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មតិក 
 

េមេរៀនទ ី១: Ю΅ĳНĩŲаĕřе‗Е₣ŲΔ 
1. řеЮ‗ЧũЮũЬ₣ũĠ₤сŎлРЯ₤Ġ ĕЊ₣ Ōл ũВ 
2. řеЮ‗ЧũũĠ₤сЮŵ˝ ŎлРΉĕ 
3. ˝еЮ‗ЧĳũĠ₤сŪĮйЮŎ₤пРŷŪÐ Б₤Ā 
4. ŁũŪĠŁũΒеĮБ˝еЮ‗ЧĳũĠ₤сŪĮйЮŎ₤пРŷŪÐБ₤Ā 

 
េមេរៀនទ ី២ 
1. ŁũŪ⅜ŷŪďŷũ˝Ōл Ð Б (Magi) 
2. ŁũЮķЬ₤Š ų ФĕЮĉŁĕсŪĠЮ◦₤ЮΒ₤НБĮĀ 
3. ŁũĜее̋ НŌũŪĮйЮŎ₤пРŷşРŲ˝ Ė О₣ŪĮйŷЋΉũ 
4. ŪĮйЮŎ₤пРŷ ĕЊ₣ Юŵ˝ ₤НБŌŊ ĕ 
5. ŪĮйЮŎ₤пРŷ ĕЊ₣ Юŵ˝Ū₤Б Ζ₧ 

 
េមេរៀនទ ី៣ 
1. ŁũŪ⅜ŷŪďŷũ˝ŪĮйЮŎ₤пРŷ 
2. ŪĮйЮŎ₤пРŷŪĳСŷũ˝ЮþЧŀЮĝ˝ Ė О₣řе₧˝сŪĮйĠЊ″Ū◦₣с 
3. ŪĮйЮŎ₤пРŷŪ″₤сЮΊ Юŵ˝ ЮĮŪĳО₤ ΒĕсЮŪř ŗл ˝ НĠ ĕЊ₣ ŎлРΉĕ 
4. ŪĮйŪ″₤сЮΊЮŵ˝ Ōл▫Ŏ 
5. ŁũЮřЧũ″ņŪĮйЮŎ₤пРŷŌĕĕњŎřРşЮņŉş 
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េមេរៀនទ ី៤ 
1. ŁũΒ⅜Ć ũŏņНĕЮÐĠ₣Δ₤сũĠ₤сŪĮйЮŎ₤пРŷ 
2. Ū˝ЊĳŏŷЋĕњŎũĠ₤сĮУ˝ЮŲŷВΒеĮБĄņĞЙþų₣с 
3. ĄņĞЙþų₣саĕΒеЮĮЧģĠ 
4. ĠНũ₤Ю˝Чĳþų₣сŌĖ ˝ сŪĳСŷģĕď⅜Δ ĳ 
5. ĄБŷЋĳЯřŲņЊĕΖşĠлйĵŲсģĕ 

 
េមេរៀនទ ី៥ 
1. ЮŪĠЭĠřРşďЮşЬņЯřŲýŊ ĕΒĖ˝Ðİſ Ų 
2. ŁũЮŪ₤˝¹ų ĕũĠ₤с΅ſС₣ņĕН₤℮ 
3. ŪĮйЮŎ₤пРŷŪĠĈĕΖΉũřŲсņĕН₤℮ Ūģ еĵĕсĜ с̋ 
4. Łũđų ОйĠŔĆ е₣к ЮĳЧŌĕΒſБЮ◦ЧĠĕЕ₣Ю˝ЧĳЮΌЧ₣? 
5. ŪĮйŎ₤пРŷÐЙďĕеĠНњ₣аĕĄБŷЋĳ 

 
េមេរៀនទ ី៦ 
1. ŪĮйЮŎ₤пРŷģĕ₤ņų ОĳĮŏОй₤ņНŪ◦Ёŏ₤ĞĠс 
2. ŪĮйЮŎ₤пРŷģĕ₤ņų ОĳĮŏОй₤ņНŪ◦ЯřŲŗũŎБřŲс◦Р˝ũĠ₤сŠ ńОеЁŏģĳс 
3. ŪĮйЮŎ₤пРŷģĕЮũЬĕΒеĮБΐ⅜ЯřŲŌĕĄņĞЙ 
4. ŪĮйЮŎ₤пРŷŪ◦₣сŪďĠс▫ΐ⅜ģĕ⅜ų ĠсЮ Ӵ́Ŏ 
5. ŪĮйЮŎ₤пРŷģĕЮŪģ₤ΐ⅜Ёŏũ₤сĮБ⅜ų ĠсЮΌЧ₣ŷЋŀ 

 
កររលឹំក រេឡើ ងវញិៈ  
សកិ  #១២  - ្រពះ ជប្ុរ របស់្រពះជមច ស់ េសចក ្តសីេ្រងគ ះរបស់េយើង 
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ករចប់េផ្លើម 
 

ក នងុខណៈេពលែដលេ កអ នកកពំងុបន ្តករសកិ ្រពះគម ពរីរបស់េ កអ នក ក នងុេមេរៀន “្រពះ ជបុ្រ
របស់្រពះជមច ស់ អនកសេ្រងគ ះរបស់េយើង” អ នកនងឹបន ្ដដេំណើរផ ងេ្រពងមយួែដល្រតវូបន ក់ែតង
ឲយជវីតិរបស់អ នកបនកន់ែតមតុ្រសចួែថមេទៀត។ ករេធ ្វើដេំណើររបស់អ នកនងឹមនែតមយួគត់ េហើយនងឹ
្រតវូបនកណំត់េនក នងុែផ នកមយួ េ យករេ្រសកឃ្ល នក នងុភពរកីលតូ ស់េនក នងុចេំណះដងឹែផ នកខង្រពះ
គម ពរី នងិករេពញចតិ ្តចេំពះតអួង គថ ម ីៗ ជេ្រច ើនែដលមនេនក នងុេសចក ្ដពីតិៃន្រពះគម ពរី។ ករេប ្តជញ ចតិ ្តក នងុ
ករសកិ ្រពះគម ពរីរបស់អ នក បនសនយថនងឹបេង កើនជវីតិរបស់អ នកដចូែដល្រពះជមច ស់មន្រពះបន ទលូមក
កន់េ កអ នក មរយៈ្រពះបន ទលូរបស់្រទង់ែដរ។ 
 

េយើងខ ញុសំមូេ កទកឹចតិ ្តេ កអ នកឲយមនសមភ រៈ ៥ យ៉ងេនក នងុៃដស្រមប់សកិ េមេរៀនេនះ។ សមភ រៈ 
ទងំេនះនងឹ្រតវូយកមកេ្រប ើ្របស់ក នងុេពលកពំងុសកិ េមេរៀននមិយួៗ េ្រពះ នងឹ ចជយួស្រមលួដល ់
ករសកិ របស់េ កអ នក។ 
1. ្រពះគម ពរីស្រមប់សកិ ៈ ្រពះ ជប្ុរ របស់្រពះជមច ស់ េសចក ្តសីេ្រងគ ះរបស់េយើង។ 
2. ្រពះគម ពរីែខ មរបរសិទុ ធ ច ំ ៈំ េប ើសនិជេ កអ នកចង់ទញិ្រពះគម ពរីថ ម ី េ កអ នកគបបីេរ ើសយក្រពះ 

គម ពរី ែដលមន៖ 
ក. មន យចណំងេជ ើងធំៗ ៃនកណ័្ឌគម ពរីនមិយួៗ 
ខ. សមគលខ់េយងេន មទពំរ័នមិយួៗៃន្រពះគម ពរី 
គ. មលសីព័ ទេនែផ នកខងេ្រកយៃន្រពះគម ពរី 
ឃ. ភជ ប់ជមយួនវូែផនទសីមគលព់ទី ី ងំននទក់ទនិនងឹេរឿងេនក នងុ្រពះគម ពរី 

3. ប៊ចិ េខមៃដ នងិ យ យ 
4. េសៀវេភស្រមប់កត់្រ  
5. ្រក ស់ស្រមប់សរេសរច ំ  ំ( មទហំំែដលេ កអ នកេពញចតិ ្ត) 

 

ជមយួនងឹលកខណ័្ឌសំខន់ៗទងំបដីចូបនេរៀប ប់ខងេល ើ ្រតង់ចណុំចទ ី២ េ កអ នកនងឹ្រតវូែតេរៀបចឲំយ 
្រគប់មខុ នងិ េ្រតៀមខ ្លនួជេ្រសចក នងុកររកុរក មរយៈេមេរៀនទងំេនះ។ េប ើសនិជេ កអ នកនងឹរកទញិ 
្រពះគម ពរីថ ម ី សមូេ កអ នកក ុំ ទ ក់េសទើរក នងុករសរួ ឬ សុំករែណនពំអី នកលក់ េដ ើមបីឲយេគបនជយួផ ្តល ់
េយបលស់្រមប់េ កអ នក េធ ្វើដេូច នះ េ កអ នកនងឹមនករងយ្រសលួក នងុករែស្វងរកខគម ពរីេពលេរៀន។  
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មនេរឿងខ ្លះែដលេ កអ នក្រតវូែតដងឹដងឹៈ ្រពះគម ពរីជទេូទមនជេ្រច ើនជនំន់ នងិ ករស្រមយខសុៗគន ! 
េយើងខ ញុសំមូផ ្តលេ់យបលស់្រមប់េ កអ នក គរួគបបីេ្រជ ើសេរ ើសយក្រពះគម ពរីែខ មរបរសិទុ ធជនំន់ កប៏ន 
ឲយែតមនខេយង េហើយ្រតវូបនទទលួ គ លេ់ យសមគម្រពះគម ពរីកម ពជុ ឬ ្រពះគម ពរីែខ មរស្រមប់អ នក 
សកិ ទេូទជករងយ្រសលួដលេ់ កអ នក។ 
 

សមូេ កអ នកក ុមំនចតិ ្ត ទ ក់េសទើរក នងុករកត់ច ំ  ំ ឬ គសូ យ យេនេល ើ្រពះគម ពរីរបស់េ កអ នក! 
េ្រពះ្រពះគម ពរីគជឺរបស់េ កអ នកផទ ល!់ ដេូច នះ េទ ើបបនជេយើងខ ញុតំ្រមវូឲយេ កអ នកមនប៊ចិ េខមៃដ ឬ 

យ យដចូបនជ្រមបមកខងេដ ើម្រ ប់។ េ កអ នក្រតវូដងឹថ្រពះគម ពរីេនះគសឺ្រមប់សកិ  េហត ុ
ដចូេនះ េទះបជីេ កអ នក គសូបនទ ត់ពេី្រកម គសូជរង ្វង់ ឬក៏ យ យ ឬែបប មែដលេ ក 
អ នកគតិថ េធ ្វើឲយងយ្រសលួច ំ ។ំ ទន ទមឹនងឹេនះែដរ េយើងខ ញុកំស៏មូេល ើកទកឹចតិ ្តេ កអ នកឲយមនេសៀវ 
េភសរេសរមយួេផ ងេទៀតស្រមប់កត់្រ ចណុំចសំខន់ៗ ឬ សំនរួ ចេម ្លើយែដលពក់ពន័ ធក នងុេមេរៀន។ 
 

េនក នងុចេំ មេមេរៀនទងំ៦ ែដលេ កអ នកនងឹ្រតវូសកិ េនះ្រតវូបនែបងែចកជ ៥ ែផ នក។ េនក នងុ 
ែផ នកទងំេនះគមឺនលនំែំតមយួប៉េុ ្ណ ះ យ៉ងេនះនងឹ ចជយួស្រមលួដលេ់ កអ នកមនករងយ្រសលួ 
ក នងុករសកិ ។ ស្រមប់ទកីែន ្លងស្រមប់សកិ គ ឺ ្រសយ័ករេ្រជ ើសេរ ើសរបស់េ កអ នក! មនេមេរៀនខ ្លះ 
ែវង ែដលទមទរឲយេ កអ នកផ្ល ស់ប ្តរូបរយិកសខ ្លះ! ជនួកលមនេមេរៀនខ ្លះខ ្ល ី ដេូច នះេ កអ នក ច 
បញចប់ករសកិ ក នងុេពលែតម ្តង។  
 

្របសនិេប ើេនះគជឺេល ើកដបំងូក នងុករ គ ល្់រពះគម ពរី េ កអ នក ចនងឹគតិថគរួែតចប់េផ ្តើម ជមយួនងឹ 
“កររកុរកេនក នងុ្រពះគម ពរី” វញិ។ ករសកិ េនះ ្រតវូបនរចនេឡើងនវូឧបករណ៍ជនំយួស្រមប់ជយួ
អភវិឌ នជ៍នំញេ កអ នកបែន ថម នងឹេធ ្វើេទជអ នកសកិ ្រពះគម ពរីដម៏នទនំកុចតិ ្តមន ក់។ “កររកុរក េនក នងុ 
្រពះគម ពរី” េ កអ នក ចទញយកពកី នងុេកហទពំរ័ www.FullValue.org	បន។ េទះបជីយ៉ង  
កេ៏ យករសកិ េនះមនិទមទរឲយសកិ  “ភពេ ម ះ្រតង់របស់្រពះជមច ស់ េសចក ្តសីងឃឹមរបស់េយើង“ 
េនះេឡ ើយ។ 

 

 ែផនកររបស់្រពះជមច ស់ ជេ្រម ើសរបស់េយើងៈ គ្ឺរតវូបនសកិ េល ើ ១១ ជំពកូដបំងូៃន្រពះគម ពរី 
េ កបុបត ្ត ិ

 េសចក ្តសីនយរបស់្រពះជមច ស់ ្រពះពររបស់េយើងៈ គ្ឺរតវូបនសកិ អពំ ី ច់េរឿងរបស់េ ក 
អ្័រប ែំដលមនេនក នងុ្រពះគម ពរី េ កបុបត ្ត ិជពំកូ ១២ ដលជ់ំពកូ ២៥ 
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 េសចក ្តេី ម ះ្រតង់របស់្រពះមច ស់ េសចក ្តសីងឃមឹរបស់េយើងៈ គ្ឺរតវូបនសកិ អពំដីេំណើរេរឿងរបស់ 
អ ុី ក់ នងិ យ៉កបុ ែដលមេនក នងុ្រពះគម ពរី េ កបុបត ្ត ិជពំកូ ២៥ ដលជ់ពំកូ ៣៦ 

 ករអត់េទសបបរបស់្រពះមច ស់ េសរភីពរបស់េយើងៈ មនេនក នងុ្រពះគម ពរី េ កបុបត ្ត ិ ជពំកូ 
៣៧-៥០ គជឺដេំណើរេរឿងរបស់យ៉ែូសប នងិ បងប ្អនូ្របសុៗរបស់គត់។ 

 ករ្រ ស់េ របស់្រពះមច ស់ កររេំ ះរបស់េយើងៈ ែផ នកទ១ី នងិ ទ ី២ គមឺនបញចូលទងំ្រពះគម ពរី 
នកិ ខមនផំងែដរ។ 

 វត ្តមនរបស់្រពះមច ស់ ជយ័ជនំះរបស់េយើងៈ គ្ឺរតវូបនសកិ ច់រមយួចនំនួែដល្រតវូបនដក្រសង់ 
េចញមកព្ីរពះគម ពរី យ៉េូស្វ នងិ ្រពះគម ពរីពកួេច ្វ យ។  

 បណំង្រពះហប ញទយ័របស់្រពះមច ស់ ផ ្លវូរបស់េយើងៈ គជឺករសកិ អពំដីេំណើរេរឿងរបស់នងរស់ 
យ៉ំែូអល នងិ េស្តចសលូ។ 

 េសចក ្តេីម ្ត ករ ុ របស់្រពះមច ស់ េសចក ្តសីេ្រងគ ះរបស់េយើងៈ គ្ឺរតវូបនសកិ អពំដីេំណើរេរឿង 
របស់ ្រពះបទ វឌី ្រពះបទ ឡមូ ៉នូ េ  េអលយី៉ នងិ េ កេអល។ី 

 េសចក ្តេី្របសេ ះរបស់្រពះមច ស់ េសចក ្តសីចុរតិរបស់េយើងៈ គ្ឺរតវូបនសកិ អពំដីេំណើរេរឿង 
របស់ នែីញល៉ យ៉ូ ស ែអស ៉ នងិ េនេហម។ 

 

េទះបជីករសកិ ទងំេនះ្រតវូបនទទលួករែណនកំេ៏ យ ក់ដចូជមនិសវូចបំច់ដចូជករសកិ
េមេរៀនទ ី១២ ែដលមនចណំងេជ ើងថ “្រពះ ជបុ្រ របស់្រពះជមច ស់ អនកសេ្រងគ ះរបស់េយើង” 
េនះែដរ។ 
 

ជចងុេ្រកយេនះ េ កអ នក្រតវូែតយលថ់ករសកិ េមេរៀនទងំអស់េនះ គ្ឺរតវូបនេរៀបេរៀងេឡើង
ស្រមប់ឲយេ កអ នក ចយកេទេ យខ ្លនួឯងផទល។់ មយ៉ងវញិេទៀត ្រតវូបនរចនេឡើងមនលកខណៈ
ងយ្រសលួដេល ើអ នកេ្រប ើ េទ មក្រមតិៃនករលត់ដខំ ្លនួឯងចេំពះករលបំកបន ្តចិបន ្តចួក នងុករេ្រប ើ្របស់
េសៀវេភេមេរៀនទងំេនះ។ ក នងុេពលជមយួគន កេនះែដរ ករសកិ នងឹន ំ រម មណ៍របស់េ កអ នកឲយករ
រេំភ ើបរកី យផងែដរ េហើយេ កអ នកនងឹទទលួបននវូពតម៌ន នងិ ចេំណះដងឹថ ម ីៗ  ែដលនងឹេធ ្វើឲយេ ក
អ នកមនបណំងចង់ែចករែំលកចេំណះដងឹថ ម ីៗ ពកីរសកិ េនះេទអ នកដៃទេទៀតផង។ ជងេនះេទេទៀតេនះ 
េ កអ នកនងឹមនសំណួរ ែដលជបញ្ហ ្របឈមមយួចនំនួត្រមវូឲយទទលួបនចេម ្លើយែដរ។ 
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ករសន មត់ទកុជមនុអពំកីរេឆ ្លើយតបរបស់អ នក្រតវូបនេល ើកទកឹចតិ ្តយ៉ងទទចូ េដ ើមបីឲយេធ ្វើករពចិរ ក នងុ
អេញជ ើញមតិ ្តភក ្តពិរី ឬបនីក់ឲយចលូរមួសកិ ជមយួនងឹេ កអ នកផងែដរ។ វនិយ័ៃនករេធ ្វើលំ ត់្របណ
េនកែន ្លង មយួ! ជឧទហរណ៍ថ េប ើសនិជេយើងមនៃដគមូន ក់េទៀតចលូរមួជមយួ េនះ នងឹកន់ែត
េធ ្វើមនភពងយ្រសលួជងមនុ េ យមន ក់ៗ្រតវូករទទលួខសុ្រតវូចេំពះគន េទវញិេទមក។ ្របែហល
ជប្ត/ី្របពន ធរបស់អ នកមនបណំងចង់អេញជ ើញប ្ត្ីរបព ធពរី ឬ បគីរូេផ ងេទៀតឲយមកចលូរមួជមយួេ កអ នក
ែដរមនិខន។ ឬ្របែហលជេ កអ នកកពំងុរស់េនក នងុផ ទះជលួ េហើយមនបណំងចង់បបលួអ នកែដលជលួ
បន ទប់េនែកបរ  ឲយចលូរមួសកិ ជមយួនងឹេ កអ នកែដរកថ៏បន។ េហើយ្របែហលជមននរ មន ក់េន
កែន ្លងេធ ្វើករចង់្រតវូបនអេញជើញឲយេទចលូរមួេរៀនពអី ្វែីដល្រពះជមច ស់មន្រពះបន ទលូ មរយៈ្រពះគម ពរី។ 
្របែហលជេ អ នក ចជសមជកិៃនពកួជនំ ុំ មយួេនែកបរកែន ្លងេ កអ នករស់េន ឬ េ កអ នក
គ លព់កួជនំ ុំ មយួេនែកបរៗេនះ ែដលពកួេគមនកម មវធីសីកិ ្រពះគម ពរី្រប ក់្របែហលគន  ក នងុរយៈ

េពលមយួសប្តហម៍ ្តង េនះេ កអ នកក៏ ចទនំក់ទនំងពកួេគឲយមកចលូរមួសកិ រមួគន បនែដរ។  
 

េប ើេទះបជីេ កអ នកកពំងុសថតិេនក នងុ ថ នភព ឬ បរយិកសែបប កេ៏ យ ចរូេ កអ នក្រតវូបេង កើត 
ករ្របមលូផ ្តុគំន សកិ ឲយ្របកបេ យសវុត ថភិពល្អ ជលកខណៈ្រកមុតចូ ឬ ្រកមុេកសកិ េដ ើមបីជបួជ ុំគន  
ក នងុមយួសប្តហម៍ ្តង េដ ើមបីែចករែំលក ចេំណះដងឹ នងិ ទទលួកររកីចេ្រម ើនជមយួេល ើែផ នកចេំណះដងឹខង 
្រពះគម ពរី។ សមជកិក នងុ្រកមុសកិ ្រពះគម ពរីនមិយួ េទះបជីមនគន តចិ ឬ េ្រច ើនក ្ត ីកេ៏នែត ចទទលួបន 
កររកីលតូ ស់ ក នងុចេំណះដងឹែផ នកខង្រពះបន ទលូ្រពះែដរ ឲយែតមន ក់មនករេប ្តជញ ខ ពស់ នងិ មនភព 
េ ម ះ្រតង់ក នងុករចលូរមួសកិ ជមយួគន ឲយបនេទៀតទត់។ 
 

ឥឡវូេនះ គដឺលេ់ពលេវ ចប់េផ ្តើមេហើយ! ចរូេយើងបន ្តដេំណើរផ ងេ្រពងរបស់េយើងតេទមខុេទៀត! 
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េសចក្តែីណន ំ
 

មរយៈ្របវត ្ត ិ ្រស្តទងំ្រសងុរបស់្រពះជមច ស់គ្ឺរតវូបនសថតិេនក នងុេបសកកម មមយួ គជឺេបសកកម មៃន
ករ្រ ស់េ េយើងមន ក់ៗឲយវលិ្រតឡប់េទរក្រទង់ េហើយមនទនំក់ទនំងជមយួនងឹ្រទង់េឡ ើងវញិ។ េន
ក នងុ្រពះគម ពរី េ កបុបត ្តជិពំកូ ៣ េយើងដងឹថ ទនំក់ទនំងដល៏្អឥតេខច ះរ ង្រពះជមច ស់ ជមយួេ ក
អ័ ម នងិេអ ៉្រតវូបនបក់ែបកេ យ រករមនិ ្ដ ប់បងគ ប់របស់ពកួេគ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ន
ខណៈេពលែដលពកួេគររស់េនក នងុសនួចបរេនេឡើយ ្រពះជមច ស់បនចប់េផ ្ដើមដេំណើរករ ្ដ រ នងិ ផ ះ
ផ ទនំក់ទនំងែដលបក់ែបកេនះឲយបនជនេឡើងវញិរចួេទេហើយ។ េនក នងុ្រពះគម ពរី េ កបុបត ្ដ ិ៣:១៥ 
្រទង់បន្របទនេសចក ្ដសីនយដបំងូបង ្អស់ថ្រទង់នងឹ្របទននវូ្រពះអង គសេ្រងគ ះមកដលព់កួេគ។ េបសកកម ម
របស់្រពះអង គបនចប់េផ ្តើមេរៀបចអំ ្វីៗ ទងំអស់ ែដល្រទង់បនបេង កើតមកឲយ្រតឡប់មកឯចណំងេម្រតភីព
យ៉ងជតិសនទិ ធៃនទនំក់ទនំងជមយួ្រទង់េឡ ើងវញិ។ 
 

ឥឡវូេនះ ខណៈេពលែដលេយើងបនចប់េផ ្តើមករសកិ អពំដីណឹំងល្អទងំបនួ (ម៉ថយ ម៉កសុ លកូ នងិ
យ៉ូ ន) គបឺនួកណ័្ឌគម ពរីដបំងូៃន្រពះគម ពរីសញញ ថ ម ី េយើងនងឹសកិ អពំែីផនករណ៍ អពំយីទុ ធ ្រស្តរបស់
្រទង់ េដ ើមបីឲយេបសកកម មបនសេ្រមច មករេ្រគងទកុរបស់្រទង់។ េជ ើងឯករបស់្រពះជមច ស់ ែដលជ
្រពះ ជប្ុរ ដវ៏សិទុ ធែតមយួរបស់្រទង់ គ្ឺរពះេយស៊វូ ្រតវូបន្របសតូមកជទរកមន ក់រស់េនេល ើែផនដកី នងុ
ស ្ឋ ន ច់ឈមជមនសុ  េហើយបនទ ប់្រទង់្រតវូទទលួកររងទកុ ខលបំក រហតូទលែ់តសគុត ក នងុេគល
បណំងេដ ើមបីបង់ៃថ ្លេ ះបបរបស់េយើងមន ក់ៗ ែដលបន្រប្រពតឹ ្តរលំងជេហតេុធ ្វើមនករ ច់េចញព្ីរពះ
ជមច ស់ ងំពយីរូយមកេហើយេនះ។ ្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើដេូច នះ គកឺ នងុេគលបណំងឲយេចតនចង់ផ ះផ
ទនំក់ទនំងជមយួនងឹមនសុ េឡើងវញិរបស់្រពះជមច ស់ បនតភជ ប់គន េឡ ើង រជថ មមី ្តងេទៀត។ ្រពះេយស៊វូ
ែដលជេជ ើងឯករបស់្រពះជមច ស់បនេធ ្វើ្រគប់កចិ ចករទងំអស់ស្រមប់ពកួេយើង លគ់ន  គជឺកចិ ចករែដល
េយើងមន ក់ៗមនិ ចេធ ្វើបនស្រមប់ខ ្លនួឯងបនេឡើយ េហើយេយើងនងឹបនេឃើញថេសចក ្តសីនយអពំ្ីរពះអង គ
សេ្រងគ ះ ្រពះេយស៊វូ្រគសី ទែដលជ្រពះេមស ុី នងិជ្រពះ ជប្ុរ ែតមយួរបស់្រពះជមច ស់យកជយ័ជម នះ
េល ើអំ ចៃនអេំព ើបប នងិេសចក ្តី ្ល ប់េ យរេបៀប ។ 
 

មរយៈេមេរៀនទងំអស់ែដលេយើង្រតវូសកិ េនះ េយើងនងឹ នអពំដីេំណើរេរឿងមយួចនំនួែដលនងឹ ត
្រត ងឲយបនដងឹថ ្រពះេយស៊វូគជឺអ នក ។ េយើងនងឹ្រតវូ្រតឡប់េទ្រតឡប់ រចះុ រេឡ ើងក នងុរ ង
្រពះគម ពរីដណឹំងល្អទងំបនួ  គកឺ នងុេគលបណំងេដ ើមបីេល ើកកពំស់ករយលដ់ងឹរបស់េយើង អពំេីរឿងែដលថ
្រទង់គជឺ្រពះប្ុរ របស់្រពះជមច ស់ នងិជ្រពះអង គសេ្រងគ ះៃនពភិពេ កទងំមលូេនះ។ មនេរឿង ៉វមយួ
ចនំនួេយើង ច្រតវូបន មរយៈ អ នកសរេសរ្រពះគម ពរីដណឹំងល្អែតមន ក់ ឬ ពរីនក់ េហើយមនេរឿង ៉វមយួ
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ចនំនួេទៀត េយើងក៏ ចដងឹ មរយៈអ នកសរេសរ្រពះគម ពរីដណឹំងល្អទងំបនួនក់្រពមគន ែដរ។ តេទមខុេទៀត 
នងឹេលចេចញនវូភពខសុគន ខ ្លះៗ រ ងអ នកនពិន ធទងំេនះ ប៉ែុន ្ត នងឹមនិេធ ្វើឲយមនករ ងំសទះ ឬ បង្អ ក់

ដលក់រសកិ ររបស់េយើងេឡើយ។ ចរូចថំអ នកនពិន ធនមិយួៗ េគលេ  នងិ ពយយមេដ ើមបីឲយបនឈន
េទដល ់េហើយមនិែមនអ នកនពិន ធទងំអស់សទុ ធ្រតវូបនេធ ្វើជសកខភីពេ យែភ នកេគបនេមើលេឃើញេនះេទ។ 
 

រលំកឹ រជថ មមី ្តងេទៀត គ ឺ មនិ ចេធ ្វើេទបនេទ ក នងុករបញចូលដេំណើរេរឿងឲយបនលអំតិ ស្រមប់្រគប់
កណំត់្រ ទងំអស់អពំ្ីរពះេយស៊វូេនះ េហតេុនះគមឺនែតេធ ្វើករសន មត់សេង ខបែតប៉េុ ្ណ ះ េហើយចេំពះ
ច់េរឿងទងំប៉នុម ន ែដល្រតវូបនេ្រជ ើសេរ ើសមកសកិ  គនឺងឹត្រមវូឲយេ កអ នកចប់េផ ្តើមក នងុេពលបន ្តចិ

េទៀតខងមខុេនះេហើយ។ ចរូនកឹចថំ្រពះវរប ិ ជមច ស់្រទង់សព ្វ្រពះហប ញទយ័ចង់ឱយេ កអ នកដងឹ នងិ 
គ លព់េីសចក ្ដ្ីរស ញ់យ៉ងអ ច រយែដល្រទង់មនស្រមប់េ កអ នក ្រពមទងំទនំក់ទនំងរបស់្រទង់ក នងុ

ករែចករែំលកជមយួេ កអ នក។ សមូឲយេ កអ នកទទលួបនភពសបបយរកី យ េដ ើមបីឲយបនដងឹថ
្រពះេយស៊វូគជឺ្រពះអង គសេ្រងគ ះនងិជ្រពះដេ៏្របសេ ះរបស់េ កអ នក! 
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េមេរៀនទ ី១ 
 

េមេរៀនទ ី១ - ែផនកទ ី១ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
អស់រយៈេពល ប់រយឆន បំនកន ្លងផតុេទ ចប់ ងំព ី ្រស្តអ ុ្ីរ ែអលែដលេនេសសសលទ់ងំប៉នុម នកប៏ន
្រតឡប់មកព្ីរសកុបប៊ឡីេូ យបនចលូេទ ងំទលីេំនក នងុទកឹដសីនយជថ មមី ្តងេទៀត។ េនក នងុអឡំងុេពល 
េនះគជឺគម្ល តេពលេវ មយួរ ង្រពះគម ពរី ម៉ គ ី (គម ពរីសញញចស់) នងិកេំណើតៃន្រពះេយស៊វូ (គម ពរី
សញញ ថ ម)ី េនអឡំងុេពលេនះែដរពកួ សនយ៍ូ បនទទលួករជះិជន់យ៉ងធ ងន់ធ ងរពសំី ក់ សន ៍ ្រកកិ 
នងិ រ ៉មុូងំែដលពកួេគគជឺអ នកដកឹន ំនងិ្រតតួ្រ េនេល ើទកឹដេីនះ។ លះុមកដលក់រេប ើកទពំរ័ថ មៃីន្រពះគម ពរី
សញញ ថ ម ី គមឺនេស្ដចេហរ ៉ដូ េធ ្វើជអ នក្រតតួ្រ យ៉ងៃ្រពៃផ  េ យគម នេម ្ត របស់ ប៉េឡសទនី គជឺ
េពលេវ ែដល សនអ៍ ុ្ីរ ែអល្រតវូ្របគលទ់កឹដែីដល្រពះជមច ស់្របទនឲយេទអ នកេផ ង្រគប់្រគង។ 
 

្រពះគម ពរីបនួកណ័្ឌដបំងូៃន្រពះគម ពរីសញញ ថ ម ី គជឺដណឹំងល្អទងំបនួែដលបនសរេសរេឡ ើងេ យម៉ថយ
ម៉កសុ លកូ នងិយ៉ូ ន។ ពកួេគមន ក់ៗបនសរេសរេឡើងេទ មទស នៈ គនំតិអ នក ន អ នក ្ត ប់េផ ងៗ
គន ែដរ។ ឧទហរណ៍ដចូជ ម៉ថយចង់ឱយអ នក ន សនយ៍ូ បនដងឹថ្រពះេយស៊វូគជឺ្រពះេមស ុីែដល
បនសេ្រមច មេសចក ្តសីនយ មបទទនំយរបស់ពយករេីអ យ នងិ េយេរមកលពយីរូលង់ ស់មក
េហើយេនះ។ ចែំណកឯ លកូ វញិបនសរេសរត្រមវូចេំពះគនំតិរបស់ េថវភលី (Theophilus) (លកូ 
១:៣) នងិ សនរ៍ ៉មុូងំដៃទេទៀត ែដលកពំងុ្រតវូបនសកិ អពំ ី ្រពះេមស ុី្រតវូបនចក់េ្របង ងំែដល
េ ថ្រពះ្រគសីទ។ 
 

ក នងុខណៈេពលែដលេយើងបន ្តករសកិ ្រពះគម ពរីរបស់េយើង េយើងនងឹេធ ្វើករេផ្ត តសំខន់េទេល ើតអួង គ្រពះ 
េយស៊វូ។ េយើងនងឹបនែស្វងយលជ់មយួនងឹ្រទង់េ យេធ ្វើករដក្រសង់ ច់េរឿងមយួចនំនួេនក នងុ្រពះគម ពរី 
ដណឹំងល្អមកសកិ  តយួ៉ងដចូជមនសុ ពរីនក់គ ឺលកូ នងិ យ៉ូ ន េហតអុ ្វ ីបនជពកួេគទងំពរីមន 
សរេសរអពំគីណេនយយភពៃនជវីតិរបស់្រពះេយស៊វូ។ 
 ក. េត ើេនក នងុ្រពះគម ពរី លកូ ១:៣-៤ បន្របប់អ ្វខី ្លះដលេ់យើង?       
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 ខ. េត ើេនក នងុ្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ២០:៣១ បន្របប់អ ្វខី ្លះដលេ់យើង?      
                 
               
 

េ ក លកូ មនបណំងចង់ឲយ េថវភឡី (Theophilus) បន្រជបអពំេីសចក ្ដពីតិមយួចនំនួែដលគត់
បនបេ្រងៀន។ េ កយ៉ូ នមនបណំងចង់ឲយអ នកែដលបន នអ ្វីៗ ែដលគត់សរេសរេនះបនេជឿថ្រពះ
េយស៊វូជ្រពះ្រគសីទ េហើយេជឿថពកួេគនងឹមនជវីតិអស់កលបជនចិ ច។ មនមនសុ ជេ្រច ើនបនកណំត់
េគលេ ស្រមប់ជវីតិរបស់ខ ្លនួរចួជេ្រសច េហើយពកួេគ បនេប ្តជញ ចតិ ្តគនំតិេធ ្វើយ៉ង ឲយបនេទដល់
េគលេ ែដលបនកណំត់ទកុេនះ។ េនក នងុ្រពះគម ពរី ភលីពី ៣:១០ េ ក ប៉លូបន ្របប់អពំេីគលេ
ៃនជវីតិរបស់គត់េ យបននយិយថ “េដើមបីឲយខញុំបន គ ល់្រទង់ នងិ្រពះេច ្ត ៃនដំេណើ រែដល
្រទង់រស់េឡើងវញិ េហើយនងិេសចក្ត្ីរបកបកនងុកររងទកុខរបស់្រទង់ ្រពមទងំ្រតឡប់េទដចូ
ជ្រទង់កនងុេសចក្តី ្ល ប់ផង”។ េនះ ក៏ ចជករកណំត់េគលេ ស្រមប់ជវីតិរបស់េយើងេដ ើមបីឲយ
បន ដងឹថ្រពះេយស៊វូ្រគសី ទគជឺ្រពះជមច ស់ នងិ ជ្រពះសេ្រងគ ះ កដ៏ចូជស្រមប់មតិ ្តភ្័រក េ យករ គ ល់
្រទង់េនះេយើងនងឹបនេជឿេល ើ្រទង់ េហើយទទលួយក្រពះអមច ស់មក ក់ក នងុជវីតិេ យនវូក នងុ្រពះនមរបស់
្រទង់ផងែដរ។ 
 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ ្រពះវរប ិ  ដម៏ន្រពះគណុេអ ើយ! ទលូបង គេំ្របៀបដចូជន មយួែដលេទ ើបនងឹចប់េផ ្តើមេធ ្វើដេំណើរចលូ
េទក នងុដណឹំងល្អ ែដល្របប់អពំដីណឹំងល្អរបស់្រពះអង គស្រមប់ពភិពេ កទងំមលូេនះ ដបិត្រពះេយស៊វូគ ឺ
ជដណឹំងល្អ។ សមូជយួឲយទលូបង គបំន គ ល្់រទង់   ក នងុខណៈេពលែដលទលូបង គបំនែស្វងរក នងិសកិ
ែស្វងយលឲ់យបនដងឹថ្រទង់គជឺនរ  េហើយថេហតអុ ្វបីនជ្រទង់យងមកេល ើែផនដ ី េហើយពរីេបៀប
ែដលជវីតិរបស់្រទង់មនភពទក់ទញដលជ់វីតិរបស់ទលូបង គ។ំ សមូឲយចតិ ្តគនំតិៃនទលូបង គេំនែតខ នះែខ នង
ក នងុករ ្ត ប់របស់ ម្រទង់ផង! េហើយសមូេបើកចតិ ្តគនំតិទលូបង គំ មរយៈ ច់េរឿងៃនករអ ច រយ  នងិ
ពកយ្រប ន ទងំេនះផង ដបិត គជឺ្រពះបន ទលូរបស់្រទង់ ែដល្រពះអង គយកមកេ្រប ើេដ ើមបីេប ើកសែម ្តងអង គ
្រទង់ដលទ់លូបង គ ំ េដ ើមបីឱយបន គ ត់្រទង់ត មរយៈ្រពះប្ុរ ្រពះេយស៊វូ្រគសី្ដែដលជ្រពះអមច ស់ នងិ ជ
្រពះសេ្រងគ ះរបស់ទលូបង គ។ំ           
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េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
្រពះគម ពរី ម៉ថយបនចប់េផ ្តើមេឡ ើងេ យេរៀប ប់អពំពីង វ ររបស់្រពះេយស៊វូ មនសំណួរខ ្លះៗ្រតវូបន
េឆ ្លើយេ យេ ក ម៉ថយ ដចូជអពំៈី ទកីែន ្លងែដល្រពះេយស៊វូបនយងមកព ី ? េត ើពជូពង របស់្រពះ
អង គគជឺនរ ? េប ើសនិជេ កអ នក្រកេឡកែតមយួែភ ្លតេន្រតង់ខគម ពរី ២-១៧ មនេឈម ះមនសុ ខ ្លះៗ
េ កអ នក្របែហលជធ្ល ប់បនឮពមីនុមក។ ចរូគសូបនទ ត់ពេី្រកមេឈម ះ ែដលេ កអ នកធ្ល ប់ គ ល!់ 

 ខ ១-៦ ចប់ពជីនំន់េ ក អ្រប  ំរហតូដលជ់នំន់្រពះបទ វឌី (១ យ៉ំែូអល ១៦) 
 ខ ៦-១១ រជ ជកលនមិយួៗៃន្រពះម ក ្រតៃនអ ុ្ីរ ែអល (១ យ៉ំែូអល នងិ ១ យ៉ំែូអល) 
 ខ ១២-១៦ ចប់ពែីដលជប់ជទសរេន្រកងុបប៊ឡីនូ រហតូដលជ់នំន់កេំណើតរបស់្រពះេយស៊វូ។ 

 

សំគល:់ ម៉ថយនយិយពពីព ធយេុកពរីធ ំៗ េនក នងុដណំរពជូពង ៃន សនយ៍ូ  គេឺ ក អ្រប  ំ នងិ
្រពះបទ វឌី។ គត់មនិបនេរៀប ប់នវូបញជេីឈម ះៃនបពុ ្វបរុសទងំអស់របស់្រពះេយស៊វូេនះេទ ពេី្រពះ
ថម៉ថយមនបណំងចង់សរេសរេទកន់ពកួ សនយ៍ូ  គជឺករសំខន់ ស់ែដលថពជូពង របស់
េ ក អ្រប  ំបនចប់េផ ្ដើមជប់ជមយួនងឹបពុ ្វបរុស នងិ ពកួព ធយេុករបស់ពកួេគែដរេនះ។ េល ើសពេីនះ
េទៀត េ ក អ្រប  ំនងិ ្រពះបទ វឌី ក្៏រតវូបនេរៀប ប់េនក នងុខ ៦ ែដលជដណំរពជូពង ៃនបពុ ្វ
បរុសសំខន់មយួេផ ងេទៀតរបស់ពលួ សន ៍ យូ  ដចូមនមខុងរ្រពះប្ុរ ៃន្រពះបទ វឌីែដលបន
េរៀប ប់េនក នងុដណឹំងល្អ មរយៈេ ក ម៉ថយ (៩:២៧, ២០:៣០) ទកុជឧទហរណ៍្រ ប់ គជឺ
ករបញជ ប់បែន ថមមយួេទៀតថ ្រពះេយស៊វូគពឺតិជ្រពះេមស ុីែដល្រតវូបនេរ ើស ងំេឡ ើង ែដល សន ៍
អ ុ្ីរ ែអលបនរង់ចេំនក នងុ្របវត ្ត ិ ្រស្តរបស់ពកួេគេនះ ងំពយីរូយ ស់មកេហើយ។ 
 

េ ក លកូ កប៏នកត់្រ ទកុនវូពង វ ររបស់្រពះយស៊វូេនក នងុ្រពះគម ពរី លកូ ៣:២៣-៣៨ ផងែដរ។ 
េត ើករេរៀប ប់អពំពីង វ ររបស់គត់មនលកខណៈខសុគន យ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ?      
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 េត ើេ ក លកូ បនចប់េផ ្តើមេរៀប ប់ព្ីរតមឹ មក?       
               

 េត ើ េ ក លកូ បនេរៀប ប់ពង វ ររបស់្រពះេយស៊វូព្ីរតមឹ មក?    
              
្រពះេយស៊វូ គែួតជកនូ្របសុរបស់យ៉ែូសប ប៉ែុន ្ត េ ក លកូ បន្របប់េយើងថ ្រទង់បនមន ងំ 
ពមីនុេ ក អ្រប េំទេទៀតផង! គជឺកនូ     ជកនូ      
(េនក នងុខ ៣៨) 
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េមេរៀនទ ី១ - ែផនកទ ី២ 
 

កិចចករៈ  
ចរូ នដេំណើរេរឿងរបស់នងម៉រ ីេនក នងុ្រពះគម ពរី លកូ ១:២៦-៣៨ 

1. េត ើអ ្វេីទជអង គេហតសំុខន់េនក នងុខ ២៦-២៧?       
              

2. េត ើនងម៉រ ីមន្របត ្តកិម មយ៉ងដចូេម ្តចចេំពះករជំ បសរួរបស់េទវ ?     
              

3. េត ើនងម៉របីនេឆ ្លើយតបចេំពះវត ្តមនរបស់េទវ យ៉ងដចូេម ្តច?     
              

 

លំ ត់ៈ 
1. េនក នងុខ ២៦-២៧ ម៉រគីជឺ ច់ញញ តរិបស់េអល ី ែបត ែដលមនៃផ ទេពះ ៦ ែខ គេឺនែដល 

្រពះជមច ស់        េទវ       
ក. ្រពះជមច ស់បនចត់េទវ  ក្រពែីយ៉លបនេទឯ         
  ភមូ ិ       ក នងុ្រសកុ       
  ែដល្រតវូជ            
ខ. បរុសមន ក់េឈម ះថ        ជពជូ      
គ. នងមនេឈម ះថ            

2. េទវ ក្រពែីយ៉លបន្របប់នងម៉រថី ្រពះជមច ស់បនសព ្វ្រពះហប ញទយ័នងឹនង (ខ៣០) េហើយ 
េត ើនងឹមនអ ្វេីក ើតេឡើងចេំពះនង (ខ៣១)?        
             
             
              
េត ើប្ុរ េនះនងឹបនេទជអ ្វ ី(ខ៣២-៣៣)?        
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3. េត ើនងម៉របីនេឆ ្លើយតបវញិយ៉ងដចូេម ្តច? 
ក. ចេំពះពកយជំ បសរួរបស់េទវ  (ខ២៩)         
               
               
ខ. ចេំពះដណឹំងែដលថនងនងឹមនៃផ ទេពះ េហើយ្របសតូបនប្ុរ មយួ្រតវូថ្វយ្រពះនមថ  
  េយស៊វូ (ខ៣៤)            
               
               
គ. ចេំពះឃ្ល មយួថ “ដបិតករអ ្វែីដល្រពះ្រទង់េធ ្វើព ុបំន េនះគម នេ ះេឡ ើយ” (ខ៣៨)    
               
               

4. េត ើប្ុរ េនះនងឹ្រតវូថ្វយ្រពះនមថដចូេម ្តច? 
ក. េនក នងុខ ៣២ ្រតវូថ្វយ្រពះនមថៈ         
ខ. េនក នងុខ ៣៥ ្រតវូថ្វយ្រពះនមថៈ         

5. េត ើដេំណើរេរឿងរបស់នងម៉រ្ីរតវូបនបញចប់យ៉ងដចូេម ្តច?      
             
             
             
              

 

កិចចករៈ  
ចរូ នដេំណើរេរឿងរបស់ យ៉ែូសប េនក នងុ្រពះគម ពរី ម៉ថយ ១:១៨-២៥ 

1. េត ើអ ្វេីទជអង គេហតសំុខន់េនក នងុខ ១៨-១៩?        
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2. េត ើមនករេប ើកសែម ្តង មរយៈករយលស់ប ្តរិបស់គត់យ៉ងដចូេម ្តចេនក នងុខ ២០-២១?  
             
              

3. េត ើនងឹបនេ្រសច មបទទនំរបស់ពកួេ យ៉ងដចូេម ្តច េនក នងុខ២២-២៣?    
             
              

4. េត ើយ៉ែូសបបនេឆ ្លើយតបចេំពះករយលស់ប ្តេិនះវញិយ៉ងដចូេម ្តច េនក នងុខ ២៤-២៥?   
             
              

5. េត ើដេំណើរេរឿងរបស់នងម៉រ ីនងិ យ៉ែូសប មនលកខណៈសុសីង្វ ក់គន ដចូេម ្តច?    
             
             
             
              

 

លំ ត់ៈ 
1. ចរូសរសរអពំ្ីរពះនម នងិ អត ថនយ័របស់្រពះេយស៊វូែដលេគថ្វយដល្់រទង់ៈ 

ក. ក នងុខ ១៦, ១៨       មននយ័ថៈ      
ខ. ក នងុខ ២១        មននយ័ថៈ      
គ. ក នងុខ ២៣        មននយ័ថៈ      
សំគលៈ់ េនក នងុភ  ្រកចិ នងិ ភ  េហេ្រព ើរ គ្ឺរតវូបនផ ្តលអ់ត ថនយ័យ៉ងសុជីេ្រមេទេល ើ 
េឈម ះ ដចូជ “េយស៊វូ” មននយ័ថ អ នកសេ្រងគ ះក នងុភ  ្រកចិ េហើយេនក នងុភ េហេ្រព ើរវញិ 
មននយ័ថ ្រពះអមច ស់បនសេ្រងះេហើយ។ ្រពះ្រគសីទ គជឺភ  ្រកចិ េហើយភ េហេ្រព ើរវញិគ ឺ
្រពះេមសុ ី គ្ឺរពះែដល្រតវូបនអភេិសកេឡើង រឯីពកយថ េអម៉ញ៉ែូអល កដ៏ចូគន ែដរ ជភ
េហេ្រព ើរ មននយ័ថ ្រពះជមច ស់គង់ជមយួេយើង។ 
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2. គរូដណ្តឹងរបស់យ៉ែូសបមនៃផ ទេពះេហើយ! េដ ើមបី្រប្រពតឹ ្តឲយបន្រតមឹ្រតវូ មទស នៈ នងិ គនំតិ 
របស់មនសុ ទរូេទ េត ើយ៉ែូសបមនែផនករណ៍ដចូេម ្តចក នងុេរឿងេនះ (ខ១៩)?    
             
             
               

3. ដបិតកនូក នងុៃផ ទរបស់នងមនិែមនមនៃផ ទេពះេ យ        
ប៉ែុន ្ត ្របសតូមកេដ ើមបី            
េហើយឲយបនសេ្រមច ម         (ខ ២១-២២) 

4. យ៉ែូសបបនភញ ក់ដងឹខ ្លនួ! គត់បនេឆ ្លើយតបេ យករ ្ត ប់បងគ ប់! េត ើអ ្វជីអង គេហតសំុខន់គឲួយ 
ែដលគឲួយចប់ រម មណ៍េនក នងុ ២៥?         
             
             
              

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
េត ើដេំណើរេរឿង ៉វេនះ នងឹចប់េផ ្តើមមយួេ យរេបៀប េទ! គ្ឺរពះជមច ស់្រតវូយងចះុមកេល ើែផនដកី នងុ
ែបបជទរកមន ក់ គជឺ ជ្រពះប្ុរ របស់្រពះជមច ស់ផង េហើយជកនូមនសុ ផង។ អស់រយៈេពល ប់រយ
ឆន មំកេហើយែដល ្រស្តរបស់្រពះជមច ស់ បនេគរង់ចកំរយងមករបស់្រពះេមស ុី ក នងុកររង់ចេំនះពកួ
េគ្រតវូបនឆ ្លងកត់ទកុ ខេវទនជេ្រច ើន ដចូជឆន ៃំនទសភពែដល្រតវូបនពកួ សនដ៍ៃទជះិជន់ េសទើរែត
បត់បង់អស់េសចកក ្តសីងឃឹមេទេហើយ គេឺសចក ្តសីងឃឹមថេនៃថ ង មយួនងឹមនអ នកសេ្រងគ ះមកជយួ
សេ្រងគ ះរបស់ពកួេគឲយរចួផតុពទីកុ ខេវទនទងំេនះ។ េហើយឥឡវូេនះ ្រពះជមច ស់បនបញជូនេទវ ជមយួ
ឲយន្ំរពះ ជ រៃនក ្ដសីងឃឹមដលេ់ក មង្រសមីន ក់ែបបេនះេទវញិ។ ្រពះេមស ុីនងឹ្រតវូចប់កេំណើតជមយួនងឹ
នងម៉រេី យ្រពះវញិញណបរសិទុ ធ គមឺនិែមនេ យមនសុ េនះេឡើយ។ រឯីយ៉ែូសបកម៏និខ្លចនងឹទទលួយក
នងម៉រមីកេធ ្វើជ្របពន ធរបស់គត់ែដរ។ 
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គ ឺ ពតិជមនិ ម នដលថ់នងឹមនេរឿងេក ើតេឡ ើងជមយួនងឹនងម៉រែីបបេនះេឡ ើយ ែដលមនេទវ មយួ
បនជបួនងឹនងេ យបននមំកជមយួនងឹ្រពះ ជ រមយួមក្របប់ដេូច នះ េហើយយ៉ែូសបកម៏និខសុគន ែដរ 
គត់គជឺមនសុ សចុរតិ ែដលរង់ចេំធ ្វើែតអ ្វីៗ ែដលល្អ្រតមឹ្រតវូែតប៉េុ ្ណ ះ។ េប ើនយិយជរមួ េយើងេឃើញថ 
នងម៉រ ីគជឺ្រស្តែីដលមនករចះុចលូចេំពះបណំង្រពះហប ញទយ័របស់្រពះជមច ស់ ចែំណកឯយ៉ែូសប គជឺ
បរសុែដលមនករ ្ត ប់បងគ ប់ ម្រពះជមច ស់។ េនទបីផំតុយ៉ែូសបបនទទលួយកនង ម៉រមីកេធ ្វើជ
្របពន ធេពញចបប់ េ យមនិបនរមួដេំណកជមយួគន េឡ ើយ រហតូទលែ់ត្រពះឱរសេយស៊វូបន្របសតូមក។ 
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េមេរៀនទ ី១ - ែផនកទ ី៣ 
េសចក្តែីណនៈំ 
េនខណៈេពលែដលេយើងកពំងុ បន ្តករសកិ េមេរៀនអពំ្ីរពះេយស៊វូែដលមនសុ ផង នងិជ្រពះជមច ស់
ផង  ដេូច នះេយើង្រតវូែត ន្រពះគម ពរីយ៉ូ ន។ េនក នងុជពំកូដបំងូបង ្អស់េ ក យ៉ូ ន ចង់្របប់េយើងអពំ ី
្រពះេយស៊វូ គអឺពំកីលេដ ើមដបំងូបង ្អស់របស់្រទង់ថេត ើ្រទង់មនស ្ឋ នែបប ? េត ើ្រទង់គជឺនរ ? 
េត ើ្រទង់បនមកព ី ? េហតអុ ្វបីន្រពះអង គយងមក? េត ើ្រទង់ដចូេទនងឹអ ្វ?ី េ ក យ៉ូ ន បនសរេសរ
េ យត្រមវូស្រមប់ពកួ សនយ៍ូ  ( សនអ៍ ុ្ីរ ែអល) ផង នងិស្រមប់ពកួ សនដ៍ៃទផង (មនសុ
មនិែមនជ សនអ៍ ុ្ីរ ែអល)។ សមូចងចថំេ ក យ៉ូ នគជឺអ នក្របកសដណឹំងល្អមន ក់ គត់មន
បណំងចង់ឱយមនសុ ទងំអស់បនទទលួេជឿេល ើ្រពះជមច ស់ េយើងចង់ឲយពកួេគមនជវីតិេនក នងុ្រពះនម
របស់្រទង់ផងែដរ (យ៉ូ ន ២០:៣០-៣១)។ 
 

កិចចករៈ 
សមូ ន្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ១:១-៥, ៩-១៤, ១៦-១៨ ។ េយើង នអពំដីេំណើរេរឿងរបស់នងម៉រ ីនងិេរឿង
របស់យ៉ែូសប។ េហើយេនះគជឺេរឿងរបស់េ ក យ៉ូ ន អពំ្ីរពះេយស៊វូែដលគត់ចង់សំេ ថ្រទង់គជឺ
្រពះបន ទលូ។ េត ើយ៉ូ នចង់ឱយេយើងសកិ អ ្វខី ្លះអពំ្ីរពះេយស៊វូ? េនក នងុជពំកូេនះ ចនងឹ ចនងឹមនករ
លបំកខ ្លះៗទងំក នងុករ ន នងិករែស្វងយល!់ ចរូឲយេយើងទងំអស់គនមនចតិ ្ដអត់ធ មត់ចេំពះខ ្លនួឯងក នងុ
េពលកពំងុ ននវូជពំកូេនះ។ ដេូច នះ ចរូេ កអ នក នយតឺៗេ យយកចតិ ្តទកុ ក់ េហើយ្រតវូមនប៊ចិ ឬ

យេដ ើមបីគសូបនទ ត់ពេី្រកមពកយ ឬ ឃ្ល  ែដល បនជយួឱយេ កអ នក ចយលដ់ងឹបនេ យ
ទលូទំ ូ យថេត ើ្រពះេយស៊វូ្រទង់គជឺនរ ? 
 

លំ ត់ៈ 
1. េនក នងុខ ១-៥ 

ក. េត ើេសចក ្តពីតិទងំបយ៉ីងែដលបន្របប់េយើងមនអ ្វខី ្លះ េនក នងុខ ១?      
               
