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ព្រះព្រងយ់កព្រះរយ័រកុដាកចំ់ព ះអ្នក 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
   ស ៀវសៅ 
ហ្វកឹហ្វនឺឲយ្ក្លយ្ជា  ិស្រប ព់្រះព្រ ីទ 

 
 
 

ស ៀវសៅទ១ី 
ថ្ងៃទ០ី៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៦ 

ស ៀបស ៀងសោយ ប្រាក ់វទុធ ី(CMBS) 
អកខរាវ ិទុធសោយ ខង៉ែត ចាំ ងុ  
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ជំពូកទី១ 
ព្រះព្រងយ់កព្រះរយ័រកុដាកច់ំព ះអ្នក 

 
ត ីអ្នកដឹងតទថា អ្នកជាមនុស្សស្ំខាន់? 

អ្នកជាមនុស្សស្ំខាន់មិនមមនតោយសារម អ្នកខ្លួនឯងត ោះតទ គឺពីត្រោះម ្ពោះ្ទង់គឺជាអ្នកបតងកី រូបអ្នកតាមរយៈ
ឪពុកម្តា យរបស្់អ្នកមកឲ្យម្តនជីវ ិរស្់តៅត មីែនដីតនោះ។ តេ ុតនោះតេយីបានជា្ទង់ម្តនបនទូ ថា អ្នកជាមនុស្ស
មដ ម្តន ម្មលតៅចំតរោះ្ទង់ ្ទង់យក្ពោះទ័យទុកោក់ចំតរោះអ្នក និងពីអ្វីមដ នឹង្ ូវតកី ម្តនត ងីចំតរោះអ្នក។
តៅកនុងជំពូកតនោះ អ្នកនឹងពិនិ យរកត ញីអំ្ពីថាត ី តេ ុអ្វីបានជា្ពោះ្ទង់យក្ពោះទ័យទុកោក់ចំតរោះអ្នក? 
 ១.្ពោះ្ទង់គឺជាអ្នកបតងកី រូបអ្នកមក 
 ២. ្ពោះ្ទង់បានសាា  ់អ្នកយ៉ា ងចាស្ ់
 ៣.្ពោះ្ទង់្ស្លាញ់អ្នក 
 ៤.្ពោះបតងកី អ្នកមកឲ្យបានជាមែនកមួយតៅកនុង្គួសាររបស្់្ទង់ 

 
តមតរៀនទី១ 

ព្រះព្រងគ់ឺជាអ្នកដែលបងង កើ តរបូអ្នកមក 
ងេចកតើ ង្តើម 

តបីតយងីតមី ពីរកយតសាល ករបស្់ជនជា ិមខ្ែរតយងីមួយបានបង្ហា ញនឹងបត្ងៀនដ ់មនុស្ស្គប់ៗគ្នន ថា “ តបី
ត វ្ីម្ស្្ ូវឲ្យតមី តមែ  តបីទុកោក់កូនតៅ្ ូវឲ្យតមី តៅស្ ា ន “ ត ីរកយតសាល កតនោះម្តនន័យដូចតមាច? តេ ុអ្វី
បានជាចាស្់បុរាណគ្ន ់ថា តៅតព តរសី្គូរ្ស្ករ្ ូវម តមី ពីវងស្ កូ ? គឺម្តនន័យថា ្ ូវឲ្យតគពិនិ យនឹង
សាា  ់ឲ្យបានចាស្់ពីដំតណីរជីវ ិម្ន្ កូ ត ោះម្តន្បវ ាិមកពីណា និងត វ្ីអ្វីខ្លោះ  ម ត ោះបីតគពាយមមបបណាក៏
តោយក៏តៅម តគម្តនការខ្វោះចត ល ោះដមដ ។ 
ត ីតលាកអ្នកធ្លល បគិ់ តទថា តលាកអ្នកម្តនតដីមកំតណី មកពីណាមុនដំបូង? 
ងោលបំណងៈ 
 តៅកនុងតមតរៀនតនោះខំុ្្ចង់ តំលាកអ្នកឲ្យបានសាា  ់ នឹងដឹងពីៈ 
 ក.តដីមកំតណី ដំបូងរបស្់មនុស្ស និងមែនដីតនោះតកី មកពីណា 

ខ្.តគ្ន បំណងមដ ្ពោះបានបតងកី មនុស្សតលាកមក 
គ.សារៈស្ំខាន់របស្់មនុស្សមដ ម្តន កខណៈដូចជារូបអ្ងា្ទង់ 

ការេិកាងមងរៀនៈ 
១.្ពោះគមពីរតលាកុបប ាិជាកណឌ ដំបូងតគតៅកនុង្ពោះគមពីរ តេយីតៅកនុងជំពូកទី១ បានបង្ហា ញ្បាប់តយងីថា ្ពោះ្ទង់
ជាអ្នកមដ បតងកី ពិភពតលាកតនោះ ងំមូ ត ងី ត ីមមនតទ? សូ្មអានគមពីរតលាកុបប ាិ១:១-៥ ស្រតស្រចុោះយ៉ា ង
តោចណាស្់ឲ្យបាន៣ចំនុចមដ ពិពណ៌ ពីការបងកបតងកី របស្់្ពោះ។ 
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…………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………….…
………….………………………………………………………………………………………….…………………………… 
២. ត ី្ពោះ្ទង់បតងកី ពិភពតលាកតយងីតនោះយ៉ា ងដូចតមាចបាន? សូ្មអានតៅកនុងកណឌ តេត្ពីរ១១:៣ ។ 
.………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………….…………………………… 
………….………………………………………………………………………………………….……………………………
៣. ត ីតលាកអ្នកត ល្ីយ បចំតរោះការមដ ្ពោះបានបតងកី ពិភពតលាកតនោះយ៉ា ងដូចតមាច?  
  សូ្មអានតៅកនុងកណឌ វវិរណៈ៤:១១ ។ 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

៤. តេ ុអ្វីបានជា្ពោះ្ទង់បតងកី អ្នកមកតដីមបអី្វី? តអ្សាយ ៤៣:៧។ 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

៥. ត ីរតបៀបមដ ្ពោះ្ទង់បតងកី អ្នកមកតាមរយៈរូបភាពមបបណា? ទំនុកដំតកីង ១៣៩:១៣-១៧ ។ 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

៦. ្ពោះឲ្យ ម្មលតយងី តោយបតងកី តយងីមកឲ្យម្តនភាពដូចជារូបអ្ងា្ទង់ ្ពម ងំឲ្យម្តនអំ្ណាចដូចជា្ទង់មែម
តទៀ ែង ឯការបតងកី របស្់្ទង់គឺម្តនតគ្ន បណំងចាស្់លាស្។់ តៅកនុងកណឌ គមពីរតលាកុបប ាិ ១:២៦-២៨ សូ្ម 
ស្រតស្រចុោះតៅចំនុចខ្លោះៗដូចជាៈ 
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 ក. ត ីអ្វតីៅជាចំនុចមដ បង្ហា ញពី កខណៈដូចរូបអ្ងា្ទង់ត ោះ? 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 ខ្.ចូរបង្ហា ញពី ួ ទីឬអំ្ណាចមដ ដូចជារូបអ្ងា្ទង់ត ោះ? 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 គ. ត ីអ្វតីៅជាតគ្ន បំណងមដ ្ពោះ្ទង់បានបតងកី តលាកអ្នកមក? 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

ងេចកតើ បញ្ច ប់ៈ 
 មនុស្សភាគត្ចីនរស្់តៅចង់ទទួ បានតៅតស្ចកាីពិ  និងភាពយុ ាិ្ម៌ 
ម តៅតព មដ តគ្បាប់អំ្ពីតស្ចកាីពិ  មបជាមិនចងទទួ តៅវញិ តេ ុអ្វី? 
តនោះ្បមេ ជាមកពីនិស្សយ័បាប ឬយ៉ា ងណា? ជាការពិ ្ពោះបនទូ ម្ន្ពោះមដ បានចារតៅត ី្ពោះគមពីរបាន
ស្ំមដងយ៉ា ងចាស្់ថា ្ពោះ្ទង់ជាអ្នកបតងកី មនុស្សមកឲ្យដូចជារូបអ្ងា្ទង់ និងរបស្់ស្ពវសារតពីតៅត ីមែនដីតនោះ 
មិនម ប៉ាុតណាណ ោះ ្ទង់្ពម ងំែា ់អំ្ណាចឲ្យមនុស្សជាអ្នក្គប់្គងមែរកាអ្វីមដ ្ទង់បតងកី មែមតទៀ ម មនុស្ស
មួយចំនួនតៅម យ ់តៅតាមវទិាសាស្រស្ាមដរថា មនុស្សតកី មកពីសាវ តៅវញិ។ ត ោះយ៉ា ងណាតស្ចកាីពិ មិនម្តន
អ្នកណាអាចបំម្ែលបានត ោះតទ គឺ្ពោះដ៏ជា្ពោះតទ ជាអ្នកបតងកី របស្់ ងំអ្ស្់តៅត ីមែនដីតនោះ រមួ ងំតលាកអ្នក
តេយី និងខំុ្្មដរ ត ោះតយងីនិយយថា្ទង់មិនមមនអ្នកបតងកី  ក៏្ទង់តៅម ជាអ្នកបតងកី  ។ ្ទង់ជា្ពោះត ោះតបីតយងី
ថា្ទង់មិនមមនជា្ពោះ ក៏្ទង់តៅម ជា្ពោះដមដ ។ 
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ការអ្នុវតតៈ 
 ១.តៅតព មដ តលាកអ្នកដឹងថា តលាកអ្នកមិនមមនជាពួជមដ តកី មកពីសាវ  អ្នកជាពូជ្ពោះ មដ ្ទង់
បតងកី តលាកអ្នកមកឲ្យចំនិងរូបអ្ងា្ទង់ ្ពម ងំែា ់ឲ្យម្តនអំ្ណាចត ីរបស្់មដ ្ពោះបតងកី តទៀ  ត ីតលាកអ្នកគ
មបតី ល្ីយ បតៅចំតរោះ្ពោះមដ បតងកី តលាកអ្នកមកយ៉ា ងតម៉ាចកនុងការរស្់តៅរា ់ម្ែៃតនោះ 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

២. តៅតព អ្នកដឹងថា ្ពោះតទជាអ្នកបតងកី របស្់ ងំអ្ស្់តៅត ីមែនដី រមួ ងំមនុស្សែង ត ីតលាកអ្នកគបបី
ថាវ យបងាំ្ពោះមដ បតងកី របស្់ ងំអ្ស្់តៅត ីមែនដីតនោះ ឬថាវ យបងាំរបស្់មដ ្ពោះបតងកី ? 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

បរគមពើរចងចៈំ ចូរទតនទញបទគមពីរ ទំនុកដំតកីង ១៣៩:១៣ តអាយចាបំ ទ ប់មកចូរស្រតស្រត ី្កោស្ទំតនរ
ខាងត្កាម៖ 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
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តមតរៀនទី២ 
ព្រះព្រង់បានស្គា ល់អ្នកយ៉ា ងចាេ់ 

ងេចកតើ ង ត្ើម 
 ទស្សនៈរបស្់មខ្ែរមួយនិយយ ៗគ្នន មកថា តយងីអាចសាា  ់មនុស្សបានម ស្ំបកត្ៅប៉ាុតណាណ ោះ ម មិនអាច
សាា  ់ពីជត្ៅចិ ាខាងកនុងត ោះតទ តនោះជាការពិ  តយងីសាា  ់មុខ្ម្ត ់ និងរូបរាងរបស្់មនុស្សបានម តយងីមិនអាច
សាា  ់ពីចិ ារបស្់មនុស្សបានត យី រេូ តព ខ្លោះមនុស្សមិនអាច ងំសាា  ់ពីខ្លួនឯងតទៀ ែង។ ប៉ាុមនាកណឌ គមពីរតយ
តរម្ត១៧:៩-១០ បានមចងថា, “ឯចិ ាជាត្គឿងបតឆោ  ត ីស្ជាង ងំអ្ស្ ់ តេីយក៏អា្កក់េួស្ ប ់ែង ត ីអ្នក
ណានឹងអាចសាា  ់បាន អ្ញតនោះ គឺ្ពោះតយេូវ៉ាអ្ញស្ទងចិ់ ា អ្ញក៏ បង តែលីមតដីមបីនឹងស្ងដ ់មនុស្ស ងំអ្ស្់
តាមែលូ វតគ្ប្ពឹ ាតេីយតាមែ ម្នកិរយិរបស្់តគ”។ 

ងោលបំណងៈ 
 តៅកនុងតមតរៀនតនោះខំុ្្ចង់ តំលាកអ្នកឲ្យបានសាា  ់ និងដឹងពីៈ 

ក. ្ពោះ្ទង់ជាអ្ងាបុគា មដ សាា  ់តលាកអ្នកចាស្់ជាងតលាកអ្នកសាា  ់ពីខ្លួនឯងតៅតទៀ  ។ 
ខ្. តលាកអ្នកសាា  ់ពីខ្លួនឯងជាអ្នកណាមដរឬតទ? 

ការេិកាងមងរៀនៈ 
១. តៅកនុងកណឌ គមពីរទំនុកដំតកីង ១៣៩:១-៦ តស្ាចោវឌីបានបង្ហា ញពីចំនុចខ្លោះៗតៅកនុងជីវ ិរបស្់តលាកមដ ្ទង់
ជាអ្នកពិនិ យតមី  និងសាា  ់តលាកយ៉ា ងចាស្់ ចូរមស្វងរកឲ្យបាន៤ចំនុចពីអ្ ថបទខាងត ី មដ បង្ហា ញថា្ពោះ្ទង់
សាា  ់អ្នក ? 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

២.ត ីតស្ាចោវឌីទទួ សាា  ់មបបណាថា្ពោះ្ទង់សាា  ់គ្ន ់ត ោះ ? ទំនុកដំតកីង ១៣៩:២៣-២៤ ។ 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

៣.ត ី្ពោះតយស្ ូវ្ទង់បង្ហា ញមបបណាថា្ពោះ្ទង់សាា  ់ និងបានចាប់អារមែណ៍ចំតរោះអ្នក? ម្ត៉ា ថាយ១០:២៩-៣១ 

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  
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៤. ត ីតលាកអ្នកសាា  ់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកណាចាស្់លាស្់មដរឬតទរា ់ម្ែៃតនោះ? 
ចូរស្រតស្រចុោះពីអ្វីមដ តលាកអ្នកបានសាា  ់ពីខ្លួនឯងឲ្យបាន៤ចំនុច។ 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

៥. តៅកនុងកណឌ គមពីរ សុ្ភាស្ិ  ១៦:២ បានបង្ហា ញពី្ពោះ្ទង់ទ ត ញីអ្វីចំតរោះអ្នក ? ចូរត វ្ីការពនយ ់ឲ្យបាន
តកាោះកាយ។ 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

៦. តយងីអាចសាា  ់មនុស្សបានតាមកិរយិម្នការស្ំមដងតចញរបស្់តគម្តន ក់ៗមកខាងត្ៅ ចុោះតបី្ពោះ្ទង់ជាវឆិា ណ
ត ីតយងីអាចសាា  ់្ពោះបានតោយរតបៀបណា ? 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

៧. កណឌ គមពីរយ៉ាូោន ១៥:១៨ មចងថា,“តបីសិ្នជាតលាកីយស៍្អប់អ្នករា ់គ្នន  ត ោះអ្នករា គ់្នន ដឹងតេីយ ថាតគបាន
ស្អប់ខំុ្្ជាមុន”។ តបីតាមបទគមពីរតនោះ ត ីតលាកអ្នកសាា  ់ពីខ្លួនឯងថាជាអ្នកណា តេយីតេ ុអ្វីបានជាតលាកីយស្អប់
អ្នក ? 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  
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៨. សូ្មអានកណឌ គមពីរ១យ៉ាូោន៤:៦ តបីតាមគំនិ របស្់តលាកអ្នក ត ីតលាកអ្នកសាា  ់ពីវឆិា ណម្នតស្ចកាីពិ  និង
វឆិា ណម្នតស្ចកាីខុ្ស្្ាងតៅបានតោយសារអ្វី? ចូរត វ្ីការពនយ ់តរៀបរាប់ឲ្យបាន ំអិ្ ។ 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

