គោលជំគ ឿន គេចក្ដីបគររៀ
គោលជំគ ឿេរាប់បូអ ៗក្ុារ

ការណែន ាំឱ្យស្គាល់ពី

គោលជាំគ ឿខ្លៗ
ី របស់ គវ៉េសមី សទឺ
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ិរ េរាយព យល់គោយ
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អារមភកថា
មូលោា ន ការកែនំពីគោលជំគ ឿ ររូវ

រក្គ

ើញគៅ

ក្នុរគេចក្ដីបង្វាប់របេ់គោក្ស្គវ ័ក្បុល
ចំគ ោះគោក្ធ្ីមូគេ
រឺឱ្យគោក្ធ្ីមូគេ
“ ឹក្ចំ(ទំរក្នុរគេចក្ដីជំគ ឿ
ិរគេចក្ដី
ស្េឡាញ់ក្ុរអ្រា
ន
រពោះររីេគទ យេូវ)
កដលធ្ីមូគេ

ពីអ្េ់ទំរ

ក្យររឹមររូវ”

ឮពីោរ់ (២ធ្ីមូគេ ១:១៣)។

គដើមបីេរមួលដល់ការកែនំពីគោលជំ គ ឿ

ដល់ក្ូ គៅ

របេ់គយើរទំរអ្េ់ោន ក្នុរពួក្ជំ ុំភីលហ្គហាីមគោវ ឺណា ់ (Pilgrim
Covenant Church “PCC”) គយើរែ្ំុ
គរៀបគរៀរគេៀវគៅ
គមគរៀ មួយឈុរ

េដីអ្ំពីគោលជំគ ឿរបវរតិរពោះរមពីរ

ិរគោល

ជំគ ឿន គេចក្ដីបគររៀ ។
គោលជំគ ឿរបវរតិរពោះរមពីរបគររៀ អ្ំពីរំគែើររបវរតិស្គស្រេត
ន កាគរ

េគោោះតាមរយៈបទរមពីរ

រ ីឯគោលជំគ ឿន គេចក្ដី

បគររៀ វ ិញ េគរេបអ្ំពីគេចក្ដី បគររៀ ដ៏េំោ ់បំផុរគៅក្នុរ
បទរមពីរ ឱ្យគៅជាការអ្ោះអារអ្ំពីគេចក្ដីជំគ ឿ។
គោលជំគ ឿន គេចក្ដីបគររៀ ទំរពីរគ ោះ
គរៀរគ

ើរេរាប់គរបើរ

ក្ូ ៗរបេ់គយើរគ

េ់គៅក្នុរពួក្ជំ ុំ

ររូវ

គរៀប

គដើមបីទូនម ដល់

លរឺ គោលជំគ ឿែលីៗរបេ់គវេមី េទឺ

ិរ

គោលជំគ ឿេរាប់បូអ ៗក្ុារ។ គេៀវគៅគោលជំគ ឿេរាប់
បអូ ៗ ក្ុារររូវ
គរៀបគរៀរគ ើរ គដើមបីជាការេគរេប ិរជា
ការកែនំឱ្យស្គាល់ពីគោលជំគ ឿែលីៗ។
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គយើរយល់ថាគមគរៀ គ ោះលអគរ

ោះក្ូ ៗរបេ់គយើរ

កដល

មិ ទ ់អាចយល់អ្ំពីភាពេមុរស្គមញន គោលជំគ ឿែលីៗគ ោះ ឹរ
ររូវ

បគររៀ តាមរយៈការេិក្ាជាេគរេប ជាជំហា ក្រមិរ

មធ្យម
គរ

កដលររូវ

គរៀបគរៀរគ

េរាប់វ ័យរបេ់ពួក្គរ

ើរ

ោះគោលបំែររបេ់គយើរ រឺឱ្យពួក្គរគៅករា ការចរចំ

អ្ំពីគោលជំគ ឿែលីៗគ ោះ
ឪពុក្ាដយកដលយល់ថា

ក្នុររយៈគពលដ៏កវរគៅនេៃណាមួយ។
ក្ូ ៗរបេ់ែួល អាចចរចំ ូវគោល

ជំគ ឿែលីៗគ ោះ (មុ កដលគរយល់អ្ំពីគោលជំគ ឿគ ោះ)
អាច ឹរចប់គផដើមបង្វារ់ពួក្គរឱ្យទគ ទញ

គហើយ

គោលជំគ ឿេគរេបែលី

គ ោះៗគោយគរបើគោលជំគ ឿេគរេប គធ្វើជាគេចក្ដីអ្តាថធ្ិបាយ។
ែ្ំុចរ់បញ្ជ
ា ក្់ឱ្យចាេ់មរ
ដ គទៀរថា
ការទូនម អ្ំពីគេចក្ដី
េ ារបេ់រពោះ ជាាាេ់ដល់ក្ូ ៗរបេ់គយើរ រឺជាទំ ួលែុេ
ររូវដ៏ចមបររបេ់ឪពុក្ាដយ (ជាពិគេេរឺឪពុក្ករមដរ)។
ររូបគររៀ គោលជំគ ឿ រោ ់ករផដល់អាចគមគរៀ េគរេបករ
បុគណាណោះ

រួចគធ្វើការស្គក្លបរគមើលការចរចំរបេ់ពួក្គរអ្ំពី

គោលជំគ ឿ ក្នុររយៈគពលមួយេ ត ហ៍មក្គ ោះ។
ដូគចនោះឪពុក្ររប់ៗរូប

ររូវ

ជរមុញឱ្យព យល់រ

ប់ពី

ចគមលើយដល់ក្ូ របេ់ែួល មុ គពលចូលគរៀ មដរៗ។
េូមឱ្យរពោះវរបិតាន គយើរកដលររ់គៅស្គថ េួរ៌ របទ រពោះ
ពរដល់ក្ូ ៗ
មគធ្ា

កដលរពោះ

របទ មក្ឱ្យគយើរ

យគ ោះ

តាមរយៈ

គដើមបីឱ្យគេចក្ដីពិរន រពោះប ូលរបេ់
ទ
រទរ់ររូវ
រក្ាទុក្គៅក្នុរចិរព
ត ួក្គរ រពមទំរបគររៀ ប តដល់ក្ូ គៅ
Copyright © Gratia Dei Sola Media

ជំន ់គរកាយៗគទៀរ

ិរគដើមបីជាការថាវយេិររី រ
ុ គរឿរដល់រពោះ

នមរបេ់រទរ់។
គោកគ្រូរង្វាល គជ. គជ. លិម
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មេម ៀនទី ១

៏ នរពះជនម ស់ និង រពះដព
៏ ត
រពះដមា
ិ
វគគទី១
១. តតើអ្ក
ន ណាបតងកើតបអូនមក?
រពះជាម្ចចស់។

២. តេតុអ្ីបា
វ នរពះជាម្ចចស់បតងកើតបអូនមក?

តដើមបីថ្វវយសិរ ីរុងតរឿងដល់រទង់ និងតដើមបីឱ្យម្ចនអ្ំណរកនុង
រពះអ្ងគរេូតអ្ស់កលបជានិចច។

៣. តតើបូនរតូ
អ
វថ្វវយសិរ ីរុងតរឿងដល់រពះជាម្ចចស់តោយរតបៀបណា?
តោយស្សឡាញ់រពះអ្ងគ និងតធវើតាមបង្គគប់របស់រទង់។
៤. តេតុអ្ីក
វ ៏បូនរតូ
អ
វថ្វវយសិរ ីរុងតរឿងដល់រពះជាម្ចចស់?

តររះរពះអ្ងគបានបតងកើតខ្ុំមក រពមទំងថថរកាខ្ុំផង។

៥. តតើម្ចនរពះតលើសពីមួយថមនតទ?
ម្ចនរពះពិតថតមួយប៉ុតណាណះគឺរពះដ៏ម្ចនរពះជនមរស់ និងជា
រពះដ៏ពិត។
៦. ចុះចំថណករូបរពះថដលតធវើពីតឈើ និងថមវ ិញ តតើជាអ្វី?
រូបរពះទំងត

ះ គឺជារពះថកលងក្លលយ។

៧. តតើតៅកនុងរពះដ៏ម្ចនរពះជនម និងជារពះដ៏ពិតម្ចនប៉ុ ម នអ្ងគ?
ម្ចនបីអ្ងគ។

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ -
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៨. តតើម្ចនអ្ងគអ្ីខ
វ ះល ?
ម្ចនរពះវរបិតា រពះរាជបុរតា និង រពះវ ិញ្ញាណបរ ិសុទធ។
៩. តតើបូនអាចតរៀនអ្ំ
អ
ពីតសចកតីស្សឡាញ់ និងស្ដាប់បង្គគប់រពះជា
ម្ចចស់តៅកថនលងណា?
ពីកុងរពះគមព
ន
ីរថតមួយគត់។
១០.តតើអ្ក
ន ណាខលះសរតសររពះគមពីរ?
ពួកមនុសសបរ ិសុទធថដលបានបណា
ា ល តោយរពះវ ិញ្ញាណ
បរ ិសុទធ។
ខគមពីរចងចំ៖

“ថតរពះតយេូវ៉រទង់ជារពះដ៏ពិតវ ិញ

រទង់ជារពះដ៏ម្ចន

រពះជនមរស់តៅ ក៏ជាមហាកសរតដ៏តៅអ្ស់កលបជានិច”ច ។
(តយតរម្ច ១០:១០)

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ Copyright © Gratia Dei Sola Media
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មេម ៀនទី ២

៏ នរពះជនម ស់ និង រពះដព
៏ ត
រពះដមា
ិ
វគគទី២
១១. តតើរពះជាម្ចចស់ជាអ្វី?
រទង់ជាវ ិញ្ញាណ រទង់ធំអ្ស្ដចរយណាស់ រទង់គង់តៅអ្ស់ កលប
ជានិចចតេើយមិនផ្លលស់បូារតទ ។
១២. តេតុអ្ីក
វ ៏តយើងនិយាយថ្វ រទង់ជាវ ិញ្ញាណ?
ពីតររះរទង់គ្មមនរូបក្លយដូចមនុសសតយើង។
១៣. តេតុអ្ីក
វ ៏តយើងនិយាយថ្វ រទង់ធំអ្ស្ដចរយណាស់?
តររះរទង់គ្មមនអ្វីអាចកំណត់វ ិស្ដលភាពរទង់បានត

ើ យ។

១៤. តេតុអ្ីក
វ ៏តយើងនិយាយថ្វ រទង់គង់តៅអ្ស់កលបជានិច?
ច
ពីតររះ រទង់គ្មមនក្លរចប់តផាើម ក៏គ្មមនទីបញ្ចប់ថដរ។
១៥. តេតុអ្ីក
វ ៏តយើងនិយាយថ្វ រទង់មិនផ្លលស់បូរ?
ា

