មូល ដ្ឋាន
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«យ�ើងបា
 ននិពន្ធស�ៀវភៅ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំន�ឿ ដោយសារយ�ើងជ �ឿថា 
សេចក្តីពិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ អំពីមនុស្សលោក និងអំពីព្រះគ្រីស្ទ
គឺជាខ្លឹមសារនៃជំន�ឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។
 »
— លោកគ្រូ ចន មែកខធ័រ (John MacArthur)
ត�ើលោកអ្នកមា
 នបំណងចិតចង់
្ត ឲ
 ្យខ្លួនឯង និងក្រុមជំនឈ
ុំ រល�ើថ្មដានៃការបង្រៀនខាងទេវវិទ្យាដមា
៏ ំមួនដែរឬទេ? ត�ើលោកអ្នក
មានបំណងចង់ឃ�ើញអ្នកជ�ឿថ្មីៗលូតលាស់ខាងឯវិញ្ញាណយ៉ាងល�ឿនដែរឬទេ? ត�ើលោកអ្នករំពឹងច
 ង់ឃ�ើញមានគ្រីស្ទបរិស័ទ
ជាច្រើនទ�ៀតពេញវ័យខា
 ងឯវិញ្ញាណដែលមានចិតច
្ត ង់ផ
 ្សាយដំណឹងល្អ និងប
 ង្កើតសិស្សដែរឬទេ? ត�ើលោកអ្នកមា
 នបំណងចិត្ត
ចង់ឃ�ើញក្រុមជំនរុំបស់លោកអ្នកមា
 នការរួបរួមគ្នាដែលផ្អែកទៅល�ើការយល់ដឹងពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមូលដ្ឋាន
ដែរឬទេ?
ប�ើដូច្នោះមែន ស�ៀវភៅ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំន�ឿ ជាស�ៀវភៅដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកហ�ើយ! ស�ៀវភៅដ៏ល្អ និងងា
 យស្រួលអនុវត្ត
តាមមួយក្បាលនេះ គឺជាធនធានសម្រាប់អ្នកជ�ឿថ្មីៗ និងអ
 ្នកជ�ឿយូរឆ្នាំមកដែរ។ ដូចគ្នាផងដែរ ស�ៀវភៅនេះក៏បានទទួល
ការកែសម្រួលដោយចាស់ទុំ គ្រូបង្រៀន និងគ្រូគង្វាលនៅក្រុមជំនុំ ហ្គ្រេស ខមូនីតធី (Grace Community Church)។ តាម
ការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូ ចន មែកខធ័រ (John MacArthur) យ�ើងបានប្រើប្រាស់ស�ៀវភៅនេះក្នុងកា
 របង្រៀន ហ�ើយយ�ើងឃ�ើញថា
វាមានប្រសិទ្ធភាពល្អណា
 ស់ល�ើជីវិតអ្នកដែលបានសិក្សា។
តាមរយៈមេរ�ៀនទាំង១៣នៃស�ៀវភៅនេះ លោកអ្នកន
 ឹងស
 ិក្សាល�ើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំន�ឿដែលអ្នកជ�ឿគ្រប់រូបត្រូវយល់ដឹង៖
•• សេចក្តីផ្ដើមអំពីព្រះគម្ពីរ

•• ការអធិស្ឋាន និងអ
 ្នកជ�ឿ

•• ព្រះជាម្ចាស់៖ ចរិតលក្ខណៈ និងលក្ខណសម្បត្តិរបស់ទ្រង់

•• អំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណ

•• វិធីយល់ដឹងដ�ើម្បស្
ី គាល់ព្រះគម្ពីរ

•• បុគ្គលភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
•• ព័ន្ធកិចរ្ចបស់ព្រះគ្រីស្ទ

•• ក្រុមជំនុំ៖ ការប្រកប និងកា
 រថ្វាយបង្គំ
•• ការប្រកាសដំណឹងល្អ និងអ
 ្នកជ�ឿ
•• ការស្ដាប់បង្គាប់

•• សេចក្តីសង្គ្រោះ

•• បុគ្គលភាព និងព
 ័ន្ធកិចរ្ចបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

•• ការដឹកនាំ និងប
 ំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់

គ្រប់មេរ�ៀននីមួយៗមានសំណួរពិភាក្សា ខគម្ពីរច
 ងចាំ និងកា
 រអនុវត្តជាក់ស្ដែង ដ�ើម្បីជួយឲ្យលោកអ្នកត្រាប់តាមព្រះគម្ពីរ។
ស�ៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំន�ឿគឺជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការរ�ៀបចំ ការបង្រៀន និងកា
 រអនុវត្តរបស់ក្រុមជំនុំយ�ើងខ្ញុំអស់
ជាច្រើនឆ
 ្នាំមកហ�ើយ។ អំណាចនៃស�ៀវភៅនេះគឺមិនអា
 ស្រ័យទៅល�ើការរ�ៀបចំរចនាអត្ថបទនោះទេតែវាអាស្រ័យទៅល�ើព្រះ
បន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃស�ៀវភៅនេះ។

«យ�ើងដ
 ឹងថា
 ន ៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រពើ ្រះបន្ទូលរបស់ព ្រះជាម្ចាស់

នៅក្នុងដួងចិតម
្ត នុស្ស នោះជីវិតរបស់ព
 ួកគេនឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្រែព
 ីទ្រង់។
 »
— លោកគ្រូ ចន មែកខធ័រ (John MacArthur)

ជីវិតល ោកអ្នកក
 ៏អាចទទួលការផ្លាស់ប្រែផងដែរ!
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 នទទួលអត្ថប្រយោជន៍ព
 ីស�ៀវភៅនេះដែរឬទេ?
សូមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ដល់យ�ើងខ្ញុំ តាមរយៈអុីមែល resources@actioncambodia.org
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកឃ�ើញមានកំហុសល�ើអក្ខរាវិរុទ្ធ វេយ្យាករណ៍ ឬឃ្លាប្រយោគ
សូមជួយផ្ដល់ជាដំណឹងដ
 ល់យ�ើងខ្ញុំ តាមរយៈអុីមែល resources@actioncambodia.org

ប្រសិនប�ើលោកអ្នកច
 ង់ជា
 វស�ៀវភៅនេះ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖
For information on how to purchase additional copies of this book, please visit:
http://www.cambodianchristianresources.com/fundamentalsofthefaith/
ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ៖ លោក ជួប ប៊ុនហាក់ និងស
 កម្មភាពកម្ពុជា
យ�ើងខ្ញុំបានរក្សាអក្ខរាវិរុទ្ធនៃសម្រង់ខគម្ពីរដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប
 កប្រែចាស់ឆ១
្នាំ ៩៥៤ ក៏ដ
 ូចជា
 អ
 សាធារណនាមមួយច
 ំនួន ប៉ុន្តែ
សំណេរនៅក្នុងអ
 ត្ថបទទាំងមូល យ�ើងខ
 ្ញុំបានខិតខំព
 ្យាយាមគោរពតាមអក្ខរាវិរុទ្ធនៃវចនានុក្រមខ្មែររបស់
សម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត។
ព្រមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យអ
 ក្ខរាវិរុទ្ធ
និងវេយ្យាករណ៍ យូនីកូដខ្មែរ របស់ស.ស.ឈ.ន.ក.
Edited using the SBBIC Unicode Khmer Spelling Checker
and Grammar Checker — http://www.sbbic.org

សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់៖ លោក គឹម សីហា, លោកគ្រូ ហុង សុភក្តិ, លោកគ្រូ ជ�ឿន ជីវិចន្,ធា លោក ម៉ែន ជំនោ, និងលោក ឈាង បូរា៉
ដែលមានចំណែកក្នុងកា
 រអភិវឌ្ឍស�ៀវភៅនេះ។

អត្ថបទគម្ពីរ © រក្សាសិទ្ធិដោយសមាគមព្រះគម្ពីរស
 កល
ដកស្រង់ដោយមានការអនុញ្ញាត

English Edition ISBN: 1-883973-01-5
Khmer Edition ISBN: 978-0-9890481-8-7

Copyright © 2014 by Grace Community Church | v1.2 | Get your FREE digital copy at www.cambodianchristianresources.com/fof

សេចក្តីផ្តើម
ស�ៀវភៅ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំន�ឿ អាចជារ�ឿងមានតម្លៃដខ
៏ ្ពសប
់ ំផុតដែលមានរក្សាទុកនៅក្នុងក្រុមជំនុំ

ហ្គ្រេស ខមូនីតធី (Grace Community Church)។

យ�ើងបាននិពន្ធស�ៀវភៅនេះដោយអំណរជាយ
 ូរឆ្នាំមកហ�ើយ ដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ក្រុមជំនុំ

យ�ើង តាំងពីខ្ញុំជាគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងម្នាក់ ហ�ើយពេលនោះក្រុមជំនរុំបស់ខ
 ្ញុំក៏មិនស
 ូវមានមនុស្សច្រើនទេ។
ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ក្រុមជំនរុំបស់យ�ើងក៏កំពុងរីកចម្រើនឡ�ើង។ មានក្រុមគ្រួសារនិងអ
 ្នកនៅលីវជាច្រើន
នាក់បានចាប់ផ្ដើមមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជំនុំយ�ើង មានអ្នកខ
 ្លះទ�ើបតែនឹងជ�ឿ ហ�ើយខ្លះទ�ៀតជាអ្នកជ�ឿ

ដែលទ�ើបតែនឹងផ
 ្លាស់ទីលំនៅមកនៅជិតក្រុមជំនុំយ�ើង។ ដូច្នេះហ�ើយបា
 នជាមា
 នអ្នកច
 ូលរួមថ្មីៗជា
 ច្រើន
ដែលមានប្រវត្តិផ្សេងៗគ្នា។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ យ�ើងគិតថា ត្រូវការពង្រឹងល�ើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំន�ឿដល់
អ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំយ�ើង។

ស�ៀវភៅ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំន�ឿនេះបានដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក
 ្នុងកា
 រធ្វឲ
ើ ្យក្រុមជំនុំយ�ើងពេញវ័យ

ខាងឯវិញ្ញាណចាប់តាំងព
 ីពេលនោះមក។ ស�ៀវភៅនេះបានផ្ដល់ជា
 មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទេវវិទ្យាដ
 រ៏ឹងមាំ
មួយដល់អ្នកជ�ឿថ្មីៗ និងជ
 ួយដុសខាត់ល�ើការយល់ដឹងពីសេចក្តីបង្រៀនដ៏សំខាន់ៗក
 ្នុងព្រះគម្ពីរ

ព្រមទាំងប្រដាប់ពួកគេក្នុងកា
 រផ្សាយដំណឹងល្អ និងកា
 របង្កើតសិស្សផង។ ស�ៀវភៅនេះជួយចម្រើន

ល�ើភាពរួបរួមគ្នាដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងក្រុមជំនុំ គឺជា
 ភាពរួបរួមគ្នាដែលឈរល�ើការយល់ដឹងពីសេចក្តីពិតនៃ
ព្រះជាម្ចាស់។

ទោះបីជាស�ៀវភៅនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះ ក្រុមជំនុំ ហ្គ្រេស ខមូនីតធី (Grace Community

Church) ក៏ដោយ ក៏មិនស
 ូវមានក្រុមជំនុំផ្សេងទ�ៀតប្រើប្រាស់ស�ៀវភៅនេះដែរ។

ប៉ុន្តែឥឡូវមិនដ
 ូចព
 ីមុនទ�ៀតទេ។ ដោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ពេលនេះយ�ើងមា
 នឱកាស

ដ�ើម្បីចែកចាយស�ៀវភៅដ៏ល្អនេះដល់ក្រុមជំនុំផ្សេងៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិក [និងប្រទេសផ្សេងៗនៅល�ើ

ពិភពលោកផងដែរ]។ ស�ៀវភៅដែលលោកអ្នកក
 ំពុងតែកាន់នេះបានទទួលការកែសម្រួលជាច្រើនល�ើក
ច្រើនសាររួចមកហ�ើយ។ ហ�ើយវាគឺជា
 លទ្ធផលដែលបានមកពការរ�ៀបចំ
ី
ការបង្រៀន និងកា
 រអនុវត្ត

អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកដែរ។ យ�ើងបានប្រើប្រាស់ស�ៀវភៅនេះក្នុងកា
 របង្រៀន ហ�ើយយ�ើងឃ�ើញថាវាមាន
ប្រសិទ្ធភាពល្អណាស់ល�ើជីវិតអ្នកដែលបានសិក្សា។

យ�ើងបានដឹងច
 ្បាស់ហ�ើយថា អំណាចនៃស�ៀវភៅនេះគឺមិនអា
 ស្រ័យទៅល�ើការរ�ៀបចំរចនាអត្ថបទ

នោះទេតែវាអាស្រ័យទៅល�ើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃស�ៀវភៅនេះទៅវិញទេ។
យ�ើងដឹងថា
 នៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងដ
 ួងចិត្តមនុស្ស

នោះជីវិតរបស់ពួកគេនឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្រែពីទ្រង់។
 នោះហ�ើយជាមូលហេតុដែលខ្មាន
ញុំ ករំ្តីភ�ើប
យ៉ាងខ្លាំង ដោយដឹងថា
 លោកអ្នកបា
 នរកស�ៀវភៅនេះឃ�ើញ។ យ�ើងបា
 នប្រើប្រាស់ស�ៀវភៅនេះ
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ដ�ើម្បីទទួលស្វាគមន៍មនុស្សរាប់ពាន់នា
 ក់ឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំនិងក
 ្នុងគ្រួសារនៃព្រះគ្រីស។
្ទ វាបាន
ជួយអ្នកជ�ឿជាច្រើនចាក់គ្រឹះខាងឯវិញ្ញាណឲ្យមា
 ំមួន។

ខ្ញុំជ�ឿថា ស�ៀវភៅនេះនឹងផ
 ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដ
 ល់លោកអ្នក និងក្រុមជំនរុំបស់លោកអ្នក ដូចដែល

ក្រុមជំនរុំបស់ខ្ញុំបានទទួលផលប្រយោជន៍ព
 ីស�ៀវភៅនេះផងដែរ។

គ្រូគង្វាល នៅ ក្រុមជំនុំ ហ្គ្រេស ខមូនីតធី (Grace Community Church)
ទីក្រុង សាន់ វ៉ាលី (Sun Valley) រដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក
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រប�ៀបក្នុងក
 ារប្រើកិច្ចការមេរ�ៀន
១.	មុនពេលបំពេញមេរ�ៀននីមួយៗ សូមត្រៀមខ្លួនឲ
 ្យបា
 នរួចជា
 ស្រេចដោយអធិស្ឋានទូលសូម

ព្រះជាម្ចាស់ជួយលោកអ្នកក
 ្នុងកា
 រសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។
 ខណៈពេលដែលលោកអ្នក

បំពេញចម្លើយនៅក្នុងស�ៀវភៅនេះ សូមកត់ចំណាំ ហ�ើយស
 ម្គាល់ល�ើសំណួរដែលលោកអ្នកនៅ
មានចម្ងល់។ លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានព្រះគម្ពីរដ�ើម្បបំ
ី ពេញមេរ�ៀននីមួយៗ និងនៅពេលដែល
លោកអ្នកជ
 ួបជុគ
ំ ពិ
្នា ភាក្សាមេរ�ៀន។

២. ការជួបជុំគ្នាពិភាក្សាមេរ�ៀនមិនមែនជាពេលដែលត្រូវបំពេញចម្លើយនោះទេ។ ប៉ុន្តែគឺជាពេលដែល
ត្រូវពន្យល់ ន
 ិងព
 ិភាក្សាល�ើប្រធានបទស្នូល ហ�ើយកជា
៏ ពេលដែលត្រូវឆ្លើយសំណួរទាក់ទងទៅ
នឹងមេរ�ៀនវិញ។

៣.	ប្រសិនប�ើលោកអ្នកយ
 កចិត្តទុកដាក់ទៅល�ើការបំពេញមេរ�ៀន នោះលោកអ្នកន
 ឹងទទួលបាន

អត្ថប្រយោជន៍ព
 ការពិ
ី
ភាក្សាព្រមទាំងអា
 ចមានសមត្ថភាពក្នុងកា
 រពិភាក្សាជា
 មួយក្រុមផងដែរ។

៤.	នៅពេលដែលលោកអ្នកជ
 ួបជុគ
ំ ្នាពិភាក្សាមេរ�ៀន លោកអ្នកត្រូវមា
 នចិត្តក្លាហានក្នុងកា
 រចែកចាយ
និងទទួលយកការចែកចាយពីអ្នកដទៃផងដែរ។

Copyright © 2014 by Grace Community Church | v1.2 | Get your FREE digital copy at www.cambodianchristianresources.com/fof

មាតិកា
 ំពព្រះគ
ី
ម្ពីរ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
មេរ�ៀនទី១ សេចក្តីផ្ដើមអ
 ងដ�ើម្បស
ី ្គាល់ព្រះគម្ពីរ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
មេរ�ៀនទី២ វិធីយល់ដឹ
 ង់ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
មេរ�ៀនទី៣ ព្រះជាម្ចាស់៖ ចរិតលក្ខណៈ និងលក្ខណសម្បត្រតិ បស់ទ្រ

ស៊ូវ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
មេរ�ៀនទី៤ បុគ្គលភាពរបស់ព្រះយេ
 គ្រីស្ទ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
មេរ�ៀនទី៥ ព័ន្ធកិចរ្ច បស់ព្រះ
មេរ�ៀនទី៦ សេចក្តីសង្គ្រោះ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
 ័ន្ធកិចរ្ច បស់ព្រះ
 វិញ្ញាណបរិសុទ .្ធ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
មេរ�ៀនទី៧ បុគ្គលភាព និងព
មេរ�ៀនទី៨ ការអធិស្ឋាន និងអ្នកជ�ឿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 រថ្វាយបង្គំ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
មេរ�ៀនទី៩ ក្រុមជំនុំ៖ ការប្រកបគ្នា និងកា
មេរ�ៀនទី១០ អំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
 ្នកជ�ឿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
មេរ�ៀនទី១១ ការផ្សាយដំណឹងល្អ និងអ
មេរ�ៀនទី១២ ការស្ដាប់បង្គាប់ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
 រដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
មេរ�ៀនទី១៣ ព្រះហឫទ័យ និងកា
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មេរ�ៀនទី១

សេចក្តីផ្ដើមអំពីព្រះគម្ពីរ
ខគម្ពីរច
 ងចាំ៖ ២ធីម៉ូថេ ៣: ១៦
គ្រប់ទា
 ំងប
 ទគម្ពីរ គឺជា
 ព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេ ក៏មា
 ន
ប្រយោជន៍ស
 ំរាប់ការបង្រៀន ការរំឭកឲ្យដ
 ឹងខ
 ្លួន ការប្រដៅដំរង់ នឹងកា
 របង្ហាតខា
់ ងឯ
សេចក្ដីសុចរិត។
ព្រះគម្ពីរគ
 ឺជាព្រះបន្ទូលរ បស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ ដែលអះអាងថាជាសេចក្តីពិត ជាព្រះរាជសារមកពី

ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្ស។ ២ពេត្រុស ១: ២១ ចែងថា «...គឺជាមនុស្សប
 រិសុទ្ធរបស់ព្រះ ដែលបានទាយ
ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ប
 ណ្ដាលវិញ»។

•• មានមនុស្សប្រមាណជា៤០នាក់ខ
 ុសៗគ្នា ដែលបានសរសេរបទគម្ពីរទា
 ំងនេះឡ�ើង
•• ពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសខុសៗគ្នា
•• ពួកគេរស់នៅក្នុងស
 ម័យកាលផ្សេងៗគ្នា (១៤០០ មុន គ.ស-៩០ នៃគ.ស)
•• ពួកគេបានសរសេរជាប
 ីភាសា៖ ហេព្រើរ អារ៉ាម និងក្រិក
តែទោះបីជាមានភាពខុសគ
 ដ៏
្នា ធំយ៉ាងនោះក៏ដោយ ក៏ព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដាលឲ្យព
 ួកអ
 ្នកនិពន្ធទា
 ំង

នោះ ផ្ដោតសំខាន់ទៅល�ើសិរីល្អរបស់ទ្រង់ ក្នុងកា
 រលោះបាបមនុស្សហ�ើយតួអង្គសំខាន់តែមួយគត់ គឺ
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់។

I. សញ្ញាចាស់ (៣៩កណ្ឌ)
ក) បញ្ចកណ្ឌ (កណ្ឌទាំងប្រាំ)
លោក ម៉ូសេបានសរសេរព្រះគម្ពីរប្រាំកណ្ឌដ
 ំបូងនៃព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាចាស់ នៅអំឡុងឆ្នាំ

១៤០០ មុន គ.ស។ កណ្ឌទា
 ំងនោះគេតែងតែហៅថា «កណ្ឌទាំងប្រាំរបស់លោក ម៉ូសេ» ឬ
«បញ្ចកណ្ឌ»។

ចូរសរសេរកណ្ឌទាំងនេះឲ្យត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ ដែលលោកអ្នកអា
 ចរកឃ�ើញនៅ
ក្នុងព្រះគម្ពីរ៖


១. 				

				

កណ្ឌនៃការចាប់ផ្ដើមមាន៖ ការបង្កើត មនុស្សលោក បាប

ការលោះបាប និងប្រជាជាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់។
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២. 				

ព្រះជាម្ចាស់រំដោះរាស្ត្រទ្រង់ចេញពីស្រុកអេហ្សីប។

៣. 				

ក្រឹត្យវិន័យនៃពួកអា
 ចារ្យល�ើភាពបរិសុទ្ធ និងកា
 រថ្វាយបង្គំ		

				

៤. 				
				

៥. 				
				

តាមរយៈការបូជា និងកា
 រធ្វឲ
ើ ្យខ
 ្លួនប
 រិសុទ្ធ។

រាស្ត្ររបស់ទ្រង់នៅតែបន្តមិនស
 ្ដាប់បង្គាប់ ហ�ើយវង្វេងនៅក្នុង	

វាលរហោស្ថានអ
 ស់រយៈពេល៤០ឆ្នាំ។

សេចក្តីថ្លែងដ៏អស្ចារ្យរបស់លោក ម៉ូសេ ក្នុងការណែនាំ		

បណ្ដាជនឲ្យរ�ៀបចំខ
 ្លួនច
 ូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យា។

ខ) ប្រវត្តិសាស្ត្រ  (១២កណ្ឌ)
អ្នកនិពន្ធបា
 នសរសេរគ្រប់ទា
 ំងកណ្ឌនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឡ�ើងនៅក្នុងអ
 ំឡុងឆ្នាំ ១៤០០-៤៥០
មុន គ.ស ហ�ើយពណ៌នាអ
 ំពដំ
ី ណោះស្រាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងរា
 ស្ត្ររ�ើសតាំងរបស់
ព្រះអង្គ គឺរា
 ស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដែលជាជនជាតិហេព្រើរ។
ចូរសរសេរកណ្ឌទា
 ំងនេះឲ្យត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ៖
១. 			

៥. 			

៩. 			

២. 			

៦. 			

១០. 			

៣. 			

៧. 			

១១. 			

៤. 			

៨. 			

១២. 			

គ) កំណាព្យ (៥កណ្ឌ)
ប្រាំកណ្ឌបន្ទាប់ទ�ៀតគឺជា
 កំណាព្យដែលពណ៌នានៅក្នុងពាក្យកា
 ព្យ និងច
 ម្រៀង រ�ៀបរាប់ព
 ី
ភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងដ
 ំណោះស្រាយរបស់ទ្រង់ជា
 មួយមនុស្ស។
ចូរសរសេរកណ្ឌទា
 ំងនេះឲ្យត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ៖
១. 				

ការរងទុក្ខវេទនា និងកា
 រទុកចិតដ
្ត ៏ស្មោះត្រង់របស់មនុស្សម្នាក់

២. 				

ចម្រៀងសរស�ើរតម្កើង និងកា
 របង្ហាត់បង្រៀន។

៣. 				

គតិបណ្ឌិតដ៏បន
ិ ៉ ប្រសប់របស់ព្រះជាម្ស
ចា ស
់ ម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

៤. 				

ភាពសូន្យសុងនៃជីវិតក្នុងលោកីយ៍ដែលគ្មានព្រះជាម្ចាស់។

៥. 					

អំណរក្នុងអា
 ពាហ៍ពិពាហ៍។

				ដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់។
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ឃ) ហោរាធំ (៥កណ្ឌ)
ហោរាគឺជា
 មនុស្សម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងឡ�ើង ដ�ើម្បីចែកចាយព្រះរាជសាររបស់
ទ្រង់ទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់។ គេហៅកណ្ឌទា
 ំងនោះថា «ហោរាធ»ំ ព្រោះកណ្ឌទា
 ំងនោះ

វែងជាងការសរសេររបស់ «ហោរាតូច»។ កណ្ឌទាំងនោះសរសេរឡ�ើងប្រហែលពីឆ្នាំ ៧៥០៥៥០ មុន គ.ស។

ចូរសរសេរកណ្ឌទា
 ំងនេះឲ្យត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ៖
១. 			

៣. 			

២. 			

៤. 			

៥. 			

ង) ហោរាតូច (១២កណ្ឌ)
អ្នកន
 ិពន្ធបា
 នសរសេរកណ្ឌទាំងនេះឡ�ើងប្រហែលជាចន្លោះពឆ្
ី នាំ ៨៤០-៤០០ មុន គ.ស។
ចូរសរសេរកណ្ឌទាំងនេះឲ្យត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ៖
១. 			

៥. 			

៩. 			

២. 			

៦. 			

១០. 			

៣. 			

៧. 			

១១. 			

៤. 			

៨. 			

១២. 			

II. សញ្ញាថ្មី (២៧កណ្ឌ)
សញ្ញាថ្មី ឬសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីបានបង្ហាញព
 ីព្រះគ្រីសថា
្ទ ជាព្រះប្រោសលោះបាបមនុស្សលោក។ នៅក្នុងក
 ណ្ឌ
សញ្ញាថ្មីនេះ យ�ើងអា
 ចរកឃ�ើញពី៖
•• ជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
•• ផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះ
•• ដ�ើមកំណ�ើតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ
•• សេចក្តីបង្រៀនសម្រាប់ការរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទ
•• គម្រោងការណ៍របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពេលអនាគត
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ក) ប្រវត្តិសាស្ត្រ (៥កណ្ឌ)
១. ដំណឹងល្អ (៤កណ្ឌដំបូង)
ក) 			

គេបានចងក្រងពីជីវិតរបស់ព្រះគ្រីសជា
្ទ ពិសេសទុក

សម្រាប់ពួកសាសន៍យ
 ូដា ដ�ើម្បបង្
ី ហាញឲ
 ្យព
 ួកគេដឹងថា


ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះមេស្ស៊ី ដែលពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំ
អស់រយៈពេលជាយូរមកហ�ើយនោះ។
ខ) 			

គេបានចងក្រងពីជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ជាពិសេសទុក

សម្រាប់ជនជាតិរ៉ូមសម័យដ�ើមដ�ើម្បបង្
ី ហាញឲ
 ្យព
 ួកគេ

ដឹងថា
 ទ្រង់គជា
ឺ អ្នកប
 ម្រើដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់។
គ) 			

លោក លូកាដែលជាជនជាតិក្រិកបានចងក្រងពី

ជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ជាពិសេសទៅកាន់ព
 ួកក្រិកល�ើ
ពិភពលោក ដ�ើម្បបង្
ី ហាញពីព្រះគ្រីសថា
្ទ ទ្រង់គជា
ឺ 

មនុស្សដ
 ៏គ្រប់លក្ខណ៍ សំដៅទៅល�ើភាពជាមនុស្សរបស់
ព្រះអង្គ។
ឃ) 			

ជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ បង្ហាញឲ
 ្យដ
 ឹងថា
 ទ្រង់គជា
ឺ 

ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលបញ្ជាកព
់ ីភាពជាព្រះ
របស់ព្រះអង្គ។ កណ្ឌនេះសាវ័ក យ៉ូហាន បានសរសេរផ្ញើ
ទៅកាន់មនុស្សទា
 ំងអស់។

ត�ើហេតុផលពីរយ៉ាងដែលនាំឲ្យមានការសរសេរកណ្ឌដំណឹងល្អយ
 ៉ូហានឡ�ើងនោះគឺជាអ
 ្វី
(យ៉ូហាន ២០: ៣១)?
១. 		
២. 		
២. ប្រវត្តិរបស់ក្រុមជំនុំដ�ើមដំបូង (១កណ្ឌ)
			

ដ�ើមដំបូង និងកា
 ររាលដាលនៃក្រុមជំនគុំ្រីស្ទបរិស័ទ។

គេអាចហៅកណ្ឌនោះថា «កិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ»
ហ�ើយគេសរសេរកណ្ឌនេះឡ�ើងទុកជាឧ
 បករណ៍ស
 ម្រាប់
ផ្សាយដំណឹងល្អ។
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ខ) សំបុត្រ ឬសារ (២១កណ្ឌ)
អ្នកន
 ិពន្ធបា
 នចងក្រងសំបុត្រនេះឡ�ើងដ�ើម្បីផ្ញើទៅកាន់ប
 ុគ្គលម្នាក់ៗ ទៅកាន់ក្រុមជំនុំ និង
អស់អ្នកជ�ឿទូទៅទាំងអ
 ស់។ សំបុត្រទាំងនេះដោះស្រាយនូវរា
 ល់ទិដ្ឋភាពស្ដីពីជំន�ឿ និង
ការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។

ចូរសរសេរកណ្ឌទាំងនេះឲ្យត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ៖
១. សំបុត្ររបស់សាវ័ក ប៉ុល (១៣កណ្ឌ)
ក) 			

ជ) 			

ខ) 			

ឈ) 			

គ) 			

ញ) 			

ឃ) 			

ដ) 			

ង) 			

ថ) 			

ច) 			

ឌ) 			

ឆ) 			
២. សំបុត្រទូទៅ (៨កណ្ឌ)
ក) 			

ង) 			

ខ) 			

ច) 			

គ) 			

ឆ) 			

ឃ) 			

ជ) 			

ក) ទំនាយ (១កណ្ឌ)
កណ្ឌចុងក្រោយនៃគម្ពីរស
 ញ្ញាថ្មី ប្រាប់ព
 ីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនាពេលអនាគត៖
•• ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
•• រាជរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
•• សិរីល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
•• សេចក្តីថ្លែងបញ្ជាកព
់ ីអនាគតរបស់ព
 ួកអ
 ្នកជ�ឿ និងអ
 ្នកមិនជ�ឿ
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គេហៅកណ្ឌគម្ពីរនេះថា 					

។

III. ព្រះគ្រីសក
្ទ ្នុងព្រះគម្ពីរ
ក) គេបានម�ើលគម្ពីរស
 ញ្ញាចាស់  និងសញ្ញាថ្មីជាមួយគ្នា ហ�ើយពណ៌នាពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជា
 
តួអង្គដ
 ៏សំខាន់ប
 ំផុត។

ចូរអានខគម្ពីរខា
 ងក្រោមទាំងនេះ ហ�ើយបំពេញឃ្លាដូចតទៅ៖
១. លូកា ២៤: ២៧ គេបានឃ�ើញព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុង 					

។

២. យ៉ូហាន ៥: ៣៩ ព្រះយេស៊ូវមា
 នបន្ទូលថា «គឺជាគម្ពីរនោះឯង ដែលធ្វប
ើ ន្ទាល់ពី

»។

ខ) គន្លឹះស
 ំខាន់គ
 ឺព្រះយេស៊ូវ
៥កណ្ឌ

១២កណ្ឌ

៥កណ្ឌ

១៧កណ្ឌ

៤កណ្ឌ

១កណ្ឌ

២១កណ្ឌ

១កណ្ឌ

ជាក្រឹត្យវិន័យ

ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ

ជាកំណាព្យ

ជាទំនាយ

ជាដំណឹងល្អ

ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ

ជាសំបុត្រ

ជាទំនាយ

សេចក្តីសន្យា

ការទន្ទឹងរង់ចាំព្រះគ្រីស្ទ គំរូ

ការលេចមក

ក្រុមជំនុំ

ពិធរាជាភិ
ី
សេក

របស់ព្រះគ្រីស្ទ

បទពិសោធន៍ និងទំនាយ

របស់ព្រះគ្រីស្ទ

របស់ព្រះគ្រីស្ទ

របស់ព្រះគ្រីស្ទ

IV. ហេតុអព្រះគ
្វី
ម្ពីរមា
 នសារៈសំខាន់?
នៅពេលដែលអារក្សបានមកល្បួងព្រះយេស៊ូវពេលនោះទ្រង់បា
 នល�ើកបទគម្ពីរ ចោទិយកថា ៨: ៣

ដោយមានបន្ទូលថា «មនុស្សមិនមែនរស់ ដោយសារតែនំបុ័ងប
 ៉ុណ្ណោះទេ គឺរស់ដោយសារគ្រប់ទា
 ំង
ព្រះបន្ទូល ដែលចេញពីព្រះឱស្ឋព្រះមកដែរ» (ម៉ាថាយ ៤: ៤)។

ក) ត�ើក
 ណ្ឌគម្ពីរ ២ធីម៉ូថេ ៣: ១៦ មានចែងយ៉ាងដ
 ូចម្តេចពព្រះគ
ី
ម្ពីរ? 
(ចូរគូសសញ្ញាគ្រីស្ទ នៅល�ើចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ)

 ផ្នែកមួយច
 ំនួននៃព្រះគម្ពីរគឺព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យតែង។
 មានផ្នែកខ្លះព្រះជាម្ចាស់មិនបា
 នបណ្ដាលឲ្យតែងទេ។
 គ្រប់ទា
 ំងបទគម្ពីរគឺព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យតែង។
 មានតែផ្នែកដែលនិយាយមកកាន់យ�ើងផ
 ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យតែង។
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ខ) ត�ើខ
 គម្ពីរទា
 ំងអស់ខាងក្រោមនេះ បង្ហាញពសា
ី រៈសំខាន់នៃព្រះបន្ទូលរ បស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់យ៉ាង
ដូចម្តេចខ្លះ?

