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េតខ�ុនំងឹេរៀនអ�កី�ុងថា� កេ់នះ?  

១. ខ�ុ ំនឹងទេន�ញខគម�រីពី្រពះគម�រី។ 

២. ខ�ុ ំនឹងរកេឃញនូវអ�ីែដល្រពះកំពុងបេ្រង�នខ�ុ ំេនក�ុងខនីមយួៗែដលខ�ុ ំទេន�ញ។ 

៣. ខ�ុ ំនឹងកំណតយ៉់ាងេហចណាស់វធីិបីយ៉ាងែដលខ�ុ ំអចអនុវត�េសចក�ីពិតៃនខនីមយួៗេនក�ុងបទ

ពិេសធនរ៍ស់េន្របចៃំថ�របស់ខ�ុ ំ។ 

៤. ខ�ុ ំនឹងចបេ់ផ�មអនុវត�េគាលករណ៍្រពះគម�រីទងំេនះេនក�ុងជីវតិ្របចៃំថ�របស់ខ�ុ ំ។ 

៥. ខ�ុ ំនឹងចបេ់ផ�មគិតអំពីអ�ីែដលខគម�រីទងំេនះនិយាយ េនេពលែដលខ�ុ ំជបួ្របទះស� នភាពលំបាក 

េនក�ុងបទពិេសធន្៍របចៃំថ�របស់ខ�ុ ំ។ 

៦. ខ�ុ ំនឹងចបេ់ផ�មជំនសួគំនិតែដលរខំនអំពីជីវតិអតីតកលរបស់ខ�ុ ំ (និងករល្បួង) ជាមយួនឹង

គំនិតអំពីេគាលករណ៍្រពះគម�រីទងំេនះ។ 

៧. ខ�ុ ំនឹងេ្របខគម�រីទងំេនះជាចំណុចចបេ់ផ�ម េនក�ុងករសន�នាផា� ល់ខ�ួនជាមយួអ�កដៃទេនទី

េនះ។ 
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សូមស� គមនម៍កកនថ់ា� កេ់នះ! 

េយងសង្ឃមឹថា ថា� កច់ងចបំទគម�រីនឹងគរួឱ្យចបអ់រម�ណ៍ស្រមាបអ់�ក និងជយួ អ�កផងែដរ។ សូម

ជយួ េយងេដយប�� កពី់េយាបល់របស់អ�កអំពីថា� កសិ់ក្សោេនះ ។ 

 

ក. េហតុអ�ីបានជាករទេន�ញចបំទគម�រីមានសរៈសំខនស់្រមាបអ់�ក? 

១.   

  

២.   

  

៣.   

  

ខ. េតអ�កចងប់ានអ�ីេចញពីថា� កច់ងចបំទគម�រីេនះ? 
១.   

  

  

២.   

  

  

៣.   

  

  
 

េនះគឺជាេគាលេដមយួចំននួែដលេយងមានស្រមាបថ់ា� កសិ់ក្សោេនះ។ េយងសង្ឃមឹថាអ�កអចេមល

េឃញពីរេបៀបែដលគំនិតទងំេនះទកទ់ងនឹងអ�ក៖ 

១. េដម្បជីួយ អ�កឱ្យយល់កនែ់តច្បោស់អំពីខ�ួនអ�ក និង្រពះជាមា� ស់ េដម្បឲី្យអ�កអចបេង�តទំនាក់

ទំនងជិតស�ិទ�ជាមយួ្រទង។់ 

២. េដម្បជីួយ អ�កក�ុងករែស�ងយល់ពីរេបៀបែដល្រពះជាមា� ស់ អចនិយាយេទកនអ់�ក តមរយៈ

្រពះបន�ូលរបស់្រពះអង�ែដលជា្រពះគម�រី។ ករេនះអចេកតេឡងេនេពលអ�កចបេ់ផ�មេមលពី

រេបៀបែដលករបេ្រង�នរបស់្រពះអង�ទកទ់ងនឹងជីវតិរបស់អ�ក។ 
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ែផ�កទី ១ 

េសចក�ែីណនាទូំេទ 

មានេរឿងជាេ្រចនែដលអ�កនឹងេធ�ជាមយួនឹងខនីមយួៗែដលអ�កទេន�ញច។ំ  

សកម�ភាពទងំេនះនឹងជួយ អ�កឱ្យយល់កនែ់តច្បោស់អំពីអត�នយ័ៃនខនីមយួៗ។ 

េនេពលអ�កអនករែណនាខំងេ្រកម សូមេមលគំរូេនទំពរ័ទី ៨ េដម្បេីមលពីរេបៀបែដលសិស្ស

មា� កប់ានេធ�ករងរេនះ។ ្រគ�របស់អ�កនឹងផ�ល់ឱ្យអ�កនូវសន�ឹកកិច�ករទេទ េនេពលអ�ករចួរល់េដម្បី
ចបេ់ផ�មខនីមយួៗែដលអ�កទេន�ញច។ំ 

១. សរេសរខគម�រីេនែផ�កខងេលៃនទំពរ័ អមេដយេឈ� ះេសៀវេភ ជំពូក េលខ ខ (ឯកសរ

េយាង) និងករបកែ្រប្រពះគម�រីែដលអ�កកំពុងេ្រប។ 

២. សរេសរតមពក្យរបស់អ�កពីអ�ីែដលអ�កមានអរម�ណ៍ថា្រពះចងឱ់្យអ�កេរៀនពីខេនះ។      

ម្៉យោងេទៀត សូមសរេសរនូវអត�នយ័ៃនខគម�រីេនះចំេពះអ�ក។   េតអ�កបានេរៀនេចះអ�ីខ�ះ េចញ

ពីខគម�រីេនាះ? 

៣. សូមសរេសរវធីិបីយ៉ាងែដលខគម�រីេនះអច្រត�វបានអនុវត�ចំេពះជីវតិរបស់អ�ក។  ្រត�វជាកល់

ក។់ គិតពីស� នភាពេផ្សងៗ ែដលអ�ក្របឈមមុខជាេរៀងរល់ៃថ�។ សូមគិតពីរេបៀបែដលអ�ក

អចេ្របខគម�រីេនះ េដម្បជីួយ អ�កក�ុងស� នភាពទងំេនះ។ 

េនេពលអ�កសរេសរេគាលេដកម�វធីិផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�ក អ�ក្របែហលជាចងេ់្របសំណួរទងំ

បនួេនះ េដម្បជីួយ អ�កកំណតេ់គាលេដជាកែ់ស�ង។ ព្យោយាមប��ូ លចេម�យចំេពះសំណួរទងំ

បនួេនះ េនក�ុងេគាលេដនីមយួៗែដលអ�កបានកំណត។់ 

អ�ី  ១. េតខ�ុនឹំងេធ�អ�?ី 

េតេនេពលណា  ២. េតខ�ុនឹំងេធ�វេនេពលណា? 

តមរេបៀបណា ៣. េតខ�ុ ំនឹងេធ�វេដយរេបៀបណា? 

អ�កណា  ៤. េតអ�កណាេផ្សងេទៀតនឹងពកព់ន័�? 

