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  ការសកិ្សាបដ្ខយការអ្ធិសាា ន 
 និងអានរពះគមពីរ  

Devotional Study 
 

 
 ការសិកាកបបសនតិបវលគឺជាការសិកាផ្ទទ ល់ខ្លួន។ បគ្នលបុំណ្ងសនការសិកាកបបសនតិបវល បដើមបទីាញអនកឱ្យចូល
បៅជិតរពោះជាមច ស់ បហ្ើយនាុំអនកឱ្យចូលបរៅកនុងបសចកតីពិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ បៅបពលអនកអនុវតតរពោះបនទូលរបស់
រពោះជាមច ស់កនុងជីវតិរបស់អនក បនាោះអារកសនឹងរបយុទធនឹងអនក។ វចងប់ធវើឱ្យអនក កទ់ឹកចិតត។ វចងឱ់្យអនកសងសយ័
រពោះជាមច ស់។ វបបងកើតឱ្យមនជបមល ោះខាងឯវញិ្ញដ ណ្បៅកនុងអនក។ 
 

 រពោះបយស ូ នបង្ហា ញបយើងពីរបបៀបបោោះរោយជបមល ោះខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ បៅបពលកដលអារកស នលបងួរពោះបយស ូ
បៅវលរបហាោថ ន បពលបនាោះរពោះបយស ូ នតយុទធជាមយួវ។ (បមើលម៉ា ថាយ ៤:១-១១)។ រពោះបយស ូ នតបរតឡបប់ៅ
វញិ បោយការបរបើអាវធុដម៏នអុំណាចបៅកនុងពិភពបលក។ រទង់ នដករសងប់ទគមពរី។ អារកស តប់ៅ បរពាោះរពោះបនទូល
រពោះជាមច ស់ គឺជាបសចកតីពិត និងជាជីវតិ។ បៅកនុងគមពរីបអបភសូ ៦:១៧ រពោះបនទូលរតូវ នបគបៅថា«ជាោវរបស់
រពោះវញិ្ញដ ណ្»។ បោយបរគឿងោស្តោត វធុអនកនឹងអាច « តតាុំងនឹងកលលបចិរបស់មរ….បហ្តុបនោះ ចូរបងបអូនបរបើបរគឿង
សស្តោឋ វធុទាុំងប៉ាុនាម នរបស់រពោះជាមច ស់បៅ បដើមបបីអាយបងបអូនអាចតទល់បៅសថងអពមងគល បហ្ើយមនជុំហ្ររងឹបុឹងដកដល 
បោយ នបរបើរគបម់បធា យ» (៦:១១,១៣)។ រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់នាុំមកនូវការសុំអាត ការពា ល និងជយ័
ជមនោះ បៅបពលកដលអនករកាបរគឿងោរោត វធុបៅកនុងដួងចិតតរបស់អនក។ 
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គ្ទរាង 
ក. គុណ្តសមលសនការសិកាកបបសនតិបវល The Value of Devotional Study 
ខ្. ការកណ្នាុំសរមបក់ារសិកាកបបសនតិបវល Guidelines for Devotional Study 
គ. ការបឆលើយតបបៅនឹងការសិកាកបបសនតិបវល Application of Devotional Study 

 

ទោលទៅ 
១. ពិភាកាពីគុណ្តសមលសនការសិកាកបបសនតិបវល។ 
២. បញ្ញច ក់ពីការកណ្នាុំសរមបក់ារសិកាកបបសនតិបវល។ 
៣. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបបឆលើយតបបៅនឹងការសិកាកបបសនតិបវលកនុងជីវតិរបស់អនក។ 
 

ក្ស. គុណតម្មលម្នការសកិ្សាដបបសនតិបវោ The Value of Devotional Study 
ទោលទៅទ១ី. ពិភារាពគី្ុណតម្មលម្នការសិរាណបបសនតិទវោ។ 
 

 អនករបកហ្លជាបរៀន នបរចើនពីរពោះគមពរីបោយការបរបើជុំនាញកដលអនក នបរៀនយ៉ា ងបរចើនបៅកនុងរពោះគមពរី។ ប៉ាុកនត 
បដើមបឱី្យយល់កានក់តចាស់ពីរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ អនករតូវសិការពោះគមពរីបោយការបតូរផ្ទឋ ច់។ ការសិកាកបប
សនតិបវល គឺជាការទទួល ន ចុំបណ្ោះដឹងពីរពោះបនទូលចុំបពាោះបហ្តុផលផ្ទទ ល់ខ្លួនខាងឯវញិ្ញដ ណ្។  
 

