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              ពិ    
Before Marriage 

 

 
 ខាប តគុំរពូីភាពស្តឹមស្តូវ និងភាពមនិស្តឹមស្តូវ             គឺោនបុំណ្ងចងឱ់្យកូនៗរបស់ស្ពះអងគអាចស័កថិសម 
ដហើយរស់ដៅកបុងជីវតិកដលដពញដលញបាន។ ១កូរនិថូ្ស ៩:២៤-២៧ រ ុំឮកដយើងថ្វ អបករតធ់នន់ឹងវនិយ័តឹងរុងឹ ដដើមផឱី្យ
រងកាយស្សបដៅនឹងការស្បណាុំង។ ដោយដស្ពាះ ដគរតដ់ៅដដើមផទីទួលបានភងួជយ័ ដូដចបះដគសុខចិតថលះបងខ់ៃួនឯងដដើមផ ី
នឹងទទួលបានភងួជយ័ដធ៏ុំអោច រយមយួដនាះ។  
 
 ដៅកបុងទុំនាកទ់ុំនងរវាងបុរស និងស្តសថី ខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់ មនិកមនជារដបៀបសនការបដិដសធភាពសបាយ
រកីរយដចាលដឡើយ ប៉ុកនថ ជាការកណ្នាុំពួកដគឱ្យដៅរកភាពសបាយរកីរយបុំផុតមយួ កដលពួកដគអាចដធវើបាន។ 
ស្ពះជាោច ស់បានបដងកើតមនុសស ជាមយួនឹងចុំណ្ង់ពីធមេជាតិ អបកខៃះោនចុំណ្ង់ផៃូវដភទ ប៉ុកនថ ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះអងគបាន
បញ្ញជ ក់ថ្វចុំណ្ង់ទុំងដនះ គឺសស្ោបក់តអាពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ុដណាត ះ។ 
 
 ជាទូដៅ ោវ ម ីនិងភរយិាកដលោនការអបរ់ ុំ និងោេ នភាពអាតាេ និយមរកាគុំរសូនអាកបផកិរយិាទុំងដនះមុនដពលដគ
ដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ អបកខៃះដទៀត មុនដពលកាៃ យជាោវ ម ីនិងភរយិា ពួកដគបដណាថ យខៃួនកបុងចុំណ្ង់តណាា ដដើមផផី្ទគ បច់ិតថ
ខៃួន កដលដធវើឱ្យបះ៉ពាល់ដល់តសមៃសីលធម ៌កដលបងកជាោប មរបលួមនិអាចពាបាលបាន។ 
 
 ដៅកបុងដមដរៀនដនះ ដយើងនឹងសិកាពីរដបៀបអស់អបក កដលដោរពស្កឹតយវនិយ័របស់ស្ពះជាោច ស់យ៉ាងធូររលុង គឺបាន
បដិដសធភាពសបាយរកីរយដ៏អោច រយ ជារងាវ ន់ដល៏អស្បដសើរដនាះ កដលស្ពះជាោច ស់ោនទុកសស្ោបព់ួកដគ។ 
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 .                                 God Prepares You for Marriage 
 .                              God Expects You to Keep Pure 
 .      ដធវើតាមខាប តគុំររូបស់        បាន You Can Keep God’s Standards 

 

      
១.          ខាប តគុំរខូាងសីលធមរ៌បស់ស្ពះជាោច ស់សស្ោប់បុរស និងស្សីថមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
២. សរដសរពីឥទនិពលមនិលអមយួចុំនួនចុំដពាះអស់អបក កដលមនិដោរពតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់សស្ោប់   
     អាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
៣. ផថល់វធិីោស្តសថចុំបងៗកបុងបទគមពរីដដើមផរីកាភាពបរសុិទន។ 
 

                 អ្ន                God Prepares You for Marriage 
       ១:          ខាន តគ្ំរូខាងសីលធម៌របស់រពះជាាច ស់សរាប់ប រស និងរសីតម នទពលទរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
      ស្ពះជាោច ស់បានបដងកើតពូជមនុសស ស្ទងប់ានបដងកើតបុរស និងស្តសថីស្សបដៅតាមកផនការដល៏អឥតដខាច ះ
របស់ស្ពះអងគផ្ទធ ល់។ ស្ទងប់ានផគតផ់គងស់ស្ោបជ់ីវតិស្គួោរ និងបានបដងកើតរបូកាយមនុសសតាមរដបៀបកដលកូនអាចនឹងដកើត
ដចញពីចុំណ្ង់ផៃូវដភទសនបុរស និងស្តសថី។ 
 
 ស្ពះជាោច ស់ កប៏ានបដងកើតដុំដណ្ើ រការសនការអភវិឌណនដ៍ៅកបុងរបូកាយរបស់ដកេងកដរ កដលនឹងដរៀបចុំដកេងតាមដពលដ៏
សមសួនចុំដពាះការទទួលខុសស្តូវរបស់មនុសសធុំ។ 
 
 ដកេងស្បុស និងដកេងស្សីឆៃងកាតកុ់ោរភាពដៅកានយុ់វជន ោនការផ្ទៃ ស់បថូរជាដស្ចើនដកើតដឡើងកបុងរងកាយរបស់
ពួកដគ។ តាមការផ្ទៃ ស់បថូររងកាយនាុំមកនូវចុំណាប់អារមេណ៍្ថ្េី អារមេណ៍្ថ្េី និងបុំណ្ងចិតថថ្េី។ ដកេងស្បុសចាបដ់ផថើមោន
ចុំណាបអ់ារមេណ៍្ដលើដកេងស្សី។ ដកេងស្សីោនភាពទកទ់ញ។ ោេ នអវីខុសឆគងនឹងកិចចការដនះដទ។ វាជាកផបកមយួសនកផនការ
របស់ស្ពះជាោច ស់កបុងការដរៀបចុំពួកដគសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 

