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ឱ ព្រះ�ះវរបិិតាដែ�លគង់់នៅ�ស្ថាានសួួ គ៌អើ៌ �ើយ សូូ មអ
រព្រះ�ះគុុណចំំពោះ�ះការស្រ�លាញ់់ ទូូលបង្គំំ� ហើ�ើយធ្វើ�ើ�អោ�យទូូ

លបង្គំំ�ក្លាាយជាកូូនម្នាាក់់របស់់ទ្រ�ង់់។

សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាញ់់

ការអាណិិតអាសូូ រ
ការប្រែ�ែចិិត្ដដ
ការថ្វាាយបង្គំំ�

ការប្ដេ�េជ្ញាាចិត្តត
ិ

សូូ មជួួយទូូលបង្គំំ�ឲ្យយស្រ�ឡាញ់់ និិងស្ដាាប់ប
់ ង្គាាប់ទ្រ�
់ ង់់។
សូូ មជួួយទូូលបង្គំំ�អោ�យចេះ�ះស្រ�លាញ់់ អ្ននកដទៃ� តាមរបៀ�ៀប
ដែ�លព្រះ�ះអង្គគស្រ�លាញ់់ ដល់់ទូូលបង្គំំ�។
ទូូលបង្គំំ�សោ�កស្តាាយចំំពោះ�ះអំំពើ�ើបាបរបស់់ទូូលបង្គំំ�
សូូ មលាងសំំ អាតទូូលបង្គំំ�អោ�យបានស្អាាត។
ទូូលបង្គំំ�នឹឹងសរសើ�ើរទ្រ�ង់់ដោ�យអស់់ពីីដួួងចិិត្ដដទូូលបង្គំំ�!
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ ទូូលបង្គំំ�ចង់់ដើ�ើរតាមទ្រ�ង់់ ធ្វើ��ើជាព្រះ�ះអង្ ្
គម្ចាាស់់របស់់ទូូលបង្គំំ� សូូ មកែ�ច្នៃ�ៃទូូលបង្គំំ�តាមទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះ
ហឫទ័័យ។

ិ ា ណបរិសុុ
ិ ទ្ធធនៃ�ទ្រ�ង់់។ ទូូ
ការពឹងផ្អែ
ឹ �ែកសូូ មបំំពេ�ញទូូលបង្គំំ�ដោ�យព្រះ�ះវិញ្ញា
លបង្គំំ�ចង់់ស្គាាល់់ផែ�នការរបស់់ទ្រ�ង់់សម្រា�ប់ទូ
់ ូលបង្គំំ�។

ឥទ្ធិិ�ពលសូូ មកែ�ទូូលបង្គំំ�ធ្វើ��ើជាអ្ននកនាំំសារនៃ�ព្រះ�ះគុុណ សេ�ចក្ដីី�ពិិត
និិងសេ�ចក្ដីី�យុុត្ដិិ�ធម៌រ៌ បស់់ទ្រ�ង់់។

់ សិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងដើ�ើម្បីីនាំ
� ំ
ភាពជាសិិស្សសសូូ មប្រើ�ើ�ទូូលបង្គំំ�សម្រា�ប់ជា
អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតឲ្យយគេ�មកតាមទ្រ�ង់់។

សិិទ្ធិិ�អំំណាច

អធិិស្ឋាានក្នុុ�ងព្រះ�ះនាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ។ អាម៉ែ�ែន។

FOLLOWING JESUS TOGETHER
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ខព្រះ�ះគម្ពីី� រចងចាំំ
ប្រ�ស្នាាអំំពីីចៀ�ៀមដែ�លបាត់់ លូូ កា ១៥.១-៧ | មើ�ល
ើ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាញ់់ យ៉ាាងណាហ្នន ដែ�លព្រះ�ះវរ
បិតា
ិ បានផ្តតល់់មកយើ�ង
ើ រាល់់គ្នាា ឲ្យយយើ�ង
ើ បានហៅ�ថាជាកូូនរបស់់ព្រះ�ះដូូច្នេះ�ះ� ។ —១យ៉ូូ�ហាន ៣.១

រឿ�ឿងលោ�កអ័័រប្រា�ហាំំ លោ�កុុប្បបត្ដិិ� ១២.១-៥

| ៣៧ នោះ�ះព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឆ្លើ�ើ�យថា

«ត្រូ�ូវឲ្យយស្រ�ឡាញ់់ ព្រះ�ះអម្ចាាស់់ ជាព្រះ�ះនៃ�ឯងឲ្យយអស់់អំំពីីចិិត្តត អស់់អំំពីីព្រ�លឹឹង ហើ�ើយអស់់អំំពីីគំំនិិត
—។ ម៉ាាថាយ ២២.៣៧-៣៨

អ្ននកស្រុ�ុកសាម៉ាារីីមានចិិត្ដដសប្បុុ�រសម្នាាក់់ លូូ កា ១០.២៥-៣៧

| នេះ�ះជាសេ�ចក្តីី�បញ្ញញត្តិិ�របស់់ខ្ញុំំ��

គឺឺឲ្យយអ្ននករាល់់គ្នាាស្រ�ឡាញ់់ ដល់់គ្នាាទៅ�វិញទៅ�មក
ដូូចជាខ្ញុំំ��បានស្រ�ឡាញ់់ អ្ននករាល់់គ្នាាដែ�រ ។ —
ិ
យ៉ូូ�ហាន ១៥.១២

ប្រ�ស្នាាអំំពីីបាវបំំម្រើ�ើ�ដែ�លបានអត់់ទោ�សឲ្យយ ម៉ាាថាយ ១៨.២១-៣៥|
សូូ មលាងទូូលបង្គំំ�ឲ្យយយ៉ាាងស្អាាត ពីីអំំពើ�ើទុុច្ចចរិតរបស់់
ទូូលបង្គំំ�ផង
ិ

សូូ មលាងសំំ អាតអំំពើ�បា
ើ បរបស់់ទូូលបង្គំំ� ។ —ទំំនុុកដំំកើ�ើង ៥១.២

រឿ�ឿងកំំណើ�ើតព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ លូូ កា ២.១-២០

| ខ្ញុំំ��នឹឹងសរសើ�ើរដល់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាាអស់់ពីីចិិត្តតខ្ញុំំ�� ខ្ញុំំ��នឹឹង

ប្រា�ប់់អំំពីីការអស្ចាារ្យយទាំំងអស់់របស់់ទ្រ�ង់់។ —ទំំនុុកដំំកើ�ើង ៩.១

ពេ�ត្រុ�ុសមិន
ិ គ្រ�ប់់លក្ខខណ៍៍ លូូ កា ២២.៥៤-៦២

| រួួចទ្រ�ង់់មានព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៅ�មនុុស្សសទាំំងអស់់

ថា បើ�ើអ្ននកណាចង់់មកតាមខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកនោះ�ះលះះកាត់់ចិិត្តតខ្លួួ� នឯង ទាំំងផ្ទុុ�កឈើ�ឆ្កា
ើ ា ងខ្លួួ�នរាល់់តែ�ថ្ងៃ�ៃ
ហើ�ើយមកតាមខ្ញុំំ��ចុះះ�។ —លូូ កា ៩.២៣

អ្ននកកំំសាន្ដដចិិត្ដដ យ៉ូូ�ហាន ១៤.១៥-៣១
—អេ�ភេ�សូូ ៥.១៨ខ

| សូូ មឲ្យយបានពេ�ញជាព្រះ�ះវិញ្ញា
ិ ា ណវិញ។
ិ

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងក្មេ�េងតូូចៗ ម៉ាាថាយ ១៨.១-៦

| យើ�ើងរាល់់គ្នាាបានឃើ�ើញសិិរីីល្អអទ្រ�ង់់

គឺឺជាសិិរីីល្អអនៃ�ព្រះ�ះរាជបុុត្រា�តែ�១ ដែ�លមកពីីព្រះ�ះវរបិិតា មានពេ�ញជាព្រះ�ះគុុណ និិងសេ�ចក្តីី�ពិិត។
—យ៉ូូ�ហាន ១.១៤

សុុ លមកពីីតើ�ើស៊ឺឺ�សត្រូ�ូវបានប្ដូូ�រឈ្មោះ�ះ�ជាប៉ុុ�ល កិិច្ចចការ ៩.១-២២

| ដូូច្នេះ�ះ� សូូ ម

ទៅ�បញ្ចុះះ��បញ្ចូូ� លឲ្យយមានសិិស្សសនៅ�គ្រ�ប់់ទាំងសាសន៍
ំ
៍ ព្រ�មទាំំងធ្វើ�ើ�បុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកឲ្យយ

ដោ�យនូូ វព្រះ�ះនាមព្រះ�ះវរបិិតា ព្រះ�ះរាជបុុត្រា� និិងព្រះ�ះវិញ្ញា
ិ ា ណបរិសុុ
ិ ទ្ធធចុះះ�។ ម៉ាាថាយ ២៨.១៩

មនុុស្សសខ្វាាក់ម្នា
់ ា ក់់ឈ្មោះ�ះ�បារទីីមេ� ម៉ាាកុុស ១០.៤៦-៥២

| ដោ�យហេ�តុុនោះ�ះបានជាព្រះ�ះបាន

លើ�ើកទ្រ�ង់់ឡើ�ើងយ៉ាាងខ្ពពស់់ ហើ�ើយបានប្រ�ទានឲ្យយមាននាមដ៏៏ប្រ�សើ�ើរ លើ�ើសជាងអស់់ទាំងនា
ំ
មផង។
ភីីលីីព ២.៩
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បងងង្រៀៀនកុុមាររបបៀៀបអធិ
ិ ស្ឋាាន!

