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CL1210 នៅនពលបងបអូនអធិស្ឋា ន / CL1210 When You Pray 
 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

ោរយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទរ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ការណណន ំ
 
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
ោនរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររម្ចបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
ររម្ចបច់បមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចគ្នប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆលើយ។ 
ឧទហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តងាគ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តងាគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្   ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាប់បផឋើម។ 
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រកោស្ចនមលើយជំពូកទីពីរ 
 
 រូមោក់ពណ៌្បមម បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័បររម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ គ ឃ  ២០. ក ខ្ គ    

 
 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររម្ចបជ់ុំពូកទី២។ ររម្ចប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក ឬ
ក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។ 
 
 
 
 
 
 
PN 06.13 

ររម្ចបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យគលូបលប៉ាុបណាត ោះ 

 
សថ្ងទី…………………………………………… 

ពិនធុ…………………………………….. 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី២ 
 
១ គមពរីយ៉ាូហាន ១៥: ៧  នកចងថា រពោះជាម្ចច រ់នឹងបឆលើយតបការអធិោឌ នរបរ់បយើងរបរិនបបើបយើង 
 ក) បៅជាប់នឹងរពោះរគិរថ បហើយរពោះបនធូលបៅជាបន់ឹងបយើង។ 
 ខ្) ឱ្យលុយយ៉ា ងបរចើនបៅរកុមជុំនុុំ។ 
 គ) ររ់បៅបោយម្ចនជីវតិបររុិទន។ 
 
២ គមពរីយ៉ា កុប ៤: ២-៣ រ ប់បយើងពីបរចកថីអធិោឌ នរបរ់បយើងមនិម្ចនការបឆលើយតបបៅបពលកដល 
 ក) ជាអបកបបរមើកដលគ្នម នតសមល។ 
 ខ្) មនិ នអធិោឌ នរយៈបពលយូរ។ 
 គ) ម្ចនបុំណ្ងចិតថោតាម និយម។ 
 
៣ ម្ចនស្តរថីម្ចប កប់ៅកបុងគមពរីម្ច៉ា ថាយ ៩: ២០-២២ រតូវ នបរ រឱ្យជាពីជុំងឺធាល ក់្ មបោយោរនាង 
 ក)  នទូលអងវរររម្ចប់ការពា ល។ 
 ខ្)  នហាតរ់មជុំបនឿរបរ់នាង។ 
 គ)  នតមោហារ និងអធិោឌ ន។  
 
៤ បយើងោចពឹងកផអកបលើបរចកថីរនាសនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នបោយបរពាោះ 
 ក) រពោះជាម្ចច រ់បពារបពញបៅបោយភាពបោម ោះរតង ់ចុំបពាោះរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ។ 
 ខ្) បយើងយល់ថាលអ។ 
 គ) រគបោ់រនាទុំងអរ់បៅបលើពិភពបលក បលើកទឹកចិតថមនុរសឱ្យបធវើដូបចាប ោះកដរ។ 
 
៥ បតើបលកអរ ហាុំ នរងចាុំកូនសនបរចកថីរនាបដើមផឱី្យ នរបរមចអរ់រយៈបពលប៉ាុនាម នឆាប ុំ? 
 ក) ១០ ឆាប ុំ 
 ខ្) ២៥ ឆាប ុំ 
 គ) ១០០ ឆាប ុំ 
 
៦ បទពិបោធនរ៍បរ់បលកអរ ហាុំបបរងៀនបយើងឱ្យបជឿបលើបរចកថីរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 ក) បៅកបុងលកខខ្ណ្ឍ ធមមជាតិ។ 
 ខ្) បៅបពលកដលពួកបគ បៅកបុងរពោះរជយកដលម្ចនលទនភាព។ 
 គ) រហូតដល់បយើងអរ់ការអតធ់មត។់ 
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៧ បរចកថកីថួលោណិ្តម្ចននយ័ថា 
 ក) ម្ចនោរមមណ៍្ដឹងពីការឈចឺាបរ់បរ់អបកដសទ។ 
 ខ្) ប ើញពីការឈចឺាប់របរ់ពិភពបលក។ 
 គ) ការឈចឺាប់កបុងភាពរងបោ់ង ត។់ 
 
៨ ការអធិោឌ នទូលអងវរជុំនួរ គឺជា 
 ក) ការបលើកតបមោើង និងថាវ យបងគុំ។ 
 ខ្) អធិោឌ នររម្ចបខ់្លួនឯង។ 
 គ) អធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទ។ 
 
៩ បហតុអវ ីនជាការអធិោឌ នររម្ចបរ់គួោរមយួ ម្ចនោររុំខានខ់ាល ុំងបមលោះ? 
 ក) ការអធិោឌ ននឹងបញ្ឈបប់កមងពីអុំបពើ ប ឬមនិោឋ ប់បងាគ ប់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) អធិោឌ នររម្ចបរ់គួោរ គឺជាបញ្ដតិទុំងដបរ់បការ។ 
 ក) រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់រគួោរ និងរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យរគួោរបបរមើរពោះអងគទុំងអរ់គ្នប ។ 
 
១០ បហតុអវ ីនជារពោះគមពរីបលើកទឹកចិតថឱ្យអធិោឌ នររម្ចប់អបកដសទ? 
 ក) បោយោរការអធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទ បយើងោចកចកចាយពីរពោះទយ័ខ្វល់ខាវ យរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) ម្ចនមនុរសជាបរចើនកុំពុងឈ ឺបហើយអបកបផសងបទៀតម្ចន ប។ 
 គ) បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ ន បយើងមនិម្ចនតរមូវការខាងកផបករបូកាយបទ។ 
 
