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មេម ៀនទ ី១ 
1. យ ូម្សប្ នងិ កែីសុបិ្នែរប្ស់គាត ់

2. ការព្រម្ែនឈ្នន នីសបោយកំហឹងកនងុរំបោតប្ងប្អនូ 

3. យ ូម្សប្ ព្តូវបានបេលកប់ៅសាសន៍ម្ច ប ៀន 

4. យ កុប្ព្តូវបានកូនៗរប្ស់គាតប់បាកប្បឆោ ត 

5. ទុកខព្រួយដ៏បសាកបៅកនងុដួងរិតែឪរុកម្ដលព្តូវបានកូនៗបបាកប្បឆោ ត 

 

មេម ៀនទ ី២ 
1. យ ូម្សប្ព្តូវបានបេយកគាតប់ៅដល់ព្ប្បទស បេសីុរទ 

2. យ ូម្សប្ព្តូវបានបេទុករិតែ 

3. យ ូម្សប្ព្តូវបានជួប្នឹងការលបួង 

4. យ ូម្សប្ប្ដិបសធនត៍ិនព្ប្ព្រឹតែេំបរើបាប្ទាស់នឹងព្រះជាម្ចា ស់ 

5. យ ូម្សប្ព្តូវបានជាប់្កនងុរន្ធា គារ 
 

មេម ៀនទ ី៣ 
1. សុបិ្នែរប្ស់េនកដទទ 

2. យ ូម្សប្បានកាត់ព្សាយការសុបិ្នរប្ស់រួកបេ 

3. យ ូម្សប្បានកាត់ព្សាយការសុបិ្នរប្ស់បសែរផាប ៉ោ ន 

4. យ ូម្សប្បរៀប្រំម្ែនការសព្ម្ចប់្ព្ប្បទស បេសុីរទ 

5. យ ូម្សប្េឺជាេនកដឹកន្ធផំាទ ល់កនងុម្ែនការែ៍បន្ធះ 

 

 
 
 
 
 



ការអត់ទោសរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ ទសរភីាររបស់ទ ើង  

 

 
3 

មេម ៀនទ ី៤ 
1. យ កុប្បានប្ញ្ជលូកូនព្បុ្សរប្ស់គាតប់ៅកាន់ព្ប្បទសបេសីុរទ 

2. បទាសរិរុទាភាររប្ស់ប្ងប្អនូ 

3. ការទាតទាររប្ស់យ ូម្សប្ 

4. ប្ងប្អនូព្បុ្សព្តូវប្ញ្ជលូឲ្យវិលព្តឡប់្បៅែទះវញិ 

5. ប្ងប្អនូព្បុ្សទាងំេស់ព្តឡប់្តកព្ប្បទស បេសីុរទ 

មេម ៀនទ ី៥ 
1. យ ូម្សប្បានប្របិភាេអាហារជាតួយប្ងៗរប្ស់គាត់ 

2. ប្ទនូព្បុ្សសំែរវរិតែម្តតយួ 

3. ប្ងប្អនូព្បុ្សព្តូវបានចាប់្ខ្លនួ 

4. ការប្ង្ហា ញខ្លនួរប្ស់ប្ងប្ទនូព្បុ្សជាថ្មីតែងបទៀត 

5. យ ូម្សប្បានប្ង្ហា ញេតែសឆា ែរិតរប្ស់គាត់ 

 

មេម ៀនទ ី៦ 
1. ប្ងប្អនូព្តូវបានព្សុះព្សួលគាន បឡើងវិញ 

2. ការព្តឡប់្បៅែទះយ កុប្វិញ 

3. ទថ្ៃទនការេប្េរសាបទ 

4. យ កុប្បានបធវើដំបែើររីកា ៉ោ វ៉ោ ន់បៅកាន់ព្ប្បទសបេសីុរទ 

5. ឱរុក និង កូនបានជួប្គាន វញិ 
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មេចក្តណីែន ាំ 
មានកពលខ្ លោះជវីតិកយើងរស់កៅសព វនថ ងហាក់ដចូជាមនិយតុ ថធិមទ៌ាលជ់តក ោះ! កយើងេតិថាកយើងនងឹសក ថសិម 
នងឹទទលួបាននវូអ វជីដលសកម មភាពរបស់កយើងបានធានាអោះអាងទកុមក។ កប ើសនិជារបរពតឹ ថកោយភាពក ម ោះ 
រតង់ ដកូច បោះកយើងនងឹទទលួបាននវូភាពយតុ ថធិម!៌ កប ើសនិជាកយើងរបរពតឹ ថកោយសទុ នចតិ ថ កនាោះកយើងនងឹទទលួ 
បាននវូកសចក ថើីសលញ់! កយើងមានអកបផករិយិយ៉ាងរតមឹរតវូជាក់លក់ កនាោះកយើងនងឹសរួសំនរួមយួភាល ម 
ថា “កត ើក តអុ វបីានជាករឿងទាងំអស់កនោះបានកក ើតក ើងចកំរោះរបូខ្ ញុ?ំ” កយើងកជឿជាក់ថាោររបរពតឹ ថកោយភាព 
សចុរតិរបស់កយើង េសឺក ថសិមនងឹរតវូទទលួបាននវូអ វីៗ ជដលលអៗ ។ 
 

ោរសកិារពោះេម ពរីក បងុភាេ “ោរអត់កទាសរបស់រពោះជាមាច ស់ កសរភីាពរបស់កយើង” កនោះ េជឺា ច់ករឿង 
មយូនយិយអពំបីរុសមាប ក់ក ម្ ោះថា យ៉ាជូសប នងិ បងប អនូរបសុៗរបស់គាត់។ យ៉ាជូសប េជឺាកនូទ ី៧ របស់ 
យ៉ាកបុ មាថយរបស់គាត់េនឺាង រ៉ាជជលបានទទលួមរណៈកពលករោយកពលសរមាលប អនូរបសុរបស់គាត់ 
ក ម្ ោះ កបនយ៉ាមនី។ យ៉ាកបុ គាត់ើសលញ់ពចីតិ ថរ៉ាជជលជាងកេក បងុចកំោមរបពន នរបស់គាត់ ក ើយគាត់ 
ក៏ើ៏សលញ់កពញចតិ ថ យ៉ាជូសបជាងកនូរបសុោៗទាងំអស់ជដរ។ កោយ រជតោរើសលញ់កពញចតិ ថរបស់ 
គាត់កនោះក ើយ កទ ើបបោថ លឲ្យកក ើតមានវបិត ថរិវង យ៉ាជូសប នងិ បងរបសុរបស់គាត់ទាងំប៉ានុាម ន។ បងៗ 
របស់គាត់បានកធ វើឲ្យជវីតិរបស់យ៉ាជូសបជបួនងឹោររងទកុ ខកវទនាជាករច ើន ក ើយកៅបផំតុពកួកេកប៏ានរមួនដ 
េនំតិគាប  កដ ើមផីកចំាត់យ៉ាជូសបឲ្យកចញបាត់ពរីេ ួរកទៀតផង។ បងៗរបស់យ៉ាជូសប កបាកបកញ្ញឆ តឪពកុកេ 
កោយនយិយក ុក់ថា យ៉ាជូសបបាន ល ប់បាត់កៅក ើយ ករឿងកនោះបានកធ វើឲ្យយ៉ាកបុកក ើតទកុ ខរពយួជាខ្លល ងំ។ 
 

កយើងនងឹសកិាឲ្យកឃើញថា រពោះជាមាច ស់រទង់មានកសចក ថកី ម ោះរតង់ចកំរោះយ៉ាជូសប ថ វកីប ើគាត់រតវូទទលួ 
ស រូងរទង់ទកុ ខកវទនាកោយភាពអយតុ ថធិមយ៌៉ាងោកក៏ោយ។ ចាប់តងំពកីដ ើមដលច់ប់ កយើងរកកឃើញថា 
រពោះវត ថមានរបស់រពោះជាមាច ស់ជតងជតេង់កៅជាមយួនងឹយ៉ាជូសបជានចិ ច កទាោះបោីលជដលយ៉ាជូសបកៅបករម ើ 
ក បងុផ ធោះរបស់កមទព័ សនក៍អសុពី ធ ឬ ោលកពលជដលគាត់ជាប់ក បងុពន័ ននាគារ ឬក បងុកពលជដលគាត់បាន 
ទទលួមខុ្ដជំណងខ្ ពស់ជាដោំងឲ្យកសចក ថផីាករ៉ានកក៏ោយ កៅទបីផំតុកយើងកឃើញថា រពោះវត ថមានរបស់ 
រពោះជាមាច ស់បានជយួឲ្យយ៉ាជូសបបានទទលួនវូភាពកជាេជយ័ក បងុរេប់កចិ ចោរជដលគាត់កធ វើ។ 
 

កទាោះបជីាយ៉ាងកក៏ោយ ក បងុជវីតិយ៉ាជូសបគាត់េជឺាមនសុសឆ្ល ត ក ើយទទលួកជាេជយ័រេប់កចិ ចោរ វហាក់ 
ដចូជាមនិយតុ ថធិមក៌ ោះ!  ដកំណើរជវីតិរបស់គាត់បានជបួរបទោះនងឹោរលបំាកជាករច ើន េជឺាដកំណើរជវិតិមយួ 
ជដលមនសុសភាេករច ើនមនិចង់ជបួទាលជ់តក ោះ ថ វកីប ើដកំណើរជវីតិរបស់គាត់ជបួោរលបំាកយ៉ាងដចូកម ថចក ថ ី
ប ៉ាជុន ថគាត់ជដលរស់កៅកោយភាពឯកោក ើយ។ ភាពក ម ោះរតង់របស់រពោះជាមាច ស់បានកៅជាប់ជាមយួនងឹ 
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យ៉ាជូសបជានចិ ច កនោះកប ើតមោរសកង េតកឃើញពអី បកដនទ។ មនសុសរេប់គាបយលក់ឃើញថា យ៉ាជូសបេជឺាមនសុស 
មាប ក់ជដលអាចទកុចតិ ថបាន ចកំរោះោរទទលួខ្សុរតវូរបស់គាត់ កៅរេប់កចិ ចោរទាងំឡាយោជដលបាន 
របេលឲ់្យគាត់ កនាោះរពោះជាមាច ស់របទានពរឲ្យជានចិ ច ដផិតរពោះពរននរពោះជាមាច ស់បានក បងុរលក់ចិ ចោរជដល 
គាត់បានកធ វើ។ 
 

តមោរសកិាក បងុភាេកនោះជដរ កយើងនងឹបានដងឹថាបងៗរបស់យ៉ាជូសមរតវូបានទទលួរងកោយភាពជាអ បក 
មានកទាសក ំសុ កររោះជតអ វជីដលពកួកេបានរបរពតឹ ថោលពមីនុ។ ពកួមានសអប់កខ្ ពើមប អនូរបសុរបស់ខ្ លនួរ តូ 
មានេនំតិចង់សមាល ប់កចាលកទៀតផង! ពកួកេគាម នកសចក ថើីសលញ់ចកំរោះគាប កៅវញិកៅមកដចូជាឪពកុរបស់ 
យ៉ាកបុមានចកំរោះកនូៗរបស់គាត់ក ើយ។ កទាសក ំសុរបស់ពកួកេ េសឺក ថសិមនងឹរតវូជាប់េកុ ក ើយសម 
ជតនងឹដកយកក ថអីណំរជដលធាល ប់បានរស់កៅយ៉ាងសខុ្ ន ថជាមយួនងឹឪពកុកទៀងផង។ កត ើមានអ វអីាចមក 
ផសោះផារោរបាក់ជបកទនំាក់ទនំងរវងឪពកុ នងិ កនូរបសុទាងំកនោះបាន?  កត ើមានអ វអីាចលបុបបំាត់នវូោរ 
យយីពាបាតកោយចណំងកទាសក ំសុរបស់បងៗរបស់យ៉ាជូសបបាន?  
 

 ច់ករឿងរបស់យ៉ាជូសប នងិ បងៗរបស់គាត់មានចណុំចដេ៏រួឲ្យចាប់អារម មណ៍មយួចនំនួកៅក បងុោរអនវុត ថន ៍
របស់ពកួកយើង។ កយើងមាប ក់ៗកម៏និខ្សុពដីកំណើរករឿងរបស់ពកួបងៗយ៉ាជូសបកនាោះកទ េរឺតវូបានកេប លន់យក 
កសចក ថអីណំរននោររស់កៅដស៏ខុ្ ន ថជាមយួនងឹរពោះវរបតិជដលរទង់េង់កៅឯនរេ ទ នសេួ។៌ អកំព ើបាប 
បានជញ៉ាកពកួកយើងកចញពរីពោះអង គ! ក ើយពកួកយើងទាងំអស់គាប កប៏ានដងឹយ៉ាងចាស់ោស់ជដរ ថាខ្ លនួបាន 
របរពតិ ថោរអារកក់ ក ើយបានរស់កៅក បងុជវីតិមយួជដលមនិបរសទុ ន សចុរតិកៅតមធ វជីដលរពោះអង គចង់បាន។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ការអត់ទោសរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ ទសរភីាររបស់ទ ើង  
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កា ចាប់មផលើេ 
 

ក បងុខ្ណៈកពលជដលកលកអ បកកពំងុសកិាកមករៀន “ភាពក ម ោះរតង់របស់រពោះជាមាច ស់ កសចក ថសីងឃឹមរបស់ 
កយើង” កនោះ អស់កលកអ បកនងឹបានចលូរមួកធ វើដកំណើរផសងករពងមយួរបកកោយោររចនាក ើយដម៏តុើសចួ 
សរមាប់ជវីតិជាមនិខ្លន។ ដកំណើរជវីតិរបស់មនសុសមាប ក់ៗេមឺានលកខណៈឯក (គាម ននរោមាប ក់ដចូ) នងិ រតវូ
បានកណំត់កៅក បងុជផ បកមយួននោរចង់ដងឹចង់យល ់ នងិ ឆន ធោះរបកបកោយចតិ ថពោុះរររបស់កលកអ បក កដ ើមផ ី
ឲ្យបានរកីលតូលស់ក បងុចកំណោះដងឹជផ បករពោះេម ពរី ជាោរជាក់ជសថងេជឺពំកូខ្ លោះៗននបទេម ពរីជដលបាននយិយ 
អពំ ីអ ុ ីក់ ករកបោ យ៉ាកបុ នងិ កអ វ ជាកដ ើម។  ោរកប ថជាញ ចតិ ថរបស់កលកអ បកក បងុោរសកិាកនោះ ខ្ ញុកំជឿ 
ជាក់ថា កលកអ បកនងឹទទលួបានបកង េើនជផ បកោមយួក បងុជវីតិរបស់កលកអ បកតមរយៈរពោះបន ធលូជដលរពោះ
ជាមាច ស់បានមានរពោះបន ធលូមកកយើងជាមនិខ្លនក ើយ។ 
 

កយើងខ្ ញុសំមូកលកទកឹចតិ ថកលកអ បកឲ្យមានសមាា រៈ ៥ យ៉ាងកៅក បងុនដសរមាប់សកិាកមករៀនកនោះ។ សមាា រៈ 
ទាងំកនាោះនងឹរតវូយកមកករប ើរបាស់ក បងុកពលកពំងុសកិាកមករៀននមិយួៗ កររោះវនងឹអាចជយួសរមលួដល ់
ោរសកិារបស់កលកអ បក។ 

1. រពោះេម ពរីសរមាប់សកិាៈ ភាពក ម ោះរតង់របស់រពោះជាមាច ស់ កសចក ថសីងឃឹមរបស់កយើង។ 
2. រពោះេម ពរីជខ្ មរបរសិទុ ន ចោំៈំ កប ើសនិជាកលកអ បកចង់ទញិរពោះេម ពរីថ ម ី កលកអ បកេបផកីរ ើសយករពោះ 

េម ពរីោជដលមាន៖ 
ក. មានរយចណំងកជ ើងធ ំៗ ននកណ័ឍេម ពរីនមិយួៗ 
ខ្. សមាគលខ់្កយងកៅតមទពំរ័នមិយួៗននរពោះេម ពរី 
េ. មាលសីព័ ធកៅជផ បកខ្លងករោយននរពោះេម ពរី 
ឃ. ភាជ ប់ជាមយួនវូជផនទសីមាគលព់ទីតីងំនានាទាក់ទនិនងឹករឿងកៅក បងុរពោះេម ពរី 

3. ប ចិ កមមនដ នងិ ហាយឡាយ 
4. កសៀវកៅសរមាប់កត់រត 
5. រកោស់សរមាប់សរកសរចោំ ំ(តមទ ំំជដលកលកអ បកកពញចតិ ថ) 

 

ជាមយួនងឹលកខណ័ឍ សំខ្លន់ៗទាងំបដីចូបានករៀបរប់ខ្លងកល ើ រតង់ចណុំចទ ី២ កលកអ បកនងឹរតវូជតករៀបចឲំ្យ 
រេប់មខុ្ នងិ ករតៀមខ្ លនួជាកើសចក បងុោររកុរកតមរយៈកមករៀនទាងំកនោះ។ កប ើសនិជាកលកអ បកនងឹរកទញិ 
រពោះេម ពរីថ ម ី សមូកលកអ បកក ុ ំធ ក់កសធើរក បងុោរសរួ ឬ សុំោរជណនាពំអី បកលក់ កដ ើមផឲី្យកេបានជយួផ ថល ់
កយបលស់រមាប់កលកអ បក កធ វើដកូច បោះ កលកអ បកនងឹមានោរងាយើសលួក បងុោរជសវងរកខ្េម ពរីកពលករៀន។  



ការអត់ទោសរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ ទសរភីាររបស់ទ ើង  
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មានករឿងខ្ លោះជដលកលកអ បករតវូជតដងឹដងឹៈ រពោះេម ពរីជាទកូៅមានជាករច ើនជនំាន់ នងិ ោរសរមាយខ្សុៗគាប ! 
កយើងខ្ ញុសំមូផ ថលក់យបលស់រមាប់កលកអ បក េរួេបផកីរជ ើសករ ើសយករពោះេម ពរីជខ្ មរបរសិទុ នជនំាន់ោកប៏ាន 
ឲ្យជតមានខ្កយង ក ើយរតវូបានទទលួ គ លក់ោយសមាេមរពោះេម ពរីកម ពជុា ឬ រពោះេម ពរីជខ្ មរសរមាប់អ បក 
សកិាទកូៅជាោរងាយើសលួដលក់លកអ បក។ 
 

សមូកលកអ បកក ុមំានចតិ ថ ធ ក់កសធើរក បងុោរកត់ចោំ ំ ឬ េសូហាយឡាយកៅកល ើរពោះេម ពរីរបស់កលកអ បក! 
កររោះរពោះេម ពរីេជឺារបស់កលកអ បកផាធល!់ ដកូច បោះ កទ ើបបានជាកយើងខ្ ញុតំរមវូឲ្យកលកអ បកមានប ចិ កមមនដ ឬ 
ហាយឡាយដចូបានជរមាបមកខ្លងកដ ើមរ ប់។ កលកអ បករតវូដងឹថារពោះេម ពរីកនោះេសឺរមាប់សកិា ក ត ុ
ដចូកនោះ កទាោះបជីាកលកអ បក េសូបនាធ ត់ពកីរោម េសូជារង វង់ ឬកហ៏ាយឡាយ ឬជបបោតមជដលកលក 
អ បកេតិថាវកធ វើឲ្យងាយើសលួចោំ។ំ ទន ធមឹនងឹកនោះជដរ កយើងខ្ ញុកំស៏មូកល ើកទកឹចតិ ថកលកអ បកឲ្យមានកសៀវ 
កៅសរកសរមយួកផសងកទៀតសរមាប់កត់រតចណុំចសំខ្លន់ៗ ឬ សំនរួ ចកម លើយជដលរក់ពន័ នក បងុកមករៀន។ 
 

កៅក បងុចកំោមកមករៀនទាងំ៦ ជដលកលកអ បកនងឹរតវូសកិាកនោះរតវូបានជបងជចកជា ៥ ជផ បក។ កៅក បងុ 
ជផ បកទាងំកនោះេមឺានលនំាជំតមយួប៉ាកុោត ោះ យ៉ាងកនោះនងឹអាចជយួសរមលួដលក់លកអ បកមានោរងាយើសលួ 
ក បងុោរសកិា។ សរមាប់ទកីជន លងសរមាប់សកិាេអឺាើសយ័ោរករជ ើសករ ើសរបស់កលកអ បក! មានកមករៀនខ្ លោះ 
ជវង ជដលទាមទារឲ្យកលកអ បកផាល ស់ប ថរូបរយិោសខ្ លោះ! ជនួោលមានកមករៀនខ្ លោះខ្ ល ី ដកូច បោះកលកអ បកអាច 
បញ្ចប់ោរសកិាក បងុកពលជតម ថង។  
 

របសនិកប ើកនោះេជឺាកល ើកដបំងូក បងុោរ គ លរ់ពោះេម ពរី កលកអ បកអាចនងឹេតិថាេរួជតចាប់កផ ថើម ជាមយួនងឹ 
“ោររកុរកកៅក បងុរពោះេម ពរី” វញិ។ ោរសកិាកនោះ រតវូបានរចនាក ើងនវូឧបករណ៍ជនំយួសរមាប់ជយួ
អភវិឌ្ណនជ៍នំាញកលកអ បកបជន ទម នងឹកធ វើកៅជាអ បកសកិារពោះេម ពរីដម៏ានទនំកុចតិ ថមាប ក់។ “ោររកុរក កៅក បងុ 
រពោះេម ពរី” កលកអ បកអាចទាញយកពកី បងុកក ទពំរ័ www.FullValue.org បាន។ កទាោះបជីាយ៉ាង ោ 
កក៏ោយោរសកិាកនោះមនិទាមទារឲ្យសកិា “ភាពក ម ោះរតង់របស់រពោះជាមាច ស់ កសចក ថសីងឃឹមរបស់កយើង“ 
កនាោះក ើយ។ 

 

 ជផនោររបស់រពោះជាមាចស់ ជករម ើសរបស់កយើងៈ េរឺតវូបានសកិាកល ើ ១១ ជពំកូដបំងូននរពោះេម ពរី 
កលកបុផត ថ ិ

 កសចក ថសីនារបស់រពោះជាមាចស់ រពោះពររបស់កយើងៈ េរឺតវូបានសកិាអពំ ីច់ករឿងរបស់កលក 
អរ័បាហាជំដលមានកៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិជពំកូ ១២ ដលជ់ពំកូ ២៥ 

http://www.fullvalue.org/
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 កសចក ថកី ម ោះរតង់របស់រពោះមាច ស់ កសចក ថសីងឃមឹរបស់កយើងៈ េរឺតវូបានសកិាអពំដីកំណើរករឿងរបស់ 
អ ុ ីក់ នងិ យ៉ាកបុ ជដលមាកៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិជពំកូ ២៥ ដលជ់ពំកូ ៣៦ 

  

កទាោះបជីាមានោរជណនាឲ្យោរសកិានវូកមករៀនទាងំកនោះកក៏ោយ ប៉ាជុន ថកវកៅជតមនិទាន់អាចទទលួបានភាព 
កជាេជយ័បានកៅក ើយជដរ ដរបោកលកអ បកបានសកិានវូកមករៀនមយួកទៀតជដលមានចណំងកជ ើងថា 
“ោរអត់កទាសរបស់រពោះជាមាច ស់ កសរភីាពរបស់កយើង”។ 
 

ជាចងុបញ្ចប់កនោះ កលកអ បកេរួរជាបថា កមករៀនទាងំអស់កនោះេរឺតវូបានករៀបករៀងក ើងកដ ើមផីឲ្យកលកអ បក 
សកិាកោយខ្ លនួឯងបានយ៉ាងងាយើសលួ កោយរគាន់ជតកលកអ បកកធ វើោរកប ថជាញ ចតិ ថក បងុោរសកិាកទាោះបជីា 
មានកពលខ្ លោះរតវូជបួនងឹោរលបំាកខ្ លោះៗកក៏ោយ។ ជតក បងុកពលជាមយួគាប កលកអ បកកន៏ងឹជបួរបទោះនវូភាព 
សបាយរកីរយផងជដរ! កលកអ បកនងឹទទលួបានចកំណោះដងឹថ ម ីៗ ជាករច ើន ក ើយកលកអ បករបាកដជាមាន 
បណំងចតិ ថចង់ជចករជំលកចកំណោះដងឹទាងំកនោះកៅឲ្យអ បកដនទបានដងឹជដរ។ 
 

ោររបកម ើលកម ើលេជឺាោរទទលួខ្សុរតវូក បងុោរកល ើកទកឹចតិ ថកលកអ បកយ៉ាងម៉ាត់ចត់ឲ្យកលកអ បក អកញ្ជ ើញ 
ប ថរីបពន នជដលជាមតិ ថភរ័កឲ្យមកចលូរលួសកិាជាមយួនងឹកលកអ បកជដរ អាចមានប ថរីបពន នពរី ឬ បេីរូោន់ 
ជតរបកសើរក បងុោរចលួរមួ។ មនសុសជដលកលកអ បកអកញ្ជ ើញឲ្យចលូរមួក បងុោរសកិាកមករៀន ដចូជាអ បក 
ជលួផ ធោះជកផរគាប  មតិ ថរមួោរងារ មតិ ថភរ័កកៅ ល នងិ អ បកោជដលកលកអ បក គ លក់ ើយេតិថាអាច 
អកញ្ជ ើញពកួកេបាន កទាោះជាយ៉ាងកក៏ោយកលករតវូរកកជន លងោមយួឲ្យបានសមរមយកដ ើមផីសកិារមួគាប ឲ្យ 
បានយ៉ាងតចិក បងុមយួសបាថ ម៍ ថង។ កប ើកធ វើយ៉ាងកនោះបានជមនកនាោះកលកអ បកនងឹអាចបកង េើនចកំណោះដងឹសរមាប់ 
ខ្ លនួឯងផង នងិ សរមាប់ពកួកេផងជដរ។ ឥ វូកពលកវលកចញដកំណើរបានមកដលក់ ើយ! សមូកប ើករពោះ 
េម ពរីកលកអ បកកៅរពោះេម ពរីកលកបុផត ថ ិ៣៧! កតោះកយើងចាប់កផ ថើមោរកធ វើដកំណើរផសងករពងជាមយួគាប ! 
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មេម ៀនទ ី១ 
 

មេម ៀនទ ី១ - ណផែក្ទ ី១ 
មេចក្តណីែន ាំាំៈ 
ឈតុឆ្កនន ច់ករឿងរតវូបានករៀបចរំចួជាកើសច! យ៉ាកបុ នងិ រកមុរេ ួររបស់គាត់បានរស់កៅក បងុទកឹដ ី
ោោន េរឺតង់ទរីកងុ ក របនុ ជតម ថង។ ោលពកីមករៀនកល ើកមនិ (កសចក ថកី ម ោះរតង់របស់រពោះជាមាច ស់ 
កសចក ថសីងឃឹមរបស់កយើង) កយើងកឃើញថា រពោះជាមាច ស់បានរបទានពរដល ់យ៉ាកបុ មានរទពយសមផត ថយិ៉ាង 
សំបរូ រូក ៀរ ជាងកនោះកៅកទៀតកនាោះេរឺពោះជាមាច ស់បានរបទានពរឲ្យគាត់មានកនូរបសុដក់កៅ ១២ នាក់ 
ករោយពគីាត់បានរមួរស់ជាមយួរបពន នទាងំពរីបស់គាត់ េនឺាង កលអា នងិ រ៉ាជជល រមួទាងំអ បកបករម ើើស ី
របស់របពន នទាងំពរីកនាោះផងជដរ។ 
 

ក បងុោលជដលកយើងកពំងុរលំកឹអពំដីកំណើរជវីតិរបស់ យ៉ាកបុ កយើងនងឹចាប់អារម មណ៍អពំតីអួង គមាប ក់កទៀត េ ឺ
យ៉ាជូសប! កយើងនងឹដកើសង់ ច់ករឿងកនោះកចញមកពរីពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិជពំកូ ៣៧។ យ៉ាជូសប េជឺាកក មង 
ជទំង់មាប ក់ មានអាយ ុ១៧ ឆ្ប  ំ េអឺ បកឃ្វវ យកចៀម នងិ សត វចញិ្ចមឹកផសងៗកទៀតជាមយួនងឹបងៗរបស់គាត់។ 
មកដលរ់តមឹកនោះ ចរូកយើងចោំយកពលកវលខ្ លោះកដ ើមផកីធ វើោរឆ លោុះបញ្ញច ំងអពំជីវីតិរបស់កលកអ បកោលកៅ 
អាយ ុ១៧ ឆ្ប ដំចូជាយ៉ាជូសប។ កៅក បងុកសៀវកៅកត់រតរបស់កលកអ បកចរូកឆ លើយសំនរួមយួច ំនំនួដចូតកៅកនោះ 
កត ើមានអ វបីានកក ើតក ើងខ្ លោះកៅអ ំងុកពលជដលកលកអ បកមានអាយ ុ ១៧ ឆ្ប ?ំ កត ើកលកអ បកមានេនំតិ នងិ 
របាជាញ អ វខី្ លោះ? កត ើមានអ វខី្ លោះជដលជាចណុំចខ្ វោះខ្លតរបស់កលកអ បក? កប ើសនិជាកលកអ បកមានអាយតុចិជាង 
១៧ ឆ្ប កំៅក ើយ កត ើកលកអ បកនងឹចង់កៅជាយ៉ាងោកៅជដលកលកអ បកបានអាយ ុ១៧ ឆ្ប ដំចូយ៉ាជូសប? 
កត ើកលកអ បកអាចករជ ើសករ ើសអ វកីដ ើមផីកណំត់សំគាលល់កខណៈផាធលខ់្ លនួកៅកពលជដលកលកអ បក្នដល ់
វយ័ ១៧ ឆ្ប ?ំ 
 

កិ្ចចកា ាំៈ ចរូអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៣៧:១-១១ 
 

លាំហាត់ាំៈ 
 កៅរតង់ចងុខ្ ២ កត ើយ៉ាជូសបបានយកករឿងអ វកីៅរបាប់ឪពកុរបស់គាត់?     

             
               
កយើងមានក ម្ ោះតអួង គមយួចនំនួកៅក បងុ ច់ករឿងជដលបានរបាប់ឲ្យកយើងដងឹ កត ើពកួកេក ម្ ោះអ វ?ី 
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 កៅក បងុខ្ ៣ កត ើរពោះេម ពរីបានរបាប់កយើងដចូកម ថចខ្ លោះអពំទីនំាក់ទនំងក បងុោរចញិ្ចមឹបបីាច់ជថរកា ក បងុ 

រយៈកពលប៉ានុាម នឆ្ប មំកកនោះ? 
             
               
កត ើយ៉ាកបុបានបងាាញអ វកីដ ើមផបីញ្ញជ ក់ពោីរកពញចតិ ថជាងកេរបស់គាត់? 
              

 កៅក បងុខ្ ៤ កៅករោយពយី៉ាកបុ ជាឪពកុបានបងាាញអ វជីដលគាត់កពញចតិ ថជាងរចួមក កត ើបងៗ
របស់យ៉ាជូសប មានរបត ថកិម មយ៉ាងដចូកម ថចចកំរោះករឿងកនាោះ? 
             
              

 

មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
ឱ មាច ស់នថ លកអ ើយ! កត ើកលកអ បកដងឹថាពកួកេមានភាពតនតងឹកៅក បងុចតិ ថអពំកីរឿងអ វកីដរកទ?  ជាក់ជសថងកៅ 
ោរកពញចតិ ថរបស់ យ៉ាកបុ បានបកង េើតឲ្យមានអារម មណ៍សបាយរកីរយជាខ្លល ងំ! បងៗរបស់យ៉ាជូសបទាងំ
អស់ពកួកេបានមករយោរណ៍អពំយី៉ាជូសប ឱយឪពកុរបស់ពកួកេបានដងឹ។  កពលកនោះោរសអប់កខ្ ពើមកៅក បងុ 
បានកក ើតមានចកំរោះបងប អនូបកង េើតរបស់ខ្ លនួឯង ពកួកេមនិនយិយអ វលី អអពំគីាត់ទាលជ់តក ោះ ក ើយមនិបាន
បងាាញភាពសបផុរសចកំរោះយ៉ាជូសបជដរ។  កត ើកយើងេរួជតភាញ ក់កផ អើលចកំរោះកនូរបសុសំណព វរបស់យ៉ាកបុជដរ 
ឬកទ? ោរកនោះបានកធ វើកយើងនងឹកឃើញកៅបរ ិទ នមយួជដលយ៉ាកបុរតវូបានកេកល ើកដកម េើង (កលកបុផត ឋ ិ
២៥:២៨)។ ចជំណកឯកៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ ២៩:៣០ វញិបាន របាប់កយើងថាយ៉ាកបុមានចតិ ថ
ើសឡាញ់នាង រ៉ាជជល ករច ើនជាងនាង កលអា។ ភាពលកំអៀង ោររចជណន ប្ នសីគាបោរសអប់កខ្ ពើមគាប ជដល
មានកៅក បងុរកមុរេ ួររបស់យ៉ាកបុោលពមីនុ មកដលក់ពលកនោះអកំព ើទាងំអស់កនាោះឆ លងមកដលប់ងប អនូខ្ លនួ 
ឯង េរឺវងបងៗ ជាមយួនងឹ ប អនូរបសុ។ 
 

លាំហាត់ាំៈ យ៉ាជូសបបានយលស់ប ថ ិ(កលកបុផត ឋ ិ៣៧:៥) 
 កៅក បងុខ្ ៥ ករោយពយី៉ាជូសបបានករៀបរប់ករឿងរ៉ាវក បងុសបុនិ ថរបស់គាត់របាប់រចួក ើយ កត ើបងៗ

របស់គាត់មានរបត ថកិម មយ៉ាងដចូកម ថចចកំរោះយ៉ាជូសប? 
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 កៅក បងុខ្ ៧ កត ើកលកអ បកេតិអពំសីបុនិ ថរបស់យ៉ាជូសបយ៉ាងដចូកម ថចជដរ? 
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 បងៗរបស់យ៉ាជូសបានសរួថា “កត ើឯងមានកចត ថនាចង់          
កល ើពកួកយើងជមនកទ? តមោរពតិកត ើឯង       ពកួកយើងឬ? 
សរមាប់ពកួកេ កនោះេជឺាអ វជីដលបានបញ្ញជ ក់កៅក បងុយលស់ប ថរិបស់យ៉ាជូសប។ 

 កយើងមនិអាចអានខ្េម ពរីពរីបខី្កនោះដជដលកទៀតបានកទ កររោះកយើងបានដងឹរចួក ើយថា បងៗរបស់ 
យ៉ាជូសបបាន      ចកំរោះគាត់ ដផតិតមរយៈោរករៀបរប់អពំសីបុនិ ថបានកធ វើ
ឲ្យបងៗរបស់គាត់មានចតិ ថខ្ងឹគាត់យ៉ាងខ្លល ងំ។ ចរូេសូបនាធ ត់ពកីរោមរកយជដលបានបញ្ញជ ក់ពោីរ 
សអប់រតវូបានកល ើកក ើងចនំនួបដីង។ 

 ជនួោលគាម ននរោមាប ក់អាចជយួកោោះរ យបញ្ញា កនោះបានកទ ចោុះកប ើសនិជាគាម ននរោមាប ក់អាច
ជយួដលយ់៉ាជូសបបាន កត ើនងឹមានអ វកីក ើតក ើងកៅក បងុខ្ ៩? 
              

 ក បងុកពលកនោះ កត ើសបុនិ ថ េជឺាអ វ?ី 
              
              

 កត ើយ៉ាកបុមានរបត ថកិម មដចូកម ថចចកំរោះសបុនិ ថកនោះ? 
              
              

 កៅក បងុខ្ ១១ កត ើោរកឆ លើយតបរបស់បងៗយ៉ាងដចូកម ថចចកំរោះយ៉ាជូសប? 
              
កត ើឪពកុរបស់គាត់បានកឆ លើយតមយ៉ាងដចូកម ថចជដរចកំរោះយលស់ប ថកិនោះ? 
              

 ោរើសលញ់កពញចតិ ថ រត ប់កៅជាោរសអប់កខ្ ពើមជដលមានបង េប់កៅកោយោររចជណន ប្ នសី 
កៅក បងុចតិ ថ បញ្ញា កនោះបានកធ វើឪពកុមានោរខ្ វលខ់្លវយ ក ើយរពយូកៅក បងុចតិ ថជាខ្លល ងំ “គាត់េជឺាកនូ 
របសុសំណព វជដលឪពកុបានើសលញ់ជាងកេបង អស់”។ ោរសអប់ នងិ ភាពរចជណន ប្ នសី វបាន 
ចាក់ប ញសកៅក បងុចតិ ថរបស់ឪពកុ ករឿងកនោះកោយ រជតគាត់បានើសលញ់យ៉ាជូសបជាងពកួកេ... 
(កលកបុផត ថ ិ៣៧:៤) 
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មេម ៀនទ ី១ - ណផែក្ទ ី២ 
មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
ភាពរចជណន ប្ នសី វមនិជមនជារកយថ មសីរមាប់មនសុសកយើងកនាោះកទ! ដចូជដលកលកអ បកបាននកឹចាអំពំ ី
នាង រ៉ាជជល មានចតិ ថរចជណននងឹបងើសរីបស់ខ្ លនួឯងេ ឺកៅកពលជដលនាង កលអា មាននផ ធករោះ ប ៉ាជុន ថ នាង 
រ៉ាជជលេជឺាស្តសថអីារ។ ភាពរចជណន ប្ នសី េជឺាោរដក់ជាប់កៅោររបោន់បកសពកួ ក ើយអកំព ើកនោះនងឹនា ំ
ឲ្យបានបង់ោរ គ លខ់្សុ គ លរ់តវូ ក ើយវកជ៏លងមានកសចក ថលី អកៅក បងុចតិ ថតកៅកទៀតជដរ។ សទតិកៅក បងុ 
បរយិោសដកូចាប ោះ កទាោះបជីាមនិមានោរឆ លោុះបញ្ញច ំងកោយកសចក ថើីសលញ់ នងិ ភាពសបផុរសរបស់រពោះជា 
មាច ស់កក៏ោយ ប៉ាជុន ថ វេជឺាបពុ វក តមុយួជដលកធ វើឲ្យបាត់បង់នវូអ វីៗ ជដលខ្ លនួឯងសក ថសិមនងឹរតវូទទលួបាន។ 
វេជឺាោរបកញ្ឆោះបណំងចតិ ថរបស់ខ្ លនួឯងផាធលក់ដ ើមផទីាមទារយកឲ្យបាននវូអ វីៗ ជដលអ បកដនទមាន។ កៅក បងុ 
ោរសកិារកមករៀនទ ី ៥ ជផ បកទ ី ៥ ជដលមានចណំងកជ ើងថា “ភាពក ម ោះរតង់របស់រពោះជាមាច ស់ កសចក ថី
សងឃឹមរបស់កយើង” រតវូបានពភិាកាអពំភីាពរចជណន ប្ នសីរវងនាង រ៉ាជជល នងិ នាង កលអា។ ោរ 
បងាាញកចញនវូអកំព ើបាបរបស់បងប អនូើសទីាងំពរីដជដលកនោះ រតវូបានរជាបចលូកៅក បងុទនំាក់ទនំងរបស់កនូ 
របសុៗរបស់យ៉ាកបុ។  
 

កា ជកី្ក្កាយឲ្យកាន់ណតម្ៅ 
កៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ ៣៧:១១ បាននយិយថា “បងៗរបស់យ៉ាជូសបមានចតិ ថរចជណននងឹយ៉ាជូសប”។ 
ចរូកត់សំគាលវ់អាចរតវូបានផ ថលជ់នូតមរយៈខ្កយងជដលមានកៅក បងុរពោះេម ពរីរបស់កលកអ បក។ ចរូអាន 
កៅក បងុរពោះេម ពរី កចិ ចោរ ៧:៩ កត ើកៅក បងុរពោះេម ពរីសញ្ញដ ថ មបីានរបាប់កយើងថាករោយមកកទៀតនងឹមានអ វខី្ លោះ
រតវូបានកក ើតក ើង? កោយ រភាពរចជណន ប្ នសី កត ើវនងឹកធ វើឲ្យពកួកេនងឹកៅជាយ៉ាងោ?  
             
             
              
 

លាំហាត់ាំៈ ចរូរត ប់កៅអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិជពំកូ ៣៧ វញិទាងំអស់គាប  
 កៅក បងុខ្ ១២ កត ើពកួបងៗរបស់យ៉ាជូសបបានកៅោ?       កត ើពកួ 

កេបានកធ វើអ វកីៅទកីនាោះ?          
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ចរូជសវងរកើសកុ សុជីេម កៅកល ើជផនទ ីកៅទពំរ័ខ្លងករោយននរពោះេម ពរីរបស់កលកអ បក។ ទតីងំនន 
ើសកុ សុជីេម កៅចណុំចកៅខ្លងកជ ើងននទរីកងុ កយរ ូ មឹ នងិ ជប ៉ាកខ្លងកជ ើងនន ជបតជអល។ 
កប ើតមោរបា៉ាន់ ម នរបស់កលកអ បក កត ើពើីសកុ សុជីេម កៅ ក របនុ មានចមាងយប៉ានុាម ន?   

 កៅក បងុខ្ ១៣ កត ើ អ ុរី ជអល (យ៉ាកបុ) បានរបាប់អ វដីលយ់៉ាជូសប?     
               

 កៅក បងុខ្ ១៤ កត ើយ៉ាជូសប បានទទលួោរជណនាយំ៉ាងដចូកម ថច?      
               
ចរូរលំងឹក ើងវញិ កត ើមានអ វកីក ើតក ើងកៅកពលជដលយ៉ាជូសបបានរត ប់មកវញិរយោរណ៍កៅ 
កល ើកចងុករោយបង អស់ (ខ្២)?         
              

 យ៉ាជូសបរតវូកធ វើដកំណើរយ៉ាងជវងឆ្ងយ! កៅកពលជដលគាត់បានកៅដលទ់កីជន លងជដលបងៗរបស់គាត់ 
វេជឺាកពលកវលមយួដជ៏សនលបំាកមយួសរមាប់គាត់។ កត ើគាត់បានជបួរបទោះនងឹករឿងអ វកីៅក បងុខ្ 
១៥-១៧?            
               
វមានចមាងយរបជ លជាព ី១០ កៅ ១៥ នម ៉ាស ៍ជប ៉ាកខ្លងកជ ើងកឈៀងខ្លងលចិ កប ើសនិជាកយើងកធ វើ 
ដកំណើរតមរថយន ថវមនិជមនជាចមាងយផ លវូមយួដជ៏វងឆ្ងយកនាោះកទ ប ៉ាជុន ថកៅកពលជដលកយើងនកឹេតិ 
ពចិារោដលោ់រកធ វើដកំណើររបស់យ៉ាជូសបកោយកថ មើកជ ើង រតវូកដ ើរោត់ទកឹដនីនើសកុ ោោន ជដល 
មានសទុ នជតដ ុថំ មតចូធ ំកនាោះកយើងនងឹអាចមានទសសនៈខ្សុៗពគីាប ចកំរោះោរកធ វើដកំណើររបស់គាត់។ 

 យ៉ាជូសបបានរកកឃើញបងៗរបស់គាត់កៅ ដថូាន់ ប ៉ាជុន ថ កត ើកៅក បងុខ្ ១៨ បានរបាប់កយើងដចូកម ថច?  
             
               
ភាពរចជណន ប្ នសី នងិ ោរសអប់វផ ធោុះកចញនវូកចតនាក បងុោរសមាល ប់ប អនូរបសុរបស់ពកួកេ។ 
កយើងរបជ លជាគាម នោរភាញ ក់កផ អើលកនាោះកទ កររោះកៅក បងុរពោះេម ពរីកលកបុផត ថជិពំកូ ៤ ជដលកយើង 
បានអានអកំព ើដកំណើរករឿងជដលនយិយអពំោីរសអប់ នងិ ភាពរចជណន ប្ នសីរបស់ ោអ ុនី បង េរ 
ឲ្យមានោរសមាល ប់ប អនូរបស់ខ្ លនួេ ឺកអបលិ។ 

 ដកូច បោះ កៅកពលជដលបងៗរបស់យ៉ាជូសបបានកឃើញគាត់កធ វើដកំណើរមកកត ើពកួកេបានកធ វើអ វ?ី  
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 កត ើពកួកេបានកធ វើអ វកីៅទកីជន លងោ (ខ្ ២០)?        
                
កត ើពកួកេមានកផ ថើមេនំតិករៀបចជំផនោរដចូកម ថចកដ ើមផីរបឌ្តឹជា ច់ករឿងក ើង?    
             
               

ក ថសីបុនិ ថរបស់យ៉ាជូសបជាចងុករោយករបៀបបានកៅនងឹកភ លើងចកំប ើងបានរតមឹជតមយួឆ្ប់ប៉ាកុោត ោះ! វ 
បានរេប់រគាន់សរមាប់បងៗរបស់គាត់ក ើយ! ដផិតពកួកេបានសករមចចតិ ថបងាាញឲ្យយ៉ាជូសបបាន 
កឃើញថាវនងឹកៅជាយ៉ាងោសរមាប់អ បកសបុនិ ថដចូជាគាត់។ 

 កត ើបងប អនូរបសុមយួោជដលបានពាយមជយួរកំោោះយ៉ាជូសប?      
             
              
កត ើកយើងបានសកិាអ វខី្ លោះអពំកីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់តមរយៈរពោះេម ពរីកលកបុផត ថ ិ២៩:៣២?   
             
               

 កត ើរ ៉ាបូនិបានផ ថលជ់ផនោរណ៍ចងុករោយយ៉ាងដចូកម ថច?       
               
