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បុពវក្សថា 

 
 រពោះគមពរី គឺជារពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ កដលបង្ហា ញពីគបរមងកផនការរបស់រពោះជាមច ស់សរមបម់នុសសរគប់ៗ
គ្នន ។ គបរមងកផនការ គឺសរមបក់ារបលោះ  ឬ ការសបស្តង្ហគ ោះរបស់បយើង បោយការទទួលរពោះបយស ូរគិសតជារពោះសបស្តង្ហគ ោះរបស់
បយើងផ្ទទ ល់។ បៅបពលកដលបយើងបជឿបលើរពោះអងគ ភាល មបនាោះបយើងនឹង នសបស្តង្ហគ ោះ។ 

 
 បៅបពលកដលបយើង នបរជើសបរ ើសបធវើតាមគបរមងកផនការរបស់រពោះជាមច ស់សរមបជ់ីវតិបយើង បនាោះបយើងមនិរតឹម
កតទទួលខុ្សរតូវយកតរមបត់ាមលកខណ្ៈរបស់រពោះរគិសតប៉ាុបណាណ ោះ គឺបយើងរតូវកចកចាយពីបសចកតីរសលញ់របស់រពោះរគិសត
ជាមយួនងឹអនកដសទកដរ បដើមបឱី្យជីវតិរបស់ពួកបគអាចផ្ទល ស់បតូរ ន។ បយើងអាចបុំបពញទុំនួលខុ្សរតូវរបស់បយើង បៅបពល
បឆលើយតបបៅនឹងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ កដលសកមតងឱ្យប ើញពីរពោះជាមច ស់ដល់បយើង បៅបពលកដលបយើងសិការពោះគមពរី។ 

 
 ការសិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ទាមទារការយកចិតតទុកោករ់បស់បយើងខាល ុំង។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធបបរងៀន
បយើង ប៉ាុកនត បយើងរតូវកតអនុវតតតាមផងកដរ បហ្ើយរតូវរបុងរបយត័នកនុងការសិការពោះគមពរី បដើមបឱី្យយល់ពីអតថនយ័យ៉ា ងរជាល
បរៅរបស់រពោះគមពរី។ 

 
 មុខ្វជិាជ បនោះនឹងបង្ហា ញពីភាពពិតសុំខាន់ៗ អុំពីរពោះគមពរី បហ្ើយនឹងផតល់ឱ្យអនកនូវយុទធោស្តសតខ្លោះៗ បដើមបបីរៀបចុំ
ការសិការបស់អនក។ របសិនបបើគ្នម នគបរមងសកមមភាពបនាោះបទ វមនការលុំ កកនុងការោងសងផ់ទោះកាតប់ដរសុំបលៀក
បុំពាក ់ឬកប៏ញ្ចបក់ារសិកាពីោលបរៀន។ ប៉ាុកនត គបរមងសកមមភាពបធវើឱ្យកិចចការនីមយួៗមនការសបាយ និងមន
របបយជនយ៍៉ា ងបរចើនបទៀតផង។ យុទធោស្តសតថមីៗ សនការបបរងៀនបោយខ្លួនឯងបនោះ នឹងជួយ អនកឱ្យបរៀនបគ្នលការណ៍្កានក់ត
ង្ហយរសួល រពមទាុំងអាចអនុវតត នភាល មៗ។ 
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ក្សមមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
 របបៀបសិការពោះគមពីរ  ជាមុខ្វជិាជ មយួកនុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កនុងកមមវធិបីបងកើតសិសស សរមបអ់នកបទើបនឹង
បជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិសតបរស័ិទជាការសិកាបដើមបជីួយ សិសស ឱ្យរកីចបរមើនកនុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់ពួកបគជាមយួរពោះរគិសត 
សិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ និងយល់ដឹងអុំពីបគ្នលបុំណ្ងរបស់រពោះជាមច ស់ សរមប់ជីវតិរបស់ពួកបគកានក់តរបបសើរ
ជាងមុន។ 

 

 សិសសនឹងសិការបធានបទរគិសឋបរស័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផទបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមន
លកខណ្ៈជាកិចចសនទនា និងង្ហយរសួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការសិការតូវ នបរៀបចុំ
សរមបក់មមវធិីជីវតិរគិសតបរស័ិទ។ 

 
 វគ្គទី១ 

Unit One 
វគ្គទី២ 

Unit two 

វគ្គទី៣ 
Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថមីរបស់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរមងការរបស់រពោះជាមច ស់- 

ជបរមើសរបស់បងបអូន 
God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
Your Bible 

រពោះគមពរីរបស់បងបអូន 
Your Bible 

របបៀបសិការពោះគមពរី 
How To Study Bible 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន   
Jonh’s Gospel 

ទទវវិទា 
Theology 

រពោះបយស ូជានរណា 
Who Jesus Is 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបស់ 
បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 

ររុមជំនុ ំ 
The Church 

រកុមជុំនុុំ  
The Church 

ការថាវ យបងគុំរបស់ 
រគិសតបរស័ិទ 
 Christian Worship 

ភារកិចចរបស់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ  
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ង
លអបោយខ្លួនឯងផ្ទទ ល់ 
Personal Evangelism 

អនកបបរមើពន័ធកិចចជា 
រគិសតបរស័ិទ 
 Christian Workers 

ពន័ធកិចចសនការបបរងៀន 
The Teaching Ministry 

 

ររមសីលធម៌របស់ 
រគ្ិសតបរសិ័ទ  
Christain Ethics 

រកមសីលធមរ៌បស់ 
រពោះគមពរី  
Bible Ethics 

អាពាហ៍្ពិពាហ៍្ និងរគួោរ 
Marrige and Home 

រគិសតបរស័ិទបៅកនុងសហ្គមន៍ 
The Christian in the 

Community 
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មុនបពលអ្នក្សចាប់បផដើម 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បសៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួសឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័សុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាទ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ មនចុំណ្ងបជើង និងបសចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាទ បជ់ា គបរមង សរមប់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអនកអាចរ ុំពឹងនឹងសិកាបៅកនុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាទ បម់កបទៀត ជាបគ្នលបៅសនបមបរៀន។ បគ្នលបៅ  គឺជាបសចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអនកគួរកតអាចបធវើ បនាទ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ សូមអានបគ្នលបៅនីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អនកឱ្យបផ្ទត តបៅបលើចុំណុ្ច
ដស៏ុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមបជីួយ អនកឱ្យសបរមចបគ្នលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមនសុំណួ្រ និងសកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត់
អនុវតតន ៍ ជាសញ្ញដ រ បឱ់្យអនកបឆលើយសុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហ្ើយ។ សូមកុុំរ ុំលងកផនកបនោះ។ ការសរបសរ
ចបមលើយនឹងជួយ អនក ឱ្យអនុវតតនូវអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហ្ើយ។ អនកអាចបឆលើយសុំណួ្រភាគបរចើនបៅកនុងបសៀវបៅរបស់អនក។ 
របសិនបបើគ្នម នកកនលងទុំបនររគបរ់គ្នន ់បដើមបសីរបសរចបមលើយរបស់អនកបៅកនុងបសៀវបៅបនោះបទ សូមសរបសរចបមលើយទាុំងបនាោះបៅ
កនុងបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទទ ល់ខ្លួន កដលអនកអាចបរបើបដើមបរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយសុំណួ្រ អនកអាចបផទៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលមបៅកនុងកផនក សូមបផទៀងចបមលើយរបស់
អនក។ សូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូ្តដល់អនក នសរបសរចបមលើយផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់អនករចួរល់សិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអនកចងចាុំអវីកដលអនក នសិកាកានក់តរបបសើរបឡើង។ សូមកកចបមលើយទាុំងឡាយ កដលអនកបឆលើយមនិទាន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទាុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចនោះ អនកនឹងមនិង្ហយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្របនាទ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើសុំណួ្ររបបភទបផសងៗគ្នន ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ មនគុំរសូនរបបភទសុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយសុំណួ្រទាុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 
សុំណួ្រពហុ្បរជើសបរ ើស ចងឱ់្យអនកបរជើសបរ ើសចបមលើយមយួពីបណាត ចបមលើយកដលបគ នផតល់ឱ្យ។  
ឧទាហ្រណ៍្ 
១. រពោះគមពរីមនសរបុទាុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កនុងបសៀវបៅមគគបទសកសិ៍ការបស់អនក ចូរគូសរងវងប់លើ ខ្) កដល នបង្ហា ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីមនសរបុទាុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខុស/រតូវ 
សុំណួ្រ ខុ្ស/រតូវ ចងឱ់្យអនកបរជើសបរ ើសយករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទាហ្រណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាកដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីមន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរសរមបអ់នកបជឿបៅសពវសថងបនោះ។  
 គ) អនកនិពនធរពោះគមពរីទាុំងអស់ នសរបសរជាភាោបហ្របឺ។  

 ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  
 របបយគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អនកគួរកតគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរទាុំងពីរបនោះ បដើមបបីង្ហា ញជបរមើសរបស់អនក ដូចអនក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
សុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអនកផគូផគងអវីកដលរសបគ្នន  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអនកនិពនធ។ 
ឧទាហ្រណ៍្  
៣. ចូរសរបសរបលខ្សរមបប់ ម្ ោះអនកដឹកនាុំ (ខាងោត ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលគ្នតប់ធវើ 
(ខាងបឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភនុំសីុសណ្    ១) ម៉ាូបស 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់  ២) យ៉ាូបសវ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   

 …១…. )  នរស់បៅកនុងដុំណាករ់បស់បសតចផ្ទបរ៉ាន 

ឃ្លល  ក) និង  ) និយយអុំពីម៉ាូបស បហ្ើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយយអុំពីយ៉ាូបសវ ។ អនកគួរកតសរបសរបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
ក) និង  ) បហ្ើយសរបសរបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអនក នប ើញបៅខាងបលើ ។ 

 
ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. សូមកញកបពលោង តប់សងៀម និងបពលបវលបទៀងទាតស់រមបក់ារសិការបស់អនក។ វនឹងង្ហយរសួលផចង់
អារមមណ៍្ជាង របសិនបបើការសិការបស់អនក ជាកផនកមយួសនទមល ប់របចាុំសថងបនាោះ។ 

២. សូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអនកសិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទាុំងមនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធគង់
បៅជាមយួ បហ្ើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អនកកុំពុងកតសថិតបៅកនុងថាន កប់រៀនរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ ចូរទូលសូម
រពោះអមច ស់ បដើមបជីួយ ឱ្យអនកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតតវ បៅកនុងជីវតិរបស់អនក ។ 

៣. សូមអានបសចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរមងបមបរៀន និងបគ្នលបៅបោយយកចិតតទុកោក។់ 

៤. សូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតតទុកោក។់ សូមបមើលខ្គមពរីបយង និងសរបសរកុំណ្ត់រតាកដលអាច
មនរបបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចសុំខាន់កនុងបមបរៀនបនោះ កានក់តមនរបសិទធភាព។  

៥. ចូរបឆលើយសុំណួ្រសិកា បៅកនុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ សូមបរបើបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទទ ល់ខ្លួន 
របស់អនកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. សូមគិតអុំពីអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហ្ើយ និងកសវងរកវធិីបដើមបអីនុវតតវ បៅកនុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិតភក័តិ បៅកនុងការសិការពោះគមពរី ឬកនុងឱ្កាសណាមយួ។ 

៧. សូមបរៀនតាមសរមួល។  គ្នម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមបបីងខុំអនកឱ្យសិកាបមបរៀនថមីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អនកនឹងប ើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ រកោសសុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោកស់ញ្ញដ
សមគ ល់យ៉ា ងចាស់ សរមបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ សូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ន។ អនករតូវកត
បុំបពញ បហ្ើយបផញើរកោសចបមលើយរបស់អនកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់អនកសរមបក់ារកកតរមូវ។ របសិនបបើអនកមនិ នសិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បទបនាោះ អនកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នសរបសរបឡើង បដើមបឱី្យអនកអាចសិកាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតតនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកនុងបសៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនត អនកកអ៏ាចសិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមសិការពោះគមពរីតាមស ឋ ហ៍្ មជឈមណ្ឍ ល
សិកា រកុមតាមផទោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមបជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានសរមប់ពន័ធកិចច
ពនធនាគ្នរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬសហ្គមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អនកនឹងប ើញថា ទាុំង
មតិកា ទាុំងវធិីោស្តសតសនការសិកាលអរបបសើរសរមបប់គ្នលបុំណ្ងទាុំងបនោះ ។ 
 
 របសិនបបើអនកសិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អនកអាចបុំបពញកិចចការទាុំងអស់របស់អនកតាមរយៈសរបសណី្យ។៍ 
សូមកុុំបភលចបរបើអាសយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) របស់អនក។ របសិនបបើអនកសិកា
ជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស សូមឱ្យរ កដថា អនកបធវើតាមបមបរៀនបកនថមកដលរគូរបស់អនក
 នោកឱ់្យ។  
 
 បលើសពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបស់អនកអាចជាសដគូជាមយួនឹងសកលវទិាល័យ គលូបល (Global University) 
បដើមបបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្តុ ោះបណាឋ លសិសសកថមបទៀតផង។ សូមចូលបមើលបគហ្ទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
សរមបព់ត័ម៌ន និងជុំនួយបកនថម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទទ ល់ខ្លួនមន ក់ៗ  មនសរមបសិ់សសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របស់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទាហ្រណ៍្ របសិនបបើអនកកុំពុងសិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អនកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពីោកលវទិាល័យគលូបល (Global University)  ន។ របសិនបបើអនកសិកាផ្ទទ ល់ខ្លួន អនកអាច
បផញើរកោសការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអនក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បស់អនក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនតរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កនុងសហ្រដឌអាបមរកិ។ 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបសៀវបៅសរមប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហ្ើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ 

សមា រសិកាបផសងៗកដលអាចរក នសរមប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទាុំងកាកសត។ 

 

 សូមចូលបមើបលបគហ្ទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org សរមបជ់ាធនធានបកនថម។ 

 

អំពីអនរនិពនធ 

 បលកថូម៉ា ស ម៉ា ហ្វ័រ ីThomas Maphori ជារគូគង្ហវ លជនជាតិអារហិ្វកកដលបរជើសបរ ើសសិកា និងបធវើការបៅកនុង
របបទសរបស់បលកផ្ទទ ល់។ បលក នចូលបរៀនសកលវទិាល័យរពោះគមពរីបៅអាស្តហ្វិកកនុងទីរកុង Rustenburg សនរបបទស
អាស្តហ្វិកខាងតបងូ អស់រយៈបពលបីឆាន ុំ បហ្ើយ នបនតការសិកាបៅសកលវទិាល័យគលូបបល។ 
 
 បរៅពីការបបរងៀន និងបធវើជារគូគង្ហវ ល បលក ម៉ា ហ្វ័រ ី នបង្ហា ញពីការចាបអ់ារមមណ៍្ចុំបពាោះសហ្គមនរ៍បស់បលក 
បោយការបបរមើជាបលខាធិការគណ្ៈកមមការោលបរៀនអស់រយៈបពលពីរឆាន ុំ។ បលក និងភរយិរបស់បលក គឺបលករសី 
Matshediso មនកូនពីរនាក។់ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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បមបរៀន 

១ ទហតុផលណែលរតូវសិរារពះគ្មពីរ Reasons for Bible Study 

២ ពត៌ានសំខាន់អំពរីពះគ្មពីរ Basic Information About the Bible 

៣ រពះគ្មពីរជ្ជអរសរសាស្តសត The Bible as Literature 

៤ ការទរៀបច្ំសរាប់សិរារពះគ្មពីរ Preparation for Bible Study 
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 បេតុផលដែលរតូវ 

សកិ្សារពះគមពីរ 
Reasons for Bible Study 

 

 សុភាសិត ២:១-៥  ទូនាម នថា “កូនបអើយ ចូរចងចាុំដុំបូនាម នរបស់ឪពុក កុុំបភលចបសចកឋីកដលឪពុកកផឋផ្ទឋ ុំបនោះបឡើយ 
ចូរបផទៀងរតបចៀកោឋ ប់រ ជាញ  បហ្ើយផចងច់ិតតពិចារណាបអាយយល់។ ចូរយកតរមោិះមកបធវើជាជុំនួយ បហ្ើយយកការដឹងខុ្សរតូវ
មកបធវើជាទីពឹង។ ចូរខ្ុំរបឹងកសវងរករ ជាញ  ដូចកសវងរករ ក ់និងដូចជីកដីរកកុំណ្ប់។  បធវើដូបចនោះបទើបកូនយល់អុំពីការបគ្នរព 
បកាតខាល ចរពោះអមច ស់រពមទាុំងអាចោគ ល់រពោះអងគ នបទៀតផង។” 
 
 អនករបកហ្លជា នដឹងពីបពលណាកដលគ្នម នទឹកបភលៀងសរមបដ់ុំណាុំ ឬគ្នម នទឹកសរមប់សតវ និងសរមបខ់្លួន
ឯង។ អនករបកហ្លជាជីកដីយ៉ា ងបរៅសរមបរ់កបមើលចុំហាយទឹកកដលកបប់រៅ។ បៅបពលកដលអនករតូវការអវីមយួកដល
សុំខាន់ដូចទឹក អនករតូវពាយមយ៉ា ងបនឿយហ្តប់ដើមបទីទួល នវ។ 
 
 បៅបពលអនកសិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បដើមបទីទួល នរ ជាញ  និងចុំបណ្ោះដឹងរបស់រពោះជាមច ស់ អនកនឹង
រតូវកតខ្ុំរបឹងជីកកកាយឱ្យបរៅបៅកនុងរពោះគមពរី ដូចជាអនកកសវងរកទឹកកដរ។ បៅបពលកដលអនកបធវើការសិការពោះគមពរី អនកនឹង
រកប ើញទឹកផឋល់ជីវតិ។ 
 
 រពោះបយស ូ នបរបើទឹកជាការបលើកឧទាហ្រណ៍្បញ្ញជ ក់ពីបសចកតីរតូវការរបស់បយើង បដើមបឱី្យមនរពោះរគិសតបៅកនុងជីវតិ
របស់បយើង។ រទងម់នរពោះបនទូលថា៖ “រឯីអនកកដលពិោទឹកខ្ញុ ុំបអាយបនាោះ នឹងមនិបរសកបទៀតបោោះបឡើយ ដបតិទឹកខ្ញុ ុំបអាយ
នឹង នបៅជារបភពទឹក កដលផុសបឡើងផឋល់ជីវតិអស់កលបជានិចច” (យ៉ាូហាន ៤:១៤)។ 
 
 បដើមបមីនបទពិបោធនអ៍ុំពីការផឹកទឹករស់ មនុសសមន ក់រតូវកតសិការពោះគមពរីជារបចាុំ។ បមបរៀនបនោះ រ បព់ីមូលបហ្តុ
កដលបយើងរតូវសិការពោះគមពរី។ 
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គ្ទរាង 
ក. បុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់ God’s Will 

ខ្. តរមូវការរបស់បយើង Our Needs 
គ. អាកបបករិយិរបស់បយើង Our Attitude 

 

ទោលទៅ    

១. ពនយល់ពីមូលបហ្តុកដលការសិការពោះគមពរីជាការចាុំ ច។់ 
២. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលការសិការពោះគមពរីបុំបពញតរមូវការរបស់បយើង។ 
៣. ពិពណ៌្នាពីអាកបបកិរយិកដលមនឥទធិពលលអ កដលជាលទធផលបោយោរការសិការពោះគមពរី។ 
 

ក្ស. បំណងរពះេឫទ័យរបសរ់ពះជាមាា ស ់God’s Will 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីមូលទហតុណែលការសិរារពះគ្មពីរជ្ជការចបំាច្់។ 
 
 របសិនបបើអនករសលញ់នរណាមន ក ់អនកមនបុំណ្ងចងរ់ស់បៅជាមយួគ្នត ់ឬនាង បហ្ើយដឹងរគបទ់ាុំងអស់អុំពី
មនុសសមន កប់នាោះ។ អនកចងយ់ល់ពីគុំនិត បហ្ើយនិងអារមមណ៍្របស់គ្នត។់ បពលកតីរសលញ់អនកកដលមនចុំបពាោះមនុសសមន ក់
បនាោះ លូតលស់តាមរយៈការទាកទ់ងជិតសនិទធិ បនាោះអនកនឹងកាន់កត នបពញ បហ្ើយកាន់កតបពញចិតតកថមបទៀតផង។ 
 
 បុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់ចុំបពាោះបយើង គឺឱ្យបយើងរសលញ់រពោះអងគបលើសពីអវីទាុំងអស់។ បៅបពលកដល
បយើងកានក់តរសលញ់រពោះជាមច ស់ បនាោះបយើងចងច់ុំណាយបពលបដើមបោីគ ល់រពោះអងគ។ ផលូវមយួបដើមបបីធើវកិចចការបនោះ ន គឺ
តាមរយៈការអាន និងការសិការពោះបនទូលរបស់រពោះអងគ។ បនាទ ប់មក កតីរសលញ់របស់បយើង នលូតលស់បឡើង។ 
 
 ទុំនាកទ់ុំនងរបស់បយើងជាមយួរពោះជាមច ស់ អារស័យបៅបលើការោឋ ប់បង្ហគ បរ់បស់បយើងបៅចុំបពាោះបទបញ្ញជ របស់
រពោះអងគ។ មនកតផលូវមយួប៉ាុបណាណ ោះ កដលបយើងអាចបធវើតាមរពោះអងគ ន គឺោគ ល់អវីកដលជាបទបញ្ញជ របស់រពោះអងគ។ រពោះគមពរី
រ បប់យើងឱ្យយកចិតតទុកោកយ់៉ា ងលអចុំបពាោះកិចចការរបស់បយើង ដូបចនោះបយើងអាចយល់ពីរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បហ្ើយ
អាចបបរងៀនកិចចការបនោះបៅកាន់អនកដសទបទៀត (២ធីម៉ាូបថ ២:១៥)។ រពោះបយស ូ នពនយល់ពីោរសុំខាន់សនការោគ ល់ពី
រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ថា៖ «មនុសសមនិកមនរស់បោយោរកតអាហារប៉ាុបណាណ ោះបទ គឺរស់បោយោររគបរ់ពោះបនទូល 
កដលបចញមកពីរពោះឱ្សឌរបស់រពោះជាមច ស់កដរ» (ម៉ា ថាយ ៤:៤)។ បពលកដលបយើង បរបើចិតតគុំនិតរបស់បយើងកសវងរក
អតថនយ័របស់រពោះបនទូលរពោះជាមច ស់ បនាោះបយើងកុំពុងបុំបពញមហាបទបញ្ញជ របស់រពោះជាមច ស់៖ «រតូវរសឡាញ់រពោះអមច ស់
ជារពោះរបស់អនក បអាយអស់ពីចិតតគុំនិត អស់ពីោម រតី និងអស់ពីរ ជាញ  (ម៉ា ថាយ ២២:៣៧)។ មា៉ាងបទៀត បដើមបបីធវើតាម
បុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់ បយើងរតូវកតសិការពោះបនទូលរបស់រពោះអងគ។ បៅកនុងរបបៀបបនោះ បយើងបរៀនពីរកិតយវនិយ័
របស់រពោះអងគ បហ្ើយចូលបៅកានក់តីរសលញ់របស់រពោះអងគឱ្យកានក់តខាល ុំងបឡើង។ 
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 បៅកនុងគមពរីទុំនុកតបមកើង ១១៩ បសឋចោវឌីសរបសរអុំពីការបរៀនរកិតយវនិយ័របស់រពោះជាមច ស់។ ពាកយថា រកិតយវនិយ័ 
បៅកនុងគមពរីទុំនុកតបមកើងមននយ័ថា ដុំបូនាម ន និងបទបញ្ញជ កដល នរបទានមកបៅកនុងរពោះគមពរី។ បសឋចោវឌី  នបលើក
គុំនិតបឡើងថា ការបរៀន និងការោឋ ប់បង្ហគ បរ់តូវបៅជាមយួគ្នន ។ រទងម់នបនទូលថា «ដូបចនោះ បពលណាទូលបងគុំពិនិតយបមើល 
បទបញ្ញជ ទាុំងប៉ាុនាម នរបស់រពោះអងគ បនាោះទូលបងគុំនឹងមនិរតូវអាម៉ា ស់បឡើយ» (ខ្៦)។ ការោឋ ប់បង្ហគ ប ់បបងកើតការយល់ដឹង 
និងរ ជាញ បធវើឱ្យោគ ល់ពីអតថនយ័រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ ។ បនាទ បម់ក បយើងអាចអនុវតតវកនុងជីវតិរបស់បយើង បហ្ើយ
បបរងៀនវបៅកានអ់នកដសទបទៀត ន។ 
 
 ១បពរតុស ២:២ កចងថា «ចូររ ថាន ចង ់នរពោះបនទូល ដូចទារកកដលបទើបនឹងបកើតរ ថាន ចង ់នទឹកបោោះសុទធ 
បដើមបបីអាយបងបអូន នចុំបរ ើនបឡើងតាមរយៈរពោះបនទូលបនោះ និងទទួលការសបស្តង្ហគ ោះ»។ បៅកនុងគមពរី កូឡូស ៣:១៦ បលក
ប៉ាូលសរបសរថា «សូមរពោះបនទូលរបស់រពោះរគិសឋសណ្ឌិ តបៅកនុងបងបអូនបអាយ នបរបិូណ៌្»។ ដូចអាហារកដលបយើង
បរបិភាគ បហ្ើយរសូបយកជីវជាតិបៅបុំបពញកនុងរបូកាយរបស់បយើង បដើមបឱី្យបយើងមនកមល ុំងកដរ រពោះបនទូលរបស់
រពោះជាមច ស់រតូវកតរកបោបរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់បយើងបដើមបឱី្យបយើងលូតលស់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 
 ការសិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់មនភាពង្ហយរសួលជាង បៅបពលណាកដលបយើងទូលសូមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វសុិទធឱ្យជួយ បយើង។ រពោះជាមច ស់សងឃមឹថាបយើងសិការពោះបនទូលរបស់រពោះអងគ។ ដូបចនោះបហ្ើយបទើបរទង ់នរបទាន
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធមកឱ្យបយើងបដើមបបីបរងៀនបយើង។ រពោះបយស ូ មនរពោះបនទូលរ បោ់វករបស់រពោះអងគថា៖ 
 

យ៉ាូហាន ១៦:១៣ «កាលណារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបសចកឋីពិតយងមកដល់ រពោះអងគនឹងកណ្នាុំអនករល់
គ្នន បអាយោគ ល់បសចកឋីពិតរគបច់ុំពូក ដបតិបសចកឋីបផសងៗកដលរពោះអងគកថលង មនិបចញមកពីរពោះអងគ
ផ្ទទ ល់បទ គឺរពោះអងគកថលងកតបសចកឋីណាកដលរទងរ់ពោះសណាឋ ប់ឮ រពមទាុំងមនរពោះបនទូលរ ប់
បអាយអនករល់គ្នន ដឹង អុំពីបហ្តុការណ៍្កដលរតូវបកើតមនបៅសថងមុខ្ផង»។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 

 
១. បុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់ចុំបពាោះបយើង គឺបដើមបឱី្យ 
 ក) មនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះអងគបោយបបងកើតបសចកតីរសលញ់។ 
 ខ្) បៅជាមយួោសនាទាុំងអស់។ 
 គ)  នយល់ដឹងអុំពីរទងរ់ទាយរបស់រពោះគមពរី។ 
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២. ការសិការពោះគមពរី គឺជាការចាុំ ច់សរមបអ់នក បដើមប ី
 ក) កាល យជារគិសតបរស័ិទ។ 
 ខ្) ោគ ល់ពីបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់។ 
 គ) បង្ហា ញពីភាពលអរបស់អនក។ 
 
៣. ការោឋ ប់បង្ហគ ប់តាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់ អារស័យបៅបលើ 
 ក) ការបឆលើយតបពីអវីកដលអនកបធវើ បៅបពលអនក នសបស្តង្ហគ ោះ។ 
 ខ្) ការបរៀនពីអវីកដលរពោះជាមច ស់បង្ហគ បដ់ល់អនក។ 
 គ) ការដឹងថារពោះជាមច ស់នឹងោកប់ទាសអនកចុំបពាោះការមនិោឋ ប់បង្ហគ បរ់ពោះអងគ។ 
 
៤. អនកអាចទទួលបជាគជយ័បលើការសិការពោះគមពរី ន បៅបពលកដលអនក 
 ក) សុុំមតិតរបស់អនកឱ្យជួយ ។ 
 ខ្) ចុំណាយបពលបរចើនបលើកិចចការបនោះ។ 
 គ) អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធបបរងៀនអនក។ 
 

សូមបផទៀងផ្ទទ តច់បមលើយរបស់អនក បៅចុងបញ្ចប់បមបរៀន។ 
 
ខ. បសចក្សតីរតូវការរបសប់យើង Our Needs 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបណែលការសិរារពះគ្មពីរបំទពញទសច្រតីរតូវការរបស់ទយើង។ 
 

 រពោះជាមច ស់ នបបងកើតបយើង បហ្ើយរទងម់នរពោះហ្ឫទយ័ទុកោក់នឹងបយើង។ រទងរ់ជាបដឹងពីបសចកតីរតូវការរបស់
បយើងជាជាង បយើងដឹងអុំពីវបៅបទៀត។ បមជាងមន ក់ដឹងថា ផលិតផលរបស់គ្នត់លអរបបសើរជាងបគ។ របសិនបបើផលិតផល
ខូ្ច បនាោះបយើងបផញើវបៅឱ្យបមជាងបដើមបជីួសជុល បហ្ើយគ្នត់បធវើឱ្យវមនដុំបណ្ើ រការមតងបទៀត។ 
 

 ជីវតិរបស់បយើងរតូវ នបខ្ទចខាទ ុំ។ បយើងមនទមល ប់អារកកប់ផសងៗ បហ្ើយមនិ នបធវើតាមរពោះជាមច ស់ដូចអវីកដល
បយើងគួរបធវើ។ បយើងរតូវការជួសជុស ការបបរងៀន ការកកតរមូវ និងការកកទរមង។់ រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ ជាឧបករណ៍្
ផគតផ់គងប់ដើមបជីួយ ដល់ការជួសជុលបនាោះ។ បៅកនុង ២ធីម៉ាូបថ ៣:១៦-១៧ បយើងអានថា៖ 
 

«រគបអ់តថបទគមពរី សុទធកតរពោះជាមច ស់របទានរពោះវញិ្ញដ ណ្មកបុំភលបឺអាយកតង និងមនរបបយជន៍
សុំរបប់បរងៀន រកខុ្សរតូវ កកតរមង ់និងអបរ់ ុំបអាយរស់តាមបសចកឋីសុចរតិ កនុងបគ្នលបុំណ្ង
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បអាយអនកបុំបរ ើរបស់រពោះជាមច ស់ មនសមតថភាព និងរបុងបរបៀបខ្លួនជាបរសច បដើមបរីបរពឹតតអុំបពើលអ
រគបច់ុំពូក។» 
 

 រពោះជាមច ស់ចាបប់ផឋើមជួសជុលជីវតិបយើង បៅបពលកដលបយើងទទួលរពោះរគិសតបធវើជារពោះសបស្តង្ហគ ោះផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់
បយើង។ រពោះជាមច ស់លងសមអ តបយើងពីអុំបពើ ប បហ្ើយរបទានឱ្យបយើងនូវការចាប់បផឋើមថមី។ រទងក់ណ្នាុំបយើងពីរបបៀបកាល យ
ជាមនុសសកដលមនលកខណ្ៈដូចជារពោះបយស ូ។ ការបបរងៀនរបស់រពោះគមពរីកណ្នាុំបយើងបៅកនុងការលូតលស់ រពមទាុំង
ពណ៌្នាពីបុំណ្ងរបស់រពោះជាមច ស់ចុំបពាោះបយើងកនុងការរស់បៅរបចាុំសថង។ 
 
 បៅបពលកដលរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់បធវើការជួសជុល បនាោះរពោះបនទូលបុំបពញបសចកតីរតូវការកនុងជីវតិរបស់បយើង
យ៉ា ងបរចើន។ រពោះបនទូលជួយ បយើងឱ្យោគ ល់បសចកតីពិតអុំពីការសបស្តង្ហគ ោះរបស់បយើង។ រពោះបនទូលបបរងៀនបយើងពីអវីកដលជា
មរតករបស់បយើងបៅកនុងរពោះរគសិត។ រពោះបនទូលរបទានឱ្យបយើងនូវកមល ុំង និងអុំណាចតាមរយៈរពោះរគិសត។ រពោះបនទូល
ពិភាកាពីរបបៀបបុំបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ និងផឋល់នូវអុំណ្រ និងសនតិភាពកដលមកពីរពោះជាមច ស់។ រពោះបនទូល
កណ្នាុំបយើងឱ្យរស់បៅកនុងជីវតិបរសុិទធ។ 
 
 បហ្របឺ ៤:១២ រ បប់យើងថា៖ 

«ដបតិរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ ជារពោះបនទូលដម៏នជីវតិ និងមនមហិ្ទធិឫទធិមុតជាងោវមុខ្ពីរ
បៅបទៀត។ រពោះបនទូលបនោះចាកទ់មលុោះចូលបៅកាតរ់ពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្ោចប់ចញពីគ្នន  កាត់សនាល ក់
ឆអឹង និងខ្ួរឆអឹងបចញពីគ្នន ។ រពោះបនទូលវនិិចឆយ័ឆនទៈ និងគុំនិតបៅកនុងជុំបៅចិតតមនុសស»។ 
 

 រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បង្ហា ញដល់បយើង បពលបុំណ្ងចិតតរបស់បយើងរបឆាុំងនឹងបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់
រពោះជាមច ស់។ រពោះបនទូល ជួយ បយើងឱ្យកកតរមងគ់ុំនិតរបស់បយើងឱ្យដូចរពោះតុំរោិះរបស់រពោះអងគ។ បុំណ្ងចិតត និងគុំនិតរបស់
បយើង គជឺាកផនកកណាឋ លសនជីវតិខាងឯវញិ្ញដ ណ្បៅកនុងរបបៀបដូចគ្នន នឹងសនាល ក់ និងខ្ួរឆអឹង គឺបៅចុំកណាឋ លជីវតិខាងោច់
្ម។ បយើងកានក់តអាន និងសិការពោះបនទូលរពមទាុំងកានក់តោឋ ប់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធបបរងៀនបយើងបនាោះ បយើងកានក់ត
ោគ ល់ និងកានក់តបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះអងគ។ បយើងនឹងមនបគ្នលបុំណ្ងបៅកនុងជីវតិ បហ្ើយមនរ ជាញ
កនុងការសបរមចចិតត នរតឹមរតូវ។ ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៣០ កចងថា៖ «ការកសវងយល់រពោះបនទូលរបស់រពោះអងគ បធវើបអាយ
មនុសសភលោឺវ ង បហ្ើយបធវើបអាយអនកទនទ់ាបមនរ ជាញ »។ ពនលឺបនោះដឹកនាុំបយើងបៅកនុងជីវតិរបចាុំសថងរបស់បយើង។ រទង់របទាន
ឱ្យបយើងយល់អុំពកីារយងរតឡបម់កវញិរបស់រពោះរគិសត និងអុំពជីីវតិអស់កលបរបស់ បយើងបៅឯនរគឋានសួគ។៌ ពនលឺសន
រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ផ្ទល ស់បតូរបយើងបៅកនុងលកខណ្ៈរបស់រពោះរគិសត។ បៅបពលបយើងសិកា បយើងបោោះជីវតិចាស់
បចាលបោយអនុវតតតាមរពោះបនទូល បហ្ើយោក់មកវញិនូវជីវតិថមី (កូឡូស ៣:៩-១០) ។ បនាទ ប់មក ភាពដូចគ្នន សនរពោះរគិសត 
អាចចាុំងរសមីតាមរយៈបយើងបៅកានអ់នកកដល ត់បងប់ៅបលើពិភពបលកកដលរតូវការរពោះអងគ។ បៅបពល កដលបយើងោគ ល់
រពោះជាមច ស់ចាស់ វញិ្ញដ ណ្របស់បយើង នផារភាជ ប់បៅនឹងវញិ្ញដ ណ្របស់រពោះអងគ កដលជាធនធានសនជីវតិ។ បសចកតីរតូវការ
ដធ៏ុំបុំផុតរបស់បយើងរតូវ នបុំបពញបោយរបបៀបបនោះឯង គឺជាបសចកតីរតូវការសរមប់ជីវតិ។ 
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លហំាត់អនុវតតន៍ 
 

៥. បតើអនកណាមនគុណ្សមបតតិលអបុំផុតអាចបុំបពញបសចកតីរតូវការរបស់បយើង? 
 ក) បយើង។ 
 ខ្) ឪពុកមឋ យរបស់បយើង។ 
 គ) រពោះជាមច ស់។ 
 
៦. (ចូរគូសរងវងប់លើអកសរពីមុខ្របបយគណាកដលរតឹមរតូវ។) រពោះគមពរីបបរងៀនបយើង 
 ក) ពីរបបៀបទទួលគុណ្របបយជនព៍ិបសស។ 
 ខ្) ពីបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់ចុំបពាោះបយើងផ្ទទ ល់។ 
 គ) ពីោសនាធុំៗបៅបលើពិភពបលក។ 
 
៧. (ចូរគូសរងវងប់លើអកសរពីមុខ្របបយគទាុំងអស់ណាកដលរតឹមរតូវ។) រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់បុំបពញបសចកតីរតូវការ  
      របស់បយើងតាមរយៈ 
 ក) ការបបរងៀនបសចកតីពិត។ 
 ខ្) ការោក់បទាសបយើង។ 
 គ) ការកកតរមូវរល់កុំហុ្សរបស់បយើង។ 
  ) ការផឋល់ការកណ្នាុំចុំបពាោះការរស់បៅដរ៏តឹមរតវូ។ 

 
គ. អាក្សបបក្សិរយិារបសប់យើង Our Attitude 
ទោលទៅទ៣ី. ពិពណ៌នពីអាររបរិរយិាណែលានឥទធិពលទលើលទធផលទោយសារការសិរារពះគ្មពីរ។ 
 
 រពោះគមពរី មនលកខណ្ៈខុ្សគ្នន ពីបសៀវបៅនានាទាុំងអស់។ បយើងរតូវកតចូលបៅជិតរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ 
បោយមនអាកបកិរយិមយួកដលោឋ ប់បង្ហគ ប។់ ោវក ប៉ាូលមនការខ្វល់ខាវ យចុំបពាោះការមនិោឋ ប់បង្ហគ បរ់បស់រកុមជុំនុុំបៅ
ទីរកុងកូរនិថូស បហ្ើយបលក នសរបសរសុំបុរតបៅកានព់ួកបគមយួចាប ់(១កូរនិថូស) បដើមបកីណ្នាុំពួកបគ។ បលក ន
ពនយល់ថា បោយោរកតប ល្ ោះរបកកកគ្នន  និងអាកបបកិរយិមនិលអដសទបទៀតរបស់ពួកបគ បទើបរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់ពួកបគ
មនិលូតលស់។ បលកប៉ាូស នសរបសរថា៖ 

 
«បងបអូនបអើយ រឯីខ្ញុ ុំវញិ ខ្ញុ ុំពុុំអាចនិយយជាមយួបងបអូន ដូចនិយយបៅកានអ់នកកដល នទទួល
រពោះវញិ្ញដ ណ្បនាោះបឡើយ គឺខ្ញុ ុំនិយយបៅកានប់ងបអូន ដូចនិយយបៅកាន់មនុសសបលកីយ ៍ឬ
និយយបៅកាន់កូនខ្ចីខាងជុំបនឿ។ ខ្ញុ ុំ នបអាយទឹកបោោះបងបអូនពិោ គឺពុុំ នបអាយចុំណី្អាហារ
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រងឹៗបទ បរពាោះបងបអូនពុុំអាចទទួល ន។ សូមបកីតបៅបពលបនោះកឋី កប៏ងបអូនបៅកតពុុំអាចទទួល ន
កដរ មកពីបងបអូនបៅកតមនចិតតគុំនិតជាមនុសសបលកីយដ៍កដល។ កនុងចុំបណាមបងបអូន បបើបៅកត
មនការរចកណ្នទាស់កទងគ្នន ដូបចនោះ សបអាយប ើញថាបងបអូនបៅកតមនចិតតគុំនិតជាមនុសស
បលកីយ ៍បហ្ើយបងបអូនរស់បៅតាមរបបៀបមនុសសធមមតាដកដល»។ (១ កូរនិថូស ៣:១-៣) 
 