ស្ពះជាោច ស់បានបដងកើតមនុសស ជាតុំណាងរបស់ស្ពះអងគ ស្ពះអងគបានបដងកើតដគដអាយោនលកខណ្ៈដូច
ស្ពះជាោច ស់ ស្ពះអងគបានបដងកើតដគជាបុរសជាស្តសថី។ (ដោកុបផតិថ ១: ២៧) 
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 ប៉ុកនថ វាពិតជាសុំខាន់ណាស់សស្ោបកុ់ោរកបុងការដឹងថ្វ ស្ពះជាោច ស់ោនបទោឌ នអាកបផកិរយិារបស់ពួកដគ
មុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍—ជាវនិយ័កដលពួកដគស្តូវកតដធវើតាម  ស្បសិនដបើពួកដគរ ុំពឹងចងោ់នស្គោួរកដលោន
សុភមងគលដៅដពលខាងមុខ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ដតើដកេងស្បុសចាបអ់ារមេណ៍្ដលើដកេងស្សីខុសកដរឬ? ចូរពនយល់ចដមៃើយរបស់អបក។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២ ដតើនរណាបានផថល់ឱ្យដយើងោនអារមេណ៍្ផៃូវដភទ? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣ ដតើនរណាោនសិទនិនិយាយអុំពីការដស្បើផៃូវដភទដោយរដបៀបណា? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ខ                               God Expects You to Keep Pure 

ទែើមប ី                    For God to Live in You 
       ២. សរទសរពីឥទធិពលមិនលអមួយច្ំនួនច្ំទពាះអស់អនរណែលមិនទោរពតាមខាន តគ្ំរូរបស់រពះជាាច ស់សរាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
         សពវស្ពះហឫទយ័ឱ្យអបកដោរពរងកាយ កដលស្ទងប់ានស្បទនមកឱ្យអបក ដហើយស្បតិបត័នខ៍ៃូនកបុងរដបៀប
មយួ កដលផថល់កិតថិយលដល់ស្ពះអងគ។ អបកស្តូវកតរការងកាយឱ្យោអ តបរសុិទន ទុំងរបូកាយ ទុំងសីលធម៌ចុំដពាះ
ដហតុផលទុំងបីដនះ៖ 

 ដដើមផសី្ពះជាោច ស់គងដ់ៅកបុងអបក។ 
 ដដើមផជីាស្បដយាជនស៍នស្គួោររបស់អបក។ 
 ដដើមផជីាស្បយដយាជនស៍នសុខភាពរបស់អបក។ 

 
 អបកបានស្តឡបដ់ៅជាវហិារ ឬ ជាទីោប ក់អាស្ស័យរបស់ស្ពះជាោច ស់ ដោយដស្ពាះអបកជាកមេសិទនរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
ដនះោននយ័ថ្វ អបកោនតួនាទីយ៉ាងសុំខាន់កបុងការរការបូកាយឱ្យបានបរសុិទន សស្ោប់ស្ពះវញិ្ញដ ណ្របស់ស្ពះជាោច ស់
គងដ់ៅកបុងអបក (១កូរនិថូ្ស ៣:១៦-១៧)។ ខណ្ៈដពលកដកអបកោនការទទួលខុសស្តូវដផសងដទៀត ជាស្គិសថបរស័ិទ ដូចជា
ស្គួោររបស់អបក និងខៃួនអបកផ្ទធ ល់ ដៅកបុងលកខខណ្ឍ  សនសុខភាពរបស់អបកផ្ទធ ល់ ការទទួលខុសស្តូវដធ៏ុំបុំផុតគឺរកាខៃួន
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របស់អបកឱ្យវសុិទន បរសុិទន និងដធវើជាភាជន៍ដវ៏សុិទនសស្ោបឱ់្យស្ពះជាោច ស់គងដ់ៅ។ ១ធីម៉ូដថ្៥:២២ ោស់ដតឿនថ្វ «ចូររកា
ខៃួនដអាយបានបរសុិទន»។ 
 
 ស្ពះគមពរីស្ពោនស្បឆាុំងនឹងយុវជនថ្វ មនិស្តូវដៅរកស្សីថដពសាចារ ឬ ស្តសថីអាវ៉ាកសដឡើយ។ វាពិតជាហាមឃ្លត់
ទុំនាកទ់ុំនងខាងផៃូវដភទ ដស្ៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ មនុសសស្សឡាញ់ដភទដូចោប  និងោនទុំរងដ់ផសងដទៀតពីអុំដពើខុសស្បស្កតី។ ចូរ
អានដោយយកចិតថទុកោក់ដៅកបុងគមពរី ១កូរនិថូ្ស ៦:១៥-១៧, ១៩។ 
 
 ចូរសោគ ល់ពីផលវបិាកមយួចុំនួន កដលជាដហតុបណាឋ លមកពីការមនិដអើដពើដោលការណ៍្សនភាពបរសុិទន។ ទីមយួ 
មនុសសអសីលធម៌ ដកើតជុំងឺផៃូវដភទដោយោរកាមដរគជាញឹកញយ។ មនិស្តឹមកតដធវើឱ្យខូចសុខភាព និងោនភាពអាោ៉ស
ប៉ុដណាត ះដទ ដហើយវាកថ្មទុំងជាដហតុបណាឋ លឱ្យោនគុណ្វបិតថិជានិរនថបនថដល់កូនៗរបស់ដគបណាឋ លឱ្យខាវ ក់សរសស
ស្បោទ និងោនគុណ្វបិតថិខាងរងកាយដផសងៗដទៀត។  
 