ងេចកតើ បញ្ច ប់ៈ 
 តៅកនុងបទគមពីរបានស្ំមដងយ៉ា ងចាស្់អំ្ពីរកយថាសាា  ់ គឺ្ពោះ្ទង់ជាអ្នកបតងកី  និងែសតំ្គឿងរូបតយងី
្គប់គ្នន តាងំពីតៅកនុងម្ែទម្តា យមក ទំនុកដំតកីង ១៣៩:១៣ តេ ុតនោះខំុ្្ និងអ្នកមិនអាចត វ្ីអ្វីឲ្យលាក់កំបាងំអំ្ពី្ពោះ
តន្ ្ទង់បានតទ ត្រោះ្ទង់សាា  ់តលាកអ្នក និងខំុ្្ចាស្់ជាជាង តយងីសាា  ់ខ្លួនឯងតៅតទៀ ។ តយងីជាមនុស្ស
អាច និងកុេកខ្លួនឯង ម មិនអាចកុេក់្ពោះបានត យីតយងីអាចសាា  ់ មិ ាភ្ក ្គួសារ បាី ឬ្បពនធ បានម ស្ំបក
ខាងត្ៅម ប៉ាតណាណ ោះម ្ពោះ្ទង់សាា  ់ពួកតគចាស្់ខាងកនុងចិ ាពួកតគចាស្់ជាង តលាកអ្នក។ 

ការអ្នុវតតន ៈ  
១. តបី្ពោះ្ទង់សាា  តលាកអ្នកចាស្់មបបតនោះ ត ីតលាកអ្នកគបបរីស្់តៅមបបណា តដីមបឲី្យ្ ូវ និងបំណង្ពោះ
េឫទ័យ្ទង់ ?  
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

២. ត ីតលាកអ្នកគបបី្ បាប់ដ ់តលាកីយអំ្ពី្ពោះដ៏ជា្ពោះមដ សាា  ់តលាកអ្នក្ពម ងំយក្ពោះទ័យទុកោក់ និង
តលាកអ្នកមដរឬតទកនុងការស្់តៅរា ់ម្ែៃ ? តេ ុអ្វី ? 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  
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 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

បទគមពីរចងចាៈំ ចូរទតនទញបទគមពីរតយតរម្ត ១៧:៩-១០ តអាយចា ំ។ 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  
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តមតរៀនទី៣ 

ព្រះព្រង់ព្េលាញ់អ្នក 
ងេចកតើ ង្តើម 

បំណង្ពោះេឬទ័យ្ពោះមដ បតងកី មនុស្សមក គឺចង់ឲ្យមនុស្សបានរស្់តៅតោយម្តនតស្រភីាព ម្តនតស្ច
កាីអំ្ណរ ម្តនភាព្ស្ស្់បំ្ពង ម្តនសុ្ភមងា  ម្តនតស្ចកាីសុ្ខ្សានា និងម្តនទំ ក់ទំនង អ តចោះជួយគ្នន  និងតចោះ
តគ្នរពែា ់ ម្មលដ ់គ្នន តៅវញិតៅមក។ ដូតចនោះការែា ់ ម្មលដ ់គ្នន តៅវញិតៅមកវជាមែនកមួយម្នជីវ ិរបស្់មនុស្ស
តយងីតៅកនុងការជួយឲ្យទំ ក់ទំនងគ្នន បានតៅស្ថិ  តស្ថរ គង់វងសពីត្រោះមនុស្ស ងំអ្ស្់មិន្គប់ កខណ៍ត ោះតទ។ 
ងោលបំណងៈ 
 តៅកនុងតមតរៀនតនោះខំុ្្ចង់ តំលាកអ្នកឲ្យបានសាា  ់ តេយីដឹងអំ្ពីៈ 

ក. តស្ចកាី្ស្លាញ់ដ៏ពិ មដ មកពី្ពោះគឺោ ន ោះបង់តដីមបអី្នកមដ ខ្លួន្ស្លាញ់ ។ 
ខ្. តស្ចកាី្ស្លាញ់ឥ  កខខ្ណឌ មកពី្ពោះ ។ 
គ. អំ្ពីរតបៀបរស្់តៅតោយម្តនការទំ ក់ទំនង អកនុងកាី្ស្លាញ់ម្ន្ពោះ ។ 

ការេិកាងមងរៀនៈ 
១. ត ី្ពោះ្ទង់និងបង្ហា ញអំ្ពីតស្ចកាី្ស្លាញ់ដ៏អ្សាា រយរបស្់្ទង់ចំតរោះតលាកអ្នកបានយ៉ា ងដូចតមាចតាមរយៈកណឌ
គមពីរ ១យ៉ាូោន៤:៩-១០ ? ចូរត វ្ីការពនយ ់តរៀបរាប់ឲ្យបាន អិ  អន់។ 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

២. ចូរតលាកអ្នកពនយ ់អំ្ពីតស្ចកាី្ស្លាញ់របស្់្ពោះ ចំតរោះមនុស្សតលាក្ំត្ងយ៉ា ងណាតៅកនុងកណឌ គមពីរ         
យ៉ាូោន៣:១៦ ? 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
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ែបតិព្រះព្រង់ព្េលាញ់មនុេសងលាកែល់ងម៉ាលះ………… 
ងែើមប ើឲ្យអ្នកណាដែលង ឿែល់ព្រះរា បុព្ាង ះ……… 

 
មិន្ ូវវ ិស្ត យី គឺម្តនជីវ ិអ្ស្់ក បជានិចាវញិ 

ស្លា ប ់            ជីវិត 
 

បានជាព្រងព់្បទានព្រះរា បុព្ាព្រង់ដតមយួ 
៣. តបីតយងីតមី កណឌ គមពីរ យ៉ាូោន៣:១៦ មាងតទៀ តោយតមី អំ្ពីការទំ ក់ទំនងគ្នន រវងរូបខាងត ីគឺៈ 

ក. ត ីអ្វតីៅ មដ ជាបុពវតេ ុម្នតស្ចកាី្ស្លាញ់ដ៏ពិ មដ បងខំ្ទង់ឲ្យត វ្ីត ោះ ? ចូរតរៀបរាប។់ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៤. កា មដ ្ពោះវរបិតា បានចា ់្ពោះរាជបុ្តារបស្់្ទង់ឲ្យយងមកត ីមែនដីតនោះ ត ីបានបង្ហា ញពីអ្ ថន័យមបប  
ណា ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៥.  ត ីមនុស្សនឹងទទួ បាននូវជីវ ិអ្ស្់ក បជានិចាយ៉ា ងដូចតមាច ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៦. តៅកនុងយ៉ាូោន ១០:៩-១៦ ្ពោះតយស្ ូវបានត្បៀបត្ៀបអំ្ពីតស្ចកាី្ស្លាញ់របស្់្ទង់តៅនឹងតស្ចកាី្ស្លាញ់
របស្់អ្នកគង្ហវ  មដ ម្តនតស្ចកាី្ស្លាញ់ចំតរោះតចៀមរបស្់ខ្លួន។ តេ ុតនោះតបីតយងតៅតាមអ្ ថបទតនោះ ត ី
្ពោះ្ទង់ចង់ម្តនបនទូ ពីអ្វីមកកាន់តលាកអ្នកតដីមបឲី្យតលាកអ្នកគិ ត ោះ ? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៧. តបីតមី  និងអានអ្ ថបទតៅកនុងស្ំនួរទី១មាងតទៀ  ត ីអ្នកគិ ថាអ្វីតៅជាចំនុចស្ំខាន់ស្ំរាប់អ្នក? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

៨. ប ទ បពី់តលាកអ្នកបានយ ់និងសាា  ់ពីតស្ចកាី្ស្លាញ់របស្់្ពោះចំតរោះអ្នកតេយី ចូរអ្នកចំណាយតព តស្ៃៀម
សាៃ  ់អ្្ិសាា ន្ពោះអ្រគុណដ ់្ពោះ ប ទ ប់មកស្រតស្រត ែ្ ោះរបស្់មនុស្សមដ អ្នកគិ ថា ពួកតគស្ំខាន់ចំតរោះ
អ្នកឲ្យបាន៥ ក់ តេយីអ្្ិសាា នស្្ម្តប់ពួកតគតៅម្ែៃតនោះ សូ្មឲ្យ្ពោះ្ស្លាញ់ពួកតគដូចជា្ទង់បាន្ស្លាញ់
ដ ់អ្នកមដរ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ងេចកតើ បញ្ច ប់ៈ 
 តស្ចកាី្ស្លាញ់របស្់មនុស្ស ខុ្ស្ពីតស្ចកាី្ស្លាញ់របស្់្ពោះ្ ង់ថា តស្ចកាី្ស្លាញ់មនុស្សម្តន
 កខខ្ណឌ  ម តស្ចកាី្ស្លាញ់របស្់្ពោះចំតរោះមនុស្សគ្នែ នមដនកំណ ់ និង កខខ្ណឌ ត យី។ ្ទង់គឺោ ន ោះបង់
ជីវ ិ្ទង់តដីមបអី្នក មដ ្ទង់្ស្លាញ់តដីមបរីតំោោះតគឲ្យរចួអំ្ពីការ្គប់្គង់របស្់អំ្ណាចម្នអំ្តពីបាប តោយឥ 
 កខខ្ណឌ អ្វី ងំអ្ស្។់ ម តបីចំតរោះមនុស្ស មួយចំនួនរា ់ម្ែៃ សូ្មបមី បាី ្បពនធ ឬ្គួសារ តគមិនោន ងំ ោះបង់
សូ្មបមី តព ស្្ម្តប់គ្នន ែង។ តេ ុអ្វី ?  ពីត្រោះមនុស្សម្តនអាតាែ មិយម ម ្ពោះ្ទង់ខុ្ស្ពីមនុស្ស តេ ុតនោះត ី
តលាកអ្នកដឹងថា្ពោះ្ទង់្ស្លាញ់តលាកអ្នកមដរឬតទ ? 
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ការអ្នុវតតន  
១. តបីតលាកអ្នកដឹងថា ្ពោះ្ទង់្ស្លាញ់តលាកអ្នកតេយី ត ីតលាកអ្នកគបប ីត ល្ីយ បចំតរោះតស្ចកាី្ស្លាញ់របស្់
្ពោះដ៏ឧ ាមភតនោះមបបណា ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
២. តបីតលាកអ្នកបានទទួ តស្ចកាី្ស្លាញ់ដ៏ពិ មកពី្ពោះតេយី ត ីតលាកអ្នកគបបតី វ្ីមបបណាបនារតទៀ  ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បទគមពីរចងចាៈំ ចូរទតនទញបទគមពីរ យ៉ាូោន ៣:១៦ តអាយចាបំ ទ ប់មកចូរស្រតស្រត ី្កោស្ទំតនរខាងត្កាម៖ 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………….…………………………… 

 
 
 
 
 

3 
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តមតរៀនទី៤ 

ព្រះបងង កើ តអ្នកមកឲ្យជាដ ន្កមយួងៅកនុ ងព្គួស្គររបេ់ព្រង់ 
 

ងេចកតើ ង្តើម 
 បំណង្បាថាន របស្់មនុស្ស្គប់ៗរូបរស្់តៅត តីលាកីយត៍នោះ ម ងម តលាភចង់បានភាពសុ្ខ្្ស្ួ  និងភាព
េុោឺ ជាពិតស្ស្គ្នែ នអ្នកណាម្តន ក់ចង់្កត ោះតទ គំនិ គិ ្ស្ម្ម៉ាចង់បានត វ្ីជាកូនអ្នកម្តន អ្នកម្តនបុណយស្កាិ
ខ្ពស្់ជាតដីម។ ទស្សនៈតលាកប  ី តេា  មួយតរ ថា៖ 
“ ខ្ញ ុំកកើតមកក្កមិនមមនជាកុំហញស របស់ខ្ញ ុំកេ មតខ្ញ ុំស្លា បក់ៅវញិក្កកេើបជាកុំហញសរបស់ខ្ញ ុំ ” ទស្សនៈតនោះជំរុញឲ្យមនុស្ស
កាន់ម ចង់ម្តនបាន និងស្វោះមស្វងត វ្ី្គប់យ៉ា ងមមនតទ? ម ចូរចាថំា តលាកអ្នកនិងខំុ្្ត ោះតលាកអ្នកចង់មិនចង់ក៏មិន
អាចផ្លល ស្់ម្បបានមដរ ត្រោះកណឌ គមពីរតលាកុបប ាិ១:២៦-២៧ មចងយ៉ា ងចាស្់ថា ្ពោះជាអ្នកបតងកី តលាកអ្នក និងខំុ្្
មកតេ ុតនោះតយងីជាមែនកមួយតៅកនុង្គសួាររបស្់្ទងរ់ចួតៅតេយី ។ 

ងោលបំណង 
 ក. ដឹងថា ្ពោះ្ទង់ជាឪពុកម្ន្គប់មនុស្ស ងំអ្ស្់ 
 ខ្. ដឹងថា ្ពោះរាប់តលាកអ្នកថាជាកូនរបស្់្ទង់ 
 គ. ដឹងថា តលាកអ្នកជាអ្នកណាពិ ្បាកដ 

ការេិកាងមងរៀន 
១. ត ី្ពោះ្ទង់បត្ងៀនដ ស់្ិស្សរបស្់្ទង់ ងំ១២ ក់ ឲ្យ ក់ទងជាមួយ្ទង់មបបណា? ម្ត៉ា ថាយ៦:៩ ។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
២. ត ីពិ តទមដ ថា្ពោះ្ទង់ជាឪពុកម្ន្គប់មនុស្ស ងំអ្ស្់ត ោះតេ ុអ្វីបានជាថាពិ និងមិនពិ  ? សូ្មតមី ្ពោះ
គមពីរយ៉ាូោន ៨:៤២-៤៤ ។ 
….………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៣. តបីតាមយ៉ាូោន ១:១២-១៣ ត ីតលាកអ្នកតកី តៅកនុង្គួសារម្ន្ពោះមបបណា ? ចូរពនយ ់។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ទស្សនៈរបស្់តលាក  អាន់ទ្រូ មូរ ី

ចំនុចេំខាន់ននការធា អ្ះអាងអ្ំរើ ំងនឿង ះគឺព្រះព្រង់រាប់ងយើងជាកនូរបេ់ព្រងខ់្ុ ំមិនអាចព្េលាញ់ 
 និងបំងរ ើព្រង់បានងរព្បេិនងបើខ្ុ មំិនែឹងថា ព្រះព្េលាញ់ខ្ុ ំ និងររលួខ្ុ ំឲ្យង្វើជាកនូព្រង់្ងង ះ ។ 

 
៤. តាមរយៈកណឌ គមពីរ រ ៉ាូម ៨:១៥-១៧ អានតេយីក ់ចុោះអំ្ពីែ ្បតយជន៍ឬតស្ចកាីពិ មដ ្ពោះរាប់តលាកអ្នកថា
ជាកូនរបស្់្ទង់ ថាត ីម្តនប៉ាុ ែ នចំនុច ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៥. ចូរបង្ហា ញតោយខ្លីៗថា ត ីតលាកអ្នកដឹងថា្ពោះ្ទង់ជាឪពុករបស្់តយងីបានយ៉ា ងដូចតមាច ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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វជាតរឿងស្ំខាន់ណាស្់ស្្ម្តប់តលាកអ្នកមដ តជឿ្ពោះតេយីកាល យជា្គីសាទ ន តលាកអ្នក្ ូវម ្បាកដចាស្់ខ្លួនឯង
ថា្ពោះ្ទង់ត្បៀបដូចជាឪពុករបស្់តយងី តេយី្ទង់ជាអ្នកមដ ែា ់ឲ្យតយងីម្តនជីវ ិអ្ស្ក់ បជានិចា។  
កំុឲ្យម្តនការផ្លល ស្់បាូរតាមម អារមែណ៍របស្់ខ្លួន ម សូ្មឲ្យតយងីម្តនការ្បកដចាស្់និងម្តន្ពោះបនទូ ធ្ល អ្ោះអាង
យ៉ា ងពិ ្បាកដថា ្ពោះ្ទង់ពិ ជាឪពុកខាងវឆិា ណរបស្់តយងីមមន ្ពម ងំ្ប នឲ្យកូនរបស្់្ទង់ម្តនជីវ ិ
អ្ស្់ក បមែមតទៀ ។ កណឌ គមពីរ ១យ៉ាូោន៥:១៣ ស្មមែងថា ខំុ្្បានស្រតស្រតស្ចកាី ងំតនោះតែី្មកអ្នករា ់គ្នន មដ 
តជឿដ ់្ពោះ ម្ពោះរាជបុ្តាម្ន្ពោះតដីមបឲី្យអ្នករា ់គ្នន បានដឹងថាអ្នករា ់គ្នន ម្តនជីវ ិអ្ស្ក់ បជានិចាតេយី។ 
 តយងីម្តនខ្្ពោះគមពីរ ៣ តទៀ មដ ្បាប់តលាកអ្នកឲ្យ្បាកដចាស្់គឺៈ 