               
               
ខ. េត ើ្រពះេយស៊វូមនករចលូរមួយ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះក នងុករបង កបេង កើត េនក នងុខ៣?    
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គ. ្រទង់គជឺ            (ខ៤)។ 
ឃ.េនក នងុ្រទង់មន       េហើយស្រមប់មនសុ េ ក (ខ៤)។ 
ង. ពន ្លេឺនះ     េនក នងុ     ប៉ែុន ្ត       
  មនិ           េទ (ខ៥) 

2. េនក នងុខ ៩-១៤ 
ក.     ដព៏តិកប៏ន       ្រគប់គន ែដលបនចលូ  
  មកឯ      (ខ៩)។ ្រពះេយស៊វូបនយងមកេធ ្វើជពន ្លដឺលេ់ កយី។៍ 
ខ. ្រពះេយស៊វូគង់ក នងុេ កយី ៍េហើយ        ក ៏    
  េ យ រ្រទង់ ែតមនិ          (ខ១០) 
គ. ្រពះេយស៊វូបនគង់េនក នងុែផនដរីបស់្រទង់ ( សនអ៍ ុ្ីរ ែអល) ប៉ែុន ្ត      
            ្រទង់េ ះ (ខ១១)។ 
ឃ. ចេំពះអស់អ នកែដលទទលួ្រទង់ េហើយអ នកែដលេជឿដល្់រពះនម្រទង់ េនះ្រទង់នងឹ្របទនអ ្វឲីយ 
  ពកួេគ (ខ១២)?             
               
ង. េយើងបន្រតឡប់ជកនូរបស់្រពះជមច ស់ ែដលបនេក ើតមកព ី         (ខ១៣)។ 
ច. ្រពះបន ទលូ្រទង់បន្រតឡប់ជ     េហើយ      
  ជមយួេយើង លគ់ន ។ េយើង (អស់អ នកែដលបនទទលួ្រទង់ ខ១២) បន      
  ្រទង់ ៃន្រពះប្ុរ ែតមយួែដលបនមកព្ីរពះវរប ិ មនេពញេ យ       
  នងិ           (ខ១៤)។ 

3. េនក នងុខ ១៦-១៨ 
ក. េយើងទងំអស់គន          មកព្ីរទង់ គជឺ   
             (ខ១៦)។ 
ខ. ដបិតប ្ត        បន្របទនមកេ យ      
  ែតឯ       នងិ         
  មកព ី          វញិ (ខ១៧)។ 
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គ. គម នអ នក ែដលេឃើញ     េឡ ើយ។ េត ើនរ ជអ នកេប ើកសែម ្តងឲយេយើង 
  បន គ ល្់រពះវរប ិ ? េត ើនរ ែដលបនេធ ្វើឲយ្រពះអង គបន គ លេ់យើង? េត ើនរ ែដលបន 
  េប ើកសែម ្តងឲយបន គ លព់លីក ខណៈរបស់្រពះវរប ិ ? (ខ១៨)។ 
សំគលៈ់ ជមយួនងឹខគម ពរីខងេល ើេនះគបឺនចប់េផ ្តើមេឡ ើងេ យបង្ហញអពំ្ីរពះៃ្រតឯក គមឺន 
្រពះវរប ិ  ្រពះ ជប្ុរ  នងិ ្រពះវញិញណបរសិទុ ធ។ ទងំបអីង គេនះគជឺរមួគន មកែតមយួ េហើយកជ៏ 
្រពះែតមយួែដរ គជឺ្រពះជមច ស់ែតមយួដែដលេទ ែដលមនេពញេ យ្រពះគណុ នងិ េសចក ្តពីតិ! 
 

ករទេនទញចងចៈំ 
គតិពរីេបៀបែដលអ នក ចមន រម មណ៍ធញុេនចណុំចេនក នងុករសកិ របស់អ នក ្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ១:១៤ 
គជឺបទគម ពរីមយួយ៉ងសំខន់ នងិ ជ្របធនបទសនលូៃន្រពះគម ពរីយ៉ូ នទងំមលូផងែដរ។  “្រពះបនទលូ 
(គជឺពកយែណនរំបស់េ កយ៉ូ នអពំ្ីរពះេយស៊វូ) ក្៏រតឡប់ជ ច់ឈម េហើយបន ន ក់
េនជមួយនងឹេយើង ល់គន  េយើង ល់គន បនេឃើញសិរលី្អ្រទង់ គជឺសិរលី្អៃន្រពះ ជបុ្រ
ែត១ ែដលមកព្ីរពះវរបិ  មនេពញជ្រពះគណុ នងិេសចក្តពីតិ។” េនក នងុ្រពះគម ពរីសញញចស់ 
មនេរឿងជេ្រច ើនែដលបននយិយអពំ្ីរពះជមច ស់បនគង់េនក នងុចេំ ម្របជ ្រស្តរបស់្រទង់ ដចូជ 
មនដ ុេំភ ្លើង នងិ ដ ុពំពកបនេធ ្វើដេំណើរជមយួ ្រស្តអ ុ្ីរ ែអលអស់រយៈេពល ៤០ ឆន  ំក នងុេពលែដលពកួេគ
បនរ ត់អែណ្តតេនក នងុ លរេ ថ ន ទងំអស់េនះគជឺកររលំកឹឲយពកួេគដងឹថ្រពះជមច ស់បនគង់
េនជមយួពកួេគ។ ្រពះពន្ល ែដល្រពះជមច ស់បនបងគ ប់ឲយេ ក ម៉េូស ងសង់េឡើងេនះ បនបេ្រម ើ
ដលក់ចិ ចករមយួបង្ហញឲយមនសុ ទងំអស់បនេមើលេឃើញថ ្រពះជមច ស់បនគង់េនជមយួពកួេគ េហើយ
កប៏ន ន ក់េនក នងុចេំ មពកួេគែដរ។ ឥឡវូេនះេយើងមន្រពះមយួអង ្អែដល្រតវូយងចះុមក រស់េនក នងុ
ស ្ឋ នជប្ុរតមនសុ  គអឺង គ្រពះេយស៊វូ្រគសី ទ ែដល្រតវូបនេគេ ថ េអម៉ញែូអល មននយ័ថ ្រពះ
ជមច ស់គង់ជមយួេយើង។ េល ើសពកីរគង់េនក នងុចេំ មពកួេយើងេទេទៀតេនះ គថឺ្រទង់បនយងមកឯ
ពកួេយើង្រទង់មនេពញេទេ យ្រពះគណុ នងិេសចក ្ដពីតិ េដ ើមបីឲយ េយើងបនទទលួនវូេសចក ្ត្ីរស ញ់ដ ៏
ឥតលកខខណ្ឌរបស់្រទង់ចេំពះពកួេយើង លគ់ន  ជពេិសសគកឺរទទលួនវូ្រពះគណុរបស់្រទង់។ េយើង ច
ែស្វងរក្រពះេយស៊វូេឃើញេនក នងុេសចក ្តពីតិ នងិ េសចក ្តជីេំនឿពតិេនក នងុចតិ ្ត េ្រពះ្រពះអង គគជឺផ ្លវូ ជ
េសចក ្តពីតិ េហើយជជវីតិ (យ៉ូ ន ១៤:៦)។ អ ្វែីដល្រពះអង គមន្រពះបន ទលូគសឺទុ ធែតជេសចក ្ដពីតិ! ្រទង់
មន្រពះបន ទលូថ ្រទង់នងឹគង់េនជមយួេយើងរហតូអស់កលបជនចិ ច (ម៉ថយ ១:២៣, ២៨:២០) 
ែថមេទៀតផង។ ្រទង់មន្រពះបន ទលូេទៀតថ្រទង់បនយងមកគេឺដ ើមបីែស្វងរក នងិសេ្រងគ ះអ នកែដលបត់បង់ 
(លកូ ១៩:១០)។ ្រពះអង គមន្រពះបន ទលូថ កនូេអ ើយ! កនូបនរចួពជី ពកិរេហើយ  (លកូ ១៣:១២)។ 
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្រទង់កម៏ន្រពះបន ទលូែដរថ ជវីតិអស់កលបជនចិ ចគជឺរបស់េយើង េប ើេយើងមនេសចក ្តជីេំនឿថ្រពះេយស៊វូ 
គជឺ្រពះអង គសេ្រងគ ះៃនពភិពេ កេនះ (យ៉ូ ន ៣:១៦-១៧)។ ្រពះបន ទលូរបស់្រទង់គជឺ េសចក ្តពីតិ 
េហើយេសចក ្តពីតិេនះនងឹេ្របសឲយអ នក លគ់ន បនរចួ។ (យ៉ូ ន ៨:៣២)។ េសចក ្តពីតិរបស់្រពះជមច ស់
បនេប ើកសែម ្តងអពំ្ីរពះគណុ នងិ ្រពះអេំ យទនៃនក ្ដ្ីរស ញ់របស់្រទង់ស្រមប់េយើង លគ់ន ។ 
 

ចរូសរេសរខ ១៤ ទកុេនេល ើ្រក សកត់ច ំ រំបស់េ កអ នកក នងុខណៈេពលែដល បន ្តករសកិ ្រពះគម ពរី
ដណឹំងល្អរបស់អ នក។ ចរូឲយបចេ្រម ើនេឡ ើងក នងុករយលដ់ងឹរបស់អ នកអពំ ី េសចក ្ដ្ីរស ញ់របស់្រពះជមច ស់
ស្រមប់េ កអ នក មរយៈ្រពះេយស៊វូែដល្រទង់មនេពញេទេ យ្រពះគណុ នងិេសចក ្ដពីតិ។ 
 

កររលឹំកេឡើ ងវញិៈ 
្រពះេយស៊វូបនយងមកក នងុ នៈជកនូចបងៃន្រពះវរប ិ ! ្រពះនមរបស់្រពះអង គបន្របប់េយើងថ្រទង់គជឺ 
នរ  េហើយមនេបសកកម មេធ ្វើអ ្វខី ្លះេនេល ើែផនដេីនះ។ ដេូច នះ ចរូេធ ្វើកររលំកឹេឡ ើងវញិអពំ្ីរពះនម្រទង់ខ ្លះ 
េហើយនងិអ ្វែីដលេគបន្របប់េយើងអពំ្ីរទង់។ 
 

្រពះនម   អតថន័យ នងិ េបសកកមម 

្រពះេយស៊វូ 
 
 

្រពះ្រគសី ទ 
 
 

េអម៉ញែូអល 
 
 

្រពះប្ុរ ៃន្រពះដខ៏ ពស់បផំតុ 
 
 

្រពះប្ុរ ៃន្រពះ 
 
 

បែន ថមពេីល ើ្រពះនមែដលបនេរៀប ប់ខងេល ើេនះ អ នកសរេសរ្រពះគម ពរីដណឹំង យ៉ូ ន បននយិយថ 
្រពះេយស៊វូគជឺ្រពះបន ទលូ េហើយ្រពះបន ទលូេនះឯងគជឺ្រពះជមច ស់ែដលគម ននរ បេង កើត្រទង់េឡ ើង ប៉ែុន ្ត 
អ ្វីៗ ទងំអស់្រតវូបនេក ើតមកេ យ រ្រទង់វញិ។ (យ៉ូ ន ១:១-៣) 
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េមេរៀនទ ី១ - ែផនកទ ី៤ 
េសចក្តែីណនៈំ 
េយើងទងំអស់គន បនេ្រតៀមខ ្លនួរចួ លជ់េ្រសចក នងុករចងច ំ ច់េរឿង មយួឲយបនចបស់។ ចេំពះ 
្រគសី ទបរសិទ័មយួចនំនួធេំនទទូងំសកលេ កេនះ ពកួេគចចំបស់ជងេគគេឺរឿងក នងុៃថ ងណូែអល ែដល 
ឪពកុ ម្តយែតងែត្រតវូបននទិនេរឿងកេំណើតកនូចបង គ្ឺរពះេយស៊វូឲយកនូៗរបស់ពកួេគ ្ត ប់។ 
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរី លកូ ២:១-៧ ក នងុខណៈេពលែដលេ កអ នកកពំងុ នដេំណើរេរឿងេនះ ចរូេធ ្វើករកត់ 
សំគលន់វូេរឿង ៉វេផ ងៗពគីន ែដល្រពះវរប ិ ចង់្របប់ដលេ់យើងៈ 

 ថ នភព នងិ កលៈេទសៈននេនជ ុវំញិករចប់កេំណើតរបស់្រពះ ជប្ុរ ្រទង់ 
 ករអបអរ ទរៃនពកួ ថ នសគួ ៌នងិ 
 ករេឆ ្លើយតមចេំពះដណឹំងល្អ 

 

លំ ត់ៈ 
1. ទកឹដៃីន្របេទសអ ុ្ីរ ែអលទងំមលូ្រតវូបន្រតតួ្រ េ យពកួរ ៉មុូងំ។ េត ើនរ ជអ នកកន់កប់

អំ ចធជំងេគេនក នងុរជ ជកលេនះ (ខ១)?        
              

2. េត ើេស រ អគូសូទ បនេចញ ជ រឲយ្របជ ្រស្តទងំអស់េទេធ ្វើអ ្វ ី(ខ១)?    
               

3. អ នកសរេសរ្រពះគម ពរីដណឹំងល្អ លកូ បនកណំត់ទកុអពំេីពលេវ ែដល្រពះេយស៊វូ្របសតូរចួជ
េ្រសច។ េ យេយងេទ មខ ២ េត ើមនកត់្រ ខសុគន អពំេីពលេវ ែដល្រពះេយស៊វូ្រតវូ 
្របសតូយ៉ងដចូេម ្តច?           
               
េស រ អគូសូទ (ច្រកភពរ ៉មុូងំ) នងិ គេីរនស (េសរ)ី បនកណំត់ឆន េំនះេដ ើមបីេធ ្វើជេំរឿន្របជជន 
្របកដែមន។ ករេធ ្វើជេំរឿនគកឺ នងុេគលបណំងេដ ើមបី្របមលូពន ធ ពេី្រពះ្របជ ្រស្តអ ុ្ីរ ែអល មនិ 
ត្រមវូឲយចលូបេ្រម ើកងទព័សថតិេនេ្រកមករ្រតតួ្រ របស់រ ៉មុូងំេឡ ើង។ 

4. េត ើមន ក់ៗ្រតវូេទចះុេឈម ះេធ ្វើជេំរឿនេនឯ  (ខ៣)?       
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5. េត ើេសចក ្ត្ីរបកសេនះមនអត ថនយ័ដចូេម ្តចចេំពះយ៉ែូសប (ខ៤)? ចរូ ម ន មែផនទៃីនករេធ ្វើ 
ដេំណើររបស់គត់។ ឮ 
ក. េត ើគត់រស់េនឯ ? ក នងុ្រសកុ ?          
ខ. េត ើពកួប៉េលសទនីរស់េនក នងុតបំន់ ?         

គ. េត ើគត់្រតវូេទចះុេឈម ះេធ ្វើជេំរឿនេន ?         

ឃ. េហតអុ ្វបីនជគត់្រតវូេទចះុេឈម ះេនក នងុ្រសកុមយួជក់ ក់ដេូច នះ?      
               

6. េត ើេសចក ្ត្ីរបកសេនះមនអត ថនយ័ដចូេម ្តចចេំពះនងម៉រ ី(ខ៥)?     
             
              
សំគលៈ់ ករេធ ្វើដេំណើរពភីមូ ិ ែរត៉ េទកន់ភមូេិបេថ ្លហមិយ៉ងេ ច ស់្រតវូច ំ យ 
េពលបៃីថ ង។ មនសុ ្រសចីប់ព ី យ ុ ១២ ឆន េំឡ ើងេទ នងិអ នកមន យេុ្រច ើនជងេនះគតឺ្រមវូឲយ 
ចះុេឈម ះេដ ើមបីេធ ្វើជេំរឿន នងិ បង់ជចបំច់។ 

7. ក នងុអឡំងុេពលែដលយ៉ែូសប នងិ ម៉រេីទដលភ់មូេិបេថ ្លហមិ េត ើមនអ ្វេីក ើតេឡ ើង (ខ៦)?  
             
               
េនក នងុខ ៧: េហើយនង     ជ        រចួ  
      ក់     ពេី្រពះ      គម ន 
             េទ។ 

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
 ចរូច ំ យេពលមយួសន ទះុ េហើយចរូពចិរ ដលេ់ពលេវ ៃនេសចក ្ត្ីរបកសេនះ កន់ែតជតិ 

មកេហើយ ក់ដចូជេឃរេឃចេំពះយ៉ែូសប នងិ ម៉រេីពលេហើយ។    
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 មនិបច់សង ័យអ ្វេីឡ ើយ! ្រកមុ្រគ ួ រេនក នងុភមូ ិ ែរត៉្របកដជបនដងឹជមនុរចួេទេហើយ 
អពំេីពលេវ ែដលនងម៉រសី្រមលេនះ។ នងម៉រកីពំងុមនៃផ ទេពះជតិ្រគប់ែខែបបេនះ គមឺនិ
ែមនជករងយ្រសលួេទ េហើយនងឹេងឿយឆ ងលថ់េត ើករេធ ្វើដេំណើរេនះ ពតិចចបំច់ឬយ៉ង
េបើេពលេវ កន់ែតេគៀក ស់េទេហើយ។ គជឺករពតិ ស់េហើយ ែដលនងម៉រទីន ទងឹរង់
ចៃំថ ងែដល្រតវូស្រមលរបស់នង! ចែំណកឯយ៉ែូសបវញិ ្របែហលជគត់បនេរៀបចែំផនករណ៍ 
ចេំពះអ ្វ្ីរគប់យ៉ងេ យ្របងុ្របយ័ត នជក់ជមនិខនេឡើង ជមយួគន េនះែដរ គត់្របែហលជ្រតវូ 
យក្រស្តីៗ ែដលមនជនំញខងឆ មបពរី ឬ បនីក់េទជមយួគត់ែដរេហើយ។ េត ើនងឹមនអ ្វេីក ើតេឡ ើង
ខ ្លះេនក នងុគនំតិ េប ើសនិជេ កអ នក្រតវូបនរមួដេំណើរជមយួនងឹពកួេគេនេពលេនះែដរ?  
             
             
               

 ្រពះជមច ស់្រប្រពតឹ ្តដេូច នះ គេឺ យមនេគលបណំង! ចរូពចិរ អពំបីទទនំយ មរយៈេ  
មកី េនក នងុ្រពះគម ពរី មកី ៥:២។ ចរូសរេសរខេនះ រវញិ។      
             
               

 េត ើអ នកែដល្រតវូ្រគង ជយេល ើ សនអ៍ ុ្ីរ ែអល េនជនំន់េនះ ែដលមន ងំពអីស់កលបេរៀង 
មកបន្របសតូេនឯ ? េត ើ្រតវូេធ ្វើដចូេម ្តចេដ ើមបីឲយបនសេ្រមច មបទទនំយរបស់ពកួេ  
ែដលបនទយទកុេនះ?          
             
              

 េត ើ្រពះជមច ស់េ្រប ើអ នក្រគងអំ ចែដលមនិគរួេជឿមយួេនះ េដ ើមបីសេ្រមចបណំង្រពះហប ញទយ័ដ ៏
សចុរតិរបស់្រទង់បនេ យរេបៀប ?        
             
               

 េត ើេនក នងុ្រពះគម ពរី លកូ ២:៧ ្របប់េយើងអពំលីក ខណ័្ឌ ែបប ែដល្រពះេយស៊វូបន្របសតូមក? 
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ករទេនទញចងចៈំ 
្រពះេយស៊វូបនយងមកេនក នងុស ្ឋ នធម មជតៃិន្រពះ េយើងបនសកិ េឃើញថ្រទង់មនេចតនលះបង់
អ ្វ្ីរគប់យ៉ងេដ ើមបីឱយេយើង ចមនអ ្វីៗ ្រគប់យ៉ងទងំអស់េនះវញិ។ ្រទង់បនយងមកេល ើែផនដេីនះេ យ
គម នអ ្វទីងំអស់ ្រទង់បន្របសតូមកេនក នងុេ្រកលសត ្វ ក នងុសភព្រក្ីរក េ្រពះថេនភមូេិបេថ ្លហមិគម ន
សលប់ន ទប់ ទេំនរស្រមប់្រទង់្របសតូេឡើយ។ េ ក វក័ ប៉លូ បន្របប់េយើង មរយៈ្រពះគម ពរី ២ 
ករូនិថសូទ ី ៨:៩ ថ “ដបិតអនក ល់គន បន គ ល់្រពះគណុៃន្រពះេយសូ៊វ្រគសីទ ជ្រពះអមច ស់ៃន
េយើង ល់គន េហើយ ថេទះេបើ្រទង់ជេសដ្ឋកីេ៏ យ គង់ែត្រទង់បន្រតឡប់ជ្រក េ យេ្រពះ
អនក ល់គន  េដើមបីឲយអនក ល់គន បនមនេឡើង េ យ រេសចក្តកី្រមរបស់្រទង់។” 
 

ចរូសរេសរខេនះទកុក នងុ្រក សកត់ច ំ  ំ េដ ើមបីទកុជែផ នកមយួៃនករចងចេំនក នងុប ្ណ លយ័របស់អ នក។ 
ចរូរកឲយេឃើញនវូភពសំបរូហរូេហៀតក នងុ ជនំន់របស់េ កអ នកេម ើល!៎ គជឺ្រគែដលសំបរូេទេ យ
េសចក ្ដ្ីរស ញ់ ករ្របណីសេន្ដសរបស់្រពះជមច ស់ចេំពះេ កអ នក ដេូច នះ េឆ ្ល តក នងុឱកសេនះ 
ចរូអរ្រពះគណុដល្់រទង់! េហើយ្រតវូទលូសមូដល្់រទង់អពំកីរែដល្រពះអង គបន យងមកេដ ើមបីបេ្រម ើេនក នងុ
ភព្រក្ីរក យ៉ងេនះ្របេយជនឲ៍យេ កអ នក  ចសម្័រគចតិ ្ដបេ្រម ើដលអ់ នកដៃទេទៀតឲយកន់ែតខ្ល ងំជង
េនះេទៀតផងែដរ េនះពកួេគនងឹបន គ ល្់រពះេយស៊វូ្រគសី ទ េហើយ ចទទលួ្រទង់ទកុជ្រពះអមច ស់ នងិជ
្រពះអង គសេ្រងគ ះរបស់ពកួេគែដរ។ 
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េមេរៀនទ ី១ - ែផនកទ ី៥ 
េសចក្តែីណនៈំ 
ច់េរឿងអពំៃីថ ងបណុយណូែអលេនែតបន ្ត! ពក់ពន័ ធជមយួនងឹេសចក ្ត្ីរបកសផង នងិករអបអរ ទ 

រផង! ក នងុខណៈេពលែដលេ កអ នកបន នបទគម ពរីបនទ ប់េទេទៀតេនះ ចរូពយយមរកេមើលឲយេឃើញ
នវូកររេំភ ើបចតិ ្តមយួចនំនួែដលនងឹ្រតវូបន ្ត។ ្រពះេយស៊វូជអ នកែដល្រតវូបនេគ ងំេឡើងគជឺ្រពះេមស ុី្រតវូ
បន្របសតូមកេហើយ។ ្របសនិេប ើេ កអ នកនងឹ្រតវូ្របកសអពំកីេំណើតៃនកនូរបស់េ កអ នកេត ើនងឹគ្ួរតវូ
មនករអបអរ ទរេ យរេបៀប ? ្របសនិេប ើជករចបំច់ត្រមវូឲយពភិពេ កទងំមលូេនះដងឹ េត ើ
េ កអ នកគែួត្របប់ដល់អ នក ? េត ើេ កអ នកនងឹ្របកសដណឹំងេនះយ៉ងដចូេម ្តច? ឬក្៏រតវូបេង្ហ ះេន
េល ើប ្ដ ញសង គមេហ្វសប៊កុ? ឬក្៏រតវូបេង្ហ ះ ម Twitter? េត ើេ កអ នកនងឹបេង កើតជវេីដអខូ ្លមីយួ
េដ ើមបី្របកសអពំកីេំណើតរចួបេង្ហ ះេនេល ើ YouTube? ចរូពចិរ ពអី ្វែីដល្រពះវរប ិ ជមច ស់បន
េ្រជ ើសេរ ើសមេធយបយក នងុករ្របកសដណឹំងេនះ។ 
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរី លកូ ២:១០-២០ 

 េត ើនរ គជឺអ នក្របកសដណឹំង? 
 េត ើដណឹំងេនះ្រតវូបន្របកស្របប់ដលន់រ មនុេគ? 
 េត ើមនករេឆ ្លើយតបចេំពះដណឹំងេនះយ៉ងដចូេម ្តច? 

 

លំ ត់ៈ 
1. េត ើេនក នងុខ ៨ បន្របប់េយើងដចូេម ្តច? រឯីេន        

មន     ែដលចយំមរក ហ្វូងេចៀមរបស់ខ ្លនួេនឯ ល    
សំគលៈ់ េទះបជីខគម ពរីមនិបននយិយថ គង្វលទងំេនះ្រតវូេម ើលឃ្វ លហ្វូងេចៀមរបស់ពកួេគ
ឲយបនល្អដចូជអ នកែដលេនចយំមក នងុ្រពះវ ិ រែដរ េ្រពះថេចៀមទងំេនះ្រតវូបនេគឃ្វ លបន
ល្អឥតេខច ះ េ យគម នកែន ្លង បេនទសបនេឡើយ។ ករេនះបនេធ ្វើឱយមនករចប់ រម មណ៍េដ ើមបី
ពចិរ េម ើលថ េហតអុ ្វបីនជ្រពះវរប ិ បនេ្រជ ើសេរ ើសពកួអ នកគង្វលេចៀមេដ ើមបី្របកសអពំ ី
កេំណើតៃន្រពះ ជប្ុរ ្រទង់េទយ៉ងដេូច នះេទវញិ។ 

2. េត ើនរ បនេលចមកឯពកួអ នកគង្វ យេចៀម (ខ៩)?       
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3. េត ើមនអ ្វែីហរហមជមយួេទវ េនះ (ខ៩)?        
               

4. េត ើពកួអ នកគង្វលេចៀមមន្របត ្តកិម មយ៉ងដចូេម ្តចចេំពះេហតកុរណ៍េនះ?    
              

5. េត ើេទវ បនែថ ្លងេឡើងដបំងូថយ៉ងដចូេម ្តច (ខ១០)?       
              

6. េហតអុ ្វបីនជមនិឲយពកួេគភយ័ខ្លច?         
             
              

7. ្រពះ ជ រគជឺដណឹំងល្អ! ដបិតគជឺ្រពះ ជ រៃនេសចក ្តអីណំរដអ៏ ច រយស្រមប់មនសុ ្រគប់ៗគន  
េត ើ្រពះ ជ រេនះមនអត ថនយ័ដចូេម ្តច (ខ១១)?       
             
              

8. សំនរួទមីយួស្រមប់ឪពកុម្តយ្រគប់របូែដលមនកនូជេល ើកដបំរូ គ្ឺរតវូរកេឈម ះ ក់ឲយកនូ។ ចរូ 
សំគលអ់ពំេីឈម ះ (្រពះនម) ែដលបនផ ្តលឲ់យេនក នងុខ ១១:      
             
               
ចរូរលំកឹេឡ ើងវញិអពំ្ីរពះនម នងិ អត ថនយ័! ចរូ នេនក នងុ្រពះគម ពរីម៉ថយ ១:២១ េហើយរលំកឹ 
នវូលំ ត់ក នងុែផ នកទ២ី រេឡ ើងវញិផង។ 

9. េត ើមនេទវ បនផ ្តលន់វូទសំីគលែ់បប  េដ ើមបីឲយពកួអ នកគង្វលេចៀមបនដងឹពទីកីែន ្លងែដល 
្រពះឱរស្របសតូមកេនះ (ខ១២)?         
               

10. េត ើបនទ ប់មកេទៀតមនអ ្វេីក ើតេឡ ើង (ខ១៣)? 
 េនះ្រ ប់ែតមន         ព ី ថ នសគួម៌ក 
 េនជមយួនងឹេទវ េនះកេ៏ពលសរេសើរដល្់រពះថ      

  េហើយនងិ             
 “            

            “ 
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11. េសចក ្ត្ីរបកសអពំកីរចប់់កេំណើត្រតវូបន្រ ស់ឲយមនករេឆ ្លើយតប។ ចរូ្រសៃមអពំកីរជែជក 
គន របស់ពកួអ នកគង្វលេចៀមបនទ ប់ពពីកួេទវ បន្រតឡប់េទ ថ នសគួវ៌ញិអស់េទ។ េត ើពកួេគ្រតវូ 
សេ្រមចចតិ ្តេធ ្វើដចូេម ្តច (ខ១៥)?         
             
               

12. ករអបអរ ទរ្រតវូបនចប់េផ ្តើមេឡ ើងេហើយ! ពកួេទវ ជេ្រច ើនបនេ្រចៀងសរេសើរដេម កើង្រទង់ 
េហើយេពលេនះ ពកួអ នកគង្វលេចៀមបន្របញប់្របញល ់ ម នមីន រត់េទេមើលអ ្វែីដលបនេក ើតេឡើង 
មែដល្រពះជមច ស់បន្របប់ដលព់កួេគ។ េត ើពកួេគបនេឃើញអ ្វ ី(ខ១៦)?    

               
េត ើេ កអ នក ចរកេឃើញេ យខ ្លនួឯង ៃនករចលូមកខតិជតិសនកូសត ្វមយួែដលមនសភពសងប់
ង ត់េនក នងុដងួចតិ ្តរបស់អ នកែដរឬេទ? េត ើេ កអ នកកពំងុែស្វងរកេម ើល្រពះ ជប្ុរ ៃន្រពះវរប ិ  

ែដលជ្រពះអង គសេ្រងគ ះ នងិជ្រពះម ក ្រតបស់េ កអ នកែមនេទ? េត ើេ កអ នកបនេឃើញ្រពះ
វរប ិ កពំងុែតេរ  នងិ មនេមទនភពែដរឬេទ? េត ើេ កអ នកបនឮ្រទង់មន្រពះបន ទលូថ: “ចរូ
េម ើល! េនះគដឺចូជអ ្វែីដលេយើងបន្របប់អ នក លគ់ន េហើយ។ ្រពះឱរស គជឺ្រពះ ជប្ុរតចបងរបស់
េយើង្រតវូបនរ ុេំ យសំពត់ ក់េផ ្ដកឲយផ ទេំនក នងុសនកូសត ្វ” ែដរឬេទ? 

 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
ឥឡវូេនះ េ កអ នក ចនងឹមនអ ្វមីយួចនំនួែដលបនផសុេចញេនក នងុគនំតិរបស់អ នកេហើយ។ ពភិពេ ក
េនះនងឹមនិ្រតវូបនេនដែដលេទៀតេទ ពេី្រពះថ ្រពះឱរសេនះនងឹចេ្រម ើនវយ័ធេំឡ ើង េហើយនងឹក្ល យេទជ
មនសុ ធមំន ក់។ មនិែដលធ្ល ប់មនេសចក ្ត្ីរបកស មយួអ ច រយែដល្រតវូបន្របកសេឡើងេទពមីនុមក។ 
មនិ្រតមឹែតមនពកួេទវ ចះុមកព ី ថ នសគួជ៌េ្រច ើនកះុករេដ ើមបីេ្រចៀង សរេសើរដេម កើងប ៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន ្ត សរិ ី
រងុេរឿងរបស់្រពះអមច ស់កប៏នភ ្លចឺែិញចងចញិច ចេនជ ុវំញិពកួេគផងែដរ។ 
 

េត ើសរិរីងុេរឿងរបស់្រពះអមច ស់េនះគជឺអ ្វេីទ? េនះគជឺសរិរីងុេរឿងៃន្រពះជមច ស់ែដល្រតវូបនបង្ហ ញ្រគប់
ែភ នក្របជ ្រស្តរបស់្រទង់បនេឃើញនវូវត ្តមនរបស់្រទង់េនក នងុចេំ មពកួេគ។ ្របជ ្រស្តអ ុ្ីរ ែអល
ធ្ល ប់បនេឃើញសរិរីងុេរឿងរបស់្រទង់េនក នងុស ្ឋ នជសសរេភ ្លើង ក នងុកលែដលពកួេគ្រតវូរ ត់អែណ្តត
អស់រយៈេពល ៤០ ឆន េំនក នងុ លរេ ថ នមនុេពលែដលពកួេគបនចលូេទក នងុទកឹដសីនយ។ េ ក 
ម៉េូសបនេឃើញសរិរីងុេរឿងរបស់្រពះអមច ស់េនេពលែដលពពកចះុេនេល ើ្រពះពន្ល  ដចូបនកត់្រ ទកុេន
ក នងុ្រពះគម ពរី នកិ ខមន ំ៣៣ ្រពះជមច ស់បនផ ្តល្់រពះគណុរបស់្រទង់ដលេ់ ក ម៉េូស មករសនយថវត ្តមន
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របស់្រទង់នងឹគង់េនជមយួនងឹគត់។ សរិរីងុេរឿងៃន្រពះអមច ស់កប៏នេលចមកឯពកួអ នកគង្វ លេចៀមគជឺ
ករ្របកស្របប់ឲយពកួេគដងឹថវត ្តមនរបស់្រពះជមច ស់គគឺង់េនជមយួនងឹ្រពះឱរស នងិជមយួ្រពះ
កមុរេយស៊វូេនភមូេិបេថ ្លហិម។ ដណឹំងល្អៃនេសចក ្តអីណំរេនះគថឺ្រពះគណុៃន្រពះជមច ស់បនមកេន
ក នងុ្រពះប្ុរ របស់្រទង់្រតវូមករស់េនក នងុចេំ មពកួេយើង លគ់ន  គ្ឺរពះប្ុរ េនះេហើយែដលមនេពញ
េ យ្រពះគណុ នងិេសចក ្ដពីតិ (យ៉ូ ន ១:១៤)។ ដណឹំងល្អៃនេសចក ្ដអីណំរដអ៏ ច រយគ ឺ ថ្រពះជ្រពះ
វរប ិ បន្របទននវូ្រពះ ជប្ុរ ្រទង់ែតមយួទកុជកនូេចៀមយ៉ងបរសិទុ ធឥតេខច ះមកព្ីរពះជមច ស់ែដលឥ
តបបេ ះ េដ ើមបីនសំន ្ដភិព នងិ េសចក ្តសីខុ ន ្តមកែដលនងឹឆ ្លងកត់ករយលដ់ងឹទងំអស់ គជឺ 
េសចក ្តសីខុ ន ្តែដលនងឹែតងែតេនជមយួេយើងជដ បអស់កលបជនចិ ច (យ៉ូ ន ២០:១៩) ។ 
 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
មនុេពលចកេចញព ី ច់េរឿងៃនបណុយណូែអលេនះ េយើង្រតវូែតយកេពលេវ ខ ្លះេដ ើមបីពចិរ េទេល ើ
្របតកិម មរបស់អ នកែដល្រតវូបនជប់ពក់ពន័ ធេនក នងុករអបអរ ទរ រមួមនពកួេទវ  ពកួអ នកគង្វ លេចៀម
អស់អ នកែដលបនឮដណឹំងអពំ្ីរពះឱរស នងិនងម៉រជីមនុសនិ។ 

 ខ ញុមំនិដងឹថ ចេធ ្វើអ ្វបីនេនះេទ ែតខ ញុ្ំរគន់ែតញញមឹេនេពលែដលខ ញុគំតិដល់ពកួេទវ ទងំេនះ។ 
ចរូ្រសៃម ដលក់ររេំភ ើបរកី យេនឯ ថ នបរមសខុដចូែដលពកួេគេនែត សរួគន េទវញិេទមកថ 
“ ដលេ់ពលេវ េហើយែមនេទ? េត ើពកួេយើង ចេចញេទ្របកស្របប់ពកួអ នកគង្វលេចៀមបន
េហើយែមនេទ?” មនពកួេទវ  នងិ តអួង គវញិញណ ប់ពន់េន ថ នបរមសខុបនែថ ្លងេឡើងថ មន
េមើលេឃើញឬេទ! មនថមពលខ្ល ងំេម ្លះ៉ណ៎! ពតិជគឲួយរេំភ ើបចតិ ្តែមន! ពកួេគបនរង់ចេំពល
េវ ែដល្រតវូ្របកស្របប់ដណឹំងអពំកីរយងមករបស់្រពះសេ្រងគ ះជយរូ ស់មកេហើយ។ គ ឺ
េសទើរែត្រគប់មនសុ ទងំអស់ មន រម មណ៍រង់ចអំេំ យៃថ ងបណុយណូែអលល្អឥតេខច ះរបស់ពកួ
េគពនីរ មន ក់ ប៉ែុន ្តបនែតអង គយុរង់ចេំនេ្រកមេដ ើមេឈើណូែអលេ យ រែតេពលេវ េនះ
មនិទន់មកដលេ់នេឡើយ! 

 ចះុចែំណកឯពកួអ នកគង្វ លេចៀមទងំអស់េនះវញិ? ្រពះអមច ស់េធ ្វើឱយខ ញុដំចូជពកួអ នកគង្វលេចៀម
ទងំេនះែដរ គសឺម្័រគចតិ ្ដទកុអ ្វីៗ ទងំអស់ េហើយ្រពមេទ មករអេញជើញរបស់្រទង់េដ ើមបីេទឯសនកូ
សត ្វឲយបនេឃើញ្រពះអេំ យទនៃន្រពះគណុរបស់្រទង់ស្រមប់មនសុ េ កទងំអស់។ េពល
ខ ្លះ ក់ដចូជ្រពះឱរសេនះ្រតវូបនវេង ្វងបត់ េហើយេយើង្រតវូេទ មរកវញិេ យ្រតវូ្រតឡប់
េទកន់ភមូេិបេថ ្លហមិេដ ើមបីរកេម ើល រជថ មមី ្តងេទៀត។ ប៉ែុន ្តពកួអ នកគង្វលទងំេនះមនិ្រគន់ែត
បនចលូេទ េហើយ េម ើលឲយដងឹេរឿង ៉វ្រគប់យ៉ងេ យខ ្លនួឯងប៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន ្តបនទ ប់ពេីនះមក



្រពះ ជបុ្រ របស់្រពះជមច ស់ អនកសេ្រងគ ះរបស់េយើង 
 

31 
 

ពកួេគបនវលិ្រតឡប់េទឯ លេដ ើមបីេម ើលែថរក ហ្វូងេចៀមរបស់ខ ្លនួវញិ។ ្រពះអមច ស់េធ ្វើឱយខ ញុដំចូ
ជពកួអ នកគង្វលេនះែដរ គជឺអ នកផ ព ្វផ យ្រគប់អ ្វីៗ អពំ្ីរពះឱរសេនះ (ខ ១៧)។ ដណឹំងល្អរបស់
្រពះជមច ស់ គមឺនិែមន្រគន់ែតស្រមប់ខ ញុបំ ៉េុ ្ណ ះេទ ែតស្រមប់្រគប់មនសុ ទងំអស់ែដរ (ខ១៤)។ 
េនក នងុខ ២០ បន្របប់េយើងឲយដងឹថ ពកួអ នកគង្វលេចៀមបនវលិ្រតឡប់េទវញិ   
             េហើយ 
            ។ ្រពះ 
ដចូអ ្វែីដលពកួេគបនឮ នងិ េឃើញគថឺជមច ស់គសឺ្រមប់្រគប់អ ្វីៗ ទងំអស់! េត ើ្រពះឱរសនងឹេធ ្វើឲយ 
មនករផ្ល ស់ែ្របេនក នងុជវីតិរបស់ខ ញុយ៉ំងដចូេម ្តច? េត ើខ ញុនំងឹវលិ្រតឡប់ពសីនលូសត ្វែដល្រពះឱរស 
ផ ទុេំនះវញិ េ យករថ្វយសរិរីងុេរឿង នងិ សរេសើរដេម កើងដល្់រពះជមច ស់អពំ្ីរគប់អ ្វីៗ ែដលខ ញុបំន 
ឮ នងិ េឃើញែដរឬេទ? 

 ចេំពះអស់អ នក ែដលពកួអ នកគង្វលបន្របប់គសឺទុ ធែតបនេឆ ្លើយតបវញិទងំអស់។ េនក នងុខ 
១៨ បន្របប់ថ អស់អ នកែដលបនឮអ ្វែីដលពកួអ នកគង្វលបន្របប់ពកួេគ    
              
ជនួកល េយើង ក់ដចូជ្រតវូជប់កងំឈឹងេ យេសចក ្ដេីងឿយឆ ងល ់ េហើយ្រតវូរស់េនជមយួ
នងឹ កបបករិយិមយួ “ ពតិជល្អ ស់”។ េយើងមនិបនសេ្រមចចតិ ្តថ្រពមេជឿ ឬមនិេជឿេន
េឡើយែមន ែតេទះបជីយ៉ង កេ៏ យ េយើងេនេតេឆ ្លើយតបចេំពះដេំណើរេរឿងេនះវញិថ 
“ែដលជករល្អ ស់  េយើងនងឹ្រតឡប់មកវញិម ្តងេទៀតេនឆន េំ្រកយេដ ើមបី ្ដ ប់េរឿងេនះ េហើយ
នងិេ្រចៀងបទ ខរ ៉លូ (Carol) ជមយួគន េទៀត”។ 

 ជចងុបញចប់េនះ េយើងនងឹ ចខ ១៩េនះ  
ែតម៉រ ីនង      ទងំេនះ េ យ     
គតិែត              
ពកយទងំេនះបនេធ ្វើឱយេយើងឆ ងលថ់េត ើនងបនដងឹអ ្វែីដលេយើងេធ ្វើមនិបនដងឹ។ នងមនិមនរបូថត 
ឬេសៀវេភក្រមង មយួេដ ើមបីជយួឱយនងផ គុចំលូគន ែខ នងិ ៃថ ងចងុេ្រកយេទ។ ជវីតិរបស់នងគ ឺ
ក នងុរយៈេពល ៩ ែខចងុេ្រកយេនះបនេធ ្វើឲយនងមនករភញ ក់េផ ្អើលអពំសីកម មភព នងិករអ ច រយ
មយួេនះជខ្ល ងំ។ េហើយឥឡវូេនះទរកក នងុៃផ ទរបស់នង្រតវូបន្របសតូេហើយ! គ្ឺរបសតូបនកនូ
្របសុមន ក់ពតិ្របកដែមន! េហើយជធម ម ទរក គ្ឺរតវូករេម ើលបបីច់រក ែថទ ំ ្រតវូករេសចក ្តី
្រស ញ់ថន ក់ថ នម ដចូជទរកដៃទៗេទៀតែដរ ប៉ែុន ្តចេំពះទរកមយួេនះ គជឺកនូរបស់មនសុ ផង 
នងិ ជ្រពះ ជប្ុរ ៃន្រពះជមច ស់ផងែដរ។  
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េត ើមននយ័ដចូេម ្តចែដលថ ្រទង់នងឹសេ្រងគ ះ្របជ ្រស្ដរបស់្រពះអង គឲយរចួពអីេំព ើបបរបស់ពកួេគ
េនះ? េត ើត្រមវូឲយ្រទង់មនករ ្ដ ប់បងគ ប់ ម្រពះវរប ិ  នងិ ្ត ប់បងគ ប់នង ម៉រជីម ្រទង់
យ៉ងដចូេម ្តច? 

 

សនួំរអនុវត្តនៈ៍ 
1. ្រពះវរប ិ បន្របទន្រពះអេំ យមយួយ៉ងល្អឥតេខច ះ គជឺ្រពះ ជប្ុរ របស់្រទង់ផទ លែ់តម ្តង។ 

្រទង់បន្របទន្រពះ ជប្ុរ របស់្រទង់មកស្រមប់េយើងមន ក់ៗ ទទលួយក្រទង់ ក់ក នងុជវីតិ េ យ
សកម មភពៃន្រពះវញិញណបរសិទុ ធរបស់្រពះជមច ស់  ឬ េដ ើមបីបដេិសធេចល មករេ្រជ ើសេរ ើស
ផទលខ់ ្លនួរបស់េយើងមន ក់ៗ។ េត ើអ នកនងឹមន រម មណ៍ដចូេម ្តចេនេពលែដលទទលួបនអេំ យ
មយួយ៉ង “ល្អឥតេខច ះ”?          
             
              

2. អេំ យទនរបស់េ កអ នក គមឺនិមនតៃម ្លេថកេនះេទ ប៉ែុន ្តត្រមវូឱយេ កអ នកលក់អ ្វីៗ ទងំ
អស់េដ ើមបីទញិ បន។ ចែំណកឯ្រពះអេំ យទនរបស់្រពះវរប ិ វញិ គបឺនត្រមវូឲយ្រទង់្របទន
្រពះ ជប្ុរ ្រទង់ែតមយួគត់ េទះបជី្រតវូពលជីវីេិតហតូដល់ ្ល ប់កេ៏ យ។ េត ើេ កអ នក ចនងឹ
យកអ ្វមីយួែដលមនតៃម ្លេទជនំសួ្រពះអេំ យទនរបស់្រទង់បន? េត ើ្រទង់បនផ ្តលត់ៃម ្លប ៉ ុ ្ណ
េទេល ើេ កអ នក នងិ អស់អ នក ែដលបនទទលួ្រពះអេំ យទនមយួេនះ?    
             
             
              

3. េនេពល ែដលបនទទលួដណឹំងល្អេនះេហើយ េ កអ នក្របកដជមនករភញ ក់េផ ្អើល េហើយ 
្រតវូជប់កងំជមនិខនេឡើយ។ ចរូសរេសរខគម ពរី យ៉ូ ន ៣:១៦-១៧ ទកុេនក នងុេសៀវេភរបស់ 
េ កអ នក។            
             
              
ឬ េ កអ នកេ្របៀបបដីចូជពកួអ នកគង្វលេចៀមែដរ េ យ្របប់ដលម់នសុ ្រគប់ៗគន  អពំអី ្វែីដល 
េ កអ នកបនេឃើញ នងិ បនឮ។ ចរូសរេសរនវូខគម ពរី ម៉កសុ ១៦:១៥-១៦    
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េមេរៀនទ ី២ 
 

េមេរៀនទ ី២ - ែផនកទ ី១ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
្របៃពណីបននមំនសុ េជឿថម៉ហគ ី(Magi) ឬមនសុ ែដលមន្របជញ ពខីងេក ើតមករក្រពះេយស៊វូេនភមូ ិ
េបេថ ្លហមិេនយប់មយួែដល្រទង់បន្របសតូមក។ េទះជយ៉ង  េប ើ មករសន និ ្ឋ ន េ ទងំបនីក់
េនះបនមកពតីបំន់ឈងូសម្ុរទែពក ភគខងេក ើតៃន្របេទសប៉េឡសទនី េហើយពកួេគ្រតវូបនេធ ្វើដេំណើរ
អស់ជេ្រច ើនែខេដ ើមបីមក មរក្រពះឱរសេយស៊វូែដល្រតវូ្របសតូមក។ ចកត់សមគល់បនថពកួអ នក
្របជ ញទងំេនះ បនមកដលេ់នបនទ ប់ព្ីរពះេយស៊វូបន្របសតូមកអស់រយៈេពលជេ្រច ើនែខ។ មរយៈ
កណំត់េហតរុបស់េ ក លកូនងឹជយយបេំពញឲយេយើងចណុំចលអំតិខ ្លះៗែដលបនេក ើតេឡ ើងក នងុមយួ
សប្ដហ៍ដបំងូបនទ ប់ព្ីរពះេយស៊វូបន្របសតូមក។ តេទេនះេយើងនងឹចប់េផ ្តើមពនិតិយេម ើលេទេល ើកណំត់
េហតរុបស់េ ក ម៉ថយែដលបនេរៀប ប់អពំកីរមកអពំពីកួម៉ហគទីងំបនីក់េនះ។ 
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរី ម៉ថយ ២:១-១២ 

 េត ើមនអ ្វបីង្ហ ញផ ្លវូដលព់កួម៉ហគ ីឲយបនមកដលទ់្ីរកងុេយរ ៉ូ ឡមឹ? 
 េហតអុ ្វបីនជពកួេគេធ ្វើដ ំេំណើរមកកន់ទ្ីរកងុេយរ ៉ូ ឡមឹ? 
 េត ើេយើងបនសកិ អពំេីស្តចេហរ ៉ដូដចូេម ្តចខ ្លះ? 

 

លំ ត់ៈ 
1. េត ើេនក នងុខ ១ បន្របប់េយើងអពំអី ្វខី ្លះ? 

ក. េត ើដេំណើរេរឿងបនេក ើតេឡ ើងយ៉ងដចូេម ្តច?        
                
ខ. េត ើនរ គជឺេស្តច?           
គ. េត ើនរ បនមកដលទ់្ីរកងុេយរ ូ ឡមឹពទីសិខងេក ើត?        
                

2. េនេពលែដលពកួេគបនមកដលេ់យរ ៉ូ ឡមឹ េត ើពកួេគ្រតវូករអ ្វ?ី     
               



្រពះ ជបុ្រ របស់្រពះជមច ស់ អនកសេ្រងគ ះរបស់េយើង 
 

34 
 

3. េនក នងុខ២ ពកួេគ        របស់្រទង់    
      េនក នងុ         
ែដល្រតវូ              
្របសនិេប ើពកួេ ទងំេនះេធ ្វើដេំណើរេនេល ើ លខ ច់េនេពលយប់ងងតឹ េនះពកួេគនងឹបន
េឃើញពន ្លផឺក យមយួយ៉ងធែំដលភ ឺ្លយ៉ងពេិសសជងផកយដៃទេទៀត ែដលពតិជេធ ្វើឲយពកួេគមន
ករចប់ រម មណ៍។ ពតិជគរួឱយចប់ រម មណ៍ក នងុករកត់សំគល់ ស់ ែដលថពកួេគកណំត់
បនថេនះគជឺ "ផកយរបស់េគ" គជឺផកយៃន្រពះជមច ស់បននផំ ្លវូពកួេគឲយេទថ្វយបង គដំល្់រពះ
ម ក ្រតរបស់ពកួេគ។ 

4. េត ើេស្តចេហរ ៉ដូមន្របត ្តកិម មយ៉ងដចូេម ្តចេនេពលែដលបនឮពកយសម ្តពីកួេគបននយិយ (ខ៣)? 
             
               
សំគលៈ់ េស្តច េហរ ៉ដូ គជឺ សនយ័ូ ែដល្រតវូបនែតង ងំេ យទចី្រកភពរ ៉មូេដ ើមបីបេ្រម ើជ
េស្ដចក នងុ្រសកុយូ ។ េស្តច េហរ ៉ដូ គជឺអ នក្រគប់្រគងគម នចតិ ្តេម ្ត  ណិត សរូេឡ ើយ សមូបី
ែតសមជកិ្រកមុ្រគ ួ ររបស់ខ ្លនួឯងក៏ ៊នសម្ល ប់ែដរ។ 

5. េត ើមនសុ ្រគប់គន េនក នងុ្រកងុេយរ ៉ូ ឡមឹមន្របត ្តកិម មយ៉ងដចូេម ្តច?     
               

6. េត ើេស្តចេហរ ៉ដូបនេកះេ នរ ឲយ្របជ ុគំន  (ខ៤)?       
               
ពកួនយកបជូចរយទងំេនះគជឺអ នកេម ើលករខសុ្រតវូេនក នងុ ្រពះវ ិ រេន្រកងុេយរ ូ ឡមឹ
ែដលជកែន ្លងែដលពកួ សន៍យូ ថ្វយបង គ្ំរពះជមច ស់។ ្រគខូងចបប់ ឬពកួ ឌសូុ្ីរតវូបនេគ
ចត់ទកុថជអ នក្របជ ញក នងុចេំ មពកួ សនយ៍ូ  េនះេប ើ ម្រពះគម ពរីសញញចស់។ 

7. េត ើេស្តចេហរ ៉ដូបនសរួពកួេគដចូេម ្តច (ខ៤)?        
               

8. េត ើពកួេគបនទលូេស្តចេហរ ៉ដូយ៉ងដចូេម ្តច (ខ៥)?       
               
េត ើពកួេគ ចដងឹបនេ យរេបៀប  (ខ៦)?        
               
ចរូេម ើលេទខេយង ថេត ើបនសរេសរេន្រតង់កែន ្លង ?       
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9. ឥឡវូេនះ េស្តចេហរ ៉ែូតមយួអង គឯងប៉េុ ្ណ ះែដលេនជមយួពកួម៉ហគ។ី  េត ើេស្តច េហរ ៉ដូ បនសរួ 
ពកួេគយ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ (ខ៧)?          
             
               
រចួេ្រកយមក ពកួេគកេ៏ចញដេំណើរសំេ េទកន់ភមូេិបេថ ្លហមិ (ខ៨) េត ើេពលេនះ េស្តចេហរ ៉ដូ 
បនសុំឲយពកួេគេធ ្វើអ ្វសី្រមប់្រទង់?         
             
              

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
មនុនងឹេយើងបន ្ត ច់េរឿងតេទមខុេទៀត េយើងេឆ ្ល តក នងុឱកសមយួដខ៏ ្លមីយួេនះេដ ើមបីេធ ្វើករករឆ ្លះុបញច ំង
បន ្តចិសនិ។ ដបំងូេឡ ើយពកួម៉ហគ ី បនទទចូចង់ដងឹថេត ើ្រពះឱរសែដល្រតវូ្របសតូមកេដ ើមបី្រគង ជយេធ ្វើជ
េស្តចេល ើ សនយ៍ូ េនះគង់េនឯ  េ្រពះពកួេគបនេឃើញផកយរបស់្រទង់េនទសិខងេក ើតមក។ ្រគន់
ែតពកួេគបនមកដល្់រកងុេយរ ូ ឡមឹភ្ល ម េនះពកួេគកស៏រួេឡ ើងថ “េត ើ្រពះឱរសែដលបន្របសតូមក
េធ ្វើជេស្ដចេល ើ សនយ៍ូ ្រទង់គង់េនឯ ? ្រទង់េនឯ ? េយើង ចរក្រទង់េឃើញេនឯ ? ពកួ
េយើងចង់េឃើញ្រទង់ ស់ ពកួេយើងចង់េទ្រកបថ្វយបង គ្ំរទង់ េហតដុេូច នះេហើយេទ ើបបនជពកួេយើងបន
េធ ្វើដេំណើរមក។ េនះេហើយជមលូេហតែុដលេយើងបន េធ ្វើដេំណើរមកអស់ជេ្រច ើនសប្តហេ៍ទ ើបពកួេយើង
បនមកដលទ់េីនះ។ ពកួេគមនេនែតបន ្ត មែស្វងរក្រពះេយស៊វូ រហតូទលែ់តបនរកេឃើញ េហើយ
្រកបថ្វយបង គ្ំរពះអង គេទ ើបពកួេគ្រពមសខុចតិ ្តចកេចញពទី្ីរកងុេនះ។ 
 

េត ើខ ញុបំនែស្វងរក្រពះឱរសេយស៊វូយ៉ងឧស ហខ៍ នះែខ នងដចូជពកួម៉ហគែីដរេទ? េត ើករចង់ដងឹ ចង់េឃើញ 
េហើយចង់ជបួរបស់ខ ញុ្ំរតឡប់េទជករេប ្តជញ ចតិ ្តឬយ៉ង ? ពកួេគបនដងឹអពំទីកីែន ្លងែដល្រទង់គង់េនគ ឺ
េ យ រែតពកួពយករបីនសរេសរទកុអពំ្ីរទង់ នងិ អពំកីរចប់កេំណើតរបស់្រទង់ ងំពយីរូលង់ ស់
មកេហើយ។ េត ើខ ញុបំនដងឹពទីកីែន ្លងែដល្រតវូេទរក្រទង់ែដរឬេទ? េត ើខ ញុមំនចតិ ្តឧស ហព៍យយមក នងុករ
ែស្វងរក្រទង់ែដរេទ? េត ើខ ញុរំពំងឹថនងឹរកេឃើញ្រទង់េនទកីែន ្លង ? ្រពះអង គបនេប ើកសែម ្តងេនក នងុ្រពះ
បន ទលូរបស់្រទង់។ េត ើខ ញុរំពំងឹថនងឹែស្វងរក្រទង់េឃើញ ឬមយួខ ញុកំពំងុែតែស្វងរក្រទង់េនទកីែន ្លង មយួ
មនិចបស់ ស់េហើយ្រគន់ែត សងឃឹមថនងឹ ចរក្រទង់េឃើញ? 
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ពកួម៉ហគចីង់ែស្វងរក្រទង់ឲយេឃើញគេឺដ ើមបី្រកបថ្វយបង គដំល្់រទង់។ ចះុចែំណលេយើងវញិ េត ើនងឹ្រតវូេធ ្វើអ ្វី
េនេពលែដលបនរក្រទង់េឃើញ? េត ើេយើងនងឹថ្វ យបង គ្ំរទង់ទកុជ្រពះអង គសេ្រងគ ះ នងិជ្រពះម ក ្រត
របស់េយើងែដរឬយ៉ង ? េត ើេយើងនងឹទទលួ គ ល្់រទង់ថជ្រពះេមស ុីែដល្រតវូបនេរ ើស ងំេឡ ើងែដរ
ឬេទ? ដចូែដល្រពះជមច ស់បនេប ើកសែម ្តង្រពះបន ទលូៃនេសចក ្តពីតិរបស់្រទង់ស្រមប់េយើងែដរ េត ើេយើង
្រពមទទលួយកេសចក ្តសីងឃឹម េសចក ្តេីម ្ត ករ ុ  នងិ ជវីតិអស់កលបជនចិ ចជមយួនងឹករបនទបខ ្លនួេន
ចេំពះ្រទង់ េ យករថ្វយបង គ្ំរទង់ែដរេទ? េត ើេ កអ នកគនំតិដចូេម ្តចចេំពះករខ នះែខ នង ខតិខែំស្វងរក
របស់ពកួម៉ហគែីដលបនមកពទីសិខងេក ើតេដ ើមបីបន្រកបថ្វយបង គដំល្់រទង់?     
             
