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ព្រះបន្ទូល 

 

  ពរញមយួសមយ័កាល ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ គឺព្រះគមពរី ម្ចន្
ឥទ្ធិរលយ៉ា ងសំខាន្ម់កពលើអរយិធម។៌  បច្ាុបបន្នពន្ះ មនុ្សសរាបល់ាន្នាក់
មករីព្គបជ់ាតិសាសន្ ៍ ពៅតតបន្តទ្ទួ្លបាន្នូ្វការពលើកទឹ្កចិ្តត ពៅពរល
អស់សងឃមឹ តាមរយៈការអាន្ និ្ងសិកាព្រះគមពរី។  ទងំបុគគលម្ចន ក់ៗ  និ្ង 
សងគមជាតិទងំមូល កំរុងតតទ្ទួ្លបាន្នូ្វការផ្លា ស់តព្ប ពៅពរលតែលរួកពគ
បនាទ បខ្ាួន្ពៅកនុងការសាត បប់ង្គគ បត់ាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចា ស់។ កាលរី
ប៉ាុនាា ន្ឆ្ន មុំន្ ម្ចន្នារវីយ័ពកាងែព៏្សស់សាា តម្ចន ក ់ ទ្ទួ្លបាន្ពសៀវពៅមយួ
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កាលជាអំពោយ។  នាងព ើញថា ពសៀវពៅពនាះហាកែូ់ច្ជាពសាះកពព្កាះ 
ម្ចន្រណ៌ព្សអាប ់ ព ើយពសៀវពៅពនាះព្តូវបាន្ទុ្កពោលពៅពលើទូ្ដាក់
ពសៀវពៅមយួ។ ពៅពរលតែលនាងម្ចន្មុខ្ម្ចតព់ៅកនុងសងគម កម៏្ចន្ពគ
តណនានំាងឱ្យសាគ ល់បុរសវយ័ពកាងរូបរាងសាា តបាតម្ចន ក ់ព ា្ ះថា ពអកស ដាប់
បលយូ វូែ (H.W. Wood) ។ នាងបាន្ពរៀបរាបក់នុងកំឡុងពរលនន្ការសន្ទនាមយួ
ថា នាងម្ចន្ពសៀវពៅមយួកាលពៅផ្ទះ តែលសរពសរពដាយពលាក វូែ(Wood)។ 
តាមការរិត នាងកប៏ាន្ពលើកពឡើងថា អនកនិ្រន្ធពនាះម្ចន្ព ា្ ះជាអកសរកាត់
ែូច្គ្នន នឹ្ងបុរសពនាះតែរ។ អនកកំពលាះរូបពនាះបាន្ព ា្ើយពៅនាងថា គឺគ្នតនឹ់្ង
ព ើយតែលជាអនកតែលបាន្សរពសរពសៀវពៅពនាះ ។ នារវីយ័ពកាងពនាះកព៏្ត
ឡបម់កផ្ទះវញិ ព ើយកោ៏បព់ផ្ដើមអាន្ពសៀវពៅពនាះរ ូតែល់ពាកក់ោត ល
អព្ាព្តពទ្ើបនាងអាន្ច្ប ់ ។ ខ្ណៈពរលពនាះនាងកំរុងតតទ្ទួ្លបាន្នូ្វការ
ទកទ់ញចិ្តតរីអនកនិ្រន្ធ នាងកោ៏បព់ផ្តើមព ើញថាពសៀវពៅពនាះជាពសៀវពៅ
តែលគួរឱ្យោបអ់ារមាណ៍បំផុ្ត។ បនាទ បរី់ពនាះមក នាងបាន្កាា យជាអនកព្សី
ពអច្ ដាបប់លយូ វូែ (H.W. Wood)។  ការសាគ ល់អនកនិ្រន្ធបាន្ពធវើឱ្យម្ចន្ការផ្លា ស់
បតូរទងំព្សុង។ មនិ្ខុ្សរីការសាគ ល់ព្រះពយស ូ ជាការតែលផ្តល់រន្ាឺថ្ាីពលើព្រះ
រាជសារព្រះគមពរីពនាះពទ្។ (ព្បភរមនិ្សាគ ល់) 

លកខណៈរបស់ព្រះគមពរី 

សូមបំពរញពៅច្ពនាា ះខាងពព្កាម ៖  

១. _______________________ ពអសាយ ៤០: ៨ (ម្ច៉ា ថាយ ២៤:៣៥) 
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២. ________________________ ពអសាយ ៥៥:១១ 

ជន្គណនា ២៣:១៩ «ព្រះ ព្ទ្ងមិ់ន្តមន្ជាមនុ្សសតែលពច្ះកុ កពនាះ
ពឡើយ កមិ៏ន្តមន្ជាកូន្មនុ្សសតែលផ្លា ស់បដូ រគំនិ្តពនាះតែរ។ ព្រះ អងគបាន្
សន្ាព ើយ ពតើព្ទ្ងមិ់ន្ពធវើតាមពទ្ឬ? ព្រះ អងគបាន្ម្ចន្ព្រះ បន្ទូលព ើយ ពតើ
ព្ទ្ងមិ់ន្សពព្មច្តាមពទ្ឬ?» ចូ្រពរៀន្ព្បកាសព្រះបន្ទូលសន្ារបស់ ព្រះជា
ម្ចា ស់ ប៉ាុតន្ដ ការពធវើតបបពន្ះសូមពគ្នររតាមលកខខ្ណឌ តែលបាន្បង្គា ញកនុង ប
របិទ្ នន្ព្រះបន្ទូលសន្ាទងំពនាះ ។ 

