
បុរស, �ស�ី និងភាសសមសម៌ សា្បនះបនា្្រព សជ 

រសី�បរសិស័  េដសមភីាសសមសម៌ សា្បនះបនា្្រព សជ 

ា្រសមរីប ងរនាីភា សពដស� គងសងងនបរុស និង�ស�ីិគ ស្របសជសាះររ ាដ និងររ  ស ង្ (កគ ណដ ត 

1:26-28, 2:23, 5:1-2, 1កបរនិ 11:11-12, រ័ី 3:13, 28, 5:1) 

ា្រសមរី ន បជប ា្្រព សជ នសមស�ង់បាន័ងជងះ នជន្ង ា់ ន់ងនា្រសមរី មេន្ា្បនះបន

របសជា្្រព សជេសរន៏គាិ (រ្បថ  5:18, ថ្បហន  10:35, 2មីស្ប ថ 3:16, 2 ាតស 1:20-21)។ 

 ថដង ជឿ្កជប ា្រសមរីនីងតង្ នបកមបន្ងរបជជង ្ថ និងន្ងិគប នប័។  ថដងកស័ ័ាន

រ នជាីររសគសនជងនររ មះដេធរនភា់ុសស� រពងររជស់ិិត� និងររបករថ ងមេរ មេនររ

ជស់ិិត�កជ័ ងនីងររកសជ តឿនិិត� និង៏គាិរបជរងមបបានីង្ ិ្ រ ណ មេនស�ិត ែក�ុង សន

ររណណ ា្រសមរីគងសបន មេន្ា្បនះបនងនា្្រព សជ។ ររបករថកជ័ ងនីងសកសពភារបសជ

សនុស្ មេន្រ បេបសាថក�ុងររានសមសះងថនជាី សិក�ីាិត មេនងកជកគ គង កថរននកងណិុ្

សសង្សាថភា ា់ ន់ងនា្រសមរី  ដីថស�ិត ែ រសររមណកគងនា្្ ិ្ រ ណបរសុិ័។ិ  េដសមេីធ

រនភាាិត កេ៌ស សនររណណ ា្រសមរី រីស�បរសិស័តង្មតាិនិតធ សដនជគ នឿរបសជ ថដងន្ង្បជងបជ 

 ីដថ៏នុ្ត�ជគ នឿរបសជ់បាន មេនស�ិត រសររបគរបងំនា្រសមរី។ 

 សិក�ាីតិ៌ស សនររណណ ា្រសមរី 

ររប ងងដត 

១. ា្រសមរី នមិងប គងបុរស និង�ស�ីតង្ នប ងងដតសកេធរននកងណេបិា្្រព សជ  កថរន័គកកជ

័គនងងះ នជ្សាថា្៏ង  ីដថ នរាសស� ័័ាន់ុសតង្ក�ុងររប ងងដត និង សដនមថគកបន  ីដថរន៏គាិ

 នដសត�និករគងថ (កគ ណដ ត 1:26-28)។ 

២. ា្រសមរី នប ងរនប �ស�ី និងបុរសតង្ នប ងងដតសក េដសមី្ ងេរបបគ ា់ស�  និង សពដស� ។ សកធប “៏�ក

ជគនាថ” (៏ុីស្)ំ តង្  ន បដ សជ េដសមកីគណតជកស�ស�ី  ែក�ុង សេ្ �កគ ណដ តាិរា ងក 1:18 មេនសគ ដ

ិគ ស្ា្្រព សជ ែក�ុងរ� នភាភរ ិដនងនររ បដ សជក�ុងា្រសមរីសសមសនិ សតី�សជ (ឧ. ១រគថ្បម៏ន 

7:12, ័គនុកត សងដង 121:1-2)។  ីតុេប ិ�្ ីដថ សកធ ន្សនិសគ ដិគ ស្ភា៏នជ ់អថ េភា រស

បង បជរបសជ រ័សី ក្ ាដថ។ 



៣. ា្រសមរី នប ងរនប ររប ងងដត�ស�ីសកាី់បានបុរសបងុ់ាីភារសរី និងភា សពដស� ្សបនក� នងន

សនុស្ (កគ ណដ ត 1:21-23)។  ែក�ុង សេ្ �កគ ណដ តាិរា ងក 2:18, 20 សកធប “រកសស” ( រនិកេប) 

