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ព្រះយេស ៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ៗ! 

ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ទី១ 

 

 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 ត ើតោកអ្នកអាចសរតសើរ ត្តើងព្រះ សំរាបត់រឿងរា៉ា វថ្មីៗកន្លង្កតន្ះខ្លះតេ? 
 ថ្មីៗតន្ះ ត ើមាន្អ្វីខ្លះ ដែលតោកអ្នកកំរុងព្រួយបារ្ភ ឬតេ?  

ោ សិការពះបនទលូ បស់រពះ 

១) ចូរអាន្ មា៉ា ថាយ ២៤:២៣-៣១។ ត ើមាន្តេ ុការណ៍អ្វខី្លះដែលបង្ហា ញថា ព្រះតយស ូវន្ងឹយាង
្កកាន្ដ់ែន្ែីវញិឆាប់ៗ ? 

២) ឧបមាថា មាន្ន្រណាមាន កប់ាន្្កអ្ះអាងថា ខ្លួន្តេជាព្រះតយស ូវ ព្រ្ទងំបាន្រាបាល
្នុ្សសរាបព់ាន្ន់ាកឲ់្យបាន្ជា រីជំងឺតែសងៗែង។ ត ើតោកអ្នកែឹងតោយរតបៀបណាថា គា ត់នាះ
េឺជាព្រះតយស ូវដកលងកាល យ? 

៣) ចូរអាន្ ដថ្សាឡូន្ចីេី១ ៤:១៥-១៨។ តរលព្រះតយស ូវយាង្កវញិ ត ើមាន្អ្វីតកើ តឡើងែល់
អ្ស់អ្នក ដែលបាន្ស្លល បត់ៅតេើយ តោយបាន្តជឿតលើព្រះតយស ូវ ន្ិងអ្ស់អ្នកករុំងរស់តៅ ន្ិង
កំរុងតជឿតលើព្រះព្េិសត? 

៤) ចូរអាន្ យ៉ាូហាន្ ១៤:១-៣។ ត ើព្រះតយស ូវបាន្សន្ាអ្វខី្លះ្ុន្តរលដែលព្រះអ្ងគយាងតៅន្េរ
ឋាន្សួេ?៌ 

៥)  ចូរអាន្ យ៉ាូហាន្ ១៤:៤-៦។ ត ើតយើងអាចតៅន្េរឋាន្សួេប៌ាន្តោយរតបៀបណា? 
៦)  ចូរអាន្ តរព្ ុសេី២ ៣:៩។ តេ ុអ្វីបាន្ជាព្រះតយស ូវ្និ្ទន្យ់ាង្កតៅតឡើយ? 
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៧)  ចូរអាន្ តរព្ ុសេី២ ៣:១០។ ត ើមាន្អ្វនី្ឹងតកើ តឡើងចំតពាះដែន្ែីរបស់តយើងន្ិង្នុ្សសេុចចរ ិ 
តរលព្រះតយស ូវយាង្កវញិ? 

៨)  ចូរអាន្ តរព្ ុសេី២ ៣:១១-១៤។ តោយែឹងថាព្រះតយស ូវន្ឹងយាង្កឆាប់ៗ តន្ះ ត ើតយើងេួរត្វើ
អ្វីខ្លះ? 

៩)  ត ើតោកអ្នកមាន្អារ្ មណ៍រតំ ើបញាបញ័់រយា៉ា ងណាអ្ំរីការយាង្កវញិរបស់ ព្រះតយស ូវឆាប់ៗ តន្ះ? 
១០)  ចូរអាន្ ដថ្សាឡូន្ចីេី១ ៥:៨-១១។ ត ើខ្សន្ាតន្ះជួយ តលើកេឹកច ិតតោកអ្នកយា៉ា ងណាដែរ? 
១១) ចូរចំណាយតរលសងបស់្លង  ់្ យួរយៈតរល តែើ្ បេីិ អ្ំរីអ្វីដែលតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្ំបាញ់្ញិ

តន្ះ។ ចូរសូ្ឲ្យព្រះជាមាច ស់បង្ហា ញែល់តោកអ្នកបដន្ែ្តេៀ ព្បសិន្តបើមាន្អ្វីដែលព្ ូវផ្លល ស់បតូរ
តៅកនុងចិ ត ន្ងិ ជីវ ិរបស់តោកអ្នកតែើ្បតីព្ ៀ្ ខ្លួន្ជាតព្សចេេួលការយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូវ? 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  

󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ តោយរឹង
តលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

󠄀  ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក តេើយសំ
តរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្? 

󠄀  សូ្អ្្សិ្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលតន្ះចុះ។ 
 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀 ចូរេតន្េញ ដថ្សាឡូន្ីចេ១ី ៥:៩ 

󠄀 ចូរដចកចាយព្បាបត់ៅអ្នកែថ្េឲ្យបាន្យា៉ា ង ចិណាស់មាន កអ់្ំរីការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះតយស ូវ    
    ន្ិងរតបៀបតព្ ៀ្ខ្លួន្េេួលព្រះអ្ងគ។ 
(ខ្ព្រះេ្ពរីតែសងតេៀ សតីរីការយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូវ៖ វវិរណៈ១:៧; កូរនិ្ថូ្សេី១ ១៥:៥០-៥៨     
យ៉ាូប ១៩:២៥-២៧)។ 
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ពកួសាវក័នាសម័យចងុក្រោយ ក្មក្ ៀន ទី២ 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 ត ើតោកអ្នកមាន្អ្វីសរតសើរ ត្តើងព្រះតេ បនាេ បរ់តីយើងជបួគាន កន្លង្កតន្ះ? 
 ថ្មីៗតន្ះត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកករុំងព្រួយបារ្ភដែរតេ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ

សែិ កនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាជំា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាក។់ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ បស់រពះ 

១)  ចូរអាន្ តយតរមា ២៥:៣១-៣៣។ ត ើមាន្អ្វីតកើ តឡើងចំតពាះ្ នុ្សសេុចចរ ិតៅតរលព្រះតយស ូវយាង្កវញិ?
២)  ចូរអាន្ តយតរមា ៤:២៣-២៦។ ត ើមាន្អ្វីតកើ តឡើងចំតពាះដែន្ែីតៅតរលព្រះតយស ូវព្ ឡប់្ កវញិ? 
៣)  ចូរអាន្ វវិរណៈ ២០:១-៣ ត ើមាន្អ្វីតកើ តឡើងចំតពាះស្លតងំន្ិងតេវតអាព្កករ់បស់វាតៅតរល          

ព្រះតយស ូវយាង្កវញិ? 
៤) ចូរអាន្ ដថ្សាឡូន្ីចេី១ ៤:១៦-១៨។ ត ើមាន្អ្វីតកើ តឡើងចំតពាះ្នុ្សសសុចរ ិតៅតរលព្រះតយស ូវ  

យាងព្ ឡប់្ កវញិ? 
៥) ចូរអាន្ វវិរណៈ ២០:៤-៦ ន្ិងកូរនិ្ថូ្សេ១ី ៦:២-៣។ ត ើ្នុ្សសសុចរ ិន្ឹងត្វើអ្វីតៅន្េរឋាន្សួេក៌នុង      

          កំឡុងតរល១០០០ឆាន ?ំ 
៦) តៅន្េរឋាន្សួេរ៌ាស្តសតរបស់ព្រះន្ឹងជនុំ្ំជំរះ្នុ្សសេុចចរ ិន្ិងតេវតអាព្កក។់ តរឿងតន្ះមាន្ន្យ័ថា រួកតេ 
     ន្ឹងរិន្ិ យត្ើលបញ្ជ ីកណំ ត់េ ុ ន្ងិត្ើល សតុតងដែលព្រះព្េងប់ាន្រាយា្ជួយ សតស្តង្ហគ ះបាបជន្  
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      ន្ិងព្ប ិក្មដែលរួកតេព្ចាន្តចាលតសចកតីត្តត ករណុារបស់ព្រះអ្ងគ។ បនាេ ប់្ កតេើបរកួតេយល់ 
ចាស់ថា តេ ុអ្វីបាន្ជា្ ិត កតិន្ិងស្លចញ់ា ិខ្លះរបស់រួកតេ្និ្មាន្វ តមាន្តៅជា្យួរកួតេតៅ
ន្េរឋាន្សួេ។៌ សូ្អាន្ វវិរណៈ ៧:១៥-១៧។ ត ើព្រះព្េងន់្ឹងត្វើអ្វីចំតពាះអ្ស់អ្នកដែលតៅន្េរ
ឋាន្សួេខ៌្ណៈដែលរួកតេយំអាត ះអាល័យស្លចញ់ា ិន្ិង្ ិត កតិដែលព្ចាន្តចាលតសចកតីស
តស្តង្ហគ ះរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

៧)   បនាេ បរ់ី១០០០ឆាន  ំព្រះព្េងន់្ងឹតលើកយកព្កងុតយរសូ្លឡិ្រីន្េរឋាន្សួេ៌្ កោកត់លើដែន្ែី។  
តនាះន្ឹងមាន្ការរស់តឡើងវញិជាតលើកេីរីរតៅដែន្ែីេពឺ្រះព្េងន់្ឹងតព្បាស្នុ្សសេុចចរ ិដែលស្លល ប់
ឲ្យរស់តឡើងវញិ។ សូ្អាន្ វវិរណៈ ២០:៧-១០។ ត ើមាន្អ្វីតកើ តឡើងចំតពាះស្លតងំន្ិង្នុ្សស
េុចចរ ិ? 

៨) ចូរអាន្ មា៉ា  េី ៤:១ ន្ងិតអ្តសគាល ២៨:១៨-១៩។ ត ើស្លតងំន្ងិ្នុ្សសេុចចរ ិន្ឹងតចះដ បន្ត
ត ះជាតរៀងរេូ  ឬព្គាន្ដ់ ត ះអ្ស់ចប?់ 

៩)  ចូរអាន្ វវិរណៈ ២០:១១-១២។ ្ុន្តរលដែលព្រះព្េងប់ំផ្លល ញ្នុ្សសេុចចរ ិ ត ើព្រះព្េងន់្ងឹ
អ្នុ្ញ្ញា  ឲ្យរកួតេត ើញន្ងិយល់ែឹងអ្វីខ្លះ? 

១០)  ចូរអាន្ វវិរណៈ ២១:១-៧។ តៅតរលដែលព្រះព្េងប់តងកើ ដែន្ែីតឡើងវញិ ត ើដែន្ែីតនាះន្ងឹែូចជាអ្វី? 
១១) ចូរអាន្ េ ុីស ២:១១-១៤។ ត ើព្រះតយស ូវចងត់្វើអ្វីកនុងជីវ ិរបស់តយើងរាល់គាន តែើ្បតីព្ ៀ្ខ្លួន្សំរាប ់      

ការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះអ្ងគ។ 
១២)  ចូរចំណាយតរលសងបស់្លង  ់្ យួរយៈតរល តែើ្ បេីិ អ្ំរីអ្វីដែលតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្ំបាញ់្ញិតន្ះ។ 

ចូរសូ្ឲ្យព្រះជាមាច ស់បង្ហា ញែល់តោកអ្នកបដន្ែ្តេៀ ព្បសិន្តបើមាន្អ្វីដែលព្ ូវផ្លល ស់បតូរតៅកនុង
ចិ ត ន្ិងជីវ ិរបស់តោកអ្នកតែើ្បតីព្ ៀ្ខ្លួន្ជាតព្សចេេួលការយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូវ? 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ តោយរឹង

តលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 
󠄀  ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក តេើយសំ

តរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្? 
󠄀  សូ្អ្្សិ្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលតន្ះចុះ។ 

 
កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀  ចូ ទក្នទញ  វិវ  ៈ ២១:៤ 

󠄀  ចូរដចកចាយព្បាបត់ៅអ្នកែថ្េឲ្យបាន្យា៉ា ង ិចណាស់មាន កអ់្ំរីការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះតយស ូវ  
ន្ិង រតបៀបតព្ ៀ្ខ្លួន្េេួលព្រះអ្ងគ។ 
(ខ្ព្រះេ្ពរីតែសងតេៀ សតីរីការយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូវ៖ តអ្ស្លយ ៣៥:១-១១; 
 តអ្ស្លយ ១១:៦-៩;    វវិរណៈ ២១:១០-១៧; ២២:១-៥)។ 
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ពកួសាវក័នាសម័យចងុក្រោយ ក្មក្ ៀន ទី៣ 

 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 ត ើតោកអ្នកមាន្អ្វីសរតសើរ ត្តើងព្រះតេ បនាេ បរ់តីយើងជបួគាន កន្លង្កតន្ះ? 
 ថ្មីៗតន្ះត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកករុំងព្រួយបារ្ភដែរតេ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ

សែិ កនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាជំា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាក។់ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ បស់រពះ 

១)  ចូរអាន្ មា៉ា ថាយ ២២:១-១៤។ ត ើតោកអ្នកេិ ថាតសតចន្ងិរាជបុព្ របស់ព្រះអ្ងគ ំណាងឲ្យអ្វីកនុងតរឿង
តព្បៀបត្ៀបតន្ះ? 

២) កនុងតរឿងតព្បៀបត្ៀបតន្ះ មាន្ អួ្ងគដែលបាន្ព្ចាន្តចាលការអ្តញ្ជ ើញរបស់តសតចឲ្យចូលរួ្ កនុងវវិាេ
្ងគលការតេើយដថ្្ទងំបាន្វាយត្វើបាបព្រ្ទងំសំ បរ់ួករាជបំតរ ើដែលជាអ្នកតៅអ្តញ្ជ ើញរួកតេ។ 
ត ើរួកតេទងំតនាះ ំណាងឲ្យអ្នកណា? 

៣) បនាេ បរ់ី្ ិត កតបិែិតស្្និ្្កចូលរួ្  ត ើបាន្អ្តញ្ជ ើញអ្នកណាឲ្យ្កចូលរួ្ វញិ? 
៤)  តៅជំនាន្ត់រឿងន្ិទន្តន្ះ កាលណាតសតចអ្តញ្ជ ើញត ាៀវឲ្យចូលរួ្ រិ្ីវវិាេ្ងគលការ ព្រះអ្ងគបាន្ព្បទន្    

នូ្វសំតលៀកបំពាករ់ិតសស្កជា្យួដែរ។ សូ្អាន្ វវិរណៈ ១៩:៧-៩។ ត ើសំតលៀកបពំាក់
អាពាេ៍រិពាេ៍តន្ះ ំណាងឲ្យអ្វី? 
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៥)  ចូរអាន្ តអ្ស្លយ ៦៤:៤-៦។ ត ើអ្ំតរើលអរបស់តយើងរាល់គាន តព្បៀបែូចជាអ្វី? 
៦)  សូ្អាន្ តអ្ស្លយ ៦១:១០។ តោយតេ ុដ សំតលៀកបពំាកអ់ាពាេ៍រិពាេ៍ ំណាងឲ្យតសចកតីសុចរ ិ  
      តេើយតយើងរាល់គាន ្និ្មាន្វាតោយផ្លេ ល់ខ្លួន្តេ ត ើតសចកតសុីចរ ិតនាះជារបស់អ្នកណាតៅវញិ? 
៧)  សូ្អាន្ កូឡូស ៣:៨-១៤។ សូ្រិរណ៌នាអ្ំរពី្បត េសំតលៀកបំពាកដ់ែលតយើងព្ ូវតោះតចញ ន្ិង 
      ព្បត េដែលព្ ូវបំពាកវ់ញិ? 
៨)  កនុងតរឿងតព្បៀបត្ៀប បុរសដែលបាន្រាយា្ចូលរួ្ រិ្ ីវវិាេ្ងគលការតោយរុំេេួលអ្ំតណាយ ដែល

ជាសំតលៀកបំពាករ់បស់តសតច ព្ ូវបាន្តបាះតចញតៅតព្ៅ។ ចូរអាន្ វវិរណៈ ១៦:១៥។  
ត ើតោកអ្នកេ ិថា ន្ងឹមាន្អ្វតីកើ តឡើងចំតពាះរួកអ្នកដែលចងប់ាន្ការអ្ ត់ទសរបស់ព្រះប៉ាុដន្ត
បែិតស្្និ្ព្រ្ឲ្យព្រះអ្ងគផ្លល ស់បតូរអ្ តចរ ិរបស់ខ្លួន្តនាះ? 

