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អារមភកថា 

មូលោា  ន ការកែនំពីគោលជំគ ឿ ររូវ  រក្គ ើញគៅ 
ក្នុរគេចក្ដីបង្វា ប់របេ់គោក្ស្គវក័្ប ុល ចំគ ោះគោក្ធី្ម ូគេ
រឺឱ្យគោក្ធី្ម ូគេ “ ឹក្ចំ(ទំរក្នុរគេចក្ដីជំគ ឿ  ិរគេចក្ដី
ស្េឡាញ់ក្នុរអ្រារពោះររីេទគយេ ូវ) ពីអ្េ់ទំរ ក្យររឹមររូវ” 
កដលធី្ម ូគេ   ឮពីោរ់ (២ធី្ម ូគេ ១:១៣)។ 

គដើមបីេរមួលដល់ការកែនំពីគោលជំគ ឿ ដល់កូ្ គៅ 
របេ់គយើរទំរអ្េ់ោន  ក្នុរពួក្ជំ ំុភីលហ្គហាីមគោវណឺា ់ (Pilgrim 
Covenant Church “PCC”) គយើរែ្ុំ  គរៀបគរៀរគេៀវគៅ 
គមគរៀ មួយឈុរ េដីអំ្ពីគោលជំគ ឿរបវរតិរពោះរមពីរ  ិរគោល 
ជំគ ឿន គេចក្ដីបគររៀ ។ 

គោលជំគ ឿរបវរតិរពោះរមពីរបគររៀ អំ្ពីរំគែើ ររបវរតិស្គស្រេត
ន កាគរ េគោោះតាមរយៈបទរមពីរ រឯីគោលជំគ ឿន គេចក្ដី
បគររៀ វញិ េគរេបអំ្ពីគេចក្ដី បគររៀ ដ៏េំោ ់បំផុរគៅក្នុរ 
បទរមពីរ ឱ្យគៅជាការអ្ោះអារអំ្ពីគេចក្ដីជំគ ឿ។ 

គោលជំគ ឿន គេចក្ដីបគររៀ ទំរពីរគ ោះ ររូវ  គរៀប 
គរៀរគ ើរេរាប់គរបើរ េ់គៅក្នុរពួក្ជំ ំុ គដើមបទូីនម  ដល់ 
កូ្ ៗរបេ់គយើរគ លរឺ គោលជំគ ឿែលីៗរបេ់គវ  េមី េទឺ  ិរ 
គោលជំគ ឿេរាប់បអូ ៗកុ្ារ។ គេៀវគៅគោលជំគ ឿេរាប់
បអូ ៗ កុ្ារររូវ  គរៀបគរៀរគ ើរ គដើមបីជាការេគរេប  ិរជា
ការកែនំឱ្យស្គា ល់ពីគោលជំគ ឿែលីៗ។ 
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គយើរយល់ថាគមគរៀ គ ោះលអគរ ោះកូ្ ៗរបេ់គយើរ កដល 
មិ ទ ់អាចយល់អំ្ពីភាពេមុរស្គម ញន គោលជំគ ឿែលីៗគ ោះ ឹរ
ររូវ  បគររៀ តាមរយៈការេិក្ាជាេគរេប ជាជំហា ក្រមិរ 
មធ្យម កដលររូវ  គរៀបគរៀរគ ើរ េរាប់វយ័របេ់ពួក្គរ 
គរ ោះគោលបំែររបេ់គយើរ រឺឱ្យពួក្គរគៅករា ការចរចំ 
អំ្ពីគោលជំគ ឿែលីៗគ ោះ ក្នុររយៈគពលដ៏កវរគៅនេៃណាមួយ។ 
ឪពុក្ាដ យកដលយល់ថា កូ្ ៗរបេ់ែលួ អាចចរចំ ូវគោល 
ជំគ ឿែលីៗគ ោះ (មុ កដលគរយល់អំ្ពីគោលជំគ ឿគ ោះ)   គហើយ 
អាច ឹរចប់គផដើមបង្វា រ់ពួក្គរឱ្យទគ ទញ គោលជំគ ឿេគរេបែលី 
គ ោះៗគោយគរបើគោលជំគ ឿេគរេប គធ្វើជាគេចក្ដីអ្តាថ ធិ្បាយ។ 

ែ្ុំចរ់បញ្ជា ក់្ឱ្យចាេ់មដរគទៀរថា ការទូនម  អំ្ពីគេចក្ដី
េ ារបេ់រពោះ ជាាា េ់ដល់កូ្ ៗរបេ់គយើរ រឺជាទំ ួលែុេ 
ររូវដ៏ចមបររបេ់ឪពុក្ាដ យ (ជាពិគេេរឺឪពុក្ករមដរ)។ 

ររូបគររៀ គោលជំគ ឿ រោ ់ករផដល់អាចគមគរៀ េគរេបករ 
ប ុគណាណ ោះ រចួគធ្វើការស្គក្លបរគមើលការចរចំរបេ់ពួក្គរអំ្ពី 
គោលជំគ ឿ ក្នុររយៈគពលមួយេ ត ហ៍មក្គ ោះ។ 

 ដូគចនោះឪពុក្ររប់ៗរបូ ររូវ  ជរមុញឱ្យព យល់រ ប់ពី 
ចគមលើយដល់កូ្ របេ់ែលួ មុ គពលចូលគរៀ មដរៗ។ 

េូមឱ្យរពោះវរបិតាន គយើរកដលររ់គៅស្គថ  េួរ៌ របទ រពោះ 
ពរដល់កូ្ ៗ កដលរពោះ  របទ មក្ឱ្យគយើរ តាមរយៈ 
មគធ្ា យគ ោះ គដើមបីឱ្យគេចក្ដីពិរន រពោះប ទូលរបេ់រទរ់ររូវ
  រក្ាទុក្គៅក្នុរចិរតពួក្គរ រពមទំរបគររៀ ប តដល់កូ្ គៅ
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ជំន ់គរកាយៗគទៀរ  ិរគដើមបីជាការថាវ យេិររីរុគរឿរដល់រពោះ
នមរបេ់រទរ់។ 

 
គោកគ្រូរង្វា ល គជ. គជ. លមិ 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ - 4 

មេម ៀនទ ី១ 
រពះដម៏ានរពះជនម ស ់នងិ រពះដព៏តិ 

វគគទី១ 

១. តតើអ្នកណាបតងកើតបអូនមក? 
 រពះជាម្ចច ស់។ 

២. តេតុអ្វីបានរពះជាម្ចច ស់បតងកើតបអូនមក? 
 តដើមបីថ្វវ យសិររីងុតរឿងដល់រទង់ និងតដើមបឱី្យម្ចនអំ្ណរកនុង 
រពះអ្ងគរេូតអ្ស់កលបជានិចច។ 

៣. តតើបអូនរតូវថ្វវ យសិររីងុតរឿងដល់រពះជាម្ចច ស់តោយរតបៀបណា? 
 តោយស្សឡាញ់រពះអ្ងគ និងតធវើតាមបង្គគ ប់របស់រទង់។ 

៤. តេតុអ្វីក៏បអូនរតូវថ្វវ យសិររីងុតរឿងដល់រពះជាម្ចច ស់? 
 តររះរពះអ្ងគបានបតងកើតខំុ្មក រពមទំងថថរកាខំុ្ផង។ 

៥. តតើម្ចនរពះតលើសពីមួយថមនតទ? 
 ម្ចនរពះពិតថតមួយបុ៉តណាណ ះគឺរពះដ៏ម្ចនរពះជនមរស់ និងជា 
រពះដ៏ពិត។ 

៦. ចុះចំថណករបូរពះថដលតធវើពីតឈើ និងថមវញិ តតើជាអ្វី? 
 របូរពះទំងត ះ គឺជារពះថកលងក្លល យ។ 

៧. តតើតៅកនុងរពះដ៏ម្ចនរពះជនម និងជារពះដ៏ពិតម្ចនបុ៉ ម នអ្ងគ? 
 ម្ចនបីអ្ងគ។ 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ - 5 

៨. តតើម្ចនអ្ងគអ្វីខលះ? 
 ម្ចនរពះវរបិតា រពះរាជបុរតា និង រពះវញិ្ញា ណបរសុិទធ។ 

៩. តតើបអូនអាចតរៀនអំ្ពីតសចកតីស្សឡាញ់ និងស្ដា ប់បង្គគ ប់រពះជា 
ម្ចច ស់តៅកថនលងណា? 

 ពីកនុងរពះគមពីរថតមួយគត់។ 

១០.តតើអ្នកណាខលះសរតសររពះគមពីរ? 
 ពួកមនុសសបរសុិទធថដលបានបណាា ល តោយរពះវញិ្ញា ណ 
បរសុិទធ។ 

 ខគមពីរចងចំ៖ “ថតរពះតយេូវ៉រទង់ជារពះដ៏ពិតវញិ រទង់ជារពះដ៏ម្ចន
រពះជនមរស់តៅ ក៏ជាមហាកសរតដ៏តៅអ្ស់កលបជានិចច”។ 

 (តយតរម្ច ១០:១០) 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារ - 6 

មេម ៀនទ ី២ 
រពះដម៏ានរពះជនម ស ់នងិ រពះដព៏តិ 

វគគទី២ 

១១. តតើរពះជាម្ចច ស់ជាអ្វី? 
 រទង់ជាវញិ្ញា ណ រទង់ធំអ្ស្ដច រយណាស់ រទង់គង់តៅអ្ស់ កលប

ជានិចចតេើយមិនផ្លល ស់បាូរតទ ។ 

១២. តេតុអ្វីក៏តយើងនិយាយថ្វ រទង់ជាវញិ្ញា ណ? 
 ពីតររះរទង់គ្មម នរបូក្លយដូចមនុសសតយើង។ 

១៣. តេតុអ្វីក៏តយើងនិយាយថ្វ រទង់ធំអ្ស្ដច រយណាស់? 
 តររះរទង់គ្មម នអ្វីអាចកំណត់វសិ្ដលភាពរទង់បានត ើយ។ 

១៤. តេតុអ្វីក៏តយើងនិយាយថ្វ រទង់គង់តៅអ្ស់កលបជានិចច? 
   ពីតររះ រទង់គ្មម នក្លរចប់តផាើម ក៏គ្មម នទីបញ្ច ប់ថដរ។ 

១៥. តេតុអ្វីក៏តយើងនិយាយថ្វ រទង់មិនផ្លល ស់បាូរ? 
ពីតររះរទង់រគប់លកខណ៍ មិនលអជាងតនះមិនអារកក់ជាង
តនះតេើយរពះេឫទ័យរទង់ក៏មិនថរបរបួលថដរ។ 

