
 

 

គោលជំគ ឿ 
ជាមូលដ្ឋា ន  

ប្រធានរទសំខាន់ៗដែលពួកជំន ំប្រីសទររិស័ទរួរយល់ែឹង! 



 

 

 

គោលជំគ ឿ



 

 

 

 

 

 

  

 
 

ប្រធានរទសំខាន់ៗដែលពួកជំន ំប្រីសទររិស័ទរួរយល់ែឹង! 

គោលជំគ ឿ 
ជាមូលដ្ឋា ន  



 

 

 

 

 

 



 

 

 
ប ោះពុម្ពផ្សាយបោយ 

 
 
 

បេសកកម្ម 
អាត់បេនទីសទកម្ពុជា 

 

ឆ្ន ាំ-២០១៨ 

  
 
    - អ្នករ ៀបរ ៀង និងចងក្កង   ប៉ា ស្ទ័    ហងស តារា 
     - អ្នក ចនា     រោក សស្ គឹមរស្ង 
     - ជំនួយកា      រោក សែន សកវសាង 



 

 



 

 

អារម្ភកថា 

 លោកសាវក ប ៉ុល បានល្វើបន្ទា ល់លោយសារព្រះវញិ្ញា ណថា «ព្រប់
ទាំង បទរម្ពរីរឺជាព្រះបានបលចេញព្រះវញិ្ញា ណបណ្តា លលោយតែងលទ
រឺ....................» ដូល្នះ ព្រះបនាូលរឺ លេ្ការីិែ ល ើយោ្ជួយ លោកអ្នក 
លោយោ្រេ់លៅព្បកប លោយេ៉ុភម្ងគល នងិោ្កាំចាែរ់ាល់ការទ៉ុកខព្រួយ រ ឺ
ការលបួងលសេងៗដូ្លេា្  ោវឌី បានល្វើបន្ទា ល់សងតដរថា៖ «ទូលបងគាំបាន 
កាំណែច់ាាំព្រះបនាូលទ៉ុកកន៉ុង្ែិា ព្បលោជនក៍៉ុាំលោយទូលបងគាំល្វើបាបនឹងព្ទង់
ល ើយ»។  

 ោព្េ័យល ែ៉ុលនះរួកជាំន៉ុាំលេលវនលដយោែល់វនទីេា បានមានជាំលនឿ
ថាព្រះ រម្ពរីរឺជា្ាបន់នជាំលនឿល ើយជាព្រះបនាូលរបេ់ព្រះ។ដូ្លនះលយើង
ព្ែូវតែរាោម្ េិកាព្រះបនាូលរបេ់ព្ទងល់ោយបានេ៉ុីជាំលៅព្រម្ទាំងតេវង
យល់នូវលោលការណ៍ កន៉ុងព្រះរម្ពរី យកម្កអ្ន៉ុវែាកន៉ុងជីវែិរបេ់លយើងជាព្រឹ
េាបរេ័ិទទូលៅលដើម្បលី្វើលោយ លយើងោ្កាា យខ្ាួនលៅជាព្កុម្ជាំន៉ុាំដរ៏ិែ លៅ
លរលេម្យ័ ៉្ុងលព្កាយ ននលោកីយ ៍លនះល ើយជួយ ដឹកន្ទាំលយើងរាល់ោន   
លោយលៅជាបន់ឹង ព្រះរ៉ុណរបេ់ព្រះ លោយ ឈរលលើព្រះរាជសារននលទវតា 
ទាំងបីកន៉ុងរម្ពរីវវិរណៈ១៤:៦-១២ និងមានព្តាេាំោល់ រីរេាំខាន ់ជាព្កុម្
ជាំន៉ុាំ ដរ៏ែិ ៉្ុងលព្កាយ ឈរលលើបទរម្ពរី វវិរណៈ ១២:១៧ តដលេាំតដងថា៖ 
«្ូរកានត់ាម្បចាែាិរបេ់ព្រះ និងមានទបីន្ទា ល់ព្រះលយេ ូវ»។ 

 ៉្ុងបចេបល់យើងខ្្៉ុ ាំព្បាថាន លោយបងបអូនរួកជាំន៉ុាំព្រីេាបរេ័ិទទាំងអ្េ់
បាន្ាំលរ ើនល ើងព្របជ់ាំរូក លទះទាំងខាងរបូសា្ ់និងព្រលឹងវញិ្ញា ណ  
ព្រះរម្ពរីយ ូហានទី៣ ៣:២ ។ 

ល្វើលៅភនាំលរញ, នងៃទី១០ តខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ព្បធានន្ទយកោា នបា េា័រ 

 ងេ តារា 
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១៣-លបេកកម្មរកួជាំន៉ុាំេាំរា ាំង ៉្ុងលព្កាយ .................................. ២៦ 
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១៩-្ាបរ់បេ់ព្រះអ្មាេ េ់ .................................................... ៣៨ 

២០-នងៃបរេិ៉ុទធ .................................................................... ៤០ 
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២២-ការព្បព្រឹែារបេ់ព្រីេាបរេ័ិទ .......................................... ៤៤ 
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២៧-ព្រឹែាិការណ៍ ១០០០ឆ្ន ាំ និង ៉្ុងបចេបន់នអ្ាំលរើបាប ............... ៥៤ 
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៣២-ល ែ៉ុអ្វីបានជាព្រះលយេ ូវោងម្កលោកីយ ៍...................... ៦៤ 



 

 

(្ីម្ ូលងទី២  ៣:១៦) 

បសចកតីបផ្សតើម្៖ 

ក. លែើលេៀវលៅអ្វីតដលលកោ់្ជ់ាងលរបាំស៉ុែកន៉ុងលោកលនះ?          

     ព្រះរម្ពរីប បី។ 

ខ. លែើមានម្ន៉ុេេប ៉ុន្ទម នន្ទកប់ានកែព់្តាព្រះរម្ពរី ល ើយលព្បើលរលលវោ
អ្េ់ប ៉ុន្ទម នឆ្ន ាំ? ៤០ន្ទក ់នងិ១៥០០ឆ្ន ាំ។ 

គ្. លែើព្រះរម្ពរីបានសេាំសគ៉ុ ាំរបី ៉ុន្ទម នលេៀវលៅ? ៦៦។ 

តួបសចកតី៖ 

ក. លែើព្រះរម្ពរីរឺជាអ្វី? រឺជាព្រះបនាូលរបេ់ព្រះ។្ីម្ ូលងទី២  ៣:១៦ 

ខ. លែើព្រះបនាូលរឺជាអ្វី? រឺជាព្រះ។ យ ូហាន១:១ 

គ្. លែើព្រះរម្ពរីបានេរលេរល ើងតាម្រលបៀបោ ងណ្ត?   

     លរព្ែុេទី២ ១:២០-២១ 

ឃ. លែើព្រះលយេ ូបានលព្បើព្រះបនាូលព្រះដម៏ានអ្ាំណ្ត្លៅបគ ក្ បអ្វី?  

      មា ថាយ ៤:៤, ៦, ១០ 

រ. លែើការោនព្រះរម្ពរីមានព្បលោជនអ៍្វីខ្ាះ? ្ីម្ ូលងទី២  ៣:១៦-១៧ 

 

្កា ាំរពីេុរាណ 

ទំព័ រ  -០២ -  

បម្បរៀនទី-០១ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការអ្ាំពាេនាេ៖   

ព្រះបនាូលព្រះមានអ្ាំណ្ត្ជយួ លយើងលោយស៉ុែរីការលបួង ល ើយោ្
យកឈនះោរកេ និងមានព្បលោជន ៍េាំរាបរ់ ាំលឹកលយើងលោយដឹងខ្ាួន ព្បលៅ 
ែាំរង ់និងប ា្ ែេ់៉ុ្រែិ។ លែើបងបអូនណ្តខ្ាះ មានជាំលនឿលលើព្រះបនាូល។  
េូម្លលើកនដល ើង។ 

ទំព័ រ  -០៣-  



 

 

(លូកា  ៣:២១-២២) 

បសចកតីបផ្សតើម្៖ 

ក. ្ូរលោកតេវងយល់រីលកខណៈរិលេេរបេ់ទកឹ។ 

     ទឹកមានបីលព្បភទរឺៈ 

         - ទឹក្ម្មតា  = វែា៉ុរាវ 

         - ្ាំហាយទកឹ = ររកកាលណ្តព្ែូវខ្យល់ព្ែជាក ់ 

           កាា យលៅជាទឹក។ 

         - ទឹកកក   = វែា៉ុរងឹ ប ៉ុតនាលទះជាទឹកកក ទឹករាវ្ាំហាយទឹក 

             លយើងលៅតែលៅថាជាទឹកោ ងណ្តម្ញិព្រះដរ៏ែិមានតែម្យួ
លទ តែមានអ្ងគបីរមួ្្ាំតណក។ តែម្និតម្នព្រះបីអ្ងគលសេងោន លទ។ 

តួបសចកតី៖ 

ក. លែើព្រះបានប ា្ ញថាកន៉ុងលោកលនះមានព្រះតាម្រយៈអ្វ?ី  

     ទាំន៉ុកែាំលកើង ១៩:១ 

ខ. ព្រះរម្ពរីបានបញ្ញា កថ់ាព្រះអ្មាេ េ់ម្និមានអ្ងគតែម្យួលន្ទះលទ។ 

 លោកបបែាិ ១:២៦,១១:៧ (លយើងមាននយ័ថារ ៉ុវ្នៈ លលើេរី១) 

គ្. ព្រះវរបិតា ព្រះរាជប៉ុព្តា និងព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធ រឺជាអ្ងគបី តែម្និ
តម្នជាព្រះបីលសេងោន លទ។ ្មី្ ូលងទី១ ១:១៧, លអ្សាយ ៤៨:១៦, 
៤២:១, មា ថាយ ៣:១៦-១៧, លូកា ៣:២១-២២។ 

្ពោះន្តសរណៈគ្ម្ន ៍

ទំព័ រ  -០៤ -  

បម្បរៀនទី-០២ 



 

 

 

 

ឃ.លែើព្រះវរបិតា និងព្រះរាជប៉ុព្តាោងម្កតសនដកីន៉ុងេម្យ័ទាំលនើបលនះ
តាម្ម្ល្ាបាយោ ងណ្ត? យ ូហាន១៥:២៦ 

 

ការអ្ាំពាេនាេ៖  

 លែើបងបអូនយល់ព្េបទាំងលជឿថា ព្រះអ្មាេ េ់ រឺជាព្រះបអី្ងគ រមូ្តែ
ម្យួ ល ើយម្និតម្នជាព្រះបីអ្ងគោ្់ៗ រីោន លន្ទះលទ? លបើលជឿេូម្លព្កាកឈរ
ល ើង ល ើយអ្្ិោា នជាម្យួខ្្៉ុ ាំ។ 

ទំព័ រ  -០៥ -  



 

 

(មា ឡារី ២:១០) 
 

បសចកតីបផ្សតើម្៖ 

 លៅលលើរិភរលោកលយើងលនះ មាតា បិតាទាំងឡាយតែងតែមានលេ
្កាីព្េឡាញ់ នងិលម្តាា ករ៉ុណ្តដល់កូនៗរបេ់ខ្ាួនលរៀងៗខ្ាួន។ រឯីព្រះវរបិតា
ននលយើងព្ទងម់ានលកខណៈេម្បែាិជាអ្នករ វ្ លដល៏អ ដូ្កន៉ុងរម្ពរី                           
ទាំន៉ុកែាំលកើង ២៣:១។ 

តួបសចកតី៖ 

ក. ព្រះោទិករ រឺជាបិតាននលយើងរាល់ោន  លព្ពាះព្ទងប់ានបលងកើែលយើង។  

មា ឡារី ២:១០ 

ខ. លែើម្ន៉ុេេមានបាបោ្ជួបព្រះ និងល ើញបានលទ?  
និកខម្នាំ៣៣:២០ ម្និោ្ល ើញព្ទងល់ទ។ 

គ្. លែើព្រះមានព្រះ ឬទយ័ោ ងណ្តេាំរាបជ់ីវែិលយើង? 

   លអ្សាយ ៤៥:២២។ លោយលយើងទទួលលេ្កាីេលគ គ្ ះ។ 

ឃ. លៅកន៉ុងរម្ពរី េញ្ញា ចាេ់ លែើព្រះវរបិតា (លយ ូវា ) បានរងល់ៅ
្ាំលណ្តម្ម្ន៉ុេេលោយរលបៀបោ ងណ្ត? និកខម្នាំ ២៥:៨។                    
ព្ទង ់រងល់ៅកណ្តា លរួកលរ។ 

រ. លៅកន៉ុងការោងម្កជាលលើកទី២ របេ់ព្រះលយេ ូវ លែើព្រះវរបិតា
បាន្ូលរមួ្េកម្មភារអ្វីខ្ាះ? មា ថាយ ១៦:២៧ នងិ២៦:៦៤ 

្ពោះេរេិតា 

ទំព័ រ  -០៦ -  

បម្បរៀនទី-០៣ 



 

 

 

ការអ្ាំពាេនាេ៖  

  ព្រះវរបិតា រឺជាព្រះោទិករ និងជាព្រះលព្បាេលោះព្រម្ទាំងជាអ្នក
រ វ្ លដល៏អដល់លយើង។ 
 លបើបងបអូនណ្ត្ងក់ាា យខ្ាួនជាកូនរបេ់ព្ទង ់ល ើយ្ងល់ោយព្ទងជ់ា
អ្នករ វ្ លការពារលយើង េូម្លលើកនដល ើង។  េូម្អ្្ិោា នបចេប។់ 

ទំព័ រ  -០៧ -  



 

 

្ពោះរាជេុ្តា 

(យ ូហាន ៣:១៦) 

បសចកតីបផ្សតើម្៖ 

ក. ល ែ៉ុអ្វីបានជាព្រះរាជប៉ុព្តាលន្ទះព្ែូវថាវ យព្រះន្ទម្ថា លយេ ូវ? 

    មា ថាយ ១:២១។ លព្ពាះប៉ុព្ែលន្ទះ នឹងជួយ េលគ គ្ ះរាគេាព្ទង ់
           លោយរួ្ ស៉ុែរីបាប។ 

ខ. លែើព្រះ លយេ ូវ តដលជាព្រះរាជប៉ុព្តាននព្រះ ព្ែូវថាវ យព្រះន្ទម្អ្វខី្ាះ 

     លទៀែ? លអ្សាយ ៩:៦, ៧:១៤ 

តួបសចកតី៖ 

ក. លែើព្រះ លយេ ូវ បាន្ូលរមួ្បលងកើែលោកីយត៍ាម្រលបៀបោ ងណ្ត?  

យ ូហាន ១:២-៣, ក៉ុល ៉ុេ ១:១៦-១៧ 

ខ. លែើព្រះរម្ពរីេាំតដងដូ្លម្ា្ អ្ាំរីភារជាព្រះរបេ់ព្រះព្រេិា?  

     យ ូហាន ១០:៣០, ល លព្រើរ ១:៣, យ ូហាន ១:១ 

គ្. លែើព្រះរម្ពរីេាំតដងដូ្លម្ា្ អ្ាំរីភារជាម្ន៉ុេេរបេ់ព្រះព្រីេា?  

     យ ូហាន ១:១៤, ល លព្រើរ ៤:១៥, ភលីីរ ២:៦-៨ ។ 

ឃ. លែើអ្វីលៅជាតសនការរបេ់ព្រះលដើម្បេីលគ គ្ ះម្ន៉ុេេ? យ ូហាន 
៣:១៦ ។ 

 

ទំព័ រ  -០៨ -  

បម្បរៀនទី-០៤ 



 

 

 

រ. លែើអ្នកព្រីសាា នយល់ោ ងណ្ត អ្ាំរីការេ៉ុរែរបេ់ព្រះព្រីេា? 