១. ២ធីម៉ូថេ ៣: ១៥

២. ហេព្រើរ ៤: ១២

គ) ត�ើក
 ិច្ចការបួនយ
 ៉ាងដែលព្រះបន្ទូលរ បស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ធ្វើនោះមានអ្វីខ្លះ?
១. ទំនុកដំក�ើង ១៩: ៧ក១
២. ទំនុកដំក�ើង ១៩: ៧ខ២
៣. ទំនុកដំក�ើង ១៩: ៨ក
៤. ទំនុកដំក�ើង ១៩: ៨ខ

V. ការអនុវត្ត
យោងតាមអ្វីដែលលោកអ្នកបា
 នរ�ៀនមកពីព្រះគម្ពីរ ត�ើលោកអ្នកគួរឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេច?
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ប្រវត្តិសាស្ត្រ
(១៧កណ្ឌ)

ក្រឹត្យវិន័យ
១.លោកុប្បត្ដិ
២. និក្ខមនំ
៣.លេវីវិន័យ
៤.ជនគណនា
៥. ចោទិយកថា
ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង
  ការតាំងសញ្ញា

១.យ៉ូស្វេ
២.ពួកចៅហ្វាយ
៣.នាងរស់
៤. ១សាំយ៉ូអែល
៥. ២សាំយ៉ូអែល
៦. ១ពង្សាវតារក្សត្រ
៧. ២ពង្សាវតារក្សត្រ

សញ្ញាចាស់ (៣៩កណ្ឌ)
(៥កណ្ឌ)

កំណាព្យ

១.យ៉ូប
២. ទំនុកដំក�ើង
៣. សុភាសិត
៤. សាស្ដា
៥. បទចំរ�ៀងសាឡូម៉ូន

ការម�ើលព្រះគម្ពីរត្
 រួសៗ (៦៦កណ្ឌ)

សញ្ញាថ្មី (២៧កណ្ឌ)

សំបុត្រ 

(២១កណ្ឌ)

ប្រវត្តិសាស្ត្រ
(៥កណ្ឌ)

ពាក្យទំនាយ
(១៧កណ្ឌ)

សំបុត្ររបស់សាវ័ក ប៉ុល

៨.យូដាស

៧. ៣យ៉ូហាន

៦. ២យ៉ូហាន

៥. ១យ៉ូហាន

៤. ២ពេត្រុស

៣. ១ពេត្រុស

២. យ៉ាកុប

១. ហេព្រើរ

សំបុត្រទូទៅ

១៣.ភីលេម៉ូន

១២. ទីតុស

១១. ២ធីម៉ូថេ

១០. ១ធីម៉ូថេ

៩. ២ថែស្សាឡូនីច

៨. ១ថែស្សាឡូនីច

៧. កូល៉ុស

៦. ភីលីព

៥. អេភេសូរ

៤. កាឡាទី

៣. ២កូរិនថូស

២. ១កូរិនថូស

១. រ៉ូម

ដំណឹងល្អ
១. ម៉ាថាយ
២.ម៉ាកុស

១. កិច្ចការ

ប្រវត្នតិៃក្រុុមជំនដ
ុំ ំបូង

៣. លូកា

២.យេរេមា
៣. បរិទេវ

៤. យ៉ូហាន

១. អេសាយ

ហោរាធំ

ប្រហែល៤០០ឆ្នាំ

រវាងសេចក្ដីសញ្ញា
ទាំងពីរ

៤. អេសេគាល
៥.ដានីយ៉ែល
ហោរាតូច
១.ហូសេ
២.យ៉ូអែល
៣.អេម៉ុស

៤.អូបាឌា

៥.យ៉ូណាស
៦.មីកា

៧.ណាហ៊ុម

៨.ហាបាគុក
៩.សេផានា

១០.ហាកាយ

៨. ១របាក្សត្រ
៩. ២របាក្សត្រ

១១.សាការី

១២.ម៉ាឡាគី

១០. អែសរ៉ា
១១. នេហេមា
១២. នាងអេសធ�ើរ

សញ្ញាថ្មីលាក់ទុកនៅក្នុងស
 ញ្ញាចាស់

ឯសញ្ញាចាស់គស
ឺ ្ថិតនៅក្នុងកា
 រប�ើកសម្ដែងខាងសញ្ញាថ្មី

ព្រះជាម្ចាស់ប្រើមនុស្សជាង៤០នាក់ផ្សេងគ្នា ល�ើរយៈពេល១៥០០ឆ្នាំ (គឺពីឆ្នាំ១៤០០ មុន គ.ស-៩០ នៃគ.ស) ក្នុងកា
 រសរសេរព្រះគម្ពីរ — ២ពេត្រុស ១: ២០-២១

ពាក្យទំនាយ

(១កណ្ឌ)

១.វិវរណៈ
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១. «ក» ជាគំនិតទី១នៃប្រយោគ។

២. «ខ» ជាគំនិតទី២នៃប្រយោគ។

រប�ៀបដែលព្រះគម្ពីរបា
 នក្លាយមកជារបស់យ�
 ើង
អក្សរដៃដ�ើម
ច្បាប់ដ�ើមជាអក្សរដៃ ចាប់ព
 ីអំឡុងឆ្នាំ ១៥០០ មុន គ.ស ដល់ឆ្នាំ ១០០ នៃគ.ស

មានកិច្ចការ៦៦ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ អ្នកនិពន្ធខ
 ្លះគេមិនស
 ្គាល់។

អក្សរដៃជាភាសាដ�ើម


ការបកប្រែជាភាសាដទៃផ្សេ
 ងៗ និងស
 ម្រង់ពាក្យសម្ដី





១៣២ មុន គ.ស៖ ព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាចាស់មានគេបកប្រែពីភាសា ហេព្រើរ

ទៅជាភាសា ក្រិក ដែលមានឈ្មោះថា សាប់ថួអាចែនថ៍ (Septuagint)។

១០០-២០០ នៃគ.ស៖ ព្រះគម្ពីរមា
 នគេបកប្រែជាភាសា ស៊ីរី ដែលមានឈ្មោះថា ភីហ្សីតា (The Peshitta)។

៣៨៥-៤០៤ នៃគ.ស៖ ព្រះគម្ពីរ វោលហ្គេត (The Vulgate) ជាការបកប្រែរបស់លោក យេរ៉ូម (Jerome)
ជាភាសាឡាតាំង។

៤១១, ៤៣៤ នៃគ.ស៖ ព្រះគម្ពីរប
 កប្រែដោយលោក ម៉ូសេ ដែលមកពីទីក្រុង ខ័ររូណេ (Moses of Chorene)

ជាភាសា អារមេនី គាត់បា
 នបញ្ចប់នៅអំឡុងឆ្នាំ ៤១១។ បន្ទាប់មកលោក ចន ដែលមកពីទីក្រុង អេហ្គេហ្គាថស៍

(John of Egheghiatz) និង លោក យ៉ូសែប ដែលមកពីទីក្រុង ប៊ែកហ្គីន (Joseph of Baghin) គឺជា
 អ្នកកែសម្រួលឡ�ើងវិញ
ហ�ើយបញ្ចប់នៅអំឡុងឆ្នាំ ៤៣៤។

១៣៨២ នៃគ.ស៖ បកប្រែចប់ស
 ព្វគ្រប់ដោយលោក ចន វ៉ៃខ្លីហ្វ (John Wycliffe) និងអ
 ្នកដ�ើរតាម។

១៨១៩ នៃគ.ស៖ លោក រ៉ូប៊ឺត មោរីស័ន (Robert Morrison) ជាអ្នកប
 កប្រែព្រះគម្ពីរភា
 សា ចិន។

១៨១៩ នៃគ.ស៖ លោក វីលាម ខារី (William Carey) ជាអ្នកប
 កប្រែព្រះគម្ពីរទៅជាភាសា បេន្កាលី, អូរីយ,៉ា ម៉ារាធី, ហិណ្ឌូ,
អសាម និង ភាសាសំស្ក្រឹត។ ហ�ើយគាត់ក៏បានបកប្រែ ផ្នែកខ្លះនៃព្រះគម្ពីរជា
 ២៩ភាសាផ្សេងទ�ៀតផងដែរ។

១៨៩៩ នៃគ.ស៖ សមាគមន៍ព្រះគម្ពីរជ
 នជាតិអ
 ង់គ្លេស អន្តរជាតិ (British & Foreign Bible Society)
ជាអ្នកប
 កប្រែកណ្ឌគម្ពីរ លូកាជាភាសាខ្មែរ។

ការរកឃ�ើញជាច្រើនថែ
 មទ�ៀត  ១៩៤៧ នៃគ.ស៖ គេបានរកឃ�ើញ ក្រាំងសមុទ្រស្លាប់ (Dead Sea Scrolls)

១៩៥៤ នៃគ.ស៖ លោក អាធ័រ ហែមមិណ (Arthur Hammond) ជាអ្នកប
 កប្រែព្រះគម្ពីរជា
 ភាសាខ្មែរទាំងមូល។

១៩៩៧ នៃគ.ស៖ សមាគមន៍ព្រះគម្ពីរកម្ពុជា ជាអ្នកប
 កប្រែព្រះគម្ពីរជា
 ភា
 សាខ្មែរសម្រាយ។

២០០៥ នៃគ.ស៖ សមាគមន៍ព្រះគម្ពីរកម្ពុជា ជាអ្នកប
 កប្រែព្រះគម្ពីរដ
 ៏វិសុទ្ធជាភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន។

២០១២ នៃគ.ស៖ អង្គការព្រះបន្ទូលនៃជីវិត ជាអ្នកប
 កប្រែព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរសញ្ញាថ្មី។
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មេរ�ៀនទី២

វិធីយល់ដឹងដ�
 ើម្បីស្គាល់ព្រះគម្ពីរ
ខគម្ពីរច
 ងចាំ៖ ២ធីម៉ូថេ ២: ១៥
ចូរខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដ
 ល់ព្រះ ទុកជាមនុស្សដែលបានល្បងលជាប់ហ�ើយ ជាអ្នកធ្វើ
ការដែលមិនត្រូវខ្មាសឡ�ើយ ដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្ដីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
«មធ្យោបាយ» នៃការរ�ៀន និងការអនុវត្តព្រះបន្ទូលនៅក្នុងជ
 ីវិតគជា
ឺ ការមួយដែលគ្រប់ទា
 ំងគ្រីស្ទបរិស័ទ

គួរដឹង។ នៅក្នុងមេរ�ៀននេះមានវិធីប្រាំយ៉ាងដែលអាចធ្វឲ
ើ ្យច
 ិត្តគំនិតលោកអ្នកនៅជាប់ន
 ឹងព្រះបន្ទូល

ដែលជាព្រះគម្ពីរ៖ ការឮ ការអាន ការសិក្សា ការទន្ទេញចាំមាត់ និងកា
 រសញ្ជឹងគិត។ សូមប្រៀបធ�ៀបវិធី

ប្រាំយ៉ាងទាំងនេះ ស្ដីពីការរ�ៀនព្រះបន្ទូលទៅនឹងម្រាមដៃនៅល�ើដៃរបស់លោកអ្នក។ ប្រសិនប�ើលោកអ្នក

កាន់ព្រះគម្ពីរដោយប្រើម្រាមតែពីរ នោះវាងាយនឹងរបូតចេញពីដៃរបស់លោកអ្នកណា
 ស់។ ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើ
លោកអ្នកប្រើម្រាមច្រើនជាងនោះ នោះកម្លាំងនៃការចាប់កាន់ព្រះគម្ពីរកា
 ន់តែខ្លាំងជា
 ងមុន។

ចំណែកខាងឯវិញ្ញាណវិញកដ
៏ ូច្នោះដែរ ប្រសិនប�ើមនុស្សម្នាក់គាតស
់ ្ដាប់ អាន សិក្សាស្វែងយល់

ទន្ទេញចាំមាត់ ហ�ើយនិងសញ្ជឹងគិតល�ើព្រះបន្ទូល នោះការចាប់កាន់សេចក្តីពិតពីព្រះបន្ទូលក៏កា
 ន់តែ

រឹងមាំដែរ ចំណុចទា
 ំងនោះគឺជា
 ផ្នែកនៃជីវិតរបស់គាត់ហ�ើយ។ ដូចជា
 មេដៃដែលត្រូវកា
 រសហប្រតិបត្តិការ
ជាមួយនឹងម្រាមផ្សេងៗទ�ៀតផងដែរ ដ�ើម្បីកាន់ឲ
 ្យបា
 នជាប់ល្អ។ ដូចគ្ផងដែរ
នា
ការសញ្ជឹងគិតល�ើ

ព្រះបន្ទូលរួមផ្សំជាមួយនឹងកា
 រទន្ទេញចាំមាត់ គឺជា
 ច
 ំណុចដ
 ៏សំខាន់ក
 ្នុងកា
 រចាប់កាន់ព្រះបន្ទូលរបស់
ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានណែន។

វិធីសាស្ត្រប្រាំយ៉ាងក្នុងកា
 រយល់ដឹងពព្រះគ
ី
ម្ពីរ៖
		

១. ឮ ព្រះគម្ពីរ (រ៉ូម ១០: ១៧)

		

២. អាន ព្រះគម្ពីរ (វិវរណៈ ១: ៣)

		

៣. សិក្សា ព្រះគម្ពីរ (កិច្ចការ ១៧: ១១)

		

៤. ទន្ទេញចាំមាត់ ព្រះគម្ពីរ (ទំនុកដំក�ើង ១១៩: ៩-១១)

		

៥. សញ្ជឹងគិត ព្រះគម្ពីរ (ទំនុកដំក�ើង ១: ២-៣)
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I. ហេតុផលនៃការយល់ដឹងពីព្រះគម្ពីរ
ចូរសរសេរហេតុផលប្រាំយ៉ាងពីប្រយោជន៍នៃការយល់ដឹងព្រះបន្ទូល៖
ក) ២ធីម៉ូថេ ២: ១៥
ខ) ១ពេត្រុស ២: ២
គ) ទំនុកដំក�ើង ១១៩: ១១
ឃ) ទំនុកដំក�ើង ១១៩: ៣៨
ង) ទំនុកដំក�ើង ១១៩: ១០៥
មូលហេតុដែលយ�ើងសិក្សាព្រះបន្ទូល ពីព្រោះព្រះបន្ទូលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍
គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវិតយ�ើង។

«គ្រប់ទា
 ំងប
 ទគម្ពីរ គឺជា
 ព្រះទ្រង់បា
 នបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាល

ឲ្យតែងទេ ក៏មា
 នប្រយោជន៍ស
 ំរាប់កា
 របង្រៀន ការរំឭកឲ្យដ
 ឹងខ
 ្លួន ការប្រដៅដំរង់ និង
ការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្ដីសុចរិត» (២ធីម៉ូថេ ៣: ១៦)។

II. វិធយ
ី ល់ដឹងពីព្រះគម្ពីរ
ក) ស្ដាប់ព្រះបន្ទូល
«ដូច្នេះ សេចក្ដីជំន�ឿក�ើតឡ�ើងដោយឮ ហ�ើយដែលឮនោះ គឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះ»

(រ៉ូម ១០: ១៧)។

១. ត�ើព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា នរណាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានព្រះពរ (លូកា ១១: ២៨)?
២. ត�ើក
 ្នុងកា
 រប្រកាសព្រះបន្ទូល គ្រូគង្វាល និងគ្រូបង្រៀនគួរធ្វអ
ើ ្វីខ្លះ (នេហេមា ៨: ៧-៨)?
ខ) អានព្រះបន្ទូល
«មានពរហ�ើយ អ្នកណាដែលម�ើល និងអ
 ស់អ
 ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យទំនា
 យទាំងនេះ ហ�ើយប្រព្រឹត្ត

តាមសេចក្ដីទាំងប
 ៉ុន្មាន ដែលកត់ទុកនេះដែរ ដ្បិតឯពេលវេលា នោះជិតដល់ហ�ើយ»
(វិវរណៈ ១: ៣)។

១. ចូរសរសេរកណ្ឌគម្ពីរ វិវរណៈ ១: ៣ តាមគំនិតផ្ទាល់របស់លោកអ្នក៖
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២. ត�ើសាវ័ក ប៉ុល បានប្រាប់លោក ធីម៉ូថេឲ្យយ
 កចិត្តទុកដាក់ទៅល�ើអ្វី (១ធីម៉ូថេ ៤: ១៣)?

ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមិនទាន់មា
 នផែនការអានព្រះបន្ទូលជាប្រចាំថ្ងៃទេ លោកអ្នកអា
 ច
ចាប់ផ្ដើមអានជាមួយគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ឬ យ៉ូហានសិន។ ការអានពីរជ
 ំពូកជា
 
រ�ៀងរាល់ថ្ងៃ នោះលោកអ្នកន
 ឹងប
 ញ្ចប់គម្ពីរស
 ញ្ញាថ្មីទាំងមូលក្នុងរយៈពេល
តែក្នុង១
 ៩សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ!
គ) សិក្សាព្រះបន្ទូល
នៅពេលដែលសាវ័ក ប៉ុល បានចាកចេញពីទីក្រុងថែស្សាឡូនីច គាត់ក
 ៏បានធ្វដ
ើ ំណ�ើរទៅទី

ក្រុងបេរា ហ�ើយបានចែកចាយដំណឹងល្អដ
 ល់ព
 ួកអ
 ្នកមិនជ�ឿដែលជាសាសន៍យូដា។ អ្វីដែល

គាត់បានជួបប្រទះគឺថា ពួកគេ «...មានចិត្តល្អជាងពួកអ
 ្នកនៅថែស្សាឡូនីច គេប្រុងប្រៀបសព្វ

គ្រប់ន
 ឹងទទួលព្រះបន្ទូល ក៏ព
 ិចារណាម�ើលគម្ពីររា
 ល់តែថ្ងៃ ឲ្យបា
 នដឹងជា
 សេចក្ដីទាំងនោះត្រូវឬ
 
មិនត្រូវ» (កិច្ចការ ១៧: ១១)។

អាកប្បកិរិយាក្នុងកា
 រសិក្សាព្រះគម្ពីរ៖
១. យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ កិច្ចការ ១៧: ១១ ត�ើលក្ខណៈពីរយ
 ៉ាងដែលពួកអ
 ្នកក្រុងបេរាបានប�ើក
បង្ហាញនៅពេលដែលពួកគេបានទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអ្វីខ្លះ?

២. ត�ើយ�ើងគួរស្វែងរកដ�ើម្បឲ្
ី យបានប្រាជ្ញា ឬក៏កា
 រយល់ដឹងយ៉ាងដូចម្តេច (សុភាសិត ២: ៤)?

ការសិក្សាព្រះបន្ទូលគឺមិនមែនគ្រាន់តែអានព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះទេ វាទាមទារឲ្យ
មានការសង្កេតការកាត់ស្រាយ និងកា
 រអនុវត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ការអានអាច
ផ្ដល់នូវទស្សនៈទូទៅដល់លោកអ្នក ប
 ៉ុន្តែការសិក្សាអាចជួយលោកអ្នកក
 ្នុងកា
 រគិត
ការយល់ដឹង និងកា
 រអនុវត្តន
 ូវអ
 ្វីៗដែលលោកអ្នកអា
 នមកក្នុងជី
 វិត។
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ឃ) ទន្ទេញព្រះបន្ទូល
«មនុស្សកំឡោះនឹងស
 ំអាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វី គឺដោយប្រយ័តនឹងប្រព្រឹត្តតា
 ម

ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់...ទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងច
 ិត្ត ប្រយោជន៍ក
 ឲ
ុំ ្យ
ទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡ�ើយ» (ទំនុកដំក�ើង ១១៩: ៩, ១១)។

១. ត�ើព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាបដ
់ ល់ជនជាតិអ
 ៊ីស្រាអែលឲ្យច
 ងចាំន
 ូវព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់
យ៉ាងដ
 ូចម្តេចខ្លះ?

ក) ចោទិយកថា ១១: ១៨ក
ខ) ចោទិយកថា ១១: ១៨ខ
២. សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ ម៉ាថាយ ៤: ៤, ៧, ១០។
ក) នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រឈមមុខនឹងសាតាំងប
 ីដង ត�ើទ្រង់បា
 នធ្វអ
ើ ្វីខ្លះ
ដ�ើម្បីយកឈ្នះល�ើសេចក្តីល្បួង?

ខ) ត�ើលោកអ្នកអា
 ចយកឧទាហរណ៍នេះមកអនុវត្តស
 ម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់
លោកអ្នកយ
 ៉ាងដូចម្តេច?

៣. សូមសរសេរកណ្ឌគម្ពីរ ទំនុកដំក�ើង ៤០: ៨ តាមគំនិតផ្ទាល់របស់លោកអ្នក៖

ការទន្ទេញព្រះបន្ទូលនឹងមា
 នភាពងាយស្រួល ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមា
 នគោលដៅ
ជាក់លាក់។ ការយល់ពីអត្ថន័យ ឬពីការអនុវត្តតា
 មព្រះបន្ទូលនឹងធ្វឲ
ើ ្យការទន្ទេញ
របស់លោកអ្នកកា
 ន់តែមានភាពងាយស្រួល។
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ង) សញ្ជឹងគិតព្រះប

ន្ទូល
«មានពរហ�ើយ អ្នកណាដែលមិនដ�ើរតា
 មដំបូន្មានរបស់មនុស្សអា
 ក្រក់ ក៏មិនឈ
 រនៅក្នុងផ
 ្លូវ

របស់មនុស្សមា
 នបាប ឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងព
 ួកមនុស្សដែលម�ើលងាយ អ្នកនោះត្រេកអរតែ

នឹងក្រិត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញ ក៏រំពឹងគិតក្នុងក្រិត្យវិន័យទ្រង់ទា
 ំងយប់ទា
 ំងថ្ងៃដែរ អ្នកនោះ

នឹងដ
 ូចជា
 ដ�ើមឈ�ើ ដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹក ដែលបង្កើតផលតាមរដូវកា
 ល ហ�ើយស្លឹកក៏មិនចេះ
ស្រពោនឡ�ើយ ឯការអ្វីដែលអ្នកនោះធ្វើ នោះនឹងច
 ំរ�ើនឡ�ើងទា
 ំងអ
 ស់»
(ទំនុកដំក�ើង ១: ១-៣)។

ការសញ្ជឹងគិតគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅល�ើបទគម្ពីរដោយការអធិស្ឋានរួមជាមួយនឹងទស្សនៈឆ្ពោះ
ទៅរកការយល់ដឹង និងកា
 រអនុវត្ត។ សូមផ្ដល់ន
 ូវគំនិតដែលមានការអធិស្ឋាន ចំពោះព្រះបន្ទូល
របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងគោលដៅនៃការប្រតិបត្តិជីវិតរបស់លោកអ្នកតា
 មព្រះហឫទ័យ
ព្រះជាម្ចាស់។

១. ការសញ្ជឹងគិតល�ើបទគម្ពីរ អាចប្រព្រឹត្តទៅបានលុះត្រាតែលោកអ្នក៖
ក) ឮសេចក្តីអធិប្បាយព្រះបន្ទូល
ខ) អានព្រះគម្ពីរ
គ) អធិស្ឋានព
 ីអ្វីដែលលោកអ្នកក
 ំពុងស
 ិក្សា
ឃ) សញ្ជឹងគិតទៅល�ើខគម្ពីរដែលលោកអ្នកបា
 នទន្ទេញចាំ
២. ត�ើការសញ្ជឹងគិតអាចជួយលោកអ្នកបា
 នយ៉ាងដ
 ូចម្តេច (យ៉ូស្វេ ១: ៨)?

៣. ត�ើលោកអ្នកគិតថា ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចជះឥទ្ធិពលល�ើការនិយាយស្ដី
និងកា
 រប្រព្រឹត្តរបស់លោកអ្នកដែរឬទេ? ដោយរប�ៀបណា (លូកា ៦: ៤៥)?

៤. ក្រៅពីការយកចិត្តទុកដាក់ទៅល�ើការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ត�ើយ�ើងគួរធ្វអ
ើ ្វី
ទ�ៀតដ�ើម្បស្
ី គាល់ព្រះបន្ទូលឲ្យកាន់តែច្បាស់ (ទំនុកដំក�ើង ១១៩: ៧៣, ១២៥)?
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III. ដំណ�ើរការនៃការសិក្សាព្រះគម្ពីរ
ក) ជំហានទី១៖ ការរ�ៀបចំ
១. ត�ើយ�ើងគួរធ្វអ
ើ ្វីខ្លះ មុនពេលសិក្សាបទគម្ពីរ (១ពេត្រុស ២: ១-២)?

២. ត�ើលោកអ្នកគួរអធិស្ឋានព
 ីអ្វីខ្លះ ខណៈពេលដែលកំពុងរ�ៀបចំខ
 ្លួនដ�ើម្បសិ
ី ក្សាព្រះបន្ទូល
របស់ព្រះជាម្ចាស់ (កូល៉ុស ១: ៩-១០)?

សូមចំណាយពេលអធិស្ឋានមុននឹងស
 ិក្សា។ លន់តបា
ួ ប ហ�ើយទូលសូម

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ៖ «សូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំ ឲ្យបា
 នឃ�ើញសេចក្ដីអស្ចារ្យ នៅក្នុង

ក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់» (ទំនុកដំក�ើង ១១៩: ១៨)។

ខ) ជំហានទី២៖ ការពិនិត្យស
 ង្កេត
«ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងវគ្គនេះ? ត�ើខ
 ្ញុំឃ�ើញអ្វីខ្លះ?»

១. នៅពេលដែលលោកអ្នកអា
 ន សូមសួរសំណួរ ហ�ើយសរសេរវាចុះដូចជា៖ នរណា? ត�ើអ
 ?្វី
នៅឯណា? នៅពេលណា?

២. ពេលដែលលោកអ្នកព
 ិនិត្យម�ើល សូមរកម�ើល៖
ចំណាំ៖ បញ្ខាងក្រោមនេះ
ជី
គឺជាឧ
 ទាហរណ៍ខ្លះៗស្ដីពីអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវស្វែងរកនៅពេលដែលលោកអ្នក
ពិនិត្យស
 ង្កេតទៅល�ើបទគម្ពីរណាមួ

យ។ ចូរធ្វើតាមសម្រួល! មិនត្រូវឆាប់បោះបង់ចោលឡ�ើយ!

ក) ពាក្យគន្លឹះ
ខ) កម្មវត្ថុដែលសំខាន់ (មនុស្ស ប្រធានបទ)
គ) ពាក្យបង្គាប់បញ្ជា (កិរិយាសព្ទពិសេស)
ឃ) ការព្រមាន
ង) ពាក្យ ឬឃ្លាច្រំដែលៗ
ច) ការប្រៀបធ�ៀប (វត្ថុដែលមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នា និងវត្ថុដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នា)
ឆ) សំណួរចម្លើយដែលបានផ្ដល់ជ
 ូន
ជ) អ្វីៗដែលមិនធម្មតា ឬនឹកស
 ្មានមិនដ
 ល់
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គ) ជំហានទី៣៖ ការកាត់ស្រាយ
«ត�ើការកាត់ស្រាយមានន័យដ
 ូចម្តេច?»

១. បទគម្ពីរអា
 ចបញ្ជាកបា
់ នយ៉ាងច
 ្បាស់។ ត�ើព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ន
 រណា
មកបង្រៀនយ�ើង (១យ៉ូហាន ២: ២៧)?

២. ចាប់ផ្ដើមដោយការសួរសំណួរកាត់ស្រាយ៖
ក) ត�ើអ្វីជាសារៈសំខាន់នៃ៖
(១) ពាក្យដែលបានផ្ដល់ឲ្យ (ជាពិសេសកិរិយាសព្ទ)?
(២) ឃ្លាដែលបានផ្ដល់ឲ្យ?
(៣) ឈ្មោះ និងច
 ំណងជ�ើង?
(៤) កាលបរិច្ឆេទ?
(៥) ផ្សេងៗ?
		

ខ) ត�ើអត្ថន័យនៃពាក្យនោះមានន័យដូចម្តេច?

		គ) ហេតុអ្វីបានជាអ
 ្នកន
 ិពន្ធន
 ិយាយពាក្យនេះ?
		ឃ) ត�ើពាក្យនេះ ឃ្លានេះ និងឈ្មោះនេះមានការជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអ
 ?្វី
៣. ដ�ើម្បរក
ី ឲ្យឃ�ើញចម្លើយទៅនឹងស
 ំណួរកាត់ស្រាយរបស់លោកអ្នក ចូរប្រើ៖
ក) បរិបទដែលជាខគម្ពីរមុន និងក្រោយបទគម្ពីរដែលលោកអ្នកក
 ំពុងតែសិក្សា
ខ) និយមន័យនៃពាក្យទាំងឡាយ
គ) វេយ្យាករណ៍ និងទម្រង់ប្រយោគ
ឃ) ព្រះរាជសារនៃបទគម្ពីរផ្សេងទ�ៀត
ង) សម្ភារៈសិក្សាព្រះគម្ពីរ ដូចជាស�ៀវភៅ៖
(១) វចនានុក្រមព្រះគម្ពីរ (Bible dictionaries)
(២) វិជ្ជាសមោធាន (Concordances)
(៣) មគ្គទេសក៍ស
 ិក្សាព្រះគម្ពីរ (Bible handbooks)
(៤) សព្វវចនាធិប្បាយព្រះគម្ពីរ (Bible encyclopedias)
(៥) អត្ថាធិប្បាយព្រះគម្ពីរ (Bible commentaries)
៤. ពេលកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូល ចូរចាំថា
 ៖
ក) គ្រប់ទា
 ំងបទគម្ពីរន
 ឹងទៅស្របជាមួយគ
 ្នា ហ�ើយក៏មិនមា
 នការប្រឆាំងន
 ឹងគ
 ្នាដែរ។
ខ) ដ�ើម្បឲ្
ី យអត្ថបទកាត់ស្រាយពបរិ
ី បទផ្ទាល់ នោះត្រូវឲ
 ្យអ
 ត្ថបទគម្ពីរកា
 ត់ស្រាយហ�ើយ

សរុបដោយផ្ទាល់ តែសូមលោកអ្នកក
 ស
ុំ រុបសេចក្ដីដែលមិនមែនជាគោលគំនិតរបស់
អ្នកន
 ិពន្ធឡ�ើយ។
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រាល់អ
 ត្ថបទនៃបទគម្ពីរនីមួយៗគឺមានការកាត់ស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវតែមួយគត់ដែលជា
គោលបំណងដ�ើមរបស់អ
 ្នកន
 ិពន្ធច
 ង់មា
 នន័យ។
ឃ) ជំហានទី៤៖ ការអនុវត្ត
«ត�ើការនេះនឹងមា
 នឥទ្ធិពលអ្វីមកល�ើជីវិតរបស់ខ
 ្ញុំ?»

ដំណ�ើរឆ្ពោះទៅមុខនៃការសិក្សាព្រះគម្ពីរផ្នែកនេះដកយកនូវសេចក្តីពិតដែលបានអង្កេតរួច
និងស្វែងរកដ�ើម្បីផ្សារភ្ជាប់សេចក្តីពិតទាំងនោះទៅនឹងជ
 ីវិត និងកា
 រប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃ។

១.	នៅពេលដែលយ�ើងបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្ដងហ�ើយ ត�ើយ�ើងគួរតែឆ្លើយតប
វិញយ៉ាងដូចម្តេច (យ៉ាកុប ១: ២២)?

២. ចូរចងចាំសំណួរទាំងប្រាំខាងក្រោមនេះ ដ�ើម្បអនុ
ី វត្តន
 ូវអ្វីៗដែលលោកអ្នកបា
 នរ�ៀន
ចេញពីព្រះគម្ពីរ៖

			

មានបាបដែលខ្ញុំត្រូវបោះចោលទេ?

			

មានសេចក្តីសន្យាដែលខ្ញុំត្រូវឆក់យ
 កមកទុកទេ?

			

មានគំរដែល
ូ
ខ្ញុំត្រូវដ�ើរតាមទេ?

			

មានបញ្ញតដែល
្តិ
ខ្ញុំត្រូវស្ដាបតា
់ មទេ?

