

 េ យេយងេទ មខ ៤១ េត ើេអ វនងឹមនគនំតិេធ ្វើអ ្វ?ី      
             
               

 េត ើមនអ ្វជីប ញសគលេ់ធ ្វើឲយេអ វ្រតវូ ្ត មខុមត់េឡ ើងវញិ? េហតអុ ្វបីនគត់្រតវូេធ ្វើដេូច នះ?  
             
               

 េត ើមនគេ្រមងករនងឹេធ ្វើអ ្វ?ី          
               
មកដល្់រតង់ចណុំចេនះេធ ្វើឲយេយើងនកឹេឃើញេទដលេ់រឿងបងប ្អនូ្របសុពរីនក់ គកឺអ ុនី ែដលមន 
បណំងចង់សម្ល ប់េអបលិជប ្អនួ្របសុរបស់ខ ្លនួ។ (េ កបុបត ្ត ិ៤:៨) 

 ករចង់គនំ ុ ំគជឺករបេំពញចតិ ្តខងអេំព ើបប នងិ អេំព ើ ្រកក់ននគ ឺ ចនេំទដលក់រសម្ល ប់គន  
បន។ មរយៈ្រពះគម ពរីេអេភសរូ ៤:២៦ េត ើ វក័ ប៉លូបនបេ្រងៀនេយើងយ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ?  
             
               
េហតអុ ្វមីនិបន? ចរូខងឹចះុ ែតក ុឲំយេធ ្វើបបេឡើយ ក ុឲំយេសចក ្តកីហំងឹរបស់អ នកេនដ បដលៃ់ថ ង
លចិេឡ ើយ កក៏ ុឲំយ រក មនឱកសឲយេ ះ (េអេភសរូ ៤:២៦-២៧) 
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 េនេពលែដល េរេបក បនទទលួដណឹំងអពំែីផនករណ៍របស់េអ វេហើយ េនះនងក្៏របញ៉ប់ 
្របញ៉លផ់ ្តលដ់ណឹំងេនះេទយ៉កបុភ្ល ម។ េនក នងុខ ៤២ េត ើនងបន្របប់យ៉កបុដចូេម ្តច?  
               
េអ វបនគតិែបបេនះ េពលេនះគត់មនែផនករមយួ គ្ឺរតវូរងចដំលឪ់ពកុគត់ ្ល ប់សនិ។  

 េនក នងុខ ៤៣ ស្រមប់េល ើកទ ី៣ េនក នងុជពំកូ ២៧ េត ើេរេបក្របប់ឲយយ៉កបុេធ ្វើអ ្វ?ី   
             
              
ចរូរកឲយនវូខេយង នងិ ករកណំត់សមគលព់រីកែន ្លងែដលនយិយអពំពីកួេគ។ 
        នងិ        

 ករែណនរំបស់េរេបកគ ឺ “្រគន់ែតេធ ្វើ មអ ្វែីដលែម្៉របប់េទ” េត ើមនគនំតិែបប ែដលែស្តង 
អពំចីរតិលកខណៈរបស់នង?          
              
ទនំក់ទនំងរបស់គត់ជមយួនងឹយ៉កបុ?        
              

 េ យេយង មខ ៤៣-៤៥ េត ើេរេបកមនគេ្រមមងករណ៍ដចូេម ្តច?     
             
             
             
              

 េនក នងុខ ៤៦ េត ើមនេហតអុ ្វខី ្លះែដលេធ ្វើេរេបក បងគ ប់ឲយយ៉កបុេចញដេំណើរយ៉ង្របញ៉ប់ 
្របញ៉លេ់ម ្លះ? មរយៈេ កបុបត ្ត ិ២៦:៣៤-៣៥ ចរូឲយគនំតិខ ្លះ     
             
               

 េនក នងុេ កបុបត ្ត ិ២៨:១-២ អ ុី ក់បន្រជបអពំែីផនករណ៍របស់េរេបកភ្ល ម កប៏ញជូនយ៉កបុ 
ឲយេទកន់ផ ទះឪពកុរបស់នង ជេហតនុឲំយយ៉កបុយក្របពន ធេ យខ ្លនួឯង។ ចរូរលំកឹេឡ ើងវញី 
អេំពះឪពកុរបស់អ ុី ក់ គេឺ ក អ្រប បំនចត់អ នកបេ្រម ើរបស់គត់ឲយរកញញ ត ្តសិ ្ត នរបស់ 
គត់េនតបំន់ ៉ន ឬ ប៉ ន់ េអ ើ ៉ម េដ ើមបីទទលួយកនរមីន ក់ឲយេធ ្វើជ្របពន ធរបស់អ ុី ក់។  
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េត ើ គត់បនែណនដំចូេម ្តចដលយ់៉កបុ?        
             
              

 េត ើអ ុី ក់បន្របទនពរដលយ់៉កបុដចូេម ្តចខ ្លះមនុេពលគត់បញជូនឲយេទ (េ កបុបត ្ត ិ២៨:៣-៤) 
             
               

 េត ើមនពកយ ខ ្លះែដល្រសេដៀងនងឹ្រពះបន ទលូែដល្រពះជមច ស់្របប់េទជ ី របស់គត់ គេឺ ក 
អ្រប  ំនងិ ឪពកុរបស់គត់គ ឺអ ុី ក់?        
             
               

 េនក នងុ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ២៨:៥ យ៉កបុេធ ្វើដេំណើរ មផ ្លវូជមយួឪពកុមរបស់គត់   
     ែដលជ      បង្របសុរបស់គត់។  ឪពកុ 
របស់ពកួេគគជឺ        ។ ជថមមី ្តងេទៀតែដលេយើង 
េម ើលអពំ ី រៈសំខន់ៃនពជូពង ែខ េ ហិតៃន្រពះេយស៊វូ គជឺសម ពន័ ធេម្រតែីដលបនចងេឡើងជ 
មយួនងឹេ ក អ្រប  ំនងិ ពជូពង ្រគប់ជនំន់េ្រកយៗរបស់គត់។ 

 
េមេរៀនទ ី៣ - ែផនកទ ី៥ 
 

ចូលឲយកន់ែតេ្រជៈ 
 ខណៈេពលែដលយ៉កបុេទេនផ ទះ បន់ ឪពកុមរបស់គត់ េត ើេយើងបនសកិ អ ្វខី ្លះអពំេីអ វ? 

(េនក នងុខ ៦-៩)           
             
             
               
េត ើសកម មភពរបស់េអ វ្របប់េយើងយ៉ងដចូេម ្តច? េត ើមនអ ្វេីក ើតេឡ ើងចេំពះគត់?   
             
              

 ចរូរលំងឹ រេឡ ើងវញិថេត ើ អ ុី ម ែអលគជឺនរ ? អ ុី ម ែអល គជឺឪពកុមរបស់េអ វ ែដល 
មនឪពកុែតមយួម្តយេផ ងគនជមយួនងឹអ ុី ក។ (អ ុី ម ែអលជកនូ្របសុរបស់នង ក )។  
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េត ើឪពកុរបស់គត់សបបយចតិ ្តក នងុករែដលគត់េទឯង្រគ ួ ររបស់អ ុី ម ែអល េយើងេរៀបករ 
្របពន ធមន ក់េទៀតេនះ? េ្រកយអ ្វីៗ បនកន ្លងផតុេទ យ៉កបុបនេធ ្វើដេំណើរេទរកបង្របសុ នងិ 
ម្តយរបស់គត់វញិ។ េត ើមនកហំសុអ ្វកី នងុករែដលេអ វេទឯង្រគ ួ ររបស់អ ុី ម ែអល?  ចរូ 
រលំកឹេឡ ើងវញិថេត ើេទវ ្ត ៃន្រពះអមច ស់បន្របប់នង ក ដចូេម ្តចខ ្លះអពំអី ុី ម ែអល េប ើ ម 
្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ១៥:១១-១២ នងិ េ កបុបត ្ត ិ២៥:១៨។ 

 

សនួំរឆ្លុ ះបញច ំងៈ 
ច់េរឿង្របែហលជ្រតវូផ្ល ស់ប ្តរូគន បន ្តចិ! ប៉ែុន ្តមនុនងឹេយើង ម នអពំេីដ ើរបស់យ៉កបុេទ ៉នេយើង 

្រតវូែតច ំ យេពលខ ្លះេដ ើមបីេធ ្វើករឆ ្លះុបញច ំងអពំ ី រម មណ៍ នងិ អកបបករិយិរបស់េយើងផទ លច់េំពះអ ្វ ី
ែដលបនេក ើតេឡ ើងនេពលកន ្លងមកបន ្តចិសនិ។ េនក នងុ្រគ ួ រ្រតវូបនែបកែខ ញកគន ! កនូ្របសុពរីនក់ 
មន ក់ជទេីពញចតិ ្តរបស់់ឪពកុ េហើយមន ក់េទៀតជេពញចតិ ្តរបស់ម្តយ។ ប៉ែុន ្តឪពកុមនេ បជប់នវូ្រពះ 
បន ទលូសនយរបស់្រពះជមច ស់បន ្តមកពឪីពកុរបស់គត់េទៀតគេឺ ក អ្រប ។ំ កលែដលកនូ្របសុទងំពរី 
េនក នងុៃផ ទេពះម្តយេនេឡើយ ្រពះជមច ស់បន្រពះបន ទលូ្របប់េរេបកថ កនូ្របសុទងំពរីនងឹ្រតវូែបកគន  
េហើយកនូបង នងិ ្រតវូបេ្រម ើដលក់នូប ្អនូ េហើយេនទបីផំតុអ ្វីៗ ្រគប់យ៉ង្រតវូបនេក ើតេឡើយយ៉ងដេូចន ះ 
្របកដែមន។ 
 

យ៉កបុបនទទលួទងំសទិ ធជិកនូចបង ទងំ្រពះពរកនូ្របសុចបង! េប ើ ម្រតវូទងំពរីេនះគជឺកម មសទិ ធរិបស់ 
េអ វេទ ប៉ែុន ្ត េអ វខ ្លនួឯងមនិបនឲយតៃម ្លចេំពះេរឿងទងំពរីេនះ ជពេិសសេទៀតេនះគគឺត់មនិឲយ 
តៃម ្លចេំពះប ្អនូ្របសុ នងិ ឪពកុរបស់គត់ែដរ។ ដេូច នះេហើយ េទ ើបបនជសព ្វៃថ ងេនះ េយើងែតងែតបនេរឿង 
្រសេដៀងគន េនះេក ើតេឡ ើងជញកឹញយ។ មនិថជមនេរឿងអ ្វកីេ៏ យ េប ើបបងប ្អនូមនិនយិយរកេទវញិេទ 
មកេទ េនះពកួេគនងឹចេ្រម ើនវយ័េឡ ើង ក់ដចូជ ច់េ យែឡកពគីន ។ េប ើកល បង្របសុមនករ 
ក់អន់ចតិ ្ត ឬ ចង់បនមខុមត់ ដេូច នះទនំក់ទនំងនងឹ្រតវូែបកបក់ជមយួគន េនះេសចក ្ត្ីរស ញ់ក្៏រតវូ 

បនបត់បង់ែដរ។ 
 

េត ើអនគត្រគ ួ រមយួេនះនងឹ្រតវូ្របឈមមខុនងឹបញ្ហ អ ្វខី ្លះ? េត ើកររស់េនេ្រកមសមពន័ ធេម្រតៃីនេសចក ្ត ី
សនយ្រតវូ្របឈមមខុនងឹបញ្ហ ែដរឬេទ? អ ុី ក់គជឺមនសុ ែតមន ក់ែដល្រតវូបនទទលួ្រគងេសចក ្តសីនយ 
េនះ។ គត់មនកនូ្របសុែតពរីនក់ េហើយក នងុេពលេនះពកួេគទងំពរីបនេធ ្វើឲយអ ្វីៗ ្រក ប់ចក់ខសុពកីរ 
ែដលគត់បនេ្រគងទកុ! កនូ្របសុប ្អនូ្រតវូរត់េគចខ ្លនួេ្រពះខ្លចបង្របសុសម្ល ប់។ េពលសថតិក នងុ ថ នភព 
ដ្៏រចបកូ្រចបលែ់បបេនះ េត ើ្រពះជមច ស់គង់េនឯ ? េត ើ្រទង់បនេបះបង់េចល្រគ ួ រមយួេនះែមនេទ? 
េត ើ្រទង់ផ្ល ស់ប ្តរូ្រពះហប ញទយ័អពំសីម ពន័ ធេម្រតែីដល្រទង់បនចងេឡើងជមយួេ ក អ្រប  ំ នងិ ពជូពង  
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កនូេចរបស់គត់េហើយែមនេទ? េរឿង ៉វទងំអស់េនះបនេក ើតេឡើងកេ៏្រពះែតមនអេំពះេបកបេញឆ តេន 
ក នងុ្រគ ួ រមយួេនះែដរ ែដលជបពុ ្វេហតនុឲំយមនករបះ៉ពលដ់លែ់ផនកររបស់្រពះជមច ស់ទងំមលូ។  
 

សំនរួឆ ្លះុបញជ ំងជនួកលមនិចបំច់មនចេម ្លើយកប៏នែដរ ប៉ែុន ្តជករេធ ្វើឲយេយើងគតិពចិរ នវូអ ្វីៗ ែដល 
ចនងឹេក ើតមនេឡើង ឬេធ ្វើឲយេយើងនងឹ្រសៃមេទដលអ់ ្វែីដល ចនងឹេក ើតមន្រប ក់្របែហលនងឹជវីតិ 

នរ មន ក់។ សំនរួឆ ្លះុបញច ំង នឲំយេយើងេចទសរួនវូបញ្ហ លបំកៗមយួចនំនួ ដចូជសរួថ សថតិក នងុ ថ ន 
ភពែបបេនះេត ើ្រពះជមច ស់្រទង់គង់េនឯ ?  េត ើ្រទង់មន្រពះ ជត្រមះិដចូេម ្តច? េត ើ្រពះអង គនងឹគរួេធ ្វើ 
ដចូេម ្តច? េត ើ្រទង់នងឹមនិរវលេ់ទឬមយួយ៉ង ?  េត ើ្រពះអង គសព ្វ្រពះហប ញទយ័ទតេមើល្រគ ួ រមយួែដល 
មនបងប ្អនូ្របសុពរីនក់រកកប់សម្ល ប់គន ែបបេនះឬ? េត ើ្រទង់ជអ នកអនញុញ ត ្តឲិយអេំព ើេបកបេញឆ តទងំ 
អស់េនះេក ើតេឡ ើងែមនេទ?  េប ើទនំក់ទនំង្រតវូបនបក់ែបបដេូច នះ េត ើ្រទង់ ចសេ្រមច មេគលបណំង 
របស់្រទង់ែដរឬេទ?  
 

េនេពលែដលេ កអ នកេធ ្វើករឆ ្លះុបញច ំងអពំ ី ច់េរឿងមកដល្់រតង់ចណុំចេនះ េត ើេ កអ នកមនគនំតិ ដចូ 
េម ្តច់? េត ើេ កអ នកនងឹមនសំនរួលបំកែបប ខ ្លះែដលចង់េចទសរួ?      
             
               
 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ!  ទលូបង គបំនចប់េផ ្តើមមន រម មណ៍ថដចូជគម នេសចក ្តសីខុទលែ់តេ ះ! កល  
ទលូបង កកំន់ែតេរៀនអពំបីញ្ហ េនក នងុ្រគ ួ ររបស់អ ុី ក់ ទលូបង គកំន់ែតរកេឃើញថទលូបង គមំនបញ្ហ ទងំ 
អស់េនះែដរ។ មនបញ្ហ លបំកេ ះ្រ យជេ្រច ើនេនក នងុ្រគ ួ ររបស់ទលូបង គ។ំ រេបៀបែដលមន ក់្រប្រពតឹ ្ត 
ចេំពះគន េទវញិេទមក គមឺនែតេធ ្វើមនរបសួ ន ម េហើយគជឺរបសួ ក់គម នវធិពីយបលបន។ ទលូបង គ ំ
សមូ្រពះអង គបនពយបលទនំក់ទនំងែដលបក់ែបកេនះផង! សមូបង ្ហរូេសចក ្ត្ីរស ញ់របស់្រទង់មក ង 
សម្អតភពឈឺចប់ ្រគ្ំរគរបស់ទលូបង គផំង! េយើងខ ញុ្ំរតវូករ្រពះហត ថៃនេសចក ្តសីខុ ន ្តរបស់្រទង់ មក 
ផ ះផ រពកួេយើងឲយមនេពញេទេ យេសចក ្តអីណំរក នងុជវីតិរស់េន។ ទលូបង គសំមូេល ើកទលូថ្វយដល ់
្រទង់នវូបញ្ហ ទងំ យែដលមនក នងុចតិ ្តទលូបង គកំ នងុេពលេនះ គ ឺ      
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េមេរៀនទ ី៤ 
 

េមេរៀនទ ី៤ - ែផនកទ ី១ 
 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
ពកយថ “បពុ ្វបរុស” ពកយេនះ្របែហលជេ កអ នកធ្ល ប់បនឮពមីនុមកជមនិខន! េនក នងុ្រពះគម ពរីសញញ  
ចស់មនបពុ ្វបរុសបនីក់ែដលេលចេធ្លជងេគ គ ឺ េ ក អ្រប  ំអ ុី ក់ យ៉កបុ។ ពកយ “បពុ ្វបរុស” 
មកពភី ងំ “Patri” ឬ ឪពកុ។ មនសុ ទងំេនះ ្រតវូបនេគចត់ទកុថគជឺពកួឰយេុករបស់
្របជជនជ ្វហី្វេនះ ជត ិ សនេ៍ហេ្រព ើរ។ េនក នងុ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ២៨:១០-២២ េយើងេរៀនអពំ្ីរពះជ 
មច ស់េ្រជ ើសេរ ើសយ៉កបុេដ ើមបី្រគងសម ពន័ ធេម្រតៃីនេសចក ្តសីនយដេ៏នអស់កលបជនចិ ច។  
 

លំ ត់ៈ 
ចរូេយើងបន ្ត ច់េរឿងេ យរមួដេំណើរជមយួនងឹយ៉កបុ!  ឯយ៉កបុ គត់េចញពេីបៀរ-េសប េទឯខ ៉ន 
(េ កបុបត ្ត ិ២៨:១០) េនជមយួនងឹឪពកុមរបស់គត់គេឺ ក បន់។  

 េនក នងុខ ១១ េត ើគត់េនឯ ? េត ើគត់េធ ្វើអ ្វ?ី       
               

 ចរូបរយិយអពំកីរយលស់ព ្វរបស់គត់ េនក នងុខ ១២       
             
               
o េ យេយងេទ មខ ១៣ េត ើេននរ េនកពំលូខ ពស់ជងេគ?     

              
o េត ើ្រទង់មន្រពះបន ទលូថ្រទង់គជឺនរ ?        

             
o េត ើ្រទង់មន្រពះបន ទលូថ្រទង់នងឹ្របទនអ ្វឲីយ?       

              
o េនក នងុខ ១៤ េត ើ្រពះជមច ស់បនសនយដចូេម ្តចចេំពះកនូេច នងិ ពជូពង របស់យ៉កបុ?  
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o េនក នងុខ ១៥ េត ើ្រទង់បនសនយយ៉ងដចូេម ្តច? 
 េយើងនងឹេធ ្វើជ            
 េហើយនងឹ            
 េត ើនងឹមនិ            

 ជថមមី ្តងេទៀតរលំកឹដលេ់សចក ្តសីនយអពំទីកឹដ ី នងិ អពំកីនូេច! េសចក ្តសីនយស្រមប់េ ក 
អ្រប  ំ នងិ អ ុី ក់ កប៏ន ្តមកដល ់ យ៉កបុេទៀតគជឺេសចក ្តសីនយដែដលេនះឯង។ គត់កប៏ន 
ភញ ក់ខ ្លនួ បនដងឹអពំវីត ្តមនរបស់្រពះជមច ស់។ េនក នងុខ ១៧ េត ើគត់មន្របត ្តកិម មយ៉ងដចូេម ្តច?  
             
               
េត ើគត់នយិយដចូេម ្តច?          
              