កត ើគាត់កធ វើដកូច បោះក បងុកគាលបណំងអ វ?ី         
             
              

 កៅក បងុខ្ ២៣ នងិ ២៤ បងៗរបស់យ៉ាជូសបបានកធ វើអ វសីករមចតមជផនោរណ៍របស់ពកួកេទាងំអស់ 
េពឺកួកេបានកោោះអាវជវងករៅរបស់យ៉ាជូសបកចញ រចួបនាធ ប់មកបានចាប់គាត់យកទមាល ក់ចលូកៅក បងុ 
អណថូ ងមយួកៅទរីកហា ទ នជដលក បងុអណថូលកនាោះគាម នទកឹបន ថចិោក ោះ។  

 កៅកពលជដលពកួកពំងុបរកិភាេអាហារ កត ើពកួកេបានកឃើញអ វ ីកៅក បងុខ្ ២៥?    
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ពកួអ បកកធ វើដកំណើរ សន ៍ អ ុ ីម ជអល បានមកដលទ់កីនាោះ! ចរូករប ើខ្េម ពរីកយើងកដ ើមផីរលំកឹឲ្យបាន 
ដងឹថាកត ើ  សនអ៍ ុ ីម ជអលេជឺានរោ?        
             
              

 
 
 
 
មេម ៀនទ ី១ - ណផែក្ទ ី៣ 
លាំហាត់ាំៈ 
 សនអ៍ ុ ីម ជអលបានមកពើីសកុ ោឡាត។ កដ ើមផកីណំត់ទតីងំននើសកុោឡាតកៅកល ើជផនទរីបស់កលក 
អ បក កនាោះរតវូជសវងរលតបំន់កនាោះជាមនុសនិ ដផិតវមនិជមនជាទរីកងុទ។ របសនិជាកៅជផនទរីបស់កលក 
អ បកមនិបានកណំត់ទតីងំចាស់លស់អពំើីសកុោឡាតកទ វេជឺាទកឹដមីយួសទតិកៅភាេខ្លងកក ើតននទកន ល 
យ័រោន់។ វសទតិកៅជប ៉ាកខ្លងកជ ើងននសមរុទោលកី  (ឬសមរុទ កេកន ជរ ៉ាត) នងិ ជប ៉ាកខ្លងតផូងលត 
សន នងឹរ សួដលស់មរុទ ល ប់ (សមរុទនរប)។ 

 អ បកកធ វើដកំណើរមកពើីសកុ ោឡាត សទតិកល ើផ លវូក បងុទសិកៅក ព្ ោះកៅោន់របកទសកអសុពី ធ? កត ើពកួ 
កេមានអ វជីាប់មកជាមយួ?          
               

 កត ើយោូបានផ ថលោ់ក់សំកណើរដចូកម ថចសរមាប់បងប អនូរបសុរបស់គាត់ កៅក បងុខ្ ២៦ នងិ ២៧?  
             
              
ក ើយកត ើបងប អនូរបសុរបស់គាត់កឆ លើយតបវញិយ៉ាងដចូកម ថច?      
              

 មកដលច់ណុំចកនោះកយើងរតវូរលំកឹក ើងវញិអពំរីកយមយួចនំនួកដ ើមផជីាោរពញ្ញដ ក់ ម រតៈី 
1.  សនអ៍ ុ ីម ជអលៈ េជឺាពជូពងសដណំរកនូកៅជនំាន់ករោយរបស់អ ុ ីម ជអល ជដលរតវូជាកនូ 

របសុមាប ក់របស់កលក អរ័បាហា ំជាមយួនងឹនាង ហាោរ (កលកបុផត ថ ិ១៦:១៦) 
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2.  សនម៍ា៉ាឌានៈ េជឺាពជូពងសដណំរកនូកៅជនំាន់ករោយរបស់កលក អរ័បាហា ំជាមយួនងឹនាង 
កទិរូ៉ា (កលកបុផត ថ ិ២៥:១-៤) 

3. ើសកុមា៉ាឌានៈ េជឺាតបំន់មយួកៅឆ្ងយភាេខ្លងតផូង នងិ កៅតមបកោថ យសមរុទ ល ប់។ 
4. ពកួអ បកកធ វើដកំណើរ សនអ៍ ុ ីម ជអល បានចាប់កផ ថើមចាកកចញដកំណើរពើីសកុមា៉ាឌានមក ដកូច បោះ 

ក ើយបានជាពកួកេទាងំកនាោះមនិរតវូបានរប់ជា សន ៍ មា៉ាឌាន កទៀតក ើយ។ ពកួកេបានកធ វើ 
ដកំណើរសំកៅកៅោន់ើសកុ ោឡាត កៅភាេខ្លងកជ ើងជដលរតវូឆ លងោត់ើសកុ ោោន វ 
ជាទកីជន លងជដលបងៗរបស់យ៉ាជូសនបានកឃើញយ៉ាជូសបមករកពកួកេ កៅជកផរើសកុ ដថូាន់។ 

សមូចោំៈំ រកយទាងំកនោះវមនិសវូសំខ្លន់សរមាប់កមករៀនកនោះកព៏តិជមន ប ៉ាជុន ថ កប ើសនិជាកលកអ បក
បានចងចារំកយទាងំអស់កនោះ វនងឹជយួឲ្យកលកអ បកមានភាពងាយើសលួយលក់ បងុោរសកិារពោះ
េម ពរី។ របជ លជាកលកអ បកកពំងុសកិាជផ បងមយួមយួននយេុ គសមយ័បរុណ នងិ វបផធម ៌េជឺាអ វ ី
ជដលកលកអ បកមនិធាល ប់បានសកិាពមីនុមក។ ចរូបន ថដកំណើរផសងករពងរបស់កលកអ បកតកៅកទៀត! 
កលកអ បកកពំងុជតកធ វើដកំណើរបានយ៉ាងលអោស់!  

 កៅកពលជដលឈមួញ សន ៍ មា៉ាឌានកធ វើដកំណើរឆ លងោត់ដបំន់កនាោះ កត ើបងៗរបស់យ៉ាជូសបបានកធ វើអ វ ី
ចកំរោះរបូគាត់?           
             
               
ពកួឈមួញកនាោះបានយកយ៉ាជូសបកៅជាមយួពកួកេ សំកៅកៅោន់របកទស កអសុពី ធ។ 

 ទន ធមឹនងឹកពលកនាោះ កត ើនរោជដលអ បកបានបកំភ លចកចាលរលស់កម មភាពទាងំអស់ ក ើយ ផាល ស់ប ថរូ 
កោយេនំតិ នងិ ជផនោរណ៍ថ ម?ី         
             
               

 ោរពាយមជយួសកគងាគ ោះរបស់របូនិរតវូបានបរជយ័ ពោីរទមាល ក់យ៉ាជូសបចលូកៅក បងុអណថូ ងជដល 
គាម នទកឹ ក ើយឥ វូកនោះ យ៉ាជូសបរតវូបានពកួឈមួញយកកៅបាត់កទៀត េគឺាត់បានបរជយ័រេប់កចិ ច 
ោរជដលគាត់បានពាយមកធ វើ។ កត ើគាត់បាននយិយដចូកម ថច កៅក បងុខ្ ៣០?    
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 កដ ើមផលីក់បាងំនវូអ វីៗ ជដលពកួកេបានរបរពតឹ ថ....កៅក បងុខ្ ៣១ កត ើពកួបងៗយ៉ាជូសបកធ វើដចូកម ថច?  
             
             
              
កត ើពកួបាននយិយរបាប់ឪពកុពកួកេយ៉ាងដចូកម ថច កៅក បងុខ្ ៣២?     
             
             
              

 

 
 
 
 
មេម ៀនទ ី១ - ណផែក្ទ ី៤ 
មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
កៅក បងុរពោះេម ពរី វមនិជមនេជឺាកល ើកដបំងូអពំលីក់បាងំអកំព ើអារកក់របស់ខ្ លនួឯងកនាោះកទ! កត ើកលកអ បកកៅ 
ចាឬំកទ ថកត ើោរលក់បាងំអកំព ើអារកក់របស់ខ្ លនួដបំងូកេបង អស់េជឺាករឿងអ វ?ី េជឺាករឿងរ៉ាវមយួជដលបាន 
កក ើតក ើងកៅក បងុសនួចារ កអជដន វរតវូបានកត់រតទកុកៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៣:៧។ កៅកពលោ 
ជដលកយើងបានរបរពតឹ ថនវូក ំសុ ឬ ករឿងអាើសវូអ វមីយួ ោររបត ថកិម មភាល មៗកនាោះេរឺោិះរកមកធាបាយកដ ើមផ ី
លក់បាងំក ុឲំ្យអ បកដនទដងឹ តយួ៉ាងដចូជាកលក អោ័ ំនងិ នាង កអវ៉ា បាននាគំាប ខ្លធ ស់សលកឹកឈើកដ ើមផីយកមក
បតិបាងំរងោយអារោតរបស់ពកួកេ រចួបានកៅពនួកៅពកីរោយកកមាពតនរព។ ដកូច បោះ វគាម នផ លវូជដលបងៗ 
របស់យ៉ាជូសប វលិរត ប់មកវញិកោយនយិយរបាប់ោរពតិអពំោីរអារកក់ជដលពកួកេបានរបរពតឹ ថកនាោះកទ។ 
ជផនោរណ៍ក បងុោរសមាល ប់យ៉ាជូសបរតវូបានបញ្ចប់ កោយពកួកេេជឺាអ បកកទាសននអកំព ើអារកក់របស់ខ្ លនួឯង! 
ពកួបានយកអាវជវងរបស់យ៉ាជូសប ជដលពកួកេជតងជតធាល ប់បានកម ើលងាយកនាោះ កៅរបឡាក់ជាមយួ្ម 
សត វកដ ើមផកីៅបងាាញដលឪ់ពកុរបស់ខ្ លនួ កោយបាននយិយរបាប់ថា យ៉ាជូសបរតវូបានសត វ ហាវចាប់សុ ី
បាត់កៅក ើយ។ លោុះកពលជដលឪពកុបានកឃើញ នងិ បាន ថ ប់ឮដកូចាប ោះក ើយ គាត់កប៏ានកជឿថាកនូរបសុ 
សំណព វចតិ ថរបស់ខ្ លនួរតវូបាន ល ប់ពតិជមន។  
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កា ឆលល ុះបញ្ច ាំរាំៈ 
កត ើកលកអ បកធាល ប់មានករឿងរ៉ាវដចូកម ថចខ្ លោះជដលវករបៀបបានកៅនងឹោរសមាល ប់បងប អនូផាធ លរ់បស់ខ្ លនូ? កត ើវ 
េជឺាករឿងរ៉ាវអារកក់យ៉ាងោក បងុកពលជដលមានជផនោរណ៍កដ ើមផសីមាល ប់នរោមាប ក់? បងៗរបស់យ៉ាជូសប 
ទាងំប ៉ានុាម ន របាកដជារតវូបានដតុឲ្យកៅថ កោយោររចជណន ប្ នសីអស់រយៈកពលកពញ ១៧ ឆ្ប  ំ េចឺាប់ 
តងំយ៉ាជូសបកក ើតមកកម ល៉ាោះ។ អកំព ើបាបបានផ ធោុះក ើង ក ើយកក៏ចោះជតចករម ើនក ើងកៅក បងុជវីតិរបស់ពកួកេ 
មាប ក់ៗ កោយមនិបានរតតួពនិតិយឲ្យដងឹថាវនងឹនាពំកួកេកៅរកកសចក ថ ីល ប់កៅនថ ងោមយួកនាោះក ើយ។ 

 ចរូពចិារោអពំអី វជីដល វក័ ប ៉ាលូ បានមានរប សក៍ៅក បងុរពោះេម ពរី ោឡាទ ី ៥:១៩-២១។ កត ើ 
កចិ ចោរនន ច់្ម (អកំព ើបាប) មានអ វខី្ លោះ?        
             
               
កត ើ វក័ ប ៉ាលូបានរពមានដចូកម ថចខ្ លោះអពំកីចិ ចោរនន ច់្ម (អកំព ើបាប)?    
               

 កត ើកៅក បងុរពោះេម ពរី សភុាសតិ ១៦:២៥ បានរបាប់ថាមានផ លវូមយួជដលកមើលកៅដចូជាលអរតមឹរតវូ 
សរមាប់មនសុសកនាោះេជឺាអ វ?ី            

 កៅក បងុរពោះេម ពរី រ ៉ាមូ ៨:១០-១៤ បាននយិយអពំ ី រពោះរេសី ធេង់កៅក បងុកលកអ បក ក ើយោតព វកចិ ច 
របស់កយើងមាប ក់ៗ។ កត ើកៅក បងុខ្ ១៣ នយិយថា កប ើកយើងរស់កៅតមនសិស័យ ច់្ម កនាោះនងឹ 
មានអ វរីតវូកក ើតក ើង?           
             
             
               
ប៉ាជុន ថកប ើកយើងមានរពោះវញិ្ញដណនាមំខុ្វញិ កនាោះកយើងនងឹ       
             
             
              

 

កា ទមនេញចរចា ាំាំៈ រពោះេម ពរី រ ៉ាមូ ៨:១០-១៤ េមឺានកពញកោយរពោះកច ថ ! 
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 ចរូអានបទេម ពរីកនោះជាថ មមី ថងកទៀតកោយយកចតិ ថទកុោក់ ក ើយពាយមជសវងយលអ់ពំកី ថើីសលញ់ 
ជដលរពោះជាមាច ស់មានសរមាប់កលកអ បក។ រពោះអង គសព វរពោះ ប ញទយ័ឲ្យកលកអ បកមានជវីតិមយួ 
យ៉ាងកពញបរបិរូណ៍! 

 ចរូសរកសរខ្ ១៣ នងិ ១៤ ទកុកៅក បងុរកោសកត់រតរបស់កលកអ បក! 
 កៅកពលជដលកលកអ បកបានទកន ធញចានំវូបទេម ពរីកនោះក បងុកពលមយួសបាថ ក៍ ើយ ចរូសរួនវូសំណួរ 

អនវុត ថមយួចនំនួដចូខ្លងករោយៈ 
o កត ើមានជផ បកោខ្ លោះក បងុជវីតិរបស់ខ្ ញុ ំ ជដលរតវូបានរកកឃើញថាកពំងុរស់កៅតមនសិសយ័ 

 ច់្ម (ោឡាទ ី៥:១៩-២១)?  
o កត ើមានជផ បកោខ្ លោះក បងុជវីតិរបស់ខ្ ញុ ំ ជដលខ្ ញុដំងឹថារពោះជាមាច ស់កពំងុកធ វើោរ នងិ កពំងុដកឹនា ំ

ជវីតិរបស់ខ្ ញុ ំក ើយជយួឲ្យខ្ ញុបំានរស់កៅកោយមានរពោះវញិ្ញដណនាមំខុ្ (ោឡាទ ី៥:២២-២៣)? 
 ចរូសរកសរចកម លើយកៅជផ បកខ្លងករោយននរកោសកត់រតរបស់កលកអ បក ក ើយចរូជថរការកោស 

កនាោះទកុ ជាោររលំកឹ នងិ ទកុជាោរកត់ចោំកំ បងុរវងមយួសបាថ ក៍នោះ។ 
 
 
 
 
 
មេម ៀនទ ី១ - ណផែក្ទ ី៥ 
កា អនុវតតនផ៍្ទេ ល់ខ្លួនាំៈ 

 កត ើបងប អនូរបសុមយួោជដលកលកអ បកបានផ ថលអ់ត ថសញ្ញដណ? របូនិ យោូ ឬកប៏ងប អនូរបសុ ៨ 
នាក់កផសងកទៀត? កត ើកលកអ បកនងឹយលើ់សបតមេនំតិរបស់បងប អនូរបសុមយួោ (ខ្ ២៧)? 
ក តអុ វ?ី            
               
កត ើកលកអ បកនងឹករោកឈរបឆ្ងំចកំរោះរកមុកោយដងឹថាវេជឺាករឿងរតមឹរតវូេរួេបផីរតវូកធ វើ? កត ើ 
មានអ វកីធ វើឲ្យកលកអ បកេតិថារតវូកធ វើដកូចាប ោះ?        
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កត ើកលកអ បកនងឹកធ វើជាអ បកជរមញុេនំតិមាប ក់ក បងុចកំោមពកួកេជដរឬកទ? កត ើកលកអ បកនងឹមានជផន 
ោរណ៍ដចូកម ថចកដ ើមផជីយួដលប់ងប អនូរបសុរបស់កលកអ បកជដលកធ វើកចិ ចោរមនិរតវូ?   
             
              
កត ើយ៉ាជូសបបានតស មូតកិ បងុករឿងកនាោះឬកទ? កទាោះបជីាគាត់មានេនំតិកយបលវ់ចិារណញ្ញដណ កត ើ 
នងឹេរួនយិយដចូកម ថចកៅោន់បងប អនូរបសុរបស់កលកអ បក?      
             
              

 របូនិមានអាយកុរច ើនជាងកេក បងុចកំោបងប អនូរបស់គាត់ ដកូច បោះគាត់មានភារកចិ ចទទលួខ្សុរតវូចកំរោះ 
ប អនូោជដលកៅកក មង។ កត ើកលកអ បកធាល ប់បានទទលួខ្សុរតវូចកំរោះអ បកដនទ កោយអត ថកនាមត័ជត 
មាប ក់ឯងក ើយបកោថ យឲ្យអ បកកផសងកទៀតធាល ក់ចោុះជដរឬកទ? កត ើកពលកនាោះកលកអ បកមានអារម មណ៍ 
យ៉ាងដចូកម ថច?            
             
               

 កត ើកលកអ បកសំគាលក់ឃើញអពំយីោូយ៉ាងដចូកម ថចជដរ? យោូកម៏ានេនំតិក បងុកចំាត់យ៉ាជូសបកចាល 
ជដរ ប ៉ាជុន ថគាត់គាម នេនំតិក បងុោរសមាល ប់យ៉ាជូសបកទ។ គាត់បានរបាប់កៅបងប អនូរបសុឯកទៀតៗថា វ 
គាម នរបកយជនអ៍ វកី បងុោរសមាល ប់យ៉ាជូសបកនាោះកទ កត ើគាត់អាចករោកឈររបឆ្ងំតបតនងឹក ំងឹ 
របស់បងប អនូរបសុរបស់គាត់បានឬកទ? កត ើកលកអ បកមានេនំតិដចូកម ថចជដរ?    
               

 កត ើមានចរតិលកខណៈរបកភទោកដ ើមផីរបឆ្ងំតយទុ ននងឹនសិស័យបាបជដលបានបកញ្ចញតមរយៈោរ 
រចជណន ប្ នសី ក ើយកពលកនោះភាពរចជណន ប្ នសីបណថុ ោះេនំតិឲ្យមានោរសមាល ប់ផងកនាោះ?  
             
               

 ក បងុជវីតិរបស់ខ្ ញុ ំ កត ើកៅកពលោជដលភាពរចជណន ប្ នសីបានបងាាញកចញកៅក បងុសតអិារម មរណ៍ 
របស់ខ្ ញុ?ំ            
               



ការអត់ទោសរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ ទសរភីាររបស់ទ ើង  

 

 
22 

ករៅពទីកង វើរបកបកោយកសចក ថើីសលញ់ ោរជយួគារំទដលអ់ បកដនទ ោរសម លងឹកម ើលកឃើញពោីរ 
ចាប់អារម មណ៍របស់ពកួកេ កត ើមានអ វខី្ លោះជដលខ្ ញុេំរួករជ ើសករ ើសនងឹកធ វើ? ឧទា រណ៍ៈ កត ើខ្ ញុបំានចលូរមួ 
ក បងុោរសន ធនាបង េរឲ្យមានោរឈឺចាប់កោយករបើរបាស់រកយសម ថកី បងុកគាលបណំងបផំ លចិបផំាល ញជដរ 
ឬកទ? កត ើខ្ ញុជំាមនសុស ហាវក បងុកសចក ថពីតិកោយរបឌ្តឹករឿងក ុក់ជដរឬកទ? កត ើខ្ ញុបំានបកោថ យ 
ឲ្យកក ើតមានក ំងឹកក ើតមានកៅក បងុេនំតិរបស់ខ្ ញុជំដរកទ?  កត ើមានអ វខី្ លោះជដលខ្ ញុកំរជ ើសករ ើសកធ វើ?  
             
             
               

 

មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
ឱរពោះអមាច ស់កអ ើយ! ជាញកឹញាប់ទលូបង គបំានធាល ក់កៅក បងុអនាធ ក់ននេនំតិរចជណន ប្ នសីរបស់ខ្ លនួឯង។ 
ទលូបង គមំានចតិ ថរចជណនចកំរោះតនួាទ ី កសចក ថើីសលញ់ មតិ ថភាព នងិ ទនំាក់ទនំងរបស់អ បកដនទ។ ទលូបង គំ
មានចតិ ថរចជណនចកំរោះកទពកោសលយ សមត ទភាព ចោំប់អារម មណ៍ នងិ ជនំាញរបស់អ បកដនទ។ ទលូបង គ ំ
កពញចតិ ថចកំរោះខ្ លនួឯង ប ៉ាជុន ថទលូបង គបំានបកោថ យឲ្យេនំតិអាើសវូននផ លវូរបស់ពកួកេជាប់នងឹទលូបង គ។ំ ជវីតិ 
ទលូបង គមំនិខ្សុពបីងៗរបស់យ៉ាជូសបក ើយ។ ឱរពោះអមាច ស់ កយស វូកអ ើយ! សមូអត់កទាសឲ្យទលូបង គផំង 
ដផិតទលូបង គមំនិអាចកធ វើោរផាល ស់ប ថរូអ វបីានកោយខ្ លនួឯងបានក ើយ។ ទលូបង គជំតងជតរស់កៅក បងុជវីតិឯក 
រជយចកំរោះោរងារខ្ លនួឯង សមូរពោះវញិ្ញដណបរសិទុ នដកឹនាទំលូបង គ ំ ជយួឲ្យជវីតិទលូបង គមំានកសរភីាព នងិ 
អត់កទាសបាប ក ើយសមូរប់ទលូបង គទំកុជាកនូសងនួភាង របស់រពោះវរបតិនននរេ ទ នសេួផ៌ង។ ជាពកិសស 
សមូជយួជកជរបជវីតិកនូ           
               
ទលូបង គមសមូអររពោះេណុ ជដលរទង់បានកោោះទលូបង គឲំ្យមានកសរភីាពពកី ំសុពអីតតីោលក ើងវញិ។  
              
មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
អកំព ើរជដលបងៗរបស់យ៉ាជូសបបានរបរពតឹ ថេវឺមានផលរត ប់មកវញិជាមនិខ្លន។ កពលគាត់បាន គ លថ់ា 
វេជឺាអាវជវងរបស់យ៉ាជូសបជដលរតវូបានសត វ ហាវចាប់ជ កសុ ី គាត់មានោរក កសករងងទាងំទកឹ 
ជភ បក រូកោយកររោះោរបាត់បង់កនូរបសុសំណព វចតិ ថ។ កោយ រកសចក ថទីកុ ខក ក គាត់បានជ កអាវ 
របស់គាត់ក ើយបានោន់ទកុ ខសរមាប់មរណៈភាពរបស់យ៉ាជូសបអស់ជាករច ើននថ ង។ កទាោះបជីាកនូរបសុើសទីាងំ 
អស់របស់គាត់កលងកលមយ៉ាងោ ជតគាត់បានបដកិសធនម៍និទទលួយកោររជំលកទកុ ខពពីកួកេក ើយ 
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គាត់បានជតូទកឹជភ បក ក ើយបាននយិយថា ខ្ ញុនំងឹកៅឯផ បរូរបស់យ៉ាជូសបកដ ើមផីោន់ទកុ ខ។ (កលកបុផត ថ ិ
៣៧:៣៣-៣៥) 
 

កយើងអាចនងឹមានផលវបិាកជាករច ើនជដលកធ វើ ឱយកយើងមានស រូទាកំោយ រក ំសុពអីតតីោលកយើងបាន
របរពតឹ ថទាស់នងឹអ បកដនទកទៀត។ កយើងរតវូចាថំារពោះេកឺ ម ោះរតង់ ក ើយរទង់នងឹមនិចាកកចញពកីយើងនងិ
មនិជដលកបាោះបង់កយើងកចាលកទាោះសទតិក បងុអ ំងុរគាពបិាកបផំតុជបបោកក៏ោយ។ រពោះ សថននកសចក ឋី
ើសឡាញ់ននរពោះវរបតិរបស់កយើងកៅជតកអាបរកក បកយើង កទាោះបជីាកយើងបានរបរពតឹ ថនវូក ំសុធ ំ ឬ 
កយើងកពំងុសទតិកៅក បងុកពលកវលដល៏បំាកយ៉ាងោកក៏ោយ។ 
 

យ៉ាកបុេជឺាអ បកកបាករបាស់មាប ក់ គាត់ចករម ើនវយ័កៅក បងុរេ ួរមយួជដលមានោរឆកបាកគាប កៅវញិកៅមក។ 
គាត់បានកបាករបាស់បងរបសុ នងិ ឪពកុរបស់គាត់ កោយ រករឿងកនាោះគាត់បានចោំយកពលរត់កេចពោីរ 
តមសមាល ប់របស់បងរបសុរបស់គាត់។ លោុះករោយមក គាត់រតវូបានឪពកុមារបស់គាត់កបាកបន លគំាត់វញិម ថង 
កោយមនិបានករៀបោរជាមយួកនូើសជីដលគាត់ើសលញ់ ក ើយកពលកនោះគាត់រតវូបានកនូរបសុរបស់ខ្ លនួឯង 
កបាករបាស់កទៀត។ ោរកបាករបាស់ ភាពរចជណន ប្ នសី ក ំងឹ អកំព ើទាងំអស់កនាោះសទុ នសងឹជតជាអកំព ើ 
ោររកក់។ កទាោះបជីាសមាជកិភាេករច ើនកៅក បងុរកមុរេ ួរកនោះ ជាមនសុសជបបោកក៏ោយ ជតរពោះជាមាច ស់ 
មនិបានកបាោះបង់ពកួកេកចាលជដរ។ ក បងុោរតមោន ច់ករឿងរបស់យ៉ាជូសប កនាោះកយើងនងឹកឃើញអពំជីយ័ 
ជនំោះរបស់រពោះមាច ស់ជាមនិខ្លន។ 
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មេម ៀនទ ី២ 
 

មេម ៀនទ ី២ - ណផែក្ទ ី១ 
មេចក្តណីែន ាំាំៈ 
កៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ ៣៧ កយើងបានសកិារចួមកក ើយ អពំ ី អនំតួ ោរកបាករបាស់ជដលនាកំៅរក 
អកំព ើឃ្វត ថកម មកៅក បងុរកមុរេ ួររបស់យ៉ាកបុ។ ឪពកុមាប ក់រតវូបានចាកបាត់បងកនូរបសុជដលជាទើីសលញ់
ជាងកេកោយអាវរបឡាក់្ម គាត់កក ើតទកុ ខកររោះោររេប់រេងមនិបានលអ ក ើយកជឿថាយ៉ាជូសបរតវូបាន
សមាល ប់កោយសត វ ហាវពតិជមន។ បងប អនូរបសុៗបានកបាោះកចាលប អនូរបសុរបស់ខ្ លនួកោយោរវយឫក
របស់ពកួកេ ក ើយឥ វូបានរបឌ្តិករឿងមយួក ើងកដ ើមផីបទិបាងំអកំព ើអារកក់របស់ពកួកេ។ កទាោះបជីាពកួ
កេបានទកុឲ្យកលកយ៉ាជូសបកៅមានជវីតិរស់តមរយៈោរលក់ឱយពកួឈមួញ សនម៍ា៉ាឌានកក៏ោយ ជតឪពកុ
របស់កេបានដងឹរតមឹថាកនូរបស់គាត់បាន ល ប់បាត់កៅក ើយ។ 
 

ដកូច បោះ កត ើនងឹកក ើតក ើងដលយ់៉ាជូសប?  កយើងនងឹកសលោះទកុអពំកីលកយ៉ាកបុ នងិ កនូៗរបស់គាត់មយួអកន លើរ
សនិ កោយកយើងនងឹកល ើកយករពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៣៧:៣៦ នងិ កលកបុផត ថ ិ៣៩ បានរបាប់កយើងថាកៅ
ក បងុកពលតោំលគាប កនោះជដរ ថាខ្ណៈកពលជដលោរទាងំអស់ននភាពក កកៅកៅជត កក ើតក ើងកៅឯផ ធោះ
របស់កលកយ៉ាកបុកនាោះ  សនម៍ា៉ាឌានបានយកយ៉ាជូសបកៅដលើ់សកុកអសុបីក ើយបានលក់គាត់ឱយកៅ
កលកប៉ាទូផីា គាត់េជឺាមគន ថរីពោះកៅផាករ៉ាន នងិ ជារបធានរកមុននពកួឆ្ម ។ំ 
 

កិ្ចចកា ាំៈ  
ចរូអានបទេម ពរី កលកបុផត ថ ិ ៣៩:១-៦ ជដលមានខ្េម ពរីមយួបានរលំកឹដជដលករច ើនដងឹជាងកេននរពោះេម ពរី 
កលកបុផត ថ ិ៣៧:៣៦។ 
 

លាំហាត់ាំៈ 
 កត ើអ វជីដលកយើងបានសកិាដបំងូកេអពំយី៉ាជូសប កៅក បងុខ្២? 

1.              
2.              
3.              

 កត ើមានអ វកីធ វើឲ្យកលក ប៉ាទូផីាចាប់អារម មណ៍ចកំរោះយ៉ាជូសបកទ ើបកធ វើឲ្យគាត់មានោរទកុចតិ ថ កៅ
ក បងុខ្៣? 
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1.              
2.              

 កត ើយ៉ាជូសបមានោរទទលួខ្សុរតវូចកំរោះោរងាររបស់គាត់យ៉ាងដចូកម ថចកទ ើបបានកធ វើឲ្យ កលក 
ប៉ាទូផីាចាប់អារម មណ័នងឹគាត់ (កៅក បងុខ្៤)? 
1.              
2.              

  សនក៍អសុពី ធ នងិ រកមុរេ ួរបានទទលួរពោះពរកោយ រជតយ៉ាជូសប (កៅក បងុខ្៥)។ ចជំណកឯ 
កៅក បងុខ្ ២-៥ វញិ ចលូេសូបនាធ ត់ពកីរោយក បងុរពោះេម ពរីរបស់កលកអ បកជដលបានកល ើកក ើងអពំ ី
រពោះជាមាច ស់? តមរយៈបទេម ពរីទាងំកនោះ កត ើកយើងករៀនអ វខី្ ល អពំរីពោះពររបស់រពោះជាមាច ស់សរមាប់
មនសុសរបស់រទង់ ក ើយជាលទ នផលននរពោះពរសរមាប់អ បកដនទ?      
             
             
               

 កៅចងុខ្ ៥ បានរបាប់កយើងថា          
             
               

 កោយ រោររបទានពររេប់យ៉ាងរបស់រពោះជាមាច ស់ កត ើយ៉ាជូសបបានោលយកៅជាអ វកីៅក បងុផ ធោះរបស់ 
ប ៉ាទូផីា? កត ើប ៉ាទូផីាបានជតងតងំយ៉ាជូសបឲ្យកធ វើអ វខី្ លោះ?       
              

 កត ើរបោរមយួជដលប៉ាទូផីាបានហាមឃ្វត់ចកំរោះយ៉ាជូសបកនាោះេជឺាអ វ ី(កៅក បងុខ្ ៦)?   
              
 

មេម ៀនទ ី២ - ណផែក្ទ ី២ 
កា អនុវតតនផ៍្ទេ ល់ខ្លួនាំៈ 
មនសុសរបស់រពោះជាមាច ស់រស់កៅកោយោរពងឹកល ើរពោះពរជដលរទង់បានរបទានមក ក ើយសមូផីអ បកដនទកទៀត 
កន៏ងឹទទលួបានរពោះពរតមរយៈមនសុសរបស់រទង់ផងជដរ។ 
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 កត ើរពោះជាមាច ស់មានរពោះបន ធលូកៅោន់កលក អាប់រមយ៉ាងដចូកម ថចកៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ
១២:២-៣?            
             
              

 រពោះជាមាច ស់មានរពោះបន ធលូថា រទង់នងឹរបទានពរដលអ់ស់អ បកជដលបានឲ្យពរដលគ់ាត់ ក ើយ រេប់ 
មនសុសកៅកល ើជផនដនីងឹទទលួបានរពោះពរតមរយៈគាត់ជដរ។ ចរូពចិារោអពំោីរជាប់ទនំាក់ទនំង 
រពោះបន ធលូសនាកនោះកៅនងឹជវីតិរស់កៅៈ 

o កត ើនរោខ្ លោះជដលរស់កៅក បងុរង វង់ឥទ នពិលរបស់កលកអ បក ដចូជា អ បកជតិខ្លង មតិ ថរមួោរ 
ងារ មតិ ថភរ័កជាកដ ើម? ចរូសរកសរក ម្ ោះរបស់ពកួកេមាប ក់ៗឲ្យបានជាក់លក់   
           
             

o ចរូពចិារោអពំរីកបៀបជដលពកួកេបានទទលួរពោះពរតមរយៈកលកអ បក តយួ៉ាងដចូជា សតុ ទ ិ
ភាព ោរោរររ ភាពក ម ោះរតង់ កសចក ថពីតិ ចរតិលកខណៈលអ នងិ កសចក ថសីចុរតិនានា។ កត ើ 
រពោះជាមាច ស់បានប៉ាោះរល ់នងិ មានឥទ នពិលកល ើជវីតិរបស់ពកួកេតមរយៈកចិ ចោរទាងំអស់កនោះ 
យ៉ាងដចូកម ថច?           
           
             

 
កា ទមនេញចរចា ាំាំៈ 
សរមាប់អត ទរបកយជនរ៍បស់កលកអ បក នងិ អ បកដនទ វេជឺាករឿងសំខ្លន់ក បងុោរជដលបានកៅជតោន់ជាប់ 
ក បងុរពោះបន ធលូរបស់រពោះជាមាច ស់។ កៅកពលជដលកយើងោន់ជតបានសកិា កយើងនងឹោន់ជតបានដងឹអពំរីកបៀប 
ជដលរពោះជាមាច ស់រទង់ចង់របទានពរដលក់យើង នងិ អ បកដនទកទៀត។ ខ្េម ពរីជដលតរមវូឲ្យកយើងទកន ធញចងចា ំ
កៅកពលកនោះេរឺពោះេម ពរី ទនំកុដកម េើង ១:១-៣។ 

 កៅក បងុខ្ ១ កត ើមានអកំព ើទាងំបយី៉ាងជដលកយើងរតវូកជៀសវងមានអ វខី្ លោះ?  
1.              
2.              
3.              
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 កៅក បងុទនំកុដកម េើង ខ្ ២ កត ើបានរបាប់កយើងឲ្យរកីរយនងឹអ វខី្ លោះ?  
1.              
2.              

 កៅទបីផំតុកត ើនងឹករបៀបបានកៅនងឹអ វ ីកៅក បងុខ្ ៣?       
             
               

 ចរូករៀបរប់អពំកីដ ើមកឈើ? កត ើវដោុះកៅកជន លងោ? មានលកខណៈដចូកម ថចខ្ លោះ?    
             
             
               

 ក បងុនាមជាមនសុសជដលរពោះរបទានពរ កត ើនរោជដលរតវូបានរបទានពរកោយរពោះកោយ រកយើង? 
វធិមីយួកទៀតេសឺរួសំណួរថាៈ កត ើនរោេជឺាអ បកជដលបានក ងសំបកុរបស់ខ្ លនួ ក ើយបានរក
កឃើញរជកកោននងិសវុត ទភិាពកៅកល ើជមនរបស់កយើងខ្ ញុ?ំ      
             
               

ចរូសរកសរខ្េម ពរីទាងំកនោះកៅកល ើរកោសកត់ចោំរំបស់កលកអ បក ក ើយរកីរយជាមយួឱោសកដ ើមផឲី្យ
រពោះជាមាច ស់បងាាញផ លវូដលក់លកអ បក ក បងុោរជដលអ បកបានោលយជាកដ ើមកឈើដរ៏ងឹមាជំដលដោុះកៅជកផរផ លវូទកឹ
នងិមានភាពរស់រកវ ើកកោយមានសលកឹផ ថលម់ លប់សរមាប់អ បកមករជក អ បកជដលអស់កមាល ងំ នងិជាកដ ើមកឈើ
ជដលផ ឋលជ់មកជដលរបកបកោយសវុត ទភិាព សរមាប់អ បកកផសងកទៀតបានរកោរលងួកលមចតិ ថរបស់ពកួកេ។ 
ចរូចោំបំទពកិ ធនរ៍បស់អ បកកៅជផ បកខ្លងករោយននរកោសកត់ចោំរំបស់កលកអ បក។ ចរូអររពោះេណុ
ដលរ់ពោះអមាច ស់សរមាប់ឯកសទិ នជិដលកលកអ បករតវូបានករជ ើសករ ើសកធ វើជាទបីកញ្ចញពរដលអ់ បកដនទកទៀត។ 
 

មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
ឱ រពោះអមាច ស់កអ ើយ! រពោះអង គបានរបទានពរដលក់លកប៉ាទូផីា នងិ រកមុរេ ួររបស់គាត់តមរយៈជវីតិ
របស់យ៉ាជូសប។ រពោះអង គបានរបទានពរអស់អ បកជដលគាត់បានរេប់រេង នងិ អ វីៗ រេប់យ៉ាងកៅក បងុផ ធោះរបស់
គាត់។ យ៉ាជូសបបាននាវំត ថមានកពញកោយក ឋើីសឡាញ់របស់រពោះអង គកៅឲ្យជវីតិប ៉ាទូផីា។ សមូរទង់កប ើកជភ បក
ទលូបង គឲំ្យកម ើលកឃើញថារពោះអង គបានរបទានពរដលទ់លូបង គ ំក ើយជវីតិអស់អ បកជដលបានទទលួរពោះពរតម
រយៈទលូបង គជំតពកួកេមនិទាន់បានដងឹថារទង់េជឺានរោ។ សមូកអាយជវីតិរបស់ទលូបង គរំតវូរស់កៅជាមយួ 
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ជដលមានកគាលបណំងកនាោះ កធ វើឱយរពោះអង គបានរបទានពរដលជ់វីតិរបស់អ បកដនទកទៀតដចូជដលរពោះអង គបាន
របទានពរកោយក ម ោះរតង់ដលទ់លូបង គជំដរ។ សមូឲ្យអ បកជដលបានចលូមកក បងុេនំតិទលូបង គខំ្ណៈកពល
ទលូបង គកំពំងុអធ ិឌ នកនោះ សមូកអាយពកួកេបាន គ លរ់ពោះអង គ ក ើយបានទទលួរពោះពរពរីពោះអង គជដរ។  
             
             
             
               
មេម ៀនទ ី២ - ណផែក្ទ ី៣ 
មេចក្តណីែន ាំាំៈ 
រគាន់ជតកោយ រជតកយើងមាន ទនំាក់ទនំងជាមយួនងឹរពោះជាមាច ស់កោយ រជកំនឿរបស់កយើងកល ើអង គរពោះ
កយស វូមនិជមនមាននយ័ថាកយើងជារចួផតុពោីរអារកក់ទាងំឡាយកៅក បងុកលកយីក៍នោះកទ។ កលកអ បកអាច
រលំកឹក ើងវញិពោីរសកិាកល ើកមនុកៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ ៣ កៅក បងុកមករៀន “ជផនោររបស់រពោះជា
មាច ស់ ជករម ើសរបស់កយើង” វេជឺាសមរភមូមិយួយ៉ាង ហាវ រវងអោំចននពពកួវញិ្ញដណអារកក់ បនាធ ប់
ពរីពលងឹវញិ្ញដណរបស់កយើង។ របាមំយួខ្ដបំងូននរពោះេម ពរី កលកបុផត ថជិពំកូ ៣៩ បានរបាប់កយើងពដីណឹំងលអ
ននរពោះពររបស់រពោះមកកល ើជវីតិរបស់យ៉ាជូសប ក ើយឥ វូកនោះោរ កលផងននកសចក ឋជីកំនឿរបស់គាត់បាន
ចលូមកដល។់ ក ើយកៅជតមានសំណួរកចាទសរួដថាៈ កត ើរពោះពរមានសរមាប់ជតកចិ ចោរោជដលកមើលកៅ
ហាក់ដចូជារតមឹរតវូ ក ើយមានអារម មណ៍លអជមនកទ? កត ើរពោះជាមាច ស់របទានពរដល់អ បកមានជកំនឿយ៉ាងដចូ
កម ថចកៅកពលជដលពកួកេរស់កៅក បងុ ទ នភាពពបិាក? កត ើកៅកពលោជដលរពោះជាមាច ស់អាចករប ើោលៈ
កទសៈ នងិកធ វើឱយពកួកេទទលួរពោះពរពរីទង់? 
 

កិ្ចចកា ាំៈ ចរូអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៣៩:៦-២៣ 
 

លាំហាត់ាំៈ 
 កត ើមានោរករៀបរប់អពំយី៉ាជូសបយ៉ាងដចូកម ថចកៅក បងុខ្ ៦?      

               
 កត ើមានពរីកយអ វកីៅបនាធ ប់ពកីនាោះមក កៅក បងុខ្ ៧? កត ើមានកសចក ថលីផួងដចូកម ថចបានកក ើតក ើងព ី

សំោក់របពន នរបស់កលកប៉ាទូផីា?         
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ោរកត់សំគាលអ់ពំរីបពន នរបស់កលកប៉ាទូផីា េមឺានោរទាក់ទាញចតិ ថកៅកពលបានកឃើញរបូរងសងាា  
របស់យ៉ាជូសប។ 

 កៅក បងុខ្ ៨ យ៉ាជូសបបានរបជកក! ចរូសរកសរនវូោរកឆ លើយតបរបស់គាត់។ ចរូពចិារោកោយយក 
ចតិ ថទកុោក់នវូអ វជីដលគាត់នយិយៈ         
             
             
               
កត ើគាត់កឆ លើយតបចកំរោះនរោ?         
              

 កៅហាវ យរបស់យ៉ាជូសបបានទកុចតិ ថ កោយបានផ ធកុផាថ ក់រេ ួរទាងំមលូកល ើគាត់ដកូច បោះក ើយកលក 
ប៉ាទូផីាមនិមានោររពយួបារម ាអ វីៗ កៅក បងុផ ធោះរបស់គាត់កនាោះកទ។ យ៉ាជូសបេជឺាកៅហាវ យធទំពីរីក បងុ
រកយបញ្ញជ មនសុសរេប់គាប កៅក បងុផ ធោះបនាធ ប់ពកីលកប៉ាទូផីាជដលជាមាច ស់របស់គាត់។ កៅក បងុផ ធោះទាងំ
មលូ យ៉ាជូសបអាចមានសទិ នកិធ វើអ វីៗ ទាងំអស់បានកល ើកជលងជតភរយិរបស់កលកប៉ាទូផីាជតមាប ក់
ប ៉ាកុោត ោះ។ ក បងុខ្ណៈកនោះកម៏ានសំណួរមយួបានកចាទសរួកៅចងុខ្ ៩:     
             
               
យ៉ាជូសបេជឺាកកមាល ោះមានសខុ្ភាពលអមាប ក់។ គាត់ករ៏តវូបានស រូទានំងឹោរលផួងដចូបរុសដនទកទៀត
ជដរ។ ភរយិរបស់កលកប៉ាទូផីាបានដងឹពបីញ្ញា កៅនថ ងកនាោះបនាធ ប់នាងបានកៅឲ្យយ៉ាជូសបមកជបួ។ 
កត ើរពោះេម ពរីនយិយអពំកីលកយ៉ាជូសបយ៉ាងដចូកម ថចកៅក បងុខ្ ១០?     
              

 កត ើកៅក បងុឈតុឆ្កកនាោះបានរបាប់កយើងដចូកម ថចខ្ លោះអពំភីរយិរបស់កលកប៉ាទូផីា?   
             
               

 

កា ជកី្ក្កាយឲ្យកាន់ណតម្ៅ 
ចរូយកកពលកវលខ្ លោះៗកដ ើមផីសកង េតកម ើលជផ បកកផសងកទៀតននរពោះេម ពរី ជដលកោោះរ យរបធានបទដចូគាប
អពំភីាពទាក់ទាញកនោះ។ រពោះបាទ   មូ៉ានូ បានសរកសរករច ើនកៅក បងុរពោះេម ពរី សភុាសតិ សរមាប់កនូកៅ



ការអត់ទោសរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ ទសរភីាររបស់ទ ើង  

 

 
30 

ជនំាន់ករោយរបស់រពោះអង គ។ កៅក បងុរពោះេម ពរី សភុាសតិជពំកូ ៦ នងិជពំកូ ៧ រពោះបាទ   មូ៉ានូ រពមាន
ចកំរោះកនូកៅជនំាន់ករោយរបស់រពោះអង គជាករច ើនអពំបីញ្ញា ស្តសឋផីតិកនោះ។ កលកអ បកអាចនវូបទេម ពរីកនោះ 
ទាងំមលូបាន ប ៉ាជុន ថ សរមាប់ោរសកិារបស់កយើងសមូកល ើកយកជតអ វជីដលរពោះបាទ  មូ៉ានូបានបង េត់ធ ងន់ 
សរមាប់ឱយកយើងពចិារោរបាជាញ ជដលរទង់បានចលូរមួជចករជំលកជាមយួនងឹកនូរបសុរបស់រពោះអង គ កៅក បងុ
កគាលបណំងកដ ើមផីោរររខ្ លនួព ីទ នភាពកពលោ ជបួជាមយួនងឹស្តសថមីនិលអ ឬជាស្តសថកីពសា។ ចរូអាន
កោយរបងុរបយ័ត បកៅក បងុរពោះេម ពរី សភុាសតិ ៦:២០-៣៥ ក ើយចរូរកាទកុក បងុចតិ ថេនំតិកៅក បងុ ទ ន
ោរណ៍ជដលយ៉ាជូសបជបួរបទោះ។ 

 កត ើរពោះបាទ   មូ៉ានូបានបករងៀនដលក់នូកៅជនំាន់ករោយរបស់រពោះអង គអពំកីគាលបណំងឪពកុ
មាថយយ៉ាងដចូកម ថចខ្ លោះ (ខ្ ២៣)?         
            