ពីតររះរទង់រគប់លកខណ៍ មិនលអជាងតនះមិនអារកក់ជាង
តនះតេើយរពះេឫទ័យរទង់ក៏មិនថរបរបួលថដរ។

១៦. តតើរពះជាម្ចចស់គង់តៅឯណា?
រទង់គង់តៅរគប់ទីកថនលង។

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ -
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១៧. តតើបូនអាចតមើ
អ
លរពះជាម្ចចស់តឃើញថដរឬតទ?
តទ! ខ្ុំមិនអាចតមើលរពះជាម្ចចស់តឃើញតទ ប៉ុថនតរទង់អាច
តមើលខ្ុំតឃើញ។

១៨. តតើរពះជាម្ចចស់រទង់រជាប (ដឹង) រគប់ក្លរទំងអ្ស់ថមនតទ?
ពិតថមនតេើយ គ្មមនក្លរអ្វីអាចលាក់កំបាំងនឹងរពះងគបាន
ត

ើ យ។

១៩. តតើរពះជាម្ចចស់អាចតធវើរគប់ក្លរទំងអ្ស់បានតទ?
ពិតជាបាន រទង់អាចសតរមចរគប់ក្លរទំងអ្ស់ តាមបំណង
រពះទ័យដ៏បរ ិសុទធរបស់រទង់បាន។
ខគមពីរចងចំ៖
រទង់ត

“ឯរពះរទង់ជាវ ិញ្ញាណ

តេើយអ្នកណាថដលថ្វវយបងគំ

ះរតូវថតថ្វវយបងគំរទង់តោយវ ិញ្ញាណ និងតសចកាីពិតថដរ”។

(យ៉ូហាន ៤:២៤)។
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មេម ៀនទី ៣

កំមណើតផផនដី និង ទិពញ្ញ
វ ា ណ
២០. តតើអ្ីតវ ៅជាក្លរគំនិតសតរមចរបស់រពះជាម្ចចស់?
ត

ះគឺជាថផនក្លររបស់រពះជាម្ចចស់

សរម្ចប់សកលតលាក

តនះតាំងថតពី ដំបូងតមលះ។
២១. តតើតាង
ំ ពីដំបូងមកតមលះ គឺរាប់ចប់ពីតពលណាមក?
គឺតាំងពីមិនទន់ម្ចនចរកវលមកតមល៉ះ។
២២. តតើរពះជាម្ចចស់បានតធវើសតរមចបំណងរពះទ័យរទង់ដូចតមតច?
គឺតៅកនុងស្ដនរពះេសថទនក្លរបតងកើតថផនដី និងកនុងស្ដនរពះ
េសថទនភាពជារពះរបស់រពះអ្ងគ។

២៣. តតើស្ដនរពះេសថទនក្លរបតងកើតថផនដីគឺជាអ្វី?
គឺជាក្លរថដលរពះបានបតងកើតរបស់សពវស្ដរតពើ តោយគ្មមន
បានតរបើអ្ីវតស្ដះ កនុងរយៈតពលរបាំមួយទថង។
២៤. តតើរគប់យា៉ងថដលរពះបតងកើតម្ចនសណា
ា នយា៉ ងណាក្លល
ពីដំបូង?
រគប់យា៉ងលអឥតត្ចះ។
២៥. តេតុអ្ីក
វ ៏រពះជាម្ចចស់បតងកើតសពវស្ដរតពើយា៉ងតនះ?
គឺតដើមបីសិរ ីរុងតរឿងរបស់រទង់ផ្លទល់។

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ -
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២៦. តតើស្ដនរពះេសថកុងភាពជារពះរបស់
ន
រទង់ គឺជាអ្វី?

គឺក្លរថដលរពះជាម្ចចស់ តធវើឱ្យរគប់យា៉ងតកើតម្ចនត

ើងតៅ

កនុងពិភពតលាកតនះ។
២៧. តេតុអ្ីបា
វ នរពះជាម្ចចស់តធវើឱ្យរគប់យា៉ង

តកើតម្ចនត

ង
ើ តាម

វ ិធីរបស់រពះអ្ងគ?
គឺតដើមបីសិរ ីរុងតរឿងរបស់រទង់ និងតដើមបីក្លរលអរបស់មនុសស
ថដលរពះអ្ងគតរជើសតរ ើស។
២៨. តតើអ្ក
ន ណាខលះជាមនុសសថដលរពះតរជើសតរ ើស?
ពួកតគគឺជាមនុសសថដលរពះជាម្ចចស់សពវរពះទ័យតាំងថតពី
អ្ស់កលបជានិចចមកតមល៉ះ។
ខគមពីរចងចំ៖ “តបិតអ្ញតនះតេើយជារពះឥតម្ចនឯណាតទៀត ត

ើយ

អ្ញជារពះ តេើយគ្មមនអ្នកណាដូចអ្ញតស្ដះគំនិត សតរមចរបស់អ្ញ
នឹងសថិតតសថរតៅ អ្ញនឹងតធវើតាមបំណងចិតអ្
ត ញរគប់របក្លរ”។
(តអ្ស្ដយ៤៦:៩-១០)
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មេម ៀនទី ៤
េនុសស និង សេពន
័ មធ េរតីននកិច្កា
ច
២៩. តតើរពះជាម្ចចស់បតងកើតមនុសសយា៉ ងដូចតមាច?
រពះអ្ងគបតងកើតឪពុកម្ចាយដំបូងរបស់តយើង តាមរូបអ្ងគរទង់។
៣០. តតើឪពុកម្ចាយដំបូងរបស់តយើងជាអ្នកណា?
គឺ អ្័ោម និង តអ្វ៉ ។
៣១. តតើរពះជាម្ចចស់បានបតងកើតឪពុកម្ចាយដំបូងរបស់តយើងតោយ
តបៀបណា?
រទង់យកធូលីដីមកសូនយជារូបអ្័ោម

រួចបតងកើតតអ្វ៉ តចញពី

រូបស្ដច់របស់អ្័ោម ។
៣២. តរៅពីរប
ូ ក្លយ តតើរពះជាម្ចចស់បានរបទនអ្វីតទៀតដល់អ្័ោម
និងតអ្វ៉ ?
រទង់បានរបទនរពលឹងថដលមិនតចះស្ដលប់ដល់ពួកតគ។
៣៣. តតើបូនម្ចនរពលឹ
អ
ងម្ចនរូបក្លយថដរឬតទ?

ថមនតេើយខ្ុំក៏ម្ចនរពលឹងថដលមិនតចះស្ដលប់ថដរ។

៣៤. តតើបូនដឹ
អ ងថ្វ បអូនម្ចនរពលឹងតោយរតបៀបណា?
រពះគមពីរបានរបាប់ខុំដ
្ ូតចនះ។
៣៥. តតើរពះបានបតងកើតអ្័ោមនិងតអ្វ៉ កុងស្ដ
ន
ថ នភាពយា៉ ងណា?
រទង់បតងកើតពួកគ្មត់មកយា៉ ងបរ ិសុទធ និងរ ីករាយ។

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ -
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៣៦. តតើសមព័នតធ មរតី គឺជាអ្វី?
គឺជាចំណងមិតតភាព ថដលរតូវបានចងតោយសមបថរវង
បុគគលពីរ

ក់ ឬតរចើ ន

ក់។

៣៧. តតើរពះជាម្ចចស់ចងសមព័នតធ មរតីអ្ីជា
វ មួយនឹងអ្័ោម?
សមព័នធតមរតីទនកិចចក្លរ។
៣៨. តតើរពះជាម្ចចស់បានតរមូវឱ្យអ្័ោមតធវើអ្ីតវ ៅកនុងសមព័នតធ មរតី
ទនកិចក្ល
ច រ?

ឱ្យគ្មត់ស្ដាប់បង្គគប់រទង់គ្មមនចត ល ះ។
៣៩. តតើរពះជាម្ចចស់បានសនាអ្វី តៅកនុងសមព័នតធ មរតីទនកិចក្ល
ច រ?
រទង់បានសនានឹងរបទនជីវ ិតដល់អ្័ោម តបើសិនជាគ្មត់
ស្ដាប់បង្គគប់រទង់។
៤០. តតើរពះជាម្ចចស់រពម្ចនអ្វីខះល តៅកនុងសមព័នតធ មរតីទនកិចក្ល
ច រ?

រទង់រពម្ចនថ្វនឹងោក់តទសឱ្យអ្័ោមស្ដលប់ តបើសិនជាគ្មត់
មិនស្ដាប់បង្គគប់រទង់។
ខគមពីរចងចំ៖

“រទង់ក៏បតងកើតមនុសសឱ្យដូចរូបអ្ងគរទង់

តគឱ្យចំនឹងរូបអ្ងគរទង់ត

ះឯង ក៏បតងកើតតគត

គឺបានបតងកើត

ើងជារបុសជាស្សី”។

(តលាកុបបតតិ ១:២៧)
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មេម ៀនទី ៥
កា ធ្លលក់ច្ះុ បស់េនុសស
៤១. តតើអ្័ោមក្លន់តាមសមព័នតធ មរតីទនកិចក្ល
ច រថដរឬតទ?
តទ!គ្មត់បានរបរពឹតតបាបទស់នឹងរពះជាម្ចចស់។
៤២. តតើអ្ំតពើបាបគឺជាអ្វី?
អ្ំតពើបាបជាតសចកាីរបាថ្វនចង់បានរបស់ខួន
ល
ឬក្លរតលមើសនឹង
រកឹតយវ ិន័យរបស់រពះជាម្ចចស់។

៤៣. តតើតសចកាីរបាថ្វនចង់បានរបស់ខួនម្ចនន័
ល
យយា៉ ងដូចតមាច?
តសចកាីរបាថ្វនចង់បានរបស់ខួន
ល

គឺជាក្លរមិនរបរពឹតតតាមអ្វី

ថដលរពះជាម្ចចស់បានបង្គគប់។

៤៤. តតើក្លរតលមស
ើ ម្ចនន័យយា៉ ងដូចតមាច?
ក្លររបរពឹតតនូវអ្វីថដលរពះជាម្ចចស់បានហាមរបាម។
៤៥. តតើអ្ំតពើបាបរបស់ឪពុកម្ចាយដំបូងរបស់តយើងគឺជាអ្វី?
គឺក្លរបរ ិតភាគថផលតឈើ ថដលរពះជាម្ចចស់បានហាម។
៤៦. តតើអ្ក
ន ណាថដលបានលបួងពួកគ្មត់ទង
ំ ពីរ
ស្ដតាំងបានលបួងតអ្វ៉ រួច

៤៧. តតើម្ចនតរឿងអ្វីតកើតត

ក់របរពឹតបា
ត ប?