			

មានការដែលនាំឲ្យជំពប់ដ
 ួលដែលខ្ញុំត្រូវច�ៀសវាងទេ?			
បទគម្ពីរន
 ីមួយៗមានការកាត់ស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវតែមួយ
ប៉ុន្តែមានការអនុវត្តជា
 ច្រើន។

ង) ជំហានទី៥៖ ការរ�ៀនហ�ើយរ�ៀនទ�ៀត
ការសិក្សាព្រះគម្ពីរគឺជា
 កា
 រសិក្សាម្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀត។ នៅពេលដែលលោកអ្នកស
 ិក្សាទៅល�ើ

ខគម្ពីរណា
 មួយ លោកអ្នកន
 ឹងប្រើជំហានទី២ ទី៣ និងទី៤ជាច្រើនដ
 ងច្រើនសារ។ លោកអ្នក
ត្រូវពិនិត្យស
 ង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់ បន្ទាប់មកត្រូវកាត់ស្រា
 យ ហ�ើយត្រូវយ
 កទៅអនុវត្ត។

លោកអ្នកអា
 ចប្រើជំហានទាំងនេះជាមួយ ពាក្យ ឃ្លា និងគំនិតនីមួយៗក្នុងកា
 រកាត់ស្រាយ

ព្រះគម្ពីរបា
 ន។ កាលណាលោកអ្នកកា
 ន់តែធ្តា
វើ មរប�ៀបនេះពីមួយខ
 ទៅមួយខ
 នោះអត្ថន័យ
ដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃខគម្ពីរនោះក៏កាន់តែបង្ហាញឲ
 ្យលោកអ្នកយ
 ល់កាន់តែច្បាស់ឡ�ើងៗ។
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IV. លំហាត់
«ចូរស្វែងរកនគរ និងសេចក្ដីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិន ទ�ើបគ្រប់របស់ទាំងនោះ នឹងបា
 នប្រទានមកអ្នក

រាល់គ្នាថែមទ�ៀតផង» (ម៉ាថាយ ៦: ៣៣)។

សូមអនុវត្តជា
 មួយនឹងកណ្ឌគម្ពីរ ម៉ាថាយ ៦: ៣៣ និងតា
 រាងលំហាត់នៅទំព័រ២៨៖
ក) ចូរសង្កេតឲ្យបានច្រើនដងតាមដែលអាចធ្វបា
ើ ន ហ�ើយសរសេរការសង្កេតទាំងអស់របស់
លោកអ្នកក្
 នុងក្រឡោន«ការពិនិត្យស
 ង្កេត» នៅទំព័រ២៨-២៩។

ខ) សូមសរសេរពី «សំណួរកាត់ស្រាយ» ស្ដីពការពិ
ី
និត្យសង្កេតរបស់លោកអ្នក។
គ) សូមសរសេរពីអត្ថន័យនៃការពិនិត្យស
 ង្កេត និងកា
 រកាត់ស្រាយរបស់លោកអ្នកនៅក្នុង
ក្រឡោន«ការកាត់ស្រាយ» នៅទំព័រ២៨-២៩។

ឃ) ពេលលោកអ្នកបា
 នបញ្ចប់ការពិនិត្យស
 ង្កេត និងកា
 រកាត់ស្រាយចប់ស
 ព្វគ្រប់ហ�ើយ
សូមបំពេញនៅក្នុងវគ្គ «ការអនុវត្ត» នៅទំព័រ២៩។
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«ចូរស្វែ
 ងរកនគរ និងសេ
 ចក្ដីសុចរិតនៃព្រះជា
 មុនស
 ិន ទ�ើបគ ្រប់រ បស់ទាំងនោះ 

នឹងបា
 នប្រទានមកអ្នករា
 ល់គ្នាថែមទ�ៀតផង» (ម៉ាថាយ ៦: ៣៣)។

ចំណាំ៖ ចំណុចទា
 ំងប្រាំមួយដំបូងដែលបានបំពេញរួចខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍។

ការពិនិត្យស
 ង្កេត
១. ខចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង
កិរិយានុគ្រោះ «ចូរ»។

សំណួរកាត់ស្រា
 យ
១. ត�ើកិរិយានុគ្រោះ«ចូរ» មាន
ន័យដូចម្តេច?

ការកាត់ស្រាយ
១. ជាពាក្យស
 ម្រាប់ប្រនា
ើ ំមុខ
ឬជាជ
 ំនួយក
 ិរិយាសព្ទ ដ�ើម្បី
បញ្ជាកថា
់ ឃ្លានោះជាឃ្លា
បញ្ជា។

២. ពាក្យគន្លឹះ «ស្វែងរក»

២. ត�ើពាក្យ «ស្វែងរក» មាន

ន័យដូចម្តេច? ហ�ើយត�ើពាក្យ

នេះតម្រូវឲ
 ្យមា
 នសកម្មភាពបែប

២. មានន័យថា
 ដេញតាម ឬ

ស្រាវជ្រាវ។ វាគឺជា
 ពាក្យបង្គាប់។

ណា?
៣. កិរិយាសព្ទ «ស្វែងរក» គឺ

៣. ត�ើប្រយោគបច្ចុប្បន្នកាល

៣. ខ្ដាច់
ញុំ ខាតត្រូវតែស្វែងរក

៤. ពាក្យគន្លឹះបន្ទាប់គឺ «នគរ»។

៤. ត�ើពាក្យថា «នគរ» ចង់

៤. គឺជា
 ការគ្រប់គ្រងដ៏មហិមា

ស្ថិតក្នុងប្រយោគបច្ចុប្បន្នកាល។ ចង្អុលបង្ហាញព
 ីអ្វី?

៥. សព្វនាមកម្មសិទ្ធិ «នៃព្រះ»

គឺបាននាំមុខពាក្យថា «នគរ»។

៦. សូមកត់ស
 ម្គាល់ទៅល�ើ

ការប្រើពាក្យថា «ជាមុនសិន»
បន្ទាប់ពីពាក្យ «ស្វែងរក»។

28

និយាយពអ្វី
ី ?

ឥឡូវនេះ។

ឬអាណាចក្រល�ើតំបន់ដ
 ៏
ជាក់លាក់ណា
 មួយ។

៥. ត�ើជានគររបស់អ
 ្នកណា? ត�ើ ៥. សូមម�ើលខ៣២ ពាក្យ
ពាក្យថា «នៃព្រះ» ចង់ស
 ំដៅល�ើ ថា «នៃព្រះ» សំដៅល�ើ
អ្នកណា?

«ព្រះវរបិតា»។ នគរនោះគឺជា


៦. ត�ើសារៈសំខាន់របស់ពាក្យ

៦. កំណត់យ
 កជាអាទិភាព។

«ជាមុនសិន» នោះគឺជា
 អ្វី?

នគររបស់ព្រះវរបិតា។

ដាច់ខា
 តត្រូវតែស្វែងរកជា
អាទិភាពដំបូងប
 ំផុត។

៧.

៧.

៧.

៨.

៨.

៨.
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ការពិនិត្យស
 ង្កេត

សំណួរកាត់ស្រា
 យ

ការកាត់ស្រា
 យ

៩.

៩.

៩.

១០.

១០.

១០.

១១.

១១.

១១.

១២.

១២.

១២.

ការអនុវត្ត
សូមសរសេរការអនុវត្តមួយដោយយោងតាមការពិនិត្យស
 ង្កេត និងកា
 រកាត់ស្រាយរបស់លោកអ្នក
(ដោយយោងតាម សំណួរទាំងប្រាំនៅត្រង់ ឃ) ជំហានទី៤៖ ការអនុវត្តចំណុចទី២)។
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V. ការអនុវត្ត
ត�ើលោកអ្នកបា
 នចំណាយពេល ១៦៨ម�៉ោងក្នុងមួយស
 ប្ដាហ៍របស់លោកអ្នកបា
 នល្អដែរឬទេ?
ត�ើលោកអ្នកគួរផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះទេ? តារាងខាងក្រោមនេះនឹងជ
 ួយលោកអ្នកឲ
 ្យចេះវិភាគល�ើទម្លាបរ់បស់

ខ្លួនដ�ើម្បីឲ្យចិត្តគំនិតលោកអ្នកនៅជាប់ន
 ឹងព្រះបន្ទូលដែលជាព្រះគម្ពីរ។ ហ�ើយនៅពេលដែលលោកអ្នក

បំពេញចំនួនម�៉ោងដែលត្រូវចំណាយក្នុងមួយស
 ប្ដាហ៍រួចហ�ើយ នោះសូមអធិស្ឋានព
 ការរ�ៀបចំ
ី
គោលដៅថ្មី
របស់លោកអ្នកផ
 ង។

ពេលជាមួយព្រះបន្ទូល

កាលវិភាគបច្ចុប្បន្ន

ការឮព្រះបន្ទូល
ការអានព្រះបន្ទូល
ការសិក្សាព្រះបន្ទូល
ការទន្ទេញព្រះបន្ទូល
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មេរ�ៀនទី៣

ព្រះជាម្ចាស់៖ ចរិតលក្ខណៈ
និងលក្ខណសម្បត្រតិ បស់ទ្រង់
ខគម្ពីរច
 ងចាំ៖ ១របាក្សត្រ ២៩: ១១
ឱព្រះយេហូវ៉ាអ�ើយ ភាពដ៏ធំនឹងព្រះចេស្ដា សិរីល្អ ជ័យជំនះ និងតេជានុភាព នោះ
សុទ្ធតែជារបស់ផងទ្រង់ ដ្បិតគ្រប់ទា
 ំងអស់ដែលនៅល�ើមេឃ និងនៅផែនដី ជារបស់
ផងទ្រង់ ឱព្រះយេហូវ៉ាអ�ើយ រាជ្យនេះកជា
៏ របស់ផ
 ងទ្រង់ដែរ ហ�ើយទ្រង់បា
 នដំក�ើង
ឡ�ើង ជាប្រធានល�ើទាំងអស់។

I. សេចក្ដីផ្
 ដើម
សាសន៍ជាច្រើននៅល�ើសកលលោកយ�ើងសព្វថ្ងៃនេះ គេនិយាយថាមានព្រះច្រើន ហ�ើយក
 មា
៏ នមតិច្រើន
ផ្សេងៗគ្នាអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ (ឬក៏ព្រះផ្សេងៗ) ផងដែរ។ តែផ្ទុយទៅវិញ ព្រះគម្ពីរបា
 នប�ើក

សម្ដែងថា ព្រះពិតគមា
ឺ នតែមួយ។ ព្រះគម្ពីរក
 ៏មិនដែលព្យាយាមបង្ហាញភ
 ស្តុតាងពីព្រះនោះទេ គឺគ្រាន់តែ
មានជាសេចក្តីបញ្ជាក់មួយយ៉ាងសាមញ្ញថា «កាលដ�ើមដំបូងឡ�ើយ ព្រះ...» (លោកុប្បត្ដិ ១: ១)។
«នៅពេលដែលយ�ើងសញ្ជឹងគិតអំពភាពជាព្រះ
ី
របស់ព្រះជាម្ចាស់ នោះប្រៀប

បានទៅនឹងការដែលយ�ើងមុជចូលទៅក្នុងស
 មុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយ។ ចូរឲ
 ្យយ�ើង
សញ្ជឹងគិត ហ�ើយស
 ្លុងអារម្មណ៍ទៅក្នុងភា
 ពជាព្រះដ៏ធំមហិមារបស់ទ្រង់ នោះលោកអ្នក
នឹងមា
 នកម្លាំង ហ�ើយមា
 នភាពស្រស់ស្រាយ ដូចទ�ើបន
 ឹងភ្ញាកព
់ សម្រាន្ត
ី
ដ៏លង់លក់
យ៉ាងដូច្នោះដែរ។ គ្មានអ្វីដែលអាចធ្វឲ
ើ ្យព្រលឹងរបស់មនុស្សបា
 នសុខស្រួល គ្មានអ្វី
ដែលអាចនឹងធ្វឲ
ើ ្យរលកនៃសេចក្តីទុក្ខ និងភា
 ពសោកសង្រេងរបស់ព
 ួកគេចុះខ្សោយ
បាននោះឡ�ើយ ហ�ើយក៏គ្មានអ្វីដែលអាចនឹងធ្វឲ
ើ ្យមនុស្សមា
 នភាពសុខសាន្តក
 ្នុង

ការល្បងលយ៉ាងពេញលេញ ដូចការសញ្ជឹងគិតល�ើភាពជាព្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ។»
— លោក ស៊ី.អេច. ស្ពើចិន(C. H. Spurgeon)
នៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៨៥៥
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ក) ត�ើក
 ណ្ឌគម្ពីរ ទំនុកដំក�ើង ៨៩: ៧-៨ ពណ៌នាព
 ព្រះ
ី ជាម្ចាស់យ៉ាងដ
 ូចម្តេច?
		
		
ខ) ត�ើមា
 នសេចក្ដីថ្លែងបែបណាដែលបានបង្ហាញពសេ
ី ចក្តីពិតថា មា

នព្រះតែ
 មួយនោះ 
(អេសាយ ៤៣: ១០)?
		
		
គ) ត�ើព្រះជាម្ចាស់នឹងម
 ិនព្រ
 មប្រគល់អ្វីឲ្យដ
 ល់អ្នកផ្សេ
 ងទ�ៀត(អេសាយ ៤២: ៨)?
		

II. សារៈសំខាន់នៃការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់
ក) ត�ើព្រះយេ

ស៊ូវបា
 នប្រៀបធ�ៀបការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទៅនឹងអ
 ្វី (យ៉ូហាន ១៧: ៣)?
		
ខ) ត�ើកា
 រមួយដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថា 
 មនុស្សគ
 ួរតែអួត ជាជាងការអួតអំពប្ី រាជ្ញាអនុភាព
ឬការមានបាននោះគឺជាអ្វី (យេរេមា ៩: ២៤)?
		
		
		

«ការយល់ដឹងដ៏ត្រឹមត្រូវព
 ីព្រះជាម្ចាស់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ ហ�ើយវាមិនមែនត្រឹមតែជា

មូលដ្ឋានគ្រឹះចំពោះប្រព័ន្ធទេវវិទ្យាតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាកា
 រអនុវត្តនៃការរស់នៅ
របស់គ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរ។ ខ្ញុំជ�ឿថាស្ទើរគ្រប់ទាំងក
 ំហុសឆ្គងនៅក្នុងគោលលទ្ធិ
ទាំងការបរាជ័យក
 ្នុងកា
 រអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌របស់គ្រីស្ទបរិស័ទនោះក�ើតឡ�ើង
ដោយសារ មានគំនិតមិនគ្រប់លក្ខណ៍ និងគំនិតមិនថ្លៃថ្នូរអ
 ំពីព្រះជាម្ចាស់។»
— លោក អេ.ដឹបលយូ. ថូសហ្ស៍រ (A.W.Tozer)១

១. ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ The Knowledge of the Holy ដោយ A.W. Tozer, © ១៩៦១ ដោយ Aidan Wilson Tozer។ រក្សាសិទ្ធិដោយ
Harper-Collins Publishers Inc។
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III. ត�ើម
 នុស្សម្នាក់អាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានតាមវិធណា
ី ?
ក) ត�ើព្រះយេ

ស៊ូវមា
 នបន្ទូលពីអត្ថន័យនៃការស្គាលព្រះ
់ ជាម្ចាស់យ៉ាងដ
 ូចម្តេច 
(យ៉ូហាន ១៤: ៩-១០)?
		
		
ខ) ត�ើសា
 វ័ក ប៉ុល មានប្រសាសន៍យ៉ាងដ
 ូចម្តេចអំពីព្រះគ្រីស្ទ នៅក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ កូល៉ុស ២: ៩?
		
		
គ) អ្នកស
 រសេរកណ្ឌគម្ពីរ ហេព្រើរមា
 នប្រសាសន៍ថា ព្រះ

ជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនឹងយ�
 ើង
រាល់គ្នាតាមរយៈព្រះរាជបុត្រារ បស់ទ្រ
 ង់។ ត�ើគា
 ត់បានពណ៌នាពព្រះ
ី គ្រីសយ
្ទ ៉ាងដូចម្តេច
(ហេព្រើរ ១: ៣)?
		
		
		

IV. លក្ខណសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ក) ដូចម្ដេចដែលហៅថា លក្ខណសម្បត្តិ?
លក្ខណសម្បត្តិគឺជាគុណភាពមួយ ឬក៏ច
 រិតលក្ខណៈដព
៏ ិតអំពនរណាម្
ី
នាក់។ ការសិក្សាព
 ី	

លក្ខណសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចនាំឲ្យយ�ើងមា
 នកម្រិតមួយក
 ្នុងកា
 រស្គាល់ពីបុគ្គលភាព

របស់ទ្រង់បាន។ ទោះបីជាមានគំនិតខ្លះហួសព
 ីការយល់ដឹងរបស់យ�ើងក
 ៏ដោយ ក៏គំនិតរបស់
យ�ើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែតាមសេចក្តីពិត តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
ព្រះវរបិតា ព្រះរាជបុត្រា  និងព្រះ
 វិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ចំណាំ៖ ទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាលក្ខណសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ។

១. ភាពបរិសុទ្ធ

៧. សព្វវត្តមាន

២. សុចរិត និងយ
 ុត្តិធម៌

៨. សព្វានុភាព

៣. អធិបតេយ្យភាព

៩. សេចក្តីស្រឡាញ់

៤. ភាពអស់កល្បជានិច្ច

១០. សេចក្ដីពិត

៥. ភាពមិនប្រែប្រួល

១១. មេត្តាករុណា

៦. សព្វញ្ញូញ្ញាណ
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ខ) និយមន័យ លក្ខណសម្បត្រតិ បស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់
ទី១៖ សូមអានខគម្ពីរមួយចំនួនខា
 ងក្រោមនេះ បន្ទាប់មកសរសេរនូវផ្នែកនៃខគម្ពីរដែល
ពណ៌នាបា
 នល្អជាងគេបំផុតពីលក្ខណសម្បត្តិដែលបានផ្ដល់ជ
 ូន។

ទី២៖ ដោយសារលោកអ្នកស
 ្គាល់លក្ខណសម្បត្តិនោះ សូមសរសេរពរប�ៀបដែល
ី

លក្ខណសម្បត្តិនោះបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតនៃការរស់នៅរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គការអនុវត្ត
ផ្ទាល់ខ្លួន។

១. ភាពបរិសុទ្ធ
ភាពបរិសុទ្ធនៃលក្ខណសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថា មិនមា
 នសេចក្តីអាក្រក់ណា
 មួយ
នៅក្នុងលោកីយ៍នេះអាចពាល់ទ្រង់ ឬក៏ធ្ឲ
វើ ្យប្រឡាក់ប្រឡូសដល់ទ្រង់បា
 ននោះឡ�ើយ។
ទ្រង់ប
 រិសុទ្ធ និងគ្រប់លក្ខណ៍មួយរយភាគរយ។
ក) និក្ខមនំ ១៥: ១១
ខ) ទំនុកដំក�ើង ៩៩: ៩

ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប
 រិសុទ្ធ បានជាទ្រង់តម្រូវឲ
 ្យយ�ើងប
 រិសុទ្ធដែរ (១ពេត្រុស

១: ១៦)។ ព្រះជាម្ចាស់បានញែកយ�ើងជា
 ប
 រិសុទ្ធទុកសម្រាប់ទ្រង់ ដូច្នេះជីវិតរបស់យ�ើងគឺ
ត្រូវតែជះពន្លឺប្រៀបដូចជា
 កញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងព
 ីព្រះជាម្ចាស់ដល់លោកីយដ
៍ ៏ទុច្ចរិតមួយនេះ។
ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖
		
		
		
២. សុចរិត និង យុត្តិធម៌
ពាក្យថា សុចរិត និងយ
 ុត្តិធម៌គឺចេញមកពីប្រភពដ�ើមនៃពាក្យដែលមានឫសដូចគ្នាមួយនៅក្នុង	
ភាសាដ�ើមនៃកណ្ឌគម្ពីរស
 ញ្ញាថ្មី។ អត្ថន័យនោះគឺ ត្រឹមត្រូវ ឬក៏ទ�ៀងត្រង់។ សេចក្ដីសុចរិត
បង្ហាញពីការចុះសម្រុងគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះរវាងលក្ខណៈនិងស
 កម្មភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់។

សេចក្តីយុត្តិធម៌គឺជារប�ៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតជាច្បាប់ដ
 ៏សុចរិតរបស់ទ្រង់។ មិនមា
 ន

សកម្មភាពណាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដោយល្មើសនឹងច
 ្បាប់
មាត្រានៃក្រមសីលធម៌ និងយ
 ុត្តិធម៌នោះទេ។
34
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មិនមា
 នបញ្ញត្តិច្បាប់ណា
 នៅល�ើព្រះជាម្ចាស់នោះទេ
ប៉ុន្តែមានច្បាប់នៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់។២
ក) យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ ទំនុកដំក�ើង ១១៩: ១៣៧ សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់
សម្ដែងឲ្យឃ�ើញនៅក្នុង

ខ) យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ ទំនុកដំក�ើង ៨៩: ១៤ សេចក្តីសុចរិត និងសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់
ព្រះជាម្ចាស់គឺជា

ត�ើខ្នាតនៃភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពទ�ៀងត្រង់របស់លោកអ្នកប្រ
 ៀបធ�ៀបជាមួយនឹងខ្នាត
របស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ម�ើលទៅដូចម្តេចដែរ?
ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖

៣. អធិបតេយ្យភាព
ពាក្យថា អធិបតេយ្យភាព មានន័យថា ចៅហ្វាយ ឬ ខ្ពស់ល�ើសទាំងអ
 ស់ អំណាចគ្មានប្រៀប
ឬ ឋានៈឧត្ដុង្គឧត្ដមខ្ពសជា
់ ងគេបំផុតក្នុងច
 ំណោមមុខតំណែងផ្សេងៗទាំងអ
 ស់។
ក) អេសាយ ៤៦: ៩-១០

ខ) អេសាយ ៤៥: ២៣

២. ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, លេខ៥, កែសម្រួលដោយ Merrill C. Tenny,
© ១៩៧៥, ១៩៧៦ ដោយ The Zondervan Corporation។
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គំនិតនៃអធិបតេយ្យភាពគឺធ្វើឲ្យមា
 នកម្លាំងច
 ិត្ត ដ្បិតគំនិតនោះធានាអះអាងចំពោះ
គ្រីស្ទបរិស័ទថា មិនមា
 នអ្វីដែលស្ថិតនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយ
ផែនការរបស់ទ្រង់ក៏មិនដែលថាមិនបា
 នសម្រេចនោះឡ�ើយ (រ៉ូម ៨: ២៨)។
ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖
		
		
		
		
		
		
		
៤. ភាពអស់កល្បជានិច្ច
ដោយព្រោះព្រះជាម្ចាស់គជា
ឺ ព្រះដ៏គង់នៅអស់កល្បជានិច្ច នោះក៏មិនដែលមានពេលណាមួយ
ដែលទ្រង់មិនគង់នៅនោះឡ�ើយ។ ទ្រង់គ្មានដ�ើម ហ�ើយក
 គ
៏ ្មានទីបញ្ចប់ដែរ។
ក) អេសាយ ៤៤: ៦

ខ) អេសាយ ៤៣: ១៣

ពេលវេលាមិនអា
 ចរាប់ជា
 ព្រះជន្មព្រះជាម្ចាស់ឡ�ើយ ដោយសារទ្រង់គង់នៅ

អស់កល្បជានិច្ច។ ដោយហេតុតែទ្រង់គង់នៅអស់កល្បជា
 និច្ច ហេតុដូច្នេះហ�ើយ បាន
ជាទ្រង់ជ្រាបពីអតីតកាល និងអ
 នាគតកាលយ៉ាងច
 ្បាស់ដូចប
 ច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ។

យោងតាមឃ្លាខាងល�ើនេះ យ�ើងដ
 ឹងយ
 ៉ាងច្បាស់ថា
 ទ្រង់មា
 នសេចក្តីជ្រួតជ្រាបដ៏ល្អ

ឥតខ្ចោះនូវអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ព
 ួកយ�ើង។
 ដូច្នេះបានជាយ�ើងគ្រប់គ
 ្នាគួរតែ
ជ�ឿទុកចិតល្ត�ើព្រះជាម្ចាស់នូវគ្រប់ទា
 ំងផ្នែកនៃជីវិតរបស់យ�ើង។
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ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖

៥. ភាពមិនប្រែប្រួល
ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រែប្រួលពីភាពជាព្រះឬក៏ព
 ីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នោះឡ�ើយ។
ក) ម៉ាឡាគី ៣: ៦

ខ) ហេព្រើរ ៦: ១៧-១៨

ព្រះគម្ពីរមា
 នកត់ទុកពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនស
 ម្រាប់អស់អ
 ្នកដែល
ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ យ�ើងអាចជ�ឿទុកចិតថា
្ត ទ្រង់ព
 ិតជារក្សា
ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ទ្រង់យ៉ាងពិតប្រាកដ។
ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖
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៦. សព្វញ្ញូញ្ញាណ
ព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបគ្រប់កា
 រទាំងអស់មិនថា
 បច្ចុប្បន្ន និងអ
 នាគតកាលឡ�ើយ។ ហ�ើយមិនមា
 នអ្វី
មួយដែលអាចធ្វើឲ្យទ្រង់ភា
 ន់ភាំងបា
 នឡ�ើយ។
ក) យ៉ូប ៣៤: ២១

ខ) ទំនុកដំក�ើង ១៣៩: ១-៦

ដោយព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់សព្វញ្ញូញ្ញាណទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទា
 ំងបា
 បរបស់យ�ើងមិនថា

អតីតកាល បច្ចុប្បន្ន និងអ
 នាគតទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់។ ទោះប�ើព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបគ្រប់
ទាំងបាបរបស់យ�ើង ក៏ទ្រង់នៅតែសង្គ្រោះ អត់ទោស ហ�ើយទទួលយកយ�ើងឲ
 ្យរស់នៅ
ក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ជារ�ៀងរហូត។ ត�ើសេចក្តីនោះរ�ៀបរាប់ព
 សុ
ី វត្ថិភាពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះ
របស់យ�ើងយ៉ាងដូចម្តេច?
ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖

៧. សព្វវត្តមាន
ព្រះជាម្ចាស់មានវត្តមានគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែង។
ក) សុភាសិត ១៥: ៣
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ខ) ទំនុកដំក�ើង ១៣៩: ៧-១២

ដោយព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែង ដូច្នេះការដែលយ�ើងគិតថា យ�ើងអា
 ច

លាក់បាំងពីព្រះជាម្ចាស់បាននោះគឺជា
 កា
 រល្ងង់ខ្លៅណាស់។ នេះក៏មានន័យថា
 អ្នកជ�ឿ

អាចពិសោធពីព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ពេលវេលា ថែមទាំងស
 ្គាល់ពីព្រះពរនៃ
ការដ�ើរជាមួយទ្រង់ដែរ។
ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖

៨. សព្វានុភាព
ព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចគ្រប់យ
 ៉ាង ហ�ើយទ្រង់មា
 នកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីធ្វអ
ើ ្វីទាំងអស់។
ក) យេរេមា ៣២: ១៧

ខ) វិវរណៈ ១៩: ៦

សព្វានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឃ�ើញមាននៅក្នុង៖
១. អំណាចក្នុងកា
 របង្កើតរបស់ទ្រង់ (លោកុប្បត្ដិ ១: ១)
២. ការការពារល�ើគ្រប់អ
 ្វីៗទា
 ំងអ
 ស់របស់ទ្រង់ (ហេព្រើរ ១: ៣)
៣. ការយកចិត្តទុកដាក់ក
 ្នុងកា
 រផ្គត់ផ្គងរ់បស់ទ្រង់ច
 ំពោះយ�ើង
(ទំនុកដំក�ើង ៣៧: ២៣-២៤)
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«កុំឲ្យភ័យខ្លាចឡ�ើយ ដ្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯ
 ង កុឲ
ំ ្យស្រយុតចិតឲ
្ត ្យសោះ ពីព្រោះ

អញជាព្រះនៃឯង អញនឹងច
 ំរ�ើនកំឡាំងដ
 ល់ឯង អ�ើ អញនឹងជ
 ួយឯង អ�ើ អញនឹងទ្រឯង

ដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញ» (អេសាយ ៤១: ១០)។ ត�ើលោកអ្នកអា
 ចរ�ៀនបានអ្វីខ្លះ
ចេញពីកណ្ឌគម្ពីរ អេសាយ ៤១: ១០ ស្ដីពីសព្វានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់?
ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖

៩. សេចក្តីស្រឡាញ់
ព្រះជាម្ចាស់គជា
ឺ សេចក្តីស្រឡាញ់។ សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គ
 ្មានលក្ខខណ្ឌឡ�ើយ

ហ�ើយក៏មិនមែនផ្អែកល�ើភាពដ៏គួរឲ
 ្យស្រឡាញ់ ឬក៏កា
 រតបស្នងសងគុណនៃការណាមួយ
របស់យ�ើងឡ�ើយ។

ក) យ៉ូហាន ៣: ១៦

ខ) រ៉ូម ៥: ៨

សេចក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញឲ
 ្យឃ�ើញតាមរយៈការប្រព្រឹត្ត។ ព្រះជាម្ចាស់ជាគំរូស្រាប់។ ទ្រង់

បានសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ច
 ំពោះយ�ើង ដោយការចាត់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមក
សុគតជំនួសយ�ើងរាល់គ្នា (២កូរិនថូស ៥: ២១)។
ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖
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១០. សេចក្តីពិត
មានតែព្រះជាម្ចាស់មួយប៉ុណ្ណោះដែលជាព្រះដ៏ពិត។
ក) ទំនុកដំក�ើង ៣១: ៥

ខ) ទំនុកដំក�ើង ១១៧: ២

សេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺពិតល�ើសអស់ទា
 ំងអ្វីៗទា
 ំងអ
 ស់។ ទ្រង់នៅតែពិតត្រង់

ទោះបីមនុស្សទាំងអស់ជា
 អ្នកភ
 ូតភរក៏ដោយ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបា
 នជាព្រះបន្ទូល និង
ការជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់តែងតែមានជ័យជម្នះ (រ៉ូម ៣: ៤)។ យោងតាមការយល់ដឹងនេះ

ត�ើលោកអ្នកគួរពណ៌នាព
 ីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងសេចក្តីពិតដែលមាននៅក្នុង
នោះយ៉ាងដូចម្តេច?

ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖

១១. មេត្តាករុណា
សេចក្តីមេត្តាករុណាដ
 ៏ល�ើសលប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺជាកា
 រសម្ដែងឲ
 ្យឃ�ើញពី

សេចក្តីអាណិតអាសូររបស់ទ្រង់ដល់អ
 ស់អ
 ្នកណាដែលបានប្រឆាំងន
 ឹងព្រះហឫទ័យ
របស់ទ្រង់។

ក) ទំនុកដំក�ើង ១៤៥: ៨-៩
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ខ) ទំនុកដំក�ើង ១៣០: ៣-៤
		
		
កណ្ឌគម្ពីរអេភេសូរបា
 នប្រៀបធ�ៀបពភាពផ្ទុ
ី
យគ្រវាងសេចក្តីមេត្
នា
តាករុណាដ
 ៏ល�ើសលប់

របស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅនឹងបា
 បរបស់មនុស្ស។ សេចក្តីសង្គ្រោះដែលយ�ើងបា
 នទទួលពីទ្រង់
សឲ្យឃ�ើញពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ (អេភេសូរ ២: ៤-៥)។
ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន៖

V. ការអនុវត្ត
យោងតាមការយល់ដឹងពីលក្ខណសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងមេរ�ៀននេះ
ចូរឆ្លើយសំណួរខាងក្រោម៖

ក) ត�ើកា
 រអធិស្ឋានរ បស់លោកអ្នកន
 ឹងមា
 នឥទ្ធិពលយ៉ាងដ
 ូចម្ដេច?

ខ) ត�ើល ោកអ្នកគ
 ួរឆ្លើយតបទៅនឹងកា
 រល្បងលដ៏ធំនៅក្នុងជ
 ីវិតល ោកអ្នកដ
 ូចជា៖
ការស្លាប់របស់សាច់ញាតិជិតស្និទ្ធ (ប្ដី ឬប្រពន្ធ កូន) យ៉ាងដ
 ូចម្តេច?
		