១៦. តតើរពះជាម្ចច ស់គង់តៅឯណា? 
 រទង់គង់តៅរគប់ទីកថនលង។ 
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១៧. តតើបអូនអាចតមើលរពះជាម្ចច ស់តឃើញថដរឬតទ? 
 តទ! ខំុ្មិនអាចតមើលរពះជាម្ចច ស់តឃើញតទ បុ៉ថនតរទង់អាច

តមើលខំុ្តឃើញ។ 

១៨. តតើរពះជាម្ចច ស់រទង់រជាប (ដឹង) រគប់ក្លរទំងអ្ស់ថមនតទ? 
ពិតថមនតេើយ គ្មម នក្លរអ្វីអាចលាក់កំបំាងនឹងរពះងគបាន
ត ើយ។ 

១៩. តតើរពះជាម្ចច ស់អាចតធវើរគប់ក្លរទំងអ្ស់បានតទ? 
ពិតជាបាន រទង់អាចសតរមចរគប់ក្លរទំងអ្ស់ តាមបំណង 
រពះទ័យដ៏បរសុិទធរបស់រទង់បាន។ 

ខគមពីរចងចំ៖ “ឯរពះរទង់ជាវញិ្ញា ណ តេើយអ្នកណាថដលថ្វវ យបងគំ
រទង់ត ះរតូវថតថ្វវ យបងគំរទង់តោយវញិ្ញា ណ និងតសចកាីពិតថដរ”។ 
(យូ៉ហាន ៤:២៤)។ 
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មេម ៀនទ ី៣ 
កមំណើតផផនដ ីនងិ ទពិវញ្ញា ណ 

២០. តតើអ្វីតៅជាក្លរគំនិតសតរមចរបស់រពះជាម្ចច ស់? 
 ត ះគឺជាថផនក្លររបស់រពះជាម្ចច ស់ សរម្ចប់សកលតលាក 

តនះតំាងថតពីដំបូងតមលះ។ 

២១. តតើតំាងពីដំបូងមកតមលះ គឺរាប់ចប់ពីតពលណាមក? 
   គឺតំាងពីមិនទន់ម្ចនចរកវលមកតមល៉ះ។ 

២២. តតើរពះជាម្ចច ស់បានតធវើសតរមចបំណងរពះទ័យរទង់ដូចតមតច? 
 គឺតៅកនុងស្ដន រពះេសថទនក្លរបតងកើតថផនដី និងកនុងស្ដន រពះ 

េសថទនភាពជារពះរបស់រពះអ្ងគ។ 

២៣. តតើស្ដន រពះេសថទនក្លរបតងកើតថផនដីគឺជាអ្វី? 
 គឺជាក្លរថដលរពះបានបតងកើតរបស់សពវស្ដរតពើ តោយគ្មម ន 

បានតរបើអ្វីតស្ដះ កនុងរយៈតពលរបំាមួយទថង។ 

២៤. តតើរគប់យ៉ាងថដលរពះបតងកើតម្ចនសណាា នយ៉ាងណាក្លល
ពីដំបូង? 

 រគប់យ៉ាងលអឥតត ច្ ះ។ 

២៥. តេតុអ្វីក៏រពះជាម្ចច ស់បតងកើតសពវស្ដរតពើយ៉ាងតនះ? 
 គឺតដើមបីសិររីងុតរឿងរបស់រទង់ផ្លទ ល់។ 
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២៦. តតើស្ដន រពះេសថកនុងភាពជារពះរបស់រទង់ គឺជាអ្វី? 
 គឺក្លរថដលរពះជាម្ចច ស់ តធវើឱ្យរគប់យ៉ាងតកើតម្ចនត ើងតៅ

កនុងពិភពតលាកតនះ។ 

២៧. តេតុអ្វីបានរពះជាម្ចច ស់តធវើឱ្យរគប់យ៉ាង តកើតម្ចនត ើងតាម
វធីិរបស់រពះអ្ងគ? 

 គឺតដើមបីសិររីងុតរឿងរបស់រទង់ និងតដើមបីក្លរលអរបស់មនុសស 
ថដលរពះអ្ងគតរជើសតរ ើស។ 

២៨. តតើអ្នកណាខលះជាមនុសសថដលរពះតរជើសតរ ើស? 
 ពួកតគគឺជាមនុសសថដលរពះជាម្ចច ស់សពវរពះទ័យតំាងថតពី 

អ្ស់កលបជានិចចមកតមល៉ះ។ 

  ខគមពីរចងចំ៖ “តបិតអ្ញតនះតេើយជារពះឥតម្ចនឯណាតទៀត ត ើយ 
អ្ញជារពះ តេើយគ្មម នអ្នកណាដូចអ្ញតស្ដះគំនិត សតរមចរបស់អ្ញ
នឹងសថិតតសថរតៅ អ្ញនឹងតធវើតាមបំណងចិតតអ្ញរគប់របក្លរ”។ 

  (តអ្ស្ដយ៤៦:៩-១០)
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មេម ៀនទ ី៤ 
េនសុស នងិ សេពន័ធមេរតនីនកចិ្ចកា  

២៩. តតើរពះជាម្ចច ស់បតងកើតមនុសសយ៉ាងដូចតមាច? 
 រពះអ្ងគបតងកើតឪពុកម្ចា យដំបូងរបស់តយើង តាមរបូអ្ងគរទង់។ 

៣០. តតើឪពុកម្ចា យដំបូងរបស់តយើងជាអ្នកណា? 
 គឺ អ័្ោម និង តអ្វ៉។ 

៣១. តតើរពះជាម្ចច ស់បានបតងកើតឪពុកម្ចា យដំបូងរបស់តយើងតោយ
តបៀបណា? 

 រទង់យកធូលីដីមកសូនយជារបូអ័្ោម រចួបតងកើតតអ្វ៉តចញពី
របូស្ដច់របស់អ័្ោម ។ 

៣២. តរៅពីរបូក្លយ តតើរពះជាម្ចច ស់បានរបទនអ្វីតទៀតដល់អ័្ោម 
និងតអ្វ៉? 

 រទង់បានរបទនរពលឹងថដលមិនតចះស្ដល ប់ដល់ពួកតគ។ 

៣៣. តតើបអូនម្ចនរពលឹងម្ចនរបូក្លយថដរឬតទ? 
 ថមនតេើយខំុ្ក៏ម្ចនរពលឹងថដលមិនតចះស្ដល ប់ថដរ។ 

៣៤. តតើបអូនដឹងថ្វ បអូនម្ចនរពលឹងតោយរតបៀបណា? 
 រពះគមពីរបានរបាប់ខំុ្ដូតចនះ។ 

៣៥. តតើរពះបានបតងកើតអ័្ោមនិងតអ្វ៉កនុងស្ដថ នភាពយ៉ាងណា? 
 រទង់បតងកើតពួកគ្មត់មកយ៉ាងបរសុិទធ និងរកីរាយ។ 
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៣៦. តតើសមព័នធតមរតី គឺជាអ្វី? 
 គឺជាចំណងមិតតភាព ថដលរតូវបានចងតោយសមបថរវង 

បុគគលពីរ ក់ ឬតរចើន ក់។ 

៣៧. តតើរពះជាម្ចច ស់ចងសមព័នធតមរតីអ្វីជាមួយនឹងអ័្ោម? 
 សមព័នធតមរតីទនកិចចក្លរ។ 

៣៨. តតើរពះជាម្ចច ស់បានតរមូវឱ្យអ័្ោមតធវើអ្វីតៅកនុងសមព័នធតមរតី 
ទនកិចចក្លរ? 

 ឱ្យគ្មត់ស្ដា ប់បង្គគ ប់រទង់គ្មម នចត ល ះ។ 

៣៩. តតើរពះជាម្ចច ស់បានសនាអ្វី តៅកនុងសមព័នធតមរតីទនកិចចក្លរ? 
 រទង់បានសនានឹងរបទនជីវតិដល់អ័្ោម តបើសិនជាគ្មត់

ស្ដា ប់បង្គគ ប់រទង់។ 

៤០. តតើរពះជាម្ចច ស់រពម្ចនអ្វីខលះតៅកនុងសមព័នធតមរតីទនកិចចក្លរ? 
 រទង់រពម្ចនថ្វនឹងោក់តទសឱ្យអ័្ោមស្ដល ប់ តបើសិនជាគ្មត់ 

មិនស្ដា ប់បង្គគ ប់រទង់។ 

ខគមពីរចងចំ៖ “រទង់ក៏បតងកើតមនុសសឱ្យដូចរបូអ្ងគរទង់ គឺបានបតងកើត 
តគឱ្យចំនឹងរបូអ្ងគរទង់ត ះឯង ក៏បតងកើតតគត ើងជារបុសជាស្សី”។  
(តលាកុបបតតិ ១:២៧) 
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មេម ៀនទី ៥ 
កា ធ្លល កច់្ះុ បសេ់នសុស 

៤១. តតើអ័្ោមក្លន់តាមសមព័នធតមរតីទនកិចចក្លរថដរឬតទ? 
 តទ!គ្មត់បានរបរពឹតតបាបទស់នឹងរពះជាម្ចច ស់។ 

៤២. តតើអំ្តពើបាបគឺជាអ្វី? 
 អំ្តពើបាបជាតសចកាីរបាថ្វន ចង់បានរបស់ខលួន ឬក្លរតលមើសនឹង 

រកឹតយវន័ិយរបស់រពះជាម្ចច ស់។ 

៤៣. តតើតសចកាីរបាថ្វន ចង់បានរបស់ខលួនម្ចនន័យយ៉ាងដូចតមាច? 
 តសចកាីរបាថ្វន ចង់បានរបស់ខលួន គឺជាក្លរមិនរបរពឹតតតាមអ្វី

ថដលរពះជាម្ចច ស់បានបង្គគ ប់។ 

៤៤. តតើក្លរតលមើសម្ចនន័យយ៉ាងដូចតមាច? 
 ក្លររបរពឹតតនូវអ្វីថដលរពះជាម្ចច ស់បានហាមរបាម។ 

៤៥. តតើអំ្តពើបាបរបស់ឪពុកម្ចា យដំបូងរបស់តយើងគឺជាអ្វី? 
 គឺក្លរបរតិភាគថផលតឈើថដលរពះជាម្ចច ស់បានហាម។ 

៤៦. តតើអ្នកណាថដលបានលបួងពួកគ្មត់ទំងពីរ ក់របរពឹតតបាប? 
 ស្ដតំាងបានលបួងតអ្វ៉ រចួ ងក៏យកថផលតឈើឱ្យតៅអ័្ោម។ 

៤៧. តតើម្ចនតរឿងអ្វីតកើតត ើងចំតរះឪពុកម្ចា យដំបូងរបស់តយើង   
តៅតពលថដលគ្មត់បានរបរពឹតតអំ្តពើបាប? 

