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បុពវកថា 
 

 បៅបពលកដលអបកទូលរូមលពោះបយរ ូលគិរថឱ្របធឝើជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក លពឹតថិការណ៍្ដ៏អោច ររមយួ នបកើតបឡើ ង
លពោះអងគ ននាុំអបកបចញពីទីងងឹតមកកាន់ពនវឺ។ អុំបពើ បរបរ់អបកលតូវ នបលើកកលងបោរឱ្របហើយអបក នមកចូលរមួ
កបុងលគួោររបរ់លពោះជាមាច រ់។ អបក នទទួលជីវតិថ្យី។ បរៀវបៅបនោះ ររបររអុំពីជីវតិថ្យីបនាោះកដលអបក នទទួលបោយោរ
អឝីកដលលពោះបយរ ូ នបធឝើចុំបពាោះអបក។   

  ជីវតិថ្យីរបរ់អបកជាលពោះអុំបណាយោនផ្ទធ ល់មកពីលពោះបិតារបរ់អបកបៅោទ នបរមរុខ្។ ជីវតិថ្យីបនោះនឹងរទិតបៅ
ជាមយួអបកជាបរៀងរហូត! បោោះបីជីវតិបនោះមកពីលពោះជាមាច រ់កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ក៏បោយ ក៏អបកអាចចាប់បផឋើមររ់បៅ
តាមជីវតិថ្យីបនាោះបៅបលើកផនដីបៅបពលឥឡូវបនោះ នកដរ។ ឫោន នុភាពរបរ់លពោះជាមាច រ់នឹងផ្ទវ រ់កលបអបកបនថិចមឋងៗរហូត
ដល់អបកមានលកខណ្ៈដូចលពោះអងគ។ ចរតិ និងទមាវ ប់ចារ់របរ់អបកនឹងរោត់ ត់បៅ បៅបពលអបកោឋ ប់ប គ្ ប់លពោះអងគ។ 
ខ្នប តគុំរថូ្យីកដលលអលបបរើរនឹងកបកើតបឡើងជាមនិខ្នន ។ 

 បតើអឝីៗោុំងអរ់បនោះនឹងបកើតបឡើងយ៉ា ងដូចបមឋច? បតើអបកនឹងគិតយ៉ា ងបម៉ាច បោយោរឥឡូវបនោះ អបកកាវ យជាកមយរិទន
របរ់លពោះជាមាច រ់? បតើនឹងមានអឝីខុ្រកបវក? បតើលពោះបិតារបរ់អបកបៅោទ នបរមរុខ្រពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបកររ់បៅយ៉ា ង
ដូចបមថច? បតើលពោះអងគល ប់អបកយ៉ា ងណាពីអឝីកដលលពោះអងគរពឝលពោះហឫទ័យចង់ឱ្រអបកបធឝើ ? បតើលពោះអងគលបោនជុំនួយលបបភទ
ណាខ្វោះដល់អបក? មុខ្វជិាជ បនោះលតូវ នររបររបឡើងបដើមផបីឆវើយរុំណួ្រោុំងបនោះ។ អបកនឹងរកប ើញបរចកឋីពិតដ៏រុំខ្នន់អុំពី
ជីវតិថ្យីកដលលពោះជាមាច រ់ នលបោនដល់អបកមនិខ្នន ។ 
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កមមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
 ជីវតិថ្យរីបរ់អបកបអូ ន ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមយវធិីបបងកើតរិរស រលមាប់អបកបទើបនឹងបជឿ។  

កមយវធិីជីវតិលគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរស ឱ្ររកីចបលមើនកបុងទុំនាក់ទុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួលពោះលគិរថ រិកា
លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ និងយល់ដឹងអុំពីបោលបុំណ្ងរបរ់លពោះជាមាច រ់ រលមាប់ជីវតិរបរ់ពួកបគកាន់កតលបបរើរ
ជាងមុន។ 
 

 រិរសនឹងរិកាលបធានបទលគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបលកាមសផធបរឿងចុំនួនល ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមាន
លកខណ្ៈជាកិចចរនធនា និង្យលរួលអាន។ តារងខ្នងបលកាមបកលោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិកាលតូវ នបរៀបចុំ
រលមាប់កមយវធិីជីវតិលគិរថបររ័ិទ។ 
 
 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទី៣ 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 

Spiritual Life 

ជីវតិថ្យីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបលមាងការរបរ់លពោះជាមាច រ់- 

ជបលមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

លពោះគមភរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិកាលពោះគមភរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន 
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 

Theology 

 

លពោះបយរ ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

លពោះដ៏ជួយ ការពាររបរ់ 

បងបអូន 
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

លកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាឝ យបងគុំរបរ់ 

លគិរថបររ័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបរ់លកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពឝផាយដុំណឹ្ង
លអបោយខ្វួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបលមើព័ននកិចចជា 

លគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ព័ននកិចចសនការបបលងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 

Christian Ethics 

លកមរីលធម៌តាម 

លពោះគមភរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍និងលគួោរ 
Marriage and the Home 

លគិរថបររ័ិទបៅកបុងរហគមន ៍

The Christian in the
Community 
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មុនពពលអនកចាប់ពផដើម 
 
រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ 
  
 បរៀវបៅបនោះ លតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្រជុំពូក។ បមបរៀននីមយួ  ៗចាប់បផឋើមបោយទុំព័ររុំខ្នន់ៗចុំនួនពីរ។ 

បៅបនាធ ប់ពីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗមានចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្វីសនបមបរៀន។ បៅទុំព័របនាធ ប់ជា គបលមាង រលមាប ់

បមបរៀន។ វជាកុំណ្ត់លតាពីអឝីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 

 បនាធ ប់មកបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអឝីកដលអបកគួរកតអាចបធឝើ បនាធ ប់ពីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប់។ រូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្របផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ច
ដ៏រុំខ្នន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 

 

 បដើមផជីួយ អបកឱ្ររបលមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមានរុំណួ្រ និងរកមយភាព។ ចុំណ្ងបជើងរងលុំហាត់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ញដ ល ប់ឱ្រអបកបឆវើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀនកដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមវើយនឹងជួយ អបក ឱ្រអនុវតថនូវអឝីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆវើយរុំណួ្រភាគបលចើនបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
លបរិនបបើោយ នកកនវងទុំបនរលគប់លោន ់បដើមផរីរបររចបមវើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមវើយោុំងបនាោះបៅ
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកត់លតាផ្ទធ ល់ខ្វួន កដលអបកអាចបលបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបលកាយ។ 

 

 បលកាយពីបឆវើយរុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមវើយបៅចុងបញ្ចប់សនបមបរៀន កដលមាបៅកបុងកផបករូមបផធៀងចបមវើយរបរ់ 
អបក។ រូមកុុំបមើលចបមវើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមវើយផ្ទធ ល់ខ្វួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធឝើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្រអបកចងចាុំអឝីកដលអបក នរិកាកាន់កតលបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមវើយោុំងឡាយ កដលអបកបឆវើយមនិោន់ នលតឹមលតូវ។ 

ចបមវើយោុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោប់លុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិ្យនឹងបមើលប ើញចបមវើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ ល្ើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បលបើរុំណួ្រលបបភទបផសងៗោប ជាបលចើន។ បៅខ្នងបលកាមបនោះ មានគុំរសូនលបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបីនិង
របបៀបសនការបឆវើយរុំណួ្រោុំងបនាោះ។ 

 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 

រុំណួ្រពហុបលជើរបរ ើរចង់ឱ្រអបកបលជើរបរ ើរចបមវើយមយួ ពីបណាថ ចបមវើយកដលបគ នផថល់ឱ្រ។  

ឧោហរណ៍្ 

១. លពោះគមភរីមានររបុោុំងអរ់ 

 ក) ១០០កណ្ឍ  ។ 

 ខ្) ៦៦កណ្ឍ  ។  

 គ) ២៧កណ្ឍ  ។  

 ចបមវើយលតឹមលតូវគ ឺខ្)៦៦កណ្ឍ ។ កបុងបរៀវបៅមគគបទរក៍រិការបរ់អបក ចូរគូររងឝង់បលើ ខ្) កដល នប ា្ ញបៅ 

           ខ្នងបលកាម៖ 

 

១. លពោះគមភរីមានររបុោុំងអរ់ 

 ក) ១០០កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦កណ្ឍ ។  

 គ) ២៧កណ្ឍ ។  

 

សំណួរខុស/រតូវ 
រុំណួ្រខុ្រ/លតូវ ចង់ឱ្រអបកបលជើរបរ ើរយកលបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។  

ឧោហរណ៏្ 

២. បតើលបបយគណាកដលលតឹមលតូវ?  

ក) លពោះគមភរីមាន ១២០ កណ្ឍ ។ 

ខ្) លពោះគមភរីជាលពោះរជោររលមាប់អបកបជឿបៅរពឝសថ្ងបនោះ។ 
គ) អបកនិពននលពោះគមភរីោុំងអរ់ នររបររជាភាោបហលបឺ។ 

 ) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន នបុំភវឱឺ្រកតងលពោះគមភរី។ 

 លបបយគ ខ្) និង  ) លតឹមលតូវ។ អបកគួរកតគូររងឝង់ជុុំវញិអកសរោុំងពីរបនោះ បដើមផបី ា្ ញជបលមើររបរ់អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខ្នងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 

រុំណួ្រផគូផគងចង់ឱ្រអបកផគូផគងអឝីកដលលរបោប  ដូចជាប យ្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមភរីជាមយួអបកនិពនន។ 

ឧោហរណ៍្ 

៣. ចូរររបររបលខ្រលមាប់ប យ្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខ្នងោថ ុំ) បៅខ្នងមុខ្ឃ្លវ នីមយួ  ៗកដលពណ៌្នាអុំពីអឝីកដលោត់បធឝើ 
(ខ្នងបឆឝង)។  

 …១….ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំរីុសណ្ ១) ម៉ាូបរ 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីលោកអលឆវងកាត់ទបនវយរ័ោន់ ២) យ៉ាូបរឝ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិលកុងបយរខូី្ 

 …១…. )  នររ់បៅកបុងដុំណាក់របរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 

 ឃ្លវ  ក) និង  ) និយយអុំពមី៉ាូបរ បហើយឃ្លវ  ខ្) និង គ) និយយអុំពយី៉ាូបរឝ។ អបកគួរកតររបររបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 

 ក) និង  ) បហើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខ្នងបលើ។ 

 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលោង ត់បរងៀម និងបពលបវលបទៀងោត់រលមាប់ការរិការបរ់អបក។ វនឹង្យលរួលផចង់
អារមយណ៍្ជាង លបរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទមាវ ប់លបចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួ  ៗបោយបបើកលពោះគមភរី លពមោុំងមានលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតរទិតបៅកបុងថាប ក់បរៀនរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ ចូរទូលរូម
លពោះអមាច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្រអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបលមាងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក់។ 

 

៤. រូមចាប់បផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក់។ រូមបមើលខ្គមភរីបយង និងររបររកុំណ្ត់លតាកដលអាច
មានលបបយជន៍។ ខ្គមភរីជួយ បធឝើឱ្រចុំណុ្ចរុំខ្នន់កបុងបមបរៀនបនោះកាន់កតមានលបរិទនភាព។ 

  

៥. ចូរបឆវើយរុំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនាវ ោះកដល នោក់ជូន។ រូមបលបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកត់លតាផ្ទធ ល់ខ្វួន 

របរ់អបកបៅបពលចាុំ ច់។ 

  

៦. រូមគិតអុំពីអឝីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករឝងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួលគួោរ និង
មតិថភ័កថ ិបៅកបុងការរិកាលពោះគមភរី ឬ កបុងឱ្ការណាមយួ។ 

 

៧. រូមបរៀនតាមរលមួល។  ោយ នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្ររិកាបមបរៀនថ្យីបនាោះបឡើយ។ 

 



11 
 

ការវាយតម្មលតាមជំពូរ  

 បៅចុងបញ្ចប់សនមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវយតសមវតាមជុំពូក។   លកោររុំណួ្រចបមវើយ  លតូវ នោក់រញ្ញដ
រមាគ ល់យ៉ា ងចារ់ រលមាប់ជុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធឝើតាមការកណ្នាុំ កដល នោក់ជូនបោយលបុងលបយត័ប។ អបកលតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើលកោរចបមវើយរបរ់អបក បៅកាន់លគូបបលងៀនរបរ់អបករលមាប់ការកកតលមូវ។ លបរិនបបើអបកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគវូបបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលលបបយជន៍តាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមវតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 

 មុខ្វជិាជ បនោះលតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្រអបកអាចរិកាវបោយខ្វួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា លគូបបលងៀន
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកក៏អាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជាលកុម ដូចជាលកុមរិកាលពោះគមភរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា លកុមតាមផធោះ និងកមយវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចលតូវ នបលបើបដើមផជីាការទុំនាក់ទុំនង ឬ ជាធនធានរលមាប់ព័ននកិចច
ពនននាោរ ក៏ដូចជាលកុមជនជាតិភាគតិច  ឬ រហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមយវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា ោុំង
មាតិកា ោុំងវធិីោគរថសនការរិកាលអលបបរើររលមាប់បោលបុំណ្ងោុំងបនោះ ។ 

 

 លបរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្វួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការោុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសលបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភវចបលបើអារយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យគវូបបល  (Global University) របរ់អបក។ លបរិនបបើអបក
រិកាជាលកុម ឬ តាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរសរូមឱ្រល កដថា អបកបធឝើតាមបមបរៀនបកនទមកដលលគូរបរ់
អបក នោក់ឱ្រ។  

 

 បលើរពីបនោះបៅបទៀត លកុមជុំនុុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងោកលវទិាល័យគវូបបល  (Global University) 

បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសកថ្មបទៀតផង។  រូមចូលបមើលបគហទុំព័រ www.globaluniversity.edu 

រលមាប់ព័ត៌មាន និងជុំនួយបកនទម។ 

 

វិញ្ញា បនបរត 

 វញិ្ញដ បនបលតជាលកុម ឬ ផ្ទធ ល់ខ្វួនមាប ក់  ៗមានរលមាប់រិរសកដល នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជ័យ។ 
ឧោហរណ៍្ លបរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការយិល័យជាត ិឬ មជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកអាចទទួល
វញិ្ញដ បនបលតពីលគូកដលមកពីរកលវទិាល័យគវូបបល  (Global University)  ន។ លបរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្វួន អបក
អាចបផញើលកោរការវយតសមវតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចប់បៅកាន់ការយិល័យតាមតុំបន់របរ់អបក។ ការយិល័យ
ជាតិ និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបលតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាត ិឬ តាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរហរដឌអាបមរកិ។ 

 
 
 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 

 បញ្ជ ីបរៀវបៅរលមាប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ 
រមាម ររិកាបផសងៗកដលអាចរក នរលមាប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លោុំងកាករត។ 

 

 រូមចូលបមើបលបគហទុំព័រ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org រលមាប់ជាធនធានបកនទម។ 

 

អំពីអនរនិពនធ 

 Louise Jeter Walker  នបធឝើការអរ់មយួជីវតិ បដើមផជីួយ ឱ្រមនុរសយល់ដឹង អុំពីបរចកឋីពិតរបរ់លគិរថបររ័ិទ។ 
បលកលរីទទួល ន BA និង MA កផបកអប់រ ុំលគិរថបររ័ិទ និងលតូវ នកតងតាុំងជាលគូគ ឝ្ លរបរ់និកាយលកុមជុំនុុំ
លពោះជាមាច រ់ (Assemblies of God) (រហរដឌអាបមរកិ)។ បរៀវបៅ និងឯកោររបរ់បលកលរី ឆវុោះបញ្ញច ុំងអុំពីបទពិបោធ
៦២ឆាប ុំ បធឝើជាបបរកជនបៅលបបទរបពរ ៉ា ូគុយ  អាបមរកិកណាឋ ល ឥណាឍ ភាគខ្នងលិច និងកបលរិុច។ 
  
 រូមលពោះជាមាច រ់លបោនពរដល់អបក បៅបពលកដលអបកចាប់បផឋើមរិកាបរៀវបៅជីវតិថ្យីរបរ់បងបអូ ន។ រូមឱ្រអបក
បបើកចិតថចុំបពាោះបរចកឋីពិត បៅកបុងលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ ។ 
  

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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ពមពរៀន 

១  អនរបានចាប់ទផដើ មជីវិតថមី  You Have Begun a New Life 

២ អនររំពុងណតទរៀនទ ើ រ You Are Learning to Walk 

 ៣ រពះបិតារបស់អនររំពុងណតានរពះបនទូលមរកាន់អនរ   

         Your Father Is Speaking toYou 

 ៤ ទតើអនរច្ងរ់រីច្ទរមើនណ រ ឬទទ? Do You Want to Grow? 

 ៥ ជីវិតថមី : សរមមភាពថមី ៗ New Life, New Activities  
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អនកបានចាប់ពផដើមជីវិតថម ី
You Have Begun a New Life 

 

  
 បតើមានបរឿងអឝីបកើតបឡើង បៅបពលដងកូវបមអុំបៅកាវ យបៅជាបមអុំបៅ? បតើលោប់ពូជកាវ យបៅជាបដើមបឈើមយួដ៏ធុំយ៉ា ង
ដូចបមឋចកដរ? ជីវតិធមយជាតិកុំពុងកតបធឝើការបៅកបុងបនាោះ បហើយវបបងកើតឱ្រមានការផ្ទវ រ់បឋូរដ៏អោច ររ។ ឥឡូវបនោះ អបកជា
លគិរថបររ័ិទ ដូបចបោះ ជីវតិខ្នងវញិ្ញដ ណ្កុំពុងបធឝើការកបុងអបក។ ការផ្ទវ រ់បឋូរនឹងបកើតបឡើងខ្នវ ុំងជាងអឝីកដល នបកើតបឡើង 
ចុំបពាោះដងកូវបមអុំបៅ ឬ លោប់ពូជបៅបទៀត។ លពោះជាមាច រ់កុំពុងកតចាប់បផឋើម បធឝើឱ្រអបកមានលកខណ្ៈដូចលពោះបយរ ូលគិរថ គឺជា
លពោះបុលតារបរ់លពោះអងគ! 
  
 ដូចោប នឹងបមអុំបៅកដរ ឥឡូវបនោះ អបកនឹងអររបាយនឹងបររភីាពថ្យី បដើមផទីទួលកផនការដ៏អោច រររបរ់លពោះជាមាច រ់
រលមាប់ជីវតិអបក។ ដូចបដើមបឈើកដរអបកនឹងរកីចបលមើនរងឹមាុំ និងបបងកើតផលកផវ។ បហតុការណ៍្ោុំងអរ់បនោះនឹងបកើតបឡើងពី
បលពាោះអបក នបកើតកបុងលគួោររបរ់លពោះជាមាច រ់។ ឥឡូវបនោះ អបកជាកូនរបរ់លពោះអងគតាមរបបៀបមយួពិបររ។ 
 
 កបុងបមបរៀនដុំបូងបនោះ អបកនឹងពិនិតរបមើលអឝីកដលលពោះគមភរីររបររអុំពីការផ្ទវ រ់បឋូរ កដល នបកើតបឡើងរលមាប់អបក។ 
អបកនឹងបរៀនអុំពីអភ័យឯករិទនិ និងការទទួលខុ្រលតូវថ្យីរបរ់អបក។ អបកនឹងរកប ើញលគួោរថ្យី  កដលអបកបទើបនឹង នចូល
រមួជាមយួ។ អបកនឹងរកប ើញទុំនាក់ទុំនងថ្យ ីកដលលពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបកកោង ជាមយួបងបអូនលបុរលរី
របរ់អបក បៅកបុងលពោះអមាច រ់ ។ 
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គ្ទរាង 
ក. បតើមានអឝីបកើតបឡើង? What Happened? 

ខ្. បតើអបកលតូវបធឝើដូចបមឋចចុំបពាោះការបកើតបឡើង? What Must You Do About It? 
គ. លគួោរថ្យីរបរ់បងបអូន Your New Family 

  

ទោលទៅ 
១. ករឝងយល់ពីអឝីកដលលពោះគមភរីបបលងៀនអុំពីការផ្ទវ រ់បឋូរ កដលបកើតបឡើងកបុងជីវតិអបក។ 
២. ល ប់ពីជុំហានកដលអបកលតូវបធឝើ បដើមផឱី្ររងឹមាុំកបុងនាមជាលគិរថបររ័ិទ។ 
៣. បរៀបរប់អុំពីជីវតិថ្យីកដលអបកមាន កបុងនាមជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 

 
ក. ពតើមានអវីពកើតពឡើង? What Happened? 

ទោលទៅទី១. ណសវងររអវីណ លរពះគ្មពីរបទរងៀនអំពីការផ្លល ស់រដូរ ណ លទរើតទឡើងរនុងជីវិតអនរ។ 

  
 បៅបពលកដលអបក នទទួលលពោះបយរ ូលគិរថ ជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក អបក នចាប់បផឋើមជីវតិថ្យី។ លពោះអងគជាអបក
កដលផឋល់ជីវតិដ៏មានអុំណ្រហូរបហៀរ និងអោច ររកដលោយ នទីបញ្ចប ់បឡើយ។ អបក នថាឝ យជីវតិរបរ់អបកោុំងអរ់រមួោុំង
អុំបពើ ប និងបរជ័យោុំងអរ់បៅចុំបពាោះលពោះអងគ បហើយលពោះអងគ នលបោនជីវតិ កដលមានជ័យជមបោះបលើអុំបពើ បដល់អបក
វញិ។ អបក នចាប់បផឋើមជីវតិមយួកដលបពញបោយអភ័យឯករិទនិដ៏ រងុបរឿង កបុងនាមជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ ជីវតិថ្យីរបរ់អបក នមកព ី
  ក) ការខ្ុំពាយមបធឝើជាលគិរថបររ័ិទ។ 
  ខ្) លពោះបយរ ូលគិរថ ជាលពោះកដលផឋល់ជីវតិ។  
  គ) ការចូលរមួលកុមជុំនុុំ។ 
 
២ អបក នចាប់បផឋើមជីវតិថ្យរីបរ់អបក 
  ក) បៅបពលអបក នទទួលលពោះបយរ ូលគិរថជាលពោះរបគ គ្ ោះ។ 
  ខ្) បៅបលកាយបពលអបក នយល់អឝីៗោុំងអរ់ អុំពីការបធឝើជាលគិរថបររ័ិទ។  
  គ) បៅបពលអបករបលមចចិតថបធឝើជាមនុរសលអជាងមុន។ 
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 អបកមានជីវតិថ្យីបនោះ ពីបលពាោះលពោះបយរ ូគង់បៅកបុងអបក។ លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ (លពោះគមភរី)  នល ប់បយើងអុំពី
បរចកឋីពិតបនោះ ។ 
 

លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យបអាយលបជាជនដ៏វរុិទនបនោះ ោគ ល់រិររីងុបរឿងដ៏លបបរើរបុំផុតសនគុំបរងការបនោះ
បៅកបុងចុំបណាមោរន៍ដសទ បពាលគឺលពោះលគិរថគង់បៅកបុងបងបអូន លពោះអងគលបោន បអាយបងបអូនមានរងឃមឹ
ថានឹង នទទួលរិររីងុបរឿងរបរ់លពោះអងគ។ (កូឡូរ ១:២៧) 

  
 ចុំណាុំ: បៅខ្នងបដើមសនខ្បយងកដលអបកបទើបកតអានបនោះ (កូឡូរ ១:២៧) ល ប់អបកពីកកនវងកដលអបកអាចរក
ប ើញការដកលរង់កបុងលពោះគមភរីរបរ់អបក។ វល ប់ប យ្ ោះសនកណ្ឍ គមភរីបនាោះ បលខ្សនជុំពូក និងបលខ្សនខ្គមភរីបនាោះ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៣ អបកបរៀនអុំពីជីវតិកដលមកពីលពោះបយរ ូលគិរថកដលគង់បៅកបុងអបកតាមរយៈ 
  ក) វទិាោគរថ និងទរសនវទូិ 
  ខ្) ោរនាបផសងៗ  
  គ) លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់គឺលពោះគមភរី   
  
 លពោះលគិរថកដលគង់បៅកបុងអបក បធឝើឱ្រអបកកាវ យបៅជាលគិរថបររ័ិទមាប ក។់ មនុរសមយួចុំនួនគិតថា ជីវតិលគិរថបររ័ិទ
ជាជីវតិកដលជាប់គុក និងគួរឱ្រធុញលោន់។ ពួកបគគិតថា វជាការរកានូវលកឹតរវនិ័យបលចើនបពក។ ពួកបគយល់ខុ្រោុំងលរុង
បហើយ! ជីវតិថ្យីរបរ់អបកកបុងលពោះលគិរថនឹងរមផរូហូរបហៀរជាង បពញបលញជាង និងរបាយជាងអឝីកដលអបកមនិធាវ ប់គិតពី
មុនមកបៅបទៀត។ លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលកបុងគមភរី “ខ្ញុ ុំមកបដើមផបីអាយមនុរសបលកមានជីវតិ បហើយបអាយបគមានជីវតិ
បពញបរបិូណ៌្” ។ (យ៉ាូហាន១០:១០) 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៤ រូមអានលពោះបនធូលរបរ់លពោះបយរ ូកបុង យ៉ាូហាន១០:១០ ឱ្រ នបលចើនដងរហូតដល់អបកអាចចងចាុំលពោះបនធូលបនោះ ន។ 
 
៥ លពោះបយរ ូលគិរថយងមកបដើមផ ី  
  ក) ោក់បោររលមាប់អុំបពើ បរបរ់អបក 
  ខ្) លបោនជីវតិបពញបរបិូណ៌្  
 គ) លបោនលកឹតរវនិ័យ និងចាប ់
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 បៅកបុងជីវតិថ្យីកដលលពោះបយរ ូលបោនឱ្រអបក អបកនឹងរកប ើញការយល់ដឹងថ្យី ទរសនវរ័ិយថ្យី បោលបៅថ្យី និង
បោលបុំណ្ងថ្យីរលមាប់ការររ់បៅ។ បនធុកសនកុំហុរលតូវ នដកបចញ បហើយអុំបពើ បរបរ់អបកលតូវ នបលើកកលងបោរ
ឱ្រ។ បរចកឋីលរឡាញ់ថ្យីចុំបពាោះលពោះជាមាច រ់ និងអបកដសទ នបុំបពញចិតថរបរ់អបកបោយនាុំឱ្រអបកមានបរចកឋីរុខ្ោនថ 
និងអុំណ្រ។ អបករបាយរកីរយជាមយួនឹងអឝីៗោុំងអរ់កដលលអ និងមានបោភ័ណ្ភាព និងអារមយណ៍្ថ្យីអុំពីវតថមាន  
ឫោន នុភាព និងបរចកឋីរបផរុររបរ់លពោះជាមាច រ់។ បុំណ្ងចិតថថ្យ ីបធឝើបដើមផឱី្រលពោះជាមាច រ់ោប់លពោះហឫទ័យ និងជួយ អបក
ដសទគឺចាប់បផឋើមផ្ទវ រ់បឋូរទិរបៅសនរកមយភាពោុំងអរ់របរ់អបក។ 
   
 បៅបពលដងកូវបមអុំបៅកាវ យបៅជាបមអុំបៅ បនាោះវអាចបធឝើអឝីកដលវមនិធាវ ប់ នបធឝើពីមុន។ វអាចបហើរហួរពីកកនវង
កដលវធាវ ប់វរពីមុន។ អបក នឆវងកាត់ការផ្ទវ រ់បឋូរដ៏អោច ររជាងបនោះបៅបទៀត។ ការផ្ទវ រ់បឋូរកដលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន ន
បធឝើបៅកបុងអបកប៉ាោះពាល់អឝីៗលគប់យ៉ា ង។ តាមពិត អបក នឆវងផុតពីបរចកឋីោវ ប់បៅកាន់ជីវតិ! អបកកលងជាអបកមាន ប
កដលជាប់បោរបទៀតបហើយ។ អបក នទទួលការបលើកកលងបោរពីលពោះជាមាច រ់ បហើយឥឡូវបនោះជាកូនរបរ់លពោះអងគ។ 
ឥឡូវបនោះ អបកមានជីវតិមយួកដលមានបររភីាព និងអុំណ្រពិតល កដ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៦ រូមររបរររបបៀបមយួបោយពាករបពចន៍ផ្ទធ ល់របរ់អបក កដលជីវតិរបរ់អបក នផ្ទវ រ់កលប បោយោរកតអបក នទទួល 
   បជឿលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក ។ 
   ............................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................... 
 
៧ បៅបពលអបកបកើតចូលបៅកបុងលគួោររបរ់លពោះជាមាច រ់ អបក នចាប់បផឋើមជីវតិកដល 
  ក) រចួផុតពីលគប់បញ្ញា ោុំងអរ់ ។ 
  ខ្) មានបររភីាពបធឝើអឝីៗតាមកដលអបកបពញចិតថ ។  
  គ) លរឡាញ់លពោះជាមាច រ់ និងអបកដសទបទៀត ។ 
 

ខ. ពតើអនករតូវពធវើដូចពមដចចំព ោះការពកើតពឡើង? What  Must You Do About It?  

ទោលទៅទី២. រាប់ជំហានណ លអនររតូវររកាន់យរ ទ ើមបរីរីច្ទរមើនរនុងនមជ្ជរគ្ិសតបរសិ័ទ។ 
  
 កបុងនាមជាោរកកដលបទើបនឹងបកើត កបុងលគួោររបរ់លពោះជាមាច រ់ អបកនឹងរកីរយជាមយួការកថ្រកា និងបរចកឋី
លរឡាញ់របរ់លពោះអងគ។ អបកក៏លតូវទទួលយកការទុំនុកបលមុង កដលលពោះអងគ នបធឝើបដើមផឱី្រអបកមានរុខ្ភាពលអ និងមាន
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ជុំបនឿរងឹមាុំផងកដរ។ លពោះអងគ នលបោនឱ្រអបកមាននិរសយ័ថ្យីមយួ បហើយឥឡូវបនោះអបកលតូវបុំបពញតួនាទីរបរ់អបកបដើមផ ី
អភវិឌណចរកិលកខណ្ៈបនោះ។ 
 
 បរៀវបៅបនោះ នឹងជួយ អបកអភវិឌណនិរសយ័ថ្យីរបរ់អបក។ បៅបពលអបករិកាបមបរៀនោុំងបនោះ អបកនឹងបរៀនអុំពីអភ័យ
ឯករិទនិ និងតួនាទីថ្យីរបរ់អបកកបុងនាមជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់។ រូមរកីរយឱ្រ នបពញបលញ បៅកបុងអុំឡុងបពលកដល
អបកររ់បៅបលើកផនដីបនោះ។ បនាធ ប់មក បៅសថ្ងមយួលពោះបយរ ូនឹងយកអបកបៅររ់បៅជាមយួលពោះអងគ បៅោទ នបរមរុខ្ជា
លុំបៅមយួកដលអោច ររខ្នវ ុំងជាងអឝីៗោុំងអរ់ បៅបលើកផនដីបនោះ។ 
  
 កិចចការរុំខ្នន់កដលអបកលតូវបធឝើគឺថា អបកលតូវរកាទុំនាក់ទុំនងជាមយួលពោះលគិរថ និង លូតលរ់រងឹមាុំបៅកបុងជីវតិកដល
លពោះអងគលបោនឱ្រ ។ លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលថា “ចូររទិតបៅជាប់នឹងខ្ញុ ុំ ដូចខ្ញុ ុំរទិតបៅជាប់នឹងអបករល់ោប កដរ...បបើោច់ពីខ្ញុ ុំ
អបករល់ោប ពុុំអាចបធឝើអឝីបកើតបឡើយ” (យ៉ាូហាន ១៥:៤-៥)។ បលកប៉ាូល នបលើកទឹកចិតថថា “ដូបចបោះ បបើបងបអូន នទទួល
លពោះលគិរថបយរ ូ ទុកជាលពោះអមាច រ់យ៉ា ងណាបហើយចូរររ់បៅរមួជាមយួលពោះអងគយ៉ា ងបនាោះតបៅបទៀតបៅ។ ចូរចាក់ឫរ និង
កោងជីវតិបលើលពោះអងគ ចូររកាជុំបនឿបអាយ នរងឹបុឹង លរបតាមបរចកឋីបលបៀនលបបៅ កដលបងបអូន នទទួល បហើយលតូវ
អរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់បអាយ នបលចើនបលើរលប”់ (កូឡូរ ២:៦-៧)។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៨ មុខ្វជិាជ បនោះមានបោលបុំណ្ងជួយ អបក 
  ក) ពិភាកាអុំពីោរនា។ 
  ខ្) បរៀនអុំពីវនិ័យកដលលគិរថបររ័ិទលតូវលបតិបតថិតាម។   
  គ) រកីរយនឹងអភ័យឯករិទនិោុំងអរ់កបុងនាមជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
 
៩ អបកអភវិឌណនិរសយ័ថ្យីរបរ់អបកកបុងនាមជាលគិរថបររ័ិទតាមរយៈ 
  ក) ការរកាទុំនាក់ទុំនងជាមយួលពោះលគិរថ។ 
  ខ្) ការខ្ុំពាយមបធឝើឱ្រដូចលពោះបយរ ូ។ 
  គ) ការលបលពឹតថដូចលគិរថបររ័ិទដសទបទៀត។ 
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គ. រគួសារថមីរបសអ់នក Your New Family 
ទោលទៅទី៣. ពណ៌នទំនរ់ទំនងថមី ណ លអនរានរនុងនមជ្ជរូនរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 

រពះជ្ជាច ស់ជ្ជរពះបិតារបស់អនរ God Is Your Father 
 លពោះជាមាច រ់ដ៏ខ្ភង់ខ្ភរ់បុំផុត កដល នបបងកើតោកលបលកបនោះ ឥឡូវបនោះលពោះអងគជាលពោះបិតាកដលបពញបោយ
បរចកឋីលរឡាញ់របរ់អបក។ រូមកុុំគិតថាលពោះអងគតឹងរងឹ និងបៅឆាង យពីអបក។ ឥឡូវបនោះ លពោះអងគគង់បៅជិតអបកបបងកើយ 
ចង់ជួយ អបកជាខ្នវ ុំងបៅកបុងលគប់បញ្ញា ោុំងអរ់។ 
 
 ឥឡូវបនោះ អបកជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់ បហើយលពោះបិតារបរ់អបក ចង់ឱ្រអបកនិយយបៅកាន់លពោះអងគបោយរបិទនោប ល 
និងបជឿជាក់ដូចជាកូននិយយជាមយួឪពុកកដលយល់ចិតថ និងរបផរុរកដរ។ រូមនិយយអឝីៗបៅកាន់លពោះអងគតាមរយៈ
ការអធិោឌ នជាបរៀងរល់សថ្ង បៅលគប់បពលបវលោុំងអរ់ គឺបៅបពលសថ្ង ឬ បពលយប់។ រូមល ប់លពោះអងគអុំពីបញ្ញា ោុំង
ប៉ាុនាយ នរបរ់អបក។ អរលពោះគុណ្លពោះអងគរលមាប់លពោះពររបរ់លពោះអងគ។ លពោះអងគចាប់អារមយណ៍្នឹងអបក បហើយនឹងអឝីៗោុំងអរ់
កដលផឋល់ផលប៉ាោះពាល់ដល់អបក។ អបកពុុំចាុំ ច់បលបើពាករបពចន៍លអៗ ឬ ការអធិោឌ នកដលទបនធញចងចាុំបឡើយ គឺលោន់កត
ល ប់លពោះអងគអុំពីអឝីកដលមានកបុងចិតថរបរ់អបកប៉ាុបណាត ោះ ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១០ បៅកបុងជីវតិថ្យីរបរ់អបក លពោះជាមាច រ់គង់បៅជាមយួអបក 
  ក) កបុងនាមជាលពោះកដលបៅឆាង យ។ 
  ខ្) កបុងនាមជាលពោះបិតាកដលមានបរចកឋីលរឡាញ់។ 
  គ) កបុងនាមជាបៅហាឝ យកដលោមោរឱ្របុំបពញភារកិចច។ 
 
១១ ចូរគូររងឝង់ព័ទនជុុំវញិតួអកសរបៅខ្នងមុខ្លបបយគកដលផឋល់ឧោហរណ៍្ ឬ ការពណ៌្នាអុំពីរបបៀបកដលអបកអាចអធិោឌ ន 
     ថាឥឡូវបនោះអបកមានជីវតិថ្យីកបុងលពោះលគិរថ។ 
  ក) គុំនិតបចញពីចិតថរបរ់អបក។ 
  ខ្) ពាកររមឋកីដល នបលជើរបរ ើរយ៉ា ងហយត់ចត់ និងទបនធញចងចាុំ។ 
  គ) តាមរយៈការចូលបៅរកលពោះបិតា កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្កបុងនាមជាកូន។ 
   ) បៅលគប់បពលសថ្ង ឬ បពលយប់។ 
  ង) បោយដឹងថា លពោះអងគលរឡាញ់អបក។ 
  ច) បៅបពលណាអបកបៅកបុងអាោររបរ់លកុមជុំនុុំកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
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រពះទយស៊ូរគិ្សតជ្ជទរៀមច្បងរបស់អនរ Jesus Christ Is Your Older Brother 
 លពោះបយរ ូលគិរថជាបរៀមចផង បៅកបុងលគួោររបរ់លពោះជាមាច រ់។ លពោះអងគលរឡាញ់អបកខ្នវ ុំងណារ់ រហូតដល់លពោះអងគ
 នបោយទិវងគតបដើមផរីបគ គ្ ោះអបក។ ឥឡូវបនោះ លពោះអងគចង់ជួយ អបកររ់បៅកបុងជីវតិដ៏មានអុំណ្រកដលឈបោះបលើអុំបពើ ប។ 
បោយោរលពោះអងគ នលបរូតជាមនុរសររ់បៅបលើកផនដី លពោះអងគដឹងអុំពីបញ្ញា កដលអបកជួបលបទោះ។ ឥឡូវបនោះ រូម
អរលពោះគុណ្លពោះអងគកដល នរបគ គ្ ោះអបក និងជុំនួយកដលលពោះអងគនឹងលបោនឱ្រអបកបរៀងរល់សថ្ង។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍

 
១២  បុំបពញលបបយគខ្នងបលកាមតាមពាករបពចន៍របរ់អបកផ្ទធ ល់។ លពោះបយរ ូលគិរថជាបរៀមចផងរបរ់ខ្ញុ ុំកដលយល់ចិតថខ្ញុ ុំ 

ពីបលពាោះលពោះអងគ         
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................  
 

រពះវិញ្ញា ណ ៏វិសុទធជ្ជរពះអងគ ៏ជួយការពាររបស់អនរ The Holy Spirit Is Your Helper  
 លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន ជាលពោះអងគកដលរកមឋងការអោច ររដ៏លក់កុំ ុំងសនជីវតិថ្យីបៅកបុងអបក។ លពោះអងគ នផ្ទវ រ់បឋូរ
និរសយ័សនអុំបពើ បរបរ់អបក បហើយយកអបកបធឝើជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
  
 អបកនឹងលតូវតយុទនលបឆាុំងនឹងនិរសយ័ចារ់បៅបពលខ្វោះ ប៉ាុកនថ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន នយងមកគង់បៅកបុងចិតថរបរ់
អបក និងជួយ អបក។ បៅបពលអបករហការជាមយួលពោះអងគបោយជុំបនឿ និងការោឋ ប់ប គ្ ប់ លពោះអងគនឹងបបលងៀនអបកអុំពីអឝីកដល
លតូវបធឝើ និងលបោនកមាវ ុំងដល់អបកបដើមផរីបលមចកិចចការបនាោះ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៣ ការអោច ររសនជីវតិថ្យីបៅកបុងអបកលតូវ នបបងកើតបឡើងបោយ 
 ក) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន 
 ខ្) លគូផាយដុំណឹ្ងលអ 
 គ) លគូគ ឝ្ ល  
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១៤ បោលបុំណ្ងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនគឺបដើមផ ី
 ក) ោក់បោរអបកបរៀងរល់បពលកដលអបកលបលពឹតថខុ្រ។ 
 ខ្) បងខុំអបកឱ្របធឝើអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ចង់ឱ្រអបកបធឝើ។ 
 គ) គង់បៅមយួអបក និងជួយ អបកបធឝើអឝីកដលលតឹមលតូវ។ 
 

រគិ្សតបរសិ័ទ ម្ទទទៀតជ្ជបងរអូនររុសរសីរបស់អនរ Other Christians Are Your Brothers and Sisters

 លគិរថបររ័ិទពិតល កដលគប់របូកដល នបកើតជាថ្យ ីជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់។ បោយោរលពោះជាមាច រ់ជាលពោះបិតា
របរ់បយើង បនាោះបយើងោុំងអរ់ោប ជាបងបអូនលបុរលរីបៅកបុងលពោះលគិរថ។ 
 
 លគិរថបររ័ិទកដលបជឿមុនរុទនកតោឝ គមន៍អបក ជាបងបអូនលបុរលរីបៅកបុងលគួោររបរ់លពោះជាមាច រ់។ ពួកបគចង់បធឝើ
អឝីៗលគប់យ៉ា ងកដលពួកបគអាចបធឝើ ន បដើមផជីួយ អបករកីចបលមើនខ្នងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ បហើយកាវ យបៅជាលគិរថបររ័ិទមាន
ជុំបនឿរងឹមាុំ។ 
 
 បៅបពលអបកលបឈមមុខ្នឹងបញ្ញា  រូមនិយយជាមយួលគូគ ឝ្ ល និងជាមយួអបកបជឿមុនៗបៅកបុងលកុមជុំនុុំ។ ពួក  
បគនឹងអធិោឌ នជាមយួអបកអុំពីបញ្ញា បនាោះ បហើយបធឝើអឝីៗកដលពួកបគអាចបធឝើ នបដើមផជីួយ អបក។ 
 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៥ បៅកបុងជីវតិថ្យីរបរ់អបក លគិរថបររ័ិទដសទបទៀត គឺជាបងបអូនលបុរលរីរបរ់អបក ពីបលពាោះពួកបគ 
 ក) ចូលរមួកមយវធិីថាឝ យបងគុំកដរ។ 
 ខ្) បជឿថា ោរនាជាអឝីកដលលអ។ 
 គ) មានលពោះបិតាកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ដូចជាអបកមានកដរ។ 
 
១៦ រូមបង់បលខ្សនបុគគលបៅកបុងលគួោរថ្យីរបរ់អបក (ខ្នងោឋ ុំ) បៅមុនឃ្លវ នីមយួៗកដលបរៀបរប់ទុំនាក់ទុំនងពិបររ 
      កដលអបកមានជាមយួនឹងបុគគលបនាោះ (ខ្នងបឆឝង) ។ 
       .....ក)   ររ់បៅកបុងអបកបដើមផជីួយ អបករបលមចបុំណ្ង ១) លពោះជាមាច រ់ 
    លពោះហឫទ័យរបរ់លពោះជាមាច រ់ ២) លពោះបយរ ូលគិរថ             
       .....ខ្)  អាចកចករ ុំកលកបញ្ញា របរ់អបក និងអធិោឌ នជាមយួអបក ៣) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន 
       .....គ)  ជាបរៀមចផងរបរ់អបកកដលយល់ចិតថអបក ៤) លគិរថបររ័ិទដសទបទៀត 
       ..... ) លរឡាញ់អបក និងជាលពោះបិតារបរ់អបក 
       .....ង)  បោយទិវងគត់បដើមផរីបគ គ្ ោះអបក 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
 ចបមវើយចុំបពាោះរុំណួ្ររិការបរ់អបក មនិលតូវ នោក់ជូនតាមលុំោប់លុំបោយបឡើយ បដើមផកុីុំឱ្រអបកបមើលប ើញ 
ចបមវើយបនាធ ប់។ រូមករឝងរកបលខ្កដលអបកលតូវការ បហើយកុុំពាយមបមើលមុនឱ្របោោះ។ 
 
១០ ខ្) កបុងនាមជាលពោះបិតាកដលមានបរចកឋីលរឡាញ់។ 
 
១ ខ្) លពោះបយរ ូលគិរថ ជាលពោះកដលផឋល់ជីវតិ។ 
 
១១ ក) គុំនិតបចញពីចិតថរបរ់អបក។ 
 គ) តាមរយៈការចូលបៅរកលពោះបិតាកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្កបុងនាមជាកូន។ 
  ) បៅលគប់បពលសថ្ង ឬ បពលយប់។ 
 ង) បោយដឹងថា លពោះអងគលរឡាញ់អបក។ 
 
២ ក) បៅបពលអបក នទទួលបជឿលពោះបយរ ូលគិរថជាលពោះរបគ គ្ ោះ។ 
 
១២ ចបមវើយរបរ់អបកគួរកតមានលកខណ្ៈលរបដៀងបនោះ... គង់បៅបលើកផនដីដូចជាមនុរស បហើយ

ជួបលបទោះនឹងបញ្ញា ដូចខ្ញុ ុំកដរ។ 
 
៣ គ) លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់គឺ លពោះគមភរី។ 
 
១៣ ក) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
 
៥ ខ្) លបោនជីវតិបពញបរបិូណ៌្។ 
 
១៤ គ) គង់បៅមយួអបក និងជួយ អបកបធឝើអឝីកដលលតឹមលតូវ។ 
 
៧ គ) លរឡាញ់លពោះជាមាច រ់ និងអបកដសទបទៀត។ 
 
១៥ គ) មានលពោះបិតាកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ដូចអបកមានកដរ។ 
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៨ គ) រកីរយនឹងអភ័យឯករិទនិោុំងអរ់កបុងនាមជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
 
១៦ ក)  ៣) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
 ខ្)  ៤) លគិរថបររ័ិទដសទបទៀត។ 
 គ)  ២) លពោះបយរ ូលគិរថ។ 
  )  ១) លពោះជាមាច រ់។ 
 ង)  ២) លពោះបយរ ូលគិរថ។ 
 
៩ ក) ការរកាទុំនាក់ទុំនងជាមយួលពោះលគិរថ។ 
  



27 
 

 

អនកកំពុងតតពរៀនពដើរ 
You Are Learning To Walk 

 
  
 បតើអបកធាវ ប់របងកតបមើលកូនបកយងកដលកុំពុងកតបរៀនបដើរកដរ ឬបទ? បរធើរកតមនិអាចបចោះឈរ ន កូនបកយងបនោះញាកញ័់រ 
និងបលទតបលោតបៅជុុំវញិបនធប់ បោយរកបតាងចាប់អឝីកដលមាន។ វគួរឱ្ររ ុំបភើបខ្នវ ុំងណារ់! បមើលបៅ! ដូចជា នលគប់លគង 
បលើពិភពបលកោុំងមូលអញ្ច ឹង! បហើយជួនកាលបធឝើចលនា ជួនកាលបៅឈរ ជួនកាលលតូវដួល ប៉ាុកនថ កតងកតបលកាកបឡើង 
វញិ និងបនថបៅមុខ្បទៀត។ កូនបកយងកុំពុងកតបរៀនបដើរ។ បុំណ្ងចិតថចង់ឈបោះមានលកខណ្ៈខ្នវ ុំងកាវ ណារ់។ បៅលគប់បពល 
ឪពុកមាឋ យកតងកតបៅជិតៗបនាោះបដើមផបី្ងចាុំជួយ  និងបលើកទឹកចិតថលគប់ជុំហាន។ 
  
 អបកបលបៀបបីដូចជាកូនបកយងបនាោះតាមរបបៀបមយួចុំនួនកដរ។ អបកទទួល នជីវតិថ្យីមកពីលពោះជាមាច រ់។ ការបរៀនអុំពី
របបៀបររ់បៅក៏បលបៀបដូចជាការបរៀនអុំពីរបបៀបបដើរកដរ។ អបកលតូវកតរងឹមាុំ បៅកបុងការរបលមចបោលបុំណ្ង។ លពោះបិតារបរ់
អបកកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ ក៏គង់បៅជិតបបងកើយចាុំជួយ អបក។ ប៉ាុកនថ អបកលតូវពាយមកដរ។ អបកលតូវោក់សដរបរ់អបកបៅ
កបុងលពោះហរថរបរ់អបក និងបនថពាយម។ លបរិនបបើអបកបធឝើដូបចបោះកមន អបកនឹងរកីចបលមើនបរៀងរល់សថ្ង។ ជុំហានរបរ់អបកនឹង
កាន់កតរងឹមាុំ និងមានរុវតទិភាព។ អបកនឹងដួលតិចជាងមុន។ រមតទភាពរបរ់អបកនឹងរកីចបលមើន បហើយអបកនឹងរបលមច
តាមកផនការដ៏អោច រររបរ់លពោះជាមាច រ់ រលមាប់ជីវតិរបរ់អបក។ 
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គ្ទរាង 
ក. លតូវោក់សដរបរ់អបកបៅកបុងលពោះហរថរបរ់លពោះជាមាច រ់ Put Your Hand in God’s Hand 
ខ្. លបឈមមុខ្នឹងបញ្ញា បោយមានជុំនួយមកពីលពោះជាមាច រ់ Face Problems with God’s Help 
គ. បធឝើអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ប គ្ ប់អបកឱ្របធឝើ Do What God Asks You to Do 
 

ទោលទៅ 

១. បរៀបរប់អុំពីអតថន័យសនការបដើរជាមយួលពោះលគិរថ។ 
២. ករឝងរករបបៀបយកឈបោះការ ក់ទឹកចិតថ ការលបឆាុំង និងការរងសយ័។ 
៣. ប ោះជុំហាន បដើមផបីធឝើការរបគ គ្ ោះរបរ់អបកឱ្រ នពិតល កដ។ 

 
ក. រតូវដាក់ម្ដរបសអ់នកពៅកនងុរពោះហសតរបសរ់ពោះជាមាា ស ់
 Put Your Hand in God’s Hand 

ទោលទៅទី១. ទរៀបរាប់អំពីអនែ័យម្នការទ ើ រជ្ជមួយរពះរគ្ិសត។ 
 
 ឪពុកមាឋ យរបាយចិតថបុំផុត បៅបពលកូនរបរ់ពួកបគចាប់បផឋើមបដើរមយួជុំហានដុំបូង! បហើយលពោះបិតារបរ់អបក
កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ មានលពោះហឫទ័យរកីរយយ៉ា ងបនាោះកដរ បៅបពលអបកកដលជាកូនរបរ់លពោះអងគចាប់បផឋើមបដើរតាម
លពោះអងគ បៅកបុងជីវតិលគិរថបររ័ិទបនាោះ! រូមកុុំភ័យខ្នវ ចថា អបកនឹងដួលចុោះឱ្របោោះ។ លោន់កតោក់សដរបរ់អបកបៅកបុង
លពោះហរថសនលពោះបិតារបរ់អបក បនាោះលពោះអងគនឹងជួយ អបកមនិខ្នន។ បរៀងរល់សថ្ង បៅបពលអបកបលកាកបឡើង ទូលរូមលពោះអងគឱ្រ
ជួយ អបកបៅកបុងលគប់អឝីកដលអបកនឹងបធឝើបៅសថ្ងបនោះ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ របបៀបបរៀនបចោះបដើរបៅកបុងជីវតិថ្យីរបរ់អបកគឺលតូវ 
 ក) ោក់ទុំនុកចិតថរបរ់អបកបលើខ្វួនឯង និងរមតទភាពរបរ់អបក។ 
 ខ្) ោក់សដរបរ់អបកកបុងលពោះហរថរបរ់លពោះជាមាច រ់ បហើយទុកចិតថលពោះអងគថានឹងជួយ អបក។ 
 គ) រង់ចាុំរហូតដល់អបកដឹងអឝីៗលគប់ោុំងអរ់ កដលអបកគួរកតដឹង។ 
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ខ. របឈមមុខនឹងបញ្ហា ពដាយមានជំនួយមកពីរពោះជាមាា ស ់
 Face Problems With God’s Help 

ទោលទៅទី២. ណសវងរររទបៀបយរឈ្នះការបារ់ទឹរច្ិតត ការររឆងំ និងការសងសយ័។ 
 
ទតើារសាតាងំបានពាយាមទធវើឱ្យអនរ ួលចុ្ះណ រឬទទ? Has Satan Tried to Make You Fall? 
 មារោតាុំងជាវញិ្ញដ ណ្អាលកក់ និងជារលតូវរបរ់លពោះជាមាច រ់ និងលគិរថបររ័ិទលគប់របូ។ វពាយមបធឝើឱ្រអបកភាន់  
លចឡុំ និងបធឝើឱ្រដួលចុោះ។ វអាចបលបើការបបៀតបបៀន ការបរើចចុំអក ការបុំ ក់ទឹកចិតថ ឬ ការលផងួនានា។ វនឹងពាយមបធឝើ
ឱ្រអបករងសយ័អុំពីការរបគ គ្ ោះរបរ់អបក។ មារោតាុំងកតងកតតយុទនលបឆាុំងនឹងលគិរថបររ័ិទ លពមោុំងពាយមបធឝើឱ្រពួក
បគកបរបចញពីលពោះជាមាច រ់។ ជាពិបររ វខ្ុំពាយមបធឝើឱ្រលគិរថបររ័ិទថ្យីៗមានការរងសយ័ និងទុកខលុំ ក។ វមនិចង់
ឱ្រអបកបរៀនបដើរជាមយួលពោះជាមាច រ់បឡើយ។ 
 