             
              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



្រពះ ជបុ្រ របស់្រពះជមច ស់ អនកសេ្រងគ ះរបស់េយើង 
 

37 
 

េមេរៀនទ ី២ - ែផនកទ ី២ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
េយើងមនិចបំច់ច ំ យេពលេវ េ្រច ើន េដ ើមបីពនិតិយេម ើលអពំកីរេចញអនវុត ្ត គេ្រមងករសម្ល ប់កមុរ 
របស់េស្ដចេហរ ៉ឌូេនះេទ ពេី្រពះេស្តចេហរ ៉ឌូបនដងឹថទរកេនះនងឹ្រតវូ្របសតូមកេដ ើមបីេធ ្វើេស្ដចេល ើពកួ
សនយ៍ូ   េហើយេស្តចេហរ ៉ដូកប៏នដងឹពទីកីែន ្លង ក់ខ ្លនួរបស់ពកួេគ រចួេហើយបនបញជូនពកួម៉ហគេីធ ្វើ

ដេំណើរេទកន់ភមូេិបេថ ្លហមិ។ េស្តចេហរ ៉ដូបនទកុឱកសឲយពកួេគែស្វងរកទកីែន ្លងែដល្រពះឱរសបន
ន ក់េន រចួេហើយបនផ្ត ពំកួេគថ េប ើកល បនរកទរកេនះេឃើញេហើយចរូ្របញប់ យករណ៍ទលូ

្រទង់ឲយបន្រជបផង េដ ើមបីបនេទថ្វយបង គ្ំរពះឱរសេនះែដរ។ ប៉ែុន ្ត មករពតិេស្តច េហរ ៉ដូ បនមន
គេ្រមងករសមង ត់ដ ៏ ្រកក់មយួរចួេ្រសចេទេហើយ។ 
 

លំ ត់ៈ 
1. បនទ ប់ពពីកួម៉ហគ ីបនចលូគលេ់ស្តចេហរ ៉ដូរចួេហើយ ពកួេគកប៏ន ្តដេំណើររបស់ពកួេគតេទេទៀត។ 

េត ើេយើងបនដងឹអពំផីក យធេំនះដចូេម ្តចខ ្លះ (ខ៩)?       
             
               

2. ផកយធេំនះបននពំកួេគេទរកទកីែន ្លងែដល្រពះឱរសកពំងុ ន ក់េន! េនេពលេនះ េត ើផក យមន 
សភពដចូេម ្តច?           
               

3. េនទបីផំតុពកួេគកប៏នមកដលក់ នងុផ ទះមយួ! េនេពលែដលពកួេគបនេឃើញ្រពះឱរស នងិ នង 
ម៉រជីម ្រទង់ េត ើពកួេគបនេធ ្វើអ ្វ ី(ខ១១)?        
             
               

4.  េត ើបនទ ប់មកពកួេគបនេធ ្វើអ ្វេីទៀត?         
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5. េត ើពកួេគបនយកអេំ យអ ្វខី ្លះេដ ើមបីមកថ្វយដល់្រពះឱរស?  
ក.               
ខ.              
គ.              

6. ករេធ ្វើដេំណើររបស់ពកួេគ្រតវូបនបញចប់េ យេជគជយ័ គពឺកួេគបន មែស្វងរក្រពះឱរសេនះ 
េឃើញ េហើយកប៏នថ្វយបង គដំល្់រទង់រចួ លេ់ហើយែដរ ដេូច នះកដ៏លេ់ពលេវ ្រតវូវលិ្រតឡប់េទ 
វញិែដរ។ េត ើេនក នងុខ ១២ បន្របប់េយើងអពំកីរវលិ្រតឡប់េទវញិរបស់ពកួេគយ៉ងដចូេម ្តច?  
             
              

 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរី ម៉ថយ ២:១៣-២៣ 

 ទន ទមឹនងឹេនះែដរ េត ើមនអ ្វេីក ើតេឡ ើងចេំពះជវីតិរបស់យ៉ែូសប?  
 េត ើ្រពះជមច ស់មនែផនករណ៍ដចូេម ្តចចេំពះ្រគ ួ រមយួេនះ? 
 េត ើេស្តចេហរ ៉ដូបនេធ ្វើដចូេម ្តច េនេពលែដល្រទង់បន្រជប់ថ ពកួមហ៉គមីនិបនវលិ្រតឡប់មករក 

្រទង់វញិេនះ? 
 េត ើ្រពះជមច ស់បនែណនដំលយ៉់ែូសលយ៉ងដចូេម ្តច?  

 

លំ ត់ៈ 
1. ពកួម៉ហគេីចញដេំណើរេទបត់េហើយ! េហើយកម៏នេទវ បនេលចមកឯយ៉ែូសបក នងុសបុនិ ្ត។ េត ើ 

េទវ េនះបនបងគ ប់ដលយ៉់ែូសបដចូេម ្តច (ខ១៣)?       
             
               

2. យ៉ែូសបកប៏ន ្ត ប់បងគ ប់ មភ្ល ម! េយើង ចដងឹថគត់យ៉ែូសប បនេធ ្វើ មពកយរបស់េទវ  
យ៉ងបនទ ន់េ យរេបៀប  (ខ១៤)?         
             
               

3. េត ើពកួេគ្រតវូ ន ក់េនក នងុ្របេទសេអសុបីយរូប ៉ ុ ្ណ ែដរ (ខ១៥)?     
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4. បទទនំយ្រតវូបនសេ្រមច “       ៃន      
ខ ញុបំន          របស់ខ ញុ ំ   
           “  ចរូេ្រប ើខគម ពរី 
េយងែដលនយិយអពំបីទទនំយេនះ ែដលបនកត់្រ ទកុ?      
               
សំគលៈ់ េនក នងុជនំន់េដ ើម្រពះជមច ស់កប៏នេ្រជ ើសេរ ើសមនសុ ឲយដលឹន ំ ្រស្តរបស់្រទង់េចញព ី
្របេទសេអសុបីមកែដរ េហើយឥឡវូេនះ្រពះអង គកន៏ងឹនយំក្រពះ ជប្ុរ ្រទង់ែតមយួេនះ្រពះ
េយស៊វូ្រគសី ទេនះេចញព្ីរបេទសេអសុជីថ មមី ្តងេទៀត។ 

5. មនបទទនំយមយួេទៀតកន៏ងឹ្រតវូបនសេ្រមចផងែដរ។ េត ើេស្តចេហរ ៉ដូទទលួ គ លយ់៉ងដចូេម ្តច 
(ខ១៦)?            
             
              

6. មេសចក ្តខីងឹេ្រកធរបស់េស្តចេហរ ៉ដូ េត ើ្រពះអង គបនេចញបញជយ៉ងដចូេម ្តច?   
             
              
្រគន់ មករប៉ន ម នប ៉េុ ្ណ ះ គមឺនេក មង្របសុៗជេ្រច ើន្រតវូបនសម្ល ប់ មនឮសេម ្លងទញួេ ក 
ក នងុ្រគ ួ រជេ្រច ើនេនក នងុភមូេិបេថ ្លហមិ នងិ តបំន់េនជ ុវំញិភមូេិនះ។ 

7. េនះគជឺេរឿងអ ច រយចងុេ្រកយបង ្អស់ែដលេយើងដងឹអពំេីស្តចេហរ ៉ដូ េហើយជបនទ ប់ពេីនះេទៀតគ ឺ
ជដណឹំងអពំកីរសគុត់របស់្រពះអង គ។ េទវ ៃន្រពះជមច ស់បនេលចមកឯយ៉ែូសបេនក នងុសបុនិ ្ត 
ជថមមី ្តងេទៀត េន្រគេនះ េត ើយ៉ែូសបបនទទលួករែណនយ៉ំងដចូេម ្តច (ខ១៩-២០)?  
             
             
              

8. យ៉ែូសបបនេឆ ្លើយតបេ យករ ្ត ប់បងគ ប់ េហើយបនេធ ្វើដេំណើរវលិ្រតឡប់មកកន់អ ុ្ីរ ែអល 
វញិ ប៉ែុន ្ត េត ើមនករផ្ល ស់ប ្តរូេនក នងុគេ្រមងកររបស់គត់យ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ?    
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9. គត់បនទទលួករ ម្របម មនិអនញុញ តឲិយវលិ្រតឡប់េទកន់ភមូេិបេថ ្លហមិវញិេឡ ើយ។ េត ើ 
គត់បនន្ំរគ ួ ររបស់គត់េទរស់េនឯ ?        
              

10. េនក នងុែផនទ ីមនករពពិណ៌នអពំពីន័ ធកចិ ចរបស់្រពះេយស៊វូដចូតេទៈ 
ក. ទ្ីរកងុេយរ ូ ឡមឹសថតិេនក នងុតបំន់ៃន្រសកុយូ  
ខ. ភមូេិបេថ ្លហមិ គសឺថតិេនតបំន់មយួែកបរេនះ 
គ. ្រសកុ ែរត៉សថតិេនភគខងេជ ើង នងិ េនភគខងលចិៃនសម្ុរទកលេីឡ 

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
ពកួម៉ហគបីនេធ ្វើដេំណើរមកពតីបំន់ចងំយេដ ើមបី្រកបថ្វយបង គ្ំរពះេយស៊វូ េហើយ េស្ដចេហរ ៉ដូបន ក់ែផន
ករណ៍េដ ើមបីសម្ល ប់្រទង់ ចែំណកឯយ៉ែូសបបនទទលួករែណនពំេីទវ ៃន្រពះជមច ស់េដ ើមបីេទកន់ទ ី
កែន ្លងមយួែដល ចឲយ្រពះឱរសេយស៊វូបនទទលួភពកក់េក្ត  នងិ សវុត ថភិពេនក នងុៃដម របស់្រទង់។ 
ពកួម៉ហគបីនទទលួ គ លផ់ក យរបស់្រពះជមច ស់បនផ ្តលស់ញញ ខសុែប ្លកពកី នងុកលែដលពកួេគបនេធ ្វើដេំណើ
រមកគេឺនចពំេីល ើភមូេិបេថ ្លហមិ។ រឯីេស្ដចេហរ ៉ដូបន្រជបថនងឹមនទរកមយួ្រតវូ្របសតូមកេដ ើមបីេឡ ើង
្រគង ជយេល ើ សនយ៍ូ  េហើយករេនះ ជគំ មកែំហងដលអ់ំ ច នងិតនួទរីបស់្រពះអង គ ដេូច នះ
េហើយេទ ើប្រទង់េចញបញជ ឲយមនេបសកកម មមយួេដ ើមបីសម្ល ប់ទរកេនះេចល។ ចែំណកយ៉ែូសបវញិករ
ទទលួខសុ្រតវូរបស់គត់គជឺករ ្ត ប់បងគ ប់ មបណំង ្រពះហឫទយ័ៃន្រពះវរប ិ របស់្រពះឱរសែដលគង់
េន ថ នសគួ ៌ គគឺត់បនន្ំរពះឱរស នងិ ម ្រទង់ចកេចញេទកន់្របេទសេអសុបីទងំយប់ ្រធត 
េហើយពកួេគកប៏នរស់េនទេីនះ លះុដលេ់ពលែដលគត់ នងិ ្រកមុ្រគ ួ រ្រតឡប់មកវញិគត់បនេទរស់
េនក នងុភមូតចូមយួក នងុ្រសកុ ែរត៉។ 
 

មករសេង កតេម ើលេទេយើងេឃើញថមនមនមនសុ បនីក់បេំពញេបសកកម មេរៀងៗខ ្លនួ។ េត ើេ កអ នក 
កណំត់អត ្តសញញណឲយខ ្លនួឯងេទនងឹបគុ គលមយួ ? ឬមយួ ចជពកួម៉ហគែីដលជអ នកេគរព្របតបិត ្ត ិ
ដល្់រពះឱរស្រពះេយស៊វូេ យមនអេំ យ ករេគរពរឱនលេំទន ករ្រកបថ្វយបង គ ំ នងិករសរេសើរ
ដេម កើង? ្របែហលជេ កអ នកបន គ ល្់រពះឱរសេនះរចួេទេហើយ!      
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ឬមយួេ កអ នក ចជេហរ ៉ដូ? ជករពតិ ស់េ កអ នកនងឹមនិពយយមរកមេធយបយេដ ើមបីសម្ល ប់
្រពះឱរស្រពះេយស៊វូេនះេទ ប៉ែុន ្តេត ើេ កអ នកបនេម ើលេឃើញថ្រទង់គជឺអ នកែដល្រតវូគំ មកែំហងដល ់
អំ ចបណុយសក ្ត ិ តនួទ ី នងិ មហចិ ឆ របស់េ កអ នកែដរឬេទ? េ កអ នក ចនងឹមនិេអ ើេព ើក នងុេរឿង
េនះ ែតយ៉ងេ ច ស់ កេ៏ កអ នក ចជអ នកចង់បន្រពះឱរស់ែដលជអ នក្រស ញ់េ កអ នក នងិអ នក
្រតវូករក ្ត្ីរស ញ់ពេី កអ នកែដរ។         
        
        
         
 

េត ើេ កអ នក ចេម ើលេឃើញថ ខ ្លនួឯងមនអត ្តសញញណដចូជយ៉ែូសបែដលជមនសុ េពញេ យ ្ដ ប់
បងគ ប់ ែដលបនពយយមបេញជ ស លក់រករគំ មកែំហងពសំី ក់មនសុ ្រកក់ទងំអស់ែដលបន់៉បង៉
េដ ើមបីបផំ្ល ញ្រពះឱរស្រពះេយស៊វូែដរឬេទ? យ៉ែូសបគជឺមនសុ មន ក់ែដលបនេម ើលែថរក េល ើកចិ ចករ
របស់្រពះជមច ស់។ េ កអ នក ចជមនសុ មន ក់ែដលមនចតិ ្ត គនំតិខ នះែខ នងក នងុករេម ើលែថរក េល ើ
កចិ ចកររបស់្រពះជមច ស់្របកបេ យ្របជញ  នងិ េពរេពញេ យករ ្ដ ប់បងគ ប់ មបណំង្រពះហប ញទយ័
របស់្រទង់។         
        
        
         
 

េទះបជីេ កអ នកបនកណំត់ខ ្លនួឯងទកុដចូជនរ កេ៏ យ ែតេ កអ នក្រតវូចងចពំកយេទវ ែដល
បន្របប់ថ  “េមើល ខញុំមក្របប់ដំណឹងល្អដល់អនក ល់គន  ពេីសចក្តអំីណរយ៉ងអ ច រយ ែដល
សំ ប់ប ្ត ជនទងំអស់គន  ដបិតេនៃថងេនះ មន្រពះអងគសេ្រងគ ះ១អងគ ្របសូតដល់អនក ល់
គន េន្រកងុហ្លួ ង វឌី គជឺ្រពះ្រគសីទដជ៏្រពះអមច ស់!” 
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េមេរៀនទ ី២ - ែផនកទ ី៣ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
ដេំណើរេរឿងអពំបីណុយណូែអលតេទេទៀតេនះ លកូបនបន ្តករសរេសរនវូ ច់េរឿងពរីអពំ្ីរពះេយស៊វូេន
ក នងុ្រពះវ ិ រ។ ដេំណើរេរឿងទមីយួគនឺយិយអពំកីលែដល្រពះ ជកមុរេយស៊វូមន្រពះជន ម្របមណជ ៦ 
សប្តហ ៍ េហើយដេំណើរេរឿងមយួេទៀតគនឺយិយអពំកីលែដល្រពះ ជកមុរេយស៊វូមន្រពះជន ម ១២ ឆន ។ំ 
ដេំណើរេរឿងទងំេនះគជឺេផ្ត តសំខន់េទេល ើករចេ្រម ើនវយ័េឡ ើងរបស់្រពះេយស៊វូ។ 
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរី លកូ ២:២១-២៤ 

 េត ើត្រមវូឲយេធ ្វើអ ្វចីេំពះទរកៃន សនយ៍ូ េនេ្រកយពបីន យ ុ៨ ៃថ ង? 
 េហតអុ ្វបីនជ យ៉ែូសប នងិ នងម៉រេីទ្រពះវ ិ រ? 
 េត ើករថ្វយទរកមននយ័ដចូេម ្តចចេំពះ សនអ៍ ុ្ីរ ែអល? 

 

លំ ត់ៈ 
1. េត ើ្រពះេយស៊វូមន្រពះជន មប ៉នុម នឆន  ំ(ខ២១)?          
2. េត ើកចិ ចករសំខន់ជពេិសសពរីយ៉ងអ ្វខី ្លះែដលត្រមវូឲយេក មង្របសុ សនយ៍ូ ្រតវូេធ ្វើ? 

ក.              
ខ.              
សំគលៈ់ ពធិកីត់ែសបកបនសំេ េទដលជ់នំន់េ ក ប់ ៉ម (េ កបុបត ្ដជិពំកូ ១៧) គេឺន
េពលែដល្រពះជមច ស់បនេ្រជ ើសេរ ើសចងសម ពន ធេម្រតជីមយួនងឹ េ ក ប់ ៉ម នងិ ្រកមុ្រគ ួ រ
របស់គត់ េហើយពធិកីត់ែសបកគជឺទសំីគលម់យួៃនចងសម ពន ធេម្រត ី ឬ ករ ងំេសចក ្តសីញញ ។ 
្រទង់នងឹេធ ្វើជ្រពះជមច ស់របស់ពកួេគ នងិ ជ្រពះជមច ស់ៃន្រគប់ដណំរកនូេចេ្រកយៗរបស់ពកួេគ 
ចែំណលឯពកួេគវញិនងឹ្រតវូេធ ្វើជ្របជ ្រស្ដរបស់្រទង់។ េនេពលេនះពកួេគទងំពរីនក់ គេឺ ក 
ប់ ៉ម នងិេ ក្រស ី ៉យ្រតវូបនប ្តរូឈមះេទជ េ ក អ្័រប  ំនងិេ ក្រស ី ៉ វញិ។ 

3. េនៃថ ងទ ី៨ ្រពះេយស៊វូ្រតវូបនចះុបញជេីឈម ះជផ ្លវូករ (លកូ ២:២១)។ េត ើ្រពះអង គ្រតវូបនថ្វយ 
្រពះនមេនេពល ?           
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4. េនក នងុ្រពះគម ពរី េលវវីនិយ័ជពំកូ ១២ ម្រកតឹយវនិយ័របស់េ ក ម៉េូសបន្របប់េយើងអពំចីបប់
ែដលទក់ទងជមយួនងឹករសម្អតខ ្លនួ (ករជ្រមះកយ) ខ ្លនួេ្រកយេពលស្រមលកនូរចួ។ ឥឡវូ
េនះបនរយៈេពលចនំនួ ៤០ ៃថ ងបនទ ប់ព្ីរបសតូ្រពះឱរសេយស៊វូ ករជ្រមះកយរបស់នងម៉រ្ីរតវូ
បនេធ ្វើរចួ លជ់េ្រសច េហើយេយើងបនេឃើញនង ម៉រ ី នងិយ៉ែូសបប ្តរីបស់នងេនក នងុ្រពះវ ិ រ 
(លកូ ២:២២)។ េនេ្រកយពនីងម៉របីនេធ ្វើករជ្រមះកយរចួ លេ់ហើយ េនះក៏ ចអនញុញ ត
ឲយនងចលូេទក នងុ្រពះវ ិ រែដរ។ េត ើេហតអុ ្វបីនជនងម៉រ ី នងិយ៉ែូសបចលូមកក នងុ្រពះវ ិ រ 
(ខ២២-២៣)?           
              

5. េនះគជឺបញញត ្តែិដល្រពះជមច ស់បនបងគ ប់េនក នងុ្រពះគម ពរី នកិ ខមន ំ ១៣:២ េនេពលេនះ្រពះអង គ
មន្រពះបន ទលូថ “្រតវូែញកអស់ទងំកនូចបងេចញទកុសំ ប់អញ គជឺកនូ ែដល
េកើតពេីពះម្ត យមកមុនបង្អស់ េទះមនសុ ឬសត្វក្ត ីេនះជរបស់ផងអញ។” េត ើករេនះ
្រតវូយ៉ង ចេំពះ្រពះ ជកមុរេយស៊វូ?        
               
្រពះេយស៊វូគជឺកម មសទិ ធរិបស់្រពះអមច ស់! ្រពះអង គបនយងមកយកកេំណើតជមនសុ គមឺនិែមន 
េដ ើមបីបេ្រម ើេគលបណំងផទលខ់ ្លនួរបស់្រទង់េនះេទ ប៉ែុន ្តបេ្រម ើឲយបណំង្រពះហប ញទយ័ៃន្រពះប ិ
្រទង់វញិ។ ក នងុអត ថនយ័េនះេហើយេទ ើប្រពះេយស៊វូែដលជកនូចបងក នងុ្រគ ួ រត្រមវូឲយថ្វយេទដល់
្រពះអមច ស់។ 

6. ករថ្វយយញញបជូមយួ្រតវូបនេធ ្វើេឡ ើងផងែដរ។ េនះេប ើេយង មេលវវីនិយ័ 12: 6-8 
អ ្វែីដលជត្រមវូករស្រមប់ករលះបង់េនះ? 

7. េនក នងុ្រពះគម ពរី លកូ ២:២៤ េត ើបន្របប់េយើងថ នងម៉រ ី នងិ យ៉ែូសបនយកអ ្វេីទ្រពះវ ិ រ 
េដ ើមបីទកុជយញញថ្វយដល្់រពះជមច ស់?        
               
សំគលៈ់ មនេរឿងខ ្លះ ច្រតវូេល ើកយកមកនយិយទក់ទងនងឹករថ្វយយញញបជូេនះ ១) េប ើអ នក

គម នលទ ធភពទញិមយួកនូេចៀម យមុយួខបួបនេទ ដេូច នះ្រតវូឲយយកលលកមយួគ ូឬ ្រពប
ជេំទ ើរពរីមកជនំសួវញិ។ ២) េប ើអ នក មនកនូេចៀមេឈម លេហើយ ែតមនិដងឹអពំេីពលេវ  
េនះ្រតវូយកលលកមយួគ ូឬ ្រពបជេំទ ើរពរីមកកប៏ន។ ្រពះេយស៊វូ្រតវូបនសំេ េទេល ើ្រពះគម ពរី 
យ៉ូ ន ១:៣៦។  
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េនេពលែដលេ ក យ៉ូ នបទសី្ដបនេឃើញ្រពះេយស៊វូយងឆ ្លងកត់ មេនះ េត ើគត់បន
សំេ ្រទង់េទនងឹអ ្វ ី(នរ )?          
               
នងម៉រ ីនងិ យ៉ែូសប បនបេំពញ ម្រកតឹយវនិយ័របស់េ ក ម៉េូស្រគប់យ៉ង ដចូជ េធ ្វើពធិកីត់ 
ែសបកថ្វយ្រពះ ជកមុរេយស៊វូ ករចះុបញជកីេំណើតឲយកនូ នងិ ពធិសីម្អ តខ ្លនួ (ករជ្រមះខ ្លនួ
េ្រកយេពលស្រមលកនូ) ជេដ ើម។ 

 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
្រពះេយស៊វូ្រតវូបនេធ ្វើពធិកីត់ែសបក នងិ បនថ្វយដល្់រពះជមច ស់ក នងុនមជកនូចបងក នងុ្រគ ួ រ ដេូច នះ
្រទង់បនបេំពញ មចបប់ ែដល្រពះជមច ស់បន្របទនដល់ ្រស្តរបស់្រទង់កលព្ីរទង់បនចងសម ពន័ ធេម្រត ី
ជមយួនងឹេ ក អ្រប  ំ(េ កបុបត ្ដជិពំ ូ១៧)មកេនះយ៉ង្រតមឹ្រតវូ។ គជឺករសំខន់ ស់ស្រមប់
ពកួេយើងេដ ើមបីឲយបនយលច់បស់អេំព ើករទងំេនះ េ យមនិ្រតវូេធ ្វើ មបណំងចតិ ្ត ឬ ករសេ្រមចចតិ ្ត
របស់កនូេនះេទ។ ផ ទយុេទវញិ ឪពកុម្តយ្រគប់របូគបបី្រតវូបន ្ដ ប់បងគ ប់ មអ ្វែីដល្រពះជមច ស់បន
បងគ ប់មកស្រមប់ ្រស្ដរបស់្រទង់ មរយៈករែដលមនទនំក់ទនំងជមយួនងឹ្រទង់។ 
 

្របជ ្រស្តអ ុ្ីរ ែអលទងំអស់បនរស់េនេ្រកមករ ងំេសចក ្ដសីញញ  ឬ ករចងសម ពន័ ធេម្រតរីបស់្រពះ
ជមច ស់។ មករ្រពមេ្រពៀងែដលបនផ ្តចួេផ ្តើមេឡ ើងេ យ្រពះជមច ស់ នងិ ឲយចង់ស្រមប់កមុរ្រគប់របូ
្រតវូបនចះុេឈម ះក នងុបញជកីេំណើត ជករត្រមវូឲយឪពកុម្តយជអ នកផ ្តលេ់ឈម ះស្រមប់កនូរបស់ខ ្លនួ េដ ើមបី
កនូេនះបនជកម មសទិ ធេិពញចបប់ក នងុនមជសមជកិៃន្រគ ួ រ នងិ ជ្របជ ្រស្តរបស់្រពះជមច ស់ផង
ែដរ យ៉ងេនះកនូៗនងឹ្រតវូបនរស់េនជសមជកិយ៉ងេពញសទិ ធកិ នងុ្រកមុ្រគ ួ ររបស់្រពះជមច ស់េ យ
េសរភីព នងិ ករេល ើកែលងេទស។ 
 

មនបញ្ហ មយួបនេចទសរួេឡើងថៈ េត ើ្រតវូេធ ្វើដចូេម ្តចេទ ើបខ ញុំ ចផ ភជ ប់ ទនំក់ទនំងឲយបនក្លយេទជ 
កនូេពញសទិ ធរិបស់្រពះជមច ស់ ែដល ចរស់េន្របកបេ យេសរភីព នងិ ករអត់េទសបន? េនក នងុ 
្រពះគម ពរី ទតុយិកថ ៣០:៦ បន្របប់េយើងថ ្រពះជមច ស់នងឹ       
        ៃនឯង េហើយ       
ឲយបន      ជ     អស់ព ី      
អស់ព ី        េដ ើមបី       
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េនក នងុ្រពះគម ពរីសញញ ថ ម ី េយើងបនសកិ ដងឹថ្រពះជមច ស់បនយកពធិ្ីរជមជុទកឹ ជនំសួឲយពធិកីត់ែសបក
វញិេដ ើមបីទកុជសញញ ៃនករ្រពមេ្រពៀងថ មរីបស់្រទង់។ ឆ ្លង មរយៈពធិបីណុយ្រជមជុទកឹេយើងបនក្លយជ
ចែំណកមយួៃន្រគ ួ ររបស់្រពះជមច ស់េ យឥតគតិៃថ ្ល នងិ ករអត់េទស។ ទកឹ នងិ ពកយសម ្តែីដលបន
េ្រប ើក នងុេពលទទលួពធិ្ីរជមជុទកឹគជឺករ្របកស្របប់ឲយដងឹថ េយើងបនេនក នងុ្រពះនម្រពះវរប ិ  ្រពះ
ជប្ុរ  នងិ្រពះវញិញណបរសិទុ ធ អេំព ើបបទងំប៉នុម នរបស់េយើងគ្ឺរតវូបន្រទង់អត់េទសឲយរចួេហើយ។ 

េ យ រែត្រពះេយស៊វូេទ ើបេយើង ចរស់េនេ្រកមអំ ចថ មមីយួស្រមប់ជវីតិរបស់េយើង! ករទទលួ
ពធិ្ីរជមជុទកឹគជឺកចិ ចករមយួដត៏ចូរបស់េយើងែតប៉េុ ្ណ ះែដលេយើង្រតវូេធ ្វើ ប៉ែុន ្តកចិ ចករ្រគប់យ៉ងេផ ង
េទៀត្រពះជមច ស់គជឺអ នកទទលួខសុ្រតវូ េនះគជឺកចិ ចករែដល្រពះជមច ស់្រតវូេធ ្វើេនក នងុជវីតិរបស់េយើង។ 
កចិ ចករទងំអស់េនះរមួមនដចូជ ករ្របណីសេន្ដសក នងុករអត់េទសបបដលេ់យើង ករ្របកសជ
ធរណៈឲយដងឹថេយើងគជឺកនូសងនួភង របស់្រទង់ ករធនអះ ងថេយើងគជឺកម មសទិ ធរិបស់្រទង់ផទ ល ់

ករ្របទន្រពះវញិញណបរសិទុ ធរបស់្រទង់ដលេ់យើងេដ ើមបីឱយទទលួបនផ្ល ស់ែ្របថ មកី នងុជវីតិ ករឆ ្លះុបញច ំងអពំ ី
្រពះភ្័រក្រទង់ដលម់នសុ ទងំអស់េនក នងុេ កយីេ៍នះ។ 
 

ករទេនទញចងចៈំ 
េនក នងុ្រពះគម ពរី កឡូសូ ២:១១-១២ បននយិយអពំកីរផ ភជ ប់គន ៃនទនំក់ទនំងគន រ ងពធិកីត់ែសបក 
នងិពធិបីណុយ្រជមជុទកឹ ករទទលួពធិេីនះគេឺធ ្វើអេំព ើបបែដលជប់ ងំពកីេំណើតមក្រតវូបនកត់ផ្ត ច់ទងំ
អស់។ េនក នងុ្រពះ្រគសី ទ ចតិ ្តរបស់េយើង្រតវូបនទទលួពធិកីត់ែសបករចួជេ្រសច េហើយ មរយៈករទទលួ
ពធិបីណុយ្រជមជុទកឹគេឺយើងបន្រតវូ ្ល ប់រមួជមយួ្រទង់ រចួក្៏រតវូបនរស់េឡ ើងវញិជថ មមី ្តងេទៀតរមួជមយួ
្រពះ្រគសីទេ យមនេសចក ្តជីេំនឿេល ើឫទធនភុពរបស់្រពះជមច ស់ គជឺប ញទធនភុពែតមយួែដលបនេ្របស
្រពះេយស៊វូមន្រពះជន មរស់ពសីគុតឲយេឡើងវញិ។ េនក នងុបទគម ពរីេនះបនែចងថៈ អ នក លគ់ន    
     ក នងុ្រទង់ ែដល      គជឺករ   
    េ យទទលួ      វញិេហើយអ នក លគ់ន     
  កប៏ន      េ យ រ      ដល ់  
    ៃន្រពះែដល្រទង់បន       ឲយ   
            េឡ ើងវញិ។  
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ចរូសរេសរបទគម ពរីេនះទកុេនេល ើេសៀវេភកត់្រ របស់េ កអ នកម ្តងេទៀត េហើយចរូទេន ទញឲយបនចងច ំ
រចួទលូសមូដល្់រពះអមច ស់េដ ើមបីឱយេ កអ នកមនេសចក ្តជីេំនឿក នងុករទទលួេជឿដចូែដលេ កអ នកបនចង់ 
ក្លយេទជកនូសងនួភង របស់្រទង់។ េប ើសនិជេ កអ នកេនមនិទន់បនទទលួពធិបីណុយ្រជមជុទកឹេទ ែតបន
េជឿថ្រពះជមច ស់កពំងុែតេល ើកទកឹចតិ ្ត េហើយ្រ ស់េ េ កអ នកេនក នងុេសចក ្ដជីេំនឿេដ ើមបីេជឿេល ើ្រពះ
បន ទលូរបស់្រទង់េនះ ដេូច នះចរូេ កអ នកសុំឲយដកឹនៃំនពកួជនំ ុំ មយួ ឬមតិ ្ដភ្័រកែដលេជឿេល ើ្រពះេយស៊វូ
្រគសី ទបនេធ ្វើពធិបីណុយ្រជមជុទកឹស្រមប់េ កអ នក េដ ើមបីឲយបនឮពកយថ  “ខ ញុសំមូេធ ្វើពធិ្ីរជមជុទកឹឲយ
អ នក េ យេនក នងុ្រពះនម្រពះវរប ិ  ្រពះ ជ្រពះប្ុរ  នងិ្រពះវញិញណបរសិទុ ធ!”  
 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ្រពះអង គ្របកសេ យបនធនដល់ ្រស្តរបស់្រទង់ថពកួេគគកឺម មសទិ ធរិបស់្រទង់ផទ ល ់
េហើយ្រពះអង គបនចងសម ពន័ ធេម្រត ី នងិ ្របទនេសចក ្តសីនយដលព់កួេគថ  ្រពះអង គនងឹេធ ្វើជ្រពះជមច ស់
របស់ពកួេគ ចែំណកពកួេគនងឹេធ ្វើជ្របជ ្រស្ដរបស់្រពះអង គ។ ្រគប់កចិ ចករទងំអស់គសឺថតិេនេល ើ្រពះអង គ 
គេឺ យ រ្រពះអង គបនេប ្តជញ ្របទនេសចក ្តសីនយដេូច នះស្រមប់ពកួេគ។ ទលូបង គបំនចលូមកេនចេំពះ្រពះ
អង គេ យទលូបង គបំនដងឹថ ្រពះអង គបនេធ ្វើកចិ ចករ្រគប់យ៉ងស្រមប់ ្រស្តបស់្រពះអង គ្រគប់ៗគន  ្រពមទងំ
ស្រមប់ទលូបង គផំងែដរ។ គ្ឺរពះអង គេហើយែដលជអ នកធនអះ ងស្រមប់ទលូបង គ ំេហើយបន ក់ទលូបង គំ
ឲយរស់េនេ្រកមមច ស់ជវីតិថ មកី នងុកលែដលទលូបង គរំស់េ យេសចក ្តជីេំនឿេល ើ្រពះអង គ។ េហើយ្រពះអង គក៏
បនធនចេំពះទលូបង គេំទៀតថ លអ់េំព ើបបទងំអស់របស់ទលូបង គែំដលមនជប់ ងំពកីេំណើតមកេនះគ ឺ
្រតវូបនអត់េទសរចួេហើយ! ដេូច នះ ទលូបង គនំងឹបនរស់េនេ្រកម្រពះគណុ នងិេសចក ្ត្ីរស ញ់របស់្រទង់
េ យមនេសរភីដព៏តិ្របកដ! ដបិត្រពះអង គបន្រជបេហើយថ អេំព ើបបរបស់ទលូបង គទំងំប ៉នុម នបន ្ល ប់
េហើយកប់រមួជមយួនងឹ្រពះ្រគសីទ ែតកប៏នរស់េឡើងវញិរមួជមយួនងឹ្រទង់េ យមនជវីតិមយួថ ម ី ែដលមនិ
មនជប់ចណំងអេំព ើបបេទៀតេទ។  េហតដុេូច នះ ទលូបង គមំនែតពកយអរ្រពះគណុ នងិករសរេសើរដេម កើង
ដល្់រទង់ែតប៉េុ ្ណ ះ។            
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េមេរៀនទ ី២ - ែផនកទ ី៤ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
ក នងុខណៈេពលែដលករសកិ របស់េយើងេចះែតបន ្តេទមខុ មនបគុ គលសំខន់ៗពរីែដល្រតវូបនេល ើកយក
មកនយិយេនក នងុខបនទ ប់ៃន្រពះគម ពរី លកូ ជពំកូ ២។ បគុ គលទងំពរីេនះគមឺនវយ័ច ំ ស់បន ្តចិ ស់
េទេហើយ ប៉ែុន ្ត ពកួេគសទុ ធែតជអ នកេធ ្វើ បនទលថ់្រពះេយស៊វូគជឺ្រពះេមស ុីែដល្រតវូបន្របទនមក ម
្រពះបន ទលូសនយ។ េហើយបគុ គលទងំពរីដែដលេនះគជឺ ព នភជ ប់ទនំក់ទនំងៃនេសចក ្តសីនយេនក នងុ្រពះគម ពរី
សញញចស់េទនងឹករសេ្រមច មេសចក ្តសីនយេនក នងុ្រពះគម ពរីសញញ ថ ម។ី 
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរី លកូ ២:២៥-៣៥ 

 េត ើនរ ែដលជតអួង គថ មេីនក នងុបទគម ពរីបនទ ប់េទេទៀតេនះ? 
 េត ើពកួេគបននយិយដចូេម ្តចអពំ្ីរពះ ជកមុរេយស៊វូ? 
 េត ើ្រទង់បនេ្រប ើពកយសម ្តដីចូេម ្តចេទកន់នងម៉រ?ី 

 

លំ ត់ៈ 
1. េត ើេយើងបនេរៀនអ ្វខី ្លះអពំេី ក សុមីម ន (ខ២៥)? 

ក.         នងិ        
ខ.              
គ.              

2. េត ើ្រពះវញិញ នៃន្រពះជមច ស់បនេបើកសែម ្តងឲយគត់បនេឃើញដចូេម ្តច (ខ២៦)?   
             
              

3. គត់បនចលូេទក នងុ្រពះវ ិ រេ យ         
          េល ើគត់ (ខ២៧)? 

4. េត ើេរឿងដចូគន េនះបនេក ើតេឡ ើងចេំពះនរ េទៀត?       
              

5. េហតអុ ្វបីនជពកួេគ្របប់េយើងថពកួេគេនទេីនះ?       
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6. េ ក សុមីម ន បន គ ល្់រពះ ជកមុរេយស៊វូរចួេ្រសចេទេហើយ! េយើងបនដងឹថ គត់បន្រពះ 
ជកមុរមកបេីនក នងុៃដ េហើយសរេសើរដេម កើងដល្់រពះជមច ស់ (ខ២៨)។ េត ើេ ក សុមីម ន បន 

ដងឹថេនះគជឺ្រពះេយស៊វូ ែដលជេសចក ្តសីេ្រងគ ះរបស់អ ុ្ីរ ែអលែដរឬេទ? េយើងពតិជមនិ 
ចដងឹបនេទ លះុ្រ មន្រពះវញិញណៃន្រពះជមច ស់បនេប ើកសេម ្តចអពំ្ីរពះេយស៊វូដលគ់ត់។ េត ើ 

េ ក សុមីម ន បននយិយដចូេម ្តច (ខ២៩)?        
             
               

7. ពតិែមនេហើយ! ្រពះជមច ស់បនេធ ្វើេសចក ្តសីនយរបស់្រទង់េហើយ ដេូច នះ គត់ ច ្ល ប់េទេ យ 
េសចក ្តសីខុ ន ្តេហើយ។ េហតអុ ្វ ី(ខ៣០-៣២)? “ដបិត      បនេឃើញ  
     របស់ផង្រទង់ ែដល     េនមខុ    
  ជ     សំ ប់      ដល ់      
េហើយជ      របស់      ជ    ្រទង់។” 

8. េត ើយ៉ែូសប នងិ នងម៉រ ី មន្របត ្តកិម មដចូេម ្តចេនេពលបនឮអ ្វែីដលេ កសុមីម នបននយិយ 
(ខ៣៣)?            
             
               

9. េ្រកយមកបន ្តតិ េ ក សុមីម ន កប៏នចកេចញេទ េ យករ្របទនពរ។ េត ើគត់បននយិយ 
ពកយសម ្តចីងុេ្រកយេទកន់នងម៉រយី៉ងដចូេម ្តច (ខ៣៤-៣៥)? “ប្ុរតេនះ    
             
             
          សំែដងេចញមក។” 

 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
េត ើនងឹមនអ ្វេីក ើតេឡ ើងេនក នងុគនំតិរបស់នងម៉រ ី
នងិយ៉ែូសបេនេពលពកួេគបនជបួជមយួនងឹមនសុ ែដលមនិធ្ល ប់បន គ លព់មីនុមកេ ះដេូច នះ?  េ ក 
សុមីម នបន គ ល្់រពះេយស៊វូថជអ នកសេ្រងគ ះស្រមប់្រគប់មនសុ ទងំអស់ េហើយបនទ ប់មកគត់កប៏ន 
ែថ ្លងេចញយ៉ងអស់ពចីតិ ្ត។ គត់បននយិយថ្រពះេយស៊ចូគពឺតិជ្រពះេមស ុី ែដល្រតវូយងមក ស្រមប់ 
សនយ៍ូ  នងិ សនដ៍ៃទផងែដរ។ 
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្របជ ្រស្តអ ុ្ីរ ែអលទងំងស់បនេជឿថជ្រពះេមស ុីនងឹ្រតវូយងមកេដ ើមបីេធ ្វើជ្រពះសេ្រងគ ះរបស់ពកួ
េគ។ ចរូេយើងច ំ យេពលេវ ខ ្លះ េដ ើមបីពនិតិយេម ើលេទេល ើខេយងខ ្លះៗ ទកុជករយលដ់ងឹបែន ថម។ 

 ដចូជពកយមយួេនក នងុខេយងគពឺកយថ អ ុ្ីរ ែអល ក នងុខ ៣២ េត ើេ េអ យបននយិយ 
ដចូេម ្តចអពំ ី សនដ៍ៃទ មរយៈ្រពះគម ពរី េអ យ ៤២:៦-៧?  “េហើយ    
        ទកុជ       
             “។  

o នេំទ            
            

o នេំទ            
            

o នេំទ            
            

 ជថមមី ្តងេទៀត េនក នងុ្រពះគម ពរី េអ យ ៤៩:៦ េ  េអ យេ្រប ើពកយបញចូលគន  គពឺកយថ 
សន ៍យូ  នងិ សនដ៍ៃទ។ េត ើក នងុបទទនំយបនទយទកុមកយ៉ងដចូេម ្តច?  “.... េហើយ

នងឹនពំកួបរំងុទកុ           មកវញិ 
េនះជករតចិតចួេពកដលឯ់ង អញនងឹ       ទងំប៉នុម នេទៀត 
េដ ើមបី          រហតូដលច់ងុែផនដបីផំតុ”។ 

 េនក នងុ្រពះគម ពរីសញញ ថ ម ី មអណំះអំ ងេនក នងុ្រពះគម ពរី កចិ ចករ ១៣:៤៧-៤៨ េយើងេឃើញថ 
បទទនំយ្រតវូបនសេ្រមច មរយៈពកយរបស់េ ក សុមីម ន ែដលបនករែថ ្លងេទកន់នង ម៉រ ី
នងិ យ៉ែូសបកលពកួេគេនក នងុ្រពះវ ិ រ។ មរយៈពកយទងំេនះ េត ើពកួ សនដ៍ៃទនងឹមនករ
េឆ ្លើយតបវញិយ៉ងដចូេម ្តច?          
             
               

 េ ក សុមីម ន កប៏ននយិយនវូពកយសម ្តមីយួចនំនួេទៀត ែដលពកយទងំេនះ មនិងយ្រសលួ 
ស្រមប់ ម៉រ ីនងិ យ៉ែូសប ្ត ប់េឡ ើយ។ គត់បននយិយថ ្រគប់គន នងឹមករក្រទង់ េដ ើមបីទស់នងឹ
្រទង់។ ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូថៈ 

o ្រទង់ នងិ ្រពះវរប ិ        (យ៉ូ ន ១០:៣០) 



្រពះ ជបុ្រ របស់្រពះជមច ស់ អនកសេ្រងគ ះរបស់េយើង 
 

50 
 

o ្រទង់នងឹនឲំយ           
        (ម៉ថយ ១០:៣៤-៣៩) 

o ្រទង់នងឹ្រតវូបនេគ       (ម៉ថយ ២៦:៥៩) 
o ្រទង់គជឺ           

       (ម៉ថយ ២៦:៦៣-៦៤) 
o ្រទង់នងឹ        (យ៉ូ ន ១០:៣៣) 

 េនទបីផំតុ េត ើេ ក សុមីម នបននយិយដចូេម ្តចេទកន់នងម៉រ ី(លកូ ២:៣៥)?   
             
             
              
មនចម ងលម់យួបនផសុេចញេនក នងុគនំតិ ថេត ើនងឹមនអ ្វ្ីរតវូេក ើតេឡ ើងចេំពះនង នងិ កនូ្របសុ 
របស់នង។ ខណៈេពលែដលេធ ្វើករឆ ្លះុបញច ំង្រតឡប់េទកន់ ្រពះគម ពរី លកូ ២:១៩ េយើង ច 
សរួបន េប ើសនិជករេនះ គជឺេរឿងមយួែដលនងម៉រ្ីរតវូគតិពចិរ េនក នងុចតិ ្ត។ 

 

ករអនុវត្តនៈ៍ 
1. អ ្វែីដលេ ក សុមីម ន បននយិយគសឺទុ ធែតករពតិទងំអស់។ េត ើខ ញុគំរួេជឿថកមុរមន ក់គជឺនរ  

ឲយពតិ្របកដេទ? េត ើខ ញុយំល្់រសប មពកយសម ្តរីបស់េ ក សុមីម ន នងិ ករទយទកុរបស់ពកួ 
េ ថ ្រទង់គជឺ្រពះសេ្រងគ ះស្រមប់មនសុ ទងំអស់េនែផនដេីនះឬមយួយ៉ង ? េត ើខ ញុេំជឿ 
ថ្រទង់គជឺអ នកសេ្រងគ ះស្រមប់ សនយ៍ូ  នងិ សនដ៍ៃទែដរឬេទ? ករមយួែដលសំខន់ 
បផំតុេនះគថឺេត ើ ខ ញុេំជឿ្រទង់គជឺ្រពះសេ្រងគ ះ របស់ខ ញុ ំ ែដរឬេទ? េប ើសនិជមននរ មន ក់សរួខ ញុំ
ថេត ើ្រពះ ជកមុរេយស៊វូមននយ័ដចូេម ្តចស្រមប់ខ ញុ ំ េត ើ្រតវូឲយខ ញុេំឆ ្លើយ្របប់េគវញិយ៉ងដចូេម ្តច? 
            
            
              

2. េពលេ ក សុមីម ន បនេឃើញ គត់កប៏ន គ លថ់្រទង់គជឺនរ ភ្ល ម គេឺ យ រែតមនករ 
េប ើកសែម ្តងព្ីរពះវញិញណបរសិទុ ធ។ េត ើ្រពះវញិញណនងឹេប ើកសែម ្តងែបប ស្រមប់េ កអ នក ្រទង់ 
នងឹនេំ កអ នកចលូឲយជតិ្រពះ ជកមុរឬយ៉ង ?       
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េមេរៀនទ ី២ - ែផនកទ ី៥ 
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរី លកូ ២:៣៦-៤០ 

 េត ើតអួង គថ មគីជឺនរ ? 
 េត ើេយើងសកិ អ ្វខី ្លះអពំគីត់? 
 េត ើគត់មន្របត ្តកិម មដចូេម ្តចេនេពលែដលគត់បនជបួនងឹ្រពះេយស៊វូ? 

 

លំ ត់ៈ 
1. េ ក លកូ បនកណំត់អត ្តសញញណយ៉ងចបស់អពំ្ីរស្តមីន ក់េនះ។ “េហើយមនេ ្រសមីន ក់

េឈម ះ        ជកនូ         
ក នងុពជូអបំរូ            
            (ខ៣៦)។ 

2. េ ក លកូ កប៏ន្របប់េយើងអពំគីត់នវូេផ ងេរឿង ៉វមយួចនំនួេទៀតែដរ។ 
ក. េត ើគត់េធ ្វើអ ្វ ី(ខ៣៦)?            
ខ. គត់ជ្រស្តមីនវយ័ច ំ ស់េទេហើយ គតបនមនប ្ត ី     ឆន  ំ
គ. គត់គជឺ្រស្តេីមម៉យ េហើយឥឡវូេនះគត់ យ្ុរបែហលជ      ឆន  ំ
ឃ. ជក់ែស្តងគត់មនិែដលចកេចញព្ីរពះវ ិ រេឡ ើយ (ខ៣៧) 
  ១.            ទងំយប់ទងំៃថ ង  
  ២. េ យ        េហើយ      

3. ពយករនិមីន ក់ ែដលបនចំ យេពលេវ រស់េនែតក នងុ្រពះវ ិ រេពញមយួជវីតិរបស់គត់
ស្រមប់ករថ្វយបង គ ំ េ យេធ ្វើ ករតម រ នងិករអធ ិ ្ឋ នផងែដរ េហើយគត់កប៏នមកជបួ
នងឹនង ម៉រ ី យ៉ែូសប នងិ្រពះឱរស (ខ៣៨)។ “គត់បនេឡើងមកេនេវ េនះឯង .....” ្ត ប់ 
េទគត់ក្៏រតវូបនទទលួករេប ើកសែម ្តងព្ីរពះវញិញណបរសិទុ ធដចូជេ ក សុមីម នែដរ ដបិតគត់បន 
គ ល្់រពះ ជកមុរេយស៊វូ េនេពលែដលគត់បនេឃើញ្រទង់ភ្ល ម។  េត ើគត់បនេធ ្វើអ ្វេីពលែដល

គត់បនេឃើញ្រទង់?  
ក.               
ខ.               
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េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
បនចំ យេពលេវ រង់ចជំយរូយ ស់មកេហើយ េ យករ្របេម ើលេម ើល ទងំក ្តរីពំងឹថនងឹ

មនករេ្របសេ ះមយួដលទ់្ីរកងុេយរ ូ ឡមឹ។ ក នងុអឡំងុឆន ៃំនករវលិ្រតឡប់របស់ ្រស្តអ ុ្ីរ ែអល
ពកីរនរិេទសខ ្លនួជមយួនងឹេនេហម រហតូមកទលន់ងឹ្រពះេយស៊វូ្របសតូ េនះគជឺេពលេវ មយួែដល
្របជ ្រស្តអ ុ្ីរ ែអល្រគប់គនមនេសចក ្តទីកុ ខ្រពយួយ៉ងខ្ល ងំ េ្រពះពកួេគ្រតវូបនរស់េនេ្រកមករ្រគប់
្រគង ្រតតួ្រ ជះិជន់ពសំី ក់ច្រកភពរ ៉មុូងំ។ េនក នងុ្រគេនះពកួេគទងំអស់គន ្រតវូទទលួបន ទកុយ៉ង
ធ ងន់ធ ងរក នងុករបង់ពន ធ េហើយ្រតវូទទលួករជះិជន់សង កត់សង កនិយ៉ងខ្ល ងំេទៀតផង។ ថ នភពក នងុ្រគេនះ
មនិខសុគន ជនំន់ដនូ របស់ពកួេគែដល្រតវូបនជប់ជទសករេនក នងុ្របេទស េអសុបីេនះេទគ្ឺរគន់ែត
្រតវូសថនិេនេ្រកមករ្រតតួ្រ របស់រដ ្ឋអំ ចេផ ងគន ប ៉េុ ្ណ ះ ដេូច នះេហើយេទ ើបពកួេគបនអធ ិ ្ឋ នដល់
្រពះជមច ស់ស្រមប់កររេំ ះឲយមនេសរភីពេឡើងវញិ។ បនដងឹ េហើយ ទទលួ គ លភ់្ល មៗថ្រកងុ
េយរ ូ ឡមឹ្រតវូករនវូករេ្របសេ ះជបនទ ន់។ េត ើមនអ ្វែីដលគរួឱយចប់ រម មណ៍ពកីរទទលួ គ លថ់
ជអ នករេំ ះ្របជ ្រស្តអ ុ្ីរ ែអលគជឺ្រពះឱរស់មន ក់េនះ។ 
 

្រសបេពលជមយួគន នងឹ្រកងុេយរ ូ ឡមឹ្រតវូករេសចក ្តេី្របសេ ះេនះ ្របជ ្រស្តអ ុ្ីរ ែអលកពំងុ
ទន ទងឹរង់ចកំរយងមករបស់្រពះេមស ុី ែដលជអ នកេរ ើស ងំេឡ ើង្រគង ជយេធ ្វើជេស្ដចេហើយនងឹបនរេំ ះ
ពកួេគពឲីយរចួពកីរជះិជន់សង កត់សង កនិេនះ។ គជឺករពតិ ស់  កក៏ពំងុែតរង់ច្ំរពះេមស ុីដចូជ
្រស្តអ ុ្ីរ ែអលឯេទៀតៗែដរ ប៉ែុន ្តគត់បនេឃើញ េហើយ គ ល្់រពះេមស ុីែដលជេ្រជ ើស ងំេដ ើមបីេធ ្វើជ

្រពះសេ្រងគ ះរចួេហើយ។ ម៉រ ី នងិយ៉ែូសបបនន្ំរពះ ជកមុរ្រពះេយស៊វូេទ្រពះវ ិ រ េនេពលេនះ្រទង់
្រតវូបនេគថ្វយ្រពះនមថ េយស៊វូ (លកូ ២:២១) េ យ រែត យ៉ែូសប្រតវូបនទទលួករែណនពំ ី
េទវ  (ម៉ថយ ១:២១) ថ្រទង់នងឹសេ្រងគ ះ្របជ ្រស្ដ្រពះអង គឲយបនរចួពអីពំលបបរបស់ពកួេគ។ េន
ខណៈេពលែដលពយករនិមីន ក់េនះបន គ លថ់គជឺ្រពះេយស៊វូ េនះគត់កប៏នសរេសើរដេម កើង នងិ អរ្រពះ
គណុ្រពះជមច ស់ែដរ (ខ៣៨)។ អ ្វែីដលគត់េធ ្វើបនទ ប់េទៀតេនះគពឺតិជករអ ច រយខ្ល ងំ ស់! គគឺត់បន
្របប់ឲយេយើងបនដងឹអពំ្ីរពះ ជកមុរ...  បនេមើលេឃើញថ ្រពះ ជកមុរគជឺ្រពះអេំ យទន
មកព្ីរពះជមច ស់ស្រមប់ែផនដេីនះ គ្ឺរពះ ជកមុរនងឹរេំ ះ្រគប់មនសុ ជតទិងំអស់ឲយរចួពទីសភព
ខង្រពលងឹវញិញណ ភពអស់សងឃឹម នងិភពែតលេ ល េហើយ្រទង់នងឹ្របទនឱយមនសុ ្រគប់ៗគនមន
េសចក ្តសីខុ ន ្ត នងិ េសចក ្តសីងឃឹមដចូចតិ ្តពកួេគ្របថន ចង់បនជយរូយមកេហើយេនះ។ 
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ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
សមូនកឹ្រសៃមេទដលន់ងម៉រ ី នងិ យ៉ែូសបបន ្តចិេម ើល!៎ េត ើពកួេគ្រតវូបនគតិអពំអី ្វកី នងុេពលឥឡវូេនះ? 
មនសុ ្រគប់គន មនិែដលធ្ល ប់បនជបួ ឬ គ ល្់រពះឱរសេឡើយ េល ើកែលងែត េ ក សុមីម ន នងិ  
ែដលបនដងឹថ្រទង់គជឺនរ  េ យករបញជ ក់របស់ពកួគត់គដឺចូគន េទនងឹអ ្វែីដលេទវ បន្របប់ដល ់
នងម៉រ ី នងិ យ៉ែូសបែដរ។ ពកួេគ្របកដជមនករេងឿងឆ ងលខ់្ល ងំ ស់ ថេត ើមនមនសុ បនដងឹអពំ ី
េរឿងរបស់្រពះឱរសេនះបនេ យរេបៀប  ប៉ែុន ្ត ្រពះវរប ិ សព ្វ្រពះហប ញទយ័ចង់ឱយមនសុ ្រគប់ៗគន បន
គ ល្់រទង់ ដេូច នះេហើយ េទ ើបបនជ បននយិយអពំកីមុរឲយេយើងបនដងឹទងំអស់។ ្រពះវរប ិ

សព ្វ្រពះហប ញទយ័ចង់ឱយមនសុ ្រគប់ៗគន បន គ ល្់រទង់ ចែំណកឯ វញិគត់កច៏ង់ជយួន្ំរពះបន ទលូ
្រទង់េចញេទមនសុ ្រគប់ៗគន ែដរ! ខណៈេពលែដលេយើងេធ ្វើករឆ ្លះុបញច ំងអពំ្ីរបតកិម មរបស់គត់េនេពល
គត់បនេឃើញ្រពះេយស៊វូ កជ៏បេុព ្វេហតមុយួេធ ្វើឱយេយើងឆ ្លះុបញច ំងអពំ្ីរបតកិម មរបស់ខ ្លនួឯងេនេពល
ែដលបន គ ល្់រទង់ែដរ។ 
 

សនួំរអនុវត្តនៈ៍ 
េត ើខ ញុនំងឹមន្របត ្តកិម មដចូេម ្តចចេំពះករពតិ ែដលបនេឃើញ្រពះឱរសេយស៊វូ្រតវូបនរ ុនំងឹ្រក ត់សំពត់ 
េហើយបនដងឹេផ ្តកេនក នងុសនកូសត ្វដេូច នះ?         
             