      រ  មូ្ ៥:៨ ។ 

 ច. លែើលេ្កាីេនាអ្វខី្ាះដល់អ្េ់អ្នកលជឿដល់ព្ទង?់  

  យ ូហាន ១១:២៥-២៦, វវិរណៈ ១:១៧-១៨។ 

ការអ្ាំពាេនាេ៖  

 ព្រះន្ទម្ ព្រះលយេ ូវ រឺជាព្រះតដលនឹងជួយ េលគ គ្ ះរាគេាព្ទង ់
លោយរួ្ រីបាប ល ើយព្ទងជ់ាកូនលសារននលេ្កាសីាា ប។់ លបើបងបអូនណ្ត្ង់
ថាវ យខ្ាួន និងលេ្កាីជាំលនឿដល់ព្ទងល់ដើម្បលីោយរួ្ រីបាបេូម្លលើកនដល ើង។
អ្្ិោា នបចេប។់ 

ទំព័ រ  -០៩ -  



 

 

(កិ្េការ ២:៣៨) 
 

បសចកតីបផ្សតើម្៖ 

 ព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធ រឺជាអ្ងគទីបី ននព្រះនព្ែេរណៈរម្ន ៍ល ើយ
ព្ទងជ់ាព្រះដរ៏ែិ។ កិ្េការ ៥:៣,៤ សា្ល់រឿងរបេ់ ោន្ទន ន្ទេលៅកន៉ុងកិ្េ
ការ ៥:១-៥ រឺជាភេា៉ុតាងបញ្ញា កថ់ាោន្ទន ន្ទេបានលកងបនាាំព្បាកទ់៉ុក ល ើយ
ម្និលសាម ះព្ែង ់ព្រម្ទាំងក៉ុ កដល់ព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធ រកឺ៉ុ កដល់ព្រះ។ 

ដូ្លនះ ព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធ រឺជាែួអ្ងគព្រះដរ៏ែិ។ 

តួបសចកតី៖ 

ក. លែើព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធបាន្ូលរមួ្េកម្មភារោ ងណ្តខ្ាះ កន៉ុងការ
បលងកើែលោកីយ?៍ លោកបបែាិ ១:២ ។ 

ខ. លែើព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធបានល្វើេកម្មភារោ ងណ្តខ្ាះកន៉ុងការន្ទាំ
អ្នកមានបាបលោយតព្ប្ិែា? យ ូហាន ៣:៥ ។ 

គ្.  លែើព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធបាន្ូលរមួ្េកម្មភារអ្វីខ្ាះកន៉ុងការរេ់ល ើង   

      វញិ?  រ  មូ្ ៨:១១ ។ 

ឃ. រួកព្រីសាា នលលើកដាំបងូបានយល់ល ើញថា ព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធ  
រឺជាប៉ុរគលម្យួរបូ។ កិ្ េការ ១៥:២៨ ។ 

រ. ព្រះព្រីេាមានបនាូលថា ព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធ រឺជាប៉ុរគលម្យួរបូ។ 

យ ូហាន ១៦:១៤ ។ 

្ពោះេិញ្ញា ណេរសិទុធ 

ទំព័ រ  -១០ -  

បម្បរៀនទី-០៥ 



 

 

 

 

ច. ព្រះរម្ពរីរណ៌ន្ទថា ព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធ កជ៏ាប៉ុរគលម្យួរបូតដរ 

កូរនិងូេទី២  ១៣:១៤, មា ថាយ ២៨:១៩, កិ្េការ ១៣:២ ។ 

ឆ. លែើអ្ាំលណ្តយទនអ្វីខ្ាះ តដលព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធបានសាល់លោយអ្នក
លជឿ? កូរនិងូេទ១ី ១២:៧-១១ ។ 

ជ. លែើលយើងរាល់ោន  ោ្ទទួលនូវព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធតាម្រលបៀបដូ្
លម្ា្? កិ្េការ ២:៣៨ ។ 

ការអ្ាំពាេនាេ៖  

លែើអ្នករាល់ោន ្ងោ់ងព្រះវញិ្ញា ណបរេិ៉ុទធលោយម្កេណាិ ែតដរ ឬលទ? 

េូម្អ្្ិោា នជាម្យួលយើងខ្្៉ុ ាំ។ 

ទំព័ រ  -១១ -  



 

 

(កូលូេ ១:១៧) 

បសចកតីបផ្សតើម្៖ 

 លៅកន៉ុងលរលប្េ៉ុបបននលនះ ម្ន៉ុេេលោកតែងតែរែិថាលោកីយ ៍លកើែ
ល ើងលោយន្ដនយឯកឯង ល ើយលៅថា្ម្មជាែ។ិ ម្ន៉ុេេខ្ាះលជឿលៅលលើ 
ព្ទឹេាីវវិែានិយម្ល ើយយល់ថាម្ន៉ុេេលកើែរសីាវ ។ តែព្រះរម្ពរីបានេតម្ាងថា 
ព្រះោទិករជាព្រះបលងកើែនសាលម្  តសនដី ព្រម្ទាំងរបេ់េរវសារលរើកន៉ុងរយៈ
លរល៦នងៃ។ លោក៉ុបបែា ិ1 

តួបសចកតី៖ 

ក. លែើព្រះបានបលងកើែលោកយីអ៍្េ់រយៈលរលប ៉ុន្ទម ន? និកខម្នាំ ២០:១១ 

ខ. លែើនងៃណ្តម្យួននេបាា  ៍ តដលជានងៃរិលេេរបេ់ព្រះ។  

      លោក៉ុបបែាិ ២:២-៣ ។ 

គ្. លែើម្ន៉ុេេមានែួន្ទទីអ្វខី្ាះ លៅលលើតសនដីលនះ?លោក៉ុបបែាិ១:២៨ ។ 

ឃ. លែើព្រះបានបលងកើែលោកយីល៍ោយរលបៀបដូ្លម្ា្?  

      ទាំន៉ុកែាំលកើង ៣៣:៩ ។ 

រ. អ្ងគទាំងបី ននព្រះនព្ែេរណៈរម្នម៍ានេកម្មភារកន៉ុងការបលងកើែ  

     លោកីយ។៍ លោក៉ុបបែាិ ១:២, ២៦, យ ូហាន ១:១-៣,  
           លអ្លភេូរ៣:៩ ។ 

ច. លែើអ្នកណ្តជាអ្នកព្របព់្រង្ព្កវា លនះ? កូល ៉ុេ ១:១៦-១៧ ។ 

 

ការេរកេបរកើតបោកកីយ ៍

ទំព័ រ  -១២ -  

បម្បរៀនទី-០៦ 



 

 

ឆ. ព្រះរម្ពរីបានេាំតដងព្បាបល់យើងថា ព្ែូវតែរឹងតសអកលៅលលើព្រះ  

     ទាំងព្េុង រីលព្ពាះព្ទងជ់ាអ្នកបលងកើែលោកីយល៍នះ។   
            កិ្េការ ១៧:២៨ ។ 

ការអ្ាំពាេនាេ៖  

  លោយសារព្រះជាមាេ េ់លោកយី ៍និងជាព្រះោទិករបលងកើែតសនដី 
ល ែ៉ុលនះលយើងជាព្រីេាជន ព្ែូវតែទីរឹងព្ទងល់ោយអ្េ់រី្ ិែា ក៉ុាំលោយរឹង
លលើព្បាជ្ាលយើងល ើយ។ េ៉ុភាេិែ ៣:៥,៦។ នងៃលនះលែើបងបអូនណ្តខ្ាះ
ទទួលសាគ ល់ថាព្ទងជ់ាព្រះោទិករេូម្លលើកនដ។ 

ទំព័ រ  -១៣-  



 

 

(លោក៉ុបបែាិ  ២:១៧) 

បសចកតីបផ្សតើម្៖ 

 លែើម្ន៉ុេេព្បាកដលកើែរីសាវ តម្នឬ? 

លបើលកើែរីសាវ  ៉្ុះដូ្លម្ា្កល៏ៅតែវែាមានសាវ រ ូែដល់េរវនងៃ? រាបេិ់បពាន ់
ឆ្ន ាំម្កល ើយ អ្នកព្បាជ្កន៉ុងលោករាោម្តេវងរកការរែិ តែរ៉ុាំមានលទធសល
ណ្តម្យួរិែព្បាកដលទ។ តែព្រះរម្ពរីបានេាំតដងថា ម្ន៉ុេេបានលកើែម្ក
លោយសារព្រះ េូនរី្ ូលីដី ល ើយសា៉ុ ាំបចេូ លខ្យល់លងាើម្ជីវែិ រួ្ លរមានជីវែិ
រេ់ល ើង។ លោក៉ុបបែា ិ២:៧ និង យ ូប ៣៣:៤ ។ 

តួបសចកតី៖ 

 ក. លែើព្រះបានបលងកើែម្ន៉ុេេទាំងអ្េ់រីព្បភរដូ្ោន តែម្យួតម្ន    

               ឬលទ? កិ្េការ ១៧:២៦ និង លូកា ៣:៣៨ ។ 

 ខ. លែើម្ន៉ុេេ នងិលទវតា មានទាំន្ទកទ់ាំនងខ្៉ុេោន ោ ងណ្ត?  

               ល លព្រើរ ២:៦,៧ ។ 

 គ្.ម្ន៉ុេេព្ែូវបានបលងកើែម្កលោយមានអ្នកជាំនួយ រឺលអ្វា ។  

               លោក៉ុបបែាិ ២:១៨ ។ 

 ឃ.លែើម្ន៉ុេេមានេីល្ម្ោ៌ ងណ្តលព្កាយរីបានល្វើបាប?  

                សាសាា  ៧:២០ ។ 

ធាតុពិតរេសម់្នុសស 

ទំព័ រ  -១៤ -  

បម្បរៀនទី-០៧ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 រ.លែើមានអ្វីលកើែល ើងលៅលរលម្ន៉ុេេសាា ប?់ លោក៉ុបបែាិ ៣:១៩ ។ 

 ច. លែើព្រះមានព្រះ ឬទយ័ោ ងណ្តេាំរាបម់្ន៉ុេេ? យ ូហាន
៦:៤០ ។ 

ការអ្ាំពាេនាេ៖  

 បាំណងព្បាថាន របេ់ព្រះជាមាេ េ់រឺ នឹងព្បទនជីវែិអ្េ់កលយដល់
អ្េ់នរណ្តតដលទទួល និងលជឿព្រះលយេ ូវ។ លែើបងបអូនណ្តខ្ាះ្ងប់ានជីវែិ
អ្េ់កលយ េូម្លព្កាកឈរល ើង ល ើយអ្្ិោា នជាម្យួខ្្៉ុ ាំ។ 

ទំព័ រ  -១៥ -  



 

 

(វវិរណៈ ១២:៧-៩) 

បសចកតីបផ្សតើម្៖ 

 ល ែ៉ុអ្វីបានជាមានម្ហាវវិាទ? លអ្សាយ ១៤:១២-១៤ លែើព្រះបាន
បលងកើែោរកេឬលទ? លទ។ ៉្ុះល ែ៉ុអ្វីបានជាល៉ុយេ៉ុី វព្បឆ្ាំងនឹងព្រះ?  
លអ្លេោល ២៨:១៦-១៧ ។ 

តួបសចកតី៖ 

ក. លព្កាយរីល៉ុយេ៉ុី វ័របះលបារ វាកព៏្បម្ូលលទវតា១ភារ៣ ល្វើេគ គ្ ម្
ព្បឆ្ាំងព្រះ។ វវិរណៈ ១២:៤ ។ 

ខ. លែើមានអ្វីលកើែល ើងរវាងលទវតាព្រះ និងលទវតារបេ់ោរកេ ល ើយនិង
ោរកេផ្ទា ល់? វវិរណៈ ១២:៧-៩ ។ 

គ្. លែើសាតាាំងបានន្ទាំបាប្ូលម្កលោកីយត៍ាម្រលបៀបណ្ត? 

     លោក៉ុបបែាិ ៣:១-៦, ១៣ ។ 

ឃ.លែើអ្វីលៅជាបាប (ទ៉ុកខ)?យ ូហានទ១ី  ៣:៤ ។ 

រ. លែើមានសាូវណ្តម្យួតដលោ្រ ាំលោះបាប(ទ៉ុកខ)បាន? យ ូហាន១៤:៦។ 

ច. លែើលយើងព្ែូវល វ្ើអ្វ ីលដើម្បទីបទ់ល់ជាម្យួោរកេ? លអ្លភេូរ ៦:១៣-១៨។ 
 

 ដូ្លនះ លយើងព្ែូវពាកល់ព្រឿងេឹករបេ់ព្រះ លដើម្បទីបទ់ល់នឹងោរកេ 
ល ើយ្ូរឈរលោយមាាំម្នួ ៉្ុះ លោយព្កវាែល់េ្កាីរិែលៅ្លងកះ នងិពាក ់ 
លេ្កាីេ៉ុ្រែិជាព្ទន្ទបប់ាាំងព្ទូង។ 

ម្ហាេិវាទរវារ្ពោះ និរអារកស 

ទំព័ រ  -១៦ -  

បម្បរៀនទី-០៨ 



 

 

 

ការអ្ាំពាេនាេ៖  

 លៅកន៉ុងទាំន្ទេ់ រវាងព្រះ និងោរកេន្ទលរលលនះ និងលរលអ្ន្ទរែ 
លែើមានបងបអូនណ្តនងឹតាាំង្ែិាពាកល់ព្រឿងេឹកព្រះ និងឈរលោយមាាំម្នួ 
ដល់ព្រះោងម្ក េូម្លព្កាកឈរល ើង ល ើយអ្្ិោា នជាម្យួខ្្៉ុ ាំ។ 

ទំព័ រ  -១៧ -  



 

 

(កូ និែូស្ទី២  ៥:២០-២១) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 
 រៅកនុងពិភពរោករនេះ ពុំមានក្ពេះឯណាសែលក្រូវរលើកបង្ហា ញែូចជា
ក្ពេះរយស្ ូវ ទងំរៅរពលមានក្ពេះជនម ស់្រៅ ជាពិរស្ស្បនសុ្គររហើយក្ទង់
បនឈ្នេះរស្ចកតីសាា ប ់ក្ពមទងំមានក្ពេះជនម ស់្រ ើងវញិ រហើយរៅផ្តល់
ែំណឹងលអសំ្រាបអ់្នកក្គីសាទ នទំងំអ្ស់្ថាក្ទង ់គឺជាកូនរសា ននរស្ចកតសីាា ប ់
និងជាកូនរសា ននឋានឃំុក្ពលឹងមនុស្សសាា ប។់ (វវិ ណៈ ១:១៨) ។ 

 រហរុរនេះបនជាសាស្នាក្គសី្ទមានអ្នុភាពបំផុ្ររោយសា ក្ទង់
អាចយកឈ្នេះរស្ចកតសីាា ប ់រហើយក្ទងជ់ាក្ពេះសែលក្ពេះជនម ស់្រនាេះ។ 
តួបសចកត ី

ក. ររើក្ពេះមានវធិានកា យ៉ា ងណាស្ក្មាបស់្រគង្ហរ េះមនុស្សរោក?  

      យ៉ាូហាន ៣:១៦ ។ 

ខ. ររើអ្វីរៅជាក្ពេះរាជបណំងននកា អ្ររ់ទស្ បស់្ក្ពេះ?              
រអ្សាយ ៥៥:៧។ រអាយមនុស្សអាក្កករ់បេះបងរ់ោលនូវអ្រំពើ
បប បស់្ខ្ាួន។ 

គ្. ររើរយើងបនទទួលអ្វីរក្កាយពីក្ពេះបនរមក្រីនឹងរយើង?              
 ៉ាមូ ៥:១០,១១ រយើងបនស្រគង្ហរ េះ។ 

ឃ.ររើមានទំនាកទ់ំនងយ៉ា ងណា វាងកា ស់្រ ើងវញិ បស់្ក្ពេះក្គីស្ទ 
និងអ្នាគរ បស់្រយើង? កូ និែូស្ទ១ី ១៥:១៤-១៧ ។ 

្ពោះជនម ការសគុ្ត និរការរសប់ ើរេិញរេស់្ ពោះ្គ្ីសទ 

ទំព័ រ  -១៨ -  

បម្បរៀនទី-០៩ 



 

 

រ.  ររើទំនាកទ់នំងសបបណាសែលរយើងក្រូវមានជាមយួក្ពេះក្គីស្ទ?  
យ៉ាូហាន ១៥:១-១០ ។ 

 ច. ររើអ្នកក្គសីាទ នក្រូវមាននាទីរ្វើអ្វីកនុងរោកីយរ៍នេះ? 