 អាកបបកិរយិរបស់បយើងរតូវកតមនទាុំងការោក់វនិយ័។ បយើងមនិអាចរ ុំពឹងថា រពោះជាមច ស់នឹងបបើកសកមឋងឱ្យបយើង
ប ើញពកីិចចការបផសងៗ លុោះរតាកតបយើងខ្ិតខ្ុំរបឹងករបងយ៉ា ងពិតរ កដបដើមបបីរៀនសូរតបនាោះបទ។ រពោះបយស ូ នបបរងៀនថា៖ 
«ចូរសុុំ បនាោះរពោះជាមច ស់នឹងរបទានបអាយអនករល់គ្នន  ចូរកសវងរក បនាោះអនករល់គ្នន នឹង នប ើញ ចូរបគ្នោះទាវ រ បនាោះរពោះអងគ
នឹងបបើកបអាយអនករល់គ្នន ជាពុុំខាន» (ម៉ា ថាយ ៧:៧)។ បយើងរតូវកតចុំណាយបពលកនុងការសិកាបោយរបុងរបយត័។ 
 
 ឥលូវបនោះ បដើមបឱី្យការសិការបស់បយើងផ្ទល ស់បតូរការរស់បៅរបស់បយើង បយើងរតូវកតបបរងៀន និងមនឆនទោះកនុងការ
ទទួលការកណ្នាុំពីរពោះបិតារបស់បយើងកដលគងប់ៅោថ នបរមសុខ្។ បសឋចោវឌី និងពាការបីអោយ  នអនុញ្ញដ តឱ្យ
រពោះជាមច ស់ នបបរងៀនពីតរមូវការ និងបុំណ្ងចិតតរបស់ពួកបគ។ អនកនិពនធទុំនុកតបមកើង នសរបសរថា៖ «ទូលបងគុំមនិង្ហក
បចញពីវនិយ័កដលរពោះអងគបង្ហគ ប់មកទូលបងគុំបឡើយ ដបតិរពោះអងគបរបៀនរបបៅទូលបងគុំដូបចនោះ។ រពោះបនទូលរបស់រពោះអងគបរបៀប
 ននឹងអាហារ ដឆ៏ាង ញ់ពិបសស សុំរបទូ់លបងគុំ បហ្ើយកម៏នរសជាតិកផអមជាងទឹក មុ ុំបៅបទៀត» (ទុំនុកតបមកើង ១១៩: 
១០២-១០៣)។ បលកបអោយ នកតរ់តាទុកថា៖ «រពោះជាអមច ស់បបរងៀនខ្ញុ ុំបអាយនិយយ ពាកយសុំដីជាសិសស បដើមប ី
បអាយខ្ញុ ុំបលើកទឹកចិតត មនុសសកដលអស់សងឃមឹ។ បរៀងរល់រពឹក រពោះអងគរ ុំលឹកោស់បតឿនខ្ញុ ុំ បហ្ើយអបរ់ ុំខ្ញុ ុំបអាយបចោះោឋ ប់ ដូច
សិសសោឋ បព់ាកយរគូ» (បអោយ ៥០:៤)។ បៅបពលកដលបយើងអាចទទួលការបបរងៀន ន បយើងចូលបៅជិតរពោះបនទូល 
របស់រពោះជាមច ស់បោយការបនាទ បខ្លួន។ បយើងមនិរតូវមនអុំនួតបទ ពីបរពាោះរពោះជាមច ស់ជាអនកបបងកើតបយើង រទងរ់ជាបថា
បយើងជាអនកណា។ រពោះជាមច ស់ ននាុំបយើងចូលបៅរមួគ្នន ជាមយួរពោះរគិសតបយស ូ បហ្ើយរពោះជាមច ស់ នបធវើឱ្យរពោះរគិសត
 នបៅជារ ជាញ របស់បយើង។ បោយោររពោះរគិសត បយើង នបៅកកបររពោះជាមច ស់ បហ្ើយបយើងកាល យបៅជារបជារស្តសតដ៏
វសុិទធរបស់រពោះជាមច ស់ និង នរ ុំបោោះឱ្យមនបសរភីាពផង។ ដូបចនោះបហ្ើយ រពោះគមពរី នកចងថា៖ «ដូបចនោះ អនកណាចងអ់តួ
អាង រតូវអតួអាងអុំពីកិចចការកដលរពោះអមច ស់ នបធវើ ដូចមនកចងទុកមករោប»់ (១ កូរនិថូស ១:៣០-៣១)។ 
 
 បយើងអាចនឹងមនិបរៀនរគបអ់វីទាុំងអស់បៅកនុងរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់បទ ប៉ាុកនត បយើងបៅកតបនតបរៀនបទៀត បពល
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធសកមតងឱ្យប ើញពីបសចកតីពិតរបស់រពោះជាមច ស់ដល់បយើង។ ការបរៀនរបស់បយើងនឹងបៅកតបនតបទៀត សូមប ី
កតបៅឯោថ នសួគ ៌ពីបរពាោះរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់នឹងមនិោបសូនយបឡើយ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨. (សូមអាន ១កូរនិថូស ២:១០-១២ បហ្ើយគូសរងវងជុ់ុំវញិចបមលើយណាកដលរតឹមរតូវ។) មនុសសកដលមនិកមនជា  
     រគិសតបរស័ិទមនិអាចយល់ពីរពោះគមពរី នបទ បោយបរពាោះពួកបគ 
 ក) មនិអាចទទួលការបបរងៀន។ 
 ខ្) មនិមនរពោះវញិ្ញដ ណ្របស់រពោះជាមច ស់។ 
 គ) មនិបរសកឃ្លល នបសចកតីពិត។ 
 
៩. អាកបបកិរយិរបស់បយើងចុំបពាោះការសិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ គួរមនលកខណ្ៈដូចខាងបរកាមបនោះ បលើកកលងកត 
 ក) ការបរសកឃ្លល ន។ 
 ខ្) ការោឋ បប់ង្ហគ ប់។ 
 គ) សវ័យសុចរតិ។ 
  ) ការមនវនិយ័។ 
 ង) ការអាចទទួលការបបរងៀន ន។ 
 ច) ការបនាទ បខ្លួន។ 
 
១០. អាកបបកិរយិសមរមយចុំបពាោះរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់រកីលូតលស់ បៅបពល បយើង 
 ក) គិតថាបយើងរតឹមរតវូ។ 
 ខ្) បបើកដួងចិតតរបស់បយើងទទួលរពោះបនទូលរបស់រពោះអងគ។ 
 គ)  នបរៀនរគបក់ិចចការទាុំងអស់។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
 ចបមលើយសរមបល់ុំហាត់ការសិការបស់អនកមនិរតូវ នបរៀបតាមលុំោប់លុំបោយបឡើយ ដូបចនោះអនកនឹងមនិង្ហយ
រសួលបមើលចបមលើយសរមបស់ុំណួ្របនាទ បម់ុនបពល នបទ។ សូមបមើលបលខ្កដលអនករតូវការ បហ្ើយកុុំពាយមបមើលចបមលើយ
មុន។ 
 
១. ក) មនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះអងគបោយបបងកើតបសចកតីរសលញ់។ 
 
៦. ខ្) បុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់ចុំបពាោះបយើងជាលកខណ្ៈផ្ទទ ល់ខ្លួន។ 
 
២. ខ្) ោគ ល់ពីបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់។ 
 
៧. ក) ការបបរងៀនបសចកតីពិត។ 
 គ) កកតរមូវរល់កុំហុ្សរបស់បយើង។ 
  ) ផឋល់ការកណ្នាុំសរមប់ការរស់បៅកដលរតឹមរតវូ។ 
 
៣. ខ្) ការបរៀនពីអវីកដលរពោះជាមច ស់បង្ហគ បម់កបយើង។ 
 
៨. ខ្) មនិមនរពោះវញិ្ញដ ណ្របស់រពោះជាមច ស់។ 
 
៤. គ) អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធបបរងៀនដល់អនក។ 
 
៩. គ) សវ័យសុចរតិ។ 
 
៥. គ) រពោះជាមច ស់។ 
 
១០.  បបើកដួងចិតតរបស់បយើងទទួលរពោះបនទូលរបស់រពោះអងគ។ 
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ពត៌មានសខំាន់អ្ំពីរពះគមពីរ 
Basic Information about the Bible 

 

 
 រពោះគមពរី គឺសរមប់មនុសសទាុំងអស់គ្នន  ទាុំងបកមង និងចាស់ ទាុំងអនកមនិមនការសិកាអបរ់ ុំ និងអនកមនការសិកា
អបរ់ ុំ ទាុំងអនកមន ទាុំងអនករក។ បនោះគឺជាបសៀវបៅមគគុបទស៍ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្មយួបដើមបបីបរងៀនមនុសសពីរបបៀបទទួល
 នសបស្តង្ហគ ោះ និងឱ្យោគ ល់ពីគបរមងកផនការរពោះជាមច ស់ចុំបពាោះពួកបគ។ បលក ប៉ាូលសរបសរពីរពោះគមពរីថា៖ «អវីៗកដលមន
កចងទុកពីមុនមក គឺកចងទុកសុំរបអ់បរ់ ុំបយើង។ បោយគមពរីជួយ សុំរលទុកខបយើង និងបអាយបយើងបចោះស ូ រទាុំ បយើងមន
បសចកឋីសងឃមឹ» (រ ៉ាមូ ១៥:៤)។ ដូបចនោះបហ្ើយ មនុសសមន ក់ៗ អាចភាជ បទ់ុំនាកទ់ុំនងផ្ទទ ល់ខ្លួនបៅនឹងរពោះគមពរី។ 
 
 បយើងអាចទទួល នរពោះពរ និងការបរបៀនរបបៅតាមរយៈការអានរពោះគមពរី បទាោះបីជាបយើងមនិយល់ចាស់ពរីពោះគមពរី
កប៏ោយ។ ប៉ាុកនត ចុំបណ្ោះដឹងខាងរពោះគមពរីកដលបពញបោយអុំណ្រ  នមកពីការសិកាពិតរ កដកតប៉ាុបណាណ ោះ។ ដូបចាន ោះបហ្ើយ 
បយើងរតូវកតមនពតម៌នសុំខាន់ៗ មយួចុំនួន។ បៅកនុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបរៀនអុំពីការសរបសររពោះគមពរី គុំនិតសុំខាន់ៗ  
ឯកភាពគ្នន  និងការកបងកចករបស់រពោះគមពរី។ 
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គ្ទរាង 
ក. អនកនិពនធរពោះគមពរី Writer of the Bible 
 ១) ការបុំភលឱឺ្យកតង Inspiration 
 ២) សិទធិអុំណាច Authority 
ខ្. ការចមលងរពោះគមពរីពីជុំនាន់មយួបៅជុំនានម់យួ Transmission of the Bible 
គ. ឯកភាពគ្នន របស់រពោះគមពរី Unity of the Bible 
 ១) រពោះគមពរីសមពនធបមរតចីាស់ និងសមពនធបមរតីថមី Old and New Testaments 
 ២) ដុំបណ្ើ រការសនការបបើកសកមតង Progressive Revelation 

 

ទោលទៅ  
១. ពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរពោះគមពរីរតូវ ននិពនធ បហ្ើយរតូវ នបញ្ចូ នមកកាន់បយើង។ 
២. ពិភាកាពីរបធានបទសុំខាន់ និងរចនាសមពនធសុំខាន់របស់រពោះគមពរី។ 
៣. បង្ហា ញពីកតាត សុំខាន់ៗ កដលបបងកើតឯកភាពគ្នន បៅកនុងរពោះគមពរី។ 
 

ក្ស. អ្នក្សនិពនធរពះគមពីរ Writers of the Bible 
ទោលទៅទ១ី. ពណ៌នពរីទបៀបណែលរពះគ្មពីររតូវបានទគ្និពនធ ទហើយរតូវបានបញ្ចូ នមរកាន់ទយើង។ 
 

១. ការបំភលឱឺ្យណតង Inspiration 

 មនមនុសសរបមនជា៤០នាក ់នសរបសររពោះគមពរី កនុងកុំឡុងបពលរបមណ្ជា១៦០០ឆាន ុំ។ រពោះគមពរីអាចមន
ឯកភាពគ្នន បនតិចបនតួច ឬគ្នម នឯកភាពគ្នន  បោយបរពាោះមនអនកសរបសរ និងកាលៈបទសៈខុ្សៗគ្នន ជាបរចើន។ ប៉ាុកនត រពោះគមពរី
 នរ បប់យើងថា រពោះជាមច ស់ដអ៏ោច រយ នដឹកនាុំ ឬបណាឋ លចិតតអនកសរបសរឱ្យកតរ់តាអុំពីបរឿងរ៉ា វរបស់រពោះអងគជាមយួ
មនុសសជាតិ។ 
 
 ការបណាឋ លឱ្យកតងរពោះគមពរី គឺជា «ដបងាើម» ដព៏ិតសនរពោះវញិ្ញដ ណ្របស់រពោះជាមច ស់ បដើមបដីឹកនាុំគុំនិតរបស់អនក
សរបសរ។ ការបនោះង្ហយរសួលយល់ បបើសិនជាបយើងនឹកប ើញថា រពោះជាមច ស់ នសូនយមនុសសបចញពីដី និងរបទានជីវតិ
ឱ្យបគបោយការផលុ ុំដបងាើមជីវតិចូលបៅកនុងរនធរចមុោះរបស់បគ។  
 
 អនករោិះគនម់យួចុំនួនបជឿថា បទាោះបីរពោះគមពរីមនបសចកតីពិតរបស់រពោះជាមយួកប៏ោយ ក៏រពោះគមពរីបៅកតមនកុំហុ្ស
កដរ។ អនកបផសងបទៀតពាយមពនយល់ថា កផនកបផសងៗរបស់រពោះគមពរី នមកពីការបណាឋ លឱ្យកតងមកពីរពោះបនទូលរបស់
រពោះជាមច ស់បៅកានម់នុសសមន ក់ៗ  បៅបពលកដលរពោះជាមច ស់មនបនទូលបៅកាន់មនុសសតាមរយៈរពោះបនទូលជាកល់ក់ទាុំង
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បនោះ។ អនកខ្លោះបទៀត ពាយមពនយល់ថា រពោះជាមច ស់មនរពោះបនទូលតាមរយៈពាកយសមតបីៅកានម់នុសស កដល នសរបសរ
រពោះគមពរីបោយគ្នម នគិតអុំពីពាកយបពចន។៍ ទាុំងអស់បនោះជាគុំនិតខុ្សឆគងអុំពីការបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។ 
 
 រពោះបនទូល នកចងថា៖ «រគបអ់តថបទគមពរី សុទធកតរពោះជាមច ស់របទានរពោះវញិ្ញដ ណ្មកបុំភលបឺអាយកតង» (២ធីម៉ាូបថ 
៣:១៦)។ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរី ២បពរតុស ១:២១  នសរបសរថា៖ «ដបតិរពោះបនទូលកដលពាការ ីនកថលងទុកមកបនាោះ មនិ
កមនបចញពីបុំណ្ងចិតតរបស់មនុសសបទ គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធវញិឯបណាោះ កដលជុំរញុចិតតបលកទាុំងបនាោះបអាយកថលង
រពោះបនទូលកនុងរពោះនាមរពោះជាមច ស់»។ របសិនបបើ បយើងរពមទទួលថា រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់មយួណាកប៏ោយ ជា
បសចកតីពិត បនាោះបយើងរតូវកតរពមទទួលថា រពោះបនទូលទាុំងមូលជាបសចកតីពិតកដរ។ 
 
 ដូចគ្នន បនោះកដរ បយើងមនិអាចនិយយថា អនកសរបសររគ្ននក់តជាម៉ា សីុនកដលគ្នម នបសរភីាពកនុងការបរជើសបរ ើសអវីបនាោះ
បទ។ សូមបកីតអនកខ្លោះ មនិ នយល់ចាស់ពីអវីកដលបគ នសរបសរ ជាពិបសសការខ្វល់ខាវ យអុំពីទុំនាយកដលមនិទាន ់ន
សបរមចកប៏ោយ កអ៏នកបផសងបទៀត  នសិកាអុំពីរបធានបទរបស់បគកដរ។ បគ នសរបសរអុំពីបទពិបោធន៍របស់បគផ្ទទ ល់។ 
អវីទាុំងអស់គឺជាការបបើកសកមឋងពិបសសរបស់រពោះជាមច ស់។ បលកប៉ាូល នសរបសរថា៖ «រពោះអងគ នបង្ហា ញគុំបរងការដ៏
លក់កុំ ុំងបអាយខ្ញុ ុំោគ ល់ ដូចខ្ញុ ុំបទើបនឹងសរបសរយ៉ា ងខ្លីខាងបលើបនោះរោប ់។…បៅជុំនានប់ដើម មនុសសមន ពុុំ នោគ ល់
គុំបរងការបនោះ ដូចរពោះជាមច ស់ នបង្ហា ញបអាយរកុមោវក័ និងពាការ ីដវ៏សុិទធរបស់រពោះអងគ នាបចចុបបននកាលោគ ល់ តាម
រយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្បនាោះបឡើយ» (បអបភសូ ៣:៣, ៥)។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធរបស់រពោះជាមច ស់បនតធានាអោះអាងថា រពោះបនទូល
របស់រពោះជាមច ស់ជាបសចកតីពិត។ 
 

២. អំណាច្ Authority 

 ដូចកដលអនកសរបសរ នសរបសរកាលពីដុំបូង រពោះបនទូលកនុងរពោះគមពរីជារពោះបនទូលលអបុំផុតសរមបប់គ្នលបុំណ្ង
របស់រពោះជាមច ស់។ បោយោររពោះជាមច ស់ ជាអនកបុំភលឱឺ្យកតងរពោះបនទូល បទើបបយើងអាចទុកចិតតបលើរពោះបនទូលទាុំងបនាោះ
 ន។ រពោះបនទូល សុទធកតពិតរ កដ បហ្ើយរពោះបនទូលកម៏និអាចខុ្ស នបឡើយ។  

 
 រពោះគមពរីមនអតថនយ័បពញលកខណ្ៈ។ រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់មនិរតូវការអវីបផសងបទៀតបទ។ គ្នម នអវីអាចោក់
បកនថមកនុងរពោះបនទូល បហ្ើយកគ៏្នម នអវីកនុងរពោះបនទូលរតូវដកបចញ នកដរ។ 

 
 បោយបរពាោះរពោះគមពរីជាបសចកតីពិត មនអតថនយ័បពញបលញ បហ្ើយមនការបុំភលឱឺ្យកតងពីរពោះជាមច ស់ បទើបអនករ ជញ
ខាងរពោះគមពរី និយយថារពោះគមពរីមនសិទធិអុំណាច។ សូមបកីតមហាជនកដល នឮរពោះបយស ូមនបនទូល ក៏ទទួលោគ ល់ពី
ការចាកប់របងកដលមកពីរពោះជាមច ស់កដរ។ ពួកបគនិយយថា៖ «បរពាោះរពោះអងគមនរពោះបនទូលរបកបបោយអុំណាចខុ្សកបលក
ពីពួកអាចារយរបស់ពួកបគ» (ម៉ា ថាយ ៧:២៩)។ អតថន័យចុំនួនបធីុំៗសនអុំណាចគឺ៖ បសចកតីពិតចុងបរកាយ បសចកតីកថលង
ការណ៍្ ឬ ចាប់ផលូវការ និងអុំណាចកនុងការបង្ហគ ប។់ រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់មនអុំណាចបលើចុំណុ្ចទាុំងបី។ 
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រពោះបនទូលបបើកសកមឋងពីបសចកតីពិតរបស់រពោះជាមច ស់។ រពោះបនទូល គឺជាគបរមងកផនការផលូវការសរមបក់ារបរ សបលោះ
មនុសសទាុំងអស់។ រពោះបនទូលមនអុំណាចផ្ទល ស់បតូរជីវតិមនុសស បៅបពលកដលបគោឋ ប់បង្ហគ បត់ាមបទបញ្ញជ របស់
រពោះបនទូល។ 

 
 បៅបពលបយើងរពមទទួលអុំណាចសនរពោះបនទូលរពោះជាមច ស់ បយើងអាចសិការពោះបនទូលបោយការយល់យ៉ា ង
អោច រយ។ បយើងមនិរគ្ននក់តនិយយថា វជារពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បហ្ើយបុំបភលចវបនាោះបទ។ បយើងោរភាពថា វជា
រពោះបនទូលរស់ដព៏ិត កដល នផ្ទល ស់ករបជីវតិរបស់បយើង។ បៅបពលកដលបយើងយល់ពីការបបរងៀនរបស់រពោះបនទូល បនាោះបយើង
រពមទទួលរពោះបនទូលបោយគ្នម នការសងសយ័។ បលកប៉ាូល  នអរគុណ្រកុមជុំនុុំបៅរកុងបថសាឡូនិកកដល នទទួល និង
រពមទទួលយក រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ «បហ្តុបនោះបហ្ើយ នជាបយើងបចោះកតអររពោះគុណ្រពោះជាមច ស់ជានិចច បរពាោះបៅ
បពលកដលបយើងនាុំដុំណឹ្ងលអមកជូនបងបអូនោឋ ប ់បងបអូន នទទួលយក បោយពុុំចាតទុ់កថាជាពាកយសុំដីរបស់មនុសសបទ 
គឺទុកដូចជារពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ តាមពិតជារពោះបនទូលរបស់រពោះអងគកមន បហ្ើយរពោះបនទូលបនោះកុំពុងកតបបងកើតផល
កនុងបងបអូនជាអនកបជឿ» (១បថសាឡូនិក ២:១៣)។ 

 
 បយើងអាចបជឿជាកប់លើអុំណាចរបស់រពោះគមពរី ន។ បយើងអាចបជឿបលើបសចកតីសនារបស់រពោះជាមច ស់ថាជាការពិត 
រពមទាុំងរបកាសបសចកតីសនាទាុំងបនាោះសរមប់ជីវតិរបស់បយើង។ បសចកតីអុំណ្រ និងបសចកតីសុខ្ោនតរបស់រពោះអងគនឹងបៅ
តាមបយើង។ បនាទ ប់មក បយើងអាចបឆលើយតបបៅនឹងរពោះបនទូលបោយោត ប់បង្ហគ ប់ទាុំងរសុង។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១. បដើមបយីល់ពីរពោះគមពរី បយើងរតវូកតទទួលោគ ល់ថា រពោះគមពរីរតូវ នសរបសរបឡើងបរកាម…..…………កដលមកពី 
     រពោះជាមច ស់។ 
 
២. បោយបរពាោះរពោះគមពរីជាការពិត បទើបវនិយយបោយ………………………………………………………………………។ 
 
៣. បយើងទទួលោគ ល់ការបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរីតាមរយៈ 
 ក) រពោះបនទូលផ្ទទ ល់។ 
 ខ្) បោយគុណ្ភាពខាងកផនកអកសរោស្តសត។ 
 គ) កិចចការរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ 
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៤. សិទធអិុំណាចរបស់រពោះគមពរីប ើញកនុង 
 ក) បសចកតីពិតចុងបរកាយ។ 
 ខ្) អុំណាចកនុងការផ្ទល ស់បតូរជីវតិ។ 
 គ) វចនាធិបាយរបរ់យ។  
 

ខ. ការចមលងរពះគមពីរពីជំនាន់មួយបៅជំនាន់មួយ Transmission of the Bible 
ទោលទៅទ២ី. ពិភារាពីររធានបទសំខាន់ និងរច្នសមពនធសំខាន់របស់រពះគ្មពីរ 
 

 ជាយូរមកបហ្ើយ គ្នម នអនកសរបសរពីការបបើកសកមឋងមកពីរពោះជាមច ស់បៅកានម់នុសសជាតិបទ។ ប៉ាុកនត រពោះជាមច ស់ពិត
ជាមនរពោះបនទូលបៅកាន់មនុសស រពមទាុំងដឹកនាុំបគកនុងកិចចការជាបរចើនកដលបគបធវើ ។ រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់រតូវ ន
របទានឱ្យមនុសសមន ក់ៗ តាមរបបៀបចុំៗកតមតង។ ឧទាហ្រណ៍្ រពោះជាមច ស់ នរតាស់បៅបលកអរ ហាុំ និងមនរពោះបនទូល
រ បប់លកថា តាមរយៈបលក និងពូជពងសរបស់បលក (ជនជាតិបហ្របឺ) ពិភពបលកទាុំងមូលនឹងទទួល នរពោះពរ។ 
រពោះជាមច ស់ នបរជើសបរ ើសមនុសសចុំៗបចញពីរបជាជាតិមយួបនាោះ ឱ្យបគសរបសរពីការបបើកសកមឋងរបស់រពោះអងគ។ បយើងនឹង
ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរពោះគមពរីរតូវ នសរបសរបឡើង រពមទាុំង នចមលង ឬក ៏នរបទានមកឱ្យបយើង។ 
 

 រពោះជាមច ស់  នបណាឋ លចិតតបលកម៉ាូបសឱ្យសរបសរអុំពីការបបើកសកមឋងកដលនឹងពនយល់ពីការបបងកើតកផនដី និងពី
ការរបទានរកឹតយវនិយ័ បសចកតីសនា និងបទទុំនាយបផសងៗ។ ដូបចនោះ បលកម៉ាូបស នសរបសរកណ្ឍ គមពរីជាបរចើន បដើមបឱី្យ
មនុសសបរសុិទធរបស់រពោះជាមច ស់បផសងបទៀតសរបសរបកនថម ន។ អនកសរបសរទាុំងបនាោះ នសរបសរកណ្ឍ កមពរីបៅបលើថម បនទោះ
ដីឥដឌ កសបក និងបៅបលើរកាុំង។ ការសរបសរបលើកដុំបូងមនិមនបៅបចចុបបននបនោះបទ ប៉ាុកនតរពោះជាមច ស់ នដឹកនាុំពួកអនករ ជញ
កដលបោម ោះរតង់ឱ្យចមលងកណ្ឍ គមពរីទាុំងអស់បនាោះ។ការចមលងនូវការសរបសរបលើកដុំបូងបៅមនសពវសថង។ បគរកាវកនុង
ោរៈមនទីរ និងបណាណ ល័យនានាបៅកនុងពិភពបលកទាុំងអស់។ 
 
 ជាបរចើនឆាន ុំមកបហ្ើយ កណ្ឍ គមពរីកនុងរពោះគមពរីរតូវ នបគបៅថា «កណ្ឍ គមពរី»។ ពាកយថា «Bible» មកពីពាកយភាោ
រកិក biblia  កដលមននយ័ថា «បសៀវបៅ»។ បនាទ បម់ក រពោះគមពរីរតូវ នបគោគ ល់ថាជា «រពោះគមពរី» កដលរតូវគ្នន នឹងភាោ
រកិក។ ដូបចនោះបហ្ើយ អតថនយ័សនប ម្ ោះ «រពោះគមពរី» គឺសរបសរបឡើងបោយរតឹមរតូវបៅនឹងកណ្ឍ គមពរីទាុំង៦៦កណ្ឍ បៅកនុង
រពោះគមពរី កដលបធវើឱ្យបសៀវបៅបនោះកាល យជារពោះគមពរីដវ៏សុិទធ។ 
 

 អនករ ជញខាងឯរពោះគមពរី នពិនិតយបមើល បហ្ើយរពមទទួលោគ ល់រពោះគមពរីថា ជារពោះបនទូលកដល នបណាត លឱ្យ
សរបសរ។ តាមពិត បគបៅកណ្ឍ គមពរីកនុងរពោះគមពរីថា «បញ្ជ ីកណ្ឍ គមពរី»។ បញ្ជ ីកណ្ឍ គមពរី មនលកខណ្ៈរគបរ់គ្នន។់ មន
ការសរបសរបុរណ្បផសងបទៀត អុំពីរពោះជាមច ស់ ប៉ាុកនត វមនិកមនជាការបណាឋ លឱ្យកតងកដលមករពោះជាមច ស់បនាោះបទ។ វមនិ
កមនជាកផនកសនការបបើកសកមឋងរបស់រពោះជាមច ស់ចុំបពាោះបយើងបឡើយ។ 
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 រពោះជាមច ស់សពវរពោះហ្ឫទយ័ឱ្យបយើងយល់ពីរពោះបនទូលរបស់រពោះអងគ។ រទងម់នអនកសរបសរគមពរីសមពនធបមរតចីាស់ 
បោយបរបើភាោបហ្របឺ ដូបចនោះោសនប៍ហ្របឺអាចយល់ពីរពោះគមពរី ន។ អនកសរបសរគមពរីសមពនធបមរតីថមី នបរបើភាោរកិក 
កដលជាភាោទូបៅនាសមយ័រពោះបយស ូ។ 
 
 សពវសថង រពោះគមពរីរតូវ នបកករបបរចើនជាង ១៣០០ភាោ ដូបចនោះបទើប នជា មនុសសជាបរចើនអាចយល់ពីរពោះបនទូល
របស់រពោះជាមច ស់ ន។ វជាបរឿងធមមតាបទ កនុងការដឹងថា មនការបរបើពាកយខុ្សៗគ្នន កនុងការបកករបបផសងៗគ្នន ។ ប៉ាុកនត 
រពោះបនទូលបៅកតដូចគ្នន ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥. បៅកនុងភាោទុំបនើបពាកយថា រពោះគមពីរ  មននយ័ថា 
 ក) បសៀវបៅ។ 
 ខ្) បសៀវបៅរកិក។ 
 
៦. រពោះគមពរី រតូវ នបគបកករបបរចើនជាង ១៣០០ 
 ក) បសៀវបៅ។ 
 ខ្) ភាោ។ 
 
៧. កណ្ឍ គមពរីសនរពោះគមពរីរតូវ នបគបៅថា បញ្ជ ីកណ្ឍ គមពរី ពីបរពាោះ 
 ក) វរតូវ នបគទទួលោគ ល់ថាជា រពោះបនទូលកដល នបណាត លឱ្យសរបសរ។ 
 ខ្) វរតូវ នសរបសរបោយមនុសស៦៦នាក។់ 
 
៨. បយើងមនរពោះគមពរីសពវសថង បោយបរពាោះ 
 ក) វរតូវ នសរបសរបលើថមរងឹ។ 
 ខ្) រពោះជាមច ស់ នដឹកនាុំអនករ ជាញ ឱ្យចមលងការសរបសរ។ 
 គ) រពោះជាមច ស់ នការពារបនទោះដីឥដឌ និងរកាុំង។ 
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គ. ឯក្សភាពគ្នន របសរ់ពះគមពីរ Unity Of The Bible 

ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញពីរតាត សំខាន់ៗណែលបទងកើតឯរភាពោន ទៅរនុងរពះគ្មពីរ។ 
 

១. រពះគ្មពីរសមពនធទមរតចីស់ និងសមពនធទមរតថីមី  Old and New Testaments 

 រពោះគមពរីមន ៦៦កណ្ឍ កដលរតូវ នបគកបងកចកជាគមពរីសមពនធបមរតីចាស់មន ៣៩កណ្ឍ  និងគមពរីសមពនធបមរតីថមី
មន ២៧កណ្ឍ ។ កណ្ឍ គមពរីទាុំងបនោះ ជាបសៀវបៅកតមយួ របវតតិោស្តសតកតមយួ និងជាោច់បរឿងកតមយួ។ គុំនិតសុំខាន់សន
កណ្ឍ គមពរីនីមយួៗគឺជាកផនការបរ ោះបលោះមនុសសរបស់រពោះជាមច ស់។ គមពរីសមពនធបមរតចីាស់ទាយទុកពីអវីកដលនឹងបកើត
បឡើង បៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតីថមី បហ្ើយគមពរីសមពនធបមរតីថមីពនយល់ និងសបរមចតាមបសចកតីសនសមពនធបមរតចីាស់។ ដូបចនោះ
បហ្ើយ កណ្ឍ គមពរីទាុំងពីរបធវើការរមួគ្នន កតមយួ បរពាោះកណ្ឍ គមពរីទាុំងពីរបនោះ រតូវ នសរបសរបឡើយបរកាមការបុំភលឱឺ្យកតងរបស់
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ 
 
 តួអងគសុំខាន់សនគមពរីសមពនធបមរតទីាុំងពីរគឺ រពោះរគិសត។ កណ្ឍ គមពរីនីមយួៗបង្ហា ញពីរពោះអងគកនុងរបបៀបពិបសសមយួ។ 
ឧទាហ្រណ៍្ កណ្ឍ គមពរីបលកុបបតតិបង្ហា ញថា រពោះរគិសតជារពោះអាទិករ កណ្ឍ គមពរីនិកខមនុំបង្ហា ញថារពោះអងគជាអនកបលោះ។ 
កណ្ឍ គមពរីោុំយូកអល ពងាវតាកសរត និងរ កសរតបង្ហា ញថា រទងជ់ាបសឋច និងកណ្ឍ គមពរីបអោយបង្ហា ញថា រទង់ជា
រពោះបមសសុ។ី គមពរីម៉ា ថាយ ម៉ា កុស លូកា និងយ៉ាូហានបង្ហា ញ ថារពោះរគិសតជារពោះបមសសុកីដល នសនា ជាអនកបបរមើរបស់
រពោះជាមច ស់ ជាបុរតមនុសស និងជារពោះបុរតារបស់រពោះជាមច ស់។ បៅបពលអនកសិកាកណ្ឍ គមពរីនីមយួៗ សូមពាយមបមើល
ពីរបបៀបកដលរពោះរគិសត នបង្ហា ញ។ 
 

រពោះរគសិតបៅកនុងរពោះគមពរី 

បលកកុបបតត ិ រពោះអាទិករ 

និកខមនុំ អនកបលោះ 

ោុំយូកអល ពងាវតាកសរត និងរ កសរត បសតច 

បអោយ រពោះបមសសុ ី

ម៉ា ថាយ រពោះបមសសុ ី

ម៉ា កុស អនកបបរមើរបស់រពោះជាមច ស់ 

លូកា បុរតមនុសស 

យ៉ាូហាន រពោះបុរតារបស់រពោះជាមច ស់ 



34 
 

 

 ពាកយថា សមពនធបមរតី  មននយ័ថា «កិចចរពមបរពៀង»។ គមពរីសមពនធបមរតចីាស់បបើកសកមឋងពីកិចចរពមបរពៀងរបស់
រពោះជាមច ស់ជាមយួមនុសសអុំពីការសបស្តង្ហគ ោះរបស់រពោះអងគមុនបពលរពោះរគិសតយងមក។ ការបនោះសុំអាងបៅបលើរកឹតយវនិយ័ 
កដលរពោះជាមច ស់ នរបទានមកឱ្យបលកម៉ាូបសបដើមបកីតរ់តាទុក។ គមពរីសមពនធបមរតថីមី គឺជាកិចចរពមបរពៀងរបស់រពោះជាមច ស់
ជាមយួមនុសសជាតិ បនាទ បព់ីរពោះរគិសត នយងមក។ កិចចការបនោះកផអកបៅបលើរពោះគុណ្របស់រពោះជាមច ស់ កដលជា
ការបុំបពញបសចកតីរសលញ់របស់រទងប់ៅចុំបពាោះមនុសសជាតិ។ រពោះជាមច ស់ នបញ្ចូ នបុរតរបស់រពោះអងគឱ្យសុគត និងមន
រពោះជនមរស់បឡើងវញិ បដើមបឱី្យបយើងអាចមនអុំបណាយទានសនការសបស្តង្ហគ ោះ។ 
 

 គមពរីសមពនធបមរតចីាស់ទាយពីការយងរតឡបម់កវញិរបស់រពោះរគិសត បហ្ើយបង្ហា ញពីភាពទនប់ខ្ាយសនកិចចរពម
បរពៀងចាស់។ ការចងសមពនធបមរតីសនគមពរីសមពនធបមរតីចាស់ គឺសរមបក់ុំណ្ត់បពលបវល និងសរមបរ់បជាជាតិមយួ គឺ
របជាជាតយូិោ។ វរតូវ នកុំណ្ត់បៅកនុងរបបៀបបផសងៗគ្នន ។ ឧទាហ្រណ៍្ មនុសសរតូវកតថាវ យសតវបធវើជាយញ្ដបូជា ជាបរៀង
រល់ឆាន ុំ បដើមបបីធវើការសងសរមប់អុំបពើរបស់បគ។ (សូមបមើលបៅគមពរី បហ្របឺ ១០:៤-៧, ១០, ១៤)។ 
 

 គមពរីសមពនធបមរតថីមីរ បព់ីការយងមករបស់រពោះរគិសត និងបុំបពញតាមបទទុំនាយសនគមពរីសមពនធបមរតីចាស់៖ «ប៉ាុកនត 
លុោះដល់បពលកុំណ្តប់ហ្ើយ រពោះជាមច ស់កច៏ាត់រពោះបុរតារបស់រពោះអងគបអាយមករបសូតបចញពីស្តសតី បហ្ើយរបសូតបរកាម
អុំណាចរបស់វនិយ័ផង» (កាឡាទី៤:៤)។ កិចចរពមបរពៀងថមីបៅជាបជ់ាបរៀងរហូ្ត (បហ្របឺ ៧:២៤, ២៨)។ វមនសរមប់
របជាជាតទិាុំងអស់ (កិចចការ ១០:៣៤-៣៥) បហ្ើយ នសងការោកប់ទាសសរមបអ់ុំបពើ បទាុំងអស់។ ទាុំងអស់បនោះ 
បយើងរតូវបធវើគឺ រពមទទួលអុំបណាយរបស់រពោះជាមច ស់ គឺជាបុរតារបស់រពោះអងគ។ 
 

 តារងខាងបរកាមបង្ហា ញពីរបបៀបោករ់កុមសនកណ្ឍ គមពរី។ 

គមពរីសមពនធបមរតចីាស់ 

រកឹតយវនិយ័ បលកុបបតតិ-ទុតិយកថា ៥ 

របវតតិោស្តសត យ៉ាូបសវ-បអសបធើរ ១២ 

កុំណាពយ យ៉ាូប-បទចុំបរៀង ៥ 

បទទុំនាយ   

   -- ពាការធីុំៗ បអោយ-ោនីកយ៉ាល ៥ 

   -- ពាការតូីចៗ ហូ្បស-ម៉ា ឡាគី ១២ 
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គមពរីសមពនធបមរតថីម ី

ដុំណឹ្ងលអ ម៉ា ថាយ ដល់ យ៉ាូហាន ៤ 

របវតតិោស្តសត កិចចការ ១ 

លិខ្ិត   

   -- របស់បលកប៉ាូល រ ៉ាមូ-ភលីីព ១៣ 

   -- ទូបៅ បហ្របឺ-យូោស ៨ 

បទទុំនាយ វវិរណ្ៈ ១ 

  

២. ែំទណើ រការម្នការទបើរសណមតង Progessive Revelation 
 ដុំបណ្ើ របរឿងរបស់រពោះគមពរី ចាបប់ផឋើមបៅកនុងគមពរីបលកុបបតតិបោយការបបងកើតកផនដី និងមនុសស។ វបញ្ចបប់ៅកនុង
កណ្ឍ គមពរីវវិរណ្ៈ បោយការបញ្ចបជ់ីវតិបៅបលើកផនដដូីចកដលបយើងដឹងអុំពីវ។ រវងកណ្ឍ គមពរីទាុំងពីរបនោះ គឺជាដុំបណ្ើ របរឿងពី
របបៀបកដលរពោះជាមច ស់សបស្តង្ហគ ោះមនុសសជាតិ បដើមបឱី្យបយើងអាចរកីរយនឹងជីវតិអស់កលបបៅឯនគរឋានសួគ។៌ 
 

 បៅបពលបលកអោុំ និងនាងបអវមនិ នោឋ ប់បង្ហគ ប់រពោះជាមច ស់ ពួកបគធាល ក់បៅកនុងអុំបពើ ប។ ពួកបគរតូវ នោច់
បចញពីរពោះជាមច ស់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ ប៉ាុកនត រពោះជាមច ស់បៅកតរសលញ់ពួកបគ។ រទង ់នចាបប់ផឋើមបបងកើតផលូវមយួ បដើមប ី
បរ សវញិ្ញដ ណ្របស់ពួកបគ។ បដើមបទីទួលការបបើកសកមតងបពញបលញរបស់រពោះជាមច ស់អុំពីការបរ សខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 
មនុសសរតូវចុំណាយបពលយូរ។ បហ្របឺ ១:១-២ រ ប់បយើងថា៖  
 

«បៅជុំនានប់ដើម រពោះជាមច ស់មនរពោះបនទូលមកកានប់ុពវបុរសបយើង ជាបរចើនបលើកបរចើនោ  
បោយបរបើរបបៀបបផសងៗជាបរចើន តាមរយៈពួកពាការ។ី រគ្នបនោះជារគ្នចុងបរកាយបុំផុត រពោះអងគ 
មនរពោះបនទូលមកបយើងតាមរយៈរពោះបុរតា។ រពោះអងគ នរបគល់អវីៗទាុំងអស់បអាយរពោះបុរតា
រគបរ់គងជាមតក៌ រពោះអងគក ៏នបបងកើតពិភពទាុំងមូលបោយោររពោះបុរតាកដរ»។ 
 