 បហតុបនោះ អបកមនិលតូវភាញ ក់បផអើលអឝីបឡើយ លបរិនបបើអបកជួបការប៉ាោះទងគិចមយួចុំនួន បៅបពលអបកកុំពុងកតបរៀនបដើរ
បនាោះ។ កូនបកយងមាប ក់អាចរត់បុកបៅអីមយួ បហើយបធឝើឱ្រវឈ ឺឬ ោយ នលុំនឹងខ្វួន និងលតូវដួលចុោះ ប៉ាុកនថ បហតុការណ៍្បនោះមនិ
 នបធឝើឱ្របកយងបនាោះ មនិអាចពាយមបលកាកឈរមឋងបទៀតបនាោះបឡើយ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
២ ចូរគូររងឝង់ព័ទនជុុំវញិតួអកសរបៅខ្នងមុខ្លបបយគណាលតឹមលតូវ។ 

 ក) មារោតាុំងបលចើនកតពាយមបធឝើឱ្រលគិរថបររ័ិទថ្យ ីរងសយ័អុំពីការរបគ គ្ ោះរបរ់ពួកបគ។ 
 ខ្) ការ ក់ទឹកចិតថជាទីរមាគ ល់មយួកដលបញ្ញជ ក់ថា លពោះជាមាច រ់ខ្ឹងជាមយួអបក។ 
 គ) បលកាយបពលអបកកាវ យបៅជាលគិរថបររ័ិទបហើយ អបកនឹងោយ នបញ្ញា បទៀតបឡើយ។ 
  ) កបុងនាមជាលគិរថបររ័ិទថ្យី អបកលតូវគិតថា មារោតាុំងនឹងតយុទនលបឆាុំងនឹងអបកជាមនិខ្នន។ 
  
 រូមចងចាុំថា លពោះបិតារបរ់អបកកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ មានអុំណាចខ្នវ ុំងជាងវញិ្ញដ ណ្អាលកក់ បហើយលពោះអងគ 
នឹងកាន់សដរបរ់អបក។ យ៉ាូហាន ១០:២៨  នររបររពីលពោះបនធូលរបរ់លពោះបយរ ូថា “ខ្ញុ ុំបអាយបគមានជីវតិអរ់កលផជានិចច 
បគមនិវនិារអនថរយបឡើយ បហើយោយ ននរណាអាចឆក់យកបគពីសដខ្ញុ ុំជាោច់ខ្នត” ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍

 
៣ រូមទបនធញលពោះបនធូលចងចាុំរបរ់លពោះបយរ ូកបុង គមភរីយ៉ាូហាន ១០:២៨។ 
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ទតើអនររងទុរខទវទនសរាប់ររទយាជន៍របស់រពះរគិ្សតណ រឬទទ? Are You Suffering For Christ’s Sake?  
 រូមកុុំមានការភាញ ក់បផអើល ឬ ខ្ឹងអឝីបឡើយ លបរិនបបើលគួោរ ឬ មតិថភ័កថិខ្វោះរបរ់អបកបរើចចុំអកោក់អបកបោយោរអបក
ទទួលបជឿលពោះលគិរថបនាោះ។ ពួកបគអាចនឹងបបៀតបបៀនអបកកដរ។ វជាកិតថិយរ និងជាអភ័យឯករិទនិ កបុងការរងទុកខបវទនា
របរ់លពោះលគិរថ កដល នរុគតបៅបលើបឈើឆាក ងបដើមផបីយើង។ បយើងលីបឈើឆាក ងរបរ់បយើង បហើយបដើរតាមលពោះអងគបោយ
ល ប់លពោះអងគឱ្រដឹងថា បយើងបលើកតបមកើងអឝីកដលលពោះអងគ នទទួលរងទុកខ រលមាប់ជាលបបយជន៍ដល់បយើង។ 
  
 លពោះអមាច រ់រនាថានឹងលបោនរ ឝ្ ន់ដល់អរ់អបកកដលរងទុកខបវទនា រលមាប់បុពឝបហតុរបរ់លពោះអងគផងកដរ។ បៅ
កបុង លូកា ៩:២៣ “បនាធ ប់មក លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលបៅបគោុំងអរ់ោប ថា៖ «បបើអបកណាចង់មកតាមបលកាយខ្ញុ ុំ លតូវ
លោះបង់ខ្វួនឯងបចាល លតូវលីបឈើឆាក ងរបរ់ខ្វួន បរៀងរល់សថ្ង បហើយមកតាមខ្ញុ ុំចុោះ។»” 
 

អបកណាលតូវបគបបៀតបបៀន បលពាោះកត នបធឝើតាមបរចកឋីរុចរតិ អបកបនាោះមានរុភមងគលបហើយ ដផតិបគ ន 
ទទួលកបុងលពោះរជរសនោទ នបរមរុខ្! លបរិនបបើមានបគតយោះតិបដៀល បបៀតបបៀន និងមានបគនិយយអាលកក់
លគប់យ៉ា ង បងខូចប យ្ ោះអបករល់ោប  បលពាោះកតខ្ញុ ុំ បនាោះអបករល់ោប មានរុភមងគលបហើយ! ចូរអរបាយរកីរយ
បឡើង បលពាោះអបករល់ោប នឹងទទួលរ ឝ្ ន់យ៉ា ងធុំបៅោទ នបរមរុខ្ ដផតិពួកពាការកីដលររ់បៅមុនអបករល់ោប  
ក៏លតូវបគបបៀតបបៀនដូបចាប ោះកដរ។ (មា៉ា ថាយ ៥:១០-១២) 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៤ លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលថា បៅបពលអបករងទុកខបវទនា បោយោរកតអបកជាអបកបដើរតាមលពោះអងគអបកគួរកត 
  ក) ពិ កចិតថ និង ក់ទឹកចិតថ។ 
  ខ្) ខ្ឹង បហើយបលតៀមតយុទនវញិ។ 
  គ) របាយចិតថ ពីបលពាោះលពោះអងគនឹងលបោនរ ឝ្ ន់ដល់អបក ។ 
 

ទតើអនរបារ់ទឹរចិ្តត ឬ រខំានចិ្តតទោយការសងសយ័ណ រឬទទ? 
Are You Discouraged or Bothered With Doubt?  
 រូមកុុំ ក់ទឹកចិតថ លបរិនបបើអបកជួបទុកខលុំ ក បោយោរបធឝើអឝីកដលលតឹមលតូវបនាោះ។ បៅបពលលគិរថបររ័ិទថ្យីបធឝើ
ខុ្រ វញិ្ញដ ណ្អាលកក់ពាយមបធឝើឱ្របគ ក់ទឹកចិតថបោយបធឝើឱ្របគគិតថា៖  “ឥឡូវបនោះ បមើលអឝីកដលខ្ញុ ុំ នបធឝើ។ ខ្ញុ ុំមនិកមនជា
កូនរបរ់លពោះជាមាច រ់បឡើយ ឬ ខ្ញុ ុំនឹងខ្ុំបធឝើឱ្រខុ្រពីបនោះ” ។ 
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 លគិរថបររ័ិទថ្យីមយួចុំនួនមានការភាន់លចឡុំ បហើយកប របៅជារងសយ័។ ពួកបគគិតថា៖ “ខ្ញុ ុំមនិអាចររ់បៅកបុងជីវតិ
លគិរថបររ័ិទ នបឡើយ។ វពិ កខ្នវ ុំងណារ់រលមាប់ខ្ញុ ុំ។ ខ្ញុ ុំអាចនឹងវលិបៅជីវតិចារ់របរ់ខ្ញុ ុំវញិ។ មយួវញិបទៀត ខ្ញុ ុំមនិ
 នប ើញមានការផ្ទវ រ់បឋូរខ្នវ ុំងបៅកបុងខ្វួនខ្ញុ ុំ ដូចលគិរថបររ័ិទនិយយបោោះ។ ខ្ញុ ុំោយ នអារមយណ៍្ថាមានអុំណ្រនឹងការ           
របគ គ្ ោះបោោះ។ ខ្ញុ ុំគិតថា ខ្ញុ ុំមនិកមនជាលគិរថបររ័ិទបទៀតបទបមើលបៅ។ 
  
 បតើអបកធាវ ប់ជួបឧបរគគនឹងការរងសយ័ោុំងបនោះកដរឬបទ? រូមចាុំថា ការរងសយ័ោុំងអរ់បនោះបកើតមកពីរលតូវរបរ់
អបកកដលពាយមបុំ ក់ទឹកចិតថអបក បហើយបធឝើឱ្រអបកដួលចុោះ។ មនុរសមយួចុំនួនមានអុំណ្ររបាយជាងអបកដសទ បៅបពល
ពួកបគ នរបគ គ្ ោះ ដូបចបោះ រូមកុុំខ្ឝល់ខ្នឝ យអុំពីរបបៀបកដលអបកមានអារមយណ៍្អឝីបឡើយ។ កាលណាអបកបរៀនកាន់កតបលចើន
អុំពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ នបធឝើ បៅបពលលពោះអងគទទួលអបកបធឝើជាកូនរបរ់លពោះអងគ បនាោះអបកកាន់កតមានអុំណ្ររបាយមនិ
ខ្នន។ បៅបពលអបកអរលពោះគុណ្លពោះអងគរលមាប់លពោះពររបរ់លពោះអងគ អុំណ្ររបរ់អបកនឹងរកីចបលមើនបឡើង។ រូមចងចាុំថា 
ការរបគ គ្ ោះរបរ់អបកមិនអាលរ័យបលើអារមយណ៍្របរ់អបកយ៉ា ងណាបនាោះបទ វអាលរ័យបលើចិតថបោយ ោះលតង់របរ់លពោះជាមាច រ់
ចុំបពាោះអបក និងជុំបនឿ និងការទុកចិតថបលើ លពោះជាមាច រ់។ 
 
 លបរិនបបើអបកជុំពប់ដួល បនាោះវមនិមានន័យថា អបកមនិអាចបរៀនបដើរ ឬ អបកមនិកមនជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់បនាោះ
បឡើយ។ រូមលពោះជាមាច រ់បលើកកលងបោររលមាបក់ារបរជ័យរបរ់អបក បនាធ ប់មកបលកាកបឡើង បហើយពាយមបដើរមឋង
បទៀត។ 
  
 រលមាប់ការផ្ទវ រ់បឋូរបៅកបុងខ្វួនអបក បុំណ្ងចិតថរបរ់អបកចង់បធឝើឱ្រលពោះជាមាច រ់ោប់លពោះហឫទ័យ និងមូលបហតុកដល
អបកខ្ឝល់ខ្នឝ យបលើការបរជ័យរបរ់អបក ជាភរថុតាងកដលបញ្ញជ ក់អុំពីនិរសយ័ថ្យី។ ដូបចបោះ រូមកុុំ ក់ទឹកចិតថអឝីបឡើយ។ រូម
ចាុំថា កូនបកយងខ្វោះបរៀនបដើរបោយមានការលុំ កជាងកូនបកយងបផសងបទៀត។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៥ រូមគូររងឝង់ព័ទនជុុំវញិតួអកសរបៅខ្នងមុខ្លបបយគលតឹមលតូវ។ 

 ក) លគិរថបររ័ិទកតងកតមានអារមយណ៍្របាយរកីរយជានិចច។ 
 ខ្) លគិរថបររ័ិទោុំងអរ់មានអារមយណ៍្អុំណ្រដូចោប  បៅបពលលពោះជាមាច រ់របគ គ្ ោះពួកបគ។ 
 គ) ការអរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់រលមាប់លពោះពររបរ់លពោះអងគ នឹងបណាឋ លឱ្រអុំណ្ររបរ់អបកបកើនបឡើង។ 
 

៦ ការរបគ គ្ ោះរបរ់អបកអាលរ័យបលើ  
 ក) អារមយណ៍្កដលអបកមាន  
 ខ្) ចិតថបោយ ោះលតង់របរ់លពោះជាមាច រ់ចុំបពាោះអបក និងទុំនុកចិតថរបរ់អបកបលើលពោះអងគ។  
 គ) អុំបពើលអោុំងប៉ាុនាយ នកដលអបក នលបលពឹតថ។ 
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រពះបិតារបស់អនររសឡាញ់អនរ Your Father Loves You 
 បតើអបកគិតថា ឪពុកមាឋ យកដលមានចិតថលរឡាញ់ នឹងរឋីបបនាធ រកូនតូចរបរ់ពួកបគបោយោរកតដួល ឬ ចាកបចញ 
និងទុកកូនបនាោះបចាល បៅបពលវឈចឺាបក់ដរឬបទ? មនិកមនបទ! ពួកបគនឹងជួយ ឱ្រកូនបនាោះបលកាកបឡើង លួងបលម និង
ជុំរញុឱ្រកូនបនាោះពាយមបនថបទៀត រហូតដល់វបរៀនបចោះបដើរ។ បតើអបកគិតថា លពោះជាមាច រ់នឹងបធឝើតិចជាងបនោះរលមាប់កូន
របរ់លពោះអងគកដលកុំពុងកតចាប់បផឋើមបរៀនបដើរកដរឬបទ? អត់បទ! ឥឡូវបនោះ រូមអធិោឌ នបៅកាន់លពោះអងគ បហើយល ប់លពោះអងគ
ថា: “ឱ្លពោះបិតាបអើយ រូមអរគុណ្លពោះអងគកដលកាន់សដទូលបងគុំ និងបបលងៀនទូលបងគុំឱ្របចោះបដើរ។ ទូលបងគុំបខ្ាយ ប៉ាុកនថ
ទូលបងគុំដឹងថា លពោះអងគនឹងជួយ ខ្ញុ ុំបធឝើអឝីកដលខ្ញុ ុំលតូវបធឝើ” ។ 
 
 អបកគួរកតដឹងថា លពោះជាមាច រ់ដឹកនាុំអបកបៅកបុងជីវតិជាលគិរថបររ័ិទរបរ់អបក តាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនរបរ់
លពោះអងគ និងតាមរយៈលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ កដលជាលពោះគមភរីដ៏វរុិទន។ រូមអានលពោះគមភរី និងអធិោឌ នជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
ការបធឝើដូបចបោះ នឹងជួយ អបកឱ្របុំ ត់នូវមនធិលរងសយ័ និងបដើរបោយោយ នការជុំពប់ដួល។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧ លបរិនបបើអបក នបធឝើអឝីមយួកដលអបកមនិគួរបធឝើ អបកអាចរ ុំពឹងឱ្រលពោះបិតារបរ់អបក កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្បដើមផ ី
  ក) បលើកកលងបោរអបក និងជួយ បធឝើឱ្រអបកលបបរើរបឡើង។ 
 ខ្) ខ្ឹង និងកលងទទួលោគ ល់អបកជាកូនរបរ់លពោះអងគ។ 
 គ) ទុកអបកបៅកតមាប ក់ឯងឱ្របៅជាប់បោរ។ 
  
៨ បតើអបកគួរកតបធឝើអឝីកដរជាបរៀងរល់សថ្ង បដើមផឱី្រលពោះជាមាច រ់អាចដឹកនាុំអបក? 

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

គ. ពធវើអវីតដលរពោះជាមាា សប់ង្គា ប់អនកឱ្យពធវើ Do What God Asks You to Do 

ទោលទៅទី៣. ទបាះជំហាន ទ ើមបទីធវើឱ្យការសទគ គ្ ះរបស់អនររារ ររជ្ជ។  
 
 លបកហលជាអបកបងឿងឆងល់ថា លបរិនបបើអបក នបធឝើអឝីមយួកដលលពោះជាមាច រ់រ ុំពឹងចង់ឱ្រអបកបធឝើ បដើមផទីទួល នការ
របគ គ្ ោះបហើយ។ លពោះលគិរថល ប់បយើងយ៉ា ងចារ់នូវអឝីកដលមនុរសលតូវបធឝើ បដើមផទីទួល នការរបគ គ្ ោះ។ ឥឡូវបនោះ រូម
បយើងពិនិតរបមើលថាបតើអបក នបុំបពញតួនាទីរបរ់អបកបហើយឬបៅ។ លពោះជាមាច រ់ប គ្ ប់ឱ្រអបកបធឝើកិចចការពីរយ៉ា ងបដើមផ ី
ទទួលការរបគ គ្ ោះគ៖ឺ លតូវកកកលបចិតថគុំនិត បហើយបជឿដុំណឹ្ងលអ។ 
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ការណរណររចិ្តតគំ្និត Repent   
 បលកមា៉ា កុរ នកត់លតានូវលពោះបនធូលរបរ់លពោះបយរ ូថា “បពលកុំណ្ត់មកដល់បហើយ..... រឯីលពោះរជររបរ់
លពោះជាមាច រ់ក៏មកជិតបបងកើយកដរ។ ចូរនាុំោប កកកលបចិតថគុំនិត បហើយបជឿដុំណឹ្ងលអចុោះ!” (មា៉ា កុរ ១:១៥)។ ការកកកលបចិតថ
គុំនិតមានន័យថា ការបោកោឋ យចុំបពាោះអុំបពើ បរបរ់អបក បហើយកបរបចញព ីអុំបពើ បោុំងបនាោះ។ 
 
 បតើអបកបោកោឋ យកដលមនិ នោឋ ប់ប គ្ ប់លពោះជាមាច រ់កដរឬបទ? បតើអបកតាុំងចិតថកុំចាត់អុំបពើ បបចញពីជីវតិ
របរ់អបកកដរឬបទ ឬ បតើមានអុំបពើ បមយួចុំនួនកដលអបកចង់រកាទុកកដរឬបទ? បតើអបកលពមប ោះបង់បចាលផវូវផ្ទធ ល់ខ្វួន 
បហើយបធឝើអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ោប់លពោះហឫទ័យកដរឬបទ? 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៩ រូមគូររងឝង់ជុុំវញិតួអកសរបៅពីមុខ្ឃ្លវ ចុំនួនពីរ កដលល ប់អុំពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ល ប់អបកឱ្របធឝើ បដើមផទីទួល នការ 
   របគ គ្ ោះ។ 
 ក) កកកលបចិតថគុំនិត 

 ខ្) ចូលរមួលកុមជុំនុុំ 
 គ) បជឿដុំណឹ្ងលអ 
   ) តមអាហារជាបលចើនសថ្ង 
 ង) កកកលបចិតថគុំនិតបចញពីអុំបពើ បរបរ់អបក 
 ច) លបលពឹតថអុំបពើលអ 
 ឆ) ផឋល់ល ក់ដល់លកុមជុំនុុំ 
 
១០ ចងចាុំលពោះបនធូលរបរ់លពោះបយរ ូកបុង គមភរីមា៉ា កុរជុំពូក ១:១៥។ 
 
១១ ការកកកលបចិតថគុំនិតមានន័យថា 
 ក) ការបោកោឋ យចុំបពាោះអុំបពើ បរបរ់អបក បហើយកបរបចញពីអុំបពើ បោុំងបនាោះ។ 
 ខ្) ោរភាពអុំបពើ បោុំងអរ់របរ់អបកបៅកាន់បូជាចាររ។ 
 គ) ល ប់អបកដសទបទៀតថា អបកចង់ផ្ទវ រ់បឋូរ។ 
  
 បតើមាននរណាធាវ ប់លបលពឹតថមនិលអចុំបពាោះអបក បោយបធឝើឱ្រអបកមនិចង់អត់បោរឱ្របគកដរឬបទ ? ការរអប់ និងការ
អាក់អន់ចិតថររ ុំងមនុរសជាបលចើនមនិឱ្រមានទុំនាក់ទុំនងជាមយួនឹងលពោះជាមាច រ់។ លពោះជាមាច រ់ជាបរចកឋីលរឡាញ់ បហើយ
លពោះអងគមនិអាចមានលពោះហឫទ័យបពញបៅបោយការរអប់បខ្ភើម ការបរ ើរបអើងបនាោះបឡើយ។ លបរិនបបើអបកមានអឝីមយួលបឆាុំង
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នឹងនរណាមាប ក់ រូមអត់បោរឱ្របគឥឡូវបនោះចុោះ បហើយទូលរូមលពោះជាមាច រ់ជួយ អបកលរឡាញ់មនុរសកដលធាវ ប់ នបធឝើ
ឱ្រអបកឈចឺាប់។ “ប៉ាុកនថ បបើអបករល់ោប មនិអត់បោរបអាយមនុរសបលកបទបនាោះ លពោះបិតារបរ់អបករល់ោប ក៏មនិអត់បោរ
បអាយអបករល់ោប កដរ” (មា៉ា ថាយ ៦:១៥)។  
 
 លបរិនបបើអបកបៅកតរងសយ័ថាបតើអបក នកកកលបចិតថគុំនិតបោយអរ់ពីចិតថ ឬយ៉ា ងណាបនាោះ អបកអាចបោោះបញ្ញា បនោះ
ភាវ មៗ ន។ រូមកបរបចញពីអុំបពើ បោុំងអរ់ បហើយប ោះបង់បចាលរបបៀបកដលអបកធាវ ប់បធឝើបចញ ដូបចបោះ លពោះជាមាច រ់អាច
មានមាោ៌របរ់លពោះអងគ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបកចាប់ពីបពលឥឡូវបនោះបៅ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១២ លបរិនបបើនរណាមាប ក់ នបធឝើអឝីមយួខុ្រចុំបពាោះអបក អបកគួរកត 
 ក) ល ប់មនុរសលគប់ោប ថា មាប ក់បនាោះអាលកក់យ៉ា ងណា។ 
 ខ្) អត់បោរឱ្របុគគលមាប ក់បនាោះឥឡូវបនោះ។ 
 គ) បរៀបចុំកផនការកដលអបកអាចោក់បោរបគ ន។ 

 
ទជឿ ំណឹងលអរបស់រពះទយស៊ូរគិ្សត Believe the Gospel of Jesus Christ   
 ពាករ Gospel មានន័យថា “ដុំណឹ្ងលអ” ។ ពាករបនោះរុំបៅបៅបលើដុំណឹ្ងលអអុំពីការរបគ គ្ ោះ កបុងអងគលពោះបយរ ូ
លគិរថ។ បរចកឋីបបលងៀនអុំពីដុំណឹ្ងលអខ្នងបលកាមមានបៅកបុងលពោះគមភរី ។ រូមររបររថា “លតឹមលតូវ” លបរិនបបើអបកបជឿ។ 

 លពោះជាមាច រ់លរឡាញ់អបកខ្នវ ុំងណារ់ រហូតដល់លពោះអងគចាត់លពោះបុលតារបរ់លពោះអងគ គឺលពោះបយរ ូ បដើមផដីកការោក់
បោរបោយបលពាោះកតអុំបពើ បរបរ់អបកបចញ។ 
............................................................................................................................. ............................................ 

 លពោះបយរ ូ នបោយទិវងគតរលមាប់អុំបពើ បរបរ់អបក បហើយនឹងរ ុំបោោះអបករចួផុតពីអុំបពើ បកដលបៅបពលអបក  
ទទួលបជឿលពោះអងគជាលពោះរបគ គ្ ោះ និងជាលពោះអមាច រ់។ 

   ............................................................................................................................. ........................................... 
 លពោះបយរ ូមានលពោះជនយររ់ពីោវ ប់បឡើងវញិ បហើយយងលតឡប់បៅោទ នបរមរុខ្វញិ។ លពោះអងគអធិោឌ នរលមាប់

អបក និងកុំពុងបរៀបចុំទីលុំបៅរលមាប់អបក។ 
........................................................................................................................................................ 

 បៅបពលអបកទទួលបជឿលពោះបយរ  ូជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក អបកកាវ យបៅជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់ និងមានជីវតិថ្យី
មយួកបុងលពោះអងគ។ 
 ....................................................................................................................................................... 
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 លពោះបយរ ូនឹងយងលតឡប់មកវញិរលមាប់លបជារគរថរបរ់លពោះអងគ បហើយនាុំពួកបគបៅបៅជាមយួលពោះអងគបៅលុំបៅ
អរ់កលផជានិចចបៅោទ នបរមរុខ្។ 
........................................................................................................................................................ 

 បតើអបកបជឿបរចកឋីោុំងអរ់បនោះអុំពីលពោះបយរ ូលគិរថកដរឬបទ?......................................................................... 
 បតើអបក នទទួលបជឿលពោះអងគជាលពោះរបគ គ្ ោះផ្ទធ ល់ខ្វួនអបកកដរឬបទ?................................................................. 
 បនាធ ប់មករូមទុកចិតថបលើលពោះអងគ និងបជឿបលើលពោះបនធូលរនារបរ់លពោះអងគ។ 

  
 ដូបចបោះ ទុកចិតថបលើលពោះអងគ និងបជឿបលើបរចកឋីរនារបរ់លពោះអងគ។ បលកលូកា  នកត់លតាបរចកឋីរនារបរ់
លពោះបយរ ូ “រូមបជឿបលើលពោះអមាច រ់បយរ ូបៅ បនាោះលពោះជាមាច រ់នឹងរបគ គ្ ោះបលក លពមោុំងរបគ គ្ ោះលកុមលគួោររបរ់បលក
ផងកដរ” (កិចចការ ១៦:៣១)។ បលកយ៉ាូហានក៏ នបលើកទឹកចិតថបយើងកដរថា “លពោះជាមាច រ់ នលបោនជីវតិអរ់កលផជានិចច
មកបយើង បហើយជីវតិបនោះរទិតបៅកបុងលពោះបុលតារបរ់លពោះអងគ។ អបកណាមានលពោះបុលតា អបកបនាោះក៏មានជីវតិកដរ បហើយអបកណា
ោយ នលពោះបុលតារបរ់លពោះជាមាច រ់បទ អបកបនាោះោយ នជីវតិបនោះបឡើយ” (១យ៉ាូហាន ៥:១១-១២)។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៣ បតើបហតុអឝី នជាអបកគិតថា ដុំណឹ្ងអុំពីលពោះបយរ ូលគិរថលតូវ នបៅថាជា“ដុំណឹ្ងលអ”? 

............................................................................................................................. ..............................................

.................................................................................................................................... ....................................... 
 
១៤ រូមទបនធញចងចាុំ ១យ៉ាូហាន ៥:១១-១២ ។ 
  
 ការបជឿបលើលពោះបយរ ូមានន័យថា អបកទុកចិតថបលើលពោះអងគ។ លពោះអងគយល់ចិតថ និងលរឡាញ់អបក។ លពោះអងគអធិោឌ ន
បៅកាន់លពោះបិតារលមាប់អបក។ លពោះបយរ ូជាលពោះអងគកដលលពោះជាមាច រ់  នបលជើរបរ ើរបដើមផបីធឝើកិចចការបនោះ។ បលកប៉ាូល ន 
ររបររថា “ដផតិមានលពោះជាមាច រ់កតមយួ មានោភ នបមលតីកតមយួរវងលពោះជាមាច រ់ និងមនុរសបលកគឺលពោះលគិរថបយរ ូកដល
ជាមនុរស” (១ ធីម៉ាូបថ្ ២:៥)។ បលកបពលតុរ នបបលងៀនថា “បលៅពីលពោះបយរ ូ ោយ ននរណាមាប ក់អាចរបគ គ្ ោះមនុរស ន
ោល់កតបោោះ ដផតិបៅបលកាមបម បនោះ លពោះជាមាច រ់ពុុំ នលបោននាមណាមយួបផសងបទៀតមកមនុរស បដើមផរីបគ គ្ ោះបយើង
បនាោះបឡើយ” (កិចចការ ៤:១២)។  
 
 លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលថា៖ “ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយជាផវូវ” (យ៉ាូហាន ១៤:៦) ។ ោយ នផវូវ ឬមាោ៌ណាបផសងបទៀតកដលនាុំបៅ
រកលពោះជាមាច រ់បឡើយ។ អបកមនិអាចបដើរបលើផវូវពីរ បៅកបុងបពលកតមយួ នបឡើយ។ អបកនឹងលតូវប ោះបង ់បចាលផវូវបផសង  ៗ
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បទៀត កដលអបកគិតថានាុំបៅរកលពោះជាមាច រ់បចាល បដើមផបីដើរតាមលពោះបយរ ូកដលជាផវូវដ៏ពិតកតមយួគត់។ អបកនឹងលតូវោក់
ជុំបនឿោុំងអរ់របរ់អបកបលើលពោះអងគ។ 
 
 លបរិនបបើអបកពិតជា នកកកលបចិតថគុំនិត បជឿបលើលពោះបនធូលរនារបរ់លពោះជាមាច រ់ និងទុកចិតថបលើលពោះលគិរថជា
លពោះរបគ គ្ ោះកតមយួគត់របរ់បយើង បនាោះអបក នរបគ គ្ ោះបហើយ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៥ បៅខ្នងបលកាមបនោះ ជាបរចកឋីពិតមយួចុំនួនអុំពីលពោះបយរ ូលគិរថ។ បតើបរចកឋីពិតមយួណាកដលបធឝើឱ្រលពោះអងគជាផវូវកត 
      មយួគត់បៅកាន់លពោះជាមាច រ់? 
 ក) លគូបបលងៀនដ៏លអ និងលបកបបោយលពោះល ជាញ ញាណ្  
 ខ្) ោយ នចិតថអាតាយ និយម និងបពញបោយបរចកឋីលរឡាញ់  
 គ) បនាធ បខ្វួន ប៉ាុកនថ រងឹមាុំ 
  ) លពោះបុលតាដ៏លអឥតបខ្នច ោះរបរ់លពោះជាមាច រ់ កដល នបោយទិវងគត រលមាប់អុំបពើ បរបរ់បយើង ។ 
 
 បតើអបកចង់បញ្ញជ ក់ឱ្រល កដថា លពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបកកដរឬបទ? បតើអបកចង់ថាឝ យជីវតិរបរ់អបកបៅកាន់
លពោះជាមាច រ់ជាថ្យីមឋងបទៀត និងបញ្ញជ ក់ថា អបកកុំពុងកតបដើរតាមលពោះអងគកដរឬបទ? រូមល ប់លពោះអងគបៅកបុងពាករអធិោឌ ន
ដូចបនោះ។ 
 

អធិសាា ន Prayer 
 រូមអរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់ ចុំបពាោះបរចកឋីលរឡាញ់របរ់លពោះអងគ រលមាប់ទូលបងគុំ បហើយកដល នចាត់
លពោះបយរ ូជាលពោះបុលតាកតមយួគត់ ឱ្រយងមក បដើមផបីោយទិវងគតជុំនួរទូលបងគុំ។ ទូលបងគុំទទួលបជឿលពោះអងគជា
លពោះរបគ គ្ ោះ និងជាមាច រ់របរ់ទូលបងគុំ។ រូមអរលពោះគុណ្លពោះអងគកដល នបលើកកលងបោរ ដល់ទូលបងគុំ និងទទួល
ទូលបងគុំជាកូនរបរ់លពោះអងគ។ រូមជួយ ទូលបងគុំបធឝើជាមនុរសលអបចោះោឋ ប់ប គ្ ប់ និងបធឝើឱ្រលពោះអងគោប់លពោះហឫទ័យកបុងលគប់
កិចចការោុំងអរ់។ ទូលបងគុំរូមថាឝ យខ្វួនដល់លពោះអងគ។ រូមជួយ ទូលបងគុំ ឱ្របដើរជាមយួលពោះអងគអរ់មយួជីវតិរបរ់
ទូលបងគុំ។ អាកម៉ាន។ 
 

 

 



37 
 

សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 

៨ រូមអានលពោះគមភរី បហើយអធិោឌ ន  
១  ខ្) ោក់សដរបរ់អបកកបុងលពោះហរថរបរ់លពោះជាមាច រ់ បហើយទុកចិតថលពោះអងគថានឹងជួយ អបក។ 
 
៩ គ) បជឿដុំណឹ្ងលអ 
  ង) កកកលបចិតថគុំនិតបចញពីអុំបពើ បរបរ់អបក 
 
២ លបបយគ ក និង   លតឹមលតូវ ។ 
 
១១  ក) ការបោកោឋ យចុំបពាោះអុំបពើ បរបរ់អបក បហើយកបរបចញពីអុំបពើ បោុំងបនាោះ។ 
 
៤  គ) របាយចិតថ ពីបលពាោះលពោះអងគនឹងលបោនរ ឝ្ ន់ដល់អបក។ 
 
១២  ខ្) អត់បោរឱ្របុគគលមាប ក់បនាោះឥឡូវបនោះ។ 
 
៥ លបបយគ គ លតឹមលតូវ។ 
 
១៣  ចបមវើយរបរ់អបក។ ដុំណឹ្ងបនោះជា “ដុំណឹ្ងលអ” ពីបលពាោះវល ប់បយើងថា បយើងមនិលតូវលបលពឹតថលអ បដើមផទីទួលការ 
          របគ គ្ ោះរបរ់បយើងបឡើយ។ លពោះបយរ ូលគិរថលបោនដល់បយើង ជាលពោះអុំបណាយោនបោយឥតគិតសថ្វ បៅបពលបយើង 
          កកកលបចិតថគុំនិតអុំបពើ បរបរ់បយើង និងបជឿបលើលពោះអងគ។ 
 
៦  ខ្) ចិតថបោយ ោះលតង់របរ់លពោះជាមាច រ់ចុំបពាោះអបក និងទុំនុកចិតថរបរ់អបកបលើលពោះអងគ។ 
 
១៥   ) លពោះបុលតាដ៏លអឥតបខ្នច ោះរបរ់លពោះជាមាច រ់កដល នបោយទិវងគត រលមាប់អុំបពើ បរបរ់បយើង។ 
 
៧ ក) បលើកកលងបោរអបក និងជួយ អបកបធឝើលបបរើរបឡើង។ 
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រពោះបិតារបសអ់នកកំពុងតត 
មានរពោះបនទូលមកកាន់អនក 
Your Father is Speaking to You 

   
 បតើបចៀមដឹងបពលណាលតូវរីុបមយ បៅបលើជាយភបុំ និងបពលណាលតូវចូលបលកាល នយ៉ា ងដូចបមឋច ? បតើវអាចបចៀរ
វងបដើរតាមជនចកមវក នយ៉ា ងបមឋចកដរ? បចៀមលតូវ នដឹកនាុំ និងការពារបោយោឋ ប់តាមរុំបឡងអបកឃ្លឝ ល។ បោយោរ
អបកឃ្លឝ លកថ្រកាបចៀមតាុំងកតពីវបៅជាកូនបចៀមបៅបឡើយ ដូបចបោះ បចៀមោគ ល់រុំបឡងរបរ់អបកឃ្លឝ ល។ វមនិបៅតាមអបក
ណាបផសងបទៀតបឡើយ។ 
 
 ទុំនាក់ទុំនងរបរ់អបកជាមយួលពោះជាមាច រ់ មានលកខណ្ៈដូចទុំនាក់ទុំនងរវងបចៀម និងអបកឃ្លឝ លតាមរបបៀបមយួ
ចុំនួនកដរ។ លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យនឹងដឹកនាុំ និងកថ្រកាអបក។ លពោះអងគមានលពោះបនធូលមកកាន់អបកជាបរៀងរល់សថ្ង 
បដើមផដីឹកនាុំ និងការពារអបករចួផុតពីបលោោះថាប ក់។ បៅបពលអបកោឋ ប់តាមលពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះអងគ អបកនឹងអាចោគ ល់
រុំបឡងបនាោះកាន់កតចារ់។ អបកនឹងដឹងកិចចការលតឹមលតូវកដលលតូវបធឝើ បោោះបីមានអបកបផសងបទៀតពាយមបធឝើឱ្រអបកភាន់
លចឡុំក៏បោយ។ 
 
 បមបរៀនបនោះនឹងជួយ អបកយល់អុំពីរបបៀបកដលលពោះជាមាច រ់ មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក។ បពលខ្វោះលពោះអងគនឹងមាន
លពោះបនធូលបៅកាន់បោយផ្ទធ ល់។ បពលខ្វោះបទៀត លពោះអងគនឹងបលបើលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ គឺលពោះគមភរី។ បៅបពលបផសងបទៀត 
លពោះអងគនឹងបលបើលគិរថបររ័ិទបផសងបទៀត។ 
 
 បៅបពលអបករិកាបមបរៀនបនោះ អបកនឹងរកប ើញរបបៀបោគ ល់រុំបឡងរបរ់លពោះបិតា បោោះបីលពោះអងគបលបើវធិីអឝី បដើមផមីាន
លពោះបនធូលក៏បោយ។ 
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គ្ទរាង 

ក. លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យមានលពោះបនធូលមកកាន់អបក God Wants to Talk to You 
ខ្. លពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលតាមរបបៀបជាបលចើនយ៉ា ង God Speaks in Many Ways 
គ. លពោះជាមាច រ់មានបរៀវបៅមយួរលមាប់អបក God Has a Book for You 
 . របបៀបោឋ ប់ឮលពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះជាមាច រ់ How to Hear God’s Voice 

 

ទោលទៅ 
១. ល ប់ពីបហតុផលកដលអបករ ុំពឹងចង់ឱ្រលពោះជាមាច រ់ មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក។ 
២. ល ប់របបៀបមយួចុំនួនកដលលពោះជាមាច រ់ មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក។ 
៣. បរៀបរបព់ីបរៀវបៅកដលលពោះជាមាច រ់មានរលមាប់អបក។ 
៤. ោគ ល់ពីរបបៀបោឋ ប់រុំបឡងរបរ់លពោះជាមាច រ់បរៀងរល់សថ្ង។ 
 

ក. រពោះជាមាា សស់ពវរពោះហឫទ័យមានរពោះបនទូលមកកាន់អនក 
 God Wants To Talk To You 

ទោលទៅទ១ី. រាបព់ីទហតុផលណ លអនររពំឹងច្ងឱ់្យរពះជ្ជាច ស ់ានរពះបនទូលមរកាន់អនរ។ 
 
 បតើឪពុកណាមនិចូលចិតថនិយយជាមយួកូនរបរ់ខ្វួន បបើបោោះជាពួកបគបៅជាោរក បហើយអាចបឆវើយតប នលតឹម
ជាការញញឹមក៏បោយបនាោះ? លពោះបិតារបរ់អបកកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ ក៏រពឝលពោះហឫទ័យមានលពោះបនធូលជាមយួកូនៗ
របរ់លពោះអងគ បោយប ា្ ញបរចកឋីលរឡាញ់របរ់លពោះអងគ ដល់ពួកបគបបលងៀនពួកបគ និងជួយ បោោះលោយបញ្ញា របរ់
ពួកបគ។ បតើអបកចង់ោឋ ប់លពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះអងគកដរឬបទ? 
 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ អបកអាចរ ុំពឹងចង់ឱ្រលពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក ពីបលពាោះលពោះអងគ 
 ក) លរឡាញ់អបកដូចជាលពោះបិតារបរ់អបកកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ 
 ខ្)  នបបងកើតរបរ់រពឝោរបពើកដលមាន។ 
 គ) អាចបធឝើអឝីៗលគប់យ៉ា ងកដលលពោះអងគរបលមចបធឝើ។ 

 
 



41 
 

ខ. រពោះជាមាា សម់ានរពោះបនទូលតាមរពបៀបជាពរចើនយ៉ា ង God Speaks in Many Ways  

ទោលទៅទី២.  រាប់រទបៀបមួយច្ំនួនណ លរពះជ្ជាច ស់ានរពះបនទូលមរកាន់អនរ។ 
  
 បហលបឺ ១:១-២  ននិយយថា “បៅជុំនាន់បដើម លពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់បុពឝបុររបយើង ជាបលចើនបលើក
បលចើនោបោយបលបើរបបៀបបផសងៗជាបលចើន តាមរយៈពួកពាការ។ី លោបនោះ ជាលោចុងបលកាយបុំផុត លពោះអងគមានលពោះបនធូលមក
បយើងតាមរយៈលពោះបុលតា។ លពោះអងគ នលបគល់អឝីៗោុំងអរ់ ឱ្រលពោះបុលតាលគប់លគងជាមត៌ក លពោះអងគក៏ នបបងកើតពិភពបលក
ោុំងមូល បោយោរលពោះបុលតាកដរ។” ោុំងបនោះ ជារបបៀបកដលលពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក។ 
 

ានរពះបនទូលផ្លទ ល់ទៅកាន់ចិ្តតរបស់អនរ Directly To Your Heart  
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បធឝើឱ្រអបកោគ ល់វតថមានរបរ់លពោះបយរ ូ។ លពោះអងគអាច នឹងមានលពោះបនធូលោរ់បតឿនមនរិការ

របរ់អបក បោយបធឝើឱ្រអបកដឹងអុំពីអឝីកដលអបកគួរកតបធឝើ ឬ ោរ់បតឿនអបកកុុំឱ្របធឝើអឝីមយួ។ លពោះអងគអាចបធឝើឱ្របរចកឋីពិតខ្នង
វញិ្ញដ ណ្ មានភាពចារ់លរ់រលមាប់អបក។ អបកអាចមានចុំណាប់អារមយណ៍្ខ្នវ ុំងថា លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបក
បធឝើអឝីមយួបផសងបទៀត។ បៅបពលអបកអធិោឌ នទូលរូមលពោះជាមាច រ់ ឱ្រមានលពោះបនធូលមកកាន់អបក បហើយរ ុំពឹងថានឹងោឋ ប់ឮ
លពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះអងគ បៅកបុងចិតថរបរ់អបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
២ បតើលពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលផ្ទធ ល់ បៅកាន់ចិតថរបរ់អបកយ៉ា ងដូចបមឋចកដរ? (លបបយគពីរលតឹមលតូវ) 
 ក) អបកកតងកតោឋ ប់ឮរុំបឡងចារ់ ដូចអបកឮនរណាមាប ក់និយយមកកាន់អបកកដរ។ 
 ខ្) អបកអាចមានចុំណាប់អារមយណ៍្នឹងបធឝើអឝីមយួ។ 
 គ) លពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះជាមាច រ់លតូវកតតាមរយៈរុបិន ឬ និមតិថ។ 
  ) បរចកឋីពិតខ្នងវញិ្ញដ ណ្ អាចមានលកខណ្ៈពិតល កដ ឬ ចារ់លរ់ភាវ មៗរលមាប់អបក។ 

ានរពះបនទូលតាមរយៈរពះពររបស់រពះអងគ Through His Blessing  
 លគិរថបររ័ិទជាបលចើននិយយថា ពិភពបលកោុំងមូលមានលកខណ្ៈខុ្រកបវក បោយោរពួកបគ នបកើតជាថ្យី          
បហើយ។ អបកក៏អាចមានការទទួលោគ ល់ថ្យីអុំពីលពោះគុណ្របរ់លពោះជាមាច រ់ បៅបពលអបកបមើលជុុំវញិខ្វួន។ អបកអាចដឹងអុំពី
វតថមានរបរ់លពោះអងគបៅកបុងការបរងើចររបរើរអុំពីធមយជាតិ។ លពោះអងគមានលពោះបនធូលមកកាន់អបកតាមរយៈតគនថី និងរិលផៈ។ 
អបកអាចដឹងអុំពីលពោះអងគបៅកបុងមតិថភាពកក់បៅឋ ជាមយួលគិរថបររ័ិទដសទបទៀត។ លពោះពរដ៏បលចើនឥតគណ្នាបៅជុុំវញិអបកល ប់
អបកអុំពីលពោះហឫទ័យរបផរុររបរ់លពោះជាមាច រ់។ លពោះអងគមានលពោះបនធូលបឆវើយតបនឹងពាករអធិោឌ នរបរ់អបក។  តាមរយៈ
ជុំបនឿ អបកោឋ ប់ឮលពោះអងគមានលពោះបនធូលថា៖ “បយើងលរឡាញ់ឯង បហើយចង់លបោនពរដល់ឯង” ។ 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៣ ល ប់អុំពីលពោះពរកដលអបកអាចបមើលប ើញថា លពោះជាមាច រ់លរឡាញ់អបក។ 

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

......................................................................................... ..................................................................................... 
 

តាមរយៈរគិ្សតបរសិ័ទ ម្ទទទៀត Through Other Christians   
 ជួនកាល កូនចផងកបុងលគួោរនិយយបៅកាន់កូនបអូនថា៖ “បទ បទ កម៉ាមនិចូលចិតថដូបចាប ោះបទ!” ឬ “បមើលហប៎ បនោះជាអឝី
កដល ៉ា ចូលចិតថ” ។ 
   
 លពោះជាមាច រ់ក៏មានលពោះបនធូលមកកាន់កូនរបរ់លពោះអងគ តាមរយៈបងលបុរលរីបៅកបុងលពោះអមាច រ់កដរ។ លពោះអងគ
រពឝលពោះហឫទ័យឱ្របយើងជួបជាញឹកញាប ់ជាមយួលគិរថបររ័ិទដសទបទៀត បដើមផលីពោះអងគអាចបលបើពួកបគមកបលើកទឹកចិតថ 
ដឹកនាុំ និងជួយ បយើង។ បលកប៉ាូល នបលើកទឹកចិតថបយើងថា “អបកកដលបកាតខ្នវ ចលពោះលគិរថ លតូវបោរពចុោះចូលោប បៅវញិ
បៅមក” (បអបភរូ ៥:២១)។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ បតើលគិរថបររ័ិទដសទបទៀតធាវ ប់ជួយ អបកឱ្រយល់អឝ ីកដលលពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបកបធឝើកដរឬបទ? 
 ............................................................................................................................. ...................................…………..
 .........................................................................................................................................................................…..
 .........................................................................................................................................................................…..
 .............................................................................................................................................................................. 
 
៥ បតើមាននរណាមាប ក់ធាវ ប់បលើកទឹកចិតថអបក ឱ្របធឝើជាលគិរថបររ័ិទលអលបបរើរកដរឬបទ? 
 .............................................................................................................................................................................. 
 អបកណា?................................................................................................................................................................ 
 
៦ ឥឡូវបនោះ រូមអរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់ រលមាប់របបៀបកដលលពោះអងគមានលពោះបនធូលមកកាន់អបក  តាមរយៈលគិរថបររ័ិទ 
   ដសទបទៀត។ រូមឱ្រលពោះអងគមានលពោះបនធូលមកកាន់អបក បដើមផជីួយ អបកដសទបទៀត ទទួល នការរបគ គ្ ោះ ឬ បលើកទឹកចិតថ 
   អបកដសទបទៀតឱ្របដើរតាមលពោះអមាច រ់។ 
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តាមរយៈរពះអំទោយទានរបស់រពះវិញ្ញា ណ និងព័នធរិច្ច Through Spiritual Gifts and Ministries   

 លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន  នលបោនលពោះអុំបណាយោនបផសងៗរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ បៅកបុងលកុមជុំនុុំ។ លពោះអងគមាន
លពោះបនធូលមកកាន់បយើង តាមរយៈអុំបណាយោនោុំងបនាោះ។ លពោះអងគលបោនរជោររបរ់លពោះជាមាច រ់ រលមាប់លកុមជុំនុុំ
ដល់លគូគ ឝ្ ល លគូបបលងៀន លគូផាយដុំណឹ្ងលអ និងអបកនិពនន។ លពោះអងគ រពឝលពោះហឫទ័យបលបើលគិរថបររ័ិទលគប់របូ 
បដើមផលី ប់អុំពីលពោះជាមាច រ់។ បហតុបនោះ អបកចាុំ ច់លតូវចូលរមួកមយវធិីលកុមជុំនុុំឱ្រ នញឹកញាប់ តាមកដលអបកអាចបធឝើ ន។ 
រល់បពលកដលអបកបៅ រូមោឋ ប់អឝីកដលលពោះបិតាកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក។ លពោះបយរ ូ ន
បបលងៀនថា “ដផតិបៅទីណាមានពីរ ឬ បីនាក់ជួបជុុំោប កបុងនាមខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំក៏រទិតបៅទីបនាោះជាមយួបគកដរ” (មា៉ា ថាយ ១៨:២០)។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧ បចញពីបញ្ជ ីខ្នងបលកាម រូមបលជើរបរ ើររបបៀបបីយ៉ា ងកដលលពោះជាមាច រ់បលបើ បដើមផមីានលពោះបនធូលមកកាន់មនុរស។ 
 ក) ការលបការលពោះបនធូលរបរ់អបកផាយដុំណឹ្ងលអ 
 ខ្) អបកខ្នបលពលឹង 
 គ) ធយប ់
  ) លគូគ ឝ្ លលគិរថបររ័ិទ 
 ង) បរៀវបៅកដលររបររបោយអបកនិពននលគិរថបររ័ិទ 
 
៨ បៅបពលអបកបៅកបុងលកុមជុំនុុំ បតើអបករ ុំពឹងចង់ឱ្រលពោះជាមាច រ់ មានលពោះបនធូលមកកាន់អបកកដរឬបទ? 
    ............................................................................................................................. ................................................... 
 
៩ បតើលពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់អបកតាមរយៈបរៀវបៅបនោះកដរឬបទ? ......................................................……. 
 
ទូលរូមលពោះអងគឱ្រមានលពោះបនធូលមកកាន់អបក កបុងលគប់បមបរៀនោុំងអរ់ ។ 
 

តាមរយៈបទច្ទរមៀង Through Songs  
 លពោះជាមាច រ់អាចមានលពោះបនធូលមកកាន់អបក តាមរយៈពាករបពចន៍សនបទចបលមៀង ឬ លកុមចបលមៀង សនដុំណឹ្ងលអ។ 
អបកនឹងមានការភាញ ក់បផអើល អុំពីលពោះអងគនាុំឱ្រអបកនឹកប ើញពាករបពចន ៍កបុងបទចបលមៀងជាញឹកញាប់ បៅបពលណាអបកលតូវ
ការោរសនបទចបលមៀងបនាោះ។ ដូបចបោះបហើយ នជាបលកប៉ាូល នរ ុំលឹកោរ់បតឿនអបកបជឿ “ចូរនិយយោប បៅវញិបៅមក
បោយបលបើទុំនុកតបមកើង បទររបរើរលពោះជាមាច រ់ និងបទចុំបរៀងមកពីលពោះវញិ្ញដ ណ្។ ចូរបលចៀង និង បលើកតបមកើងលពោះអមាច រ់ឱ្រ
អរ់ពីចិតថ។” 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១០ ទូលរុុំលពោះអមាច រ់ឱ្រជួយ អបកបរៀនបទចបលមៀង និងទុំនុកតបមកើងកដលបគបលចៀង កបុងលកុមជុំនុុំរបរ់អបកយ៉ា ងបលឿន។ រូម 
      បលចៀងបៅផធោះតាមកដលអបកអាចបធឝើ ន។ 
 
១១ រូមមានទមាវ ប់គិតអុំពីអឝីកដលអបកកុំពុងកតបលចៀង។ បតើមានបទចបលមៀងណាមយួ កដលមានបរចកឋីពិតជាក់លក ់កដល 
      អបកចង់យកបធឝើជាកផបកសនជីវតិរបរ់អបក? រូមររបររបរចកឋីពិតបនាោះ កបុងចបនាវ ោះខ្នងបលកាម បហើយទូលរូម 
     លពោះជាមាច រ់ឱ្រជួយ អបកអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក។ 
     ............................................................................................................................. ................................................. 
 

តាមរយៈរពះគ្មពីរ Through The Bible  
 លពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់អបក តាមរយៈលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ គឺលពោះគមភរីបររុិទន។ មបធា យបនោះជា
មបធា យមយួដល៏ កដលបជាបុំផុត បដើមផដីឹងអុំពីរជោររបរ់លពោះអងគ។ លគូគ ឝ្ លមនិអាចដឹងអុំពីបុំណ្ងលពោះហឫទ័យ
របរ់លពោះជាមាច រ់រលមាប់អបកបឡើយ។ បងបអូនលបុរលរីរបរ់អបកកបុងលពោះលគិរថ អាចផឋល់ដុំបូនាយ នកដលមនិលតឹមលតូវរលមាប់     
អបក។  រុបិន និងនិមតិថមនិកមនរុទនកតមកពីលពោះជាមាច រ់បឡើយ។ ពួកវអាចមកពីអឝីកដលអបក នគិត ឬ បចញពីគុំនិតឥត
ដឹងខ្វួន។ អបកអាចមានអារមយណ៍្ថា លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបកបធឝើអឝីមយួ ប៉ាុកនថ វលោន់កតជាបុំណ្ងចិតថផ្ទធ ល់ខ្វួន
កដលជុំរញុឱ្រអបកបធឝើវប៉ាុបណាត ោះ។ ដូបចបោះ បតើអបកអាចោគ ល់រុំបឡងរបរ់លពោះជាមាច រ់ នយ៉ា ងដូចបមឋច? 
 
