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កូលុ៉សកូលុ៉សកូលុ៉សកូលុ៉ស    ១១១១::::១១១១----១១១១៤៤៤៤        
អនកនពិនធ រហុវ េលភឡិរ 

េសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតែីណែណែណែណនំននំំន ំ   

ប៉ុលបនយកចតិតទុកដក់អពីំឥទធពិលរបស់សសនខុសឆគងមកេលពកួជំនុកូំលុ៉ស។ បចចុបបននកលមនមនុសសជេរចន ដូចជអនកខលះ
េនកនុងរកុងកូលុ៉សែដរ ទទួលយកេសចកតពីតិខលះអពំរីពះេយសូ៊វ (ឧទហរណ៏ៈ រទងគឺ់ជរគបូេរងៀនដល៏អមន ក់ែដលេយងគួរេគរព ឬរទង់
គជឺេហរមន ក.់..ល) ប៉ុែនតពួកេគនងឹមនិផតល់ឲយរពះេយសូ៊វនូវកតិតនិមែដលរទង់សមនឹងទទួលកនុងនមជរពះរជបុរតៃនរពះ ែដលជ
រពះអមច ស់េលទងំអស់េនះេទបយ។ េសចកតជីេំនឿខុសឆគងអពីំរពះេយសូ៊វេនះគឺជេរគះថន ក់មយួេនកនុងរកុងកូលុ៉ស។ មនុសសជេរឿយ
ៗបកូបញចូ លគនំិតេផសងៗពីសសនខុសៗគន  េហយេនកនុងសតវតសទីមយួ កដ៏ូចជសពវៃថងេនះ មនេសចកតលីបួងឲយបកូបញចូ លរពះ
េយសូ៊វជមយួនងឹវញិញ ណ រពះ នងិេទវតេផសងៗ...ល។ មូលេហតុែដលប៉ុលបនសរេសរសំបុរតេនះគេឺដយសរពកួកូលុ៉សកពំុងរតូវ
បនលបងួឲយែលងសដ ប ់«រពះបនទូលដព៏តិ» (១:៥) េហយែបរជសដ ប ់«ពកយលួងេលម» [ពកយអនទង ឬពកយបបួល] (២:៤)។ ដូេចនះ 
េនកនុងកូលុ៉សជពូំកមយួ ប៉ុលបេរងៀនអពីំឧតតមភពរបស់រពះរគីសទ។  

ខខខខគមពរីគមពរីគមពរីគមពរីគនលះឹគនលះឹគនលះឹគនលះឹកនុងកនុងកនុងកនុងកូលុ៉សៈកូលុ៉សៈកូលុ៉សៈកូលុ៉សៈ    កូលុ៉ស ២:៦-៧ គឺជខគមពរីគនលឹះេនកនុងកណឌ គមពរីកូលុ៉ស។ ២:៦-៧ បញជ កអ់ពំេីគលបំណងែដលប៉លុ
សរេសរសំបុរតេនះ។        

គំនិតគំនិតគំនិតគំនិតចំបងចំបងចំបងចំបងេនកនុងេនកនុងេនកនុងេនកនុងជំពូកជំពូកជំពូកជំពូកមយួៈមយួៈមយួៈមយួៈ រពះេយសូ៊វពតិជធខំពស់និងរគប់រគន ់(េយងមនិចបំចប់ែនថមរពះ/ វញិញ ណេផសងៗេទៀត...ល. េទ
េលរពះេយសូ៊វេដមបឲីយបនចំេណះដឹងេពញេលញអពំរីពះេនះេទបយ)។ រទងពិ់េសសដច់េដយែទបកនិងធខំពស់េនកនុងករងរបងករ
បេងកតនងិេសចកតេីរបសេលះរបស់រទង់។  