 ការោនសផធដពាះដោយស្បាកចាកសីលធម៌ យុវនារដីកេងៗស្បកហលជាចិញ្ច ឹមកូនយ៉ាងលុំបាក ដស្ពាះោេ នអាពាហ៍
ពិពាហ៍ស្តឹមស្តូវ វាោនហានិភ័យកដលនាងមនិដចញមកពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្សបចាប។់ ដហតុដូចដនះ កូនរបស់នាងអាចនឹង
ោេ នដសចកថីស្សឡាញ់ និងការដមើលកថ្រកាពីឪពុកោថ យទុំងពីរ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤    សរដសរដហតុផលបីយ៉ាង កដលស្ពះជាោច ស់ចងឱ់្យអបករកាភាពបរសុិទន។ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
៥ ខគមពរីកដលស្បាបដ់យើងឱ្យរកាភាពបរសុិទន គឺ 
  ) ១ កូរនិថូ្ស ៦: ១៦ 
  ) ១ ធីម៉ូដថ្ ៥: ២២ 
  ) ដោកុបផតិថ ៣: ១៥ 
 
៦ ស្សបដៅតាមគមពរី ១កូរនិថូ្ស ៦:១៥ ស្ពះកាយរបស់ស្គិសថបរស័ិទជាកផបកមយួសន 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៧ ដតើស្គួោរស្គិសថបរស័ិទអាចផថល់អវីខៃះដល់កូនឥតខាន់ោៃ ? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៨ ចូរសរដសរពីគុណ្វបិតថិពីរយ៉ាង កដលដកេងៗអាចនឹងោនជាលទនផលពីអុំដពើស្បាកចាកសីលធម៌របស់ឪពុកោថ យរបស់  
    ពួកដគ។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទែើមប ី       ដន             For the Sake of Your Health 
 កុុំ     ការអសមតទភាពផៃូវដភទមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងោនផលអាស្កកដ់ល់អបកដនាះ។ ការរកាខាប តគុំរូ
របស់ស្ពះជាោច ស់គឺ ោនោរសុំខានជ់ាងការដចះទបខ់ៃួនឯង។ កណ្ឍ គមពរីសុភាសិត ោនដុំបូនាេ នដល៏អស្បដសើរអុំពីវា។ ចូរ
អានគមពរីសុភាសិត ៧:១-២៧ ដោយយកចិតថទុកោក់។ 
 
 សូមផកីត មនុសសកដលមនិកមនជាអបកដកើតជុំងឺសងគមកដ៏ោយ ក៏ោនការគុំរមកុំកហងសុខភាពដផសងដទៀតកបុងទុំនាក ់
ទុំនងផៃូវដភទមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ រមួដភទមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កដរ។ ចុំដពាះមនុសសស្សី គកឺតងកតោន
ដស្ោះថ្វប ក់ចុំដពាះការោនសផធដពាះ ដោយមនិចងប់ាន។ ទុំងពីរដនះ ោនភាពអនថរយដល់អារមេណ៍្ និងសុខភាពកដលជា
ទូដៅដកើតដចញមកពីការដឹងខុស ដហើយភយ័ខាៃ ច។ ការភយ័ខាៃ ចអាចមកពីការោនសផធដពាះ ការរកដឃើញលទនផលដរឿងរ៉វ
ដផសងៗដទៀត ឬ ការោកព់ិនយ័ចុំដពាះដោលការណ៍្បទដលេើសសីលធមស៌ងគម ឬ ដលេើសស្កឹតយវនិយ័របស់  ស្ពះជាោច ស់។ 
 
 វាជាការមនិោឋ បប់ងាគ ប់ស្ពះជាោច ស់ ស្បសិនដបើមនិដោះស្ោយដោយការកកកស្បចិតថគុំនិត និងវញិ្ញដ ណ្កដលកកកស្បជា
ថ្េី ចុំដពាះវញិ្ញដ ណ្ខូចដខធចខាធ ុំ និងវញិ្ញដ ណ្កដលោៃ បដ់ចាលដទដនាះ។ ដូដចបះ សស្ោប់ជាស្បដយាជនដ៍ល់របូកាយ ខួរកាល 
និងសុខភាព ខាងឯវញិ្ញដ ណ្របស់អបក ដូចដនះ ចូររកាខៃួនអបកឱ្យបរសុិទន។ 
 

ចូរដគចដអាយផុតពីអុំដពើស្បាសចាកសីលធម។៌… អបកណាស្បស្ពឹតថអុំដពើស្បាសចាកសីលធម៌ អបកដនាះស្បស្ពឹតថ
អុំដពើបាប កដលនាុំដអាយដៅហេងដល់របូកាយរបស់ខៃួន (១កូរនិថូ្ស ៦:១៨)។ 

 

លំហាត់អន វតតន ៍
 
៩    អុំដពើបាបអវីកដលបាននិយាយដៅកបុងកផបកសនដមដរៀនដនះ កដលជាអុំដពើបាបស្បឆាុំងនឹងរបូកាយរបស់មនុសស? 
   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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១០ ចូរសរដសរពីកិចចការបីយ៉ាងកដលបាននិយាយដៅកបុងគមពរីសុភាសិតជុំពូក ៧ កដលបុរសដនាះបានវដងវងដោយស្សីថ  
      ស្បស្ពឹតថអុំដពើស្បាកចាក សីលធមស៌្តូវបានយកមកដស្បៀបដធៀប។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១១ ដតើការោនទុំនាក់ទុំនងផៃូវដភទមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ោនដស្ោះថ្វប ក់ដល់សុខភាពរបស់មនុសសយ៉ាងដូចដមថច? 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

        ផធវើតាមខ្នន តគំររូបស ់       បាន You Can Keep God’s Standards 

ទោយការទប់អារមមណ៍របស់អនរ By Controlling Your Feelings 
       ៣. ផតល់វិធីសាស្តសតច្ំបងៗរន ងបទគ្មពីរទែើមបរីរាភាពបរសិ ទធ។  
 
