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       ផរ ើស     
Choosing a Companion 

 

 
                     សដគូដធវើ             ពួក                   ? ដតើស្សីថគួរដស្ជើសដរ ើសបុរសោប ក់
កដលចុំណាយដពលអស់មយួជីវតិរបស់ដគសស្ោបន់ាងបានយ៉ាងដូចដមថច? ស្ពះជាោច ស់ ស្ទងស់្ជាបយ៉ាងចាស់ជាងអបក
ណាទុំងអស់ពីោរសុំខាន់សនការដស្ជើសដរ ើសសដគូកដលស្តឹមស្តូវ ដហើយបានសនាថ្វ៖ «ស្ពះអោច ស់នឹងដឹកនាុំអបកជានិចច 
ដហើយស្ពះអងគកស៏្បទនអាហារដប៏របិូណ៌្ដអាយអបក» (ដអោយ ៥៨:១១)។ 
 
 ការអធិោឌ ន និងភាពដោេ ះស្តង ់និយាយពីអវីកដលស្ពះគមពរីបានស្បាបអ់ុំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ កដលបានជួយ ដល់
យុវជនជាដស្ចើនដចញពីការដធវើការដស្ជើសដរ ើសកដលមនិោនការដពញចិតថ។ ដៅកបុងដមដរៀនដនះ ដយើងនងឹដឹងពីោរសុំខាន់សន
ការពិនិតយដមើលឥរយិាបថ្ កដលស្តូវនឹងជីវតិ និងលកខណ្ៈរបស់មនុសស ឬ ករ៏បូរង និងគុំរសូនអាកផកិរយិារបស់ដគ។ ដមដរៀន
កដលោនតសមៃដផសងៗដទៀត ក៏អាចនឹងយកមកសិកាកថ្មដទៀតអុំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ កដលបានសង់ដលើដោលការណ៍្កដល
មកពីស្ពះ និងដោលការណ៍្ណាកដលមនិមកពីស្ពះ។ ស្ពះជាោច ស់ស្ជាបថ្វ នរណាកដល «ស្តឹមស្តវូ» សស្ោបកូ់នៗរបស់
ស្ពះអងគ ដហើយស្ពះអងគមនិកដលខកខានកបុងការកណ្នាុំអស់អបកកដលដោេ ះស្តងច់ងឱ់្យស្ពះហឫទយ័របស់ស្ពះអងគោនដៅកបុង
ការសដស្មចចិតថដស៏ុំខានរ់បស់ដគដឡើយ។ 



44 

 

      
 . ោរ                   Importance of the Choice 
 .                                 God’s Leading and Standards 
 .                   Personal Qualities 
ឃ.         Circumstances 
 . ការស្សឡាញ់ និងការទទួលយកោប ដៅវញិដៅមក Mutual Love and Acceptance 
 .         អុំពីស្ពះហឫទយ័             Assurance of God’s Will 

 

      

១. ស្បាបព់ ី      ពីរយ៉ាងកដល           សដគូអាពាហ៍ពិពាហ៍  ោរ     ។ 
២.                  ដផសងៗ                    កបុងការ         សដគូ     ។ 
៣.                             ឬ               ។ 
៤.                                                                            សដគូ         ។ 
៥.                         ៗ           ដសបហ៍ពិត                 ឬ      ។ 
 

   សារ                   Importance of the Choice 
       ២. រាប់ពី       ពីរយ៉ា ងណែល           ដែគ្ូអាពាហ៍ពិពាហ៍  សារ     ។ 
 
 ការដស្ជើសដរ ើសមនុសស កដលនឹងកាៃ យជាសដគូជីវតិរបស់អបក ជាការសុំខានខ់ាៃ ុំងបុំផុត។ វាោនោរសុំខាន់ពីដស្ពាះ 
សដគូរបស់អបក នឹងោនឥទនិពលដៅកបុងជីវតិអបក។ បុគគលកដលដរៀបការជាមយួអបក នឹងជួយ ដរៀបចុំជីវតិរបស់អបក។ នាង ឬ 
ោតអ់ាចនឹងស្តឡបម់កកកតស្មងជ់ីវតិរបស់អបកដឆាព ះដៅរកភាពសុចរតិ និងោទ នសួគ៌កប៏ាន ឬ ដឆាព ះដៅរកអុំដពើបាប និង
ឋាននរគកប៏ាន។ ឥទនិពលរល់សថ្ងរបស់សដគូអបក នឹងជួយ អបកឱ្យដ្ងចាប់ដោលដៅសនសុភមងគលអស់កលផកប៏ាន ឬ នឹង
ទញអបកដចញពីស្ពះជាោច ស់ កដលជាធនធានសនអុំណ្រដព៏ិតកតមយួកប៏ាន។ 
 
 ទីពីរ ជដស្មើសដនះោនោរសុំខាន ់ដោយដស្ពាះវាជាជីវតិ។ ស្គិសថបរស័ិទមនិអាចដរៀបការដោយោនគុំនិតថ្វ ពួកដគ 
អាចនឹងកលងលះបាន ស្បសិនដបើពួកដគមនិអាចរស់ដៅជាមយួោប បាន។ ដបើសិនជាអបកោនកង ់ឬ ឡានកដលអបកមនិ
ចូលចិតថ ដនាះអបកអាចលកវ់ា ដហើយយកថ្េីមយួដទៀតបាន។ ប៉ុកនថ អបកមនិអាចដធវើដូចដនះចុំដពាះភរយិា ឬោវ មបីានដឡើយ។ 
ស្ពះគមពរីបដស្ងៀនថ្វ អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាជីវតិ។ គមពរីោ៉កុសសរដសរថ្វ៖ «ដូដចបះ មនុសសមនិស្តូវបុំបាកប់ុំកបកគូស្សករ កដល
ស្ពះជាោច ស់បានផស ុំផគុ ុំដនាះដឡើយ» (ោ៉កុស ១០:៩)។ ដស្កាយមក ោវកប៉ូលបានកតស់្តាទុកថ្វ៖ 
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ឧបោថ្វ ស្តសថីោប ក់ោនបឋីតាមចាប ់នាងដៅជាបជ់ាមយួបឋីកតកបុងដពលកដលបឋីោនជីវតិដៅដឡើយប៉ុដណាត ះ។ 
ដបើបឋីោៃ បន់ាងនឹងរចួផុតពីចាបក់ដលចងនាងដអាយដៅជាប់នឹងបឋីដនាះដហើយ។ (រ ៉មូ៧:២) 

 
 វាមនិកមនជាកិចចការោកលផងអាពាហ៍ពិពាហ៍សស្ោប់ស្គិសថបរស័ិទដទ ប៉ុកនថ វាគឺជាការរស់ដៅជាមយួោប សស្ោប់
ដពលមយួរយៈ ដដើមផដីមើលពីរដបៀបកដលពួកដគដដើរជាមយួោប មុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ដយាងដៅតាមខាប តគុំររូបស់
ស្ពះជាោច ស់ ដនាះវាជាការខុសឆគង—អសីលធម៌។ 
 