 សពវសថងបនោះ បយើងមនការបបើកសកមតងបពញបលញតាមរយៈរពោះរគិសត កដលជារពោះបនទូលដរ៏ស់។ មនុសសកដលរស់បៅ
កនុងសមយ័សញ្ញដ ចាស់មនិមនដូចបនោះបទ។ ពួកបគមនកផនកមយួសនការបបើកសកមតងបនាោះ។ បពលបវលកនលងបៅរពោះជាមច ស់
 នបបើកសកមតង បរចើន បហ្ើយនិងបរចើនបទៀតពីបសចកតីពិតរបស់រពោះអងគ។ (បមើលបអោយ ២៨:១០)។ បយើងបៅកិចចការបនោះ
ថា ដុំបណ្ើ រការសនការបបើកសកមតង។ 
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 រពោះជាមច ស់ នទាកទ់ងជាមយួមនុសសនាសមយ័សមពនធបមរតីចាស់តាមរបបៀបបផសងគ្នន មយួពីការកដលរទងទ់ាកទ់ង
ជាមយួនឹងបយើង។ ឧទាហ្រណ៍្ ការបបរងៀនបៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតីថមីកដលរបឆាុំងនឹងការមនរបពនធ ឬ បតីបរចើន និង
ការកលងលោះ ហាក់ដូចជាជុំទាស់នឹងោច់បរឿងនានាកនុងគមពរីសមពនធបមរតចីាស់។ ប៉ាុកនត រពោះបយស ូ នពនយល់ថារពោះជាមច ស់
របរពឹតតខុិ្សគ្នន នាអតីតកាល ។ មនបសចកតីពិតបនតិចបនតួចកដល នបង្ហា ញដល់ពួកបគ រពោះបង្ហា ញបសចកតីពិតមកបយើង
បរចើនជាង (ម៉ា ថាយ ១៩:៣-៩)។ បយើងមនបសចកតីពិតបរចើនជាង បោយបរពាោះរពោះបយស ូ នយងមក បដើមបបីង្ហា ញបយើងពី
ផលូវមយួ។ បពលអនកសិការពោះគមពរី អនកនឹងប ើញ កថមបទៀតពឯីកភាពគ្នន សនគបរមងកផនការរបស់រពោះជាមច ស់សរមបជ់ីវតិ
របស់បយើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 
៩. ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្របបយគនីមយួៗកដលរតឹមរតវូ។ 
 ក) របធានបទសុំខាន់របស់រពោះគមពរី គឺជាការបបងកើតពិភពបលក។ 
 ខ្) គមពរីសមពនធបមរតចីាស់ និងគមពរីសមពនធបមរតថីមី ជាកិចចរពមបរពៀងចាស់ និងកិចចរពមបរពៀងថមីរបស់រពោះជាមច ស់ 
    ជាមយួមនុសស។ 
 គ) គមពរីសមពនធបមរតចីាស់ និងគមពរីសមពនធបមរតថីមីបធវើការរមួគ្នន  បដើមបពីនយល់ពីគបរមងកផនការរបស់រពោះជាមច ស់ចុំបពាោះ
    មនុសសបលក។ 
  ) ោរសនកណ្ឍ គមពរីនីមយួៗបផ្ទឋ តបៅបលើអតតចរកិបផសងៗគ្នន ។ 
 
១០. ចូរបរជើសបរ ើសការពណ៌្នាខាងបរកាមកដលបង្ហា ញលអបុំផុតអុំពីដុំបណ្ើ រការសនការបបើកសកមតង។ 
 ក) ការបបើកសកមតងរបស់រពោះជាមច ស់ គឺសរមប់មនុសសមយួចុំនួនប៉ាុបណាណ ោះ។ 
 ខ្) បគរ បអ់នកដសទអុំពីការបបើកសកមតងរបស់រពោះជាមច ស់តាុំងពីការចាបប់ផឋើម រហូ្តដល់ទីបញ្ចប។់ 
 គ) រពោះជាមច ស់ នបបើកសកមតងបសចកតីពិតរបស់រពោះអងគកនុងរយៈបពលខ្លី។ 
 
១១. ចូរបរជើសបរ ើសរបបយគណាកដលបង្ហា ញពីឯកភាពគ្នន សនគមពរីសមពនធបមរតីចាស់ និងសមពនធបមរតីថមី។ 
 ក) សមពនធបមរតីទាុំងពីររតូវ នសរបសរបលើរកាុំងបុរណ្។ 
 ខ្) គមពរីសមពនធបមរតចីាស់ទាយពីអវីកដលនឹងបកើតបឡើងបៅកនុងសមពនធបមរតថីមី។ 
 គ) តួអងគសុំខាន់សនសមពនធបមរតីទាុំងពីរ គឺជារពោះរគិសត។  
  ) រពោះជាមច ស់ទាក់ទងជាមយួមនុសសនាសមយ័សមពនធបមរតីចាស់ ដូចកនុងសមយ័សមពនធបមរតថីមីកដរ។ 
 ង) គមពរីសមពនធបមរតថីមីបង្ហា ញពីបសចកតីពិតកដលមកពីគមពរីសមពនធបមរតីចាស់។ 
 

 តាមរយៈការអានរពោះគមពរីទាុំងមូល នឹងជួយ អនកឱ្យប ើញថា អវីកដលពួកអនកមនិបជឿមយួចុំនួន នបៅភាពផទុយគ្នន
ថា ជាការបញ្ញជ ក់បកនថមនូវការសបរមចរបស់រពោះបនទូលរពោះជាមច ស់។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១. ការបុំភលឱឺ្យកតង។ 
 
៧. ក) វរតូវ នបគទទួលោគ ល់ថា ជារពោះបនទូលកដល នបណាត លឱ្យកតង។ 
 
២.  អុំណាច។ 
 
៨. ខ្) រពោះជាមច ស់ នដឹកនាុំអនករ ជញឱ្យចមលងការសរបសរ។ 
 
៣. ក) រពោះបនទូលផ្ទទ ល់។ 
 គ) កិចចការរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ 
 
៩. ក) ខុ្ស 
 ខ្) រតូវ 
 គ) រតូវ 
  ) ខុ្ស 
 
៤. ក) បសចកតីពិតចុងបរកាយ។ 
 ខ្) អុំណាចកនុងការផ្ទល ស់បតូរជីវតិ។ 
 
១០.  គ) រពោះជាមច ស់ នបបើកសកមតងបសចកតីពិតរបស់រពោះអងគកនុងរយៈបពលខ្លី។ 
 
៥. ក) កណ្ឍ គមពរី។ 
 
១១.  ខ្) គមពរីសមពនធបមរតីចាស់ទាយពីអវីកដលនឹងបកើតបឡើងបៅកនុងសមពនធបមរតថីមី។ 
  គ) តួអងគសុំខាន់សនសមពនធបមរតទីាុំងពីរ គឺជារពោះរគិសត។  
  ង) គមពរីសមពនធបមរតីថមីបង្ហា ញពីបសចកតីពិតកដលមកពីគមពរីសមពនធបមរតីចាស់។ 
 
៦.  ខ្) ភាោ។  
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រពះគមពីរជាអ្ក្សសរសាស្រសត 
The Bible as Literature 

  

 
 បៅបពលអនកនិយយបៅកាន់នរណាមន ក ់អនកចងឱ់្យមនុសសមន កប់នាោះយល់ពីអនក។ ដូបចនោះបហ្ើយបទើប អនកបរជើសបរ ើស
វធិីមយួកនុងការបង្ហា ញខ្លួនឯងថានឹងបធវើឱ្យគុំនិតរបស់អនកចាស់។ មា៉ាងបទៀត អនកដឹងថា អវីកដលអនកនិយយ និងរបបៀប
កដលអនកនិយយវបធវើការជាមយួគ្នន ។ ដូចជាការកថលងសុនទរកថា ការរ បព់ីពតម៌ន ឬ ការសរបសរ មនរបសិទធភាព បៅ
បពលណាកដលអនកសរបសរបង្ហា ញពីគុំនិតរបស់គ្នត់ នយ៉ា ងចាស់។ 
 
 អនកសរបសររពោះគមពរីបរជើសបរ ើសពាកយរបស់បគ និង នបរៀបចុំពាកយបពចនទ៍ាុំងបនាោះឱ្យរសបនឹងបគ្នលបុំណ្ងរបស់បគ។ 
ការសិកាអុំពីវធិកីដលអនកសរបសរបង្ហា ញពីគុំនិតរបស់បគ នឹងជួយ អនកកនុងការសិការពោះគមពរី។ អនកនឹងអាចប ើញពីគុំនិត
សុំខាន់កនុងោររបស់រពោះគមពរី និងយល់កានក់តចាស់ពីបគ្នលបុំណ្ងរបស់អនកសរបសរ បៅបពលកដលអនកអាចោគ ល់ពី
រចនាបថ ឬ ពីវធិសីនការបង្ហា ញរបស់គ្នត។់ 
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គ្ទរាង    

ក. ភាោតាមនយ័រតង ់និងភាោតាមនយ័បរបៀបបធៀប Literal and Figurative Language 
ខ្. ការបរៀបចុំគុំនិតនានា Organization of Ideas 
គ. របបភទសនការសរបសរ Styles of Writing 

 
ទោលទៅ 
១. កបងកចករវងការបរបើរ ស់ភាោតាមនយ័រតង ់និងភាោតាមនយ័បរបៀបបធៀបបៅកនុងរពោះគមពរី។ 
២. ោគ ល់ពីវធិីោស្តសតទាុំងរ ុំមយួកនុងការបរៀបចុំគុំនិត។ 
៣. ពិភាកាពីរចនាបថសុំខាន់ៗ សនការសរបសរកដល នបរបើបៅកនុងរពោះគមពរី។ 
 

ក្ស. ភាសាតាមន័យរតង់ និងភាសាតាមន័យបធៀប Literal and Figurative Language 
ទោលទៅទ១ី. ណវរណញររវាងការទររើរាស់ភាសាតាមន័យរតង ់និងភាសាតាមន័យទធៀបទៅរនុងរពះគ្មពីរ។ 
 

 រពោះជាមច ស់សពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងយល់ពីបសចកតីពិត កដលរទង ់នបង្ហា ញដល់បយើងតាមរយៈរពោះបនទូលរបស់
រពោះអងគ។ អនកសរបសររពោះគមពរី  នសរបសរអុំពីការពិត និងជាញឹកញយ បគ នបរបើភាោរតង់ៗ  ឬការពិត។ ដូបចនោះបហ្ើយ 
បយើងអាចដឹងពីអវី កដលរពោះគមពរីចងម់ននយ័ បោយការរពមទទួលអតថនយ័បដើមសនពាកយទាុំងបនាោះ។ បពលបយើងអាន៖ «បៅ
រគ្នបនាោះ រពោះបយស ូយងបឡើងបៅបលើភនុំបដើមបអីធិោឌ ន» (លូកា ៦:១២) បយើងដឹងថា បនោះគឺជានយ័រតង ់ឬនយ័ពិតពីអវីកដល
រទង ់នបធវើ។ បពលរពោះអងគគុំរមជុំងឺរគុន ជុំងឺរគុនកប៏ចញ ត់បៅ (លូកា ៤:៣៩) បនោះគឺ ជាបសចកតីពិតតាមនយ័រតង។់ 
 
 ប៉ាុកនត បពលកដលអនកអានរពោះបនទូលបនោះ៖ «បៅសថងបនាទ ប ់បលកយ៉ាូហានប ើញរពោះបយស ូយងតរមងម់ករកបលក រចួ
បលកកម៏នរបោសន៍ថា៖ «បមើលហ្ន៎! បលកបនោះបហ្ើយជាកូនបចៀមរបស់រពោះជាមច ស់ កដលដក បបចញពីមនុសសបលក» 
(យ៉ាូហាន ១:២៩) បយើង មនិអាចបកករបពាកយទាុំងអស់តាមនយ័រតង ់នបទ។ រពោះបយស ូមនិកមនជាកូនបចៀម ឬសតវមយួ
កាលបទ។ រទងប់របៀបដូចជាសតវបចៀមមយួកាលបៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតចីាស់ កដលរតូវ នបគបធវើយញ្ដបូជាសរមប់
អុំបពើ បរបស់មនុសស។ ដូបចនោះ ភាោមយួចុំនួនរបស់រពោះគមពរី គឺជានយ័បធៀប ឬ កន៏ិមតិតរបូកនុងអតថនយ័។ វជួយ កនុងការ
ពនយល់ពបីសចកតីពិតតាមនយ័រតង។់ 
 
 ភាោតាមនយ័បធៀប ជាការបរៀបបរៀងបឡើងនូវពាកយបរបៀបបធៀប។ ទាុំងបនោះជាពាកយ ឬឃ្លល កដលជួយ ឱ្យបយើងយល់អវី
កដលពិ កបោយភាជ បវ់បៅនឹងអវីមយួកដលបយើងដឹងអុំពីវ។ បលកយ៉ាូហាន  នផឋល់ឱ្យបយើងនូវគុំនិតមយួពីរបូភាពរបស់
រពោះរគិសតជាកូនបចៀម កដលោក់បលើអាសនៈសរមបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង។ ការបនោះនឹងជួយ បយើងឱ្យយល់ពីបគ្នលបុំណ្ង
របស់រពោះរគិសតកនុងការយងមកកនុងពិភពបលក។ 
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 ពាកយបរបៀបបធៀបជួយ បយើងឱ្យយល់ពីកិចចការខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ កដលបយើងមនិអាចបមើលប ើញបោយកភនកធមមតា
របស់បយើងបទ។ ចូរចងចាុំ បៅកនុងបមបរៀនទី១ រពោះបយស ូ នបរបៀបបធៀបរទងផ់្ទទ ល់បៅជាទឹកកដលផឋល់ជីវតិ។ បហ្ើយរទងក់៏
 នបរបៀបបធៀបអងគរទងផ់្ទទ ល់ បៅនឹងនុំបុង័ ពនលឺ និងជាអនកគង្ហវ លបចៀមកដរ។ បពលមយួ រទងម់នរពោះបនទូលថា «បមើល៍! 
បយើងនឹងមកដូចបចារចូលលួច» (វវិរណ្ៈ ១៦:១៥)។ ឧទាហ្រណ៍្ទាុំងបនោះបង្ហា ញបយើងថា បយើងមនិអាចគិតកវងឆាង យបពក
កនុងការបរបៀបបធៀបរពោះបយស ូ បៅនឹងនរណាមន កប់ផសងបទៀត នបទ។ រទង ់គឺដូចជាអវីមយួ កដល នកុំណ្ត់កនុងរបបៀប
មយួ។ ពាកយបរបៀបបធៀបទាុំងបនោះជួយ បយើងឱ្យចងចាុំពីបសចកតីពិតពិោត រប៉ាុបណាណ ោះ។ 
 
 ជាញឹកញយ រពោះរគិសត នបរបើភាោតាមនយ័បរបៀបបធៀប បៅបពលកដលរទងម់នរពោះបនទូលបៅកានអ់នកកដលបដើរ
តាមរពោះអងគ។ រទង់មនបនទូលរ បប់គពីបរឿងោមញ្ដៗ បដើមបជីួយ បគឱ្យយល់ពោីរសុំខាន់សនបសចកតីពិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
បៅកណ្ឍ គមពរីម៉ា ថាយ ១៨:១០-១៤ រពោះរគិសតរ បប់រឿងអុំពីកូនបចៀមកដល ត។់ បៅកនុងការបរបៀបបធៀបបនោះ រទងប់បរងៀន
ថា រទងម់នរពោះទយ័ខ្វល់ខាវ យចុំបពាោះបយើងរល់គ្នន  ដូចជាអនកគង្ហវ លកដល ន តប់ងកូ់នបចៀមអញ្ច ឹងកដរ។ 
 
 ពាកយបរបៀបបធៀបមយួចុំនួន គឺរតូវ នបគបៅថានិមតិតសញ្ញដ —ជាពាកយកដលបង្ហា ញពីបសចកតីពិតអុំពីកិចចការ។ ពាកយ
ថា ពនលឺ អុំបិល និងបចៀម  គឺជានិមតិតសញ្ញដ សនរគិសតបរស័ិទ។ បៅកនុងពិធីបលៀងរពោះអមច ស់ មននុំបុង័ និងកពងជានិមតិត
សញ្ញដ សនរបូកាយ និងបលហិ្តរបស់រពោះរគិសត។ វរ ុំលឹកបយើងពីការសុគតរបស់រពោះរគិសត និងការរងទុកខបវទនាសរមប់
អុំបពើ បរបស់បយើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 

១. ចូរបញ្ញជ ក់របបយគនីមយួៗទាុំងតាមភាោនយ័រតង ់និងភាោនយ័បធៀប។ ចូរសបសរបៅខាងមុខ្របបយគនីមយួៗនូវ  
     បលខ្សនរបបភទភាោកដលរតូវគ្នន ។ ចូរចាុំថាមនិរតូវបមើលចបមលើយមុនបពលកដលអនក នគូសបហ្ើយបនាោះបទ។ 
 .....ក)  បៅជិតបកាល ងទាវ រកនុងរកុងបយរោូឡឹមមនអនករកមន ក់ (យ៉ាូហាន ៥:២)។ ១) នយ័រតង ់
 …..ខ្)  បនោះជាកូនបចៀមសនរពោះ (យ៉ាូហាន ១:២៩)។    ២) នយ័បរបៀបបធៀប 
 …..គ)  ខ្ញុ ុំហ្នឹងបហ្ើយជាទាវ រសរមប់កូនបចៀម (យ៉ាូហាន ១០:៧)។ 
 ….. )  មនបចៀមបផសងបទៀតកដលជារបស់ខ្ញុ ុំ (យ៉ាូហាន ១០:១៦)។ 
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២. ចូរអានបរឿងមយួកដលសតីអុំពីរសកងបៅកនុងម៉ា ថាយ១៣:២៤-៣០ បហ្ើយនិងអានការពនយល់នយ័របស់វបៅខ្៣៦-៤៣។    
     ចូរអានការពិពណ៌្នាបៅជួរខាងោឋ ុំ និងសរបសរបលខ្សននិមតិតសញ្ញដ បៅជួរខាងបឆវងរបស់ការពិពណ៌្នាកដលវផគូផគង។ 
 .....ក)  អនករពួសរគ្នបពូ់ជ   ១) អនកកដលជាកមមសិទធរបស់រពោះរជយសនរពោះជាមច ស់ 
 .....ខ្)  មរសរតូវ    ២) បុរតមនុសស 
 .....គ)  រគ្នបពូ់ជលអ    ៣) មរ 
 ..... )  រសកង    ៤) អនកកដលជាកមមសិទធរបស់មរ 
 .....ង)  រសូវ និងរសកងដុោះជាមយួគ្នន   ៥) អវោនកាលសនពិភពបលក 
 .....ច)  របមូលរសកងចង   ៦) រពោះរជយសនោថ នបរមសុខ្ 
 .....ឆ)  រសូវ    ៧) ពិភពបលក 
 

ខ. ការបរៀបចំគំនិតនានា Organization of Ideas 
ទោលទៅទ២ី. សាគ ល់ពីវិធីសាស្តសតទងំរាមំួយរនុងការទរៀបគ្ំនិត។ 
 
 បៅបពលបយើងសរបសរ បយើងរបុងរបយត័កនុងការបរៀបគុំនិត។ បយើងនាុំគុំនិតកដលទាក់ទងគ្នន ទាុំងអស់មក បដើមបគី្នុំរទ
គុំនិតសុំខាន ់បហ្ើយបរៀបចុំគុំនិតទាុំងបនាោះ បដើរជាមយួគ្នន បោយរលូន។ បៅចុំណុ្ចបនោះ បយើងនឹងពិពណ៌្នាពីវធិីោស្តសត
បផសងៗកដលអនកសរបសរបរៀបចុំគុំនិតរបស់ពួកបគ។ 
 

1. ពាកយផទួន។ អនកសរបសរបរបើពាកយដូចគ្នន  ឬរសបដៀងគ្នន មឋងបហ្ើយមឋងបទៀត។ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរី ២កូរនិថូស ៨:១-
១៥ គុំនិតសនការថាវ យរបស់រគិសតបរស័ិទ រតូវ នបបងកើតបឡើងតាមរយៈគុំនិតសបបរុសផទួនៗ។ 
 

2. ការវវិតត។ អនកនិពនធបបងកើតចលនាបឆាព ោះបៅមុខ្មយួ បោយបកនថមពតម៌នលមអតិ បៅបលើពតម៌នលមអតិ ដូចកដល
បយើងបធវើ បៅបពលកដលបយើងនិទានបរឿងមយួ។ បរឿងកដលនិយយអុំពីបលកភលីីពបៅកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ៨: ២៦-
៤០ បង្ហា ញពីដុំបណ្ើ រការបៅមុខ្។ រពោះវញិ្ញដ ណ្មនបនទូល មកកានប់លកភលីីពឱ្យបចញដុំបណ្ើ របៅផលូវចាស់
លស់មយួ។ បនាទ បម់ក រពោះវញិ្ញដ  ននាុំបលកភលីីពបៅជួបបុរសមន ក ់បដើមបកីចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស ូ។ 
បរកាយមក បុរសមន កប់នាោះករ៏ពមទទួលរពោះរគិសត បហ្ើយបលកភលីីព នបធវើពិធីរជមុជទឹកឱ្យគ្នត់ បហ្ើយ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ក ៏នបលើកបលកភលីីពបៅ ត់បៅ។ 
 

3. ករមតិខ្ពស់បុំផុត។ អនកសរបសរនាុំបៅកានច់ុំណុ្ចកុំពូលកនុងភាពលមអតិសនការដុំបណ្ើ រការ។ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរី
ភលីីព ៣:១០ បលកប៉ាូល រ បប់យើងពីអវីកដលជាបសចកតីសុចរតិដព៏ិតថា៖ «បដើមបចីងោ់គ ល់រពោះរគសិឋ និងោគ ល់
ឫទាធ នុភាពកដល នបរ សរពោះអងគបអាយមនរពោះជនមរស់បឡើងវញិ រពមទាុំងចូលរមួជាមយួរពោះអងគកដលរងទុកខ
លុំ ក បហ្ើយបអាយ នដូចរពោះអងគកដលបោយទិវងគត»។ ខ្ ១-៩ នាុំបយើងបៅកានក់រមតិខ្ពស់បុំផុត។ 
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4. ភាពផទុយគ្នន  និងការបរបៀបបធៀប។ ចុំបពាោះភាពផទុយគ្នន វញិ អនកនិពនធពាុំនាុំភាពផទុយគ្នន ពីរយ៉ា ង បដើមបគូីសបញ្ញជ ក់ពី

ការលអ និង ការអារកក ់ឬ ពនលឺ និងភាពងងឹត។ កណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងជុំពូក១ ផទុយពីមនុសសកដលបគ្នរពបកាតខាល ច
រពោះ រតូវ នបគោុំដូចជាបដើមបឈើកដលបបងកើតផលកផលបៅឯមនុសសអារកកវ់ញិ បរបៀបដូចជាចុំបបើងកដលបហ្ើរ ត់
បៅ។ ចូរកតស់មគ ល់ភាពផទុយគ្នន សនការបរបៀបបធៀបបនោះ៖ «មនុសសពាល…បរបៀប ននឹងអង្ហក ម កដលរតូវខ្យល់
ផ្ទត ់ត់បៅ» (ខ្៤)។ ចុំបពាោះការបរបៀបបធៀបគ្នន វញិ អនកនិពនធពាុំយកកិចចការពីរមកទនទឹមគ្នន  បដើមបគូីសបញ្ញជ ក់ពី
ភាពរសបដៀងគ្នន ។ 
 

5. ចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ ។ អនកនិពនធបរបើចុំណុ្ចរតឡបន់ឹងគុំនិតកដលវវិតតបៅមុខ្។ ចុំណុ្ចទាុំងបនោះ មនោរសុំខាន់
ចុំបពាោះលទធផលរបស់បរឿង ឬ ចុំបពាោះអតថនយ័សនរពោះបនទូល។ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរី បអសបធើរ ចុំណុ្ចសុំខាន ់គឺជាជយ័
ជុំនោះរបស់រពោះនាងបអសបធើរ បោយការបពញចិតតរបស់បសឋច បៅបពលនាងចូលបៅគ្នល់រពោះអងគបោយគ្នម ន
ការអបញ្ជ ើញ។ បបើគ្នម នការបពញចិតតរបស់បសតចបទ រពោះនាងមនិអាចសបរមចគបរមងកផនការរបស់រពោះនាង កនុងការ
ជួយ ការពាររបជារស្តសតរបស់រពោះនាងឱ្យមនជីវតិរស់ នបឡើយ។ 
 

6. មូលបហ្តុ និងលទធផល។ អនកនិពនធបរៀបចុំគុំនិតនានា បដើមបបីង្ហា ញពីទុំនាក់ទុំនងរវងលទធផលពិតមយួ ឬ
បហ្តុផលបផសងៗចុំបពាោះវ។ រទងរ់បកហ្លជាចាបប់ផឋើមបោយលទធផលផង ឬបហ្តុផលផង។ កនុងកណ្ឍ គមពរី 
កូឡូស ១:៣ បលកប៉ាូលរ បរ់កុមជុំនុុំថា គ្នត់សូមអរគុណ្រពោះជាមច ស់សរមបព់ួកបគ។ បនោះគឺជាលទធផល។ 
បៅខ្៤ គ្នត់ឱ្យបហ្តុផល៖ «ដបតិបយើង នឮបគនិយយអុំពីជុំបនឿរបស់បងបអូនបលើរពោះរគិសឋបយស ូ និងអុំពីបសចកឋី
រសឡាញ់របស់បងបអូន ចុំបពាោះរបជាជនដវ៏សុិទធទាុំងអស់»។ បនាទ បម់ក គ្នត់បលើកគុំនិតបនោះមឋងបទៀតកនុងខ្ ៨ និង
៩ ការចាបប់ផឋើមបោយបហ្តុផល និងការបញ្ចបប់ោយលទធផល។ បពលខ្លោះ បយើងបញ្ចូ លវធិីោស្តសតពីរ ឬបរចើនជាង
បនោះបដើមបបីរៀបចុំគុំនិតរបស់បយើង។ បៅកនុង១កូរនិថូស ១:៣-៤ និង៨-៩ បលកប៉ាូល នបរបើបហ្តុផលជាបរចើន និង
លទធផលបផសងៗ និងពាកយផទួន បដើមបបីធវើឱ្យបយើងយល់ចាស់ចុំបពាោះអតថនយ័របស់គ្នត។់ 
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លំហាត់អនុវតតន៍  
 
៣. ចូរអានបទគមពរីនីមយួៗ និងសបរមចចិតតថាមយួណាជាវធិីោស្តសតសនការបរៀបចុំកដល នកតរ់តាបៅខាងោឋ ុំបរបើបដើមបបីធវើ  
     ឱ្យគុំនិតកានក់តចាស់។ អនកអាចបរបើការពិពណ៌្នាបរចើនជាងមយួដង។ 
 .....ក)  កាឡាទី ៦:៧-៩ គុំនិតសនការរបមូលផលពីអវីកដលបយើង នោុំ  ១) ពាកយផទួន 
 .....ខ្)  បអបភសូ ២:១៤-១៨ គុំនិតរបស់រពោះរគិសតបញ្ចូ លោសន៍យូោ និង ២) បហ្តុផល និងលទធផល 
   ោសន៍ដសទកនុងសនតិភាព      ៣) ភាពផទុយគ្នន  
 .....គ)  ១ ពងាវតាកសរត ១៧:៨-២៤ គុំនិតរបស់ពាការបីអលីយ៉ា  គឺការោឋ ប់ ៤)  ការដុំបណ្ើ រការ  
           បង្ហគ ប់បធវើឱ្យគ្នតប់ៅជាមនុសសរបស់រពោះ    ៥) ចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ  
 ... )  បៅហាវ យ ៦:១១-៤០ គុំនិតកដលបលកបគឌាន នបឆលើយតបបៅចុំបពាោះ 
   ការរតាស់បៅរបស់រពោះជាមច ស់អុំពីការផ្ទល ស់បតូរ 
 …..ង)  ២ រ កសរត ១:៧-១២ គុំនិតកដលថា បោយបរពាោះរពោះ ទោលឡូមូន នបធវើកិចចការកដលរពោះជាមច ស់ ន
  បធវើ 
 .....ច)  បអបភសូ ៤:១៧-៣២ គុំនិតអវីកដលជីវតិថមីកនុងរពោះរគិសតទាកទ់ង 
 

គ.របបភទម្នការសរបសរ Styles of Writing 
ទោលទៅទ៣ី. ពិភារាពីររទភទសំខាន់ៗម្នការសរទសរណែលបានទររើទៅរនុងរពះគ្មពីរ។ 
 

ររវតតិសាស្តសត History 

 រពោះគមពរី ជារបវតតិោស្តសតសតីពីទុំនាកទ់ុំនងរបស់រពោះជាមច ស់ជាមយួនឹងមនុសសជាតិ។ ដូបចនោះបហ្ើយ បនោះជា
ការសរបសរពីដុំបណ្ើ របរឿងកដល នបកើតបឡើងកនុងជីវតិពិតរបស់មនុសស។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ នកណ្នាុំអនកនិពនធឱ្យបរជើស
បរ ើសរពឹតតកិារណ៍្ពិត បដើមបកីចកចាយដល់បយើង។ បៅបពលបយើងអានអុំពីពួកបគ បយើងអាចសង់ជុំបនឿរបស់បយើង ន តាម
រយៈការដឹងពីភាពតស ូ និងពីជយ័ជុំនោះរបស់ពួកបគ។ 
 

 ឧទាហ្រណ៍្ បៅបពលបយើងអានអុំពីកិចចការកដលរពោះជាមច ស់ នរតាស់បៅបលកបគឌានឱ្យបុំបពញ រពមទាុំង
ការតស ូនឹងភាពភយ័ខាល ចរបស់បលកបគឌាន បយើងអាចបរៀនទុកចិតតបលើរពោះជាមច ស់ បហ្ើយនឹងយកឈនោះបលើការភយ័ខាល ច
មនុសស និងការបរជយ័របស់បយើង។ (សូមបមើល បៅហាវ យ៦ និង៧)។ ដុំបណ្ើ របរឿងដអ៏ោច រយ គឺជារពោះរគិសតរទងផ់្ទទ ល់។ 
បោយការបធវើតាមគុំររូបស់រពោះអងគ បយើងអាចរស់បៅកនុងការោឋ បប់ង្ហគ បច់ុំបពាោះបុំណ្ងរពោះទយ័របស់រពោះជាមច ស់។ 
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 របវតតិោស្តសត រតូវ នរកប ើញពាសបពញកនុងរពោះគមពរី។ កណ្ឍ គមពរីរបវតតិោស្តសតមន យ៉ាូបសវ រហូ្តដល់រពោះនាង
បអសបធើរ បៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតីចាស់ និងគមពរីម៉ា ថាយ រហូ្តដល់កិចចការបៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតីថមី។ កណ្ឍ គមពរី 
បលកុបបតតិ ដល់ ទុតិយកថា គឺរមួបញ្ចូ ល ទាុំងរបវតតិោស្តសត និងទុំនាយ។ 
 

ទំនយ Prophecy 

 បៅកនុងរបវតតិោស្តសតរពោះគមពរី រពោះជាមច ស់ នបរបើពាការឱី្យនិយយផ្ទទ ល់បៅកាន់មនុសសជុំនួសរពោះជាមច ស់។ 
ពាការ ី នរបកាសពីរពោះហ្ឫទ័យ និងបគ្នលបុំណ្ងរបស់រពោះជាមច ស់។ បគ នរបកាសបសចកតីពិតសរមបក់ារបុំបពញ
ភាល មៗ និង នទាយទុកពីបសចកតីពិតសរមបក់ារបុំបពញនាបពលអនាគត។ ទុំនាយខ្លោះ មនិទាន ់នសបរមចបៅបឡើយ
បទ។ ពួកបគទាយរពឹតតិការណ៍្នានា កដលនឹងបកើតបឡើងបៅចុងបញ្ចប។់ កណ្ឍ គមពរី បអបសគ្នល ោនីកយ៉ាល និងកណ្ឍ គមពរី 
វវិរណ្ៈមនកិចចការទាុំងបនោះជាបរចើន។ 
 

 ការសិកាទុំនាយនានាដុំបូងកដល នសបរមច និង នពនយល់បៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតថីមីជាការមនរបបយជន។៍ 
ឧទាហ្រណ៍្គមពរីកិចចការ សុំបៅបៅបលើការសបរមចទុំនាយខ្លោះរបស់គមពរីសមពនធបមរតីចាស់។ ទាុំងបនោះរមួបញ្ចូ លទាុំងការចាក់
បងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ ការរងទុកខលុំ ករបស់រពោះរគិសត និងការបដិបសធពីទាសភាពរបស់កូនបៅអុីរោកអលបៅរបបទស
បអសីុប ការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះបយស ូ  ការសបស្តង្ហគ ោះោសន៍ដសទ និងភាពរងឹរសូសនដួងចិតតរបស់មនុសសចុំបពាោះការយល់ដឹង
ដុំណឹ្ងលអ។ 
 

 បទាោះបីជា អតថន័យរបស់ទុំនាយមយួចុំនួនពិ កយល់ បោយោរវមននិមតិតសញ្ញដ បផសងៗ បយើងរតូវកតសិកាវឱ្យ
យល់ចាល់ពីរបូភាពសនកផនការរបស់រពោះជាមច ស់សរមបប់យើង។ កណ្ឍ គមពរី ១៧ចុងបរកាយសនគមពរីសមពនធបមរតីចាស់ គឺជា
កណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើង និងវវិរណ្ៈ មនរពោះបនទូលសុំខាន់ៗ សតីពីទុំនាយ។ 
 

រំណាពយ Poetry 

 កុំណាពយ គឺជាការសរបសរបោយបរបើគុំនូ និងោចប់ភលងបដើមបបីង្ហា ញពីអារមមណ៍្ដរ៏ជាលបរៅ។ ខ្ណ្ៈបពល កដល
របវតតិោស្តសតរ បព់ីរពឹតតិការណ៍្ពិត ឬពីអវីកដលមនុសសបធវើ កុំណាពយសកមតងឱ្យប ើញពីអវីកដលមនុសសគិត និងពីរបបៀបកដល
បគមនអារមមណ៍្—សបាយ បកើតទុកខ អស់សងឃមឹ ឬបពារបពញបោយអុំណ្រ។ កុំណាពយ បរបើភាោតាមនយ័បធៀបបរចើន។ វ
មនិអាចបករោយតាមនយ័រតងប់ៅកនុងរបបៀបរបវតតិោស្តសត នបទ ដូបចនោះ បៅបពលបយើងអានកណ្ឍ គមពរីយ៉ាូប ទុំនុកតបមកើង 
សុភាសិត ោោត  និងបទចុំបរៀង និងកុំណាពយរពោះបនទូលបផសងៗកដលមនបពញបៅកនុងរពោះគមពរីទាុំងមូល បយើងរតូវបមើល
ចុំបពាោះការបរបើរ ស់ភាោតាមនយ័បធៀប។ 
 

 បដើមបបីធវើឱ្យមនចង្ហវ កប់ៅនឹងគុំនិតរបស់បគ អនកនិពនធកណ្ឍ គមពរីបហ្របឺ កតងកតបរៀបរបនូ់វគុំនិតពីរជួរកដលទាកទ់ងគ្នន
បៅវញិបៅមក។ បគបៅវថា ភាពរសបគ្នន ។ ការទាកទ់ងអាចជាពាកយផទួន។ កនុងកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងជុំពូក៥ អតថនយ័សន
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បនាទ តទ់ីមយួ៖ «ឱ្រពោះអមច ស់បអើយ សូមបផទៀងរពោះកាណ៌្ោឋ ប់ពាកយរបស់ទូលបងគុំ! សូមរទងរ់ពោះសណាឋ ប់សុំករកឈចឺាប់ 
របស់ទូលបងគុំផង» គឺរតូវ នបគ បលើកមឋងបទៀតបៅបនាទ ត់បនាទ បប់ទៀត៖ «ឱ្រពោះជាមច ស់ ជារពោះមហាកសរតសនទូលបងគុំបអើយ 
សូមយករពោះហ្ឫទយ័ទុកោកន់ឹងសូរសុំករក របស់ទូលបងគុំផង ដបតិទូលបងគុំអធិោឌ នរករពោះអងគ» (ខ្ ១-២)។ ពីរបនាទ ត ់
បរៀបរបផ់ទួនៗគ្នន ពីគ្នន បៅវញិបៅមក បហ្ើយវធិីោស្តសត គឺរតូវ នបនតបពញរពោះបនទូលទាុំងមូល។ 
 

ភាពរសបោន  Parallelism 
 សូមបផទៀងរពោះកាណ៌្ោឋ ប់ពាកយរបស់ទូលបងគុំ 
 សូមយករពោះហ្ឫទយ័ទុកោកន់ឹងសូរសុំករករបស់ទូលបងគុំ 
 

ភាពផទុយោន  Contrast 
 មនបនាទ ត់ពីរអាចមនការទាកទ់ងគ្នន  បោយភាពផទុយគ្នន ៖«ការខ្វល់ខាវ យកតងកតបធវើបអាយមនុសស កក់មល ុំងចិតត 
រឯីពាកយទនភ់លនក់តងកតបធវើបអាយមនអុំណ្របឡើងវញិ» (សុភាសិត ១២: ២៥)។ ឬកប៏នាទ ត់ពីរអាចនឹងមនការទាកទ់ងគ្នន  
បោយការបកនថមគុំនិតមយួបៅនឹងគុំនិតមយួបទៀត បដើមបជីួយ ពនយល់វ។ វធិីោស្តសតបនោះ រតូវ នបរបើកនុងកណ្ឍ គមពរី 
យ៉ាូប ៣៦:២១ កដលចាបប់ផឋើមបោយ៖ «ចូររបយត័ន ករកងបលកកបរបៅរកអុំបពើអារកក…់»។ បនាទ តប់នាទ ប ់នបកនថមឱ្យមន
អតថនយ័។ 
 

 គុំនិតសុំខាន់សនកណ្ឍ គមពរីកុំណាពយទាុំងអស់ និយយអុំពីអារមមណ៍្។ គមពរីយ៉ាូប ពិពណ៌្នាពីការឈចឺាប់របស់
មនុសស។ គមពរីទុំនុកតបមកើងកណ្នាុំបយើងឱ្យថាវ យបងគុំរពោះជាមច ស់។ កណ្ឍ គមពរីសុភាសិតបង្ហា ញពីបសចកតីរតូវការរបស់បយើង
ចុំបពាោះរ ជាញ កនុងការអនុវតតកិចចការជារបចាុំសថង។ គមពរីោោត បង្ហា ញពីទសសនៈអវជិជមនសនជីវតិ កដលបពញបៅបោយ
ការសងសយ័។ បទចុំបរៀងបញ្ញជ ក់ពីបសនហារវងបតីរបពនធ។ 
 

លិខិត Letters 
 លិខ្ិតបផសងៗ ចាប់បផឋើមបោយការោវ គមន ៍មនរពោះបនទូលសុំខាន់ បហ្ើយបញ្ចបប់ៅវញិបោយការលគ្នន ។ តួបសចកតី
សុំខាន់របស់លិខ្ិតរបកហ្លជាអាចទាកទ់ងបៅនឹងការបឆលើយសុំណួ្រ កដល នសរបសរបឡើងកនុងលិខ្ិតរបស់មនុសសមន ក់
បទៀត។ ដូបចនោះ វគឺជាការលអកនុងការចងចាុំថា លិខ្ិតគឺជាការបឆលើយតបបៅនឹងបសចកតីរតូវការកដលជាក់លក។់ វមនិផតល់
ការបបរងៀនបពញបលញបៅបលើរបធានបទណាមយួបទ។ 
 

 បលកោវកប៉ាូល នសរបសរលិខ្ិតចុំនួន១៣សនគមពរីសមពនធបមរតថីមី កដលរតូវ នបៅថា លិខ្ិតរបស់ោវក។ មន
មនុសសមយួចុំនួនបផសងបទៀត នសរបសរលិខ្ិតចុំនួន៨។ បៅបពលបយើងសិកាលិខ្ិតទាុំងអស់បនោះ រពមទាុំង នបរបៀប
បធៀបការបបរងៀនរបស់បគ បយើងទទួល នការកណ្នាុំសរមបជ់ុំបនឿ និងជីវតិថមរីបស់បយើងកនុងរពោះរគិសត។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤. ចូរអានបទគមពរីទាុំងបនោះរចួ សូមសរបសររបបភទសនការសរបសរណាមយួកដលធាល ប់បរបើបៅកនុងបទគមពរីនីមយួៗ។ 
 .....ក)  ភលីីព ១:១-២   ១) របវតតិោស្តសត 
 .....ខ្)  បសផ្ទនា ១:១៤-១៨   ២) ទុំនាយ 
 .....គ)  ទុំនុកតបមកើង ៩១   ៣) កុំណាពយ 
 ..... )  ១ កូរនិថូស ៥:៩-១១  ៤) លិខ្ិត 
 .....ង)  ២ ោុំយូកអល ៧:១៨-២៨ 
 .....ច)  យ៉ាូប ៣៦:២២-២៦ 
 .....ឆ)  កិចចការ ២:១-១៣ 
 .....ជ)  វវិរណ្ៈ ៤:១-១១ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 

