
 24 

ព្រះបន្ទូល 

 

  ពេញមយួសមយ័កាលមនុសសជាតិ ព្េះបនទូលព្េះជាម្ចា ស់ គឺព្េះគមពរី
ម្ចនឥទ្ធិេលយ៉ា ងសំខានម់កពលើអរយិធម។៌  សេវថ្ងៃពនះ មនុសសរាបល់ាន 
នាកម់កេីព្គបជ់ាតិសាសន ៍ ពៅតតបនតទ្ទួ្លការពលើកទឹ្កចិតតពេលអស់
សងឃមឹ តាមរយៈការអាន និងសិកាគមពរី ។  បុគគល និង សងគមជាតិទងំមូល 
បាននឹងកំេុងផ្លា ស់តព្ប ពៅពេលមនុសសបនាទ បខ្ាួនសាត បប់ង្គគ ប ់ តាមព្េះ
បនទូលរបស់ព្េះជាម្ចា ស់។      
  កាលេីប៉ាុនាា នឆ្ន មុំន យុវនារដីព៏្សស់សាា តម្ចន កទ់្ទ្ួលបានពសៀវពៅ
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មយួកាលជាអំពោយ។  នាងបានរកព ើញថា ពសៀវពៅពនាះពសាះកពព្កាះ 
េណ៌ព្សអាប ់ ព្តវូបានពគទុ្កពោលពៅពលើទូ្ដាកព់សៀវពៅមយួ។ ពៅពេល
តដលនាងម្ចនមុខ្ង្គរមយួកនុងសងគម ពគតណនានំាងឱ្យសាគ ល់បុរសវយ័ពកាង
ម្ចន ក ់ព ា្ ះថា អេច ដាប់បលយូ វូដ (H.W. Wood) ។ នាងបានពរៀបរាបក់នុងកំ
ឡុងពេលថ្នការសនទនាមយួថា នាងម្ចនពសៀវពៅមយួកាលពៅផ្ទះ តដល
សរពសរពដាយពលាក វូដ(Wood)។ តាមការេិត នាងបានពលើកពឡើងថា អនកនិេ
នធម្ចនព ា្ ះជាអកសរកាតដូ់ចគ្នន នឹងបុរសពនាះតដរ។ កំពលាះោស់ពនាះបាន
ព ា្ើយតបថា គ្នតប់ានសរពសរពសៀវពៅពនាះ ។    
  នាងព្កមុពំនាះព្តឡបម់កផ្ទះវញិ  កោ៏បព់ផ្ដើមអានពសៀវពៅពនាះ រហូត
ដល់ពាកក់ោត លអព្ាព្ត ពទ្ើបអានចប។់ ខ្ណៈពេលនាងទ្ទ្ួលការទក់
ទញពដាយអនកនិេនធ នាងបានរកព ើញចំណុចគួរឱ្យោបអ់ារមាណ៍បំផុ្ត។ 
ពព្កាយមក នាងបានកាា យជាអនកព្សីអេច ដាបប់លយ ូ វដូ (H.W. Wood)។  ការ
សាគ ល់អនកនិេនធបានពធវើឱ្យនាងផ្លា ស់បតូរទងំព្សុង។ ដូចគ្នន ពនះតដរ ការសាគ ល់
ព្េះពយស ូ ផ្តល់ជាេនាឺងាីពលើព្េះរាជសាររបស់ព្េះគមពរី ។ (ព្បភេមនិសាគ ល់) 

លក្ខណៈរបស់ព្រះគម្ពីរ 

សូមបំពេញពៅចពនាា ះខាងពព្កាម ៖  

១. _______________________ ពអសាយ ៤០: ៨ (ម្ច៉ា ថាយ ២៤:៣៥) 

២. ________________________ ពអសាយ ៥៥:១១ 
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ជនគណនា ២៣:១៩ “ព្េះជាម្ចា ស់មិនតមនដូចមនុសសពលាកពទ្ ព្េះអងគមិន
ពចះកុហកពឡើយ ព្េះអងគកមិ៏នពចះតព្បព្កឡាស់ ដូចេូជេងសរបស់ពលាកអដាំ
តដរ! ព្េះអងគម្ចនព្េះបនទូលយ៉ា ងោ ព្ទ្ងនឹ់ងពធវើតាមយ៉ា ងពនាះ។ ព្េះអងគ
តតងតតសពព្មចតាមព្េះបនទូល តដលព្េះអងគបានតងាង”។ ចូរពរៀនព្បកាស
ព្េះបនទូលសនារបស់ព្េះជាម្ចា ស់ ប៉ាុតនដ ការពធវើតបបពនះ សូមពគ្នរេតាម
លកខខ្ណឌ  តដលបានបង្គា ញកនុងបរបិទ្ ថ្នព្េះបនទូលសនាទងំពនាះ ។ 

