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បញ្ាតតិរបស្រ់ពះជាមាា ស្ ់ 
The Law of God 

 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ នកចងបទបញ្ញជ ដបរ់បការបលើបនធោះថ្មពីរ បហើយ នរបទនមកអបកដឹកនដំអ៏ោច រយរបរ់អុីរោកអល គឺ
បលកម៉ាូបរ ទុកររម្ចបរ់បជារគរថរបរ់រពោះអងគ។ បទោះបីវជាបទបញ្ញជ បុរណ្ បគកប៏ៅកតអនុវតថវបៅរពវសថ្ងបនោះ។ 
 

មនិរតូវបោរពរពោះណាបផសង បរតពីបយើងបឡើយ។  
មនិរតូវឆាល ក់របូអវី ឬ យកវតទុអវីតំណាងរពោះបឡើង។  
មនិរតូវយករពោះនមរបរ់រពោះអម្ចច រ់ ជារពោះរបរ់អបក បៅបរបើឥត នការបនោះបឡើយ។  
ចូររលឹំកសថ្ងរបផទ័ បហើយកញកសថ្ងបនោះជាសថ្ងដវ៏រុិទន។  
ចូរបោរពម្ចតាបិតារបរ់អបក។  
កុំរម្ចល ប់មនុរស។  
កុំរបរពឹតថអំបពើផិតកផត។់  
កុំលួចបលនប់គ។  
កុំបធវើោកសកីកលងកាល យ កដលនបំអាយអបកដសទម្ចនបទរ។  
កុំបលភលន់ចង ់នផធោះរបរ់អបកដសទ។ 
(និកខមនំ ២០:៣-១៧) 
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គ្ទរាង 
ក. អតទនយ័ និងបោលបំណ្ងរបរ់បញ្ដតថិ Meaning and Purpose of the Law 
ខ្. ការោថ បប់ គ្ ប់តាមបញ្ដតថិ Obedience to the Law 

 

ទោលទៅ 
១. ោគ ល់ពីបទបញ្ញជ ទងំដបរ់បការ។ 
២. ចងអុលរ បព់ីទំនួលខុ្ររតូវរបរ់អបកបជឿបៅកានប់ញ្ដតថិរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

ក. អ្តថន័យ និងយោលបំ ងរបស្ប់ញ្ាតតិ Meaning and Purpose of the Law 
ទោលទៅទី១. ស្ថគ ល់ពីបទបញ្ញជ ទាងំដប់ររការ។ 
 

រពោះអម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលបៅកានប់លកម៉ាូបរថា៖ «ចូរោប់ថ្មពីរបនធោះដូចបនធោះថ្មមុនកដរ។ បយើងនឹងររបររ
បរចកឋទីងំប៉ាុនម នកដលម្ចនចារកឹបលើបនធោះថ្ម កដលអបក នបធវើបអាយកបក បលើបនធោះថ្មថ្មីបនោះ។  
(និកខមនំ ៣៤:១) 

 
 បៅកបុងកណ្ឍ គមពរី និកខមនំ ជំពូកទី២០ ជាបទបញ្ញជ ដបរ់បការកដលរពោះជាម្ចច រ់ នររបររររម្ចបប់យើងរល់ោប ។ 
រទង ់នរបទនមកបយើងបធវើជាបរៀវបៅមគគុបទធរករ៍រម្ចបកូ់នរបរ់រពោះអងគរបរពឹតថតាម។ ចូរបយើងរកបឡកបមើលបទបញ្ញជ
នីមយួៗវញិ។ 
 
 មិនរតូវបោរពរពោះណាបផសង បរតពីបយើងបឡើយ ។ ដូចកដលបយើងបទើបកត នរិការចួមកបហើយថា បយើងរតូវកតយក
រពោះជាម្ចច រ់ជាទីមយួកបុងជីវតិរបរ់បយើង។ បទបញ្ញជ បនោះម្ចនមថងបទៀតកបុងកណ្ឍ គមពរីម្ច៉ា ថាយ ៤:១០ “អបករតូវថាវ យបងគំ 
រពោះអម្ចច រ់ជារពោះរបរ់អបក និងបោរពបំបរ ើកតរពោះអងគប៉ាុបណាត ោះ”»។ 
 