១. ក)  ១) នយ័រតង ់
 ខ្)  ២) នយ័បរបៀបបធៀប 
 គ)  ៣) នយ័បរបៀបបធៀប 
  ) ៤) នយ័បរបៀបបធៀប 
 បៅកនុង គ) និង ) រពោះបយស ូ សុំបៅបៅបលើរគិសតបរស័ិទបរបៀបដូចជាកូនបចៀម។ 
 
៣. ក) ៣) ភាពផទុយគ្នន ៖ ការរចូតកាតប់សចកតីោល ប ់ផទុយពីការរចូតកាតជ់ីវតិ។ 
 ខ្) ១) ពាកយផទួន៖ ពាកយរសបដៀង ដូចជា៖ «រពោះរគិសតរទងផ់្ទទ ល់» «បោយរបូកាយរបស់រពោះអងគផ្ទទ ល់» «រពោះអងគ ន
  លុបបចាល» «បោយការសុគត់របស់រពោះអងគ» «បោយមននយ័ពីបឈើឆាក ង រពោះរគិសត នយងមក  
  បហ្ើយ នរបកាស» «តាមរយៈរពោះរគិសត»។ 
 គ) ៤) និង៥) ការដុំបណ្ើ រការ និងចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ ៖ ពាការបីអលីយ៉ា  នោឋ បប់ង្ហគ ប់រពោះជាមច ស់ ពឹងអាងបលើ
  រពោះជាមច ស់បៅចុំនុចនីមយួៗបៅកនុងរពឹតតិការណ៍្បនតបនាទ ប ់បហ្ើយបៅចុងបញ្ចប ់ស្តសតីបមម៉ា យ នទទួល
  ោគ ល់គ្នត់ថា បលកជាអនកបបរមើរបស់រពោះជាមច ស់កមន។ 
  ) ៥) ចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ ៖ រពោះជាមច ស់របទានឱ្យបលកបគឌាននូវសញ្ញដ បី កដលរមួគ្នន បបងកើត នជាការផ្ទល ស់បតូរ
  មយួ។ 
 ង) ២) បហ្តុផល និងលទធផល៖ រពោះ ទោឡូមូន នអធិោឌ នទូលសូមរ ជាញ  និងចុំបណ្ោះដឹងកដលបធវើឱ្យ 
  រពោះជាមច ស់សពវរពោះហ្ឫទយ័ បហ្ើយជាលទធផល រពោះជាមច ស់ នរបទានឱ្យរពោះអងគ បហ្ើយរបទានឱ្យ 
  កានក់តបរចើនផង។ 
 ច) ៣) ភាពផទុយគ្នន ៖ ជីវតិចាស់របស់អារកស ការនិយយកុហ្ក និងកុំហឹ្ង គឺជាភាពផទុយគ្នន បៅនឹងជីវតិថមី ឬ  
  បុំណ្ងចិតតថមី និងការគិតកនុងរបបៀបថមី បសចកតីពិត និងភាពសងបសុ់ខ្។ 
 
២. ក)  ២) បុរតមនុសស 
 ខ្)  ៣) មរ 
 គ)  ១) អនកកដលជាកមមសិទធរបស់រពោះរជយសនរពោះជាមច ស់ 
  )  ៤) អនកកដលជាកមមសិទធរបស់មរ  
 ង)  ៧) ពិភពបលក 
 ច)  ៥) អវោនកាលសនពិភពបលក 
 ឆ)  ៦) រពោះរជយសនោថ នបរមសុខ្ 
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៤. ក   ៤) លិខ្ិត- បនោះជាការោវ គមន៍បៅបពលចាបប់ផឋើមសនលិខ្ិត។ 
 ខ្   ២) ទុំនាយ- ជាការទាយពីរពឹតតិការណ៍្នាបពលអនាគត បៅបពលចុងបរកាយ។ 
 គ   ២) ទុំនាយ និង៣) កុំណាពយ- បនោះមនគុំរ ូនិងភាពរសបគ្នន  បហ្ើយវរបកាសពីបសចកតីពិតរបស់រពោះជាមច ស់។ 
    ៤) លិខ្ិត- បនោះជាការបឆលើយតបបៅមនុសសចុំៗ អុំពីបញ្ញា កដលពួកបគកុំពុងមន។ 
 ង   ១) របវតតិោស្តសត- បនោះជាកុំណ្តរ់តាសតីអុំពីអវីកដល នបកើតបឡើងចុំបពាោះបសតចោវឌី។ 
 ច   ៣) កុំណាពយ- បនោះមនគុំនូ និងភាពរសបគ្នន ។ 
 ឆ   ១) របវតតិោស្តសត- បនោះជាការកតរ់តាអុំពីអវីកដល នបកើតបឡើងបៅបុណ្យសថងទីហាសិប។ 
 ជ   ២) ទុំនាយ- បនោះជាការនិមតិត ឬ ការទាយពីរពឹតតិការណ៍្នាបពលអនាគត។ 
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ការបរៀបចំសរមាប់ 
សកិ្សារពះគមពីរ 

Preparation for Bible Study 
 

 
 ឥលូវបនោះ បយើង នបញ្ញជ ក់នូវមលូបហ្តុបផសងៗសរមបសិ់ការពោះគមពរី និង នបោយពិពណ៌្នាអុំពីរពោះគមពរី កដល
បយើងរតូវពិភាកាអុំពីរបបៀបសិការពោះគមពរី។ បៅកនុងបមបរៀនបនោះ បយើងចងប់លើកបឡើងអុំពីកិចចការនានាកដលនឹងបរៀបចុំសរមប់
អនកបដើមបសិីកា។ បនាទ បម់ក បៅសល់បនួបមបរៀនបទៀត បយើងនឹងបង្ហា ញពីវធិីោស្តសតខ្លោះៗចុំបពាោះការបរៀបចុំការសិការបស់
អនក។ 
 

 អនករបកហ្លជានឹងគិតថា ការសិការពោះគមពរី ជាកិចចការកដលមនិអាចបៅរចួ។ មនសមា រសិកាជាបរចើនរតូវការ
បុំបពញ បហ្ើយសមា រមយួចុំនួនបទៀតពិ កយល់ផង។ ប៉ាុកនត ខ្ណ្ៈកដលមនកិចចការធុៗំ បផសងបទៀត បហ្ើយរបសិនបបើជាអនក
បចោះរបបៀបកបងកចកវឱ្យបៅជាកផនកតូចៗ ន អនកនឹងអាចសបរមចកិចចការដអ៏ោច រយមយួ។ 
 

 មនមនុសស២០នាក ់នបរៀបចុំបសៀវបៅបនោះបឡើងជាបសៀវបៅ របបៀបសិការពោះគមពីរ  កដលមន ៣៥ ជុំហាន។ ជុំហាន
ជាបរចើនចុំណាយបពលមយួស ត ស៍កនុងការបុំបពញ និងជុំហានមយួចុំនួនបទៀតរតូវ នបរៀបចុំបឡើងវញិ។ វជាបសៀវបៅមយួ
កនុងកមមវធិរីគិសតបរស័ិទ និងរតូវ នបគសរបសរបឡើង បដើមបជីួយ ឱ្យអនកោគ ល់អុំពីរពោះជាមច ស់ និងអុំពីបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័
របស់រពោះអងគសរមប់ជីវតិរបស់អនក។ ប៉ាុនាម នឆាន ុំកនលងផុតបៅ កិចចការទាុំងអស់បនោះហាកប់ីដូចជាមនិអាចបៅរចួបឡើយ ប៉ាុកនត  
វនឹង នសបរមច បោយបរពាោះមនគបរមងចាតវ់ធិានការ។ 
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គ្ទរាង 
ក. សមា រមូលោឌ នសុំខាន់ៗ សរមបសិ់កា Basic Tools for Study 
ខ្. កបនួចាបស់ុំខាន់ៗ អុំពីការបករោយ Basic Rules of Interpretation 
គ. ការអធិោឌ នដឹកនាុំ Prayer for Guidance 

 

ទោលទៅ 
១. ពិពណ៌្នាពីសមា រឧបបទសសុំខាន់ៗ សរមប់ការសិកា។ 
២. បង្ហា ញអុំពីកបនួចាបស់ុំខាន់ៗបៅបលើរបបៀបបករោយអតថនយ័របស់អនកនិពនធ។ 
៣. ោគ ល់ពីទុំនាកទ់ុំនងរវងការអធិោឌ ន និងការសិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់។ 
 

ក្ស. សមាា រមូលដ្ខា នសខំាន់ៗសរមាប់សកិ្សា Basic Tools for Study 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នពីសាា រឧទទសសំខាន់ៗសរាប់ការសិរា។ 
 
 វធិីោស្តសតលអរបបសើរមយួបដើមបលូីតលស់ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ គឺការសិការពោះគមពរី។ អនកមនិអាចពឹងអាងបលើ
ការសិកា ឬ ការបបរងៀនរបស់មនុសសដសទ នបទ។ ការសិការពោះបនទូលរពោះជាមច ស់ គឺជាកិចចការផ្ទទ ល់ខ្លួន។ របកហ្លវជា
កិចចការផ្ទទ ល់ខ្លួនដស៏ុំខាន់កដលអនកនឹងធាល បចូ់លរមួ។ កិចចការបនោះនឹងមនឥទធិពលបលើជីវតិរបស់អនកទាុំងមូល—ទាុំងខ្លួនអនក 
ទាុំងកិចចការកដលអនកបធវើផង។ 
 

 ជាធមមតា អនកមនឥទធិពលបលើមនុសសបផសងបទៀតកដលបៅជុុំវញិអនក។ ដូបចនោះបហ្ើយ អវីកដលអនកបរៀន នពីការសិកា
រពោះគមពរីផ្ទទ ល់ខ្លួន អនករតូវកតកចកចាយជាមយួអនកដសទ។ បៅបពលអនកបចោះ និងចុំបណ្ោះដឹងលូតលស់ខាងឯរពោះជាមច ស់ 
អនកគួរកតបបរងៀនបៅោលសថងអាទិតយ កចកចាយកនុងរកុមសិការពោះគមពរី បហ្ើយរ បម់តិតភកតិ និងអនកជិតខាងរបស់អនកអុំពី
រពោះរគិសត។ 
 

រតូវានរពះគ្មពីរផ្ទទ ល់ខលនួ Have Your Own Bible 
 សមា រនានាកដលអនករតូវការសរមបសិ់ការពោះគមពរី គឺមនតិចតួចណាស់។ អនករតូវការរពោះគមពរីមយួកាលយ៉ា ងពិត
រ កដ។ (វមនោររបបយជនក៍នុងការមនរពោះគមពរី កដលមនការបកករបបរចើនជុំនាន ់(ការបកករបចាស់ និងការបកករបថមី
បចចុបបនន) បដើមបអីនកអាចបរបៀបបធៀបការបរបើពាកយបពចនព៍ិ កៗបៅកនុងបទគមពរី)។ រពោះគមពរីបង្ហា ញពីការបបើកសកមឋងទាុំង
អស់របស់រពោះជាមច ស់បៅកានម់នុសស។ វរ បអ់នករគបទ់ាុំងអស់ អនករតូវកតោគ ល់អុំពជីីវតិថមីរបស់អនកកនុងអងគរពោះរគិសត និង
ជីវតិអស់កលបរបស់អនកបៅឯនគរឋានសួគ។៌ ដូបចនោះ រពោះគមពរីមនការបករោយខ្លួនឯង នលអរបបសើរ។ អនកអានរពោះគមពរី
កានក់តបរចើន អនកយល់ពីអតថនយ័របស់រពោះគមពរី នកានក់តបរចើនកដរ។ 
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 កភនក និងចិតតគុំនិតរបស់អនក ជាសមា រឧបទសទីពីរសរមប់ការសិកា។ បៅបពលអនកបរបើកភនករបស់អនក អនកអាចមន
បទពិបោធនន៍ឹងកិចចការជាបរចើនកដលមនុសសខាវ កម់និអាចបធវើ ន។ ប៉ាុកនត មនុសសជាបរចើនកដលអាចបមើលប ើញខ្វោះការយក
ចិតតទុកោក ់បហ្ើយបគពិតជាមនិអាច«ប ើញ» ឬ មនបទពិបោធនទ៍ាុំងអស់ តាមរយៈការបរបើចកខុវស័ិយ និងសមតថភាព
របស់បគកនុងការគិត នបឡើយ។ 
 

អាន ទហើយសញ្ច ឹងគ្តិ Read and Think 
 ការបមើលប ើញខាងរបូកាយ គឺទាកទ់ងយ៉ា ងជិតសនិតបៅនឹងការបមើលប ើញខាងឯវញិ្ញដ ណ្ កដលជាចុំបណ្ោះដឹង ឬ
ការប ើញយ៉ា ងចាស់នូវភាពកុំ ុំងសនបសចកតីពិតរបស់រពោះជាមច ស់។ រពោះបនទូលបរបើពាកយ ការបមើល  មននយ័ថា «ការ
ោគ ល់បសចកតពីិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្»។ បយងតាម ២កូរនិថូស ៤:៤ «ជាអនកមនិបជឿកដលរតូវរពោះសនបលកីយប៍នោះបធវើបអាយចិតត
គុំនិតរបស់បគបៅជាងងឹត មនិបអាយបគប ើញពនលឺរសមីដរ៏ងុបរឿងសនដុំណឹ្ងលអរបស់រពោះរគិសឋជាតុំណាងរបស់រពោះជាមច ស់បនាោះ
បឡើយ»។ (សូមបមើលបៅកនុង ម៉ា ថាយ ១៣:១៤-១៦)។ បអោយ ៤៤:១៨ «អនកទាុំងបនាោះមនិយល់ និងមនិរោិះគិតពិចារណា 
បរពាោះកភនកបគងងឹតបមើលអវីពុុំប ើញ បហ្ើយចិតតគុំនិតរបស់បគកពុ៏ុំយល់អវីកដរ»។ ផទុយបៅវញិ អនកណាមនចិតតបរសុិទធ អនកបនាោះ
មនសុភមងគលបហ្ើយ ដបតិពួកបគនឹងប ើញរពោះជាមច ស់!។ (សូមបមើលម៉ា ថាយ៥:៨) ដូចបនោះ រគិសតបរស័ិទជាបរចើនមន
កុំហុ្សបោយមនិ នសិការពោះបនទូលរពោះជាមច ស់ ដូចអវីកដលបគគួរសិកា។ បគមនិអាចប ើញ ឬមនបទពិបោធន៍បរចើនពី
បសចកតីពិត ដូចកដលបគអាចនឹងប ើញបនាោះបឡើយ។ 
 

 អនកអាចចាបប់ផឋើមមនគុំនិតរបស់រពោះរគិសឋ (១កូរនិថូស ២:១៦)។ របសិនបបើអនកអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធបធវើ
ឱ្យអនកយល់ចាស់ពីរពោះបនទូល។ បគ្នលបៅសនការសិការបស់អនក គឺជាការបមើលប ើញខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ អនកចងោ់គ ល់
បសចកតីពិតរបស់រពោះជាមច ស់ បហ្ើយអនុវតតវបៅកនុងការសបរមចចិតត និងសកមមភាពជារបចាុំរបស់អនក (១កូរនិថូស ២:១៣-
១៦)។ តាមរយៈការសិកាបោយយកចិតតទុកោក ់អនកនឹងទទួល នចុំបណ្ោះដឹងពីការបបរងៀនរបស់រពោះគមពរីអុំពីជីវតិថមីរបស់
អនក បហ្ើយអនកនឹងបរៀបចុំ នលអរបបសើរ បដើមបបីដិបសធនូវការបបរងៀនខុ្សឆគងនានា។ បលកោវកប៉ាូល នោស់បតឿនដល់
ពួកជុំនុុំវយ័បកមង និងមតិតភកតិរបស់ធីម៉ាូបថ រតូវោគ ល់ឱ្យចាស់ពីរគូបបរងៀនកកលងកាល យ កដលពាយមដឹកនាុំរគិសតបរស័ិទឱ្យ
បចញឆាង យពីបសចកតីពិតបោយបធវើឱ្យពួកបគោឋ ប់តាមរកឹតយវនិយ័ កដលមនិកមនបៅកនុងរពោះគមពរី។ (បមើលបអបភសូ ៤:១៤)  
 

សរទសរ Write 
 សមា រទីបរីបស់អនក គឺជាប កិមយួបដើម បដើមបសីរបសរកុំណ្តរ់តាបៅបពលកដលអនកអានរពោះគមពរី។ ការសរបសរជួយ 
អនកឱ្យចងចាុំនូវកិចចការបផសងៗ។ បៅបពលអនកសរបសរពាកយ ឬគុំនិតដកដលៗ កដល នបលើកបឡើង អនកនឹងប ើញបកនថម
បទៀតនូវអវីកដលអនកសរបសរ នសរបសរបឡើង។ ចូរសរបសរខ្បយងកដលពាកព់ន័ធបៅនឹងរពោះរជោរបផសងបទៀត ដូបចនោះអនក
អាចអាន និងបរបៀបបធៀបវ ន។ សរបសរសុំណួ្រ ឬគុំនិតបផសងៗកដលបចញមកពីគុំនិតរបស់អនកមន បៅបពលអនកអាន។ 
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បនាទ បម់ក បៅបពលកដលអនកអានបលើកុំណ្តរ់តារបស់អនក អនកនឹងយល់ពីរពោះគមពរី នលអរបបសើរ បហ្ើយអនកអាចបឆលើយ
សុំណួ្រមយួចុំនួនរបស់អនក ន។ 
 

 សមា រទាុំងបី មនរពោះគមពរី កភនកខាងឯរបូកាយ និងកភនកខាងឯោម រតី រពមទាុំងប កិរបស់អនក គឺរបស់ទាុំងអស់បនោះ
បហ្ើយ កដលអនករតូវការបដើមបសិីការពោះគមពរី។ មនសមា របផសងបទៀតកដលមនរបបយជនក៍នុងការសិការពោះគមពរី។ អនក
របកហ្លជាអាចនឹងបរបើរពោះគមពរីវជិាជ សបមធាន កដលចុោះបញ្ជ ីតាមលុំោប់អកសររកមទាុំងអស់សនពាកយកនុងរពោះគមពរី និង
ខ្បយងរបស់បទគមពរី។ ឧទាហ្រណ៍្ របសិនបបើអនកចងអ់ាន រពោះបនទូលមយួចុំនួនអុំពីបសចកតីជុំបនឿ អនកអាចនឹងង្ហយរសួល
រកវបោយបផ្ទឋ តសុំខាន់បៅបលើពាកយថា«ជុំបនឿ» កនុងបសៀវបៅវជិាជ សបមធាន។ រពោះគមពរីជាបរចើនមនបសៀវបៅវជិាជ សបមធាន
តូចៗបៅកផនកខាងបរកាយ។ 
 
 វចនារកមរពោះគមពរី ជាសមា រមយួកដលផឋល់អតថនយ័សរមបព់ាកយពិ ក និងពតម៌នអុំពីបពលបវល ទីកកនលង 
វបបធម ៌និងមនុសសបៅកនុងរពោះគមពរី។ ឧបករណ៍្មយួរបបភទបទៀត គឺជាវចនាធិបាយរបស់រពោះគមពរី។ បសៀវបៅទាុំងបនោះ រតូវ
 នសរបសរបឡើងបោយអនកមនចុំបណ្ោះដឹងបផសងៗខាងកផនករពោះគមពរី កដល នកចកចាយចុំបណ្ោះដឹងរបស់ខ្លួនខាងរពោះគមពរី
បោយកផអកបលើការសិកាយូរឆាន ុំ និងលអិតលអន់របស់ពួកបគ។ 
 
 របសិនបបើ គ្នម នសមា រទាុំងបនោះបទ វបៅកតអាចបៅរចួសរមបអ់នក ចូរកុុំ រមមណ៍្។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ នឹងបង្ហា ញពី
អតថនយ័របស់រពោះបនទូលបៅកានអ់នកបទាោះបីជាអនកគ្នម នជុំនួយកនុងការសិកាកប៏ោយ។ ចូរទូលសូមរពោះឱ្យដឹកនាុំ បៅបពល
អនកអនុវតតរទឹសតីបផសងៗ កដលអនក នសិកាបៅកនុងមុខ្វជិាជ បនោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១. អនកអាចពឹងកផអកបលើរពោះគមពរីសរមបក់ារបរៀនអុំពីការបបើកសកមឋងរបស់រពោះជាមច ស់បៅកានម់នុសស បោយបរពាោះ 
 ក) បសៀវបៅរបស់ោសនាធុំៗដសទបទៀតចមលងពីរសមា ររបស់វ។ 
 ខ្) គ្នម នបសៀវបៅណាបផសងពិភាកានូវការបបើកសកមឋងរបស់រពោះជាមច ស់បៅកានម់នុសស។ 
 គ) រពោះគមពរីបង្ហា ញពីការបបើកសកមឋងរបស់រពោះជាមច ស់ទាុំងអស់បៅកាន់មនុសសបលក។ 
 
២. សមា រឧបបទសសុំខាន់ៗ សរមបក់ារសិការពោះគមពរី គឺជា 
 ក) វចនាធិបាយបោយអនកនិពនធលបបី ម្ ោះ។ 
 ខ្) រពោះគមពរី កភនក និងប កិមយួបដើមរបស់អនក។ 
 គ) បសៀវបៅបលើការបបើកសកមតងថមី។ 
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៣. ទុំនាកទ់ុំនងសនការបមើលប ើញខាងឯវញិ្ញដ ណ្បៅកាន់ចកខុវស័ិយ គឺកណ្នាុំបោយពាកយ 
 ក) ការបមើលប ើញបសចកតីពិត។ 
 ខ្) ោថ នភាពសនបសចកតីពិត។ 
 គ) ពនលឺសរមប់ការបមើលប ើញ។ 
 
៤. បគ្នលបុំណ្ងសុំខាន់សនការសរបសរកុំណ្តរ់តា បៅបពលកដលអនកសិកា គឺបដើមប ី
 ក) រកាកុំណ្តរ់តានូវអវីកដលអនក នសិកា។ 
 ខ្) រកាពីការចងចាុំនូវអវីកដលអនក នអាន។ 
 គ) បមើលប ើញតាមរបបៀបមយួបផសងបទៀតនូវអវីកដលអនកកុំពុងសិកា។ 
 

ខ. ក្សបនួចាប់សខំាន់ៗ អ្ំពីការបក្សរសាយ Basic Rules of Interpretation 

ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញអំពីរបួនច្ាបស់ំខាន់ៗទៅទលើរទបៀបបររសាយអតែន័យរបស់អនរនិពនធ។ 
 
 អនករបកហ្លជាឆងល់ពីរបបៀបចាបប់ផឋើមសិការពោះគមពរីរបស់អនក។ បតើកណ្ឍ គមពរីអវីកដលអនកគួរកតចាបប់ផឋើមសិកា? បតើ
អនកគួរកតសិកាប៉ាុនាម នខ្កនុងមយួសថង? អនកគួរចាបប់ផឋើមជាមយួនឹងកណ្ឍ គមពរីខ្លីៗ (ដូចជា កណ្ឍ គមពរីកូឡូស កដលបយើងនឹង
សិកាបៅកនុងបមបរៀនទី៥) និងសិការបកហ្លជា២០-២៥ខ្កនុងមយួសថង។ អនករបកហ្លជាអាចអាន នបរចើនជាងបនោះ ប៉ាុកនត
ការសិការបស់អនកនឹងចុំណាយបពលកានក់តបរចើន។ អនករតូវកតរ់តារពោះបនទូលខ្លីរល់សថង បដើមបឱី្យការសិការបស់អនកលូត
លស់ នបរចើន។ 
 
 អនករបកហ្លជាមនសុំណួ្រអុំពីរបបៀបសិកាបៅបពលបនាោះ។ អនកអាចមនសុំណួ្រអុំពីអតថនយ័ពិតរបស់រពោះបនទូលសន
រពោះគមពរី។ បតើអនកអាចបករោយ ឬពនយល់ពីអតថនយ័របស់វបោយរបបៀបណា? កបនួចាប់មយួសនការបករោយគឺ៖ សួរ
សុំណួ្រអុំពរីពោះបនទូលនីមយួៗកនុងរពោះគមពរី។ បតើអនកនិពនធជាអនកណា? បតើបគ្នលបុំណ្ងសុំខាន់របស់គ្នត់ជាអវី? បតើអនកណា
កដលគ្នតក់ុំពុងសរបសរអុំពី? បតើអនកណា ឬ អវីកដលរពោះបនទូលនិយយអុំពី? បតើកិចចការ នសបរមចបោយរបបៀបណា? បតើវ
 នបកើតបឡើងបៅបពលណា? បតើវ នបកើតបឡើងបៅឯណា? បតើរពោះបនទូលបនោះមនអតថនយ័ដូចបមតច? បតើអវីជា
បគ្នលបុំណ្ងបៅកនុងការនិយយបនោះ? បតើបសចកតីពិតអវីកដលបទគមពរីបនោះ នកណ្នាុំ? 
 
 បយើងនឹងបរបើកណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូ ៨:២៦-២៧ បធវើជាគុំររូពោះបនទូលសរមបប់ធវើការបករោយ។ 
 

«យ៉ា ងណាមញិ រពោះវញិ្ញដ ណ្កយ៏ងមកជួយ បយើងកដលទនប់ខ្ាយបនោះកដរ ដបតិបយើងពុុំដឹង
អធិោឌ ន ដូចបមឋច បដើមបបីអាយ នសមបនាោះបឡើយ កតរពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទទ ល់ រទង់ទូលអងវរបអាយ
បយើង បោយរពោះសូរបសៀងកដលគ្នម ននរណាអាចកថលង ន។ រឯីរពោះជាមច ស់កដលបឈវងយល់ចិតត



56 
 

មនុសស រទងរ់ជាបរពោះបុំណ្ងរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ បរពាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្ទូលអងវរបអាយរបជាជន
ដវ៏សុិទធ»។ 
 

 បយើងមនិអាចបឆលើយបីសុំណួ្រដុំបូង នបឡើយ។ ប៉ាុកនត បយើងអាចប ើញអវីកដលខ្ទាុំងបនោះបលើកបឡើងអុំពីការកដលពួក
បគអធិោឌ ន ការអធិោឌ នរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្បៅកនុងបយើង រពោះវញិ្ញដ ណ្អធិោឌ នថងួចថងូរកដលមកពីកនុងជុំបៅចិតតរបស់បយើងជា
កកនលងរពោះវញិ្ញដ ណ្គងប់ៅ។ (សូមបមើលបៅកនុងយ៉ាូហាន១៤:១៥-១៧) រពោះវញិ្ញដ ណ្អធិោឌ ន បៅបពលបយើងមនិដឹងថារតូវ
អធិោឌ នអុំពីអវី។ រពោះវញិ្ញដ ណ្អធិោឌ ន កនុងនាមជារបជារស្តសតរបស់រពោះជាមច ស់បៅរគបក់កនលងកដលពួកបគបៅ។ រពោះបនទូល
បនោះមននយ័ថា បយើងមនរពោះដជ៏ួយ ការពារអោច រយមយួអងគ កដលមនិរតឹមកតទូលអងវរជាមយួរពោះជាមច ស់សរមបប់យើងបទ 
ប៉ាុកនត កថមទាុំងទូលអងវរជុំនួសចុំបពាោះអវីកដលរសបតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់ផង។ បយើងមនិទានប់ ើញថា
ខ្ទាុំងបនោះជួយ ដល់បគ្នលបុំណ្ងសុំខាន់របស់អនកនិពនធបៅបឡើយបទ ប៉ាុកនត ខ្ទាុំងបនោះបលើកទឹកចិតតបយើងកនុងជុំបនឿរបស់
បយើង។ ខ្ទាុំងបនោះក ៏នកណ្នាុំថា បៅបពលបយើងបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់ បនាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្នឹង
បុំបពញចិតតគុំនិតរបស់បយើង! បនាទ បម់ក បយើងនឹងអធិោឌ នឱ្យរសបបៅតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័រពោះជាមច ស់ផងកដរ។ 
 

 បដើមបបីឆលើយសុំណួ្របផសងៗ បយើងរតូវកតអានខ្កដលបៅជុុំវញិរពោះបនទូលបនោះ។ អវីៗកដលបៅជុុំវញិបគបៅថា បរបិទ ។ 
បោយការអានខ្១-២៥ បយើងប ើញថាអនកនិពនធ ពិភាកាពីជីវតិថមីរបស់បយើងកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ (ខ្ ៥, ៩) ជាកូនរបស់
រពោះជាមច ស់(ខ្ ១៤, ១៧) អនកកដលមនបសចកតីសងឃមឹកនុងសិររីងុបរឿងបពលអនាគត (ខ្ ១៨)។ បរបិទបនោះជួយ  បយើងឱ្យ
យល់កានក់តចាស់ពីមូលបហ្តុកដលបយើងមនអុំណាចសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធកនុងការអធិោឌ នរបស់បយើង។ វគឺ បោយោរ
កតបយើងជានរណាបៅកនុងរពោះរគិសត។ 
 

 បោយការអានជុំពូកទី១ សនកណ្ឍ គមពរីរ ៉ាមូ បយើងបរៀន នអុំពីបលកប៉ាូលជាោវក(ខ្១) កដល នសរបសរលិខ្ិតបនោះ
បៅកានរ់កុមជុំនុុំរ ៉ាមូ (ខ្៧)។ បនាទ បព់ីការសរបសរោវ គមន ៍បលក នបញ្ញជ ក់ពីបគ្នលបុំណ្ងសុំខានរ់បស់បលកបៅកនុងខ្
១៦ និង១៧ ថា៖ ដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស ូរគិសតបបរងៀនថា ការសបស្តង្ហគ ោះ នមកបោយោរជុំបនឿ មនិកមនបោយោរអវីបផសង
បទ។ ឥលូវបនោះ បយើងអាចប ើញពីរបបៀបបញ្ញជ ក់កនុងខ្២៦ និង២៧បលើជយ័ជមនោះរបស់បយើងតាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ
គ្នុំរទគុំនិតសុំខាន់របស់បលកប៉ាូល។ បលកបបរងៀនថាជុំបនឿនាុំមកនូវការសបស្តង្ហគ ោះ និងសិររីងុបរឿងនាបពលអនាគតបៅឯនគរ
ឋានសួគ។៌ 
 

 កបនួចាបទ់ីពីរសនការបករោយគឺ៖ ពនយល់ពីអតថនយ័របស់រពោះបនទូលកដលទាកទ់ងបៅនឹងបរបិទរបស់វ។ 
ការបបរងៀនខុ្សឆគងអាចបកើតបឡើងពីការយកខ្គមពរី ឬ កផនកមយួសនខ្គមពរីកដលបរៅពីបរបិទបនាោះ។ បពលខ្លោះ មនុសសរបកាស
ពីបសចកតសីនារបស់រពោះជាមច ស់ ខ្ណ្ៈបពលកដលបគមនិខ្វល់ពីលកខខ្ណ្ឍ កដលនឹងរតូវបដើរជាមយួនឹងវ (សូមបមើលពី
លកខខ្ណ្ឍ កនុងកណ្ឍ គមពរីម៉ា ថាយ ៦:៣៣)។ អនកដសទបទៀតបរបើមយួខ្ បដើមបគី្នុំរទជុំបនឿផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់បគ បោយគ្នម នការយក
ចិតតទុកោកច់ុំបពាោះអតថនយ័របស់ខ្គមពរី បោយបយងតាមបរបិទរបស់វបឡើយ។ 
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 បពលរពោះបនទូលមយួបង្ហា ញថា ការបបរងៀនមនការកុំណ្ត់ ឬ ហាកប់ីដូចជាមនការរបឆាុំង បនាោះបយើងរតូវកតសិកា
ពីរពោះបនទូលបផសងៗបទៀតកដលទាកទ់ងបៅនឹងការបបរងៀនបនាោះ។ កបនួចាបទ់ីបី ចុំបពាោះការបករោយ នផឋល់ការបបរងៀន
បសចកតីពិត។ សូមបមើលបៅទុំពរ័សនរពោះគមពរីរបស់អនក រកបសចកតីបយងកដលទាកទ់ងបៅនឹងបទគមពរី។ អនកកានក់តអាន
រពោះគមពរី កបនួចាបទ់ាុំងបីបនោះកក៏ានក់តង្ហយរសួលបរបើកដរ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥. ចូរបរជើសបរ ើសការបុំបពញកដលលអបុំផុតសរមប់របបយគខាងបរកាម៖ 
 ក) បបើសិនជាអនកសួរសុំណួ្រ បៅបពលអនកអានរពោះបនទូល វជួយ អនក…………………………………………………. 
      បករោយរពោះបនទូល / ឱ្យដឹងថា អនកយល់ នប៉ាុនាម នបហ្ើយ។ 
 ខ្) បបើសិនជាអនកមនិអាចបឆលើយសុំណួ្រជាបរចើនអុំពីរពោះបនទូលបទ អនកគួរកត……………………………………………. 
      បនតកសវងរកអវីៗបផសងបទៀត / អានបរបិទបដើមបកីសវងរកចបមលើយឱ្យ នបរចើន។ 
 គ) បញ្ជ ីបសចកតីបយងកនុងទុំពរ័សនរពោះគមពរីរបស់អនក មនរបបយជនស៍រមប…់……………………………………….. 
      អនកណាកដលសិកា / កតរគបូបរងៀនប៉ាុបណាណ ោះ។ 
  ) ការបរបើកបនួចាបស់នការបករោយជួយ អនកឱ្យ………………………………………………………………………. 
       រកប ើញការគ្នុំរទចុំបពាោះគុំនិតរបស់អនក / បជៀសវងគុំនិតខុ្សឆគង។ 
 
៦. អានកណ្ឍ គមពរីរ ៉ាមូ ១៤:៤ និងបកករបវបៅបពលកដលអនកអាន បហ្ើយបឆលើយសុំណួ្រខាងបរកាម។ 
 ក) បតើខ្បនោះនិយយអុំពីអវី? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) អានបរបិទកនុងខ្១-៦។ បតើអវីហាកប់ីដូចជាបងកបញ្ញា បៅកនុងរកុមជុំនុុំរ ៉ាមូ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 គ) អានកណ្ឍ គមពរីកូឡូស ២:១៦ កដលជាបសចកតីបយងសរមប់កណ្ឍ គមពរីរ ៉ាមូ ១៤:១-៦ និង១ធីម៉ាូបថ ៤:៣ ខ្មយួ    
     កដលទាកទ់ងបៅកនុងបមបរៀន។ បតើខ្ទាុំងបនោះកណ្នាុំអវីខ្លោះ? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ) អានកណ្ឍ គមពរីយ៉ា កុប ៤: ១១-១២ កដលទាកទ់ងនឹងការបបរងៀន។ បតើវកណ្នាុំអវីខ្លោះដល់អតថនយ័ថមី? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ង) អានកណ្ឍ គមពរីម៉ា ថាយ ៧: ១-៥ និងលូកា ៦:៣៧-៣៨, ៤១-៤២ កដលផឋល់ការបបរងៀនផ្ទទ ល់របស់រពោះបយស ូ   
         បលើបញ្ញា បនោះ។ បតើបសចកតីបញ្ញជ ក់បកនថមអវីខ្លោះ កដល នបលើកបឡើង អុំពីការរបរពឹតតរបស់បយើងចុំបពាោះអនកដសទ  
          បៅកនុងកណ្ឍ គមពរីលូកា ៦:៣៧-៣៨? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ច) ឥលូវ អានកណ្ឍ គមពរីរ ៉ាមូជុំពូក១៤ទាុំងមូល សរមប់ការបបរងៀនទាុំងមូលចុំបពាោះអវីកដលខ្៤ ចង់មននយ័។ បតើ
      អនកគួរកតបធវើអវីចុំបពាោះបងបអូនរគិសតបរស័ិទ កដលបជឿខុ្សគ្នន ពីអវីកដលអនកបជឿ? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

គ. ការអ្ធិសាា នសរមាប់ការែឹក្សនា ំPrayer for Guidance 
ទោលទៅទ៣ី. សាគ ល់ពីទំនរ់ទំនងរវាងការអធិសាា ន និងការសិរារពះបនទូលរបស់អនរ។ 
 

 បយើងមនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធបដើមបដីឹកនាុំបយើងកនុងបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធគង់
បៅកនុងបយើង និងជាអនកដឹកនាុំបយើងជានិចច។ បនោះរតូវ នពិពណ៌្នាកនុងកណ្ឍ គមពរី១យ៉ាូហាន ២:២៧៖ 
 

«រពោះវញិ្ញដ ណ្កដលរពោះអមច ស់របទានមកអនករល់គ្នន  រទងគ់ងប់ៅកនុងអនករល់គ្នន រោបប់ហ្ើយ បហ្តុ
បនោះ អនករល់គ្នន មនិរតូវការបអាយនរណាមកបបរងៀនអនករល់គ្នន បឡើយ។ បបើរពោះវញិ្ញដ ណ្បបរងៀន
រគបប់សចកឋីដល់អនករល់គ្នន  (រពោះអងគមនិកុហ្កបទ រពោះអងគជាបសចកឋីពិត) ដូបចនោះ អនករល់គ្នន សថិត
បៅជាបន់ឹងរពោះរគិសឋ ដូចរពោះវញិ្ញដ ណ្ នបបរងៀនអនករល់គ្នន រោប់បហ្ើយ»។ 
 

 មនុសសណាកដលគ្នម នរពោះវញិ្ញដ ណ្របស់រពោះជាមច ស់សថិតបៅកនុងបគ បគមនិអាចបករោយបសចកតីពិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្
របស់រពោះគមពរី នរតឹមរតូវបនាោះបទ។ ប៉ាុកនត បយើងអាច ន លុោះរតាកតបយើងទូលសូមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធបដើមបជីួយ បយើង។ 
រពោះអងគមនិោកប់សចកតីពិតបៅបលើបយើងបទ។ បយើងរតូវកតអធិោឌ នសរមបក់ារយល់ដឹង ដូចកដលរពោះ ទោវឌី នបធវើរចួ
មកបហ្ើយ។ «សូមបបើកកភនកទូលបងគុំ បដើមបបីអាយទូលបងគុំបមើលប ើញភាពសថលថនូរដអ៏ោច រយសនរកឹតយវនិយ័របស់រពោះអងគ។ 
ទូលបងគុំរគ្ននក់តោន ក់បៅជាបបណាឋ ោះអាសនន បលើកផនដីបនោះប៉ាុបណាណ ោះ សូមកុុំលក់បទបញ្ញជ របស់រពោះអងគនឹងទូលបងគុំបឡើយ» 
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៨-១៩)។ 
 

 ការសិការពោះគមពរីមនរបសិទធិភាពអារស័យបៅបលើការអធិោឌ ន។ ការអធិោឌ នបង្ហា ញពីការបនាទ បខ្លួន បសចកតី
បោម ោះរតង ់និងឯករជយភាពរបស់បយើងបៅកនុងទុំនាកទ់ុំនងបយើងជាមយួរពោះជាមច ស់។ ការអធិោឌ នជួយ បយើងឱ្យយកចិតត
ទុកោកក់នុងការសិការបស់បយើង និងបឆលើយតបបៅនឹងបមបរៀនរបស់រពោះគមពរី។ ការអធិោឌ នបបើកចិតតគុំនិតរបស់បយើង ដូបចនោះ
បយើង បរតៀមខ្លួនរចួជាបរសចកនុងការទទួលយកបសចកតីពិត៖ «បហ្តុបនោះ សូមបងបអូនរបុងបរបៀបចិតតគុំនិតបអាយកមនកទន កុុំ
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បភលចខ្លួនបអាយបោោះ រតូវមនចិតតសងឃមឹទាុំងរសុងបៅបលើរពោះគុណ្ កដលរពោះជាមច ស់បរ សរបទានបអាយបងបអូន បៅសថង
រពោះបយស ូរគិសឋ*នឹងសុំកដងរពោះអងគ បអាយមនុសសបលកប ើញ» (១បពរតុស ១:១៣)។ 
 
 មឋងបទៀតបយើងសុំបៅបៅបលើ២ ធីម៉ាូបថ ៣:១៦-១៧៖ 

«រគបអ់តថបទគមពរី សុទធកតរពោះជាមច ស់របទានរពោះវញិ្ញដ ណ្មកបុំភលបឺអាយកតង និងមនរបបយជន៍
សុំរបប់បរងៀន រកខុ្សរតូវកកតរមង ់និងអបរ់ ុំបអាយរស់តាមបសចកឋីសុចរតិ កនុងបគ្នលបុំណ្ងបអាយ
អនកបុំបរ ើរបស់រពោះជាមច ស់មនសមតថភាព និងរបុងបរបៀបខ្លួនជាបរសច បដើមបរីបរពឹតតអុំបពើលអរគប់
ចុំពូក»។ 
 