 

ន្ិម្ិត្តសញ្ញានន្ព្រះគម្ពីរ 

និមតិតសញ្ញា ព្បាេីំរព្តូវបានពព្បើ ពដើមបបីង្គា ញេីព្េះបនទូលរបស់ព្េះជាម្ចា ស់។ 
ពតើនិមតិតរូបទងំពនាះជាអវ?ី 

១ ពហពព្េើរ ៤:១២    ____________________ 

២. ពយពរម្ច ២៣:២៩  ____________________ 

៣ ពយពរម្ច ២០:៩  ____________________ 

៤. ១ពេព្តុស ១:២៣  ____________________ 

៥. ១ពេព្តុស ២:២  ____________________ 

៦. យ៉ា កុប ១:២៣-២៤ ____________________ 

៧. ទំ្នុកដំពកើង ១១៩:១០៥ ____________________ 
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អេត្ុផលនន្ការទទួលស្គាល់ព្រះគម្ពីរ ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជា
ម្ចាស់ 

១. ទីបន្ទាល់របស់ព្រះេម្ចាសផ់្ទាល់ 

ព្ទ្ងប់ង្គា ញេីជំពនឿដរ៏ងឹម្ច ំពៅកនុងឧបបតតពិហតុថ្នគមពរីសញ្ញា ោស់។ 

ព្េះពយស ូវសំពៅពៅពលើ 

ការបពងកើតេិភេពលាក  ម្ច៉ា ថាយ ១៩:៤ 

ពលាកណូពអ និងទឹ្កជំនន ់  លូកា ១៧: ២៦-២៧ 

ជពណដើ ររបស់យ៉ា កុប   យ៉ាូហាន ១:៥១ 

 

២. ការេះអាងថា ព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបសព់្រះជាម្ចាស ់  

 សូមអានកិចាការ ១:១៦, ២ធីម៉ាូពង ៣:១៦-១៧   

 បទ្គមពរីជាពព្ចើនបង្គា ញថា អនកនិេនធពជឿថា ព្េះវញិ្ញា ណបោត ល
គំនិតេួកពគឱ្យនិេនធព្េះគមពរីពនះពឡើង។ 

៣. ឯក្ភាររបសព់្រះគម្ពីរ        

 ព្េះគមពរីជាបោា ល័យពសៀវពៅ៦០កណឌ  ព្តូវបានសរពសរពឡើង
ពដាយអនកនិេនធជាង៤០នាក។់ អនកនិេនធភាគពព្ចើនរស់ពៅឆ្ៃ យេីគ្នន  និង 
សថិតពៅពព្កាមលកខខ្ណឌ ថ្នជីវតិខុ្សៗគ្នន  ប៉ាុតនត ម្ចនព្បានបទ្រមួគ្នន  និងឯក
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ភាេគ្នន ព្គបទ់ងំកណឌ គមពរីទងំអស់។  ម្ចនទ្សសនៈដូចគ្នន អំេីពគ្នលលទ្ធិជា
មូលដាា នរបស់ព្េះជាម្ចា ស់ មនុសស និងអំពេើបាប ព្គ្ននត់តពលើកពឡើងព ា្ ះ
េីរបីប៉ាុពោា ះ។  

៤. ព្រះគម្ពីរអៅតត្ម្ន្ចអម្លើយសព្ម្ប់ម្ន្សុាសទាំងេស់ ម្ិន្ថាជាត្ ិ
 ស្សន្៍ណា រូជស្សន្៍ណា ឬអរលណាម្យួអន្ះអទ   
 ខាងពព្កាមពនះជាពរឿងខ្ាះ តដលព្េះគមពរីនឹងពធវើការពៅកនុងមនុសសតាម
សាថ នភាេព្បឈមពៅសេវថ្ងៃពនះ ។ 

