
© All Rights Reserved BMI, rev 3/98 FAM 4 
            1 

ផទះរបសអ់្នកដឹកន ាំគ្រីសទបរសិទ័  
មមមរៀនសរាបសិ់សស 

 

មមមរៀនទី ១ ការអ្ភិវឌ្ឍន៍រមួគ្នន  
 

មោលបំណង 

 

មដើមបបំីបន៉ដល់អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទនូវការយល់ដឹងរមួោន មយួដូចដដលរពះបានមរៀបចំមឡើងកនុងជីវតិ  
អាពាហ៍ពិពាហ៍ 

 

កមមវតថុននការសិកា 

 

1.  អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទអនុវតតន ៍(ការចាកមចញ)ពីររួសារមដើមរឺជាមូលដ្ឋា នររឹះសរាបក់ាររបួ
រមួ។  

2.  អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទអនុវតតន ៍(ការមៅជាបជ់ាមយួ) នដរូ ជាមូលដ្ឋា នររឹះសរាបក់ាររបួរមួ។  
3.  អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទយល់ដឹងនូវភាពចុះសរមុងផលូវមភទ ជាមោលមៅននការរបូរមួ។ 

 

មសចកតីមផតើម 
 

រពះបមងកើតអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដូមចនះរពះានអំចលចមលើ។ ។ មតើរទងប់មងកើត។ ានរពះហ័ទយ័អីវស សរាប់
បនធូរអារមមណ៍ស សរាបបំ់មពញបំណងសាចឈ់ាមស សរាបសុ់វតថិភាពស សរាបប់មងកើតកូនស បទរមពរី
ដចងថា អាពាហ៍ពិពាហ៍រឺជាដផនការរបស់រពះ។ ទំនកទំ់នងរបស់មនុសសរឺានករមតិមផសងៗោន  ដតាន
សកាត នុពលមយួដដលបានសមរមចកនុងការទំនកទំ់នង រឺដល់អស់អនកដដលរពះបានផសផំគុ ំ។ មដើមបដីសវង
យល់ពីរមបៀបដដលរពះមធវើការទំនកទំ់នងតាមរយៈជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ មនះមយើងរតូវចូលមៅចំមពាះរពះ 
មហើយសិកាដផនការណ៍របស់រទង។់ 

 

រពះអាច ស់បានបមងកើតមនុសសដូចជារបូរពះអងគផ្ទទ ល់ មហើយឲ្យមររស់មៅកនុងសួនចារដដលរទងប់ានបមងកើត
(មោកុបបតតិ ២.១៨..២៣)។  

 

មោលបំណងននអាពាហ៍ពិពាហ៍រឺភាពជានដរូ។ មនុសសរបុស និងមនុសសរសីតំបូងដចករដំលកជីវតិរមូោន  
ដូចជាពកួមរដត(មយួ) មៅកនុងទំនកទំ់នងរបស់ពកួមរ តាមទរមងដ់ដលជាបំណងរពះហ័ទយ័របស់រពះ
កនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។  
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មរកាយពីមនុសសរបុស រសីតំបូងបានរបរពឹតតបាប ទំនកទំ់នងរបស់ពកួមរផ្ទល ស់បតូរ។ ទរមងន់នអំមពើបាប និង 
ភាពអាតាម និយមបានចូលកនុងចិតត និងជីវតិរបស់ពកួមរដូចដដលានសពវនថងមនះ។ តាងំពីបាបបានចូលមក 
អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់មនុសសចាបំាចរ់តូវដតមរៀនមដើមបរីស់មៅរមួោន ឲ្យានឯកភាព។ មោលការណ៍របស់
រពះន ំនិងជយួ មយើងឲ្យរកីលូតោស់កនុងការឯកភាពដូចបតីរបពនធរូតំបូងបានានបទពិមសាធន។៍ 

 

I.    ការចាកមចញពីររួសារមដើមរឺចំណុចសំខានតំ់បូងមរមៅកនុងការសាថ បនភាពដតមយួមៅកនុង
ទំនកទំ់នងអាពាហ៍ពិពាហ៍ 

 

មោកុបបតតិ ២:២៤  
 

A. ទងំបីត និងរបពនធរតូវចាកមចញពីឪពុកាត យជាទីរសឡាញ់របស់ខ្លួន។ ការចាកមចញរតងម់នះ
ាននយ័ថា ទងំពីរនករ់តូវលះបងក់ារពឹងដផែកមលើឪពុកាត យរបស់ខ្លួន។ ការមផ្ទត តខាល ងំបំផុត
ននជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍រឺសំមៅមលើដតបតី និងរបពនធ។  

 

1.  ចាកមចញពីររួសារមដើមមៅចាបម់ផតើមទំនកទំ់នងថមីមដ្ឋយការមបតចជាា ចិតត ការកាតផ់្ទត ចស់ាច់
ញ្ញា តរឺជាការពិបាក មហើយទមទមពលមវោ។  
a. ការផ្ទត ចទំ់នកទំ់នងពីររួសារមដើមរឺជាមរឿងមនិមជៀសផុត ដូចជា ចាកមចញពីផទះ(មរបិកា
មចញពីផទះ មោកុ ២៤.៥៧..៦៦)។ 

b. សាចញ់ាតិមយួចំននួជាចំណងយ៉ងតឹងដដលមមើលមនិម ើញ ដតអនករតូវរងឹា ំមហើយរតូវ
ដតផ្ទត ចឲ់្យបាន មដ្ឋយសារពកួមរជាឧបសរគដល់ឯកភាព (កាពវកិចចឪពុកាត យដ្ឋកម់លើ
អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូន)។ 

c.  មពលដដលនដរូអាពាហ៍ពិពាហ៍បានដឹងពីចំណងមផសងៗ មរអាចជយួ ោន ផ្ទល ស់ដរបភាព
មសាម ះរតងរ់បស់ពកួមរកនុងទំនកទំ់នងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដដលជាលទធផលតំបូងមរ។ 

 

2.  មនុសសចាស់ដដលានការទទលួខុ្សរតូវអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់មកមងៗរឺជាកិតតិយសរបស់
ឪពុកាត យ។ 

a. កូនៗដដលបានមរៀបការរចួរតូវដតរសឡាញ់ ដថរកា និងមោរពដល់ឪពុកាត យ។ 

b. ពកួមរពំុដមនមៅមរកាមបង្គគ បរ់បស់ឪពុកាត យមទៀតមទ(មអមភសូ ៦.១..៣)។ 

 

B.  ឪពុកាត យរតូវដតជយួ កូនៗរបស់ពកួមរកនុងការចាកមចញ។ 

 

ឪពុកាត យអាចជយួ កូនៗរបស់ខ្លួនកនុងការចាកមចញ មដ្ឋយលះបងក់ារររបរ់រងមលើកូនដដល
មរៀបការរចួ។ មៅមពលដដលឪពុកាត យលះបងអំ់ចលចននការចាតដ់ចងមលើកូនដដលមរៀបការរចួ 
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ឬលះបងក់ារដដលមធវើឲ្យពកួមរឈចឺាប ់មនះពកួមរផតល់មសរភីាពដល់រូសាវ មថីមីមដើមបរីកីលូត
ោស់កនុងភាពដតមយួ។ 

 

II.   ការមៅជាបជ់ាមយួោន រឺជាចំណុចសំខានទី់ពីរកនុងការអភវិឌឍនភ៍ាពដតមយួ  
 

មោកុបបតតិ ២:២៤  
 

A. ការមៅជាបជ់ាមយួាននយ័ថា រស់មៅជាមយួោន យ៉ងរងឹា ំឬករ៏បួរមួោន យ៉ងជិតសនិទធ  
1.  មៅជាបជ់ាមយួានមៅកនុងការមបតចជាា ចិតតយូរអដងវងកនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។  
2.  ទិសមៅននទំនកទំ់នងអាពាហ៍ពិពាហ៍រឺមដើមបសីមរមចភាពដតមយួ។ 

 

B. ានកកាត មយួចំនួនដដលជាឧបសរគកនុងការមៅជាបជ់ាមយួដូចតមៅ  

 

1.  របវតតិខុ្សោន   
បមងកើតទំនកទំ់នងថមីរឺដូចជាការចងសមពន័ធមតិតពិភពមោកពីរ។ រូសាវ មភីរយិជបួរបទះនឹង
រមបៀបរស់មៅថមី។ ាន ក់ៗ តំចលងឲ្យវបបធម ៌របនពណីននររួសារមដើមរបស់ពកួមរមរៀងៗខ្លួន។ មបើ
ាន កច់លបដិមសធនស៍រមបសរមួល មនះជមាល ះ និងរនងំឧបសរគនឹងមកើតមឡើ   

2.  ភាពខុ្សោន មៅកនុងររួសារ  
ររួសារនិមយួៗឲ្យតនមលរបាក ់ ការង្គរ មលង សាោ សាសន តនួទីឪពុកាត យ មតិតភរ័ក 
និងការទទលួខុ្សរតូវរបស់បុរស និងស្រសតីកនុងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការង្គរខុ្សៗោន ។  

3. ភាពខុ្សោន មៅកនុងបុរគលិកលកខណៈ និងសមតថភាពនននដរូសាវ មភីរយិ  

4. ការភយ័ខាល ច បំរាម ័កធំ និងអាតាម និយម បញ្ញា ទងំមនះរឺជាឧបសរគដល់ ភាពជិតសនិទធមៅ 
កនុងទំនកទំ់នងអាពាហ៍ពិពាហ៍ 

 

C. កកាត ដដលនមំកឲ្យមៅជាបជ់ាមយួ 

 

1. រូសាវ មភីរយិរតូវានឆនទះផ្ទល ស់បតូរ។ មបើានាន កច់លរពមសរមួល និងសម័ររចិតតមបាះមចាល
ការដ្ឋចម់ចញររួសារមដើម មនះពកួមរានមសរភីាពបមងកើតទរមងថ់មីននការរស់មៅ ដដលតំចលង
ឲ្យពកួមរទងំពីរនក។់  

 

2.  ការបមងកើតទរមងថ់មីជាការង្គរនមំៅរកភាពដតមយួ និងជាបទ់កទ់ងមយួចំននួដូចតមៅ 

a. លះបងទ់ាល បផ់្ទទ ល់ខ្លួន(មពលមវោ កាលវភិារ និងសកមមភាពខុ្សោន ។ល។)   
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b. ចាបថ់មីសរាបរ់រួសាររបស់មយើង(អធិសាា នមុនមពលអាហារ មៅរពះវហិារ និងចូលរមួ
សកមមភាពររីសទបរស័ិទ ដដលកាលមុនររួសារមដើមមនិបានមធវើ) 

 

សំោល់ៈ មៅមពលរូសាវ មភីរយិមធវើតាមបទរមពរីសតីអំពីការចាកមចញ និងការមៅជាបជ់ាមយួ មនះពកួ
មរអាចនឹងទទលួបាននូវភាពជិតសនិទធដផនករាងគកាយ អារមមណ៍ មហើយនិងទទលួោន មៅវញិមៅមក 
ដូចានកនុងមមមរៀនទី៣ និង៤ខាងមរកាមមនះ។ 

 

III. ភាពជិតស្និទធរាង្គកាយ   

 

លោកុបបតតិ ២:២៤  
 

A. សាចដ់តមយួរឺសំមៅមលើភាពជិតសនិទធរាងគកាយ។ ការចាកមចញ និងមៅជាបជ់ាមយួជាតំមណើ រ
ម ព្ ះមៅរកភាពជិតសនិទធរាងគកាយ។ មបតចជាា មធើវតាមមោលការណ៍របស់រពះ រមបៀបដូចជាាន
ជញ្ញជ ំងការពារសុវតថិភាពដល់ទំនកទំ់នងអាពាហ៍ពិពាហ៍ មហើយផតល់មសរភីាពដល់រូសាវ មភីរយិ
មដើមបបីញ្ញជ កក់តីរសឡាញ់ដផនករាងគកាយ។ 

 

1.រតឡបជ់ាសាចដ់តមយួរឺជាកំរតិននដំមណើ រការរបស់បតី និងរបពនធដផនករាងគកាយ មមនសមចចតន 
របាជាា  និងវញិ្ញា ណ។ 

2. ករមតិនិមយួៗននវរគមនះរឺជាដផនកននការកាល យជាសាចដ់តមយួ។ មពលដដលរមួដំមណករតូវបាន
របរពឹតត មនះជាករមតិទីបីកប៏ានមលចមចញដដរ អារស័យមលើយល់ដឹង និងការសងបចិ់តត ដដល
ជាការចាកមចញ និងការមៅជាបជ់ាមយួរតូវបានមរអនុវតត។ 

 