ស្រមាបជំ់នយួបែន�មេលករកំណតេ់គាលេដកម�វធីិផា� ល់ខ�ួន សូមេមលទំពរ័ ២០-២១ ៃន

េសៀវេភេនះ។ 
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៤.  សរេសរករអធិស� នេទ្រពះជាមា� ស់។ ទូល្របាបពី់អត�នយ័ៃនខគម�រីេនះចំេពះអ�ក។ សូម

និយាយជាមយួ្រទងអំ់ពីរេបៀបែដលអ�កមានគេ្រមាងេ្របខគម�រីេនះក�ុងកររស់េន្របចៃំថ�របស់

អ�ក។ 

៥. េនេពលអ�កកំពុងេធ�ករេលសកម�ភាពសិក្សោ ចូរទេន�ញខគម�រី ពក្យស្រមាបព់ក្យ។ សូម

េមលទំពរ័ ៩-១១ ៃនេសៀវេភេនះ ស្រមាបគំ់និតមយួចំននួអំពីរេបៀបទេន�ញចខំគម�រី។ 

៦. អ�ក្រត�វេធ�េតស�ចំននួពីរេនេលខនីមយួៗ។ អ�ក្រត�វែតបំេពញសន�ឹកកិច�ករទងំមូល មុនេពល

អ�កអចេធ�   េតស�េលខគម�រីេនះ។ 

 

ករេធ�េតស�ដំបូង - ករេធ�េតស�ផា� ល់មាត។់   អ�ក្រត�វនិយាយខគម�រីេទកន្់រគ�របស់អ�ក។ 

េនះកនឹ៏ងផ�ល់ឱ្យអ�កនូវឱកសេដម្បពិីភាក្សោខគម�រីជាមយួ្រគ�របស់អ�កផងែដរ។ បង� ញសំណួរ

ណាមយួែដលអ�កមាន។ ្របាប្់រគ�របស់អ�កពីរេបៀបែដលខគម�រីេនះបានចបេ់ផ�មជយួ អ�កក�ុង

ជីវតិ្របចៃំថ�របស់អ�ក។ 

 

ករ្របឡងេលកទីពីរ - ករេធ�េតស�េដយករសរេសរ។   ្រត�វយកេនៃថ�បនា� បប់នា� បពី់អ�កឆ�ង

កតក់រេធ�េតស�ផា� ល់មាតរ់ចួ។ សរេសរខគម�រីពីករចងច។ំ  មនិ្រត�វឲ្យមានកំហុស។  

អ�ក្រត�វសរេសរពក្យនីមយួៗឲ្យ្រតឹម្រត�វ។ 

 

 

អ�ីែដលសំខនប់ផុំតែផ�កៃនថា� កេ់នះ? 

អ�ីែដលសំខនបំ់ផុតែដល្រត�វេធ�ជាមយួនឹងខគម�រីនីមយួៗែដលអ�កទេន�ញច ំគឺ្រត�វេធ�ឲ្យខ

គម�រីេនាះេទជាែផ�កមយួៃនកររស់េន្របចៃំថ�របស់អ�ក និងជាែផ�កមយួៃនគំនិតរបស់អ�ក។ បនា� ប់

មក េធ�ឱ្យខគម�រីេនាះជាែផ�កមយួៃនសកម�ភាពរបស់អ�ក។ េនះកជ៏ាវធីិដល៏�បំផុត េដម្បេីធ�ឱ្យថា� ក់

សិក្សោេនះមានកររេំភបស្រមាបអ់�ក។ សូមប�� កខ់�ួនអ�កផា� ល់ពីដំបូនា� នរបស់្រពះជាមា� ស់ក�ុង្រពះ

គម�រី ឲ្យបានមាន្របសិទ�ភាពស្រមាបអ់�ក។ 
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សន�កឹកិច�ករស្រមាបក់រទេន�ញខគម�រី 

េឈ� ះ  កលបរេិច�ទៃនករចបេ់ផ�ម  
 

១. បទគម�រី   ខគម�រី ម៉ាថាយ ៦:៣៣  

 ចូរែស�ងរក្រពះរជ្យរបស់្រពះជាមា� ស់ និងេសចក�ីសុចរតិរបស់្រពះអង�ជាមុនសិន េទប្រពះអង�*
្របទនរបស់ទងំេនាះមកអ�ករល់គា� ែថមេទៀត។  

២. េតខេនះមាននយ័យ៉ាងដូចេម�ចចំេពះខ�ុ។ំ  
(េនះជាអរមម�ណ៍ែដល្រពះជាមា� ស់ចងឲ់្យខ�ុ ំេរៀនេចញពីខេនះ។)  

ខ�ុ ំគួរែតដក្់រពះជាមា� ស់ជាដបំូងក�ុងជវីតិរបស់ខ�ុ។ំ  ្របសិនេបខ�ុ ំេធ�ដូេច�ះ ្រពះជាមា� ស់នងឹ្របទនដល់ខ�ុ ំ  
នូវរបស់ែដលខ�ុ ំ្រត�វករ ដូចជាសេម��កបំពក ់អហរ នងិមតិ�ភក័�ិ។ 

៣.  េនះគឺជាវធិីបយ៉ីាងែដលខ�ុ ំអចយកខគម�រីេនះេទអនុវត�ក�ុងជីវតិរបស់ខ�ុ ំផា� ល់។ 

ក.  ខ�ុ ំនឹងចណំាយេពល 20 នាទជីាេរៀងរល់ៃថ�ក�ុងសបា� ហ៍េនះ េដម្បអីន្រពះគម�រី និងអធសិ� ន។ េនះ
ជាវធិីមយួេដម្បបីង� ញថាខ�ុដំក្់រពះជាមុន េនក�ុងជវីតិរបស់ខ�ុ ំ។ 

ខ.  ខ�ុ ំនឹងមនិធុញ្រទនេ់ទ ្របសិនេបខ�ុ ំមនិទទួលចណំាតទ់ពីីរទទួលទនម�ូប េនេពលអហរ។ ខ�ុ ំនងឹ
រលឹំកខ�ួនឯងេនេពលទទួលទនអហរថា   ្រពះជាមា� ស់បានសន្យោថានឹងបេំពញត្រម�វករទងំ
អស់របស់ខ�ុ ំ។ 

គ.  ខ�ុ ំនឹងសប្បោយចិត�ជាមយួនឹងសេម��កបំពកែ់ដលខ�ុ ំមាន។ េពលខ�ុ ំ្រត�វករសេម��កបំពកថ់� ី ខ�ុនំឹង
អធិស� ន េហយទូល្របាប្់រពះជាមា� ស់អំពីេរឿងេនះ។ 

៤.  ករអធិស� នរបស់ខ�ុ ំេទកន្់រពះជាមា� ស់អំពខីេនះ។ 

ឱ្រពះវរបិត សូម្រទងជ់ួយ ទូលបង�ឱំ្យេរៀនពីរេបៀបដក្់រទងជ់ាដបំូងក�ុងសកម�ភាព្របចៃំថ�របស់ខ�ុ ំ។  
វពិបាកស្រមាបកូ់ន េ្រពះយូរណាស់មកេហយ កូនបានដកខ់�ួនឯងជាមុនសិន។    អរគុណស្រមាប់
ករផ�ល់អហរ និងកែន�ងស្រមាបេ់គង។  សូម្រពះអង�ជយួ កូនឱ្យស�បច់តិ�នឹងករអស់ទងំេនះផង។  
អែមន៉ 

ប�្ឈប៖់ សូមពិភាក្សោជាមយួ្រគ�របស់អ�ក អំពីកិច�ករខគម�រីែដលអ�កបានប��ប ់

ហត�េលខរបស់្រគ�   

េតស�ផា� ល់មាត់៖   ហត�េលខរបស់្រគ�   កលបរេិច�ទ  

ករេធ�េតស�េដយករសរេសរ។៖   កលបរេិច�ទ  
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ែផ�កទី ២ 

គន�ះឹក�ុងករទេន�ញចខំគម�រី 

សិស្សថ�ីជាេ្រចននាកនិ់យាយថា េពលែដលពកួេគចូលមកក�ុងថា� កសិ់ក្សោេនះជាេលកដំបូង ពួកេគ

មនិអចទេន�ញចខំគម�រីទងំេនះបានេទ ជាពិេសសខគម�រីណាែដលែវងៗេពក។ រសួរនេ់ឡង! 