 ជំនួសឱ្យជីវតិបរសុិទធ និងភាពរកីរាយ ពួកគ្មត់បានក្លល យ
តៅជាម្ចនបាប និងតវទ តៅវញិ។ 
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៤៨. តតើតៅកនុងសមព័នធតមរតីទនកិចចក្លរអ័្ោមតធវើអ្វីៗតដើមបថីតខលួនឯង
ថមនតទ? 

 តទ! គឺគ្មត់បានតំណាងឱ្យកូនតៅរបស់គ្មត់ទំងអ្ស់។ 

៤៩. តតើអ្នកណាខលះជាកូនតៅរបស់អ័្ោម? 
 រគប់មនុសសរបសុស្សី និងតកមងៗទំងអ្ស់សុទធថតជាកូនរបស់ 

អ័្ោមតលើកថលងថតរពះតយសូ៊វរគីសទ។ 

៥០. តតើអំ្តពើបាបរបស់អ័្ោមម្ចនឥទធិពលដូចតមាចខលះធ្លល ក់មកតលើ
មនុសសជាតិ? 

 មនុសសរគប់របូរតូវតកើតមក តៅកនុងសណាា នទនអំ្តពើបាបនិង 
តសចកាីតវទ ។ 

ខគមពីរចងចំ៖ “អ្ញនឹងតធវើឱ្យនឹងស្តសតី គឺទំងពូជឯង និងពូជ ងម្ចន
តសចកាី ម្ ំងនឹងគ្មន ពូជ ងនឹងកិនកាលឯង តេើយឯងនឹងចឹកថកង
តជើង ង។ (តលាកុបបតតិ ៣:១៥) 
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មេម ៀនទី ៦ 
អមំពើបាបពកីមំណើត 

៥១. តតើសភាវៈដ៏តពញតោយអំ្តពើបាបថដលតយើងទទួលពីអ័្ោម 
មកតៅថ្វអ្វី? 

 គឺជាអំ្តពើបាបពីកំតណើ ត។ 

៥២. តតើអំ្តពើបាបពីកំតណើ តតកើតតចញអំ្ពីអ្វីខលះ? 
 តចញពីកំេុសកនុងអំ្តពើបាបដំបូងរបស់អ័្ោម និងសណាា ន

តពញតោយបាប។ 

៥៣. តតើកំេុសកនុងអំ្តពើបាបរបស់អ័្ោមម្ចនន័យដូចតមាច? 
 ត ះគឺជាក្លររស់តៅជាមនុសសបាប ចំតរះរពះ

តនរតរបស់រពះ តររះថតអ័្ោម។ 

៥៤. តតើក្លរថដលម្ចនសណាា នតពញតោយបាបម្ចនន័យថ្វតម៉ច? 
 ត ះគឺជាក្លររស់តៅជាមនុសសបាបកនុងចិតតរបស់ខំុ្ 

រពមទំងក្លររបរពឹតតបាបតរៀងរាល់ទថងកនុងទតងវើររបស់ខំុ្។ 

៥៥. តតើអំ្តពើបាបរគប់យ៉ាងសមនឹងទទួលបានអ្វីខលះ? 
 តសចកាីតរក្លធ និងបណាា ស្ដរពីរពះជាម្ចច ស់។ 

៥៦. តតើម្ចនអ្នកណាម្ចន ក់អាចចូលតៅកនុងស្ដថ នសួគ៌ តោយយក
សណាា នបាបតៅជាមួយបានថដរតទ? 

 តទ! មិនបានតទ ចិតតរបស់តយើងរតូវផ្លល ស់ថរបមុនតពលថដល
តយើងអាចចូលតៅកនុងស្ដថ នសួគ៌បាន។ 
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៥៧. តតើក្លរផ្លល ស់ថរបចិតតរតូវតៅថ្វជាអ្វី? 
 ក្លរតកើតជាថមី។ 

៥៨. តតើអ្នកណាអាចផ្លល ស់ថរបចិតតរបស់មនុសសម្ចនបាបបាន? 
 គឺម្ចនថតរពះវញិ្ញា ណបរសុិទធថតមួយគត់  

៥៩. តតើម្ចននរណាម្ចន ក់អាចបានសតគង្គគ ះ តាមរយៈសមព័នធតមរតី 
ទនកិចចក្លរថដរឬតទ? 

 គ្មម ននរណាម្ចន ក់អាចបានសតគង្គគ ះ តាមរយៈសមព័នធតមរតីទន
កិចចក្លរត ើយ។ 

៦០. តេតុអ្វីបានជាគ្មម ននរណាម្ចន ក់បានសតគង្គគ ះ តាមរយៈសមព័នធ 
តមរតីទនកិចចក្លរ? 

 ពីតររះ រគប់គ្មន សុទធថតក្លន់តាមសមព័នធតមរតីតនះមិនបាន
តេើយថថមទំងរតូវផា ទ តទស តោយស្ដរសមព័នធតមរតីតនះ
តទៀតផង។ 

ខគមពីរចងចំ៖ “ពីតដើមអ្នករាល់គ្មន ក៏ស្ដល ប់តៅកនុងអំ្តពើបាប និងតសចកាី 
ស្ដល ប់ថដរតេើយតាមកំតណើ តរបស់តយើង ត ះតយើងជាមនុសសជាប់កនុង
តសចកាី្្ល់ ដូចជាមនុសសដទទថដរ។ (តអ្តភសូរ ២:១,៣) 
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មេម ៀនទ ី៧ 
សេពន័ធមេរតនីនរពះគណុ  

វគគទី១ 

៦១. តតើរពះវរបិតាបតងកើតសមព័នធតមរតីទនរពះគុណជាមួយអ្នកណា? 
 ជាមួយរពះរគីសទ ថដលជារពះរាជបុរតាដ៏អ្ស់កលបជានិចច 

របស់រទង់។ 

៦២. តតើរពះរគីសទតធវើជាតំណាងរបស់អ្នកណា តៅកនុងសមព័នធតមរតី
ទនរពះគុណ? 

 គឺតំណាងឱ្យពួកមនុសសថដលរពះអ្ងគតរជើសតរ ើស។ 

៦៣. តតើរពះរគីសទបានតផាើមតធវើអ្វីខលះ តៅកនុងមព័នធតមរតីទនរពះគុណ? 
 រការកឹតយវន័ិយទំងមូលជំនួសរាស្តសតរបស់រទង់ រពមទំងរង

ទរណុកមម តររះអំ្តពើបាបរបស់ពួកតគផង។ 

៦៤. តតើរពះតយសូ៊វរគីសទទនតយើង ស្ដគ ល់ពីក្លររតូវលបួងឱ្យរបរពឹតត
អំ្តពើបាបតទ? 

 ពិតជាស្ដគ ល់ រទង់រតូវលបួងកនុងរគប់កិចចក្លរទំងអ្ស់ ដូចជា 
តយើងថដរ។ 

៦៥. តតើរពះតយសូ៊វរគីសទដ៏ជារពះរទង់ធ្លល ប់របរពឹតតអំ្តពើបាបតូច 
មួយថដរឬតទ? 

 តទ! រពះអ្ងគបរសុិទធ តេើយគ្មម នតទសតស្ដះ។ 
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៦៦. តេតុអ្វីក៏រពះរាជបុរតាទនរពះរតូវតវទ ? 
 រពះរគីសទដ៏ជារពះរាជបុរតាទនរពះ បានក្លល យមកជាស្ដច់ 

ឈាម តដើមបីឱ្យរពះអ្ងគអាចស្ដា ប់បង្គគ ប់ រពមទំងរងទុកខ
តវទ កនុងនិសសយ័ជាមនុសសរបស់តយើង ។ 

៦៧. តតើដង្គវ យតលាះ ឬដង្គវ យធួនម្ចនន័យយ៉ាងដូចតមាច? 
 គឺភាពយុតតិធម៌ទនរពះរបស់រពះរគីសទ តាមរយៈភាពតវទ  

និងក្លរសុគតរបស់រទង់ជួសពួកមនុសសម្ចនបាប។ 

ខគមពីរចងចំ៖ “ថតលុះតវលាកំណត់បានមកដល់ ត ះរពះរទង់បាន 
ចត់រពះរាជបុរតារទង់មកឱ្យចប់កំតណើ តនឹងស្តសតី គឺតកើតតរក្លមអំ្ណាច 
ទនរកឹតយវន័ិយ តដើមបីនឹងតលាះពួកមនុសសតរក្លមរកឹតយវន័ិយ របតយាជន៍
ឱ្យតយើងបានទទួលសគុណ ទុកជាកូនចិញ្ច ឹម”។ (ក្លឡាទី ៤:៤-៥) 
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មេម ៀនទ ី៨ 
សេពន័ធមេរតនីនរពះគណុ 

វគគទី២ 

៦៨. តតើរពះវរបិតាចប់តផាើមអ្វីខលះតៅកនុងសមព័នធតមរតីទនរពះគុណ? 
 គឺផាល់ភាពសុចរតិ ទទួលចិញ្ច ឹមរពមទំងថញកពួកអ្នកថដល 

រពះរគីសទរតូវសុគតជំនួស។ 

៦៩. តតើក្លររាប់ជាសុចរតិគឺជាអ្វី? 
 គឺជាក្លរអ្ត់តទសរបស់រពះជាម្ចច ស់ ចំតរះមនុសសម្ចនបាប 

តេើយរបរពឹតតចំតរះតគ ហាក់ដូចជាជាតគមិនថមនជាមនុសស
គ្មម នបាបដូតចនះថដរ។ 

៧០. តតើក្លរថញកជាបរសុិទធគឺជាអ្វី? 
 គឺជាក្លរថដលរពះជាម្ចច ស់តរបាសមនុសស ម្ចនបាបតអាយ

ម្ចននូវភាពបរសុិទធតៅកនុងចិតត និងក្លររបរពឹតត។ 

៧១. តតើក្លរទទួលយកមកចិញ្ច មឹម្ចនន័យដូចតមាច? 
 គឺជាក្លរថដលរពះជាម្ចច ស់ ទទួលតយើងរាល់គ្មន តៅកនុងរកមុ 

រគួស្ដររបស់រទង់ រពមទំងតធវើឱ្យតយើងក្លល យជាកូនរពះអ្ងគ។ 

៧២. តតើរពះរគីសទបានស្ដា ប់បង្គគ ប់ និងរងទុកខសរម្ចប់អ្នកណាខលះ? 
 គឺសរម្ចប់អ្ស់អ្នកថដលរទង់តរជើសតរ ើស គឺអ្ស់អ្នកណាថដល 

រពះវរបិតាបានរបទនដល់រទង់។ 
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៧៣. តតើរពះរគីសទរស់តៅតលើថផនដីតនះកនុងជីវតិថបបណាថដរ? 
  គឺជីវតិរកីរក និងតវទ ។ 

៧៤. តតើរពះរគីសទសុគតកនុងតសចកាីស្ដល ប់ថបបណាថដរ? 
  គឺតសចកាីសុគតដ៏តវទ  និង គួរ ម្ ស តៅតលើតឈើឆ្កក ង។ 

ខគមពីរចងចំ៖ “ឯខ្ុំជាអ្នកគង្គវ លលអ ខ្ុំស្ដគ ល់តចៀមរបស់ខ្ុំ តេើយតចៀម 
ក៏ស្ដគ ល់ខ្ុំ ដូចជារពះវរបិតារទង់ស្ដគ ល់ខ្ុំ តេើយខ្ុំក៏ស្ដគ ល់រទង់ថដរ ខ្ុំ
បាូរជីវតិខ្ុំនឹងតចៀម”។ (យូ៉ហាន ១០:១៤-១៥) 
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មេម ៀនទី ៩ 
អពំកីា ផរបច្តិន នងិ មសច្កជជីមំនឿ 

៧៥. តតើអ្នកណានឹងបានសតគង្គគ ះ? 
 ម្ចនថតអ្នកថដលរពះជាម្ចច ស់តរជើសតរ ើសបុ៉តណាណ ះ។ 

៧៦. តតើបអូនដឹងថ្វ បអូនគឺជាមនុសសថដលរពះតរជើសតរ ើសបានយ៉ាង
ដូចតមាច? 