                        គឺពិតជាកផបកសុំខាន់ណាស់សនការលូតោស់។ ការដចះទបច់ិតថខៃួនឯង គឺជាចុំណុ្ច
សុំខាន់មយួសនអាពាហ៍ពិពាហ៍កដលោនសុភមងគល។  ដូចដនះ ស្ពះជាោច ស់ស្បទនឱ្កាសឱ្យមនុសសោប ក់ៗ រហូតដល់អាយុ
ដពញវយ័របស់ដគកបុងការបដងកើនការដចះទបច់ិតថខៃួនឯង។ ២ធីម៉ូដថ្ ១:៧ កចងថ្វ «ដផតិស្ពះជាោច ស់ពុុំបានស្បទនដអាយដយើង
ោនវញិ្ញដ ណ្កដលនាុំដអាយខាៃ ចដទ គឺស្ពះអងគស្បទនដអាយដយើងទទួលវញិ្ញដ ណ្កដលផឋល់កោៃ ុំង ដសចកឋីស្សឡាញ់ និងចិតថ
ធងន»់។ 
 
 ោរោតាុំងលផងួជាពិដសសយុវជនដរឿងផៃូវដភទ។ ពួកដគោនចុំណ្ង់ និងតដស្មកអារមេណ៍្ផៃូវដភទខាៃ ុំង។ អារមេណ៍្
ទុំងដនះ គឺជាភាពស្បស្កតីកបុងការលូតោស់របស់រងកាយ ប៉ុកនថពួកដគស្តូវកតដចះស្គបគ់ងវាកដរ។ 
 
 កុុំនិយាយថ្វ អបកមនិអាចស្គបស់្គងចុំណ្ង់តណាា របស់អបកបានឱ្យដោះ។ ស្ពះជាោច ស់បានស្បទនវញិ្ញដ ណ្ឱ្យអបក 
ដដើមផដីធវើឱ្យអបកោនលកខណ្ៈកបៃកពីសតវ។ អបកមនិស្តូវដធវើជាទសករសនអារមេណ៍្របស់ខៃួនអបកដទ។ ស្ពះជាោច ស់បានស្បទន
ឱ្យអបកនូវកិចចការខាងដស្កាមដនះ ដដើមផជីួយ អបកឱ្យដចះទបច់ិតថខៃួនឯង៖ 

 ោនភាពវយ័ឆាៃ តយល់ដឹងពីអវីកដលស្តូវដធវើ 
 ោនស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះអងគដដើមផដីឹកនាុំអបក 
 ោនមនសិការតាមរយៈស្ទងោ់នស្ពះបនធូលមកកានអ់បក 
 ោនឆនធៈ ឬ អុំណាចកបុងការដស្ជើសដរ ើសអវីកដលស្តូវដធវើ 
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 ស្ពះជាោច ស់នឹងជួយ អបកឱ្យដចះស្គបស់្គងចុំណ្ងត់ណាា របស់អបក ស្បសិនដបើអបកទូលសូមដល់ស្ពះអងគ នូវកិចចការទុំង
អស់ដនះ។ 
 

ចូរដគចដចញដអាយផុតពីតណាា សនយុវវយ័ ដហើយខុំស្បឹងកសវងរកដសចកឋីសុចរតិ ជុំដនឿ ដសចកឋីស្សឡាញ់
ដសចកឋីសុខោនថ ជាមយួអស់អបកកដលដោរពស្ពះអោច ស់ដោយចិតថបរសុិទន ដនាះវញិ។ (២ធីម៉ូដថ្ ២:២២) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១២ ស្បភពសនជុំនួយដស៏្បដសើរបុំផុតកបុងការដចះស្គបស់្គងចុំណ្ង់តណាា របស់ខៃួនគឺជា 
 ក) មនសិការរបស់អបក។ 
 ខ) ភាពសវឆាៃ តរបស់អបក។ 
 គ) ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
 

ទោយ                      By Controlling Your Thoughts 
                       ដកើត     ចិតថ             ។ អបកកានក់តគិតអុំពីការលផងួ ចុំណ្ង់តណាា ដនាះកោ៏ន
កានក់តខាៃ ុំងកដរ។ ដូដចបះដហើយ អបកស្តូវកតស្គបស់្គងចិតថគុំនិតរបស់ខៃួន។ 
 

ោប ក់ៗ ជួបនឹងការលផងួ មកកតពីចិតថដោភលន់របស់ខៃួនឯងផ្ទធ ល់ទកទ់ញ និងលួងដោមបដញ្ញឆ ត
ប៉ុដណាត ះ។ ចិតថដោភលន់កតងកតបដងកើតអុំដពើបាប លុះដល់អុំដពើបាបចុំដរ ើនដល់កុំរតិ ដហើយកប៏ណាឋ លដអាយ
ោៃ ប។់ (យ៉ាកុប ១:១៤-១៥) 

 
 ចិតថគុំនិតរបស់អបកជាដស្ចើន ដកើតដចញពីអវីកដលអបកឮ។ ដូចដនះ កុុំោថ ប់ដរឿងដោេ គដរគ ឬក ៏ចូលរមួសនធនា កដល
នឹងដឹកនាុំអបកឱ្យដឆាព ះដៅរកជីវតិរស់ដៅកដលោេ នសីលធម។៌ ដោកប៉ូលបានបដស្ងៀនថ្វ៖ 
 

ដោយបងបអូនជាស្បជាជនដវ៏សុិទនមនិស្តូវដអាយោនឮនិយាយអុំពីការស្បាសចាកសីលធមអ៌បាយមុខស្គប់
យ៉ាង ឬ ការដោភលន់កបុងចុំដណាមបងបអូនដោះដឡើយ។ (ដអដភសូ ៥:៣) 

