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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។ 
  