 មករជក់ែស្តង េប ើ មខ ១៨ បន្របប់េយើងឲយដងឹថ សបុនិ ្តរបស់គត់គបឺនេក ើតេឡើងេន
ពក់ក ្ត លយប់ េ យបនបញជ ក់ថ “្រពលមឹ្រ ងៗនៃថ ងបនទ ប់” លះុដល្់រពកឹេឡ ើងេត ើយ៉កបុ 
បនេធ ្វើអ ្វ?ី            
               

 េត ើគត់បន ក់េឈម ះឲយកែន ្លងេនះថដចូេម ្តច?        
ចលូសេង កតេម ើលខេយងេនក នងុ្រពះគម ពរីរបស់េ កអ នក។ េនក នងុ្រពះគម ពរីរបស់េ កអ នកគនឺងឹ 
មនខេយង្របប់អពំអីត ថនយ័ៃនពកយថ “េបតែអល”។ គ ឺ មននយ័ថ     
              
ពកយេបែអលេនះមកពពីកយពរីមត់គ ឺេបត (Beth) មននយ័ថផ ទះ េហើយនងឹពកយថែអល (El) 
ែដលមននយ័ថ្រពះ។  

 េនក នងុខ ២០-២២ យ៉កបុបនសបថ! ក នងុករករសបថគែឺតងែតមនបង កប់នវូពកយពរីមត់គ ឺ
“េប ើសនិជ” នងិ ពកយថ “េនះនងឹ”។ 
o េត ើពកយថ “េប ើសនិជ” មននយ័ដចូេម ្តច?        
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o េត ើពកយថ “េនះនងឹ” មននយ័ដចូេម ្តច?        
            
              
យ៉កបុបននយិយថថ េប ើសនិជ ្រពះជមច ស់នងឹ ១. គង់េនជមយួគត់ េហើយ មករពរ 
គត់ ២. ្របទនឲយគត់នវូម ្ហបូ រ នងិ សេម ្ល កបពំក់ ៣. ជយួករពរគត់ឲយវលិ្រតឡប់ 
េទផ ទះរបស់ឪពកុគត់វញិេ យសវុត ថភិព េនះនងឹ ១. ្រពះជមច ស់នងឹបនជ្រពះរបស់គត់ 
២. ដ ុថំ ម ឬ សសរ នងឹ បនជ្រពះដំ ក់ៃន្រពះជមច ស់ នងិ ៣. ្រគប់អ ្វែីដល្រពះជមច ស់បន 
្របទនមកឲយ គត់នងឹដក ១ ភគេនក នងុ ១០ ថ្វយដល្់រពះជមច ស់វញិ។  

 េនក នងុ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ ២៨:២២ គជឺបទគម ពរីេយងអពំកីរថ្វយដង្វយ ១ ភគេនក នងុ 
១០។ យ៉កបុបនេប ្តជញ ចតិ ្តនងឹថ្វយ ១ ភគេនក នងុ ១០ ព្ីរគប់អ ្វីៗ ែដលគត់ទទលួបនព្ីរពះជ 
មច ស់។ េនមនកែន ្លងេផ ងេទៀតៃន្រពះគម ពរីបនកណំត់ឲយថ្វយដង្វយមយួភគដប់ចេំពះ្រទពយ 
សមបត ្តែិដលមន េហើយករអនវុត ្តនថ៍្វ យដង្វយមយួភគដប់កប៏នជប់មករហតូដលស់ព ្វៃថ ងេនះ។ 
េនក នងុពកួជនំ ុគំបឺនយកគរំ ូ មករថ្វយដង្វយរបស់យ៉កបុ! ករថ្វយដង្វយមយួភគដប់គជឺ 
កររលំកឹឲយដងឹថ្រគប់អ ្វីៗ ែដលខ ្លនួមនគសឺទុ ធែតបនមកព្ីរពះជមច ស់ទងំអស់ គមឺនែត្រទង់មយួ 
ប៉េុ ្ណ ះែដលអ នកផ គត់ផ គង់ លេ់សចក ្ត្ីរតវូកររបស់េយើងមន ក់ៗ។ 

 
េមេរៀនទ ី៤ - ែផនកទ ី២ 
 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
ជថមមី ្តងេទៀតេយើង្រតវូែតផ្អ កករសកិ របស់បន ្តចិសនិ េដ ើមបីច ំ យេពលេធ ្វើករឆ ្លះុបញច ំងនវូ្រគប់េរឿង 
៉វននអពំយី៉កបុែដលបនរត់េគចខ ្លនួេទេននងឹផ ទះ បន់ពរូបស់គត់។ កររត់េគចរបស់គត់គេឺដ ើមបីឲយ 

បនរចួពកីរសម្ល ប់! េន មផ ្លវូគត់បនេគងមយួយប់េនេ្រកមពន ្លផឺក យជេ្រច ើនេ យេក ើយនងឹថ ម គត់ក ៏
បនយលស់បុនិ ្ត ែតសបុនិ ្តមនិែមនដចូជសបុនិ ្តធម ម ពមីនុមកេនះេទ។ គត់សបុនិ ្តេឃើញថ ្រពះជមច ស់ 
បនយងចះុមករកគត់ េហើយបនសនយនងឹគត់ដចូគន នងឹអ ្វែីដល្រទង់បនសនយជមយួនងឹេ ក អ្រប  ំ
នងិ អ ុី ក់ េហើយកប៏ន ្តមកដលគ់ត់ គថឺទកឹដទីងំប៉នុម ននងឹបនជរបស់គត់ នងិកនូេចរបស់គត់ 
េហើយ កនូេចជនំន់េ្រកយរបស់គត់នងឹបនែបកែខ ញកេនពសេពញទងំែផនដផីង។ ្រគប់មនសុ ទងំអស់ 
េនេល ើែផនដនីងឹបនទទលួ្រពះពរ មរយៈគត់ នងិ កនូេចរបស់គត់េនជនំន់េ្រកយៗមកេទៀត។ រចួ
យ៉កបុបនដងឹថេនះគជឺវត ្តមនរបស់្រពះជមច ស់ េហតដុេូច នះេហើយេទ ើបគត់បនយកដ ុថំ មសង់េធ ្វើជស្តបូ 
ថ្វយដល្់រទង់ េ យយកេ្របងមកបង ្ហរូពេីល ើថ មេនះ េហើយទកុកែន ្លងេនះថជទបីរសិទុ ធ។ គត់បន ង 
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សង់េឡើងក នងុភពជក់ែស្តងេ យមនពកយថ េប ើសនិជ នងិ េនះនងឹ រមួបញចូលជមយួនងឹេសចក ្តសីនយ 
ពកីរថ្វយដង្វយមយួភគដប់ព្ីរគប់អ ្វីៗ ែដលគត់បនទទលួព្ីរពះេទ្រពះជមច ស់វញិេទៀតផង។ េនះគជឺ 
ករសេងខប ច់េរឿងរបស់យ៉កបុ។ 
ឥឡវូេនះគជឺករចប់េផ ្តើមថ មមីយួេទៀតអពំយី៉កបុដែដល គកឺរ្រតង់ចណុំចៃនករវលិ្រតឡប់មកវញិរបស់ 
គត់។ េត ើយ៉កបុបនទទលួយក្រពះរបស់ឪពកុគត់មកេធ ្វើជ្រពះជមច ស់េ យខ ្លនួឯងឬេទ? េត ើ្រពះជមច ស់ 
មននយ័ដចូេម ្តចចេំពះគត់?  េត ើេនមនអ ្វខី ្លះេទៀត? េនទបីផំតុវត ្តមនរបស់្រពះជមច ស់កគ៏ង់េនទេីនះ 
យ៉កបុកម៏នករភយ័ខ្លច! េ្រពះគត់ទទលួ គ លថ់ទកីែន ្លងេនះមនិែមនជកែន ្លងធម ម េឡ ើយ គជឺកែន ្លង 
ដអ៏ ច រយមយួ គម នទកីែន ្លង េផ ងេទៀតសក ្តសិមេធ ្វើជដំ ក់របស់្រពះជមច ស់េ ះេឡើយ គជឺ្រចក 
ទ្វរេទកន់ ថ នសគួ។៌ ករមយួែដលបនដងឹគថឺមនសុ ្រគប់ៗគន បនេម ើលេទឯយ៉កបុក នងុ្រកែសរែភ នក 
ខសុៗគន េនេវ យប់េន នងិ ន្រពកឹ្រពលមឹក នងុៃថ ងបនទ ប់។ គត់បនេ្រតៀមខ ្លនួរចួជេ្រសចក នងុករ ក 
លបងនងឹ្រពះជមច ស់! ្រពះអង គបនទតេម ើលមកទលូបង គ ំ ដបិតទលូបង គមំនេសចក ្តភីយ័ខ្លច ចេំពះករ ម 
សម្ល ប់! ទលូបង គគំម នអ ្វទីងំអស់ ែត្រពះអង គបនផ ្តត់ផ គង់ម ្ហបូ រ នងិ សេម ក កបពំក់ដលទ់លូបង គយំ៉ង 
្រគប់្រគន់។ ទលូបង គបំនរត់ចកេចញពផី ទះ េចញព្ីរគ ួ រ នងិ អ ្វីៗ ែដលទលូបង គ្ំរស ញ់ ប៉ែុន ្ត្រទង់បនន ំ
ទលូបង គ្ំរតឡប់មកវញិេ យសវុត ថភិព។ េនក នងុញញណរបស់ទលូបង គមំនបញ្ហ ជេ្រច ើនែដល្រតវូសរួ ្រតវូ 
ករ សមូឲយ្រពះអង គេធ ្វើកចិ ចករទងំេនះស្រមប់គត់។ េត ើទលូបង គធំ្ល ប់បនទលូសមូអ ្វពី្ីរពះជមច ស់េ យ
ចតិ ្តរបស់ទលូបង គែំដរឬេទ? េត ើេនេពល េទ ើបដលេ់ពលេវ ស្រមប់ទលូបង គសំមូព្ីរទង់?   
             
               
េប ើសនិជទលូបង គមំនិបនទលូសមូ្រពះអង គទងំទទចួេទេនះ េត ើនងឹមនអ ្វជីបន ទកុយ៉ងធ ងន់ធ ងរេនក នងុចតិ ្ត 
ទលូបង គ?ំ ទលូបង គសំមូឲយមនករធនចេំពះទលូបង គថំ មនេសចក ្ត្ីរស ញ់ នងិ ករយក្រពះហប ញទយ័ 
ទកុ ក់ចេំពះទលូបង គ។ំ ទលូបង គចំង់្រទង់េធ ្វើជ្រពះជមច ស់របស់ទលូបង គ ំ េហើយទលូបង គកំច៏ង់េធ ្វើជកនូសងនួ 
ភង របស់្រទង់ែដរ។            
             
               
យ៉កបុកប៏នសនយជមយួនងឹ្រពះជមច ស់ថ ្រទង់នងឹេធ ្វើជ្រពះរបស់គត់ េហើយគត់នងឹទទលួ គ លថ់ 
ទកីែន ្លងេនះគជឺ្រពះដំ ក់របស់្រពះជមច ស់ មនិែតប៉េុ ្ណ ះគត់បនសនយេទៀតថ នងឹថ្វយដង្វយមយួ 
ភគដប់ព្ីរគប់ៗអ ្វែីដល្រពះបន្របទនពរដលគ់ត់។ េត ើេនះដចូជ្រពះជមច ស់របស់េ កអ នកែដរឬេទ? េត ើ 
េ កអ នកបនទទលួ្រទង់េធ ្វើជ្រពះែតមយួ ែដលបនផ គត់ផ គង់្រគប់ទងំេសចក ្ត្ីរតវូករេនក នងុចតិ ្តរបស់េ ក 
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អ នកែដរឬេទ? យ៉កបុបនេឃើញខ ្លនួឯងេធ ្វើទបីនទល ់ អពំទីនំក់ទនំងរ ងគត់ជមយួនងឹ្រពះ មរយៈករ 
ថ្វយដង្វយមយួភគដប់។ េត ើេ កអ នកនងឹេធ ្វើជសកខភីពអពំទីនំក់ទនំងរបស់េ កអ នកជមយួនងឹ្រទង់ 
យ៉ងដចូេម ្តច?             
               
េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ្រពះអង គបនេលចមកឯយ៉កបុក នងុេពលែដលជវីតិរបស់គត់កពំងុែត ក់ចះុជខ្ល ងំ គ ឺ
េនេពលែដលគត់កពំងុរត់េគចេចញពកីរ មសម្ល ប់ គត់កពំងុែតជបួនងឹភពអស់សងឃឹម ្រតវូឃ្ល ត 
ឆងយពទីកីែន ្លងែដលគត់ធ្ល ប់រស់េន នងិ ឆងយពអី ្វែីដលគត់ធ្ល ប់មន ក នងុេពលែដលគត់កពំងុែតឯេក 
្រពះអង គកប៏ង្ហ ញវត ្តមន្រទង់ដលគ់ត់ ្រពមទងំ្របកស្របប់ឲយគត់ដងឹថ ្រទង់បនចងសម ពន័ ធេម្រតជីមយួ 
នងឹជ ី គត់ ឪពកុគត់ េហើយបន ្តមកដលគ់ត់េទៀតផង។ ្រពះអង គមនិែ្រប្របលួេឡ ើយ! េហើយ្រពះបន ទលូ 
្រទង់កម៏និេចះផ្ល ស់ែ្របែដរ។ ទលូបង គសំមូឲយ្រទង់បនយងមកេពលែដលទលូបង គកំពំងុែតឯេក! ្រពះអង គ 
្រទង់្រជប់្រគប់ទងំេសចក ្ត្ីរតវូករេនក នងុចតិ ្តរបស់ទលូបង គ។ំ ទលូបង គសំមូ្រពះអង គមកេធ ្វើជ្រពះរបស់ទលូ 
បង គ ំ េហើយទលូបង គបំន្រតឡប់ជកនូសងនួភង របស់្រពះអង គជេរៀងរហតូផង! ្របេយជនឲ៍យទលូបង គបំនេធ ្វើ 
ជបនទលអ់ពំទីនំក់ទនំងរ ងទលូបង គេំយើងខ ញុេំ យ រែត្រពះ ជប្ុរ ែតមយួរបស់្រពះអង គ គអឺង គ្រពះ 
េយស៊វូ្រគសី ទ។ ទលូបង គសំមូអរ្រពះគណុ នងិ សរេសើរដេម កើងចេំពះ្រទង់ ្រពមទងំទលូថ្វយ្រទង់វញិនវូអ ្វីៗ  
ែដល្រទង់បន្របទនមកទលូបង គ។ំ          
             
             
               
 
េមេរៀនទ ី៤ - ែផនកទ ី៣ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
យ៉កបុបនចកេចញពេីបតែអល ែដលជកែន ្លងគត់បនសបុនិ ្ត រចួកប៏ន ្តដេំណើរេទកន់តបំន់ ៉ន។ 
គត់បនមកដលទ់កឹដរីបស់មនសុ ភគខងេក ើត ្រតង់កែន ្លងែដលមនអណ្តូ ងទកឹមយួ េនទេីនះមនហ្វូង 
េចៀមខ ្លះៗ នងិ អ នកគង្វលេនែកបរេនះែដរ។ អណ្តូ ងទកឹេនះគសឺ្រមប់ហ្វូងេចៀមេនែកបរេនះផកឹ កម៏ន 
ផទ ងំថ មមយួដ ុធំបំន ក់េនមត់អណ្តូ ងេនះែដរ។ េនេពល ពកួអ នកគង្វ លេគរកំនិផទ ងំថ មេនះេចញ ក ៏
មនទកឹហរូេចញមកពអីណ្តូ ងស្រមប់ឲយហ្វូងេចៀមរបស់ពកួេគផងឹ លះុេពលពកួេគបនហ្វូងេចៀងផកឹែឆ ្អត 
រចួ លអ់ស់េហើយ ពកួេគករ៏កំលិផទ ងំថ មេនះបតិមត់អណ្តូ ងវញិ។ 
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កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ ២៩:១-៣០! េនក នងុបទគម ពរីទងំេនះនងឹែណនេំយើងឲយបន គ ល ់ បន់ 
េល  នងិ ៉ែជល។ ចរូចងចថំ បន់គជឺបង្របសុរបស់េរេបក េហើយ្រតវូជពរូបស់យ៉កបុែដរ។ 
 
លំ ត់ៈ យ៉កបុបនជបួ្រប្រសយ័ទក់ទងសន ទនគនជមយួនងឹពកួអ នកគង្វលខ ្លះៗេនទេីនះ។ 

 េនក នងុខ ៤ េត ើយ៉កបុបនេឃើញអ ្វ?ី         
               

 េនក នងុខ ៥ បនទ ប់មកគត់បនសរួដចូេម ្តច?        
               

 េនក នងុខ ៦ េយើងបនដងឹថ បន់គត់សខុសបបយជធម ម េទ េហើយកនូ្រសរីបស់គត់គ ឺនង 
៉ែជល្រតវូបនែណនបំន គ លែ់ដរ។ េនក នងុខ ៧ យ៉កបុបនឲយហ្វូងេចៀមេដកស្រមប់េនែកបរ 

អណ្តូ ងទកឹេ្រកយពពីកួេគបនផកឹទកឹែឆ ្អតេហើយ រចួគត់កន៏ហំ្វូងេចៀមទងំេនះេទឯ លេ ម  
វញិ។ េនក នងុខ ៨ េត ើគត់បនជបួនងឹបញ្ហ អ ្វ?ី        
             
               

 ៉ែជលបនមកឯងអណ្តូ ងទកឹេ យមនហ្វូងេចៀមរបស់ឪពកុនងមកជមយួផង។ ៉ែជលគជឺ  
               

 េនក នងខ ១០ េត ើយ៉កបុបនេធ ្វើដចូេម ្តចេនេពលែដលគត់បនេឃើញនង ៉ែជល?   
               

 េនក នងុខ ១១-១២ យ៉កបុបនែណនខំ ្លនួគត់បនេទនង ៉ែជល ថគត់គជឺនរ  េពលេនះ 
នងករ៏ត់្រតឡប់េទផ ទះវញិ េហើយេរៀប ប់ឪពកុរបស់នងអពំេីរឿងេនះ។ េត ើ បន់បនេធ ្វើដចូ 
េម ្តចេនេពលគត់បនឮដណឹំងអពំយី៉កបុដេូច នះ?       
             
               

 បនទ ប់ពយី៉កបុបនេរៀប ប់េរឿង ៉វ្រគប់យ៉ងែដលបនេក ើតេឡ ើងចប់សព ្វ្រគប់អស់េហើយ។ េន 
ក នងុ ១៤ េត ើ បន់បនេឆ ្លើយតបវញិយ៉ងដចូេម ្តច?       
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េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
េ្រកយពអី ្វីៗ ទងំអស់បនេក ើតេឡ ើងចេំពះជវីតិរបស់យ៉កបុេហើយ គត់បនរកេឃើញទកីែន ្លងស្រមប់គត់ 
្រសយ័េន។ ចែំណកឯម្តយ នងិ ្រគ ួ ររបស់គត់កម៏និបនសរួន ំឬរកេរឿងអ ្វចីេំពះគត់ក នងុករែដល 

គត់មករស់េនជសមជកិៃន្រគ ួ រ បន់ជពរូបស់គត់ែដរ។ េនក នងុ្រគ ួ រ បន់បន ប់ទកុគត់ថ 
ជ “ឯងគជឺ ច់ គជឺឈមរបស់ខ ញុផំទ ល”់។ ប៉ែុន ្ត យ៉កបុគត់ ងំែស្វងយលអ់ពំអីត ថនយ័ពតិ្របកដចេំពះ 
ពកយថ “ជ ច់ ជឈមផទល”់ េនះថេត ើមននយ័យ៉ង ។ ចរតិលកខណៈជសមជកិ្រគ ួ រកេ៏ចះែត 
សុជីេ្រមេទៗ។  
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រតង់ខ ១៤-៣០!  ចរូគស់បនទ ត់ពេី្រកមពកយទងំ យ ែដលជករេរៀប ប់អពំចីរតិលកខណៈ 
របស់ បន់ នងិ ្រគ ួ រេរេបក។ េត ើមនពកយ ឬ ឃ្ល អ ្វខី ្លះ?       
             