 អបកមានរជោររបរ់លពោះជាមាច រ់  នររបររទុករលមាប់អបកកបុងលពោះគមភរី។ អបកលតូវោកលផងអឝីៗបផសងបទៀត
បោយបលបើអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ មានបនធូលមកអបកកបុងលពោះគមភរី។ បហតុបនោះបហើយ នជាបយើងចាុំ ច់លតូវរិកាលពោះបនធូល
របរ់លពោះជាមាច រ់ ដូចអបកកុំពុងកតបធឝើឥឡូវបនោះកដរ។ តាមរយៈការរិការុំខ្នន់ោុំងបនោះ អបកនឹងយល់លពោះគមភរីបកនទមបទៀត។ 
អបកក៏នឹងបរៀនអុំពីរបបៀបយកការបបលងៀនោុំងបនោះ បៅអនុវតថកបុងជីវតិរបរ់អបកផងកដរ។ 
 

រូមបបើកកភបកទូលបងគុំ បដើមផឱី្រទូលបងគុំបមើលប ើញភាពសថ្វថ្បូរដ៏អោច ររសនលកឹតរវនិ័យរបរ់លពោះអងគ ។ 
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៨) 
 
ឱ្លពោះអមាច រ់បអើយ លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគរទិតបរទររហូតតបៅបៅកបុងោទ នបរមរុខ្។ 
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៨៩)  
 
លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគជាចបងកៀងបុំភវជឺុំហានទូលបងគុំ និងជាពនវឺបុំភវផឺវូវរបរ់ទូលបងគុំ។  
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១០៥)  
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ការករឝងយល់លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ បធឝើឱ្រមនុរសភវោឺឝ ង បហើយបធឝើឱ្រអបកទន់ោបមានល ជាញ។ 
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៣០) 

 
បោលការណ៍្សនលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគជាបរចកឋីពិត បហើយវនិ័យោុំងប៉ាុនាយ នកដលលពោះអងគរុំបរចបោយ
រុចរតិ បៅរទិតបរទររហូតបៅ ។ (ទុំនុកតបមកើង១១៩:១៦០) 

 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១២ បតើអឝីបៅជាមបធា យដ៏ចារ់បុំផុត បដើមផោីគ ល់រជោររបរ់លពោះជាមាច រ់រលមាប់អបក? 
 ក) រិកាអុំពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលកបុងលពោះគមភរី។ 
 ខ្) រូមោឋ ប់ដុំបូនាយ នមតិថភកថិរបរ់អបក។ 
 គ) រូមបធឝើតាមអារមយណ៍្របរ់អបកអុំពីអឝីកដលអបកគួរកតបធឝើ។ 

 
គ. រពោះជាមាា សម់ានពសៀវពៅមួយសរមាប់អនក God Has A Book For You 
ទោលទៅទី៣. ពណ៌នអំពីរពះគ្មពីរណ លរពះជ្ជាច ស់ានសរាប់អនរ។ 
 

ទសៀវទៅរបស់រពះជ្ជាច ស់សរទសរទឡើងបានទោយរទបៀបោ How God’s Book Was Written  
 លពោះគមភរីមាន ៦៦កណ្ឍ ។ លបមាណ្ជាង ១៦០០ឆាប ុំ មានអបកនិពនន៤០នាក ់ នររបររកណ្ឍ គមភរីោុំងអរ់បនោះ
ទុក។ មនុរសោុំងបនោះ ជាមនុរសកដលលពោះអងគ នបលជើរបរ ើរ បហើយលពោះអងគចាត់លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអងគ ឱ្រជួយ ពួកបគ
ដឹងអុំពីអឝីកដលលតូវររបររទុក។ បហតុបនោះ បយើងមានរជោររបរ់លពោះជាមាច រ់រលមាប់បយើង។ កណ្ឍ គមភរី ៦៦ រមួោប  លតូវ
 នបៅថា លពោះគមភរីដ៏វរុិទន។ កណ្ឍ គមភរីោុំងអរ់លរបោប យ៉ា ងលអឥតបខ្នច ោះ។ កណ្ឍ គមភរីោុំងបនោះ បបងកើតសផធបរឿងដូចោប កបុង
ឯកភាពរហូតដល់បយើងដឹងថា ពួកវមកពីអបកនិពននកតមយួគត់ គឺលពោះជាមាច រ់។ 
  

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៣ បតើលបបយគណាលតឹមលតូវ? 
 ក) បោោះបីលពោះគមភរីមានកណ្ឍ គមភរី ៦៦ បផសងៗោប ក៏បោយ លពោះគមភរីមានសផធបរឿងកតមយួប៉ាុបណាត ោះ។ 
  ខ្) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនដឹកនាុំអបកនិពននមាប ក់  ៗកដលររបររកណ្ឍ គមភរី បដើមផឱី្របគដឹងអុំពីអឝីកដលលតូវររបររ។ 
 គ) កណ្ឍ គមភរី ៦៦ លតូវ នររបររបឡើងបៅបពលកតមយួ។ 
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 មនុរសកដលបោរពលបណិ្ប័តន៍លពោះជាមាច រ់ ទទួលោគ ល់លកខណ្រមផតថិពិបររសនកណ្ឍ គមភរីោុំង៦៦ កដល
លពោះជាមាច រ់បណាថ លឱ្រកតង។ ពីររយឆាប ុំបលកាយបពលលពោះបយរ ូលបរូត កណ្ឍ គមភរីោុំង៦៦ លតូវ នចងលកងជាបរៀវបៅកត
មយួ គឺលពោះគមភរីដ៏វរុិទន។ លពោះគមភីរដ៏វរុិទន មានន័យថា បរៀវបៅរបរ់លពោះជាមាច រ់។ កណ្ឍ គមភរី ៣៩ ដុំបូងលតូវ នររបររ
បឡើងបៅមុនកុំបណ្ើ តលពោះអមាច រ់បយរ ូ។ បគបៅកណ្ឍ គមភរីោុំងបនាោះថា លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់។ កផបកទីពីរសនលពោះគមភរី
លតូវ នបគបៅថា លពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យី។ មានចុំនួន ២៧កណ្ឍ កដលលតូវ នររបររបៅបលកាយបពលបនោះ។ 
 
 លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់ភាគបលចើន លតូវ នររបររដុំបូងជាភាោបហលបឺ បហើយលពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យីជាភាោ
លកិក។ មយួកផបកតូចសនលពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់ លតូវ នររបររជាភាោអារ៉ាម។ លពោះជាមាច រ់ នលបោនឱ្របយើងមាន
លពោះគមភរីរបរ់លពោះអងគរលមាប់មនុរសោុំងអរ់ និងចង់ឱ្រមនុរសលគប់របូអានវ។ លពោះអងគ នជួយ  កូនៗរបរ់លពោះអងគ
បកកលបលពោះគមភរីដ៏វរុិទនជាភាោជាបលចើន។ ឥឡូវបនោះ កផបកសនលពោះគមភរីមានជាង ៣០០០ភាោ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៤ ចូរផគូផគងកផបកសនលពោះគមភរី (ខ្នងោឋ ុំ) បៅនឹងឃ្លវ នីមយួកដលបរៀបរប់អុំពីកផបកបនាោះ(ខ្នងបឆឝង)។ 
      .....ក)  បរៀបរប់រមភននបមលតីថ្យ ី ១) លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់ 
      .....ខ្)  លតូវ នររបររបឡើងជាភាោបហលប ឺ ២) លពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យ ី
      .....គ)  ២៧ កណ្ឍ  
      ..... ) ៣៩ កណ្ឍ  
      .....ង)  លតូវ នររបររជាភាោលកិក 
      .....ច)  លតូវ នររបររបៅមុនបពលលពោះបយរ ូលបរូត 
  
 បៅកបុងភាោខ្វោះ មានការបកកលបលពោះគមភរីបផសងៗោប ជាបលចើន។ លគូគ ឝ្ ល ឬលគូបបលងៀនលគិរថបររ័ិទអាចជួយ អបក
បលជើរបរ ើរលពោះគមភរីបកកលបលអបុំផុត កបុងភាោរបរ់អបក ន។ ការដកលរង់លពោះគមភរីកបុងបរៀវបៅបនោះ (ជីវតិថ្យីរបរ់អបក) 
បចញមកពលីពោះគមភីរដ៏វរុិទនជាភាោកខ្យរបចចុ បផនប។  
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៥ លពោះគមភរីជាបរៀវបៅមយួរលមាប់  
 ក) កតមនុរសកដលមានចុំបណ្ោះដឹងខ្ភរ់ អាចអានភាោបហលបឺ អារ៉ាម និង ភាោលកិកប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) មនុរសលគប់របូ។ 
 គ) លគូបបលមើព័ននកិចច ឬ លគូគ ឝ្ ល និង ោយ នអបកបផសងបទៀតបឡើយ។ 
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ខទយាងរនុងរពះគ្មពីរ Bible References  
 កណ្ឍ គមភរីនីមយួសនលពោះគមភរី លតូវ នកបងកចកជាជុំពូកកដលមានបលខ្។ ជុំពូកោុំងបនោះលតូវ នកបងកចកជាខ្ណ្ឍ
តូចៗកដលបគបៅថា ខ្។ ខ្ោុំងបនោះលតូវ នបគបង់បលខ្ បដើមផអីាចល ប់បយើងនូវកកនវងពិតល កដកដលលរួលរកអឝីមយួកបុង
លពោះគមភរី។ លបរិនបបើអបកចង់បធឝើកុំណ្ត់ចុំណាុំអុំពីបទគមភរីជាក់លក់បៅកបុងលពោះគមភរី អបកលតូវររបររប យ្ ោះកណ្ឍ គមភរី បនាធ ប់
មកបលខ្ជុំពូកកដលមានរញ្ញដ ចុចពីរ (:) និងបលខ្ ខ្។ ឧោហរណ៍្ “យ៉ាូហាន ៣:១៦” រុំបៅបៅបលើកណ្ឍ គមភរីយ៉ាូហាន 
ជុំពូក៣ ខ្១៦។ បនោះគឺជាខ្បយង។ 
 
 រលមាប់ខ្ពីរ ឬ បកនទមកដលមនិបៅបនថបនាធ ប់ោប  បយើងកញកខ្ោុំងបនោះបោយបលបើរញ្ញដ បកផៀរ។ “យ៉ាូហាន ៣:១៦, 
១៨, ២០” មានន័យថា យ៉ាូហាន ជុំពូក៣ ខ្១៦, ១៨, និង ២០ ។ 
 
 រហរញ្ញដ រវងបលខ្ពីរ មានន័យថា លគប់ខ្ោុំងអរ់បៅកបុងចបនាវ ោះលត ូវ នបញ្ចូ ល។ “យ៉ាូហាន ៣: ១៦-២២” 
មានន័យថា យ៉ាូហាន ជុំពូក៣ ខ្១៦ ដល់ ២២។ 
 
 រហរញ្ញដ ក៏លតូវ នបលបើរវងខ្បនថបនាធ ប់ោប កដរ។ “យ៉ាូហាន ៣:១៦-១៧” មានន័យថា យ៉ាូហាន ជុំពូក៣ ខ្១៦ 
និង ខ្១៧ ។ 
 
 បៅបពលបយើងរុំបៅបៅបលើខ្នានាកបុងជុំពូកបផសងោប  បយើងបលបើរញ្ញដ  (;) បដើមផកីបងកចកខ្បយង ។ “យ៉ាូហាន 

៣:១៦, ៦:២៤” មានន័យថា យ៉ាូហាន ជុំពូក៣ ខ្១៦ និង យ៉ាូហាន ជុំពូក៦ ខ្២៤ ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៦ ខ្បយងរលមាប់កណ្ឍ គមភរីមា៉ា ថាយ ជុំពូក៦ ខ្៣១, ៣២, និង ខ្៣៣ លតូវ នររបររជា 
 ក) មា៉ា ថាយ ៣១-៣២, និង ៣៣  
 ខ្) មា៉ា ថាយ ៦:៣១, ៣២, និង ៣៣  
 គ) មា៉ា ថាយ ៦:៣១-៣៣  
 
១៧ ខ្បយង “លូកា ១៣:១៨-១៩; ២០:២៥-២៦” មានន័យថា 
 ក) ជុំពូក១៣ សនកណ្ឍ គមភរីលូកា ខ្១៨, ១៩, ២០, ២៥, និង ២៦ ។ 
 ខ្) លូកា ជុំពូក១៣ ខ្១៨ និង ១៩; និង លូកា ជុំពូក២០ ខ្២៥ និង ខ្២៦ ។ 
 គ) លូកា ជុំពូក ១៣, ១៨, ១៩, ២០, ២៥, និង ២៦ ។ 
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ឃ. រពបៀបសាដ ប់ឮរពោះសរូពសៀងរបសរ់ពោះជាមាា ស ់How To Hear God’s Voice 
ទោលទៅទ៤ី.  ឹងអំពីរទបៀបសាដ ប់រពះសូរទសៀងរបស់រពះជ្ជាច ស់ទរៀងរាល់ម្ថៃ ។ 
 
 មុននឹងអបកោឋ ប់ោទ នីយវ៍ទិរណុាមយួ អបកលតូវមលួឱ្រលតូវរលករុំបឡងរបរ់វរិន។ បតើអបកអាច
មលួវញិ្ញដ ណ្របរ់អបក ឱ្រលតូវនឹងរលកលពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះជាមាច រ់ នយ៉ា ងដូចបមឋច? បនោះគឺជាមបធា យមយួចុំនួន 
បដើមផបីធឝើដូបចបោះ ន។ 

 រូមអានលពោះគមភរីបរៀងរល់សថ្ង។ 
 រូមគិតអុំពីអឝីកដលអបក នអានកបុងលពោះគមភរី ។ រូមរញ្ជ ឹងគិតលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
 រូមបបងកើតទមាវ ប់អាន និងទបនធញចងចាុំខ្គមភរីកដលអបកចូលចិតថជាពិបររ។ 

 
លគប់អតទបទគមភរី រុទនកតលពោះជាមាច រ់លបោនលពោះវញិ្ញដ ណ្មកបុំភវឺ បអាយកតង និង
មានលបបយជន៍រុំរប់បបលងៀន រកខុ្រលតូវ កកតលមង់ និងអប់រ ុំ បអាយររ់តាមបរចកឋីរុចរតិ កបុង
បោលបុំណ្ងបអាយអបកបុំបរ ើរបរ់លពោះជាមាច រ់ មានរមតទភាព និងលបុងបលបៀបខ្វួនជាបលរច បដើមផ ី
លបលពឹតថអុំបពើលអលគប់ជុំពូក។  (២ ធីម៉ាូបថ្ ៣:១៦-១៧) 

 
 លបរិនបបើអបកបទើបចាប់បផឋើមអានលពោះគមភរីបៅបពលឥឡូវបនោះ រូមចាប់បផឋើម អានកណ្ឍ គមភរីមា៉ា កុរកបុងលពោះគមភរីរមភនន
បមលតីថ្យី។ លពោះជាមាច រ់នឹងមានលពោះបនធូលមកកាន់អបកយ៉ា ងចារ់ តាមរយៈលពោះជនយ និងបរចកឋីបបលងៀនរបរ់លពោះបយរ ូ 
បហើយវនឹងជួយ អបកយល់លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់។ បហលបឺ ១:១-២ “បៅជុំនាន់បដើម លពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់
បុពឝបុររបយើង ជាបលចើនបលើកបលចើនោ បោយបលបើរបបៀបបផសងៗជាបលចើន តាមរយៈពួកពាការ។ី លោបនោះ ជាលោចុងបលកាយ
បុំផុត លពោះអងគមានលពោះបនធូលមកបយើងតាមរយៈលពោះបុលតា។ លពោះអងគ នលបគល់អឝីៗោុំងអរ់ឱ្រលពោះបុលតាលគប់លគងជាមត៌ក
លពោះអងគក៏ នបបងកើតពិភពោុំងមូល បោយោរលពោះបុលតាកដរ។” 

 បៅចូលរមួលកុមជុំនុុំជាបទៀងោត ់បោយរ ុំពឹងចង់ឮលពោះជាមាច រ់។ 
 អធិោឌ នជាបរៀងរល់សថ្ង។ ទូលរូមលពោះជាមាច រ់ ឱ្រមានលពោះបនធូលមកកាន់បយើង។ បៅបពលអបកអធិោឌ ន អបកអាច 
   ចង់បិទកភបករបរ់អបក“មលួបចញព”ី គុំនិតអុំពីអឝីៗកដលបៅជុុំវញិអបក។ រូមកុុំចុំណាយបពលោុំងអរ់និយយ បៅ 
   កាន់លពោះជាមាច រ់។ រូមរងចាុំលពោះអងគបរងៀមោង ត់ បដើមផលីពោះអងគមានលពោះបនធូលមកកាន់ចិតថរបរ់អបក។ 
 រូមបលចៀងចបលមៀងដុំណឹ្ងលអ និង គិតអុំពីពាករបពចន៍ោុំងបនាោះ។ 
 រូមអនុវតថបមើលអុំពីលពោះហឫទ័យរបផរុរ ឫោន នុភាព និងបរចកឋីលរឡាញ់របរ់លពោះជាមាច រ់បៅជុុំវញិអបក។ 
 រូមអានបរៀវបៅលគិរថបររ័ិទ និងោឋ ប់ការផាយដុំណឹ្ងលអតាមវទិរ ុឬ ទូរទរសន៍ លបរិនបបើអបកបធឝើ ន។ 
 រូមនិយយជាមយួលគិរថបររ័ិទដសទបទៀត អុំពីលពោះជាមាច រ់ និងលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ។ 
 រូមបធឝើអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ប គ្ ប់អបកឱ្របធឝើ។ រូមចងចាុំថា បដើមផមីានលពោះអងគដឹកនាុំអបក អបកលតូវរយ័លគចិតថបដើរតាម។  
 រូមបរៀនបមបរៀនរបរ់អបកកបុងបរៀវបៅបនោះ និងការរិកាលពោះគមភរីដសទបទៀត បហើយទូលរូមលពោះជាមាច រ់ឱ្រមាន 
   លពោះបនធូលមកកាន់អបកតាមរយៈបមបរៀនោុំងបនោះ។ 



49 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៨  រូមបមើលបឡើងវញិនូវអឝីៗកដលអបកអាចបធឝើ បដើមផោីឋ ប់ឮលពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះជាមាច រ់។ រូមោក់គូររញ្ញដ

រមាគ ល់បៅកកផរចុំណុ្ចនីមយួៗកដលអបកកុំពុងកតបធឝើ។ រូមអធិោឌ នអុំពីចុំណុ្ចណា កដលអបក នបធឝើរចួបៅបហើយ។ 
រូមអធិោឌ នអុំពីចុំណុ្ចណា កដលអបកមនិោន់ នបធឝើបៅបឡើយ ឬ មនិ នបធឝើជាបទៀងោត់។ រូមគូបនាធ ត់ពីបលកាម
ចុំណុ្ចណា កដលអបកបលោងនឹងចាប់បផឋើមបធឝើ។ 

  



50 
 

សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 

១៣ លបបយគ ក និង ខ្ លតឹមលតូវ។ 
១ ក) លរឡាញ់អបកដូចជាលពោះបិតារបរ់អបក កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ 

១៤ ក)  ២) លពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យ ី
ខ្) ១) លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់ 
គ) ២) លពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យ ី
 ) ១) លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់ 
ង) ២) លពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យ ី
ច) ១) លពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់ 

២ លបបយគ ខ្ និង   លតឹមលតូវ 

១៥ ខ្) មនុរសលគប់របូ ។ 
៧ ក) ការលបការលពោះបនធូលរបរ់អបកផាយដុំណឹ្ងលអ 

 ) លគូគ ឝ្ លលគិរថបររ័ិទ 
ង) បរៀវបៅកដលររបររបោយអបកនិពននលគិរថបររ័ិទ 

១៦ គ) មា៉ា ថាយ ៦:៣១-៣៣ 

១២ ក) រិកាអុំពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ មានលពោះបនធូលកបុងលពោះគមភរី ។ 
 
១៧ ខ្) លូកា ជុំពូក១៣ ខ្១៨ និង ១៩; និង លូកា ជុំពូក២០ ខ្២៥ និង ខ្២៦ ។ 
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ពតើអនកចង់រកីចពរមើនតដរឬពទ? 
Do You Want to Grow? 

  
 អបក នបកើតបៅកបុងលគួោររបរ់លពោះជាមាច រ់។ ឥឡូវបនោះ អបកលតូវការរការរកីចបលមើន។ បតើអបកអាចរកីចបលមើន ន
បោយរបបៀបណា? បៅតាមរបបៀបខ្វោះ ការរកីចបលមើនខ្នងវញិ្ញដ ណ្ដូចោប បៅនឹងការរកីចបលមើនខ្នងោច់្មកដរ។ បដើមផរីកី
ចបលមើនខ្នងោច់្ម អបកលតូវញុាុំអាហារឱ្រ នលតឹមលតូវ រលមាកឱ្រ នលគប់លោន់ បជៀរវងបលោោះថាប ក់ និង បធឝើលុំហាត់
ល ណ្ឱ្រ នបទៀងោត់ ។ 
  
 បដើមផរីកីចបលមើនខ្នងលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ អបកលតូវកតបធឝើចុំណុ្ចលរបដៀងោប បនោះកដរ។ ការរកីចបលមើនខ្នងវញិ្ញដ ណ្ មនិលោន់
កតបកើតបឡើងប៉ាុបណាត ោះបទ។ លពោះអមាច រ់ នបរៀបចុំគបលមាងការរលមាប់អបកបដើមផរីមួចុំកណ្ករកមយបៅកបុងការផ្ទវ រ់បថូរកដល
លពោះអងគចង់បធឝើបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក។ អបកលតូវកតបរៀនផថល់ចុំណី្អាហារដល់លពលឹងរបរ់អបក បោយកផអកបលើលពោះបនធូលរបរ់
លពោះជាមាច រ់ រលមាកបៅកបុងបរចកថីរនារបរ់លពោះអងគ បជៀរវងឆាង យបចញពីវតទុកដលបុំផ្ទវ ញដល់រុខ្ភាពខ្នងវញិ្ញដ ណ្
របរ់អបក និងបលជើរបរ ើរបធឝើតាមអឝីកដលលពោះអងគនឹងបធឝើឱ្រអបក នរងឹមាុំ។ លបរិនបបើអបកបដើរតាមជុំហានរបរ់លពោះជាមាច រ់ជា
បរៀងរល់សថ្ង អបកនឹង នបពញបោយ «ជីវតិបពញបរបិូរណ៌្» កដលលពោះជាមាច រ់ នរនាលបោនដល់បុលតាបុលតីរបរ់
លពោះអងគ។  
 
 បមបរៀនបនោះ ពនរល់ដល់អបកកថ្មបទៀតពីបោលការណ៍្រុំខ្នន់ចុំនួនបនួយ៉ា ង ោក់ទងនឹងការរកីចបលមើនខ្នង
វញិ្ញដ ណ្។ បៅបពលកដលអបករិកាពីបោលការណ៍្ោុំងបនោះ អបកនឹងប ើញពីរបបៀបកដលអបកអាចអនុវតថន៍ នបៅកបុងជីវតិ
ផ្ទធ ល់ខ្វួនរបរ់អបក។ លទនផលដ៏អោច ររនឹងបកើតបឡើង! រកមយភាពដ៏បពារបពញបោយបលោោះថាប ក់បៅកបុងជីវតិរបរ់អបកនឹង
ជុំនួរបោយរកមយភាពលអ បហើយអបកនឹងរកីចបលមើនជាបរៀងរល់សថ្ង តាមបុំណ្ងលពោះហឫទ័យរបរ់លពោះជាមាច រ់ ។ 

  



52 
 

គ្ទរាង 
ក. ផថល់ចុំណី្អាហារដល់លពលឹងវញិ្ញដ ណ្អបកជាបរៀងរល់សថ្ង Feed Your Soul Every Day 
ខ្. រលមាកបៅកបុងលពោះអមាច រ់ Rest in the Lord 
គ. កថ្រការុខ្ភាពខ្នងវញិ្ញដ ណ្ Keep Spiritually Healthy 
 . ហាត់ល ណ្ោច់ដុុំខ្នងវញិ្ញដ ណ្របរ់អបក Exercise Your Spiritual Muscles  

 
ទោលទៅ 
១. កុំណ្ត់ពីរបបៀបបដើមផរីកីចបលមើនខ្នងវញិ្ញដ ណ្ ។ 
២. បលបើល រ់ឧបករណ៍្កបុងលពោះគមភរី បដើមផយីកឈបោះការ ក់ទឹកចិតថ និងការខ្ឝល់ខ្នឝ យ។ 
៣. ប ា្ ញពីោរៈរុំខ្នន់សនការកថ្រការុខ្ភាពខ្នងវញិ្ញដ ណ្របរ់អបក។  
៤. ចងអុលប ា្ ញពីមបធា យបដើមផបីបលមើលពោះជាមាច រ់កាន់កតលអលបបរើរបឡើង។ 

 
ក.ផតលច់ំណីអាហារដលរ់ពលងឹវិញ្ហា ណអនកជាពរៀងរាលម់្ថៃ Feed Your Soul Everyday  
ទោលទៅទី១. រំណត់ពីរទបៀបទ ើមបរីរីច្ទរមើនខាងវិញ្ញា ណ។ 
  
 ការនិយយជាមយួលពោះជាមាច រ់ បធឝើឱ្រលពលឹងអបក នរងឹមាុំ។ លពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលបៅកាន់អបក តាមរយៈ 
លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ បហើយអបកនិយយបៅកាន់លពោះអងគតាមរយៈការអធិោឌ ន ។ លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលថា៖ «កបុង
លពោះគមភរីមានកចងថា “មនុរសមនិកមនររ់បោយោរកតអាហារប៉ាុបណាត ោះបទ គឺររ់បោយោរលគប់លពោះបនធូលកដលបចញមកពី
លពោះឱ្រឌរបរ់លពោះជាមាច រកដរ” (មា៉ា ថាយ ៤:៤)។ បលកបពលតុរ ក៏ នបបលងៀនកដរថា “ចូរល ថាប ចង់ នលពោះបនធូល ដូច
ោរកកដលបទើបនឹងបកើតល ថាប ចង់ នទឹកបោោះរុទន បដើមផបីអាយអបក នចុំបរ ើនបឡើង តាមរយៈលពោះបនធូលបនោះ  និងទទួលការ
របគ គ្ ោះ” (១បពលតុរ ២:២) លពោះគមភរីកដលជាលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ គឺជាទឹកបោោះរុទន កដលអបកលតូវទទួលោនជា
លបចាុំ។ 
 
 បតើលពោះគមភរីហាក់បីដូចជាពិ កយល់រលមាប់អបកឬ? មុននឹងអបកចាប់បផថើមអានលពោះគមភរីជាបរៀងរល់សថ្ង ចូរទូលរូម
ដល់លពោះអមាច រ់ បដើមផជីួយ ដល់អបកឱ្រយល់ចារ់។ ចូររួរលគិរថបររ័ិទដសទបទៀត ឬ ក៏លគូគ ឝ្ លរបរ់អបកអុំពីរុំណួ្រមយួ
ចុំនួនកដលអបកមាន។  
  ចូរបឆវៀតឱ្ការទទួលយកការបបលងៀនលពោះបនធូល បៅសថ្ងអាទិតរ កមយវធិីថាឝ យបងគុំបផសងបទៀត និងមុខ្វជិាជ ពិបររដូច
ជាមុខ្វជិាជ បនោះ។ អបកក៏អាចពលងឹងលពលឹងរបរ់អបកតាម រយៈអកសរោគរថដុំណឹ្ងលអកដរ។ 
 
  បតើអបកចង់រកីចបលមើនបលឿន បៅកបុងលពោះអមាច រ់កដរឬបទ? ញុាុំឱ្រ នបលចើន។ អបកគួរកតអាចអានយ៉ា ងបហាចណារ់
មយួជុំពូកមយួសថ្ងបចញ ពីលពោះគមភរីរមភននបមលតីថ្យី។ លពោះគមភរីបៅកបុងកផបកបនោះ ល ប់បយើងអុំពីលពោះអមាច រ់លពោះបយរ ូលគិរថ និង
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បបលងៀនបយើង ពីរបបៀបកដលបយើងលតូវររ់បៅ។ វជាការលអកបុងការបរៀនរូលតពីខ្គមភរី កដលបយើងចូលចិតថជាពិបររ។ 
តាមរយៈការបនោះ អបកនឹងកាន់កតរកីចបលមើន លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់កថ្មបទៀត។ 

 
ទូលបងគុំលរឡាញ់លកឹតរវនិ័យរបរ់លពោះអងគខ្នវ ុំងណារ់ ទូលបងគុំរញ្ជ ឹងគិតអុំពីលកឹតរវនិ័យបនោះជាបរៀងរល់   
សថ្ង ។ (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:៩៧) 

 
លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគបលបៀប ននឹងអាហារដ៏ឆាង ញ់ពិបររ រុំរប់ទូលបងគុំ បហើយកម៏ានររ់ជាតិកផអមជាង 
ទឹក យុ ុំបៅបទៀត។ (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១០៣) 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍

១  បៅខ្នងបលកាមបនោះជាការបរៀបរប់អុំពីរកមយភាពមយួចុំនួន។ ចូរបលជើរបរ ើររកមយភាពោុំងឡាយ កដលបធឝើឱ្រអបករកី
ចបលមើនខ្នងវញិ្ញដ ណ្ ។  
 ក) ការអានបរៀវបៅលគិរថបររ័ិទ ។ 
 ខ្) ការជកជកកវកកញកជាមយួអបកដសទអុំពីោរនា ។ 
 គ) ការោក់បោរលង ប ឬ ពិធីោរនា ។ 
  ) ការរិកាលពោះគមភរី និងការអធិោឌ នបៅកាន់លពោះជាមាច រ់។ 

២ បតើអបកនឹងអាចរនា នបទ? ឱ្លពោះអមាច រ់ ជាមយួនឹងការជួយ របរ់លពោះអងគ ខ្ញុ ុំនឹងពាយមអាននូវលពោះបនធូលរបរ់
លពោះអងគជាបរៀងររ់សថ្ងកបុងជីវតិរបរ់ខ្ញុ ុំ។ បៅបពលកដលខ្ញុ ុំមនិ នអានវ ខ្ញុ ុំនឹងដកលរង់វបចញពីការចងចាុំ ឬ  ក៏រុុំឱ្រ
នរណាមាប ក់អានវជុំនួរខ្ញុ ុំ។ ខ្ញុ ុំនឹងពលងឹងលពលឹងរបរ់ខ្ញុ ុំ តាមរយៈលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ។ 

ហតទបលខ្ន……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
កាលបរបិចឆទ…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ខ.សរមាកពៅកនងុរពោះអមាា ស ់Rest in The Lord 
ទោលទៅទ២ី. ទររើរាស់ឧបររណ៍ទ ើមបយីរឈ្នះការរពួយបារមភ និងការបារ់ទឹរច្ិតត ។ 
 
 បតើអបកមានអារមយណ៍្ថា អបកបខ្ាយកបុងការបធឝើកិចចការ កដលលពោះអមាច រ់ចង់ឱ្រអបកបធឝើកដរឬបទ? អបកមនិអាចបៅោទ ន
បរមរុខ្ បោយការខ្ុំលបឹងកលបងបធឝើលអ ឬបោយបលពាោះកិចចការលអកដលអបកបធឝើបជាគជ័យបនាោះបទ។ អបកអាចបៅដល់ផវូវបនាោះ ន
បោយោរអបកជាបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់។ លពោះអងគនឹងកថ្រកាអបក។ រូមឱ្រជុំបនឿរបរ់អបក នរលមាក បៅកបុងបរចកថី
រនារបរ់លពោះអងគ។  
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 បតើជុំហានដុំបូងរបរ់អបកជាមយួលពោះអមាច រ់ មានភាពមនិរងឹមាុំកដរឬបទ? បតើអបកកដលជុំពប់ដួល ឬ ធាវ ក់ចុោះ និង
មានអារមយណ៍្ថា ការខ្ិតខ្ុំលបឹងកលបងរបរ់អបក ោយ នលបបយជន៍កដរឬបទ? ចូរកាវ ហានបឡើង។ លពោះបិតាអបកកដលផថល់ជីវតិថ្យី
ដល់អបក កុំពុងកាន់សដអបក និងបលើកអបកបឡើងមថងបទៀត។ ចូររលមាកបៅកបុងលពោះវតថមានរបរ់លពោះអងគ។ ចូរថាឝ យខ្វួនរបរ់អបក
បៅលពោះជាមាច រ់បោយការអធិោឌ ន លន់តួពីភាពកុំបោយរបរ់អបក និងទូលរូមកមាវ ុំងពីលពោះអងគបដើមផយីកឈបោះការលផងួ។     
“ រឯីអបកបជឿរងឃមឹបលើលពោះអមាច រ់ កតងកតមានកមាវ ុំងថ្យីជានិចច បលបៀប ននឹងរតឝឥគនធីបហាោះបហើរ បគរធុោះរត់បៅមុខ្ បោយ
មនិបចោះហត់ បហើយបដើរ បោយមនិបចោះអរ់កមាវ ុំង” (បអោយ ៤០:៣១)។ 
 
 បតើបញ្ញា របរ់ជីវតិរ ុំខ្ននអបកកដរឬបទ? បតើអបកមានការភ័យខ្នវ ចកដរឬបទ? បតើអបកមានអារមយណ៍្ ក់ទឹកចិតថ បោយ
ោរអបកបធឝើការបនឿយហត់កដរឬបទ? ចូររលមាកបៅកបុងលពោះអមាច រ់ បនាោះការលពយួ រមយណ៍្ ការ ក់ទឹកចិតថ និងបរចកថីភ័យ
ខ្នវ ចនឹងមនិអាចប អ្ ក់ ឬ បញ្ឈប់ការរកីចបលមើនខ្នងវញិ្ញដ ណ្របរ់អបក នបទ។ 
 
 បតើអបកដឹងពីរបបៀបកដលលតូវការរលមាកបនោះកដរឬបទ? ចូរមានជុំបនឿ។ ចូរបជឿបៅបលើអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ នរនា 
និងចូររមវងឹបឆាភ ោះបៅលពោះអងគ មនិកមនរមវងឹបៅរកបញ្ញា របរ់អបកបទ។ រូមអានលពោះបនធូលរបរ់លពោះបយរ ូ: 

 
អរ់អបកកដលបនឿយហត់ និងមានបនធុកធងន់បអើយ! ចូរមករកខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំនឹងបអាយអបករល់ោប  នរុំរក។ 
(មា៉ា ថាយ ១១:២៨) 

 
បហតុបនោះ កុុំខ្ឝល់ខ្នឝ យ បោយបពាលថា “បយើងនឹងមានអឝីបរបិភាគ មានអឝីបរវៀកពាក?់” បនាោះបឡើយ ដផតិមាន
កតោរន៍ដសទប៉ាុបណាត ោះបទ កដលខ្ុំរឝោះករឝងរករបរ់ោុំងបនាោះ។ រឯីលពោះបិតាកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ លទង់ 
លជាបនូវអឝីៗកដលអបករល់ោប លតូវការ។ ចូរករឝងរកលពោះរជរ របរ់លពោះជាមាច រ់ និងបរចកថីរុចរតិរបរ់ លពោះអងគ 
ជាមុនរិន បទើបលពោះអងគលបោនរបរ់ោុំងបនាោះមកអបករល់ោប កថ្មបទៀត។ (មា៉ា ថាយ ៦:៣១-៣៣) 

 
ការចុំណាយបពលអានលពោះគមភរី និងអធិោឌ នជារបរៀងរល់សថ្ងនឹងនាុំអបកបៅដល់ទីរលមាកកបុងលពោះជាមាច រ់។ បៅ

បពលកដលអបកអធិោឌ ន ចូរថាឝ យរល់បញ្ញា ោុំងអរ់ដល់លពោះអមាច រ់ និងបជឿថាលពោះអងគនឹងបធឝើកិចចការដ៏អោច ររបុំផុតរលមាប់
អបក។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៣ ចូរចងចាុំបទគមភបីអោយ ៤០:១១ ។ បៅកបុងបទគមភរីបនោះមានកចងថា រឯីអរ់អបកកដលរងឃមឹបលើលពោះអមាច រ់ កតងកត 
    មានកមាវ ុំងថ្យីជានិចច 
    .............................................................................................................................................................. 
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៤ រូមអានបទគមភរីមា៉ា ថាយ ១១:២៨ និង មា៉ា ថាយ ៦:៣១-៣៣ បោយយកចិតថទុកោក់ ។ 
 
៥ បតើអបកមានអឝីកដលលតូវលពួយ រមយណ៍្បទ បៅបពលឥឡូវបនោះ? ចូរទូលរូមដល់លពោះជាមាច រ់ បដើមផជីួយ ដល់អបកនូវការ 
   ខ្ឝល់ខ្នឝ យដល់លពោះអងគ បដើមផឱី្រអបក នមានបររភីាព បដើមផបីបលមើលពោះអងគ និងលពោះរជររបរ់លពោះអងគ ។  

 
គ. តថរកាសខុភាពខាងរពលងឹវិញ្ហា ណ Keep Spiritually Healthy 

ទោលទៅទ៣ី. ប ា្ ញពីសារៈសំខាន់ម្នការណថររាសុខភាពខាងរពលឹងវិញ្ញា ណរបស់អនរ ។ 
 

ទគ្ច្ទច្ញពីជំងឺ: រស់ទៅសាអ ត Avoid Disease: Stay Clean  
 ដូចជាមាថ យកដលកថ្រការុខ្ភាពកូនៗ ោត់ការពារកូនពីរបរ់កដលអាចបធឝើឱ្រកូនរបរ់ោត់ឈ។ឺ លពោះអមាច រ់រពឝ
លពោះហឫទ័យការពារអបក ឱ្របជៀរឆាង យពីអឝីៗកដលអាចបធឝើឱ្រលពលឹងវញិ្ញដ ញរបរ់អបកឈកឺដរ។ បៅបពលកដលលពោះអងគ
របគ គ្ ោះអបក លពោះអងគលងរមាអ តអុំបពើ បអបក និងលបោនចិតថបររុិទនដល់អបក។ ការកដលអបកលតូវរកាអឝីកដលលពោះជាមាច រ់
លបោនឱ្របដើមផឱី្រវញិ្ញដ ណ្របរ់អបក មានរុខ្ភាពលអជាការរុំខ្នន់ណារ់។ 
 
 រូមឱ្រលពោះអមាច រ់យងជាប់ជាមយួអបក និងជាមគគុបទរក៍ដឹកនាុំរបរ់អបក។ ចូរបជៀរឱ្រឆាង យពីការ កុំោនថ
របាយកដលមនិរមរមរ នងិពីការររ់បៅតាមកបបអរីលធម៌។ កុុំបៅកកនវងណាកដលលពោះជាមាច រ់មនិយងបៅ។ ចូរ
រកាឱ្រ នភាពោអ តរអុំ ោុំងគុំនិត និងពាកររមថរី។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍

៦ លពោះអមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបក បជៀរឆាង យពីការកុំោនថរបាយកដលមនិរមរមរ និងការររ់បៅតាមកបប 
   អរីលធម៌ពីបលពាោះលពោះអងគមនិរពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបក 
 ក) មានវញិ្ញដ ណ្កដលបខ្ាយ និងឈបឺឡើយ។ 
 ខ្) រលមាក និងមានអុំណ្រកបុងជីវតិបឡើយ។ 
 គ) ចុំណាយបពលជាមយួអបកមនិបជឿបឡើយ។ 
 

 លពោះបយរ ូ នបបលងៀនថា “អបកណាមានចិតថបររុិទន អបកបនាោះមានរុភមងគលបហើយ ដផតិពួកបគនឹងប ើញ
លពោះជាមាច រ់!” (មា៉ា ថាយ ៥:៨)។ អឝីកដលអបកកុំពុងគិត មានោរៈរុំខ្នន់ណារ់។ លបរិនបបើអបកអនុញ្ញដ តឱ្រដួងចិតថអបក 
គិតអឝីកដលមនិោអ ត បនាោះវនឹងប៉ាោះពាល់ជាមយួនឹងលពលឹង វញិ្ញដ ណ្របរ់អបក បធឝើឱ្រឆនធោះរបរ់អបកបៅជាបខ្ាយ និង
បណាថ លឱ្រអបកធាវ ក់ចូលកបុងអុំបពើ ប ។  
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 អបកអាចទូលរូមដល់លពោះជាមាច រ់ឱ្រជួយ ដល់អបក បជៀរវងបធឝើអឝីកដលោរ់នឹងបុំណ្ងលពោះហឫទ័យរបរ់
លពោះអងគ។ បោោះបីជាយ៉ា ងបនោះកថី ទុំនួលខុ្រលតូវរបរ់អបកមនិោន់បញ្ចប់បៅបឡើយបទ។ លបរិនបបើអបកចង់បធឝើបដើមផឱី្រ
លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យ អបកលតូវបញ្ឈប់ ខ្វួនឯងពីការអាលកក់ោុំងបនាោះ។ ចូរទូលរូមដល់លពោះជាមាច រ់កុុំឱ្រអបកមាន
គុំនិតអាលកក់។ មនិលតូវអានបរៀវបៅ ឬបមើលរបូភាព ឬក៏ោថ ប់បរឿងកដលមនិរមរមរ ឬ អរីលធម៌បឡើយ។ 
 
 បតើអបកអាចលគប់លគងគុំនិតរបរ់ខ្វួនឯង  នយ៉ា ងដូចបមថចបៅ? អបកលតូវកតបលបើជុំហានវជិជមាន បដើមផរីកាឱ្រខ្វួនអបក
 នបររុិទន។ ចុំណុ្ចខ្នងបលកាមបនោះ ជាអឝីកដលមានររបររកបុងលពោះគមភរី: 

 
ជាទីបញ្ចប់ អបកបអើយ រូមអបកគិតអុំពីអឝីៗកដលពិត សថ្វថ្បូរ រុចរតិ បររុិទនគួរបអាយលរឡាញ់គួរបអាយបោរព 
និង គុំនិតណាកដលលអឥតបខ្នច ោះ គួរបអាយបកាតររបរើរ។ (ភលីីព ៤:៨) 

 
រូមយកខ្គមភរីបនោះជាបរចកឋីអធិោឌ នលបចាុំសថ្ង 

 
លពោះអមាច រ់បអើយ រូមបល រលបណី្ ទទួលពាករទូលបងគុំទូលថាឝ យ លពមោុំងទទួលគុំនិតកដលទូលបងគុំ
រោិះគិតបៅចុំបពាោះលពោះភ័គកថលពោះអងគបនោះផង ដផតិលពោះអងគជាថ្យោ និង ជាលពោះកដលការពារទូលបងគុំ!” ។ 
(ទុំនុកតបមកើង ១៩:១៤) 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍

 
៧  ចូរគូររងឝង់បៅពីមុខ្លបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) គុំនិតអាចលតូវ នលគប់លគង បោយមានជុំនួយមកពីលពោះជាមាច រ់ ន។ 
 ខ្) គុំនិតអាលកក់ពិ កកបុងការលគប់លគងណារ់។ 
 គ) លពោះគមភរីល ប់ឱ្របយើងបុំបពញគុំនិតរបរ់បយើងបោយគុំនិតលអៗ។ 
  ) លគិរថបររ័ិទមនិកដលមានគុំនិតអាលកក់ៗបឡើយ។ 
  ង) ជុំហានកតមយួគត់កដលអបកអាចលគប់លគងគុំនិតរបរ់អបក ន គឺលតូវទូលរូមលពោះជាមាច រ់ឱ្រកមាច ត់គុំនិតអាលកក់ 
              របរ់អបកបចញ ។ 
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៨  លបកហលជាអបកលបឈមជាមយួនឹងគុំនិតអាលកក់។ ចូរពិនិតរបមើលពីជុំហានកដលអបកលតូវបធឝើ។ ចូរគូរបនាធ ត់ខ្នងបលកាម
លបបយគកដលអបកនឹងបធឝើវឥឡូវបនោះ ។  

ខ្ញុ ុំនឹងទូលរូមជុំនួយពីលពោះជាមាច រ់ ។ 
ខ្ញុ ុំនឹងរញ្ជ ឹងគិតពីលពោះគមភរី កដលជាលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ ។ 
ខ្ញុ ុំនឹងបុំបពញគុំនិតរបរ់ខ្ញុ ុំបោយគុំនិតលអៗ ។  
ខ្ញុ ុំនឹងមនិអានបរៀវបៅ ទរសនាវដថី បមើលរបូភាព កមយវធិីទូរទរសន៍ភាពយនថ អុីនធឺបណ្តកដលមនិលអ ឬ 
អរីលធម៌បឡើយ។ 

 
 វជាការ្យលរួលជាង កបុងការថាឝ យខ្វួនរបរ់អបកោុំងលរុងដល់លពោះអងគ ជាជាងការបបលមើដល់លពោះអងគកតពាក់
កណាថ ល។ កុុំបលងជាមយួនឹងអុំបពើ បបឡើយ។ ចូរប ោះបង់បចាលអឝីកដលបធឝើឱ្រជីវតិរបរ់អបក និងនាុំឱ្រវញិ្ញដ ណ្អបកបៅជា
បខ្ាយ ។  
  

ប៉ាុកនថលបរិនបបើបយើងររ់កបុងពនវឺ ដូចលពោះអងគផ្ទធ ល់កដលគង់បៅកបុងពនវឺបនាោះបយើងនឹង នរមួររ់ជាមយួោប  បៅ
វញិបៅមក បហើយលពោះបលហិតរបរ់លពោះបយរ ូ ជាលពោះបុលតារបរ់លពោះអងគជុំរោះបយើង បអាយ នបររុិទន រចួ
ពីលគប់អុំបពើ បោុំងអរ់។ ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលោរភាពអុំបពើ បរបរ់បយើង បនាោះលពោះជាមាច រ់កដលមាន 
លពោះហឫទ័យបោយ ោះរយ័លគ និងរុចរតិ លទង់នឹងអត់បោរបយើង បអាយរចួពី ប លពមោុំងជុំរោះបយើងបអាយ ន
បររុិទន រចួពីលគប់អុំបពើទុចចរតិោុំងអរ់ផង។ (១យ៉ាូហាន ១:៧,៩) 

  
 លពោះបលហិតរបរ់លពោះបយរ ូលងរុំអាតបយើងពី ការលបលពឹតថ និងការគិតកដលបពារបពញបៅបោយអុំបពើ ប។ 
 

ទគ្ច្ទច្ញពីជំងឺ: មិនរតូវទទួលទានជ្ជតិពុលទឡើយ Avoid Disease: Do Not Take Poison   
អតថចរតិ ឬក៏អារមយណ៍្ អាចមានជាតិពុលដល់ោុំងលពលឹង និងរបូកាយ។ កុំហឹង ការលពួយ រមម ការលចកណ្ន 

រមអប់ ការរងសយ័ បរចកថីភ័យខ្នវ ច ការមបួ ៉ា  និងការមនិអត់ធយត់ អាចជាបុពឝបហតុនាុំឱ្របកើតមានជុំងឺចាក់លចារ ដុំបៅ 
បញ្ញា បបោះដូង និងជុំងឺដសទបទៀត។ ជុំងឺោុំងអរ់បនោះក៏បធឝើឱ្រវញិ្ញដ ណ្បយើងបៅជាបខ្ាយកដរ លពមោុំងបធឝើឱ្រមានបញ្ញា ជាបលចើន
លបបភទបកើតបឡើងដូចជា អុំនួត អាតាយ និយម ោយ នជុំបនឿ និងចបចររងឹររូ។ ចុំណុ្ចោុំងអរ់បនោះ នឹងដកយកអុំណ្ររបរ់
លគិរថបររ័ិទ នឹងបធឝើឱ្រលពលឹងបៅជាបខ្ាយ មានជុំងឺ និងមនិរបាយចិតថ។ ជាបរៀងរល់សថ្ងចូរទូលរូមដល់លពោះជាមាច រ់ឱ្រ
អបក នបជៀរឆាង យពីជាតិពុលោុំងបនោះ។ 
 
 លបរិនបបើអបកមានអារមយណ៍្ថាអបកបខ្ាយ ឬ វញិ្ញដ ណ្របរ់អបកឈ ឺចូរចងចាុំថាលពោះបយរ ូគឺជាលគូបពទរដ៏ពូកកអោច ររ 
ចូរចុំណាយបពលអធិោឌ នបៅកាន់លពោះជាមាច រ់  បនាោះលពោះអងគមុខ្ជាលបោនរុខ្ភាពដល់វញិ្ញដ ណ្ គុំនិត និងរបូកាយរបរ់
អបកជាមនិខ្នន។ 
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លំហាត់អនុវតតន ៍

 
៩  ចុំណុ្ចខ្នងបលកាមរុទនកតជាជាតិពុល កដលអបកលតូវបជៀរវងពីគុំនិតរបរ់អបក។ ចូរគូររងឝង់បៅខ្នងបលកាមចុំណុ្ចកដល    

ជាបញ្ញា របរ់អបក និងទូលរូមលពោះជាមាច រ់ឱ្រ ជួយ អបក បដើមផយីកឈបោះ បលើចុំណុ្ចោុំងអរ់បនោះ។ 

កុំហឹង     រមអប់    ការមបួ ៉ា   
ការលពួយ រមម   ការរងសយ័   ការមនិអត់ធយត ់
ការលចកណ្ន    ការភ័យខ្នវ ច  

 
ឃ. លហំាត់របាណកមាល ងំខាងវិញ្ហា ណរបសអ់នក Exercise Your Spiritual Muscles 
ទោលទៅទ៤ី. ច្ងអុលប ា្ ញពីមទធាបាយទ ើមបបីទរមើរពះជ្ជាច ស់កាន់ណតលអររទសើរទឡើង។ 
  
 របូកាយអាចរងឹមាុំ នតាមរយៈការបធឝើលុំហាត់ល ណ្ ខ្ណ្ៈបពលកដលលពលឹងរងឹមាុំ នតាមរយៈការបធឝើការថាឝ យ
លពោះជាមាច រ់។ ចាប់តាុំងពីសថ្ងដុំបូងសនជីវតិថ្យីរបរ់អបក មានចុំណុ្ចមយួចុំនួនកដលអបកអាចបធឝើ  នរកមថងការដឹងគុណ្
ចុំបពាោះបរចកថីរបគ គ្ ោះរបរ់លពោះអមាច រ់។ 
 
 ការហឝឹកហាត់ខ្នងវញិ្ញដ ណ្បនោះ កុំពុងល ប់ដល់អបកដសទអុំពីលពោះបយរ ូ ការអធិោឌ នរលមាប់ពួកបគ និងការអបញ្ជ ើញ
ពួកបគចូលរមួលកុមជុំនុុំ។ ការរមួចុំកណ្កបៅកបុងលកុមជុំនុុំ នឹងការតយុទនជាមយួអុំបពើ ប នឹងជួយ ដល់អបកឱ្ររកីចបលមើនខ្នង
វញិ្ញដ ណ្។ បៅបពលកដលវញិ្ញដ ណ្របរ់អបករកីចបលមើន និងអបកកាន់កតរកីចបលមើនខ្នងកផបកលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ បនាោះ
លពោះអមាច រ់នឹងលបោន ឱ្ការ និងទុំនួលខុ្រលតូវជាបលចើនបទៀតបដើមផបីធឝើការថាឝ យលពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១០ ចូរពិពណ៌្នាពីចុំណុ្ចកដលអបកអាចបធឝើ នរលមាប់រ ថ ហ៍បនោះ បដើមផបីធឝើឱ្រជីវតិខ្នងវញិ្ញដ ណ្របរ់អបករងឹមាុំបឡើង។ 
  

បហតុបនោះ អបកជាទីលរឡាញ់បអើយ ចូរមានចិតថរងឹបុឹងមុាុំមនួបឡើង ។ ចូរខ្ុំលបឹងបធឝើកិចចការរបរ់លពោះអមាច រ់ 
បអាយ នចុំបរ ើនបឡើងជានិចច  បោយដឹងថា កិចចការកដលបងបអូនបធឝើរមួជាមយួលពោះអមាច រ់ ោុំងបនឿយហត់
បនាោះ មនិកមនអត់លបបយជន៍បឡើយ ។ (១កូរនិថូ្រ ១៥:៥៨) 
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សូមទផទៀងទមើលច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
៦ ក) មានវញិ្ញដ ណ្កដលបខ្ាយ និងឈ ឺ។ 
 
១ រកមយភាព ក) និង   ) នឹងបធឝើឱ្រអបកកាន់កតរកីចបលមើនខ្នងវញិ្ញដ ណ្ ។ 
 
៧ ចបមវើយក និង គ ជាលបបយគលតឹមលតូវ ។ 
 
៣ រងឃមឹបលើលពោះជាមាច រ់ ។ 
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សរាប់ការរត់ចំ្ោរំបស់អនរ 
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ជីវិតថមី សកមមភាពថមីៗ 
New Life, New Activities 

 
 បៅបពលកដលបយើងបៅជាកុមារភាព បយើងបធឝើកិចចការតាមរបបៀបកដលកុមារៗបធឝើ។ បយើងបលងកលផងកមានថ និង 
ករឝងយល់អឝីៗ កដលមានបៅជុុំវញិបយើង។ បយើងចូលចិតថរត់ បលត និងបលង។ ការ ទទួលខុ្រលតូវរបរ់បយើងមនិរូវមាន
បលចើនបទ ពបីលពាោះឪពុកមាថ យរបរ់បយើងយកចិតថទុកោក់នឹងបយើង។ 
  
 ប៉ាុកនថ ជីវតិរបរ់បយើងផ្ទវ រ់បថូរ បៅបពលកដលបយើងបពញវយ័បឡើង។ បយើងចាប់បផថើមបចោះកថ្រកាខ្វួនបយើង។ 
បយើងបបងកើត នជាលគួោរផ្ទធ ល់ខ្វួន និងចាប់បផថើមទុំនុកបលមុងពួកបគ។ អឝីៗកដលបយើងបធឝើបៅបពលទុំបនររបរ់បយើងក៏មាន
ការផ្ទវ រ់បថូរកដរ។ បៅបពលកដលចុំណាប់អារមយណ៍្ និងជុំនាញរបរ់បយើង នរកីចបលមើនបឡើង បនាោះរកមយភាពរបរ់បយើង
ក៏រកីចបលមើនកដរ។ 
 
 ការផ្ទវ រ់បថូរលរបដៀងោប បនោះ  នបកើតបឡើងកបុងជីវតិបយើងបហើយបៅបពលឥឡូវបនោះ។ ជីវតិខ្នងវញិ្ញដ ណ្របរ់អបក
កុំពុងកតលតលតោង។ បៅបពលអបក “រកីចបលមើនបឡើង” បៅកបុងលពោះលគិរថ ចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យីលតូវ នជុំនួរបឡើង។ ការ
ទទួលខុ្រលតូវថ្យីក៏បកើតបឡើង - ជាការទទួលខុ្រលតូវកដលអាចនាុំមកនូវរ ឝ្ ន ់និងការរកប់ចិតថថ្យីដល់អបក។ បៅកបុងបមបរៀន
បនោះ បយើងនឹងបមើលពីការផ្ទវ រ់បថូរ និងរកមយភាពពិបររោុំងបនោះ។ អបកនឹងប ើញថា អបកដសទបទៀតក៏កចករ ុំកលកចុំណាប់
អារមយណ៍្ថ្យីជាមយួអបកកដរ!  
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គ្ទរាងការ 
ក. ចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យ ីNew Interests 
ខ្. រកមយភាពថ្យ ីNew Activities 
គ. ទីបនាធ ល់ថ្យ ីNew Testimony 
 . សដគូថ្យ ីNew Partnership 

 
ទោលទៅ 
១. កុំណ្ត់ពីចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យីកដលអបកមាន។  
២. ចូលរមួជាមយួអបកដសទកដលមានចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យ ីដូចអបកមានកដរ។ 
៣. បលជើរល ប់អបកដសទពីជុំបនឿរបរ់អប កបៅកបុងអងគលពោះបយរ ូលគិរថ។ 
៤. កុំណ្ត់ពីរបបៀបកដលអបកអាចកាវ យជា សដគូជាមយួលពោះជាមាច រ់ ន។ 

 
ក. ចំណាប់អារមមណ៍ថម ីNew Interests  

ទោលទៅទី១. រាប់អំពីច្ំោប់អារមមណ៍ថមី ណ លអនរាន។ 
  
ទតើអនរចំ្ោយទពលទវលារបស់អនរយ៉ាង ូច្ទមតច្ណ រ? How Do You Spend Your Time?  