អតថ ធិបបយអតថ ធិបបយអតថ ធិបបយអតថ ធិបបយ    

ខខខខ. . . . ១១១១----២ ២ ២ ២ េនទេីនះប៉ុលេរបទំរង់សតងដ់ៃនករចប់េផតមសំបុរត។ ទំរងស់តងដ់េនះមនករជំរបសួរ ករអររពះគុណ និងេសចកតអីធសិឋ ន
។ េនទេីនះករជរំបសួរគឺមកពីទងំប៉ុលនងិធមី៉ូេថផង។ ទំងកររតស់េហនងិពន័ធកិចចរបស់ប៉ុលគេឺដយនូវរពះហឫទរ័ពះ ែដល
បងហ ញថ គវឺមកពរីពះគុណរបស់រពះែតមួយគុត េហយថ ប៉ុលបនមនទនំួលខុសរតូវពិេសសមយួ។ ធីម៉េូថគឺជគូកនរបស់ប៉ុល។ 
ធមី៉ូេថបនទទួលេជឿរពះរគីសទតមរយៈប៉ុល (១ធីម៉ូេថ ១:២) ប៉ុែនតប៉ុលបនេហគត់ថ «បងបអូនេយងខញុ»ំ ដូេចនះ េយងេមលេឃញភព
េសមគន របស់ពកួអនកេជឿទងំអស់េនកនុងរពះរគីសទ។ បុ៉លេហពកួកូលុ៉សថ បរសុិទធ។ រគីសទបរស័ិទទងំអស់គបឺរសុិទធ ពីេរពះរពះបនេធវ
ឲយពកួេគបរសុិទធ។ «រពះដជ៏រពះ វរបិតៃនេយងរល់គន » មនិកពុំងសំេដថរពះជរពះវរបិតៃនមនុសសទងំអស់េនះេទ ប៉ុែនតរទងជ់
រពះវរបិតៃនអស់អនកែដលរទង់បនទទួលយកជកូនចញិច ឹមតមរយៈរពះេយសូ៊វែតប៉ុេណណ ះ។ ខ. ២ «រពះគុណនងិេសចកតសុីខសនត» 
រពះគុណនងិេសចកតសុីខសនតរបស់រពះមនរបភពមកពីករសគ ល់អំណចៃនដំណឹងលអ។        

ប៉ុលប៉ុលប៉ុលប៉ុលមនមនមនមនអណំរអណំរអណំរអណំរកនុងកនុងកនុងកនុងផលផលផលផលែផលែផលែផលែផលរបស់របស់របស់របស់ដណឹំងលអដណឹំងលអដណឹំងលអដណឹំងលអ    ((((ខខខខ. . . . ៣៣៣៣----៨៨៨៨))))    

ខខខខ. . . . ៣៣៣៣----៦៦៦៦ បុ៉លមនិែដលបនជបួពកួកូលុ៉សេទ ប៉ុែនតគត់បនឮដំណឹងលអអពំកីរេបតជញ ចតិតរបស់ពកួេគចំេពះរពះរគីសទ ដូេចនះេហយគត់
េជឿថ ពួកេគគឺជពកួរគីសទបរស័ិទពតិរបកដ ពីេរពះគតប់នឮេសចកតរីយករណ៏ (របែហលតមរយៈេអប៉របស) អពំេីសចកតជីេំនឿ 
េសចកតរីសលញ់ និងេសចកតសងឃមឹរបស់ពកួេគ (ខ. ៣-៤) េរបៀបេធៀបៈ (រ ៉មូ ៥:២-៥, ១កូរនិថូស ១៣:១៣, ១ែថសសទបូនិច ១:៣)។ 
ជេរឿយៗមនុសសអររពះគុណដល់រពះេដយសរអវែីដលរទង់បនេធវេនកនុងជវីតិរបស់ពកួេគផទ ល់ ប៉ុែនតប៉ុលអររពះគុណដល់រពះ
េដយសរអវែីដលរទង់បនេធវេនកនុងជវីតិអនកដៃទវញិ (ពកួកូលុ៉ស)។ ករអររពះគុណគជឺៃផទេរឿងរមួមយួេនកនុងកណឌ គមពរីកូលុ៉ស 
(១:១២, ២:៧, ៣:១៥, ១៧, ៤:២)។  