                 កូ និែូស្ទី២  ៥:២០,២១ ។ 
អ្ាំពាេនាេ 

 ក្ពេះរយស្ ូវមានបនទូលថា៖“របើអ្នករាល់គ្នន រៅជាបន់ងឹខ្្ុ ំរហើយពាកយខ្្ុ ំ
រៅជាបន់ឹងអ្នករាល់គ្នន រនាេះ ចូ សូ្មរ្វើអ្វីតាមក្បថាន ចុេះ រស្ចកតីរនាេះ នឹងបន
សំ្រ ចជាមនិខាន”។ 
 របើែូរចនេះ ររើបងបអូនណាខ្ាេះចងរ់ៅជាបន់ឹងក្ទង ់សូ្មរលើកនែរ ើង។ 
សូ្មអ្ គុណ។ 

ទំព័ រ  -១៩ -  



 

 

(កិចចកា  ៤:១២) 
បសចកតីបផ្សតើម្ 
 រៅរពលអា កសក្គបក់្គងសផ្នែីរនេះ រោកីយរ៍ពញរោយភាពទុកខក្ពួយ
ក្គបស់បបយ៉ា ង សែលបណាត លមកពីអា កស និងរទវតា បស់្វា រទើបភាពទុកខ
ក្ពួយរនេះរកើររ ើងពីបប។ ( ៉ាមូ ៥:១២) គមព ី ៉ាមូ ៥:១២ សំ្សែងថាបបបន
ចូលរោកីយរ៍ោយសា មនុស្សមាន កគ់ឺអ្ោម ែូចរនេះរោកីយរ៍នេះកក៏្រូវសរមាន
បុគរលមាន ករ់នេះមក រំោេះពទុីកខ ឬបបរនេះរអាយ ចួវញិ ែូចសែលបបបនចូល
ែបំងូមក។ ែូចរនេះរយើងក្រវូកា អ្ោមទ២ី គជឺាក្ពេះរយស្ ូវ។ កចិចកា  ៤:១២ ។ 
តួបសចកត ី
 ក. ររើរស្តចោវឌីបនរ្វើបបអ្វីខ្ាេះ? សំាយូសអ្លទី២  ១១:២-២៦។ 
 ខ. ររើរស្តចោវឌីបនអ្្ិោា នយ៉ា ងណាពីបទពិរសា្នន៍នកា រក្បស្
 ពីបប បស់្គ្នរែ់ល់ក្ពេះរយហូវា៉ា? ទំនុក ៥១:១-៣,១០ ។ 
 គ្. ររើបុគរលមាន កអ់ាចទទួលកា អ្ររ់ទស្តាម របៀបែូចរមតច? 
 សុ្ភាសិ្រ ២៨:១៣ និងយ៉ាូហានទី១ ២:១ ។ 
 ឃ. ររើន ណាជាអ្នកបណាត លរអាយមនុស្សមានបបបនសក្បចិរត? 
 កិចចកា  ៥:៣១ និង ៉ាមូ ២:៤ ។ 
 រ. ររើអ្វីរៅសែលជំ ញុរអាយរយើងទទួលបនកា រាបជ់ាសុ្ច រិ? 

   ៉ាមូ ៣:២៤ និង កូ និែូស្ទ២ី ៥:២១ ។ 
 ច. ររើន ណាសញករយើងជាប សុិ្ទធ? នែស្ា ូនចិទី១ ៥:២៣ ។ 
 

េទពិបោធន៍ននបសចកតីសបគ គ្ ោះ 

ទំព័ រ  -២០ -  

បម្បរៀនទី-១០ 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ឆ. ររើអ្វីរៅជាលទធផ្លននកា សញកជីវរិរយើងជាប សុិ្ទធ?  

 កាឡាទី ៥:២២-២៣ ។ 
អ្ាំពាេនាេ 
 ជាកា ពិរឥរក្បសកកបនថា បបបនចូលរោកីយរ៍ោយអាោម 
ែូចរនេះបបកក៏្រូវរោេះរចញរោយអាោមទី២ សែ គ ឺក្ពេះរយស្ ូវ។ សររយើងក្រូវ
ទមទ នូវកា រជឿ និងសក្បចិរត និងសញកជាប សុិ្ទធរទើបរយើងមានផ្លនផ្ាក្ពេះ
វញិ្ញា ណ បស់្ក្ពេះ។  ររើបងបអូនណាខ្ាេះចងប់នផ្លនផ្ា ននក្ពេះវញិ្ញា ណ  
សូ្មរក្កាកឈ្ រ ើងអ្្ិោា នជាមយួខ្្ុ ំ។ 

ទំព័ រ  -២១ -  



 

 

(កាឡាទី ២:២០) 
បសចកតីបផ្សតើម្ 

 រៅរពលកុមារាសំាយ៉ាូសអ្លបន្ំែឹងកតី គ្នរម់ានកា ចំរ ើនលូរោស់្ 
ទងំរាងកាយ និងជាទីគ្នបក់្ពេះហឬទយ័ែល់ក្ពេះក្ពមទងំគ្នបច់ិរតែល់មនុស្ស
ផ្ងរោយសា សរកា ខ្នេះសខ្នងននមាតា បស់្រោកក្ពមទងំមានជំរនឿែល់ក្ពេះែ៏
អ្ស់្ពីចិរត។ សំាយូសអ្លទី1 ជំពូក2 សាចរ់ ឿងរនេះបនបរក្ងៀនរយើងពមីនុស្ស
រយើងក្គប ់បូអាចទទួលកា លូរោស់្កនុងក្ពេះក្គីស្ទ បនែូចរហារា៉ាសំាយូសអ្ល 
សរកា សំ្ខានរ់នាេះអាក្ស័្យរៅរលើរយើងជាអ្នកសំ្រ ចចិរត ថារយើងក្រូវរជឿ និង
ក្បក្ពឹរតតាមក្ទងស់ែ ឬយ៉ា ងណា? 
តួបសចកត ី
ក. សំ្រាបអ់្នកក្គសីាទ ន កា លេះបងក់ិរលស្គឺភាពោបំច?់  
     មា៉ា ថាយ ១៦:២៤ ។ 

 

ការលតូោសប់ៅកនរុ្ពោះ្គ្ីសទ 

ទំព័ រ  -២២-  

បម្បរៀនទី-១១ 



 

 

 
ខ. ររើរយើងមានអា មមណ៍យ៉ា ងណារៅរពលរយើងទទួលរជឿក្ពេះក្គីស្ទ? 

កាឡាទី ២:២០ ។ 
គ្. ររើភាពខុ្ស្គ្នន  វាងសាចឈ់ាម និងផ្លសផ្ាននក្ពេះវញិ្ញា ណមានអ្វខី្ាេះ? 

កាឡាទី ៥:១៩-២៦ ។ 
ឃ. ររើន ណាជួយ រយើងរអាយយល់ពីក្ពេះហឬទយ័ បស់្ក្ពេះ?  

យ៉ាូហាន ១៦:១៣ ។ 
 រ. ររើអ្នកក្គីសាទ នគបបកី្បក្ពឹរតយ៉ា ងែូចរមតចពីមាន ករ់ៅមាន ក?់  

យ៉ាូហាន ១៧:២១, ១៣:៣៤ ។ 
អ្ាំពាេនាេ 

 ររើអ្នករាល់គ្នន ចងម់ានកា លូរោស់្កនុងក្ពេះអ្មាច ស់្រោយអាចបរងកើរ
ផ្លនផ្ាននក្ពេះវញិ្ញា ណទងំ៩សែ ឬរទ? របើសិ្នជាចងប់នសូ្មបនាសំឺ្រលងថា 
“អាសម៉ាន”។ 

ទំព័ រ  -២៣-  



 

 

(្ីម៉ាូរែទី១ ៣:១៥) 
បសចកតីបផ្សតើម្ 
 រៅកនុងភា កិចចផ្ាយែំណឹងលអ បស់្រោក ប៉ាុល គ្នរប់នរពញចិរតពី
ពួកជំនុំរៅទីក្កុងភលីីព រហើយគ្នរប់នស្ រស្ សំ្បុក្ររៅពួកជំនុំរៅភលីីព
រោយ៖ 
     ក. គ្នរអ់្ គុណសែលពួកជំនុំភលីីពបនជួយ កនុងកា ផ្ាយែំណឹងលអ។  

     ខ្. គ្នរម់ានទំនុកចិរតែល់ពួកជំនុំរៅភលីីព កនុងកា រ្វើកា លអ។ 

     គ. គ្នរប់នអ្្ិោា នរអាយពួកជំនុភំលីីពកានស់រមានកតីក្ស្ឡាញ់ ចំរ ើន   

     រ ើង មានកា រចេះែឹង នងិរយបល់ក្គបជ់ពូំក។ ភលីីព ១:១-៩ ។ 
 បទពិរសា្នរ៍នេះនឹងរអាយមនុស្សរយើងរមើលរឃើញពផី្លក្បរយជន៍
ននកា មានស្ហគមន ៍ជាពកួជំនុំលអ ភាពរសាម េះក្រង ់ក្ស្ឡាញ់ និងមានជរំនឿ
កនុងក្ពេះក្គីស្ទមុរមា។ំ 
 

តួបសចកត ី
 ក. ររើពួកជំនុគំួ សរឈ្ រលើក្គេឹះអ្វី? មា៉ា ថាយ ១៦:១៨ 
               រពក្រុស្ទី១ ២:៤ ។ 

 ខ. ររើន ណាជាមាច ស់្ពកួជំនុ?ំ រអ្រភសូ្  ២:១៩-២២ ។  
 

ពួកជាំនុាំ្គ្ីសទេរសិទ័ 

ទំព័ រ  -២៤ -  

បម្បរៀនទី-១២ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 គ្. ររើអ្វីរៅជាក្ពេះរាជបណំង បស់្ក្ពេះក្គីស្ទសំ្រាបព់ួកជនុំំ?  

 រអ្រភសូ្  ៥:២៧ ។ 

 ឃ. ររើពួកជនុំំក្រូវតាងំចិរតយ៉ា ងណា រែើមប ីការស្ចកតីពរិ? 

 ្ីម៉ាូរែទ១ី ៣:១៥ ។ 
 រ. ររើពួកជំនុកំ្រូវសំ្រ ចចិរតរោយឈ្ រលើមូលោា នអ្វី?  

 រអ្សាយ ៨:២០, សុ្ភាសិ្រ ១១:១៤ ។ 
 ច. ររើអ្នកគង្ហវ លលអគ្នរក់្រូវឃ្វវ លរចៀមតាម របៀបែូចរមតច? 

 យ៉ាូហាន ១០:១៦ ។ 
អ្ាំពាេនាេ 
 ររើអ្នកទងំអ្ស់្គ្នន ចងប់នក្ពេះរយស្ ូវជាអ្នកគង្ហវ ល បស់្បងបអូន
ឬរទ? សូ្មអ្្ិោា ន។ 

ទំព័ រ  -២៥ -  



 

 

(វវិ ណៈ ១៤:១២) 
បសចកតីបផ្សតើម្ 
 មុនរពលក្ពេះរយស្ ូវយងមកជារលើកទី2នឹងមានក្ពឹរតិកា ណ៍បន
រកើររ ើង ែូចសែលបទទំនាយបនទយកនុងមា៉ា ថាយ២៤ និងមានរស្ចកតីកបរ់
សាស្នាមកជាមុនរៅកនុងនែស្ា ូនិចទី២ ២:៣-៤ សរក្ពេះគមព ីបនសំ្សែង
ថាមានពួនជនុំំសំ្រាងំចុងរក្កាយសែលមានភាពប សុិ្ទធរោយកានត់ាមបញ្ារតិ
ក្ពេះ និងមានទីបនាទ ល់ននក្ពេះរយស្ ូវ។ វវិ ណៈ ១២:១៧/ វវិ ណៈ ១៤:១-៥ 
nigវវិ ណៈ ១៤:១២ ។ 

តួបសចកត ី
 ក. ររើពួកជំនុំសំ្រាងំចុងរក្កាយរនេះមានរួនាទអី្វីខ្ាេះ? 

 វវិ ណៈ ១៤:៦, ១០:១១ មា៉ា ថាយ ២៤:១៤ ។ 
 ខ.ស្កមមភាពពួកជំនុំរនេះមានភាពក្ស្បគ្នន រៅនឹងរស្ចកតីជំរនឿ បស់្
 ពួករគ។ យ៉ាូហានទ១ី ២:៦ នងិ មា៉ា ថាយ ៧:២១ ។ 
 គ្.ពួករគបនអ្ំពាវនាវរអាយមនុស្សក្គប ់បូង្ហករៅថាវ យបងរំក្ពេះ
 អាទិក  សែលជាក្ពេះពិរ។ វវិ ណៈ ១៤:៧  និកខមនំ ២០:១១ ។ 

 ឃ.ពួករគបនសាត បប់ង្ហរ បត់ាមកា ក្តាស់្រៅជាបនាទ ន ់បស់្ក្ពេះ។ 

           វវិ ណៈ ១៨:៤-៥ ។ 

 រ. ទីបំផុ្រពកួជំនុំសំ្រាងំចុងរក្កាយនឹងបនទទួលក្តាសំ្គ្នល់           

             បស់្ក្ពេះ។ វវិ ណៈ ៧:២-៣ ។ 

បេសកកម្មពួកជាំនុាំសាំរា ាំរចុរប្កាយ 

ទំព័ រ  -២៦ -  

បម្បរៀនទី-១៣ 



 

 

 
អ្ាំពាេនាេ 
 ពួកជំនុំសំ្រាងំចុងរក្កាយគឺមានស្ញ្ញា សំ្គ្នល់ពី  គឺកានត់ាមបញ្ារតិ
 បស់្ក្ពេះ នឹងមានបនាទ ល់អ្ពំីក្ពេះរយស្ ូវ។ ែូចរនេះររើបងបអូនណាខ្ាេះចងម់ាន
ចំសណកជាពួកជនុំំសំ្រាងំចុងរក្កាយ សូ្មរលើកនែរ ើង។ សូ្មអ្្ិោា ន។ 

ទំព័ រ  -២៧ -  



 

 