              
េមេរៀនទ ី៤ - ែផនកទ ី៤ 
 

លំ ត់ៈ េនក នងុខ ១៤ បន់ នងិ យ៉កបុបនពភិក គន អពំបីញ្ហ ្របក់ឈនួល។ 
 េ្រកយពយ៉ីកបុបនរស់េនក នងុផ ទះ នងិ េធ ្វើករជមយួនងឹ បន់បនរយៈេពលមយួែខេ្រកយមក 

បន់ គត់មនិចង់ឲយយ៉កបុេធ ្វើករងរក នងុនមជ ច់ញញ ត ្ត ិេ យគម នបនអ ្វេី ះេនះេទ។ េន 
ក នងុខ ១៥ េត ើ បន់បនសរួដចូេម ្តច?         
             
               

 េនក នងុខ ១៦-១៧ េយើងនងឹសកិ អពំកីនូ្រសទីងំពរីនក់របស់េ ក បន់។ គកឺនូ្រសចីបងគ ឺ 
        កនូ្រសបី ្អនូគ ឺ       
ចរូេរៀប ប់អពំនីងេល ?          
               
ចរូេរៀប ប់អពំនីង ៉ែជល?          
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 េនក នងុខ ១៨ នយិយអពំយ៉ីកបុបន្រស ញ់នង ៉ែជល។ េត ើយ៉កបុបនេសនើសុំេទ បន់អពំ ី
ៃថ ្លឈនួ របស់គត់យ៉ងដចូេម ្តច?         
               

 បន់បនយល្់រពម មសំេណើររបស់យ៉កបុ េ យគត់គតិថគជឺករ្របេសើរជងឲយកនូ្រស ី
របស់គត់េទេរៀបករជមយួនងឹបរុស េផ ងេទៀត។ េ យេយង មខ ២០ េត ើយ៉ងកបុ េធ ្វើ 
ករបេ្រម ើេនផ ទះ បន់េ យ រគត់ដងឹថនងឹបននង ៉ែជលមកេធ ្វើជ្របពន ធែមនេទ?  
               

 រយៈេពល ៧ ឆន បំនកន ្លងផតុេទកចិ ចករបេ្រម ើរបស់យ៉កបុកដ៏លេ់ពលកណំត់ មកចិ ចសនយ ដេូច នះ 
យ៉កបុកេ៏ទជបួនងឹ បន់ េដ ើមបីជ្រមបគត់ថកចិ ចករភគខីងខ ្លនួបនចប់សព ្វ្រគប់េហើយ នងឹ 
សមូឲយ បន់េរៀបករកនូ្រស ី( ៉ែជល) របស់គត់មកេធ ្វើជ្របពន ធ។ ភ្ល មេនះ បន់កយ៏ល្់រពម 
េហើយេរៀបចពំធិអីបអរ ទរ។ េនក នងុខ ២២ េត ើ បន់បនេធ ្វើដចូេម ្តច?    
               

 េទះបជី ច់េរឿង្រតវូបនបញចប់កព៏តិែមន! ែតេនក នងុខ ២៣ េត ើ បន់បនេធ ្វើអ ្វខី ្លះ?   
             
             
               
េពលេនះនង េល  បនក្លយេទជ្របពន ធរបស់យ៉កបុ! បន់បនឲយនងេល ជកនូ្រសបីង 
        ខណៈេពលែដលអ នកបេ្រម ើរបស់នង។ 

 លះុដល្់រពកឹែស្អកេឡើង ករពតិ្រតវូបន ត្រត ង! គនឺងេល បនេគេនែកបរមខ ងខ ្លនួេទ 
េហើយ! េពលេឃើញដេូច នះ យ៉កបុគម ននយិយអ ្វទីងំអស់ កេ៏ទជបួនងឹ បប់ជបនទ ន់។ េនក នងុខ 
២៥ េត ើយ៉កបុបនសរួេទ បន់ដចូេម ្តច?        
             
               
យ៉កបុនយិយេទ បន់ថ “េត ើខ ញុមំនិបនេធ ្វើករបេ្រម ើេដ ើមបីេរៀបករជមយួនងឹ ៉ែជលេទឬអ?ី” 
ក នងុខណៈេនះសំណួរបនេចទេឡើងេដ ើមបី ត្រត ងអពំ ី ថ នភពៃនេសចក ្តពីតិ។   
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 បនទ ប់ពកីរេបកបេញឆ តយ៉កបុេហើយ េនក នងុខ ២៦ េត ើ បន់បន្របប់យ៉កបុដចូេម ្តច?  
             
               
ម្របៃពណីយទ៍េំនៀមទម្ល ប់របស់ពកួេគេនសមយ័េនះ គ្ឺរតវូែតឲយកនូ្រសចីបងេរៀបករមនុកនូ 

្រសបី ្អនូ! បន់បនយល្់រពម្របគលន់ង ៉ែជលឲយេទេធ ្វើជ្របពន ធយ៉កបុ លះុ្រ យ៉កបុេធ ្វើ 
ករងរបេ្រម ើរយៈ ៧ ឆន េំទៀតេទ ើបគត់្រពមេរៀបករឲយ។ េនក នងុខ ២៨ បន្របប់េយើងថ 
“យ៉កបុកប៏នយល្់រពម” មលកខណ័្ឌ របស់ បន់។ យ៉កបុបនរមួរស់ជមយួនង េល ជប ្ត ី
្របពន ធបនមយួសប្តហ ៍ លះុេ្រកយមកគត់កប៏នទទលួនង ៉ែជលមកេធ ្វើជ្របពន ធមន ក់េទៀត។ 
ក នងុលកខណ័្ឌ េនះ បន់បន ៉ែជលឲយេធ ្វើជ         
េនះេយើងបនដងឹ មរយៈខ ២៩។ 

 េនក នងុខ ៣០ បន្របប់េយើងឲយដងឹអពំទីនំក់ទនំងរ ងយ៉កបុ នងិ ្របពន ធទងំពរីរបស់គត់។ ព ី
មនុគត់ធ្ល ប់បនរស់េនក នងុ្រគ ួ រែដលជកនូសំណព ្វចតិ ្តរបស់ម្តយ ែតមកដល្់រតង់្រតមឹេនះគត់ 
បនរស់ជ្រគ ួ រមយួែដលមន្របពន ធពរីនក់ េហើយ្រស ញ់្របពន ធមយួជ្របពន ធមយួេទៀត។ គ ឺ
គត់បនេធ ្វើថករងរបេ្រម ើក នងុផ ទះ បន់អស់រយៈេពល      ឆន េំទៀត។ 

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
មកដល្់រតង់ចណុំចេនះ មនបញ្ហ មយួចនំនួបនចលូមកក នងុគនំតិនឲំយេយើងេធ ្វើករពចិរ ។ េរឿង 
មយួែដលេធ ្វើេយើងមនករពចិរ គអឺពំ ី នង េល  គជឺនរមីន ក់្រតវូបនឪពកុេរៀបចផំ ំផ គុឲំយេធ ្វើជ 
្របពន ធរបស់បរុសមន ក់ែដលមនិបន្រស ញ់នង។  េត ើនងនងឹមន រម មណ៍ដចូេម ្តច? េត ើនងមនិមន 
ស្រមស់ ្អ តែមនេទ?  មបទគម ពរីបនបរយិយ្របប់ថអពំនីងថនងមនបញ្ហ េន្រតង់ែភ នកមខ ង។ 
នងមន យេុ្រច ើនជង ែតេនមនិទន់េរៀបករេឡើយ។ ចែំណកឯប ្អនូ្រសរីបស់នងគ ឺ ៉ែជលគនឺរ ី
មន ក់ែដលមនមនសុ ្របសុជេ្រច ើង្របថន ចង់បនមកេធ ្វើជ្របពន ធ ប៉ែុន ្ត េល  នងបនដងឹចបស់អពំ ី
្របៃពណីយទ៍េំនៀមទម្ល ប់របស់មនសុ ក នងុសមយ័កលេនះ។ េត ើនងបនដងឹថរយៈេពល ៧ ឆន ដំបំងូ 
នងនងឹ្រតវូេរៀបករជមយួនងឹយ៉កបុជមនសុ ពែូកខងេបកបេញឆ តែដរឬេទ? េត ើនងបនដងឹថនង
នងឹ្រតវូេរៀបករ េហើយក នងុេពលមយួរេំពចេ្រកយេនះមក ្រ ប់ែត្រតវូបនេប ើកសែម ្តងពកីរខកចតិ ្ត ច់ 
ជពេិសសេនះ េត ើនងនងឹ្រតវូបនេទេ កយ៉កបុបនែដរឬេទ? 

 

ឧបមនថេ កអ នកគជឺអ នកយកពតម៌ន េហើយ្រតវូបនចត់ឲយេទជករសមភសនជ៍មយួនងឹេល  
េត ើេ កអ នកនងសរួសំនរួែបប ខ ្លះេទកន់នង? េត ើសំនរួែបប ែដលជករចប់ រម មណ៍របស់ 
អ នក ន អពំេីរឿង ៉វននែដលេទ ើបនងឹបនេក ើតេឡ ើងេនះ? េត ើនងេល ជអ នកមនចែំណកេនក នងុ 
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ករេបកបេញឆ តេនះែដរឬេទ? េត ើនងគជឺជនរងេ្រគះែដលគម នកហំសុែមនេទ? េត ើេរឿង ៉វទងំ 
អស់េនះនងឹ្រតវូេ ះ្រ យយ៉ង ? េប ើសនិជេ កអ នកេធ ្វើករេ្របៀបេធៀបពកួេគេទនងឹប ្អនូ្រស ី ឬ 
បង្របសុរបស់េ កអ នក េត ើេ កអ នកនងឹមន រម មណ៍ែបប ចេំពះពកួេគ?  

 

ចរូច ំ យេពលេវ ខ ្លះេដ ើមបីសរេសរនវូសំនរួរបស់េ កអ នកស្រមប់េធ ្វើករសមភសន ៍   
             
             
             
             
             
               
េមេរៀនទ ី៤ - ែផនកទ ី៥ 
 

សនួំរអនុវត្តៈ 
្របែហលជេ កអ នកធ្ល ប់មនបទពេិ ធនក៍ នងុករ្របកតូ្របែជញេដ ើមបីយកបនទទលួ គ ល ់ ចជេរឿង 
េសន ...។ ចរូនងឹគតិថេត ើនរ គជឺៃដគរូ្របកតួ្របែជញរបស់េ កអ នក? េត ើេគគជឺបងប ្អនូរបស់អ នក 
ែមនេទ? េត ើមនអ ្វខី ្លះែដលនឲំយេ កអ នកគតិថខ ្លនួឯងអន់ជងេគ?      
             
              

េត ើេ កអ នកែតងែត្របថន ចង់េទជអ ្វ ីឬ មនអ ្វែីដលេធ ្វើឲយេ កអ នកេជឿជក់ថខ ្លនួមនតៃម ្លពេិសសជង 
អ នកដៃទ?             
             
               
េត ើអ នកដៃទ្រប្រពតឹ ្តចេំពះេ កអ នកយ៉ងដចូេម ្តច?  េត ើេ កអ នកមនបទពេិ ធនដ៍ចូេម ្តច?   
             
               
េត ើេ កអ នកបេ ្ត យករ្រប្រពតឹ ្តែិបប េដ ើមបីេធ ្វើឲយេ កអ នកមន រម មណ៍?    
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េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ទលូបង គដំងឹថ្រទង់្រជប្រគប់ករឈឺចប់ែដលមនេនក នងុចតិ ្តទលូបង គ ំ ពេី្រពះទលូ 
បង គមំន រម មណ៍ដងឹថទលូបង កអំន់ជអ នកដៃទ។ ចែំណកអ នកដៃទ ពកួេគេម ើលេទ្រគប់យ៉ង ក់ដចូជ 
មនសមត ថភព មនខរួកបលល្អ មនេទពេកសលយ មនបគុ គលកិលកខណៈ នងិ អ ្វីៗ ទងំអស់សទុ ធែត្របេសើរ 
ជងទលូបង គជំេហតេុធ ្វើឲយពកួេគមនករទក់ទញជងទលូបង គ។ំ សមូ្រទង់ជយួដលទ់លូបង គេំដ ើមបីឲយ ទលូ 
បង គំ ចអរ្រពះគណុដល្់រទង់ចេំពះអ ្វីៗ ែដល្រទង់បនផ ្តលស់្រមប់ទលូបង គ។ំ ទលូបង គសំមូអរ្រពះគណុ្រទង់ 
ចេំពះេសចក ្ត្ីរស ញ់ នងិ ្រពះពរក នងុជវីតិរបស់ទលូបង គ ំេ យភពេ ម ះ្រតង់ៃន្រទង់។    
             
             
             
              
 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
េនមនចណុំចមយួេទៀតស្រមប់េយើងេធ ្វើករពចិរ អពំយី៉កបុ។ ងំពេីដ ើមដលច់ប់គគឺត់្រតវូបនជបួ 
នងឹករេបកបេញឆ តជនចិ ច! គត់បន្រពមេ្រពៀងគនជមយួនងឹ បន់ថ្រតវូេធ ្វើករងរបេ្រម ើក នងុរ ង ៧ ឆន  ំ
េដ ើមបីបននង ៉ែជលមកេធ ្វើជ្របពន ធ េហើយ ជករពតិគគឺត់បនេធ ្វើ មករ្រពមេ្រពៀងេនះែមន។ រយៈ 
េពលៃនកចិ ច្រពមេ្រពៀងកម៏កដលទ់បីញចប់ គជឺេពលេវ ែដលយ៉កបុ្រតវូទទលួយកនងមកេធ ្វើជ្របពន ធ 
គជឺេវ ្រពះេថងេ ងៃសប រមួរស់នងឹមយួគនជ ច់ឈមែតមយួ។ េ យេ្រពះែតមនៃសបបងំមខុ 
នងិ ភពងងតឹក នងុេពល ្រតផីង េទ ើបេធ ្វើឲយ បន់ ចេបកបេញឆ តយ៉កបុបនេ យងយ្រសលួ ប៉ែុន ្ត 
លះុដលេ់វ ្រពកឹនៃថ ងបនទ ប់ ្រពះ ទតិយបេញចញរសមបីភំ ្ល ឺ េនទបីផំតុករពតិ្រតវូបន ត្រត ងឲយបន 
េឃើញយ៉ងចបស់។ េត ើេសចក ្តពីតិេនក នងុខណៈេពលេនះមនសភពដចូេម ្តច? 
 

េត ើមនអ ្វេីក ើតេឡ ើងេនេពលែដលែភ នករបស់មនសុ បនេប ើកេឡ ើយេហើយបនេឃើញករពតិដេូច នះ? េយើង 
ចនងឹវលិ្រតឡប់េទដលេ់រឿងរបស់េ ក អ័  ំនងិ នង េអ ៉ កលពកួេគទងំពរីនក់េនក នងុសនួចបរ 

េអែដន (េ កបុបត ្ត ិ ៣:៧) គេឺនេពលេនះ ែភ នករបស់ពកួេគបនេម ើលេឃើញ។ េត ើនងឹមន រម មណ៍លង ី
េលង ើយ៉ង េទណ៎! េយើងមន រម មណ៍ថអ ្វីៗ ្រតវូបនបក ្រកត ជករងយនងឹរងេ្រគះ េហើយទទលួ 
គ លថ់ េយើងមន ក់គពឺតិជងយ្រសលួធ្ល ក់ចលូេទក នងុករឆេបករបស់អ នកដៃទខ្ល ងំ ស់។ េយើងសរួ 

ខ ្លនួឯងថៈ  េត ើខ ញុំ ចជមនសុ លងេីលង ើអដីលថ់ន ក់េនះ? អេំព ើបបបនេធ ្វើឲយពកួេយើងដងឹជមនុថអ ្វីៗ ្រគប់ 
យ៉ងគជឺករងយ្រសលួ ដេូច នះេហើយេទ ើបេយើងខតិខពំយយមករពរខ ្លនួឯងយ៉ង្របងុ្របយ័ត នេដ ើមបីក ុឲំយ 
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ភ្ល ត់ចញ់ករេបកបេញជ តរបស់នរ មន ក់។ មករពតិេយើងមន ក់ៗកម៏និខសុពយី៉កបុេនះែដរ! ជនចិ ច 
កល េយើងែតងែតេផ្ត តេទេល ើអ ្វែីដលខ ្លនួេជឿជក់ថ គជឺករពតិ ជជងអ ្វីៗ ែដលជេសចក ្តពីតិ។ 
 

ករអនុវត្តនផ៍ទ ល់ខ្លួនៈ 
ចរូនកឹដលខ់ណៈេពលមយួែដលេ កអ នក្រតវូចញ់ករេបកបញឆតរបស់េគេ យេ្រពះែតករេជឿទកុចតិ ្ត។ 
េត ើអ នកបនចញ់េបកបេញឆ តនរ ? េត ើបនចញ់េបកេគក នងុេរឿងអ ្វ?ី      
             
              
ករេបកបេញឆ ត ចនឲំយមនករចង់ ្ត រមខុមត់េឡ ើងវញិដចូជេអ វបនេធ ្វើែដរ។ មបទពេិ ធន ៍
េត ើេ កអ នកមន្របត ្តកិម ម ឬករេឆ ្លើយតបដចូេម ្តចចេំពះករេបកបេញឆ ត?     
             