 ជាការពិត អបកលតូវចុំណាយបពលបវលកបុងមយួសថ្ង បដើមផបីធឝើការបរបិភាគអាហារ និងបគង ប៉ាុកនថ បតើអបកចុំណាយ
បពលបវលបផសងបទៀតបោយរបបៀបណា? អឝីកដលមនុរសបធឝើបៅកបុងបពលទុំបនររបរ់បគ អាលរ័យបៅបលើអឝីកដលពួកបគ និង 
លកុមលគួោររបរ់ពួកបគចូលចិតថភាគបលចើន។ អបកខ្វោះបធឝើការលគប់បពលបវល អបកខ្វោះបទៀតបលងកមានថ។ អបកខ្វោះបទៀតបៅ
លកុមជុំនុុំ និងរមួចុំកណ្កបៅកបុងព័ននកិចច រឯីអបកបផសងបទៀតមនិ នរមួចុំកណ្កអឝីបឡើយ។ អបកលបកហលជាមនិមានបពលបវល
លគប់លោន ់បដើមផបីធឝើអឝីមយួកដលអបកចូលចិតថបឡើយ។ ប៉ាុកនថ អបកពិតជា នចុំណាយបពលបវលរលមាប់អឝ ីកដលបធឝើឱ្រចូលចិតថ
ខ្នវ ុំងបុំផុតមនិខ្នន។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍

១ អឝីកដលមនុរសបធឝើបៅកបុងបពលទុំបនររបរ់បគ បលចើនកតលតូវ នកុំណ្ត់បោយ 
 ក) បពលបវលកដលបគមាន។ 
 ខ្) ចុំណាប់អារមយណ៍្រុំខ្នន់របរ់បគ។ 
 គ) គុំនិតរបរ់អបកដសទ។ 
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ទៅទពលណ លចំ្ោប់អារមមណ៍របស់អនរផ្លល ស់រតូរ When Your Interests Change  
 អបកមនិបលងកលផងកមានថដូចកដលអបកចូលចិតថ បៅបពលអបកបៅបកយងបឡើយ ពីបលពាោះអបករវល់បធឝើអឝីកដលអបកចូលចិតថ
ជាង បៅបពលឥឡូវបនោះ។ បៅបពលកដលចុំណាប់អារមយណ៍្របរ់អបកផ្ទវ រ់បថូរ រកមយភាពរបរ់អបកក៏ផ្ទវ រ់បថូរកដរ។ 
 
 មតិថភកថិចារ់ៗរបរ់អបកអាចមានការភាញ ក់បផអើល បៅបពលកដលអបកមនិ “ចុំណាយបពលដល៏អ” ជាមយួពួកបគ កបុងបរឿង
កដលបងកបលោោះថាប ក់ដល់រុខ្ភាព ឬ លពលឹង វញិ្ញដ ណ្របរ់អបក។ ពួកបគមនិអាចយល់ពីជីវតិកដលមានអុំណ្ររកីរយបពញ
បោយអតទលបបយជន ៍មានរកមយភាពកដលបធឝើឱ្ររកប់ចិតថបនាោះបឡើយ។ 
 
 បតើអបកអាចវលិលតឡប់បៅបធឝើអឝីកដលអបកដឹងថា មនិអាចបធឝើឱ្រអបករកបច់ិតថ នកដរឬបទ? ចូររួរបៅបុររមាប ក់កដល
កុំពុងកតបរបិភាគអាហារ កដលរល់ពីបគ បៅកបុងគុំនររុំរម បហើយបនាធ បម់ក ោត់លតូវ នបគអបញ្ជ ើញឱ្របរបិភាគអាហារ
ជាមយួមតិថភកថិអបកមានជាបរៀងរល់សថ្ង។ បតើោត់ចង់បៅបរបិភាគអាហាររុំណ្ល់ កដលពីបគបទៀតកដរឬបទ? 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 

២ ចូរពណ៌្នាអុំពីចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យីកដលអបកមាន ចាប់តាុំងពីអបក នទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក។ 
     ............................................................................................................................. ................................................. 
 
៣ ចូរពណ៌្នាអុំពីអឝីកដលអបកបធឝើបៅបពលឥឡូវបនោះ ខុ្រោប ពីអឝីកដលអបកមនិ នបធឝើបៅមុនអបកទទួលបជឿលពោះបយរ ូ។ 
     ............................................................................................................................. ................................................. 
 

ទោលបំណងខុសណរលរពីមុន A Different Purpose 
 កបុងនាមជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់ អបកមានចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យី។ ចុំណាប់អារមយណ៍្ោុំងបនោះ នឹងដឹកនាុំអបកចូលកបុង 
រកមយភាពនានាតាមលកុម និងការទទួលខុ្រលតូវផ្ទធ ល់ខ្វួន។ អបកបៅកតបនថបធឝើកិចចការមយួចុំនួនកដលអបកធាវ ប់បធឝើពីមុន -
ការ្រ ការបរបិភាគ ការបគង និងការ្របៅផធោះ - ប៉ាុកនថ ជីវតិពិតល កដរបរ់អបកនឹងោក់ទងយ៉ា ងរុំខ្នន ់ជាមយួចុំណាប់
អារមយណ៍្ថ្យីរបរ់អបក។ 
 
 បលើរជាងបនោះបៅបទៀត បៅបពលអបកលរឡាញ់នរណាមាប ក់ អបកចង់បៅជាមយួបគ និងផ្ទគ ប់ចិតថបុគគលបនាោះ។ 
ឥឡូវបនោះ បោយោរអបកលរឡាញ់លពោះជាមាច រ់ អបកនឹងចង់ចុំណាយបពលជាមយួលពោះអងគ និងបធឝើអឝីៗឱ្រលពោះអងគោប់
លពោះហឫទ័យ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ បោលបុំណ្ងបផសងរបរ់អបកកបុងនាមជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់ គឺបដើមផ ី
 ក) ពាយមរកលុយឱ្រ នបលចើន ។ 
 ខ្) រកីរយជាមយួជីវតិ និង ការ្រលអរបរ់អបក។ 
 គ) ចុំណាយបពលបវលជាមយួលពោះបិតារបរ់អបក កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ 
 
 បយើងមានការចាប់អារមយណ៍្យ៉ា ងខ្នវ ុំង ចុំបពាោះលពោះរជររបរ់លពោះបិតា និងអឝីកដលលពោះអងគកុំពុងបធឝើបៅកផនដីបនោះ ។ 
លពោះអងគកុំពុងកតបធឝើការបៅបពលឥឡូវបនោះ បោយនាុំបុររ និងគរថី លពមោុំងកូនបកយងៗ មកឯលពោះអងគតាមរយៈការផាយ
ដុំណឹ្ងលអអុំពីលពោះបយរ ូ។ លពោះអងគកុំពុងោងរងល់កុមជុំនុុំរបរ់លពោះអងគ បហើយលពោះអងគ នបៅបយើងឱ្របធឝើការជាមយួ
លពោះអងគ។ ពិតជាឯករិទនិដ៏វបិររកមន! 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៥ បយើងមានចុំកណ្កបៅកបុងអឝីកដលលពោះជាមាច រ់កុំពុងបធឝើរពឝសថ្ងបនោះ បោយ 
 ក) ពនរល់អុំពីមាោ៌សនការរបគ គ្ ោះដល់អបកដសទ ។ 
 ខ្) លតួតលតាបលើអរ់អបកកដលមនិកមនជាលគិរថបររ័ិទ ។ 
 គ) បធឝើបុណ្រ និងកផនួពិធីខ្នងោរនាជាបលចើន ។ 
 

ខ.សកមមភាពថម ីNew Activities  

ទោលទៅទ២ី. ច្ូលរួមជ្ជមួយអនរ ម្ទទទៀតណ លានច្ំោប់អារមមណ៍ថមី  ូច្អនរានណ រ។ 
  
 ចុំណាប់អារមយណ៍្ថ្យីរបរ់អបក បៅកបុងលពោះរជររបរ់លពោះជាមាច រ់ នឹងបធឝើឱ្រអបករវល់ លពមោុំងរបាយរកីរយ។ 
ចុំណុ្ចខ្នងបលកាមបនោះ ជារកមយភាពកដលផថល់ដល់អបកនូវបោលបុំណ្ង និងអតទន័យថ្យីរលមាប់ជីវតិរបរ់អបក។ 

 
ការចូ្លរួមរនុងររុមជំនំុ Church Attendance 
 លពោះជាមាច រ់មានកផនការរលមាប់លគិរថបររ័ិទលគប់របូ បធឝើជារមាជិករបរ់លកុមជុំនុុំតាមមូលោឌ ន។ កបុងការរកាតាម
កផនការបនោះ លគិរថបររ័ិទកដលររ់បៅជិតោប  ជួបោប ជាបទៀតោត់ បដើមផថីាឝ យបងគុំលពោះជាមាច រ់ បលើកទឹកចិតថោប បៅវញិបៅមក 
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រិកាលពោះគមភរី និងកចកចាយជុំបនឿរបរ់បគ ជាមយួអបកកដលលតូវការោគ ល់អុំពីលពោះបយរ ូលគិរថ។ បនោះគឺជារបបៀបកដលបគជួយ 
ោប បៅវញិបៅមក បដើមផបីធឝើកិចចការកដលលពោះជាមាច រ់ នលបោនដល់បគ។ 
 
 ការជួបជុុំោុំងបនោះ ឬ កមយវធិីថាឝ យបងគុំរបរ់លកុមជុំនុុំ អាចបធឝើបៅតាមផធោះនរណាមាប ក់ ឬ បៅកបុងអាោរណាមយួកដល
ថាឝ យដល់លពោះជាមាច រ់រលមាប់បោលបុំណ្ងថាឝ យបងគុំ។ អបកអាចចង់ចូលរមួកមយវធិីោុំងបនោះឱ្រ នញឹកញាប់ តាមលទនភាព 
និងនាុំមតិថភកថិមកជាមយួអបក បដើមផោីថ ប់លពោះបនធូល។ អបកនឹងរកីរយនឹងការលបកបោប រវងបងបអូនលបុរលរីរបរ់អបក បៅកបុង
លពោះលគិរថ និងបលើរពីបនោះបទៀតបនាោះ គឺវតថមានរបរ់លពោះជាមាច រ់បៅបពលកដលអបកថាឝ យបងគុំលពោះអងគ។ 
 
 កបុងបពលដ៏ឆាប់រហ័រ អបកនឹងចង់កាវ យជារមាជិកសនលកុមជុំនុុំរបរ់លពោះជាមាច រ់ បោយបបលមើ និងលបការដុំណឹ្ង
លអ។ ចូររមួចុំកណ្កបៅកបុងកមយវធិី និងរកីរយជាមយួផលលបបយជន៍ និងការលបោនលពោះពររបរ់លពោះអងគ។ បមបរៀនោុំងបនោះ
នឹងជួយ អបកឱ្រកាវ យជារមាជិកដ៏លអមាប ក់ ន។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៦  កថាខ្ណ្ឍ កដលអបកអានពណ៌្នារកមយភាពចុំនួនបនួកដលលគិរថបររ័ិទបធឝើ បៅបពលពួកបគជួបជុុំោប ។ បញ្ជ ីបៅខ្នង

បលកាម  បនោះខ្ឝោះរកមយភាពមយួកបុងចុំបណាមរកមយភាពោុំងបនោះ។ រូមររបររវកបុងចបនាវ ោះកដលោក់ជូន 
 ក) ការោថ ប់លពោះបនធូលបចញពីកបុងលពោះគមភរី ។ 
 ខ្) ការររបរើរលពោះជាមាច រ់ និងការអរលពោះគុណ្លពោះអងគ ។ 
 គ) ការបធឝើទីបនាធ ល់អុំពីជុំបនឿរបរ់ពួកបគ ។ 
  ) ............................................................................................................................................. 
 
 បតើមានអឝីបកើតបឡើងលបរិនបបើសថ្ងណាមយួលគូគ ឝ្ ល ឬ ក៏លគិរថបររ័ិទដសទបទៀតបធឝើខុ្រចុំបពាោះអបកបោយអបចតនា? 
បៅបពលកដលកូនមាប ក់បធឝើឱ្រកូនមាប ក់បទៀតកបុងលគួោរឈចឺាប់ បគមនិ នចាកបចញពីផធោះបទ។ ប៉ាុកនថ បបើការបនោះបកើតបឡើងបៅ
កបុងលកុមជុំនុុំ លគិរថបររ័ិទមយួចុំនួនបោះប រ និងបដិបរធមនិលពមវលិលតឡប់បៅលពោះវហិារបឡើយ។ ផធុយបៅវញិ ពួកបគ
បលជើរបរ ើរបៅផធោះ បោយយកបលរថាថាឝ យបងគុំលពោះជាមាច រ់បៅផធោះវញិ។ រូមលបុងលបយត័ប! វគឺជាលផចិដ៏បពញនិយមកដល
វញិ្ញដ ណ្អាលកក់បលបើ បដើមផបីធឝើឱ្រលគិរថបររ័ិទបខ្ាយ និងបុំកបកពួកបគបចញពីលពោះអមាច រ់។ 
 
 រូមចាុំថា លពោះបិតារបរ់អបកចង់ឱ្របុលតបុលតីរបរ់លពោះអងគ ជួបលពោះអងគបៅកបុងលពោះដុំណាក់របរ់លពោះអងគ។ អាោរមនិ
រូវលអ បហើយអបកលបកហលជាមនិយល់លពមជាមយួអឝីកដលបកើតបឡើង ប៉ាុកនថ អបកលតូវការជួបជាមយួបងបអូនលបុរលរីរបរ់អបក
បៅកបុងលពោះលគិរថ បដើមផថីាឝ យបងគុំលពោះអមាច រ់ រិកាលពោះគមភរីជាមយួោប  និងបលើកទឹកចិតថោប បៅវញិបៅមក។ បហលបឺ ១០:២៥ 
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 នកណ្នាុំថា "មនិលតូវលោះបង់ការលបជុុំោប  ដូចអបកខ្វោះធាវ ប់បធឝើបនាោះបឡើយ ផធុយបៅវញិ បយើងលតូវបលើកទឹកចិតថោប បៅ
វញិបៅមក បអាយ នរតឹកតខ្នវ ុំងបឡើង បោយប ើញថាសថ្ងសនលពោះអមាច រ់ កាន់កតជិតមកដល់បហើយ”។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧ លបរិនបបើលគូគ ឝ្ លនិយយអឝីមយួកដលបធឝើឱ្រអបកអាក់អន់ចិតថ អបកលតូវ 
 ក) ឈប់បៅលពោះវហិារ ឬ រកលពោះវហិារមយួបទៀត ។ 
 ខ្) ល ប់អបកដសទថាោត់មនិកមនជាលគូគ ឝ្ លលអបទ ។ 
 គ) អត់បោរឱ្រោត់ និងបនថចូលរមួថាឝ យបងគុំ ។ 
 
៨ អបកកដលបជឿ មនិចាុំ ច់ជួបជុុំជាមយួលគិរថលបររ័ិទដសទបទ។ បយើងលតូវរ ុំលឹកបគពីការកណ្នាុំរបរ់លពោះគមភរីបៅកបុង 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ការអានរពះគ្មពីរ Bible Reading  
 បយើង ននិយយោប អុំពីោរៈរុំខ្នន ់សនការអានលពោះគមភរីជាបរៀងរល់សថ្ង។ បតើអបកអាចនាុំលគួោររបរ់អបកចូលរមួ 
អានលពោះគមភរី និងអធិោឌ នជាបរៀងរល់សថ្ង នបទ? បយើងបៅការបនោះថា អារនៈលគួោរ ឬ ការថាឝ យបងគុំបៅកបុងលគួោរ។ 
ការចុំណាយបពលរនថិបវលលគួោរ ជាបរៀងរល់សថ្ង នឹងកាវ យបៅជាលពោះពររលមាប់លគួោររបរ់អបក។ បរចកថីពិតបចញពី
លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់កដលអបកកចកចាយ នឹងដឹកនាុំ លពមោុំង ពលងឹងអបកឱ្ររងឹមាុំបឡើងជាបរៀងរល់សថ្ង។ បៅបពល
កដលអបកជួបោប  អបកអាចចុំណាយបពលអធិោឌ នរលមាប់បរចកថីលតូវការោប បៅវញិបៅមក បៅកបុងលគួោររបរ់អបក។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៩  លបកហលជាអបកចង់ចាប់បផថើមមានរនថិបវល (ការចាុំណាយបពលជាមយួលពោះ) កបុងលគួោររបរ់អបក។ ចូរគូររងឝង់ពី    

លបបយគកដលបរៀបរប់អុំពីអឝីកដលអបកលតូវបធឝើ។ 
 ក) ជួបជុុំបៅផធោះជាបរៀងរល់សថ្ង   
 ខ្) កចកចាយបរចកថីលតូវការ និងទូលរូមជុំនួយពីលពោះជាមាច រ់ 
 គ) រប់បញ្ចូ លកតកូនបកយងកដលធុំ  
  ) ជួបបៅលពោះវហិារមយួរ ថ ហ៍មថង 
 ង) បលើកទឹកចិតថបុគគលមាប ក់ៗឱ្របចោះអធិោឌ ន 
 ច) អានលពោះគមភរី 
 ឆ) អរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់រលមាប់លពោះពរ 
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 ការអធិសាា ន: ទៅទពលណ លគួ្រអធិសាា ន Prayer: When to Pray  

 ការអធិោឌ នគឺជាបរឿងមយួដ៏រុំខ្នន ់កដលលគិរថបររ័ិទអាចបធឝើ ន។ បៅបពលកដលអបកអធិោឌ ន បហើយ
លពោះជាមាច រ់បឆវើយតប អបកកុំពុងបធឝើកិចចការជាមយួនឹងលពោះជាមាច រ់ ដូបចបោះ ចូរចុំណាយបពលបដើមផអីធិោឌ ន។ 
  

 បៅបពលអបកភាញ ក់ពីដុំបណ្កពីលពលឹម  ចូរចាប់បផថើមសថ្ងបនោះជាមយួលពោះជាមាច រ់ បនាោះលពោះជាមាច រ់នឹងលបោនកមាវ ុំង
ដល់របូកាយ រីលធម៌ និង វញិ្ញដ ណ្របរ់អបក រលមាប់បោោះលោយបញ្ញា ជាបរៀងរល់សថ្ង។ 

 ចូរអរលពោះគុណ្ដល់លពោះជាមាច រ់កដលលបោនអាហារដល់អបកមុនបពលកដលអបកញុាុំ។ 
 បធឝើរនថិបវលកបុងលគួោរ បៅបពលលពឹក ឫបពលយប់។ 
 ចុំណាយបពលអធិោឌ នបៅកបុងអុំឡុងបពលសនការថាឝ យបងគុំ និងបៅបពលអបកមកដល់លពោះវហិារមុនបមា៉ា ងថាឝ យបងគុំ

ចាប់បផថើម។ លពោះបយរ ូ នមានលពោះបនធូលថា “ដុំណាក់របរ់បយើង លតូវបធឝើជាកកនវងរុំរប់ថាឝ យបងគុំ” (មា៉ា ថាយ 
២១:១៣) ។  

 ចូរថាឝ យដួងចិតថរបរ់អបកដល់លពោះជាមាច រ់លគប់បពលបវលោុំងអរ់ អរលពោះគុណ្ដល់ការលបោនលពោះពររបរ់
លពោះអងគ និងទូររូមជុំនួយពីលពោះអងគ។ អបកមនិ ច់ចាុំនិយយឮ  ៗបៅកាន់លពោះបិតាបឡើយ លពោះអងគលជាបពីគុំនិត
របរ់អបក។ 

 មុននឹងអបកចូលបគង ចូរអរលពោះគុណ្ដល់លពោះជាមាច រ់ កដលលពោះអងគលបោនការការពារបពញមយួសថ្ង។ ទូលរូម
ដល់លពោះអងគអត់បោរដល់កុំហុរកដលអបក នបធឝើខុ្រ នឹងថាឝ យការទុកចិតថដល់លពោះអងគបពញមយួយប់។ 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១០ ចូរបលបើបញ្ជ ីកដលអបក នអានបធឝើជាមគគុបទរក៍រលមាប់ការអធិោឌ នរបរ់អបក។ បៅចុំណុ្ចបៅខ្នងមុខ្បពលបវលកដល 
      អបកចង់អធិោឌ ន ។ 
 

ការអធិសាា ន: រទបៀបណ លអនរអធិសាា ន Prayer: How to Pray 

 អបកអាចអាចនិយយបៅកាន់ខ្វួនឯងថា “ប៉ាុកនថ ខ្ញុ ុំមនិដឹងពីរបបៀបអធិោឌ នផង”។ ការអធិោឌ នមនិកមនជាបរឿង
លុំ កបនាោះបទ។ ការអធិោឌ នលោន់កតជាការនិយយបៅកាន់លពោះជាមាច រ់ ដូចអបកបធឝើជាមយួមតិថភកថិរបរ់អបកកដរ។ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទននឹងជួយ ដល់អបក។ 
 
 ចូរគិតអុំពអីឝកីដលលពោះជាមាច រ់ នបធឝើរលមាប់អបក និងអរលពោះគុណ្ដល់លពោះពរកដលលពោះអងគលបោនឱ្រ។ ល ប់ពី      
តលមូវការរបរ់អបក និងអបកកដលជាទីលរឡាញ់របរ់អបកដល់លពោះអងគ។ អធិោឌ នឱ្រលគួោរ និងោច់ញាតិរបរ់អបក 
រលមាប់ការរបគ គ្ ោះ។ អធិោឌ នរលមាប់លគូគ ឝ្ ល លកុមជុំនុុំ បងបអូនលបុរលរីរបរ់អបកបៅកបុងលពោះលគិរថ និងរលមាប់កិចចការ
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ោុំងអរ់របរ់លពោះជាមាច រ់បៅបលើកផនដី។ អធិោឌ នរលមាប់អបកបជឿថ្យី និងបញ្ញា កដលបគមាន។ អធិោឌ នរលមាប់លបបទរ
ជាតិរបរ់អបក។ លោន់កតចាប់បផឋើមអធិោឌ ន បនាោះអបកនឹងបរៀនពីរបបៀបកដលលតូវអធិោឌ ន។ 
 
 លពោះបយរ ូ នលបោនគុំរមូយួដល់អបក កដលអបកអាចចងចាុំ និងបលបើល រ់បៅកបុងបរចកថីអធិោឌ នរបរ់អបក។ ការ
អធិោឌ នបនោះ ដកលរង់បចញពកីារអធិោឌ នរបរ់លពោះអមាច រ់ ។ 
 

បនោះជារបបៀបអធិោឌ ន: “ឱ្លពោះបិតាសនបយើងខ្ញុ ុំ កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្បអើយ! រូមរុំកដងលពោះនាមដ៏វរុិទន
របរ់លពោះអងគ បអាយមនុរសបលកោគ ល់ រូមបអាយលពោះរជរ លពោះអងគ នមកដល់ រូមបអាយលពោះហឫទ័យ
របរ់លពោះអងគ  នរុំបរចបៅកផនដីដូចបៅោទ នបរមរុខ្កដរ។ រូមលបោនអាហារកដលបយើងខ្ញុ ុំលតូវការបៅសថ្ង
បនោះ។ រូមអត់បោរបអាយបយើងខ្ញុ ុំ ដូចបយើងខ្ញុ ុំអត់បោរបអាយអរ់អបកកដល នលបលពឹតថខុ្រនឹងបយើងខ្ញុ ុំ។ 
រូមកុុំបបណាថ យបអាយបយើងខ្ញុ ុំចាញ់ការលផងួបឡើយ កតរូមរ ុំបោោះបយើងខ្ញុ ុំបអាយរចួពីមារកុំណាចវញិ “។ 
(មា៉ា ថាយ ៦:៩-១៣) 

  

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១១ ចូរចងចាុំបរចកថីអធិោឌ នរបរ់លពោះជាមាច រ់ ។ 
 

គ. ទីបន្ទទ លថ់ម ីNew Testimony 
ទោលទៅទ៣ី: ទរជើ សរាប់អនរ ម្ទពីជំទនឿរបស់អនរ ទៅរនុងអងគរពះទយស៊ូរគ្ិសត។ 
  

ការទធវើជ្ជបនទ ល់ Witnessing  
  បធឝើបនាធ ល់មានន័យថា ល ប់ដល់អបកដសទពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ នបធឝើជាមយួអបក។ អបកអាចបធឝើកិចចការបនោះ ន
បៅឯផធោះ បៅតាមផវូវបៅបពលថាឝ យបងគុំ  ឬក៏តាមរយៈការររបរររុំបុលត។ គឺដូចបៅនឹងអបកដសទល ប់អបកអុំពីលពោះលគិរថកដរ 
អបកអាចល ប់ដល់មតិថភកថិ និងោច់ញាតិអបក។ អធិោឌ នបដើមផឱី្រពួកបគ នទទួលលពោះអមាច រ់ ជាលពោះរបគ គ្ ោះ។ 
 

លពោះគមភរី នបញ្ញជ ក់ពីតលមូវការសនការលបការពីជុំបនឿរបរ់បយើង បៅទីោធារណ្ៈ អុំពីជុំបនឿរបរ់បយើងបលើអងគ
លពោះលគិរថ បដើមផឱី្រអបកដសទដឹងថា លពោះអងគជាលពោះអងគរបគ គ្ ោះរបរ់បយើង។ លពោះលគិរថ នប គ្ ប់ដល់ោវក័របរ់លពោះអងគ ឱ្របធឝើ
រកខីភាព។ លបរិនបបើអបកចង់ នបរចកថីកាវ ហាន ចូរទូលរូមដល់លពោះជាមាច រ់ បនាោះលពោះជាមាច រ់នឹងលបោនដល់អបកជា
ពុុំខ្នន។ មានមនុរសជាបលចើនភ័យខ្នវ ចមនិហា នលបការពីលពោះជាមាច រ់ ដូចអបកបៅបពលបនោះកដរ ប៉ាុកនថ បគ នយកឈបោះ  
បរចកថីភ័យខ្នវ ចរបរ់បគ និងរកប ើញលពោះពរដ៏មហិមា និងកមាវ ុំងថ្យី បៅកបុងការបធឝើរកខីភាពអុំពីលពោះលគិរថ។ លពោះអមាច រ់
លពោះបយរ ូ នមានលពោះបនធូលថា  
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អបកណាទទួលោគ ល់ខ្ញុ ុំ បៅចុំបពាោះមុខ្មនុរសបលក ខ្ញុ ុំនឹងទទួលោគ ល់អបកបនាោះវញិ បៅចុំបពាោះលពោះភ័គកថ
លពោះបិតាខ្ញុ ុំ កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្កដរ ។ (មា៉ា ថាយ ១០:៣២) 

 
បៅកបុងចុំបណាមមនុរសកដលកផត់លពោះជាមាច រ់ និង កបុងចុំបណាមមនុរសមាន បរម័យបនោះ បបើអបក
ណាបអៀនខ្នយ រ មនិហា នទទួលោគ ល់ខ្ញុ ុំ មនិហា នទទួលោគ ល់ពាកររបរ់ខ្ញុ ុំ លុោះដល់បុលតរបរ់មនុរស
យងមកលបកបបោយរិររីងុបរឿង របរ់លពោះបិតាលពោះអងគ និងបទវតាដ៏វរុិទន លទង់ក៏នឹងខ្នយ របអៀនមនិហា ន
ទទួលោគ ល់អបកបនាោះវញិកដរ។ (មា៉ា កុរ ៨:៣៨) 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១២ ខ្នងបលកាមបនោះ គឺជាបញ្ជ ីសនមនុរសកដលអបកអាចជួបជាបរឿយៗ។ ចូរអធិោឌ នរលមាប់ពួកបគ និងទូលរូមដល់ 
      លពោះជាមាច រ់ បដើមផជីួយ ដល់ពួកបគ និងកចកចាយដល់បគពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ នបធឝើជាមយួអបក។ 
 ក) លគួោរ និងោច់ញាតិរបរ់អបក ។ 
 ខ្) មនុរសកដលអបកបធឝើការជាមយួ ។ 
 គ) មតិថភកថិរបរ់អបក ។  
  ) អបកជិតខ្នងរបរ់អបក ។ 
 ង) អបកជុំនួញបៅកបុងរហគមន៍របរ់អបក ។ 
 

ការទរច្ៀងថ្វវ យរពះជ្ជាច ស់ Singing to the Lord  
 រមតទភាពសនការបលចៀង និងបលងបភវង គឺជាអុំបណាយោនដ៏អោច រររបរ់មនុរស បដើមផបីលងថាឝ យលពោះជាមាច រ់។ 
បៅផធោះកថី ឬ បៅលកុមជុំនុុំកថី ចបលមៀងរបរ់អបក នឹងជួយ បលើកទឹកចិតថ និងលបោនពរដល់អបក និងអបកដសទ។ វមនិកមន
ជាបញ្ញា បទ បបើរបមវងរបរ់អបកមនិកដលទទួលការហាត់បរៀនបលចៀង។ បតើអឝីកដលរុំខ្នន់បនាោះ គឺអបកររបរើរលពោះជាមាច រ់បចញ
ពីដួងចិតថរបរ់អបកវញិ។ 
 

រូមលពោះបនធូលរបរ់លពោះលគិរថរណ្ឌិ តបៅកបុងអបក បអាយ នបរបិូណ៌្។ ចូរបលបៀនលបបៅ និង ោរ់បតឿន
ោប បៅវញិបៅមក បោយល ជាញ លគប់យ៉ា ង។ ចូរបលចៀងអរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់កបុងចិតថបោយបលបើទុំនុកតបមកើង 
បទររបរើរ និងបទចុំបរៀងមកពីលពោះវញិ្ញដ ណ្។ (កូឡូរ ៣:១៦) 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៣ រលមាប់អបកកដលបលចៀង បរឿងរុំខ្នន់បុំផុតរលមាប់ោត់គឺបដើមផ ី 
 ក) បបញ្ចញរុំបឡងដ៏ពិបរោះ ។ 
 ខ្) អាចបលចៀងបៅខ្នងមុខ្បគ ។ 
 គ) បលចៀងផុរបចញពីចិតថបដើមផថីាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាមាច រ់ ។ 

 
ឃ. ម្ដគូថមី New Partnership  
ទោលទៅទ៤ី: រំណត់ពីរទបៀបណ លអនរអាច្កាល យជ្ជម្ គ្ូជ្ជមួយរពះជ្ជាច ស់បាន។ 
  
ការររកាស ំណឹងលអ Preaching the Gospel  
 ការអធិបាយដុំណឹ្ងលអ គឺជារកមយភាពរុំខ្នន់ណារ់របរ់លកុមជុំនុុំ។ មានមនុរសមយួចុំនួន  នថាឝ យបពល
បវលបពញបពល បដើមផបីធឝើកិចចការបនោះ ។ លពោះជាមាច រ់ នលបោនទុំនួលខុ្រលតូវដល់លគូគ ឝ្ ល អបកផាយដុំណឹ្ងលអ និង
បបរកជន ។ 
 

ការថ្វវ យ វ្ យ Giving   

លពោះបិតារបរ់បយើងរបផរុរ។ កបុងនាមជាបុលតាបុលតីរបរ់លពោះអងគ បយើងលតូវបរៀនលបលពឹតថតាមរបបៀបរបរ់លពោះអងគ ។ 
បនោះជាបហតុផលដ៏រុំខ្នន់កដលបយើងលតូវឱ្រ។ ការឱ្របៅអបកដសទជារបបៀបមយួប ា្ ញថាបយើងជាកមយរិទនរបរ់
លពោះជាមាច រ់។ ល ក់ការកដលបយើងោក់ដ ឝ្ យបៅកបុងលកុមជុំនុុំ ជួយ ដល់មនុរសជាបលចើន។ មានមនុរសមយួចុំនួន បៅជួប
បងបអូនលបុរលរី កដលលតូវការរុំបលៀកបុំពាក់ អបកខ្វោះបទៀតោុំលទដល់ព័ននកិចចលគូគ ឝ្ ល  បហើយអបកខ្វោះបទៀតបចញសថ្វបភវើង ទឹក 
ឬ ការជួរជុលលពោះវហិារ។ 
 
 ថ្វកិារបរ់បយើងក៏អាចបលបើល រ់រលមាប់ទិញលពោះគមភរី រមាម រ និងបរៀវបៅោក់ទងនឹងលគិរថបររ័ិទកដរ។ វក៏អាច
បលបើកបុងការចុំណាយបលើកមយវធិីវទិរ ុនិងទូរទរសន៍ បដើមផផីាយដុំណឹ្ង។ លពោះជាមាច រ់លបោនកិចចការដ៏រុំខ្នន់ដល់កូនលពោះអងគ
ឱ្រល ប់មនុរសអុំពីបរចកថីរបគ គ្ ោះ។ តាមរយៈការចុំណាយថ្វកិាររបរ់បយើង បយើងមានចុំកណ្កបៅកបុងការបធឝើកិចចការ
រុំខ្នន់ោុំងបនោះ។ 
 
 លពោះគមភរីពិពណ៌្នាអុំពីគុំរសូនការថាឝ យដ ឝ្ យ១ភាគ១០ (បៅថា ដ ឝ្ យដប់ភាគរយ) សនល ក់ចុំណូ្លរបរ់បយើង
ថាឝ យចុំបពាោះកិចចការរបរ់លពោះជាមាច រ់។ មានលគិរថបររ័ិទជាបលចើនបធឝើតាមគុំរបួនោះ។ បគទទួលោគ ល់ថាអឝីកដលបគមានរុទនកត
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លពោះជាមាច រ់លបោនឱ្រ រមួោុំងកមាវ ុំងសនការរកថ្វកិារកដរ។ ជាការបឆវើយតប បគថាឝ យដល់លពោះជាមាច រ់វញិ១ភាគដប់សនល ក់
ឈបួលលបចាុំសថ្ង។ អឝីកដលបគ នថាឝ យ គឺយកបៅឧបតទមមោុំលទដល់លកុមជុំនុុំ។  
 
 លគិរថបររ័ិទកដលឱ្របោយរបផរុរ បគរកប ើញអុំណ្រ កដលកាវ យជាសដគូរបរ់លពោះជាមាច រ់។ បៅកបុងបពលដូចោប
បនោះកដរ ពួកបគរកប ើញថា តលមូវការរបរ់បគ នបុំបពញ ។ អបកអាចរកប ើញការអោច ររបនោះរលមាប់ខ្វួនរបរ់អបក  ! 
 
 លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលថា “ចូរបធឝើអុំបណាយដល់អបកដសទ បនាោះលពោះជាមាច រ់នឹងលបោនអុំបណាយដល់អបករល់ោប
កដរ” (លូកា ៦:៣៨)។ ការឱ្ររបរ់អបក នាុំមកនូវលពោះពរចុំនួនបីលបបភទគ:ឺ 
 

១. លពោះពរខ្នងវញិ្ញដ ណ្: អបកកាវ យជាលបបភទបុគគល កដលលពោះជាមាច រ់បរៀបចុំគបលមាងកផនការណ៍្រលមាប់អបក-បធឝើជា 
មនុរសរបផរុរចុំបពាោះអបកដសទ ។ 

២ ការរកប់ចិតថ: អបកមានអុំណ្រកបុងការកាវ យជារមាជិកសនលគួោររបរ់លពោះជាមាច រ់ លពោះជាមាច រ់ជាអបករ៉ាប់រងបនធុក
របរ់អបក ។ 

៣. រុវតទិភាព: លពោះជាមាច រ់ នរនា បុំបពញរល់លគប់តលមូវការរបរ់អបកោុំងអរ់។ បៅបពលកដលអបកបោរព
ោថ ប់ប គ្ ប់លពោះអងគ អបកអាចពឹងកផអកដល់លពោះអងគកបុងការកថ្រកាអបក។ មានលគិរថបររ័ិទជាបលចើនពាន់អបក 
អាចល ប់អបកពីបទពិបោធន ៍កដលលពោះជាមាច រ់មនិកដលប ោះបង់បចាលពួកបគបឡើយ។ 

ចូរនាុំយកដ ឝ្ យមយួភាគដប់ោុំងប៉ាុនាយ ន មកោក់បៅកបុងឃ្លវ ុំង បដើមផ ី បអាយមានបរផៀងអាហារកបុងដុំណាក់
របរ់បយើង។ ចូរបធឝើយ៉ា ងបនោះ បដើមផលីផងលបយើងបៅបនាោះ អបករល់ោប នឹងប ើញថាបយើងនឹងបបើក
សផធបម បងាូរលពោះពរដ៏បលើរលប់មកបលើអបករល់ោប។ (មា៉ា ឡាគី ៣:១០) 

 
បហតុបនោះ មាប ក់ៗលតូវកតចូលល ក់តាមកតខ្វួនរុំបរចចិតថ បោយមនិនឹងោថ យ ឬ  បទើរទ័លបឡើយ ដផតិ
លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យ នឹងអបកណាកដលបធឝើអុំបណាយបោយចិតថរកីរយ។  (២កូរនិថូ្រ ៩:៧) 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
  
១៤ បៅខ្នងបលកាមបនោះជាលបបយគអុំពីការថាឝ យបងគុំ។ បតើលបបយគមយួណា ល ប់ពីោរៈរុំខ្នន់កដលលគិរថបររ័ិទលតូវឱ្រ? 
 ក) លពោះជាមាច រ់របផរុរ និងលបោនកិចចការលអរលមាប់មនុរសលគប់របូ។ 
 ខ្) អរ់អបកកដលឱ្រនឹងទទួល នការបុំបពញតាមបរចកឋីលតូវការផ្ទធ ល់ខ្វួនវញិ។ 
 គ) ដ ឝ្ យដប់ភាគរយគឺជាល ក់មយួភាគដប់កដលលពោះជាមាច រ់រក ន។  
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ការជួយតាមរទបៀបណ លអនរអាច្ទធវើបាន Helping In Any Way That You can 

         កិចចការអឝីក៏បោយកដលអបកបធឝើរលមាបល់ពោះអមាច រ់ ដូចជាការប ររលមាមបៅកកនវងថាឝ យបងគុំ ផធោះអបកជិតខ្នង 
ោលសថ្ងអាទិតរ បៅផធោះរបរ់អបកជាបដើម និងជួយ អបកឱ្ររកីចបលមើនខ្នងវញិ្ញដ ណ្។ រូមរួរបៅលគូគ ឝ្ លរបរ់អបកថា អបក
អាចបធឝើអឝីខ្វោះបដើមផថីាឝ យលពោះជាមាច រ់។ 
 

ការរួមចំ្ណណរការ្រទៅរនុងការចាត់ណច្ងររុមជំនំុ Taking Part in Church Organization  
 មានរបបៀបជាបលចើន កបុងការរមួចុំកណ្កបៅកបុងលកុមជុំនុុំ។ ជាឧោហរណ៍្ ការចូលរមួកមយវធិីរិកាសថ្ងអាទិតរ និងការ
លបជុុំលកុមតូច។ បៅទីបនាោះ អបកអាចបធឝើជារមាជិកដ៏បោយ ោះលតង់បៅកបុងថាប ក់បរៀន និងរិកាលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់
តាមលបព័នន។ មនិលតូវខ្កខ្ននឱ្ការបនោះបឡើយ។ បុររ គរថី យុវជន យុវនារ ីនិងកុមារកុមារ ីអាចមានលកុម (អងគការ) 
ផ្ទធ ល់ៗខ្វួន ។ បៅកបុងការលបជុុំរបរ់បគ បគថាឝ យបងគុំលពោះអមាច រ់ និងបធឝើកិចចការជាបលចើន (គបលមាង) ថាឝ យលពោះអងគ។ រូម
ចូលរមួជាមយួលកុមមយួ កបុងចុំបណាមលកុមបនោះ អបកនឹងទទួលនូវការោឝ គមន៍ដ៏កក់បៅថ  និងមានអុំណ្រជាមយួនឹង
រកមយភាពោុំងបនោះ។ លកុមោុំងបនោះពាយមប្ងចាប់ ប ា្ ត់បបលងៀន និងជួយ ដល់អបកកដលខ្ឝោះខ្នត។ បោោះបីជាបុគគល
មាប ក់អាចបធឝើ នកិចចការបនថិចបនថួចក៏បោយ លពោះជាមាច រ់បធឝើការបៅកបុងចុំបណាមការរបួរមួរបរ់បុលតាបុលតីលពោះអងគ  កដល
កុំពុងបធឝើការបៅបលើកផនដីបនោះថាឝ យលពោះអងគ ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៥ ចុំណុ្ចខ្នងបលកាមបនោះ ជារបបៀបកដលមនុរសរមួចុំកណ្ក នបៅកបុងលកុមជុំនុុំ ? ចូរគូររងឝង់បៅពីមុខ្ចុំណុ្ចកដលអបក 
      គិតថាអបកអាចបធឝើ ន ។ បរបើរុុំបៅលគូគ ឝ្ ល ឬ អបកដឹកនាុំអបកបដើមផបីធឝើវ។ 
 ក) ការលបមូល ឬ រប់ល ក់ដ ឝ្ យ ។ 
 ខ្) កថ្រកាបកយងៗបៅកបុងអុំឡុងបមា៉ា ងថាឝ យបងគុំ ។ 
 គ) រួររុខ្ទុកខអបកជុំងឺ និងអធិោឌ នរលមាប់ពួកបគ ។ 
  ) ការជួយ មនុរសចារ់ នចូលរមួថាឝ យបងគុំ ។ 
 ង) ការនិយយជាមយួអបកកដលចង់ដឹងអុំពីជុំបនឿរបរ់លគិរថបររ័ិទ ។ 
 ច) ការកថ្រកាអោរលកុមជុំនុុំ ។ 
 ឆ) បុំបពញតលមូវការដល់លកុមជុំនុុំកដលខ្ឝោះខ្នត ។ 
 ជ) ជួយ បៅកបុងលកុមតូច ។ 
 ឈ) ជួយ បលងបភវងបៅកបុងលកុមថាឝ យបងគុំ ។ 
 ញ) ចូលរមួជាមយួលកុមចបលមៀង។ 
 ដ) ចូលរមូបៅកបុងលកុមផាយដុំណឹ្ងលអ និង កមយវធិីបផសងៗ ។ 
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សរមមភាពទរច្ើនទពរ? Too Many Activities? 
 មនិលតូវខ្ឝល់ខ្នឝ យបឡើយ លបរិនបបើអបកមនិ នចូលរមួបលចើនជាមយួនឹងរកមយភាពោុំងអរ់បនោះបទបនាោះ។ 
លពោះអមាច រ់យល់ដល់អបក បហើយលពោះអងគនឹងជួយ ដល់អបកឱ្របធឝើអឝីកដលអបកអាចបធឝើ ន។ 
 
 អបកនឹងមានអុំណ្រជាមយួរកមយភាពោុំងបនោះ បៅកបុងជីវតិថ្យីរបរ់អបក។ វនឹងកាវ យជាបរចកថីអុំណ្រមយួ បៅបពល
កដលដឹងថា អបកជួយ ដល់អបកដសទឱ្របជៀរផុតពីការោក់ទណ្ឍ កមយអរ់កលផ មកជីវតិអរ់កលផជានិចចបនាោះ។ អឝីលគប់យ៉ា ង
កដលអបកបធឝើរលមាប់លពោះជាមាច រ់បៅបពលឥឡូវបនោះ លពោះអងគនឹងលបោនរ ឝ្ ន់ដល់អបក បៅកបុងពិភពកដលជិតមកដល់។ 
 
 អបក នរិកាចប់បមបរៀន បៅជុំពូកមយួបហើយបៅបពលបនោះ អបកបលតៀមខ្វួនជាបលរច កបុងការបឆវើយនូវការវយតសមវ
ជុំពូកទីមយួ។ រូមបមើលបមបរៀនមុនៗបឡើងវញិ បនាធ ប់មក បធឝើតាមការកណ្នាុំរនវឹកចបមវើយជុំពូកមយួ។ អបកគួរកតបុំបពញឱ្រ
ចប់រពឝលគប់ និងបផញើរនវឹកចបមវើយរបរ់អបក បៅកាន់លគូកណ្នាុំរបរ់អបក បដើមផបីធឝើការកកតលមូវ។  
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 

៧ គ) អត់បោរឱ្រោត់ និងបនថចូលរមួថាឝ យបងគុំ។ 
 
១  ខ្) ចុំណាប់អារមយណ៍្រុំខ្នន់របរ់បគ។ 
 
៨ បហលបឺ ១០:៣៥។ 
 
៤ គ) ចុំណាយបពលបវលជាមយួនឹងលពោះបិតារបរ់អបក កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ 
 
៩ ឃ្លវ  ក), ខ្), ង), ច), និង ឆ) ជាលបបយគកដលលតូវបធឝើបៅបពលមានរនថិបវលកបុងលគួោរ។ 
 
៥ ក) ការពនរល់ពីរបបៀបសនការរបគ គ្ ោះដល់អបកដសទ។ 
   
១៣ គ) បលចៀងបចញពីដួងចិតថ បដើមផថីាឝ យរិររីងុដល់លពោះជាមាច រ់ ។ 
 
៦  ) ចបមវើយគឺ “ការបលើកទឹកចិតថោប បៅវញិបៅមក” អាចជាចបមវើយលតឹមលតូវ។ 
  
១៤ ក) លពោះជាមាច រ់របផរុរ និងលបោនកិចចការលអរលមាប់លគប់ោប ។ 
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 ពមពរៀន 
 ៦ ខាន តគំ្រូថមី របស់អនរ Your New Standards 

 ៧ អនរានរពះ ៏ជួយការពារមួយ You Have a Helper 

 ៨ ជីវិតរបស់អនរជ្ជពនលឺ Your Life Is a Light 

 ៩ រទបៀបណ លានរគួ្សាររររបទោយសុភមងគល 

  How to Have a Happy Home 

 ១០ ទសរភីាពថមី របស់អនរ Your New Freedom  
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ខាន តគំរថូមីរបសអ់នក 
Your New Standards 

  
 
  
 បដើមផរីរ់បៅជាមយួោប  ន មនុរសលតូវបធឝើបៅតាមបោលការណ៍្ ឬ ខ្នប តគុំរចូារ់លរ់មយួ។ ចូរគិតអុំពីលគួោរ
កដលមានកូនៗ។ បតើមានអឝីបកើតបឡើង លបរិនបបើកូនធុំជាងបគមាប ក ់បងករបមវងរ ុំខ្ននជាបរៀងរល់យប់។ ោយ ននរណា
មាប ក់ នរលមាកបឡើយ។ ដូបចបោះ ខ្នប តគុំរ ូជាតលមូវការចាុំ ច់រលមាប់ជីវភាពលបចាុំសថ្ង។ 
 
 ខ្នប តគុំរ ូក៏ជាតលមូវការចាុំ ច់កដរ លបរិនបបើបុគគលមាប ក់ចង់្នបៅដល់បោលបៅពិបររបនាោះ។ ជាឧោហរណ៍្ 
កីឡាកររត់លបណាុំង បធឝើបៅតាមលគូបងឝឹករបរ់បគ។ បោលបុំណ្ងរបរ់ពួកបគ គឺបដើមផអីភវិឌណជុំនាញ និងកមាវ ុំងបដើមផបីគអាច
ដបណ្ថើ មយកពានរ ឝ្ ន់ ន។ ឥឡូវបនោះ អបកគឺជាលគិរថបររ័ិទ អបកមានបោលបៅថ្យ:ី បដើមផបីធឝើបៅតាមអឝីកដលលពោះជាមាច រ់
ចង់ឱ្រអបកបធឝើ។ បនោះគឺជាបហតុផលមយួបផសងបទៀត កដលលតូវការខ្នប តគុំរជូាចាុំ ច់។ 
 
 លពោះបិតារបរ់អបកកដលគង់បៅោទ នរួគ៌ បរៀបចុំគុំបរងរលមាប់អបកជាកផបកមយួសនលគួោររបរ់លពោះអងគ និង្នបៅ
ដល់បោលបៅកដលលពោះអងគបរៀបចុំរលមាប់ជីវតិអបក។ បមបរៀនបនោះ ពនរល់អបកពីខ្នប តគុំរថូ្យី កដលលពោះអងគ នលបោនមកឱ្រអប ក
ការបធឝើតាមខ្នប តគុំរបូនោះ នឹងនាុំអបកឱ្រទទួល ននូវគុណ្លបបយជន៍ជាបលចើន។  
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ណផនការ 
ក. បតើអបកណាកុំណ្ត់ខ្នប តគុំរ?ូ Who Sets the Standards? 
ខ្. បតើអបកអាចករឝងរកខ្នប តគុំរោូុំងអរ់បនោះបៅឯណា? Where Can You Find the Standards? 
គ. បតើអបកអាចបធឝើតាមខ្នប តគុំរបូនោះបោយរបបៀបណា។ How Can You Meet the Standards? 

 . ខ្នប តគុំរបូដើមផបីជាគជ័យ។ Standards for Success 

 

ទោលទៅ 
១. ចូរពិពណ៌្នាពីខ្នប តគុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់រុំរប់អបក ។ 
២. ចូរពនរល់ពីរបបៀបកដលអបកអាចបុំបពញខ្នប តគុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់ ន ។ 
៣. បរៀបរប់ពីលទនផលកដលនឹងបកើតបឡើងបៅបពលកដលោគ ល់ពីខ្នប តគុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់ ។  
៤. ពិពណ៌្នាពីការររ់បៅបោយមានជ័យជមបោះ ។ 

 

ក.ពតើនរណាកំណត់ខាន តគំរ?ូ Who Sets The Standards? 