សូមបំពេញចពនាា ះ ខាងពព្កាមពនះ ៖  

សូមនាឱំ្យខំុ្្ម្ចនជីវតិខាងវញិ្ញា ណ  _______________________ 

ដឹងេីគំនិត និងបំណងរបស់ខំុ្្  _________________________ 

ឱ្យខំុ្្បានព្ជះសាា ត និងវសុិទ្ធ     ________________________ 

ផ្តល់ជំពនឿ     _________________________ 

ផ្តល់កដីអំណរ     _________________________ 

ព្បាបខំុ្់្នូវអវតីដលព្តូវអធិសាា ន  _________________________ 

ផ្តល់ការតណនា ំ   _________________________ 

ផ្ដល់សុវតថិភាេ    _________________________ 



 29 

នាមំកនូវផ្លតផ្ា    _________________________ 

ផ្តល់ព្បាជ្ា     _________________________ 

ានាអះអាងថាខំុ្្ជាកូនរបស់ព្េះជាម្ចា ស់ __________________  

ទំ្នុកដំពកើង ១:១-៣; ទំ្នុកដំពកើង ១៩:៨; ទំ្នុកដំពកើង ១១៩:១១; យ៉ាូហាន 
១:១២; ទំ្នុកដំពកើង ១១៩:១០៥; ទំ្នុកដំពកើង ១១៩:១៥៦; យ៉ាូហាន ៦:
៦៣; រ ៉ាូម ១០:១៧; ១ កូរនិងូស ២:៦-៧; ពហពព្េើរ ៤:១២; ១ យ៉ាូហាន ៥:
១៤-១៥ ។  

 

អសចក្តីសន្និដាឋាន្       

 ពៅពេលពយើងអានព្េះគមពរី ព្តូវម្ចនឥរយិបងរេឹំងទុ្ក។  ព្តូវពជឿថា 
ព្េះជាម្ចា ស់ដម៏្ចនមហិទ្ធិឫទ្ធិចងម់្ចនព្េះបនទូលមកកានអ់នក។ មនិព្តូវខ្ជិល
អានព្េះគមពរីពឡើយ ពដាយព្គ្ននត់តពបើកចំកតនាងោ រចួអានព្េះគមពរីពៅ
កតនាងពនាះពទ្ ។   សូមោបព់ផ្ដើមអានពៅពដើមថ្នកណឌ គមពរីមយួ (ឧទហរណ៍
ដំណឹងលាយ៉ាូហាន) ពហើយអានរហូតដល់ទី្បញ្ាប ់េីពព្ពាះការពនះអនុញ្ញា តឱ្យ
ពយើងយល់ដឹង េីទិ្ដាភាេទូ្ពៅថ្នកណឌ គមពរី។    

 ម្ចនជំនួយពផ្សងៗដូចជា កំណតព់្តាសព្ម្ចបអ់ានព្បោថំ្ងៃ ពហើយ
កំណតព់្តាទងំពនាះម្ចនព្សាប ់ កអ៏ាចជួយ កនុងការយល់អតថនយ័ថ្នបទ្គមពរី
តដរ។ កំតណបទ្គមពរីមយួចំនួន អាចរកបានពៅពលើអាយផ្ត (Ipod)របស់អនក 
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'បទ្េិពសាធនព៏្េះគមពរី' តដលម្ចនពៅតាម CD ឬMP3 ជាការងតចមាងលា។   
វចនានុព្កមអតាថ ធិបាយតដលម្ចនព្បពយជន ៍ តតព្តវូព្បាកដថាពសៀវពៅទងំ
ពនាះ មនិអាចយកមកជំនួសព្េះគមពរីបានពនាះពទ្។   ពសៀវពៅជំនួយទងំ
ពនះ អាចទិ្ញបានពៅតាមបោា គ្នរព្គីសទបរស័ិទ្ភាគពព្ចើន ។   
 ការចងោពំ្េះបនទូលជាការសំខានោ់ស់។ ឧទហរណ៍ ពបើខ្គមពរី 
មយួម្ចនអតថនយ័េិពសស សូមសរពសរខ្គមពរីពនាះពៅពលើកាតមយួ ពហើយ 
េិោរោខ្គមពរីពនាះពេញមយួថ្ងៃចុះ។ ម្ចនព្បពយជនផ៍្ងតដរ ពបើម្ចន
នរោម្ចន កអ់ាចព្តួតេិនិតយពមើល និងសាត បអ់នកមតងកនុងមយួសបាត ហ៍ ពៅពេល
អនកទ្ពនទញខ្គមពរីចងោពំនាះ។  សូមអាន និង តសវងរកកំណបព់្ទ្េយដអ៏សាា រយ
ពៅកនុងព្េះបនទូលព្េះជាម្ចា ស់ដម៏្ចនតថ្មាពនះចុះ។  