             
               
េប ើសនិជ ករេបកបេញឆ តគជឺបពុ ្វេហតេុធ ្វើឲយេ កអ នកមនចតិ ្តចង់ ្ត រមខុមត់េ យ្របឆងំតមចេំពះ 
នរ មន ក់ េប ើដេូចន ះែមនេនះ ្រពះជមច ស់ចង់អេញជើញេ កអ នកឲយមកទទលួករេ ះឲយមនេសរភីព 
េចញផតុពបីន ទកុដធ៏ ងន់ែដលេ កអ នកកពំងុមនេនក នងុជវីតិសព ្វៃថ ងេនះ ្រតឡប់មករស់េនក នងុជវីតិមយួយ៉ង 
េពញបរបិរូណ៍វញិម ្តង។ េ កអ នក្រតវូបនទទលួករអេញជើញឲយចលូមករក្រពះជមច ស់ េដ ើមបីឲយ្រទង់បន 
េ ះបន ទកុដែ៏សនធ ងន់េនះេចញពជីវីតិេ កអ នកេហើយ! គ្ឺរទង់េធ ្វើជអ នកទទលួយកបន ទកុទងំេនះជនំសួអ នក។ 
 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ទលូបង គែំតងែត្រតវូបនេគេបកបេញឆ តរហតូមក! េហើយេជឿេល ើករនយិយកហុក់ 
របស់វញិញណ ្រកក់េ យមនិបនេជឿេល ើេសចក ្តពីតិៃន្រពះបន ទលូរបស់្រពះអង គ។ ទលូបង គ្ំរតវូបនចញ់ករ 
េបកេញឆ ត មរយៈករេឃសន ករផ យពណិជ ជកម មននជេ្រច ើនអពំផីលតិផល ឬ មខុទនំញិ នងិ 
េស កម មេផ ង មកពអី នកដកឹន ំមតិ ្តភ្័រក រមួទងំសមជកិ្រគ ួ រផងែដរ។ មនេពលខ ្លះទលូបង គបំនេ្រជ ើស 
េរ ើសយកផ ្លវូេបកបេញឆ តខ ្លនួឯង េ យ រករេជឿ មករកហុក់េបក្របស់ នងិ ករឆេបក។ សមូ្រទង់ 
អត់េទសឲយទលូបង គផំង! ទលូបង គចំង់រស់េនក នងុជវីតិមយួែដលមនេសចក ្តពីតិ ទលូបង គចំង់ គ លេ់សចក ្ត ី
ពតិ។ ទលូបង គចំង់ គ ល ់េហើយេជឿេល ើ្រទង់ ដបិត្រទង់គជឺេសចក ្តពីតិ។      
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េមេរៀនទ ី៥ 
 

េមេរៀនទ ី៥ - ែផនកទ ី១ 
 

េសចក្តែីណនៈំ  
យ៉កបុបនេរៀបករេហើយ! គមឺន េល  នងិ ៉ែជល ពកួនងទងំពរីគជឺ្របពន ធរបស់គត់។ ៉ែជលគជឺ 
ប ្អនូនងេនេក មង េហើយ ្អ តជងេល ជបង្រសរីបស់នង។ េហើយយ៉កបុក្៏រស ញ់ ៉ែជលជងេល  
ែដរ! េនះេហើយគជឺករនយិមរបស់មនសុ  បេង កើតឲយមនបរយិកសមយួ្របកបេ យករ្របកតួ្របែជង 
នងិ ករ្រចែណនឈន នសីគន រ បបងប ្អនូ្រសទីងំពរីនក់។ បន់បន្របគលអ់ នកបេ្រម ើឲយេទកនូ្រសរីបស់ 
គត់ទងំពរីដចូៗគន  អ នកបេ្រម ើរបស់េល គ ឺសុលីផ េហើយអ នកបេ្រម ើរបស់ ៉ែជលគ ឺប៊លី ។ 
 

េ កអ នក្រតវូបនេល ើកទកឹចតិ ្តក នងុករសកិ ឲយបនកន់ែតចបស់េ យខ ្លនួឯង ជមយួនងឹេឈម ះរបស់កនូ 
្របសុទងំប៉នុម នរបស់យ៉កបុែដលេគចត់ទកុថគជឺបពុ ្វបរុស។ (កចិ ចករ ៧:៩) ពកួេគទងំេនះគជឺ 
បគុ គលយ៉ងសំខន់ស្រមប់ឲយេយើងសកិ ! េឈម ះរបស់ពកួេគមយួចនំនួេ ក្របែហលជមនិធ្ល ប់បនឮ 
ពមីនុមកេនះេទ ែតយ៉ង កេ៏ យកម៏នេឈម ះខ ្លះ្រតវូបនមនសុ ជេ្រច ើន ក់ មរហតូមកទលស់ព ្វៃថ ង 
េនះកម៏នែដរ។ េ កអ នកេរៀងៗខ ្លនួេ្រជ ើសេរ ើសយកវធិ ី កប៏នែដរ មខ ្លនួចលូចតិ ្ត ែតសមូេល ើកទកឹចតិ ្ត 
េ កអ នកឲយកត់្រ នវូេឈម ះកនូ្របសុរបស់យ៉កបុទងំប៉នុម នចលូេទក នងុេសៀវេភកត់របស់េ កអ នក 
ស្រមប់េធ ្វើជអណំះអំ ងេទៃថ ងេ្រកយៗេទៀត េ្រពះថេឈម ះរបស់ពកួេគនមិយួៗគតឺ ំ ងឲយកលុ 
សមពន័ ធមយួ រមួេសចក ្តេីទគថឺេឈម ះរបស់ពកួេគទងំប៉នុម នគតឺ ំ ងឲយេឈម ះកលុសម ពន័ ធទងំ ១២ របស់ 
អ ុ្ីរ ែអល។ 
 

កិចចករៈ 
ចរូេ កអ នក ច្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ២៩:៣១ រហតូដលេ់ កបុបត ្ត ិ៣០:២៤។ ក នងុេពលែដលេ កអ នក 
កពំងុែត នចរូេ កអ នកគសូបនទ ត់ពេី្រកមេឈម ះកនូ្របសុទងំប៉នុម នរបស់យ៉កបុែដលបនេក ើតមក។  
 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
ចេំពះ្រស្តី ែដលចប់េផ ្តើមមនៃផ ទេពះ េនះគសឺបញជ ក់ឲយេឃើញថ្រស្តេីនះគបឺនទទលួ្រពះពរមកព ី្រពះ 
ជមច ស់ជ្របកដ។ ផ ទយុមកវញិចេំពះ្រស្តី រ ្របកដជ្រតវូបនមនសុ មនក នងុសហគមេមើលងយ េពប 
្រជយឲយជក់ជមនិខន។ េពលេយើងមកដលច់ណុំចេនះ បនេធ ្វើឲយេយើងនកឹេឃើញដលេ់ ក្រស ី ៉ 
េរេបកជេដ ើម គពឺកួេគទងំពរីនក់គជឺ្រស្តី រ (េ កបុបត ្ត ិ ១៦:១ នងិ ២៥:២១)។ េនក នងុ្រពះគម ពរី 
េ កបុបត ្ត ិ២៩:៣១ បនែណនដំលេ់យើងម ្តងេទៀតអពំបីញ្ហ ្រស្តែីដលចប់េផ ្តើមមនៃផ ទេពះ នងិ ្រស្តី រ។ 



 

54 
 

េនមនែផ នកមយួេទៀតៃនដេំណើរវបបធមព៌េនចរ ក្៏រតវូឲយែស្វងយលអ់ពំអី នកបេ្រម ើផងែដរ។ េនខងេដ ើម 
ៃន្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ១៦:៣-៤ េយើងនងឹបនសកិ អពំេី ក្រស ី ៉ គជឺ្រស្តី រមនិ ចមនៃផ ទេពះ 
បនេទ ើបគត់េផ ្តើមគនំតិបញជូនអ នកបេ្រម ើរបស់ខ ្លនួគនឺង គ  ឲយេធ ្វើជ្របពន ធរបស់គត់ េហើយបនរមួ
ដេំណកជមយួនងឹប ្តរីបស់គត់គេឺ ក អ្រប  ំ េ្រកយមកបន ្តចិ គ កម៏នៃផ ទេពះ។ ចែំណកឯនង  
សុលីផ នងិ ប៊លី  កម៏និខសុព ី គ ែដរ គពឺកួេគទងំពរី្រតវូបនមច ស់របស់នងបងគ ប់ឲយេទរមួ 
ដេំណកជមយួនងឹប ្តរីបស់េគគយឺ៉កបុ (េ កបុបត ្ត ិ ៣០:៤,៩)។ យ៉កបុរមួដេំណកជមយួនងឹអ នកបេ្រម ើ 
ទងំនក់េនះ រចួពកួេគកម៏នៃផ ទេពះេរៀងៗខ ្លនួ។ ពតិជគរួចប់ រម មណ៍ខ្ល ងំ ស់ែដល្រពះគម ពរីបន 
បេ្រងៀនេយើងអពំ ីបរុសមន ក់ នងិ ្រស្តមីន ក់េ្រកយពបីនរមួដេំណកជមយួគន េហើយ ្រស្តកីេ៏ផ ្តើមមនៃផ ទេពះ  
រចួកក៏្ល យេទជ្របពន ធរបស់បរុសេនះេទ។ ទេង ្វើៃនកររមួេភទ គជឺកររមួេភទសម ពន័ ធរ ងបរុស នងិ ្រស្ត ី
េហើយទេង ្វើៃនកររមួេភទរបស់បរុស នងិ ្រស្តេីនះកក៏្ល យេទជ ច់ឈមែតមយួ (េ កបុបត ្ត ិ២:២៤)។ 
 

លំ ត់ៈ 
ចរូបេំពញ ងខងេ្រកមេនះ ចត់ទកុជកចិ ចកររបស់េ កអ នក េ យ ចនវូបទគម ពរីមយួចនំនួ េហើយ 
ខេយងេនក នងុ្រពះគម ពរីរបស់េ កអ នក្របែហលជ ចជយួបនេ្រច ើនក នងុកចិ ចករេនះ។ កណំត់េឈម ះម្តយ 
េឈម ះកនូ្របសុ នងិ អត ថនយ័ៃនេឈម ះរបស់ពកួេគទងំេនះផងែដរ។ ជមយួនងឹករ ក់េឈម ះឲយកនូ 
នមិយួៗ ចរូសេង កតេម ើលផលពបិក នងិ ឧបសគ គៃផ ទក នងុៃន្របពន ធទងំពរីរបស់យ៉កបុ។ 
 

េឈម ះរបស់ម្តយ េឈម ះរបស់កនូ អត ថនយ័ៃនេឈម ះរបស់កនូ 
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 េនក នងុខ ៣១ េយើងបនសកិ អពំ្ីរពះជមច ស់បនទតេឃើញថេល  មនិ្រតវូបនទទលួេសចក ្ត ី
្រស ញ់ពបី ្តេីឡ ើយ ដេូច នះ្រទង់ក្៏របទនពរឲយនងមនៃផ ទេពះ។ េត ើេយើងបនសកិ អពំ ី ៉ែជលវញិ 
យ៉ងដចូេម ្តចែដរ?           
               

 េនក នងុខ ៣២ េល  បនបេង កើតកនូ្របសុដបំងូេគឲយយ៉កបុ។ េត ើពកួេគបន ក់េឈម ះកនូេនះថ 
ដចូេម ្តច? េត ើេឈម ះរបស់កនូ្របសុេនះមនអត ថនយ័ដចូេម ្តច? (ចរូបេំពញេទក នងុ ង)  
o មនពកយមយួែដលបន្របប់េ កអ នកថ េល មនេសចក ្តសី កប់ចតិ ្តក នងុជវីតិរបស់នង េត ើ 

ពកយេនះថដចូេម ្តច?            
o េត ើបណំងចតិ ្តមយួរបស់នងេល គជឺអ ្វ?ី         

 េនក នងុខ ៣៣ បន្របប់ថ េល កម៏នៃផ ទេពះម ្តងេទៀត។ េត ើេគបន ក់េឈម ះកនូេនះថដចូ 
េម ្តច? េហើយេឈម ះកនូេនះមនអត ថនយ័ដចូេម ្តចែដរ? (ចរូបេំពញេទក នងុ ង) 
o េត ើមនអ ្វែីដលេល េជឿថគជឺករពតិ?        

              
o នងដងឹថ្រពះជមច ស់្រទង់ ្ត ប់ករទលូអង ្វររបស់នង េហើយនងេជឿថ្រពះជមច ស់្របកដ 

ជនងឹ្របទនពរដលន់ងឲយមនកនូមន ក់េទៀតជមនិខន ដបិតនងមនិ្រតវូបនទទលួេសចក ្ត ី
្រស ញ់ពបី ្តរីបស់នងេឡើយ។ េត ើមនអ ្វ្ីរតវូបន ្តេទេទៀតជមយួនងឹសេម ្លងយំេ កដែ៏សន 
ក ្តកុក ្តលួរបស់នង?          
              

 
េមេរៀនទ ី៥ - ែផនកទ ី២ 
 

លំ ត់បន្តៈ 
 េនក នងុខ ៣៤ បនឲយេយើងដងឹថ េល បនបេង កើតកនូ្របសុេល ើកទ៣ី! េត ើកនូ្របសុទបីេីនះេឈម ះ 

អ ្វ?ី េត ើេឈម ះកនូេនះមនអត ថនយ័ដចូេម ្តច?  
o េពលេនះេត ើេល េជឿថនងឹមនអ ្វេីក ើតេឡ ើង?       

              
o េល មនបណំងចតិ ្តចង់េធ ្វើជមនសុ សំខន់មន ក់ស្រមប់ប ្តរីបស់នង។ េត ើមនអ ្វបី ្ត លឲយ 

េ កអ នកគតិថនងមន រម មណ៍ទកុខ ្លនួឯងដចូជអ នកបេ្រម ើមន ក់ដេូច នះ?    
             



 

56 
 

o េនក នងុខេនះេត ើមនអ ្វមីកេធ ្វើឲយេល មនករឈឺចប់?      
             

 េនក នងុខ ៣៥ មករសកិ បនេយើងដងឹថ នងមនៃផ ទេពះម ្តងេទៀត េហើយបេង កើតបនកនូ្របសុ 
មន ក់េទៀត។ េត ើកនូ្របសុេនះេឈម ះអ ្វ?ី េហើយមនអត ថនយ័ដចូេម ្តច?  
o េល បនរកេឃើញលកខណៈសំខន់េនក នងុជវីតិរបស់នង។ តេទនងនងឹែលងេ្រជ ើសេរ ើស 

យកករលបំក្រគ្ំរគចតិ ្ត េ យគម នមខុមត់ដចូពមីនុេទៀតេហើយ។     
              

o កន់ែតអ ច រយជងេនះេទេទៀតេនះគ ឺនងនងឹ្រតវូមនៃផ ទេពះបេង កើតកនូទបីនួេទៀតផង។  
            
              

o េត ើេនចងុបញចប់ៃនខ ៣៥ បន្របប់េយើងយ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ?      
             

 ជមយួគន េនះែដរ េត ើេនក នងុ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ ៣០:១ េយើងបនសកិ អពំ ី ៉ែជលដចូេម ្តចខ ្លះ? 
             
              
o ៉ែជលបនក្លយេទជ         នងឹបង្រសរីបស់ 

នង។ េត ើមកពមីលូេហតអុ ្វ?ី         
            
              

o េត ើនងបនទមទរអ ្វពីយី៉កបុ?          
              

o េនទបីផំតុ េរឿងេនះបនេធ ្វើឲយយ៉កបុមនករមនិសបបយចតិ ្ត េហើយមនកហំងឹយ៉ងខ្ល ងំផង 
            
              
គដឺចូជេ ក្រស ី ៉ ែដរ (េ កបុបត ្ត ិ១៦:២) យ៉កបុេនែតេជឿថ្រពះជមច ស់ មនិ្រពម 
អនញុញ ត ្តមិនៃផ ទេពះបេង កើតកនូបនដែដល (េ កបុបត ្ត ិ៣០:២)។ 
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o េនក នងុខ ៣ េត ើ ៉ែជលបន្របប់យ៉កបុដចូេម ្តច?       
            
              
៉ែជល្រតវូរស់េនក នងុជវីតិមយួែដលមនែតភពភយ័ខ្លច េហើយជ្រស្ត្ីរបចណ័្ឌ ្រចែណនមន ក់ 

ប៉េុ ្ណ ះ! នងមនករ្រពយួបរម ភខ្លចែ្រកងយ៉កបុដកេសចក ្ត្ីរស ញ់ពខី ្លនួ េហើយែបរជេទ 
្រស ញ់បង្រសរីបស់នងជងវញិម ្តង។ េល បេង កើតបនកនូ្របសុដលេ់ទបនួនក់ស្រមប់ 
យ៉កបុ នងអស់សងឃឹមថនងឹ ចរក េសចក ្ត្ីរស ញ់ឲយេនសថតិេសថរេទៀតបនេឡើយ។  

 េនក នងុ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ ៣០:៤-៦ បន្របប់ឲយេយើងដងឹថ ៉ែជលបនបងគ ប់ឲយអ នកបេ្រម ើ 
របស់ខ ្លនួគនឺង ប៊លី  េទរមួដេំណកជមយួនងឹយ៉កបុចត់ថនងគជឺ្របពន ធមន ក់ែដរ។ រចួ 
យ៉កបុកប៏នរមួដេំណកជមយួនងឹអ នកបេ្រម ើេនះ េ្រកមមកនងកច៏ប់ ងំមនៃផ ទេពះ លះុដល ់
េវ កណំត់នងកប៏េង កើតបនកនូ្របសុមន ក់។ េត ើពកួេគបន ក់េឈម ះកនូ្របសុេនះថដចូេម ្តច? 
េហើយេឈម ះកនូេនះមនអត ថនយ័ដចូេម ្តចែដរ?  
o េត ើនរ ជ ក់េឈម ះឲយកនូ្របសុមន ក់េនះ?         
o រលំកឹជថ មមី ្តងេទៀតថអស់្រស្តី ែដលគម នកនូេនះេឈន ះ្រស្តី  នងេនះនងឹ្រតវូបនមនសុ  

មនក នងុតបំន់ នងិ អ នកជតិខងេពប្រជយឲយេ យករមក់ងយ។ េប ើដេូចន ះេត ើេហតអុ ្វបីនជ 
នង្រតវូ ក់េឈម ះឲយកនូេនះេទវញិ?       
            
              

o ៉ែជល្រតវូបនរចួពចីណំងេនះ! គេឺពលេនះ្រពះជមច ស់បន្របទនពរដលន់ង បេង កើតបនកនូ
្របសុមន ក់ តេទនងនងឹែលងមន រម មណ៍ថខ ្លនួមនកហំសុ ែដលត្រមវូឲយ្រពះជមច ស់ ក់
េទស មនិ្រតមឹែតប៉េុ ្ណ ះេ ត នងក្៏រតវូបនរចួផតុពកីរស្តបីេនទសេទៀតផង។ 

 
េមេរៀនទ ី៥ - ែផនកទ ី៣ 

  

 េយើងបនដងឹ មរយៈករសកិ ម ្តងរចួមកេហើយអពំ ី នង ប៊លី  មនៃផ ទេពះ ក នងុខ ៧-៨! 
េ្រកយមក នងបេង កើយបនកនូ្របសុមយួ េត ើកនូេនះេឈម ះអ ្វ?ី េត ើេឈម ះេនះមននយ័ដចូេម ្តច?   
o គ ឺ ៉ែជលគជឺអ នក ក់េឈម ះឲយកនូេនះដចូេល ើកមនុេទៀត េត ើេឈម ះកនូមន ក់េនះ ត្រត ង 

ដចូេម ្តចអពំ ី ៉ែជល?          
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ករ្រចែណនរបស់ ៉ែជល បនជ្រមញុឲយមនក្លយេទជអ នក្របកតួ្របែជងជមយួនងឹបង្រស ី
ខ ្លនួឯង េ្រពះេពលេនះមនកនូ្របសុពរីនក់េ យអ នកបេ្រម ើ្រសរីបស់នង គនឺង ប៊លី ។ 
៉ែជលក្៏របកសថគនឺងែដលជអ នកឈនះ! 

 េនក នងុខ ៩-១១ េល  ែលងមនកនូតេទេទៀតេហើយ! ដេូច នះនងកប៏ងគ ប់ឲយអ នកបេ្រម ើរបស់ 
នងគ ឺ សុលីផ េទរមួដេំណកជមយួនងឹយ៉កបុជប ្តរីបស់ខ ្លនួ។ េ្រកយមកនងកប៏នបេង កើតកនូ 
្របសុមន ក់។  េត ើកនូ្របសុេនះមនេឈម ះអ ្វ?ី េត ើេឈម ះេនះមននយ័ដចូេម ្តច?  
o េល មនចតិ ្តសបបយរកី យជខ្ល ងំ េ យនង ចមនកនូ្របសុមន ក់េទៀតស្រមប់យ៉កបុ 

មរយៈអ នកបេ្រម ើរបស់ខ ្លនួគនឺង សុលីផ។ េនេពលេនះមនេរឿងខ ្លះ្រតវូបនែ្រប្របលួ។ េត ើ 
មនអ ្វខី ្លះែដលជករឆ ្លះុបញច ំងពកីរផ្ល ស់ប ្តរូនវូអត ្តចរតិរបស់េល ?    
            
              

 នង សុលីផ បនបេង កើតកនូ្របសុមន ក់ឲយយ៉កបុ េត ើកនូេនះមនេឈម ះអ ្វ?ី េត ើេឈម ះរបស់កនូ 
េនះមនអត ថនយ័ដចូេម ្តច? 
o េត ើក នងុេពលេនះអត ្តចរតិរបស់េល បនឆ ្លះុបញច ំងយ៉ងដចូេម ្តចេទដលម់នសុ មន ែដលរស់េន 

ក នងុសហគមន ៍ឬ ភមូជិមយួគន ?         
            
             
មករពតិេសចក ្តភីគេ្រច ើនែដលនងមនគទឺទលួបនមកព្ីរពះជមច ស់ េហើយនងមនិែដល 

ធ្ល ប់ទទលួេសចក ្ត្ីរស ញ់ពយី៉កបុេឡ ើយ។ េពលេនះមតិ ្តភ្័រកនងឹបនេឃើញពកីរឆ ្លះុបញច ំង 
របស់នងជមនិខន          ជជង 
         ។ ទកុ ខេវទនដែ៏សនឈឺចប់ព ី
ករែបកបក់្រគ ួ រ នងិ មនសុ ែដលខ ្លនួ្រស ញ់! មតិ ្តភ្័រកែដលធ្ល ប់ែតផ ្តលស់ភុមង គលឲយ 
គន េទវញិេទមក កែ៏បរជមនេរឿងេឈ្ល ះ្របែកកគន  នងិ ្របកតួ្របែជញគន ដេណ្តើម្របជ 
្របយិភពពអី នកៃដ។ 

 េយើងសងឃឹមេជឿជក់ថ អ ្វីៗ ទងំអស់ែដលបនេក ើតេឡ ើងរ ងបងប ្អនូ្រសទីងំពរី អ នកបេ្រម ើរបស់
ពកួេគ នងិ យ៉ងកបុ បនល្អ្របេសើរេឡ ើងវញិេទះចះុ! េនក នងុខ ១៤-១៦ បន្របប់េយើងឲយបន 
ដងឹថ កនូ្របសុរបស់េល បន េំដ ើមែផ ្លេសនហ ៍ រចួេហើយេគកប៏នយកមកឲយម្តយរបស់េគ។ 
េនេពលែដល ៉ែជលបនេឃើញ នងកស៏ុំេដ ើមេនះខ ្លះ ប៉ែុន ្តមកដល់្រតង់ចណុំចេនះ េយើងបនដងឹ 
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ថគមឺនជេម្ល ះមយួបនេក ើតេឡ ើង េទ ើបេធ ្វើឲយេយើង ចសន និ ្ឋ នបនថ ទនំស់រ ងបងប ្អនូ្រស ី
ទងំពរីេនះេនមនិទន់បនបញចប់េនេឡើយេទ។ េនក នងុខ ១៥ េត ើេល បនេឆ ្លើយតបវញិយ៉ងដចូ 
េម ្តច?             
               