ងក៏យកថផលតឈើ ឱ្យតៅអ្័ោម។

ង
ើ ចំតរះឪពុកម្ចាយដំបូងរបស់តយើង

តៅតពលថដលគ្មត់បានរបរពឹតអ្
ត ំតពើបាប?
ជំនួសឱ្យជីវ ិតបរ ិសុទធ និងភាពរ ីករាយ ពួកគ្មត់បានក្លលយ
តៅជាម្ចនបាប និងតវទ
គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ -
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៤៨. តតើតៅកនុងសមព័នតធ មរតីទនកិចក្ល
ច រអ្័ោមតធវើអ្ីៗ
វ តដើមបីថតខលួនឯង
ថមនតទ?

តទ! គឺគ្មត់បានតំណាងឱ្យកូនតៅរបស់គ្មត់ទំងអ្ស់។
៤៩. តតើអ្ក
ន ណាខលះជាកូនតៅរបស់អ្័ោម?
រគប់មនុសសរបុសស្សី និងតកមងៗទំងអ្ស់សុទធថតជាកូនរបស់
អ្័ោមតលើកថលងថតរពះតយស៊ូវរគីស។
ទ
៥០. តតើអ្ំតពើបាបរបស់អ្័ោមម្ចនឥទធិពលដូចតមាចខលះធ្លលក់មកតលើ
មនុសសជាតិ?
មនុសសរគប់រប
ូ រតូវតកើតមក តៅកនុងសណា
ា នទនអ្ំតពើបាបនិង
តសចកាីតវទ ។
ខគមពីរចងចំ៖

“អ្ញនឹងតធវើឱ្យនឹងស្តសតី គឺទំងពូជឯង និងពូជ

តសចកាី្មំងនឹងគ្មនពូជ
តជើង

ងនឹងកិនកាលឯង

ងម្ចន

តេើយឯងនឹងចឹកថកង

ង។ (តលាកុបបតតិ ៣:១៥)
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មេម ៀនទី ៦
អំមពើបាបពីកមំ ណើត
៥១. តតើសភាវៈដ៏តពញតោយអ្ំតពើបាបថដលតយើងទទួលពីអ្័ោម
មកតៅថ្វអ្វី?
គឺជាអ្ំតពើបាបពីកំតណើត។
៥២. តតើអ្ំតពើបាបពីកំតណើតតកើតតចញអ្ំពីអ្ីខ
វ ះ
ល ?
តចញពីកំេុសកនុងអ្ំតពើបាបដំបូងរបស់អ្័ោម

និងសណា
ា ន

តពញតោយបាប។

៥៣. តតើកំេស
ុ កនុងអ្ំតពើបាបរបស់អ្័ោមម្ចនន័យដូចតមាច?
ត

ះគឺជាក្លររស់តៅជាមនុ សសបាប ចំតរះរពះ

តនរតរបស់រពះ តររះថតអ្័ោម។
៥៤. តតើក្លរថដលម្ចនសណា
ា នតពញតោយបាបម្ចនន័យថ្វតម៉ច?
ត

ះគឺជាក្លររស់តៅជាមនុសសបាបកនុងចិតតរបស់ខុំ្

រពមទំងក្លររបរពឹតតបាបតរៀងរាល់ទថងកុងទតងវ
ន
ើររបស់ខុំ្។
៥៥. តតើអ្ំតពើបាបរគប់យា៉ងសមនឹងទទួលបានអ្វីខះ
ល ?
តសចកាីតរក្លធ និងបណា
ា ស្ដរពីរពះជាម្ចចស់។
៥៦. តតើម្ចនអ្នកណាម្ចនក់អាចចូលតៅកនុងស្ដថនសួគ៌

តោយយក

សណា
ា នបាបតៅជាមួយបានថដរតទ?

តទ! មិនបានតទ ចិតតរបស់តយើងរតូវផ្លលស់ថរបមុនតពលថដល
តយើងអាចចូលតៅកនុងស្ដថនសួគ៌បាន។
គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ -
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៥៧. តតើក្លរផ្លលស់ថរបចិតរត តូវតៅថ្វជាអ្វី?
ក្លរតកើតជាថមី។
៥៨. តតើអ្ក
ន ណាអាចផ្លលស់ថរបចិតរត បស់មនុសសម្ចនបាបបាន?
គឺម្ចនថតរពះវ ិញ្ញាណបរ ិសុទធថតមួយគត់
៥៩. តតើម្ចននរណាម្ចនក់អាចបានសតគង្គគះ

តាមរយៈសមព័នតធ មរតី

ទនកិចក្ល
ច រថដរឬតទ?
គ្មមននរណាម្ចនក់អាចបានសតគង្គគះ
កិចចក្លរត

តាមរយៈសមព័នធតមរតីទន

ើយ។

៦០. តេតុអ្ីបា
វ នជាគ្មមននរណាម្ចនក់បានសតគង្គគះ តាមរយៈសមព័នធ
តមរតីទនកិចក្ល
ច រ?
ពីតររះ រគប់គ្មនសុទធថតក្លន់តាមសមព័នធតមរតីតនះមិនបាន
តេើយថថមទំងរតូវផា ទ តទស តោយស្ដរសមព័នធតមរតីតនះ
តទៀតផង។
ខគមពីរចងចំ៖ “ពីតដើមអ្នករាល់គ្មនក៏ស្ដលប់ តៅកនុងអ្ំតពើបាប និងតសចកាី
ស្ដលប់ថដរតេើយតាមកំតណើតរបស់តយើង

ត

ះតយើងជាមនុសសជាប់កុង
ន

តសចកាី្្ល់ ដូចជាមនុសសដទទថដរ។ (តអ្តភសូរ ២:១,៣)
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មេម ៀនទី ៧
សេពន
័ មធ េរតីននរពះគុណ
វគគទី១
៦១. តតើរពះវរបិតាបតងកើតសមព័នតធ មរតីទនរពះគុណជាមួយអ្នកណា?
ជាមួយរពះរគីសទ ថដលជារពះរាជបុរតាដ៏អ្ស់កលបជានិចច
របស់រទង់។
៦២. តតើរពះរគីសតទ ធវើជាតំណាងរបស់អ្ក
ន ណា
ទនរពះគុណ?

តៅកនុងសមព័នតធ មរតី

គឺតំណាងឱ្យពួកមនុសសថដលរពះអ្ងគតរជើសតរ ើស។
៦៣. តតើរពះរគីសបា
ទ នតផាើមតធវើអ្ីខ
វ ះល តៅកនុងមព័នតធ មរតីទនរពះគុណ?

រការកឹតយវ ិន័យទំងមូលជំនួសរាស្តសតរបស់រទង់ រពមទំងរង
ទរុណកមម តររះអ្ំតពើបាបរបស់ពួកតគផង។

៦៤. តតើរពះតយស៊វូ រគីសទទ នតយើង
អ្ំតពើបាបតទ?

ស្ដគល់ពីក្លររតូវលបួងឱ្យរបរពឹតត

ពិតជាស្ដគល់ រទង់រតូវលបួងកនុងរគប់កិចចក្លរទំងអ្ស់ ដូចជា
តយើងថដរ។

៦៥. តតើរពះតយស៊វូ រគីសដ
ទ ៏ជារពះរទង់ធ្លលប់របរពឹតអ្
ត ំតពើបាបតូច
មួយថដរឬតទ?
តទ! រពះអ្ងគបរ ិសុទធ តេើយគ្មមនតទសតស្ដះ។

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ -
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៦៦. តេតុអ្ីក
វ ៏រពះរាជបុរតាទនរពះរតូវតវទ

?

រពះរគីសដ
ទ ៏ជារពះរាជបុរតាទនរពះ បានក្លលយមកជាស្ដច់
ឈាម តដើមបីឱ្យរពះអ្ងគអាចស្ដាប់បង្គគប់ រពមទំងរងទុកខ
តវទ

កនុងនិសស័យជាមនុសសរបស់តយើង ។

៦៧. តតើដង្គវយតលាះ ឬដង្គវយធួនម្ចនន័យយា៉ ងដូចតមាច?
គឺភាពយុតិតធម៌ទនរពះរបស់រពះរគីសទ

តាមរយៈភាពតវទ

និងក្លរសុគតរបស់រទង់ជួសពួកមនុសសម្ចនបាប។
ខគមពីរចងចំ៖

“ថតលុះតវលាកំណត់បានមកដល់

ត

ះរពះរទង់បាន

ចត់រពះរាជបុរតារទង់មកឱ្យចប់កំតណើតនឹងស្តសតី គឺ តកើតតរក្លមអ្ំណាច
ទនរកឹតយវ ិន័យ តដើមបីនឹងតលាះពួកមនុសសតរក្លមរកឹតយវ ិន័យ របតយាជន៍
ឱ្យតយើងបានទទួលសគុណ ទុកជាកូនចិញ្ចឹម”។ (ក្លឡាទី ៤:៤-៥)
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មេម ៀនទី ៨
សេពន
័ មធ េរតីននរពះគុណ
វគគទី២
៦៨. តតើរពះវរបិតាចប់តផាើមអ្វីខះល តៅកនុងសមព័នតធ មរតីទនរពះគុណ?

គឺផាល់ភាពសុចរ ិត ទទួលចិញ្ចឹមរពមទំងថញកពួកអ្នកថដល
រពះរគីសរទ តូវសុគតជំនួស។

៦៩. តតើក្លររាប់ជាសុចរ ិតគឺជាអ្វី?
គឺជាក្លរអ្ត់តទសរបស់រពះជាម្ចចស់ ចំតរះមនុសសម្ចនបាប
តេើយរបរពឹតតចំតរះតគ ហាក់ដូចជាជាតគមិនថមនជាមនុសស
គ្មមនបាបដូតចនះថដរ។
៧០. តតើក្លរថញកជាបរ ិសុទគ
ធ ឺជាអ្វី?
គឺជាក្លរថដលរពះជាម្ចចស់តរបាសមនុសស

ម្ចនបាបតអាយ

ម្ចននូវភាពបរ ិសុទធតៅកនុងចិតត និងក្លររបរពឹតត។
៧១. តតើក្លរទទួលយកមកចិញ្ចម
ឹ ម្ចនន័យដូចតមាច?
គឺជាក្លរថដលរពះជាម្ចចស់

ទទួលតយើងរាល់គ្មនតៅកនុងរកុម

រគួស្ដររបស់រទង់ រពមទំងតធវើឱ្យតយើងក្លលយជាកូនរពះអ្ងគ។
៧២. តតើរពះរគីសបា
ទ នស្ដាប់បង្គគប់ និងរងទុកស
ខ រម្ចប់អ្ក
ន ណាខលះ?