ទងំអស់គា�  ស�ិតេនក�ុងស� នភាពដូចគា� ។ 

អ�ក្របែហលជាមនិបានេធ�ករទេន�ញេ្រចនេទ ក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នែខកន�ងមកេនះ ឬ េ្រចនឆា� ។ំ 

មនិអីេទ។ 

មានអថកំ៌បាងំដសំ៏ខនម់យួក�ុងករទេន�ញចខំគម�រី។ មនិអ្រស័យេលថាេតអ�កឆា� តប៉ុណា� េនាះ

េទ។ អថកំ៍បាងំគឺស�ិតេន្រតងថ់ាេតអ�កចបអ់រម�ណ៍នឹងអ�ីែដលអ�កកំពុងទេន�ញ។ ចំណាប់

អរម�ណ៍ជាគន�ឹះ។ ្របសិនេបអ�កធុញ្រទននឹ់ងអ�ីែដលអ�កកំពុងទេន�ញ វនឹងចំណាយេពលយូរ 

េដម្បទីេន�ញសូម្បែីត្របេយាគខ�ី។ 

ប៉ុែន� ្របសិនេបអ�កចបអ់រម�ណ៍េលអ�ីែដលអ�កកំពុងទេន�ញ អ�កនឹងេឃញថាក�ុងរយៈេពលដខ៏�ី អ�ក

អចទេន�ញចខំគម�រីែដលែវងៗបាន។ 

ករអនុវត�េធ�ឱ្យល�ឥតេខ� ះ។ អ�កកនែ់តទេន�ញច ំអ�កនឹងកនែ់តេធ�វបានកនែ់ត្របេសរ។ ដូេច�ះ

សូមព្យោយាមេធ�។ កំុេបាះបង។់ អ�កនឹងកនែ់ត្របេសរេឡង។ 

េនះគឺជាគំនិតខ�ះៗអំពីរេបៀបែដលអ�កអចទេន�ញខគម�រីឲ្យចបំាន។ 

១.  ទេន�ញខគម�រីជាែផ�កៗ – បី ឬបនួពក្យក�ុងេពលែតមយួ។ បនា� បពី់អ�កទេន�ញបី ឬបនួពក្យ

ដំបូងេហយ សូមសរេសរវចុះេដម្បឲី្យស� ល់ពក្យទងំេនាះ។ 

បនា� បម់កបន�េទបីឬបនួពក្យបនា� ប។់ ទេន�ញឲ្យច។ំ  បនា� បម់ក សរេសរនូវអ�ីែដលអ�ក

ទេន�ញចរំហូតមកដល់េពលេនះ។  ្របសិនេបអ�កយល់្រត�វ សូមបន�េទពក្យ ៣ ឬ ៤ បនា�

ប។់ អ�កនឹងទេន�ញខគម�រីទងំមូលចយ៉ំាងឆាបរ់ហ័ស។ 

គំរូ៖ ២ កូរនិថូស ៨:១១  

ដូេច�ះ / សូមបងប�ូនបេង�យករេនះឥឡូវចុះ / បងប�ូនមានឆន�ៈេផ�មគំនិតេនះយ៉ាងណា /  

្រត�វេធ�ឲ្យបានសំេរច / ជាស� ពរ / តមសមត�ភាព / ែដលបងប�ូនមាន / យ៉ាងេនាះែដរ។ 
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២.  សរេសរខគម�រីេនេលក� រេខៀន ឬក� រេខៀនែដលអចលុបេចញបាន។ ថាខ។ បនា� បម់កលុប

ពក្យមយួ រចួទេន�ញខេនះេឡងវញិ។  បន�លុបពក្យមយួឃា�  េហយថាខគម�រីដែដលៗ រហូត

ដល់អ�កទេន�ញច។ំ 

៣.  ទេន�ញបទគម�រីជាមយួមនុអ�កេផ្សងេទៀត។ សូមឲ្យមនុស្សមា� កអ់នខគម�រី េហយបនា� បម់ក 

អ�កនិយាយថាខេនាះេឡង  វញិ។  វធីិមយួេទៀត គឺេទជំុវញិ្រក�ម េហយឲ្យមា� ក់ៗ ផ�ល់ពក្យ

មយួឃា� របស់ខគម�រីេនាះ។ 

៤.  បេង�តរូបភាពៃនខគម�រីមយួ េហថារូបភាពពក្យ។ បេង�តេនក�ុងគំនិតរបស់អ�ក ឬេនេល
្រកដស រូបភាព ឬែខ្សភាពយន�អំពីអ�ីែដលខគម�រីនិយាយ។ ករចងចរូំបភាពជាពក្យ ជាករ

ងយ្រស�លជាង។ ដកខ់�ួនអ�កេទក�ុងរូបភាពទងំេនះ។   កំណតរូ់បភាពរបស់អ�កឱ្យ្រសបនឹង

អ�ក េដម្បបីង� ញពីរេបៀបែដលអ�កនឹងេធ�អ�ីែដលខគម�រីកំពុងនិយាយ។ 

 សូមចងច ំ២កូរនិថូស  ៨:១១ សូម្រសៃមគិតអំពីករេរៀបចំគេ្រមាងរបស់ខ�ួនអ�ក / ្រសៃមថា

ខ�ួនអ�កកំពុងប�� បកិ់ច�ករ / ្រសៃមេមលពីកររេំភបចិត�របស់អ�កេដម្បបី�� បវ់ / ្រសៃមថានឹង

ប�� បគ់េ្រមាងជាមយួនឹងអ�ីែដលអ�កមានឥឡូវេនះ។ 

 េពលអ�កគិតពីខគម�រី រូបភាពែដលអ�កបេង�តេនេល្រកដស ឬក�ុងគំនិតនឹងជួយ អ�កឲ្យចងចំ

នូវខគម�រីេនាះ។ 

៥.  សរេសរខេនេលកតតូចមយួ េហយដកត់មខ�ួន។ អនុវត�ខគម�រីេនេពលទំេនរ។ 

 គំរូ:  ចំេហៀង ១  ចំេហៀង ២ 

 

សូមបងប�ូនបេង�យករេនះឥឡូវចុះ 

បងប�ូនមានឆន�ៈេផ�មគំនិតេនះយ៉ាងណា

្រត�វេធ�ឲ្យបានសំេរច/ជាស� ពរ/តម

សមត�ភាព/ែដលបងប�ូនមាន/យ៉ាងេនាះ

ែដរ។ 

 

 

 

២ កូរនិថូស ៨:១១ 
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៦.  បន�ពិនិត្យេមលខគម�រីែដលអ�កបានទេន�ញ។ ជាដំបូង ជាេរៀងរល់ៃថ� េហយបនា� បម់ក តិចជា

ញឹកញាប ់ដូចែដលអ�កស� ល់ខគម�រីយ៉ាងច្បោស់។ េនទីបំផុត អ�កនឹង្រត�វពិនិត្យេមលខគម�រី

េរៀងរល់សបា� ហ៍ប៉ុេណា� ះ។ េនះនឹងជួយ អ�កមនិឱ្យេភ�ចខគម�រីបនា� បពី់ពីរបីៃថ�។ 

ទុកដកក់តខគម�រីែដលអ�កបានទេន�ញច ំអចជយួ អ�កឲ្យពិនិត្យដំេណ រកររបស់អ�ក។  

ទុកដកក់តែដលបានសរេសរខគម�រីេបចបំាច។់ បនា� បពី់បានទេន�ញចខំគម�រីមយួ សូមែបង

ែចកជា្របចសំបា� ហ៍។ បនា� បម់ក ពិនិត្យេមលខគម�រីម�ងក�ុងមយួសបា� ហ៍ ក�ុងមយួែខ។   

បនា� បពី់អ�កបានេជាគជយ័ សូមពិនិត្យ្របចែំខវញិ។ ដំេណ រករេនះអចបន�េនេពលអ�កេរៀន

ខគម�រីថ�ីៗ េដម្បជីួយ អ�កចងចខំគម�រីែដលអ�កបានេរៀនរចួ។ 

 

៧.  េរៀនស�� ឹងគិតបទគម�រីទងំេនះ។  េបចងប់ានពត័ម៌ានបែន�មអំពីរេបៀបស�� ឹងគិត្រពះបន�ូល 

សូមសួរ្រគ�។ 

 

 

 

ប�្ឈប៖់ ឱ្យ្រគ�របស់អ�កចុះហត�េលខេនទីេនះ        
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ែផ�កទី ៣ 

គេ្រមាងពិេសស 

េយងេជឿថាគម�រី បានេពញេទេដយដំបូនា� នស្រមាបអ់នុវត�ន។៍   ្រពះគម�រីមានដំេណាះ្រសយ

របស់្រពះជាមា� ស់ ចំេពះសំណួរ និងប�� របស់អ�ក។  ្រពះជាមា� ស់សន្យោេនក�ុង យ៉ាកុប ១:២៥  

ថា៖ «្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់េធ�ឱ្យមនុស្សមានេសរភីាព» ។ (្រពះគម�រីជីវតិថ�ី) េដះែលងពីអ�ី? 