េនទបីញចប់ េល  កប៏ន្របគត់េដ ើមែផ ្លេសនហខ៍ ្លះេទឲយ ៉ែជល េដ ើមបីចង់បនឱកសបនេទ រមួ 
ដេំណកជមយួនងឹយ៉កបុមយួយប់។  

 េនក នងុខ ១៧-១៨ េយើងបនសកិ អពំ្ីរពះជមច ស់បន ្ត ប់ករទលូអង ្វររបស់េល  េហើយកប៏ន 
្របទនពរឲយនងមនៃផ ទេពះ បេង កើតបនកនូ្របសុទ ី ៥។ េត ើកនូទ ី ៥ េនះមនេឈម ះអ ្វ?ី េហើយ 
មននយ័ដចូេម ្តច?  
o េត ើេល គតិថនងនងឹសក ្តសិម្រតវូទទលួបនអ ្វ?ី       

             
រង្វ ន់្រតវូបនសន ំ េហើយនងឹ្រតវូ្របគលេ់ទឲយអ នក ែដលសក ្តសិមនងឹទទលួ! ក នងុេពលេនះ 
េត ើេល  ចនងឹមន រម មណ៍ថ សុលីផ កដ៏ចូជប៊លី ែដរគបឺនបេង កើតកនូ្របសុឲយ 
យ៉កបុ?  

 េនក នងុខ ១៩-២០ េយើងបនដងឹថ េល បនបេង កើតកនូ្របសុទ ី៦ ឲយយ៉កបុ។ េត ើកនូេនះមន 
េឈម ះអ ្វ?ី េហើយេឈម ះេនះមនអត ថនយ័ែបប ?  
o េពលេនះយ៉កបុមនកនូ្របសុចនំនួ ១០ នក់! ក នងុេនះេល គអឺេំ យដម៏នតៃម ្លជងេគ។ 

េល កែ៏លង្របថន ចង់បនេសចក ្ត្ីរស ញ់ពបី ្តរីបស់នងេទៀតេហើយែដរ។ េត ើនងឹចង់េគ 
្រប្រពតឹ ្តចេំពះយ៉ងដចូេម ្តច?         
              
េល មនជេំនឿចតិ ្តថ នងបនបេង កើតកនូ្របសុដល់េទ ៦ នក់ស្រមប់យ៉កបុ ដេូច នះនង គ ឺ
សក ្តសិមនងឹ្រតវូទទលួបនកតិ ្តយិស នងិ ករេគរពពយី៉កបុជប ្តរីបស់នង ស់។ 
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េមេរៀនទ ី៥ - ែផនកទ ី៤ 
 

លំ ត់បន្តៈ 
 េនក នងុខ ២១ បន្របប់េយើងខ ្លះៗេទៀតថ េ្រកយពេីនះមក េល បេង កើតបនកនូ្រសមីន ក់េទៀត 

េឈម ះថ ឌ ី  ទងំេនះគជឺកត់្រ ទកុអពំឧីបបត ្តេិហតែុដលបនេក ើតេឡើងេនក នងុគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ
ជពំកូ ៣៤ េហើយេយើងនងឹមនិសកិ ក នងុជពំកូេនះេទ េហតដុេូច នះត្រមវូឲយេ កអ នក នរចួសកិ  
េ យខ ្លនួឯង។ 

 ចះុចែំណក ៉ែជលវញី? េនក នងុខ ២២ ក់ដចូជមនពកយខ ្លះែដលបញជ ក់ថ្រពះជមច ស់េន ច ំ
អពំ ី ៉ែជល។ ្រទង់បន ្ត ប់ឮករទលូអង ្វររបស់េហើយ េទ ើប្រទង់្របទនពរឲយនងមនៃផ ទេពះ រចួ 
កប៏េង កើតបនកនូ្របសុមន ក់។ េត ើកនូ្របសុរបស់ ៉ែជលេនះមនេឈម ះអ ្វ?ី េហើយេឈម ះេនះមន 
អត ថនយ័ដចូេម ្តច?  
o េនទបីផំតុនងកម៏នៃផ ទេពះ ្រពះជមច ស់បនដក់ភព ម៉ស់េចញពជីវីតិរបស់នង រចួេន 

រេំពចេនះេត ើនងបនទលូសមូអ ្វពី្ីរពះជមច ស់?       
            
             

 េនក នងុជំពកូ ២៩ នងិ ៣០ គជឺបញជី យនមកនូ្របសុទងំ ១១ នក់របស់យ៉កបុ ប៉ែុន ្ត េនមន 
កនូ្របសុមន ក់េទៀតែដល្រតវូេក ើតមក។ េដ ើមបីសកិ កនូ្របសុមន ក់េនះ េយើងចបំច់្រតវូែត្រតឡប់ 
េទ ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ៣៥:១៦-២០។  
o យ៉កបុបនផ្ល ស់ទលីេំនពេីបតែអល គជឺកែន ្លងែដលគត់បនសបុនិ ្ត នងិជកែន ្លងែដល្រពះជ 

មច ស់បនបញជ ក់េសចក ្តសីនយរបស់្រទង់េឡ ើងវញិ កលព្ីរទង់បនចងជមយួនងឹ អ្រប  ំ
អ ុី ក់។ គពឺកួេគប ្តរូពេីបតែអលេទរស់េនមនិឆងយពេីអ្រប ប៉នុម នេនះេទ គេឺន្រតង់ (ទ ី
្រកងុេបេថ ្លហមិ) េហើយេនក នងុខ ១៦ េត ើមនអ ្វេីក ើតេឡ ើង?      
            
              

o េនក នងុខ ១៧ ឆ មបបន្របប់នងថ នងនងឹមនកនូ្របសុមន ក់េទៀត ៉ែជលបន ក់េឈម ះ កនូ 
្របសុមន ក់េនះថ េបន-អនូ ី កប៏ ៉ែុន ្តេត ើឪពកុបន ក់េឈម ះកនូ្របសុេនះដចូេម ្តច? េហើយ  
មននយ័ដចូេម ្តច?           បនទ ប់ 
មក ៉ែជល បន ្ល ប់ក នងុេពលស្រមលកនូេទ។  
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o ្រពះជមចសបន្រពម មករទលូសមូរបស់ ៉ែជល (េ កបុបត ្ត ិ ៣០:២៤) េហើយ្របទនពរ 
ឲយនងមនកនូ្របសុមន ក់េទៀត។ 

 យ៉កបុបនេឃើញថ ៉ែជលគជឺៃដ ្ត រំបស់គត់ មយ៉ងគជឺ្របពន ធសំណព ្វចតិ ្តរបស់គត់េទៀតផង 
ែតមកដលេ់ពលេនះគត់្រតវូបញចុះសព ្វនងេ យៃដគត់ផទល។់ ៉ែជលបន ្ល ប់េទមនុេពល 
យ៉កបុផ្ល ស់ទលីេំនដវលិ្រតឡប់េទផ ទះឪពកុគត់វញិ (ក នងុខ ២១)។ មរយៈខ ២៨ បន្របប់ 
េយើងឲយបនដងឹថេនេពលែដលអ ុី ក់ទទលួមរណៈភពគគឺត់មន យ ុ១៨០ ឆន ។ំ េហើយកនូ 
្របសុទងំពរីបស់គត់ (េអ វ នងិ យ៉កបុ) គជឺអ នកបញចុះសព ្វរបស់គត់ (ក នងុខ ២៩)។ 

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
េពលេយើងមកដល្់រតមឹេនះ មនគនំតិ នងិ េយបលជ់េ្រច ើនត្រមវូឲយេយើងេធ ្វើករពចិរ ក នងុអឡំងុ 
េពលកពំងុសកិ េមេរៀនក នងុែផ នកៃន្រពះគម ពរីេ កបុបត ្តេិនះ។ ទស នៈផទ លខ់ ្លនួ សំនរួ រម មណ៍ ទងំអស់ 
េនះ្រតវូបនេល ើកេឡ ើងក នងុឱកសពភិក គន ខណៈេពលេមេរៀនកពំងុបន ្ត។ ចេំពះសំនរួទងំ យែដលគម ន 
ចេម ្លើយចរូទកុ េនក នងុគនំតិសនិ ដបិតេយើងមន្រពះបន ទលូ្រពះជមច ស់បនកត់្រ ទលុមកេនះប៉េុ ្ណ ះ ែដល 
ជប់ទក់ទងគន រ ងេសចក ្តពីតិ នងិ មនសុ ទងំអស់។ េនក នងុេមេរៀនេនះ េយើងមនិចបំច់្រតវូពចិរ  
េល ើ្រគប់ចណុំចទងំអស់េនះេទ រៈសំខន់េនក នងុករសកិ របស់េយើង។ េទះបជីយ៉ង កេ៏ យ ក ៏
េនមនពតម៌ន នងិ ចេំណះដងឹេផ ងៗស្រមប់ទទលួយក េដ ើមបីឲយបនយលក់ន់ែតសុជីេ្រមជងមនុ ថ 
្រពះជមច ស់្រទង់គជឺនរ  េហើយ្រទង់មនបណំង្រពះហប ញទយ័ចង់ឲយ្រគប់ៗគនបនរស់េនជមយួ្រទង់ 
រហតូអស់កលបជនចិ ច េ យមនទនំក់ទនំងៃនេសចក ្ត្ីរស ញ់ នងិ ករអត់េទសបប។ 
 

ចរូច ំ យេពលេវ ខ ្លះ េដ ើមបីកត់្រ ទកុនវូគនំតិឆ ្លះុបញច ំងរបស់េ កអ នក មរយៈ ច់េរឿងេនះ។ េត ើ 
េ កអ នកនងឹមនសំនរួែបប ខ ្លះស្រមប់សរួេទតអួង គទងំអស់ដចូខងេ្រកមេនះ? 

 យ៉កបុៈ            
             
               

 េល ៈ            
             
               

 សុលីផៈ            
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 ៉ែជលៈ            
             
               

 ប៊លី ៈ            
             
              

 
ច់េរឿងទងំ យែដលទក់ទងនងឹេ ក អ្រប  ំអ ុី ក់ នងិ យ៉កបុ មនេនក នងុ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ

ឬ េហើយ េដ ើមកេំណើត គជឺករចប់េផ ្តើមៃន្របវត ្ត ិ ្រស្តរបស់អ ុ្ីរ ែអល។ ចេំពះ ច់េរឿង ច់េ យ 
ែឡកេផ ងេទៀត គអឺស់អ នកែដល្រពះជមច ស់បន្របទនពរេ យេសចក ្ត្ីរស ញ់ នងឹ្រតវូបន្របទនឲយ 
ពកួេយើងទកុជករធនអះ ង អពំេីសចក ្តសីនយរបស់្រពះជមច ស់ែដល្រទង់បនចងកលេនក នងុ្រពះគម ពរី 
េ កបុបត ្តជិពំកូ ១២ ្រតវូបនសេ្រមចេហើយ។ េ យេយងេទ ម្របវត ្ត ិ ្រស្តរបស់អ ុ្ីរ ែអល គ្ឺរពះ 
ជមច ស់្រទង់បនេគរព មសម ពន័ ធេម្រតៃីនេសចក ្តសីនយថ មរយៈជត ិ សនម៍យួ ្រគប់ទងំមនសុ េន 
េល ើែផនដនីងឹ្រតវូបនទទលួ្រពះពរែដរ។ 
 

េមេរៀនទ ី៥ - ែផនកទ ី៥ 
 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
កលេនក នងុ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ ៣០:១ មរយៈករសកិ បនឲយេយើងដងឹថ ៉ែជលមនចតិ ្ត្រចែណន 
នងឹបង្រសរីបស់ខ ្លនួឯង ែតយ៉ង កេ៏ យ ៉ែជលេនែត្របពន ធសំណព ្វចតិ ្តរបស់យ៉កបុដែដល។ េនក នងុ 
េ កបុបត ្ត ី២៩:៣០ បន្របប់ឲយេយើងដងឹថយ៉កបុមនចតិ ្ត្រស ញ់ ៉ែជលជងេល ។ េត ើមនេហត ុ
អ ្វែីដលេធ ្វើនង្រចែណននងឹបង្រសរីបស់នង េប ើបង្រសេីនះមនិទងំបនទទលួក ្ត្ីរស ញ់ពបី ្តផីងេនះ? េត ើ 
មនេហតផុលអ ្វែីដលប ្ត លឲយ ៉ែជល្រចែណននងឹេល  េប ើ្រគន់ែត េល  ចបេង កើតកនូែបបេនះ? 
បនទ ប់ពអី ្វីៗ ទងំអស់បនកន ្លងផតុេទ េត ើ ៉ែជលមនិែមនជអ នកែដលយ៉កបុ្រស ញ់េទឬអ?ី  
 

េយើង្រតវូែតែស្វងយលឲ់យបនចបស់អពំពីកយថ ្រចែណន! ភណ្រចែណនគជឺករភយ័ខ្លចថមនអ ្វមីយួ 
្រតវូបនមកជនំសួ។ ភពភយ័ខ្លចរបស់ ៉ែជល គនឺងខ្លចយ៉កបុ្រស ញ់េល េ្រច ើនជង្រស ញ់នង។ 
៉ែជលមនេសចក ្តភីយ័ខ្លចថេល បង្រសរីបស់នងចលូេទជនំសួកែន ្លងេនក នងុេបះដងូរបស់យ៉កបុ នងិ 

ទទលួ្រគងអ ្វីៗ ែដលជរបស់នង។ ភព្រចែណនឈន នសី គជឺបផំ្ល ញនវូទនំក់ទនំង ដបិត គជឺប ញសគលៃ់ន 
េសចក ្តភីយ័ខ្លច។ េនេពល េយើង្រប្រពតឹ ្តករអ ្វមីយយេ យេសចក ្តភីយ័ខ្លច េនះគនំតិរបស់េយើង នងឹ 
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្រតវូបនខចូ្រទង់្រទយ េហើយែបរជ្រប្រពតឹ ្តទេង ្វើ មយួេ យមនិបនគតិចបស់ ស់។ ៉ែជលមនភព 
ភយ័ខ្លច កេ៏្រពះែតេល បនបេង កើតកនូ្របសុដលេ់ទ ៦ នក់ដេូច នះេហើយខ្លចែ្រកងយ៉កបុដកយកក ្ត ី
្រស ញ់ពនីងយកេទឲយេល ជនំសួវញិ។ 
 

ករអនុវត្តិនផ៍ទ ល់ខ្លួនៈ 
 េត ើេនក នងុជវីតិរបស់េ កអ នកធ្ល ប់មនបទពេិ ធនម៍នករ្រចែណនពនីរ មន ក់ែដរឬេទ? ចរូ 

រលំកឹេឡ ើងវញីអពំតីអួង គថនរ  េហើយសថតិេនក នងុ ថ នភពែបប ។    
              

 េត ើអ ្វេីទែដលជេសចក ្តភីយ័ខ្លច? េត ើេសចក ្តភីយ័ខ្លចសែម ្តងេដ ើមបីឲយបនជនំសួយ៉ងដចូេម ្តច? 
េត ើអ ្វេីទែដលជលទ ធផលៃនករ្រចែណន?        
               

 េត ើេ កអ នកមនអ ្វតី្រមវូឲយ រភពអពំភីព្រចែណនឈន នសីេនក នងុចតិ ្តែដរឬេទ? េត ើបគុ គល 
មយួែដលជបពុ ្វេហតេុធ ្វើឲយភព្រចែណនឈន នសីចលូមកក នងុគនំតិ នងិ សកម មភពរបស់បង។ 

             
              

 េនេពល ែដលេ កអ នកមនចតិ ្ត្រចែណនចេំពះប ្ត ី ឬ ្របពន ធរបស់េ កអ នក ្រចែណននងឹមតិ ្ត
ភ្័រក ឬ ៃដគរូជនំញួ? េត ើេ កអ នកធ្ល ប់មន រម មណ៍ភយ័ខ្លច្រតវូមនអ នកេផ ងចលូមកជនំសួ
មខុតែំណង ទនំក់ទនំងេសន  ឬថេ កអ នកកពំងុឈរេនក នងុ្រកមុហ៊នុមយួែដលបន្របទះនងឹ 

នភិយ័ែដរឬេទ? េត ើេ កអ នកមនភយ័ខ្លចករហសួសពុលភពរបស់េ កអ នកែដរឬេទ?  
             
              

 ជមនសុ ្រចែណន្រតវូបនគំ មកែំហងេ យ ករទទលួបនេជគជយ័របស់អ នកដៃទេ យចណំង
មតិ ្ដភពរបស់អ នកដៃទេ យ ភសកក រៈសង គមៃនអ នកដៃទ។ ក នងុករយលេ់ឃើញរបស់ពកួេគអពំ ី
សមត ថភពរបស់ខ ្លនួក នងុករសែម ្តងផងែដរ ដចូជមនសុ មន ក់េផ ងេទៀតបនបេង កើនគនំតិៃនករ
សង ័យ នងិ ករភយ័ខ្លច។ រម មណ៍ៃនភពមនិេពញេលញទងំេនះ ងំពកួេគពកីរេល ើកទកឹចតិ ្ត
ដលអ់ នកដៃទ េហើយកផ៏ ្តលន់វូពកយ ែដលប ្ដ លឱយមនទនំកុចតិ ្ត នងិ ចរតិលកខណៈេនក នងុ
មនសុ មន ក់េផ ងេទៀត។ េនេពលែដលបនក្លយេទជេពលេវ មយួ ែដលអ នក ចរកេឃើញ
េ យខ ្លនួឯងថពកយសម ្តៃីនករអះ ង នងិ ករេល ើកទកឹេ យ រែតករ្រចែណន?   
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េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ទលូបង គ្ំរតវូករលន់តេួនចេំពះ្រទង់ ថទលូបង គពំតិជមនករភយ័ខ្លចនងឹសមត ថភព 
នងិ េទពេកសលយរបស់អ នកដៃទែមន។ ទលូបង គភំយ័ខ្លច្រតវូបត់បង់ករងរ ជករក ងនរ មន ក់ 
ែដលទលូបង គបំនរកេឃើញេ យខ ្លនួឯងស្រមប់វធិ ី ្រស្តក នងុករបផំ្ល ញពកួេគេទវញិ។ ទលូ្រពះបង គបំន 
នយិយអពំអី នកដៃទេនេ្រកយខ នងពកួេគ! េ យសងឃឹមថនងឹបនេធ ្វើខ ្លនួឯងបនកន់ែត្របេសើរជងអ នក 
ដៃទ ែតផ ទយុេទវញិេនះអ ្វីៗ ទងំប ៉នុម នបន្រតមឹែតេធ ្វើឲយទលូបង គ្ំរតវូទទលួករឈឺចប់ប៉េុ ្ណ ះ។ សមូ្រទង់ 
អស់េទសដលស់នលូចតិ ្តរបស់ទលូបង គផំង កដ៏ចូជករគតិ អកបបករិយិ េហើយជយួដលទ់លូបង គឲំយមន 
េសរភីពពជីតីផទ លខ់ ្លនួឯង េឈព ះេទរកធេមយបយយ៉ង េដ ើមបី ចេធ ្វើជទបីេញចញ្រពះពរដលអ់ នកៃដ 
េ យគនំតិសបបុរស ពកយសម ្ត្ីរបកបេ យករេល ើកទកឹចតិ ្ត នងិ ករ្រប្រពតឹ ្ត្របកបេ យក ្ត្ីរស ញ់។ 
សមូអរ្រពះគណុដល្់រទង់ ស្រមប់្រពះពរក នងុជវីតិទលូបង គគំអឺ ្វីៗ សទុ ធែតល្អទងំអស់។    
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េមេរៀនទ ី៦ 
 

េមេរៀនទ ី៦ - ែផនកទ ី១ 
 

េសចក្តែីណនៈំ  
ដេូច នះ េត ើមនអ ្វេីក ើតេឡ ើងចេំពះេអ វ? េត ើគត់បន្រតវូបនបត់ខ ្លនួែតម ្តងែមនេទ? េត ើមនអ ្វខី ្លះេក ើត 
េឡ ើងរ ងេអ វ នងិ យ៉កបុ? បងប ្អនូេភ្ល ះទងំពរី េនទបីផំតុពកួេគមនលកខណៈខសុែប ្លកពគីន  ទងំ អត ្ត 
ចរតិ នងិ ទកឹចតិ ្ត។ ទនំក់ទនំងរ ងពកួេគទងំេចះែត ្រកក់បន ្តចិម ្តងៗ រហតូមកដលច់ណុំចមយួត្រមវូឲយ 
យ៉ងរត់េគចពកីរ មសម្ល ប់របស់េអ វជបង។ េនក នងុេមេរៀនេនះ េយើងនងឹសកិ អពំកីរជបួគន េឡ ើង 
វញិបនទ ប់បនែបកគន អស់រយៈេពលជេ្រច ើនឆន ។ំ យ៉កបុមន្រទពយសមបត ្តយ៉ិងស្តកុស្តម! គត់បនទទលួ 
្រពះនវូ្រគ ួ រមយួយ៉ងធ ំនងិ ្រទពយសមបត ្តយ៉ិងស្តកុស្តម។ ឥឡវូេនះគជឺេពលេវ ែដលគត់្រតវូេទជបួ 
មខុេអ វជបង្របសុរបស់គត់! េត ើេអ វេនែតមនចតិ ្តចងគនំ ុ ំ រកសម្ល ប់យ៉កបុប ្អនូ្របសុរបស់គត់ 
េទៀតែដរេទ?  េនះគជឺអ ្វែីដលយ៉កបុចង់ដងឹ! 
 