គឺសរម្ចប់អ្ស់អ្នកថដលរទង់តរជើសតរ ើស គឺអ្ស់អ្នកណាថដល
រពះវរបិតាបានរបទនដល់រទង់។

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ -
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៧៣. តតើរពះរគីសរទ ស់តៅតលើថផនដីតនះកនុងជីវ ិតថបបណាថដរ?
គឺជីវ ិតរកីរក និងតវទ

។

៧៤. តតើរពះរគីសស
ទ គ
ុ តកនុងតសចកាីស្ដលប់ថបបណាថដរ?
គឺតសចកាីសុគតដ៏ តវទ

និង គួរ្មស តៅតលើតឈើ ឆ្កកង។

ខគមពីរចងចំ៖ “ឯខ្ំុជាអ្នកគង្គវលលអ ខ្ំុស្ដគល់តចៀមរបស់ខំុ្ តេើយតចៀម
ក៏ស្ដគល់ខំុ្ ដូចជារពះវរបិតារទង់ស្ដគល់ខំុ្ តេើយខ្ំុក៏ស្ដគល់រទង់ថដរ ខ្ំុ
បាូរជីវ ិតខ្ំុនឹងតចៀម”។ (យ៉ូហាន ១០:១៤-១៥)
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មេម ៀនទី ៩

អំពកា
ី
ផរបច្ិតន និង មសច្កជជ
ី មំ នឿ
៧៥. តតើអ្ក
ន ណានឹងបានសតគង្គគះ?
ម្ចនថតអ្នកថដលរពះជាម្ចចស់តរជើសតរ ើសប៉ុតណាណះ។
៧៦. តតើបូនដឹ
អ ងថ្វ
ដូចតមាច?

បអូនគឺជាមនុសសថដលរពះតរជើសតរ ើសបានយា៉ ង

ខ្ុំនឹងថរបចិតតតចញពីអ្ំតពើបាប តជឿតលើរពះរគីសទ តេើយរស់
តៅកនុងជីវ ិតដ៏បរ ិសុទធ។
៧៧. តតើក្លរថរបចិតម្ច
ត នន័យដូចតមាច?
គឺក្លរតស្ដកស្ដាយចំតរះក្លររបរពឹតតបាបទំងសអប់ តេើយ
តបាះបង់ទតងវើរត

ះតចលផង ពីតររះក្លរត

ះគឺជាក្លរថដល

មិនគ្មប់រពះទ័យរពះជាម្ចចស់។
៧៨. តតើក្លរតជឿឬក្លរមិនជំតនឿកនុងរពះរគីសម្ច
ទ នន័យយា៉ ងណា?
ម្ចនន័យថ្វ

ទុកចិតតតលើរពះរគីសថទ តមួយគត់

តដើ មបីទទួល

បានតសចកាីសតគង្គគះ។
៧៩. តតើក្លរទទួលបានតសចកាីសតគង្គគះ ម្ចនន័យដូចតមាច?
ម្ចនន័យថ្វ រួចពីអ្ំណាចទនអ្ំតពើបាប តេើយម្ចនជីវ ិតអ្ស់
កលបជានិចច។
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៨០. តតើក្លរទទួលបានជីវ ិតអ្ស់កលបជានិចច ម្ចនន័យដូចតមាច?
ម្ចនន័យថ្វ ស្ដគល់និងតរតកអ្រថតនឹងរពះជាម្ចចស់ កនុងអ្ងគ
រពះរគីសទ
ទ ំងបចចុបបនន និងអ្ស់កលបជានិចច។
៨១. តតើបូនអាចថរបចិ
អ
តត
ផ្លទល់ខួនបានថដរតទ?
ល

តេើយតជឿតលើរពះរគីសតទ ោយអ្ំណាច

តទ! តបើគ្មមនជំនួយពីរពះវ ិញ្ញាណបរ ិសុទធរបស់រពះជាម្ចចស់
ត

ះខ្ុំមិនអាចតធវើអ្ីវបានតស្ដះ។

៨២. តតើបូនៗអាចម្ចនរពះតចស្ដ
អ
ា ទនរពះវ ិញ្ញាណបរ ិសុទរធ បស់រពះ
ជាម្ចចស់យា៉ងដូចតមាច?
ខ្ុំរតូវថតអ្ធិស្ដានតៅរពះជាម្ចចស់
បរ ិសុទធ។

តដើមបីទូលសុំរពះវ ិញ្ញាណ

៨៣. តតើរពះរគីសបា
ទ នសុគតយូរប៉ុណាណមកតេើយ?
ជាងពីររន់ឆ្កនំកនលងមកតេើយ។
៨៤. តតើពួកមនុសសបរ ិសុទរធ តូវបានសតគង្គគះដូចតមាច មុនតពលក្លរ
យាងមករបស់រពះរគីស?
ទ
តោយតររះថតជំតនឿ តជឿតលើរពះអ្ងគសតគង្គគះថដលនឹងរតូវ
យាងមក។
៨៥. តតើពួកគ្មត់បានបង្គាញតសចកាីជំតនឿរបស់ពួកគ្មត់ដូចតមតច?
តោយក្លរថ្វវយយញ្ា បូជាតលើអ្សនៈរបស់រពះជាម្ចចស់។
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៨៦. តតើយញ្ាបូជាទំងតនះតំណាងឱ្យអ្វីខះល ?
តំណាងឱ្យរពះរគីសទ ជាកូនតចៀមទនរពះ ថដលរតូវសុគតជួស
មនុសសម្ចនបាប។
ខគមពីរចងចំ៖

“តបិតគឺតោយរពះគុណ ថដលអ្នករាល់គ្មនបានសតគង្គគះ

តោយស្ដរតសចកាីជំតនឿ

តេើយតសចកាីត

ះក៏មិនថមនតកើតពីអ្នករាល់

គ្មនថដរគឺជាអ្ំតណាយទនរបស់រពះវ ិញ ក៏មិនថមនតោយក្លររបរពឹតតថដរ
ថរកងអ្នកណាអ្ួតខលួន”។ (តអ្តភសូរ២:៨-៩)
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មេម ៀនទី ១០
េុខងា ទ ំងបី បស់រពះរគីស ទ
៨៧. តតើរពះរគីសម្ច
ទ នមុខង្គរប៉ុ ម នយា៉ ង?
រពះរគីសម្ច
ទ នមុខង្គរបីយា៉ង ។
៨៨. តតើម្ចនអ្វីខះល ?
គឺមុខង្គរជាតហារា ជាសងឃ និងជាតសាច។
៨៩. តតើរពះរគីសជា
ទ តហារាយា៉ ងដូចតមាច?
រទង់បតរងៀនតយើងអ្ំពីរពះេឫទ័យរបស់រពះជាម្ចចស់។
៩០. តតើរពះរគីសជា
ទ សងឃយា៉ ងដូចតមាច?
រទង់បានសុគតតលាះបាបតយើងថថមទំងអ្ងវរកររពះជា
ម្ចចស់ជំនួសពួកតយើងតទៀតផង។
៩១. តតើរពះរគីសជា
ទ តសាចយា៉ ងដូចតមាច?
រទង់រគប់រគងតលើតយើង រពមទំងក្លរររតយើងរាល់គ្មនផង។
៩២. តេតុអ្ីក
វ ៏បូនរតូ
អ
វក្លររពះរគីសទ ដ៏ជាតហារា?
ពីតររះ ខ្ុំមិនដឹងអ្វីទល់ថតតស្ដះ។

៩៣. តេតុអ្ីក
វ ៏បូនរតូ
អ
វក្លររពះរគីសទ ដ៏ជាសងឃ?
ពីតររះ ខ្ុំជាមនុសសម្ចនតទស។

៩៤. តេតុអ្ីក
វ ៏បូនរតូ
អ
វក្លររពះរគីសទ ដ៏ជាតសាច?

ពីតររះ ខ្ុំជាមនុសសខសត់តខាយ តេើយគ្មមនទីពឹង។
គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ Copyright © Gratia Dei Sola Media

23

ខគមពីរចងចំ៖ “ពីតររះម្ចនរពះថត១តេើយម្ចនអ្នកសរងួបសរងួមថត១
តៅកណា
ា លរពះនិងមនុសស គឺជាមនុសសដ៏ជារពះរគីសតទ យស៊ូវត
(១ធីម៉ូតថ ២:៥)
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ះ”។

មេម ៀនទី ១១
រកឹតយវិនយ
័ ទ ំងដប់របកា
៩៥.

តតើរពះជាម្ចចស់របទនបញ្ញាតតិប៉ុ ម នរបក្លរតៅឱ្យតលាក
ម៉ូតសតៅតលើភំស
ន ណា
ុី
យ?
បញ្ញាតតិទំងដប់របក្លរ។

៩៦.

តតើតពលខលះបញ្ញាតតិដប់របក្លរតនះរតូវតគតៅថ្វដូចតមាច?
រកឹតយវ ិន័យរបស់តលាកម៉ូតស។

៩៧. តតើបញ្ញាតតិបួនរបក្លរដំបូងបតរងៀនអ្ំពីអ្ីខ
វ ះល ?
ក្លតពវកិចចរបស់តយើងចំតរះរពះជាម្ចចស់។
៩៨.

តតើបញ្ញាតតិរបាំមួយរបក្លរចុងតរក្លយបតរងៀនអ្ំពីអ្ីខ
វ ះល ?
ក្លតពវកិចចរបស់តយើងចំតរះមនុសសដូចគ្មន។

៩៩.