 ពាកយ ការបតូ រផ្ទឋ ច ់មននយ័ថា «បសចកតីរសឡាញ់រងឹមុំ» និង«ការភាជ បគ់្នន »។ វមននយ័បទៀតថា «សកមមភាព
អធិោឌ នបៅកនុងបុគគលណាកដលសុុំបោយការបនាទ បខ្លួន និងបោម ោះអស់ពីចិតតសនរពោះជាមច ស់។ ការសិកាកបបសនតិបវល
ផឋល់នូវការយកចិតតទុកោក់បពញបលញសរមបសិ់សស។ បដើមបបីធវើឱ្យដូចរពោះរគិសត និងបដើមបឱី្យរពោះរគិសតគងប់ៅកនុងបយើង គឺ
ជាបគ្នលបៅរបស់បយើងកដលជារគិសតបរស័ិទ។ រពោះបយស ូមនរពោះបនទូលថា៖  

យ៉ាូហាន ១៥:៧-១១ «បបើអនករល់គ្នន សថិតបៅជាប់នឹងខ្ញុ ុំ បហ្ើយបបើពាកយខ្ញុ ុំសថិតបៅជាប់នឹងអនករល់
គ្នន  ចូរទូលសុុំអវីៗតាមកតអនករល់គ្នន  រ ថាន ចង ់នចុោះ បនាោះអនករល់គ្នន មុខ្កត នទទួលជាមនិ
ខាន។ ៨ រពោះបិតារបស់ខ្ញុ ុំសុំកដងសិររីងុបរឿង បោយអនករល់គ្នន បបងកើតផលកផល នបរចើន និងបោយ
អនករល់គ្នន ជាសិសសរបស់ខ្ញុ ុំកមន។ ៩ ខ្ញុ ុំ នរសឡាញ់អនករល់គ្នន  ដូចរពោះបិតារសឡាញ់ខ្ញុ ុំកដរ។ 
ចូរទុកបសចកឋីរសឡាញ់របស់ខ្ញុ ុំបអាយសថិតបៅជាប់នឹងអនករល់គ្នន ចុោះ។ ១០ បបើអនករល់គ្នន របតិបតតិ
តាមបទបញ្ញជ ទាុំងប៉ាុនាម នរបស់ខ្ញុ ុំ អនករល់គ្នន ពិតជាទុកបសចកឋីរសឡាញ់របស់ខ្ញុ ុំ បអាយសថិតបៅ
ជាបន់ឹងអនករល់គ្នន កមន ដូចខ្ញុ ុំរបតិបតតិតាមបទបញ្ញជ ទាុំងប៉ាុនាម នរបស់រពោះបិតា បហ្ើយទុកបអាយ
បសចកឋីរសឡាញ់របស់រពោះអងគសថិតបៅជាបន់ឹងខ្ញុ ុំកដរ។ ១១ ខ្ញុ ុំ ននិយយបសចកឋីទាុំងបនោះរ ប់
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អនករល់គ្នន  បដើមបបីអាយអុំណ្ររបស់ខ្ញុ ុំសថិតបៅកនុងអនករល់គ្នន  បហ្ើយបដើមបបីអាយអនករល់គ្នន មន
អុំណ្របពញលកខណ្ៈ។» 
 

 ការសិកាកបបសនតិបវលបបងកើតឯកភាពគ្នន រវងរពោះរគិសត និងអនកបជឿ។ បៅកនុងការសិកាកបបសនតិបវល បយើងអាន
ោរខ្លីមយួរបស់បទគមពរីយ៉ា ងយឺតៗជាបរចើនដង។ បយើងអធិោឌ នបោយសញ្ច ឹងគិតអុំពីអវីកដលរពោះបនទូលចងម់ននយ័ 
បហ្ើយសួរខ្លួនឯងថា បតើរពោះបនទូលនិយយអវីមកកានខ់្ញុ ុំ? បតើវនិយយបៅកាន់តរមូវការបចចុបបននរបស់ខ្ញុ ុំកដរឬបទ? បតើវ
បង្ហា ញអុំពរីពោះបយស ូយ៉ា ងដូចបមតច?  
 