		
គ្រោះថ្នាក់មួយដែលបន្សល់ទុកឲ្យលោកអ្នកន
 ូវភាពពិការយ៉ាងដ
 ូចម្តេច?
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មេរ�ៀនទី៤

បុគ្គលភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវ
ខគម្ពីរច
 ងចាំ៖ យ៉ូហាន ១: ១, ១៤

កាលដ�ើមដំបូងមា
 នព្រះបន្ទូល ព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះ ហ�ើយព្រះបន្ទូល

នោះឯងជាព្រះ...ព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជា
 សាច់ឈា
 ម ហ�ើយបា
 នស្នាក់នៅជាមួយនឹង
យ�ើងរាល់គ
 ្នា យ�ើងរាល់គ
 ្នាបានឃ�ើញសិរីល្អទ្រង់ គឺជា
 ស
 ិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែ១
ដែលមកពីព្រះវរបិតា មានពេញជាព្រះគុណ និងសេចក្ដីពិត។

ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សទា
 ំងអស់។ មិនដែល	

មាននរណាម្នាកដ
់ ូចទ្រង់ឡ�ើយ។ គេបានទទួលស្គាល់ថា ទ្រង់គជា
ឺ គ្រូដ
 ៏ឆ្នើមម្នាក់ ជាអ្នកដឹកនាំសាសនា

ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយក៏ជាព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ។ សេចក្ដីអះអាងដែលទ្រង់បា
 នប្រកាស
អំពីព្រះអង្គទ្រង់ ក៏ដ
 ូចជា
 ការប្រកាសអះអាងរបស់មនុស្សផ្សេងៗទ�ៀតបានធ្វឲ
ើ ្យទ្រង់ទៅជាប្រធានបទ
ស្នូលនៃការទាស់ទែងខ្វែងគំនិតគ្នាដែលគ្មានទីបញ្ចបក
់ ្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។

លោក ប៉ុនទាស-ពីឡាត់ បានរ�ៀបប្រយោគសំណួរយ៉ាងច្បាស់ នៅខណៈពេលដែលលោកបានសួរថា

«ដូច្នេះ ត�ើឲ
 ្យខ្ញុំធ្អ
វើ ដល់
្វី យេស៊ូវ ដែលហៅជាព្រះគ្រីស្ទនេះ?» (ម៉ាថាយ ២៧: ២២)។ មុនដែលលោកអ្នក

អាចនឹងឆ្លើយនឹងស
 ំណួរនោះបាន ជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវតែស្គាល់ថា ព្រះយេស៊ូវជានរណាជាមុនសិន។
មេរ�ៀននេះនឹងណែនាំលោកអ្នកឲ
 ្យស្គាល់ទ្រង់។

I. ព្រះជាម្ចាស់ដែលមកយកកំណ�ើតជា
 មនុស្ស
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកលោកីយ៍នេះក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សខា
 ងឯសាច់ឈាម។ ដោយទ្រង់

បានញែកភាពជាម្ចាស់នៃភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គទុកដោយឡែកដោយស្ម័គ្រព្រះទ័យ ហ�ើយមកយក

សណ្ឋានជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់។ ទ្រង់ជា
 មនុស្សមួយរយភាគរយ ជាមនុស្សដ
 ូចមនុស្សទូទៅ ល�ើកតែ
ទ្រង់មិនមានបាបសោះ។ សេចក្ដីនេះសំដៅល�ើការ «យកកំណ�ើតជាមនុស្ស»។

ក) ត�ើក
 ណ្ឌគម្ពីរ ភីលីព ២: ៦ ចែងអំពព្រះយេ
ី
ស៊ូវមុននឹងទ្រង់ប្រ
 សូតជាមនុស្សយ៉ាងដ
 ូចម្តេច?
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ខ) យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ ភីលីព ២: ៧ ត�ើព្រះយេ

ស៊ូវបានធ្វើអ?្វី
		
		
		
គ) ព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សមួយរយភាគរយ
១. ចូរពណ៌នាពីការលូតលាស់ខាងឯសាច់ឈាម និងកា
 រចម្រើនវ័យធំឡ�ើងរបស់ព្រះយេស៊ូវ
ទៅជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ (លូកា ២: ៤០, ៥២)។

២. ត�ើមានហេតុការណ៍អ្វីក�ើតឡ�ើងចំពោះព្រះយេស៊ូវ នៅពេលដែលទ្រង់អ
 ស់កម្លាំង
(ម៉ាកុស ៤: ៣៨)?

៣. ត�ើមានហេតុការណ៍អ្វីក�ើតឡ�ើងចំពោះព្រះយេស៊ូវ នៅពេលដែលទ្រង់មិនបានសោយ
អាហារ(លូកា ៤: ២)?

៤. ត�ើព្រះយេស៊ូវមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាបព
់ ការធ្វ
ី
ដ
ើ ំណ�ើរម្ដងនោះ (យ៉ូហាន ៤: ៦)?
៥. ត�ើព្រះយេស៊ូវមានប្រតិកម្មយ
 ៉ាងដូចម្ដេច នៅពេលដែលទ្រង់ព្រួយព្រះទ័យ
(យ៉ូហាន ១១: ៣៥)?

៦. ត�ើព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពីខ្លួនព្រះអង្គទ្រង់ផ
 ្ទាល់យ៉ាងដ
 ូចម្តេច (លូកា ២៤: ៣៩)?
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II. មនុស្សដែលជាព្រះជាម្ចាស់
ទោះប�ើព្រះយេស៊ូវបានយកសណ្ឋានជា
 មនុស្សយ៉ាងណា
 ក៏ដោយ ក៏ទ្រង់នៅតែជាព្រះមួយរយភាគរយ	
ដដែល។ សូមពិចារណាពីកំណត់សម្គាល់នៃភាពជាព្រះដែលបានចែងពីព្រះគ្រីសដ
្ទ ូចខា
 ងក្រោម៖
ក) លក្ខណសម្បត្តិផ្សេងៗ
ចូរពិនិត្យម�
 ើលខគម្ពីរខា
 ងក្រោមទាំងនេះដែលពណ៌នាពីលក្ខណសម្បត្តិ
ផ្សេងៗរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទ។

គ្រប់ទា
 ំងអ
 ំណាច........................................ម៉ាថាយ ២៨: ១៨
អស់កល្ប................................................ ១យ៉ូហាន ១: ១-២
មិនចេះប្រែប្រួល. ...........................................ហេព្រើរ ១៣: ៨
សព្វញ្ញូញ្ញាណ.......................................... កូល៉ុស ២: ២ខ-៣
ឥតខ្ចោះ ឬក៏គ្មានបា
 បសោះ........................ ២កូរិនថូស ៥: ២១
បរិសុទ្ធ. ................................................. កិច្ចការ ៣: ១៤-១៥
សេចក្តីពិត. ................................................. យ៉ូហាន ១៤: ៦
ព្រះគ្រីស្ទបានបង្ហាញអំណាចរបស់ទ្រង់ (សព្វានុភាព) ក្នុងព
 ័ន្ធកិច្ចនៅផែនដីតាមវិធីជាច្រើន
ដូចខា
 ងក្រោម៖

១. ម៉ាថាយ ៨: ២៣-២៧ អំណាចល�ើ
២. លូកា ៤: ៤០ អំណាចល�ើ
៣. លូកា ៤: ៣៣-៣៦ អំណាចល�ើ
៤. យ៉ូហាន ១១: ៤៣-៤៤ អំណាចល�ើ
ត�ើមានអំណាចជាច្រើនបែបណាទ�ៀតដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រកាស និងក
 ំពុងតែប្រើ
(ម៉ាកុស ២: ៣-១២)? តម្រុយ៖ សូមម�ើលខ១០។
		
យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ ម៉ាកុស ២: ៧ ត�ើមានតែអ្នកណាដែលអាចអត់ទោសបាបឲ្យបា
 ន?
		
ដោយហេតុថា ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអត់ទោសបាប ហ�ើយយ�ើងដ
 ឹងថា
 មានតែព្រះជាម្ចាស់
តែមួយប
 ៉ុណ្ណោះដែលអាចអត់ទោសបាបបាន ដូច្នេះត�ើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជានរណា?
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ខ) នាមនៃភាពជាព្រះជាម្ចាស់
១. ម៉ាថាយ ១: ២៣ 					
២. ភីលីព ២: ១០-១១ 					
៣. យ៉ូហាន ៨: ៥៨ 					
							

(ព្រះអង្គទ្រង់គង់ជា
 មួយនឹងយ�ើងខ)្ញុំ
(អធិបតេយ្យភាព)
(ព្រះនាមមួយដែលបម្រុងទុកសម្រាប់	
ព្រះជាម្ចាស់ — និក្ខមនំ ៣: ១៤)

គ) សេចក្តីថ្លែងនៃភាពជាព្រះជាម្ចាស់
សូមសរសេរសេចក្តីថ្លែងដែលជាគន្លឹះ៖
១. កូល៉ុស ២: ៩
២. ហេព្រើរ ១: ១-៣ក 		

៣. យ៉ូហាន ១: ១, ១៤ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ («ព្រះបន្ទូល») គឺជា
 		

៤. ទីតុស ២: ១៣

III. ព្រះគ្រីសដ្ទែលជាអង្គស
 ង្គ្រោះ
យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ យ៉ូហាន ៣: ១៧ ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះសង្គ្រោះនៃមនុស្សលោក។ សូមសរសេរពី
ព្រះនាមផ្សេងៗដែលពណ៌នាព
 ីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកា
 រសង្គ្រោះ។
ក) យ៉ូហាន ១: ២៩
ខ) យ៉ូហាន ៦: ៣៥
គ) យ៉ូហាន ១៤: ៦
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IV. ព្រះមហាក្សត្រដែលយាងមកត្រួតត្រា
ព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់គ្រប់គ្រងល�ើអតីតកាលនោះទេ ទ្រង់គជា
ឺ ស្ដេចល�ើអស់ទាំង	

ស្ដេច ហ�ើយជាព្រះអម្ចាស់ល�ើអស់ទា
 ំងព្រះអម្ចាស់ដែលនៅថ្ងៃមួយន
 ឹងសោយរាជ្យនៅល�ើពិភពលោក
ទាំងមូល (១ធីម៉ូថេ ៦: ១៤-១៥)។

ក) យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ ដានីយ៉ែល ៧: ១៤ ត�ើកា
 របីយ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមក
ព្រះយេស៊ូវ នោះមានអ្វីខ្លះ?
១. 		
២.
៣.
ខ) ត�ើព្រះយេ

ស៊ូវបា
 នមានបន្ទូលទ ៅកាន់អ្នកដ�
 ើរតាមទ្រង់យា៉ងដ
 ូចម្ដេ
 ច
(ម៉ាថាយ ២៥: ៣១-៣២)?



គ) ត�ើទេ
 វតាបាននិយាយយ៉ាងដ
 ូចម្តេចខ្លះទ ៅកាន់ពួកសា
 វ័ក នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅ
ស្ថានសួគ៌ បន្ទាបព
់ ៤០ថ្
ី
ងៃនៃការមានព្រះជន្មរ ស់ឡ �ើងវិញ (កិច្ចការ ១: ១១)?

ឃ) ចូរពណ៌នាពីការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេ

ស៊ូវគ្រីស្ទ (២ថែស្សាឡូនីច ១: ៧ខ-១០)។ 
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V. ការអនុវត្ត
ព្រះគ្រីស្ទគឺជា៖
•• ព្រះជាម្ចាស់
•• ព្រះសង្គ្រោះ
•• ស្ដេច/ម្ចាស់គ្រប់គ្រង
ក) តាមរយៈការស្រាយបំភខា
្លឺ ងល�ើនេះ ត�ើល ោកអ្នកអា
 ចរ�ៀបចំខ
 ្លួនឲ
 ្យបា
 នល្អបំផុតស
 ម្រាប់
ការយាងមកជាល�ើកទី២របស់ទ្រ
 ង់យ
 ៉ាងដ
 ូចម្តេច (២ពេត្រុស ៣: ១៤)?

		



ខ) ត�ើន ៅសប្ដាហ៍នេះលោកអ្នកគ
 ួរធ្វើអ ដ�
្វី ើម្បទ
ី ទួលស្គាលថា
់ ទ្រ
 ង់ គ
 ឺជាព្រះ
 ជាម្ចាស់ 
(វិវរណៈ ៥: ១១-១៤)?
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មេរ�ៀនទី៥

ព័ន្ធកិចរ្ច បស់ព្រះគ្រីស្ទ
ខគម្ពីរច
 ងចាំ៖ ១កូរិនថូស ១៥: ៣-៤
ដ្បិតមុនដំបូង ខ្បានប្រាប់
ញុំ
មកអ្នករា
 ល់គ្នា តាមសេចក្ដីដែលខបានទទួ
្ញុំ
លដែរ គឺថា
 
ព្រះគ្រីស្ទបានសុគត ដោយព្រោះបាបរបស់យ�ើងរា
 ល់គ
 ្នា តាមបទគម្ពីរ ហ�ើយថា
 ទ្រង់
ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងផ
 ្នូរ រួចដ
 ល់ថ្ងៃទី៣ នោះទ្រង់មា
 នព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ ក៏តា
 មបទគម្ពីរ។
ព្រះគម្ពីរបា
 នប្រាប់យ�ើងថា
 «ទ្រង់បា
 នផ្ទុកអ
 ំព�បា
ើ បរបស់យ�ើងរា
 ល់គ្នា នៅល�ើរូបអង្គទ្រង់ ជាប់ល�ើ
ឈ�ើឆ្កាង ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបានរស់ខាងឯសេចក្ដីសុចរិត ដោយបានស្លាបខា
់ ងឯអ
 ំព�បា
ើ ប»
(១ពេត្រុស ២: ២៤)។

I. ព័ន្ធកិចរ្ច បស់ព្រះយេស៊ូវជាតម្រូវការរបស់មនុស្ស

ក) យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម ៣: ១០-១២ ត�ើច
 ំណុចទា
 ំងប្រាំមួយយ៉ាងដែលមនុស្សគ្រប់គ
 ្នាជាប់
ទោសនោះមានអ្វីខ្លះ?
១. 		
២.
៣.
៤. 		
៥. 		
៦. 		
កណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម ៣:២៣ សង្ខេបពីបញ្ហា៖ «ពីព្រោះគ្រប់គ
 ្នាបានធ្វើបាប ហ�ើយខ្វះមិនដ
 ល់សិរីល្អនៃព្រះ»។

(យ៉ូហាន ៨: ៣៤)?
ខ) ត�ើម
 នុស្សជាប់ជាបា
 វបម្រើរបស់អ្នកណា 

គ) ត�ើល
 ទ្ធផលនៃបាបគ
 ឺជាអ្វី (យ៉ាកុប ១: ១៥)?
ឃ) ពីព្រោះពដ�
ី ើមយ�
 ើងរាល់គ្នាក៏ស្លាប់ក្នុងកា
 ររំលង ហ�ើយក្នុងបាប
 ដែរ ដូច្នេះត�
 ើយ�ើងបា
 ន
ដ�ើរតាមអ្នកណា ហ�ើយជាកូនប្រភេ

ទណាពីមុន (អេភេសូរ ២: ១-៣)?



ង) ត�ើ «មនុស្សរឹងចចេស» នឹងភ
 ្លកសេ
់ ចក្តីក្រោធរបស់អ្នកណា (អេភេសូរ ៥: ៦)?
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ត�ើព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រាប្រ

ណីដល់អំព�ើបាបឬ
 ?

«ត្រូវបណ្ដាសាហ�ើយ អស់អ្នកណា
 ដែលមិនកា
 ន់ខ្ជាបតា
់ មគ្រប់ទា
 ំងសេចក្ដីដែលកត់

ទុកក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យ ដ�ើម្បនឹ
ី ងប្រព្រឹត្តតា
 ម» (កាឡាទី ៣: ១០)។

ដូចដែលយ�ើងបានសិក្សាមេរ�ៀនទី៣រួចមកហ�ើយថា ព្រះជាម្ចាស់ការពារភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់

ហ�ើយក៏ទាមទារឲ្យមានភាពដូចគ
 ្នាទៅនឹងភាពបរិសុទ្ធនោះដែរ។ មនុស្សគ្រប់គ
 នឹ
្នា ងត្រូវប្រឈមមុខ	
ជាមួយនឹង៖

•• បាប (រ៉ូម ៣: ២៣)
•• ធ្វើជាខ្មាំងសត្រូវនឹងព្រះជាម្ចាស់ (យ៉ាកុប ៤: ៤ខ)
•• ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់អារក្សសាតាំង (១យ៉ូហាន ៥: ១៩)
•• នៅខ្សោយនៅឡ�ើយដ�ើម្បនឹ
ី ងជ
 ួយខ
 ្លួនឯ
 ង (រ៉ូម ៥: ៦)
•• សេចក្តីស្លាប់ (រ៉ូម ៦: ២៣)
•• ការផ្ដន្ទាទោស និងការឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះភក្ត្រព្រះអម្ចាស់អស់កល្បជា
 និច្ច (២ថែស្សាឡូនីច ១: ៩)

II. តម្លៃនៃព័ន្ធកិចរ្ច បស់ព្រះគ្រីស្ទ
ក) សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ ភីលីព ២: ៧-៨។
១. ត�ើការបីយ៉ាងដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វកា
ើ លដែលទ្រង់បា
 នយាងមកលោកីយ៍នោះ
មានអ្វីខ្លះ (ខ៧)?
ក) 		
ខ) 		
គ) 		
២. ត�ើព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់តា
 មវិធីណា (ខ៨)?

ខ) យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ អេសាយ ៥៣: ៣ ត�ើមា
 នហេតុការណ៍អបា
្វី នក�ើតឡ �ើងចំពោះ
ព្រះយេស៊ូវនៅល�ើលោកីយ៍?
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គ) ត�ើកា
 ររួចពបាប
ី តម្រូវឲ
 ្យមា
 នអ្វី (ហេព្រើរ ៩: ២២)?
		
ឃ) ត�ើត
 ម្លៃដែលព្រះយេស៊ូវបា
 នបង់ថ្លៃ ដ�

ើម្បលី ោះយ�ើងនោះគឺជាអ្វី (១ពេត្រុស ១: ១៨-១៩)?
		
ង) ត�ើព្រះយេ

ស៊ូវបា
 នបន្ស
លឺ ំឡេងឡ�ើងយ៉ាងដ
 ូចម្តេចនៅល�ើឈ�ើឆ្កាង (ម៉ាថាយ ២៧: ៤៦)?
		
ច) ត�ើព្រះ
 ជាម្ចាស់បានធ្វើអ្វីចំពោះព្រះយេ

ស៊ូវ ខណៈពេលដែលទ្រង់ន ៅល�ើឈ�ើឆ្កាង 
(អេសាយ ៥៣: ៦)?
		
		

III. ការផ្គត់ផ្គងព
់ ីព័ន្ធកិចរ្ច បស់ព្រះគ្រីស្ទ
ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកល�ើលោកីយ៍នេះ ដ�ើម្បីសងថ្លៃបាប។ តម្លៃនោះគឺជា
 ព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ផ
 ្ទាល់

ដែលទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងស្ម័គ្រពីព្រះទ័យ (យ៉ូហាន ១០: ១១, ១៧-១៨)។ ការបូជាយញ្ញរបស់ទ្រង់ គឺជា
 	
ផ្លូវតែមួយគត់ក
 ្នុងកា
 រដោះបាបចេញ មិនថា
 បាបពីអតីតកាល ឬបច្ចុប្បន្នក
 ្ដីគឺគ្រប់ពេលទាំងអស់
(ហេព្រើរ ៩: ១២)។
ចូរពណ៌នាពីអ្វីដែលការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រេចបាន៖
ក) ១ពេត្រុស ៣: ១៨ 
		
ខ) រ៉ូម ៥: ១០ 
		
គ) ២កូរិនថូស ៥: ២១ 
		
ឃ) កាឡាទី ១: ៤ 
		
ង) អេភេសូរ ១: ៧ 
		
ច) រ៉ូម ៦: ៦ 
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ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ៖ ចម្លើយច
 ំពោះប
 ញ្ហាទាំងអស់របស់មនុស្សដែលទាក់ទងនឹងសេ
 ចក្តីសង្គ្រោះ
ព័ន្ធកិចរ្ចបស់ព្រះយេស៊ូវនៅល�ើឈ�ើឆ្កាង និងកា
 រមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ គឺជាដ
 ំណោះស្រាយតែមួយគត់ច
 ំពោះបញ្ហា
ផ្សេងៗរបស់មនុស្ស។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាសាវ័ក ពេត្រុស អាចនឹងប្រកាសពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថា៖
«ហ�ើយគ្មានសេចក្ដីសង្គ្រោះ ដោយសារអ្នកណាទ�ៀតសោះ

ដ្បិតនៅក្រោមមេឃ គ្មាននា
 មឈ្មោះណាទ�ៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោក
ឲ្យយ�ើងរា
 ល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡ�ើយ» (កិច្ចការ ៤:១២)។

សូមសម្គាល់ម�ើលពីរប�ៀបដែលថា ព្រះគ្រីស្ទគជា
ឺ ចម្លើយដល់បញ្ហាផ្សេងៗរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ យោងតាមចម្លើយរបស់
លោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គព័ន្ធកិចរ្ចបស់ព្រះយេស៊ូវជាតម្រូវការរបស់មនុស្សនៃមេរ�ៀននេះ នៅទំព័រ៤៩។

បញ្ហារបស់មនុស្ស
ក) ជាប់មានទោសនៅចំពោះ
ព្រះជាម្ចាស់

ដំណោះស្រាយក្នុងព្រះ
 គ្រីស្ទ
«នោះមនុស្សជា
 ច្រើន ក៏បា
 នត្រឡប់ជាសុចរិតដោយសារម្នាក់

បានស្ដាប់បង្គាប់វិញយ៉ាងនោះដែរ»។

១. មិនស
 ុចរិត
២. មិនយ
 ល់

៣. មិនស្វែងរកព្រះ

៤. នាំគ្នាបែរចេញពីព្រះ

«ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហ�ើយ ក៏បានប្រទានឲ្យ

យ�ើងរាល់គ
 ្នាមានប្រាជ្ញា»។

«ដ្បិតកូនមនុស្សបានមក ដ�ើម្បនឹ
ី ងរកហ�ើយជួយសង្គ្រោះដល់

មនុស្សបាត់បង់»។

«ដ្បិតពីដ�ើមអ្នករា
 ល់គ
 ្នាប្រៀបដូចជា
 ច�ៀមដែលវង្វេង តែឥឡូវ

នេះបានត្រឡប់មកឯអ្នកគង្វាល»។

«ដ្បិតប�មា
ើ នសេចក្ដីទាំងនោះចំរ�ើនឡ�ើង ក្នុងច
 ិតអ
្ត ្នករា
 ល់គ្នា

៥. គ្រប់គ
 ្នាទៅជាឥតប្រយោជន៍

ហ�ើយ នោះអ្នករា
 ល់គ្នាមិននៅទំនេរ ឬឥតផលខាងឯដំណ�ើរ

ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃអ្នករា
 ល់គ្នាឡ�ើយ»។
«ដ្បិតយ�ើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃ ដែលទ្រង់ប
 ង្កើតក្នុង

៦. មិនចេះធ្វកា
ើ រល្អ

ខ) បាវបម្រើរបស់អំព�ើបាប

គ) ប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់

ឃ) ប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីក្រោធ
របស់ព្រះជាម្ចាស់
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ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អ ដែលព្រះបានរ�ៀបចំជាមុន ឲ្យ
យ�ើងរាល់គ
 ្នាប្រព្រឹត្តតាម»។

«ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ នោះបានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអំណាចរបស់អំព�ើ

បាប និងសេចក្ដីស្លាប់ហ�ើយ»។

«អ្នកណា
 ដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំ ហ�ើយជ�ឿដល់ព្រះអង្គ ដែលចាត់

ឲ្យខ្ញុំមក អ្នកនោះមានជីវិតដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ច»។

«ដូច្នេះ ដែលបានរាប់ជា
 សុចរិត ដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់

នោះប្រាកដជាយ�ើងនឹងបា
 នរួចចេញពីសេចក្ដីក្រោធ
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ដោយសារទ្រង់ជាមិនខានល�ើសទៅទ�ៀត»។

បទគម្ពីរ

រ៉ូម ៥:១៩

១យ៉ូហាន ៥:២០

លូកា ១៩:១០

១ពេត្រុស ២:២៥

២ពេត្រុស ១:៨

អេភេសូរ ២:១០

រ៉ូម ៨:២

យ៉ូហាន ៥:២៤

រ៉ូម ៥:៩
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IV. ការជំរុញចិតដ្តែលបណ្ដាលឲ្យព្រះគ្រីសប
្ទ ំពេញព័ន្ធកិច្ច
ក) ហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះមនុស្សល ោក (យ៉ូហាន ៣: ១៦, រ៉ូម ៥: ៨)?
		
ខ) ត�ើកា
 រដែលព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះមនុស្សលោកបានបង្ហាញឲ្យយ�
 ើងឃ�ើញពីលក្ខណសម្បត្តិ
មួយណារបស់ទ្រ
 ង់ (១ពេត្រុស ១: ៣)?
		
គ) ហេតុអ្វីបានជាអ្នកន
 ិពន្ធហ ៅសេចក្ដីមេត

្តាករុណារបស់ព្រះ
 អម្ចាសថា 
់ អស្ចារ្យ
(តម្រុយ៖ រ៉ូម ៥: ៦, ៨)?
		

V. ការបញ្ចប់ និងកា
 របន្តព
 ័ន្ធកិចរ្ច បស់ព្រះគ្រីស្ទ
ការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅភកាលវ៉
្នំ
ារីបានបញ្ចបព
់ ័ន្ធកិច្ចប្រោសលោះរបស់ទ្រង់ស
 ម្រាប់មនុស្សលោក

(យ៉ូហាន ១៩: ៣០)។ ប៉ុន្តែរ�ឿងរ៉ាវនៃការសង្គ្រោះមិនមែនចប់នៅត្រង់នោះទេ។ ផ្នូរមិនអា
 ចឃុំព្រះគ្រីស្ទ	

ជាប់បាននោះឡ�ើយ ទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅ ហ�ើយនៅបន្តព
 ័ន្ធកិច្ចដែលទ្រង់បា
 នចាប់ផ្តើមធ្ស
វើ ម្រាប់	
យ�ើងរាល់គ្នា។

ក) ត�ើក
 ណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម ១: ៤ បានប្រកាសពព្រះ
ី គ្រីស្ទថាជាព្រះរាជបុត្រារ បស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់យ៉ាង
ដូចម្តេច?
		
		
ខ) ក្រោយដែលព្រះគ្រីសបា
្ទ នសម្អាតអំព�បាប
ើ របស់យ�
 ើងរាល់គ្នាទាំងប៉ុន្មានមក  ត�ើទ្រ
 ង់បា
 ន
ថ្កើងឡ �ើងយ៉ាងដូចម្តេច (ហេព្រើរ ១: ៣)?
		
		
គ) យ�ើងទទួលប
 ទពិសោធន៍សេ
 ចក្តីស្លាបខា
់ ងឯវិញ្ញាណមកដោយសារបាបរបស់ល ោក អ័ដាម។
ចុះត�
 ើគុណប្រយោជន៍ដែលយ�ើងបានទទួលមកដោយការមានព្រះជន្មរ ស់ឡ�ើងវិញរបស់
ព្រះគ្រីស្ទ នោះគឺជាអ្វីទៅវិញ (១កូរិនថូស ១៥: ២១-២២)?
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ព្រះគម្ពីរស
 ំដៅទៅល�ើការមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញរបស់ព្រះគ្រីសដ
្ទ ូចទៅនឹង «ផលដំបូង»។ នេះគឺជា
 

ពាក្យដែលមាននៅក្នុងសញ្ញាចាស់ដែលចែងអំពផលដំ
ី
បូងនៃចម្រូត ហ�ើយផ
 លទាំងនេះត្រូវញែកទុក

ដោយឡែកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់។ គេបានប្រើពាក្យ«ផលដំបូង» នៅក្នុងស
 ញ្ញាថ្មី ដ�ើម្បបញ្
ី
ជាកថា
់ នឹង

មានចម្រូតបន្ថែមទ�ៀតនាពេលអនាគត។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ ការដែលព្រះគ្រីសមា
្ទ នព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ
មុនគេ នោះគឺជាសេចក្តីសន្យាដែលបង្ហាញថា
 នាពេលអនាគតនឹងមា
 នអ្នកផ្សេងទ�ៀតរស់ឡ�ើងវិញដូច
ទ្រង់ផ
 ងដែរ (១កូរិនថូស ១៥: ២០-២២, ១ពេត្រុស ១: ៣)។

ឃ) ឥឡូវ ដែលយ�ើងបានចូលទ ៅឯព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ ដូច្នេះ ត�ព្រះយេ
ើ
ស៊ូវអាចនឹង
ធ្វើអបា
្វី នខ្លះ (ហេព្រើរ ៧: ២៥)?

		
		
ង) ត�ើម
 ុខតំណែងផ្ដាច់មុខដែលព្រះយេស៊ូវមា
 ននោះគឺជាអ្វី (១ធីម៉ូថេ ២: ៥)?
		
		
ច) នៅមុនពេ
 លដែលព្រះយេស៊ូវហ�
 ៀបនឹងចា
 កចេញទៅ ត�ើទ្រ
 ង់ស
 ន្យាថា
 ទ្រ
 ង់ន
 ឹងធ្វ
 ើអ្វី 
(យ៉ូហាន ១៤: ៣)?
		
		

VI. ការអនុវត្ត
នៅពេលដែលមនុស្សមួយច
 ំនួនចាប់ផ្ដើមដឹងព
 ីលក្ខណៈដ៏ពិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ នោះពួកគេច្បាស់ជា
 ទទួល
ស្គាល់ថា ពួកគេបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដ៏ព្រឺព្រួចមួយទៅនឹងអ
 ្វីដែលពួកគេបានជ�ឿ និងព
 ីរប�ៀបដែលពួកគេ
បានរស់នៅពីមុនមក។ ហ�ើយព
 ួកគេបានទទួលស្គាល់យ៉ាងច
 ្បាស់ថា
 ពួកគេពិតជាបានធ្វើខុស។

ចូរពណ៌នាពីគំររូបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដែលព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យភ្នែកពួកគេម�ើល
ឃ�ើញពីសេចក្តីពិត៖

«កាលគេបានឮ នោះគេមានសេចក្ដីចាក់ច
 ុចក
 ្នុងច
 ិត្ត ក៏ស
 ួរពេត្រុស និងព
 ួកសាវ័កឯ
 

ទ�ៀតថា បងប្អូនអ�ើយ ត�ើយ�ើងខ
 ្ញុំត្រូវធ្វដ
ើ ូចម្ដេច» (កិច្ចការ ២: ៣៧)។
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ត�ើលោកអ្នកអា
 ចធ្វើអបាន
្វី ?
•• ត្រូវទទួលស្គាល់ថា លោកអ្នកបា
 នធ្វើបាប ហ�ើយមិនអា
 ចទទួលយកបាននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់។
•• ត្រូវប្រែចិត្ត ហ�ើយស្រែកអំពាវនាវរកព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដ�ើម្បឲ្
ី យទ្រង់ស
 ង្គ្រោះលោកអ្នក។
•• ត្រូវស្វែងរកនូវការអត់ទោសតាមរយៈព្រះលោហិតទ្រង់ដែលបានបង្ហូរស
 ម្រាប់លោកអ្នក។
•• ត្រូវទទួលស្គាល់ថា ទ្រង់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ធ្ជា
វើ អ្នកដ
 ឹកនាំជ
 ីវិតរបស់លោកអ្នក។
•• ត្រូវអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ និងព្រះគុណរបស់ទ្រង់។
ី ព�ើបាបរបស់ខ្ញុំទាំងអ
 ស់ ហ�ើយបានស្រែកអំពាវនាវរកព្រះនាមរបស់		
 ខ្ញុំបានប្រែចិត្តចេញពអំ
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ហ�ើយក៏ទទួល និងជ�ឿល�ើទ្រង់ទុកជាព្រះអម្ចាស់ និងព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ
 ្ញុំ
រួចហ�ើយ។

 ន់បានទទួលព្រះគ្រីស្ទនៅឡ�ើយទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែស្វែងរកទ្រង់យ
 ៉ាងអ
 ស់ពចិ
ី តរ្តបស់ខ
 ្ញុំ។
 ខ្ញុំមិនទា
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មេរ�ៀនទី៦

សេចក្តីសង្គ្រោះ
ខគម្ពីរច
 ងចាំ៖ អេភេសូរ ២: ៨-១០
ដ្បិតគឺដោយព្រះគុណ ដែលអ្នករា
 ល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្ដីជំន�ឿ ហ�ើយ
សេចក្ដីនោះក៏មិនមែនក�ើតពីអ្នករា
 ល់គ្នាដែរ គឺជា
 អំណោយទានរបស់ព្រះវិញ ក៏
មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណា
 អួតខ្លួន ដ្បិតយ�ើងរាល់គ
 ្នាជាស្នាដៃ ដែល
ទ្រង់ប
 ង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសំរាប់ការល្អ ដែលព្រះបានរ�ៀបចជា
ំ មុន ឲ្យយ�ើងរា
 ល់
គ្នាប្រព្រឹត្តតាម ។
ត�ើមនុស្សអាចទទួលការប្រោសលោះពីព្រះគ្រីស្ទបានយ៉ាងដ
 ូចម្តេច? ត�ើយ�ើងអា
 ចដឹងថា
 អ្នកណាមួយ

ជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានដោយរប�ៀបណា? ព្រះជាម្ចាស់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ឬអនុម័តនូវផែនការនៃ

ការសង្គ្រោះដែលទ្រង់បា
 នបង្ហាញមកឲ្យយ�ើងឃ�ើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ។ នៅក្នុងមេរ�ៀននេះ យ�ើងន
 ឹងស
 ិក្សា
អំពរប�ៀបដែលទ្រង់
ី
ស
 ង្គ្រោះអស់អ្នកណាដែលជ�ឿដល់ទ្រង់។

I. អធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកា
 រសង្គ្រោះ
ក) ផែនការអធិបតេយ្យភាពនៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់
១. សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម ៨: ២៩-៣០ បន្ទាប់មកសូមសរសេរពជំ
ី ហាននៃព័ន្ធកិចរ្ចបស់
ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកា
 រសង្គ្រោះមនុស្សលោក៖

ខ២៩ : អ្នកណា
 ដែលទ្រង់ 				

ទ្រង់ក
 ៏ 				

ខ៣០ : អ្នកណា
 ដែលទ្រង់ 				

ទ្រង់ក
 ៏ 				

ខ៣០ : អ្នកណា
 ដែលទ្រង់ 				

ទ្រង់ក
 ៏ 				

ខ៣០ : អ្នកណា
 ដែលទ្រង់ 				

ទ្រង់ក
 ៏ 				

២. សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ អេភេសូរ ១: ៤-៦ រួចឆ្លើយស
 ំណួរខាងក្រោម៖
ក) ត�ើអ្វីទៅជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បា
 នមានតាំងព
 ីមុនកំណ�ើត
លោកីយ៍មក (ខ៤)?
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ខ) ត�ើគោលបំណងនៃការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់គជា
ឺ អ្វី (ខ៦)?