 
 ការលផងួកដ៏កើតដចញមកពីអវីកដលសមៃងឹដមើលកដរ។ ោរោតាុំងបានលផងួអោុំ និងដអវ៉ាឱ្យបរដិភាគកផៃដឈើដឹងខុស
ស្តូវ។ វាបានឱ្យដអវ៉ាសមៃងឹដមើលដៅកផៃដឈើដនាះ ដហើយគិតអុំពីរសជាតិរហូតទល់កតនាងបានបរដិភាគវា ដហើយស្បគល់វាដៅ
ឱ្យអោុំខៃះដដើមផបីរដិភាគ។ បនាធ ប់មក ពួកដគ ស្តូវបានស្ពះជាោច ស់ោកដ់ទស ដោយោរពួកដគមនិោឋ បប់ងាគ ប់  
ស្ពះជាោច ស់។ 
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 ោរោតាុំងដៅកតលផងួមនុសស ដោយនាុំពួកដគឱ្យសមៃងឹដមើលវតទុ កដលនឹងដធវើឱ្យតណាា កដស្តញ្ញជ លដឡើង។ វាដស្បើ
របូភាពអាសអាភាស ដរឿងភាពយនថ ដសៀវដៅសិុច ខៃះជាស្បដភទការរ ុំ និងម៉ូតសុំដលៀកបុំពាក់ដដើមផលីផងួមនុសស។ ចូរកុុំ
អនុវញ្ញដ តឱ្យវាញុះញុងអបកឱ្យចូលរមួកបុងកិចចការទុំងដនះដឡើយ។ ចូរស្បយត័ស្បកយងឱ្យកមនកទនអុំពីកកនៃងកដលអបកចូលដៅ
ដមើលកបុងស្បពន័នអុីនដធើកណ្ត។ ស្បពន័នអុីនដធើកណ្តអុំពីដរឿងអាសអាភាស គឺងាយស្សួលកបុងការកសវងរក ដហើយដញៀនខាៃ ុំង
ដទៀតផង។ វានឹងបុំផ្ទៃ ញជីវតិរបស់អបក ស្បសិនដបើអបកស្បស្ពឹតថវា។ 
 
 ចូរការពារចិតថគុំនិតរបស់អបក ដហើយកុុំឱ្យចិតថគុំនិតទុំងដនាះរដវ ើរវាយដឡើយ។ ដបើសិនជា អបករកដឃើញថ្វអបកគិតអុំពី
គុំនិតកដលមនិស្តឹមស្តូវ ចូរដកវាដចញពីគុំនិតរបស់អបកដៅ។ ដហើយងាកមកគិតអុំពីដរឿងដផសងវញិ។ ចាបដ់ផថើមដធវើកិចចការ 
កដលនឹងរកាចិតថគុំនិតរបស់អបកឱ្យរវល់។ ដោកប៉ូលសរដសរថ្វ៖ 
 

ជាទីបញ្ចប ់បងបអូនដអើយ សូមបងបអូនគិតកតអុំពីអវីៗកដលពិត សថ្ៃថ្បូរ សុចរតិ បរសុិទន គួរដអាយស្សឡាញ់ គួរ
ដអាយដោរព និងគុំនិតណាកដលលអឥតដខាច ះ គួរដអាយដកាតសរដសើរ។ (ភលីីព៤:៨) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៣        បានជាវាោនោរសុំខាន ់ដៅដពលកដលអបកស្គបស់្គងចិតថគុំនិតរបស់អបក? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

១៤ ចូរសរដសរពីកិចចការមយួចុំនួន កដលោរោតាុំងដស្បើស្បាស់កបុងការលផងួមនុសសឱ្យស្បស្ពឹតថអុំដពើបាប។ 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ទោយការឈ្នះទសច្រតលីបួង By Overcoming Temptation 
          ការលផងួ អបកគួរកតដធវើកិចចការពីរយ៉ាង៖ ដជៀសវាងវាតាមកដលអាចដធវើដៅបាន និងបដិដសធមនិស្ពមចុះ
ចាញ់ដពលស្បឈមមុខនឹងវា។ កុុំដៅកកនៃង និងដៅកបុងោទ នភាពណាកដលនឹងលផងួអបកឱ្យដធវើកិចចការខុសឆគង។ វាកោ៏ន
ភាពស្សដដៀងោប ខាៃ ុំងរវាងបុរស និងស្តសថី កដលនាុំដៅរកការលផងួ។ ដូដចបះ សូមរបអ់ានជាមតិថ ប៉ុកនថស្បស្ពឹតថចុំដពាះមនុសស
ដោយការដោរព និងរ ុំពឹងចងឱ់្យដគដោរពអបកវញិ។  
 
 ស្តូវរស់ដៅស្សបតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់—កដលមនិកមនជាកមេវធិីទូរទសសន ៍និងកខសភាពយនថរបស់ដោកិយដ៍ទ
—ប៉ុកនថ ជាទុំនាកទ់ុំនងរបស់អបកផ្ទធ ល់។  ចូរដរៀនដោរពសដគូ កដលអបកបានដស្ជើសដរ ើសរស់ដៅជាមយួ។ សូមពាយាមបដងកើន
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ស្បដភទសនទុំនាកទ់ុំនង កដលនឹងដធវើឱ្យការដោរពរបស់អបកោនភាពសីុជដស្ៅចុំដពាះោប ដៅវញិដៅមក ដហើយជាដពលដវោ
ផ្ទគ បស់្ពះទយ័របស់ស្ពះជាោច ស់ និងដជៀសវាងបុពវដហតុកដលនឹងបណាឋ លឱ្យអបកបាតប់ង់ការដោរព និងោនផលបះ៉ពាល់
ដល់របូកាយ។ ដូដចបះ ចូរដជៀងវាងការលផងួ និងមនិស្តូវផថល់ឱ្កាសឱ្យោរោតាុំងដធវើឱ្យអបកចងប់ដណាថ យខៃួនតាមអុំដពើចិតថ
ដោយ «ដសរភីាព» កដលអាចនាុំដៅរកភាពអាោ៉ស និងការធាៃ កចុ់ះខាងឯស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្ដនាះដឡើយ។ 
 