 ដុំបណ្ើ រការបនោះរតូវ នបៅថា ការសញ្ច ឹងគិតខាល ុំង ឬ ការយកចិតតទុកោក។់ បយើងអានខ្គមពរី ឬ រពោះបនទូលដូចគ្នន
រហូ្តដល់ចិតតគុំនិតរបស់បយើងកានក់តយល់នឹងអតថនយ័ និងបោយមនវតតមនរបស់រពោះអមច ស់។ បពលបនាោះ រពោះបនទូល
បុំបពញបយើង។ 
 

 ការសរបសររពោះបនទូលបង្ហា ញរពោះរគិសតមកកានប់យើង។ រទង់ជារពោះបនទូលរស់។ បយើងដឹងកានក់តបរចើនពីការសរបសរ
រពោះបនទូលបនាោះ បយើងោគ ល់កានក់តរបបសើរអុំពីរពោះបនទូលរស់។ បយើងោគ ល់រពោះរគិសតកានក់តលអរបបសើរ បនាោះបយើងនឹង
រសលញ់ បហ្ើយោឋ ប់បង្ហគ ប់រពោះអងគកានក់តខាល ុំង។  
 
 បសតចោវឌី នសញ្ច ឹងគិតយ៉ា ងខាល ុំងបលើរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បហ្ើយ នសរបសរថា « ខ្ញុ ុំនឹងបរយិយអុំពី
គតិបណ្ឍិ ត ខ្ញុ ុំនឹងសុំកដងបចញនូវបគ្នលគុំនិតរបកបបោយរ ជាញ » (ទុំនុកតបមកើង ៤៩:៣)។ បពលបយើងបៅកនុងរពោះរគិសត 
បហ្ើយរពោះរគិសតគងប់ៅកនុងបយើង បនាោះបយើងមនគុំនិតរបស់រពោះរគិសឋ (១កូរនិថូស ២:១៥-១៦)។ ការសញ្ច ឹងគិតរបស់បយើង 
បុំបពញបកនថមគុំនិតរបស់បយើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

១. ចូរគូសរងវងអ់កសរបៅពីមុខ្របបយគនីមយួៗកដលរតឹមរតូវអុំពីគុណ្តសមលសនការសិកាកបបសនតិបវល។ 

 ក)  វនាុំបយើងចូលបៅជិតរពោះជាមច ស់។ 
 ខ្)  វបុំបពញបសចកតីរតូវការខាងឯវញិ្ញដ ណ្របស់បយើង។ 
 គ)  វផឋល់ឱ្យបយើងនូវចិតតគុំនិតរបស់រពោះរគិសត។ 
  )  វជុំនួសរបបភទសនការសិការពោះគមពរីបផសងៗបទៀត។ 
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២. គនលឹោះកនុងការសិកាកបបសនតិបវលឱ្យបយើង 
 ក) កញកបយើងបចញពីការពិត។ 
 ខ្) បុំបពញគុំនិតរបស់បយើងបោយរពោះបនទូល។ 
 គ) ទទួល នគុំនិតថមីៗពីខ្លួនបយើងផ្ទទ ល់។ 
 

ខ. ការដណនាសំរមាប់ការសកិ្សាដបបសនតិបវោ Guidelines for Devotional Study 
ទោលទៅទ២ី. បញ្ញា រ់ពីការណណនសំរាប់ការសិរាណបបសនតិទវោ។ 
  

 បសតចោវឌី នអធិោឌ នថា «សូមបបើកកភនកទូលបងគុំ បដើមបបីអាយទូលបងគុំបមើលប ើញភាពសថលថនូរដអ៏ោច រយសន
រកឹតយវនិយ័របស់រពោះអងគ» (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៨)។ បយើងរតូវការអធិោឌ ន បៅបពលបយើងសិកាពីរបបៀបបធវើឱ្យរពោះរជោរ
របស់រពោះជាមច ស់ង្ហយយល់ជាលកខណ្ៈផ្ទទ ល់ខ្លួន និងរសួលបរបើ។ 
 
 រគបរ់ពោះរជោរសនរពោះបនទូលមនបសចកតីពិតសុំខាន់មយួ។ ជាញឹកញាប ់ក៏មនបសចកតីពិតមនិចាស់លស់បផសង
បទៀតកដរ។ វគឺជាកិចចការរបស់អនកបដើមបបី ើញអវីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធមនបុំណ្ងចងម់នរពោះបនទូល។ ចូរបធវើតាម
ជុំហានទាុំងរ ុំបនោះ បដើមបជីួយ បធវើឱ្យរពោះរជោរង្ហយយល់។  
 