             
               
េត ើខ ញុនំងឹមន្របត ្តកិម មដចូេម ្តចចេំពះករពតិ ែដល្រពះវរប ិ បន្របទន្រពះេយស៊វូឲយមកែផនដេីដ ើមបីឲយ 
េធ ្វើ្រពះសេ្រងគ ះស្រមប់្រគប់មនសុ ជតទិងំអស់បកូរមួទងំខ ញុផំងែដរេនះ?     
             
             
               
្របសនិេប ើខ ញុមំន្របត ្តកិម មដចូជ  េត ើខ ញុគំែួតនយិយពកីរទងំអស់េនះ្របប់េទអ នក ? េត ើខ ញុនំងឹេទ 
្របប់ដលម់នសុ ្រគប់ៗគន អពំ្ីរទង់យ៉ងដចូេម ្តច?        
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លំ ត់ៈ 
1. កលនងម៉រ ីនងិ យ៉ែូសប បនេធ ្វើសំេរច្រគប់ទងំអស់ ម្រកតឹយវនិយ័្រពះអមច ស់េហើយ (ខ៣៩) 

េនះកន៏គំន ្រតឡប់េទ     វញិ គេឺទឯ        
            ។ 

2. េត ើេយើងបនដងឹអ ្វខី ្លះអពំ្ីរពះេយស៊វូ មរយៈខ ៤០?  
ក. ឯ្រពះឱរស              
  មន              
ខ. ្របកបេ យ             
គ. េហើយ         េល ើ្រទង់ផង។ 

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
 េយើងបនសកិ អពំកីរចេ្រម ើនវយ័របស់្រពះេយស៊វូក្ល យេទជមនសុ េពញវយ័មន ក់ ែដល្របកប 

េ យសខុភពយ៉ងមមំនួ។ 
 េយើងបនសកិ េឃើញថ្រទង់្របកបេ យកម្ល ងំខងវញិញណកន់ែតេ្រច ើនេឡើង េហើយជទគីប់

្រពះហប ញទយ័ដល្់រពះវរប ិ ែដល គង់េននរគ ថ នសគួ ៌នងិ ឪពកុម្តយេនេល ើែផនដេីនះផងែដរ។ 
្រទង់កម៏នករេ្រច ើនខងឯចេំណះដងឹ្រគប់យ៉ង ដចូមនែចងទកុក នងុ្រពះគម ពរី សភុសតិ ១:៧ ថ 
“េសចក្តេីកតខ្ល ចដល់្រពះេយហូ ៉ េនះជេដើមចមៃនដំរះិ ែតមនសុ ឥតេបើគតិេគ
េមើលងយ្របជញ  នងិេសចក្តេី្របៀន្របេ វញិ។”  

 េហើយេយើងកប៏នដងឹេទៀតថ ្រពះគណុៃន្រពះជមច ស់់គសឺថតិេនេល ើ្រទង់ េ យ្រពះអង គកន់ែតមន 
ទនំក់ទនំងជមយួនងឹ្រពះវរប ិ កន់្របេសើរេឡ ើងជនចិ ច។ 

 ្រពះេយស៊វូបនចេ្រម ើនវយ័កន់ធេំឡ ើង មបទគម ពរីបនេ្រប ើពកយថ រងឹម ំេហើយ េពញលកខណៈ។ 
្រពះគណុ នងិ េសចក ្តគីប់្រពះហប ញទយ័របស់្រពះជមច ស់បនសថតិេនេល ើ្រពះអង គ គថឺ្រទង់បនក្លយ
ទជីមនសុ េពញវយ័ទងំែផ នកខងរបូ ង គកយ គនំតិ ្របជញ  នងិ ្រពះវញិញណ។ 

 

ករអនុវត្តនៈ៍ 
ទន ទមឹនងឹខ ញុមំនកររកីលតូ ស់ចេ្រម ើនវយ័ក្លយេទជមនសុ ធេំពញវយ័ែផ នកខង របូ ង គកយ គនំតិ្របជញ  
នងិ ែផ នកខង្រពលងឹវញិញណែដរេនះ េត ើខ ញុនំងឹ ចនងឹទទលួបនកររកីចេ្រម ើនែផ នកខង ចរតិលកខណៈ នងិ 
អកបបករិយិ  េហើយ្របកបេ យ្រពះគណុ នងិ ករគប់ដល្់រពះហប ញទយ័ៃន្រពះវរប ិ យ៉ងដចូេម ្តច? 

 របូ ង គកយៈ             
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 គនំតិ្របជញ ៈ             
 ្រពលងឹវញិញណៈ            

 

ករេនះគឪឺពកុមន ក់្រគប់របូចង់បនបផំតុស្រមប់កនូៗរបស់ពកួេគ កដ៏ចូជជដីនូជ ី ្រគប់របូចង់ឲយេចៗ 
របស់បនរកីលតូ ស់ចេ្រម ើនវយ័ក នងុែផ នកទងំអស់េនះែដរ។ េត ើ្រតវូេធ ្វើដចូេម ្តចេដ ើមបីឲយកនូេចរបស់េយើង 
បនរកីលតូ ស់ចេ្រម ើនវយ័បន្របេសើរ េហើយមនឥទ ធពិលេល ើជវីតិរបស់ពកួេគក នងុែផ នកទងំបេីនះ?  

 របូ ង គកយៈ             
 គនំតិ្របជញ ៈ             
 ្រពលងឹវញិញណៈ            

 

ព ូមងី នងិ មតិ ្តភ្័រកទងំអស់កច៏ង់មនឥទ ធពិលេល ើជវីតិកនូក មយួរបស់ពកួេគដចូគន េនះែដរ។ េត ើេយើងគរួែត 
មនមេធយបយែបប េដ ើមបីឲយមនឥទ ធពិលេល ើជវីតិរបស់ពកួេគ នងិ េល ើកទកឹចតិ ្តពកួេគឲយមនកររកី 
លតូ ស់ចេ្រម ើនវយ័ក នងុនមជកនូរបស់្រពះជមច ស់? 

 របូ ង គកយៈ             
 គនំតិ្របជញ ៈ             
 ្រពលងឹវញិញណៈ            

 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ចរូេល ើកទលូថ្វយដល្់រពះជមច ស់ចេំពះែផ នក មយួក នងុជវីតិែដលេ កអ នកមនករខ ្វលខ់្វយ េហើយ 
មនបណំងចង់ឲយ្រពះជមច ស់បនបេំពញ នងិ ចេ្រម ើនឲយបនរងឹមេំពញលកខណៈ ្របេយជនឲ៍យេ កអ នក 
ចេធ ្វើករឆ ្លះុបញច ំងដលម់នសុ ែដលរស់េនជ ុវំញិបនេឃើញព្ីរពះគណុរបស់្រពះជមច ស់។   

             
             
              
ចរូេល ើកទលូថ្វយកនូៗរបស់េ កអ នកេទ្រពះជមច ស់ េដ ើមបីឲយបនដងឹថពកួេគ ចសែម ្តងេចញនវូ្រពះ
គណុរបស់្រពះជមច ស់េនក នងុជវីតិរបស់ពកួេគ ខណៈេពលែដលពកួេគមនករចេ្រម ើនវយ័េល ើែផ នករបូ ង គ
កយ គនំតិ្របជញ  នងិ ែផ នក្រពលងឹវញិញណ។         
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េមេរៀនទ ី៣ 
 

េមេរៀនទ ី៣ - ែផនកទ ី១ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
ដេំណើរចងុេ្រកយរបស់្រពះេយស៊វូ ែដលបនេរៀប ប់អពំកីមុរភពរបស់្រទង់គ្ឺរតវូបនកត់្រ ទកុេនក នងុ
្រពះគម ពរីលកូ ជពំកូ ២។ េយើង ចនងឹសរួថ េត ើេហតអុ ្វបីនជមនិមនដេំណើរេរឿងបែន ថមេទៀតែដលេរៀប 
ប់ក នងុឆន នំមិយួៗែដល្រពះអង គចេ្រម ើនវយ័េឡើងរហតូដលក់្ល យេទជមនសុ ធេំពញវយ័។ េត ើនរ ែដល 

ជអ នកមនឥទ ធពិលេទេល ើជវីតិរបស់្រទង់? េត ើ្រទង់ែតងែត ្ត ប់បងគ ប់ មឪពកុម្តយ្រទង់ ឬ កម៏នករ 
្របឆងំខ ្លះៗេនេពល ែដលពកួគត់េ្រប ើអំ ចមកេល ើ្រពះអង គ?  អ ្វីៗ ទងំអស់េយើងនងឹបនដងឹ ម 
រយៈខ ៤០ ឯ្រពះឱរស         មន     
  ្របកបេ យ        េហើយ     
           កស៏ណ្ឋិតេល ើ្រទង់ផង។ 
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរី លកូ ២:៤១-៥២ 

 េហតអុ ្វបីនជ្រគ ួ ររបស់្រទង់េទកន់្រកងុេយរ ូ ឡមិ? 
 េត ើមនអ ្វេីក ើតេឡើងេនេពលែដលពកួេគេនទេីនះ? 
 េត ើដេំណើរេរឿងេនះបនបះ៉ពលច់តិ ្តេ កអ នកដចូេម ្តចខ ្លះ? 

 

លំ ត់ៈ 
1. េ យេយងេទេល ើខ ៤១ ជេរៀង លឆ់ន ឪំពកុម្តយរបស់្រពះេយស៊វូបនេទឯ ?   

              
េត ើេនក នងុឱកសអ ្វ?ី             
សំគលៈ់ ម្រកតឹយវនិយ័មនសុ ែដលេពញវយ័្រតវូចលូរមួក នងុកម មវធិបីណុយចនំនួបជីេរៀង លឆ់ន  ំ
គមឺនពធិបីណុយ ៃថ ងទ ី៤០ ពធិបីណុយរលំង នងិ ពធិបីណុយ ្រពះឧេបសថ។ េពលេវ េដ ើរេទមខុ 
យ៉ងឆប់រហ័ស ឆន ដំបំងូែដល្រពះេយស៊វូបនរមួដេំណើរជមយួឪពកុម្តយ្រទង់កប៏នមកដល។់ 

2. េត ើ្រពះេយស៊វូមន្រពះជន មប ៉នុម នឆន េំនក នងុដេំណើរេរឿងេនះ (ខ៤២)?     
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3. េត ើមនអ ្វេីក ើតេឡើងេនេពលពធិបីណុយបនចប់ (ខ៤៣)?       
               

4. េពលេនះម៉រ ី នងិ យ៉ែូសបបនេធ ្វើដេំណើរ្រតឡប់េទឯ្រសកុ ែរត៉វញិ។ េត ើពកួេគគតិ្រពះ 
េយស៊វូ គង់េនឯ  (ខ៤៤)?          
               

5. េត ើពកួេគ្រតវូេធ ្វើដេំណើរចមងយប៉នុម នេដ ើមបី មរក្រទង់ទងំមនិដងឹថ្រទង់គង់េនកែន ្លង ?  
               

6. េត ើពកួេគបនេទ មរក្រពះអង គេនឯ  (ខ៤៤)?       
               

7. េនេពលែដលពកួេគរក្រពះអង គមនិេឃើញ េត ើពកួេគបនេធ ្វើដចូេម ្តច (ខ៤៥)?    
               

8. េត ើពកួេគបនចំ យេពលប៉នុម នៃថ ងេដ ើមបី មែស្វងរក្រពះេយស៊វូ (ខ៤៦)?    
               

9. េត ើពកួេគបនរកេឃើញ្រទង់េនកែន ្លង ?        
               

10. េត ើ្រទង់កពំងុគង់េនជមយួអ នក ?         
               

11. េត ើេពលេនះ្រទង់កពំងុែតេធ ្វើអ ្វ?ី         
               

12. េត ើអស់អ នកែដលបនឮ្រទង់មន្រពះបន ទលូមន្របត ្តកិម មយ៉ងដចូេម ្តច (ខ៤៧)?    
              

13. េត ើម៉រ ីនងិ យ៉ែូសបមន្របត ្តកិម មដចូេម ្តចេនេពលែដលពកួេគបនរកេឃើញ្រទង់ (ខ៤៨)?  
               

14. េត ើម ្រទង់បននយិយដចូេម ្តច (ខ៤៨)?  
ក. សំនរួៈ              
ខ. ករពតិៈ              
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15.  េត ើ្រពះេយស៊វូបនេឆ ្លើយតបវញិយ៉ងដចូេម ្តច (ខ៤៩)? 
ក. សំនរួៈ              
ខ. សំនរួៈ             

16. េត ើេ ក លកូមន្រប សនដ៍ចូេម ្តចេនក នងុខ ៥០?       
             
             
               
  

17. ្រពះេយស៊វូ កប៏នេធ ្វើដេំណើរ្រតឡប់េទឯ្រសកុ ែរត៉ជមយួនងឹនង ម៉រ ី នងិ យ៉ែូសបវញិ។ 
េត ើមនអ ្វជីពេិសសបននយិយអពំ្ីរទង់ែដលសថតិក នងុវយ័ជទំង់ែបបេនះ (ខ៥១)?   
             
             
               

18. ជថមមី ្តងេទៀតេ ក លកូបនបេង ្ហើប្របប់េយើងអពំចីតិ ្ត នងិ គនំតិរបស់នង ម៉រ។ី េត ើគត់បន 
្របប់អ ្វខី ្លះដលេ់យើង?           
             
               

19. េហើយ េត ើេនមនអ ្វេីទៀតែដលបនដងឹអពំ្ីរពះេយស៊វូ (ខ៥២)? 
ក. ្រពះេយស៊វូ      ្របកបេ យ         
ខ. េហើយ       នងិ      ។ 
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េមេរៀនទ ី៣ - ែផនកទ ី២ 
 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
 ចរូកត់្រ ទកុនវូគនំតិមយួចនំនួរបស់េ កអ នកអពំដីេំណើរេរឿងេនះ។     

             
             
             
               

 េត ើេ កអ នកមន្របត ្តកិម មដចូេម ្តចចេំពះករបត់្រពះកយរបស់្រពះេយស៊វូ?    
             
             
               

 េត ើេ កអ នក្រតវូទទលួខសុ្រតវូដចូេម ្តចចេំពះេរឿងេនះ?      
             
             
               

 េត ើេ កអ នកនងឹេឆ ្លើយតបដចូេម ្តចចេំពះចេម ្លើយរបស់្រពះេយស៊វូ? 
o េហតអុ ្វបីនជែស្វងរកខ ញុដំេូច នះ?   

ចេម ្លើយរបស់េ កអ នកៈ         
           
           
            

o េត ើអ នកមនិដងឹថខ ញុ្ំរតវូេនក នងុ្រពះដំ ក់ៃន្រពះវរប ិ របស់ខ ញុេំទឬអ?ី 
ចេម ្លើយរបស់េ កអ នកៈ         
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 ្រពះេយស៊វូបនសរួថៈ េហតអុ ្វបីនជែស្វងរកខ ញុដំេូច នះ? េត ើ្រទង់គម នករភញ ក់េផ ្អើលចេំពះករ ម 
ែស្វងរករបស់នងម៉រ ីនងិ យ៉ែូសប ែដលមនិបនដងឹថ្រទង់គង់េនកែន ្លង េទឬយ៉ង ? េត ើ 
្រពះអង គបនយលេ់ឃើញដចូេម ្តចសថតិក នងុភពជេក មងជទំង់ដេូច នះ?      
             
               

 ្រគប់ៗគនមនេសចក ្តេីសញើចចេំពះករយលដ់ងឹ នងិ ចេម ្លើយរបស់្រទង់ (ខ៤៧) ជខ្ល ងំ។ ្រពះេយស៊វូ 
្រតវូបនរកេឃើញ េនក នងុចេំ មពកួ្រគ ូៗ ជេ្រច ើននក់ ្រទង់កពំងុ ្ត ប់ េហើយ សរួសំនរួមយួចនំនួ 
ដលព់កួេគ។ េត ើេ កអ នកមនិចង់េនក នងុចេំ មពកួេគទងំអស់េនះេទឬ? េត ើេ កអ នកមននកឹ 
ឆ ងលថ់េត ើពកួេគបនជែជកគន អពំ្ីរបធនបទអ ្វ?ី 

 េយើងបនដងឹថ្រពះេយស៊វូបន្របកបេ យករយលដ់ងឹខ ពស់។ ចរូ្រសៃមេមើលអពំេីក មងជទំង់មន ក់ 
ែដលមន យ្ុរតមឹែត ១២ ឆន បំ ៉េុ ្ណ ះ ែតែបរជេនអង គយុក នងុចេំ មពកួ្រគ ូៗ ខងវនិយ័ ពកួ 
បណ្ឌិតខងេទវ ្រស្ត នងិ ្រស្តចរយជេ្រច ើននក់ េ យករ ្ត ប់ នងិ សរួសំនរួជេ្រច ើនដលព់កួ 
េគ។ េនទបីផំតុនង ម៉រ ី នងិ យ៉ែូសបបនទទលួករបេ្រងៀននវូបទគម ពរីមយួចនំនួផងែដរ ដបិត 
្រទង់បនដងឹ នងិ គ ល្់រគប់ទងំចបប់ៃន្រកតឹយវនិយ័ទងំអស់ ្រទង់កម៏នករយលដ់ងឹអពំ្ីរបៃពណី 
ទេំនៀមទំ ប់របស់ពកួ សនយ៍ូ ផងែដរ។ ្រពះេយស៊វូបនគង់េនក នងុ្រពះដំ ក់ៃន្រពះវរប ិ  
របស់្រទង់!  

 េនក នងុខ ៥០ បន្របប់េយើងថ ឪពកុម្តយរបស់្រទង់ (ម៉រ ីនងិ យ៉ែូសប) មនិបនយលន់វូអ ្វែីដល 
្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូេនះេឡ ើយ គពឺកយែដល្រទង់មន្រពះបន ទលូថ “េត ើអ នកមនិដងឹថខ ញុ្ំរតវូ 
េនក នងុ្រពះដំ ក់ៃន្រពះវរប ិ របស់ខ ញុេំទឬអ”ី។ ជករពតិ ស់ ឪពកុម្តយមនករធរូេសបើយ 
ក នងុចតិ ្តេនេពលែដលបនរកេឃើញកនូែដលបត់េនះវញិ ប៉ែុន ្ត ចះុ្រតង់ឯអត ្តនយ័ែដល្រទង់មន្រពះ
បន ទលូថ ្រទង់្រតវូគង់េនក នងុ្រពះវរប ិ ្រទង់េនះ?  ្រពះេយស៊វូបនធេំឡ ើង េហើយបនក្លយេទជ 
មនសុ េពញវយ័មន ក់ េ យគម នអ ្វ្ីរតវូេចទសរួេឡ ើយ ដបិត្រពះអង គបនឈនេទដលក់្រមតិមយួ 
ថ មេីទៀតេ យអង គឯង ែតេ កអ នកគតិថ នងម៉រ ី នងិ យ៉ែូសបបនយលអ់ពំអីត ថនយ័េនះែដរឬ 
មយួយ៉ង ។ ្រពះេយស៊វូសថតិក នងុវយ័ ១២ ឆន បំ ៉េុ ្ណ ះ ែត្រពះអង គមនកររកីចេ្រម ើនេឡ ើងយ៉ង 
អ ច រយ គ្ឺរទង់ ចមនមច ស់ករេល ើរកីលតូ ស់ែផ នកខង្រពលងឹវញិញណេ យអង គឯង គ្ឺរពះអង គ
បនេ្រជ ើសេរ ើសយកករចែម ្អត្រពលងឹវញិញណរបស់្រទង់េ យករគង់េនក នងុ្រពះវ ិ រ ្រទង់បន 
បេំពញករយលដ់ងឹែផ នកខងបទគម ពរីរបស់្រទង់េ យករសរួសំនរួ នងិ ករពភិក ្រតង់កែន ្លង 
ែដល្រពះអង គបនគង់េនេនះ។ 
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សនួំរអនុវត្តនៈ៍ 
េត ើករទទលួខសុ្រតវុរបស់ខ ញុមំនក្រមតិ  ក នងុករេធ ្វើ្រពលងឹវញិញណរបស់របស់ខ ញុមំនកររកីលតូ ស់
បនល្អ្របេសើរេនះ? 

1. េត ើខ ញុ្ំរតវូខតិខ្ំរបងឹែ្របងប៉ ុ ្ណ  េដ ើមបីេធ ្វើឲយខ ្លនួឯងសកិ ្រពះគម ពរីបនេទៀតទត់ ្របេយជនឲ៍យខ ញុ ំ
ចមនករយលដ់ងឹអពំ្ីរពះវរប ិ ែដលគត់េនឯនរគ ថ នសគួ ៌ នងិបនេពញវយ័ក នងុទនំក់ទនំង

ផទ លជ់មយួនងឹ្រទង់ នងិ ្រពះ ជប្ុរ របស់្រទង់បនេនះ?      
             
             
               

2. េត ើខ ញុ្ំរតវូខតិខ្ំរបងឹែ្របងប៉ ុ ្ណ  េដ ើមបីេធ ្វើឲយខ ្លនួឯងមនករចលូរមួជមយួអ នកដៃទ ថ្វយបង គ ំ នងិ 
អរ្រពះគណុដល្់រពះជមច ស់ឲយបនេទៀតទត់េនះ?       
             
               

3. េត ើអ នក ចជយួឲយខ ញុមំនកររកីចេ្រម ើនក នងុទនំក់ទនំងជមយួ្រពះវរប ិ  នងិ ្រពះ ជប្ុរ  
្រទង់គ្ឺរពះេយស៊វូ្រគសី ទបន?          
             
               

 

ករទេនទញចងចៈំ 
េយើងបនដងឹថ ្រពះេយស៊វូបនចេ្រម ើនេឡ ើង ជគប់្រពះហប ញទយ័ដល្់រពះជមច ស់ នងិ ចតិ ្តមនសុ ផងែដរ។ 
េនក នងុ្រពះគម ពរី សភុសតិ ៣:១-៤ គជឺករបង្ហ ញមយួស្រមប់េយើងេដ ើមបីឲយបនជទគីប់្រពហប ញទយ័ 
ដល្់រពះជមច ស់ នងិ ចតិ ្តផងែដរ។ ្រពះបទ ឡមូ៉នូបនបេ្រងៀនកនូេចរបស់្រទង់េ យមន្រពះបន ទលូថៈ 

 ក ុឲំយ        េឡ ើយ គរួឲយ       
កន់ ម      របស់អញ         

 ដបិត         ទងំេនះនងឹ       
 
 



្រពះ ជបុ្រ របស់្រពះជមច ស់ អនកសេ្រងគ ះរបស់េយើង 
 

62 
 

 នងិ        ្រពមទងំ       
ក ុឲំយ       នងិ          
ចរូ         េន       
េហើយ               

 យ៉ងេនះ        នងិ       េហើយ 
            ។ 
ចរូរកី យក នងុករកន់ មពកយទងំេនះទកុេនក នងុចតិ ្តគនំតិរបស់េ កអ នក េហើយអនវុត ្ត មចះុ 
េនះេ កអ នកនងឹបនឈនះ េ យបនជទគីប់ចតិ ្តដលម់នសុ ផងទងំពងួ នងិ មនេករ ្តិ៍េឈម ះល្អ
េទៀតផង! ចរូសរេសរទកុេនក នងុេសៀវេភកត់្រ របស់េ កអ នក ចរូកត់្រ ទកុនវូ្រពះពរមយួចនំនួ
ៃនេករ ្តិ៍េឈម ះល្អផងែដរ។ 

 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះេយស៊វូេអ ើយ! ្រពះអង គ្រទង់្រជបនវូ ល់អ ្វីៗ អពំ្ីរពះវរប ិ របស់្រទង់! ្រពះអង គបនជន់េល ើែផនដេីនះ 
េ យ្របជញ  នងិ ភពេពញវយ័របស់្រទង់។ សមូ្រទង់្របទនឲយទលូបង គបំនេរៀន េហើយនងឹក ុឲំយទលូបង គ ំ
េភ ្លចអពំកីរបេ្រងៀនរបស់្រទង់េនះេ ះេឡើយ។ សមូជយួអភវិឌ នទ៍លូបង គឲំយមនលកខណៈសមបត ្ត្ិរគប់ 
្រគន់ែដល្របកបេ យេសចក ្ត្ីរស ញ់ នងិ ភពេ ម ះ្រតង់ េដ ើមបីឲយអ នកដៃទបនទទលួ គ លថ់្រពះអង គ 
កពំងុែតមន្រពះជន មរស់េនក នងុជវីតិទលូបង គផំង នងិ េដ ើមបីឲយមនសុ ្រគប់គន បនសរេសើរដេម កើងដល្់រទង់។ 
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េមេរៀនទ ី៣ - ែផនកទ ី៣ 
 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
េនក នងុ្រពះគម ពរីបនផ ទកុេរឿង ៉វអពំ្ីរពះេយស៊វូជេ្រច ើន! េយើងបនសកិ អពំទីកីែន ្លងែដល្រទង់បនយងេទ
ដល ់ អស់មនសុ ែដល្រទង់បនជបួេរឿង ៉វ ឬ ពកយេ្របៀប្របដចូែដល្រទង់មន្រពះបន ទលូ្របប់ នងិ
ករអ ច រយែដល្រពះអង គបនសែម ្តងេចញ។ មករសកិ បនឲយេយើងដងឹថ្រទង់បនបេ្រងៀន្រពះបន ទលូ
ដលហ់្វូងមនសុ  េហើយកប៏នបេ្រងៀនអពំអីត ថនយ័ៃនករេដ ើរ ម្រទង់ផងែដរ (ម៉ថយ ៥-៧) ។ ្រទង់បន
េ្របសអ នកឈឺឲយបនជសះេសបើយ (ម៉ថយ ៨:១-៨) េហើយ្រទង់បន្របទនពរេក មងតចូៗែដលបនមកឯ
្រទង់ែដរ (លកូ ១៨:១៥-១៧) ។ េ កបនេថកលេទសចេំពះអ នកែដលបនចត់ទកុខ ្លនួជបនល្អ្របេសើរ
ជងអ នកឯេទៀតៗ (ម៉ថយ ២៣) ្រទង់បនបេណ្តញវញិញណ រក ឲយេចញពមីនសុ  (ម៉ថយ ៨:២៨-
៣៤) មនិែតប៉េុ ្ណ ះ ្រទង់ែថមទងំបនេ្របសមនសុ ្ល ប់ឲយមនជវីតិរស់េឡ ើងវញិេទៀតផង (យ៉ូ ន 
១១:៣៨-៤៤)។ េយើងបនសកិ េឃើញថ្រទង់បនច ំ យេពលេនែតមយួអង គឯងេដ ើមបីអធ ិ ្ឋ ន (ម៉កសុ 
១:៣៥) ្រទង់បនេគចេចញពហី្វូងមនសុ េដ ើមបីបនច ំ យេពលេវ េនជមយួនងឹពកួសសិ  (ម៉កសុ 
៤:៩-១១) េហើយកប៏នេប ើកសែម ្តងអង គ្រទង់យ៉ងពេិសសដលអ់ នកែដលជតិសនទិ ធនងឹ្រទង់ផងែដរ (ម៉ថយ 
១៧:១-៨) ។ 
 

េយើងមនិដងឹថ ្រទង់បនេទក ្លបឹ ត់្របណប៉នុម ន  ឬ្រទង់បនចះុេឈម ះជសមជកិជមយួក ្លបឹ្របេទស
ខ ្លះេនះេទ។ េយើងបនមនិដងឹថេត ើ្រទង់សព ្វ្រពះហប ញទយ័មខុម ្ហបូ  ឬ កេ៏ស្ល កសំេលៀកបពំក់ដចូ

េម ្តចេពល្រទង់េនផ ទះេនះែដរ។ េយើងមនិបនដងឹថ្រទង់្រតវូទទលួខសុ្រតវូចេំពះកចិ ចករក នងុផ ទះអ ្វខី ្លះេនះេទ 
ឬថ្របសនិេប ើ្រទង់្រតវូេរៀនេន ផងេនះ។ សំនរួទងំេនះ មនិមន រៈសំខន់ចបំច់អ ្វតី្រមវូឲយអ នក
សរេសរ្រពះគម ពរីដណឹំងល្អ្រតវូកត់្រ ទកុេនះេទ។ ្រពះេយស៊វូគម នអ នក ម្របមញ់ែដលែតងែត មឃ្ល ំ
េម ើលេដ ើមបីរបូថត ្រទង់កគ៏ម នៃម្៉រកហូ្វូន នងិ ម៉សុនីថតែដរ ប៉ែុន ្ត្រទង់បនេធ ្វើឱយជន្រក្ីរក នងិអ នកែដល
កពំងុជបួនងឹេសចក ្ត្ីរតវូករបន្រគប់្រគន់។ ្រពះអង គមនិបនចលូេទបរេិភគក នងុេភជនយី ្ឋ នទេំន ើបៗជ
មយួនងឹពកួអភជិនេឡើយ ប៉ែុន ្ត្រទង់សព ្វ្រពះហប ញទយ័េ យ រេនក នងុផ ទះរបស់អ នកទរពន ធ នងិមនសុ
មនបបវញិ។ ្រទង់បនរះិគន់ដល់ពកួផរសិ ុែីដលជអ នកមន្រទពយសមបត ្ត ិ េហើយបន ក់ដង្វយេ្រច ើន ែត
្រទង់បនេកតសរេសើរយ៉ងខ្ល ងំ្រស្ត្ីរក្ីរកមន ក់ែដលគត់ថ្វយ្រតមឹែតពរីកក់ប៉េុ ្ណ ះ។ ្រទង់បនរស់េនក នងុ
សមយ័កលមយួែដលមនែតករេរ ើសេអ ើងក នងុសង គម វបបធម្៌រគេអ ើត្រគទម អណួំត នងិ អ ្វីៗ គជឺករ
្រក ប់ចក់ទងំអស់ ែត្រពះអង គែតងែតមន្រពះហប ញទយ័សបបុរស េហើយ ្រសយ័ បនេល ើកេឡើងអ នកទន់
េខ យ នងិអ នក្រតវូេគជះិជន់សង កត់សង កនិឲយបនេង ើបេឡ ើងវញិ។ 
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គជឺករសំខន់ ស់ក នងុករគត់សំគលអ់ពំពីន័ ធកចិ ច ធរណៈរបស់្រពះេយស៊វូ ដបិត្រទង់មនិបនចប់
េផ ្តើមេឡ ើងេ យករ្រ ស់េ ឲយមនពកួសសិ េនះេទ។ េនមនុេពលែដល្រពះេយស៊វូ្រ ស់េ ពកួ
សសិ របស់្រទង់ (ម៉ថយ ៤:១៨-២២) េយើងបនសកិ េនក នងុ្រពះគម ពរី ម៉ថយជពំកូ ៣ នងិ ៤ គជឺ
ដេំណើរេរឿងៃនករទទលួបណុយ្រជមជុទកឹរបស់្រទង់ពេី ក យ៉ូ ន បទសី្ដ (ម៉ថយ ៣:១៣-១៧) រចួ
បនទ ប់ពេីនះមក ្រទង់បនច ំ យអស់ចនំនួ ៤០ យប់ ៤០ ៃថ ង េនក នងុ លរេ ថ នេន្រគេនះ្រទង់ក៏
្រតវូវញិញណ រក លបួង (ម៉ថយ ៤:១-១១)។ េល ើសពេីនះេទៀតេនះ េ ក លកូបន្របប់េយើងអពំ ី
ដេំណើរេរឿងែដល្រទង់បនជបួ្របឈមជមយួនងឹ ងំេនក នងុ លរេ ថ ន លះុេ្រកយមកេទៀត ្រទង់
កប៏នវលិ្រតឡប់េទ្រសកុកលេីឡែដលជកែន ្លង្រពះអង គបេ្រងៀនេន ម ្របជ ុេំនះវញិ។ េន ម

្របជ ុនំនក នងុ្រសកុ ែរត៉ ្រពះអង គបន្របកសថ ្រទង់្រតវូបន្រពះជមច ស់ចក់េ្រពង ងំេល ើ
្រទង់ េដ ើមបីឲយ្របកសដណឹំងល្អេចញេទដលព់កួអ នកែដល្រតវូេគជះិជន់ សង កត់សង កនិ នងិេដ ើមបី្របកស
អពំឆីន ្ំរពះអមច ស់បនសព ្វ្រពះហប ញទយ័ (លកូ ៤:១៤-១៩; េអ យ ៦១:១-២) ។ បនទ ប់តេទេនះ េយើង
នងឹបនសកិ អពំដីេំណើរមយួ គ្ឺរពះេយស៊វូបន្រ ស់េ ពកួសសិ របស់្រទង់ ែដលជករបេង កើតភពជ
អ នកដកឹនសំ្រមប់ពកួជនំ ុ្ំរគសី ទបរសិទ័។ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
គកូនរបស់្រពះអង គគមឺនលកខណៈជចេងក ម ែដលគរួឱយចប់ រម មណ៍ចេំពះតអួង គទងំអស់េនះខ្ល ងំ ស់!  
ពកួេគមកព្ីរគប់្រសទប់វណ្ណៈ េហើយមនជវីភពរស់េន្របចៃំថ ងេផ ងៗគន  ពន័ ធកចិ ចបេ្រម ើេដ ើមដបំងូរបស់
្រពះេយស៊វូ គ្ឺរទង់បនេ្រជ ើសេរ ើសយកបរុស ១២ នក់ េហើយ្រទង់បនេ ពកួេគថជ វក័របស់្រទង់។ 
េយើងនងឹពនិតិយសេង កតេម ើលេទេល ើខេយងពរីកែន ្លងេនក នងុ្រពះគម ពរីម៉ថយ េហើយចរូ ម នេម ើលខណៈ
េពលែដល្រពះេយស៊វូបន្រ ស់េ ពកួេគឲយេដ ើរ ម្រទង់េនះ។ 
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរី ម៉ថយ ៤:១៨-២២ 

 េត ើបរុសទងំបនីក់េនះគជឺនរ ខ ្លះ? 
 េត ើ្រទង់បនទតេឃើញពកួេគេនឯ ? 
 េហតអុ ្វបីនជ្រទង់សព ្វ្រពះហប ញទយ័ចង់ឲយពកួេគបនេនេដ ើរជប់ជមយួនងឹ្រទង់? 
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លំ ត់ៈ 
1. េត ើ្រពះេយស៊វូបនគង់េនឯ  (ខ១៨)?        

               
2. េត ើ្រទង់បនទតេឃើញនរ ?           នងិ   

               
3. េត ើពកួេគទងំពរីនក់្រតវូជអ ្វនីងឹគន?         

               
4. េត ើពកួេគកពំងុេធ ្វើអ ្វ?ី           

               
េត ើពកួេគមនមខុរបរជអ ្វ?ី          
              

5. េត ើ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូដចូេម ្តច (ខ១៩)?        
             
               

6. េត ើពកួេគបនេឆ ្លើយតបវញិយ៉ងដចូេម ្តច (ខ២០)?       
               

7. ្រពះេយស៊វូបនបន ្តយងកត់ មេឆ នរសម្ុរទ កលេីឡេនះតេទេទៀត។ បនទ ប់ពេីនះមកេត ើ្រទង់
បនទតេឃើញនរ  (ខ២១)?           នងិ   
               

8. េត ើបរុសទងំពរីនក់េនះ្រតវូជអ ្វនីងឹគន ែដរ?        
               

9. េត ើឪពកុរបស់ពកួេគមនេឈម ះអ ្វែីដរ?           
10. េត ើបរុសទងំពរីនក់េនកពំងុេធ ្វើអ ្វជីមយួនងឹឪពកុរបស់ពកួេគ?      

               
11. មដេំណើរេរឿង េត ើ្របប់េយើងថ្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើអ ្វ?ី       

               
12. េត ើពកួេគេឆ ្លើយតបេទ្រទង់វញិយ៉ងដចូេម ្តច (ខ២២)?       
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ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
្រពះេយស៊វូ្រតវូបនចប់េផ ្តើមពន័ ធកចិ ចរបស់្រទង់េហើយ! េត ើេ កអ នកមនគនំតិដចូេម ្តចខ ្លះ ក នងុខណៈេពល 
ែដលកពំងុេធ ្វើករឆ ្លះុបញច ំងេទេល ើដេំណើរេរឿងេនះ? 

 េត ើកចិ ចករដបំងូេគែដល្រទង់បនេធ ្វើគជឺអ ្វ?ី        
               

 េប ើសនិជេ កអ នកបនចប់េផ ្តើមដចូជ្រពះេយស៊វូែដរ េត ើេ កអ នកចង់បននរ មកចលូរមួជ 
មយួនងឹេ កអ នក? េត ើត្រមវូឲយពកួេគេនះមនលកខណៈសមបត ្តដិចូេម ្តចខ ្លះ?    
             
               

 េត ើ្រពះេយស៊វូបនេ្រជ ើសេរ ើសយកនរ ខ ្លះ?        
               

 េត ើករអេញជើញរបស់្រទង់មនលកខណៈដចូេម ្តច?        
               

 េត ើ្រទង់បនសនយយ៉ងដចូេម ្តច?         
              

 េនេពលែដលអ នកជនំញខងេន ទនយិយ េនះ្រគប់ៗគគន ្ដ ប់! េនេពលែដលអ នកជនំញ
ែផ នកខងបេច ចកេទសេធ ្វើករបង្ហ ញេ យបនផ ្តលគ់នំតិឲយេចះេ្រប ើ្របស់នយុ េហើយកែ៏ណនដំល់
អ នកេន ទេផ ងេទៀតឲយេចះេម ើលទ ី ងំេដ ើមបីេន ទបន្រតែីដរ។ ចេំពះអស់អ នក ែដលេធ ្វើ
មគត់ េនះេគ្របកដជដងឹអពំវីធិេីន ទបន្របេសើរជងមនុជមនិខនេឡើយ េហើយេនទ ី

បផំតុ ពកួេគកេ៏ន ទបន្រតជីេ្រច ើន ក់ចលូេទក នងុទកូរបស់ពកួេគ្របកដែមន! 
 ្រពះេយស៊វូបន្រជបអពំភី របស់បរុសទងំបនួនក់េនះយ៉ងចបស់។ េព្រតសុ នងិអនេ្រទកពំងុ

េបះអនួរបស់េគ ចែំណកឯ យ៉កបុ នងិ យ៉ូ នវញិកពំងុែតេរៀបចអំនួរបស់េគ េនះេហើយមខុរបរ 
ជអ នកេន ទ្រតវូេធ ្វើេនះ! 

 ករេន ទ្រតគីជឺមខុរបរ្របចៃំថ ងរបស់ពកួេគ! ្រពះេយស៊វូបន្រ ស់េ ពកួេគឲយេទេធ ្វើកចិ ចករ
ខ ្លះៗែប ្លកពអី ្វែីដលពកួេគធ្ល ប់េធ ្វើពមីនុ គជឺេរឿងថ មសី្រមប់ពកួេគ។ ្រទង់បន្រ លេ់ ពកួេគឱយ
ចលូរមួជមយួ្រទង់ក នងុវជិជ ជវីៈ  ឬជពន័ ធកចិ ចរបស់្រទង់គជឺករេន ទមនសុ ។ មនិ្រតមឹែតជករ
អេញជើញរបស់្រពះេយស៊វូឱយចលូរមួក នងុកចិ ចកររបស់្រទង់ប ៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន ្តេប ើសនិជពកួេគបនេដ ើរ
ម្រទង់ េនះ្រទង់បនសនយថពកួេគនងឹក្លយេទជអ នកេន ទមនសុ ជេទៀតផង។ បរុសទងំ
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បនួនក់េនះកប៏នេឆ ្លើយតបចេំពះករអេញជើញរបស់្រពះេយស៊វូវញិភ្ល មៗក នងុេពលេនះមយួរេំពច។ 
្រតវូចងចថំ ក នងុនមជអ នកេន ទមន ក់ េគនងឹមនិែដលេរៀបចេំដ ើមបីេន ទេឡើយ លះុ្រ ែតេគ
មនករេជឿជក់ថនងឹចប់បនអ ្វមីយួ។ 

 បរុសទងំេនះបនដងឹអពំរីេបៀបែដល្រតវូេរៀបច ំ សំ ញ់ (អនួ) នងិ រេបៀបេ្រប ើ្របស់ េដ ើមបី
ចប់្រតបីនយ៉ងចបស់ ែត្រពះេយស៊វូនងឹបេ្រងៀនពកួេគអពំរីេបៀបេរៀបចសំំ ញ់ (អនួ) នងិ
រេបៀបេ្រប ើ្របស់ យ៉ង េដ ើមបី ចេឈងចប់មនសុ បន។ េត ើ្រពះអង គនងឹេធ ្វើករេនះបនេ យ
រេបៀប ? ចរូេយើងេធ ្វើករឆ ្លះុបញច ំងអពំកីរអេញជើញរបស់្រទង់បន ្តចិសនិៈ “ចរូមក មខ ញុ”ំ  ករ
អេញជើញរបស់្រទង់េនះគពឺតិជករអេញជើញែដលមនបង កប់អត ថនយ័ នងិ េគលបណំងេដ ើមបីឱយបន
ចលូមកក នងុទនំក់ទនំងជមយួ្រទង់។ េព្រតសុ អនេ្រទ យ៉កបុ នងិ យ៉ូ ន! ចរូអ នកមក មខ ញុ!ំ ចរូ
ឲយមនករទទលួ គ លគ់ន  េដ ើមបីេធ ្វើជមតិ ្តជមយួគន ។ ជ្រមះករ ្រកក់ជមយួគន  ច ំ យេពល
េវ ជមយួគន  ចរូេយើង្របកប រជមយួគន ! េនខណៈ ែដលេយើងបនេធ ្វើដេូច នះ េនះខ ញុំ
នងឹេធ ្វើឱយអ នកបនេទជអ នកេន ទមនសុ វញិម ្តង។ ក នងុខណៈេពលែដលអ នកទទលួខ ញុ ំ បនចំ យ
េពលជមយួខ ញុ ំយកដ្រមប់ មខ ញុ ំបនេម ើលេឃើញនវូអ ្វែីដលខ ញុបំនេធ ្វើ េហើយបនឮនវូអ ្វែីដលខ ញុបំន
នយិយ េនះអ នកនងឹបនក្លយេទជអ នកេន ទមនសុ ជមយួនងឹខ ញុមំនិខន។ ខ ញុនំងឹបេ្រងៀនដល់
អ នក េហើយអ នកនងឹេរៀនអពំរីេបៀបែដល្រតវូេធ ្វើយ៉ង េដ ើមបីឲយបនសេ្រមចេជគជយ័។ េនេពល
េនះអ នកនងឹបនក្លយេទជអ នកជនំញក នងុករេន ទមនសុ  េហើយអ នកដៃទ្របកដជចង់មកេរៀន
ស្ូរតអពំជីនំញេនះពអី នកជក់ជមនិខនេឡើយ។ 

 ្រពះេយស៊វូេនមនិទន់មន្របជ្របយិភព្រគប់ែផ នកទងំអស់េនះេនេឡើយេទ។ ្រទង់េទ ើបែតនងឹ
បនេធ ្វើករ្របកសដណឹំងអពំនីរគ ថ នសគួប៌នបន ្តចិបន ្តចួេនក នងុតបំន់មយួចនំនួ ជ ុវំញិ ទកឹដ្ីរសកុ 
កេព ើណិម ប៉េុ ្ណ ះ (ខ១៣) ប៉ែុន ្ត អ ្វែីដលជករពតិេនះ គថឺ្រទង់មនិបនេធ ្វើអ ្វេីដ ើមបីេល ើកដេម កើង
្រពះនមស្រមប់អង គឯងេនះេទ។ អ ្វីៗ ែដលេយើងបនដងឹក នងុដណឹំងល្អ មរយៈេ ក ម៉ថយគថឺ
្រពះេយស៊វូបនចប់េផ ្តើម្របកសដណឹំងល្អ។ ចរូនកឹចេំនក នងុគនំតិចះុថ  េនជនំន់េនះគដឺណឹំង
បនេធ ្វើដេំណើរ មរយៈពកយសម ្តែីដលបននយិយេចញពមីត់មក។ ក នងុសមយ័កលេនះ ល់
ទ្រមង់ៃន្របពន័ ធផ ព ្វផ យែបបទេំន ើបគេឺនមនទន់មនេនេឡើយេទ។ ប៉ែុន ្តមនមនចម ងលម់យួ
បនេក ើតេឡ ើងថ េត ើមនអ ្វែីដល ចេធ ្វើឲយ្រពះេយស៊វូមនភពទក់ទញពសំី ក់ប ្ត រជនខ្ល ងំ
ដលេ់ម ៉្លះ។ េហតអុ ្វបីនជអ នកេន ទទងំេនះបនសខុចតិ ្តលះបង់អ ្វីៗ ទងំអស់េចល រចួ្រពមេទ
ម្រពះេយស៊វូដេូច នះ? 
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ករអនុវត្តនៈ៍ 
1. េប ើសនិជ្រពះេយស៊វូបនយងឆ ្លងកត់ផ ្លវូរបស់ខ ញុ ំ េហើយ្រទង់បន្រ ស់េ ខ ញុឲំយេដ ើរ ម្រទង់ែដរ 

េត ើខ ញុគំ្ួរតវូេឆ ្លើយតបេទ្រទង់វញិយ៉ងដចូេម ្តច?         
             
             
             
               

2. េប ើសនិជ្រពះេយស៊វូបនសនយនងឹខ ញុថំ េប ើរអ នក្រពមេដ ើរ មខ ញុ ំ េនះខ ញុនំងឹេធ ្វើឲយបនក្លយេទជ 
អ នកេន ទមនសុ វញិម ្តង េត ើខ ញុគំ្ួរតវូេឆ ្លើយតបចេំពះ្រទង់វញិយ៉ងដចូេម ្តច?    
             
             
             
               

3. ្រពះេយស៊វូបនសុំខ ញុេំធ ្វើជមតិ ្តភ្័រកជមយួនងឹ្រទង់ េហើយ្រទង់នងឹ្របទននវូករែណនដំលខ់ ញុេំដ ើមបី 
ឲយខ ញុបំនេដ ើរ ម្រទង់។ េត ើខ ញុ្ំរតវូេឆ ្លើយតប្រទង់វញិយ៉ងដចូេម ្តច?     
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េមេរៀនទ ី៣- ែផនកទ ី៤ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
ដេំណើរេរឿងបនទ ប់េទតេទៀតេនះែដលេយើង្រតវូសកិ  គជឺដេំណើរេរឿងែដលបនកត់្រ ទកុេនក នងុ្រពះ
គម ពរីដណឹំងល្អ មរយៈេ ក ម៉ថយ។ គត់បន្របប់េយើងអពំេីរឿង ៉វផទ លខ់ ្លនួរបស់គត់េនេពលែដល
្រពះេយស៊វូបន្រ ស់េ គត់ឱយេដ ើរ ម្រទង់។ ច់េរឿងេនះមនិបនេរៀប ប់ែវងឆងយេនះេទ ប៉ែុន ្ត ម
រយៈេរឿងេនះ ្រតវូបនែណនឲំយ គ លអ់ពំតីអួង គថ មមីន ក់េទៀត ែដលគត់បនេដ ើរ ម្រពះេយស៊វូប្រម្ីរគប់ពន័ ធ
កចិ ចទងំអស់ ប៉ែុន ្តគត់បន្របឈមនងឹបញ្ហ ខ ្លះៗដចូជទក់ទងេទនងឹអ ្វែីដល្រទង់បនេធ ្វើ នងិ ករ
បដេិសធនម៍និទទលួ គ ល្់រទង់ថជ្រពះសេ្រងគ ះែដល្រតវូយងមកេទៀតផង។ ចែំណកឯពកួគណៈផរសិុី
ែដលជ្រគបូេ្រងៀនខងចបប់េនះ ពកួេគចង់ឲយ្រពះេយស៊វូេធ ្វើករសេ្រមចថេត ើ្រទង់នងឹ្រតវូេគរព្របតបិត ្ត ិ
ម្រកតឹយវនិយ័ែដរឬយ៉ង ។ មនសំណួរមយួដ្៏រកអតឺ្រកទមរបស់ពកួគណៈផរសិុេីនះគៈឺ  េត ើអ នកនងឹ

កន់ ម្រកតឹយវនិយ័ទងំប៉នុម នដចូែដលពកួេយើងបន្របតបិត ្ត ិ មេនះឬយ៉ង ?  
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរី ម៉ថយ ៩:៩-១៣ 

 េត ើអ នកទរពន ធមន ក់េនះគជឺនរ ? 
 េត ើមនករ្រ ស់េ យ៉ងដចូេម ្តចក នងុករេដ ើរ ម្រពះេយស៊វូ? 
 េត ើ ថ នភពនេពលេនះមនករអភវិឌ នយ៍៉ងដចូេម ្តច? 

 

លំ ត់ៈ 
1. ក នងុកលែដល្រពះេយស៊វូកពំងុេធ ្វើដេំណើរេន មផ ្លវូ េត ើ្រទង់បនទតេឃើញនរ  (ខ៩)?  

               
សំគលៈ់ ច់េរឿងមយួេនះកម៏នកត់្រ ទកុេនក នងុ្រពះគម ពរី ម៉កសុជពំកូ ២ នងិ្រពះគម ពរី លកូ
ជពំកូ ៥ ផងែដរ។ ្របែហលជមនភព្រចបកូ្រចបលខ់ ្លះៗ ចេំពះេឈម ះរបស់បរុសមន ក់េនះ េ្រពះ
ថគត់្រតវូបនេគេ ថ េលវ ីជករពតិេឈម ះ េលវ ី េនះគជឺេឈម ះែដលក នងុចេំ ម សន ៍
យូ មនករនយិមេ្រប ើខ្ល ងំ ស់ យ៉ង ម ុញិដចូជេ ក េព្រតសុែដល្រតវូបនេគេ គត់
ថ សុមី ៉នូ ដេូច នះែដរ។ េនមន វក័េផ ងៗេទៀតែដរ ដចូជ ថមូ៉ស់ េ ថ ឌឌីមី េហើយេ ក 
ប៉លូ ពដីបំងូគ ឺសលូ។ ករទទលួយកេឈម ះថ ម ីគអឺ នក េនះបនមកេនេ្រកមអំ ចរបស់អ នកែដល
បន ក់េឈម ះថ មឲីយេហើយ យ៉ង ម ុញិ េលវ ី គបឺនប ្តរូេទជ ម៉ថយ គ ឺ វក័មន ក់ែដរ។ 
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2. េត ើ្រពះេយស៊វូបនេឃើញគត់េនឯ  (ខ៩)?        
               

3. េ ក ម៉ថយគជឺអ នកទរពន ធមន ក់! េនសមយ័កលេនះ អ នកទរពន ធ្រតវូបនេគចត់ទកុថជជន
កបត់ជតខិ ្លនួឯង េ យ រពកួេគគជឺ សនយ៉៍ូ ែតែបរជ្របមលូពន ធស្រមប់រ ្ឋ ភបិលរ ៉មុូងំ
េទវញិ។ ពកួេគ្រតវូបនជប់េឈម ះថជអ នកេគងបន ្ល ំដបិតពកួេគែតងែតទរពន ធេល ើសពចីនំនួកណំត់
ែដល្រតវូបង់។ េត ើ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូគត់ថដចូេម ្តច?      
              

4. េត ើេ ក ម៉ថយ េឆ ្លើយតបេទ្រទង់វញិយ៉ងដចូេម ្តច?       
              

5. ្រពះេយស៊វូបន្រ ស់េ េ ក ម៉ថយ ឲយេដ ើរ ម្រទង់។ មករជក់ែស្តង េត ើករ្រ ស់េ  
េ ក ម៉ថយឲយេដ ើរ ម្រទង់េនះយ៉ងដចូេម ្តច (ខ១០)?      
               

6. េត ើមននរ ខ ្លះបនេទចលូរមួបរេិភគ រ ង ចេនផ ទះរបស់េ ក ម៉ថយ? 
ក.               
ខ.               
គ.               
ឃ.               

7. ពកួខងគណៈផរសិុបីន ម នសេង កតេម ើលថ េត ើមននរ ខ ្លះបនចលូរមួបរេិភគ រជ 
មយួនងឹ្រពះេយស៊វូខ ្លះ (ខ១១)។ េត ើេគបនសរួេទ វក័របស់្រពះេយស៊វូយ៉ងដចូេម ្តច?   
             