             

 កៅក បងុខ្ ២៤ កត ើ រពោះបាទ   មូ៉ានូបានបករងៀនកនូកៅជនំាន់ករោយរបស់រពោះអង គឲ្យកចោះោរររ 
ខ្ លនួពនីរោ?            
            
              

 កៅក បងុខ្ ២៦ កត ើរពោះបាទ   មូ៉ានូបានករៀបរប់ដចូកម ថចខ្ លោះអពំសី្តសថកីផំតិប ថ ីនងិ ើសកីពសា?  
            
             

 កៅក បងុខ្ ២៩-៣៥ ចកំរោះបរុសោជដលបានរមួដកំណកជាមយួរបពន នអ បកដនទ កត ើនងឹរតវូទទលួ
ផលជបបោ?           
            
            
              

រពោះបាទ   មូ៉ានូ េមឺានរពោះបន ធលូយ៉ាងរតង់ៗជាមយួនងឹកនូកៅជនំាន់ករោយរបស់រពោះអង គ។ រកយសម ថនីន
កសចក ឋពីតិរបស់រទង់កជ៏ាោរបករងៀនមយួសរមាប់ពកួកយើងផងជដរ។ កយើងរតវូបានកល ើកទកឹចតិ ថឱយរកា
រកយសម ថទីាងំកនោះទកុកៅកល ើចតិ ថរបស់កយើងជាករៀងរ តូ សរមាប់ទកុជាោរបងាាញផ លវូដលក់យើង នងិជាោរ
នយិយមកោន់ពកួកយើង។ 
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មេម ៀនទ ី២ - ណផែក្ទ ី៤ 
លាំហាត់ាំៈ ចរូរត ប់កៅោន់ រពោះេម ពរីកលកបុផត ថ ិ៣៩:១១ វញិ។ 

 មាននថ ងមយួ កៅកពលជដលយ៉ាជូសបកពំងុបកំពញតនួាទរីបស់គាត់កត ើមានអ វបីានកក ើតក ើង?  
             
               
នាងបានអប់ករេឿងរកអបូកដ ើមផីឲ្យយ៉ាជូសបមករមួដកំណកជាមយួនាង។ គាត់បានរត់កេចខ្ លនួពោីរ 
កលងកលមរបស់នាង ប៉ាជុន ថគាត់បានបនសលទ់កុកៅ      (ខ្១២) ដកូចាប ោះ 
ក ើយនាងបានយកវកៅបកង េើតជា ច់ករឿងរបឌ្តឹមយួក ើង។  នាងបាននយិយក ុក់! កោយចតិ ឋ
កលម ភតោា  នងិ អោំចរបស់នាង បានបជង វរកៅជាោរកចាទរបោន់ ដផិតយ៉ាជូសបបាន បដកិសធន ៍
នងឹ ោរកលងកលមរបស់នាងរចួគាត់កប៏ានរត់កេចខ្ លនួកចញពនីាងកៅ។ បនាធ ប់មកនាងជបរជាបាន
បកង េើតជាករឿងរបឌ្តឹមយួកដ ើមផីទលំក់ក ំសុោក់ឲ្យយ៉ាជូសបកៅវញិ។ កត ើនាងបានោន ករឿងដចូ
កម ថចកៅក បងុខ្ ១៣-១៨?          
             
             
               
កៅកពលប៉ាទូផីាប ថរីបស់នាងបានរត ប់មកវញិ កត ើនាងបានរបាប់ថាដចូកម ថច?    
             
               
កត ើប ថរីបស់នាងបានកឆ លើយតបដចូកម ថច?          
កត ើកលកអ បកមានោរភាញ ក់កផ អើលជដរឬកទ (សភុាសតិ ៦:៣៤)?  

 កត ើប ៉ាទូផីាបានកធ វើដចូកម ថចចកំរោះយ៉ាជូសប (ខ្២០)?       
               

 

កា ឆលល ុះបញ្ច ាំរាំៈ 
កៅក បងុវេ គដបំងូននរពោះេម ពរី កលកបុផត ថជិពំកូ ៣៩ របាប់កយើងថាយ៉ាជូសបេជឺាបរុសវយ័កក មងមាប ក់ដេ៏រួឲ្យ
កគារពយ៉ាងោ គាត់េជឺាបរុសសងាា  ជាមនសុសជដលអាចពងឹរក់បាន អាចកជឿទកុចតិ ថបាន មានកសចក ឋពីតិ 
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នងិ េរួឱយទកុចតិ ថ ក ើយគាត់ជថមទាងំបានបដកិសធនម៍និរពមរមួដកំណកជាមយួភរយិមាច ស់របស់ខ្ លនួកៅ
តមោរលផួងកលងកលមរបស់នាងកទៀតផង។ យ៉ាជូសបរតវូបានចាត់ទកុដចូជាបទកលម ើសមាប ក់ រចួមករតវូ
បានកេចាប់ោក់េកុកោយ រជតគាត់េជឺាមនសុសមាប ក់ ជដលមានោរកជឿទកុចតិ ថកល ើរពោះជាមាច ស់ទាងំើសងុ 
ក ើយកយើងបានទទលួ គ លថ់ាយ៉ាជូសបេជឺាមនសុសមាប ក់ ជដលរតវូបានរពោះជាមាច ស់របទានពរយ៉ាងករច ើន។ 
ោររបរពតឹ ថរបស់គាត់រតវូបានឈរកល ើមលូោឌ នរេោឹះននោរក ុករបស់របពន នប ៉ាទូផីា។ កយើងបានដងឹថាប៉ាទូផីា 
"បានដតុកោយក ំងឹ។ "  ក ើយក បងុកពលឥ វូកនោះ យ៉ាជូសបរតវូបានបងាខ ងំខ្ លនួកៅក បងុទកីជន លងអ បកកទាស
របស់កសថចវេជឺាទកីជន លងមយួជដលតរមវូឲ្យគាត់កៅទកីនាោះ។ 
 

ក តអុ វបីានជាករឿងកនោះកក ើតក ើងមកកល ើយ៉ាជូសបកៅវញិ? ក តអុ វបីានជាមនសុសលអដចូជាគាត់រតវូជបួនងឹ
ករឿងអារកកប់ជបបកនោះ? កៅកពលមានករឿងអយតុ ថធិមដ៌កូច បោះ កត ើរពោះជាមាច ស់េង់កៅឯោ? កត ើរពោះជាមាច ស់
េង់កៅ ជាមយួគាត់ជតកពលជដលគាត់រស់កៅក បងុផ ធោះកៅហាវ យរបស់គាត់ជដលជាអ បកមាន  ក ើយលផី
លាញកនាោះកទឬអ វ?ី ក តអុ វបីានជារទង់បកោថ យឱយករឿងអារកក់ដកូច បោះកក ើតក ើងចកំរោះមនសុសលអកៅវញិ? 
កលកអ បករបជ លជាអាចនងឹេតិថាោរទាងំអស់កនោះេបឺោថ លមកពរីពោះជាមាច ស់ជាមនិខ្លន។ បនាធ ប់តកៅ
កនោះ ខ្ ញុមំានបញ្ញា ដសំ៏ខ្លន់ៗមយួចនំនួកដ ើមផីកល ើកយកមកពភិាកាជាមយួនងឹរទង់។ 
ចរូើសនមថាកលកអ បកេជឺាយ៉ាជូសបវញិ! កពលកនោះកលកអ បកកពំងុសទតិកៅក បងុរកតថ មយួយ៉ាងងងតឹមានកៅ
កោយោរអារកក់ននសង គម ជាមយួអ បកកទាសកផសងៗកទៀតរបស់កសថច។ កប ើតមេនំតិរបស់កលកអ បក កត ើនងឹ
មានសំណួរដចូកម ថចកដ ើមផីកចាទសរួ? កត ើកលកអ បកនងឹរតវូជើសកទលូអង វរកៅរពោះជាមាច ស់របស់អ បកយ៉ាង 
ដចូកម ថច? នាកពលកន លងមក បងៗបានកធ វើឲ្យវសនារបស់កលកអ បកមនិសវូជាយ៉ាប់ខ្លល ងំដលក់ម ល៉ាោះកនាោះកទ 
ប ៉ាជុន ថ ក បងុកពលកនោះ! 
 

កា ជកី្ក្កាយឲ្យកាន់ណតម្ៅាំៈ 
កយើងកពញចតិ ថចកំរោះោរពាបាលមនសុសទចុ ចរតិ។ កយើងបានោលយកៅមនសុសជាជរូចត់ចកំរោះអស់អ បកជដល
បានកធ វើបាបកយើង។ កៅក បងុរពោះេម ពរី ១ កពរតសុទ ី ២:២១-២៥ កយើងរតវូបានទទលួោររតស់កៅឱយកៅ
ជាោររតស់កៅមយួយ៉ាងខ្ ពស់ជាងមនុ។ ចរូពនិតិយកម ើលឲ្យបានជតិជាងមនុជថមកទៀតននវូបទេម ពរីទាងំកនោះ 
ជដលកលក កពរតសុ បានកធ វើកសចក ឋអីណំោះអោំងកៅរពោះកយស វូទកុជាេរំសូរមាប់កយើងកដ ើមផីអនវុត ថតម។ 

 កលក កពរតសុ បាននយិយថា កយើងរលគ់ាប រតវូបានរតស់កៅកដ ើមផីឲ្យកធ វើតមរពោះរេសី ធ។ រទង់  
        ក ើយបានទកុឲ្យកយើង     
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          កដ ើមផឲី្យកយើងអាច  
         កៅក បងុលអំានោនរបស់រទង់ (ខ្២១) 

 ខ្ណៈកនាោះ កលក កពរតសុ បានកល ើយកបទេម ពរី កអ យ ៥៣:៩ ផងជដរ។ រទង់មនិជដលកធ វើបាប 
អ វកី ោះ (ខ្២២) កត ើបទេម ពរីបានរបាប់កយើងដចូកម ថចខ្ លោះ កៅកពលជដលរទង់រងទកុ ខកវទនា?  
               

 កៅក បងុខ្ ២៣ បាននយិយបន ថកទៀតថា         
               
កត ើមាននយ័ដចូកម ថច? រពោះកយស វូបានកធ វើតមបណំងរពោះ ប ញទយ័របស់រពោះវរបតិ ដកូច បោះរទង់បាន 
ទកុរពោះ ប ញទយ័កល ើរពោះវរបតិទាងំើសងុថាអ វជីដលរទង់កធ វើេសឺទុ នជតជាអកំព ើសចុរតិ រតមឹរតវូ ក ើយ 
យតុ ថធិមទ៌ាងំអស់។ 

 រពោះកយស វូ សមរ័េទទលួយកអកំព ើបាបរបស់កយើងោក់ក បងុរពោះកល តិរទង់កៅកល ើកឈើឆ្េ ងកដ ើមផ ី
ឲ្យកយើង        កៅឯ       
ក ើយនងឹ       សរមាប់       
កលកអ បក ក ើយនងឹខ្ ញុរំតវូបានករបាសឲ្យជាកោយ រអ វជីដលរទង់បានកធ វើសរមាប់កយើង។ ទនំាក់ 
ទនំងជបកបាក់របស់អស់អ បកជដលបានកជឿកល ើរពោះកយស វូ កនាោះនងឹរតវូបានផសោះផារឲ្យបានជានានងឹ 
រពោះវរបតិក ើងវញិ។ កយើងករបៀបដចូជា         
ជដលគាម ន      ជាអ បកជថរពលងឹអ បករលគ់ាប វញិក ើយ (ខ្២៥)។  

មេម ៀនទ ី២ - ណផែក្ទ ី៥ 
លាំហាត់ាំៈ ចរូរត ប់កៅោន់រពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៣៩ ក ើងវញិម ថងកទៀតជដលកៅចងុជពំកូកនាោះ បានរក 
កឃើញថា យ៉ាជូសបជាប់កៅក បងុេកុ។ 

 កៅក បងុខ្ ២១  រជាថ មមី ថងកទៀត កយើងបានអានមានរកយ ៥ ជដលដចូគាប ននខ្ ២ កត ើរកយទាងំ 
កនាោះបាននយិយដចូកម ថច?          
               

 កៅខ្បន ថបនាធ ប់កទៀតបានរបាប់កយើងអពំរីពោះជាមាច ស់បានកធ វើោរអ ច រយកៅក បងុជវីតិយ៉ាជូសប កពល 
ជដលគាត់កពំងុជាប់កៅក បងុេកុ។         
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 កៅក បងុខ្ ២៣ ជាថ មមី ថងកទៀតកយើងបានដងឹថា តមរយៈកចិ ចោររបស់យ៉ាជូសប បានកធ វើឲ្យកមេកុមាន 
ោរទទលួ គ ល ់នងិ កោតសរកសើរ។ កត ើកមេកុរបេលោ់រទទលួខ្សុរតវូអ វដីលយ់៉ាជូសប?   
             
               

 កមេកុកនាោះមានោរធរូ លពោីរងារជាករច ើនកោយមានយ៉ាជូសបជយួរេប់រេង។ កៅក បងុខ្ ២៣ 
បានរបាប់អពំកីមេកុកនាោះថា          
               
គាត់បានដងឹថារពោះជាមាច ស់េង់កៅជាមយួយ៉ាជូសប ក ើយជយួឲ្យបានទទលួកជាេជយ័ក បងុរេប់កចិ ច 
ោរជដលគាត់បានកធ វើ។ 

 ចរូកត់សំគាលថ់ា អ វជីដលកមេកុបានផ ធកុផាថ ក់កល ើគាត់ក បងុកពលកនោះ (ខ្២៣) វើសកដៀងគាប កៅនងឹ
កពលជដលគាត់រស់កៅក បងុផ ធោះរបស់កលក ប៉ាទូផីា ជដរ (ខ្៣)។      
             
               

 អ បកទាងំពរីេ ឺកលក ប៉ាទូផីា (ខ្៥) នងិ កមេកុ (ខ្២២) បានរបេលោ់រងារទទលួខ្សុរតវូទាងំអស់ 
របស់គាត់ឲ្យកៅយ៉ាជូសប។          
             
             
  
 

 
កា ឆលល ុះបញ្ច ាំរាំៈ 
មានករឿងមយួេរួឲ្យឆ ងលថ់ា កត ើយ៉ាជូសបបានកធ វើអ វកីទ ើបបានជាមានោរទាក់ជភ បករបស់កមេកុដកូច បោះ។ ក បងុនាម
ជាអ បកកទាសមាប ក់កត ើបានកធ វើអ វជីដលមានតនម លកត់រ តូដលម់ានោរកត់សំគាលជ់បបកនោះ។ យ៉ាជូសប េជឺនរង
ករគាោះមាប ក់កោយោរក ុក នងិ រតវូបានទទលួោរពាបាលយ៉ាងអយតុ ថធិម ៌ ក ើយ រតវូបានចាប់ឃុំឃ្វងំ 
ទាងំក ំងឹកោយអតតីកៅហាវ យរបស់គាត់។ គាត់មនិដងឹថាកត ើគាត់នងឹរតវូរស់កៅក បងុកជន លងកនោះរ តូអស់
មយួជវីតិរបស់គាត់ឬយ៉ាងោកនាោះកទ ក ើយកយើងកម៏និកភ លចជដរថាគាត់េជឺាជនបរកទសជនបរកទសកៅ
ក បងុរបកទសដនទ។ វបផធម ៍នងិ ទកំនៀមទមាល ប់របស់ជនជាតកិអសុពី ធកនោះ េខឺ្សុគាបឆ្ងយោស់ពជីថរកា វូង
កចៀមរបស់ឪពកុគាត់ជដលជាកម មសទិ ន ិ កោយរស់កៅជាសមាជកិននកលុសម ពន័ នពកនចរមយួ។ របកទសកអសុពី ធ 
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រតវូបានកេចាត់ទកុថាជាសង គមករមតិខ្ ពស់ ទាងំោររកីចករម ើន នងិ ស េមនន៍នបញ្ដវន ថមយួ។ រពោះកៅ 
ផាករ៉ានជាអ បករេប់រេងរបកទសកអសុពី ធវខ្សុគាប ើស ោះពឪីពកុរបស់គាត់ជដលមានភាពសបទិ ប ល នងិ ក ថ ី
អនកុរគាោះ។ 
 

របសនិកប ើកលកអ បករតវូបានកេោក់ក បងុពន ននាគារកៅជាមយួនងឹយ៉ាជូសបជដរ កត ើកលកអ បកនងឹេតិថារតវូ
នយិយករៀបរប់របាប់អ បកដនទដចូកម ថចអពំបីទពកិ ធន ៍ជដលរពោះអមាច ស់បានេង់កៅជាមយួនងឹយ៉ាជូសប?  
             
             
             
               
 

កា អនុវតតនផ៍្ទេ ល់ខ្លួនាំៈ 
រត ប់កៅោន់រពោះេម ពរី ១ កពរតសុ ៣:៩ វញិ កយើងកឃើញថាយ៉ាជូសបេជឺាេរំលូអមយួសរមាប់កយើងយក 
តរមាប់តម។ កៅទបីផំតុេជឺាេជឺាមនសុសរបស់រពោះជាមាច ស់យ៉ាងពតិរបាដកជដលអាចទាក់ជភ បក នងិ ចតិ ថ 
របស់មនសុសឯកទៀតៗជាករច ើន ោរកត់សំគាលជ់ាពកិសសកនាោះេ ឺគាត់បានកធ វើឲ្យមានោរទាក់ជភ បក នងិ ចតិ ថ 
ពសំីោក់អ បកមានអោំចរេប់រេងកល ើគាត់។ កៅក បងុខ្ ៩ វហាក់ដចូជារកបៀបជដលយ៉ាជូសបបានពាយម 
រស់កៅក បងុជវីតិមយួករោយពនីថ ងជដលបងៗរបស់គាត់បានលក់គាត់ឲ្យកៅ សនដ៍នទរ តូដលប់ានកេយក 
គាត់មកដលរ់បកទសកអសុពី ធ។  ចរូសរកសរខ្កនោះក ើងវញិៈ       
             
             
             
               
យ៉ាជូសបសកង េតកឃើញថា ជវីតិរបស់គាត់េជឺាជវីតិមយួជដលបានកក ើតមកេកឺដ ើមផជីាោររបទានពរដលជ់វីតិ 
របស់អ បកដនទកទៀត។ ោររបរពតឹ ថរបស់អ បកដនទចកំរោះរបូគាត់ េមឺនិជមនពងឹជផ អកកល ើរកបៀបជដលគាត់រតវូ
របរពតឹ ថចកំរោះអ បកដនទកនាោះកទ។ គាត់បានកធ វើជាេរំជូវីតិរបស់គាត់ថា េជឺាមនសុសមាប ក់ជដលបានរបេលខ់្ លនួ
គាត់ផាធលក់ោយោរកជឿទកុចតិ ថទាងំើសងុកៅកល ើរពោះជាមាច ស់ថារទង់មានកសចក ថយីតុ ថធិម ៌ នងិ ោរវនិចិ ឆយ័ដ ៏
រតមឹរតវូ (១ កពរតសុទ ី២:២៣) ។ កត ើ បទេម ពរីទាងំកនោះ នងិ ករឿងរ៉ាវរបស់កលកយ៉ាជូសបកនោះបានប៉ាោះរល់
ចតិ ថរបស់កលកអ បកយ៉ាងដចូកម ថចខ្ លោះ?          
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កត ើជករម ើស រកយសម ថ ីេនំតិ សកម មភាព អាកបផករិយិរបស់កលកអ បកដចូកម ថច កដ ើមផកីធ វើឲ្យមានោរផាល ស់
ប ថរូដលជ់វីតិរបស់អ បកដនទកទៀតបាន?          
             
              
កត ើមានអ វខី្ លោះជដលជរមញុឲ្យកលកអ បកពចិារោកោយខ្ លនួឯងបានពោីររបទានពររបស់រពោះជាមាច ស់កៅក បងុ
កគាលបណំងកដ ើមផជីាោររបទានពរដលអ់ បកដនទ?        
             
               
 

មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
ឱរពោះអមាច ស់កអ ើយ! ទលូបង គចំង់ោល យកៅជាមនសុសមាប ក់ដចូជាកលកយ៉ាជូសបជដរ។ ទលូបង គចំង់កធ វើឱយមាន
ោរផាល ស់ជរបកៅក បងុជវីតិរបស់អ បកដនទបាន ទលូបង គចំង់រេប់យ៉ាងកៅក បងុជវីតិរបស់ទលូបង គ ំ ោល យជាទ ី
ើសលញ់របស់រពោះអង គ កដ ើមផឲី្យកសចក ឋសីបផុរសរបស់រទង់កធ វើឲ្យមានភាពទាក់ទាញដលអ់ បកដនទចកំរោះ
រពោះអង គ។ កៅកពលោជដលមានោរលបំាក សមូរទង់រកាោរររដលទ់លូបង គកំ ុឲំ្យមានធាល ក់ទកឹចតិ ឋ នងិ 
មានភាពជរូចត់ឲ្យក ោះ។ សមូឱយទលូបង គនំយិយលអៗ ពអីស់អ បកជដលមានអោំចកល ើទលូបង គ ំ ក ើយករប ើ
ទលូបង គជំាមកធាបាយកដ ើមផីនាយំកនវូកសចក ឋើីសឡាញ់របស់រពោះអង គកៅដលជ់វីតិរបស់ពកួកេផង។  
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មេម ៀនទ ី៣ 
 

មេម ៀនទ ី៣ - ណផែក្ទ ី១ 
មេចក្តណីែន ាំាំៈ 
កយើងបានបញ្ចប់កមករៀនទ ី ដលរ់តមឹ យ៉ាជូសបបានជាប់េកុយ៉ាងអយតុ ថធិម ៌ កររោះជតោរនយិយក ុករបស់
របពន នកលក ប៉ាទូផីា។ យ៉ាជូសបបានរស់កៅទកីនាោះរតវូបានទទលួោរើសលញ់រប់អាន ជាទទីកុចតិ ថ ក ើយ
រតវូបានកៅហាវ យរបេលោ់រងារអ វីៗ រេប់ជបបយ៉ាង ជដលជាកម មសទិ នរិបស់គាត់កៅឲ្យយ៉ាជូសបជាអ បកកម ើល
ោរខ្សុរតវូ។ គាត់របជកកចកំរោះោរលផួងម ថងក ើយម ថងកទៀត ក បងុោររបរពតឹ ថអកំព ើផតិកផត់ ហាយសមន់ជា
មយួភរយិមាច ស់របស់គាត់ ជតគាត់មនិរពមកធ វើតមក ើយបានរត់កេចកចញពោីរកលកកលមរបស់នាង។ 
នាងបានោន  ច់ករឿងកដ ើមផីនយិយក ុក់ប ថរីបស់នាង ក ើយ វ មរីបស់នាងកក៏ជឿតមោរក ុករេប់
យ៉ាងរបស់នាង។ កយងតមោរទមាល ក់ក ំសុកនាោះ បានកធ វើឲ្យយ៉ាជូសបរតវូជាប់ កៅក បងុពន ននាគារកោយមនិ
បានបញ្ញជ ក់ថាកពលោកទ ើបគាត់រតវូបានកោោះជលងឲ្យមានកសរភីាពក ើងវញិក ើយ។ 
 

កទាោះបជីាយ៉ាជូសប រតវូបានកេរបរពតឹ ថចកំរោះគាត់យ៉ាងអយតុ ថធិមជ៌បបកនោះកក៏ោយ តមោរសកិាបានកធ វើឲ្យ
កយើងដងឹថារពោះជាមាច ស់កៅជតក ម ោះរតង់ជាមយួនងឹគាត់ជានចិ ច។ ខ្ណៈកពលជដលគាត់ជាប់កៅក បងុេកុកនាោះ 
តមរយៈរពោះេម ពរីបានរបាប់កយើងឲ្យបានដងឹថារពោះអមាច ស់បានេង់កៅជាមយួនងឹគាត់។ រពោះជាមាច ស់កប៏ាន
បងាាញកសចក ឋសីបផុរសរបស់រទង់ចកំរោះយ៉ាជូសប កោយរទង់បានកធ វើឲ្យកមេកុមានោរកពញចតិ ថចកំរោះគាត់  
ក ើយបានជតងតងំឲ្យយ៉ាជូសបកធ វើអ បករតតួរតកល ើអ បកកទាសទាងំអស់កទៀតផង។ យ៉ាជូសបេជឺាមនសុសមាប ក់ 
ជដលជតងជតយកចតិ ថទកុោក់ ក ើយទទលួខ្សុរតវូចកំរោះកចិ ចោរអ វីៗ ជដលគាត់បានកធ វើ។ កមេកុ មាប ក់កនាោះ 
បានដងឹថារពោះអមាច ស់បានេង់កៅជាមយួយ៉ាជូសប ពកីររោះអ វីៗ រេប់យ៉ាងជដលយ៉ាជូសបបានកធ វើសទុ នជតទទលួ
បានលទ នផលកជាេជយ័ទាងំអស់។ 
 

កប៏ ៉ាជុន ថ កត ើមានអ វជីប លកចកំរោះោរងារទទលួខ្សុរតវូ នងិ ោរកធ វើឲ្យបានកជាេជយ័កល ើកចិ ចោរោមយួសរមាប់
អ បកកទាសកៅក បងុេកុមាប ក់កនាោះ? កប ើសនិជារពោះជាមាច ស់េង់ជាមយួនងឹ យ៉ាជូសបពតិជមន ចោុះកត ើក តអុ វបីានជា
រទង់មនិជយួឲ្យយ៉ាជូសបបានរចួកចញពទីកីនាោះកៅ? វេជឺាចម ងស់ នងិ ជាអត ថចរតិរបស់មនសុសមាប ក់ៗ កប ើសនិ
ជារតវូរបឈមមខុ្ជាមយួ ទ នភាពោមយួជដលើសកដៀងគាប កនោះ។ 
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កិ្ចចកា ាំៈ  
ដកំណើរករឿងកនោះនងឹរតវូបានបន ថកៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថជិពំកូ ៤០ នងិជពំកូ ៤១ តកៅកទៀត!  កោយ
 រជតកយើងកៅមានករឿងរ៉ាវសំខ្លន់ៗជាករច ើនកផសងកទៀត កទ ើបកយើងមនិអាចបន ថអានដកំណើរ ច់ករឿងកនោះ
ឲ្យលម អតិតកៅកទៀតបាន។ តមរយៈសំណួរកៅក បងុលហំាត់ទាងំកនោះនងឹជយួឲ្យកលកអ បកអាចឆ លងោត់ជពំកូ
ទាងំកនោះបានកោយងាយ។ កលកអ បករតវូបានកល ើកទកឹចតិ ថឲ្យកធ វើោរោរសកិា ោរអាន នងិ សរួសំណួរជា
បន ថបនាធ ប់កៅកទៀតកនោះ កដ ើមផីជាោរកត់រតក បងុកសៀវកៅកត់រតរបស់កលកអ បកសរមាប់ទកុជាោរសកិា
រយៈកពលជវងកៅកពលករោយៗកទៀត។ ចរូកយើងចាប់កផ ឋើមអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ថជិពំកូ ៤០ ដចូតកៅ! 
 

លាំហាត់ាំៈ 
កៅក បងុជពំកូកនោះនងឹនយិយអពំមីគន ថរីរបស់រពោះមហាកសរតពរីរបូជដលកពំងុជាប់កៅក បងុពន ននាគារ។ 

 កត ើមគន ថទីាងំកនោះមានតនួាទកីធ វើអ វថីាវ យរពោះរជា?        
             
               

 កត ើចងុករោយពកួកេកៅទកីជន លងោ?         
               
កត ើកៅហាវ យរបស់ពកួកេបានជតងតងំឲ្យពកួកេកធ វើោរសរមាប់នរោ?     
              

 កោយកយងតមខ្ ៥ កត ើមានករឿងអ វបីានកក ើតក ើង?       
             
               

 (ខ្៦-៨) កៅរពកឹនានថ ងបនាធ ប់កត ើយ៉ាជូសបបានសំគាលក់ឃើញយ៉ាងដចូកម ថច?    
               
កត ើគាត់បានសរួពកួកេដចូកម ថច?          
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កត ើពកួកេបានកឆ លើយយ៉ាងដចូកម ថច?         
              

 យ៉ាជូសបបានកជឿថាោរោត់រ យយលស់ប ថេិសឺ ទតិកៅកល ើរពោះជាមាច ស់។ កត ើគាត់បានរបាប់ពកួកេ 
យ៉ាងដចូកម ថច?            
               

 កៅក បងុខ្ ៩-១១ កត ើអ បកថាវយជពងដលរ់ពោះរជាបានយលស់ប ថដិចូកម ថច?     
             
              
កត ើយ៉ាជូសបបានោត់រ យោរយលស់ប ថរិបស់គាត់យ៉ាងដចូកម ថច កៅក បងុខ្ ១២-១៤?   
             
               

 កត ើយ៉ាជូសបបានសមូឲ្យអ បកថាវយជពងរពោះរជាឲ្យកធ វើអ វសីរមាប់គាត់កៅក បងុខ្ ១៤?   
               
១.        នងិ        
២.        នងិ        
កត ើយ៉ាជូសបបានរបាប់គាត់យ៉ាងដចូកម ថចកទៀតកៅក បងុខ្ ១៥?      
             
               

 កៅក បងុខ្ ១៦-១៧ កត ើអ បកថាវយនបំ ុង័ដលរ់ពោះរជាបានយលស់ប ថដិចូកម ថច?    
             
               
កត ើយ៉ាជូសបបានោត់រ យោរយលស់ប ថរិបស់គាត់យ៉ាងដចូកម ថច កៅក បងុខ្ ១៨-១៩?   
             
               
កត ើមានឱោសយ៉ាងោកៅក បងុខ្ ២០?        
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កត ើមានអ វបីានកក ើតក ើងចកំរោះអ បកថាវយជពងដលរ់ពោះរជាកៅក បងុខ្ ២១?     
               
ចោុះចជំណកឯអ បកថាវយនបំ ុង័ដលរ់ពោះរជាវញិយ៉ាងកម ៉ាចជដរ?      
              

 អ វីៗ រេប់យ៉ាងបានកក ើតក ើងដចូយ៉ាជូសបបាននយិយក បងុោរោត់រ យយលស់ប ថរិបស់ពកួកេរបាប់
ទាងំអស់។ កត ើមានបញ្ញា អ វកីៅក បងុខ្ ២៣?        
             
               

មេម ៀនទ ី៣ - ណផែក្ទ ី២ 
មេចក្តណីែន ាំាំៈ 
ដចូបាននយិយម ថងរចួមកក ើយថា យ៉ាជូសបរតវូបានកេរបរពតឹ ថចកំរោះគាត់យ៉ាងអយតុ ថធមជ៌ាបផំតុ! អ បក
ថាវយជពងដលរ់ពោះរជា មានោររកំភ ើបចតិ ថយ៉ាងខ្លល ងំរ តូជបកកញើសកពញខ្ លនួ ក បងុរយៈកពលបនីថ ងចងុករោយ 
កនាោះ រ តូកធ វើឲ្យគាត់កភ លចអស់រលងីនវូអ វីៗ  យ៉ាជូសបបានសំណូមពរដលគ់ាត់កៅកពលជដលគាត់បានកៅ
ចកំរោះរពោះកៅផាករ៉ាន។ សមូផជីតករឿងដសំ៏ខ្លន់បផំតុ េរឺកយថា “សមូអរេណុ” កគ៏ាត់បានកភ លចបាត់ជដរ។ 
ជាងកនោះកៅកទៀតកនាោះ េគឺាត់បានកភ លចអស់ពអី បកជដលបានក ំន ថចតិ ថដលគ់ាត់ក បងុរគាជដលគាត់កពំងុមានចតិ ថ
ក កសករងង នងិ ភាពអស់សងឃឹមក បងុជវីតិ។ 
 

កិ្ចចកា ាំៈ ចរូអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៤១:១-៤០ 
 

លាំហាត់ាំៈ 
េរឺពោះជាមាច ស់កទៀតក ើយជដលបានកធ វើោរទាក់ទងមកមនសុសរបស់រទង់តមរយៈក ថសីបុនិ ថ! កយើងបានកឃើញ
ថា កនោះេជឺាកល ើកដបំងូ កៅកពលជដលយ៉ាជូសបមានសបុនិ ថពរី រចួក ើយគាត់បានដោំលរបាប់អពំកី ថសីបុនិ ថ
ទាងំពរីដលរ់កមុរេ ួររបស់គាត់កៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថជិពំកូ ៣៧។ លោុះមកមកដក់ជពំកូ ៤០ េអឺ បក
ថាវយនបំ ុង័ នងិ អ បកថាវយជពងដលរ់ពោះរជាកប៏ានសបុនិ ថករៀងៗខ្ លនួ ក ើយអស់រយៈពរីឆ្ប កំរោយមកកទៀត ក ថី
សបុនិ ថកក៏ចោះជតមានជាបន ថបនាធ ប់។ ោរសបុនិ ថ េវឺរតវូបានកក ើតមានក ើងអត ទនយ័យ៉ាងសំខ្លន់សរមាប់មនសុស
ោជដលរស់កៅកពលកវលកនោះ កៅក បងុជផ បកមយួននពភិពកលកកនោះ។ របសនិកប ើមានក ថសីបុនិ ថោមយួរតវូ
បានោត់រ យយ៉ាងរតមឹរតវូ ក ើយមានចតិ ថកជឿពតិរបាកដ កនាោះវនងឹរតវូបានកប ើកសជម ថងឲ្យកឃើញោរ
ពតិកៅក បងុកពលអនាេតដលអ់ បកសបុនិ ថកនាោះជាមនិខ្លន។ ខ្ណៈ កពលជដលកយើងកពំងុបន ថសកិាជាមយួនងឹ 
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បទេម ពរីទាងំកនោះ សមូរកាទកុក បងុចតិ ថថាភាេករច ើនននវបផធមភ៍ាេខ្លងកក ើតបានភាជ ប់អាោសធាត ុ នងិ 
ផលដោំកំៅនងឹោរកធ វើអន ថរេមនព៍រីពោះជាមាច ស់។ មានកសចក ថពីនយលម់យួអពំកីរគាោះទរុ ាកិសកនោះថា វមនិ
ជដលបោថ លមកពធីម មជាតកិនាោះកទ ប ៉ាជុន ថវេជឺាអ វជីដលជតងជតបោថ លមកពរីពោះជាមាច ស់មានជផនោរណ៍ 
អ វមីា៉ាងសរមាប់របជារស្តសថរបស់រទង់។ 

 កៅក បងុខ្ ១-៤ កត ើនរោបានយលស់ប ថកិៅកពលកនោះ?       
               
កត ើរទង់បានយលស់ប ថកិឃើញដចូកម ថច?         
             
             
              

 កៅកពលរពោះកៅផាករ៉ានផ ធុលំក់ម ថងកទៀត រទង់កប៏ានសបុនិ ថម ថងកទៀតជដរ កត ើម ថងកនោះរទង់បានសបុនិ ថ 
កឃើញដចូកម ថច?           
             
               

 កត ើរពោះកៅ ផាករ៉ាន បានកធ វើដចូកម ថចកៅក បងុខ្ ៨?       
               
តមរយៈោររ វរជាវ នងិ ោរោត់រ យសបុនិ ថរបស់រទង់កត ើទទលួបានលទ នផលជបបោ?  
             
              

 

មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
ទបីផំតុ! ចរូរលំងឹក ើងវញិអពំអី បកថាវយជពងដលក់សថច ថាកត ើមានអ វបីានកក ើតក ើងចកំរោះគាត់ កៅខ្ណៈមនុ
កពលជដលគាត់បានកចញពេីកុបន ថចិកនាោះ។ េគឺាត់បានដោំក់របាប់កសឋចផាករ៉ានអពំយីវុជន សន ៍ក ករព ើរ
មាប ក់ជដលបានជាប់កៅក បងុពន ននាគារជាមយួគាត់ក ើយេជឺាអ បកបករម ើផាធ លរ់បស់កមេកុកទៀតផង។ កៅកពល
កនាោះ រពោះកៅផាករ៉ានកប៏ានកោោះកៅឲ្យយ៉ាជូសបចលូមកជបួ។ កពលកនោះយ៉ាជូសបរតវូបានកេនាកំចញពអីណឋូ ង 
ដក៏ខ្ វក់ ក ើយរបជ លជាគាត់រតវូងតូទកឹជរមោះោយយ៉ាង អ តក ើយកមើលក៎ៅ!  ជដលនងឹរតវូបានផ ឋល់
ឱោសឲ្យផាល ស់ប ថរូសកម លៀកបរំក់ថ ម ីកររោះរតវូកៅឈរកៅចកំរោះរពោះភរ័ករពោះមហាកសរត។ 
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លាំហាត់ាំៈ 
 កត ើរពោះកៅផាករ៉ានចង់បានអ វពីយី៉ាជូសប?         

               
 កត ើយ៉ាជូសបបានទលូថាវយវញិយ៉ាងដចូកម ថច?        

               
 កៅក បងុខ្ ១៧-២៤ រពោះកៅផាករ៉ានបានរ៉ាយរ៉ាបអពំសីបុនិ ថរបស់រទង់របាប់ដលយ់៉ាជូសប។ កត ើករឿងអ វី

ជដលបាននយិយចងុករោយកេបង អស់កៅក បងុខ្ ២៤?       
               

 កៅក បងុខ្ ២៥ យ៉ាជូសបបាននយិយនវូកចិ ចោរពរីយ៉ាងមនុនងឹគាត់ោត់រ យសបុនិ ថរបស់រពោះកៅ 
ផាករ៉ានៈ 
១.              
២.              

 កៅក បងុខ្ ២៦-២៧ កត ើយ៉ាជូសបានោត់រ យសបុនិ ថរបស់រពោះកៅផាករ៉ានយ៉ាងដចូកម ថច? កត ើរពោះ 
ជាមាច ស់នងឹមានជផនោរណ៍ជបបោ?         
             
             
              

 បនាធ ប់ពកីនាោះមក យ៉ាជូសបបានទលូថាវយរពោះកៅផាករ៉ានកោយរកយសម ថរីបស់គាត់ផាធល។់ កត ើគាត់ 
នយិយថារពោះជាមាច ស់នងឹកប ើកសជម ថងអពំអី វដីលរ់ពោះកៅផាករ៉ាន?     
             
             
              

 
មេម ៀនទ ី៣ - ណផែក្ទ ី៣ 
មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
រពោះជាមាច ស់នងឹផ គត់ផ គង់យ៉ាងសំបរូសបាយក បងុរវង ៧ ឆ្ប មំកកល ើទកឹដនីនរបកទសកអសុពី ធទាងំមលូ ក ើយ 
កៅក បងុរវង ៧ ឆ្ប បំនាធ ប់មកកទៀតនងឹកក ើតមានករគាោះទរុ ាកិស អណំត់អត់យ៉ាងធ ងន់ធ ងរ។ តមរយៈ ខ្ ៣២ បាន
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របាប់កយើងឲ្យដងឹថា រពោះជាមាច ស់បានរបទានសបុនិ ថដចូគាប ដលរ់ពោះកៅផាករ៉ាន ជតក បងុមានទរមង់ពរីកផសងពគីាប
កោយកររោះថា ទ១ី) រពោះជាមាច ស់ “បានសករមចរពោះប ប ញទយ័យ៉ាងម ុងឺមា៉ាត់”  កដ ើមផីបន ថជផនោរណ៍របស់
រទង់ ក ើយទ២ី) រពោះអង គនងឹអនវុត ថនត៍មជផនោររបស់រទង់ក បងុកពលឆ្ប់ៗខ្លងមខុ្កនោះ។ 
 

លាំហាត់ាំៈ 
កៅក បងុខ្ជាបន ថបនាធ ប់កៅកទៀតកនោះ េយឺ៉ាជូសបបានផ ថលន់វូោរជណនាខំ្ លោះដលរ់ពោះកៅផាករ៉ានកោយផាធល។់ 

 យ៉ាជូសបបានបងាាញជផនោរណ៍ថាវយរពោះកៅផាករ៉ាន (ខ្៣៣-៣៦) 
1. កត ើរពោះកៅផាករ៉ានមានចរតិលកខណៈដចូកម ថច កៅកពលជដលរទង់បានទតកឃើញ បរុសមាប ក់ 

ជដលមានោរទទលួខ្សុរតវូដកូច បោះ?         
            
              

2. កត ើនរោកផសងកទៀតជដលរពោះកៅផាករ៉ានបានជតងតងំ ក ើយឲ្យអ បកកនាោះទទលួខ្សុរតវូអ វខី្ លោះ 
(ខ្៣៤-៣៦)?           
             

 កត ើរពោះកៅផាករ៉ាន នងិ មគន ថឯីកទៀតៗបានកឆ លើយចកំរោះជផនោរណ៍របស់យ៉ាជូសបយ៉ាងដចូកម ថច?  
             
               
កត ើពកួកេមានោររពយួបារម ាអពំកីរឿងអ វកីៅក បងុខ្ ៣៨?       
              

 កៅក បងុខ្ ៣៩ កត ើរពោះកៅផាករ៉ានបានសករមចរពោះ ប ញទយ័យ៉ាងដចូកម ថច?    
              
កត ើេណុភាពននចរតិលកខណៈរបស់យ៉ាជូសបជបបោជដលរពោះកៅផាករ៉ានបានទទលួ គ ល?់  
             
               
កត ើយ៉ាជូសបរតវូទទលួខ្សុរតវូកធ វើអ វខី្ លោះ?         
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កត ើនរោរតវូរយោរណ៍ដលគ់ាត់?         
              
កត ើគាត់រតវូរយោរណ៍ដលន់រោ?         
               
 

កា ឆលល ុះបញ្ច ាំរាំៈ 
កលកយ៉ាជូសបជាជនបរកទសវយ័កក មងមាប ក់ជដលរតវូបានកេលក់នាយំកកៅោន់របកទសកអសុពី ធ កដ ើមផឲី្យកធ វើ
ជាទាសករ ប៉ាជុន ថ ឥ វូកនោះគាត់បានោលយកៅជាអ បកោន់អោំចធទំពីរីកៅក បងុោរទាងំអស់ននរបកទសកអសុពី ធ
បនាធ ប់ពរីពោះកៅផាករ៉ាន។ មនសុសរេប់គាប រតវូ ថ ប់តមបញ្ញជ របស់គាត់ នងិរតវូរយោរណ៍ជនូគាត់កដ ើមផី
ជយួសកគងាគ ោះដលរ់ពោះកៅផាករ៉ានផាធល។់ ដកូច បោះ កត ើកលកអ បកេតិដចូកម ថចជដរ? កត ើបានឆ លងោត់ជាករច ើនឆ្ប ំ
កទ ើបគាត់អាចមានតនម ល ក បងុោរជដលឲ្យរពោះកៅផាករ៉ានករបាសរបទានដលគ់ាត់ឲ្យមានមខុ្ដជំណងជបបកនោះ
ឬ?  ឬរបជ លជារពោះពរដព៏តិរបាដកជដលមានតនម លយ៉ាងសក ថសិមពរីងទកុ ខកវទនារបស់គាត់ជមនកទ?  
             