េដះែលងពីអ�ីែដល្រគប្់រគងអ�ក។ អ�កេជឿថ�ីភាគេ្រចនមកពីមជ្ឈដ� នែដលមានទមា� ប ់ឬប�� ែដល

្រគប្់រគងពួកេគ។ ្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់ មានចេម�យចំេពះេសរភីាព។ 
 

សូមចំណាយេពលបន�ិច េហយគិតអំពីទមា� ប ់ឬប�� មយួចំននួែដលកំពុង្រគប្់រគងអ�ក មុនេពលអ�ក

មកទីេនះ។   េធ�ប�� ីៃនអ�ីៗទងំអស់ែដលអ�កចងម់ានេសរភីាព។ 

   

   

   

យកេសរភីាពរបស់អ�កេដម្បសីរេសរសំណួរណាមយួែដលអ�កចងែ់ស�ងរកចេម�យ។បែន�មមុខវជិា�

េផ្សងេទៀតែដលអ�កចបអ់រម�ណ៍ចងសិ់ក្សោ។ េយងនឹងេ្របគំនិតរបស់អ�ក េដម្បសីេ្រមចចិត�ថា

ខគម�រីមយួណា្រត�វទេន�ញច។ំ  

   

   

   
 
ប�្ឈប៖់ សូមឲ្យ្រគ�របស់អ�កចុះហត�េលខេនទីេនះ មុនេពលេធ�ករងរបែន�មេទៀត េលេមេរៀន

េនះ។ 

ហត�េលខរបស់្រគ�  
 
អនគេ្រមាងពិេសសខងេ្រកម េហយេ្រជសេរ សគេ្រមាងែដលអ�កចងេ់្របេនខបនា� បែ់ដលអ�កទេន�

ញ។ េនេពលែដលអ�កសេ្រមចចិត�រចួេហយ សូមពិភាក្សោេរឿងេនះ ជាមយួ្រគ�របស់អ�ក។ 

 

មុនេពលអ�កចបេ់ផ�មគេ្រមាងទងំេនះ អ�ក្រត�វបំេពញសន�ឹកកិច�ករៃនថា� កច់ងចបំទគម�រី  

និងសកម�ភាពេផ្សងេទៀតជាមយួខគម�រី។  សូមេមលករែណនាេំនទំពរ័ ៦-៨ ៃនេសៀវេភេនះ។ 
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គេ្រមាង ១ 

គតិគូេមលឲ្យបានទូលំទូលយ 
 
សូមអនជំពូកទងំមូលេនក�ុង្រពះគម�រី ែដលបទគម�រីែដលអ�កកំពុងទេន�ញស�ិតេន។ ករេធ�ែបប

េនះនឹងជួយ អ�កឱ្យេឃញពីរេបៀបែដលខគម�រីេនះសមនឹងសរៃនខគម�រីជំុវញិេនាះ។ សូមសរេសរ

កថាខណ� មយួ ឬពីរ េដម្បពីន្យល់ពីរេបៀបែដលខគម�រីេនះ្រត�វនឹងបរបិទ ឬ អ�ីែដលជំពូកេនសល់

និយាយ។  េនះនឹងផ�ល់ឱ្យអ�កនូវគំនិតេពញេលញ និងកនែ់តច្បោស់អំពីអត�នយ័ៃនខគម�រី។ 

 

«ករយកបទគម�រី េចញពីបរបិទ» មាននយ័ថា មនុស្សមា� កយ់កខគម�រីមយួឬែផ�កៃនខគម�រី េហយ

និយាយថា «េនះជាអ�ីែដល្រពះគម�រីបាននិយាយ» េដយមនិគិតពីសរៃនខគម�រីឯេទៀត ឬ ខគម�រី

ែដលេនជំុវញិ។ ករអនុវត�េនះអចនាឱំ្យមានករយល់្រចឡំធ�នធ់�រ។ ឧទហរណ៍  

ទំនុកតេម�ង ១៤:១ ែចងថា «គា� ន្រពះជាមា� ស់េទ!»។ េនះហកបី់ដូចជាមនិយល់្រសបនឹងអ�ីែដល

្រពះគម�រីបានែចង។ ប៉ុែន� ្របសិនេបអ�កអនខគម�រីទងំមូល ខគម�រីនិយាយថា៖  

«មនុស្សល�ីេល�គិតក�ុងចិត�ថាគា� ន្រពះជាមា� ស់ទល់ែតេសះ!េគនាគំា� ្រប្រពឹត�អំេព
េថាកទប និងកិច�ករេផ្សងៗគរួេអយស�បេ់ខ�មគឺគា� ននរណាមា� ក្់រប្រពឹត�អំេពល�

េឡយ។» ទំនុកតេម�ង ១៤:១ (្រពះគម�រី KSV) 

 
េនេពលអ�កទេន�ញខគម�រីមយួ េហយរកេមលវធីិេដម្បអីនុវត�វេនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក ្រត�វ្របាកដថា

អ�កមានករយល់ដឹង្រតឹម្រត�វអំពីបរបិទៃនខគម�រី។ 
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គេ្រមាង ២ 

ែបបបទករ្របឡងប��បក់្រមតិខ�ស់ 
 

េនទំពរ័ទី ៧ ក�ុងេសៀវេភេនះ ជាករែណនាសំ្រមាបក់រេធ�េតស�ទងំពីរេនេលខគម�រីនីមយួៗ 

ែដលអ�កទេន�ញ។ គេ្រមាងេនះផ�ល់នូវកំែណបែន�មៃនករេធ�េតស�សរេសរចុងេ្រកយ ែដលអ�កេធ�
បនា� បពី់ប�� បស់កម�ភាព េនេលសន�ឹកកិច�ករៃនថា� កច់ងច្ំរពះគម�រី។ 

 

ដំបូងអ�ក្រត�វពិភាក្សោជាមយួ្រគ�របស់អ�ក អំពីពត័ម៌ានែដលអ�កដកេ់នេលសន�ឹកកិច�កររបស់អ�ក។ 

បនា� បម់កេ្រជសេរ សេគាលេដកម�វធីិផា� ល់ខ�ួនមយួែដលអ�កកំណត ់េហយេរៀបចំែផនករេដម្បី
បំេពញេគាលេដេនាះ។ បនា� បពី់អ�កបានបំេពញេគាលេដរចួេហយ អ�ក្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេធ�េត

ស�សរេសរចុងេ្រកយរបស់អ�កេលខ     គម�រី។ េនេពលអ�កេធ�ករ្របឡងសរេសរ អ�ក្រត�វបំេពញ

្រកដស្របឡង។ សូមេមលគំរូេនទំពរ័ទី ១៥។  (ទ្រមងេ់តស�េនះ្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ្រគ� 

Teen Challenge in Harrisburg, PA. USA) 
 
 

គេ្រមាង ៣ 

ករអនុវត�តមបទគម�រីេនក�ុងជីវតិរបស់ខ�ុេំនក�ុងសង�ម 
 

្របសិនេបអ�កកំពុងរស់េនក�ុងកម�វធីិេនះ គេ្រមាងេនះស្រមាបអ់�កេហយ។ សកម�ភាពេលខ  

3 េនេលសន�ឹកកិច�ករៃនថា� កច់ងចបំទគម�រី ្របាបអ់�កឱ្យរយអំពីវធីិបីយ៉ាងែដលអ�កអចយកខ

គម�រីេនះ មកអនុវត�េនក�ុងជីវតិ្របចៃំថ�របស់អ�កបាន។  

(សូមេមលទំពរ័ទី ៨ ៃនេសៀវេភេនះស្រមាបគំ់រូ។ ) 
 

ស្រមាបគ់េ្រមាងពិេសសេនះ សូមរយប�� ីេគាលេដមយួក�ុងចំេណាមេគាលេដទងំពីរអំពីរេបៀប

ែដលអ�កអចេ្របខគម�រីេនះ េនេពលអ�កកំពុងរស់េនផ�ះ ឬេនក�ុងផ�ះែល�ងផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�ក។ 

សូមគិតពីរេបៀបែដលអ�កនឹងអនុវត�ករបេ្រង�នៃនខគម�រីេនះ ្របសិនេបអ�កែលងេនក�ុងកម�វធីិេនះ 

។ 
 

សកម�ភាពែដលេនសល់ទងំអស់ស្រមាបខ់គម�រីេនះ បានពន្យល់េនទំពរ័ ៦ និង ៧ ៃនេសៀវេភ

េនះ។ 
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េឈ� ះ  ថា� កទ់េន�ញបទគម�រី 