               

8. េត ើនរ ជអ នកែដលបនឮពកួេគសរួេនេពលេនះ (ខ១២)?       
េត ើ្រទង់មន្រពះបន ទលូតបេទេគវញិយ៉ងដចូេម ្តច? ពកួអ នក       
មនិ្រតវូករ        គជឺ        
វញិេទេត ើ។            
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ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
េនក នងុ ច់េរឿងេនះ មនចណុំច្របទក់្រក គនជេ្រច ើនែដលគឲួយចប់ រម មណ៍ ស់ៈ 

 រ ង្រពះេយស៊វូ នងិ េ ក ម៉ថយ 
 រ ងេ ក ម៉ថយ នងិ មតិ ្តភ្័រករបស់គត់ 
 រ ងពកួផរសិុ ីនងិ ពកួ វក័ 
 រ ងពកួផរសិុ ីនងិ ្រពះេយស៊វូ 
1. ជដបំងូចរូេយើង្រកេឡកេមើលអពំទីនំក់ទនំងរ ង្រពះេយស៊វូនងិេ ក ម៉ថយសនិ! ្រពះេយស៊វូ

គជឺ្រពះប្ុរ របស់្រពះជមច ស់ េហើយ្រទង់បរសិទុ ធ សចុរតិ ្រគប់លកខណ៍ ្រទង់បនយងកត់ មផ ្លវូ
េនះរចួបនេឃើញេ ក ម៉ថយែដលជអ នកទរពន ធ ជមនសុ ទចុ ចរតិ ជបញ្ហ ក នងុសង គមៃន
្របេទសអ ុ្ីរ ែអលែដល្រតវូបនេគេម ើលងយ េហើយគម នអ នក ប់រកេឡើយ។ បនទ ប់មក្រពះ
េយស៊វូ បនេទឯេ ក ម៉ថយ គមឺន ក់ែដល្របកបេ យភពបរសិទុ ធ បនេទរកមនសុ ែដល
មនអេំព ើបប។ ្រទង់មនិ្រតមឹែតបនចលូេទឯគត់ប៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន ្ត្រពះេយស៊ែូថមទងំបន្រ ស់
េ គត់ឲយចលូមកក នងុទនំក់ទនំងជមយួ្រទង់េទៀតផង។ ករែដល្រទង់េធ ្វើដេូច នះមនិែមន្រគន់ែត
ជទនំក់ទនំងក នងុលកខណៈមតិ ្ដភពធម ម ែដល្រពះេយស៊វូមនេនក នងុ្រពះហប ញទយ័េនះេទ ប៉ែុន ្ត្រពះ
អង គបន្រ ស់េ គត់ឱយេដ ើរ ម្រទង់ េធ ្វើជសសិ មន ក់ក នងុចេំ មពកួអ នកែដល្រទង់បនេ្រជ ើស
េរ ើស គជឺអ នកែដលបនេប ្តជញ ចតិ ្តចេំពះ្រទង់។ មនមនសុ ជេ្រច ើន ប៉ែុន ្តេហតអុ ្វបីនជ្រពះេយស៊វូ
េ្រជ ើសេរ ើសយកគត់ដេូច នះ? េត ើអ នកមនិគតិថេ កម៉ថយ នងឹសរួខ ្លនួឯងជេរឿយៗថៈ េហតអុ ្វី
បនជរបូខ ញុេំទវញិ? ខ ញុបំនរស់េនក នងុជវីតិមយួជអ នក េគងបន ្លមំនសុ ្រគប់គន  ខ ញុមំនិែដលធ្ល ប់បន
េធ ្វើល្អចេំពះនរ មន ក់េទ គមឺនែតខ ្លនួខ ញុផំទ លែ់តប៉េុ ្ណ ះ ខ ញុែំតងែតបនទញយក្របេយជនព៍អី នក
ដៃទមកជរបស់ខ ្លនួឯងេ យភពអ ម នយិម េហើយឥឡវូេនះ្រពះេយស៊វូបន្រ ស់េ ខ ញុឱំយេដ ើរ
ម្រទង់េទវញិ។ 

សំនរួៈ េត ើេយើងបនសកិ អ ្វខី ្លះអពំ្ីរពះេយស៊វូ?        
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2. ឥឡវូេនះេ ក ម៉ថយ្រតវូបនេគ្រ ស់េ ឱយេដ ើរ ម្រពះេយស៊វូ េហើតេត ើេយើងនងឹេឃើញថ
គត់នងឹេធ ្វើអ ្វេីនេពលបនទ ប់េទេទៀនេនះ? គត់បនយង្រពះេយស៊វូឲយេទេ យ រ ង ច
េនផ ទះរបស់គត់ គត់មនិែមនយងែត្រពះេយស៊វូែតមយួអង គប ៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន ្តគត់កប៏នអេញចើញ
មតិ ្តភក ្តរិបស់គត់មយួចនំនួេទៀតឲយមកចលូរមួបរេិភគ រ ង ចជមយួគត់ នងិ ្រពះេយស៊វូ
ផងែដរ។ េហើយចះុេត ើមតិ ្តភ្័រករបស់គត់គជឺនរ ? េត ើេនះ ក់ដចូជចែម ្លកែដរឬេទែដល
មតិ ្តភក ្តរិបស់គត់គសឺទុ ធែតជអ នកទរពន ធ នងិ "មនសុ មនបប"? េត ើេ កអ នកមនិគតិថអ នកែដល
បនជបួ្រប្រសយ័ជមយួនងឹ្រពះេយស៊វូនងឹ ចផ្ល ស់ប ្តរូជវីតិមតិ ្តភ្័រក នងិមនសុ ឯេទៀតៗឲយមក
ជមនសុ ្រតមឹ្រតវូេឡ ើងវញិេទឬយ៉ង ? មនិែមនជេ ក ម៉ថយេនះេទ! េ្រពះពកយសម ្តី
របស់គត់ែលងពក់ពន័ ធជមយួគត់េទៀតេហើយ ប៉ែុន ្តគត់បនផ ចង់េទរកេគលេ ថ មមីយួេទៀត គ ឺ
ផ ចង់េទរក្រពះេយស៊វូេនះឯង។ េ ក ម៉ថយចង់ឱយមតិ ្តភក ្តរិបស់គត់ែដលជពកួអ នកទរពន ធ នងិ 
"មនសុ មនបប" បនជបួជមយួនងឹមតិ ្តភ្័រកថ មរីបស់គត់មន ក់ (្រពះេយស៊វូ) គគឺត់ចង់ឱយពកួេគ
បន គ ល្់រពះេយស៊វូែដលជអ នកេរ ើសេអ ើងចេំពះគត់ េហើយែថមទងំបន្រ ស់េ គត់ចលូេទ
ក នងុទនំក់ទនំងមយួ្រទង់េទៀតផង។ មនិចបំច់ឆ ងល់អ ្វេីនះេទ ឲយែតជពកួអ នកទរពន ធ គសឺទុ ទបនរស់
ក នងុជវីតិមយួ្រតវូបនេគេរ ើសេអ ើង េហើយជមនសុ ឯេក ស់ េប ើនយិយឲយចេំទ គថឺពកួេគគ ឺ
សទុ ធែតជ "មនសុ មនបប" ទងំអស់ ជវីតិពកួេគរស់េន្រតវូបនេគេបះបង់េចល ស្អប់េខ ពើម ចត់
ទកុថជមនសុ យ៉ង ្រកក់េនក នងុសង គម។ ភ្ល មៗេនះ េ ក ម៉ថយបនទទលួ គ លន់វូ
្រពះគណុរបស់្រពះជមច ស់មកេល ើជវីតិរបស់គត់ ក នងុេពលជមយួគន េនះ គត់កច៏ង់ឲយ្រពះគណុៃន
្រពះជមច ស់បន្របទនស្រមប់មតិ ្តភ្័រក នងិអ នកែដលេនក នងុរង ្វង់របស់គត់ផងែដរ។ 
សំនរួៈ េត ើេយើងបនសកិ អពំកីររង់បះ៉ពលរ់បស់្រពះេយស៊វូេទេល ើជវីតិរបស់េ  ម៉ថយ បន
យ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ?           
             
               
េត ើពកួផរសិុគីតិថខ ្លនួេគ គជឺមនសុ សចុរតិ្រតមឹ្រតវូេនះសេ្រមចចតិ ្តក នងុករចប់ថន ក់េល ើ្រពះ
េយស៊វូ្រតង់ចណុំច ខ ្លះេទ? ពកួេគមនករហសួចតិ ្ត េ យមនិនកឹ ម នដលថ់្រទង់បនចលូរមួ
េ យ រជមយួនងឹពកួអ នកទពន ធ នងិ ពកួអ នកមនអេំព ើបបដេូច នះទលែ់តេ ះ។ េហតដុចូេនះ 
េត ើពេួគបនសរួដលព់កួ វក័ដចូេម ្តច?         
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ករែដលសរួថ “េហតអុ ្វ?ី” គជឺឃ្ល មយួែដលមនេ្រគះថន ក់ខ្ល ងំ ស់ េ្រពះ ចប ្ត ល
ឱយនរ មន ក់្រតវូបនបក់ទកឹចតិ ្ត ឬ អន់ចតិ ្តបន េទះបជីឃ្ល ស្រមប់សរួេ យពកយសម ្ត ីឬ ករ
្រប្រពតឹ ្តរបស់េយើងកេ៏ យ។ េហតអុ ្វបីនជប ្ត លឱយេយើងបង្ហញអពំភីព្រតមឹ្រតវូខ ្លនួឯង។ 
កល េ្រប ើឃ្ល ថ “េហតអុ ្វ”ី េយើង ចនងឹេឆ ្លើយនងឹសំនរួបនយ៉ង្រតមឹ្រតវូ ឬ ច្រតវូបង់ខត
កអ៏ ្វមីយ៉ងមនែដរ។ ឃ្លថ “េហតអុ ្វ”ី គជឺឃ្ល មយួស្រមប់េ្រប ើក នងុករ យ្រប រគន េ យពកយ
សម ្ត។ី “េហតអុ ្វបីនជ្រគរូបស់អ នក ...” ពកួផរសិុគីជឺ្រគែូផ នកខង្រកតឹយវនិយ័ េហើយែតងែតបន
ចត់ទកុខ ្លនួឯងថ ល្អ្របេសើរជងមនសុ ឯេទៀតៗ។ េប ើសនិជពកួសសិ គជឺពកួផរសិុវីញិ េម ្លះ៉
សមពកួេគនងឹមនិបរេិភគេ យ្រកមុមនសុ ្របេភទេនះេទ។ ករេចទ្របកន់ នងិករេថកលេទស
របស់ពកួផរសិុ ី គជឺករ្របឆងំទស់នងឹ្រពះេយស៊វូ េ យ្រទង់បនពក់ពន័ ធជមយួនងឹពកួអ នកមន
បប ែដលជករខសុព្ីរកតឹយវនិយ័ៃនបពុ ្វបរុសរបស់ពកួេគ។ េត ើពកួសសិ បនេឆ ្លើយតបេទនងឹករ
រអ ៊រូទរំបស់ពកួេគវញិយ៉ងដចូេម ្តច? េត ើពកួេគបនេឆ ្លើយតបវញិែដរេទ? 
សំនរួៈ េត ើេយើងបនសកិ អពំកីររង់បះ៉ពលរ់បស់្រពះេយស៊វូេទេល ើពកួផរសិ ុបីនដចូេម ្តចខ ្លះ?  
             
             
             
             
             
              
ពតិជគរួឱយចប់ រម មណ៍ ស់! ក នងុករកត់សមគលក់ នងុកលែដលពកួសសិ មនិបននយិយអ ្វី
េ ះដេូច នះ។ សមូបីែតឱកសក នងុករេឆ ្លើយតបស្រមប់ពកួេគកគ៏ម នផង េពលេនះ្រពះេយស៊វូបនឮ
អពំអី ្វែីដលពកួេគបនសរួរចួ្រទង់កម៏ន្រពះបន ទលួថៈ  “អស់អ នក ែដលជេហើយេនះមនិ្រតវូករ
្រគេូពទយេទ ប៉ែុន ្តអ នកែដលឈឺេទ ែដល្រតវូករ្រគេូពទយ”។ េត ើ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូថដចូ
េម ្តច? េត ើនរ គជឺ្រគេូពទយ? េហើយនរ គជឺអ នកឈឺ? េត ើនរ ខ ្លះបនដងឹថ្រពះេយស៊វូគ ឺ
ជ្រគេូពទយែដលជយួពយបលជម ងបឺបរបស់មនសុ េ កបន?  ពកួផរសិុ្ីរបដកជទទលួ គ លថ់
ពកួអ នកទរពន ធ នងិពកួអ នកមនបបគជឺអ នកកពំងុែត្រតវូករជនំយួ នងិករពយបលមនិខន។ ប៉ែុន ្ត 
េទះបជីពកួេគមនករយល្់រសបែបបេនះកេ៏ យក ្ត ី កព៏កួេគេនែតគតិថករេជៀស ងឲយឆងយ
្រកមុមនសុ ្របេភទេនះ េទ ើបពកួេគបនល្អ្របេសើរ។ 
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្រពះេយស៊បូនជនូដេំណើរពកួផរសិុេីចញេទេ យមន្រពះបន ទលូ្របប់ដលព់កួេគថ ចរូឲយសង្វ ត
ខងឯេសចក ្តេីម ្ត ករ ុ ចះុ ែដល្រពះជមច ស់្រទង់មន្រពះហប ញទយ័សបបុរសក នងុថ្វ យ មនិដចូជ
ពកួផរសិុថី្វ យេ យ្រគន់ែតប្រង គប់ ម្រកតឹយវនិយ័េនះេឡ ើយ។ ្រពះបន ទលូចងុេ្រកយរបស់្រទង់ 

គជឺករ្របកស្របប់ដលព់កួផរសិុបីនដងឹអពំេីហតផុល ែដល្រទង់្រតវូយងចះុមកេល ើែផនដេីនះ 
េ យ្រទង់មន្រពះបន ទលូថៈ ខ ញុមំកមនិែមនមករកមនសុ សចុរតិេនះេទ ែតខ ញុមំករកមនសុ មន
បបវញិ។ េហើយថេត ើនរ ែដលបនគតិថខ ្លនួគជឺមនសុ សចុរតិេនះ? េត ើ្រពះេយស៊វូបន
ពចិរ នរ ែដលជអ នកមនបបេនះ? 
សំនរួៈ ្រពះេយស៊វូបនតស៊មូតជិនំសួឲយេ ក ម៉ថយ ែដលជអ នកទរពន ធ នងិជ វក័មន ក់ផង 
ែដរ។ េត ើ្រទង់បនតស៊មូតេិដ ើមបីករពរអ ្វ?ី         
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េមេរៀនទ ី៣ - ែផនកទ ី៥ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
ករងររបស់េយើងេនក នងុ ច់េរឿង ៉វរបស់េ ក ម៉ថយមនិ្រតវូបនបញចប់េនេឡើយេទ! េយើងបនដងឹ
អពំអីង គេហតៃុន ច់េរឿងរចួេហើយ េយើងបនេធ ្វើករឆ ្លះុបញច ំងពកីរបេ្រងៀនៃនដេំណើរេរឿងេនះរចួ ល់
េហើយែដរ ែតេយើងមនិទន់បនយកេរឿងេនះេទអនវុត ្តនេ៍នក នងុដេំណើរជវីតិរបស់េយើងផទល់េនេឡើយេទ។ 
េត ើេយើងេរៀនអ ្វខី ្លះអពំេី ក ម៉ថយ នងិ្រពះេយស៊វូ ែដលេធ ្វើឱយេក ើតមនទនំក់ទនំងអស់រយៈេពលជ
េ្រច ើនឆន កំន ្លងេទេនះ េហើយែថមទងំមន រៈសំខន់មកេល ើជវីតិរបស់េយើងរហតូមកដលស់ព ្វៃថ ងេនះ? 
 

រលឹំកករទេនទញចងចៈំ 
ជជងករែដលេយើងេល ើកយកបទគម ពរីថ មមីកេដ ើមបីទេន ទញចងចសំ្រមប់េមេរៀនេនះ េយើងគរួែតច ំ យ
េពលេវ ខ ្លះេដ ើមបីដកយក្រក ស ឬ េសៀវកត់្រ របស់េ កអ នកែដលបនកត់ខគម ពរីចងចជំេ្រច ើនន
េពលកន ្លង ែដលមនលកខណៈជេសរេីដ ើមបីេធ ្វើករលំងឹ រេឡ ើងវញិ។ ចរូរកេម ើលបទគម ពរីចងចថំ ម ីៗ
មយួែដលេទ ើបនងឹបនសកិ េហើយ ចជយួដលេ់យើងបនយលច់បស់ ថេហតអុ ្វបីនជ្រពះេយស៊វូគជឺ្រពះ
ជប្ុរ របស់្រពះជមច ស់បនមកកេំណើតជមនសុ េ ក រស់េនក នងុចេំ មពកួេយើងយ៉ងដេូច នះ។ េន

ក នងុ ច់េរឿងរបស់េ ក ម៉ថយ េយើងបនដងឹថគត់បនែចករែំលករបស់អ នកទរពន ធដចូគន  នងិពកួអ នក
បបេទៀតផង។ ចរូេយើងរលំងឹ អពំ្ីរពះគម ពរីចងច្ំរតង់គម ពរី ម៉ថយ ១:២ នងិ ្រពះគម ពរី លកូ ១៩:១០ 
រេឡ ើងវញិ! ្របសនិេប ើេ កអ នកមនិទន់បនកត់្រ បទគម ពរីទងំេនះទកុេនេល ើ្រក ស ឬ េសៀវេភ

កត់្រ េនេឡើយេទ ដេូច នះចរូកត់្រ ក នងុេពលេនះេដ ើមបីទេន ទញឲយបនចងច។ំបនទ ប់មកចរូេធ ្វើករពចិរ
ចេំពះសំនរួៈ េ យេយង មបទគម ពរីទងំេនះ េត ើេហតអុ ្វបីនជ្រពះេយស៊វូ្រទង់្រតវូយងមក?   
             
             
             
              
 

ករអនុវត្តនៈ៍ 
1. េហតអុ ្វបីនជេ កអ នកគតិថេ ក ម៉ថយចង់បញចូលដេំណើរេរឿងរបស់គត់ (៩:៩-១៣) ចលូ

េទក នងុដណឹំងល្អ?           
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2. ្រគប់ ច់េរឿងទងំអស់គសឺទុ ធែតសំខន់ េ្រពះថដេំណើរេរឿងនមិយួៗបនផ ្ដល់ចណុំចអណំះអំ ង
ស្រមប់េយើង នងិស្រមប់អស់អ នកែដលបន ្ដ ប់េរឿងរបស់េយើងែដរ។ េ កអ នកមនេរឿងជ
េ្រច ើន ចយកេទនយិយ្របប់ដលអ់ នកដៃទបន! េ កអ នកកម៏នអនសុ វរយីៃ៍នេពលេវ ដ ៏
ពេិសសក នងុជវីតិរបស់អ នកខ ្លះៗែដលមន រៈសំខន់ស្រមប់អ នកខ ្លះៗែដរ ដេូច នះ ចរូនកឹដលេ់ពល
េវ មយួែដលេ កអ នកេនចងចចំបស់ៈ        
             
               
េត ើមនអនសុ វរយី ៍ឬដេំណើរេរឿងអ ្វែីដលបនេធ ្វើឲយេ កអ នកេនចងច?ំ    
             
              

3. េត ើេ កអ នកមនេពលេវ មយួែដលមនិ ចបេំភ ្លចបនជជមយួនងឹ្រពះេយស៊វូ? េត ើេ ក
អ នកកពំងុសថតិេន្រតង់ ក នងុករេធ ្វើដេំណើរខង្រពលងឹវញិញណរបស់េ កអ នក? េត ើមននរ ខ ្លះ 
ឬមនអ ្វខី ្លះ ឬមនកលៈេទសៈដចូេម ្តចែដលបនទញយកេ កអ នកបនមកដល្់រតង់កែន ្លងេនះក នងុ
េពលេនះ?            
             
             
               

4. ្របែហលជេ កអ នកដចូគន នងឹេ ក ម៉ថយ នងិមតិ ្តភ្័រករបស់គត់មយួចនំនួែដរេហើយ ែដល
េទ ើបនងឹបនជបួជមយួ្រពះេយស៊វូជេល ើកទមីយួ។ េត ើេ កអ នកមនគនំតិដចូេម ្តច ចេំពះបរុស
មន ក់េនះែដលបនេ ខ ្លនួឯងថជប្ុរ របស់្រពះជមច ស់ដេូច នះ? េត ើេ កអ នក្រពមទទលួ គ ល់
ែដរឬេទ? េហតអុ ្វបីនជេ កអ នកគតិថេ ក ម៉ថយមនកររេំភ ើបចតិ ្តយ៉ងខ្ល ងំអពំកីរ
នយិយេរឿង ៉វរបស់គត់្របប់ដលេ់យើង េហើយបនែណនឱំយេ កអ នកបន គ ល្់រពះេយស៊វូ? 
េត ើគត់បនដងឹថគត់កច៏ង់ឱយេ កអ នកបន គ ល្់រទង់ែដរឬេទ?     
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េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
េយើងបន នអពំមីនសុ ចនំនួ្របនំក់ែដល្រពះេយស៊វូបន្រ ស់េ ឱយេដ ើរ ម្រទង់រចួមកេហើយ គមឺន
ដចូជ អនេ្រទ េព្រតសុ យ៉កបុ យ៉ូ ន េហើយនងិ ម៉ថយ។ ក នងុ្រពះគម ពរី ម៉ថយ ១០:២-៤ គ ឺ
េយើងសកិ អពំេីឈម ះ វក័ទងំដប់ពរីនក់ែដល្រពះេយស៊វូបន្រ ស់េ ពកួេគឲយេធ ្វើជ្រកមុ វក័។ េត ើ
ពកួេគទងំអស់េនះមនេឈម ះអ ្វខី ្លះ? 
 ១.        ២.        
 ៣.        ៤.        
 ៥.        ៦.        
 ៧.        ៨.        
 ៩.        ១០.        
 ១១.        ១២.         
ឥឡវូេនះេយើងមនបញជេីឈម ះ វក័ទងំអស់គន េហើយ នងិបនេរៀងបនដងឹនវូចណុំចខ ្លះៗរបស់ពកួេគទងំ 
េនះែដរ។ េត ើេនមនអ ្វបីែន ថមេផ ងេទៀតែដលេយើងមនិបនសកិ េនេឡើយ?     
              
              
                
គម នេនេសសសលក់ែន ្លងមយួែដលេយើងមនិបនដងឹអពំបីរុសទងំអស់េនះេឡ ើយ! ចរូេយើងេទសេង កតេម ើល 
េនក នងុ្រពះគម ពរី កចិ ចករ ៤:១៣ េត ើ មករសេង កតេឃើញបចីណុំចអពំបីរុសទងំេនះមនអ ្វខី ្លះ?  

1.               
2.               
3.              

 

លំ ត់ៈ 
1. ជបន ្តេទេទៀតេនះ េយើងនងឹបនដងឹថករេប ្តជញ ចតិ ្តរបស់្រពះេយស៊វូគកឺន់ែតអ ច រយជអ ្វែីដល 

េយើងបនេម ើលេឃើញកលព់ដីបំងូេទេទៀត។ េនក នងុ ្រពះគម ពរី លកូ ៩:២៣ េត ើ ្រពះេយស៊វូបន
ត្រមវូឲយេធ ្វើអ ្វខី ្លះ? ចរួសរេសរេចញខ ២៣ ទកុេនក នងុេសៀវេភរបស់េ កអ នកៈ   
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2. ឥឡវូេនះ្រពះេយស៊វូបនបញជ ក់ខ ្លះេហើយ អពំកីចិ ចករមយួចនំនួក នងុករែដល្រតវូេល ើេឈើឆក ង ម 
្រទង់េនះ។ េឈើឆក ង? គម ននរ មន ក់បននយិយេរៀប ប់អពំេីឈើឆក ងមនុទលែ់តេ ះ! មក 
ដល្់រតង់ច ំណុំចេនះ ្រទង់មន្រពះបន ទលូអពំកីរលេីឈើឆក ងរបស់ខ ញុ។ំ េប ើេយង មបទគម ពរីទងំេនះ 
េត ើអ ្វេីទគជឺេឈើឆក ងរបស់ខ ញុែំដល្រតវូ ម្រពះេយស៊វូេនះ?      
             
              

3. ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូថនយិយករលះកត់ចតិ ្តខ ្លនួឯង េនះគជឺចែំណកមយួៃនេឈើឆក ងរបស់
មនសុ មន ក់ៗ គ្ឺរតវូែតលះកត់ចតិ ្តខ ្លនួេចល េ យយក្រពះជមច ស់ជទមីយួេនក នងុជវីតិរបស់ខ ញុ។ំ 
មនសុ េយើងទងំអស់គន ្រតវូជប់មនេទសកហំសុេ យ រករទលុខ ្លនួឯងជទមីយួ “ខ ញុជំទមីយួ” 
ក នងុជវីតិរស់េន្របចៃំថ ង។ ដេូច នះ េត ើជវីតិេយើងនងឹេទជយ៉ង វញិេប ើសនិជេយើងបនលះកត់
ចតិ ្តខ ្លនួឯងេចញ េហើយលេីឈើឆក ងរបស់របស់ខ ្លនូេដ ើរ ម្រទង់េនះ? េយើងបនដងឹ មរយៈ្រពះ
គម ពរី ភលីពីជពំកូ ២ អពំ្ីរពះេយស៊វូបនលះកត់ចតិ ្តរបស់្រទង់ផទ លេ់ចញ គេឺន្រតង់ខ ៧-៨: គ ឺ
្រទង់បន       មកយក        
្រពមទងំ     ជ     ផង េហើយ     
     ដេូចន ះ េនះក ៏         
្រទង់ ទងំ           រហតូដល ់  
      គ្ឺរទង់        ផង។ 

 

ករអនុវត្តនៈ៍ 
ចរូលះកត់ចតិ ្តខ ្លនួឯង េហើយយង្រពះអមច ស់ឲយ្រទង់្រគប់្រគង នងិេ យ ជយេនក នងុជវីតិរបស់េយើង
ជនំសួវញិ គមឺនែត្រទង់មយួអង គគត់ែដលេយើង្រតវូចះុចលូ ម្រគប់កចិ ចករទងំអស់។ េយើងនងឹែលងេធ ្វើអ ្វី
េទ មចតិ ្តនកឹេឃើញ ឬ េធ ្វើអ ្វីៗ មវធិរីបស់ដចូពមីនុេទៀតេឡ ើយ េហើយេយើងកែ៏លងរស់េនស្រមប់ខ ្លនួ
ឯងតេទេទៀតេហើយ េទះបជីេពលេវ  ្រទពយសមបត ្ត ិ នងិ ្រគប់របស់អ ្វេីផ ងៗេទៀត គ ឺ មនិែមនជ
របស់េយើងេទៀតេទ។ ផ ទយុេទវញិ េយើង្រតវូែតទទលួ គ លថ់ ទងំេពលេវ  លេំន ្ឋ ន េសចក ្តអីណំរ
សបបយ ែផ នកហរិញញវត ថ ុ នងិអ ្វីៗ ទងំអស់ែដលជរបស់េយើងគសឺទុ ធសងឹែត្រពះជមច ស់បន្របទនឲយេទ គ ឺ
េដ ើមបីឲយបនជសចុរតិេនចេំពះ្រទង់ ក នងុខណៈេពលែដលេយើងបេ្រម ើដល្់រកមុ្រគ ួ រ មតិ ្តភ្័រក ឬចេំពះ
អស់អ នកែដលមនេសចក ្ត្ីរតវូករេនះឯង។   
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ករលះកត់ចតិ ្តខ ្លនួឯង គ្ឺរតវូទទលួ គ លថ់ េយើងមនិ ចចះុចលូ មឆន ទៈរបស់េយើងេទ្រពះអង គបនេនះ 
េទ េ្រពះថ្រគប់អ ្វីៗ ទងំអស់ែដលមនេនក នងុេយើង ពកួ ែតងែតចង់អសូទញេយើងឲយទកុខ ្លនួឯងជទ ី
មយួ “ខ ញុជំទមីយួ”។ មនែតេ យអំ ច្រពះេច ្ត របស់្រពះយស៊វូ នងិ េ យ រេឈើឆក ងរបស់្រទង់
ប ៉េុ ្ណ ះ ែដលេយើង ចលះកត់ចតិ ្តខ ្លនួឯងេចញបន េហើយលេីឈើឆក ងរបស់ខ ្លនួរចួេដ ើរ ម្រពះេយស៊វូ
លែ់តៃថ ងបន។   
 េនក នងុជវីតិរបស់ខ ញុ ំ េត ើេនមនែផ នក ខ ្លះេទៀតែដលខ ញុបំនបេញចញ អត ្តចរតិ នងិ អកបបករិយិ 

“ខ ញុជំទមីយួ” េទៀត?           
             
             
               

 េត ើមនកចិ ចករ ខ ្លះែដលខ ញុេំធ ្វើ េហើយខ ញុនំយិយេដ ើមបីបង្ហ ញថខ ញុមំន អត ្តចរតិ នងិ អកបបករិយិ 
“ខ ញុជំទមីយួ”?            
             
             
              

 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ចរូសរេសរេសចក ្ដសំីណូមអធ ិ ្ឋ នរបស់េ កអ នកេដ ើមបីទលូសមូដល្់រពះជមច ស់ ឲយ្រទង់ជយួចេ្រម ើន 
កម្ល ងំដលេ់ កអ នក េដ ើមបី ចេធ ្វើករលះកត់ចតិ ្តខ ្លនួឯងបន េហើយលេីឈើឆក ងរបស់ខ ្លនួេដ ើរ ម្រពះអង គ
ជ លៃ់ថ ងបនៈ             
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េមេរៀនទ ី៤ 
 

េមេរៀនទ ី៤ - ែផនកទ ី១ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
េនះគជឺករអ ច រយេល ើកទមីយួរបស់្រពះេយស៊វូែដល្រទង់បនសែម ្តងេចញេនក នងុភមូ ិក  ភមូេិនះមន
ទ ី ងំសថតិេនក នងុតបំន់កលេីឡ គជឺទ្ីរបជ ុជំនតចូមយួ សថតិេនចភំគខងលចិៃនសម្ុរទៃនកលេីឡ
ផទលែ់តម ្តង។ ដេំណើរេរឿងេនះបនេក ើតេឡ ើងេនក នងុកម មពធិេីរៀបមង គលករមយួ គេឺនពរី ឬបៃីថ ងមនុែដល
្រពះេយស៊វូបន្រ ស់េ ពកួសសិ របស់្រទង់ឲយមកជបួជ ុគំន ។ េនះគជឺេល ើកដបំងូេហើយែដល្រទង់បន
សែម ្តងេចញនវូសរិរីងុេរឿងរបស់្រទង់ក នងុចេំ ម ធរណៈ។ ចរូនកឹគតិ្រសៃមដលព់កួសសិ របស់្រទង់ថ 
េត ើនងឹមនអ ្វខី ្លះបនេក ើតេឡើងេនក នងុគនំតិរបស់ពកួេគ ែដលេទ ើបនងឹបនលះបង់អ ្វីៗ េចលេហើយបនមក
េដ ើរ ម្រទង់។ 
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ២:១-១១ 

 េត ើមនបញ្ហ អ ្វ?ី 
 េត ើនរ បនែចកចយបញ្ហ ជមយួនងឹ្រពះេយស៊វូ? 
 េត ើ្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើដចូេម ្តច? 
 េត ើ្រពះេយស៊វូបនេប ើកសែម ្តងអ ្វ?ី 

 

លំ ត់ៈ 
1. ជធម ម ករអបអរ ទរស្រមប់កម មពធិេីរៀបមង គលករមយួេនក នងុ ប៉េឡសទនី សថតិេនក នងុសមយ័

កលរបស់្រពះេយស៊វូ យ៉ងេ ច ស់កម៏នរយៈេពល្របែហលមយួសប្តហែ៍ដរ! ្រកមុ្រគ ួ រ
ៃនមច ស់េដ ើមករ្រតវូមនភរៈទទលួខសុ្រតវូក នងុករេរៀបចមំ ្ហបូ រេដ ើមបីទទលួដលេ់ភ ញ វែដលបន
អេញជ ើញមកចលូរមួ្រគប់ៗគន ។ េហើយេនះគកឺម មពធិេីរៀបមង គលករមយួយ៉ងពេិសស ពេី្រពះេគមន
ទងំបញជេីឈម ះេភ ញ វែដលេគបនអេញជើញទងំប៉នុម នេទៀតផង។ េ យេយងេទ មខ ១-២ េត ើ
មននរ ខ ្លះែដលជេភ ញ វក នងុកម មពធិេីរៀបមង គលករមយួេនះ?      
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2. កម មពធិកីពំងុែតដេំណើរករេទ េត ើមនបញ្ហ អ ្វបីនេក ើតេឡ ើងេនេពលេនះ (ខ៣)?   
               

3. នង ម៉រ ីមនចតិ ្តចង់ជយួសេ្រងគ ះដល្់រគ ួ រមច ស់េដ ើមករក ុឲំយទទលួនវូភព ម៉ស់ក នងុច ំេំ ម
មនសុ ជេ្រច ើនែបបេនះេទ។  េត ើគត់បនេធ ្វើដចូេម ្តច?       
             
               

4. េត ើគត់បនអធ ិ ្ឋ នយ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ?         
             
               
េត ើគត់បនថ្វយដេំ ះ្រ យមយួដល្់រពះេយស៊វូែដរឬេទ?      
               
េត ើគត់ធ្ល ប់បនេឃើញ្រពះេយស៊វូសែម ្តងករអ ច រពមីនុមកែដរឬេទ?     
               
េហតអុ ្វបីនេ កអ នកគតិថគត់បនេទឯ្រពះេយស៊វូឲយ្រទង់ជយួ?     
              

5. ករេឆ ្លើយតមរបស់្រពះេយស៊វូ ក់ដចូជគម នករេគរពទលែ់តេ ះ េហើយកម៏និសវូសមរមយ ម 
ែបបវបបធម ៌ ្របៃពណីទេំនៀមទំ ប់េនជនំន់េនះែដរ។ េត ើ្រទង់មន្រពះបន ទលូេទគត់វញិយ៉ង
ដចូេម ្តចខ ្លះ (ខ៤)?           
             
               

6. េត ើនងម៉របីនេធ ្វើដចូេម ្តច (ខ៥)?         
               

7. េត ើមនអ ្វែីដលទេំនរេនក នងុៃដក នងុេពលេនះ (ខ៦)?       
               
សំគលៈ់ ពងថ មធ ំៗ ទងំប ៉នុម ន្រតវូបន ក់ទកឹស្រមប់ទកឹ ងេជ ើងដលេ់ភ ញ វែដលមកចលូរមួក នងុ
កម មពធិេីនះ េហើយមយ៉ងវញិេទៀត កម មពធិ ី ពហព៍ពិហេ៍នះេនមនរយៈេពលជេ្រច ើនៃថ ងេទៀត គ ឺ
េគ្រតវូករទកឹជេ្រច ើនស្រមប់ទកុេ្រប ើករ។ 
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8. េត ើ្រពះេយស៊វូបនែណនឲំយអ នកបេ្រម ើេធ ្វើដចូេម ្តច េនក នងុខ ៧?      
               

9. េគក ៏            (ខ៧) 
រចួ្រទង់មន្រពះបន ទលូ្របប់ឲយពកួេគេធ ្វើដចូេម ្តច (ខ៨)       
               

10.  េត ើមច ស់ៃនកម មពធិេីនះមន្របត ្តកិម មដចូេម ្តច េនេពលែដលគត់បនភ ្លក់្រ េនះរចួេហើយ (ខ៨)? 
               

11. េត ើមន ស់ៃនកម មពធិេីនះបន្របប់េទកនូកេម្ល ះយ៉ងដចូេម ្តច (ខ១០)?     
             
               

12. េត ើ្រពះេយស៊វូបនេប ើកសែម ្តងដចូេម ្តច មរយៈទសំីគលៃ់នករអ ច រែដល្រទង់បនសេធ ្វើ (ខ១១)? 
             
               

13. េត ើពកួ វក័របស់្រទង់ពកួេគមន្របត ្តកិម មដចូេម ្តចែដរ (ខ១១)?      
             
              

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
1. ្របសនិេប ើករអធ ិ ្ឋ នគជឺករនយិយេទកន់្រពះជមច ស់ នងិជករែចករែំលកអពំកីរ្រពយួបរម ភ 

នងិភពខ ្វលខ់្វយ េហើយ្របសនិេប ើអ នកសរេសរ្រពះគ ពរី ទនំកុតេម កើងបនេល ើកទកឹចតិ ្តឱយេយើងេផ ទរ
លក់ ្ត្ីរពយួកង ្វលរ់បស់េយើងទងំអស់េនេល ើ្រទង់ (ទនំកុដេំក ើង ៥៥:២២) េហើយបន្របប់េយើង

ឲយអពំវនវរក្រទង់េនៃថ ង ែដលមន សន ន (ទនំកុដេំក ើង ៥០:១៥) េប ើដេូច នះ េត ើេយើងបន
េរៀនអ ្វខី ្លះអពំេីសចក ្តអីធ ិ ្ឋ នក នងុខណៈេពលែដលេយើងសេង កតពនីង ម៉រ ី មរយៈគម ពរី យ៉ូ ន
ជពំកូ ២?            
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2. េប ើសនិជ្រពះេយស៊វូរបស់្រពះេយស៊េូធ ្វើករអ ច រយេដ ើមបីេប ើកសែម ្តងពសីរិរីងុេរឿងរបស់្រទង់ ្រពម
ទងំ្របទនករ្របេម ើលឲយដងឹជក់ថ្រទង់គជឺនរ ។ េត ើេយើងេរៀនអពំអីំ ចនងិ្រពះហប ញទយ័
ដស៏បបុរសរបស់្រពះជមច ស់េចញមកពកីរអ ច រយដបំងូរបស់្រពះេយស៊វូ? េត ើេយើងបនសកិ  អពំ ី
ប ញទធនភុព នងិ េសចក ្តសីបបុរសរបស់្រពះជមច ស់ យ៉ងដចូេម ្តចេចញពទីសីមគលន់ងិករអ ច រយជ
េល ើកដបំងូរបស់្រពះេយស៊វូ។          
             
              

 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ ្រពះេយស៊វូេអ ើយ! នងម៉របីនមកឯង្រទង់ េហើយបនែចកចយនវូក ្ត្ីរពយួបរម ភរបស់គត់្របប់ដល្់រពះ
អង គយ៉ងសមញញធម ម  េប ើេទះបជីេនះគជឺ ក ្តខី ្វល់ខ្វយែបបេ កយីស៍្រមប់្រទង់យ៉ង កេ៏ យ ប៉ែុន ្ត 
្រពះអង គេនែតយក្រពះហប ញទយ័ទកុ ក់ចេំពះេសចក ្តអីធ ិ ្ឋ នរបស់គត់ែដរ។ គត់បនទលូថ្វយដល្់រទង់
យ៉ងសមញញថៈ “ពកួេគអស់្រ េហើយ” េយើងកប៏នេឃើញថគត់មនិចបំច់ ្រតវូេរៀប ប់ទលូថ្វយ្រពះ
អង គអពំអី ្វែីដលគត់្រតវូករេនះែដរ ឬ ចង់ឲយ្រពះអង គេធ ្វើយ៉ង ែដរ ប៉ែុន ្ត្រគន់ែត ទទលួយកនវូអ ្វីៗ
ែដលបនេ្រតៀមទកុជេ្រសចស្រមប់ករអ ច រយ្របកបេ យេសចក ្ដ្ីរស ញ់ នងិេសចក ្តសីបបុរសរបស់
្រទង់ប ៉េុ ្ណ ះ។ ្រពះអង គមនិទងំបនេឆ ្លើយតបចេំពះក ្ត្ីរពយួបរម ភរបស់គត់វញិផង ប៉ែុន ្ត ្រទង់បន្របទនពរ 
ដលម់នសុ ្រគប់គន េនក នងុពធិេីរៀបមង គលករេនះេ យករេរៀបចបំេ្រម ើបនយ៉ងល្អជទបីផំតុ។ សមូ្រទង់
ជយួឱយទលូបង គេំចះេជឿទកុចតិ ្តេល ើ្រពះអង គជមយួនងឹទកុ ខកង ្វលរ់បស់ទលូបង គែំដលមនទងំប៉នុម នផង។ សមូ
្រទង់បេ្រងៀនទលូបង គឲំយេចះនកឹចអំពំអី ្វីៗ ែដល្រទង់មន្រពះបន ទលូ្របប់ដលទ់លូបង គផំង េដ ើមបីឲយទលូបង គំ
បនេធ ្វើកចិ ចករស្រមប់្រទង់ ដចូែដល្រទង់បន្រជប់្រគប់ករទងំអស់្រ ប់េហើយ។ ចេំពះអ ្វីៗ ទងំអស់ខង
េល ើេនះ ទលូបង គសំមូអរគណុដល្់រពះអង គ! ក នងុករែដលទលូបង គំ ចចលូមកេនចេំពះ្រពះភ្័រក្រទង់ ជ
មយួនងឹក ្តខី ្វលខ់្វយផទលខ់ ្លនួ នងិ ករ្រពយួបរម ភផងែដរ េហើយកស៏្រមប់អស់អ នកែដលទលូបង គ្ំរស ញ់
ផងែដរ។             
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ចណុំច្រតូវចងចៈំ 
បនទ ប់ពបីន នអពំកីរអ ច រយជេល ើកទមីយួរបស់្រពះេយស៊វូេហើយ េយើង ចយក្រទង់មកេធ ្វើជអ នកេធ ្វើ
សែម ្តងករអ ច រយ ជមយួគន េនះែដរ េយើងចង់បន ្តករសកិ ច់េរឿងេផ ងៗេទៀតែដលបននយិយអពំ ី
ទសំីគល ់ នងិ ករអ ច រយរបស់្រទង់េទៀត។ េ យេហតផុលេនះ គជឺករសំខន់ ស់ែដលត្រមវូឲយ
េយើងចងចទំកុថេហតអុ ្វបីនជ្រពះេយស៊វូ្រតវូយងមក។ ឆ ្លង មករសកិ របស់េយើងេនក នងុ្រពះគម ពរី 
យ៉ូ ន ៣:១៦-១៨ បនេធ ្វើឲយេយើងដងឹថ ្រពះប ិ បន្របទន្រពះ ជប្ុរ ្រទង់្រពះេយស៊វូមកដលេ់យើង
គេឺដ ើមបីឱយេយើងទទលួបននវូជវីតិដេ៏នអស់កលប។ េហើយេនក នងុខ ១៧ បន្របប់ឲយេយើងបនដងឹថ ្រពះ
េយស៊វូបនយងមកយកកេំណើតជមនសុ េនេល ើែផនដេីនះ គេឺដ ើមបីឲយមនសុ ្រគប់ៗគន ចទទលួបន
េសចក ្តសីេ្រងគ ះឲយរចួពអីេំព ើបប។ រឯីករអ ច រយែដល្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើេនះ្រតវូបនេគេ ទសំីគល។់ 
ពកួេគបនសេ្រមច បបទទនំយអពំ្ីរពះេមស ុីែដល្រតវូយងមកេហើយ (ដចូជេនក នងុ្រពះគម ពរី េអ យ 
៦១:១-២)។ ទសំីគលន់មិយួៗ ជករពតិសទុ ធបនបង្ហញអពំភីពអ ច រយជទបីផំតុៃនទសំីគលរ់បស់គត់ 
នងិ សរិរីងុេរឿងយ៉ងអ ច រយបផំតុែដរ ជពេិសសេនះគេឺឈើឆក ងេនះែតម ្តង។ អ ្វីៗ ទងំអស់េនះគជឺេហត ុ
ផលចបំងបផំតុែដលត្រមវូឲយ្រទង់យងមកេល ើែផនដេីនះ (យ៉ូ ន ១២:២៣-៣៧ ជពេិសសខ ២៧)។ 
 

លំ ត់ៈ 
1. េ យេយងេទេល ើបទគម ពរី ម៉ថយ ៤:២៣ េត ើពន័ ធកចិ ចចបំងទងំបរីបស់្រពះេយស៊វូមនអ ្វខី ្លះ? 

ក.              
ខ.              
គ.              

2. ដណឹំង្រតវូបនផ ព ្វផ េនទទូងំែផនដ!ី ចរូេ កអ នកេរៀប ប់អពំអី នកជម ងមឺន ក់ែដលមនជម ងជឺ
េ្រច ើនមខុែដល្រតវូបនេគយកេទឯ្រពះេយស៊វូៈ 
ក.              
ខ.              
គ.              
ឃ.               
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3. ប ្ត រជនបននគំន មក េហើយ្រពះេយស៊វូ        
             
             ពកួេគ។ 

4. ចរូេ្រប ើ្របស់ែផនទរីបស់េ កអ នក េដ ើមបីកណំត់ទ ី ងំៃនតបំន់ នងិ ទ្ីរកងុមយួចនំនួែដលបនេល ើក 
េឡ ើងេនក នងុខ ២៥។ េយើងបនដងឹថ មនហ្វូងមនសុ យ៉ងេ្រច ើនបនមក ម្រទង់។ េហតអុ ្វបីន 
េ កអ នកមនចតិ ្តមន ទលិសង ័យចេំពះហ្វូងមនសុ ជេ្រច ើនបនមក ម្រពះេយស៊វូដេូច នះ?  
             
             
               
េត ើករេដ ើរ ម្រពះេយស៊វូេនទេីនះ មនភពខសុគន ពកីរេដ ើរ ម្រទង់េនក នងុ្រពះគម ពរីម៉កសុ 
៨:៣៤ យ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ?          
             
             
               

 

សនួំរអនុវត្តនៈ៍ 
េប ើសនិជខ ញុគំជឺមនសុ មន ក់េនក នងុចេំ មហ្វូងមនសុ ែដលបនេដ ើរ ម្រពះេយស៊វូ េត ើេហតអុ ្វបីនជខ ញុ ំ
្រតវូេដ ើរ ម្រទង់?  េត ើ្រទង់មនអ ្វខី ្លះែដលជភពទក់ទញដលម់នសុ ជេ្រច ើនដេូច នះ?    
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េមេរៀនទ ី៤ - ែផនកទ ី២ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
ឥឡវូចរូេយើងនគំន សេង កតេម ើលអពំគីរំៃូនពន័ ធកចិ ចករេ្របសឱយរបស់្រពះេយស៊វូទងំអស់គន ។ ្របែហលជ
ជម ងទឺងំអស់េនះមនករភយ័ខ្លចចេំពះ្រពះេយស៊វូេហើយ ដចូជជម ងឃឺ ្លង់េនះជេដ ើម។ េនក នងុ្រពះគម ពរី 
េលវវីនិយ័ជពំកូ ១៣ បនកត់្រ ទកុយ៉ងចបស់ ស់ ចេំពះបគុ គល ែដលបនបះ៉ពលន់ងឹអ នកជម ងឃឺ ្លង់។ 
ចេំពះអស់អ នក មន ក់មនែដលមនជម ងឆឺ ្លងេសើរែសបកមយួឆ ្លង េនះ្រតវូឲយយកអ នកជម ងេឺនះេទឯពកួ 
ចរយ។ ពកួបជូចរយេដ ើមបីេធ ្វើករ្រតតួពនិតិយេម ើល េប ើសនិជមន ករបញជ ក់ថអ នកេនះពតិជមនេសើរ

ែសបកឆ ្លងែមន េនះពកួ ចរយនងឹ្របកសថ អ នកេនះគជឺមនសុ មនិ ្អ ត ឬ ជមនសុ មនិបរសិទុ ធ។ 
 

កិចចករៈ 
ជមយួនងឹករែណនេំនក នងុគនំតិេនះ ចរូេយើង ន្រពះគម ពរី េលវវីនិយ័ ១៣:៤៥-៤៦ 
 

លំ ត់ៈ 
បញញត ្តរិបស់្រពះជមច ស់េនក នងុ្រពះគម ពរីសញញចស់ មនចបប់ ម្របមយ៉ងចបស់ ស់អពំអី នកជម ងឆឺ ្លង 
េសើរែសបកេនះ។ េត ើេនក នងុ្រពះគម ពរី េលវវីនិយ័ ១៣:៤៥-៤៦ មនេសចក ្តែីណនយំ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ? 
 ក.              
 ខ.              
 គ.              
 ឃ.              
 ង.               
 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
េប ើសនិជ្រស្ត ី ឬ បរុស ែដល្រតវូបនពកួ ចរយ្របកសថជមនសុ មនិ ្អ តស្អំ ឬជមនសុ មនិ 
បរសិទុ ធេហើយ េនះេត ើនងឹមនករអ ្វេីក ើតេឡ ើងចេំពះអ នកជម ងរឺបូេនះ? មនសុ មន ក់េនះមនជម ងឆឺ ្លង េហើយ
ឥឡវូគតឺ្រមវូឲយគត់េធ ្វើ មចបប់ែដលបនែចងទកុេនក នងុ្រពះគម ពរី េលវវីនិយ័ជពំកូ ១៣:   
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េត ើេ កអ នកនងឹគតិដចូេម ្តច េប ើសនិជអ នកជម ងឃឺ ្លង់មន ក់េនះគជឺរបូេ កអ នក?     
              
េត ើេ កអ នកនងឹមន្របតកិម មដចូេម ្តចចេំពះករកណំត់េនក នងុចបប់ េប ើសនិជេ កអ នកបនដងឹអពំភីព
ចបំច់ក នងុករែថរក សខុភព នងិករបះ៉ពលដ់លស់ហគមនអ៍ ុ្ីរ ែអលទងំមលូ? េត ើេ កអ នកនងឹ
េឆ ្លើយតប បរេបៀបេផ ងែដរេទ?          
               
 

គនំតិអធិ ្ឋ នៈ 
ចរូេយើងបនច ំ យេពលសងប់ ង ត់េដ ើមបីចលូេទក នងុ្រពះវត ្តមនរបស់្រពះអមច ស់! េហើយចរូទលូសមូដល ់
្រទង់េដ ើមបីេប ើកចតិ ្តគនំតិរបស់េ កអ នកចេំពះករបេ្រងៀនរបស់្រទង់។ ចរូទលូសមូដល្់រទង់ ស្រមប់កររកី
ចេ្រម ើនេល ើករយលដ់ងឹអេំព ើបប នងិផលបះ៉ពលម់កេល ើេ កអ នកផទ ល ់ កដ៏ចូជ សហគមនែ៍ដលេ ក
អ នកបនរស់េនែដរ។ ចរូអរ្រពះគណុដល្់រទង់ែដលដេំណើរេនះមនិទន់្រតវូបនបញចប់េនេឡើយ។   
             
              
 

កិចចករៈ 
1. ចរូ នបទគម ពរីែដល ចដងឹអពំដីេំណើរេរឿងេនះជមនុ (ម៉កសុ ១:៣៥-៣៩) 

 េត ើ្រពះេយស៊វូេធ ្វើដេំណើរយងេទ  (ខ៣៩)?       
              

 េត ើ្រទង់េធ ្វើអ ្វខី ្លះ (ខ៣៩)? 
.              
.              

2. ចរូ ន្រពះគម ពរី ម៉កសុ ១:៤០-៤៥ 
 េត ើតអួង គក នងុេរឿងេនះគជឺនរ ?         

              
 េត ើមនបញ្ហ អ ្វខី ្លះ?           

              
 េត ើមនដណឹំងអពំអី ្វ?ី          
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លំ ត់ៈ 
1. ្រពះេយស៊វូបនកណំត់ថនងឹ្រតវូេធ ្វើដេំណើរពភីមូមិយួេទភមូ ិនងិ ព ី ្របជ ុមំយួេទ ្របជ ុំ

មយួេទៀតេដ ើមបី្របកស្រពះបន ទលូ នងិ បេ្រងៀនដលប់ ្ត រជន េ យ្រទង់មនេចតនក នងុករ
្របកសដណឹំងល្អដលម់នសុ ្រគប់ៗគន ។ ្រពះ ជៃន្រពះជមច ស់ (គកឺរដកឹន ំ នងិេ យ ជយេន
ក នងុចតិ ្តគនំតិរបស់មនសុ ) ចែំណលឯេនក នងុ ជរបស់ ងំវញិគជឺករបផំ្ល ញេចលវញិ។ ្រទង់
បន្រជប់យ៉ងចបស់ ស់ថ្រទង់គជឺនរ ? េហើយមនេគលបណំងែបប ។ េនក នងុខ 
៣៨ េត ើ្រទង់មន្រពះបន ទលូេទកន់ពកួសសិ ែដលកពំងុែតែស្វងរក្រទង់ដចូេម ្តចខ ្លះ?   
             
             
               
េនះេហើយគជឺអ ្វែីដល្រទង់បន្របប់ពកួេគថេហតអុ ្វបីនជ្រទង់្រតវូយងមក។ ចរូកត់សំគលេ់ល ើ 
េសចក ្តេីយង្រតង់ខ ៣៨ មនអណំះអំ ងេនក នងុ្រពះគម ពរី េអ យ ៦១:១។ 

2. េត ើនរ បនមកឯ្រពះេយស៊វូ (ខ៤០)?        
               

3. ដេំណើរេរឿងមយួេនះ គមឺនតអួង គពរីរបូគ ឺ ្រពះេយស៊វូ នងិ អ នកជម ងឃឺ ្លង់មន ក់។ េនជ ុវំញិឈតុឆក 
ៃន ច់េរឿងេនះ េត ើេ កអ នកនកឹ្រសៃមេឃើញថេត ើបរុសែដលមនជម ងឃឺ ្លង់េនះមនលកខណៈ ដចូ 
េម ្តចេទ?            
               

4. េត ើអ នកជម ងឃឺ ្លង់មន ក់េនះបនែ្រសកេឡើងថដចូេម ្តច (េលវវីនិយ័ ១៣:៤៥)?    
             
               

5. េប ើសនិជអ នកជម ងឃឺ ្លង់មន ក់េនះបនរស់េនឆងយពមីនសុ មនឯេទៀតៗ េត ើ្រពះេយស៊វូគែូត ចជបួ 
គត់ឯ ?            
               

6. េត ើបរុសមន ក់េនះ មនអត ្តចរតិ នងិ កបបករិយិយ៉ងដចូេម ្តច (ខ៤០)?    
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7. គត់បនែ្រសកអង ្វររកេសចក ្តី ណិតេម ្ត  េ យទលូសមូឲយ្រពះេយស៊វូជយួដលគ់ត់ េ្រពះ គ ឺ
ជេរឿងែដលគត់មនិ ចជយួខ ្លនួឯងបន។ េត ើគត់បនទលូេទ្រពះេយស៊វូដចូេម ្តច (ខ៤០)?  
             
               

8.  េត ើបរុសមន ក់េនះបន រភពអពំ ី ថ នភពរបស់គត់យ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ?     
             
               

9. េត ើមនអ ្វបី ្ត លឲយគត់បនមករក្រពះេយស៊វូ?       
             
               

10. េត ើគត់បនដងឹថ្រពះេយស៊វូ ចជយួគត់បនេ យរេបៀប ?     
             
               
ចរូចងចទំកុថ គត់កប៏នដងឹែដរថ្រពះេយស៊វូ ចនងឹមនិេ្របសជម ងគឺត់េឡ ើយ! 
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េមេរៀនទ ី៤ - ែផនកទ ី៣ 
 

ករអនុវត្តនៈ៍ 
េប ើ មចបប់ែផ នកខង្រពលងឹវញិញណជម ងឃឺ ្លង់ គជឺរបូភពមយួៃនករជប់មនអេំព ើបបរបស់េយើង។ ម
ករ យតៃម ្លដេ៏ ម ះ្រតង់មយួមកេល ើជវីតិរបស់េយើង គថឺេយើង្រតវូបនហ៊ុំពទ័ ធេទេ យអេំព ើបបេហើយបងខំ
ឱយេយើង្របឈមមខុជមយួនងឹករលបំកជក់ែស្តងជេ្រច ើន។ េ្រកព្ីរពះេយស៊វូគគឺម នដណឹំងល្អេនះេទ! 
ក នងុករចប់េផ ្តើមេធ ្វើករពយបលជម ងរឺបស់េយើង េនះេយើង្រតវូែតទទលួ គ ល ់អពំ ី ថ នភព នងិ ករៈៃន
ជម ងរឺបស់េយើង ងំពយីរូមកេហើយកេ៏ យរហតូមកទលន់ងឹករេ្របសឲយជ។ 
 េត ើេ កអ នកនងឹ្រតវូនយិយ្របប់អ នកដៃទដចូេម ្តច េប ើសនិជេ កអ នកមនជម ងឆឺ ្លង?   