ខេ�នឌីី ម៉ាា�បេ�លីី
ជាមួួយនឹឹ ង ស្ទេ�េផាន អេ�រីី

សេ�ចក្ដីី� ពន្យយល់់ ដោ�យ លូូកា ផ្លៅ�ៅវ័ រ័ | បុុព្វវកថា ដោ�យ ជើ�ើ រីី គីីក

បោះ�ះ�ពុុម្ពព
លើ�ើកទីី៣

កាារចូូលរួួមបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត
គំំនូូសព្រៀ��ៀងថ្មីី�
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តារាងមាតិការ
ការអធិិស្ឋាានសម្រា�ប់់កុុមារ..................................................១

បដិ្ឋឋ�លេ�ខ.........................................................................៦
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បុុព្វវកថា..........................................................................៩
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បដ្ឋិិ លលេខ
វាាជាាអំំណរ និិងកាារ គោ�ោរពដល់់ Biblica-សមាាគមព្រះ�ះគម្ពីីរអន្ដដ
� រជាាតិិ ដែ�លបាានក្លាា�យជាាដៃ�គូូរ លើ�ើកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ។ កុុមាារ មិិន

ត្រឹ�ឹម តែ�ជាាអ្នកដឹ
ន ឹកនាំំ�ពួួកជំំនុំំ�ថ្ងៃ�ៃអនាាគតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ពួួកគេ�ភាាគច្រើ�ើ�ន ថែ�មទាំំ�ងជាាអ្នក
ន ចូូលរួួមក្នុុ� ងពួួកជំំនុំំ�ជុំំ�វិញ
ិ ពិិភពលោ�ោកសព្វវថ្ងៃ�នេះៃ �ះផងដែ�រ។ កាារ អធិិស្ឋាា�នស

ម្រា�ាប់់កុុមាារ មាានឥទ្ធិិ�ពលខ្លាំំ��ង និិងផ្ដដល់់ផលអស់់កល្បបដែ�រ ដែ�លតាាមរយៈៈពួួកគេ� នោះ�ះ�មនុុស្សសជុំំ�វិញ
ិ ពិិភពលោ�ោកនឹឹងស្គាា�ល់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទផងដែ�រ។ សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះក៏៏នឹឹង

ជួួយបំំពេ�ញកិិច្ចចកាារ នោះ�ះ�ផងដែ�រ!

– លោ�ោក ឡាារេេអ៊ូូ� អេ�នឌើ�ើសាាន់់ នាាយកជាាន់់ខ្ពពស់់ភាាពជាាដៃ�គូូសកល នៃ� BIBLICA-សមាាគមព្រះ�ះគម្ពីីរអន្ដដ
� រជាាតិ។ិ
ឥឡូូ វនេះ�ះ ជាាពេ�លដែ�លត្រូ�ូវតម្រ�ង់់ភ្នែ�ែករបស់់យើ�ើងទៅ�ៅកាាន់់កុុមាារ ដែ�លពួួកគេ�ជាាមនុុស្សសជំំនាាន់់ថ្មីី� នៃ�អ្ននកផ្លាា�ស់ប្រែ�ែពិ
់
ិភពលោ�ោក ដែ�លពិិភពលោ�ោកកំំពុុងរង់់ចាំំ�ទ

ទួួលយកកាារ បញ្ចេះ�ះ�ដោ�ោយ សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ។ កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ ជាាពន្លឺដូូចជាា
ឺ�
កុង
ុ តាាក់់ភ្លើ�ើ�ង ដែ�លកំំពុុងដើ�ើរតួួយ៉ាា�ងសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់កាារ

ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ� រ។ តាាមរយៈៈកាារ អធិិស្ឋាា�ន កុុមាារកំំពុុងតែ�ត្រូ�ូវបាានផ្ដោ�ោ�តកាារយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់ និិងកំំពុុងផ្លាា�ស់ប្រែ�ែជីី
់
វិិតរបស់់ពួួកគេ�។ កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នស

ម្រា�ាប់់កុុមាារ គឺឺកំំពុុងក្លាា�យជាាឧបករណ៍៍សំំខាាន់់មួួយ ដើ�ើម្បីីលើ�
� ើកកម្ពពស់់កុុមាារទាំំ�ងសកលក្នុុ� ងពេ�លព្រ�មគ្នាា� ខណៈៈពេ�លដែ�លយើ�ើងបាាត់់បង់់គុុណតម្លៃ�ៃស្នូូ� លដ៏៏សំំខាា
ន់់របស់់ពួួកគេ� នោះ�ះ�គឺឺកាារ អធិិស្ឋាា�ន ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបង្រៀ��ៀន។ កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�ន ជាាកាារ ត្រា�ាស់់ហៅ�ៅមកពីីព្រះ�ះ ហើ�ើយ លោ�ោកស្រី�ី ខេ�នឌីី

ម៉ាា�បេ�លីី ក៏៏បាានសរសេ�រទុុកក្នុុ� ងសៀ�ៀវភៅ�ៅរ បស់់គាាត់់ផងដែ�រ។

– លោ�ោក ល្វីី�ស ប៊ូូស
� អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួល អន្ដដរជាាតិិ TWC អ្ននកបំំរើើ�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ កាារ បំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែពិិភពលោ�ោក ២០២០ សហស្ថាា�បនិិកចលនាា4/14
ជាាមួួយនឹឹងគ្រូ�ូគង្វាា�ល ណាាម ស៊ូូ� គីីម
កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ គឺឺជាាកាារពុះះ�ពាារជំំនៈៈឧបសគ្គគ ដែ�លនឹឹងចងដួួងចិិត្ដដកុមា
ុ ារ ក្នុុ� ងបេ�សកកម្មម ដើ�ើម្បីី�ជំំរុុញឲ្យយកាាររីីកចម្រើ�ើ�នក្នុុ� ងនគរព្្
រះ� តាាមរយៈៈកាារ អធិិស្ឋាា�នរបស់់ពួួកគេ�។ អរគុុណដល់់ លោ�ោកស្រី�ី ខេ�នឌីី សម្រា�ាប់់សៀ�ៀវភៅ�ៅដែ�លមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពនេះ�ះ។
–	លោ�ោក ហ្គាា�រីី ហ្វ្រូ�ូ� ស អនុុប្រ�ធាាន តំំបន់់បច្ចឹឹ�មកណ្ដាា�ល និិងប្រ�ធាានបេ�សកកម្មមអាាមេ�រិកខា
ិ ាងជើ�ើង។

កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ ជាាសៀ�ៀវភៅ�ៅដ៏៏អស្ចាា�រ្យយណាាស់់! អំំណាាចនៃ�កាារ ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើ ភាាពច្បា�ាស់់លាាស់់

និិងមាានភាាពសាាមញ្ញញដែ�លងាាយយល់់ វាាជាាអំំណោ�ោយយ៉ាា�ងសំំខាាន់់ ក្នុុ� ងរូូបកាាយរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ! ខ្ញុំំ��ជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់នឹឹងប្រើ�ើ�សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ

ដើ�ើម្បីី�ជួួយឲ្យយក្មេ�េងជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ ឲ្យយមាានចិិត្ដដអធិិស្ឋាា�នយ៉ាា�ងក្លៀ�ៀ�វក្លាា� ចាាក់់គ្រឹះ�ះ�មាំំ�ក្នុុ� ងព្រះ�ះបន្ទូូ� លព្រះ�ះ និិងកាារលះះបង់់ក្នុុ� ងកាារ បំំរើើ�ព្រះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ថ្វាា�យសិិរីីល្អដ
អ ល់់ទ្រ�ង់់!
ក្នុុ� ងនាាមជាាឪពុុក និិងគ្រូ�ូគង្វាា�ល នៃ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�ន ខ្ញុំំ��ណែ�នាំំ�ទទូូច សម្រា�ាប់់កាារ ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សៀ�ៀវភៅ�ៅមួួយនេះ�ះ! ចូូរយើ�ើងដើ�ើរតាាម ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទជាាមួួយគ្នាា�

ដោ�ោយកាារ អធិិស្ឋាា�ន ជាាមួួយនឹឹងកូូនៗរបស់់យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�!