 មិនរតូវឆាល ក់របូអវី ឬយកវតទុ អវីតំណាងរពោះបឡើង ។ ការថាវ យបងគំរបរ់បយើងគឺររម្ចបរ់ពោះជាម្ចច រ់—បយើងមនិអាចកបង
កចកការថាវ យបងគ ំនបទ។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា ោម នអបកណាអាចបបរមើម្ចច រ់ពីរនក ់នបទ (លូកា ១៦:១៣) បរពាោះ
អបកបនោះនឹងរអបម់្ចប ក់ ររឡាញ់ម្ចប ក។់ បយើងចងប់ោម ោះរតងច់ំបពាោះរពោះអម្ចច រ់ បោយររឡាញ់រទង់អរ់ពីចិតថរបរ់បយើង។ 
 
 មិនរតូវយករពោះនមរបរ់រពោះអម្ចច រ់ ជារពោះរបរ់អបក បៅបរបើឥត នការបនោះបឡើយ ។ មនុរសបលមើរបទបញ្ញជ ទីបី
បោយការោកប់ណាថ ោ និងបរបើរពោះនមរពោះជាម្ចច រ់បោយអោរឥតការ។ បយើងនឹងកតងកតបៅរពោះនមបនោះថា នមបលើ
អរ់ទងំនម ជាកកនលងសនកថរីរឡាញ់ កិតថិយរ និងការបោរព។ 
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កុំបអាយម្ចនពាកយអាររូវណាមយួបចញពីម្ចត់បងបអូនបឡើយ ផធុយបៅវញិ រតូវនិយយកតពាកយលអកដលជួយ 
កោងជំបនឿអបកដសទ របរិនបបើបគរតូវការ រពមទងំនរំពោះពរមកបអាយអបកោឋ ប់ផងកដរ។ (បអបភរូ ៤:២៩) 

 
កុំរផថ្បអាយបោោះ កុំរផថ្បោយយកបម ជាោកសបីឡើយ បរពាោះបម ជាបលល័ងករបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កកុ៏ំរផថ្
បោយយកកផនដជីាោកសកីដរ បរពាោះកផនដីជាកំណ្ល់រទរពោះ ទរបរ់រពោះអងគ។ កុំរផថ្បោយយករកុងបយ
រោូឡឹមជាោកស ីបរពាោះបយរោូឡឹមជារកុងរបរ់រពោះមហាកសរតដឧ៏តឋម។ (ម្ច៉ា ថាយ ៥:៣៤-៣៥) 

 
 ចូររលឹំកសថ្ងរបផទ័ បហើយកញកសថ្ងបនោះជាសថ្ងដវ៏រុិទន ។ បនោះជាបទបញ្ញជ កតមយួគតក់ដលមនិនិយយមថងបទៀតកបុង
រមពននបមរតីថ្មី។ រគិរថបររ័ិទបរធើរកតទងំអរ់មនិរបតិបតថិតាមសថ្ងរបផទ័របរ់ពួកបហរបឺបទ។ បគរកាសថ្ងអាទិតយជំនួរវញិ 
ពីបរពាោះវជាសថ្ងទីមយួកបុងរ ថ ហ៍កដលរពោះបយរ ូររ់ពីរុគតបឡើងវញិ។ បរៀងរល់សថ្ងរពោះអម្ចច រ់ (Lord’s Day) អាចរលឹំក
បយើងពីការររ់បឡើងវញិ! វរំខានក់ដលបយើងបរជើរបរ ើរសថ្ងររម្ចបរ់រម្ចក និងថាវ យបងគំ ប៉ាុកនថ សថ្ងកដលបយើងបរជើរបរ ើរគឺទី 
ពីរ។ កណ្ឍ គមពរី កូឡូរ ២:១៦ ម្ចនរពោះបនធូលថា «បហតុបនោះ មនិរតូវបអាយនរណាម្ចប កប់ថាក លបទរបងបអូន អំពីបរឿងចំណី្
អាហារ បភរជជៈ ឬ អំពីបរឿងបុណ្យទន បុណ្យចូលកខ្ និងសថ្ងរបផទ័បនោះបឡើយ។» 
 