             
              

 េត ើេ កអ នកនងឹ្រតវូទទលួករេរ ើសេអ ើង ឬ េម ើលងយពសំី ក់មនសុ េនក នងុសង គម េហើយត្រមវូ 
ឲយេ កអ នករស់េនជមយួនងឹសំេលៀកបពំក់កខ ្វក់ េហើយសក់កបលរេញរ៉ៃញប៉នយ៉ងដចូេម ្តច?  
             
               

 េត ើេ កអ នកនងឹ្រតវូរស់េនេ យករខ ទប់មត់ជតិ េដ ើមបីឲយមនករខកេ ្ត ះ ែដលជេហតនុឲំយ 
មនករចម ្លងជម ងេឺទអ នកដៃទេទៀតបនយ៉ងដចូេម ្តច?       
             
             

 េត ើេ កអ នកនងឹ្រតវូេធ ្វើដចូេម ្តចេទ េប ើចេំពះវត ្តមនរបស់េ កអ នក ក់បដីចូជករ្រពមនដល ់
អ នកដៃទ េប ើេទះបជីកលពេីពលមនុេ កអ នកធ្ល ប់ជមនសុ មន ក់ែដលមនភពទក់ទញយ៉ង ក ៏
េ យេនះ?            
             
              

 េហើយេត ើេ កអ នកគតិដចូេម ្តច ឬ្រតវូេធ ្វើយ៉ង  ក នងុកររស់េនឯេកែតមន ក់ េ យគម នទនំក់ 
ទនំងជមយួអ នក េ ះ? គម នករេ ប គម នករេថ ើប េហើយកគ៏ម នភពសនទិ ធ ន លអ ្វេី ះដេូច នះ?  
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ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
អេំព ើបប គជឺជម ងឆឺ ្លងមយ៉ងែដល្រតវូបនចម ្លងបន ្តយ៉ង វេនក នងុ្របត ្ត ិ ្រស្ត គ ឺ បនចម ្លងេទដល់
មនសុ ្រគប់ៗរបូពជីនំន់មយួេទជនំន់មយួេទៀត េ យគម នរលំងជន មន ក់េនះេឡ ើយ។ េហើយពកួេយើង 
មន ក់ៗសទុ ធែតមនជម ងេឺនះទងំអស់គន  ជលទ ធផលេនចងុបញចប់ៃនជម ងេឺនះគេឺសចក ្តី ្ល ប់! ជម ងឆឺ ្លងរបស់ពកួ
េយើងគជឺករែបកេចញព្ីរពះវរប ិ របស់េយើង ែដល្រទង់មនេពញេទេ យភពបរសិទុ ធេហើយសចុរតិ។ 
េនចេំពះ្រពះភ្័រក្រទង់េយើង ចបន្រតមឹែតយំេ យែ្រសកថ “មនិបរសិទុ ធ! មនិបរសិទុ ធ!” ែតប៉េុ ្ណ ះ។ 
ជម ងឆឺ ្លងរបស់េយើងមន ក់ៗ មនិ្រតមឹែតបនបែំបកេយើងឲយ ច់ទនំក់ទនំងជមយួនងឹ្រពះវរប ិ ប ៉េុ ្ណ ះេទ 
ែថមទងំេធ ្វើឲយេយើងែបកេចញពមីនសុ ដចូគន េទៀតផង។ េមេ គៃនជម ងេឺនះ បនបផំ្ល ញ លទ់នំក់

ទនំងរបស់ទងំប៉នុម នឲយ ច់េចញពគីន អស់ េហើយទបីផំតុ បនេធ ្វើឲយេយើងរស់ក នងុភពឯេក េហើយភយ័
ខ្លចទងំបងខចំតិ ្ត។ 
 

គនំតិអធិ ្ឋ នៈ 
បរុសមន ក់េនះបនចលូមករក្រពះេយស៊វូក នងុសភពជជនអនថ ែដល្រតវូបនមនសុ ្រគប់គន េបះបង់គត់
េចល េ យបងខឲំយគត់រស់េនេ្រកសង គមយ៉ងែតលេ ល ប៉ែុន ្តេនក នងុេពលេនះគត់បនមកអង ្វរសមូ
ឲយ្រពះេយស៊វូជយួេ យេសចក ្តី ណិតេម ្ត ដលគ់ត់ ទងំគត់បនដងឹថគត់មនិសក ្តសិមឲយ្រពះេយស៊វូ 
ណិត សរូេឡ ើយ ែតគត់េនែតទទចូសមូឲយ្រទង់ជយួ។ គត់បនចលូមកឯ្រពះេយស៊វូេ យករបនទ ប់ 

ខ ្លនួ នងិករលន់តយួ៉ងេប ើកចហំរ េហើយេ ម ះ្រតង់យ៉ងអស់ពចីតិ ្ត េដ ើមបីទលូសមូនវូេសចក ្ត្ីរស ញ់ នងិ 
ករអត់េទសបបព្ីរទង់។ គត់បនចលូមករក្រពះេយស៊វូេ យចតិ ្តក្ល នេនចេំពះ្រពះភ្័រក្រទង់ េដ ើមប ី
ទលូសមូអ ្វីៗ ្រគប់យ៉ងព្ីរទង់។           
             
             
             
              
 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
អ នកជម ងឃឺ ្លង់មន ក់េនះ បនដងឹយ៉ងចបស់ថ្រពះេយស៊វូ ចេ្របសជម ងគឺត់ឲយជសះេសបើយមនិខន។ ចរូ
នកឹ្រសៃមេទដលទ់ដិ ្ឋភពែដលបរុសមន ក់លតុជង គង់ ទលូសមូយ៉ងទទចូេនចេំពះ្រពះេយស៊វូរេំ ះគត់
េចញពជីវីតិែដលកខ ្វក់ ឯេក នងិ្រតវូបនេគេបះបង់េចល។ គត់មនបណំងចង់ឱយ្រពះេយស៊វូេ ះ ល់
ប ្ត រទងំអស់េនះេចញ។ 
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ពេី្រពះ បនេធ ្វើឲយជវីតិរបស់គត់្រពត់្របស់ែបកេចញឆងយព្ីរកមុ្រគ ួ រ ែបកពមីតិ ្តភ្័រក េហើយ ែថម
ទងំបនេធ ្វើ ច់េចញពទីនំក់ទនំងជមយួ្រពះជមច ស់េទៀតផង គ ឺ មរយៈករ ្របកសរបស់ពកួ ចរយថ
ជមនសុ មនិ ្អ តស្អំ ជមនសុ មនអេំព ើបប។         
             
             
              
 

លំ ត់ៈ 
1. េត ើមនអ ្វបីនចលូេទខងក នងុ្រពះេយស៊វូ (ខ៤១)?       

              
ក. េសចក ្ដេីម ្ដ ករ ុ  គជឺឃ្ល មយួដគ៏រួឱយចប់ រម មណ៍ជទបីផំតុ! េ្រពះថឃ្ល មយួេនះ មន

អនភុព នងិមនអត ថនយ័ជងករែដលមន រម មណ៍ថេ ក ្ត យចេំពះនរ មន ក់។ ភព 
ណិតេម ្ដ ករ ុ  ចបង កឲយមនសុ មន ក់េទជមនជម ងបឺន េ យ រែតករឈឺចប់ 

ឬ របសួរបស់នរ មន ក់។ បរុសមន ក់េនះ េធ ្វើបះ៉ពលរ់ហតូដល្់រកពះរបស់្រពះេយស៊វូេហើយ 
ដបិត្រទង់មនេសចក ្តី ណិត សរូ នងិ េសចក ្តេីម ្ត ករ ុ ចេំពះបរសុមន ក់យ៉ងេពរេពញ 
ក នងុ្រពះហប ញទយ័េទេហើយ។ េនេពល ែដលឪពកុម្តយបនេឃើញកនូរបស់ខ ្លនួទទលួករ 
ឈឺចប់េ យមនិសមេហតផុល េនះពកួេគនងឹមន រម មណ៍ថឈឺ ដល ់ “្រកពះ” ជមនិខន 
េ យ រែតឪពកុម្តយ លរ់បូមនេសចក ្តេីម ្ត ករ ុ ចេំពះកនូរបស់ខ ្លនួ។ 

ខ. ្រពះេយស៊វូបន គ ល ់ នងិ ដងឹអពំចីបប់ទងំប៉នុម នយ៉ងចបស់! េហើយ្រទង់ក្៏រជបអពំជីវីតិ 
របស់បរុសមន ក់យ៉ងចបស់ ស់ែដរ ថគត់ឯេក ្រតវូបនេគមនិ ប់ ប់រក េហើយេបះបង់ 
េចល ្រតវូរស់េនែតលេ ល កេ ្ត ចកែណ្តងែតមន ក់ឯងយ៉ងអនថ។ ្រទង់បន្រជបថ 
េ យ រែតចបប់េទ ើបបនជេធ ្វើឲយបរុសមន ក់ក្លយេទជមនសុ ដេូច នះ។ ពកយថ “មនិ ្អ ត 
ស្អំ ឬមនិបរសិទុ ធ ឬជមនសុ មនបប” បន្រពមនដលអ់ នកដៃទឲយេនឆងយពគីត់។ 

2. េសចក ្ដេីម ្ដ ករ ុ ្រតវូបនេឆ ្លើយតប! េទះបជីយ៉ង កេ៏ យ ក្៏រទង់មនិចកេចលគត់ ឬ 
េដញគត់ឲយេទឆងយព្ីរទង់េនះែដរ។ ចរូសំគលេ់ម ើលថេត ើេ យ រេសចក ្តេីម ្ត ករ ុ បនន ំ
ឲយ្រពះេយស៊វូេធ ្វើអ ្វខី ្លះ (៤១)?          
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េសចក ្ដេីម ្ដ ករ ុ ប ្ត លឱយ្រពះេយស៊វូមនជសកម មភពេឡើង! ្រពះអង គបនលកូ្រពះហស្ដេទ
បះ៉ពលប់រុសមន ក់េនះ គជឺេរឿងែដល្រទង់មនិធ្ល ប់បនេធ ្វើដេូច នះពមីនុមកទលែ់តេ ះ គ្ឺរពះអង គ 
បនបះ៉ពលអ់ ្វែីដលមនិ ចបះ៉ពលប់ន។ គជឺេរឿងមយួែដលមនិ ចគតិ ម នបនថ្រពះេយស៊វូ 
បនបះ៉ពលខ់ ្លនួ្របណបរុសឃ្លង់មន ក់េនះេ យមនិេខ ពើមរេអ ើមបន ្តចិ េ ះែបបេនះ។ េត ើេ ក
អ នកគតិថបរុសមន ក់េនះ្រតវូបនេគបះ៉ពលគ់ត់េល ើកចងុេ្រកយេនេពល ែដរ? េត ើករបះ៉ពល ់
របស់្រពះេយស៊វូបនផ ្តលទ់នំក់ទនំងដចូេម ្តចចេំពះបរុស់មន ក់េនះ?     
             
             
              

3. េ យមនិបនគតិឲយបនពរីដង ្របែហលជេយើងមនិបនដលឹងថ្រទង់បនបះ៉ពលគ់ត់េហើយ្រទង់ 
កម៏ន្រពះបន ទលូេទកន់គត់ែដរ។ េត ើ្រទង់មន្រពះបន ទលូេទកន់គត់យ៉ងដចូេម ្តច (ខ៤១)?  
             
               

4. បរុសមន ក់េនះ្រតវូបនជប់ក នងុប ្ត រ! 
ជម ងឃឺ ្លង់បនេចញបត់ពរីបូកយរបស់គត់! ដេូច នះ ្រទង់មន     
      កល៏កូ្រពះហស្ត       
  េ យ            
       (ខ៤១) ។ 
េត ើេ កអ នក ចគតិ ម នបនែដរេទថ ្រពះហស្តរបស់្រពះេយស៊វូដកេចញមកវញិ េត ើ្រទង់យក
មក ក់េនេល ើ្រពះអង គផទ ល ់ ឬក្៏រទង់យកេទ្រ កំ នងុទកឹ ប ៊ ូ េហើយដសុសម្អត ងជ្រមះជ
មយួេអប៉ងុ េដ ើមបីក ុឲំយេមេ គៃនជម ងេឺនះ បផំ្ល ញដលស់រ ី ង គកយរបស់្រទង់បនឬយ៉ង ? 
េត ើករេ្របសឲយជេនះ ចនងឹេក ើតេឡើងម ្តងេទៀតស្រមប់ជវីតិគត់េនេពលអនគតែដរឬក៏
យ៉ង ? 
ក. សេម ្ល កបពំក់របស់គត់?           
ខ. សក់របស់គត់?            
គ. ករចលូេទជតិអ នកដៃទរបស់គត់?         
ក. ទនំក់ទនំងរបស់គត់?           
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េមេរៀនទ ី៤- ែផនកទ ី៤ 
 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
ជមយួនងឹ្រពះបន ទលូរបស់្រពះេយស៊វូែដលថៈ “ចរូឲយជ ្អ តចះុ!” បនេធ ្វើឲយបរុសមន ក់ែលង្រតវូករ ក់
ខ ្លនួពនួ ម  េហើយយំែ្រសកេឡើងថ “មនិ ្អ តស្អំ!” តេទៀតេនះេទ  បនទ ប់ពេីនះេទគត់មនិចបំច់្រតវូ
ខ្លចអ នកដៃទេមើលងយ េហើយ្របមថដលជ់វីតិដចូកលពមីនុេទៀតែដរ។ ឥឡវូេនះគត់ ចរស់េនក នងុ
សហគមន ៍ ចរស់េនជបួជ ុជំមយួ្រកមុ្រគ ួ រ នងិមតិ ្តភ្័រកបនេឡើងវញិេ យអណំរ។ េយើងេឃើញថ
គត់្រតវូបនេគទទលួ ្វ គមន ៍ េហើយ្របកបគនជមយួអ នកដៃទបនជធម ម វញិេហើយ។  ចេំពះករភយ័
ខ្លច ករចម ្លងេមេ គ ករបដេិសធនម៍និទទលួ គ ល់ ករេបះបង់េចល ភពឯេក ករេថកលេទស នងិ 
ករេម ើលងយរះិគន់ គែឺលងមនស្រមប់ជវីតិគត់េទៀតេហើយ។  
 

ប៉ែុន ្ត មនអ ្វេីផ ងេទៀតែដលទក់ទនិនងឹទស នៈរបស់្រពះេយស៊វូេ្រច ើនជងករែដល្រទង់បនេ្របសបរុស
មន ក់េនះឲយជសះេសបើយពជីម ងរឺបស់គត់េទេទៀតេ យ្រទង់បន្របកសថ ចរូឲយបនជ ្អ តចះុ! បរុស
មន ក់េនះមនិ្រតមឹែតបនរចួពបី ្ត រ ែដលបនចងគត់េ យេ គឃ្លង់ ប៉េុ ្ណ ះេទ ជម ងឆឺ ្លងៃនអេំព ើបប
ែដលជប់ ងំពកីេំណើតមក ក្៏រតវូបនអត់េទសឲយរចួេហើយែដរ គចឺប់ពេីពលេនះតេទអេំព ើបបែលង
មនអំ ចេល ើជវីតិរបស់គត់តេទេទៀតេហើយ។ បរុសមន ក់េនះ្រតវូបនជប់ចណំងប ្ត រ េ យមន
ជម ងឃឺ ្លង់ ែតេ យ រករ្របកសេចញរបស់្រពះេយស៊វូ  េទ ើបគត់បនរចួពចីណំងប ្ត រេនះ េហើយ 
្រតវូបនអត់េទសឲយរចួព្ីរគប់ទងំអេំព ើបបរបស់គត់េទៀតផង គេឺ យ រែតេសចក ្ត្ីរស ញ់របស់្រពះ
វរប ិ ែដលបនបេង កើតរបូគត់មក។ 

 បរុសមន ក់េនះបនមកឯ្រពះេយស៊វូេដ ើមបីសមូឲយ្រទង់ជយួេ្របសជម ងឃឺ ្លងរបស់គត់ឲយបនជ ្អ ត 
េឡ ើងវញិ (ខ៤០)។ េប ើ មគនំតិរបស់េ កអ នក េត ើគត់នងឹមនទនំក់ទនំងជមយួ្រពះេយស៊វូ 
យ៉ងដចូេម ្តច បនទ ប់ពគីត់បនជបួនងឹ្រទង់ េហើយបនទទលួករេ្របសឲយជពជីម ងឃឺ ្លង់?  
             
             
               
្រពះេយស៊វូគជឺមតិ ្តសម្ល ញ់មន ក់របស់គត់! ជអ នកេ្របសឲយជ ជអ នក ្ត រតៃម ្លជវីតិរបស់គត់ 
េឡ ើងវញិ េហើយបនេធ ្វើឲយគត់បនរស់េនក នងុជវីតិមយួែដល្របកបេ យអត ថនយ័ នងិគណុតៃម ្ល។ 
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 េត ើបរុសមន ក់េនះមន្របត ្តកិម មចេំពះករជសះេសបើយពជីម ងរឺបស់គត់យ៉ងដចូេម ្តច (ខ៤៥)?  
             
               
គត់មនេសរភីពេ យបនរចួពចីណំងៃនអេំព ើបប េហើយបនេធ ្វើឲយគត់មនករអបអរ ទរជ 
ថ មេីឡ ើងវញិម ្តងេទៀត។ ឥឡវូេនះ គត់ ចនយិយថគត់ជមនសុ ្អ តស្អំមន ក់បនេ យេសរ។ី 
្រពះេយស៊វូ មនិ្រតមឹែតបនដកយកអេំព ើបបរបស់គត់េចញពជីវីតិ ប៉េុ ្ណ ះេទ គ្ឺរទង់បន្របទន 
គត់នវូជវីតិមយួយ៉ងេពញបរបិរូណ៍ េ យេសចក ្តេី្របសេ ះ េហើយបនេធ ្វើឲយគត់ថ មេីឡ ើងវញិ
ម ្តងេទៀត។ អ ្វែីដលមនសុ ្រគប់មនសុ ទងំអស់ ចេធ ្វើបនេ យេសរេីនះគ ឺ ករជែជកគន  នងិ 
ករែចកចយបន ្តអពំដីណឹំងេនះេទមនសុ េផ ងៗេទៀត។  

 

ករអនុវត្តនៈ៍ 
 េត ើេ កអ នកមន រម មណ៍ថខ ្លនួឯងមនិ ចបះ៉ពលប់នែដរឬេទ? េត ើេ កអ នកធ្ល ប់មនេពល 

ែដលមន រម មណ៍ថ ខ ្លនួឯងជមនសុ ្រកក់ខ្ល ងំ ស់ រស់េនេ យគម នជេ្រម ើស ្រប្រពតឹ ្ត 
ចេំពះអ នកដៃទយ៉ងេឃរេឃ ែដលេធ ្វើឲយខ ្លនួឯងេទជមនសុ មន ក់មនិសក ្តសិមនងឹទទលួយកក ្ត ី
្រស ញ់ទលែ់តេ ះ។          
             
               

 េត ើធ្ល ប់មននរ មន ក់នយិយ្របប់ថ េ កអ នកគជឺមនសុ ែដល ច្រស ញ់បនែដរឬេទ?  
             
               

 េត ើរេបៀបជវីតិរបស់េ កអ នក ចេធ ្វើករបផំ្ល ញខ ្លនួ េហើយេ កអ នកទទលួ គ លថ់ ខ ្លនួកពំងុែត 
្រតវូករ្រពះេយស៊វូែដរឬេទ? “ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! េប ើ្រទង់សព ្វ្រពះហប ញទយ័ សមូេធ ្វើទលូបង គបំន 
្អ ត រជថ មេីឡ ើងវញិផង”។          

             
               

o ចរូសំឡងឹឲយច្ំរពះេន្រតរបស់្រពះេយស៊វូចះុ េនះេ កអ នក្របកដជនងឹបនេឃើញថ្រទង់
មនេពញេ យេសចក ្តេីម ្ត ករ ុ ។ 
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o ចរូពនិតិយេម ើលករ ត្រពះហស្តេចញរបស់្រទង់ មនិែមនជករចង ្អលុេថក លេទស ឬ 
ទះកេម ្ល ងេ កអ នកេនះេទ ែតជ្រពះហស្តែដល តមកេ យេ កអ នកេ យេសចក ្ត ី
្រស ញ់វញិ។ 

o ចរូេផ្ត ត រម មណ៍េទេល ើករបះ៉ពលរ់បស់្រទង់េម ើល!៎ ករបះ៉ពលរ់បស់្រទង់េពរេពញេទ 
េ យេសចក ្ត្ីរស ញ់ នងិ ករេ្របសឲយជ។ 

 េត ើករបះ៉ពលរ់បស់្រពះេយស៊វូមកេល ើជវីតិេ កអ នក ចនងឹមនករែកែ្របដចូេម ្តចខ ្លះ?  
             
             
              

 

គនំតិអធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់្រពះេយស៊វូេអ ើយ! ជវីតិទលូបង គមំនេពញេ យេមេ គឃ្លង់ៃនអេំព ើបប ទលូបង គដំងឹថទលូ 
បង គកំពំងុអពំវនវរក្រទង់ថ “ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! េប ើ្រទង់សព ្វ្រពះហប ញទយ័សមូជយួេ្របសទលូបង គឲំយបន 
ជ ្អ តេឡើងវញិផង”។ ទលូបង គបំនចលូមករក្រទង់េ យមនេសចក ្តជីេំនឿថ ្រពះអង គនងឹអត់េទសបប 
ដលទ់លូបង គ ំេហើយនងឹេ្របសឲយជ ្អ តជថ មេីឡ ើងវញិមនិខន។ ទលូបង គសំមូអរ្រពះគណុ្រពះេយស៊វូ....  
             
             
             
               
 

ដណឹំងល្អ របស់្រពះជមច ស់ៈ 
្រពះេយស៊វូបនេ េ កអ នកចេំឈម ះេហើយ្រទង់មន្រពះបន ទលូថ “ខ ញុចំង់ឲយ      
( ក់េឈម ះរបស់េ កអ នក)         ចរូបនជ ្អ តចះុ!” 
ចរូអនញុញ តឱយ្រពះេយស៊វូបនដកយកបន ទកុៃនអេំព ើបបដធ៏ ងន់របស់េ កអ នកេចញ េហើយចរូចប់េផ ្តើមជវីតិ 
មយួថ មេី យរកី យចះុ េនះេ កអ នក្រតវូេដ ើរេឈព ះត្រមង់េទមខុ េ យ្របកស្របប់ដល់មនសុ ្រគប់គន  
ថ ្រទង់បនេ្របសខ ញុឲំយជ ្អ តេហើយ! េ យពន ្លៃឺន្រកតឹយវនិយ័ (ចបប់) ែដលមនែចងទកុេនក នងុ្រពះ
គម ពរី េលវវីនិយ័ជពំលូ ១៣ េយើង ចសន មត់បនថបរុសេក ើតឃ្លង់មន ក់េនះបនទទលួករផ្ល ស់ប ្តរូរេបៀប
ជវីតិរបស់គត់ទងំ្រសងុ។  
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ក នងុខណៈេពលែដលេ កអ នកបនទទលួនវូបទពេិ ធនអ៍ពំកីរបះ៉ពក់េ្របសឲយជរបស់្រពះេយស៊វូ នងិ
្រពះបន ទលូរបស់្រទង់ថ “ចរូឲយបនជ ្អ តចះុ!” ទងំេ កអ នកផទល ់ នងិមនសុ ្រគប់ៗគន េនជ ុវំញិេ ក
អ នកនងឹចប់េផ ្តើមកត់សមគលព់កីរផ្ល ស់ប ្តរូែដលបនេក ើតេឡ ើងេនក នងុជវីតិេនក នងុជវីតិជមនិខន។ េត ើមន
នរ ខ ្លះែដលបនេដ ើរជមយួេ កអ នកេ យបនផ ្តលន់វូករគ្ំរទ នងិករេល ើកទកឹចតិ ្តដចូជ្រពះអមច ស់
បនចប់េផ ្តើមេធ ្វើឱយមនករផ្ល ស់ប ្តរូទងំេនះ? 
 

គនំតិអធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ្រពះអង គបន្របទនឲយទលូបង គមំនជវីតិមយួថ ម!ី ្រពះអង គបន ្អ ង េហើយេធ ្វើឲយជវីតិ
របស់ទលូបង គមំនេពញេ យគណុតៃម ្លជថ មេីឡ ើងវញិ។ ្រពលងឹវញិញណរបស់ទលូបង គបំនេឆះេឡ ើងេដ ើមបី
ឲយទលូបង គរំស់េនេ យ “ករនយិយយ៉ងេបើកចហំរ ផ ព ្វផ យអពំដីណឹំងមយួេនះ” ែដល្រពះអង គសព ្វ
្រពះហប ញទយ័ចង់មនសុ ្រគប់ៗគន បន្រពះអង គផងែដរ ្របេយជនឲ៍យពកួេគបន ្អ ងេឡ ើង ឲយជវីតិរបស់ពកួ
េគមនេពញេ យគណុតៃម ្ល មរយៈ្រពះេយស៊វូ។        
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េមេរៀនទ ី៤ - ែផនកទ ី៥ 
 

ករអនុវត្តនៈ៍ 
មនមនសុ មយួចនំនួ បនចត់ទកុខ ្លនួឯងថជមនសុ ែដលមនិ ចបះ៉ពលប់នពសំី ក់អ នកេនជ ុវំញិពកួ
េគបនេឡើយ។ ពកួេគបនយលេ់ឃើញថមនសុ មនសុ ្រគប់គន ែដលរស់េនជ ុវំញិេគ មនិ ចចលូមកជតិ
េ យករ្របកបគន យ៉ងសនទិ ធ ន លបនេទ។ ជនចិ ចកលពកួេគែតងែត្រតវូចឃំ្ល េំម ើល េ យបងខឲំយអ នក
ដៃទរស់េនឃ្ល តឆងយពជីវីតិរបស់ពកួេគ ប៉ែុន ្ត មករពតិក នងុចតិ ្ដរបស់ពកួេគវញិកពំងុែតែ្រសកេឡើងថៈ 
“សមូចលូមកជតិ េហើយបះ៉ពលខ់ ញុផំង!” ពកួេគមន រម មណ៍ថបត់បង់តៃម ្លជមនសុ អស់រលងីេហើយ 
េ្រពះែតជវីតិពកួេគបនរស់េនក នងុភក់្រជ ំ ែដលគម នមេធយបយ មយួ ចជយួសេ្រងគ ះេ្រ ច្រសង់
ជវីតិពកួេគបនេឡើយ។ ែត មករពតិក នងុចតិ ្តរបស់ពកួេគ ពតិជចង់ឮនរ មន ក់នយិយេទកន់ពកួេគថ 
្រពះ្រស ញ់ពកួេគ េហើយ្រទង់បនអត់េទសអេំព ើបបរបស់ពកួរចួេហើយ ្រពមទងំបន ្ត រទនំក់ទនំង
ែដលបក់ែបបជមយួនងឹ្រពះជមច ស់េនះឲយល្អេឡ ើងវញិផង។ ពកួេគចង់ដងឹថជវីតិរបស់ពកួេគមនគណុ
តៃម ្ល មនភពសំខន់ នងិមនជវីតិយ៉ងេពញបរបិរូណ៍ មរយៈអង គ្រពះេយស៊វូ។ 

1. ចរូច ំ យេពលេវ ខ ្លះេដ ើមបីពចិរ អពំកីរមនិ ចបះ៉ពលេ់នក នងុជវីតិរបស់េ កអ នក។ េត ើ
មននរ ខ ្លះែដលជមនសុ គឲួយេ កអ នកេជៀស ង ឬ េគេចញឲយឆងយេនះ? េនក នងុ
សហគមនរ៍បស់អ នក េត ើមននរ ខ ្លះកពំងុ្រតវូបនរស់េនក នងុភពែដលមនិ ចបះ៉ពលប់ន?  
             
              

2. ចរូនកឹគតិពនីរ មន ក់ែដលេ កអ នកគតិថចង់ែចកចយអពំអី ្វីៗ ែដល្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើស្រមប់
េ កអ នកពរីេបៀបែដល្រទង់បន្រស ញ់ នងិបនអត់េទសបបស្រមប់េ កអ នក មរយៈករ
សគុត េនេល ើេឈើឆក ងរបស់្រទង់ េហើយឥឡវូ្រទង់មន្រពះជន មរស់េឡ ើងវញិ េ យបន្របទនដល់
មនសុ ្រគប់ៗគន នវូជវីតិដលេ់នអស់កលបជនចិ ច។       
              

3. ចរូនយិយ េហើយផ ព ្វផ រដណឹំងេនះេ យេបើកចហំរដលម់នសុ ្រគប់ៗគន ឲយពកួេគបនដងឹអពំ ី
គណុតៃម ្ល នងិ រៈសំខន់របស់េ កអ នកចេំពះ្រពះេយស៊វូចះុ! េត ើេ កអ នកមន “ដណឹំង” អ ្វី
ែដល្រតវូែចកចយដលអ់ នកដៃទែដរ?          
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គនំតិអធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! សមូជយួដលទ់លូបង គឲំយមនេពញេ យេសចក ្ដេីម ្ត ករ ុ ចេំពះអ នកដៃទផង េហើយ
សមូ្រទង់េប ើកចតិ ្ត នងិមត់របស់ទលូបង គនំយិយយ៉ងេប ើកចហំរ េដ ើមបីផ ព ្វផ យដណឹំងពកី ្ដ្ីរស ញ់ នងិ
េសចក ្តេីម ្ដ ករ ុ ្រពះអង គដលអ់ នកដៃទផង! សមូ្រពះអង គ្របទននវូករេល ើកទកឹចតិ ្តដលទ់លូបង គេំដ ើមបីឲយ 
ទលូបង គបំន្របកសេ យេសចក ្តកី្ល នថ ្រពះេយស៊វូ ចេធ ្វើឲយេយើងមន ក់ៗក្លយេទជមនសុ ្របកប 
េ យគណុតៃម ្ល នងិ រៈសំខន់េនចេំពះ្រពះជមច ស់ជ្រពះវរប ិ ។      
             
             
               
 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
ចេំពះដណឹំងល្អែដលពក់ពន័ ធជមយួពកួេយើង អពំពីន័ ធកចិ ចរបស់្រពះេយស៊វូ េល ើករេ្របសជៃម ងេនះ គេឺន
មនជេ្រច ើនេទៀត។ កលពេីមេរៀនមនុេនះេយើងបនសកិ អពំអី នកជម ងឃឺ ្លង់មន ក់្រតវូបន្រពះេយស៊វូេ្របស
ឲយបនជ ្អ តេឡើងវញិ។ េនក នងុ្រពះគម ពរី លកូ ៤:៣៨-៤៤ ្រពះេយស៊វូបនយងេទ    
    រឯីម្តយេក មកសុមី ៉នូ         
     (ខ៣៨) ្រទង់        េនះ   
        (ខ៣៩) អស់អ នកែដលមនបងប ្អនូឈឺជងំេឺផ ងៗ 
េគនអំ នកទងំេនះមកឯ្រទង់ េហើយ           
             
      (ខ៤០-៤១) លះុ្រពកឹេឡ ើង       
             
             (ខ៤២) 
េហើយេត ើ្រទង់មន្រពះបន ទលូ្របប់ពកួេគថដចូេម ្តច (ខ៤៣)?       
             
             
               
េយើងបនសកិ អពំេីរឿង ៉វខ ្លះៗអពំកីចិ ចបេំរ ើរបស់្រពះេយស៊វូរចួមកេហើយ។ ជញកឹញប់េយើងយលេ់ឃើញ
ថ្រពះជមច ស់ពតិ ចេ្របសេយើងមន ក់ៗឲយបនជសះេសបើយពជីងំ្ឺរគប់្របទភទបន។ 
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ចរូេយើងអធ ិ ្ឋ នស្រមប់ខ ្លនួឯង នងិស្រមប់អ នកដៃទេទៀត ទលូសមូ្រទង់េ្របសឲយបនជសះេសបើយពជីម ងឺ
្រគប់្របេភទែដលមនេនក នងុរបូកយ នងិ ចតិ ្តគនំតិរបស់េយើង។ ែតេទះបជីយ៉ង កេ៏ យ មនិែមន 
អ នកជម ង្ឺរគប់ៗគន ែដលបនរក្រពះេយស៊វូសទុ ធែត្រតវូបនទទលួករេ្របសឲយជទងំអស់គន េនះេទ។ យ៉ង
េនះ មនិែមនមននយ័ថ ្រពះេយស៊វូគម នអំ ចេច ្ត េដ ើមបីេ្របសឲយបនជសះេសបើយេនះេឡើយ ប៉ែុន ្ត 
ពន័ ធកចិ ចរបស់្រទង់គមឺនអទភិពជជង ករេ្របសឲយពជីម ងេឺនក នងុរបូកយ នងិ ចតិ ្តគនំតិរបស់មនសុ េនះ
េទេទៀត។ ្រទង់បនយងមកគេឺដ ើមបីផ ះផ ទនំក់ទនំង ែផ នកខង្រពលងឹវញិញណរបស់មនសុ េ ក 
ែដលបនែបកបក់េ យ រអេំព ើបបេនះឲយបនជននងឹ្រពះជមច ស់េឡ ើងវញិ។ មរយៈបទគម ពរីទងំ 
េនះ ្រពះេយស៊វូ សព ្វ្រពះហប ញទយ័ចង់ឲយមនសុ ្រគប់គន បនដងឹថ ជម ងគឺ ឺ មនវត ្តមនេនេល ើែផនដេីនះ ជ 
ករពតិ ស់ ប៉ែុន ្ត ដណឹំងល្អអពំនីរគ ថ នសគួ ៌ នងិ ជវីតិអស់កលបជនចិ ចេនះេទ ើប សំខន់ជង។ 
េហតដុេូច នះេហើយ េទ ើបបនជ្រទង់្របប់ដលអ់ស់អ នកែដលបនរងឹទទងឹចេំពះករយងមករបស់្រពះអង គថ 
េនមនមនសុ ជេ្រច ើនេនកែន ្លងេផ ងេទៀត្រតវូករ ្ត ប់អពំដីណឹំងល្អេនះ ដបិតជដណឹំងល្អអពំនីរគ ថ ន
សគួ ៌នងិ ជវីតិអស់កលបជនចិ ច ែដលថ្រពះជមច ស់នងឹ្រគប់្រគង េហើយេ យ ជយេល ើជវីតិរបស់ពកួេគ។ 
អេំព ើបបបនចលូមកក នងុេ កយីេ៍នះ េហើយមនជម ង្ឺរគប់្របេភទកប៏នមកជមយួែដរ។ េទះបជីយ៉ង

កេ៏ យ ចេំពះករ្របកសដណឹំងអពំនីរគ្រពះ គជឺេហតផុលែតមយួែដល្រទង់បនយងមកេល ើែផន
ដេីនះ។ េ យេហតផុលេនះេទ ើបបនជ្រទង់       ក នងុអស់ទងំ   
      េន         
            (ខ៤៤)។ 
 

ករអនុវត្តនៈ៍ 
 ចរូរលំកឹដលេ់ពលេវ មយួែដលេ កអ នក ឬ នរ មន ក់ែដលេ កអ នក គ ល ់ េហើយ បន

ដងឹទលូសមូឲយមនករេ្របសឲយជ ែតគម នករេឆ ្លើយតបៈ      
             
               

 េត ើមនករ្របត ្តកិម មេនក នងុចតិ ្តដចូេម ្តច េនេពលែដលេសចក ្តអីធ ិ ្ឋ នរបស់េ កអ នក មនិមនករ 
េឆ ្លើយតប ចេំពះអ ្វែីដលបនទលូសមូេនះ?         
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 េត ើេ កអ នកមន្របត ្តកិម មេនក នងុចតិ ្តដចូេម ្តចចេំពះ្រពះជមច ស់ ែដល្រទង់មន្រគប់ទងំប ញទទនភុព 
ក នងុករេ្របសឲយជ ែតែបរជេន ង ត់មនិមនករបះ៉ពលព់្ីរទង់េនះ?    
             
               

 ជពន ្លេឺនក នងុ្រពះគម ពរី លកូ ៤:៤៣ េត ើេ កអ នកមនករយលដ់ងឹអពំពីន័ ធកចិ ចៃនករេ្របសឲយជ 
របស់្រពះេយស៊វូដចូេម ្តចខ ្លះ?          
             
             
               

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើកចិ ចករ ែដល្រទង់្រតវូេធ ្វើែតប៉េុ ្ណ ះ! េយើង្របែហលជ ចនយិយបនថ ្រពះអង គ 
មន “កចិ ចករធ ំៗ គជឺអទភិពចបំង”។ េនក នងុសមយ័កលែដល្រទង់បនយងមកេល ើែផនដេីនះ េពល
េវ របស់្រទង់ គមឺនែដនកណំត់! ្របសនិេប ើខ ញុបំនេទដលផ់ ទះរបស់េ ក េព្រតសុ េដ ើមបីេម ើលពកីរ
េ្របសឲយជ ឬថខ ញុបំននយំកនរ មន ក់េដ ើមបីឲយ្រពះេយស៊វូេ្របសឲយជេនះ េត ើខ ញុនំងឹមន្របត ្តកិម ម
ដចូេម ្តចចេំពះពកយែដល្រទង់មន្រពះបន ទលូថ “ខញុំ្រតវូ្របប់ដំណឹងល្អពនីគរ្រពះ ដល់អស់ទងំ្រសុក
ឯេទៀតែដរ គេឺហតេុនះបនជ្រពះវរបិ ចត់ឲយខញុំមក” (ខ៤៣)?     
             
             
             
              
ឥឡវូេនះ្រពះអមច ស់មន្រពះជន មរស់េឡ ើងវញិ េហើយគង់េនេល ើបល្លង័ ករបស់្រពះអង គ្របកបេ យសរិរីងុេរឿង
ែដលមនសុ េ កមនិ ចថ្ល ែថ ្លងបន។ េត ើខ ញុនំងឹមន្របត ្តកិម មដចូេម ្តច ចេំពះភពេក ្ល វក្ល របស់ខ ញុកំ នងុករ 
អធ ិ ្ឋ ន ប៉ែុន ្តេនែតគម នចេម ្លើយពកីរេ្របសឲយជដេូច នះ?       
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េមេរៀនទ ី៥ 
 

េមេរៀនទ ី៥ - ែផនកទ ី១ 
 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
ទសំីគល ់ នងិ ករអ ច រយមយួចនំនួ្រតវូបនកត់្រ ទកុេនក នងុ្រពះគម ពរីដណឹំងល្អទងំបនួែតម ្តង។ េសចក ្ត ី
េម ្តករ ុ របស់្រទង់គពឺតិជមនអនភុពអ ច រយខ្ល ងំ ស់! សមូេ កអ នក្រតឡប់េទ ន្រពះគម ពរី 
ម៉ថយ ៩:៣៥-៣៧ រវញិម ្តងេទៀត។ 

1. េនក នងុ្រពះគម ពរី ម៉ថយ ៩:៣៥ បនរលំកឹេយើង រជថ មមី ្តងេទៀតអពំពីន័ ធកចិ ចបេ្រម ើធ ំៗ ទងំបរីបស់ 
្រពះេយស៊វូ (សមូ នេនក នងុ្រពះគម ពរី ម៉ថយ ៤:២៣)។ េត ើ្រពះេយស៊វូ្រទង់បនយងេទ្រគប់្រសកុ 
្រគប់ភមូេិនសមយ័េនះេដ ើមបីេធ ្វើអ ្វ?ី  
ក.              
ខ.              
គ.              

2. េនក នងុខ ៣៦ បន្របប់េយើងថ កល្រទង់េឃើញហ្វូងមនសុ េហើយ េនះ្រទង់    
      ដបិត      េហើយ      
ដចូ        ែដល        
សំគលៈ់ េ កអ នកនងឹនកឹចអំពំពីកយថ េសចក ្ដេីម ្ដ ករ ុ  ែដលបនសកិ រចួកន ្លងមកេហើយ 
គជឺពកយមយួែដលមនអនភុពជ្រមញុដលច់តិ ្ត រចួបេញចញជសកម មភពមយួ េហើយ ជ រម មណ៍
ែដលេចញពខីងក នងុចតិ ្តមក របស់មនសុ មន ក់ ែដលអ នកេនះធ្ល ប់ដងឹអពំបីទពេិ ធនរ៍បស់
មនសុ ដៃទេទៀត មនិែតប៉េុ ្ណ ះ ជ រម មណ៍ែដល ចបង ករឲយេទជឈឺេនក នងុ្រកពះរបស់អ នក

មន ក់។ “កល្រទង់ (្រពះេយសូ៊វ) េឃើញហ្វូ ងមនសុ េហើយ េនះ្រទង់មន្រពះហឫទ័យ
ក្តលួ ណិតដល់េគ...”។ 

3. េនខណៈេនះ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូែណនដំលស់សិ របស់្រទង់។ េត ើ្រទង់មន្រពះបន ទលូថដចូ 
េម ្តច (ខ៣៧)?  
ក. េត ើមនអ ្វធី ំ ស់?             
ខ. េត ើ្រតវូករអ ្វ?ី             
គ. េត ើមនដេំ ះ្រ យដចូេម ្តច (ខ៣៨)?         
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ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
 ្រពះេយស៊វូបនេរៀប ប់េរឿង ៉វមយួចនំនួអពំអីស់អ នកែដលបន ម្រទង់ថ “េចៀមែដលគម នអ នក

គង្វល”។ េសចក ្ដបីេ្រងៀនរបស់្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើឲយអ នក ្ត ប់បនយលយ់៉ងចបស់ ស់ នងិ
ចេំណះដងឹៃន្រពះបន ទលូរបស់្រពះជមច ស់មន្រពះបន ទលូេចញមក គ្ឺរបកបេ យប ញទធនភុព។ ករ
បេ្រងៀនរបស់្រទង់បន្របទនដលព់កួេគនវូដណឹំងល្អ នងិេសចក ្តសីងឃឹមស្រមប់កររស់េនរបស់
ពកួេគ គ ឺ ខសុគន ពកីរ្រគប់្រគង ជះិជន់សង កត់សង កនិរបស់ពកួ សនរ៍ ៉មុូងំ ក នងុេនះមនដចូជ
្រពះេយស៊វូ បនេ្របសជងំ្ឺរគប់្របេភទទងំអស់ឲយបនជសះេសបើយ ជេហតេុធ ្វើឲយពកួប ្ត រជន
ចត់្រទង់ថជ អ នកសែម ្តងទសំីគល ់ នងិ ករអ ច រយ ដបិត្រពះេយស៊វូបនរេំ ះពកួេគឲយបនរចួ
េចញព ីកររងទកុ ខេវទន នងិ ករឈឺចប់ែផ នកខង ច់ឈមរបស់ពកួេគទងំេនះ។ េត ើេ កអ នក
យលេ់ឃើញដចូេម ្តចចេំពះ្របជ្របយិភ៍ពរបស់្រទង់េនះ?      
             
             
               

 េយើង្របែហលជ ចនងឹគតិថ ្របជ្របយិភ៍ព ្រគន់ែតជក ្តសីបុនិ ្តរបស់មនសុ ្រគប់ៗរបូែត 
ប៉េុ ្ណ ះេទ។ ចះុេត ើ្រពះេយស៊វូទទលួ្របជ្របយិភ៍ពេនះបនយ៉ងដចូេម ្តច? េនេពលែដល្រពះ
េយស៊វូបនទតេឃើញហ្វូងមនសុ ដេ៏្រច ើនេនះ េត ើ្រទង់មន្រពះបន ទលូដចូេម ្តច?    
             
             
              
 

ករអនុវត្តនៈ៍ 
 ្រពះេយស៊វូបនទតេឃើញថមនសុ បនរស់េនេ យបត់បង់េគលេ ជវីត នងិគម នែផនករចបស់

ស់ស្រមប់ជវីតិរបស់ពកួេគ។ េត ើេ កអ នកមនរកេឃើញថខ ្លនួឯងេនក នងុចេំ មហ្វូងមនសុ  
េនះ ចប់ រម មណ៍នងឹអ ្វែីដល្រទង់មន្រពះបន ទលូ ចប់ចតិ ្តនងឹអ ្វែីដល្រទង់បនេធ ្វើ រេំភ ើបចតិ ្តចេំពះអ ្វី
ែដល្រទង់បន្របទនឲយែដរឬេទ?         
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 េត ើេ កអ នកមនទក់ទញចំ ប់ រម មណ៍របស់្រទង់ែដរឬេទ?     
             
               

 េប ើសនិជ្រពះអង គសរួេ កអ នកថ “េត ើេហតអុ ្វបីនជអ នកមក មខ ញុ?ំ” េត ើេ កអ នកនងឹទលូ្រទង់ 
វញិយ៉ងដចូេម ្តច?           
             
               

 ្របែហលជេ កអ នកមនិែមនជមនសុ ែដលសថនិេនក នងុចេំ មហ្វូងមនសុ  ែដល្រពះេយស៊វូ 
មនបន ទលូថ “េចៀមែដលគម នអ នកគង្វល” េនះេទ  ប៉ែុន ្ត្របែហលេ កអ នកគជឺមនសុ មន ក់េន 
ក នងុចេំ មពលួសសិ របស់្រទង់ ែដល្រទង់មនបន ទលូ្របប់ថ “ លច្រមតូធ ំ ស់ ែតមនអ នក
្រចតូតចិេទ ដេូច នះ ចលូសមូអង ្វរដលម់ច ស់ច្រមតូឲយ្រទង់ចត់បញជូល អ នកច្រមតូមកបែន ថមេទៀត”។  
េត ើេ កអ នកមនេសចក ្តី ទរក នងុករេល ើកៃដេហើយែ្រសកេឡើងថ “ខ ញុ!ំ ខ ញុ!ំ សមូចត់បញជូនឲយខ ញុ ំ
េទ!” េត ើេ កអ នក្រតវូេឆ ្លើយតមដចូេម ្តចចេំពះេសចក ្ត្ីរតវូករអ នក្រចតូបែន ថមរបស់្រទង់?  
             
             
               

 អ នក្រចតូ្រតវូបនចត់បញជូលឲយេទេហើយ! មធម ម អ នក្រចតូេគមនិែដលបញជូនេទឯ ឃ្ល ងំទកុ 
្រសវូ ឬចត់េទឯជ្រងកុ្រសវូេនះេទ។ ជទេូទគអឺ នក្រចតូ្រតវូេទកន់ លច្រមចូេដ ើមបី្រចតូ។ េត ើ 
េ ក្រតវូបនចត់បញជូនឲយេទកែន ្លង ែដរ?       
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េមេរៀនទ ី៥ - ែផនកទ ី២ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
ទសំីគល ់នងិករអ ច រយរបស់្រពះេយស៊វូែដលេយើងនងឹ្រតវូសកិ ជបនទ ប់េទេទៀតេនះ គជឺដេំណើរេរឿង
ក នងុ្រពតឹ ្តកិរណ៍មយួែដលបនេក ើតេចញពេីសចក ្តេីម ្ត ករ ុ របស់្រពះអង គ។ េសចក ្ដេីម ្ដ ករ ុ  គជឺែផ នក
មយួដ ៏ រៈសំខន់ែដលបញជ ក់ពអីត ្តសញញណរបស់្រទង់ថជនរ  េហើយកជ៏អ ្វែីដល្រពះអង គ្រតវូករផ គត់
ផ គង់បពំក់បបំន៉េសចក ្តេីម ្ត ករ ុ េនះេទដលព់កួសសិ របស់្រទង់ទងំអស់គន ។ មនដេំណើរេរឿងមយួស្តី
អពំ្ីរពះេយស៊វូបនចែម ្អតមនសុ ចនំនួ្របពំន់នក់ េរឿងេនះ្រតវូបនកត់្រ ទកុេនក នងុកណ័្ឌគម ពរីដណឹំងល្អ
ទងំបនួៃន្រពះគម ពរីសញញ ថ ម។ី ករកត់្រ ទកុនមិយួៗសទុ ធែតបនផ ្ដលឱ់យបែន ថមនវូករេរៀប ប់អពំទីសំីគល ់
នងិ ករអ ច រយែដល្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើនសមយ័កលេនះ។ 
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរី ម៉ថយ ១៤:១៣-២១ ម៉កសុ ៦:៣០-៤៤ នងិ យ៉ូ ន ៦:១-១៥ 

 េប ើ មករេល ើកេឡ ើងរបស់ពកួ វក័ េត ើេនក នងុ ច់េរឿងនេពលេនះមន ថ នភពដចូេម ្តច?  
             
               

 ចះុេប ើ មករេល ើកេឡ ើងរបស់្រពះេយស៊វូវញិ េនេពលេនះមន ថ នភពដចូេម ្តចែដរ?   
             
              

 េនក នងុដេំណើរេរឿងេនះ េត ើមនទសំីគល ់នងិ ករអ ច រយែបប បនេក ើតេឡ ើង?   
               

 

្របវត្តិេដើមៈ 
មរយៈបទគម ពរីទងំេនះ បននេំយើងេទដលដ់េំណើរេរឿងមយួែដល្រពះេយស៊វូបនមន្រពះបន ទលូ្របប់ព ី

ដណឹំងដគ៏រួឲយេ កសេ្រងងមយួទក់ទងនងឹបង្របសុជដីនូរបស់្រទង់ គេឺ ក យ៉ូ ន បទសីទ។ េ ក 
អ នកគរួែត ននវូដេំណើរេរឿងេនះ េដ ើមបីឲយបនដងឹថេត ើេ ក យ៉ូ ន្រតវូបនេគសម្ល ប់េ យរេបៀប  
េរឿងេនះ្រតវូបនកត់្រ ទកុេនក នងុ្រពះគម ពរី ម៉ថយ ១៤:១-១២ ម៉កសុ ៦:១៤-២៩ នងិ លកូ ៩:៧-៩។  
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លំ ត់ៈ 
1. េនេ្រកយេពលបនទទលួដណឹំងអពំេី ក យ៉ូ ន រចួេហើយ េត ើ្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើអ ្វ?ី (ម៉ថយ 

១៤:១៣)?            
             
               
ម៉កសុ ៦:៣១ បន្របប់េយើងថ ្រពះេយស៊វូ នងិ ពកួសសិ បនរបស់េពញអស់េពញមយួៃថ ង! េន 
េពលេនះ េត ើ្រពះអង គមន្រពះបន ទលូេទកន់ពកួសសិ យ៉ងដចូេម ្តច?     
             
              

2. េត ើហ្វូងមនសុ បនេធ ្វើដចូេម ្តច េនេពលែដលពកួេគបនដងឹ្រពះេយស៊វូបនេចញេទបត់េហើយេនះ 
(ម៉ថយ ១៤:១៣ នងិ ម៉កសុ ៦:៣៣)?        
               

3. េហតអុ ្វបីនហ្វូងមនសុ នគំន េដ ើរ ម្រទង់ (យ៉ូ ន ៦:២)?      
               

4. េត ើ្រពះេយស៊វូមន្របត ្តកិម មដចូេម ្តច េនេពលែដល្រទង់បនទតេឃើញហ្វូងមនសុ យ៉ងេ្រច ើនដេូចន ះ 
(ម៉ថយ ១៤:១៤ នងិ ម៉កសុ ៦:៣៤)?        
             
               
េត ើេ យ រេសចក ្តេីម ្ត ករ ុ បនន្ំរទង់េធ ្វើអ ្វេីនេពលេនះ?     
              
រចួ្រទង់             

5. ៃថ ងកន់ែត ង ច ស់េទេហើយ កដ៏លេ់ពល្រតវូបរេិភគ រេពល ង ចេហើយែដរ! េត ើ្រពះ
េយស៊វូបន្របប់ឲយ ភលីពីេធ ្វើអ ្វ ីេនក នងុ្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ៦:៥-៦?     
               
េប ើេយងេទេល ើ្រពះគម ពរី ម៉ថយ ១៤:១៥ នងិ ្រពះគម ពរី ម៉កសុ ៦:៣៥-៣៦ េត ើពកួសសិ ចង់ 
ឲយ្រពះេយស៊វូេធ ្វើដចូេម ្តច?          
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6.  េត ើ្រពះេយស៊វូបនេឆ ្លើយតបេទពកួេគវញិយ៉ងដចូេម ្តច (ម៉ថយ ១៤:១៦ នងិ ម៉កសុ ៦:៣៧? 
             
              

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
 មនិដងឹថ្រតវូេធ ្វើដចូេម ្តច គបឺន្រតមឹែតញញមឹប៉េុ ្ណ ះ! យ៉ងេ ច ស់មនមនសុ ្របពំន់នក់ 

រចួ្រទង់ែបរជមន្រពះបន ទលូថ ចរូឲយមនសុ ទងំេនះបនបរេិភចះុ! ចញិចមឹពកួេគ! ពកួេយើងបន
េនឆងយព្ីរបជ ុជំន េ យគម ន របរេិភគ្រគប់្រគន់េទ! ្រពះេយស៊វូ! េត ើ្រទង់ដចូេម ្តចេទ ើបបន
ជមន្រពះបន ទលូយ៉ងដេូច នះេទវញិ? េប ើសនិជេយើងពកួេគវលិ្រតឡប់េទវញិក នងុេពលឥឡវូេនះ 
្របែហលជពកួេគ ចនងឹរក របរេិភគបនេ យខ ្លនួឯង។ មយ៉ងវញិេទៀត ពកួេយើងេនឿយ
ហត់អស់កម្ល ងំេហើយ ្រពះអង គអស់្រពះកយពលែដរ ដបិតពកួេយើងបនរវលជ់មយួហ្វូងមនសុ ទងំ
អស់េនះអស់េពញមយួៃថ ងេហើយ ពកួេយើងពតិជអស់កម្ល ងំខ្ល ងំ ស់! ពេី្រពះថ កលពដីបំងូ
េឡ ើយពកួេយើងបនគតិថេគចេចញពពីកួេគមកទកីែន ្លងេនះេដ ើមបីបនស្រមកែតប៉េុ ្ណ ះ (ម៉កសុ 
៦:៣១)។ មនអ នកសរេសរ្រពះម ពរីដណឹំងល្អបនីក់បនកត់្រ ជពកយដចូៗគនថ “សមូឲយពកួេគ
្រតឡប់េទវញិ”។ 

 េនក នងុខណៈេពលេនះ ពកួសសិ ពតិជ្រតវូ្រស ងំកងំ រកនយិយអ ្វមីនិេចញេឡើយ េនេពល 
ែដលពកួេគបនឮ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូ្របប់ថ “ចរូឲយមនសុ ទងំអស់េនះបនបរេិភគចះុ”។ 
អញចងឹែមនឬ! ចបស់េហើយែមនេទ! ែដលពកួេយើងនងឹ្រតវូផ ្តល់ រស្រមប់មនសុ ចនំនួ្របពំន់
នក់បនបរេិភគេនះ! ្រពះេយស៊វូ្រគន់ែត្របប់ប៉េុ ្ណ ះ ប៉ែុន ្ត ្រទង់បន្រជបអពំគីនំតិរបស់ភលីពី
រចួេទេហើយ “េតើេយើង្រតវូេទទញិនំប័ុងេនឯ េដើមបីឲយមនសុ ទងំេនះបរេិភគបន
្រគប់្រគន់េទ?” ដបិតភលីពីបនគតិេនក នងុចតិ ្តរចួេ្រសចេទេហើយថនងឹ្រតវូច ំ យអស់ប៉នុម ន
េនះ “េទះេបើទញិនំប័ុងអស់៤០េរៀល កមិ៏ន្រគន់ឲយ្រគប់គន  សូមបីែតបន្តចិបន្តចួផង” 
(យូ៉ ន ៦:៧)!  េ្រកពេីនះថ “េតើឲយេយើង ល់គន េទទញិនំប័ុងចំននួ៤០េរៀល ឲយេគ
បរេិភគឬអី?” (ម៉កសុ ៦:៣៧)។ ្រពះេយស៊វូ! េត ើ្រទង់កពំងុគតិដចូេម ្តចហនងឹ?   
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េមេរៀនទ ី៥ - ែផនកទ ី៣ 
 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
េត ើេធ ្វើដចូេម ្តចបនជ ចបនជ្រពះេយស៊មូនេពញេ យ្រពះហប ញទយ័េម ្ត ករ ុ  ចេំពះហ្វូងមនសុ
ែដលបនេដ ើរ ម្រទង់េ្របៀបដចូជេចៀមែដលគម នអ នកគង្វលដេូច នះ (ម៉កសុ។ ៦:៣៤)? ្រតវូឲយពកួេគ
្រតឡប់េទវញិឬ? េត ើេធ ្វើដចូេម ្តចបនេ យ រែតមនសុ  (្រពះ) ែតមន ក់ ចទក់ទញមនសុ ដេ៏្រច ើន
ដេូច នះបន (យ៉ូ ន។ ១២:៣២)? ្រតវូរញុ្រចនពកួេគឲយ្រតឡប់េទវញិឬ? េត ើឲយអ នកគង្វលដម៏ន ក់េដញ
េចៀមរបស់ខ ្លនួឲយេទឆងយេ យគម នករផ គត់ផ គង់េម ្តចនងឹបនេទ? េត ើឲយនបំ ុង័ៃនជវីតិ (យ៉ូ ន។ ៦:៣៥) 
មនិចែម ្អតអស់អ នកែដលកពំងុែតឃ្ល នេម ្តចនងឹបនេទ? 
 