ពួករគខូុសឆគងែដលពកួកូលុ៉សរតូវបនលបួងឲយេដរតម បនមនសរមយួ ប៉ុែនតសរេនះមនិមនអំណចេនះេទ។ ពួកេគបនបេរងៀន
អំពីពកួេទវត ករេបកសំែដងពីរពះ ចបប ់និងេសចកតបីញញ តតសំរបរ់បូកយ ប៉ុែនតសររបស់ពកួេគមនិមនអំណចេដមបផីល ស់ែរបជវីតិ
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េទបយ (២:២០-២៣)។ េនកនុង១:៣-៦ ប៉ុលែថលងអពីំលទធផលែដលដណឹំងលអរបស់រពះរគីសទបនមនេលពកួកូលុ៉ស។ សសនរបស់
មនុសសមនិអចផល ស់បតូរជវីតិរបស់ពកួេគេដមបឲីយពកួេគមនេសចកតជីេំនឿ េសចកតសីងឃមឹ និងេសចកតរីសលញ់បនេទបយ បុ៉ែនតដំណឹងលអ
អចេធវករេនះបន។ មនែតរពះេយសូ៊វរគីសទប៉ុេណណ ះែដលអចរបទនេសចកតជីេំនឿ ផល ស់បតូរចតិតអតម នយិមឲយេទជចតិតែដលមន
េសចកតរីសលញ់ េហយរបទនេសចកតសីងឃមឹសំរបេ់ពលអនគត។ សូមកត់សំគល់ថ ពកួេគមនេសចកតរីសលញ់ចំេពះពកួបរសុិទធ
ទងំអស់ មនិរគនែ់តអស់អនកែដលមនជតសិសន ៏អយុ េភទ ឬឋនៈដូចគន េនះេទ។ រពះបនទូលរបស់រពះបនបេងកតផលែផលេនកនុង
ជវីតិរបស់ពកួេគ េហយផលែផលេនះគឺជភុសតតងបងហ ញអពំេីសចកតសីេរងគ ះពតិរបកដ (ម៉ថយ ១៣:២៣, កទបទី ៥:៦, យ៉កុប 
២:១៤..., ១យ៉ូហន ៣:១៤)។ សូមកត់សំគល់ផងែដរថ េសចកតសីងឃមឹ «ែដលបំរងុទកុឲយអនករល់គន េនសថ នសួគ៌»។ េសចកតី
សងឃមឹគអឺពំអីនគត េហយអំពីរពះបំេពញសំេរចេសចកតសីនយរបស់រទងច់ំេពះេយងេនកនុងរពះរគីសទ (២កូរនិថូស ១:២០)។ ដូេចនះ 
ដណឹំងលអគមឺូលដឋ នរគះឹរបស់េសចកតសីងឃមឹ (ខ. ៥ខ)។ ករេជឿទុកចិតតេលេសចកតសីនយរបស់រពះនឲំយេយងមនសងឃមឹ។ ករបយ៉ីង
ែដលេយងេរៀនអពីំដណឹំងលអេនកនុងខ. ៦ គថឺ 

១. ដណឹំងលអបេងកតផលែផលេពញកនុងេលកយិទងំអស់ 

២. ដណឹំងលអគជឺរពះរជសរមយួែដលមនុសសរតូវែតសត ប់ឮ េហយ 

៣. ដណឹំងលអេបកសំែដងអពំ ី«រពះគុណរបស់រពះ»។  

សររបស់ពកួរគខុូសឆគងមនិែមនជសរអពីំរពះគុណរបស់រពះេនះេទ ប៉ុែនតជរបព័នធចបបនិ់ងរបៃពណីរបស់មនុសស។ សូមកតសំ់គល់
ថ ប៉ុលសរេសរថ គដឺណឹំងលអេទែដលកពំុងរកីចំេរ ន។ ពួករគីសទបរស័ិទសពវៃថងេនះជេរឿយៗនិយយអពំកីររកីចំេរ នរបស់ពកួជនុំ ំ
ប៉ុែនតេនទីេនះ ប៉ុលសរេសរអពំកីររកីចំេរ ន(ចំេរ នេឡង)របស់ដំណឹងលអ។ កររកីចំេរ នរបស់ដំណឹងលអនឲំយមនកររកីចំេរ នរបស់ពកួ
ជនុំ ំេហយកររកីចំេរ នរបស់ពកួជនុំណំែដលមនិមកពីកររកីចំេរ នរបស់ដំណឹងលអ មនិែមនជកររកីចំេរ នរបស់ពកួជំនុពំតិរបកដ
េនះេទបយ។  