ម្ចនម្ចប ក់យល់ថា សថ្ងមយួរំខាន់ជាងសថ្ងមយួ កតម្ចប ក់បទៀតយល់ថា សថ្ងទងំអរ់រុទនកតដូចោប ។ ម្ចប ក់ៗ រតូវ
យល់ប ើញតាមគំនិតរបរ់ខ្លួនបអាយ នដិតដល់បៅ !។  (រ ៉ាមូ ១៤:៥)   

 
 ចូរបោរពម្ចតាបិតារបរ់អបក ។ កណ្ឍ គមព ី និកខមនំ ២០:១២ របទនការរនាដព៏ិបររមយួបៅកានកូ់នកដលបចោះ
ោថ បប់ គ្ ប់ ៖ «បោរពម្ចតាបិតារបរ់អបក បដើមផបីអាយអបកម្ចនអាយុយឺនយូរ បៅបលើដីកដលរពោះអម្ចច រ់ជារពោះសនអបក 
របទនដល់អបក។« រមពននបមរតីថ្មីពរងឹងបទបញ្ញជ បនោះ។ 
 

«ចូរបោរពម្ចតាបិតា (បនោះជាបទបញ្ញជ ទីមយួ កដលម្ចនទងំរពោះបនធូលរនាជាបម់កជាមយួផង) បដើមផ ី
បអាយ នបរចកឋីរុខ្ និងម្ចនអាយុកវងបៅបលើកផនដីបនោះ»។ (បអបភរូ ៦:២-៣) 

 
 កុំរម្ចល ប់មនុរស ។ ឃ្លតករដំបូងគឺកាអុីនកដល នរម្ចល បប់អូនរបុររបរ់ោត ់គឺបអបិល។ របកហលកាអុីន នគិត
ថា ោម ននរណាម្ចប កប់ ើញនូវអវីកដល នបកើតបឡើងបទបមើលបៅ ប៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច រ់ នទតប ើញ។ រពោះជាម្ចច រ់រួរបៅ 
កាអុីនថា «បតើអបក នបធវើអវី? រំករក្មបអូនរបរ់អបក នលន់ឮពីដីបឡើងមកដល់បយើង« (បលកុបផតថិ ៤:១០)។ ការ
រម្ចល បគ់ឺជាអំបពើ បបោយម្ចនការតបកបបរចវក—់វបធវើឱ្យរគោួរ និងមតិថភក័ិថរបរ់ឃ្លតករ និងរបរ់អបកកដលរតូវ នបគ
រម្ចល ប់ឈចឺាប។់ វកជ៏ាផបូរមយួរបឆាងំនឹងរពោះជាម្ចច រ់កដល នបបងកើតបគមកឱ្យម្ចនលកខណ្ៈដូចរពោះអងគផ្ទធ ល់។ 
 
 កុំរបរពឹតថអំបពើផិតកផត ់។ អំបពើផិតកផតគ់ឺជាអំបពើ បកដលបលមើរនឹងការរចាច រកបុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ បោយម្ចនទំនក់
ទំនងផលូវបភទជាមយួនរណាម្ចប កប់ផសងបទៀតបរតពីបថីរបពននរបរ់ខ្លួន។ កណ្ឍ គមពរី បហរបឺ ១៣:៤ ម្ចនបនធូលថា «រូមបងបអូន
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ទងំអរ់ោប បលើកតសមលការររ់បៅជាោវ មភីរយិ គឺមនិរតូវកផតច់ិតថោប បឡើយ ដផតិរពោះជាម្ចច រ់នឹងវនិិចឆយ័បទរអបករបរពឹតថ
អំបពើរ រចាករីលធម៌ និងផិតកផត។់» 
 
 កុំលួចបលនប់គ ។ វខុ្រកដលយករបរ់អវីមយួកដលមនិកមនជាកមមរិទនិរបរ់អបក បទោះបីអបកបនោះជាអបកម្ចន និងមនិ
រតូវការរបរ់បនោះកប៏ោយ។ 
 

អបកណាធ្លល ប់លួច កុំលួចបទៀត ផធុយបៅវញិ រតូវខ្រំបឹងបធវើការបោយចិតថបទៀងរតង ់បដើមផយីកផលបៅជួយ អបក
កដលខ្វោះខាត។ (បអបភរូ ៤:២៨)  