             
             
               
កនោះរបជ លជា មនិជមនជាោរលបំាកសរមាប់កលកអ បកក បងុោរកណំត់អត ថសញ្ញដណចកំរោះយ៉ាជូសបកនាោះ 
កទ។ កលកអ បករបជ លជាមនសុសជដលរតវូបានកេកម ើលរលំងោរដកម លើងដជំណងក បងុោរងារ ឬ កលកអ បក
របជ លជាេតិថាខ្ លនួឯងេសឺមនងឹក ើងសក ថខិ្ ពស់ជាងមនុជតរតវូបានកេកម ើលមនិកឃើញ ឬ របជ លជា
កលកអ បកេតិថា ខ្ លនួឯងផាធលជ់ាមនសុសមាប ក់ជដលមានបេុ គកិលកខណៈ នងិ បទពកិ ធនរ៍េប់រគាន់កដ ើមផី
ទទលួោរដកម លើងមខុ្ដជំណងក បងុោរងារ ប ៉ាជុន ថ ជបរជារតវូផ ថលឱ់យកៅមនសុសមាប ក់កផសងកទៀតជដលកមើលកៅ
មនិមានបទពកិ ធ នងិ ជនំាញដចូកលកអ បក ឬ របជ លជាកលកអ បករតវូបានកេកធ វើបាប ដចូជាយ៉ាជូសប
រតវូបានបងៗកធ វើបានគាត់ជដរ ឬ របជ លជាកលកអ បករតវូបានរកមុរេ ួរកម ើលរលំង កោយរគាន់ជតចាត់
ទកុថាជាសបុនិ ថមយួប ៉ាកុោត ោះ ឬករ៏បជ លជាកលកអ បកមនិរតវូបានកេចាត់ទកុថាជាមនសុសមាប ក់ជដលសក ឋិ
សមជាសមាជកិកៅក បងុរកមុរេ ួរ ក ើយរតវូបានកេបកណថញកចញពផី ធោះសជមផង នងិ  ច់ញាត ិ ឬក ៏
របជ លជាោលៈកទសៈរបស់កលកអ បកពតិរបាកដយ៉ាងខ្លល ងំដកូច បោះកទប ៉ាជុន ថ ជបរជារតវូបានកេមនិសវូចាប់
អារម មណ៍ទាលជ់តក ោះ ឬ របជ លជាកលកអ បកបានទទលួចោំត់ថាប ក់ទាបកៅកល ើេករមាង ឬកចិ ចោរោ
មយួកផសងកទៀត ឬរបជ លជាកលកអ បកមនិមានអារម មណ៍ថាមនិទទលួបានោរអបអរ ទរ កៅកពលជដល
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មនសោិរបស់កលកអ បកបានផ ឋលោ់រយកចតិ ថទកុោក់ចកំរោះនរោមាប ក់ជដលរតវូោរជនំយួ ឬ របជ លជា
មតិ ថភក ថ ិ ឬ អ បក គ លគ់ាប មនិបានចាថំាអ បកកៅនរោមាប ក់ជដលអាចកធ វើឱយជវីតិរបស់អ បកោន់ជតងាយើសលួ
ជាងមនុកនាោះកទ។ 
 

បនាធ ប់ពោីរសកិាកល ើជផ បកមយួននដកំណើរជវីតិរបស់យ៉ាជូសប នងិ ោរសកង េតកៅកល ើោរកឆ លើយតបចកំរោះ
 ទ នភាពក បងុជវីតិរបស់គាត់កយើងពតិជាមនិអាចជយួអ វដីលគ់ាត់បានកនាោះកទ ប ៉ាជុន ថ វេជឺាោរឆ លោុះបញ្ញច ំងកៅ
នងឹោរកឆ លើយតបរបស់កយើងផាធល់ចកំរោះ ទ នភាពទាងំកនាោះ។ ក បងុឋានៈជាអ បកបករម ើដលក់ៅហាវ យទាងំពរីេ ឺ
កលកប៉ាទូផីារ នងិកមេកុ វេជឺារបាយោរណ៍មយួឲ្យកយើងបានដងឹថារពោះអមាច ស់បានេង់កៅជាមយួយ៉ាជូសប
យ៉ាងពតិរបាកដ។ រពោះពរននរពោះអមាច ស់សរមាប់ជវីតិយ៉ាជូសប េបឺានកធ វើឲ្យគាត់ទទលួកជាេជយ័ក បងុរេប់កចិ ច
ោរជដលគាត់បានកធ វើទាងំអស់។ តមរយៈបទពកិ ធនន៍នជវីតិរបស់យ៉ាជូសបជដលរពោះជាមាច ស់បានករៀបចឱំយ
គាត់សរមាប់មខុ្តជំណង នងិតនួាទជីដលរពោះកៅផាករ៉ានបានរបទានឱយគាត់  ជាដបំងូគាត់រតវូបានោក់ឲ្យ
គាត់កចោះកម ើលោរខ្សុរតវូកៅក បងុរកមុរេ ួររបស់កលកប៉ាទូផីា ក ើយបនាធ ប់មកកទៀត េកឺមេកុបានផ ថល់
សទិ នអិោំចឲ្យគាត់រេប់រេងកល ើរេប់កចិ ចោរអ វីៗ កៅក បងុពន ននាគារទាងំអស់។ ក ើយកពលឥ វូកនោះក ត 
យ៉ាជូសប រតវូបានជតងតងំឲ្យកធ វើជាអ បកទទលួខ្សុរតវូកល ើោររស់រនរបស់របជាជនទទូាងំរបកទសកអសុពី ធ
ទាងំមលូ។ ោររអ  រូទា ំ នងិោរត អញូជត អរេជឺាជផ បកមយួដង៏ាយើសលួជាទបីផំតុ! ោរទទលួ គ លរ់ពោះ សឋនន
រពោះពរកៅកល ើរេប់កចិ ចោរទាងំអស់ជដលកយើងបានកធ វើេកឺទ ើបជាបញ្ញា របឈមយ៉ាងសំខ្លន់ជាង។ កនោះេជឺា
រតស់កៅកយើងឲ្យបានក ើងោន់ជតខ្ ពស់ជាមនុជថមមយួករមតិកទៀត កយើងអាចរតវូបានកៅោរកនោះថា 
“ចរូករោកក ើងឲ្យខ្ ពស់ជាងមនុ!” ទាងំកនោះអាចមានេនំងិដចូគាបជាករច ើនកទៀតជដរ។  កយើងរតវូបានកៅឱយ
ក ើងខ្ ពស់កល ើសពោីលៈកទសៈរបស់កយើង កដ ើមផឲី្យកយើងបានកម ើលកឃើញ ក ើយមានចតិ ថ កជឿជាក់ថារពោះជា
មាច ស់េង់កៅជាមយួកយើង ទាងំផ ថលឱ់យពកួកយើងទទលួបាននវូភាពកជាេជយ័កល ើរេប់កចិ ចោរជដលកយើងបាន
កធ វើទាងំអស់។ 
 

កា អនុវតតនផ៍្ទេ ល់ខ្លួនាំៈ 
ចរូចោំយកពលកវលខ្ លោះកដ ើមផីកធ វើោរឆ លោុះបញ្ញច ំងអពំោីលៈកទសៈ នងិ  ទ នភាពមយួចនំនួកៅក បងុជវីតិរបស់ 
កយើង។ ចរូរលំងឹក ើងវញិអពំកីពលកវលខ្ លោះជដលកយើងរតវូបានកេកម ើលរលំង ឬ មនិរតវូបានកេកពញចតិ ថ 
នងិ គាម នចាប់អារម មណ៍ចកំរោះកយើង។ ោលៈកទសៈ នងិ  ទ នភាពោខ្ លោះជដលកលកអ បកបាននកឹកឃើញ?  
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កត ើកលកអ បកមានោររពំកឹទកុយ៉ាងដចូកម ថច?         
             
               
កត ើោរពតិមានអ វខី្ លោះបានកក ើតក ើង?          
             
               
កត ើកលកអ បកបានកឆ លើយតចកំរោះោលៈកទសៈ នងិ  ទ នភាពទាងំកនាោះវញិយ៉ាងដចូកម ថច?    
             
               
កត ើកលកអ បកបានករជ ើសករ ើសកធ វើឲ្យបានសករមចកោយខ្សុជប លកពមីនុយ៉ាងោខ្ លោះ? ក តអុ វ?ី   
             
               
ក បងុខ្ណៈកពលជដលកលកអ បកកធ វើោរឆ លោុះបញ្ញច ំងអពំោីលៈកទសៈ នងិ  ទ នភាពទាងំអស់កនាោះោលអតតី 
ោលរបស់កលកអ បក កយើងកលកអ បកអាចរកកឃើញោរកពញចតិ ថចកំរោះវត ថមានននជវីតិរបស់ខ្ លនួឯងដចូកម ថច 
ខ្ លោះ?              
             
              
 
ក បងុខ្ណៈកពលជដលកលកអ បកកធ វើោរឆ លោុះបញ្ញច ំង កត ើកលកអ បករកកឃើញថារពោះជាមាច ស់េង់កៅកជន លងោ 
ក បងុវត ថមានននោលៈកទសៈ នងិ  ទ នភាពជវីតិរបស់កលកអ បក?       
             
             
               
 

មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
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ឱ រពោះអមាច ស់កអ ើយ! ទលូបង គសំមូ រភាពថាមានកពលខ្ លោះទលូបង គបំានោក់តនម លខ្ ពស់កពកកៅកល ើ មខុ្ជនំាញ
កទពកោសលយ នងិ សមត ទភាពផាធលខ់្ លនួរបស់ទលូបង គ។ំ ជាញកឹញាប់ទលូបង គកំជឿថា ទលូបង គសំក ថសិមនងឹ
ទទលួបានមខុ្តជំណង សទិ នអិោំច នងិអ វីៗ ទាងំអស់ក បងុកពលឥ វូកនោះ។ យ៉ាជូសបេជឺាឧទា រណ៍មយួអពំ ី
ោរបនាធបខ្ លនួគាត់បានបករម ើោរងារក បងុនាមជាអ បកបករម ើមាប ក់ដក៏ ម ោះរតង់ចកំរោះកៅហាវ យទាងំពរីរបស់គាត់ 
េកឺលក ប៉ាទូផីា នងិកមេកុ។  ទលូបង គសំមូអររពោះេណុរពោះអង គសរមាប់ភាពខ្សុគាប ននឱោសអ បកបានផ ឋល់
ឱយទលូបង គបំានកធ វើជាអ បកបករម ើមាប ក់ ជដលរតវូបានកៅជក អ បករេប់រេង អ បកមានអោំចកផសងៗកទៀតកល ើ
ជវីតិរបស់ទលូបង គមំានោរទកុចតិ ថថាទលូបង គេំជឺាមនសុសជដលេរួឲ្យទកុចតិ ថបាន។ យ៉ាជូសប បានរស់កៅ
កោយបានកជឿថារពោះអង គបានកធ វើកចិ ចោរនានាតមរយៈជវីតិរបស់គាត់។ ទលូបង គសំមូអររពោះេណុចកំរោះរពោះ
អង គសរមាប់វត ថមានរបស់រទង់ជដលបានេង់កៅជាមយួទលូបង គ ំ ដចូជាបានេង់កៅជាមយួយ៉ាជូសបជដរ។ សមូ
ភាពកជាេជយ័ទាងំប៉ានុាម ន ជដលរពោះអង គបានរបទានឱយទលូបង គោំល យជាមកធាបាយមយួសរមាប់អ បកកផសង
កទៀតកដ ើមផបីានរបាើសយ័ជខ្សជវីតិរបស់ពកួកេទាក់ទងជាមយួនងឹរទង់ផង។     
             
             
              
 

មេម ៀនទ ី៣ - ណផែក្ទ ី៤ 
មេចក្តណីែន ាំាំៈ 
រពោះកៅផាករ៉ានបានករ ើស យ៉ាជូសបឲ្យទទលួបន ធកុរេប់រេង កម ើលោរខ្សុរតវូកល ើរបកទសកអសុពី ធទាងំមលូ។ 
តមរយៈរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ ៤១:៤១-៤៥ របាប់អពំោីរនាឲំ្យបាន គ លោ់រយិលយ័របស់គាត់។ កយើងក៏
មានពធិើីសកដៀងគាប កនោះជដរ កៅកពលជដលរកមុជនំ ុបំាននរោមាប ក់ឲ្យទទលួមខុ្ងារបករម ើកចិ ចោរកៅក បងុ 
រកមុជនំ ុ។ំ ជាដបំងូេរឺតវូបានរេេូងាវលជាអ បកករជ ើសករ ើស រមួបនាធ ប់មកកទៀតកក៏ធ វើោរដកម លើង។ សមូកឆ លៀត
ឱោសបន ថចិ (ជាធម មតរេេូងាវលមានរក់រកមារជវងជដលមានពណ៏ចរមោុះជាករច ើនកៅនងឹករបស់គាត់)  ជា
ោរតោំងឱយោរយិលយ័របស់មនសុសជដលរតវូបានរបេលព់ន័ នកចិ ចឲ្យ  នងិោរងារទទលួខ្សុរតវូកយង
កៅតមោរសន មត់កោយរេេូងាវល។ រពោះកៅផាករ៉ាន បានករ ើសកលកយ៉ាជូសប ក ើយឥ វូកនោះកប៏ានដកំ ើង 
ឱយកេរេប់គាប បាន គ លថ់ាេជីាមនសុសសជដលរពោះកៅផាករ៉ានបានករជ ើសករ ើស ក ើយជាក ថរីពំងឹរបស់របជា 
រស្តសថទាងំអស់។ 
 

កិ្ចចកា ាំៈ ចរូអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៤១:៤១-៥៧ 
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លាំហាត់ាំៈ 
 កៅក បងុខ្ ៤១ កត ើរពោះកៅផាករ៉ានបានមានបន ធលូដចូកម ថចកៅោន់យ៉ាជូសប?    

              
 កត ើយ៉ាជូសបរតវូបានជតងតងំឲ្យកធ វើជាអ បកមានអោំចធទំពីរីបានយ៉ាងកោយរកបៀបោ?  

១.              
២.              
៣.              

 កៅទបីផំតុយ៉ាជូសបបានក ើងជោិះកល ើរកទោះរបស់គាត់! ចរូើសនមអពំវីេ គបន ថចិកម ើល!៎ មានទាងំមគន ថជី រ 
 មដកំណើររបស់គាត់កទៀតផង! យ៉ាជូសបរតវូជោិះកល ើរកទោះ អបកោយកផួនពយុ យរត មានមគន ថតីចូ 
ធជំ ម មកៅជាមយួផង។ កផួនដជង ារកនោះ រតវូបានរបារព វក ើងកៅទទូាងំរបកទសកអសុពី ធទាងំមលូ 
កដ ើមផឲី្យមនសុសរគាប់គាប បាន គ ល ់ នងិ បានដងឹថាកនោះក ើយេជឺាអ បកមានអោំចធទំពីរីកៅក បងុ 
របកទសទាងំមលូបនាធ ប់ពរីពោះកៅផាករ៉ាន! 

 រពោះកៅផាករ៉ានបានរបោសកោយអង គឯងថា មានជតរពោះអង គមយួគាត់ជដលអាចបញ្ញជ ដលយ់៉ាជូសប 
ក ើយគាត់ ថ ប់បងាគ ប់តមបាន។ 

 រពោះកៅផាករ៉ានបានករបាសរបទាននាមថ មមីយួកទៀតឲ្យយ៉ាជូសប កត ើនាមថ មកីនាោះថាដចូកម ថច?   
               

 ក ើយរពោះកៅផាករ៉ានកប៏ានករៀបោរឲ្យយ៉ាជូសបមានរបពន នមាប ក់ កត ើរបពន នរបស់គាត់មានក ម្ ោះអ វ?ី 
               
 

កា ឆលល ុះបញ្ច ាំរាំៈ  
កត ើកលកអ បកេតិថាយ៉ាជូសបសក័ ថសិមនងឹទទលួបានមខុ្ដជំណង នងិ អ វីៗ ទាងំអស់កនោះជដរឬកទ? កត ើកលក
អ បកេតិថាោរកល ើកដកម េើងយ៉ាង ុហឺាជបបកនោះ នងិ ោលៈកទសៈដត៏ចិតចួកពកជមនកទ? ឬ របជ លជាមនិ
ជមនយ៉ាងដកូចាប ោះ? ចរូកលកអ បកេតិអពំោីរងារទទលួខ្សុរតវូយ៉ាងសកមផើមជដលរពោះកៅផាករ៉ានបានរបេល់
ឲ្យគាត់!  
កត ើទាងំអស់កនោះេជឺាអ វជីដលរពោះកៅផាករ៉ានោររបាើសយ័ទាក់ទងយ៉ាងសអតិរមតួជាមយួនងឹរបជា រស្តសថជមន
កទ? បោថ រជនទាងំអស់រតវូជតទកុផ លវូសរមាប់យ៉ាកូសប ក ើយរតវូជតឱនកាលរោបកគារពចកំរោះគាត់ដចូ
ជាឱនកាលរោបកគារពចកំរោះរពោះកៅផាករ៉ានដកូចាប ោះជដរ។ 
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កយើងពចិារោអពំជីវីតិយ៉ាជូសប កៅកពលជដលគាត់បានកធ វើោរកៅក បងុពន ននាគារមយួរយៈកពលខ្ លមីយួមនុ
កនោះបន ថចិ កយើងមនិអាចជយួអ វដីលគ់ាត់បានកទ ប ៉ាជុន ថ កយើងបានទទលួ គ លអ់ពំភីាពអ ច រយរបស់រពោះជាមាច ស់
ននកយើង។ វេជឺាោរពតិោស់ រពោះអង គេជឺាអ បកជដលបានទាញគាត់ឲ្យកង ើបកចញពកីជន លងភក់រជា ំពទីជីដល
កខ្ វក់ ក ើយបានយកគាត់កៅោក់កៅទកីជន លងកផសងមយួកទៀតជដលមានភាពកលចកធាលយ៉ាងរបកសើរ។ 
 

កា ទមនេញចរចា ាំាំៈ 
រពោះេម ពរី ទនំកុតកម េើង ៤០:១-៣ អាចជាោរករៀបរប់អពំ ីទ នភាពរបស់យ៉ាជូសបបាន។ របជ លជាទាងំ
អស់កនោះេជឺារកយជដលអ បកអាចកណំត់អត ថសញ្ញដណជាមយួនងឹោលៈកទសៈ នងិ  ទ នភាពក បងុជវីតិរបស់
កលកអ បកជដលរតវូកោោះរ យជដរ។ អ បកសរកសររពោះេម ពរីទនំកុតកម េើងបានករៀបរប់អពំោីរអត់ធ មត់ កៅក បងុ
ខ្ណៈកពលជដលគាត់បានជើសករករពោះអមាច ស់ ក ើយគាត់ដងឹថារពោះអង គនងឹ ឋ ប់រកយទលូអង វររបស់គាត់។ 
យ៉ាជូសបកដ៏ចូគាប ជដរ! គាត់បានរបឈមមនុជាមយួនងឹភាពកមមងងតឹ នងិ ភក់រជាកំៅក បងុរកតថ មយួយ៉ាង
ករៅ កោយោរកធ វើដកំណើរកៅោន់របកទសកអសុពី ធជាមយួនងឹពកួឈមួញ នងិរតវូជាប់ក បងុពន ននាគារកៅក បងុរគា
ជដលជវីតិគាត់រតវូបានកេរេប់គាប បកំភ លចកចាល។ នថ ងកនោះេជឺានថ ងថ មរីបស់គាត់រពោះជាមាច ស់បានោក់បទចករមៀង
ថ មកីៅក បងុចតិ ថរបស់គាត់ េជឺាចករមៀងករៀបរប់ពោីរទទលួ គ លក់ោយោរកគារពកោតខ្លលច នងិ ោរទកុចតិ ថ
កល ើរពោះអមាច ស់។ ចរូសរកសរខ្េម ពរីទាងំកនោះទកុកៅក បងុរកោសកត់ចោំរំបស់កលកអ បក ចរូឲ្យបទេម ពរីទាងំ 
កនោះ ដកឹនាកំលកអ បកជាមយួនងឹកសចក ឋសីងឃឹម នងិ កគាលបណំង។ ចរូអនញុ្ញដ តឱយ រពោះបន ធលូរទង់បានកល ើក
ទកឹចតិ ឋ នងិ ធានាអោះអាងចកំរោះកលកអ បកថាវត ថមានរបស់រពោះអមាច ស់ពតិជាេង់កៅជាមយួនងឹកលកអ បក
របាកដជមន។ រពោះអង គមនិជដលបកំភ លច ឬ កបាោះបង់កចាលកលកអ បកកនាោះកទ សមូផជីតកៅកពលជដលកលក
អ បកេតិថាបានរអលិធាល ក់ចលូកៅក បងុរកតថ ជាប់កោោះខ្ លនួកចញមនិបានករបៀបដចូជាបានជាប់ក បងុេកុកក៏ោយ។ 
 
មេម ៀនទ ី៣ - ណផែក្ទ ី៥ 
លាំហាត់ាំៈ  

 កប ើកយងតមខ្ ៤៦ កត ើយ៉ាជូសបមានអាយបុ៉ានុាម ន កៅកពលជដលគាត់ចាប់កផ ថើមកធ វើោរនងឹរពោះកៅ 
ផាករ៉ាន?            
               

 ចរូករៀបរប់អពំឆី្ប ជំដលទទលួបានផលបរបិរូណ៍ រូក ៀរៈ      
             



ការអត់ទោសរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ ទសរភីាររបស់ទ ើង  

 

 
50 

             
               

 កៅក បងុខ្ ៥០ បានរបាប់កយើងអពំឆី្ប ជំដលទទលួបានផលបរបិរូណ៍ រូក ៀរ យ៉ាជូសប ជាមយួនងឹ 
 ប់ោត់ រតវូបានរបទានពរឲ្យពកួកេមានកនូរបសុពរីនាក់ (ចរូកម ើលខ្កយងអពំអីត ទនយ័បជន ទម) 
ក ម្ ោះកនូរបសុទាងំពរីរបស់ពកួកេេៈឺ 
១.        ជដលមាននយ័ថាៈ      
                 
                 
២.        ជដលមាននយ័ថាៈ      
                 
                 

 កត ើកៅក បងុឆ្ប ជំដលទទលួបានផលបរបិរូណ៍ រូក ៀរមានឥទ នកិពលកៅកល ើរេ ួរនមិយួយ៉ាងោខ្ លោះ 
ករៅពតីរមវូោរជផ បកខ្លងម ាបូអាហារ? ចរូេតិអពំ ីសមាពធផ លវូចតិ ថ  ជវីភាពទកូៅរបចានំថ ង នងិ ចរតិ 
លកខណៈ។ល។            
             
               
សទតិកៅក បងុឆ្ប ទំមីយួ នងិ ទពីរីននឆ្ប ជំដលទទលួបានផលបរបិរូណ៍ រូក ៀរ កត ើបានកធ វើឲ្យជវីតិ 
របស់កលកអ បកមានភាពខ្សុជប លកយ៉ាងដចូកម ថចខ្ លោះ?       
             
             
              

 កៅកពលជដលឆ្ប ជំដលទទលួបានផលបរបិរូណ៍ រូក ៀររតវូបានបញ្ចប់ ក ើយឆ្ប នំនករគាោះទរុ ាកឹសក ៏
បានចាប់កផ ថើម។ កត ើកយើងបានដងឹអពំអី វខី្ លោះកៅក បងុរបកទសកអសុពី ធ តមរយៈខ្ ៥៤?   
             
             
               

 

មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
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កៅកពលជដលរបកទសកអសុពី ធមានអារម មណ៍ថារតវូទទលួរងនវូផលប៉ាោះរលព់កីរគាោះទរុ ាកិស មនសុសរេប់ៗគាប
បានមកឯកសឋចផាករ៉ាន ជដលបានដកឹនាពំកួកេកៅរកយ៉ាជូសប ក ើយយ៉ាជូសបកប៏ាន ជណនាពំកួកេកធ វើតមអ វីៗ
ជដលគាត់បានរបាប់។ ករមតិននករគាោះទរុ ាកិស បានកក ើនក ើងយ៉ាងខ្លល ងំ ឃ្វល ងំរតវូបានកប ើក ក ើយើសវូករ៏តវូ
បានលក់កចញជដរ។ កៅខ្ណៈកនាោះ ទ នភាពននករគាោះទរុ ាកិសកនាោះកប៏ានមកដលច់ណុំចរបកសើរវញិបន ថចិ...!  
កៅក បងុខ្ ៥៧ បានរបាប់កយើងថាកៅបោថ របកទសជ ុវំញិរបកទសកអសុពី ធទាងំអស់ករ៏តវូបានរងផលប៉ាោះរល់
កោយករគាោះទរុ ាកិសកនោះជដរ។ មានជតរបកទសកអសុពី ធមយួប ៉ាកុោត ោះជដលមានម ាបូអាហារបរកិភាេរេប់រគាន់! 
ជាលទ នផលចងុករោយ កយើងកឃើញថា  មនសុសមាបមកពបីោថ ររបកទសជតិខ្លង បានចលូមកើសកុកអសុពី ធ
កដ ើមផទីញិើសវូពយី៉ាជូសបទាងំអស់។ “ករគាោះទរុ ាកិសកក ើតមានកសធើររេប់ទកីជន លងកៅក បងុពភិពកលក”! 
 

កា ឆលល ុះបញ្ច ាំរាំៈ 
កណាើយចោុះ! ឥ វូកនោះេជឺាកពលកវលជដលកលកអ បករតវូករប ើោរើសកមើើសនមក ើយ! កត ើមាននរោខ្ លោះ បាន 
មកទញិើសវូពរីបកទស់កអសុពី ធ?          
              
កត ើរពោះជាមាច ស់នងឹករប ើករគាោះទរុ ាកិសកនោះកដ ើមផ ីថ រភាពជបកបាក់ជដលកក ើតមានរវងឪពកុ នងិ កនូនរេ ួរ
របស់យ៉ាជូសបក ើងវញិជមនកទ? យ៉ាកបុ នងិ កនូកៅរបស់គាត់រតវូបានជបួរបទោះនងឹភាពអណំត់យ៉ាងខ្លល ងំ
កៅឯើសកុោោន ចជំណកយ៉ាជូសបវញិរតវូបានទទលួរបាក់រងាវ ន់ជដលបានរកាទកុកសផៀងយ៉ាងរេប់រគាន់
បរបិរូណ៍សរមាប់របកទសកអសុពី ធ។ យ៉ាជូសបបានកភ លចបងប អនូ នងិ រកមុរេ ួរឪពកុរបស់គាត់ទាងំមលូ 
បាត់កៅក ើយ (ខ្៥១)។ គាត់បានទទលួ គ លថ់ា េកឺោយ ររពោះអមាច ស់ជដលបាននាគំាត់មកដលទ់កឹដកីនោះ
តមរយៈោររងទកុ ខកវទនារបស់គាត់ ក ើយបានកធ វើឱយគាត់បកង េើតកនូកៅកៅកល ើទកឹដនីនរបកទសកអសុពី ធ 
ជដលជាទកឹដនីនោរឈឺចាប់រងទកុ ខកវទនារបស់គាត់។ 
 

កពល ច់ករឿងមកដលរ់តង់ចណុំចកនោះ បានកធ វើឲ្យកយើងោន់ជតកត់សមាគលអ់ពំោីរស រូទា ំ នងិ ោររងទកុ ខ
លបំាករបស់យ៉ាជូសបខ្ណៈកពលជដលគាត់មកដលទ់កឹដនីនរបកទសកអសុពី ធជថមកទៀត។ មនិបាននយិយរបាប់
 សនក៍អសុពី ធមាប ក់ោក ើយកៅកពលជដលគាត់បានមកដលរ់បកទសកនោះ។ គាត់េជឺាជនបរកទសចកំរោះ
វបផធម ៌ នងិ ទកំនៀមទមាល ប់របស់ជនជាតកិនោះ គាត់រតវូបានកេកចាទរបោន់ថាជាអ បករបរពតឹ ឋ ហាយសមន់ 
រចួកេបានចាប់គាត់ោក់ពន ននាគារកររោះជតករឿងអយតុ ថធិមម៌យយកនោះ។ ប៉ាជុន ឋ អ វជីដលកយើងបានដងឹេថឺា រពោះ
អមាច ស់បានេង់កៅជាមយួនងឹគាត់ជានចិ ច។ លោុះមកទលន់ងឹកពលឥ វូកនោះ គាត់រតវូបានរពោះកៅផាករ៉ានករបាស
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របទានកតិ ឋយិសឲ្យ។ លោុះករោយមកកទៀត គាត់កប៏ានករៀបោរ ក ើយបកង េើតបានកនូរបសុពរីនាក់ កយើងបាន
ឮសំជរកយំកៅក បងុកបោះដងូរបស់គាត់តមរយៈប៉ានុាម នឆ្ប កំន លងមកកនាោះ។  
សជរមកយំទញួក កថា “កត ើខ្ ញុបំានកធ វើអ វខី្ លោះបានជារតវូមកជបួនងឹករឿងអារកក់ទាងំអស់កនោះកៅវញិ?” ក ើយ 
ក បងុកពលកនោះគាត់បានោលយកៅជាអ បកមានអោំចធទំពីរីរតតួរតកល ើទកឹដនីនរបកទសមយួកនោះ  កយើងបានឮ 
សជរមកយំក កកៅចតិ ថរបស់គាត់ជាថ មមី ថងកទៀត ប ៉ាជុន ថ វេជឺាសកម លងយំខ្សុពមីនុ “កត ើខ្ ញុបំានកធ វើអ វខី្ លោះបានជា
រតវូមកទទលួនវូោរទាងំអស់កនោះកៅវញិ?” 
 

រពោះេណុរបស់រពោះជាមាច ស់បានកៅជាមយួនងឹយ៉ាជូសបរ តូក បងុអ ំងុកពលប៉ានុាម នឆ្ប កំន លងមកកនោះ។ គាត់រតវូ
បានកេ គ លថ់ាមានរពោះននបពុ វបរុសរបស់កលកមយួអង គជដលខ្សុគាប ើស ោះពរីពោះននជនជាតកិអសុពី ធ ដផិត 
រពោះជាមាច ស់មានកសចក ឋកីមតឋ ករោុមកកល ើគាត់។ រពោះអង គមនិជដលកបាោះបង់គាត់កចាលក ើយ សមូផីជតកៅ
កពលជដលមានកេកធ វើបាបគាត់យ៉ាងោកក៏ោយ។ រពោះជាមាច ស់បានករប ើរបាស់អ វីៗ រេប់ទាងំអស់ អពំបីទ
ពកិ ធនជ៍វីតិរបស់គាត់កដ ើមផីដសុខ្លត់ នងិ ជកនច ឆគាត់ឲ្យបានកៅជាមនសុសមាប ក់ដចូជដលគាត់ទទលួបានក បងុ 
កពលកនោះ។ កោយគាម នចកំណោះដងឹរបស់កលកយ៉ាជូសបអ វបីន ថចិោក ោះ ជត រពោះជាមាច ស់បានករៀបចឲំ្យគាត់
បានជបួជ ុជំាមយួនងឹឪពកុ រមួទាងំរកមុរេ ួររបស់គាត់ រជាថ មកី ើងវញិ។ 
 

កា អនុវតតនផ៍្ទេ ល់ខ្លួនាំៈ 
 កត ើវេជឺាករឿងជរូចត់ោស់ជមនកទ ោរជដលរតវូបានជបកកចញពមីនសុសជដលជាទើីសលញ់របស់

ខ្ លនួ? កត ើមាននរោមាប ក់ជាក់លក់ជដលបានចលូមកក បងុេនំតិរបស់កលកអ បកជដរឬកទ?   
               

 កត ើកលកអ បកអាចេតិអពំរីកបៀបជដលកលកអ បកបានធកំពញវយ័ ក ើយឥ វូដលក់ពលកវលមយួ
ជដលរតវូទទលួ គ លថ់ា េជឺាកពលរតវូចាប់កផ ថើមរេ ួរមយួថ មជីដរឬកទ?    
             
              

 កត ើកលកអ បកអាចនងឹេតិពចិារោអពំភីាពរងទកុ ខកវទនារបស់កលកអ បកពអីតតីោល ជដលនាឲំ្យ 
បានទទលួភាពចរមងុចករម ើនកៅនថ ងអនាេតយ៉ាងដចូកម ថច?      
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 កត ើោលៈកទសៈ នងិ  ទ នភាពរបស់កលកអ បកជបបោ ចាប់តងំពកីពលកវលជបកបាក់ដជ៏រូចត់ 
បានកក ើតក ើងជដលបានកធ វើឲ្យកលកអ បកមានោរស រូទា?ំ       
             
              

 
មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
តមេនំតិ នងិ រកយសម ថរីបស់កលកអ បកផាធល ់ចរូកល ើកទលូថាវយដលរ់ពោះជាមាច ស់កោយសជរមកទញួក ក
ថា “កត ើខ្ ញុបំានកធ វើអ វខី្ លោះបានជារតវូមកទទលួនវូោរទាងំអស់កនោះកៅវញិ?”      
             
             
              
ក ើយ ចរូអររពោះេណុដលរ់ពោះជាមាច ស់ពកី បងុដងួចតិ ថរបស់កលកអ បកសរមាប់កសរភីាព ជដលរពោះអង គបាន 
របទានឲ្យតមរយៈរពោះេណុរបស់រទង់កៅក បងុជវីតិរបស់កលកអ បក ចរូកល ើកដកម េើង ក ើយទលូថាវយរទង់ 
កោយកសចក ថអីធ ិឌ នពកី បងុចតិ ថជាោរអររពោះេណុដលរ់ទង់ថា “កត ើខ្ ញុបំានកធ វើអ វខី្ លោះបានជារតវូមកទទលួនវូោរ
ទាងំអស់កនោះកៅវញិ?”            
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មេម ៀនទ ី៤ 
 

មេម ៀនទ ី៤ - ណផែក្ទ ី១ 
មេចក្តណីែន ាំាំៈ 
យ៉ាជូសបបានកធ វើដកំណើររេប់ទកីជន លង! ក បងុវយ័ ១៧ ឆ្ប គំាត់បានរកកឃើញខ្ លនួឯងកៅក បងុបាតរកតថ មយួដក៏រៅ 
លោុះដលគ់ាត់មានអាយ ុ ៣០ ឆ្ប  ំ គាត់បានោលយកៅជាអ បកមានអោំចធទំពីរីកៅក បងុរបកទស កអសុពី ធទាងំ
មលូេជឺារបកទសននរពោះកៅផាករ៉ាន។ ក បងុអ ំងុកពល ៧ ឆ្ប កំន លងមកកនោះរពោះកៅផាករ៉ានបានដងឹជាមនុថានងឹ
មានភាពសមផូ រូក ៀរ ដកូច បោះ កេកប៏ានរបមលូកសផៀងទកុបរមងុកៅក បងុឃ្វល ងំ សរមាប់រយៈ ៧ ឆ្ប កំរោយ 
ជដលរតវូទទលួរងផលប៉ាោះរល ់ កោយករគាោះទរុ ាកិសកៅក បងុរបកទសកដ៏ចូជាកៅទទូាងំពភិពកលកផងជដរ។ 
កោយ ររពោះកៅផាករ៉ានបាន ថ ប់តមរកយសម ថរីបស់យ៉ាជូសប កប៏ានកចញកសចក ថរីបោសដលរ់បជារស្តសថ
កៅទទូាងំ របកទសឲ្យមានោររបងុករបៀបករៀបចទំកុជាមនុ សរមាប់រដវូោលននករគាោះទរុ ាកិសដអ៏ារកក់បផំតុ
បានមកដល។់ ដកូច បោះក ើយកទាោះបានជាកៅក បងុរបកទសកអសុពី ធទាងំមលូមានកសផៀងអាហារយ៉ាងរេប់រគាន់! 
ចរូកយើងកធ វើោរពចិារោអពំដីណឹំងកនោះេបឺានកធ វើឲ្យរបកទសកអសុពី ធបានទទលួរបកយជនយ៍៉ាងករច ើន ទាងំ
ជផ បកកសដ ឌកចិ ច ជផ បកនកយបាយ នងិវសិស័យធម មោរផងជដរ។       
             
             
              
 

កិ្ចចកា ាំៈ ចរូអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិជពំកូ ៤២ 
 

លាំហាត់ាំៈ កៅើសកុោោនបានជបួនងឹ ទ នភាពដអ៏ារកក់កោយមានភាពអណំត់ ជតយ៉ាកបុបានដងឹ កៅ 
ក បងុរបកទស កអសុពី ធមានកសផៀងអាហារយ៉ា រូក ៀរ។ 

 កៅក បងុខ្ទ ី ១-២  ថ ប់កម ើលកៅយ៉ាកបុហាក់សបាយចតិ ថចកំរោះកនូរបសុៗរបស់គាត់ក ោះ។ អស់
រយៈកពលនម ាឆ្ប បំានកន លងផតុកៅ េចឺាប់តងំពពីកួបងៗបានកចំាត់យ៉ាជូសបកចញបាត់កៅ  ពកួកេក៏
កចោះជតចករម ើនវយ័កៅ ជដលរតវូកធ វើជាអ បក យកចតិ ថទកុោក់កម ើលជថរកា ឪពកុរបស់ខ្ លនួក បងុោល
ជដលគាត់មានវយ័ចោំស់កៅក ើយកនាោះ។ ប ៉ាជុន ថ ផ ធយុកៅវញិអ វខី្ លោះជដលកលកអ បកបានដងឹអពំ ីទ ន
ភាពកៅក បងុរេ ួរមយួកនោះ?          
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កត ើយ៉ាកបុបានរបាប់ឲ្យពកួកេកធ វើអ វ?ី         
              

 កៅក បងុខ្ ៣ ពកួកេទាងំអស់       កៅរបកទសកអសុពី ធកដ ើមផីរកទញិ 
កសផៀងអាហារ។ កត ើក តអុ វបីានជាគាត់កៅផ ធោះ?        
             
              

 កៅក បងុខ្ ៦ បានបញ្ញជ ក់យ៉ាងចាស់ថាយ៉ាជូសប េជឺាអ បកទទលួខ្សុរតវូក បងុោរលក់កសផៀងអាហារ។ 
បងៗរបស់គាត់បានមកដល ់របកទសកអសុពី ធ កប៏ានជបួនងឹយ៉ាជូសប។ កត ើជាដបំងូពកួកេបានកធ វើអ វ?ី  
             
               

 កត ើកៅក បងុខ្ ៧ បានរបាប់កយើងយ៉ាងដចូកម ថចខ្ លោះ?       
             
               
យ៉ាជូសបបាន គ លព់កួកេយ៉ាងចាស់ ប ៉ាជុន ថគាត់បានកធ វើជាមនិ គ ល!់ កត ើគាត់បានរបរពតឹ ថចកំរោះពកួកេ 
យ៉ាងដចូកម ថច?            
               
កត ើគាត់បានសរួពកួកេដចូកម ថច?          
             
              

 តមោរពតិបងប អនូរបសុៗរបស់យ៉ាជូសបបានកដ ើមផីរកទញិកសផៀងអាហារោរ ពកួកេមនិជមនមក
កដ ើមផសី ុំោរអនកុរគាោះពបី អនូរបសុរបស់ពកួកេជដលធាល ប់ជតកម ើលងាយ ក ើយសសអប់កខ្ ពើមកនាោះកទ។ 
ជតកទាោះជាយ៉ាងោោលៈកទសៈរតវូបានផាល ស់ប ថរូក ើយ! ឥ វូតរុតវូបានរកឡាប់ក ើយ! យ៉ាជូសប
បានដងឹថាពកួកេមកេកឺដ ើមផីជតចង់បានកសផៀងអាហារប៉ាកុោត ោះ។ ចរូរកកម ើលកៅក បងុខ្កយងអពំ ី
សបុនិ ថរបស់យ៉ាជូសបពខី្ ៩ ដចូតកៅកនោះ បនាធ ប់មកចរូកធ វើកសចក ឋកីយងកៅនងឹកណំត់ក តនុនក ថី
សបុនិ ថរបស់យ៉ាជូសបជដលកលកអ បកបានអានក ើងវញិម ថងកទៀត។ 
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 យ៉ាជូសបកៅជតបន ថរបរពតឹចកំរោះពកួកេទកុដចូជាជនបរកទសដជដល។ កត ើោរកចាទរបោន់កធ វើឲ្យ 
គាត់របឆ្ងំតបនងឹបងៗរបស់គាត់វញិយ៉ាងដចូកម ថច?       
             
               

 មានមនសុសរបសុ ១០ នាក់ នងិ យ៉ាជូសប ប ៉ាជុន ថ យ៉ាជូសបេជឺាអ បករតតួរត ជាអ បកមានអោំច! គាត់ 
អាចមានសទិ នសិករមចកចិ ចោរផ ថលក់សផៀងអាហារកនោះបានកោយងាយ កដ ើមផីដកឹជញ្ជូនកៅឲ្យឪពកុ 
របស់គាត់កៅឯងើសកុោោ។ កត ើយ៉ាជូសបបានទទចូសុំចកំរោះពកួកេដចូកម ថច?    
             
               

 កៅក បងុខ្ ១៣ កត ើពកួកេបានលតរតោងអពំរីេ ួររបាប់កៅយ៉ាជូសបយ៉ាងដចូកម ថច?   
             
               

 យ៉ាជូសបមនិបានបញ្ឈប់រតមឹ បងឹកទ! គាត់កៅជតបន ថកធ វើោរកចាទរបោន់ពកួកេតកៅកទៀតកោយ 
មានោរកសុើបអកង េត។ កៅក បងុខ្ ១៥ កត ើគាត់បានបងាគ ប់កៅពកួកេយ៉ាងដចូកម ថច?    
             
               
កត ើកលកអ បកេតិថា ក តអុ វបីានគាត់ទាមទារដកូច បោះ? កត ើយ៉ាជូសបរតវូោរដងឹអពំអី វ?ី   
             
               

 កៅក បងុខ្ ១៦-១៧ កត ើយ៉ាជូសបបានបងាគ ប់យ៉ាងដចូកម ថច?      
             
              
គាត់បានបន ថរបរពតឹ ថយ៉ាងអារកក់ជាមយួនងឹពកួកេ ដផិតគាត់ចង់លផងរកកម ើលកសចក ថពីតិកៅក បងុ 
ចតិ ថរបស់ពកួកេ។ គាត់ចង់ដងឹថាកត ើកៅឯផ ធោះវពតិដចូជាពកួកេបាននយិយឬយ៉ាងោ។ 

 

មេម ៀនទ ី៤ - ណផែក្ទ ី២ 
លាំហាត់បនតាំៈ កនោះេជឺានថ ងទបីនីនោរបងាខ ងំខ្ លនួ  
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 កត ើកលកអ បកេតិថាបងប អនូទាងំកនោះបានេតិ ឬ បាននយិយអ វកីទកៅក បងុអ ំងុកពលនថ ងកនាោះ? កត ើពកួ
កេមានេនំតិជបបថានងឹអាចកចញរចួពទីកីជន លងកនាោះឬកទ? កត ើមានោរអារកក់ជបបោកទៀតកលក
អភបិាលមាប ក់កនោះនងឹរបរពតឹ ថចកំរោះពកួកេ? របសនិកប ើកលកអ បកបានសទតិកៅក បងុោរឃុំឃ្វងំជាមយួ
ពកួកេ កត ើកលកអ បកេតិថានងឹមានោរសន ធនាគាប អពំអី វ?ី       
            
             

 យ៉ាជូសបបានផាល ស់ប ថរូកសចក ថបីងាគ ប់! កត ើគាត់បានរបាប់កៅពកួកេយ៉ាងដចូកម ថចខ្ លោះ? 
១. កៅក បងុខ្ ១៨           
២. កៅក បងុខ្ ១៩            
                 
៣. កៅក បងុខ្ ២០           
                 

 កៅក បងុខ្ ២១-២២ បានលតរតោងនវូក ថឈឺីចាប់ នងិ កទាសក ំសុរបស់បងៗយ៉ាជូសប ក បងុរយៈ 
កពលប៉ានុាម នឆ្ប កំន លងមកកនោះ។ តមេនំតិរបស់កលកអ បក កត ើពកួកេមានកទាសក ំសុដចូកម ថច?  
            
              
ក តអុ វបីានជាកលកអ បកេតិថាកនោះ េជឺាករឿងដបំងូជដលពកួកេបានេតិថាជាក តផុលជដលពកួកេ
បានរបរពតឹ ថ នងិ ជាោរតស ?ូ ក តអុ វបីានជាពកួកេនងឹរតវូបាននកឹកឃើញអពំអីកំព ើបាបោលព ី២០ 
ឆ្ប ដំកូច បោះ?            
              
របូនិបានចង់រកយតុ ថធិមស៌រមាប់ខ្ លនួឯង កយើងរបជ លជាអាចេតិបានថា គាត់នងឹករលក ើង ខ្ ញុបំាន
របាប់ អ បករេប់រេប់គាប កធ វើ។ កត ើគាកត ើបានបកនាធសដចូកម ថច?      
              
កត ើលកលកអ បកេតិថាកនោះេជឺាកល ើកទមីយួជដលគាត់បានកធ វើដកូច បោះជមនកទ?    
             
កត ើគាត់បានកថាេលកទាសពកួកេដចូកម ថច?        
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 កត ើកៅក បងុខ្ ២៣ មានចកំណោះដងឹអ វជីដលេរួឲ្យចាប់អារម មណ៍? កត ើមនុកនោះកលកអ បកបានេតិដល ់
ករឿងទាងំអស់កនោះឬកទ?          
              

 កត ើយ៉ាជូសបមានរបត ថកិម មចកំរោះោរសន ធនារបស់បងៗគាត់យ៉ាងដចូកម ថច?     
            
              
បនាធ ប់ពមីានោរប៉ាោះរលអ់ារម មណ៍ កត ើយ៉ាជូសបបានបងាគ ប់ដចូកម ថច?     
             

 កៅក បងុខ្ ២៥ យ៉ាជូសបេជឺាមនសុសមានចតិ ថសបផុរស កត ើគាត់បានបងាាញកសចក ថសីបផុសដចូកម ថច?   
១.              
២.              
៣.              