កិចចករៈ  
ចរូ ន្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ៣២:៣-២១! សមូច ំ !ំ េនក នងុេមេរៀនេនះ ្រតវូច ំ យថវកិរេ្រច ើនក នងុករ 
ទញិសំភរៈសកិ  េដ ើមបីឲយករសកិ របស់េ កអ នកមនភពសុជីេ្រម នងិ លអំតិចបស់ ស់។ 
 

លំ ត់ៈ យ៉កបុេផ ្តើមគនំតិេដ ើមបីនងឹចះុកចិ ចសនយជមយួនងឹបង្របសុរបស់គត់។ 
 េនក នងុខ ៣ េត ើយ៉កបុបនេធ ្វើអ ្វដីបំងូេគ?        

               
 េត ើេអ វេនឯ ?             

ចរូច ំ យេពលេវ ខ ្លះេដ ើមបីពនិតិយេម ើលែផនទ ីនងិ ទ ី ងំៃន្រកងុ េអដមុ។ េនះគចឺង់សំេ េទ 
េល ើទកឹដតីបំន់ េសុើរ! ្រកងុ េអដមុ គជឺទកឹដសីថតិេនែបក៉ខងតបូងៃនសម្ុរទ ្ល ប់ ឬ សម្ុរទៃ្រប។  

 េត ើចណុំចបយ៉ីងែដលគត់ចង់ ក់បញចូលេនក នងុ រស្រមប់បង្របសុរបស់គត់មនអ ្វខី ្លះ? 
១.               
២.               
៣.                
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យ៉កបុចង់ឲយេអ វបនដងឹថគត់េនឯ ! េនះគត់នងឹបនទទលួយក្រទពយសមបត ្ត ិ នងិ ក ្ត ី
បណំងចង់បនករេពញចតិ ្តពគីត់។  យ៉កបុ ចង់បង្ហ ញឲយេឃើញថ គត់នងឹ ចទញិទកឹចតិ ្តបង 
្របសុរបស់គត់ េហើយចង់ឲយគត់ដងឹថទនំក់ទនំងជមយួនងឹេអ វ សំខន់ជង្រទពយសមបត ្ត។ិ 

 េនក នងុខ ៦ េត ើអ នកន ំ របន យករណ៍្របប់យ៉កបុវញិយ៉ងដចូេម ្តច?    
             
               

 េនក នងុខ ៧-៨ េត ើយ៉កបុមន្របត ្តកិម មដចូេម ្តចេនេពលគត់បនទទលួរបយករណ៍?   
             
               
េត ើគត់មនែផនករណ៍សកម មភពជបនទ ន់យ៉ងដចូេម ្តច?      
             
              

 យ៉កបុបនអធ ិ ្ឋ នេទ្រពះជមច ស់។ េនក នងុខ ៩-១២  េត ើេនក នងុេសចក ្តអីធ ិ ្ឋ នរបស់គត់មន
ចណុំចសំខន់ែបប ខ ្លះ? ចរូពចិរ េល ើបនួចណុំចធំៗ  
១. េត ើ្រពះជមច ស់គជឺនរ ? (ខ៩)         
               
២. េត ើគត់គជឺនរ ? (ខ១០)         
               
៣. េត ើគត់បនទលូសមូអ ្វ?ី (ខ១១)         
               
៤. េត ើ្រពះជមច ស់បនសនយដចូេម ្តច? (ខ១២)        
              

 ែផនករណ៍របស់យ៉កបុគចឺង់ ត្រត ងអពំភីពភយ័ខ្លចរបស់ចេំពះបង្របសុ ជជងេធ ្វើជអ នក
ដកឹន្ំរគ ួ រ មនសុ េនក នងុ្រគ ួ រ នងិ ហ្វូងសត ្វ។ េត ើគត់បនេធ ្វើអ ្វ?ី     
              
គត់បនែបងែចក្រគ ួ រ នងិ ្រទពយសមបត ្តទិងំប ៉នុម នរបស់គត់ជពរីចែំណក រចួគត់េ្រជ ើសេរ ើស 
យកមយួចែំណកេដ ើមបីទកុជអេំ យស្រមប់េអ វ។ េត ើអេំ យេនះគជឺអ ្វ?ី  (ខ ១៤-១៥) 
េត ើ មករពតិយ៉កបុបនេ្រជ ើសេរ ើសយកអ ្វ?ី  
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ពែព       េចៀម         
អដូ ្ឋ       េគ         

        
េនក នងុខ ១៦ េត ើនរ គជឺអ នកដកឹន្ំរទពយសមបត ្តទិងំេនះ?       

 េនក នងុខ ១៧-២០ េត ើអ នកបេ្រម ើបនទទលួករែណនដំចូេម ្តច េនេពលេគបនជបួេអ វ?  
             
             
              

 េនក នងុខ ២០ បន ត្រត ងអពំេីចត ្តនរបស់យ៉កបុ។ េត ើគត់បនគតិដចូេម ្តច?   
               
អេំ យបននមំខុដេំណើរយ៉កបុែដលែហរហមជមយួនងឹអ នកេ្រប ើរបស់គត់។ យ៉កបុបនេន 
ពេី្រកយ េហើយបន ន ក់េនក នងុជរំ ុអំស់មយួយប់។ 

 
េមេរៀនទ ី៦ - ែផនកទ ី២ 
 

ករឆ្លុះបញជ ំងៈ  
ភពជអ នកដកឹន ំគ្ឺរតវូដកឹន!ំ ភពជអ នកដកឹន ំគ្ឺរតវូមនអ នកេដ ើរ ម! យ៉កបុគជឺេមដកឹន ំឬ ជេច 
្វ យេល ើ្រតកលូរបស់គត់។ គត់្រតវូេទជបួជមយួនងឹបង្របសុរបស់គត់ នងិ មនសុ  ៤០០ នក់េទៀត 

ែដលបនមកជមយួនងឹគត់។ េត ើគត់បនចត់នរ ឲយដកឹន្ំរទពយសមបត ្តទិងំអស់េនះ? គអឺ នកបេ្រម ើ 
របស់គត់! ពកួេគទងំេនះបននយំកអេំ យេទ េ យយ៉កបុបនគតិថ អេំ យទងំេនះនងឹ ច 
នមំកនវូសខុសន ្តភិពជមយួនងឹបង្របសុរបស់គត់ជថ មេីឡ ើងវញិ។ ក នងុេពលេនះ េ កអ នក្រតវូបនេគ 
ចត់បញជូនឲយេទក នងុនមជអ នកយកពតម៌នស្រមប់ ថ នយីទ៍រូទស នក៍ នងុ្រសកុមយួ េដ ើមបីឲយេទយក រ 
ពតម៌នព្ីរពតឹ ្តកិរណ៍ៃនជនំបួបងប ្អនូ្របសុទងំពរីនក់េនះ។ េត ើេ កអ នកនងឹមនសំនរួែបប ស្រមប់ 
សរួេទយ៉កបុ?  សំនរួែបប ស្រមប់សរួេទ ៉ែជល នងិ េល ? េប ើ មទស នៈរបស់េ កអ នក 
ផទល ់េត ើេ កអ នកគតិថនងឹ្រតវូបរយិយអពំតីអួង គយ៉កបុដចូេម ្តច?      
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េត ើអ ្វខី ្លះែដលជរបយករណ៍សេង កតរបស់េ កអ នក?        
             
             
               
ករអនុវត្តនផ៍ទ ល់ខ្លួនៈ 
ចរូរលំកឹេឡ ើងវញិ អពំ ី ថ នភពមយួែដលេ កអ នកមនមខុងរមយួក នងុភពជអ នកដកឹន ំ ប៉ែុន ្តេ កអ នក 
បនទទលួ គ លថ់ មនករលបំកក នងុករដកឹន។ំ េត ើមនេសចក ្តភីយ័ខ្លច នងិ ករខ ្វលខ់្វយែបប ខ ្លះ 
ែដលមនករបះ៉ពលដ់លភ់ពជអ នកដកឹនរំបស់េ កអ នកចេំពះ ថ នភពជក់ ក់ មយួ?    
             
             
               
មនគរំបូ ជយ័ក នងុករដកឹនមំយួក នងុេពលែដលមនមខុដែំណងជអ នកដកឹន។ំ មនេពលខ ្លះ ឪពកុម្តយ 
មនករ ទ ក់េសទើរក នងុករទទលួយកតនួទជីអ នកដកឹន។ំ កនូេច្រតវូែតេមើលករខសុ្រតវូពកួេគេ យ 
ករែណន ំ នងិ ករចង ្អលុបង្ហ ញ ពកួេគចង់បនករែណនពំឪីពកុម្តយរបស់ខ ្លនួ េដ ើមបីនងឹផ ្តលន់វូ្រពែំដន 
ែដលេនក នងុេនះពកួេគ ចេធ ្វើ្របតបិត ្តកិរបន នងិ បញជូលជគរំសូ្រមប់ពកួេគទទលួយកបន។ េប ើសនិជ 
ឪពកុម្តយ  មនិបនដកឹន ំឬ ប ជយ័ក នងុករឈរឲយបនរងឹមកំ នងុតនួទជីអ នកដកឹនេំនក នងុផ ទះ េនះ 
ពកួេគនងឹបត់បង់ឱកស េដ ើមបីមនឥទ ធពិលេទេល ើកនូេចរបស់ពកួេគក នងុផ ្លវូវជិ ជមនេហើយ។ ជទេូទ 
េក មងៗចប់េផ ្តើមេធ ្វើករសេ្រមចចតិ ្តេ យខ ្លនួឯង េ យគម នករចង ្អលុបង្ហ ញពឪីពកុម្តយ េប ើដេូចន ះ គពឺតិ 
ជនងឹេក ើតមនករបះ៉ទង គចិគន  េហើយជលទ ធផលនងឹទទលួបននវូករ្របឆងំតបវញិទងំងេង ើរេ្រពះែត 
ករែដលមនិ ្ត ប់បងគ ប់។ 
 

ចរូពចិរ អពំគីរំរូបស់អ នកដកឹនេំផ ងៗេទៀត ែដលេ កអ នកធ្ល ប់បនជបួ្របទះ េហើយបនកត់្រ ទកុ 
ក នងុេសៀវេភរបស់េ កអ នក។ េត ើអ ្វេីទែដលជ្រពះពរពកីរដកឹនយ៉ំងរងឹម?ំ េត ើភពជអ នកដកឹន្ំរតវូ 
បនប ជយ័េត ើជលទ ធផលនងឹ្រតវូទទលួបនអ ្វខី ្លះ?  
 

កិចចករៈ ចរូ នបន ្តេន្រតង់្រពះគម ពរីេ កបុបត ្ត ិ៣២:២២-៣២! 
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េសចក្តបីេ្រងៀនៈ  
យ៉កបុបនន្ំរបពន ធទងំពរី ពកួអ នកបេ្រម ើ នងិ កនូៗរបស់គត់ឆ ្លងកត់សទងឹ យ៉បកុ។ សទងឹេនះក៏ ចរក 
េឃើញេនក នងុែផនទែីផ នកខងេ្រកយៃន្រពះគម ពរីរបស់េ កអ នក ែដលបង្ហញអពំទីកឹដៃីនកលុសម ពន័ ធទងំ 
១២។ សទងឹយ៉បកុ គមឺនទ ី ងំេនចេន្ល ះរ ងសម្ុរទកលេីឡ (សម្ុរទគណ័ីរេរត៉) នងិ សម្ុរទ ្ល ប់ 
(សម្ុរទៃ្រប ឬអបំលិ) សទងឹេនះ្របែហលពក់ក ្ត លរ ងដងសម្ុរទទងំេន នងិ ទេន ្លយ័រ ន់ភគខង 
េក ើត។ យ៉កបុបនេចញដេំណើរព្ីរសកុ ៉ន េឈព ះសំេ េទទសិខងេជ ើង រចួកវ៏លិ្រតឡប់មកដលភ់គ 
ខងតបូងៃនេបៀេសប។ ចែំណកឯេអ វញិគត់មកពតីបំន់ េសុើរ ឬ េអដមុ ែដលមនទ ី ងំេនែបក៉ខង 
តបូងៃនសម្ុរទ ្ល ប់។ 
 

លំ ត់ៈ 
បនទ ប់ពយ៉ីកបុ បនន្ំរកមុ្រគ ួ ររបស់គត់ នងិ បញជូន្រទពយសមបត ្តទិងំអស់ឆ ្លងកត់សទងឹ យ៉បកុ រចួ ល់ 
េហើយ គត់បនេនេ្រកយែតមន ក់ឯងរយៈេពលមយួយប់េទៀត (េ កបុបត ្ត ិ៣២:២២-២៤)។ 

 េនក នងុខ ២៤-២៦ េត ើេនយប់េនះមនអ ្វបីនេក ើតេឡ ើង?      
             
               

 មបទគម ពរីបន្របប់េយើងថ បរុសមន ក់ែដលបនេបកចបំប់ជមយួយ៉កបុេនយប់េន គជឺ្រពះ 
ជមច ស់។ យ៉កបុបេញចញេនកម្ល ងំដអ៏ ច រយ រហតូេធ ្វើឲយបរុសមន ក់េនះមនិ ចយកឈនះេល ើរបូ 
គត់បន។ េនក នងុខ ២៥ េត ើបរុសមន ក់េនះបនេធ ្វើអ ្វ?ី       
               

 យ៉កបុបនសថតិេនក នុ ថ ភពមយួដអ៏ស់សងឃឹម បង្របសុរបស់គត់បនមក មេ្រកយ។ េនក នងុខ 
២៦ េត ើគត់បនទលូសមូអ ្វពី្ីរពះជមច ស់?        
               

 បរុសមន ក់េនះបនេឆ ្លើយតបេទយ៉កបុេ យសរួថ េត ើគត់េឈម ះអ ្វ ី េនខណៈេនះបរុសរបូេនះ 
បន្របប់េទគត់វញិយ៉កបុនងឹមនិែមនជេឈម ះរបស់អ នកតេទេទៀេហើយ ប៉ែុន ្តេត ើគត់មនេឈម ះ 
ថ មដីចូេម ្តច?            
               
េត ើេឈម ះថ មរីបស់គត់មន រៈសំខន់ែបប ?       
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 េនក នងុខ ២៩ េយើងបនសកិ អពំ្ីរពះជមច ស់បន្របទនពរដលយ៉់កបុ។ យ៉កបុ ក់េឈម ះឲយ 
ទកីែន ្លងេនះ              
េត ើេឈម ះៃនទកីែន ្លងេនះមនអត ថនយ័ដចូេម ្តច?        
             
              

 េត ើេរឿងមយួែដលគរួឲយចប់ រម មណ៍អពំយី៉កបុគជឺអ ្វ ី នងិ ករអនវុត ្តនរ៍បស់ ្រស្តអ ុ្ីរ ែអល? 
             
             
             
               
 

េមេរៀនទ ី៦ - ែផនកទ ី៣ 
 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
្រពះជមច ស់បនប ្តរូេឈម ះថយ៉កបុេទជ អ ុ្ីរ ែអល វញិម ្តង។ កលពេី្រច ើនឆន កំន ្លងមក្រពះជមច ស់ធ្ល ប់ 
បនប ្តរូេឈម ះព ី ប់ ៉ម េទជ អ្រប  ំនងិ ព ី ៉យ េទជ ៉។ មនេសចក ្តជីេំនឿមយួបនទទលួ 
គ លថ់កល នរ មន ក់្រតវូបនផ្ល ស់ប ្តរូេឈម ះ េនះមននយ័ថអ នកេនះនងឹមនអំ ចេល ើបគុ គល 

េនះ ឬវត ថេុនះែដលបន ក់េឈម ះថ ម។ី ជឧទហរណ៍្រ ប់ ចរូេយើងរលំកឹេទ្រពះគម ពរីេ កបុបត ្តជិពំកូ ២ 
ែដលមនម ្តងេនះេ ក ប់ ៉ម បន ក់េឈម ះឲយសត ្វរបស់គត់។ គត់បន្របគលន់វូករទទលួខសុ្រតវូ 
នងិ អំ ច្រគប់្រគងេល ើពកួេគទងំេនះ។ 
 

្រពះជមច ស់បនយងមកឯយ៉កបុរេបៀបមយួដអ៏ ច រយ! េ កយ៉កបុ បនទទលួ្រពះពរព្ីរពះជមច ស់។ ្រពះ 
ជមច ស់បនសរួេឈម ះយ៉កបុ េនខណៈេនះ្រទង់មន្រពះបន ទលូ្របប់េទយ៉កបុថ្រតវូប ្តរូេឈម ះេ ថ 
អ ុ្ីរ ែអលវញិម ្តង។ ករប ្តរូេឈម ះថ មរីបស់្រពះជមច ស់ចេំពះយ៉កបុ គជឺករ្របទននវូអំ ច ឬ ចបប់ 
្រគប់្រគងេល ើជវីតិរបស់គត់ ែដល្រតវូសថតិេនេ្រកមភពជមច ស់ថ ម ីនងិ ករ្រគង់្រគង់ថ ម។ី ្រពះជមច ស់ គជឺ 
អ នកចងសម ពន័ ធេម្រតជីមយួនងឹេ ក អ្រប  ំនងិ អ ុី ក់ ែដលកលេនះគជឺមនសុ ្របកបេ យ េសច 
ក ្តសីបបុរសអស់េពញមយួជវីតិរបស់គត់ េហើយែថមទងំ្របកសថគត់គជឺ ្រស្តរបស់្រទង់ផង។ ែតេទះ 
បជីយ៉ង  យ៉កបុ្រតវូបនទទលួ្រពះពរព្ីរពះជមច ស់យ៉ងបរបិរូណ៍។ 
 

 
 



 

71 
 

ករអនុវត្តន័ផ៍ទ ល់ខ្លួនៈ 
េនក នងុសមយ័កលមយួដទ៏េំន ើបែបបសព ្វៃថ ងេនះ មនិែមនជករលបំកក នងុករេម ើលេឃើញនវូ ថ នភព 
្រប ក់្របែហលេនះេទ។ ចរូពចិរ អពំេីឈម ះរបស់េ កអ នកផទល!់ កល ទរកបនេក ើតមក េនះ 
្រតវូបនឪពកុម្តយ ក់េឈម ះឲយ តយ៉ួងដចូជេឈម ះរបស់េ កអ នក គ្ឺរតវូបន ក់ឲយ ងំពមីនុេពល 
េក ើតមកផងក៏ ចថបន េហើយក្៏រតវូបនកណំត់ជផ ្លវូករ េ យមនេធ ្វើសំប្ុរតកេំណើតជេដ ើម។ 

 េត ើេ កអ នកមនេឈម ះអ ្វ?ី            
 េត ើេឈម ះរបស់េ កអ នកមនអត ថនយ័ដចូេម ្តច?          
 េត ើេឈម ះរបស់េ កអ នក្រតវូបន ក់ មនរ មន ក់ែមនេទ?        
 េត ើនរ បន ក់េឈម ះេ កអ នក ផ ្តលអ់ំ ចឲយ នងិ ករទទលួខសុ្រតវូដលេ់ កអ នក?  