 ដោយដស្ពាះ ការដស្ជើសដរ ើសសដគូជីវតិជាការសុំខាន់ ដូដចបះមនិគួរដធវើការដស្ជើសដរ ើសស្បញាប់ស្បញ៉ាល់ដពកដទ។ 
ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ស្បទនដោលការណ៍្សុំខាន់ៗ ដដើមផបីដងកើតការដស្ជើសដរ ើស ដូដចបះអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងោន
សុភមងគល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១    ឱ្យ      ពីរយ៉ាង កដលជាជដស្មើសរបស់ោវ ម ីឬ ភរយិាពិតជាោនោរសុំខាន់។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២    អបកអាចកសវងរកដោលការណ៍្ស្គឹះ ដដើមផដីធវើតាមកបុងការដស្ជើសដរ ើសសដគូជីវតិដៅទីណា? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ                                  God’s Leading And Standards 

រពះជាាច ស់សពវរពះហឫទ័យែឹរន ំGod’s Willingness to Lead 
       ២.                                      រន ងការ         ដែគ្ូ     ។ 
 

 ស្បសិនដបើ អបកជាកូនរបស់ស្ពះជាោច ស់ អបកស្បាកដជាចាស់ថ្វ ស្ពះបិតារបស់អបកចងឱ់្យអបកោនសដគូកដលលអស្បដសើរ
បុំផុតសស្ោបអ់បក។ 
 
 ស្ពះជាោច ស់បានបដងកើតនាងដអវ៉ា ឱ្យដធវើជាសដគូកដលអោុំស្តូវការ។ ស្ពះជាោច ស់ោគ ល់អបក ដហើយស្ជាបដឹងពីដសចកថី
ស្តូវការរបស់អបកកដរ។ ស្ពះជាោច ស់ោគ ល់អបកចាស់ជាងអបកោគ ល់ខៃួនឯង ដហើយោគ ល់មនុសស កដលនឹងដធវើជាសដគូរបស់
អបកយ៉ាងពិតស្បាកដ។ ស្ទងស់្សឡាញ់អបក ដហើយស្ពះអងគសពវស្ពះហឫទយ័នឹងជួយ អបក។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
         ថ្វ ទូលសូមស្ពះជាោច ស់ ឱ្យដឹកនាុំអបកឱ្យជួបមនុសសចាស់ោស់កដលជាជដស្មើសរបស់ស្ពះអងគ។ ចូរ
អធិោឌ នអុំពីកិចចការដនះ ដហើយោនឆនធៈចងដ់ធវើតាមការដឹកនាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់។ «កបុងចុំដណាមបងបអូន ស្បសិនដបើោន
នរណាោប កខ់វះស្បាជាញ  អបកដនាះស្តវូកតទូលសូមពីស្ពះជាោច ស់។ ស្ពះអងគនឹងស្បទនដអាយជាមនិខាន ដផតិស្ទងស់្បទនដអាយ
មនុសសទុំងអស់ ដោយស្ពះហឫទយ័ទូោយ ឥតបដនាធ សដឡើយ» (យ៉ាកុប ១:៥)។ 
 
៣ ដតើអបកគួរដធវើយ៉ាងណា មុនដពលដស្ជើសដរ ើសសដគូជីវតិ? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                      How God Leads 
            អនុញ្ញដ តឱ្យមនុសសោប កដ់ឹងថ្វ អបកកដលដគគួរកតដរៀបការជាមនុសសកបបណាដោយរដបៀបណា? 
ជាធមេតា ស្ពះជាោច ស់ដឹកនាុំកូនរបស់ស្ពះអងគដៅកបុងបញ្ញា ដនះតាមរយៈការដរៀបចុំវធិីោស្តសថដផសងៗ។ ស្គិសថបរស័ិទគួរកត
កសវងរកការដឹកនាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់ដៅស្គបវ់ធិីោស្តសថដផសងៗទុំងដនះ។ 
 
 ទីមយួ មនុសសកដលដស្ជើសដរ ើសសដគូជីវតិ គួរកតស្បាកដថ្វ វាគឺស្សបដៅតាមដោលការណ៍្កដលបានរកដឃើញដៅកបុង
ស្ពះគមពរី។ ទីពីរ ការពិចារណាដនះគឺ៖ ដតើលកខណ្ៈសមផតថិផ្ទធ ល់ខៃួនរបស់គូរដសបហ៍ដធវើឱ្យពួកដគចុះសស្មុងនឹងោប កដរឬដទ? 
ទីបី ោទ នភាពគួរកតដធវើការជាមយួោប ដដើមផដីធវើឱ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចដៅរចួ។ ដនះគួរកតជាកថីស្សឡាញ់កដលរកីចដស្មើន និង
ទទួលយកបានពីោប ដៅវញិដៅមក។ ចុងដស្កាយ ដនះគួរកតជាការធានាអះអាងតាមបុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ចូរទដនធញវធិីោស្តសថស្បាុំយ៉ាង កដលស្ពះជាោច ស់ដស្បើដដើមផកីណ្នាុំអបកកបុងការដស្ជើសដរ ើសសដគូជីវតិ ដហើយបនាធ បម់ក ចូរ  
    សរដសរវាកបុងដសៀវដៅសរដសររបស់អបក។ 
 

  តគ្ំរូ            Biblical Standards 
 ស្ពះជាោច ស់ដឹកនាុំអបកតាមរយៈស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះអងគកបុងរដបៀបមយួកដលដុំបូង និងសុំខានប់ុំផុត។ កបុងស្ពះគមពរី 
ស្ទងស់្បទនស្កឹតយវនិយ័មយួចុំនួនដដើមផឱី្យស្បតិបតថ។ិ អបកអាចស្បាកដថ្វ ការដឹកនាុំរបស់ស្ពះអងគនឹងមនិផធុយនឹងស្ពះបនធូល
របស់ស្ពះអងគដឡើយ។ ស្កឹតយវនិយ័ពីរយ៉ាងសស្ោប់ស្គិសថបរស័ិទគឺ (១) ដរៀបការជាមយួស្គិសថបរស័ិទ និង (២) ឱ្យស្បាកដថ្វ
ោវ មភីរយិាដធវើអវីមយួដោយោនការយល់ស្ពមពីោប ដៅវញិដៅមក។ 
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ទរៀបការជាមួយរគិ្សតបរសិ័ទ Marry a Christian 
 អស់អបកកដលបានបដងកើតស្គួោររចួដហើយ ដគោនកាតពវកិចចស្តឹមស្តូវសស្ោបស់ដគូរបស់ដគ កដលជាស្គិសថបរស័ិទ ឬ 
មនិកមនជាស្គិសថបរស័ិទ។ ប៉ុកនថ ស្បសិនដបើអបកដៅលីវ ដហើយជាស្គិសថបរស័ិទ អបកអាចស្បាកដថ្វ ស្ពះជាោច ស់មនិសពវ
ស្ពះហឫទយ័ឱ្យអបកដរៀបការជាមយួអបកមនិដជឿដឡើយ។ ោវកប៉ូលបានកណ្នាុំថ្វ៖ 