ជំហានទងំរាយ៉ំាង Five Steps To Follow 
 អាន ។ ការសិការពោះគមពរីចាបប់ផតើមបោយការអាន។ បៅកនុង១ធីម៉ាូបថ៤:១៣ បលកប៉ាូល នោស់បតឿនថា « ចូរ
ឧសាហ៍្អានគមពរី ឧសាហ៍្ោស់បតឿន និងបបរងៀន »។ បយើងរតូវកតបុំបពញរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ជារបចាុំសថង បដើមបឱី្យ
វញិ្ញដ ណ្មនសុខ្ភាពលអ៖ «មនសុភមងគលបហ្ើយ អនកកដលមនិបដើរតាមដុំបូនាម នរបស់មនុសសពាល… បគចូលចិតតនឹង
រកឹតយវនិយ័របស់រពោះអមច ស់ រពមទាុំងសញ្ជ ឹងគិតអុំពីរកឹតយវនិយ័របស់រពោះអងគទាុំងយបទ់ាុំងសថង» (ទុំនុកតបមកើង ១:១-២)។ បៅ
សមយ័រពោះគមពរី រកុមរគិសតបរស័ិទមយួរកុម កដលរស់បៅរកុងបបររតូវ នបគោគ ល់បោយកតីរសលញ់របស់ពួកបគ ចុំបពាោះ
ការសិការពោះគមពរី (កិចចការ ១៧:១០-១១)។ ពួកបគបរចើនជាអនកោឋ ប ់ពួកបគ នកសវងរកបទគមពរីជារបចាុំ។ បយើងរតូវកាល យ
ជាអនកបោម ោះរតងប់ៅកនុងការសិកាដូចជាពួកបគកដរ។ 
 

 កុំណ្ត់រតា ។ សិសសបរៀនរពោះគមពរីយកចិតតទុកោក់សរបសរកុំណ្ត់រតាបៅបពលកដលបគអាន និងសិការពោះគមពរី។ 
បមម សដរបស់បគជាឧបករណ៍្មយួកនុងការជួយ កភនក និងគុំនិតរបស់បគឱ្យ «ប ើញ» បសចកតីពិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្ ខ្ណ្ៈបពល
កដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធដឹកនាុំការយល់ដឹងរបស់បគ។ 
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 រោវរជាវ ។ បសចកតីពិតរបស់រពោះគមពរីចាស់លស់ ោមញ្ដ  បហ្ើយមនអតថនយ័បពញបលញ។ អតថនយ័បរៅរបស់
រពោះបនទូលជា «រ ក»់ និង «កុំណ្ប់កដល នកប»់ កដលបយើងរតូវកតកសវងរកបៅបពលកដលបយើងសិកា។  
(សុភាសិត ២:៤)។ 
 

 ទាកទ់ងគ្នន  ។ មុនបពលបករោយអតថនយ័របស់រពោះបនទូល បយើងរតូវការរពោះបនទូលកដលជាបទ់ាក់ទងបៅនឹងបរបិទ 
និងការបបរងៀន។ ការបនោះ នឹងជួយ បយើងឱ្យរកប ើញភាពចុោះសរមុងគ្នន សនរពោះបនទូលនីមយួៗជាមយួនឹងរពោះបនទូលរបស់
រពោះជាមច ស់ទាុំងមូល។ 
 