 ស្ពះគមពរីស្បាបដ់យើងអុំពីដរឿងរ៉វរបស់ដោកយ៉ូកសប កដលជាមនុសសស្សឡាញ់ស្ពះជាោច ស់។ ដោយការរតដ់ចញពី
ការលផងួ ដោកជាគុំរលូអមយួសស្ោបយុ់វជនដកេងៗដផសងដទៀត។ ដោកជាទសករដៅកបុងផធះរបស់ដោកប៉ូទីផ្ទរ។ ភរយិា
របស់ដោកប៉ូទីផ្ទរពាយាមចាបដ់ោកយ៉ូកសបឱ្យដធវើជាគូរដសបហ៍របស់នាង ប៉ុកនថ ដោកបានបដិដសធ។ សថ្ងមយួ ដពលនាង 
និងដោកយ៉ូកសបដៅកតពីរនាកដ់ៅកបុងផធះ នាងពាយាមបញ្ចុ ះបញ្ចូ លដោក។ ប៉ុកនថ ដោកយ៉ូកសបបានបដិដសធថ្វ៖ 
«ដូដចបះ ខញុ ុំពុុំអាចស្បស្ពឹតថអុំដពើដអ៏ាស្កកប់ុំផុតដនះដឡើយ ដហើយខញុ ុំកពុ៏ុំអាចស្បស្ពឹតថអុំដពើបាបទស់នឹងស្ពះហឫទយ័ស្ពះជាោច ស់
បានកដរ» (ដោកុបផតថ ិ៣៩:៩)។ ដពលកដលភរយិារបស់ដោកប៉ូទីផ្ទរ ដៅកតបនថចងលួ់ងដោមដោក ដោកយ៉ូកសបបាន
រតដ់ចញពផីធះ ដហើយដគចដចញពីដសចកថីលផងួ។ 
 
 ភរយិារបស់ដោកប៉ូទីផ្ទរខឹងយ៉ាងខាៃ ុំង ដហើយនាងបានដចាទស្បកានដ់ោកដោយកកៃងបនៃុំ និងចាបដ់ោកោក់
ពននធនាោរ។  ស្ពះជាោច ស់ដមើលកថ្ដោកយ៉ូកសប ដោយដោះកលងដោកដចញពគុីក ដហើយដធវើឱ្យដោកកាៃ យជាមស្តនថីសន
ស្បដទសដអសីុប។ ដហតុដូចដនះ គុំរសូ្កមសីលធមដ៌ខ៏ពងខ់ពស់របស់ដោកយ៉ូកសប បានឱ្យផលស្បដយាជន៍យ៉ាងធុំសដមផ ើម។ គុំរូ
ដនះ បងាា ញពីដោលការណ៍្កដលដយើងអាចពឹងកផអកដលើ៖ ស្ពះជាោច ស់ស្បទនពរដល់អស់អបកណា កដលស្បកានខ់ាជ ប់ខាប ត
របស់ស្ពះអងគ។ 
 

ពួកដគដងឿងឆងល់ ដោយដឃើញបងបអូនពុុំចូលរមួជាមយួដគ កបុងការស្បស្ពឹតថអុំដពើដថ្វកទបហួសដហតុទុំងដនាះ
ដទៀត ដហើយដគកន៏ិយាយស្បោថ្បងបអូន។ ៥ អបកទុំងដនាះនឹងស្តូវដឆៃើយដរៀបរបព់ីអុំដពើ កដលខៃួនស្បស្ពឹតថដៅ
ចុំដពាះស្ពះភស្តកថស្ពះអងគ កដលស្បុងដស្បៀបនឹងវនិិចឆយ័ដទស ទុំងមនុសសរស់ ទុំងមនុសសោៃ ប។់  
(១ដពស្តុស ៤:៤-៥) 

 
លំហាត់អន វតតន ៍
 
១៥ បុរសដៅកបុងស្ពះគមពរីកដលចាតទុ់កជាគុំរលូអ ដោយោនការលួងដោមឱ្យស្បស្ពឹតថអុំដពើស្បាកចាកសីលធម៌គឺ 
 ក) ដោកប៉ូទីផ្ទរ។ 
 ខ) ដោកយ៉ូកសប។ 
 គ) ដោកដពស្តុស។ 
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១៦ ដតើអបកអាចដធវើអវី ដបើសិនមតិថភកថិ និងោច់ញាតិដសើចចុំអកអបកចុំដពាះការមនិចូលរមួដធវើកិចចការ កដលពួកដគដធវើ?  
 (ចូរដស្បើ ដសៀវដៅសរដសររបស់អបកផ្ទធ ល់)។  
 
១៧ ដតើសោជិកស្គួោរកដលោនដភទផធុយោប គួរស្បស្ពឹតថដូចដមថចចុំដពាះោប កដ់ផសងដទៀត ដដើមផដីចៀងវាងនឹងដសចកថីលផងួ?  
  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ទោយទសច្រតីរសឡាញ់ែ៏ពិត By True Love 
 ដសចកថីស្សឡាញ់ដ៏ពិត រមួបញ្ចូ លទុំងការដោរព និងកិតថិយស។ ដូចដនះ បុរសកដលស្សឡាញ់មនុសសស្សីពិត
ស្បាកដនឹងគិតដល់នាង និងផថល់កិតថិយសសុំខាន់ជាងបុំណ្ងចិតថផ្ទធ ល់ខៃួនរបស់ដគ។ ដសចកថីស្សឡាញ់ដព៏ិតនឹងមនិចង់
បុំផ្ទៃ ញកិតថិយសមនុសសស្សី ឬ ដធវើឱ្យនាងោនសផធដពាះមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដឡើយ។ ដសចកថីស្សឡាញ់ដ៏ពិតទមទរ
ការដចះទបច់ិតថខៃួនឯង។ 
 