ចរូេយើងពចិរ អពំពីកួសសិ បន ្តចិសនិ ករែដលពកួេគបនជបួ្របទះនងឹបទពេិ ធនទ៍ទលួខសុ្រតវូក នងុ
ករផ ្តល់ រដលម់នសុ ទងំអស់េនះ។ ចេំពះដេំ ះ្រ យែដលេចញពទីស នៈរបស់ពកួេគគមឺនែត
បញជូនហ្វូងមនសុ ទងំេនះ្រតឡប់េទវញិប៉េុ ្ណ ះ រឯីមនសុ ទងំអស់េនះវញិពកួេគបនេម ើលេទខ ្លនួឯង
េហើយេឃើញថខ ្លនួេគកពំងុែតជបួនងឹភព្រកខី ត់ លះុបនទ ប់ពេីនះមក េត ើពកួេគបនបរេិភគែឆ ្អតេ យ
រេបៀប ? មនអ នកខ ្លះ ចនងឹេធ ្វើដេំណើរេទ េបតៃស  េដ ើមបីរកទញិចណីំ ររចួ្រតឡប់មកវញិ ែត
ចេំពះ្រពះេយស៊វូវញិ ្រទង់មនបណំង្រពះហប ញទយ័ចង់ឱយពកួេគ្របយទុ ធ្របឆងំេដ ើមបីរកដេំ ះ្រ យ។ 
្របសនិេប ើ្រតវូបញជូនពកួេគឲយ្រតឡប់េទវញិ េត ើពកួេគនងឹេធ ្វើអ ្វ?ី មយ៉ងេទៀតពកួេគទងំអស់គនសទុ ធែតជបួ
នងឹបញ្ហ ហរិញញវត ថ។ុ ករែដលពកួេគជបួ្របទះនងឹករេ្រសកឃ្ល នេនះ គជឺេរឿងដែ៏សនលបំកស្រមប់ពកួ 
េគ ស់េទេហើយ។ 
 

េត ើមនអ ្វទីស់ខសុចេំពះរបូភពមយួេនះ? េត ើពកួសសិ បនេមើលរលំងអ ្វ?ី  េត ើពកួេគបនប ជយ័ករ
ែដលេមើលមនិេឃើញអ ្វែីដល្រតមឹ្រតវូេននងឹមខុពកួេគយ៉ងដចូេម ្តច? េត ើមនអ ្វែីដល ចេក ើតេឡ ើងរមួគន  
េ យមនិ ចេធ ្វើបនែតមន ក់ឯងេនះ? ្រពះេយស៊វូគរួែតចែំអតមនសុ ទងំអស់េនះ ្រទង់មនិគរួបញជូនពកួ
េគឲយ្រតឡប់េទវញិេឡ ើយ។ េទះបជីយ៉ង កេ៏ យ ក្៏រពះេយស៊វូមនិបនេធ ្វើកចិ ចករេនះែតមយួអង គ
ឯងែដរ។ ចរូ្រតឡប់េទកន់ ដេំណើររបស់េយើងវញិ! 
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លំ ត់ៈ 
1. េត ើ្រពះេយស៊វូបនសរួបនសរួដចូេម ្តច េនក នងុ្រពះគម ពរី ម៉កសុ ៦:៣៨?     

               
2. េត ើពកួសសិ បនរកេឃើញអ ្វ ី(ខ៣៨)?         

               
3. អនេ្រដបនរកេឃើញថមនេក មង្របសុមន ក់ ែដលមននបំ ុង័្របដំ ុ ំ នងិ ្រតពីរីកន ទយុ រចួបនយកមក 

ថ្វយ្រពះេយស៊វូទត។ េត ើករ យតៃម ្លរបស់អនេ្រដយ៉ងដចូេម ្តចចេំពះចនំនួ នបំ ុង័ នងិ ្រតេីនះ 
(យ៉ូ ន ៦:៩)?           
             
               

4. ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូេឆ ្លើយតបចេំពះសំនរួរបស់អនេ្រដេ យករបងគ ប់។ េត ើ្រពះេយស៊វូបន 
បងគ ប់ដចូេម ្តច (ម៉ថយ ១៤:១៨)?         
             
               

5. េត ើ្រទង់បនែណនដំលព់កួសសិ ដចូេម ្តចទក់ទងនងឹហ្វូងមនសុ  (ម៉កសុ ៦:៣៩-៤០)?  
             
             
               

6. ហ្វូងមនសុ បនអង គយុេនេល ើេ ម ។ េត ើបនទ ប់មកេទៀត្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើអ ្វ ី (ម៉ថយ ១៤:១៩) គ ឺ
េនមនុេពលករែចក រ?          
               

7. រចួកច់        េហើយ     
     ពកួសសិ           

8. េនក នងុ្រពះគម ពរីម៉ថយ ១៤:២០ បន្របប់េយើងថ ្រគប់គន បនបរេិភគែឆ ្អត េហើយ   
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9. េត ើ្រពះេយស៊វូបនបងគ ប់េទពកួសសិ យ៉ងដចូេម ្តច បនទ ប់ពមីនសុ ្រគប់គន បនបរេិភគែឆ ្អតរចួ 
េហើយ (យ៉ូ ន ៦:១២)?          
               

10. េត ើពកួសសិ បន្របប់ថេនសលប់៉នុម ន (យ៉ូ ន ៦:១២)?      
               

11. ម៉ថយ នងិ ម៉កសុ បនបញចប់ ច់េរឿងេ យ្របប់អពំចីនំនួមនសុ ែដលបនបរេិភគែឆ ្អត។ 
ម៉ថយ បន្របប់េយើងថមនមនសុ ្របែហល ៥០០០ នក់ គ ឺ ប់ែតមនសុ ្របសុ េ យមនិ 
ប់បញចូល្រសី្ត នងិ កនូេក មង។ េនក នងុ្រពះគម ពរីយ៉ូ ន ៦:១៤-១៥ បនែចកចយ្របប់េយើងអពំ ី

ករ្របត ្តកិម មរបស់ប ្ត ជន េនេពលែដលពកួេគបនេឃើញពទីសំីគល ់នងិ ករអ ច រយេនះ។ េត ើ 
ពកួប ្ត ជនបននយិយគន ដចូេម ្តចខ ្លះ?        
             
               

12. េត ើហ្វូងមនសុ មនបណំងចង់េធ ្វើអ ្វ ី(យ៉ូ ន ៦:១៥)?       
             
               

13. េត ើ្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើដចូេម ្តច?          
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េមេរៀនទ ី៥- ែផនកទ ី៤ 
 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
េនខណៈែដលេ កអ នកកពំងុេធ ្វើករឆ ្លះុបញច ំងេទេល ើេរឿង ៉វែដលេទ ើបែតនងឹបនេក ើតេឡើង ចរូេធ ្វើករ
ពចិរ អពំចីណុំចខ ្លះៗែដលនងឹផសុេចញេនក នងុគនំតិរបស់េ កអ នក េប ើសនិជេ កអ នកគជឺមនសុ
មន ក់ែដលបនេនក នងុចេំ មហ្វូងមនសុ ែដលបនេដ ើរ ម្រពះេយស៊វូេនម ្តុសំម្ុរទែដរ េនះេ កអ នក
ពតិជមនិដងឹយ៉ងចបស់ថេហតអុ ្វបីនជមនភពទក់ទញដល្់រទង់េនះេទ ប៉ែុន ្តេ កអ នកដងឹ្រតមឹថ
្រពះអង គគជឺអ នកេ្របសជម ងមឺន ក់ប ៉េុ ្ណ ះ ពេី្រពះែតេ កអ នកបនេឃើញអ នកជងំជឺេ្រច ើនបនជសះេសបើយ 
គជឺទងំជម ងកឺ នងុផ ្លវូកយ នងិជម ងកឺ នងុផ ្លវូចតិ ្តផងែដរ េហើយេ កអ នក្របែហលជបនដងឹថ្រទង់គជឺ្រគ ូ
បេ្រងៀនមន ក់ដច៏ ំ ន ដបិត្រគប់ពកយែដល្រទង់មន្រពះបន ទលូេចញេទ គមឺនេពញេ យប ញទធនភុព។ 
នងឹេធ ្វើឲយេ កអ នក្រតឡប់េទផ ទះវញិយតឺេពល ឬ ្របែហលឃ្ល នបយេហើយេម ើលេ៎ទ! ប៉ែុន ្តយ៉ង ក៏
មនិចង់ចកេចញេទេនះែដរ... 

               
                 

               
                 
ចរូពចិរ ពអី ្វែីដល ចនងឹេក ើតមនេឡើងេនក នងុគនំតិរបស់េ កអ នក េប ើសនិេ កអ នកគជឺមនសុ មន ក់
េនក នងុចេំ មពកួសសិ របស់្រពះេយស៊វូ ែដលមនករខ ្វលខ់្វយអពំកីរអនវុត ្តជក់ែស្តងចេំពះេសចក ្តី
្រតវូកររបស់្រពះេយស៊វូ ស្រមប់ហ្វូងមនសុ  យ៉ងេ ច ស់កម៏នករខ ្វលខ់្វយស្រមប់ខ ្លនួឯងផទល់
ែដរ។ គជឺៃថ ងមយួដែ៏សនរវលខ់្ល ងំ ស់ េហើយេនក នងុៃថ ងជមយួគន េនះែដរ ្រពះេយស៊វូកេ៏ទ ើបែតនងឹ
បនទទលួដណឹំងអពំកីរ ្ល ប់េ ក យ៉ូ ន បទសីទ េទៀតផង។ បនយតឺេពលេទេហើយ មយ៉ងហ្វូង
មនសុ ជេ្រច ើននក់កពំតុ្រតវូករចណីំ រេដ ើមបីបរេិភគ។ គម នមេធយបយ េដ ើមបីចែម ្អតដលម់នសុ
យ៉ងេ្រច ើនដចូ នបនេនះេទ!  េ កអ នក្របែហលកពំងុចប់េផ ្តើមមនករភយ័ស្លន់េ ្ល  េ យ រែតខ ្លនួឯង
អសមត ថភព េទ ើបមនិ ចបេញច សបញ្ហ ចេំពះមខុេនះបន។ ប៉ែុន ្ត ដេំ ះ្រ យ្របកដជមន... 
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ករសេងកតៈ 
1. ្រពះេយស៊វូនងិពកួសសិ បនេឃើញហ្វូងមនសុ យ៉ងេ្រច ើនបនេដ ើរសំេ មករក្រពះអង គ។ ្រពះេយស៊ ូ

នងិពកួសសិ បនេឃើញក នងុអត ថនយ័េផ ងពគីន  គ ឺ ្រពះេយស៊វូបនទតេឃើញហ្វូងមនសុ េហើយ 
្រទង់កម៏ន្រពះហប ញទយ័ ណិត សរូយ៉ងៃ្រកែលង ពេី្រពះពកួេគេ្របៀបដចូជេចៀមែដលគម ន
គង្វល (ម៉កសុ ៦:៣៤) ចែំណកឯពកួសសិ វញិបនេឃើញហ្វូងមនសុ េហើយកច៏ប់េផ ្តើមមនករ
្រពយួបរម ភថេត ើ្រតវូរកចណីំ រឯ េដ ើមបីយកមកឲយពកួេគបរេិភគ។ ្រពះេយស៊វូទតេឃើញ
អពំកីរេ្រសកឃ្ល នខង្រពលងឹវញិញណ ដេូច នះេហើយបនជ្រទង់ចែម ្អតពកួេគេ យករបេ្រងៀនអពំ ី
េសចក ្ដជីេ្រច ើន។ ប៉ែុន ្តពកួសសិ បនេម ើលេឃើញអពំកីរេ្រសកឃ្ល នែផ នកខង ច់ឈមេទវញិ 
េហើយេគមនិដងឹថ្រតវូេធ ្វើដចូេម ្តច េដ ើមបីឲយ រស្រមប់ពកួេគបនបរេិភគ្រគប់្រគន់េនះេទ។ 
គនំតិរបស់េ កអ នកៈ           
             
             
             
              

2. ពកួសសិ មនបណំងចង់មនសុ ទងំអស់េនះវលិ្រតឡប់េទវញិ ប៉ែុន ្ត្រពះេយស៊វូបនែណន ំថឲយ 
ពកួេគអង គយុជ្រកមុតចូៗេនេ ម េនែកបរេនះ។ ករេរៀបចរំបស់ពកួសសិ គនឺងឹេធ ្វើឲយហ្វូងមនសុ
្រតវូជបួនងឹភពមហន ្ត យ ែតករេរៀបចរំបស់្រពះេយស៊វូវញិ នងឹេធ ្វើឲយមនសុ ទងំេនះបនទទលួ
្រពះពរ មរយៈទសំីគល ់នងិករអ ច រយវញិ។ គនំតិរបស់េ កអ នកៈ     
             
             
              

3. ្រពះេយស៊វូសរួរកចេំពះអ ្វែីដលមន (នបំ ុង័្របដំ ុ ំនងិ្រតពីរីកន ទយុ) េពលែដល្រទង់បនទទលួ ្រទង់
បនយកមកកន់រចួអរ្រពះគណុដល្់រពះជមច ស់ បនទ ប់មកកប៏ន្របទនឲយេទពកួសសិ េដ ើមបីែចក
ដលម់នសុ ទងំអស់ែដលកពំងុឃ្ល ន។ គនំតិរបស់េ កអ នកៈ      
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4. េយើងគជឺសក ីអពំេីសចក ្តសីបបុរសរបស់្រពះេយស៊វូ! ពកួេគបនបរេិភគែឆ ្អត្រគប់គន ! េ្រកយព ី
ពកួេគបនបរេិភគរចួេហើយ ពកួេគក្៏របមលូចែំណកែដលេនសលប់នចនំនួ ១២ ក្រន ្តកេទៀត
ផង។ េយើងបនេឃើញថពកួសសិ បន្របមលូចែំណលែដលេនសលេ់នះ ក់ក នងុក្រន ្តកបនយ៉ង
្រតមឹ្រតវូ េ យគម នករខ ជះខជយេនះេឡើយ។ គនំតិរបស់េ កអ នកៈ     
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េមេរៀនទ ី៥ - ែផនកទ ី៥ 
 

សនួំរអនុវត្តនៈ៍ 
 

1. េនេពលែដលខ ញុបំនពចិរ ដលជ់វីតិរបស់ខ ញុអំពំកីរេ្រសកឃ្ល នែផ នកខង ច់ឈម គ ឺ មនិែមន
ជករលបំកក នងុករកណំត់អត ្តសញញណរបស់  នងិ ករេធ ្វើឲយបនសកប់ចតិ ្តេនះេទ។ េត ើខ ញុមំន
បណំងចង់ដងឹអពំកីរេ្រសកឃ្ល នែផ នកខង្រពលងឹវញិញណរបស់ឬេទ? េត ើខ ញុដំងឹថ្រតវូេធ ្វើដចូេម ្តច
េទ ើបបេំពញឲយបនសកប់ចតិ ្តែដរឬេទ? ខ ញុ្ំរគន់ែតដងឹថកល មនេសចក ្តេី្រសកឃ្ល ន េនះ ន ំ
ឲយមនករឈឺចប់ េហើយករឈឺចប់ បនេធ ្វើឲយខ ញុមំនករេ្រសកឃ្ល នែផ នកខង ច់ឈម ជ
មយួគន េនះ្រពលងឹវញិញណរបស់ខ ញុបំនទទលួរងនវូករឈឺចប់េនះផងែដរ មនិ ចេធ ្វស្របែហស 
បនេទ? ករឈឺចប់ៃនករេ្រសកឃ្ល នែផ នកខង្រពលងឹវញិញណទងំេនះ ចនងឹមនិ្រតវូបនយក
ចតិ ្តទកុ ក់ ឬ ចនងឹេម ើល្រចឡំអស់រយៈេពលដយ៏រូ ដេូច នះេទ ើបបនជពកួេគមនករលបំកក នងុ
ករទទលួ គ ល។់ អពំជីវីតិរបស់ខ ញុកំពំងុែតអពំវនវ្របថន ចង់បននបំ ុង័ជវីតិ ចង់បន្រពះបន ទលូៃន
្រពះ ចង់ឲយ្រពះេយស៊វូយងមករកខ ញុ ំ នងិ ចង់បនជវីតិមយួែដលរស់េ យករសកប់ចតិ ្ត េត ើ្រតវូេធ ្វើ
ដចូេម ្តចេទ?            
             
             
             
              

2. ខណៈេពលែដលខ ញុបំនសម ្លងឹេម ើលជ ុវំញិខ ្លនួឯងគេឺឃើញមនែត្រតពីរីកន ទយុ េហើយនងិនបំ ុង័្របដំ ុែំត
ប៉េុ ្ណ ះរចួកស័រួេឡ ើងថ “ប៉ែុន ្តែដលមនប៉េុ ្ណ ះ េត ើមន្របេយជនអ៍ ្វ ី ដលម់នសុ េ្រច ើនដេូច នះ?” 
(យ៉ូ ន ៦:៩)? ឬមយួេត ើខ ញុបំនេឃើញអ ្វែីដល ចនងឹថ្វយដល្់រពះជមច ស់ក នងុេពលកពំងុសរួរក
េដ ើមបី្របទនពរ េហើយេ្រប ើ្របស់ េន្រគប់ទកីែន ្លងែដល្រទង់េ្រជ ើសេរ ើសស្រមប់បង ្ហយីបណំង្រពះ
ហប ញទយ័របស់្រទង់? ចរូពចិរ បអពំេីទពេកសលយ នងិ សមត ថភពរបស់េ កអ នកបន ្តចិសនិ 
នងិ អពំ ី បគុ គលកិលកខណៈផទ លខ់ ្លនួ ចរតិលកខណៈ ចេំណះដងឹ នងិ សតសិសមបជញៈរបស់េ ក
អ នកេផ ងៗេទៀត។  
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ករទេនទញចងចៈំ 
េ្រកយព្ីរពះេយស៊វូបនចែម ្អតមនសុ ចនំនួ ៥០០០ នក់រចួេហើយ្រទង់កយ៏ងេចញពពីកួេគបត់េទ ព ី
េ្រពះពកួេគចង់ ងំឲយ្រទង់េឡើងេ យ ជយេធ ្វើជេស្តចេ យបងខ។ំ (យ៉ូ ន ៦:១៥)។ េហើយេនក នងុ
េវ យប់េនះពកួសសិ ឆ ្លងេទេ្រត ើយមខ ងេ យជះិទកូេទ េហើយ្រពះេយស៊វូយងមក មេ្រកយពកួេគ
េ យយងេល ើទកឹេទ (យ៉ូ ន ៦:១៦-២១)។ លះុដលប់នទ ប់ េនេពលែដលប ្ត ជនបនដងឹថ 
្រពះេយស៊វូ នងិពកួសសិ បនេចញេទេ្រត ើយមខ ងបត់េហើយ េនះពកួេគកប៏នេឡើងទកូឆ ្លងេទេ្រត ើយមខ ង
េដ ើមបីេទ ម្រទង់េនទេីនះ (យ៉ូ ន ៦: ២២-២៤)។ េនេពលែដលហ្វូងមនសុ ទងំេនះបនជបួជ
មយួ្រពះេយស៊វូេហើយ ្រទង់កម៏ន្រពះបន ទលូេទេគអពំ ី មលូេហតែុដលពកួេគបនមក ម្រពះអង គ គមឺនិ
ែមនេ យ រ្រទង់ជនរ េនះេទ ែតេ យ រពកួេគចង់បនឲយែតបនែឆ ្អត្រកពះប៉េុ ្ណ ះ។ េទះជ
យ៉ង ក ្តេីនក នងុ្រពះគម ពរីយ៉ូ នជពំកូ ៦ ្រពះេយស៊វូបនមន្រពះបន ទលូថ ្រទង់គជឺនបំ ុង័ជវីតិែដល
មនសុ ្រគប់គន គរួែតែស្វងរក្រទង់ ស្រមប់ែឆ ្អតខងែផ នក្រពលងឹវញិញណ ្របេសើរជងករែស្វងរកេដ ើមបី
ែតបន រែដល្រតវូរលយួខចូេនះវញិ។ មករពតិ្រទង់គជឺនបំ ុង័ខងែផ នក្រពលងឹវញិញណ ស្រមប់ 
ផ គត់ផ គង់ រខង្រពលងឹវញិញណែដលេនជយរូអែង ្វង គជឺនបំ ុង័ែដល្រតវូ្រទ្ំរទេដ ើមបីឲយ្រគប់គន បន 
ទទលួនវូជវីតិដេ៏នអស់កលបជនចិ ច (យ៉ូ ន ៦:២៧)។ 
 

ចរូសរេសរបទគម ពរីេនះទកុេនក នងុេសៀវេភ ឬ ្រក សកត់្រ របស់េ ក! យ៉ូ ន ៦:២៧, ៣៥ “កុំឲយ
ខំ្របឹងឲយបនែត រ ែដលែតងែតពកុរលួយេនះេឡើយ ចូរខំឲយបន រ ែដលេន
សថិតេសថរ ដ បដល់ជវីតិអស់កលបជនចិចវញិ .... ខញុំជនំប័ុងជវីតិ អនក ែដលមកឯខញុំ េនះ
នងឹមិនឃ្ល នេទៀតេឡើយ េហើយអនក ែដលេជឿដល់ខញុំ កមិ៏ន្រតវូេ្រសកែដរ។”  
 

េប ើសនិជេ កអ នកបនទទលួ្របក់ចណូំលក នងុេម៉ងេធ ្វើករនសប្តហក៍ន ្លង ចរូសន ំឲយបន្រគប់េដ ើមបីទញិ 
“នបំ ុង័ែដលផ ្តលន់វូជវីតិអស់កលប”។ េត ើេ កអ នកគតិថ ចនងឹសន ំ្របក់ចណូំល្រគប់្រគន់េដ ើមបីទញិ 
នបំ ុង័េនះ ឬ េដ ើមបីេធ ្វើឲយជវីតិេ ករស់េនសកប់សកលែ់ដរេទ?  ឬ េ កអ នកគតិេនែតមនករខ ្វះខត មនិ
្រគប់្រគន់េ យ រករសន ំរបស់េ កអ នក តចិតចួេពក ឬកគ៏ម ន្របក់ស្រមប់សន ំេដ ើមបីទញិនបំ ុង័
ែដលផ ្តលជ់វីតិអស់កលបជនចិ ច?          
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េត ើមនចណុំចផ្ល ស់ែ្រប ខ ្លះែដល ចេធ ្វើឲយេ កអ នក នកឹគតិេទដលេ់ពលេវ មយួែដល្រតវូ “េធ ្វើករ 
េដ ើមបីឲយបននបំ ុង័ែដលផ ្តលជ់វីតិអស់កលបជនចិ ច?        
             
             
               
 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! សមូេធ ្វើទលូបង គមំនចតិ ្តដចូជេក មង្របសុមន ក់េនះផង ែដលេគបនថ្វយដល្់រទង់ព ី
របស់អ ្វែីដលេគមន េទះបជីេម ើលេទ ក់ដចូជតចិតចួស្រមប់មនសុ ជេ្រច ើននក់យ៉ង កេ៏ យ។ 
េគបនថ្វយនវូអ ្វែីដលេគមន! ្រពះអង គបនអរ្រពះគណុដល្់រពះអមច ស់ ស្រមប់អ ្វែីដលមន រចួ្រទង់បន
្របទនដលព់កួសសិ េដ ើមបីឲយពកួេគបនែចកដលហ់្វូងមនសុ  េហើយ្រគប់ៗគន កប៏នែឆ ្អតសកប់សកល ់ ្រពម
ទងំេនសលជ់េ្រច ើនក្រន ្តកេទៀតផង។ សមូ្រទង់េធ ្វើទលូបង គមំនចតិ ្ដសបបុរសជមយួនងឹអេំ យ នងិ្រពះ
ពររបស់ខ ញុផំង េហើយសមូ្រទង់្របទនេសចក ្តជីេំនឿដលទ់លូបង គ ំ ្របេយជនឲ៍យទលូបង គបំនេជឿថ អ ្វីៗ
ែដលទលូបង គបំនថ្វយេទដល្់រពះអង គ នងឹបនេ្រប ើ្របសបនជ្របេយជន ៍ នងិជ្រពះពរដលអ់ នកដៃទផង
ែដរ។ សមូេប ើកែភ នករបស់ទលូបង គឲំយបនេម ើលេឃើញក នងុនមិតិ ្តក នងុ្រគប់អ ្វីៗ ែដល ចេធ ្វើេទបន មនិែមន
ជករេម ើលេឃើញអ ្វតីចិតចួែដលតចិតចួេនះេទ។        
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េមេរៀនទ ី៦ 
 

េមេរៀនទ ី៦ - ែផនកទ ី១ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
មរយៈករសកិ េមេរៀន  “្រពះ ជប្ុរ របស់្រពះជមច ស់ អ នកសេ្រងគ ះរបស់េយើង” េឃើញថ្រពះេយស៊វូ

បនេធ ្វើទសំីគល ់នងិ ករអ ច រយគសឺ្រមប់ជសមភ រៈ នងិេសចក ្ត្ីរតកូរែផ នកខង ច់ឈមរបស់មនសុ ។ 
េ កបនផ ្ដល្់រ ស្រមប់ពធិ ី ពហព៍ពិហេ៍នះនងិម ្ហបូ រស្រមប់ហ្វូងមនសុ ។ ្រពះអង គ្របទនឲយ
មន្រ េនក នងុពធិមីង គលក ្របទន រដលហ់្វូងមនសុ  េហើយេយើងកប៏នដងឹមនអ នកជម ងឃឺ ្លង់មន ក់ 
្រតវូបន្រពះេយស៊វូេធ ្វើករអ ច រយេ្របសគត់ឲយបនជសះេសបើយ េ្របសគត់ឲយមនសខុភពល្អេឡ ើងវញិ 
្រទង់កប៏នផ ះផ ទនំក់ទនំងរបស់គត់ជមយួមនសុ ជ ុវំញិគត់ នងិ សហគមន ៍ ្រទង់បនដកភពឯេក 
កររស់េនែតលេ ន គម នអ នក ប់រក េចញពជីវីតិរបស់គត់ផងែដរ។ ដេំណើរេរឿងែដលេយើង្រតវូសកិ
បនទ ប់េទេទៀតេនះ គជឺដេំណើរេរឿងមយួស្តអីពំ្ីរពះេយស៊វូ បង្ហញប ញទធនភុព នងិ ្រពះេច ្ត របស់្រទង់ 
េទប្រងក ប់េល ើអំ ចធម មជត។ិ  
 

កិចចករៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរីម៉ថយ ៨:២៣-២៧ ម៉កសុ ៤:៣៥-៤១ នងិ លកូ ៨:២២-២៥ 

 េត ើមន ថ នភពដចូេម ្តច? 
 េត ើពកួសសិ មនេសចក ្តសីន និ ្ឋ នយ៉ងដចូេម ្តច? 
 េត ើ្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើអ ្វ?ី 
 េត ើ្រពះេយស៊វូបនសរួេទពកួសសិ ដចូេម ្តច? 

 

លំ ត់ៈ 
1. េត ើ្រពះេយស៊វូបនផ ្តលគ់នំតិឲយពកួសសិ េធ ្វើអ ្វ ី(លកូ ៨:២២)?     
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2. ពកួេគបនេចញទកូេទ! 
ខណៈេពលែដលពកួសសិ កពំងុេធ ្វើដេំណើរ មទកូេទឯេ្រត ើយមខ ងបត់េហើយ េត ើ្រពះេយស៊វូេធ ្វើអ ្វ ី
(ខ២៣)?            
               

3. កលពកួសសិ កពំងុេធ ្វើដេំណើរ មទកូេទ ្រពះេយស៊្ូរទង់បនផ ទុលំក់េនក នងុទកូ េនេពលេនះ
្រ ប់ែតមនខយលព់យុះមយួយ៉ងធបំនបក់េបកបះ៉នងឹទកូរបស់ពកួ។ ចរូេរៀង េប ើអពំអី ្វែីដលបន
េក ើតេឡ ើយ ខ២៣) 

4. េត ើ្រពះេយស៊វូេនេទកពំងុែតេនេធ ្វើអ ្វ?ី         
               

5. ពកួសសិ បនេទ ស្រទង់ឲយភញ ក់េឡ ើង! េត ើពកួេគបនទលូេទ្រទង់ដចូេម ្តច (ខ២៤)?   
             
               

6. េត ើពកួេគមនករភយ័ខ្លចចេំពះអ ្វ?ី         
               

7. េត ើព្ួរពះេយស៊វូបនេធ ្វើអ ្វ ី(ខ២៤)?         
             
               

8. ពយុះ             នងិ  
              

9. េត ើ្រពះេយស៊វូបនសរួេទពកួសសិ របស់្រទង់ដចូេម ្តចខ ្លះ (ខ២៥)?     
             
               
ចរូ នេនក នងុ្រពះម៉ថយ ៨:២៦         
               
 
 



្រពះ ជបុ្រ របស់្រពះជមច ស់ អនកសេ្រងគ ះរបស់េយើង 
 

119 
 

10. េត ើពកួេគបនសរួគន េទវញិេទមកថយ៉ងដចូេម ្តច (ខ២៥)?      
             
               
ចរូ នេនក នងុ្រពះម៉ថយ ៨:២៧          
ចរូ នេនក នងុ្រពះម៉កសុ ៤:៤០ 

11. េត ើពកួេគបននយិអពំ្ីរទង់ដចូេម ្តច (ខ២៥)?        
             
              

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
ដេូច នះ ចរូខ ្លនួឯងេនក នងុទកូេនះ! នងឹក្លយជេរឿងមយួេផ ងមយួេទៀត េនេពលែដលេយើងេធ ្វើករ្របេម ើ 
្រសៃមអពំខីយលែ់ដលបក់មកយ៉ងខ្ល ងំៗ េហើយបនបកុខ ទប់នងឹទកូេសទើលចិម ្តងេទេហើយ។ ទកូរបស់អ នក្រតវូ
បនលចិក នងុេពលឆប់ៗេនះមនិខន! េហើយធងុសេ្រងគ ះកេ៏្រប ើករមនិេក ើតេទៀត! មករពតិេទធងុ 
សេ្រងគ ះរបស់អ នក នងិ របស់មតិ ្តភ្័រករមួដេំណើរមនិបនយក់េឡើងមក មទលូេឡើយ។ អ នក្របកដជ្រតវូជបួ 
នងិេ្រគះថន ក់ធេំហើយេពលេនះ!  

 េត ើេ កអ នកនងឹ្រតវូេធ ្វើដចូេម ្តចចេំពះេរឿងែដល្រពះេយស៊វូកពំងុផ ទុេំនក នងុទកូេនះ?   
             
               

 េ កអ នកេជឿថនងឹ្រតវូលង់ទកឹជមនិខន េហើយេ កអ នកកប៏នទលូសមូឲយ្រទង់ជយួសេ្រងគ ះ។ 
េត ើេនេពលេនះ្រទង់មន្រពះបន ទលូថដចូេម ្តច?       
             
               
គជឺករលបំកេឆ ្លើយតបេទនងឹសំណួររបស់្រពះេយស៊វូខ្ល ងំ ស់ េនេពលែដលេ កអ នក

កពំងុែតមនករភយ័ខ្លចដេូច នះ។ េនេពលែដលេ កអ នកកពំងុសថតិក នងុករភយ័ខ្លចលង់ទកឹ 
េ កអ នកដងឹថទន់េខ យេ យ របញ្ហ ចេំពះមខុេនះ មនកម្ល ងំខ្ល ងំជងេ កអ នក េហើយ
ក្៏រតវូបនសរួថៈ “េហតអុ ្វបីនជអ នកភយ័ខ្លចដេូច នះ?” ដចូជមនិសមេហតផុលេ ះ! ែមនេទ? 
សំនរួេនះ្រតវូបនសំេ េទេល ើអ នកែដលមនជេំនឿតចិ ឬអ នគម នជេំនឿេ ះ។ គនំតិរបស់េ កអ នកៈ  
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 ចរូពនិតិយេឡ ើងវញិៈ ្រពះេយស៊វូកពំងុែតផ ទុលំក់េនក នងុទកូ! ពកួសសិ កពំងុេធ ្វើដេំណើរ មទកូ រេំពច 
េនះ្រ ប់ែតមនខយលប់ក់េបកយ៉ងខ្ល ងំ េហើយបនេធ ្វើឲយមនរលកធមំកបះ៉នងឹទកូរបស់ពកួេគ!  
្រពះេយស៊វូេនែតផ ទុលំក់ដែដល! ពកួេគមនករភយ័ខ្លចថ្រតវូលង់ទកឹជមនិខន! ពកួេគបនេទ
ស់្រពះេយស៊វូឲយេត ើនេឡ ើង េ យែ្រសកសមូឲយ្រទង់ជយួសេ្រងគ ះពកួេគ មនិេពលែដលពកួេគ 

លចិលង់ចលូេទក នងុទកឹ េហើយ្រពះេយស៊វូកស៏រួេទពកួេគថ “េត ើេសចក ្តជីេំនឿរបស់អ នក លគ់ន  
េនឯ ?” ្រទង់កប៏នកែំហងេទខយល ់ នងិ ទកឹរលក! រេំពចេនះអ ្វីៗ ្រគប់យ៉ងបនសងប់ ង ត់
ធម ម វញិ េ យគម ននរ មន ក់មនេ្រគះថន ក់អ ្វេីឡ ើយ។ េពលេនះពកួសសិ បនសម្លងឹេម ើលមខុ
គន េទ វញិេទមកេ យករេងឿយឆ ងលថ់ “េត ើអ នកគជឺន ?” “េត ើអ នកេនះគជឺមនសុ ែបប

?”  សមូបីែតខយល ់នងិ ទកឹក៏ ្ដ ប់បងគ ប់ែដរ។ គនំតិរបស់េ កអ នកៈ    
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េមេរៀនទ ី៦ - ែផនកទ ី២ 
 

ករអនុវត្តនផ៍ទ ល់ខ្លួនៈ 
1. ចរូេយើងេធ ្វើករពចិរ អពំទីកូបន ្តចិសនិ! េត ើទកូរបស់េ កអ នកដចូេម ្តចែដរ ករែដលេ កអ នក

បនសេង កតេឃើញថខ ្លនួឯងគជឺអ នកបញជ  េហើយគជឺេក្ដ ងផង? ផ ទះសំែបង នងិជវីតិ្រកមុ្រគ ួ រ
របស់េ កអ នកដចូេម ្តចែដរ? ចះុចែំណកករងរ ឬ មខុជនំញួរបស់េ កអ នកវញិ? េហើយចះុ
ចេំពះកលវភិគ នងិ ទនំក់ទនំងរបស់េ កអ នកវញិដចូេម ្តចែដរ? េត ើទលូរបស់េ កអ នក ចនងឹ
េទជយ៉ង  េនេពលែដល ្រតវូបន្របឈមមខុនងឹករ យ្រប រពសំី ក់រលក នងិ ពយុះ
ៃនជវីតិ?            
             
             
             
              

2. េយើងទងំអស់គន ចមនេចតនេដ ើមបីបេំភ ្លចអស់អ នកែដលសថតិេនក នងុទកូរបស់េយើងបន។ េយើង
មនេចតនេភ ្លចគតិថ្រពះេយស៊វូកពំងុគង់េនក នងុផ ទះរបស់េយើង ឬគង់េនកែន ្លងេធ ្វើករងររបស់
េយើង ែដល្រទង់បន្រជបអពំកីលវភិគ នងិេរឿង ៉វននែដល ច យ្រប រមកេល ើទនំក់ទនំង
របស់េយើង។ ជេរឿយៗេយើងែតងែត្រតវូបនែ្រសកដេង្ហយេ រកជនំយួនេនេពលេយើងបន ច់
ទនំក់ទនំងេ យែ្រសកេឡើងថៈ “្រពះអមច ស់េអ ើយជយួសេ្រងគ ះទលូបង គផំង! ទកឹដល់្រចមះុទលូបង គំ
េហើយ!” េយើងបនក្លយមនសុ ែដលងយទទលួរងេ្រគះេនេពលែដលជវីតិរបស់េយើងសថតិក នងុ
ថ នភពមយួមនិ ច្រគប់្រគងបន េហើយេពលេនះេយើងកេ៏ក ើតមនករភយ័ខ្លច។ ្រពះេយស៊វូ

បនេឆ ្លើយតបចេំពះករអធ ិ ្ឋ នរបស់ពកួេគ! េហើយេពលេនះ្រទង់បនកែំហងដល់ពយុះ នងិ ទកឹ
រលកឲយមនភពសងប់ ង ត់ជធម ម វញិ។ េត ើខ ញុនំងឹមន្របត ិ្តកម មចេំពះជវីតិដចូេម ្តច េនេពលែដល
ខ ញុមំន រម មណ៍ថ ខ ្លនួឯងកពំងុជបួ្របទះនងឹពយុះ នងិរលកេហើយនងឹ្រតវូលចិលង់េនះ?   
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3. ្រពះេយស៊វូ្រតវូបន្រ ស់េ ពកួសសិ មកេដ ើមបីឲយករទទលួខសុ្រតវូេផ ងៗពគីន  មនិែមនឲយពកួ
េគទទលួខសុ្រតវូេល ើករភយ័ខ្លចេនេពលែដលជវីតិជបួករលបំកេនះេទ។ មនវធិែីតមយួគត់
េដ ើមបីទទលួខសុ្រតវូចេំពះបញ្ហ លបំកននេនក នងុជវីតិ គកឺរែដលបន គ លថ់្រពះេយស៊វូថគជឺ
នរ ។ ពកួេគ បនសរួថ “េត ើមនសុ មន ក់េនះគជឺនរ ?” “េត ើមន ក់េនះជមនសុ ្របេភទ

?” េនេពលែដលជវីតិរបស់ខ ញុកំពំងុសថតិេនក នងុ ថ នភពលបំក េត ើខ ញុំ ចេធ ្វើជបនទលដ់លអ់ នក
ដៃទថ ខ ញុំ គ លអ់ នកែដលែដលបនបេង កើត នងិ ្រគប់្រគងេល ើពយុះ នងិ ទកឹរលកបនដចូេម ្តចេទ? ឬ 
បន គ លអ់ នកែដល ចបញជ ឲយពយុះ នងិ ទកឹរលកសងប់ទងំ្រសងុ នងិ ជអ នកែដលដល់្រគប់ទកីែន ្លង

ែដលខ ញុ្ំរតវូ្របឈមនងឹេ្រគះថន ក់បនេ យរេបៀប េទ?      
             
             
               

4. េនក នងុ្រពះគម ពរីទនំកុដេម កើង ៥៥:២២ បនធនអះ ងដលេ់យើងថ្រពះជមច ស់ ្រទង់នងឹរក  ករ 
ពរដលេ់យើងមន ក់ៗ។ ចរូេយើងរលំងឹខគម ពរីេនះេឡ ើងវញិ “      
             
             “  

 

ករ នបែនថមៈ 
ចរូ ន្រពះគម ពរីទនំកុដេម កើង ១០៧:២៣-៣២ ក នងុេពលជមយួគន េនះ េយើង្របែហលជ ចនងឹមន 
រម មណ៍ថចលូចតិ ្ត អ នកេធ ្វើដេំណើរេនក នងុកប៉លម់យួសថតិេនេល ើៃផ ទទកឹសម្ុរទដែ៏សនធលំ្វងឹេល្វ ើយេនះជ

មនិខន។ 
1. បទគម ពរីទងំេនះ ្ត ប់េទ ្រសេដៀងគន នងឹដេំណើររបស់្រពះេយស៊វូ នងិ ពកួសសិ របស់្រទង់េន 

េល ើៃផ ទទកឹសម្ុរទែដរ។ មនិត្រមវូឲយេធ ្វើករ្រសេមើ្រសៃមេនក នងុ រម មណ៍ នងិ គនំតិេនះេទ ្រគន់ 
ែតចត់ទកុថ េ កអ នកកពំងុសថតិេនក នងុកប៉លម់យួែដលកពំងុជបួជមយួនងឹទកឹរលកយ៉ងធ ំ
េហើយកប៉លប់នចប់េផ ្តើមលចិចះុបន ្តចិម ្តងៗ កន់ែតេ្រជេទៗក នងុទកឹសម្ុរទ។ េត ើេ កអ នក ច 
េធ ្វើករ្រសេមើ្រសៃមបនេទថេ កអ នកកពំងុែត្រសេវ្រស ចប់របស់របរេនកប៉លេ់បះេចញេទ
េ្រក េហើយេ យ រទកឹរលកបនេធ ្វើកប៉លឃ់្លងីេឃ្ល ង ចែំណលេ កអ នកេ្របៀបបដីចូជ
មនសុ ្រសវងឹ្រ មន ក់? 
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2. េនក នងុខ ២៨ មនសុ មន េគបនែ្រសកអង ្វររក្រពះជមច ស់ េដ ើមបីសមូឲយ្រទង់បនយងមករេំ ះ 
ពកួេគ! េត ើេនក នងុខ ៣៩ បន្របប់េយើងដចូេម ្តចខ ្លះ?       
             
               
េត ើពកួេគមន្របត ្តកិម មយ៉ងដចូេម ្តចេនក នងុខ ៣០?       
             
              

3. ចេំពះពកយមយួចនំនួែដលជ ខ ិបេខ វ ង ត់ឈឹង ង ត់េសង ម បនបង្ហញដលេ់ កអ នក
ដចូេម ្តច? េត ើមនរបូភពែបប ខ ្លះែដលផសុេចញេនក នងុគនំតិរបស់េ កអ នក?   
             
             
               

4. ពកួអ នកេធ ្វើដេំណើរបនដងឹថ មនែត្រពះជមច ស់ែតមយួប៉េុ ្ណ ះែដលពកួេគ្រតវូអពំវនវរក េន 
េពល ពកួេគជបួនងឹភព សន ន េនះ្រទង់នងឹសេ្រងគ ះពកួេគេចញពភីពឈឺចប់ជមនិខន។ គ ឺ
្រពះអង គបនេធ ្វើពយុះ នងិ រលកសម្ុរទបនសងប់ជធម ម វញិ។ ចះុេត ើពកួេគបនេធ ្វើអ ្វែីដរ? 
ក. ឱសមូឲយមនសុ ទងំ យ            

េ យេ្រពះ          េហើយេ យ
េ្រពះ             
ែដល្រទង់            (ខ៣១)។ 

ខ. គរួឲយេគ        េនក នងុ     េហើយ 
       េនទ ី      
        (ខ៣២)។ 

5. មរយៈបទគម ពរីខងេល ើេនះ ពកួេគបនរលំកឹឲយេយើងបនដងឹអពំកីចិ ចករែដល្រតវូេធ ្វើ 
ក. ្រតវូេចះអរ្រពះគណុដល្់រពះជមច ស់  
ខ. េល ើកដេម កើង្រទង់ េហើយសរេសើរដល្់រទង់ មរយៈករនយិយ្របប់អ នកដៃទអពំកីចិ ចករ្រទង់ 

បនេធ ្វើស្រមប់េយើង។ 
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 េត ើខ ញុំ ននងឹពកយសម ្តដីចូេម ្តច េដ ើមបីអរ្រពះគណុដល្់រពះជមច ស់ែដល្រទង់បន កែំហង 
ដល់រ់លកសម្ុរទ នងិ ពយុះសងប់វញិ ែត បនេធ ្វើឲយទលូរបស់ខ ញុធំ ្លះុធ្លយេទេហើយេនះ?  
           
           
             

 េត ើខ ញុែំស្វងរកឱកសែបប េដ ើមបីសរេសើរ នងិ េល ើកដេម កើងដល្់រពះជមច ស់ មរយៈ 
“ករនយិយ្របប់អ នកដៃទអពំអី ្វែីដល្រទង់បនេធ ្វើស្រមប់ខ ញុ”ំ េនះ?    
           
             

 េត ើខ ញុគំរួែតេល ើកទកឹចតិ ្តដលអ់ នកដៃទឲយពកួេគេចះ សរេសើរ នងិ េល ើកដេម កើងដល្់រពះ 
ជមច ស់អពំអី ្វែីដល្រទង់បនេធ ្វើស្រមប់ពកួេគ មរយៈ ករនយិយ្របប់អ នកដៃទេទៀត?  
           
            

 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េអ ើយ! ទលូបង គបំនអពំវនវរក្រពះអង គ េនះ្រពះអង គែតង ្ត ប់ពកយរបស់ទលូបង គ!ំ ្រពះអង គ 
បនេឆ ្លើយតប ក នងុេពល ែដលទលូបង គជំបួនងឹភពេ្រគះថន ក់ នងិ ភព សន នក នងុជវីតិ គ្ឺរពះអង គបនេធ ្វើ
ឲយអ ្វីៗ ្រគប់យ៉ងែដលមនបណំងចង់យយីរដល់ទលូបង គបំន ង ត់េសង មេទវញិ។ េនេពលែដលទកូរបស់ 
ទលូបង គជំបួនងឹភពច ចល ភព្រសេពចច្រសពលិ ករ យ្រប រ េហើយបក់ទកឹចតិ ្ត ទលូបង គបំន
ែ្រសករក្រពះអង គ េនះ្រពះអង គកប៏នលកូ្រពះហស្តមកជយួសេ្រងគ ះទលូបង គ។ំ  េ យ្រទង់បនេធ ្វើកចិ ចករទងំ 
អស់េនះ ដេូច នះទលូបង គសំមូថ្វយករអរ្រពះគណុ នងិ ករសរេសើរដេម កើងដល្់រពះអង គ! សមូ្រពះអង គជយួឲយ 
ទលូបង គំ ចនយិយ្របប់ដលម់នសុ ្រគប់គន បនដងឹអពំអី ្វីៗ ែដល្រពះអង គបនេធ ្វើស្រមប់ទលូបង គផំង! សមូ 
្រទង់ក ុបំញឈប់ករេ្រចៀងសរេសើរដេម កើងដល្់រទង់េឡ ើយ! សមូ្រពះអង គេប ើកមត់ ែភ នក នងិ ្រតេចៀកទលូបង គ ំ
េដ ើមបីទលូបង គេំម ើលេឃើញឱកសក នងុករនយិយ្របប់អ នកដៃទអពំ ី ន ្រពះហស្តរបស់្រទង់ផង េហើយែដល 
ចឲយទលូបង គេំល ើកទកឹចតិ ្តមនសុ េផ ងេទៀតឲយេគេធ ្វើដេូច នះផងែដរ។ សមូអរ្រពះគណុ ្រពះអង គស្រមប់ 

េសចក ្ត្ីរស ញ់ែដលមនិេចះែ្រប្របលួ េហើយទលូបង គសំមូេល ើកដេម កើង្រពះអង គដ បអស់កលបជនចិ ច។  
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េមេរៀនទ ី៦ - ែផនកទ ី៣ 
 

េសចក្តែីណនៈំ 
ស្រតវូចងុេ្រកយែដលបផំ្ល ញេយើងេនះគជឺេសចក ្តី ្ល ប់! (១ ករូនិថសូ ១៥:២៦) សមូ្រពះអរគណុដល់
្រពះជមច ស់! ែដល្រទង់បន្របទនឲយេយើងមនជយ័ជនំះេល ើ េ យ រ្រពះអមច ស់េយស៊្ូរគសី ទៃនេយើង 
(១ ករូនិថសូ ១៥:៥៧) ពកយទងំេនះ្រតវូបនសរេសរេ យេ ក វក័ ប៉លូ ស្រមប់េយើងទងំអស់គន
ឲយមនេសចកក ្តសីងឃឹមក នងុជវីតិអស់កលបជនចិ ច មរយៈអង គ្រពះេយស៊្ូរគសី ទ។ ដេំណើរេរឿងជបនទ ប់
េទេទៀតេនះ េយើងនងឹបនេឃើញ មរយៈកចិ ចករ្រពះេយស៊វូែដលបន្របទនជយ័ជេំនះឱយេទបរុសមន ក់
េឈម ះ រគ្ឺរទង់បនគត់េ េង ើបពេីសចក ្ដី ្ល ប់ឲយមនជវីតិរស់េឡ ើងវញិ។ 
 

កិចចករៈ ចរូ ន្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ១១:១-១៤ 
 េត ើនរ គជឺតឯួកេនក នងុ ច់េរឿងេនះ? 
 េត ើ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូ្របប់ម៉ថ ថ្រទង់គជឺនរ ? 
 េត ើ្រពះេយស៊វូបនសនយជមយួម៉ថដចូេម ្តច? 
 េត ើ្រពះេយស៊វូសព ្វ្រពះហប ញទយ័ចង់ឲយម៉ថេឃើញអ ្វ?ី 

 

លំ ត់ៈ 
1. េត ើមនបញ្ហ អ ្វេីក ើតេឡ ើង (ខ១)?         

               
2. េត ើមនដេំ ះ្រ យយ៉ងដចូេម ្តច (ខ៣)?        

               
3. េត ើ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូអពំជីម ងរឺបស់ រយ៉ងដចូេម ្តច េនក នងុខ ៤?    

             
               

4. េត ើ្រពះេយស៊វូមនទនំក់ទនំងដចូេម ្តចជមយួនងឹ រ នងិ បងប ្អនូ្រសរីបស់គត់ (ខ៥)?  
             
               

5. េត ើ្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើដចូេម ្តច េនេពលែដល្រទង់បនទទលួដណឹំងអពំ ី រ (ខ៦)?   
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6. ្រពះេយស៊វូ្រតវូយង្រតឡប់េទកន់្រសកុយូ វញិ េត ើក នងុេពលេនះ្រទង់គង់េនឯ  (យ៉ូ ន 
១០:៤០)?            
               

7. េត ើ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូេទកន់ពកួសសិ ដចូេម ្តច េនក នងុខ ១១?     
             
               

8. េត ើមនករភន់្រចឡំដចូេម ្តច េនក នងុខ ១២ នងិ ខ១៣?      
             
               

9. ្រពះេយស៊វូបនមន្រពះបន ទលូ្របប់ពកួេគថ របន ្ល ប់េហើយ (ខ១៤)។ េហតអុ ្វបីន្រទង់ 
មនបណំង្រពះហប ញទយ័ចង់េទរកគត់ (ខ១៥)?       
               
េត ើេ កអ នកគតិថ្រពះេយស៊វូចង់មនអត ថនយ័ដចូេម ្តច ែដល្រទង់មន្រពះបន ទលូថ “េដ ើមបីឲយអ នក 
លគ់ន បនេជឿ” េនក នងុខ ១៥?         