 សញ្ជឹងគិត ។ បយើងរតូវកតសញ្ជ ឹងគិតបលើរពោះបនទូល។ សុភាសិត ២:១-៣, ៥ ោស់បតឿនថា៖ «ចូរចងចាុំដុំបូនាម ន
របស់ឪពុក កុុំបភលចបសចកឋីកដលឪពុកកផឋផ្ទឋ ុំបនោះបឡើយ ចូរបផទៀងរតបចៀកោឋ បរ់ ជាញ  បហ្ើយផចងច់ិតតពិចារណាបអាយយល់។ ចូរ
យកតរមោិះមកបធវើជាជុំនួយ បហ្ើយយកការដឹងខុ្សរតូវមកបធវើជាទីពឹង។ …… បធវើដូបចនោះបទើបកូនយល់អុំពីការបគ្នរព បកាតខាល ច
រពោះអមច ស់រពមទាុំងអាចោគ ល់ រពោះអងគ នបទៀតផង»។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធនឹងកតងកតនាុំនូវរពោះបនទូលមយួ ខ្លោះមកកាន់
ដងួចិតតរបស់បយើង បៅបពលកដលបយើងចុំណាយ បពលកនុងការគិតអុំពីអវីកដលបយើង នអាន។ អនកកតងទុំនុកតបមកើងបនលឺ
សបមលងថា៖ «ទូលបងគុំរសឡាញ់រកឹតយវនិយ័របស់រពោះអងគខាល ុំងណាស់ ទូលបងគុំសញ្ជ ឹងគិតអុំពីរកឹតយវនិយ័បនោះជាបរៀងរល់សថង 
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៩៧)។ របសិនជាបយើងបធវើតាមបទបញ្ញជ សនកណ្ឍ គមពរីសុភាសិត ៤:២០-២១ បៅកនុងការសញ្ជ ឹងគិត
របស់បយើង បយើងនឹងទទួល នបរចើន។ បោយការយកចិតតទុកោកប់ៅបលើអវីកដលរពោះជាមច ស់ មនរពោះបនទូល បនាោះបយើង
ទទួល នចុំបណ្ោះដឹង និងរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បៅបពលបយើងកាន់កតោគ ល់ជាមយួរពោះជាមច ស់។ បៅបពលកដល 
បយើងពិតជាោឋ ប់តាមរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បយើងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះបនទូលរគបរ់គងជីវតិរបស់បយើង។ បយើងបរៀនោឋ ប់
បង្ហគ ប។់ ការសញ្ជ ឹងគិតរតឹមរតូវមនឥទធិពលបលើរបបៀបកដលបយើងរស់បៅ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣. សរបសរជុំហានទាុំងរ ុំយ៉ា ងសរមបក់ារសិកាកបបសនតិបវល។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤. អានគមពរីទុំនុកតបមកើង ១១៩ ខ្២៧, ៤៨, ៧៨, ៩៩ បហ្ើយនឹងខ្១៤៨។ បតើរពោះបនទូលអវីកដលរតូវ ននិយយបៅកនុងខ្  
    គមពរីនីមយួៗទាុំងបនោះ? 
 

 
 



102 
 

គ. ការបឆលើយតបបៅនឹងការសកិ្សាដបបសនតិបវោ Application of Devotional Study 
ទោលទៅទ៣ី ពិពណ៌នពរីទបៀបទ្លើយតបទៅនឹងការសិរាណបបសនតិទវោរនុងជីវិតរបស់អនរ។ 
 

ទធវើឱ្យរពះរាជសារានលរខណៈផ្ទទ ល់ខលួន Making the Message Personal 
 ការសិកាកបបសនតិបវលសនរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់បធវើឱ្យរពោះរជោរបៅកនុងរពោះបនទូលង្ហយយល់ និងផ្ទទ ល់
ខ្លួន។ កផនកមយួកដលមនរបបយជនស៍នការអនុវតតតាមការសិកា គឺជាការទបនទញខ្គមពរី។ កុំណ្តរ់តាបៅកនុងគមពរីទុតិយក
ថា ៦:៦-៩៖ 
 

«រតូវទុកបអាយរពោះបនទូលកដលខ្ញុ ុំរបគល់ដល់អនកបៅសថងបនោះ ដកជ់ាបប់ៅកនុងចិតតរបស់អនកជានិចច។ 
ចូរបបរងៀនកូនបៅរបស់អនកអុំពីរពោះបនទូលបនោះ គឺរតូវនិយយបអាយវោឋ ប ់បពលអនកបៅផទោះ បពលបធវើ
ដុំបណ្ើ រ បពលចូលដុំបណ្ក និងបពលបរកាកពីដុំបណ្ក។ រតូវចងរពោះបនទូលទាុំងបនោះជាសញ្ញដ  ជាប់
បៅសដ បហ្ើយោកប់ៅបលើថាង សរបស់អនក។ ចូរសរបសរបលើរកបទាវ រផទោះ និងបកាល ងទាវ ររកុងរបស់អនក»។ 
 