(យ៉ាូហាន ១៥:៥) 
បសចកតីបផ្សតើម្ 
 ពាកយរសាា កមយួបនរពាលថា៖ “សាមគរី ស់្ បកសបកសាមគរី
សាា ប”់។  ឯីពូកជនុំំកែូ៏ចគ្នន  របើមានភាពសាមគរីគ្នន  គឺមាននយ័រចេះ បួ មួគ្នន  
រោយរស្ចកតីក្ស្ឡាញ់ បស់្ក្ទង ់រនាេះរទើបរលើករំរកើងសិ្ លីអក្ទងប់ន  
យ៉ាូហាន ១៧:២១-២៣ ។ 
តួបសចកត ី
 ក. ររើពួកជនុំំអាចបរងកើរកា  បួ មួគ្នន តាម របៀបែូចរមតច? 
 រអ្រភសូ្  ៤:៣ នងិកូ និែូស្ទ១ី ១២:១២-១៣ ។ 
 ខ. ររើស្មាស្ភាពសំ្ខានន់នកា  បួ មួខាងវញិ្ញា ណមានអ្វីខ្ាេះ? 
 រអ្រភសូ្  ៤:៤-៦ ។ 
 គ្. ររើន ណាជាស្នាធ នកា នីនកា  បួ មួគ្នន រនេះ? យ៉ាូហាន ១៥:៥ ។ 
 ឃ.របើរទេះជារយើងមានអ្ំរណាយទន និងកា បំរ ើពនធកិ្ េខុ្ស្គ្នន  ររើ
 រយើងអាច កាកា  បួ មួគ្នន បនរទ? កូ ែូិស្ទ១ី ១:១០, ១២:៦  
 កូ ែូិស្ទី២ ១៣:១១ ។ 
 រ. ររើក្ពេះរយស្ ូវ ពឹំងរអាយរយើងមានទំនាកទំ់នងគ្នន រោយ របៀបែូច
 រមតច? យ៉ាូហាន ១៥:១២ នងិកិចចកា  ១០:៣៤ ។ 
 ច. រហរុអ្វីបនជាកា  បួ មួរនេះសំ្ខានសំ់្រាបភ់ាពរជាគជយ័នន
 របស្កកមម បស់្ក្ពេះវហិា សំ្រាងំចុងរក្កាយ? វវិ ណៈ ១៤:៦ ។ 

ភាពរេួរមួ្កនរុរេូកាយនន្ពោះ្គ្ីសទ 

ទំព័ រ  -២៨ -  

បម្បរៀនទី-១៤ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
អ្ាំពាេនាេ 
មានសរកា  បួ មួគ្នន កនុង បូកាយ ននក្ពេះក្គីស្ទសែលបង្ហា ញមនុស្សរោកថា ពួក
ក្គីសាទ នមានជំរនឿសរ1 ក្ពេះអ្មាច ស់្សរ1 រហើយបង្ហា ញរស្ចកតីក្ស្ឡាញ់រៅវញិ
រៅមក។ របើបងបអូនណាចងរ់អាយមានកា  បួ មួគ្នន រៅកនុងពួកជំនុំ រយើងសូ្ម
រ្ាើយថា “អាសម៉ាន”។សូ្មអ្្ោិា ន។ 

ទំព័ រ  -២៩ -  



 

 

(មា៉ា កុស្ ១៦:១៦) 
បសចកតីបផ្សតើម្ 

 រក្កាយពីក្ពេះរយស្ ូវមានក្ពេះជនម ស់្រ ើងវញិពីកា សុ្គរ រហើយជា
កា បង្ហា ញអ្ងរក្ទងរ់លើកទ៨ី ែល់ពួកសាវកទងំ11នាករ់ៅរលើភនរំែប ័ ក្ទង់
បនមានបនទូលរៅកានសិ់្ស្សសែលមានកា ស្ងសយ័អ្ពំីក្ទងថ់ា “ក្គបទ់ងំ
អ្ំណាចបនក្បគល់មករអាយខ្្ុ ំរៅរលើឋានសួ្គ ៍និងរលើសផ្នែផី្ង ែូរចនេះគួ 
រៅបញ្ចុ េះបញ្ចូ លរអាយមានសិ្ស្សក្គបទ់ងំសាស្ន ៍ក្ពមទងំរ្វើបណុយក្ជមជុ
ទឹក….។ មា៉ា ថាយ ២៨:១៦-២០ រនេះជាបណាត  ំបស់្ក្ទងម់នុក្ទងយ់ងរៅ ក
ឋានសួ្គវ៍ញិ។ 
 

តួបសចកត ី
 ក. រក្ៅពីបណាត ខំាងរលើ ររើក្ពេះរយស្ ូបនទុកគំ អូ្វីខ្ាេះសំ្រាបម់នុស្ស?  

មា៉ា ថាយ ៣:១៣-១៥ ។ 
 ខ. ររើអ្វីរៅសែលជារំ វូកា ែបំូងរហើយសំ្ខានសំ់្រាបព់ិ្ីបណុយក្ជមជុ

ទឹក? មា៉ា កុស្១៦:១៦ ។ 

 គ្. ររើវរថុអ្វីសែលសំ្ខានក់្រូវមានកនុងពិ្ ីបណុយក្ជមជុទឹក?  
យ៉ាូហាន ៣:២៣  កិចចកា  ៨:៣៨ ។ 

 ឃ.ររើរោករពក្រុស្បនទូនាម នអ្វីរៅកានរ់បកខជនក្ជមុជទឹក?  
កិចចកា  ២:៣៨ ។ 

រ. ររើកា ក្ជមជុរៅរក្កាមទកឹមាននយ័ែូចរមតច?  ៉ាមូ ៦:៣-៥,  
    កូល៉ាុស្ ២:១២ ។ 

 

ពិធីេុណយ្ជម្ុជទកឹ (េុណយោរ េ) 

ទំព័ រ  -៣០-  

បម្បរៀនទី-១៥ 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ច. ររើបុគរលសែលបនក្ជមជុទឹក ចួនងឹកាា យរៅជាយ៉ា ងណា?  

កូ និែូស្ទី២ ៥:១៧ ។ 
អ្ាំពាេនាេ 
 រៅរពលសែលបងបអូនរជឿ រហើយរ្វើបុណយរនាេះ នឹងបនស្រគង្ហរ េះ 
រហើយជីវរិោស់្នឹងបររ់ៅ រហើយអ្នករាល់គ្នន នឹងកាា យរៅជាែមីកនុងក្ពេះក្គីស្ទ
រយស្ ូវ។ ឥ ូវរនេះររើបងបអូនណាខ្ាេះសែលចងទ់ទួលរជឿរលើក្ពេះរយស្ ូវ រហើយ
ចងរ់្វើបុណយក្ជមុជទកឹ សូ្មរលើកនែរ ើង។ សូ្មអ្្ិោា ន។ 

ទំព័ រ  -៣១-  



 

 

(យ៉ាូហាន ៦:៥៣-៥៤) 
បសចកតីបផ្សតើម្ 
 មុនរពលក្ពេះរយស្ ូវសុ្គរ ក្ទងប់នទុកនូវបណាត ំែំល់ពួកសាវករៅ
រពលោងរជើងរអាយពួករគ ទុកជាគំ នូនកា ក្ស្ឡាញ់ បស់្ក្ទងែ់ល់ពួករគ 
និងភាពបនាទ បខ្ាួន បស់្ក្ទងរ់បើរទេះជាក្ទងក់្ជាបថា នឹងមានសិ្ស្សមាន កក់បរ់
ក្ទងក់រ៏ោយ។ ក្ទងម់ានបនទូលថា៖ ចូ យកពសិា ចុេះ រនេះជា បូកាយខ្្ុ ំសែល
ក្រូវកាចសំ់្រាបអ់្នករាល់គ្នន  ចូ រ្វើកិចចរនេះទុកជារស្ចកតី ឮំកពខី្្ុ ំចុេះ។ កូ និែូស្ទី
១ ១១:២៤-២៥ ។  
 

តួបសចកត ី

 ក. ររើសា អ្វីសែលក្បកាស្រៅរពលសែលក្ប ពធបណុយរលៀង 
 ក្ពេះអ្មាច ស់្រនេះ? កូ និែូស្ទី១ ១១:២៤-២៥ ។ 

 ខ. ររើក្ពេះរយស្ ូវបនរ្វើែំរាបអ់្វីទុកជាគំ សំូ្រាបសិ់្ស្សនារពល 

                ប៉ុណយរលៀងក្ពេះអ្មាច ស់្? យ៉ាូហាន ១៣:១៤-១៧ ។ 

 គ្. ររើអាហា ខាងក្ពលឹងវញិ្ញា ណ បស់្អ្នកក្គសីាទ នគឺជាអ្វី?  
                យ៉ាូហាន ៦:៥៣-៥៤ ។ 

ឃ.កា ោងរជើង លឹំករយើងរៅរំ វូកា សំ្អារចិរតរយើងរអាយបន
រទៀងទរ ់យ៉ាូហាន ១៣:១០ ។ 

 

ពិធីេុណយបលៀរ្ពោះអ្មាា ស ់

ទំព័ រ  -៣២-  

បម្បរៀនទី-១៦ 



 

 

រ. កា ោងរជើង លឹំករយើងនូវរំ វូកា ននបនាទ បខ្ាួន បស់្ក្ពេះរយស្ ូ។ 
យ៉ាូហាន ១៣:៤-៥ ។ 

 ច. កា ោងរជើង លឹំករយើងនូវកា អ្ររ់ទស្។ យ៉ាហូាន ៦:១៤-១៥។ 

 ឆ. ររើកា ក្ពមានអ្វីសែលក្ទងក់្បយរ័នកនុងទីរនេះ?  

                 កូ និែូស្ទី១ ១១:២៧-២៨ ។ 

អ្ាំពាេនាេ 
 ពិ្ីរលៀងក្ពេះអ្មាច ស់្មនិសមនក្គ្ននជ់ានិមរិត បូននកា ប រិភាគ បូកាយ 
និងផ្ឹករោហិរក្ទងរ់នាេះរទ សែមទងំរលៀងរជើងរៅវញិរៅមក បញ្ញា កព់ីកា 
លនរ់ួបប បស់្រយើងថាវ យចរិតរខ្ទចខាទ ែំល់ក្ពេះរយស្ ូវនិងមានចិរត ក្ស្ឡាញ់
គ្នន រៅវញិរៅមក រហើយអ្ររ់ទស្រអាយគ្នន សែ ។ 
 ែូចរនេះនែៃរនេះ ររើបងបអូនណាចងថ់ាវ យចិរត សែលខុ្ស្ឆ្គងលៅក្ពេះ 
សូ្មរក្កាកឈ្ រ ើងអ្្ិោា ន។ 

ទំព័ រ  -៣៣-  



 

 

(ភលីីព ២:១៣) 
បសចកតីបផ្សតើម្ 
 ក្ពេះរយស្ ូវបននិទនរ ឿងរក្បៀបក្បែូចកនុងមា៉ា ថាយ ២៥:១៤-៣០ ស្តី
ពីបវបំរ ើ3នាកស់ែលរៅហាវ យបនក្បគល់រៅពនធកិចចរអាយរ្វើ រហើយ
រៅហាវ យនឹងរអាយ ង្ហវ នរ់ៅរពលគ្នរក់្រលបម់កវញិ។ រ ឿងរនេះបរក្ងៀនរយើង
រអាយរចេះរក្បើអ្ំរណាយទនខាងក្ពលឹងវញិ្ញា ណសែលក្ទងប់នក្បទនែល់ 
រយើង។ 
 

តួបសចកត ី
 ក. ររើរបស្កកមមអ្វីសែលក្ពេះរយស្ ូវបនទុកបណាត រំអាយរៅរលើសផ្ន
 ែីរនេះ? មា៉ា កុស្ ១៦:១៥-១៦ ។ 
 ខ.ររើអ្វីរៅសែលជំ ញុរអាយពួកសាវកអាចសំ្រ ចរៅរបស្កកមម
 រនាេះ? កិចចកា  ១:៤,៨ ។ 
 គ្.ររើអានុភាពននកា ទទួលនូវអ្ំរណាយទនននក្ពេះវញិ្ញា ណប សុិ្ទធគឺ
 អ្វី? កិចចកា  ២:៤១ ។ 
 ឃ. ររើអ្ំរណាយទនខាងវញិ្ញា ណរនេះមានរគ្នលបណំងអ្វ?ី 

 រអ្រភសូ្  ៤:១១-១៣ ។ 

 រ.ររើក្ពេះបនក្បទនអំ្រណាយទនទងំរនេះែល់ពួកជំនំុតាម របៀប
 ែូចរមតច? កូ និែូស្ទ១ី ១២:១១, ១:៧ ។ 
 ច. ររើន ណាអាចជួយ រអាយពួកជំនុំអាចក្បក្ពរឹតិលអបន? 
 ភលីីព ២:១៣ ។ 

អ្ាំបោយទាននន្ពោះេិញ្ញា ណ និរការេាំបរ ើពនធកិចា 

ទំព័ រ  -៣៤-  

បម្បរៀនទី-១៧ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្ាំពាេនាេ 
 រៅរពលរយើងទទួលបនអ្ំរណាយទនពីក្ពេះ របើរទេះជារពលខ្ាេះអ្ំរណាយ
ទនទងំរនាេះអាចផុ្រ លររ់ៅ សរឯផ្លសផ្ាននក្ពេះវញិ្ញា ណនឹងរៅស្ថិរែអ៏្ស់្កលប។ 

រៅរវោរពលរនេះ ររើបងបអូនណាគិរថាខ្ាួនមានអ្ំរណាយទន បស់្ក្ពេះ 
រហើយមាន្ិែា្ងប់ាំលរ ើពនធកចិចក្ពេះរៅតាមលទធភាពសែលអាចរ្វើបន សូ្ម
រលើកនែ។ សូ្មអ្្ិោា ន។ 

ទំព័ រ  -៣៥-  



 

 

( បកសក្រទី២ ២០:២០) 
 

បសចកតីបផ្សតើម្ 
 ក្ពេះអ្មាច ស់្បនមានក្ពេះបនទូលតាម យៈរហារា៉ាមា៉ា ឡាគី រៅបទ
ទំនាយែអ៏្សាច  យមយួថាៈ “មនុនែៃែ៏្ ំរហើយគួ សស្ង្ បស់្ក្ពេះបនមកែល់រនាេះ 
អ្ញនឹងោរ ់រអ្លីយ៉ា រអាយមកឯងរាល់គ្នន  រហើយរោកនងឹបសងវ ចរិតឪពុក
មកកូននិងចរិតកូនមកឯឪពុកវញិ”។ មា៉ា ឡាគ ី៤:៥-៦ ។  
 ែូចរនេះអ្ំរណាយទនននបទទំនាយ គឺជាក្បទីបមយួសែលបង្ហា ញផ្ាូវ
ននរស្ចកតីពរិរៅែល់ពកួជំនុសំំ្រាងំចុងរក្កាយ។ 

 

អ្ាំបោយទានននេទទាំនាយ 

ទំព័ រ  -៣៦-  

បម្បរៀនទី-១៨ 



 

 

តួបសចកត ី
 ក. ររើក្ពេះបនមានបនទូលមកកានម់នុស្សរោកតាម យៈន ណា? 
               រអ្ម៉ាុស្ ៣:៧ ។  
 ខ. ររើផ្លក្បរយជនអ៍្វីខ្ាេះសែលពួករហារា៉ាបនផ្តល់ែល់ពកួជំនុំ? 
                 កូ និែូស្ទី១ ១៤:៣-៤ និងកិចចកា  ១៥:៣២ ។ 
 គ្.ររើបទទំនាយអ្វីសែលបនទយសំ្រាបក់្គ្នចុងរក្កាយននរោកីយ ៍   
                រនេះ? យ៉ាូសអ្ល ២:២៨-៣១ ។ 
 ឃ.ចូ រអាយរឈាម េះលកខណៈស្មបរតិ២យ៉ា ង បស់្ក្កមុជំនុែំព៏ិរនននែៃ  
                 ចុងរក្កាយរនេះ? វវិ ណៈ ១២:១៧ និង ១៩:១០។  
 រ.រក្ៅពីអ្ំរណាយទនែព៏ិរររើមានអ្វីរកើររ ើងមនុរពល ក្ពេះក្គីស្ទ   
                យងមក? មា៉ា ថាយ ២៤:១១,២៤ ។ 
 ច. ររើរយើងអាចសារ ល់រហារា៉ាមយួ បូែពិ៏ររោយស្ញ្ញា លកខណៈ      
      អ្វីខ្ាេះ?  រអ្សាយ ៨:២០, មា៉ា ថាយ ៧:១៦, ១៨-២០                             
               កាឡាទី ៥:១៩-២៣ ។ 

 