កំណត់សំគល់ៈ េនកនងុខ. ៣ បុ៉លេរបពកយ «ជនិចច»។ រពះគមពីរ គខប ដក់ «ជនិចច» ជមួយ «អររពះគុណរពះជមច ស់» 
(ដូចជរពះគមពីរភសអង់េគលស NIV និង RSV ែដរ)។ ករបកែរបជេរចន ដូចជរពះគមពីរែខមរបរសុិទធ ដក់ «ជនិចច» 
ជមួយ «ក៏អធិសឋ នឲយអនករល់គន »។ េនះេដយេរពះភសរកិក «ជនិចច» អចេនជមួយឃលណក៏បន បុ៉ែនតអនកបកែរប
ភគេរចនេរជសេរ សយកដក់ «ជនិចច» ជមួយ «ក៏អធិសឋ នឲយអនករល់គន »។  

ខខខខ. . . . ៧៧៧៧----៨៨៨៨ បុ៉លមនិបនមកសួរសុខទុកខពកួជំនុេំនះ េដយផទ ល់េទ (១:៩, ២:១) ប៉ុែនតគត់បនឮ (របែហលពេីអប៉របស) អពីំដណឹំងលអ
ៃនេសចកតសីេរងគ ះរបស់ពកួេគ (ខ. ៤, ៧)។ េអប៉របសរបែហលបនឮដណឹំលអពបី៉លុេនឯរកុងេអេភសូរ េហយបននយំកដណឹំងលអ
រតទបប់មកឯរកុងកូលុ៉ស។ រពះរបទនរពះរជសររបស់រទង់តមរយៈមនុសសែដលរបកសអពំរីពះរជសរេនះ ែដលខុសពសីសន
េផសងៗែដលមនុសសពយយមែសវងរកេសចកតពីតិខងវញិញ ណតមរយៈកររបរពតឹតនងិពធិបីុណយសសនននរបស់ពកួេគ។ 
េអប៉របសបនផតល់ឲយពកួេគនូវ «រពះបនទូលដព៏តិៃនដំណឹងលអ» (ខ. ៥) ផទុយពេីសចកតកុីហករបស់គតិេលកែដលពកួេគបនកពុំងរតូវ
លបួងឲយេដរតមេនះ។ សូមអរគុណដល់រពះសំរបព់កួរគគូងវ លនងិរគបូេរងៀនដំណឹងលអេសម ះរតង់ែដលរបកសេសចកតពីតិមកកន់
ពួកេយង (សូមេមល ៤:១២)។  

ប៉ុលប៉ុលប៉ុលប៉ុលអធិអធិអធិអធសិឋសឋសឋសឋ ននននឲយឲយឲយឲយពកួពកួពកួពកួេគ េគ េគ េគ ((((ខខខខ. . . . ៩៩៩៩----១៤១៤១៤១៤))))    