 
សូមកុុំដសពគបជ់ាមយួអបកមនិដជឿដឡើយ។ ដតើដសចកឋីសុចរតិ និងដសចកឋីទុចចរតិចូលរមួជាមយួោប ដកើតឬដទ? 
ដតើពនៃឺ និងភាពងងឹត ចូលរមួជាមយួោប ដកើតឬដទ? (២កូរនិថូ្ស ៦:១៤) 

 
 ដយើងអានរចួមកដហើយដៅកបុងស្ពះគមពរីអុំពីបុរសដជាគជយ័ពីររបូ កដលបានដធវើខុសដោយដរៀបការជាមយួភរយិាកដល
មនិកមនជាអបកដជឿស្ពះដព៏ិត។ ពួកដគគឺ ដោកោុំសុន និងស្ពះបាទោឡូម៉ូន។ ដោកោុំសុន បានចាបច់ិតថដលើស្តសថីកដល
មនិកមនជាអបកោនជុំដនឿខាងស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្ដូចោត។់ ឪពុកោថ យរបស់ោត់ បានផថល់ដុំបូនាេ នឱ្យោតដ់រៀបការជាមយួអបក
ដជឿដូចោប  ប៉ុកនថ ដោកមនិបានោឋ ប់ពួកោតដ់ទ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ទីមយួរបស់ដោក គឺជាការធាៃ កចុ់ះដគ៏ួរឱ្យខាៃ ចតាុំងពី
ចាបដ់ផថើមដុំបូង។ ប៉ុកនថ ដោកដៅកតមនិដធវើតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់ដទៀត។ ដរឿងអាស្កកទ់ីពីរ របស់ដោកទកទ់ងនឹង
អបកមនិដជឿបានដឹកនាុំដោកដៅរកដោកនាកមេ និងោៃ ប់ខៃួនឯង។ 
 

  ស្ពះបាទោឡូម៉ូន កប៏ានងាកដចញពីស្ពះជាោច ស់ដោយបុស្តីរបស់ដសថចផ្ទដរ៉ន កដលជាអបកមនិដជឿកដរ 
(១ពងាវតាកសស្ត ៣:១)។ កុំហុសដធ៏ងនធ់ងរដនះ គឺដោយស្ទងប់ានយកភរយិាជាដស្ចើនកដលោេ នោសនា ដហើយោុំស្ទ
ការថ្វវ យបងគុំស្ពះកកៃងកាៃ យ ដូដចបះដហើយ ស្ពះជាោច ស់បានោកដ់ទសស្ពះបាទោឡូម៉ូនដោយការដករជយរបស់ស្ពះអងគ។ 
(១ពងាវតាកសស្ត ១១:១-១១)។ 

 
 ដូដចបះដហើយ ចូរស្បុងស្បយត័ដៅកបុងមតិថភាពរបស់អបក ដហើយកតងកតោនភាពទក់ទញរវាងដភទផធុយោប ។ កុុំ
អនុញ្ញដ តឱ្យការទកទ់ញដនះនាុំអបកឱ្យធាៃ កក់បុងទុំនាកទ់ុំនងជាមយួបុគគលកដលមនិបានសដស្តងាគ ះ។ ចូរដស្ជើសដរ ើសមតិថជិត
សបិទនិកបុងចុំដណាមមតិថស្គិសថបរស័ិទរបស់អបក។ កុុំអនុញ្ញដ តឱ្យោរោតាុំងអូសទញអបកដចញពីបុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់ និង
បុំផ្ទៃ ញជីវតិរបស់អបកដោយការចងអបកដៅកបុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមយួអបកមនិដជឿ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរគូសរងវងអ់កសរពីមុខដ េ្ ះបុរសពីររបូដៅកបុងស្ពះគមពរី កដលបានជួបដោកនាដកមេដោយការដរៀបការជាមយួស្តសថី    
    កដលមនិបានបដស្មើស្ពះជាោច ស់។ 
 ក) ដោកអស្បាហាុំ 
 ខ) ស្ពះបាទោឡូម៉ូន 
 គ) ដោកណូ្ដអ 
 ឃ) ដោកោុំសុន 
 
៦ សូមទដនធញគមពរី ២កូរនិថូ្ស ៦:១៤ ដហើយបនាធ បម់កឱ្យោនោប កោ់ឋ ប់ ស្បសិនដបើជាអបកសូស្តបានស្តឹមស្តូវដហើយ 
 
៧ ដតើស្ពះបនធូលដៅកបុង ២កូរនិថូ្ស ៦:១៤ និយាយអុំពីអវីដៅកានស់្គិសថបរស័ិទ? 
 

សាវ មីភរយិរតូវណតានការយល់រពមម នទពលទរៀបការ Potential Spouses Must Agree 
 ខណ្ៈដពលកដលវាោនោរសុំខានក់បុងការដរៀបការជាមយួស្គិសថបរស័ិទ វាកោ៏នកិចចការដផសងៗដទៀតដដើមផដីលើកយក
មកពិភាកាកដរ។ ស្ពះគមពរីបដស្ងៀនថ្វ អបកមនិអាចោនអាពាហ៍ពិពាហ៍កដលោនសុភមងគលដទ លុះស្តាកតអបកយល់ស្ពមដលើ
កិចចការពិតស្បាកដដផសងៗ។ 
 
 ការកខវងគុំនិតោប ដលើោសនា អាចដធវើឱ្យស្គួោរមយួោេ នសុភមងគល។ អបក និងសដគូរបស់អបកគួរកតយល់ស្ពមរស់ដៅ
កកនៃងកដលស្ពះជាោច ស់នឹងស្បទនដល់ជីវតិរបស់អបក យល់ស្ពមអុំពីរដបៀបកដលអបកស្តូវបដស្មើស្ពះអងគ ស្កុមជុំនុុំអវីកដលអបក
ចូលរមួ ដហើយអបកនឹងបងាា តោ់សនាអវីដល់កូនរបស់អបក។ ដពលខៃះ លទនិដផសងៗអាចដធវើឱ្យស្គួោរកបកបាក។់ តផតិ
សោជិកនីមយួៗកដលដៅស្ពះវហិារដផសងោប ជារដបៀបអនម់យួកបុងការបដងកើតស្គួោរ។ 
 
 មនុសសពីរនាកន់ឹងោេ នការយល់ស្ពមស្គបអ់វីៗទុំងអស់យ៉ាងសុស្កឹតយដនាះដទ ដូដចបះ អបកមនិគួរសងឃមឹកបបដនះ  
ដឡើយ។ ប៉ុកនថ ោវ ម ីនិងភរយិាគួរកតយល់ស្ពមដលើដោលការណ៍្ស្គះឹ។ 
 