បងុ់៏គាីភា សពដស�  និងភារបជសនជ។ 

៤. ា្រសមរី នប ងរនប បុរស និង�ស�ី រំ្៏�កសសរគនិត បិនរាសក�ុងររបងគងសជនីងា្្រព សជ មេន

គង៏កគ និង ៏ព្រកសសនីង័័ានកគីុស សពដស�  (កគ ណដ ត 3:6, រ ្បស  5:12-21, ១កបរនិ 15:21-22)។ 

៥. ា្រសមរី នប ងរនប ររេីកកគរបសជ៏កគ នដកង ៏ព្ រំ កថររមតររបងគងសជនីងា្្រព សជ 

 ីតុ ន្ ីដថ ័ដប សិក�ី ន្សនិមសន្ម �កងនររប ងងដតសកាី េដសេគបបង ក្។  ែក�ុងកគ ណដ តាិរា ងក 

3:16  នមិងាីររមថបង័ុក្សុនងនន័ិ នាីររបងគងសជនីងា្្រព សជ ្្ងមថបងាីិជបជងនភានង

ឥត សព ្ងនា្្រព សជ។ 

ររ  ស ង  ្

៦. ា្រសមរី នប ងរនប ា្ ថសពបរីស� ននងសកម នេី  េដសម ី ស ង្�ស�ី កសេបិ្បុរស ងមេរ។ 

៌សរថជគ នឿក�ុង៏ងា្រីស�  ថដងគង៏សជស� សិ ា្បុតមី៌របសជា្្រព សជ  កថរាសក�ុង៏ងា្

រីស�មតសាថ  ីដថសិ ា្៏�ក័័ានសរតកងនា្ារងនររស �ង ្  កថសនិបរនជភា់ុសស� មបប្តិ
រសនណ សងស េ រ័ ក្ ាដថ (ថ្បហ 1:12-13, រ ្បស  8:14-17, 2កបរនិថបស 5:17, រ័ី 3:26-28)។ 

សីរសនណ 

៧. ា្រសមរី នប ងរនប  ែងថេបុណធ័ីហសិបា្្ ិ្ រ ណេស្ សុិ័ិនងសកសណ�ិ ត នដបុរស និង�ស�ីរបជង

ស� ។  កសព នភា់ុសស�  ាដថ ា្្ ិ្ រ ណេស្ សុិ័ិ នរងជ ែ្សាថគង�ស�ី និងបុរស  ីដថ នបន

មបងមិក៏គ ាថនេស៏ រព រធ  កថសនិបរនជ រ័ ក្ ័ (កិិពររ 2:1-21, 1កបរនិថបស 12:7, 11, 

14:31)។ 

៨. ា្រសមរី នប ងរនប គង�ស�ី និងបុរសតង្ ន៌សជ ា  េដសមី៏ រិ្ េដ៏គ ាថនម �កានីង

្ ិ្ រ ណ និង បដ សជ៏គ ាថនគង ក្ ក�ុងកស្៏�ក័័ានជ្បជរងងនា្រុណរបសជា្្រព សជ 

(1 ាតស 4:10-11)។ គង�ស�ី និងបុរស ន័័ាន៏គ ាថន និងសិ័ិិ៏គាិាីា្្រព សជ  េដសម ីមះដកិិព

ររសរបជា្រថងនា្រីស�គងសបន  កថស�ិត រស៏គាិរបជរងរបសជា្៏ង (កិិពររ  1:14, 

18:26, 21:9, រ ្បស  16:1-7, 12-13, 15, រនីីា 4:2-3, កបាបស 4:15, រ្កុស 15:40-41, 16:1-7, នបរ 8:1-