 ខំុ្នឹងថរបចិតតតចញពីអំ្តពើបាប តជឿតលើរពះរគីសទ តេើយរស់ 
តៅកនុងជីវតិដ៏បរសុិទធ។  

៧៧. តតើក្លរថរបចិតតម្ចនន័យដូចតមាច? 
 គឺក្លរតស្ដកស្ដា យចំតរះក្លររបរពឹតតបាបទំងសអប់ តេើយ 

តបាះបង់ទតងវើរត ះតចលផង ពីតររះក្លរត ះគឺជាក្លរថដល 
មិនគ្មប់រពះទ័យរពះជាម្ចច ស់។ 

៧៨. តតើក្លរតជឿឬក្លរមិនជំតនឿកនុងរពះរគីសទម្ចនន័យយ៉ាងណា? 
 ម្ចនន័យថ្វ ទុកចិតតតលើរពះរគីសទថតមួយគត់ តដើមបីទទួល 

បានតសចកាីសតគង្គគ ះ។ 

៧៩. តតើក្លរទទួលបានតសចកាីសតគង្គគ ះ ម្ចនន័យដូចតមាច? 
 ម្ចនន័យថ្វ រចួពីអំ្ណាចទនអំ្តពើបាប តេើយម្ចនជីវតិអ្ស់

កលបជានិចច។ 
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៨០. តតើក្លរទទួលបានជីវតិអ្ស់កលបជានិចច ម្ចនន័យដូចតមាច? 
 ម្ចនន័យថ្វ ស្ដគ ល់និងតរតកអ្រថតនឹងរពះជាម្ចច ស់ កនុងអ្ងគ

រពះរគីសទទំងបចចុបបនន និងអ្ស់កលបជានិចច។ 

៨១. តតើបអូនអាចថរបចិតត តេើយតជឿតលើរពះរគីសទតោយអំ្ណាច
ផ្លទ ល់ខលួនបានថដរតទ? 

 តទ! តបើគ្មម នជំនួយពីរពះវញិ្ញា ណបរសុិទធរបស់រពះជាម្ចច ស់ 
ត ះខំុ្មិនអាចតធវើអ្វីបានតស្ដះ។ 

៨២. តតើបអូនៗអាចម្ចនរពះតចស្ដា  ទនរពះវញិ្ញា ណបរសុិទធរបស់រពះ 
ជាម្ចច ស់យ៉ាងដូចតមាច? 

 ខំុ្រតូវថតអ្ធិស្ដា នតៅរពះជាម្ចច ស់ តដើមបីទូលសំុរពះវញិ្ញា ណ
បរសុិទធ។ 

៨៣. តតើរពះរគីសទបានសុគតយូរបុ៉ណាណ មកតេើយ? 
 ជាងពីររន់ឆ្កន ំកនលងមកតេើយ។ 

៨៤. តតើពួកមនុសសបរសុិទធរតូវបានសតគង្គគ ះដូចតមាច មុនតពលក្លរ
យាងមករបស់រពះរគីសទ? 

 តោយតររះថតជំតនឿ តជឿតលើរពះអ្ងគសតគង្គគ ះថដលនឹងរតូវ 
យាងមក។ 

៨៥. តតើពួកគ្មត់បានបង្គា ញតសចកាីជំតនឿរបស់ពួកគ្មត់ដូចតមតច? 
 តោយក្លរថ្វវ យយញ្ាបូជាតលើអ្សនៈរបស់រពះជាម្ចច ស់។ 
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៨៦. តតើយញ្ាបូជាទំងតនះតំណាងឱ្យអ្វីខលះ? 
 តំណាងឱ្យរពះរគីសទ ជាកូនតចៀមទនរពះ ថដលរតូវសុគតជួស 

មនុសសម្ចនបាប។ 
 
 ខគមពីរចងចំ៖ “តបិតគឺតោយរពះគុណ ថដលអ្នករាល់គ្មន បានសតគង្គគ ះ 

តោយស្ដរតសចកាីជំតនឿ តេើយតសចកាីត ះក៏មិនថមនតកើតពីអ្នករាល់ 
គ្មន ថដរគឺជាអំ្តណាយទនរបស់រពះវញិ ក៏មិនថមនតោយក្លររបរពឹតតថដរ
ថរកងអ្នកណាអួ្តខលួន”។ (តអ្តភសូរ២:៨-៩) 
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មេម ៀនទី ១០ 
េខុងា ទងំប ីបសរ់ពះរគសីទ 

៨៧. តតើរពះរគីសទម្ចនមុខង្គរបុ៉ ម នយ៉ាង? 
 រពះរគីសទម្ចនមុខង្គរបីយ៉ាង ។ 

៨៨. តតើម្ចនអ្វីខលះ? 
 គឺមុខង្គរជាតហារា ជាសងឃ និងជាតសាច។  

៨៩. តតើរពះរគីសទជាតហារាយ៉ាងដូចតមាច? 
 រទង់បតរងៀនតយើងអំ្ពីរពះេឫទ័យរបស់រពះជាម្ចច ស់។ 

៩០. តតើរពះរគីសទជាសងឃយ៉ាងដូចតមាច? 
រទង់បានសុគតតលាះបាបតយើងថថមទំងអ្ងវរកររពះជា 
ម្ចច ស់ជំនួសពួកតយើងតទៀតផង។ 

៩១. តតើរពះរគីសទជាតសាចយ៉ាងដូចតមាច? 
 រទង់រគប់រគងតលើតយើង រពមទំងក្លរររតយើងរាល់គ្មន ផង។ 

៩២. តេតុអ្វីក៏បអូនរតូវក្លររពះរគីសទ ដ៏ជាតហារា? 
 ពីតររះ ខំុ្មិនដឹងអ្វីទល់ថតតស្ដះ។ 

៩៣. តេតុអ្វីក៏បអូនរតូវក្លររពះរគីសទ ដ៏ជាសងឃ? 
 ពីតររះ ខំុ្ជាមនុសសម្ចនតទស។ 

៩៤. តេតុអ្វីក៏បអូនរតូវក្លររពះរគីសទ ដ៏ជាតសាច? 
 ពីតររះ ខំុ្ជាមនុសសខសត់តខាយ តេើយគ្មម នទីពឹង។ 
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ខគមពីរចងចំ៖ “ពីតររះម្ចនរពះថត១តេើយម្ចនអ្នកសរងបួសរងួមថត១ 
តៅកណាា លរពះនិងមនុសស គឺជាមនុសសដ៏ជារពះរគីសទតយសូ៊វត ះ”។ 
(១ធីមូ៉តថ ២:៥) 
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មេម ៀនទី ១១ 
រកតឹយវនិយ័ទងំដបរ់បកា  

៩៥. តតើរពះជាម្ចច ស់របទនបញ្ញា តតិបុ៉ ម នរបក្លរតៅឱ្យតលាក 
មូ៉តសតៅតលើភនំសីុណាយ? 

 បញ្ញា តតិទំងដប់របក្លរ។ 

៩៦. តតើតពលខលះបញ្ញា តតិដប់របក្លរតនះរតូវតគតៅថ្វដូចតមាច? 
 រកឹតយវន័ិយរបស់តលាកមូ៉តស។ 

៩៧. តតើបញ្ញា តតិបួនរបក្លរដំបូងបតរងៀនអំ្ពីអ្វីខលះ? 
 ក្លតពវកិចចរបស់តយើងចំតរះរពះជាម្ចច ស់។ 

៩៨. តតើបញ្ញា តតិរបំាមួយរបក្លរចុងតរក្លយបតរងៀនអំ្ពីអ្វីខលះ? 
 ក្លតពវកិចចរបស់តយើងចំតរះមនុសសដូចគ្មន ។  

៩៩. តតើបញ្ញា តតិទំងដប់របក្លរម្ចនន័យដូចតមាច? 
 ស្សឡាញ់រពះម្ចច ស់ឱ្យអ្ស់ពីចិតត តេើយស្សឡាញ់អ្នកជិត 

្ងខលួនតអាយដូចខលួនឯងថដរ។ 
១០០.តតើអ្នកណាជាអ្នកជិត្ងរបស់បអូន? 
 មនុសសរគប់គ្មន  ថដលខំុ្អាចបង្គា ញតសចកាីសបបុរសរបស់ខំុ្ 

ដល់តគគឺជាអ្នកជិត្ងរបស់ខំុ្។ 
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១០១.តតើរពះជាម្ចច ស់សពវរពះទ័យអ្ស់អ្នកណាថដលស្សឡាញ់ 
និងស្ដា ប់បង្គគ ប់រទង់ថមនតទ? 

 ពិតថមនតេើយ រទង់ម្ចនបនទូលថ្វ៖ “អ្ញស្សឡាញ់ដល់អ្នក 
ថដលស្សឡាញ់អ្ញ”។ (សុភាសិត ៨:១៧) 

១០២.តតើរពះមិនសពវរពះទ័យនឹងអ្ស់អ្នកថដលមិនស្សឡាញ់ និង 
មិនស្ដា ប់បង្គគ ប់រទង់ថមនតទ? 