 ដតើអបក និងមនុសសកដលអបកសងឃមឹថ្វនឹងដរៀបការជាមយួយល់ស្សបដលើខាប តគុំរតូាមស្ពះគមពរីសស្ោបស់្គួោរអុំពី
រដបៀបអបរ់ ុំកូនៗ អុំពីទុំនួលខុសស្តូវរបស់ោវ ម ីនិងភរយិា និងអុំពីរដបៀបចាតក់ចងថ្វកិាររបស់អបកកដរឬដទ? ស្បសិនដបើដគមនិ
យល់ស្សបដទ ដនាះអបកនឹងអាចធាៃ កដ់ៅកបុងបញ្ញា ។ 
 
 ដមដរៀនដនះ នឹងជួយ អបកឱ្យោនស្គួោរកដលោនសុភមងគល ដូចអវីកដលអបកសិកាពីការកណ្នាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់ 
ដហើយយល់ស្សបតាមខាប តគុំរកូដលស្ទងស់្បទនឱ្យកបុងស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះអងគ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៨ ចូរសរដសរពីកិចចការយ៉ាងដហាចណាស់ឱ្យបានបនួចុំណុ្ចចូលដៅកបុងដសៀវដៅសរដសររបស់អបកសថីអុំពីអបក និងមនុសស  
    កដលអបកចងដ់រៀបការជាមយួគួរកតយល់ស្សប។ 
 
៩ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិពីមុខស្បដយាគណាកដលស្តមឹស្តវូ។ 
 ក) ស្បសិនដបើោវ ម ីនិងភរយិាជាស្គិសថបរស័ិទ ដយើងអាចសនេតប់ានថ្វពួកដគនឹងោនស្គួោរកដលោន  
      សុមភងគល។ 
 ខ) បុរស និងស្សីថកដលោនគដស្ោងបដងកើតស្គួោរជាស្គិសថបរស័ិទ គួរកតស្សបតាមដោលការណ៍្ស្គឹះ។ 
 គ) ោវ ម ីនិងភរយិាកដលជាស្គិសថបរស័ិទអាចដធវើបានកបុងការយល់ស្ពមដលើបញ្ញា ទុំងអស់។ 
 ឃ) វាោនោរសុំខាន់ចុំដពាះោវ ម ីនិងភរយិាកដលយល់ស្សបដលើខាប តគុំរតូាមស្ពះគមពរីសស្ោប់ស្គោួររបស់ពួកដគ។ 
 
១០ ដតើអបកគិតថ្វដពលដវោណាជាដពលដល៏អស្បដសើរសស្ោប់គូរដសបហ៍ កដលស្បាថ្វប ចងប់ដងកើតស្គួោរដដើមផដីរៀនដទះបីជា  
      ស្សបតាម ឬ មនិស្សបតាមដោលការណ៍្ស្គឹះកដ៏ោយ? 
 ក) ដៅឆាប ុំដុំបូងសនអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
 ខ) បនាធ បព់ីការភាជ បព់ាកយរបស់ពួកដគ 
 គ) មុនដពលការភាជ បព់ាកយរបស់ពួកដគ 
 

 .              ខ    Personal Qualities 

សារ                    Importance of Qualities 
       ៣.                             ឬ               ។ 
 

 ដតើគុណ្សមផតថិអវីខៃះ កដលអបកចងប់ានពីមនុសសកដលអបកដរៀបការជាមយួ? យុវជនមយួចុំនួនចងប់ានអនាគតភរយិា
ោអ ត ោនដទពដកាសលយ និងោនស្ទពយសមផតថិ។ ប៉ុកនថ ដទះបីជាអវីៗទុំងអស់ដនះអាចនឹងស្បាថ្វប ចងប់ានកដ៏ោយ កអ៏វីៗ
ទុំងអស់ដនះោេ នការធានាអះអាងសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ដជាគជយ័បានកដរ។ តាមពិត ស្តសថីដកេងៗ កដលោនសស្មស់
ស្សស់ោអ ត អាចនឹងោនអុំនួត ដហើយអាតាេ និយម ដស្ពាះកតភាពស្សស់ោអ តរបស់នាង។ នារកីដលដចញមកពីស្គួោរកដល
ោនស្ទពយសមផតថ ិអាចនឹងរ ុំពឹងចងប់ានោវ ម ីកដលជាអបកោនការងារ ដដើមផផីគតផ់គងអ់វីៗកដលោតម់និអាចផថល់ឱ្យនាង  
បាន។ 
 
 ភាពស្សស់ោអ ត ការអបរ់ ុំ និងតួនាទីលអកបុងសងគមអាចជាស្ទពយ ប៉ុកនថោនគុណ្សមផតថិដផសងដទៀតកដលសុំខាន់ជាង 
គឺោនដូចជា ចរកិលកខណ្ៈ ចុំណាបអ់ារមេណ៍្ស្សដដៀងោប  ទោៃ បល់អៗ និងសុខភាពលអ។  
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១១ ចូរសរដសរពីគុណ្សមផតថិពីរយ៉ាង កដលមនិចាុំបាចដ់ធវើឱ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ោនសុភមងគល។ 
 

ច្រតិ              Personal Character 
 ដតើមនុសសស្បដភទណា កដលអបកចងរ់ស់ដៅជាមយួអស់ដពលមយួជីវតិ—ជាមនុសសរកីរយ ឬ ជាអបករអ៊ូរទុំ? ជាអបក
រសួរយ ឬ បងកជដោៃ ះ? ដចះអត់ធេត ់ឬ ងាយស្សួលដកើតទុកខ? ចិតថលអ ឬ ដស្បើអុំណាចដលើ? ចិតថសបផរុស ឬ អាតាេ និយម? គួរ
ឱ្យទុកចិតថ ឬ ោនមនធិលសងសយ័? 
 
 ដតើអបកកុំពុងកតរកដមើលមនុសសកដលោនដករ ថិដ៏ េ្ ះលអ ឬ មនុសសកដលោនស្បាជាញ កមនកដរឬដទ? កតងកតដោេ ះស្តង ់ឬ 
ជាមនុសសកដលនឹងដបាកបដញ្ញឆ តអបក? ឧសាហ៍ដធវើការ ឬ ខជិល? ខុំពាយាម ឬ ងាយនឹងបាកទ់ឹកចិតថ? 
 