–	បណ្ឌិិត� ចេ�សាាន់់ ហ៊ុុ�បបាាដ នាាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលពន្លឺឺ� នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នពិិភពលោ�ោក

សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះគឺឺជាាមគ្គុុ� ទេ�សដែ�លបាានពន្យយល់់យ៉ាា�ងក្បោះ��ះ�ក្បា�ាយ និិងជាាមគ្គុុ� ទេ�សអធិិស្ឋាា�ន សម្រា�ាប់់កុុមាារ នៅ�ៅជុំំ�វិញ
ិ ពិិភពលោ�ោក សម្រា�ាប់់ពួួកជំំនុំំ� សាាលាារៀ�ៀន
និិងតម្រូ�ូវកាាររបស់់គ្រួ�ួសាារ។ សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះក៏៏កំំពុុងផ្សា�ាភ្ជាា�ប់់យ៉ាា�ងល្អអ ទៅ�ៅនឹឹងកាារ អនុុវត្ដជា
ដ ាក់ស្ដែ�ែ
់ ងរបស់់អ្ននកសិិក្សា�ាផងដែ�រ។

– 	លោ�ោក រូូបឺឺត មើ�ើកដូូណាាល់់ អគ្គគនាាយកដែ�លបាានចូូលនិិវត្ដដន៍៍ ប្រ�ធាាន

កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ កំំពុុងផ្សា�ាភ្ជាា�ប់់យ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័សផងដែ�រ។ គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអាាចយកវាាមកប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បាាន និិងជាាមេ�រៀ�ៀន

ដែ�លមាានតុល្យ
ុ យភាាពរវាាងកាារ អធិិស្ឋាា�ន សិិក្សា�ាព្រះ�ះគម្ពីីរ� និិងកាារ អនុុវត្ដជា
ដ ាក់ស្ដែ�ែ
់ ងបាានយ៉ាា�ងល្អអ។ សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ ជាាសៀ�ៀវភៅ�ៅមួួយក្នុុ� ងចំំណោ�ោម សៀ�ៀវភៅ�ៅកុុ

មាារ ដែ�លលក់់ដាាច់់បំំផុុត។ ហើ�ើយកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�ន ផ្ដដល់់នូូវគុុណតម្លៃ�ៃពិិសេ�ស ដល់់ថ្នាា�ក់់បង្រៀ��ៀនកុុមាារ ថ្ងៃ�ៃអាាទិិត្យយប្រ�កបដោ�ោយ ប្រ�សិិទ្ធធភាាព។

ខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាាញ់់ កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ នេះ�ះណាាស់់ ព្រោះ��ះ�វាាបង្ហាា�ញផ្លូូ�វឲ្យយកុុមាារ មាានកាារសន្ទទនាាជាាមួួយព្រះ�ះដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ និិងមាានឥទ្ធិិ�ពល ហើ�ើ
យពេ�លពួួកគេ�អាាចយល់់សេ�ចក្ដីី�ពិិតក្នុុ� ងព្រះ�ះគម្ពីីរយ៉ាា
� �ងស៊ីី�ជម្រៅ��ៅ ដែ�លសាាមញ្ញញងាាយយល់់ និិងមាានកាារ ល្បែ�ែងកំំសាាន្ដស
ដ ប្បា�ាយៗផងដែ�រ។ វាាបាាននាំំ�អ្នក
ន អាា

នឲ្យយដកពិិសោ�ោធន៍៍នូូវកាារល្អអរ បស់់ព្រះ�ះ តាាមរយៈៈជីីវិត
ិ ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ� នរបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយវាានឹង
ឹ នាំំ�ពួួកគេ�មើ�ើលឃើ�ើញនូូវរឿ�ឿងរ៉ាា�វទាំំ�ងមូូលនៃ�កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�រ បស់់ព្រះ�ះ

ជាាមួួយនឹឹងមនុុស្សសជាាតិ។ិ សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ មាានមេ�រៀ�ៀនជាាច្រើ�ើ�ន សម្រា�ាប់់កុុមាារ គ្រ�ប់់វ័័យ។ មេ�រៀ�ៀនសប្បា�ាយៗ ងាាយយល់់ និិងមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព។
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– យ៉ូូ�ស្វេ�េ ម៉ាា�ហុនីី
ុ អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធាាន គ្រ�ប់់ទាំំ�ងអស់់ជាារ បស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ

បដ្ឋិិ លលេខ
កាល បុណ្យថ្ងៃទី៥០ សាវកពេត្រុសបានធ្វ ើការ ប្រកាសថា រាស្ត្រ ន�ៅនគរព្រះជាម្ចាស់ និងអំ ណ�ោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសទ្ធ
ុ ជាកម្មសទ្ធិ
ិ របស់ យ� ង
ើ

និងដល់កនច
ូ �ៅយ� ង
ើ ផងដែរ (កិច្ចការ ២.៣៩)។ ការតាំ
ងសញ្ញានៃការ អធិស្ឋានសម្រាប់កុមារ បង្ហាញនូវសិទ្ធិដែលថា សេចក្ដីពិតនៃការសន្យារ បស់ ព្រះ

មានជាបទ
់ ាកទ
់ ង ហ� យ
ើ និងក� ើតមានពត
ិ ប្រាកដ សម្រាប់ពកជ
ួ ន
ំ ន
ុំ ាពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដចជ
ូ
ាពេលអតីតកាល ដែរ។

– ស៊ីី�ដនីី ម៉ូូ�ស្យូូ� អនុុប្រ�ធាានប្រ�ចាំំ�តំំបន់់អាាហ្វ្រិ�ិ�ក សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្ដាា�អន្ដរដ ជាាតិិ

វាាជាឯ
ា កសិិទ្ធិិ�ពិិសេ�សណាាស់់ ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមជាាមួួយនឹឹងកិិច្ចចសន្យា�ាអធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ និិងអធិិស្ឋាា�នរួួមគ្នាា� ដូូច្នេះ�ះ� គ្រ�ប់់មនុុស្សស គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ង
ែ

អាាចស្គា�ល់
ា ់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាាន! កាារអធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ នាំំ�មកនូូវកាាររួួបរួួមជាាមួួយយើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា� ព្រ�មទាំំ�ងនាំំ�នូូវកាារសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យរបស់់ព្រះ�ះជាាម្ចា�ស់
ា ់ផងដែ�រ!
– ជើ�ើរីី អូូស្ទើ�ើ�ឡៅ�ៅ សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នសកល គម្រោ��ោងភាាពយន្ដដព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

ខ្ញុំំ��មាានសេ�ចក្ដីីសោ�ោ
� មនស្សសក្រៃ�ៃលែ�ង ដែ�លកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�ននេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងសម្រា�ាប់់កុុមាារ ជាាប្រ�យោ�ោជន៍ឲ្យ
៍ យប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ក្នុុ� ងជីី
វិិតអធិិស្ឋាា�នរបស់់ពួួកគេ�។ ខ្ញុំំ��មាានសេ�ចក្ដីីអស្ចា
�
ា�រ្យយផងដែ�រ បើ�ើកាារ ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះឲ្យយបាានត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�ូវបំំផុុត នោះ�ះ�នឹឹងអាាចឲ្យយកុុមាារ នៅ�ៅជុំំ�វិញ
ិ ពិិភព

លោ�ោកអាាចរស់់នៅ�ៅក្នុុ� ងជីីវិត
ិ ដែ�លពេ�ញដោ�ោយកាារ អធិិស្ឋាា�ន។ ហេ�តុុនេះ�ះ យើ�ើងសូូមប្រ�កាាសឲ្យយខ្លាំំ��ងថាា “ឆាាប់់ឡើ�ើងក្មេ�េងៗ តោះ�ះ�យើ�ើងរៀ�ៀនអធិិស្ឋាា�ន

និិងរៀ�ៀនថ្វាា�យ បង្គំំ�ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់”។

– បណ្ឌិិត� លូូ ស៊ឺឺ�រ៉ីី� នាាយកអភិិវឌ្ឍឍន៍៍បុុព្វជិ
វ ិត/ព័័ន្ធធកិិច្ចចអធិិស្ឋាា�ន ពួួកជំំនុំំ�បរិិសុុទ្ធធបុុណ្យយថ្ងៃ�ៃទីី៥០អន្ដដរជាាតិិ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសព្វវព្រះ�ះទ័័យឲ្យយកុុមាារ មករកព្រះ�ះអង្គគ។ កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ មិិនត្រឹ�ឹម តែ�ផ្ដដល់់ជាាផ្លូូ�វឲ្យយកុុមាារ គ្រ�ប់់វ័័យ ដែ�លអាា

ចស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ដោ�ោយជិិតស្និិ�ទ្ធិិ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� វាាថែ�មទាំំ�ងផ្ដដល់ឲ្យ
់ យសិិទ្ធិិ�អំំណោ�ោចទៅ�ៅពួួកគេ� ដោ�ោយក្លាា�យជាាអ្នកដើ�
ន ើរតាាម ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�លពេ�ញដោ�ោយ អំំណរ

ពេ�លដែ�លពួួកគេ�អធិិស្ឋាា�ន និិងចែ�កចាាយដល់់កុុមាារ ឯទៀ�ៀត។ ខេ�នឌីី អរគុុណចំំពោះ�ះ�ធនធាានដ៏៏អស្ចាា�រ្យយនេះ�ះ!