 
មេម ៀនទ ី៤ - ណផែក្ទ ី៣ 
កា ឆលល ុះបញ្ច ាំរាំៈ 
យ៉ាជូសបបានផ ឋលឲ់្យបងប អនូរបស់គាត់នវូអ វជីដលពកួកេមនិសមនងឹទទលួបាន។ ពកួកេបានរកសមាល ប់គាត់ជា
ករច ើនកល ើកករច ើន រ ប ៉ាជុន ថគាត់ជបជាបានបងាាញកសចក ឋសីបផុរសដលព់កួកេវញិ។ ចរូរត ប់កៅោន់រពោះ 
េម ពរី កលកបុផត ថ ិ៣៩:២១  យ៉ាជូសបបានជាប់កៅក បងុពន ននាគារ!  ខ្េម ពរីកនោះបានរបាប់កយើងថារពោះជាមាច ស់
បានេង់ជាមយួកលកយ៉ាជូសប ក ើយបាននយិយកទៀតថារពោះអង គបានបងាាញកសចក ថសីបផុរសចកំរោះគាត់ 
ជថមទាងំបានកធ វើឲ្យកេកពញចតិ ថនងឹគាត់កទៀតផង។ ចរូកយើងកធ វើោរឆ លោុះបញ្ញច ំងបន ថចិសនិកៅរតង់ឆ្កមយួនន
រពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ ៤២:២៥ កយើងបានកត់សមាគលក់ឃើញថាយ៉ាជូសបគាត់េជឺាមនសុសមានចតិ ថសបផុរស!  
ក បងុខ្ណៈជដលរពោះជាមាច ស់មានកសចក ថសីបផុរសមកកល ើគាត់ក បងុរយៈកពលប៉ានុាម នឆ្ប មំកកនោះ ដកូច បោះយ៉ាជូសបក៏
បានបងាាញកសចក ឋសីបផុរសចកំរោះបងប អនូរបស់គាត់វញិជដរ។ វោរពតិោស់ កោយបានកឃើញថារពោះជា
មាច ស់បានកធ វើឱយក ថើីសលញ់កពញចតិ ថរបស់យ៉ាជូសបមានចកំរោះបងប អនូរបស់គាត់។ ឥ វូកនោះគាត់រតវូបានរេប
ដណថប់កោយកសចក ឋើីសឡាញ់ នងិ បណំងចតិ ថក បងុោរផសោះផាទនំាក់ទនំងជដលបាក់ជបករវងគាត់ជាមយួនងឹ
ពកួកេកោយោរបងាាញកសចក ឋសីបផុរសចកំរោះពកួកេ។ 
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កយើងករ៏តវូជតចោំយកពលកវលខ្ លោះ កដ ើមផកីធ វើោរឆ លោុះបញ្ញច ំងអពំរីបតកិម មរបស់បងប អនូរបស់យ៉ាជូសបកៅ
កពលជដលពកួកេបានកឃើញអពំកីសចក ថកីរបាសរបណីពបី អនូខ្ លនួជបបកនោះ។ វេជឺាោរដេ៏រួឱយចាប់អារម មណ៍ក បងុ
ោរកត់សមាគលឲ់្យកឃើញថាពរិទុ នភាពបានពរងាត់ពកួកេកចញពោីរទទលួអកំោយទានននក ឋើីសឡាញ់។ ពរិទុ ន
ភាពសធោះដលក់សចក ឋើីសឡាញ់យ៉ាងពតិរបាកដ។ វេជឺាោរពតិជាមយួកយើងរលគ់ាប កដ៏កូចាប ោះផងជដរ! ជាោរ
ជាក់ជសថង ពរិទុ នភាពបានបជំបកកយើងឲ្យកចញឆ្ងយពខី្ លនួឯង កៅកពលោជដលកយើងមនិបានអត់កទាសឱយ
ខ្ លនួឯង។ វបានបជំបកកយើងឲ្យកចញឆ្ងយពអី បកដនទកទៀត កៅកពលជដលកយើងមនិបានអត់កទាសឱយខ្ លនួឯង
ចកំរោះអ វីៗ ជដលកយើងបានរបរពតឹ ថខ្សុកៅកល ើពកួកេ ក ើយពរិទុ នភាពកនោះកទៀតក តបានពរងាត់កយើងឲ្យបាន
ជបកកចញឆ្ងយពរីពោះជាមាច ស់។ កយើងមាប ក់ៗរតវូបានកក ើតមកកោយមានជាប់នវូមនសោិរមយួជដលកធ វើឱយ
កយើងេតិថាខ្ លនួឯងមានកពញកោយអកំព ើបាប។ កយើងជាប់មានពរិទុ នភាពកោយ រអ វីៗ ជដលកយើងបានកធ វើខ្សុ 
របឆ្ងំនងឹរពោះជាមាច ស់។  
កៅទបីផំតុ ក ំសុទាងំអស់របស់កយើងកនាោះកប៏ានកលចកចញជារបូរងក ើងយ៉ាងចាស់ េជឺាកតថនាកំយើង
មានេនំតិមនិលអ ក ើយចង់កធ វើបាបគាប កៅវញិកៅមក។ ពរិទុ នភាពជដលកយើងបានកអាបរកក បរលន់ថ ងកនោះ
បានកធ វើឱយកយើង បង េរឲ្យកក ើតមានករឿងរ៉ាវជាករច ើនរប់មនិអស់ ប ៉ាជុន ថ ភាេករច ើនននោរទាងំអស់កនាោះបានរស់
កៅក បងុជវីតិកយើងយ៉ាងកពញកលញ នងិ កោយកសរអីស់មយួជវីតិ េជឺាជវីតិមយួជដលេរួជតរតវូបានរស់កៅ
ក បងុទនំាក់ទនំងននោរើសឡាញ់ នងិ កសចក ឋសីបផុរសជាមយួនងឹរពោះជាមាច ស់ជាករៀងរ តូ។ 
 

រពោះជាមាច ស់សព វរពោះ ប ញទយ័ចង់របទានឱយកសចក ឋើីសឡាញ់របស់រទង់ដលម់នសុសរេប់ៗគាប ទាងំអស់។ កយើង
រតវូបានកៅកសចក ឋើីសឡាញ់កនោះថារពោះេណុ!  រពោះេណុេជឺាកសចក ឋើីសឡាញ់ននរពោះជដលកយើងមនិអាចខ្តិ
ខ្រំបងឹជសវងរកបានកោយខ្ លនួឯងក ើយ ក ើយកម៏និសក ថសិមនងឹទទលួបានជដរ។ តយួ៉ាងដចូជាបងប អនូទាងំ
១០ នាក់កនាោះេពឺកួកេមនិអាចជសវងរកបាន ក ើយកម៏និសក ថសិមនងឹទទលួបានកសចក ឋើីសឡាញ់ពយី៉ាជូសប
យ៉ាងកនាោះជដរ។ យ៉ាជូសបចង់ឱយបងប អនូរបស់គាត់បានចាប់កផ ថើមយលអ់ពំើីសឡាញ់របស់គាត់ជដលមានចកំរោះ
ពកួកេទាងំអស់គាប  តមរយៈោរអត់កទាសកអាយពកួកេទាងំកនាោះ។ រពោះជាមាច ស់កដ៏កូចាប ោះជដរ! េរឺពោះអង គ
សព វរពោះ ប ញទយ័ចង់ឱយកយើងដងឹខ្ លនួថា ពរិទុ នភាពរបស់កយើងរតវូបានលងសមាអតកោយ ររពោះកល តិ
របស់រពោះកយស វូរចួរលក់ ើយ។ រពោះកយស វូជតមយួអង គគាត់ជដលបានសេុតសរមាប់កយើងកៅកល ើកឈើឆ្េ ង
កដ ើមផឲី្យអកំព ើបាបជដលកយើងបានរបរពតឹ ថទាស់របឆ្ងំនងឹរពោះជាមាច ស់រតវូបានកល ើកជលងកទាសឲ្យ។ ប៉ាជុន ឋ 
កយើងមាប ក់ៗ អាចកៅជតមានពរិទុ នភាពជាប់ជានចិ ចឥតឈប់ឈរកោយបានធាល ក់ចលូទកី បងុផ លវូកនោះជាថ មកីទៀត។ 
កយើងកជឿជាក់ថាោរនយិយក ុកភតូភររបស់កយើងកក៏ៅជតជាក ំសុមយួ ជដលនងឹមនិអាចមានកសចក ឋី
ើសឡាញ់របស់រពោះជាមាច ស់បានជដរ។ វពតិជាដកូច បោះជមនក ើយ! េកឺយើងមាប ក់មនិសក ថសិមនងឹទទលួយកក ឋី
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ើសឡាញ់របស់រពោះជាមាច ស់បានកទ កប ើកទាោះបជីាមានោរអកញ្ជ ើញឲ្យកយើងកៅទទលួយកអកំោយទាននន
កសចក ឋើីសឡាញ់កោយឥតេតិនថ ល ជដលរពោះអង គបានរបទានមកតមរយៈរពោះរជយបរុតរបស់រទង់េអឺង គរពោះ
កយស វូយ៉ាងោកក៏ោយ។ ចរូសរកសរទកុនវូអ វីៗ ជដលរទង់មានរពោះបន ធលូរបាប់ពកួកយើងកៅក បងុរពោះេម ពរី 
កអកភសរូ ២:៨-៩។            
             
             
             
             
             
             
               
កសចក ឋើីសឡាញ់របស់រពោះជាមាច ស់េមឺានកពញកៅកោយភាពបរសិទុ ន! េជឺាកសចក ឋើីសឡាញ់ដវ៏កិសសកល ើស
លប់នរកជលង។ វេជឺារពោះអកំោយទានរបស់រទង់សរមាប់កយើងមាប ក់ៗអាចទទលួយកបានកោយោរកជឿ
ជាក់ថាអកំព ើបាបរបស់កយើងទាងំប៉ានុាម នេរឺតវូបានកល ើកជលងកទាសឲ្យរចួជាកើសច ក ើយពរិទុ នភាពរបស់
កយើងទាងំអស់ករ៏តវូបានកេលបុកចាលតមរយៈោរសេុត ក ើយរស់ក ើងវញិរបស់រពោះរជបរុតរទង់េអឺង គ
រពោះកយស វូរេសី ធផងជដរ។ រពោះអកំោយទានននោរអភយ័កទាសជដលឥតេតិជថ លរបស់រទង់េជឺាកសរភីាព
របស់ពកួកយើងរលគ់ាប ! 
 

កា ទមនេញចរចា ាំាំៈ 
កៅក បងុរពោះេម ពរី កអកភសរូ ២:៤ កលក វក័ ប ៉ាលូបានសរកសររកយទាងំកនោះថា “ ប ៉ុន្តែ ព្រះន្ែលព្ទង់
ម្ចតទសចក្ែទីេត្តែ ក្រ៉ុណាែទ៏លើសលប់ទោ ទព្រះទសចក្ែសី្សឡាញ់ជាខ្ល ាំងន្ែលព្ទង់ម្ចតែល់
ទ ើងរាល់គ្នា ”។ តមរយៈអត ទបទេម ពរីកនោះេមឺានភាជ ប់ជាមយួនងឹដណឹំងលអននកសចក ឋើីសឡាញ់របស់រពោះ
ជាមាច ស់សរមាប់កយើងមាប ក់ៗកៅក បងុអង គរពោះកយស វូរេសី ធ។ ចរូសរកសររកយទាងំអស់កនោះទកុកៅក បងុរកោស
កត់ចោំរំបស់កលកអ បកដចូធាល ប់កធ វើោលពមីនុៗជដរ ទកុជាខ្េម ពរីទកន ធញចងចារំបស់កលកអ បកចោុះ។  ជា
ករៀងរលន់ថ ងរតវូរលំកឹរកយទាងំកនោះម ថងក ើយម ថងកទៀត ដផិតវេជឺាកសចក ឋើីសឡាញ់ននរពោះបតិជដលរទង់
សព វរពោះ ប ញទយ័ជចករជំលកជាមយួកលកអ បកកៅក បងុជវីតិរស់កៅរបចានំថ ង កទាោះបជីាមនិបានលអឥតកខ្លច ោះក៏
ពតិជមន ជតរតវូបានទទលួោរអត់កទាសឲ្យរចួក ើយ  នងិទកុជាោរជកនច ឆឲ្យបានយ៉ាងលអរបកសើរក ើងវញិ។ 
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ដកូច បោះ ឥ វូកនោះកលកអ បកអាចជចករជំលកកសចក ឋើីសលញ់ដស៏បផុរសរបស់រពោះជាមាច ស់កោយឥតេតិនថ លកនោះ
ជាមយួនងឹអ បកដនទកោយកសរ។ី 
 

មេម ៀនទ ី៤ - ណផែក្ទ ី៤ 
កា អនុវតតនផ៍្ទេ ល់ខ្លួនាំៈ 
ក បងុខ្ណៈកពលជដលកយើងពចិារោអពំជីវីតិរបស់ខ្ លនួឯង កយើងរតវូសកង េតកៅកល ើពរីចណុំចសំខ្លន់ៗ។ 

 ទមីយួ ខ្ ញុកំដ៏ចូជាយ៉ាជូសបអញ្ចងឹជដរ! កត ើមាននរោខ្ លោះបានរបរពតឹ ថខ្សុឆ គង នងិបានកធ វើទកុ ខកទាសមក
កល ើរបូខ្ ញុ?ំ            
               
ខ្ ញុបំាននកឹកឃើញដលក់សចក ថើីសលញ់ដអ៏ ច រយរបស់រពោះជាមាច ស់ ជដលរទង់បានបង ារូមកកល ើជវីតិខ្ ញុ ំ
ជាករៀងរលន់ថ ងកោយកសចក ថសីបផុរស។ ឥ វូកនោះ ខ្ ញុរំតវូជតឆ លោុះបញ្ញច ំងឲ្យកឃើញពកួកេបានកឃើញ 
ដចូមានរយនាមខ្លងកល ើកនោះ។ 
 
 
o កត ើមានមកធាបាយរេោឹះជបបោខ្ លោះ កដ ើមផឲី្យខ្ ញុអំាចកធ វើោរឆ លោុះបញ្ញច ំងដលម់នសុសទាងំអស់កនោះ 

កោយក ថើីសលញ់ នងិ ភាពសបផុរសជដលរពោះជាមាច ស់មានកសចក ថកីមតថ ករោុមក កល ើរបូខ្ ញុ?ំ 
            
            
              

o កត ើមានជផ បកោខ្ លោះននជវីតិរបស់ខ្ ញុជំដលចង់ឲ្យរពោះជាមាច ស់បានេង់កៅជាមយួ ក ើយកធ វើឲ្យខ្ ញុំ
អាចជកជរបជវីតិកោយឆ លោុះបញ្ញច ំងឲ្យកឃើញពកីសចក ថសីបផុរស់របស់រទង់កៅដលអ់ បកដនទ?  
            
            
             

 កយើងករ៏តវូជតពចិារោអពំពីរិទុ នភាពរបស់បងប អនូយ៉ាជូសបជដលបានបងាាញរចួពមីនុកនាោះផងជដរ។ 
កត ើកលកអ បកមានពរិទុ នភាពអ វខី្ លោះកទាោះបជីាតមរយៈរកយសម ថកី ថ ី ឬ កោយោររបរពតឹ ថនាកពលកន លង
មកកនាោះជដលកលកអ បកបានដងឹកៅក បងុចតិ ថថាវេជឺាបពុ វក តបុោថ លឱយមានទកង វើខ្សុឆ គង នងិ ោរ
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របឆ្ងំទាស់នងឹនរោមាប ក់ជាពកិសស?        
               
o កត ើកលកអ បកមានទកង វើរជសុរជសួយ៉ាងដចូកម ថចខ្ លោះ?       

            
             
វមនិជមនជាោរងាយើសលួក ើយ ជដលតរមវូឲ្យកយើងោមាប ក់ រភាពអពំកី ំសុក ំសុ
របស់ខ្ លនួកនាោះ។ ដចូមាន របូនិ េជឺាឧទា រណ៍រ ប់កយើងជតងជតបានកធ វើោរសថបីកនាធស ក ើយ 
ទមាល ក់ក ំសុកៅកល ើកតថ  នងិ បពុ វក តនុានាយ៉ាងឆ្ប់រ ័សជាជាងសថបីកនាធសឲ្យខ្ លនួឯង។ 
សមូកលកអ បកពចិារោបងប អនូទាងំប ៉ានុាម ននាក់កនោះ ជដលពកួកេបានរបរពតឹ ថនវូអកំព ើពរិទុ នរបស់
ខ្ លនួអស់រយៈកពលជាករច ើនឆ្ប កំន លងមកទាងំកនោះកម ើល!៎ ពកួកេទាងំអស់គាប មនិបានដងឹ នងិ កជឿថា
ក ំសុទាងំឡាយកនាោះេពឺកួកេជាអ បករបរពតឹ ថកនាោះកទ។ ចរូកយើងអានរកយមយួចនំនួកៅក បងុរពោះ
េម ពរី កលកបុផត ឋ ិ ៤២:២១ បានសរកសរទកុថា:  “ទ ើងបាតទ ើញទសចក្ែទី ៉ុក្ខព្រ ួក្ាងុ
ចតិែវាក្ាងុកាលន្ែលវាអងវរែល់ទ ើងទ ះ ន្តទ ើងេិតបាតស្តែ ប់ត្តេវាទស្តះ...”។ 
កៅកពលោកយើងេតិដលក់ទាសក ំសុរបស់ខ្ លនួឯង កយើងនងឹជើសកសរួថា “កត ើខ្ ញុបំានរបរពតឹ ថ
អ វខី្ លោះ”? 
 

o កៅក បងុខ្ណៈកពលកយើងេតិពចិារោអពំកីទាសក ំសុរបស់ខ្ លនួឯង កយើងរតវូជតសរួសំណួរ
មយួកនោះថា “កត ើក តអុ វបីានជាខ្ ញុកំអាបរកក បនវូកទាសក ំសុរបស់ខ្ លនួឯងដកូច បោះ?”  សំណួរ
កនោះេោឺច់ខ្លតរតវូកឆ លើយ! កត ើខ្ ញុកំៅកអាបរកក បនវូកទាសក ំសុទាងំកនោះ កររោះជតខ្ ញុមំនិបានកធ វើ
ោរផសោះផាជាមយួនងឹអ បកជដលខ្ ញុបំានកធ វើខ្សុកនាោះជមនកទ? ឬកក៏ររោះជតខ្ ញុមំនិបានកល ើកជលង
កទាសឲ្យជមនកទ? ឬកវ៏េជឺាជផ បកមយួននវបផធមក៍ បងុជវីតិរបស់ខ្ ញុជំដលខ្ ញុបំានរបរពតឹ ថខ្សុ? ឬ
កម៏យួខ្ ញុទំទលួបានោររស់កៅសខុ្ើសលួជាង កៅកពលជដលខ្ ញុលំក់ទកុក ំសុរបស់ខ្ លនួឯងជបប 
កនោះ? កត ើក តអុ វបីានជាខ្ ញុកំៅកអាបរកក បលក់ទកុក ំសុខ្ លនួឯងដកូច បោះកៅវញិ?   
            
             

o កត ើខ្ ញុនំងឹរតវូកធ វើដចូកម ថចកដ ើមផីរបឆ្ងំតបនងឹពរិទុ នភាពរបស់ខ្ ញុបំាន ដផិត ខ្ ញុបំានដងឹថាពរិទុ នភាពវ
មនិជមនជាបណំងរពោះ ប ញទយ័របស់រពោះជាមាច ស់សរមាប់ជវីតិរបស់ខ្ ញុកំទ? ពកីររោះរពោះអង គសព វ
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រពោះ ប ញទយ័ចង់ឱយខ្ ញុរំស់កៅក បងុជវីតិមយួយ៉ាងកពញបរបិរូណ៍ នងិ មានកសរភីាពពតិរបាកដ។  
            
            
             

 

មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
ឱ រពោះអមាច ស់កអ ើយ! ទលូបង គសំមូចលូមកចកំរោះរពោះអង គកោយដងួចតិ ថអបអរ ទរកោយកររោះទលូបង គមំាន 
កសរភីាពពពរិទុ នភាពរបស់ទលូបង គកំ ើយ! ទលូបង គមំនិបានកៅជាប់រក់ពន័ នជាមយួនងឹោរឈឺចាប់ពអីតតី
ោលកនាោះកទៀតកទ ផ ធយុកៅវញិ ទលូបង គអំាចរស់កៅក បងុជវីតិមយួយ៉ាងកពញបរបិរូណ៍ នងិ កសរភីាពយ៉ាង
ពតិរបាកដ។ តមរយៈកសចក ថជីកំនឿជដលទលូបង គបំានកជឿជាក់កល ើោរសេុត ក ើយរស់ក ើងវញិរបស់រពោះ
កយស វូរេសី ធថាអកំព ើបាបរបស់ទលូបង គេំរឺតវូបានអត់កទាសឲ្យរចួជាកើសចក ើយ។ េកឺោយ ររពោះអង គបាន
សេុតជនំសួទលូបង គ!ំ ទលូបង គមំានកសរភីាពកៅក បងុោររស់កៅសរមាប់រទង់! រពោះអង គបានបងាាញកសចក ឋី
សបផុរសកោយកសចក ឋើីសឡាញ់ចកំរោះទលូបង គរំបកយជនឲ៍្យទលូបង គអំាច។ បងាាញកសចក ឋសីបផុរសកោយ 
កសចក ឋើីសឡាញ់កនោះកៅអ បកដនទកទៀតបាន។ ក ើយទលូបង គសំមូអររពោះេណុ ជដលរទង់មនិកៅនកឹចាអំពំ ី
កសចក ថកី ំសុទាងំប ៉ានុាម នរបស់ទលូបង គតំកៅកទៀត ទលូបង គកំស៏មូអររពោះេណុដលរ់ពោះអង គផងជដរ សរមាប់
កសចក ថើីសឡាញ់ចកំរោះទលូបង គជំាមយួនងឹរពោះអកំោយទានននរពោះេណុរបស់រទង់កៅក បងុអង គរពោះកយស វូ។ 
             
              
មេម ៀនទ ី៤ - ណផែក្ទ ី៥  
កិ្ចចកា ាំៈ 
ចរូអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ឋ ិ ៤២:២៩-៣៨! កត ើកលកអ បកអាចើសនមពោីរសន ធនា ឬភាពខ្ វោះខ្លតរបស់បង
ប អនូរបសុៗទាងំកនោះ ជដលមាប ក់ៗបន ថដកំណើររត ប់កៅផ ធោះវញិកោយជាប់មានភក់យ៉ាងកខ្ វក់កៅក បងុេនំតិពកួ
កេក ើយទាងំកចាទសំណួរថា “កត ើកនោះេជឺាអ វជីដលរពោះជាមាច ស់បានកធ វើចកំរោះពកួកយើងជមនកទ?” 
 

លាំហាត់ាំៈ 
កនូរបសុៗរបស់យ៉ាកបុបានរត ប់មកដលផ់ ធោះវញិ! ចរូើសនមពោីរភាញ ក់កផ អើលយ៉ាងខ្លល ងំចកំរោះករឿងរ៉ាវជដល 
ពកួកេបាននយិយរបាប់ឪពកុរបស់កេ។ កត ើពកួកេបានកលងជលផងផ គុ/ំតករមៀបរបូភាព នងិ បនសលទ់កុនវូ
ករឿងរ៉ាវដអ៏ារកក់កនោះបានយ៉ាងដចូកម ថច?  



ការអត់ទោសរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ ទសរភីាររបស់ទ ើង  

 

 
64 

 កៅក បងុខ្ ៣០-៣៤ េជឺាោររ៉ាយរ៉ាប់អពំដីកំណើរករឿងទាងំប៉ានុាម នរបាប់កៅឪពកុរបស់ពកួកេ។ កប ើ 
តមោរ ថ ប់កម ើលកៅ កត ើវេជឺាោរពតិជដរឬកទ?       
              

 កៅក បងុខ្ ៣៥ មានករឿងរ៉ាវខ្ លោះបានកក ើតក ើង។ ចរូនកឹចាអំពំខី្ ២៧ កៅកពលកបើកោរងុកសផៀង 
របស់មាប ក់ក បងុចកំោមបងប អនូរបស់ពកួកេ កៅខ្ណៈកពលជដលពកួកេបានឲ្យចណីំដលស់ត វលក បងុ
កពលកធ វើដកំណើរតមផ លវូកដ ើមផីវលិរត ប់កៅផ ធោះវញិ េកឺពលកនាោះរតវូបានកេរកកឃើញមានរបាក់ខ្ លោះៗ
ជដលជារបាក់រតវូចោំយនថ លទញិកសផៀងកនាោះ។ កត ើមានអ វកីក ើតក ើងកៅក បងុខ្ ៣៥?   
             
               
កៅកពលបានកឃើញមានរបាក់មយួចនំនួកៅក បងុោរងុដកូច បោះ កត ើពកួកេមានរបត ថកិម មដចូកម ថច?  
             
              

 កត ើយ៉ាកបុបាននយិយកៅោន់កនូរបសុៗរបស់គាត់យ៉ាងដចូកម ថចខ្ លោះ?     
             
               
កត ើគាត់នយិយអពំអី វ?ី កត ើកលកអ បកេតិថា យ៉ាកបុចង់មាននយ័ដចូកម ថចចកំរោះកនូៗរបស់គាត់?  
             
             
              
កៅក បងុខ្ ៣៧ របូនិបាននយិយក ើង! គាត់ហាក់មានអារម មណ៍ទទលួ គ លច់កំរោះអ វជីដលពកួកេបាន 
កធ វើចកំរោះយ៉ាជូសប នងិ កមាទនៈភាពរបស់ឪពកុរបស់គាត់។ កត ើគាត់បាននយិយដចូកម ថចខ្ លោះ?  
             
              

 យ៉ាកបុហាក់មនិយលអ់ពំអី វជីដលរបូនិបាននយិយក ើយ! កត ើគាត់បានកឆ លើយតបវញិដចូកម ថច?  
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យ៉ាកបុបានបងាាញផាល ស់ប ថរូោរកពញចតិ ថរបស់គាត់កៅកល ើ កបនយ៉ាមនី ជដលជាកនូរបសុមាប ក់កទៀត
របស់គាត់ជាមយួនងឹ នាង រ៉ាជជល។ គាត់កប៏ានបញ្ញជ ក់នវូអ វជីដលមានោរចាប់កផ ថើមមន ធលិសងស័យ
អពំអី វមីា៉ាងកៅក បងុខ្ ១ េថឺាគាត់នងឹជលង ចាត់ទកុកនូរបសុៗទាងំ ១០ នាក់ថាជាកនូរបសុរបស់
គាត់តកៅកទៀតក ើយ។ កត ើគាត់បានករប ើរកយសម ថដីចូកម ថចកៅក បងុខ្ ៣៨?    
             
              
កត ើកៅក បងុរកមុរេ ួរមយួកនោះនងឹរតវូជបួទកុ ខយ៉ាងក កសករងងកទ វដង េនឺងឹរតវូកក ើតក ើងចកំរោះ 
កបនយ៉ាមនី ជដលជាកនូរបសុសំណព វចតិ ថរបស់យ៉ាកបុកនាោះ?      
             
              
 

មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
ករគាោះទរុ ាកិសកនោះកៅជតបន ថយ៉ាងធ ងន់ធ ងរកៅទទូាងំរបកទស ក ើយយ៉ាកបុបានបងាគ ប់ឲ្យកនូរបសុៗរបស់គាត់
វលិរត ប់កៅរបកទសកអសុពី ធម ថងកទៀតកដ ើមផីទញិកសផៀងបជន ទមកទៀត។ យោូ បានពនយលរ់បាប់ដលឪ់ពកុ
របស់គាត់ថា អ បករតតួរតកៅទកីនាោះករប ើរកយសម ថោីច ហាវខ្លល ងំោស់ ក ើយមានចតិ ថកោំញ់កទៀតផង 
ដផិតយោូបានដងឹថាោរកធ វើដកំណើរកៅកល ើកកនោះវគាម នរបកយជនក៍ទ លោុះរតជត យ៉ាកបុ ជាឪពកុរបស់គាត់
រពមអនញុ្ញដ ត ថឲិ្យ កបនយ៉ាមនី រមួដកំណើរកៅជាមយួពកួកេជដរ។ កៅខ្ណៈកនាោះយ៉ាកបុបានត អញូជត អរោក់
ពកួកេទាងំអស់គាប  រចួគាត់កស៏រួថា កត ើក តអុ វបីានជាចាបំាច់រតវូផ ឋលដ់ណឹំងដលអ់ បករតតួរតមាប ក់កនាោះករច ើន
ដលក់ម ល៉ាោះ? ពកួកេបានកឆ លើយតបកៅគាត់វញិកោយបានពនយលយ់៉ាងលអតិលអន់ រពមទាងំបាន រភាពថា ពកួកេ
ពតិជាគាម នមកធាបាយអ វកីដ ើមផីតទលច់កំរោះកចាទសរួអពំដីណឹំងទាងំអស់កនាោះ ក បងុបណំងរបឆ្ងំទាស់នងឹពកួ
កេកនាោះបានកទ។ យោូ បានបញ្ញជ ក់យ៉ាងម ុងឺមា៉ាត់កៅចកំរោះមខុ្ឪពកុរបស់គាត់ថា “សមូកលកឪពកុអនញុ្ញដ ត ថ ិ
ឲ្យ កបនយ៉ាមនី រមួដកំណើរកៅជាមយួនងឹពកួកយើងខ្ ញុចំោុះ”! កប ើសនិជាមានករឿងអ វមីយួកក ើតក ើង ទកុឲ្យខ្ ញុជំា
អ បកទទលួខ្សុរតវូក បងុករឿងកនោះ ក ើយខ្ ញុកំន៏ងឹសខុ្ចតិ ថឲ្យកលកឪពកុកជរសថបីកនាធសអស់មយួជវីតិជដរ។ 
 

លាំហាត់ាំៈ 
យ៉ាកបុបានយលរ់ពមអនញិ្ញដ ត ថឲិ្យ កបនយ៉ាមនី រមួដកំណើរជាមយួបងប អនូរបសុៗរបស់កេកៅោន់របកទស 
កអសុពី ធទាងំមានោរ ធ ក់កសធើរកៅក បងុចតិ ថ។ 
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 ចរូកធ វើោរកត់សំគាលថ់ា អ វីៗ ទាងំអស់ជដលយ៉ាកបុបានបញ្ជូនកៅជាមយួនងឹកនូរបសុៗរបស់គាត់ 
កនាោះ េជឺាអកំោយសរមាប់មនសុសមាប ក់។ កត ើកៅក បងុខ្ ១២ មានរមួបញ្ចូលអ វខី្ លោះកទៀត?   
             
               
យ៉ាកបុមានបណំងចង់ឲ្យកនូរបសុៗរបស់គាត់បានករៀបចរំបាក់មយួចនំនួដលប់ង់នថ លអ វជីដលបានពកួ 
កេបានរបរពតឹ ថខ្សុោលពកីល ើកមនុកនាោះ។ 

 កពលជដលកនូៗរបស់គាត់បានកចញដកំណើរផតុកៅ កត ើយ៉ាកបុបានអធ ិឌ នដចូកម ថចខ្ លោះ (ខ្១៤)?  
             
               

 បងប អនូរបសុៗទាងំប៉ានុាម ន បានកធ វើដកំណើរយ៉ាងរបញាប់របញាល ់ ម បមីាប កៅោន់របកទសកអសុពី ធជាថ ម ី
ម ថងកទៀតកដ ើមផបីងាា ញខ្ លនួ កបនយ៉ាមនី ឲ្យយ៉ាជូសបបានកឃើញ។ កត ើយ៉ាជូសបបានបងាគ ប់កៅអ បកបករម ើ 
របស់គាត់យ៉ាងដចូកម ថច (ខ្១៦)?         
               

  បងប អនូរបសុៗទាងំអស់បានចលូកៅក បងុផ ធោះរបស់យ៉ាជូសប។ កៅក បងុខ្ ២៨ បានរបាបកយើងថាៈ  
             
               

 ចរូេតិពចិារោអពំភីាពខ្សុជប លកពមីនុននពរិទុ នភាពបានផសុកចញកៅក បងុេនំតិរបស់ពកួ។ កត ើពកួកេ 
បានសន បោិឌ នយ៉ាងដចូកម ថចអពំភីាពខ្សុជប លកពមីនុកនោះ?       
               

 ដកូច បោះ ពកួកេបានតវ៉ាកដ ើមផកីោោះខ្ លនួក បងុករណីកនាោះកៅចកំរោះមខុ្អ បកបករម ើរបស់យ៉ាជូសប ថានរោ 
ជាអ បករ៉ាប់រងចកំរោះអ វីៗ រេប់យ៉ាងជដលរត ប់មកជាករឿងលអវញិជបបកនោះ។ កត ើអ បកបករម ើ យ៉ាជូសប 
បានរបាប់ពកួកេវញិយ៉ាងដចូកម ថច (ខ្២៣)? “រពោះរបស់អ បក      
           របាក់របស់អ បករលគ់ាប ។”  

មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
ដចូជដលកលកអ បកបានរលំកឹ រក ើងវញិ េកឺៅកពលជដលបងប អនូរបសុៗបានចាកកចញពយី៉ាជូសបកៅក បងុ
ជពំកូទ ី៤២ ក ើយបានកធ វើដកំណើររត ប់កៅរកឪពកុរបស់ពកួកេវញិ របាក់ជដលពកួកេបានយកមកកដ ើមផជីា
នថ លសរមាប់កសផៀងអាហាររតវូបានកេរកកឃើញកៅក បងុបោរងុរបស់ពកួកេកនាោះ (ខ្ ២៧ នងិ ៣៥)។ បនាធ ប់
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ពកីនាោះមកកទៀត ចាថំាកលកអ បកបានអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៤៣:១២ រចួមកក ើយថា កៅក បងុចកំោម 
អកំោយដនទកផសងៗ េពឺកួកេបានយកកល ើសចជំណកពចីនំនួរបាក់ជដលបានយកមកទញិកនាោះដក ព់រីដង
សរមាប់ោរទញិកល ើកទមីយួ នងិ ោរទញិើសវូបជន ទមកល ើកករោយកទៀត។ កលកអ បកនងឹនកឹចាថំាកៅកពល
ជដលពកួកេបានរត ប់មកដលរ់បកទសកអសុពី ធជាកល ើកទពីរី កៅកពលកនាោះ យ៉ាជូសបបានបងាគ ប់ឱយអ បកបករម ើ
របស់គាត់នាពំកួកេចលូកៅខ្លងក បងុផ ធោះរបស់គាត់ផាធល។់ កយើងអាចើសនមបានថា ពកួកេរបងជ លជាមាន
ោរភយ័ខ្លលច ក ើយតក់សលត់ខ្លល ងំោស់ក ើយ កររោះថាអ វីៗ វខ្សុពោីរជដលពកួកេបានេតិទកុ (ខ្១៨)។ 
 

េជឺាករឿងនទិានកថាមយួ កៅខ្ណៈកពលជដលបងប អនូរបសុៗទាងំកនាោះបានខ្រំបងឹរបជកកកោោះ រយករចួខ្ លនួ
ជាមយួនងឹអ បកបករម ើកោយរបោសថា ពកួកេគាម នកទាសក ំសុក ើយ! ចកំរោះោររកកឃើញមានរបាក់កៅ
ក បងុោរងុកសផៀងអាហាររបស់ពកួកយើងកនាោះ េពឺកួកយើងខ្ ញុរំគាន់ជតមានបណំងរបាថាប ចង់ទញិកសផៀងអាហារ
បជន ទមកទៀតជតប៉ាកុោត ោះ។ រចួក ើយពកួកេកប៏ានជថ លងក ើងថា  “ពកួកយើងមនិបានដងឹថាមាននរោមាប ក់បាន
យករបាក់កៅោក់ក បងុោរងុកសផៀងរបស់ពកួកយើងកនាោះកទ”។ ករោយកនាោះបន ថចិមក អ បកបករម ើបានអោះអាង
របាប់ដលព់កួកេថា ក ុឲំ្យមានោរភយ័ខ្លលចអ វកី ើយ! រកយសម ថរីបស់អ បកបករម ើកនាោះេចឺង់មាននយ័ថា “ខ្ ញុគំាម ន
អ វរីតវូកចាទរបោន់អ បកទាងំអស់គាប អពំកីរឿងរកកឃើញរបាក់កៅក បងុោរងុកនាោះកទៀតកទ ពកីររោះថាខ្ ញុបំានទទលួ
របាក់ជានថ លកសផៀងអាហារជដលអ បករលគ់ាប បានទញិកនាោះរចួក ើយ។ កៅក បងុបញ្ជរីបស់ខ្ ញុបំានបងាាញថាអ បក
ទាងំអស់គាប បានបង់នថ លរេប់ចនំនួរចួរលអ់ស់ក ើយ! េរឺពោះរបស់អ បករលគ់ាប  កជ៏ារពោះននឪពកុរបស់អ បកកទកត ើ 
ជដលបានរបទាន រទពយសមផត ឋទិាងំកនោះឲ្យមកអ បករលគ់ាប កនាោះ។ អ បកទាងំអស់គាប មនិបានជរំក់អ វខី្ ញុកំទ។” 
សំណួរជដលរតវូបានកចាទសរួេថឺា “កត ើនរោជាអ បកសងនថ លកសផៀងអាហារជដលបានយកកៅដលផ់ ធោះក ើយ
កនាោះ កប ើរបាក់ជដលរតវូទញិជបរជារកកឃើញកៅក បងុោរងុដកូច បោះកនាោះ?” ឬ “កប ើសនិជារបាក់ជដលបានយក
មករតវូបានបង់នថ លសរមាប់កសផៀងអាហារអស់កៅក ើយ ចោុះកត ើរបាក់កៅក បងុោរងុកនាោះវមកពោីជដរ?”  
បនាធ ប់មក ជដលបានបង់បណុំលរបស់កយើងសរមាប់អាហារជដលកយើងបានយកផ ធោះរបសនិកប ើរបាក់កនាោះេោឺរ
បង់របាក់សរមាប់ម ាបូអាហាររតវូបានរកកឃើញកៅក បងុបាវើសវូរបស់កយើង? "ឬ" របសនិកប ើម ាបូអាហារកនោះ
េ ឺ បង់សរមាប់របាក់ជដលកយើងបាននាជំដលបានផ ឋលឱ់យកយើងនវូរបាក់បជន ទមកទៀតកនោះជដលកយើងរកកឃើញ
កៅក បងុបាវើសវូរបស់កយើង? " 
 
ចរូរលំកឹ រក ើងវញិអពំរីពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ ៤២:២៥ កយើងកៅចងចាបំានថា យ៉ាជូសបបានបងាគ ប់ឲ្យ
កេោក់របាក់មយួចនំនួកៅក បងុោររងុកសផៀង កៅកពលជដលពកួកេបានកធ វើដកំណើររត ប់កៅផ ធោះវញិ ក ើយ
រពមទាងំបានផ ថលន់វូោរផ គត់ផ គង់បជន ទមសរមាប់ពកួកេកធ វើដកំណើរតមផ លវូកទៀតផង។ យ៉ាជូសបបាន រ៉ាប់រងក បងុ
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ោរទចញថ្ថលបាំណ៉ុ លោាំងអស់ទ ះទោ ខ្លតួគ្នត់ផ្ទា ល់។ គាត់បានកចញសងនថ លបណុំលជដលបងប អនូ
របសុៗរបស់គាត់បានជរំក់កោយករប ើថវោិរផាធ លខ់្ លនួរបស់គាត់។ ពកួកេបានរចួខ្ លនួពបីណុំលទាងំអស់! ពកួ
កេគាម នបានជរំក់អ វទីាងំអស់! 
 

អវណីែលមយើ របានម ៀរអ ាំពី្ ពុះជាម្ចច េ់ាំៈ 
កៅរេប់កមករៀនទាងំអស់កនោះេកឺផាថ តកៅកល ើ យ៉ាជូសបតមោរសកិាកយើងកឃើញថារពោះជាមាច ស់បានេង់កៅ
ជាមយួនងឹគាត់ ក ើយរទង់បានបងាាញគាត់កឃើញនវូកសចក ឋសីបផុរស នងិ រពោះអង គករ៏បទានឲ្យគាត់នវូក ថី
ើសលញ់កពញចតិ ថពជីខ្សជភ បករបស់អ បកដនទផងជដរ។ កៅក បងុ ទ នភាពដព៏កិសសកនោះតមរយៈដកំណើរជវីតិ
របស់យ៉ាជូសប នងិ បងប អនូរបសុៗរបស់គាត់ បានកធ វើកយើងសកិាជសវងយលអ់ពំទីនំាក់ទនំងរបស់រពោះជាមាច ស់
ជាមយួនងឹកយើងកទៀតផង។ កទាោះបជីាកយើងបានបជំបកទនំាក់ទនំងជាមយួរទង់កោយោរករជ ើសករ ើសផ លវូកដ ើរ
កោយខ្ លនួឯង នងិ ោរកធ វើអ វីៗ កោយផាធលខ់្ លនួឯងយ៉ាងោក ថ ី ករ៏ទង់កៅជតបានករជ ើសករ ើសយកោររបទាន
កសចក ឋើីសឡាញ់ដអ៏ ច រយរបស់រទង់ចកំរោះកយើង ក បងុោរសងបណុំលននអកំព ើបាបរបស់កយើងជដរ។ បណុំល
ននកសចក ថ ីល ប់ដអ៏ស់កលផ បានប ថរូមកជារពោះអកំោយទានននកសចក ឋើីសឡាញ់យ៉ាងកល ើសលប់ជាជវីតិដ ៏
កៅអស់កលផជានចិ ចតមរយៈោរសេុតក ើយរស់ក ើងវញិននអង គរពោះកយស វូ។ វើសកដៀងគាប កនោះផងជដរ 
យ៉ាជូសប បងាាញឲ្យកយើងបាន គ លអ់ពំកីសចក ឋើីសឡាញ់យ៉ាងខ្លល ងំអ ច រយរបស់រពោះជាមាច ស់ជដលមានចកំរោះ
ពកួកយើងរលគ់ាប ។ យ៉ាជូសបបានសងនថ លបណុំលជនំសួបងប អនូរបសុៗរបស់គាត់! ពកួកេបានជរំក់គាត់អ វីៗ
រេប់យ៉ាងទាងំអស់ ជតពកួកេបានរចួពបីណុំលកោយមនិបានសងអ វកី ើយ េគឺាត់ជាអ បករ៉ាបរង នងិ ទទលួ
ខ្សុរតវូសងបណុំលទាងំអស់  េគឺាត់បានសងបណុំលទាងំអស់កនាោះរចួរលជ់ាកើសច! រពោះជាមាច ស់បានអត់
កទាសបណុំលរបស់ពកួកេ ក ើយពកួកេមានកសរភីាពពបីណុំលទាងំកនាោះកោយឥតេតិនថ ល! 
 

កត ើកលកអ បកធាល ប់បានជបួរបទោះបទពកិ ធនប៍ានរចួពបីណុំលននរស់កៅកោយឥតេតិនថ លឬកទ? កត ើកលក
អ បកធាល ប់ទទលួបានបទពកិ ធនជ៍វីតិមានកសរភីាពពពីរិទុ នភាពជដរឬកទ? ឬកធ៏ាល ប់បានរចួផតុពភីាពអាមា៉ាស់
ក បងុករឿងអ វមីយួឬកទ? ឬធាល ប់ទទលួបានកសរភីាពពោីរសថបីកនាធសជដរឬកទ? រពោះវរបតិននកយើងរទង់បាន
របទាននវូរពោះអកំោយទានដលព់កួកយើងរលគ់ាប  ជាជវីតិរស់កៅកោយបានរចួផតុពោីរជាប់ជរំក់បណុំល 
ក ើយនងឹោរទទលួយកកៅក បងុកសចក ឋជីកំនឿេជឺារពោះអកំោយទានននោរអត់កទាសបាប។ 
 
 
លាំហាត់បនតាំៈ 
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 កៅក បងុខ្ ២៤ សុមីាម នេជឺាអ បកបាននាពំកួកេកចញ។ ោរព ិរអាហាររមួគាប របស់យ៉ាជូសបជាមយួពកួ
កេ េរឺតវូបានរបងុករបៀករៀបចរំចួជាកើសច។ អកំោយទានករ៏តវូបានករៀបចរំចួរលក់រតៀមនងឹ
បងាាញកចញក ើយជដរ។ ចណីំអាហារបានករៀបចរំចួជាកើសច ក ើយរេប់គាប កប៏ានលងកជ ើងកដ ើមផី
ករតៀមខ្ លនួក បងុោរព ិរអាហាររមួគាប កនោះរចួក ើយជដរ។ កៅកពលជដលយ៉ាជូសបបានចលូមកដលក់ បងុ
ផ ធោះរបស់គាត់វញិ គាត់កប៏ានទទលួ វ េមនដ៍លព់កួកេ ក បងុខ្ណៈកពលជដលពកួកេរោបកអានមខុ្ចោុះ
កៅចកំរោះគាត់។ កត ើគាត់បានសរួពកួកេយ៉ាងដចូកម ថច (ខ្២៧)?      
             
               
ពកួកេបានជរំបករឿងរ៉ាវរបាប់យ៉ាជូសប រចួពកួកេកប៏ានរោប់កអានកាលចោុះជាថ មមី ថងកទៀត (ខ្២៨)។  

 កៅខ្ណៈកនាោះគាត់បានសរួអពំ ី កបនយ៉ាមនី! អស់រយៈកពលជាករច ើនឆ្ប បំានកន លងផតុកៅ កម ើលកៅ
របជ លជាបអនូរបសុរបស់គាត់ពតិជាជប លកជាងមនុករច ើនោស់ក ើយជដរ! ដកូច បោះ យ៉ាជូសបកក៏ធ វើោរ
ពនិតិយឲ្យបានរបាកដថាពជិា កបនយ៉ាមនី ប អនូរបសុរបស់គាត់ជមន។ កត ើយ៉ាជូសបបានករលក ើង
យ៉ាងដចូកម ថច?            
               