 អធិោឌ នបៅរករពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធនឹងជួយ អនកឱ្យបរៀន នបរចើនតាមកដលអនកអាចបធវើ នអុំពីការបករោយ
រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បៅបពលកដលអនកបនតការសិកាបសៀវបៅបនោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧. (គូររងវងប់ៅពីមុខ្អកសរនីមយួៗកដលបពញបលញ នរតឹមរតូវ)។ ការអធិោឌ នគមឺនោរសុំខានស់រមបក់ារសិកា
 រពោះគមពរីមនរបសិទធិភាព បោយបរពាោះ 
 ក)  រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ គឺជារគូបបរងៀនរបស់បយើង។ 
 ខ្)  បយើងទទលួោគ ល់ពីតរមូវការរបស់បយើងចុំបពាោះការដឹកនាុំ តាមរយៈការអធិោឌ ន។ 
 គ)  វបធវើឱ្យបយើងោឋ ប់តាមបសចកតីពិត។ 
  )  វកាតប់នថយបនទុកកដលបៅបលើបយើង បដើមបរីបឹងករបងសិកា។ 
 
 ឥលូវបនោះអនក នបញ្ចបជ់ុំពូកទីមយួ អនកបរតៀមខ្លួនរចូជាបរសចបដើមបបីធវើលុំហាត់ការវយតសមលតាមជុំពូក។ រ ុំលឹកបមបរៀន
ទី១—ទ៤ី បនាទ បម់ក បធវើតាមការកណ្នាុំកដល នរកប ើញបៅបលើរកោសចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
១. គ) រពោះគមពរីបង្ហា ញពីការបបើកសកមឋងរបស់រពោះជាមច ស់ទាុំងអស់បៅកាន់មនុសស។ 
 
៥. ក)  បករោយរពោះបនទូល។ 
 ខ្)  អានបរបិទបដើមបកីសវងរកចបមលើយឱ្យ នបរចើន។ 
 គ)  អនកណាកដលសិកា។ 
  )  បជៀសវងគុំនិតខុ្សឆគង។ 
 
២. ខ្) រពោះគមពរី កភនក និងប កិមយួបដើមរបស់អនក។ 
 
៦. ក) បយើងមនិរតូវវនិិចឆយ័បទាសបងបអូនបយើងណាមន ក់បៅរពោះរគិសតបឡើយ។ រគូរបស់ពកួបគគឺជារពោះរគិសត។ រទង់នឹង
     វនិិចឆយ័បទាសពួកបគ។ 
 ខ្) បនោះជាការជកជកកវកកញកអុំពីអវីកដលមនុសសអាចបរបិភាគ និងមនិអាចបរបិភាគ បហ្ើយបបើបទាោះជាសថងមយួមនិលអ
    ដូចសថងមយួបផសងបទៀត។ របសិនជាអនកអានខ្១៧ បនាោះអនកនឹងប ើញថា កិចចការទាុំងអស់បនោះ មនិកមនជាអវីកដល
     បយើងរតូវខ្វល់ខាវ យបនាោះបទ។ 
 គ) បយើងរតូវកតសមលងឹបមើលបៅរពោះជាមច ស់សរមបក់ារដឹកនាុំជាជាងសមលងឹបមើលបៅមនុសស។ ដូបចនោះ បយើងនឹងរតូវ
    វនិិចឆយ័បទាសពីរពោះជាមច ស់ មនិកមនពមីនុសសបទ។ 
  ) សកមមភាពសនការវនិិចឆយ័បទាសអនកដសទបង្ហា ញពីការមនិោឋ ប់បង្ហគ បរ់បស់បយើង។ បយើងមនិរតូវលបលងនឹង
     រពោះជាមច ស់ បបើមនិដូបចាន ោះបទ បយើងនឹងរតូវទទួលការវនិិចឆយ័បទាសយ៉ា ងតឹងរុងឹ។ 
 ង) បយើងមនិរតឹមកតមនិរតូវវនិិចឆយ័បទាសអនកដសទប៉ាុបណាណ ោះបទ ប៉ាុកនតបយើងរតូវកតអតប់ទាសដល់ពួកបគ និងរសលញ់
    ពួកបគបោយការផឋល់ដល់ពួកបគផង។ 
 ច) មនិរតូវវនិិចឆយ័បទាស ឬ ោកប់ទាសបគបឡើយ ផទុយមកវញិរតូវកតការពារបគ បោយមនិបធវើឱ្យជុំបនឿរបស់បគ 
    ទនប់ខ្ាយបឡើង។ 
 
៣. ក) ការបមើលប ើញបសចកតីពិត។ 
 
៧. ក) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ គឺជារគូបបរងៀនរបស់បយើង។ 
 ខ្) បយើងទទួលោគ ល់ពីតរមូវការរបស់បយើងចុំបពាោះការដឹកនាុំ តាមរយៈការអធិោឌ ន។ 
 គ) វបធវើឱ្យបយើងោឋ ប់តាមបសចកតីពិត។ 
 
៤. គ) ប ើញកនុងរបបៀបមយួបផសងនូវអវីកដលអនកកុំពុងសិកា។ 
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បមបរៀន 

៥ ការសិរាពីរណឌ គ្មពីរមួយៗ Individual Book Study 

៦ ការសិរាតាមររធានបទ Topical Study 

៧ ការសិរាអំពតីួអងគ Character Study 

៨ ការសិរាទោយការអធិសាា ន និងអានរពះគ្មពីរ Devotional Study 
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 ការសកិ្សាពីក្សណឌ គមពីរមួយៗ 
 Individual Book Study 

 
 

 ការពឹងកផអកបៅបលើខ្គមពរីខ្លោះបដើមបកីណ្នាុំ និងចិញ្ច ឹមវញិ្ញដ ណ្របស់បយើង ប៉ាុកនត បយើងករ៏តូវការបុំបពញអាហារសន
រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ឱ្យលូតលស់បៅកនុងភាពខ្ពងខ់្ពស់របស់រពោះរគិសត វហាកប់ីដូចជាង្ហយរសួលជាង។ បយើង
រតូវកតបរបិភាគបោយការបពញចិតតពីរពោះបនទូលរពោះជាមច ស់ពីមយួសថងបៅមយួសថងបដើមបបីៅដល់បគ្នលបៅបនោះ។ រពោះបយស ូមន
រពោះបនទូលថា៖ «ខ្ញុ ុំបនោះបហ្ើយជាអាហារកដលផឋល់ជីវតិ។ អនកណាមករកខ្ញុ ុំ កលងឃ្លល នបទៀតបហ្ើយ អនកណាបជឿបលើខ្ញុ ុំ កក៏លង
បរសកបទៀតកដរ» (យ៉ាូហាន ៦:៣៥)។ នុំបុង័សនជីវតិ រពោះបយស ូជាធនធានសនជីវតិរបស់បយើង។ បដើមបឱី្យយល់កានក់តរបបសើរ
អុំពីជីវតិរបស់បយើងបៅកនុងរពោះរគសិត បយើងរតូវកតសិកាអវីកដលកណ្ឍ គមពរីនីមយួៗ និយយអវីខ្លោះអុំពីរពោះអងគ។ ជុំបនឿរបស់
បយើងលូតលស់ បោយោរចុំបណ្ោះដឹងរបស់បយើង។ 

 
 បគនាុំគ្នន ទូលសួររពោះអងគថា៖ បតើបអាយបយើងខ្ញុ ុំរបរពឹតតដូចបមឋចបដើមបនីឹងបធវើកិចចការរបស់រពោះជាមច ស់?។ រពោះបយស ូ
មនរពោះបនទូលថា៖ កិចចការរបស់រពោះជាមច ស់ គឺបអាយអនករល់គ្នន បជឿបលើអនកកដលរពោះអងគ នចាត់បអាយមក។  
(យ៉ាូហាន ៦:២៨-២៩)។  
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គ្ទរាង 
ក. ោររបបយជនស៍នការសិកាកណ្ឍ គមពរី The Benefits of Book Study 
ខ្. វធិីោស្តសតសិកាកណ្ឍ គមពរីមយួៗ The Approach to an Individual Book 
គ. កណ្ឍ គមពរីកូឡូស The Book of Colossians 

 

ទោលទៅ 
១. បញ្ញជ កព់ីោររបបយជន៍ផ្ទទ ល់ខ្លួនសនការសិកាកណ្ឍ គមពរី។ 
២. សរបសរពីជុំហានសុំខាន់ៗ បីបៅកនុងការសិកាកណ្ឍ គមពរី។ 
៣. បញ្ញជ ក់ពីគុំនិតសុំខាន់ៗ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរីកូឡូស។ 
 

ក្ស. សាររបបយាជន៍ម្នការសកិ្សាក្សណឌ គមពីរ The Benefits of Books Study 
ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីសារររទយាជន៍ផ្ទទ ល់ខលួនម្នការសិរារណឌ គ្មពីរ។ 
 
 បៅបពលកដលអនកសិកាពីកណ្ឍ គមពរីនីមយួៗ នឹងផឋល់ឱ្យអនកនូវភាពជិតសនិទធិខាល ុំងនូវការបបើកសកមឋងទាុំងមូលពី
រពោះជាមច ស់។ អនកនឹងអាចប ើញពីរបបៀបកដលរពឹតតិការណ៍្របស់រពោះគមពរីរតូវគ្នន  និងផឋល់ពតម៌នយ៉ា ងចាស់ បហ្ើយបរតៀម
វញិ្ញដ ណ្សរមប់ការសបរមចទុំនាយអុំពីការយងមកវញិជាបលើកទីពីររបស់រពោះរគិសត។ អនកនឹងសង់រគឹោះយ៉ា ងមុំសរមប់
ការសិកាបផសងបទៀតបលើបមបរៀនជាកល់ក់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្ និងបសចកតីពិត។ 
 

 ោរសុំខាន់មយួសនការសិកាកណ្ឍ រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បោយកណ្ឍ បនោះអាចប ើញពីការបបរងៀនជាកល់ក់
បៅកនុងបរបិទ។ បយើងអាចយល់ពីបុំណ្ងអតថនយ័របស់រពោះបនទូលកតប៉ាុបណាណ ោះ បៅបពលអនកប ើញបរបិទរបស់វ។ ដូបចនោះ 
ភាពរសបដៀងគ្នន  ជាមយួនឹងរពោះគមពរីទាុំងមូលនឹងជួយ អនកឱ្យោគ ល់ និងតទល់នឹងការបបរងៀនខុ្សឆគង។ បៅសពវសថងបនោះ វ
មនភាពទូលុំទូលយ ដូចបៅកនុងរកុមជុំនុុំបដើមកដរ។ លិខ្ិតជាបរចើនបៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតថីមី បោោះរោយបោយផ្ទទ ល់បៅ
នឹងការបបរងៀនខុ្សឆគងនានាកដល នបកើតបឡើងជាមយួនឹងការលូតលស់យ៉ា ងឆាបរ់ហ័្សសនដុំណឹ្ងលអ បនាទ បព់ី
ការសុគត និងការមនរពោះជនមរស់បឡើងវញិរបស់រពោះរគិសត ។ 
 
 ោររបបយជន៍ដធ៏ុំបុំផុតសនការសិកាកណ្ឍ រពោះគមពរី គឺថា រពោះគមពរីនឹងកាល យជារពោះបនទូលដរ៏ស់កដលសថិតបៅកនុង
អនក។ រគបប់ពលអនកមនបញ្ញា  អនកអាចនឹងរតឡបប់ៅកាន់ការបបរងៀនរបស់រពោះគមពរី បដើមបពីរងឹងជុំបនឿរបស់អនក និងកណ្នាុំ
អនកកនុងកិចចការកដលអនកបធវើ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១. ចូរសរបសរពីោររបបយជនផ៍្ទទ ល់ខ្លួនចុំនួនបីសនការសិកាកណ្ឍ គមពរីនីមយួៗ។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ. វិធីសាស្រសតសកិ្សាក្សណឌ គមពីរមួយៗ The Approach to an Individual Book 
ទោលទៅទ២ី. សរទសរពីជំហានសំខាន់ៗបីទៅរនុងការសិរារណឌ គ្មពីរ។ 
 
 អនករតូវចាបប់ផតើមសិកាកណ្ឍ គមពរីបោយការអានវបៅរហូ្ត។ បៅបពលកដលអនកបញ្ចប់ការអានកណ្ឍ គមពរីមយួបហ្ើយ 
អនកចាបប់ផឋើមប ើញពីរបូភាពទាុំងមូល។ វនឹងផឋល់រ ជាញ កនុងការអានកណ្ឍ គមពរីកូឡូស ឬ កណ្ឍ គមពរីបផសងបទៀតកដលអនក
នឹងសិកា អានពីរដង ឬ បរចើនជាងបនោះមុនបពលកដលអនក ចាបប់ផឋើមសរបសរកុំណ្តរ់តា ឬ ពាយមបឆលើយនូវសុំណួ្រជា
បរចើន។ ការបនោះនឹងផតល់ឱ្យអនកពីចុំណាបអ់ារមមណ៍្ទូបៅអុំពីរបធានបទសុំខាន់សនកណ្ឍ គមពរី បហ្ើយឱ្យអនកដឹងថា អនកនិពនធ
មនអារមមណ៍្កបបណា។ អារមមណ៍្ទាុំងបនោះអាចនឹងជាអារមមណ៍្អស់សងឃមឹ បលើកទឹកចិតត ថាវ យបងគុំ កតីសងឃមឹ អុំណ្រ 
ខ្វល់ខាវ យ ទុកខរពួយ បនាទ បខ្លួន វនិិចឆយ័បទាស ឬ អារមមណ៍្បផសងៗបទៀតរបស់មនុសស។ ការអានរបស់អនកនឹងបង្ហា ញពីពាកយ
គនលឹោះ និងឃ្លល កដលសរបសរបឡើងដកដលៗកនុងកណ្ឍ គមពរីទាុំងមូល។ 
 

 ជុំហានទីមយួគឺ អាន និងសបងកត  រហូ្តដល់អនកប ើញអវីកដលអនកនិពនធកុំពុងនិយយ។ ជុំហានបនោះចុំណាយ
បពលបវល និង ការអតធ់មត ់រពមទាុំងមនបុំណ្ងចិតតចងដ់ឹងថា បតើរពោះបនទូលរពោះចងម់នរពោះបនទូលពីអវីខ្លោះ។ 
 

 ជុំហានទីពីរគឺ បករោយនូវអវីកដលអនកនិពនធចងម់ននយ័  ។ បរបើកបនួចាបស់នការបករោយទាុំងបីកដលបយើង ន
ពិពណ៌្នាកនុងបមបរៀនទី៤រចួបហ្ើយ។ ចូរសួរសុំណួ្របោយយកចិតតទុកោកច់ុំបពាោះបរបិទ បហ្ើយអានរពោះបនទូលកដលទាកទ់ង
គ្នន ផង។ កុំណ្ត់សមគ ល់ពីរបបភទសនអកសរោស្តសត ភាោ និងការបរៀបចុំគុំនិតនានាផងកដរ។ សរបសរកុំណ្តរ់តាបោយកផអក
បលើអវី កដលកិចចការទាុំងអស់បង្ហា ញដល់អនក។ សរបុអតថនយ័សនកណ្ឍ គមពរី។ ដករសង់ចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ បចញពីកណ្ឍ គមពរី 
និងបង្ហា ញពីទុំនាកទ់ុំទងរបស់វបៅវញិបៅមកកនុងការសបងខបការសរបសរ។ ចូរបរបើពាកយរបស់ខ្លួនឯង។ បៅបពលកដលអនក
បធវើកិចចការបនោះរចូបហ្ើយ កណ្ឍ គមពរីកាល យជាជីវតិរស់បៅកនុងអនក និងអាចកាល យបៅជាកផនកមយួសនជីវតិរបស់អនកកដរ។ 
 

 ជុំហានទីបីគឺ អនុវតតនក៍មល ុំងដរ៏ស់បនោះកនុ ងជីវតិរបស់អនក ។ អនករតូវកតអនុញ្ញដ តឱ្យអវីកដលអនកបរៀនអុំពីរពោះរគិសត
ផ្ទល ស់បឋូរអាកបបកិរយិ និងសកមមភាពរបស់អនក។ បៅបពលកិចចការបនោះបកើតបឡើង បនាោះជីវតិអនកនឹងកាល យជា «ពនលឺ» ដល់អនក
ដសទ។ អនកនឹងអាចបង្ហា ញដល់ពួកបគពីរបបៀបបឆាព ោះបៅកានរ់ពោះរគិសត។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២. ចូរសរបសរប ម្ ោះសនជុំហានបីសុំខាន់ៗ  អុំពីរបបៀបសិកាកណ្ឍ គមពរី។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

គ. ក្សណឌ គមពីរក្សឡូសូ The Book of Colossians 
ទោលទៅទី៣. បញ្ញា រ់ពីគ្ំនិតសំខាន់ៗទៅរនុងរណឌ គ្មពីររូឡូស។ 
 

 មុនបពលអនកបៅកានក់តឆាង យបៅកនុងបមបរៀនបនោះ ចូរអានគមពរីកូឡូស។ របសិនបបើ អនកកុំពុងកតបរបើរពោះគមពរីដុំណឹ្ង
លអ៖ ការប ោះពុមពជាភាោអងប់គលសសពវសថង រតូវរ កដថាអានពី«ការកណ្នាុំ» និង «គបរមងមតិកា» បៅចុំណុ្ចចាបប់ផឋើម
សនគមពរីកូឡូស។ បសចកតីពណ៌្នាសបងខបបនោះ រ ប់បយើងថា បលកប៉ាូល នសរបសរលិខ្ិតបនោះបៅកានរ់កុមជុំនុុំកូឡូសបដើមប ី
របឆាុំងនឹងការបបរងៀនខុ្សឆគងបៅទីបនាោះ។ គុំនិតសុំខានរ់បស់បលកគឺ រពោះបយស ូ រគិសតអាចរបទានការសបស្តង្ហគ ោះ
បពញបលញ។ 
 

 បនាទ បព់ីអនក នអានកណ្ឍ គមពរីបនោះមតង ចូរបនតការសិការបស់អនកបោយការអានបឡើងវញិ និងកុំណ្ត់សមគ ល់បៅ
បលើបសចកតបីញ្ញជ ក់ទីមយួសនកណ្ឍ គមពរី។ ចូរសមគ ល់ថា បតើពាកយ ឬុគុំនិតទាុំងបនោះបកើតបឡើងដកដលៗប៉ាុនាម នដង៖ ពាកយ
«ជុំបនឿ» «រ ុំបោោះឱ្យមនបសរភីាព» «ជីវតិបៅកនុងរពោះរគិសត»។ ចូរកុំណ្ត់សមគ ល់ពីពាកយដកដលៗ បៅបពលអនកអាន វជួយ 
អនកឱ្យោគ ល់ពីគុំនិតសុំខាន់ៗ ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣. បតើបលកប៉ាូលមនអារមមណ៍្ ឬដួងចិតតកបបណា បពលបលកសរបសរសុំបុរតបនោះ? សូមបមើល ខ្១:២-១៤, ១:២៤ និង   
     ២:១-២, ៥ សរមប់ជាជុំនួយ។  
 ក) ការមបួ ៉ា  
 ខ្) បសចកតីអាណិ្ត 
 គ) ការខ្វល់ខាវ យ 
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៤. បតើរបបយគណាកដលផឋល់នូវគុំនិតសុំខាន់ពីកនុងកណ្ឍ គមពរីកូឡូស? សូមអាន ខ្២:១០ និង ៣:១១ សរមប់ជា  
     ជុំនួយ។ 
 ក) បយើងទទួលជីវតិបពញបលញ តាមរយៈការរមួសហ្ភាពជាមយួរពោះរគិសត។ 
 ខ្) បយើងនឹងទទួលជីវតិបពញបលញបៅឯនគរោថ នសួគ៌។ 
 

 កណ្ឍ គមពរីកូឡូស គឺរតូវ នសរបសរបឡើងកនុងរចនាបថអកសរោស្តសតសនលិខ្ិត។ បលកប៉ាូលជាអនកសរបសរ បលក
 នជកជកកវកកញកពីការបបរងៀនខុ្សឆគងអុំពីការសបស្តង្ហគ ោះ។ បលកបរបើពាកយបរបៀបបធៀប បដើមបជីួយ មនុសសឱ្យដឹងពី
ការរមួសហ្ភាពជាមយួរពោះរគិសតមននយ័ពិតរ កដយ៉ា ងណាខ្លោះ។ ឧទាហ្រណ៍្ បៅកនុងខ្ ២:៨ បលកមនរបោសន៍
ថា៖ «ចូររបុងរបយត័ន កុុំបអាយនរណាមន ក់មកទាកទ់ាញបងបអូន ន»។ បៅបពលបយើងបៅជាបជ់ាមយួរពោះរគិសត បនាោះបយើង
មនបសរភីាពពវីនិយ័កដលមនុសស នបបងកើតបឡើងបដើមប ីនសបស្តង្ហគ ោះ។ ការសបស្តង្ហគ ោះមនិកមនជាការជាបគុ់កបនាោះបទ។ 

 
 បលកប៉ាូល ក ៏នបរបើវធិីោស្តសតបផសងបទៀតសនការបរៀបចុំគុំនិតរបស់បលក បដើមបគូីសបញ្ញជ កព់ីចុំណុ្ចសុំខាន់របស់
បលក។ ចូរកតស់មគ ល់បលើអវី កដលអនករកប ើញ បនាទ បម់ក ចូរបុំបពញលុំហាត់ខាងបរកាម។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥. ចូរបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាមបោយពាកយ ឬរពោះបនទូលរតឹមរតូវ៖ 
 ក) បលកប៉ាូលបរបើពាកយបរបៀបបធៀបចុំនួនបី បដើមបបីង្ហា ញពីការផ្ទល ស់បតូរទាុំងរសុងបៅកនុងជីវតិរស់បៅរបស់បយើង   
               កដល នមកពីការរមួសហ្ភាពជាមយួរពោះរគិសត។ ខ្ ២:១១-១២ និង២០ បធវើជានិមតិតិរបូការផ្ទល ស់បតូរបនោះ ៖ 
               …………………………………………………………………………………………………………………(២:១១) 
               …………………………………………………………………………………………………………………(២:១២) 
              និង ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) មនការបង្ហា ញមយួចុំនួនអុំពីជីវតិរបស់បយើងកនុងរពោះរគិសត។ បៅកនុងជុំពូក ១:១៨ និង ២:១៩ រកុមជុំនុុំរតូវ ន   
              បរបៀបបធៀបបៅនឹង……………………………………………………………………………………………………… 
              កដលរតូវ នរគបរ់គងបោយរពោះរគិសតកដលជា……………………………………………………………………… 
              បៅកនុង ៣:៩-១៤ ជីវតិថមីរបស់បយើងរតូវ នបរបៀបបធៀបបៅនឹង…………………………………………………… 
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រទបៀបបទងកើតគ្ទរាង How To Make An Outline 
ក. គុំនិតសុំខាន់ទីមយួ 
 ១. ចុំណុ្ចចមបងទីមយួកដលទាកទ់ងបៅនឹងគុំនិតសុំខាន់ទីមយួ 
 ក. ចុំណុ្ចតូច 
 ខ្. ចុំណុ្ចតូច 
 ២. ចុំណុ្ចចមបងទីពីរកដលទាកទ់ងបៅនឹងគុំនិតសុំខាន់ទីមយួ 
 ក. ចុំណុ្ចតូច 
 ខ្. ចុំណុ្ចតូច 
ខ្. គុំនិតសុំខាន់ទីពីរ 
 ១. ចុំណុ្ចចមបងទីមយួកដលទាកទ់ងបៅនឹងគុំនិតសុំខាន់ទីពីរ 
 ក. ចុំណុ្ចតូច 
 ខ្. ចុំណុ្ចតូច 
 ២. ចុំណុ្ចចមបងទីពីរកដលទាកទ់ងបៅនឹងគុំនិតសុំខាន់ទីពីរ 
 
៦. ចុំបពាោះចុំណុ្ចសុំខាន់នីមយួៗកដល នពិពណ៌្នាបៅជួរខាងបឆវង ចូរសរបសរបលខ្កដល នបង្ហា ញពីរបបៀបសន  
    ការបរៀបចុំគុំនិតនានា កដល នោកប់ ម្ ោះបៅជួរខាងោឋ ុំ។ 
 …..ក)  ២:១២-១៣, ២០ និង៣:១ សុំបៅបៅបលើជីវតិកនុងរពោះរគសិត ១) ភាពផទុយគ្នន  និងការបរបៀបបធៀប 
 …..ខ្)  ៣:១០-១១ សុំបៅបៅបលើរគិសតបរស័ិទទាុំងអស់មនលកខណ្ៈ ២) ភាពរចុំកដល 
                    ដូចគ្នន កនុងរពោះរគសិត   
 …..គ)  ២:២០ និង ៣:១, ៣, ៩-១០ សុំបៅបៅបលើទុំនាកទ់ុំនងរវង ៣) បហ្តុផល និងលទធផល 
                    អុំបពើ ប បសចកតីោល ប ់និងជីវតិ។ 

 
 ការយកបសចកតីបបរងៀនកនុងបរបិទមយួសនកណ្ឍ គមពរីមយួ បៅបរបៀបបធៀបនឹងបសចកតីបបរងៀនកដលទាកទ់ងគ្នន  កនុង
កណ្ឍ គមពរីបផសងៗបទៀតវជាការមនរបបយជន។៍ កណ្ឍ គមពរីកូឡូសមនបសចកតីបយងមយួចុំនួនបៅនឹងគមពរីបអបភសូ។ 
បសចកតីបយងមយួកនុងចុំបណាមបសចកតីបយងទាុំងអស់បនោះ គឺជាគមពរីបអបភសូ ២:១-១០ រតងក់កនលងកដលបយើងអានអុំពី
ការឆលងផុតពបីសចកឋីោល ប់បៅដល់ជីវតិ។ 
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គ្ំរូម្នគ្ទរាងរណឌ គ្មពីររូឡូស Example of an Outline of Colossians 
ក. ការោវ គមន ៍និងពាកយអធិោឌ ន 
 ១. អរគុណ្សរមប់របជារស្តសត 
 ២. អធិោឌ នសរមបម់នុសស 
ខ្. លកខណ្ៈ និងកិចចការរបស់រពោះរគិសត 
 ១. រពោះរគិសតមនលកខណ្ៈ 
 ក. លកខណ្ៈជារពោះបពញលកខណ្ៈ 
 ខ្. ជារពោះអាទិករ និងជារពោះសបស្តង្ហគ ោះ 
 ២. អវកីដលរពោះរគិសតបធវើកិចចការសរមបប់យើង 
 ក. បធវើឱ្យបយើងបៅជាមតិតរបស់រពោះអងគ 
 ខ្. របទានអុំណាចដល់បយើងបដើមបបីបរមើ 
គ. ជីវតិថមីបៅកនុងរពោះរគិសត 
 ១. ជីវតិសនកមល ុំង 
 ២. ជីវតិសនបសរភីាព 
 ៣. ជីវតិសនទុំនាកទ់ុំនងថមី 
 ក. ទុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះជាមច ស់ 
 ខ្. ទុំនាកទ់ុំនងជាមយួមនុសស 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៧. បអបភសូ ២:១០ និយយថា៖ « បយើងជា……………………………………..កដលរពោះជាមច ស់ នបបងកើតមកកនុងអងគ  
     រពោះរគិសឋបយស ូ …………………………………………………………កដលរពោះអងគ នបរមុងទុកជាមុនសុំរប់បអាយ  
     បយើងរបរពឹតតតាម»។ 
 
 គុំនិតនានាបៅកនុងខ្បនោះមនិកមនថមីសរមបអ់នកបទ ពីបរពាោះវទាកទ់ងបៅអវីកដលអនក នបរៀននូវការសិកាកនុងកណ្ឍ
គមពរីកូឡូស។ វរ ុំលឹកបយើងមឋងបទៀតថា រពោះគមពរីមនកណ្ឍ គមពរីជាបរចើន ប៉ាុកនតវបៅកតជារពោះគមពរីកតមយួដកដល។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨. ចូរសរបសរបសចកតីសបងខបនូវអវីកដលការសិកាមនអតថនយ័ចុំបពាោះអនក។ 
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 បពលអនកគិតពិចារណាយ៉ា ងហ្មត់ចតអ់ុំពីការបបរងៀនកនុងរពោះបនទូលរពោះជាមច ស់ រពមទាុំងបឆលើយតបបៅនឹងរពោះបនទូល
បនាោះ អនកអាចទទួល ននូវផលរបបយជនព៍ីការសិការបស់អនក។ 
 
 មនចុំបណ្ោះដឹងកតមា៉ាងមនិរគបរ់គ្ននប់ទ។ អនករតូវកតអនុវតតនអ៍វីកដលអនក នបរៀន និងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះជាមច ស់សចន
ជីវតិរបស់អនកឱ្យរសបនឹងកផនការរបស់រពោះអងគ។ 
 
 គ្នម នគ្នន បយើងណាមន ក់អាចនិយយថា បយើង នមកដល់ចុំណុ្ចកដលបយើងអាចនឹងរបកាសពីការរស់បៅ១០០% 
សនជីវតិកដល នពិពណ៌្នាបៅកនុងកណ្ឍ គមពរីកូឡូសបទ។ ប៉ាុកនត រពោះជាមច ស់បៅកតជួយ បយើង បហ្ើយបយើងអាចរបកាសពី
បសចកតីសនារបស់រពោះអងគចុំបពាោះការជួយ កដលបៅកតបនត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩. បដើមបចូីលបៅកនុងរពោះវតតមនរពោះជាមច ស់ ខ្ញុ ុំមនិរតូវអនុញ្ញដ តឱ្យខ្លួនឯង 
 ក) ញ័របចញពីបសចកតីសងឃមឹកដលខ្ញុ ុំទទួល ន។ 
 ខ្) បៅបលងរកុមជុំនុុំបផសង។ 
 
១០. បដើមបរីបកាសពីរពោះរគិសតបៅកាន់អនកដសទ ខ្ញុ ុំរតូវកត 
 ក) មនកមល ុំងកដលរពោះរគិសតផឋល់ឱ្យ។ 
 ខ្) កមល ុំងអវីកប៏ោយកដលខ្ញុ ុំមនបៅកនុងខ្ញុ ុំ។ 
 
១១. ប ើញថា គ្នម ននរណាមន ក់បធវើឱ្យអនកកាល យជាទាសករ បោយបរបើ 
 ក) រចវកក់ដកយ៉ា ងធងន។់ 
 ខ្) ការប កពីមនុសសមនរ ជាញ ។ 
 
១២. ចូរយុតតិធមជ៌ាមយួអនកដសទ សូមចងចាុំថា 
 ក) ពួកបគរបកហ្លជាពាយមបដើមបទីទួល នបោយោរអនក។ 
 ខ្) អនកកម៏នមច ស់មន ក់បៅឯនគរោឌ នសួគ។៌ 
 
 បនោះជាការបញ្ចបប់មបរៀនរបស់បយើងបលើកណ្ឍ គមពរីកូឡូស។ អនកនឹងចងសិ់កាកណ្ឍ គមពរីកូឡូសកានក់តខាល ុំងបទៀត បៅ
បពលកដលអនក ប ើញពីរបបៀបកដលកណ្ឍ គមពរីបនោះជាបទ់ាកទ់ងបៅនឹងកណ្ឍ គមពរីបផសងបទៀត។ ជាមយួគ្នន បនោះផងកដរ វរកា
ទុកនូវបសចកតីពិតដម៏នតសមល បដើមបបីបងកើតនូវជីវតិថាវ យបងគុំរបស់បយើង។ សូមរពោះជាមច ស់របទានពរដល់អនក បៅបពលកដល
អនកអនុវតតនជ៍ុំនាញរបស់អនកកនុងកណ្ឍ គមពរីបនោះ និងកណ្ឍ គមពរីបផសងបទៀតសនរពោះគមពរី។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១. ថនឹកនឹងរពោះគមពរីទាុំងមូល ោគ ល់ និងបចោះទបទ់ល់នឹងការបបរងៀនខុ្សឆគងមនរពោះបនទូលដរ៏ស់គងប់ៅកនុងអនក។ 
  អនកអាចនឹងចងស់របសរគុណ្របបយជន៍ផ្ទទ ល់ខ្លួនបផសងបទៀតកដលអនក នបរៀនពីបទពិបោធន។៍ 
 
៧. ោន រពោះហ្សឋ និង បដើមបឱី្យបយើងរបរពឹតតអុំបពើលអ។ 
 
២.  អាន និងសបងកត បករោយ និងអនុវតត។ 
 
៨.  ចបមលើយរបស់អនក។ វអាចជាការសិកាកដល នជួយ អនកឱ្យដឹងថា ជីវតិរបស់អនកកនុងរពោះរគិសត នបពារបពញកុំរតិ
 ណា។ វអាចថា អនក នរកប ើញពីបសចកតីពិតកដលអនកអាចអនុវតតកនុងបសចកតីបបរងៀនបផសងបទៀត។ 
 
៣. គ) ការខ្វល់ខាវ យ។ បលកប៉ាូលមនអារមមណ៍្រសលញ់ចុំបពាោះរគិសតបរស័ិទទាុំងបនាោះ (១:៣៖ «ចូរអររពោះគុណ្
 រពោះជាមច ស់ជានិចច» ១:៩៖ «អធិោឌ នឥតឈប់ឈរសរមប់បងបអូន»)។   បលកមនអុំណ្របោយរងទុកខលុំ ក
 សុំរប ់(១:២៤) ពួកបគ និង តយុទធខាល ុំងកាល  សុំរប់ (២:១) ពួកបគ រពមទាុំងចងប់លើកទឹកចិតតពួកបគទាុំងបនាោះ បអាយ
 របួរមួគ្នន កនុងបសចកឋីរសឡាញ់ (២:២)។ 
 
៩. ក) ញ័របចញពីបសចកតីសងឃមឹកដលខ្ញុ ុំទទួល ន។ 
 
៤. ក) បយើងទទួល នជីវតិបពញបលញតាមរយៈការរបួរមួជាមយួរពោះរគិសត។ រពោះរគិសតជា «កូនបោរ» ចុំបពាោះជីវតិ
 របស់បយើង (២: ៣)។ រពោះរគិសតរតូវ នបគបលើកបឡើងយ៉ា ងបហាចណាស់ ៣៨ដងថាជារពោះរគិសត ១២ដងថាជា
 រពោះបយស ូ ជារពោះអមច ស់ ឬជារពោះបុរតា និងជាបរចើនដងបទៀត ថាជារទង ់ឬជារពោះអងគ។ ពាកយដកដលៗជួយ ឱ្យ
 ោគ ល់ពីគុំនិតសុំខាន់នានា។ 
 
១០.  ក) មនកមល ុំងកដលរពោះរគិសត នផឋល់ឱ្យ។ 
 
៥. ក) ពិធីកាតក់សបក ពិធីបញ្ចុ ោះសព បសចកតីោល ប់ ចុំណុ្ចទាុំងអស់បនោះរ បថ់ា វរតូវ នកាតោ់ច់បចញពីគ្នន ។ 
 ខ្) របូរង កាល សបមលៀកបុំពាក់ថមី។ 
 
១១.  ខ្) ការប កពីមនុសសមនរ ជាញ ។ 
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៦. ក) ២) ភាពរចុំកដលៗ៖ គុំនិតសនការរស់ពីបសចកតីោល ប់បៅកានជ់ីវតិ រតូវ នបលើកបឡើងបៅកនុងខ្នីមយួៗ។ 
 ខ្) ៣) បហ្តុផល និងលទធផល៖ ជាលទធផលពីជីវតិថមីរបស់បយើង បយើងទាុំងអស់គ្នន ដូចគ្នន កនុងរពោះរគិសត៖   
          «រពោះរគិសតជាអវីៗទាុំងអស់ រពោះរគិសតជារពោះបលើអស់ទាុំងរពោះ»។ 
 គ) ១) ភាពផទុយគ្នន  និងការបរបៀបបធៀប៖ បសចកតីោល បរ់បស់បយើងបៅកាន់អុំបពើ ប (២:២០) សូមបងបអូនសមល ប់
          អវីៗខាងបលកីយប៍ចាលបៅ (៣:៥)  នរស់បឡើងវញិជាមយួនឹងរពោះរគិសត (៣:១) ចូររបោបខ់្លួនបោយ   
                   មនុសសថមី (៣:៩-១០)។ 
 
១២.  ខ្) អនកកម៏នមច ស់មន កប់ៅឯនគរោថ នសួគ៌កដរ។ 
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 ការសកិ្សាតាមរបធានបទ 

Topical Study 
 
 
 
 បៅកនុងលិខ្ិតរបស់បលកប៉ាូលបៅកាន់រកុមជុំនុុំកូឡូស បលក នសរបសរថា៖ «ចូរពាយមអធិោឌ នបហ្ើយរបុង
ោម រតីកនុងការអធិោឌ នបនោះ ទាុំងអររពោះគុណ្រពោះជាមច ស់ផង» (៤:២)។ បនាទ បម់ក បលក នសុុំឱ្យរបជាជនអធិោឌ នឱ្យ
បលក និងអនកបធវើការជាមយួបលក។ បលកចងឱ់្យរពោះជាមច ស់របទានឱ្យពួកបគនូវឱ្កាសបដើមបរីបកាសដុំណឹ្ងលអ។ បដើមប ី
យល់ពីថាបហ្តុអវី នជាបលកប៉ាូល នរ បរ់បជាជនឱ្យបចោះតស ូ រកាការរបុងរបយត័ បចោះអរគុណ្ និងទូលសូមចុំៗបៅ
កនុងការអធិោឌ ន បយើងនឹងបធវើការសិកាតាមរបធានបទអុំពីការអធិោឌ ន។ 
 
 ការសិការពោះគមពរីតាមរបធានបទ ជួយ អនកឱ្យយល់ពីបសចកតីពិតយ៉ា ងបរៅអុំពីជីវតិរគិសតបរស័ិទ។ អនករបកហ្លជា
មនបុំណ្ងចងោ់គ ល់ពីរបបៀបរស់បៅបោយជុំបនឿ ឬរបកហ្លជាអនករតូវការរជមុជបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ បតើអនកដឹងថា 
អនកជានរណាបៅកនុងរពោះរគិសតកដរឬបទ? បតើអនកអាចរស់បៅកនុងជីវតិបរសុិទធបោយរបបៀបណា? បទាោះរបធានបទអវីកប៏ោយ ក៏
ការសិកាបនោះនឹងបង្ហា ញពីកផនការរបស់រពោះជាមច ស់សរមបអ់នកកានក់តបរចើនកដរ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

គ្ទរាង 
ក. ោររបបយជនស៍នការសិកាតាមរបធានបទ Benefits of Topical Study 
ខ្. វធិីោស្តសតសិកាតាមរបធានបទ The Approach to Topical Study 
គ. របធានបទសនការអធិោឌ ន The Topic of Prayer 

 

ទោលទៅ 
១. បង្ហា ញពីោររបបយជន៍ពីរយ៉ា ងសនការសិកាតាមរបធានបទ។ 
២. សរបសរពីជុំហានបីយ៉ា ងបៅកនុងការសិកាតាមរបធានបទ។ 
៣. អនុវតតការសិកាតាមរបធានបទសនការអធិោឌ ន កដលជាគុំរសូរមបក់ារសិកាតាមរបធានបទបផសងៗបទៀត។ 
 

ក្ស. អ្តថរបបយាជន៍ម្នការសកិ្សាតាមរបធានបទ Benefits of Topical Study 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញពីសារររទយាជន៍ពីរយ៉ាងម្នការសិរាតាមររធានបទ។ 
 
 បយើង នរ បរ់ចួមកបហ្ើយពអីតថរបបយជនម៍យួសនការសិកាតាមរបធាន—គឺបដើមបកីសវងរកចបមលើយបឆលើយនឹងសុំណួ្រ
អុំពីរបបៀបរស់បៅជាជីវតិរគិសតបរស័ិទ។ អនករបកហ្លជាចង ់នការធានាពីការសបស្តង្ហគ ោះ ជ័យជមនោះបលើភាពភយ័ខាល ច ឬ 
ចុំបណ្ោះដឹងរបស់អនកពីបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះសរមប់បយើង។ អនកអាចរកចបមលើយទាុំងបនោះ ន បោយការកសវងរក
រពោះបនទូលពីរពោះគមពរី កដល នបបរងៀនអុំពីកិចចការទាុំងបនោះ។ 
 