–	ដូូន ស្ដេ�េនប៊៊ន នាាយកកាារិយា
ិ ាល័័យនៃ�ខ្សែ�ែភាាពយន្ដដព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ គម្រោ��ោងកាាតាាលីីរ

ក្នុុ� ងភាាពជាាដៃ�គូូជាាមួួយនឹឹងព័័ន្ធធកិិច្ចចជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�ន គឺឺកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ� រជីីវិត
ិ ដែ�លវាាកំំពុុងកើ�ើតមាានគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង។ ខ្ញុំំ��មាានចិិត្ដដរំំភើ�បចំ
ើ ំ

ពោះ�ះ�សៀ�ៀវភៅ�ៅអធិិស្ឋាា�នដែ�លមាានផលផ្លែ�ែនេះ�ះណាាស់់ (ឥឡូូ វកាាន់តែ�ល្អ
់
ប្រ�សើ�
អ
ើរជាាងមុុនទៀ�ៀត) វាានឹង
ឹ ជម្រុ�ុញឲ្យយកុុមាារទាំំ�ងសកល រាាប់់លាាននាាក់់អាាចចូូលរួួម
អធិិស្ឋាា�នដោ�ោយថាា “ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់អើ�ើយ សូូមបំំពេ�ញខ្ញុំំ��ដោ�ោយ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិសុ
ិ ុទ្ធធ!”

– 	ក្រេ�េក ស្ដដតតុុន អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលគម្រោ��ោង និិងភាាពជាាដៃ�គូូ កាារិយា
ិ ាល័័យប្រ�ធាានអង្គកា
គ ារនិិស្សិិ�ត
របៀ�ៀបផ្លាា�ស់់ប្ដូូ� រជីីវិត
ិ សម្រា�ាប់់កុុមាារ ត្រូ�ូវបាានបង្រៀ��ៀនឲ្យយពួួកគេ�យល់់ពីីតម្រូ�ូវកាារ នៃ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�ន របៀ�ៀបអធិិស្ឋាា�ន និិងអំំណាាចនៃ�កាារអធិិស្ឋាា�ន! បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះ

អំំពីីសាារៈ�សំំខាាន់នៃ់ �កាារអធិិស្ឋាា�ន សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះក៏៏បង្រៀ��ៀនកុុមាារអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះសម្រា�ាប់់ពួួកគេ� និិងអំំពីីសាារៈ�សំំខាាន់នៃ់ �កាារស្ដាា�ប់់បង្គាាប់
� ់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ។

– ថូូម៉ាា�ស់់ ត្រា�ាស់់ថ៍៍ អតីីតអគ្គគនាាយកនៃ�ក្រុ�ុម គ្រួ�ួសាាររបស់់ព្រះ�ះ

ព្រះ�ះកំំពុុងរើើ�សកុុមាារ និិងយុុវជន ដែ�លជាាអ្នក
ន ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ� រពិិភពលោ�ោកជំំនាាក់់ក្រោ��ោយ។ កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ ជាាធនធាានយ៉ាា�ងអស្ចាា�រ្យយ

ដែ�លឲ្យយពួួកគេ�រៀ�ៀន អធិិស្ឋាា�នដោ�ោយយកព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទជាាអតិិភាាពសម្រា�ាប់់ជីីវិត
ិ និិងជួួយដល់់អ្ននកដទៃ� ជាារៀ�ៀងរាាល់ថ្ងៃ�
់ ៃ។ វាាពិិតជាាល្អណា
អ ាស់់! ខ្ញុំំជាា
� អ្នកគាំំ�ទ្រ
ន
�ម្នាា�ក់់!

ខ្ញុំំ��មាានផែ�នកាារ ចែ�កចាាយ សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ ជាាមួួយនឹឹងមិិត្ដដភ័័ក្ដដរ បស់់ខ្ញុំំទាំំ�ងអស់់
�
និិងមិិត្ដដរួម
ួ កាារងាាររបស់់ខ្ញុំំ� ជាាពិសេ�
ិ សជាាមួួយក្មេ�េងៗ។ ខ្ញុំំ��លើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដអ្នក
ន
ឲ្យយធ្វើ�ើ�ដូូចជាាខ្ញុំំ��ដែ�រ។

– 	ថម វ៉ិិ�ចទ័័រ ប្រ�ធាាន សម្ព័័�ន្ធធបេ�សកកម្មម អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួល តំំបន់់អាាមេ�រិកខា
ិ ាងជើ�ើង៤ដល់់១៤
កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារអធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ ជាាលំំនាំំ�តាាម ព្រះ�ះគម្ពីីរដ៏៏អស្ចាា
�
�រ្យយមួួយ ដើ�ើម្បីី�រីីកចម្រើ�ើ�ននូូវក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងភាាពស្និិ�ទ្ធធស្នាល
�ា របស់់យើ�ើង

ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះជាាម្ចា�ស់
ា ់។ ខ្ញុំំ��ជឿ�ឿថាា វាានឹង
ឹ លើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដអ្ននកជឿ�ឿទាំំ�ងអស់់ឲ្យយអធិិស្ឋាា�ន ធ្វើ�ើ�ផ្សា�ាយដំំណឹឹងល្អអ និិងបង្រៀ��ៀនកូូនៗរបស់់យើ�ើង ឲ្យយដើ�ើរតាាមដោ�ោយស្ដាា�ប់់បង្គាាប់
� ់
ទៅ�ៅនឹឹងព្រះ�ះរាាជបញ្ជាា�ដ៏៏សំំខាាន់់ និិងបេ�សកកម្មមដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ។ ខ្ញុំំ��សូូមអរព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះ សម្រា�ាប់់អំំណោ�ោយដ៏៏អស្ចាា�រ្យយមួួយនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�រូូបកាាយ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ!

– ម៉ាា�សល វីីលៀ�ៀម ស៊ើ�ើ� គ្រូ�ូគង្វាា�លជាាន់់ខ្ពពស់់ ពួួកជំំនុំំ�បាាប់់ទីីស្ទទណាាសាារ៉ែែ�ត ផីីឡាាដិិលហ្វាា�ប៉ាា� PA និិងជាាប្រ�ធាាន កាារ ប្រ�កបអាាមេ�រិក
ិ -អាាហ្រិ�ិកជាាតិិ SBC

7

ុ
ការដឹឹ ងគុណ
ជូូនចំំពោះ�ះ កុុមារទាំំងអស់ជុំំ�វិ
់ ិញពិិ ភពលោ�ក សូូមឲ្យយអ្ននកអាាចរីកចម្រើ�ើ�ន
ី
ឲ្យយយល់់ពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏
ជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅរ បស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌។

ជូូនចំំពោះ�ះ វីីក ស្វាាមីីដ៏៏ ជាទីីគោ�រពរបស់់ខ្ញុំំ�� និិ ងកូូនៗរបស់់យើ�ើ ង យ៉ូូ�ណាថាន់់ និិ ងម៉ាា រា

សម្រា�ាប់់ក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ កាារគាំំ�ទ្រ� និិងកាារ លើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដ។

ជូូនចំំពោះ�ះ ស្ទេ�េផាន អ៊ីី� រីី ដៃ�គូូរនិិ ពន្ធធរបស់់ខ្ញុំំ�� សម្រា�ាប់់រាាល់់កាារវិិភាាគទាានចំំណេះ�ះជំំនាាញរបស់់គាាត់់
កាារ ណែ�នាំំ�ផ្លូូ�វ និិងកាារ ប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដចំំពោះ�ះ�គម្រោ��ោងមួួយនេះ�ះ ដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់។

ជូូនចំំពោះ�ះ ជើ�ើ រីី គើ�ើ ក សម្រា�ាប់់សន្ដាា�នចិិត្ដដ និិងកាារគាំំ�ទ្រ�យ៉ាា�ងពេ�ញទំំហឹឹង ក្នុុ� ងកាារពង្រី�ីកទស្សសនវិិស័័យនៃ�
កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�ន ទៅ�ៅដល់់កុុមាារ នៅ�ៅជុំំ�វិញ
ិ ពិិភពលោ�ោក។

ជូូនចំំពោះ�ះ ស្ដ្រី�� ី ទាំំងអស់់ ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុម ចំំពោះ�ះការជួួយឲ្យយមានភាពប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើ ង

សម្រា�ប់់ការអធិិ ស្ឋាានសម្រា�ប់់កុុមារ ដែ�លមានៈៈ អាាមីី គើ�ើក, សាារ៉ុុ�ន ម៉ាា�សុន
ុ , ស្ទេ�េផាានីី ផ្លាា�នកូូវីីក, សាារ៉ុុ�ន
ស្កាា�ត និិង កាាទីី ស្ទេ�េលីី ។
ជូូនចំំពោះ�ះ អ៊ីី� ម៉ាា� ចន និិង កាាទីី ស្ទេ�េលីី នៃ�ចលនាា ៤/១៤ សម្រា�ាប់់កាារដាាក់់បញ្ចូូ� ល
និិងកាារ ណែ�នាំំ�របស់់ពួួកគាាត់់។
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បុព្វ
ុ ក
វ ថា
ខ្ញុំំបាា
� នចូូលរួួមជាាមួួយនឹឹងព័័ន្ធធកិិច្ចច តាាមរយៈៈកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នជាាមួួយយុុវជន អស់់រយៈៈពេ�លជាាង ៤៥ឆ្នាំំ�� ហើ�ើយ។