កលបរេិច�ទ  ករ្របឡងប��ប ់

ពនិ�ុស្រមាបក់រទេន�ញចខំគម�រី  

ពនិ�ុស្រមាបកិ់ច�ករេគាលេដ  
 

១. បទគម�រី កូឡូស ៣:១២-១៣  

េដយ្រពះជាមា� ស់បានេ្រជសេរ សបងប�ូនេធ�ជា្របជាជនដវ៏សុិទ�នងិជាទី្រសឡាញ់របស់្រពះអង� បងប�ូន *
្រត�វែតកនច់ិត�អណិតេមត�  ចិត�ល� សប្ុបរស េចះបនា� បខ�ួន មានចិត�ស�ូតបតូ និងចិត�ខន�ី អតធ់�
ត។់ ១៣ ្រត�វេចះ្រទ្ំរទគា� េទវញិេទមក េហយ្របសិនេបបងប�ូនណាមា� កម់ានេរឿងអ�ីមយួនឹងមា� កេ់ទៀត 
្រត�វែតអតេ់ទសេអយគា� េទវញិេទមក។ ្រពះអមា� ស់បានអតេ់ទសេអយបងប�ូនយ៉ាងណា ចូរអត់
េទសឲ្យគា� េទវញិេទមកយ៉ាងេនាះែដរ។  
 

២. េសចក�ីពិតរបស់្រពះជាមា� ស់។  េនះជាអ�ីែដលខ�ុ ំមានអរម�ណ៍ថា ្រពះជាមា� ស់ចងឱ់្យខ�ុ ំេរៀនពីខគម�រីេនះ។  
ថាខ�ុ ំគួរែតព្យោយាមអនុវត�េនក�ុងជវីតិរបស់ខ�ុ ំ នូវលក�ណៈនីមយួៗទងំេនះឲ្យដូច្រពះ្រគីស� េហយជួយ 
អ�កែដលខ�ះខត។ ខ�ុ ំ្រត�វេចះអតេ់ទសអ�កែដលេធ�បាបខ�ុជំានិច�។ មនិែដលខងឹនឹងនរណាមា� កច់ំេពះអ�ី
េនាះេទ។  

 

៣.  េគាលេដ ឬេគាលេដែដលអ�កបានប��ប។់ 

ខ�ុ ំបានសរេសរសំបុ្រតេទឪពុកចុងរបស់ខ�ុ ំ េហយខ�ុ ំបានសំុករអភយ័េទសពីគាត។់  ប៉ុែន� ខ�ុ ំមនិទនម់ាន
ករ េឆ�យតបពីគាតេ់នេឡយេទ។ 

 

៤.  េឆ�យសំណួរែដលអនុវត�ចេំពះេគាលេដរបស់អ�ក។ 

ក.  េតអ�កបានេធ�អ�?ី 

ខ.  េតអ�កេធ� េនេពលណា? 

គ.  េតអ�កណាចូលរមួ? 

ឃ.  េតពួកេគមាន្របតកិម�យ៉ាងណា? 
 

េគាលេដមយួរបស់ខ�ុ ំ គឺករសរេសរសំបុ្រតេទឪពុកចុងរបស់ខ�ុ ំេដយេស� ះអស់ពីចិត� សំុករអភយ័
េទសពីគាត។់ ខ�ុ ំបានសរេសរសំបុ្រតកលពីសបា� ហ៍មុន ែដលរមួទងំ្រគ�សរទងំមូលផងែដរ េហយ
បានេផ�េទពួកេគ។ សបា� ហ៍េនះ ខ�ុ ំបានទទួលសំបុ្រតពីរពផី�ះ ប៉ុែន� មនិមានករេលកេឡងអពំីវធិីទងំពីរ
េនះេទ។ េពលេនះខ�ុ ំពតិជាវេង�ងេហយ េ្រពះខ�ុ ំបានេធ�្រគបយ៉់ាងែដលខ�ុ ំអចេធ�បាន េហយពួកេគមនិ
េឆ�យអី�េសះ ខ�ុ ំគិតថាករែដលេគមនិបានេឆ�យតបនឹងខ�ុ ំ េគេនែតគិតអពំីកំហុសរបស់ខ�ុ ំ ែតេដយសរ
ជេំនឿ ខ�ុ ំនឹងថា� យករទងំអស់ចំេពះ្រពះអង� េដម្បឲី្យ្រពះអង�សេ្រមច។ 
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ថា� កច់ងចបំទគម�រី 

ករ្របឡងប��ប ់ទំពរ័ ២ 
 

៥.  េតអ�កមានប�� អ�ខី�ះ ក�ុងករព្យោយាមបំេពញេគាលេដរបស់អ�ក? 
 

េគាលេដមយួែដលខ�ុ ំមានប��  គឺករសរេសរេទកនឪ់ពុកខ�ុ។ំ ខ�ុ ំពតិជាមនិដងឹថា្រត�វនិយាយអ�ីេទ 
េ្រពះគាតអ់នច់ិត�ខ�ុ ំខ� ងំណាស់ ខ�ុ ំគិតថាសំបុ្រតពីខ�ុ ំពតិជាេធ�ឱ្យគាតខ់កចតិ�េ្រពះវហកដូ់ចជាគាត់
ព្យោយាមបំផា� ញខ�ុ ំេពញមយួជវីតិរបស់ខ�ុ ំ េហយខ�ុ ំមនិអចយល់បានថាេហតុអ�ី ឬខ�ុ ំធា� បេ់ធ�អ�ីខ�ះ ែដលឲ្យខ�ុ ំ
សមនឹងទទួលនូវករស�បេ់ខ�ម និងអកអ់នច់តិ�ែបបេនះេនាះ។ 
 

៦.  ក. េតអ�កបានេរៀនអ�ីខ�ះពីខគម�រីេនះ? 

ខ. េតអ�កបានេរៀនអ�ីខ�ះ េពលអ�កេធ�ករេដម្បសីេ្រមចេគាលេដរបស់អ�ក? 

ខ�ុ ំ្រត�វអនុវត�នូវលក�ណៈសម្បត�ិែដល ដូច្រពះ្រគីស�ទងំេនះេដម្បទីទលួបានទនំាកទ់ំនងកនែ់តជតិស�ិទ�
ជាមយួនឹង្រពះជាមា� ស់។ ខ�ុ ំពតិជាមានអរម�ណ៍ល�្របេសរេឡង េនេពលែដលខ�ុ ំបានទូលសំុ្រពះអមា� ស់
នូវករអតេ់ទសដល់ខ�ុ ំ ចំេពះករែដលខ�ុ ំស�បម់នុស្សែដលបានេធ�បាបនឹងខ�ុ ំ។ 
 

៧.  សរេសរករអធិស� នេទកន្់រពះជាមា� ស់។ អរគុណ្រទងែ់ដលបានជួយ អ�កក�ុងេរឿងេនះ។ 
 

្រពះវរបិតសួគ ៌ទូលបង�្ំរគានែ់តចងអ់រ្រពះគុណ្រទងច់ំេពះករេបកសែម�ងជាេ្រចនដល់ទូលបង�។ំ ខ�ុ ំសូម
្រពះអង�បង� ញេរឿងទងំេនាះែដលកូន្រត�វករេដម្បកីរេដះ្រសយជាេរៀងរល់ៃថ�។ សូមអរគុណ្រពះ
អមា� ស់ ស្រមាបេ់សចក�ី្រសឡាញ់ និងេសចក�ីេមត� ករណុារបស់្រទង ់េហយស្រមាបក់រេបកចិត� នងិេបះ
ដូងរបស់      កូន។  កូនសូមថា� យេដយនូវ្រពះនាម្រពះេយសូ៊្រគិស�។  អែមន៉! 
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គេ្រមាង ៤ 

២ ជហំនក�ុងករសិក្សោ្រពះគម�រី  
 

្រត�វប�� បគ់េ្រមាងេនះ ខណៈេពលែដលអ�កកំពុងទេន�ញខគម�រី។ 

ជំហនទីមយួ៖ ករេ្របវជិា� សេមាធាន្រពះគម�រី ឬ្របធានបទ្រពះគម�រី រកខគម�រីយ៉ាងតិចបីែដលផ�ល់