១. យ៉ាូោន៥:២៤្បាកដមមនខំុ្្្បាប់អ្នករា ់គ្នន ជា្បាកដថា អ្នកណាមដ សាា ប់រកយខំុ្្តេីយតជឿដ ់្ពោះ
អ្ងា មដ ចា ់ឲ្យខំុ្្មកអ្នកត ោះម្តនជីវ ិដត៏ៅអ្ស្់ក បជានិចាតេីយមិនមដ ្ ូវជនំុំជរំោះត ីយ គឺបានកនលងេួស្ពី
តស្ចកាីសាល ប់តៅដ ់ជីវ ិវញិ។ 

២.១យ៉ាូោន៥:១១-១២តនោះតេីយជាតស្ចកាីប ទ  ់ត ោះ គឺថា ្ពោះ្ទងប់ាន្ប នជីវ ិដត៏ៅអ្ស្់ក បជា
និចាមកតយីងរា ់គ្នន  តេីយជីវ ិត ោះគឺតៅកនុង្ពោះរាជបុ្តាម្ន្ទង ់១២ឯអ្នកណាមដ ម្តន្ពោះរាជបុ្តា ត ោះក៏ម្តន
ជីវ ិមដរ ម អ្នកណាមដ គ្នែ ន្ពោះរាជបុ្តាម្ន្ពោះតទ ត ោះគ្នែ នជីវ ិត ីយ។ 

៣. វវិរណៈ៣:២០តមី អ្ញឈរតៅម្ត ់ វ រ ងំតគ្នោះ តបីអ្នកណាឮស្ំត ងអ្ញ តេីយតបីក វ រឲ្យត ោះ
អ្ញនឹងចូ តៅឯអ្នកត ោះ អ្ញនឹងបរតិភាគជាមួយនឹងអ្នកត ោះតេីយអ្នកត ោះជាមួយនឹងអ្ញមដរ។ 
 
៦. ្ពោះគមពីរតេ្ពឺ ១២:៩-១១បានបង្ហា ញអ្នកមបបណាអំ្ពីឪពុកខាង ឯសាច់្ម និងឪពុកខាងវឆិា ណត ោះ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
៧. កណឌ គមពីរ រ ៉ាូម៨:១៤ ស្មមែងថា តេយីអ្ស្់អ្នកណាមដ ្ពោះវឆិា ណម្ន្ពោះ្ទង់ អំ្នក ងំត ោះតេយី ជាពួក
កូនរបស្់្ពោះ។ តៅតព តលាកអ្នកអានបទគមពីរតនោះ តេយីត ីតលាកអ្នកគិ ថាតលាកអ្នកជាអ្នកណាឲ្យពិ  ? ចូរពនយ ។់ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ងេចកតើ បញ្ចប់  
 សូ្មតលាកអ្នកចងចាថំាៈ 
១. ្ពោះ្ទង់បតងកី តលាកអ្នកមកម្តនតគ្ន បំណងយ៉ា ងចាស្់លាស្ ់ គឺតដីមបឲី្យតយងីត ីក តមកីង និងថាវ យស្ិរ ីអ
ដ ់្ទង់ (ទំនុក តមកីង ១០០ ម្តន  បណាា ជនតៅមែនដីតអី្យចូរត ីងស្ំត ងតោយអ្ំណរថាវ យ្ពោះតយេូវ៉ា  ចូរ
តគ្នរព្ប ិប ាិដ ់្ពោះតយេូវ៉ា  តោយអ្រស្បាយឲ្យចូ មកតៅចំតរោះ្ទង ់ តោយត្ចៀងចំតរៀងចុោះ្ ូវឲ្យដឹងថា 
្ពោះតយេូវ៉ា ្ទងជ់ា្ពោះគឺ្ទងម់ដ បានបតងកី តយីងខំុ្្ តយីងខំុ្្ជារបស្់ែង្ទងត់យីងខំុ្្ជារាស្រស្ារបស្់្ទង ់ តេីយជា
េវូងតចៀមតៅទីគង្ហវ  របស្់្ទងចូ់រ គំ្នន ចូ តាម វ រ្ទង ់ តោយតរ រកយអ្រ្ពោះគុណតេីយចូ តៅកនុងទីលាន
្ទង ់ តោយបទស្រតសី្រចូរអ្រ្ពោះគុណដ ់្ទង ់ តេីយស្រតសី្រ្ពោះ ម្ទងចុ់ោះពីត្រោះ្ពោះតយេូវ៉ា ្ទង ់អតស្ចកាី
ស្បបុរស្ម្ន្ទងស់្ថិ តស្ថរតៅជានិចាតេីយតស្ចកាីតសាែ ោះ្ ងរ់បស្់្ទងក៏់តៅអ្ស្់ ងំដណំមនុស្ស តៅ ។) 
្ទង់ជាអ្នកែា ់ ំម្  និងកិ ាិយស្ដ ់តលាកអ្នកជាពិ ។ 

២. ្ពោះ្ទង់ចា ់ទុកតលាកអ្នកជាអ្នកមដ ម្តន ម្មលបំែុ ចំតរោះ្ពោះតន្ ្ទង់ ្ទង់បានទទួ សាា  ់តលាកអ្នកថា
ជាកូនរបស្់្ទង់និងជាអ្នកមដ ្ទង់្ស្លាញ់។ យ៉ាូោន ១៥:១៦-១៧ មិនមមនអ្នករា ់គ្នន មដ បានតរសី្ខំុ្្តទ គឺខំុ្្
តទត ី មដ តរសី្អ្នករា ់គ្នន វញិ ងំតាងំអ្នករា ់គ្នន ឲ្យតៅបតងកី ែ តេីយឲ្យែ អ្នករា គ់្នន បានតៅជាប់ែងតដីមបី
ឲ្យ្ពោះវរបិតាបានត្បាស្្ប នឲ្យអ្នករា ់គ្នន បានអ្វីៗមដ នឹងសូ្មពី្ទង ់ តោយនូវត ែ្ ោះខំុ្្១៧ ខំុ្្បង្ហា បត់ស្ចកាីតនោះ
ដ ់អ្នករា ់គ្នន  គឺឲ្យ្ស្លាញ់គ្នន តៅវញិតៅមកចុោះ។ យ៉ាូោន ១៧:២៦ទូ បងាបំានឲ្យតគសាា  ់្ពោះ ម្ទងក៏់នឹង
ស្ំមដងឲ្យតគសាា  ់ តៅតទៀ  តដីមបីឲ្យតស្ចកាី្ស្លាញ់មដ ្ទង់្ ស្លាញ់ដ ់ទូ បងា ំ បានតៅកនុងតគតេីយឲ្យ
ទូ បងាតំៅកនុ ងតគមដរ ។ 

៣. ្ពោះ្ទង់្ស្លាញ់តលាកអ្នកជាមុន តេយី្ទង់មស្វងរកតលាកអ្នកឲ្យម្តនការទំ ក់ទំនង និងបានតម្ ីជាមួយ
នឹង្ទង់សារជាែែីវញិ (យ៉ាូោន ៣:១៦ ដបិ ្ពោះ្ទង់្ ស្លាញ់មនុស្សតលាក ដ ់តម៉ាលោះបានជា្ទង់្ ប ន្ពោះរាជ
បុ្តា្ទងម់ ១តដីមបីឲ្យអ្នកណាមដ តជឿដ ់្ពោះរាជបុ្តាត ោះ មិន្ ូវវ ិស្ត ីយគឺឲ្យម្តនជីវ ិអ្ស្់ក បជានិចា   
វញិ។ គមពីររ ៉ាូម ៥:១ ដូតចនោះមដ តយីងរា គ់្នន បានរាប់ជាសុ្ចរ ិ តោយការតជឿត ោះត ែ្ ោះថាតយីងបានតម្ ីនឹង្ពោះ 
តោយសារ្ពោះតយស្ ូវ្គីស្ទជា្ពោះអ្ម្តា ស្់ម្នតយីងរា ់គ្នន តេីយ)។ 

៤. តៅតព មដ តលាកអ្នកបានទទួ តជឿ្ពោះ ត ោះម្តនន័យថា តលាកអ្នកបានអ្នុឆា  ិឲ្យ្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធគង់
និងដឹក ជីំវ ិតលាកអ្នក តេយីតលាកអ្នកនឹងទទួ បានជីវ ិអំ្ពី្ពោះ្គីស្ទតយស្ ូវ តេយីតលាកអ្នកបានតកី ជាែែីតៅ
កនុង្គួសារម្ន្ពោះជាពិ ។ តបីតលាកអ្នកតកី ជាែែីតៅកនុង្គួសារម្ន្ពោះ ត ោះវពិ ្បាកដណាស្់ថា ្ពោះ្ទង់ជាឪពុក
ខាងឯវឆិា ណរបស្់តលាកអ្នកជាពិ  តេយីតលាកអ្នកជាកូនរបស្់្ទង់។ យ៉ាូោន ១:១២ ប៉ាុមនាអ្ស្់អ្នកណាមដ 
ទទួ ្ទង ់គឺអ្ស្់អ្នកមដ តជឿដ ់្ពោះ ម្ទង ់ត ោះ្ទងប់ាន្ប នអ្ំណាចឲ្យបាន្  ប់ជាកូន្ពោះ ។ 
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សទ 
 

ការអ្នុវតតន ៈ 
១. ត ីតលាកអ្នក្បកដចាស្់តទថា តលាកអ្នកពិ ជាមែនកមួយកនុង្គួសារម្ន្ពោះ ? តេ ុអ្វី ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
២. សូ្មគិ អំ្ពីជីវ ិរស្់តៅរបស្់អ្នករា ់ម្ែៃត ី្ ឹម្ ូវ និង្ស្បតៅតាម្ពោះបនទូ ្ពោះកនុង មអ្នកជាកូន្ពោះឬតទ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បទគមពីរចងចាៈំ ចូរទតនទញ្ពោះគមពីរ យ៉ាូោន ១:១២ តៅកនុងម្ែៃតនោះ។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
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សទ 
 

ជំពូកទី២ 
អ្ងគបគុ្គលព្រះពយស ៊ូវព្ីសទ 

 
 មនុស្ស្គប់គ្នន គ្នែ នស្ម ថភាពកនុងការមស្វងយ ់អំ្ពី្ពោះបានត ោះតទ ពីត្រោះ្ពោះ្ទង់ជា្ពោះដ៏បរសុិ្ទធ ខុ្ស្
ពីមនុស្សម្តនតពញតៅតោយអំ្ពីបាប ។ តដីមបឲី្យម្តនការទំ ក់ទំនងគ្នន ្ពម ងំអាចមស្វងយ ់ពី្ពោះបាន  ់ម 
តយងី សាព នទំ ក់ទំនងរវងមនុស្សនិង្ពោះ។ ត ីតយងីអាច សាព នតនោះយ៉ា ងតម៉ាចតៅបាន ? ការតនោះអាចតកី ត ងី
បាន  ់ម តាមការយកនិស្សយ័ជាមនុស្សរបស្់្ពោះ្គីស្ទតយស្ ូវមកត ីមែនដីតនោះ។ 
 ្ពោះតយស្ ូវ្គីស្ទ តយងីអាចនិយយបានថា ជារូបភាពបង្ហា ញឲ្យត ញីអំ្ពី្ពោះវរបិតា មដ តយងីតមី មិន
ត ញីនិងជាសាព ន ភាា ប់រវងមនុស្សតៅ្ពោះ។ កូ ូស្១:១៥, ១៩-២០ មដ ្ទងជ់ារូបអ្ងាម្ន្ពោះដត៏មី មិនត ីញ 
ជាបងចបងម្ន្គប់ ងំអ្ស្់ មដ ្ពោះបានបតងកី មក។ ដបិ ្ពោះបានស្ពវ្ពោះេឫទ័យ ឲ្យ្គប់ ងំតស្ចកាីតររតពញ
បានស្ថិ តៅកនុង្ទង ់   តេីយឲ្យបានែសោះែា្គប់ ងំអ្ស្់ឲ្យជានឹងអ្ងា្ទង ់    តោយសារ្ពោះរាជបុ្តាត ោះត ោះតបី
របស្់តៅសាថ នស្ួគ៌ ឬតៅមែនដីកាី  ងំតាងំសាព នតម្ ីតោយសារ្ពោះតលាេិ ម្នតឈីឆ្កក ង្ទង។់ 
 តយងីអាចតមី ត ញី្ពោះវរបិតាបានគឺតាមរយៈ្ពោះតយស្ ូវ្គីស្ទ  ្ពោះ្ទង់បានបញ្ាូ ន្ពោះរាជបុ្តា្ទង់មក
ត ីមែនដីតនោះ តដីមប ីមំនុស្សឲ្យម្តនទំ ក់ទំនងជាមួយនឹង្ពោះសារជាែែី តេយីតដីមប ីមំនុស្សតៅឯ្ពោះបាន   ់
ម ្ទង់្  ប់មកតកី ជាមនុស្ស តេ ុតនោះតយងីអាចត ញីថា ្ពោះតយស្ ូវ្ទង់ជាមនុស្ស ១០០% និងជា្ពោះ
១០០% ។ តដីមប ីតំលាកអ្នកឲ្យសាា  ់អំ្ពី្ពោះវរបិតាបានចាស្់ ្ពោះតយស្ ូវបានប ទ ប្ពោះអ្ងា្ទង់តោយមកយក
និស្សយ័ជាមនុស្ស។ 
 

តមតរៀនទី១ 
ការប ា បខលួនមកយកនិេសយ័ជាមនុេសរបេ់ព្រះងយេ វូព្គើេា 

ងេចកតើ ង្តើម 
មនុស្សខ្លោះបាននិយយថា ្ពោះតយស្ ូវ្គីស្ទជាមនុស្សដ៏អ្សាា រយ និងជាម្តន ក់មដ បានបតងកី ឬជាអ្នកសាថ បនិក 

សាស្ ឲ្យបានតកី ម្តនត ងីមែមតទៀ  ម មនុស្សខ្លោះតទៀ តគតៅ្ទង់ថា ជាតោរាដ៏អ្សាា រយ ម ្ពោះតយស្ ូវអ្ងា
្ទង់ផ្លទ  ់បានបង្ហា ញថា ្ទងជ់ា្ពោះ ម តបីការមដ ្ទង់្បកាស្អ្ងា្ទង់ថា្ទង់មិនមមនជា្ពោះពិ ត ោះ ម្តនន័យ
ថា្ទង់ជាមនុស្សកុេកវញិមមនតទ? ត ីតលាកអ្នកគិ មបបណា? ្ពោះបនទូ ្ទង់ស្ំមដងយ៉ា ងចាស្់ថាៈ ្ទង់ម្តន
្ពោះបនទូ ស្ួរថា ចុោះឯអ្នករា ់គ្នន វញិ ត ីថាខំុ្្ជាអ្នកណា សុ្ីម៉ាូន-តព្ ុស្ទូ ត ល្ីយថា្ទងជ់ា្ពោះ   ្គីស្ទ ជា្ពោះរាជ
បុ្តាម្ន្ពោះដម៏្តន្ពោះជនែរស្់  រចួ្ពោះតយស្ ូវម្តន្ពោះបនទូ  បថា អ្នកសីុ្ម៉ាូន កូនយ៉ាូណាស្តអី្យ អ្នកម្តនពរដបិ 
មិនមមនជាសាច់្ ម មដ បានស្មមែងឲ្យអ្នកសាា  ់តទគឺ ្ពោះវរបិតាម្នខំុ្្មដ គងត់ៅសាថ នស្ួគវ៌ញិ។ 
(ម្ត៉ា ថាយ ១៦:១៥-១៧) 