ខ្ញុំំ��មាានសេ�ចក្ដីី�រីីករាាយណាាស់់ ដែ�លឃើ�ើញកាារ ដែ�លព្រះ�ះកំំពុុងប្រ�ទាានពរ និិងពង្រី�ីកព័័ន្ធធកិិច្ចចនេះ�ះ។ កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ
គឺឺជាាឧបករណ៍៍មួួយដែ�លព្រះ�ះសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ។ ខ្ញុំំ��មិិនដែ�លមាានទស្សសនវិិស័័យនេះ�ះពីីមុុនមកទេ� រហូូតដល់់ លោ�ោកស្រី�ី ខេ�នឌីី ម៉ាា�ប៊៊ល បាាន

ចែ�កចាាយទស្សសនវិិស័័យរបស់់គាាត់់ដល់់ខ្ញុំំ។� ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានដឹឹកនាំំ�គាាត់់ ឲ្យយបង្កើ�ើតក្រុ�ុ
� មជំំនាាញមួួយ សម្រា�ាប់់ព័័ន្ធធកិិច្ចចកុុមាារ នេះ�ះឡើ�ើង។ ចាាប់់តាំំ�ង

ខេ�នឌីី និិងក្រុ�ុមគាាត់់ លះះបង់់គ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាា�ង លើ�ើព័័ន្ធធកិិច្ចចសម្រា�ាប់់កុុមាារ មក ពួួកគាាត់់មាានចិិត្ដដឆេះ�ះឆួួលណាាស់់ ដើ�ើម្បីីជ្រើ�ើ�
� ស រើើ�សយកកាារតាំំ�ងស
ញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�ន តាាមភាាសាាស ម្រា�ាប់់កុុមាារ។ ក្រោ��ោយពីីបង្កើ�ើតទស្សសនវិិ
�
ស័័យសម្រា�ាប់់កុុមាារ តាាមរយៈៈកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�ននេះ�ះ
ខេ�នឌីី និិងអ្ននកឯទៀ�ៀត បាានឃើ�ើញពីីតម្រូ�ូវកាារចំំបង តាាមរយៈៈសៀ�ៀវភៅ�ៅមួួយនេះ�ះ។

ក៏៏ដូូចជាាសៀ�ៀវភៅ�ៅស ម្រា�ាប់់យុុវជនដែ�រ ដែ�លកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ នេះ�ះ ជាាឧបករណ៍៍មួួយ ដែ�លបង្ហាា�ញផ្លូូ�វ និិងប

ង្កើ�ើ�នភាាពជាាប់់លាាប់់ក្នុុ� ងកាារ អធិិស្ឋាា�ន។ ហើ�ើយដូូចជាាសេ�ចក្ដីីប
� ញ្ជាា�ក់់កន្លលងទៅ�ៅដែ�រ ដែ�លកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នេះ�ះត្រូ�ូវបាានសរសេ�រឡើ�ើងសម្រា�ាប់់កុុ

មាារ។ វាាបង្ហាា�ញឲ្យយកុុមាារ ឃើ�ើញថាា ពួួកគេ�កំំពុុងនៅ�ៅឯណាា តែ�វាាមិិនបាានទុក
ុ ឲ្យយកុុមាារ ចោ�ោលនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ទេ�។ កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នេះ�ះល្អអ សង្ខេ�េបខ្លីី�
ន័័យត្រ�ង់់ និិងជម្រុ�ុញចិិត្ដដក្នុុ� ងកាារ អធិិស្ឋាា�ន ដែ�លឲ្យយកុុមាាររីីកចម្រើ�ើ�នខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណរបស់់ពួួកគេ�បាាន។

សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានសរសេ�រផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកុុមាារ។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ខ្ញុំំ��ជឿ�ឿជាាក់់ថាា វាានឹង
ឹ អាាចនាំំ�ព្រះ�ះពរ និិងកាាររីីកចម្រើ�ើ�នដល់់ឪពុុកម្ដាា�យ ដែ�លអាាច

ឲ្យយពួួកគាាត់់នឹឹងក្លាា�យជាាផ្លូូ�វនៃ�ព្រះ�ះពរ ដល់់កូូនៗរបស់់ពួួកគាាត់់។ ហើ�ើយកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នេះ�ះក៏៏នឹឹងផ្ដដល់់ព្រះ�ះពរ និិងចម្រើ�ើ�នដល់់គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនកុុមាា
រថ្ងៃ�ៃអាាទិិត្យយ ដែ�លពួួកគាាត់់នឹឹងឲ្យយពរទៅ�ៅដល់់សិិស្សសរបស់់ពួួកគាាត់់។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត វាាក៏៏នឹឹងផ្ដដល់់ព្រះ�ះពរ ព្រ�មទាំំ�ងចម្រើ�ើ�នដល់់គ្រូ�ូគង្វាា�ល
ដែ�លពួួកគាាត់់ក៏៏នឹឹងឲ្យយពរ និិងចម្រើ�ើ�នលើ�ើដំំណើ�ើរកាារ កាារ បង្រៀ��ៀនដល់់គ្រី�ីស្ទទបរិិស័័ទជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតផងដែ�រ។

វាានឹង
ឹ ជួួយកុុមាារឲ្យយចេះ�ះអធិិស្ឋាា�នដោ�ោយខ្លួួ� នឯង និិងនាំំ�ឲ្យយពួួកគេ�ចេះ�ះអធិិស្ឋាា�នបាានជាាមួួយនឹឹងឪពុុកម្ដាា�យរបស់់ពួួកគេ�

ដែ�លពួួកគេ�ជឿ�ឿជាាក់់ និិងស្រ�ឡាាញ់់។ អ្វីី� ដែ�លជាាកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នផ្ដល់
ដ ឲ្យ
់ យឪពុុកម្ដាា�យ និិងគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនជាាមួួយនឹឹងផ្លូូ�វ

ដែ�លកុុមាារនឹឹងអាាចអធិិស្ឋាា�នបាាន។ វាាគឹឹជាាផ្លូូ�វដែ�លសំំលៀ�ៀងកាារ អធិិស្ឋាា�ន ដែ�លបង្ហាា�ញកុុមាារ ឲ្យយឃើ�ើញនូូវក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងសេ�ចក្ដីី�សុុខសាាន្្

ដដែ�លព្រះ�ះប្រ�ទាានឲ្យយ ហើ�ើយកុុមាារ គ្រ�ប់់រូូបក៏៏ត្រូ�ូវកាារផងដែ�រ។

ជាាដំំបូូងឡើ�ើយ កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ គ្រា�ាន់តែ�
់ ជាាគំំនិិតល្អអមួួយតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ឥឡូូ វនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ជឿ�ឿជាាក់់ថាា

កាារ បង្កើ�ើតជាា
� សៀ�ៀវភៅ�ៅ កាារតាំំ�ងសញ្ញាាល
� នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមារា គឺឺជាកា
ា រា សម្រេ�េចចិិត្ដដមួួយដែ�លសំំខាាន់់បំំផុុត ដែ�លក្រុ�ុមអ្ននកដឹឹកនាំំ�យើ�ើងខ្្
ញុំំ�បាានបង្កើ�តឡើ�ើ
ើ�
ង។ វាាអាាចជាាកាារផ្គុំំ��គ្នាា�ឡើ�ង
ើ ដែ�លអាាចឲ្យយភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះសន្ធោ�ោ�ស ន្ធៅ�ៅ�ឡើ�ើង នៅ�ៅជុំំ�វិញ
ិ ពិិភពលោ�ោក តាាមរយៈៈកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាា
រអធិិស្ឋាា�ននេះ�ះ។
ជើ�ើ រីី គើ�ើ ក

ស្ថាា�បនិិក និិងជាាប្រ�ធាាននៃ�កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�ន
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សសេចក្ដី
ី ផើផ្ដើើ ម
បង្រៀ��ៀនកុុមាររបៀ�ៀបអធិិ ស្ឋាាន
ព្រះ�ះគម្ពីីរលូូកាា
�
ជំំពូូក ១១ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាាមួួយនឹឹងកាារទូូលសូូមដ៏៏សាាមញ្ញញមួួយរបស់់ពួួកសិិស្សស “សូូមទ្រ�ង់់បង្រៀ��ៀនយើ�ើងខ្ញុំំ� ឲ្យយចេះ�ះអធិិស្ឋាា�ន”។ ចាាប់់តាំំ�ងពីីកាា

របោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សា�ាយ លើ�ើកដំំបូូងនៅ�ៅឆ្នាំំ�� ២០១៤ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល ថម វ៉ិិ�កទ័័រ បាានអញ្ជើ�ើញយើ�ើ
�
ងឲ្យយរៀ�ៀបចំំសៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះឡើ�ើងនៅ�ៅ ក្នុុ� ងសន្និិ�សីីទអនុុវត្ដន៍
ដ ៍ល្អអបំំ

ផុុត៤/១៤ នៅ�ៅក្រុ�ុងញ៉ូូ�យ៉៉ក (the 4/14 Best Practices Conference in NYC) ព្រះ�ះបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារ

នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ផ្សា�ាយដំំណឹឹងល្អអ និិងបង្រៀ��ៀនកុុមាារ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងកាារ បង្រៀ��ៀនឲ្យយពួួកគេ�ឲ្យយចេះ�ះអធិិស្ឋាា�នផងដែ�រ។ ពេ�លដែ�លកុុមាារ មាានបទពិសោ�ោធពីីពីី
ិ
កាារ ឆ្លើ�យ
ើ�

តប និិងពីីអំំណាាចនៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�ន ពួួកគេ�រីីករាាយ ហើ�ើយជំំនឿ�ឿពួួកគេ�រឹឹងមាំំ� ព្រ�មទាំំ�ងពួួកគេ�នឹឹងចង់់អធិិស្ឋាា�នច្រើ�ើ�នថែ�មទៀ�ៀត។

កាារ អធិិស្ឋាា�ន គឺឺជាាវិន័
ិ ័យខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណដ៏៏សំំខាាន់់បំំផុុតមួួយ ពីីព្រោះ��ះ�កាារ អធិិស្ឋាា�នរក្សា�ាទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់យើ�ើងជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល

យើ�ើងចំំណាាយ ពេ�លអធិិស្ឋាា�នកាាន់តែ�ច្រើ�ើ�ន
់
នោះ�ះ�យើ�ើងនឹឹងក្លាា�យកាាន់តែ�ដូ
់ ូចព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដែ�រ ដែ�លពេ�ញដោ�ោយ ព្រះ�ះគុុណ ក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ក្ដីី�មេ�ត្ដាា�ករុណា
ុ ា

និិងកាារ អត់់ទោ�ោស។ កាារ អធិិស្ឋាា�នរបស់់យើ�ើង គឺឺថាា សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះនឹឹងជួួយសម្រួ�ួលដល់់ចលនាាអធិិស្ឋាា�នព្រ�មគ្នាា� ទាំំ�ងកុុមាារនិិងយុុវជននៅ�ៅគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង និិង

នាំំ�ឲ្យយមាានអ្នកដើ�
ន ើរតាាម ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ ដែ�លយល់់នូូវតម្លៃ�ៃនៃ�កាារ បង្រៀ��ៀនត្រឹ�ឹម ត្រូ�ូវ ព្រ�មទាំំ�ងជាាឯកសិិទ្ធិិ� ដែ�លយើ�ើងទទួួលបាាន ដូូចជាាកូូនរបស់់ទ្រ�ង់់

ដែ�លចំំណាាយ ពេ�លទៀ�ៀងទាាត់់ក្នុុ� ងកាារនិិយាាយជាាមួួយនឹឹងទ្រ�ង់់ដែ�រ។

នៅ�ៅពេ�លដែ�លកុុមាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដំំណើ�ើរក្នុុ� ងកាារ អធិិស្ឋាា�ននេះ�ះ យើ�ើងចង់់ឃើ�ើញពួួកគេ�ដកពិិសោ�ោធជាាមួួយព្រះ�ះ តាាមវិិធីីដែ�លមាានអំំណាាច

កាារ រៀ�ៀនពីីរបៀ�ៀបស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ និិងកាារ ឆ្លើ�យ
ើ� តបពីីកាារនាំំ�នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិសុ
ិ ុទ្ធធ។

ព្រះ�ះទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លទៅ�ៅកាាន់់កូូនរបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយវិិធីីផ្សេ�េងៗជាាច្រើ�ើ�នឥតគណនាា តាាមរយៈៈព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ កាាររៀ�ៀនស្ដាា�ប់់

គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លយើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថាា ពួួកគេ�និិងស្វែ�ែងរកឃើ�ើញ ពេ�លដែ�លពួួកគេ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មរបៀ�ៀបនៃ�កាារអធិិស្ឋាា�ន។ ខូូលីីន មីីឡាា អ្ននកបញ្ឆេះ�ះ�កាារអធិិស្ឋាា�ន
ហើ�ើយបាានចែ�កចាាយជាាមួួយនឹឹងខ្ញុំំ�ថាា “សូូមឲ្យយព្រះ�ះនូូវកាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង” ដែ�លដកស្រ�ង់់ពីី ទំំនុុកដំំកើ�ើង ៤៦.១០ បាានចែ�ងថាា “សូូមបង្អអង់់សិិន
ឲ្យយបាានដឹឹងថាា អញជាាព្រះ�ះ”។ វាាគឺឺជាាកាារអញ្ជើ�ើ�ញមួួយ ដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយកុុមាារស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់រយៈៈពេ�ល ៥នាាទីី ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុត។

ពិិតជាាគំំនិិតដ៏៏អស្ចាា�រ្យយណាាស់់ សម្រា�ាប់់កុុមាារ និិងយុុវជន! គ្រា�ាន់់តែ�អញ្ជើ�ើ�ញកុុមាារចំំណាាយពេ�លស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់ ៥នាាទីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះ
និិងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយពួួកគេ�ស្ដាា�ប់់នូូវអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ចង់់មាានបន្ទូូ�ល ឬប្រា�ាប់់ឲ្យយពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�។ យើ�ើងនឹឹងពន្យយល់់បន្ថែ�ែម នៅ�ៅជំំពូូកបន្ទាា�ប់់ទៀ�ៀត។

កាារស្ដាា�ប់់សំំលេ�ងព្រះ�ះរបស់់យើ�ើង គឺឺមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ដូូចទៅ�ៅនឹឹងកាារអធិិស្ឋាា�នរបស់់យើ�ើងដែ�រ។ ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ�លមកកាាន់់យើ�ើងតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរប
ស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយនិិងកាារប្រា�ាប់់យ៉ាា�ងយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់ពីីព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ក្មេ�េងតូូច សាំំ�យ៉ូូ�អែ�ល រៀ�ៀនស្គាា�ល់់សំំលេ�ងរបស់់ព្រះ�ះ ហើ�ើ
យព្រះ�ះក៏៏អាាចប្រើ�ើ�គាាត់់ឲ្យយដឹឹកនាំំ�ប្រ�ជាាជាាតិិមួួយបាានផងដែ�រ។

បេ�សកកម្មមរបស់់យើ�ើង គឺឺជាាកាារ ស្រេ��កឃ្លាា�នចង់់បាានរបស់់យើ�ើងៈៈ កាារដឹឹកនាំំ�កុុមាារ និិងយុុវជនដើ�ើរតាាម ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ តាាមរយៈៈអំំណាាចនៃ�

កាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�ន។ ពេ�លដែ�លយើ�ើងកំំពុុងបំំប៉៉នកុុមាារជាាមួួយនឹឹងសៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ ព្រះ�ះក៏៏កំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា�ងអស្ចាា�រ្យយតាាមរបៀ�ៀបដែ�លមាានសក្កក
ដាានុព
ុ ល តាាមរយៈៈពួួកគេ�ផងដែ�រ។ យើ�ើងបាានឈោ�ោងចាាប់់កុុមាារជាាង ២,៥ លាាននាាក់់ នៅ�ៅក្នុុ� ង ៥៣ប្រ�ទេ�សទូូទាំំ�ងពិិភពលោ�ោករួួចមកហើ�ើយ។ កុុមាារ

២,៥ លាាននាាក់់នេះ�ះដែ�រ កំំពុុងដើ�ើរតាាម ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទាំំ�ងអស់់គ្នាា�! កុុមាារ ២,៥ លាាននាាក់់ ក៏៏កំំពុុងរៀ�ៀនស្ដាា�ប់់សំំលេ�ង និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ផងដែ�រ!

ហើ�ើយ យើ�ើងជឿ�ឿថាា វាាគ្រា�ាន់តែ�
់ ជាាកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

អ្ននកអាាចស្វែ�ែងរកមើ�ើលសៀ�ៀវភៅ�ៅល្អអៗសម្រា�ាប់់កូូនរបស់់យើ�ើង តាាមគេ�ហទំំព័័រៈ� theprayercovenant.org/children ។ អ្ននកនឹង
ឹ រកឃើ�ើញនូូវសៀ�ៀវភៅ�ៅដែ�លមាាន

រូូបភាាព និិងទីីបន្ទាា�ល់់ជាាច្រើ�ើ�ន ពីីការា តាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារអធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់កុុមាារពាាសពេ�ញពិិភពលោ�ោក។ យើ�ើងចូូលចិិត្ដដរឿ�ឿងទាំំ�ងនោះ�ះ�ណាាស់់! សូូមសរសេ�រចុះះ� និិ
10

ងចែ�កចាាយរឿ�ឿងក្នុុ� ងកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារអធិិស្ឋាា�ន ជាាមួួយនឹឹងយើ�ើង។ យើ�ើងខ្ញុំំ��ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ទទួួលដំំណឹឹងពីីអ្ននក។

សសេចក្ដីី ផផ្ដើ
ើ ើម
ការរៀ�ៀនអធិិ ស្ឋាាន
កូូនៗរបស់់អ្ននកប្រ�ហែ�លនឹឹងសួួរថាា តើ�ើកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�គឺឺជាាអ្វីី?� វាាគ្រា�ាន់តែ�
់ ជាាកាារសន្យា�ារវាាងមនុុស្សស២នាាក់់ ឬច្រើ�ើ�ននាាក់់ ដែ�លកាារសន្យា�ាដើ�ម្បីី
ើ អ
� ធិិស្ឋាា�ន
សម្រា�ាប់់គ្នាា�ទៅ�ៅវិញ
ិ ទៅ�ៅមក នៅ�ៅវេេលាាណាាមួួយជាាក់់លាាក់ដែ�
់ លពួួកគេ�ជាាជ្រើ�ើ�ស រើើ�សបាាន។ កុុមាារ មាានទំំនាាក់់ទំំនងគ្នាា� ដែ�លជាាទស្សសនៈៈនៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�ន