 
 កុំបធវើោកសកីកលងកាល យ កដលនបំអាយអបកដសទម្ចនបទរ ។ បទបញ្ញជ ទីរ បំនួបញ្ចូ លទងំការកុហកកបុងពាកយរំដី 
ឬ កបុងការរបរពឹតថ។ រពោះជាម្ចច រ់ពុំរបភ់ាពខុ្រោប រវងកុហក «លអ» ឬ កុហក «អារកក»់ បនោះបទ—ការបចាទរបកានក់កលង
កាល យរុទនកតខុ្រឆគង។ កណ្ឍ គមពទីំនុកតបមកើង ១០១:៧ ម្ចនបនធូលថា «រឯីមនុរសប ករ រ់វញិ ទូលបងគំមនិអនុញ្ញដ ត  
បអាយររ់បៅកបុងផធោះទូលបងគំបឡើយ បហើយអបកនិយយកុហក កម៏និអាចបៅជិតទូលបងគំ នកដរ។»  
 

ពួកកំោក ពួកមនិបជឿ ពួករបរពតឹថអំបពើគួររអប់បខ្ពើម ពួករម្ចល ប់បគ ពួករ រចាករីលធម៌ ពួករគធូមប ់ពួក
ថាវ យបងគំរពោះកកលងកាល យ និងពួកកុហកទងំប៉ាុនម ន នឹងទទួលបទរបៅកបុងបឹងបភលើង និងោព នធ់រ័កដលកំពុង
កតបឆោះ»។ បនោះបហើយជាបរចកឋីោល ប់ទីពីរ។ (វវិរណ្ៈ ២១:៨) 

 
 កុំបលភលន់ចង ់នផធោះរបរ់អបកដសទ ។ ម្ចនបំណ្ងអារកកប់ៅបលើអវីកដលជាកមមរិទនិរបរ់អបកដសទបៅថា ការ
បលម ភ។ កណ្ឍ គមពរី លូកា ១២:១៥ កចងពីការបនោះតាមរបបៀបបនោះថា «ចូររបយត័ប កុបំលភលន់ចង ់នរទពយរមផតថិបអាយ
បោោះ។ បទោះបីមនុរសម្ចនរមផតថិបរបិូណ៌្យ៉ា ងណាកប៏ោយ កជ៏ីវតិបគមនិអាររ័យបៅបលើរទពយរមផតថិបឡើយ»។ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ នរបទនបទបញ្ញជ ទងំបនោះមកបយើង បដើមផបីបរងៀនបយើងឱ្យបធវើអវីរតឹមរតវូ និងបដើមផដីឹកនបំយើងបៅ
បពលបយើងរបរមចចិតថអវីមយួ។ 
 

បបើដូបចាប ោះ បតើរកឹតយវនិយ័ម្ចនរបបយជន៍អវី? រកឹតយវនិយ័បកើតម្ចនមកតាមបរកាយ បដើមផបី ា្ ញបទបលមើររបរ់
មនុរស បហើយម្ចនខ្លឹមោររហូតដល់ពូជពងស កដលរតូវទទួលមតក៌តាមរពោះបនធូលរនាយងមកដល់…
ដូបចបោះ រកឹតយវនិយ័ម្ចននទីកណ្នបំយើងបៅកានរ់ពោះរគិរឋ បដើមផបីអាយបយើង នរុចរតិបោយោរជំបនឿ។ 
(កាឡាទី ៣:១៩, ២៤) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរអាន និកខមនំ ជំពូកទី២០។ បនធ បម់ក រូមររបររបទបញ្ញជ នីមយួៗបោយភាជ បម់កជាមយួនូវខ្គមពរីបយងរបរ់វ      
    ផង។ 
 ក)  មយួ:      …………………………………………………………………………………… 
 ខ្)  ពីរ:        …………………………………………………………………………………… 
 គ)  បី:         …………………………………………………………………………………… 
  )  បនួ:      …………………………………………………………………………………… 
 ង)  រ :ំ       …………………………………………………………………………………… 
 ច)  រ មំយួ: …………………………………………………………………………………… 
 ឆ)  រ ពំីរ:    …………………………………………………………………………………… 
 ជ)  រ បំី:     …………………………………………………………………………………… 
 ឈ)  រ បំនួ: …………………………………………………………………………………… 
 ញ)  ដប:់       …………………………………………………………………………………… 
 