 អ្នកនិពនធកណឌ គមពីរតេត្ពីរបានបង្ហា ញយ៉ា ងចាស្់ កនុងជំពូក ១-៤ ជាដំបូងតគថា្ពោះ្គីស្ទតយស្ ូវ្ទង់បាន
ប ទ បអ្ងា្ទង់មកយកនិស្សយ័ជាមនុស្សតៅត ីមែនដីតនោះ។ 
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ងោលបំណងៈ 
 ក. យ ់ចាស្់ពី្ពោះតយស្ ូវ្ទង់យងមកពីណា 
 ខ្. យ ់ចាស្់ថា ្ពោះតយស្ ូវជាអ្នកណា 

គ. ដឹងពីតេ ុមដ ្ទង់យកនិស្សយ័ជាមនុស្សតលាក តៅត ីមែនដីតនោះ 
 

ការេិកាងមងរៀន 
១. សូ្មអានកណឌ គមពីរតេត្ពីរជំពូក ១ តេយីស្រតស្រចុោះថាត ីម្តន្ពឹ ាិការណ៍អ្វីខ្លោះតកី ម្តនត ងី ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………… 
២. ចូរតមី តៅកនុងតេត្ពីរ១:៤-៥ តេីយមដ ្ទងប់ានទទួ  ម១ទុកជាមរ-ដកជា មមដ ្បតសី្រជាង ម
របស្់ពួកតទវតាប៉ាុណាណ ត ោះ្ទងក៏់បាន្  ប់ជាវតិស្ស្ជាងពួកតទវតាប៉ាុតណាណ ោះមដរ។  ដប ិត ី្ពោះមដ ម្តន្ពោះបនទូ  
នឹងតទវ-តាណាមួយថា «ឯងជាកូនអ្ញអ្ញបានបតងកី ឯងតៅម្ែៃតនោះ» ឬថា «អ្ញនឹងបានជាឪពុកដ ់វតេីយវ
នឹងបានជាកូនរបស្់អ្ញ» ដូតចនោះឬតទ ។ ត ី មដ៏្បតស្ីរត ីស្ជាង មរបស្់តទវតាជាអ្វី ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………… 
៣. ត ីបទគមពីរតេត្ពីរ ១:៦ និង ខ្១៣-១៤ បង្ហា ញឲ្យតយងីត ញីអំ្ពីអ្វីវញិ ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………… 
៤.សូ្មតមី តោយ្បុង្បយ ័នមាងតទៀ តៅកនុងកណឌ គមពីរតេត្ពីរ១:៨-១២ តោយបំតពញតៅចំនុចចត ល ោះខាង
ត្កាមតៅខ្គមពីរ។ 

្ពោះតយស្ ូវ្ទង់ជាអ្នកបងករបតងកី ពិភពតលាក……………………………  
្ពោះតយស្ ូវ្ទង់ជា្ពោះមដ មិនអាចផ្លល ស្់បាូរបាន………………………. 
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 ្ពោះតយស្ ូវ្ទង់ជាអ្ស្់ក បជានិចា………………………………………. 
 ្ពោះតយស្ ូវ្ទង់ជាតស្ចកាីសុ្ចរ ិ…………………………………………. 
៥. ត ីចំនុចស្ំខាន់អ្វីមដ ្ពោះតយស្ ូវម្តនបនទូ តៅកនុងតេត្ពីរ១:៣ត ោះ ? ត ីតនោះចង់បង្ហា ញថា្ទង់ជាអ្នកណា ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
៦. ត ី្ពោះវរបិតាចង់បង្ហា ញថា ្ពោះតយស្ ូវជាអ្នកណាតៅកនុងតេត្ពីរ១:៨ និងខ្១០? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………
៧. តៅកនុងយ៉ាូោន១០:២៨-៣០ ត ី្ពោះតយស្ ូវបង្ហា ញពីអ្ងា្ទង់ផ្លទ  ់មបបណា ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
៨.តៅតព មដ ្ពោះ្ទង់គង់តៅត ីមែនដីតនោះ ្ទង់បានត វ្ីការអ្សាា រយជាត្ចីន តេ ុតនោះចូរតមី តៅកនុងកណឌ គមពីរ
ម្ត៉ា ថាយ ៨:១-៣៤ តេយីស្រតស្រចុោះអំ្ពីការអ្សាា រយរបស្់្ទង់ ងំអ្ស្់ ម្តនប៉ាុ ែ ន ? 

ខ្៣………………………………………………………………………… 
ខ្៦-១៣…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
ខ្១៦-១៧…………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………… 
ខ្២៣-២៧………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

៩. ត ី្ពោះតយស្ ូវបានត វ្ីអ្វីតៅកនុងគមពីរយ៉ាូោន១១:៣៩-៤៤ ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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១០. ប ទ ប់ពីស្តងក តមី អំ្ពីជីវ ិរបស្់្ពោះតយស្ ូវ អំ្ណាច តេយីនិងតស្ចកាីបត្ងៀនរបស្់្ទង់ ត ីតលាកតព្ ុស្
បានស្ននិោា នមបបណាអំ្ពី្ពោះតយស្ ូវតៅកនុងម្ត៉ា ថាយ ១៦:១៣-១៦ ត ោះ ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
១១. តបីតយងីតមី មាងតទៀ ពីស្ំនួរទី១រេូ ដ ់ស្ំនួរទី៩ខាងត ី សូ្មតលាកអ្នកបង្ហា ញនូវតេ ុែ ដ៏ស្មរមយឲ្យ
បាន៣ថា តេ ុអ្វីបានជាតលាកអ្នកទទួ តជឿដ ់្ពោះតយស្ ូវ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

ងេចកតើ បញ្ចប់ៈ 
 ្ពោះតយស្ ូវម្តនបនទូ តៅកនុង្ពោះគមពីរម្ត៉ា កុស្១០:៤៥បានស្មមែងថាដប ិកូនមនុស្សក៏បានមក មិនមមនឲ្យ
តគបត្មីមដរគឺតដីមបនឹីងបត្មីតគវញិ តេយីនិងឲ្យជីវ ិខ្លួនទុកជាម្ែលតលាោះមនុស្សជាត្ចីនែង។ តលាកអ្នកបានតមី 
ត ញីថា ្ទង់ជា្ពោះរាជបុ្តាម្ន្ពោះ ម ្ទង់បានយកនិស្សយ័ជាមនុស្សតលាក តោយ្បសូ្្ តៅកមនលងមដ មិន អ
តាម រយៈស្រស្ាី្ពេែចារយី តៅកនុងត្កា ស្ វ ជាកមនលងមដ មនុស្សមិនចូ ចិ ា។ ម អ្វមីដ ស្ំខាន់ជាងតនោះតៅ
តទៀ ត ោះ្ទង់យកនិស្សយ័ជាមនុស្ស ្ទង់មិនបានឲ្យតគតាមមេេម្ពោះអ្ងា តដីមបបីត្មី្ទង់ត ោះត យីគឺ្ទង់តទ 
មដ បត្មីដ ់មនុស្សតលាកវញិ ្ពម ងំោ ន ោះបង់្ពោះជនែ្ទង់ស្្ម្តប់មនុស្ស ងំអ្ស្ែ់ង។ 

ការអ្នុវតតន ៈ 
១. ប ទ ប់ពីតរៀនតមតរៀនតនោះចប់តេយី តបីតាមគនិ របស្់តលាកអ្នកផ្លទ  ់ ត ីតលាកអ្នកគិ ថា ្ពោះតយស្ ូវជាអ្នកណា
ឲ្យពិ ្បាកដ ? តេ ុអ្វី ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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២. ត ី្ពោះតយស្ ូវអាចនឹងជួយអ្នកអ្វីខ្លោះកនុងជីវ ិរស្់តៅ្បចាមំ្ែៃ និងអ្ គ  ? តេ ុអ្វី ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បទគមពីរចងចាៈំ ចូរទតនទញបទគមពីរ ម្ត៉ា កុស្១០:៤៥ ប ទ ប់មកស្រតស្រចុោះ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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តមតរៀនទី២ 
ភារជាមនុេសរបេ់ព្រះងយេ វូព្គើេា 

 
ងេចកតើ ង្តើម 

តរឿងដ៏អ្សាា រយមួយរវង្ពោះតយស្ ូវជាមួយនឹងស្ិស្ស មដ ្ទង់បាន្តាស្់តៅតគ ប ទ ប់មកេវកឹេវនឺតគឲ្យ
បនាតបស្កកមែរបស្់្ទង់ គឺតៅកណឌ គមពីរម្ត៉ា ថាយ ១៦:១៣-២០ ្ពោះតយស្ ូវបានស្ួរថា ត ីមនុស្ស ងំឡាយតគថា
កូនមនុស្សជាអ្នកណា ? ម្តនស្សិ្ស្ទង់ម ម្តន ក់តទមដ ត ល្ីយថា ្ទង់ជា្ពោះ្គីស្ទ ជា្ពោះរាជបុ្តាម្ន្ពោះដ៏ម្តន្ពោះ
ជនែរស្់។ ចុោះតលាកអ្នកវញិថា ្ពោះតយស្ ូវជាអ្នកណាឲ្យពិ ្បាកដ? 

ងោលបំណង 
 ក. ដឹងអំ្ពីភាពជាមនុស្សរបស្់្ពោះតយស្ ូវ 
 ខ្. តដីមកំតណី ដំបូងមដ ្ពោះតយស្ ូវ្បសូ្ តៅត ីមែនដី 
 គ. ដឹងចាស្់ថា ្ពោះតយស្ ូវក៏អ្្ិសាា នតៅកាន់្ពោះដូចជាតយងីមដរ 
ការេិកាងមងរៀន 
១. ត ីតលាកអ្នកបានតមី ត ញីអំ្ពីភាពជាមនុស្សរបស្់្ពោះតយស្ ូវមបបណា តៅកនុងខ្គមពីរខាងត្កាមតនោះ ? 
 យ៉ាូោន ៤:៦……………………………………………………………… 
 យ៉ាូោន ៤:៧……………………………………………………………… 

យ៉ាូោន ១១:៣៥………………………………………………………… 

ច៊ូរពោកអ្នកពមើលអ្ំរើរំនាយរបសព់្រះពយស ៊ូវពៅខាងពព្ោមៈ 
្ទង់បានជាអ្នកបំតពញស្ត្មចតស្ចកាីទំ យ និងបង្ហា ញថា្ទង់ជា្ពោះ្គីស្ទ ជា្ពោះរាជបុ្តាម្ន្ពោះ តយងី

នឹងតមី អំ្ពីទំ យមដ បង្ហា ញថា ្ពោះតយស្ ូវជា្ពោះមដ យងមកស្ត្មចនូវតស្ចកាីទំ យរបស្់ពួកតោរា ។ 
ព្បធានបរ ងេចកតើ រំ យ ការបំងរញេងព្មចងេចកតើ  
 
 
ទីកមនលងកំតណី  

ម ឯងឱតបតែលេមិ - តអ្្បាតាតអ្ីយ ឯងមដ 
 ូចតៅកនុងពួកយូោ ងំរន់ៗ នឹងម្តនម្តន ក់
តកី តចញពីឯងមកឲ្យអ្ញអ្នកត ោះ្ ូវត ងីជា
អ្នក្គប់្គងត ីអុ្ី្សាមអ្ តដីមកំតនី របស្់
អ្នកត ោះបានចាប់តាងំពបុីរាណ គពឺីអ្ស្ក់ ប
តរៀងមក(មីការ៥:១)តរឿង៧០០ឆ្កន មុំនគ.ស្។ 

កា ្ពោះតយស្ ូវ្ទង់្បសូ្ មកតៅភូមតិបតែលេមិ 
្ស្ុកយូោ (ម្ត៉ា ថាយ២:១) 

 
 

តកី ពីស្រស្ា ី
្ពេែចារ ី

ដូតចនោះ្ពោះអ្ម្តា ស្់្ទងន់ឹង្ប នទសី្ំគ្ន ១់
មកអ្នករា ់គ្នន  តោយ្ពោះអ្ងា្ទង់ តមី  ង
្ពេែចារនីឹងម្តនគភ៌្ បសូ្ បានបុ្តា១ 
តេយីនឹងឲ្យ្ពោះ មថាតអ្ម្ត៉ា ញូមអ្   

រឯីកំតណី ្ពោះតយស្ ូវ្គីស្ទត ោះបានតកី មកយ៉ា ង
ដូតចនោះ គឺ ងម្ត៉ា រា ម្តតា្ទង់កា មដ យ៉ាូមស្បបាន
ដណាឹ ង ងតេយី ត ោះ ងម្តនគភ៌តោយ្ពោះ
វឆិា ណបរសុិ្ទធ មុនមដ បានតៅជាមួយគ្នន   
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(តអ្សាយ ៧:១៤) តរឿង៧០០ឆ្កន មុំនគ.ស្។ (ម្ត៉ា ថាយ ១:១៨)។ 
 
 

ែលូវចូ តៅរកភាព
ជ័យជំនោះ 

ឱកូន្ស្ីសុ្ីយ៉ាូនតអ្ីយ ចូររកីរាយជាខាល ងំត ងី 
ឱកូន្ស្ីតយរូសា មិតអ្ីយចូរម្ស្កតោ ចុោះ 
តមី តស្ាចរបស្់ ង្ទងយ់ងមកឯ ង្ទង់
ជាអ្នកសុ្ចរ ិ តេយីម្តនជ័យជំនោះ ្ទង់ក៏
សុ្ភាព ្ទងគ់ង់ត សី្ វលាគឺជាលាជំទង់ ជា
កូនរបស្់តមលា(សាការ៩ី:៩)500ឆ្កន មុំនគ.ស្ 

ត ោះម្តនគ្នន ស្នធឹកយកធ្លងចាកតចញតៅទទួ ្ទង់
 ងំម្ស្កថាេូសាណា្ពោះអ្ងាមដ យងមកតោយ
្ពោះ ម្ពោះអ្ម្តា ស្់គឺជាតស្ាចម្នសាស្ន៍អុ្ី្សាមអ្ 
្ពោះអ្ងាមដ យងមកតោយ្ពោះ ម្ពោះអ្ម្តា ស្គ់ជឺា 
តស្ាចម្នអុ្ី្សាមអ្ ្ទង់្បកបតោយ្ពោះពរកា ្ពោះ
តយស្ ូវរកបានកូនលា១ ត ោះក៏គងត់ ីវ តាមតស្ចកាី
មដ មចងទុកមកថា (យ៉ាូោន១២:១៣-១៤)។ 

អ្នកកប ់្ទង ់

តអ្ី  ងំមិ្ ស្ំឡាញ់ស្និទធសាន  របស្ទូ់ បងាំ
ជាអ្នកមដ ទូ បងាំបានទុកចិ ាតេយីក៏បាន
បរតិភាគបាយរបស្់ទូ បងាែំងត ោះបានត ីក
មកងតជីងចង់ជាន់ឈលទូី បងាមំដរ 
(ទំនុកដំតកីង៤១:៩) ១០០០ឆ្កន មុំនគ.ស្។ 

ឯយូោស្-អុ្ីសាក រយី៉ាុ  ជាអ្នក១កនុងពួក១២ វក៏តៅឯ
ពួកស្ស្រង្ហា ជតដីមបនីងឹបញ្ាូ ន្ទង់តៅតគ  
(ម្ត៉ា កុស្ ១៤:១០) 

 
 