តតើបញ្ញាតតិទង
ំ ដប់របក្លរម្ចនន័យដូចតមាច?
ស្សឡាញ់រពះម្ចចស់ឱ្យអ្ស់ពីចិតត

តេើយស្សឡាញ់អ្នកជិត

្ងខលួនតអាយដូចខលួនឯងថដរ។
១០០.តតើអ្ក
ន ណាជាអ្នកជិត្ងរបស់បូន?
អ

មនុសសរគប់គ្មន ថដលខ្ុំអាចបង្គាញតសចកាីសបបុរសរបស់ខុំ្
ដល់តគគឺជាអ្នកជិត្ងរបស់ខុំ្។
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១០១.តតើរពះជាម្ចចស់សពវរពះទ័យអ្ស់អ្ក
ន ណាថដលស្សឡាញ់
និងស្ដាប់បង្គគប់រទង់ថមនតទ?
ពិតថមនតេើយ រទង់ម្ចនបនទូលថ្វ៖ “អ្ញស្សឡាញ់ដល់អ្ក
ន
ថដលស្សឡាញ់អ្ញ”។ (សុភាសិត ៨:១៧)

១០២.តតើរពះមិនសពវរពះទ័យនឹងអ្ស់អ្ក
ន ថដលមិនស្សឡាញ់

និង

មិនស្ដាប់បង្គគប់រទង់ថមនតទ?
ពិតថមនតេើយ “រពះរទង់ជាតៅរកមសុចរ ិត តអ្ើ រទង់ជារពះ
ថដលម្ចនតសចកាី្្ល់ ចំតរះមនុសសអារកក់រាល់ថតទថង”។
(ទំនុកដតមកើង ៧:១១)
ខគមពីរចងចំ៖ “ត
ជារពះទនឯង

ះរពះតយស៊ូវតឆលើយថ្វ រតូវឱ្យស្សឡាញ់រពះអ្ម្ចចស់
អ្ស់អ្ំពីចិតត អ្ស់អ្ំពីរពលឹង តេើយអ្ស់ពីគំនិត

ឯង តនះបញ្ញាតតិយា៉ងសំ្ន់ទី១ តេើយបញ្ញាតតិទី២ ក៏ថបបដូចគ្មនថដរ
គឺថ្វរតូវឱ្យស្សឡាញ់អ្នកជិត្ងដូចខលួនឯង”។

(ម្ច៉ ថ្វយ ២២:៣៧-៣៩)
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មេម ៀនទី ១២
បញ្ញ
ា តិទ
ន ១
ី - ទី៣
១០៣.តតើបញ្ញាតតិទី១ និយាយថ្វដូចតមាច?
បញ្ញាតតិទី១ “កុំឱ្យម្ចនរពះឯណាតទៀត តៅចំតរះអ្ញឱ្យ
តស្ដះ”។
១០៤.តតើបញ្ញាតតិទី១ បតរងៀនតយើងអ្ំពីអ្ីខ
វ ះល ?
ឱ្យតយើងថ្វវយបងគំរពះជាម្ចចស់ថតមួយអ្ងគគត់។
១០៥.តតើបញ្ញាតតិទី២ និយាយថ្វដូចតមាច?
បញ្ញាតតិទី២ “កុំឱ្យឆ្កលក់តធវើរប
ូ រពះសរម្ចប់ឯងឱ្យតស្ដះ ក៏កុំឱ្យ
តធវើរប
ូ ណាឱ្យដូចជាអ្វីតៅស្ដថនសួគ៌្ងតលើ

ឬតៅថផនដី

្ងតរក្លម ឬតៅកនុងទឹកថដលទបជាងដីផង ក៏កុំឱ្យរក្លប
សំពះតៅមុខរបស់ទំងត ះ
ឬក៏តគ្មរពរបតិបតតិតាមត ះ
ត

ើ យ។

តបិតអ្ញថដលជារពះតយេូវ៉ជារពះទនឯងអ្ញ

ម្ចនតសចកាីរបច័ណឌ

ក៏ទម្ចលក់ក្លរទុចចរ ិតរបស់ឪពុក

តលើកូនតៅរេូតដល់បីតេើយបួនដំណផង

តៅ

ចំតរះអ្ស់អ្នក

ណាថដលសអប់អ្ញ ថតអ្ញផាល់តសចកាីសបបុរស ដល់ទំង
រន់ដំណទនពួកអ្នក ថដលស្សឡាញ់អ្ញ តេើយក្លន់តាម
បញ្ញាតតិរបស់អ្ញទំងប៉ុ ម នវ ិញ។”
១០៦.តតើបញ្ញាតតិទី២ បតរងៀនអ្វីខះល ដល់តយើង?
គឺឱ្យថ្វវយបងគំរពះជាម្ចចស់ តាមវ ិធីថដលរទង់បានកំណត់មក
ថតប៉ុតណាណះបានតេើយ។
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១០៧.តតើបញ្ញាតតិទី៣ និយាយថ្វដូចតមាច?
បញ្ញាតតិទី៣ “កុំឱ្យតចញរពះ

ើយ តបិតរពះតយេូវ៉រទង់នឹងមិនរាប់ជាឥតតទស

ឥតក្លរត

ដល់អ្នកណា ថដលតចញរពះ
ត

មរបស់រពះតយេូវ៉ជាអាស្ដរ
មរទង់ជាអាស្ដរឥតក្លរ

ះតទ”។

១០៨.តតើបញ្ញាតតិទី៣ បតរងៀនអ្វីខះល ដល់តយើង?
ឱ្យតយើងតគ្មរពដល់រពះ

ម

កិចចក្លររបស់រពះជាម្ចចស់ ។

តគ្មរពរពះបនទូល

ខគមពីរចងចំ៖ “ឯរកឹតយវ ិន័យរបស់រពះតយេូវ៉ត
រពលឹងត

និងតគ្មរព

ះរគប់លកខណ៍ ក៏ថក

ើងវ ិញ តសចកាីប ទ ល់ទនរពះតយេូវ៉ជាពិត ក៏តធវើឱ្យមនុសស

លងង់តលលម្ចនរបាជា្”។ (ទំនុកដតមកើង១៩:៧)
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មេម ៀនទី ១៣
បញ្ញ
ា តនទ
ិ ៤
ី
១០៩.តតើបញ្ញាតតិទី៤ និយាយថ្វដូចតមាច?
បញ្ញាតតិទី៤ “ចូរឱ្យនឹកចំពីទថងឈប់សរម្ចក តដើមបីថញកទថង
ត

ះតចញជាបរ ិសុទធ កនុងរវង៦ទថងត ះរតូវឱ្យឯង តធវើអ្ស់
ទំងក្លររបស់ឯងចុះ ថតឯទថងទី៧ ត ះគឺជាទថងឈប់សរម្ចក
ថ្វវយរពះតយេូវ៉ជារពះទនឯងវ ិញ តៅទថងត

ះមិនរតូវតធវើអ្ីវ

ឱ្យតស្ដះ តទះខលួនឯងឬកូនរបុសស្សីឯងកាី តទះបាវរបុស
ឬបាវស្សីឯងកាី តទះសតវរបស់ឯង ឬអ្នកដទទថដលតៅផទះ
ឯងកាី តបិតកនុង៦ទថង រពះតយេូវ៉រទង់បានតធវើទផទតមឃថផនដី

តេើយនឹងសមុរទ រពមទំងរបស់ សពវស្ដរតពើកុនងឋានទំង
ត

ះថដរ រួចដល់ទថងទី៧រទង់ឈប់សរម្ចក តេតុត

ជារពះតយេូវ៉

ះបាន

រទង់បានរបទនពរដល់ទថងឈប់សរម្ចក

តេើយថញកតចញជាបរ ិសុទធ”។
១១០.តតើបញ្ញាតតិទី៤ បតរងៀនអ្វីខះល ដល់តយើង?
ឱ្យថញកទថងសរម្ចកតចញជាបរ ិសុទធ។
១១១.តតើទថងណាមួយទនសបាាេ៍ ជាទថងសរម្ចករបស់រគីសប
ទ រ ិស័ទ?
ទថងទី១ ទនសបាាេ៍រតូវបានតគតៅថ្វជាទថងទនរពះអ្ម្ចចស់។
១១២.តេតុអ្ីក
វ ៏តគតៅទថងត

ះថ្វជាទថងទនរពះអ្ម្ចចស់?

ពីតររះ រពះរគីសបា
ទ នរស់ត

ើងវ ិញពីសុគតតៅទថងត

ះ។

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ Copyright © Gratia Dei Sola Media

29

១១៣.តតើគួរចំណាយតពលកនុងទថងសរម្ចកយា៉ ដូចតមាច?
គួរចំណាយតពលសរម្ចប់អ្ធិស្ដាន

និងសរតសើរដតមកើងរពះ

កនុងក្លរស្ដាប់ ក្លរអានរពះបនទូល និងក្លរតធវើអ្ំតពើលជា
អ មួយ
នឹងអ្នកដទទផង។
ខគមពីរចងចំ៖
“ដូតចនះ ម្ចនតសចកាីឈប់សរម្ចក ទុកសរម្ចប់រាស្តសតរបស់រពះតៅ្ង
មុខ”។ (តេតរពើរ ៤:៩)
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មេម ៀនទី ១៤
បញ្ញ
ា តនទ
ិ ៥
ី - ទី៨
១១៤.តតើបញ្ញាតតិទី៥ និយាយថ្វដូចតមាច?
បញ្ញាតតិទី៥ “ចូរឱ្យតគ្មរពរបតិបតតិដល់ឪពុកម្ចាយ តដើមបីឱ្យ
បានអាយុថវងតៅកនុងស្សុក ថដលរពះតយេូវ៉ជារពះទនឯង
រទង់បានរបទនឱ្យ។

១១៥.តតើបញ្ញាតតិទី៥ បតរងៀនអ្វីខះល ដល់តយើង?
ឱ្យស្សឡាញ់ និងស្ដាប់បង្គគប់ឪពុកម្ចាយ តេើយនិងរគូ
បតរងៀនរបស់តយើងផង។
១១៦.តតើបញ្ញាតតិទី៦ និយាយថ្វដូចតមាច?
បញ្ញាតតិទី៦ “កុំសម្ចលប់មនុសសឱ្យតស្ដះ”។
១១៧.តតើបញ្ញាតតិទី៦ បតរងៀនអ្វីខះល ដល់តយើង?
ឱ្យម្ចនភាពសងប់សុខ និងតសចកាីស្សឡាញ់កុនងគំនិតកនុង
សមាីនិងកនុងក្លររបរពឹតត តេើយតជៀសវងពីតចត

តរកវ

តរក្លធ។

១១៨.តតើបញ្ញាតតិទី៧ និយាយថ្វដូចតមាច?
បញ្ញាតតិទី៧ “កុំឱ្យផិតគ្មនឱ្យតស្ដះ”។
១១៩.តតើបញ្ញាតតិទី៧ បតរងៀនអ្វីខះល ដល់តយើង?
ឱ្យម្ចនភាពបរ ិសុទធទំងតៅកនុងចិតត ទំងរកយសមាី និង
ចរ ិយារបរពឹតត។
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១២០.តតើបញ្ញាតតិទី៨ និយាយថ្វដូចតមាច?
បញ្ញាតតិទី៨ “កុំឱ្យលួចបលន់ឱ្យតស្ដះ” ។
១២១.តតើបញ្ញាតតិទី៨ បតរងៀនអ្វីខះល ដល់តយើង?
ឱ្យម្ចនចិតតតស្ដមះរតង់ និងខំរបឹងថរបងតធវើក្លរ។
ខគមពីរចងចំ៖ “តកមងរាល់គ្មនតអ្ើយ

ចូរស្ដាប់បង្គគប់ម្ចតាបិតាខលួនកនុង

រពះអ្ម្ចចស់ តបិតតធវើដូតចនះតទើបបានរតូវ”។ (តអ្តភសូរ ៦:១)
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មេម ៀនទី ១៥
បញ្ញាតតិទី៩ - ទី១០
១២២.តតើបញ្ញាតតិទី៩ និយាយយា៉ ងដូចតមាច?
បញ្ញាតតិទី៩ “កុំឱ្យតធវើជាប ទ ល់ថកលងទស់នឹងអ្នកជិត្ងខលួន
ឱ្យតស្ដះ”។