 
២ ចូរអាន បហរបឺ ១៣:៥ បតើបទបញ្ញជ អវីកដលអបកររបររម្ចនកបុងគំនិតរបរ់ោត ់បៅបពលកដលោត ់នររបររខ្បនោះ? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
ខ. ការាត ប់ប គ្ ប់តាមបញ្ាតតិ Obedience to the Law 
ទោលទៅទ២ី. ច្ងអ លរាប់ពីទំនួលខ សរតូវរបស់អនរទជឿទៅកាន់បញ្ាតតិរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
 រពោះអម្ចច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងរកាបទបញ្ញជ របរ់រពោះអងគមនិរោនក់តចំបពាោះរកមមភាពប៉ាុបណាត ោះបទ កតកច៏ំបពាោះ
អាកបផកិរយិផងកដរ—អាកបផកិរយិសនកថីររឡាញ់ ចង់ នររម្ចបអ់បកដសទឱ្យបរចើនជាងចង ់នររម្ចបក់តខ្លួនឯង។ 
 

បរពាោះម្ចនបរចកឋីកចងទុកមកថា «កុំរបរពឹតថអំបពើផិតកផត ់កុំរម្ចល ប់មនុរស កុំលួចរទពយរមផតថបិគ កុំម្ចនចិតថ
បលភលន់» រពមទងំម្ចនបទបញ្ញជ ឯបទៀតកដលររបុមកកបុងពាកយកតមយួបនោះថាៈ «ចូរររឡាញ់បងបអូនឯ
បទៀតៗ បអាយ នដូចររឡាញ់ខ្លួនឯងកដរ»។ (រ ៉ាមូ ១៣:៩) 

 
បយើងម្ចនបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់កបុងខ្លួនកមន លុោះរតាកតបយើងកានត់ាមបទបញ្ញជ ទងំប៉ាុនម ន។ 
បទបញ្ញជ របរ់រពោះអងគមនិតឹងកតងបទ (១យ៉ាូហាន ៥:៣) 
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 បយើងដឹងបហើយថា ការរកាបទបញ្ញដ តិនឹងមនិរបគ គ្ ោះបយើងបឡើយ។ បយើង នរបគ គ្ ោះរចួរល់បៅបហើយបោយោរ
រពោះគុណ្តាមរយៈជំបនឿកបុងរពោះបយរ ូរគិរថ។ កណ្ឍ គមពរីបអបភរូ ២:៨-៩ អោះអាងថា៖ 
  

រពោះអងគរបគ គ្ ោះបងបអូនបោយោររពោះគុណ្ តាមរយៈជំបនឿ។ ការរបគ គ្ ោះមនិកមនមកពីបងបអូនបទ គឺជារពោះ
អំបណាយទនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់— បហើយកម៏និកមនមកពីមនុរសរបរពឹតថអំបពើលអកដរ បដើមផកុីំបអាយនរណា
ម្ចប កអ់តួខ្លួន ន។ 
 

 ប៉ាុកនថ បយើងបៅកតោថ បប់ គ្ បរ់ពោះអម្ចច រ់ដកដល ពីបរពាោះកបុងនមជាបុរតធីតារបរ់រពោះអងគ បយើងចងឱ់្យរទងរ់ពវ 
រពោះទយ័នឹងបយើង។ របរិនបបើបយើងបលមើរបទបញ្ញជ របរ់រពោះអងគណាមយួ បយើងគួរកតទូលរូមការអតប់ទរពីរពោះអងគ 
បហើយរូមរទងរ់ម្ចអ តបយើងបចញពីអំបពើ បភាល ម។ 
 