 អតថរបបយជនស៍នការសិកាតាមរបធានបទ ជួយ អនកឱ្យមនតុលយភាពពីការបបរងៀនបលើរបធានសុំខាន់ៗ សន
រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់។ របធានសុំខាន់ៗ ទាុំងបនោះ គឺជារគឹោះសនបសចកតីពិតកដលរពោះជាមច ស់បរមុងទុកសរមបប់យើង
បដើមបរីស់បៅ។ បលកប៉ាូល ន ោស់បតឿនបលកទីតុសថា៖ «ជាបច់ិតតនឹងរពោះបនទូលជារគឹោះសនជុំបនឿ រសបតាមបសចកឋីកដល
បគ នបរៀន បដើមបបីអាយមនសមតថភាពោស់បតឿនអនកដសទតាមបសចកឋីបបរងៀនដរ៏តឹមរតូវ រពមទាុំងបចោះរកខុ្សរតូវតបតនឹង
ពួកអនករបឆាុំងផង»(ទីតុស ១:៩)។ បៅបពលកដលអនកសិកាបសចកតីពិតនីមយួៗពីទសសនបផសងៗ កដលបរបៀបបធៀបបសចកតី
បយងមយួជាមយួបសចកតីបយងបផសងបទៀត គបឺដើមបបីករោយរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ឱ្យកានក់តរបបសើរ ដូចកដល
រពោះអងគ នបរមុងទុករចួបហ្ើយ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១. ចូរបង្ហា ញពីបហ្តុផលពីរថា បហ្តុអវី នជាការសិកាតាមរបធានបទជួយ អនក បោយបរបើពាកយរបស់ខ្លួនឯង។ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ខ. វិធសីាស្រសតសកិ្សាតាមរបធានបទ The Approach to Topical Study 
ទោលទៅទ២ី. សរទសរពីជំហានបីយ៉ាងទៅរនុងការសិរាតាមររធានបទ។ 
 
 ការសិកាតាមរបធានបទ របកហ្លជានិយយអុំពីការបរបើរ ស់បពលបវល។ របធានបទខ្លោះដូចជារពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វសុិទធ ឬការសបស្តង្ហគ ោះបកើតបឡើងជាញឹកញាប់បៅកនុងរពោះគមពរី។ អនករ ជញខាងរពោះគមពរីកដល នសរបសរកណ្ឍ គមពរីបលើរបធាន
បទទាុំងបនោះ បពលខ្លោះចុំណាយបពលរបឆ់ាន ុំកនុងការកសវងរកបសចកតីបយងទាុំងអស់បនោះចុំបពាោះរបធានបទ។ បដើមបបីធវើការសិកា
តាមរបធានបទ សូមរបកានខ់ាជ ប់បៅនឹងជុំហានខាងបរកាម៖ 
 

ជំហានទ១ី 
 សរបសរបសចកតីបយងទាុំងអស់កដលអនកអាចរកប ើញចុំបពាោះរបធានបទកដលអនកចងសិ់កា។ (រពោះគមពរី
វជិាជ សបមធាន សរបសរពីបសចកតីបយងជាបរចើនសរមបរ់បធានបទកដល នោក់ជូន)។ សរបសរទាុំងបសចកតីបយង ទាុំង
កផនកទាកទ់ងកនុងរពោះបនទូលោក់បៅកនុងបសៀវបៅសរបសរ។ 
 

ជំហានទ២ី 
 បរៀបចុំបសចកតីបយងនានាោក់កនុងរកុមសនឯកោរកដលទាកទ់ងគ្នន ។ សរបសរមតិកា ឬ ចុំណ្ងបជើងសរមបប់ញ្ជ ី
នីមយួៗរបស់បសចកតីបយង។ 
 

ជំហានទ៣ី 
 សបងខបចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ អុំពីរបធានបទបៅកនុងបញ្ជ ីនីមយួៗ។ បដើមបបីធវើកិចចការបនោះ ចូរអានបទគមពរីនីមយួៗ កដលជា
បរបិទកដលមននយ័រតឹមរតូវ។ ោកប់ទគមពរីបៅបរកាមចុំណ្ងបជើងបផសងបទៀត របសិនបបើអនកយល់ប ើញថា វគួរកត
ផ្ទល ស់បតូរ។ ចូរសរបសរបសចកតីសបងខបបោយបរបើពាកយរបស់អនក។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២. ចូរសរបសរជុំហានបីយ៉ា ងបៅកនុងការសិកាតាមរបធានបទ។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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គ. របធានបទអ្ំពកីារអ្ធិសាា ន The Topic of Prayer 
ទោលទៅទ៣ី. អនុវតតការសិរាតាមររធានបទម្នការអធិសាា នណែលជ្ជគ្ំរូសរាប់ការសិរាតាមររធានបទទផសងៗទទៀត។ 
 

 ការអធិោឌ ន ជារបធានបទសុំខានប់ៅកនុងរពោះបនទូល។ ពាកយថា ការអធិោឌ ន គឺរតូវ នបលើកបឡើងជាង៥០០ដង។ 
បយើងបរជើសបរ ើសខ្បយងទាុំងបនោះសរមបក់ារសិការបស់បយើង។ អនករបកហ្លជាអាចរកបសចកតីបយងបផសងបទៀត បដើមបរីមួ
បញ្ចូ លគ្នន ។ 
 

 ចូរបធវើតាមការសិការបស់បយើង បហ្ើយបធវើលុំហាត់បោយខ្លួនឯង។ លុំហាត់នឹងជួយ អនកឱ្យពិនិតយបមើលពីការរកី
ចបរមើនរបស់អនក។ ដុំបូង ចូរសរបសរបសចកតីបយងទាុំងអស់ចុំបពាោះការអធិោឌ នកដលអនកអាចកសវងរក ន។ ចូរសរបសរ
ចុំកណ្កសនរពោះបនទូលជាមយួនឹងបសចកតីបយងនីមយួៗ។ ឧទាហ្រណ៍្ បលកុបបតតិ ២០:១៧ បង្ហា ញថា៖ «បលកអរ ហាុំ
 នទូលអងវររពោះជាមច ស់ សូមបមតាត បរ សរពោះ ទអប មី៉ា ឡិច…»។ 
 ទាុំងបនោះគឺជាខ្បយងកដលបយើងបរបើបៅកនុងការសិកាបនោះ៖ 
 បលកកុបបតតិ ២០:១៧—១៨, ២៥:២២—២៣ 
 ១ ោុំយូកអល ១:១០—២០ 
 ២ ោុំយូកអល ៧:១៨—២៩ 
 ១ ពងាវតាកសរត ១៨:៣៦—៣៨ 
 ២ រ កសរត ៦:១២—៤២ 
 បនបហ្ម ១:៥—១១ 
 ទុំនុកតបមកើង ៤: ៣, ៦៣: ១, ៩៥:៦ 
 សុភាសិត ១៥: ៨, ២៨: ៩ 
 បអោយ ១:១៥—២០, ៣៨: ១—២០, ៥៦: ៧, ៥៩: ២ 
 បយបរម ១៤:១១, ៣៣: ៣ 
 ោនីកយ៉ាល ៩:៣, ២១—២៣ 
 យូណាស ២:៧ 
 ម៉ា ថាយ ៥:៤៤—៤៥, ៦:១—១៤, ១៤:១៩, ២៣, ១៨:១៩—២០, ១៩:១៣—១៥, ២៦:៣៦—៤៤ 
 ម៉ា កុស ១:៣៥, ៦:៤៦, ១១:២៤—២៥ 
 លូកា ៣:២១—២២, ៥:១៦, ៦—២៨, ៩: ២៨—៣៦, ១០:២, ១១:១—១៣, ១៨:១, ៧, ១០—១៤ 
 យ៉ាូហាន ១៥:៧, ១៧:១—២៦ 
 កិចចការ ១:១៤, ២៤, ៤:២៩, ៦:៦, ៨:១៥, ២២, ៩:៤០, ១០:១, ២, ៩, ៣១, ១៦:២៥ 
 រ ៉ាមូ ៨:២៦—២៧, ១០:១, ១២:១២, ១៥:៣១ 
 ១ កូរនិថូស ១៤:១៣—២៥ 
 ២ កូរនិថូស ១:១១ 
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 បអបភសូ ៣:២០, ៦:១៨—២០ 
 ភលីីព ១:១៩, ៤:៦ 
 កូឡូស ៤:២—៤ 
 ១ បថសាឡូនិក ៣:១០, ៥:២៥ 
 ២ បថសាឡូនិក ៣:១—២ 
 ១ ធីម៉ាូបថ ២:១—៨, ៤:៤, ៥:៥ 
 បហ្របឺ ៥:៧, ១០: ២២, ១១:៦, ១៣:១៨ 
 យ៉ា កុប ១:៥—៨, ៤: ៣, ៥:១៣—១៧ 
 ១ បពរតុស ៤:៧ 
 ១ យ៉ាូហាន ៣:២០—២២, ៥:១៤—១៦ 
 យូោស ខ្២០ 
 វវិរណ្ៈ ៥:៨ 
 
 ចូរសរបសររពោះបនទូលសមលមមបដើមបឱី្យដឹងពីអវីកដលនិយយអុំពីការអធិោឌ ន។ ១ ោុំយូកអល ១:១០—២០ អនក
របកហ្លជានឹងសរបសរថា៖ «នាងហាណាអធិោឌ នយ៉ា ងយូរ បៅចុំបពាោះរពោះភស្តកតរពោះអមច ស់………..នាងខ្ញុ ុំទូលថាវ យ
រពោះអងគ យ៉ា ងយូរដូបចនោះ បរពាោះនាងខ្ញុ ុំឈចឺាប់……………..រពោះជាមច ស់បឆលើយតប……………បហ្ើយនាងសរមល ន
កូនរបុសមយួ។ 
 

 សរមបជ់ុំហានទី២ កដលបយើង នបរៀបចុំរពោះបនទូលបផសងៗចូលបៅកនុងកផនកទាុំងបនោះ៖ 

 អធិោឌ នសរមបអ់នកណា៖ ម៉ា ថាយ ៥:៤ កិចចការ ៦:៦ បអបភសូ ៦:១៨, ១បថសាឡូនិក ៥:២៥, 
  ១ធីម៉ាូបថ ២:១—២ យ៉ា កុប  ៥:១៦។ 
 
 បៅបពលអនកអធិោឌ ន៖ ១ោុំយូកអល ១:១០, ១៦ ម៉ា ថាយ ២៦:៣៦—៤៤ ម៉ា កុស ១:៣៥ លូកា ៥:១៦, ១៨:៧  
 រ ៉ាមូ ១២:១២ បអបភសូ ៦:១៨, ១បថសាឡូនិក ៣:១០, ១ធីម៉ាូបថ ៥:៥។ 
 
 ឧបសគគចុំបពាោះការអធិោឌ ន៖ សុភាសិត ១៥:៨, ២៨:៩ បអោយ ១:១៥, ៥៩:២ ម៉ា ថាយ ៦:៥ លូកា ១៨:១០-១៤, 
 ២០:៤៧ យ៉ា កុប ១:៦-៨: ៤:៣។ 
 
 កកនលងសរមបអ់ធិោឌ ន៖ បអោយ ៦៥:៧ ម៉ា ថាយ ១៤:២៣ ម៉ា កុស ៦:៤៦ លូកា ៩:១៨ កិចចការ ១:១៤, ១០:៩, 
 ១ធីម៉ាូបថ ២:៨។ 
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 ការបឆលើយតបចុំបពាោះការអធិោឌ ន៖ បលកុបបតិត ២០:១៧-១៨, ២៥:២២-២៣ ោនីកយ៉ាល ៩:២១-២៣ យូណាស ២:៧ 
 កិចចការ ៤:២៩—៣១, ៨:១៧, ១០:៣១, ២កូរនិថូស ១២:៨—៩។ 
 
 សុំណូ្មពរអធិោឌ ន៖ ១ពងាវតាកសរត ១៨:៣៦-៣៨, បនបហ្ម ១:៥—១១, ទុំនុកតបមកើង ៦៤:១, បអោយ ៣៨: ២៥,  
 ម៉ា ថាយ ២៦:៤១, លូកា ២២:៣២, យ៉ាូហាន ១៧:១—២៦, កិចចការ ១:២៤, ៤:២៩, ៨:១៥, ២២, ៩:៤០, រ ៉ាមូ ១០:១, 
 ១៥:៣១, បអបភសូ ៦:១៨ យ៉ា កុប ១:៥, ៥:១៣—១៤។ 
 
 របបៀបអធិោឌ ន៖ បយបរម ៣៣:៣, ម៉ា ថាយ ៦:៧—១៤, ១៨:១៩—២០, ២៦:៣៨, ម៉ា កុស ១១:២៤-២៥, លូកា ១១: 
 ៥—១៣, ១៨:១, យ៉ាូហាន ១៤:១៣-១៤, ១៥:៧, រ ៉ាមូ ៨:២៦—២៧, ១កូរនិថូស ១៤:១៣—២៥, ភលីីព ៤:៦, កូឡូស 
 ៤:២, ១ធីម៉ាូបថ ២:៨, បហ្របឺ ៥:៧, ១០:២២, ១១:៦, ១បពរតុស ៤:៧, ១យ៉ាូហាន ៣:២០—២២, ៥:១៤—១៥។  
 
 ការបលើកតបមកើង និងការកថលងអុំណ្ររពោះគុណ្ ៖ ២ោុំយូកអល ៧:១៨-២៩, បអោយ ៣៨:១០-២០, ម៉ា ថាយ ១៤:១៩, 
 កិចចការ ១០:១២ ,១៦:២៥, ១ធីម៉ាូបថ ៤:៤, យ៉ា កុប ៥:១៣។ 
 
 ឥរយិបថ៖ ១ពងាវតា ៨:២២, ទុំនុកតបមកើង ៩៥:៦, បយបរម ៣៣:៣, ោនីកយ៉ាល ៩:៣, ម៉ា ថាយ ១៩:១៣-១៥, 
 ម៉ា កុស ១១:២៥, លូកា ១៨:១៣, កិចចការ ៨:១៧, ៩:៤០, ១ធីម៉ាូបថ ២:៨, យ៉ា កុប ៥:១៤។ 
 
 របសិទធិភាពសនការអធិោឌ ន ៖ សុភាសិត ១៥:៨, លូកា ៣:២១—២២, ៩:២៨—៣៥, ២កូរនិថូស ១:១១, បអបភសូ 
 ៣:២០ ភលីីព ១:១៩. យ៉ា កុប ៥:១៦—១៧, វវិរណ្ៈ ៥:៨។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣. គូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្បទគមពរីនីមយួៗកដលទាកទ់ងបៅនឹងការអធិោឌ ន។ 
 ក)  ១ បពរតុស ៣:៧ 
 ខ្)  ១ បពរតុស ៣:៩ 
 គ)  ១ បពរតុស ៣:១២ 
  )  ១ បពរតុស ៣:១៧ 
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៤. ចូរផគូផគងបទគមពរីបៅនឹងកផនកកដលរតូវគ្នន  បហ្ើយសរបសរបលខ្បៅខាងមខុ្កផនកបៅកនុងចបនាល ោះពីមុខ្បទគមពរីបនាោះ។ 
 ក)  ទុំនុកតបមកើង ៦៦:១៨  ១) ការបលើកតបមកើង និងការកថលងអុំណ្ររពោះគុណ្ 
 ខ្)  ម៉ា ថាយ ៧:៧—១១  ២) ឧបសគគចុំបពាោះការអធិោឌ ន 
 គ)  ម៉ា កុស ៦:៤១   ៣) របបៀបអធិោឌ ន 
  )  ១ បថសាឡូនិក ៥:១៧  ៤) របសិទធិភាពសនការអធិោឌ ន 
      ៥) បៅបពលអនកអធិោឌ ន 
 
 ឥលូវបយើងបរតៀមខ្លួនជាបរសចកនុងការសបងខបនូវគុំនិតសុំខាន់ៗ កដល នផឋល់ឱ្យខាងបរកាមចុំណ្ងបជើងនីមយួៗ 
កដលទាកទ់ងបៅនឹងការអធិោឌ ន។ ចូរអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះគមពរីនិយយមកកាន់អនក និងបឆលើយរល់សុំណួ្ររបស់អនក។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥. ចូររតឡបប់ៅកាន់បញ្ជ ីបទគមពរីកនុង អធិោឌ នសរមបអ់នកណា  បហ្ើយសូមបមើលវមឋងបទៀត។ គូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពី  
     មុខ្របបយគនីមយួៗ កដលរតឹមរតូវអុំពីអនកណាកដលបយើងគួរកតអធិោឌ នឱ្យ។  
 ក) អធិោឌ នសរមបអ់នកដឹកនាុំ ប៉ាុកនត សរមបអ់នកដឹកនាុំកដលបគ្នរពបកាតខាល ចរពោះជាមច ស់ប៉ាុបណាណ ោះ។ 
 ខ្) អធិោឌ នសរមបរ់បជារស្តសតរបស់រពោះជាមច ស់រគបក់កនលងទាុំងអស់។ 
 គ) អធិោឌ នសរមបខ់ាម ុំងសរតូវរបស់បយើង។ 
 
៦. ចូររតឡបប់ៅកាន់បញ្ជ ីបទគមពរីកនុង បៅបពលកដលអនកអធិោឌ ន ។ គូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្ចបមលើយនីមយួៗ កដល  
    អាចបុំបពញរបបយគបនោះ។ បយើងគរួកតអធិោឌ ន 
 ក) ទាុំងសថង ទាុំងយប។់ 
 ខ្) ជានិចច។ 
 គ) បទាោះបីជាអារមមណ៍្បយើងយ៉ា ងណាកប៏ោយ។ 
 
៧. មូលបហ្តុបផសងកដលបយើងគួរកតអធិោឌ នជានិចច ប ើញមនបៅកនុងទុំនុកតបមកើង ១២១: ៤។ ចូរសរបសរពីបហ្តុផល បៅ  
    ទីបនោះ។ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៨. បតើបពលខ្លោះបយើងទទួលខុ្សរតូវចុំបពាោះការអធិោឌ នរបស់បយើងកដលមនិមនការបឆលើយតបកដរឬបទ? ចូរអានបទគមពរីសតី  
    អុំពឧីបសគគកនុ ងការអធិោឌ ន ។ បនាទ ប់មក ចូរគូសសមគ ល់បហ្តុផលនានាកដលអនកនឹងផឋល់ឱ្យ បបើសិនជាមននរណា  
    មន កសួ់រអនកនូវអវីកដលជាឧបសគគកនុងការអធិោឌ នរបស់បយើង។ 
 ក) ការមនិោឋ ប់បង្ហគ ប ់និងលក់ ុំងអុំបពើ បបៅកនុងជីវតិរបស់បយើង។ 
 ខ្) ទូលសូមសរមបប់ហ្តុផលអាតាម និយម។ 
 គ) របកហ្លជាឪពុកមឋ យ ឬ ជីដូនជីតារបស់បយើងមនអុំបពើ ប។ 
 
៩. បញ្ជ ីបទគមពរីកដល នផឋល់ឱ្យបៅកនុងបមបរៀនបនោះ គឺមនិមននយ័បពញបលញបទ។ បរឿងរ៉ា វរបស់រពោះគមពរីក ៏នផឋល់ឱ្យដឹង  
    ពីការខ្វល់ខាវ យពីទីកកនលងកដលមនុសស នអធិោឌ ន ដូចជាបលកយូណាសករសកបៅកានរ់ពោះជាមច ស់ពីកនុងបពាោះរតី។   
    បនាទ បព់ីអានបទគមពរីសតីអុំពី កកនលងអធិោឌ ន រចួបហ្ើយ ចូរគូសសមគ ល់របបយគកដលរតឹមរតវូ។ 
 ក) រកុមជុំនុុំ ជាកកនលងរបបសើរបុំផុតសរមបអ់ធិោឌ ន។ 
 ខ្) បបើសិនជាអនកពិតជាចង ់នចបមលើយ ចូរអធិោឌ នកតមន ក់ឯង។ 
 គ) បយើងអាចអធិោឌ នកកនលងណាក ៏ន បហ្ើយរពោះអងគនឹងរពោះសណាឋ ប។់ 
 
១០. ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរកដលរតឹមរតូវ។ មនុសសមយួចុំនួនទទួលចបមលើយបផសងពីអវីកដលពួកបគ នរ ុំពឹងទុក 
 ក) បហ្ើយមនុសសមយួចុំនួនបទៀតនឹងមនិទទួលចបមលើយកតមឋង។ 
 ខ្) ប៉ាុកនត ពួកបគទាុំងអស់គ្នន ទទួល នចបមលើយពីរពោះជាមច ស់។ 
 គ) របកហ្លជាពួកបគមនិមនជុំបនឿ។ 
 
១១. សុំណូ្មពរអធិោឌ ន ខុ្សៗគ្នន ។ មនុសសទូលសូមសរមបទ់ីសមគ ល់ការពា ល ការរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ 
ការដឹកនាុំ កដលមកពីរពោះជាមច ស់ ជុំបនឿដអ៏ោច រយ និងសរមប់តរមូវការកដលនឹងជួបរបទោះ។ របកហ្លជាអវីកដលអនកចង់
 នភាគបរចើនមនិមនប ម្ ោះ  ប៉ាុកនត អនកអាចទូលសូមបោយជុំបនឿ បហ្ើយទទួល ន។ ចូរសរបសរសុំណូ្មពររបស់អនក និង
ខ្បយងកដលអនក នបរជើសបរ ើសបធវើជាអុំណាចរបស់អនកបៅបលើបនាទ តព់ីបរកាម។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១២. បយើងរតូវកតទូលសូមដល់រពោះជាមច ស់សរមបប់សចកតីរតូវការទាុំងអស់បោយនូវរពោះនាមរពោះបយស ូ។ បយើងរតូវទូល
សូមបចញពីដួងចិតតបោយមនបសរភីាពពីអុំបពើ ប។ បៅកនុងបញ្ជ ីខ្បយងរបស់រពោះគមពរីកដល នផឋល់ឱ្យមយួជាលុំនាុំសន
ការអធិោឌ ន។ បតើបយើងកតងកតបៅលុំនាុំបនាោះថាជាអវី បហ្ើយបតើរកវប ើញបៅកកនលងណា? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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១៣. ឥរយិបថរបស់បយើងកនុងកុំឡុងបពលអធិោឌ ន ហាកប់ីដូចជាបរជើសបរ ើសដស៏ុំខាន់ផ្ទទ ល់ខ្លួនមយួ។ មនុសសមយួចុំនួន
ឈរ បហ្ើយមយួចុំនួនបទៀតបលើកសដរបស់ពួកបគបឡើង។ អនកខ្លោះបទៀតរកាបចុោះ ឬ លុតជងគង។់ បៅកនុងបពលអធិោឌ ន បយើង
របកហ្លជាបធវើការទាុំងអស់បនាោះ។ បនាទ ប់ពីអានខ្កដល នសរសរកនុងចុំណុ្ចសតីអុំពឥីរយិបថ  បតើរបបយគណាមយួកដល
អនកនឹងនិយយថារតឹមរតវូ? 
 ក) ឥរយិបថរបស់បយើងកនុងបពលអធិោឌ ន រតូវកតរកាបសចកតីពិតចុំបពាោះរបសពណី្ទុំបនៀមទមល ប។់ 
 ខ្) រពោះគមពរីមនិផឋល់ឱ្យបយើងនូវការបរៀបចុំវនិយ័ចុំបពាោះឥរយិបថកនុងកុំឡុងបពលអធិោឌ នបឡើយ។ 
 
១៤. ការអធិោឌ នគឺជាអុំណាច។ ការអធិោឌ ននាុំបយើងចូលបៅជិតរពោះជាមច ស់ ផ្ទល ស់បតូរបយើងឱ្យមនលកខណ្ៈដូច
រពោះរគិសត បបញ្ចញអុំណាចសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធកដលមនបៅកនុងបយើង។ បហ្ើយការអធិោឌ នរបស់បយើង គឺមនតសមលចុំបពាោះ
រពោះជាមច ស់។ បតើបទគមពរីអវីបៅកនុងបញ្ជ ី កដលរ បប់យើងពីការអធិោឌ នរបស់បយើងដូចជាបរគឿងរកអូបចុំបពាោះរពោះជាមច ស់? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 តាមរយៈការសិកាបនោះបយើងអាចប ើញថា ការអធិោឌ នគឺជាទុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះជាមច ស់។ អនកនិយយបៅកាន់
រពោះអងគ បហ្ើយរទងប់ឆលើយតបដល់អនក។ បៅបពលកដលអនកអនុវតតការបបរងៀនរបស់រពោះគមពរីបលើបសចកតីអធិោឌ ន បនាោះជីវតិ
របស់អនកនឹងផ្ទល ស់បតូរ។ អនកនឹងទទួល នរពោះពរយ៉ា ងអោច រយពីរពោះជាមច ស់ បហ្ើយនឹងមនអុំណាច បដើមបកីចកចាយ
ដុំណឹ្ងលអជាមយួអនកដសទ។  
 
 សូមបនតសិកាអុំពីការអធិោឌ ន។ សូមបកនថមខ្គមពរីបយងកនុងការសិការបស់អនកអុំពីការអធិោឌ ន បៅបពលកដល
អនកសិកាពីរបធានបទបផសងបទៀត បៅកនុងសផទបរឿងសុំខាន់ៗ របស់រពោះគមពរី កដលបញ្ចូ លគ្នន យ៉ា ងជិតសនិទធិ។ ចូរចុំណាយបពល
ោឋ ប់ពីបទពិបោធនប៍ផសងៗរបស់មនុសសបោយការអធិោឌ នផងកដរ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
១. វជួយ បយើងឱ្យរកចបមលើយកដលបយើងរតូវការ និងក ៏នជួយ បយើងពីតុលយភាពបសចកតីពិតរបស់រពោះគមពរីផងកដរ។  
 
៩. គ) បយើងអាចអធិោឌ នកកនលងណាក ៏ន បហ្ើយរពោះអងគនឹងរពោះសណាឋ ប។់ 
 
២.  បញ្ជ ីខ្បយង។ 
 ជារកុមខ្បយង។ 
 ទបនទញពីចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ ។ 
 
១០. ខ្) ប៉ាុកនត ទាុំងអស់គ្នន ទទួលការបឆលើយតបពីរពោះជាមច ស់។ 
 
៣. ក) ១ បពរតុស ៣: ៧ 
 
១១.  ចបមលើយរបស់អនក។ វរបកហ្លជាមនមន ក់ទូលសូមសរមបរ់ ជាញ បលើមូលោឌ នសនគមពរីយ៉ា កុប១: ៥។ 
 
៤. ក)  ២) ឧបសគគចុំបពាោះការអធិោឌ ន 
 ខ្)  ៣) របបៀបអធិោឌ ន 
 គ)  ១) ការបលើកតបមកើង និងការកថលងអុំណ្ររពោះគុណ្ 
  )  ៥) បៅបពលអនកអធិោឌ ន 
 
១២.  បសចកតីអធិោឌ នរបស់រពោះជាមច ស់។ គមពរីម៉ា ថាយ ៦: ៩—១៣។ 
 
៥. ក) ខុ្ស 
 ខ្) រតូវ 
 គ) រតូវ 
 
៦. ក) ទាុំងសថង និងយប។់ 
 ខ្) ជានិចច។ 
 គ) បទាោះបីជាអារមមណ៍្បយើងយ៉ា ងណាកប៏ោយ។ 
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១៣.  ខ្) រពោះគមពរីមនិផឋល់ឱ្យបយើងនូវការបរៀបចុំវនិយ័ចុំបពាោះឥរយិបថកនុងកុំឡុងបពលអធិោឌ នបឡើយ។ 
 
៧.   រពោះជាមច ស់នឹងមនិបង្ហកងុយ មនិផទុំលកប់ោោះបឡើយ។  
 
១៤.  វវិរណ្ៈ ៥:៨ 
 
៨. ក) ការមនិោឋ ប់បង្ហគ ប ់និងលក់ ុំងអុំបពើ បបៅកនុងជីវតិរបស់បយើង។ 
 ខ្) ទូលសូមសរមបប់ហ្តុផលកដលគិតកតពីរបបយជនផ៍្ទទ ល់ខ្លួន។ 
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   ការសកិ្សាអ្ំពីតួអ្ងគ 
Character Study 

 

 
 មនុសសចាស់ និងបកមងបៅរគបក់កនលងទាុំងអស់ចូលចិតតបរឿង។ បរឿងនាុំការកុំោនតដល់បយើង ប៉ាុកនត បរឿងកអ៏ាចបបរងៀន
បយើង នកដរ។ រពោះជាមច ស់រជាបដឹងពីគុណ្តសមលរបស់បរឿង។ រទង ់នបរបើបរឿងបដើមបបីង្ហា ញពីបសចកតីពិតយ៉ា ងបរៅខាងឯ
វញិ្ញដ ណ្។ 
 
 បយើងអាចអររពោះគុណ្រពោះជាមច ស់កដលបរជើសបរ ើសកតរ់តាបមបរៀនសនរពោះគមពរីជាបរចើនតាមទរមងជ់ាោច់បរឿងយកមក
បង្ហា ញ។ តួអងគកនុងោច់បរឿងទាុំងបនាោះ ជាមនុសសពិតកដល នរស់បៅយូរមកបហ្ើយបៅបលើកផនដីបនោះ។ ពួកបគរបឈមនឹង
បញ្ញា ដូចគ្នន នឹងបញ្ញា កដលបយើងជួបរបទោះសពវសថងបនោះកដរ។ មនុសសដូចជាបលកម៉ាូបស បសតចោវឌី និងបលកបពរតុស នបធវើ
កុំហុ្ស និង នបរៀនពីកុំហុ្សរបស់ពួកបគ។ ឥលូវបនោះ បយើងអាចអានអុំពីអវីកដល នបកើតបឡើង និង នចបរមើនបឡើង
បោយបទពិបោធនរ៍បស់ពួកបគ។ បយើងអាចអានពីជយ័ជមនោះរបស់ពួកបគ និង នរងឹមុំបោយោរជុំបនឿរបស់ពួកបគ។ 
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គ្ទរាង 
ក. បគ្នលបុំណ្ងសនការសិកាអុំពីតួអងគ The Purpose of Character Studies 
ខ្. វធិីោស្តសតកនុងការសិកាអុំពីតួអងគ Approach to a Character Study 
គ. ោចប់រឿងរបស់បលកយ៉ា កុប The Story of Jacob 

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីោរសុំខាន់សនការសិកាអុំពតីួអងគ។ 
២. បង្ហា ញពីរបបៀបសិកាអុំពីជីវតិមនុសសបៅកនុងរពោះគមពរី។ 
៣. បង្ហា ញពីបមបរៀនកដល នបរៀនពីជីវតិរបស់បលកយ៉ា កុប។ 
 

ក្ស. បគ្នលបំណងម្នការសកិ្សាអ្ំពតីួអ្ងគ The Purpose of Character Studies 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីសារសំខាន់ម្នការសិរាអំពីតួអងគ។ 
 

 រពោះគមពរី នបលើកបឡើងពីមនុសសខុ្សគ្នន ៗជាង២៩០០នាកប់ៅកនុងរពោះគមពរី។ ខ្ណ្ៈបពលមនមនុសសមយួចុំនួន
រតូវ នបរៀបរបរ់តឹមកតប ម្ ោះ អនកបផសងបទៀតរតូវ នពិពណ៌្នាយ៉ា ងលុំអិត។ ការពិពណ៌្នាទាុំងបនោះ ផឋល់ឱ្យបយើងនូវ
របធានសុំខាន់សរមបក់ារសិកាផ្ទទ ល់ខ្លួន។ បៅកនុងការសិកាអុំពីតួអងគ បយើងរកបឡកបៅបមើលបរឿងរ៉ា វជីវតិរបស់បុគគល
មន ក។់ បយើងប ើញថាគ្នតជ់ាអនកណា អវីកដលគ្នត ់នបធវើ បហ្ើយគ្នតម់នលកខណ្ៈយ៉ា ងណា។ 
 

 វធិីោស្តសតសនការសិកាបនោះ មនរបសិទធភាពណាស់បៅកនុងការបបរងៀនកុមរ។ ពួកបគោឋ ប់យ៉ា ងរបងុរបយត័ចុំបពាោះ
ោច់បរឿងរបស់ទារកម៉ាូបសកនុងជាល កុមរោវឌីរបឈមមុខ្នឹងយកសកូលីយ៉ា ត នាងរស់របមូលរសូវ និងរពោះបយស ូគងប់ៅ
កនុងសនូកសតវ។ ពួកបគបរៀនបមបរៀនសុំខាន់ៗ អុំពីបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះជាមច ស់សរមបជ់ីវតិរបស់ពួកបគ។ 
 

 រពោះគមពរីក ៏នបង្ហា ញអុំពីមនុសសបពញវយ័ផងកដរ ជាពិបសសអស់អនកកដល នតយុទធជាមយួនឹងភាពទនប់ខ្ាយ 
និងការសងសយ័ ដូចកដលមនុសសបៅរគបទ់ីកកនលង នជួបរបទោះកដរ។ យ៉ា កុប ៥:១៧ «ពាការបីអលីយ៉ា ជាមនុសសដូចបយើង
កដរ»។ ការអធិោឌ នរបស់បយើងនឹងមនរបសិទធភាពដូចបលកកដរ បបើសិនជាបយើងទូលសុុំបោយជុំបនឿ។ 
 

 បសតចោវឌីរតូវ នបៅថាជាមនុសសសុំណ្ប់របស់រពោះជាមច ស់។ ប៉ាុកនត មនបពលមយួកដលបសតចោវឌី នបធវើ
កុំហុ្សបោយការកុហ្ក របរពឹតតអុំបពើផិតកបត ់និងជាឃ្លតករ។ បនោះមនិកមនមននយ័ថា រពោះជាមច ស់គ្នបរ់ពោះហ្ឫទយ័នឹង
អុំបពើ បរបស់បសតចបឡើយ។ បសឋចោវឌីជាមនុសស សុំណ្ប់របស់រពោះជាមច ស់ បោយបរពាោះរទង ់នកកករបបចញពីអុំបពើ ប
របស់រពោះអងគ។ បសតច នរកប ើញការអតប់ទាសរបស់រពោះជាមច ស់ និង នបរៀនពីកុំហុ្សរបស់រពោះអងគកនុងការចុោះចូល
ចុំបពាោះរពោះជាមច ស់។  



89 
 

 

 បយើងបរៀនពីជីវតិរបស់បសតចោវឌី មនិកមនបដើមបបីធវើកុំហុ្សដូចរទង ់នរបរពឹតតបឡើយ។ ការបរជយ័របស់រពោះអងគ គឺ
ដូចជាអណាឋ តបភលើងបៅបពលយប់ងងឹត  នោស់បតឿនបយើងឱ្យអធិោឌ ន កុុំឱ្យបយើងធាល កប់ៅកនុងការលបងួបឡើយ។ ដូបចនោះ 
បទគមពរីបញ្ញជ ក់ពីបគ្នលបុំណ្ងសនការសិកាពីជីវតិរបស់តួអងគបផសងៗកនុងរពោះគមពរី។ «បហ្តុការណ៍្ទាុំងបនោះបកើតមនដល់
ពួកបលកទុកជាបមបរៀន បហ្ើយមនកចងទុកកនុងគមពរី បដើមបទូីនាម នពួកបយើងកដលរស់បៅជុំនាន់ចុងបរកាយបងអស់បនោះ»។  
(១កូរនិថូស ១០:១១)។ 
 

 ឪពុកមឋ យរបស់បយើងអាចផឋល់ឱ្យបយើងនូវដុំបូនាម នលអ តបតិពួកគ្នតោ់គ ល់បញ្ញា បផសងៗកដលបៅកនុងជីវតិ។ ពួកគ្នត់
ោគ ល់បសចកតពីិតយ៉ា ងចាស់អុំពីអាកាសធាតុ ដីករសចមក រ សតវ កិចចការ មុខ្ជុំនួញ និងមនុសស។ បយើងង្ហយរសួលកនុងការ
សិកាពកីារទាុំងអស់បនាោះជាជាងបរៀនពីកបនួចាបក់ដលបចញពីរពោះគមពរី។ 
 

 រពោះគមពរី គឺមនិរតូវ នសរបសរជាកបនួចាបន់ានាបទ។ ផទុយមកវញិ ភាគបរចើនវកតរ់តាពីបទពិបោធនប៍ផសងៗសន
មនុសសពិតរ កដ និងពីរបបៀបកដលរពោះជាមច ស់ នបធវើការកនុងជីវតិរបស់ពួកបគ។ បយើងបរៀនពីបទពិបោធនផ៍្ទទ ល់ខ្លួន បដើមប ី
បរកបយកចុំបណ្ោះដឹង និងជាជុំនួយកនុងការរស់បៅរបស់រគិសតបរស័ិទ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

១. ចូរគូសរងវងអ់កសរបៅពីមុខ្មូលបហ្តុរតឹមរតូវនីមយួៗ ពីបហ្តុផលសនការសិកាជីវរបវតិតមនោរសុំខាន់។ 
 ក)  បយើងអាចដុំណាលរ បអ់ុំពីប ម្ ោះមនុសសកនុងរពោះគមពរី នបរចើន។ 
 ខ្)  មនុសសទាុំងអស់អាចបរៀនពីកុំហុ្សរបស់មនុសសដសទបទៀត។ 
 គ)  បយើងអាចមនបមទនភាព កដលបយើងមនិ នបធវើកុំហុ្សដូចតួអងគកនុងរពោះគមពរីបនាោះ។ 
  )  ោច់បរឿងកដលទាកទ់ងនឹងជីវតិទាកទ់ាញទាុំងបកមង ទាុំងចាស់ បហ្ើយបយើងអាចបរៀនពីពួកបគ។ 
 

ខ. វិធីសាស្រសតក្សនងុការសកិ្សាអ្ំពីតួអ្ងគ Approach to a Character Study 

ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីរទបៀបសិរាអំពីជីវិតមនុសសទៅរនុងរពះគ្មពីរ។ 
 
 បនាទ បព់ីអនកបរជើសបរ ើសតួអងគមន កក់ដលអនកចងសិ់កា ចូរសរបសរបទគមពរីបយងទាុំងអស់ កដលខ្គមពរីទាុំងបនាោះ
ប ើញថា ជាប់ទាកទ់ងបៅនឹងតួអងគបនាោះ។ បនោះជាដុំបណ្ើ រការដូចគ្នន បៅនឹងការសិកាតាមរបធានបទកដរ។ ការសិកាខ្លោះ
អាចនឹងខ្លី បហ្ើយខ្លោះបទៀតអាចកវងខាល ុំង។ ឧទាហ្រណ៍្ រពោះនាងបអសបធើរ រតូវ នពណ៌្នារតឹមកតបៅកនុងកណ្ឍ គមពរីបអសបធើរ
មយួប៉ាុបណាណ ោះ។ បលកម៉ាូបស បលចបធាល បធវើជាបុគគលសុំខាន់បៅកនុងកណ្ឍ គមពរីបនួ និងរតូវ នបលើកបឡើងបៅកនុងកណ្ឍ គមពរី
ចុំនួន២៦បផសងបទៀត។ 
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 មនិរតូវបធវសរបកហ្លកនុងការអានខ្បយងកដលបៅរយ ៉ា យទាកទ់ងបៅនឹងលកខណ្ៈរបស់តួអងគបនាោះបឡើយ។ 
អវោនកថាអាចនឹងជួយ អនកឱ្យយល់កានក់តរបបសើរអុំពីតួអងគបនាោះ។ បយើងមនិចងរ់ចលុំបសចកតីបយងកដលទាកទ់ងបៅនឹង
មនុសសពីរនាក ់ឬ មនុសសបរចើននាកក់ដល មនប ម្ ោះដូចគ្នន បទ។ មនស្តសតីចុំនួនរ ុំមយួនាកក់ដលមនប ម្ ោះ ម៉ា របីៅកនុង
គមពរីសមពនធបមរតថីមី បុរសបនួនាក់ ប ម្ ោះយ៉ាូហាន បហ្ើយបីនាក់បទៀតប ម្ ោះ យ៉ា កុប។ 
 

 ទីពីរ ចូរអានខ្បយងបផសងៗ។ ចូរសរបសរកុំណ្តរ់តាកដលទាកទ់ងអុំពីជីវតិ ភារកិចច និងលកខណ្ៈផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់
មនុសសមន ក។់ សូមសរបសរបរឿងរ៉ា វជីវតិរបស់រគបគ់្នន ឱ្យ នលមអតិ។ កសវងរកនូវជីវរបវតតរិបស់គ្នត ់ឬ នាងឱ្យ នបរចើនបៅ
តាមអវីកដលអនកអាចរកប ើញ។ បតើប ម្ ោះរបស់គ្នតម់នអតថនយ័ដូចបមតច? បតើពូជពងសរបស់នាងជាអវី? បតើគ្នត់ ន
ចុំណាយបពលបវលដុំបូងរបស់គ្នតប់ៅឯណា? បតើឥទធិពលអវីខ្លោះកដលមនោរសុំខាន់កនុងជីវតិយុវវយ័របស់នាង? 
ឧទាហ្រណ៍្ បលកធីម៉ាូបថ នធុំធាតប់ឡើងពីជីដូនកដលបគ្នរពរបណិ្បត័រពោះរបស់គ្នតប់ ម្ ោះ លូអីស(Lois) និងមត យរបស់
គ្នតប់ ម្ ោះ អុីនីស (Eunice)។ ចូរកតម់តិតភកតិ និងសហ្ការរីបស់គ្នតទ់ាុំងអស់។ បតើបគមនឥទធិពលបលើគ្នតប់ោយរបបៀប
ណា? កនុងការសិកាសតីអុំពីបសតចោវឌី វមនោររបបយជនច៍ុំបពាោះការសិកាពីមតិតរបស់រទងគ់ឺ បសតចយ៉ាូណាថាន។ 
 

 កុំណ្ត់ចុំណាុំពីកកនលងកដលតួអងគបៅកនុងរពោះគមពរី នរស់បៅ និង នបធវើដុំបណ្ើ របៅ។ ឧទាហ្រណ៍្ ជីវតិរបស់បលក
ម៉ាូបស គសឺថិតបៅកនុងការកបងកចកជាបី។ បលកចុំណាយបពលកសសិបឆាន ុំកនុងចុំបណាមពូជរជវងសកនុងរបបទសបអសីុបកសសិប
ឆាន ុំជាអនកគង្ហវ លបៅម៉ា ឌាន និងកសសិបឆាន ុំបទៀតដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលបឆាព ោះបៅកានទ់ឹកដីសនា។ ដូចគ្នន បនោះកដរ 
លិខ្ិតមយួចុំនួនរបស់បលកប៉ាូល កានក់តមនអតថនយ័ខាល ុំងបឡើង បៅបពលបយើងទទួលោគ ល់ថា បលក នសរបសរលិខ្ិត
ទាុំងបនាោះ ខ្ណ្ៈបពលបលកបៅកនុងគុក។  
 

 បតើមនុសសបៅកនុងរពោះគមពរីមនលកខណ្ៈខុ្សកបលកពីគ្នន យ៉ា ងដូចបមតច? បលកប៉ាូល បលកបពរតុស និងបលកយ៉ាូហាន 
ជាអនកដឹកនាុំដខ៏ាល ុំងបៅកនុងរកុមជុំនុុំបដើម។ រពោះជាមច ស់ បរបើពួកបលកទាុំងអស់បនាោះជាមយួកិចចការ និងបទពយបកាសលយជាក់
លក់របស់ពួកបលក បដើមបបីង្ហា ញពីបសចកតីពិតរបស់រពោះអងគ។ បលកប៉ាូល រតូវ នបគោគ ល់ថាជាោវកសនជុំបនឿ បលក
បពរតុសជាោវកសនកតីសងឃមឹ បហ្ើយបលកយ៉ាូហានជាោវកសនកតីរសលញ់។  បយើងបមើលប ើញពីកមល ុំង និងភាពកបមាយ
របស់ពួកបលក។ បតើការបរជយ័របស់ពួកបលកមយួចុំនួន មនឥទធិពលបលើអនាគតរបស់ពួកបលកយ៉ា ងដូចបមតច? បតើ
រពោះជាមច ស់មនរពោះបនទូលបៅកានប់ុគគល កដលអនក នបរជើសបរ ើសសិកាបោយរបបៀបណា? 
 