 កៅក បងុខ្ ៣០ បានបងាាញទកឹចតិ ថរបស់កលកយ៉ាជូសបចកំរោះបងប អនូរបសុៗរបស់គាត់ ជាពកិសស
ចកំរោះ កបនយ៉ាមនី ជដលជាប អនូរបសុមាថយជាមយួគាប នងឹគាត់ផាធលជ់តម ថង។ គាត់មនិអាចទប់រជំលួ
ននអារម មណ៍ដជ៏សនក ថកុក ថលួកៅក បងុខ្ណៈកនាោះបាន រតវូបង ខឲំ្យគាត់របញាប់របញាលក់ចញកៅខ្លង
ករៅបន ធប់កដ ើមផីជតូទកឹជដលបានើសក់ចោុះមក កររោះជរកងរតវូបានបងប អនូរបស់គាត់បានកមើលកឃើញ
គាត់ក បងុសភាពជបបកនោះ។ គាត់បានបញ្ចប់អ វីៗ រេប់យ៉ាងកន លងមកកៅក បងុបន ធប់ផាធ លខ់្ លនួរបស់គាត់ជា
កជន លងជដលគាត់បានសរមក់ទកឹជភ បក។ តមរយៈទកឹជភ បករបស់យ៉ាជូសបកៅក បងុកពលកនាោះ កត ើគាត់
បានបកញ្ចញកចាលអ វខី្ លោះ ទាក់ទនិនងឹករឿងរ៉ាវជាប់ឃុំឃ្វងំអស់ប៉ានុាម នឆ្ប កំន លងមកកនាោះ ជតឥ វូកនោះ 
ជបរជារតវូបានលតរតោងកៅចកំរោះមខុ្បងប អនូរបស់គាត់កៅវញិ? ោលពកីៅកក មងៗ កត ើយ៉ាជូសប 
នងិ កបយ៉ាមនី មានភាពសបទិ ន ប លនងឹគាប ដលក់រមតិោកៅ?  ោរធាល ក់ចោុះកៅក បងុរកតថ ដក៏ខ្ វក់
មយួកនោះ រតវូបានរងោរប៉ាោះរលទ់នំាក់ទនំងរវងសមាជកិកៅរកមុរេ ួរមយួកនោះយ៉ាងពតិរបាកដ 
ជាពកិសសរកៅកទៀតកនាោះេរឺវងបងប អនូបកង េើតទាងំពរីនាក់កនោះផាធ លជ់តម ថង។ 
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មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
ជាោរជាក់ជសថង ដកំណើរករឿងកនោះមនិទាន់រតវូបានបញ្ចប់កៅក ើយកទ! កមករៀនទ ី៥ កនោះ នងឹរតវូបន ថជាមយួ
នងឹរពតឹ ថោិរណ៍ជដលកក ើតក ើងជាបន ថបនាធ ប់កៅក បងុជវីតិរបស់យ៉ាជូសប នងិ បងប អនូរបស់គាត់ជាកទៀត។ កៅ
ខ្ណៈកពលជដលរពោះជាមាច ស់បានេង់កៅជាមយួនងឹពកួកេ បរងបួបរងមួពកួកេឲ្យរមួគាប មកជតមយួ រទង់ក៏
បានទាញពកួកេឲ្យបានចលូ ោន់ជតជតិសបទិ នជាមយួនងឹជវីតិរបស់អស់អ បក ជដលកយើងើសឡាញ់ផងជដរ។ ចរូ
ជចករជំលកជាមយួរពោះអមាច ស់អពំបីណំងចតិ ថរបស់កលកអ បកសរមាប់ក ឋើីសឡាញ់របស់រទង់ កដ ើមផឲី្យបាន
ជចករជំលកជាមយួនងឹអ វីៗ ទាងំអស់ ដចូជដលកលកអ បកធាល ប់ទទលួបានអារម មណ៍ដជ៏សនរកីរយននរទង់ក បងុ
ោរជចករជំលកបន ថកៅមនសុសរេប់ៗគាប កដ ើមផី ថ រក ើងវញិ នងិជវីតិរស់កៅជាមយួនងឹរពោះជាមាច ស់ជាករៀង
រ តូតកៅ។             
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មេម ៀនទ ី៥ 
 

មេម ៀនទ ី៥ - ណផែក្ទ ី១ 
មេចក្តណីែន ាំាំៈ 
កៅទបីផំតុយ៉ាកបុបានយលរ់ពមអនញុ្ញដ ត ថឲិ្យកបនយ៉ាមនី រមួដកំណើរកៅោន់របកទសកអសុពី ធជាមយួមានបង
ប អនូចនំនួរបាបំនួកផសងកទៀត។ ផ ធកុកៅជាមយួនងឹអកំោយសរមាប់អ បករតតួរតមាប ក់កនាោះកដ ើមផីជាមកធាបាយ
ក បងុោរទញិកសផៀងបជន ទមកទៀត។ ក ថរីពយួបារម ាបានកៅជាប់ជាមយួនងឹអ បកកធ វើដំកំណើរមយួរកមុតចូកនោះ! បទ
ពកិ ធនក៍ល ើកចងុករោយរបស់ពកួកេ កៅក បងុរបកទសកអសុពី ធមនិបានបានលអរបកសើរដចូជដលពកួកេបាន
សងឃឹមទកុកនាោះក ើយ។ យ៉ាជូសបបាននយិយេ ំកយ៉ាងខ្លល ងំៗជាមយួនងឹពកួកេបានោក់ពកួកេបានបងាខ ងំ
ទកុពកួកេអស់ចនំនួបនីថ ង ជដលគាត់បានតរមវូឲ្យបងរបសុៗរបស់គាត់ទកុមនសុសមាប ក់ឲ្យកៅទកីនាោះដរប
ដលព់កួកេ វលិរត ប់មកវញិជាមយួនងឹប អនូរបសុកៅរបស់ពកួកេ ក ើយកៅកពលជដលពកួកេបានកបើក
ោរងុើសវូជដលពកួកេកប៏ានកឃើញមានរបាក់សរមាប់ ោរទញិកសផៀងជដលពកួកេបានយកមកកនាោះកៅក បងុ
ោរងុក បងុកពលជដលកធ វើដកំណើររត ប់កៅផ ធោះវញិ។ 
 

ោរកធ វើដកំណើរកនោះជដលពកួបងប អនូបានរកកឃើញថា ពកួកេរតវូបានកេបងាគ ប់បញ្ញជ ឱយចលូកៅក បងុផ ធោះរបស់អ បក
រតតួរតមាប ក់កនាោះ។ ក ើយពកួកេជថមទាងំបានបរកិភាេអាហារនថ ងរតង់កៅទកីនាោះកទៀតផង។ កទាោះជាយ៉ាង
ោកក៏ោយ ោរើសកមើលើសនមរបស់ពកួកេបោថ លឱយមានេនំតិកជឿថា ពកួកេនងឹរតវូបានោលយកៅជា
ទាសករេជឺាោរោក់ទណឍកម មរបស់រពោះជាមាច ស់សរមាប់ក ំសុសជដលពកួកេបានរបរពតឹ ថទាស់នងឹ យ៉ាជូសប
ោលពកីរច ើនឆ្ប មំនុមកកនាោះ។ អ បកបករម ើបានបញ្ញជ ក់របាប់ថា “ចរូក ុឲំ្យភយ័ខ្លលចអ!ី”។ ជារពោះរបស់អ បករលគ់ាប
ជារពោះននឪពកុរបស់អ បកជដរបានរបទានរបាក់កៅក បងុោរងុរបស់អ បករលគ់ាប ក ើយ! កៅចងុករោយបង អស់ 
បងប អនូទាងំដប់បានរបួរមួគាបជាកលុសម ពន័ នមយួក ើងវញិ សុមីាម នេជឺាមនសុសជដលរតវូបានយ៉ាជូសបបងាខ ងំទកុ
កៅក បងុរបកទសកអសុពី ធ។ 
 

ជាមយួនងឹោរយកចតិ ថទកុោក់កោយបានលងកជ ើងសមាអតរចួរលក់ ើយកនាោះ យ៉ាជូសបបានចលូកៅក បងុផ ធោះ
ជដលជាកជន លងជដលពកួកេរតវូបរកិភាេអាហារ។ ពកួកេបានជនូអកំោយមយួដលគ់ាត់! កៅខ្ណៈកនាោះគាត់
បានចាប់កផ ថើមកៅ កសរួពកួកេអពំឪីពកុគាត់ កោយបានបញ្ញជ ក់ថាពកួកេបាននាបំ អនូរបសុកៅរបស់កេេ ឺ
កបនយ៉ាមនីមកបងាាញគាត់ក ើយ។ យ៉ាជូសបរតវូបានយកឈបោះកោយអារម មណ៍ក ថកុក ថលួកៅកពលជដលគាត់
បានកឃើញប អនូរបសុរបស់គាត់ទាងំអស់គាបជាថ មកី ើងវញិ។ រកំពចកនាោះ គាត់កប៏ានរបញាប់របញាលច់ាកកចញ
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កៅខ្លងករៅ កដ ើមផីរកកជន លងបង ារូទកឹជភ បក។ ដកំណើរករឿងកនោះរតវូបានបន ថកៅមខុ្កទៀតក បងុខ្ណៈកពលជដល
យ៉ាជូសបបានចលូក បងុបន ធប់ជដលជាកជន លងជដលពកួកេរតវូបរកិភាេអាហាររមួគាប វញិ។ 
 

កិ្ចចកា ាំៈ ចរូអានបន ថរ តូដលច់ប់ជពំកូទ ី៤៣ 
 

លាំហាត់ាំៈ 
បនាធ ប់ពយី៉ាជូសបបានជតូទកឹជភ បក នងិ ករៀបចខំ្ លនួជាថ មរីចួក ើយ គាត់កប៏ានចលូមកក បងុបន ធប់ម ថងកទៀតកោយ 
បានរបោសរបាប់ពកួកេថា ម ាបូអាហារទាងំអស់កនោះេរឺតវូបានករៀបចទំទលួអ បកទាងំអស់គាប ក ើយ! 
 ចរូកធ វើោរកត់សំគាលថ់ាកត ើកៅកពលកនាោះពកួកេបានអង គយុកៅរតង់ោ (ខ្៣២)?  

o កត ើយ៉ាជូសបបរកិភាេកៅរតង់កជន លងោ?        
              

o កត ើបងប អនូរបសុៗបរកិភាេកៅរតង់កជន លងោ?        
              

o កត ើពកួ សនក៍អសុពី ធអង គយុបរកិភាេកៅកជន លងោ?       
              
កត ើវេជឺាកករៀបចកំជន លងអង គយុដកូច បោះជមនកទ?        
              
កត ើក តអុ វបីានយ៉ាជូសបមនិអង គយុជាមយួនងឹពកួ សនក៍អសុពី ធ? កត ើកៅក បងុរពោះេម ពរីកលកបុផត ថ ិ
៤១:១២ បានរបាប់កយើងដចូកម ថចខ្ លោះ?         
             

 កត ើបានរបាប់កយើងអ វកីទៀតអពំោីរករៀបចកំជន លងអង គយុកនាោះ (ខ្៣៣)?     
               
កត ើបងប អនូរបសុៗទាងំកនាោះមានរបត ថកិម មដចូកម ថច?        
               

 កត ើមានោរចាប់អារម មណ៍ដចូកម ថចអពំមី ាបូអាហារជដលបានករៀបចទំទលួនាកពលកនាោះ?   
              
កត ើបានករៀបចមំ ាបូអាហារអ វខី្ លោះ?          
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កត ើកបនយ៉ាមនីបានទទលួចជំណកជបបោ?          
កម ើលកៅកពលកនាោះរេប់ៗគាបហាក់ដចូជាមានភាពសបាយរកីរយ (ខ្៣៤) ដកូច បោះ ពកួកេ   
             នងិ  
          កោយកសរជីាមយួនងឹគាត់។ 

មេម ៀនទ ី៥ - ណផែក្ទ ី២ 
កា ឆលល ុះបញ្ច ាំរាំៈ 
កយើងមនិអាចកមើលរលំងចណុំចជដលរតវូពចិារោកៅក បងុបទេម ពរីមយួចនំនួនន ច់ករឿងកនោះបានកទ។ 
េកឺយើងរតវូកធ វើោរពចិារោ... 
 ក តអុ វបីានជាយ៉ាជូសបមនិបានរបាប់ពកួកេថាគាត់េជឺាអ បកោ? គាត់កត់សមាគលប់ានថាមានភាពខ្សុ

ជប លកពមីនុយ៉ាងខ្លល ងំចកំរោះោរកម ើលកឃើញរបស់ កបនយ៉ាមនីជាប អនូរបសុរបស់គាត់។ បងប អនូរបសុៗ
ទាងំ ១២ នាក់េពឺកួកេបានកៅរមួគាប ក បងុបន ធប់ជតមយួ។ កនោះេជឺាោរបងាាញយ៉ាងចាស់ោស់ថា គាត់
បានកល ើកជលងកទាសឲ្យពកួកេទាងំអស់គាប ក ើយ។ ចោុះក តអុ វបីានជាគាត់បានលក់បាងំអត ឋសញ្ញដណ
របស់ខ្ លនួចកំរោះពកួកេកៅវញិ? 

 កៅខ្ណៈកនាោះកក៏ក ើតមានបញ្ញា មយួអពំោីរករៀបចកំជន លងអង គយុ។ ដបំងូក ើយ េមឺានោរករៀបចកំជន លង
អង គយុកដ ើមផបីរកិភាេអាហារ ៣ កជន លងកផសងៗពគីាប  េមឺានកជន លងសរមាប់ យ៉ាជូសប កជន លងសរមាប់ បង
ប អនូររបស់គាត់ នងិ កជន លងសរមាប់ សនក៍អសុពី ធ។  កយើងបានដងឹថាវេជឺាោរករ ើសកអ ើង នងិ សអប់
កខ្ ពើមនន សនក៍អសុពី ធក បងុោរបរកិភាេអាហារជាមយួនងឹ សនក៍ ករព ើរ វដចូជាមនិទនំងជដលកក ើត
មានបញ្ញា ោរករៀបចកំជន លងអង គយុជបបកនោះទាលជ់តក ោះ។ កត ើយ៉ាជូសបបានបរកិភាេជតមាប ក់ឯងជមនកទ? 

 ឥ វូកនោះកយើងកឃើញថា អ បកចាត់ជចង សនក៍អសុពី ធ បានករៀបចកំជន លងអង គយុកៅតម លោំប់លំ
កោយបានយ៉ាងលអរតមឹរតវូេចឺាប់ពអី បកមានអាយកុក មងជាងកេកៅអ បកជដលមានអាយចុាស់ជាងកេ។ កត ើ
ពកួកេបានដងឹពោីករៀបចកំនោះកោយរកបៀបោ? បងប អនូរបសុទាងំអស់កភ៏ាញ ក់កផ អើល នងិ មានោរកងឿង
ឆ ងលយ់៉ាងខ្លល ងំ។ 

 កត ើបងប អនូទាងំកនាោះបានសកង េតកឃើញថាអាហាររបស់ពកួកេេដឺចូគាប នងឹនងឹអាហាររបស់យ៉ាជូសបជដរឬ
កទ? កត ើពកួកេមានកត់សំគាស់ថា ម ាបូអាហាររបស់ពកួកេរតវូបានយកកចញមកពតីរុបស់យ៉ាជូសប េ ឺ
មនិជមនយកកចញមកពតីរុបស់ពកួ សនក៍អសុពី ធជដរកទ?  កត ើពកួកេទាងំអស់គាប រតវូបានបរកិភាេម ាបូ
អាហារដចូៗគាប ជមនកទ? កត ើពកួកេមានចាប់អារម មណ៍ជដរកទ? កត ើវមានបញ្ញា អ វដីលព់កួកេជដរឬកទ? 
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 យ៉ាជូសប បានយកចតិ ថទកុោក់បករម ើប អនូរបសុរបស់គាត់ជាពកិសស ជាងអ បកកផសងៗកទៀតកោយោរ
លក់កលៀម ជតគាត់បាននយិយថាពកួកេរតវូជតបានជប់កលៀង ផកឹសុកីោយកសរជីាមយួគាត់។ ជាោរ
ជាក់ជសថង េមឺានជផ បកធ ំៗ  ចនំនួ ៥ ដងបានកក ើតក ើង ជតហាក់ដចូជាគាម ននរោមាប ក់យកចតិ ថទកុោក់ 
ឬ ចាប់ អារម មណ៍ចកំរោះករឿងរ៉ាវទាងំអស់កនាោះក ើយ។ 

 

កិ្ចចកា ាំៈ ចរូអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ថជិពំកូ ៤៤! 
 
លាំហាត់ាំៈ 
ដកំណើរករឿងរតវូបានបន ថកៅមខុ្កទៀតជាមយួនងឹឧបផត ថកិ តមុយួបជន ទមកទៀត។ 
 កៅក បងុខ្ ១-២ កត ើយ៉ាជូសប បានជណនាអំ បកបករម ើឲ្យកធ វើអ វ?ី       

             
               

 លោុះដលរ់ពកឹរពលមឹក ើង បងប អនូរបសុទាងំកនាោះបានចាប់កផ ថើមកចញដកំណើររត ប់កៅោន់ទកឹដើីសកុ 
ោោន វញិ។ កត ើយ៉ាជូសប បានជណនាអំ បកបករម ើឲ្យកធ វើអ វជីាបនាធ ប់កទៀត?     
             
               

 អ បកបករម ើបានឃ្វត់ខ្ លនួពកួកេទាងំអស់គាប  កោយបាននយិយតមអ វជីដលយ៉ាជូសបបានបងាគ ប់។ កត ើពកួកេ 
បានកឆ លើយតបចកំរោះោរកចាទរបោន់កនាោះវញិយ៉ាងដចូកម ថច?       
             
             
               
ក តអុ វ?ី ក តអុ វ?ី ឥ វូកនោះកត ើពកួកេរតវូកធ វើដចូកម ថច? កត ើកលកអ បកបានឮោរខ្កចតិ ថរបស់ពកួកេជដរ 
ឬកទ? កត ើមនិអាចស រូទារំទបានរេប់រគាន់កទឬយ៉ាងោ? ចរូេសូបនាធ ត់ពកីរោមរកយថា “ក តអុ វ”ី 
កៅក បងុខ្ ៧-៨។ 

 កត ើពកួកេបានសនាដចូកម ថចខ្ លោះ កៅក បងុខ្ ៩?        
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កទាោះបជីាយ៉ាងោ អ បកបករម ើបានរបាប់ពកួកេថា កប ើមាននរោហា នប៉ាោះរលជ់ពងរបាក់ទាងំកនោះ នងឹរតវូ 
កធ វើជាទាសកររបស់មាច ស់ជពង។ 

 កៅក បងុខ្ ១០-១៣ កៅកពលកនាោះអ បកបករម ើបានកប ើកោរងុម ថងមយួៗ កៅទបីផំតុកត ើកេរតវូបានរក 
កឃើញជពងរបាក់កនាោះកៅកជន លងោ?         
             
              

 
មេម ៀនទ ី៥ - ណផែក្ទ ី៣ 
មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
កៅកពលជដលបានរកកឃើញជពងរបាក់កៅក បងុោរងុរបស់ កបនយ៉ាមនី កៅក បងុរពោះេម ពរីកលកបុផត ថ ិ៤៤:១៣ 
បានរបាប់ថា ពកួកេបានជ កសកម លៀកបរំក់របស់ខ្ លនួកចាល។ ោរជ កសកម លៀកបរំក់របស់ពកួកេកចាល េ ឺ
ជាទកង វើននោរក ក ថ យ នងិ វបិផដ ិរយីម៍យួយ៉ាងរជាលករៅកោយកក ើតមានកសចក ថទីកុ ខរពយួធ ងន់ធ ងរ 
យ៉ាងក កសករងង។ ចរូពចិារោអពំកីសចក ថកីយងចកំរោះអត ទនយ័ននោរជ កសកម លៀកបរំក់កចាលកៅ
ក បងុខ្ ១៣។ កត ើខ្កយងកនោះបានរបាប់ពអីត ទនយ័ដចូកម ថច?       
              
 

កយើងបានរកកឃើញកៅក បងុរពោះេម ពរីកលកបុផត ថ ិបានករប ើរកយដចូគាប ចកំរោះោរ “ជ កសកម លៀកបរំក់កចាល” 
កនោះចនំនួពរីដង ទាក់ទនិកៅនងឹដកំណើរករឿងរបស់យ៉ាជូសប។ កល ើកទមីយួមានកៅក បងុខ្កយងននរពោះេម ពរី
កលកបុផត ថ ិ៣៧:២៩។ កៅក បងុខ្េម ពរីកនោះ កត ើនរោជដលជាអ បកបានជ កសកម លៀកបរំក់កចាល?   
      ក ើយកល ើកទពីរី េមឺានកៅក បងុខ្កយងខ្លងកល ើកនោះឯង។ កៅក បងុ 
កសចក ថកីយើងននខ្ ២៩ កត ើសកម លៀកបរំក់មាននយ័សំកៅកៅកល ើអ វ?ី      
      កៅក បងុកសចក ថកីយងទពី ីននរពោះេម ពរី (កលកបុផត ថ ិ៣៧:៣៤) កត ើ 
នរោជាអ បកបានជ កសកម លៀកបរំក់កចាល?           
 

លាំហាត់ាំៈ 
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ពកួបងប អនូរបសុៗទាងំកនោះមានខ្កចតិ ថ នងិ ទកុ ខរពយួយ៉ាងខ្លល ងំ។ ពកួកេមនិអាចទកុ កបនយ៉ាមនី កចាលឲ្យ
កៅជតមាប ក់ឯងដកូច បោះបានកទ ពកួកេទាងំអស់គាប កក៏ធ វើដកំណើររត ប់កៅកអសុពី ធកដ ើមផីកៅសមូអង វរអ បករតតួរត 
(យ៉ាជូសប) ឲ្យកោោះជលងគាត់វញិ។ កៅក បងុខ្ ១៤  ថ ប់កៅយ៉ាជូសបអាចនងឹកពំងុរង់ចាពំកួកេកៅឯផ ធោះគាត់។ 

 កមដកឹនាមំាប ក់ជដលបានកង ើបកចញមកពភីក់រជាចំកំោមបងប អនូទាងំកនាោះ បាននារំកយសម ថមីយួឃ្វល
ថា របសនិកប ើអ បកនងឹ...។ កត ើអ បកកនាោះេជឺានរោ (ខ្១៤)?      
      ក តអុ វបីានមាប ក់កនាោះអាចោលយកៅជាកមដកឹនាបំានដកូច បោះ? កត ើ 
មានអ វជីាបកងាគលដលគ់ាត់? សរូកម ើលកៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៤៣:៨-១០    
               

 រកំពចកនាោះ ខ្ណៈកពលជដលវត ថមានរបស់យ៉ាជូសបបានចលូមកដល ់ពកួកេបានើសកវើសវ៉ា ទមាល ក់ខ្ លនួ
ចោុះ ក ើយរោបកអានកាលកសធើរនងឹដលដ់ ីកោយោររោបចោុះកៅចកំរោះមខុ្គាត់ដចូកនោះ បានកធ វើឲ្យ
ពកួកេបានទទលួ គ លថ់ាគាត់េជឺាអ បកមានអោំចធជំាងកេក បងុចកំោមពកួកេ។  
ជាមយួនងឹមខុ្តជំណងយ៉ាងរបកសើរជបបកនោះ យ៉ាជូសបកប៏ានចាប់កផ ថើមកធ វើោរកចាទរបោន់របឆ្ងំ 
នងឹពកួកេ ពកីររោះគាត់ចង់ដងឹពទីកឹចតិ ថរបស់ពកួកេ។ កត ើពកួកេមនិបានដងឹថា យ៉ាជូសបកធ វើដកូច បោះ 
ក បងុកគាលបណំងកដ ើមផីចង់រ វរជាវជសវងរកឲ្យកឃើញនវូអ វជីដលពកួកេបានរបរពតឹ ថកទឬ? ពកួកេ
កធ វើកម ថចនងឹហា នេតិថា អាចកោោះខ្ លនួកេចកចញឆ្ងយពអីកបផករិយិរបឆ្ងំទាស់របស់អ បកដកឹនាធំទំ ី
ពរីកៅក បងុរបកទសកអសុពី ធបានកៅ! ក តអុ វបីានជាគាត់មានេនំតិកធ វើោរវយរបហារកៅកល ើបងប អនូ
របសុៗរបស់គាត់ទាថំភាពអយតុ ថធិមដ៌កូច បោះ?        
             
              

 បន ធកុននពរិទុ នភាពរបស់ពកួកេបានកថាេសកទាសចកំរោះខ្ លនួមឯង រជាថ មមី ថងកទៀត។ ោលពមីនុកនាោះ
បន ថចិ ោរចាប់ឃុំឃ្វងំខ្ លនួពកួកេ េមឺនិជមនកររោះជតករឿងអកំោយអ វកីនាោះកទ។ កទាោះបជីាយ៉ាងោ
កក៏ោយ មកដលក់ពលបច ចបុផន បកនោះវបានបនំភ លឲ្យខ្សុពកីដ ើមកោយ រអតតីោលអស់កៅក ើយ។ 
កត ើេរួជតេសូបនាធ ត់ពកីរោមរតង់ចណុំចោកបើកយងកៅតមខ្ ១៦?     
             
              

 យោូ បាននយិយថាកោយ រជតអពំពីរិទុ នភាពរបស់ អ បកទាងំអស់គាប បងឹក ើយកទ ើបបានរតវូធាល ក់
ខ្ លនួមកកធ វើជាទាសករកេកៅកល ើទកឹដនីនរបកទសកអសុពី ធកនោះដកូច បោះ។ យ៉ាជូសបបាននយិយថា គាត់មនិ
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សមនងឹបនាធសខ្ លនួឯងដកូច បោះកទ។ តមោរពតិកៅ វមនិជមនកររោះជតពរិទុ នភាពរបស់មនសុសជតមាប ក់
កនាោះកទ េរួជតមាននរោកផសងកទៀតជដលជា        
              
យោូបាននយិយជនំសួឲ្យបងប អនូរបសុៗរបស់គាត់ កត ើមានអ វខី្ លោះជដលជាោរបងាា ត់បករងៀនពកីលក
នាយករដ ឌមគន ថនីនរបកទសកអសុពី ធ (យ៉ាជូសប)? 
o កៅក បងុខ្ ២០-២១:          

             
o កៅក បងុខ្ ២១-២៤:          

             
o កៅក បងុខ្ ២៥-២៦:          

             
o កៅក បងុខ្ ២៦-២៩:          

              
យោូ បានសកងខបដកំណើរករឿងរេប់យ៉ាងជរមាបកៅកលកនាយករដ ឌមគន ថនីនរបកទសកអសុពី ធ 
(យ៉ាជូសប)។ គាត់បានជថ លងបញ្ញជ ក់ក បងុកសចក ថពីតិកោយសកម លងយ៉ាងចាស់ៗ អពំអី វជីដលរតវូ 
បាន ជបកោរណ៍តងំពោីរមកទញិកសផៀងកៅរបកទសកអសុពី ធជាកល ើកដបំងូមកកម ល៉ាោះ។  

 វដចូជាអ វជីដល យោូ បន ថជចករជំលកអពំកីរឿងរ៉ាវរេប់យ៉ាងជដលបានកក ើតក ើងកន លងមកកនាោះថា កប ើ
សនិជា កបនយ៉ាមនី មនិរតវូបានវលិរត ប់កៅឪពកុរបស់គាត់កទ។ បជន ទមពកីល ើកនោះកទៀត កៅក បងុខ្ 
៣២ កត ើយោូ បានលតរតោងអពំអី វខី្ លោះកទៀត? កត ើជវីតិរបស់នរោរតវូសទតិកៅកល ើជខ្សបនាធ ត់កនោះ
ខ្ លោះ? កត ើអនាេតជវីតិនងឹរតវូកៅជាយ៉ាងោកបើសនិជា កបនយ៉ាមនី មនិបានវលិរត បកៅផ ធោះរបស់
ឪពកុគាត់វញិកទកនាោះ?           
             
               

 កត ើយោូសមូអង វរកដ ើមផីអ វកីៅក បងុខ្ ៣៣-៣៤?       
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មេម ៀនទ ី៥ - ណផែក្ទ ី៤ 
កា ឆលល ុះបញ្ច ាំរាំៈ 
យ៉ាជូសបកៅជតមនិទាន់បានបងាាញអត ឋសញ្ញដណពតិរបស់គាត់ឱយពកួបងប អនូរបស់គាត់ដងឹកៅក ើយកទ។ ជត
ផ ធយុកៅវញិ គាត់ចង់ដងឹថារវងកពលបច ចបុផន បកនោះ នងិ ោលពកីពលជដលគាត់បានកៅឃ្វវលកចៀមជាមយួគាប  
មានអ វផីាល ស់ប ថរូខ្ លោះសរមាប់ពកួកេកត ើក បងុចតិ ថេនំតិពកួកេមានោរផាល ស់ប ថរូអ វខី្ លោះ។ ោលកៅរគាកនាោះ កោយ រ
ជតភាពរចជណន នងិ ោរសអប់កខ្ ពើមចកំរោះ យ៉ាជូសបជដលជាកនូរបសុសំណព វចតិ ថជតមយួរបស់យ៉ាកបុ បាន
ជរំញុទកឹចតិ ថពកួកេទាងំកនោះ មានកគាលបណំងចង់កចំាត់គាត់កចាល កោយោរសមាល ប់ ប ៉ាជុន ថជនំសួពោីរ
សមាល ប់វញិ ពកួកេបានរមួេនំតិគាប លក់ យ៉ាជូសបឲ្យកៅពកួឈមួញជដលកធ វើដកំណើរោត់តមផ លវួកនាោះ ក ព្ ោះ
តរមង់កៅោន់របកទសកអសុពី ធ ក ើយបនាធ ប់មក ពកួកេកប៏ានរបឌ្តឹករឿងក ុក់កបាករបាស់ឪពកុរបស់ខ្ លនួ
កោយបានយកអាវរបស់យ៉ាជូសបកៅរបឡាក់ជាមយួនងឹ្មសត វពជពកដ ើមផីយកកៅបងាាញដលឪ់ពកុ ដផិត
ឪពកុរបស់ពកួកេ បាន គ លអ់ាវជវងរបស់យ៉ាជូសបយ៉ាងចាស់ោស់។ រចួក ើយកៅក បងុខ្ណៈកនាោះ ពកួ
កេបានទកុឲ្យ យ៉ាកបុកធ វើោរសន បោិឌ នកោយខ្ លនួឯងថាវមានករឿងអ វបីានកក ើតក ើងចកំរោះយ៉ាជូសបកនូរបសុ
សំណព វចតិ ថជតមយួរបស់គាត់។ 
 
 
លាំហាត់ាំៈ 
កត ើករឿងរ៉ាវអ វខី្ លោះបានផាល ស់ប ថរូ? កត ើយ៉ាជូសបបានសកង េតអពំអី វ?ី សំនរួនមិយួៗ នងឹផ ថលជ់នូនវូកសចក ថកីយង 
កដ ើមផីទកុជាជនំយួក បងុោរជសវងរកចកម លើយ។ 
 កត ើពកួកេរបរពតឹ ថចកំរោះគាប កៅវញិកៅមកយ៉ាងដចូកម ថច?       

             
               

 កត ើពកួកេបាននាយំកដណឹំងពរីកមុរេ ួរអ វខី្ លោះមករបាប់?       
             
               

 កត ើពកួកេបាននយិយអពំ ីកបនយ៉ាមនី ដចូកម ថចខ្ លោះ?        
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 កត ើឪពកុរបស់ពកួកេបានទកុ កបនយ៉ាមនី ជាកនូរបសុសំណព វចតិ ថរបស់គាត់ជមនកទ?    
             
               

 កត ើបងប អនូរបសុទាងំកនាោះបានកមើលជថរកា យកចតិ ថទកុោក់ចកំរោះឪពកុរបស់ពកួកេយ៉ាងដចូកម ថច?  
             
               

 កត ើពកួកេមានលកខណ័ឍផាធ លខ់្ លនួយ៉ាងដចូកម ថចខ្ លោះ?        
             
               

 កត ើពកួកេបានរបរពតឹ ថចកំរោះយ៉ាជូសបកោយសកម មភាពរបឆ្ងំទាស់ផាធលរ់បស់ពកួកេយ៉ាងដចូកម ថចខ្ លោះ? 
             
               

ក បងុខ្ណៈកពលជដលកលកអ បករលំកឹ រក ើងវញិ នងិ កឆ លើយសំនរួទាងំកនោះ កត ើកលកអ បកបានេតិដចូកម ថច? 
កត ើមានោរផាល ស់ប ថរូជដរឬកទ? កត ើមានេតិថាមានអ វជីដលធពំកិសសជាងកេបង អស់រតវូបានផាល ស់ប ថរូ?  
             
             
               
កា អនុវតតនផ៍្ទេ ល់ខ្លួនាំៈ 
ពតិជមនក ើយ! មានករឿងរ៉ាវមយួចនំនួរតវូបានផាល ស់ប ថរូសរមាប់បងប អនូរបសុៗទាងំកនោះ។ កពលកវល នងិ 
ភាពកពញវយ័ភាពចាស់ទ ុអំាចនាជំវីតិទាងំើសងុកៅោន់កជន លងថ មមីយួកទៀតបាន។ កត ើមានអ វខី្ លោះជដលកលកអ បក
បានអកង េតកឃើញថាមានោរផាល ស់ប ថរូកៅក បងុជវីតិផាធ លខ់្ លនួរបស់កលកអ បក ជដលអាចយកមកបងាាញអពំអីត ថ
ចរតិលកខណៈលអរបស់កលកអ បកក ថ ី បេុ គលកិលកខណៈផាធលខ់្ លនួក ថ ី េណុតនម លកផសងៗក ថ ី នងិ ទនំាក់ទនំងរបស់
អ បកកក៏ោយក ថ?ី ចរូក ុឲំ្យោរភយ័ខ្លលចក បងុោរកណំត់អត ថសញ្ញដណអពំោីរទាងំអស់កនាោះក ើយ!  របសនិកប ើ
ជាវគាម នោរផាល ស់ប ថរូោមយួបានកក ើតក ើងកនាោះកទ កត ើកលកអ បកនងឹមានអារម មណ៍ដចូកម ថច? កត ើមានអ វខី្ លោះ
ជដលជាោរផាល ស់ប ថរូជាវជិ ជមាន?          
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កត ើមានអ វផីាល ស់ប ថរូជាវជិ ជមានដចូកម ថចខ្ លោះជដលអ បកបានសកង េតកឃើញកក ើតក ើងចកំរោះមតិ ថភក ថ ិ អ បករមួោរងារ 
ឬ កនូោមាប ក់ក បងុរយៈកពលជាករច ើនឆ្ប កំន លងកៅកនាោះ? ក បងុខ្ណៈកពលជដលរពោះជាមាច ស់កធ វើោរកៅក បងុជវីតិ
របស់ពកួកយើងបាន ដកូច បោះរទង់កអ៏ាចកធ វើោរកៅក បងុជវីតិរបស់អ បកដនទបានជដរ។ ចរូចោំយកពលកវលខ្ លោះ
កដ ើមផកីធ វើោរទទលួ គ លអ់ពំោីរផាល ស់ប ថរូជាវជិ ជមានមយួចនំនួដចូតកៅកនោះ។     
             
             
             
             
               
ចរូពចិារោនវូករឿងរ៉ាវខ្ លោះៗជដលកលកអ បកអាចនងឹនយិយកៅោន់មនសុសោមាប ក់ជដលេរួនងឹអាចបញ្ញជ ក់
យ៉ាងចាស់លស់ នងិកល ើកទកឹចតិ ឋដលប់េុ គលមាប ក់កនាោះ។        
             
             
             
               
 

 
កា ទមនេញចរចា ាំាំៈ 
ោរអោះអាងបញ្ញជ ក់ នងិរកយកល ើកទកឹចតិ ឋបានផ ឋលអ់ោំចដលក់យើង ទកុជាោរឆ លោុះបញ្ញច ំងឲ្យកលកយីប៍ាន
កឃើញថា រពោះជាមាច ស់បាន នងិ កពំងុ កធ វើោរកៅក បងុជវីតិកយើងកដ ើមផសីករមចបណំងរពោះ ប ញទយ័របស់រទង់
តមរយៈពកួកយើងរលគ់ាប ។  វក័ ប៉ាលូ ចង់រលំកឹរបាប់ពកួកយើងឲ្យដងឹថា េមឺានជតរពោះជាមាច ស់មយួអង គ
ប ៉ាកុោត ោះជដលអាចកធ វើកចិ ចោរកោយឫទាននភុាពយ៉ាងអ ច រយកៅក បងុពកួកយើងបាន។ ចរូចោំយកពលកវលខ្ លោះ
កដ ើមផទីកន ធញបទេម ពរី ភលីពី ១:៦! ចរូសរកសរបទេម ពរីកនោះទកុកៅរកោសកត់ចោំរំបស់កលកអ បកជាថ ម ី
ម ថងកទៀត ក ើយចរូេតិពចិារោឲ្យបានយលច់ាស់ក បងុរវងមយួសបាថ ក៍នោះ កៅក បងុរកបៀបជាករច ើនជដល
កលកអ បកអាចទទលួ គ លប់ានថារពោះជាមាច ស់បាន នងិ កពំងុកធ វើោរកៅក បងុជវីតិរបស់កលកអ បក។ 
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លាំហាត់ាំៈ 
វេជឺាករឿងជដលេរួឱយចាប់អារម មណ៍ក បងុោរកត់សមាគលថ់ាកប ើកទាោះបជីាអ វីៗ បានផាល ស់ប ថរូចកំរោះបងប អនូរបសុៗ
របស់គាត់ពោីរសអប់កខ្ ពើម ជាមយួនងឹេនំតិជសវងរកោរសងសកឹ បានផាល ស់ជរបមកជាោរ ថ យករោយ នងិ
វបិផដ ិរយីវ៍ញិ។ ោរក ក ថ យ នងិវបិផដ ិរយីច៍កំរោះោររបរពតឹ ថោលពអីតតីរបស់ពកួកេ េកឺៅជត
ជាប់ដតិោមជាមយួនងឹពរិទុ នភាពដជដល ក ើយពរិទុ នភាពវមនិកធ វើឲ្យកយើងបានសរមាក់កនាោះកទ ដរបោ
បានទទលួនវូោរកល ើកជលងកទាសឲ្យ។ ចរូពនិតិយកម ើលកៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ ៤២-៤៤ រចួកធ វើោរកត់
សំគាលអ់ពំកីសចក ថកីយងជដលបានរយ។ សរកសររកយទាងំឡាយោជដលបានបងាាញអពំពីរិទុ នភាពរបស់
ពកួកេ។ 
 

មេចក្តមីោរ   ពាក្យលាត្តដារអ ាំពពី ិទុធភាព បេ់ពួក្មេ 
១. កលកបុផត ថ ិ៤២:២១-២២  ១.           
២. កលកបុផត ថ ិ៤២:២៨  ២.           
៣. កលកបុផត ថ ិ៤៤:១៦   ៣.          
 

អ វជីដលពកួកេចង់ឮ ក ើយរតវូោរឮពយី៉ាជូសបជដលជាមនសុសមាប ក់រតវូពកួកេកធ វើឲ្យមានោរអាក់អន់ចតិ ថ។ 
ប៉ាជុន ថ កត ើអ វជីដលពកួកេចង់បាន នងិ រតវូោរកនាោះបានសមតមបណំងជដរឬកទ? កត ើមាននរោមាប ក់បានដងឹ
ថាយ៉ាជូសបកៅទកីជន លងជដរកទក បងុកពលឥ វូកនោះ? សរមាប់អ វីៗ រគាប់ជបបយ៉ាងជដលបងប អនូរបសុៗទាងំអស់
កនាោះបានដងឹ េថឺាគាត់បាន ល ប់បាត់កៅក ើយ។ 
 

 
 
 
មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
ឱរពោះអមាច ស់កអ ើយ! ពរិទុ នភាពេជឺាបន ធកុមយួយ៉ាងធ ងន់ធ ងរោស់ជដលរតវូជរកពនុ។ កយើងខ្ ញុបំានរបរពតឹ ថអកំព ើ
បាបរបឆ្ងំទាស់នងឹខ្ លនួឯង កោយោរកធ វើអ វីៗ ជដលកយើងខ្ ញុមំនិជដលធាល ប់ សមូផជីតេតិថាអកំព ើទាងំកនាោះមាន
សោថ នពុលឬយ៉ាងោទាលជ់តក ោះ។ កយើងខ្ ញុបំានរបរពតឹ ថអកំព ើបាបរបឆ្ងំទាស់នងឹអ បកដនទ កោយោរ
នយិយសថមីនិរបងុរបយ័ត បយកចតិ ថទកុោក់ចកំរោះពកួកេ ជដលជាក តបុោថ លឱយមានោរអាក់អន់ចតិ ថ 
កោយកររោះកយើងខ្ ញុមំានោររចជណននងឹអ វីៗ ជដលពកួកេមាន។ ក ើយកយើងខ្ ញុកំប៏ានរបរពតឹ ថអកំព ើបាបរបឆ្ងំ
ទាស់នងឹរពោះអមាច ស់កោយរកបៀបជដលកយើងខ្ ញុបំានរបរពតឹ ឋចកំរោះខ្ លនួឯងនងិអ បកដនទកទៀតជដរ ដផិតកយើងខ្ ញុំ
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ទាងំអស់គាប រតវូសទុ នសងឹជតរតវូបានបកង េើតក ើងកោយរពោះអង គ ក ើយរេប់ៗគាប រតវូបានើសឡាញ់រពោះអង គផង
ជដរ។ សមូរពោះអង គបានអត់កទាសឱយទលូបង គចំកំរោះកពលកវលោជដលទលូបង គបំានកធ វើឲ្យរទង់មានោរអាក់
អន់ក បងុរពោះ ប ញទយ័កោយកររោះជតអ វីៗ ជដលមានកៅក បងុេនំតិរបស់ទលូបង គ ំ តមរយៈរកយសម ថ ី នងិោរ
របរពតឹ ថ ជាពកិសសកៅសព វនថ ងកនោះផងជដរ ទលូបង គសំមូឲ្យរពោះអង គបានកល ើកជលងកទាសឲ្យទកូបង គសំរមាប់
ោររបរពតឹ ថអកំព ើបាបទាស់របឆ្ងំនងឹខ្ លនួទលូបង គផំាធ លៈ់        
             
             
               
សមូរទង់កល ើកជលងកទាសដលទ់លូបង គជំដលបានកធ វើមានោរអាក់អន់ចតិ ថកៅកល ើមតិ ថភរ័ក សមាជកិរេ ួរ 
អ បកជតិខ្លង នងិ ដនទកទៀតៈ           
             
               
សមូរទង់កមតថ អត់កទាសសរមាប់ទលូបង គជំដលបានកធ វើរពោះអង គមានោរឈឺចាប់ កៅក បងុកពលកវលោជដល 
ទលូបង គចំង់កធ វើអ វីៗ កៅតមចតិ ថរបស់ខ្ លនួឯងផាធល ់នងិ ក បងុកពលកវលោជដលទលូបង គគំាម នចតិ ថចង់អ វទីាលជ់ត 
ក ោះកនាោះផងជដរ។ សមូរពោះអង គអត់កទាសសរមាប់ៈ        
             
               
សមូអររពោះេណុរទង់ជដលបានរលំកឹទលូបង គឲំ្យបានដងឹថារពោះអង គបាន នងិ កពំងុកធ វើោរកៅក បងុទលូបង គ។ំ 
ទលូបង គេំជឺាកចិ ចោររបស់រទង់ជដលកពំងុជតដកំណើរោរកៅមខុ្ រទង់នងឹមនិទកុទលូបង គកំចាលក ើយ ដរប 
ោកចិ ចោររបស់រពោះអង គកៅក បងុទលូបង គមំនិទានបានសករមចកៅក ើយ។      
             
              
មេម ៀនទ ី៥ - ណផែក្ទ ី៥ 
កិ្ចចកា ាំៈ ចរូអានរពោះេម ពរីកលកបុផត ថ ិ៤៥:១-១៥ 
 

លាំហាត់ាំៈ 
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យ៉ាជូសបមនិអាចកៅបន ថកអាបរកក បករឿងកនោះទកុតកៅកទៀតបានកទ។ យោូបានសុំអង វរជនំសួឲ្យឪពកុ
របស់គាត់កដ ើមផឲី្យបានកបនយ៉ាមនីរត ប់មកវញិ កៅកពលកនាោះយ៉ាជូសបកម៏ានទនំកុចតិ ថថាកៅក បងុរង វង់រកមុ
រេ ួរកៅឯងើសកុោោនពតិជាមានោរផាល ស់ប ថរូក ើយ។  
 ម ថងកនាោះហាក់ដចូជាទទលួបានោរចាប់អារម មណ៍អពំយី៉ាជូសបថារតវូបានបាត់បង់ជវីតិកៅក ើយកនាោះ។ 

កៅកពលកនាោះ កត ើគាត់បានបងាគ ប់ដចូកម ថចកៅក បងុខ្ ១?       
             
               

 កពលកនោះ េយឺ៉ាជូសបកៅមយួបងប អនូរបសុៗរបស់គាត់ជតមាប ក់ឯងប៉ាកុោត ោះ។ កត ើមានអ វជីដលពកួបងប អនូ
របសុៗរបស់គាត់ធាល ប់បានេតិទកុមកពមីនុ កររោះកៅកពលជដលនាយករដ ឌមគន ថនីនទកឹដរីបកទសកអសុពី ធ
បានកៅជាមយួពកួកេជតមាប ក់ឯងដកូច បោះ។ សទតិកៅក បងុខ្ណៈកនាោះជដរ យ៉ាជូសបមនិអាចបន ថរេប់រេង
អារម មណ៍ខ្ លនួឯងតកៅកទៀតបានកទ រ ប់ជតគាត់បានជើសកយំកោយបកញ្ចញសកម លងយ៉ាងខ្លល ងំៗ រ តូ
ទាលប់ានកធ វើឲ្យពកួ សនក៍អសុពី ធបានឮសកម លងគាត់យំ ក ើយកៅឯងដោំក់របស់រពោះកៅផាករ៉ានក៏
បានឮដចូគាប កនោះជដរ។ កត ើកលកអ បកបានេតិដចូកម ថចជដរ កប ើសនិជាកលកអ បកេជឺាមនសុសមាប ក់កៅក បងុ
ចកំោមពកួកេជដលកពំងុមានវត ថមានកៅក បងុបន ធប់ជាមយួគាប ជដរកនាោះ? ឬមយួថាកបើសនិកលកអ បកេ ឺ
ជាអ បកបករម ើមាប ក់ជដលបានឮសកម លងគាត់យំដកូច បោះ? ឬឧបមាថាកលកអ បកេជឺាកសថចផាករ៉ានសទតិកៅក បងុ
កពលកនាោះ? កត ើកលកអ បកនងឹេតិដចូកម ថច?         
             