៩)  ចូរអាន្ វវិរណៈ ៧:១៤។ បនាេ បរ់ីតយើងកាល យជាអ្នកតជឿព្រះតយស ូវ ន្ិងេេួលតសចកតីសតស្តង្ហគ ះ តេើយ  
      ជាញយៗ តយើងតៅដ ែួលចុះ ន្ិងព្បឡូកព្ប កន់្ងឹអ្ំតរើបាបតេៀ ។ ត ើតយើងអាចោងសំអា          
     សំតលៀកបំពាកដ់ែលតយើងពាកត់ោយរតបៀបណា? 
១០) ចូរចំណាយតរលសងបស់្លង  ់្ យួរយៈតរល តែើ្បេី ិអ្ំរីអ្វីដែលតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្ំបាញ់្ញិតន្ះ។  
       ចូរសូ្ឲ្យព្រះជាមាច ស់បង្ហា ញែល់តោកអ្នកបដន្ែ្តេៀ ព្បសិន្តបើមាន្អ្វីដែលព្ ូវផ្លល ស់បតូរតៅកនុងច ិត  
       ន្ងិ ជីវ ិរបស់តោកអ្នកតែើ្បតីព្ ៀ្ខ្លួន្ជាតព្សចេេលួការយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូវ? 
 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
󠄀  តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ តោយ

រឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 
󠄀  ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក តេើយ

សំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្? 
󠄀  សូ្អ្្សិ្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលតន្ះចុះ។ 
 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀  ចូរេតន្េញ តអ្ស្លយ ១:៨ 
󠄀  ចូរដចកចាយព្បាបត់ៅអ្នកែថ្េឲ្យបាន្យា៉ា ង ិចណាស់មាន កអ់្ំរីការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះតយស ូវ 

ន្ិង រតបៀបតព្ ៀ្ខ្លួន្េេួលព្រះអ្ងគ។ 
(ខ្ព្រះេ្ពរីតែសងតេៀ សតីរីការយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូវ៖ ស្លការ ី៣:១-៥; វវិរណៈ ៣:១៤-២១;     
កា េី ៣:២៧)។ 

 

yyy 
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ពកួសាវក័នាសម័យចងុក្រោយ ក្មក្ ៀន ទី៤  

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 ត ើតោកអ្នកមាន្អ្វីសរតសើរ ត្តើងព្រះតេ បនាេ បរ់តីយើងជបួគាន កន្លង្កតន្ះ? 
 ថ្មីៗតន្ះត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកករុំងព្រួយបារ្ភដែរតេ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ

សែិ កនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាជំា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាក។់ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ បស់រពះ 

១)  ចូរអាន្ លូកា ២១:២៥-៣១។ តែើ្ោវ ដែលមាន្ផ្លក ព្បាបត់យើងថាន្ឹងមាន្ដែលឆាប់ៗ ។  
    ត ើសញ្ញា សំគាល់អ្វខី្លះដែលព្បាបថ់ា ព្រះតយស ូវន្ងឹយាង្កវញិឆាប់ៗ ? 
២)  ចូរអាន្ មា៉ា ថាយ ២៤:៦-១៣។  
      ត ើមាន្សញ្ញា សំគាល់អ្វីតែសងតេៀ អ្ំរីការយាង្កឆាប់ៗ របស់ព្រះតយស ូវ? 
៣)  ចូរអាន្ មា៉ា ថាយ ២៤:១៤។ ត ើសញ្ញា សមាគ ល់្យួថ្ន្ការយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូវ  
      ដែលតយើងអាចជួយ ឲ្យវាតកើ តឡើងបាន្េឺជាអ្វី? 
៤)  ចូរអាន្ ្ី្ ៉ាូតថ្េី២ ៣:១-៥។ ត ើសងគ្្នុ្សសន្ឹងែូចជាអ្វីតៅវញិតៅស្យ័ចុងតព្កាយ? 
៥) ត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលនាឲំ្យតោកអ្នកេិ ថា សងគ្្នុ្សសតៅស្យ័សរវថ្ថ្ងអាព្កកជ់ាងរី្ នុ្? 
៦)  ចូរអាន្ មា៉ា ថាយ ២៤:៣៦-៣៩។ ត ើតយើងអាចតរៀន្អ្វីខ្លះរីតរឿងតោកណូតអ្ន្ិងេកឹជំន្ន្ដ់ែលន្ឹងជួយ  
      តយើងរាល់គាន ឲ្យតព្ ៀ្ខ្លួន្ជាតព្សចសំរាបក់ារយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូវ? 
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៧)  ត ើតោកអ្នកេ ិថា ព្េសី្លេ ន្េរួេិ  ន្យិាយ ន្ងិរស់តៅតោយរតបៀបណា ព្បសិន្តបើគា រ់ិ ជាេិ ថា  
      ព្រះតយស ូវន្ឹងយាង្កកនុងឆាន តំន្ះ? 
៨)  ចូរអាន្ មា៉ា ថាយ ២៤:៤២-៤៤។ សំរាប់្ នុ្សសជាតព្ចើន្ថា ព្រះតយស ូវន្ឹង្កែល់ែូចជាតចារ។  
      រួកតេន្ងឹបា ប់ងព់្េរយស្ប តិទងំអ្ស់ថ្ន្តោកតន្ះដែលរួកតេេ ិថាសំខាន្។់ ចុះតោកអ្នកវញិ   
      អាចតព្ ៀ្ខ្លួន្ឲ្យរចួជាតព្សចចាេំេួលការយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូវតោយរតបៀបណា? 
៩) ចូរអាន្  លីីរ ១:៦; ៩-១១។ ការតព្ ៀ្ខ្លួន្ជាតព្សចសំរាបក់ារយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូវហាកែូ់ច 

រិបាកន្ឹងត្វើបាន្ណាស់។ ត ើខ្ព្រះេ្ពរីទងំតន្ះអាចជួយ តោកអ្នកឲ្យមាន្េំនុ្កចិ តកាន្ដ់ ខាល ងំ
តឡើង ដថ្្តេៀ តោយរតបៀបណា? 

១០) ចូរចំណាយតរលសងបស់្លង  ់្ យួរយៈតរល តែើ្ បេីិ អ្ំរីអ្វីដែលតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្ំបាញ់្ញិតន្ះ។  
ចូរសូ្ឲ្យព្រះជាមាច ស់បង្ហា ញែល់តោកអ្នកបដន្ែ្តេៀ ព្បសិន្តបើមាន្អ្វីដែលព្ ូវផ្លល ស់បតូរតៅកនុង
ចិ តន្ិង ជីវ ិរបស់តោកអ្នកតែើ្បតីព្ ៀ្ខ្លួន្ជាតព្សចេេួលការយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូវ? 
 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 
តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្? 

󠄀  សូ្អ្្សិ្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលតន្ះចុះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀  ចូរេតន្េញ លូកា ២១:៣៤ 

󠄀  ចូរដចកចាយព្បាបត់ៅអ្នកែថ្េឲ្យបាន្យា៉ា ង ិចណាស់មាន កអ់្ំរីការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះតយស ូវ 
ន្ិង រតបៀបតព្ ៀ្ខ្លួន្េេួលព្រះអ្ងគ។ 

(ខ្ព្រះេ្ពរីតែសងតេៀ សតីរីការយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូវ៖ យា៉ា កុប ៥:១-៨; មា៉ា កុស ១៣:៣-៣៧)។ 
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ពកួសាវក័នាសម័យចងុក្រោយ ក្មក្ ៀន ទី៥ 

 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 ត ើតោកអ្នកមាន្អ្វីសរតសើរ ត្តើងព្រះតេ បនាេ បរ់តីយើងជបួគាន កន្លង្កតន្ះ? 
 ថ្មីៗតន្ះត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកករុំងព្រួយបារ្ភដែរតេ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ

សែិ កនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាជំា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាក។់ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ បស់រពះ 

១) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី មា៉ា ថាយ ២៤: ៤៥- ៥១. ត ើព្រះតយស ូវមាន្បន្េូលយា៉ា ងណាខ្លះអ្ំរអី្នកបំតរ ើតស្លម ះព្ ង ់
ន្ិងអ្នកបំតរ ើអាព្កក?់ 

២) ត ើតៅហាវ យ តេើយន្ិង អ្នកបតំរ ើ កនុងស្លចត់រឿងតន្ះ ំណាងតអាយអ្នកណា? 
៣) ត ើន្ឹងមាន្អ្វីតកើ តឡើងែល់អ្ស់អ្នកដែលព្បកាសខ្លួន្ថាជាព្េីស្លេ ន្ ប៉ាុដន្ត រស់តៅត្ដបបអាតម ន្ិយ្ 

ន្ិងព្បព្រ ឹតិ្និ្លអោកអ់្នកែថ្េតៅតរលព្រះតយស ូវយាង្ក? 
៤) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី តអ្ត សូរ ៤:១- ៦. សូ្រណ៌នាអ្ំរអី្វដីែលជាលកខណៈថ្ន្ការរបួរ ួ្ គាន តៅកនុងរួកជំនុ្!ំ 
៥) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី តអ្ត សូរ ៤:១៥, ១៦, ២៥-៣២. ត ើព្រះេ្ពរីបតព្ងៀន្អ្វីខ្លះដែលតយើងេរួត្វើន្ិង្និ្េួរ

ត្វើោកគ់ាន ? 
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៦) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី តអ្ត សូរ ៤:២២-២៤. តយើងទងំអ្ស់គាន កំរុងដ ខ្ំព្បឹងឲ្យបាន្នូ្វភារអ្ ់្ ម  ់ន្ិង
ចិ តសបបរុស។  ត ើតយើងអាចកាល យជា្នុ្សសដែលមាន្តសចកតីព្សោញ់រិ បាន្តោយរតបៀបណា? 

៧) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី តេតព្រើរ ១០:២៤-២៥. ជារិតសសត ើតយើងេួរដ ត្វើអ្វីចំតពាះគាន តៅវញិតៅ្ក ត្  
ដែលត ើញថាការយាង្កយា៉ា ងឆាបរ់បស់ព្រះតយស ូជ ិ្កែល់? 

៨) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី តេតព្រើរ ១០:២១-២៣. ត ើព្រះតយស ូវែជ៏ាសំតែចសងឃរបស់តយើងអាចត្វើអ្វីតែើ្ បជីួយ 
ឲ្យតយើងព្សោញ់គាន តៅវញិតៅ្កបាន្? 

៩) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី យ៉ាូហាន្ ១៧:២០-២៣.ព្បសិន្តបើតយើងទងំអ្ស់គាន របួរ ួ្ គាន  ត ើ្នុ្សសតៅតលើដែន្ែី
តន្ះន្ឹងតជឿតលើអ្វី? 

១០)  សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី យ៉ាូហាន្ ១៧:១៥-១៧. តោយតយាងត្ព្រះបន្េូលរបស់ព្រះតយស ូវ ត ើតយើងអាច
មាន្ការរបួរ ួ្ គាន ែអ៏្ស្លច រយតន្ះបាន្តោយរតបៀបណា?  

១១) សូ្ចំនាយតរលែស៏្លង  ត់សងៀ្្យួតែើ្បេីិ រិចារណានូ្វអ្វដីែលអ្នកបាន្តរៀន្រចួ្កតេើយ។  បនាេ ប់
្កចូរេូលសូ្ឲ្យព្រះជាមាច ស់ព្េងត់បើកសដ្តងនូ្វអ្វីៗដែលមាន្តៅកនុងច ិតន្ិងជីវ ិរបស់អ្នកដែលព្ ូវ
ការផ្លល ស់បតូរ តែើ្បជីួយ ឲ្យអ្នកតព្ ៀ្ខ្លួន្រចួជាតព្សចសំរាបក់ារយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ?  

 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 
តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្? 

󠄀  សូ្អ្្សិ្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលតន្ះចុះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀  ខ្ចងចា,ំ េ្ពរី យ៉ាូហាន្ ១៧:២៣ 
󠄀  ចូរដចកចាយព្បាបត់ៅអ្នកែថ្េឲ្យបាន្យា៉ា ង ិចណាស់មាន កអ់្ំរីការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះ

តយស ូវ ន្ិង រតបៀបតព្ ៀ្ខ្លួន្េេួលព្រះអ្ងគ។ 

( សូ្អាន្បដន្ត្អ្ំរីការយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវតៅកនុងព្រះេ្ពរី៖  លីីរ ២:១-៨, កូរនិ្ថូ្សេី១ ១៣:១-៨, 
យ៉ាូហាន្ ១៣:១-១៧) 
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ពកួសាវក័នាសម័យចងុក្រោយ ក្មក្ ៀន ទី៦ 

 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 ត ើតោកអ្នកមាន្អ្វីសរតសើរ ត្តើងព្រះតេ បនាេ បរ់តីយើងជបួគាន កន្លង្កតន្ះ? 
 ថ្មីៗតន្ះត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកករុំងព្រួយបារ្ភដែរតេ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ

សែិ កនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាជំា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាក។់ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ បស់រពះ 

១) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី មា៉ា ថាយ ២៥:១-១៣. ត ើបត(ីកូន្កំតោះ) ដែលព្ក្កែល់តនាះ ំណាងឲ្យអ្នកណា? 
២) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី កូរនិ្ថូ្សេ២ី ១១:២. ត ើព្សីព្រេមចារ៥ីនាកដ់ែលមាន្េនំ្ិ  ន្ិង ៥នាកដ់ែលឥ 

េំន្ិ តនាះ ណំាងឲ្យអ្នកណា? 
៣) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី េំនុ្កែំតកើង ១១៩:១០៥. តៅកនុងព្រះេ្ពរី ត ើចតងកៀង ំណាងឲ្យអ្វី? 
៤) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី ស្លការ ី៤:១-៦. ្នុ្សសតៅស្យ័ព្រះេ្ពរីសញ្ញា ចាស់ បាន្យកដែលអ្លីូវ្កគាប

យកតព្បង។ រួកតេចាកត់ព្បងកនុងចតងកៀងតេើយអ្ុជវា។ តៅកនុងព្រះេ្ពរីត ើតព្បង ំណាងឲ្យអ្វី? 
៥) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី មា៉ា ថាយ ៧:២១-២៣. ត ើព្សីព្រេមចារដីែលឥ េំន្ ិកាន្ដ់ ចតងកៀងឥ តព្ ៀ្តព្បង

េុកតនាះ ំណាងឲ្យព្េសី្លេ ន្ព្បត េណា? តេើយត ើកូន្កំតោះបាន្ន្យិាយថា៖ «ខ្ាុ ំ្និ្ស្លគ ល់អ្នករាល់
គាន តេ!» ចំតពាះអ្នកណា? 
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៦) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី មា៉ា ថាយ ៥:១៦. ត ើជីវ ិរបស់អ្នកន្ងឹតៅជាយា៉ា ងណា ព្បសិន្តបើអ្នកអាន្ព្រះបន្េូល
ព្រះតេើយន្ិងអ្្ិស្លា ន្សូ្យាងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ្ កេងជ់ា្យួអ្នកតនាះ? 

៧) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី កា េី ៥:១៦, ១៩-២១. ត ើតសចកតបី៉ាងព្បាថាន ដបបណាដែល្និ្េួរឲ្យមាន្តៅកនុង
ព្េួស្លរ ន្ិងរកួជំនុ្ំរបស់តយើង? 

៨) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី កា េី ៥:២២ -២៣។ ព្បសិន្តបើព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធេងក់នុងតយើងរាល់គាន ដ្ន្     
ត ើតសចកតីប៉ាងព្បាថាន អ្វីដែលេួរន្ឹងចងម់ាន្តៅកនុងព្េួស្លរ រកួជំនុ្ំ កដន្លងត្វើការ ន្ិង អ្នកជ ិខាងរបស់
តយើង? 

៩) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី លូកា ១១:៩ -១០, ១៣. ត ើតយើងអាចត្វើយា៉ា ងណាតែើ្បឲី្យជីវ ិរបស់តយើងបាន្    
តពាតរញតៅតោយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធកនុងការតព្ ៀ្ខ្លួន្ជាតព្សចសំរាបក់ារយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ? 

១០) សូ្ចំនាយតរលែស៏្លង  ត់សងៀ្្យួតែើ្ បេីិ រិចារណានូ្វអ្វីដែលអ្នកបាន្តរៀន្រចួ្កតេើយ។  បនាេ ប់
្កចូរេូលសូ្ឲ្យព្រះជាមាច ស់ព្េងត់បើកសដ្តងនូ្វអ្វីៗដែលមាន្តៅកនុងច ិតន្ិងជីវ ិរបស់អ្នកដែលព្ ូវ
ការផ្លល ស់បតូរ តែើ្បជីួយ ឲ្យអ្នកតព្ ៀ្ខ្លួន្រចួជាតព្សចសំរាបក់ារយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ?  

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 
តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្? 

󠄀  សូ្អ្្សិ្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលតន្ះចុះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀  ខ្ចងចា,ំ េ្ពរី លូកា ១១:១៣ 
󠄀  ចូរដចកចាយព្បាបត់ៅអ្នកែថ្េឲ្យបាន្យា៉ា ង ិចណាស់មាន កអ់្ំរីការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះ

តយស ូវ ន្ិង រតបៀបតព្ ៀ្ខ្លួន្េេួលព្រះអ្ងគ។ 

 ( សូ្អាន្បដន្ត្អ្ំរីការយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវតៅកនុងព្រះេ្ពរី៖ មា៉ា ថាយ ៥:១៤-១៦, េី ុស ៣:៤-៨,        
រ ៉ាូ្  ៨:១-១៧) 
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ពកួសាវក័នាសម័យចងុក្រោយ ក្មក្ ៀន ទី៧ 

 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 ត ើតោកអ្នកមាន្អ្វីសរតសើរ ត្តើងព្រះតេ បនាេ បរ់តីយើងជបួគាន កន្លង្កតន្ះ? 
 ថ្មីៗតន្ះត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកករុំងព្រួយបារ្ភដែរតេ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ

សែិ កនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាជំា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាក។់ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ បស់រពះ 

១) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី មា៉ា ថាយ ២៥:១៤ -៣០. ត ើបុរសជាតៅហាវ យដែលតចញែំតន្ើរតៅព្សុកឆាង យរចួ     
ព្ ឡប់្ កវញិតនាះជាន្រណា? តេើយត ើអ្នកបំតរ ើរបស់គា ទ់ងំតនាះ ំណាងឲ្យអ្នកណា? 

២) ត ើព្បាកដ់ែលតៅកនុងតរឿងតព្បៀបព្បែូចតន្ះ ំណាងឲ្យអ្វី? 
៣) ត ើមាន្អ្វីតកើ តឡើងចំតពាះអ្នកបំតរ ើដែលយកព្បាកត់ៅជួញបាន្ចំតន្ញព្បាកឲ់្យតៅហាវ យតេើយន្ិង អ្នក  

បំតរ ើដែល្និ្បាន្យកព្បាកត់ៅជួញអ្វីតស្លះ? 
៤) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី មា៉ា ថាយ ២២:៣៧ -៣៨. ចូររះិរកវ ិ្ ីណាដែលតយើងអាចតព្បើអ្ំតណាយទន្ដែលព្រះ

បាន្ព្បទន្ែល់តយើងឲ្យបាន្លអស្រ្យ? ព្រះជាមាច ស់បាន្ព្បទន្ឲ្យអ្នកមាន្ច ិត េនំ្ិ  ន្ិង របូកាយ 
ដែលអាចស្លគ ល់ ន្ិង ព្សោញ់ព្េងប់ាន្។ ត ើអ្នកមាន្វ ិ្ ីអ្វដីែលត្វើឲ្យេនំ្ិ ន្ងិរបូកាយរបស់អ្នកអាច  
បំតរ ើព្េងក់ាន្ដ់ លអព្បតសើរតឡើងបាន្?  
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៥) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី កូរនិ្ថូ្សេ១ី ១២:៤ -១១. ត្រយៈព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធព្រះជាមាច ស់បាន្ព្បទន្
អ្ំតណាយទន្ថ្ន្ព្រះវញិ្ញា ណែល់អ្ស់អ្នកដែលបាន្សំតរចចិ តតជឿន្ងិតែើរត្ព្រះតយស ូវ។ ត ើអ្នកេ ិ
ថាព្រះបាន្ព្បទន្ឲ្យអ្នកមាន្ស្ ែភារអ្វកីនុងការជួយ អ្នកែថ្េ? តេើយត ើអ្នកែថ្េេិ ថាព្រះបាន្
ព្បទន្អ្វីែល់អ្នក? 

៦) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី តអ្ត សូរ ៥:១-៧, ១៥-១៦. ្នុ្សសព្េបរ់បូមាន្តរល ២៤តមា៉ា ងកនុង្យួថ្ថ្ងែូចៗ
គាន ។ តេើយតន្ះេឺជាអ្ំតណាយ(ព្រះររ)្ករីព្រះជាមាច ស់ែងដែរ។ ែូចដែលអ្នកែឹងព្ស្លបត់េើយថាព្រះ
តយស ូវន្ឹងយាង្កឆាប់ៗ តន្ះ  អ្ញ្ច ឹងត ើមាន្តរឿងឥ ព្បតយាជន្អ៏្វីខ្លះដែលអ្នកេួរដ ឈបព់្បព្រឹ ត(ត្វើ)  
តេើយង្ហកដបរ្កត្វើអ្វីដែលមាន្ព្បតយាជន្ជ៏នំ្ួសវញិ? 