3, ថ្បហន 20:17-18,  កថ បរប មេប្សាថឧីរណណ  ែក�ុងា្រសមរីស រ្ �សជ ងមេរ ាងអព៌  

4:4-14, 5:7, 2រ ក្ត 34:22-28, សុភសិត 31:30-31, សរី 6:4)។ 

៩. ា្រសមរី នប ងរនប  ែក�ុង សេ�កិិពងនា្រសមរីស រ្ ថពី គង�ស�ី និងបុរស ន៏នុ្ត�តាក័ីក�ុងររ

មថបងសកធ័គកថ មថបងា្បនះបន និងតាក័ីងនសហក្ត (កិិពររ  2:17-18, 21:9, 1កបរនិថបស 11:5, 

1 ាតស 2:9-10, ្ ិ្ រណ 1:6, 5:10)។ េប ិ�្៏ត�ប័រសមរី  ្ងសាថិគនាន មេនបងុ់ាីររកគីិតេនជ

 សរភីាងនររ  ស ង្ន្ង ា់ ន់ិគ ស្�ស�ី នីងសនិតង្ នបករថេធរននកងណសពុររព ់ 

 ក្ ័  ីដថកសសនិេធរននកងណ ះុថាី់ងនា្រសមរី  ្ងង ័េតមេរ ប្ុមន�តង្មតរនររថកិិត�័ុកកកជ

ិគ ស្ររបករថរបសជាាក រ មេនកជ័ ងនីងររប ងរនា្រសមរីគងសបន និងបរបិ័គងសងរបសជាាក

 រ (1កបរនិថបស 11:2-16, 14:33-36, 1មីស្ប ថ 2:9-15)។  

១០. ា្រសមរី នកគណតជតាក័ីងនររេីកកគប ្ររ �នជសិ័ិិ៏គាិេនជ៏�កេង័  េដសមរីរប សដ ្្ងប

ព្ររ បដ សជ៏គាិតអត៌ នដសនុស្ (រ្បថ 20:25-28, 23:8, រ្កុស 10:42-45, ថ្បហន 13:13-

17, រ័ី 5:13, 1 ាតស 5:2-3)។ 

កសរអររ 

១១. ា្រសមរី នប ងរនប ប�ី និងបានិរំ្៏�ក័័ាន ករ �សួរតកនប្ា្រុណងនជី្តិគង៏សជស�   ីដថប

ាាក រតង្ និងជភ់បជ្ សាថស� ិគ ស្័គកកជ័ គនងងនររិុ្ បិន និងររ័័ាន់ុសតង្ស�  ា្ ិ់  ាសក 

(1កបរនិថបស 7:3-5,  ៏ រសប 5:21, 1 ាតស 3:1-7, កគ ណដ ត  21:12)។ តាក័ីរបសជប�ី ក�ុងកស្ “កជន” 

( រាហ ា) តង្មតថនជាី សិក�ីស ជ់ មេនេធ៏ះីមេន់បានរន និងប សដ ែក�ុង័គកកជ័ គនង ន្ិគ ស្

ររិុ្ បិនស�  ា្ ិ់  ាសក ( ៏ រសប 5:21-33, កបរនិថបស 3:19, 1 ាតស 3:7)។ 

១២. ា្រសមរី នប ងរនប  គងរ� ថ និងិាុកតង្៏នុ្ត�ភា្៏�កេីកកគិ គ ស្ររិិពព ីសបី ិជ បណ�ុ ្

បា� ន នតជេគ និងប ងរនកបនងរបសជាាក រ ( សរភីា  20:12,  ន្ ី្ និសថ 19:3, ័ុតិថកប 6:6-9, 21:18-

21, 27:16, សុភសិត 1:8, 6:20,  ៏ រសប 6:1-4, កបរនិថបស 3:20, 2មីស្ប ថ 1:5, នបរ 2:51)។ 

ររ៏នុ្ត�នណ 

សីរសនណ 

១.   ែក�ុងកសជគនុគ ៏គ ាថនម �កានីង្ ិ្ រ ណងនបុរស និង�ស�ីតង្ ន័័ានរ នជ ៏រិ្ េដ និង បដ
 សជ  េដសមបី សដ និងប ងរនេនជាសនិកិិពរបជកសតិងនររសកជាសនិ្សាថ ៏�កេីកកគកសតបិង ៏�កបីកអ 