 ការសិការពោះគមពរីកបបសនតិបវលជួយ បយើងឱ្យឈនោះបលើវញិ្ញដ ណ្អារកក ់(វវិរណ្ៈ ១២:១១ លូកា ៤:៤) បហ្ើយរស់បៅ
បោយជីវតិបរសុិទធ (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៩ យ៉ាូហាន ១៥:៣)។ វជួយ បយើងឱ្យ នសបរមច(យ៉ាូបសវ១:៨) បដើមបពីរងឹងជុំបនឿរងឹ
មុំ (រ ៉ាមូ ១០:១៧) បហ្ើយនិងឱ្យរកីលូតលស់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្ (១បពរតុស ២:២)។ វជយួ បយើងឱ្យបធវើជាោកសបីៅដល់អនក
ដសទបទៀត (២ធីម៉ាូបថ ៣:១៦)។ 
 

 ការទបនទញខ្គមពរី រគ្ននក់តជាកផនកសនការបបងកើតរពោះបនទូលផ្ទទ ល់ខ្លួន។ បយើងរតូវកតអនុវតតរពោះបនទូលមកកានខ់្លួនបយើង
បោយបធវើឱ្យរពោះបនទូលជាចបងកៀងបដើមបនីាុំបយើង និងជាពនលឺសរមបប់ុំភលផឺលូវរបស់បយើង។ (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១០៥)។ អតថបទ
គមពរី នោស់បតឿនពីរបបៀបបឆលើយតបបៅនឹងរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់៖ 
 

«ចូររបតិបតតិតាមរពោះបនទូល កុុំរគ្ននក់តោឋ បទ់ាុំងបបញ្ញឆ តចិតតខ្លួនឯងប៉ាុបណាណ ោះបឡើយ។ អនកណា
ោឋ ប់រពោះបនទូលបហ្ើយ មនិរបតិបតតិតាម អនកបនាោះបរបៀប ននឹងមនុសសមន កឆ់លុោះកញ្ចកប់មើលមុខ្
ខ្លួន លុោះពិនិតយបមើលរចួបហ្ើយកប៏ចញបៅ រោបក់តបភលចមនិដឹងថាមុខ្ខ្លួនឯងដូចបមឋចផង។ រឯីអនក
កដលយកចិតតទុកោក់ពិនិតយបមើលរកឹតយវនិយ័ដរ៏គបល់កខណ្ៈ ជារកឹតយវនិយ័កដលផឋល់បសរភីាព 
បហ្ើយពាយមរបតិបតតិតាមយ៉ា ងដិតដល់ គឺមនិរគ្ននក់តោឋ ប់ រចួបភលចអស់បៅ អនកបនាោះនឹងមន
សុភមងគល កនុងកិចចការកដលខ្លួនបធវើជាមនិខាន។» (យ៉ា កុប ១:២២-២៥) 
 

 មនរបបៀបជាបរចើនកនុងការោករ់ពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ចូលបៅកនុងការអនុវតត។ បយើងរតូវកតោឋ ប់បទបញ្ញជ  និង
បរមមរបស់រពោះអងគ។ ឧទាហ្រណ៍្ បយើងរតូវកតរសលញ់អនកជិតខាងរបស់បយើង (លូកា ១០:២៧) បហ្ើយមនិរតូវវនិិចឆយ័
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បទាសបងបអូនកនុងរពោះរគិសតកដរ (រ ៉ាមូ ១៤:១៣)។ បយើងរតូវកតរបកាសបសចកតីសនារបស់រពោះជាមច ស់កដល នបធវើបឡើង។ វ
មនិរគបរ់គ្នន់បទកនុងការកដលដឹងថាបយើង នទទួលជីវតិបពញបលញរមួជាមយួរពោះរគិសត (កូឡូស ២:១០) បយើងរតូវកត
របកាសថាបយើងមនជីវតិបពញបលញ និងបរបើបសរភីាពបយើងបៅកនុងរពោះរគិសត(កូឡូស ២:១១,២០)។ បយើងរតូវកតបរៀនពីគុំរូ
របស់អនកបផសងបទៀតទាុំងលអ ទាុំងអារកក ់ដូចបយើង នបរៀនបៅកនុងបមបរៀនទី៧រចួមកបហ្ើយ។ បលើសពីបនោះបៅបទៀត បយើងរតូវ
កតបជឿបលើការកថលងពីបសចកតីពិតរបស់រពោះជាមច ស់ និងរស់បៅរសបតាមបសចកតីពិតបនាោះ។ បដើមបពីនយល់ពីការបនោះ រពោះគមពរី
 នបបរងៀនថា បយើងរមួកតមយួកនុងរពោះរគិសត (បអបភសូ ២:១៤-១៨) បហ្ើយថាបសចកតីរសលញ់ជាអវីមយួកដលបធវើឱ្យបយើង
ចូលចិតតរពោះរគិសត (បអបភសូ ៣:១៧-១៩, ១កូរនិថូស១៣)។ ការបឆលើយតបរបស់បយើងបៅនឹងបសចកតីពិតទាុំងបនោះ នឹងបង្ហា ញ 
ថាបតើបយើង នអនុវតតរពោះបនទូលមកកានជ់ីវតិរបស់បយើងកដរឬអត។់ 
 