 

និ្មតិតរូបនន្ព្រះគមពរី 

និ្មតិតរូបព្បារីំរតែលបាន្យកមកពព្បើ ពែើមបបីង្គា ញរីព្រះបន្ទូលរបស់ ព្រះជា
ម្ចា ស់។ ពតើនិ្មតិតរូបទងំពនាះម្ចន្អវីខ្ាះ? 

១ ព ពព្រើរ ៤:១២    ____________________ 

២. ពយពរម្ច ២៣:២៩  ____________________ 

៣ ពយពរម្ច ២០:៩  ____________________ 

៤. ១ពរព្តុស ១:២៣  ____________________ 

៥. ១ពរព្តុស ២:២  ____________________ 

៦. យ៉ា កុប ១:២៣-២៤ ____________________ 

៧. ទំ្នុ្កែំពកើង ១១៩:១០៥ ____________________ 
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ព តុផ្លនន្ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ព្រះគមពរី ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជា
ម្ចា ស់ 

១. ទី្បនាទ ល់របស់ព្រះអម្ចា ស់ផ្លទ ល់ 

ព្ទ្ងប់ាន្បង្គា ញរីជំពន្ឿែឥ៏តរពងគើរ ពៅកនុងឧបបតតិព តុនន្គមពរីសញ្ញា ោស់។ 

ព្រះពយស ូបាន្ពលើកពឡើងរី៖ 

ការបពងកើតរិភរពលាក  ម្ច៉ា ថាយ ១៩:៤ 

ពលាកណូពអ និ្ងទឹ្កជំន្ន្ ់  លូកា ១៧: ២៦-២៧ 

ជពណដើ ររបស់យ៉ា កុប   យ៉ាូហាន្ ១:៥១ 

 

២. ព្រះគមពរីផ្លទ ល់ ជាអនកព្បកាសថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចា ស់   

សូមអាន្ កិច្ាការ ១:១៦, ២ធីម៉ាូពថ្ ៣:១៦-១៧    

បទ្គមពរីជាពព្ច្ើន្បង្គា ញថា អនកសរពសរព្រះគមពរី រួកគ្នតសុ់ទ្ធតតពជឿថារួក
គ្នតម់្ចន្ការបោត លមករីព្រះ។ 
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៣. ភារព្សបគ្នន របស់ព្រះគមពរី        

ព្រះគមពរីជាបោា ល័យពសៀវពៅ៦០កណឌ  តែលសរពសរពឡើងពដាយអនកនិ្រន្ធ
ជាង៤០នាក។់ អនកនិ្រន្ធភាគពព្ច្ើន្រស់ពៅឆ្ា យរីគ្នន  និ្ង សថិតពៅពព្កាមសាថ ន្
ភារជីវតិខុ្សៗគ្នន  ប៉ាុតន្តម្ចន្នផ្ទពរឿងតតមយួ និ្ងព្សបគ្នន ព្គបទ់ងំកណឌ គមពរី
ទងំអស់។  កម៏្ចន្ទ្សសន្ៈែូច្គ្នន រីមូលដាា ន្ព្គឹះ នន្ពគ្នលលទ្ធិរបស់ ព្រះជា
ម្ចា ស់ មនុ្សស និ្ងអំពរើបាប ពន្ះព្គ្នន្ត់តជាការពលើកពឡើងនូ្វព ា្ ះរីរបីតត
ប៉ាុពោា ះ។  

៤. ព្រះគមពរីពៅតតម្ចន្ច្ពមាើយសព្ម្ចបម់នុ្សសទងំអស់ពដាយមនិ្ព្បកាន្់
ជាតិសាសន្ ៍រណ៌សមបុរ ឬ សមយ័កាលោពនាះពទ្   

ខាងពព្កាមពន្ះជាកិច្ាការមយួចំ្នួ្ន្តែលព្រះគមពរីនឹ្ងពធវើការពៅតាមសាថ ន្ភារ
តែលមនុ្សសកំរុងព្បឈមនាពរលបច្ាុបបន្ន។ 

សូមបំពរញច្ពនាា ះ ពច្ញរីខ្គមពរីតែលម្ចន្ពៅខាងពព្កាមពន្ះ ៖  

សូមនាឱំ្យទូ្លបងគមំ្ចន្ជីវតិខាងវញិ្ញា ណ  ___________________ 

សូមរិនិ្តយពមើលគំនិ្ត និ្ងបំណងចិ្តតរបស់ទូ្លបងគំ ____________   

សូមសម្ចា ត និ្ងវសុិទ្ធទូ្លបងគ ំ    ________________________ 

ផ្តល់ជំពន្ឿ   ____________________________________ 
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ផ្តល់កដីអំណរ     _________________________ 