 ចូរកតរ់តាពីរពឹតតិការណ៍្អោច រយនានាបៅកនុងជីវតិរបស់មនុសសមន ក។់ បតើបគមនរបតិកមមយ៉ា ងណាកនុងបពលកដលបគ
មនបញ្ញា  និងបពលកដលបគមនសុភមងគល? បតើការផ្ទល ស់បតូអវីកដល នបកើតបឡើងបៅកនុងបគ? បតើនាង នផតល់អវីខ្លោះកនុង
បពលបវលកដលនាងរស់បៅ និងផតល់អវីខ្លោះមកកានជ់ីវតិបយើងសពវសថងបនោះ? ចូរសបងខបបមបរៀនសុំខាន់ៗកដលអនកបរៀនពីបរឿងរ៉ា វ
សនជីវតិរបស់មនុសសទាុំងបនោះ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២. ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្របបយគកដលរតឹមរតូវខាងបរកាម៖ ជាកផនកមយួសនការបុំបពញការសិកាកដលទាកទ់ង  
     អុំពតីួអងគកនុងរពោះគមពរី កដលអវីកដលអនករតូវការយកចិតតទុកោក ់គឺ  
 ក)  ខ្បយងបផសងៗកដលបរៀបរបអ់ុំពីបុគគលបនាោះ។ 
 ខ្)  កផនកចុងបរកាយសនជីវតិបុគគលបនាោះ។ 
 គ)  ការលូតលស់របស់បុគគលបនាោះបៅកនុងលកខណ្ៈតួអងគ។ 
  )  ពតម៌នលុំអិតកដលទាកទ់ងនឹងមនុសសបនាោះជាមយួនឹងប ម្ ោះរសបដៀងគ្នន ។ 
 

បទងកើតតារាងសតីពីទហតុការណ៍សំខាន់ៗ Make A List of Important Facts 
ប ម្ ោះតួអងគ 
អតថនយ័ប ម្ ោះ 
ទីកកនលងកុំបណ្ើ ត ឬ ផទោះ 
ប ម្ ោះរបស់ញាតិសណាឋ ន និងមតិតភកតិ 
ទីកកនលងបៅកនុងរបវតតិោស្តសត 
កិចចការពិបសសៗ 
ចុំណុ្ចបខ្ាយ 
ចុំណុ្ចខាល ុំង 
រពឹតតិការណ៍្សុំខាន់ៗ  
កិចចការសុំខាន់ៗ  
បមបរៀនបចោះកដល នបរៀន 
 

គ. បរឿងរបសប់ោក្សយា៉ា ក្សបុ The Story of Jacob 
ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញពីទមទរៀនណែលបានទរៀនពីជីវិតរបស់ទោរយ៉ារុប។ 
 

 ការសិកាពីជីវតិរបស់បលកយ៉ា កុប មនោររបបយជនព៍ិបសស ដូចជាការសិកាតាមលកខណ្ៈតួអងគជាបដើម។ 
បលកជាបុរស កដលមនចរតិខ្ិលខូ្ច។ បលក នពាយមយកអវីកដលលអបុំផុតពីអនកដសទ តាមកដលបលកអាចយក
 ន។ អស់អនកកដលមនកុំហុ្សរតូវ  នកតរ់តាទុកបៅកនុងរពោះគមពរី។ កនុងចុំបណាមបយើងមន ក់ៗ អាចបមើលប ើញកិចចការ
របស់បយើងបៅកនុងបលក ប៉ាុកនត រពោះគុណ្ និងឫទាធ នុភាពរបស់រពោះជាមច ស់ នផ្ទល ស់បតូរបលកពីមនុសសប កបបញ្ញឆ តបៅជា
កសរត កដលមនទុំនាកទ់ុំនងពិបសសជាមយួរពោះអមច ស់(បមើល រ ៉ាមូ ៩:១០-១៣)។ បទគមពរី នអនុវតតបៅកនុងបទពិបោធន៍
របស់បលក យ៉ា កុបចុំបពាោះបយើងទាុំងអស់គ្នន ៖ «ដូបចនោះ មនិកមនបរសចកតបុំណ្ងចិតត ឬការខ្ុំរបឹងករបងរបស់មនុសសបឡើយ គឺ
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បរសចកតរពោះជាមច ស់ កដលមនរពោះហ្ឫទយ័បមតាត ករណុាបនាោះវញិ» (រ ៉ាមូ៩:១៦)។ ពិតរ កដណាស់ បនោះជាបសចកតីសងឃមឹ 
សរមបប់យើងកដរ បៅបពលបយើងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះជាមច ស់ផ្ទល ស់បតូរបយើង។ 
 

 ជុំហានដុំបូងបៅកនុងការសិកាអុំពីបលកយ៉ា កុប គឺរតូវរកខ្បយងកដលបរៀបរបអ់ុំពីបលក។ បរឿងរ៉ា វជីវតិរបស់បលក
កដលមនកចងបៅកនុងកណ្ឍ គមពរីបលកុបបតតិ ជុំពូកទី២៥ ដល់ជុំពូកទី៥០។ មនខ្បយងខ្លីបផសងៗបទៀតកដលទាកទ់ងនឹង
បលក រមួមនទាុំងគមពរីម៉ា ថាយ ១:២, ៨:១១ លូកា ១: ៣២—៣៣   យ៉ាូហាន ៤:៥—៦   កិចចការ ៧:៨—១៦, ៣២              
រ ៉ាមូ ៩:១១—១៣ បហ្របឺ ១១: ៩, ១៣, ២១។ 
 

ទោរយ៉ារុប និងទោរទអសាវ Jacob and Esau 
 ទីពីរ ចូរអានរពោះបនទូល បហ្ើយបធវើការកតរ់តា។ បលកយ៉ា កុបបកើតបនាទ បព់ីបងបអូនបភាល ោះរបស់បលកគឺ បលកបអោវ 
កដល នកាន់កកងបជើងរបស់បលកបអោវ។ អតថនយ័សនពាកយ យ៉ា កុប ករបថា អនកប កបបញ្ញឆ ត ឬ ជាអនកដបណ្តើ ម 
(បលកុបបតតិ ២៥:២៦) ។ ឪពុក និងមត យរបស់បលកយ៉ា កុប គឺបលកអុីោក និងអនករសីបរបបកា បហ្ើយបលក អរ ហាុំជា
ជីតារបស់បលក រតូវ នបគោគ ល់ថា ជាបិតាសនជនជាតិបហ្របឺ។ បលកអរ ហាុំជាពូជពងសផ្ទទ ល់របស់បលកណូ្បអ
តាមរយៈកខ្សរសឡាយរបស់បលកសិម (បលកុបបតតិ ១១:១០-២៦)។ 
 

 បលកយ៉ា កុប នរស់បៅជាមយួមត យឪពុក និងបអោវជាបងរបសុ។ បលកជាមនុសសបសងៀមោង ត ់បហ្ើយបលកជា
កូនសុំណ្ពវរបស់មត យបលក(បលកុបបតតិ២៥:២៧-២៨) ប៉ាុកនត បលកជាមនុសសប កបបញ្ញឆ ត(២៥:៣១-៣៤)។ បលក 
 នលួចសិទធិជាកូនចបងពីបងរបុសរបស់បលក បហ្ើយបនាទ បម់ក បលក នលួចយកពររបស់បលកបអោវកថមបទៀតផង 
(២៧:៣៣-៣៦)។ 
 

ទោរយ៉ារុប និងទោរឡាបាន់ Jacob and Laban 
 បនាទ បព់ីបនោះ បលកយ៉ា កុប នបភៀសខ្លួនបចញពីផទោះបដើមបបីគចពីកុំហឹ្ងរបស់បលកបអោវ។ បលក នបធវើដុំបណ្ើ រ
បៅរសុកខារ៉ាន បដើមបបីៅរស់បៅជាមយួបលកឡា ន់កដលជាអ ុំរបស់បលក (បលកុបបតតិ ២៧:៤២-៤៣)។ បៅកុំឡុង
បពលបនាោះ បលកឡា ន់ នប ករ ស់បលក។ បលកយ៉ា កុបមនបុំណ្ងចងប់រៀបការជាមយួនាងរ៉ា កជល ប៉ាុកនតបលក
ឡា ន់  នឱ្យបលកបរៀបការជាមយួនាងបលអាសិន (២៩:២៣)។ ជាលទធផល បលកយ៉ា កុបរតូវបធវើការដបប់នួឆាន ុំបទៀត
បដើមប ីននាងរ៉ា កជល និងរ ុំមយួឆាន ុំបទៀតបដើមបបីបងកើតហ្វូងសតវបោយខ្លួនបលកផ្ទទ ល់ (៣១:៤១)។ កាន់កតអារកកក់ថម
បទៀតបនាោះ បលកឡា ន់ នបកងរបវញ្ច បលកយ៉ា កុប បោយផ្ទល ស់បតូរសថលឈនួលដល់បៅដបដ់ង (៣១:៧)។ 
 

 ដុំបណ្ើ របរឿងរបស់បលកយ៉ា កុបលតរតោងបឡើងបៅកនុងទីកកនលងមយួចុំនួន។ បៅរកុងបបៀរបស  បលកជាអនកប ក
បបញ្ញឆ តមន ក ់(បលកុបបតតិ ២៨:១០)។ បៅរសុកខារ៉ាន បលក នបបរមើបលកឡា ន ់និងប កបបញ្ញឆ ត និងរតូវ នបគ
ប កបបញ្ញឆ ត (៣០:២៥-៤៣)។ បៅរសុកបហ្របូន បលកកាល យជាមនុសសបរសុិទធ បនាទ ប់ពីបលក នជួបជាមយួ
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រពោះជាមច ស់បៅឯពនីកអល(៣២:២៨)។ បៅចុងបញ្ចប់សនឆាន ុំរបស់បលក បលក នកាល យបៅមនុសសកដលបគបគ្នរព ជាអនក
រ ជញរបស់របបទសបអសីុប(៤៦:៣-៤)។ 
 

 បលកយ៉ា កុបមននិសសយ័ជាអនកប កបបញ្ញឆ ត។ ប៉ាុកនត បទាោះបីជាបលក នបធវើខុ្សកប៏ោយ បលកបរៀបចុំចិតតគុំនិត 
របស់បលកបលើអវីកដលរពោះជាមច ស់ នសនាកដរ(បលកុបបតត២ិ៥:២៣)។ បលកបជឿបលើតសមលសិទធិជាកូនចបង កដលបលក
បអោវមនិ នយកចិតតទុកោក(់២៥:៣៣-៣៤) និងរពោះពរ។ បលក នបលើកសរបសើរពីគុណ្តសមលខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
បរកាយបពលសុបិនតនិមតិតរបស់បលកសតីអុំពីបសចកតីសនារបស់រពោះជាមច ស់កដលមនចុំបពាោះបលក បលកបរៀបសតូបបៅ
កបតកអលជាកកនលង កដលមនុសសអាចនឹងថាវ យបងគុំរពោះជាមច ស់ ន។ បលក នសបថថានឹងយកមយួភាគដបថ់ាវ យ 
រពោះជាមច ស់វញិ នូវអវីៗកដលរពោះអងគរបទានមកបលក (២៨:១៨-២២)។ 
 

សដូបរបស់ទោរយ៉ារុបទៅណបតណអល Jacob’s Memorial at Bethel 
 យ៉ា ងណាកប៏ោយ បលកយ៉ា កុប នរងការឈចឺាប់ចុំបពាោះកុំហុ្សកដលបលក នបធវើខុ្ស។ ឌីណា កូនរសីរបស់
បលករតូវ ន ត់បងក់ិតតិយស។ កូនរបុសៗរបស់បលកកាល យបៅជាអនកប កបបញ្ញឆ ត និងជាឃ្លតករ (បលកុបបតតិ ជុំពូក
៣៤)។ របពនធដជ៏ាទីរសឡាញ់របស់បលក គឺបលករសីរ៉ា កជល នោល ប់បៅបពលឆលងទបនល (៣៥:១៦-២០)។ បលក ន
 តប់ងយ់៉ាូកសប កដលជាកូនរបសុដុំបូងរបស់បលករសីរ៉ា កជល (៣៧:៣៤-៣៥)។ បលកមនអារមមណ៍្ថាអាម៉ា ស់ចុំបពាោះ
បលកយ៉ាូោ ជាកូនរបុសទីបនួរបស់បលក (បលកុបបតតិជុំពូកទី៣៨) បហ្ើយបលក នកបកពីបបនយ៉ា មនី កដលជាកូនរបុស
បៅរបស់បលក (៣៧, ៤៣)។ 
 

 ការរកបឡកបៅបរកាយបមើលពីជីវតិរបស់បលកយ៉ា កុប បយើងប ើញពីវបិតតិ នចូលមកបៅពនីកអលជាកកនលង កដល
បលក នប កចុំ បជ់ាមយួរពោះជាមច ស់។ វមនរយៈបពល២០ឆាន ុំ តាុំងពីបលកយ៉ា កុប នបធវើការសចាច បៅកាន់
រពោះជាមច ស់បៅកបតកអល។ បៅបពល បលកយ៉ា កុបតស ូជាមយួរពោះជាមច ស់ នបញ្ចប់សស្តង្ហគ មបោយមុខ្ទល់មុខ្ 
រពោះជាមច ស់ នបតូរប ម្ ោះបលកយ៉ា កុបបៅជាអុីរោកអល កដលមននយ័ថា បុរតាកដលបៅជាមយួនឹងរពោះជាមច ស់។ រទង់
 នរបទានឱ្យបលកយ៉ា កុបនូវរពោះពរថមីមយួ (បលកុបបតតិ៣ ២:២៤៣០)។ បលកយ៉ា កុប នោកជ់ីវតិរបស់បលកឱ្យ
សរមកបៅកនុងរពោះជាមច ស់ សូមបកីតបលកសថិតបៅកនុងបញ្ញា  និងបោកនាកមមកតី (៤៧:៩)។ រពោះជាមច ស់ នអនុញ្ញដ តឱ្យ
បលកយ៉ា កុបបមើលប ើញពីអនាគត បហ្ើយឱ្យពរដល់កូនរបុសៗរបស់បលកយ៉ាូកសប (៤៨:១៣-២០) បហ្ើយនិងឱ្យពរដល់
កូនរបុសៗរបស់ផងកដរ (៤៩)។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣. ជីវតិរបស់បលកយ៉ា កុបបបរងៀនបយើងពីបមបរៀនជាបរចើន។ ចូរបឆលើយសុំណួ្រខាងបរកាម បោយបរបើជីវតិរបស់បលកយ៉ា កុប  
    សរមបក់ារបង្ហា ញរបស់អនក។ តបៅបទៀត ចូរបរបៀបបធៀបចបមលើយរបស់អនកជាមយួនឹងមន ក់បទៀតកដលបយើង នផឋល់ 
    ជូន។ ចបមលើយទីមយួបធវើរចូបហ្ើយ សរមប់អនកជាការកណ្នាុំ។ 
 ក) បតើវជាការពិតកដរឬបទ អវីកដលបយើងបរពាោះ បយើងនឹងទទួល ននឹង? 
      ពិតណាស់ បលកយ៉ា កុប នប កបបញ្ញឆ តអនកដសទ បហ្ើយបរកាយមកបលកឡា ន់ក ៏នប កបបញ្ញឆ ត   
               បលកមឋងវញិ។ 
 ខ្) បតើភាពរងុបរឿងកតងកតមននយ័ថា រពោះជាមច ស់យល់រសបនូវអវីកដលបយើងកុំពុងកតបធវើបនាោះកដរឬបទ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) បតើរពោះជាមច ស់អាចបធវើឱ្យខាម ុំងសរតូវរបស់បយើងមនសនតិភាពជាមយួបយើងបទ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ) បតើបយើងគួរកតទទួលខុ្សរតូវចុំបពាោះកុំហុ្សរបស់បយើងកដរឬបទ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ង) បតើរពោះជាមច ស់អាចផ្ទល ស់បតូរនិសសយ័របស់បយើង នបទ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១. ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ 
 
៣. ខ្) បទ។ បលកយ៉ា កុប នរងុបរឿង បទាោះបីជាបលកមនិ នោឋ ប់បង្ហគ បក់ប៏ោយ។ 
 
 គ) អាច។ បលកបអោវ នអតប់ទាសឱ្យបលកយ៉ា កុប បហ្ើយបងបអូនទាុំងពីរកក៏ាល យបៅជាមតិតមឋងបទៀត។ 
  ) អាច។ រទង ់នផ្ទល ស់បតូរបលកយ៉ា កុប បហ្ើយរបទានប ម្ ោះថមីមយួដល់បលកកដលមននយ័ថា បុរតាជាមយួ
      រពោះជាមច ស់។ 
 
២. ក) ខ្បយងបផសងៗសតីពីបុគគលបនាោះ។ 
 ខ្) កផនកចុងបរកាយសនជីវតិបុគគលបនាោះ។ 
 គ) ការលូតលស់របស់បុគគលបនាោះបៅកនុងលកខណ្ៈតួអងគ។ 
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  ការសកិ្សាបដ្ខយការអ្ធិសាា ន 
 និងអានរពះគមពីរ  

Devotional Study 
 

 
 ការសិកាកបបសនតិបវលគឺជាការសិកាផ្ទទ ល់ខ្លួន។ បគ្នលបុំណ្ងសនការសិកាកបបសនតិបវល បដើមបទីាញអនកឱ្យចូល
បៅជិតរពោះជាមច ស់ បហ្ើយនាុំអនកឱ្យចូលបរៅកនុងបសចកតីពិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ បៅបពលអនកអនុវតតរពោះបនទូលរបស់
រពោះជាមច ស់កនុងជីវតិរបស់អនក បនាោះអារកសនឹងរបយុទធនឹងអនក។ វចងប់ធវើឱ្យអនក កទ់ឹកចិតត។ វចងឱ់្យអនកសងសយ័
រពោះជាមច ស់។ វបបងកើតឱ្យមនជបមល ោះខាងឯវញិ្ញដ ណ្បៅកនុងអនក។ 
 

 រពោះបយស ូ នបង្ហា ញបយើងពីរបបៀបបោោះរោយជបមល ោះខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ បៅបពលកដលអារកស នលបងួរពោះបយស ូ
បៅវលរបហាោថ ន បពលបនាោះរពោះបយស ូ នតយុទធជាមយួវ។ (បមើលម៉ា ថាយ ៤:១-១១)។ រពោះបយស ូ នតបរតឡបប់ៅ
វញិ បោយការបរបើអាវធុដម៏នអុំណាចបៅកនុងពិភពបលក។ រទង់ នដករសងប់ទគមពរី។ អារកស តប់ៅ បរពាោះរពោះបនទូល
រពោះជាមច ស់ គឺជាបសចកតីពិត និងជាជីវតិ។ បៅកនុងគមពរីបអបភសូ ៦:១៧ រពោះបនទូលរតូវ នបគបៅថា«ជាោវរបស់
រពោះវញិ្ញដ ណ្»។ បោយបរគឿងោស្តោត វធុអនកនឹងអាច « តតាុំងនឹងកលលបចិរបស់មរ….បហ្តុបនោះ ចូរបងបអូនបរបើបរគឿង
សស្តោឋ វធុទាុំងប៉ាុនាម នរបស់រពោះជាមច ស់បៅ បដើមបបីអាយបងបអូនអាចតទល់បៅសថងអពមងគល បហ្ើយមនជុំហ្ររងឹបុឹងដកដល 
បោយ នបរបើរគបម់បធា យ» (៦:១១,១៣)។ រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់នាុំមកនូវការសុំអាត ការពា ល និងជយ័
ជមនោះ បៅបពលកដលអនករកាបរគឿងោរោត វធុបៅកនុងដួងចិតតរបស់អនក។ 
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ក. គុណ្តសមលសនការសិកាកបបសនតិបវល The Value of Devotional Study 
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គ. ការបឆលើយតបបៅនឹងការសិកាកបបសនតិបវល Application of Devotional Study 

 

ទោលទៅ 
១. ពិភាកាពីគុណ្តសមលសនការសិកាកបបសនតិបវល។ 
២. បញ្ញច ក់ពីការកណ្នាុំសរមបក់ារសិកាកបបសនតិបវល។ 
៣. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបបឆលើយតបបៅនឹងការសិកាកបបសនតិបវលកនុងជីវតិរបស់អនក។ 
 

ក្ស. គុណតម្មលម្នការសកិ្សាដបបសនតិបវោ The Value of Devotional Study 
ទោលទៅទ១ី. ពិភារាពគី្ុណតម្មលម្នការសិរាណបបសនតិទវោ។ 
 

 អនករបកហ្លជាបរៀន នបរចើនពីរពោះគមពរីបោយការបរបើជុំនាញកដលអនក នបរៀនយ៉ា ងបរចើនបៅកនុងរពោះគមពរី។ ប៉ាុកនត 
បដើមបឱី្យយល់កានក់តចាស់ពីរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ អនករតូវសិការពោះគមពរីបោយការបតូរផ្ទឋ ច់។ ការសិកាកបប
សនតិបវល គឺជាការទទួល ន ចុំបណ្ោះដឹងពីរពោះបនទូលចុំបពាោះបហ្តុផលផ្ទទ ល់ខ្លួនខាងឯវញិ្ញដ ណ្។  
 

 ពាកយ ការបតូ រផ្ទឋ ច ់មននយ័ថា «បសចកតីរសឡាញ់រងឹមុំ» និង«ការភាជ បគ់្នន »។ វមននយ័បទៀតថា «សកមមភាព
អធិោឌ នបៅកនុងបុគគលណាកដលសុុំបោយការបនាទ បខ្លួន និងបោម ោះអស់ពីចិតតសនរពោះជាមច ស់។ ការសិកាកបបសនតិបវល
ផឋល់នូវការយកចិតតទុកោក់បពញបលញសរមបសិ់សស។ បដើមបបីធវើឱ្យដូចរពោះរគិសត និងបដើមបឱី្យរពោះរគិសតគងប់ៅកនុងបយើង គឺ
ជាបគ្នលបៅរបស់បយើងកដលជារគិសតបរស័ិទ។ រពោះបយស ូមនរពោះបនទូលថា៖  

យ៉ាូហាន ១៥:៧-១១ «បបើអនករល់គ្នន សថិតបៅជាប់នឹងខ្ញុ ុំ បហ្ើយបបើពាកយខ្ញុ ុំសថិតបៅជាប់នឹងអនករល់
គ្នន  ចូរទូលសុុំអវីៗតាមកតអនករល់គ្នន  រ ថាន ចង ់នចុោះ បនាោះអនករល់គ្នន មុខ្កត នទទួលជាមនិ
ខាន។ ៨ រពោះបិតារបស់ខ្ញុ ុំសុំកដងសិររីងុបរឿង បោយអនករល់គ្នន បបងកើតផលកផល នបរចើន និងបោយ
អនករល់គ្នន ជាសិសសរបស់ខ្ញុ ុំកមន។ ៩ ខ្ញុ ុំ នរសឡាញ់អនករល់គ្នន  ដូចរពោះបិតារសឡាញ់ខ្ញុ ុំកដរ។ 
ចូរទុកបសចកឋីរសឡាញ់របស់ខ្ញុ ុំបអាយសថិតបៅជាប់នឹងអនករល់គ្នន ចុោះ។ ១០ បបើអនករល់គ្នន របតិបតតិ
តាមបទបញ្ញជ ទាុំងប៉ាុនាម នរបស់ខ្ញុ ុំ អនករល់គ្នន ពិតជាទុកបសចកឋីរសឡាញ់របស់ខ្ញុ ុំ បអាយសថិតបៅ
ជាបន់ឹងអនករល់គ្នន កមន ដូចខ្ញុ ុំរបតិបតតិតាមបទបញ្ញជ ទាុំងប៉ាុនាម នរបស់រពោះបិតា បហ្ើយទុកបអាយ
បសចកឋីរសឡាញ់របស់រពោះអងគសថិតបៅជាបន់ឹងខ្ញុ ុំកដរ។ ១១ ខ្ញុ ុំ ននិយយបសចកឋីទាុំងបនោះរ ប់
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អនករល់គ្នន  បដើមបបីអាយអុំណ្ររបស់ខ្ញុ ុំសថិតបៅកនុងអនករល់គ្នន  បហ្ើយបដើមបបីអាយអនករល់គ្នន មន
អុំណ្របពញលកខណ្ៈ។» 
 

 ការសិកាកបបសនតិបវលបបងកើតឯកភាពគ្នន រវងរពោះរគិសត និងអនកបជឿ។ បៅកនុងការសិកាកបបសនតិបវល បយើងអាន
ោរខ្លីមយួរបស់បទគមពរីយ៉ា ងយឺតៗជាបរចើនដង។ បយើងអធិោឌ នបោយសញ្ច ឹងគិតអុំពីអវីកដលរពោះបនទូលចងម់ននយ័ 
បហ្ើយសួរខ្លួនឯងថា បតើរពោះបនទូលនិយយអវីមកកានខ់្ញុ ុំ? បតើវនិយយបៅកាន់តរមូវការបចចុបបននរបស់ខ្ញុ ុំកដរឬបទ? បតើវ
បង្ហា ញអុំពរីពោះបយស ូយ៉ា ងដូចបមតច?  
 

 ដុំបណ្ើ រការបនោះរតូវ នបៅថា ការសញ្ច ឹងគិតខាល ុំង ឬ ការយកចិតតទុកោក។់ បយើងអានខ្គមពរី ឬ រពោះបនទូលដូចគ្នន
រហូ្តដល់ចិតតគុំនិតរបស់បយើងកានក់តយល់នឹងអតថនយ័ និងបោយមនវតតមនរបស់រពោះអមច ស់។ បពលបនាោះ រពោះបនទូល
បុំបពញបយើង។ 
 

 ការសរបសររពោះបនទូលបង្ហា ញរពោះរគិសតមកកានប់យើង។ រទង់ជារពោះបនទូលរស់។ បយើងដឹងកានក់តបរចើនពីការសរបសរ
រពោះបនទូលបនាោះ បយើងោគ ល់កានក់តរបបសើរអុំពីរពោះបនទូលរស់។ បយើងោគ ល់រពោះរគិសតកានក់តលអរបបសើរ បនាោះបយើងនឹង
រសលញ់ បហ្ើយោឋ ប់បង្ហគ ប់រពោះអងគកានក់តខាល ុំង។  
 
 បសតចោវឌី នសញ្ច ឹងគិតយ៉ា ងខាល ុំងបលើរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បហ្ើយ នសរបសរថា « ខ្ញុ ុំនឹងបរយិយអុំពី
គតិបណ្ឍិ ត ខ្ញុ ុំនឹងសុំកដងបចញនូវបគ្នលគុំនិតរបកបបោយរ ជាញ » (ទុំនុកតបមកើង ៤៩:៣)។ បពលបយើងបៅកនុងរពោះរគិសត 
បហ្ើយរពោះរគិសតគងប់ៅកនុងបយើង បនាោះបយើងមនគុំនិតរបស់រពោះរគិសឋ (១កូរនិថូស ២:១៥-១៦)។ ការសញ្ច ឹងគិតរបស់បយើង 
បុំបពញបកនថមគុំនិតរបស់បយើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

១. ចូរគូសរងវងអ់កសរបៅពីមុខ្របបយគនីមយួៗកដលរតឹមរតូវអុំពីគុណ្តសមលសនការសិកាកបបសនតិបវល។ 

 ក)  វនាុំបយើងចូលបៅជិតរពោះជាមច ស់។ 
 ខ្)  វបុំបពញបសចកតីរតូវការខាងឯវញិ្ញដ ណ្របស់បយើង។ 
 គ)  វផឋល់ឱ្យបយើងនូវចិតតគុំនិតរបស់រពោះរគិសត។ 
  )  វជុំនួសរបបភទសនការសិការពោះគមពរីបផសងៗបទៀត។ 
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២. គនលឹោះកនុងការសិកាកបបសនតិបវលឱ្យបយើង 
 ក) កញកបយើងបចញពីការពិត។ 
 ខ្) បុំបពញគុំនិតរបស់បយើងបោយរពោះបនទូល។ 
 គ) ទទួល នគុំនិតថមីៗពីខ្លួនបយើងផ្ទទ ល់។ 
 

ខ. ការដណនាសំរមាប់ការសកិ្សាដបបសនតិបវោ Guidelines for Devotional Study 
ទោលទៅទ២ី. បញ្ញា រ់ពីការណណនសំរាប់ការសិរាណបបសនតិទវោ។ 
  

 បសតចោវឌី នអធិោឌ នថា «សូមបបើកកភនកទូលបងគុំ បដើមបបីអាយទូលបងគុំបមើលប ើញភាពសថលថនូរដអ៏ោច រយសន
រកឹតយវនិយ័របស់រពោះអងគ» (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៨)។ បយើងរតូវការអធិោឌ ន បៅបពលបយើងសិកាពីរបបៀបបធវើឱ្យរពោះរជោរ
របស់រពោះជាមច ស់ង្ហយយល់ជាលកខណ្ៈផ្ទទ ល់ខ្លួន និងរសួលបរបើ។ 
 
 រគបរ់ពោះរជោរសនរពោះបនទូលមនបសចកតីពិតសុំខាន់មយួ។ ជាញឹកញាប ់ក៏មនបសចកតីពិតមនិចាស់លស់បផសង
បទៀតកដរ។ វគឺជាកិចចការរបស់អនកបដើមបបី ើញអវីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធមនបុំណ្ងចងម់នរពោះបនទូល។ ចូរបធវើតាម
ជុំហានទាុំងរ ុំបនោះ បដើមបជីួយ បធវើឱ្យរពោះរជោរង្ហយយល់។  
 

ជំហានទងំរាយ៉ំាង Five Steps To Follow 
 អាន ។ ការសិការពោះគមពរីចាបប់ផតើមបោយការអាន។ បៅកនុង១ធីម៉ាូបថ៤:១៣ បលកប៉ាូល នោស់បតឿនថា « ចូរ
ឧសាហ៍្អានគមពរី ឧសាហ៍្ោស់បតឿន និងបបរងៀន »។ បយើងរតូវកតបុំបពញរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ជារបចាុំសថង បដើមបឱី្យ
វញិ្ញដ ណ្មនសុខ្ភាពលអ៖ «មនសុភមងគលបហ្ើយ អនកកដលមនិបដើរតាមដុំបូនាម នរបស់មនុសសពាល… បគចូលចិតតនឹង
រកឹតយវនិយ័របស់រពោះអមច ស់ រពមទាុំងសញ្ជ ឹងគិតអុំពីរកឹតយវនិយ័របស់រពោះអងគទាុំងយបទ់ាុំងសថង» (ទុំនុកតបមកើង ១:១-២)។ បៅ
សមយ័រពោះគមពរី រកុមរគិសតបរស័ិទមយួរកុម កដលរស់បៅរកុងបបររតូវ នបគោគ ល់បោយកតីរសលញ់របស់ពួកបគ ចុំបពាោះ
ការសិការពោះគមពរី (កិចចការ ១៧:១០-១១)។ ពួកបគបរចើនជាអនកោឋ ប ់ពួកបគ នកសវងរកបទគមពរីជារបចាុំ។ បយើងរតូវកាល យ
ជាអនកបោម ោះរតងប់ៅកនុងការសិកាដូចជាពួកបគកដរ។ 
 

 កុំណ្ត់រតា ។ សិសសបរៀនរពោះគមពរីយកចិតតទុកោក់សរបសរកុំណ្ត់រតាបៅបពលកដលបគអាន និងសិការពោះគមពរី។ 
បមម សដរបស់បគជាឧបករណ៍្មយួកនុងការជួយ កភនក និងគុំនិតរបស់បគឱ្យ «ប ើញ» បសចកតីពិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្ ខ្ណ្ៈបពល
កដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធដឹកនាុំការយល់ដឹងរបស់បគ។ 
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 រោវរជាវ ។ បសចកតីពិតរបស់រពោះគមពរីចាស់លស់ ោមញ្ដ  បហ្ើយមនអតថនយ័បពញបលញ។ អតថនយ័បរៅរបស់
រពោះបនទូលជា «រ ក»់ និង «កុំណ្ប់កដល នកប»់ កដលបយើងរតូវកតកសវងរកបៅបពលកដលបយើងសិកា។  
(សុភាសិត ២:៤)។ 
 

 ទាកទ់ងគ្នន  ។ មុនបពលបករោយអតថនយ័របស់រពោះបនទូល បយើងរតូវការរពោះបនទូលកដលជាបទ់ាក់ទងបៅនឹងបរបិទ 
និងការបបរងៀន។ ការបនោះ នឹងជួយ បយើងឱ្យរកប ើញភាពចុោះសរមុងគ្នន សនរពោះបនទូលនីមយួៗជាមយួនឹងរពោះបនទូលរបស់
រពោះជាមច ស់ទាុំងមូល។ 
 

 សញ្ជឹងគិត ។ បយើងរតូវកតសញ្ជ ឹងគិតបលើរពោះបនទូល។ សុភាសិត ២:១-៣, ៥ ោស់បតឿនថា៖ «ចូរចងចាុំដុំបូនាម ន
របស់ឪពុក កុុំបភលចបសចកឋីកដលឪពុកកផឋផ្ទឋ ុំបនោះបឡើយ ចូរបផទៀងរតបចៀកោឋ បរ់ ជាញ  បហ្ើយផចងច់ិតតពិចារណាបអាយយល់។ ចូរ
យកតរមោិះមកបធវើជាជុំនួយ បហ្ើយយកការដឹងខុ្សរតូវមកបធវើជាទីពឹង។ …… បធវើដូបចនោះបទើបកូនយល់អុំពីការបគ្នរព បកាតខាល ច
រពោះអមច ស់រពមទាុំងអាចោគ ល់ រពោះអងគ នបទៀតផង»។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធនឹងកតងកតនាុំនូវរពោះបនទូលមយួ ខ្លោះមកកាន់
ដងួចិតតរបស់បយើង បៅបពលកដលបយើងចុំណាយ បពលកនុងការគិតអុំពីអវីកដលបយើង នអាន។ អនកកតងទុំនុកតបមកើងបនលឺ
សបមលងថា៖ «ទូលបងគុំរសឡាញ់រកឹតយវនិយ័របស់រពោះអងគខាល ុំងណាស់ ទូលបងគុំសញ្ជ ឹងគិតអុំពីរកឹតយវនិយ័បនោះជាបរៀងរល់សថង 
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៩៧)។ របសិនជាបយើងបធវើតាមបទបញ្ញជ សនកណ្ឍ គមពរីសុភាសិត ៤:២០-២១ បៅកនុងការសញ្ជ ឹងគិត
របស់បយើង បយើងនឹងទទួល នបរចើន។ បោយការយកចិតតទុកោកប់ៅបលើអវីកដលរពោះជាមច ស់ មនរពោះបនទូល បនាោះបយើង
ទទួល នចុំបណ្ោះដឹង និងរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បៅបពលបយើងកាន់កតោគ ល់ជាមយួរពោះជាមច ស់។ បៅបពលកដល 
បយើងពិតជាោឋ ប់តាមរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បយើងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះបនទូលរគបរ់គងជីវតិរបស់បយើង។ បយើងបរៀនោឋ ប់
បង្ហគ ប។់ ការសញ្ជ ឹងគិតរតឹមរតូវមនឥទធិពលបលើរបបៀបកដលបយើងរស់បៅ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣. សរបសរជុំហានទាុំងរ ុំយ៉ា ងសរមបក់ារសិកាកបបសនតិបវល។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤. អានគមពរីទុំនុកតបមកើង ១១៩ ខ្២៧, ៤៨, ៧៨, ៩៩ បហ្ើយនឹងខ្១៤៨។ បតើរពោះបនទូលអវីកដលរតូវ ននិយយបៅកនុងខ្  
    គមពរីនីមយួៗទាុំងបនោះ? 
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គ. ការបឆលើយតបបៅនឹងការសកិ្សាដបបសនតិបវោ Application of Devotional Study 
ទោលទៅទ៣ី ពិពណ៌នពរីទបៀបទ្លើយតបទៅនឹងការសិរាណបបសនតិទវោរនុងជីវិតរបស់អនរ។ 
 

ទធវើឱ្យរពះរាជសារានលរខណៈផ្ទទ ល់ខលួន Making the Message Personal 
 ការសិកាកបបសនតិបវលសនរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់បធវើឱ្យរពោះរជោរបៅកនុងរពោះបនទូលង្ហយយល់ និងផ្ទទ ល់
ខ្លួន។ កផនកមយួកដលមនរបបយជនស៍នការអនុវតតតាមការសិកា គឺជាការទបនទញខ្គមពរី។ កុំណ្តរ់តាបៅកនុងគមពរីទុតិយក
ថា ៦:៦-៩៖ 
 

«រតូវទុកបអាយរពោះបនទូលកដលខ្ញុ ុំរបគល់ដល់អនកបៅសថងបនោះ ដកជ់ាបប់ៅកនុងចិតតរបស់អនកជានិចច។ 
ចូរបបរងៀនកូនបៅរបស់អនកអុំពីរពោះបនទូលបនោះ គឺរតូវនិយយបអាយវោឋ ប ់បពលអនកបៅផទោះ បពលបធវើ
ដុំបណ្ើ រ បពលចូលដុំបណ្ក និងបពលបរកាកពីដុំបណ្ក។ រតូវចងរពោះបនទូលទាុំងបនោះជាសញ្ញដ  ជាប់
បៅសដ បហ្ើយោកប់ៅបលើថាង សរបស់អនក។ ចូរសរបសរបលើរកបទាវ រផទោះ និងបកាល ងទាវ ររកុងរបស់អនក»។ 
 

 ការសិការពោះគមពរីកបបសនតិបវលជួយ បយើងឱ្យឈនោះបលើវញិ្ញដ ណ្អារកក ់(វវិរណ្ៈ ១២:១១ លូកា ៤:៤) បហ្ើយរស់បៅ
បោយជីវតិបរសុិទធ (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៩ យ៉ាូហាន ១៥:៣)។ វជួយ បយើងឱ្យ នសបរមច(យ៉ាូបសវ១:៨) បដើមបពីរងឹងជុំបនឿរងឹ
មុំ (រ ៉ាមូ ១០:១៧) បហ្ើយនិងឱ្យរកីលូតលស់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្ (១បពរតុស ២:២)។ វជយួ បយើងឱ្យបធវើជាោកសបីៅដល់អនក
ដសទបទៀត (២ធីម៉ាូបថ ៣:១៦)។ 
 