ទោលទៅទ១ី. ច្ូរពិពណ៌នពីខាន តគ្ំរូរបស់រពះជ្ជាច ស់សំរាប់អនរ ។ 

  
 បៅកបុងផធោះមយួ ឪពុកមាថ យកុំណ្ត់ខ្នប តគុំរ ូពីរបបៀបកដលកូនៗរបរ់ពួកបគលតូវលបលពឹតថ។ កូនៗក៏ នបរៀនថា បគលតូវ
ររ់បៅបោយអនុវតថខ្នប តគុំរោូុំងបនោះ។ បៅបពលកដលបគបធឝើខុ្រពីចាប់កដល នកុំណ្ត់ ឪពុកមាថ យរបរ់បគជួយ 
កកតលមង់។ លបរិនបបើបគរងឹររូមនិលពមបធឝើតាម ឪពុកមាថ យគួរោក់ពិន័យពួកបគ។ បោយោរកូនៗជារមាជិកបៅកបុង
លគួោរ លបរិនបបើបគររ់បៅមនិោថ ប់ប គ្ ប់បទ បគនឹងជួបបញ្ញា  និងការឈចឺាប់។ 
  
 លពោះបិតារបរ់បយើងកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ កុំណ្ត់ខ្នប តគុំរដូល់បុលតធីតារបរ់លពោះអងគ ពីអឝីកដលគួរបធឝើ និងមនិគួរ
បធឝើ។ មានបពលខ្វោះលពោះអងគក៏ោក់ពិន័យបយើងកដរ។ 
  

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ ខ្នប តគុំរបូៅផធោះមយួកដលមានវនិ័យលអលតូវ នបរៀបចុំបោយ 
 ក) កូន ។ 
 ខ្) អបកជិតខ្នង ។ 
` គ) ឪពុកមាថ យ ។ 
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២ រិទនិបដើមផនីិយយអុំពីរបបៀបកដលបយើងគួរលបលពឹតថ កបុងនាមលគិរថបររ័ិទ គឺជាកមយរិទនរបរ់ 
 ក) លពោះបិតារបរ់បយើងកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ ។ 
 ខ្) វបផធម៌កដលបយើងកុំពុងររ់បៅជាមយួ ។ 
 គ) បយើង ។ 

 
ខ. ពតើអនកអាចតសវងរកខាន តគំរទូងំអសព់នោះពៅឯណា? 
 Where Can You Find the Standards? 
ទោលទៅទ២ី. ច្ូរពនយល់ពីរទបៀបណ លអនរអាច្បំទពញខាន តគ្ំរូរបស់រពះជ្ជាច សប់ាន។ 
  
 បយើងរកប ើញខ្នប តគុំររូបរ់បុគគលមាប ក់ បោយរបងកតបមើលពីរបបៀបកដលោត់លបលពឹតថ។ បតើបយើងអាចរកប ើញខ្នប តគុំរូ
របរ់លគិរថបររ័ិទបោយរបបៀបណា? បយើងរកប ើញខ្នប តគុំររូបរ់លគិរថបររ័ិទ បោយរបងកតបមើលពីគុំរបូៅបពលលពោះបយរ ូ
មានលពោះជនយគង់បៅ ។ លពោះគមភរី នកត់លតាទុកពីលបវតថិរបរ់លពោះអងគ។ លពោះអងគគឺជាគុំរដូ៏លគប់លកខណ៍្របរ់បយើង និងជាគុំរូ
រលមាប់ការររ់បៅរបរ់បយើងកដរ។ 
 
 បយើងក៏ នរកប ើញខ្នប តគុំររូបរ់លគិរថបររ័ិទ តាមរយៈការរិកាពីអឝីកដលលពោះបយរ ូ មានលពោះបនធូលបៅកាន់ពួក
បគ។ តាមរយៈ “ការបបលងៀនលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់បៅបលើភបុំ” (មា៉ា ថាយ ៥-៧)។ លពោះបយរ ូ នពិពណ៌្នាអុំពីខ្នប តគុំរូ
របរ់លគិរថបររ័ិទ។ ចុំណុ្ចោុំងអរ់បនោះ គឺជាខ្នប តគុំររូបរ់លពោះអងគផ្ទធ ល់។ តាមរយៈឫោន នុភាពរបរ់លពោះអងគបធឝើការបៅកបុង
បយើង បយើងអាចនឹងមានខ្នប តគុំរបូនោះកដរ។  
 
 លពោះបយរ ូ នចាប់បផថើមបបលងៀនលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ បោយល ប់អុំពីការលបោនលពោះពរដ៏វបិរររបរ់លពោះជាមាច រ់
រលមាប់អរ់អបកកដលបធឝើតាមខ្នប តគុំររូបរ់លពោះអងគ។ លពោះអងគ នបនថបបលងៀនបមបរៀនរុំខ្នន់ៗជាបលចើន។ បនោះជាចុំណុ្ចមយួ
ចុំនួនកដលលពោះអងគ នបបលងៀន  
 

ការបទរងៀនរពះបនទូលរបស់រពះជ្ជាច ស់ទៅទលើភន ំ
 The Sermon On the Mount Matthew 5-7 

ា៉ថ្វយ ៥-៧ 
 

អបកណាោក់ចិតថជាអបកលកខ្សត់ អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិពួកបគ នទទួលលពោះរជរសន
ោទ នបរមរុខ្! 

 
អបកណាបោកបម អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិលពោះជាមាច រ់នឹងរលមាលទុកខពួកបគ ! 
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អបកណាមានចិតថរវូតបូត អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិពួកបគនឹងទទួលកផនដីជាមរត៌ក ! 
 
អបកណាបលរកឃ្លវ នបរចកថីរុចរតិ អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិលពោះជាមាច រ់នឹងលបោនបអាយពួកបគ
 នកឆអត! 

 
អបកណាមានចិតថបមតាថ ករណុា អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិលពោះជាមាច រ់នឹងរុំកដងលពោះហឫទ័យ
បមតាថ ករណុាដល់ពួកបគវញិ ! 
 
អបកណាមានចិតថបររុិទន អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិពួកបគនឹងប ើញលពោះជាមាច រ់ ! 

 
អបកណាកោងរនថិភាព អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិពួកបគនឹងមានប យ្ ោះជាបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់ ! 
 
អបកណាលតូវបគបបៀតបបៀន បលពាោះកត នបធឝើតាមបរចកថីរុចរតិ អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិបគ ន
ទទួលកបុងលពោះរជរសនោទ នបរមរុខ្! 

 
អបករល់ោប ជាពនវឺរុំរប់មនុរសបលក…ចូរបអាយពនវឺរបរ់អបករល់ោប  បុំភវមឺនុរសោុំងឡាយដូបចាប ោះកដរបគ
នឹងប ើញអុំបពើលអ កដលអបករល់ោប លបលពឹតថ បហើយបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងលពោះបិតារបរ់អបករល់ោប កដលគង់
បៅោទ នបរមរុខ្ ។ 
 
អបករល់ោប ធាវ ប់ ន ឮ បរចកថី កថ្វងទុកមកថា លបរិនបបើបគវយកភបកអបកមាខ ង លតូវវយកភបកបគកតមាខ ងវញិ 
លបរិនបបើបគវយអបក ក់បធយញមយួ លតូវវយបគ បអាយ ក់បធយញកតមយួកដរ។ រឯីខ្ញុ ុំវញិខ្ញុ ុំរុុំបញ្ញជ ក់ល ប់អបក
រល់ោប ថា កុុំតបតនឹងមនុរសកុំណាចបអាយបោោះ ។ 
 
អបករល់ោប ធាវ ប់ នឮបរចកឋីកថ្វងទុកមកថា “ចូរលរឡាញ់បងបអូនឯបទៀតៗបហើយរអប់ខ្នយ ុំងរលតូវរបរ់
អបក”។ រឯីខ្ញុ ុំវញិខ្ញុ ុំរុុំបញ្ញជ ក់ល ប់អបករល់ោប ថាចូរលរឡាញ់ខ្នយ ុំងរលតូវរបរ់អបករល់ោប  លពមោុំងទូលអងឝរ
លពោះជាមាច រ់រូមលពោះអងគលបោនពរបអាយអរ់អបកកដលបបៀតបបៀនអបករល់ោប ផង។ បធឝើដូបចបោះអបករល់ោប នឹង
 នបៅជាបុលតរបរ់លពោះបិតាកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ 
 
កុុំរនស ុំលទពររមផតថិទុករុំរប់ខ្វួន បៅបលើកផនដីជាកកនវងមានកបណ្ថ ៀរ និងកលចោះរីុជាកកនវងកដលមានបចារ
ទមាវ យជញ្ញជ ុំងចូលមកលួចបវន់បនាោះបអាយបោោះ។ ចូរលបមូលលទពររមផតថិទុកបៅោទ នបរមរុខ្វញិជាោទ ន
កដលោយ នកបណ្ថ ៀរ និងកលចោះរីុជាោទ នកដលោយ នបចារទមាវ យជញ្ញជ ុំងចូលមកលួចបវន់បឡើយ ដផតិ
លទពររមផតិថអបកបៅកកនវងណា ចិតថរបរ់អបកក៏បៅកកនវងបនាោះកដរ។ 
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បហតុបនោះបហើយ នជាខ្ញុ ុំរុុំល ប់អបករល់ោប កុុំ បអាយខ្ឝល់ខ្នឝ យអុំពីមាូបអាហាររុំរប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ ឬ    
របមវៀកបុំពាក់រុំរប់បិទ ុំងកាយបឡើយ។ ជីវតិមានតសមវបលើរមាូបអាហារ បហើយរបូកាយក៏មានតសមវបលើរ
របមវៀកបុំពាក់បៅបទៀត។ ប៉ាុកនថ លពោះបិតារបរ់អបករល់ោប កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ លទង់ចិញ្ច ឹមវ។ រឯីអបក
រល់ោប  អបករល់ោប មានតសមវបលើរបកាបកសោីុំងបនាោះបៅបទៀត។ ប៉ាុកនថ ចូរករឝងរកលពោះរជរបរ់លពោះជាមាច រ់ 
និងបរចកឋីរុចរតិរបរ់លពោះអងគជាមុនរិន បទើបលពោះអងគលបោនរបរ់ោុំងបនាោះមកអបករល់ោប កថ្មបទៀត។ 

 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៣ គុំរដូ៏លគប់លកខណ៍្រលមាប់ជីវតិថ្យីរបរ់អបកមានបៅកបុង 
 ក) លគូគ ឝ្ លរបរ់អបក ។ 
 ខ្) អបកបជឿបៅកបុងលកុមជុំនុុំ ។ 
 គ) លពោះបយរ ូលគិរថ ។ 
 
៤ ខ្នងបលកាមបនោះជាគុំនិតមយួចុំនួន។ ចូរគូររងឝងជុ់ុំវញិតួអកសរ បៅពីមុខ្លបបយគោុំងឡាយណាកដលោក់ទងនឹងការ 
   បបលងៀនរបរ់លពោះបយរ ូបៅបលើភបុំ ។ 
 ក) លបរិនបបើលគិរថបររ័ិទជួបបរចកថីលតូវការ ខ្ញុ ុំគួកតជួយ ោត់ និងមនិទុកល ក់ោុំងអរ់រលមាប់ខ្វួនឯងបឡើយ ។ 
 ខ្) លបរិនបបើនរណាមាប ក់កុហកខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំមានរិទនិរអប់ោត់ ។ 
 គ) លបរិនបបើនរណាមាប ក់បវន់ខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំមានរិទនិវយោត់ និងបធឝើឱ្រោត់របរួ ។ 
  ) លបរិនបបើខ្ញុ ុំ ត់បង់ការ្រ បោយបលពាោះកតខ្ញុ ុំកាវ យជាលគិរថបររ័ិទ ខ្ញុ ុំអាចបៅកតរបាយរកីរយ បោយបលពាោះ 
               លពោះជាមាច រ់បៅកតកថ្រកាខ្ញុ ុំ ។ 
  
 លពោះបយរ ូ នលបោនបោលការណ៍្រុំខ្នន ់ពីរបបៀបកដលលតូវលបលពឹតថជាមយួអបកដសទ។ មានមនុរសមយួចុំនួន ន
បៅរបបៀបបនាោះថា លកឹតរវនិ័យមារ។“ ដូបចបោះ បបើអបករល់ោប ចងប់អាយអបកដសទលបលពឹតថចុំបពាោះខ្វួនកបបណា លតូវលបលពឹតថចុំបពាោះ
បគកបបបនាោះកដរ។ គមភរីវនិ័យ និង គមភរីពាការមីានកចងទុកមកដូបចបោះឯង” (មា៉ា ថាយ ៧:១២)។ 
  
 ជាការពិត បយើងយល់លពមោុំងលរុងថា មនុរសោុំងអរ់មនិគរួលបលពឹតថមនិលអចុំបពាោះោប បៅវញិបៅមកបឡើយ។ មាន
អបកដឹកនាុំមយួចុំនួននិយយកបបបនោះ។ ប៉ាុកនថ លកឹតរវនិ័យមានន័យបលើរបនោះបៅបទៀត។ លពោះបយរ ូកុំពុងមានលពោះបនធូលថា 
បយើងលតូវលបលពឹតថលអជាមយួអបកដសទ។ បយើង គួរកតជាអបកលបលពឹតថចុំបពាោះពួកបគជាមុន ដូចជាបយើងលបលពឹតថចុំបពាោះខ្វួនឯងកដរ។ 
 
 បយើងមនិគួមានអុំណួ្ត អាតាយ និយម ប វ្ ោះលបកកក ឬ រោិះគន់ោប បឡើយ។ បយើងមនិគួឱ្រគុំនិតបយើងមានបរចកថី
លរឡាញ់លក់ពុត ឬ បរចកថីលរឡាញ់កដលមានបុំណ្ងអាលកក ់បនាោះបឡើយ។ 
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 ចុំណុ្ចរុំខ្នន់ដុំបូងបុំផុតរបរ់បយើង គឺបដើមផផី្ទគ ប់បុំណ្ងលពោះហឫទ័យរបរ់លពោះជាមាច រ់។ បយើងមនិអាចមាន តាម
កបបបលកីយ ៍កដលជាបោលបៅផ្ទធ ល់ខ្វួនរបរ់បយើងផង និងបបលមើលពោះជាមាច រ់ផង កបុងបពលកតមយួ នបឡើយ។ ប៉ាុកនថ 
លបរិនបបើបយើងទុកចិតថលពោះអងគជាទីមយួ បនាោះលពោះអងគនឹងទតបមើលបលើរល់បរចកថីលតូវការរបរ់បយើង។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត 
អឝីកដលបយើងបធឝើរលមាប់លពោះអងគ បយើងនឹង នរ ឝ្ ន់អរ់កលផជានិចច។  
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៥ អរ់អបកកដលបោរពតាមលកឹតរវនិ័យមារដ៏ខ្នជ ប់ខ្ជួន ជាអរ់អបកកដល 
 ក) រង់ចាុំឱ្រអបកដសទបធឝើអុំបពើលអជាមយួបគរិន បទើបបធឝើអឝីកដលលអរលមាប់តបរបងបគវញិ។ 
 ខ្) រកបមើលរបបៀបកដលលតូវបធឝើលអជាមយួអបកដសទ។ 
 គ) ករឝងរករបបៀបបដើមផទីទួល នអឝីកដលពួកបគចង់ នរលមាប់ខ្វួនឯង។ 
 
៦ បតើមានរបបៀបលបលពឹតថោុំងឡាយ កដលមនិលតូវោប នឹងបរចកឋីបបលងៀនរបរ់លពោះបយរ ូកដរឬបទ? ចូរគូរបនាធ ត់ពីបលកាម 
   លបបយគកដលអបកចង់ផ្ទវ រ់បថូរ។ 
 ក) បលើកកលកបោរដល់អបកកដលលបលពឹតថខុ្រនឹងអបក។ 
 ខ្) ឱ្របោយចិតថរបផរុរដល់អរ់អបកកដលលតូវការ។ 
 គ) អធិោឌ នរលមាប់អរ់អបកកដលបដិបរធអបក បៅបពលកដលអបកកាវ យជាលគិរថបររ័ិទ។ 
  ) គិតអុំពីកិចចការលអបដើមផបីធឝើរលមាប់អបកដសទ និងចាប់បផឋើមបធឝើកិចចការោុំងបនាោះ។ 
 ង) បធឝើការបដើមផបីរចកឋីរុខ្ោនថបៅកបុងលគួោរ និងរហគមន៍របរ់អបក។ 

 
គ. ពតើអនកអាចពធវើតាមខាន តគំរពូនោះពដាយរពបៀបណា?  
     How Can You Meet the Standards?  
ទោលទៅទ៣ី. ទរៀបរាប់អំពីលទធផលណ លនឹងទរើតទឡើង ទៅទពលបំទពញតាមខាន តគ្ំរូរបស់រពះជ្ជាច ស។់  
 
 លពោះបយរ ូ នលជាបដឹងថា មនិមាននរណាមាប ក់បធឝើតាមលកឹតរវនិ័យោុំងបនោះ នបទ បបើរិន ជាបគោយ នជុំនួយពី
លពោះជាមាច រ់បទបនាោះ។ ដូបចបោះបហើយ នជាលពោះអងគ នបបលងៀនដល់ោវក័របរ់លពោះអងគ បដើមផអីធិោឌ នបៅកាន់លពោះបិតា
កដលបៅោទ នបរមរុខ្ និងទូលរូមជុំនួយពលីពោះអងគដល់បគ។ បៅកបុងបមបរៀនទី៥ អបក នបរៀនអុំពីគុំរសូនការអធិោឌ ន : ការ
អធិោឌ នរបរ់លពោះអមាច រ់។ បតើជុំនួយលបបភទណា កដលលពោះជាមាច រ់ជួយ ដល់អបក? 
  
 អបកអាចកាវ យដូចជាលពោះបិតា កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្របរ់អបកកដរ ពីលពោះអបក នកចករ ុំកលកលពោះជនយរបរ់
លពោះអងគ។ បោយរបបៀបណាបៅ? លពោះបិតារបរ់អបក  នចាត់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនរបរ់លពោះអងគមកគង់ជាមយួអបក។ បនោះគឺជា
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របបៀបកដលលពោះអងគកចករ ុំកលកលពោះជនយរបរ់លពោះអងគជាមយួអបក។ មនិលតូវលពួយ រមយណ៍្អុំពីអឝីកដលលតូវររ់បៅ លរបតាមអឝី
កដលលពោះជាមាច រ់ចង់ នពីអបកបឡើយ។ លពោះអងគនឹងជួយ អបក។ អបកនឹងបរៀនបលចើនកថ្មបទៀតអុំពីការបនោះបៅកបុងបមបរៀន
បនាធ ប់។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧  រូមពិនិតរបមើល “បរចកថីអធិោឌ នរបរ់លពោះជាមាច រ់” បឡើងវញិ បៅកបុងបមបរៀនទី៥។ បៅកបុង គុំរអូធិោឌ នបនោះ 
     លពោះបយរ ូ នបបលងៀនបយើងឱ្រអធិោឌ នបៅកាន់  
 ក) លបជាជនដ៏វរុិទន ។ 
 ខ្) លពោះជាមាច រ់ ជាលពោះបិតារបរ់បយើងកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ ។ 
 គ) បុពឝបុរររបរ់បយើង ។ 

 
ឃ. ខាន តគំរពូដើមបពីជាគជ័យ Standards For Success 
ទោលទៅទ៤ី. ពិពណ៌នពីការរស់ទៅទោយានជ័យជមនះ។ 
 
 លពោះបយរ ូ នអនុញ្ញដ តឱ្របយើងដឹងថា បរចកថីបបលងៀនរបរ់លពោះអងគគឺជាគុំររូលមាប់ជីវតិដ៏មានជ័យជមបោះ។ ជីវតិ
របរ់បយើងដូចជាអាោរមយួ។ គុំនិត ពាកររមថ ីនិងរកមយភាពរបរ់បយើងគឺជាឥដឌបៅកបុងអាោរបនោះ។ បៅបពលកដលបយើង
បរៀបចុំវបោយឈរបលើមូលោឌ នលគឹោះសនការបបលងៀនរបរ់លពោះអងគ បយើងនឹងមានចរតឹលកខណ្ៈកដលអាចឈរតទល់ជាមយួ
នឹងការលផងលសនជីវតិ ន។ 
 
 អរ់អបកកដលររ់បៅបោយផ្ទគ ប់ចិតថរលមាប់ខ្វួនឯង បោយមនិបធឝើតាមខ្នប តគុំរកូដលលពោះបយរ ូ នលបោនឱ្រនឹង
ទទួលបរជ័យ លពមោុំងមនិអាចរ ូលោុំជាមយួនឹងពរោុះបភវៀង នបឡើយ។ លបរិនបបើអបកចង់កាវ យជាលគិរថបររ័ិទ កដលមាន
ជ័យជមបោះ រូមោងរង់ជីវតិរបរ់អបកបលើបរចកថីបបលងៀនរបរ់លពោះលគិរថ និងបដើរតាមខ្នប តគុំររូបរ់លពោះអងគ។ លពោះវញិ្ញដ ណ្
ដ៏វរុិទននឹងជួយ ដល់អបក។ 
 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៨ លពោះបយរ ូបបលងៀនបយើងថា ជ័យជមបោះដ៏ពិតនឹងមាន លបរិនបបើបយើង  
 ក) កោងជីវតិរបរ់បយើងបលើបរចកឋីបបលងៀនរបរ់លពោះអងគ។ 
 ខ្) ោគ ល់អឝីកដលលពោះអងគមានលពោះបនធូលអុំពីរុភមងគល។ 
 គ) អធិោឌ នោរបឡើងវញិជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
 



86 
 

សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៤ ក) និង  ) ជាប់ោក់ទងជាមយួបរចកថីបបលងៀនរបរ់លពោះបយរ ូ ។ 
  
១ គ ) ឪពុកមាថ យ។ 
 
៥ ខ្) រកបមើលរបបៀបកដលលតូវបធឝើលអជាមយួអបកដសទ ។ 
 
២ ក) លពោះបិតារបរ់បយើងកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ ។ 
 
៧ ខ្) លពោះជាមាច រ់ ជាលពោះបិតារបរ់បយើងកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ ។ 
 
៣ គ) លពោះបយរ ូលគិរថ ។ 
 
៨ ក) ោងរង់ជីវតិរបរ់បយើងបលើការបបលងៀនរបរ់លពោះអងគ ។ 
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អនកមានរពោះដ៏ជួយការ រមួយ 
You Have a Helper 

 
 

 លពោះជាមាច រ់មនិកដលទុកអបកបចាលបទ គឺលពោះអងគជួយ អបកបៅបពលកដលអបកទទួលបជឿលពោះអងគ។ ជាការពិត
លពោះជាមាច រ់ នយងមកគង់បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក បោយឫោន នុភាពសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនរបរ់លពោះអងគ។ អបកមនិររ់បៅ
កតមាប ក់ឯងបទៀតបឡើយ។ 
  
 មានមនុរសមយួចុំនួនគិតថា ការកាវ យជាលគិរថបររ័ិទ គឺលោន់ជាការបរៀនកុំណ្ត់ពីកផនួចាប់ថ្យីមយួប៉ាុបណាត ោះ។ ពួក
បគគិតមនិលតឹមលតូវបទ។ ជីវតិរបរ់លគិរថបររ័ិទ មនិកមនជាការកុំណ្ត់កផនួចាប ់កដលបយើងលតូវកតលបកាន់ខ្នជ ប់ខ្ជួនបនាោះបទ។ 
វក៏មនិអាលរ័យបៅបលើការតរ ូដ៏លអរបរ់អបកបទ។ វគឺជាជីវតិថ្យីកដលមកពីលពោះជាមាច រ់ដុោះបឡើងបៅកបុងអបក និងហូរបចញ
ពីអបក។ 
 
 បៅបពលកដលអបកអនុញ្ញដ តឱ្រលពោះវញិ្ញដ ណ្ដឹកនាុំអបក  អបកនឹងបរៀន នពីរបបៀបបធឝើតាមខ្នប តគុំរលូពោះជាមាច រ់។ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទននឹងលបោនឫោន នុភាពដល់អបក បដើមផកីបរបចញពីកិចចការអាលកក់ និងបលជើរបរ ើរអឝីកដលលតឹមលតូវ។ អបកនឹង
រកីចបលមើនជាបរៀងរល់សថ្ង ដូចលពោះបិតារបរ់អបកកដលគង់បៅឯោទ នបរមរុខ្។ 
 
 ពិតកមនបហើយ អបកមានលពោះដ៏ជាជុំនួយដ៏អោច ររ ! បៅកបុងបមបរៀនបនោះ នឹងពនរល់ដល់អបកថាលពោះអងគជានរណា 
បហើយលពោះអងគជួយ អបកបោយរបបៀបណាខ្វោះ។ 
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គ្ទរាង 
ក. លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន គឺជាលពោះដ៏ជាជុំនួយរបរ់អបក The Holy Spirit Is Your Helper 

ខ្. ផលកផវសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ The Fruit of the Holy Spirit 

គ. ការបដើរបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន Walking in the Holy Spirit 

 . ឫោន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនកដលគង់បៅកបុងអបក  The Power of the Holy Spirit in You 

ង. អុំបណាយោនរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន The Gifts of the Holy Spirit 

 
ទោលទៅ 
១. ចូរកុំណ្ត់ពីជុំនួយកដលលពោះជាមាច រ់លបោនដល់អបក បដើមផរីរ់បៅរលមាប់លពោះអងគ។ 
២. ចូរពិពណ៌្នាពីមបធា យបផសង  ៗកដលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនបធឝើការបៅកបុងជីវតិអបក។ 
៣. ពិបោធន៍ឫោន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនបៅកបុងអបក។  
៤. ចូរពិពណ៌្នាពីការលជមុជបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
៥. កុំណ្ត់បរចកថីពិតអុំពីអុំបណាយោនរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
 

ក.រពោះវិញ្ហា ណដ៏វិសទុធ គឺជារពោះដ៏ជាជំនួយរបសអ់នក 
    The Holy Spirit is Your Helper 

ទោលទៅទី១. ច្ូររំណត់ពីជំនួយណ លរពះជ្ជាច ស់ររទាន ល់អនរ ទ ើមបរីស់ទៅសរាប់រពះអងគ។  
 
 តាមរយៈជីវតិ និងការបោយទិវងគតរបរ់លពោះបយរ ូលគិរថ លពោះជាមាច រ់ នលបោនអឝីលគប់យ៉ា ងបដើមផរីបគ គ្ ោះអបក។ 
លពោះអងគក៏ នផគត់ផគង់លគប់ោុំងតលមូវការរបរ់អបក បដើមផជីីវតិថ្យី។ លពោះអងគ នបធឝើកិចចការោុំងអរ់បនោះបោយចាត់លពោះវញិ្ញដ ណ្
ដ៏វរុិទនរបរ់លពោះអងគឱ្រមក។  
 
 លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន អាចគង់បៅលគប់ទីកកនវង នោុំងអរ់ បៅកបុងបពលកតមយួ។ កាលលពោះបយរ ូគង់បៅបលើកផនដី
បៅបឡើយ លពោះអងគអាចបៅ នកតមយួកកនវងប៉ាុបណាត ោះ ប៉ាុកនថ បនាធ ប់ពីលពោះអងគយងបៅោទ នរួគ៌វញិ លពោះអងគ នចាត់
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនឱ្រគង់បៅជាមយួលគិរថបររ័ិទោុំងអរ់ បដើមផគីង់បៅជាមយួពួកបគ ដឹកនាុំពួកបគ និងជួយ ពួកបគ។ 

 
ខ្ញុ ុំនឹងទូលអងឝរលពោះបិតា បហើយលទង់លបោនលពោះដ៏ជួយ ការពារ មយួអងគបទៀត បអាយគង់បៅជាមយួអបកជា
ដ៏របតបរៀងបៅ…ប៉ាុកនថ លពោះដ៏ជួយ ការពារ គឺលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនកដលលពោះបិតាចាត ់បអាយមកកបុងនាមខ្ញុ ុំ នឹង
បបលងៀនបរចកថីោុំងអរ់ដល់អបករល់ោប  លពមោុំងរ ុំលឹកអឝីៗ កដលខ្ញុ ុំ នល ប់អបករល់ោប ផង។  
(យ៉ាូហាន ១៤:១៦,២៦)  
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ អបកជុំនួយកដលលពោះជាមាច រ់ នចាត់ឱ្រមកបៅជាមយួអបកលគប់បពលបវល គឺជា 
 ក) លគូគ ឝ្ លរបរ់លកុមជុំនុុំអបក។ 
 ខ្) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
 គ) បូជាចាររជិតខ្នងរបរ់អបក។ 
 
២ ការបញ្ញជ ក់អុំពីជីវតិលគិរថបររ័ិទរទិតបៅបលើ 
 ក) ការបោរពតាមកផនួចាប់។ 
 ខ្) ការខ្ុំលបឹងកលបងលបលពឹតថអុំបពើលអ។  
 គ) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនគង់បៅកបុងអបក។ 
 
៣ បោលបុំណ្ងរបរ់លពោះជាមាច រ់កបុងការចាត់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន គឺបដើមផ ី 
 ក) គង់បៅកបុងអបក ដឹកនាុំអបក និងជួយ អបក។ 
 ខ្) ជុំនួរឱ្រលពោះបយរ ូបៅបលើកផនដី។ 
 គ) គង់បៅលគប់កកនវងកបុងបពលកតមយួ។  

 
ខ. ផលតផលម្នរពោះវិញ្ហា ណ The Fruit of the Holy Spirit  
ទោលទៅទី២. ពិពណ៌នពីមទធាបាយទផសង  ៗណ លរពះវិញ្ញា ណ ៏វិសុទធទធវើការទៅរនុងជីវិតអនរ។ 
 
 វតថមានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បៅកបុងជីវតិអបកផលិតផលកផវកដលបៅថា ផលកផវរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
លពោះអងគលបោនកមាវ ុំង និងបុំណ្ងចិតថរលមាប់បយើង បដើមផបីធឝើកិចចការដ៏លតឹមលតូវ។ បៅបពលកដលអបកអនុញ្ញដ តឱ្រលពោះជាមាច រ់
ដឹកនាុំ និងជួយ អបកតាមរបបៀបបនោះ លពោះជាមាច រ់នឹងអភវិឌណអបក ឱ្រមានចរតឹលកខណ្ៈជាលគិរថបររ័ិទពិតល កដ។ អតថចរតិ
ការនិយយរថី និងរកមយភាពរបរ់អបកប ា្ ញថា អបកជាបុលតាបុលតីរបរ់លពោះជាមាច រ់។ បៅបពលកដលលគួោរ និងមតិថភកថិ
របរ់អបកប ើញការលបលពឹតថរបរ់អបក បនាោះបគបពញបោយអុំណ្របៅបពលកដលអបកបធឝើដូបចបោះ លពោះជាមាច រ់របរ់អបកកដលគង់បៅ
ោទ នបរមរុខ្ោប់លពោះហឫទ័យជាមយួនឹងអបក។ 

 
រឯីផលកដលបកើតមកពីលពោះវញិ្ញដ ណ្វញិ គឺបរចកថីលរឡាញ់ អុំណ្រ បរចកថីរុខ្ោនថ ចិតថអត់ធយត់ ចិតថ
របផរុរ ចិតថរបនាថ របមតាថ  ជុំបនឿ ចិតថរវូតបូត បចោះទប់ចិតថខ្វួនឯង។ ោយ នវនិ័យណាជុំោរ់នឹងបរចកថី
ោុំងបនោះបទ។ (កាឡាទី ៥:២២-២៣) 
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លពោះបិតារបរ់ខ្ញុ ុំរុំកដងរិររីងុបរឿង បោយអបករល់ោប បបងកើតផលកផវ នបលចើន និងបោយអបករល់ោប ជារិរស
របរ់ខ្ញុ ុំកមន។ (យ៉ាូហាន ១៥:៨) 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៤ ផលកផវ របរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនគឺជា 
 ក) មនុរសកដលឮោរដុំណឹ្ងលអរបរ់លពោះបយរ ូលគិរថ។ 
 ខ្) បរចកថីពិតខ្នងវញិ្ញដ ណ្កដលបយើងរកប ើញបៅកបុងលពោះគមភរី។ 
 គ) លពោះវញិ្ញដ ណ្បបងកើតឱ្របយើងមានចរតិលកខណ្ៈលអ។ 
 
៥ រូមអានកាឡាទី ៥:២២-២៣ ឱ្រ នបលចើនដង។ 

 
គ. ការពដើរពដាយរពោះវិញ្ហា ណដ៏វិសទុធ Walking In The Holy Spirit  
ទោលទៅទី៣. ពិទសាធន៍ឫទាធ នុភាពរបស់រពះវិញ្ញា ណ ៏វិសុទធទៅរនុងអនរ។ 
  
 បយើងកតងកតចង់បធឝើអឝីៗតាមរបបៀបរបរ់ខ្វនួឯង តាុំងកតពីបកើតមកបមវ៉ាោះ។ បនោះគឺជានិនាប ការសននិរសយ័របរ់មនុរស ។ 
បយើងចង់បធឝើអឝីមយួតាមកតចិតថបយើង បលើរជាជាងអឝីកដលលតឹមលតូវ។ បនោះគឺជាមូលបហតុកដលបយើងោថ ប់តាមរបមវងសន
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនបៅកបុងចិតថ បៅបពលកដលលពោះអងគជុំរញុបយើងឱ្របធឝើតាមបុំណ្ងលពោះហឫទ័យរបរ់លពោះជាមាច រ់ 
និងប ា្ ញពីមបធា យកដលលតូវបធឝើ។ កាឡាទី ៥:១៦,២៥ បបលងៀនថា “ខ្ញុ ុំរូមជុំរបថា ចូរររ់បៅបអាយលរបតាម
លពោះវញិ្ញដ ណ្ បនាោះអបកនឹងមនិបុំបពញតាមបុំណ្ងចិតថបលភលន់របរ់និរសយ័បលកីយប៍ទៀតបឡើយ។ លបរិនបបើបយើង
មានជីវតិបោយោរលពោះវញិ្ញដ ណ្កមន បយើងក៏លតូវលបតិបតថិតាមលពោះវញិ្ញដ ណ្កដរ។ 
 
 លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាមាច រ់នឹងកណ្នាុំ លពមោុំងកកតលមង់អបក បហើយអបកលតូវចូលរមួកដរ។ អបកលតូវរហការជាមយួ
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន និងអនុញ្ញដ តឱ្រលពោះអងគដឹកនាុំអបក។ បនោះជាអឝីកដលមានកចងបៅកបុងលពោះគមភរីថា “បដើរបោយមាន
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដឹកនាុំ”។ អបកកុំពុងកតបធឝើកិចចការោុំងអរ់បនោះបហើយ បៅបពលកដលអបកអនុវតថនូវអឝីកដលអបក នអានបៅកបុង
លពោះគមភរី។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
៦ បយងបៅបលើបទគមភរីកាឡាទី ៥:១៦ “បុំណ្ងចិតថតាមនិរសយ័របរ់បលកីយ”៍ គឺជាបុំណ្ងចិតថកដលដឹកនាុំបយើងឱ្រ 
 ក) គិតកតអុំពីខ្វួនឯង និងបធឝើអឝីតាមកតបយើងនឹកប ើញ ។ 
 ខ្) ផគត់ផគងបរចកឋីលតូវការខ្នងោច់្ម កបុងលគួោររបរ់បយើង ។ 
 គ) ជួយ ដល់អបកផធោះរបរ់បយើង និងមនុរសបៅជុុំវញិ ។ 
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ឃ. ឫទធ នុភាពរបសរ់ពោះវិញ្ហា ណដ៏វិសទុធតដលគង់ពៅកនងុអនក 
 The Power Of The Holy Spirit In You 
ទោលទៅទ៤ី. ច្ូរពិពណ៌នពីការរជមុជទោយរពះវិញ្ញា ណ ៏វិសុទធ។ 
  
 លពោះបយរ ូលជាបដឹងថា អបកបដើរតាមលពោះអងគគួរកតមានឫោន នុភាពដ៏អោច រររបរ់លពោះអងគ ជាជាងកមាវ ុំងរបរ់ខ្វួនឯង 
បដើមផបីធឝើកិចចការថាឝ យដល់លពោះជាមាច រ់។ ដូបចបោះបហើយ លពោះអងគ នមានលពោះបនធូលឱ្របគរង់ចាុំរហួតដល់បគ នបពញបោយ
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បដើមផទីទួលឫោន នុភាពបធឝើជារកខីភាពរបរ់លពោះអងគបៅបលើកផនដី។ 

 
បៅកបុងឱ្ការមយួ បៅបពលលពោះអងគកុំពុងបោយលពោះបោង យជាមយួលកុមោវក័ លទង់ហាមបគមនិបអាយបចញ
បៅណាឆាង យពីលកុងបយរ ៉ាោូឡឹមបឡើយ “គឺលតូវរង់ចាុំទទួលលពោះវញិ្ញដ ណ្តាមលពោះបនធូលរនារបរ់លពោះបិតា
ដូចខ្ញុ ុំ នល ប់អបករល់ោប  រចួមកបហើយថាបលកយ៉ាូហាន នបធឝើពិធីលជមុជ បអាយបគកបុងទឹក ប៉ាុកនថ បៅ
ប៉ាុនាយ នសថ្ងបទៀតអបករល់ោប នឹងទទួលពិធីលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនវញិ។ អបករល់ោប នឹងទទួលឫោន នុភាព
មយួ គឺឫោន នុភាពសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនមករណ្ឌិ តបលើអបករល់ោប ។ អបករល់ោប នឹងបធឝើជាបនាធ ល់របរ់ខ្ញុ ុំ
បៅកបុងលកុងបយរ ៉ាោូឡឹម កបុងលរុកយ៉ាូោោុំងមូលកបុងលរុកោមា៉ា រ ីនិងរហូតដល់លរុកោច់លរយល
សនកផនដ”ី។ (កិចចការ ១:៤-៥, ៨)  

 
 បលកយ៉ាូហានមានលបោរន៍ល ប់បគោុំងអរ់ោប ថា៖ “ខ្ញុ ុំបធឝើពិធីលជមុជ បអាយអបករល់ោប កបុងទឹក ប៉ាុកនថ បលកកដល
មានកមាវ ុំងខ្នវ ុំងជាង ខ្ញុ ុំជិតមកដល់បហើយ។ ខ្ញុ ុំមានឋានៈោបណារ់ រូមផកីតលោយកខ្សករផកបជើងជូនបលក ក៏មនិរម
នឹងឋានៈដ៏ខ្ភង់ខ្ភរ់របរ់បលកផង បលកនឹងបធឝើពិធីលជមុជបអាយអបករល់ោប កបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន និងបោយបភវើងវញិ” ។ 
(លូកា ៣:១៦) 
 
 កណ្ឍ គមភរីកិចចការផឋល់ឱ្របយើងនូវបរឿងមយួដ៏គួរឱ្ររ ុំបភើប អុំពីរបបៀបកដលលពោះជាមាច រ់របលមចតាមលពោះបនធូលរនា
របរ់លពោះអងគ បៅបុណ្រសថ្ងទីហារិប និងលទនផលដ៏អោច ររបនាធ ប់ពីបនាោះ។  
 

អបកោុំងបនាោះ នបពាបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បហើយចាប់បផថើមនិយយភាោបផសង  ៗពីោប តាម
លពោះវញិ្ញដ ណ្បល រលបោនបអាយ។ បពលបនាោះមានជនជាតិយូោ ជាអបកបោរពលបណិ្ប័តន៍លពោះជាមាច រ់មកពី
លបបទរនានា កបុងពិភពបលកោុំងមូលោប ក់បៅលកុងបយរ ៉ាោូឡឹមកដរ។ បពលរបូររននឹកលន់ឮយ៉ា ងខ្នវ ុំង
ដូបចាប ោះ មហាជននាុំោប រត់មកបមើល បហើយភាញ ក់បផអើលលកកលង បលពាោះមាប ក់ៗ នឮពួករិរសនិយយភាោ
របរ់ខ្វួន។ អបកោុំងបនាោះបងឿងឆងល់ខ្នវ ុំងណារ់ បគបរងើចររបរើរោុំងបពាលថា៖ “អបកកដលកុំពុងនិយយបនោះ 
រុទនកតជាអបកលរុកកាលីបឡបទបតើ។ ោុំងជនជាតិយូោ ោុំងអបកចូលោរនាយូោោុំងអបកមកពីបកាោះកលកត 
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ោុំងជនជាតិអារ៉ាប់ បយើង នឮបគកថ្វងអុំពីោប លពោះហរទដ៏អោច រររបរ់លពោះជាមាច រ់ ជាភាោបយើងោុំងអរ់
ោប ផ្ទធ ល់”។ (កិចចការ ២:៤-៧,១១)  

  
 ការលជមុជបៅកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន ឬ ការចាក់បុំបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន ក៏លតូវ នបគបៅថាបទ
ពិបោធនប៍ពនទីកុរឋ ពីបលពាោះវ នបកើតបឡើងដុំបូងបៅសថ្ងបុណ្រ សថ្ងទីហារិប (Pentecost, បពនទីកុរឋ)។ បៅបពលកដល
បុគគលមាប ក់និយយបោយរទិតបលកាមការដឹកនាុំរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បោយនិយយភាោកដលបគមនិ នយល់ បពល
ខ្វោះបយើងបៅថា កវូោឡាល (glossalalia)។  ពាករភាោលកិកបនោះអាចមានន័យថា “ការនិយយភាោចកមវកអោច ររ”។ 
បយើងក៏បៅថា បទពិបោធនក៍ារោីយ ទិក (charismatic)  កដលកាវ យមកពីពាករ ការោីយ  (charisma) កដលមានន័យថា 
“អុំបណាយោន”។ ពាករបនោះមានន័យថាជាអុំបណាយោនរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន និងបទពិបោធន៍ដ៏អោច ររ។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧ ការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនបលចើនកតរុំបៅបៅបលើ 
 ក) ការទទួលពិធីលជមុជបៅកបុងទឹក។ 
 ខ្) ការបបងកើតផលកផវបោយកផអកបៅបលើកណ្ឍ គមភរី កាឡាទី ៥:២២-២៣ ។ 
 គ) ការនិយយភាោចកមវកអោច ររ ដូចមានកចងកបុងកណ្ឍ គមភរីកិចចការ ២:៤ ។ 
 
៨ បៅសថ្ងបពនទីកុរឋ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនលបោនឫោន នុភាពដល់ពួកោវក័ ឱ្រនិយយភាោកដល  
 ក) ោយ ននរណាមាប ក់បចោះ ។ 
 ខ្) ពួកបគមនិធាវ ប់ នបចោះ។ 
 គ) ោយ នអតទន័យ។ 
 
 ការនិយយភាោចកមវកអោច ររ គឺជាទីរមាគ ល់ប ា្ ញថា លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន នយងមក។ ប៉ាុកនថ បនាោះលោន់កត 
ជាការចាប់បផថើមកតប៉ាុបណាត ោះ។ លពោះបយរ ូ នរនាថា លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទននឹងលបោនឫោន នុភាពដល់បយើង។  ឫោន នុភាព
បនោះរលមាប់បោលបុំណ្ងចុំនួនពីរយ៉ា ងគ ឺ

១. ជួយ ដល់បយើងល ប់ដល់អបកដសទអុំពីលពោះបយរ ូ។ 
២. ជួយ បយើងអធិោឌ នឱ្រកាន់កតមានលបរិទន។ 
 
បៅបពលកដលលគិរថបររ័ិទបធឝើទីបនាធ ល់ និងអធិោឌ នបោយឫោន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន មានការអោច ររ

បកើតបឡើង កដលអាចបធឝើឱ្រមនុរសជាបលចើនកបរមករកលពោះអមាច រ់។ 
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បលកបពលតុរក៏បលកាកឈរបឡើងជាមយួោវក័ដប់មយួរបូបទៀត បហើយមានលបោរន៍បៅកាន់ បណាថ ជន
ថា៖ “អបកយូោ និង អបកោុំងអរ់កដលោប ក់បៅលកុងបយរ ៉ាោូឡឹមបអើយ ! រូមអបកលជាប បហើយបផធៀងលតបចៀក
ោថ ប់ពាកររបរ់ខ្ញុ ុំ” ។ (កិចចការ ២:១៤) 
 
អរ់អបកកដលយល់លពមទទួលពាកររបរ់បលកក៏ ទទួលពិធីលជមុជទឹក បហើយបៅសថ្ងបនាោះមានមនុរស
លបមាណ្បីពាន់នាក់ ចូលមករមួកបុងលកុមរិរស។ (កិចចការ ២:៤១) 
 
កាលពួកបគទូលអងឝរលពោះជាមាច រ់ដូបចាប ោះរចួបហើយ កកនវងកដលបគជួយ ជុុំោប បនាោះក៏រញ្ជួ យ បគ នបពារបពញ
បោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនោុំងអរ់ោប  បហើយនាុំោប កថ្វងលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់បោយចិតថអអាច។ 
(កិចចការ ៤:៣១) 

 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៩ បោលបុំណ្ងរុំខ្នន់សនការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន គឺបដើមផផីថល់ឫោន នុភាពដល់លគិរថបររ័ិទ បដើមផ ី
 ក)  បធឝើទីបនាធ ល់ និងអធិោឌ នលបកបបោយលបរិទនភាព។ 
 ខ្) ទទួល នការរបគ គ្ ោះរបរ់ពួកបគ។ 
 គ) បធឝើការអោច ររសនការបល រឱ្រជាពីជុំង។ឺ 
  
 ឫោន នុភាពដូចោប បនោះ មានរលមាប់លគិរថបររ័ិទ នាបពលរពឝសថ្ងបនោះកដរ។ តាុំងកតពីចាប់បផថើមរតវតសទី២០ មក 
មានមនុរសជាបលចើនលននាក់ បៅកបុងនិកាយបផសងោប  បៅបលើពិភពបលកបនោះ នទទួលបទពិបោធន ៍កដលមកពី
លពោះជាមាច រ់ កបុងការលជមុជបោយឫោន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្។ បៅ កិចចការ ២:៣៨-៣៩ បលកបពលតុរមានលបោរន៍
បៅបគថា៖ 

 
រូមអបកកកកលបចិតថគុំនិតបហើយមាប ក់ៗលតូវទទួលពិធីលជមុជទឹកកបុងលពោះនាមលពោះបយរ ូលគិរថបៅបដើមផ ីលពោះជា
មាច រ់បលើកកលងបោរអបកបអាយរចួពី ប បហើយអបកនឹងទទួលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន កដលជាអុំបណាយោន
របរ់លពោះជាមាច រ់ ដផតិលពោះអងគមានលពោះបនធូលរនាបនោះចុំបពាោះបងបអូនោុំងអរ់ោប  ចុំបពាោះកូនបៅរបរ់អបក 
និងចុំបពាោះអរ់អបកកដលបៅឆាង យៗោុំងប៉ាុនាយ នកដរ តាមកតលពោះអមាច រ់ជាលពោះរបរ់បយើងលតារ់បៅ។ 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១០ បតើអបកចង់ នឫោន នុភាពរបរ់លពោះជាមាច រ់គង់ជាមយួអបកកដរឬបទ? 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      បតើអបកចង់ឱ្របភវើងរបរ់លពោះជាមាច រ់បងាូរមកបលើអបក បដើមផឱី្រអបកកាវ ហានកបុងការល ប់អបកដសទ អុំពីលពោះអមាច រ់កដរឫបទ? 
      ....................................................................................................................................................…… 
     បតើអបកចង់ឱ្រការអធិោឌ នរបរ់អបក  នកាន់កតលអលបបរើរកដរឫបទ? ................................................................... 
  