៧) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី លូកា ៦:៣៨. តៅកនុងតរឿងតព្បៀបព្បែូចតន្ះ តយើងត ើញថាអ្នកដែលមាន្ព្ ូវបាន្ែតល់
ឲ្យបដន្ត្តេៀ ។  ព្េបទ់ងំព្េរយស្ប តិ លុយកាក ់ន្ិង អ្វីៗដែលតយើងមាន្សុេធដ ជាអ្ំតណាយ្ករី
ព្រះជាមាច ស់ទងំអ្ស់ែងដែរ។ 

 ត ើព្រះជាមាច ស់បាន្សន្ាអ្វចីំតពាះអ្ស់អ្នកដែលមាន្ចិ តសបបរុសកនុងការជួយ អ្នកែថ្េន្ិង កនុងការថាវ យ   
ែង្ហវ យែបេូ់ ្យួ ន្ិង ែង្ហវ យសទធ ែល់ព្រះអ្មាច ស់?    

៨) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី កូរនិ្ថូ្សេ២ី ៥:១៤ -១៥, ១៧. តៅជុំវញិតយើងរាល់គាន មាន្សុេធដ ្នុ្សសអាតម
ន្ិយ្ដែលត្វើព្េបយ់ា៉ា ងតែើ្ បដី ខ្លួន្ឯង។ ព្រះតយស ូវបាន្ព្តស់តៅតយើងឲ្យរស់តៅែេុយរី្នុ្សសទងំ
តនាះ េឺថាតយើងព្ ូវដ តព្បើអ្ំតណាយទន្ន្ិងព្រះររដែលតយើងមាន្សំរាបប់ំតរ ើព្រះន្ិងអ្នកែថ្េវញិ។ ត ើ
ព្រះតយស ូវព្េងប់ាន្ត្វើអ្វីខ្លះតែើ្ បជីួយ តយើងឲ្យរស់តៅតោយ្និ្កំណាញ់? 

៩) សូ្ចំនាយតរលែស៏្លង  ត់សងៀ្្យួតែើ្បេីិ រិចារណានូ្វអ្វដីែលអ្នកបាន្តរៀន្រចួ្កតេើយ។  បនាេ ប់
្កចូរេូលសូ្ឲ្យព្រះជាមាច ស់ព្េងត់បើកសដ្តងនូ្វអ្វីៗដែលមាន្តៅកនុងច ិតន្ិងជីវ ិរបស់អ្នកដែលព្ ូវ
ការផ្លល ស់បតូរតែើ្បជីួយ ឲ្យអ្នកតព្ ៀ្ខ្លួន្រចួជាតព្សចសំរាបក់ារយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ? 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 
តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្? 

󠄀  សូ្អ្្សិ្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលតន្ះចុះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀    ខ្ចងចា,ំ េ្ពរី កូរនិ្ថូ្សេី២ ៩:៨ 

󠄀  ចូរដចកចាយព្បាបត់ៅអ្នកែថ្េឲ្យបាន្យា៉ា ង ិចណាស់មាន កអ់្ំរីការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះ
តយស ូវ ន្ិង រតបៀបតព្ ៀ្ខ្លួន្េេួលព្រះអ្ងគ។ 

( សូ្អាន្បដន្ត្អ្ំរីការយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវតៅកនុងព្រះេ្ពរី៖ យ៉ាូហាន្េី១ ២:១៥-១៧,                      
កូរនិ្ថូ្សេី១ ១០:៦-១៣.) 
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ពកួសាវក័នាសម័យចងុក្រោយ ក្មក្ ៀន ទី៨ 

 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 ត ើតោកអ្នកមាន្អ្វីសរតសើរ ត្តើងព្រះតេ បនាេ បរ់តីយើងជបួគាន កន្លង្កតន្ះ? 
 ថ្មីៗតន្ះត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកករុំងព្រួយបារ្ភដែរតេ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ

សែិ កនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាជំា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាក។់ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ បស់រពះ 

១) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី មា៉ា ថាយ ២៥:៣១ -៣៦. តៅតរលដែលព្រះតយស ូវត្វើការជំនុ្ជំំរះចំតពាះព្េបស់្លសន្៍
ទងំអ្ស់ , ត ើ្នុ្សសព្បត េណាដែលព្រះព្េងព់្តស់តៅឲ្យចូល្កេេួលចំដន្កតៅន្េរស្លែ ន្សួេ?៌ 

២) សូ្ដចកចាយអ្រំីបេរិតស្ល្ន្ផ៏្លេ ល់ខ្លួន្របស់អ្នក កាលរតីរលដែលអ្នកធ្លល បខ់្វះខា  រ ឺករុំងដ ឈ ឺ
តេើយព្ស្លបដ់ មាន្្នុ្សសបាន្្កជួយ អ្នក។ ត ើអ្នកមាន្អារ្មណ៍យា៉ា ងណាដែរតរលតនាះ? 

៣) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី មា៉ា ថាយ ២៥:៣៧ -៤០. «ការអ្វីដែលអ្នករាល់គាន ត្វើែល់អ្នក ូចបែុំ កនុងតោកិយ
តន្ះ េឺត ម្ ះថាត្វើែល់ខ្ាុ ំដែរ!»  ត ើអ្នកេិ ថាតេ ុអ្វីបាន្ជាព្រះតយស ូវមាន្បន្េូលែូតចនះ? 

៤ ) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី មា៉ា ថាយ ២៥:៤១ -៤៦. ត្្្មត្នុ្សសភាេតព្ចើន្េ ិថាព្រះជាមាច ស់ន្ឹងបំផ្លល ញ
ែល់្នុ្សសអាព្កកដ់ែលបាន្ត្វើឲ្យមាន្បញ្ញា ជាតព្ចើន្តកើ តឡើង ែូចជា កាបសំ់ោប ់លួចបលន្ជ់ាតែើ្ ។ 
ត ើព្រះតយស ូវមាន្បន្េូលែូចត្តចខ្លះអ្រំី្ូលតេ ុដែលបណាត លឲ្យ្នុ្សសជាតព្ចើន្ន្ងឹព្ ួវបា ប់ង?់ 
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៥) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី យា៉ា កុប ២:២៧. ត ើការយកច ិតេុកោកច់ំតពាះតកមងកំព្ពា ន្ិង ស្តសតីត្មា៉ា យវាសំខាន្់
ប៉ាុន្ណាតៅបាន្ជាព្រះជាមាច ស់ព្េងស់រវព្រះេឫេយ័ឲ្យតយើងត្វើការតនាះ? 

៦) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី តអ្ស្លយ ៥៨:៦ -៩, ១១។ ត ើព្រះព្េងប់ាន្សន្ាអ្វីចំតពាះតយើងព្បសិន្តបើតយើងជួយ 
ែល់អ្ស់អ្នកដែលរងេុកខតនាះ? 

៧) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី លូកា ៦:៣០ ន្ិងដថ្សាឡូន្ចីេី២ ៣:១០ -១៣ ។ ត ើមាន្វ ិ្ ីែល៏អបែុំ អ្វីខ្លះ តែើ្ ប ី
ជួយ ែល់អ្ស់អ្នកដែលព្កព្កី ន្ិងអ្នកសំុទន្ទងំតនាះ? 

៨) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី កូរនិ្ថូ្សេ២ី ៤:៧ -១៥. ជូន្កាលវារបិាកខាល ងំណាស់កនុងការជួយ ែល់្នុ្សសដែល
មាន្បញ្ញា តព្ចើន្តនាះ។ ត ើអ្នកមាន្កំោំងចិ តអ្វីដែលអាចជយួ ឲ្យអ្នកត្វើការតន្ះបាន្?  

៩) សូ្ចំនាយតរលែស៏្លង  ត់សងៀ្្យួតែើ្បេីិ រិចារណានូ្វអ្វដីែលអ្នកបាន្តរៀន្រចួ្កតេើយ។  បនាេ ប់
្កចូរេូលសូ្ឲ្យព្រះជាមាច ស់ព្េងត់បើកសដ្តងនូ្វអ្វីៗដែលមាន្តៅកនុងច ិតន្ិងជីវ ិរបស់អ្នកដែលព្ ូវ
ការផ្លល ស់បតូរ តែើ្បជីួយ ឲ្យអ្នកតព្ ៀ្ខ្លួន្រចួជាតព្សចសំរាបក់ារយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ? 

 
ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  

 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 
តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 
តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្? 

󠄀  សូ្អ្្សិ្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលតន្ះចុះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀    ខ្ចងចា,ំ េ្ពរី មា៉ា ថាយ ២៥:៤០ 
󠄀  ចូរដចកចាយព្បាបត់ៅអ្នកែថ្េឲ្យបាន្យា៉ា ង ិចណាស់មាន កអ់្ំរីការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះ

តយស ូវ ន្ិង រតបៀបតព្ ៀ្ខ្លួន្េេួលព្រះអ្ងគ។ 

 ( សូ្អាន្បដន្ត្អ្ំរីការយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវតៅកនុងព្រះេ្ពរី៖ យ៉ាូហាន្េ១ី ៤:១៥-១៩,       
យ៉ាូហាន្ ១៣:៣៤-៣៥.) 
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 ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ទ៩ី       

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 ត ើតោកអ្នកមាន្អ្វីសរតសើរ ត្តើងព្រះតេ បនាេ បរ់តីយើងជបួគាន កន្លង្កតន្ះ? 
 ថ្មីៗតន្ះត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកករុំងព្រួយបារ្ភដែរតេ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ

សែិ កនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាជំា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាក។់ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ បស់រពះ 

១) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី ោន្ីដយ៉ាល១:១-១៤។ យុវជន្ទងំបនួ្នាកត់ន្ះសុេធដ ជាអ្នកតគាររព្ប ិប តែិល់ព្រះ
ែរ៏ិ  ប៉ាដុន្តរកួតេបាន្កាល យជាអ្នកតទសថ្ន្អាណាចព្កែខ៏ាល ងំកាល ្យួតៅវញិ។ យា៉ា ងណាកត៏ោយ រួក
តេទងំអ្ស់គាន ព្ ូវបាន្ែដល់ឱកាសតែើ្បតី្វើការសិកាន្ិងបំតរ ើតសដចថ្ន្អាណាចព្កតនាះ។ ្និ្ព្ ឹ្ដ 
ប៉ាុតណាណ ះតសដចអាណាចព្កបាន្ែដល់អាហារ ន្ិងព្ស្លដែលព្េងត់ស្លយតលើ ុរបស់ព្េង ់្កកាន្រ់ួកតេ
តែើ្បបីរតិភាេ  ជាកដ់សដងចណីំអាហារទងំតនាះេឺជាសំដន្ន្ដែលបាន្ថាវ យែល់ព្រះែត៏ព្ចើន្របស់តសដច។ 
ែូតចនះត ើោន្ីដយ៉ាលមាន្ការត លើយ បយា៉ា ងែូចត្ដចចំតពាះតសចកដីលបងួែ៏្ ំតនាះ? 

២) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី ោន្ីដយ៉ាល១:១៥-២១។ ត ើព្រះបាន្ព្បទន្ររអ្វីខ្លះែល់ោន្ីដយ៉ាលតេើយន្ិង្ ិត ស័្តកត
របស់គា  ់តោយរកួតេបាន្តព្ជើសតរ ើសបរតិភាេដ បដន្ល ដែលតឈើ ន្ងិព្គាប់្ ញ្ាជា ិជនំ្ួសតអាយស្លចស់ វ 
ន្ិងព្ស្លតៅវញិ?  

៣) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី សុភាសិ  ២៣:២៩-៣៣។ ត ើព្រះេ្ពរីបាន្ដណនាថំាន្ងឹមាន្អ្វីតកើ តឡើងខ្លះ តៅ
តរលតយើងែឹកព្ស្ល? 
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៤) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី តោកុបប ត១ិ:២៩ ន្ិង៣:១៨។ ត ើមាន្ចណីំអាហារអ្វីខ្លះដែលព្រះបាន្ែដល់តអាយ 
្នុ្សសបរតិភាេ?  

៥) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី តលវវីនិ្យ័ ១១:១-១២។ បនាេ បរ់េីឹកជនំ្ន្ប់ាន្ជន្លិ់ចដែន្ែី ព្រះជាមាច ស់បាន្  
 អ្នុ្ញ្ញា  ិតអាយ្នុ្សសបរតិភាេស្លចស់ វជាចណីំអាហារ ប៉ាុដន្តចណីំអាហារទងំតនាះបាន្កា ប់ន្ែយ

អាយុរបស់្នុ្សសយា៉ា ងតព្ចើន្។ ប៉ាុដន្ត ព្រះបាន្បង្ហគ បត់អាយ្នុ្សសបរតិភាេស្លចស់ វដ ្យួចំន្ួន្
ប៉ាុតណាណ ះ។ ត ើមាន្ស្លចស់ វអ្វីខ្លះដែលព្រះព្េងអ់្នុ្ញ្ញា  ិតអាយ្នុ្សសតោកបរតិភាេ? 

៦) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី ន្ិកខ្ ន្ំ១៥:២៦។ ត ើព្រះជាមាច ស់បាន្ព្បទន្តសចកដីសន្ារយា៉ា ងែូចត្ដចខ្លះែល់
អ្ស់ អ្នកណាដែលបាន្កាន្ត់្ចាបសុ់ខ្ភារ ន្ិងព្កឹ យព្ក្សីល្្រ៌បស់ព្េង?់ 

៧) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី កូរនិ្ថូ្សេ១ី ៦:១៩-២០។ តោយរាងកាយរបស់តយើងេឺជាព្រះវហិាររបស់ព្រះ តយើង
េួរដ ដថ្រកាវាតអាយមាន្អ្នា្យ័ ន្ិងសុខ្ភារលអ តេើយ្និ្ព្ ូវតចាលសំរា្តៅកនុងរាងកាយតនាះ  
តឡើយ។ ត ើអ្នកបាន្អ្នុ្វ តការដថ្រកាសុខ្ភាររាងកាយរបស់អ្នកតអាយមាន្សភាររងឹមាយំា៉ា ងែូចត្ដច
ខ្លះ តែើ្បបីំតរញកិចចការថាវ យព្រះអ្មាច ស់ ែូចដែលតោកោន្ដីយ៉ាលន្ិង្ ិត ស័្តកតទងំបីរបស់គា ប់ាន្ត្វើ? 

៨) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី មា៉ា កុស១២:២៩-៣១។ តៅតរលដែលអ្នក្និ្បាន្អ្នុ្វ តការដថ្រកាសុខ្ភារតអាយ
បាន្លអ រេូ ជាបម់ាន្ជំងឺតែសងៗ ត ើអ្នកយល់ថាវាមាន្ែលបះពាល់អ្វីខ្លះែល់េំន្ិ ស្លម រ  ីន្ិង កោំំង
របស់អ្នក តែើ្បពី្សោញ់ព្រះ ន្ិង្នុ្សសែថ្េតេៀ ? 

៩) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី កូរនិ្ថូ្សេ១ី ១០:៦-៧, ១១-១៣។ វាហាកប់ែូីចជារិបាកបន្តចិ ដែលតយើងព្ ូវ
តព្ជើស យកចណីំអាហារណាដែលព្េព្េងសុ់ខ្ភារ ប៉ាុដន្តខុ្សរសជា ិរីអ្វីដែលតយើងចូលចិ តបរតិភាេ 
តេើយបំផ្លល ញសុខ្ភារតៅវញិ។ ត ើព្រះព្េងប់ាន្ែដល់នូ្វតសចកដីសន្ាអ្វី តែើ្បជីាជនំ្ួយែល់តយើងរាល់
គាន តៅព្គាដែលជួបតសចកដីលបងួ?   

១០) សូ្រកតរលតវោសងបស់្លង  ់្ យួ តែើ្បសីញ្ជ ឹងេិ តឡើងវញិនូ្វអ្វីដែលអ្នកបាន្តរៀន្្ុន្តន្ះ។ ចូរេូល
សូ្ ែល់ព្រះអ្មាច ស់តយស ូវព្េិសតតអាយព្េងប់ាន្បំផ្លល ស់បំដព្បនូ្វបញ្ញា ដែលតកើ មាន្តឡើងតៅកនុងច ិត 
ន្ិងជីវ ិរបស់អ្នក ព្បតយាជន្ត៍អាយអ្នកបាន្តព្ ៀ្ខ្លួន្រចួជាតព្សច កនុងការរងច់ានូំ្វការយាងវលិព្ លប់
្កវញិ របស់ព្េង។់ 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 
󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 

តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្? 
󠄀  សូ្អ្្ិស្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀  សូ្េតន្េញខ្ព្រះេ្ពរី កូរនិ្ថូ្សេ១ី ១០:៣១។ 
󠄀  ចូរដចកចាយព្បាបត់ៅអ្នកែថ្េឲ្យបាន្យា៉ា ង ិចណាស់មាន កអ់្ំរីការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះតយស ូវ 

ន្ិង រតបៀបតព្ ៀ្ខ្លួន្េេួលព្រះអ្ងគ។ 

(ខ្ព្រះេ្ពរីសិកាបដន្ែ្សដីអ្រំកីារយាងវលិព្ លប់្ កវញិរបស់ព្រះតយស ូវព្េិសត៖                          
ដថ្សាឡូន្ចីេី១ ៥:២៣-២៤ ន្ិងយ៉ាូហាន្េ៣ី ខ្ ២-៣) 
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ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ទ១ី០ 

 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 ត ើតោកអ្នកមាន្អ្វីសរតសើរ ត្តើងព្រះតេ បនាេ បរ់តីយើងជបួគាន កន្លង្កតន្ះ? 
 ថ្មីៗតន្ះត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកករុំងព្រួយបារ្ភដែរតេ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ

សែិ កនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាជំា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាក។់ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ 

១) សូមអានព្រះគមពរី ដានីយ ៉ែល ២:១-១៣។ ត ើតសេចតនប ូតនេសាបង្គា បត់អា រនួអ្េនព្ាជ្ញរបស់ព្រងត់្វើ
អ្វីសំរាបព់្រង?់ 

២) សូមអានព្រះគមពរី ដានីយ ៉ែល ២:១៤-១៨។ ត ើតោនដានយី ៉ែលានត្វើអ្វី តៅព្ាយែលជ្ីវ ិា ់
នំរុងយ  សថិ នេុងតព្ាះថ្នេ នែូ់ចអ្េនព្ាជ្ញែទរតរៀ ? 

៣) សូមអានព្រះគមពរី ដានីយ ៉ែល ២:១៩-៣០។ ត ើតោនដានយី ៉ែលមានការត្លើ  បយ៉ែ ងណា បន្ទា ប់
រីព្រះ ានតបើនបង្គា ញតអា  ល់ រីតសចនេីអាថន៌ំាងំទនសុបិនរបស់តសេចតនប ូតនេសា? 