 ពិតថមនតេើយ “រពះរទង់ជាតៅរកមសុចរតិ តអ្ើ រទង់ជារពះ 
ថដលម្ចនតសចកាី្្ល់ ចំតរះមនុសសអារកក់រាល់ថតទថង”។  

 (ទំនុកដតមកើង ៧:១១) 

ខគមពីរចងចំ៖ “ត ះរពះតយសូ៊វតឆលើយថ្វ រតូវឱ្យស្សឡាញ់រពះអ្ម្ចច ស់ 
ជារពះទនឯង   អ្ស់អំ្ពីចិតត អ្ស់អំ្ពីរពលឹង តេើយអ្ស់ពីគំនិត
ឯង តនះបញ្ញា តតិយ៉ាងសំ្ន់ទី១ តេើយបញ្ញា តតិទី២ ក៏ថបបដូចគ្មន ថដរ 
គឺថ្វរតូវឱ្យស្សឡាញ់អ្នកជិត្ងដូចខលួនឯង”។   
(ម៉្ចថ្វយ ២២:៣៧-៣៩) 
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មេម ៀនទី ១២ 
បញ្ញា តិនទ១ី - ទ៣ី 

១០៣.តតើបញ្ញា តតិទី១ និយាយថ្វដូចតមាច? 
 បញ្ញា តតិទី១ “កំុឱ្យម្ចនរពះឯណាតទៀត តៅចំតរះអ្ញឱ្យ 

តស្ដះ”។ 

១០៤.តតើបញ្ញា តតិទី១ បតរងៀនតយើងអំ្ពីអ្វីខលះ? 
 ឱ្យតយើងថ្វវ យបងគំរពះជាម្ចច ស់ថតមួយអ្ងគគត់។ 

១០៥.តតើបញ្ញា តតិទី២ និយាយថ្វដូចតមាច? 
 បញ្ញា តតិទី២ “កំុឱ្យឆ្កល ក់តធវើរបូរពះសរម្ចប់ឯងឱ្យតស្ដះ ក៏កំុឱ្យ

តធវើរបូណាឱ្យដូចជាអ្វីតៅស្ដថ នសួគ៌្ងតលើ ឬតៅថផនដី
្ងតរក្លម ឬតៅកនុងទឹកថដលទបជាងដីផង ក៏កំុឱ្យរក្លប
សំពះតៅមុខរបស់ទំងត ះ ឬក៏តគ្មរពរបតិបតតិតាមត ះ 
ត ើយ។ តបតិអ្ញថដលជារពះតយេូវ៉ជារពះទនឯងអ្ញ
ម្ចនតសចកាីរបច័ណឌ  ក៏ទម្ចល ក់ក្លរទុចចរតិរបស់ឪពុក តៅ 
តលើកូនតៅរេូតដល់បីតេើយបួនដំណផង ចំតរះអ្ស់អ្នក
ណាថដលសអប់អ្ញ ថតអ្ញផាល់តសចកាីសបបុរស ដល់ទំង
រន់ដំណទនពួកអ្នក ថដលស្សឡាញ់អ្ញ តេើយក្លន់តាម
បញ្ញា តតិរបស់អ្ញទំងបុ៉ ម នវញិ។” 

១០៦.តតើបញ្ញា តតិទី២ បតរងៀនអ្វីខលះដល់តយើង? 
 គឺឱ្យថ្វវ យបងគំរពះជាម្ចច ស់ តាមវធីិថដលរទង់បានកំណត់មក

ថតបុ៉តណាណ ះបានតេើយ។ 
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១០៧.តតើបញ្ញា តតិទី៣ និយាយថ្វដូចតមាច? 
 បញ្ញា តតិទី៣ “កំុឱ្យតចញរពះ មរបស់រពះតយេូវ៉ជាអាស្ដរ 

ឥតក្លរត ើយ តបិតរពះតយេូវ៉រទង់នឹងមិនរាប់ជាឥតតទស
ដល់អ្នកណា ថដលតចញរពះ មរទង់ជាអាស្ដរឥតក្លរ
ត ះតទ”។ 

១០៨.តតើបញ្ញា តតិទី៣ បតរងៀនអ្វីខលះដល់តយើង? 
 ឱ្យតយើងតគ្មរពដល់រពះ ម តគ្មរពរពះបនទូល និងតគ្មរព 

កិចចក្លររបស់រពះជាម្ចច ស់ ។ 

ខគមពីរចងចំ៖ “ឯរកឹតយវន័ិយរបស់រពះតយេូវ៉ត ះរគប់លកខណ៍ ក៏ថក
រពលឹងត ើងវញិ តសចកាីប ទ ល់ទនរពះតយេូវ៉ជាពិត ក៏តធវើឱ្យមនុសស
លងង់តលល ម្ចនរបាជ្ា”។ (ទំនុកដតមកើង១៩:៧) 
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មេម ៀនទី ១៣ 
បញ្ញា តនទិ៤ី 

១០៩.តតើបញ្ញា តតិទី៤ និយាយថ្វដូចតមាច? 
 បញ្ញា តតិទី៤ “ចូរឱ្យនឹកចំពីទថងឈប់សរម្ចក តដើមបីថញកទថង 

ត ះតចញជាបរសុិទធ កនុងរវង៦ទថងត ះរតូវឱ្យឯង តធវើអ្ស់
ទំងក្លររបស់ឯងចុះ ថតឯទថងទី៧ ត ះគឺជាទថងឈប់សរម្ចក 
ថ្វវ យរពះតយេូវ៉ជារពះទនឯងវញិ តៅទថងត ះមិនរតូវតធវើអ្វី 
ឱ្យតស្ដះ តទះខលួនឯងឬកូនរបសុស្សីឯងកាី តទះបាវរបសុ 
ឬបាវស្សីឯងកាី តទះសតវរបស់ឯង ឬអ្នកដទទថដលតៅផទះ
ឯងកាី តបិតកនុង៦ទថង រពះតយេូវ៉រទង់បានតធវើទផទតមឃថផនដី 
តេើយនឹងសមុរទ រពមទំងរបស់ សពវស្ដរតពើកនុងឋានទំង
ត ះថដរ រចួដល់ទថងទី៧រទង់ឈប់សរម្ចក តេតុត ះបាន
ជារពះតយេូវ៉ រទង់បានរបទនពរដល់ទថងឈប់សរម្ចក 
តេើយថញកតចញជាបរសុិទធ”។ 

១១០.តតើបញ្ញា តតិទី៤ បតរងៀនអ្វីខលះដល់តយើង? 
 ឱ្យថញកទថងសរម្ចកតចញជាបរសុិទធ។ 

១១១.តតើទថងណាមួយទនសបាា េ៍ ជាទថងសរម្ចករបស់រគីសទបរស័ិទ? 
 ទថងទី១ ទនសបាា េ៍រតូវបានតគតៅថ្វជាទថងទនរពះអ្ម្ចច ស់។ 

១១២.តេតុអ្វីក៏តគតៅទថងត ះថ្វជាទថងទនរពះអ្ម្ចច ស់? 
 ពីតររះ រពះរគីសទបានរស់ត ើងវញិពីសុគតតៅទថងត ះ។ 
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១១៣.តតើគួរចំណាយតពលកនុងទថងសរម្ចកយ៉ាដូចតមាច? 
 គួរចំណាយតពលសរម្ចប់អ្ធិស្ដា ន និងសរតសើរដតមកើងរពះ 

កនុងក្លរស្ដា ប់  ក្លរអានរពះបនទូល និងក្លរតធវើអំ្តពើលអជាមួយ 
នឹងអ្នកដទទផង។ 

ខគមពីរចងចំ៖  
“ដូតចនះ ម្ចនតសចកាីឈប់សរម្ចក ទុកសរម្ចប់រាស្តសតរបស់រពះតៅ្ង
មុខ”។ (តេតរពើរ ៤:៩) 
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មេម ៀនទី ១៤ 
បញ្ញា តនទិ៥ី - ទ៨ី 

១១៤.តតើបញ្ញា តតិទី៥ និយាយថ្វដូចតមាច? 
 បញ្ញា តតិទី៥ “ចូរឱ្យតគ្មរពរបតិបតតិដល់ឪពុកម្ចា យ តដើមបីឱ្យ

បានអាយុថវងតៅកនុងស្សុក ថដលរពះតយេូវ៉ជារពះទនឯង
រទង់បានរបទនឱ្យ។ 

១១៥.តតើបញ្ញា តតិទី៥ បតរងៀនអ្វីខលះដល់តយើង? 
 ឱ្យស្សឡាញ់ និងស្ដា ប់បង្គគ ប់ឪពុកម្ចា យ តេើយនិងរគូ 

បតរងៀនរបស់តយើងផង។  

១១៦.តតើបញ្ញា តតិទី៦ និយាយថ្វដូចតមាច? 
 បញ្ញា តតិទី៦ “កំុសម្ចល ប់មនុសសឱ្យតស្ដះ”។ 

១១៧.តតើបញ្ញា តតិទី៦ បតរងៀនអ្វីខលះដល់តយើង? 
 ឱ្យម្ចនភាពសងប់សុខ និងតសចកាីស្សឡាញ់កនុងគំនិតកនុង

សមាីនិងកនុងក្លររបរពឹតត តេើយតជៀសវងពីតចត តរកវ
តរក្លធ។ 

១១៨.តតើបញ្ញា តតិទី៧ និយាយថ្វដូចតមាច? 
 បញ្ញា តតិទី៧ “កំុឱ្យផិតគ្មន ឱ្យតស្ដះ”។ 

១១៩.តតើបញ្ញា តតិទី៧ បតរងៀនអ្វីខលះដល់តយើង? 
 ឱ្យម្ចនភាពបរសុិទធទំងតៅកនុងចិតត ទំងរកយសមាី និង 

ចរយិារបរពឹតត។ 
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១២០.តតើបញ្ញា តតិទី៨ និយាយថ្វដូចតមាច? 
 បញ្ញា តតិទី៨ “កំុឱ្យលួចបលន់ឱ្យតស្ដះ” ។ 

១២១.តតើបញ្ញា តតិទី៨ បតរងៀនអ្វីខលះដល់តយើង? 
 ឱ្យម្ចនចិតតតស្ដម ះរតង់ និងខំរបឹងថរបងតធវើក្លរ។ 

 ខគមពីរចងចំ៖ “តកមងរាល់គ្មន តអ្ើយ ចូរស្ដា ប់បង្គគ ប់ម្ចតាបិតាខលួនកនុង
រពះអ្ម្ចច ស់ តបិតតធវើដូតចន ះតទើបបានរតូវ”។ (តអ្តភសូរ ៦:១) 
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មេម ៀនទ ី១៥ 
បញ្ញា តតិទី៩ - ទី១០ 

១២២.តតើបញ្ញា តតិទី៩ និយាយយ៉ាងដូចតមាច? 
 បញ្ញា តតិទី៩ “កំុឱ្យតធវើជាប ទ ល់ថកលងទស់នឹងអ្នកជិត្ងខលួន

ឱ្យតស្ដះ”។ 

១២៣.តតើបញ្ញា តតិទី៩ បតរងៀនអ្វីខលះដល់តយើង? 
 ឱ្យនិយាយតសចកាីពិត តេើយកំុនិយាយកុេកឱ្យតស្ដះ។ 

១២៤.តតើបញ្ញា តតិទី១០ និយាយថ្វដូចតមាច? 
 បញ្ញា តតិទី១០ “កំុឱ្យតលាភចង់បានផទះអ្នកជិត្ងខលួនឱ្យ

តស្ដះ ក៏កំុឱ្យតលាភចង់បានរបពនធតគ ឬបាវរបសុបាវស្សីតគ
កាី ឬតគ្មលា ឬរបស់អ្វីផងអ្នកជិត្ងខលួនឱ្យតស្ដះ”។ 

១២៥.តតើបញ្ញា តតិទី១០ បតរងៀនអ្វីខលះដល់តយើង? 
 ឱ្យសកប់ចិតតនឹងជីវតិរបស់តយើង។ 

១២៦.តតើម្ចននរណាម្ចន ក់ អាចក្លន់តាមបញ្ញា តតិដប់របក្លរតនះបាន 
លអឥតត ច្ ះតទ? 