ព្បាបខំុ្់្នូ្វអវីតែលព្តូវអធិសាា ន្  _________________________ 

ផ្តល់ការតណនា ំ   _________________________ 

ផ្ដល់សុវតថិភារ    _________________________ 

បពងកើតឲ្យម្ចន្ផ្លតផ្ា    _________________________ 

ផ្តល់ព្បាជ្ា     _________________________ 

ផ្តល់ការានាថាទូ្លបងគំជាកូន្របស់ព្រះជាម្ចា ស់ _____________ 

ទំ្នុ្កែំពកើង ១:១-៣; ទំ្នុ្កែំពកើង ១៩:៨; ទំ្នុ្កែំពកើង១១៩:១១; យ៉ាូហាន្ 
១:១២; ទំ្នុ្កែំពកើង ១១៩:១០៥; ទំ្នុ្កែំពកើង ១១៩:១៥៦; យ៉ាូហាន្ ៦:
៦៣; រ ៉ាូម ១០:១៧; ១ កូរនិ្ថូ្ស ២:៦-៧; ព ពព្រើរ ៤:១២; ១ យ៉ាូហាន្ ៥:
១៤-១៥ ។  

 
ពសច្កតីសន្និដាា ន្ 

ពៅពរលពយើងអាន្ព្រះគមពរី ព្តូវម្ចន្ឥរយិបថ្នន្ការររឹំងទុ្ក។  ព្តូវ
ពជឿថា ព្រះជាម្ចា ស់ែម៏្ចន្ម ិទ្ធិឫទ្ធិព្ទ្ងស់រវព្រះ រទ្យ័ម្ចន្ព្រះបន្ទូលមក
កាន្ព់លាកអនក។ មនិ្ព្តូវម្ចន្ភារខ្ជិលព្ច្អូសពៅកនុងការអាន្ព្រះគមពរីពនាះ
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ពឡើយ ពដាយព្គ្នន្ត់តពបើកព្រះគមពរីរចួ្រកកតន្ាងតែលព្តូវអាន្ប៉ាុពោា ះ ។   គួរ
តតោបព់ផ្ដើមអាន្រីពែើមនន្កណឌ គមពរីមយួ (ឧទ រណ៍៖ ែំណឹងលាយ៉ាូហាន្) 
ព ើយអាន្រ ូតែល់ច្បព់ព្ពាះវានឹ្ងជួយ ឲ្យពយើងយល់រីនផ្ទពរឿងទងំមូលនន្
កណឌ គមពរីនី្មយួៗ។      
ម្ចន្ជំនួ្យពផ្សងពទ្ៀត ែូច្ជាការព្រីន្ពច្ញនូ្វកំណតព់្តាសព្ម្ចបអ់ាន្ព្បោនំថ្ា
តែលម្ចន្ព្សាបក់អ៏ាច្ជួយ ែល់ការយល់រីអតថន្យ័នន្បទ្គមពរី។ ការបកតព្ប
ព្រះគមពរីមយួចំ្នួ្ន្កអ៏ាច្ទញយកមកពព្បើបាន្ពៅពលើអាយផ្ត (Ipod) របស់
ពលាកអនកបាន្តែរ 'បទ្រិពសាធន្ព៏្រះគមពរី' តែលម្ចន្ពៅតាម CD ឬMP3 តែល
ម្ចន្ការថ្តច្មាងបាន្យ៉ា ងលា។ កព្មងអតាថ ធិបាយតែលម្ចន្ព្បពយជន្ ៍ តត
ព្តូវព្បាកែថាគ្នា ន្ពសៀវពៅោតែលអាច្យកមកជំនួ្ស ព្រះគមពរីបាន្ពនាះ
ពឡើយ។ ពសៀវពៅជំនួ្យទងំពន្ះ អាច្រកទិ្ញបាន្ពៅតាមបោា គ្នរព្គិសត
បរស័ិទ្មយួចំ្នួ្ន្។   
ជាការសំខាន្ព់ៅកនុងការច្ងោពំ្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចា ស់។ ឧទ រណ៍៖ 
ពបើម្ចន្ខ្គមពរីោមយួតែលម្ចន្អតថន្យ័រិពសសចំ្ៗ ពនាះចូ្រសរពសរខ្គមពរី
ពនាះពៅពលើកាតមយួ ពដាយពធវើការរិោរោខ្គមពរីពនាះពៅកនុងនថ្ាពនាះឯង។ 
កជ៏ាព្បពយជន្ផ៍្ងតែរ កនុងមយួសបាត  ៍មតងពបើម្ចន្ន្រោម្ចន កអ់ាច្ព្តួតរិនិ្
តយ ពមើលពលាកអនក និ្ងសាត បព់លាកអនកទ្ពន្ទញខ្គមពរី។  

សូមអាន្ ព ើយតសវងរកកំណបព់្ទ្រយមហាសាល តែលម្ចន្ពៅកនុងព្រះបន្ទូល
ែម៏្ចន្តនមារបស់ព្រះជាម្ចា ស់ចុ្ះ។   