ខខខខ. . . . ៩៩៩៩----១១១១១១១១កកកក «េហតុេនះ»។ ករឮអពីំេសចកតជីេំនឿ េសចកតសីងឃមឹ និងេសចកតរីសលញ់របស់ពកួកូលុ៉សនឲំយេលកប៉ុលអធិសឋ នឲយពកួ
េគឥតឈបឈ់រ េទះេបគតម់និែដលបនជបួពកួេគកេ៏ដយ។ េតករឮអពំពីកួរគីសទបរស័ិទេផសងេទៀតនឲំយអនកអធិសឋ នឲយពកួេគែដរ
េទ? ប៉ុលបនអររពះគុណសំរបអ់វែីដលបនេកតេទបងចំេពះពកួេគរចួេទេហយ។ គេឺដយសរែតអវែីដលរពះបនេធវរចួរល់េទេហយ 
េនះប៉ុលអចអធិសឋ នេដយមនទនុំកចិតតសំរបអ់វែីដលរពះនងឹេធវ។ រពះអងគែដលបនចប់េផតមេធវករលអេនកនុងពកួកូលុ៉ស រទងក់នឹ៏ង
បេងហយករេនះរហូតដល់ៃថងរពះរគិសតេយសូ៊យងមក (សូមេមល១កូរនិថូស ១:៨-៩, ភលីីព ១:៦)។ ឥទបូវេនះប៉ុលអធសិឋ នថពកួេគ
នងឹរកីចំេរ ន។ េសចកតអីធិសឋ នរបស់ប៉ុលេនទេីនះបេរងៀនេយងអពំរីេបៀបអធិសឋ នបនលអ។ ពួករគសីទបរស័ិទជេរឿយៗអធិសឋ នសំរប់
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ករខងេលកិយ                   (ឧទហរណ៍ សុខភព ករងរជេដម េហយេសចកដអីធិសឋ នអពីំេរឿងទងំេនះមនិខុសេទ)                   
ប៉ែុនតេយងមនិរតូវេភលចករខងវញិញ ណេនះេទបយ។ បុ៉លអធសិឋ នេនទេីនះសំរបក់រខងវញិញ ណនងិសថ នសួគ៌ េហយបងហ ញេយង
អំពីអវែីដលសំខនប់ផំុត។ ប៉ុលអធិសឋ នថ ពួកេគនងឹបនសពវរគប់ (ខ. ៩) បនបេងកតផល (ខ. ១០) នងិេសម ះរតង់ ( ខ. ១១)។  

ពួករគខូុសឆគងបននិយយថ ពួកេគមនរបជញ ពិេសសែដលរបេសរជង។ ពួកេគបនេរបពកយដូចជ ចំេណះ របជញ  និងចំេណះខង
ឯវញិញ ណ។ ដូេចនះ ប៉លុបនេរបពកយទងំេនះេនកនុងេសចកតអីធសិឋ នរបស់គត់។ េសចកតអីធសិឋ នេនះបនទូលសូមថ «សូម ឱយអនក
រល់គន បនសគ ល់រពះហឫទយ័រទងស់ពវរគប ់េដយរគប់ទំងរបជញ  និងចំេណះខងឯវញិញ ណ»។ ពកយភសរកកិ plhrow (ែដល
បកែរបេដយ «សពវរគប់»េនទេីនះ) គឺជពកយគនលឹះេនកនុងកណឌ គមពរីកូលុ៉ស។ វកជ៏ពកយសំខនសំ់របព់កួរគខុូសឆគងផងែដរ។ បុ៉ល
បនេរបពកយេនះេនទីេនះ និងកនុង១:១៩, ២៥, ២:២, ៩-១០, ៤:១២។ េសចកតអីធិសឋ នរបស់ប៉ុលគេឺដមបឲីយពកួកូលុ៉លរតូវបនរគប់
រគងេដយចំេណះសពវរគប់កនុងរពះហឫទ័យរពះ ែដលនងឹនមំកឯករសត ប់បងគ ប។់ េយងរតូវបនេធវឲយ «េពញេលញេនកនុងរទង»់ 
(២:៩-១០) (ពកយេពញេលញ េនទេីនះបកែរបពកយភសរកកិែដលមកពីពកយ plhrow) េនទេីនះប៉ុលអធសិឋ នថ ពួកេគអចមន
ភពេពញេលញេនះេនកនុងជវីតិរបស់ពកួេគ។ សូមកតសំ់គល់សំណូមែដលគតម់នៈ 

