
65 
 

  

 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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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។ 

 



72 
 

 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។ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