ម្ចប លកូនបៅទងំឡាយបអើយ ខ្ញុរំរបររបរចកឋីទងំបនោះមកអបករល់ោប  បដើមផកុីំបអាយអបករល់ោប របរពឹតថអំបពើ
 ប។ ប៉ាុកនថ របរិនបបើម្ចននរណាម្ចប ក់របរពឹតថអំបពើ ប បយើងម្ចនរពោះដជ៏ួយ ការពារមយួរពោះអងគ គងប់ៅ
ទល់មុខ្រពោះបិតា— គឺរពោះបយរ ូរគិរឋដរុ៏ចរតិ។ រពោះអងគ នបូជារពោះជនមបដើមផបីលោះបយើងបអាយរចួពី ប 
បហើយមនិរតឹមកតបលោះបយើងប៉ាុបណាត ោះបទ គឺកថ្មទងំបលោះមនុរសបលកទងំមូលផងកដរ។  
(១យ៉ាូហាន ២:១-២) 

 
 បយើង នរិការចួមកបហើយថា ការទទួលខុ្ររតូវធំបំផុតរបរ់បយើងកបុងនមជាអបកបជឿរគិរថបររ័ិទគឺររឡាញ់
រពោះជាម្ចច រ់។ បយើងរកាបទបញ្ញជ របរ់រពោះអងគ ពីបរពាោះបយើងររឡាញ់រពោះអងគ។ ដូបចបោះ ទំនក់ទំនងរបរ់បយើងជាមយួ 
រពោះជាម្ចច រ់ជាកផបកមយួសនបរចកថីររឡាញ់។ 
 
 កណ្ឍ គមពរី ១កូរនិថូ្រ ជំពូកទី១៣ ផថល់ជូនការពិពណ៌្នដល៏អអំពីបរចកថីររឡាញ់។ ខ្៤ ដល់ ខ្៨ រ បប់យើងថា 
អបកម្ចនចិតថររឡាញ់កតងកតអតធ់មត ់ជួយ ធុរៈបគ បហើយមនិបចោះ ប្ នីរបគបទ។ អបកម្ចនចិតថររឡាញ់មនិវយឫកខ្ពរ់ 
មនិអតួបំ ៉ា ងបឡើយ។  អបកម្ចនចិតថររឡាញ់ មនិរបរពឹតថអំបពើបថាកទប មនិករវងរករបបយជនផ៍្ទធ ល់ខ្លួន មនិមបួ ៉ា  មនិចង
គំនុំ មនិអបអរនឹងអំបពើទុចចរតិបទ កតរកីរយនឹងបរចកឋីពិតវញិ។ បរចកឋីររឡាញ់មនិោបរូនយបោោះបឡើយ—គឺរទិតបៅ
អរ់កលផជានិចច។ ោថ បប់ៅហាកដូ់ចជារបូភាពដអ៏ោច រយរថីអំពីបរចកថីររឡាញ់។ ប៉ាុកនថ វជាបរចកថីររឡាញ់មយួរបបភទ
កដលអបកបជឿរគបរ់បូគួរកតម្ចនចំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ និងចំបពាោះអបកដសទ។ វជាបរចកថីររឡាញ់កដលោម នលកខខ្ណ្ឍ  កដល 
រពោះជាម្ចច រ់របទនមកដល់បយើង។ 
 
 វមនិកមនជាការសចដនយបទ កដលខ្មុនៗ និងខ្បនធ បព់ី១កូរនិថូ្រ ជំពូកទី១៣ ជារពោះអំបណាយទនរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់បកបជឿ។ ជំពូកកដលរថីអំពីបរចកថីររឡាញ់គឺរតូវ នភាជ បជ់ានឹងជំពូកកដលរថីអំពីរពោះអំបណាយទន 
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ពីបរពាោះបរចកថីររឡាញ់កជ៏ាអំបណាយទនមយួកដរ។ ការររឡាញ់ និងការឱ្យ បដើរជាមយួោប ។ បពលបយើងររឡាញ់អបក
ដសទ បយើងចងឱ់្យអវីមយួកដលបធវើឱ្យបគរបាយចិតថជាទីបំផុត។ 
 
 បតើបពលខ្លោះអបកធ្លល បម់្ចនអារមមណ៍្ថាទនប់ខ្ាយ បហើយធ្លល បម់និោថ បប់ គ្ បក់ដរឬបទ? រពោះអម្ចច រ់បយរ ូអាចរបទន
ជំនួយ និងកម្ចល ងំកដលអបករតូវការ។ បតើអបកចងទូ់លរូមជំនួយរបរ់រពោះអងគឥឡូវបនោះកដរឬបទ? 
 