្ទង់្ ូវតគតបាោះបង់
តចា  

 
្ទង់្  ូវតគតមី ង្ហយតេយី្ ូវមនុស្ស
តបាោះបងត់ចា  ្ទង់ជាមនុស្សទូទុកខតេយីក៏
ធ្លល ប់សាា  ់តស្ចកាីឈចឺាប់ ្ទង់្  ូវតគតមី 
ង្ហយដូចជាអ្នកណាមដ មនុស្សតគចមុខ្តចញ
តេយីតយងីរា ់គ្នន មិនបានរាប់អាន្ទង់
តសាោះ។ (តអ្សាយ៥៣:៣) ៧០០ឆ្កន មុំនគ.ស្ 

 
្ទង់បានយងមកគងត់ៅមែនដីរបស្់្ទង់ ម រាស្រស្ា
្ទង់មិនបានទទ ួ្ទងត់សាោះ(យ៉ាូោន១:១១)។ 

 
្ ូវតគឆ្កក ង 

ពតី្រោះ្ទង់បាន្ចួច្ព ងឹតចញ រេូ ដ ់
សាល ប់តគបានរាប់្ទងទុ់កជាអ្នកទទឹងចាប់ប៉ាុមនា
្ទងប់ានទទួ រងត ស្ម្នអ្ំតពបីាបរបស្់
មនុស្សជាត្ចីនតេយីបានអ្ងវរជំនសួ្មនុស្ស
មដ ទទឹងចាប់វញិ។ 
(តអ្សាយ៥៣:១២)៧០០ឆ្កន មុំនគ.ស្។ 

តៅតវលាត ោះ ក៏ឆ្កក ងតចារ២ ក់ជាមួយនឹង្ទង់មដរ 
១ខាងសាា  ំតេយី១ខាងត្វង 
(ម្ត៉ា ថាយ២៧:៣៨)។ 

្ពោះបា  និង 
្ពោះេស្ថ្ទង់ជាប ់
មដកតគ្ន  

ម្តនពួកមនុស្សអា្កក់តដីរ្កមវ ជុំវញិទូ 
បងាំតគបានចាកទ់ំ ុោះម្ដតជីងម្នទូ បងា(ំទំនុក
ដំតកីង២២:១៦)១០០០ឆ្កន មុំនគ.ស្។ 

ចូរ ូក្ម្តមម្ដអ្នកមកសាទ បតម ីម្ដខ្្ុឯំតណោះតេយី
 ូកម្ដមកកនុងចំតេៀងខ្្ុែំង កុំឲ្យម្តនច ិាមិនតជឿ
ត យី្ ូវឲ្យតជឿចុោះ(យ៉ាូោន២០:២៧)។ 

 
្ទង់ម្តន្ពោះជនែរស្់

ត ងីវញិ 

្ទងម់ិនទុកឲ្យ្ព ងឹទូ បងាំតៅកនុងសាថ ន ុំ
្ព ឹងមនុស្សសាល ប់តទ ក៏មនិ្ពមឲ្យអ្នក
បរសុិ្ទធរបស្់្ទង់ត ញីតស្ចកាពុីករ ួយមដរ
(ទំនុកដំតកីង១៦:១០)១០០០ឆ្កន មុំនគ.ស្។ 

 អ្នករា ់គ្នន បានស្ំឡាប់្ពោះអ្ម្តា ស្់ជីវ ិត ោះតៅម 
្ពោះបានត្បាស្ឲ្យ្ទងម់្តន្ពោះជនែរស្់ពសីាល ប់ត ងី
វញិតយងីខ្្ុតំនោះជាទបី ទ  ព់កីារត ោះឯង 
(កិចាការ៣:១៥) 

្ទង់យងតៅ 
សាថ នស្ួគ ៌

្ទងប់ានយងត ងីតៅឯសាថ នខ្ពស្ ់
(ទំនុកដំតកីង៦៨:១៨)១០០០ឆ្កន មុំនគ.ស្។ 

ពួកសាវកកំពុងម តមី ត ោះ្ពោះបានត ីក្ទង់ត ងី
តៅ រចួម្តនពពកមកបំបាងំ្ទង់ ពីមភនកតគ 
(កិចាការ១:៩)។ 
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២. តៅកនុងកណឌ គមពីរម្ត៉ា ថាយ៤:១-១១ ស្រតស្រចុោះជាតស្រតីៅអ្វីមដ អារកស បួង្ពោះតយស្ ូវ។ 

ក. តៅចតមលីយ ងំ៣ មដ ្ពោះតយស្ ូវត ល្ីយចំតរោះសាតាងំ គឺ្ទង់ត្បី្បតយគដូចគ្នន  ត ោះ 
ត ីជា្បតយគអ្វី ? ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
ត ីវម្តនន័យដូចតមាច ? ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
ត ី្បតយគទី៣ថាយ៉ា ងតម៉ាច ? ………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

ខ្. ចូរគូស្ប ទ  ់្ ង់ចំនុចណាមដ អ្នកគិ ថាវម្តនទំ ក់ទំនងគ្នន  តៅកនុងខ្ម្ន្ពោះគមពីរម្ត៉ា ថាយ៤តៅនិង
ខ្ម្ន្ពោះគមពីរតចាទិយកថា។ 

ម្ត៉ា ថាយ ៤:៤    តចាទិយកថា ៦:១៣ 
ម្ត៉ា ថាយ ៤:៧    តចាទិយកថា ៦:១៦ 
ម្ត៉ា ថាយ ៤:១០    តចាទិយកថា ៨:៣ 
 
គ.ត ីតស្ចកាី បួងមួយណាកនុងចំតណាមតស្ចកាី បួង ងំអ្ស្់មដ អ្នកម ងម ជួប្បឈមមុខ្ជាតរយីៗ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៣. ត ីតលាកអ្នកអាចត វ្ីតាមគំរូរបស្់្ពោះតយស្ ូវ និងយុទធសាស្រស្ាខ្លួនឯងមបបណាតដីមបី្ បឆ្កងំនឹងតស្ចកាី បួង? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៤. ចូរតលាកអ្នកចំណាយតព ឥ ូវតនោះកនុងការអ្្ិសាា នៈ 
ក. អ្្ិសាា នអ្រគុណ្ពោះមដ ្ទង់បានយ អំ់្ពីតស្ចកាី បួងចំតរោះកូនរបស្់្ទង់ 

 ខ្. ទូ សូ្ម្ពោះជួយតយងីឲ្យបានឈនោះតៅ្គប់ ងំតស្ចកាី បួង 
គ. តៅតព មដ តលាកអ្នកតខ្ាយ សូ្មឲ្យអ្នកចាស្់ថាអ្នកនឹងអ្្ិសាា ន្បកាស្ពីកាស្នា្ពោះ្ទង់។ 
“្បស្ិនតបីតលាកអ្នក ន់ ួបាប ្ពោះបនទូ ស្នាយ៉ា ងចាស្់ថា ្ទង់នឹងអ្ ់ត ស្ឲ្យ ១យ៉ាូោន១:៩។  
 .អ្រគុណដ ់្ពោះចំតរោះតស្ចកាីតមតាា ករុណារបស្់្ទង់ចំតរោះរាស្រស្ា្ទង់។ 

៥. តបីអ្នកតមី កណឌ គមពីរតេត្ពីរ ២:១០ ត ីអ្វីមដ ជាបទពិតសា្ន៍មដ ្ពោះតយស្ ូវបង្ហា ញយ៉ា ងសាមញ្ាដ ់
មនុស្ស ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៦. ត ី្ពោះតយស្ ូវ្ទង់្បា្ស្័យជាមួយអ្ស្់អ្នកតជឿមបបយ៉ា ងណា ? តេ ុអ្វីបានជា្ទង់គ្នែ នតស្ចកាីខាែ ស្់អ្វី  ់ម 
តសាោះ តបីតាមកណឌ គមពីរតេត្ពីរ ២:១១ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៧. តបីតាមកណឌ គមពីរ តេត្ពីរ២:១៤-១៥ ត ីអ្វីតៅជា ទធែ មដ ្ពោះតយស្ ូវមកយកនិស្សយ័ជាមនុស្សត ោះ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ងេចកតើ បញ្ចប់ៈ  

្ពោះតយស្ ូវ្ទង់ជាមនុស្ស ១០០% តៅ្ ងមដ ថា ្ទង់្ ូវវឆិា ណអា្កក់ បួងដូចជាមនុស្សមដរ ម  កខ
ណៈ្ទង់ជា្ពោះ្ទង់មិនចាញ់ឬ ធ្លល ក់តៅកនុងតស្ចកាី បួងបរាជ័យដូចជាមនុស្សតលាកត យី(ម្ត៉ា ថាយ៤:១-១១)។ 
ត ោះ្ទង់ជា្ពោះក៏តោយ ្ទង់មិនអាចត វ្ីអ្វីតាមម ្ពោះេរទ័យ្ទង់ត យី ្ទង់តៅម ចំណាយតព ជាមួយ្ពោះ     
វរបិតាតាមរយៈការអ្្ិសាា ន តដីមបសុី្ំការមណ  ំនិងបង្ហា ញែលូវដ ់្ទង់កនុងការបត្មីតបស្កកមែតៅត ីមែនដីតនោះ។ 
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ការអ្នុវតតន  
១. ប ទ ប់ពីស្ិកាតមតរៀនតនោះតេយី ត ីអ្វីមដ តលាកអ្នកតរៀនបាន ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

6 
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ជំពូកទី៣ 
អ្ំរើរន័្ធកិចចរបសព់្រះពយស ៊ូវព្ីសទ 

 
 មនុស្សជាត្ចីនបានដឹង និងឮអំ្ពីការង្ហររបស្់្ពោះតយស្ ូវមដ ្ទង់បានត វ្ីតៅត ីមែនដី្ទង់បាន្បកាស្
អំ្ពីដំណឹង អរបស្់្ពោះដ ់្គប់មនុស្សបតងកី ស្ិស្សឲ្យបនាតបស្កកមែពី្ទង់ ប ទ ប់មក្ទង់្ ូវតគឆ្កក ង សុ្គ  និង
បញ្ាុ ោះតៅកនុងែនូរ បីម្ែៃត្កាយមក្ទង់ម្តន្ពោះជនែរស្់ត ងីវញិ យងត ងីតៅសាថ នស្ួគ៌។ 
ត ោះយ៉ា ងណា ម្តនមនុស្ស ិច ួចតទមដ តគយ ់អំ្ពី្ពឹ ាិការណ៍ ងំតនោះ។ តៅកនុងជំពូកតនោះអ្នកនឹងរកត ញីអំ្ពី
ជីវ ិរបស្់្ពោះតយស្ ូវ ការសុ្គ  តេយីនិងការរស្់ត ងីវញិរបស្់្ទង់។ 
 
 

 
តមតរៀនទី១ 

 ើវតិននព្រះងយេ វូព្គើេា 
ងេចកតើ ង្តើម 

្បមេ ជាង២០០០ឆ្កន កំនលងតៅ បុ្  ូចមួយអ្ងា្ពោះ ម្ពោះតយស្ ូវ បាន្បសូ្្ តៅទី្កុងតបតែលេមិ
តៅតព មដ ្ទង់តៅជា រកតៅត យីតលាកយ៉ាូមស្បមដ ជាបិតាខាងសាច់្ម និងម្តរាបាន ំ្ ទង់រ ់តៅតៅ
្បតទស្តអ្សុ្ីពទ តដីមបតីគចអំ្ពីការតាមស្ំលាបរ់បស្់តស្ាចតេរ ៉ាូឌ។ ប៉ាុមនាតៅតព ្ទង់ម្តន្ពោះជនែ១២ឆ្កន ំ្ ទង់បានបាូរ
តៅរស្់តៅឯភូមិណាសាមរ ៉ា កនុង្ស្ុកកា ីត វញិ។ 

ងោលបំណង 
 ក. ដឹងអំ្ពីជីវ ិ និងព័នធកិចារបស្់្ពោះតយស្ ូវ 

ខ្. ដឹងចាស្់ពីតគ្ន បំណងដ៏ចំបងរបស្់្ទង់កនុងការមកយកនិស្សយ័ជាមនុស្ស។ 

ការេិកាងមងរៀន 
១. តៅតព មដ តទវតាបង្ហា ញអំ្ពីម្ែៃមដ ្ទង់្ ូវ្បសូ្  ត ីអ្វតីៅមដ ជាតគ្ន បំណងដ៏ចំបងរបស្់្ទង់កនុងការ
មកយកនិស្សយ័ជាមនុស្សតៅត ីមែនដីតនោះ ? តបីតាមកណឌ គមពីរម្ត៉ា ថាយ ១:២១,  ូកា១:៣១-៣៣ ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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២. តៅកនុងកណឌ គមពីរ ូកា២:៥២ ត ីតាមរូបភាពមបបណាមដ ្ទង់អ្ភិវឌឍភាពជាយុវជនរបស្់្ទង់ត ោះ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៣. ត ីអ្វីតៅមដ ជាតបស្កកមែរបស្់្ពោះតយស្ ូវជាសាធ្លរណៈតៅកនុងកណឌ គមពីរ ម្ត៉ា ថាយ ៤:២៣ត ោះ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៤. ត ីអ្វីតៅជាតគ្ន បំណងមដ ្ពោះតយស្ ូវត្ជីស្តរសី្ស្សិ្ស ងំ១២ ក់របស្់្ទង់កនុងម្ត៉ា កុស្៣:១៤ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៥. ត ីអ្វីតៅជា កខណៈស្មប ាិម្នភាពជាអ្នកដឹក រំបស្់្ពោះតយស្ ូវ ?  ូកា២២:២៥-២៧ ចូរពនយ ់។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៦. ត ីតលាកអ្នកអាចត វ្ីតាមគំរូរបស្់្ពោះតយស្ ូវយ៉ា ងដូចតមាច? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ងេចកតើ បញ្ចប់ៈ 
្ពោះតយស្ ូវម្តនបនទូ តៅកនុង យ៉ាូោន ២១:២៤-២៥ ថាៈស្ិស្សត ោះឯង មដ ត វ្ីប ទ  ់ពីតស្ចកាី ងំតនោះ

្ពម ងំមចងតរឿង ងំតនោះទុកែង តយងីរា ់គ្នន ដឹងថាតស្ចកាីប ទ  ់របស្់គ្ន  ់ ត ោះពិ តេយីម្តនការជាត្ចីន
តទៀ មដ ្ពោះតយស្ ូវបានត វ្ីមដរ ខំុ្្សាែ នថា តបីនឹងស្រតស្រទុកតោយ ំោប់ មក ត ោះតលាកីយ ៍ងំមូ ក៏មិន ែម
្គ្នន់តដីមបនឹីងោក់អ្ស្់ ងំតស្ៀវតៅ មដ ្ វូស្រតស្រត ោះែង។ អាមម៉ាន។ ម្តនន័យថា ្ពោះតយស្ ូវ្ទង់គង់តៅត ី
មែនដីតនោះ ពំុម្តនតព ទំតនត ោះតទ ្ទង់យងមកតដីមប ីកំារែសោះែារវងមនុស្ស ជាមួយនិង្ពោះសាជាែែីវញិ តេ ុ
តនោះ្ទង់្ ូវត វ្ីតបស្កកមែថាវ យ្ពោះ។ 

ការអ្នុវតតន  
១. តបីតលាកអ្នកជា្គីសាទ ន ត ីអ្នកបានបានត វ្តីបស្កកមែអ្វីខ្លោះតេយីរា ់ម្ែៃ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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តមតរៀនទី២ 

               ការេុគតរបេ់ព្រះងយេ វូព្គើេា 
 

ងេចកតើ ង ត្ើម 
កនុងជីវ ិរស្់តៅរបស្់តយងីម្តន ក់ៗ មិនអាច ល្ងែុ អំ្ពីដំណាក់កា បីយ៉ា ង ឬអ្កសរ ក  ងំបីបានតទតេ ុអ្វ?ី 