ពត័ម៌ានបែន�មអំពី្របធានបទែដលមានេនក�ុងខគម�រីរបស់អ�ក។  អ�កកអ៏ចប��ូ លេរឿងេនក�ុង្រពះ

គម�រី ែដលមនុស្សបានេ្រប ឬមនិបានេ្រប ែដលជាករបេ្រង�នសំខនៃ់នបទគម�រីេនះ េនក�ុងជីវតិ

្របចៃំថ�របស់ពកួេគ។ 

ជំហនទីពីរ ៖ ឥឡូវេនះ អ�កបានរកេឃញបទគម�រីេហយ សូមចំណាយេពលសិក្សោ្រពះគម�រីទងំ

េនាះ។  សូមអនខគម�រីមុន និងខគម�រី ែដលេនបនា� បពី់ខគម�រីរបស់អ�ក េដម្បទីទលួបានបរបិទខ

គម�រីេនះ។ បនា� បម់ក សូមសរេសរគំនិតថ�ីែដលអ�កបានេរៀនអំពីករបេ្រង�នសំខនៃ់នខគម�រីនីមួ

យៗ។     ព្យោយាមប��ូ លគំនិតែដលជយួ អ�កឱ្យទទួលបានេជាគជយ័ ក�ុងករ   អនុវត�ករបេ្រង�ន

សំខន់ៗ ៃនខគម�រីេនះ េនក�ុងសកម�ភាព្របចៃំថ�របស់អ�ក។ 

 

គេ្រមាង ៥ 

ករសិក្សោករបកែ្រប 

េនក�ុងភាសែខ�រ ខគម�រី្រត�វបានបកែ្រប និងេ្របពក្យ្របេយាគខុសគា� ជាេ្រចន។ គម�រីខ�ះ អ�ក

្របែហលជាចូលចិត�ជាងគម�រីឯេទៀត។ មូលេហតុមយួែដលេយងមានករបកែ្របខុសៗគា� ជាេ្រចន

េនាះ េដយសរមនុស្សព្យោយាមបកែ្រប្រពះគម�រីតមរេបៀបែដលឲ្យមនុស្សភាគេ្រចន អចយល់ពី

្រពះរជសររបស់្រពះជាមា� ស់។ មនិមានករបកែ្របល�ឥតេខ� ះេទ។ ទងំអស់សុទ�ែតមានចំណុច

ខ� ងំ និងចំណុចេខ្សោយរបស់ពកួេគ។ 

 

ទទលួករបកែ្រប្រពះគម�រីជាេ្រចន េហយចម�ងខគម�រីេនះពីករបកែ្របនីមយួៗ។ សិក្សោពីភាពខុស

គា�  និងភាព្រសេដៀងគា� ៃនករបកែ្រប។ សរេសរករយល់ដឹងថ�ីណាមយួែដលអ�កទទួលបានពីែផ�ក

ៃនគេ្រមាងេនះ។ អ�ក្របែហលជាចងពិ់ភាក្សោជាមយួ្រគ�របស់អ�ក ពីរេបៀបបកែ្របណាែដលជួយ អ�ក

បានេ្រចនបំផុត េដម្បយីល់ពីអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់កំពុងមានបន�ូលេទកនអ់�ក តមរយៈខគម�រីេនះ។ 
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គេ្រមាងទី៦ 

ករេធ�ទបីនា� ល់ 
 

អ�កអចមានឱកសពិភាក្សោជាមយួអ�កដៃទអំពីអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់េធ�េនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក។ េន

ក�ុង្រពះវហិររបស់អ�ក ឬេនក�ុងកែន�ងថា� យបង�ំ អ�កអចេ្រកកឈរេឡង េហយែចកចយពីទីបនា�

ល់។ ទីបនា� ល់ដល៏�បំផុតមយួែដលអ�កអចផ�ល់គឺ្របាបពី់រេបៀប ែដល្រពះជាមា� ស់បានជយួ អ�កឲ្យ

យកខគម�រីមយួមកអនុវត�ក�ុងេនជីវតិរបស់អ�ក ។ 
 

បនា� បពី់អ�កបានប�� បស់ន�ឹកកិច�ករស្រមាបខ់គម�រីែដលអ�កកំពុងទេន�ញរចួេហយ អ�ក្រត�វបំេពញ

ត្រម�វករែដលមានេនក�ុងគេ្រមាងទី ២ េនទំពរ័ ១៤ ៃនេសៀវេភេនះ។ េនេពលែដលអ�កបាន

ប�� បនូ់វេគាលេដណាមយួែដលអ�កបានកំណតេ់នាះ អ�កអចចបេ់ផ�មករងររបស់អ�កេល
គេ្រមាងេនះ។ 
 

សូមសរេសរទីបនា� ល់របស់អ�កអំពីរេបៀបែដល្រពះបានជយួ អ�កដកខ់គម�រីេនះ េទជាសកម�ភាពក�ុង

ជីវតិរបស់អ�ក។ ព្យោយាមពិពណ៌នាបទពិេសធនរ៍បស់អ�កតមរេបៀបែដល្រគីស�បរស័ិទេផ្សងេទៀត 

អចេមលេឃញពីរេបៀបែដលពួកេគកអ៏ចអនុវត�ខគម�រីេនះេនក�ុងជីវតិរបស់ពកួេគបានែដរ។ កំុ

ខ� ចក�ុងករ្របាបពី់ប�� ែដលអ�កបានជបួ្របទះក�ុងករព្យោយាមបំេពញេគាលេដរបស់អ�កក�ុងករ

រស់េនតមអ�ីែដលខគម�រីបង� ញ។ ប៉ុែន� ្រត�វ្របាកដថាទីបនា� ល់របស់អ�កជាសរវជិ�មានមយួអំពីអ�ី
ែដល្រពះជាមា� ស់កំពុងេធ�។ សូមពន្យល់ពីអត�្របេយាជនែ៍ដលអ�កបានទទួលពីករអនុវត�ខគម�រីេនះ

េនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក។ 
 

េពលអ�កបានសរេសរទីបនា� ល់របស់អ�កេហយ សូមេធ�ែផនករេដម្បែីចកចយជាមយួអ�កដៃទ។ អ�ក

អចផ�ល់ទីបនា� ល់របស់អ�កទងំក�ុងកម�វធីិេនក�ុង្រពះវហិរ ឬក�ុងករសន�នាជាមយួមនុស្សមា� កេ់ទៀត 

្រគបេ់ពលៃនសបា� ហ៍ ឬអ�កអចនឹងចងេ់ផ�ទីបនា� កេ់ទ្រគ�សររបស់អ�កតមអីុែមល៉។ ក�ុងករណីណា

កេ៏ដយ េគាលបំណងគឺដូចគា�  – េដម្បនីាសិំរលី�ថា� យ្រពះជាមា� ស់ស្រមាបក់រែដល្រទងេ់ធ�េនក�ុង

ជីវតិរបស់អ�ក។ 
 
បនា� បពី់អ�កែចកចយទីបនា� ល់របស់អ�ក សូមផ�ល់ឱ្យ្រគ�របស់អ�កនូវច្បោបច់ម�ងជាលយលក�ណ៍

អក្សរៃនទីបនា� ល់និងរបាយករណ៍សេង�បអំពីរេបៀបែដលអ�កបានេធ�ក�ុងករផ�ល់ទីបនា� ល់របស់អ�ក

ជាសធារណៈ។ ពិភាក្សោជាមយួ្រគ�របស់អ�កនូវអ�ីែដលអ�កបានេរៀនពីបទពិេសធនេ៍នះ។ 
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គេ្រមាង ៧ 

ករសរេសរខគម�រីស្រមាយេឡងវញិ 
 

បនា� បពី់បានប�� បរ់ល់សកម�ភាពជា្របចអំំពីខគម�រីេនះ   សូមចំណាយេពលខ�ះ េហយគិតអំពីអ�ី
ែដលខគម�រីេនះពិតជានិយាយេទកនអ់�ក។     បនា� បម់ក សរេសរឃា� ខគម�រីេនាះជាឃា� ផា� ល់ខ�ួនវ ិ
ញ។  ករធ�ឃ់ា� េឡងវញិ ដូចជាករបកែ្រប ប៉ុែន� អ�កចបអ់រម�ណ៍ក�ុងករបកែ្របគំនិតសំខន់ៗ ៃន