ព្រះគុណគឺជា
 «សេរីភាព និងសកម្មភាពអធិបតេយ្យអ
 ំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ និង
សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ក្នុងកា
 រប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការសុគត និង
ការរស់ឡ�ើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ ហ�ើយគឺដាច់ឡែកពីអ្វីៗទា
 ំងអស់ដែលមនុស្ស
មាន និងអ
 ្វីៗដែលមនុស្សអា
 ចធ្វបា
ើ ន ព្រមទាំងជា
 កា
 រទ្រទ្រង់របស់ទ្រង់ច
 ំពោះ
សេចក្តីសង្គ្រោះរហូតដល់ទ្រង់តម្កើងអស់អ
 ្នកដែល
ទ្រង់បា
 នសង្គ្រោះនោះ។»

— លោកគ្រូ ចន មែកខធ័រ (John MacArthur)១

ខ) ព្រះជាម្ចាស់អនុវត្តផែ
 នការនៃការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់
ព្រះរាជក្រឹត្យរ បស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ដែលបង្ហាញពផែ
ី នការរបស់ទ្រ
 ង់

« រីឯព្រះ ដែលអាចនឹងតា
 ំងអ្នករា
 ល់គ្នា ឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនតា
 មដំណឹងល្អខ
 ្ញុំ នឹងតា
 មខ្លឹមនៃ

លទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដែលត្រូវនឹងសេចក្តីប�ើកស
 ំដែង អំពការ
ី អាថ៌កំបាំង ដែល
បានលាក់ទុកនៅអស់ទាំងកល្បរ�ៀងមក តែឥឡូវនេះបានប�ើកស
 ំដែងមក ឲ្យគ្រប់ទា
 ំង
សាសន៍ដឹង ដោយសារគម្ពីរហោរា តាមបង្គាបន់ៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់អស់កល្បជា
 និច្ច
ដ�ើម្បីឲ្យគេបានចុះចូលជ�ឿ ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ» ( រ៉ូម ១៦: ២៥-២៦)។

១. ត�ើមុនដែលមនុស្សបានក�ើតជាថ្មី ពួកគេមានស្ថានភាពខាងឯវិញ្ញាណយ
 ៉ាងដ
 ូចម្តេច
(អេភេសូរ ២: ១)?

២. ត�ើព្រះជាម្ចាស់ (ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ) នឹងធ្វអ
ើ ្វីខ្លះចំពោះបាប (យ៉ូហាន ១៦: ៨)?
៣. ត�ើសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់មុនពេលដែលអ្នកណាម្នាកអា
់ ចស្គាល់សេចក្តីពិតនោះគជា
ឺ អ្វី
(២ធីម៉ូថេ ២: ២៥)?

១. ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ The MacArthur New Testament Commentary series, Galatians (Moody), © ១៩៨៧ ដោយ John MacArthur។
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៤. ត�ើអ្នកណាផ្ដល់ឲ
 ្យ?
៥. យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ យ៉ូហាន ១: ១២-១៣ ត�ើអ
 ្នកណាដែលផ្ដល់ស
 ិទ្ធិឲ្យយ�ើងក្លាយជាក
 ូន
របស់ព្រះជាម្ចាស់ (ខ១២)?

ចូរចងចាំថា
 ៖ យ�ើងមា
 ន សិទ្ធិ ឬក៏អ
 ភ័យឯកសិទ្ធិនេះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់
មិនមែនដោយសារ៖

•• កំណ�ើតរបស់យ�ើង («មកពីឈាម»)
•• ការខំប្រឹងប្រែងរបស់យ�ើង («សេចក្តីប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាម»)
•• ឆន្ទៈរបស់យ�ើង («សេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្ស»)
៦. ត�ើអ្នកណាធ្វើឲ្យអ្នកជ�ឿលូតលាស់ឡ�ើង (១កូរិនថូស ៣: ៦)?
៧. ត�ើអ្នកណានឹងធ្វើឲ្យការរស់ឡ�ើងវិញក�ើតឡ�ើង (១កូរិនថូស ៦: ១៤)?

គ) ព្រះជាម្ចាស់សម្រេចផែនការរបស់ទ្រង់
១. សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម ៨: ២៩ ម្ដងទ�ៀត។ ត�ើនៅចុងបញ្ចប់ព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វឲ
ើ ្យយ�ើង
ត្រឡប់ដូចជា
 រូបអង្គណា?

២. ត�ើនឹងមា
 នរ�ឿងអ្វីក�ើតឡ�ើងចំពោះអ្នកជ�ឿគ្រប់រូប (ភីលីព ៣: ២០-២១)?
៣. ត�ើព្រះគ្រីស្ទមានបំណងព្រះហឫទ័យបែបណាសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលជារបស់ផ
 ងទ្រង់
(យ៉ូហាន ១៧: ២៤)?
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II. ការផ្លាស់ប្រែ
កណ្ឌគម្ពីរ ជនគណនា ២១: ៥-៩ បានកត់ត្រាពីរប�ៀបដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានធ្វបា
ើ បទាស់ប្រឆាំង
នឹងព្រះជាម្ចាស់ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនព
 ស់ព
 ិសជាច្រើនឲ
 ្យច
 ឹកព
 ួកគេ ហ�ើយបា
 ន

បង្កឲ្យមានអ្នកស
 ្លាប់ជាច្រើន។ ពួកប
 ណ្ជន
ដា ទាំងនោះបានទទួលស្គាល់អំព�ើបាបរបស់ពួកគេ ហ�ើយបា
 ន
ទូលសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយស
 ង្គ្រោះពួកគេ។ ពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ឲ្
ជា យលោក ម៉ូសេ ដាក់ព
 ស់

លង្ហិនក្រហមដូចហិមៈនៅល�ើបង្គោលមួយ ហ�ើយនៅពេលណាដែលមានអ្នកណាមួយត្រូវព
 ស់ចឹក នោះ
គេអាចក្រឡេកម�ើលទៅវាដ�ើម្បឲ្
ី យបានសង្គ្រោះ។ នៅក្នុងរប�ៀបមួយដែលពន្យល់ពការផ្
ី
លាស់ប្រែ មិនថា
 

ជាយ៉ាងណានោះទេគឺយ�ើងមា
 នព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅល�ើឈ�ើឆ្កាងមកដាក់ជំនួសស
 ត្វពស់
ដែលនៅល�ើឈ�ើនោះវិញ។

ក) ការប�ើកសម្ដែងឲ្យស្គាល់ពបាប
ី
១. ត�ើព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអ្វីដល់មនុស្សលោក ដ�ើម្បសម្ដែ
ី
ងឲ
 ្យព
 ួកគេស្គាល់បាបរបស់ខ្លួន
(រ៉ូម ៣: ២០)?

២. ត�ើពេលដែលបណ្ជន
ដា បានទទួលស្គាល់ពកំ
ី ហុសដែលពួកគេបានឆ្កាងព្រះគ្រីស្ទ នៅពេល
នោះពួកគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា
 នៅក្នុងច
 ិតរ្តបស់ព
 ួកគេ (កិច្ចការ ២: ៣៦-៣៧)?

ខ) ការប្រែចិតចេ
្ត ញពបាប
ី
១. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកយ
 កពន្ធស្រែកទ្រហោយំដាក់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះវិហារ
(លូកា ១៨: ១៣)?

២. យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ ២កូរិនថូស ៧: ៩-១០ ត�ើសេចក្តីព្រួយដែលគាប់ព្រះហឫទ័យ
ព្រះជាម្ចាស់ទៅល�ើបាបដែលយ�ើងប្រព្រឹត្តនោះនាំឲ្យមា
 នអ្វីក�ើតឡ�ើង (ខ១០)?

	ត�ើវា
 នាំទៅរកអ្វី (ខ១០)?

ការប្រែចិត្តមានន័យថា
 បែរចេញពបាប
ី
ហ�ើយវិលទៅរកព្រះជាម្ចាស់។
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គ) ការវិលទៅរកព្រះគ្រីស្ទ
នៅពេលដែលពួកប
 ណ្ដាជនត្រូវពស់ពិសច
 ឹក ហ�ើយនា
 ំគ្នាក្រឡេកម�ើលទៅល�ើពស់ដែលនៅ

ល�ើឈ�ើ ពេលនោះគឺព
 ួកគេកំពុងតែហ្វឹកហាត់ព
 ីជំន�ឿល�ើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូល។
១. ត�ើមានសេចក្តីសន្យាបែបណាចំពោះអស់អ្នកដែលអំពាវនាវរកព្រះនាមព្រះអម្ចាស់
(រ៉ូម ១០: ១៣)?

២. សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម ១០: ៨-១០។ សេចក្តីសង្គ្រោះទាមទារឲ្យមា
 នជំន�ឿ។
ក) ត�ើមាត់របស់លោកអ្នកដា
 ច់ខា
 តត្រូវទទួលថ្លែងប្រាប់យ
 ៉ាងដូចម្តេច (ខ៩)?
ខ) ត�ើលោកអ្នកដា
 ច់ខា
 តត្រូវជ�ឿថាយ៉ាងម៉េច (ខ៩)?

ជំន�ឿមានន័យថា ការជ�ឿទុកចិតល្ត�ើ ការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹង ឬក៏កា
 រឱបក្រសោបយក
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាស្នូលនៃជំន�ឿរបស់យ�ើង។

ឃ) ការក្លាយទៅជាបាវបម្រើនៃសេចក្ដីសុចរិត
១. សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម ៨: ១-២។
ក) ត�ើទោសនៃអំព�ើបាបរបស់អស់អ
 ្នកជ�ឿដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីសមា
្ទ នអខ្
្វី លះ (ខ១)?
ខ) ត�ើអ្នកជ�ឿបានសេរីភាពមកពីណា (ខ២)?
ហ�ើយមានអ្វីទ�ៀត
២. នៅពេលដែលបានរួចពីបាបហ�ើយ ត�ើអ្នកជ�ឿក្លាយទៅជាអ
 ្វី (រ៉ូម ៦: ១៨)?
៣. ត�ើអត្ថប្រយោជន៍នៃផលនោះគឺជាអ
 ្វី (រ៉ូម ៦: ២២)?
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ការញែកជាប
 រិសុទ្ធគឺជា
 ដំណ�ើរនៃការចាប់ផ្ដើមត្រាប់តា
 ម
រូបអង្គរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

III. ភស្តុតាងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះ
ភស្តុតាងដ៏សំខាន់បីយ៉ាងរបស់អ
 ្នកជ�ឿដ៏ពិតប្រាកដម្នាក់គឺ៖ ជំន�ឿដែលមានការប្រព្រឹត្ត សេចក្តីស្រឡាញ់
ដែលធ្វើការដោយន�ឿយហត់ និងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមា
 ំមួន (១ថែស្សាឡូនីច ១: ៣-៤)។
ក)  ជំន�ឿដែលមានការប្រព្រឹត្ត
១. ត�ើមានអ្វីដែលបង្ហាញឲ
 ្យដឹងថា
 ជាជំន�ឿដព
៏ ិត?
ក) យ៉ាកុប ២: ១៨
ខ) ១ពេត្រុស ១: ៦-៧
២. ត�ើព្រះជាម្ចាស់រ�ៀបចំអ
 ្នកជ�ឿជាមុនដ�ើម្បអ្វី
ី (អេភេសូរ ២: ១០)?
៣. ត�ើកណ្ឌគម្ពីរ ទីតុស ៣: ៨ ចែងថា អស់អ
 ្នកណា
 ដែលបានជ�ឿដល់ព្រះជាម្ចាស់
គួរធ្វើអ្វីខ្លះទៅ? ហេតុអ្វី?

ខ) សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធ្វើការដោយន�ឿយហត់
១. ក្រៅពីជំន�ឿ ត�ើមា
 នអ្វីផ្សេងទ�ៀតដែលព្រះជាម្ចាសក
់ ត់ច
 ំណាំនៅក្នុងអ
 ្នកជ�ឿ
(ហេព្រើរ ៦: ១០)?

២. ត�ើប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជ
 ីវិតរបស់អ
 ្នកជ�ឿគឺជា
 អ
 ្វី (រ៉ូម ៥: ៥)?
៣. ត�ើបុគ្គលដែលបានក�ើតជាថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវមានអត្តចរិតបែបណា (១យ៉ូហាន ៤: ៧-៨)?
៤. ត�ើអ្នកជ�ឿដ៏ពិតម្នាកប
់ ង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយរប�ៀបណា (១យ៉ូហាន ៣: ១៨-១៩)?
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គ)  សេចក្តីសង្ឃឹមយ
 ៉ាងមាំមួន
១. ត�ើព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា អ្នកណានឹងបា
 នសង្គ្រោះ (ម៉ាថាយ ១០: ២២)?
២. ត�ើមានអ្វីដែលជំរុញចិត្តយ�ើងឲ្យទ្រាំទ្រ (១ធីម៉ូថេ ៤: ១០)?
៣. ចូរពណ៌នាពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមាន៖
ក) កាឡាទី ៥: ៥
ខ) ១ថែស្សាឡូនីច ៥: ៨
គ) ទីតុស ៣: ៧
ឃ) សេចក្ប
តី ីយ៉ាងដែលស្ថិតស្ថេរ
ត�ើការបីយ៉ាងដែលសាវ័ក ប៉ុល បានគូសច
 ំណាំនៅក្រុងក
 ូល៉ុសមា
 នអ្វីខ្លះ (កូល៉ុស ១: ៤-៥)?
១. 		
២.
៣.

IV. ការអនុវត្ត
ព្រះជាម្ចាស់មានអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងកា
 រសង្គ្រោះ។ ព្រះជាម្ចាស់មិនបា
 នត្រាស់ហៅអ្នកជ�ឿឲ្យមកឯ	

សេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារតែតម្លៃរបស់គេទេ ប៉ុន្តែដោយសារតែបំណងព្រះហឫទ័យ និងព្រះគុណរបស់
ទ្រង់វិញ(អេភេសូរ ១: ៣-១៤)។

ក) បន្ទាបព
់ ីបានដឹងថា ព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរ�ើសលោកអ្នកស
 ម្រាប់សេ
 ចក្តីសង្គ្រោះ 
ត�ើលោកអ្នកគ
 ួរឆ្លើយតបទៅទ្រង់វ ិញយ៉ាងដ
 ូចម្តេច (អេភេសូរ ១: ៤)?






សេចក្តីសង្គ្រ | ��������

63

Copyright © 2014 by Grace Community Church | v1.2 | Get your FREE digital copy at www.cambodianchristianresources.com/fof

ខ) ត�ើខ
 គម្ពីរត្រ
 ង់ន េះណែនាំលោកអ្នកឲ
 ្យរស់នៅយ៉ាងដ
 ូចម្តេច (រ៉ូម ៦: ១២-១៣)?

អ្នកជ�ឿដ៏ពិតនឹងភ្ញាកដ
់ ឹងខ
 ្លួនព
 ីបាប ហ�ើយបែរចេញពីវា។ ហ�ើយអ្នកនោះនឹងមា
 នបំណងចិតច
្ត ុះចូល
ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយនិងដ�ើរតា
 មព្រះគ្រីស្ទ។ អ្នកជ�ឿដព
៏ ិតនឹងប
 ង្ហាញពី៖
•• ជំន�ឿដែលមានការប្រព្រឹត្ត
•• សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធ្វើការដោយន�ឿយហត់
•• សេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំមួន
គុណសម្បត្តិទាំងបីខាងល�ើនេះគមា
ឺ នជាប់នៅជាមួយគ្រប់អ
 ្នកជ�ឿដព
៏ ិត ហ�ើយក៏តម្រែតម្រង់ទិសដៅនៃ
ជីវិតរបស់អ្នកជ�ឿដ៏ពិតនោះដែរ។ សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ ទំនុកដំក�ើង ១១៦: ១៦-១៧។ ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ
ត�ើមានការអនុវត្តណាខ្លះដែលលោកអ្នកអា
 ចធ្វបា
ើ ន?
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មេរ�ៀនទី៧

បុគ្គលភាព និងព
 ័ន្ធកិចរ្ច បស់
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ខគម្ពីរច
 ងចាំ៖ យ៉ូហាន ១៤: ១៦
នោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតា ហ�ើយទ្រង់ន
 ឹងប្រទានព្រះដជា
៏ ជ
 ំនួយ១
 អង្គ
ទ�ៀតមកអ្នករា
 ល់គឲ្
្នា យបានគង់នៅជាមួយ នៅអស់ក
 ល្បរ�ៀងទៅ។
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះជាម្ចាស់។ ព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់ថា ទ្រង់គជា
ឺ បុគ្គល១នៃបុគ្គលទាំង៣ដែល	
សម្ដែងចេញមកជាព្រះ១អង្គ នោះគឺ ព្រះវរបិតា ព្រះរាជបុត្រា និងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ នៅក្នុងមេរ�ៀន	

នេះយ�ើងនឹងស
 ិក្សាឲ្យដឹងព
 ី ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជា
 អ្នកណា ព្រមទាំងព្រះវត្តមាន និងពីព័ន្ធកិច្ចដែលទ្រង់
ធ្វើនៅក្នុងជ
 ីវិតអ្នកជ�ឿ។

I. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទជា
្ធ បុគ្គលមួយ
ក) ទទួលស
 ្គាល់ថាជាបុគ្គលមួយ
សព្វនាមបុរិសៈដូចជាពាក្យថា «ព្រះអង្គ» ឬ «ទ្រង់» បានយកមកប្រើស
 ំដៅទៅល�ើ

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនប្រើពាក្យថា «វា»។ សូមសរសេរពីចំនួនតួលេខល�ើពាក្យថា


«ព្រះអង្គ» ឬ «ទ្រង់» ដែលបានប្រើនៅក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ យ៉ូហាន ១៤: ១៧ សំដៅទៅល�ើ

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។
		

ខ) លក្ខណសម្បត្តិនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈ
១. បញ្៖
ញា ទ្រង់កា
 ន់កាប់ល�ើសមត្ថភាពក្នុងកា
 រស្គាល់ និងយ
 ល់ដឹងល�ើអ្វីៗដែលក�ើតឡ�ើង
ជាក់ស្ដែង។

ក) រ៉ូម ៨: ២៧៖ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមា
 ន
ខ) ១កូរិនថូស ២: ១០៖ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស
 ្ទង់ម�ើល
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គ) ១កូរិនថូស ២: ១១៖ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស
 ្គាល់
២. អារម្មណ៍៖ ទ្រង់កា
 ន់កាប់ល�ើសមត្ថភាពដ�ើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍ខា
 ងអារម្មណ៍។

ចូរសរសេរលក្ខណសម្បត្តិផ្នែកអារម្មណន៍ៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលដកស្រង់ព
 កណ្ឌ
ី
គម្ពីរ
អេភេសូរ ៤: ៣០។

៣. ឆន្ទៈ៖ ទ្រង់កា
 ន់កាប់ល�ើសមត្ថភាពដ�ើម្បីប្ដេជ្ញា ឬធ្វើដោយមិនរា
 រែក។

សូមសរសេរការសម្រេចចិត្ត ឬក៏កា
 រវិនិច្ឆ័យទោសដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញឲ្យឃ�ើញ
ក្នុងឆន្ទៈរបស់ទ្រង់។

ក) ១កូរិនថូស ១២: ៧, ១១
		
		
ខ) កិច្ចការ ១៣: ២
		
		

II. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទគ
្ធ ឺជាព្រះជាម្ចាស់
ក) លក្ខណសម្បត្តិផ្សេងៗ		

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ៖ លក្ខណសម្បត្ផ្សេ
តិ ងៗនៃភាពជាព្រះ

សព្វញ្ញូញ្ញាណ

ជ្រាបគ្រប់ទា
 ំងអស់

អេសាយ ៤០:១៣-១៤

សព្វវត្តមាន

គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែង

ទំនុកដំក�ើង ១៣៩:៧

នៅអស់កល្ប

គ្មានការចាប់ផ្ដើមនិងទីបញ្ចប់

ហេព្រើរ ៩:១៤

ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្តីពិត

ភាពស្អាតស្អំ	

១យ៉ូហាន ៥:៧, យ៉ូហាន ១៦:១៣

					
ខ) សេចក្តីថ្លែងផ្សេងៗនៃភាពជាព្រះ
១. ចូរសរសេរសេចក្តីថ្លែងគន្លឹះដែលបង្ហាញថា
 ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជា
 ព្រះជាម្ចាស់
(២កូរិនថូស ៣: ១៧)៖
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២. យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ កិច្ចការ ៥: ៣-៤ ការនិយាយកុហកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគជា
ឺ 
ការនិយាយកុហកទៅនឹង

III. កិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ក) កណ្ឌគម្ពីរ ទំនុកដំក�ើង ១០៤: ៣០ ចែងថា ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទមា
្ធ នចំណែក
នៅក្នុង

ខ) កណ្ឌគម្ពីរ ២ពេត្រុស ១: ២០-២១ ប្រាប់យ�
 ើងថា ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកមា
៏ នសកម្មភាព
នៅក្នុង

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទជា
្ធ ស្មរបន្ទាល់របស់ព្រះគ្រីស្ទ
បញ្ជាកថា
់ ព្រះយេស៊ូវគឺជា
 ព្រះគ្រីស្ទ

យ៉ូហាន ១៥:២៦

នឹងប�ើកប
 ង្ហាញឲ្យគេដឹងព
 ីព្រះគ្រីស្ទ

យ៉ូហាន ១៦:១៤

នឹងមាន
 បន្ទូល មិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេ

យ៉ូហាន ១៦:១៣

		
			

IV. ព័ន្ធកិចរ្ច បស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទក
្ធ ្នុងកា
 រសង្គ្រោះ
ផ្នែកដ៏សំខាន់ជា
 ងគេមួយនៃព័ន្ធកិចរ្ចបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគរឺួមជាមួយនឹងកា
 រគោរពចំពោះផែនការ	
របស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកា
 រសង្គ្រោះ។

ក) ត�ើព
 ័ន្ធកិចដ
្ច ៏ពិសេសដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើនោះគឺជាអ្វី (យ៉ូហាន ១៦: ៧-៨)?  
ខ) ត�ើអ
 ្នកណាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមា
 នបាបអាចក�ើតជា
 ថ្មីក្នុងន
 គរព្រះបា
 ន (យ៉ូហាន ៣: ៥-៨)?
គ) ត�ើព្រះ
 វិញ្ញាណបរិសុទធ្វ
្ធ ើកិច្ចការអ្វី នៅពេលដែលមនុស្សម្នាកបា
់ នសង្គ្រោះ?
១. ទីតុស ៣: ៥-៦
២. ១កូរិនថូស ១២: ១៣
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ពិធបុ
ី ណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក�ើតឡ�ើងតែមួយដងគត់ចំពោះអ្នកជ�ឿ
គឺនៅពេលដែលគេទទួលការសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវ។
ឃ) ត�ើព្រះ
 វិញ្ញាណបរិសុទធា
្ធ នាពសេ
ី ចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកជ�
 ឿយ៉ាងដ
 ូចម្តេច 
(អេភេសូរ ១: ១៣-១៤)?

ត្រានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ត្រាគឺជា
 ឧបករណ៍ប
 ុរាណមួយ ដែលជាធម្មតាមា
 នរាងដូចជាចិញ្ចៀនត្រា ឬក៏មា
 នរាង
ស៊ីឡាំងដែលមានឈ្មោះម្ចាស់ ឬក៏មា
 នក្បាច់រចនាខួងច
 ូលក្នុង។ គេប្រើត្រានោះដ�ើម្បី
បោះត្រាទៅល�ើទំនិញដែលបញ្ជាកព
់ កម្ម
ី សិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ ហ�ើយបញ្ជាកថា
់ ឯកសារ
ត្រឹមត្រូវឬ
 មិនត្រឹមត្រូវ ឬក៏ច
 ង់ប
 ញ្ជាកព
់ អត្ត
ី សញ្ញាណនៅក្នុងមុខជំនួញនោះ។
ត្រាបង្ហាញប្រាប់ពីភាពជាម្ចាស់ និងស
 ុវត្ថិភាព។ វាគឺជា
 ការអះអាងពការប្រទានពរ
ី
បន្ថែមនៅថ្ងៃអនាគត។ ព្រះវត្តមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងជ
 ីវិត
របស់យ�ើងគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលថា យ�ើងន
 ឹងទទួលកេរ្តិ៍មរតកនៅ
ថ្ងៃអនាគត។ នេះគឺជា
 ការអះអាងមួយដ
 ៏អស្ចារ្យ!១

V. ព័ន្ធកិចរ្ច បស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទន្ធ ៅក្នុងជ
 ីវិតរ បស់អ្នកជ�ឿ
ក) ត�ើទ
 ំនាក់ទំនងរវាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ និងអ
 ្នកជ�
 ឿគឺជាអ្វី (រ៉ូម ៨: ៩)?

១. ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, លេខ៥, កែសម្រួលដោយ Merrill C. Tenny,
© ១៩៧៥, ១៩៧៦ ដោយ The Zondervan Corporation។
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ខ) ត�ើកា
 រក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទ ហ�ើយមិនមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទស
្ធ ណ្ឋិតនៅជាមួយនោះអាច
ទៅរួចដែរឬទេ?

គ) ត�ើព
 ័ន្ធកិចផ្សេ
្ច ងទ�ៀតរបស់ព្រះ
 វិញ្ញាណបរិសុទន្ធ ៅក្នុងជ
 ីវិតអ
 ្នកជ�ឿមានអទ�
្វី ៀត
(១កូរិនថូស ២: ១២-១៣)?

ឃ) ត�ើកា
 រដាស់ត�ឿនសម្រាប់អ្នកជ�ឿគ្រប់រ ូប ទាក់ទងនឹងព្រះ
 វិញ្ញាណបរិសុទន្ធ ោះគឺជាអ?្វី
១. អេភេសូរ ៤: ៣០
២. ១ថែស្សាឡូនីច ៥: ១៩
៣. អេភេសូរ ៥: ១៨

ការពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

«ដ�ើម្បីឲ្យបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺត្រូវ នៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់

ទ្រង់។ ដ�ើម្បឲ្
ី យបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺត្រូវ លន់តួសារភាពបាប លះបង់
បំណងចិត្ត បញ្ញា រូបកាយ ពេលវេលា ទេពកោសល្យ ភាពជាម្ចាស់ និងកា
 រប៉ងប្រាថ្នា
ផ្សេងៗចោល។ ការនេះទាមទារឲ្យស
 ម្លាប់ភាពអាត្មានិយម និងការរកប្រយោជន៍
តែខ្លួនឯ
 ងចេញ។ ដ�ើម្បឲ្
ី យបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺត្រូវតែពេញដោយ
ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ ហ�ើយនៅពេលណាដែលយ�ើងបានពេញដោយព្រះបន្ទូល
របស់ទ្រង់ នោះព្រះបន្ទូលនឹងឃុំគ្រងគំនិត
និងទង្វរើបស់យ�ើងជា
 មិនខា
 ន។»

— លោកគ្រូ ចន មែកខធ័រ (John MacArthur)២

ង) ត�ើគ ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់អាចគេចផុតព
 ីការប្រព្រឹត្តបាប
 បា
 នដោយរប�ៀបណា (កាឡាទី ៥: ១៦)?

២. ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ The MacArthur New Testament Commentary series, Ephesians (Moody), © ១៩៨៦ ដោយ John MacArthur។
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ច) នៅពេលដែលអ្នកជ�
 ឿម្នាក់បានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ នោះគាត់នឹងបង
 ្ហាញឲ្យឃ�ើញ

ពីផលផ្លែខាងឯវិញ្ញាណរបស់គា
 ត់។ សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ កាឡាទី ៥: ២២-២៣ រួចម
 កសរសេរ
ចុះន
 ូវលក្ខណសម្បត្តិទាំងនោះខាងក្រោមនេះ៖
១. 				

៦. 					

២. 				

៧. 					

៣. 				

៨. 					

៤. 				

៩. 					

៥. 				

ចំណាំ៖ ត�ើលោកអ្នកក
 ំពុងតែបង្ហាញព
 ីលក្ខណសម្បត្តិទាំងនោះនៅក្នុងជ
 ីវិត
លោកអ្នកឲ
 ្យគេឃ�ើញដែរឬទេ?

VI. ការអនុវត្ត
នៅក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ ១កូរិនថូស ៦: ១៩-២០ សាវ័ក ប៉ុល សរសេរថា៖ «ត�ើមិនដ
 ឹងទេឬអ
 ថា
ី រូបកាយអ្នក

រាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដែលអ្នករា
 ល់គ
 ្នាបានទទួលមកពីព្រះ ហ�ើយអ
 ្នករា
 ល់គ
 ្នាមិនមែន

ជារបស់ផងខ្លួនទេ ដ្បិតព្រះទ្រង់បា
 នចេញថ្លៃលោះអ្នករា
 ល់គ
 ្នាហ�ើយ ដូច្នេះ ចូរដ
 ំក�ើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយ
ហ�ើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករា
 ល់គ្នា ដែលជារបស់ផងទ្រង់ច
 ុះ»។

ក) ត�ើប
 ទគម្ពីរខា
 ងល�មា
ើ នសារៈសំខាន់ចំពោះល ោកអ្នកបែបណា?
		
		
		
		
ខ) ត�ើល ោកអ្នកត្
 រូវធ្វ
 ើអដ�
្វី ើម្បីតម្កើងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរ ូបកាយរបស់ខ្លួន?
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មេរ�ៀនទី៨

ការអធិស្ឋាន និងអ្នកជ�ឿ
ខគម្ពីរច
 ងចាំ៖ ភីលីព ៤: ៦-៧
កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡ�ើយ ចូរទូលដល់ព្រះ ឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ
 ្នករា
 ល់គ
 ្នា
ក្នុងគ្រប់កា
 រទាំងអ
 ស់ ដោយសេចក្តីអធិស្ឋាន និងពាក្យទូលអង្វរ ទាំងពោលពាក្យ
អរព្រះគុណផង យ៉ាងនោះ សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះ ដែលហួសល�ើសពអស់
ី ទាំង
គំនិតនឹងជ
 ួយការពារចិត្ត ហ�ើយនិងគំនិតរបស់អ្នករា
 ល់គ
 ្នា ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ។
គោលបំណងនៃការអធិស្ឋាន គឺដ�ើម្បីបង្ហាញន
 ូវកា
 រចុះចូលរបស់យ�ើងច
 ំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់

ព្រះជាម្ចាស់ និងការជ�ឿទុកចិតរ្តបស់យ�ើងចំពោះភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់។ ការអធិស្ឋានគឺជា
 ខ្លឹមសារ

ដែលយ�ើងបង្ហាញព
 ីគ្រប់ទា
 ំងអ្វីៗនៅក្នុងដ
 ួងចិតរ្តបស់យ�ើងច
 ំពោះព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគដ
៌ ខ
៏ ្ពស់
បំផុតដែលជាទីស្រឡាញ់ ព្រមទាំងពេញដោយប្រាជ្ញាញាណ។ ការអធិស្ឋានមិនមែនជាការឲ្យដ
 ំណឹង
ដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេ ពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបគ្រប់អ
 ្វីៗទា
 ំងអ
 ស់រួចទៅហ�ើយ។ ការអធិស្ឋាននា
 ំយ�ើងទាំង

អស់គ្នាចូលទៅក្នុងសេចក្តីប្រកបដខ
៏ ្ពង់ខ្ពសជា
់ មួយព្រះជាម្ចាស់ ថ្វាយបង្គំទ្រង់ ហ�ើយទទួលស្គាល់ទ្រង់ថា

ជាព្រះដែលប្រទាននូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដ
 ល់យ�ើង។

I. ធាតុដ៏ពិតនៃការអធិស្ឋាន
ក) ចំពោះអ្នកជ�
 ឿ ការអធិស្ឋានគ
 ឺជាការសិក្សាពប
ី ទពិសោធន៍ម
 ួយដែលជាដាច់ខាតអ្នកន ោះត្រូវ
តែអភិវឌ្ឍឆ្
 ពោះទៅរកការដាក់វិន័យខាងឯវិញ្ញាណ។

១. យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ លូកា ១១: ១ ត�ើស
 ិស្សម្នាក់នោះបានសូមអ្វីពីព្រះយេស៊ូវ?
២. សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម ៨: ២៦។
ក) ប�ើយោងតាមការល�ើកឡ�ើងរបស់សាវ័ក ប៉ុល ត�ើអ
 ្នកណាជាអ្នកជ
 ួយយ�ើងក
 ្នុង
ការអធិស្ឋាន?
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ខ) បន្ទាបព
់ ីការបំភ្លឺនេះមក ត�ើយ�ើងគួរធ្វដ
ើ ូចម្តេចនៅពេលដែលយ�ើងមិនដ
 ឹងជា
 គួរ
អធិស្ឋានព
 ីអ្វីនោះ?