 ចរតិលកខណ្ៈទុំងអស់ស្តូវបានបដងកើតដឡើង និងលូតោស់ដឡើងតាមរយៈកុោរភាព។ ដូដចបះ ស្គួោររបស់មនុសស
កដលអបកចាបអ់ារមេណ៍្អាចនឹងផថល់គុំនិតឱ្យអបកនូវអវីកដលោត់ ឬ នាងចូលចិតថ។ សុភាសិតដពញនិយមមយួចុំនួនគឺកតង
ោនពិតជាញឹកញយដូចជា៖ «សៃឹកដឈើស្ជុះមនិឆាង យពីគល់» «ឆាប ុំងណាគុំរបហបឹង»។ ជាដរឿងៗ កូនៗដធវើតាមគុំររូបស់ឪពុក 
ឬ ោថ យរបស់ដគ។ 
 
 ប៉ុកនថ ស្ពះគុណ្របស់ស្ពះជាោច ស់កតងកតជួយ ស្គិសថបរស័ិទផ្ទៃ ស់បថូរផៃូវរបស់ដគ ដទះបីដគដខាយការដរៀនកដលទកទ់ង
នឹងស្គួោរកដ៏ោយ។ ដហើយោនមនុសសមយួចុំនួនដទៀត ដចញពីស្គួោរដអ៏ោច រយ កដលបានបដិដសធកបុងការដដើរតាមគុំរលូអ
របស់ឪពុកោថ យរបស់ដគ។ ដូដចបះដហើយ ស្គួោរអាចនឹងជួយ អបកឱ្យរកដមើលគុណ្សមផតថិកដលជាក់ោក់ ប៉ុកនថ មនិស្តូវពឹង
កផអកដលើការវនិិចឆយ័របស់អបកដលើចរកិលកខណ្ៈរបស់មនុសសទុំងអស់ថ្វ ោត់ ឬ នាងដចញមកពីណាបានដទ។ 
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១២ ចូរបដងកើតតារងគុណ្សមផតថិមយួ កដលអបកចងឱ់្យោវ ម ីឬ ភរយិារបស់អបកោនចូលដៅកបុងដសៀវដៅសរដសររបស់អបក។ 
 
១៣ ឥលូវដនះ ចូរពិនិតយដមើលខៃួនឯងដោយតារងកដលអបកបានបដងកើតវាដហើយ។ ចូរសរដសរ«ចុំណុ្ចលអ» សស្ោបគុ់ណ្   
       សមផតថកិដលបានពណ៌្នាអុំពីអបក ដហើយ «ចុំណុ្ចដខាយ» សស្ោបគុ់ណ្សមផតថិណាកដលអបកស្តូវការអភវិឌណន។ 
 
 ចូរអធិោឌ ន ស្ពះជាោច ស់នឹងជួយ អបកឱ្យបដងកើនគុណ្សមផតថិកដលោនោរសុំខាន់សស្ោបោ់វ មលីអ ឬ ភរយិាលអ។ 
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         Good Habits 

       គឺពិបាកកកកស្ប។ ស្បសិនដបើមនុសសោប កោ់នទោៃ បរ់ ុំខានអបកកបុងដពលបចចុបផនប កុុំគិតថ្វអវីៗនឹងស្បដសើរដឡើង 
បនាធ បព់អីបកដរៀបការដហើយដនាះ។ កុុំគិតថ្វ អបកនឹងអាចដធវើឱ្យោវ ម ីឬ ភរយិារបស់អបកចូលដៅកបុងគុំរសូនឥរយិាបថ្របស់អបក
ផ្ទធ ល់បានឱ្យដោះ។ 
 
 ដសបហ៍ពិត នឹងដធវើឱ្យោវ ម ីនិងភរយិាពាយាមកកតស្មូវោប ដៅវញិដៅមក និងដមើលមនិដឃើញអវីកដលមនិោនោរ
សុំខាន់។ ដៅកបុងកិចចការដនាះ ោនកិចចការសុំខាន់ កដលពួកដគគួរកតជួយ ោប ក់ដផសងដទៀត។ ប៉ុកនថ កុុំដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
ដោយងងឹតងងុល ដហើយមនិគិតសូមផកីតសដគូររបស់អបកោនទោៃ បក់បបដនាះដឡើយ។ ទោៃ បទ់ុំងដនាះអាចបងាា ញអបកយ៉ាង
អោច រយអុំពចីរតិលកខណ្ៈរបស់នាង ឬ ោត់ និងអុំពអីវីកដលអបករ ុំពឹងនាដពលអនាគត។ 
 
 ដតើនាង ឬ ោត់ជាមនុសសោអ ត ឬ ដោេ គដរគ ជាមនុសសសុភាពរបោរ ឬ ដពលខៃះជាមនុសសដមើលងាយដគ? ដតើ
ោត ់ឬ នាងកតងកតនិយាយស្គបដ់ពល ឬ ោឋ ប់ដោយចាប់អារមេណ៍្ដៅអវីកដលអបកដផសងស្តូវកតនិយាយ? ដតើោត ់ឬ នាង
ស្បស្ពឹតថចុំដពាះបងបអូនស្បុស បងបអូនស្សី និងឪពុកោថ យរបស់ដគយ៉ាងដូចដមថច? ដតើោវ មភីរយិាស្តូវកតោនការទទួលខុសស្តូវ
យ៉ាងជាកោ់ក់ចុំដពាះស្ពះជាោច ស់ និងស្កុមជុំនុុំកមនកដរឬដទ? 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 

        ដសៀវដៅសរដសររបស់អបកសស្ោបល់ុំហាត់ខាងដស្កាម។ 
១៤ ចូរបដងកើតតារងសនទោៃ ប់លអៗ  កដលអបកចងរ់កដៅកបុងជីវតិសដគូរបស់អបក។ 
 
១៥ ចូរសរដសរទោៃ បម់យួចុំនួន កដលអបកគិតថ្វនឹងរកាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អបកឱ្យោនសុភមងគល។ 
 

                              ទែៀងោន  Similar Interests and Personalities 
       ចងរ់ស់ដៅអស់មយួជីវតិជាមយួមនុសស កដលមនិសូវចាប់អារមេណ៍្ដៅអវីៗកដលជាចុំណុ្ចសុំខាន់ចុំដពាះអបក
កដរឬដទ? ោវ ម ីនិងភរយិាកដលោនចុំណាប់អារមេណ៍្ដលើអវីៗដូចោប  គឺោនភាពសមរមយជាង ដហើយទុំនងជាោនស្គួោរ
កដលោនសុភមងគលជាង។ 
  
 ដពលខៃះ ចរកិលកខណ្ៈផធុយោប  គឺជាការលអ ដបើសិនជាពួកដគបកនទមឱ្យោប ដៅវញិដៅមក។ ឧទហរណ៍្ បុគគលកដល
និយាយដស្ចើន ស្បកហលជាោនភាពរកីរយជាងបុគគលដសងៀមោង ត ់កដលជាមនុសសពូកកោឋ ប់។ ស្ោនក់តោនឧតថមគតិ 
ដចះសចបស្បឌិត ប៉ុកនថោេ នការអនុវតថន ៍មនុសសដៅកតស្តូវការតុលយភាពពីបុគគលកដលោនការអនុវតថនដ៍កដល។ 
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 ដទះបីជាយ៉ាងដនះកថី ោវ ម ីនិងភរយិា ោននិសសយ័ និងបុគគលិកលកខណ្ៈខុសោប ខាៃ ុំងដពក ពួកដគអាចនឹងោន
ដពលដវោលុំបាកមយួកបុងការរស់ដៅយ៉ាងចុះសស្មុងជាមយួោប ។ ស្បសិនដបើយុវជនោប ក់ ជាមនុសសកដលោនមហិចឆតា 
ឧសាហ៍ដធវើការ និងសកមេ ដគស្បកហលជានឹងមនិោនការអតធ់នជ់ាមយួនឹងស្បពនន កដលជាមនុសសយឺតយ៉ាវ មនិឆាៃ ត 
ដហើយនិងខជិលស្ចអូសដនាះដទ។ 
 