៤) សូមអានព្រះគមពរី ដានីយ ៉ែល ២:៣១-៤៥។ ត ើតសេចតនប ូតនេសាានសុបិនត ើញអ្វី? 
៥) សូមអានព្រះគមពរី ដានីយ ៉ែល ២:៣៨-៤០។ ត ើតោហៈទងំបនួព្បតេរទនរបូសំណានត់ន្ទះែំណាង

តអា  អ្វីខ្លះ ? 
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៦) តាមរ ះសុបិននមិ ិត តោនដានីយ ៉ែលានរនយល់បង្គា ញរីអាណាចព្នែម៏ានឥរធរិលទងំបនួតៅ
តលើយែនែីត ើងតនះ។ ជាងរ ៈតរល២០០០ឆ្េ  ំព្បវ តសិាស្រសតាននណំ ព់្តារុនអ្រំីអាណាចព្នទងំ
បនួយែលព្រះានបង្គា ញយ៉ែ ងរិ ព្ានែយមន រមួមាន អាណាចព្នាប ឡូីន តមឌូតរសីុ ព្និន និង      
រ ៉ែមូ។ សូមអានព្រះគមពរី ្ីម៉ែូតថរី១ ៦:៦-៨, ១៧-១៩។ ព្គបទ់ងំអ្វីៗ តៅតលើយែនែីតនះនឹងព្ ូវាន
បំផ្លល ញ ែូតចេះត ើអ្េនគួរមានគនំិ យ៉ែ ងណាចំត ះលុ កាន ់ព្ររយសមប តិ នងិែំយណងតែេងៗតរៀ  ? 

៧) សូមអានព្រះគមពរី ដានីយ ៉ែល ២:៤១-៤៣។ ត ើព្រះព្រងម់ានបនាូលព្ាបត់ ើងរាល់ាេ ថ្ននឹងមានអ្វី
តនើ តឡើងខ្លះ បន្ទា បរ់ីអាណាចព្នទងំបនួព្ ូវានរោ ា ត់ៅ? 

៨) ាា នតមែឹនន្ទនំំរូលណាអាចនឹងបព្ងបួបព្ងមួរនឹែីអ្ឺរ ៉ែបុ នងិមជ្ឈមិបូ ៌ានតន្ទះតរ បន្ទា បរ់ីអាណាចព្ន 
រីបនួយែលជាអាណាចព្នរ ៉ែមូានរោ ា  ់តទះបីជាតសេចឆ្ឡូតម៉ែ ណាប៉ែូតឡអ្ុង ឬអ្ុីយ្លនត៏ដា ។ 
ត ើងទងំអ្ស់ាេ នំរុងរស់តៅព្ាចុងតព្កា បងអស់ យែលជាព្បអ្បត់ជ្ើងរបស់របូសំណាន។ សូមអាន
មេងតរៀ តៅព្រះគមពរី ដានីយ ៉ែល ២:៣៤-៣៥ នងិ៤៤។ ត ើមានព្រឹ តិការណ៍អ្សាា រយអ្វយីែលនឹងតនើ 
មានតឡើងបនតតៅតរៀ តនះ? 

៩) ការយែលសិនាតលើបររំន្ទ  អាចជ្ួ  តអា ត ើង ល់កានយ់ ចាស់ថ្ន ត ើងរ ិជាអាចតជ្ឿ
រុនចិ តតលើព្រះគមពរីានយ៉ែ ងព្ានែយមន។ សូមអានព្រះគមពរី ្ីម៉ែូតថរ២ី ៣:១៥-១៧។ ត ើការអាន
ព្រះគមពរីអាចជ្ួ   ត ើងានយ៉ែ ងែូចតមេចខ្លះន្ទព្ាចុងតព្កា បងអស់តនះ? 

១០) សូមរនតរលតវោសងបស់ាង  ម់ ួ តែើមបសីញ្ជ ឹងគិ តឡើងវញិនូវអ្វីយែលអ្េនានតរៀនមុនតនះ។ ចូររូល
សូម ែល់ព្រះអ្មាា ស់ត ស ូវព្គិសតតអា ព្រងា់នបំផ្លល ស់បយំព្បនូវបញ្ហា យែលតនើ មានតឡើងតៅនេុង
ចិ ត និងជ្ីវ ិរបស់អ្េន ព្បតយជ្នត៍អា អ្េនានតព្ ៀមខ្លួនរចួជាតព្សច នេុងការរងច់នូំវការយងវលិ
ព្ លបម់នវញិរបស់ព្រង។់ 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 
តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្?  

󠄀  សូ្អ្្ិស្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀  សូមរតនាញខ្ព្រះគមពរី តអ្សា  ៤០:៨។ 
󠄀  សូមយចនច នូវអ្វីយែលអ្េនានែឹងអ្រំីការយងមនែឆ៏្ប់ៗ របស់ព្រះត ស ូវព្គិសតនិងរតបៀប

តរៀបចំខ្លួន ថ្នវ  ព្រងែ់ល់មនុសេមាេ នយ់៉ែ ង ិច។ 
(ខ្ព្រះគមពរីសិនាបយនថមសេីអ្រំីការយងវលិព្ លបម់នវញិរបស់ព្រះត ស ូវព្គិសត៖  
លូកា១៧:២៨-៣៣ និង តរព្ ុសរី១ ១:១៣-២៥) 

yyy 
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ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ទ១ី១ 

 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 ត ើតោកអ្នកមាន្អ្វីសរតសើរ ត្តើងព្រះតេ បនាេ បរ់តីយើងជបួគាន កន្លង្កតន្ះ? 
 ថ្មីៗតន្ះត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកករុំងព្រួយបារ្ភដែរតេ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ

សែិ កនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាជំា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាក។់ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ 

១) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី ោន្ីដយ៉ាល ៣:១-៧។ ត្រយៈសុបិន្ន្ិ្  ិតតៅកនុងព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាលជរូំក២ ព្រះ
ជាមាច ស់បាន្បង្ហា ញតអាយតសដចតន្ប ូតកនស្លត ើញថា ព្រះអ្ងគេឺជាព្រះថ្ន្តលើអ្ស់ទងំតសដច តេើយ      
អាណាចព្កបាប ឡូីន្ ន្ងឹ្និ្សែិ តសែរជាែរាបតនាះតេ។ កប៏ង្ហា ញែងដែរថា អាណាចព្កបាប ឡូីន្េឺ
ព្គាន្ដ់ ជាកាល ត្វើអ្ំរីមាស តេើយន្ឹងព្ ូវរោយបា ត់ៅតព្កា្ឥេធិរលថ្ន្អាណាចព្ក្យួតែសង
តេៀ ដែលែណំាងតោយព្បាកវ់ញិដ ប៉ាុតណាណ ះ។ ែេុយរីការតគាររតកា ខាល ចែល់ព្រះជាមាច ស់ ត ើតសដចតន្
ប ូតកនស្លបាន្បញ្ញជ តអាយតេស្លងសងអ់្វី? រាស្តសតត្វើអ្វចីំតពាះសំណង់្ យួតេើយព្េងរ់រំឹងតអាយព្បជានុ្
តនាះ? 

២) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី ោន្ីដយ៉ាល ៣:៨-១៨។ តៅតរលដែលតសដចតន្ប ូតកនស្លបង្ហគ បេ់ំរា្ែល់អ្នកតគាររ
ព្ប ិប តិព្រះទងំបីនាក ់តនាះត ើរួកតេមាន្ការត លើយ បយា៉ា ងែូចត្ដចខ្លះ្កកាន្ព់្េងវ់ញិ ? 
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៣) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី ោន្ីដយ៉ាល ៣:១៩-៣០។ ត ើព្រះជាមាច ស់បាន្ត្វើអ្វីខ្លះចំតពាះបុរសទងំបីនាកដ់ែល
មាន្ភារតស្លម ះព្ ង ់ន្ងិតជឿេុកចិ តតលើព្េង?់ 

៤) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី ន្ិកខ្ ន្ំ ២០:៣-៦។ ត ើព្រះជាមាច ស់បាន្បង្ហគ បត់យើងយា៉ា ងែូចត្ដចខ្លះអ្ំរីការ
ថាវ យបងគំរបូសំណាក ឬរបូព្រះ ? 

៥) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី តអ្ស្លយ ៤៤:៦, ៩-១០។ តេ ុអ្វីបាន្ជាតយើងព្ ូវថាវ យបងគំព្រះែជ៏ាអ្មាច ស់ថ្ន្តយើង
ដ ្យួអ្ងគយា៉ា ងែូតចនះ ? 

៦) តព្ៅរីការថាវ យបងគំរបូព្រះដែលត្វើរីតឈើ ឬតោេៈ ត ើតៅមាន្អ្វីតែសងតេៀ ដែល្នុ្សសថាវ យបងគំ ឬក៏
ព្សោញ់ជាជាងព្រះជាមាច ស់? 

៧) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី មា៉ា ថាយ ១០:២៧-៣៣។ ត ើខ្ព្រះេ្ពរីទងំតន្ះអាចជួយ អ្វីខ្លះែល់អ្នកតែើ្បឈីរ     
 តងំតោយកាល ហាន្ព្បឆាងំន្ងឹការថាវ យបងគំរបូព្រះ ន្ងិសមាព ្្ ិត ស័្តកតរបស់អ្នក? 

៨) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី កូរនិ្ថូ្សេ២ី ៦:១៦-១៨ ន្ិង ៧:១។ ត ើតយើងព្ ូវត្វើែូចត្ដចតែើ្បមីាន្អ្ំណាច
ព្េបព់្េងតលើជីវ ិដែលន្ឹងព្ ូវថាវ យែល់ព្រះ? 

៩) សូ្រកតរលតវោសងបស់្លង  ់្ យួ តែើ្បសីញ្ជ ឹងេិ តឡើងវញិនូ្វអ្វីដែលអ្នកបាន្តរៀន្្ុន្តន្ះ។ ចូរេូល
សូ្ ែល់ព្រះអ្មាច ស់តយស ូវព្េិសតតអាយព្េងប់ាន្បំផ្លល ស់បំដព្បនូ្វបញ្ញា ដែលតកើ មាន្តឡើងតៅកនុងច ិត 
ន្ិងជីវ ិរបស់អ្នក ព្បតយាជន្ត៍អាយអ្នកបាន្តព្ ៀ្ខ្លួន្រចួជាតព្សច កនុងការរងច់ានូំ្វការយាងវលិព្ លប់
្កវញិរបស់ព្េង។់ 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 
តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្?  

󠄀  សូ្អ្្ិស្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀  សូមរតនាញខ្ព្រះគមពរី ននិខមនំ ២០:៣។ 
󠄀  សូមយចនច នូវអ្វីយែលអ្េនានែឹងអ្រំីការយងមនែឆ៏្ប់ៗ របស់ព្រះត ស ូវព្គិសតនិងតរៀបចំ

ខ្លួនថ្នវ  ព្រងែ់ល់មនុសេមាេ នយ់៉ែ ង ិច។ 
(ខ្ព្រះគមពរីសិនាបយនថមសេីអ្រំីការយងវលិព្ លបម់នវញិរបស់ព្រះត ស ូវព្គិសត៖  
តរព្ ុសរី២ ១:១-១១ និង តរព្ ុសរី១ ៤:១២-១៩) 
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ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ទ១ី២ 

 
ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 ត ើតោកអ្នកមាន្អ្វីសរតសើរ ត្តើងព្រះតេ បនាេ បរ់តីយើងជបួគាន កន្លង្កតន្ះ? 
 ថ្មីៗតន្ះត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកករុំងព្រួយបារ្ភដែរតេ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ

សែិ កនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាជំា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាក។់ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ 

១) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី ោន្ីដយ៉ាល ៤:៤-១៧។ ត ើតសដចតន្ប ូតកនស្លបាន្សុបនិ្ត ើញអ្វី? 
២) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី ោន្ីដយ៉ាល ៤:១៨-២៦។ ត ើសុបនិ្តនាះមាន្អ្ ែន្យ័យា៉ា ងែូចត្ដច ? 
៣) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី ោន្ីដយ៉ាល ៤:២៧។ ត ើតោកោន្ីដយ៉ាលបាន្ែដល់តសចកដេូីនាម ន្យា៉ា ងែូចត្ដចខ្លះ

តៅកាន្ត់សដចតន្ប ូតកនស្ល ? 
៤) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី ោន្ីដយ៉ាល ៤:២៨-៣៧។ េីបែុំ  ត ើត្តរៀន្អ្វីដែលតសដចតន្ប ូតកនស្លបាន្តរៀន្រីព្រះ ? 
៥) ត ើអ្នកធ្លល បត់ ើញតសចកដីអ្នំ្ួ បងកបញ្ញា ែល់្នុ្សសដែរឬតេ ? តោយរតបៀបណា ?  
៦) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី របាកសព្ េ១ី ២៩:១០-១៤។ ត ើតសដចោវឌី ដែលជាត្ែឹកនាំ្ យួរបូតែសងតេៀ  បាន្

បង្ហា ញតអាយតយើងត ើញយា៉ា ងែូចត្ដចខ្លះរីភារតជាេជយ័ ន្ិងអ្វីៗដែលព្េងម់ាន្ ? 
៧) តសដចតន្ប ូតកនស្លន្ងឹ្និ្មាន្ការដព្បចិ តរ ិ តេើយេេួលបាន្តសចកដីសតស្តង្ហគ ះតឡើយ ទល់ដ ព្េងប់ាន្

ជួបនូ្វភារអ្ស្លច រយ្ំៗចនំ្ួន្បនួ្ែងតៅកនុងជីវ ិព្េង ់ដែលតលើកតឡើង្កបរយិាយតៅកនុងព្រះេ្ពរី      
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ោន្ីដយ៉ាលរេូ ែល់ចនំ្ួន្បនួ្ជំរូក។ សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី កូរនិ្ថូ្សេី២ ៧:៩-១១។ ត ើការដព្បចិ តរ ិ
មាន្លកខណះែូចត្ដចខ្លះ? 

៨) តរលខ្លះតយើង្និ្មាន្ការតស្លកស្លដ យរីបាបដែលតយើងមាន្តនាះតេ។ សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី កចិចការ       
៥:៣១។ ត ើន្រណាអាចជួយ តអាយតយើងមាន្ស្ ែភារដព្បចិ តបាន្? 

៩) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី យា៉ា កុប ៤:៦-១០។ តេ ុអ្វីបាន្ជាការបនាេ បខ្លួន្មាន្ស្លរះសំខាន្ខ់ាល ងំត្លះ តែើ្ប ី
្ន្ែល់ការេេួលបាន្នូ្វតសចកដីសតស្តង្ហគ ះ ន្ិងជយ័ជំន្ះ? 

១០) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរី តអ្ត សូរ ២:៤-១០។ មាន្ដ ព្រះតយស ូវប៉ាតុណាណ ះដែលអាចតរៀបចំចិ តអ្នកសំរាបក់ារ
យាង្កវញិរបស់ព្េងក់នុងតរលែឆ៏ាបត់ន្ះ។ ត ើអ្នកមាន្េនុំ្កចិ តតលើខ្លួន្ឯងដែរឬតេថា អ្នករិ ជា
បាន្េេួលនូ្វតសចកដីសតស្តង្ហគ ះរីព្រះ? 

១១) សូ្រកតរលតវោសងបស់្លង  ់្ យួ តែើ្បសីញ្ជ ឹងេិ តឡើងវញិនូ្វអ្វីដែលអ្នកបាន្តរៀន្្ុន្តន្ះ។ ចូរេូល
សូ្ ែល់ព្រះអ្មាច ស់តយស ូវព្េិសតតអាយព្េងប់ាន្បំផ្លល ស់បំដព្បនូ្វបញ្ញា ដែលតកើ មាន្តឡើងតៅកនុងច ិត 
ន្ិងជីវ ិរបស់អ្នក ព្បតយាជន្ត៍អាយអ្នកបាន្តព្ ៀ្ខ្លួន្រចួជាតព្សច កនុងការរងច់ានូំ្វការយាងវលិព្ លប់
្កវញិរបស់ព្េង។់ 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 
តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្?  

󠄀  សូ្អ្្ិស្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

 
󠄀  សូមរតនាញខ្ព្រះគមពរី យ៉ែ នុប ៤:១០។ 
󠄀  សូមយចនច នូវអ្វីយែលអ្េនានែឹងអ្រំីការយងមនែឆ៏្ប់ៗ របស់ព្រះត ស ូវព្គិសតនិងរតបៀប

តរៀបចំខ្លួន ថ្នវ  ព្រងែ់ល់មនុសេមាេ នយ់៉ែ ង ិច។ 
(ខ្ព្រះគមពរីសិនាបយនថមសេីអ្រំីការយងវលិព្ លបម់នវញិរបស់ព្រះត ស ូវព្គិសត៖ 
តរព្ ុសរី១ ៤:១-៨ នងិ លូកា ១៨:៩-១៤) 
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ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ទី១៣ 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 តងំរីតយើងបាន្ជួបគាន តលើក្ុន្រេូ ្កេល់តរលតន្ះ ត ើមាន្តរឿងអ្វីខ្លះដែលអ្នកចងស់រតសើរ ត្កើងព្រះ? 
 ត ើ្យួរយៈថ្មីតន្ះអ្នកមាន្កតបីារ្ភអ្វីខ្លះ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរេូលសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណ

បរសុិេធេងជ់ា្យួកនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាកំាលរីតលើក្ុន្តឡើងវញិជា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាកត់ែសងតេៀ ។ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ 

១ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៥៖៣១ ន្ិង ៦៖១-៤។ តៅតរលដែលន្េរត្ែូតរើសីុថ្មីតកើ តឡើង តេ ុែូចត្ដច
បាន្ជាតសដចោរយូីសតរ ើសឲ្យោន្ីដយ៉ាលជួយ ព្េបព់្េងព្រះអ្ងគ? 

២ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៦៖៥-៩។ ត ើអ្នកែកឹនាែំថ្េតេៀ ជព្្ញុឲ្យតសដចតចញចាបអ់្វីតែើ្ បរីួកតេអាច
កមាច  ោ់ន្ីដយ៉ាលបាន្? 

៣ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៦៖១០។ ត ើោន្ីដយ៉ាលបង្ហា ញរីតសចកដីកាល ហាន្ន្ិងច ិតតស្លម ះសម័ព្េចំតពាះព្រះជា
មាច ស់ត្វ ិ្ ីណា? 

៤ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៦៖១១-១៧។ ត ើមាន្តរឿងអ្វីតកើ តឡើងចំតពាះោន្ីដយ៉ាលតោយតព្ពាះតសចកដីតស្លម ះ
ព្ ងរ់បស់គា ?់ 

៥ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៦៖១៨-២៣។ ត ើព្រះបាន្ត្វើអ្វីតែើ្បសីតស្តង្ហគ ះោន្ីដយ៉ាល? 
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៦ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៦៖២៤-២៨។ ត ើព្រះរាជា បយា៉ា ងែូចត្ដច? 
៧ ត ើ្នុ្សសតយើងេុកច ិតតៅតលើអ្វីខ្លះឲ្យការពារខ្លួន្? 
៨ អាន្េ្ពរីតេតព្រើរ ១៣៖៥-៦។ មាន្្នុ្សសជាតព្ចើន្ចណំាយថ្វកិាជាតព្ចើន្តលើសលបត់ែើ្បបីាន្វ ែុស័កដិ

សិេធិ ស្លក ់បណុយទន្តែសងៗ សកក់ណាដ ញ់ កាតំ លើង ន្ងិរបស់ែថ្េតេៀ ដែលរួកតេយល់ថាន្ឹងអាច
ជួយ ការពាររួកតេបាន្។ ចុះត ើព្េីស្លេ ន្េួរេុកចិ តតៅតលើអ្វីវញិ? 

