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CL6160 ររមសលីធមត៌ាមរពះគមពីរ CL6160 Bible Ethics 

ព្រដាសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

រូមបុំបពញចបនាល ោះខ្នងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរសប…………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិសាគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 
 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររមបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បលម  
ររមបច់បមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបបបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆលើយ។ 

ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាែមីមននយ័ថា 

ក) បបវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។ 
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំែមី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បលម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បបបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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ររដាសចពមលើយជំពូរទីពីរ 

 រូមោកព់ណ៌្បលម  បបកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររមបប់លខ្នីមយួៗ។ 

១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររមបជ់ុំពូកទី២។ ររមប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការោិល័យកដលបបកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។  

 

 

 

 

 

 

PN 05.13 

  

ររមបប់របើបបការោិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សែងទី…………………………………………
… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូរទី២  
១ បោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីមនិដូចបោលការណ៍្តាមបោកិយប៍ទ ចុំបពាោះការរបរមចចិតថកដលបធវើឱ្យោបរ់ពោះទយ័ 
  ក) រពោះជាមច រ់។ 
  ខ្) មនុរសបបផសបងបទៀត។ 
  គ) ខ្លួនឯង។ 
 
២ ការរិកាគុំរបូផសបងៗតាមរពោះគមពរីរថីពីអាកបផកិរោិកដលរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ ឬ មនិរពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងមន    
    គឺជាវធិីមយួសនការរកប ើញ 
  ក) រង្ហវ រ់សនភាពបជាគជយ័បបកបុងរមយ័កាលរពោះគមពរី។ 
  ខ្) វរីបុររកាល ហានបដើមផថីាវ យបងគុំ និងបដើមផយីកតរមបត់ាម។ 
  គ) បោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីររមបប់ធវើការរបរមចចិតថ។ 
 
៣ កបុងកណ្ឍ គមពរី ម៉ា ថាយ ជុំពូក២៥ ដុំបណ្ើ របរឿងអុំពីអបកបបរមើបនីាក ់ជាឧទាហរណ៍្បុំភលអឺុំពីបោលការណ៍្ 
 ក) មនុរសបមយួចុំនួនមនជីវតិពិ កជាងអបកដសទ។ 
  ខ្) បយើងគួរកតបរបើអវីកដលរពោះជាមច រ់របទានឱ្យបយើងឱ្យ នរតឹមរតូវ។ 
  គ) បរឿងបចញពីរពោះគមពរីគួរឱ្យចាបអ់ារមមណ៍្។ 
 
៤ «ការមកយកឋានៈជាទារករ» (ភលីីព ២:៧) រពោះបយរ ូកាល យជា  

  ក) ទារកររបរ់មនុរសប និងមនិកមនជាអបករគបរ់គងដម៏នអុំណាចបទ។ 

  ខ្) អបកជុំនួយរបរ់រពោះជាមច រ់កបុងការបបងកើតកផនដី។ 
  គ) បុររមប កក់ដលបបរមើអបកមនកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
៥ បពលបយើងនិោយថា រពោះរគិរថរគបល័់កខកបុងរគបក់ារទាុំងអរ់។ ពាកយថា រគបល័់កខ ភាជ ប់ោប នឹងពាកយ 
  ក) ភាពបររុិទន។ 
  ខ្) របូរងខ្នងបរ ។ 
  គ) ភាពវយ័ឆាល ត។ 
 
៦ ការបោរពរបូកាយរបរ់បយើងកដលជារពោះវហិាររបរ់រពោះគឺបង្ហា ញបោយផលកផលសនរពោះវញិ្ជដ ណ្ បៅថា 
  ក) អុំណួ្ត។ 
  ខ្) ការបចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង។ 
  គ) ភាពអាតាម និយម។ 
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៧ ការកណ្នាុំតាមរពោះគមពរីបរើ បថា បបបពលកដលរគិរថបររ័ិទអភវិឌណចិតថគុំនិតរបរ់បគតាមរយៈការរិការពោះគមពរី បគនឹង 
    លូតោរ់ 
 ក) កានក់តបចោះអាន និងររបររ។ 
  ខ្) ខ្នងរ ជាញ ។ 
  គ) ខ្នងមនឥទនិពល។ 
 
៨ ការលូតោរ់ខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្បកើតបឡើងបពលរគិរថបររ័ិទ 
  ក) រពបងើយកបនថើយនឹងរងកាយ។ 
  ខ្) រិកាបកនទមអុំពីវរីបុររដអ៏សាច រយ។ 
  គ) សាថ ប ់និងចុោះចូលការបបរងៀនរបរ់អបកដឹកនាុំកដលមនិបជឿរពោះ។ 
 
៩ របរិនបបើបយើងលូតោរ់កបុងរពោះគុណ្របរ់រពោះជាមច រ់ បយើងរតូវកត 
  ក) សាថ ប់ោ៉ា ងយកចិតថទុកោកនូ់វអវីកដលអបកដសទរ បប់យើងឱ្យបធវើ។ 
  ខ្) អានខ្គមពរី និងការអធិសាឌ នកបុងពិធីពិបររៗ។ 
  គ) យកចិតថទុកោកន់ឹងការបបរងៀនលអ រពមទាុំងការអានរពោះគមពរីរល់សែង។ 
 
១០ ការរបរពឹតថបោយរ ជាញ  និងបោរពចុំបពាោះអបកមនិបជឿ គឺមននយ័ថា 
  ក) បកើនរបជារបិយភាពកបុងចុំបណាមពួកបគ។ 
  ខ្) ការបង្ហា ញការយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះពួកបគ។ 
  គ) ពរងីករកុមមតិថភកថិ។ 
 