             
               
យ៉ាជូសប មនិទាន់បានបងាាញឲ្យពកូកេបាន គ លគ់ាត់កៅក ើយកទ! ក ើយកព៏កួកេកម៏និបាននយិយអ វ ី
បន ថចិោជដរ។ ប ៉ាជុន ថ ោរពតិមយួបានកក ើតក ើង េយឺ៉ាជូសបានជើសកយំ កោយមានសកម លងឮយ៉ាងខ្លល ងំ 
រ តូទាលជ់តបានកធ វើឲ្យគាត់រកនយិយរបាប់ពកួកេកម៏និអាននយិយកក ើតផង។ 

 ក ើយកៅរកំពចកនាោះ កត ើគាត់បានសរួដចូកម ថច?        
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 កត ើពកួបងប អនូរបសុៗរបស់គាត់មានរបត ថកិម មយ៉ាងដចូកម ថច?       
             
               

 យ៉ាជូសបរបាប់ពកួកេជាថ មមី ថងកទៀតថាគាត់េជឺានរោ ខ្ណៈកនាោះជដរ គាត់បានអោះអាងបញ្ញច ក់ដលព់កួ 
កេទាងំអស់គាបឲ្យបានដងឹ។ កត ើគាត់បាននយិយដចូកម ថចខ្ លោះកៅក បងុខ្ ៥?     
             
             
               
យ៉ាជូសបបានដងឹថារពោះជាមាច ស់បានេង់កៅជាមយួនងឹគាត់ កទាោះបជីាក បងុកពលឥ វូកនោះកក៏ោយ កវ៏េ ឺ
ជាោរកប ើកសជម ថងមយួ កដ ើមផឲី្យគាត់បាននយិយរបាប់ោរពតិដលព់កួកេទាងំកនាោះ....   
             
             
              
យ៉ាជូសបបាននយិយរបាប់ពកួកេថា នងឹរតវូកក ើតមានករគាោះទរុ ាកឹសរយៈ ៥ ឆ្ប បំន ថកៅកទៀត ប ៉ាជុន ថគាត់បាន 
កជឿថារពោះជាមាច ស់ បាននាយំកគាត់មកោន់ទកឹដកីនោះេកឺ បងុកគាលបណំងោមយួមនិខ្លន?   
             
               
គាត់បានទទលួ គ លថ់ាជវីតិរបស់គាត់សទតិកៅករោមោរជណនារំបស់រពោះជាមាច ស់ជានចិ ច េជឺារពោះអង គ 
ក ើយជដលជាអ បកកធ វើកចិ ចោរបរមងុទកុជាមនុរចួជាកើសច ក ើយបានសកគងាគ ោះអាយជុវីតិរបស់ពកួកេ 
កៅក បងុកគាលបណំងននោររកំោោះមយួយ៉ាងអ ច រយ។ 

 យ៉ាជូសបបានកជឿថារពោះជាមាច ស់បានករប ើរលក់ ំសុឆ គង នងិ ោលៈកទសៈននជវីតិរបស់គាត់ទាងំប៉ានុាម ន 
េកឺដ ើមផនីាយំកនវូោររកំោោះមយួដអ៏ ច រយ។ កទាោះបជីាពកួកេបានកធ វើបាបគាត់ ក ើយបានលក់បញ្ជូនគាត់
ឲ្យកៅជាមយួនងឹពកួឈមួញយ៉ាងោកក៏ោយ ជតយ៉ាជូសបបានកជឿថារពោះជាមាច ស់បានយកោលៈកទសៈ
កនាោះ ក ើយជរបោលយឲ្យកៅជាកចិ ចោរមយួយ៉ាងរបកសើរនរកជលង។ តមរយៈខ្ ៨ ចរូ ថ ប់នវូអ វជីដល
គាត់បាននយិយអពំរីពោះជាមាច ស់បានជកនច ឆជវីតិរបស់គាត់ក បងុរយៈកពលប៉ានុាម នឆ្ប កំន លងមក ក បងុរគាជដល
គាត់បានមកដលទ់កឹដនីនរបកទសកអសុពី ធកនោះ។ 
១.                
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២.              
៣.               

កា ឆលល ុះបញ្ច ាំរាំៈ 
កម ថចបានជាដចូជាករឿងកលខ នដកូច បោះណ៎! បងប អនូរបសុៗទាងំប៉ានុាម នបានរបួរមួគាប ក ើងវញិក ើយ។ មនសុសមាប ក់
មានសទិ នអិោំចធជំាងកេក បងុមយួរបកទសករៅពរីពោះកៅផាករ៉ានមយួប៉ាកុោត ោះ តមោរពតិកៅមនសុសមាប ក់
ជដលអាចបញ្ញជ ពកួកេ ល ប់ ឬអាចឲ្យពកួកេរស់រនមានជវីតិបានកនាោះ េជឺាបងប អនូរបស់ពកួកេក ោះ។ គាត់
មនិបានរបរពតឹ ថអកំព ើអយតុ ថធិមោ៌មយួកៅកល ើបងប អនូរបស់គាត់ក ើយ េគឺាត់មាប ក់កនោះក ើយជដលបានោលយ
កៅជានាយករដ ឌមគន ថកីៅក បងុរបកទសមយួកនោះ។ យ៉ាជូសប មនិបានកេងចោំញកល ើពកួកេកោយអាងកៅកល ើ
តនួាទ ីនងិមខុ្ដជំណងរបស់គាត់ក ើយ ផ ធយុកៅវញិ គាត់បានរតមឹជតតស មូត ិតវ៉ាចកំរោះរពោះជាមាច ស់ថារេប់
កចិ ចោរទាងំឡាយេសឺទតិកៅករោមោរករៀបចរំបស់រទង់ប ៉ាកុោត ោះ។ េមឺានជតរពោះជាមាច ស់កនោះក ើយជដលបាន
បផំាល ស់បជំរប ទ នភាពដក៏មមងងតឹរវងបងប អនូរបសុៗទាងំកនោះ ឲ្យកៅជាមកធាបាយក បងុោរនាយំកកសចក ថី
សកគងាគ ោះមយួយ៉ាងធមំយួជបបកនោះកៅវញិកទ។ ោររកំោោះឲ្យរចួខ្ លនួករគាោះដក៏ោំចកនោះ វមនិរគាន់ជតមនិបាន
រងោរប៉ាោះរលដ់លរ់បជារស្តសថក បងុកអសុបីប ៉ាកុោត ោះកទ សមូផីជតរបជាជនននបោថ របកទសកៅជ ុវំញិកនាោះក៏
ទទលួបានោរសកគងាគ ោះឲ្យរចួផតុពកីរគាោះដក៏ោំចកនោះផងជដរ។ 
 

ដកូច បោះ កប ើសនិកលកអ បកេជឺាអ បកោជសតមាប ក់រតវូចាត់បញ្ជូនឲ្យកៅយកពតម៌ានកៅក បងុរបកទសកអសុពី ធ។ 
កលកអ បកបានដងឹថាមាន សនក៍អសុពី ធមាប ក់ជដលបានឮសកម លងរទ រូយំកចញពបីន ធប់ជដលជាកជន លងកលក
នាយករដ ឌមគន ថកីពំងុបានកៅជតមាប ក់ឯងជាមយួមនសុសរបសុចនំនួ ១១ នាក់កផសងកទៀត។ កលកអ បករតវូរយ
ោរណ៍អពំកីរឿងកនោះ! កត ើកលកអ បកេតិថាេរួនងឹករជ ើសករ ើសយកនរោកដ ើមផកីធ វើបទសមាាសមនុកេបង អស់? 
ក តអុ វបីានករជ ើសករ ើសយកមនសុសមាប ក់កនាោះ? កត ើកលកអ បកនងឹរតវូសរួកៅគាត់យ៉ាងដចូកម ថចខ្ លោះ?   
              
កត ើកនោះេជឺាករឿងរបស់មនសុសមាប ក់ជដលេរួឲ្យចាប់អារម មណ៍ ចកំរោះរកបៀបជដលរពោះជាមាច ស់បានជយួសកគងាគ ោះ
ជវីតិរបស់មនសុសកោយោរករៀបចមំនសុសមាប ក់ក ម្ ោះថា យ៉ាជូសប កដ ើមផីឲ្យកៅោត់រ យសបុនិ ថ រចួក ើយ
បានករៀបចេំករមាង ជផនោរណ៍ក បងុោរបរមងុកសផៀងអាហារទកុសរមាប់ផ គត់ផ គង់កសចក ថរីតវូោរក បងុរយៈ
កពលជាករច ើនឆ្ប ខំ្លងមខុ្កទៀតជមនកទ? ឬ ថាកត ើកៅក បងុដកំណើរករឿងកនោះមានចណុំចសំខ្លន់សុជីករៅកផសង
កទៀតជមនកទ? កត ើក តអុ វបីានជានពិន ននាយកននករងពមុ ពោរជសតកនាោះបានចាត់បញ្ជូនកលកអ បកកអាយកៅ
យកពតម៌ានអពំដីកំណើរករឿងយ៉ាងពកិសសមយួកនោះកៅក បងុរបកទសកអសុពី ធកៅវញិ? កត ើកលកអ បកនងឹរតវូ
សជនសសនសំពតម៌ានអ វខី្ លោះពមីនសុសជដលកលកអ បកបានជបួសមាាសនជ៍ាមយួនងឹពកួកេ ជដលអាចនងឹផ ថលន់វូ
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 រៈសំខ្លន់ពតិរបាកដកៅនងឹ ទ នភាពជវីតិរេ ួរពតិ ជដលថាកៅទបីផំតុរតវូបានរងផលប៉ាោះរលដ់ល់
របជារស្តសថជាករច ើននាក់ កដ៏ចូជាបានប៉ាោះរលក់ៅកល ើជផនដទីាងំមលូកនោះ?     
              
កា ទមនេញចរចា ាំាំៈ 
យ៉ាជូសបបាននយិយដជដលៗចនំនួ ៣ ដងថា “េរឺពោះជាមាច ស់បានចាត់បញ្ជូនខ្ ញុ.ំ.. តមរយៈរពោះេម ពរីទាងំមលូ 
មានករឿងរ៉ាវជាករច ើនជដលបាននយិយអពំរីពោះជាមាច ស់បានចាត់បញ្ជូនមនសុសឲ្យកចញកៅ។ ដកំណើរករឿងមយួ
កនោះរតវូបានបញ្ចប់ជាមយួនងឹបទេម ពរីមយួជដលកយើងមនិអាចកមើលរលំងបាន ក ើយបទេម ពរីមយួកនាោះរតវូ
បានរកកឃើញកៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៥០:២០។ ដរបោយ៉ាកបុកៅមនិទាន់ ល ប់កទកនាោះ ដកូច បោះបង
ប អនូរបសុៗទាងំអស់គាប កម៏និភយ័ខ្លលចចកំរោះយ៉ាជូសបថានងឹរតវូកធ វើដលព់កួកេជដរ។ កៅកពលោជដលឪពកុ
របស់ពកួកេបាន ល ប់កៅ កនាោះវនងឹបកង េើតឲ្យមានោរភយ័ខ្លលចថ មមីយួកៅក បងុចកំោមពកួកេ។ ករឿងរ៉ាវ
ជដលយ៉ាជូសបបាននយិយកៅោន់ពកួកេ េជឺាអ វជីដលកយើងរតវូជតទកន ធញឲ្យចាកំ បងុចតិ ថ។ ចរូសរកសរទកុនវូ
បទេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៥០:២០:          
             
               
ចរូរកាបទេម ពរីកនោះទកុជាចជំណកមយួននោររបមលូបទេម ពរីចងចារំបស់កលកអ បកចោុះ។ វបានរឭំកកយើង
ឲ្យបានដងឹថា កប ើកទាោះបជីាកយើងគាម នភាពបរសិទុ នកៅក បងុេនំតិក ថ ីកៅក បងុបណំងចតិ ថក ថ ីឬកៅក បងុោររបរពតឹ ថក ថ ី
ជតរពោះជាមាច ស់រទង់មានរេប់ទាងំអស់ សរមាប់ជាកសចក ថលី អដលព់កួកយើងរលគ់ាប  កដ៏ចូជាសរមាប់អ បកដនទ
ផងជដរ។ ចកំរោះអស់អ បកោក បងុចកំោមអ បករលគ់ាប  ជដលចង់បទេម ពរីោមយួកផសងកទៀតកនាោះ េរឺតវូបាន
ផ ថលជ់នូកៅក បងុរពោះេម ពរី រ ៉ាមូ ៨:២៨-២៩។ ពរិទុ នភាពអាចកលបរតបាក់សុកីយើងបាន ជតយ៉ាងោម ុញិ រពោះ
ជាមាច ស់សព វរពោះ ប ញទយ័ចង់ រលំកឹកយើងឲ្យភាញ ក់ដងឹខ្ លនួថា រទង់មនិជដលធាល ប់បានេតិដលន់វូអ វជីដលកយើង
បានរបរពតឹ ថកនាោះក ើយ កៅក បងុអង គរពោះកយស វូ រទង់នងឹកធ វើឲ្យវរត ប់មកជាោរលអដលអ់ស់អ បកោជដល
បានើសឡាញ់រទង់។ 
 

មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
ចរូចោំយកពលកវលខ្ លោះកដ ើមផីសរកសើរដកម េើង នងិអររពោះេណុដលរ់ពោះជាមាច ស់សរមាប់កសចក ឋើីសឡាញ់
ដ ៏សួពោីរជថ លងរបស់រទង់ជដលមានកៅក បងុជវីតិរបស់កយើង។ រទង់មានបណំងរពោះ ប ញទយ័ចង់ជវីតិរស់
កៅរបស់កយើងបានបងាាញកចញនវូរពោះវត ថមាន នងិ សរិលីអរបស់រទង់។      
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មេម ៀនទ ី៦ 
 

មេម ៀនទ ី៦ - ណផែក្ទ ី១ 
មេចក្តណីែន ាំាំៈ 
យ៉ាជូសប នងិបងប អនូរបស់គាត់រតវូបានជបួជ ុគំាប ក ើងវញិ។ ដកូច បោះ កត ើមជាបនាធ ប់កទៀតនងឹមានអ វកីក ើតក ើង? 
យ៉ាជូសបចង់ឲ្យបងប អនូរបស់គាត់វលិរត ប់កៅវញិ ក ើយជរំបឪពកុរបស់គាត់រេប់ករឿងរ៉ាវទាងំប ៉ានុាម ន
ជដលពកួកេបានកឃើញ នងិបានឮ ពកីររោះគាត់ចង់ឪពកុរបស់គាត់បានដងឹថាគាត់មានមខុ្ដជំណង នងិ តនួាទ ី
យ៉ាងធឧំត ថមកកៅក បងុទកឹដនីនរបកទសកអសុពី ធ ក ើយគាត់កឲ៏្យបងប អនូរបស់គាត់ទកៅឪពកុរបស់ខ្ លនួមក
ោន់របកទសកអសុពី ធ ជដលជាទកឹដតីបំន់ កជូសន វញិ ដផិតករគាោះទរុ ាកិសនងឹរតវូបន ថកក ើតមានក បងុរវង ៥ ឆ្ប ំ
ជាប់ៗគាប កទៀតខ្លងមខុ្កនោះ។ 
 

បងប អនូរបសុៗទាងំកនាោះបានជចករជំលកកពលកវលជាមយួគាប  កដ ើមផីនយិយរបាប់គាបមាប ក់ម ថងៗនវូអ វជីដលពកួ
បានឆ លងោត់ក បងុអ ំងុកពលប៉ានុាម នឆ្ប កំន លងមកកនោះ កោយឥតមានលក់កលៀមអ វកី ើយ។ យ៉ាជូសបមានកសចក ថី
ជកំនឿថាកៅកល ើទាងំអស់ជដលបានកៅកល ើក បងុអ ំងុកពលប៉ានុាម នឆ្ប កំន លងមកកនោះ។ យ៉ាជូសបបានកជឿជាក់ថា 
រពោះជាមាច ស់ជាអ បកចាត់បញ្ជូនគាត់ឲ្យមកដលទ់កឹដកីនោះកដ ើមផីបរមងុទកុសរមាប់ពកួកេ។ ដចូកន បោះក ើយ  សមូ
ឲ្យរទង់កល ើកជលងកទាសឲ្យកេផង! រទង់បានរបទាននវូកសចក ថកីមតថ ករបាសមកកល ើរេ ួរមយួកនោះ។ គាត់
បានរបទានកសចក ឋសីបផុរសកៅកល ើរកមុរេ ួរកនោះទាងំមលូ។ គាត់បានករៀបចដំមីយួកជន លងទកុសរមាប់ពកួ
កេងាចរស់កៅបានអស់មយួជវីតិ ក ើយវេជឺាទកឹជដលមានកៅម ករច ើនទកុសរមាប់ជាចណីំអាហារដល ់វូង
កចៀម នងិសត វចញិ្ចមឹកផសងៗកទៀតជដរ។ គាត់មនិចង់ឱយពកួកេកៅពនាកពលយរូកទៀតកទ ជតកដ ើមផឲី្យគាត់
អាចរ៉ាប់រងោរោរររកៅកពលោជដលពកួកេបានមករស់កៅកល ើទកឹដកីនោះភាល ម ដកូច បោះពកួកេកម៏និរតវូបាន
រងផលប៉ាោះរលព់កីរគាោះទរុ ាកិសតកៅកទៀតជដរ។ មនុកពលជដលពកួកេបានចាកកចញដកំណើររត ប់កៅវញិ ពកួ
កេបានឱបកថ ើបគាប កៅវញិកៅមក ល ំនងឹោរយំក កជាមយួគាប កទៀតផង។ 
 

សមូផជីតរពោះកៅផាករ៉ានកប៏ានចលូខ្ លនួមករក់ពន័ នក បងុករឿងកនោះជដរ កោយបានទទចូចង់ឲ្យរកមុរេ ួររបស់
ពកួកេបានមករស់កៅជាមយួគាប កៅកល ើទកឹដនីនរបកទសកអសុពី ធ កោយក ថរីកីរយជាមយួនងឹទកឹដដីធ៏លំ វងឹ
កលវ ើយកនោះ។  រពោះកៅផាករ៉ានកប៏ានបញ្ញជ ក់បជន ទមចកំរោះអ វីៗ ជដលយ៉ាជូសបបានសនារចួក ើយកនាោះកទៀតជដរ។ 
កល ើសពកីនោះកទៀត រពោះកៅផាករ៉ានបានអនញុ្ញដ ត ថឱិយពកួកេករប ើរបាស់រកទោះចមាងំមយួចនំនួ នងិអ វីៗ កផសងកទៀត
ជដលអាចជយួសរមលួដលរ់េ ួររបស់ពកួកេងាយើសកួក បងុោរកធ វើដកំណើរកទៀតផង។ កសចក ថសីនារបស់
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រពោះកៅផាករ៉ានកពលកនោះវេរួឲ្យកក់កៅថជាទបីផំតុ កររោះបានកធ វើឲ្យពកួកេមានអារម មណ៍ថា របកទសកអសុពី ធ 
កដ៏ចូជាទកឹដរីបស់ពកួកេផងជដរ។ 
កិ្ចចកា ាំៈ ចរូអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៤៥:១៥-២៨ 
 

លាំហាត់ាំៈ បងប អនូរបសុទាងំប ៉ានុាម នបានករៀបចរំបងុករបៀបកដ ើមផីកចញដកំណើររត ប់កៅផ ធោះឪពកុកេវញិ។ 
 កល ើកកនោះពកួកេបានផ ធកុរបស់របរកៅជាមយួជដរ។ កៅក បងុខ្ ២១-២២ កត ើយ៉ាជូសបបានឲ្យអ វខី្ លោះ 

ដលព់កួកេ?            
             
               
នយិយអពំ ី កបនយ៉ាមនី កនូរបសុសំណព វចតិ ថជាថ មមី ថងកទៀត។ (កលកបុផត ថ ិ ៤៣:៣៤, ៤៤:២) កត ើ 
យ៉ាជូសបបានរបេលអ់ វឲី្យកៅ កបនយ៉ាមនី កៅក បងុខ្ ២២?      
             
               
កត ើយ៉ាជូសបបានឲ្យអ វខី្ លោះកៅបងប អនូរបស់គាត់កដ ើមផីរបេលជ់នូឪពកុរបស់គាត់ កៅក បងុខ្ ២៣?  
             
                

 យ៉ាជូសបបានជនូដកំណើរពកួកេកចញកៅ កោយនាកំៅជាមយួនងឹអកំោយយ៉ាងលអបផំតុពរីបកទស 
កអសុពី ធយកកៅជនូឪពកុរបស់គាត់។ កត ើោរជនូដកំណើរជាកល ើកចងុករោយកនាោះមានសភាពយ៉ាង 
ដចូកម ថចកៅក បងុខ្ ២៤?          
             
               
ក តអុ វបីានជាពកួកេនយិយដកូចាប ោះ?         
             
              
 

មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
រកយសម ថចីងុករោយរបស់យ៉ាជូសបជដលបាននយិយកៅោន់បងប អនូរបស់គាត់  ថ ប់កម ើលករបៀបបដីចូជា 
បានវយមយួកកោថ ប់នដកៅកល ើពកួកេអញ្ចងឹ កៅខ្ណៈកពលជដលគាត់បាននយិយថា “លសនិក ើយបង
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ប អនូទាងំអស់គាប ! រតវូកចោះកធ វើលអចកំរោះគាប កៅវញិកៅមក ក ើយក ុកំ ល្ ោះគាប ឲ្យក ោះ”។ ជាោរជាក់ជសថង 
រកយសម ថកីនោះវហាក់កៅឆ្ងយពោីរពតិខ្លល ងំោស់។ កទាោះជាយ៉ាងោកក៏ោយ កយើងបានដងឹយ៉ាងចាស់
ោស់ថា ធម មជាតរិបស់មនសុសទកូៅជតងជតចង់ទមាល ក់ក ំសុកៅឲ្យអ បកដនទ។ 
ដចូជដលមានកៅក បងុេនំតិ កយើងមនិជមនជាមនសុសអាតម នយិមចកំរោះករឿងរ៉ាវទាងំឡាយជដលរតវូជរមោះឲ្យ
រជោះើស ោះកនាោះកទ លោុះរតកយើងដងឹថាកយើងខ្ លនួឯងបានរចួផតុពពីរិទុ នភាពរចួរលក់ ើយ។ ចរូចងចាអំពំោីរ
សន ធនាគាប កៅកពលជដលពកួកេបានកធ វើដកំណើរវលិរត ប់មកពរីបកទសកអសុពី ធវញិជាកល ើកទមីយួ! ចរូរលំកឹ
ក ើងវញិនវូអ វជីដល របូនិបាននយិយកៅោន់ពកួកេក បងុខ្ណៈកពលជដលពកួកេពាយមសញ្ជងឹេតិថា កត ើ 
ក តអុ វបីានជា ឈឺចាប់ទាងំកនោះរតវូធាល ប់មកកល ើពកួកេកៅក បងុរបកទសកអសុពី ធដកូច បោះ (កលកបុផត ថ ិ៤២:២១-
២២)។ “ខ្ ញុបំានរបាប់ អ បករលគ់ាប កធ វើដកូច បោះ” “វមនិជមនេជឺាខ្ ញុកំនាោះកទ ក ើយកម៏និជមនជាក ំសុរបស់ខ្ ញុជំត
មាប ក់ឯងជដលបានកធ វើពកួកយើងរតវូជបួករឿងនងឹអកសុលយទាងំអស់កនាោះកទ”។ ោរសថបីកនាធសករបៀបបាននងឹ
កនូបាលក់ពំងុកលតកចញពនីដមនសុសមាប ក់ កៅោន់មនសុសកទៀតដកូច បោះជដរ។ មនិរតវូទមាល ក់ក ំសុឲ្យខ្ ញុ!ំ វេ ឺ
ជាក ំសុរបស់នរោមាប ក់កទៀតវញិកទកត ើ។ ក តកុនោះចរូកៅសថបីកនាធសឲ្យអ បកកនាោះវញិចោុះ! 
 

មេម ៀនទ ី៦ - ណផែក្ទ ី២ 
កា អនុវតតនផ៍្ទេ ល់ខ្លួនាំៈ 
កៅកពលជដលកលកអ បករតវូបាននរោមាប ក់សថបីកនាធសឲ្យ កត ើកលកអ បកមានអារម មណ៍ដចូកម ថច? ពកួកយើង 
មាប ក់ៗរតវូជតពចិារោកៅកល ើោររបត ថកិម មរបស់ខ្ លនួឯង កៅកពលជដលកលកអ បកចលូមកកធ វើោរលន់ត ួ ឬ 
 រភាពចកំរោះក ំសុ ក ើយោកំាលចោុះ បោះកង ើបេទូក ើងកៅកល ើកនាោះ។ 

 ខ្ ញុពំតិជាមនិចង់ រភាពនវូកទាសក ំសុរបស់ខ្ ញុកំ ោះ។ 
 ខ្ ញុពំតិជាមនិចង់ស រូទាចំកំរោះោរទទលួផលរត ប់វញិចកំរោះអ វីៗ ជដលខ្ ញុបំានរបរពតឹ ថកនាោះកទ។ 
 ខ្ ញុេំរួជតអនញុ្ញដ ត ថឲិ្យមានោរសថបីកនាធស កដ ើមផឲី្យបានរចួខ្ លនួមានកសរភីាពវរបកសើរជាង។ 
 ខ្ ញុមំនិចាបំាច់អរីតវូរបោន់ចកំរោះោរសម លងឹកម ើលអ បកកៅកករម ើករកវ ើកៗកនាោះ។ ដកូច បោះបនាធ ប់ពកីរឿង រ៉ាវ 

ទាងំអស់កនាោះបានកក ើតក ើងក ើយ កនាោះេជឺាពរិទុ នជនមាប ក់។ 
 ចង់កធ វើយ៉ាងោកប៏ានជដរ ក ុឲំ្យជតរតវូបាក់មខុ្មាត់កៅបានក ើយ។ 
 ចរូចលូមក កដ ើមផីេតិពចិារោអពំកីរឿងទាងំកនាោះចោុះ! ខ្ ញុមំនិជមនជាមនសុសអារកកពកកោស់ោកទ 

កៅខ្ណៈកពលនកឹេតិពចិារោចកំរោះអ វជីដលខ្ ញុបំានរបរពតិ ថ។  
 តមោរពតិ ខ្ ញុមំនិទាងំបានដងឹខ្ លនួឯងថា ជវីតិរបស់ខ្ ញុបំានោលយកៅជាពរិទុ នជនកនាោះក ើយ។ 
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 ចរូបកំពញបកំពញអពំសីកម មភាពផាធលខ់្ លនួននលន់តបួាប នងិ ោរសថបីកនាធស។ កត ើកលកអ បកទទលួ 
ខ្សុរតវូចកំរោះពរិទុ នភាព នងិ ោរសថបីកនាធសរបស់កលកអ បក? 

o               
o             
o             

 

កប ើសនិខ្ ញុមំនិបាន រភាពអពំកីទាសក ំសុ ក ើយរពមទទលួយកោរសថបីកនាធសចកំរោះអ វជីដលខ្ ញុបំានរបរពតឹ ថ
ចកំរោះអ វីៗ ជដលខ្ ញុបំានរបរពតឹ ថ វហាក់ដចូជាគាម នអ វបីន ថចិោបានផាល ស់ប ថរូទាលជ់តក ោះ។ កប ើសនិជាខ្ ញុរំពម
ទទលួ រភាពអពំកីទាសក ំសុរបស់ខ្ ញុកំៅចកំរោះរពោះជាមាច ស់ កនាោះរទង់មានកសចក ថកីើសកឃ្វល នចង់អត់កទាស 
ឲ្យពរីេប់អស់អកំព ើបាបទាងំប៉ានុាម នរបស់ខ្ ញុខំ្លល ងំោស់ នងិរេប់ទាងំកចិ ចោរោជដលមនិរតមឹរតវូកៅក បងុជវីតិ
ខ្ ញុកំក៏ោយ។ ចរូទកន ធញចងចានំវូបទេម ពរី ១ យ៉ាហូាន ១: ៨-១០ ក ើយកលកអ បករតវូសរកសរនវូបទេម ពរី
កនោះក ើងវញិ ជាថ មមី ថងកទៀតៈ           
             
             
               
 

មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
ឱ រពោះអមាច ស់កអ ើយ! ទលូបង គរំតវូជតទទលួ គ លថ់ាទលូបង គមំានោរលបំាកក បងុោរ រភាពថាខ្ លនួមាន
ក ំសុ ក ើយរពមទទលួយកោរសថបីកនាធសចកំរោះអ វីៗ ជដលទលូបង គបំានរបរពតឹ ថខ្សុកៅក បងុជវីតិរបស់ទលូ
បង គខំ្លល ងំោស់។ ទលូបង គពំតិជាដចូរកូបនោស់! ទលូបង គចំង់កៅកៅកកៀកជកផរជាមយួនងឹ “ខ្ ញុបំានរបាប់ 
អ បកកធ វើដកូច បោះ” ជាជាងអាកបផករិយិរពមទទលួ គ លថ់ាវពតិជាក ំសុរបស់ទលូបង គ ំ ជដលទលូបង គបំានកៅ
ជាប់រចបកូរចបលជ់ាមយួនងឹករឿងរ៉ាវទាងំអស់កនាោះ។ ទលូបង គមំនិចង់ទទលួខ្សុរតវូចកំរោះោររបរពតឹ ថផាធ ល់
ខ្ លនួរបស់ទលូបង គកំ ើយ នងិកម៏និចង់ទទលួបានផលវបិាកពអីកំព ើជដលទលូបង គបំានរបរពតឹ ថខ្សុកនាោះជដរ។ ជា
ោរលបំាកជាងករឿងទាងំអស់ខ្លងកល ើកនោះកៅកទៀតកនាោះ េថឺាទលូបង គមំនិចង់ រភាពកនាោះក ើយ កប ើកទាោះប ី
ជាទលូបង គដំងឹរតវូទទលួបានោរអត់កទាសឲ្យកក៏ោយ។ ោរ រភាព ឬ ោរលន់តកួនោះវករបៀបបដីចូជាោរ
កថាេលកទាសចកំរោះទលូបង គកំៅរតង់ជផ បកោមយួននជវីតិអញ្ចងឹ។ ប៉ាជុន ថ ទលូបង គបំានរបរពតឹ ថខ្សុ ក ើយ
ទលូបង គបំានជាប់កៅក បងុពរិទុ នភាព ដកូច បោះ ទលូបង គរំតវូជតទទលួខ្សុរតវូចកំរោះអកំព ើខ្សុឆ គងរបស់ទលូបង គទំាងំ
កនាោះ។ ទលូបង គរំតវូោរឮរពោះអង គមានរពោះបន ធលូរបាប់មកទលូបង គថំា ឯងរតវូបានកល ើកជលងកទាសឲ្យរចួរល់
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ក ើយ។ ោរដងឹថារពោះអង គបានកល ើកជលងកទាសទលូបង គ ំ េជឺាវធិជីតមយួេត់ជដលកធ វើឲ្យទលូបង គអំាចកមាច ត់
នវូបន ធកុននពរិទុ នភាពទាងំអស់កនោះបាន ក ើយបានរស់កៅរបកបកោយកសរភីាពយ៉ាងកពញកលញ។ កៅក បងុ
រពោះបរុតរបស់រពោះអង គ េអឺង គរពោះកយស វូេទឺលូបង គបំានរចួខ្ លនួពចីណំងននអកំព ើរលំងទាងំអស់កនាោះក ើយ ទលូ
បង គសំមូអររពោះេណុដលរ់ទង់សរមាប់កសចក ថើីសឡាញ់ចកំរោះទលូបង គ ំ នងិោរកោោះជលងឲ្យទលូបង គមំាន
កសរភីាពក ើងវញិ។            
             
              
 

កា ឆលល ុះបញ្ច ាំរាំៈ 
បងប អនូទាងំ ១១ នាក់កពំងុសទតិកៅកល ើផ លវូកធ វើដកំណើររត ប់កៅឯឪពកុរបស់ពកួកេកៅឯើសកុោោនវញិ។ 
ចរូកយើងរគាន់ជតើសនមដលប់រយិោសមយួរបស់អ បកកធ វើដកំណើរមយួរកមុតចូកនោះបន ថចិចោុះ។ ដចូជាសងសយ័ 
ថារបជ លជាពកួកេមាប ក់ៗកពំងុជតមានេនំតិ នងិោរឆ លោុះបញ្ញច ំងផាធ លខ់្ លនួកផសងៗពគីាប ក ើយកមើលក៎ៅ!  កប ើ
តមោរសន ធនារបស់ពកួកេរបជ លជាអាចឲ្យកយើងបានដងឹករឿងរ៉ាវខ្ លោះៗអពំពីកួកេជដរៈ  “កត ើពកួកយើងខ្លវ ក់
ជភ បកកម ើលអ វមីនិកឃើញជមនកទ? តមោរពតិកលកនាយករដ ឌមគន ថកីនាោះេជឺាយ៉ាជូសបក ោះ! កយើងេរួជតបាន
ទទលួ គ លក់េតងំពដីបំងូមកកម ល៉ាោះ!”។ “ប ៉ាជុន ថ កេបានកសលៀករក់ក បងុឋានៈេជឺាអ បករេប់រេងកៅក បងុរបកទស
កអសុពី ធ! ដកូច បោះក ើយកទ ើបបានជាពកួកយើងកម ើលកេមនិ គ ល!់ កេពតិជាពជូកបន លខំ្ លនួជមន!” កៅខ្ណៈកពល
ជដលពកួកយើងបានឈរកៅចកំរោះមខុ្កេកនាោះ តមោរពតិកៅកេបានដងឹអពំអី វីៗ រេប់យ៉ាងជដលពកួកយើងរតវូ
នយិយរបាប់កេរចួកើសចកៅក ើយ ប៉ាជុន ថកេកៅជតអនញុ្ញដ តឱយពកួកយើងនយិយករៀបរប់របាប់កេកទៀត!” “ខ្ ញុំ
ពតិជាបានធរូរ លកៅក បងុចតិ ថជមន! ឪពកុរបស់ពកួកយើងគាត់ពតិជាបានរកំភ ើបចតិ ថយ៉ាងខ្លល ងំជាមនិខ្លនកទ! 
ជតខ្ ញុឆំ ងលថ់ាកត ើគាត់នងឹកជឿកល ើរកយសម ថរីបស់ពកួកយើងឬអត់កៅណ៎?...” 
 

កត ើកលកអ បកអាចើសនមកម ើលថា ពកួកេអន ធោះ រចង់ឲ្យបានកៅដលផ់ ធោះជាមយួឪពកុរបស់ពកួកេវញិយ៉ាង
ឆ្ប់ៗជដរឬកទ? កនូរបសុសំណព វចតិ ថរបស់គាត់មនិទាន់ ល ប់កទ! េកឺេកៅមានជវីតិរស់កៅក ើយកទ ក ើយ
កនូរបសុសំណព វចតិ ថរបស់គាត់មាប ក់កនោះមនិជមនជាទាសករកេកនាោះកទ ប ៉ាជុន ថកេបានកធ វើជាអ បករេប់រេងដធ៏កំល ើ
អាយជុវីតិរបស់របជារស្តសថននរបទសមយួជដលមានកសផៀងអាហារយ៉ាងរេប់រគាន់ កៅក បងុឃ្វល ងំរបស់ខ្ លនួ
បរមងុទកុសរមាប់របជារស្តសថកៅរបកទស នងិសរមាប់ពភិពកលកទាងំមលូផងជដរ។ កនូរបសុរបស់គាត់
កពំងុរង់ចាយំ៉ាងអន ធោះ រកដ ើមផីជបួជ ុគំាប ជាមយួនងឹគាត់វញិ។ កម ថចកក៏ៅក បងុរកមុរេ ួររបស់យ៉ាកបុមាន
កសចក ថអីណំរសបាយដលក់ម ល៉ាោះណ៎! កត ើមនិជមន ថ ប់កម ើលកៅវេជឺាករឿងលអមយួយ៉ាងពតិរបាកដកទឬអ?ី 
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លាំហាត់ាំៈ 
កសចក ថអីណំររបស់ឪពកុពតិជាពបិាកអធបិាយោស់...។ 

 កត ើយ៉ាកបុបានកឆ លើយតបដចូកម ថចករោយព ីថ ប់របាយោរណ៍ពកីនូរបសុៗរបស់គាត់ (ខ្២៥-២៨)?  
o កត ើកនូរបសុរបស់យ៉ាកបុាននយិយរបាប់គាត់ដចូកម ថចខ្ លោះ (ខ្២៥)?     

            
              

o កៅកពលកនាោះ កត ើយ៉ាកបុមានរបត ថកិម មជបបោ?       
            
              

o កត ើមានអ វបីានកធ វើឲ្យគាត់ផាល ស់ប ថរូពោីរមនិកជឿ កៅជាោរកជឿវញិដកូច បោះ? កត ើមានអ វបីានរស់ 
ក ើងវញិកៅក បងុរពលងឹវញិ្ញដណរបស់គាត់?        
            
              

o កត ើគាត់មានរប សនដ៍ចូកម ថចកៅក បងុខ្ ២៨?       
            
             

 

មេម ៀនទ ី៦ - ណផែក្ទ ី៣ 
កិ្ចចកា ាំៈ ចរូអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៤៦:១-៧ នងិ ៤៦:២៦-២៧ 
 

លាំហាត់ាំៈ កនោះេពឺតិជានថ ងដជ៏សនមានកសចក ថអីណំររកីរយជមន! 
 កលក យ៉ាកបុ (អ ុរី ជអល) បានករៀបចរំបស់របរទាងំអស់ជដលគាត់មានមកពកី របនុ ក បងុទកឹដើីសកុ 

ោោន ក បងុក ថើីសនមទកុជាមនុដលោ់រជបួជ ុជំាមយួកនូរបសុសំណព វរបស់គាត់ជាថ មវីញិ កោយកពល
កនោះគាត់បានរជាបថាកនូរបសុរបស់គាត់មាប ក់កនាោះេកឺៅរស់រនមានជវីតិកទ។ កៅផ លវូកនាោះគាត់ករ៏តវូកធ វើ
ដកំណើរឆ លងោត់តមកបៀរ-កសបាផងជដរ  លោុះកពលជដលគាត់បានកៅដល់ទកីនាោះ គាត់កប៏ានថាវយយញ្ដ
បជូាដលរ់ពោះននកលក អ ុ ីក ជាឪពកុរបស់គាត់។ កត ើមានអ វជីដលកធ វើឱយយ៉ាកបុមានចតិ ថ ធ ក់កសធើរក បងុ
ោរចាកកចញពទីកឹដើីសកុ ោោន?         
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កត ើកលកអ បកកៅនកឹចាអំពំកីសចក ថសីនាជដលរពោះជាមាច ស់បានសនានងឹកលក អរ័បាហា ំ អ ុ ីក់ នងិ 
យ៉ាកបុ ដចូកម ថចខ្ លោះ?           
             
              

 កៅក បងុខ្ ២-៤ រពោះជាមាច ស់បានយងមកឯកលក អ ុរី ជអល ក បងុសោឌ នជា    
               
o រពោះអង គរតវូកេថាវយរពោះនាមថា            
o កត ើគាត់បានកឆ លើយតបវញិយ៉ាងដចូកម ថច?         

               
o កត ើរពោះជាមាច ស់បានជណនាអំពំរីពោះអង គរទង់យ៉ាងដចូកម ថច?      

               
o រពោះជាមាច ស់មានរពោះបន ធលូកៅោន់ យ៉ាកបុ ថា ក ុឲំ្យខ្លលចក បងុោរកៅរស់កៅក បងុទកឹដនីនរបកទស 

កអសុពី ធក ើយ ក ើយកៅកពលកនាោះរទង់បានរបទានកសចក ថសីនា ៤ យ៉ាងដលគ់ាត់ៈ 
១.              
២.              
៣.              
៤.              

 រតមឹជតក បងុរយៈកពលដខ៏្ លកី ោះ ជតមានករឿងរ៉ាវជាករច ើនបានកក ើតក ើង។ កៅមានករឿងកទៀតជដលបាន
បកង ាើបឲ្យកយើងបានដងឹមានកតថ អ វជីដលអាចបន ធន់ចតិ ថ យ៉ាកបុរពមកជឿថាយ៉ាជូសបពតិជាកៅរស់របាកដ
ជមន។ ពកួកេរេប់ៗគាប ករៀបចរំបស់របរជដលមានទាងំប៉ានុាម នយ៉ាងរបញាប់របញាលក់ដ ើមផកីរតៀមខ្ លនួឲ្យ
រចួជាកើសចក បងុោរកចញដកំណើររបស់ពកួកេ។ កៅចកំពលជដលពកួកេមាប ក់ៗកពំងុជតញាប់នដញាប់កជ ើង
ក បងុោរករៀបចរំបស់របរកនាោះ រពោះជាមាច ស់បានសព វរពោះ ប ញទយ័កធ វើោរបញ្ញជ ក់អោះអាងដលយ់៉ាកបុថារទង់
របាកដជាេង់កៅជាមយួនងឹគាត់  កដ ើមផឲី្យរពោះអង គបានសករមចតមកសចក ថសីនាទាងំប៉ានុាម នជដលរទង់
បានសនាដកល ើឪពកុ នងិ ជតីរបស់គាត់។ រពោះជាមាច ស់នងឹេង់កៅជាមយួគាត់ ក ើយរទង់កន៏ងឹកធ វើឲ្យ
គាត់បានោលយកៅជារបជាជាតមិយួយ៉ាងធផំងជដរ។ ដណំរកនូកៅជនំាន់ករោយរបស់គាត់នងឹរតវូបាននា ំ
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កចញពើីសកុោោន។ របាកដជមនក ើយ! គាត់នងឹបានកឃើញមខុ្យ៉ាជូសបកោយផាធលជ់ភ បករបស់គាត់ 
មនុនងឹរបូគាត់លចាកកលកកនោះកៅ។  

 លោុះដលរ់ពកឹរពលមឹក ើងនានថ ងបនាធ ប់កនាោះ ក បងុោលជដលបានយ៉ាកបុភាញ ក់ពដីកំណក នងិ រេប់ៗគាប កៅ 
ក បងុរេ ួរកនាោះមានចតិ ថអន ធោះ រក បងុោរកចញដកំណើររបស់ពកួកេផងកនាោះ  កត ើកលកអ បកេតិថាមានបាន
កក ើតក ើងចកំរោះយ៉ាកបុ? េរឺពោះជាមាច ស់ជដលជារពោះននឪពកុរបស់គាត់បានកលចមកឯងគាត់ជាថ មមី ថង
កទៀត វេជឺាកពលកវលមយួកផសងកទៀត... 
o កត ើវេជឺាោលៈកទសៈយ៉ាងដចូកម ថចកប ើតមោរករៀបរប់កៅក បងុរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ២៨:១០ នងិ 

ខ្បន ថបនាធ ប់កទៀត...?           
               

o ចរូនកឹចាខំ្ណៈមនុកពលជដលគាត់បានជបួជាមយួនងឹ កអ វវញិ។ កៅយប់កនាោះកត ើមានករឿងអ វបីាន 
កក ើតក ើង (កលកបុផត ថ ិ៣២:២២ នងិ ខ្បន ថបនាធ ប់កទៀត...)      
              

 ោរចាកកចញពទីកឹដនីនើសកុ ោោនវមនិជមនជាករឿងតចូតចសរមាប់យ៉ាកបុកនាោះកទ កររោះគាត់រតវូ 
រតវូចាកកចញពទីកីជន លងបញ្ចុោះសពរបពន នរបស់គាត់េនឺាង រ៉ាជជល កៅមាន អ ុ ីក នងិ ករកបោ។ 
ដផិតោរចាកកចញរបស់គាត់ម ថងកនាោះ េរឺតវូចាកកចញជាករៀតរ តូកោយគាម ននថ ងោនងឹវលិរត ប់មក
វញិកនាោះក ើយ។ កៅទបីផំតុ យ៉ាកបុរតវូបានចាកកចញកៅទាងំក ថកីភ ើបរកីរយ  នងិ ក ថរីពយួបារម ាកៅក បងុ
ចតិ ថលយ ជំាមយួនងឹភាពមនិចាស់លស់កៅក បងុេនំតិរបស់គាត់ផងជដរ។ កត ើមានោរមយួកៅក បងុខ្ ៤ 
ជដលរពោះជាមាច ស់ចង់ឲ្យយ៉ាកបុចងចា ំកនាោះេជឺាអ វ?ី        
              

 កត ើមានភាពខ្សុជប លកយ៉ាងដចូកម ថច កៅកពលជដលយ៉ាកបុបានរជាបថា រពោះជាមាច ស់បានេង់កៅជាមយួ
នងឹគាត់? កត ើកលកអ បកដងឹថាមានវត ឋមានរបស់រពោះជាមាច ស់េង់កៅជាមយួកលកអ បករេប់ទកីជន លងជដល
កលកអ បកបានកៅយ៉ាងដចូកម ថច? កត ើកលកអ បកអាចដងឹបានជដរឬកទ?     
             