សម្រា�ាប់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ ពីីរនាាក់់ ឬ ក៏៏បីីនាាក់់ នោះ�ះ�គួួរឲ្យយរីីករាាយ ដែ�លងាាយ ស្រួ�ួល ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យពួួកគេ�យល់់បាាន។ ពេ�លដែ�លអ្ននកសិិក្សា�ាតាាមរយៈៈមេ�រៀ�ៀននីីមួួ

យៗ ត្រូ�ូវប្រា�ាកដដោ�ោយសួួរថាា “តើ�ើនរណាាដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់កំំពុុងដាាក់់នៅ�ៅក្នុុ� ងចិិត្ដដអ្នក
ន ដើ�ើម្បីីបញ្ចូូ�
�
លក្នុុ� ងកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�នជាាមួួយ?” ហើ�ើយ
តើ�ើតាាម មធ្យោ�ោ�បាាយ អ្វីី� ដែ�លព្រះ�ះកំំពុុងមាានបន្ទូូ� លមកកាាន់់អ្ននក ដើ�ើម្បីីឲ្យ
� យចែ�កចាាយ រឿ�ឿងរបស់់ទ្រ�ង់់ជាាមួួយនឹឹងអ្ននកឯទៀ�ៀតនោះ�ះ�បាាន?

ជាារឿ�ឿយៗ កុុមាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកាារតាំំ�ងសញ្ញាាជា
� មួ
ា ួយនឹឹងឪពុុកម្ដាា�យ បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ី និិងមិិត្ដដភ័ក្ដដ័ ។ ពួួកគេ�អាាចចូូលក្នុុ�ងកាារតាំំ�ងសញ្ញាា�នៃ�កាារអធិិស្ឋាា�នថ្មីីនៅ�ៅពេ
� �លណាាក៏៏

បាាន។ គោ�ោលបំំណងចំំបង គឺឺដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកុុមាាររីីកចម្រើ�ើ�នជីីវិិតនៃ�កាារអធិិស្ឋាា�ន។ ជាាញឹឹកញាាប់់ជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត កុុមាារទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺជាាអ្ននកដែ�លចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដឹឹកនាំំ�កាារអធិិស្ឋាា�ន
នៅ�ៅផ្ទះះ�របស់់ពួួកគេ�។

យើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថាា អ្ននកនឹង
ឹ រីីករាាយជាាមួួយនឹឹងប្លលង់់ថ្មីី� ដែ�លដាាក់់បញ្ចូូ� លសៀ�ៀវភៅ�ៅទាំំ�ងមូូល ទៅ�ៅជាា១០ជំំពូូក ដែ�លរួួម មាានផ្នែ�ែកនៃ�កាារ បង្កើ�ើតសិិស្សៈៈ�
�
ព្រះ�ះគុុណ

ក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ក្ដីី�មេ�ត្ដាា�ករុណា
ុ ា កាារ ប្រែ�ែចិិត្ដដ កាារថ្វាា�យ បង្គំំ� កាារ បេ្ដ�ដជ្ញាា�ចិិត្ដដ កាារពឹឹងផ្អែ�ែក ឥទ្ធិិ�ពល ភាាពជាាសិិស្សស និិងសិិទ្ធិិ�អំំណាាច។ មេ�រៀ�ៀនគួួរឲ្យយរំំភើ�ើបនីីមួួយៗ

រួួម មាានរឿ�ឿងរ៉ាា�វព្រះ�ះគម្ពីីរ� ខគម្ពីីរចងចាំំ�
�
ក្រ�ដាាសកិិច្ចចកាារ កាារ អធិិស្ឋាា�នស្រុះ�ះ�គ្នាា� កាារ គោះ�ះ�ឡើ�ើង និិងមាានសកម្មមភាាពដទៃ�ទៀ�ៀត។
សូូមរកមើ�ើលរូូបតំំណាាងទាំំ�ង១០នេះ�ះ ដែ�លរូូបនីីមួួយៗសម្គាា�ល់់នូូវសកម្មមភាាពទៅ�ៅនឹឹងមេ�រៀ�ៀននីីមួួយៗ។

តើ�ើអ្នក
ន អាាចនិយា
ិ យ
ា បាានទេ�? តើ�ើអ្នក
ន អាាចស្វែ�ែងរកបាានទេ�? តើ�ើអ្នក
ន អាាចដឹង
ឹ បាានទេ�?

កាារអធិិស្ឋា�នព្រ
ា �មគ្នាា�

សូូមពណ៌៌នា!ា

តើ�ើអ្នក
ន អាាចស្ដាា�ប់់លឺឺទេ�?

តើ�ើអ្នក
ន អាាចធ្វើ�ើ�វាាបានទេ
ា �?

សូូមសាាកល្បបង!

ក្រ�ដាាសកិិច្ចកា
ច រា

កាារគោះ�ះ�ឡើ�ើង!

កម្មមវិិធីីសិិក្សា�ា គឺឺមាានភាាពបទបែ�នបាាន។ សូូមសម្រេ�េចចិិត្ដដនូូវអ្វីី� ដែ�លអាាចដំំណើ�ើរកាារបាានសម្រា�ាប់់អ្ននក មិិនថាាក្នុុ� ងថ្នាា�ក់់បង្រៀ��ៀនថ្ងៃ�ៃអាទិ
ា ិត្យយ កម្មមវិិធីីVBS
ឬកម្មមវិិធីីសិិក្សា�ាតាម
ា ក្រុ�ុមតូូច។ យើ�ើងផ្ដដល់់មតិិឲ្យយដាាក់់វាាចូូលទៅ�ៅក្នុុ� ងចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ពីីរ។ ទីីមួួយ បង្រៀ��ៀនកុុមារា តាាមរយៈៈខ្លឹឹ�មសាារ គោ�ល
ោ ទាំំ�ង១០

ក្នុុ� ងរយៈៈពេ�ល១០សប្ដាា�ហ៍៍ បន្ទាាប់
� ់មកស្នើ�ើ�រឲ្យយពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�កាារ ព្រ�មព្រៀ��ៀងជាាមួួយនឹឹងមិិត្ដដ ឬសមាាជិិកក្នុុ� ងគ្រួ�ួសារា របស់់គេ�ណាាម្នា�ក់
ា ់។ ពេ�លអ្ននកបញ្ចចប់់កម្មមវិិធីីសិិក្សា�ារួួច

រាាល់់ សូូមរក្សា�ាការា អធិិស្ឋាា�នជាាអធិិភាាពក្នុុ� ងថ្នាា�ក់់រៀ�ៀន។ ធ្វើ�ើ�ដូូចជាាពេ�លដែ�លអ្ននកចំំណាាយពេ�លថ្វាាយ
� បង្គំំ�ដោ�យ
ោ ចម្រៀ��ៀង និិងបន្ថែ�ែមពេ�លវេេលាារាល់
ា ់សប្ដាា�ហ៍៍ ដើ�ើ
ម្បីី�ចូូលរួួមកាារថ្វាាយ
� បង្គំំ�អធិិស្ឋាា�ន។ សូូមស្នើ�ើ�សុំំ�កុមា
ុ រា ឲ្យយចែ�កចាាយៈៈ

• របៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះកំំពុុងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ� រពួួកគេ�

• របៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះកំំពុុងផ្លាា�ស់់ប្ដូូ� រនរណាាម្នាា�ក់់ ដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងអធិិស្ឋាា�នឲ្យយ
• របៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះកំំពុុងមាានបន្ទូូ� លទៅ�ៅកាាន់់ពួួកគេ�
• សូូមឆ្លើ�យ
ើ� តបនឹឹងកាារ អធិិស្ឋាា�ន
• សំំណូូមពរអធិិស្ឋាា�ន

អរគុុណ សម្រា�ាប់់ភាាពជាាដៃ�គូូរក្នុុ� ងកាារដឹឹកនាំំ�អ្នក
ន ដទៃ�ទៅ�ៅព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ តាាមរយៈៈអំំណាាចនៃ�កាារ អធិិស្ឋាា�ន។
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គំំរូលំ
ូ ំ នាំរំ បស់់អ្ននកដឹឹ កនាំំ មេ�រៀ�ៀនទីី ១ ព្រះ�ះគុុណ

ុ
ពព្រះះគុណ
សកម្មមភាព ទីី១៖ តើ�ើអ្ននកអាចនិិយាយបានទេ�?

សកម្មមភាព ទីី១

ការចងចាំំនៃ�ការអធិិស្ឋាាន

សូូមអាានសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នទាំំ�ងស្រុ�ុងទាំំ�ងអស់់គ្នាា� -

ណចំំពោះ�ះ�កាារស្រ�ឡាាញ់់ទូូលបង្គំំ� និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយទូូលបង្គំំ�

សូូមច្រៀ��ៀងនូូវសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នទាំំ�ងស្រុ�ុងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�។

ឱ ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ សូូមអរព្រះ�ះគុុ
ក្លាា�យជាាកូូនម្នាា�ក់់របស់់ទ្រ�ង់់។

សូូមផ្ដោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើខ្លឹឹ�មសាារ ដូូចជាា អំំពីីព្រះ�ះគុុណ។
(ចាាក់់បទចម្រៀ��ៀង)

ការទន្ទេ�េញខគម្ពីីរ� (១យ៉ូូ�ហាន ៣.១)
ល្បែ�ែងល្បបងប្រា�ជ្ញាា

ឈរជាជួួរ!