បទគម�រីជាជាងពក្យមយួៗ។ េពលអ�កេមលខគម�រីេនះ េតនិយាយអ�ីដល់អ�ក? សរេសរខគម�រីេនាះ 

េទក�ុងពក្យផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�ក។ 
 

សកម�ភាពមយួេទៀតែដលអ�ក្របែហលជាចងេ់ធ� គឺករសរេសរខគម�រីេនះជាករស្រមាយ ែដលមតិ�

ចស់ៗរបស់អ�កែដលរស់េនតមដងផ�ូវងយ្រស�លយល់បាន។ អ�កក្៏របែហលជាចងរ់យេសចក�ី
នូវករបេ្រង�នសំខនៃ់នខគម�រីេនះ។ សូមពិនិត្យេមលឃា� របស់អ�ក េដម្ប្ីរបាកដថា អ�កបានប��ូ ល

ករបេ្រង�នសំខន់ៗ ទងំអស់េចញពីខគម�រី។ 
 

េនមានករែ្រប្រប�លមយួេទៀតៃនគេ្រមាងេនះ គឺករសរេសរបទគម�រីេនះជាស្រមាយ ែដលកូនរបស់

អ�ក (កូនេផ្សងេទៀត) អចយល់បាន។   េនះជាមូលេហតុចម្បងែដល Ken Taylor ចបេ់ផ�មសរ

េសរ The Living Bible ។ គាតច់ងឲ់្យកូនរបស់គាតយ់ល់្រពះគម�រី េពលថា� យបង�ំជាលក�ណៈ្រគ�សរ

េនតមផ�ះ។ 
 
 

គេ្រមាង ៨ 

កររលឹំកបទគម�រី 
 

េធ�ផា� ងំរូបភាព គូររូប ឬគូររូបភាព សរេសរកំណាព្យ ឬេ្របទ្រមងសិ់ល្បៈៃច�្របឌិតេផ្សងៗ។ េបអច 

សូមព្យោយាមប��ូ លនូវអ�ីែដលជួយ អ�កចងចនូំវខគម�រីេនះ។  អ�កកអ៏ចេ្របទ្រមងៃ់ច�្របឌិតមយួក�ុង

ចំេណាមទ្រមងៃ់ច�្របឌិតខងេ្រកម េដម្បបីេង�តកររលឹំករបស់អ�ក៖ ចមា� កេ់ឈ ករងរែស្បក ប៉ាក ់

ចមា� ក ់ឬបណ�ុ ំ រូបភាព ឬរូបថត។ 
 

្របសិនេបៃច�្របឌិត អ�ក្រត�វដកត់ងំខគម�រីេនះេនក�ុងបន�បរ់បស់អ�កទុកជាកររលឹំកជាេទៀងទត់

ដល់អ�ក។  វកអ៏ចជាករចបេ់ផ�មករសន�នាផងែដរ េនេពលែដលអ�កដៃទមករកអ�ក។ 
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លក�ណៈៃនេគាលេដដល៏�ស្រមាបផ់ា� ល់ខ�ួន 

សម��  មនិមានករសង្សយ័ក�ុងចិត�របស់អ�កអំពីអ�ីែដលអ�កចងស់េ្រមច។ 

 

ែដលជាកល់ក ់ប�� កយ៉់ាងច្បោស់ពីចំណុច។  ជាេ្រចនដង េគាលេដរបស់េយងទូេទេពក។     

ជាឧទហរណ៍ េគាលេដ «ខ�ុ ំនឹងចូលេទជិត្រពះជាមា� ស់» មានលក�ណៈទូេទេពក។    ផ�ុយេទវញិ 

វជាករឈ� សៃវក�ុងករសេ្រមចចិត�េលេរឿងជាកល់កណ់ាមយួែដលអ�កអចេធ�បានែដលទកទ់ញ

អ�កឱ្យខិតេទជិត្រពះជាមា� ស់។ កំណតវ់ជាេគាលេដដំបូងរបស់អ�ក។     េនេពលអ�កឈនដល់

េគាលេដ  សូមកំណតេ់គាលេដមយួេទៀតែដលនឹងព្រងឹងទីមយួ  កដូ៏ចជាជំហនបែន�មេទៀតក�ុង

ទំនាកទំ់នងរបស់អ�កជាមយួ្រពះជាមា� ស់។  ្រត�វ្របកនព់ក្យសំដីេដយផា� ល់ និងជាកល់ក។់    

រក្សោវមនិស�ុគស� ញេដយកំណតវ់េទសកម�ភាពមយួ។ 
 
មានអត�នយ័ វទកទ់ងនឹងជីវតិរបស់អ�កេនៃថ�េនះ។ េគាលេដ «្របសិនេបខ�ុ ំក� យជាអ�កមាន  

ខ�ុ ំនឹងថា� យ 50 ដុល� រដល់្រក�មជំនំុរបស់ខ�ុ ំេរៀងរល់ៃថ�អទិត្យ» មនិមានអត�នយ័ខ� ងំេទ េ្រពះអ�ក

មនិអចេធ�អ�ីបានេទឥឡូវេនះ។     េនេពលអ�កក� យជាអ�កមាន ចូរកំណតេ់គាលេដែដលទកទ់ង

នឹង្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ក។  េគាលេដរបស់អ�ក្រត�វែតរកីចេ្រមនេចញពីអ�ីែដលអ�កដឹងថាអចេទរចួ

ក�ុងជីវតិរបស់អ�កេនៃថ�េនះ។     ដូចគា� េនះផងែដរ េគាលេដេទដល់ករផា� ស់ប�ូរែដលអ�កពិតជា

ចងេ់ឃញេកតេឡង។  

  

ែដលអនុវត�បាន េតអ�កអចសេ្រមចបានេនៃថ�េនះបានេទ?   េគាលេដ «រល់េពលែដលខ�ុ ំ្រត�វ

ល្បងួ ខ�ុ ំនឹងដឹងថា គឺជាសតងំល្បងួខ�ុ ំ» ស� បេ់ទល� ប៉ុែន� េតវមាន្របេយាជនេ៍ទ?  េតអ�កមាន

សមត�ភាព្របាបខ់�ួនឯងថាសតងំល្បងួ អ�កភា� មៗែដលជាករល្បងួចបេ់ផ�មែដរឬេទ?   េគាលេដ

េនះេមលេទមានលក�ណៈខង្រពលឹងវ�ិ� ណ   ប៉ុែន� អចធំេពក ស្រមាបក់រប៉ុនបង៉េលកដំបូង

របស់អ�កេជឿថ�ីក�ុងករយកឈ�ះេលករល្បួង។ 

 

សូមចបេ់ផ�មជាមយួនឹងេគាលេដខ�ីៗ សម�� ៗ ែដលអ�កអចបំេពញក�ុងរយៈេពលមយួៃថ�។  

ជាឧទហរណ៍    «ៃថ�េនះ ខ�ុ ំនឹងរយរបរ់ល់េពលែដលខ�ុ ំ្រត�វល្បួងឱ្យេធ�បាប»។ អ�កអចេធ�ឱ្យ

េគាលេដេនះ កនែ់តជាកល់កេ់ដយរយពីករល្បួងែតមយួ្របេភទ។ ឧទហរណ៍ “... េពល្រត�វប

ណា� ស”។ 
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ែដលអចវស់ែវងបាន េតអ�កអចវស់ែវងេគាលេដេនះបានេទ៖«ៃថ�េនះខ�ុ ំនឹងចូលេទជិត្រពះជា

មា� ស់»? េគាលេដមនិបានសរេសរតមវធីិែដលងយ្រស�លក�ុងករវស់ែវងេនាះេទ។ ្របសិនេបអ�ក

ចងឱ់្យ្របាកដថាអ�កកំពុងេធ�ឱ្យមានកររកីចេ្រមន អ�ក្រត�វសរេសរេគាលេដរបស់អ�កតមរេបៀប

ែដលអ�កអចវស់ស�ងនូ់វកររកីចំេរ នរបស់អ�កបានយ៉ាងងយ្រស�ល។ េគាលេដែដលអចវស់ែវង

បាន «ៃថ�េនះ ខ�ុ ំនឹងកត្់រតទុករល់េពលែដលខ�ុ ំទទួលករល្បងួឱ្យេធ�បាប» េនេពលអ�កកត្់រត អ�ក

បំេពញសកម�ភាពែដលអចវស់ែវងបាន។ 

 

េនះគឺជាសំណួរចំននួបនួែដល្រត�វសួរេនេពលអ�កសរេសរេគាលេដរបស់អ�ក៖ 

●  េត្រត�វវស់អ�ី? 