              
 

មេម ៀនទ ី៦ - ណផែក្ទ ី៤ 
 

កា ទមនេញចរចា ាំាំៈ 
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វេជឺាោរក ំន ថចតិ ថ នងិោរអោះអាងបញ្ញជ ក់មយួយ៉ាងអ ច រយបផំតុសរមាប់យ៉ាកបុកោយបានដងឹថារពោះជា
មាច ស់េង់ជាមយួគាត់។ វកម៏ានោរក ំន ថចតិ ថដអ៏ ច រយសរមាប់កលកអ បក នងិខ្ ញុផំងជដរ កោយបាន គ ល ់
ក ើយបានកជឿកល ើរពោះអង គ ដផិតរទង់កប៏ានេង់កៅជាមយួកយើងដចូជារទង់បានេង់កៅជាមយួនងឹយ៉ាកបុជដរ។ 
រពោះេម ពរី ទនំកុតកម េើង ១៣៩:៧-១០ បានរឭំកកយើងឲ្យដងឹថារេប់ទកីជន លងោជដលកយើងបានកៅដលរ់ពោះ
ជាមាច ស់កប៏ានេង់កៅទកីនាោះជដរ។ អ បកសរកសររពោះេម ពរីទនំសុដកម េើងបានកចាទសរួថា “កត ើទលូបង គនំងឹកៅទ ី
ោឲ្យរចួពរីពោះវញិ្ញដណរបស់រទង់បាន កត ើនងឹរត់កៅឯោឲ្យរចួពរីពោះភរ័ករទង់បាន?”  កទាោះកប ើជាកយើងកៅ
ដលទ់ោីកក៏ោយ កនាោះេង់ជតរពោះជាមាច ស់កៅទកីនាោះជដរ។ចរូសរកសរនវូបទេម ពរីកនោះទកុកៅកល ើរកោសកត់
ចោំរំបស់កលកអ បក ក ើយកៅមាខ ងកទៀតននរកោលកនាោះចរូសរកសរក ម្ ោះទកីជន លងទាងំអស់ជដលអ បកបាន
ករជ ើសករ ើសថានងឹរតវូកៅោន់ទកីជន លងកនាោះ។ ចរូរលំកឹខ្ លនួឯងជាប់ជានចិ ចថាគាម នទកីជន លងោមយួជដលកលក
អ បកបានកៅ ក ើយថាគាម នរពោះវត ថមានរបស់ជាមាច ស់េង់កៅទកីនាោះក ើយ។ 
 
 
 
 
កា អនុវតតនផ៍្ទេ ល់ខ្លួនាំៈ 

 កត ើកលកអ បកមានេនំតិននោរក ំន ថចតិ ថដចូកម ថច កោយបានដងឹថារពោះជាមាច ស់ជតងជតបានេង់កៅ 
រេប់ទកីជន លងោជដលកលកអ បកបានកៅដល?់        
             
               

 កត ើមានទកីជន លងោខ្ លោះជដលកលកអ បកបានកៅ ក ើយមានអារម មណ៍ថាគាម នកសចក ថសីខុ្កៅក បងុចតិ ថ ព ី
កររោះបានដងឹថារពោះជាមាច ស់េង់កៅជាមយួកលកអ បក?       
             
             
               

 មានកជន លងខ្ លោះជដលកលកអ បកបានកៅ ជតេតិកៅហាក់ដចូជារពោះជាមាច ស់មនិបានេង់កៅទកីនាោះទាល ់
ជតក ោះ។ កជន លងទាងំកនាោះអាចមានដចូជាកៅកល ើកពំលូភ បដំខ៍្ ពស់ ឬ កៅបន ធប់អ បកជម ងកឺ បងុមន ធរីកពទយ។ 
កត ើមានទកីជន លងោខ្ លោះជដលអ បកបានសកង េតកឃើញថារពោះជាមាច ស់បានេង់កៅទជីដរ?   
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មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
ចរូកសចក ថអីធ ិឌ នផាធ លខ់្ លនូរបស់កលកអ បក។ កលកអ បកអាចនងឹរតវូករជ ើសករ ើសជចកចាយកៅរពោះជាមាច ស់ 
ចកំរោះកជន លងរពោះអង គបានរកកលកអ បកកឃើញវេជឺាទកីជន លងជដលកលកអ បកទទលួ គ លរ់ទង់បានេង់កៅទ ី
កនាោះជាមយួនងឹកលកអ បកជដរ។ ចរូ រភាព ក ើយលន់តអួកំព ើបាបចកំរោះទកីជន លងទាងំឡាយោជដលកលក
អ បកធាល ប់បានកៅដល ់ ជតរតវូបានរកកឃើញថាវគាម នភាពសខុ្ើសលួកទាោះបបីានដងឹថារពោះជាមាច ស់បានេង់កៅ
ជាកលកអ បកកក៏ោយ។ ចរូកយើងអបអរ ទរ! សរមាប់រពោះវត ថមានរបស់រពោះចជាមាច ស់ជតងជតេង់កៅជា 
នងឹកលកអ បកក បងុរេប់កចិ ចោរ នងិ រេប់ទកីជន លងនាជដលកលកអ បកបានកៅដល។់ រពោះវត ថមានដក៏ ម ោះរតង់
របស់រទង់វមនិអាើសយ័កៅកល ើអកបផករិយិ នងិ អត ថចរតិរបស់កលកអ បកកនាោះកទ ប ៉ាជុន ថវេជឺាកសចក ឋី
ើសឡាញ់យ៉ាងអ ច រយរបស់រទង់សរមាប់កលកអ បក។        
             
              
មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
តមរយៈរពោះេម ពរីបានបកង េើតចណុំចមយួយ៉ាងធទំកុសរមាប់ឱយអ បកអានទាងំអស់បានជសវងយលអ់ពំ ី ពកួអ បក
ពកនចរ ជដលកមើលកៅពកួអ បកទាងំកនាោះ េហឺាក់បដីចូបានចាប់កផ ថើមចាកកចាទកឹដនីនើសកុោោជដរ។ កៅ 
ចណុំចមយួចនំនួកទៀតជដលរតវូជតកធ វើោរពចិារនាផងជដរ។ 
1. កពលជដលកយើងសកិាមកដលច់ណុំចកនោះ កយើងសកង េតកឃើញថាពជូពងសកនូកៅរបស់កលកអរបាហាេំ ឺ

ពរីបកី ើយ។ កោយតមរយៈកសចក ថកីយងននរពោះេម ពរី កយើងបានដងឹថាមាន  កលកអរ័បាហា ំ
កលកើស ីរ៉ា អ ុ ីក ករកបោ កអ វ នងិ យ៉ាកបុកលកយ៉ាកបុនងិកលកកអ វ។ កយើងបានដងឹ
កទៀតថារកមុរេ ួររបស់កលកយ៉ាកបុមានកនូយ៉ាងតចិោស់ចនំនួ ១១ នាក់ បកូរមួទាងំយ៉ាជូសបមាប ក់
កទៀតជដលគាត់បានរសផក បងុរបកទសកអសុពី ធរចួកើសចកៅក ើយ។ ចរូពកួកយើងសកង េតកម ើលអពំកីសចក ថី
សនាសរមាប់ដណំរពជូពងសដជំនំាន់ករោយៗកទៀត េជឺាកសចក ថសីនាថា នងឹបានោលយកៅជារបជាជាត ិ
មយួយ៉ាងធ ំេនឺងឹរតវូបានចាប់កផ ថើមសករមចជាមយួនងឹរកមុរេ ួររបស់យ៉ាកបុ ខ្ណៈកពលជដលកយើង
បានោរសកិាក បងុ ច់ករឿងកនោះជាបន ថកៅមខុ្កទៀត។ 
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2. ចកំរោះជផនោររបស់រពោះជាមាច ស់សរមាប់រស្តសថរបស់រទង់ ជាទកូៅេមឺនិជដលរតវូបានដកំណើរោរយ៉ាង
រតង់ៗកនាោះកទ។ កៅកពលជដលកលកអរបាហាបំានមកដលើ់សកុោោន កនាោះក ើយេជឺាកសចក ថ ីសនា
អពំទីកឹដរីតវូោន់ោប់ ក ើយគាត់ករ៏តវូបានោរសនាថាតមរយៈគាត់ េកឺនូកៅជនំាន់ករោយកទៀតពកួ
កេនងឹបានោលយកៅជារបជាជាតមិយយយ៉ាងធ។ំ ជតកៅកពលកនាោះ តមរយៈោរសកិាកយើងបានដងឹថា 
កលកើស ី រ៉ាេជឺាស្តសថអីារមាប ក់ប ៉ាកុោត ោះ។ លោុះមកដលក់ពលកនោះកយើងបានដងឹថាទកឹដនីនើសកុ ោោន
ទាងំមលូរតវូបានរកមុរេ ួររបស់យ៉ាកបុេជឺាអ បកោន់ោប់កធ វើជាកម មសទិ នរិបស់ពកួកេ។ កយើងបានកឃើញ
ថាពកួកេបានចាកកចញទកឹដកីនាោះកោយកររោះជតកក ើតមានករគាោះទរុ ាកិសកៅកពញទាងំើសកុកនាោះឯង។ ចរូ
ពចិារោអពំជីវីតិផាធ លខ់្ លនួរបស់កលកអ បក! កត ើកលកអ បកធាល ប់បានរកកឃើញថាមនិជមនអ វីៗ រេប់យ៉ាង
កៅក បងុជវីតិរតវូជរបពកីមមកៅជាសជដរកទ? វមនិជមនអ វីៗ រេប់យ៉ាងសទុ ធដកំណើរោរកៅយ៉ាងរលនូតម
េករមាងោរណ៍ទាងំអស់កនាោះកទ។ កយើងមានកគាលកៅ មានជផនោរ ក ើយកម៏ានកសចក ថបី ៉ាងរបាថាប ជដរ 
ជតជនួោល មកធាបាយក បងុោរ្នដលក់គាលកៅទាងំកនាោះបាន េវឺមានរចកជាករច ើនជដលកយើងរតវូ
ោរឲ្យវដកំណើរោរកៅតមលោំប់លកំោយ កដ ើមផីឲ្យទបីផំតុអាចទទលួបានកៅទកីជន លងជដលកយើង
កណំត់ទកុកនាោះ។ កត ើកៅកពលោជដលកលកអ បកធាល ប់បានរកកឃើញជា ខ្ លនួឯងមានោរ ធ ក់កសធើរក បងុ
ោរចាប់យករចកោមយួ ជដលកលកអ បកបានកណំត់ទកុសរមាប់ខ្ លនួឯងរចួកៅកនាោះខ្ លោះ? 
 
 

3. រកមុអ បកពកនចរបានចករម ើនក ើង! សមាជកិសរបុមានរបជ លចនំនួ ៧០ នាក់កៅក បងុរេ ួររបស់
យ៉ាកបុរមួមានទាងំបករម ើ មានពកួអ បកេងាវល នងិសត វរ នៈផងបានកធ វើដកំណើរកៅជាមយួគាប ។ អ វីៗ ទាងំ
អស់កនោះវមនិជមនជាោរខ្តិខ្រំបងឹជរបងតចិតចួកនាោះកទ។ វពតិជាេរួរកីរយចកំរោះរកទោះរបស់រពោះកៅ
ផាករ៉ានខ្លល ងំោស់សរមាប់ោរដកឹជញ្ជូនរទពយសមផត ឋទិាងំអស់របស់ពកួកេ ក ើយរមួមានទាងំរកោត់
តង់សរមាប់សង់ជរំ ុកំទៀតផង។ កនោះេជឺារលំកឹរបស់រពោះជាមាច ស់ឲ្យកយើងបានដងឹអពំកីសចក ថសីនារបស់
រទង់េរឺតវូបានសករមចកជាេជយ័ជាមយួនងឹរទពយសមផត ឋយិ៉ាង រូក ៀរេរួជាទកីពញចតិ ថ។ 
 

4. ដចូជដលកយើងបានកឃើញកនោះ េជឺាេរំនូនរេ ួរមយួផ លោុះបញ្ញជ ំងពោីរស ោរណ៍គាប កដ ើមផីឲ្យមានោរ
ជកជរប។ ពកួកេទាងំអស់គាប កនោះសទុ នសងឹជតជា កនូរបសុ កនូើស ី កៅរបសុ ក ើយនងឹកៅើសទីាងំអស់
របស់យ៉ាកបុ ទាងំអស់គាប កនាោះបានរស់កៅជាមយួគាប ។ របូភាពមយួននរេ ួររបស់យ៉ាកបុ បានបងខឱំយ
កយើងពចិារោរកមុរេ ួររបស់ពកួកយើងផាធល។់ សមាជកិរេ ួរករច ើនវមនិជមនជាបញ្ញា កនាោះកទ ជតអ វី
ជដលសំខ្លន់េោឺរករោកឈរយ៉ាងរងឹមាកំោយមានចតិ ថរពមករពៀង មេ គគីាប ជតមយួ។ ពកួកេមាប ក់ៗបាន



ការអត់ទោសរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ ទសរភីាររបស់ទ ើង  

 

 
98 

 ងដកំណើរជវីតិថ មកីៅកល ើទកឹដនីនរបកទសកអសុពី ធ។ ពកួកេរេប់ៗគាបសទុ នជតមាននមិតិ ថ ចង់រមួគាប ចាប់
កផ ថើមក ងជខ្សជវីតិ រជាថ មមី ថងកទៀតកៅក បងុរបកទសកអសុពី ធ។ មនសុសរេប់របូរតវូបានតរមមឹជាមយួ
នងឹទសសនៈវសិយ័ននជវីតិថ មជីាមយួគាប កៅក បងុើសកុកអសុបី។ ោររបួរមួគាប វេបឺានកធ វើឲ្យរកមុរេ ួរមាន
ភាពរងឹមា។ំ កៅក បងុបទេម ពរីចាប់ពកីនោះកៅ ខ្ ៨-២៧ បានករៀបរប់អពំ ី េេណនភីាពរបស់អស់អ បក
ជដលបានរមួដកំណើរជាមយួយ៉ាកបុចាកកចញពទីកឹដនីនើសកុោោន កធ វើដកំណើរកៅរបកទសកអសុពី ធ។  
 

កា ឆលល ុះបញ្ច ាំរាំៈ 
តមរយៈោរសកង េតពដីកំណើរជវីតិរបស់ពកួអ បកពកនចរមយួរកមុកនោះ បានឲ្យកយើងកម ើលកឃើញកោយរកជស 
ជភ បកននេនំតិរបស់កយើងថា រពោះជាមាច ស់កពំងុជតកគារពតមោរសនារបស់រទង់ជាមយួនងឹកលក អរបាហា ំ
អ ុ ីក នងិ យ៉ាកបុក បងុកពលជាមយួគាប កនាោះជដរ។ កត ើកលកអ បកអាចរបកមើលកម ើលជ ុវំញិបរកិវនននមនសុស
រេប់គាប កៅក បងុរង វង់រកមុរេ ួររបស់កលកអ បក េរឺបជ លជាមានជតបន ថចិបន ថចួប ៉ាកុោត ោះតមរយៈោរផ ថល់
ជនូដងាវយកល ើកទកឹអស់អ បកោជដលបានកធ វើោរ ករោមកកំៅនថ ងក ើយមានោរកនឿយ ត់ករច ើន នងិមាន
ោរជជជកគាបជាមយួបង/ប អនូរបសុោមាប ក់ ក បងុខ្ណៈកពលកពំងុពាយមើសកមើើសនមដលោ់រ ងជវីតិថ ម ី
កៅក បងុទកឹដថី ម?ី កប ើសនិកលកអ បកយក រពតម៌ានសរមាប់ ទ នយីទ៍រូទសសនម៍យួកោយមានោន់មា៉ាសុនីថត
ជាប់កៅក បងុនដផង កត ើកលកអ បកេរួជតចោំយកពលកវលករច ើនជាងកេក បងុោរយកពតម៌ានជាមយួនរោ? 
ក តអុ វ?ី             
             
              
មេម ៀនទ ី៦ - ណផែក្ទ ី៥ 
 

កិ្ចចកា ាំៈ ចរូអានរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៤៦:២៨-៣០ 
 

លាំហាត់ាំៈ ក បងុកពលកនោះរកមុពកួអ បកពកនចរបានចលូមកដលទ់កឹដនីនរបកទសកអសុពី ធក ើយ។ 
 យ៉ាកបុបានចាត់ យោូ ឲ្យកៅបកំពញកបសកកម មមយួ។ កត ើគាត់កធ វើអ វ?ី (ខ្២៨)    

             
             
               

 ពកួកេបានមកដលត់បំន់ កជូសន មកដលរ់តង់ចណុំចកនោះ ចរូចោំយកពលកវលខ្ លោះកដ ើមផីកណំត់ទ ី
តងំននតបំន់ កជូសន កៅកល ើជផនទដីបំងូកេកៅក បងុរពោះេម ពរីរបស់កលកអ បក។ ចរូកណំត់ចោំ ំអពំ ី
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ចមាងយជដលរតវូកធ វើដកំណើរ! ចរូចងចាថំាវកៅ កបៀរ-កសបា កជន លងជដលរពោះជាមាច ស់បានយងមកឯ 
យ៉ាកបុ កៅក បងុនមិតិ ថ។ ចាប់ព ីកបៀរ-កសបា កៅ តបំន់ កជូសន របជ លជាមានចមាងយរបជ លជា 
      េ ីជូម ៉ាត។  

 យ៉ាជូសលបានករតៀមករៀបចរំកទោះរបស់គាត់រចួជាកើសច កៅកពលជដលបានទទលួដណឹំងថាឪពកុ 
របស់បានកធ វើដកំណើរមកជតិតបំន់កជូសនក ើយ កពលកនាោះគាត់កប៏ានកចញដកំណើរកដ ើមផ ីេ ត់កៅជបួ 
នងឹឪពកុរបស់គាត់កៅទកីនាោះ។  

 េរឺពោះពរននោរជបួជ ុគំាប ក ើងវញិមយួ! ចរូកណំត់សមាគលក់ៅក បងុខ្ ២៩ អពំោីរបកញ្ចញអារម មណ៍ 
របស់ឪពកុកនូពកួកេទាងំពរីនាក់។         
             
             
               

 ោរបានជបួនងឹយ៉ាជូសបក ើងវញិ េជឺាអ វីៗ ជដលយ៉ាកបុរបាថាប ចង់បាន។ ក បងុចតិ ថបានសេប់សេលក់ ើយ! 
គាត់ជលងមានភាពមនិរបាកដរបជាតកៅកទៀតក ើយ ដផិតកៅទបីផំតុករឿងរ៉ាវរេប់យ៉ាងបានកក ើត
ក ើងជាោរពតិចកំរោះកនូរបសុសំណព វចតិ ថរបស់គាត់យ៉ាងពតិរបាកដជមន។ រពោះជាមាច ស់មានកពញ
កៅកោយកសចក ថសីបផុរស ជដលបានករបាសរបទានសរមាប់នាោំរផសោះផារមកឲ្យរកមុរេ ួរមយួ
កនោះទាងំមលូក ើងវញិ។ យ៉ាកបុ នងិយ៉ាជូសបបានកអាបគាប ក បងុនដយ៉ាងជណនម ថងក ើយម ថងកទៀត។ 

 

 
 
កា អនុវតតនផ៍្ទេ ល់ខ្លួនាំៈ 
ោរជបកបាក់ររត់របាស់គាប  វមនិជមនជាករឿងជតមា៉ាងជដលកលកយ៉ាកបុរតវូកោោះរ យកនាោះកទេកឺៅមាន
ករច ើនជាងកនោះកទៀត។ ភាពមនិចាស់លស់អពំដីណឹំងជដលថាកនូរបសុរបស់គាត់បាន ល ប់បាត់ក ើយ ឬក៏
កៅរស់។ កយើងអាច ឋ ប់ដណឹំងកនោះកសធើរជតករៀងរលយ់ប់េដឺណឹំងអពំកីរឿងជដលកនូរតវូបានររត់កចញពឪី
ពកុមាថយឬ បានរត់កេចខ្ លនួសបាត់ពឪីពកុមាថយរបស់កេកោយមនិដងឹពមីលូក តអុ វឲី្យពតិរបាកដ។ កយើង
អាចនកឹពចិារោដលដ់កល ើពកួទាហានកៅករៅរបកទសជដលរតវូបានជបកកចញពរីកមុរេ ួរ នងិ មតិ ថភក័ ថ
អស់រយៈកពលយ៉ាងយរូ។ ក ើយជនួោលមានករឿងរ៉ាវរបហាក់របជ លកនោះបានកក ើតក ើងកៅក បងុជវីតិរបស់
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អ បកជដរ។ ោរជបកររត់របាស់គាប វមនិជមនជាបញ្ញា ធដំ ុកំនាោះកទ ោរសំខ្លន់កនាោះេោឺរជដលបានពកីជន លងជដល
ពកួកេរស់កៅ ចង់ដងឹពសីខុ្ទកុ ខរបស់ពកួកេ ថាពកួកេ ល ប់បាត់ក ើយ ឬកៅមានជវីតិរស់ឬ យ៉ាងោ។ 
 

របសនិកប ើករឿងរ៉ាវកនោះកក ើតក ើងចកំរោះកលកអ បកផាធលវ់ញិ កត ើកលកអ បកនយិយកោយសកម លងខ្លល ងំកោយ 
អារម មណ៍ថាអាចស រូទាបំានឬកទ? កត ើករឿងរ៉ាវរបស់កលកអ បកបាបបញ្ចប់កៅយ៉ាងរបកសើរជមនកទ? កប ើដកូច បោះ 
ជមន កត ើកលកអ បកនងឹរតវូជចកចាយអពំអីារម មណ៍កនោះយ៉ាងដចូកម ថច? កត ើមានអ វខី្ លោះជដលរតវូជចកចាយ?  
             
               
ប៉ាជុន ថ កប ើសនិវមនិជមនជាករឿងរ៉ាវរបស់កលកអ បកកទ កត ើកលកអ បកមានដងឹឬកទថាមាននរោមាប ក់ជដល 
អាចដងឹអពំកីជាេវសនារបស់មនសុសជាទើីសលញ់របស់កលកអ បកជដរឬកទ? កត ើេរួជតមានោរលងួកលម 
ដចូកម ថចចកំរោះទកុ ខក ក នងិ ោរឈឺចាប់ជបបកនោះ?        
             
               
កត ើកលកអ បកអាចមានមកធាបាយដចូកម ថច កដ ើមផីផារភាជ ប់ទនំាក់ទនំងជាមនសុសជដលជាទើីសលញ់របស់ 
កលកអ បកក ើងវញិដចូជាយ៉ាកបុ បានកអាបយ៉ាជូសប ក ើយសរមក់ទកឹជភ បកផងកនាោះ?    
             
               
កប ើសនិជាពរិទុ នភាព នងិ ោរសថបីកនាធសចកំរោះោររបរពតឹ ថខ្សុកៅជតកធ វើឲ្យកលកអ បកជបកបាក់គាប  កត ើេរួកធ វើ 
ដចូកម ថចកដ ើមផីផាល ស់ប ថរូោលៈកទសៈកនាោះឲ្យវរបកសើរក ើងវញិបាន?      
               
កត ើរតវូកធ វើដចូកម ថចចកំរោះភាេខី្លងកលកអ បក?         
               
រពោះជាមាច ស់ចង់កអាបកយើងកោយរពោះ សថរបស់រទង់! រទង់សព វរពោះ ប ញទយ័ចង់នាកំយើងរត ប់កៅរកក បងុ
ចណំងកមរតភីាពយ៉ាងជតិសបទិ នរបកបកោយកសចក ថើីសលញ់ជាមយួរទង់វញិ។ រពោះអង គេជឺារពោះបតិរបស់
កយើងរទង់េជឺាអ បកជដលបានបកង េើតរបូកយើងមាប ក់ៗមក។ រពោះអង គជតងជតទន ធងឹចាកំម ើលផ លវូពកួកយើងជដលជា
កនូៗរបស់រទង់វលិរត ប់មកផ ធោះវញិជានចិ ច។ កយើងរគាន់ជត រភាពចកំរោះរទង់ថាកយើងបានករជ ើសករ ើសផ លវូ
កដ ើរ នងិ កធ វើអ វីៗ កោយខ្ លនួឯង។ កយើងរគាន់ជតអាច រភាព ក ើយលន់តចួកំរោះរទង់ថាកយើងកធ វើអ វីៗ តម
ជដលរពោះ ប ញទយ័រទង់ចង់បានក បងុោរឆ លោុះបញ្ញច ំងពរីទង់សរមាប់ពភិពកលក ជដលកយើងកពំងុជតរស់កៅសព វ
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នថ ងកនោះ។ ប៉ាជុន ថ ចកំរោះោលៈកទសៈ ឬ  ទ នភាពនានាជដលកយើងរកកឃើញខ្ លនួឯងថា រទង់កពំងុរង់ចាកំអាប
រកក សកយើងកោយរពោះ សថរបស់រទង់ផាធ ល។់ កត ើអ បកធាល ប់មានេនំតិនកឹេតិពចិារោថារពោះជាមាច ស់អាច
ើសក់ទកឹកនរតកោយក ថរីកំភ ើមក បងុរពោះ ប ញទយ័កោយកររោះបានកលកអ បកវលិរត ប់មកផ ធោះវញិជដរឬកទ? 
 

មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
ឱរពោះបតិកអ ើយ! រពោះអង គបានបកង េើតទលូបង គមំក រពោះអង គមានកសចក ថរីពំងឹទកុយ៉ាងធសំកមផើមសរមាប់ជវីតិ
របស់ទលូបង គ។ំ កររោះរពោះអង គបានបកង េើតទលូបង គមំកេកឺដ ើមផឆី លោុះបញ្ញច ំងពរីទង់ដល ់ប រពោះ សថរបស់រទង់បាន
កឃើញ។ មានវធិមីយួក បងុចកំោមវធិជីាករច ើនជដលអ បកបានផ ថលឱ់យទលូបង គកំនាោះេកឺសរភីាពកដ ើមផីបងាា ញព ី
ោរអត់កទាសរបស់រទង់សរមាប់ជវីតិរបស់ទលូបង គតំមរយៈោរករជ ើសករ ើសរបស់ទលូបង គ។ំ សមូជយួឱយទលូ
បង គអំាចរកកឃើញនវូកសចក ថអីណំរ នងិ កសចក ឋសីខុ្ ន ឋដព៏តិរបាកដក បងុរពោះអមាច ស់ផង! ទលូបង គសំមូ
អររពោះេណុរទង់សរមាប់ោរទតកម ើលមកទលូបង គកំោយក ឋើីសឡាញ់ នងិោរអត់កទាសរបស់រពោះអង គ។ សមូ
កអាបរកក បទលូបង គ ំ ក ើយទាញឲ្យទលូបង គបំានកៅោន់ជតជតិសបទិ ននងឹរទង់ដចូជាកយើងបានរបួរមួគាប ជា
មយួតមរយៈរពោះកយស វូរេសី ឋជារពោះបរុតរពោះអមាច ស់ នងិជារពោះអង គសកគងាគ ោះរបស់ទលូបង គជំដរ។   
             
             
             
              
 

ជកី្ក្កាយឲ្យកាន់ណតម្ៅាំៈ 
រពោះេម ពរី នងឹបន ថកៅមខុ្កទៀតកោយបានផ ថលជ់នូនវូោរសកិាអពំដីកំណើរជវីតិរបស់មនសុសជាករច ើននាក់កទៀត
ពកី បងុរកមុរេ ួរមយួកនោះតមរយៈរពោះេម ពរីកលកបុផត ថ។ិ មកដលក់ពលកនោះសមាា រៈជាករច ើនកទៀតរតវូបានរមួ
បញ្ចូលកៅក បងុជពំកូទាងំកនោះជដលបានរេបដណថប់កល ើកមករៀនទាងំកនោះ។ 
 
កលកអ បកេរួជតករជ ើសករ ើសយក! ដផិតបញ្ជឯីក រកយងទាងំកនោះនងឹជយួបងាាញផ លវូដលក់លកអ បកក បងុោរ
សកិារបស់កយើងៈ 

 កលកបុផត ថ ិ៤៦:៣ - កណំត់កៅក បងុទកឹដនីនតបំន់ កជូសន។ 
 កលកបុផត ថ ិ៤៧:៩ - យ៉ាកបុោន់ជតមានវយ័ចោំស់ោស់ក ើយ កៅកពលជដលគាត់ចលូកៅេល ់

រពោះកៅផាករ៉ាន។ 
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 កលកបុផត ថ ិ ៤៧:១៣ - ោររងឥទ នពិលពកីរគាោះទរុ ាកឹស នងិ រកបៀបជដលយ៉ាជូសបបានោត់បន ទយអ បក 
បករម ើ សនក៍អសុពី ធ។ 

 កលកបុផត ថ ិ ៤៧:២៦ - ចាប់របស់យ៉ាជូសបៈ ១ ភាេ ៥ ននផលជដលទទលួបានរតវូថាវយដលរ់ពោះ 
កៅផាករ៉ាន។ 

 កលកបុផត ថ ិ៤៧:២៧ - មរណៈភាពរបស់យ៉ាកបុោន់ជតខ្តិជតិមកដលក់ ើយ។ 
 កលកបុផត ថ ិ៤៨ - កនូរបសុរបស់យ៉ាជូសបបានទទលួោររបទានពយី៉ាកបុ។ 
 កលកបុផត ថ ិ៤៩ - កនូរបសុរបស់យ៉ាជូសបមាប ក់បានទទលួរពោះពរពយី៉ាកបុយ៉ាងសមរមយ។ 
 កលកបុផត ថ ិ៤៩:២៩ - យ៉ាកបុបានទទលួមរណៈភាព។ 
 កលកបុផត ថ ិ៥០:១-១៤ - យ៉ាជូសប នងិ បងប អនូរបស់គាត់បានកប់សព វឪពលុរបស់ពកួកេកៅក បងុទកឹ 

ដនីនើសកុោោន។ 
 កលកបុផត ថ ិ៥០:២២ - យ៉ាជូសបបានទទលួមរណៈភាព។ 

 

មេចក្តបីម្រៀនាំៈ 
កយើងមនិអាចចាកកចញពកីរឿងរ៉ាវរបស់យ៉ាជូសបកោយមនិបញ្ចូលរពោះេម ពរី កលកបុផត ថ ិ៥០: ១៥-២១ បាន
កនាោះកទ។ បទេម ពរីទាងំកនោះបានបង េប់នវូដណឹំងលអសរមាប់បងប អនូទាងំកនោះ នងិសរមាប់កយើងផងជដរ។ 
ឥ វូកនោះឪពកុរបស់ពកួកេបាន ល ប់បាត់កៅក ើយ បងប អនូទាងំកនោះមានោរភយ័ខ្លលចថាយ៉ាជូសបនងឹរត ប់
មកសងសកឹនងឹពកួកេវញិខ្លល ងំោស់ កោយកររោះជតពកួកេបានកឃើញថាគាត់េជឺាកមដកឹនាដំម៏ានឥទ នពិល
មាប ក់កៅកល ើទកឹដកីនោះ ដកូច បោះក ើយកទ ើបបានមាប ក់ៗកេនាគំាប ចាប់កផ ថើមបកង េើតរបធានបទកៅកល ើរបូគាត់។ ដផិត
រគាន់ជតយ៉ាជូសបនយិយថាជតមយួមាត់ថាពកួកេទាងំអស់រតវូជាប់ពន ននាគារ ឬរតវូ ល ប់ កនាោះពកួកេរបាកដ
ជានងឹរតវូកៅជាដកូចាប ោះជាមនិខ្លន។ បងប អនូរបសុៗទាងំកនោះបានេតិថាជវីតិរបស់ពកួកេមនិអាចកេចរចួក ើយ
កោយ រជតយ៉ាកបុបាន ល ប់បាត់កៅក ើយ។ កររោះកន លងមកពកួកេកជឿថាមានឪពកុជាខ្ បងបជង អក នងិ អ បក
ោរររពកួកេឲ្យមានសវុត ទភិាព ជតឥ វូកនោះយ៉ាកបុបាន ល ប់បាត់កៅក ើយ។ 
កត ើបទេម ពរីទាងំកនោះបានលតរតោងអពំបីងប អនូរបសុរបស់យ៉ាជូសបយ៉ាងដចូកម ថចខ្ លោះ?    
               
កត ើពកួកេភយ័ខ្លលចអ វកីៅក បងុខ្ ១៥?          
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ជាថមមី ថងកទៀត ោរកបាកបកញ្ញឆ តបានកក ើតក ើងកទៀតក ើយ! កត ើពកួកេបានយិយរបាប់យ៉ាជូសបថាឪពកុគាត់ 
ផាថ ថំាដចូកម ថច?            
             
              
កត ើបទេម ពរីបានលតរតោងយ៉ាងដចូកម ថចអពំយី៉ាជូសប?        
             
               
ពកួកេបានចលូមកកដ ើមផីសុំោរអត់កទាសជាថ មមី ថងកទៀត! ោរកនោះបានកធ វើឲ្យយ៉ាជូសបរពយួចតិ ឋជាខ្លល ងំ។ កត ើពកួ
កេមនិបានដងឹអពំកីសចក ឋើីសឡាញ់របស់គាត់កទឬអ?ី កត ើពកួកេមនិបានដងឹថាកសចក ថើីសឡាញ់របស់គាត់វ
ធជំាងពរិទុ នភាពរបស់ពកួកេឬយ៉ាងោ? កត ើគាត់បានរបាប់ពកួកេយ៉ាងដចូកម ថច?     
             
             
               
ោរអត់កទាសបានលបុបបំាត់នវូកសចក ថភីយ័ខ្លលច! គាត់បានរបាប់ពកួកេថាក ុឱំយខ្លលចអ!ី គាត់បានសនាថានងឹ
ជថរកាពកួកេ នងិ កនូរបស់ពកួកេឲ្យមានកសចក ថសីខុ្ជាទបីផំតុ។ ជាចងុករោយ អត ទបទមយួបានសរកសរ
បញ្ញជ ក់អពំកីសចក ឋើីសឡាញ់របស់គាត់ចកំរោះពកួកេ កោយបាននយិយយ៉ាងសបផុរសកៅោន់ពកួកេ រចួមក
កោយ រទកង វើននោរអត់កទាសករ៏តវូបានបញ្ចប់ករឿងរ៉ាវទាងំអស់កៅកពលកនាោះកៅ។ 
 

កា អនុវតតនផ៍្ទេ ល់ខ្លួនាំៈ 
កត ើកលកអ បកបន ថករជ ើសករ ើសយកោរកអាបរកក បពរិទុ នភាពទកុកៅក បងុជវីតិរបស់កលកអ បកឬ? ពរិទុ នភាព
របស់បងប អនូកៅជតកធ វើឲ្យយ៉ាជូសបមានោររពយួចតិ ឋជាខ្លល ងំដជដល កទាោះបជីាគាត់បានើសក់ទកឹជភ បកកររោះជត
ពកួកេយ៉ាងោកក៏ោយ។ កត ើរតវូឲ្យគាត់កធ វើដចូកម ថច ឬរតវូនយិយជបបោកទ ើបអាចបញ្ចុោះបញ្ចូលពកួកេ
ឲ្យដងឹថាគាត់ើសឡាញ់ ក ើយបានកល ើកជលងកទាសឲ្យពកួកេរចួក ើយបាន? គាត់ចង់ឱយពកួកេទទលួបាន
នវូោររស់កៅមយួដរ៏បកសើរ េមឺនិជមនកៅជាប់ជាទាសោរ ឬ ជាអ បកបករម ើកទៀតកទ។ 
 
កត ើមានពរិទុ នភាពោខ្ លោះកៅជាប់ក បងុជវីតិរបស់កលកអ បកជដលមនិទាន់បានរ ត់កចញកៅក ើយ? កត ើកៅ
មានអ វខី្ លោះជដលកធ វើឲ្យកលកអ បកមនិអាចអត់កទាសដលខ់្ លនួឯងបាន? ោរអត់កទាសឲ្យខ្ លនួឯងវេជឺាជករម ើស
មយួក បងុោរទទលួយកជនំយួមកពរីទង់! រទង់អាចជយួកយើងបានទាងំពរីយ៉ាងេអឺត់កទាស នងិទទលួយកោរ
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អត់កទាសវមនិរតមឹជតមកពរីទង់កនាោះកទ ប ៉ាជុន ថកម៏កពអី បកដនទផងជដរ។ ោរអត់កទាស ជដលរទង់បានបាន
របទានមកេឥឺតេតិនថ ល! តមរយៈោរខ្តិខ្រំបងឹជរបងរបស់កយើងេមឺនិអាចទទលួយកោរអត់កទាសកនោះបាន
កទ  ប៉ាជុន ថ តមរយៈកោយអោំចកច ថ ននោរអត់កទាសរបស់រទង់កទ ើបអាចទទលួយកបាន ជាលកខណៈ
ផាធលខ់្ លនួ កោយមនិចាបំាច់កក់ទកុមនុក ើយ។ កៅក បងុរពោះេម ពរីបាបានបករងៀនឱយកយើង កចោះលន់តអួកំព ើបាប
ចកំរោះគាប កៅគាប កៅវញិកៅមក (យ៉ាកបុ ៥:១៦) ពកីររោះោរលន់តបួាបេជឺាជផ បកមយួ ននោរទទលួបាននវូ
ោរអត់កទាសឲ្យ។ ោរលន់តបួាបកនោះកទៀតក ត វនងឹកធ វើឲ្យមានោរកប ើករចកកចញសរមាប់ពរិទុ នភាព
របស់កយើង ក ើយនងឹនាយំកោរអត់កទាសមកោក់ជនំសួវញិ ក ើយោរលន់តបួាបវនងឹនាមំកនវូោរោរ
ករបាសឲ្យជាផងជដរ។ ោរលន់តបួាប នងិ ោរទទលួ រភាពអកំព ើបាបរបស់កយើងចកំរោះគាប កៅវញិកៅមក 
វបាននាមំកនវូោរករបាសឱយជា នងិ ោរផសោះផារចកំរោះទនំាក់ទនំងជដលបានជបកបាក់កៅក បងុជវីតិរបស់
កយើងោលពមីនុកនាោះផងជដរ។ ោរលន់តបួាបមនិជមនមាននយ័ថាមាននរោមាប ក់របកសើរជាងនរោមាប ក់
កទៀតកនាោះកទ។ ផ ធយុកៅវញិ ោរលន់តបួាបេជឺាោរជយួឱយកយើងបានទទលួ គ លថ់ាកយើងេជឺាមនសុសមាន
អកំព ើបាប។ ោរ រភាពអនញុ្ញដ តឱយរកយននកសចក ឋើីសឡាញ់កដ ើមផីវយលកុជវីតិរបស់កយើង ក ើយជថម
ទាងំនាមំកនវូ រកយសម ថនីនកសចក ថើីសលញ់ចាក់ទម លោុះដលជ់វីតិរបស់កយើងមាប ក់កទៀតផង។ 
 

មេចក្តអីធសិ្ឋា នាំៈ 
ឱ រពោះអមាច ស់កអ ើយ! រពោះអង គបានផ ថលជ់នូកយើងខ្ ញុនំវូដណឹំងលអននោរអត់កទាសបាបសរមាប់ អកំព ើបាបរបស់
កយើងរលគ់ាប ។ វមនិរតវូោរឲ្យកយើងខ្ ញុជំរកពនុពរិទុ នភាពដព៏សិពលុកៅតមខ្ លនួកទៀតកទ។ ឱ រពោះអមាច ស់
កអ ើយ! ទលូបង គសំមូអររពោះេណុចកំរោះោររបទាននវូសទិ នអិោំចមកដលទ់លូបង គកំដ ើមផីទទលួបាននវូោរអត់
កទាសកោយ រកសចក ឋើីសឡាញ់របស់រពោះអង គ។ នងិ សមូអររពោះេណុចកំរោះកសរភីាពពោីរអត់កទាសមក
ដលជ់វីតិរបស់ទលូបង គ។ំ កោយ រជតរពោះកយស វូកទ ើបទលូបង គមំានអភយ័ឯកសទិ នកិ បងុោររស់កៅក បងុជវីតិ
មយួក បងុឋានៈជាកនូសងនួភាង របស់រទង់ ជាបរុត បរុតនីនរពោះមហាកសរតដឧ៏ត ថងុឧត ថមមយួអង អ! សមូអររពោះ
េណុដលរ់ទង់ោស់! ជមនក ើយ! ទលូបង គកំជឿកល ើរពោះបន ធលូរទង់ជដលបាននយិយថាមានអណំរកៅនរេ
 ទ នសេួក៌ៅកពលមានមនសុសមានបាបោមាប ក់បានជកជរបចតិ ឋេនំតិទទលួកជឿកល ើរទង់ (លោូ ១៥:៧)។ 
សមូរទង់កប ើកជភ បករបស់ទលូបង គ ំ កដ ើមផីឲ្យបានកម ើលកឃើញពឱីោសជដលទលូបង គអំាចនងឹអត់កទាសឱយអ បក
ដនទកទៀតដចូជដលរពោះអង គបានអត់កទាសឲ្ទលូបង គជំដរ។  
 
កររោះវេជឺាោរកោោះជលងឲ្យអ បកដនទបានរស់កៅកោយកសរភីាព នងិោរកល ើកជលងកទាស។   
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 ាំលឹរស្ឋ ម ើ រវញិាំៈ 
កគាលបណំងសំខ្លន់ននកៅក បងុលហំាត់ទាងំកនោះ េកឺដ ើមផីកធ វើោរបញ្ញជ ក់អពំោីររកីលតូលស់ននចកំណោះដងឹ
របស់កលកអ បកចកំរោះករឿងរ៉ាវមយួចនំនួជដលមានកៅក បងុរពោះេម ពរីសញ្ញដចាស់បជន ទមកទៀត។ តអួង គសំខ្លន់ៗ
កៅក បងុករឿងកនោះរមួមាន កលកយ៉ាកបុ នងិកនូៗរបស់គាត់ មា៉ាងវញិកទៀតកៅក បងុជពំកូទាងំកនោះរតវូបាន
កផាថ តកៅកល ើតនួាទរីបស់ពកួកេ។ ចរូរលំកឹ រក ើងវញិអពំតីអួង គមយួចនំនួ ថាកត ើនរោោន់តនួាទអី វជីា
ករច ើនកផសងៗកទៀតជដកលកអ បកកៅចងចាបំាន។ 
 

បទេម ពរីកយង    តអួង គ?   កត ើកលកអ បកបានចងចាដំចូកម ថចខ្ លោះ? 

កលកបុផត ថ ិ៣៧:២១-២៣, ៤២:២២ 
  

 

កលកបុផត ថ ិ៣៧:២៦, ៤៣:៨-៩ 
  

 

កលកបុផត ថ ិ៣៩:១ 
  

 

កលកបុផត ថ ិ៣៩:៧ 
  

 

កលកបុផត ថ ិ៣៩:២១ 
  

 

កលកបុផត ថ ិ៤០:២ 
  

 

កលកបុផត ថ ិ៤០:២ 
  

 

កលកបុផត ថ ិ៤២:២៤ 
  

 

កលកបុផត ថ ិ៤៣:២៩ 
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ចរូចោំយកពលកវលខ្ លោះកដ ើមផីកធ វើោរកត់សំគាលអ់ពំោីរកធ វើដកំណើររបស់យ៉ាជូសប រ តូដលគ់ាត់បានោលយ 
ទជីាអ បកមានអោំចធជំាងកេទពីកីៅក បងុរបកទសកអសុពី ធ។  

 កលកបុផត ថ ិ៣៧ 
              
               
              

 កលកបុផត ថ ិ៣៩ 
              
               

 កលកបុផត ថ ិ៤០ 
              
               
              

 កលកបុផត ថ ិ៤១ 
              
               
              

 កលកបុផត ថ ិ៤២-៤៤ 
              
               
              

 កលកបុផត ថ ិ៤៥ 
              
               
 

ចរូរលំងឹ រក ើងវញិនវូោរកត់ចោំរំបស់កលកអ បកកៅក បងុកមករៀនកនោះទាងំមលូ។ ចរូជសវងរកខ្ ឬ បទ 
េម ពរីោជដលកលកអ បកេតិថាមាន រៈសំខ្លន់សរមាប់កលកអ បកផាធល ់ ជដលជាោរឆ លោុះបញ្ញជ ំងពជីវីតិរបស់ 
កលកអ បកនាសតវតសរ ិ៍ទ ី២១ កនោះ។  
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ចរូសរកសរខ្ ឬ បទេម ពរីទាងំកនាោះក ើងវញិៈ         
             
             
             
             
             
             
               
កត ើកលកអ បកអាចកណំត់អត ថសញ្ញដណរតង់ោខ្ លោះអពំយី៉ាជូសប នងិ ជវីតិរបស់គាត់?    
             
             
               
របសនិកប ើកលកអ បកមានឱោសសរមាប់ោរសន ធនាមយួទលន់ងឹមយួជាមយួនងឹយ៉ាជូសប កោយចង់សរួគាត់
នវូករឿងរ៉ាវមយួចនំនួជដលនងឹជយួដលក់លកអ បកតមរយៈោរោរលបំាកកៅក បងុជវីតិ កត ើកលកអ បកនងឹសរួ
គាត់ដចូកម ថចខ្ លោះ?            
             
             
               
“រពោះអមាច ស់េង់កៅជាមយួនងឹគាត់”  ចរូយកកពលកវលកនោះ កដ ើមផីកណំត់អត ថសញ្ញដណអពំកីរឿងរ៉ាវមយួ
ចនំនួកៅក បងុជវីតិរបស់កលកអ បក ជដលជាោររលំកឹឲ្យបានដងឹថារពោះអមាច ស់េង់កៅជាមយួនងឹកលកអ បក 
ក ើយបនាធ ប់មកចរូអររពោះេណុដលរ់ទង់សរមាប់ភាពកជាេជយ័ជដលរទង់បានរបទានឲ្យកលកអ បកកោយរទ
ង់បានកធ វើឲ្យអ បកដនទមានោរកពញចតិ ថចកំរោះកលកអ បកៈ        
             
             
              
   