១១ សាររុំខ្ននស់នភាពរបួរមួកបុងរគួសាររពោះជាមច រ់ គឺបផ្ទថ តរុំខ្ននប់ៅបលើ 
  ក) ការអធិសាឌ នរបរ់រពោះបយរ ូកបុងកណ្ឍ គមពរី យ៉ាូហាន ជុំពូក១៧។ 
  ខ្) ការអធិសាឌ នរបរ់រពោះអមច រ់កបុងកណ្ឍ គមពរី ម៉ា ថាយ ជុំពូក៦។ 
  គ) រុភមងគល កបុងគមពរី ម៉ា ថាយ ជុំពូក៥។ 
 
១២ គនលឹោះសនភាពមនិចុោះរុំរងុោប កបុងរកុមជុំនុុំ កដលកណ្ឍ គមពរីោ៉ា កុបកវកកញ៉ាកគ ឺ
  ក) បញ្ជ ីរមជិកភាព។ 
  ខ្) ការរបកានពូ់ជសារន៍។ 
  គ) ការលូតោរ់របរ់រកុមជុំនុុំ។ 
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១៣ គុំរមូយួរបរ់រមជិកកបុងរគួសាររពោះជាមច រ់កដលរ ុំពឹងនឹងបុំបពញតាមរកឹតយវនិយ័សនបរចកថីររឡាញ់ គឺរតូវ 
 ក) រៈិគនរ់គូគង្ហវ លចុំបពាោះការខ្វោះបរចកថីររឡាញ់របរ់ពួកោត។់ 
  ខ្) អបញ្ជ ើញកតបភញៀវរុំខ្នន់ៗ របរ់រកុមជុំនុុំមកបលងផធោះរបរ់អបក។ 
  គ) ជួយ រគួសាររគិរថបររ័ិទកដលជាបគុ់ក បោយបរពាោះកតបរចកថីជុំបនឿរបរ់ពួកោត។់ 
 
១៤ ការបបរមើរពោះកាយរបរ់រពោះរគិរថ គួរកតជា 
  ក) រ បប់ញ្ជា នានារបរ់រមជិកជាបរចើន។ 
  ខ្) រ បប់ភញៀវែមីកបុងរពោះវហិារអុំពីកុំហុររបរ់បគ។ 
  គ) អបញ្ជ ើញនរណាមប កក់ដលឯកាបៅបលងផធោះអបក។ 
 
១៥ កបុងនាមអបករគបរ់គងលអអុំបណាយទានខ្នងវញិ្ជដ ណ្របរ់មនុរសបមប ក ់និងរមតទភាពមកពីធមមជាតិ របតិបតថិ 
  ក) ភាពបពញវយ័។ 
  ខ្) ភាពអាតាម និយម។ 
  គ) ការរចកណ្ន ប្ នីរ។ 
 
១៦ គមពរីបោងរបរ់រពោះបយរ ូចុំបពាោះអបកបជឿ ជាអុំបិលសនកផនដីបរបើថា 
  ក) រពោះបយរ ូចូលចិតថអាហារររជាតិសរប។ 
  ខ្) បយើងរតូវរការពោះវតថមនរបរ់រពោះកបុងរងគមរបរ់បយើង។ 
  គ) អបកបជឿរតវូកតបរបិភាគអាហារោម នជាតិសរប។ 
 
១៧ រគិរថបររ័ិទបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់ោ៉ា ងមនរបរិទនិភាព តាមរយៈ 
  ក) ការដកររងរ់ពោះបនធូលជាបរចើនកបុងរពោះគមពរី។ 
  ខ្) ការបុំបពញតរមូវការរបរ់អបកដសទ។ 
  គ) ការរោិះគនអ់បកមនិបជឿ។ 
 
១៨ បពលបយើងប ើញភាពអយុតថិធមក៌បុងរហគមនរ៍បរ់បយើង បយើងគួរកត 
  ក) បរបើរគបម់បធា យបដើមផបីងខុំឱ្យអបកបធវើអារកកផ់្ទល រ់បថូរមោ៌របរ់បគ។ 
  ខ្) រពបងើយកបនថើយនឹងវា ពីបរពាោះរគិរថបររ័ិទមនិរមររ់បបកបុងបោកិយប៍ឡើយ។ 
  គ) បធវើអវីកដលអាចបធវើបៅ នររបតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះគមពរី។ 
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១៩ ការបង្ហា ញបរចកថីរុចរតិរបរ់រពោះជាមច រ់បៅកានប់ោកិយត៍រមូវឱ្យមន 
  ក) ការរកមថងបចញផលកផលសនរពោះវញិ្ជដ ណ្។ 
  ខ្) ការបធវើការង្ហរអន់ៗ កបុងរពោះវហិារ។ 
  គ) ការបរៀនបបសាោរពោះគមពរី។ 
 
២០ ការផសបពវផាយរពោះបនធូលរពោះបៅកានប់ោកិយរ៍មួមន 
  ក) ការកចកចាយទីបនាធ ល់លអៗ។ 
  ខ្) ការជកជកកវកកញករហូតដល់ពួកបគផ្ទល រ់ករបចិតថគុំនិត។ 
  គ) ការបឆលើយតបបៅនឹងការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
 

 រូមរបគល់រកោរចបមលើយរថី ពីជុំពូកទី២  របរ់អបកបៅរគូបបរងៀនអបក។ ឥឡូវបនោះ បោយបរពាោះអបក នបញ្ចប់ 
ការរិកាសនមុខ្វជិាជ បនោះបហើយ រូមរួរបៅកានរ់គូបបរងៀនអបក បដើមផផីថល់អនុសារនអ៍ុំពីការរិកាមុខ្វជិាជ បផសបងមយួបទៀត។ 
 

  