១១ បលកបនបហម្ច ជាគុំររូបរ់មនុរសកដល 
 ក) អធិោឌ នមនិ នបជាគជយ័បលើការងាររបរ់បលក។ 
 ខ្) រតូវបរបើបោយរពោះជាម្ចច រ់បដើមផបីឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ នរបរ់បលក។ 
 គ) អធិោឌ នយ៉ា ងបកលៀវកាល បទោះគ្នម នលទនផល។ 
 
១២ បៅកបុងគមពរីលូកា ៦: ៣៨ រ បប់យើងថា រពោះជាម្ចច រ់របទនឱ្យបយើង 
 ក) បៅបពលកដលបយើងឱ្យបៅអបកដសទ។ 
 ខ្) រគ្ននក់តរគបរ់គ្ននក់បុងការបុំបពញតរមូវការរបរ់បយើង។ 
 គ) តិចជាងអវីកដលបយើងោចនឹកោម ន។ 
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១៣ វជាកិចចការរុំខាន់ណារ់កដលបយើងអធិោឌ នជាមយួមតិថភកថិម្ចប កប់រពាោះ 
 ក) រពោះបយរ ូម្ចនវតថម្ចនបៅកបុងលកខណ្ៈពិបររបៅបពលកដលម្ចនពីរ ឬបីនាក់អធិោឌ នរមួគ្នប ។ 
 ខ្) បផ្ទថ តរុំខាន់បៅបលើបញ្ញា របរ់មតិថភកថិកដលបធវើឱ្យបយើងម្ចនោរមមណ៍្ថារបបរើរ។ 
 គ) រពោះគមពរី នបងាគ ប់បយើងដូបចបោះ។ 
 
១៤ វជាកិចចការរុំខាន់ណារ់បដើមផមី្ចនបពលអធិោឌ នជាមយួរគួោរបរពាោះ 
 ក) កិចចការបនោះនឹងររ ុំងបញ្ញា កដលបកើតបឡើង។ 
 ខ្) រពោះជាម្ចច រ់នឹងោឋ បឮ់ពាកយអធិោឌ នពីចុំបណាមរគួោរជាងការអធិោឌ នផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចប ក់ៗ ។ 
 គ) ការអធិោឌ នពរងឹងចុំណ្ងសនកថីររឡាញ់កដលចងភាជ ប់រគួោរទុំងមូលរមួគ្នប ។ 
 
១៥ ការអធិោឌ នរកុមតូច 
 ក) ម្ចនកតបៅកបុងរបបទរោបមរកិប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) គ្នម នោទិបទពបៅកបុងរមយ័រកុមជុំនុុំបដើមបទ។ 
 គ) ពិតជាោមញ្ដ បៅកបុងរមយ័រកុមជុំនុុំបដើម។ 
 
១៦ វធិីោស្តរថកបុងការបមើលប ើញពីការភាញ ក់រឭកខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ បៅកបុងរកុមជុំនុុំ គឺបដើមផ ី
 ក) បបងោើតគណ្ៈកមមការបដើមផបីធវើគបរម្ចង។ 
 ខ្) ពិភាកាពីកមមវធិរីបរ់អបក។ 
 គ) អធិោឌ នររម្ចបក់ិចចការបនាោះ។ 
 
១៧ កិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បៅកបុងការអធិោឌ នរបរ់បយើង គឺបដើមផ ី
 ក) បពលខ្លោះបងាា ញបយើងពីកិចចការបផសងៗ បៅកបុងជីវតិរបរ់បយើង កដលមនិគ្នប់រពោះទយ័ដល់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) បកករបការអធិោឌ នរបរ់បយើងបៅជាភាោ កដលរពោះជាម្ចច រ់យល់។ 
 គ) ោឋ ប់បោយរបុងរបយត័បនូវអវីកដលអបកនិយយ។ 
 
១៨ បយើងោចម្ចនោរមមណ៍្ដឹងពីអវីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចនោរមមណ៍្ បោយោរ 
 ក) ររឡាញ់អបកដសទឱ្យខាល ុំងកថ្មបទៀត។ 
 ខ្) អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគម្ចនវធីីោស្តរថរបរ់រពោះអងគបៅកបុងជីវតិរបរ់បយើង។ 
 គ) ខ្វោះខាតកបុងការការយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះអបកដសទ។ 
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១៩ ការអធិោឌ នបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចននយ័ថា 
 ក) ទូលរូមឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនដកអរ់ទុំងបញ្ញា របរ់បយើងបៅចុំបពាោះរពោះបិតា។ 
 ខ្) របមលងភាោសនការអធិោឌ នកដលបចញមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
 គ) រគ្ននក់តោឋ ប់ពីអវីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្កុំពុងម្ចនរពោះបនធូល។ 
 
២០ វជាការរុំខានក់បុងការអុនវតថតាមនូវអុំណាចរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បដើមផឱី្យបយើងោច៖ 
 ក) ទទួល ននូវអវីកដលបយើងអធិោឌ នទូលរូម។ 
 ខ្) ររ់បៅបោយម្ចនបររភីាពពីបញ្ញា ។ 
 គ) បធវើអវីកដលរពោះអម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងបធវើ។ 
 
 
 
 
 
 