ខ) ការអធិស្ឋានគ
 ឺជាការទាក់ទងជាមួយព្រះ
 ជាម្ចាស់។ បទគម្ពីរបា
 នប្រាប់យ�ើងថា ព្រះ

ជាម្ចាស់
ចាប់អារម្មណ៍គ្រប់ទា
 ំងការតយុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនរ បស់ពួកយ�
 ើង។

១. ត�ើកណ្ឌគម្ពីរ ទំនុកដំក�ើង ៣៤: ១៥ ថ្លែងយ៉ាងដូចម្តេចអំពីព្រះជាម្ចាស់?

២. ត�ើស្ដេច ដា
 វីឌបាននាំយកអ្វីមកនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងកា
 រអធិស្ឋាន
(ទំនុកដំក�ើង ១៤២: ២)?

៣. ត�ើប
 ទគម្ពីរនេះបានល�ើកទឹកចិត្តយ�ើងឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដ
 ូចម្តេច
(ហេព្រើរ ៤: ១៦)?

៤. ទោះបីជាយ�ើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិក្នុងកា
 រចូលគាល់ព្រះជាម្ចាស់មែន ត�ើក
 ណ្ឌគម្ពីរ
សាស្ដា ៥: ២ ទូន្មានយ�ើងឲ្យចេះប្រយ័តន
្ន ឹងអ
 ្វីខ្លះ?

៥. ត�ើកណ្ឌគម្ពីរ ១ពេត្រុស ៥: ៦-៧ ផ្ដល់កា
 រកំសាន្តចិត្តបែបណាដល់អ្នកជ�ឿគ្រប់រូប?

គ) ការអធិស្ឋានមានប្រសិទ្ធភាពណាស់។ ការអធិស្ឋានអាចបំផ្លាសប
់ ំប្រែស្ថានការណ៍ផ្សេងៗ
ព្រមទាំងមនុស្សផងដែរ។ យ�ើងបា
 នទទួលការល�ើកទឹកចិតឲ
្ត ្យអធិស្ឋានដោ
 យជ�ឿថានឹង
ទទួលបានលទ្ធផល។

១. ត�ើក្រុមជំនបា
ុំ នអធិស្ឋានស
 ម្រាប់អ្នកណានៅក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ កិច្ចការ ១២: ៥?
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២. ត�ើព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបនឹងកា
 រអធិស្ឋានរបស់ពួកគេយ៉ាងដ
 ូចម្តេច (កិច្ចការ ១២: ៧)?

៣. ក្រៅពីការឆ្លើយតប ត�ើព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអ្វីទ�ៀតដល់អ
 ស់អ្នកដែលអធិស្ឋានដ
 ល់ទ្រង់
(ភីលីព ៤: ៦-៧)?

«សេចក្តីទូលអង្វរដ
 អ
៏ ស់ពចិ
ី តរ្តបស់មនុស្សស
 ុចរិត នោះពូកែណាស់»

(យ៉ាកុប ៥: ១៦)។

II. ការអនុវត្តល�
 ើការអធិស្ឋាន
ក) នៅក្នុងព្រះគ

ម្ពីរទា
 ំងមូល ព្រះជាម្ចាសល�
់ ើកទឹកចិត្ត និងបង
 ្គាប់បញ្ដ
ជា ល់អ្នកជ�
 ឿគ្រប់រ ូបឲ្យចេះ
 
ស៊ូទ្រាំក្នុងកា
 រអធិស្ឋាន។

១. កណ្ឌគម្ពីរ លូកា ១៨: ១ បានបង្រៀនពួកស
 ិស្សថា ពួកគេគួរតែអធិស្ឋានជា
 ប្រចាំ
និងមិនត្រូវ

២. ត�ើព្រះជាម្ចាស់មានបំណងព្រះហឫទ័យច
 ំពោះអ្នកជ�ឿល�ើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងដូចម្តេច
(១ថែស្សាឡូនីច ៥: ១៧)?

៣. ត�ើអ្នកជ�ឿគ្រប់រូបគួរអធិស្ឋាននៅពេលណា (អេភេសូរ ៦: ១៨)?
ខ) លោកអ្នកន
 ឹងឃ�
 ើញពគោ
ី លការណ៍ណែនាំជាច្រើនន ៅក្នុងព្រះគ

ម្ពីរដែលអាចជួយល ោកអ្នក
អភិវឌ្ឍកា
 រអនុវត្តល�
 ើការអធិស្ឋាន។

១. យោងតាមរ�ឿងប្រៀបធ�ៀបក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ លូកា ជំពូក១១ ត�ើព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនអដល់
្វី 
សិស្សរបស់ទ្រង់ក្នុងកា
 រទន្ទឹងរង់ចាំ ប្រសិនប�ើព
 ួកគេបានអធិស្ឋានឥ
 តឈប់ឈរ
(លូកា ១១: ៥-១០)?
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២. ត�ើសេចក្តីតម្រូវដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដ�ើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបពីការអធិស្ឋាននោះគឺ
ជាអ្វី (យ៉ូហាន ១៥: ៧)?

៣. យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ ១យ៉ូហាន ៥: ១៤ ត�ើអ្វីទៅជា
 ទំនុកចិតរ្តបស់យ�ើង នៅពេលយ�ើង		
អធិស្ឋាន?

គំរូនៃសេចក្ដីអ
 ធិស្ឋានរ បស់ព្រះយេ

ស៊ូវ៖ ម៉ាថាយ ៦: ៩-១៣
អធិស្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់

ឱព្រះវរបិតានៃយ�ើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អ�ើយ

សរស�ើរតម្កើងទ្រង់ និយាយ

សូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បា
 នបរិសុទ្ធ

ចុះចូលចំពោះទ្រង់ អធិស្ឋានថា


សូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់ សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បា
 នសម្រេច

សម្លឹងទៅកាន់ទ្រង់ ស្វែងរក

អាហារដែលត្រូវការថ្ងៃនេះ (សារធាតុ)

សារភាពចំពោះទ្រង់ ព្រមទទួល

សូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យ�ើងខ្ញុំ (បាប)

ពឹងផ្អែកល�ើទ្រង់ ទូលសូម

កុំនាំយ�ើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្ដីល្បួង

ទុកចិតល្ត�ើទ្រង់ សំណូម

ប្រោសយ�ើងខ្ញុំឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញ

គ) សូមអានខគម្ពីរខា
 ងក្រោមនេះ បន្ទាបម
់ កសរសេរពីឧបសគ្គខ
 ្លះៗដែលរារាំងកា
 រឆ្លើយតប
ចំពោះការអធិស្ឋាន៖

១. ទំនុកដំក�ើង ៦៦: ១៨
២. យ៉ាកុប ៤: ៣
៣. អេសាយ ៥៩: ១-២
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ផ្នែកសំខាន់បួនយ
 ៉ាងនៃការអធិស្ឋាន
ការសរស�ើរតម្កើង៖

ការលន់តួ៖

ឆ្លុះបញ្ចាំងមកល�ើព្រះអង្គទ្រង់ផ
 ្ទាល់។ សូមសរស�ើរតម្កើងទ្រង់ច
 ំពោះ

លក្ខណសម្បត្តិ តេជានុភាព និងអ
 ំណោយរបស់ទ្រង់ដែលអំណោយនោះគឺ
អង្គព្រះគ្រីស្ទ។

ត្រូវសារភាពចំពោះព្រះជាម្ចាស់ថា លោកអ្នកបា
 នប្រព្រឹត្តបាប។ លោកអ្នក
ត្រូវស្មោះត្រង់ ហ�ើយចេះបន្ទាបខ
 ្លួន។ សូមចងចាំថា
 ទ្រង់ស
 ្គាល់ហ�ើយ
ស្រឡាញ់លោកអ្នក។

ចូរអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះអ្វីៗដែលទ្រង់បា
 នប្រទានមកលោកអ្នក

ការអរព្រះគុណ៖

ទោះប�ើការនោះពិបាកនឹងទទួលក៏ដោយ។ ការពោលពាក្យអ
 រព្រះគុណ

របស់លោកអ្នកន
 ឹងជ
 ួយឲ្យលោកអ្នកឃ�ើញពបំ
ី ណងព្រះហឫទ័យរបស់
ទ្រង់។

ការទូលអង្វរ៖

បង្កើតឲ្យមានសំណូមជាក់លាក់។ សូមអធិស្ឋានស
 ម្រាប់អ្នកដទៃជាមុន
បន្ទាប់មកសម្រាប់ខ្លួនឯង។

III. ការតយុទ្ធអធិស្ឋាន
ក) ការអធិស្ឋានអា
 ចជាកិច្ចការដ៏ពិបាកមួយ ប៉ុន្តែកា
 រនោះមិនគ
 ួរឲ្យយ�
 ើងបោះប

ង់ចោ
 ល
ការអធិស្ឋានន ោះឡ�ើយ សូម្បីតែនៅពេលដែលវាតម្រូវឲ
 ្យមា
 នការលះបង់កដោ
៏ យ។

១. ត�ើព្រះយេស៊ូវបានចំណាយពេលអធិស្ឋានយ
 ូរប៉ុណ្ណា មុនដែលទ្រង់ជ្រើសរ�ើសយក
សាវ័កទាំង១
 ២ (លូកា ៦: ១២)?

២. ចូរពណ៌នាព
 ីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះយេស៊ូវ នៅពេលដែលទ្រង់អ
 ធិស្ឋានដោយ
ទន្ទឹងរង់ចាំឈ�ើឆ្កាង (លូកា ២២: ៤៤)?

៣. ត�ើអ្វីទៅដែលអ្នកជ�ឿគ្រប់រូបគួរធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលដែលយ�ើងព
 ្យាយាមអធិស្ឋាន
(កូល៉ុស ៤: ២)?
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ខ) សូម្បីតែនៅពេលដែលយ�ើងមា
 នសេចក្តីរសាយចិត្ត ឬបា
 ក់ទឹកចិតក
្ត ដោ
៏ យ យ�ើងនៅតែអាច
បន្តច
 ូលទៅជិតព្រះ
 ជាម្ចាស់តាមរយៈការអធិស្ឋាន។

១. ត�ើហេតុអ្វីបានជាស្តេច ដាវីឌបាក់ទឹកចិត្ត (ទំនុកដំក�ើង ១៣: ១-២)?
២. ត�ើស្តេច ដាវីឌបានត្អូញត្អែរយ៉ាងដ
 ូចម្តេច (ទំនុកដំក�ើង ២២: ២)?
គ) ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងល�ើកា
 រអធិស្ឋានដោ
 យអធិបតេយ្យភាពរបស់ទ្រ
 ង់ ហ�ើយទ្រ
 ង់ឆ ្លើយតប
តាមបំណងព្រះហឫទ័យរ បស់ទ្រ
 ង់។

១. សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ ២កូរិនថូស ១២: ៧-៩។
ក) ត�ើសាវ័ក ប៉ុល បានអធិស្ឋានអ
 ំពអ្វី
ី ?
ខ) ត�ើសាវ័ក ប៉ុល បានអធិស្ឋានស
 ម្រាប់ការនោះប៉ុន្មានដង?
គ) ត�ើសាវ័ក ប៉ុល បានទទួលនូវអ
 ្វីដែលគាត់បា
 នសូមដែរឬទេ?
ហេតុអ្វីបាន ឬ ហេតុអ្វីមិនបា
 ន?

២. សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ ម៉ាកុស ១៤: ៣៥-៣៦។
ក) ត�ើព្រះយេស៊ូវបានទូលសូមអ្វីពីព្រះវរបិតាទា
 ក់ទងនឹង «ពេលវេលា» នៃការរងទុក្ខ
របស់ទ្រង់?

ខ) ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ត�ើព្រះយេស៊ូវមានព្រះហឫទ័យយ
 ៉ាងដ
 ូចម្តេចវិញ?
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IV. ការអនុវត្ត
សូមនិពន្ធទំនុកអ
 ធិស្ឋានសាមញ្ញមួយ ដោយប្រើផ្នែកសំខាន់ប
 ួនយ
 ៉ាងនៃការអធិស្ឋាននៅទំព័រ៧៥។

សូមផ្ទេរគ្រប់ទា
 ំងស
 ំណូមពររបស់លោកអ្នកទៅក្នុងផែនការដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញា
និងក
 ្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចុះ ហ�ើយប�ើកច
 ិត្តទទួលចម្លើយរបស់ទ្រង់ដោយ
ការអរព្រះគុណ។
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មេរ�ៀនទី៩

ក្រុមជំនុំ៖ ការប្រកបគ្នា និងការថ្វាយបង្គំ
ខគម្ពីរច
 ងចាំ៖ ហេព្រើរ ១០: ២៤-២៥
ហ�ើយត្រូវឲ្យយ�ើងពិចារណាម�ើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែរ ដ�ើម្បនឹ
ី ងប
 ណ្ដាលឲ្យមា
 ន
សេចក្តីស្រឡាញ់ ហ�ើយឲ្យប្រព្រឹត្តកា
 រល្អផង ឥតលែងប្រជុគ
ំ ្នា ដូចជា
 អ
 ្នកខ
 ្លះធ្លាប់នោះ
ឡ�ើយ ត្រូវឲ្យកំឡាច
 ិតគ
្ត ្នាវិញ ឲ្យកា
 ន់តែខ្លាំងឡ�ើងផ
 ង តាមដែលឃ�ើញថាថ្ងៃនោះជិត
មកដល់ហ�ើយ។

I. ក្រុមជំនស
ុំ កល
«ក្រុមជំនស
ុំ កលមិនមែនជាអា
 គារនោះទេ ប៉ុន្តែជាក្រុមមួយនៃអ្នកជ�ឿ វាមិនមែនជា

គណៈនិកាយ ឬក៏ស
 ហគមន៍អ
 ្វីមួយនោះទេ ប៉ុន្តែជារូបកាយខាងឯវិញ្ញាណ។
ហ�ើយក្រុមជំនុំក៏មិនមែនជាអង្គការណាមួយ ប៉ុន្តែជាកា
 ររួបរួមនិងការប្រកបគ្នា
ដែលរួមបញ្ចូលអ្នកជ�ឿគ្រប់រូប។»

— លោកគ្រូ ចន មែកខធ័រ (John MacArthur)១
ក) សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ កូល៉ុស ១: ១៨ និង អេភេសូរ ៥: ២៣។
១. ត�ើព្រះគ្រីស្ទមានតួនាទីអ្វីនៅក្នុងក្រុមជំន?ុំ
២. ត�ើដូចម្តេចដែលហៅថា ក្រុមជំន?ុំ
ខ) ត�ើព្រះ
 គ្រីសបា
្ទ នទិញក្រុ
 មជំនដោ
ុំ យតម្លៃអ្វី (កិច្ចការ ២០: ២៨)?

១. ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ Body Dynamics, ដោយ John MacArthur © ១៩៨២ ដោយ Scripture Press។
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គ) ត�ើប
 ុគ្គលម្នាក់អាចក្លាយជាសមាជិកនៃរូបកាយរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទបានយ៉ាងដ
 ូចម្តេច?
១. កូល៉ុស ៣: ១៥ ទ្រង់
២. ១កូរិនថូស ១២: ១៣ យ�ើង

ឲ្យមា
 នរូបកាយតែមួយ។
ចូលក្នុងរូបកាយតែមួយ។

II. ក្រុមជំនតា
ុំ មតំបន់
ព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាថ្មីពណ៌នាពីរប�ៀបដែលអ្នកជ�ឿមកជួបជុគ
ំ ្នាជាក្រុមតូច ដ�ើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះគ្រីស្ទ

ទទួលសេចក្ដីបង្រៀនមកពីព្រះគម្ពីរ ជួយដ
 ល់តម្រូវការរបស់គ
 ្នាទៅវិញទៅមក អធិស្ឋាន ហ�ើយនិង
ផ្សាយដំណឹងល្អ។

ក) ការពណ៌នាពីក្រុមជំនតា
ុំ មតំបន់
១. ត�ើអ្នកជ�ឿទាំងឡាយជួបជុគ
ំ ្នានៅឯណា មុនពេលដែលពួកគេមានព្រះវិហារ
(រ៉ូម ១៦: ៥, ១កូរិនថូស ១៦: ១៩)?

២. ត�ើព
 ួកគេបានមកជួបជុគ
ំ ្នានៅថ្ងៃណាក្នុងស
 ប្ដាហ៍នោះ (កិច្ចការ ២០: ៧)?
៣. ចូរសរសេរការបួនយ
 ៉ាងដែលក្រុមជំនដ
ុំ ំបូងបា
 នធ្វយ
ើ ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន (កិច្ចការ ២: ៤២)៖
ក) 		
ខ) 		
គ) 		
ឃ)
ខ) ការរ�ៀបចំរ បស់ក្រុមជំនតា
ុំ មតំបន់
១. អំណោយទានស្របតាមកណ្ឌគម្ពីរ អេភេសូរ ៤: ១១-១២ ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាន
អំណោយទាន៤ប្រភេទដល់ក្រុមជំនុំ។

ក) សូមសរសេរពីអំណោយទាននោះដាក់ខា
 ងក្រោមនេះ៖
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ខ) ត�ើព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអំណោយទានទាំងនេះឲ្យទៅក្រុមជំនុំដ�ើម្បីរ�ៀបចំព
 ួក
បរិសុទ្ធក្នុងគោលបំណងអ្វី (ខ១២)?

២. ពួកចាស់ទុំ/អ្នកត្រួតត្រា
គុណសម្បត្តិរបស់ពួកចាស់ទុំ ឬក៏អ
 ្នកត្រួតត្រាមានចែងនៅក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ ១ធីម៉ូថេ ៣: ១-៧ និង
ទីតុស ១: ៦-៩។

ក) ត�ើទំនួលខុសត្រូវច
 ម្បងពីរយ
 ៉ាងក្នុងនា
 មជាចាស់ទុំម្នាក់មានអ្វីខ្លះ
(១ពេត្រុស ៥: ១-២)?
១.
២.
ខ) ត�ើទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកជ�ឿគ្រប់រូបច
 ំពោះពួកចាស់ទុំគជា
ឺ អ
 ្វី (ហេព្រើរ ១៣: ១៧)?
	ហេតុអ្វី?
៣. អ្នកជ
 ំនួយ
អ្នកជ
 ំនួយត្រូវជួយពីតម្រូវការរបស់ក្រុមជំនុំ ស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព
 ួកចាស់ទុំក្នុង
ក្រុមជំនុំ។ គុណសម្បត្តិរបស់អ្នកជ
 ំនួយមា
 នចែងនៅក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ ១ធីម៉ូថេ ៣: ៨-១៣។
៤. អវយវៈរបស់រូបកាយ
ក) ត�ើកណ្ឌគម្ពីរ ហេព្រើរ ១០: ២៥ បានដាស់ត�ឿនអ្នកជ�ឿគ្រប់រូបមិនឲ
 ្យធ្វេសប្រហែស
នឹងរ�ឿងអ?្វី

ខ) កណ្ឌគម្ពីរ ហេព្រើរ ១៣: ៧ ណែនាំយ�ើងអ
 ំពអស់
ី អ្នកដែលបង្រៀនព្រះបន្ទូល

ព្រះជាម្ចាស់ដល់យ�ើង។ ត�ើយ�ើងគួរឆ្លើយតបដោយរប�ៀបណាវិញ? សូមជ្រើសរ�ើស
យកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ។

្ត ្នកដទៃទ�ៀតឲ្យច
 ូលរួម ហ�ើយស្ដាបកា
់ របង្រៀនរបស់	
 យ�ើងគួរល�ើកទឹកចិតអ
ពួកគេ។

 ង្ឃឹមឲ្យមា
 ននូវប្រភេទនៃជំន�ឿដែលពួកគេមាននោះឡ�ើយ។
 យ�ើងមិនគួរស

 ួកគេដែលមានចរិតដូចព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយ	
 យ�ើងគួរសង្កេតម�ើលពីជីវិតរបស់ព
	យ�ើងគួរដ�ើរតាមគំរនូៃជំន�ឿរបស់ព
 ួកគេ។
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គ) ត�ើយ�ើងគួរប្រព្រឹត្តច
 ំពោះអវយវៈផ្សេងៗទ�ៀតនៃរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងដ
 ូចម្តេច
(១កូរិនថូស ១២: ២៥)?

៥. ត�ើអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានតាំងឲ
 ្យធ្វជា
ើ គ្រូអធិប្បាយ និងគ្រូប
 ង្រៀនគួរទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់
យ៉ាងដ
 ូចម្តេច?

ក) ១កូរិនថូស ៩: ១៤
ខ) កាឡាទី ៦: ៦

III. ការប្រកបគ្នា
ព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យក្រិក «កូយណូន�ៀអ័រ» ដ�ើម្បពណ៌
ី
នាព
 ីការប្រកបគ្នានៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។

ពាក្យនេះមានន័យថា
 «ការរួមជាមួយអ
 ្នកដទៃដោយមានគោលបំណងតែមួយ»។ អត្ថន័យស្រដ�ៀងគ្នា

នៅក្នុងភា
 សាឡាតាំងគឺ «ការប្ដូរចិត្តគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមក» ដែលចង្អុលបង្ហាញព
 ីការរួមចំណែកជាមួយ
គ្នារវាងអ្នកជ�ឿ ហ�ើយក៏ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដែរ។
ក) ការរួបរួមគ
 ្នានៅក្នុងក្រុ
 មជំនុំ
១. ត�ើព្រះជាម្ចាស់មានបំណងព្រះហឫទ័យយ
 ៉ាងណា
 ចំពោះក្រុមជំនតា
ុំ មតំបន់នា
 នា
(១កូរិនថូស ១: ១០)?

២. សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ អេភេសូរ ៤: ២-៣។

ត�ើមានអ្វីខ្លះដែលនឹងធ្វើឲ្យមានសេចក្តីរួបរួមគ្នាថែមទ�ៀត (ខ២)?

	ត�ើយ�ើងគួរឆ្លើយតបបែបណា (ខ៣)?
៣. សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ ភីលីព ២: ១-៤។ ត�ើគន្លឹះសំខាន់ដ�ើម្បរក្
ី សាកា
 ររួបរួមគ្ក្
នា នុងរូបកាយ
របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្វី (ខ៣)?

ខ) ការប្រកបជាមួយព្រះ
 ជាម្ចាស់ និង ជាមួយអ្នកជ�ឿផ្សេងៗទ�ៀត
បទគម្ពីរបា
 នចែងយ៉ាងច្បាស់ថា
 អ្នកជ�ឿរីករាយក្នុងកា
 រប្រកបជាមួយ៖
១. ព្រះវរបិតា (១យ៉ូហាន ១: ៣)
២. ព្រះរាជបុត្រា (១យ៉ូហាន ១: ៣)
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៣. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ (២កូរិនថូស ១៣: ១៤)
៤. អ្នកជ�ឿផ្សេងៗទ�ៀត (១យ៉ូហាន ១: ៧)
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ត�ើអ្នកណាទៅដែលយ�ើងមិនអា
 ចមានការប្រកបដព
៏ ិតប្រាកដ
ជាមួយបាន (២កូរិនថូស ៦: ១៤-១៥)?
		
គ) ការប្រកបជាប់ទាក់ទងទៅនឹងកា
 របម្រើគ្នាទៅវិញទៅមក
ការប្រកបគ្នានៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីសមា
្ទ នការទាក់ទងទៅនឹងកា
 ររួមរស់ជីវិតជាមួយគ្នា។
យោងតាមខគម្ពីរនីមួ
 យៗខាងក្រោម ត�ើគ្រីស្ទបរិស័ទគួរបម្រើគ
 ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងដ
 ូចម្តេច?
១. រ៉ូម ១៤: ១៩
២. កាឡាទី ៥: ១៣
៣. កាឡាទី ៦: ២
៤. យ៉ាកុប ៥: ១៦
ត�ើព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអំណោយទានអ្វីខ្លះមកគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់ៗរូប ដ�ើម្បបម្រើ
ី
អ
 ្នកជ�ឿ
ផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមជំនុំ (១ពេត្រុស ៤: ១០-១១)?
		

IV. ការថ្វាយបង្គំ
ពេលដែលយ�ើងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ គឺជា
 ពេលដែលយ�ើងថ្វាយកិត្តិនាមដោយការគោរព ពីព្រោះ

ទ្រង់គឺជាព្រះជាម្ចាស់។ ការថ្វាយបង្គំគឺជា
 ការទទួលស្គាល់បុគ្គលភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និស្ស័យ និង

លក្ខណសម្បត្តិ ព្រមទាំងស
 ្នាព្រះហស្តរបស់ទ្រង់។ ការថ្វាយបង្គំក�ើតមកពការដឹ
ី
ងគុណដែលចេញពចិ
ី ត្ត
និងកា
 រផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ ការចំណាយពេលជាមួយព្រះជាម្ចាស់ និងកា
 រចុះចូលចំពោះទ្រង់។
ក) ព្រះជាម្ចាស់រកអ្នកថ
 ្វាយបង្គំដ
 ៏ពិតប្រាកដ
យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ យ៉ូហាន ៤: ២៣-២៤ ត�ើយ�ើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្ដេច
(ខ២៤)?
		

ប្រសិនប�ើយ�ើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីពិត (មិនខ
 ុសឆ្គង) នោះយ�ើង
ត្រូវស្វែងយល់ឲ្យស្គាល់ពីលក្ខណសម្បត្តិ និងស
 កម្មភាពផ្សេងៗរបស់ទ្រង់។
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ខ) យ�ើងថ្វាយបង្គំព្រះ
 ជាម្ចាស់ ពីព្រោះ

មានតែទ្រ
 ង់ម
 ួយប
 ៉ុណ្ណោះដែលសក្ដិសមទទួលភក្ដីភាពដ៏
មានតម្លៃខ្ពស់បំផុតព
 យ�
ី ើង

សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ វិវរណៈ ៤: ១០-១១ ហ�ើយឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមនេះ៖
១. ត�ើព្រះជាម្ចាស់សក្ដិសមនឹងទទួលអ្វី?
២. ហេតុអ្វី?
គ) ការថ្វាយបង្គំព្រះ
 ជាម្ចាស់ទាក់ទងនឹងកា
 រសរស�ើរតម្កើងទ្រង់
ត�ើអ្នកន
 ិពន្ធក
 ណ្ឌគម្ពីរទំនុកដំក�ើងបា
 នចែងថា មនុស្សគួរថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដ
 ូចម្តេច
(ទំនុកដំក�ើង ៦៦: ៤)?
		
ឃ) ការថ្វាយបង្គំព្រះ
 ជាម្ចាស់ទាក់ទងនឹងកា
 រគោរពដជ្រា
៏ លជ្រៅ
១. ត�ើនៅពេលដែលលោក ម៉ូសេ ថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់លោកបានធ្វអ
ើ ្វីខ្លះ (និក្ខមនំ ៣៤: ៨)?
២. ត�ើការគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខ
 គម្ពីរផ្សេងៗខាងក្រោមនេះបាន
បង្ហាញអ
 ្វីខ្លះ?

ក) និក្ខមនំ ៣៤: ៨
ខ) លូកា ៧: ១-៧
គ) វិវរណៈ ១: ១៧

«មកចុះ យ�ើងនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ា ចូរយ�ើងឡ�ើងស
 ំឡេងដោយអំណរ ដល់

ថ្មដានៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យ�ើង ចូរយ�ើងច
 ូលទៅចំពោះទ្រង់ ដោយអរព្រះគុណ
ចូរយ�ើងឡ�ើងសំឡេងថ្វាយទ្រង់ ដោយទំនុកដំក�ើងច
 ុះ ដ្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជា
 ព្រះ
យ៉ាងធ
 ំ ហ�ើយជាមហាក្សត្រយ៉ាងខ្ពសល់�ើអស់ទាំងព្រះ អស់ទា
 ំងទីជំរៅនៃផែនដីនៅ
ក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ ហ�ើយកំពូលភ្នំទាំងប៉ុន្មាន សុទ្ធតែជារបស់ផងទ្រង់ដែរ សមុទ្រជា
របស់ផងទ្រង់ គឺទ្រង់ដែលបានបង្កើតមក ហ�ើយគឺព្រះហស្តទ្រង់ដែលបានសូនធ្វដ
ើ ី
គោក មកចុះ ចូរយ�ើងឱ
 នកាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ
 ្នា ចូរយ�ើងលុតជង្គង់នៅចំពោះ
ព្រះយេហូវ៉ា ជាព្រះដ៏បង្កើតយ�ើងខ
 »្ញុំ (ទំនុកដំក�ើង ៩៥: ១-៦)។
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V. បញ្ញតន្តិៃក្រុមជំនុំ
បញ្ញត្តិនៃពិធជ្រ
ី មុជទឹក
ព្រះជាម្ចាស់នៃយ�ើងទ្រង់បា
 នតម្រូវឲ្យធ្វើពិធីជ្រមុជទឹក ហ�ើយក្រុមជំនដ
ុំ ំបូងក
 ៏បានអនុវត្តតា
 ម។ ដូច

ដែលបទគម្ពីរបា
 នពន្យល់ថា ពិធីជ្រមុជទឹកគឺជា
 ការប្រកាសពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ
 ្នកជ�ឿជាមួយនឹង៖

ការសុគត ការបញ្ចុះសព និងការមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ ពិតប្រាកដណាស់

ក្រុមជំនដ
ុំ ំបូងបា
 នអនុវត្តព
 ិធីជ្រមុជទឹកនេះ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាយ�ើងជ�ឿថា ក្រុមជំនប
ុំ ច្ចុប្បន្ននេះគួរ
តែអនុវត្តតា
 មបញ្ញត្តិនេះដែរ។

ហេតុអ្វីបានជាយ�ើងត្រូវធ្វ
 ើពិធជ្រ
ី មុជទឹក?
យ�ើងធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកព
 ីព្រោះ៖
•• ជាព្រះរាជបញ្របស់
ជា
ព្រះជាម្ចាស់ — ម៉ាថាយ ២៨: ១៩។
•• ក្រុមជំនដ
ុំ ំបូងបា
 នអនុវត្តព
 ិធីជ្រមុជទឹកនេះ — កិច្ចការ ២: ៤១, ៨: ២៦-៣៩, ១០: ៤៤-៤៨,
១៦: ៣១-៣៣, ១៨: ៨។

ត�ើអ្នកណាខ្លះគ
 ួរតែ
 ទទួលពិធីជ្រមុជទឹក?

នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ�ើងបានឃ�ើញថា សិស្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទ អ្នកជ�ឿ ព្រមទាំងអ
 ស់អ
 ្នកដែលបានទទួល
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកបា
 នទទួលពិធីជ្រមុជទឹក៖

•• ពួកស
 ិស្ស (ឬអ្នកដ�ើរតាមព្រះយេស៊ូវ) — ម៉ាថាយ ២៨: ១៩។
•• អ្នកជ�ឿ— កិច្ចការ ២: ៤១, កិច្ចការ ៨: ៣០-៣៨, កិច្ចការ ១៦: ៣៣-៣៤។
•• អ្នកដែលបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ — កិច្ចការ ១០: ៤៤-៤៨។
ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាយ�ើងរួមបញ្ចូលអស់អ
 ្នកដែលព្រមសារភាពយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជា

ព្រះអង្គសង្គ្រោះ និងជា
 ព្រះអម្ចាស់ដោយខ្លួនគេផ្ទាល់ (ឧ. គ្រីស្ទបរិស័ទ) ត្រូវតែទទួលពិធីជ្រមុជទឹក។
ត�ើពិធីជ្រមុជទឹកមា
 នន័យដូចម្តេច?