 នបនជ ៏�កសសបសសអន ៏�ក មះដកិិពរររេ� ន ៏�ក័័ាន រទរ្ ៏�កជាថ ក�ុងាិមីរិជនគបុសង និងសរជិក

រណកសពររ និង៏�កបគ ា់កិិពររម �កមថគកបន ិេស ររប ងរន ររ៏មិបជថ និងររបះ ថបងគ។ 

ក�ុងររបគ ា់កិិពររគង ន្ កសជគនុគនីង �នជា្កិត�ិថសេនជា្្រព សជ មេន្បរាងនា្៏គ ាថ

នម �កានីង្ ិ្ រ ណគង ក្។ កសជគនុគកសនីងបគ ា់នប្សិ័ិិ៏គាិងនា្្រព សជិគ ស្ររ័័ានជ្បជរង

 កថសនិរនសរសពណណ ងនររសប ិ តជបងជិ គ ស្ា្ជជធរបសជា្្រព សជ មេនសិ កដតរន ាដង ែ ាន

សរជិកសកជកា� នងនកសជគនុគ  ្បងជតាក័ីងនររ័័ាន់ុសតង្របសជ់បាន។ 

២.  ែក�ុងកសជគនុគ ររបងុ់ររសរ សដរ និងររ សរា្រ រណនីងតង្  �នជេធ ាេនជគង�ស�ី និង

បរុស មេន៏នុ្ត�កិិពររងរ ងនររប សដ និងររេីកកគ។ 

ររ មះដេប ិ�្ កសជគនុគនីង មះដ្រគរបងនរររសរី និងភាសុ់េុស មេនពរារមត្នកងណរបសជសីរសនណងន

៏�ក ជឿា្្រព សជ។  ែក�ុង ងកិថ មេន កជមបក កថររ រ ដស ៏ដង និងររមបងមិកបក្ាាក កសជគនុគនីង

 មះដេធរ រណេីងប ់បានសនិ នម់ក់បាន ិ់ាី ងកិថ និងរសក មេន ន រេបិគ ាដង  េដសមេីធ�ស�ី
រនសរសពណណ ប់បាន៏នជ ់អថក�ុងកស្្ រ័សី ក្ ាដថ។ ពនីងជាថ ជជគងាាក រសនិេធ�ក ិ់ាីកស

ជគនុគ េ័បជរង តជសនិេធរនររបេិ សេណិ គ ស្ជគ នឿមបបរីស�បរសិស័។ 

កសរអររ 

៣.  ែក�ុងរអរររីស�បរសិស័ ប�ី និងបានិតង្មត មះដ៌ស និងរ� បជស�  ា្ ិ់  ាសក  េដសមមីសះងរកររបគ ា់

ិគណងជិ គណប និិត� បគណង និងររជស់័ីកិិត�ស�  ា្ ិ់  ាសក។ គងប�ី េបានិនីងសនិតង្មសះងរក

៏គាិតអត៌ នដនរារ� កជ ក្ ាដថ ប្ុមន�គងាីរកកជតង្មតប សដស�  ា្ ិ់  ាសក  កថររបកះ ប់បាន 

 កថរិតប ៏�កេង័នងប សដរេបិ្់បានខងមេរ។ ក�ុងករណីមេន្បជសះ្ក�ុងររស សិិិត� នដ៏ះីសាថ ាាក

 ររារមតមសះងរកេគ ា្រថងនជ រប ្៌សរថស ម ថក�ុង សនររណណ ា្រសមរី ្្ងររស សិ

ិិត�ាីសគាកជប�ី េបានិ់បានខង។ 

ររ មះដេប ិ�្ ប�ី និងបានិនីងជាថ េធរអរររីស�បរសិស័តថុ័ិិគ ស្ររ បដ សជសិ័ិិ៏គាិ មេនសនិតីស

