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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។ 
 

 

 