 តំាងថតពីក្លរធ្លល ក់ចុះរបស់អ័្ោម គឺគ្មម ននរណាម្ចន ក់អាចតធវើ 
បានឬក្លន់តាមបញ្ញា តតិទំងដប់របក្លរតនះឱ្យបាន ឥតត ច្ ះ
ទល់ថតតស្ដះ។ 
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១២៧.តតើបញ្ញា តតិដប់របក្លរតនះ ម្ចនរបតយាជន៍អ្វីខលះចំតរះតយើង? 
 បញ្ញា តតិតនះបតរងៀនតយើងអំ្ពីក្លតពវកិចចរបស់ខលួន រពមទំង 

របាប់តយើងថ្វ តយើងរតូវក្លររពះសតគង្គគ ះ។ 

១២៨.តតើតយើងរតូវក្លន់តាមបញ្ញា តតិដប់របក្លរតនះយ៉ាងដូចតមាច? 
 តយើងរតូវក្លន់តាមបញ្ញា តតិទំងអ្ស់ តោយតសចកាីស្សឡាញ់ 

និងក្លរដឹងគុណដល់រពះអ្ម្ចច ស់តយសូ៊វ។ 

ខគមពីរចងចំ៖ “តសចកាីតនះចប់ថតបុ៉តណណះ ទំងអ្ស់បានសថមាងទុក 
តេើយដូតចនះចូរតក្លត ល្ ចដល់រពះ តេើយក្លន់តាម បញ្ញា តតិរទង់ចុះ 
តបិតបុ៉តណណះឯង ជាកិចចទំងមូលថដលមនុសសរតូវតធវើ”។ (ស្ដស្ដា  
១២:១៣) 
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មេម ៀនទី ១៦ 
មសច្កជអីធសិ្ឋា ន បសរ់ពះអមាច ស ់

១២៩.តតើតសចកាីអ្ធិស្ដា នគឺជាអ្វី? 
តសចកាីអ្ធិស្ដា ន គឺជាក្លរទូលសំុរពះជាម្ចច ស់ នូវអ្វីថដល
រទង់សនាថ្វនឹងរបទនឱ្យ។ 

១៣០.តតើតយើងរតូវអ្ធិស្ដា នតៅតោយនូវតឈាម ះអ្នកណា? 
តោយនូវរពះ មរពះតយសូ៊វរគីសទថតបុ៉តណាណ ះ។ 

១៣១.តតើរពះរគីសទរបទនអ្វីដល់តយើង តដើមបនឹីងបតរងៀនតយើង 
អំ្ពីរតបៀបអ្ធិស្ដា ន? 
តសចកាីអ្ធិស្ដា នរបស់រពះអ្ម្ចច ស់។ 

១៣២.ចូរសូរតតសចកាីអ្ធិស្ដា នរបស់រពះអ្ម្ចច ស់  
  ឱ្រពះវរបិតាទនតយើងខំុ្ ថដលគង់តៅស្ដថ នសួគ៌តអ្ើយសូមឱ្យ 

រពះ មរទង់បានបរសុិទធ សូមឱ្យរាជយរទង់បានមកដល់។ 
សូមឱ្យរពះេឫទ័យរទង់ បានសតរមចតៅថផនដីដូចតៅ
ស្ដថ នសួគ៌ថដរ។ សូមរបទនអាហារថដលតយើងខំុ្រតូវក្លរតៅ
ទថងតនះតេើយ សូមអ្ត់តទស តសចកាីកំេុសរបស់តយើងខំុ្ 
ដូចតយើងខំុ្បានអ្ត់តទស ដល់អ្ស់អ្នកថដលតធវើខុសនឹង 
តយើងខំុ្ថដរ។ សូមកំុ ំតយើងខំុ្តៅកនុងតសចកាីលបួងត ើយ 
ថតសូមតរបាសតយើងខំុ្ឱ្យរចួពីតសចកាីអារកក់វញិ តបិតរាជយ
រពះតចស្ដា  និងសិរលីអជារបស់ផងរទង់តៅអ្ស់កលបជានិចច។ 
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១៣៣.តតើកនុងតសចកាីអ្ធិស្ដា នរបស់រពះជាម្ចច ស់ ម្ចនក្លរទូលសំុ 
បុ៉ ម នដង? 

 របំាមួយដង។ 

ខគមពីរចងចំ៖ “ចូរសំុត ះថតងនឹងឱ្យមកអ្នក ចូររកត ះថតងនឹងតឃើញ 
ចូរតគ្មះត ះថតងនឹងតបើកឱ្យអ្នក”។ (ម៉្ចថ្វយ ៧:៧) 
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មេម ៀនទី ១៧ 
កា ទលូសុមំលើកទ១ី - ទ៣ី 

១៣៤.តតើក្លរទូលសំុតលើកទី១ និយាយដូចតមាច? 
 “សូមឱ្យរពះ មរទង់បានបរសុិទធ” ។ 

១៣៥.តតើតយើងអ្ធិស្ដា នសំុអ្វីខលះ តៅកនុងក្លរទូលសំុតលើកទី១? 
សំុឱ្យរពះ មរទង់រតូវបានដតមកើងត ើង តាមរយៈតយើងរាល់
គ្មន និងមនុសសរគប់គ្មន ថដរ។ 

១៣៦.តតើក្លរទូលសំុតលើកទី២ និយាយដូចតមាច? 
 “សូមឱ្យរាជយរទង់បានមកដល់”។ 

១៣៧.តតើតយើងអ្ធិស្ដា នសំុអ្វីខលះ តៅកនុងក្លរទូលសំុតលើកទី២? 
 សំុឱ្យដំណឹងលអរតូវបានផសពវផាយតៅតពញថផនដី តេើយ 

ឱ្យទំងតយើង និងអ្នកដទទតទៀតបានតជឿ តេើយស្ដា ប់តាម
ដំណឹងលអតនះ។ 

១៣៨.តតើក្លរទូលសំុតលើកទី៣ និយាយដូចតមាច? 
“សូមឱ្យរពះេឫទ័យរទង់បានសតរមចតៅតលើថផនដី ដូច
តៅស្ដថ នសួគ៌ថដរ” ។ 

១៣៩.តតើតយើងអ្ធិស្ដា នសំុអ្វីខលះ តៅកនុងក្លរទូលសំុតលើកទី៣? 
សំុឱ្យមនុសសតលើថផនដីតនះ បតរមើរពះអ្ងគដូចពួកតទវតា
បតរមើរទង់តៅស្ដថ នសួគ៌ថដរ។  
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ខគមពីរចងចំ៖ “ឱ្រពះតយេូវ៉ ជារពះអ្ម្ចច ស់ទនតយើងខ្ុំតអ្ើយ រពះ
 មរទង់របតសើររគប់តលើថផនដីយ៉ាងណាតៅ រទង់បានតមកល់សិរលីអ
រទង់ទុកតៅតលើស្ដថ នសួគ៌”។ (ទំនុកដតមកើង ៨:១) 
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មេម ៀនទី១៨ 
កា ទលូសុមំលើកទ៤ី - ទ៦ី 

១៤០.តតើក្លរទូលសំុតលើកទី៤ គឺជាអ្វី? 
“សូមរបទនអាហារថដលតយើងខំុ្រតូវក្លរតៅទថងតនះ”។ 

១៤១.តតើតយើងអ្ធិស្ដា នសំុអ្វីខលះ តៅកនុងក្លរទូលសូមតលើកទី៤? 
សំុឱ្យរពះជាម្ចច ស់របទននូវរគប់យ៉ាង ថដលចំបាច់សរម្ចប់ 
របូក្លយ និងរពលឹងរបស់តយើង។ 

១៤២.តតើក្លរទូលសំុតលើកទី៥ គឺជាអ្វី? 
“សូមអ្ត់តទសដល់អ្នកថដលតធវើខុសនឹងតយើងខំុ្ ដូចតយើងខំុ្
បានអ្ត់តទសដល់អ្នកថដលតធវើខុសនឹងតយើងខំុ្ថដរ”។ 

១៤៣.តតើតយើងអ្ធិស្ដា នសំុអ្វីខលះ តៅកនុងក្លរទូលសំុតលើកទី៥? 
សំុឱ្យរពះជាម្ចច ស់អ្ត់តទសអំ្តពើបាបរបស់តយើង តោយ
យល់ដល់រពះ មរពះតយសូ៊វរគីសទ តេើយជួយឱ្យតយើង
អាចអ្ត់តទសដល់អ្នកថដលតធវើខុសនឹងតយើងថដរ។ 

១៤៤.តតើក្លរទូលសំុតលើកទី៦ គឺជាអ្វី? 
“សូមកំុ ំតយើងខំុ្តៅកនុងតសចកាីលបួងត ើយ ថតសូមតរបាស 
តយើងខំុ្ឱ្យរចួពីក្លរអារកក់វញិ”។ 

១៤៥.តតើតយើងអ្ធិស្ដា នសំុអ្វីខលះ តៅកនុងក្លរទូលសំុតលើកទី៦? 
 សំុឱ្យរពះជាម្ចច ស់រកាតយើងឱ្យតៅឆ្កង យពីអំ្តពើបាប។ 
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ខគមពីរចងចំ៖ “ចូរថសវងរកនគរ និងតសចកាីសុចរតិទនរពះជាមុនសិន
តទើបរគប់របស់ទំងអ្ស់ នឹងបានរបទនមកអ្នករាល់គ្មន ថថមតទៀត
ផង”។ (ម៉្ចថ្វយ ៦:៣៣) 
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មេម ៀនទី ១៩ 
េមធោបាយននរពះគណុ 