ការទទួលពិធីជ្រមុជទឹក គឺជាការប្រកាសពអត្ត
ី សញ្ញាណរបស់អ
 ្នកជ�ឿជាមួយព្រះជាម្ចាស់៖
•• អត្តសញ្ញាណរបស់យ�ើងជាមួយនឹងកា
 រសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ — រ៉ូម ៦: ៣
•• អត្តសញ្ញាណរបស់យ�ើងជាមួយនឹងកា
 របញ្ចុះក្នុងផ
 ្នូររបស់ព្រះគ្រីស្ទ — រ៉ូម ៦: ៤ក
•• អត្តសញ្ញាណរបស់យ�ើងជាមួយនឹងកា
 រមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទ — រ៉ូម ៦: ៤ខ
ពិធីជ្រមុជទឹកគឺជាការទទួលស្គាល់ថា «មនុស្សចាស់របស់យ�ើង បានត្រូវឆ
 ្កាងជា
 មួយន
 ឹងទ្រង់ហ�ើយ»
(រ៉ូម ៦: ៦) ហ�ើយជាការដឹងមួយដែលថា ចាប់ព
 ីពេលនេះទៅយ�ើង «បានដ�ើរក
 ្នុងជ
 ីវិតបែបថ»្មី
(រ៉ូម ៦: ៤ខ)។
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ត�ើយ�ើងគួរធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកដោ
 យរប�ៀបណា?

យ�ើងជ�ឿថា បុគ្គលម្នាក់គួរតែទទួលពិធីជ្រមុជទឹកដោយការជ្រមុជលិចច
 ូលទៅក្នុងទឹក៖
•• ពាក្យថា «ពិធីជ្រមុជទឹក» បកប្រែចេញពីពាក្យ «បាពតិហ្សូ» ដែលជាភាសាក្រិក (ជាភាសាដ�ើម	
នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ)្មី មានន័យថា «ជ្រមុជឲ្យលិចតែម្តង»

•• ពិធីជ្រមុជទឹកធ្វើនៅកន្លែងដែលមានទឹកច្រើន (យ៉ូហាន ៣: ២៣)
•• អ្នកទទួលពិធីជ្រមុជទឹកត្រូវចុះទៅក្នុងទឹក (កិច្ចការ ៨: ៣៨) ហ�ើយត្រូវឡ�ើងព
 ីទឹកវិញ
(ម៉ាថាយ ៣: ១៦)

ដូចគ
 ្នាផងដែរ នៅពេលដែលអ្នកជ�ឿធ្វើពិធីជ្រមុជទឹក ដោយជ្រមុជចូលទៅក្នុងទឹក ហ�ើយង�ើបចេញពីទឹក
ឡ�ើងវិញ នោះសម្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជ�ឿជាមួយនឹងកា
 រសុគត ការបញ្ចុះក្នុងផ
 ្នូរ និងកា
 រមាន
ព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។

ត�ើលោកអ្នកមា
 នបានសារភាពទទួលស្គាល់ថា ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ និងជា
 ព្រះអង្គសង្គ្រោះ
ហ�ើយឬនៅ?

ត�ើលោកអ្នកមា
 នបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹក ក្នុងនា
 មជាអ្នកជ�ឿម្នាក់ហ�ើយឬនៅ?
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ពិធល�
ី ៀងព្រះអម្ចាស់
ពិធជប់
ី ល�ៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ ឬពិធល�ៀងព្រះអម្
ី
ចាស់ គឺជា
 ពិធីមួយក
 ្នុងច
 ំណោមពិធពី
ី រដែល

ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រទានមកក្រុមជំនុំ (ពិធីទីពីរនោះគឺព
 ិធីជ្រមុជទឹក)។ ពិធល�ៀងព្រះអម្
ី
ចាស់ គឺជា
 
សកម្មភាពមួយនៃការនឹកចាំព
 ីការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។

សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ ១កូរិនថូស ១១: ២៣-២៦ បន្ទាប់មកសូមបំពេញឃ្ក្
លា នុងចន្លោះ

ខាងក្រោមនេះ។
១. នំបុ័ងគឺជា
 ការនឹកចាំពី
២. ពែងគឺជាកា
 រនឹកចាំពី
៣. គ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកច
 ូលរួមក្នុងព
 ិធល�ៀងព្រះអម្
ី
ចាស់នោះមានន័យថា
 លោកអ្នក

ប្រកាសពីការសុគតរបស់ព្រះអម្ចាស់ (១កូរិនថូស ១១: ២៦)។ យោងតាមសេចក្តីពិតខាង
ល�ើនេះ ត�ើសេចក្តីបម្រាមមាននៅក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ ១កូរិនថូស ១១: ២៧-៣០ គឺជា
 អ
 ្វី?

VI. ការអនុវត្ត
ក) ត�ើល ោកអ្នកជា
 អវយវៈនៃរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីសឬ
្ទ ទេ
 ?
ខ) ត�ើល ោកអ្នកជា
 សមាជិកនៃក្រុមជំនតា
ុំ មតំបន់ឬ
 ទេ
 ?
គ) ត�ើល ោកអ្នកបា
 នរ�ៀនអ្វីខ្លះចេ
 ញពីការសិក្សានេះ ដ�ើម្បធ្វ
ី ើឲ្យការថ្វាយបង្គំព្រះ
 ជាម្ចាស់បានល្អ
ប្រស�ើរថែ
 មទ�ៀត?
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មេរ�ៀនទី១០

អំណ�ោយទានខាងឯវិញ្ញាណ
ខគម្ពីរច
 ងចាំ៖ ១កូរិនថូស ១២: ៧
ហ�ើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសំដែងមកក្នុងគ្រប់គ
 ្នា ដ�ើម្បឲ្
ី យបានក�ើតផល។
ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណដល់អ
 ្នកជ�ឿក្នុងគោលបំណងនៃព័ន្ធកិច្ចក្រុមជំនុំ។ ពាក្យ
ថា អំណោយទានបកប្រែចេញពីពាក្យ «ខារិស្មាតា» ជាភាសាក្រិក។ ហ�ើយពាក្យឫ
 សរបស់«ខារិស្មាតា»

គឺ «ខារិស៍» ដែលមានន័យថា
 «ព្រះគុណ» ទាក់ទងទៅនឹងអ
 ្វីដែលមនុស្សមិនស
 ័ក្តិសមនឹងទទួល។

ពាក្យថា «ខាងឯវិញ្ញាណ» បកប្រែចេញពីពាក្យ «ព្នូម៉ាតិកា» ដែលទាក់ទងទៅនឹងអ
 ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណ

បានប្រទានមក។ នៅក្នុងមេរ�ៀននេះ លោកអ្នកន
 ឹងម�ើលឃ�ើញនូវអ
 ំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណផ្សេងៗគ្នា
និងព
 ីរប�ៀបដែលអំណោយទានទាំងនោះត្រូវយ
 កមកប្រើនៅក្នុងរូបកា
 យរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។

I. លក្ខណៈនៃអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណ
ក) ត�ើន
 រណាជាប្រ
 ភពនៃអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណ?
១. ១កូរិនថូស ១២: ១១
២. ១កូរិនថូស ១២: ២៨
ខ) ត�ើន
 រណាមានអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណ (១ពេត្រុស ៤: ១០)?

គ) ត�ើគោ
 លបំណងនៃអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណគ
 ឺជាអ?្វី
១. ១កូរិនថូស ១២: ៤-៧
២. ១កូរិនថូស ១៤: ១២
៣. ១ពេត្រុស ៤: ១០-១១
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II. ការប្រទានអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណ
ក) អំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណមានបញ្ជាកន់ ៅក្នុងប
 ទគម្ពីរ
ចូរសរសេរអំណោយទានទាំងនោះនៅខាងក្រោមនេះ៖
១. រ៉ូម ១២: ៦-៨

២. ១កូរិនថូស ១២: ៨-១០

៣. ១កូរិនថូស ១២: ២៨ខ (ពាក់កណ្ដាលបន្ទាបន់ៃខគម្ពីរ)

ខ) ការយល់ដឹងពីអំណោយទាន៖ អំណោយទានជាបណ្ដោះអាសន្ន
ដ�ើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងព
 ីមុខងារនៃអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណ គឺ	
យ�ើងបានបែងចែកអំណោយទាននោះជាពីរផ្នែក៖ បណ្ដោះអាសន្ន (ពិសេស) និងអ
 ចិន្ត្រៃយ៍។
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រទានអំណោយទានបណ្ដោះអាសន្នមក ដ�ើម្បបញ្
ី
ជាកប
់ ន្ថែមពី
ទីបន្ទាលរ់បស់ពួកសាវ័ក និងព
 ួកហោរា។ អំណោយទានទាំងនេះជាទូទៅមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំ
ដំបូង ប៉ុន្តែលែងឃ�ើញមានទ�ៀតនៅពេលដែលក្រុមជំនុំក�ើតមានឡ�ើង។
១. ការអស្ចារ្យ
អំណោយទាននេះគឺជា
 សមត្ថភាពក្នុងកា
 រធ្វើ «ការអស្ចារ្យ» និង «ទីសម្គាល់»។ ព្រះគ្រីស្ទ
បានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើន ដូចដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងប
 ទគម្ពីរ។ សាវ័ក ប៉ុល បានប្រើ

អំណោយទាននេះដ�ើម្បីបញ្ជាកព
់ ីភាពជាសាវ័ករបស់គាត់ ដូចដែលបានពណ៌នានៅក្នុង
កណ្ឌគម្ពីរ ២កូរិនថូស ១២: ១២។
២. ការប្រោសឲ្យជា
សាវ័ក ពេត្រុស មានអំណោយទាននេះ ហ�ើយនេះបញ្ជាក់ថា សាររបស់គាត់គព
ឺ ិតជាមកពី

ព្រះជាម្ចាស់ ព្រមទាំងបា
 នជួយស្ថាបនាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ក្រុមជំនុំ (សូមម�ើលកណ្ឌគម្ពីរ
កិច្ចការ ៣: ៦-៨, ៥: ១៥-១៦)។

៣. ភាសាដទៃន
 ិងកា
 របកប្រែភាសាដទៃ
អំណោយទាននេះគឺសម្ដែងឲ្យឃ�ើញដោយការនិយាយដែលអ្នកន
 ិយាយនោះមិនចេះពីមុនមក
(សូមម�ើលកណ្ឌគម្ពីរ កិច្ចការ ២: ១-១១)។ អំណោយទាននេះត្រូវមកជាមួយអ
 ំណោយទាន
ខាងការបកប្រែ (១កូរិនថូស ១៤: ២៧-២៨)។
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គ) ការយល់ដឹងពីអំណោយទាន៖ អំណោយទានដែលនៅស្ថិតស្ថេរ
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រទានអំណោយទានទាំងនេះដ�ើម្បនឹ
ី ងស
 ្អាងក្រុមជំនុំឡ�ើង។

អំណោយទានទាំងនោះមានជាទូទៅក្នុងក្រុមជំនដ
ុំ ំបូង ហ�ើយវា
 ក៏មាននៅក្នុងក្រុមជំនស
ុំ ព្វថ្ងៃ
នេះដែរ។

១. ទំនាយ
ទំនាយគឺជា
 កា
 រអធិប្បាយ ឬការប្រាប់ជាមុន ឬក៏កា
 រប្រកាសអំពបទគម្
ី
ពីរ។ ទំនាយមិនចាំបាច់
ត្រូវតែមានន័យថា
 ជាការប្រាប់ទុកជាមុនពអនាគតនោះទេ។
ី
២. ការបង្រៀន
អ្នកមា
 នអំណោយទាននេះមានសមត្ថភាពក្នុងកា
 របង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយ
អាចជួយអ្នកស
 ្ដាប់ឲ្យយល់ពបទគម្
ី
ពីរដ
 ូចព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យឲ
 ្យគេយល់។
៣. ជំន�ឿ
អំណោយទាននេះគឺជា
 ជំន�ឿដែលមិនផ
 ្លាស់ប្ដូរ ជាជំន�ឿដែលបណ្ដាលឲ្យជ�ឿល�ើព្រះជាម្ចាស់

យ៉ាងពិតប្រាកដ ទោះបីជាជ
 ួបឧ
 បសគ្គច្រើនល�ើសលុបហ�ើយម�ើលទៅហួសពីសមត្ថភាពរបស់
មនុស្ស ឬក៏ក
 ិច្ចការដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងណា
 ក៏ដោយ។ លោកគ្រូ ចន មែកខធ័រ (John MacArthur)

ហៅអំណោយទាននេះថា «អំណោយទាននៃការអធិស្ឋាន» ពីព្រោះអំណោយទាននេះជាទូទៅ
គឺបានសម្ដែងឆ្ពោះទៅរកព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការអធិស្ឋាន។
៤. ប្រាជ្ញា
ប្រាជ្ញា គឺជា
 សមត្ថភាពដ�ើម្បអនុ
ី វត្តតា
 មប្រាជ្ញាដែលបានចម្រើនឡ�ើងតា
 មរយៈការទទួលបានពី
ខាងឯវិញ្ញាណ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកជ�ឿគ្រប់គ្នាដឹងខ
 ុសដ
 ឹងត្រូវពេលដែលបានអនុវត្តតា
 មចំណេះដឹង។
៥. ចំណេះដឹង
ចំណេះដឹង គឺជាកា
 រយល់ដឹងមួយពីសេចក្តីពិតនៃបទគម្ពីរ។ ប�ើតា
 មទស្សនៈរបស់មនុស្ស

ចំណេះដឹងគឺជាកា
 រសិក្សាដ៏ជ្រៅជ្រះ ឬក៏ជា
 សមត្ថភាពក្នុងកា
 រស្គាល់សេចក្តីពិតនៃបទគម្ពីរ នៅ
ក្នុងភា
 ពយ៉ាងទូលំទូលាយ និងយ
 ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។
៦. ការស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវ
ការស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវ គឺជា
 ស
 មត្ថភាពក្នុងកា
 រនិយាយប្រាប់ព
 ីសេចក្តីណាមួយដែលមក

ពីព្រះវិញ្ញាណ និងសេចក្តីណាមួយដែលមិនមែនមកពីព្រះវិញ្ញាណ អាចវែកញែកសេចក្តីពិត
ចេញពីសេចក្តីមិនព
 ិត។ ប្រើប្រាស់អំណោយទាននេះ ដ�ើម្បការពារក្រុ
ី
មជំនុំ។
៧. មេត្តាករុណា
នេះគឺជា
 ស
 មត្ថភាពដ�ើម្បបង្
ី ហាញពីចិតអា
្ត ណិតអាសូរចំពោះអស់អ
 ្នកណា
 ដែលមានតម្រូវការ
ខាងឯវិញ្ញាណ ខាងឯសាច់ឈាម និងខា
 ងឯផ្លូវច
 ិត្ត។

អំណោយទានខាងឯវិញ្ | ����������

91

Copyright © 2014 by Grace Community Church | v1.2 | Get your FREE digital copy at www.cambodianchristianresources.com/fof

៨. ការទូន្មាន
ការទូន្មាន គឺជា
 សមត្ថភាពក្នុងកា
 រល�ើកទឹកចិត្ត និងកា
 រជំរុញចិតន
្ត រណាម្នាក់។ បុគ្គលណា
ដែលមានអំណោយទាននេះអាចអែបមកជិតអ្នកផ្សេងៗទ�ៀត ដ�ើម្បសម្រាលទុក្ខ
ី
គេដោយ
ក្ដីស្រឡាញ់ និងដ�ើម្បល�ើ
ី កទឹកចិត្តគេឲ្យប្ដេជ្ក្
ញា នុងកា
 រលូតលាស់ខាងឯវិញ្ញាណឲ្យកា
 ន់តែ
ជ្រាលជ្រៅទ�ៀត ឬក៏ដា
 ស់ត�ឿនគេឲ្យអ
 នុវត្ត។
៩. ការផ្ដល់ឲ្យ
អំណោយទាននេះ គឺសំដៅផ្ទាល់ទៅល�ើព័ន្ធកិចន្ចៃការផ្ដល់ឲ្យដ
 ូចជា ម្ហូបអាហារ សម្លៀកបំពាក់
ប្រាក់កាក់ និងផ
 ្ទះសម្បែង។ល។ ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ក្រុមជំនុំ។
១០. ការគ្រប់គ ្រង
អំណោយទាននេះគឺជា
 សមត្ថភាពក្នុងកា
 រម�ើលថែហ្វូងច�ៀម។ អំណោយទាននេះអាច

ម�ើលឃ�ើញនៅក្នុងច
 ំណោម គ្រូគង្វាល ចាស់ទុំ ក៏ដ
 ូចជាអ្នកដឹកនាំស
 ហគមន៍បេសកជន
បេសកកម្មយ
 ុវជន និងស
 មាគមន៍ផ
 ្សាយដំណឹងល្អ។ល។
១១. ជំនួយ
អំណោយទាននេះគឺជា
 សមត្ថភាពក្នុងកា
 រជួយឧបត្ថម្ភនៅពេលដែលមានតម្រូវការ ឬក៏ជ
 ួយ
សម្រាលបន្ទុកគ
 ្នាទៅវិញទៅមកតាមស្ថានការណ៍ដែលក�ើតមានឡ�ើង។
១២. ការបម្រើ
អំណោយទាននៃការបម្រើ ធ្វើការសម្រាប់រូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងផ្នែកនៃព័ន្ធកិចខា
្ច ង
ពលកម្ម ដូចជា ការបម្រើផ្នែកម្ហូបអាហារ ឬក៏ការថែទាំ។
		

III. ការអនុវត្តអ
 ំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណ
ក) ចូរស
 រសេរពគោ
ី លការណ៍ខ្លះៗដែលបានដាក់បង
 ្ហាញនៅក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម ១២: ៦-៨។

ខ) សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ ១កូរិនថូស ១៣: ១-៧ រួចឆ ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោម៖
១. ត�ើអំណោយទានរបស់លោកអ្នកអា
 ចនឹងប្រើខ
 ុស ឬគ្មានផលដោយរប�ៀបណា (ខ១-៣)?
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២. ចាប់តាំងព
 ីលោកអ្នកបា
 នអនុវត្តអ
 ំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណដោយក្ដីស្រឡាញ់មក

ត�ើមានគោលការណ៍ណែនាំណាខ្លះដែលនឹងធា
 នានូវគុណប្រយោជន៍នៃអំណោយទាន
របស់លោកអ្នកបា
 ន?

ចូរសរសេរគោលការណ៍ណែនាំចំនួន ១៥ ចំណុច (ខ៤-៧)៖
ក)
ខ)
គ)

ឃ)
ង)
ច)
ឆ)
ជ)

ឈ)
ញ)
ដ)
ឋ)
ឌ)

ឍ)

ណ)
គ) កណ្ឌគម្ពីរ ១កូរិនថូស ១២ បង្ហាញអ
 ំពសា
ី រៈសំខាន់នៃអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណនីមួយៗ
នៅក្នុងរ ូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។

យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ ១កូរិនថូស ១២: ២៥ ក្នុងកា
 រប្រើប្រាស់អំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណ
ត�ើលោកអ្នកគួរមានអាកប្បកិរិយាយ៉ាងដូចម្ដេច?
		
		
ឃ) យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ អេភេសូរ ៤: ១១-១៦ ត�ើមា
 នអដ្វីែលធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទ
រីកចម្រើនឡ �ើង (ខ១៦)?
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IV. ការអនុវត្ត 

ការរុករកអំណោយទានរបស់ល ោកអ្នក
ព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាអវយវៈនៃរូបកាយនីមួយៗឲ្យប
 ម្រើគ
 ្នាទៅវិញទៅមកក្នុង

គ្រប់ផ្នែកដោយប្រើប្រាស់អំណោយទានផ្សេងៗ ទោះបីជាព
 ួកគេមានឬមិនមា
 ន
អំណោយទាននោះក៏ដោយ។ ឧទាហរណ៍៖ គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវប
 ំពេញ
មុខងារដូចតទៅ៖

ជំន�ឿ.................................................................. ២កូរិនថូស ៥: ៧
ប្រាជ្ញា. .................................................................... យ៉ាកុប ១: ៥
ចំណេះដឹង........................................................... ២ធីម៉ូថេ ២: ១៥
ការទូន្មាន............................................................ហេព្រើរ ១០: ២៥
ការផ្ដល់ឲ្យ........................................................... ២កូរិនថូស ៩: ៧
ការជួយគាំពារគ្នាទៅវិញទៅមក.......................... ១កូរិនថូស ១២: ២៥

ព្រះគម្ពីរមិនបា
 នពន្យល់ប្រាប់ពីការដែលមនុស្សម្នាក់ៗអា
 ចកំណត់យ
 កអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណ

របស់ពួកគេយ៉ាងជា
 ក់លាក់ដោយរប�ៀបណានោះទេ ប៉ុន្តែលោកអ្នកអា
 ចចាប់ផ្ដើមដោយការស្ដាប់បង្គាប់
ជាមុនដំបូង ដូចដែលបានល�ើកឡ�ើងនៅក្នុងតា
 រាងខាងល�ើ។ ចូរស្វែងរកឱកាស ហ�ើយអធិស្ឋានស
 ូម

ឲ្យមានឱកាសក្នុងកា
 របម្រើ។ ចូរស្វែងរកការប្រឹក្សាព
 ីអ្នកជ�ឿផ្សេងទ�ៀត ពីព្រោះពួកគេអាចស្គាល់ច្បាស់ពី
អំណោយទានរបស់លោកអ្នកជា
 ងលោកអ្នកស
 ្គាល់ទៅទ�ៀត។

ការចាប់ផ្ដើមបម្រើក្រុមជំនរុំបស់លោកអ្នកដោយចុះចូលចំពោះចាស់ទុំ គឺជាជ
 ំហានមួយដែលអាចនាឲ
ំ ្យ
លោកអ្នករកឃ�ើញអំណោយទានរបស់លោកអ្នកបា
 ន។

ត�ើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងប
 ម្រើក្រុមជំនរុំបស់លោកអ្នកត្រង់ផ្នែកណាខ្លះ?
១. 		
២.
៣.
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យ�ើងម្នាក់ៗត្រូវហ្វឹកហ្វឺនអំណោយទានរបស់ខ្លួនមិនថា
 ប្រុស ឬស្រីនៅក្នុងព
 ័ន្ធកិច្ចទុកសម្រាប់ជាកា
 រល្អ
ដល់ក្រុមជំនុំ។

«គឺដោយខំបំរ�ើគ្នាទៅវិញទៅមក តាមអំណោយទានដែលគ្រប់គ
 បានទទួ
្នា
លមក ទុកដូច

ជាអ្នកចែកចាយយ៉ាងល្អ នៃព្រះគុណដ៏បែកជាច្រើនផ
 ្លូវវិញ» (១ពេត្រុស ៤: ១០)។
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មេរ�ៀនទី១១

ការផ្សាយដំណឹងល្អ និងអ្នកជ�ឿ
ខគម្ពីរច
 ងចាំ ១ពេត្រុស ៣: ១៥
ចូរឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡ�ើង ជាបរិសុទ្ធ នៅក្នុងច
 ិតអ
្ត ្នករា
 ល់គ
 ្នា ទុកជាព្រះអម្ចាស់ចុះ
ហ�ើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ច ដោយសុភាព ហ�ើយកោតខ្លាច ដ�ើម្បនឹ
ី ងតបឆ្លើយដល់
អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ
 ្នករា
 ល់គ
 ្នា។
ពាក្យថា ការផ្សាយដំណឹងល្អ នាំមកនូវការយល់ឃ�ើញជាច្រើនច
 ូលទៅក្នុងគំនិត។ មានមនុស្សមួយ

ចំនួនបា
 នគិតថា ជាការបោះតង់ ដែលមានអ្នកចែកចាយដ៏ល្បីល្បាញជាច្រើននៅក្នុងនោះ ហ�ើយអ្នក
ខ្លះទ�ៀតគិតដល់ពី «ការចុះសួរសុខទុក្ខ» រ�ៀងរាល់ស
 ប្ដាហ៍ ហ�ើយខ្លះទ�ៀតគិតពីការភ័យខ្លាចក្នុងកា
 រ

«ធ្វើបន្ទាល់»។ មេរ�ៀននេះនឹងផ
 ្ដល់ការណែនាំឲ្យស្គាល់នូវគោលគំនិតតាមបែបព្រះគម្ពីរក
 ្នុងកា
 រផ្សាយ

ដំណឹងល្អ និងតួនាទីដែលអ្នកជ�ឿត្រូវធ្វើ។

I. ការត្រាស់ហៅឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អ
ក) យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ ម៉ាកុស ១៦: ១៥ ត�ើព្រះយេ

ស៊ូវបានប្រាប់ឲ្យពួកស
 ិស្សធ្វើអ?ី

ខ) យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ ម៉ាថាយ ២៨: ១៩-២០ ត�ើរ ប�ៀបបីយ៉ាងក
 ្នុងកា
 របង្កើតស
 ិស្សនោះ
មានអ្វីខ្លះ?

គ) ត�ើសេ
 ចក្តីប្រកាសដែលព្រះយេស៊ូវបា
 នឲ្យពួកស
 ិស្សប្រកាសដល់មនុស្សគ្រប់ជា
 តិសាសន៍
នោះគឺជាអ្វី (លូកា ២៤: ៤៦-៤៧)?
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ឃ) ត�ើសេ
 ចក្ដីដែលសាវ័ក ប៉ុល ឲ្យល ោកអ្នកប្ រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់នោះគឺជាអ្វី 
(កិច្ចការ ២២: ១៥)?

		
		

II. សារនៃដំណឹងល្អ
ក) យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ ១កូរិនថូស ១៥: ៣-៤ ត�ើដ
 ំណឹងល្អដែលសាវ័ក ប៉ុល ចែកចាយនោះ
គឺជាអ?្វី
១. 		
២.
៣.
ខ) ត�ើសា
 វ័ក ប៉ុល បានមានប្រសាសន៍ថា គា

ត់មិនត្
 រូវមានសេចក្តីខ្មាសអ�ៀនចំពោះអ្វី 
(រ៉ូម ១: ១៦)?
ហេតុអ្វី?

III. អត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្សាយដំណឹងល្អ
ក) ដ�ើម្បទ
ី ទួលសេចក្តីសង្គ្រោះ ត�ើមនុស្សត្
 រូវជ�ឿអ្វីខ្លះអ
 ំពព្រះយេ
ី
ស៊ូវ?
យ៉ូហាន ១: ១
យ៉ូហាន ១៤: ៦
កិច្ចការ ៤: ១២
ខ) ខាងក្រោមនេះគឺជាខគម្ពីរគ
 ន្លឹះក
 ្នុងកា
 រចែកចាយដំណឹងល្អ។ សូមពិនិត្យម�
 ើលខគម្ពីរន
 ីមួយៗ
រួចសង្ខេបចំណុចច
 ម្បងឲ្យបា
 នខ្លី។
រ៉ូម ៦: ២៣
រ៉ូម ៥: ៨
១ពេត្រុស ២: ២៤
		
រ៉ូម ១០: ៩
		
យ៉ូហាន ១: ១២
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មនុស្សភាគច្រើនម
 ិនយ
 ល់ពសេ
ី ចក្តីពិតទា
 ំងនេះទេ៖
មនុស្សមិនអា
 ចសង្គ្រោះខ្លួនឯ
 ងបាន

ម៉ាកុស ១០: ២៦-២៧

ព្រះគឺប
 រិសុទ្ធ សុចរិត ហ�ើយស
 ្អបបា
់ ប

ទំនុកដំក�ើង ៥: ៤-៥

ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះ

កូល៉ុស ២: ៩

ការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅល�ើឈ�ើឆ្កាងដោយ ១ពេត្រុស ៣: ១៨
ព្រោះបាបយ�ើង

ការទៅស្ថានសួគ៌គឺជាអ
 ំណោយឥតគិតថ្លៃ
របស់ព្រះជាម្ចាស់

រ៉ូម ៦: ២៣

IV. យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងល្អ
ក) ធ្វើបន
 ្ទាល់តាមរយៈជីវិត
១. ត�ើយ�ើងគួររស់នៅបែបណា ហ�ើយគួរឲ
 ្យលោកីយ៍ម�ើលឃ�ើញពជី
ី វិតនៃការរស់នៅរបស់យ�ើង
មានលក្ខណៈបែបណា (ភីលីព ២: ១៤-១៥)?

អ្នកឯ
 ទ�ៀតនឹងឃ�ើញព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកតា
 មរយៈជីវិតរបស់លោកអ្នក
ដែលទ្រង់បា
 នប្រោសលោះនោះ។
២. សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ ម៉ាថាយ ៥: ១៦។
ក) ត�ើមនុស្សឃ�ើញពន្នៃ
លឺ ជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រង់ច
 ំណុចណា
 ?
ខ) ត�ើនឹងបា
 នលទ្ធផលអ្វី?
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គ) យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ កូល៉ុស ៤: ៦ ត�ើល ោកអ្នកគ
 ួរមានពាក្យសម្ដីបែបណាទៅកាន់អ្នកដទៃ?

ខ) ការអធិស្ឋាន
១. នៅពេលដែលសាវ័ក ប៉ុល អធិស្ឋានស
 ម្រាប់អ្នកដទៃ ត�ើគាតមា
់ នអ្វីនៅក
 ្នុងច
 ិត្ត
(រ៉ូម ១០: ១)?

២. ត�ើសាវ័ក ប៉ុល សំណូមពរឲ្យក្រុមជំនក
ុំ ូល៉ុសអ
 ធិស្ឋានអ
 ំពអ្វី
ី ខ្លះ (កូល៉ុស ៤: ៣-៤)?

៣. នៅពេលដែលយ�ើងចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះអ្នកផ្សេងៗ ជាពិសេសក្នុង	
កាលៈទេសៈដែលគេគំរាមកំហែងយ�ើង ត�ើយ�ើងគួរសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យប្រទានអ្វីដល់យ�ើង
(កិច្ចការ ៤: ២៩)?

«ដូច្នេះ ខ្ញុំទូន្មានសេចក្តីនេះជាមុនដំបូងថា
 ចូរពោលពាក្យអរព្រះគុណ ពាក្យទូល

សូម ពាក្យអធិស្ឋាន និងពាក្យទូលអង្វរឲ
 ្យមនុស្សទា
 ំងអស់…ដ្បិតយ៉ាងនោះ ទ�ើបបា
 ន
ល្អ ហ�ើយគាប់ព្រះហឫទ័យ ដល់ព្រះដ៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយ�ើង ដែលទ្រង់ស
 ព្វ
ព្រះហឫទ័យ ឲ្យមនុស្សទា
 ំងអ
 ស់បា
 នសង្គ្រោះ ហ�ើយឲ្យបា
 នស្គាល់
សេចក្តីពិត» (១ធីម៉ូថេ ២: ១, ៣-៤)។

គ) ការប្រើព្រះបន្ទូលរ បស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់
១. ត�ើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វអ
ើ ្វី (ហេព្រើរ ៤: ១២)?

២. ត�ើសាវ័កប៉ុល បានប្រើប
 ទគម្ពីរក
 ្នុងកា
 រធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងដ
 ូចម្តេច (កិច្ចការ ១៧: ២-៣)?
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៣. ត�ើបទគម្ពីរអា
 ចនាំឲ្យមានអ្វីក�ើតឡ�ើងខ
 ្លះ (២ធីម៉ូថេ ៣: ១៥)?

យ�ើងត្រូវប្រុងប្រៀបជានិចក
្ច ្នុងកា
 រចែកចាយពីព្រះគ្រីសក
្ទ ្នុងគ្រប់
កាលៈទេសៈទាំងអស់។ យ�ើងត្រូវតែដឹងព
 ីសារៈសំខាន់នៃដំណឹងល្អ។
យ�ើងត្រូវមានទំនុកចិតល្ត�ើព្រះជាម្ចាស់ និងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។

«ចូរឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡ�ើង ជាបរិសុទ្ធ នៅក្នុងច
 ិតអ
្ត ្នករា
 ល់គ្នា ទុកជាព្រះអម្ចាស់ចុះ

ហ�ើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ច ដោយសុភាព ហ�ើយកោតខ្លាច ដ�ើម្បីនឹងតបឆ្លើយដ
 ល់

អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ
 ្នករា
 ល់គ្នា» (១ពេត្រុស ៣: ១៥)។
បន្ទាប់មកសូមអធិស្ឋាន ហ�ើយស្វែ
 ងរកឱកាសក្នុងកា
 រចែកចាយដំណឹងល្អ!