១២៣.តតើបញ្ញាតតិទី៩ បតរងៀនអ្វីខះល ដល់តយើង?
ឱ្យនិយាយតសចកាីពិត តេើយកុំនិយាយកុេកឱ្យតស្ដះ។
១២៤.តតើបញ្ញាតតិទី១០ និយាយថ្វដូចតមាច?
បញ្ញាតតិទី១០ “កុំឱ្យតលាភចង់បានផទះអ្នកជិត្ងខលួនឱ្យ

តស្ដះ ក៏កុំឱ្យតលាភចង់បានរបពនធតគ ឬបាវរបុសបាវស្សីតគ
កាី ឬតគ្មលា ឬរបស់អ្ីវផងអ្នកជិត្ងខលួនឱ្យតស្ដះ”។
១២៥.តតើបញ្ញាតតិទី១០ បតរងៀនអ្វីខះ
ល ដល់តយើង?
ឱ្យសកប់ចិតតនឹងជីវ ិតរបស់តយើង។
១២៦.តតើម្ចននរណាម្ចនក់

អាចក្លន់តាមបញ្ញាតតិដប់របក្លរតនះបាន

លអឥតត្ចះតទ?
តាំងថតពីក្លរធ្លលក់ចុះរបស់អ្័ោម គឺគ្មមននរណាម្ចនក់អាចតធវើ
បានឬក្លន់តាមបញ្ញាតតិទំងដប់របក្លរតនះឱ្យបាន ឥតត្ចះ
ទល់ថតតស្ដះ។
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១២៧.តតើបញ្ញាតតិដប់របក្លរតនះ ម្ចនរបតយាជន៍អ្ីខ
វ ះ
ល ចំតរះតយើង?
បញ្ញាតតិតនះបតរងៀនតយើងអ្ំពីក្លតពវកិចចរបស់ខួន
ល

រពមទំង

របាប់តយើងថ្វ តយើងរតូវក្លររពះសតគង្គគះ។

១២៨.តតើតយើងរតូវក្លន់តាមបញ្ញាតតិដប់របក្លរតនះយា៉ ងដូចតមាច?
តយើងរតូវក្លន់តាមបញ្ញាតតិទំងអ្ស់ តោយតសចកាីស្សឡាញ់
និងក្លរដឹងគុណដល់រពះអ្ម្ចចស់តយស៊ូវ។
ខគមពីរចងចំ៖ “តសចកាីតនះចប់ថតប៉ុតណណ ះ
តេើយដូតចនះចូរតក្លត្លចដល់រពះ
តបិតប៉ុតណណ ះឯង

តេើយក្លន់តាម

បញ្ញាតតិរទង់ចុះ

ជាកិចទ
ច ំងមូលថដលមនុសសរតូវតធវើ”។

១២:១៣)

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ -
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(ស្ដស្ដា

មេម ៀនទី ១៦
មសច្កជអ
ី ធិស្ឋាន បស់រពះអមាចស់
១២៩.តតើតសចកាីអ្ធិស្ដានគឺជាអ្វី?
តសចកាីអ្ធិស្ដាន

គឺជាក្លរទូលសុំរពះជាម្ចចស់

នូវអ្វីថដល

រទង់សនាថ្វនឹងរបទនឱ្យ។
១៣០.តតើតយើងរតូវអ្ធិស្ដានតៅតោយនូវតឈាមះអ្នកណា?
តោយនូវរពះ

មរពះតយស៊ូវរគីសថទ តប៉ុតណាណះ។

១៣១.តតើរពះរគីសរទ បទនអ្វីដល់តយើង

តដើមបីនឹងបតរងៀនតយើង

អ្ំពីរតបៀបអ្ធិស្ដាន?
តសចកាីអ្ធិស្ដានរបស់រពះអ្ម្ចចស់។
១៣២.ចូរសូរតតសចកាីអ្ធិស្ដានរបស់រពះអ្ម្ចចស់
ឱ្រពះវរបិតាទនតយើងខ្ុំ ថដលគង់តៅស្ដថនសួគ៌តអ្ើយសូមឱ្យ

រពះ

មរទង់បានបរ ិសុទធ

សូមឱ្យរាជយរទង់បានមកដល់។

សូមឱ្យរពះេឫទ័យរទង់

បានសតរមចតៅថផនដីដូចតៅ

ស្ដថនសួគ៌ថដរ។ សូមរបទនអាហារថដលតយើងខ្ុំរតូវក្លរតៅ
ទថងតនះតេើយ សូមអ្ត់តទស តសចកាីកំេុសរបស់តយើងខ្ុំ
ដូចតយើងខ្ុំបានអ្ត់តទស
តយើងខ្ុំថដរ។

សូមកុំ

ដល់អ្ស់អ្នកថដលតធវើខុសនឹង

ំតយើងខ្ុំតៅកនុងតសចកាីលបួងត

ថតសូមតរបាសតយើងខ្ុំឱ្យរួចពីតសចកាីអារកក់វ ិញ

ើយ

តបិតរាជយ

រពះតចស្ដា និងសិរ ីលអជារបស់ផងរទង់តៅអ្ស់កលបជានិចច។
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១៣៣.តតើកុងតសចកា
ន
ីអ្ធិស្ដានរបស់រពះជាម្ចចស់

ម្ចនក្លរទូលសុំ

ប៉ុ ម នដង?

របាំមួយដង។
ខគមពីរចងចំ៖ “ចូរសុំត
ចូរតគ្មះត

ះថតងនឹងឱ្យមកអ្នក ចូររកត

ះថតងនឹងតបើកឱ្យអ្នក”។ (ម្ច៉ ថ្វយ ៧:៧)

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ -
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ះថតងនឹងតឃើញ

មេម ៀនទី ១៧
កា ទូលសុមំ លើកទី១ - ទី៣
១៣៤.តតើក្លរទូលសុតំ លើកទី១ និយាយដូចតមាច?
“សូមឱ្យរពះ

មរទង់បានបរ ិសុទធ” ។

១៣៥.តតើតយើងអ្ធិស្ដានសុអ្
ំ ីខ
វ ះ
ល តៅកនុងក្លរទូលសុតំ លើកទី១?
សុំឱ្យរពះ

មរទង់រតូវបានដតមកើងត

ើង តាមរយៈតយើងរាល់

គ្មននិងមនុសសរគប់គ្មនថដរ។
១៣៦.តតើក្លរទូលសុតំ លើកទី២ និយាយដូចតមាច?
“សូមឱ្យរាជយរទង់បានមកដល់”។
១៣៧.តតើតយើងអ្ធិស្ដានសុអ្
ំ ីខ
វ ះ
ល តៅកនុងក្លរទូលសុតំ លើកទី២?
សុំឱ្យដំណឹងលអរតូវបានផសពវផាយតៅតពញថផនដី

តេើយ

ឱ្យទំងតយើង និងអ្នកដទទតទៀតបានតជឿ តេើយស្ដាប់តាម
ដំណឹងលអតនះ។
១៣៨.តតើក្លរទូលសុតំ លើកទី៣ និយាយដូចតមាច?
“សូមឱ្យរពះេឫទ័យរទង់បានសតរមចតៅតលើថផនដី

ដូច

តៅស្ដថនសួគ៌ថដរ” ។
១៣៩.តតើតយើងអ្ធិស្ដានសុអ្
ំ ីខ
វ ះ
ល តៅកនុងក្លរទូលសុតំ លើកទី៣?

សុំឱ្យមនុសសតលើថផនដីតនះ បតរមើរពះអ្ងគដូចពួកតទវតា
បតរមើរទង់តៅស្ដថនសួគ៌ថដរ។
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ខគមពីរចងចំ៖ “ឱ្រពះតយេូវ៉

ជារពះអ្ម្ចចស់ទនតយើងខ្ំុតអ្ើយ

មរទង់របតសើររគប់តលើថផនដីយា៉ងណាតៅ

រទង់ទុកតៅតលើស្ដថនសួគ៌”។ (ទំនុកដតមកើង ៨:១)

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ -
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រពះ

រទង់បានតមកល់សិរ ីលអ

មេម ៀនទី១៨
កា ទូលសុមំ លើកទី៤ - ទី៦
១៤០.តតើក្លរទូលសុតំ លើកទី៤ គឺជាអ្វី?
“សូមរបទនអាហារថដលតយើងខ្ុំរតូវក្លរតៅទថងតនះ”។
១៤១.តតើតយើងអ្ធិស្ដានសុអ្
ំ ីខ
វ ះ
ល តៅកនុងក្លរទូលសូមតលើកទី៤?

សុំឱ្យរពះជាម្ចចស់របទននូវរគប់យា៉ង ថដលចំបាច់សរម្ចប់
រូបក្លយ និងរពលឹងរបស់តយើង។

១៤២.តតើក្លរទូលសុតំ លើកទី៥ គឺជាអ្វី?
“សូមអ្ត់តទសដល់អ្នកថដលតធវើខុសនឹងតយើងខ្ុំ ដូចតយើងខ្ុំ
បានអ្ត់តទសដល់អ្នកថដលតធវើខុសនឹងតយើងខ្ុំថដរ”។

១៤៣.តតើតយើងអ្ធិស្ដានសុអ្
ំ ីខ
វ ះ
ល តៅកនុងក្លរទូលសុតំ លើកទី៥?

សុំឱ្យរពះជាម្ចចស់អ្ត់តទសអ្ំតពើបាបរបស់តយើង តោយ
យល់ដល់រពះ

មរពះតយស៊ូវរគីសទ តេើយជួយឱ្យតយើង

អាចអ្ត់តទសដល់អ្នកថដលតធវើខុសនឹងតយើងថដរ។
១៤៤.តតើក្លរទូលសុតំ លើកទី៦ គឺជាអ្វី?
“សូមកុំ

ំតយើងខ្ុំតៅកនុងតសចកាីលបួងត

ើយ ថតសូមតរបាស

តយើងខ្ុំឱ្យរួចពីក្លរអារកក់វ ិញ”។

១៤៥.តតើតយើងអ្ធិស្ដានសុអ្
ំ ីខ
វ ះ
ល តៅកនុងក្លរទូលសុតំ លើកទី៦?
សុំឱ្យរពះជាម្ចចស់រកាតយើងឱ្យតៅឆ្កងយពីអ្ំតពើបាប។
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ខគមពីរចងចំ៖ “ចូរថសវងរកនគរ និងតសចកាីសុចរ ិតទនរពះជាមុនសិន

តទើបរគប់របស់ទំងអ្ស់

នឹងបានរបទនមកអ្នករាល់គ្មនថថមតទៀត

ផង”។ (ម្ច៉ ថ្វយ ៦:៣៣)

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ -
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មេម ៀនទី ១៩
េមធោបាយននរពះគុណ
១៤៦.តតើយានទនរពះគុណគឺជាអ្វី?
គឺជាមតធាបាយថដលរពះជាម្ចចស់បានកំណត់ តដើមបីឱ្យ
តយើងអាចលូតលាស់កុងរពះរគី
ន
ស។
ទ
១៤៧.តតើមតធាបាយធមមតាទនរពះគុណគឺជាអ្វី?
ក្លរអាន និងក្លរស្ដាប់រពះបនទូលរពះជាម្ចចស់ ក្លររបារពធពិធី
អ្ំតណាយទនពិសិដា និងតសចកាីអ្ធិ ស្ដាន។
១៤៨.តតើពិធីអ្ំតណាយទនដ៏ពិសដ
ិ ម្ច
ា នប៉ុ ម ន?
ពិធីអ្ំតណាយទនពិសិដាម្ចនពីរ ។
១៤៩.តតើម្ចនអ្វីខះល ?
គឺពិធីរជមុជទឹកដ៏បរ ិសុទធ និងពិធីតលៀងរពះអ្ម្ចចស់។
១៥០.តតើអ្ក
ន ណាថដលបានតាំងពិធីដ៏ពិសដ
ិ ទ
ា ង
ំ តនះត

ង
ើ ?