 នាងដអវ៉ា ស្តូវបានបដងកើតដឡើងជាជុំនួយដល់អោុំ។ ស្ពះជាោច ស់សពវស្ពះហឫទយ័ឱ្យសដគូរបស់អបកោកសម
សស្ោបអ់បក ដហើយកាត់អបកកដលមនិោកសមដចញពីអបក។ អបកគួរកតោនលកខណ្ៈដូចោប  និងោនភាពខុសោប ស្គបស់្ោន ់
ដដើមផអីបកអាចរស់ដៅជាមយួោប បាន ដូដចបះអបកអាចោនតុលយភាពស្គួោរដសេើោប ។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
សូមដស្បើដសៀវដៅសរដសររបស់អបកសស្ោបល់ុំហាត់ទុំងដនះ។ 
១៦ ចូរបដងកើតតារងសនសកមេភាពកដលអបកចាបអ់ារមេណ៍្។ សដគូរបស់អបកស្បកហលជាមនិអាចចាប់អារមេណ៍្ដលើសកមេភាព  
      ទុំងអស់ដនាះដទ ប៉ុកនថ ដបើសិនជាដគជុំទស់សកមេភាពទុំងដនះ វាអាចនឹងបណាឋ លឱ្យោនការដឃបើសចិតថោប បាន។ 
 
១៧ ចូរសរដសរពីកិចចការមយួចុំនួន កដលអបកចងន់ិយាយអុំពីវា។ ដតើបុគគលកដលអបកនឹងដរៀបការជាមយួនិយាយជាមយួអបក
 អុំពកីិចចការទុំងអស់ដនាះកដរឬដទ? 
 

        Good Health 

 ដៅកបុងបណាឋ ស្បដទសមយួចុំនួន តស្មូវឱ្យដធវើដតសថសុខភាព និងដធវើលិខិតសុខភាពមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
ការដធវើកបបដនះគឺ ដដើមផកីារពារអបកពីការដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមយួមនុសសកដលមនិបានដឹង ឬ មនិបានបងាា ញពីបញ្ញា
សុខភាព។ 
 
 ដនះមនិកមនោននយ័ថ្វ បុគគលោប កស់្តូវកតោនសុខភាពលអឥតដខាច ះ ដដើមផដីរៀបការដនាះដទ។ មនុសសកដលោន
តស្មូវការខាងរងកាយគឺជា ោវ ម ីភរយិា និងឪពុកោថ យដល៏អអោច រយ។ សុខភាពលអ គឺមនិកមនជាគុណ្សមផតថិ សុំខាន់
សស្ោបក់សវងរកដមើលដទ ប៉ុកនថ វាគួរកតពិនិតយឱ្យបានចាស់កដរ។ ស្បសិនដបើ អបកោនគដស្ោងយកកូន សូមសួរខៃួនឯងថ្វ ដតើ
អនាគតភរយិា ឬ ោវ មរីបស់អបកអាចកាៃ យដៅជាោថ យ ឬ ឪពុកលអដទ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៨ ដហតុអវបីានជាសុខភាពរងកាយ និងសុខភាពខរួកាលរបស់សដគូអបកោនោរសុំខាន់? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ឃ.         Circumstances 
       ៤.                                                                            ដែគ្ូ         ។ 
 
     បាននិយាយរចួមកដហើយថ្វ ជាដរឿយៗស្ពះជាោច ស់ដឹកនាុំតាមរយៈកាលៈដទស។ ដយើងដឃើញការបងាា ញ
ទុំងដនះកបុងដរឿងរ៉វដសបហាមយួចុំនួនកបុងស្ពះគមពរី។ 
 
 ឧទហរណ៍្ នាងរស់បានចាកដចញពីស្គួោរ និងអបកផធះរបស់នាង ដដើមផដីៅបដស្មើស្ពះពិតកតមយួ។ នាងបានដៅ
ដរ ើសគួរស្សូវកបុងវាលកស្សកបុងភូមដិបដថ្ៃហិម ដហើយវាដកើតដឡើងកបុងកស្សរបស់ដោកបូអូស។ ស្ពះជាោច ស់បានដឹកនាុំនាង។ 
ដោកបូអូសបានជួបនាង ដហើយបានដឃើញពីគុណ្សមផតថិទុំងអស់របស់នាងកដលោតច់ងប់ានដធវើជាភរយិា។ ោន
ឧបគគសមយួចុំនួនចុំដពាះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ោត់ ប៉ុកនថ ស្ពះជាោច ស់បានដោះស្ោយស្គបដ់រឿងទុំងអស់។ ស្គបោ់ប បាន
សហការជាមយួោប  ដហើយពួកដគបានដរៀបការជាមយួោប  (គមពរីនាងរស់ជុំពូក ១-៤)។ 
 
 កាលៈដទសៈមយួ កដលស្ពះជាោច ស់ធាៃ ប់បានដឹកនាុំនាងរស់ គឺជាដុំបូនាេ នរបស់មនុសសចាស់ទុុំ កដលោន
បទពិដោធដស្ចើន។ នាងបានដោរពតាមដុំបូនាេ នរបស់ដោកស្សីណាអូម ីដហើយស្បតិបតថិតាមដុំបូនាេ នរបស់ោត់។ 
ស្ពះជាោច ស់ ជាដរឿយៗដស្បើដុំបូនាេ នរបស់ឪពុកោថ យ ស្គូគងាវ ល និងស្គិសថបរស័ិទចាស់ទុុំជាជុំនួយដល់យុវជនឱ្យោគ ល់ពី
បុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
 
 ដុំដណ្ើ រដរឿងដសបហារបស់ដោកអុីោក និងអបកស្សីដរដបកា ខុសោប ពីដុំដណ្ើ រដរឿងរបស់ដោកបូអូស និងនាងរស់។ 
ពួកោតម់និបានដឃើញោប ដៅវញិដៅមកដទ មុនដពលដោកស្សីដរដបកាបានមកដរៀបពិធីមងគលការ។ ដោកអស្បាហាុំបាន
បញ្ចូ នអបកបដស្មើរបស់ដោកឱ្យដៅកសវងរកភរយិាសស្ោបកូ់នស្បុសរបស់ដោក គឺដោកអុីោក។ អបកបដស្មើបានអធិោឌ នដៅ
ស្ពះជាោច ស់ឱ្យដឹកនាុំរបូដោក ដហើយអបកអាចស្បាកដថ្វដោកអស្បាហាុំ និងដោកអុីោកកប៏ានអធិោឌ នដូចោប កដរ។ 
 