 បទពិបោធនប៍ពនទីកុរឋដ៏អោច ររបនោះ គឺរលមាប់អបក។ ចូរទូលរូមដល់លពោះជាមាច រ់ឱ្រលជមុជអបក បោយ
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
 

ង. អំពណាយទនរបសរ់ពោះវិញ្ហា ណដ៏វិសទុធ The Gifts of The Holy Spirit 

ទោលទៅទ៥ី. រំណត់ទសច្រតីពិតអំពីអំទោយទានរបស់រពះវិញ្ញា ណ ៏វិសុទធ។  
  
 ដូចកដលអបក នអានបៅកបុង គមភរីកិចចការ ២:៣៨-៣៩ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន នបៅខ្វួនថាជា  “ អុំបណាយោន” ។ 
ពាករបនោះចងអុរប ា្ ញពីរមតទភាព កដលលពោះអងគលបោនដល់លគិរថបររ័ិទ។ រមតទភាពបនោះលតូវ នបៅថាជា “អុំបណាយ
ោនបផសងៗ” របរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ លពោះលគិរថចង់ឱ្រលកុមជុំនុុំរបរ់លពោះអងគ  នបពញបៅបោយឫោន នុភាពរបរ់លពោះ
វញិ្ញដ ណ្ ដូបចបោះបហើយ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនលបោនរមតទភាពពិបររជាបលចើនដល់រមាជិក។ តាមរយៈការបនោះបុគគលមាប ក់ៗ 
អាចរមួចុំកណ្ក និងរកីចបលមើនបៅកបុងលកុមជុំនុុំ។ “មានលពោះអុំបណាយោនបផសងៗពីោប  កតមានលពោះវញិ្ញដ ណ្កតមយួលពោះអងគបទ
កដលលបោនបអាយលពោះវញិ្ញដ ណ្បល រលបោនបអាយមាប ក់ៗ រុំកដងលពោះអុំបណាយោន បដើមផជីាលបបយជន៍រមួ ប៉ាុកនថ មាន
លពោះវញិ្ញដ ណ្កតមយួដកដល កដលបុំបពញរកមយភាពោុំងអរ់ បហើយលបោន បអាយមាប ក់ៗមានលពោះអុំបណាយោនបផសងៗពី
ោប  តាមលពោះហឫទ័យរបរ់លពោះអងគ” (១កូរនិថូ្រ ១២:៤,៧,១១)។ 
 

 
 
 
 
 
 



95 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១១ ខ្នងបលកាមបនោះជាលបបយគោក់ទងនឹងលពោះអុំបណាយោនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ ចូរគូររងឝង់ជុុំវញិលបបយគកដល 
      លតឹមលតូវ។ 
 ក) លគប់លគិរថបររ័ិទោុំងអរ់មានលពោះអុំបណាយោនដូចៗោប ។ 
  ខ្) អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំជាអបករបលមចចិតថថា អបកណានឹងមានអុំបណាយោនរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន អឝីខ្វោះ។ 
  គ) លពោះអុំបណាយលតូវ នលបោនមកឱ្របុគគលមាប ក់ ប៉ាុកនថ មនុរសោុំងអរ់ទទួល នលបបយជន៍បៅបពលបគបលបើលពោះ 
             អុំបណាយោនបនាោះ ។ 

   ) លគប់លគិរថបររ័ិទោុំងអរ់អាចបបលមើលពោះអមាច រ់ ន បោយោរលគប់ោប មានលពោះអុំបណាយោនរបរ់ 
                       លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន ។ 

 
១២ ចូរអធិោឌ នកដលលពោះជាមាច រ់នឹងបនថឱ្រមានការ រកីផុរផុលកបបបពនទីកុរឋបកើតបឡើង បៅពិភពបលកបនោះ។ 
 
១៣ ចូរទូលរូមលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បដើមផលីបោនលពោះអុំបណាយោនសនកិចចបបលមើ កដលលពោះអងគរពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបក។ 
      រូមអធិោឌ នឱ្រលពោះអងគលបោនលពោះអុំបណាយោនរបរ់លពោះអងគ ដល់រមាជិកដសទបទៀត បៅកបុងលកុមជុំនុុំរបរ់អបក។ 
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សូមទផទៀងទមើលច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ខ្) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 
  
៧ គ) ការនិយយភាោចកមវកអោច ររ ដូចមានពិពណ៌្នាបៅកបុងគមភរីកិចចការ ២:៤ ។ 
 
២ គ) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនគង់បៅកបុងអបក។ 
 
៨ ខ្) ពួកបគមនិធាវ ប់ នបចោះ។ 
 
៣ ក) គង់បៅកបុងអបក ដឹកនាុំអបក និងជួយ អបក។ 
 
៩ ក) បធឝើទីបនាធ ល់ និងអធិោឌ នលបកបបោយលបរិទនភាព។ 
 
៤ គ) លពោះវញិ្ញដ ណ្បបងកើតឱ្របយើងមានចរតិលកខណ្ៈលអ។ 
 
១១ លបបយគ គ និង   លតឹមលតូវ 
 
៦ ក) គិតកតអុំពីខ្វួនឯង និងបធឝើអឝីតាមកតបយើងនឹកប ើញ។ 
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ជីវិតរបសអ់នកជាពនលឺ 
Your Life Is a Light 

 
 
 លពោះគមភរីបបលងៀនបយើងថាអុំបពើ ប កុំហុរ នងិភាពលងង់បលវ  ឬ មនិបអើបពើអុំពីលពោះជាមាច រ់បលបៀបដូចជាភាពងងឹត។ 
មនុរសលគប់ោប កដលោយ នលពោះលគិរថររ់បៅកបុងភាពងងឹត គឺការបរជ័យ ចាញ់បបញ្ញឆ តរបរ់ោតាុំង និងមនិអាចករឝងរកផវូវ
បៅកាន់ោទ នបរមរុខ្ ន។ 
 
 ប៉ាុកនថ លពោះជាមាច រ់លរឡាញ់អបកកដលបៅកបុងភាពងងឹត! លពោះអងគ នចាត់លពោះបុលតារបរ់លពោះអងគ គឺលពោះបយរ ូលគិរថ
បដើមផមីកបុំភវកឺផនដី។ ឥឡូវបនោះ អបក នទទួលលពោះបយរ ូបហើយ ជីវតិរបរ់អបកបពញបោយពនវឺ។ វតថមានរបរ់លពោះអងគគង់
បៅកបុងអបក ដូចជាអណាឋ តបភវើងបទៀន ឬ ជាឫោន នុភាពកដលបធឝើឱ្រចបងកៀងភវបឺឡើង។ បោយោរលពោះអងគគង់បៅកបុងអបក អបកគឺ
ជាបទៀនរបរ់លពោះជាមាច រ់ និងជាចបងកៀងរបរ់លពោះជាមាច រ់។ លពោះជាមាច រ់ចង់ឱ្របរចកថីរបផរុរ និងបរចកថីពិតរបរ់
លពោះបយរ ូចាុំងជោះពនវឺតាមរយៈជីវតិរបរ់អបក។  
 
 មនុរសជាបលចើនកុំពុងរមវងឹបមើលមកអបក បដើមផបីមើលថាអឝីកដលនិយយអុំពីឫោន នុភាពរបរ់លពោះជាមាច រ់ ជាការពិត
កដរឬបទ។ ជីវតិរបរ់អបកប ា្ ញពួកបគ ពីរបបៀបកដលដុំណឹ្ងលអ អាចបុំផ្ទវ រ់កលបមនុរស ន។ អឝីកដលអបកបធឝើ និងនិយយគឺ
ជាទីបនាធ ល់អុំពីលពោះបយរ ូ ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបមើលររយីរបរ់ពនវ ឺកដលចាុំងជោះតាមរយៈជីវតិរបរ់អបក បោយបលពាោះលពោះបយរ ូគង់បៅ
កបុងអបក ។ ររយីោុំងបនោះ ជួយ អបកឱ្របណាថ លចិតថអបកដសទបទៀត ថាដុំណឹ្ងលអគឺជាបរចកថីពិត។ 
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ណផនការ 
ក. ជីវតិរបរ់អបកជាពនវឺ  
ខ្. របបៀបចុំនួនល ុំបីបដើមផចីាុំងជោះពនវឺ  

 
ទោលទៅ 
១. ប ា្ ញពីពនវឺរបរ់លពោះជាមាច រ់តាមរយៈជីវតិរបរ់អបក ។ 
២. ចងអុលប ា្ ញរបបៀបល ុំបីយ៉ា ង បដើមផនីាុំឱ្រមានលទនផលលអបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

 
ក. ជីវិតរបសអ់នកជាពនលឺ Your Life As a Light  
ទោលទៅទី១. ប ា្ ញពីពនលឺរបស់រពះជ្ជាច ស់តាមរយៈជីវិតរបស់អនរ។ 
 
 អបក នបរៀនបមបរៀនមុនថា លពោះជាមាច រ់ នចាត់លពោះបុលតារបរ់លពោះអងគ គលឺពោះបយរ ូលគិរថ បដើមផមីកបុំភវកឺផនដី។ 
លពោះអងគ នបធឝើកិចចការោុំងអរ់បនោះ បលពាោះលពោះអងគលរឡាញ់លគប់មនុរសោុំងអរ់ និងមនិចង់ឱ្រនរណាមាប ក់មានការភាន់
លចឡុំ និងភ័យខ្នវ ចបឡើយ។ បនោះជាអឝីកដលលពោះអងគមានលពោះបនធូល “ខ្ញុ ុំជាពនវឺបុំភវពឺិភពបលក អបកណាមកតាមខ្ញុ ុំ អបកបនាោះនឹង
មនិបដើរកបុងបរចកថីងងឹតបឡើយ គឺបគមានពនវឺនាុំបគបៅកាន់ជីវតិ” (យ៉ាូហាន ៨:១២)។  
 
 ឥឡូវបនោះ អបកជាលគិរថបររ័ិទ វតថមានរបរ់លពោះបយរ ូលគិរថ ជាពនវឺបុំភវពឺិភពបលកបៅកបុងអបក។ លបរិនបបើអបកមាន 
អារមយណ៍្ថា អបកររ់បៅកបុងទីកកនវងងងឹត មនិលតូវ ក់ទឹកចិតថបឡើយ។ លពោះជាមាច រ់ នោក់អបកបធឝើជាពនវឺ។ ជីវតិរបរ់អបក
អាចប ា្ ញអរ់អបកកដលជុុំវញិអបក ពីផវូវបៅកាន់លពោះរបគ គ្ ោះ និងោទ នបរមរុខ្។ 

 
អបករល់ោប ជាពនវឺ រុំរប់បុំភវមឺនុរសបលក។ បគមនិអាចលក់បុំ ុំងលកុងណាកដលរង់បៅបលើភបុំ ន
បឡើយ។ ចូរបអាយពនវឺរបរ់អបករល់ោប  បុំភវមឺនុរសោុំងឡាយដូបចាប ោះកដរ បគនឹងប ើញអុំបពើលអ កដលអបករល់
ោប លបលពឹតថ បហើយបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងលពោះបិតារបរ់អបករល់ោប  កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ (មា៉ា ថាយ 
៥:១៤, ១៦) ។ 

 

លំហាត់អនុវតតន ៍

 
១ រូមអានយ៉ាូហាន ៨:១២ និងបុំបពញបៅកបុងលបបយគបនោះ៖ មនុរសកដលមានពនវឺសនជីវតិគឺជាអបកកដល    
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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២ ជីវតិរបរ់អបកអាចកាវ យជាពនវឺ ពីបលពាោះអបក 
 ក) មានបទពរបការលរជាមយួនឹងគុំនិតវយ័ឆាវ ត។ 
 ខ្) មានវតថមានរបរ់លពោះបយរ ូគង់បៅកបុងអបក។ 
 គ) ចូលរមួការលបជុុំបៅកបុងលកុមជុំនុុំកបុងតុំបន់។ 
 
៣ ចូរបមើលរុំណួ្រខ្នងបលកាម។ ចូរររបររចបមវើយបៅកបុងចបនាវ ោះកដលទុំបនរ។ 
 ក) បតើអបក នោគ ល់អបកណាមាប ក់កដលជីវតិរបរ់បគ បធឝើឱ្រអបកចង់បដើរតាមលពោះបយរ ូកដរឬបទ?  
      ............................................................................................................................. ...................................... 
 ខ្) បតើអបកចង់កាវ យជាចបងកៀងរបរ់លពោះអមាច រ់កដរឬបទ? 
 គ) កបុងនាមជាចបងកៀងរបរ់លពោះអមាច រ់ បតើអបកមានឆនធៈចង់ឱ្រលពោះអងគោក់អបកបៅកកនវងកដលងងឹតអននការ បដើមផ ី 
              ឱ្រអបកបុំភវបឺៅទីបនាោះកដរឬបទ?...................................................................................................................... 
  ) បតើអបកនឹងអធិោឌ នជាបរៀងរល់សថ្ង បដើមផឱី្រលពោះជាមាច រ់ប ា្ ញផវូវរបរ់អបក បៅកាន់ោទ នបរមរុខ្កដរឬបទ?
       ........................................................................................................................... ...................................... 
  
 មនុរស លតូវការោថ ប់ការអធិបាយអុំពីលពោះបយរ ូ។ ប៉ាុកនថ បគក៏លតូវការបមើលពីការលបលពឹតថរបរ់លគិរថបររ័ិទកដរ។ ជីវតិ
របរ់អបកអាចមានឫោន នុភាព ជាលពោះបនធូលដ៏ររ់កដលបណាថ លចិតថ អបកដសទឱ្រោគ ល់ពីបរចកថីពិត សនដុំណឹ្ងលអ ន។ ចូរ
បយើងនាុំោប រិកាអុំពីររយីពនវឺចុំនួនល ុំបី កដលអាចចាុំងជោះតាមរយៈជីវតិរបរ់អបកជាបរៀងរល់សថ្ង ។ 
 

ខ.រពបៀបចំនួនរបាបំីពដើមបចីាងំជោះពនល ឺEight Ways To Shine 

ទោលទៅទី២. ច្ងអុលប ា្ ញរទបៀបច្ំនួនរាបំីទ ើមបនីឱំ្យានលទធផលលអទៅរនុងជីវិតរបស់អនរ។ 

រតូវទសាម ះរតង ់Be Honest   

 បង់សថ្វវកិ័យបលតបទៀងោត ់គឺជាទីបនាធ ល់ដ៏លអ។ លគិរថបររ័ិទគួរកតបទៀងលតង់ និងបោយ ោះលតង់ជាមយួនឹងកិចចការ
ជុំនួញរបរ់បគ។ បគគួរកតចុំណាយល ក់បោយលតឹមលតូវ ឬ រងលតឡប់មកវញិនូវលកខណ្ឍ មយួដ៏លអ ចុំបពាោះរបរ់អឝីក៏បោយ
កដលបគខ្ចី។ បគមនិគួរចុំណាយបៅបលើអឝីមយួ កដលបគោយ នរមតទភាព ខ្នងកផបកហិរញ្ដ វតទុបឡើយ។ បគលតូវរកាពាកររនា
របរ់បគ។ 
 

កុុំលបលពឹតថអុំបពើអាលកក់តបនឹងអុំបពើអាលកក់ លតូវគិតកតពីលបលពឹតថអុំបពើលអបៅចុំបពាោះមុខ្មនុរស  ោុំងអរ់វញិ  
(រ ៉ាមូ ១២:១៧) 
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លតូវជូនបលកោុំងបនាោះ នូវអឝីកដលបងបអូនលតូវជូន គឺបង់អាករបៅបលកណា កដលបងបអូនលតូវបង់ បង់ពននបៅ
បលកណាកដលបងបអូនលតូវបង់ពនន បកាតខ្នវ ចបលកណាកដលបងបអូនលតូវបកាតខ្នវ ច បោរពបលកណាកដល
បងបអូនលតូវបោរព។ មនិលតូវជុំពាក់អឝីនរណា បលៅពីជុំណាក់បរចកថីលរឡាញ់ោប បៅវញិបៅមកបនាោះបឡើយ
ដផតិអបកណាលរឡាញ់អបកដសទ អបកបនាោះលបតិបតថិតាមលកឹតរវនិ័យបពញលកខណ្ៈ (រ ៉ាមូ ១៣:៧-៨)  

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៤ បតើអបកមានជុំពាក់បុំណុ្លបគកដរឬបទ? ចូរពណ៌្នាពីអឝីកដលអបកនឹងបធឝើ បដើមផឱី្រ នលអលបបរើរបឡើង។  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រតូវនិយាយរនុងនមជ្ជរូនរពះជ្ជាច ស់ Talk Like a Child of God  
 បតើមនុរសនឹងគិតយ៉ា ងដូចបមថចខ្វោះ អុំពីឫោន នុភាពសនការរបគ គ្ ោះរបរ់លពោះជាមាច រ់ លបរិនបបើអបកោក់បណាថ ោ 
និងរផថ្ ឬ ក៏និយយបរឿងកដលមនិលអ? បតើពនវឺរបរ់អបកនឹងចាុំងជោះកដរឬបទ លបរិនបបើអបកប វ្ ោះោប  និយយបដើម និយយ
រោិះគន់ោប បៅវញិបៅមក អតួអាងពីខ្វួនឯង និយយកុហក និងលបលពឹតថអុំបពើបឃ្លរបៅ ឬ បលបើភាោបលោតលោតបនាោះ?  
 
 មា៉ាងវញិបទៀត  មានមនុរសមយួចុំនួនលតូវ នឫោន នុភាពសនដុំណឹ្ងលអ បណាថ លចិតថឱ្រដឹង តាមរយៈការនិយយ
កដលមានការផ្ទវ រ់កលបរបរ់អបកកដលកាវ យជាលគិរថបររ័ិទ។ ចុំណុ្ចលុំ កមយួកដលលគប់ោប លតូវបធឝើគ ឺការលគប់លគងអណាថ ត
របរ់ខ្វួនឯង។ មនិលោន់កតការនិយយរបរ់អបកប៉ាុបណាត ោះបទ ការបលើកោក់របមវងរបរ់អបក អាចនាុំឱ្រមនុរសបជឿលពោះលគិរថ 
ឬក៏អាចនាុំមនុរសឱ្រលបឆាុំងជាមយួលគិរថបររ័ិទកដរ។ យ៉ា កុប ១:២៦ “លបរិនបបើនរណាមាប ក់នកឹោយ នថា ខ្វួនជាអបកកាន់
ោរនា កតមនិបចោះទប់អណាថ តខ្វួន អបកបនាោះបបញ្ញឆ តខ្វួនឯងបហើយ បហើយោរនាកដលខ្វួនកាន់បនាោះ ក៏ោយ នលបបយជន៍
អឝីកដរ” ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៥ ចូររួរខ្វួនឯងថា៖ “បតើរបបៀបកដលខ្ញុ ុំនិយយ បធឝើឱ្រអបកដសទមានអារមយណ៍្ ពីបរចកថីលរឡាញ់របរ់លពោះជាមាច រ់កដរឬបទ? 
   ឬ បតើខ្ញុ ុំលបមាថ្ដល់អបកដសទកដរឬបទ? បតើអឝីបៅកដលខ្ញុ ុំគួរផ្ទវ រ់បថូរ បៅបពលកដលខ្ញុ ុំនិយយ?”  
 
៦ ជាបរៀងរល់សថ្ង ចូរទូលរូមលពោះបយរ ូ បដើមផជីួយ ដល់អបក ឱ្រនិយយកបុងនាមជាកូនលពោះជាមាច រ់។ បនោះជាខ្លពោះគមភរី 
   កដលអបកអាចបលបើកបុងនាមជាអបកអធិោឌ ន។ 
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លពោះអមាច រ់បអើយ រូមបល រលបណី្ទទួលពាករកដលទូលបងគុំទូលថាឝ យ លពមោុំងទទួល
គុំនិតកដលទូលបងគុំរោិះគិត បៅចុំបពាោះលពោះភ័គកថលពោះអងគបនោះផង ដផតិលពោះអងគជាថ្យោ និងជាលពោះកដល
ការពារទូលបងគុំ!។ (ទុំនុកតបមកើង ១៩:១៤) 

 

រតូវទច្ះជួយអនរ ម្ទ Help Others 
 លបរិនបបើបយើងពិតជាលរឡាញ់អបកជិតខ្នងបយើង ដូចខ្វួនឯងកមនបនាោះ បយើងនឹងប ា្ ញបរចកថីលរឡាញ់បនាោះ
បោយជួយ ដល់អរ់អបកកដលលតូវការជុំនួយពីបយើងពុុំខ្នន។ ចូរទូលរូមដល់លពោះជាមាច រ់ ពីរបបៀបកដលអបកអាចកាវ យជា
មតិថភ័គកថដ៏ពិតល កដ ជាមយួអរ់អបកកដលជួបបញ្ញា  និងទុកខលុំ ក។ យ៉ា កុប ១:២៧ “រឯីោរនាដ៏បររុិទន ឥតបខ្នច ោះបៅ
ចុំបពាោះលពោះភ័គកថលពោះបិតាជាមាច រ់វញិ គឺរទិតបៅបលើការបៅរួររុខ្ទុកខបកយងកុំលពា និងគរថីបមមា៉ា យ កដលមានទុកខលុំ ក លពម
ោុំងរទិតបៅបលើការរកាខ្វួនឱ្រផុតពីអុំបពើបមហយងរបរ់បលកីយប៍នោះ!” ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧ ចុំណុ្ចខ្នងបលកាមបនោះ គឺជារបបៀបជាបលចើនកដលប ា្ ញការកថ្រកា និងយកចិតថទុកោក់ដល់អបកដសទ។ បៅកបុងចបនាវ ោះ 
    ខ្នងបលកាម រូមររបររប យ្ ោះអបកកដលអបកអាចជួយ តាមរយៈរបបៀបោុំងបនោះ ឬ ក៏ររបររពីអឝីបផសងបទៀតកដលអបកអាច 
    ជួយ ដល់អបកដសទបទៀតកដលអបកោគ ល់។ 

 ការបៅរួររុខ្ទុកខអបកជុំង ឺ
 ការបៅរួររុខ្ទុកខនរណាមាប ក់បៅកបុងពនននាោ 
 ការឧបតទមមអាហារដល់អបកកដលោយ នការ្របធឝើ  
 ការជួយ រកការ្រឱ្រនរណាមាប ក់កដលោយ នការ្របធឝើ  
 ការនាុំនរណាមាប ក់ឱ្រជួយ កបុងព័ននកិចចលពោះជាមាច រ់  
 ការជួយ អបកពិការ ទិញអីវ៉ា ន់ និងរុំអាត  
 ការជួយ ជួរជុលផធោះ 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 

រតូវរររពឹតតទោយម្វឆល ត Act Wisely 

“លតូវបចៀរបចញឱ្រផុតពីអុំបពើអាលកក់លគប់កបបយ៉ា ង” (១បថ្រាឡូនិក ៥:២២)។ ការលបលពឹតថបោយលងង់បលវ អាចបធឝើឱ្រ
ខូ្ចទុំនាក់ទុំនងរបរ់មនុរសជាមយួលពោះជាមាច រ់។ ជាឧទហរណ៍្ ការប ា្ ញបរចកថីលរឡាញ់បៅកានប់ងបអូនលបុរលរី
កដលជាលគិរថបររ័ិទរបរ់បយើង គឺជាកិចចការដ៏អោច ររ។ ប៉ាុកនថ បយើងមនិអាចលបលពឹតថតាមរបបៀបកដលមនិលតឹមលតូវបនាោះបទ។ 
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បតើអបកដសទអាចបកលោយយ៉ា ងដូចបមថច ពអីឝីកដលអបកបធឝើ? ចូរលបលពឹតថបោយសវយឆាវ ត។ លតូវបធឝើជាគុំរលូអចុំបពាោះលគប់កិចចការ
កដលអបកបធឝើ ពនវឺរបរ់អបកនឹងចាុំងចិកញ្ចងចិញ្ញច ចរលមាប់លពោះជាមាច រ់។ 
  

អឝីៗកដលអបករល់ោប យល់ថាលអ  មនិលតូវទុកបអាយបគមានឱ្ការនិយយនិនាធ  នបឡើយ (រ ៉ាមូ ១៤:១៦)។ 
 
កុុំបបនាថ យបអាយនរណាបមើល្យអបក បលពាោះអបកបៅបកយង ផធុយបៅវញិ កបុងការនិយយរថីកថី កិរយិមាយទកថី 
ចិតថលរឡាញ់កថី ជុំបនឿកថី និងចិតថបររុិទនកថី លតូវបធឝើជាគុំរដូល់អបកបជឿ។ (១ ធីម៉ាូបថ្ ៤:១២) 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៨ ឧោហរណ៍្ថា អបកជួបជាមយួនឹងយុវជនមាប ក ់កដលចង់ដឹងកថ្មបទៀតអុំពជីុំបនឿខ្នងលគិរថបររ័ិទ។ ឪពុកមាថ យរបរ់
បគមនិកមនជាលគិរថបររ័ិបទ។ យុវជនបនោះរុុំអបកជួប បដើមផពីនរល់ពីលពោះគមភរីបៅបពលយប់បលៅបនថិច។ បដើមផលីបលពឹតថបោយ
សវឆាវ ត បតើអបកលតូវបធឝើដូចបមថច? រូមររបររចបមវើយ បៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ 

 

រតូវររាខលួនឱ្យានសុខភាពលអ Keep Healthy  
 លគិរថបររ័ិទគួរកតរបងកតបមើលពីបោលការអនាម័យ បោយកុំណ្ត់ពីគុំរូ សនភាពោអ ត ត បៅផធោះរបរ់ខ្វួន ការ
បរវៀកពាក ់និងបុគគលខ្វួនឯង។ ប៉ាុកនថ ភាពោអ ត ត គឺបលើរពីបនោះបៅបទៀត។ របូកាយរបរ់អបក គឺជាលពោះវហិាររបរ់
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន ដូបចបោះ អបកលតូវរកាភាពោអ ត តោុំងខ្នងកបុង និងខ្នងបលៅ។ របូកាយរបរ់អបក មនិលតូវកខ្ឝក់ 
បខ្ាយកមាវ ុំង ឬ ក៏ឈបឺោយបលពាោះអុំបពើអ យមុខ្  អរីលធម៌បឡើយ។ លតូវរការបូកាយរបរ់អបក ឱ្រមានកមាវ ុំង និង
រុខ្ភាពលអបឡើង បដើមផឱី្រអបកអាចបធឝើការលបបលមើលពោះអមាច រ់ ន។  
 
 បយើងោុំងអរ់ោប ដឹងចារ់ថា ការជក់ រគីឺជាមូលបហតុមយួ កដលបងកឱ្រមានជុំងឺមហារកីរួត និងបងកជុំងឺកដល
បណាថ លឱ្រោវ ប់។ ដូចោប កដរអបកនិយមញុាុំលោ និងបលបើល រ់បលគឿងបញៀន  នោវ ប់ជាបលចើនជាបរៀងរល់ឆាប ុំ។ បយើងមនិ
លតូវបធឝើអតថឃ្លតខ្វួនឯងបឡើយ បបើបោោះជាបធឝើវភាវ មៗ ឬ បនថិចមថងៗកឋី ពីបលពាោះ បនោះក៏ជាការបុំផ្ទវ ញលពោះវហិាររបរ់លពោះជាមាច រ់
ផងកដរ។  
 

អបកមនិលជាបថាខ្វួនជាលពោះវហិារ របរ់លពោះជាមាច រ់បទឬ! អបកមនិលជាបថាលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាមាច រ់
រណ្ឌិ តបៅកបុងអបកបទឬ!។ លបរិនបបើនរណាមាប ក់កុំបទចលពោះវហិាររបរ់លពោះជាមាច រ់ លពោះអងគនឹងកុំបទចអបក
បនាោះវញិ ដផតិលពោះវហិាររបរ់លពោះជាមាច រ់ជាលពោះវហិារដ៏វរុិទន គឺអបកហបឹងបហើយជាលពោះវហិារបនាោះ (១កូរនិថូ្រ 
៣:១៦-១៧)។  
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 លពោះគមភរីោក់ទណ្ឍ កមយអបកលរវងឹ ។ ចូរកត់ចុំណាុំពីបទបញ្ដតថិបនោះ៖ “ កុុំលរវងឹលោបលពាោះលោបបណាថ យឱ្របថាកោប 
ផធុយបៅវញិលតូវឱ្រ នបពារបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្” (បអបភរូរ ៥:១៨) ។ អបកអាចប ា្ ញការបោរពដល់លពោះជាមាច រ់បោយ
ឱ្រតសមវបៅបលើរបូកាយរបរ់បយើង កដលលពោះជាមាច រ់លបោនឱ្រ។ ចូរអនុវតថទមាវ ប ់កដលដឹកនាុំអបកឱ្រមានរុខ្ភាពលអ និង
បជៀរវងពីអឝីកដលបធឝើឱ្រខូ្ចរុខ្ភាព។ អបកនឹងទទួល នរ ឝ្ ន ់តាមរបបៀបពីរយ៉ា ង។ បៅបពលកដលអបកលបលពឹតថខ្វួនអបក
លតឹមលតូវ អបកនឹងមានរុខុ្មាលភាពខ្នងរបូកាយ និងអុំណ្រខ្នងវញិ្ញដ ណ្ បកើតបឡើងបោយោរអបកោថ ប់ប គ្ ប់
លពោះជាមាច រ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៩ តារងខ្នងបលកាមបនោះ ជាទមាវ ប់កដលប៉ាោះពាល់ដល់របូកាយអបក។ ចូរគូរបនាធ ត់ពីខ្នងបលកាមចុំណុ្ច កដលដឹកនាុំអបកឱ្រ 
   មានរុខ្ភាពលអ ។ 
          ការរមាអ តខ្វួនល ណ្ 
          ការបលបើល រ់ថាប ុំបញៀន 
          ការបលបើបលគឿងលរវងឹ 
          ការញុាុំហួរបហតុ 

ការហាត់ល ណ្បទៀងោត ់
ការរលមាក នលតឹមលតូវ 
ការញុាុំបោយលតឹមលតូវ 
ការជក់ រ ី

 
 លពោះបយរ ូយងមក បដើមផលីបោនបររភីាព និងរុខុ្មាលភាព បៅកបុងលគប់វរ័ិយោុំងអរ់សនជីវតិរបរ់អបក។ 
លបរិនបបើអបក មានបញ្ញា ជាមយួនឹងទមាវ ប់អាលកក់មយួចុំនួន រូមនិយយជាមយួនឹងលគូគ ឝ្ លរបរ់អបក។ ចូររុុំដល់ោត់ 
និងលកុមជុំនុុំ បដើមផអីធិោឌ នរលមាប់អបក បដើមផឱី្រអបក នទទួលជ័យជមបោះដ៏បពញបលញ។ ជីវតិ ផ្ទវ រ់កលបរបរ់អបក នឹងកាវ យ
ជាទីបនាធ ល់រលមាប់អបកដសទ កដលអបកចង់ប ើញបគ មានបររភីាព រចួពីចុំណ្ងសនអុំបពើ ប និងអុំបពើអ យមុខ្បផសងៗ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១០ លបរិនបបើលគិរថបររ័ិទ ពិ កកបុងការប ោះបង់ទមាវ ប់អាលកក់បចាល ោត់គួរកត  
 ក) ឈប់បៅលពោះវហិារ ។ 
 ខ្) អនុវតថទមាវ ប់អាលកក់បនាោះបោយរមាង ត់ ។ 
 គ) រុំណូ្មពរការអធិោឌ នជាពិបររ ។  
 

រតូវានរិរយិាារយាទសុភាពរមយទម Behave Modestly 
 ការនិយយ ការលបលពឹតថ និងអាការៈខ្នងបលៅរបរ់បយើង គួរកតលបលពឹតថឱ្រ នរុភាពរមរមរ។ ភាពរមរទម ផធុយព ី
អុំណួ្ត និងភាពោយ នខ្វឹមោរ។ លបរិនបបើបយើងលបលពឹតថ បធឝើបមើលកតបយើងលអជាងអបកដសទ បហើយបមើល្យមនុរសកដលបធឝើអឝី
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មយួ កដលបយើងមនិបធឝើបនាោះ បនាោះបយើងនឹងបធឝើឱ្របគឃ្លវ តបចញពីជីវតិលគិរថបររ័ិទ បោយមនិ ននាុំបគមកឯលពោះជាមាច រ់
បទ។ 
 
 បយើងពិតជាមនិមានរិទន អតួអាងអុំពីខ្វួនឯងថាជានរណា បយើងបធឝើអឝី ឬ បយើងមានអឝីបនាោះបទ។ បយើងមនិរមនឹង
ទទួលអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ នបធឝើ ឬ លបោនដល់បយើងផង។ លបរិនបបើលពោះអងគមនិរកមថងបរចកថីបមតាថ  និងបធឝើការបៅកបុង 
ជីវតិរបរ់បយើងបទ បមវ៉ាោះរមបយើងទទួលទុកខបវទនា អុំបពើ បដ៏កុំណាចកដលពិភពបលក រមនឹងទទួលបនាោះជាមនិខ្នន។ 
 

ជាការឥតលបបយជន៍កដលមនុរសមានអុំនួត ចង់ឱ្រលគប់ោប កត់រុំោល់ពីខ្វួន។ ពួកបគអាចបបងកើតភាពោក់ោញ
របរ់បគ តាមរយៈការបលបើល រ់រមាម រោន់រម័យ រុំបលៀកបុំពាក់ និងបលគឿងអល ក្ រសថ្វៗ ឬ តាមរយៈការប ា្ ញ
ពីចុំបណ្ោះដឹង និងរមតទភាពដ៏ហួរបហតុរបរ់បគ។ ពួកបគពាយមបធឝើឱ្រមនុរសដសទបទៀតោគ ល់បគ តាមរយៈការកដលបគ
មនិបធឝើតាមលបសពណី្ ោុំងរបមវៀកបុំពាក់ និងកិរយិមាយទ។ មនុរសកដលមានអុំណួ្ត កតងកតអតួអាងពីបទពិបោធន៍
ខ្នងលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ និងការបធឝើពិធីបផសងៗបៅកាន់លពោះជាមាច រ់។ មនុរសកដលរមរទមមនិបធឝើដូបចាប ោះបឡើយ។ បគមនិ ពាយម
បធឝើអឝី បដើមផោីក់ោញចុំណាប់អារមយណ៍្របរ់មនុរស រលមាប់ខ្វួនឯងបទ។ លគិរថបររ័ិទរមរទម បជៀរវង ការបលងម៉ាូតហួរ
បហតុមនិរមរមរ ឬ មនិសថ្វថ្បូររលមាប់បុលតាបុលតីរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
 
 បទគមភរីមយួចុំនួនបៅកបុងលពោះគមភរី ោរ់បតឿនពីភាពរមរទម និងលពមានពីអុំណួ្ត។ បយើងោុំងអរ់ោប មានបុំណ្ង
ចង់ នការគយគន់លអ បហើយបយើងអាចោក់ោញបគ តាមរយៈរមពរសខ្នងបលៅរបរ់បយើង។ ជាការពិត លពោះជាមាច រ់មនិ
 នលបឆាុំងជាមយួនឹងរបូរមពរសបទ។ ប៉ាុកនថ លពោះអងគចង់ឱ្ររមពរសរបរ់បយើងបចញពីខ្នងកបុងវញិ គឺតាមរយៈចរកិលកខណ្ៈ 
ដ៏រមរួន កដលចាុំងជោះបោយទឹកមុខ្របាយរកីរយ និងមានអុំណ្រ។ “កតលតូវតុបកតងខ្នងកបុងជុំបៅចិតថរបរ់អបក បោយ
បលគឿងលុំអកដលមនិបចោះរលយ បហើយមានតសមវដ៏បលើរលប ់បៅចុំបពាោះលពោះភ័គកថលពោះជាមាច រ់បនាោះវញិ គឺមានចិតថរវូតបូត
លរគត់លរគុំ” (១បពលតុរ ៣:៤)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១១ កិរយិមាយទរមរទម មានតសមវបោយោរ 
 ក) អនុញ្ញដ តឱ្រជបល ចិតថខ្នងកបុងរបរ់បយើងចាុំងជោះពនវ ឺ
 ខ្) ប ា្ ញអបកដសទថាបយើងមានគុំនិតោប 
 គ) បធឝើឱ្រខ្វួនបយើងវរុិទនបៅចុំបពាោះលពោះបនលតរបរ់លពោះជាមាច រ់ 
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រតូវានការទទួលខុសរតូវ Accept Responsibility 
 បយើងលតូវបធឝើការ្របោយបោយ ោះលតង ់រលមាប់ជីវតិរបរ់បយើង និងមនិបធឝើឱ្រការលរឡាញ់លុយរបរ់បយើង នាុំបយើងចូល
បៅកបុងការបលងកលផងរីុរង បលងបឆាប ត ភាប ល់ ឬ ក៏កលផងបផសងៗបទៀតបឡើយ។ បយើងក៏មនិចង់លក់វតទុកដលនាុំឱ្រអបកដសទ
មានបលោោះថាប ក់កដរ។ “ ដផតិការលរឡាញ់ល ក់ ជាឫរគល់សនអុំបពើអាលកក់លគប់កបបយ៉ា ង។ បោយបបណាថ យខ្វួនឱ្រ
លរឡាញ់ល ក់ដូបចបោះ អបកខ្វោះ នវបងឝងបចញឆាង យពីជុំបនឿ លពមោុំងបធឝើ បខ្វួនឯងឱ្របវទនាឈផឺាជាបលចើនកថ្មបទៀតផង” 
(១ធីម៉ាូបថ្ ៦:១០)។ 
 
 លពោះជាមាច រ់ចង់ឱ្របយើងកាវ យជាអបកបបលមើដ៏លអ មនិកមនជាមនុរសខ្ជិលបឡើយ។ ការបធឝើការ្របោយបោយ ោះលតង់ ផថល់
ផលលបបយជន៍ជាបលចើនដល់បយើង។ អរ់អបកកដលមានទុំនួលខុ្រលតូវរលមាប់ខ្វួនឯង និងលគួោររបរ់ពួកបគ នឹងនាុំមកនូវ
ការឱ្រតសមវផ្ទធ ល់ខ្វួន។ បុគគលិករបរ់បគ ក៏រកមថងការបោរពដល់បគកដរ។ លគិរថបររ័ិទកដល នបធឝើការ្ររបរ់បគ នលអ
បោយោយ នការតអូញកតអរ  នបណាថ លចិតថដល់លបធានកផបកការ្ររបរ់បគឱ្រដឹងថា ដុំណឹ្ងលអពិតជាមានកមន។  
 
 បពលលកុមជុំនុុំដុំបូង នចាប់បផថើម លគិរថបររ័ិទញុាុំអាហារជាមយួោប ជាញឹកញាប់។ យ៉ា ងណាមញិ មានមនុរស
មយួចុំនួនមកបដើមផកីតញុាុំ កតមនិចង់បធឝើការ។ អបកដឹកនាុំមានវនិ័យដូចបនោះ ៖ 

 
អបកណាមនិលពមបធឝើការ អបកបនាោះក៏មនិលតូវបរបិភាគកដរ (២ បថ្រាឡូនិក ៣:១០)។ 
  
ចូរយកចិតថទុកោក់ររ់បៅបអាយ នលរគត់លរគុំ គិតកតពីកិចចការខ្វួនឯង និង បធឝើការ្របោយកមាវ ុំងខ្វួន
ឯងផ្ទធ ល់ ដូចបយើង នផ្ទថ ុំបផញើអបករចួបលរចបហើយ។ បធឝើដូបចបោះ អបកកដលមនិកមនជាលគិរថបររ័ិទនឹងបោរពអបក 
បហើយអបកក៏កលងលតូវការបគជួយ បទៀតផង។ (១ បថ្រាឡូនិក ៤:១១-១២) 

 
លបរិនបបើអបកមនិអាចករឝងរកការ្របធឝើបទបនាោះ រូមល ប់បៅលគូគ ឝ្ ល និងមតិថរមួជុំបនឿឱ្របគអធិោឌ នឱ្រអបក និង

ចង់បធឝើលបបភទការ្រកដលបោយ ោះលតង់។ លពោះជាមាច រ់ោគ ល់ពីតលមូវការរបរ់អបក បហើយលពោះអងគនឹងជួយ ដល់អបក។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១២ ចូរគូររងឝង់ពីមុខ្លបបយគលតឹមលតូវ កដលពណ៌្នាអុំពីទរសនៈរបរ់លគិរថបររ័ិទ អុំពីការ្រ។ 
 ក) ការ្រមនិរុំខ្នន់បទ ពីបលពាោះលពោះជាមាច រ់ជាអបកផគត់ផគង់ ។ 
 ខ្) មនុរសោុំងអរ់អាចរកល ក់តាមវធិីណាក៏ ន។ 
 គ) ភាពបោយ ោះលតង់ ការ្រលអគឺជាភារកិចច និងទីបនាធ ល់។ 
  ) លបរិនបបើមាននរណាមាប ក់ទុំនុកបលមុងអបក អបកមនិលតូវបធឝើការបទៀតបទ។ 
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 រតូវរររពឹតតចំ្ទពាះរគួ្សារទោយរតឹមរតូវ Treat Your Family Right 

 បតើអបកលបលពឹតថចុំបពាោះលគួោររបរ់អបកយ៉ា ងដូចបមថចកដរ? ជីវតិរបរ់អបកជាបនាធ ល់រលមាប់អបកដសទ ោុំងលអ ោុំង
អាលកក់។ មានមនុរសជាបលចើន ឈប់ចាប់អារមយណ៍្ជាមយួដុំណឹ្ងលអ បោយបលពាោះកតមានជបមាវ ោះ បៅផធោះមនុរសកដលបៅខ្វួន
ឯងថាជាលគិរថបររ័ិទ។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត អបកកដលមានការចាប់អារមយណ៍្តិចតួចកបុងការអធិបាយ កាន់កតមានជុំបនឿ
បលើលពោះលគិរថ បោយប ើញពីការអត់ធយត់ បរចកថីលោឡាញ់ និងបរចកថីអុំណ្ររបរ់លពោះអមាច រ់ បៅកបុងផធោះរបរ់លគិរថ
បររ័ិទ។ អបកនឹងរិកាបលចើនកថ្មបទៀតពចីុំណុ្ចបនោះ បៅកបុងបមបរៀនបនាធ ប់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៣ ចុំណុ្ចខ្នងបលកាមបនោះ គឺជារបបៀបអនុវតថល ុំបីយ៉ា ង  កដលអាចជោះពនវឺបៅកបុងរហគមន៍របរ់អបក។ ចូរគូររងឝង់ពីមុខ្ 
      ចុំណុ្ចណាកដលអបកលតូវការអនុវតថចាុំ ច់បុំផុត។ ចូរទូលរូមជុំនួយពីលពោះជាមាច រ់រលមាប់ចុំណុ្ចនីមយួៗ ។ 
 ក) ប ា្ ញភាពបោយ ោះលតង់។ 
 ខ្) លតូវនិយយកបុងនាមជាកូនលពោះជាមាច រ់  
 គ) ជួយ អបកដសទ 
  ) លបលពឹតថបោយសវឆាវ ត 
 ង) រកាខ្វួនឱ្រមានរុខ្ភាពលអ 
 ច) មានកិរយិមាយទរមរទម  
 ឆ) លតូវមានការទទួលខុ្រលតូវ  
 ជ) ការលបលពឹតថចុំបពាោះលគួោរបោយលតឹមលតូវ  
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សូមទផទៀងទមើលច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១០  គ) រុំណូ្មពរការអធិោឌ នពិបររ។  
 
១ បដើរតាមលពោះបយរ ូ។ 
 
១១ ក) អនុញ្ញដ តឱ្រជបល ចិតថខ្នងកបុងរបរ់បយើងចាុំងជោះពនវ ឺ
 
២ ខ្) មានលពោះវតថមានរបរ់លពោះបយរ ូគង់បៅកបុងអបក។ 
 
១២ គ) ភាពបោយ ោះលតង់ ការ្រលអ គឺជាភារកិចច និងទីបនាធ ល់។ 
 
៩ ចុំណុ្ចកដលដឹកនាុំអបកឱ្រមានរុខ្ភាពលអគឺ ការរមាអ តខ្វួនល ណ្ ការហាត់ល ណ្បទៀងោត់ ការរលមាក ន

លតឹមលតូវ ការញុាុំបោយលតឹមលតូវ។ បតើអបកមានកត់ចុំណាុំកដរឬបទថា ទមាវ ប់អាលកក់ភាគបលចើនគឺមានតសមវសថ្វ? បៅបពល
កដលមនុរសរចួផុតពីចុំណ្ងោុំងបនោះ អបកនឹងរនស ុំរុំសចល ក់ នបលចើនកថ្មបទៀត។  
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រពបៀបតដលមានរគួសារ 
របកបពដាយសភុមងាល 

How To Have A Happy Home 
 
  
 លពោះគមភរីបបលងៀនបយើងថា លពោះជាមាច រ់ នបបងកើតលគួោរ។ លពោះអងគមានកផនការរលមាប់បុររ និងគរថីឱ្រររ់បៅ
ជាមយួោប ជាភរយិោឝ ម ីនិងនាុំកូនបៅបៅពារបពញកផនដី។ បោយោរលពោះជាមាច រ់ជាអបកបរៀបចុំដូបចបោះ បយើងអាចពឹង
កផអកបលើលពោះជាមាច រ់ បដើមផជីួយ លគួោរបយើង។  
 
 លពោះជាមាច រ់ជួយ បយើង បោយលពោះអងគគង់បៅកបុងលគួោរបយើង។ បៅកបុងលគួោររបរ់លគិរថបររ័ិទ លពោះលគិរថជា
លពោះរិរោ។ វតថមានរបរ់លពោះអងគ បពារបពញបៅបោយអុំណ្រ បរចកថីរុខ្ោនថ និងបរចកថីលរឡាញ់។ 
 
 លពោះជាមាច រ់ក៏ជួយ បយើង នូវការកណ្នាុំរលមាប់ការររ់បៅ ជាលគួោរកដរ។ ការកណ្នាុំោុំងបនោះ ជួយ មនុរសឱ្រដឹងព ី
របបៀបកដលលតូវលបលពឹតថយ៉ា ងណា កបុងនាមជាោឝ មភីវយិ និងពីរបបៀបបធឝើជាឪពុកមាថ យ និងជាកូនៗកដរ។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះ 
អបកនឹងរិកា ពីមគគបទរក៍ោុំងបនោះ។ 
  
 បៅបលើបលកបនោះ ោយ នលពោះពរណា អោច ររជាងការមានលគួោរ កដលមានលកខណ្ៈ ជាលគួោរលគិរថបររ័ិទពិត        
ល កដបឡើយ។ ផធោះបនោះជាជលមកការពារពរោុះសនអុំបពើ ប និងបញ្ញា ។ វជាកកនវងកដលកូនបកយងមានអារមយណ៍្រុវតទិភាព និង
កក់បៅថ ។ អបកអាចបធឝើឱ្រផធោះរបរ់អបក ដូចោទ នបរមរុខ្បនថិចកដរ លបរិនបបើអបកបធឝើតាមអឝ ីកដលលពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូល
មកកាន់អបកបនាោះ! 
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ណផនការ 
ក. អធិោឌ នឱ្រមានការរបគ គ្ ោះរលមាប់លគួោររបរ់អបក Pray for Your Family’s Salvation 
ខ្. បធឝើជាលគិរថបររ័ិទដ៏លអមាប ក់បៅផធោះ Be a Good Christian at Home 
គ. រកាចុំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឱ្រ នបររុិទន Keep Marriage Sacred 
 . បធឝើតាមគុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់ រលមាប់ការររ់បៅកបុងលគួោរ Follow God’s Pattern for Family Living  

 
ទោលទៅ 
១. ដឹងពីរបបៀបកដលលតូវអធិោឌ នរលមាប់លគួោររបរ់អបក។ 
២. បរៀបរប់អុំពីរបបៀបកដលលតូវររ់បៅរលមាប់លពោះលគិរថបៅផធោះ។ 
៣. ប ា្ ញពីរបបៀបកដលបធឝើឱ្រចុំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍កាន់កតរងឹមាុំ។ 
៤. ប ា្ ញពីរបបៀបកោងជីវតិលគួោរកដលរងឹមាុំ និងមានរុភមងគល។ 
 

ក. អធិសាា នឱ្យមានការសពគង្គា ោះសរមាប់រគួសាររបសអ់នក 
      Pray For Your Family’s Salvation  

ទោលទៅទី១.  ឹងពីរទបៀបណ លរតូវអធិសាា នសរាប់រគ្ួសាររបស់អនរ។ 
 
 អបកអាចអធិោឌ នបោយជុំបនឿ ោុំងដឹងថាការរបគ គ្ ោះរលមាប់លគួោររបរ់អបក គឺជាបុំណ្ងលពោះហឫទ័យរបរ់ 
លពោះជាមាច រ់។ អបកមនិលតូវ ក់ទឹកចិតថបឡើយ លបរិនបបើលគួោររបរ់អបក មនិោន់ទទួលលពោះអងគបនាោះ។ ចូរបនថអធិោឌ ន 
លពោះជាមាច រ់នឹងបឆវើយតបរុំណូ្មពរអធិោឌ នរបរ់អបក។ “រូមបជឿបលើលពោះអមាច រ់បយរ ូបៅ បនាោះលពោះជាមាច រ់នឹងរបគ គ្ ោះ 
បលកលពមោុំងរបគ គ្ ោះលគួោររបរ់បលកផងកដរ” (កិចចការ ១៦:៣១)។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ ផធោះរបរ់អបកអាចមានលកខណ្ៈដូចោទ នបរមរុខ្បនថិច បៅបលើកផនដី លបរិនបបើអបក 
 ក) មានថ្វកិាលគប់លោន់រលមាប់ផគត់ផគង់លគួោរ នលអលបបរើរ។ 
 ខ្) អបញ្ជ ើញបភញៀវមកបលងឱ្រ នបលចើន ។ 
 គ) បធឝើតាមបោលការណ៍្របរ់លពោះលគិរថរលមាប់ការររ់បៅកបុងលគួោរ។ 
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២ លបរិនបបើរមាជិកលគួោររបរ់អបកមនិោន់កាវ យជាលគិរថបររ័ិទភាវ មៗបទ អបកគួរកត  
 ក) បនថអធិោឌ នរលមាប់ពួកបគ។ 
 ខ្) បញ្ឈប់ការអធិោឌ នរលមាប់ពួកបគ។ 
 គ) គិតថាលពោះជាមាច រ់នឹងមនិរបគ គ្ ោះពួកបគបទ។ 
 
៣ រូមអធិោឌ នឥឡូវបនោះ រលមាប់លគួោររបរ់អបកភាវ ម។ ចូរបបងកើតទមាវ ប់អធិោឌ នឱ្រពួកបគជាលបចាុំ។ 

 
ខ. ពធវើខលួនជារគិសតបរសិទ័ដ៏លអមាន ក់ពៅផទោះ Be A Good Christian At Home 
ទោលទៅទី២. ទរៀបរាប់អពំីរទបៀបណ លរតូវរស់ទៅសរាប់រពះរគ្ិសតទៅផទះ។ 
 
 ការបធឝើខ្វួនជាលគិរថបររ័ិទលអ បៅកបុងលកុមជុំនុុំ បនាោះជាការ្យលរួលបទ ប៉ាុកនថ បតើអបកលតូវបធឝើខ្វួនជាលគិរថបររ័ិទ 
យ៉ា ងណា បពលអបកបៅផធោះបនាោះ? 
 