អ្ាំពាេនាេ 
 ក្ពេះអ្មាច ស់្បនមានបនទូលតាម យៈរស្តច យ៉ាូសាផារ អ្ំពសីា ៈ
សំ្ខានន់នអ្ំរណាយទនននបទទំនាយ គឺែូរចនេះថា៖ “ចូ រជឿតាមពួករហារា៉ា
 បស់្ក្ទងរ់ទើបអ្នករាល់គ្នន នឹងក្បកបរោយរស្ចកតីចំរ ើន”។ 

 បកសក្រទី២ ២០:២០ ។  
 ែូចរនេះរបើបងបអូនណារជឿថាក្ពេះនឹងក្បទននូវអ្ំរណាយទនននបទ
ទំនាយែល់រយើងរៅនែៃចុងរក្កាយរនេះ សូ្មរលើកនែរ ើង។ សូ្មអ្្ិោា ន។  

ទំព័ រ  -៣៧ -  



 

 

(លូកា ១០:២៧) 
បសចកតីបផ្សតើម្ 

 រៅកនុងរោករយើងរនេះក្បរទស្នីមយួៗ រតាងសរមានក្បពន័ធចាបសំ់្
រាប ់កា ពា  និងរលើករំរកើងសិ្ទធិរស្ ភីាព បស់្ក្បជាជន ែូចជាចាប ់                 
 ែា្មមនុញ្ា  ជាចាបកំ់ពូល បស់្ក្បរទស្ ចាប ់ែាបបរវណីជាចាបជួ់យ កា ពា ពី
ស្ងរម ស់្រៅ ចាបក់្ពហមទណឌ គឺជាចាបសំ់្រាបោ់កព់ួកជនឧក្កែិាទងំឡាយ 
ចាបភ់ូមបិលជារក្គឿងទបទ់ល់នឹងជំរោេះែី្ាី ចាបព់ាណិជាកមមជាបរចចក
រទស្កា ពា អ្នកវនិរិយគទនទ់ងំឡាយ ចាបច់រាច ជាកបនួខាន រសំ្រាបអ់្ប ់ ំ
មនុស្សកុំរអាយបំពានរលើជីវរិអ្នកែនទ។ 

  ឯីក្ពេះសែលជាក្ពេះអាទិក រលើរោកីយរ៍នេះ កម៏ានចាប ់បស់្ក្ទង់
រែើមបជីួយ ចងអុលរអាយរយើងក្បក្ពឹរតសរអ្វីក្រឹមក្រូវ។ 

 

តួបសចកត ី
ក. ររើចាប ់បស់្ក្ពេះបនបង្ហា ញពីច កិ បស់្ក្ទងអ់្វខី្ាេះ?   
     ទំនុក ១៩:៧-៨  និង  ៉ាមូ ៧:១២ ។ 
ខ. ចាប១់០ក្បកា  គឺជាចាប ់បស់្ក្ពេះ រហើយស្ រស្  រោយក្ពេះ    

  អ្ងរុលីក្ទងផ់ាទ ល់រលើផាទ ងំែមព ីផាទ ងំ។ និកខមនំ ២០:៣-១៧. 
គ្. ររើចាប ់បស់្ក្ពេះមានរនួាទីអ្វីខ្ាេះ?  ៉ាមូ ៣:២០; ៧:៧                              

យ៉ាូហានទី១  ៣:៤ ។ 
ឃ. ររើក្ពេះរយស្ ូវបនបញ្ញា កព់ីចណុំចសំ្ខានខ់ាងក្ពលឹងវញិ្ញា ណ

ននចាប ់បស់្ក្ពេះយ៉ា ងណា? មា៉ា ថាយ ៥:២១, ២២,២៧,២៨;  
មា៉ា កុស្ ៧:២១-២៣ ។ 

ចាេ់រេស់្ ពោះអ្មាា ស ់

ទំព័ រ  -៣៨-  

បម្បរៀនទី-១៩ 



 

 

 
 
 

រ. ចូ រអាយរឈាម េះបញ្ារតិសំ្ខាន២់ កនុងចាប1់0ក្បកា  គអឺ្វីខ្ាេះ?  

លូកា ១០:២៧ និងមា៉ា កុស្ ១២:៣០-៣១ ។ 

ច. ររើចាបស់ែលស្ រស្ រោយក្ពេះមានលកខណៈខុ្ស្គ្នន យ៉ា ងណា ពី
ចាបស់ែលស្ រស្ រោយរោក ម៉ាូរស្? និកខមនំ ៣១:១៨  
រោទិយកថា ៦:៤-៥ ។ 

ឆ. ចាបន់នពី្ ីកា រផ្សងៗ បស់្ម៉ាូរស្បនអ្ស់្សុ្ពលភាពរៅឯរឈ្ើ
ឆ្កក ង។ មា៉ា ថាយ ២៧:៥១ កូល៉ាុស្ ២:១៤ ។ 

ជ. ចាបស់ែលស្ រស្ រោយក្ពេះអ្មាច ស់្រៅសរមានរំនល នងិសុ្ពល
ភាព។   ៉ាមូ ៣:៣១, មា៉ា ថាយ ១៩:១៧; ៥:១៨, ៧:២១-២៣។ 

អ្ាំពាេនាេ 

 ក្ពេះរយស្ ូវមានក្ពេះបនទូលថា កនុងក្ពេះគមព ីទងំមូល មួគ្នន មកមានសរ
ចាបព់ី សំ្ខានប់៉ាុរណាណ េះ គឺរអាយក្ស្ឡាញ់ក្ពេះ បស់្ឯងរអាយអ្ស់្ពីែួងចិរត 
អ្ស់្អ្ំពីែងួក្ពលឹងអ្ស់្អ្ំពគីនំិរ រហើយអ្ស់្អ្ំពីកោំំងននឯងរនេះជា             
ចាបទ់១ី។  ឯីចាបទ់ី២ គឺក្រូវរអាយក្ស្ឡាញ់អ្នកជិរខាងែូចខ្ាួនឯង។  
មា៉ា កុស្ ១២:៣០-៣១ ក្ទងម់ានបនទូលថា របើអ្នករាល់គ្នន ក្ស្ឡាញ់ខ្្ុ ំ ចូ កាន់
ចាប ់បស់្ខំុ្្ចុេះ។ យ៉ាូហាន ១៤:១៥ ។ 

 រៅក្ពឹករនេះ របើបងបអូនណាមានចិរតក្ស្ឡាញ់ក្ទង ់រហើយតាងំចិរតនងឹ
ក្បក្ពឹរតិតាមចាប ់បស់្ក្ពេះសូ្មរក្កាកឈ្ រ ើងរហើយអ្្ោិា នជាមយួខ្្ុ ំ។ 

ទំព័ រ  -៣៩-  



 

 

(រអ្សាយ ៥៨:១៣-១៤) 
បសចកតីបផ្សតើម្ 

 កាលពីក្ពេះរយស្ ូវរៅមានក្ពេះជនម ស់្រៅរលើសផ្នែីរនេះ ក្ទងប់នមាន
ទំោបយ់ងរៅក្ពេះវហិា រ ៀងរាល់នែៃប សុិ្ទធ។ លូកា ៤:១៦ រហរុអ្វីបនជា 
ក្ទង ់កានែៃប សុិ្ទធ? ពីរក្ពាេះក្ពេះអ្មាច ស់្ក្បទនព ែល់រយើង និងសញករពល
រវោនននែៃប សុិ្ទធជាប សុិ្ទធសំ្រាបរ់យើងរាល់គ្នន ។ 
 

តួបសចកត ី

 ក. រហរុអ្វីរៅនែៃប សុិ្ទធជានែៃពិរស្ស្? រោកុបបរតិ ២:៣ នកិខមនំ  
 ២០:៨-១១ ។ 

 ខ. ររើនែៃប សុិ្ទធ លឹំកក្បបរ់យើងអ្ំពីអ្វី? និកខមនំ ២០:១១ ។ 

 គ្. ររើនែៃប សុិ្ទធរកើររ ើងចនំែៃណាននស្បត ហ៍? នកិខមន ំ២០:១០ ។ 

 ឃ.នែៃប សុិ្ទធ(នែៃបណុយ)ក្បោឆំ្កន សំែលរគក្ប ពធមយួឆ្កន មំតងក្រូវបនរគ 

                 លុបរោលរៅរលើរឈ្ើឆ្កក ង។ កូល៉ាុស្ ២:១៦-១៧ ។ 

 រ.នែៃប សុិ្ទធក្បោសំ្បត ហ៍រៅសររ្វើរ ើងរែើមបជីាស្ញ្ញា ននកា  

                សញកជាប សុិ្ទធ។ រអ្រស្គ្នល ២០:២០ និកខមនំ ៣១:១៣ ។ 

 ច. ររើក្ពេះអ្មាច ស់្ ពំងឹរយើងរាល់គ្នន រអាយ កានែៃប សុិ្ទធតាម របៀប 

                 ែូចរមតច? និកខមនំ ២០:១០ រនរហមា ១៣:១៥-២២  
       មា៉ា ថាយ ១២:១ឥ-១២ ។ 

 

នថ្ៃេរសិទុធ (នថ្ៃឈេស់ាំរាក) 

ទំព័ រ  -៤០ -  

បម្បរៀនទី-២០ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ឆ.ររើនែៃណាមយួជានែៃរ ៀបចមំុនឈានចូលែល់នែៃប សុិ្ទធ?  

                 មា៉ា កុស្ ១៥:៤៣ និង និកខមនំ ១៦:៤-៥ ។ 

 ជ.ររើក្ពេះព អ្វីសែលក្ពេះក្ទងស់្នានងិក្បទនរអាយែល់អ្ស់្ន ណា  

                សែល កាប សុិ្ទធ? រអ្សាយ ៥៨:១៣-១៤ ។ 

អ្ាំពាេនាេ 

 សូ្មបសីរក្ពេះរយស្ ូវ និងក្កមុសាវក ក្ទងក់ប៏នកានត់ាមក្ករិយវនិយ័
 បស់្ក្ពេះរោយ កានែៃប សុិ្ទធរហើយនឹង ងោ់ ំហូរែល់ក្ទងយ់ងមកែល់ជា
រលើកទី២។ កិចចកា  ១៦:១៣-១៤ ។ 

 របើក្ពេះរយស្ ូវក្ទងជ់ាគំ ែូល់រយើងរាល់គ្នន កនុងកា  កានែៃប សុិ្ទធ ររើ
រយើងចងក់្បក្ពឹរតែូចជាក្ទងស់ែឬរទ? របើចង ់សូ្មរក្កាកឈ្ រ ើង រហើយ
អ្្ិោា នជាមយួខ្្ុ ំ។ 

ទំព័ រ  -៤១ -  



 

 

(សុ្ភាសិ្រ ៣:៩-១០) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 

 ក្ពេះអ្មាច ស់្គឺជាមាច ស់្ក្ទពយស្មបរតិ នងិជាមាច ស់្រលើអ្វីៗទងំអ្ស់្រៅ
រលើសផ្នែី  ឯីរយើងជាមនុស្សគឺក្គ្ននស់រជាអ្នកសែ កាក្ទពយស្មបរតិ បស់្ក្ទងស់រ
ប៉ាុរណាណ េះ រទេះទងំជីវរិ បស់្រយើងកតី។ រោទុយកថា ៨:១៨ និងយ៉ា កុប  ១:១៧ 
។ រហរុអ្វីបនជារយើងក្រូវសររា៉ាប ់ងរៅអ្វីៗទងំអ្ស់្ មួទងំ បូកាយរយើងផ្ង
សែ  កូ និែូស្ទ១ី ៦:១៩-២០ ។ 
 

តួបសចកត ី

ក. ររើអ្នករា៉ាប ់ងក្ទពយស្មបរតិ បស់្ក្ពេះក្រូវមានលកខណៈែូចរមតច?    
កូ និែូស្ទី១  ៤:២ និង កូល៉ាុស្ ៣:២៣-២៤ ។ 

ខ. ររើរោកអាក្បហា ំបនបង្ហា ញនូវភាពរសាម េះក្រងត់ាម របៀបែូច
រមតចរៅកានក់្ពេះអ្មាច ស់្? រោកុបបរតិ ១៤:២០ ។ 

គ្. ររើពាកយអ្វីសែលបនបងាូ រចញពីមារយ់៉ា កុប រែើមបបីង្ហា ញពីរសាម េះ
ក្រងរ់ៅកានក់្ពេះអ្មាច ស់្?រោកុបបរតិ ២៨:២២ ។ 

ឃ.  ឯីក្ពេះរយស្ ូវបនសណនាពំីកា ោកែ់ង្ហវ យ 1ភាគ10 ែក៏្រឹមក្រូវ
ែល់មនុស្សកពុំរ។ មា៉ា ថាយ  ២៣:២៣ ។ 

រ.ររើក្ពេះព អ្វីសែលក្ពេះបនស្នានងឹក្បទនរអាយែល់អ្ស់្ន ណា
សែលរសាម េះក្រងក់នុងកា បងវិលែង្ហវ យ១ភាគ១០?  

     មា៉ា ឡាគី ៣:១០-១២ ។ 

ការថថ្រកា្ទពយសម្បតតិរេស់្ ពោះ 

ទំព័ រ  -៤២ -  

បម្បរៀនទី-២១ 



 

 

 

អ្ាំពាេនាេ 

 ក្ពេះអ្មាច ស់្បនស្នាយ៉ា ងចាស់្ថា របើអ្ស់្ន ណាថាវ យករិតិនាម
ែល់ក្ទងរ់ោយក្ទពយស្មបរតិ និងផ្លែបំូងពីរស្ចកតីចំរ ើនរនាេះ ក្ទងន់ឹងក្បទន
រអាយអ្នករនាេះបនរពញប បិូ ណ៍។ សុ្ភាសិ្រ ៣:៩-១០ ។ 

 ររើក្ពឹករនេះររើបងបអូនណាចងល់បងជាមយួរស្ចកតីស្នារនេះ រហើយ
អាចថាវ យផ្លែំបងូសែលមានែល់ក្ទង ់រហើយអ្្ិោា នជាមយួខ្្ុ ំ។ 

ទំព័ រ  -៤៣-  



 

 

( ៉ាមូ ១២:១-២) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 

 ក្គីស្ទប ស័ិ្ទគឺជាពាកយមយួសែលបញ្ញា កថ់ាជាក្កុមអ្នកកានស់ាស្នា
ក្ពេះក្គីស្ទ រហើយជាអ្នករែើ តាមគំ  ូបស់្ក្ពេះក្គីស្ទ។ រហរុរនេះក្គីស្ទប ស័ិ្ទក្រូវ
មានជីវរិ ស់្រៅ និងកា ក្បក្ពឹរតរាល់នែៃខុ្ស្ពីស្ងរមរោកីយ៍្ មមតា។ 

  ៉ាមូ ១២:១-២ ។ 
 

តួបសចកត ី

 ក.ររើក្គីស្ទប ស័ិ្ទអាច ស់្រៅកនុងរោកីយរ៍ហើយមនិក្តាបត់ាម   

               រោកីយប៍នរោយ របៀបយ៉ា ងណា? យ៉ាូហាន ១៧:១៥-១៦ 
 និង យ៉ាូហានទី១ ២:១៥-១៧ ។ 

 ខ.ររើរយើងអាចរឃើញកា ផាា ស់្បតូ  បស់្រយើងសែលបនមកពីកា   

               ក្បក្ពឹរតរោយ របៀបយ៉ា ងណា? កូ និែូស្ទ២ី  ៣:១៨ ។ 

 គ្. ររើរយើងអាចរផាត រគំនរិ បស់្រយើងរៅរលើចំណុចអ្វីខ្ាេះ?  