 ស្ពះជាោច ស់បានដឆៃើយតបនឹងការអធិោឌ ន ដហើយបាននាុំដោកស្សីដរដបកាដៅកកនៃងកដលអបកបដស្មើដនាះកុំពុង
អធិោឌ ន។ ដៅដពលកដលដោកបានោគ ល់នាង និងស្គួោររបស់នាងមក អបកបដស្មើអាចដឃើញថ្វ ដោកស្សីដរដបកាោន
គុណ្សមផតថិនឹងដធវើជាភរយិាលអសស្ោបដ់ោកអុីោក។ ស្គួោរទុំងមូលបានដឹងថ្វ ស្ពះជាោច ស់បានដឹកនាុំ និងយល់ 
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ស្សបកបុងការអនុញ្ញដ តឱ្យដោកស្សីដរដបកាដរៀបការជាមយួដោកអុីោក។ ពួកដគបានសួរដោកស្សី ដតើនាងចងដ់ៅជាមយួ
អបកបដស្មើ ដហើយដធវើជាភរយិារបស់ដោកអុីោកដទ។ ដោកស្សីបានយល់ស្ពម ដហើយបានដធវើដុំដណ្ើ រកវងឆាង យដដើមផដីៅផធះ
របស់ដគ។ ពួកោត់ស្សឡាញ់ោប ដៅវញិដៅមក ដហើយោនអាពាហ៍ពិពាហ៍កដលោនសុភមងគល (ដោកុបផតថិជុំពូក ២៤)។  
  
 ដៅកបុងស្គួោរដនាះ ជាកកនៃងកដលឪពុកោថ យដធវើការដស្ជើសដរ ើស ដហើយដរៀបចុំសស្ោបព់ិធីមងគលការ ពួកដគគួរកត
អធិោឌ ន ដហើយទូលសូមស្ពះជាោច ស់កបុងការដឹកនាុំពួកដគ។ ស្ពះជាោច ស់បានដធវើការតាមរយៈកាលៈដទសៈ ដហើយនាុំ 
ដោកអុីោក និងដោកស្សីដរដបកាឱ្យជួបោប ដូចដនះកដរ ការដឆៃើយតបដសចកថីអធិោឌ ននាដពលបចចុបផនបដៅកតោន។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៩ ចូរសរដសរដ េ្ ះគូរោវ មភីរយិាពីរគូរ ដៅកបុងស្ពះគមពរីកដលស្ពះជាោច ស់បាននាុំឱ្យជួបោប តាមរយៈកាលៈដទសៈ។ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 . ការរសឡាញ ់និងការទទួលយកគ្នន ផៅវិញផៅមក Mutual Love And Acceptance 
       ៥.                         ៗ          ទសនហ៍ពិត                 ឬ      ។ 
 
 ោេ នអាពាហ៍ពិពាហ៍ណា កដលអាចោនសុភមងគលដោយោេ នដសបហ៍ពិតរវាងោវ ម ីនិងភរយិាដឡើយ។ ដសចកថី
ស្សឡាញ់កដលរកីចដស្មើនដធវើឱ្យបុគគលពីរនាក ់ោនអារមេណ៍្ដឹងថ្វ ពួកដគជាកមេសិទនោប ដៅវញិដៅមក។ វាដធវើឱ្យពួកដគចង់
បុំដពញោប ដៅវញិដៅមកដោយការជួយ ោប ឱ្យដធវើអវីកដលសមរមយដហើយោនភាពចាុំបាច់។ ដសចកថីស្សឡាញ់ ចងភាជ ប់ពួកដគ
ជាបោ់ប ខាៃ ុំងជាងអវីៗទុំងអស់កដលអាចចងបានដៅដទៀត។ 
 
 ដសចកថីស្សឡាញ់ សុំខាន់ជាងការរមួដភទ ឬ ការទក់ទញខាងរបូកាយ។ ដសបហ៍ពិត រមួបញ្ចូ លទុំងការដោរព 
ការដលើកកិតថិយស ការឱ្យតសមៃ និងការរបអ់ានចុំដពាះោប ដៅវញិដៅមក។ កុុំដធវើកុំហុស ដោយស្ោនក់តដោយោរការទក់
ទញខាងរបូកាយចុំដពាះដសចកថីស្សឡាញ់។ ស្បសិនជាអបកមនិចាស់ពីអារមេណ៍្របស់អបក ចូរអធិោឌ នអុំពីកិចចការដនាះ។ ចូរ
និយាយជាមយួឪពុកោថ យរបស់អបក ឬ ស្គិសថបរស័ិទចាស់ទុុំអុំពីកិចចការដនាះ។  
 
 ចុះដបើអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺស្តូវបានដរៀបចុំដោយស្គួោរដូចជាដោកស្សីដរដបកា និងដោកអុីោកដនាះ? កថីស្សឡាញ់
មនិអាចរកីចដស្មើនបានដលឿន មុនដពលោនឱ្កាសបានោគ ល់ោប ដៅវញិដៅមកបានដឡើយ។ ប៉ុកនថ យ៉ាងដហាចណាស់ 
ទុំងពីរនាកគ់ួរកតោនបុំណ្ងទទួលោប ដៅវញិដៅមកមុនដពលពួកដគដរៀបការ។ កថីស្សឡាញ់អាច និងស្តូវកតបណ្ឋុ ះបាន។ 
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ស្ពះជាោច ស់ ជាធនធានសនដសបហ៍ពិតទុំងអស់ ដហើយនឹងស្បទនកថីស្សឡាញ់ឱ្យអបកចុំដពាះមនុសស កដលស្ទងស់ពវស្ពះទយ័
ចងឱ់្យអបកដរៀបការជាមយួ ដហើយស្ទងន់ឹងស្បទនមនុសសកដលស្សឡាញ់អបកដល់អបកកដរ។ 
 

ដគកដ៏ៅនាងដរបិកាមកសួរថ្វ៖ «ដតើកូនយល់ស្ពមដៅជាមយួដោកឬដទ?»។ នាងដឆៃើយថ្វ៖«ច៎ាសស្ពម!»។
… ដោកអុីោកនាុំនាងដរបិកាចូលដៅកបុងជុំរ ុំ កដលដោកស្សីោរ៉ ជាោឋ យ ធាៃ ប់ដៅកាលពីមុន។ ោត់
បានយកនាងដធវើជាភរយិា ោត់ស្សឡាញ់ថ្វប កថ់្បមនាង ដហើយនាងកដ៏ធវើដអាយោតប់ានធូរដសផ ើយពីទុកខ 
ដស្កាយពីោឋ យោៃ ប។់ (ដោកុបផតថិ ២៤:៥៨, ៦៧) 

 
 ពិតណាស់ ដយើងកុំពុងកតនិយាយអុំពីការដរៀបការ កដលស្សបដៅតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់។ ដបើសិន អបកជា
ស្គិសថបរស័ិទ អបកមនិគួរដរៀបការជាមយួមនុសសកដលមនិកមនជាស្គិសថបរស័ិទដឡើយ ដបើដទះបីជា អបកពិតជាចាប់អារមេណ៍្ោប
ដៅវញិដៅមកកដ៏ោយ។ 
 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២០ ដតើគុណ្សមផតថិអវីខៃះ ដធវើឱ្យកថីស្សឡាញ់ជាមូលោឌ នស្គឹះសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 ស្បសិនដបើអបកកុំពុងកតខវល់ខាវ យអុំពីការដរៀបការជាមយួមនុសសពិតស្បាកដ ចូរពិនិតយដមើលអារមេណ៍្របស់អបកដោយ
តារងកដលអបកបានបដងកើត។ ដតើដនះជាអវីកដលអបកោនអារមេណ៍្ឬ? ដតើបុគគលដនាះហាកប់ីដូចជាោនអារមេណ៍្ដូចោប នឹង
អបកកដរឬដទ? 
  