គឺរពះអ្ម្ចចស់តយស៊ូវរគីស។
ទ
១៥១.តេតុអ្ីបា
វ នជារពះតយស៊វូ រគីសតា
ទ ង
ំ ពិធីដ៏ពិសដ
ិ តា នះត
តដើមបីថញកស្ដវ ័ករទង់ពីតលាកិយ

ង
ើ ?

និងតដើមបីកមានតចិតតនិង

ពរងឹងតគ។
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ខគមពីរចងចំ៖ “រពះតយស៊ូវរទង់យាងមកម្ចនបនទូលនឹងតគថ្វ “រគប់

ទំងអ្ំណាចបាន របគល់មកខ្ំុតៅតលើស្ដថនសួគ៌ តេើយតៅតលើថផនដី

ផង ដូតចនះចូរតៅបញ្ុច ះបញ្ូច លឱ្យម្ចនសិសសតៅរគប់ទំងស្ដសន៍រពម
ទំងតធវើបុណយរជមុជឱ្យតោយនូវរពះ
រពះវ ិញ្ញាណបរ ិសុទធ

មរពះវរបិតា រពះរាជបុរតា និង

ចុះតេើយបតរងៀនឱ្យតគ

តសចកាីថដលខ្ំុបានបង្គគប់មកអ្នករាល់គ្មនផង

ក្លន់តាមរគប់ទំង

ខ្ំុក៏តៅ
ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្មនជារាល់ទថងថដរដរាបដល់បំផុតកលប”។ (ម្ច៉ ថ្វយ
២៨:១៨-២០) អាថមន!
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តេើយតមើល!

មេម ៀនទី ២០
ពិធរី ជេុជទឹក
១៥២.តតើសញ្ញាអ្វីខះ
ល រតូវបានតរបើតៅកនុងពិធីរជមុជទឹក?
ក្លរសម្ចអតតោយទឹក។

១៥៣.តតើសញ្ញាតនះម្ចនន័យថ្វដូចតមាច?
តយើងរតូវបានសម្ចអតពីអ្ំតពើបាប តោយរពះតលាេិតទនរពះ
រគីស។
ទ
១៥៤.តតើតយើងរតូវទទួលពិធីរជមុជតោយនូវតឈាមះអ្នកណា?
តោយនូវរពះ

មរពះវរបិតា រពះរាជបុរតា និងរពះវ ិញ្ញាណ

បរ ិសុទធ។
១៥៥.តតើអ្ក
ន ណាខលះ ថដលរតូវទទួលបុណយរជមុជទឹក?
ពួកអ្នកតជឿ និងកូនតៅរបស់ពួកតគ។
១៥៦.តេតុអ្ីក
វ ៏កូនតៅរបស់អ្ក
ន តជឿ រតូវទទួលពិធីរជមុជទឹក?
តររះក្លរសនាទនសមព័នធតមរតី ជាកមមសិទធរបស់ពួកតគថដរ។
១៥៧.តតើរពះរគីសយ
ទ ករពះទ័យទុកោក់ចំតរះតកមងៗថដរថមនតទ?
ថមនតេើយ តបិតរទង់ម្ចនបនទូលថ្វ “ទុកឱ្យកូនតកមងមកឯ
ខ្ុំចុះ កុំឃាត់វត ើយ តបិតនគរស្ដថនសួគ៌ម្ចនសុទធថត
មនុសសដូចវរាល់គ្មន”។

១៥៨.តតើពិធីរជមុជទឹករបស់បូនបញ្ញ
អ
ា ក់ថ្វបអូនជាអ្វី?
ជាអ្នកតដើរតាមរពះរគីសដ
ទ ៏ពិត។

គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ Copyright © Gratia Dei Sola Media

43

១៥៩.តតើពួកតកមងៗថដលបានទទួលពិធីរជមុជទឹកគឺជារគីសប
ទ រ ិស័ទ
ថដរតទ?
ពួកវក៏ជារគីសប
ទ រ ិស័ទថដរ

ប៉ុថនតម្ចនថតអ្ស់អ្នកណាថដល

ពិតជាថរបចិតត តេើយតជឿតលើរពះរគីសប
ទ ៉ុតណាណះ ថដលបាន
សតគង្គគះ។
ខគមពីចងចំ៖ “តបិតតសចកាីសនាត

ះ គឺសនាដល់អ្នករាល់គ្មននិងកូន

តៅអ្នករាល់គ្មន រពមទំងអ្ស់អ្នកថដលតៅឆ្កងយថដរ គឺដល់អ្ស់អ្ក
ន
ណាថដលរពះអ្ម្ចចស់ ជារពះទនតយើងរាល់គ្មនរទង់នឹងតៅ”។
(កិចចក្លរ២:៣៩)
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មេម ៀនទី ២១
ពិធមី លៀងរពះអមាចស់
១៦០.តតើពិធីតលៀងរពះអ្ម្ចចស់គឺជាអ្វី?
គឺជាក្លរបរ ិតភាគនំបុ័ង និ ងផឹកស្ស្ដទំរំងបាយជូរ តដើមបី
រ ំឭកពីក្លររងទុកខ និងក្លរសុគតរបស់រពះរគីស។
ទ
១៦១.តតើនំបុ័ងតំណាងឱ្យអ្វី?
រពះក្លយរបស់រពះរគីសទ ថដលរតូវក្លច់សរម្ចប់អ្ំតពើបាប
របស់តយើង។
១៦២.តតើស្ស្ដទំរង
ំ បាយជូរតំណាងឱ្យអ្វី?
រពះតលាេិតរបស់រពះរគីសទ ថដលរតូវបងាូរសរម្ចប់ក្លរ
សតគង្គគះរបស់តយើង។

១៦៣.តតើអ្ក
ន ណា តទើបម្ចនសិទិច
ធ ូលរួមកនុងពិធីតលៀងរពះអ្ម្ចចស់?

ម្ចនថតអ្ស់អ្នកណាថដលថរបចិតតតចញពីអ្ំតពើបាបរបស់ខួន
ល

តជឿ តលើរពះរគីសតទ ដើមបីឱ្យបានតសចកាីសតគង្គគះ និងអ្ស់អ្នក
ថដលស្សឡាញ់អ្នកដទទតទៀតប៉ុតណាណះ។

១៦៤.តតើរតូវទទួលពិធីតលៀងរពះអ្ម្ចចស់តោយរតបៀបណា?
គឺតោយតសចកាីជំតនឿ និ ងតសចកាីស្សឡាញ់តៅកនុងចិតត
ចំតរះរពះ អ្ម្ចចស់តយស៊ូវរគីស។
ទ
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១៦៥.តតើអ្ក
ន ចូលរួមកនុងពិធីតលៀងរពះអ្ម្ចចស់តោយសមរមយនឹង
ទទួលបានអ្តថរបតយាជន៍អ្ីខ
វ ះ
ល ?

ក្លរចិញ្ចឹមបំប៉ន

និងក្លរលូតលាត់្ងរពលឹងវ ិញ្ញាណតៅ

កនុងរពះគុណ។
១៦៦.តតើអ្ក
ន ចូលរួមកនុងពិធីតលៀងរពះអ្ម្ចចស់តោយមិនសមរមយ
នឹងទទួលបានអ្វីខះ
ល ?

ក្លរជំនុំជរមះរបស់រពះជាម្ចចស់។
ខគមពីរចងចំ៖

“តបិតតវលាណា

តេើយផឹកពីថពងតនះ

ត

ថដលអ្នករាល់គ្មនបរ ិតភាគនំបុ័ងតនះ

ះតឈាមះថ្វសថមាងតសចកាីសុគតរបស់រពះ

អ្ម្ចចស់ដរាបដល់រទង់យាងមក”។ (១កូរ ិនថូស ១១:២៦)
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មេម ៀនទី ២២
កិច្កា
ច
ច្ុងមរកាយ
១៦៧.ប ទ ប់ពីតគឆ្កកងរពះរគីសទ តតើរទង់ជាប់កុងផន
ន ូររេូតថមនតទ?
តទ!រទង់បានរស់ត

ើងវ ិញតៅទថងទីបី ប ទ ប់ពីរទង់សុគត។

១៦៨.តតើតពលតនះរពះរគីសតទ ៅឯណា?
តៅឯស្ដថនសួគ៌ទំងទូលអ្ងវររពះវបិតាជំនួសតយើង។
១៦៩.តតើរទង់នឹងយាងមកវ ិញថមនតទ?
ពិតថមនតេើយ តៅទថងចុងតរក្លយរពះរគីសន
ទ ឹងយាងមកជំនុំ
ជរមះតលាកិយទំងមូល។
១៧០.តតើតពលស្ដលប់តៅ មនុសសនឹងក្លលយតៅជាអ្វី?
រូបក្លយរបស់តគក្លលយជាធូលីដីវ ិញ រ ីឯរពលឹងរបស់តគតៅឯ
ភពទនរពលឹងវ ិញ្ញាណ។
១៧១.តតើរប
ូ ក្លយរបស់មនុសសស្ដលប់នឹងរតូវតរបាសឱ្យម្ចនជីវ ិតមាង
តទៀតតទ?
របាកដណាស់ “តបិតថរតនឹងឮត
ស្ដលប់តគនឹងរស់ត

ើងថមន ត

ះពួកមនុសស

ើងវ ិញ”។

១៧២.តតើនឹងអារកក់នឹងក្លលយតៅជាយា៉ ងណាតៅទថងជំនុំជរមះ?
ពួកតគនឹងរតូវតបាះតៅកនុងស្ដថននរក។
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១៧៣.តតើស្ដថននរកគឺជាអ្វី?
គឺជាកថនលងតធវើទរុណកមម