(១) ថពកួេគអចសគ ល់រពះហឫទ័យរបស់រទង់ 

(២) ថពួកេគនឹងេដរកនុងផលូវែដលផគ ប់រពះហឫទ័យរពះ 

(៣) ថពកួេគនឹងេធវករេដមបបីេងកតផលែផល 

(៤) ថពកួេគនងឹយល់រពះបនទូលបនរបេសរេទបង េហយ 

(៥) ថពកួេគនងឹសគ ល់អំណចរពះេចសត រែដលេពញេដយសិរលីអរបស់រទង់។  

េយងអចរករពះពរទងំេនះបនែតេនកនុងរពះរគីសទប៉ុេណណ ះ។ ករសគ ល់រពះហឫទ័យរបស់រទងម់និមនន័យថ េយងរតូវែតែសវងរក
ករសំេរចរពហទយ័របស់រពះេលេសចកតលំីអិតទងំអស់េនកនុងជវីតិរបស់េយងេនះេទ ប៉ុែនតមននយ័ថ េយងនងឹដងឹអពីំរេបៀបរស់េន
ែដលផគ ប់រពះហឫទ័យដល់រទង់វញិ។ េគលបំណងែដលអំណចរពះេចសត ររបស់រពះេធវឲយេយងបនរងឹមគំេឺដមបឲីយេយងនងឹរទំ
រទេដយអតធ់មត។់ េពលខលះពកួរគីសទបរស័ិទេនកនុងេលកយិេនះរបឈមនឹងបញហ ធ ំដូេចនះេយងរតូវករកំលំងរបស់រពះេដមបរីទំរទ
េដយអតធ់មត។់ េនះគឺជករលអសំរបេ់យងអធិសឋ នឲយពកួរគសីទបរស័ិទ។  

ខខខខ. . . . ១១១១១១១១ខខខខ----១៤១៤១៤១៤ ប៉ុលផតល់េហតុផលបនួែដលេយងគួរែតអររពះគុណដល់រពះ េដយសរែតករទទួលចំែណកេករ ិ៏ តអករ េសចកតសីេរងគ ះ 
ករផល ស់េយងមកកនុងនគររបស់រទង់ និងេសចកតេីរបសេលះ/ េសចកតអីតេ់ទសរបស់េយង។ េយងទទួលបនករទងំេនះតមរយៈ
រពះរគីសទ ដូេចនះ អវីៗែដលរពះបនេធវសំរបេ់យងកនងុរពះរគីសទគជឺមូលដឋ នរគះឹៃនករអររពះគុណរបស់េយងេទចំេពះរពះ។  

ពកយ «េសចកតេីរបសេលះ» រតូវបនេគេរបេនកនុងសម័យបរុណជទូេទសំេដេល «ករទញិពទីផីសរទសករ»។ េទះយ៉ងណ 
សំរបព់ួកយូដ ពកយេនះរលឹំកពកួេគអពំេីពលែដលរពះបនេរបសេលះររសតរបស់រទងេ់ចញពនីគររបស់េសតចផេរ៉ន។ សូមកត់
សំគល់េនទេីនះថ ប៉ុលនយិយថ សំរប់ពកួរគីសទបរស័ិទ េសចកតេីរបសេលះគជឺករអតេ់ទសបប(េសចកតផីត ចប់ប)។ េយងរតូវ
កររពះេរបសេលះេយងេចញពលីទធផលៃនអំេពបបរបស់េយងផទ ល់។ ករសុគតរបស់រពះេយសូ៊វេធវឲយគតខុ់សពមីនុសសដៃទទងំ
អស់េនកនុងរបវតតិសរសត។ ពួកអនកដឹកនសំសនបនសល ប់ បុ៉ែនតមនែតរពះរគសីទប៉ុេណណ ះែដលបនសុគតេនេលេឈឆក ងសំរបអ់ំេព
បបរបស់េលកយិេដមបេីរបសេលះេយង។ បទគមពរីេនះបេរងៀនយ៉ងចបស់ថ ផលូវែតមយួែដលេយងអចទទួលចំែណកេករ ិ៏ តអករ
េនកនុងនគរៃនពនលឺគឺតមរយៈករសុគតរបស់រពះេយសូ៊វ។ មនុសសទងំអស់ែដលេនខងេរករពះរគីសទ គឺកំពុងសថិតេរកមអំណចរបស់
េសចកតងីងឹត។ វមនិែមនជកររបរពឹតតរបស់េយងែដលេយងសមនងឹមនចំែណកកនុង(គួរនឹងទទួលចំែណក) េករ ិ៏ តអកររបស់ពកួបរសុិទធ
េនះេទ ប៉ុែនតរពះវរបិតរបស់េយងបនេធវឲយេយងសមនងឹទទួលបន តមរយៈករសុគតរបស់រពះេយសូ៊វ។ េករ ិ៏ តអករេនកនុងនគរៃន
ពនលឺគឺជអវែីដលេយងមនរចួេទេហយ (ខ. ១២ េយងរតូវបនសេរងគ ះេចញពេីសចកតងីងឹតរចួេទេហយ) េហយជអវែីដលេយងរងច់ំ
ែដលេយងនងឹទទួលបនវេនអនគតកល។  