ត្រោះ កទី១ តយងី្ ូវម ម្តនកំតណី មកត ីមែនដីតនោះ ប ទ ប់ពីពើតមក តព តពញវយ័្ ូវម្តនចិ ាចង់បានគូរ
្ស្កររស្់តៅតកៀកតកីយ តេ ុតនោះតទីបចង់តរៀបោរជាដំណាក់កា ទី២។ តព តរៀបការតេយីសាងស្ង់សុ្ភមងា 
តៅកនុង្គួសារ ម អ្នកខ្លោះបានយូរអ្មងវង ម អ្នកខ្លោះមិន ន់បានប៉ាុ ែ នែង ក៏សាល ប់តៅតទៀ  តនោះគឺចូ ដំណាក់កា 
ទីបីគឺ ្ ូវម កបត់ៅវញិ ដំណាក់កា  ងំតនោះត ោះតយងីមិនចង់ក៏មិនអាចតជៀស្រចួបានមដរជាពិតស្ស្ដំណាក់
កា ទីបី ត ីមមនតទ? ដូចគ្នន ្ពោះតយស្ ូវ្ទង់យកនិស្សយ័ជាមនុស្សម មិនមមនដូចជាមនុស្ស្មែតាត ោះតទ ្ទង់តកី 
មក ្ពម ងំ្ ូវសុ្គ តដីមបតីលាោះបាបមនុស្ស ម ្ទង់មិនបានតរៀបការដូចមនុស្សទូតៅត យី ។ 

ងោលបំណង 
 ក. ដឹងចាស្់ពីការសុ្គ របស្់្ពោះតយស្ ូវតដីមបអី្វី 
 ខ្. ដឹងពីតគ្ន បំណងមដ ្ពោះតយស្ ូវយកកំតណី ជាមនុស្សតៅត ីមែនដី និងតេ ុអ្វីបានជាតគឆ្កក ង្ទង់។ 
 
ការេិកាងមងរៀន 

១. តៅកនុងគមពីរម្ត៉ា ថាយ១៦:២១ត ី្ពោះតយស្ ូវ្ទង់ពាករណ៍អំ្ពីតេ ុការមដ ្ ូវតកី ត ងីចំតរោះ្ទង់មបបណា? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

២. ម្ត៉ា ថាយ២៧:៣៥ស្មមែងថា ្គ្នបានឆ្កក ង្ទង់តេយីត ោះតគត វ្ីតឆ្កន  ចាប់មចក្ពោះពស្រស្ា្ទង់តដីមបឲី្យបានស្ត្មច 
តាមទំ យ មដ តោរាបាន យទុកមកថា «តគបានយកអាវខំុ្្មចកគ្នន  តេយីបានត វ្ីតឆ្កន  ចាប់យកអាវមវងខំុ្្»។ 
ត ីតស្ចកាីសាល ប់មបបណាមដ ្ពោះតយស្ ូវ្ ូវ្បឈមជាមួយត ោះ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៣. ម្ត៉ា ថាយ២៧:៣៨តៅតវលាត ោះ ក៏ឆ្កក ងតចារ២ ក់ជាមួយនឹង្ទង់មដរ ១ខាងសាា  ំតេយី១ខាងត វ្ង។ 
ត ីមនុស្ស្បតភទណាមដ តគឆ្កក ងតៅស្ងខាង្ពោះតយស្ ូវ ? ចូរពនយ ់ ។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

៤. ត ី្ពោះតយស្ ូវយងតៅឯតឈឆី្កក ងតោយស្ែ័្ គពីចិ ាឬយ៉ា ងណា? សូ្មពនយ ់តៅកនុងយ៉ាូោន១០:១៧-១៨ ។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៥. ត ីអ្វីតៅជាមូ តេ ុរបស្់្ពោះតយស្ ូវតៅកនុងយ៉ាូោន៣:១៨ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

៦. ចូរ្កត កតមី តៅកនុង១តព្ ុស្៣:១៨ ត ីអ្វតីៅមដ ្ពោះតយស្ ូវត វ្ីតដីមបតី្បាស្តលាោះមនុស្សតៅឯ្ពោះ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៧. ត ីម្តនអ្វីបមនថមពីត កីារសុ្គ របស្់្ពោះតយស្ ូវ តដីមបឲី្យតយងីអាចទទួ ្ពោះបាន ? តេ ុអ្វីបាន និងមិនបាន?
ចូរពនយ ់តៅកនុងតេត្ពីរ១០:១២-១៤ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ងេចកតើ បញ្ចប ់
 ចង់ តំលាកអ្នកឲ្យយ ់បានកាន់ម ចាស្់មែមតទៀ ថា ការមដ ្ពោះតយស្ ូវយងយកនិស្សយ័ជាមនុស្ស
តៅត ីមែនដី ្ពម ងំសុ្គ តៅត ីតឈឆី្កក ង គឺតដីមបតីលាោះនូវអំ្តពីបាបរបស្់មនុស្ស ងំអ្ស្់ ោក់តៅត ីអ្ងា្ទង់ 
តេយីឲ្យតគបានម្តនតស្រភីាពកនុងការចូ តៅទំ ក់ទំនងជាមួយ្ពោះសាជាែែី ។ ការសុ្គ របស្់្ពោះតយស្ ូវតៅត ី
តឈឆី្កក ងមិនម្តនន័យថា ្ទង់ម្តនអំ្តពីបាបឬក៏ថា ្ទង់ម្តនត ស្ត ោះត យី ការពិ មដ ្ទង់្ ូវសុ្គ គឺតោយ
្ពោះម បាបរបស្់មនុស្សតលាកម ប៉ាុតណាណ ោះ គឺ្ទង់្ស្លាញ់តគចង់ឲ្យមនុស្សរចួអំ្ពីបាបម្នការ្ប្ពឹ ាអា្កក់របស្់
ខ្លួន តទីប្ទង់បាូរ្ពោះជនែ្ទង់ស្្ម្តប់តគ តបីតាមពិ គួរម មនុស្សម្តន ក់ៗតគទទួ កំេុស្របស្់តគ ឲ្យស្មនឹងទតងវីមិន
 អរបស្់តគ ម តោយត្រោះ្ពោះ្ទង់្ស្លាញ់ពួកតគ រេូ ទទួ រង្គប់បាប ងំអ្ស្់របស្់មនុស្សតេយីសុ្គ តៅ
ត ីឈឆី្កក ង។ 
 
ការអ្នុវតតន  
១. តៅតព អ្នកដឹងថា ្ពោះ្ស្លាញ់អ្នករេូ ដ ់បាូរ្ពោះជនែស្ំរាប់អ្នកតេយី ត ីអ្នកគបបតី វ្ីមបបណា ឬរស្់តៅ
មបបណាឲ្យស្មនឹង្ពោះគុណ្ពោះស្្ម្តប់អ្នក ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
២.ត ីការសុ្គ ់របស្់្ពោះតយស្ ូវម្តនន័យយ៉ា ងណាស្ំរាប់ជីវ ិអ្នករា ់ម្ែៃតនោះ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ខ្គមពីរចងចាៈំ ចូរទតនទញបទគមពីរ តេត្ពី១០:២៥ ប ទ ប់មកស្រតស្រចុោះ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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តមតរៀនទី៣ 

ការេ់ង ើងវញិរបេ់ព្រះងយេ វូព្គើេា 
 

ងេចកតើ ង្តើម 
 ម្តនស្ំនួរជាត្ចីនបានស្ួរថា តបី្ពោះតយស្ ូវជា្ពោះ តេ ុអ្វី្ ូវសុ្គ ? ត ីភាពជា្ពោះរបស្់្ទង់មិនអាចនឹង
ស្តស្រង្ហា ោះមនុស្សបានតទឬអី្ ? ចំត ីយរបស្់ខំុ្្បានបឆា ក់ថា ្ទង់ពិ ជាអាចត វ្ីបាន ត្រោះគ្នែ នការអ្វីមដ ្ពោះ្ទង់
ត វ្ីមិនបានត ោះតទ (ដបិ ការអ្វីមដ ្ពោះ្ទងត់ វ្ីពំុបាន ត ោះគ្នែ នតសាោះត ីយ  ូកា១:៣៧) ។ ចំមណកកណឌ គមពីរ   
រ ៉ាូម៣:២៣ មចងថា ដបិ ឈនួ របស្់អំ្តពីបាបត ោះជាតស្ចកាីសាល ប់ ម អ្ំតណាយ នម្ន្ពោះវញិគឺជាជីវ ិដត៏ៅអ្ស្់
ក បជានិចា តោយ្ពោះ្គីស្ទតយស្ ូវជា្ពោះអ្ម្តា ស្់ម្នតយីងរា ់គ្នន ។ តោយតេ ុតនោះតេយីបានជា្ពោះ្ទង់្ ូវម 
សុ្គ តដីមបតីលាោះបាបអ្ស្់តលាកអ្នក និងខំុ្្ ម ចូរចាថំា ្ពោះមដ តយងីតជឿតាម ្ទង់មិនបានសុ្គ រេូ ត ោះតទ។ 

ងោលបំណង 
 ក. ដឹងពីតេ ុអ្វីបានជា្ពោះតយស្ ូវ្ ូវសុ្គ  
 ខ្. ដឹងពិ ថា ្ពោះតយស្ ូវពិ ជារស្់ត ងីវញិពីការសុ្គ តដីមបឲី្យអ្នកតជឿ ងំអ្ស្់ម្តនតស្កាសី្ងឃមឹពិ  
 គ. ភស្ាុតាងពិ មដ បង្ហា ញថា ្ពោះតយស្ ូវរស្់ត ងីវញិ 
ការេិកាងមងរៀន 
១. ប ទ ប់ពី្ពោះតយស្ ូវសុ្គ  តគបានយក្ពោះស្ព្ទង់តៅបញ្ាុ ោះតៅកនុងែនូរ តបីតាមកណឌ គមពរីម្ត៉ា ថាយ២៧:៦២-
៦៦ ។ ត ីម្តនតេ ុការណ៍អ្វីតកី ត ងីតៅឯែនូររបស្់្ពោះតយស្ ូវត ោះ?ចូរក ់្តាចុោះខាងត្កាមតនោះ។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
២. សូ្មអានកណឌ គមពីរ ម្ត៉ា ថាយ២៨:១-៧ ត ីតយងីបានត ញីអ្វតីៅឯែនូរ ម្ែៃទី១ត ោះ ? ចូរក ់្តាចុោះខាងត្កាម
តនោះ។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៣. ត ីតទវតានិយយអំ្ពី្ពោះតយស្ ូវមបបយ៉ា ងណា ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

៤.តៅកនុងកណឌ គមពីម្ត៉ា ថាយ២៨:១១-១៥ ត ីពួកតគសូ្កបា៉ា ន់ឲ្យ ោននិយយមបបណាពីតេ ុកាណ៍តៅឯែនូរ
ត ោះ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៥. ប ទ ប់ពី្ទង់ម្តន្ពោះជនែរស្់ត ងីវញិ ្ទង់បានបង្ហា ញអ្ងា្ទង់ឲ្យពួកសាវកត ញីៈ  

 ក. ត ីម្តន្ពឹ ាិការណ៍អ្វីតកី ត ងីតៅកនុង ូកា ២៤:៣៦-៣៧ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ខ្. ត ី្ទង់បានបង្ហា ញអ្វីដ ់ពួកស្ិស្សរបស្់្ទង់  ូកា២៤:៣៩-៤៣? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

រ ៀបចំរោយៈ ប្រាក ់វទុ្ ធ ី                                                                                        37                                          ហ្វឹកហ្វឺនឲ្យក្លា យជាសិសស បសប់្ររះប្ររី
សទ 
 

៦. ត ីអ្វីតៅមដ ជាសារៈស្ំខាន់ម្នដំណឹង អតៅកនុង១កូរនិែូស្១៥:១-៥ ? ចូរពនយ ់ ។ 
.………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
 
 
ងេចកតើ បញ្ច ប់ 
 ប ទ ប់ពីតលាកអ្នកអាន និងតរៀនតមតរៀនតនោះតេយី ត ីតលាកអ្នកដឹងចាស្់ថា ្ពោះតយស្ ូវជាអ្នកណា ? ត ី
្ទង់សុ្គ រេូ  ឬក៏រស្់ត ងីវញិតេយី? ខំុ្្តជឿថា តលាកអ្នកពិ ជាបានដឹង្បាកដចាស្់ដូចជាខំុ្្មដរថា ្ពោះតយស្ ូវ
ពិ ជាសុ្គ  ម ការសុ្គ របស្់្ទង់មិនរេូ តទ ត្រោះម្តនភស្ាុតាងជាត្ចីនបង្ហា ញថា ្ទង់ម្តន្ពោះជនែរស្់វញិ
តេយី ឯការរស្់ត ងីវញិរបស្់្ទង់ពិ ជា ឲំ្យតលាកអ្នក និងអ្នកតជឿ ងំអ្ស្់ ម្តនអំ្ណរ ្ពម ងំតស្ចកាីស្ងឃមឹ
ដ៏ពិ  ។ តនោះបឆា ក់ថា ជំតនឿរបស្់តយងីមិនមមនម្តនជំតនឿខុ្ស្ចំតរោះ្ពោះមដ មិនអាចនិងជួយតយងីបានត ោះតទ 
ម តយងីបានតជឿពិ តៅត ី្ពោះមដ ម្តន្ពោះជនែរស្់គឺជា្ពោះដ៏ជា្ពោះ្គីស្ទតយស្ ូវតនោះ។ 
 
ការអ្នុវតតន  
១. ត ីអ្នកពិ ជាោក់ជំតនឿអ្នកពិ ្បាកដចំតរោះ្ពោះដ៏ជា្ពោះ្គីស្ទតយស្ ូវតទរា ់ម្ែៃតនោះ ? តេ ុអ្វី ? ចូរស្រតស្រចុោះ 
ប ទ ប់មកអ្្ិសាា នអ្រគុណដ ់្ទង់ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
បទគមពីរចងចាៈំចូរទតនទញបទគមពីរ យ៉ាូោន ២០:៣-០៣១រចួស្រតស្រចុោះ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ជំពូកទី៤ 

ព្រះវិញ្ញា ណបរិសរុធគ្ងព់ៅកនងុអ្នក 
 

្ពោះមដ តយងីកំពុងម តជឿតាមរា ់ម្ែៃ គឺជា្ពោះមដ ម្តន្ពោះជនែរស្់ តេយី្ទង់រស្់តៅស្ពវម្ែៃ ត ោះគឺជា
អ្ងា្ពោះ្គីស្ទតយស្ ូវ។ តៅតព មដ ្ទង់យងត ងីតៅសាថ នស្ួគ៌ ្ទង់មិនបានទុកស្សិ្ស និងអ្នកមដ តដីរតាម
្ទង់ឲ្យតៅគ្នែ នទីពំ ក់ត ោះតទ គឺ្ទង់ស្នាថានឹងបញ្ាូ ន្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធមកតដីមបគីង់តៅជាមួយអ្ស្់អ្នកមដ 
តដីរតាម្ទង់។ តបីអ្នករា ់គ្នន ្ស្លាញ់ខំុ្្ ចូរកាន់តាមបញ្ា ារបស្់ខំុ្្ចុោះ ត ោះខំុ្្នឹងទូ សូ្មដ ់្ពោះវរបិតា តេីយ
្ទងនឹ់ង្ប ន្ពោះដជ៏ាជនួំយ១អ្ងាតទៀ មកអ្នករា ់គ្នន  ឲ្យបានគងត់ៅជាមួយ តៅអ្ស្់ក បតរៀងតៅគឺជា្ពោះ
វឆិា ណម្នតស្ចកាីពិ  មដ តលាកីយទ៍ទួ ពំុបាន ត្រោះមិនត ីញតេីយមិនសាា  ់្ទងត់សាោះ ម អ្នករា ់គ្នន សាា  ់
្ទងដ់បិ ្ទងគ់ងជ់ាមួយ ក៏នឹងស្ណាិ  តៅកនុងអ្នករា ់គ្នន មដរ (យ៉ាូោន១៤:១៥-១៧)។ 

 
 

តមតរៀនទី១ 
ព្រះងយេ វូព្គើេាព្រង់យងងៅស្គា នេគួ៌ 

 
ងេចកតើ ង្តើម 
 ម្តន្គូសាលាម្ែៃអាទិ យម្តន ក់បានស្ួរស្ំណួរតៅកុម្តរថា ត ីបអូនៗដឹងតទ ថា្ពោះតយស្ ូវ្ទង់គង់តៅឯណា ?
ម្តនស្ិស្សម្តន ក់ម្តនចិ ាកាល ោនត ល្ីយមុនតគថា បាទអ្នក្គូ ្ពោះតយស្ ូវ្ទង់កំពុងគង់តៅត ីតម  ប ទ ប់មកម្តន
ស្ិស្សម្តន ក់តទៀ ត ល្ីយថា ្ពោះតយស្ ូវគង់តៅត ីមែនដីតនោះតទ ត្កាយមកស្សិ្សម្តន ក់តទៀ ក៏ត ល្ីយមដរថា ការពិ ្ពោះ
តយស្ ូវគង់តៅកនុងតយងី ងំអ្ស្់គ្នន ។  ងំតនោះជាចំត ីយរបស្់កុម្តរចុោះអ្នកវញិត ីត ល្ីយមបបណា ? ត ី្ពោះតយស្ ូវ
គង់តៅឯណាតព តនោះ ? ប ទ ប់ពីការសុ្គ  និងរស្់ត ងីវញិមក ត ី្ទង់យងតៅឯណា? 