               ភលីីព ៤:៨ ។ 

 ឃ. ររើរគ្នលកា ណ៍អ្វីខ្ាេះសែលក្គីស្ទប ស័ិ្ទគបបអី្នុវរតកនុងកា រស្ាៀក 

                ពាក ់និងរុបសរង? ្ីម៉ាូរែទី១ ២:៩ និងរពក្រសុ្ទី១ ៣:៣-៤ ។ 

 រ. អាហា រលើកែំបូង បស់្មនុស្ស គឺប រិភាគក្គ្នប់្ ញ្ាជារិ សផ្ារឈ្ើ  

និងបសនាបង្ហក  ។ រោកុបបរតិ ១:២៩ និង ៣:១៨ ។ 

ការ្េ្ពឹតតរេស់្ គ្ីសទេរសិទ័ 

ទំព័ រ  -៤៤ -  

បម្បរៀនទី-២២ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ច. រក្កាយទឹកជនំន ់រោកណូរអ្ ក្ពេះគមព ីអ្នុញ្ញា ររអាយរយើងអាច
 ប រិភាគអាហា សែលមានសាចស់ាអ របននិងមនិរអាយប រិភាគ
 អាហា សែលមាន សាចម់និសាអ ររ ើយ។ រលវវីនិយ័ ១១ និង  
 រោទិយកថា ១៤ ។ 

 ឆ. ររើអ្វីជារគ្នលរៅ បស់្ក្គសី្ទប ស័ិ្ទ? កូ និែូស្ទី១ ១០:៣១ ។ 

អ្ាំពាេនាេ 

 រទេះរបើ សីុ្ ឬផ្កឹ ឬក្បក្ពឹរតអ្វកីរ៏ោយកនុងប បិទក្គីស្ទប ស័ិ្ទ គបបជីា
កា រលើករំរកើងសិ្ លីអ បស់្ក្ពេះរអាយបនលអក្បរស្ើ ។ ែូចរនេះរបើបងបអូនចង់
កាា យខ្ាួនជាក្គីស្ទប ស័ិ្ទលអ សូ្មរលើកនែរ ើង រហើយសូ្មអ្្ិោា នជាមយួខ្្ុ ំ។ 

ទំព័ រ  -៤៥ -  



 

 

(កូ និែូស្ទ១ី  ១៣:៤-៨) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 

 ក្គួសា គឺជាអ្ងរភាពស្នូលមយួ បស់្ស្ងរម និងក្បរទស្ជារិ រហើយក ៏
ជាក្គឹេះែសំ៏្ខានរ់ៅកនុងស្ហគមនក៍្គីស្ទប ស័ិ្ទ ពីរក្ពាេះពាកយរសាា កមយួរពាល
ថា “ក្គួសា  កីរាយ ស្ហគមន ៍កីរាយ ក្បរទស្សុ្ខ្សានត”។  ឯីក្ពេះគមព ីបន
រផាត ររលើអាពាហ៍ពិពាហ៍និងក្គួសា ជាចណុំចស្នូលសំ្ខានផ់្ងសែ  ទងំកា ក
រកើរែំបងូននពភិពរោករយើង គឺក្ទងប់នបរងកើរ មនុស្សពី នាករ់អាយ មួ ស់្
ជាមយួគ្នន រហើយរអាយ ស់្រៅរោយកតីសុ្ខ្សានត។ រោកុបបរតិ ២:១៨-២៤។ 

តួបសចកត ី

 ក. រហរុអ្វីបនជាក្ពេះអ្មាច ស់្បនបរងកើរនែគូសំ្រាបប់ុ ស្? 

     រោកុបបរតិ ២:១៨, ២០ ។ 

 ខ. ររើក្ពេះគមព ីបនពណ៌នាអ្ពំីអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ា ងណាខ្ាេះ? 

    រោកុបបរត ិ២:២៤ និង មា៉ា ថាយ ១៩:៦ ។ 

 គ្. ររើទំនាកទ់នំងរៅកនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រូវមានលកខណៈយ៉ា ង
ណា? រអ្រភសូ្  ៥:២១-២៣ ។ 

 ឃ. ររើអ្វីរៅសែលរយើងក្រូវគរិគូ មុនអាពាហ៍ពិពាហ៍? 
រអ្ម៉ាុស្ ៣:៣ និង កូសិ្នែូស្ទី២ ៦:១៤-១៦ ។ 

 រ. ររើអ្វីរៅជាចណុំចសំ្ខានន់នអាពាហ៍ពិពាហ៍ កីរាយ?  

     កូ និែូស្ទី១ ១៣:៤-៨ ។ 

អាពាហព៍ិពាហ ៍និរ្គ្ួោរ 

ទំព័ រ  -៤៦ -  

បម្បរៀនទី-២៣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ច. ររើអ្វីរៅជារហរុផ្លខាងផ្ាូវចាបសំ់្រាបក់ា សលងលេះ?  

     មា៉ា ថាយ ៥:៣២ ។ 

ឆ. ររើមាតាបិតាគួ ចិញ្ច ឹមបបីច ់កាកូនរៅតាម របៀបែូចរមតច?  

 សុ្ភាសិ្រ ២២:៦; ទំនុក ១២៧:៣ ។ 

ជ. ររើក្គសួា នីមយួមានរួនាទីអ្វីខ្ាេះ មនុក្ពេះក្គីស្ទយងមកជា 

     រលើកទី២? មា៉ា ឡាគី ៤:៥-៦ ។ 

អ្ាំពាេនាេ 

 ក្គួសា  កីរាយគឺជាឋានសួ្គែ៍ល៏អកនុងរោកីយរ៍នេះ រហើយ្ាុេះបញ្ញា ំងពី
ឋានសួ្គព៍ិរក្បកែ។ ររើបងបអូនណាខ្ាេះចងប់នអ្ំរណាយ កីរាយ និងក្គួសា 
 កីរាយ សូ្មអ្្ិោា ន។ 

ទំព័ រ  -៤៧ -  



 

 

(រហរក្ពើ  ៤:១៥-១៦) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 

 ឥ ូវរនេះក្ពេះក្គីស្ទកំពុងសរបំរ ើពនធកិចចរៅកនុងររាងឧរបស្ែែព៏ិររៅ
ឯសាថ នសួ្គ។៍ រហរក្ពើ  ៨:១-២ និង១០:១០-១៤។  ឯីររាងឧរបស្ែរៅសផ្នែី
រនាេះ ក្គ្ននស់រជាក្ស្រមាលននររាងឧរបស្ែែព៏ិររៅឯន គសាថ នសួ្គ ៍រហើយ
ឥ ូវរនេះររាងឧរបស្ែរៅសផ្នែីសលងមានរទៀររហើយ។ 

តួបសចកត ី

ក. ររើររាងឧរបស្ែរៅន គសាថ នសួ្គន៍ិងររាងឧរបស្ែរៅរលើសផ្ន
ែីមានភាពខុ្ស្គ្នន យ៉ា ងណា របើរយើងរក្បៀបរ្ៀបរៅ? រហរក្ពើ  
៩:២៤-២៦ ។ 

ខ.ររើក្ពេះក្គីស្ទបនបង្ហា ញអ្ងរក្ទងជ់ាមយួន ណារៅខ្ណៈោបរ់ផ្តើម
ពនធកិចចែំបូង បស់្ក្ទង?់ យ៉ាូហាន១:២៩ និងរអ្សាយ ៥៣:៤-៧ 
។ 

គ្. ចូ រអាយរឈាម េះែំណាកក់ាលទងំបីននពនធកិចច បស់្ក្ពេះក្គីស្ទ។ 

 ១- កូ និែូស្ទី១ ១៥:៣……………………………………… 

 ២- ្ីម៉ាូរែទី១ ២:៥……………………………………… 

 ៣- វវិ ណៈ ២០:១១-១៥……………………………………… 

ឃ. ររើអ្វីរៅសែលក្ពេះក្គីស្ទបនរ្វើរែើមបមីនុស្សមានបប? 

      រហរក្ពើ  ៧:២៥ ។ 

ពនធកិចា្ពោះ្គ្ីសទបៅឯបរារឧប សថ្ោា នសរួគ្៌ 

ទំព័ រ  -៤៨ -  

បម្បរៀនទី-២៤ 



 

 

រ.ររើនឹងមានអ្វីរកើររ ើងតាមបទទំនាយបនទយទុកមនុ ក្ពេះក្គីស្ទ
យងមក? វវិ ណៈ ១៤:៧ ោនីសយ៉ាល ៨:១៤ និង 
រហរក្ពើ  ៩:២២-២៣ ។ 

ច.ររើរោកោនីសយ៉ាលបនពណ៌នាពីកា វនិចិឆយ័រៅឯររាងឧរបស្ែ
ននន គសាថ នសួ្គម៍ានលកខណៈែូចរមតច? ោនីសយ៉ាល ៧:៩-១០។ 

ឆ. ររើមានកា ធានារា៉ាប ់ងអ្វីខ្ាេះសំ្រាបអ់្ស់្ន ណាសែលរៅកនុង 

     ក្ពេះក្គីស្ទ? មា៉ា ថាយ ១០:៣១, វវិ ណៈ ៣:៥ ។ 

អ្ាំពាេនាេ 

 ររើរយើងគួ មានអាកបបក ិយិសបបណាឥ ូវរនេះរក្កាយពីែងឹថាក្ពេះក្គី
ស្ទកំពុងបំរពញពនធកិចច បស់្ក្ទងរ់ៅឯររាងឧរបស្ែឯន គសាថ នសួ្គ ៍រហើយ 
រំ វូរអាយរយើងរាល់គ្នន ចូលរៅបលា័ងរននក្ពេះគុណក្ទងរ់ោយកាា ហាន រែើមបនីងឹ
ទទួលរស្ចកតីរមតាត  រហើយសស្វង កក្ពេះគុណសំ្រាបថ់ាវ យែល់រយើងរពលក្រូវកា 
ចុេះ? រហរក្ពើ  ៤:១៥-១៦ ។ 

 របើសិ្នជាបងបអូនណាមានអា មមណ៍ចងចូ់លរៅឯក្ទង ់រោយចងព់ឹង
ែល់ក្ពេះគុណ បស់្ក្ទងរ់អាយោងបបរយើង សូ្មរក្កាកឈ្ រ ើង រហើយ
អ្្ិោា នជាមយួខ្្ុ ំបទ។ 

ទំព័ រ  -៤៩ -  



 

 

(យ៉ាូហាន ១៤:១-៣) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 

 រៅក្គ្នស្មយ័ប៉ាុលពរជា បបនរយបយមយួសែលរពា រពញរោយ 

ភាពឈ្ោឺបភ់រិភយ័កា សំ្ោបន់ងិទុកខរសាកក្គបស់បបយ៉ា ងរនាេះក្បជាជន
សខ្ម បន ងោ់អំ្នកមានគុណណាមក រំោេះរអាយមានរស្ ភីាពពីបញ្ញា ទងំ 
អ្ស់្រនាេះ ែូចរនេះរគ ងោ់រំោយកតីស្ងឃមឹថា នឹងមានកងទព័ណាមយួអាច
 រំោេះពួករគ រហើយរៅនែៃ ៧មករា កម៏ានកងទព័ ណសិ្ យសាមគរីស្រគង្ហរ េះជារិ 
បនមក រំោេះក្បជាជនសខ្ម កម៏ានកតីស្ងឃមឹនិងអ្ណំ  កីរាយសែលបន ស់្   
មតងរទៀរ។ យ៉ា ងណាមញិក្គសី្ទប ស័ិ្ទកែូ៏ចគ្នន  ពកួរគកពុំង ងោ់កំ្ពេះរយស្ ូវ 
យងមកជារលើកទី២ ពីរក្ពាេះជាកតីស្ងឃមឹែឧ៏រតម បស់្អ្នកក្គីសាទ នសរមយួគរ់
សែលអាចផ្តល់ពកួគ្នររ់អាយមានរស្ ភីាព  ចួពីបប រហើយមានកតអី្ំណ 
 កីរាយវញិបន។ 

តួបសចកត ី

ក. ររើរស្ចកតីស្នាកនុងក្ពេះគមព ីចុងរក្កាយរគ គឺអ្វខី្ាេះ? យ៉ាូហាន១៤:៣។ 

ខ. ររើមានអ្វីរកើររ ើងរៅរពលក្ពេះក្គីស្ទយងមកជារលើកទី២?  

មា៉ា ថាយ ២៥:៣១-៣៤ និងយូោស្ ១៤-១៥ ។ 

គ្. ររើពួកទុចច រិនឹងមានវាស្នាយ៉ា ងណា? មា៉ា ថាយ ២៤:៣០,                     
វវិ ណៈ  ៦:១៥-១៧ ។ 

ឃ. កា យងមក បស់្ក្ពេះក្គសី្ទ នឹងក្រូវរមើលរឃើញផាទ ល់សភនក។  

     មា៉ា ថាយ ២៤:២៧ , វវិ ណៈ ១:៧ ។ 

ការយារម្កជាបលើកទី២រេស់្ ពោះ្គ្ីសទ 

ទំព័ រ  -៥០ -  

បម្បរៀនទី-២៥ 



 

 

 

 

 

 

 

 

រ. នឹងមានទីសំ្គ្នល់កនុង្មមជារិមុនក្ពេះក្គីស្ទយងមក។  

      លូកា ២១:២៥, វវិ ណៈ ៦:១២-១៣ ។ 

ច. ែំណឹងលអនិងកា ជនុំំជំ េះ នឹងក្រូវក្បកាស្មុនក្ទងយ់ងមកជា
រលើកទី២។ វវិ ណៈ ១៤:៦-៧ មា៉ា ថាយ ២៤:១៤ និងោនីសយ៉ាល
១២:៤ ។ 

ឆ. ស្ងរមមនុស្សនឹងក្រវូបំពុលរោយបញ្ញា អ្សី្ល្ម ៌នងិខាង
ក្ពលឹងវញិ្ញា ណក្រូវចុេះអ្នែ់យរៅ។ មា៉ា ថាយ ២៤:១២ នងិ                   
មា៉ា ថាយ ៧:២២,២៣ , ្មី៉ាូរែទី២ ៣:១-៥ ។ 

ជ. នឹងមានស្គង្ហរ ម ររាគរាររារ និងកា ភរិភយ័ជារក្ចើនមុនរពល
ក្ទងយ់ងមក។ លូកា ២១:១០-១១ ។ 

ឈ.ររើរាគស្ត បស់្ក្ពេះនឹងមានក្បរិកមមយ៉ា ងណារៅនែៃែអ៏្សាច  យ បស់្
ក្ទងរ់នាេះ? រអ្សាយ ២៥:៩ ។ 

អ្ាំពាេនាេ 

 ររើបងបអូនបនរក្រៀមចិរត និងទទួលក្ពេះអ្ងរ ចួរហើយឬរៅមនុរពល
ក្ទងយ់ងមក? របើបងបអូនណាបនរក្រៀមចិរត ចួជារក្ស្ចរែើមបជីបួជាមយួក្ទង ់
សូ្មរក្កាកឈ្ រ ើង រហើយអ្្ិោា នជាមយួខ្្ុ ំបទ។ 

ទំព័ រ  -៥១ -  



 

 

(យ៉ា កុប ៤:១៤) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 

 រៅកនុងពិភពរោករយើងរនេះ មានសាស្នាជារក្ចើន សរពុំមាន
សាស្នាណាសែលអ្េះអាងថាក្ពេះគឺមាច ស់្កូនរសា ននរស្ចកតសីាា បែូ់ចជាក្ពេះ
រយស្ ូវ។ ក្ពេះក្ទងម់ានក្ពេះជនម ស់្រៅរ ើយ កម៏ានកូនរសា ននកតីសាា ប ់នងិ
សាថ នឃំុក្ពលឹងមនុស្សសាា ប ់របើរទេះជាក្ទងប់នមករយនយកកំរណើ រជា
មនុស្សមយួ យៈករ៏ោយកក៏្ទងក់្រូវបនសុ្គរ រហើយមានក្ពេះជនម ស់្រ ើងវញិ 
រហើយជាក្ពេះែម៏ានក្ពេះជនម ស់្រៅ និងមានអ្ំណាចរលើរស្ចកតីសាា ប។់ វវិ ណៈ 
១:១៧-១៨ និង ្ីម៉ាូរែទី១ ៦:១៥-១៦ ។ 

តួបសចកត ី

ក. ររើក្ពេះគមព ីបនពណ៌នាយ៉ា ងណាអ្ំពីជីវរិ បស់្មនុស្ស?  

