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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។ 
 
 



55 
 

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
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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។ 


