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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។ 
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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។ 
 



80 
 

 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 
 
 
 
 
 



81 
 

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។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