 សូមអធិោឌ ន អបកនឹងមនិបានបដញ្ញឆ តដោយការទក់ទញកដលមនិកមនជាដសបហ៍ពិតដនាះដទ។ សូមទូល
ស្ពះជាោច ស់សស្ោបក់ារកណ្នាុំរបស់ស្ពះអងគកបុងដពលដវោសុំខានដ់នះដៅកបុងជីវតិរបស់អបក។  
 

 .         អ្ំពីរពះហឫទ័យ             Assurance of God’s Will 
 ការដឹកនាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់ ជាធមេតាមនិកមនតាមរយៈការដបើកសកមថងពិដសសដទ ប៉ុកនថ តាមរយៈការដរៀបចុំ
វធិីោស្តសថ កដលដយើងបានដលើករចួមកដហើយគឺ៖ ខាប តគុំរតូាមស្ពះគមពរី គុណ្សមផតថិស្តឹមស្តូវ កាលៈដទសៈ ដសចកថីស្សឡាញ់
កដលរកីចដស្មើន និងទទួលយកបាន ដហើយនិងការធានាអះអាងតាមបុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
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 ការធានាអះអាងដនះ អាចដកើតដឡើងពីអារមេណ៍្សនថិភាពសថីអុំពីបញ្ញា  ដៅដពលកដលដយើងអធិោឌ នអុំពីវា ដជឿយ៉ាង
មុតោុំថ្វ វាជាបុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់។ ចុំណុ្ចដនះមនិគួរោនការលុំដអៀងដទ ទុំងបុរស ទុំងស្តសថីគួរកតអធិោឌ នអុំពីវា 
ដហើយគួរកតោនការធានាអះអាងដនះកដរ។ 
 
 ការដឹកនាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់ អាចនឹងហួសពីកុំឡុងដពល។ ការធានាអះអាង អាចនឹងមកមុនដពល ឬ ដស្កាយដពល 
កដលស្ទងប់ានដឹកនាុំដៅកបុងវធិីោស្តសថដផសងៗ។ ឬ កវ៏ាអាចនឹងឆាបម់កដល់មុនជាងវធិីោស្តសថដផសងដទៀត។  កុុំស្បញាប់
ស្បញាល់ដពក។ សូមោកលផងអារមេណ៍្របស់អបកដោយវធិីោស្តសថដផសងៗដទៀត កដលស្ពះជាោច ស់ដស្បើកបុងការដឹកនាុំអបក។ 
  
 សូមកុុំបារមេណ៍្ ស្បសិនដបើអបករកមនិដឃើញមនុសសណាោប ក ់កដលោនគុណ្សមផតថិផ្ទធ ល់ខៃួនស្គបយ៉់ាងដូចកដល
អបកកុំពុងកតកសវងរកដនាះ អបកស្បកហលជាោនចុំណុ្ចខវះខាតស្តងច់ុំណុ្ចណាមយួដៅដលើបញ្ជ ីរបស់មនុសសដផសងដទៀតកដរ
ដហើយ។ មនុសសណាកដ៏ោយ ឱ្យកតោនការដស្ជើសដរ ើស គួរកតសមៃងឹដមើលគុណ្សមផតថិកដលោនោរសុំខាន់សស្ោប់
សុភមងគលស្គួោរស្គិសថបរស័ិទ។ ដៅកបុងចដនាៃ ះដពលដនាះ អបកគួរកតបណ្ថុ ះគុណ្សមផតថិទុំងដនះដៅកបុងចរកិលកខណ្ៈ
របស់អបក។ 
 
 សូមស្ពះជាោច ស់ស្បទនពរ និងដឹកនាុំអបកដៅកបុងវធិីោស្តសថ កដលស្ទងដ់មើលដឃើញពីភាពស្បដសើរបុំផុតចុំដពាះមនុសស 
កដលជាជដស្មើសរបស់ស្ពះអងគសស្ោបអ់បក។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២១ ការដឹកនាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់ដៅកបុងការដស្ជើសដរ ើសសដគូជីវតិ ជាធមេតាតាមរយៈ 
  ក) ការដរៀបចុំវធិីោស្តសថ។ 
  ខ) ការដបើកសកមថងពិដសស។
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១១  (ចដមៃើយអាចោនពីរ) ភាពស្សស់ោអ ត ការអបរ់ ុំ តួនាទីដៅកបុងសងគម 

 

១ ដោយោរកតឥទនិពលសដគូរបស់អបក នឹងោនឥទនិពលដលើជីវតិរបស់អបក និងជដស្មើសជាជីវតិរបស់អបក។ 
 

១២ ចដមៃើយរបស់អបក 
 

២  ដៅកបុងស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ 
 

១៣  ចដមៃើយរបស់អបក។ 
 

៣  អធិោឌ ន និងទូលសូមស្ពះជាោច ស់កបុងការដឹកនាុំអបក។ 
 

១៤  ចដមៃើយរបស់អបក។ 
 

៤  សូមពិនិតយដមើលចដមៃើយរបស់អបកជាមយួនឹងដមដរៀន។ 
 

១៥  ចដមៃើយរបស់អបក។ 
 

៥ ខ) ស្ពះបាទោឡូម៉ូន 

 ឃ) ដោកោុំសុន 
 

១៦ ចដមៃើយរបស់អបក។ 
 

៦ សូមទដនធញ ២កូរនិថូ្ស៦:១៤ បនាធ បម់កសូស្តវាឱ្យមនុសសោប កោ់ឋ ប់។ 
 

១៧ ចដមៃើយរបស់អបក។ 
 

៧ ស្គិសថបរស័ិទគួរកតដរៀបការជាមយួស្គិសថបរស័ិទ។ 
 

១៨ សស្ោបសុ់ភមងគលស្គួោរ និងសស្ោបជ់ាស្បដយាជនដ៍ល់កូនៗ។ 
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៨ សូមពិនិតយចដមៃើយរបស់អបកជាមយួនឹងដមដរៀន។ 
 

១៩ ដោកបូអូស និងនាងរស់ ដោកអុីោក និងដោកស្សីដរដបកា 
 

៩ ស្បដយាគ ខ) និង ឃ) គឺស្តឹមស្តូវ។ 
 

២០ ការដោរព កិតថិយស ការឱ្យតសមៃ និងការរបអ់ាន។ 
 

១០ គ) មុនដពលការភាជ បព់ាកយពួកដគ ដូដចបះ ការមនិស្ពមដស្ពៀងោប អាចនឹងដោះស្ោយបាន ឬ ទុំនាក់ទុំនងអាចនឹង    

                បញ្ចបប់ាន។