និងទណឌកមមដ៏គួរឱ្យ្លចតេើយ

មិនតចះចប់ផង។
១៧៤.តតើមនុសសសុចរ ិតនឹងតៅជាយា៉ ងណា?
ពួកតគនឹងរតូវ

ំយកតៅឯស្ដថនសួគ៌។

១៧៥.តតើស្ដថនសួគ៌គឺជាអ្វី?
គឺជាកថនលងរ ីករាយ
ថដលមនុសសសុចរ ិត

និងតពញតោយសិរ ីរុងតរឿង

ជាកថនលង

តៅជាមួយនឹងរពះជាម្ចចស់អ្ស់កលប

ជានិចច។
ខគមពីរចងចំ៖ “ថតទំងអ្ស់គ្មននឹងបានផ្លលស់ថរបតៅ កនុងមួយរ ំតពចវ ិញ
គឺកុងមួ
ន
យប៉របិចថភនកប៉ុតណាណះ កនុងក្លលថដលឮសូរថរតតរក្លយបងអស់
តបិតថរតនឹងឮត
រលួយតទៀតត

ើងថមន

ត

ះពួកស្ដលប់ តគនឹងរស់ត

ើយ រួចតយើងរាល់គ្មននឹងបានផ្លលស់ថរបតៅ”។

(១កូរ ិនថូស ១៥:៥២)
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មិនពុក

មេម ៀនទី ២៣
របវតននិ នកា ផកទរេង់ (វគគ១)
១. តតើក្លរថកទរមង់គឺជាអ្វី?
ក្លរថកទរមង់គឺជា

ក្លរផ្លលស់បូារគំនិតតចញពីក្លរបតរងៀនដ៏

អារកក់របស់ពួកជំនុំទីរកុងរម
ូ៉

មកឯតសចកាីពិតថតមួយគត់

តៅកនុងរពះគមពីរ។
២. តតើចន វ ីកលិេវ (John Wycliff) ជាអ្នកណា?
ចន

វ ីកលិេវ ជាមនុសសម្ចនក់ ថដលបានបកថរបគមពីរជាភាស្ដ

អ្ង់តគលស។
៣. តតើចន ហាស (John Huss) គឺជាអ្នកណា?
ចន ហាស ជាមនុសសម្ចនក់ថដលបានបតរងៀនពីតសចកាីពិតដ៏
អ្ស្ដចរយកនុងគមពីរ តៅរបតទសរបស់គ្មត់

គឺរបតទសបូេិម្ច

(Bohemia)។

ឺក (Johann Gutenberg) គឺជាអ្នកណា?
៤. តតើចូហាន់ េគថធនប៊
ុ

េគុថធនប៊ឺក គឺជាជនជាតិ អា ឺម៉ង់ម្ចនក់ថដលបាន
បតងកើតម្ច៉ សុីនតបាះពុមភថដលអាចបាូរទីតាំងបាន។
ចូហាន់

៥. តតើ ម្ច៉ ធីន លូធ័រ (Martin Luther) គឺជាអ្នកណា?
ម្ច៉ ធីន

លូធ័រ

គឺជាមនុសសម្ចនក់ ថដលបានចប់តផាើមក្លរថក

ទរមង់តៅរបតទសអា

ឺម៉ង់

តោយបតរងៀនថ្វមនុសសបាន

សតគង្គគះតោយស្ដរជំតនឿថតមា៉ ងគត់ ។
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៦. តតើអា៉ល់រ ិច េសវ ិងលី (Ulrich Zwingli) គឺជាអ្នកណា?
អា៉ ល់រ ិច

សវីងលី

ជាមនុសសម្ចនក់ ថដលបាន

ំយកក្លរថក

ទរមង់តៅក្លន់រកុងេសូរ ីចរបតទសសវីស។
ខគមពីរចងចំ៖ “ដូតចនះ ថដលម្ចនសមរប ទ ល់មួយេវូងធំតមល៉ះតៅព័ទធជុំ
វ ិញតយើង ត

ះរតូវឱ្យតយើងតចលអ្ស់ទំងបនទុក និងអ្ំតពើបាបថដលរុ ំ

តយើងជុំវ ិញជាង្គយតមល៉ះត

ះតចញ

តេើយរតូវរត់មុខទីរបណាំ ងថដល

តៅមុខតយើងតោយអ្ំណត់”។ (តេតរពើរ ១២:១)
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មេម ៀនទី ២៤
របវតននិ នកា ផកទរេង់ (វគគ២)
៧. តតើវ ីតលៀម េវថឺ រល (William Farel) ជាអ្នកណា?
តលាកគឺជាមនុសសម្ចនក់ ថដលបាន

ំយកក្លរថករទរមង់តៅ

ក្លន់ទីរកុងេសឺថណវ របតទសសវីស តាមរយៈក្លរអ្ធិបាយ
ដ៏តឆះឆួលរបស់គ្មត់។
៨. តតើ ចន ្៉ ល់វ ិន (John Calvin) ជាអ្នកណា?
តលាកគឺជារគូគង្គវលជនជាតិបារាំង ថដលបានតធវើឱ្យក្លរថករ
ទរមង់ ក្លន់ថតម្ចនភាពលអរបតសើរ និងក្លន់ថតរ ឹងម្ចំតៅកនុង
តសចកាីបតរងៀន និងក្លរថ្វវយបងគំតាមរយៈក្លរបតរងៀនរបស់
គ្មត់។
៩. តតើចន ណក់ (John Knox) ជាអ្នកណា?
ចន ណក់ គឺជាព័នធក្លរ ីជនជាតិសុតថលនថដលបានជួ
ក
យ

ំ

យកក្លរថកទរមង់តៅរបតទសសកុតថលន និងជាស្ដថបនិកទន
និក្លយតរបសាបី៊ធឺតរៀន។

១០. តតើសននិបាទថវសតម
៍ ីនសតរ័ (Westminster) គឺជាអ្វី?
សននិបាទ ថវសត៍មីនសត័រ គឺជាេវូងមនុសសរបស់រពះជាម្ចចស់

ថដលបានជួបរបជុំគ្មនតៅឯរពះវ ិហារថវសត៍មីនសត័រ កនុងទីរកុង

ុងដ៍ ក្លលពីជាង៣៦០ឆ្កនំមុន តដើមបីសរតសរពីក្លររបក្លស
តគ្មលជំតនឿរពមទំងសំនួរចតមលើយទនតគ្មលជំតនឿថដល
តយើងកំពុងថតតរបើរបាស់។
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ខគមពីរចងចំ៖ “ទំងរ ំពឹងតមើលដល់រពះតយស៊ូវដ៏ជាតមតផាើម តេើយជា
តមសតរមចតសចកាីជំតនឿរបស់តយើង ថដលរទង់បានរងរទំតៅតឈើ ឆ្កកង
ទំងតមើលង្គយចំតរះតសចកាីអាម្ចស់្មស់
អ្ំណរថដលតៅចំតរះរទង់

ះឱ្យថតបានតសចកាី

រួចរទង់ក៏គង់្ងស្ដាំបលល័ងកទនរពះ”។

(តេតរពើរ ១២:២)។
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មេម ៀនទី ២៥
ច្ំណុច្ទ ំង៥ ននមោលលទធិ បស់កាល់វន
ិ
១១. តតើចំណុចទំង៥ ទនតគ្មលលទធិរបស់ក្លល់វ ិនម្ចនអ្វីខះល ?
ចំណុចទំង៥ត

ះសតងខបនូវអ្វីថដល ចន ្៉ ល់វ ិន

បាន

បតរងៀនពីកុនងរពះគមពីរ ទក់ទងតសចកាីសតគង្គគះរបស់តយើង
រាល់គ្មន។

១២. តតើចំណុចទី១ ទនតគ្មលលទធិរបស់ក្លល់វ ិននិយាយអ្ំពីអ្ី?
វ
ភាពពុករលួយទំងស្សុងថដលម្ចនន័យថ្វ មនុសសមិនអាច
សតគង្គគះខលួនឯងបានត

ើយ

កំតណើតទំងកនុងក្លររបរពឹតត
សាី។

តររះខលួនម្ចនអ្ំតពើបាបតាំងពី
កនុងគំនិតនិងកនុងក្លរនិយាយ

១៣. តតើចំណុចទី២ ទនតគ្មលលទធិរបស់ក្លល់វ ិននិយាយអ្ំពីអ្ី?
វ
ក្លរតរជើសតរ ើសតោយឥតល័កខខ័ណឌ ថដលម្ចនន័យថ្វ
មនុសសថដលរពះតរជើសតរ ើស អាស្ស័យតលើក្លរថដលរពះសពវ
រពះទ័យ មិនថមនអាស្ស័យតលើក្លរលអថដលម្ចនកនុងជីវ ិត
របស់អ្នកត

ះត

ើ យ។

១៤. តតើចំណុចទី៣ ទនតគ្មលលទធិរបស់ក្លល់វ ិននិយាយអ្ំពីអ្ី?
វ
ក្លរតរបាសតលាះម្ចនកំណត់ថដលម្ចនន័យថ្វ

រពះរគីសទ

បានរងទុកខ តេើយសុគតតដើមបីថតមនុសសថដលរពះអ្ងគតរជើស
តរ ើសប៉ុតណាណះ។
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១៥. តតើចំណុចទី៤ ទនតគ្មលលទធិរបស់ក្លល់វ ិននិយាយអ្ំពីអ្ី?
វ
រពះគុណថដលមិនទទួលមិនបានម្ចនន័យថ្វ មនុសសថដល
រពះតរជើសតរ ើសនឹងរតូវបានសតគង្គគះជារបាកដតទ តររះរពះ
វ ិញ្ញាណបរ ិសុទធនឹងតធវើឱ្យម្ចនតសចកាីជំតនឿតៅកនុងពួកតគ។
១៦. តតើចំណុចទី៦ ទនតគ្មលលទធិរបស់ក្លល់វ ិននិយាយអ្ំពីអ្ី?
វ
ស្ដមរតីលះបង់របស់ពួកបរ ិសុទធ

ថដលម្ចនន័យថ្វ

បរ ិស័ទព
ទ ិតនឹងមិនថដលឈប់តធវើជារគីសប
ទ រ ិស័ទទត

រគីសទ
ះតទ។

ខគមពីរចងចំ៖ “រកយតនះគួរតជឿ តេើយគួរទទួលរគប់យា៉ងគឺថ្វ រពះ
តយស៊ូវរទង់បានយាងមកកនុងតលាកិយ តដើមបីនឹងជួយសតគង្គគះមនុសស
ម្ចនបាប ថដលខ្ំុតនះជាតលខមួយកនុងពួកតគ”។ (១ធីម៉ូតថ ១:១៥)
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