 រូមអានបរចកថីកណ្នាុំ កដលមានបៅកបុងលពោះគមភរី។ ចូរគិតអុំពីររបបៀបកដលអបកយកមកអនុវតថ បរចកឋីបបលងៀនោុំង
បនោះបៅផធោះ។ 

 
កតឥឡូវបនោះរូមបងបអូនប ោះបង់កុំហឹង ចិតថបៅថ លកហាយ ចិតថអាលកក់ ពាករបជរលបមាថ្ ពាករលទបោោះ
ប ោះប ក កដលបចញពីមាត់របរ់អបកបចាលបៅ ។ កុុំនិយយកុហកោប បៅវញិបៅមកបឡើយ ដផតិអបក

 នបោោះជីវតិចារ់ និងទមាវ ប់អាលកក់ោុំងប៉ាុនាយ នរបរ់ជីវតិបនាោះបចាលបហើយ។  (កូឡូរ ៣:៨-៩) 
 
បោយលពោះជាមាច រ់ នបលជើរបរ ើរអបកបធឝើជាលបជាជនដ៏វរុិទន និងជាទីលរឡាញ់របរ់លពោះអងគ អបកលតូវកត
កាន់ចិតថអាណិ្តបមតាថ  ចិតថលអរបផរុរ បចោះបនាធ បខ្វួនមានចិតថរវូតបូត និងចិតថខ្នថីអត់ធយត់ ។ លតូវបចោះលោុំលទ
ោប បៅវញិបៅមក បហើយលបរិនបបើបងបអូនណាមាប ក ់មានបរឿងអឝីមយួនឹងមាប ក់បទៀត លតូវកតអត់បោរ បអាយោប
បៅវញិបៅមក។ លពោះអមាច រ់ នអត់បោរបអាយអបកយ៉ា ងណា ចូរអត់បោរបអាយោប បៅវញិបៅមកយ៉ា ង
បនាោះកដរ។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត លតូវមានចិតថលរឡាញ់ ដផតិបរចកថីលរឡាញ់បធឝើ បអាយអបករបួរមួោប បពញ
លកខណ្ៈ។ (កូឡូរ ៣:១២-១៤)  

 
 បតើអបកប ា្ ញការររបរើរដល់ភរយិ ឬ ោឝ មរីបរ់អបក បៅបពលកដលបគបធឝើកិចចការអឝីមយួកដរឬបទ? បៅបពលកដល
កូនៗរបរ់អបក ឬ បងបអូនលបុរលរីរបរ់អបកជួយ បធឝើកិចចការអឝីមយួ? បៅបពលកដលឪពុកមាថ យរបរ់អបកលោះបង់អឝីមយួ
រលមាប់អបក? 
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 បតើអបកជាមនុរសមានបរចកថីលរឡាញ់ ឬក៏អាតាយ និយម? បតើអបកជាលបបភទមនុរសកដលបលកវបលកាធ និងឆាប់ខ្ឹង ឬ 
ជាមនុរសពូកកអត់ធយត់ និងបលើកកលងបោរ? បតើអបកជាមនុរសផ្ទថ ច់ការ ឬ ជាមនុរសកដលោថ ប់គុំនិតបយបល់របរ់អបក
ដសទកដរ? បតើអបកជាមនុរសកដលបោរព និងោថ ប់ប គ្ ប់ឪពុកមាថ យរបរ់អបក ឬ បធឝើអឝីៗតាមចិតថឯង និងមនិកមនជាមនុរស
កដលោថ ប់ប គ្ ប?់  
 
 បតើអបកជាមនុរសកដលចូលចិតថជួយ  ឬ យកអាោអបកដសទ? ឬជាមនុរសកមជលិ? បតើអបកជាមនុរសកដលរហការ
ជាមយួអបកដសទ បោយមនិមានការនិយយរោិះគន់ និងតអូញកតអរកដរឬបទ? បតើអបកជាមនុរសរហ័រ ក់ទឹកចិតថ ឬ ក៏បលតកអរ
បៅបពលកដលអឝីមយួមានបញ្ញា កដរឬបទ? បតើអបកបផសងអាចររ់បៅជាមយួអបកលរួលកដរឬបទ?  
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៤ លបរិនបបើអបកចង់មានលគួោរមយួកដលមានអុំណ្រ រូមបនាធ បខ្វួន បោយទទួលោគ ល់កុំហុររបរ់អបក។ បនាធ ប់មក 
    ចូរទូលរូមដល់លពោះអមាច រ់ បដើមផជីួយ អបកយកឈបោះបលើកុំហុរោុំងបនាោះ។ លបរិនបបើអបកមានឆនធៈ កបុងការបោោះលោយ 
    បញ្ញា បនោះ លពោះជាមាច រ់នឹងជួយ ដល់អបក។ 

 

ចូ្រសូមការអត់ទទាស ទៅទពលណ លអនរទធវើខុស Ask Forgiveness for Your Wrongs  
  លពោះបយរ ូ នបបលងៀនបយើង ឱ្របចោះរូមការអត់បោរ ពីមនុរសកដលបយើង នបធឝើខុ្រចុំបពាោះបគ។ លបរិនបបើ
អបកមនិមានឆនធៈបធឝើកិចចការបនោះបទ បញ្ញា បនោះនឹងររ ុំងទុំនាក់ទុំនងរបរ់អបក ជាមយួលពោះជាមាច រ់មនិខ្នន។ 

 
ដូបចបោះកាលណាអបកយកត ឝ្ យបៅថាឝ យលពោះជាមាច រ់ បហើយបៅទីបនាោះអបកប ើញថាបងបអូនណាមាប ក់មាន
ទុំនារ់នឹងអបក ចូរទុកត ឝ្ យរបរ់អបកបៅកកនវងថាឝ យត ឝ្ យ បហើយបៅលរុោះលរួលនឹងបងបអូនរបរ់អបកជា
មុនរិន រចួរឹមមកថាឝ យត ឝ្ យរបរ់អបកវញិ។ (មា៉ា ថាយ ៥:២៣-២៤)  

 
 ការរុុំអភ័យបោរបៅបពលកដលបធឝើខុ្រ មនិកមនជាការកដល្យលរួលបនាោះបទ ប៉ាុកនថ គឺជាមបធា យដ៏លអ បដើមផ ី
ប ោះបង់បចាលនូវអារមយណ៍្តានតឹង និងបធឝើឱ្រផធោះរបរ់អបកមានភាពរបាយរកីរយ។  បតើអបកមានអារមយណ៍្ថាខុ្រលបលកតី
ឬ? ការទទួលោគ ល់កុំហុររបរ់អបក និងរុុំដល់អបកជាទីលរឡាញ់របរ់អបកអធិោឌ នឱ្រអបក គឺជាជុំហានបឆាភ ោះបៅរក
ជ័យជមបោះ។ “ដូបចបោះ រូមអបកលន់តួ បដល់ោប បៅវញិបៅមក លពមោុំងអធិោឌ ន បអាយោប បៅវញិបៅមកផង បដើមផបីអាយ
 នជារោះបរផ ើយ។ ពាករទូលអងឝររបរ់មនុរសរុចរតិ មានលបរិទនភាពខ្នវ ុំងណារ់” (យ៉ា កុប ៥:១៦)។  
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៥ ផធោះរបរ់អបកនឹងកាវ យជាទីកកនវងកដលរកីរយ លបរិនបបើអបក 
 ក) បធឝើឱ្រអបកកដលចិតថអាលកក់ជាមយួអបក រុុំការអភ័យបោរពីអបក។ 
 ខ្) រុុំការអភ័យបោរ បៅបពលអបកបធឝើអឝីមយួមនិរមរមរ ចុំបពាោះរមាជិគលគួោររបរ់អបក។ 
 គ) ប ា្ ញដល់បគថាអបកជាបៅហាឝ យ បហើយបធឝើឱ្របគខ្នវ ចអបកលគប់ៗោប ។ 
 
៦ រូមអានបៅកបុងកណ្ឍ គមភរីយ៉ា កុប ៥:១៦ ឱ្រ នបលចើនដង។ 
  

រតូវានអំណរទឡើង Be Cheerful 
 ចូរមានជុំបនឿកបុងលពោះអមាច រ់ និងររបរើរតបមកើងលពោះអងគ កដលលទង់បឆវើយតបការអធិោឌ នរបរ់អបក បោោះបីជាបៅបពល
កដលអឝីៗោុំងអរ់ ហាក់បីដូចជាងងឹតក៏បោយ។ បលកបនបហមា មានលបោរន៍បទៀតថា៖ “ចូរនាុំោប លតឡប់បៅពិោោច់ 
និងលោដ៏ឆាង ញ់ៗ បហើយយកមយួចុំកណ្ក ឱ្រអរ់អបកកដលមនិោន់បរៀបចុំបរបិភាគបនាោះផង ដផតិសថ្ងបនោះជាសថ្ងដ៏រកាក រៈថាឝ យ
លពោះអមាច រ់សនបយើង មនិលតូវបកើតទុកលពួយបឡើយ បលពាោះអុំណ្រកដលមកពីលពោះអមាច រ់ជាកមាវ ុំងរបរ់អបករល់ោប” (បនបហមា 
៨:១០)។ 
  
 មនិលតូវ ក់ទឹកចិតថបឡើយ លបរិនបបើអបកពិ កនឹងលគប់លគងអារមយណ៍្របរ់អបក ឬក៏មានបគមនិចូលចិតថពីអតថចរតិ
របរ់អបក។ រល់ការខ្ិតខ្ុំលបឹងកលបងរបរ់អបក បដើមផយីកជ័យជមបោះ គឺជាទីបនាធ ល់អុំពីបរចកថីលរឡាញ់របរ់អបកចុំបពាោះ
លពោះអមាច រ់។ លពោះអងគកុំពុងជួយ អបកឱ្ររកីចបលមើនខ្នងវញិ្ញដ ណ្។ បតើការរកីចបលមើនរបរ់អបក មានភាពយឺតយ៉ា វឬ? ចូររមវងឹ
បមើលលពោះជាមាច រ់ឱ្រ នបលចើន ជាជាងរមវងឹបមើលមកកាន់ខ្វួនឯង បហើយអបកនឹងមានអារមយណ៍្ភាញ ក់បផអើល ពីរបបៀបកដល
លពោះជាមាច រ់នឹងបោោះលោយ ចុំបពាោះបញ្ញា បៅកបុងផធោះរបរ់អបក។ លពោះជាមាច រ់ជាលពោះបិតាកដលមានបរចកថីលរឡាញ់ចុំបពាោះ
អបក និងកថ្រកាអបក។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍

 
៧ ចូរគិតពីរបបៀបកដលអបកលបលពឹតថចុំបពាោះរមាជិក បៅកបុងលគួោររបរ់អបក។ បតើអឝីបៅកដលអបកចាុំ ច់លតូវផ្ទវ រ់កលប? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ចូរទូលរូមដល់លពោះជាមាច រ់ បដើមផជីួយ ដល់អបកផ្ទវ រ់បថូរការបនោះ និងរូមបនថទូលរូមលពោះអងគ។ 
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គ.រកាចំណងអា ហព៍ិ ហឱ៍្យបានបរសិទុធ Keep Marriage Sacred  
ទោលទៅទី៣. ប ា្ ញពីរទបៀបណ លទធវើឱ្យច្ំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍កាន់ណតរងឹា។ំ 
  
 លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបកមានផធោះកដលមានអុំណ្រ។ លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ លបោននូវបោលការណ៍្ 
បដើមផជីួយ ដល់ចុំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់បយើងឱ្រមានអុំណ្រ។  

 
ប៉ាុកនថ កាលពីបដើមដុំបូង បៅបពលកដលលពោះជាមាច រ់ នបបងកើតពិភពបលក លពោះអងគបបងកើត “មនុរសមកជា
បុររជាគរថី” ។ “ បហតុបនោះបហើយ នជាបុររលតូវចាកបចញពីឪពុកមាថ យ [បៅរមួររ់ជាមយួភរយិរបរ់ខ្វួន] 
បហើយអបកោុំងពីរលតឡប់បៅជារបូកាយកតមយួ បគមនិកមនជាបុគគលពីរនាក់បទៀតបទ គឺជារបូកាយកតមយួ” ។ 
ដូបចបោះ មនុរសមនិលតូវបុំ ក់បុំកបកគូលរករ កដលលពោះជាមាច រ់ នផស ុំផគុ ុំបនាោះបឡើយ។  (មា៉ា កុរ ១០:៦-៩) 

 
រពឝសថ្ងបនោះ មានគូរងារជាបលចើនររ់បៅជាមយួោប ជាបថីលបពនន បោយមនិ នបរៀបការ។ បៅបពលកដលបុគគលមាប ក់

 នកាវ យជាលគិរថបររ័ិទ បគនឹងចង់បរៀបការបោយលរបចាប់។ តាមរបបៀបបនោះ គូោឝ មភីរយិមានទីបនាធ ល់ដ៏លអបៅកបុង
រហគមន ៍ការពារចាប់បៅកបុងលបបទររលមាប់លគួោររបរ់បគ និងថាឝ យលពោះកិតថិនាមដល់លពោះជាលគិរថ។ លបរិនបបើអបក
លតូវការដុំបូនាយ នអុំពីឯកោររុំខ្នន់ៗលរបចាប់ រូមពិភាកាជាមយួលគូគ ឝ្ លរបរ់អបក ។ ោត់រកីរយនឹងជួយ អបក។ 

 
កុុំលបលពឹតថអុំបពើអាលកក់តបនឹងអុំបពើអាលកក់ លតូវគិតកតពីលបលពឹតថអុំបពើលអ បៅចុំបពាោះមុខ្មនុរសោុំងអរ់។  
(រ ៉ាមូ ១២:១៧) 
 
លតូវកាន់កិរយិមារយទបអាយ នសថ្វថ្បូរ បៅកបុងចុំបណាមោរន៍ដសទ។ ដូបចបោះ លតង់ចុំណុ្ចណាកដលបគ
បចាទថាអបកលបលពឹតថអាលកក់ បគកបជាប ើញអុំបពើលអរបរ់បងបអូនបៅវញិ បហើយបៅសថ្ងកដលលពោះជាមាច រ់យង
មក បគនឹងបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរបរ់លពោះអងគកថ្មបទៀតផង។ (១បពលតុរ ២:១២) 

 
លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់បបលងៀនឱ្របយើងឈរយ៉ា ងរងឹមាុំ លបឆាុំងជាមយួនឹងទុំនាក់ទុំនងខ្នងការរមួបភទបលៅ

អាពាហ៍ពិពាហ៍។ លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ហាមឃ្លត់យ៉ា ងតឹងកតង អុំពីការលរឡាញ់តាមកបបមនិលតឹមលតូវ ឬ ខុ្រ
ចាប ់ចុំបពាោះបុគគលកដលមានសដគូបហើយបៅលបលពឹតថជាមយួអបកដសទបទៀត។ បហលបឺ ១៣:៤  នលបមានថា “ រូមអបកោុំង
អរ់ោប  បលើកតសមវការររ់បៅជាោឝ មភីរយិ គឺមនិលតូវកផត់ចិតថោប បឡើយ ដផតិលពោះជាមាច រ់នឹងវនិិចឆ័យបោរអបកលបលពឹតថអុំបពើ
ល រចាករីលធម៌ និងផិតកផត»់ ។ 

 
គូោឝ មភីរយិកដលកាន់តាមពាកររចាច  កបុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់ពួកបគ ទទួល នលពោះពរយ៉ា ងអោច ររ។ ពួកបគ

អាចទុកចិតថោប បៅវញិបៅមក បោយោរពួកបគដឹងថា ពួកបគមាប ក់ៗ បោយ ោះលតង់ោុំងគុំនិត ពាកររមថ ីនិងទបងឝើជាមយួអបក
ដសទ។ បៅបពលកដលបគបបលមើលពោះជាមាច រ់ជាមយួោប  អាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់បគ ឆវុោះបញ្ញច ុំងពីជីវតិបៅោទ នបរមរុខ្។ វមាន
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បររភីាពបចញពីការប កបបញ្ញឆ ត ការរងសយ័ ការលចកណ្ន និងភាពមនិបោយ ោះលតង់ កដលបធឝើឱ្ររមាជិកលគួោរកបក ក់
ោប ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៨ ចុំណុ្ចខ្នងបលកាម ជាគុំនិតមយួចុំនួនោក់ទងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ចូរគូររងឝង់ពីមុខ្ឃ្លវ កដលអបកយល់ថាជាបរចកឋី 
   បបលងៀនរបរ់លគិរថបររ័ិទ ។ 
  ក) ោឝ មភីរយិគួរកតររ់បៅជាមយួោប មុនបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ បដើមផបីមើលថាបគអាចររ់បៅជាមយួោប សថ្ងមុខ្ នឬ 
              អត់។ 
  ខ្) ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍កដលលរបចាប ់មនិរូវចាុំ ច់រលមាប់អបកកដលលរឡាញ់ោប បៅវញិបៅមកយ៉ា ងពិត 
       ល កដប៉ាុនាយ នបទ ។ 
 គ) ោឝ មភីរយិកដលល ថាប ប ា្ ញការបោរពោប បៅវញិបៅមក និង បោរពលពោះជាមាច រ់នឹងបរៀបការតាមផវូវចាប់។ 
  ) បរបហាបៅបលៅអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចទទួលយក ន បៅបពលកដលបគបចោះរកាការរមាង ត់។ 
  
 អបកអាចពឹងកផអកបលើលពោះជាមាច រ់ ឱ្រជួយ ដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់អបក។ រូមអធិោឌ នឱ្របរចកថីលរឡាញ់របរ់
លពោះអងគ នឹងពលងឹងបរចកថីលរឡាញ់របរ់អបកបៅវញិបៅមក។ រូមអរគុណ្លពោះអងគរលមាប់សដគូរបរ់អបក។ រូមអធិោឌ ន
ឱ្រលពោះជាមាច រ់ជួយ រកាចុំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់អបក កដល នរចាច បៅកបុងគុំនិត ពាកររមថ ីនិងទបងឝើ។ រូមទូលរុុំ
លពោះជាមាច រ់ឱ្រជួយ អបកទុកចិតថោប បៅវញិបៅមក។  

 
ទរៀបការជ្ជមួយរគិ្សតបរសិ័ទ Marry a Christian  
  អបក នទទួលបជឿលពោះលគិរថ ជាមាច រ់ជីវតិរបរ់អបក។ លបរិនបបើោឝ ម ីឬ ភរយិរបរ់អបក មនិចង់
បបលមើលពោះជាមាច រ់បទអបកនឹងដឹងខ្វួនឯងថា កុំពុងកតបដើរខុ្រទិរបៅបហើយ។ អបកនឹងកតងកតលតូវបធឝើការរបលមចចិតថ 
រវងបុំណ្ងចង់បធឝើឱ្រោប់លពោះហឫទ័យ លពោះលគិរថ និងបុំណ្ងចង់ផ្ទគ ប់ចិតថសដគូរបរ់អបក។  
  
 កបុងនាមជាលគិរថបររ័ិទ អបកចង់ផ្ទគ ប់លពោះហឫទ័យដល់លពោះជាមាច រ់។ អបកចង់កាវ យជាមនុរសមានលបបយជន៍
រលមាប់លពោះអងគ ជាអបកចូលរមួកមយវធិីថាឝ យបងគុំរបរ់លកុមជុំនុុំ ចូលរមួលបកបោប ជាមយួលគិរថបររ័ិទដសទបទៀត និងចូលរមួ
បបលមើការ្រកបុងលកុមជុំនុុំ។ អបកចង់ នការជួបជុុំអធិោឌ នបៅផធោះ ររបរើតបមកើងលពោះជាមាច រ់ និងបបលមើលពោះជាមាច រ់ជាមយួ
ោប ជាលគួោរ។ 
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 ោឝ ម ីឬ ភរយិកដលមនិោន់ នទទួលបជឿលពោះ មនិមានការចាប់អារមយណ៍្ជាមយួបរឿងបនោះបទ។ ជួនកាល លបរិន
បបើបថី ឬ លបពននរបរ់អបក បៅលកុមជុំនុុំជាមយួអបក ោត់មានអារមយណ៍្ថា អបកគួរកតបៅជាមយួោត់បៅកកនវងរបាយ  ៗកដល
មនិកមនជាកកនវងលអរលមាប់លគិរថបររ័ិទ។ ឬបបើរិនអបកបៅផវូវមាខ ង បហើយលគួោររបរ់អបកបៅផវូវមាខ ង វនឹងបធឝើឱ្រលគួោរ
របរ់អបកមនិរបាយរកីរយបឡើយ។ អឝីកដលអាលកក់ជាងបនោះបៅបទៀត គឺលគិរថបររ័ិទមយួចុំនួនអនុញ្ញដ តឱ្រសដគូរបរ់ខ្វួន
កដលមនិកមនជាលគិរថបររ័ិទ នាុំខ្វួនឱ្រវបងឝងបចញពីលពោះអមាច រ់។  
 
 លពោះជាមាច រ់មនិចង់ឱ្រអបកធាវ ក់ចូលកបុងអនាធ ក ់កដលោតាុំងបលបើបៅបលើលគិរថបររ័ិទជាបលចើនបនាោះបទ។ លពោះបនធូល
របរ់លពោះជាមាច រ់ លពមានលបឆាុំងនឹងការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមយួអបកមនិបជឿ។ ខ្គមភរីខ្នងបលកាមអនុវតថចុំបពាោះការ
បលជើរបរ ើរោឝ ម ីឬ ភរយិ៖ “រូមកុុំបរពគប់ជាមយួអបកមនិបជឿបឡើយ ។ បតើបរចកថីរុចរតិ និង បរចកថីទុចចរតិ ចូលរមួជា
មយួោប បកើតឬបទ? បតើពនវឺ និង ភាពងងឹតចូលជាមយួោប បកើតឬបទ?” (២កូរនិថូ្រ ៦:១៤)។ 

 
 លបរិនអបកបរៀបការជាមយួអបកកដលមកពីោរនាបផសងោប  វនឹងមានបញ្ញា ធងន់ធងរបកើតបឡើង  បតើអបកអាចយល់លរប
ជាមយួការហឝឹកហឝឺន តាមរបបៀបោរនារលមាប់កូនៗបោយរបបៀបណា? បតើអបកអាចនាុំបគឱ្រមកបបលមើលពោះជាមាច រ់ ន
បោយរបបៀបណា?  

 
ជាការពតិណារ់ លបរិនបបើអបក នបរៀបការជាមយួនឹងអបកកដលមនិកមនជាលគិរថបររ័ិទពិតល កដរចួបហើយបនាោះ 

កិចចការរបរ់អបកគឺលតូវអធិោឌ ន និងផាយដុំណឹ្ងឱ្របគទទួលបជឿលពោះលគិរថ។ អបកលតូវបធឝើជាភរយិ ឬ ោឝ មបីោយ ោះលតង់ និង 
ឱ្រពនវឺរបរ់លពោះជាមាច រ់ បុំភវបឺៅកបុងផធោះរបរ់អបក។ ប៉ាុកនថ លបរិនបបើអបកបៅលីវ បហើយបលតៀមនឹងបរៀបការ អបកលតូវល កដថា
អបកបរៀបការជាមយួនឹងលគិរថបររ័ិទ។ មានកតការបធឝើកបបបនោះបទ បទើបអបកអាចមានឯកភាព និងបរចកថីរុខ្បកសមកានថពិត
ល កដបៅកបុងជីវតិលគួោរអបក។  
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៩ រនយតថាអបកមានមតិថភកថិមាប ក់ជាលគិរថបររ័ិទ កដលោត់មានរងារជាអបកមនិបជឿ។ មតិថភកថិរបរ់អបករួរអបកអុំពីការបរៀប
ការជាមយួអបកមនិបជឿ ថាបតើលពោះគមភរីររបររយ៉ា ងណា។ បតើអបកគួរបឆវើយបោយរបបៀបណាខ្វោះ?  
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ឃ. ពធវើតាមគំររូបសរ់ពោះជាមាា សស់រមាប់ការរសព់ៅកនងុរគួសារ  
      Follow God’s Pattern For Family Living  
ទោលទៅទី៤. ប ា្ ញពីរទបៀបរសាងជីវិតរគ្ួសារណ លរងឹា ំនិងានសុភមងគល។ 
 

រតូវទធវើជ្ជឪពុរាត យ ៏លអ Be a Good Parent 

 ឪពុកមាថ យមានទុំនួលខុ្រលតូវចុំបពាោះលពោះជាមាច រ់ កបុងការកថ្រកាកូនៗរបរ់ពួកបគ។ ឪពុកលតូវផគត់ផគង់រលមាប់រមាម រ 
និងតលមូវការខ្នងវញិ្ញដ ណ្ រលមាប់លគួោររបរ់ោត់។ រឯីមាថ យក៏ដូបចាប ោះកដរ លតូវកថ្រកាកូនៗបោយបរចកថីលរឡាញ់ កដល
ពួកបគលតូវការ។ រកមយភាពរបរ់លកុមជុំនុុំ មនិ នបធឝើឱ្រឪពុកមាថ យលពបងើយកបនថើយ ជាមយួទុំនួលខុ្រលតូវរបរ់បគចុំបពាោះ
លគួោរបឡើយ។ អបកណាមនិរវល់កថ្ោុំោច់ញាតិរបរ់ខ្វួន  ជាពិបររមនិកថ្ោុំអបកកដលបៅកបុងលកុមលគួោររបរ់ខ្វួនផ្ទធ ល់
អបកបនាោះ នកផត់ជុំបនឿរបរ់ខ្វួន បហើយអាលកក់ជាងអបកមនិបជឿបៅបទៀត”។ (១ធីម៉ាូបថ្ ៥:៨) 
 

បទរងៀនរូនៗរបស់អនរឱ្យរសឡាញ់រពះជ្ជាច ស់ Teach Your Children To Love God  
  លបរិនបបើអបកបបលងៀនកូនៗរបរ់អបក ឱ្រលរឡាញ់លពោះជាមាច រ់ និងោថ ប់តាមលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគតាុំងកតពីបគ
បៅតូច អបកនឹង នរបគ គ្ ោះពួកបគ និងខ្វួនអបកផ្ទធ ល់បចៀរឆាង យពីការពិ កចិតថ បៅបពលកដលពួកបគធុំបឡើង។ 
ជួបជុុំលគួោរបដើមផអីានលពោះគមភរី និងអធិោឌ នជាបរៀងរល់សថ្ង។ លតូវឱ្រមាប ក់ៗ នរមួចុំកណ្ក។ រូមអធិោឌ នជាមយួោប
ចុំបពាោះបញ្ញា កដលបកើតបឡើង បៅកបុងរមាជិកលគួោររបរ់អបក។ រូមអរលពោះគុណ្ចុំបពាោះការលបោនពររបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
  
 បៅចូលរមួការបរៀនលពោះគមភរីសថ្ងអាទិតរ និងលកុមជុំនុុំជាមយួោប ។ បលើកទឹកចិតថឱ្រកូនៗរបរ់អបកថាឝ យជីវតិរបរ់បគ
ចុំបពាោះលពោះជាមាច រ់ ចាប់តាុំងពីបគបៅបកយងបៅបឡើយ។ បៅបពលកដលអបកថាឝ យបងគុំ និងបបលមើលពោះជាមាច រ់ជាមយួោប  បរចកថី
លរឡាញ់របរ់លពោះអងគរតឹចុំណ្ងលគួោរអបកកាន់កតរងឹមាុំបឡើង។ ដូចជាឃ្លវ មយួ ននិយយថា «លគួោរកដលកតងកត
ចុំណាយបពលអធិោឌ នជាមយួោប  ក៏កតងកតបធឝើអឝីៗលរុោះលរួលជាមយួោប កដរ» ។ “ រឯីអបកកដលជាឪពុកវញិ កុុំបធឝើបអាយកូន
របរ់ខ្វួនមបួ ៉ា បនាោះបឡើយ កតលតូវអប់រ ុំវបោយពាករបលបៀនលបបៅ និងដុំបូនាយ នលរបតាមលពោះអមាច រ់”(បអបភរូ ៦:៤) ។  

 
រតូវរសឡាញ់រគួ្សាររបស់អនរ Love Your Family 

លពោះជាមាច រ់ជាបរចកថីលរឡាញ់។ បៅបពលកដលអបកកាន់កតមានលពោះអងគបៅជាមូយអបករល់សថ្ង អបកក៏កាន់កតមាន
បរចកថីលរឡាញ់រលមាប់លគួោររបរ់អបកកាន់កតខ្នវ ុំងបឡើងកដរ។ បៅបពលអបកកាន់កតមានបរចកថីលរឡាញ់ កបុងផធោះរបរ់
អបកកាន់កតខ្នវ ុំង បនាោះរុភមងគលក៏កាន់កតបកើតមានបឡើងកដរ។ បៅបពលលគួោររបរ់អបកលតូវការកកតលមង់ អបកក៏គួរកតោក់
ពិន័យពួកបគ បោយបរចកថីលរឡាញ់កតមនិកមនបោយោរកុំហឹងរបរ់អបកបទ។ 
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អបកមានចិតថលរឡាញ់កតងកតអត់ធយត់ជួយ ធុរៈបគ បហើយមនិបចោះ ប្ នីរបគបទ។ អបកមានចិតថលរឡាញ់ 
មនិវយឫកខ្ភរ់ មនិអតួបុំប ៉ា ងបឡើយ។ អបកមានចិតថលរឡាញ់ មនិលបលពឹតថអុំបពើបថាកោប មនិករឝងរក
លបបយជន៍ផ្ទធ ល់ខ្វួន មនិមបួ ៉ា  មនិចងគុំនុុំ មនិអបអរនឹងអុំបពើទុចចរតិបទ កតរកីរយនឹងបរចកថីពិតវញិ។ អបក
មានចិតថលរឡាញ់ អត់ឱ្នបអាយោុំងអរ់ បជឿោុំងអរ់ រងឃមឹោុំងអរ់ បហើយលោុំលទោុំងអរ់។ 
(១កូរនិថូ្រ ១៣:៤-៧) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ ចូរគូររងឝង់ពីមុខ្ឧោហរណ៍្សនគលមូរបរ់លពោះជាមាច រ់ រលមាប់ការររ់បៅរបរ់លគួោរ។   
  ក) បលកចនមានអារមយណ៍្ថា លពោះជាមាច រ់លតារ់បៅោត់ឱ្រអធិបាយ។ ោត់ប ោះបង់បចាលលបពនន និងកូន  ៗ
              របរ់ោត ់បហើយបធឝើដុំបណ្ើ រកបុងនាមជាអបកផាយដុំណឹ្ងលអ។  
  ខ្) នាងមា៉ា ថារងឃមឹថា អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំនឹងបបលងៀនកូនៗរបរ់ោត ់អុំពីកិចចការរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
 គ) បលកថ្ម និងនាងរ ូោន អានលពោះគមភរីឱ្រកូនៗោថ ប់ និងអធិោឌ នឱ្របគជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
  ) បលកវលីបលៀម ោក់ពិន័យដល់កូនៗរបរ់ោត ់បោយយុតថិធម៌។ ោត់បធឝើឱ្រពួកបគយល់អឝ ីកដលោត់រ ុំពឹងចង ់
       នពីពួកបគ។ 
  
 លបរិនបបើអបកជាឪពុកមាថ យ រូមអធិោឌ នឱ្រកូនៗរបរ់អបកឥឡូវបនោះ។ រូមទូលរូមបៅលពោះអមាច រ់ បដើមផឱី្រអបក
បចោះអត់ធយត់ និងយល់ដឹងចារ់។ រូមអធិោឌ នឱ្ររមាជិកលគួោររបរ់អបក លរឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៨ មានកតចបមវើយ គ កតប៉ាុបណាត ោះកដលជាចបមវើយលតឹមលតូវ។ 
 
១ គ) បធឝើតាមបោលការណ៍្របរ់លពោះលគិរថ រលមាប់ការររ់បៅកបុងលគួោរ។ 
 
៩ អបកអាចបឆវើយថា បៅកបុង ២កូរនិថូ្រ ៦:១៤ ល ប់អបកបជឿមនិឱ្រពាយមបធឝើការ ជាមយួអបកមនិបជឿ។ លគិរថបររ័ិទ 
         កដលបរៀបការជាមយួអបកមនិកមនលគិរថបររ័ិទ កុំពុងកតមនិោថ ប់ប គ្ ប់បទបញ្ញជ បនោះ។ អបកក៏គួរកតអធិោឌ នអុំពីបញ្ញា  
         បនោះ ទូលរុុំលពោះជាមាច រ់លបោនសដគូកដលជាលគិរថបររ័ិទ។ 
 
២ ក) បនថអធិោឌ នរលមាប់ពួកបគ ។ 
 
១០ ការបរៀបរប់អុំពី គ និង   ជាឧោហរណ៍្អុំពីគុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់រលមាប់លគួោរ។ 
 
៥ ខ្) រុុំការអភ័យបោរ បៅបពលអបកបធឝើអឝីមយួមនិរមរមរ ចុំបពាោះរមាជិគលគួោររបរ់អបក។ 
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ពសរភីាពថមីរបសអ់នក 

Your New Freedom 
 
  
 មនុរសភាគបលចើនចង់ នបររភីាព។ មនុរសមយួចុំនួនចង់ នបររភីាព រចួផុតពីចាប់កដលោបរងកត់ និងអបក
កាន់អុំណាចផ្ទថ ច់ការកដលអាលកក។់ មនុរសមយួចុំនួនបទៀតចង់ នបររភីាព កបុងការនិយយរឋី និងបធឝើអឝីៗបៅតាមចិតថ
ចង់។ ប៉ាុកនថ អឝីបៅជាបររភីាពពិតល កដ? បតើមនុរសមាប ករ់រ់បៅកបុងពនននាោរ អាចមានបររភីាពកដរឬបទ? បតើអបកកដលររ់
បៅកបុងរងគមអយុតិថធម ៌អាចមានបររភីាពកដរឬបទ?  
  
 ចបមវើយរលមាប់រុំណួ្របនាោះគ ឺមានបររភីាព ន។ បររភីាពពិតល កដ មនិកមនជាអឝីកដលបៅខ្នងបលៅខ្វួនបឡើយ។ 
ប៉ាុកនថ ជាអឝីកដលរទិតបៅខ្នងកបុងចិតថវញិ។ បៅកបុងលពោះគមភរី ោវក័បលកប៉ាូលកដលជាអបកកដល នររបររអុំពី “បររភីាព 
និង រិររីងុបរឿងសនបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់” (រ ៉ាមូ ៨:២១)។ មានកតបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់កតប៉ាុបណាត ោះ កដលមានបររភីាពពិត
ល កដ! 
  
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងរិកាអុំពីបររភីាព កដលអបកមានបៅបពលឥឡូវបនោះ បោយោរអបកជាបុលតរបរ់លពោះជា
មាច រ់។ បររភីាពបនោះ កុំណ្ត់ឱ្រអបកមានបររភីាព រចួផុតពីផលប៉ាោះពាល់ សនអុំបពើ បដ៏កុំណាច។ វជួយ អបកឱ្រមាន
បររភីាពបចញពភីាពភ័យខ្នវ ច កដលអបកមនិអាចបធឝើឱ្រោប់លពោះហឫទ័យលពោះជាមាច រ់។ វជួយ អបកឱ្រមានជ័យជមបោះបលើ
កុំហុរ និងភាពលចបូកលចបល់ខ្នងវញិ្ញដ ណ្។ លពោះពរោុំងបនោះជារបរ់អបក បោយោរកតអឝីកដលលពោះបយរ ូលគិរថ នបធឝើ
រលមាប់អបក។ ប៉ាុកនថ វលោន់កតជាការចាប់បផថើមកតប៉ាុបណាត ោះ។ បររភីាពសនជីវតិថ្យីរបរ់អបក នឹងបនថបៅកបុងភាពអរ់កលផ
ជានិចច!  
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គ្ទរាង 
ក. បររភីាពរចួផុតពីអុំបពើ ប Freedom from Sin 
ខ្. បររភីាពរចួផុតពីការភ័យខ្នវ ច Freedom from Fear 

គ. បររភីាពរចួផុតពីកុំហុរឆគង Freedom from Error 

 . បររភីាពរចួផុតពីការភាន់លចឡុំ Freedom from Confusion  

ង. បររភីាពរចួផុតពីការលពួយ រមម Freedom from Worry 

ច. បររភីាពបៅសថ្ងអនាគត Freedom in the Future 

 

ទោលទៅ 
បរៀបរប់អុំពបីររភីាពកដលអបកមាន កបុងនាមជាបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់ ោុំងបៅបពលបចចុបផនប និងបពលអនាគត។ 
 
ក. ពសរភីាពរចួផុតពីអំពពើបាប Freedom From Sin 
ទោលទៅទី១. ទរៀបរាប់អំពទីសរភីាពណ លអនរាន រនុងនមជ្ជរូនរបស់រពះជ្ជាច ស់ ទាងំទៅទពលបច្ចុរបនន និងទពលអនគ្ត។ 
  
 លពោះបយរ ូ នបោយទិវងគត បដើមផរី ុំបោោះបយើងបចញពពីិរទុនភាព ទណ្ឍ កមយ អុំណាច និង វតថមានរបរ់អុំបពើ ប។  
 ពិរទុនភាព: លពោះអងគ នទទួលយកកុំហុរ កដលបយើងលបលពឹតថខុ្រោុំងប៉ាុនាយ ន។ 
 ទណ្ឍ កមយ: អបកលតូវ នបថាក លបោរឱ្រោវ ប់ ប៉ាុកនថ លពោះបយរ ូ នបោយទិវងគតជួរបយើង។ តាមរយៈការទទួលយក

លពោះអងគជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក អបកមានបររភីាពរចួពីបោរោវ ប់។ 
 អុំណាច: លពោះបយរ ូមានជ័យជមបោះបលើមារោតាុំង និង នបុំ ក់អុំណាចរបរ់អុំបពើ ប កដលមានបលើអបក។ 

 
ដផតិអបកកដលោវ ប ់មនិោក់ោមនឹង បបទៀតបទ។ ដូបចបោះ លបរិនបបើបយើងរមួោវ ប់ជាមយួលពោះ លគិរឋ បយើងក៏
បជឿថា បយើងនឹងមានជីវតិរមួជាមយួលពោះ អងគកដរ។ (រ ៉ាមូ ៦:៧-៨) 
 
រឯីបង បអូនវញិក៏ដូបចាប ោះកដរ ចូរចាត់ទុកថាខ្វួន នោវ ប់ រចួផុតពីអុំណាច ប បហើយបង បអូនមានជីវតិររ់
រលមាប់លពោះ ជា មាច រ់ បោយរមួជាមយួលពោះ លគិរឋ បយរ ូ។ (រ ៉ាមូ ៦:១១) 
 
កតឥឡូវបនោះ បង បអូនរចួពីអុំណាច ប មកបបលមើលពោះ ជា មាច រ់វញិ។ បង បអូន នផលកដលបធឝើបអាយបង បអូនបៅ
ជាវរុិទន បដើមផបីអាយមានជីវតិអរ់ កលផជា និចច។ (រ ៉ាមូ ៦:២២) 
  
ឥឡូវបនោះ អរ់អបកកដលចូលរមួជាមយួលពោះ បយរ ូ លគិរឋ ឥតមានបោរសពរប៍ទៀតបឡើយ។  (រ ៉ាមូ ៨:១) 
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ អបកមនិ នោក់ោមជាមយួនឹងពិរទុនភាព ទណ្ឍ កមយ និងអុំណាចសនអុំបពើ នបោយោរ 
 ក) បធឝើពិធីោក់បោរ បដើមផលីង បអបក។ 
 ខ្) របលមចចិតថលបលពឹតថអុំបពើលអ ចាប់ពីបពលឥឡូវបនោះតបៅ។ 
 គ) ទទួលយកលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក។ 

 
 បរចកថីលផងួឱ្រលបលពឹតថអុំបពើ ប: មានមនុរសមយួចុំនួន ឈប់មានទមាវ បអ់ាលកក់របរ់ពួកបគភាវ មៗ បៅបពលពួកបគ

ទទួលបជឿលពោះអមាច រ់។ មនុរសមយួចុំនួនបទៀត ពាយមលបយុទនលបឆាុំង បដើមផបីញ្ឈប់ការជក់ រ ីថាប ុំបញៀន ឬ លបលពឹតថ
អុំបពើអ យមុខ្បផសងៗបទៀតជាបលចើនកខ្ឆាប ុំ។ ប៉ាុកនថ បៅបពលបគបនថអធិោឌ ន និងមានជុំបនឿ លពោះជាមាច រ់លបោនឱ្រពួកបគ
មានជ័យជមបោះ។ 

 
 លបរិនបបើលពោះ បុលតារ ុំបោោះអបករល់ោប  អបករល់ោប ពិតជាមានបររ ីភាព។ ( យ៉ាូហាន ៨:៣៦)  

 
ដូបចបោះ រូមបង បអូនបោរពចុោះចូលលពោះ ជាមាច រ់ បហើយលបឆាុំងនឹងមារ បនាោះវមុខ្ជារត់បចញឆាង យពី បងបអូនមនិ
ខ្នន។ (យ៉ា កុប ៤:៧) 

 
 លបរិនបបើអបកបៅកតមានរមរភូមលិបឆាុំងជាមយួទមាវ ប់អាលកក ់រូមកុុំប ោះបង់បចាល។ បៅបពលកដលវញិ្ញដ ណ្
អាលកក់លផងួអបក រូមលបការបោយជុំបនឿថា លពោះលគិរថ នលបោនបររភីាពដល់អបក បហើយ។ រូមចាប់បផថើមររបរើរតបមកើង
លពោះអមាច រ់ កដលផឋល់បររភីាព បហើយអបកនឹងមានជ័យជមបោះបលើអបកកដលលផងួអបក យ៉ា ងឆាប់រហ័របុំផុត។ លគូគ ឝ្ លរបរ់
អបកនឹងរកីរយអធិោឌ នជាមយួអបក លពមោុំងជួយ ដល់អបកមនិខ្នន។  
  
 អបកនឹងលបឈមជាមយួបរចកថីលផងួជាបលចើនលបបភទ បៅបពលកដលអបកររ់បៅបលើកផនដីបនោះ។ ប៉ាុកនថ បរចកថីលផងួ
បនោះនឹងជួយ អបកឱ្ររកីចបលមើនបឡើង។ បៅបពលអបកជួបនឹងការលផងួោុំងបនោះ អបកនឹងកាវ យជាមនុរសរងឹមាុំបឡើង។ បៅបពល
កដលអបកបៅបៅោទ នបរមរុខ្ កិចចការរបរ់លពោះជាមាច រ់បៅកបុងជីវតិអបក  នរបលមចចប់រពឝលគប់បហើយ: អបកនឹងមាន
បររភីាព រចួផុតពីបុំណ្ងចិតថចង់លបលពឹតថអុំបពើ បជានិចចមនិខ្នន។  
 

លំហាត់អនុវតតន ៍

 
២ រូមអាន យ៉ាូហាន ៨:៣៦ និង យ៉ា កុប ៤:៧ បោយយកចិតថទុកោក់។ 
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៣ បោយកផអកបលើ យ៉ា កុប ៤:៧ បតើលបបយគខ្នងបលកាមណាមយួលតឹមលតូវ? 
 ក) វញិ្ញដ ណ្អាលកក់នឹងយកឈបោះបលើអបក លបរិនបបើអបកពាយមតទល់ជាមយួនឹងវបនាោះ។ 
 ខ្) លបរិនបបើអបកលបឆាុំងជាមយួវញិ្ញដ ណ្អាលកក់ វនឹងបចញឆាង ញពីអបក។ 
 គ) វញិ្ញដ ណ្អាលកក់មនិមានឥទនិពលចុំបពាោះអឝីកដលអបកបធឝើបទ។ 

 
 ផលប៉ាោះពាល់ និងវតថមានសនអុំបពើ ប: ឥឡួវបនោះអបកប ើញថាអុំបពើ ប និងផលប៉ាោះពាល់របរ់អុំបពើ បបៅជុុំវញិអបក

ការឈចឺាប់ ទុកខលពួយ និងបរចកថីោវ ប់។ បៅសថ្ងដ៏រងុបរឿងមយួ អបកនឹងបៅររ់បៅកបុងលុំបៅដ៏អរ់កលផរបរ់អបក 
បហើយអបកនឹងកលងចងចាុំពីអុំបពើ បបទៀតបហើយ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៤ បៅខ្នងបលកាមបនោះ ជាលបបភទសនបររភីាពបចញពីអុំបពើ ប។ រូមភាជ ប់ឃ្លវ  (បៅខ្នងោថ ុំ) ជាមយួនឹងបររភីាពកដល 
   ពណ៌្នា (បៅខ្នងបឆឝង)។ 
 ……ក) បររភីាពរចួផុតពីពិរទុនភាពសនអុំបពើ ប ១. បររភីាពកបុងបពលបចចុបផនប 
 ……ខ្) បររភីាពរចួផុតពីផលប៉ាោះពាល់សនអុំបពើ បោុំងអរ់ និង បៅបពលអនាគត 
 ……គ) បររភីាពរចួផុតពីអុំណាចសនអុំបពើ ប  ២. បររភីាពបៅបពលអនាគត 
 …… ) បររភីាពរចួផុតពីទណ្ឍ កមយសនអុំបពើ ប 
 ……ង) បររភីាពរចួផុតពីវតថមានសនអុំបពើ ប  
 
៥ ឥឡូវបនោះ អបកជាលគិរថបររ័ិទមាប ក ់បហតុអឝី នជាលពោះជាមាច រ់អនុញ្ញដ តឱ្រអបក ជួបបរចកថីលផងួបដើមផលីបលពឹតថអុំបពើ ប? 
    .............................................................................................................................................................. 

 
ខ. ពសរភីាពរចួផុតពកីារភ័យខាល ច Freedom From Fear 
  
 អបកមានបររភីាពបចញពីការ ភ័យខ្នវ ច បៅបពលកដលអបកដសទបធឝើ អឝមីកបលើអបក។ ជីវតិរបរ់អបករទិតបៅបលកាមការកថ្
រការបរ់លពោះជាមាច រ់ “ នកប់ទុកជាមយួលពោះលគិរថកបុងលពោះជាមាច រ់កដរ” (កូឡូរ ៣:៣)។ អបកលបកហលនឹងលតូវរងទុកខ
បោយោរកតលពោះលគិរថ ឬ លតូវោវ ប់ ប៉ាុកនថ លពោះអងគនឹងគង់បៅជាមយួអបក លគប់បពលោុំងអរ់ជានិចច។ ោយ នអឝីមយួអាចបកើត
បឡើងចុំបពាោះអបក នបឡើយ បលើកកលងកតលពោះអងគអនុញ្ញដ តឱ្រប៉ាុបណាត ោះ។ បលកប៉ាូល នររបររថា “លបរិនបបើលពោះជាមាច រ់
កាន់ខ្នងបយើងបហើយ បតើនរណាអាចនឹងបចាទលបកាន់ខ្នងបយើង ន?” (រ ៉ាមូ ៨:៣១)។ 
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 អបក នរចួផុតពីការភ័យខ្នវ ចបចញពីវជិាជ ធយប់ ការលកកវលរបរ់វញិ្ញដ ណ្អាលកក់ និងអឝីៗកដលអាចបធឝើឱ្រអបកមាន
រុំណាងមនិលអ។ បោយោរលពោះលគិរថដ៏មានលពោះជនយររ់ គង់បៅជាមយួអបក បដើមផកីារពារអបក។ អបកមនិលតូវការបលបើបបនាថ ង
កខ្សរការពារមនថអាគម បវទមនថ បលគឿងរុំកណ្ន ោក់បរបហ៍ ោក់ទឹកមយួកកវពីមុខ្របូថ្ត បោថ ោះបៅបលើកសដ ឬ ករបរ់កូនអបក 
ោក់តាុំងរបូថ្តបទវតាការពារ ឬក៏ោក់តាុំងរបូថ្តបផសងៗបទៀត កដលអបកគិតថាការពារអបកបទៀតបឡើយ។ លពោះជាមាច រ់មនិ
 នោប់លពោះហឫទ័យជាមយួនឹងអឝីកដលអបកបធឝើ និងទុកចិតថរបរ់ោុំងបនោះបឡើយ។ លពោះអងគរនាថាការពារអបក។ 

 
កុុំបបណាឋ យខ្វួនបអាយឈវក់នឹងការលរឡាញ់ល ក់បឡើយ គឺលតូវរកប់ចិតថនឹងលទពររមផតថិ កដលបង បអូនមាន
បៅបពលបនោះ ដផតិលពោះ ជាមាច រ់មានលពោះ បនធូលថា៖ “បយើងនឹងមនិទុកអបកបចាល បហើយក៏មនិប ោះបង់អបក
បចាលកដរ”។ បហតុបនោះបហើយ នជាបយើងហា ននិយយបោយចិតថរងឹ បុឹងថា “លពោះ អមាច រ់នឹងជួយ ខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំមនិ
ខ្នវ ចអឝីបឡើយ។ បតើមនុរសអាចបធឝើអឝីខ្ញុ ុំបកើត?” (បហលបឺ ១៣:៥-៦)  
 
កូនបៅបអើយ អបករល់ោប បកើតមកពីលពោះ ជា មាច រ់ បហើយអបករល់ោប  នឈបោះពាការ ី កកវងកាវ យោុំងបនាោះ ដផតិ
លពោះអងគកដលគង់បៅកបុងអបករល់ោប  លទង់មានអុំណាចធុំជាងមាច រ់បលកីយប៍នោះបៅបទៀត។ 
(១ យ៉ាូហាន ៤:៤)  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៦ មបធា យដ៏លអបដើមផរីចួផុតពីការភ័យខ្នវ ចគ ឺ
 ក) លតូវបលបើបវទមនថកដលខ្នវ ុំង។ 
 ខ្) លតូវទុកចិតថលពោះអមាច រ់។ 
 គ) លតូវដុតបទៀនថាឝ យរបូរុំណាក។ 
 

គ. ពសរភីាពរចួផុតពីកំហុសឆាង Freedom From Error 

អារកសោតាុំង នោក់អនាធ ក់មនុរសរប់លននាក ់ឱ្របជឿបលើោរនាខុ្រឆគងជាបលចើន។ វនាុំមនុរសឱ្រយល់ខុ្រ
ពីរបបៀបកដលលតូវបៅោទ នបរមរុខ្។ ពួកបគបងួរួងបៅលពោះអាទិតរ និងលពោះច័នធ ថ្យ ទបនវ និងបដើមបឈើ លពមោុំងករឝងរក
បរចកថីពិតតាមរយៈរុបិន និងការបបើករកមថងជាបលចើន។ ពួកបគរុុំឱ្រវញិ្ញដ ណ្មនុរសោវ បជ់ួយ ពួកបគ។ ពួកបគដុតបទៀន 
និងធូបថាឝ យបងគុំរបូចមាវ កក់ដលបធឝើពីមារ ល ក់ បឈើ ថ្យ ឬក៏ផ្ទធ ុំងរបូភាពបផសងៗ។ ពួកបគថាឝ យយញ្ដបូជា និងរផថ្ បៅ
បពលពួកបគបងួរួងដល់វញិ្ញដ ណ្នានាឱ្រជួយ ។ 
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 លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ មនិកមនជាគុំនិតរបរ់មនុរស បទ កតប ា្ ញបយើងពីផវូវពិតល កដបៅោទ នបរមរុខ្។ 
បៅបពលកដលអបកអានលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ អបករកប ើញបរចកថីពិត និងរចួផុតពីកុំហុរោុំងបនោះ។            
យ៉ាូហាន ៨:៣១-៣២  នកត់លតាថា៖ “បពលបនាោះ លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលបៅកាន់ជនជាតិយូោ កដល
 នបជឿបលើលពោះអងគថា៖ “លបរិនបបើអបករល់ោប រទិតបៅជាប់នឹងពាកររបរ់ខ្ញុ ុំ អបករល់ោប ពិតជារិរសរបរ់ខ្ញុ ុំកមន។ 
អបករល់ោប នឹងោគ ល់បរចកថីពិត បហើយបរចកថីពិតនឹងរ ុំបោោះអបករល់ោប ឱ្រមានបររភីាព”។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧ បយើងលតូវ នរ ុំបោោះឱ្ររចួពីកុំហុរតាមរយៈ 
 ក) ការបបើករកមថងកដលបយើងទទួលបៅកបុងរុបិន។ 
 ខ្) គុំនិតរបរ់អបកបផសងបទៀតអុំពីោទ នបរមរុខ្។ 
 គ) បរចកថីពិតកដលបយើងបរៀនបៅកបុងលពោះគមភរី។ 
  
 បៅកបុងខ្គមភរីខ្នងបលកាមបនោះ លពោះជាមាច រ់លបឆាុំងជុំោរ់ោច់ខ្នត នឹងការបលបើរបូរុំណាកបផសងៗ ឬ ការថាឝ យបងគុំ
វញិ្ញដ ណ្លគប់រណាឌ ន។ អបក នថាឝ យជីវតិអបកដល់លពោះអងគបហើយ បទបញ្ញជ របរ់លពោះអងគមានោរៈរុំខ្នន់ជាងការរផថ្ 
កដលអបក នបធឝើជាមយួលពោះកកវងកាវ យ។ លពោះជាមាច រ់ជាអបកលបោនបទបញ្ញជ បនោះ។ លពោះអងគមានឫោន នុភាពរ ុំបោោះអបកបចញពី
បរចកថីរនាជាបលចើន កដលអបក នបធឝើជាមយួរបូរុំណាក វញិ្ញដ ណ្នានា ឬ លពោះកកវងកាវ យោុំងបនោះ។ 

 
មនិលតូវបោរពលពោះណាបផសង បលៅពីបយើងបឡើយ។ មនិលតូវឆាវ ក់របូអឝី ឬ យកវតទុកដលជាតុំណាងអឝីមយួ បៅបលើ
បម  បៅបលើកផនដី ឬ បៅកបុងទឹក បលកាមដី បធឝើជាលពោះបឡើយ។ មនិលតូវលកាបថាឝ យ បងគុំរបូលពោះោុំងបនាោះ ឬ 
បោរពបបលមើរបូោុំងបនាោះបឡើយ។ បយើងជាលពោះ អមាច រ់ ជាលពោះរបរ់អបក បយើងមនិចង់បអាយអបកជុំពាក់ចិតថនឹង
លពោះណាបផសង បលៅពីបយើងបឡើយ។ លបរិនបបើនរណាកផត់ចិតថបយើង បយើងនឹងោក់បោរបគ ចាប់ពីឪពុករហូត
ដល់កូនបៅបីបនួតុំណ្។ (និកខមនុំ ២០:៣-៥ ) 
 
កបុងចុំបណាមអបករល់ោប  មនិលតូវបអាយនរណាមាប ក់យកកូនលបុរ កូនលរីរបរ់ខ្វួនបៅបូជាកបុងបភវើង។ មនិលតូវ
បអាយមាននរណាមាប ក់ បញ្ញជ ន់របូ ទរសន៍ ោយ លបលពឹតថមនថ អាគម ឬ អុំបពើអាប ធយប ់បធឝើអុំបពើ បហើយក៏មនិលតូវ
បអាយនរណាមាប ក់បៅរកលគូអនធងបខ្នយ ច បៅរកលគូោយ បមើលបជាគ ររី និងខ្នបលពលឹងកដរ ដផតិលពោះ អមាច រ់
ចាត់ទុកអបកកដលលបលពឹតថអុំបពើោុំងបនោះ ជាមនុរសគួររអប់បខ្ភើម។ បលពាោះកតលបជា ជាតិនានាលបលពឹតថអុំបពើគួររអប់
បខ្ភើមោុំងបនោះបហើយ  នជាលពោះ អមាច រ់ ជាលពោះរបរ់អបកបបណ្ឋ ញពួកបគបចញពីមុខ្អបក។ (ទុតិយកថា 
១៨:១០-១២) 
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លពោះជាមាច រ់ នរ ុំបោោះអបកបចញពីការបោរពបបលមើវញិ្ញដ ណ្នានា ឬ លពោះកកវងកាវ យបហើយ ពីបលពាោះឥឡូវបនោះ អបកជា
កមយរិទនិរបរ់លពោះដ៏ពិតកតមយួអងគគត់។ អបកក៏លតូវ នរ ុំបោោះបចញពីអុំណាចរបរ់វញិ្ញដ ណ្អាលកក់ និងបចញពីការភ័យខ្នវ ច
កដលបគបធឝើចុំបពាោះអបក។ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនរបរ់លពោះជាមាច រ់កដល នយងមកគង់បៅកបុងដួងចិតថរបរ់អបក មាន
លពោះបចោថ ជាងវញិ្ញដ ណ្អាលកក់កដលចង់បធឝើ បបលើអបកបៅបទៀត។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៨ បតើអបកធាវ ប់អនុវតថ ឬ មានជុំបនឿបៅបលើកុំហុរឆគង កដលមានបរៀបរប់បៅកបុងបមបរៀនបនោះ ឬ បៅកបុងខ្គមភរីកដរឬបទ? លបរិន
បបើអបកធាវ ប់ រូមអធិោឌ នដូចខ្នងបលកាម។ ចូរររបររទមាវ ប់ោុំងអរ់ កដលអបកប ោះបង់បចាលបៅបពលឥឡូវបនោះ។ ចូរ
ទូលរូមលពោះជាមាច រ់ឱ្យរដំ ោះអ្នកបចញពីទមាវ ប់ោុំងបនោះ និងការភ័យខ្នវ ចកដលបកើតមានបោយោរវ។ 

 
ឱ្លពោះបិតាកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្បអើយ លពោះអងគគឺជាលពោះជាមាច រ់ដ៏ពិត។ លពោះអងគធុំជាងអឝីៗ បៅបលើោទ នបរមរុខ្ និង 
កផនដី។ ទូលបងគុំរបលមចចិតថកបរបចញពី……………………និងមិនបធឝើវបទៀតបឡើយ។ ទូលបងគុំនឹងថាឝ យបងគុំលពោះអងគកតមយួ
ប៉ាុបណាត ោះ តាមរយៈលពោះបយរ ូលគិរថ ជាលពោះបុលតាកតមយួគត់របរ់លពោះអងគ ជាលពោះអមាច រ់ និងលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់ទូលបងគុំ។ 

 
ឃ. ពសរភីាពរចួផុតពីការភាន់រចឡ ំFreedom From Confusion  
  
 បៅកបុងលពោះគមភរីរមភននបមលតីចារ់មាន ចាប់ជាបលចើន។ មានមនុរសមយួចុំនួនមានការភាន់លចឡុំ អុំពីអឝីកដលចាប់
ោុំងបនោះមានន័យរលមាប់បយើងរពឝសថ្ងបនោះ។ 
  