     យ៉ា កុប ៤:១៤, យ៉ាូប ១៤:១-២ ។ 

ខ. ររើអា កសសាតាងំវាបនបំសប រស្ចកតីពរិយ៉ា ងណាខ្ាេះ?  
រអ្រស្គ្នល១៨:២០ និង រោកុបបរត ិ៣:៤ ។ 

គ្. រហរុអ្វីបនមនុស្សកាា យរៅជាសាា ប?់  ៉ាមូ ៥:១២ ។ 

ឃ. ររើតាម យៈន ណារយើងអាចទទួលជីវរិអ្ស់្កលប?  ៉ាមូ ៦:២៣,  

      កូ និែូស្ទី១ ១៥:២២ ។ 

 

បសចកតីោា េ់ និរបសចកតីរសប់ ើរេិញ 

ទំព័ រ  -៥២ -  

បម្បរៀនទី-២៦ 



 

 

 រ. ររើក្ពលឹង ស់្គឺជាអ្វី? រហើយមានអ្វីរកើររ ើងរៅរពលសាា ប?់ 
 រោកុបបរតិ ២:៧ ទំនុក ១៤៦:៤ សាសាត  ៩:៥-៦ ។ 

ច. ររើក្ពេះរយស្ ូវបនរៅកា សាា បថ់ាជាអ្វី? យ៉ាូហាន ១១:១១-១៤។ 

ឆ. ររើក្ពេះរយស្ ូវបនរៅកា ស់្រ ើងវញិ បស់្មនុស្សទុច រិ និងកា 
 ស់្រ ើងវញិ បស់្មនុស្សសុ្ចច រិថាជាអ្វី? យ៉ាូហាន ៥:២៨-២៩។ 

ជ. ររើកា ស់្រ ើងវញិរហើយមានជីវរិនងឹក្រូវរកើររ ើងរោយ របៀប
ែូចរមតច? កូ និែូស្ទ១ី ១៥:៥១-៥៤ ។ 

អ្ាំពាេនាេ 

 រោយសា ក្ពេះរយស្ ូវមានអ្ណំាចរៅរលើរស្ចកតសីាា បែូ់ចរនេះ របើ
រទេះជាអ្ស់្រោកអ្នកជាទីក្ស្ឡាញ់បនកពុំងសំ្រាកករ៏ោយ ករ៏យើងនងឹមាន
កតីស្ងឃមឹថា នឹងបនជួបអ្នកសែលរយើងបរប់ងនូ់វរពលក្ទងយ់ងមកជា   
រលើកទី២។ 

 នែៃរនេះ ររើបងបអូនណាខ្ាេះរជឿជាករ់ៅរលើក្ពេះរយស្ ូវសរមយួអ្ងរគរ់
សែលជាមាច ស់្ននរស្ចកតសីាា ប ់សូ្មរក្កាកឈ្ រ ើង រហើយអ្្ិោា នជាមយួខ្្ុ ំ។ 

ទំព័ រ  -៥៣-  



 

 

(វវិ ណៈ ១៩:១៧-២១) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 

  ជាកា ពិរណាស់្រៅរពលសែលបបបនចូលមកកនុងរោកីយ ៍រហើយ
បងករអាយមានទុកខរសាកក្គបស់បបយ៉ា ងអ្ស់្រពលរាបសិ់្បពានឆ់្កន កំរ៏ៅសរមាន
ទីបញ្ចប ់គកឺ្រូវសរមានរពលរវោសែលអ្ំរពើបបក្រូវបនបញ្ចប ់រហើយសលង
មានទុកខរទៀរសែ ។ ររើរៅរពលរនាេះនឹងក្រូវរកើររ ើងរៅរពលណា រហើយនងឹ
មានអ្វីរកើររ ើងែល់ពកួទុចច រិរហារា៉ា សកាងកាា យ និងសាតាងំ?  
វវិ ណៈ១៩:១៧-២១, ២០:១-៣ ។ 

តួបសចកត ី

 ក. ររើមនុស្សសុ្ចច រិនឹងក្រូវរៅទីណារក្កាយពីក្ពេះក្គីស្ទយងមក? 
 សែស្ា ូនចិទី២ ៤:១៦-១៧ និងយ៉ាូហាន ១៤:២-៣ ។ 

 ខ. ររើរហារា៉ា រយរ មាបនពណ៌នាអ្ំពីសផ្នែីមានស្ភាពែូចរមតច? 

                 រយរ មា ៤:២៣-២៥ ។  

 គ្.ររើពួកសែលបនរលើករ ើងរៅកនុងកំ ុងរពលននកា  ស់្រ ើងវញិ      

               រលើកទី1បនរ្វើអ្វខី្ាេះនាក្គ្ន១០០០ឆ្កន ?ំ កូ និែូស្ទី១ ៦:២-៣,  

               វវិ ណៈ ២០:៤-៦ ។ 

 ឃ. រក្កាយពី យៈរពល១០០០ឆ្កន  ំទីក្កុងប សុិ្ទធនងឹចុេះពសីាថ នសួ្គ ៍
 វវិ ណៈ២១:២-៣ និង សាកា  ី១៤:៩ ។ 

  

្ពឹតតិការណ៍១០០០ឆ្ន ាំ និរចុរេញ្ាេ់ថនអ្ាំបពើ េ 

ទំព័ រ  -៥៤ -  

បម្បរៀនទី-២៧ 



 

 

 រ. ររើពួកអ្នកសាា បរ់ផ្សងរទៀរ (ពួកទុចច រិ) នឹងក្រូវរក្បស្រអាយ ស់្   

                រ ើងវញិរៅរពលណា? វវិ ណៈ២០:៥ ។ 

ច. ររើអ្វរីៅជាលទធផ្លននអ្រំពើលអ នងិអ្រំពើអាក្កក?់ វវិ ណៈ២០:៧-៩ ។ 

ឆ. អា កស និងកូនរៅវាទទួលលទធផ្លននកា កំោររ់ោលជារ ៀង    

       ហូរ។ មា៉ា ឡាគី ៤:១ ។ 

ជ.ររើរោករពក្រុស្បនរអាយែំបូនាម នអ្វខី្ាេះមុនរពលកា ទងំអ្ស់្
រនាេះក្រវូបនរបើកបង្ហា ញនារពលអ្នាគរ? រពក្រសុ្ទ២ី ៣:១០-១២ ។ 

អ្ាំពាេនាេ 

 រោករពក្រុស្បនមានក្បសាស្នថ៍ា៖ នែៃក្ពេះអ្មាច ស់្យងមក ែូច
ជា កា បាន ់រហើយនផ្ទរមឃនឹងបរអ់្ស់្រៅ សរអ្ស់្ន ណាទនទឹង ងោ់ ំរោយ
មានកិ យិប សុិ្ទធ និងរគ្ន ពក្បរិបរតែិល់ក្ពេះ នងិមានកា ភយ័ ខាា ចរ ើយ។
 របើែូរចនេះបងបអូនណាអាចពាយមចងរ់អាយកិ យិប សុិ្ទធ និងរគ្ន ព 
ក្បរិបរតែិល់ក្ពេះរៅរវោរនេះ សូ្មរលើកនែរ ើង រហើយអ្្ោិា នជាមយួ  
នឹងខ្្ុ ំ។ 

ទំព័ រ  -៥៥ -  



 

 

 
 

(មា៉ា ថាយ ៥:៥) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 

 រៅរពលសផ្នែីរយើងបនរពញរោយអ្ំរពើបបរហើយបនទទួលរៅ
អ្ំរពើអាក្កករ់កើររ ើងរនាេះរៅរពលអ្នាគរក្ពេះអ្មាច ស់្ក្ទងន់ឹងបំបររ់ាល់ 

អ្ំរពើបប រហើយក្ទងន់ងឹបរងកើររៅសផ្នែែីមីសំ្រាបរ់ាគស្ត បស់្ក្ទងស់ែលជា 

កតីស្ងឃមឹែម៏ហិមាែល់កូនក្ទង។់ 

 

ថផ្សនដីថ្មី 

ទំព័ រ  -៥៦ -  

បម្បរៀនទី-២៨ 



 

 

តួបសចកត ី

     ក. ររើអ្វីរៅសែលជាកតីស្ងឃមឹមហិមា បស់្រាគស្តក្ទង?់ មា៉ា ថាយ ៥:៥,    

          រពក្រុស្ទី២ ៣:១៣ ។ 

      ខ. ររើមានសាថ នសួ្គប៍៉ានុាម នជាន?់ រោកុបបរត ិ១:១៤-១៧,  

             កូ និែូស្ទី២ ១២:២-៤ ។ 

 គ្.ររើក្ពេះគមព ីបនពណ៌នាអ្ពំីកា ចុេះមកននក្កុងរយ ៉ាសូា ឹមតាម  

                 របៀបយ៉ា ងណា? វវិ ណៈ ២១:២ ។ 

 ឃ. ររើន ណានឹងក្រូវ ស់្រៅកនុងទីក្កងុែមីរនេះ? វវិ ណៈ ២២:៣-៤ ។ 

 រ. ចូ រ ៀបរាបស់្កមមភាពខ្ាេះសែលនឹងរកើររ ើងកនុងសផ្នែីែម។ី 

                រអ្សាយ ៦៥:២១ ។ 

 ច.ចូ ពណ៌នាអំ្ពីលកខណៈខាងផ្ាូវចិរត បស់្អ្នក ស់្រៅរលើសផ្នែី   

                រនាេះ? ទំនុក ១៦:១១ ។ 

 ឆ.ក្ពេះគមព ីសំ្សែងថាគ្នម ន ណាមាន កន់ឹកោអំ្ំពីរស្ចកតីរវទនាមុនរទៀរ  

               រ ើយរអ្សាយ ៦៥:១៦-១៧ ។ 

 ជ. ររើន ណានឹងមនិអាច ស់្រៅរលើសផ្នែីែមីរនាេះបន?  
       វវិ ណៈ ២១:៨ និង ២២:១៥ ។ 

អ្ាំពាេនាេ 

 រៅរពលក្ពេះក្គីស្ទយងចូលមកគងក់នុងចិរតរយើងរនាេះគឺជា 
បទពិរសា្ន ៍មយួសែលអាចរអាយែូចជាមាន អា មមណ៍សារ ល់សាថ នសួ្គ ៍ចួ
រៅរហើយ។  វវិ ណៈ ៣:២០ ។  របើបងបអូនចងស់ារ ល់សូ្មរលើកនែរ ើង។ 

ទំព័ រ  -៥៧ -  



 

 

(កូល៉ាុស្ ៣:១៦-១៧) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 

 រែើមបកីាា យខ្ាួនជាអ្នកក្គសីាទ នក្បកានខ់ាា បត់ាមក្ពេះគមព ីរនាេះជាឳកាស្
ែព៏ិសិ្ែាស្ក្មាបរ់យើងរាល់គ្នន សែលក្រូវបង្ហា ញឲ្យរឃើញស្ក្មាបរ់យើងរាល់គ្នន
តាម៖ 

ក.  យៈកា ក្បក្ស័្យទកទ់ងគ្នន ។ កិចចកា  ១១:២៦ 

ខ្. កា បង្ហា ញតាមអាកបបកិ យិ។ កិចចកា  ២៤:១៤ 

គ. មាន្នទេះជាអ្នកបរក្មើជានចិច។ កូ និែូស្ទ១ី ១:១៧-១៩  

តួបសចកត ី

      ១. គុណស្មបរត ិបស់្អ្នកក្គីសាទ ន 

ក. ទទួលសារ ល់ក្ពេះក្គឹស្តជាក្ពេះអ្ងរស្រគង្ហរ េះ។ កាឡាទី ២:២០ 

ខ. ទទួលសារ ល់ក្ពេះក្គឹស្តរោយបង្ហា ញតាមកា សែាងក្បប ់និង 
                កា ក្បក្ពឹរត។  ៉ាមូ ១០:១០ 

គ្. ជាសាវកែម៏ានភកដីភាព។ មា៉ា ថាយ ១០:៣៨ 

ឃ. ជាមនុស្សមានចិរតប សុិ្ទធនិងគ្នម នបប។ កូល៉ាុស្ ២:៩ 

      ២. មានគនំរិែូចជាក្ពេះក្គសឹ្ត 

 ក. ជាអ្នកយងក្ពេះក្គឹស្តមកស្ណាិ រកនុងខ្ាួនរយើង។  
                មា៉ា ថាយ ១១:២៨-៣០ 

 ខ. ជាបគុរលក្រូវរកើរជាែមី។ យ៉ាូហាន ៣:៣-៩ 

  

អ្នក្គ្ីោទ ន្េកាន់ខ្ជា េ់តាម្្ពោះគ្ម្ពីរ 

ទំព័ រ  -៥៨ -  

បម្បរៀនទី-២៩ 



 

 

 គ្. ជាអ្នកោកំ្ពេះបនទូល បស់្ក្ពេះោកក់នុងចិរត។ កូល៉ាុស្ ៣:១៦-១៧ 

បសចកដអី្ាំពាេនាេ 

សាវកប៉ាុលបនបនសល់ទុកនូវបណាដ ែំល់រយើងជាអ្នកក្គសីាទ នែ ៏
   ក្រឹមក្រវូថា៖ 

“មយួរទៀរបងបអូនរអ្ើយរស្ចកដីណាសែលពរិ រស្ចកតណីាសែលគួ រាប់
អាន រស្ចកតណីាសែលសុ្ច រិ រស្ចកតណីាសែលប សុិ្ទធ រស្ចកតណីា
សែលគួ ក្ស្ឡាញ់ រស្ចកតណីាសែលមានរឈាម េះលអ របើមាន 
ស្គុណណា ឬជារស្ចកតសី្ រស្ើ ណា រនាេះចូ ពិោ ណាពីរស្ចកតី
ទងំរនាេះចុេះ”។ ភលីីព ៤:៨ ។ 

ទំព័ រ  -៥៩ -  



 

 

(មា៉ា ឡាគ ី៣:១៧) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 

 ក្ពេះអ្មាច ស់្មានក្ពេះបនទូលរៅកនុងក្ពេះគមព ីមា៉ា ឡាគី ៣:១៧ ថា៖ 
“រៅនែៃសែលរយើងរ វ្ើកា រនេះ រនាេះរគនឹងបនជា បស់្រយើងពិរ”។ បទគមព ីរនេះ
ក្ទងប់នរបើកបង្ហា ញពីក្ពេះទយ័ បស់្ក្ទងឲ់្យរនមារៅរលើច រឹ ែូចក្ទងប់នរ្វើ
កា រក្បៀបក្បែូចគុជមានរនមារៅនឹងទំហំសែលក្ទងឲ់្យរនមាច រឹមនុស្សរយើង។ 
រហើយក្ទងប់នស្សមដងពីក្ពេះទយ័ក ណុាចំរពាេះមនុស្សជារ។ិ 

តួបសចកត ី

     ១. ររើអ្វរីៅជាច រឹ? 