               
 េត ើេ កអ នកមន្របត ្តកិម មយ៉ងដចូេម ្តចចេំពះផ នត់គនំតិអពំនីរ មន ក់ែដល ក់ចបប់ ឬ មន 

អំ ចេល ើជវីតិរបស់េ កអ នក?         
               
េត ើ គជឺផ នត់គនំតិថ មែីមនេទ? េត ើេឈម ះរបស់េ កអ នកសព ្វៃថ ងគជឺេឈម ះ ងំពដីបំងូមកែមនេទ?  
             
              
 ឬ ថេឈម ះរបស់េ កអ នក្រតវូបនប ្តរូេ យេ្រពះែតជកនូចញិចមឹ ឬ េ្រកយេពលេរៀបករ ឬ 
េ្រកយេពលែលងលះគន េហើយេទ ើបេ កអ នកមនេឈម ះថ ម?ី      
               

 េនេពល្រពះជមច ស់បនប ្តរូេឈម ះរបស់យ៉កបុ េហើយបនក្លយេទជអ នកទទលួខសុ្រតវូេល ើជវីតិ 
របស់គត់ ដេូច នះ្រពះអង គបន្រ ស់េ េយើង នងិ ្រទង់សព ្វ្រពះហប ញទយ័ចង់េធ ្វើជអ នកទទលួខសុ្រតវូ 
ចេំពះជវីតិរបស់េយើងែដរ។ ្រទង់សព ្វ្រពះហប ញទយ័មនអំ ចេច ្ត ្រគប់្រគប់ជវីតិរបស់េយើង។  
្រពះជមច ស់កស៏ព ្វ្រពះហប ញទយ័ចង់ឲយេយើងបនទទលួយកករ្រគប់្រគង់របស់្រទង់ នងិ ្រពមឲយ្រទង់ 
បនេ យ ជយេនក នងុបលង័ គចតិ ្តរបស់េយើងមន ក់ៗផងែដរ។ េត ើេ កអ នកផសុេចញនវូគនំតិែបប 

ខ ្លះ ក នងុេពលេ កអ នកគតិដលក់រ្របទនពររបស់្រពះជមច ស់ស្រមប់ជវីតិ មរយៈករ្រ ស់ 
េ េយើង្រគប់គន ឲយចលូេទេនេ្រកមករដកឹនេំ យអំ ចេច ្ត របស់្រទង់?    
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េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ស្រមប់គនំតិៃនកររស់េនេ្រកមអំ ចេច ្ត របស់្រទង់ គគឺម នអ ្វបីន ្តចិ ្រតវូបន 
េនេសសសលេ់នះេឡើយ ដេូច នះមននយ័ថទលូបង គែំលងជមច ស់េល ើខ ្លនួឯងតេទេទៀតេហើយ គ្ឺរពះអង គ 
េហើយជមច ស់េល ើជវីតិរបស់ទលូបង គវំញិ។ ទលូបង គមំនិយល់អពំកីរេនះចបស់េនេឡើយេទ ទលូមនិដងឹថ 
្រតវូេធ ្វើករផ្ល ស់ប ្តរូេ យរេបៀប េនះេទ។ េត ើ្រទង់សព ្វ្រពះហប ញទយ័ចង់ែកែ្របេទជអ ្វ ី េហើយតេទេត ើ 
ទលូបង គ្ំរតវូរស់េនេ យរេបៀប ? ទលូបង គសំមូឲយ្រពះអង គបនេ បទលូបង គ ំ ដចូជយ៉កបុផងែដរ គ ឺ
រហតូទលែ់ត្រពះអង គ្របទនពរដល់ទលូបង គ។ំ សមូអរ្រពះគណុ្រទង់ស្រមប់េសចក ្តយី៉ងខជ ប់ខ ជនួ ទងំស៊្ូរទ ំ
អត់ធ មត់្រគប់យ៉ងនងឹទលូបង គ ំ          
             
             
             
              
 

េមេរៀនទ ី៦ - ែផនកទ ី៤ 
 

កិចចករៈ ចរូ ន្រពះគម ពរី េ កបុបត ្ត ិ៣៣:១-១៧ 
 

លំ ត់ៈ 
ករផ្ល ស់ប ្តរូមយួបនេក ើតេឡើងចេំពះយ៉កបុ! ចរូេម ើល!៎ យ៉កបុបនេឃើញបង្របសុរបស់គត់េធ ្វើដេំណើរ 
មកេ យមនមនសុ ្របសុ ៤០០ នក់មកជមយួផង។ គត់ចប់េផ ្តើមដេំរឿបមនសុ ក នងុ្រគ ួ ររបស់គត់ 
ជជរួពតីចិេទេ្រច ើន េនមខុេគមនពកួអ នកបេ្រម ើ នងិ កនូេចរបស់ពកួេគ បនទ ប់មកគ ឺ េល  េហើយេន 
ចងុេ្រកយេគគ្ឺរបពន ធសំណព ្វចតិ ្តរបស់គត់គនឺង ៉ែជល នងិខ ្លនួគត់ផទល។់ 

 េត ើេនក នងុខ ៣ បននយិយអពំអី ្វខី ្លះ?         
             
               
យ៉កបុបននមំខុេគ! គត់បនេចញមខុដកឹន!ំ គគឺត់បនបនទ ប់ខ ្លនួេនចេំពះមខុបង្របសុរបស់ 
គត់េ យបនលតុជង គង់ឱន្រកបកបលដលដ់។ី  េត ើេអ វ បនេធ ្វើដចូេម ្តច េនេពលែដលគត់ 
បនេឃើញប ្អនូ្របសុរបស់គត់េធ ្វើដេូច នះ?         
             
               



 

73 
 

េអ វបនរត់េទឯយ៉កបុ! េហើយគត់បនេ បយ៉កបុជប់នងឹេដ ើម្រទងូ ទងំេថ ើប េ យក ្តនីកឹ 
រលកឹគន េទវញិេទមករហតូ្រសក់ទកឹែភ នក េពលេនះពកួេគបនជតូទកឹែភ នកឲយគន េទវញិេទមក។ 
េប ើសនិេ កអ នកសថតិេនក នងុេហតកុរណ៍េនះ េ កអ នក្របកដជចលូរមួអបអរ ទរ នងិ េ្រតក 
អរជមយួនងឹពកួេគែដរជមនិខន។ 

 េនក នងុខ ៥-៧ យ៉កបុនែណន្ំរកមុ្រគ ួ ររបស់គត់ឲយេអ វបន គ ល។់ យ៉កបុបនទទលួ 
គ លប់ង្របសុរបស់គត់ ថកនូេចរបស់គត់ “គជឺកនូេចែដល្របកបេ យទកឹចតិ ្តសបបុរសធម ៌

្រតវូបនឲយមកេធ ្វើជអ នកបេ្រម ើរបស់េ កអ នកគជឺករ្របទនពរមកព្ីរពះជមច ស់”។ េនះគជឺក ្ត ី
្រស ញ់មនេពញេទេ យេសចក ្តសីបបុរសែដល្រពះជមច ស់្រទង់បន្របទនមកយ៉កបុ។  

 ក នងុខណៈេពលេអ វសរួនអំពំអី ្វីៗ ទងំអស់ “បនត្រមវូឲយខ ញុបំនជបួ” ។ េនក នងុខ ៨ េត ើយ៉កបុ 
បន រភពដចូេម ្តច?           
             
               
ចរូកត់សំគល់ដគ៏រួឲយចប់ រម មណ៍មយួរ ងករទទចួសុំ នងិ ករបដេិសធនរ៍បស់បងប ្អនូ្របសុ 
ទងំពរី។ កលពដីបំងូ េអ វ បនបដេិសធនម៍និ្រពមទទលួយកអេំ យពយី៉កបុេឡ ើយ (ខ៩) 
េត ើេអ វបននយិយដចូេម ្តចខ ្លះ?         
               
ប៉ែុន ្តយ៉កបុេនែតទទចួសុំ! េត ើយ៉កបុបននយិយដចូេម ្តចខ ្លះ?     
               
យ៉កបុចង់ទទលួ គ លច់េំពះបង្របសុរបស់គត់ថ ្រពះជមច ស់មនេសចក ្តសីបបុរសដលគ់ត់ ម 
រយៈករេពញចតិ ្តរបស់េអ វចេំ ះករទទលួរបូគត់ជប ្អនូវញិ។ េនក នងុខ ១១ បន្របប់េយើង 
ថគត់មនអ ្វីៗ ទងំអស់ែដលគត់្រតវូករ! េនទបីផំតុ យ៉កបុបនទទចួសុំរហតូទលែ់តេអ វ 
្រពមទទលួយកអេំ យរបស់គត់។ 

 េអ វមនបណំងចង់ជនូដេំណើរយ៉កបុរហតូដល់ទកឹដៃីនតបំន់ េសុើរ ប៉ែុន ្តយ៉កបុមនែផនករណ៍ 
េផ ងេទៀត។ េប ើ មករយលេ់ឃើញរបស់េ កអ នក េត ើយ៉កបុនងឹនយិយ្របប់បង្របសុរបស់ 
គត់ដចូេម ្តច?            
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 េអ វមនបណំងចង់្របគលម់នសុ របស់គត់មយួចនំនួ េដ ើមបីជជនំយួក នងុករេធ ្វើដេំណើរ ប៉ែុន ្ត 
េត ើយ៉កបុេឆ ្លើយតបេទេអ វវញិយ៉ងដចូេម ្តច?       
               

 េប ើដេូច នះ េនក នងុខ ១៦ បន្របប់េយើងថ េអ វបនចប់េផ ្តើមេធ ្វើដេំណើរ្រតឡប់េទតបំន់ េសុើរ 
(េអដមុ) វញិ។ េត ើយ៉កបុបនេធ ្វើអ ្វ?ី         
               
គត់បនដកឹនេំទកន់ ស៊កុតូ ែដលមនទសិេ ផ ទយុគន ពតីបំន់ េសុើរ។ េពលេទដល ់ស៊កុតូ េហើយ 
គត់បនេរៀបចទំកីែន ្លងស្រមប់រស់េនដល្់រគ ួ ររបស់គត់េដ ើ េហើយកប៏ន ងសង់ទជី្រមក 
ស្រមប់ហ្វូងសត ្វរបស់គត់ផងែដរ។  

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ  
េត ើយ៉កបុមនេសចក ្តជីេំនឿែបប  េនេពលែដលគត់បនេឃើញេអ វរត់សំេ មករកគត់ េ យ 
ករេ ប េហើយេថ ើប ្រពមទងំបនជតូទកឹែភ នកេ្រពះែតេសចក ្តអីណំរៃនករ្រសះុ្រសលួគន វញិ។ អេំ យ 
ទងំប៉នុម នែដលយ៉កបុបនេរៀបចសំ្រមប់ប ្តរូយកសន ្តភិពពេីអ វ គែឺលងមន រៈសំខន់េទៀតេហើយ ក ៏
ប៉ែុន ្ត ជនំសួមកវញិេ យេសចក ្តសីបបុរស េ្រពះបនជបួគន វញិមខុទលន់ងឹមខុ។ ទងំេនះេហើយគជឺកនូ 
េភ្ល ះទងំពរីនក់!  គតិេទ ក់ដចូជមនិគរួឲយេជឿថពកួគនមន ក់ៗមន្រគ ួ រយ៉ងធដំេូច នះេ ះ ប៉ែុន ្ត ពកួ 
េគទងំពរីនក់េនះគសឺទុ ធែតជកនូ្របសុរបស់អ ុី ក់ នងិ នង េរេបក។ 
 

គជឺេរឿងមយួដគ៏រួឲយចប់ រម មណ៍ែដល្រតវូកត់ច ំ ទំកុ អពំកីរែដលយ៉កបុមនិ្រពមេធ ្វើដេំណើរេទ 
កន់តបំន់ េសុើរ ជមយួនងឹបង្របសុរបស់គត់ កេ៏្រពះែតគត់បនេជឿថ្រពះជមច ស់បន្រ ស់េ គត់ឲយ 
វលិ្រតឡប់េទកន់ទកឹដឪីពកុរបស់គត់វញិ រចួេហើយគត់នងឹេទកន់ទកឹដែីដល្រពះជមច ស់បនសនយជ 
មយួនងឹយ៉កបុ ្រពមទងំពជូពង កនូេចជនំន់េ្រកយេទៀតផង។ 
 

ករអនុវត្តនផ៍ទ ល់ខ្លួនៈ 
ករបះ៉ប ៉វូ នងិ សំណងរបស់កនូ្របសុេភ្ល ះទងំពរីនក់្រតវូបនេធ ្វើេឡ ើងចប់សព ្វ្រគប់ទងំអស់។ េនក នងុជវីតិ
របស់េ កអ នក េត ើមនទនំក់ទនំងែបកបក់ជមយួនរ មន ក់ែដល្រតវូករជសួជលុេឡើងវញិ?   
           េត ើមនពកយសម ្តអី ្វែីដល 
បននយិយេចញមក ឬ ទេង ្វើែបប មយួែដលបន្រប្រពតឹ ្តជេហតេុធ ្វើឲយមនករឈឺចប់ដលគ់ន េទវញិ 
េទមក?             
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្រពះជមច ស់្រទង់មនេសចក ្តសីបបុរសយ៉ងេ ម ះសម្័រគចេំពះយ៉កបុ េហើយ្រទង់កប៏នផ ះផ ទនំក់ទនំង 
ែដលបនែបកបក់រ ងបងប ្អនូេគទងំពរីឲយបន្រសះុ្រសលួនងឹគន េឡ ើងវញិ ដេូច នះ្រទង់ក៏ ចេធ ្វើដចូគន េនះ 
ចេំពះ ថ នភពឈឺចប់េនក នងុជវីតិរបស់េ កអ នកបនែដរ។  
 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ  
ឱ្រពះអមច ស់ៃនទលូបង គេំអ ើយ! ្រពះអង គមនេសចក ្តសីបបុរសចេំពះេយើងខ ញុ ំ េ យបន្របទននវូអ ្វីៗ ្រគប់ 
យ៉ងែដលទលូបង គ្ំរតវូករ មពតិេទេយើងខ ញុមំនិសក ្តសិមនងឹទទលួយករបស់អស់ទងំេនះេឡ ើយ។ មន 
េពលខ ្លះ េយើងបនគតិថ េយើង្រតវូករេ្រច ើនជងេនះបែន ថមេទៀត  េហើយជនួកលេយើងគតិថចង់បនេ្រច ើន 
ែថមេទៀត ប៉ែុន ្តេនេពល េយើងមនេសចក ្តេី ម ះ្រតង់ េ យបនពចិរ េឃើញថ អ ្វីៗ ទងំអស់េនះ 
គសឺទុ ធែតជករ្របទនពរមកព្ីរពះជមច ស់ ដេូច នះេយើងខ ញុមំនែតែថ ្លងករអរ្រពះគណុដល់្រទង់ែតប៉េុ ្ណ ះ។ 
សមូ្រទង់បង្ហ ញឲយទលូបង គបំនដងឹ ចេំពះអស់អ នក ែដលមនករ ក់អន់ចតិ ្តក នងុេរឿងអ ្វមីយ៉ងជមយួ 
នងឹេយើង! សមូ្រទង់្របទននវូេសចក ្តកី្ល េដ ើមបីទលូបង គែំស្វងរកករអត់េទសបប នងិ ករទកុចតិ ្តេល ើ 
្រទង់ក នងុករផ ះផ រទនំក់ទនំងែបកបក់រ ងពកួេយើង ដបិតមនែត្រទង់េហើយែដលបន្រស ញ់ពកួ 
េយើង េហើយេធ ្វើឲយេយើង ចរស់េនក នងុសន ្តភិពជមយួគន បនេឡើងវញិ។ 
 
េមេរៀនទ ី៦ - ែផនកទ ី៥ 

 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
េយើងបនច ំ យេពលេវ សកិ នវូេមេរៀនជេ្រច ើននេពលកន ្លងមក េហើយ មរយៈេមេរៀនទងំអស់ 
េនះ្រតវូបនេផ្ត តេទ ច់េរឿងរបស់យ៉កបុែដលជកនូ្របសុេភ្ល ះេពញេទេ យករេបកបេញឆ ត េ្រច ើន
ជងេគបង ្អស់ េហើយគជឺកនូសំណព ្វចតិ ្តរបស់េរេបក្រតវូជម្តយ។ គត់មនិ្រតមឹែតេបកបេញឆ តយកសទិ ធិ
ជកនូចបងប៉េុ ្ណ ះេទ គែឺថមទងំបេញឆ តទទលួយកករ្របទនពរីឪពកុគត់េទៀតផង។ េយើងេធ ្វើដេំណើរ 
ជមយួនងឹគត់េទកន់តបំន់ ៉ន ែដលជកែន ្លងមនសវុត ថភិពពកីរ មសម្ល ប់េអ វជបង។ លះុ 
េ្រកយមកេទៀត យ៉កបុ្រតវូបនពរូបស់គត់េបកបេញឆ ត ែតេ្រកយមកេទៀត បន់បន្របគលក់នូ្រស ី
ទងំពរីឲយេទេធ ្វើជ្របពន ធរបស់យ៉កបុ។ េហើយេនេមេរៀនចងុេ្រកយេនះ នងឹេធ ្វើករែណនឲំយពកួេយើង 
បន គ លក់នូ្របសុទងំ ១២ នក់របស់យ៉កបុ។ េនេពលេ្រកយពបីន្រប្រសយ័ទក់ទងជមយួនងឹ្រពះ 
ជមច ស់ េយើងេឃើញថបងប ្អនូ្របសុពកួេគទងំពរីកប៏នជបួជ ុគំន េឡ ើងវញិ។ 
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េនក នងុ្រពះគម ពរី េ កបុបត ្តជិពំកូ ៣៥ េយើងបនដងឹថយ៉កបុបនចកេចញពផី ទះ េដ ើមបីរត់េគចពេីអ វ 
េហើយគត់បនវលិ្រតឡប់េទ េបតែអលវញិ េ្រពះថទកីែន ្លងេនះេហើយ ែដលគត់្រប្រសយ័ជមយួនងឹ 
្រពះជមច ស់ មរយៈសបុនិ ្តមតិ ្ត (េ កបុបត ្ត ិ២៨:១០-១៥)។ លះុេ្រកយមកេទៀត ្រពះជមច ស់បនេលច 
មកឯគត់ជេល ើកទ២ី េហើយេពលេនះ្រទង់បន្របទនពរដលគ់ត់ នងិ ក់េឈម ះថ មឲីយគត់គបឺ ្តរូពយី៉កបុ 
េទជេឈម ះថ អ ុ្ីរ ែអល វញិ (េ កបុបត ្ត ិ៣៥:៩-១៣)។ េហើយេ្រកយមកបន ្តចិេទៀត េនក នងុជពំកូ 
ដែដលេនះ េយើងបនដងឹថនង ៉ែជល្រតវូបនទទលួមរណៈភព ក នងុេពលស្រមលកនូ្របសុមន ក់ឲយ 
យ៉កបុ េហើយបន ក់េឈម ះកនូ្របសុេនះថ េបនយ៉មនី គជឺកនូ្របសុេពេនក នងុ្រគ ួ រ។ េបនយ៉មនី 
េហើយ យ៉ែូសបបង្របសុបនទ ប់របស់គត់េហើយគជឺកនូសំណព ្វចតិ ្តរបស់ឪពកុ ដបិតយ៉កបុបន្រស ញ់ 
នង ៉ែជល ជង្រស ញ់ េល ។ េនក នងុខ ២៧-២៩ េយើងបនដងឹថយ៉កបុបនវលិ្រតឡប់េទ ទកឹដ ី
េហ្របនុ ែដលជ្រសកុកេំណើតរបស់ឪពកុខ ញុេំនះេទ។ អ ុី ក់រស់េនបន យ ុ១៨០ ឆន រំចួគត់ក៏ ្ល ប់េទ 
េហើយកនូ្របសុេភ្ល ះទងំពរីនក់ (េអ វ នងិ យ៉កបុ) កប៏នយកសព ្វឪពកុេទបញចុះ។ 
 