B. នដរូដដលអាចរកីរាយននភាពជិតសនិទធរាងគកាយ ពំុដមនមកើតមឡើងមដ្ឋយង្គយរសួលមនះមទ។ 
ការមរៀនរស់មៅជាមយួោន កនុងសាចឈ់ាមដតមយួរតូវការមពលមវោ និងទមទរលូតោស់កនុង
ការដសវងយល់ពីរាងគកាយោន មៅវញិមៅមក។ 

 

1. មៅកនុងដផនការណ៍របស់រពះ ភាពជិតសនិទធរាងគកាយបញ្ញជ កពី់ភាពថាន កថ់នម និងការអាណិត
អាសូរ។ ការបារមភរណ៍សំខានបំ់ផុតមនះរឺបំមពញបំណងរបថាន របស់នដរូឲ្យបានមពញចិតត 
មទះជាខ្លួនបានទទលួការមពញចិតតមហើយកម៏ដ្ឋយ។ 

  

2. ការបំមពញតរមូវការកនុងភាពជិតសនិទធរាងគកាយទទលួលទធផលពីការយល់ដឹង ការអតធ់មត ់និង
មសចកតីមសនហារកនុងទំនកទំ់នង។ 
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IV. ប្ត និង្ប្បពនធគឺមិនខ្មា ស់្គ្នន  ប្ពមទទួលគ្នន លៅវញិលៅមកប្គប់ការទាំង្អស់្   

 

លោកុបបតតិ ២:២៥  
 

A. ពួកមរមនិខាម ស់ោន   
បុរស និងរសីតតំបូងរឺរស់មៅមដ្ឋយសុខ្សានតជាមយួនឹងោន ។ ពកួមរពំុចាបំាចរ់តូវរកីលូតោស់
ភាពរសណុកសុខ្រសួលដផនកផលូវមភទមនះមទ។   

B. ពួកលគទទួលគ្នន បានប្គប់យ៉ង្  

ោម នការោកកំ់បាងំដផនករាងគកាយ ឬអារមមណ៍មនះមឡើយ។ ោម នភយ័ខាល ចននការបដិមសធន ៍ឬការ
ដណនពីំនដរូាខ ងចលមឡើយ។      
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ការសមឆលើយតបជាបុរគល ចំមពាះមមមរៀនទី១ អភវិឌឍនភ៍ាពដតមយួ  

 

មតើអនកកំពុងអភវិឌឍនភ៍ាពដតមយួជាមយួនដរូអនកតាមដផនការណ៍រពះកនុង មោកុបបតតិ២ឬស 
 

 

 

ដឆកខ្លួនឯងបនួចំណុចដូចខាងមរកាម មដ្ឋយដ្ឋកពិ់នទុឲ្យខ្លួនឯងពី១ មៅ ៥  
 

 

 

 

 

មតើអនកបានឈបពឹ់ងអាងមលើឪពុកាត យរបស់អនកមហើយមៅស  
 

 
 

មតើអនកមបតជាា ចិតតមធវើឲ្យបានសមរមចភាពដតមយួជាមយួនឹងនដរូអនកដដរឬមទស  
 

 

 

 

មតើដសវងយល់ពីបំណងរបថាន នននដរូអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អនក និងដសវងរកបំមពញដថមមទៀត 
កនុងខ្ណៈដដលអនករកីរាយភាពជិតសិនទធរាងគកាយស  
 

 

 

 

មតើអនកមនិខាម ស់ មៅមពលដដលអនកបង្គា ញខ្លួនរបាណរបស់អនក មហើយរពមទទលួនដរូរបស់អនកររបដ់បប
យ៉ងឬមទស  
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ការសមឆលើយតបជាមយួោន   
បីត និង របពនធរតូវអធិសាា នសរាបកិ់ចចពិភាកាខាងមរកាមមនះ  

 

 

ពិភាកាោន នូវរមបៀបដដលអនកដ្ឋកពិ់នទុឲ្យខ្លួនរបស់អនកមៅកនុងការអភវិឌឍភាពដតមយួ តាមដផនការណ៍
របស់រពះ មោកុបបតតិ ២។ 

 

 

 

 

 

 

 

ចូរពិភាកានូវចំណុចចលដដលអនកមនិបានមបើកបង្គា ញដល់នដរូរបស់អនក។ ពាយមតាងំចិតតមហតុអវីអនក 
ោករ់តងចំ់ណុចមនះមនិឲ្យនដរូអនកដឹង។   

 

 

 

 

 

 

ចូរពិភាកាចំណុចននខ្លួនរបស់អនកដដលថាអនកានអារមមណ៍ថានដរូរបស់អនកពិបាកនឹងទទលួ។  
 

 

 

 

 

សរមសើររពះសរាបក់ារដដលរពះអងគបានរបទននដរូដល់អនក។  
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មមមរៀនទី២ ការរីកលតូលាសទ់ៅរកភាពតតមយួ 

មោលបំណង  
 

មដើមបបំីបន៉ដល់អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទនូវជំនញយល់ដឹងននរមរាងដផនការសរាបអ់ាពាហ៍
ពិពាហ៍ និងរមបៀបសមរមចដផនការរបស់រទង។់ 

 

កមាវតថុសិ្កា  
 

1. អនកដឹកនសំាគ ល់រមរាងដផនការសរាបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍។ 

2.  អនកដឹកនសំាគ ល់ និងអនុវតតចំណុចសំខានប់នួននការទំនកទំ់នងដល៏ែ។ 

3. អនកដឹកនសំាគ ល់ និងមធវើតាមតនួទីអារស័យមលើនិយមនយ័បទរមពរីននអាពារហ៍ពិពាហ៍។ 

 

  I.    ប្ពះអម្ចា ស់្បលង្កើតអាពាហ៍ពិពាហ៍  
 

A. រពះអាច ស់របទនឲ្យានអាពាហ៍ពិពាហ៍មៅមពលដដលនដរូានការមបតចជាា ចិតតចំមពាះ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍។  

 

1. រពះជាអនកមរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍មៅមពលដដលានការរបួរមួននសងគម។ 

2. មៅមពលដដលបតី និងរបពនធមមតចជាា កនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ រពះអាច ស់រងម់ៅជាមយួពកួមរជា
រហូតតមៅ(ា៉ថាយ ១៩.៤..៦)។ 

 

B.  នដរូរអាពាហ៍ពិពាហ៍រតូវដតមសាម ះរតងនឹ់ងោន មៅវញិមៅមក (ា៉ឡារី 2:15) 
 

1.ទំនុកចិតតរឺជាមូលដ្ឋា នររឹះម ព្ ះមៅរកភាពមជារជយ័ននជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
2.ភាពមសាម ះរតង ់និងទំនុកចិតតានទងំមៅកនុងការរំនិត និងសកមមភាព (ា៉ថាយ 5:28) 

 

ការមនិមសាម ះរតងរឺ់ការមនិទុកខចិតតកនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ មបើមនិមសាម ះរតងក់នុងការរមួមភទ មនះក៏
បចលត លឲ្យានភាពមនិទុកចិតតដផនកមផសងៗមទៀតផងដដរ។ ភាពមនិមសាម ះរតងអ់ាចមចញមកពីលទធផលការ
មរចមវៀសភាពទទលួខុ្សរតូវកនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬមចញពីការមនិរបឈរមុខ្នឹងសាថ នភាពលំបាកកនុង
ជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍។ នដរូខ្លះមនិមសាម ះរតងដ់ល់បតីរបពនធ មៅមពលពកួមរខ្វះការទទលួខុ្សរតូវ ឬាន
បញ្ញា មដ្ឋយសារការង្គរមៅរពះវហិារ ឬការង្គរមផសងៗ។ ខ្លះមទៀតមៅមពលពកួមរានការរសមមើលរសនម៉
រិតនឹកមនមដល់ភាពមរតករតអាលននការរមួភាពមលើសពីនដរូរបស់ខ្លួន។ ភាពមនិមសាម ះរតងន់នការរមួមភទ
បចលត លមកពីភាពរមវ ើរ។ យកនុងរំនិត មហើយកប៏មចចញជាសកមមភាព។  
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C.  លនះជាប្ពះហទ័យប្ពះស្ប្ម្ចប់អនកឲ្យលរៀបការ 
 

II. ការទាំនាក់ទាំនង្លបើកចាំហរជាចាំនុចស្ាំខ្មន់ននជ័យជាំនះកនុង្អាពាហ៍ពិពាហ៍  

 

រពះររីសទ រឺជារំរកូនុងការបនតទំនកទំ់ជាមយួពកួជំនំុ។ រទងរ់ងម់ៅសាថ នសួរ ៌ មហើយមៅមយើងឲ្យនិយយ 
របាបដ់ល់រទងនូ់វអវីដដលមយើងរតូវ នូវអវីដដលានកនុងចិតតរបស់មយើង។ រពះររីសទរឺជារំរនូនទំនកទំ់នង
ជាមយួពកួជំនំុ ជាឧទហរណ៍ននទំនកទំ់នងជាមយួរពះ មហើយជាមយួមនុសសផងដដរ(មហមរពើ ៤.១៦)។ 

 

ទំនកទំ់នងរឺលទធភាពននរបពនធ បតីមដើមបដីចកចាយនូវរំនិត មហើយនិងអារមមណ៍មដ្ឋយការនិយយ និង
ការសាត ប ់មធវើដូមចនះ ពកួមរយល់ដល់ោន មៅវញិមៅមក។ 

 

មោលមៅននទំនកទំ់នងរឺអភវិឌឍភាពដតមយួ មហើយពិមសាធការសងបចិ់តតកនុងការទំនកទំ់នង។ 
ការទំនកទំ់នងរឺជាមពលរបកបមយួមដើមបដីចកចាយ មដើមបសីាត ប ់ មហើយមដើមបសីាគ ល់ និងយល់ោន កានដ់ត
ចាស់។ ការមនះនឹងមលើកទឹកចិតតដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍កានដ់តរបួរមួននមបះដូងពីរ រំនិតពីរ ជីវតិពីរមកដត
មយួ។ 

 

ទំនកទំ់នងលែរមួានមោលការណ៍ដូចតមៅ 

 

A.  ការយកចិតតទុកដាក់ស្តត ប់  

1. មមើលដភនកអនកនិយយ 

2.  មផ្ទត តមលើរបធានបទកំពុងពិភាកា 

3.  សមងកតមមើលអារមមណ៍ននអនកនិយយ ជាជាងអារមមណ៍របស់ខ្លួន 

4. រិតមុនពាកសដដលបាននិយយ មហើយដសវងយល់ដល់ចិតតអនកនិយយ 

 

B.  និយយចាស់្  
1.  បញ្ញជ កអ់ារមមណ៍  
2.  រិត និងដករចំណុចសំខានមុ់ននិយយមៅកានអ់នកសាត ប ់ 
3.  កំុផតល់មយបល់ ឬរះិរន ់មលើកដលងដតានសំណូមពរ  
4. ទំនកទំ់នងមដ្ឋយកតីរសឡាញ់ និងមោរពកនុងមពលនដរូរបស់អនកបញ្ញជ កពី់តរមូវការ 
ឬអារមមឈចឺាប ់

 

C.  លរៀបចាំលពលលវោលទៀង្ទត់ស្ប្ម្ចប់ការទាំនាក់ទាំនង្ប្បចាំនថៃ  
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1. ដចកចាយតរមូវការ  
2.  មពាលពាកសសរមសើរ និងមោរពដល់នដរូរបស់អនក 

3.  ពិពាកាបទពិមសាធន ៍និងដផនការអនរត 

 

D.  ល ើមប្លដាះស្រស្តយបញ្ហា ឲ្យម្ចនប្បសិ្ទធភាព លចញព្ការរមួគ្នន ជាធលុង្មួយជាជាង្ការ 
ដ លម្ចនអារមាណ៍លផេង្គ្នន  (សុ្ភាសិ្ត 27:6) 

 

ានជំហ៊ានមយួចំននួ មដើមបមីដ្ឋះរសាយជមាល ះដូចខាងមរកាមមនះ 
 

1.  រកំណតប់ញ្ញា ឲ្យចំៗ មហើយចាស់ មដ្ឋយពិភាកាចំៗសរាស់មដ្ឋះរសាយ។ 

2.  មលើកមរឿងយកមកមដ្ឋះរសាយមតងមយួៗ កំុរបញ៉ាបរ់អ៊ូរដ្ឋកោ់ន ។ 

3.  ររបរ់រងអារមមណ៍អនកឲ្យបានលែ កំុរិតថាខ្លួនរបមសើរជាង ខ្លួននឹងរតូវដតឈនះ។ 

4.  រតូវានឳកាសសរមបសរមួលោន ររបម់ពល បំបាតអំ់ននួ អាតាម និយមមចាល រពមទទលួនដរូ 
មបើអាចសូមនិយយថា មយើងនឹងជបួោន មតង...  

5.  ចូរឲ្យចិតតសមបរុសដឹកនអំនក មអមភសូរ ៤.៣២ 

 

III.  តួនាទ្លៅកនុង្ជ្វតិអាពាហ៍ពិពាហ៍  

 

មអមភសូរ ៥:២២-២៣  
 

A.  រពះបានបមងកើតឲ្យបតីមធធើជាអនកដឹកនរំបពនធ ដូចជារពះររីសទជាកាលពកួជំនំុ 

1. បតីានភាពជាអនកដឹកនដំល់របពនធរបស់ោត ់មអមភសូរ ៥:២៣  

 

a.  អនកដឹកនរឺំជាាន កដ់ដលានឥទិធពល អនកនផំលូវ អនកចងែុលបង្គា ញ និងអនកររបរ់រង។  
b. បតីជាាន កទ់ទលួខុ្សរតូវចំមពាះរពះកនុងការដឹកន។ំ ោតរ់តូវដតដឹកន ំមទះរបពនធជំទស់ក៏
មដ្ឋយ។ បតីពំុដមនទមទមធវើជាអនកដឹងនមំនះមទ ដត។ រឺជាតនួទីដដលរបរល់មកមដ្ឋយ 
រពះសរាបបំ់មពញភារកិចច។ 

c. បតីមលើកទឹកចិតតដល់របពនធឲ្យបមចចញរំនិត សួរសំណួរ មហើយពិភាការកជមរមើសលែ។ 
មយបល់របស់របពនធជយួ ឲ្យបតីរិតបានសីុជមរៅ មហើយសមរមចចិតតបានលែ។ 

d.  ដឹកនផំ្ទត ចក់ាររឺពំុានមសចកតីសុខ្មនះមឡើយមៅកនុងមសចកតីរសឡាញ់របស់រពះររីសទ។ 
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2.  បតីរតូវដតជាអនកចាបម់ផតើមរសឡាញ់ដល់របពនធរបស់អនក ដូចរពះររីសទរសឡាញ់ដល់ពកួជំនំុ 
មអមភសូរ ៥:២៥,២៨-២៩។  

 

a. បតីរតូវដតជាអនកមផតើមបង្គា ញកតីរសឡាញ់ដល់របពនធមុន។ 

 

បតីរតូវបានបង្គគ បឲ់្យរសឡាញ់ដល់របពនធខ្លួន ដូចរពះររីសទបានបញ្ញជ កក់តីរសឡាញ់មដ្ឋយ
លះបងរ់ពះជនម។ មសចកតីរសឡាញ់មនិអាតាម និយមរឺាននយ័ថា បតីរសឡាញ់របពនធដូច
រសឡាញ់ខ្លួនឯង។ ។ រឺជាមរឿងធមមជាតិរបស់មនុសសរបុសដដលដតងដតបំបន៉ និងឲ្យតនមល 
ខ្លួនឯង មទះជាខ្លួនរបស់មរមនិលែកម៏ដ្ឋយ។ សូមមមើលឧទហរណ៍ខាងមរកាម 

 

(1) បុរសទទលួខុ្សរតូវមដើមបមីផតើមមសនហាមឡើងវញិ មៅមពលដបកបាក ់ជមាល ះ ឬការខ្ក
ចិតតកនុងទំនកទំ់នង។  

(2) បតីនឹងបូជារបមយជនផ៍្ទទ ល់ខ្លួនសរាបរ់បមយជនរ៍បស់របពនធ។  
(3) បតីដដលរសឡាញ់របពនធដតងដតផតល់នូវអវីដដលជាតរមូវការរបស់របពនធ ដូចជាជដជក 
និងសាត បដ់ល់នង។ 

(4) បតីអាចបញ្ញជ កម់សចកតីរសឡាញ់តាមមមធាបាយមផសងៗ   

a) ពញ្ញា កអ់ារមមណ៍ មដ្ឋយការផតល់អំមចលយ Surprises and gifts. 

អំមចលយតិចតូច ប៉ុដនត បញ្ញជ កពី់ការរសឡាញ់ និយយកចិតតទុកដ្ឋក។់ 

b) បញ្ញជ កកី់តរសឡាញ់ជាពាកស ឬតស្រនតី  
c) បញ្ញា កអ់ារមមណ៍មដ្ឋយការមអាប និងមថើប  

 

b.  បតីរតូវដតដសវងយល់ពីរបពនធររបម់ពល ១ មពរតុស ៣:៧  
 

(1) មពរតុសរបាបប់តីឲ្យរស់មៅមដ្ឋយយកចិតតទុកដ្ឋកដ់ល់របពនធរបស់ខ្លួន  
a) ការយកចិតតទុកមនះរមួទងំការទទលួសាគ ល់មោលការណ៍របស់រពះផងដដរ។ 

b) ។ បូករមួទងំសាគ ល់រំនិត អារមមណ៍ បទពិមសាធន ៍បំណង 
និងសមតថភាពរបពនធរបស់ខ្លួន។ 

(2) ទទលួចំមណះដឹងមនះរតូវចំចលចមពលសាត បរ់បពនធ  
(3) ឲ្យតនមលដល់របពនធកនុងនមភាជនះមខ្ាយជាង ដផនកកាល ងំកាយ ឬកអំ៏ចលច។
ដតរតូវមោរពនងកនុងនមមនុសសដដលរពះបានបមងកើត។ 

(4) បតីមនិរតូវានដដនកំណតម់នះមទកនុងការមោរព ឬផតល់កិតតិយសដល់នង 
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a) បតីអាចផតល់កិតតិយសដល់របពនធទងំមៅសាធារណៈ និងមៅកដនលងឯកជនមដ្ឋយ
ពាកយសំដី។ 

b) បតីអាចជយួ ដល់របពនធមធវើការង្គរធងន់ៗ  ឬបំមពញមសចកតីបង៉របាថាន របស់នង។ 

(5) រពះបង្គគ បឲ់្យបតីរស់មៅជាមយួរបពនធដូចតមៅៈ 
a) មបើបតីបរាជយ័ មនះជាឧបសរគដល់មសចកតីអធិសាា នរបស់ោត។់ 

b) មបើបតីមនិយកចិតតទុកដ្ឋកដ់ល់របពនធ មនះទំនកទំ់នងបតី និងរពះរតូវបានរខំាន 

 

B.  របពនធរតូវបង្គា ញមសចកតីរសោញ់មៅកានប់តីរបស់នងដូចជាបង្គា ញការមោរពមៅដល់ភាពជា
អនកដឹកនរំបស់បតនីង 

 

1. នងរដួតចុះចូលដល់ភាពដឹកននំនបតីរបស់ខ្លួន(មអមភសូរ ៥:២២) 
 

a.  ចុះចូលជាផលដផលដល់ភាពដឹកនរំបស់បតី បង្គា ញពីទំនុកចិតតកនុងបំណងរពះហ័ទយ័រពះ 
b. ចុះចូលដល់បតីពំុដមនាននយ័ថារបពនធតូចទបជាងបតីមនះមទ មហើយកពំុ៏ដមនានមចះដត
សាត បប់ង្គគ បទ់ងំងងឹតងងុលមនះដដរ។ ការចុះចូលដល់បតីរឺជាដផនការរបស់រពះសរាប ់
ទំនកទំ់នងកនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ។ ពំុានជាការបងខំរបស់បតីមនះមទ ប៉ុដនត មដ្ឋយការមពញ
ចិតតរបស់នងកនុងការរបរល់ឲ្យតនួទីឲ្យបតីដឹកន។ំ នងមនិរតូវចុះចូលដតភាពកមមាយ 
ឬអាងដតបតីមនះមទ ដតរតូវមចញពីការទុកចិតតមលើរពះ និងដផនការរបស់រពះ។ ការចុះចូល
ពំុដមនាននយ័ថារំនិត និងមហតុផលរបស់នងរតូវបានមរមលើកមចាលមនះមទ ដតផទុយ
មៅវញិ នងពរងឹងដល់ភាពដឹកនរំបស់បតីនងមដ្ឋយសមតថភាព បទពិមសាធន ៍រំនិត 
និងអារមមណ៍មៅវញិមទ។ 

c.  ការចុះចូលទកន់ងដល់ការលះបងផ់្ទទ ល់ខ្លួនរបស់របពនធឲ្យមៅបតីរបស់នងកនុងការដឹក
ន។ំ ការមធវើតាមបតីសំមៅមលើការលះបងរ់បស់របពនធនូវភាពរសណុកសុខ្រសួលមយួចំននួ 
មហើយជាពិមសសការសមរមចចិតតរបស់បតី ពំុដមនជាជមរមើស ឬជាអំណររបស់នងមនះ។  

d. ការចុះចូលានដដនកំណត។់ បតីដដលដឹកនមំនិតាមរពះហ័ទយ័រពះ ឬជីវតិរតូវបាន
ររាម មនះនងមនិបាចម់ធវើតាមមទ។ សូមអាន ១សំាយូដអល ២៥ កិចចការ ៥:២៩ ។   

 

2. ប្បពនធគួរដតបង្ហា ញការលគ្នរព ល់បត្របស់្នាង្(លអលភសូ្រ ៥:៣៣)  
 

a. ការមោរពាននយ័ថាផតល់កិតតិយស។ របពនធមនិរតូវបំពាន ឬរបាថដល់បតីមនះមទ។ នង
រតូវដតផតល់កិតតិយសដល់បតីរបស់ខ្លួន។ 
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b. ការមោរពរមួានទងំយកចិតតទុកដ្ឋក ់មហើយនិងសមសើរ។ ពាកយទនភ់លន ់និងកាយវកិារ
សុភាពដ្ឋកប់តី អំពីបតី មនះមហើយរឺជាការមោរព។ 

c.  ទងំមនះរឺជាចំណុចដដលបង្គា ញថារបពនធមោរពដល់បតី 
 

(1) មរៀបចំអាហារ  
(2) ផតល់អំមចលយដដលបតីពំុធាល បរ់ពឹំងថាបាន 

(3) ដ្ឋកដ់ផនការមធវើានភាពរមំភើបមពលរារតី 

 

 

IV.   លស្ចកត្ស្លង្េប  
ទំនកទំ់នងរបស់ររូរង្គវ លដល់ពកួជំនំុរឺដូចជាទំនកទំ់នងកនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដដរ។ ខ្ណៈដដល
ោតដឹ់កន ំនិងរសឡាញ់របពនធរបស់ោត ់មនះោតនឹ់ងដឹកន ំនិងរសឡាញ់ដល់ពកួជំនំុដូចោន
ផងដដរ (មអមភសូរ ៥.២៥..២៧ និងកូលុស ៣.១៩)។ មោលការណ៍កតីរសឡាញ់មនះរតូវបានអនុវតត
ដល់អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទទងំជាមយួររួសារ និងពកួជំនំុ។ បតីដដលមសាម ះរតងនឹ់ងការង្គរដតងដត
ដថរការរួសារបានលែ មហើយានទំនកទំ់នងលែជាមយួរពះររីសទ និងពកួជំនំុ។ ររួសាររងឹានឹំងជា
ររមូដល់ពកួជំនំុ និងសហរមន(៍យ៉ូហាន ១០.១១) 
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ទាំនួលខុស្ប្តូវផ្ទទ ល់ខលួនននលមលរៀនទ្២  
ការរក្លូតោស់្លៅកនុង្ទាំនាក់ទាំនង្អាពាហ៍ពិពាហ៍  

 

1. មតើអនកមរចមចញពីការរបឈមមុខ្ការលំបាក និងទំនលួខុ្សរតូវននជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ដមនមទស 
ចូរពិនិតយមមើលខ្លួនអនកមៅអតថនយ័ខាងមរកាមមនះ មយួចលដដលអនកធាល បប់ានមរចមចញ។ 

 

_____ មធវើការលំបាកមៅកនុងរពះវហិារ 
_____ មារញឹកការង្គរមៅតំបនម់ផសងៗ 

_____ ខ្វល់ខាវ យអំពីសាភ រៈ ឬតរួនទីននអំចលច  
_____ ខ្វល់ខាវ យពីការមរតករតអាលននការរមួមភទជាមយួនរចលាន កជ់ាជាងនដរូររបស់អនក 

 

2. មតើអនកកំពុងបង្គា ញមសចកតីរសឡាញ់ពិតរបាកដដមនមទស ពិនិតយមមើលខ្លួនរបស់អនកដូចខាងមរកាមៈ  
 

_____ មតើខ្ាុ ំបានទញយកមសចកតីរសឡាញ់ននរពះដ្ឋកក់នុងដងួចិតតខ្ាុ ំមដើមបបំីមពញនូវទំនលួខុ្សរតូវ
ននជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ាុ ំដមនមទស 

_____ មតើខ្ាុ ំចុះចូលជាមយួនដរូរបស់ខ្ាុ ំមទស 
_____ មតើខ្ាុ ំបានបំមពញនូវតនួទីដដលរពះបានរបទនឲ្យដដរមទស  

 

3.  បតី មតើអនកដឹកន ំនិងរសឡាញ់របពនធរបស់អនកដូចដដលរពះររីសទដឹកន ំនិងរសឡាញ់ដដរមទស 
ពិនិតយមមើលខ្លួនរបស់អនកមដ្ឋយដផែកមលើចំនុចទងំរបាដូំចខាងមរកាមមដ្ឋយពិនទុពីមលខ្១ ដល់ មលខ្៥ 
(មលខ្១ទបបំផុត មលខ្៥ខ្ពស់បំផុត)។ 

 

_____ មតើខ្ាុ ំមលើកទឹកចិតតរបពនធរបស់ខ្ាុ ំមដើមបមីធវើការពិភាកាសមរមចចិតតជាមយួខ្ាុ ំដដរឬមទស 
_____ មតើខ្ាុ ំសាត បនូ់វរំនិត អារមមណ៍ និងបទពិមសាធនរ៍បពនធរបស់ខ្ាុ ំដដរឬមទស  
_____ មតើខ្ាុ ំផតល់កិតតិយសឲ្យនងជាសាធារណៈមដ្ឋយពាកយមោរពដដរឬមទស 
_____ មតើខ្ាុ ំផតល់កិតតិយសឲ្យនងមៅទីសាង តម់ដ្ឋយកាយ និង។ ចាដដរឬមទស  
_____ មតើខ្ាុ ំជាអនកចាបម់ផតើមរសឡាញ់នងមុនឬ បនទ បពី់ានការដខ្វងរំនិតោន ស  

 

4.  របពនធ មតើអនកចុះចូលមៅនឹងភាពជាអនកដឹកនបំតីរបស់អនកដដរឬមទស ពិនិតយមមើលខ្លួនរបស់ អនកមដ្ឋយ
ដផែកមលើចំនុចទងំរបាដូំចខាងមរកាមមដ្ឋយពិនទុពីមលខ្១ ដល់ មលខ្៥ (មលខ្១ទបបំផុត មលខ្៥ 
ខ្ពស់បំផុត)។ 

 

_____ មតើខ្ាុ ំមរជើសមរ ើសឲ្យបតីរបស់ខ្ាុ ំដឹកនទំំនកទំ់នងរបស់មយើងមទស  
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_____ មតើខ្ាុ ំដ្ឋកខ់្លួនរបស់ខ្ាុ ំ ឬពឹងពាកម់លើបតីរបស់ខ្ាុ ំឬស 
_____ មតើខ្ាុ ំទុកចិតតរពះ មហើយនិងដផនការរបស់រទងចំ់មពាះអាកបបកិរយិរបស់ខ្ាុ ំកនុងការចុះ

ចូលដដរឬមទស  
_____ មតើខ្ាុ ំពរងឹងភាពជាអនកដឹកនបំតីរបស់ខ្ាុ ំជាមយួនឹងសមតថភាព រំនិត និងអារមមណ៍ 

របស់ខ្ាុ ំដដរឬមទស 
_____ មតើខ្ាុ ំទុកចិតតរពះកនុងការបមងកើតភាពសលូតបូត វញិ្ញា ណសងបស់ាង តម់ៅកនុងខ្ាុ ំដដរឬមទស 

 

5.  ពិនិតយមមើលខ្លួនឯងមៅមលើជំនញទំនកទំ់នងរបស់អនកមដ្ឋយដ្ឋកពិ់នទុពី១ មៅ ៥ (មលខ្១ទបបំផុត 
មលខ្៥ខ្ពស់បំផុត)។ 

 

_____ មតើខ្ាុ ំបមចចញអារមមណ៍មដ្ឋយមសរដីដរមទស 
_____ មតើខ្ាុ ំបមចចញរំនិតបានចាស់ោស់ដដរមទស 
_____ មតើខ្ាុ ំយកចិតតទុកដ្ឋកស់ាត បប់តី ឬរបពនធខ្ាុ ំមទស  

_____ មតើខ្ាុ ំយល់អារមមណ៍របស់របពនធ/បតីរបស់ខ្ាុ ំដដរឬមទមៅមពលដដលោតនិ់យយស
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ការល្លើយតមទាំង្អស់្គ្នន  
អធិស្តា នទាំង្អស់្គ្នន មុននឹង្ចប់លផតើមការពិភាកា 

បត្ និង្ប្បពនធអធិស្តា ននិង្ពិភាកាគ្នន  ូចខ្មង្លប្កាម 

 

 

 

ចូរពិភាកាចមមលើយរបស់អនកចំមពាះសំណួរខាងមលើ 
 

 

 
 
ចូរពិភាកានូវវធីិដដលអនកបង៉មរចពីការលំបាក និងការទទលួខុ្សរតូវ 
 

 

 
របសិនមបើាន កក់នុងចំមចលមអនក ោម នអារមមណ៍រសឡាញ់មសាះ ចូរសាត បន់ដរូអនកមដ្ឋយយកចិតតទុកដ្ឋក ់
មហើយដសវងរកដំមចលះរសាយ។  
 

 
 
ចូរពិភាកាពីអារមមណ៍នដរូរបស់អនក អំពីការទទលួខុ្សរតូវកនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
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លស្ចកត្បដនថមៈ  បត្ប្បពនធប្គ្ស្ទបរស័ិ្ទគឺជាន គូខ្មង្ប្ពលឹង្វញិ្ហា ណ  

១ លពប្តុស្ ៣:៧  
 

A. នដរូអាពាហ៍ពិពាហ៍មធវើដំមណើ រខាងរពលឹងវញិ្ញា ណជាមយួោន មពញមយួជីវតិ។ ខ្ណៈមពលដដលបតី 
និងរបពនធរកីចមរមើនដផនកទំនកទំ់នងរបស់ខ្លួនជាមយួនឹងរពះ មនះចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់
ខ្លួនករ៏កីចមរមើនដដរ។ ានមមធាបាយជាមរចើនមដើមបពីរងឹងជីវតិខាងឯវញិ្ញា ណននអាពាហ៍ពិពាហ៍។  

1.  ការថាវ យបងគំ មរៀន និងអធិសាា នទងំអស់ោន  
 

អធិសាា នសរាបន់ដរូរបស់មយើងមៅកនុងភាពមសងៀមសាង ត ់ មពលមវោអធិសាា នផ្ទទ ល់ខ្លួន រឺជា
តនមលដល៏ែចំមពាះមយើង ដូចដដលនដរូរបស់មយើងអធិសាា នឲ្យមយើង។ តាមរយៈឪកាសនន
ការមរៀបចំរបស់រពះ មយើងានអារមមណ៍ថាដងួចិតតរបស់មយើងរឺបានមៅដល់ាន កដ់ដលមយើង
បានអធិសាា នឲ្យ។ រពះបានជយួ មយើងឲ្យមកើតានអាកបបកិរយិលែមៅកានន់ដរូរបស់មយើង 
មហើយផតល់ឲ្យមយើងនូវទសសនៈដច៏ាស់ោស់ននយកចិតតទុកដ្ឋកម់លើបញ្ញា ទំនកទំ់នងរបស់
មយើង។ ការអធិសាា នរមួោន រឺជាមពលដសំ៏ខានបំ់ផុតសរាបអ់ធិសាា ន និងទំនកទំ់នងរបស់
មយើង។ ការបមចចញពាកយសមតមីៅកនុងមសចកតីអធិសាា នរបស់នដរូមយើង មយើងនឹងឭនូវតរមូវការ
ននទឹកចិតតរបស់នដរូរបស់មយើង។ ជាងមនះមៅមទៀតការអធិសាា ននដរូរបស់មយើងសរាបម់យើង 
និងតរមូវការរបស់មយើង មយើងានអារមមណ៍ថាមសចកតី រសឡាញ់នដរូរបស់មយើងានមកមលើ
មយើង។ បទពិមសាធនម៍ពលអធិសាា ននឹង ទញមយើងឲ្យកានដ់តជិតសនិទធោន  មហើយអនុញ្ញា តឲ្យ
រពះមធវើការមៅកនុងដងួចិតតរបស់មយើង និងការង្គរកនុងជីវតិរបស់មយើង។ 

 

2.  ដចកចយពនធកិចាទាំង្អស់្គ្នន  
 

ានតរមូវការជាមរចើនដដលមធវើឲ្យនដរូឃ្លល ត ង្ យពីោន  ប៉ុដនត ការមធវើពន័ធកិចចជាមយួោន មទះជា
តូច ឬធំកតីមនះរឺជាការពរងឹងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ មរកាយពីនដរូដសវងរកការតរមងទិ់ស
របស់រពះកនុងមសចកតីអធិសាា ន ចំចលបអ់ារមមណ៍ សទុងមមើលសមតថភាព អំមចលយទន និង
ធនធានរបស់នដរូ មនះពកួមរអាចរិត និងសមរមចមលើពន័ធកិចចចលមយួដដលអាចមធវើរមួោន
បាន។ កនុងមពលដដលនដរូមរៀបចំមលើលទធភាព និងអំមចលយទនខាងរពះលឹងវញិ្ញា ណ
សរាបព់ន័ធកិចច មនះពកួមរអភវិឌឍភាពទំនកទំ់នក ់ មហើយនិងសមរមចកិចចការរបស់រពះ 
ដដលានកនុងចិតតរបស់ពកួមរ។    

 

B. បតីរឺជាអនកដឹកនខំាងរពលឹងវញិ្ញា ណននទំនកទំ់នងននអាពាហ៍ពិពាហ៍ (មអមភសូរ ៥:២៣)  
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1.  បតីរតូវដតមរៀបចំនូវទំនកទំ់នងផ្ទទ ល់ខ្លួនជាមយួរពះររីសទ។  
បតីរតូវដតដឹងនមំដ្ឋយរបសិទធិភាព មបើោតរ់បកបជាមយួនឹងរពះររីសទ  ការចុះចូលកនុងអំចលច
របស់រទង ់និងការសាគ ល់រពះហ័ទយ័រទង ់(មអមភសូរ ៥:១៨-២១)។ មនះជីវតិរបស់បតីឆលុះ 
បញ្ញច ំងពីរំរនូនរពះររីសទដូចខាងមរកា  

a.  ោតអ់ភវិឌឍចំដណកខាងកនុងននជីវតិ  
ោតអ់ធិសាា នសរាបរ់បពនធ និងកូនរបស់ោត។់ ោតផ់តល់នូវការសរមសើរសរាបព់កួមរ 
និងអធិសាា នសរាបត់រមូវការរបស់ពកួមរ។ រពះមយសូ៊វបង្គា ញមសចកតីការអធិសាា នដបប
មនះមៅរពះរមពរី យ៉ូហាន ១៧។  
 

b.  ោតស់ចច ឹងរិតមៅមលើរពះរមពរី មហើយអនុវតតមសចកតីពិតជាកដ់សតង  
រពះមយសូ៊វបានមបើកសដមតងនូវរបាជាា របស់រទងម់ៅកនុងរពះរមពរី លូការ ២៤:២៧ ។ 

 

c.  រទងរ់ប្ងំមៅនឹងមសចកតីលបងួ 

 

រំររូបស់រពះមយសូ៊វននការយកជយ័ជំនះមៅមលើការលបងួ ដូចដដលានកនុងរពះរមពរី 
(លូការ ៤: ១-១៣) 

 

i. ររបោ់ន បានឆលងកាតល់បងួបីចំណុចធំៗ ានដូចជា បំណងសាចឈ់ាម បំណងដភនក 
មហើយនិងអំនតួននជីវតិ។   

ii. ានបីចំណុចជាកល័់កខននមសចកតីលបងួដល់អនកដឹកន។ំ មយើងង្គយនឹងានអំនតួ
មដ្ឋយសារពកួជំនំុមចះដតសមសើរ។ មាង៉វញិមទៀត មយើងអាចង្គយនឹង។ យតនមល
អវជិជានមដ្ឋយសារសាជិកតិចជាមដើម។ ការមទទនម់ៅតាមមហិចតាននភាព
អាតាម និយម ជាជាងមធវើតាមការរតាស់មៅ មនះកជ៏ាការលបងួផងដដរ។    

iii.  ភាពមលចមធាល ននមសចកតីលបងួរឺជាជំហានតំបូងននការតយុទធជាមយួ។ ។ ការដក
រសងប់ទរមពរីមកតយុទធដូចរពះមយសូ៊វបានមធវើ មនះរឺជាអាវធុដា៏នរបសិទធិភាព។ 
អធិសាា នសំុរពះឲ្យជយួ អនក កំុរិតថាខ្លួនអនកានជីវតិលែរបមសើរ មហើយអាចដសវងរក
អំចលចរទងប់ានរចួពីលបងួ មហើយកកំុ៏សរមបសរមួលកនុងកាលដដលាន
កិតានុភាព មនះរឺជារបភពធនធានដា៏នរបសិទធិភាពកនុងការធាល កល់បងួ។   

 

2.  បតីមផតើមកតីរសឡាញ់ និងភាពដឹកនមុំនដូចជារពះររីសទ មៅមពលដដលោតដ់ចកចាយជីវតិខាង
រពលឹងវញិ្ញា ណរបពនធរបស់ោត ់មហើយអភវិឌឍ។ ានវធីិជាកដ់សតងមយួចំននួដដលោតអ់ាច
បញ្ញជ កពី់ការយកចិតតទុកដ្ឋក។់  
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a.  សួរនងមតើនងអធិសាា នសរាបអ់វី 
b.  សួរនងពីអវីដដលនងកំពុងអាន នឹងការយល់ដឹងខាងដផនករពលឹងវញិ្ញា ណរបស់នង 

c.  ។ យតនមលជាមយួនងននការលូតោស់ដផនករពលឹងវញិ្ញា ណននកូនរបស់នង មហើយនឹង
មមមរៀនអវីដដលរពះកំពុងដតបមរងៀនពកួមរដូចជាររួសារដតម ួ

d.  សួរនងពីរពះពរអវីដដលនងបានទទលួពីការអធិបាយមៅនថងអាទិតយ។ 

e.  ពិភាកាអំពីអំមចលយទនននដផនករពលឹងវញិ្ញា ណរបស់នង មហើយរមបៀបននការ មរបើរបាស់
របស់ពកួមរ។ 

f.  មធវើកាលវភិារមទៀងទតម់យួទងំអស់ោន  សរាបអ់នកទងំពីរអធិសាា ន មរចៀងចមរមៀង និង
ចងចាបំទរពះរមពរី។ 

 

ភាពរកីរាយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឋតិមសថរទមទនូវការយកចិតតទុកដ្ឋក ់ ការរបឹងដរបង និងការមលើកទឹក
ចិតត។ សរាបរ់រីសទបរស័ិទ ភាពទំនកទំ់នងរឺអាចមៅរចួពីមរពាះ “តបតិមសចកតីរសឡាញ់របស់រពះររីសទ
បងខំមយើងខ្ាុ.ំ. រឺមដើមបឲី្យពកួអនកដដលរស់មៅ មនិរស់សរាបដ់តខ្លួនឯងមទៀត រឺរស់សរាបរ់ពះអងគ ដដល
សុរតជំនសួមរ មហើយបានរស់មឡើងមនះវញិ” (២កូរនិថូស ៥:១៤-១៥)  
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ការល្លើយតមផ្ទទ ល់ខលួន តាមតារាង្ខ្មង្លប្កាម 

បត្  
បតី ឥឡូវអនកបានអាននូវអវីដដលរពះរមពរីបានបមរងៀនអំពីតនួទី និងការទទលួខុ្សរតូវរបស់អនក មៅកនុងជីវតិ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ យកមពលបនតិចមដើមប។ី យតនមលមលើខ្លួនអនក។ ដ្ឋកពិ់នទុខ្លួនឯងមដ្ឋយរូសរងវងម់ៅមលើ
មលខ្ឲ្យបានរតឹមរតូវ (៥លែចលស់ ៤លែ ៣លែបងគួរ ២មខ្ាយ ១មខ្ាយចលស់)។  
 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំបង្គា ញរបពនធរបស់ខ្ាុ ំថានងជាមនុសសតំបូងននជិវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍
របស់មយើង។ 

 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំមមើលម ើញខ្លួនឯងចាកមចញពីឪពុកាត យមហើយមៅរស់មៅជាមយួ
របពនធរបស់ខ្ាុ ំ។  

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំមមើលម ើញថារបពនធរបស់ខ្ាុ ំរឺជាមនុសសដតមយួជាមយួនឹងខ្ាុ ំមៅ
កនុងដំមណើ រននជីវតិរបស់ខ្ាុ ំ។  

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំនឹងមធវើឲ្យអស់ពីសមតថភាពកនុងការមសាម ះរតងនឹ់ងនងទងំរំនិត និងរបូកាយ 

 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំផតល់មសចកតីរសឡាញ់ដបបជាអនកដឹកនមំៅរបពនធរបស់ខ្ាុ ំ ដូចដដលរពះររីសទ
ផតល់ឲ្យពកួជំនំុ។ 

 

1 2 3 4 5 ជាមរចើនដងខ្ាុ ំសុខ្ចិតតលះបងផ់លរបមយជនផ៍្ទទ ល់ខ្លួន  មដើមបកីារលែដល់ 
របពនធរបស់ខ្ាុ ំ។  

 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំដតងដតរបាបន់ងថាខ្ាុ ំរសឡាញ់នង មហើយមធវើកិចចការតូចមយួ មដើមបបីង្គា ញ
ពី។ ។  

 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំបានរិតពីអារមមណ៍របស់នង មហើយសាត បស់ាត បម់ៅមពលនង និយយពី
ពកួមរ។ 

 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំពាយមនិយយលែៗមៅកានរ់បពនធរបស់ខ្ាុ ំជាមរៀងរាល់នថង មហើយមនិមៅ
មរងទងំខឹ្ងមទ។ 

 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំមនិមរបើកំហុសរបពនធរបស់ខ្ាុ ំមដើមបលុីបមលៀងការបរាជយ័របស់ខ្ាុ ំមទ។ 
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1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំទទលួសាគ ល់នូវសមតថភាព មទពមកាសលយ ចំមណះដឹង និងបទពិមសាធន៍
របពនធរបស់ខ្ាុ ំ។ 

 

1 2 3 4 5 ខ្ុាំនិយយអំពីមរឿងរ៉ាវដផនករពលឹងវញិ្ញា ណជាមយួនង មហើយដតងដតអធិសាា ន
ឲ្យនង ជាមយួនង។ 

 

 

ឥឡូវឲ្យរបពនធរបស់អនក។ យតនមលអនក។ ចូរមបើកចំហរមៅចំណុចចលដដលរតូវដកតរមូវឲ្យរបមសើរ។ 

 

 

ពត័ា៌នមៅកនុងទរមងម់នះរឹដករសងម់ចញពី មតើអវីដដលមធវើឲ្យជីវតិអាពាហ៍ពីពាហ៍របស់ខ្ាុ ំដ ំមណើ រការបាន។ 
ថាន កប់មរងៀនរពះរមពរីវទិយ។ុ Information in this form is taken from What 

Will Make My Marriage Work, © Radio Bible Class. 
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ការល្លើយតមផ្ទទ ល់ខលួនតាមតារាង្ខ្មង្ 

ប្បពនធ  
របពនធ ឥឡូវអនកបានអាននូវអវីដដលរពះរមពរីបានបមរងៀនអំពីតនួទី និងការទទលួខុ្សរតូវរបស់អនកមៅ
កនុងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍រចួមហើយ ដូមចនះ ចូរអនក។ យតនមលនូវរមបៀបដដលអនកកំពុងដតមធវើរបចានំថង។ 
ដ្ឋកពិ់នទុខ្លួនឯងមដ្ឋយរូសរងវងម់ៅមលើមលខ្ឲ្យបានរតឹមរតូវ (៥លែចលស់ ៤លែ ៣លែបងគួរ ២មខ្ាយ 
១មខ្ាយចលស់)។ 

 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំពំុអនុញាតអាកបបកិរយិបះមបារ និងឯករាជយរតួតរតាមលើខ្ាុ ំបានមឡើយ។  
 

1 2 3 4 5 ខ្ុាំបានចាកមចញពីឪពុកាត យរបស់ខ្ាុ ំ មហើយមៅដចកចាយជីវតិជាមយួបតីរបស់
ខ្ាុ ំ។ 

 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំបានមបតជាា បមងកើតចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មនះរហូតចុងបំផុតននជីវតិ។ 

 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំមនិបានរិតថាការរមួមភទជាអាវធុសំខានបំ់ផុតកនុងដំមណើ រជីវតិខ្ាុ ំមទ។ 

 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំានឆនទៈចុះចូលចំមពាះការដដលបតីមធវើជាកាលមរកាមការដឹកនរំបស់រពះ។  
 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំមនិមសើចចំអកឲ្យបតីរបស់ខ្ាុ ំមទមៅមពលដដលោតម់ធវើការសមរមចចិតតខុ្ស។  
1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំានអារមមណ៍ថាភាពរសស់សាែ តមៅខាងកនុងរឺានសារៈសំខានជ់ាង

ភាពទកទ់ញននសំបកខាងមរៅ. 

 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំបង្គា ញការមោរពដល់បតីរបស់ខ្ាុ ំទងំអាកបបកិរយិ និងសកមមភាព។ 

 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំមធវើកិចចការតូចមយួសរាបោ់តដ់ដលខ្ាុ ំដឹងថា។ នឹងបំមពញចិតតោត។់  
 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំមនិមរបើកំហុសបតីរបស់ខ្ាុ ំមដើមបលុីបមលៀងការបរាជយ័របស់ខ្ាុ ំមទ។  
 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំមនិបំផ្ទល ញភាពមសាម ះរតងកូ់នរបស់មយើងមៅកានឪ់ពុករបស់មរមទ។  
 

1 2 3 4 5 ខ្ាុ ំម ើញខ្លួនរបស់ខ្ាុ ំដូចជារពលឹងវញិ្ញា ណបតីរបស់ខ្ាុ ំ មហើយខ្ាុ ំអធិសាា ន
សរាបោ់ត ់និងជាមយួោត។់ 
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ឥឡូវឲ្យបតីរបស់អនកដ្ឋកពិ់នទុឲ្យអនកមៅកនុងចំណុចទងំមនះមហើយមរបៀបមធៀបមៅនឹងមមមរៀន។ មសាម ះរតង ់
មហើយមបើកចិតតមដើមបដីសវងរកភាពរបមសើរមឡើង។ 

 

 

 

 

ព័ត៌ម្ចនលៅកនុង្ទប្មង់្លនះគឹ កស្រស្ង់្លចញព្ លតើអវ្ដ លលធវើឲ្យជ្វតិអាពាហ៍ព្ពាហ៍របស់្ខ្ុ ាំ ាំ 
លណើ រការបាន។ ថ្នន ក់បលប្ង្ៀនប្ពះគមព្រវទិយុ។ Information in this form 

is taken from What Will Make My Marriage Work, © Radio Bible 

Class. 
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ផទះរបសអ់្នកដឹកន ាំគ្រីសទបរសិទ័ 
លមលរៀនរបស់្សិ្ស្េ 

 

លមលរៀនទ្ ៣ ការក៏សាងគ្រួសារ 
លគ្នលបាំណង្  

មដើមបជីាជំនយួដល់អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទជាមយួនឹងការយល់ដឹងននតំនលនឹងពិនយ័កនុងការពរងឹងររួ
សារ។  

 

កមាវតថុសិ្កា 

 

1.អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទរតូវដឹងថាោតា់នទំនលួខុ្សរតូវកនុងការបមរងៀនកូនឲ្យរសឡាញ់ 
និងមោរពរពះ។ 

2.អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទរតូវសាគ ល់តំនលទងំរបាបីំសរាបក់ស៏ាងររួសារ។ 
3.អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទរតូវសាគ ល់ពិនយ័ទងំរបាមំយួសរាបក់ស៏ាងររួសារ។ 

 

 I.    ឪពុកម្ចត យបលប្ង្ៀនកូនអាំព្ប្ពះ 

 

A. ឪពុកាត យបមរងៀនកូនឲ្យរសឡាញ់រពះ (លចទិយកថ្ន 6:5)  
1. បមរងៀនកូនឲ្យរសឡាញ់រពះមដ្ឋយមោរពតាមបញ្ញា តរបស់រទង។់ 
2. បមរងៀនបញ្ញា តរបស់រទងដ់ល់កូនរបចានំថង ទងំកនុងអំឡុងមពលមធវើការ មលង ឬ សរាក 

(មចាទិយកថា  6:6-7) 
  a.  ញុាំអាហារកនុងររួសាររឺជាឪកាសដល៏ែកនុងការនិយយអំពីរពះ  

 (1) មពលញុាំអាហាររឺជាការបមចចញនូវមសចកតីរសោញ់របស់ឪពុកាត យសរាប់
ររួសារ និងការសរាក មពលមវោរកីរាយ។ 

 (2) តំនលររីសទបរស័ិទអាចបញ្ញច កពី់សាថ នភាពជីវតិជាកដ់សតងរឺរតូវបានពិភាកា និងមដ្ឋះ
រសាយ (មចាទិយកថា 6:8-9)  

b. ពនយល់បញ្ញា តិននរពះមដ្ឋយានរបូភាព (មចាទិយកថា 6:8-9) 
 

B.  ឪពុកាត យបមរងៀនកូនឲ្យមោរពរពះ  
 

1.  បមរងៀនកូននូវអកបបកិរយិននការមោរពយ៉ងរជាលមរៅមៅកានរ់ពះ  
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2.  បមរងៀនការមោរពមៅកានរ់ពះមដ្ឋយរំរ។ូ ដូចដដលឪពុកាត យមោរពរពះកនុងការសមរមចចិតត
របស់ពកួោត ់ការសនទន អំឡុងមពលពកួមរមធវើការ ឬសរាក កដូ៏ចជាការចំចលយលុយ
របស់ពកួមរ កូននឹងម ើញរំរទូងំមនះ។ 

3. បមរងៀនកូនឲ្យមោរពដល់រពះតាមរយៈការអធិសាា ន សិការពះរមពរី ថាវ យបងគំ និងការមរចៀង
សរមសើរដមមកើង។ 

4.  មោរពរពះមដ្ឋយការរបាបពី់ភាពមសាម ះរតងរ់បស់រទងក់នុងការរស់មៅននសាជិកររួសារ និង
មតិតភក័ត៖ ឧសាហ៍ពនយល់មឡើងវញិ។ 

 

II.  តនមលស្ប្ម្ចប់ការក៏ស្តង្ប្គួស្តរ 
ទាំនុក 127:3   

ឪពុកាត យររីសទបរស័ិទរតូវដតបមរងៀនកូនអំពីមោលតនមលមលើរពះរមពរី។ កូនរបស់មយើងរតូវបានទុកចិតតមលើ
ការដថរការបស់មយើងរយៈមពលពីរបី ន្  ំ មហើយអំឡុងមពលមនះ ការទទលួខុ្សរតូវននជីវតិលូតោស់មលើ
រាងកាយរបស់ពកួមររឺសថិតមៅកនុងនដរបស់មយើង។ ភារកិចចដល៏ែរបស់មយើងរឺបមរងៀនពកួមរពីដផនការរពះ 
កនុងការបងកបមងកើត និងតនមលរបស់រទង។់ 

 

ឪពុកម្ចត យគួរបលប្ង្ៀនកូននូវតនមលទាំង្ប្បាាំប្  

 

A.  កូនមកមងានតនមលដូចមនុសសធំ 
 

ដូចដដលមយើងបានសិកាពីអាកបបកិរយិរបស់រពះមកមលើមយើង មយើងរកម ើញពីតនមល របស់មយើង។ មយើង
រកម ើញការអតម់ទស និងការរសឡាញ់ជាមរចើនរបស់រទង(់ទំនុកដំមកើង 139:14)។ ឪពុកាត យបង្គា ញ
ដល់កូនថា ពកួមរានតនមល ដូចដដលឪពុកាត យបានរសឡាញ់ និងដថរកាពកួមរ។  

 

B.  លកាង្ប្តូវដត ឹង្នូវតនមលននការស្លរង្ហគ ះ 

 

ដផនការរបស់រពះននការសមស្រង្គគ ះបង្គា ញអំពីការឲ្យតនមលដខ៏្ពស់មកមយើង។ ដផនការរបស់រពះ ននការអតម់ទស
អំមពើបាបរបស់មយើង។ ពកួមរបានដឹងអំពីអំមពើ របស់មរតាងំពីមៅវយ័មកមង (១ មពរតុស 1:18-19) 
មៅមពលកូនរបស់អនកមរជើសមរ ើសសាត បប់ង្គគ បរ់ពះ មហើយទទលួនូវដផនការននការ សមស្រង្គគ ះរបស់រពះជាជាង
ជីវតិរស់មៅផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់ពកួមរ មនះពកួមរមផតើមានទំនកទំ់នងជាមយួរពះ។ រតងម់នះបញ្ញជ កថ់ា ពកួមរ
រឺជាកមមសិទធរពះ។ ទំនកទំ់នងមនះរឺជាមូលដ្ឋា នចំណុចសំខានស់រាបរ់ទរទុងតនមលខ្លួន  និងសុវតតិភាព ។ 
 

 

C.  មកមងរតូវដតមរៀនពីសារៈសំខានន់នបទរមពរី (២ ធីម៉ូមថ 3:15-16) 
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D.  មកមងរតូវដតមរៀនអនុវតតនភ៍ាពមសាម ះរតង ់(សុភាសិត 12:22) 
ឪពុកាត យបមរងៀនកូនឲ្យមសាម ះរតងដូ់ចដដលពកួមរអនុវតតមៅកនុងជីវតិននមសចកតីសុចចរតិ មដ្ឋយការទូទត់
នូវរាល់ការចំចលយរបស់ពកមរ រស់មៅមដ្ឋយភាពមសាម ះរតងជ់ា មយួនដរូររបស់មរ រកាពាកយសនា 
មធវើជាមនុសសរបកបមដ្ឋយរុណធម ៍និងនិយយការពិត។ 

 

E.  លកាង្ៗប្តូវលរៀនទទួលខុស្ប្តូវ (ម៉្ចថ្នយ 25:21) 
ឪពុកាត យអាចបមរងៀន និងពនយល់នូវការទទលួខុ្សរតូវននការចាយលុយ នឹងមទពយ មកាសល។ 
ពកួមរអាចជយួ កូនរបស់ពកួមររាបនូ់វតនមលននពាកយដដលពកួមរនិយយ ការចំចលយមពលមវោ 
នឹងអតថបរមយជនន៍នរុណសមបតិននការង្គររបស់ពកួមរ។ 
Parents can teach and illustrate the responsible use of money and talents.  They can help their 

children count the cost of the words they speak, how they spend their time, and the importance of 

the quality of their work. 
 

F.  លកាង្ប្តូវដតលរៀននូវតនមលននលស្ចកត្កាល ហាន (យូ៉លស្វ 1:9) 
ឪពុកាត យអាចចូលរមួភាពរកីរាយជាមយួកូនៗរបស់ពកួមរ ដូចជាបមរងៀនកូនឲ្យរងឹាដំផនកសតិ

បញ្ញា មដើមបរីបឈមមុខ្ជាមយួបទពិមសាធនថ៍មីៗ និងភាពលំបាកមផសងៗ។ ឪពុកាត យអាចពនយល់របាបនូ់វ
មរឿងភយ័ខាល ចនឹងឧបសរគផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់ពកួមរ និងការដដលរពះរងម់ៅជាមយួមរ ចាជំយួ ពកួមរ។ 

 

G.  លកាង្ប្តូវលរៀនប្គប់ប្គង្ខលួនឯង្ (កាឡាទ្ 5:22-23) 
ឪពុកាត យអាចដថរកាអារមមណ៍ផលូវចិតតកូនរបស់ពកួមរ ជយួ ពកួមរឲ្យកតស់ាគ ល់នូវអារមមណ៍ខ្លួនឯង 

ដូចជាការបមរងៀន និងការពនយល់នូវការបមចចញអារមមណ៍ឲ្យានរបសិទធិភាពជាមដើម។ អារមមណ៍រឺាន
ឥទធិពលខាល ងំចលស់ មហើយមកមងដដលាន អារមមណ៍ខាល ងំខាល អាចមរៀនបមចចញអារមមណ៍របស់ពកួមរកនុងផលូវ
ដដលានរបមយជន។៍ 

 

H.  លកាង្ប្តូវដតលរៀនស្រស្ឡាញ់អនក នទ (១ លពប្តុស្ 4:10) 
 

ឪពុកាត យររួបមរងៀន និងបង្គា ញពីរមបៀបរសឡាញ់អនកដនទមដ្ឋយការបមរមើអនកដនទ ជាមយួនឹង
អំមចលយទនពិតរបាកដរបស់ខ្លួន។ ពកួមរររួដតជយួ កូនរបស់មររកឲ្យ ម ើញនូវសមតថភាពនន
ការរបួរមួរបស់ពកួមរ មហើយជយួ មរដសវងរកផលូវមដើមបមីរបើសមតថភាពមនះសរាបអ់នកដនទ។ 

 

 

III. ការអប់រ ាំប្គួស្តរ 
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ឪពុកាត យានទំនលួខុ្សរតូវកនុងការបង្គា តប់មរងៀន រមួទងំការអបរ់កូំន (សុភាសិត 23:13)  
 

A.  វន័ិយ 

 

1.  និយមន័យ 

អនកចិតតវជិាជ ររីសទបរស័ិទឡាររីកាបនិយយថា “វនិយ័អាចកំណតប់ានថាជាដំមណើ រការ មដ្ឋយ
ឪពុកាត យចលដដលចងែុលបង្គា ញកូនរបស់ខ្លួនរប្ងំនឹងការដឹកនរំបស់រពះ មនះនឹងដឹកនបំចលត ល
ឲ្យការឈចឺាប ់ោម នមសចកតីរកីរាយ”។ 

 

។ ជារមបៀបមដើមបឲី្យរង្គវ នន់នការសាត បប់ង្គគ ប ់មហើយ។ ានសារៈសំខានច់លស់ដដរ កនុងការដកតរមូវ
កូនរបស់មយើងកនុងការមនិសាត បប់ង្គគ ប ់និងទរមងម់ផសងៗននឥរយិាយទអវជិជាន។ 

 

តាងំពីរទងទ់មទរការសាត បប់ង្គគ បភ់ាពមពញវយ័មឡើងននរទង ់មយើងរតូវដតមរៀបចំកូនរបស់ពកួមយើង
ឲ្យសាត បប់ង្គគ បរ់ពះមដ្ឋយការបមរងៀនពកួមរឲ្យសាត បប់ង្គគ បម់យើង។ ការមសនើសំុរបស់មយើងរតូវដតចាស់ោស់ 
មហើយសថិតមៅកនុងសមតថភាពរបស់ពកួមររតូវដតមធវើតាម។ មោលមៅរបស់មយើងរឺមនិដមនររបរ់រងកូនមនះ
មទ។ មោលមៅរបស់មយើងរឺមដើមបកីារពារពកួមរសរាបក់ារលែ និងធានអំពីការអភរិឌឍបុរគលផ្ទទ ល់ខ្លួន
របស់ពកួមរ។  
 

2.  លគ្នលបាំណង្ 

 

សុ្ភាសិ្ត 22:15 

 

ភាពភលភីលរឺឺមសចកតីមជឿជាកថ់ា ខ្ាុ ំអាចរកីរាយនឹងជាមយួផលូវរបស់ខ្ាុ ំ 
 

a) មកមងចងម់ដើរផលូវរបស់។  ប៉ុដនតពកួមរខ្វះមៅការវនិិចឆយ័លែៗកនុងការយល់ដឹងពីលទធផលនន
សកមមភាពរបស់ពកួមរ។ 

b) មកមងៗរតូវការវនិយ័មដើមបដឹីកនពំកួមរម ព្ ះមៅរករមរាងការណ៍របស់រពះសរាប់
សុភមងគលរបស់ពកួមរ។ 

 

B.  របសិទធិភាពវនិយ័រមួបចចូ លទងំមោលការណ៍ទងំរបាមំយួ 

 

1.   មសចកតីរសឡាញ់រឺជាររឹះននវនិយ័ 
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ការរសឡាញ់ដជិ៏តសនិទធជាមយួកូនរឺជាររឹះសរាបក់ារបមរងៀន និងការដកតរមូវ ។ ។ រតូវបាន
បមងកើតមដ្ឋយការចំចលយមពលមវោជាមយួកូន ការសាត បកូ់ន និងការរបជំុនូវតរមូវការរបស់
ពកួមរ។ 

 

2.  វនិយ័តរមូវឲ្យានទុនននមពលមវោសរាបក់ារដថបំបន៉។ ការនិយយរចំដដលៗរឺជាវធីិ 
សាស្រសតមយួមនិរតឹមរតូវននដ្ឋកវ់និយ័ (មអមភសូរ 6:4) 

 

3.  អាកបបកិរយិរបស់ឪពុកាត យរតូវដតវជិជាន និងានរបមយជន។៍ ការដរសកខាល ងំៗ មនិដមន
ជាវធីិសាស្រសតមយួដដលានរបសិទធភាពសរាបវ់និយ័មនះមទ (សុភាសិត 15:1)។ 

 

4.  ការដកតរមូវរឺរតូវមធវើតាមវធីិសាស្រសតមផសងៗោន  
 

ជមរមើសននវធីិសាស្រសតពឹងដផែកមលើមសចកតីតឹងរងឹននការមនិសាត បប់ង្គគ ប ់(ានបំណង បដិមសធចាប)់ 
និងអតតចរតិរបស់មកមង។ វធីិសាស្រសតរតូវដតសមមៅនឹងមកមងាន ក ់ៗ។ សកមមភាពខ្លះននការមនិសាត បប់ង្គគ ប់
អាចរតូវបានដកតរមូវមដ្ឋយការដកហូត មៅការទទលួ ឬការសបាយ។ មកមងាន កអ់ាចានអតតចរតិសលូត
បូតដដលតរមូវឲ្យានដតការសតីបមនទ សប៉ុមចលណ ះ។ ចំដណកឯមកមងខ្លះដដលានឆនទៈរងឹាអំាចនឹងរតូវការ
អនកដដលរងឹា ំនិងានការដកតរមូវមទៀងទតដ់ថមមទៀត។ ភាពខាល ងំខាល ននអារមមណ៍របស់មកមង មពលខ្លះ
អាចដ្ឋកឲ់្យមៅដ្ឋច់្ ង យពីមរ ឬកឲ៏្យអងគុយមៅមលើមៅអីរហូតទល់ដតានភាពសាង តម់សងៀម។ 
សរាបម់កមងធំៗអាចឲ្យទទលួខុ្សរតូវបដនថម ដូចជាផលវបិាកដដលមនិសាត ប ់ឬការរបរពឹតតមនិលែ។ 

5.  វនិយ័តរមូវឲ្យឪពុកាត យានការររបរ់រងខ្លួនឯង 
ឪពុកាត យររួដតររបរ់រងការដកតរមូវមៅមពលដដលអារមមណ៍របស់មរផ្ទទ ល់។ ភាពនឺយហត ់

កំហឹងឪពុកាត យអាចនឹងដ្ឋកម់ទសមដ្ឋយអយុតតិធមដ៌ល់កូនរបស់ខ្លួនមដើមបបីនធូរភាពតានតឹងរបស់ខ្លួន។  
 

6. វនិយ័រតូវបានរបរពឹតតមដ្ឋយភាពរងឹានំនមសចកតីរសឡាញ់ 
 

។ ានតនមលចលស់កនុងការដដលឪពុកាត យតាមដ្ឋននូវការដកតរមូវកូនរបស់ពកួមរជាមយួនឹងការ
សនទន។ បនទ បពី់កូនរបស់ពកួមរទទលួបានភាពសងបរ់តឡបម់ក វញិ។ ឪពុកាត យអាចពិភាកាការ
អាកអ់នចិ់តតជាមយួពកួមរ មហើយដសវងរកការអតម់ទសរបស់រពះមដ្ឋយការអធិសាា នជាមយួពកួមរ មហើយ
បញ្ញជ កម់សចកតីរសឡាញ់ននទំនកទំ់នងរបស់ពកួមរ។ 

 

ឪពុកាត យររីសទបរស័ិទសមរមចចិតតដ្ឋកវ់និយ័កូនសរាបក់ារលែរបស់ពកួមរ (មហមរពើរ 12:10-11) 
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ការទល្លើយតមផ្ទទ ល់ខលួនលៅលមលរៀនទ្៣៖ ការក៏ស្តង្ប្គួស្តរ 
 

1.  មតើអនកពិតជាមលើកតមមកើងរពះររបក់ាលៈមទសៈមៅកនុងជីវតិរបស់អនកឬស 
(ចូរបងម់លខ្ពីមយួមទៀបបំផុត មៅ របាខំ្ពស់បំផុត)  
_____ មតើអនកមោរពរពះដូចដដលអនកបានសមរមចចិតតដដរឬមទ 

_____ មតើអនកមោរពរពះដូចដដលអនកនិយយដដរឬមទស  
_____ មតើអនកមោរពរពះដូចដដលអនកមធវើការ និងទទលួបានរបាកដ់ដរឬមទស 
_____ មតើអនកមោរពរពះដូចរមរាងថវកិាអនកដដរឬមទស 
_____ មតើអនកមោរពរពះដូចដដលអនកសរាក និងរកីរាយជាមយួខ្លួនរបស់អនកដដរឬមទ? 

 

2.  ពិនិតយមមើលនូវវធីិចាស់ោស់ដដលអនកបង្គា ញឲ្យម ើញថារពះរឺមលខ្មយួ 
មហើយានរពះដតមយួរត។់  
_____ ថាវ យបងគំរទងម់ដ្ឋយសាធារណៈមដ្ឋយមៅកនុងមសចកតីអធិសាា ន ចមរមៀង និងពាកយសរមសើរ។ 

_____ ថាវ យបងគំរទងម់ដ្ឋយភាពផ្ទទ ល់ខ្លួនមដ្ឋយមៅកនុងមសចកតីអធិសាា ន ចមរមៀង និងពាកយសរមសើរ។  
 

  3.  ពិនិតយមមើលមសចកតីពិតននរពះដដលអនកបមរងៀនកូនរបស់អនកមដ្ឋយផ្ទទ ល់។ 
 

_____ មតើរពះជាអនកចលស 
_____ ការបមងកើតពិភពមោក និងមនុសសជាតិ  
_____ កំមណើ តននអំមពើបាប និងលទធផលរបស់។ មៅមលើមោកិយ និងជីវតិរបស់បុរគលាន ក ់

_____ ការផតល់មសចកតីសមស្រង្គគ ះរបស់រពះតាមរយៈរពះររីសទ 
_____ ជីវតិមរកាយមពលសាល ប ់

_____ រមបៀបរស់មៅកនុងជីវតិជាររីសទវរស័ិទ  
 

4.  មតើអនកកំពុងបមរងៀនកូនរបស់អនកដមនមទថាពកួមរពិតជាានតនមលចលស់ចំមពាះអនក មហើយនិងរពះស 
ពិនិតយខ្លួនរបស់អនកមៅមលើរបាយការណ៍មដ្ឋយដ្ឋកម់លខ្ខ្លួនឯងពី មលខ្១ដល់មលខ្៥ (មយួមទៀប
បំផុត របាខំ្ពស់បំផុត)  

 

_____ មតើអនកចំចលយមពលជាមយួពកួោតដ់ដរឬមទស 
_____ មតើអនកសាត បព់កួោតម់ទស  
_____ មតើអនកបានរបាបម់រពីការសងបដ់សងងរបស់អនកចំមពាះមរដដរឬមទស 
_____ មតើអនកបានជបួតរមូវការខាងដផនកសាចឈ់ាមរបស់ពកួមរដដរឬមទស  
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_____ មតើអនកបមរងៀនមរអំពីមសចកតីពិតននរពះដដរឬមទស 
 

5.  មតើអនកកំពុងដតបមរងៀនកូនរបស់អនកពីមូលដ្ឋា នររឹះននតនមលមលើរពះបនទូលរបស់រពះដមនមទស 
ពិនិតយខ្លួនរបស់អនកមៅមលើរបាយការណ៍មដ្ឋយដ្ឋកម់លខ្ខ្លួនឯងពី មលខ្១ដល់មលខ្៥ (មយួមទៀប
បំផុត របាខំ្ពស់បំផុត) 

 

_____ ខ្ាុ ំបមរងៀន និង អនុវតតមលើតនមលរពះបនទូលជារបភពននអំចលច កំសានតចិតត និងតរមងទិ់ស  
_____ ខ្ាុ ំបមរងៀន និងអនុវតតយ៉ងមសាម ះរតង ់

_____ ខ្ាុ ំបមរងៀន និងអនុវតតមដ្ឋយានទំនលួខុ្សរតូវ 
_____ ខ្ុាំបមរងៀននិងអនុវតតមដ្ឋយចិតតមាះមុត 

_____ ខ្ាុ ំបមរងៀននិងអនុវតតមដ្ឋយការររបរ់រងខ្លួនឯង 

_____ ខ្ាុ ំបមរងៀននិងអនុវតតមដ្ឋយកតីរសឡាញ់ចំមពាះអនកដនទ 

 

6.  មតើអនកដ្ឋកពិ់នយ័កូនរបស់អនកសមលមមដដរឬមទសចូរដឆកមមើលរបមយជនខ៍ាងមរកាម មហើយឆលុះ
បញ្ញច ំងមលើអាកបបកិរយិរបស់អនកនូវរមបៀបដដលអនកដ្ឋកពិ់នយ័កូន។ 

 

_____ កូនខ្ាុ ំរតូវការវនិយ័មដើមបដឹីកនពំកួមរម ព្ ះមៅរកការដកនឆនននរពះសរាបសុ់ភមងគល។ 

_____ ខ្ុាំមនិដ្ឋកពិ់នយ័កូនរបស់ខ្ាុ ំមដ្ឋយការនិយយរចំដដលៗនិងដរសកខាល ងំៗមៅមទ។ 
_____ខ្ាុ ំដ្ឋកពិ់នយ័កូនរបស់ខ្ាុ ំមដ្ឋយការដ្ឋកម់រមៅកដនលងសាង តដ់្ឋចពី់មរ។ 

_____ ខ្ាុ ំដ្ឋកពិ់នយ័កូនរបស់ខ្ាុ ំមដ្ឋយការទះរូទ។  
_____ខ្ាុ ំពិនិតយមមើលការដ្ឋកពិ់នយ័កូនមដ្ឋយពិភាកា អធិសាា ន និងកតីរសឡាញ់។ 
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ការមឆលើយតមទងំអស់ោន   
អធិស្តា នទាំង្អស់្គ្នន មុននឹង្ចប់លផតើមការពិភាកា  

បត្ និង្ប្បពនធពិភាកាគ្នន   
 

ពិភាកាចមមលើយរបស់អនកមៅនឹងសំណួរខាងមលើ 
 

ពិភាកាមសចកតីពិតននរពះ មហើយនិងតនមលដដលអនកបានសមរមចចិតតបមរងៀនកូនរបស់អនក មដ្ឋយសងកតធ់ងន់
មៅកនុងររួសាររបស់អនក។ 

 

ពិភាកាអំពីវធីិសាស្រសតចលដដលអនកបង្គា ញថាកូនរបស់អនករឺានតនមលសរាបអ់នកទងំពីរ។  
ពិភាកានូវវធីិសាស្រសតរបស់អនកននការដ្ឋកពិ់នយ័។ 
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ផទះអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរស័ិ្ទ 

មមមរៀនរបស់្សិ្ស្ស 

មមមរៀនទី៤  ការដាក់ពិន័យកនងុជីវិត 

 

មោលបាំណង  
មដើមបជីាជំនយួដល់អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទជាមយួនឹងការយល់ដឹងពីវនិយ័ខាងឯរពលឹងវញិ្ញា ណ
សរាបស់ាែ ងររួសារររីសទបរស័ិទ 
 

កមមវត្ថុសិ្កា  
1.អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទអនុវតតពិនយ័ខាងឯវញិ្ញា ណមៅកនុងជីវតិរបស់ពកួោត ់
2.អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទអនុវតតចំនុចសំខាន់ៗ របាមំៅកនុងជីវតិរបស់ោត ់
3.អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទបានចាបម់ផតើមភាពជាអនកដឹកនខំាងវញិ្ញា ណមៅកនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
 

មស្ចកតីមផតើម 

 1. ។ សំខានច់លស់មដើមបចីងចាថំារពះរទងម់និរតូវការអវីពីមយើងសរាបក់ារង្គររបស់រទងម់ទ។ 
រទងស់ពវរពះហរទយ័មរបើមយើង ប៉ុដនតមយើងរតូវដតដឹងថាមយើងរតូវការរទង។់ 

 2. មោលបំណងននជីវតិរឺមនិដមនមដើមបសីាងពន័ធកិចចឲ្យធំមនមទៈ មោលបំណងននជីវតិរឺមដើមប ីសាគ ល់
រពះវរបិតា។ 

 3.  ជាការរលឹំកដល៏ែមយួសរាបជី់វតិខាងវញិ្ញា ណផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់អនកកនុងនមជាអនកដឹកន ំរឺថាអនកមនិ
អាចនិយយសីុសមរៅជាងអវីដដលខ្លួនកំពុងានមនះមទ។  

 

 

I.    ត្ម្មៃម្នវន័ិយកនុងជីវតិ្  
       ពិនយ័កនុងជីវតិរឺជាការអបរ់ជីំវតិខាងឯវញិ្ញា ណ ជាជំនយួដល់អនកដឹកនរំរីសទបរស័ិទ 

 (ទំនុកដំមកើង 51:6). 

A. ការានវនិយ័កនុងជីវតិបចលត លឲ្យមោលមៅកនុងជីវតិ 

     ពិនយ័កនុងជីវតិរឺដផែកមលើការចងប់ាន និងការសមរមចចិតតមដើមបរីកា និងពរងឹងជីវតិខាងរពលឹង
វញិ្ញា ណរបស់មយើង។ ការដថបំបន៉ដផនកខាងកនុងរឺជាទាល បម់យួដដលានរបមយជនដ៍ផនកបមងកើន 
របាជាា  (យ៉កុប ១:៥)។  

 

B. ពិន័យខាងកនុងជីវតិ្អ្ភិវឌ្ឍមិត្តភាពរបស់្មយើងជាមួយគ្ពះ  



© All Rights Reserved BMI, rev 3/98 FAM 4 
            33 

ការបមរមើដបបទរមងម់ផសងៗោន ននពន័ធកិចច ឬភាពមរារញឹកមៅសកមមភាពមៅកនុងពកួជំនំុរឺមនិអាច 
ជំនសួការចាបម់ផតើមចំដណកខាងកនុងជីវតិបានមទ។ មៅទីបំផុត ។ នឹងបាតប់ងម់ៅភាពសនិទធិសាន ល
ជាមយួរពះ មហើយបាតប់ងម់ៅថាមពលខាងឯរពលឹងវញិ្ញា ណ និងមសចកតីអំណររបសិនមបើ
ចំដណកខាងកនុងជីវតិានការមធវសរបដហស។ មតិតភាពរបស់មយើងជាមយួរពះររីសទានភាពជិត
សនិទធិ ប៉ុដនតមទះបីជាយ៉ងចលកម៏ដ្ឋយ មយើងដថរកាចំដណកខាងកនុងជីវតិរបស់មយើង ជយួ មយើងឲ្យ
ទទលួមៅការសតីបមនទ សពីរពះតាមរយៈរពះបនទូលរបស់រទង។់ រពះបនទូលរបស់រទងអ់ះអាងមក
មយើង ជយួ មយើងឲ្យរសឡាញ់អនកដនទមៅកនុងផលូវថមី និងផលូវលែ។  (ភលីីព ៤:៦-៧) 

 
C.  មានវន័ិយកនុងជីវតិ្បមងកើត្ថាមពល  

 

    ការបំបន៉ដផនកខាងកនុងននជីវតិដដលរមួបចចូ លទងំវនិយ័។ សកមមភាពមនះរឺានអទិភាពខ្ពស់បំផុត 
សរាបប់មចចញអំចលចននរពះវញិ្ញា ណបរសុិទធ ជយួ មយើងឲ្យមបាះបងម់ចាលមៅសកមមភាពការសងសឹក 
មហើយដបរមកអតម់ទស បមរមើ និងចិតតសបបរុស(មអមភសូរ ១:១៧-១៩)។ 
 

II. ចាំនុចស្ាំខាន់ទាំងគ្រាំម្នពិន័យខាងកនុងជីវតិ្  

        A. ដសវងរកកដនលងមសងៀមសាង តដ់ដលមៅ ង្ យពីមរ (លូកា 5:16; យ៉ូហាន 6:15) 
 1.  ការផ្ទត ចទំ់នកទំ់នងមផសងៗ និងទាល បន់នជីវតិមដើមបមីៅាន កឯ់ង ជយួ មយើងឲ្យមផ្ទត តមៅមលើទំនក ់
ទំនងជាមយួរពះររីសទ។ 

 

2. ។ ពិតជាសំខានច់លស់កនុងការដសវងរកកដនលងសាង ត ់និងមពលមវោមដ្ឋយោម នការរខំានដូច
ដដលរពះមយសូ៊វានមពលសាង តម់ៅមលើភន។ំ 

           a. មពលមវោមសងៀមសាង តម់ទៀងទត ់ាននយ័ថាានការមរៀបចំទុក និងកាលវភិាររតឹមរតូវ 
  

         b. ការមសងៀមសាង តផ់្ទទ ល់ខ្លួន និងការមផ្ទត តមៅមលើជីវតិខាងឯរពលឹងវញិ្ញា ណរឺជាការខិ្តខំ្ 
             របឹងដរបង។ ការអានឬការអធិសាា នលឺៗអាចជយួ មយើងបានខ្លះកនុងការមសងៀមសាង តក់នុងរំនិត និង            
         ការជចជ ឹងរិត។ 
 

B. ការសិកាអតថបទ តរមូវឲ្យអាន សិកា ការសចជ ឹងរិត និងចងចារំពះរមពរី (ទំនុកដំមកើង 1:2; 
ទំនុកដំមកើង 119:11,15-16). 
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 បនទ បពី់អានដផនកជាកល័់កខចលមយួ អនកអាចមផ្ទត តមៅមលើឃ្លល ពាកយ រិតមៅមលើអតថនយ័ មហើយ
យក។ មកដ្ឋកក់នុងជីវតិមយើង។ ការចងចាដំផនកចលមយួនឹងរលឹំកអនក មហើយមធវើឲ្យអនកានការទុក
ចិតតមលើមសចកតរីសឡាញ់ ការដឹកន ំនិងសនារបស់រពះមៅមពលដដលអនករតូវការ។ 
  

C. អ្នុវត្តអ្ធិស្ឋា ន (កិចចការ 6:4,; មា៉ា ថាយ  6:9-13) 

 អធិសាា នរឺជាការសនទនផ្ទទ ល់ខ្លួនជាមយួនឹងរពះផ្ទទ ល់។ អធិសាា នរឺជាការនិយយជាមយួរពះ 
មហើយរបាបត់រមូវការរបស់មយើង។ អធិសាា នរឺជាការនិយយមៅកានរ់ពះដូចឪពុករបស់មយើង។ 
 

1. ការអធិសាា នរឺជាការដ្ឋកពិ់នយ័មយួដលំ៏បាកបំផុត។ ការអធិសាា នរឺជាការមោរព ដដល
ទកទ់ងមៅនឹងមតិតជិតសនិទធិរបស់មយើង ប៉ុដនត ។ ពិបាកមរពាះរពះរទងា់នអំចលចចាតដ់ចងជីវតិ
របស់មយើង។ អនកនិពនធាន កប់ាននិយយថា អំមពើបាបបានមកពីសកមមភាពធមមតាននការអធិសាា ន
មនិរតឹមរតូវ។   
2. ការអធិសាា នរឺជាការទុកខចិតតថារពះឮ មហើយមឆលើយតបការអធិសាា នរបស់មយើង។ 
។ ជាការមជឿដល់រពះ មទះបីជាមយើងកំពុងដតខ្វះខាត “អារមមណ៍” ននជំមនឿ ឬការទនម់ខ្ាយ
នឹងផតល់ឲ្យម ើញលទធផលដដលមយើងចងប់ាន។     

3.អធិសាា នរឺមដើមបបីានផលរបមយជនផ៍្ទទ ល់ខ្លួនដល់មយើងដដលជាបំណងហទយ័របស់រពះ ាន 
ឆនទៈមធវើជាដផនកមយួននរមរាងដផនការរបស់រពះ ដតមនិរតូវដ្ឋករ់ពះជាដផនកននរមរាងដផនការ
របស់អនកមទ។   

4. សកមមភាពននការអធិសាា នរមួបចចូ លទងំការសរមសើរ លនត់ ួអររពះរុណ និងការលនត់។ួ 
រពះរមពរីទំនុកតំមកើងបានបង្គា ញមយើងពីរមបៀបនិយយមៅកានរ់ពះអំពីអារមមណ៍ដរ៏ជាលមរៅ 
និងមសចកតីរសឡាញ់របស់មយើង ឬរំនិតនថលថនូរ។ មយើងទូលថាវ យរទងពី់តរមូវការរបស់មយើង 
មហើយថាវ យររបទ់ងំសំណូមពររបស់មយើងដ្ឋចដ់ល់រទង។់ 

 a. ការសរមសើរដំមកើង៖ មយើងមលើកដំមកើងរពះជាាច ស់មៅមពលដដលមយើងថាវ យបងគំរទង ់
ចូរសរមសើរពីមសរលីែននរពះមយហូ។៉ ឲ្យសមនឹងរពះនមរទង ់(ទំនុកតំមកើង 29:2)  
b. ការលនត់៖ួ   មុន ឬកព៏ាកក់ចលត លននការដរបចិតតជាមយួរពះ របសិនមបើមយើង 
 យល់ដឹងអំពីអំមពើបាប មយើងអាចលនត់មួហើយរបាកដថារទង ់
 បានសំអាតអំមពើបាបមយើង (ទំនុកតំមកើង 32:5-6) 

c.ការអររពះរុណ៖  មយើងអាចសរមសើរដំមកើងរទងម់ដ្ឋយការអានដផនកចលមយួនន រពះរមពរី
ដដលជាមសរលីែផងរទង ់មរចៀងចំមរៀងននការមធវើថាវ យសិរលីែ      ឬការអររពះរុណរទង់
សរាបក់ារដដលរទងប់ានរបទនរពះពរ (ទំនុកតំមកើង 69:30) 
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   d. ការទូលសំុ៖    ជាអភយ័ឯសិទធិកនុងការយល់ដឹងពីតរមូវការ និងការទូលសំុដដលមយើងាន
មៅកានរ់ពះវរបិតារបស់មយើង។ មយើងអាចទូលសូមឲ្យរពះរទងម់ឆលើយតបមៅការទូលសូមចំៗ រមួ
ទងំតរមូវការផ្ទទ ល់ខ្លួន កដូ៏ចជាតរមូវការអនកដនទដដរ។ 

      
5.  អធិសាា នឥតឈបឈ់រ។ ោម នការកំណតក់ដនលងថាសាង តម់សងៀមមនះមទ។ ។ ជាឪសកាសកនុង 
ការរបកបជាមយួរពះមពញមយួជីវតិ។ អធិសាា នអាចជាពាកយដំបូងមៅមពលមយើងភាា ក់
មហើយកជ៏ាពាកយចុងមរកាយមុនមយើងមរងដដរ (កូលូស 4:2; ១មថសាឡូនិច 5:27)  

       6. កាយវកិារននការអធិសាា នកនុងកំឡុងមពលមសងៀមសាង តា់ន កឯ់ងជាមយួរពះអាចផ្ទល ស់បតូរបាន។ 
                លុតជងគង ់ឈរ អងគុយ រកាបចុះមលើឥត សូមបដីតមរងមៅមលើដររកប៏ានដដរ។ 
                មផ្ទត តសំខានម់ៅខានម់ៅកានរ់ពះ នឹងអវីដដលមយើងនិយយរឺជាការរបយុទធ 
                រប្ងំខាងឯរពលឹងវញិ្ញា ណដដលតរមូវឲ្យដ្ឋកពិ់នយ័។ ។ ដ្ឋកពិ់នយ័ការមផ្ទត តមលើ 
                ការអធិសាា ន។ 

 

       D. រកាកាំណត់្មេតុ្ 
 សរមសរមលើរកដ្ឋស និយយអវីដដលអនកបានកតរ់តា ឬមរចៀងចំមរៀងមៅបទពិមសាធនដ៍ដលរពះបាន 
 របទនឲ្យអនកមចញពីមពលមសងៀមសាង ត ់(សុភាសិត 3:3; ទំនុកដំមកើង 45:1) 

1. កតរ់តានូវអារមមណ៍របស់អនក ភាពមខ្ាយ កតីសងឃមឹ ការរកម ើញពីការសិការបស់ 
អនក ការឆលុះបញ្ញច ំង និងការអធិសាា ន។ ដថលងនូវអវីដដលអនកយល់ថារពះបានដ្ឋកម់ៅកនុង រំនិត 
ឬកនុងចិតតរបស់អនក។ អនកអាចរតូវបានមលើកទឹកចិតតឲ្យសរមសរសំណូមពរអធិសាា ន កំនពយ 
ឬចំមរៀង (សាសាត  12:9-10) 
 

2. សរមសរបទពិមសាធនអ៍នកជាមយួនឹងរពះមដ្ឋយរសងម់ចញពីមពលមសងៀមសាង តរ់បស់អនក។ 
។ អាចមធវើឲ្យអនកានទំនុកទុកចិតតកនុងកំឡុងមពលអនកចុះមខ្ាយ មហើយពនយល់មៅកានអ់នក
ដនទពីភាពមសាម ះរតងន់នរពះ និងអតថរបមយជនន៍នការដ្ឋកពិ់នយ័កនុងជីវតិ (ទំនុកដំមកើង 
102:18; សុភាសិត 22:20) 

       E. ស្គ្មាក និងបនធូរអារមមណ៍ 
   1. ដថរការបូកាយសាចឈ់ាមដដលជារពះវហិារមពាមពញមដ្ឋយរពះវញិ្ញា ណបរសុិទធ 

2.មជៀស។ ងការចុះមខ្ាយដផនករពលឹងវញិ្ញា ណមដ្ឋយដសវងរកការសរាកសមរមយ (មអលីយ៉រង
ទុកខមដ្ឋយមលើសកាល ងំ ១ ពងាវតាកសរត ១៩) 

3. អនុវតតមោលការណ៍នថងសរាក សរាកយ៉ងមហាចមយួនថងកនុងមយួសបាត ហ៍ 
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4. ដឹងពីតរមូវការននការមរង មហើយឲ្យតនមលដល់ការមរងមៅមពលយបរ់បចានំថង 
5. កំណត ់និងរកីរាយចំមពាះសកមមភាពឈបស់រាក និងការបដនថមកាល ងំដល់អនក។ ចូរដ្ឋក់
កាលវភិារបមងកើតភាពនឆនរបឌិត និងកំសានត។ 

 