៩  អាន្េ្ពរីេនុំ្កែំតកើង ៩១៖៩-១៦។ តៅព្គាចុងតព្កាយបងអស់ ដែន្ែីរបស់តយើងន្ងឹស្បរូតៅតោយ
តព្គាះថាន កន់្ិងព្រ ឹតិការណ៍រន្ធ ់ៗ ជាតព្ចើន្។ តរឿងដែលសំខាន្់្ យួេឺតយើងព្ ូវចងច់ាថំាព្រះបាន្ជួយ តយើង
អ្វីខ្លះកាលរីតែើ្  ន្ិងចាតំសចកដីសន្ារបស់ព្រះអ្ងគែូចជាតៅកនុងេ្ពរីេំនុ្កែំតកើងជំរូក៩១ជាតែើ្។ ត ើ
ព្រះតេើយន្ិងតេវតរបស់ព្េងក់ារពារអ្នកដ្ន្តេ? 

១០  អាន្េ្ពរីយា៉ា កុប ១៖២-៤។ ព្បសិន្តបើអ្នកេុកចិ តតលើព្រះ ត ើជីវ ិរបស់អ្នកន្ឹងតជៀសែុ រីេុកខលំបាក
រេូ ឬ? 

១១  ចំណាយតរលខ្លី្យួតែើ្ បេីិ អ្រំីត្តរៀន្ដែលអ្នកតេើបដ បាន្សិការចួ្ក។ ចូរេូលសំុតៅព្រះឲ្យ
បង្ហា ញអ្នកថាត ើតៅមាន្តរឿងណាខ្លះតេៀ ដែលព្ ូវផ្លល ស់បដូរតៅកនុងចិ តអ្នកតែើ្ បតីព្ ៀ្ខ្លួន្ឲ្យរចួរាល់
សព្មាបក់ារយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ។ 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 
តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្?  

󠄀  សូ្អ្្ិស្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀 សព្មាបស់បាដ េ៍តន្ះសូ្េតន្េញេ្ពរីតេតព្រើរ ១៣៖៦។ 
󠄀 ចូរដចកចាយការអ្វដីែលអ្នកយល់ែឹងអំ្រីការយាង្កឆាប់ៗ របស់ព្រះតយស ូ វនិ្ងរីរតបៀប
ដែលព្ ូវតព្ ៀ្ខ្លួន្ឲ្យរចួរាល់យា៉ា ងតហាចណាស់ឲ្យបាន្តៅកាន្់្ នុ្សសមាន ក។់ 

(អ្ ែបេែថ្េតេៀ ថ្ន្ការយាង្ករបស់ព្រះតយស ូ វសព្មាបត់រៀន្សូព្ បដន្ែ្៖ តរព្ ុសេី១ ១៖៣-៩)។ 
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ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ទ១ី៤ 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 តងំរីតយើងបាន្ជួបគាន តលើក្ុន្រេូ ្កេល់តរលតន្ះ ត ើមាន្តរឿងអ្វីខ្លះដែលអ្នកចងស់រតសើរ ត្កើងព្រះ? 
 ត ើ្យួរយៈថ្មីតន្ះអ្នកមាន្កតបីារ្ភអ្វីខ្លះ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរេូលសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណ

បរសុិេធេងជ់ា្យួកនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាកំាលរីតលើក្ុន្តឡើងវញិជា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាកត់ែសងតេៀ ។ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ 

១ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៥៖១-៩។ ត ើព្រះរាជាដបលស្លស្លរករុំងត្វើអ្វីតេើយត ើព្រះអ្ងគត ើញអ្វីតៅតលើ
ជញ្ញជ ំង? 

២ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៥៖១០-១២។ តេ ុអ្វីបាន្ជាព្រះ្តេសីឲ្យតយាបល់ថារួកតេេួរដ តៅតៅ      
ោន្ីដយ៉ាលឲ្យ្កបកការសរតសរតៅតលើជញ្ញជ ំង? 

៣ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៥៖១៧-២៨។ ត ើតរឿងែក៏ាល ហាន្អ្វីដែលតោកោន្ីដយ៉ាលេូលតៅព្រះរាជាដបល
ស្លស្លរ? 

៤ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៥៖២៩-៣១។ ត ើមាន្តរឿងអ្វីចតំពាះព្រះរាជាដបលស្លស្លរ? 
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៥ ព្រះជាមាច ស់ជំនុ្ំជព្្ះតសដចដបលស្លស្លរតោយព្េងម់ាន្តសចកដីអ្ំន្ ួ ថាវ យបងគបំែិមា ព្រ្ទងំការ
បែិតស្ន្ងិព្បមាថ្ព្រះ។ ព្រះដែលតៅកនុងេ្ពរីេឺជាតៅព្ក្ដែលលអជាងតេបំែុ ។ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល 
៧៖៩-១០។ ត ើបលល័ងកកា ក់ដីរបស់ព្រះមាន្លកខណៈដបបណា? 

៦ តសៀវតៅកត៏បើកតឡើងតៅឯបលល័ងកជំនុ្ំជព្្ះរបស់ព្រះ។ អាន្េ្ពរីស្លស្លត  ១២៖១៣-១៤។ ត ើព្រះន្ឹងជំនុ្ំ
ជព្្ះ្នុ្សសរីអ្វី? 

៧ តោយតព្ពាះតយើងមាន្បាប តនាះតយើងន្ឹងជាបត់ទសតៅព្គាជំនុ្ំជព្្ះ។ អាន្េ្ពរី យ៉ាូហាន្េី១ ១៖៩-
១០ ២៖១-២។ ត ើតយើងព្ ូវត្វើអ្វីតេើបព្រះអាចព្បកាសថាតយើងបាន្ស្លអ  តេើយៗេេួលបាន្ការអ្ យ័
តទស? 

៨ អាន្េ្ពរីតេតព្រើរ ១០៖៣០-៣១ ៣៥-៣៩។ តោយតព្ពាះថាការជំនុ្ំជព្្ះរបស់ព្រះរ ិជាន្ឹងតកើ មាន្
ដ្ន្ ត ើតយើងេួរត្វើអ្វី? 

៩ ចំណាយតរលតសងៀ្ស្លង  ប់ន្តចិតែើ្បសីញ្ជ ឹងេិ រីត្តរៀន្ដែលអ្នកបាន្តរៀន្។ ចូរេូលសំុតៅព្រះឲ្យ
បង្ហា ញអ្នកថាត ើតៅមាន្តរឿងណាខ្លះតេៀ ដែលព្ ូវផ្លល ស់បដូរតៅកនុងចិ តអ្នកតែើ្ បតីព្ ៀ្ខ្លួន្ឲ្យរចួរាល់
សព្មាបក់ារយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ។ 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 
តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្?  

󠄀  សូ្អ្្ិស្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀 េតន្េញេ្ពរីយ៉ាូហាន្េី១ ២៖១។ 
󠄀 ចូរដចកចាយអី្ការដែលអ្នកយល់ែឹងអំ្រីការយាង្កឆាប់ៗ របស់ព្រះតយស ូ វនិ្ងរីរតបៀប 
ដែលព្ ូវតព្ ៀ្ខ្លួន្ឲ្យរចួរាល់យា៉ា ងតហាចណាស់ឲ្យបាន្តៅកាន្់្ នុ្សសមាន ក។់ 

(ត ត្រៀន្បដន្ែ្សព្មាបសិ់ការីការយាង្ករបស់ព្រះតយស ូ វ៖ មា េី៣៖១៦-១៨និ្កខ្ នំ្ ៣២៖៣២-៣៣                           
វវិរណៈ ៣៖៥ កូរនិ្ថូ្សេី១ ១១៖៣១-៣២)។ 
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ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ទ១ី៥ 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 តងំរីតយើងបាន្ជួបគាន តលើក្ុន្រេូ ្កេល់តរលតន្ះ ត ើមាន្តរឿងអ្វីខ្លះដែលអ្នកចងស់រតសើរ ត្កើងព្រះ? 
 ត ើ្យួរយៈថ្មីតន្ះអ្នកមាន្កតបីារ្ភអ្វីខ្លះ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរេូលសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណ

បរសុិេធេងជ់ា្យួកនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាកំាលរីតលើក្ុន្តឡើងវញិជា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាកត់ែសងតេៀ ។ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ 

១ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៧៖១-៨។ ត ើតោកោន្ីដយ៉ាលត ើញអ្វីតៅកនុងការតបើកសដ្ដងរបស់គា ?់ 
២ តោកោន្ីដយ៉ាល្និ្បាន្យល់រីតសចកដីដែលគា ប់ាន្ត ើញតេ។ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៧៖១៥-១៨។ 

ត ើស វស្លហាវតនាះមាន្អ្ ែន្យ័ដបបណាតបើតយាងតៅត ត្េវតដែលន្ិយាយ្កកាន្ត់ោកោន្ីដយ៉ាល? 
 (ចំណា៖ំ ស វន្ី្យួៗ ំណាងឲ្យន្េរ្យួ ែូចដែលស្លរធ្ល ុន្ី្យួៗតៅកនុងេ្ពរីោន្ីដយ៉ាលជំរូក២

 ំណាងឲ្យន្េរែូតចាន ះដែរ។ ស វសិងាេឺ ណំាងឲ្យន្េរបាប ឡូីន្។ ស វខាល  មុ ំេឺជាអាណាចព្ករួ្ ថ្ន្ត្
ែូតេើយន្ិងតរើសីុ។ ស វខាល រខ្និ្េឺ ំណាងឲ្យអាណាចព្កព្កកិ ដែលដបកជាបនួ្បនាេ បរ់ីព្រះតៅអ្្ិរាជ
អាដឡកសិន្ែឺបាន្សុេ តៅ។ ស វស្លហាវេីបនួ្េឺជាអាណាចព្ករ ៉ាូ្ ដែលព្េបព់្េងតៅស្យ័     ព្រះ
តយស ូវតេើយដែលព្េងព់្ ូវតេឆាក ងតនាះ)។ 

៣ តោកោន្ីដយ៉ាលចងយ់ល់អ្រំដីសនង ូចដែលតចញរីស វេីបនួ្តនាះ។ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៧៖២៤-
២៥។ ត ើដសនង ូចតនាះត្វើអ្វី? 
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 (ចំណាំ៖ ជាង៤០០ឆាន រំួកព្េីស្លេ ន្ព្បូត សតងដ់ ងតជឿថាដសនង ូចតនាះេឺជារួកជំនុ្ំកា ូលិក ដែលតកើ តចញរី
ស្លសន្រ៍ ៉ាូ្ តៅតរលដែលរួករ ៉ាូ្ ឈបត់្វើេុកខបុកត្នញរួកព្េីស្លេ ន្តេើយកាល យ្កជាអាណាចព្ក្យួព្បកាសថា
ខ្លួន្េឺជាព្េីស្លេ ន្។ រួកជំនុ្ំកា ូលិកដកដព្បតសចកដីបតព្ងៀន្ន្ិងចាបេ់មាល ប់្ យួចំន្ួន្ដែលព្រះតយស ូវព្បទន្ឲ្យតៅ
រួកជំនុ្ំរបស់ព្រះអ្ងគ។ រួកតេអ្្ិោា ន្តៅកាន្ប់ុេគលបរសុិេធតោយ្និ្តៅកាន្ព់្រះត្ព្រះតយស ូវ។ រួកតេរឹង
ដែអកតៅតលើបុណយតែសងៗជាជាងរឹងតលើការសុេ របស់ព្រះតយស ូ វដ ្យួ្ុខ្។ រួកតេតជឿថាសងឃអាចលុបោង
បាបឲ្យតេបាន្ជាជាងព្រះតយស ូវដ ្យួអ្ងគ។ រួកតេផ្លល ស់បដូរថ្ថ្ងថាវ យបងគំរីថ្ថ្ងសព្មាករបស់ព្រះតយស ូវដែលព្ ូវជា
ថ្ថ្ងតៅរ ិ៍តៅថ្ថ្ងអាេិ យវញិ។ តេើយរួកតេត្វើេុកខបុកត្នញន្ិងសមាល បអ់្ស់អ្នកដែល្និ្យល់ព្សបជា្យួរួកតេរាប់
សិបឆាន ។ំ 

៤ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៧៖២៤-២៥ ស្លជាថ្មីតេើយតព្បៀបត្ៀបការបរយិាយរីដសនង ូចតៅន្ឹងការតលើកតឡើងខាង
តលើដែលសដីអ្ំរីរួកជំនុ្ំកា ូលិក។ ត ើអ្នកេិ ថាការតបើកសដ្ដងតន្ះេឺជាការព្បាបឲ់្យែឹងជា្ុន្រីព្បត េព្េីស្លេ ន្
ដែល្និ្លអដែរឬតេ? 

៥ អាន្េ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៨៖៩-១២។ ព្រះកព៏្បទន្ការតបើកសដ្ដង្យួតេៀ ែល់ោន្ីដយ៉ាល ដែលមាន្ដសនង ូច     
តេៀ ។ ត ើដសនង ូចវាយព្បហារតៅតលើអ្វី? 

៦ អាន្េ្ពរីតេតព្រើរ ៨៖១-២។ ត ើតរាងឧតបាសថ្របស់ព្រះតៅឯណា? 
៧ អាន្េ្ពរីតេតព្រើរ ៩៖១១ន្ិង១៤។ ត ើន្រណាជាសត្ដចសងឃតេើយត ើែង្ហវ យយញ្ាបូជារបស់តោកជាអ្វី? 
 (ចំណាំ៖ ្នុ្សសជាតព្ចើន្ជាថាតៅកនុងេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ៨៖៩-១២ដែលន្ិយាយរីដសនង ូចតនាះេឺែូចគាន តៅន្ឹង

ដសនង ូចតៅកនុងេ្ពរីោន្ីដយ៉ាលជំរូក៧េឺ ំណាងឲ្យរួកជំនុ្ំកា ូលិកដែលវាយព្បហារតៅតលើតសចកដីរិ ថ្ន្តរាង
ឧតបាសថ្របស់ព្រះ តៅតលើសត្ដចសងឃ ន្ិងែង្ហវ យយញ្ាបូជា។  

 រួកជំនុ្ំតនាះបដងវរ្នុ្សសឲ្យដបរឆាង យរីការេេួលបាន្តសចកដីសតស្តង្ហគ ះត្រយៈព្រះតយស ូវរីតព្ពាះរួកតេតផ្លដ  តៅ
តលើព្បរន័្ធថាវ យយញ្ាបូជា សងឃ ន្ិងេំតន្ៀ្េមាល បរ់បស់រួកតេផ្លេ ល់តៅវញិ)។ 

៨ អាន្េ្ពរីដថ្សាឡូន្ីចេី២ ២៖១-៤។ ត ើតោកប៉ាុលេសសន្ទ៍យថាន្ឹងមាន្តរឿងអ្វីតកើ តឡើង្ុន្ដែលព្រះតយស ូវ
យាង្កវញិ តេើយត ើតសចកដីតនាះព្សតែៀងគាន តៅន្ឹងអ្វីដែលតយើងបាន្ត ើញរីដសនង ូចជាយា៉ា ងណាដែរ? 

៩ អាន្េ្ពរីដថ្សាឡូន្ីចេី២ ២៖៨៖១២។ តេ ុែូចត្ដចបាន្ជាតេន្ឹងតបាក្នុ្សសតោកអ្ំរីអាេេឹងចាប ់តេើយ
ត ើត្វើែូចត្ដចតេើបតេ្និ្អាចតបាកបតញ្ញោ  តយើងបាន្? 

១០  ចំណាយតរលតសងៀ្ស្លង  ់បន្តិចតែើ្បសីញ្ជ ឹងេិ រីត្តរៀន្ដែលអ្នកបាន្តរៀន្។ ចូរេូលសំុតៅព្រះឲ្យបង្ហា ញអ្នកថា
ត ើតៅមាន្តរឿងណាខ្លះតេៀ ដែលព្ ូវផ្លល ស់បដូរតៅកនុងចិ តអ្នកតែើ្បតីព្ ៀ្ខ្លួន្ឲ្យរចួរាល់សព្មាបក់ារយាង្ករបស់
ព្រះតយស ូវ។ 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ឹងយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ តោយរឹងតលើ

អ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 
󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ ូវការកនុងព្េួស្លរ ន្ិងសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក តេើយសំតរច

ចិ តថា ត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្?  
󠄀  សូ្អ្្ិស្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េួស្លរន្ិងសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀 េតន្េញេ្ពរី តេតព្រើរ ១០:២៣ ។ 
󠄀 ចូរដចកចាយអ្ីការដែលអ្នកយល់ែឹងអ្ំរីការយាង្កឆាប់ៗ របស់ព្រះតយស ូវន្ិងរីរតបៀប ដែលព្ ូវតព្ ៀ្ខ្លួន្ឲ្យ
រចួរាល់យា៉ា ងតហាចណាស់ឲ្យបាន្តៅកាន្់្ នុ្សសមាន ក។់ 

 (ត្តរៀន្បដន្ែ្សព្មាបសិ់ការីការយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ៖ តេតព្រើរ ៨-១០)។ 
 

yyy 
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ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ទី១៦ 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 តងំរីតយើងបាន្ជួបគាន តលើក្ុន្រេូ ្កេល់តរលតន្ះ ត ើមាន្តរឿងអ្វីខ្លះដែលអ្នកចង់សរតសើរ ត្កើងព្រះ? 
 ត ើ្យួរយៈថ្មីតន្ះអ្នកមាន្កតីបារ្ភអ្វីខ្លះ? 
 សូ្អ្្ិស្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ ូវការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរេូលសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធេង់

ជា្យួកនុងការជួបព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាកំាលរីតលើក្ុន្តឡើងវញិជា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាកត់ែសងតេៀ ។ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជីវ ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វីដែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ 

១) ចូរឣាចព្រះេ្ពរី តយតរមា ជំរូក ២៩៖១០-១៤។ ត ើព្រះព្េងប់ាន្មាន្បន្េូលយា៉ា ងែូចត្តចខ្លះត រ្យៈតហារាតយតរមា
តៅកាន្ោ់ន្ីដយ៉ាលន្ិងឣនកែថ្េតេៀ ដែលជាតឈលើយសឹកតៅព្កុងបាបីឡូន្? 

២) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរី ោន្ីដយ៉ាល ជំរូក ៩៖១៦-១៩។ ត ើតោកោន្ីដយ៉ាលបាន្ឣ្ិស្លា ន្ឣស់រីចិ តតៅតលើឣវី? 
៣) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ជំរូក ៩៖ ២០-២១។ ត ើន្រណាដែលបាន្្កត លើយ បចំតពាះការឣ្ិស្លា ន្របស់តោក

ោន្ីដយ៉ាល? ត ើតោក្កែល់តៅតរលណា? 
៤) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីយ៉ាូហាន្ ជំរូក ១៖២៩។ ត ើកូន្តចៀ្ដែលបាន្បូជា េឺជាន្ិ្ ិតសញ្ញា  ំណាងតឣោយឣនកណា? 
៥) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាលជំរូក ៩៖ ២៧-២៩។ តទះបីជាបាន្ឣាន្ខ្ទងំតន្ះតេើយ វាតៅដ រិបាកយល់។ ត ើ

តោកឣនកេិ ថាបេេំនាយតន្ះចងប់ង្ហា ញឣំរីឣវី រ ឺឣំរីឣនកណា? 
៦) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីជន្េណនា ជំរូក ១៤៖ ៣៣-៣៤ ន្ិង តឣតសគាល ជំរូក ៤៖៤-៦។ ត ើ្យួថ្ថ្ងតសមើន្ិងប៉ាុនាម ន្? 

តយាងតៅត្បេេំនាយតន្ះ? 
៧) ត ើតរលតវោឣវីខ្លះ ដែលមាន្ដចងតៅកនុង ព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ជំរូក៩៖ ២៤-២៧? ត្រយៈបេេំនាយ្យួថ្ថ្ង

 ំណាងតឣោយ្យួឆាន  ំត ើតរលតវោទងំតនាះ ំណាងតឣោយប៉ាុនាម ន្ឆាន ?ំ 
(ចំណាំ៖ ៧០ សបាត េ៍ េឺ ៧០x៧ថ្ថ្ង=៤៩០ថ្ថ្ង,  ំណាងតឣោយ ៤៩០ឆាន )ំ។ 
 ៦២ សបាត េ៍x៧=៤៨៣ថ្ថ្ង,  ំណាងតឣោយ ៤៨៣ឆាន ។ំ ១ សបាត េ៍x៧=៧ថ្ថ្ង,  ំណាងតឣោយ ៧ឆាន ។ំ) 

៨) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ជំរូក ៩៖២៥។ ត ើការចាបត់ែតើ្តៅបេេំនាយថ្ន្តរលតវោតន្ះេឺជាព្រឹ តិការណ៍ឣវី? 
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(ចំណាំ៖ចូរត្ើលតរាងតែើ្បតីឣោយែឹងរីការបរតិចោេ។ បេេំនាយចាបត់ែតើ្រីែំណាកក់ារថ្ន្ការស្លងសងេ់ីព្កុង
តយរសូ្លឡឹ្ជាថ្មី។ ព្រះេ្ពរីតឣសរាបង្ហា ញរីបីែំនាកក់ារតៅ្ុខ្។ ឣនកព្បវ តិវេូិទងំ យបាន្ោកត់រលតវោតន្ះ
េឺ ឆាន  ំ៤៥៨B.C។ រួកតេបាន្រាបច់ាបរ់ី៦៩សបាត េ៍ 
(៤៨៣ឆាន )ំ តៅ្ុខ្ តោយរាបច់ាបត់ែតើ្រីឆាន  ំ ០ រេូ តៅែល់ឆាន  ំ២៧A.D។ តេើយរួកតេបាន្រាបរ់ីសបាត េ៍ចុង
តព្កាយតៅ្ុខ្ (៧ឆាន )ំ រេូ ែល់ឆាន  ំ៣៤A.D។   

 
៩) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ជំរូក៩៖២៥។ ត ើន្រណាជាឣនកដែលព្ ូវ្កតៅចុងបំែុ ៤៨៣ឆាន ?ំ 

(ចំណាំ៖ឣនកព្បវ តិវេូិទងំ យបាន្បង្ហា ញថាព្រះតយស ូវចាបត់ែតើ្រន័្ធកិចចរបស់ព្េងច់ាបរ់ីតរលដែលព្េងត់្វើរិ្ី
បុណយព្ជ្ុចេឹកតៅកនុងរែូវសលឹកតឈើព្ជុះថ្ន្ឆាន  ំ២៧A.D។ ចូរត្ើលព្រះេ្ពរី លូកា ជំរូក៣៖១-២ ន្ិងខ្ ២១-២៣។
ព្េងប់ាន្ព្ ូវដ ងតងំតឣោយកាល យជាព្រះដ្សីុតោយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ។) 

១០) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ជំរូក៩៖២៦-២៧។ ត ើមាន្តរឿងឣវីតកើ តឡើងែល់ព្រះដ្សីុតៅកនុងពាកក់ណាត លថ្ន្    
សបាត េ៍ចុងតព្កាយ? 
(ចំណាំ៖ឣនកព្បវ តិវេូិខ្លះបាន្បង្ហា ញថាព្រះតយស ូវព្ ូវបាន្សុេ តៅកនុងន្ិទ រែូវថ្ន្ឆាន  ំ៣១A.D ព្ ូវន្ឹង3-½ ឆាន ំ
បនាេ បរ់ីរន័្ធកិចចរបស់ព្េង ់េឺតៅពាកក់ណាត លថ្ន្សបាត េ៍ចុងតព្កាយថ្ន្៧ថ្ថ្ង (៧ឆាន )ំ ។) 

១១) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ជំរូក៩៖២៧្តងតេៀ ។ ត ើការខ្ិ ខ្ំបកព្ស្លយតឣោយែឹងរីរណ៌មាន្ឣំរីព្រះតយស ូវ
ទងំឣស់តន្ះ ដែលបាន្េសសន្៍ទយេុកខ ៤៩០ឆាន  ំត្វើតឣោយតយើងមាន្ឣារ្មណ៏យា៉ា ងែូចត្តច? 
(ចំណាំ៖៧០សបាត េ៍ (៤៩០ឆាន )ំ ន្ឹងបញ្ចបត់ៅកនុងឆាន  ំ ៣៤A.D។ តន្ះេឺជាតរលដែលតសេផ្លន្ព្ ូវបាន្តចាលន្ឹង    
ែុំថ្មតៅខាងតព្ៅេីព្កុងតយរសូ្លឡឺ្ េឺ3 ½ ឆាន  ំបនាេ បរ់ីការសុេ របស់ព្រះតយស ូវ ។ ព្រះេ្ពរីកិចចការ ជំរូក៧ ន្ិង 
ជំរូក៨ បាន្រិរណ៌នាឣំរីតរឿងតន្ះ តេើយន្ឹងបង្ហា ញថាព្រះតយស ូវេងត់ៅស្លែ ន្សួេដ៌ែលព្េងក់ំរុងបំតរញរន័្ធ
កិចចជាសត្តចសងឃជាន្ខ់្ពស់ ព្ ូវន្ឹងតរលដែលែំណឹងលឣចាបត់ែតើ្ែសរវែាយតៅតព្ៅ េូទងំរិ រតោក។) 

១២) ចូររិចារណាយា៉ា ងតសងៀ្ស្លង  ឣ់ំរីឣវីដែលឣនកបាន្តរៀន្។ ចូរេូលសូ្ែល់ព្រះ តែើ្បតីឣោយព្េងប់ំតរញនូ្វចតនាល ះ
ដែលខ្វះខា តៅកនុងចិ ត ន្ិងជីវ ិរបស់តោកឣនកព្បសិន្តបើមាន្ តែើ្បតីព្ ៀ្លកខណៈរចួជាតព្សចសំរាបក់ារយាង
្ករបស់ព្រះតយស ូវ។ 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 
󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 

តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្?  
󠄀  សូ្អ្្ិស្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀 េតេេញខ្ព្រះេ្ពរី តេតព្រើរ ជរូំក ១០៖១២។ 
󠄀 ដចកចាយជា្យួឣនកែថ្េយា៉ា ងតហាចណាស់តឣោយបាន្មាន ក ់ឣំរកីារជិ យាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ 
ន្ិងកចិចការដែលតោកឣនកព្ វូត្វើតែើ្បតីព្ ៀ្ ខ្លួន្ជាតព្សចកនុងការេេួលព្េង។់ 

 
yyy 
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ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ទី១៧ 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 តងំរីតយើងបាន្ជួបគាន តលើក្ុន្រេូ ្កេល់តរលតន្ះ ត ើមាន្តរឿងអ្វីខ្លះដែលអ្នកចង់សរតសើរ ត្កើងព្រះ? 
 ត ើ្យួរយៈថ្មីតន្ះអ្នកមាន្កតីបារ្ភអ្វីខ្លះ? 
 សូ្អ្្ិស្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ ូវការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរេូលសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធេង់

ជា្យួកនុងការជួបព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាកំាលរីតលើក្ុន្តឡើងវញិជា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាកត់ែសងតេៀ ។ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជីវ ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វីដែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

សិកាពីបទបនទលូននរពះ 

១) តហារាោន្ីដយ៉ាលមាន្ការព្រួយបារ្ ភឣំរី ការខូ្ចខា  ន្ិងធ្លល កចុ់ះថ្ន្តរាងឧតបាសថ្របស់ព្រះតៅតលើដែន្ែី េឺតៅកនុងព្កុង
តយរសូ្លឡឹ្។ ព្រះបាន្តបើកសំដែងែល់គា ់ ឣំរីតរាងឧតបាសថ្ដែលសំខាន្ប់ំែុ  េឺសែិ តៅកនុងស្លែ ន្សួេ។៌ កាលរី
្ុន្ តយើងបាន្តរៀន្ឣំរីដសនង ូចដែលែុះតចញ្ក េឺ ំណាងតឣោយព្េីស្លេ ន្ដកលងកាល យ រួកតេបាន្វាយព្បហារតរាង
ឧតបាសថ្របស់ព្រះ តោយឃងំ្នុ្សសតោក្និ្តឣោយេេួលស្លគ ល់ព្រះតយស ូវ ជាយញ្ាបូជាតោះបាប ន្ិង ជាសត្តច
សងឃជាន្ខ់្ពស់។ ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ជំរូក ៨៖១៣-១៤។ ត ើតេវតថ្ន្ព្រះបាន្ព្បកាសព្បាបឣ់ំរីតរលតវោដែល
មាន្ រេូ ែល់តរាងឧតបាសថ្ព្ ូវបាន្ោងសមាឣ   ន្ិងស្លត រតឡើងវញិ ឣស់រយៈតរលយូរប៉ាុន្ណាដែរ? 

២) ព្បសិន្តបើតយើងតព្បើតគាលការណ៏ថ្ន្ព្រះេ្ពរី េឺថា ១ថ្ថ្ងតៅកនុងបេេំនាយ តសមើន្ឹង១ឆាន  ំត ើតៅកនុងបេេំនាយតន្ះមាន្រយៈ
តរលប៉ាុនាម ន្ឆាន ?ំ 

៣) តយាងតៅត្ភាស្លតែើ ថ្្ន្ព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ជំរូក ៨៖១២ បាន្ដចងឣំរី ២៣០០ថ្ន្ោង ចព្រឹក (ថ្ថ្ង)។ តហារាោន្ីដយ៉ាល
បាន្យល់ព្ចលំជាខាល ងំ ទកេ់ងតៅន្ឹងបេេំនាយដែលមាន្រយៈតរលយូរ ថ្ន្២៣០០
ឆាន ។ំ គា ់្ និ្បាន្េេួលការតបើកសំដែង ឣំរីបេេំនាយតន្ះន្ឹងចាបត់ែតើ ត្ៅតរល
ណាតឡើយ។ ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ជំរូក៩៖២៣ តេើយន្ិងឃល ែំបូងថ្ន្ខ្ ២៤។ 
តយាងតៅត្ភាស្លតែើ្បាន្ដចងថា ៧០សបាត េ៍ ំណាងតឣោយ ៤៩០ឆាន  ំកន៏្ិងចាប់
តែតើ ត្ៅកនុងឆាន  ំ៤៥៧B.C ព្ ូវបាន្កា ត់ចញ្ករីឣវី្យួ។   វាត្វើតឣោយតយើងយល់ឣំរី 
កាលបរតិចោេដែលចាបត់ែតើ ត្ឡើង េឺែូចគាន សំរាបត់វោទងំរីរ តោយស្លរដ ការតន្ះេឺជាការត លើយ បតៅន្ឹងសំន្ួររបស់
តហារាោន្ីដយ៉ាលឣំរី ២៣០០ថ្ថ្ង (២៣០០ឆាន )ំ។ ចូរត្ើលែាព្កា ត្ៅកនុងត ត្រៀន្េី ១៧។  ត ើ ២៣០០ឆាន នំ្ឹងព្ ូវបញ្ចបត់ៅ
កនុងឆាន ណំា? 
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៤) តៅកនុងឆាន  ំ១៨០០ ្នុ្សសជាតព្ចើន្ដែលតៅេូទងំរិ រតោក ជារិតសសតៅកនុងសេរែា បាន្សិកាតៅតលើបេេំនាយ
តៅកនុងព្រះេ្ពរី។ រួកតេបាន្តជឿថាព្រះតយស ូវ ន្ឹងយាង្កជាឆាប់។រួកឣនកដែលបាន្សិកាតៅតលើព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល
បាន្រកត ើញនូ្វបេេំនាយថ្ន្តរលតវោតន្ះ ត្វើតឣោយរួកតេមាន្ចិ តតព្ កឣរជាខាល ងំ រីតព្ពាះរួកតេេិ ថាព្រះតយស ូវន្ឹង
យាង្កវញិ តៅដខ្ ុោ ថ្ថ្ងេី ២២ កនុងឆាន  ំ១៨៤៤ តែើ្បនី្ឹងសំឣា ឣំតរើបាបតចញរីដែន្ែី។ រួកតេមាន្ការខ្កចិ តជា
ខាល ងំ តៅតរលដែលព្រះព្េង់្ និ្បាន្យាង្កត្ឣវីដែលរួកតេបាន្េិ ។ ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈ ជំរូក ១០៖៨-១០។ ត ើ
្នុ្សសតោកេេួលបាន្បេរិតស្ល្ន្យ៍ា៉ា ងែូចត្តច តៅតរលដែលមាន្កំេុស គងតៅកនុងការសិកាតៅតលើបេេំនាយ
ែ ូ៏ចកនុងតសៀវតៅោន្ីដយ៉ាលែូចជារួកតេទងំតន្ះ? 

៥) ្នុ្សស្ យួចំន្ួន្ដែលបាន្ខ្កចិ ត រួកតេបាន្តបាះបងជ់ំតន្ឿរបស់រួកតេតៅតលើព្រះតយស ូវ ន្ឹងការយាង្កវញិរបស់      
ព្េង។់ ្នុ្សស្ យួចំន្ួន្តេៀ បាន្សិកាបេេំនាយទងំតនាះតឡើងវញិយា៉ា ងយកចិ តេុកោក់ តេើយកប៏ាន្រកត ើញនូ្វ   
ចំនុ្ចដែលជាកំេុស គងរបស់រួកតេ។ រួកតេបាន្សិកាព្ស្លវព្ជាវ តេើយត ើញថាបេេំនាយទងំតនាះសំតៅតៅតលើ
តរាងឧតបាសថ្ដែលតៅឯស្លែ ន្សួេ៌ ្ និ្ែូចជាតរាងឧតបាសថ្តៅដែន្ែីតនាះតេ។ រួកតេបាន្តជឿថា ភារដែឣ  ្ន្ិងភារលវីង       
ជូរជ ថ់្ន្ការសិកាតៅតលើបេេំនាយែ ូ៏ចកនុងតសៀវតៅោន្ីដយ៉ាលដែលបាន្ដចងេុកតៅកនុងព្រះេ្ពរីវវិរណៈ ជំរូក១០ 
សំតៅតៅតលើរួកតេតនាះតេើយ។ ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈ ជំរូក ១០៖១១ ត ើរួកតេបាន្សិកាឣំរីកិចចការឣវីដែលរួកតេព្ ូវ
ដ ត្វើ ្ ុន្តរលព្រះតយស ូវយាង្កវញិ? (ចូលត្ើលព្រះេ្ពរី មា៉ា ថាយ ជំរូក ២៤៖១៤) 

៦) ្នុ្សស្ យួព្កុ ត្ន្ះបាន្តៅខ្លួន្ឯងថា “ឣា ត់វន្េីសេ” ដែលមាន្ន្័យថា ការយាង្កវញិរបស់ព្រះតយស ូ វ ។ រួកតេបាន្
សិកាព្រះេ្ពរី តែើ្បតីឣោយយល់ចាស់ឣំរីឣ ែន្យ័ថ្ន្ការតព្ ៀ្ ខ្លួន្ជាតព្សចសំរាប់់ការយាង្កជាតលើកេី ២ របស់ព្រះ
តយស ូវ ។ ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរី តរព្ ុសេី២ ជំរូក ៣៖១០-១៤។ តោយស្លរដ ព្រះព្េង ់ន្ឹង     សំឣា  ឣំតរើបាបតចញរីសកល
តោកតោយស្លរត លើង ត ើព្រះព្េងព់្ ូវដ ត្វើកិចចការឣវីតៅកនុងតយើងជា្ុន្សិន្ ្ ុន្តរលដែលព្រះតយស ូវព្េងយ់ាង្កវញិ? 

៧) ឣនកដែលមាន្ជំតន្ឿជាឣា ត់វន្េីសេទងំ យ បាន្សិកាព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ជំរូក ៨៖១៤ ដែលចាបត់ែតើ ត្ឡើងតៅកនុង
ឆាន ១ំ៨៤៤។ ព្រះព្េងន់្ឹងបំតរញកិចចការថ្មី្យួថ្ន្ការជំនុ្ំជំរះដែលព្េងន់្ឹងសំឣា តរាងឧតបាសថ្តៅស្លែ ន្សួេជ៌ា្ុន្សិន្ 
តែើ្បតីរៀបចំការោងសំឣា សកលតោកតចញរីឣំតរើបាប។ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីតេតព្រើរ ជំរូក ៩៖២៣-២៤ ន្ិងខ្ ២៧-២៨។
ត ើតរាងឧតបាសថ្តៅស្លែ ន្សួេព៌្ ូវបាន្ោងសំឣា យា៉ា ងែូចត្តច តឣោយតចញរីកំណ ព់្តថ្ន្ឣំតរើបាបរបស់តយើង? 