េនក នងុជពំកូ ៣៦ គជឺបញញី យនមពជូពង របស់េអ វ។ េនេល ើទកឹដេីនះ មនិ ចផ គត់ផ គង់ រ 
្រគប់្រគន់ដលហ់្វូងសត ្វរបស់ពកួេគ ដេូច នះេហើយេទ ើបេអ វសេ្រមចចតិ ្ត ងំទលីេំនឯ េអដមុ ជតបំន់ភ ន ំ
េសុើរ េហើយេអ វបនក្លយេទឪពកុៃន សន ៍េអដមុ។ េអ វបនែបកេចញពផី ្លវូរបស់្រពះជមច ស់ មនិ 
្ត ប់បងគ ប់អ ុី ក់ជឪពកុេហើយេទយក្របពន ធជ សន ៍ េហត នងិ សនក៍ ន។ ពកួេគទងំេនះ 

មនិ្រតវូបនេ្រជ ើសេរ ើសឲយេធ ្វើ សនអ៍ ុ្ីរ ែអលេនះេឡើយ។ 
 

េត ើេអ វ នងិ យ៉កបុបនជបួគន ម ្តងេទៀតែដរេទ? េនក នងុ្រពះគម ពរីមនិបន្របប់េយើងអពំកីរេ ះ ប៉ែុន ង 
អ ្វែីដលេយើងដងឹ មរយៈខេយងេនក នងុ្រពះគម ពរី េនះគថឺ េអ វមនិែដលមនចណុំចវជិ ជមន មយួ។ 
ពកួ សន ៍េអដមុ គឧឺបសគ គដធ៏ជំងេគស្រមប់ ្រស្តអ ុ្ីរ ែអល េនេពលែដលអ ុ្ីរ ែអល្រ បរំងុនងឹ 
ចលូេទកន់កប់ទកឹដែីដល្រពះជមច ស់្រទង់បនសនយថនងឹឲយ។ សនេ៍អដមុ ្រតវូបនករឆ ្លះុបញញ ំអពំ ី
ណ្រពះែក ្លងែក ្លង ែដលពកួេគមយួចនំនួបនថ្វយបង គ។ំ 
 

ពតិជគរួឲយចប់ រម មណ៍ ស់អពំេី ក អ្រប មំនកនូ្របសុពរីនក់! កនូ្របសុចបងបនងកេចញព ី
្រពះរបស់ឪពកុខ ្លនួ េហើយបនចកេចញេទេន្របេទសេអសុពី ទ ក នងុេពលែដលកនូ្របសុបនទ ប់ គអឺ ុី ក់ 
បនទទលួ យកេសចក ្តសីនយបន ្តពឪីពកុ។ ឥឡវូេនះ អ ុី ក់មនកនូ្របសុពរីនក់ែដរ កនូមយួបនងកេចញ 
ពផី ្លវូ្រពះរបស់ឪពកុ េហើយបនចកេចញេទរស់េនេល ើទកឹដ ី េអដមុ ក នងុខណៈេពលែដលកនូ្របសុមន ក់ 
េទៀត គយ៉ឺកបុ បនវលិ្រតឡប់េទកន់ទកឹដរីបស់ឪពកុេនតបំន់ ៉ន វញិេដ ើមបីទទលួយកេសចក ្តសីនយ 
បន ្តពជី ី  េហើយបន្របគលប់ន ្តមកឪពកុរបសគត់។ េចញព្ីរគ ួ រែតមយួពតិែមន ែតពកួេគមនផ នត់ 
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គនំតិេផ ងៗពគីន  គមឺន ក់បន មគរំរូបស់ឪពកុ រឯីមន ក់េទៀតែបរជបនងកេចញ ច់្រសឡះពផី ្លវូរបស់ 
ឪពកុេទវញិ េ យសេ្រមចចតិ ្ត មផ ្លវូែដលខ ្លនួបនេ្រជ ើសេរ ើស។ 
 

ករអនុវត្តនផ៍ទ ល់ខ្លួនៈ ចរូនកឹគតិដល្់រគ ួ ររបស់េ កអ នកផទ លវ់ញិម ្តង នងិ ឥរយិបទរបស់ 
េ កអ នកសំេ េទ គណុតៃម ្ល នងិ ផ ្លវូរបស់ឪពកុម្តយេ កអ នក។ ជបឋមេ កអ នក្រតវូែតទទលួ គ ល ់
ថផ ្លវូរបស់ឪពកុម្តយេនះគ្ឺរតវូបនេផ ទ តផទ ត់្រតមឹ្រតវូរចួ លជ់មយួនងឹផ ្លវូរបស់្រពះជមច ស់។ បនទ ប់មក 
្រតវូែតពចិរ អពំផី ្លវូរបស់េគថេត ើនងឹេទជយ៉ង ? េទះបជីឪពកុម្តយ ឬ ជកនូេច ជេថែក ឬ 
ជបគុ គលកិ ជ្រគបូេ្រងៀន ឬ ជកនូសសិ  េនះេទ េយើងទងំអស់គន គង់នងឹមនេពលមយួជបួ្របទះនងឹ 
បញ្ហ ដចូៗគន  ពេី្រពះពកួេយើងទងំអស់គនសទុ ធែតជមនសុ មនបប េហើយកពំងុរស់េនក នងុអេំព ើបបៃន 
េ កយីេ៍នះ។ ទន ទមឹនងឹេនះែដរ េយើងកេ៏នមនវធិលី្អមយួេទៀតែដរ គេឺយើង ចនងឹឮករ្រ ស់េ របស់ 
្រពះេយស៊វូ្រគសី ទ ែដលជអ នកអេញជ ើញពកួេយើងឲយមកេដ ើរ ម្រទង់។  
 

េត ើដងួចតិ ្តរបស់េ កអ នកធ្ល ប់បនងមកេដ ើរ មផ ្លវូរបស់្រពះជមច ស់ ែដលជអ នកផ គត់ផ គង់ដេ៏ ម ះ្រតង់ ក នងុ 
ករ្របទននវូ្រគប់អ ្វែីដលេ កអ នក្រតវូករែដរឬេទ? េត ើដងួចតិ ្តេ កអ នកធ្ល ប់ងកមកេដ ើរ មផ ្លវូរបស់ 
្រពះជមច ស់ ែដលជអ នកែតងែតេនបន ្តករ្រ ស់េ េ កអ នកឲយបនចលូមកក នងុទនំក់ទនំងជមយួនងឹ 
្រទង់ គជឺទនំក់ទនំងក នងុ នៈជកនូសងនួភង របស់្រទង់ែដរឬេទ? េនេពលែដលឪពកុម្តយេដ ើមរបស់េយើង 
បនធ្ល ក់ចលូក នងុអេំព ើបប ្រពះជមច ស់មនបណំង្រពះហប ញទយ័ ្រ ស់េយើង្រគប់ៗគន ឲយវលិ្រតឡប់មកេធ ្វើ 
ជកនូសងនួភង របស់្រទង់វញិជនចិ ច (េសផន ៣:១៧) ែដលបនែចងទកុមកថ ្រទង់នងឹមនេសចក ្តរីកី យ
អរសបបយចេំពះេយើង។  
ចរូកត់្រ ខគម ពរីេនះចលូក នងុេសៀវេភរបស់េ កអ នក។        
             
             
             
               
 

ករទេនទញចងចៈំ 
េសផន ៣:១៧ គជឺខគម ពរីមយួែដលេ កអ នក្រតវូទេន ទញឲយបនច ំ ដបិត គជឺេសចក ្តរីកី យយ៉ង 
េល ើសលបុ្រពះវរប ិ  ចេំពះកនូរបស់្រទង់។ ជករេល ើកទកឹចតិ ្តដលេ់ កអ នកម ្តងេទៀត ឲយកត់្រ នវូបទ 
គម ពរីេនះទកុក នងុេសៀវេភរបស់េ កអ នក េហើយចរូច ំ យេពលេវ ប៉នុម នៃថ ងបនទ ប់េនះ េធ ្វើបទគម ពរីេនះ 
ឲយេទជភ ផទលខ់ ្លនួរបស់េ កអ នកផទល។់ 
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េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់្រពះវរប ិ េអ ើយ! ្រពះអង គមនបណំង្រពះហប ញទយ័ចង់េធ ្វើជ្រពះប ិ របស់ពកួេយើង។ ជនួកល 
ស ្ឋ នេដ ើមរបស់េយើង្រតវូបនបត់បង់ េ្រពះែតករ្រប្រពតឹ ្តេពញេ យអេំព ើបបៃនឪពកុម្តយខង ច់ 
ឈមរបស់េយើង។ សមូេប ើកែភ នកទលូបង គឲំយបនេម ើលេឃើញនវូេសចក ្ត្ីរស ញ់របស់្រទង់កពំងុបេំពញ 
មកក នងុជវីតិរបស់ទលូបង គផំង! គជឺេសចក ្ត្ីរស ញ់របស់្រទង់ែដលបន្របទននវូ្រគប់អ ្វីៗ ែដលទលូបង គ ំ
្រតវូករ។ ក ្ត្ីរស ញ់របស់្រពះអង គែដលបន្របទនមកគហឺសួពសីមត ថភពនងឹ ចយលប់នេទេទៀតផង។ 
េ យេ្រពះែតេសចក ្ត្ីរស ញ់របស់្រទង់េនះេហើយ ជេហតេុធ ្វើឲយ្រទង់មនិែដលេបះបង់ទលូបង គេំចល 
ែតផ ទយុេទវញិេនះគ្ឺរទង់ែតងែតគង់េនជមយួនងឹទលូបង គ្ំរគប់េពលេវ  េហើយជយួសេ្រងគ ះទលូបង គ ំ
ឲយបនរចួផតុពអីស់ទងំករឈឺចប់្រគប់យ៉ង េហើយ្រទង់សបបយ្រពះហប ញទយ័េនក នងុទលូបង គេំទៀតផង។ 
េសទើរែតេធ ្វើឲយពបិកខ្ល ងំេពលរហតូដលម់និ ចនងឹយលប់ន! ជពេិសសេនះគេឺនេពលែដលទលូបង គ ំ

បនដងឹថអេំព ើបបកពំងុេនែកបរដងួចតិ ្តទលូបង គ។ំ សមូឲយទលូបង គបំនេនជប់ក នងុេសចក ្ត្ីរស ញ់របស់ 
្រទង់ផង េហើយសមូឲយទលូបង គមំនេសចក ្តអីណំរ រកី យទងំេ្រចៀងសរេសើរដេម កើងដល្់រពះនម្រទង់។  
ទលូបង គសំមូបនស្រមក់េនក នងុ្រពះអង គជនចិ ចតេទ។        
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េមេរៀន រេឡើ ងវញិ 
លំ ត់អនវុត ្តជក់ែស្តងទងំេនះ ្រតវូបនេរៀបចេំឡើងក នងុេគលបណំងេដ ើមបី ទ បសទង់ បញច ក់អពំកីររកី 
ចេ្រម ើន នងិ ចេំណះដងឹរបស់េ កអ នកចេំពះតអួង គមយួចនំនួេនក នងុ្រពះគម ពរីសញញចស់ ដចូជ អ ុី ក់  
េរេបក េអ វ នងិ យ៉កបុជេដ ើម។ 
1. ចរូេរៀប ប់សេង ខបអពំចីរតិលកខណៈរបស់តអួង គដចូខងេ្រកមេនះ៖ 

ក. អ ុី ក់ៈ            
               
ខ. េរេបកៈ            
               
គ. េអ វៈ            
               
ឃ. យ៉កបុៈ            
              

2. េប ើេយងេទ មសមយ័ទេំន ើបបច ចបុបន នេនះ េយើង្របែហលជ ចនងឹគតិថ្រគ ួ រមយួេនះ គមឺន 
ភពមនិ្រប្រកតជីមនិខន។ ែតេទះបជីយ៉ង កេ៏ យ មលកខណ័្ឌ របស់មនសុ ពភិក េទេល ើ 
អត ថនយ័ៃនភពេ ម ះ្រតង់របស់្រពះជមច ស់មននយ័យ៉ង ចេំពះពកួេគ នងិ កនូ្របសុទងំពរីរបស់ 
យ៉កបុ។             
             
               

3. ឥរយិបទរបស់្រពះជមច ស់ចេំពះ្រគ ួ រមយួេនះ គមឺនិែមនជឥទ ធពិលេ យឥរយិបទរបស់ពកួេគ 
េនះេទ។ ពកួេគមនិ ចនងឹេធ ្វើអ ្វមីយ៉ង ឬមនអ ្វមីយួ ចេធ ្វើឲយបញឈប់េសចក ្ត្ីរស ញ់របស់្រទង់ 
ចេំពះពកួេគបនេនះេឡ ើយ។ េនក នងុករសកិ េនះ េត ើេ កអ នបនសកិ អ ្វខី ្លះអពំ្ីរពះជមច ស់ ែដល 
បន្របទនេហតផុលេដ ើមបីេ កអ នកទកុចតិ ្តេល ើ្រទង់ នងិ ្របកបេ យភពេ ម ះ្រតង់ (យ៉ូ ន 
៣:៣៣) ែតេទះបជីយ៉ង កេ៏ យ កេ៏យើងេនែតេជឿថ ដបិត្រពះ្រទង់្រស ញ់មនសុ េ ក 
ដលេ់ម៉្លះបនជ្រទង់្របទន្រពះ ជប្ុរ ្រទង់ែត ១ េដ ើមបីឲយអ នក ែដលេជឿដល្់រពះ ជប្ុរ េនះ 
មនិ្រតវូវនិសេឡើយ គឲឺយមនជវីតិអស់កលបជនចិ ចវញិ។ (យ៉ូ ន ៣:១៦)    
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4. េ កអ នកបនសកិ អពំេីឈម ះជេ្រច ើនរចួមកេហើយ ដចូជេឈម ះរបស់តអួង គក នងុ ច់េរឿង េឈម ះទ ី
កែន ្លងននជេដ ើម។ េនះ្រគន់ែតករែលបងកំ ន ្តប ៉េុ ្ណ ះ! ចរូេ កអ នកគសូភជ ប់ពកយ ឬ ឃ្ល  
ែដលជគរូនងឹគន ។ 
1. ្របេទសចស់    ក. ទកឹដៃីនតបំន់ េសុើរ 
2. មរតករបស់កនូចបង   ខ. ៉ន 
3. បពុ ្វបរុសៃន សនអ៍ ុ្ីរ ែអល  គ. បន់ 
4. ទកីែន ្លងែដលយ៉កបុសបុនិ ្ត  ឃ. េបតែអល 
5. ដង្វយមយួភគដប់   ង. េអដមុ 
6. ្រពះពរ     ច. េឈម ះថ មរីបស់យ៉កបុ 
7. សទិ ធកនូចបង    ឆ. មយួភគក នងុដប់ព្ីរគប់អ ្វីៗ ែដល្រពះជមច ស់្របទន 
8. បពុ ្វបរុស    ជ. ពកយសម ្តអីប់រ្ំរបេ កនូ្របសុ 
9. អ ុ្ីរ ែអល    ឈ. បង្របសុរបស់នងេរេបក 

 

សមូចលូរមួអបអរ រទផង! េពលេនះេ កអ នកបនបញចប់ករសកិ ក នងុភគ “ភពេ ម ះ្រតង់ៃន្រពះជ 
មច ស់ េសចក ្តសីងឃឹមរបស់េយើង” ។ េ កអ នក្របកដជបន ុ នំងឹ ច់េរឿងភគេ្រច ើនេនក នងុ្រពះគម ពរី 
សញញចស់ជមនិខន។ ឆ ្លង មករសកិ អពំដីេំណើរជវីតិរបស់បគុ គលមយួចនំនួេនក នងុ្រពះគម ពរី គពឺកួេគ 
មន ក់ៗ សទុ ធែតបនបង្ហ ញនវូភស្តុ ងអពំេីសចក ្ត្ីរស ញ់របស់្រពះជមច ស់ ក នងុកលែដល្រទង់េ្រជ ើសេរ ើស 
ពកួេគឲយមនទនំក់ទនំងជមយួនងឹ្រទង់។ បណំង្រពះហប ញទយ័របស់្រទង់គចឺង់េឃើញកររស់េនរបស់ 
មនសុ ្រគប់ៗរបូមនទនំក់ទនំងយ៉ងជតិសនទិ ធ្របកបេ យេសចក ្ត្ីរស ញ់ជមយួនងឹេយើងមន ក់ៗ។ ្រទង់ 
បន្រ ស់េ េ កអ នក េហើយនងឹខ ញុ!ំ ្រពះអង គ្រ ស់េ េយើង្រគប់ៗគន េដ ើមបីបនទទលួយក្រទង់មកេធ ្វើជ 
្រពះអមច ស់ េហើយ្រពះប្ុរ របស់អង គគអឺង គ្រពះេយស៊វូ្រគសី ទេធ ្វើជអង គសេ្រងគ ះស្រមប់េយើងឲយក ្តសីងឃឹមេទ 
េសចក ្តសីេ្រងគ ះ។ ករបង្ហ ញ មរយៈករសកិ របស់េ កអ នក! េនះគជឺដណឹំងល្អយ៉ងពតិ្របកដ។ 
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េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ្រពះអង គគជឺ្រពះវរប ិ របស់ទលូបង គ!ំ សមូ្រទង់បន ្តេប ើកសែម ្តងអង គ្រទង់ផទ លដ់ល ់ទលូ 
បង គំ មរយៈករសកិ ្រពះបន ទលូរបស់្រទង់។ សមូ្រទង់េប ើកចហំរដងួចតិ ្តទលូបង គ ំ ក នងុេពលែដល្រទង់មន 
្រពះបន ទលូមកកន់ទលូបង គ ំ នងិ អស់អ នកែដល្រពះអង គបនេ្រជ ើស ងំពយីរូលង់ ស់មកេហើយ មរយៈ
ករសកិ ច់េរឿង។ សមូ្រទង់រក រចតិ ្តគនំតិទលូបង គ ំ េទះបជីអតតីកលរបស់ទលូបង គំ ្រកក់យ៉ងក ៏
េ យ សមូ្រទង់េ្រជ ើសេរ ើសទលូបង គ ំ េហើយេ្រប ើទលូបង គេំទ មបណំង្រពះហប ញទយ័្រទង់ចះុ។ ្រពះអង គបន 
បេំពញអត ថនយ័ស្រមប់ជវីតិរបស់ទលូបង គេំ យេសចក ្តសីងឃឹម នងិ េគលបណំងចបស់ ស់។ បណំង 
្រពះហប ញទយ័របស់្រទង់គចឺង់្របទនពរដលទ់លូបង គ ំ ្របេយជនឲ៍យទលូបង គេំធ ្វើទបីេញចញ្រពះដលដ់ៃទេទៀត។ 
េនះគជឺបណំង្រពះហប ញទយ័្រទង់! បណំង្រពះហប ញទយ័របស់្រទង់នងឹបន្រតឡប់ជរបស់ខ ញុវំញិម ្តង។ េនះក ៏
េ្រពះែតភពេ ម ះ្រតង់របស់្រទង់ចេំពះទលូបង គែំដរ ។  
 