ងោលបំណង 
ក. ដឹងពីភស្ាុតាងបង្ហា ញយ៉ា ងចាស្់តៅតព មដ ្ពោះតយស្ ូវយងត ងីតៅសាថ នស្ួគ។៌ 

 ខ្. ដឹងពីតេ ុែ អំ្ពីការមដ ្ពោះតយស្ ូវយងតៅសាថ នស្ួគ៌ត ោះ 
 គ. ដឹងពីអ្វីមដ ជាអ្ភ័យឯកស្ិទធរបស្់្ពោះ្គីស្ទតយស្ ូវ 

ការេិកាងមងរៀនៈ 
១.សូ្មអាន ងំអ្ស្់គ្នន តៅកណឌ គមពីរកិចាការ១:៩-១១ មដ បង្ហា ញអំ្ពីកាយងត ងីតៅសាថ នស្ួគ៌របស្់្ពោះ្គីស្ទ។ 
 ក.តបីតាមគំនិ អ្នកផ្លទ   ់ត ីតលាកអ្នកយ យ់៉ា ងណាចំតរោះ្ពឹ ាិការ 
              មដ តកី ត ងីតៅកនុងខ្៩-១០។ ត ីម្តនន័យមបបណាស្ំរាប់អ្នក ? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្. តៅកនុងខ្១១ ត ី្ពោះតយស្ ូវតៅឯណាឥ ូវតនោះ ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

គ. ត ីអ្នកតស្លៀករក់ស្ មដ និយយតៅកនុងខ្១១ ត ោះជាអ្នកណា ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
២. ត ីអ្វីតៅជាតេ ុែ អំ្ពីការមដ ្ពោះតយស្ ូវយងតៅសាថ នស្ួគ៌ត ោះ ? យ៉ាូោន១៤:១-៤ ចូរតរៀបរាប់។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៣. សូ្មអានតៅកណឌ គមពីរតអ្តភសូ្រ១:២០-២៣ ត ីអ្វីតៅជាអ្ភ័យឯកស្ិទធរបស្់្ពោះ្គីស្ទតយស្ ូវ ? ចូរតរៀបរាប់។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

៤. ូកា២៤:៥០-៥៣ ត ីអ្ ថបទតនោះបង្ហា ញអ្នកយ៉ា ងណាអំ្ពីការយងតៅសាថ នស្ួគ៌របស្់្ពោះតយស្ ូវត ោះ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ងេចកតើ បញ្ច ប់ 
 ្គីសាទ ន្គប់រូបរមួ ងំខំុ្្ែង កំពុងទទឹងរងចាកំារយងមកជាត ីកទី២ម ត ោះយងណា្គប់ការ ងំអ្ស្់
មិនអាចតាមចិ ារបស្់តយងីបានតទ ត្រោះអ្វី ? ត្រោះតនោះជាមែនការណ៍ម្ន្ពោះ។ តៅកនុង្ពោះគមពីរយ៉ាូោន ១៤:១-៦
្បាប់ថា ្ពោះ្ទង់បានយងតៅឋានស្ួគ៌តដីមបតីៅតរៀបចំកមនលងស្ំរាប់មនុស្ស ងំអ្ស្់មដ តជឿ្ទង់បានតៅតៅ
ជាមួយនិង្ទង់។ ្ពោះគមពីរ ូកា២៤:៥០-៥៣ បឆា ក់មាងតទៀ ថា ម្តនសាកសជីាត្ចីនបានត ញី្ពោះតយស្ ូវបាន
ត ីកត ងីតៅឯឋានស្ួគ៌្ន។ 

ការអ្នុវតតន  
១.ត ីតលាកអ្នកតជឿពិ ថា អ្នកពិ ជានិងបានតៅតៅជាមួយ្ពោះតៅឯនគរឋានស្ួគ៌្នឬតទ? តេ ុអ្វី ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
២. សូ្មម្កតមី តស្ចកាីជំតនឿរបស្់អ្នក ត ីពិ ជាបានរងឹម្តឬំអ្ ់រា ់ម្ែៃ? តេ ុអ្វ?ី ប ទ ប់មក ចំណាយតព តដីមបី
អ្្ិសាា នអ្រ្ពោះគុណ្ពោះ និងសូ្មឲ្យ្ពោះជួយអ្នកឲ្យបានម្តនជំតនឿរងឹម្តបំនារតទៀ ។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បទគមពីរចងចាៈំចូរទតនទញបទគមពីរតអ្តភសូ្រ ២:៨-៩រចួស្រតស្រចុោះ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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តមតរៀនទី២ 

ព្រះងយេ វូព្គើេាព្រង់រលូអ្ងវរ ំនេួងយើង 

ងេចកតើ ង ត្ើម 
 ្ពោះបនទូ ស្នារបស្់្ពោះតៅកនុងកណឌ គមពីរ យ៉ាូោន១:១២ ស្មមែងថា តបីអ្នកណាមដ ទទួ តជឿដ ់្ពោះ
 ម្ទង ់ ត ោះ្ទង់្ ប នអំ្ណាចឲ្យបាន្  ប់ជាកូន្ពោះ តេ ុតនោះ ត ីតលាកអ្នកបានទទួ ្ទង់ត វ្ីជា្ពោះអ្ងា
ស្តស្រង្ហា ោះតេយីឬតៅ? តបីមិន ន់តទ សូ្មកំុពនាតព តទៀ ។ ្ទង់មិនមដ បំតភលចតស្ចកាសី្នារបស្់្ទង់តទ មិនម 
ប៉ាុតណាណ ោះ ្ទង់មដ កំពុងម គង់តៅខាងសាា មំ្ន្ពោះវរបិតា្ទង់ជួយអ្ងវរជំនួស្តយងីតោយដំងូរមដ រកមែលងពំុបានវញិ
មែមតទៀ ។ ដូតចនោះចូរោក់តស្ចកាីស្ងឃមឹចំតរោះ្ពោះដ៏ជា្ពោះមដ ម្តន្ពោះជនែរស្់ចុោះ រ ៉ាូម ៨:២៤-២៦។  
 
ងោលបំណង 
 ក. ដឹងថា ្ទង់មដ គង់តៅខាងសាា មំ្ន្ពោះវរបិតា្ទង់ជួយអ្ងវរជំនួស្តយងីតោយដំងូរមដ រកមែលងពំុបាន។ 
 ខ្. ដឹងចាស្់អំ្ពីការង្ហរមដ ្ទង់ចង់ឲ្យកូនរបស្់្ទង់ត វ្ីតាម 
 
ការេិកាងមងរៀន 

កណឌ គមពីររ ៉ាូម៨:២៤-២៦បានបង្ហា ញយ៉ា ងចាស្់ថាដបិ តយីងបានស្តស្រង្ហា ោះរចួតោយតស្ចកាីស្ងឃឹម ម តស្ចកាី
ស្ងឃមឹមដ តមី ត ញីត ោះ មិនត ែ្ ោះថាជាតស្ចកាីស្ងឃមឹតទ ដប ិរបស្់អ្វីមដ អ្នកណាតមី ត ញីតេយីត ោះ
នឹងស្ងឃមឹចង់បានត វ្ីអ្វីតទៀ  ម តបីតយងីស្ងឃមឹនឹងបានអ្វីមដ តមី មិនត ញីវញិ ត ោះតយងីនឹងរង់ចាតំៅតោយ
អ្ំណ ់ ្ពោះវឆិា ណ្ទង់ក៏ជួយតស្ចកាីកំតសាយរបស្់តយងីមបបដូតចាន ោះមដរ ដប ិតយងីមិនដឹងជាគួរអ្្ិសាា នសូ្មអ្វតីទ
ម ្ពោះវឆិា ណ្ទង់ជួយអ្ងវរជំនួស្តយងីតោយដំងូរមដ រកមែលងពំុបានវញិ។ 
១. តបីតាមអ្ ថបទតនោះ ត ី្ពោះ្ទង់ស្នាជាមួយអ្នកតជឿដ ់្ទង់មបបណា? ចូរតរៀបរាប់។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
២. តព ្ពោះតយស្ ូវ្ទង់យងតៅសាថ នស្ួគ៌ ត ី្ទង់កំពុងម ត វ្ីអ្វីតៅតព តនោះ រ ៉ាូម៨:៣៤ ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៣. ្ពោះតយស្ ូវបានបង្ហា ញអំ្ពីរតបៀបអ្្ិសាា នយ៉ា ងអ្សាា រយតៅកនុងកណឌ គមពីរយ៉ាូោន១៧ តបីតលាកអ្នកតមី អ្ ថបទ
តនោះ ត ីតលាកអ្នកនិងតមី ត ញីការអ្វីមដ ្ទង់ចង់ឲ្យអ្នកមដ តដីរតាម្ទង់តគត វ្ីតាមត ោះ ? ចូរក ់្ តាចុោះ។ 

តៅកនុងខ្១៣……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
តៅកនុងខ្១៥……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
តៅកនុងខ្១៧……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
តៅកនុងខ្២១……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
តៅកនុងខ្២៤……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

៤. ត ីតលាកអ្នកគិ ថា ្ពោះតយស្ ូវកំពុងអ្្ិសាា នដមដ ៗស្្ម្តបអ់្នក ងំអ្ស្់គ្នន តទតៅម្ែៃតនោះ? សូ្មពនយ  ់និង
ត ល្ីយតៅកនុងកណឌ គមពីរតេត្ពីរ ៧:២៤-២៥។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
៥. តៅកនុងកណឌ គមពីរ ២កូរនិែូស្ ១៣:៧ ត ីអ្នកណាអ្្ិសាា នស្្ម្តបត់លាកអ្នក ? ត ីតគអ្្ិសាា នតដីមបអី្វី ? ចូរតរៀប
រាប។់ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
៦. ្ពោះតយស្ ូវម ងម ទូ អ្ងវរតៅ្ពោះវរបិតាជំនួស្តយងី្គប់តព តវលា តេ ុតនោះចូរតមី កណឌ គមពីរយ៉ាូោន១៧:
២០-២៣ត ី្ទង់អ្្ិសាា នស្ំរាប់អ្នកណា តេយី្ទង់អ្្ិសាា នម្តនចំនុចអ្វីខ្លោះ? ចូរស្រតស្រចំនុច ងំត ោះឲ្យបាន
៤។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
៧.កណឌ គមពីរតេត្ពី ៧:២៥ ស្ំមដងថា ម ្ទង់ម្តនការង្ហរជាស្ងឃឥ តែទរត យី ពីត្រោះ្ទង់តៅជាប់អ្ស្់ក បជា
និចាវញិតោយតេ ុត ោះបានជា្ទងអ់ាចនឹងជួយស្តស្រង្ហា ោះស្ពវ្គប់បាន ដ ់មនុស្ស ងំអ្ស្់មដ ចូ តៅឯ្ពោះ 
តោយសារ្ទងដ់បិ ្ទងម់្តន្ពោះជនែរស្់តៅជានិចាតដីមបីនឹងជួយអ្ងវរជនួំស្តគ។ 
តាមរយៈអ្ ថបទតនោះចូរស្រតស្រចុោះពី ួ ទី និងការង្ហររបស្់្ពោះតយស្ ូវមដ ្ទង់បានត វ្ីតៅខាងត្កាម៖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ងេចកតើ បញ្ច ប់ 
 ្ពោះតយស្ ូវ្ ទង់ជា្ពោះមដ ម្តន្ពោះជនែរស្់ ្ពោះបនទូ ស្នារបស្់្ទង់ស្ំរាប់អ្ស្់អ្នកមដ តដីរតាម្ទង់យ៉ា ង 
ចាស្់តៅកនុងកណឌ គមពីរតយតរម្ត ៣៣:២-៣ថា ្ពោះតយេូវ៉ា មដ ត វ្ីការ ងំតនោះ គឺ្ពោះតយេូវ៉ា មដ ជប់សូ្នបតងកី  
តដីមបីនឹងតាងំត ីងមដ ម្តន្ពោះ មជា្ពោះតយេូវ៉ា ្ទងម់្តន្ពោះបនទូ ថា ចូរអំ្រវ វដ ់អ្ញត ោះអ្ញនឹងត ល្ីយ
 បតេីយនឹងបង្ហា ញឲ្យឯងត ីញការយ៉ា ង្ំ តេីយមុ ម្តមំដ ឯងមិនដឹង។ ្ទង់កំពុងទូ អ្ងវរតៅ្ពោះវរបិតា
ជំនួស្តយងីមដ ជាកូនរបស្់្ទង់ ្ទង់ក៏ចង់ឲ្យមនុស្ស្គប់គ្នន ទំ ក់ទំនងតៅ្ទង់វញិតាមរយៈការអ្្ិសាា នតៅចំ 
តរោះ្ទង់ែងមដរ។ 

ការអ្នុវតតន  
១. ត ីអ្នកម្តនចំណាយតព ផ្លទ  ់ខ្លួនទំ ក់ទំនងចំតរោះ្ពោះឬតទ?តេ ុអ្វី? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ចូរទតនទញបទគមពីរ ១យ៉ាូោន១:៩ ប ទ ប់មកស្រតស្រចុោះ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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តមតរៀនទី៣ 

ព្រះវញិ្ញា ណបរេុិរធគង់ងៅកនុ ងងយើង 
 

ងេចកតើ ង ត្ើម 

 តៅតព មុនមដ ្ពោះតយស្ ូវ្ទង់យងត ងីតៅសាថ នស្ួគ៌ ្ទង់បានស្នា នូវការដ៏អ្សាា រយមួយជាមួយនឹង
ពួកស្ិស្សរបស្់្ទង់តៅកនុងកណឌ គមពីរ យ៉ាូោន១៤:១៥-១៨ ថា តបីអ្នករា ់គ្នន ្ស្លាញ់ខំុ្្ ចូរកាន់តាមបញ្ា ារបស្់
ខំុ្្ចុោះ ត ោះខំុ្្នឹងទូ សូ្មដ ់្ពោះវរបិតា តេីយ្ទងនឹ់ង្ប ន្ពោះដជ៏ាជនួំយ១អ្ងាតទៀ មកអ្នករា ់គ្នន  ឲ្យបានគង់
តៅជាមួយ តៅអ្ស្់ក បតរៀងតៅគឺ ជា្ពោះវឆិា ណម្នតស្ចកាីពិ  មដ តលាកីយទ៍ទួ ពំុបាន ត្រោះមិនត ីញតេីយ
មិនសាា  ់្ទងត់សាោះ ម អ្នករា ់គ្នន សាា  ់្ទង ់ដបិ ្ទងគ់ងជ់ាមួយ កនឹ៏ងស្ណាិ  តៅកនុ ងអ្នករា ់គ្នន មដរ ខំុ្្មិនតចា 
អ្នករា ់គ្នន ឲ្យតៅកំ្រតទ ខំុ្្នឹងមកឯអ្នករា គ់្នន វញិ។ 
 
ងោលបំណង 

 ក. តស្ចកាីស្នារបស្់្ពោះចំតរោះកូនរបស្់្ទង់មិនមដ ម្ប្បួ តទ។ 
 ខ្. ដឹងថា ្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធកំពុងម គង់តៅជាមួយនឹងអ្ស្់អ្នកមដ ទទួ តជឿដ ់្ទង់។ 

ការេិកាងមងរៀន 
១. ត ី្ពោះតយស្ ូវស្នាចំតរោះពួកស្សិ្សយ៉ា ងណាតៅតព មដ ្ទង់យងតៅសាថ នស្ួគ៌ ?  
សូ្មតមី កណឌ គមពីរយ៉ាូោន១៤:១៦,២៦ តេយីស្រតស្រចុោះ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

២. កណឌ គមពីរ១កូរនិែូស្១២:៣ តេ ុត ោះបានជាខំុ្្្បាប់ឲ្យអ្នករា ់គ្នន ដឹងថា មិនមដ ម្តនអ្នកណានិយយតោយ
នូវ្ពោះវឆិា ណម្ន្ពោះថា ្ពោះតយស្ ូវ្ ូវបណាា សាត ោះត ីយក៏គ្នែ នអ្នកណាអាចនឹងថា ្ពោះតយស្ ូវ្ទងជ់ា្ពោះអ្ 
ម្តា ស្់មដរត ីកម តោយនូវ្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធប៉ាុតណាណ ោះ។ ត ីតលាកអ្នកសាា  ់្ពោះតយស្ ូវបានតាមរយៈអ្វី? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
៣. ត ីអ្វីតៅមដ ជាតស្ចកាីពិ ស្ំរាប់្គប់អ្នកតជឿ ងំអ្ស្់ត ោះ?ចូរពនយ ់បទគមពីរខាងត្កាមៈ 
 រ ៉ាូម៨:៩………………………………………………………………………. 
 ១កូរនិែូស្២:១២………………………………………………………….. 
 ១កូរនិែូស្៣:១៦………………………………………………………….. 
 ទី ុស្៣:៥-៦………………………………………………………………. 