ទធវើឱ្យរពះរាជសាររសួលអនុវតត Making the Message Practical 
 រពោះជាមច ស់សពវរពោះហ្ឫទយ័ឱ្យបយើងកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួអនកដសទបទៀត។ ដូបចនោះបហ្ើយ បគ្នលបុំណ្ង
សុំខាន់មយួសរមប់សិការពោះគមពរី គឺរពោះបនទូលជួយ បយើងឱ្យកចកចាយបសចកតីពិតរបស់រពោះជាមច ស់។ វផឋល់ឱ្យបយើងនូវ
ចុំបណ្ោះដឹង បហ្ើយនឹងបុំណ្ងចិតតកនុងការបបរងៀនដល់អនកបផសងបទៀត។ 
 

 ការចាបប់ផតើមបបរងៀនបៅតាមផទោះ។ បយើងរតូវកតបបរងៀនរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់បៅដល់កូនៗរបស់បយើង 
(ទុតិយកថា ៦:៧)។ វជាអុំណ្រមយួកដលបយើងមនចុំបណ្ោះដឹង បហ្ើយអាចឱ្យចុំបណ្ោះដឹងបនាោះបៅកានកូ់នៗ និងមនុសស
បកមងៗបទៀត ជាពិបសស បៅកនុងរកុមរគួោររបស់បយើងផ្ទទ ល់។ 
 
 បនាទ បម់ក ដូចបៅកនុងគមពរីកូឡូស ៣:១៦ បញ្ញជ ក់ថា បយើងរតូវ «បរបៀនរបបៅ និងោស់បតឿនគ្នន បៅវញិបៅមក
បោយរ ជាញ រគបយ់៉ា ង»។ បលកប៉ាូលរ បប់លកធីម៉ាូបថថា «បសចកឋីទាុំងអស់កដលអនក នឮពីខ្ញុ ុំបៅមុខ្ោកសជីាបរចើន
នាក ់រតូវរបគល់បអាយបងបអូនណាកដលបោម ោះរតង ់និងមនសមតថភាពអាចបបរងៀនបនតបៅអនកបផសងបទៀតចុោះ» (២ធីម៉ាូបថ 
២:២)។ រពោះរគិសត នរបទានឱ្យរគិសតបរស័ិទរគបរ់បូនូវបសចកតីបង្ហគ បថ់ា៖ «ចូរនាុំគ្នន បៅរគបទ់ីកកនលងកនុងពិភពបលក បហ្ើយ
របកាសដុំណឹ្ងលអដល់មនុសសបលកទាុំងអស់ចុោះ» (ម៉ា កុស ១៦:១៥)។ កផនកសនកិចចការទាុំងបនោះ គឺបដើមបបីបរងៀនដល់ពួកបគ 
(ម៉ា ថាយ ២៨:២០)។ រពោះរគិសតសពវរពោះហ្ឫទយ័ឱ្យបយើងបបងកើតផលកផល។ រពោះអងគមនរពោះបនទូលថា៖ «មនិកមនអនករល់គ្នន
បទកដល នបរជើសបរ ើសខ្ញុ ុំ គឺខ្ញុ ុំបទបតើកដល នបរជើសបរ ើសអនករល់គ្នន  បហ្ើយ នកតងតាុំងអនករល់គ្នន បអាយបៅ និងបបងកើត
ផល រពមទាុំងបអាយផលរបស់អនករល់គ្នន បៅសថិតបសថរ……» (យ៉ាូហាន ១៥:១៦)។ 
 