តង្ាីសគាកជប�ី េបានិ  ីដថនីងររសរកសរអររាីរររ គ ងរបគសន នដបានិ និងកបន មេនជានរនព

រនររបករថ៌សមបបនគកបជប� កជន្ងរារេធ រករ� ថាសជិគ ស្ “ភាេីកកគ” របសជប�ី។ 

៤.  ែក�ុងរអរររីស�បរសិស័ ប�ីបានិតង្  រេនមិករ គមនក័គនាន់ុសតង្ ងនររេីកកគ  កថ នង៌ស

៏គ ាថន ខក ័ស និងភាសិ មះដ ា ន  កថរនររ សរាិគ ស្ងេរបរបសជ់បាន មេនរនឥ័ិិាន 



សប គងបគ ុត៌សរថររស សិិិត� ស�ិត រសររាិ�រា។ 

ររ មះដេប ិ�្ ប�ីបានិនីង រេនក�ុងររ សរាសសត�ភា និងបគ ា់បមន�សេធស� ។  សិក�ី ន្នីងជាថ ររសរេធប�ី 

េបានិសនិ ា្៏�កបជជសថិគ ស្៏ះីសាថេសថបរ៏មងះង មេន្់ីកលបជតង្ នបងងគេធបាីត�ររង បជ ុន េ

ររ  កប េ្ ត  េដសមរីរសរររេធតងសប នដ់បានខង។ ៌សរថររប ងងដតសស ណីាិស ណី  កថស�ិត នដសបន

ក� នងេរបមតសាថ ន្ ប�ីបានិនីងររសរសនិេធរនសស ណីាិស ណី មេន កជមបក មេនសកាី៏សសមសមរពងប�ី
បានិ។ 

៥.  ែក�ុងរអរររីស�បរសិស័ ប�ីបានិ មេនមិករ គមនកស� នប្រ បេបរសជ ែ មេនរន សរភីាក�ុង៏ងា្

រីស�នីង មះដ នន្ង ក្  កថសព នាិ រមិគ ស្សរសពណណ ងន សកគីុស េររសនិិងជបាីត�ភាាុត

េមុត។ ាាក ររន សរភីាាីររបាីត�៌ស័រប បជ មេនសនិសប៌សា្បនះបនា្្រព សជ  ីដថសិ៏រ

សបមថ្សាថររ សដន់ុសតង្ស�  ា្ ិ់  ាសកក�ុង៏ងា្រីស� ន។ ររ មះដេប ិ�្ ាាក រនីងបងុ់ន្ង

 បដកិគីនប្ររ សរាបតិបត�ិ៌សា្បនះបនា្្រព សជ  ីដថនីង មះដ្រគរបសរបជរបរះ សរីរនិេង័ ័េត 

ិគ ស្ររមសះងរក សរភីាក�ុង៏ងា្រីស� និងតថុ័ិ្សាថមបបម នងនររតអត៌ និងភា៏សសមសម មេន

ជានរន កដតរន ែក�ុងកសជគនុគ និងកសរអររ។ 

 ថដង ជឿ្កជប សសមសម៌ សា្បនះបនា្្រព សជ េបិមេន នបងុ់ ែក�ុងខកររ ន្ 
រំ្ សិក�ីាិត  កថ នង៌ស់ា្រសមរី។ 

 ថដង៏្សងរាសស�   កថភា ជឿ្កជប ា្រសមរី  កថរននកងណ ា់ ន់ រំ្ា្
បនះបន មេនរ គ ក្េធរន សរភីា មេន �នជនប្ស ម ថន្ងរនបសិ័ិិភាេនជ�ស�ី និង
បុរសក�ុងររ៏នុ្ត�នប្ គ៏ ាថន មេន នបនេធាីា្្ ិ្ រ ណេស្ សុិ័ិ  ីដថ េដសមេីធ
 ថដងសិប សដា្្រព សជ ន។ 

Gilbert Bilezikian     W.Ward Gasque 

Stanley N.Gundry    Gretchen Gaebelein Hull 

Catherine Clark Kroeger   Jo Anne Lyon 

Roger Nicole 
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ប័រសសាះ (612) 872-6898 ប័រររ (612) 872-6891 

៏ីុមសន cbe@cbeinternational.org 0

www.cbeinternational.org 

 

 

 

mailto:cbe@cbeinternational.org�
http://www.cbeinternational.org/�

