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មេម ៀនទី៤៖ កា អភិវឌ្ឍគំនិតកនូៗសម្រាប់ម្ររះម្រគីសទ 

ប្រយោគយោលរណំង៖ 

ច្ដើមបើច្លើកទឹ្យកចិត្តអ្នកដឹកនាំគ្គើសទបរសិ័ទ្យឲ្យការពារគាំនិត្គ្គើសទបរសិ័ទ្យននសមាជិកគ្គួសារ ខណៈច្ពលដដលអ្បរ់ ាំ
បញ្ចូ លទ្យសសនៈគ្គើសទបរសិ័ទ្យចូលកនុងគាំនិត្របស់ពួកច្គ។ 

វត្ថុរំណងនៃការយរៀៃ៖ 

ច្មច្រៀនច្នេះ ផតល់ឲ្យអ្នកដឹកនាំគ្គើសទបរសិ័ទ្យនូវការយល់ដឹងដូចខាងច្គ្កាម៖ 

១. គ្បច្គគច្បសកកមមសសគ្មាបច់្លលច្នននការចិញ្ច ឹមអ្បរ់ ាំកូន 
២. សាំច្ណើ ពើរច្បៀបសងកត្ច់្លើ “ទ្យសសនៈ” ដបបគ្គើសទបរសិ័ទ្យច្ៅកនុងផទេះ 
៣. ការកាំណត្់ដផនការសកមមសភាពសគ្មាប់គ្គួសារ ច្ដើមបើច្តត ត្ច្លើទ្យសសនៈច្នេះ និង បច្ងកើត្នូវបរគិកាសដដល

មានសុវត្ថិភាពសគ្មាបគ់្គួសារ។ 

យេចក្តយី្តើម 

ច្យើងបានពិភាការចួច្ ើយអ្ាំពើច្គ្លេះថ្នន កដ់ដលអាចច្កើត្ច្ចញពើបច្ចចកវទិ្យា ឥឡូវ ច្យើងគិត្អ្ាំពើរច្បៀបដដលច្យើងអាច
គ្គបគ់្គងឥទ្យធិពលអ្វជិជមានននវបបធម៌របស់ច្យើង (គ្បពន័ធផសពវផាយ/សងគមខាងច្ោកើយ)៍ តាមរយៈការដាកដ់ដន
កាំណត្ច់្លើការច្គ្បើគ្បាស់បច្ចចកវទិ្យា ខណៈច្ពលដដលច្លើកកមពស់ និង បច្គ្ងៀនទ្យសសនៈដបបគ្គើសទបរសិ័ទ្យ។ ច្ៅកនុង
ច្នេះ ច្យើងនឹងផតល់នូវបរគិកាសកនុងផទេះ ដដលបច្គ្ងៀនកូនរបស់ច្យើងឲ្យគ្សឡាញ់គ្ពេះអ្មាច ស់គ្ពេះច្យស ូវគ្គើសទ និង 
រស់ច្ៅសគ្មាបគ់្ទ្យង។់ 

I. យោលយៅចុងយប្កាយរំ្ុត្នៃការចិញ្ច ឹមអររ់កូំ្ៃ 

បងវឹកបងវឺន (បច្ងកើត្សិសស) កូនរបស់អ្នកឲ្យកាា យជាជាំននថ់្មសើននអ្នកច្ដើរតាមគ្ពេះគ្គើសទ ដដលមានការច្បតជាា ចិត្ត
មិនរាច្រចាំច្ពាេះដាំណឹងលអច្ចញពើគ្ពេះគមពើរ ពឹងអាងច្លើអ្ាំណាចននគ្ពេះវញិ្ញា ណបរសុិទ្យធ និង មានការយល់ដឹង
អ្ាំពើអ្នកគ្បយុទ្យធខាងវបបធមច៌ាំច្ពាេះជាំច្ន របស់ច្យើង ច្ ើយកជជាអ្នកដដលយល់អ្ាំពើសារៈសាំខានន់នការការពារ 
និង ការច្គ្បើគ្បាស់គាំនិត្របស់ច្យើង ច្ដើមបើមានឥទ្យធិពលច្លើគាំនិត្របស់អ្នកដនទ្យផងដដឬ (ការបច្ងកើត្សិសស និង 
ការបច្ងកើត្កូនច្ៅ)។ 
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II. េំយណើ ពីរយរៀរេងកត្យ់លើ “ទេសៃៈ” បររប្គីេទររេ័ិទយៅក្នុង្ទះររេ់អនក្ 

ទ្យសសនៈរបស់ច្យើង អាចគ្តូ្វបានច្គ្បៀបច្ធៀបជាមួយនឹងកញ្ចបដ់វនតា។ វាគឺជាអ្វើដដលច្យើងច្មើលធាុ េះ ច្ដើមបើ
ច្មើលច្ឃើញពិភពច្ោក។ ទ្យសសនៈរបស់ច្យើង រមួទាំងទ្យាំច្នៀមទ្យមាា បន់នសងគមរបស់ច្យើង សាចច់្រ ងអ្ត្ើត្កាល 
និង បចចុបបននកាលននវបបធមរ៌បស់ច្យើង និង រច្បៀបដដលច្គបច្គ្ងៀនច្យើងឲ្យច្មើលច្ឃើញពិភពច្ោក។ 

១. ការច្មើលដថ្ និង ការផតល់អាហារដល់គាំនិត្ 

ចូរបច្គ្ងៀនកូនរបស់អ្នកអ្ាំពើច្លលគាំនិត្ច្ៅកនុងច្មច្រៀនទ្យើ១ (I និង II) ទកទ់្យងនឹងការការពារគាំនិត្។ 
រ ាំលឹកកូនរបស់អ្នកឲ្យគ្បុងគ្បយត័្នជាមួយអ្វើដដលចូលច្ៅកនុងគាំនិត្របស់ពួកច្គ។ ច្យើងគ្តូ្វដត្ផតល់
អាហារដល់គាំនិត្របសច់្យើងជាមួយអ្វើៗដដលមកពើគ្ពេះអ្មាច ស់ និង ការពារគាំនិត្របស់ច្យើងពើសារ 
ដដលអាគ្កក់ៗ។ 

“កុាំឲ្យគ្តាប់តាមសមយ័ច្នេះច្ឡើយ ចូរឲ្យអ្នករាល់លន បានតា ស់ដគ្បវញិ ច្ដាយគាំនិត្បានដកជាថ្មសើច្ឡើង 
ច្ដើមបើនឹងអាចលច្មើលឲ្យបានសាគ ល់បាំណងគ្ពេះ ឫទ្យ័យននគ្ពេះ ដដលលអ គ្សួលទ្យទួ្យល ច្ ើយគ្គប់
លកខណ៍ផង។” (រ  ូម ១២:២) 

“មួយច្ទ្យៀត្ បងបអូ នច្អ្ើយ ឯច្សចកតើណាដដលពិត្ ច្សចកតើណាដដលគួររាបអ់ាន ច្សចកតើណាដដល
សុចរតិ្ ច្សចកតើណាដដលបរសុិទ្យធ ច្សចកតើណាដដលគួរគ្សឡាញ់ ច្សចកតើណាដដលមានច្ ម្ស េះលអ ច្បើ
មានសគុណណា ឬជាច្សចកតើសរច្សើរណា ច្នេះចូរពិចារណាពើច្សចកតើទាំងច្នេះចុេះ។” (ភើលើព ៤:៨) 

 ២. ពនយល់ និង គ្បកាស 

ចូរពនយល់អ្ាំពើឥទ្យធិពលននវបបធមខ៌ាងច្ោកើយ ៍ច្ ើយគ្បកាសពើរច្បៀបដដលវាមានលកខណៈខុសពើគ្គើសទ
សាសន (ច្មើលច្មច្រៀនទ្យើ១ ដផនក III)។ សូមច្ឆាើយសាំនួរណាមួយ និង សាំនួរទាំងអ្ស់ ដដលមាន។ 

ឧទ រណ៍ចាំនួនពើរ៖ 
ក. ច្ចញពើច្មច្រៀនទ្យើ១ (III ក)៖ ត្យុទ្យធនឹងទ្យសសនៈសមាា រៈនិយមដបបច្ោកើយ ៍ និង គាំនិត្អ្តាមស

និយម ច្ដាយបច្គ្ងៀនកូនរបស់អ្នកថ្ន ជើវតិ្គ្គើសទបរសិ័ទ្យ គឺជាជើវតិ្ដដលឲ្យ ច្ ើយអ្ាំណរដជធាំ
បាំផុត្ច្ៅកនុងជើវតិ្ ច្កើត្ច្ចញពើការឲ្យ។ ចូរសួរពួកច្គថ្នច្ត្ើពួកច្គមានអារមមសណ៍អ្ាំពើអ្ាំណរននការ
ឲ្យដដរឬច្ទ្យ ច្ៅច្ពលដដលពួកច្គបានជួយនរណាមាន ក់? 
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ខ. ច្ៅច្ពលដដលពួកច្គកាំពុងដត្ច្មើលដខសភាពយនត ឬច្មើលកមមសវធិើទូ្យរទ្យសសន ៍ ចូរសួរពួកច្គអ្ាំពើ
ដខសភាពយនតច្នេះ។ ច្ត្ើពួកច្គអាចច្ឃើញពើអ្ត្ថន័យច្ៅកនុងដខសភាពយនតច្នេះដដរឬច្ទ្យ? ច្ត្ើពួក
ច្គអាចគ្បាប់ពើចាំនុចសាំខានន់នច្រ ងច្នេះដដរឬច្ទ្យ? ច្ត្ើពួកច្គដឹងថ្ន វាមាននូវទ្យសសនៈណាមួយ 
ដដលបច្គ្ងៀនច្ៅកនុងដខសភាពយនតដដរឬច្ទ្យ? ច្ត្ើពួកច្គច្ចេះកាំណត្ច់ាំនុចសាំខានច់្នេះដដរឬច្ទ្យ? 
ច្ត្ើពួកច្គអាចគ្បាបអ់្នកពើរច្បៀបដដលចាំនុចសាំខានក់នុងដខសភាពយនតច្នេះ ខុសពើទ្យសសនៈដបប  
គ្គើសទបរសិ័ទ្យដដរឬច្ទ្យ? 

 ៣. អ្នកបច្ងកើត្វបបធម ៌មិនដមនអ្នកច្ដើរតាមវបបធមច៌្ឡើយ 

កនុងនមជាគ្គើសទបរសិ័ទ្យ ច្យើងគួរដត្ជួយដកនចនវបបធម ៌ ដដលច្យើងរស់ច្ៅ ច្ដាយមិនបច្ណាត យឲ្យវបប
ធមច៌្នេះមកដកនចនច្យើងច្នេះច្ឡើយ។ 

 ៤. ច្ពលច្វោរបស់ច្យើងជាមួយគ្ពេះ គឺជាច្ពលដជវចិ្សស 

  ក. ច្ពលដដលពួកច្គមានវយ័កានដ់ត្ច្គ្ចើនច្ៅ ពួកច្គគួរដត្មានច្ពលច្វោច្សងៀមសាង ត្ម់ាន កឯ់ង
ជាមួយគ្ពេះច្យស ូវ។ គ្គបប់ច្ចចកវទិ្យាទាំងអ្ស់ គួរដត្គ្តូ្វបិទ្យ។ ច្នេះមាននយ័ថ្ន ការអានបទ្យ
គមពើរច្ចញពើគ្ពេះគមពើរ (ច្សៀវច្ៅ) និង មិនដមនច្ចញពើ app ច្ៅច្លើទូ្យរស័ពទនដរបស់ពួកច្គ
ច្ឡើយ។ 

  ខ. ច្ពលច្វោគ្គួសារសគ្មាប់ការអានគ្ពេះគមពើរ និង សកមមសភាពខាងវញិ្ញា ណ គួរដត្មិនមានការ
រ ាំខានច្ឡើយ។ គ្គបប់ច្ចចកវទិ្យាទាំងអ្ស់ គួរដត្គ្តូ្វបិទ្យ។ 

 ៥. ការលត្ដ់ាំគាំនិត្ច្ដាយការទ្យច្នទញបទ្យគមពើរ 

  ចូរច្លើកទឹ្យកចិត្ត និង ជួយកូនរបស់អ្នកឲ្យទ្យច្នទញដផនកខាេះននគ្ពេះគមពើរ 
“ចូរឲ្យគ្ពេះបនទូលននគ្ពេះគ្គើសទបានសណឋិ ត្ច្ៅកនុ ងអ្នករាល់លន ជាបរបូិរ ច្ដាយគ្បាជាា គ្គបគ់ ង ទាំង
បច្គ្ងៀន ច្ ើយទូ្យនមស នលន  ច្ដាយនូវទ្យាំនុកដាំច្កើង ទ្យាំនុកបរសុិទ្យធ និង ចច្គ្មៀងខាងឯវញិ្ញា ណ ទាំងច្គ្ចៀង
កនុ ងចិត្តថ្នវ យគ្ពេះ ច្ដាយគ្ពេះគុណ។” (កូឡូស ៣:១៦) 

 ៦. បច្គ្ងៀនអ្ាំពើគុណធមន៌នជើវតិ្គ្គើសទបរសិ័ទ្យ 

គុណធម៌ទាំងច្នេះ គឺជាអ្ាំច្ណាយទនមកពើគ្ពេះ ប ុដនត កជជាលទ្យធផលច្ចញពើជច្គ្មើសរបស់ច្យើងកនុងការ
ច្ដើរតាមគ្ទ្យង់ផងដដរ។ គុណធមទ៌ាំងច្នេះ អ្នុញ្ញា ត្ឲ្យច្យើងបង្ហា ញច្ៅកានពិ់ភពច្ោកថ្ន គ្ពេះច្យើងជា
នរណា។ 
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“ដូច្ចនេះ ចូរគ្បដាបក់ាយ ច្ដាយចិត្តកតួលអាណិត្ សបបុរស សុភាព សាំឡូត្ និង ចិត្តអ្ត្ធ់មសត្ ់ទុ្យកដូចជា
ពួកអ្នកច្រ ើសតាាំង ដដលបរសុិទ្យធ ច្ ើយសងួ នភាង ដល់គ្ពេះចុេះ ច្ ើយគ្ទាំគ្ទ្យលន  ទាំងអ្ត្ច់្ទសច្ៅវញិច្ៅ
មក ច្បើអ្នកណាមានច្ តុ្ទស់នឹងអ្នកណា ច្នេះចូរអ្ត្ច់្ទសឲ្យច្គចុេះ ដូចជាគ្ពេះគ្គើសទបានអ្ត្ច់្ទស
ឲ្យអ្នករាល់លន ដដរ ចូរបដនថមទាំងច្សចកតើគ្សឡាញ់ដថ្មច្ទ្យៀត្ ជាចាំណងននច្សចកតើគ្គបល់កខណ៍ ចូរឲ្យ
ច្សចកតើច្មគ្ត្ើរបស់គ្ពេះគ្គើសទគ្តួ្ត្គ្តាច្ៅកនុ ងចិត្ត ដដលគ្ទ្យងប់ានច្ៅអ្នករាល់លន មកកនុ ងច្សចកតើច្នេះឯង 
ឲ្យមានរូបកាយដត្មួយ ច្ ើយគ្តូ្វដឹងគុណផង។” (កូឡូស ៣:១២-១៥) 

“ដត្ឯផលដផាននគ្ពេះវញិ្ញា ណវញិ ច្នេះគឺច្សចកតើគ្សឡាញ់ អ្ាំណរអ្រ ច្មគ្ត្ើភាព អ្ត្ធ់មសត្ ់ សុភាព 
សបបុរស ច្សាមស េះគ្ត្ង ់សាូ ត្បូត្ ច្ ើយដឹងខាន ត្ លមស នគ្កឹត្យវនិយ័ណាទស់នឹងច្សចកតើគ ងច្នេះច្ទ្យ ច្ ើយ
អ្ស់អ្នកដដលជារបស់ផងគ្ពេះគ្គើសទ ច្នេះបានឆ្កក ងសាច់្មច្ ើយ គ្ពមទាំងច្សចកតើរ ាំជួល និង     
ច្សចកតើប ងគ្បាថ្នន ទាំងប ុនមស នផង។” (កាឡាទ្យើ ៥:២២-២៤) 

 ៧. អ្ធិសាឋ នសុាំឲ្យគ្ពេះវញិ្ញា ណបរសុិទ្យធគ្បទនគ្បាជាា  

ច្រៀបចាំច្ពលច្វោននការអ្ធិសាឋ នច្ដាយលមស នការរ ាំខានជាមួយកូនរបស់អ្នក ច្ ើយអ្ធិសាឋ នអ្ាំពើការច្គ្បើ
គ្បាស់បច្ចចកវទិ្យាកនុងគ្គួសារ ច្ដាយសុាំឲ្យគ្ពេះជាមាច ស់គ្បទនគ្បាជាា ដល់គ្គួសាររបស់អ្នកកនុងការច្គ្បើ
គ្បាស់បច្ចចកវទិ្យាទាំងច្នេះ។ 

“ច្នេះខាុ ាំមិនដដលដលងអ្រគ្ពេះគុណ ច្ដាយច្គ្ពាេះអ្នករាល់លន ច្ឡើយ គឺខាុ ាំដត្ងដាំណាលពើអ្នករាល់លន  កនុ ង
ច្សចកតើអ្ធិសាឋ នរបស់ខាុ ាំវញិ ច្ដើមបើនឹងសូមឲ្យគ្ពេះននគ្ពេះច្យស ូវគ្គើសទ ជាគ្ពេះអ្មាច ស់ននច្យើង គឺជាគ្ពេះ
គ្ពេះវរបិតាដជមានសិរ ើលអ បានគ្បទនឲ្យអ្នករាល់លន បានគ្ពេះវញិ្ញា ណ ដដលច្គ្បាសឲ្យមានគ្បាជាា  ច្ ើយកជ
ច្បើកសាំដដង ឲ្យដឹងពើដាំច្ណើ រសាគ ល់គ្ទ្យង ់ ច្ដើមបើឲ្យដភនកចិត្តរបស់អ្នករាល់លន បានភាឺច្ឡើង គ្បច្គជនឲ៍្យ
បានដឹងថ្ន ដដលគ្ទ្យងច់្ៅអ្នករាល់លន  ច្នេះមានច្សចកតើសងឃឹមជាគ ងណា ច្ ើយថ្នសិរ ើលអដជគ្បច្សើរ
នគ្កដលងននមរត្កគ្ទ្យង ់ កនុ ងពួកបរសុិទ្យធជាគ ងណាផង ច្ ើយថ្ន គ្ពេះច្ចសាត ដជខាា ាំងច្លើសលនរ់បស់
គ្ទ្យង ់ ដល់ច្យើងរាល់លន  ដដលច្ជ ជាគ ងណាដដរ តាមដដលកមាា ាំងគ្ទ្យងដ់ជមានឫទ្យធិបានពូដកនឹងច្ធវើ ជា
គ្ពេះច្ចសាត ដដលគ្ទ្យងប់ានសាំដដងច្ចញ ច្ដាយច្គ្បាសគ្ពេះគ្គើសទ ឲ្យមានគ្ពេះជនមសរស់ពើសាា បច់្ឡើងវញិ 
គ្ពមទាំងតាាំងឲ្យគងខ់ាងសាត ាំគ្ទ្យង ់ច្ៅសាថ នដជខពស់។” (ច្អ្ច្ភសូ ១:១៦-២០) 
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 ៨. បច្គ្ងៀនអ្ាំពើភាពខពងខ់ពស់របស់គ្ពេះគ្គើសទ 

ច្ទេះបើជាពួកច្គច្ៅវយ័ច្កមសងច្ៅច្ឡើយ ចូរបច្គ្ងៀនពួកច្គថ្ន គ្ពេះច្យស ូវគ្គើសទ គឺជាគាំរូរបស់ច្យើង
សគ្មាប់ការរស់ច្ៅ។ ច្លលច្នរបស់ច្យើង គឺឲ្យមានលកខណៈដូចគ្ទ្យង ់ច្ ើយការបច្គ្មើ គឺជាការគ្តាស់
ច្ៅដជខពស់បាំផុត្របស់ច្យើង។ (ច្សៀវច្ៅ BMI Encountering Christ អាចមានគ្បច្គជន៍) 

“ដដលគ្ទ្យងជ់ារូបអ្ងគននគ្ពេះដជច្មើលមិនច្ឃើញ ជាបងចបងននគ្គប់ទាំងអ្ស់ ដដលគ្ពេះបានបច្ងកើត្មក 
ដបិត្គឺគ្ទ្យងច់្ ើយ ដដលបច្ងកើត្គ្គប់ទាំងអ្ស់ ទាំងរបស់ច្ៅសាថ នសួគ ៌ និង ច្ៅដផនដើ ទាំងរបស់ដដល
ច្មើលច្ឃើញ ច្ ើយដដលច្មើលមិនច្ឃើញផង ច្ទេះបើជារាជយ ឬអ្ាំណាចជាគ្ពេះអ្មាច ស់ ឬអ្ាំណាច
គ្គបគ់្គង ឬអ្ាំណាចណាកជច្ដាយ ច្នេះសុទ្យធដត្ច្កើត្មក ច្ដាយសារដត្គ្ទ្យង ់ ច្ ើយសគ្មាបគ់្ទ្យងទ់ាំង
អ្ស់ផង គ្ទ្យងគ់ងច់្ៅមុនទាំងអ្ស់ ច្ ើយរបស់ទាំងអ្ស់កជសថិត្ច្សថរ ច្ដាយសារគ្ទ្យង ់ គ្ទ្យងជ់ាសិរសា
របស់រូបកាយ គឺជាពួកជាំនុាំ គ្ទ្យងជ់ាច្ដើម កជបានរស់ពើសាា បច់្ឡើងវញិមុនច្គបងអស់ ច្ដើមបើឲ្យគ្ទ្យងប់ានជា
គ្បធានកនុ ងគ្គបទ់ាំងអ្ស់ ដបិត្គ្ពេះបានសពវគ្ពេះ ឫទ្យ័យ ឲ្យគ្គប់ទាំងច្សចកតើច្ពារច្ពញបានសថិត្ច្ៅ
កនុ ងគ្ទ្យង ់ ច្ ើយឲ្យបានផសេះផាគ្គបទ់ាំងអ្ស់ ឲ្យជានឹងអ្ងគគ្ទ្យង ់ ច្ដាយសារគ្ពេះរាជបុគ្តាច្នេះ ច្ទេះច្បើ
របស់ច្ៅសាថ នសួគ ៌ ឬច្ៅដផនដើកតើ ទាំងតាាំងសាព នច្មគ្ត្ើ ច្ដាយសារគ្ពេះច្ោ ិត្ននច្ឈើឆ្កក ងគ្ទ្យង ់ រ ើឯ
អ្នករាល់លន  ដដលពើច្ដើមគ្តូ្វពគ្ង្ហត្ច់្ចញ ច្ ើយជាខាមស ាំងសគ្តូ្វកនុ ងគាំនិត្ ច្ដាយអ្ាំច្ពើអាគ្កក់ច្នេះ ឥឡូវ
ច្នេះវញិ គ្ទ្យងប់ានផសេះផាកនុ ងរូបសាចគ់្ទ្យង ់ ច្ដាយបានទ្យទួ្យលសុគត្ ច្ដើមបើនឹងថ្នវ យអ្នករាល់លន ជា       
ដង្ហវ យបរសុិទ្យធឥត្ច្ៅ មសង ច្ ើយឥត្កដនាងបច្នទ សបាន ច្ៅចាំច្ពាេះគ្ទ្យង ់ ច្នេះគឺច្បើតិ្ចណាស់ អ្នក
រាល់លន បានតាាំងច្ៅជាបោ់ប ់ ច្ ើយមាាំមួនកនុ ងច្សចកតើជាំច្ន ដដរ ឥត្ង្ហកដបរច្ចញពើច្សចកតើសងឃឹម
របស់ដាំណឹងលអដដលអ្នករាល់លន បានឮ ជាដាំណឹងលអដដលបានផាយ ច្ៅដល់គ្គបទ់ាំងមនុសស ដដល
ច្កើត្ច្គ្កាមច្មឃផង ឯប ុលខាុ ាំ ជាអ្នកបច្គ្មើចាំច្ពាេះដាំណឹងលអច្នេះដដរ។” (កូឡូស ១:១៥-២៣) 

“អ្នករាល់លន ច្ៅខាុ ាំជាច្ោកគ្គូ ច្ ើយជាគ្ពេះអ្មាច ស់ ច្នេះកជគ្តូ្វដមន ពើច្គ្ពាេះគឺខាុ ាំច្នេះច្ ើយ ដូច្ចនេះ ច្បើខាុ ាំ 
ដដលជាគ្ពេះអ្មាច ស់ ច្ ើយជាគ្គូ បានោងច្ជើង ឲ្យអ្នករាល់លន  ច្នេះគួរដត្ឲ្យអ្នករាល់លន ោងច្ជើង ដល់
លន នឹងលន ដដរ ដបិត្ខាុ ាំបានច្ធវើត្គ្មាប់ទុ្យកឲ្យអ្នករាល់លន ច្ ើយ ច្ដើមបើឲ្យអ្នករាល់លន គ្តាប់តាមការដដលខាុ ាំ
បានច្ធវើឲ្យច្នេះ គ្បាកដដមន ខាុ ាំគ្បាបអ់្នករាល់លន ជាគ្បាកដថ្ន បាវមិនដមនធាំជាងច្ៅហាវ យច្ទ្យ ច្ ើយ
អ្នកបច្គ្មើកជមិនធាំជាងអ្នកដដលច្គ្បើដដរ។” (យ ូហាន ១៣:១៣-១៦) 

“រចួគ្ទ្យងម់ានគ្ពេះបនទូលច្ៅពួកសិសសទាំងអ្ស់លន ថ្ន ច្បើអ្នកណាចងម់កតាមខាុ ាំ ច្នេះគ្តូ្វឲ្យលេះកាត្ចិ់ត្ត
ខាួ នឯងច្ចាលច្ចញ ច្ ើយផទុ កច្ឈើឆ្កក ងខាួ នមកតាមខាុ ាំចុេះ។” (មា ថ្នយ ១៦:២៤) 
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III. យេចក្តេីៃនដិ្ឋា ៃ ៃិង ប្ៃការេក្មមភាព 

ច្មច្រៀនរបស់ច្យើងមកដល់ទ្យើបញ្ចបច់្ ើយ ប ុដនត ច្យើងនឹងមានកិចចការជាច្គ្ចើនដដលគ្តូ្វច្ធវើ។ គ្តូ្វចាាំថ្ន អ្នកគ្ត្ូវ
បច្ងកើត្សិសសជាមួយកូនរបស់អ្នក។ អ្នកគឺជាគាំរូរបស់ពួកច្គកនុងការរស់ច្ៅជើវតិ្ដដលចុេះចូលនឹងគ្ពេះគ្គើសទ។ 

ច្ដើមបើសគ្មាយ និង ច្រៀបចាំអាទិ្យភាព ច្យើងគ្តូ្វមានដផនការសកមមសភាព។ ដផនការសកមមសភាពច្នេះ គួរដត្បញ្ចូ ល
នូវជាំហានសាំខាន់ៗ ទាំងគ្បាាំ៖ (ច្មច្រៀនទ្យើ៣ រាបច់្រៀបអ្ាំពើចាំនុចទាំងច្នេះច្ដាយពិសាត ) 

ក. អ្បរ់ ាំ 

 អ្បរ់ ាំខាួនអ្ាំពើនិនន ការ ដដលកាំពុងដត្ច្កើត្ច្ឡើងច្ៅកនុងវបបធម ៌និង កនុងបច្ចចកវទិ្យា។ 
អ្បរ់ ាំខាួនអ្ាំពើ app អុ្ើនច្ធើណិត្ និង វបិសាយ ដដលយុវជនកាំពុងដត្ច្គ្បើគ្បាស់ ទាំងឥទ្យធិពលវជិជមាន និង 
អ្វជិជមាន។ 
អ្បរ់ ាំកូនរបស់អ្នកអ្ាំពើច្គ្លេះថ្នន កន់នបច្ចចកវទិ្យា និង អុ្ើនច្ធើណិត្ 

 ខ. បញ្ចូ ល 

  បញ្ចូ លកូនរបស់អ្នកច្ៅកនុងការពិភាកាអ្ាំពើច្គ្លេះថ្នន កន់នការច្គ្បើគ្បាស់អុ្ើនច្ធើណិត្របស់ពួកច្គ 
  ដឹងគ្គប់ដផនកទាំងអ្ស់ននការច្គ្បើគ្បាស់បច្ចចកវទិ្យាននកូនរបស់អ្នក 

បញ្ចូ លកូនរបសអ់្នកច្ៅកនុងការជួយបច្ងកើត្ចាប ់ សគ្មាបក់ារច្គ្បើគ្បាស់បច្ចចកវទិ្យាគ្បកបច្ដាយសុវត្ថិ
ភាព និង ការទ្យទួ្យលខុសគ្តូ្វ និង បច្ងកើត្ការដាកពិ់នយ័ ដដលនឹងច្កើត្ច្ឡើង ច្បើពួកច្គបាំពានចាប។់ 

 គ. ការដាកពិ់ន័យ 

  ដាកពិ់ន័យកូនរបស់អ្នក គ្សបតាមចាបដ់ដលអ្នកកាំណត្់។ 

 ឃ. បង្ហា ញគាំរូ 

  អ្នកគ្ត្ូវបង្ហា ញគាំរូពើការច្គ្បើគ្បាស់បច្ចចកវទិ្យាគ្បកបច្ដាយសុវត្ថិភាព 
  អ្នកគ្តូ្វបង្ហា ញគាំរូពើឥរគិបថ្ដដលច្លើកកិត្តិយសគ្ពេះគ្គើសទច្ៅកនុងការច្គ្បើគ្បាស់បច្ចចកវទិ្យារបស់អ្នក 

 ង. បងវឹកបងវឺន 

បងវឹកបងវឺនកូនរបស់អ្នកឲ្យច្ចេះច្រៀបចាំអាទិ្យភាពច្ពលច្វោរបស់ពួកច្គជាមួយគ្ពេះជាមាច ស់ សាំខានជ់ាង
ច្ពលច្វោជាមួយអុ្ើនច្ធើណិត្របស់ពួកច្គ។ 
បងវឹកបងវឺនកូនរបស់អ្នកអ្ាំពើទ្យសសនៈគ្គើសទបរសិ័ទ្យ។ 



បច្ចចកវទិ្យា និង គ្គួសាររបស់អ្នក  7 

 

េំណួរពិភាក្ា 

១. ច្ត្ើមានលកខណៈសមបត្តិននទ្យសសនៈវបបធមណ៌ាខាេះ ដដលអ្នករស់ច្ៅកនុង? ច្ត្ើមនុសសច្ធវើអ្វើខាេះ ជាលទ្យធផលនន
ការច្ជ ច្លើទ្យសសនៈច្នេះ? ច្ត្ើទ្យសសនៈច្នេះខុសពើទ្យសសនៈដបបគ្គើសទបរសិ័ទ្យគ ងដូចច្មតចខាេះ? 

២. ច្ត្ើអ្នកអាចបាំច្ពញគាំនិត្របស់អ្នក និង គាំនិត្កូនរបស់អ្នកជាមួយមាល៌របស់គ្ពេះជាមាច ស់តាមរច្បៀបណាខាេះ? 

៣. ច្ត្ើមានសាំច្ណើ ណាខាេះច្ៅកនុងដផនក II ដដលអ្នកគិត្ថ្ន នឹងមានគ្បច្គជនខ៍ាា ាំងច្ៅកនុងគ្គួសាររបស់អ្នក? 

៤. ចូរពិភាកាអ្ាំពើគុណធមមួ៌យចាំនួនដដលបានច្រៀបរាបច់្ៅកនុងដផនកII, ៦ កនុងបទ្យគមពើរកូឡូស ៣:១២-១៥ និង 
កាឡាទ្យើ ៥:២២-២៤។ ចូរដចកចាយជាមួយលន អ្ាំពើរច្បៀបបច្គ្ងៀនដល់កូនរបស់អ្នក។ 

៥. ច្ត្ើច្យើងមានលកខណៈកានដ់ត្ដូចគ្ពេះគ្គើសទ និង បច្គ្ងៀនកូនរបស់ច្យើងឲ្យច្ធវើដូចលន បានច្ដាយរច្បៀបណា? 

៦. ចូរអ្ធិសាឋ នជាមួយលន សុាំគ្បាជាា ច្ៅកនុងជាំហានបនទ បដ់ដលគ្តូ្វច្ធវើសគ្មាបខ់ាួនអ្នក និង គ្គួសាររបស់អ្នក 
ទកទ់្យងនឹងអ្វើៗទាំងអ្ស់ ដដលអ្នកបានច្រៀន។ 