 បយើងរតូវកតបធវើតាមរពោះបយស ូ  កដលរទងម់នរពោះបនទូលថា៖ «អាហាររបស់ខ្ញុ ុំ គឺបធវើតាមរពោះហ្ឫទយ័របស់រពោះអងគ 
កដល នចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមក រពមទាុំងបបងាើយកិចចការរបស់រពោះអងគបអាយ នសុំបរច» (យ៉ាូហាន ៤: ៣៤)។ រពោះជាមច ស់មនិ
 នសបស្តង្ហគ ោះបយើងបដើមបឱី្យបយើងអាចរតឹមកតរកីរយនឹងការសបស្តង្ហគ ោះរបស់បយើងប៉ាុបណាណ ោះបទ រទងរ់ ុំពឹងថា បយើងនឹងរ បអ់នក
ដសទអុំពរីពោះអងគកដរ។ រពោះជាមច ស់សពវរពោះហ្ឫទយ័ឱ្យបយើងសិការពោះគមពរី កដលបធវើជាការបតូរផ្ទឋ ច ់កមល ុំង និងជា
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ភាពរកីរយចុំបពាោះបយើង ប៉ាុកនត រទងស់ពវរពោះទយ័បុំផុត បៅបពលណាកដលបយើងកចកចាយការបនោះជាមយួអនកដសទបទៀត។ 
បសចកតីរសលញ់បយើងកដលមនចុំបពាោះរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់បធវើឱ្យបយើងចងក់ចកចាយវ។ សូមរពោះជាមច ស់របទានពរ
ដល់អនក បៅបពលការសិការពោះគមពរីកាល យបៅជាជីវតិសរមបអ់នក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥. ចូរបុំបពញចបនាល ោះនីមយួៗជាមយួនឹងរពោះបនទូលកដលរតឹមរតូវ៖ របបៀបពីរយ៉ា ង កនុងការអនុវតតការសិកាកបបសនតិបវល  
    ដល់ជីវតិរបស់អនកគឺ……………………………………………………………………………………………………………..    
    បហ្ើយនឹង………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៦. ចូរសរបសររ ុំរបបៀបបដើមបបីបងកើតរពោះបនទូលផ្ទទ ល់ខ្លួន។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៧. បញ្ញជ ក់ពីមូលបហ្តុ ថាបតើបហ្តុអវី នជាបយើងរតូវការអនុវតតតាមរពោះបនទូល។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 បយើងសិការពោះបនទូលកាន់កតបរចើន បយើងនឹងរកីចបរមើនកានក់តបរចើន។ បយើងកានក់តកសវងរករពោះគមពរី បយើងកានក់ត
បកាត បវបៅកនុងដួងចិតតរបស់បយើង។ ជុំបនឿរបស់បយើងនាុំមកនូវរពោះពរកដលឥតលកខខ្ណ្ឍ ។ ការបធវើឱ្យរពោះបនទូលមនជីវតិ 
បកនថមកតអីុំណ្រ និងសនតិភាព បហ្ើយកចកចាយរពោះបនទូលជាមយួអនកដសទ បង្ហា ញមឋងបទៀតពីអុំណាចដអ៏ស់កលបរបស់
រពោះគមពរី។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១. ក) រតូវ 
 ខ្) រតូវ 
 គ) រតូវ 
  ) ខុ្ស 
 
៥. ផ្ទទ ល់ខ្លួន, អនុវតត។ 
 
២. ខ្) បុំបពញគុំនិតរបស់បយើងបោយរពោះបនទូល។ 
 
៦.  ោឋ ប់បង្ហគ ប់តាមរពោះបនទូល របកាសរពោះបនទូល បរៀនរពោះបនទូល បជឿបលើរពោះបនទូល និងរស់បៅរសបតាមរពោះបនទូល 
 
៣.  អាន កតរ់តា រោវរជាវ ទាកទ់ង សញ្ជ ឹងគិត។ 
 
៧.  បយើងរតូវកតកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួអនកដសទតាមរយៈការបបរងៀន និងការអធិបាយ។ (បដើមបបីធវើកិចចការបនោះ ន 
 បយើងរតូវកតអាចពនយល់រពោះរជោររបស់រពោះបនទូលបៅកនុងរបបៀបអនុវតត)។ 
 
៤. រពោះបនទូលកដល ននិយយពី ការសញ្ជឹងគិត ឬ សញ្ជឹងគិត។ ខ្១៥, ២៣ និង៩៧ ក៏ ននិយយពីការសញ្ជ ឹង
 គិតកដរ។  
 

សូមអបអរសាទរ 
 អនក នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះបហ្ើយ ។ បយើងសងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះនឹងមនរបបយជនស៍រមប់អនក! សូមកុុំបភលចបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកទីពីរ បហ្ើយរបគល់រកោសចបមលើយបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់អនក ។ 
 
 

 

 

 