ក. ច រឹគឺជាគុណ្ម៌សែលបង្ហា ញែូចជា បូអ្ងរក្ពេះ។  
                រោកុបបរតិ១ ២៦:២៧ 

ខ. ច រឹ បស់្ក្ពេះគ ឺ

- បង្ហា ញរៅកនុងក្ពេះនាមក្ទង។់ និកខមន ំ៣៤:៦-៧ 

- ជាបទគមព ី។យ៉ាូហាន ៥:៣៩ 

- រៅកនុងក្កឹរយវនិយ័១០ក្បកា ។ និកខមន ំ២០:៣-១៧ 

 

ចរតឹអ្នក្គ្ីោទ ន 

ទំព័ រ  -៦០ -  

បម្បរៀនទី-៣០ 



 

 

គ្. ច រឹអ្នកក្គសីាទ នគំ  ូ
  - យ៉ាូសស្ប រោកុបបរតិជពូំក ៣៩ 

 - យ៉ាូប យ៉ាូបជំពូក ៤២  

 - ោនីសយ៉ាល ោនីសយ៉ាលជំពូក ១ 

 - រហណុក រោកុបបរតិ ៥:២១-២៤ 

បសចកដអី្ាំពាេនាេ 

 អ្ំរណាយទនននក្ពេះវញិ្ញា ណប សុិ្ទធ ឬជាឧទហ ណ៍សែលក្ពេះក្ទង់
បនរក្បើរែើមបនីឹងសាអ ងខ្ាួនកនុងរស្ចកដីក្ស្ឡាញ់។ រអ្រភសូ្  ៤:១១-១៦។ 

 នែៃរនេះអ្នករាល់គ្នន មនិសមនជាគុជមានរនមាសែលក្ពេះកពុំងស្ក្មរិ
ស្ក្មាងំស្ក្មាបក់ា ផ្ាយែណឹំងលអក្ទងរ់ទឬអ្ី?សូ្មរ ៀបចំខ្ាួនទបទ់ល់នងឹ
កា រផ្សងរទៀរនិងកា លំបកក្គបយ់៉ា ងសែលក្រូវមកែល់។  

ទំព័ រ  -៦១ -  



 

 

(មា៉ា ថាយ ៥:១៤) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 

 ក្ពេះរយស្ ូវមានបនទូលថា៖ “អ្នករាល់គ្នន ជាពនាឺននរោកីយ។”   
មា៉ា ថាយ ៥:១៤ ។ ក្ទងម់ានបនទូលថា រោកីយមានភាពងងឹររហើយក្រូវកា 
ពនាឺ យ៉ា ងណាមញិក្ទងរ់ក្បៀបក្បែូចអ្នកក្គសីាទ នមាន ករ់ៅនឹងពនាឺមយួ។ 
 

តួបសចកត ី

     ១. ជវីរិអ្នកក្គសីាទ នមាន ករ់ក្បៀបែូចជាពនាកឺ្ពេះអាទរិយ។ 

 ក. ក្ពេះអាទិរយបនបរញ្ចញពនាឺយ៉ា ងសាៃ ររ់ស្ៃៀម។  

    (i) យ៉ា ងណាមញិផ្ាូវ បស់្ក្ពេះកប៏នបរញ្ចញស្កមមភាពសាៃ រ ់
        រស្ៃៀមសែ ។ែូចជារហារារអ្លីយ៉ា បនមានបនទូលពរីស្ចកដីពិរ 
        រនេះ។ ពងាវតា កសក្រទ១ី ១៩:១១-១៣ ។ 

     (ii) ជាកា លបងលននក្ពេះវញិ្ញា ណប សុិ្ទធរៅកនុងចិរតរយើង។  
                   រអ្សាយ ៣០:១៥ ។ 

 ខ. ក្ពេះអាទិរយមានែំរណើ  រទៀងទរ ់

    (i) យ៉ា ងណាមញិអ្នកជាក្គសីាទ នក្រូវសរមានរនមាែរ៏ទៀងទរ ់

 - រោករហណុកៈ រោកុបបរត ិ៥:២២-២៩ ។ 

 - រោកោនីសយ៉ាល: ោនីសយ៉ាល ៦:១០ ។ 

អ្នក្គ្ីោទ នម្ួយរេូគ្ជឺាពនាឺម្ួយ 

ទំព័ រ  -៦២ -  

បម្បរៀនទី-៣១ 



 

 

 គ្. ក្ពេះអាទិរយមានភាពរលចរធាា  និងបរញ្ចញ ស្មីឥរឈ្បឈ់្ ។ 

    (i) អ្នកក្គសីាទ នពរិនឹងមានភាពក្ពលឹងវញិ្ញា ណ។  
                  រោកុបបរតិ ១៨:១៩ ។ 

 ឃ. ក្ពេះអាទិរយគឺជារួបរញ្ចញ៖ 

  - ពនាឺ 

- កំរៅ 

-  ថាមពល 

     (i) អ្នកក្គសីាទ នពិរក្បកែជាបុគរលសែលរ្េះ្លួ បរញ្ចញពនា ឺ
                    រៅស្ហគមនស៍កប ៗរយើង។ 

 -ឩទហ ណ៍ រោកយ៉ាូហានបទីស្ទ។ 

       ២. ក្ពេះព  បស់្អ្នកក្គសីាទ នែព៏រិ 

ក. រោកប៉ាុលនិងរោកសី្ឡាស្រៅកនុងរគហោា នរមោគុំក។  
                កិចចកា  ១៦:៣០-៣៦ ។ 

ខ. ជីវរិពិរ បស់្រោករពក្រសុ្កនុងរគហោា នរមទព័កូ ពីស្។  
                កិចចកា  ១០:១-៤៨ ។ 
បសចកដអី្ាំពាេនាេ 

 រៅនែៃចុងរក្កាយននរោកីយរនេះសែលរពា រពញរោយកា ចោចល
វកឹវ  ស្គង្ហរ មនងិស្ងរមរពា រពញរោយកា សបកបក ់ខ្វេះនូវពនាឺននរស្ចកដពីិរ។ 
ែូចរនេះ រយើងជាអ្នកក្គីសាទ នែព៏ិរក្រូវសរបរញ្ចញពនាឲឺ្យភាជឺានិចច។ ែូចក្ពេះ
រយស្ ូវមានបនទូលថា៖ “ខ្្ុ ំជាពនាឺននរោកីយ ៍អ្នកណាតាមខ្្ុ ំ រនាេះមនិសែល 
រែើ កនុងរស្ចកដីងងរឹរ ើយ គនឺឹងមានពនាឺជីវរិវញិ”។ យ៉ាូហាន ៨:១២ ។ 

ទំព័ រ  -៦៣-  



 

 

(រអ្សាយ ៥៩:១-២) 

បសចកតីបផ្សតើម្ 

រៅរពលរោកអាោមនិងនាងរអ្វា៉ាបនរ្វើបប ពួកគ្នរប់នបរងកើរ
ឲ្យមានកំហុស្ែ៏្ ំមយួ គឺជាកា ផាដ ចរ់ចញពីគ្នន  វាងក្ពេះអ្មាច ស់្និងមនុស្ស 
រោក។ ែូចរនេះអំ្រពើបបបនវារទីរហើយក្គបក់្គងមនុស្សរោករាបជំ់នាន់
តាម យៈកំហុស្រនាេះ។ 

 រអ្សាយ ៥៩:១-២ “គឺជាអ្ំរពើទុចច រិ បស់្ឯងរាល់គ្នន  សែលបន
ខ្ណឌ ជាកណាត លឯង រហើយនឹងក្ពេះននឯងរទររើ។ អាក្ស័្យរហរុរនេះរហើយ
បនជាក្ទងយ់ងមករោកីយរ៍នេះ”។ 
 

តួបសចកដ ី
     ១. ក្ទងប់នយងមក 
 ក. ក្ទងប់នយងមកយកនស័ិ្យជាសាចឈ់ាម។ យ៉ាូហាន ១:១៤។ 

ខ. ក្ទងក់្បសូ្ក្រមក បូភាពជាមនុស្សរហើយមាន បូភាពជាបវបំរ ើ។  
                ភលីីព ២:៥-៧ ។ 

ររើកា យងមកក្បសូ្ក្រជាមនុស្សមានសា ៈសំ្ខានយ់៉ា ងណា? គឺ
រែើមបរី្វើឲ្យទំនាកទ់នំង វាងក្ពេះអ្មាច ស់្និងមនុស្សរោកឲ្យមានភាពែូចរែើម
វញិរក្កាយពីកា មានបបបណាដ លមកពមីនុស្សរោក។ រហរក្ពើ  ២:១៤-១៦។ 
       ២. ក្ទងម់ានក្ពេះជនម ស់្រៅ: 

ក. ក្ទងប់នក្រូវរស្ចកដីលបងួក្គបយ់៉ា ង ែូចជារយើងរាល់គ្នន សែ   
                សរឥររ្វើបបរ ើយ។ រហរក្ពើ  ៤:១៥ ។ 

 

បហតុអ្វី នជា្ពោះបយស េូយារម្កបោកីយ ៍

ទំព័ រ  -៦៤ -  

បម្បរៀនទី-៣២ 



 

 

ខ. ក្ទងម់ានបនទូលថា ររើអ្នកណាអាចរោទក្បកានថ់ា ខំុ្្ក្បក្ពឹរត 
                អ្ំរពើបបបន? យ៉ាូហាន ៨:៤៦ ។ 

រហរុអ្វីបនជាជីវរិគ្នម នបប បស់្ក្ទងម់ាន បូភាពជាមនុស្ស 
សំ្ខានខ់ាា ងំរមាេះ? ពីរក្ពាេះ៖ 

បង្ហា ញថាក្កឹរយវនិយ័ បស់្ក្ពេះអាច កាបនកនុងនិស័្យសាចឈ់ាម 
រោយពឹងសផ្អកទងំក្សុ្ងរៅរលើអ្ំណាចក្ពេះ។ ក្បទននូវ បូកាយសែលគ្នម ន
បប បស់្ក្ទងសុ់្គរជំនួស្អំ្រពើបប បស់្មនុស្សរោក។ រែើមបរី វ្ើឲ្យមនុស្ស
រោកអាចបនក្បក្ពរឹតសុ្ច រិបនតាម យៈគំ  ូស់្រៅ បស់្ក្ទង។់ 
៣. ក្ទងប់នសុ្គរ 
 ក. កា សុ្គរ បស់្ក្ទងគ់ឺជាកា បគង្ហក បនូវអ្ំរពើបប។ របើគ្នម នរឈ្ើ 
                 ឆ្កក ងក្ទងរ់ទរនាេះ រយើងមនិអាចមានជីវរិអ្ស់្កលបរទ។  
                 យ៉ាូហាន ៣:១៦ 
 ខ. ក្ទងប់នសុ្គរជំនួស្រយើងរាល់គ្នន  រនាេះគកឺនុងកាលសែលរយើង 
                រៅមានបបរៅរ ើយ។  ៉ាមូ ៥:៨ រអ្សាយ ៥៣:៦ “ក្ទងប់ន 
                ទំោកអ់្ំរពើទុចច រិ បស់្រយើងទងំអ្ស់្គ្នន រៅរលើក្ទង”់។ 
៤. ក្ទងម់ានក្ពេះជនម ស់្រ ើងវញិ 

 ក. “ក្ពេះក្គីស្ទបនសុ្គរ រោយរក្ពាេះបប បស់្រយើងរាល់គ្នន  តាមបទ  
                 គមព ីរហើយក្រូវបញ្ចុ េះកនុងផ្នូ  នឹងមានក្ពេះជនម ស់្រ ើងវញិ កត៏ាម 
                 បទគមព ី”។(កូ នីែូស្ទី១ ១៥ :៣-៤) 
 ខ. “របើក្ពេះក្គីស្ទមនិបន ស់្រ ើងវញិសមន រនាេះរស្ចកតជំីរនឿ បស់្អ្នក 
                  រាល់គ្នន កជ៏ាកា ឥរអ្ំរពើ រយើងរៅកនុងអ្ំរពើបបរៅរ ើយ’។ 
                 (កូ នីែូស្ទី១ ១៥:១៧) 
 គ្. ក្ពេះរយស្ ូវមានបនទូលថា៖ “រោយសា ខ្្ុ ំ ស់្ អ្នករាល់គ្នន នឹង 
                 ស់្សែ ”។ យ៉ាូហាន ១៤:១៩ ។ 

ទំព័ រ  -៦៥ -  



 

 

 រហរុអ្វីបនជាកា សុ្គរ បស់្ក្ទងម់ានសា ៈសំ្ខានខ់ាា ងំរមា៉ាេះ?  
សូ្មពិោ ណា៖ 

លកខណៈននអ្ំរពើបប។(យ៉ាូហានទី១ ៣:៤) អ្ំរពើបបជាកា  លំងក្កឹរយ 

វនិយ័។ ផ្លវបិកននអ្ំរពើបប( ៉ាមូ ៦:២៣) ឈ្នួលននអ្ំរពើបប រនាេះជា 
រស្ចកតសីាា ប។់ អាក្ស័្យរហរុរនេះ មានសរក្ពេះរាជយបុក្តាននក្ពេះរទសែលមាន 
ឋានៈជាក្ពេះរទើបអាចលុបបបំរប់បរនេះបនតាម យៈកា សុ្គរ បស់្ក្ទង។់
រហរក្ពើ  ២:៩ សចងចាស់្ថា “ក្ទងប់ន ងទុកខសុ្គរ រែើមបនីឹងភាករ់ស្ចកតសីាា ប់
ជំនួស្មនុស្សទងំអ្ស់្ រោយនូវក្ពេះគុណននក្ពេះ”។ 
    ៥. ក្ទងយ់ងរៅសាថ នសួ្គ ៌

ក. ក្ពេះរយស្ ូវមានក្ពេះបនទូលរៅកានន់ាងមា៉ា រា៉ាថា៖កុពំាល់ខ្្ុ ំ រក្ពាេះខ្្ុ ំ 
           មនិទនរ់ ើងរៅឯក្ពេះវ បិតាខ្្ុ ំរៅរ ើយ។យ៉ាូហាន ២០:១៧ ។ 

       ខ. ក្ពេះបនរលើកក្ទងរ់ ើងរៅ  ចួមានពពកមកបងំក្ទងព់ីសភនករគ។  
           កិចចកា  ១:៩ ។ 
    ៦. ក្ទងប់នយងមកជារលើកទី២ 
      ក. ក្ទងន់ឹងយងមកវញិ តាមសបបែសែល ែូចជាអ្នករាល់គ្នន បនរឃើញ 
           ក្ទងរ់ៅរនាេះសែ ។ កចិចកា  ១:១១ ។ 

ខ. ក្ទងន់ឹងយងមកនូវរពលែំណឹងលអរនេះ នឹងក្រូវក្បកាស្ក្បបទូ់រៅ 
           ក្គបក់នុងរោកីយ។៍ មា៉ា ថាយ ២៤:១៤ ។ 

ទំព័ រ  -៦៦ -  



 

 

 គ្. ឯក្រងន់ែៃ និងរពលកំណរ ់រនាេះគ្នម នអ្នកណាែឹងរទ ក្ជាបសរ 
                 ក្ពេះវ បិតាននខំុ្្ប៉ាុរណាណ េះ។ មា៉ា ថាយ ២៤:៣៦ ។ 

 ឃ. រៅរពលកូនមនុស្សយងមក កនុងសិ្ លីអ បស់្រោក  
                   រហើយមនុស្សទងំក្គបទ់ងំសាស្នន៍ឹងរឃើញក្ទង។់  

        មា៉ា ថាយ ២៥:៣១-៣៤ ។ 

រ. ក្ទងន់ឹងយងមកមតងរទៀរ រក្ៅពីរ ឿងអ្ំរពើបប គសំឺ្រាបន់ឹង 
                ជួយ ស្រគង្ហរ េះែល់អ្ស់្អ្នកសែល ងោ់កំ្ទង។់ រហរក្ពើ  ៩:២៨ ។ 
 

បសចកដអី្ាំពាេនាេ 

រៅចុងបំផុ្រននរោកីយក៍្ពេះក្គឹស្តនឹងយងមករែើមបរីបើកបង្ហា ញជា 
សាធា ណៈ ក្ពមទងំជនំំជំ េះរាល់អ្ំរពើទុចច រិទងំឡាយ រហើយក្ទងន់ឹង 
ពក្ងឹងរស្ចកដីពិរនិងភាពសុ្ច រឹ បស់្ក្ពេះ។ 

ទំព័ រ  -៦៧ -  



 

 