 ការទបនទញខ្គមពរី រគ្ននក់តជាកផនកសនការបបងកើតរពោះបនទូលផ្ទទ ល់ខ្លួន។ បយើងរតូវកតអនុវតតរពោះបនទូលមកកានខ់្លួនបយើង
បោយបធវើឱ្យរពោះបនទូលជាចបងកៀងបដើមបនីាុំបយើង និងជាពនលឺសរមបប់ុំភលផឺលូវរបស់បយើង។ (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១០៥)។ អតថបទ
គមពរី នោស់បតឿនពីរបបៀបបឆលើយតបបៅនឹងរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់៖ 
 

«ចូររបតិបតតិតាមរពោះបនទូល កុុំរគ្ននក់តោឋ បទ់ាុំងបបញ្ញឆ តចិតតខ្លួនឯងប៉ាុបណាណ ោះបឡើយ។ អនកណា
ោឋ ប់រពោះបនទូលបហ្ើយ មនិរបតិបតតិតាម អនកបនាោះបរបៀប ននឹងមនុសសមន កឆ់លុោះកញ្ចកប់មើលមុខ្
ខ្លួន លុោះពិនិតយបមើលរចួបហ្ើយកប៏ចញបៅ រោបក់តបភលចមនិដឹងថាមុខ្ខ្លួនឯងដូចបមឋចផង។ រឯីអនក
កដលយកចិតតទុកោក់ពិនិតយបមើលរកឹតយវនិយ័ដរ៏គបល់កខណ្ៈ ជារកឹតយវនិយ័កដលផឋល់បសរភីាព 
បហ្ើយពាយមរបតិបតតិតាមយ៉ា ងដិតដល់ គឺមនិរគ្ននក់តោឋ ប់ រចួបភលចអស់បៅ អនកបនាោះនឹងមន
សុភមងគល កនុងកិចចការកដលខ្លួនបធវើជាមនិខាន។» (យ៉ា កុប ១:២២-២៥) 
 

 មនរបបៀបជាបរចើនកនុងការោករ់ពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ចូលបៅកនុងការអនុវតត។ បយើងរតូវកតោឋ ប់បទបញ្ញជ  និង
បរមមរបស់រពោះអងគ។ ឧទាហ្រណ៍្ បយើងរតូវកតរសលញ់អនកជិតខាងរបស់បយើង (លូកា ១០:២៧) បហ្ើយមនិរតូវវនិិចឆយ័



103 
 

បទាសបងបអូនកនុងរពោះរគិសតកដរ (រ ៉ាមូ ១៤:១៣)។ បយើងរតូវកតរបកាសបសចកតីសនារបស់រពោះជាមច ស់កដល នបធវើបឡើង។ វ
មនិរគបរ់គ្នន់បទកនុងការកដលដឹងថាបយើង នទទួលជីវតិបពញបលញរមួជាមយួរពោះរគិសត (កូឡូស ២:១០) បយើងរតូវកត
របកាសថាបយើងមនជីវតិបពញបលញ និងបរបើបសរភីាពបយើងបៅកនុងរពោះរគិសត(កូឡូស ២:១១,២០)។ បយើងរតូវកតបរៀនពីគុំរូ
របស់អនកបផសងបទៀតទាុំងលអ ទាុំងអារកក ់ដូចបយើង នបរៀនបៅកនុងបមបរៀនទី៧រចួមកបហ្ើយ។ បលើសពីបនោះបៅបទៀត បយើងរតូវ
កតបជឿបលើការកថលងពីបសចកតីពិតរបស់រពោះជាមច ស់ និងរស់បៅរសបតាមបសចកតីពិតបនាោះ។ បដើមបពីនយល់ពីការបនោះ រពោះគមពរី
 នបបរងៀនថា បយើងរមួកតមយួកនុងរពោះរគិសត (បអបភសូ ២:១៤-១៨) បហ្ើយថាបសចកតីរសលញ់ជាអវីមយួកដលបធវើឱ្យបយើង
ចូលចិតតរពោះរគិសត (បអបភសូ ៣:១៧-១៩, ១កូរនិថូស១៣)។ ការបឆលើយតបរបស់បយើងបៅនឹងបសចកតីពិតទាុំងបនោះ នឹងបង្ហា ញ 
ថាបតើបយើង នអនុវតតរពោះបនទូលមកកានជ់ីវតិរបស់បយើងកដរឬអត។់ 
 

ទធវើឱ្យរពះរាជសាររសួលអនុវតត Making the Message Practical 
 រពោះជាមច ស់សពវរពោះហ្ឫទយ័ឱ្យបយើងកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួអនកដសទបទៀត។ ដូបចនោះបហ្ើយ បគ្នលបុំណ្ង
សុំខាន់មយួសរមប់សិការពោះគមពរី គឺរពោះបនទូលជួយ បយើងឱ្យកចកចាយបសចកតីពិតរបស់រពោះជាមច ស់។ វផឋល់ឱ្យបយើងនូវ
ចុំបណ្ោះដឹង បហ្ើយនឹងបុំណ្ងចិតតកនុងការបបរងៀនដល់អនកបផសងបទៀត។ 
 

 ការចាបប់ផតើមបបរងៀនបៅតាមផទោះ។ បយើងរតូវកតបបរងៀនរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់បៅដល់កូនៗរបស់បយើង 
(ទុតិយកថា ៦:៧)។ វជាអុំណ្រមយួកដលបយើងមនចុំបណ្ោះដឹង បហ្ើយអាចឱ្យចុំបណ្ោះដឹងបនាោះបៅកានកូ់នៗ និងមនុសស
បកមងៗបទៀត ជាពិបសស បៅកនុងរកុមរគួោររបស់បយើងផ្ទទ ល់។ 
 
 បនាទ បម់ក ដូចបៅកនុងគមពរីកូឡូស ៣:១៦ បញ្ញជ ក់ថា បយើងរតូវ «បរបៀនរបបៅ និងោស់បតឿនគ្នន បៅវញិបៅមក
បោយរ ជាញ រគបយ់៉ា ង»។ បលកប៉ាូលរ បប់លកធីម៉ាូបថថា «បសចកឋីទាុំងអស់កដលអនក នឮពីខ្ញុ ុំបៅមុខ្ោកសជីាបរចើន
នាក ់រតូវរបគល់បអាយបងបអូនណាកដលបោម ោះរតង ់និងមនសមតថភាពអាចបបរងៀនបនតបៅអនកបផសងបទៀតចុោះ» (២ធីម៉ាូបថ 
២:២)។ រពោះរគិសត នរបទានឱ្យរគិសតបរស័ិទរគបរ់បូនូវបសចកតីបង្ហគ បថ់ា៖ «ចូរនាុំគ្នន បៅរគបទ់ីកកនលងកនុងពិភពបលក បហ្ើយ
របកាសដុំណឹ្ងលអដល់មនុសសបលកទាុំងអស់ចុោះ» (ម៉ា កុស ១៦:១៥)។ កផនកសនកិចចការទាុំងបនោះ គឺបដើមបបីបរងៀនដល់ពួកបគ 
(ម៉ា ថាយ ២៨:២០)។ រពោះរគិសតសពវរពោះហ្ឫទយ័ឱ្យបយើងបបងកើតផលកផល។ រពោះអងគមនរពោះបនទូលថា៖ «មនិកមនអនករល់គ្នន
បទកដល នបរជើសបរ ើសខ្ញុ ុំ គឺខ្ញុ ុំបទបតើកដល នបរជើសបរ ើសអនករល់គ្នន  បហ្ើយ នកតងតាុំងអនករល់គ្នន បអាយបៅ និងបបងកើត
ផល រពមទាុំងបអាយផលរបស់អនករល់គ្នន បៅសថិតបសថរ……» (យ៉ាូហាន ១៥:១៦)។ 
 
 បយើងរតូវកតបធវើតាមរពោះបយស ូ  កដលរទងម់នរពោះបនទូលថា៖ «អាហាររបស់ខ្ញុ ុំ គឺបធវើតាមរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះអងគ 
កដល នចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមក រពមទាុំងបបងាើយកិចចការរបស់រពោះអងគបអាយ នសុំបរច» (យ៉ាូហាន ៤: ៣៤)។ រពោះជាមច ស់មនិ
 នសបស្តង្ហគ ោះបយើងបដើមបឱី្យបយើងអាចរតឹមកតរកីរយនឹងការសបស្តង្ហគ ោះរបស់បយើងប៉ាុបណាណ ោះបទ រទងរ់ ុំពឹងថា បយើងនឹងរ បអ់នក
ដសទអុំពរីពោះអងគកដរ។ រពោះជាមច ស់សពវរពោះហ្ឫទយ័ឱ្យបយើងសិការពោះគមពរី កដលបធវើជាការបតូរផ្ទឋ ច ់កមល ុំង និងជា
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ភាពរកីរយចុំបពាោះបយើង ប៉ាុកនត រទងស់ពវរពោះទយ័បុំផុត បៅបពលណាកដលបយើងកចកចាយការបនោះជាមយួអនកដសទបទៀត។ 
បសចកតីរសលញ់បយើងកដលមនចុំបពាោះរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់បធវើឱ្យបយើងចងក់ចកចាយវ។ សូមរពោះជាមច ស់របទានពរ
ដល់អនក បៅបពលការសិការពោះគមពរីកាល យបៅជាជីវតិសរមបអ់នក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥. ចូរបុំបពញចបនាល ោះនីមយួៗជាមយួនឹងរពោះបនទូលកដលរតឹមរតូវ៖ របបៀបពីរយ៉ា ង កនុងការអនុវតតការសិកាកបបសនតិបវល  
    ដល់ជីវតិរបស់អនកគឺ……………………………………………………………………………………………………………..    
    បហ្ើយនឹង………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៦. ចូរសរបសររ ុំរបបៀបបដើមបបីបងកើតរពោះបនទូលផ្ទទ ល់ខ្លួន។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៧. បញ្ញជ ក់ពីមូលបហ្តុ ថាបតើបហ្តុអវី នជាបយើងរតូវការអនុវតតតាមរពោះបនទូល។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 បយើងសិការពោះបនទូលកាន់កតបរចើន បយើងនឹងរកីចបរមើនកានក់តបរចើន។ បយើងកានក់តកសវងរករពោះគមពរី បយើងកានក់ត
បកាត បវបៅកនុងដួងចិតតរបស់បយើង។ ជុំបនឿរបស់បយើងនាុំមកនូវរពោះពរកដលឥតលកខខ្ណ្ឍ ។ ការបធវើឱ្យរពោះបនទូលមនជីវតិ 
បកនថមកតអីុំណ្រ និងសនតិភាព បហ្ើយកចកចាយរពោះបនទូលជាមយួអនកដសទ បង្ហា ញមឋងបទៀតពីអុំណាចដអ៏ស់កលបរបស់
រពោះគមពរី។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១. ក) រតូវ 
 ខ្) រតូវ 
 គ) រតូវ 
  ) ខុ្ស 
 
៥. ផ្ទទ ល់ខ្លួន, អនុវតត។ 
 
២. ខ្) បុំបពញគុំនិតរបស់បយើងបោយរពោះបនទូល។ 
 
៦.  ោឋ ប់បង្ហគ ប់តាមរពោះបនទូល របកាសរពោះបនទូល បរៀនរពោះបនទូល បជឿបលើរពោះបនទូល និងរស់បៅរសបតាមរពោះបនទូល 
 
៣.  អាន កតរ់តា រោវរជាវ ទាកទ់ង សញ្ជ ឹងគិត។ 
 
៧.  បយើងរតូវកតកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួអនកដសទតាមរយៈការបបរងៀន និងការអធិបាយ។ (បដើមបបីធវើកិចចការបនោះ ន 
 បយើងរតូវកតអាចពនយល់រពោះរជោររបស់រពោះបនទូលបៅកនុងរបបៀបអនុវតត)។ 
 
៤. រពោះបនទូលកដល ននិយយពី ការសញ្ជឹងគិត ឬ សញ្ជឹងគិត។ ខ្១៥, ២៣ និង៩៧ ក៏ ននិយយពីការសញ្ជ ឹង
 គិតកដរ។  
 

សូមអបអរសាទរ 
 អនក នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះបហ្ើយ ។ បយើងសងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះនឹងមនរបបយជនស៍រមប់អនក! សូមកុុំបភលចបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកទីពីរ បហ្ើយរបគល់រកោសចបមលើយបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់អនក ។ 
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CL2220 របបៀបសកិ្សារពះគមពីរ / CL2220 How to Study the Bible 

 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  

សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិនជាអនកមនិោគ ល់បលខ្របស់អនក។) 

អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

របបទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអនក នបញ្ចប់ការសិកាជុំពូកនីមយួៗ សូមបុំបពញរកោសចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ សូមអានសុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក។់ មនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតសរមបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បមម  សរមប់
ចបមលើយកដលអនក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោសចបមលើយ គឺដូចគ្នន នឹងបលខ្សនសុំណួ្រកដលអនក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទាហ្រណ៏្  
១.  ការបកើតជាថមីមននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្តង្ហគ ោះ។    
គ) ចាបប់ផតើមឆាន ុំថមី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយស ូជារពោះសបស្តង្ហគ ោះ។ ដូបចនោះ អនកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្   ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

សូមបបើកទុំពរ័បនតមយួបទៀត បៅបពលអនកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រក្សដ្ខសចបមលើយជំពូក្សទីមួយ  

 សូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ន សរមបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

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   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការសរមបជ់ុំពូកទី១។ សរមប់ពិនទុ សូមបផញើរកោសចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបស់អនក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកនុងតុំបនរ់បស់អនក។ សូមបនតការសិការបស់អនកបៅជុំពូកទី២។  

 

 

 

 

 

PN 03.13 

 

សរមបប់របើបៅការយិល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាណ ោះ 

សថងទី…………………………………………
… 

ពិនទុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូក្សទី១ 
 
១. ទុំនាកទ់ុំនងរបស់បយើងជាមយួរពោះជាមច ស់អារស័យបៅបលើបយើង 
 ក) រស់បៅបោយបបងកើតផលកផល។ 
 ខ្) ោឋ ប់បង្ហគ បប់ទបញ្ញជ របស់រពោះអងគ។ 
 គ) ការបធវើកិចចការបបរមើ។ 
 
២. ការសិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ 
 ក) បធវើឱ្យបយើងបជាគជយ័។ 
 ខ្) លូតលស់ខាងចុំបណ្ោះដឹង។ 
 គ) ជួយ បុំបពញបសចកតីរតូវការរបស់បយើង។ 
 
៣. មនុសសមន ក់កដលលូតលស់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្តាមរយៈសិការពោះគមពរីគឺ 
 ក)  នអបរ់ ុំ។ 
 ខ្) មនុសសកដលរតូវ នកណ្នាុំបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្របស់រពោះជាមច ស់។ 
 គ) បរៅរជោះខាងោសនា។ 
 
៤. មនុសសមន កក់ដលលូតលស់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្តាមរយៈសិការពោះគមពរីគឺ 
 ក) មនឥរយិបទសមរមយចុំបពាោះការសិកា។ 
 ខ្) មនិរតូវការលូតលស់បទៀតបទ។ 
 គ) មនិមនការបរៀបចុំសរមប់ការសិកា។ 
 
៥. បយើងរតូវកតចូលបៅជិតការសិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់បោយ 
 ក) ចុំបណ្ោះដឹង។ 
 ខ្) ការោម នទុកជាមុន។ 
 គ) ការោឋ ប់បង្ហគ ប។់ 
 

៦. លកខណ្ៈពីរយ៉ា ងរបស់រពោះគមពរី គឺបណាត លឱ្យកតង និង 
 ក) ឫទាធ នុភាព។ 
 ខ្) យថាភាព។ 
 គ) ការបបើកសកមតង។ 
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៧. រពោះគមពរីរបស់អនក ឬ រពោះគមពរីរបស់មតិតភកតិរបស់ជា 
 ក) សុំបណ្របដើម។ 
 ខ្) ការថតចមលងសនសុំបណ្របដើម។ 
 គ) ការបកករបសនសុំបណ្របដើម។ 
 
៨. ពាកយថា Bible មកពីពាកយភាោរកិកថា biblia កដលមននយ័ថា 
 ក) បសៀវបៅ។ 
 ខ្) គនថនិបទទស។ 
 គ) បសៀវបៅទាុំងពីរ។ 
 
៩. រពោះគមពរីសមពនធបមរតីថមីរ បអ់ុំពីកិចចរពមបរពៀងរវងរពោះជាមច ស់ និងមនុសសជាតិ 
 ក) សរមប់បពលបវលកុំណ្ត់មយួ។ 
 ខ្) ជាការសបរមចសនរពោះគមពរីសមពនធបមរតចីាស់។ 
 គ) ជាការបរៀបចុំសរមប់ការចងសមពនធបមរតីបផសងបទៀត។ 
 
១០. កតាត សុំខាន់កដលបបងកើតឯកភាពគ្នន បៅកនុងរពោះគមពរី គឺថាបសៀវបៅនីមយួៗ 
 ក) ផឋល់ឱ្យបយើងពីការបបើកសកមតងបពញបលញសនរពោះរគិសត។ 
 ខ្) បង្ហា ញពីរពោះរគិសតបៅតាមរបបៀបពិបសស។ 
 គ) រតូវ នសរបសរបឡើងបោយមនុសសដូចគ្នន ។ 
 
១១. ការបរបើភាោតាមនយ័បរបៀបបធៀបបៅកនុងរពោះគមពរីមន 
 ក) ោរសុំខាន់រតឹមកតជាទុំរងស់នអកសរោស្តសត 
 ខ្) កុំណ្ត់ពីរបបភទនានាសនរពោះគមពរីសមពនធបមរតចីាស់។ 
 គ) ោរសុំខាន់កនុងបង្ហា ញពីបសចកតីពិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 

១២. បតើអវីមយួជារបបៀបកនុងគុំនិតកដលជាញឹកញាប ់រតូវ នបលើកបឡើងបៅកនុងរពោះគមពរី? 
 ក) ការបធវើបង្ហា ញបៅបលើកាត របខ្ៀន។ 
 ខ្) ការបរបៀបបធៀប និងភាពផទុយគ្នន ។ 
 គ) ការនិយយរតឹមរតវូ។ 
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១៣. បៅបពលអនកនិពនធរពោះគមពរី នបរៀបចុំ និង នបង្ហា ញពីសមា ររបស់ពួកបគ ពួកគ្នត ់
 ក)  នបរបើរបបៀប ឬ វធិីោស្តសតបផសងៗគ្នន ។ 
 ខ្) ពាយមសរបសរដូចអនកដសទបផសងបទៀត។ 
 គ)  នបធវើតាមចាបស់នអនកសរបសរពិតរ កដ។ 
 
១៤. កុំណាពយជារចនាបថសនការសរបសរកដលជាធមមតា 
 ក) ផឋល់នូវការកតរ់តាពីរពឹតតិការណ៍្នានារបស់មនុសសជាតិ។ 
 ខ្) បង្ហា ញពីគុំនិត និងអារមមណ៍្របស់មនុសស។ 
 គ) រ បព់ីរពឹតតិការណ៍្បផសងៗនាបពលអនាគត។ 
 

១៥. រចនាបថសុំខានស់នការសរបសរ កដល នបរបើបៅកនុងរពោះគមពរីរមួបញ្ចូ លទាុំងរបវតតិោស្តសត ការកថលងទុំនាយ កុំណាពយ 
 និង 
 ក) បរឿងរបឌិតនានា។ 
 ខ្) លិខ្ិតបផសងៗ។ 
 គ) បរឿងរបបលមបលក។ 
 
១៦. ការសរបសរកុំណ្តរ់តាបៅបពលអនកសិកា គឺមនោរសុំខានដូ់ចការសរបសរជួយ អនកឱ្យ 
 ក) ប ើញពីរបបៀបមយួបផសងគ្នន ពីអវីកដលអនកកុំពុងសិកា។ 
 ខ្) រកាកុំណ្ត់រតាពីអវីកដលអនកសិកា។ 
 គ) រកាទុកពីការមនការចងចាុំនូវអវីកដល នអាន។ 
 
១៧. បតើវធិីោស្តសតលអណាមយួកដលបធវើឱ្យង្ហយយល់ពីកផនកសនបទគមពរី? 
 ក) រោវរជាវអតថនយ័បៅកនុងវចនាធិបាយរបស់រពោះគមពរី។ 
 ខ្) សួររគូអង្ហវ ល ឬ រគូបបរងៀនរពោះគមពរីរបស់អនក។ 
 គ) សួរខ្លួនឯងនូវសុំណួ្រខាងបរកាមអុំពីខ្ទាុំងបនោះ ដូចជាអនកណា បតើអវី បហ្តុអវី បៅបពលណា និងអនកណា។ 
 
១៨. បគ្នលការណ៍្សុំខាន់បុំផុតសនការបកករប គឺឱ្យអាន 
 ក) រគបវ់ចនាធិបាយកដលអនកអាចអាន។ 
 ខ្) អតថបទគមពរីជាកល់ក់មយួ។ 
 គ) យ៉ា ងយឺតបោយគ្នម នការររ ុំង។ 
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១៩. បតើទុំនាក់ទុំនងរវងការអធិោឌ ន និងកាសិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ជាអវី? 
 ក) អនករតូវកតអធិោឌ នបដើមបឱី្យយល់ពីរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់។ 
 ខ្) ការអធិោឌ នជាការបូកបកនថមមនិចាុំ ច់សិការពោះគមពរី។ 
 គ) រពោះគមពរីអាចនឹងយល់បោយគ្នម នការអធិោឌ នបទ។ 
 
២០. របបៀបលអរបបសើរមយួបដើមបទីទួលជុំនួយខាងឯវញិ្ញដ ណ្ពីរពោះគមពរី គឺរតូវសិកា 
 ក) បោយមនអាកបបកិរយិអធោិឌ ន។ 
 ខ្) បៅបម៉ា ងដូចគ្នន រល់សថង។ 
 គ) ពីការបកករបបដើម។ 
 

 បនោះជាការបញ្ចបប់សចកតីរតូវការសរមបជ់ុំពូកទីមយួ។ សូមបញ្ចបប់ៅទីបនោះ បហ្ើយបផញើ រកោសចបមលើយជុំពូកទី១ បៅ
កានរ់គូរបស់អនក។ សូមបនតការសិកាបៅកនុងជុំពូកទី២។ 
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CL2220 របបៀបសកិ្សារពះគមពីរ / CL2220 How to Study the Bible 

 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  
សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិនជាអនកមនិោគ ល់បលខ្របស់អនក។) 

អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

របបទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអនក នបញ្ចប់ការសិកាបមបរៀននីមយួៗរបស់អនក សូមបុំបពញរកោសចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ សូម
អានសុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក។់ មនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតសរមបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
សរមបច់បមលើយកដលអនក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោសចបមលើយ គឺដូចគ្នន នឹងបលខ្សនសុំណួ្រ
កដលអនកកុំពុងកតបឆលើយ។ 

ឧទាហ្រណ៏្  
១.  ការបកើតជាថមីមននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្តង្ហគ ោះ។    
គ) ចាបប់ផតើមឆាន ុំថមី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយស ូជារពោះសបស្តង្ហគ ោះ។ ដូបចនោះ អនកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្   ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

 

សូមបបើកទុំពរ័បនតមយួបទៀត បៅបពលអនកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រក្សដ្ខសចបមលើយជំពូក្សទីពីរ 

 សូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ន សរមបប់លខ្នីមយួៗ។ 

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   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការសរមបជ់ុំពូកទី២។ សរមប់ពិនទុ សូមបផញើរកោសចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបស់អនក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកនុងតុំបនរ់បស់អនក។  

 

 

 

 

 
 
PN 03.13 

 

សរមបប់របើបៅការយិល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាណ ោះ 

សថងទី…………………………………………
… 

ពិនទុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពកូ្សទី២  
 
១. គុណ្របបយជន៍ធុំបុំផុតសនការសិការពោះគមពរីពីមយួកណ្ឍ បៅមយួកណ្ឍ  គឺ 
 ក) អាចនឹងទាយពីបពលបវលជាកល់ក់សនការយងមកវញិជាបលើកទីពីររបស់រពោះរគិសត។ 
 ខ្) អាចនឹងប ើញពីភាពផទុយគ្នន ។ 
 គ) មនរពោះបនទូលរស់គងប់ៅកនុងបយើង។ 
 
២. ជុំហានទីមយួកនុងការសិកាកណ្ឍ គមពរី គឺបដើមប ី
 ក) អនុវតតបសចកតីពិតរបស់វបៅកានជ់ីវតិរបស់បយើង។ 
 ខ្) បកករបអវីកដលអនកនិពនធមននយ័។ 
 គ) អាន និងសបងកតអវីកដលអនកនិពនធកុំពុងនិយយ។ 
 
៣. សផទបរឿងសុំខានស់នកណ្ឍ គមពរីកូឡូសគឺ 
 ក) ជីវតិបពញបលញរបស់រគិសតបរស័ិទបៅកនុងអងគរពោះរគិសត។ 
 ខ្) ការសុគត និងការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះរគិសត។ 
 គ) លុំនាុំោឌ នបៅោថ នបរមសុខ្របស់រគិសតបរស័ិទ។ 
 
៤. បៅកនុងកណ្ឍ គមពរីកូឡូសនិមតិតសញ្ញដ សនការកាតក់សបក ពិធីបញ្ចុ ោះសព និងបសចកតីោល ប់បង្ហា ញពី 
 ក) បីកុំរតិបផសងៗពីគ្នន សនការកបងកចក។ 
 ខ្) បសចកតីពិតកដលរគិសតបរស័ទមនបសរភីាពរចួពីអុំបពើ ប។ 
 គ) ការមនិបពញចិតតនឹងការផ្ទល ស់បតូរពីអុំបពើ ប។ 
 
៥. បដើមបទីទួលផលរបបយជនព៍ិតរ កដពីបសចកតីពិតកដល នរកប ើញកនុងគណ្ឍ គមពរីកូឡូស អនករតូវកត 
 ក) អនុវតតវបៅកនុងជីវតិរបស់អនក។ 
 ខ្) គូរតារងបរៀបរយមយួអុំពីចុំណុ្ចសុំខាន់នីមយួៗ។ 
 គ) បរបៀបបធៀបការសិការបស់អនកជាមយួនឹងអនកដសទ។ 
 
៦. បតើកណ្ឍ គមពរីកូឡូសនិយយយ៉ា ងណា អុំពីរបបៀបកដលបយើងអាចរស់បៅបពញបោយជីវតិរបស់រពោះរគិសត? 
 ក) បយើងគួរកតបធវើតាមគុំររូបស់បលកប៉ាូល កដលជាអនកនិពនធកណ្ឍ គមពរីបនោះ។ 
 ខ្) រពោះរគិសតរបទានជីវតិសនកមល ុំង បសរភីាព និងទុំនាកទ់ុំនងថមី។ 
 គ) គមពរីកូឡូសបលើកពីការបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូជាបរចើនោរ ពីបសចកតីអធិបាយបៅបលើកុំពូលភនុំ។ 
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៧. បដើមបសិីកាពីបគ្នលលទធិជាកល់ក់សនរពោះគមពរី អនកគួរកតបធវើ 
 ក) ការសិកាតាមរបធានបទ។ 
 ខ្) ការសិកាជីវរបវតតិ។ 
 គ) ការសិកាកណ្ឍ គមពរី។ 
 
៨. ការសិកាតាមរបធានបទតរមូវឱ្យមនុសសមន ក់ 
 ក) បធវើកិចចការតិចតួច។ 
 ខ្) រោវរជាវបោយរបុងរបយត័ចុំបពាោះខ្បយង។ 
 គ) បរជើសបរ ើសមយួកនុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ មយួចុំនួន កដល នកុំណ្ត់ឱ្យ។ 
 
៩. ការអធិោឌ នអារស័យបៅបលើការសិកាតាមរបធានបទរបស់បយើងជា 
 ក) តរមូវការជាចុំ ចប់ៅកនុងជីវតិរបស់បយើង។ 
 ខ្) ទមល បរ់បចាុំសថងកដលបកើតបឡើងបៅបពលកុំណ្ត់មយួ។ 
 គ) កផនកមយួបទៀងទាត ់បហ្ើយបនតរហូ្តបៅកនុងជីវតិរបស់បយើង។ 
 
១០. បនាទ បព់ីបរជើសបរ ើសរបធាបបទមយួ កិចចការដុំបូងកដលរតូវបធវើគឺ 
 ក) សរបសរខ្បយងទាុំងអស់បៅបលើរបធានបទមយួ កដលអនកអាចកសវងរក ន។ 
 ខ្) ទបនទញខ្បយងបផសងៗ។ 
 គ) បរៀបចុំខ្បយងបផសងៗជាកផនកៗ។ 
 
១១. បតើបហ្តុផលណាមយួ ជាមូលបហ្តុកដលបយើងកតងកតអាចអធិោឌ ន? 
 ក) បយើងកតងកតនឹងមនសរតូវសរមបអ់ធិោឌ នឱ្យ។ 
 ខ្) បយើងរតូវ នផឋល់ឱ្យនូវគុំរជូាបរចើនបៅកនុងរពោះគមពរី។ 
 គ) រពោះជាមច ស់កតងកតោឋ ប់បយើង។ 
 
១២. បហ្តុអវី នជាការសិកាតាមលកខណ្ៈតួអងគជួយ បយើងឱ្យយល់ពីបសចកតីពិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្កានក់តង្ហយរសួល? 
 ក) រពោះគមពរីរ បព់ីបទពិបោធនព៍ិតរបស់មនុសសពិត។ 
 ខ្) រពោះគមពរី គឺបរៀបចុំចាបស់រមបឱ់្យមនុសសបធវើតាម។ 
 គ) តួអងគបៅកនុងរពោះគមពរីជាគុំរសូរមបម់នុសសកដលជាមនុសសអោច រយ។ 
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១៣. កនុងចុំបណាមចុំណុ្ចខាងបរកាមបតើមយួណាជាវនិយ័លអសរមបក់ារសិកាតាមលកខណ្ៈតួអងគ? 
 ក) បរជើសបរ ើសគុំរលូអៗសរមបក់ារសិការបស់អនក។ 
 ខ្) រោវរជាវឱ្យកានក់តបរចើនតាមកដលអាចបធវើ នអុំពីតួអងគ។ 
 គ) ចាប់បផឋើមសិកាពីអោុំ និងបនតរហូ្តដល់តួអងគតាមលុំោប់បោយបៅកនុងរពោះគមពរី។ 
 
១៤. បៅកនុងការសិកាជីវរបវតតវិមនរបបយជនប៍ដើមប ី
 ក) បញ្ញជ ក់ខ្លួនឯងជាមយួមនុសសកដល នសិកា។ 
 ខ្) រ ុំលងបសចកតីបយងពរង្ហយបៅកាន់មនុសស។ 
 គ) បផ្ទត តសុំខាន់បៅបលើមនុសសកដលរស់បៅបោយជាជីវតិលអឥតបខាច ោះ។ 
 
១៥. បលកយ៉ា កុបជាជីវរបវតតសិិកាលអមយួ ពីបរពាោះ 
 ក) បលកជាមនុសសលអឥតបខាច ោះមន ក។់ 
 ខ្) កុំហុ្សរបស់បលករតូវ នកតរ់តាទុកបដើមបជីួយ បយើង។ 
 គ) បលក នចាកបចញពីទីកកនលងមយួបៅកកនលងមយួបទៀត។ 
 
១៦. បមបរៀនមយួកដល នបរៀនពីជីវតិរបស់បលកយ៉ា កុប គឺ 
 ក) បយើងអាចរករង្ហវ នស់រមប់ខ្លួនបយើងផ្ទទ ល់។ 
 ខ្) រគបយ់៉ា ងអារស័យបៅបលើរពោះគុណ្របស់រពោះជាមច ស់។ 
 គ) អុំបពើ បបនតិចបនតួច អាចទទួលយក ន។ 
 
១៧. កផនកមយួកដលសុំខាន់ពីការសិកាកបបសនតិបវលគឺជា 
 ក) ការសរបសរខ្បយងជាបរចើនចុំបពាោះរបធានបទរបស់បយើង។ 
 ខ្) ការបរៀបចុំចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ បៅជាគបរមង។ 
 គ) ការសញ្ជ ឹងគិតបលើោររបស់រពោះបនទូល។ 
 
១៨. បតើការកថលងបសចកតីពិតណាមយួសតីអុំពីការសិការពោះគមពរីកបបសនតិបវល? 
 ក) បសចកតីពិតរបស់រពោះគមពរី កដលមនភាពង្ហយរសួលសិកាគឺបោយការអាន និងការកតរ់តា។ 
 ខ្) បៅបពលអនក នបរៀនពីបសចកតីពិតរបស់រពោះគមពរីមតង អនកនឹងមនិង្ហយឆាបប់ភលចពីបសចកតីពិតសនរពោះបនទូល បនាោះ
      បទ។ 
 គ) ទីមយួរតូវកតកសវងរកអតថនយ័រជាលបរៅ និងលុំហាត់អនុវតតផ្ទទ ល់ខ្លួនផង។ 
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១៩. បៅបពលបយើងោឋ ប់តាមបទបញ្ញជ របស់រពោះគមពរី និងរស់បៅអារស័យបលើបសចកតីពិតរបស់វបនាោះ បយើងមន 
 ក) ហ្ួសពីកិចចការរបស់បយើងចុំបពាោះរពោះជាមច ស់។ 
 ខ្) បធវើឱ្យរពោះរជោរមនលកខណ្ៈផ្ទទ ល់ខ្លួន។ 
 គ) រស់បៅកនុងទាសភាព។ 
 
២០. បគ្នលបៅសុំខាន់របស់បយើងបៅកនុងការសិកាកបបសនតិបវលគួរកត 
 ក) អានរពោះគមពរីជារបចាុំបៅបពលបម៉ា ងដូចគ្នន ។ 
 ខ្) មនអុំណ្រចុំបពាោះការសបស្តង្ហគ ោះរបស់បយើងកតមន កឯ់ង។ 
 គ) អាចកចកចាយពីដុំណឹ្ងលអសនបសចកតីពិត។ 
 
 បនោះជាការបញ្ចបត់រមូវការសរមបជ់ុំពូកទីពីរ។ សូមបផញើ រកោសចបមលើយរបស់អនកបៅរគូរបស់អនកបៅោកល
វទិាល័យគលូបប ល។ ឥលូវបនោះ អនក នបញ្ចប់ការសិកាមុខ្វជិាជ  សូមសួររគូរបស់អនក បដើមបបីផញើលិខ្ិតបផសងបទៀត សរមបក់ារ
សិកាមុខ្វជិាជ បផសងបទៀត។ 
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ពាក្សយបពចន៍ចុងបរកាយ 

ជូនចុំបពាោះសិសានុសិសសជាទីរសឡាញ់ 

 បយើងសងឃមឹថាការសិកាបនោះ នឹងបធវើឱ្យអនកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបស់អនកជាមយួនឹងរពោះជាមច ស់។ បនាទ បព់ីការ
សិកាបមបរៀន និងការបឆលើយសុំណួ្រទាុំងអស់មក បតើអនក នឆងល់ថា “បតើខ្ញុ ុំពិតជារគិសឋបរស័ិទឬ? បតើខ្ញុ ុំោគ ល់រពោះជាមច ស់
កដរឬបទ? បតើរទងព់ិតជាគងប់ៅកនុងជីវតិខ្ញុ ុំកដរឬបទ?” បយើងចងផ់ឋល់ឱ្កាសឱ្យអនកបៅបពលបនោះ បដើមបមីនទុំនាក់ទុំនងជាមយួ
រពោះជាមច ស់។ 
 
 បយើងទាុំងអស់គ្នន កតងកតមនកុំហុ្ស។ បយើង នបធវើឱ្យខ្លួនឯង និងអនកដសទឈចឺាប។់ រពោះគមពរី នបៅកិចចការ
បនាោះថាជាអុំបពើ ប បហ្ើយបយើងទាុំងអស់គ្នន មនបទាសកុំហុ្ស: “ រគប់ៗ គ្នន សុទធកត នរបរពឹតឋអុំបពើ ប បហ្ើយគ្នម នសិររីងុ
បរឿងរបស់រពោះជាមច ស់បៅជាមយួ” ( រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបស់បយើង នររ ុំងបយើងមនិឱ្យោគ ល់រពោះហ្ឫទយ័រសឡាញ់
របស់រពោះវរបិតា។ កប៏៉ាុកនត រពោះជាមច ស់សពវរពោះហ្ឫទយ័នឹងបយើង ថវីបបើបយើងមនអុំបពើ បកប៏ោយ។ “ រពោះជាមច ស់
រសឡាញ់មនុសសបលកខាល ុំងណាស់ បហ្តុបនោះបហ្ើយ នជារពោះអងគរបទានរពោះបុរតាកតមយួរបស់រពោះអងគមក បដើមបបីអាយ
អស់អនកកដលបជឿបលើរពោះបុរតា មនជីវតិអស់កលបជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិាសបឡើយ” ( យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ រពោះបយស ូ ន
ទទួលយកទារណុ្កមម កដលបយើងសមនឹងទទួលសរមបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង បៅបពលកដលរទង ់នសុគត។ 
 
 បតើអនកចងឱ់្យរ កដថា រពោះបយស ូជារពោះសបស្តង្ហគ ោះអនកកដរឬបទ? វពិតជាោមញ្ដណាស់៖ 
  ចូរទទួលោគ ល់ថាអនកជាមនុសសមន ប កដល នោចប់ចញពីរពោះជាមច ស់ បហ្ើយទូលសូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទាសឱ្យ។ 
  ចូរបជឿបលើរពោះបយស ូឱ្យអស់ពីចិតត បហ្ើយឱ្យរទងរ់ជាបថា អនក នទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្តង្ហគ ោះរបស់អនក។ 

 
 អនកអាចនិយយបៅកានរ់ពោះជាមច ស់បោយពាកយរបស់អនកផ្ទទ ល់ បោយនិយយនូវបសចកឋីអធិោឌ នដូចបនោះ៖ 

ឱ្រពោះបយស ូបអើយ ទូលបងគុំដឹងថាទូលបងគុំជាមនុសសមន ប។ សូមអតប់ទាសដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំបជឿថា
រទងជ់ារពោះរជបុរតាដប៏ៅអស់កលបរបស់រពោះជាមច ស់។ អរគុណ្រពោះអងគ សរមប់ការសុគតបៅបលើ បឈើឆាក ងជុំនួស
អុំបពើ បរបស់ទូលបងគុំ។ សូមយងមកគងក់នុ ងជីវតិរបស់ទូលបងគុំ។ សូមបធវើការបៅកនុ ងជីវតិរបស់ទូលបងគុំ។ សូមបធវើ
ជារពោះអមច ស់របស់ទូលបងគុំបៅសថងបនោះ។ សូមអរគុណ្រពោះអងគកដល នសបស្តង្ហគ ោះទូលបងគុំ! អាកម៉ាន។ 

 
 របសិនជាអនក នអធិោឌ ននូវបសចកឋីអធិោឌ នបនោះ បហ្ើយបធវើវឱ្យអស់ពីចិតឋ អុំបពើ បរបស់អនក នឹងទទួល ននូវ
ការអតប់ទាស បហ្ើយអនកនឹងទទួល នជីវតិអស់កលបជានិចច។ រពោះបយស ូ ជារពោះអមច ស់សនជីវតិរបស់អនក។ រពោះគមពរី ន
រ បថ់ា “ ប៉ាុកនត បបើបយើងទទួលោរភាពអុំបពើ បរបស់បយើង បនាោះរពោះជាមច ស់កដលមនរពោះហ្ឫទយ័បោម ោះសម័រគ និង
សុចរតិ រទងន់ឹងអតប់ទាសបយើងបអាយរចួពី ប រពមទាុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបរសុិទធ រចួពីរគបអ់ុំបពើទុចចរតិទាុំងអស់ផង” 
(១យ៉ាូហាន ១:៩)។ 
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 សូមោវ គមន៍ការមកដល់រគួោររបស់រពោះជាមច ស់។ បយើងចង់មនបសចកតីអុំណ្រជាមយួអនក ដូបចនោះសូមសរបសរ 
និងរ បប់យើងពីអវីកដលរពោះជាមច ស់ នបធវើកនុងជីវតិរបស់អនក។  

សូមរពោះរបទានពរដល់អនក! 
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ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទតើអនរានមិតតភរតិណែលរតូវការសាគ ល់បណនែមអពំីរពះទយស៊ូណែលឬទទ? 

 សូមបផញើប ម្ ោះ និងអាសយោឌ នមតិតភកតិរបស់អនកសរមបច់បមលើយដអ៏ោច រយសនជីវតិរបស់អនក។ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
អាសយោឌ ន…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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	Blank Page