●  េត្រត�វេ្របឧបករណ៍អ�ី េដម្បវីស់? 

●  េតខ�ុ ំអចេធ�ឱ្យវងយ្រស�ល ក�ុងករវស់ែវងេដយរេបៀបណា? 

●  េតមនុស្សមា� កេ់ទៀតអចវស់ែវងករវវិឌ្ឍនរ៍បស់ខ�ុ ំ េដយរេបៀបណា? 

 

ែដលមាន្របេយាជន ៍េគាលបំណងក�ុងករកំណតេ់គាលេដកម�វធីិផា� ល់ខ�ួន គឺេដម្បជីួយ អ�កឱ្យខិត

េទជិត្រពះ។ គិតេទមុខ។ េនេពលអ�កសរេសរេគាលេដរបស់អ�ក សូមសួរខ�ួនអ�កថា៖ "េតេគាល

េដេនះនឹងជយួ ខ�ុ ំឱ្យរកីចេ្រមនយ៉ាងដូចេម�ច?" េនេពលអ�កេធ�ករេដម្បសីេ្រមចេគាលេដនីមយួៗ 

េតអ�កអចេឃញពីរេបៀបែដលវជយួ អ�កឱ្យក� យជា្រគិស�បរស័ិទែដល្របេសរជាងមុនែដរឬេទ? 
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េហតុអ�បីានជា្រត�វទេន�ញចបំទគម�រី? 
ករទេន�ញចបំទគម�រីគឺជាករងរដលំ៏បាកស្រមាបេ់យងភាគេ្រចន ប៉ុែន�វជាបទប�� ែដលមកពី្រពះ

ជាមា� ស់។  

ចូរស� ប ់និងកនត់ម្រពះបន�ូលទងំប៉នុា� នែដលខ�ុបំង� បដ់ល់អ�ក េដម្បេីអយអ�ក 

និងកូនេចរបស់អ�ក េនជំនានេ់្រកយ មានសុភមង�លរហូតតេទ េដយ្រប្រពឹត�អំេព
ល� និងអំេព្រតឹម្រត�វ ែដលគាប្់រពះហឫទយ័្រពះអមា� ស់ ជា្រពះរបស់អ�ក។   

េចទិយកថា ១២:២៨  

ជំពូកទងំមូលៃនទំនុកតេម�ង ១១៩ ្រត�វបានសរេសរេដយមនុស្សមា� កែ់ដលលះបងចំ់េពះ្រពះ

បន�ូល្រពះមា� ស់។ 
 

ករបង� ញពីសរៈសំខនៃ់ន៖ 

១.  ករែណនារំបស់្រពះជាមា� ស់ស្រមាបជី់វតិរបស់អ�ក។ 

២.  ករេគារព្របតិបត�ិតម្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់ 

៣.  ករមានជំេនឿេល្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់ 

ករអនទំនុកដំេកង 119 េដម្បេីមលពីភាពចបំាចៃ់នករទេន�ញចបំទគម�រីក�ុងភាពចស់ទំុក�ុងជីវតិ

្រគីស� បរស័ិទទរបស់អ�ក គឺជាករល�។ 
 

ករទេន�ញចបំទគម�រីនងឹ… 

ករទេន�ញចបំទគម�រីនឹងជយួ េយងឱ្យគិតេឡងវញិ។ អ�កអចស�� ឹងគិតេល្រពះបន�ូលរបស់្រពះជា

មា� ស់ មនិថាអ�កកំពុងេធ�អ�ី លងចន កតេ់ស�  ឬកំពុងឈរត្រមងជ់រួរងច់េំនាះេទ។  «មនិ្រត�វយក
តំរបត់មនិស្សយ័េលកីយេ៍នះេឡយ ្រត�វទុកេអយ្រពះជាមា� ស់ែកែ្របចិត�គំនិតបងប�ូន េអយេទ
ជាថ�ីទងំ្រស�ងវញិ េដម្បេីអយបងប�ូនេចះពិចរណាេមលថា ្រពះជាមា� ស់សព�្រពះហឫទយ័នឹងអ�ខី�ះ 
គឺអ�ែីដលល� ែដលគាប្់រពះហឫទយ័្រពះអង� និង្រគបល់ក�ណៈ។ រ ៉ូម ១២:២  
 
ករទេន�ញចបំទគម�រីជយួ អ�ក េនេពលអ�កេរៀបចំស្រមាបជី់វតិែដលជួបព្ុយះេភ��ង។  «អ�កណាស� ប់
ពក្យខ�ុ ំេនះ េហយ្រប្រពឹត�តម អ�កេនាះេ្រប�បបានេទនឹងមនុស្សឈ� សៃវមា� ក ់ ែដលបានសងផ់�ះ
របស់ខ�ួនេនេលផា� ងំថ�។»  ម៉ាថាយ ៧:២៤ 
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ករទេន�ញចបំទគម�រីជយួ អ�កេនេពលអ�ក្របឈមមុខនឹងករល្បងួ។ «ជាពិេសស ចូរយកជំេនឿេធ�
ជាែខលេដម្បេីអយបងប�ូនអចពន�ត្់រព�ញេភ�ងទងំប៉ុនា� នរបស់មារកំណាច។* ១៧ ចូរទទលួករស
េ�ង� ះយកមកេធ�ជាមកួែដក និងយក្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់មកេធ�ជាដវរបស់្រពះវ�ិ� ណ។» 

េអេភសូរ ៦:១៦-១៧  
 

ករទេន�ញបទគម�រីគឺជាវធីិមយួៃនករេលកទឹកចិត�ខ�ួនេយង និងេដម្បេីលកទឹកចិត�អ�កដៃទ។« អ�ីៗ
ែដលមានែចងទុកពីមុនមក គឺែចងទុកសំរបអ់បរ់េំយង។ េដយគម�រីជយួ សំរលទុក�េយង និងេអយ
េយងេចះសូ៊្រទេំយងមានេសចក�សីង្ឃមឹ»។  រ ៉ូម ១៥:៤  
 

ករទេន�ញចបំទគម�រី នឹងជយួ អ�កផ្សោយដំណឹងល�ដល់អ�កដៃទ។ «អ�កេធ�ដំេណ រេនេលភ� ំនាំ
ដំណឹងល�ៗ មក្របេសររុងេរឿងណាស់ហ�៎េគ្របកសដំណឹងអំពីេសចក�សុីខសន�! េគ្របកសដំណឹង
ដល៏�ៗ អំពីករសេ�ង� ះេគេពលមកកន្់រក�ងសីុយ៉ូនថា“្រពះរបស់អ�កេសយរជ្យេហយ!»។   
េអសយ ៥២:៧  
 

ករទេន�ញចបំទគម�រីនឹងជយួ អ�កបានកនែ់ត្របេសរក�ុងករអធិស� ន និងករថា� យបង�ំរបស់អ�ក។ 

េនេពលពិបាកក�ុងករអធិស� ន ឬ ថា� យបង�ំ ករសូ្រតបទគម�រីជួយ េបកទំនាកទំ់នងរវងអ�ក និង្រពះ

ជាមា� ស់។ 
៤ ខ�ុ ំសរេសរតេម�ង្រពះបន�ូលសន្យោរបស់្រពះជាមា� ស់ ខ�ុ ំទុកចិត�េល្រពះជាមា� ស់    េហយខ�ុ ំនឹងមនិ
ភយ័ខ� ចអ�េីឡយ  ទំនុកតេម�ង ៥៦:៤  
 

ករទេន�ញចបំទគម�រីជយួ អ�កឱ្យយល់ពីករបេ្រង�នែក�ងក� យ។ ៨ចូរ្រប�ង្របយត័� កំុេអយនរណា
មា� កម់កទកទ់ញបងប�ូនបាន េដយេ្របទស្សនវជិា�  ឬេ្របពក្យេបាកបេ�� តឥតខ�មឹសរ្រសបតម
េសចក�េី្រប�ន្របេដរបស់មនុស្សតៗគា� មក និង្រសបតមអ�ីៗ ជាអរូបែដលមានឥទ�ពិលេលេលកីយ ៍
គឺមនិ្រសបតម្រពះ្រគិស�េទ។  កូឡូស ២:៨  
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