V. ការអនុវត្ត
សូមសរសេរឈ្មោះមនុស្សមួយចំនួនដែលលោកអ្នកច
 ង់ឈោងចាប់ថ្វាយព្រះគ្រីស្ទ។ សូមអធិស្ឋាន
ឲ្យបានទ�ៀងទាត់សម្រាប់ពួកគេ បន្ទាប់មករ�ៀបចំឆក់យ
 កឱកាសក្នុងកា
 រចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់

ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពួកគេ។ សូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញឲ្យគេឃ�ើញថា គេត្រូវកា
 រព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ហ�ើយលោកអ្នកត្រូវទុកចិតល្ត�ើទ្រង់ថា
 ទ្រង់ក
 ំពុងតែធ្វកា
ើ រ។
១. 		
២.
៣.
៤. 		
៥. 		
សូមចងចាំថា ល
 ោកអ្នកត្
 រូវតែបង្ហាញពីភាពដូចព្រះ
 គ្រីស្ទ
នៅក្នុងជ
 ីវិតរ បស់លោកអ្នក។
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកធ្វើបន្ទាល់ទៅកាន់មនុស្សទា
 ំងឡា
 យតាមរយៈការរស់នៅ នោះគេ
នឹងយ
 ល់ពីអ្វីៗដែលលោកអ្នកបា
 នចែកចាយកាន់តែច្បាស់ថែមទ�ៀត!
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មេរ�ៀនទី១២

ការស្ដាប់បង្គាប់
ខគម្ពីរច
 ងចាំ៖ ១យ៉ូហាន ២: ៣-៤
យ�ើងរាល់គ
 ្នាដឹងថា
 យ�ើងស
 ្គាល់ទ្រង់ ដោយសារសេចក្តីនេះ គឺដោយយ�ើងកា
 ន់តាម
បញ្ញត្តរបស់ទ្រង់អ្នកណា
 ដែលថា បានស្គាល់ទ្រង់ តែមិនកា
 ន់តាមបញ្ញត្តទ្រង់ទេ អ្នក
នោះឈ្មោះថាជាអ
 ្នកក
 ុហក ហ�ើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ
 ្នកនោះឡ�ើយ។

ការឆ្លើយតបដ៏គួរសមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជា
 កា
 រស្ដាប់បង្គាប់។ ប៉ុន្តែ

ការស្ដាប់បង្គាប់គឺល�ើសជាងការធ្វើតាមច្បាប់ទៅទ�ៀត។ នៅក្នុងមេរ�ៀននេះ យ�ើងន
 ឹងស
 ិក្សាល�ើអត្ថន័យ
នៃការស្ដាប់បង្គាប់ ផ្នែកខ្លះៗនៃការស្ដាប់បង្គាប់ និងលទ្ធផលខ្លះៗនៃការស្ដាប់បង្គាប់។

I. ការត្រាស់ហៅឲ្យស្ដាប់បង្គាប់
«ឲ្យដូចជា
 ព
 ួកក
 ូនដែលស្ដាប់បង្គាប់...តែចូរឲ្យអ
 ្នករាល់គបាន
្នា បរិសុទ្ធក
 ្នុងគ្រប់ក
 ិរិយា

ទាំងអស់ដូចជាព្រះដែលហៅអ្នករា
 ល់គ
 ្នាទ្រង់ប
 រិសុទ្ធដែរ» (១ពេត្រុស ១: ១៤-១៥)។
ក) ការត្រាស់ហៅឲ្យធ្វ
 ើតាមបញ្ញតរ្តិ បស់ព្រះជាម្ចាស់

១. យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ យ៉ូហាន ១៤: ១៥ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា «ប�ើអ
 ្នករា
 ល់គ្នា
ស្រឡាញ់ខ្ញុំ អ្នកន
 ឹង

២. ត�ើអស់អ
 ្នកដែលបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គួរន
 ឹងធ្វអ
ើ ្វី (យ៉ាកុប ១: ២២)?
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ខ) ការត្រាស់ហៅឲ្យដ�
 ើរតាមព្រះគ្រីស្ទ
១. ត�ើព្រះយេស៊ូវបានតម្រូវឲ្យអ្នកដ�ើរតា
 មទ្រង់ធ្អ
វើ ខ្
្វី លះ (លូកា ៩: ២៣)?
ក) 		
ខ) 		
គ) 		
២. ត�ើព្រះយេស៊ូវបានទុកគំរូដល់យ�ើងយ
 ៉ាងដូចម្តេច នៅពេលដែលទ្រង់រងទុក្ខដោយសារ
ការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ (១ពេត្រុស ២: ២០-២៣)?

គ) ការត្រាស់ហៅឲ្យចុះចូល
«ត�ើអ្នករា
 ល់គ
 ្នាដឹងទេឬអី ថាអ្នករា
 ល់គ្នាប្រគលខ
់ ្លួនទៅធ្វជា
ើ បា
 វបំរ�ើ និងស
 ្តាបតា
់ ម

ចៅហ្វាយណា នោះអ្នកជា
 បាវបំរ�ើរបស់ចៅហ្វាយនោះឯងដែលអ្នកស
 ្តាបតា
់ ម ទោះជា
របស់ផងអំព�បា
ើ ប ឲ្យបានសេចក្តីស្លាប់ ឬជារបស់ផ
 ងសេចក្តីស្តាបប
់ ង្គាប់
ឲ្យបានសុចរិតក្តី» (រ៉ូម ៦: ១៦)។

ត�ើយ�ើងគួរថ្វាយខ្លួនរបស់យ�ើងដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្តេច (រ៉ូម ១២: ១)?
		
		

II. ការស្ដាប់បង្គាប់សម្គាល់ពីអ្នកជ�
 ឿដ៏ពិតប្រាកដ
ក) សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ ១យ៉ូហាន ២: ៣-៤ (ខគម្ពីរច
 ងចាំ)។
១. ត�ើនៅពេលដែលលោកអ្នកស
 ្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នោះសម្ដែងព
 ីអ្វី?

២. ប�ើលោកអ្នកប
 ន្តមិនស
 ្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះបង្ហាញប្រាប់ពអ្វី
ី ?
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ខ) ត�ើម
 នុស្សដែលនឹងច
 ូលទ ៅក្នុងស
 ្ថានសួគមា
៌ នចរិតល
 ក្ខណៈបែបណា (ម៉ាថាយ ៧: ២១)?

«តែអ្នកណា
 ដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់វិញ នោះប្រាកដជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃ

ព្រះបានពេញខ្នាត នៅក្នុងអ
 ្នកនោះហ�ើយ គឺដោយសេចក្តីនោះឯង ដែលយ�ើងដ
 ឹងថា

យ�ើងនៅក្នុងទ្រង់» (១យ៉ូហាន ២: ៥)។

III. ឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃការមិនស
 ្ដាប់បង្គាប់
ក) សូមអាន ១សាំយូអែល ១៥: ១៦-២៣។ ផ្ទុយពីការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ទាំងស្រុង  
ស្ដេច សូល បានយកវិធីថ្វាយបង្គំផ្ទាល់ខ្លួនរ បស់ទ្រ
 ង់ម
 កដាក់ជំនួសវិញ ហ�ើយបានដោះសា
ចំពោះការមិនព្រ
 មស្ដាប់បង្គាបរ់ បស់ខ្លួន។

១. ត�ើហោរា សាំយូអែលបានឆ្លើយតបទៅស្ដេច សូល យ៉ាងដ
 ូចម្ដេច? ត�ើគាតបា
់ នប្រៀបធ�ៀប
ការស្ដាប់បង្គាប់ទៅនឹងយ
 ញ្ញបូជាយ៉ាងដូចម្ដេច (ខ២២)?

២. ត�ើហោរា សាំយូអែល បានប្រៀបធ�ៀប «សេចក្តីរឹងទទឹង និងសេចក្តីចចេស» ទៅនឹងអ
 ្វី
(ខ២៣)?

៣. ត�ើការមិនស
 ្ដាប់បង្គាបរ់បស់ស្ដេច សូល បានបណ្ដាលឲ្យទ្រង់បា
 ត់ប
 ង់អ
 ្វីខ្លះ (ខ២៣)?
ខ) សូមម�ើលកណ្ឌគម្ពីរ សាការី ៧: ៨-១៤។
១. ត�ើមនុស្សបា
 នមានប្រតិកម្មយ
 ៉ាងណា ចំពោះសេចក្ដីបង្ហាតប
់ ង្រៀនរបស់ព្រះជាម្ចាស់
(ខ១១-១២)?

២. ត�ើការនោះបានប៉ះពាលដ
់ ល់សេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់ព
 ួកគេដូចម្ដេចខ្លះ (ខ១៣)?
៣. ត�ើអ្វីជាលទ្ធផល (ខ១៤)?
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IV. ឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃការស្ដាប់បង្គាប់
នៅក្នុងព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាចាស់មា
 នឧទាហរណ៍ជាច្រើនអ
 ំពការស្
ី
ដាប់បង្គាប់។ ចូរក
 ត់ស
 ម្គាល់ពីវីរជននៃជំន�ឿ
និងកា
 រស្ដាប់បង្គាប់នៅព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាចាស់ ដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ ហេព្រើរ ១១។
ក) ការស្ដាប់បង្គាប់របស់ល ោក អ័ប្រាហាំ
១. ត�ើការស្ដាប់បង្គាប់ពីរយ៉ាងដ៏សំខាន់របស់លោក អ័ប្រាហាំមា
 នអ្វីខ្លះ?
ក) លោកុប្បត្ដិ ១២: ១-៤, ហេព្រើរ ១១: ៨
ខ) លោកុប្បត្ដិ ២២: ១-១២
២. ដោយសារតែលោក អ័ប្រាហាំ បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ ត�ើសេចក្ដីបយ៉
ី ាងដែល
ព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាចំពោះកូនប្រុសរបស់គាត់មានអ្វីខ្លះ
(លោកុប្បត្ដិ ២៦: ២-៥)?
ក) 		
ខ) 		
គ) 		
ខ) គំររូ បស់ព្រះគ្រីសក
្ទ ្នុងកា
 រស្ដាប់បង្គាប់
១. ត�ើព្រះហឫទ័យច
 ម្បងរបស់ព្រះយេស៊ូវ នៅពេលដែលទ្រង់គង់នៅល�ើផែនដីនេះគឺជា
 អ
 ្វី
(យ៉ូហាន ៤: ៣៤)?

២. មុនពេលដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវជាប់ឆ
 ្កាង ត�ើទ្រង់មា
 នអាកប្បកិរិយាយ៉ាងដូចម្ដេច
(លូកា ២២: ៤២)?

៣. ត�ើព្រះយេស៊ូវមានព្រះទ័យស្ដាប់បង្គាបដ
់ ល់កម្រិតណា (ភីលីព ២: ៨)?

V. សេចក្ដីសន្យា និងព្រះ
 ព
 រនៃការស្ដាប់បង្គាប់
ក) ចូរស
 រសេរពព្រះ
ី ពរខ្លះៗដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាដ
 ល់យ�ើង ពេលយ�ើងរាល់គ្នាស្ដាប់តាម
បញ្ញត្តិរបស់ទ្រ
 ង់ ។

១. យ៉ូហាន ១៥: ១០
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២. យ៉ូហាន ១៥: ១៤
៣. ១យ៉ូហាន ៣: ២២
ខ) ត�ើព្រះយេ

ស៊ូវប្រ
 ៀបធ�ៀបជីវិតរ បស់អ្នកដែលឮហ�
 ើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទ្រ
 ង់ទ ៅនឹងអ
 ្វី 
(ម៉ាថាយ ៧: ២៤-២៧)?

VI. ផ្នែកនៃការស្ដាប់បង្គាប់
ក) ត�ើព្រះ
 គ្រីសបា
្ទ នបង្គាប់សិស្សរបស់ទ្រ
 ង់ឲ
 ្យបង្រ

ៀនគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេ
 ងៗឲ្យធ្វ
 ើអ្វីជាមួយនឹង
បញ្ញត្តិរបស់ទ្រ
 ង់ (ម៉ាថាយ ២៨: ២០)?

ខ) ចូរអា
 នខគម្ពីរន
 ីមួយៗខាងក្រោមនេះ បន្ទាប់មកបំពេញឈ្មោះអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ និង
ឈ្មោះអ្នកដែលគេត្
 រូវស្ដាប់បង្គាប់ ទាំងប
 ញ្ជាកព
់ ីមូលហេតុផងដែរ។
១. កូល៉ុស ៣: ២០
ក) ត�ើអ្នកណា?
ដល់អ្នកណា?
ខ) ហេតុអ្វី?
២. អេភេសូរ ៥: ២២-២៤
ក) ត�ើអ្នកណា
 ?
ដល់អ្នកណា
 ?
ខ) ហេតុអ្វី?

(ខគម្ពីរជ
 ំនួយ៖ អេភេសូរ ៥: ២៥-៣២)
៣. អេភេសូរ ៦: ៥-៨
ក) ត�ើអ្នកណា?
ដល់អ្នកណា?
ខ) ហេតុអ្វី?
៤. ហេព្រើរ ១៣: ១៧
ក) ត�ើអ្នកណា?
ដល់អ្នកណា?
ខ) ហេតុអ្វី?
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៥. រ៉ូម ១៣: ១
ក) ត�ើអ្នកណា?
ដល់អ្នកណា?
ខ) ហេតុអ្វី?
គ) ត�ើប្រ
 ពន្ធគ
 ួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េ
 ច ប�ើប្ដី
 របស់នាងមិនមែនជាអ្នកជ�ឿ (១ពេត្រុស ៣: ១)?

ឃ) ត�ើមា
 នអ្វីក�ើតឡ �ើង ប�ើអ
 ្នកបម្រើ(បុគ្គលិក) ម្នាកមា
់ នចៅហ្វាយដែលមិនអា
 ចទ្រាំទ្របាននោះ 
ត�ើគេគ
 ួរតែធ្វើអ្វី (១ពេត្រុស ២: ១៨-១៩)?

		
		

VII. អាកប្បកិរិយារ បស់យ�ើងក្នុងកា
 រស្ដាប់បង្គាប់
យ�ើងត្រូវតែចងចាំថា រាល់អ
 ំព�ើល្អរបស់យ�ើងដាច់ដោយឡែកពជំ
ី ន�ឿគឺដ
 ូចជា
 អា
 វកខ្វក់មួយ (អេសាយ

៤: ៦)។ ការស្ដាប់បង្គាប់ដោយគ្មានជ
 ំន�ឿដ៏ពិតប្រាកដ នោះគ្មានប្រយោជន៍អ
 ្វីទាំងអ
 ស់។ ការស្ដាប់បង្គាប់
របស់យ�ើងត្រូវតែចេញមកពីចិត្ដដែលមានជំន�ឿដ៏ស្មោះត្រង់ច
 ំពោះព្រះជាម្ចាស់ ។

ក) ត�ើអ
 ្វីទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការស្ដាប់បង្គាប់ទាំងស្រុងរបស់ល ោក អ័ប្រាហាំ (ហេព្រើរ ១១: ៨)?
ខ) សូមអានពប្រ
ី ស្នាអំពក
ី ូនប្រុ
 ស២នាក់ក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ ម៉ាថាយ ២១: ២៨-៣២។
ត�ើកូនម
 ួយណាមា
 នអាកប្បកិរិយាល
 ្អជាង? ហេតុអ?្វី

គ) ត�ើយ�
 ើងគួរឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេច នៅពេលដែលព្រះបន្ទូលព្រះ
 ជាម្ចាស់ ហាក់បីដូចជាផ្ទុយពី
ការយល់ឃ�ើញរបស់យ�
 ើង ដោយយកសាវ័ក ពេត្រុស ជាឧទាហរណ៍ (លូកា ៥: ៤-៧)?

ឃ) សូមអានកណ្ឌគម្ពីរ អេភេសូរ ៦: ៦។
១. យោងតាមគំររូបស់ព្រះយេស៊ូវ ត�ើយ�ើងគួរប
 ម្រើយ
 ៉ាងដ
 ូចម្តេច?
២. ត�ើយ�ើងគួរមានអាកប្បកិរិយាបែបណា នៅក្នុងកា
 រធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់
គ្រប់ជ
 ំពូក?
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«ឯអ្នករា
 ល់គ
 ្នា ក៏ដូច្នោះដែរ កាលណាអ្នករា
 ល់គ្នាបានធ្វតា
ើ មបង្គាបគ់្រប់ជ
 ំពូកហ�ើយ

នោះត្រូវរាប់ថា
 យ�ើងជាបា
 វបំរ�ើឥតកំរៃដល់ម្ចាស់ទេ ដ្បិតយ�ើងបា
 នធ្វើត្រឹមតែ
ការដែលយ�ើងត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណោះ» (លូកា ១៧: ១០)។

VIII. ការអនុវត្ត
ក) ត�ើឃ
 ្លា «...ថ្វាយរូបកាយទុកជា
 យញ្ញបូជារស់ ហ�ើយបរិសុទ្ធ ដែលគាប់ព្រះហឫទ័យ
ដល់ព្រះ...» មានន័យយ៉ាងដ
 ូចម្តេចចំពោះលោកអ្នក (រ៉ូម ១២: ១)?

ខ) ត�ើល ោកអ្នកបា
 នរ�ៀនអ្វីខ្លះចេ
 ញពីផលវិបាកនៃការមិនស
 ្ដាប់បង្គាប?់   

គ) ត�ើព្រះ
 ជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យឲ
 ្យល ោកអ្នកស
 ្ដាប់បង្គាបទ្រ
់ ង់ជា
 ងមុនន ៅត្រង់ផ្នែ
 កណាខ្លះ
នៃជីវិត?  
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មេរ�ៀនទី១៣

ព្រះហឫទ័យ និងការដឹកនាំ
របស់ព្រះជាម្ចាស់
ខគម្ពីរច
 ងចាំ អេភេសូរ ៥: ១៧
ដូច្នេះ កុឲ
ំ ្យខ្លៅល្ងង់ឡ�ើយ ត្រូវខំឲ្យយល់បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអម្ចាសវ់ិញ។
ព្រះជាម្ចាស់មានអធិតេយ្យភាព ហ�ើយទ្រង់មានគោលបំណងសម្រាប់គ្រប់ទា
 ំងរបស់ដែលទ្រង់បា
 ន

បង្កើតមក។ ទ្រង់មា
 នផែនការ ឬ «បំណងព្រះហឫទ័យ» សម្រាប់យ�ើងម្នាក់ៗ ប៉ុន្តែយ�ើងតែងតែគិត

ថា ការស្វែងរកព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ពិបាកខ្លាំងណាស់ ទោះបីជាព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ងា
 យស្រួល
ស្វែងរកក៏ដោយ។ នៅក្នុងមេរ�ៀននេះ យ�ើងនឹងស្វែងរកព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងរប�ៀបដែល

ទ្រង់ដ
 ឹកនាំយ�ើង។

I. ព្រះហឫទ័យរ បស់ព្រះជាម្ចាស់
ព្រះហឫទ័យព
 ីរយ៉ាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺ៖ ទី១ ព្រះហឫទ័យដែលមានអធិបតេយ្យភាព

និងទី២ ព្រះហឫទ័យដែលបង្គាប់បញ្ជា។ នៅក្នុងអ
 ធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ទ្រង់មា
 នផែនការល�ើ
អ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្កើតមក និងល�ើពេលវេលាផងដែរ។ ទ្រង់ក
 ៏មានព្រះហឫទ័យដែលបង្គាប់បញ្ជាដែរ
ហ�ើយព្រះហឫទ័យនេះបង្គាប់បញ្រាស្ត្រ
ជា
របស់ទ្រង់។
ក) អត្ថន័យនៃព្រះហឫទ័យរ បស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់
១. ព្រះហឫទ័យដែលមានអធិបតេយ្យភាព
ព្រះហឫទ័យដែលមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាក់ទងទៅនឹងកា
 រត្រួតត្រាយ៉ាង
ពេញលេញទៅល�ើគ្រប់អ
 ្វីៗទា
 ំងអ
 ស់។ គ្មានអ
 ្វីក�ើតឡ�ើងដែលគ្មាននៅក្នុងផែនការរបស់

ទ្រង់នោះឡ�ើយ។ ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការលាតត្រដាងដ៏ច្បាស់ព
 ីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់

ព្រះជាម្ចាស់ ដែលបានក�ើតឡ�ើងដូចដែលទ្រង់បា
 នគ្រោងទុក។ ចូរអា
 នខគម្ពីរខា
 ងក្រោមនេះ
បន្ទាប់មកសរសេរគំនិតគន្លឹះស្ដីពីព្រះហឫទ័យដែលមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់៖
ក) អេសាយ ១៤: ២៤
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ខ) អេភេសូរ ១: ១១

«...ដ្បិតអញនេះហ�ើយជាព្រះ ឥតមានណាទ�ៀតឡ�ើយ អញជាព្រះ ហ�ើយគ្មានអ
 ្នក

ណាដូចអ
 ញសោះ...ដោយពាក្យថាគំនិតសំរេចរបស់អញនឹងស
 ្ថិតស្ថេរនៅ អញនឹងធ្វើ
តាមបំណងចិត្ដអញគ្រប់ប្រការ» (អេសាយ ៤៦: ៩-១០)។

២. ព្រះហឫទ័យបង្គាប់បញ្របស់
ជា
ព្រះជាម្ចាស់
ព្រះគម្ពីរបា
 នសម្ដែងពីព្រះហឫទ័យប
 ង្គាប់បញ្របស់
ជា
ព្រះជាម្ចាស់ថាជា
 ច្បាប់ ឬជា

គោលការណ៍ផ្សេងៗ។ នេះហ�ើយគឺជាទិដ្ឋភាពនៃព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ន
 ឹង
កាត់ទោសមនុស្សទាំងអ
 ស់។

ក) យោងតាមមហាបេសកកម្មនៅក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ ម៉ាថាយ ២៨: ២០ ត�ើស
 ិស្សរបស់
ព្រះយេស៊ូវត្រូវបង្រៀនអ្នកទ�ើបជ�ឿថ្មីៗព
 ីអ្វីខ្លះ?

ខ) ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់ព
 ីរមកយ�ើងរាល់គ្នា។ ចូរសរសេរបញ្ញត្តិទាំង
នោះខាងក្រោមនេះ៖

	ម៉ាថាយ ២២: ៣៧
	ម៉ាថាយ ២២: ៣៩
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ខ) លក្ខណៈនៃព្រះហឫទ័យរ បស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់
ប្រសិនប�ើយ�ើងយល់ពីព្រះហឫទ័យដែលមានអធិបតេយ្យភាព នោះយ�ើងន
 ឹងយ
 ល់ពី
ព្រះហឫទ័យប
 ង្គាប់បញ្របស់
ជា
ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងច
 ្បាស់ជា
 មិនខាន។
ព្រះហឫទ័យដែលមានអធិបតេយ្យភាព
១. អាថ៌កំបាំង៖ មានតែព្រះជាម្ចាស់ទេ
ទ�ើបដ
 ឹង ល�ើកលែងតែនៅពេលដែល

បង្ហាញឲ
 ្យឃ�ើញតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រ ឬ

ព្រះហឫទ័យបង
 ្គាប់បញ្ជា
១. បានសម្ដែងឲ
 ្យឃ�ើញនៅក្នុង
ព្រះគម្ពីរ

ការប�ើកសម្ដែង

២. មិនអា
 ចមានអ្នកណាជំទាស់ ឬធ្វឲ
ើ ្យ

២. អាចមានអ្នកជ
 ំទាស់ ឬមិន

៣. ហ៊ុមព័ទទា
្ធ ំងការល្អ និងកា
 រអាក្រក់

៣. ទាក់ទងទៅនឹងអ
 ្វីដែលល្អ ហ�ើយ

ខកខានបានឡ�ើយ
(បាប)

ស្ដាប់បង្គាប់

បរិសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះ

៤. ទូលំទូលាយ៖ ត្រួតត្រាគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃ ៤. ជាក់លាក់៖ ប្រទានគោលការណ៍
ជីវិត ពេលវេលា និងប្រវត្តិសាស្ត្រ

សម្រាប់ការរស់នៅ

៥. ព្រះជាម្ចាស់មិនបា
 នបង្គាបឲ
់ ្យអ្នកជ�ឿ

៥. ព្រះជាម្ចាស់បានទូន្មានអ្នកជ�ឿឲ្យ

បានសម្ដែងឲ្យឃ�ើញនោះទេ

អ្វីៗដែលទ្រង់បា
 នសម្ដែង។

ត្រូវដឹង ឬក៏ស្វែងយល់អ្វីៗដែលទ្រង់មិន

ស្គាល់ យល់ ហ�ើយស្ដាប់បង្គាបរា
់ ល់

សូមសិក្សាល�ើតារាងខាងល�ើ។ ចូរសាកល្បងចំណេះដឹងរបស់លោកអ្នកស
 ្ដីពីព្រះហឫទ័យ
ដែលមានអធិបតេយ្យភាព និងព្រះហឫទ័យប
 ង្គាប់បញ្របស់
ជា
ព្រះជាម្ចាស់។
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ចូរសរសេរផ្នែកខ្លះនៃខគម្ពីរដែលបង្ហាញឲ
 ្យឃ�ើញពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់។
សូមគូសសញ្ញាគ្រីស () នៅក្នុងប្រអប់ដែលលោកអ្នកយ
 ល់ឃ�ើញថាត្រឹមត្រូវ៖

ព្រះហឫទ័យដែលមានអធិបតេយ្យភាព         ព្រះហឫទ័យបង
 ្គាប់បញ្ជា
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១. ភីលីព ២: ១៣				

					



២. ១ថែស្សាឡូនីច ៤: ៣			

					



៣. ២កូរិនថូស ៦: ១៤				

					



៤. ម៉ាថាយ ៧: ២១				

					



៥. ភីលីព ១: ៦					

					



៦. យេរេមា ២៩: ១១				
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គ) ការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះ
 ហឫទ័យរ បស់ព្រះជាម្ចាស់
១. ត�ើយ�ើងគួរឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះហឫទ័យដែលមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាង
ដូចម្ដេច?

ក) សុភាសិត ៣: ៥-៦
ខ) ១ពេត្រុស ៤: ១៩
គ) យ៉ាកុប ៤: ១៣-១៥
២. ត�ើយ�ើងគួរឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះហឫទ័យប
 ង្គាប់បញ្របស់
ជា
ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្ដេច?
ក) អេភេសូរ ៥: ១៧
ខ) ចោទិយកថា ២៩: ២៩
គ) ចោទិយកថា ១១: ១

ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀន ហ�ើយយ�
 ើងស្ដាប់បង្គាប់

«ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អ ហ�ើយទ�ៀងត្រង់ ដូច្នេះទ្រង់ន
 ឹងប
 ង្ហាត់មនុស្សមា
 នបាបឲ្យតា
 ម

ផ្លូវទ្រង់វិញ ទ្រង់នឹងនា
 ំមនុស្សសុភាពក្នុងសេចក្ដីយុត្តិធម៌ ហ�ើយន
 ឹងប
 ង្រៀនមនុស្ស
រាបទាប ឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់ អស់ទា
 ំងផ្លូវនៃព្រះយេហូវ៉ា សុទ្ធតែប្រកបដោយសេចក្ដី
សប្បុរស និងសេចក្ដីពិត ចំពោះអស់អ
 ្នកណា
 ដែលកាន់តាមសេចក្ដីសញ្ញា
និងសេចក្ដីបន្ទាលរ់បស់ទ្រង់» (ទំនុកដំក�ើង ២៥: ៨-១០)។
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II. ការដឹកនាំ
ដោយសារតែសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ទ្រង់បា
 ន តម្រូវទុក ត្រាស់ហៅ
រាប់ទុកជាសុចរិត ព្រមទាំងន
 ឹងល�ើកតម្កើងអ្ន
 កជ�ឿទាំងអស់។ ព្រះអង្គក៏ដឹកនាំយ�ើងផ
 ងដែរ ។
ក) អត្ថន័យនៃការដឹកនាំ
ការដឹកនាំ គឺជា
 តួនាទីដ៏សកម្មរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជ
 ីវិតរបស់យ�ើង និងជា
 ការធ្វឲ
ើ ្យ
សម្រេចតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ ។

ចូរកត់សម្គាលល់�ើពាក្យដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ដ�ើម្បយកមក
ី
ពណ៌នាពការដឹ
ី
កនាំដូ
 ច

ខាងក្រោម។ បន្ទាប់មកសរសេរពរប�ៀបដែល
ី
ខគម្ពីរព
 ន្យល់អ
 ត្ថន័យនៃពាក្យន
 ីមួយៗនោះ៖
១. ក�ៀងនាំ (ឃ្វាល សែង ឬ លី)
ក) ទំនុកដំក�ើង ៧៨: ៥២
ខ) ទំនុកដំក�ើង ១៣៩: ២៤
២. ដឹកនាំ (បង្ហាញ ជួយឲ
 ្យយល់)
ក) ទំនុកដំក�ើង ២៣: ៣
ខ) ទំនុកដំក�ើង ៧៣: ២៤
៣. តម្រង់ផ្លូវ (តាំង ឬរ�ៀបចំ ធ្វើឲ្យត្រង់)
ក) សុភាសិត ១៦: ៩
ខ) ២ថែស្សាឡូនីច ៣: ៥
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ខ) លក្ខណៈនៃការដឹកនាំ
តារាងខាងក្រោមនេះស្ដីពរប�ៀបដែលព្រះជាម្
ី
ចាស់ដឹកនាំមនុស្សដោយផ្ទាល់
និងដោយប្រយោល។

ការដឹកនាំដោ
 យផ្ទាល់

ការដឹកនាំដោ
 យប្រយោល

១. ការប�ើកសម្ដែង ដែលមានបន្ទូលចេញមក ១. ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់

២. ការជាក់ស្ដែង

២. បញ្ចិ
ញា ត្ត ឬការបណ្ដាលឲ្យដឹង

៣. សុបិន្ដ

៣. ទិពវិ្វញ្ញាណ (កាលៈទេសៈ ដែលត្រួតត្រា

៤. ហោរា/សាវ័ក ដែលនិយាយជំនួស

៤. ប្រាជ្ញា និងយោបល់

ដោយព្រះជាម្ចាស់)

ព្រះជាម្ចាស់

ព្រះជាម្ចាស់បានដឹកនាំដោយផ្ទាល់នៅក
 ្នុងស
 ម័យសញ្ញាចាស់ និងនៅដ�ើមនៃការចាប់ផ្ដើម

សញ្ញាថ្មី។ សព្វថ្ងៃនេះយ�ើងឃ�ើញថា ព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំដោយប្រយោល។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ដ�ើរតួនាទីនៅក្នុងគ្រប់ទា
 ំងផ្នែកនៃការដឹកនាំដោយប្រយោលដែលជាព័ន្ធកិចរបស់
្ច
ទ្រង់ច
 ំពោះ
អ្នកជ�ឿ។

១. ការដឹកនាំតា
 មរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ត�ើអ្នកនិពន្ធក
 ណ្ឌគម្ពីរទំនុកដំក�ើងព
 ណ៌នាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្ដេច
(ទំនុកដំក�ើង១១៩: ១០៥)?
		
២. ការដឹកនាំតាមរយៈការបណ្ដាលឲ្យដឹង
ត�ើមានអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យសាវ័ក ប៉ុល រំជួលចិតច
្ត ង់ប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្រុងអា
 ថែន
(កិច្ចការ ១៧: ១៦)?
		
៣. ការដឹកនាំតា
 មរយៈទិពវិ្វញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ត�ើអ្នកជ�ឿអាចដឹងច
 ្បាស់ថា ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វអ
ើ សម្រាប់
្វី
ពួកគេ ទោះប�ើព
 ួកគេស្ថិត
នៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក
 ៏ដោយ (រ៉ូម ៨: ២៨)?
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៤. ការដឹកនាំតាមរយៈប្រាជ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមក
យោងតាមកណ្ឌគម្ពីរ សុភាសិត ២: ១-១១ ត�ើសេចក្ដីបួនយ៉ាងដែលប្រាជ្ញានឹងអ
 នុញ្ញាត
ឲ្យលោកអ្នកដ
 ឹងមា
 នអ្វីខ្លះ (ខ៩)?
(១)
(២)
(៣)
(៤)
ត�ើលទ្ធផលនៃការស្វែងរកសេចក្ដីទូន្មានគឺជា
 អ្វី (សុភាសិត ១៣: ១០)?

III. ការអនុវត្ត
ក) ចូរស
 រសេរចំណុចម
 ួយដែលលោកអ្នកក
 ំពុងមា
 នការលំបាកក្នុងកា
 រសម្រេច។

ខ) ត�ើកា
 រនេះទាក់ទងនឹង៖
 ព្រះហឫទ័យដែលមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់?			
 ព្រះហឫទ័យប
 ង្គាប់បញ្របស់
ជា
ព្រះជាម្ចាស់?
 ខ្ញុំមិនដឹងថា
 មួយណា
 ទេ។		
						
គ) ត�ើល ោកអ្នកគ
 ួរឆ្លើយតបបែបណា ប្រសិនប�ើកា
 រនេះទាក់ទងនឹង៖
១. ព្រះហឫទ័យដែលមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ (សុភាសិត ៣: ៥-៦)។
២. ព្រះហឫទ័យបង្គាប់បញ្របស់
ជា
ព្រះជាម្ចាស់ (យ៉ូហាន ១៥: ១០)។
៣. លោកអ្នកមិនប្រាកដ (យ៉ាកុប ១: ៥)។
ឥឡូវនេះ ត�ើលោកអ្នកគួរសម្រេចចិត្តធ្យ
វើ ៉ាងដូចម្ដេចវិញ?
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ប�ើលោកអ្នកច
 ង់ដ
 ឹងព
 ័ត៌មានពីស�ៀវភៅគ្រីស្ទបរិស័ទជាភាសាខ្មែរផ្សេងៗទ�ៀត
សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖
Looking for more Christian resources in the Khmer language? Visit:
http://www.cambodianchristianresources.com