             
              

 

េសចក្តបីេ្រងៀនៈ 
េដ ើមបីសកិ ដេំណើរេរឿងេនះឲយបនចបស់ ស់្រតមឹ្រតវូេនក នងុផ នត់គនំតិ េនះេយើង្រតវូដងឹនវូេរឿង ៉វខ ្លះៗ 
ែដលេ ក យ៉ូ នបនេរៀប ប់េនក នងុជពំកូមនុៗសនិ។ េនក នងុ្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ១១:៧ ្រពះេយស៊វូមន
្រពះបន ទលូថ “ចូរេយើង្រតឡប់េទ្រសុកយូ វញិ”។្របសនិេប ើេ កអ នកកណំត់ទ ី ងំៃន្រសកុយូ េន
េល ើែផនទកី នងុអឡំងុេពលៃនជនំន់្រពះេយស៊វូ  នងិពន័ ធកចិ ចរបស់្រទង់ េនះេ កអ នកនងឹរកេឃើញតបំន់ៃន
្រសកុយូ  គមឺនទ ី ងំសថតិេនភគខងតបូង។ ្រសកុយូ សថនិេន មបេ ្ត យេឈៀងខងេជ ើងបន ្តចិ
ជប់នងឹ្រសកុ ម៉រ ីនងិ្រសកុកលេីឡ ែដល្រតវូបនេគបញចូលេទជទកឹដៃីនពកួប៉េឡសទនី។ 
 

មករសកិ បនឲយេយើងដងឹថេនេពលែដល្រពះេយស៊វូបន្របកស្របប់ដលព់កួ សនយ៍ូ ថ ្រទង់
ជ្រពះ ជប្ុរ របស់្រពះជមច ស់ េនះពកួេគប្រមងុនងឹេរ ើសដ ុថំ មេដ ើមបីគប់សម្ល ប់្រទង់ (យ៉ូ ន ៨:៥៩)។  
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មនម ្តងេទៀតេនះ េនខណៈេពលែដល្រទង់គង់េនក នងុទ្ីរកងុេយរ ូ ឡមិ ពកួអ នកេជឿជ សនយ៍ូ  បន
េចទ្របកន់្រទង់ថ បន្របមថដល្់រពះជមច ស់ (យ៉ូ ន ១០:៣៣) េហើយពកួេគបនរកគប់សម្ល ប់្រទង់
នងឹដ ុថំ មផងែដរ ប៉ែុន ្ត េទះបជីយ៉ង កេ៏ យ ក្៏រទង់េនែត ចេគចេចញរចួពកី ្ត ប់ៃដពកួេគបនែដរ 
(យ៉ូ ន ១០:៣៩) ។ 
 

េនក នងុ្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ១០:៤០ ្របប់េយើងថ្រពះេយស៊វូបន យងេទខងនយទេន ្លយ័រ ន់វញិេទៀត 
គជឺកែន ្លងែដលេ កយ៉ូ នេធ ្វើបណុយ្រជមជុជមនុដបំងូ េហើយ្រទង់គង់េនទេីនះ។ មករកណំត់ទ ី
ងំេឃើញថ ទ្ីរកងុេយរ ូ ឡមិសថតិេនក នងុ្រសកុយូ  េហើយទេន ្ល យ័រ ន់បនហរូេចញពភីគខងេជ ើង

ៃនសម្ុរទ កលេីឡេឈព ះេទភគខងតបូងៃនសម្ុរទ ្ល ប់ ។ ឥឡវូេនះ្រពះេយស៊វូបនគង់េនក នងុមយួភគ
ខងេក ើតៃនទេន ្ល គជឺកែន ្លងែដលមនហ្វូងមនសុ ជេ្រច ើនបនមក ម្រទង់ (យ៉ូ ន ១០:៤០-៤១)។ េន
មនទ្ីរកងុតចូមយួេផ ងេទៀតែដល្រតវូកណំត់ទ ី ងំភមូ ិ ្រស្តផងែដរ គភឺមូ ិ េបថន ី ែដល្រតវូជ្រសកុ
កេំណើតរបស់ ម៉រ ីម៉ថ នងិ រ។ ភមូេិបថនមីនចមងយ្របែហល្រតមឹែត ប ីឬ បនួគឡីែូមត៉ពទី្ីរកងុ
េយរ ូ ឡមឹេន្រសកុយូ ប ៉េុ ្ណ ះ។ 
 

េហតកុរណ៍នយិយអពំកីរគប់សម្ល ប់នងឹដ ុថំ ម នងិកររកទ ី ងំែដលជកណំត់ពកីែន ្លងែដល្រពះេយស៊វូបន
េធ ្វើដេំណើរេទដល់ន់ងឹ្រតវូបនផ ្ដលឱ់យមនករយលដ់ងឹេនក នងុ្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ១១:៧-៨។ ពកួសសិ មន
ចតិ ្តចង់ករពរសវុត ថភិពថ្វយមច ស់របស់ពកួេគ! ដេូច នះេហើយេទ ើបបនជពកួេគសរួ្រទង់អពំកីរសេ្រមច្រពះ
ហប ញទយ័ក នងុករយងេទ្រសកុយូ ម ្តងេទៀតរបស់្រទង់។ កលពេីពលែដលពកួប ្ត ជន្របងុគប់សម្ល ប់
្រពះេយស៊វូនងឹដ ុថំ មេនះ ពកួសសិ កប៏នេនក នងុេហតកុរណ៍េនះជមយួ្រទង់ែដរ អញចងឹេហើយ្របែហល
ជពកួេគ មនិែដលនកឹគតិថនងឹ្រតវូ្រតឡប់េទកន់ទកឹដេីនះម ្តងេទៀតេទ។ មយ៉ងវញិេទៀត ្រពះេយស៊វូ 
បនេរៀបចជំេ្រសចេដ ើមបីយងេទកន់ទកឹដេីនះ េ្រពះភមូ ិេបថនគីមឺនទ ី ងំេនក នងុតបំន់េនះ េហើយ  
គជឺទកីែន ្លងែដលមតិ ្តភ្័រករបស់្រទង់្រតវូករ្រទង់ែដរ។ េហើយេនក នងុ្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ១១:១៦ 
េយើងបន នេឃើញថសសិ របស់្រទង់មន ក់េឈម ះ ថមូ៉ស េ ថ ឌឌីមី គជឺមនសុ ែដលមនទកឹចតិ ្ត 
អង់ ចក្ល នក នងុចេំ មពកួសសិ  បនសខុចតិ ្តរមួដេំណើរេទជមយួនងឹ្រពះេយស៊វូ េទះបជីមនេ្រគះ 
ថន ក់រហតូដល់ ្ល ប់បត់បង់ជវីតិយ៉ង កេ៏ យ។ 
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សនួំរឆ្លុ ះបញច ំងៈ 
1. េត ើេយើងបនសកិ អពំពីន័ ធកចិ ចរបស់្រពះេយស៊វូបនដចូេម ្តចខ ្លះ ចប់ព ីយ៉ូ ន ១១:៧-៨ មក?  

             
             
             
               

2. េប ើសនិជខ ញុគំជឺអ នកេដ ើរ ម្រពះេយស៊វូ្រគសី ទមន ក់ េត ើបទគម ពរីទងំេនះបនបេ្រងៀនខ ញុដំចូេម ្តចខ ្លះអពំ ី
ករវលិ្រតឡប់េទរកមនសុ  ឬ ទកីែន ្លងអសវុត ថភិពែដលជេគលេ ពន័ ធកចិ ចបេ្រម ើ?   
             
             
               

3. េត ើខ ញុបំនេ្រតៀមខ ្លនួសម្័រគេដ ើមបីេធ ្វើពលកីម មជវីតិេដ ើមបី្រពះ ជប្ុរ របស់្រពះជមច ស់្រតវូបនេគេល ើក 
ដេម កើង នងិ ថ្វយសរិរីងុេរឿងែដរឬេទ (យ៉ូ ន ១១:៤)? គនំតិរបស់េ កអ នកៈ    
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េមេរៀនទ ី៦- ែផនកទ ី៤ 
 

លំ ត់ៈ (បន ្តជមយួនងឹ្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ១១:១៧) 
1. លះុដលេ់ពលែដល្រពះេយស៊វូបនយងេទដលភ់មូ ិ េបថន ី េត ើមនករបញជ ក់្របប់ថដចូេម ្តច 

(ខ១៧)?            
               

2. ្រពះេយស៊វូ នងិ ពកួសសិ បនេធ ្វើដេំណើរ ងំព ីទ្ីរកងុ េយរ ូ ឡមិមនចមងយប ីឬ បនួគឡីែូមត៉ 
េហើយ្រតវូឆ ្លងកត់ទេន ្ល យ័រ ន់េទៀត គេឺដ ើមបី្រតមឹែតចលូរមួរែំលកទកុ ខ ម៉រ ី នងិ ម៉ថែមនេទ 
(ខ១៩)?            
             
               

3. េនេពលែដល ម៉ថ បនទទលួដណឹំងថ្រពះេយស៊វូបនយងមកដល ់ េត ើនងបនេធ ្វើដចូេម ្តច 
(ខ២០)?            
               
េត ើ ម៉រ ីវញិនងបនេធ ្វើដចូេម ្តចែដរ?         
              

4. ម៉ថ បនេចញេទជបួ្រពះេយស៊វូេនខងេ្រក េហើយនងបនទលូ្រពះេយស៊វូយ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ 
(ខ២១)?            
             
               

5. ដបំងូទកឹចតិ ្តរបស់ម៉ថបននយិយ (ខ២១) េហើយបនទ ប់មកេទ ើបេសចក ្តជីេំនឿរបស់នងនយិយ 
ម ្តង (ខ២២)។ េត ើេសចក ្តជីេំនឿរបស់នងបននយិយេចញយ៉ងដចូេម ្តចខ ្លះ?    
             
               

6. េត ើ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូេទកន់នងវញិថដចូេម ្តច (ខ២៣)?     
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7. េត ើម៉ថ យលេ់ឃើញដចូេម ្តចថជេសចក ្តពីតិ (ខ២៤)?       
             
               
េត ើម៉ថបនេជឿេ យេសចក ្តជីេំនឿយ៉ងដចូេម ្តច?       
              

8. ្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូជេសចក ្ត្ីរបកសមយួយ៉ងចបស់េនក នងុខ ២៥។ េត ើ្រទង់មន្រពះបន ទលូ 
ដចូេម ្តចអពំ្ីរពះអង គ្រទង់ផទ ល?់          
               
េ្រកយព្ីរពះអង គមន្រពះបន ទលូថ អស់អ នក ែដលបនេជឿដល្់រទង់... េត ើ្រទង់បនបន ្តដចូេម ្តច 
េទៀត?            
              

9. េនខណៈេនះ្រពះេយស៊វូបនសរួដលម៉់ថ នវូសំណួរមយួយ៉ង្រជលេ្រជ េនក នងុខ ២៦ េត ើ្រទង់
បនសរួដលន់ងថដចូេម ្តច?          
             
               

10. ម៉ថបនទលូដល្់រពះេយស៊វូវញិជេសចក ្ត្ីរបកសមយួយ៉ងចបស់ ស់អពំអី ្វែីដលនងបនេជឿ 
ថជេសចក ្តពីតិ។ េត ើអ ្វេីទែដលនងបនេជឿថគជឺេសចក ្តពីតិេនះ (ខ២៧)?    
             
              

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
េត ើមនអ ្វែីដលេទ ើបនងឹបនេក ើតេឡ ើង? េនពរី ឬបៃីថ ងមនុ្រពះេយស៊វូបនទទលួដណឹំងថ សម្ល ញ់របស់្រទង់ 
មនជម ងយ៉ឺងធ ងន់ធ ងរ។ ្រទង់មនិបន្របញប់្របញលេ់ធ ្វើដេំណើរមកភមូ ិ េបថន ីភ្ល មៗេនះេទ ែត្រទង់បន 
គង់េនឯេ្រត ើយខងេក ើតៃនទេន ្ល យ័រ ន់អស់ព ីឬ បៃីថ ង។ ឥឡវូេនះបនទទលួដណឹំងថ របន ្ល ប់ 
បត់េទេហើយ ប៉ែុន ្ត្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូ្របប់ពកួសសិ  របនេដកលក់ ត្រមវូឲយ្រទង់យងេទ 
កន់ភមូ ិ េបថន ី េដ ើមបី ស់គត់ឲយេ្រកកពេីដកេឡើងវញិ។ មករពតិពកួសសិ  នកឹ ម នថ រ 
គត់កពំងុស្រមក េហើយនងឹ្រតវូបនធរូ្រ លពជីម ងវឺញិក នងុឆប់មនិខន ប៉ែុន ្ត្រពះេយស៊វូ បនបញជ ក់ យ៉ង
ចបស់េ យមន្រពះបន ទលួថ “ រ បន ្ល ប់េហើយ!” 
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េនេពលពកួេគេធ ្វើដេំណើរេទដលភ់មូ ិ េបថន ី េហើយេទ ើបពកួេគបនដងឹថ របន ្ល ប់បញចុះេនក នងុ
ផ នរូអស់បនួៃថ ងេទេហើយ។ មនមតិ ្តភ្័រក ជ សនយ៍ូ  នងិ អ នកជតិខងជេ្រច ើនបនមកឯផ ទះរបស់ ម៉រ ី
នងិ ម៉ថ េដ ើមបីជយួរែំលកទកុ ខ ប៉ែុន ្ត េនេពលែដលម៉ថបនទទលួដណឹំងថ ្រពះេយស៊វូបនយងមកដល ់
នងសទះុេចញេទខងេ្រកេដ ើមបីជយួនងឹ្រទង់។ 

 េត ើេ កអ នកនងឹគតិថ្រតវូនយិយដចូេម ្តចេទនរ មន ក់ែដលេ កអ នកគតិថ គជឺមតិ ្តដល៏្អនងឹ
គន  ែដលមតិ ្តភ្័រករបស់ខ ្លនួបន ្ល ប់អស់បនួៃថ ងេហើយេទ ើបបនមកបង្ហ ញមខុដេូច នះ? 

 េត ើេ កអ នកនងឹ្រតវូនយិយដចូេម ្តចចេំពះនរ មន ក់ែដលករពតិេ កអ នកបនដងឹថ គជឺអ នក
ចេ្របសមនសុ ្ល ប់េហើយឲយរស់េឡ ើងវញិបន (យ៉ូ ន ៧:១១-១៧)? 

 េត ើេ កអ នកចង់នយិយដចូេម ្តចចេំពះ ដេំណើរេរឿងៃនករអ ច រយមយួែដលបនេក ើតេឡើងេនឯ 
កេព ើណិម អពំកីរជសះេសបើយពជីម ងកឺនូ្របសុរបស់េ កេមទព័មន ក់េនះ (យ៉ូ ន ៤:៤៣-៥៤) 
ែដលថកនូ្របសុរបស់គត់បនជសះេសបើយមនុេពលែដលគត់បនវលិ្រតឡប់េទវញិេនះ? 

 ម៉ថមនេសចក ្តទីកុ ខ្រពយួេពញេនក នងុចតិ ្តរបស់នង េហើយ រម មណ៍ នងិ ផ ្លវូចតិ ្តរបស់នងកប៏ន
ទទលួរងករឈឺចប់យ៉ងខ្ល ងំែដរ។ េត ើពកួេយើងមនិបនេនទេីនះេទឬ? មននរ មន ក់ ែដល
បនរស់េនជមយួេយើង លៃ់ថ ង ្រតវូបនឃ្ល តឆងយពេីយើងេទេ យគម នៃថ ង្រតឡប់មកវញិ េហើយ 
គតិថ “្រពះអង គមច ស់េអ ើយ! េប ើសនិជ្រទង់គង់េនទេីនះ...” េប ើសនិជ... ្របសនិេប ើ.... !   េនះគ ឺ
ជទកឹចតិ ្តែដលបនដងឹថខ ្លនួឯងមនិ ចជយួអ ្វចីេំពះ ថ នភពៃនេសចក ្តី ្ល ប់ដេូច នះ។ 

 ម៉ថមនេពញេ យេសចក ្តទីកុ ខ្រពយួេនក នងុចតិ ្តរបស់នង ប៉ែុន ្ត្រពះេយស៊វូសព ្វ្រពហប ញទយ័ចង់ 
េល ើកនងេឡើងឲយខ ពស់េទដលក់រទទលួ គ លម់យួ គជឺករទទលួ គ លេ់សចក ្តពីតិេ យជេំនឿ។ 
្រទង់បនរលំកឹបននងថ ប ្អនូ្របសុរបស់នង ចនងឹរស់េឡ ើងវញិ េហើយេសចក ្តជីេំនឿរបស់នង 
បនដងឹថៈ 

o ្រទង់ចង់ឲយនងដងឹថ ្រទង់គជឺេសចក ្តរីស់េឡ ើងវញិ េហើយជជវីតិ 
o ្រទង់ចង់ឲយនងដងឹថ អស់អ នក ែដលបនេជឿដល្់រទង់ េទះេប ើបន ្ល ប់េហើយ គង់ែត

នងឹបនរស់េឡ ើងវញិ។ 
o ្រទង់ចង់ឲយនងដងឹថ អស់អ នក ែដលរស់េន េហើយបនេជឿេល ើ្រទង់ េនះមនិ្រតវូ ្ល ប់ 

េឡ ើងយ (មនជវីតិអស់កលបជនចិ ច)។ 
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 េនខណៈេនះ េ យេសចក ្តជីេំនឿ ម៉ថ ចនយិយបនថ “្រពះពរ្រពះអមច ស់ ខ ញុមំច ស់េជឿេហើយ 
ថ្រទង់ជ្រពះ្រគសី ទ គជឺ្រពះ ជប្ុរ ៃន្រពះ ែដល្រតវូយងមកក នងុេ កយីែ៍មន។” េទះបជី 
កពំងុេនក នងុេពលេវ ៃនេសចក ្តទីកុ ខេ កែដលបនេក ើតេឡើងេ យេ កនដកម ម នងិ េសចក ្ត ី
្ល ប់កេ៏ យ េយើងេនែត ច្របកសេចញេ យេសចក ្តេីជឿជក់ថ “ខ ញុេំជឿេហើយ ថ្រទង់ជ្រពះ

្រគសី ទ គជឺ្រពះ ជប្ុរ ៃន្រពះែដល្រតវូយងមកក នងុេ កយីែ៍មន!”។ 
 

ករអនុវត្តនៈ៍ 
1. េត ើេនេពល ែដលកររពំងឹទកុរបស់អ នក្រតវូបនខកបណំង? េត ើមននរ មន ក់ធ្ល ប់បនេធ ្វើឲយ 

េ កអ នកធ្ល ក់ចះុែដរឬេទ? េត ើេ កអ នកធ្ល ប់គតិថ ្រពះជមច ស់ ក់ដចូជេនេសង ម អវត ្តមន 
ក នងុេពលេវ ែដលេ កជយួ្របទះនងឹករលបំកខ្ល ងំក នងុជវីតិ េហើយករអពំវនវេចញពដីងួចតិ ្ត
របស់េ កអ នក ក់ដចូជទេទ ្អ តែដរឬេទ?        
             
             
              

2. េប ើសនិជ្រពះេយស៊វូេទ ើបមន្រពះបន ទលូេទកន់េ កអ នកថៈ “ខ ញុជំេសចក ្តរីស់េឡ ើងវញិ េហើយជ
ជវីតិ អ នក ែដលេជឿដលខ់ ញុ ំ េទះេប ើបន ្ល ប់េហើយ គង់ែតនងឹរស់េឡ ើងវញិែដរ ឯអ នក ែដល
រស់េន េហើយេជឿដលខ់ ញុ ំេនះមនិ្រតវូ ្ល ប់េឡ ើយ”។ េត ើេ កអ នកនងឹេឆ ្លើយតបនងឹសំណួររបស់្រទង់
ថ “េត ើអ នកេជឿេសចក ្តេីនះេទ?” យ៉ងដចូេម ្តច?       
             
             
              

3. ចរូបញចប់្របេយគេនះ: ្រពះេយស៊វូេអ ើយ! ទលូបង គេំជឿថ ្រពះអង គគជឺ....    
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េមេរៀនទ ី៦ - ែផនកទ ី៥ 
 

លំ ត់ៈ (បន ្តជមយួនងឹ្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ១១:២៨) 
1. ម៉ថ វលិ្រតឡប់េទផ ទះរបស់នងវញិ នងក្៏របប់ ម៉រជីប ្អនូថ ្រពះេយស៊វូបនសរួរកនង។ កល

នងម៉ បនឮពកយេនះ នងបនេធ ្វើដចូេម ្តច (ខ២៩)?      
             
               

2. េត ើពកួ សនយ៍ូ ែដលបនេនអង គយុជមយួម៉រ ីបនគតិថនងេទឯ  (ខ៣១)?   
             
               

3. េត ើម៉របីននយិយដចូេម ្តចេនេពលែដលនងបនេឃើញ្រពះេយស៊វូ (ខ៣២)?    
             
               

4. កល្រពះេយស៊វូេឃើញនងយំ េនះ្រទង់          
ទងំ       ក នងុ       (ខ៣៣)។ 
េត ើ្រពះអង គបនសរួេទនងយ៉ងដចូេម ្តច (ខ៣៤)?       
              

5. េនក នងុខ ៣៥ បន្របប់េយើងថ ្រពះេយស៊វូបន       ។ ភព 
េ កេ  នងិ ទកឹែភ នករបស់្រទង់បនេធ ្វើបះ៉ពលច់តិ ្តពកួ សនយ៍ូ ែដលេនទេីនះ។ េត ើពកួេគ
បននយិយដចូេម ្តច (ខ៣៦)?          
             
               

6. ចះុចែំណកមនសុ េផ ងេទៀតមន្របត ្តកិម មដចូេម ្តច (ខ៣៧)?      
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ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
 ឥឡវូេនះ្រពះេយស៊វូបនមកឯេ្រកភមូ ិ េបថនេីហើយ។ ម៉ថបនរត់េទេ  ម៉រែីដលែដលេន

កពំងុកន់ទកុ ខខងក នងុផ ទះជមយួនងឹមនសុ ឯេទៀតៗ េពលែដលម៉របីនដងឹថ្រពះេយស៊វូសរួរកនង 
េពលេនះនងបនេចញេទយ៉ងេលឿនេដ ើមបីជបួ្រទង់ េធ ្វើពកួ សនយ៍ូ ែដលបនេនជមយួនងឹ
េនះ នកឹ ម នែតេទឯផ នរូរបស់ រេដ ើមបីកន់ទកុ ខេនទេីនះ (ខ៣១) ែត មករពតិ ម៉រមីនិបន
េទឯផ នរូរបស់ រេទ គនឺងបនរត់សំេ េទ្រពះេយស៊វូវញិ។ មយួសន ទះុេ្រកយមក  ម៉របីន
នយិយេទកន់្រពះេយស៊វូ អ ្វែីដលនងបននយិយេនះគ ឺ ដចូគន េទនងឹអ ្វែីដលម៉ថបននយិយ
កលពេីពលែដលនងបនជបួជមយួនងឹ្រពះេយស៊វូែដរ។ បនឮពកយសម ្តែីដលផសុេចញពកីរ
អពំវនវក នងុចតិ ្តម ្តេទៀតេហើយ “េប ើសនិជ្រពះអង គបនគង់េនទេីនះ!”។ 

 ដងួចតិ ្តរបស់េយើង្រតវូបនជប់ជមយួនងឹភពេ កសេ្រងង នងិទកុ ខ្រពយួ។ គជឺេរឿងធម ម េទ 
ែដលមនសុ ្រគប់គន មនិបនេគចេចញព្ីរពះេយស៊វូេនះ ពេី្រពះ្រពះអង គកជ៏មនសុ មន ក់ែដរ គ្ឺរទង់
េចះ្រពះកែន ង (យំ) ដចូែតមនសុ ឯេទៀតៗែដរ (ខ៣៥)។ េហើយ្រទង់កន់់ែតក ្តកុក ្តលួេនក នងុ
្រពះហប ញទយ័ខ្ល ងំជងពមីនុេទេទៀត គេឺនេពលែដល្រពះអង គបនយងមកដលផ់ នរូរបស់ រ 
(ខ៣៦)។ េនខងមខុផ នរូរបស់ រ្រតវូបនេគ ក់ផទ ងំថ មមយួដ ុចំពំមីខុផ នរូ។ េនខងចងុ ខ ៣៨ 
្របែហលជមនខេយងស្រមប់ជពតម៌នបែន ថមដលេ់ កអ នក។ ខេយងទងំេនះមនរមួបញចូល
ទងំ្រពះគម ពរី ម៉ថយ ២៧:៦០ ម៉កសុ ១៦:៣ លកូ ២៤:២ នងិ យ៉ូ ន ២១:១ ផងែដរ។ 
ខេយងទងំអស់េនះគបឺននយិយេរៀប ប់អពំផីទ ងំថ មែដលបន ក់េនចពំមីខុផ នរូ ែដលសព្រពះ
េយស៊វូក្៏រតវូបនេគ ក់េនក នងុផ នរូដេូច នះែដរ គេឺ្រកយពេីគបនយកសព្រពះអង គចះុពេីល ើេឈើឆក ង។ 
េត ើ្រពះេយស៊វូមនេសចក ្តទីកុ ខ្រពយួជងមតិ ្តភ្័រករបស់ រេទេទៀតែមនេទ? េត ើរបូកយែដល 
បន ្ល ប់េ យមនិ ចជយួបន ផ នរូ ផទ ងំថ ម គដឺំ ងឲយអ ្វ?ី      
             
              

 ្របែហលជេ កអ នកនកឹេឃើញដលប់ំ មមយួ ែដល្រពះជមច ស់បន មេនក នងុសនួចបរេអែដន 
េហើយេម ើលេទ! (េ កបុបត ្ត ិ២:១៧)។ េត ើ្រពះជមច ស់្រទង់មន្រពះបន ទលូដចូេម ្តចខ ្លះ?   
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 ្រពះគម ពរី រ ៉មូ ៥:១២ បនរលំកឹេយើងឲយដងឹថៈ      បនចលូ   
             េហើយក៏
មនេសចក ្តី ្ល ប់ចលូមកែដរ េ យ រអេំព ើបបេនះជយ៉ង  េនះេសចក ្តី ្ល ប់បនឆ ្លង ល
លដលម់នសុ ្រគប់គនយ៉ងេនះែដរ។ ្រពះគម ពរី រ ៉មូ ៥:១៥ បនរលំកឹដលេ់យើងថៈ ប៉ែុន ្ត  

       មនិែមនដចូជ          
ដបិតេប ើសនិ              
េ យេ្រពះអេំព ើរលំងរបស់មនសុ ែតមន ក់ េនះ្របកដជ្រពះគណុៃន្រពះ េហើយនងិ   
          ែដលមកេ យ រមនសុ ែត
មន ក់ គ ឺ           
            ជេ្រច ើនែដរ។ 

 េត ើទកឹែភ នកែនេសចក ្តទីកុ ខ្រពយួរបស់្រពះេយស៊វូ កប៏នហរូ្រសក់ចះុមកស្រមប់េ កអ នក េហើយនងឹ 
ខ ញុែំដរេទ? េសចក ្តី ្ល ប់មនិែមនជែផនករណ៍របស់្រពះជមច ស់ស្រមប់េយើងមន ក់ៗេនះេទ ប៉ែុន ្ត 
េ យ រអេំព ើបបបននេំសចក ្តី ្ល ប់ចលូមក េទ ើបេធ ្វើឲយមនសុ រស់េនក នងុភពអស់សឃឹមក នងុ 
ករជយួសេ្រងគ ះខ ្លនួ។ គនំតិរបស់េ កអ នកៈ        
             
             
               

 

លំ ត់ៈ (បន ្តជមយួនងឹ្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ១១:៣៩) 
1. ្រពះេយស៊វូបន្របងុេ្របៀបរចួជេ្រសចក នងុករេធ ្វើសកម មភព! េត ើេសចក ្តបីងគ ប់របស់្រទង់េនក នងុខ 

៣៩ បននយិយដចូេម ្តចខ ្លះ?          
               

2. ែតម៉ថបនបែន ថមពកយមយួថ “ប៉ែុន ្ត” េត ើនងបនខ ្វលខ់្វយអពំអី ្វ?ី     
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សំគលៈ់ េនេពលែដល្រពះេយស៊វូបនយងមកដលក់ នងុភមូ ិ មនេគទលូ្រពះអង គថ រ្រតវូ 
បនបញចុះេនផ នរូអស់បនួៃថ ងមកេហើយ។ ពកួ សនយ៍ូ មនជេំនឿថ រយៈេពលបៃីថ ងេ្រកយព ី
មនសុ ្ល ប់េហើយ េនះ្រពលងឹវញិញណរបស់អ នកេនះ នងឹចកេចញពរីបូកយេហើយ។ ្រពះេយស៊វូ 
បនពនយេពលក នងុករយងមកភមូេិបថន ីេដ ើមបីឲយបនដងឹចបស់ថ រពតិជបន ្ល ប់ែមន!  

3. េត ើ្រពះេយស៊វូបនរលំងឹដលម់៉ថដចូេម ្តច (ខ៤០)?        
             
               

4. ពកួេគបនរកំលិផទ ថំ មែដលបងំេនខងមខុផ នរូេនះេចញរចួេហើយ េនខណៈេនះែដរ ្រពះេយស៊វូ ក ៏
អធ ិ ្ឋ នេទ្រពះវរប ិ  អរ្រពះគណុដល្់រទង់ែដលែតងែត ្ត ប់់្រពះអង គ្រគប់េពលេវ ។ ចះុេត ើ 
េហតអុ ្វបីន្រពះេយស៊វូមន្រពះបន ទលូដេូច នះ (ខ៤២)?       
             
               

5. េ្រកយពអីធ ិ ្ឋ នរចួេហើយ ្រពះេយស៊វូបនែ្រសកេ ៈ “     
             “។ 

6. មនសុ ែដលបន ្ល ប់េហើយេនះបន ្ត ប់បងគ ប់្រទង់ េហើយកប៏នេដ ើរេចញមកខងេ្រក! ចរូេរៀប 
ប់អពំសីភពខងេ្រករបស់បរុសេនះ គ ឺ រ (ខ៤៤)។      

             
               

7. េត ើ្រពះេយស៊វូបនបងគ ប់ដចូេម ្តច (ខ៤៤)?        
             
              

 

ករឆ្លុះបញច ំងៈ 
ជេ្រច ើនឆន កំន ្លងេទមនែខ ភពយន ្ដមយួែដលមនចណំងេជ ើងថ (Dead Man Walking) “ករេដ ើរ
បរុសមន ក់ ្ល ប់” េហើយចេំពះេរឿងរបស់ រេ្របៀបបដីចូជឈតុឆកមយួក នងុែខ ភពយន ្តេនះែដរ។ 
ជករគរួឱយចប់ រម មណ៍មយួក នងុករកត់សមគលអ់ពំបីទគម ពរីេនះ ែដលមនិបនេរៀប ប់ថ របន

េដ ើរេចញមកេ្រកេទ ប៉ែុន ្តបននយិយថ បរុសែដល ្ល ប់េនះបនេដ ើរេចញមកេ្រកេទវញិ។ គបឺនេចញ
មកខងេ្រកទងំេនជប់្រក ត់រ ុំ កសព កលពេីគបន ក់គត់ចលូេទក នងុមឈូស គេឺដ ើមបីបញជ ក់ថ 
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មនសុ េនះបន ្ល ប់េហើយ គរឺ ុខំ ្លនួ្របណទងំមលូ រហតូរ ុទំងំមខុមត់ផងែដរ។ មនិែតប៉េុ ្ណ ះមនធ ុកំ ្លនិ 
ចប់េផ ្តើមរលយួេទេហើយេទៀតផង។  
 

េត ើគរួនងឹ្រ យ្រក ត់ែដលរ ុំ កសពេនះេចញពខី ្លនួគត់យ៉ងដចូេម ្តចេទ? េត ើេ កអ នក្របកដក នងុ
ចតិ ្តឬេទថ នងឹគម នអ ្វេីនក នងុផ នរូេនះ? ឬថ្របែហលជេ កអ នកដចូជ ម៉រ ីនងិ ម៉ថ គជឺអ នកចលូេទ
្រ យ្រក ត់េនះេចញពបី ្អនូ្របសុរបស់ខ ្លនួែដលបន ្ល ប់េទេហើយេនះឲយមនជវីតិរស់េឡើងវញិ។ ឬ 
្របែហលជេ កអ នកដចូជប ្ត ជនែដលកពំងុឈរេមើលេហតកុរណ៍ ែដលបនពយយម ម នថ េត ើ 
នងឹមនអ ្វេីក ើតេឡ ើងជបន ្តេទៀត។ េយើងកពំងុែតេងឿយឆ ងលក់ នងុចតិ ្តថ េត ើមនសុ មន ក់េនះគជឺនរ ែដល 
នយិយេទកន់ កសពមនសុ ែដល ្ល ប់ ច់រលយួ េហើម ធ ុកំ ្លនិេទេហើយ មនជវីតិរស់េឡើងវញិបន 
ដេូច នះ? េត ើេនក នងុេហតកុរណ៍មយួេនះ េ កអ នកេនកែន ្លង ែដរ? េត ើេ កអ នកកពំងុគតិអ ្វ?ី េហើយ 
កពំងុែតេធ ្វើអ ្វែីដរ?            
             
              
 

ករអនុវត្តនៈ៍ 
1. ្រពះេយស៊វូបនអធ ិ ្ឋ នេទកន់្រពះប ិ របស់្រទង់ គេឺដ ើមបីឲយប ្ត ជនែដលកពំងុឈរេនទេីនះ

ទងំអស់បនេជឿថគ្ឺរពះវរប ិ របស់្រទង់គជឺអ នកចត់បញជូន្រទង់ឲយយងមកែផនដេីនះ។ េត ើអ នក
គតិយ៉ងដចូេម ្តចែដរ? មរយៈទសំីគល ់នងិ ករអ ច រយែដល្រពះេយស៊វូបនេ្របស រឲយ
រស់ព ី ្ល ប់េឡ ើងវញិេនះ នងឹេធ ្វើឱយេ កអ នកេជឿថ្រពះេយស៊ជូអ នកែដល ចផ ្ដលជ់វីតិដល្់រពលងឹ
វញិញណរបស់េយើងែដរឬេទ? ្រពះជមច ស់បនចត់បញជូន្រពះេយស៊វូឲយយងមក គជឺអ នកែដល
បនមន្រពះបន ទលូថ “ែតខ ញុគំជឺេសចក ្តរីស់េឡ ើងវញិ នងិជជវីតិែមនេទ?” ្រទង់បនសរួេ កអ នក
ម ្តងេទៀតថៈ េត ើអ នកេជឿេសចក ្តេីនះឬេទ? គនំតិរបស់េ កអ នកៈ     
             
             
              

2. ក នងុចេំ មពកួេយើង លគ់ន  ភគេ្រច ើនបនរស់េនកពំងុែតរ ុពំទ័ជតិេទេ យ្រក ត់បដីចូជ 
កសពអញចងឹែដរ។ ្រពះេយស៊វូចង់ឲយេគបន្រ យ្រក ត់រ ុំ កសព (សេម ្ល កបពំក់ ក

សព) េនះេចញព ី រគ ឺេដ ើមបីឲយគត់មនេសរភីពេឡើងវញិ។  
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“សេម ្ល កបពំក់ កសព” ែដលេ កអ នក កពំងុេស្ល កពក់េនះ គ ឺ បញជ ក់្របប់េ កអ នក នងិ 
អ នក ដៃទេទៀតបនដងឹថ កររស់េនមនិទន់បន្រ យេចញ ឬ រេំ ះឲយមនេសរភីពេនេឡើយ
េទ។ ចជករចងចៃំននវូេរឿង ៉វននកលពអីតតីកល ែដលអ នកបនេធ ្វើ ឬជេរឿង ៉វទងំ
យ ែដលនរ មន ក់បនេធ ្វើមកេល ើេ កអ នក។ ឬ្របែហលជកររស់េនក នងុភពភយ័ខ្លច 

គជឺភយ័ខ្លចក នងុករេបះជំ នេដ ើរេចញេទរស់េនក នងុេសរភីព េ្រពះថ ចនងឹមននរ មន ក់ 
ឬមនអ ្វមីយ៉ងបនេធ ្វើឲយេ កអ នកភយ័ខ្លចេ យពកយសម ្ត ី េ យរលំកឹដលេ់ កអ នក ថេ ក
អ នកកពំងុេស្ល កសេម ្ល កបពំក់ក នងុផ នរូ គម នេសចក ្តសីខុ ន ្ត អន់ជងនរ មន ក់េទៀត ឬភព
ឯេក។ េត ើមននរ ខ ្លះ ឬ មនអ ្វខី ្លះែដលជសេម ្ល កបពំក់ កសពែដលេ កអ នកចង់យកឲយ
នរ មន ក់្រ យេចញពជីវីតិរបស់អ នក?        
             
             
             
              

3. េហើយចះុថ េត ើេ កអ នកគតិថនរ ែដលជអ នក ចជយួេ ះសេម ្ល កបពំក់ កសពរបស់អ នក
បន? តយួ៉ងដចូជ រែដរ ៃដ េជ ើងរបស់គត់្រតវូបនរ ុពំទ័ជតិេ យ្រក ត់ េហើយរ ុទំងំមខុ
េទៀតផង ដេូច នះេហើយ គត់្រតវូករឲយមននរ មន ក់ជយួ្រ យ្រក ត់េនះេចញពគីត់េទ ើប
គត់ ចមនេសរភីពក នងុកររស់េនវញិបន។ េត ើនរ ែដលជអ នក ចជយួឲយេ កអ នកមន
ជវីតិរស់វញិបន?           
             
              

4. គជឺេរឿង មញញ ធម ម េទេហើយែដលមន មនសុ មយួចនំនួេនជ ុវំញិេ កអ នក េហើយេ ក
អ នកបនដងឹថពកួេគកពំងុរស់េនេ យកពំងុេស្ល កសេម ្ល កបពំក់ កសព គពឺកួេគទងំអស់េនះ 
“បន ្ល ប់េទទងំមនជវីតិរស់”។ េប ើដេូច នះ េត ើមននរ ខ ្លះែដលេ កអ នកបន គ លជ់ពេិសស 
េហើយចង់ឲយ្រពះេយស៊វូែ្រសកេ ឲយេចញព ី “ផ នរូ” េដ ើរេចញមកខងេ្រក េដ ើមបីឲយពកួេគ ច
មនជវីតិរស់េនេ យេសរភីពដព៏តិ្របកដ?        
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5. េត ើមនវធិ ី ខ ្លះែដល្រពះជមច ស់ ចេ្រប ើេ កអ នកឲយេធ ្វើជអ នកជយួ្រ យ្រក ត់ ឬ េ ះ 
សេម ្ល មបពំក់ កសពេចញពពីកួេគ េហើយជយួឲយពកួេគមនេសរភីពវញិបន?   
             
             
              

 

ករទេនទញចងចៈំ 
្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ១១:២៥-២៦ គជឺបទគម ពរីមយួ្របែហលជេ កអ នកធ្ល ប់បន ច នេ្រច ើនដងឹេហើយ 
ប៉ែុន ្ត្របសនិេប ើជមនិទន់បន នេនេឡើយេទ ដេូច នះ ចរូេ កអ នកសរេសរ ទកុេនក នងុេសៀវេភកត់្រ  
ឬ្រក សរបស់អ នកទកុខគម ពរីចងច ំ ្រតវូចងចថំ េហតអុ ្វបីនជេ កយ៉ូ នបនសរេសរអពំដីណឹំងល្អ
េនះទកុដេូច នះ។ ចែំណក្រពះគម ពរី យ៉ូ ន ២០:៣១ បនរឭំកឲយេយើងដងឹថេរឿង ៉វទងំប៉នុម នែដល្រតវូ
បនសរេសរទកុមកេនះ គកឺ នងុេគលបណំងចង់េ កអ នកបនេជឿថ្រពះេយស៊វូគជឺ្រពះ្រគសីទពតិ្របកដ
ែមន នងឹពតិជ្រពះ ជប្ុរ របស់្រពះជមច ស់ េហើយករេជឿជក់ថេ កអ នក ចនងឹមនជវីតិេ យនវូ
្រពះនមរបស់្រទង់ផងែដរ។ េហើយេនក នងុ្រពះគម ពរី ក នងុយ៉ូ នជពំកូ ១១ េនះេទៀតេ ត  ្រពះេយស៊វូ
បនបញជ ក់្របប់េយើងយ៉ងចបស់ថ្រទង់គជឺេសចក ្តរីស់េឡ ើងវញិ នងិជជវីតិ! ្រទង់បនស៊លូះបង់្រពះជន ម
របស់្រទង់គេឺដ ើមបីឱយេយើង លគ់ន ចមនជវីតិអស់កលបជនចិ ចវញិ។ ្រពះបន ទលូទងំអស់េនះមនិែមនទកុ
ស្រមប់ែតពកួេយើងប៉េុ ្ណ ះេទ! េយើង លគ់ន បនរស់េនក នងុពភិពេ កេនះគរឺស់េនេ យ រ្រពះបន ទលូ
ៃនេសចក ្តសីងឃឹម នងិេសចក ្តសីនយ ដេូច នះ េនេពល ែដលេ កអ នកបនច ំ ទ ត់េន្រពះបន ទលូទងំអស់
េនះេហើយត ចរូែចករែំលកេទដលអ់ នកដៃទេទៀត េដ ើមបីឲយពកួេគបន គ លអ់ពំេីសចក ្តពីតិទងំេនះផងែដរ។ 
ចរូែចករែំលកជមយួអស់អ នកបនបត់បង់េដលមនសុ ជទ្ីរស ញ់របស់ពកួេគេទក នងុេសចក ្តី ្ល ប់ នងិ 
អស់អ នកែដល្រតវូមតិ ្តភ្័រកេបះបង់េចល អ នកែដលបត់បង់ករងរ ឬ មខុរបរ បត់បង់ក ្តសីបុនិ ្ត នងិ 
អស់អ នកែដលែបកបក់ទនំក់ទនំក់េ យេ្រពះែតេសចក ្តី ្ល ប់។  
 

េសចក្តអីធិ ្ឋ នៈ 
ឱ្រពះអមច ស់េយស៊វូេអ ើយ! ្របសនិេប ើ្រពះអង គគពឺតិជអ នកែដល្រពះអង គមន្រពះបន ទលូ េហើយបនសរួដល់
ទលូបង គេំនះែមន សមូ្រទង់្របទនេសចក ្តជីេំនឿដលទ់លូបង គ ំ េដ ើមបីឲយទលូបង គបនេជឿេល ើេសចក ្តេីនះផង 
ដបិតទលូបង គមំនបណំងចតិ ្តចងបនឲយមនជវីតិ។  
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ទលូបង គចំង់រស់េនក នងុជវីតិមយួ្របកបេ យករដងឹគណុចេំពះ្រពះអេំ យទនដល្់រពះអង គ ស្រមប់្រពះ
គណុែដលមកព្ីរពះជមច ស់ (រ ៉មូ ៥:១៥) មរយៈ្រពះអង គ។ ទលូបង គំ ច្រសៃមេមើលេឃើញថ្រពះអង គ
កពំងុឈរេនខងមខុផ នរូរបស់ខ ញុ!ំ ទលូបង គកំប៏នេម ើលេឃើញេទៀតថ្រពះអង គកពំងុ្រពះកែន ងេ្រពះទលូបង គំ
្រតវូបនេគរ ុេំ យ្រក ត់យ៉ងជតិខ ្លនួ្របណ នងិ មខុមត់របស់ទលូបង គែំដរ។ ទលូបង គបំនឮសេម ្លងរបស់
្រពះអង គែ្រសកេ ទលូបង គេំ យ្រពះសរូេសៀងខ្ល ងំពខីងេ្រកមក េ ឱយទលូបង គេំចញេទខងេ្រក 
េហើយឲយជវីតិរស់ជថ ម្ីរបកបេ យេសរភីពដព៏តិ្របកដ។ ឱ្រពះេយស៊វូេអ ើយ! ទលូបង គ្ំរតវូករ្រពះអង គ 
េហើយ្រតវូករមនសុ របស់្រពះអង គឲយពកួេគបនជយួ្រ យ្រក ត់ កសពែដលបនរ ុជំតិជ ុទំលូបង គេំនះ
េចញផងែដរ ដបិតទលូបង គមំនិ ចរេំ ះេ យខ ្លនួឯងបនេទ! ទលូបង គសំមូអរគណុដល្់រពះអង គែដលបន
្ត ប់េសចក ្តអីធ ិ ្ឋ នរបស់ទលូបង គ!ំ ែមន៉         

             
             
             
              
 

ករសននិ ្ឋ នបញច ប់ៈ 
េ ក វក័ យ៉ូ នបនសរេសរថៈ “្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើទសំីគល ់នងិ ករអ ច រយជេ្រច ើនេផ ងេទៀតេន
ក នងុវត ្តមនពកួសសិ របស់្រទង់....  ប៉ែុន ្តេសចក ្តទីងំេនះ្រតវូបនសរេសរថ េដ ើមបីឲយអ នក លគ់ន បនេជឿថ
្រពះេយស៊វូគពឺតិជ្រពះ្រគសីទ នងិពតិជ្រពះ ចប្ុរ របស់្រពះជមច ស់ែមន េហើយឲយអ នក លគ់ន ែដលបន
េជឿមនជវីតិេ យេនក នងុ្រពះនមរបស់្រទង់។” មករសកិ របស់េយើងបនែណនថំ ្រពះេយស៊វូគជឺ
្រពះអង គសេ្រងគ ះ ជ្រពះេមស ុី នងិជ្រពះ្រគសីទ។ ្រពះនមរបស់្រទង់បន្របប់ពអីត ថនយ័ឲយេយើងដងឹថ្រទង់
គជឺនរ  េហើយេហតអុ ្វបីនជ្រទង់យងមកយកកេំណើតេធ ្វើជមនសុ េ ក េធ ្វើជ្រគបូេ្រងៀន ្រគ ូ
អធបិបយ្រពះបន ទលូ នងិ ជអ នកេ្របសឲយជ េហើយចងុេ្រកយបង ្អស់បនបញច ប់្របប់ថ េហតអុ ្វបីនជ
្រពះអង គស៊រូងទកុ ខេវទនរហតូដក់សគុតបត់បង់្រពះជន ម គេឺដ ើមបីេធ ្វើជ្រពះអង គសេ្រងគ ះ នងិជ្រពះដេ៏្របស
េ ះដលេ់យើង លគ់ន ។ ្រពះនមរបស់្រទង់ថ េអម៉ញែូអ គជឺេសចក ្ត្ីរបកស្របប់ថ្រទង់គជឺ្រពះមយួ
អង គែដលែតងែតងគង់េនក នងុចេំ ម នងិគង់េនក នងុេយើង ្រពមទងំ្របជ ្រស្តរបស់្រទង់ផងែដរ។ យ៉ង

ម ុញិមនដចូជពកួេ ទងំបែីដលមកពទីសិខងេក ើត េ ក សុមីម ន នងិ  គសឺទុ ធែតជអ នក
ែដលបនទទលួ គ លថ់គជឺនរ  េហើយេហតអុ ្វបីនជ្រទង់យងមក។  
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ពកួេគបន្របកសថ្រទង់ជអ នកែដលបន ្ត ប់បងគ ប់ ម្រពះវរប ិ របស់្រទង់ នងឹរេំ ះ ្រស្តអ ុ្ីរ ែអល 
នងិជយួសេ្រងគ ះ ្រស្ដរបស់្រពះជមច ស់ឲយរចួផតុពជីះិជន់សង កត់សង កនិៃនអំ ចអេំព ើបប។ 
 

េនេពលបនក្លយេទជមនសុ ធេំពញវយ័េហើយ ្រពះេយស៊វូបនចប់េផ ្ដើមបេ្រម ើពន័ ធកចិ ចរបស់្រទង់េ យ
្រ ស់េ មនសុ ចនំនួ ១២ នក់ឱយេធ ្វើជសសិ  េហើយេដ ើរ ម្រទង់ក នងុេគលបណំងបង្ហ ត់បេ្រងៀនដល់
ពកួេគឲយក្លយេទជអ នកេន ទមនសុ ។ ពកួេគទងំេនះបនរមួដេំណើរជមយួ្រទង់្រគប់ទកីែន ្លង ែដល
្រទង់យងេទដល ់ ដចូជេពល្រទង់បេ្រងៀនេនក នងុ ្របជ ុ ំ នងិ តបំន់េផ ងជេ្រច ើនេទៀត េហើយ្រទង់
បនេ្របសមនសុ ជ ពកិរឲយបនជសះេសបើយពជីម ង្ឺរគប់្របេភទែដលមនិកឹ ម នដល។់ ពកួេគបនេរៀន
អពំ្ីរពះហប ញទយ័ដស៏បបុរសរបស់្រទង់េនេពល្រទង់បនេធ ្វើទកឹឲយេទជ្រ  េរៀនអពំេីសចក ្តេីម ្តករ ុ
របស់្រទង់គេឺនេពល្រទង់បនេ្របសអ នកជម ងឃឺ ្លង់មន ក់ឲយបនជ ្អ តេឡើងវញិ នងិ ករ្របទន រដល់
មនសុ ចនំនួ ៥០០០ នក់។ មរយៈ្រពះេច ្ត េល ើអស់ទងំធម មជតនិន គេឺនេពលែដល្រទង់បន
កែំហងេទខយលព់យុះ ណិង រលកសម្ុរទឲយសងប់ជធម ម វញិ េហើយេ យ រ ប ញទធនភុព នងិ អំ ច
ឈនះេល ើេសចក ្តី ្ល ប់ ្រទង់បនេ រែដលបន ្ល ប់បនួៃថ ងេហើយឲយេចញ ពផី នរូមកវញិ។ ទងំអស់
េនះសទុ ធសងឹែតជទសំីគល ់ នងិ ករអ ច រយរបស់្រទង់បនេធ ្វើ េហើយេនមនជេ្រច ើនេផ ងៗេទៀតែដល
្រទង់បនេធ ្វើផងែដរ ប៉ែុន ្តករកត់្រ ទលុទងំអស់េនះេដ ើមបីឲយេ កអ នក ចទទលួេជឿបនថ្រពះេយស៊វូគ ឺ
ជ              
             
      ែដលេ កអ នក ចមន      
               
្រទង់កប៏នសរួសំនរួដែដលេនះេ យផទលេ់ទកន់ពកួសសិ របស់្រទង់ផងែដរៈ “ចះុឯអ នក លគ់ន វញិ េត ើថ
ខ ញុជំអ នក  (ម៉ថយ ១៦:១៥)?”  េហើយេនក នងុៃថ ងេនះ្រទង់បនសរួសំណួរដែដរេនះេទេ កអ នកេហើយ 
េត ើេ កអ នកនងឹ្រតវូេឆ ្លើយដចូេម ្តចទលូដល្់រទង់វញិ?        
             
               
្រពះអង គគជឺពតិជ្រពះ ជប្ុរ របស់្រពះជមច ស់ នងិ ជ្រពះអង គសេ្រងគ ះ! 
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កររលឹំក រេឡើ ងវញិ 
 

សមូចលូរមួអបអរ ទរ! េ កអ នកបនបញចប់ករសកិ េមេរៀន “្រពះ ជប្ុរ របស់្រពះជមច ស់ អ នក
សេ្រងគ ះរបស់េយើង” េ យបរបិរូណ៍។ ដេូច នះ េ កអ នកបន គ ល្់រពះនមជេ្រច ើនរបស់្រពះេយស៊វូ នងិ 
អត ថនយ័ៃន្រពះនមទងំេនះេហើយ បនដងឹអពំទីសំីគល ់ នងិ ករអ ច រយជេ្រច ើនែដល្រពះេយស៊វូបនេធ ្វើ 
នងិ បនដងឹថ្រទង់បនទទលួ្របជ្របយិភពយ៉ងខ្ល ងំេនក នងុចេំ មមនសុ ជេ្រច ើនដចូពកួ សនយ៍ូ
ែដលអ នករកទស់្របឆងំនងឹ្រទង់ផងែដរ។ េយើងបនេរៀនអពំ្ីរពះហប ញទយ័េម ្ត ករ ុ របស់្រពះេយស៊វូ នងិ 
បណំង្រពះហប ញទយ័េធ ្វើ ម្រពះហឫទយ័របស់្រពះវរប ិ របស់្រទង់។ ឥឡវូេនះគដឺលេ់ពលេវ ែដលេយើង
្រតវូរលំកឹេមេរៀន រេឡើងវញិេហើយ! សមូចងចថំេនះមនិែមនជករេធ ្វើ កលបង ឬជករ្របលងេនះ
េទ ្រគន់ែតជឱកសមយួេដ ើមបីេធ ្វើករបញជ ក់ឲយបនដងឹថេ កអ នកមនកររកីចេំរ ើនបនក្រមតិ ក នងុ
ករបន ្តករេធ ្វើដេំណើរដគ៏រួឱយរេំភ ើបចតិ ្តេដ ើមបីេធ ្វើឲយជវីតិរបស់កន់ែតមនភពមតុ្រសចួែថមេទៀត។ េនក នងុ
ខណៈេពលែដលេ កអ នកសកិ េល ើេមេរៀននមិយួៗ គបឺនសកិ េទេល ើអង គេហតៃុន ច់េរឿង នងិអពំ ី
េសចក ្ដពីតិរបស់្រពះជមច ស់ នងិេសចក ្តរីបស់មនសុ េ ក េហើយេ កអ នកកប៏នេគរកេឃើញពរីេបៀប
ែដល្រតវូយកអង គេហតៃុនដេំណើរេរឿងនមិយួ នងិ េសចក ្តពីតិែដលបនសកិ កន ្លងេទអនវុត ្តនក៍ នងុជវីតិរស់
េន្របចរំបស់េ កអ នកនសតវត ទ ី២១ េនះផងែដរ។ 
 

1. ចរូរលំកឹអពំ្ីរពះនមរបស់្រពះេយស៊វូទងំប ៉នុម នែដលបនសកិ កន ្លង។ េត ើ្រពះនមរបស់្រទង់មយួ
ែដលមនអត ថនយ័ជពេិសសជងេគស្រមប់េ កអ នកផទ ល?់ េហតអុ ្វ?ី    

             
             
               

2. េត ើេ កអ នកទទលួករយលេ់ឃើញែបប ខ ្លះទកុក នងុជវីតិ ករែដលនរ មន ក់បនេ េ ក 
អ នកទទលួករបេ្រម ើេនក នងុពន័ ធកចិ ចមយួដព៏តិ្របកដ? េត ើមនពកយពេិសសដចូេម ្តចែដល្រពះេយស៊វូ
បនេ្រប ើេនេពលែដលែដល្រទង់មន្រពះបន ទលូអពំពីន័ ធកចិ ច (ម៉ថយ ១០:៣៨)?    
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3. េត ើទសំីគល ់នងិ ករអ ច រយទងំប៉នុម នែដលបនសកិ កន ្លងមកេក ើតេឡ ើងេនកែន ្លង ខ ្លះ? 
ក.               
ខ.               
គ.               
ឃ.               
ង.               
                 

4. ចរូកណំត់អត ្តសញញណចេំពះអ ្វែីដលេ កអ នកបនសកិ អពំ្ីរពះេយស៊វូ ឬ អ ្វែីដលេ កអ នកបន 
ចង់ចអំពំ្ីរទង់េនក នងុដេំណើរេរឿងនមិយួៗ េហើយេ កអ នកគតិថយក ក់បញចូលេទក នងុជវីតិ 
រស់េន្របចៃំថ ងរបស់េ កអ នក? 
ក.               
ខ.               
គ.               
ឃ.               
ង.               
                 

5. ្របសនិេប ើ្រពះេយស៊វូសរួេ កអ នកថ “េត ើេហតអុ ្វបីនជអ នកមក មខ ញុ?ំ” េត ើេ កអ នកនងឹ្រតវូ 
េឆ ្លើយទលូ្រទង់វញិយ៉ងដចូេម ្តច?         
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6. េនក នងុកណ័្ឌគម ពរីដណឹំងល្អ មរយៈេ ក យ៉ូ ន បនកត់្រ ទលុពកយថ “ខ ញុគំជឺ” ចនំនួ ៧ ដង 
គជឺេសចក ្ត្ីរបកសរបស់្រពះេយស៊វូែដល្រទង់ចង់សំេ េទេល ើ្រពះអង គ្រទង់ផទ ល។់ េទះបជីយ៉ង 

កេ៏ យ ែតេយើងមនិបនេល ើកយកបទគម ពរីទងំេនះមកសកិ ទងំអស់ែដរ េឆ ្ល តឱកសក នងុ 
េពលេនះ ចរូេយើងរលំងឹអពំបីទគម ពរីទងំេនះ រវញិ េហើយេយើងនងឹទេន ទញចងចចំេំពះខ  
ែដលេយើងមនិទន់បនេល ើកយកមកសកិ េនេឡើយ។ 
ក. យ៉ូ ន ៦:៣៥ - ខ ញុគំជឺ           
ខ. យ៉ូ ន ៨:១២ - ខ ញុគំជឺ           
គ. យ៉ូ ន ១០:៧ - ខ ញុគំជឺ           
ឃ. យ៉ូ ន ១១:២៥ - ខ ញុគំជឺ           
ង. យ៉ូ ន ១៤:៦ - ខ ញុគំជឺ           
ច. យ៉ូ ន ១៥:៥ - ខ ញុគំជឺ           
ឆ. យ៉ូ ន ៦:៣៥ - ខ ញុគំជឺ           
 

អវ ន្តកថៈ 
េ យបនេឃើញថ េ កអ នកមនកររចីេ្រម ើនក នងុករសកិ ្រ វ្រជវអពំ្ីរទង់គជឺនរ ពតិ្របកដេនះ 
ឥឡវូេនះ ចរូេយើង្របងុេ្របៀបេរៀបចខំ ្លនួ ចតិ ្តគនំតិេដ ើមបីនងឹសកិ អពំ្ីរពះេយស៊វូែដលជ្រពះ ជប្ុរ របស់
្រពះជមច ស់ នងិ ជ្រពះសេ្រងគ ះរបស់េយើងបែន ថមេទៀត ថេត ើនរ ែដលជអ នកចត់បញជូនឲយមកទកុជ
េសចក ្តសីេ្រងគ ះស្រមប់េយើង លគ់ន េនះ។ ្រពះេយស៊វូគជឺេសចក ្តសីងឃឹមរបស់េយើង្រគប់ៗគន  េហតដុេូច នះ
េហើយ ចរូេយើងអរ្រពះគណុ សរេសើរ នងិ េល ើកដេម កើងដល្់រពះនម្រទង់ចះុ! 

 
 

 
 

 