៨) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីតេតព្រើរ ជំរូក ១០៖១៩-២៣។ ត ើតសចកតីសងឃ ឹ្ របស់តយើងតៅកនុងព្បវ តិស្លស្តសតនាតរលតន្ះេឺជាឣវី តៅ
តរលដែលការជំនុ្ំជំរះតៅតលើព្េីស្លេ ន្ែរ៏ិ កំរុងដ តកើ តឡើងតៅកនុងតរាងឧតបាសថ្តៅស្លែ ន្សួេ?៌ 

៩) ចូររិចារណាយា៉ា ងតសងៀ្ ស្លង  ឣ់ំរីឣវីដែលឣនកបាន្តរៀន្។ ចូរេូលសូ្ែល់ព្រះ តែើ្បតីឣោយព្េងប់ំតរញនូ្វចតនាល ះដែលខ្វះ
ខា តៅកនុងចិ ត ន្ិងជីវ ិរបស់តោកឣនកព្បសិន្តបើមាន្ តែើ្បតីព្ ៀ្ លកខណៈរចួជាតព្សចសំរាប់ការយាង្ករបស់           
ព្រះតយស ូវ។ 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ឹងយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ តោយរឹងតលើ

អ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 
󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ ូវការកនុងព្េួស្លរ ន្ិងសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក តេើយសំតរច

ចិ តថា ត ើមាន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្?  
󠄀  សូ្អ្្ិស្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េួស្លរន្ិងសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀  េតន្េញខ្ព្រះេ្ពរីេី ុស ជំរូក២៖១៤។ 
󠄀  ដចកចាយជា្យួឣនកែថ្េយា៉ា ងតហាចណាស់តឣោយបាន្មាន ក ់ឣំរីការជិ យាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ ន្ិងកិចច

ការដែលតោកឣនកព្ វូត្វើ តែើ្បតីព្ ៀ្ខ្លួន្ជាតព្សចកនុងការេេួលព្េង។់ 
(ឣ ែបេតែសង តៗេៀ ដែលទកេ់ងតៅន្ឺងការយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវសំរាបក់ារសិកាបដន្ែ្ តេៀ  មាន្តៅកនុងព្រះ
េ្ពរីតលវវីនិ្យ័ ជំរូក ៦) 
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ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ១៨ 

 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 តងំរីតយើងបាន្ជួបគាន តលើក្ុន្រេូ ្កេល់តរលតន្ះ ត ើមាន្តរឿងអ្វីខ្លះដែលអ្នកចងស់រតសើរ ត្កើងព្រះ? 
 ត ើ្យួរយៈថ្មីតន្ះអ្នកមាន្កតបីារ្ភអ្វីខ្លះ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរេូលសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណ

បរសុិេធេងជ់ា្យួកនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 

ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាកំាលរីតលើក្ុន្តឡើងវញិជា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាកត់ែសងតេៀ ។ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ 

១) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈជំរូក ១២៖១-២។ ត ើស្តសតីតន្ះមាន្សភារយា៉ា ងែូចត្តច? 
២) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីកូរនិ្ថូ្សេី២ ជំរូក ១១៖២។ ត ើស្តសតីតន្ះ ណំាងតឣោយន្រណា? 
៣) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈ១២៖៣-៤ ន្ិងខ្ ៧-៩។ ត ើនាេែ៏្ ំតនាះេឺជាន្រណា? 
៤) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីតឣតសគាល ជរូំក២៨៖១៤-១៩។ព្រះព្េងប់ាន្បតងកើ តេវតែល៏ឣឥ តខាច ះ្យួរបូ ដ 

មាន្ព្រឹ តិការណ៏ឣវីតកើ តឡើងែល់តេវតតនាះ? 
៥) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈជំរូក ១៖២០។ ត ើបុេគលសំខាន្ណ់ាខ្លះដែលស្លតងំបាន្យកតចញរសី្លែ ន្

សួេ?៌ 
៦) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈជំរូក ១២៖១០-១១។ ត ើវាមាន្ឣ ែន្យ័យា៉ា ងែូចត្តច ដែលថាត្រយៈ្្

ថ្ន្កូន្តចៀ្ ន្ងិ ពាកយសំែីថ្ន្េីបនាេ ល់របស់រកួតេ ឣាចយកឈនះតលើស្លតងំបាន្? 
៧) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈជំរូក១២៖៥-៦ ន្ិងខ្ ១៣-១៦។ ត ើនាេបាន្ត្វើេុកខែល់ស្តសតី ឣស់រយៈតរលយូរ

ប៉ាុន្ណា? 
 (ចំណា៖ំ ្ុន្តន្ះ តយើងបាន្តរៀន្ឣំរីបេេំនាយកនុងព្រះេ្ពរីដែលដចងថា ១ថ្ថ្ងតសមើន្ឹង១ឆាន ។ំ សិសានុ្ - 

សិសសថ្ន្ព្រះេ្ពរីជាតព្ចើន្បាន្តជឿថា ១២៦០ថ្ថ្ងតៅកនុងឣ ែបេតន្ះ  ណំាងតឣោយ ១២៦០ឆាន ដំែលព្រះ
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វហិារកា ូលិកថ្ន្េីព្កងុរ ៉ាូ្ បាន្តបៀ តបៀន្ែល់ព្រះវហិារែរ៏ ិថ្ន្ព្រះ ចាបត់ងំរីឆាន  ំ៥៣៨A.D រេូ 
ែល់ឆាន  ំ១៧៩៨A.D។ ព្េសី្លេ ន្ជាតព្ចើន្ោន្នាកប់ាន្ព្ ូវតេសំោប ់ន្ិងព្េីស្លេ ន្ជាតព្ចើន្នាកត់េៀ   
បាន្ត ៀសខ្លួន្តៅត្ព្ចក ន ំន្ិងត្េីរតហាស្លែ ន្នានា ជាេីកដន្លងដែលរួកតេឣាចត្វើត្បេព្រះ
េ្ពរីែរ៏ ិ ជាជាងការត្វើត្ព្បថ្រណី ន្ិង ចាបថ់្ន្្នុ្សស។ តន្ះតេើយេឺជាឣវីដែលដែន្ែីបាន្       
ជួយ ែល់ស្តសតី ដែលជាព្រះវហិារែរ៏ិ របស់ព្រះ)។ 

៨) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈជំរូក១២៖១៧។ ត ើេុណស្ប តិឣវខី្លះ មាន្តៅកនុងរាស្តសតសំរាងំ ដែលត្វើតឣោយ
ស្លតងំសងប ់តៅចុងបំែុ ថ្ន្ការព្បយុេធែយូ៏រតន្ះ? 

៩) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈជំរូក១៩៖១០។ ត ើេីបនាេ ល់របស់ព្រះតយស ូវេឺជាឣវី? 
 (ចំណា៖ំសមាជិកព្រះវហិារតសតវន្តែយឣា ត់វន្េីសេជាតព្ចើន្តជឿថាព្រះវហិាររបស់រួកតេេឺជាព្រះវហិារ

សំរាងំ មាន្ន្យ័ថា រកួតេេជឺារាស្តសតថ្ន្ស្យ័ចុងតព្កាយដែលព្រះព្េងក់ំរុងដ តព្បើ តែើ្បតីឣោយជួយ 
តរៀបចំរិ រតោកសំរាបក់ារយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ។ រកួតេកាន្ព់្ក ឹយវនិ្យ័ទងំ យរបស់ព្រះ
យា៉ា ងខាជ បខ់្ជួន្ រ ួ្ ទងំការដថ្រកាថ្ថ្ងសបបេ័ែងដែរ។ រួកតេកប៏ាន្តជឿែងដែរថាព្រះព្េងប់ាន្តលើកឣនក
ព្សី ដអ្លលីន្ ជី ថ្វ  ៍តឣោយកាល យជាតហារា្យួរបូតៅកនុងឆាន  ំ១៨០០ រេូ ែល់ឆាន  ំ១៩០០ តែើ្បជីួយ 
តរៀបចំ្នុ្សសសំរាបក់ារយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ។ ឣនកព្សីបាន្េេួលការតបើកសំដែងជាតព្ចើន្ែង តែើ្ប ី
ជួយ ្ នុ្សសតឣោយយល់កាន្ដ់ ចាស់តឡើង ឣរំីតសចកតរីិ ថ្ន្បេបន្េូលរបស់ព្រះ។ ឣនកព្សីបាន្ចងព្កង
តសៀវតៅជាតព្ចើន្ តេើយកជ៏ាកវបីកដព្បតព្ចើន្ជាងតេបំែុ ដែរ តៅកនុងចំតនា្ស្តសតីទងំឣស់េូទងំរិ រ
តោក។ តសៀវតៅរបស់ឣនកព្សី្យួចំន្ួន្ដែលតេចូលចិ តឣាន្បំែុ េឺ តសៀវតៅព្រះថ្ន្តសចកតីព្សោញ់ 
ជំហាន្តៅកាន្ព់្រះព្េិសត ន្ិង្ហាវវិាេ។ 

១០) ចូរឣាន្ព្រះេ្ពរីតឣត សូរ ជរូំក៦៖១០-១៨។ ត ើតព្េឿងសឹកឣវីខ្លះដែលព្រះព្េងប់ាន្ព្បទន្តឣោយតយើង 
តែើ្បយីកឈនះតលើស្លតងំ ន្ងិរួករលបរវិាររបស់វានាស្យ័ចុងតព្កាយតន្ះ? 

១១) ចូររិចារណាយា៉ា ងតសងៀ្ស្លង  ឣ់ំរីឣវីដែលឣនកបាន្តរៀន្។ ចូរេូលសូ្ែល់ព្រះ តែើ្បតីឣោយព្េងប់ំតរញ
នូ្វចតនាល ះដែលខ្វះខា តៅកនុងចិ ត ន្ិងជីវ ិរបស់តោកឣនកព្បសិន្តបើមាន្ តែើ្បតីព្ ៀ្លកខណៈរចួជា
តព្សចសំរាបក់ារយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ។ 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 
󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 

តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្?  
󠄀  សូ្អ្្ិស្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀  េតេេញខ្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈជំរូក១២៖១១។ 
󠄀  ចូរដចកចាយព្បាបត់ៅអ្នកែថ្េឲ្យបាន្យា៉ា ង ិចណាស់មាន កអ់្ំរីការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះ

តយស ូវ ន្ិង រតបៀបតព្ ៀ្ខ្លួន្េេួលព្រះអ្ងគ។ 
(ឣ ែបេតែសងៗតេៀ ដែលទកេ់ងតៅន្ងឹការយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវសំរាបក់ារសិកាបដន្ែ្តេៀ  មាន្តៅកនុង
ព្រះេ្ពរីតឣស្លយ ជរូំក១៤៖១២-១៦, មា៉ា ថាយ ជរូំក១៩៖១៧-២១, យ៉ាូដឣល ជរូំក ២៖២៨-២៩ ន្ិង ដថ្សា
ឡូន្ីចេ១ី ជំរូក៥៖១៩-២០) 

yyy 
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ចូរស្រលាញ់ព្រះឲ្យចព្ចើនជាងស្រលាញ់មនុរស ជាងការរប្បាយ នងិជាងជវីតិខ្លួនឯង 
ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ១៩ 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធសិាា ន 

 តងំរីតយើងបាន្ជបួគាន តលើក្នុ្រេូ ្កេល់តរលតន្ះ ត ើមាន្តរឿងអ្វីខ្លះដែលអ្នកចងស់រតសើរ ត្កើងព្រះ? 
 ត ើ្យួរយៈថ្មីតន្ះអ្នកមាន្កតបីារ្ ភអ្វីខ្លះ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ ូវការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរេូលសូ ព្្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណ

បរសុិេធេងជ់ា្យួកនុងការជួបព្បជុំគាន តន្ះ។ 
ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាកំាលរីតលើក្នុ្តឡើងវញិជា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាកត់ែសងតេៀ ។ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្នុ្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បលួអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដរីិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត ត្រៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វីដែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ 

១)  សូ្អាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈ ១៣:១,៥-៦។ ដែលតយើងបាន្តរៀន្រពី្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ត ើត ត្រៀន្តន្ះរលឹំកអ្នករី
អ្នកណា ។ 

 (ចំណា:ំ ស វស្លហាវដែលតចញរីស្ុព្េតន្ះ េឺែូចជាដសនង ូចដែល ជាអ្នកព្បមាថ្ព្រះ ដែលវាយព្បហារ
តរាងឧតបាសថ្របស់ព្រះ ន្ិងបាន្ត្វើេុកខតបៀ តបៀន្ែល់អ្នកដែលតែើរត ព្្រះព្េិសតរិ ព្បាកែកនុងរយៈតរល
១២៦០ ថ្ថ្ង (ឬឆាន )ំ ដែលបាន្សរតសរតៅេីតន្ះរយៈតរល៤២ដខ្ រាបជ់ា្យួដខ្៣០ថ្ថ្ង។ ស វស្ុព្េេឺ
 ំណាងឲ្យព្រះវហិារកា ូលិក)។ 

២)  សូ្អាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈ១៣:៣,៨។ ត ើការែសរវែាយតន្ះន្ងឹមាន្ឥេធរិលតលើព្រះវហិារកា ូលិកតោយ
រតបៀបណា? 

 (ចំណា:ំ តៅកនុងត ត្រៀន្្នុ្ រកួតយើងបាន្ត ើញថាព្រះវហិារកា ូលិកមាន្អ្ំនាច១២៦០ឆាន  ំរឆីាន ៥ំ៣៨ 
ែល់ ១៧៩៨។ តណប៉ាូតលអ្ុងបាន្ចា ស់ត្ដចសងឃជាតឈលើយកនុងឆាន ១ំ៧៩៨ តេើយព្រះវហិារកា ូលិកបាន្
ធ្លល កអ់្ំនាច។ តន្ះេឺជាែំតៅដែលតៅខ្៣ន្យិាយថាវាបាន្ជាសះតសប ើយតេើយ។សរវថ្ថ្ងតន្ះមាន្កា ូលិក
ជាង១តកាែនាកដ់ែលមាន្ដ សត្ដចសងឃដ ្យួអ្ងគេ ដ់ែលមាន្ឥេធិរលតលើរិ រទងំ្លូតនាះ)។ 

៣) សូ្អាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈ១៣:១១-១៣។ ស វស្លហាវេី២តន្ះបាន្តចញ្ករកីនុងែ ីជំន្សួការតចញរីស្ុព្េ
ែូចស វេ១ី ស្ុព្េ ំណាងឲ្យ ំបន្ដ់ែលមាន្្នុ្សសជាតព្ចើន្ (វវិរណៈ១៧:១៥)។ ដែន្ែី ណំាងឲ្យកដន្លង
ដែលមាន្្នុ្សសរស់តៅ ចិ ូច។ តៅកនុងដែនក្ូយថ្ន្រ ិរតោកដែល្និ្សូវមាន្្នុ្សសរស់តៅតព្ចើន្ 
ហាកែូ់ចជាកូន្តចៀ្  (េែូឺចជាព្រះព្េិសត) ប៉ាុដន្តបាន្ន្ិយាយថាែូចជាស វនាេ (េសឺ្លតងំ) ដែលមាន្ឥេធិ
រលតលើរ ិរតោក  ត ើជា សិ្លសន្អ៍្វីដែលបាន្តលចតចញ្កកនុងឆាន ១ំ៧៩៨? 

 (ចំណា:ំ សេរែាអាត រ្កិេឺជាព្បតេស្យួដែលតកើ តឡើងកនុងេសវ សរេ៍ី១៧ រីកដន្លងេ១ីដែលមាន្្នុ្សស
រីរបីនាកដ់ែលមាន្តគាលការណ៍ព្េសី្លេ ន្តៅកនុងរោា  បិាលតនាះ តេើយឥឡូវតន្ះមាន្អ្ំនាចជាងតេតលើ
រិ រតោក។ អ្នំាចរបស់វាទងំលអន្ិងអាព្កកព់្ ូវបាន្ព្េបែណដ បត់លើរ ិរតោកត រ្យៈអ្ំនាចតយាធ្ល 
តសែាកិចចែ៏្ ំសំតបើ្  ន្ងិវស័ិយឧសាេក្មដែលបាន្បកដព្បតៅជារាបរ់យភាស្លតៅជុំវញិរិ រតោក)។ 
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៤)  អាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈ១៣:១៣-១៥។ ស វស្លហាវដែលតៅតលើែីន្ឹងត្វើការព្សតែៀងន្ឹងស វស្លហាវដែល
តចញរីស្ុព្េដែលតេើយវាន្ងឹត្វើរបូវាឲ្យែូចជារបូស វតនាះ។ ចាបត់ងំរីព្រះវហិារកា ូលិកបាន្ជនំ្ួស
ចាបរ់បស់ព្រះជា្យួន្ឹងេំតន្ៀ្ េោំបខ់្លួន្តេផ្លេ ល់តេើយបងខំអ្នកដែលតែើរត ព្្រះព្េិសតរ ិព្បាកែតអាយ
ត្វើត្បង្ហគ បឬ់កព៏្ ូវស្លល ប ់ត ើអាត រ្កិន្ឹងត្វើអ្វីតៅថ្ថ្ងអ្នាេ ? 

៥) តយាងតៅត ព្្រះេ្ពរីវវិរណៈ១៣:១៥-១៧ ស វស្លហាវតលើែនី្ឹងបងខំ្នុ្សសទងំអ្ស់ឲ្យត្វើត្ការ
ថាវ យបងគំរបស់រកួវា ដែលរួកតេ្និ្អាចលក ់ឬេិញ ឬ្និ្អាចរស់តៅបាន្ព្បសិន្តបើរកួតេ្និ្តគាររត្
ចាបរ់បស់រួកវា។ អាន្ព្រះេ្ពរីលូកា១៤:២៦-២៧,៣៣។ត ើព្រះតយស ូវ ំរវូឲ្យអ្នកតែើរត ព្្េងព់្សោញ់
ព្េងត់លើសជាងរបស់អ្វី? 

៦) អាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈ១៣:១៧-១៨។ ត ើតលខ្៦៦៦ ំណាងឲ្យអ្វ?ី                                                             
(ចំណា:ំ សិសសព្បវ ិវេិាជាតព្ចើន្បាន្ចណំាថំា ត ម្ ះរបស់
សត្ដចសងឃេឺ “វកីាតរៀស េវីលី តែ”(Vicarius Filii Dei) ។ ត ម្ ះ
តន្ះតៅកនុងភាស្ល  តងំដែលដបងដចកជាតលខ្តៅកនុង អួ្កសរ
ន្ី្យួៗ។ ការបកូបញ្ចូលអ្កសទងំតន្ះតសមើន្ងឹ៦៦៦ ដែលចងអុល
បង្ហា ញរីព្រះវហិារកា ូលិក។ 

 
៧)  តយាងតៅត ព្្រះេ្ពរីវវិរណៈ១៣:១២,១៥ បញ្ញា ែ៏្ ចុំងតព្កាយ

តៅកនុងរ ិរតោកតយើងតន្ះេអឺ្ំរីការថាវ យបងគំ។ អាន្ន្កិខ្ន្២ំ០:៨-១១។ ត ើព្រះឲ្យព្បជាជន្របស់ព្េង ់
ថាវ យបងគំព្រះអ្ងគយា៉ា ងែូចត្ដច? 