 

១៤៦.តតើយានទនរពះគុណគឺជាអ្វី? 
គឺជាមតធាបាយថដលរពះជាម្ចច ស់បានកំណត់ តដើមបឱី្យ 
តយើងអាចលូតលាស់កនុងរពះរគីសទ។ 

១៤៧.តតើមតធាបាយធមមតាទនរពះគុណគឺជាអ្វី? 
ក្លរអាន និងក្លរស្ដា ប់រពះបនទូលរពះជាម្ចច ស់ ក្លររបារពធពិធី
អំ្តណាយទនពិសិដា និងតសចកាីអ្ធិស្ដា ន។ 

១៤៨.តតើពិធីអំ្តណាយទនដ៏ពិសិដាម្ចនបុ៉ ម ន? 
 ពិធីអំ្តណាយទនពិសិដាម្ចនពីរ ។ 

១៤៩.តតើម្ចនអ្វីខលះ? 
 គឺពិធីរជមុជទឹកដ៏បរសុិទធ និងពិធីតលៀងរពះអ្ម្ចច ស់។ 

១៥០.តតើអ្នកណាថដលបានតំាងពិធីដ៏ពិសិដាទំងតនះត ើង? 
 គឺរពះអ្ម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ។ 

១៥១.តេតុអ្វីបានជារពះតយសូ៊វរគីសទតំាងពិធីដ៏ពិសិដាតនះត ើង? 
តដើមបីថញកស្ដវក័រទង់ពីតលាកិយ និងតដើមបីកមានតចិតតនិង 
ពរងឹងតគ។ 
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ខគមពីរចងចំ៖ “រពះតយសូ៊វរទង់យាងមកម្ចនបនទូលនឹងតគថ្វ “រគប់
ទំងអំ្ណាចបាន របគល់មកខ្ុំតៅតលើស្ដថ នសួគ៌ តេើយតៅតលើថផនដី
ផង ដូតចនះចូរតៅបញ្ចុ ះបញ្ចូ លឱ្យម្ចនសិសសតៅរគប់ទំងស្ដសន៍រពម
ទំងតធវើបុណយរជមុជឱ្យតោយនូវរពះ មរពះវរបិតា រពះរាជបុរតា និង
រពះវញិ្ញា ណបរសុិទធ ចុះតេើយបតរងៀនឱ្យតគ ក្លន់តាមរគប់ទំង
តសចកាីថដលខ្ុំបានបង្គគ ប់មកអ្នករាល់គ្មន ផង តេើយតមើល! ខ្ុំក៏តៅ
ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្មន ជារាល់ទថងថដរដរាបដល់បំផុតកលប”។ (ម៉្ចថ្វយ 
២៨:១៨-២០) អាថមន! 
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មេម ៀនទី ២០ 
ពធិរីជេជុទកឹ 

១៥២.តតើសញ្ញា អ្វីខលះរតូវបានតរបើតៅកនុងពិធីរជមុជទឹក? 
 ក្លរសម្ចអ តតោយទឹក។ 

១៥៣.តតើសញ្ញា តនះម្ចនន័យថ្វដូចតមាច? 
តយើងរតូវបានសម្ចអ តពីអំ្តពើបាប តោយរពះតលាេិតទនរពះ 
រគីសទ។ 

១៥៤.តតើតយើងរតូវទទួលពិធីរជមុជតោយនូវតឈាម ះអ្នកណា? 
តោយនូវរពះ មរពះវរបិតា រពះរាជបុរតា និងរពះវញិ្ញា ណ 
បរសុិទធ។ 

១៥៥.តតើអ្នកណាខលះ ថដលរតូវទទួលបុណយរជមុជទឹក? 
 ពួកអ្នកតជឿ និងកូនតៅរបស់ពួកតគ។ 

១៥៦.តេតុអ្វីក៏កូនតៅរបស់អ្នកតជឿ រតូវទទួលពិធីរជមុជទឹក? 
តររះក្លរសនាទនសមព័នធតមរតី ជាកមមសិទធរបស់ពួកតគថដរ។ 

១៥៧.តតើរពះរគីសទយករពះទ័យទុកោក់ចំតរះតកមងៗថដរថមនតទ? 
ថមនតេើយ តបិតរទង់ម្ចនបនទូលថ្វ “ទុកឱ្យកូនតកមងមកឯ 
ខំុ្ចុះ កំុឃាត់វត ើយ តបិតនគរស្ដថ នសួគ៌ម្ចនសុទធថត
មនុសសដូចវរាល់គ្មន ”។ 

១៥៨.តតើពិធីរជមុជទឹករបស់បអូនបញ្ញា ក់ថ្វបអូនជាអ្វី? 
 ជាអ្នកតដើរតាមរពះរគីសទដ៏ពិត។ 
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១៥៩.តតើពួកតកមងៗថដលបានទទួលពិធីរជមុជទឹកគឺជារគីសទបរស័ិទ
ថដរតទ? 
ពួកវក៏ជារគីសទបរស័ិទថដរ បុ៉ថនតម្ចនថតអ្ស់អ្នកណាថដល 
ពិតជាថរបចិតត តេើយតជឿតលើរពះរគីសទបុ៉តណាណ ះ ថដលបាន
សតគង្គគ ះ។ 

ខគមពីចងចំ៖ “តបិតតសចកាីសនាត ះ គឺសនាដល់អ្នករាល់គ្មន និងកូន
តៅអ្នករាល់គ្មន  រពមទំងអ្ស់អ្នកថដលតៅឆ្កង យថដរ គឺដល់អ្ស់អ្នក
ណាថដលរពះអ្ម្ចច ស់ ជារពះទនតយើងរាល់គ្មន រទង់នឹងតៅ”។ 
(កិចចក្លរ២:៣៩)
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មេម ៀនទី ២១ 
ពធិមីលៀងរពះអមាច ស ់

១៦០.តតើពិធីតលៀងរពះអ្ម្ចច ស់គឺជាអ្វី? 
គឺជាក្លរបរតិភាគនំប័ុង និងផឹកស្ស្ដទំរំងបាយជូរ តដើមបី
រឭំកពីក្លររងទុកខ និងក្លរសុគតរបស់រពះរគីសទ។ 

១៦១.តតើនំប័ុងតំណាងឱ្យអ្វី? 
 រពះក្លយរបស់រពះរគីសទ ថដលរតូវក្លច់សរម្ចប់អំ្តពើបាប 

របស់តយើង។ 

១៦២.តតើស្ស្ដទំរំងបាយជូរតំណាងឱ្យអ្វី? 
 រពះតលាេិតរបស់រពះរគីសទ ថដលរតូវបងាូរសរម្ចប់ក្លរ 

សតគង្គគ ះរបស់តយើង។ 

១៦៣.តតើអ្នកណា តទើបម្ចនសិទធិចូលរមួកនុងពិធីតលៀងរពះអ្ម្ចច ស់? 
ម្ចនថតអ្ស់អ្នកណាថដលថរបចិតតតចញពីអំ្តពើបាបរបស់ខលួន 
តជឿ តលើរពះរគីសទតដើមបឱី្យបានតសចកាីសតគង្គគ ះ និងអ្ស់អ្នក
ថដលស្សឡាញ់អ្នកដទទតទៀតបុ៉តណាណ ះ។ 

១៦៤.តតើរតូវទទួលពិធីតលៀងរពះអ្ម្ចច ស់តោយរតបៀបណា? 
គឺតោយតសចកាីជំតនឿ និងតសចកាីស្សឡាញ់តៅកនុងចិតត 
ចំតរះរពះ អ្ម្ចច ស់តយសូ៊វរគីសទ។ 
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១៦៥.តតើអ្នកចូលរមួកនុងពិធីតលៀងរពះអ្ម្ចច ស់តោយសមរមយនឹង
ទទួលបានអ្តថរបតយាជន៍អ្វីខលះ? 
ក្លរចិញ្ច ឹមបំប៉ន និងក្លរលូតលាត់្ងរពលឹងវញិ្ញា ណតៅ
កនុងរពះគុណ។ 

១៦៦.តតើអ្នកចូលរមួកនុងពិធីតលៀងរពះអ្ម្ចច ស់តោយមិនសមរមយ 
នឹងទទួលបានអ្វីខលះ? 

 ក្លរជំនំុជរមះរបស់រពះជាម្ចច ស់។ 
 

ខគមពីរចងចំ៖ “តបិតតវលាណា ថដលអ្នករាល់គ្មន បរតិភាគនំប័ុងតនះ 
តេើយផឹកពីថពងតនះ ត ះតឈាម ះថ្វសថមាងតសចកាីសុគតរបស់រពះ
អ្ម្ចច ស់ដរាបដល់រទង់យាងមក”។ (១កូរនិថូស ១១:២៦) 
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មេម ៀនទី ២២ 
កចិ្ចកា ច្ងុមរកាយ 

១៦៧.ប ទ ប់ពីតគឆ្កក ងរពះរគីសទ តតើរទង់ជាប់កនុងផនូររេូតថមនតទ? 
 តទ!រទង់បានរស់ត ើងវញិតៅទថងទីបី ប ទ ប់ពីរទង់សុគត។ 

១៦៨.តតើតពលតនះរពះរគីសទតៅឯណា? 
តៅឯស្ដថ នសួគ៌ទំងទូលអ្ងវររពះវបិតាជំនួសតយើង។ 

១៦៩.តតើរទង់នឹងយាងមកវញិថមនតទ? 
ពិតថមនតេើយ តៅទថងចុងតរក្លយរពះរគីសទនឹងយាងមកជំនំុ 
ជរមះតលាកិយទំងមូល។ 

១៧០.តតើតពលស្ដល ប់តៅ មនុសសនឹងក្លល យតៅជាអ្វី? 
របូក្លយរបស់តគក្លល យជាធូលីដីវញិ រឯីរពលឹងរបស់តគតៅឯ 
ភពទនរពលឹងវញិ្ញា ណ។ 

១៧១.តតើរបូក្លយរបស់មនុសសស្ដល ប់នឹងរតូវតរបាសឱ្យម្ចនជីវតិមាង 
តទៀតតទ? 
របាកដណាស់ “តបិតថរតនឹងឮត ើងថមន ត ះពួកមនុសស 
ស្ដល ប់តគនឹងរស់ត ើងវញិ”។ 

១៧២.តតើនឹងអារកក់នឹងក្លល យតៅជាយ៉ាងណាតៅទថងជំនំុជរមះ? 
 ពួកតគនឹងរតូវតបាះតៅកនុងស្ដថ ននរក។ 
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១៧៣.តតើស្ដថ ននរកគឺជាអ្វី? 
គឺជាកថនលងតធវើទរណុកមម និងទណឌ កមមដ៏គួរឱ្យ ល្ ចតេើយ 
មិនតចះចប់ផង។ 