 កុុំទុកចិតថអុំណាចសនការដចះទបច់ិតថខៃួនឯងខាៃ ុំងដពក។ កិចចការដល៏អស្បដសើរបុំផុតកបុងការដធវើ គឺស្តូវដជៀសវាងនឹង
ដសចកថីលផងួ។ ដូចដនះ ចូររងចាុំរហូតដល់អបកដរៀបការដហើយសស្ោបក់ារបដបាសអកងអល កដលគួរកតដធវើរវាងោវ ម ីនិងភរយិា
កតប៉ុដណាត ះ។ 
 
 បុរសខៃះពាយាមឱ្យមនុសសស្សី «បងាា ញកថីស្សឡាញ់របស់នាង» ដោយការអនុញ្ញដ តឱ្យដគដធវើអវីកដលដគចងដ់ធវើ
ជាមយួនាង។ ចូរចាុំថ្វ បុរសកដលសុុំអបកដធវើកិចចការដនះមនិកមនដចញពីដសចកថីស្សឡាញ់ពិតដទ ប៉ុកនថ ដចញមកពីបុំណ្ងចិតថ
កដលអាតាេ និយម។ 
 
 ដសចកថីស្សឡាញ់របស់អបកចុំដពាះមនុសស កដលអបកោនគដស្ោងចងដ់រៀបការជាមយួ នឹងជួយ អបកឱ្យដជៀសវាងនឹង
ដសចកថីលផងួកបុងការជាបទ់កទ់ងជាមយួបុរស ឬ ស្តសថីណាដផសងដទៀត។ អបកដឹងដហើយថ្វ អបកអាចោនអាពាហ៍ពិពាហ៍កដល
ោនសុភមងគលកានក់តខាៃ ុំង ស្បសិនដបើជាអបក និងសដគូរបស់អបករងចាុំ និងកថ្រកាភាពបរសុិទនរបស់ខៃួនសស្ោប់ោប ដៅវញិ
ដៅមក។ ដូដចបះដហើយ សូមផកីតអបកោនគដស្ោងសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍កដលោនសុភមងគល ក៏នឹងជួយ អបកឱ្យដជៀសវាង
អុំដពើស្បាកចាកសីលធមប៌ានកដរ។ 
 

ស្ពះហឫទយ័របស់ស្ពះជាោច ស់ គឺដអាយបងបអូនបានវសុិទន ដអាយបងបអូនដចៀសវាងអុំដពើស្បាសចាក
សីលធម។៌ ោប ក់ៗ ស្តូវដចះរមួរស់ជាមយួភរយិារបស់ខៃួន ដោយវសុិទន និងសថ្ៃថ្បូរ ឥតបដណាឋ យខៃួនដៅតាម
ចុំណ្ង់តណាា  ដូចោសន៍ដសទកដលមនិោគ ល់ស្ពះជាោច ស់ដនាះដឡើយ។ (១ដថ្សាឡូនិក ៤:៣-៥) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៨ ដតើដសបហ៍ពិតរមួបញ្ចូ លនឹងអវីខៃះ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១៩ ចូរអានគមពរី ១ដថ្សាឡូនិក៤:៣-៥ ឱ្យបានដស្ចើនដង។ ដតើអវីជាអុំដពើបាបកដលបាននិយាយដៅកបុងខទុំងដនះ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទោយ                  By God’s Help 
 ដោយោរឫទន នុភាពរបស់ស្ពះជាោច ស់ដទើបដធវើឱ្យអបករងឹោុំ ដដើមផយីកឈបះការលផងួស្គបោ់ទ នភាពទុំងអស់។ អបក
ស្តូវការជុំនួយរបស់ស្ពះជាោច ស់ ដដើមផសី្គបស់្គងគុំនិត និងសកមេភាពរបស់អបក។ លុះស្តាកតអបកោនជុំនួយរបស់ស្ពះអងគ ដទើប
អុំដពើបាបកបុងចិតថរបស់អបកនឹងដចញមកកបុងគុំនិតអាស្កក ់និងអាកផកិរយិាកដលមនិស្តឹមស្តូវ។ «ដផតិគុំនិតអាស្កក ់ការកាប់
សោៃ ប ់អុំដពើផិតកផត ់កាមគុណ្ដថ្វកទប ការលួចបៃន ់ពាកយកុហក ពាកយតេះតិះដដៀល សុទនកតដចញមកពីចិតថមនុសសទុំង
អស់» (ោ៉ថ្វយ១៥:១៩)។ ដូដចបះ អបកស្តូវកតស្បគល់ជីវតិរបស់អបកដៅកាន់ស្ពះជាោច ស់។ ចូរទូលសូមដល់ស្ពះអងគ ឱ្យ
អតដ់ទសរល់អុំដពើបាបរបស់អបក និងជួយ អបកឱ្យរស់ដៅស្តឹមស្តូវ។ 
 
 ស្ពះដយសូ៊យាងមកដដើមផសីដស្តងាគ ះដយើងដចញពីអុំណាចសនអុំដពើបាប។ មនុសសជាដស្ចើនយល់ដឃើញថ្វ វាមនិអាចដៅ
រចួដទ កបុងការរស់ដៅឱ្យោនជីវតិោអ តដោយខៃួនពួកដគផ្ទធ ល់ដនាះ ប៉ុកនថ ោនកតបានបុំដពញការផ្ទៃ ស់បថូរដោយស្ពះបនធូល
របស់ស្ពះជាោច ស់ប៉ុដណាត ះ។ ឥលូវដនះ ពួកដគរស់ដៅដោយបរសុិទន ជាជីវតិកដលោនសុភមងគល។ 
 