៨)  អាន្ព្រះេ្ពរីវវិរណៈ៧:១-៤។ តេ ុអ្វីបាន្ជាព្រះឲ្យតេវតេបខ់្យល់្និ្ឲ្យបក់្ កតលើដែន្ែី។ 
៩) អាន្េ្ពរីវវិរណៈ១៤:១ ន្ិងតអ្តសគាល២០:១២,២០។ ព្បសិន្តបើសញ្ញា សំគាល់េឺជាេំរងដ់កលងកាល យថ្ន្ការ

ថាវ យបងគំរបស់ព្េិសតបរស័ិេ ត ើព្តអ្វីរបស់ព្រះជាមាច ស់ដែលតៅតលើថាង សរបស់តយើង។ 
១០)  វាអាចជាតរឿងដែលេួរឲ្យ យ័ខាល ចដែលេិ រកីារតបៀ តបៀន្ដែលន្ឹង្កែល់។អាន្ដថ្សាឡូន្ីច៥:២៣-

២៤។ ត ើព្រះព្េងស់ន្ាថាន្ងឹត្វើអ្វីសំរាបត់យើង? 
១១) យកតរលតវោេិ អ្ំរីអ្វីដែលអ្នកបាន្តរៀន្។ សូ ព្្រះឲ្យបង្ហា ញព្បសិន្តបើមាន្អ្វីដែលព្ ូវផ្លល ស់បដូរកនុងចិ ត

េំន្ិ  ឬកក៏នុងជវី ិអ្នកតែើ្ បឲី្យបាន្តព្ ៀ្ ខ្លួន្ជាតព្សចសំរាបក់ារយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ។ 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ តោយ

រឹងតលើអ្ណំាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 
󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ិងសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក តេើយ

សំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្?  
󠄀  សូ្អ្្សិ្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀  េតន្េញេ្ពរី មា៉ា ថាយ១០:៣៩។ 
󠄀 ចូរដចកចាយព្បាបត់ៅអ្នកែថ្េឲ្យបាន្យា៉ា ង ិចណាស់មាន កអ់្រំីការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះ

តយស ូវ ន្ងិ រតបៀបតព្ ៀ្ ខ្លួន្េេួលព្រះអ្ងគ។ 
អ្ ែបេ្យួតេៀ អ្ំរីការយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវសំរាបក់ារសិកាថ្ថ្ងតព្កាយេ ឺព្រះេ្ពរីោន្ីដយ៉ាល ជរំួក

៧-៨  ន្ិងដថ្សាឡូន្ចីេ១ី  ២:១-១២។ 

yyy 

V=5  F=0 D=500 
I=1  I=1 E=0 
C=100 L L=50 I=1 
A=0  I=1 501 
R=0  I=1 
I=1  53 
U=5 
S=0 
112 
 

112+53+501=666 
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ការព្ប្បការសាររប្បរ់ចេវតាទ ាំងប្ប ី
ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ទ២ី០ 

 
ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 តងំរីតយើងបាន្ជួបគាន តលើក្ុន្រេូ ្កេល់តរលតន្ះ ត ើមាន្តរឿងអ្វីខ្លះដែលអ្នកចងស់រតសើរ ត្កើងព្រះ? 
 ត ើ្យួរយៈថ្មីតន្ះអ្នកមាន្កតបីារ្ភអ្វីខ្លះ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរេូលសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណ

បរសុិេធេងជ់ា្យួកនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 
ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាកំាលរីតលើក្ុន្តឡើងវញិជា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាកត់ែសងតេៀ ។ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ 

១)  អាន្វវិរណៈ ១៤:៦។ ត ើតេវតអ្ងគតន្ះដថ្លងរីអ្វី? 
២)  អាន្ មា៉ា ថាយ ២៨:១៨-២០។ ត ើព្រះតយស ូវព្បាបអ់្នកណាឲ្យតៅបតងកើ សិសសពាសតរញរ ិរតោក? 
៣)  តេវតទងំបីតៅកនុងវវិរណៈ១៤ ំណាងឲ្យស្លររបស់ព្រះ សំរាបអ់្នកន្ិងខ្ាុ ំ។ អាន្វវិរណៈ១៤:៧។ ត ើ

តយើងព្ ូវដ ព្បាបែ់ល់្នុ្សសអ្ំរីអ្វី? រណ៌នារីអ្វីដែលអ្នកេិ រីអ្ ែន្យ័ថ្ន្ “ការតកា ខាល ចព្រះ” “ថាវ យ
សិរលីអែល់ព្េង”់ ន្ងិ “ការថាវ យបងគំ” ព្រះអាេកិរ. 

 (ចំណា ំតយើងបាន្តរៀន្ជាតព្ចើន្អ្ំរីការជនុំ្ំជំរះ តេើយព្ ូវបាន្បញ្ញជ កយ់ា៉ា ងចាស់ថាតយើងព្ ូវដ តកា 
ខាល ចភារបរសុិេធរបស់ព្រះ តេើយដបរតចញរីអ្ំតរើបាប។ ប៉ាុដន្ត តយើង្និ្ដែលព្ ូវខាល ចព្រះេយ័ដែល    
តពារតរញតោយកដីព្សោញ់របស់ព្េងត់េ ែេុយតៅវញិតយើងព្ ូវដ ថាវ យសិរលីអែល់ព្រះតយស ូវដែលព្េង់
បាន្សុេ ជនំ្ួសតយើង តេើយេុកចិ តព្រះអាេិករដែលព្េងប់ាន្ព្បទន្ព្េបយ់ា៉ា ងែល់តយើង)។  

៤)  អាន្វវិរណៈ១៤:៨ ន្ិង១៧:៣-៦។ សំអាងតលើអ្វីដែលតយើងបាន្សិការី្ុន្អ្ំរីព្កុ្ ជំនុ្រំ ិព្បាកែ ន្ិង 
ព្កុ្ជំនុ្ំដកលងកាល យ ត ើអ្នកណាជាបាប ឡូីន្?  
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 ( ចំណា ំការព្បកាសរសី្លររបស់តេវតេីរីរថា បាប ឡូីន្រលំតេើយ តយើងព្ ូវដ បង្ហា ញ្នុ្សសមាន តោយ
តសចកដីព្សោញ់្និ្ឲ្យតជឿតលើស្លសនា រិ្បីុណយ ឬកស៏ងឃណាឲ្យតស្លះ ប៉ាុដន្តព្ ូវ តជឿតលើព្រះតយស ូវ
្យួអ្ងគដ ប៉ាុតណាណ ះ)។ 

៥) អាន្វវិរណៈ១៤:៩-១២។ ត ើ្ នុ្សសជំនាន្ចុ់ងតព្កាយរបស់ព្រះព្ ូវោស់ត ឿន្រិ រតោកអ្ំរីអ្វី? 
៦)  អាន្មា៉ា  េី៤:១។ ត ើស្លរតន្ះជួយ តយើងឲ្យែងឹរីត លើងដែលត ះអ្ស់កលបតៅស្លែ ន្ន្រក ត ះរេូ 

ទល់ដ របស់សរវស្លរតរើព្ ូវបាន្បំផ្លល ញអ្ស់តោយរតបៀបណា? 
៧)  អាន្វវិរណៈ១៤:១៤-២០។ ព្កុ្្នុ្សសរីរព្កុ្ដែលេំជាតព្សចតៅតរលដែលព្រះតយស ូវយាង្កវញិ 

ត ើទងំរីរព្កុ្ តនាះ ំណាងឲ្យអ្វី? 
៨)  អាន្វវិរណៈ១៤:១-៥។ ត ើអ្វីដែលជាន្ិ្ ិតរបូដែលព្បាបត់យើងអ្ំរីព្កុ្ ្នុ្សសដែលតព្ ៀ្ខ្លួន្ជាតព្សច

ន្ឹងចូលតៅន្េរស្លែ ន្សួេត៌ៅតរលព្រះតយស ូវយាងព្ ឡប់្ កវញិ? 
 (ចំណា ំបេេំនាយតព្បើព្បាស់ន្ិ្ ិតសញ្ញា ។ តលខ្១៤៤,០០០ជាតលខ្លអឥ តខាច ះដែលជាន្ិ្ ិតរបូ

 ំណាងឲ្យព្កុ្្នុ្សសចុងតព្កាយដែលមាន្ចរ ិលកខណៈរបស់ព្រះតៅកនុងចិ តរបស់រួកតេ ជាព្កុ្
្នុ្សសដែលថាវ យខ្លួន្ទងំព្សុងចំតពាះព្រះ តេើយន្ងឹយកឈនះតលើអ្ំតរើបាបត្រយៈអ្នំាចរបស់     
ព្រះតយស ូវ)។ 

៩)  អាន្វវិរណៈ១៤:១២។ ត ើអ្វីជាតសចកដីសងឃ ឹ្ តៅតរលចុងតព្កាយរបស់តយើង? 
១០)  យកតរលេិ អ្ំរីអ្វីដែលតយើងបាន្តរៀន្។ សូ្ព្រះព្េងប់ង្ហា ញអ្នកព្បសិន្តបើមាន្អ្វីដែលព្ ូវផ្លល ស់បដូរ

កនុងចិ តេំន្ិ  ឬកក៏នុងជីវ ិរបស់អ្នកតែើ្បឲី្យបាន្តព្ ៀ្ខ្លួន្ជាតព្សចសំរាបក់ារយាង្ករបស់          
ព្រះតយស ូវ។ 

ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  
 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 

តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 
󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 

តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្?  
󠄀  សូ្អ្្ិស្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

 󠄀  េតន្េញេ្ពរី វវិរណៈ១៤:១២។ 
 󠄀  ចូរដចកចាយព្បាបត់ៅអ្នកែថ្េឲ្យបាន្យា៉ា ង ិចណាស់មាន កអ់្ំរីការយាង្កវញិឆាប់ៗ របស់ព្រះ

តយស ូវ ន្ិង រតបៀបតព្ ៀ្ខ្លួន្េេួលព្រះអ្ងគ។ 
(អ្ ែបេ្យួតេៀ អ្រំីការយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវសំរាបក់ារសិកាថ្ថ្ងតព្កាយេឺ ព្រះេ្ពរីវវិរណៈ ៧:១-១៧ 

វវិរណៈ១៨:១-៨)។ 
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ការេេលួច្លៀងចុងរដូវ 
ពកួសាវក័នាសម័យចុងក្រោយ ក្មក្ ៀន ទី២១ 

ស ក្សើ តក្មកើងរពះ នងិអធិសាា ន 

 តងំរីតយើងបាន្ជួបគាន តលើក្ុន្រេូ ្កេល់តរលតន្ះ ត ើមាន្តរឿងអ្វីខ្លះដែលអ្នកចងស់រតសើរ ត្កើងព្រះ? 
 ត ើ្យួរយៈថ្មីតន្ះអ្នកមាន្កតបីារ្ភអ្វីខ្លះ? 
 សូ្អ្្សិ្លា ន្សំរាបត់សចកតីព្ វូការឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក។ ចូរេូលសូ្ព្រះជាមាច ស់ព្បទន្ព្រះវញិ្ញា ណ

បរសុិេធេងជ់ា្យួកនុងការជបួព្បជុំគាន តន្ះ។ 
ោ  ឭំកក្ ើងវញិ 

 ចូរសូព្ ខ្ចងចាកំាលរីតលើក្ុន្តឡើងវញិជា្យួថ្ែេូមាន ក ់ឬរីរនាកត់ែសងតេៀ ។ 
 ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វខី្លះកាលរីតលើក្ុន្? 
 ត ើមាន្ការដព្បព្បួលអ្វីខ្លះកនុងជវី ិរបស់អ្នក តោយតព្ពាះតសចកដីរិ ដែលអ្នកបាន្តរៀន្រីត្តរៀន្្ុន្តនាះ? 
 ត ើតោកអ្នកបាន្ដចករដំលកអ្វដីែលបាន្តរៀន្កន្លង្កតៅកាន្ន់្រណាខ្លះ? 

ោ សិការពះបនទលូ 

១) អាន្វវិរណៈ៣:១៤-១៧។ ត ើព្រះវហិារតន្ះមាន្កំេុសអ្វី? 
 (ចំណា ំព្កុ្ជនុំ្ំតៅឌីតសមាន្ន្យ័ថា “្នុ្សសដែលព្ ូវតេជំនុ្ំជំរះ”។ ជារិតសស វា លុះ 
 បញ្ញច ំងរីព្កុ្ជំនុ្ំចុងតព្កាយរបស់ព្រះ ដែលបាន្សព្្បសព្្ួលជំតន្ឿរបស់រួកតេ ប៉ាុដន្តបាន្បា ប់ងក់ារ

ខ្ិ ខ្ំខ្នះដខ្នងយា៉ា ងខាល ងំរបស់រួកតេតៅតេើយ)។ 
២)  អាន្វវិរណៈ ៣:១៨-២១។ ត ើព្រះតយស ូវព្បាបព់្កុ្ជំនុ្ំតៅឌីតសថាព្ ូវដ ត្វើអ្វីខ្លះ? 
៣)  តែើ្បឲី្យយល់រីព្រះរាជស្លររបស់ព្រះតយស ូវ តយើងព្ ូវតព្បៀបត្ៀបស្លរតន្ះជា្យួន្ងឹស្លរតែសងតេៀ ។ 

សូ្អាន្យ៉ាូហាន្ ១៦:៧-៨, ១៣។ ត ើន្រណាជួយ ឲ្យតយើងត្ើលត ើញអ្ំតរើបាបរបស់តយើង ន្ិងត្ើល
ត ើញតសចកដីលអដែលព្រះបាន្ត្វើសំរាបត់យើង ដែលតព្បៀបបាន្ន្ឹងថាន ោំបដ នក?  

៤)  អាន្តអ្ស្លយ៦១:១០។ ត ើសំតលៀកបំពាករ់ណ៌ស ណំាងឲ្យអ្វី? 
៥)  អាន្តរព្ ុសេ១ី ១:៦-៧។ ត ើមាសអ្វីដែលព្កុ្ជំនុ្ំចុងតព្កាយរបស់ព្រះព្ ូវការជាចាបំាច?់ 
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៦) ព្រះតយស ូវបាន្មាន្ព្រះបន្េូលថា តយើងព្ ូវដ េិញរបស់ទងំតនាះរីព្េង។់ កនុងកាលដែលតយើងេល័ព្ក 
តេើយតៅអាព្កា  ត ើតយើងអាចឲ្យអ្វីែល់ព្េង ់តែើ្បឲី្យេិញរបស់ទងំតនាះសំរាបត់យើង? 

៧) អាន្ យ៉ាូដអ្ល២:២៣,២៨-២៩។ ត ើព្រះព្េងស់ន្ាអ្វីតៅតរលចុងតព្កាយ? 
 (ចំណា ំត លៀងន្ងិេឹកជាន្ិ្ ិតរបូ ំណាងឲ្យព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ។ តៅ្ជឈ ិ្ បូព៌ាព្បតេស តៅស្យ័ព្រះ

តយស ូវត លៀងធ្លល កត់ៅតរលចាបត់ែដើ្ព្ច ូកា  ់តេើយកធ៏្លល កក់នុងរែូវោែុំះ។ តៅតរលត លៀងចុងតព្កាយ
តព្ចើន្ធ្លល ក់្ កចុងរែូវកាលដែលព្េប់្ ញ្ាជា េិំ។ តន្ះេឺជាអ្វីដែលតយើងរងច់ាតំៅកនុងរន្លនឺ្ិងតសចកដី
សន្ាទងំតន្ះតៅកនុងព្រះេ្ពរី។  ព្រះន្ឹងបញ្ជួ ន្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេេជាចំដន្កយា៉ា ង្ំកនុងការបញ្ចបក់ិចច
ការតៅកនុងចិ ត្ នុ្សសន្ងិែល់រិ រតោក។ តយើងេបបអី្្ោិា ន្រាល់ថ្ថ្ងតែើ្បឲី្យព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធនាំ
្កនូ្វតសចកដីសុចរ ិ តសចកដីព្សោញ់ ន្ិងជំតន្ឿរបស់ព្រះតយស ូវ)។  

៨) អាន្តអ្ស្លយ៦០:១-៣ ន្ិង តអ្ស្លយ ៦១:១-៣។ ត ើមាន្អ្វីតកើ តឡើងតៅតរលដែលព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិេធចាកប់ំតរញតលើព្បជារាស្តសតរបស់ព្េង?់ 

៩)  អាន្វវិរណៈ១៨:១-៥។ សិរលីអរបស់ព្រះចាកប់ំតរញតលើដែន្ែី តៅតរលចុងបញ្ចប ់ត ើអ្វីដែលតយើងព្ ូវ
ន្ិយាយតៅកាន្់្ នុ្សសដែលតៅជុំវញិតយើង? 

 ១០)  យកតរលេិ អ្ំរីអ្វីដែលតយើងបាន្តរៀន្។ សូ្ព្រះបង្ហា ញតយើង ព្បសិន្តបើមាន្អ្វីដែលព្ វូផ្លល ស់បដូរ
កនុងចិ តេំន្ិ  ឬកក៏នុងជីវ ិតែើ្បឲី្យបាន្តព្ ៀ្ខ្លួន្ជាតព្សចសំរាបក់ារយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវ។ 

 
ចចកចាយ នងិអធិសាា ន  

 󠄀 តៅថ្ថ្ងតន្ះ ត ើតោកអ្នកបាន្តរៀន្អ្វីខ្លះដែលតោកអ្នកអាចន្ងឹយកតៅអ្នុ្វ តតៅសបាត េ៍តន្ះ 
តោយរឹងតលើអ្ំណាចរបស់ព្រះជាមាច ស់? 

󠄀 ចូររិភាកាអ្ំរីតសចកតីព្ វូការកនុងព្េសួ្លរ ន្ងិសេេ្ន្ព៍្រ្ទងំការតបតជាា ចិ តរបស់តោកអ្នក 
តេើយសំតរចចិ តថា ត ើមាន្អ្វខី្លះដែលតោកអ្នកអាចជួយ បាន្?  

󠄀  សូ្អ្្ិស្លា ន្ឲ្យគាន តៅវញិតៅ្ក សំរាបព់្េសួ្លរន្ងិសេេ្ន្រ៍បស់តោកអ្នកតៅតរលឥឡូវតន្ះ។ 
 

កចិចោ ពកិ្សស ឬកិចចអនវុតតន ៍

󠄀  េតន្េញេ្ពរី វវិរណៈ៣:២០-២១។ 
󠄀  សូ្ដចកចាយនូ្វអ្វីដែលអ្នកែងឹអ្ំរីការយាង្កឆាប់ៗ របស់ព្រះតយស ូវ ន្ិងរីរតបៀបតព្ ៀ្ខ្លួន្ឲ្យ

រចួជាតព្សចជា្យួ្នុ្សសយា៉ា ងតហាចណាស់តអាយបាន្មាន ក។់  
 
(អ្ ែបេ្យួតេៀ អ្រំីការយាង្ករបស់ព្រះតយស ូវសំរាបក់ារសិកាថ្ថ្ងតព្កាយេឺ ព្រះេ្ពរីយា៉ា កុប៥:៧ 

ស្លការ១ី០:១ យ៉ាូហាន្៧:៣៧-៣៩) ។ 
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