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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។  
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 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។ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