កំណតសំ់គល់ៈ េនកនងុបទគមពីរេនះបុ៉លេរបពកយ «េដយអំណរ»។ េនកនុងភសរកិក វមិនចបសថ់ េដយអំណរ គួរ
ែតរតវូបនដក់បញចូ លជមួយ «កររទរំទនិងករអត់ធមត់» ដូចជេនកនុងរពះគមពីរបរសុិទធ (េហយកនងុរពះគមពីរភសអង់
េគលស KJV, ASV, RSV, NEB) ឬជមួយ «ករអររពះគុណ» ដូចេនកនុងរពះគមពីរគខប (េហយកនងុរពះគមពីរភសអង់េគលស 
NIV) ែដរឬយ៉ងណ។  តមរេបៀបណកប៏ន គឺចបស់ណស់ថ េយងគួរែតរទំរទេដយអំណរ និងអររពះគុណេដយ
អំណរផងែដរ។  

ករករករករអនុវតតអនុវតតអនុវតតអនុវតតបញច បៈ់ បញច បៈ់ បញច បៈ់ បញច បៈ់ េយងគួរែតអធិសឋ នេសចកតអីធសិឋ នរបស់ប៉ុលេនកនុងខ. ៩-១១ ឲយពួករគីសទបរស័ិទែដលេយងសគ ល់។ អធសិឋ នថ 
ពកួរគសីទបរស័ិទនងឹផគ ប់រពះហឫទ័យរពះេនកនុងរគប់ទងំផលូវ េហយរពះសពវរពះទ័យេនេពលពកួរគសីទបរស័ិទរកីចំេរ នខងចំេណះដងឹ
នងិអតតចរតឹ េហយេនេពលពកួរទំរទនងិបញជ កក់រដងឹរពះគុណសំរបេ់សចកតសីេរងគ ះរបស់ពកួេគ។        

សំរប់សំរប់សំរប់សំរប់ករករករករសិកសសិកសសិកសសិកសបែនថមបែនថមបែនថមបែនថម    

សូមសរេសរ «បញជ ីេសចកតអីធសិឋ ន» មយួែដលែផអកេលេសចកតអីធសិឋ នរបស់ប៉ុលនងិេអប៉របស (សូមេមល ១:៣, ៩-១១; ៤:១២; 
េអេភសូរ ៣:១៤-២១; ភីលីព ១:៩-១០)។  

សំនួរសំនួរសំនួរសំនួរែដលែដលែដលែដលរតវូរតវូរតវូរតវូគតិគតិគតិគតិពចិរណពចិរណពចិរណពចិរណនងិនងិនងិនងិពភិគសពភិគសពភិគសពភិគស    
១. េតប៉ុលគួរែតនយិយអវេីនេពលគត់រតូវសរេសរេសចកតរីយកណ៏អពំពីកួជនំុរំបស់អនក? េតគត់អចរយករណ៏អពំ ី«េសចកតី
រសលញ់េដយរពះវញិញ ណ» ដូចជេអប៉របសបនរយករណ៏អពំពីកួជនុំេំនរកុងកូលុ៉សែដរឬេទ (ខ. ៨)?  

២. េតអវគីជឺករសំខនប់ផំុតែដលេយងទូលសូមេនកនុងេសចកតអីធិសឋ ន? េតអនកអធិសឋ នសំរបក់រទងំេនះឲយពកួរគីសទបរស័ិទែដរឬ
េទ? េតេសចកតអីធសិឋ នេពលថវ យបងគកំនងុពកួជនុំអំធិសឋ នសំរបក់រទងំេនះែដរេទ?  

៣. េអប៉របសគជឺ «បវបំេរ សងួនភង ជមួយគន » របស់ប៉ុល (ខ. ៧ក) េហយគជឺអនកបំេរ េសម ះរតង់របស់រពះរគីសទជនំួសឲយប៉ុល (ខ. 
៧ខ)។ េតអនកមនអនកណេនកនុងជវីតិែដលជបវបំេរ សងួនភង របស់រពះរគសីទជមួយគន ? 
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