១៧៤.តតើមនុសសសុចរតិនឹងតៅជាយ៉ាងណា? 
 ពួកតគនឹងរតូវ ំយកតៅឯស្ដថ នសួគ៌។ 

១៧៥.តតើស្ដថ នសួគ៌គឺជាអ្វី? 
គឺជាកថនលងរកីរាយ និងតពញតោយសិររីងុតរឿង ជាកថនលង 
ថដលមនុសសសុចរតិ តៅជាមួយនឹងរពះជាម្ចច ស់អ្ស់កលប 
ជានិចច។ 

 

ខគមពីរចងចំ៖ “ថតទំងអ្ស់គ្មន នឹងបានផ្លល ស់ថរបតៅ កនុងមួយរតំពចវញិ 
គឺកនុងមួយប៉របិចថភនកបុ៉តណាណ ះ កនុងក្លលថដលឮសូរថរតតរក្លយបងអស់ 
តបិតថរតនឹងឮត ើងថមន ត ះពួកស្ដល ប់តគនឹងរស់ត ើងវញិ មិនពុក
រលួយតទៀតត ើយ រចួតយើងរាល់គ្មន នឹងបានផ្លល ស់ថរបតៅ”។ 
(១កូរនិថូស ១៥:៥២) 
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មេម ៀនទី ២៣ 
របវតននិនកា ផកទរេង ់(វគគ១) 

១. តតើក្លរថកទរមង់គឺជាអ្វី? 
ក្លរថកទរមង់គឺជា ក្លរផ្លល ស់បាូរគំនិតតចញពីក្លរបតរងៀនដ៏
អារកក់របស់ពួកជំនំុទីរកងុរ ៉មូ មកឯតសចកាីពិតថតមួយគត់ 
តៅកនុងរពះគមពីរ។ 

២. តតើចន វកីលិេវ (John Wycliff) ជាអ្នកណា? 
ចន វកីលិេវ ជាមនុសសម្ចន ក់ថដលបានបកថរបគមពីរជាភាស្ដ 
អ្ង់តគលស។ 

៣. តតើចន ហាស (John Huss) គឺជាអ្នកណា? 
ចន ហាស ជាមនុសសម្ចន ក់ថដលបានបតរងៀនពីតសចកាីពិតដ៏
អ្ស្ដច រយកនុងគមពីរ តៅរបតទសរបស់គ្មត់ គឺរបតទសបូេិម្ច 
(Bohemia)។ 

៤. តតើចូហាន់ េគថុធនបឺ៊ក (Johann Gutenberg) គឺជាអ្នកណា? 
 ចូហាន់ េគុថធនបឺ៊ក គឺជាជនជាតិអា ឺម៉ង់ម្ចន ក់ថដលបាន

បតងកើតម៉្ចសីុនតបាះពុមភថដលអាចបាូរទីតំាងបាន។ 

៥. តតើ ម៉្ចធីន លូធ័រ (Martin Luther) គឺជាអ្នកណា? 
 ម៉្ចធីន លូធ័រ គឺជាមនុសសម្ចន ក់ថដលបានចប់តផាើមក្លរថក 

ទរមង់តៅរបតទសអា ឺម៉ង់ តោយបតរងៀនថ្វមនុសសបាន
សតគង្គគ ះតោយស្ដរជំតនឿថតមា៉ងគត់។ 
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៦. តតើអ៉ាល់រចិ េសវងិលី (Ulrich Zwingli) គឺជាអ្នកណា? 
 អ៉ាល់រចិ សវីងលី ជាមនុសសម្ចន ក់ថដលបាន ំយកក្លរថក

ទរមង់តៅក្លន់រកុងេសូរចីរបតទសសវីស។ 

ខគមពីរចងចំ៖ “ដូតចនះ ថដលម្ចនសមរប ទ ល់មួយេវូងធំតមល៉ះតៅព័ទធជំុ
វញិតយើង ត ះរតូវឱ្យតយើងតចលអ្ស់ទំងបនទុក និងអំ្តពើបាបថដលរុ ំ
តយើងជំុវញិជាង្គយតមល៉ះត ះតចញ តេើយរតូវរត់មុខទីរបណំាងថដល
តៅមុខតយើងតោយអំ្ណត់”។ (តេតរពើរ ១២:១) 
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មេម ៀនទី ២៤ 
របវតននិនកា ផកទរេង ់(វគគ២) 

៧. តតើវតីលៀម េវថឺរល (William Farel) ជាអ្នកណា? 
តលាកគឺជាមនុសសម្ចន ក់ ថដលបាន ំយកក្លរថករទរមង់តៅ 
ក្លន់ទីរកងុេសថឺណវ របតទសសវីស តាមរយៈក្លរអ្ធិបាយ
ដ៏តឆះឆួលរបស់គ្មត់។ 

៨. តតើ ចន ្៉ល់វនិ (John Calvin) ជាអ្នកណា? 
តលាកគឺជារគគូង្គវ លជនជាតិបារាងំ ថដលបានតធវើឱ្យក្លរថករ
ទរមង់ ក្លន់ថតម្ចនភាពលអរបតសើរ និងក្លន់ថតរងឹមំ្ចតៅកនុង
តសចកាីបតរងៀន និងក្លរថ្វវ យបងគំតាមរយៈក្លរបតរងៀនរបស់
គ្មត់។ 

៩. តតើចន ណក់ (John Knox) ជាអ្នកណា? 
ចន ណក់ គឺជាព័នធក្លរជីនជាតិសកុតថលនថដលបានជួយ ំ
យកក្លរថកទរមង់តៅរបតទសសកុតថលន និងជាស្ដថ បនិកទន
និក្លយតរបសាបី៊ធឺតរៀន។ 

១០. តតើសននិបាទថវសតមី៍នសតរ័ (Westminster) គឺជាអ្វី? 
សននិបាទ ថវសត៍មីនសត័រ គឺជាេវូងមនុសសរបស់រពះជាម្ចច ស់ 
ថដលបានជួបរបជំុគ្មន តៅឯរពះវហិារថវសត៍មីនសត័រ កនុងទីរកុង
 ុងដ៍ ក្លលពីជាង៣៦០ឆ្កន ំមុន តដើមបសីរតសរពីក្លររបក្លស 
តគ្មលជំតនឿរពមទំងសំនួរចតមលើយទនតគ្មលជំតនឿថដល
តយើងកំពុងថតតរបើរបាស់។ 
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ខគមពីរចងចំ៖ “ទំងរពឹំងតមើលដល់រពះតយសូ៊វដ៏ជាតមតផាើម តេើយជា 
តមសតរមចតសចកាីជំតនឿរបស់តយើង ថដលរទង់បានរងរទំតៅតឈើឆ្កក ង  
ទំងតមើលង្គយចំតរះតសចកាីអាម្ចស់ ម្ ស់ ត ះឱ្យថតបានតសចកាី
អំ្ណរថដលតៅចំតរះរទង់ រចួរទង់ក៏គង់្ងស្ដា ំបលល័ងកទនរពះ”។ 
(តេតរពើរ ១២:២)។ 
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មេម ៀនទី ២៥ 
ច្ណុំច្ទងំ៥ ននមោលលទធ ិបសក់ាលវ់និ 

១១. តតើចំណុចទំង៥ ទនតគ្មលលទធិរបស់ក្លល់វនិម្ចនអ្វីខលះ? 
ចំណុចទំង៥ត ះសតងខបនូវអ្វីថដល ចន ្៉ល់វនិ បាន 
បតរងៀនពីកនុងរពះគមពីរ ទក់ទងតសចកាីសតគង្គគ ះរបស់តយើង
រាល់គ្មន ។ 

១២. តតើចំណុចទី១ ទនតគ្មលលទធិរបស់ក្លល់វនិនិយាយអំ្ពីអ្វី? 
ភាពពុករលួយទំងស្សងុថដលម្ចនន័យថ្វ មនុសសមិនអាច 
សតគង្គគ ះខលួនឯងបានត ើយ តររះខលួនម្ចនអំ្តពើបាបតំាងពី
កំតណើ តទំងកនុងក្លររបរពឹតត កនុងគំនិតនិងកនុងក្លរនិយាយ
សាី។ 

១៣. តតើចំណុចទី២ ទនតគ្មលលទធិរបស់ក្លល់វនិនិយាយអំ្ពីអ្វី? 
ក្លរតរជើសតរ ើសតោយឥតល័កខខ័ណឌ  ថដលម្ចនន័យថ្វ
មនុសសថដលរពះតរជើសតរ ើស អាស្ស័យតលើក្លរថដលរពះសពវ
រពះទ័យ មិនថមនអាស្ស័យតលើក្លរលអថដលម្ចនកនុងជីវតិ
របស់អ្នកត ះត ើយ។ 

១៤. តតើចំណុចទី៣ ទនតគ្មលលទធិរបស់ក្លល់វនិនិយាយអំ្ពីអ្វី? 
ក្លរតរបាសតលាះម្ចនកំណត់ថដលម្ចនន័យថ្វ រពះរគីសទ 
បានរងទុកខ តេើយសុគតតដើមបីថតមនុសសថដលរពះអ្ងគតរជើស 
តរ ើសបុ៉តណាណ ះ។ 
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១៥. តតើចំណុចទី៤ ទនតគ្មលលទធិរបស់ក្លល់វនិនិយាយអំ្ពីអ្វី? 
រពះគុណថដលមិនទទួលមិនបានម្ចនន័យថ្វ មនុសសថដល 
រពះតរជើសតរ ើសនឹងរតូវបានសតគង្គគ ះជារបាកដតទ តររះរពះ
វញិ្ញា ណបរសុិទធនឹងតធវើឱ្យម្ចនតសចកាីជំតនឿតៅកនុងពួកតគ។ 

១៦. តតើចំណុចទី៦ ទនតគ្មលលទធិរបស់ក្លល់វនិនិយាយអំ្ពីអ្វី? 
ស្ដម រតីលះបង់របស់ពួកបរសុិទធ ថដលម្ចនន័យថ្វ រគីសទ 
បរស័ិទទពិតនឹងមិនថដលឈប់តធវើជារគីសទបរស័ិទទត ះតទ។ 

ខគមពីរចងចំ៖ “រកយតនះគួរតជឿ តេើយគួរទទួលរគប់យ៉ាងគឺថ្វ រពះ
តយសូ៊វរទង់បានយាងមកកនុងតលាកិយ តដើមបីនឹងជួយសតគង្គគ ះមនុសស
ម្ចនបាប ថដលខ្ុំតនះជាតលខមួយកនុងពួកតគ”។ (១ធីមូ៉តថ ១:១៥) 
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