 ចាប់ជាបលចើនោក់ទងនឹងពិធីបុណ្រ និងមានទុំនាក់ទុំនងោប បៅកបុងរមភននបមលត ីកដលលពោះជាមាច រ់ នចងជាមយួ
ោរន៍បហលបឺជាបលចើនរយឆាប ុំបហើយ។ បលកម៉ាូបរ  នទទួលរមភននបមលតី និងចាប់ោុំងបនោះបដើមផលីគប់លគងលបជាជាតិមយួថ្យី
កដលបលក នដឹកនាុំបចញពីលរុកបអរីុបមក។ ចាប់បនោះរប់បញ្ចូ លោុំងបរចកថីបបលងៀនអុំពីការថាឝ យយញ្ដបូជា សថ្ងដ៏
វរុិទន របបៀបសនការថាឝ យបងគុំ ភាពបររុិទន និងមាូបអាហារ។ មនុរសមយួចុំនួនបៅរមភននបមលតីបនោះថា លកឹតរវនិ័យរបរ់ 
«បលកម៉ាូបរ» កដលោក់ប យ្ ោះតាមបលកម៉ាូបរ។ 
  
 បទបញ្ញជ ោរនាោុំងអរ់បនោះមានលកខណ្ៈដូចជាលពោះបយរ ូលគិរថ និងការរបគ គ្ ោះកដលលពោះអងគនឹងបល រលបោន
ឱ្រ។ លពោះអងគជាយញ្ដបូជាដ៏លអឥតបខ្នច ោះ កដលអាចលងជលមោះអុំបពើ បរបរ់ពួកបគ ន។ លពោះអងគអាចបុំបពញលកឹតរវនិ័យ
បនោះ ន បហើយលពោះអងគចងរមភននបមលតីជាមយួអរ់អបក កដលទទួលយកលពោះអងគជាលពោះរបគ គ្ ោះ បោោះបីពួកបគជាោរន៍
បហលបឺ ឬ ក៏មនិកមនក៏បោយ។  
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 ដូបចបោះ បទបញ្ញជ បៅកបុងលកឹតរវនិ័យរបរ់បលកម៉ាូបរ មានរលមាប់កតោរន៍បហលប ឺចាប់តាុំងពីជុំនាន់បលកម៉ាូបរ
រហូតដល់ជុំនាន់លពោះលគិរថកដលគង់បៅបលើកផនដ ីកតប៉ាុបណាត ោះ។ បលកាយពីបពលបនាោះមក បយើងរទិតបៅបលកាម ការចងរមភនន
បមលតីមយួថ្យី គឺរមភននបមលតីថ្យី។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៩ ជុំនាន់សនលកឹតរវនិ័យរបរ់បលកម៉ាូបរចាប់បផថើមពី  
  ក) កុំបណ្ើ តពិភពបលករហូតដល់ជុំនាន់បលកម៉ាូបរ។  
 ខ្) ជុំនាន់របរ់បលកម៉ាូបរ រហូតដល់ជុំនាន់លពោះលគិរថបៅបលើកផនដី។ 
 គ) ជុំនាន់សនកុំបណ្ើ តរបរ់លពោះលគិរថ រហូតដល់រពឝសថ្ងបនោះ។ 
 
 មានមនុរសមយួចុំនួនមានការភាន់លចឡុំ និងគិតថាបយើងលតូវរកាសថ្ងបមរជ៍ាសថ្ងដ៏វរុិទន ដូចលកឹតរវនិ័យរបរ់បលក
ម៉ាូបរោមោរកដរ។ ប៉ាុកនថ ចាប់តាុំងពីសថ្ងកដលលពោះលគិរថមានលពោះជនយររ់ពីោវ ប់បឡើងវញិ បៅសថ្ងដុំបូងសនរ ថ ហ៍មក លគិរថ
បររ័ិទមានទមាវ ប់ជុុំោប បៅសថ្ងបនាោះ គឺសថ្ងអាទិតរបដើមផចីងចាុំអុំពីការមានលពោះជនយររ់បឡើងវញិរបរ់លពោះអងគ។ លពោះគមភរីបៅសថ្ង
បនាោះថា «សថ្ងសនលពោះអមាច រ់»។ 
  
 បៅរពឝសថ្ងបនោះ បយើងកញកមយួសថ្ងកបុងមយួអាទិតរ បដើមផជីួបជុុំោប ថាឝ យបងគុំលពោះជាមាច រ់។ ប៉ាុកនថ បោយបយើងបធឝើអឝីៗ
ោុំងអរ់បនោះ មនិកមនបោយោរចាប់ ឬ កាតពឝកិចចនានាបឡើយ។ បយើងបធឝើកិចចការោុំងអរ់បនោះ បោយោរបយើងលរឡាញ់
លពោះជាមាច រ់ និងបោយបលពាោះលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនលបោនឱ្របយើងចងល់បកបោប  ជាមយួបងបអូនលបុរលរីបៅកបុងលគួោររបរ់
លពោះអមាច រ់។ 
  
 តាមលកឹតរវនិ័យរបរ់បលកម៉ាូបរ មនុរសមនិអាចបរបិភាគោច់រតឝមយួចុំនួន នបឡើយ។ បៅកបុងរមភននបមលតីថ្យី 
បយើងមនិ នជាប់ចុំណ្ងសនបទបញ្ដតថិោុំងបនោះបទៀតបទ។ បយើងមានបររភីាពដូចកដលលពោះជាមាច រ់លបោនដល់មនុរសជាតិ
តាុំងពីមុនលកឹតរវនិ័យរបរ់បលកម៉ាូបរបៅបទៀត។ លពោះអងគមានលពោះបនធូលបៅកាន់បលកណូ្បអថា មនុរសមនិលតូវបរបិភាគ
្មបទ បហើយបទបញ្ដតថិបនោះក៏លតូវ នររបររបឡើងវញិ បៅកបុងរមភននបមលតីថ្យីបទៀត។ ប៉ាុកនថ បយើងអាចបរបិភាគោច់រតឝ
លគប់លបបភទ ន។ 

 
រតឝោុំងប៉ាុនាយ នកដលលូនវរ បហើយមានជីវតិ នឹង នបៅជាអាហាររលមាប់អបករល់ោប  គឺបយើងបអាយអឝីៗ
មកអបករល់ោប  ដូចបយើង នបអាយធញ្ដជាតិដល់អបករល់ោប កដរ។ ប៉ាុកនថ មនិលតូវបរបិភាគរតឝកដលបៅមាន
ជីវតិបឡើយ បពាលគឺមនិលតូវបរបិភាគោច់ កដលមានជាប់្មរបរ់វជាោច់ខ្នត។  (បលកុបផតថិ ៩:៣-៤)  
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អឝីៗកដលលពោះ ជាមាច រ់ នបបងកើតមករុទនកតលអោុំងអរ់ មនិលតូវបចាលណាមយួបឡើយ គឺលតូវទទួល ោុំងអរ
លពោះ គុណ្វញិ ដផតិលពោះ បនធូលរបរ់លពោះ ជាមាច រ់ និងពាករអរលពោះ គុណ្  នបធឝើបអាយអាហារោុំងអរ់បៅជា
វរុិទនបហើយ។ (១ធីម៉ាូបថ្ ៤:៤-៥)  
 
បង បអូនអាចបរបិភាគអឝីៗកដលបគលក់បៅតាមផារ នតាមចិតថ មនិ ច់រួរបដញបោល បលពាោះខ្នវ ចបធឝើខុ្រ
នឹងមន រិការរបរ់ខ្វួនបនាោះបឡើយ។ … លបរិនបបើមានអបកមនិបជឿអបញ្ជ ើញបង បអូនបៅពិោ យ បហើយ
បង បអូនយល់លពមបៅ រូមពិោមាូបអាហារោុំងប៉ាុនាយ នកដលបគបលើកមកជូនបង បអូន មនិ ច់រួរបដញបោល 
បលពាោះខ្នវ ចបធឝើខុ្រនឹងមន រិការបនាោះបឡើយ!។ (១កូរនិថូ្រ ១០:២៥,២៧)  
 
បហតុបនោះ មនិលតូវបអាយនរណាមាប ក់បថាក លបោរបង បអូនអុំពីបរឿងចុំណី្អាហារ បភរជជៈ ឬ អុំពីបរឿងបុណ្រោន 
បុណ្រចូលកខ្ និងសថ្ងរបផទ័បនាោះបឡើយ។ (កូឡូរ ២:១៦) 

 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១០ ចូរគូររងឝង់ពីមុខ្លបបយគកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) បទបញ្ញជ ោរនាោុំងអរ់បៅកបុងលកឹតរវនិ័យរបរ់បលកម៉ាូបរ គឺជារបូភាពអុំពីយញ្ដបូជាដ៏លអឥតបខ្នច ោះ គ ឺ 
              លពោះបយរ ូលគិរថ។  
 ខ្) លគិរថបររ័ិទបចចុបផនបលតូវកតថាឝ យបងគុំលពោះជាមាច រ់បៅសថ្ងទីល ុំពីរ (សថ្ងបមរ)៍។ 
 គ) លគិរថបររ័ិទរពឝសថ្ងមានបររភីាពបរបិភាគអាហារលគប់លបបភទ ន។ 

 ) ចាប់ោុំងឡាយអុំពីសថ្ងដ៏វរុិទនអនុវតថចុំបពាោះលគិរថបររ័ិទបចចុបផនបកដរ។ 

 
ង. ពសរភីាពរចួផុតពីការរពួយបារមភ Freedom From Worry  

  
 លពោះបិតារបរ់អបកលរឡាញ់អបកខ្នវ ុំងណារ់ និងបុំបពញបរចកថីលតូវការដល់អបក ។ រូមទុកចិតថលពោះអងគចុោះ។ 
  

ចូរបផធរទុកខកងឝល់ោុំងប៉ាុនាយ នរបរ់បង បអូនបៅលពោះ អងគបៅ ដផតិលទង់យកលពោះ ហឫទ័យទុកោក់នឹងបង បអូន។ 
(១បពលតុរ ៥:៧) 
 
បហតុបនោះ កុុំខ្ឝល់ខ្នឝ យបោយបពាលថា “បយើងនឹងមានអឝីបរបិភាគ មានអឝីបរវៀកពាក?់” បនាោះបឡើយ។ ដផតិមាន
កតោរន៍ដសទប៉ាុបណាត ោះបទ កដលខ្ុំរឝោះ ករឝងរករបរ់ោុំងបនាោះ។ រឯីលពោះ បិតាកដលគង់បៅោទ នបរម រុខ្ លទង់
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លជាបនូវអឝីៗកដលអបករល់ោប លតូវការ។ ចូរករឝងរកលពោះរជររបរ់លពោះជាមាច រ់ និងបរចកឋីរុចរតិរបរ់លពោះអងគ
ជាមុនរិន បទើបលពោះអងគលបោនរបរ់ោុំងបនាោះមកអបករល់ោប កថ្មបទៀត។ ( មា៉ា ថាយ ៦:៣១-៣៣) 

 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១១ រូមអាន ១បពលតុរ ៥:៧ មថងបទៀត។ 
បតើអបកកុំពុងលពួយ រមមអុំពីបរឿងអឝីកដរ ? ចូរទូលថាឝ យបៅលពោះបិតារបរ់អបក កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ រូមអរលពោះគុណ្
លពោះអងគ ចុំបពាោះការបឆវើយតបរបរ់លពោះអងគ និងឈប់ខ្ឝល់ខ្នឝ យបៅ។  

 
 ជុំងឺនាុំមកទុកខលពួយ និងការថ្ប់ រមមបៅកបុងជីវតិរបរ់បយើង។ ប៉ាុកនថ បនោះជាលបបភទសនទុកខលពួយ កដលបយើងអាចថាឝ យ
ដល់លពោះបិតារបរ់បយើង កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ លពោះបយរ ូលគិរថគឺជាលគូបពទរដ៏រ័កថិរិទនិ និងជាមតិថរមាវ ញ់ដ៏លអ
របរ់អបក។ លពោះអងគលរឡាញ់អបកខ្នវ ុំងណារ់។ ដូចលពោះអងគធាវ ប់បល រអបកជុំងឺឱ្រ នជា បៅបពលលពោះអងគគង់បៅបលើ
កផនដីកដរ លពោះអងគក៏បៅកតបល រអបកជុំងនឺាបពលបចចុបផនបឱ្រ នជា តាមរយៈការអធិោឌ នរបរ់ពួកបគកដរ។ លពោះគមភរីល ប់
ថា អបកគួរកតបរបើរុុំឱ្រចារ់ទុុំបៅកបុងលកុមជុំនុុំ (លគូគ ឝ្ ល និងអបកដឹកនាុំ) អធិោឌ នឱ្រអបកបៅបពលកដលអបកឈ។ឺ  

 
កបុងចុំបណាមបង បអូន បបើនរណាមានជុំងឺ លតូវអបញ្ជ ើញលពឹោន  ចារររបរ់លកុម ជុំនុុំមក បដើមផបីអាយបលកោុំងបនាោះ
អធិោឌ នបអាយោត់ និងលបបលបងបអាយកបុងលពោះនាមលពោះអមាច រ់។ ពាករអធិោឌ នកដលផុរបចញមកពី
ជុំបនឿ នឹងរបគ គ្ ោះអបកជុំងឺបនាោះ បហើយលពោះ អមាច រ់នឹងបល រោត់បអាយបលកាកបឡើងវញិ លបរិនបបើោត់ ន
លបលពឹតថអុំបពើ ប លពោះ អងគនឹងបលើក កលងបោរបអាយ។  (យ៉ា កុប ៥:១៤-១៥) 

 
 លគូគ ឝ្ ល និងលពឹោន ចារររបរ់លកុមជុំនុុំអាចនឹងោក់សដបលើអបក ឬ អធិោឌ នទូលរូមលពោះជាមាច រ់ឱ្រពា លអបក។ 
ឬ ពួកោត់អាចនឹងលបបលបងឱ្រអបក។ តាមរយៈការបធឝើដូបចបោះ បញ្ញជ ក់ឱ្រប ើញថាពួកោត់ពឹងអាងបលើឫោន នុភាពរបរ់
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន បដើមផបីល រអបកឱ្រជាពីជុំងឺ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១២  បតើអបកលតូវការការបល រឱ្រជាកដរឬបទ? រូមបរបើឱ្រលគូគ ឝ្ លរបរ់អបកអធិោឌ នឱ្រអបក។ លបរិនបបើអបកកុំពុងរិកា

ការបឆវើយឆវងពីចមាង យ បុគគលិកបៅោលបនាោះនឹងរកីរយអធិោឌ នរលមាប់អបក។ រូមររបររពីតលមូវការរបរ់អបក
បៅបពលកដលអបកបផញើរនវឹកចបមវើយរបរ់អបក។ 
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មនុរសមយួចុំនួន នទទួលការបល រឱ្រជាដ៏អោច ររមកពីលពោះជាមាច រ់។ ក៏ប៉ាុកនថ បពលខ្វោះលពោះជាមាច រ់បលជើរបរ ើរ
មនិបល របុគគលបនាោះឱ្រជាភាវ មៗបទ។ ឧោហរណ៍្ដូចជាោវក័ប៉ាូល  នអធិោឌ នបៅកាន់លពោះជាមាច រ់ចុំនួនបីដង អុំពី
បញ្ញា ជាក់លក់មយួ។ លពោះជាមាច រ់ នោឋ ប់ឮការអធិោឌ នរបរ់បលកប៉ាូល ក៏ប៉ាុកនឋ លពោះជាមាច រ់ពុុំ នដកយកបញ្ញា បនាោះ
បទ។ លទង់មានលពោះបនធូលមកបលកប៉ាូលថា “លពោះ គុណ្របរ់បយើង នផឋល់មកលយមលគប់លោន់រលមាប់អបកបហើយ ដផតិ
ឫោន  នុភាពរបរ់បយើងនឹងបលចបចញមកយ៉ា ងខ្នវ ុំងបុំផុត កបុងមនុរសទន់បខ្ា យ” (២កូរនិថូ្រ ១២:៩)។ 
  
 ចូរទុកចិតថដល់លពោះជាមាច រ់ោុំងលរុង បោោះបីជាមានអឝីបកើតបឡើងក៏បោយ។ បៅសថ្ងមយួ លពោះអងគនឹងបុំផ្ទវ រ់កលប
របូកាយរបរ់អបក ឱ្រដូចបៅនឹងលពោះអមាច រ់បយរ ូ។ របូកាយថ្យីរបរ់អបកនឹង នជាលអលគប់លកខណ៍្! ោយ នជុំងឺ ោយ នការ
ឈចឺាប ់ោយ នការកលបលបួលរបូកាយ ឬ ក៏ភាពទន់បខ្ាយកដលនឹងបបណាឋ យឱ្រអបកជួបបញ្ញា បទៀតបឡើយ។ 

 
ច. ពសរភីាពពៅម្ថៃអន្ទគត Freedom In The Future 
  
 បររភីាពកដលអបកមានឥឡូវបនោះអោច ររខ្នវ ុំងណារ់។ ប៉ាុកនថ លពោះជាមាច រ់មានគបលមាងការជាបលចើនរលមាប់សថ្ងអនាគត 
លពោះបយរ ូកដលជាអបករ ុំបោោះឱ្រមានបររភីាពដ៏អោច ររ នឹងយងមកកាន់កផនដីរលមាប់អរ់អបកកដលជាកមយរិទនិរបរ់
លពោះអងគ។ បៅបពលបនាោះ អបកនឹងដឹងអុំពីបររភីាពដ៏បពញបលញ និងលបកបបោយបរររីងុបរឿងរបរ់បុលតលពោះជាមាច រ់បៅទី
បុំផុតមនិខ្នន។ លពោះបយរ ូនឹងទទួលយកអបក បៅបៅលុំបៅបៅោទ នបរមរុខ្។ លពោះជាមាច រ់នឹងរ ុំបោោះពិភពបលកោុំង
មូល ឱ្រមានបររភីាពរចួផុតពីវតថមាន និងផលប៉ាោះពាល់សនអុំបពើ បជាបរៀងរហូត។  

 
លពោះ អងគនឹងជូតទឹកកភបកបចញអរ់ពីកភបករបរ់បគ បរចកឋីោវ ប់កលងមានបទៀតបហើយ ការកាន់ទុកខ ការបោក
របលងង និងទុកខលុំ ក ក៏កលងមានបទៀតកដរ ដផតិអឝីៗកដលបកើតមានកាលពីមុនបនាោះ  ត់អរ់បៅបហើយ។ 
(វវិរណ្ៈ ២១:៤) 
 
ខ្ញុ ុំយល់ប ើញថា ទុកខលុំ កនាបចចុបផនប កាលពុុំអាចបលបៀបផធឹមនឹងរិរ ីរងុបរឿង កដលលពោះ ជា មាច រ់រកមថងបអាយ
បយើងប ើញ បៅអនាគត កាលបនាោះ នបឡើយ។ (រ ៉ាមូ ៨:១៨)  
 
ដផតិអឝីៗោុំងអរ់បនាោះកបរបៅជាឥតន័យ កតមនិកមនបោយចិតថឯងបទ គឺលពោះ ជា មាច រ់ នតលមូវដូបចបោះ។ ពិភព
បលកបៅកតមានរងឃមឹថា លពោះ អងគនឹងបលោះបអាយរចួផុតពីវនិារអនថរយ បដើមផបីអាយមានបររ ីភាព និង
រិរ ីរងុបរឿងសនបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់។ (រ ៉ាមូ ៨:២០-២១) 
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លំហាត់អនុវតតន ៍

១៣ រូមអាន វវិរណ្ៈ ២១:៤។ ចូរអរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់រលមាប់រជរោររបរ់លពោះអងគ និងរលមាប់អនាគតកដលបពញ 
       បោយរិររីងុបរឿងកដលលពោះជាមាច រ់ នបរៀបចុំរលមាប់អបក។ 
  
 រហូតដល់លពោះបយរ ូយងមកទទួលបយើងលតឡប់បៅ ដុំណាក់លពោះអងគ វញិ បយើងនឹងមានរមរភូមលិបឆាុំងជាមយួ
នឹងអារកសោតាុំង ។ ការលផងួ និងទុកខលុំ កជាបលចើននឹងបកើតមាន ប៉ាុកនថ បយើងមនិលតូវប ោះបង់បចាលបររភីាពរបរ់បយើង
បឡើយ។ កាឡាទី ៥:១  នរ ុំលឹកបយើងថា “លពោះលគិរថ នរ ុំបោោះបអាយបយើងមានបររភីាពពិតល កដ បហតុបនោះចូររកា
បររភីាពបនោះបអាយ នខ្នជ ប់ខ្ជួន កុុំបបណាថ យខ្វួនធាវ ក់បៅជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើបទៀតបឡើយ”។ 
  
 ចូរចាុំថា ជីវតិថ្យីរបរ់អបក និងបររភីាពរបរ់អបក រទិតបៅកបុងលពោះអមាច រ់លពោះបយរ ូលគិរថ។ ពួកវពឹងកផអកបលើវតថមាន 
និងឫោន នុភាពរបរ់លពោះអងគបៅកបុងអបក គឺមនិកមនពឹងកផអកបលើការពាយមដ៏លអរបរ់អបកបទ។ ជីវតិរបរ់លគិរថបររ័ិទ  មនិ
កមនររ់បៅបដើមផកីាន់តាមលកឹតរវនិ័យនានាបនាោះបទ។ ជីវតិបនោះោក់ទងបៅនឹងការបញ្ញជ ក់ល ប់ថា “លពោះ លគិរឋគង់បៅកបុងបង 
បអូន លពោះ អងគលបោនបអាយបង បអូនមានរងឃមឹថា នឹង នទទួលរិរ ីរងុបរឿងរបរ់លពោះ អងគ” (កូឡូរ ១:២៧) ។ 

 
លបរិនបបើអបកណាមាប ក់បៅរមួជាមយួលពោះ លគិរឋ អបកបនាោះ នបកើតជាថ្យី អឝីៗពីអតីតកាល នកនវងផុតបៅ 
បហើយអឝីៗោុំងអរ់ នកលបមកជាថ្យីវញិ! (២កូរនិថូ្រ ៥:១៧) 
 
ដូបចបោះ មនិកមនខ្ញុ ុំបទៀតបទកដលររ់បៅ គឺលពោះ លគិរឋបទបតើ កដលមានលពោះ ជនយររ់បៅកបុងរបូកាយខ្ញុ ុំ។ រឯីជីវតិ
កដលខ្ញុ ុំររ់ជាមនុរសនាបចចុបផនបកាលបនោះ ខ្ញុ ុំររ់បោយមានជុំបនឿបៅបលើលពោះ បុលតារបរ់លពោះ ជាមាច រ់ កដល
 នលរឡាញ់ខ្ញុ ុំ និង នបូជាលពោះ ជនយរលមាប់ខ្ញុ ុំ។ (កាឡាទី ២:២០) 

  

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៤ រូមអាន ២កូរនិថូ្រ ៥:១៧ និង កាឡាទី ២:២០ មថងបទៀត។ 

 
១៥ ជីវតិថ្យី និងបររភីាពរបរ់អបកពឹងកផអកបៅបលើ  
 ក) ការកាន់តាមលកឹតរវនិ័យ។  
 ខ្) ការពាយមបធឝើអុំបពើលអរបរ់អបក។ 
 គ) អឝីកដលអបកដឹងអុំពីោរនា។ 
  ) វតថមានរបរ់លពោះលគិរថគង់កបុងអបក។ 
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 អបក នរកប ើញថា ជីវតិថ្យីរបរ់អបកជាជីវតិដ៏អោច ររ បៅកបុងអងគលពោះលគិរថ គឺជាជីវតិដ៏អរ់កលផបោយមាន
បររភីាពដ៏រងុបរឿង កបុងឋានៈជាបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់។ ចូររនស ុំវទុកបលើរជាងអឝីៗោុំងអរ់។ អបកនឹងរកីរយជាមយួជីវតិ
បនោះកាន់កតខ្នវ ុំងបឡើង  ៗបៅបពលខ្នងមុខ្ និងបៅសថ្ងអនាគត។ 
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សូមទផទៀងទមើលច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦ ខ្) លតូវទុកចិតថបលើលពោះអមាច រ់។ 
 
១ គ) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក។ 
 
៧ គ) បរចកថីពិតកដលបយើងបរៀនបៅកបុងលពោះគមភរី។ 
 
៣ ខ្) លបរិនបបើអបកលបឆាុំងជាមយួវញិ្ញដ ណ្អាលកក់ វនឹងបចញឆាង ញពីអបក។ 
 
៩ ខ្) ជុំនាន់របរ់បលកម៉ាូបរ រហូតដល់ជុំនាន់លពោះលគិរថបៅបលើកផនដី។ 
 
៤ ក) ១ 
 ខ្) ២ 
 គ) ១ 
  ) ១ 
 ង) ២ 
១០ លបបយគ ក និង គ ជាលបបយគលតឹមលតូវ។ 
 
៥ លពោះជាមាច រ់អនុញ្ញដ តឱ្របកើតមានការលផងួ បដើមផបីបលងៀនបយើងអុំពីរបបៀបយកជ័យជមបោះ និង  
 កាវ យជាមនុរសរងឹមាុំ។ 
 
១៦  ) វតថមានរបរ់លពោះលគិរថបៅកបុងអបក។ 
 
 
 
 
 
 

 
 

សមូអបអរសាទរ 
អបក នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះបហើយ។ បយើងរងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះមានលបបយជន៍រលមាប់អបក! រូមកុុំបភវចបុំបពញ

ការវយតសមវតាមជុំពូកទីពីរ បហើយលបគល់រនវឹកចបមវើយបៅកាន់លគូបបលងៀនរបរ់អបក។ 
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CL1110ជវីិតថមរីបសប់ងបអូន CL1110 Your New Life 

 

 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទីមួយ 
 

រូមបុំបពញចបនាវ ោះខ្នងបលកាម៖ 
ប យ្ ោះ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
បលខ្បរៀងរិរស ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនាវ ោះបចាលលបរិនជាអបកមិនោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 
អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
លបបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាជុំពូកនីមយួៗ រូមបុំបពញលកោរចបមវើយការវយតសមវតាមជុំពូក។ រូមអានរុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក់។ មានចបមវើយមយួកដលលអបុំផុតរលមាប់រុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បលយ រលមាប់
ចបមវើយកដលអបក នបលជើរបរ ើរ។ រូមល កដថា បលខ្កដលបៅបលើ លកោរចបមវើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆវើយ។ 

  
ឧោហរណ៏្ 
១.  ការបកើតជាថ្យីមានន័យថា 

ក) បៅវយ័បកយង។ 
ខ្) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះ។ 
គ) ចាប់បផថើមឆាប ុំថ្យី។ 

ចបមវើយលតឹមលតូវគឺ ខ្) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បលយ    ខ្   ដូចបនោះ៖ 
១. ក    ខ្      គ   

 
    រូមបបើកទុំព័របនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចង់ចាប់បផឋើម។ 
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រកដាសចពមលើយជំពូកទីមួយ 
 
        រូមោក់ពណ៌្បលយ បៅកកនវងកដលលតឹមលតូវបោយលបុងលបយត័ប រលមាប់បលខ្នីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 

 បនោះជាការបញ្ចប់សនតលមូវការរលមាប់ជុំពូកទី១។ រលមាប់ពិនធុ រូមបផញើលកោរចបមវើយជុំពូកទី១ បៅឱ្រលគូរបរ់អបក 
ឬក៏ បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបន់របរ់អបក។ រូមបនថការរិការបរ់អបកបៅជុំពូកទី២។  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PN 11.13 
 

 

រលមាប់បលបើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គវូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទ…ី………………………………………
… 

ពិនធុ ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី១ 
 
១ ជីវតិថ្យីរបរ់បយើងកបុងនាមជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់បោយោរ 

ក) ការរិកាលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
ខ្) លពោះលគិរថររ់បៅកបុងបយើង។ 
គ) ការផ្ទវ រ់បថូរទមាវ ប់របរ់បយើង។ 

 
២ លគិរថបររ័ិទមានជីវតិថ្យីកបុងលពោះជាមាច រ់។ បដើមផរីកានូវជីវតិថ្យីបនោះ មាប ក់ៗលតូវកត 

ក) បធឝើតាមបោយោយ នការបភវចភាវ ុំងនូវគុំររូបរ់លពោះបយរ ូ។ 
ខ្) បរៀន និងបធឝើតាមោុំងវនិ័យ និងគុំររូបរ់លគិរថបររ័ិទ។ 
គ) រកានូវទុំនាក់ទុំនងកដលកុំពុងកតបកើតបឡើងជាមយួលពោះបយរ ូ។ 

 
៣ បៅបពលបយើងកាវ យជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់ រមាជិកសនលគួោរថ្យីរបរ់បយើង រប់បញ្ចូ លោុំង 

ក) បទវតាការពារ។ 
ខ្) លពោះជាមាច រ់ និងលពោះបុលតា។ 
គ) មនុរសលអោុំងអរ់។ 

 
៤ ជីវតិលគិរថបររ័ិទគឺពិពណ៌្នាអុំព ី

ក) ការបដើរកតមាប ក់ឯងបៅតាមបបណាថ យផវូវ។ 
ខ្) ការបឡើងកាុំជបណ្ឋើ រ។ 
គ) ការបដើរកបុងលពោះហរទរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
 

៥ កបុងដុំបណ្ើ រលគិរថបររ័ិទ បយើងគួរកត 
ក) រ ុំពឹងថានឹងជួបបញ្ញា ។ 
ខ្) មានបទពិបោធន៏ជួបបញ្ញា មយួចុំនួន។ 
គ) ការ ក់ទឹកចិតថបោយោរបញ្ញា ។ 

 
៦ បដើមផលី កដពីការរបគ គ្ ោះរបរ់បយើង លពោះជាមាច រ់ប គ្ ប់បយើងឱ្រ 

ក) ផ្ទវ រ់បថូរទមាវ ប់របរ់បយើង។ 
ខ្) ដឹងកុំហុរពីអុំបពើ បរបរ់បយើង។ 
គ) រ ូលោុំនឹងទុកខលុំ ក។ 
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៧ បហតុអឝី នជាលពោះជាមាច រ់បលជើរបរ ើរមានលពោះបនធូលមកកាន់បយើង? 
ក) ឥលូវបនោះ អបកជាលគិរថបររ័ិទ លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យោឋ ប់អបក។ 
ខ្) លពោះជាមាច រ់ជាលពោះបិតារបរ់អបកកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ បហើយលទង់លរលញ់អបក។ 
គ) លពោះជាមាច រ់មនិអាចគង់បៅបោយោយ នការរនធនាជាមយួមនុរស កដលលពោះអងគបបងកើត នបឡើយ។ 

 
៨ បោោះបីជា លពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់អបកកបុងរបបៀបបផសង  ៗកឋី ក៏របបៀបកដលល កដបុំផុតគឺតាមរយៈ 

ក) អបកបបលមើ។ 
ខ្) លពោះបនធូល។ 
គ) លពោះពរ។ 

 
៩ ការោឋ ប់លពោះរូរបរៀងលពោះជាមាច រ់តលមូវឱ្រ 

ក) មនិ ចប់ធឝើអឝបីោយខ្វួនឯង។ 
ខ្) បៅកតមាប ក់ឯង។ 
គ) ការនិយយផ្ទធ ល់ខ្វួនបោយវញិ្ញដ ណ្។ 

 
១០ មានរបបៀបបីយ៉ា ងកដលបយើងអាចរ ុំពឹងោឋ ប់ឮលពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះជាមាច រ់ គឺតាមរយៈ 

ក) ទុំនាយ អបកដសទ និងការអធិោឌ ន។ 
ខ្) ការរញ្ជ ឹងគិត លគូោយ និងទរសនាវដឋី។ 
គ) ការអធិោឌ ន លពោះបនធូល និងលគិរថបររ័ិទបផសងបទៀត។ 

 
១១ បតើទលមង់ការមយួណា កដលនឹងផថល់ចុំណី្ដល់លពលឹង វញិ្ញដ ណ្របរ់អបក? 

ក) ការអានលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ឱ្រ នបទៀងោត ់
ខ្) ការជកជកអុំពីោរនា ជាមយួនឹងអបកបធឝើព័ននកិចច 
គ) ការទិញលពោះគមភរីអធិបាយ 

 
១២ បយើងនឹងមានលពលឹងវញិ្ញដ ណ្រងឹមាុំ លបរិនបបើបយើង 

ក) បធឝើពិធីបុណ្រោរនា និងពិធីបផសងៗ។ 
ខ្) រលមាកបៅកបុងលពោះអមាច រ់ និងលពោះបនធូលរនារបរ់លពោះអងគ។ 
គ) ពាយមរល់សថ្ង បដើមផកីាវ យជាមនុរសលអឥតបខ្នច ោះ។ 
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១៣ បយើងអាចកថ្រកាលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ឱ្រមានរុខ្មាលភាព បោយការបចៀរវងអុំព ី
ក) អបកមនិបជឿ។ 
ខ្) លបបភទសនការកុំោនថ។ 
គ) ការល កចាករីលធម៌។ 

 
១៤ ការបបលងៀនថាប ក់សថ្ងអាទិតរចាត់ទុកថាជា 

ក) ការបធឝើលុំហាត់ល ណ្ខ្នងលពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
ខ្) ផថល់ចុំណី្ដល់លពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អបក។ 
គ) ការរមាអ តជីវតិអបកឱ្រ នោអ ត។ 

 
១៥ មានរញ្ញដ មយួកដល នផ្ទវ រ់បឋូរចុំណាប់អារមយណ៏្បយើងភាវ ម  ៗបពលកដលបយើង នទទួលលពោះលគិរថជាលពោះរបគ គ្ ោះ 

បយើងគួរកត 
ក) លបឹងកលបងជាថ្យី បដើមផទីទួល នបជាគជ័យ។ 
ខ្) ចុំណាយបពលលគប់លោន់ជាមយួលពោះអមាច រ់។ 
គ) ការហាត់ល ណ្ជាលបចាុំឱ្រ នបទៀងោត់។ 

 
១៦ បៅកបុងពាករអធិោឌ នរបរ់លពោះអមាច រ់ផ្ទធ ល់ បនាធ ប់ពីពាករ « លពោះបិតារបរ់បយើងកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្» 

គឺជាពាករ 
ក) ការតអូញកតអរ។ 
ខ្) បទបញ្ញជ សនលពោះជាមាច រ់ រលមាប់បធឝើអឝីមយួ។ 
គ) ការទទួលោគ ល់នូវភាពបររុិទនរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 

 
១៧ កុំឡុងបពលអានលពោះបនធូល និងអធិោឌ ន គឺជារកមយភាពរុំខ្នន់រលមាប់អបកបជឿ ដូបចបោះការចូលរមួបៅលពោះវហិារគឺ 

ក) មនិរូវរុំខ្នន់។ 
ខ្) រុំខ្នន់ខ្នវ ុំង។ 
គ) រុំខ្នន់។ 

 
១៨ ការបធឝើបនាធ ល់រលមាប់អបកដសទអុំពីលពោះបយរ ូ គឺជាកិចចការរបរ់ 

ក) លគូគ ឝ្ ល និងអបកផាយដុំណឹ្ងលអកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
ខ្) លគិរថបររ័ិទោុំងអរ់។ 
គ) លគិរថបររ័ិទចារ់ៗកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
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១៩ បយើងឱ្រល ក់រលមាប់កិចចការរបរ់លពោះជាមាច រ់ បោយោរ 
ក) បយើងជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
ខ្) ការរបគ គ្ ោះកដលអាចទិញ ន។ 
គ) លពោះជាមាច រ់លតូវការល ក់របរ់បយើង។ 

 
២០ ភាពជាសដគូជាមយួលពោះជាមាច រ់កបុងការោងរងល់កុមជុំនុុំរបរ់លពោះ លទង់កតងកតោមោរឱ្របយើងបចោះនូវ 

ក) ការថាឝ យ។ 
ខ្) ការអធិបាយ។ 
គ) ការរមាអ ត។  
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CL1110ជវីិតថមរីបសប់ងបអូន  CL1110 Your New Life 

 

 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទីពីរ 
 

រូមបុំបពញចបនាវ ោះខ្នងបលកាម៖ 
ប យ្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
បលខ្បរៀង
រិរស…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាវ ោះបចាលលបរិនជាអបកមិនោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 
អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
លបបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាជុំពូកនីមយួៗ រូមបុំបពញលកោរចបមវើយការវយតសមវតាមជុំពូក។ រូមអានរុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក់។ មានចបមវើយមយួកដលលអបុំផុតរលមាប់រុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បលយ រលមាប់
ចបមវើយកដលអបក នបលជើរបរ ើរ។ រូមល កដថា បលខ្កដលបៅបលើ លកោរចបមវើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆវើយ។ 

  
ឧោហរណ៏្ 
១.  ការបកើតជាថ្យីមានន័យថា 

ក) បៅវយ័បកយង។ 
ខ្) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះ។ 
គ) ចាប់បផថើមឆាប ុំថ្យី។ 

ចបមវើយលតឹមលតូវគឺ ខ្) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បលយ    ខ្   ដូចបនោះ៖ 
១. ក    ខ្      គ   

 
    រូមបបើកទុំព័របនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចង់ចាប់បផឋើម។ 
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រកដាសចពមលើយជំពូកទីពីរ 
  
 រូមោក់ពណ៌្បលយ បៅកកនវងកដលលតឹមលតូវបោយលបុងលបយត័ប រលមាប់បលខ្នីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

  
 បនោះជាការបញ្ចប់សនតលមូវការរលមាប់ជុំពូកទ២ី។ រលមាប់ពិនធុ រូមបផញើលកោរចបមវើយជុំពូកទ២ី បៅឱ្រលគូរបរ់អបក 
ឬក៏ បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបន់របរ់អបក។  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PN 11.13 
 

រលមាប់បលបើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គវូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទ…ី………………………………………
… ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយដម្មលជំពូកទី២  

 
១ ខ្នប តគុំរសូនឥរយិបទរបរ់លគិរថបររ័ិទគឺកុំណ្ត់បោយ 

ក) វបផធម៌កដលអបកររ់បៅ។ 
ខ្) លពោះបិតារបរ់បយើងកដលបៅោទ នបរមរុខ្។ 
គ) លកុមជុំនុុំរបរ់បយើងតាមតុំបន់។ 

 
២ លពោះបយរ ូ នបបលងៀនថា លពោះរជរសនោទ នបរមរុខ្ជាកមយរិទនិរបរ់អរ់អបកកដល 

ក) ទទួលការបបៀតបបៀនកបុងការបធឝើកិចចការអឝីកដលលពោះជាមាច រ់តលមូវឱ្របធឝើ។ 
ខ្) មនិកដលខ្ឹងអបកដសទ។ 
គ) បោរពវនិ័យកបុងលពោះគមភរីរញ្ញដ ចារ់ោុំងអរ់។ 

 
៣ “លកឹតរវនិ័យមារ” កចងថាបយើងគួរកត 

ក) លបលពឹតថចុំបពាោះអបកដសទដូចខ្វួនឯងកដរ។ 
ខ្) តមអាហារ និងអធិោឌ នយ៉ា ងតិចពីរដងកបុងមយួរ ឋហ៍។ 
គ) ការរបគ គ្ ោះរបរ់បយើងទទួល នបោយោរការបធឝើអុំបពើលអ។ 

 
៤ បយើងអាចបុំបពញតាមខ្នប តគុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់ រលមាប់ជីវតិថ្យីរបរ់បយើងតាមរយៈ 

ក) ការខ្ុំលបឹងបោយខ្វួនបយើងផ្ទធ ល់។ 
ខ្) លពោះវញិ្ញដ ណ្ជាអបកជួយ ។ 
គ) មនិកមនោុំង ក និង ខ្។ 

 
៥ លពោះបយរ ូបុំភវកឺារររ់បៅដ៏បជាគជ័យរបរ់លគិរថបររ័ិទ បៅកបុងរបូភាពមយួ តាមរយៈ 

ក) ការោងបលើលគឹោះដ៏លតឹមលតូវ។ 
ខ្) ការោងបឡើងវញិបលើោភ នកដល ក់។ 
គ) ការតុបកតងបលើអោរចារ់។ 

 
៦ បតើមានបហតុផលអឝី កដលលពោះបយរ ូបញ្ចូ នលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនដល់បយើង? 

ក) បដើមផឱី្របយើងមានអបកកណ្នាុំផ្ទធ ល់ខ្វួនកបុងការជួយ ។ 
ខ្) បដើមផឱី្របយើងដឹងពីលពឹតថិការណ៏្នាបពលអនាគត។ 
គ) បោយោរលពោះបយរ ូ នរុគត។ 
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៧ បពលបយើង “ បដើរកបុងវញិ្ញដ ណ្”  បយើង 
ក) មនិជួបនឹងការលផងួ។ 
ខ្) ោក់ទងនឹងចុំ ុំងខ្នងវញិ្ញដ ណ្។ 
គ) មនិមានបទពិបោធន៏រងទុកខលុំ ក។ 

 
៨ បតើឃ្លវ មយួណា កដលពណ៌្នាពីអុំបណាយោនដល៏អបុំផុតសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន? 

ក) បយើងអាចបលជើរបរ ើរអុំបណាយោនសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ណាមយួកដលបយើងចង ់ន។ 
ខ្) លគិរថបររ័ិទោុំងអរ់មានអុំបណាយោនដូចោប ។ 
គ) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនលបោនអុំបណាយោនបផសងៗដល់មនុរសបផសងោប ។ 

 
៩ ការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ ដូចមានកចងកបុងគមភរីកិចចការ ោុំងបនោះរុំបៅបៅបលើ បទពិបោធន៏ 

ក) កបុងនាមជាអបកផាយដុំណឹ្ងលអ។ 
ខ្) សនការបបងកើតផលកផវ។ 
គ) សនការនិយយភាោចកមវក។ 

 
១០ បតើលពោះជនយរបរ់លពោះបយរ ូចាុំងកចងតាមរយៈបយើងបោយវធិីណា? 

ក) លពោះជនយរបរ់លពោះបយរ ូបលើកតបមកើង រមតទភាពពីធមយជាតិរបរ់បយើង។ 
ខ្) ជីវតិរបរ់បយើងប ា្ ញអបកដសទអុំពីលពោះបយរ ូ។ 
គ) បយើងបជាគជ័យកបុងការពនរល់ពីោរនាលតឹមលតូវដល់អបកដសទ។ 

 
១១ របបៀបកដលលគិរថបររ័ិទនិយយ 

ក) មានលបរិទនភាពខ្នវ ុំងបលើរកខីភាពរបរ់ោត់។ 
ខ្) មនិ នបធឝើអឝីោុំងអរ់ជាមយួនឹងទីបនាធ ល់របរ់ោត់។ 
គ) មាន ឬ មនិមានលបរិទនភាពរលមាបទ់ីបនាធ ល់របរ់ោត់។ 

 
១២ បហតុអឝីមាប ក់ៗលតូវអធិោឌ នរលមាប់រមាជិកលគួោររបរ់ខ្វួន? 

ក) លពោះគមភរីល ប់បយើងឱ្រអធិោឌ នរលមាប់លគួោររបរ់បយើង បហើយលពោះជាមាច រ់រនាថានឹងបឆវើយតបការ 
              អធិោឌ នបនោះ។ 

ខ្) ជាញឹកញាប់ ពួកបគមនិអាចអធិោឌ ន ឬ នឹងមនិោុំងអធិោឌ នរលមាប់ខ្វួនពួកបគផ្ទធ ល់ផង។ 
គ) បមលគួោរមានទុំនួលខុ្រលតូវបលើអុំបពើ បរបរ់លគួោរ។ 
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១៣ អនុវតថរបបៀបសនការររ់បៅ រលមាប់លពោះលគិរថបៅតាមផធោះរមួមាន 
ក) លបលពឹតថតាមរបបៀបរុចរតិផ្ទធ ល់ខ្វួន។ 
ខ្) ទូលរូមការបលើកកលងបោរបពលបយើងបធឝើខុ្រ។ 
គ) ោមោរការបោរពពីរមាជិកលគួោរ។ 

 
១៤ របបៀបមយួរបរ់លពោះជាមាច រ់រលមាប់អាពាហ៏ពិពាហ៍គ ឺ

ក) កលងលោះ បឋី ឬ លបពននកដលមនិបជឿលពោះ។ 
ខ្) រកាចុំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
គ) បរៀបការបោយបលពាោះលរលញ់។ 

 
១៥ គុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់រលមាប់ការររ់បៅរបរ់លគួោរគ ឺបបើករកមឋងបៅកបុងបយើង 

ក) ការអនុញ្ញដ តឱ្រកូនកដលមនិោថ ប់ប គ្ ប់ មនិបៅទទួលការោក់បោរ ដូចជាការប ា្ ញពីបរចកថីលរលញ់ 
              មយួ។ 

ខ្) ការបញ្ចូ នកូនឱ្របៅលពោះវហិារ បដើមផរិីកាលពោះបនធូលរបរ់ពួកបគ។ 
គ) ការផគត់ផគង់រមាម រ និងតលមូវការខ្នងលពលឹងវញិ្ញដ ណ្រលមាបកូ់នៗរបរ់ពួកបយើង។ 

 
១៦ បររភីាពបពលបចចុបផនបរបរ់បយើងពីអុំបពើ ប មានន័យថា បយើងអាចររ់បៅ 

ក) បោយោយ នការលផងួ។ 
ខ្) បោោះកលងបពញបលញពីពិរទុនភាព។ 
គ) មនិអាចប៉ាោះពាល់បោយឥទនិពលសនអុំបពើ ប។ 

 
១៧ បតើការបុំភវកឺបបណាកដលលពោះគមភរី នបលបើ បដើមផបី ា្ ញពីបររភីាពរបរ់បយើងពីអុំបពើ ប? 

ក) ការលោះកលង។ បយើង នោច់បចញពីអុំបពើ ប។ 
ខ្) ជ័យជមបោះសនចុំ ុំង។ បយើងមានជ័យជមបោះបលើនិនាប ការសនអុំបពើ ប។ 
គ) បរចកថីោវ ប់។ បយើងលតូវកាត់បោរឱ្រោវ ប់ ប៉ាុកនថ លពោះលគិរថ នរុគតបដើមផបីយើង។ 

 
១៨ ផវូវពិតបដើមផបីៅោទ នបរមរុខ្ គឺ នប ា្ ញដល់បយើងបោយ 

ក) បុពឝបុរររបរ់បយើង។ 
ខ្) លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
គ) លគូមនថអាគម និងអបកបជឿបលើវញិ្ញដ ណ្ដសទ។ 
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១៩ ការរមវងឹបមើលបៅបររភីាពនាបពលអនាគតរបរ់បយើង បោយការទុកចិតថ ជួយ បយើង 
ក) មនិយកចិតថទុកោក់នឹងបចចុបផនបកាល។ 
ខ្) ចុំណាយបពលបវលោុំងអរ់របរ់បយើង ជាមយួនឹងគុំនិតរបវ ើរវយ។ 
គ) បោោះកលងការធាវ ក់ចុោះ និងការឈចឺាប់នាបពលអតីតកាល។ 

 
២០ ជីវតិ និងបររភីាពថ្យីរបរ់ពូកបយើង ពឹងកផអកបលើ 

ក) លពោះលគិរថររ់បៅកបុងបយើង។ 
ខ្) រមតទភាពកបុងការបធឝើលអរបរ់បយើង។ 
គ) ចុំបណ្ោះដឹងពីោរនា។ 
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 កយពពចន៍ចុងពរកាយ 
 
ជូនចុំបពាោះរិរានុរិរសជាទីលរឡាញ់ 

 បយើងរងឃមឹថាការរិកាបនោះ  នបធឝើឱ្រអបកគិតអុំពីទុំនាក់ទុំនងរបរ់អបកជាមយួនឹងលពោះជាមាច រ់។ បនាធ ប់ពីការ
រិកាបមបរៀន និងការបឆវើយរុំណួ្រោុំងអរ់មក បតើអបក នឆងល់ថា “បតើខ្ញុ ុំពិតជាលគិរឋបររ័ិទឬ? បតើខ្ញុ ុំោគ ល់លពោះជាមាច រ់
កដរឬបទ? បតើលទង់ពិតជាគង់បៅកបុងជីវតិខ្ញុ ុំកដរឬបទ?” បយើងចង់ផឋល់ឱ្ការឱ្រអបកបៅបពលបនោះ បដើមផមីានទុំនាក់ទុំនងជាមយួ
លពោះជាមាច រ់។ 
 
 បយើងោុំងអរ់ោប កតងកតមានកុំហុរ។ បយើង នបធឝើឱ្រខ្វួនឯង និងអបកដ៏សទឈចឺាប់។ លពោះគមភរី នបៅកិចចការ   
បនាោះថាអុំបពើ ប បហើយបយើងោុំងអរ់ោប មានបោរកុំហុរ: “ លគប់ៗោប រុទនកត នលបលពឹតឋអុំបពើ ប បហើយោយ នរិររីងុបរឿង
របរ់លពោះជាមាច រ់បៅជាមយួ” ( រ ៉ាមូ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបរ់បយើង នររ ុំងបយើងមនិឱ្រោគ ល់លពោះហឫទ័យលរឡាញ់របរ់
លពោះបិតា។ ក៏ប៉ាុកនថ លពោះជាមាច រ់លរឡាញ់បយើង ថ្ឝីបបើបយើងមានអុំបពើ បក៏បោយ។ “ លពោះជាមាច រ់លរឡាញ់មនុរសបលក
ខ្នវ ុំងណារ់ បហតុបនោះបហើយ នជាលពោះអងគលបោនលពោះបុលតាកតមយួរបរ់លពោះអងគមក បដើមផបីអាយអរ់អបកកដលបជឿបលើ
លពោះបុលតា មានជីវតិអរ់កលផជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិារបឡើយ” ( យ៉ាូហាន៣:១៦)។ លពោះបយរ ូ នទទួលយក
ោរណុ្កមយ កដលបយើងរមនឹងទទួលរលមាប់អុំបពើ បរបរ់បយើង បៅបពលកដលលទង់ នរុគត។ 
 
 បតើអបកចង់ឱ្រល កដថា លពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះអបកកដរឬបទ? វពិតជាោមញ្ដណារ់៖  
 ចូរទទួលោគ ល់ថាអបកជាមនុរសមាន ប កដល នោច់បចញពីលពោះជាមាច រ់ បហើយទូលរូមឱ្រលពោះអងគអត់បោរឱ្រ។ 
 ចូរបជឿបលើលពោះបយរ ូឱ្រអរ់ពីចិតថ បហើយឱ្រលទង់លជាបថា អបក នទទួលលពោះអងគជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក។ 

 
 អបកអាចនិយយបៅកាន់លពោះជាមាច រ់បោយពាកររបរ់អបកផ្ទធ ល់ បោយនិយយនូវបរចកឋីអធិោឌ នដូចបនោះ៖ 

ឱ្លពោះបយរ ូបអើយ ទូលបងគុំដឹងថាទូលបងគុំជាមនុរសមាន ប។ រូមអត់បោរដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំបជឿថា
លទង់ជាលពោះរជបុលតាដ៏បៅអរ់កលផរបរ់លពោះជាមាច រ់។ អរគុណ្លពោះអងគកដលរុគតបៅបលើ បឈើឆាក ងជុំនួរ
អុំបពើ បរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមយងមកគង់កបុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមបធឝើការបៅកបុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមបធឝើ
ជាលពោះអមាច រ់របរ់ទូលបងគុំបៅសថ្ងបនោះ។ រូមអរលពោះគុណ្លពោះអងគកដល នរបគ គ្ ោះទូលបងគុំ! អាកមន។ 

 
 លបរិនជាអបក នអធិោឌ ននូវបរចកឋីអធិោឌ នបនោះ ឱ្យអរ់ពីចិតថ អបកនឹងទទួល នការអត់បោរពីអុំបពើ បនងិ

ជីវតិអរ់កលផជានិចច។ លពោះបយរ ូជាលពោះអមាច រ់សនជីវតិរបរ់អបក។ លពោះគមភរី នល ប់ថា “ ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលោរភាព
អុំបពើ បរបរ់បយើង បនាោះលពោះជាមាច រ់កដលមានលពោះហឫទ័យបោយ ោះរយ័លគ និងរុចរតិលទង់នឹងអត់បោរបយើងបអាយរចួពី ប 
លពមោុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបររុិទន រចួពីលគប់អុំបពើទុចចរតិោុំងអរ់ផង” (១យ៉ាូហាន ១:៩)។ 
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 រូមោឝ គមន៍ការចូលរមួកបុងលគួោររបរ់លពោះជាមាច រ់។ បយើងមានអុំណ្រជាមយួអបក ដូបចបោះ រូមររបររ និងល ប់
បយើងពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ នបធឝើកបុងជីវតិរបរ់អបក។  

រូមលពោះជាមាច រ់លបោនពរដល់អបក! 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ប យ្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ទតើអនរានមិតតភរតិណ លរតូវការសាគ ល់បណនែមអំពីរពះទយស៊ូណ លឬទទ? 

 រូមបផញើប យ្ ោះនិងអារយោឌ នមតិថភកថិរបរ់អបករលមាបច់បមវើយដអ៏ោច ររសនជីវតិរបរ់អបក។  
ប យ្ ោះ……………………………………………………………………………………………………………………… 
អារយោឌ ន………………………………………………………………………………………………………………. 
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