 ោរោតាុំងនឹងលផងួអបកបនាធ បព់ីអបកបានសដស្តងាគ ះ ប៉ុកនថ ដោយស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ដឹកនាុំអបក និងដោយ
ឫទន នុភាពរបស់ស្ពះជាោច ស់ដដើមផជីួយ អបក ដនាះអបកអាចនឹងយកឈបះពីការលផងួ។ 
 

ដហតុដនះ ដបើស្ពះស្គិសឋបានរងទុកខលុំបាក កាលស្ពះអងគោនឋានៈជាមនុសស បងបអូនស្តូវស្បកានច់ិតថគុំនិតដូច
ស្ពះអងគកដរ ដផតិអបកណាសូ៊ស្ទុំរងទុកខលុំបាកខាងរបូកាយ អបកដនាះកលងទកទ់មអវីនឹងបាបដទៀតដហើយ
ដដើមផដីអាយបានរស់ ស្សបតាមស្ពះហឫទយ័របស់ស្ពះជាោច ស់ កបុងកុំឡុងដពលសនអាយុជីវតិកដលដៅសល់
កបុងដោកដនះ គឺមនិរស់ដៅតាមចុំណ្ង់តណាា របស់មនុសសដទៀតដទ។ (១ដពស្តុស៤:១-២) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២០ ដតើវាមនិអាចដៅរចួដទឬអ ីកបុងការរស់ដៅតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់សស្ោបជ់ីវតិរបស់ដយើងដនាះ? ចូរពនយល់
 ចដមៃើយរបស់អបក។ 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២១ ដតើអវជីាជុំហានដុំបូង កដលអបកស្តូវកតទទួលយកមុនដពលស្ពះជាោច ស់អាចជួយ អបកឱ្យរស់ដៅស្តឹមស្តូវ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២២ ចូរអានគមពរី១កូរនិថូ្ស ៦:៩-១១ និង ១ដពស្តុស ៤:២ ឱ្យបានដស្ចើនដង បនាធ ប់មកគូសរងវងជុ់ុំវញិពីមុខអកសរសន   
       ស្បដយាគនីមយួៗ កដលស្តមឹស្តូវ។ 
 ក) អបកស្តូវការសដស្តងាគ ះ ដហតុដូចដនះ ោរោតាុំងនឹងមនិអាចលផងួអបកបានដទ។ 
 ខ) ដយើងពឹងកផអកដលើស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះជុំនួយ កដលដយើងអាចនឹងយកឈបះដសចកថីលផងួ។ 
 គ) ដោយដស្ពាះ ស្ពះជាោច ស់ជាស្ពះសនដសចកថីស្សឡាញ់ ដហតុដនះ ោេ ននរណាោប កន់ឹងបាត់មុខពីស្ពះរជយរបស់   
               ស្ពះអងគបានដឡើយ។ 
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១២ គ) ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ 
 
១ មនិកមនដទ ដស្ពាះវាជាកផនការរបស់ស្ពះជាោច ស់ដដើមផដីរៀបចុំពួកដគសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
១៣ ដសចកថីលផងួឆៃងកាតដ់ចញពីគុំនិត ដហើយអបកកានក់តគិតអុំពីវា វានឹងកានក់តដកើតដឡើង។ 
 
២ ស្ពះជាោច ស់ 
 
១៤ របូភាពអាសអាភាស កខសភាពយនថ ដសៀវដៅដរឿងអាសអាភាស ជាស្បដភទកាចរ់ ុំ ថ្វប ុំដញៀន សុំដលៀកបុំពាកក់ដលដធវើ
 ឱ្យោនអារមេណ៍្ផៃូវដភទ។ 
 
៣ ស្ពះជាោច ស់ 
 
១៥ ដោកយ៉ូកសប។ 
 
៤ សស្ោបស់្ពះជាោច ស់គងដ់ៅកបុងអបក សស្ោប់ស្គួោររបស់អបក សស្ោបសុ់ខភាពរបស់អបក 
 
១៦  ចដមៃើយរបស់អបក។ (ដូចជា៖ «ខញុ ុំនឹងអធិោឌ នសស្ោបព់ួកដគ ដហើយទូលសូមដល់ស្ពះជាោច ស់ឱ្យជួយ ខញុ ុំកបុងការ
 រស់ដៅដោយគុំររូបស់ស្ពះគមពរី និងដធវើជាគុំរលូអ»)។ 
 
៥ ១ធីម៉ូដថ្ ៥:២២។ 
 
១៧ ដោយការដោរព 
 
៦ ស្ពះកាយរបស់ស្ពះស្គិសថ។ 
 
១៨ ការដោរព និងកិតថិយស 
 
៧ ស្សឡាញ់ និងយកចិតថទុកោក់ចុំដពាះឪពុកោថ យទុំងសងខាង 
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១៩ អុំដពើស្បាកចាកសីលធម៌ខាងផៃូវដភទ 
 
៨ ខាវ ក ់ឬ ជុំងឺខាងសរសសស្បោទ 
 
២០ ដោយជុំនួយរបស់ស្ពះជាោច ស់  វាអាចដៅរចួ 
 
៩ អុំដពើស្បាកចាកសីលធម៌ខាងផៃូវដភទ 
 
២១ ស្បគល់ជីវតិរបស់អបកឱ្យដៅស្ពះអងគ 
 
១០ ដូចដោកដលដគនាុំដៅទីសតថឃ្លត ដូចកាឋ នដ់ដើរដៅចូលអនាធ ក ់ដូចបកសដីហើរដៅរកសុំណាញ់ 
 
២២ ស្បដយាគ ខ) គឺស្តឹមស្តវូ។ 
 
១១ មនុសសស្បកហលដកើតជុំងឺដរគសងគម ឬ ោនកុំហុស ដហើយភយ័ខាៃ ច។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