ឱ្ រពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ នរួគប៌អើយ កូនទូលរូមការអតប់ទរចំបពាោះការកដលកូនមិនររឡាញ់រពោះអងគ 
ឱ្យរមនឹងអវីកដលកូនគួរកតបធវើ។ រូមជួយ កូនកុំឱ្យរបរពឹតថអំបពើ ប និងមិនោថ បប់ គ្ បរ់ពោះអងគ បពលកូនដឹង
កានក់តចារ់។ 

 
រពោះអម្ចច រ់បអើយ ទូលបងគចំងរ់រឡាញ់រពោះអងគ និងការពាររពោះនមរពោះអងគឱ្យកានក់តខាល ងំជាងទូលបងគំ
ររឡាញ់ និងការពាររគួោររបរ់ទូលបងគផំ្ទធ ល់។ រូមរបទនកម្ចល ងំរបរ់រពោះអងគដល់ទូលបងគ។ំ ទូលបងគំ
រូមអធិោឌ ន បោយបរពាោះទូលបងគទូំលរូមកបុ ងរពោះនមរពោះបយរ ូ  ជារពោះកដល នរបទនរពោះជនមរបរ់
រទងរ់រម្ចបទូ់លបងគ។ំ អាកម៉ាន។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ រូមអានកណ្ឍ គមពរី ១យ៉ាូហាន ៣:១៥-១៨។ បយងតាមខ្ទងំបនោះ បតើរបបយគខាងបរកាមណាខ្លោះពិតរ កដ? 
 ក) អាកបផកិរយិរំខានដូ់ចរកមមភាព។ 
 ខ្) អបកកដលរអបប់ងបអូនគឺជាឃ្លតករ។ 
 គ) ររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់ និងររឡាញ់បងបអូនរបរ់អបក ក៏ជាបទបញ្ញជ កដរ។ 
 
៤ រូមអានកណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូ ៨:៣-៤។ រូមបំបពញកបុងការបំបពញរតឹមរតូវចំបពាោះរបបយគខាងបរកាម។  
 ក) រពោះជាម្ចច រ់ នោកប់ទរ បកបុងនិរសយ័ជាមនុរស បោយ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) ការតរមូវរបរ់រកឹតយវនិយ័រតូវ នបំបពញយ៉ា ងបពញបលញកបុងបយើង ជាអបកកដលររ់បៅររបតាម 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ រូមបរបៀបបធៀបចបមលើយរបរ់អបកបៅកានខ់្ខាងបរកាម៖ 
 ក)  និកខមនំ ២០:៣ 
 ខ្)  ២០:៤-៦ 
 គ)  ២០:៧ 
  )  ២០:៨-១១ 
 ង)  ២០:១២ 
 ច)  ២០:១៣ 
 ឆ)  ២០:១៤ 
 ជ)  ២០:១៥ 
 ឈ)  ២០:១៦ 
 ញ)  ២០:១៧ 
 
៤ ក) ការចាតប់ញ្ចូ នរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគផ្ទធ ល់។ 
 ខ្) រពោះវញិ្ញដ ណ្ ប៉ាុកនថ មនិររបតាមនិរសយ័មនុរសបទ 
 
២ អបកររបររនិយយរំបៅបៅបលើ «កុំថាវ យបងគំអវីបផសង ប៉ាុកនថ ថាវ យបងគំកតបយើង នបហើយ» ពីបរពាោះមនុរសមយួចំនួន
 ររឡាញ់រ កជ់ាជាងរពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 ឬ ោតន់ិយយរំបៅបៅបលើ «កុំលួច» បរពាោះោតន់ិយយថា រពោះជាម្ចច រ់នឹងមនិប ោះបងអ់បកបឡើយ ដូបចបោះ មនិរតូវ
 ការលួចបគបទ។ 
 
 ឬ ោតក់ំពុងគិតពី «កុំបលភចង់ នរបរ់អបកដសទ» ពីបរពាោះោត់និយយថា ចូររកបច់ិតថនូវអវីកដលអបកម្ចន។ 
 
៣ របបយគទងំអរ់រុទនកតពិតរ កដ។ 
 
  