៤. តេ ុអ្វីបានជា្ពោះ្ទង់ចា ់្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធឲ្យយងមកគង់តៅកនុងអ្ស្់អ្នកតជឿ្គប់ៗគ្នន ?សូ្មអានកណឌ គមពីរ
កាឡាទី ៤:៦ តេយីគូស្ជារងវង់តៅចតមលីយមដ ្ ឹម្ ូវខាងត្កាមៈ 

ក. ពីត្រោះម អ្នកតជឿ ងំអ្ស្់បានទទួ ពិ្ី្ជមុជទឹក 
ខ្. ពីត្រោះអ្នកតជឿ ងំអ្ស្់ជាកូនរបស្់្ពោះ 
គ. ពីត្រោះអ្នកតជឿ ងំអ្ស្់បានថាវ យជីវ ិរូបកាយ ងំអ្ស្់ឲ្យ្ពោះជាអ្នកដឹក ។ំ 
 . ពីត្រោះអ្នកតជឿ ងំអ្ស្់ម្តនបទពិតសា្ន៍ដ៏ អ 

៥. ត ីអ្វីតៅជា ទធែ មដ ្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធគង់តៅកនុងជីវ ិអ្នកតជឿ្គប់ៗគ្នន តាមរយៈកណឌ  
គមពីរ២្ីម៉ាូតែ១:៧-៨ចូរស្រតស្រចុោះ។ 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
៦. តបីតមី ពីស្ំនួរទី១ដ ់ទី៥មាងតទៀ  ត ីតលាកអ្នកដឹងថា្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធគង់តៅកនុងអ្នកតេយី ឬតៅ តេយី
ត ីតលាកអ្នកដឹងបានយ៉ា ងដូចតមាច? ចូរត វ្ីការពនយ ់។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
យ៉ាូោន៣:៨ ឯខ្យ ់ ចងប់ក់តៅឯណា ក៏តចោះម បាន តេីយអ្នកឮសូ្រស្ពទម មិនដឹងជាមកពីណា ឬតៅឯណាតទ
អ្ស្់អ្នកណាមដ តកី មកពី្ពោះវឆិា ណត ោះក៏ដូតចាន ោះមដរ។ 
៧. ត ីកណឌ គមពីរ កិចាការ៤:៣១ បង្ហា ញតលាកអ្នកយ៉ា ងដូចតមាចអំ្ពី្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធ ? ចូរពនយ ់តរៀបរាប់។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ងេចកតើ បញ្ច ប់ៈ 
 ត ីតលាកអ្នកដឹងថា ្ពោះបានស្នាអ្វីខ្លោះចំតរោះអ្នក្គីសាទ ន្គប់ៗរូប ក៏ដូចជាអ្នកែងមដរត ោះ ? ្ពោះ្ទង់
បានស្នាជាមួយតលាកអា្បាោថំា ្ទង់នឹងបតងកី ឲ្យម្តននគរមួយយ៉ា ង្ំតចញពីតលាក (តលាកុបប ាិ១២:១-៣)
្ទង់មិនបំតភលចតស្ចកាីស្នា្ទង់តទត ោះសារា៉ា  (្បពនធអ័្្បាោ)ំ ម្តនអាយុរេូ ១០០ឆ្កន កំ៏តោយ ្ពោះ្ទង់្ប ន
ពរឲ្យ ងបានកូនមួយស្្ម្តប់ស្នង្ កូ មដរ គឺជាកូនមដ តកី មកតាមការស្នារបស្់្ពោះ ជាអីុ្សាក់។ តបីតយងី
តមី ្បវ ាិសាស្រស្ានឹងបង្ហា ញតយងីយ៉ា ងចាស្ថ់ា ្ពោះតយស្ ូវ្ទង់ជា្ពោះត ីអ្ស្់ ងំ្ពោះ ្ទង់យកនិស្សយ័ជា
មនុស្សតាមរយៈជំនួរវងស(ពូជ)របស្់អ័្្បាោមំដរ (ម្ត៉ា ថាយ១:១) ។ 

 តៅតព មដ ្ពោះតយស្ ូវមុនយងតៅឋានស្គ៌ួ្ន ្ទង់ស្នាជាមួយនិងស្សិ្សរបស្់្ទង់យ៉ា ងចាស្់ថា ្ទង់
និងចា ់្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធ ឲ្យមកគង់តៅជាមួយនិងកូនរបស្់្ទង់ (វវិរណៈ៣:២០)។តនោះបឆា ក់ថា ្ទង់កំពុងម 
គង់តៅជាមួយនឹងអ្ស្់អ្នកមដ ទទួ តជឿដ ់្ទង់។ 
ការអ្នុវតតន  
១. ត ីអ្នកដឹងចាស្់ថា ្ពោះវឆិា ណកំុពុងគង់តៅកនុងចិ ាអ្នកមដរឬតទ? តេ ុអ្វី ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

២. ត ីតមតរៀនតនោះបត្ងៀនអ្នកអំ្ពីអ្វី ចូរស្រតស្រចុោះ ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
អ្តាបរចងចៈំ ចូរទតនទញបទគមពីរ វវិរណៈ៣:២០ប ទ ប់មកស្រតស្រចុោះ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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តមតរៀនទី៤ 

រេ់ងៅងោយឲ្យព្រះវញិ្ញា ណបរេុិរធជាអ្នកែឹក  ំ
 

ងេចកតើ ង្តើម 
 ចត្មៀងមួយបទមដ ដក្ស្ង់តចញពីតស្ៀវតៅជីវ ិគំរូម្តនចំណងតជីងថា ចូរតបីក វ រខាងវឆិា ណ។ ឃ្លល ទី
១ សូ្មវឆិា ណបរសុិ្ទធដឹក  ំចិ ាគំនិ ្នទោះអារមែណ៍  ងំរូបកាយតយងីខំុ្្ ថាវ យ្ពោះឧ ាម្គប់្គង ងំអ្ស្់។ ឃ្លល
ទី២ សូ្មវឆិា ណ្ទង់ចាក់បំតពញ កាី្ស្លាញ់និងបនទូ រស្់ តែសមីគំនិ ដួងចិ ា តដីមបជីីវ ិថាវ យ្ទង់ម មួយ។ 

បនទរវញិបង្ហា ញថា ចូរតបីក វ រខាងវឆិា ណ ្ពោះ្ប ន្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធឲ្យ ចូរបិទ វ រខាងសាច់្ម 
សាតាងំពំុម្តនឱកាស្ត យី ត ោះតយងីនិងឈនោះ៕ តេ ុអ្វីចាបិំទ វ រខាងសាច់្ម និងតបីក វ រខាងវឆិា ណវញិ 
ត្រោះថា តបីតយងីជា្គីស្ទបរសិ្័ទ បិទ វ រខាងវឆិា ណត ោះម្តនន័យថាតយងីមិនបានរស្់តៅតៅតាមបំណង្ពោះ
េឫទ័យ្ពោះ និងឲ្យ្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធជាអ្នកដឹក តំ យី ម តបីតយងីបិទ វ រខាងសាច់្មវញិ ត ោះម្តនន័យថា 
តយងីអ្នុឆា  ិឲ្យ្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធជាអ្នកដឹក វំញិ។ ដូតចនោះ ្គីស្ទបរសិ្័ទ្ ូវម រស្ត់ៅ និងឲ្យ្ពោះ្ទង់ជាអ្នក
ដឹក  ំ្មង់ែលូវជាតរៀងរា ់ម្ែៃវញិ។ 

ងោលបំណង 
 ក. ដឹងពីអ្វីមដ ជាឥទធិព ម្ន្ពោះបនទូ ្ពោះចំតរោះអ្នកតជឿ្គប់ៗរូប 
 ខ្. ដឹងពីអំ្ណាចម្ន្ពោះវឆិា ណមដ គង់តៅជាមួយតយងី ្ពម ងំដឹក ជីំវ ិតយងី។ 
 គ. រស្់តៅតោយអ្នុឆា  ិឲ្យ្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធជាអ្នកដឹក ជំាតរៀងរា ់ម្ែៃ។ 

ការេិកាងមងរៀន១. តៅតព មដ អ្នកអានកណឌ គមពីរកាឡាទី៥:១៦-១៧ តេយីចូរអ្នករកឲ្យត ញីថាត ីអ្វី
តៅមដ ជាជំតលាោះតៅកនុងជីវ ិរស្់តៅ្បចាមំ្ែៃរបស្់អ្នក ? 
ចូរស្រតស្រចុោះ។ 
១…………………………………………………………………………………… 
២……………………………………………………………………………………… 
៣……………………………………………………………………………………… 
៤……………………………………………………………………………………….
៥……………………………………………………………………………………….
៦........……………………………………………………………………………… 
៧………………………………………………………………………………………. 
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២. ត ីអ្នកគិ ថា អ្នកអាច្គប់្គងជីវ ិខ្លួនឯងបានមដរឬតទ? តបីមិនបានត ីអ្នកណាអាច្គប់្គងជីវ ិរបស្់អ្នក
រា ់ម្ែៃតនោះ ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
៣. តៅកនុងយ៉ាូោន១៦:១៣-១៤កា ណា្ពោះវឆិា ណម្នតស្ចកាីពិ បានមកដ ់ ត ោះ្ទង់នឹង អំ្នករា ់ឲ្យ
សាា  ់អ្វីខ្លោះ? ចូរតរៀបរាប់។ 
 ក.……………………………………………………………………………. 
 ខ្.……………………………………………………………………………. 
 គ.……………………………………………………………………………. 

 .…………………………………………………………………………… 
៤. តបីតាមកណឌ គមពីរតអ្តភសូ្រ៦:១៧ ត ីអ្វីតៅមដ ជាោវម្ន្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធ និងអ្វតីៅមដ ជាមួកស្ឹករបស្់
អ្នក? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៥. ត ីអ្វីតៅមដ ជាឥទធិព ម្ន្ពោះបនទូ ្ពោះចំតរោះអ្នកតជឿ្គប់ៗរូប តៅកនុងតេត្ពីរ៤:១២ ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
៦. ត ីតៅកនុងស្កមែភាពមបបណាខ្លោះមដ អ្នកគិ ថា្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធជួយអ្នកត ោះ? ត ីជួយមបបណា រ ៉ាូម៨:២៦? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

៧. ត ីពួកសាវកតគត វ្ីអ្វីខ្លោះ តៅតព មដ តគបានតពញតោយ្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធ កិចាការ២:៤២? ចូរពនយ ់ ។ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
៨. តៅកនុងកណឌ គមពីរកិចាការ១:៨ ្ពោះតយស្ ូវបានត្បីឃ្លល មួយថា “អ្នកនឹង” រេូ ដ ់៣ដង តេយី្ទង់បង្ហា ញ
ច   ងំត ោះភាា ប់ជាមួយនឹង្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធមដ បំតពញពួកតគ តេ ុតនោះត ីឃ្លល  ងំ៣ត ោះបង្ហា ញអ្នកពីអ្វី? 

ឃ្លល ទី១ ..........................................................................................................  
ឃ្លល ទី២ .........................................................................................................   
ឃ្លល ទី៣ .........................................................................................................  

៩. ត ី្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធជួយអ្នកឲ្យត វ្ីប ទ  ់មបបណា? ចូរពនយ ់តរៀបរាប់។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ងេចកតើ បញ្ចប់ៈ 
 ប ទ ប់ពីតលាកអ្នកអានតមតរៀនតនោះចប់ ត ី្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធម្តនបនទូ មកកាន់អ្នកអំ្ពីអ្វី? ត ីតលាកអ្នក
បានអ្នុឆា  ាឲ្យ្ពោះវឆិា ណបរសុិ្ទធដឹក ជីំវ ិអ្នកពិ ្បាកដតេយីឬតៅ? សូ្មអ្នកចំណាយតព តស្ៃៀមសាៃ  ់សាា ប ់
្ពោះសូ្រតស្ៀងរបស្់្ពោះ ប ទ ប់មកអ្្ិសាា នអ្រ្ពោះគុណចំតរោះ្ពោះស្ំរាប់្គប់យ៉ា ងមដ ្ពោះ្ទង់បំតពញនិងជួយ
ដ ់អ្នក តោយស្រតស្រចុោះតៅប ទ  ់ខាងត្កាមតនោះ៖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

សូ្មអ្នកបានគិ អំ្ពីជីវ ិរបស្់តៅរបស្់អ្នក ត ីអ្នកកំពុងម គិ អី្វខាល ងំជាងតគ ? 
ខ្វ ់ខាវ យខាងសាច់្មឬខាងវឆិា ណ ត ីអ្នកកំពុងបិទ វ ខាងវឆិា ណឬខាង 
សាច់្ម ? ចូរពនយ ់ខាងត្កាម៖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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សាលាព្រះគម្ពីរមម្តូឌីស្ទកម្ពុជា 

ខំុ្្បាទសូ្មមែលងអំ្ណរគុណចំតរោះតលាកអ្នក បងបអូន្គីស្ទបរសិ្័ទ ងំអ្ស្់មដ បានចំណាយតព តវលាដ៏
ម្តន ម្មល តដីមបអីានតស្ៀវតៅមដ ជាសាន ម្ដរបស្់ខំុ្្បាទតនោះ។ ខំុ្្បាទស្ងឃមឹមុ ម្តថំា តស្ៀវតៅ ូចមួយកា តនោះ
នឹងជួយបតងកីនចំតណោះដឹងកនុងការមស្វងយ ់ពី្ពោះបនទូ ដ៏រស្់របស្់្ពោះបមនថមតទៀ ។ 
ខំុ្្តពញចិ ា នឹងរង់ចាទំទួ យកនូវរា ់ម ិរោិះគន់សាថ ប  ងំអ្ស្់ តដីមបជួីយឲ្យខំុ្្កាន់ម ខិ្ ខំ្បំតពញការង្ហររបស្់
ខំុ្្ឲ្យបានកាន់ម ្បតស្ីរត ងីមែមតទៀ  តលាកអ្នកបងបអូនអាចត វ្ីការទំ ក់ទំនង និង ែា ់ជាម ិរោិះគន់សាថ ប តាម
រយៈ ត ខ្ទូរស្ពទៈ ០១៧ ៨០២ ១២៥ ។ 

អីុ្មម៉ា ៈ vuthysoklim@yahoo.com 

តរៀបតរៀង និង និពនធតោយៈ តលាក ្បាក់វុទធ ី
អ្កខរាវរុិទធតោយៈ មង៉ា  ចំរុង  
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