ពាាក្យយនីីមួួយៗមាានបំំនែ�កផ្សេ�េងៗគ្នាា�។ បំំនែ�កទាំំ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវ

ប្រា�ាប់់កុុមាារឲ្យយឈរជាាជួួរ។ ក្មេ�េងនីីមួួយៗអាានពាាក្យយក្នុុ�ង

ដាាក់់ពាាក្យយឲ្យយត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញខគម្ពីី�រ។

ល្បែ�ែងកំំសាន្ដដក្ដាាខៀ�ៀនស
អ្ននកមាានគ្រូ�ូបង្ហាា�ត់់ម្នាា�ក់់ ជាាមួួយនឹឹងខគម្ពីី�រទាំំ�ងស្រុ�ុង

ដែ�លបាានសសេ�រលើ�ើក្ដាា�ខៀ�ៀនស។ កុុមាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មអាានខ

នោះ�ះ�ឡើ�ើងព្រ�មគ្នាា� ក្រោ��ោយមកគ្រូ�ូបង្ហាា�ត់់នោះ�ះ�នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មលុុ

បពាាក្យយខ្លះះ�ៗ រហូូតពាាក្យយទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវលុុបចេ�ញទាំំ�ងអស់់ក្នុុ�ង
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ខនោះ�ះ� រួួចឲ្យយកុុមាារអាាន ដោ�ោយចងចាំំ�វាានៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្ដដ។

ខគម្ពីី�របន្ដដបន្ទាា�ប់់គ្នាា�។ បើ�ើពួួកគេ�អាានខុុសពាាក្យយណាាមួួយ
ពួួកគេ�ត្រូ�ូវអង្គុុ�យចុះះ�។

សូូមផ្ដដល់់រង្វាា�ន់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដ សម្រា�ាប់់អ្ននកណាាដែ�លអាាចទ
ន្ទេ�េញខគម្ពីី�រ។

កុមារត្រូវប្ដូរគ្នាអាន ជាមួយនឹងខគម្ពីរផ្សេងៗគ្នា។

ការបង្រៀ��ៀនគំំរូូដើ�ើម្បីីប្រើ�ើ�សម្រា�ប់
ប្រ�
់ ធានបទទាំំង ១០
�

សកម្មមភាពទីី២៖ តើ�អ្ននកអាច
រកឃើ�ញទេ�
?
ើ
ើ

សកម្មមភាពទីី២៖

ពេ�លសិិក្សា�ាព្រះ�ះគម្ពីី�រ-ជីីកឲ្យយជ្រៅ��ៅទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�លព្រះ�ះ។ មាានខគម្ពីី�រយោ�ោង ដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងអត្ថថបទរឿ�ឿង។

បង្កើ�ើ�តឲ្យយមាានកាារប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង ថាាតើ�ើអ្ននកណាាដែ�លអាាចរកឃើ�ើញខគម្ពីី�រមុុនគេ� (៣ខព្រះ�ះគម្ពីី�រ ដូូចខាាងក្រោ��ោម)៖
ខគម្ពីី�រនិិយាាយពីី “ព្រះ�ះគុុណ”
យ៉ូូ�ហាន ៣.១៦
១យ៉ូូ�ហាន ៤.១០
រ៉ូូ�ម ៨.៣៨-៣៩

(អ្ននកអាាចប្រើ�ើ�ខគម្ពីី�រទាំំ�ងនេះ�ះឬប្រើ�ើ�ខផ្សេ�េងទៀ�ៀត)
តើ�ើខគម្ពីីរ� នេះ�ះកំំពុុងប្រា�ប់អ្វីី
់ �ដល់់ខ្ញុំំ��?
តើ�ខគម្ពីី
រ� នេះ�ះឆ្លើ�យ
ិ ំ��?
ើ
ើ� តបយ៉ាាងណា សម្រា�ប់់ជីីវិតខ្ញុំ
តើ�ើខ្ញុំំ��បានពីីអ្វីី� អំំពីីព្រះ�ះគុុណ?

សកម្មមភាពទីី៣៖ តើ�អ្ននកអាច
យល់់បានទេ�?
ើ

សកម្មមភាពទីី៣៖

កាារពិិភាាក្សា�ា ឬកាារចែ�កចាាយ។ ផ្អែ�ែកតាាមកាារយល់់ឃើ�ើញដោ�ោយសេ�រីី-កុុមាារអាាចបង្ហាា�ញចេ�ញនូូវកាារសង្ស័័�យពីីជំំ

នឿ�ឿរបស់់ខ្លួួ�ន កាារចោ�ោទសួួរ កាារចែ�កចាាយពីីភាាពភ័័យខ្លាា�ច ។ល។ ក្មេ�េងនីីមួួយៗបញ្ចេ�េញនូូវកាារយល់់ឃើ�ើញផ្សេ�េង

ៗគ្នាា�ទាាក់់ទងនឹឹងជំំនឿ�ឿ។ អ្ននកដឹឹកនាំំ�គួួរតែ�បើ�ើកចំំហរចិិត្ដដ ដោ�ោយចែ�កចាាយរឿ�ឿងរ៉ាា�វផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់ពួួកគាាត់់

ទាាក់់ទងនឹឹងព្រះ�ះគុុណ។ សូូមបន្ទាា�បខ្លួួ�នចុះះ�ចូូលជាាមួួយនឹឹងកុុមាារ ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� នោះ�ះ�កុុមាារនឹឹងធ្វើ�ើ�ដូូចជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�ដែ�រ។
ឧទាាហរណ៍៍ខ្លះះ�ៗនៃ�សំំនួួរទាំំ�ងនោះ�ះ�មាានដូូចជាា៖
១. តើ�អ្ននកដឹ
ង
ឹ យ៉ាាងដូូចម្ដេ�េច ថាព្រះ�ះស្រ�ឡាញ់់ យើ�ង
ើ
ើ ?
២. តើ�ើអ្ននកបង្ហាាញសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាញ់់ អ្ននកយ៉ាាងដូូចម្ដេ�េច?
៣. តើ�ើអ្វីី�ដែ�លធ្វើ��ឲ្យ
ើ យអ្ននកយល់់សេ�ចក្ដី�ស្រ�
ី ឡាញ់់ បាន?
៤. តើ�អ្វីី
ើ ដែ� �លធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យយើ�ងក្លា
ើ ា យជាកូូនរបស់់ព្រះ�ះ?
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គំំរូលំ
ូ ំ នាំរំ បស់់អ្ននកដឹឹ កនាំំ មេ�រៀ�ៀនទីី ១ ព្រះ�ះគុុណ

សកម្មមភាពទីី៤៖ ការអធិស្ឋា
ិ ា នព្រ�មគ្នាា

សកម្មមភាពទីី៤៖

នេះជាឱកាសមួយ ដែលអាចឲ្យកុមារអធិស្ឋានព្រមគ្នា។ អ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនដែលធ្លាប់អធិស្ឋានដូចនេះពីមុនមកទេ

ហ�ើយអ្នកខ្លះអ�ៀនខ្មាស់ក្នុងការអធិស្ឋានផងដែរ។ ការអធិស្ឋានព្រមគ្នា នឹងជួយធ្វើឲ្យការទូលអង្វរដល់ព្រះមានភាពស្
រួល និងមានអំណរ ដែលវាហាក់ដូចជាអ្នកកំពុងបន្លឺសំឡេងជាពាក្យតែមួយ ឬ ជាប្រយ�ោគអធិស្ឋានខ្លីៗព្រមគ្នាឡ�ើង។

ចាប់ផ្ដើមដ�ោយការបង្រៀនកុមារ ពីព្រះនាមផ្សេងៗរបស់ព្រះ និងកិច្ចការរបស់ទ្រង់។ ការនេះក៏ជាវិធីក្នុងការថ្វាយបង្

គំ និងសរស�ើរតម្កើងផងដែរ។ កុមារចូលចិត្ដការអធិស្ឋានបែបនេះ ហ�ើយនិងទទួលបានចម្លើយឆាប់រហ័ស។ អ្នកដឹងជាក់
ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងតម្កើងឡ�ើងតាមរយៈការអធិស្ឋានរបស់ពួកគេ។ ថ្ងៃនីមួយៗ ការអធិស្ឋានរបស់ពួកគេនឹងកាន់
តែងាយស្រួលឡ�ើង ព្រមទាំ
ងរាល់ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ ការអធិស្ឋាននេះនឹងជម្រុញពួកគេចាប់ផ្ដើមចែកចាយ សំណូមពរអធិ
ស្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនបានទ�ៀតផង។

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះសុុចរិិតរបស់់យើ�ើង (ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ស៊ីី�តកេ�នូូ)
អេ�ម៉ាា�ញ៉ូូ�អែ�ឡ (អេ�ម៉ាា�ញ៉ូូ�អែ�ល)
ព្រះ�ះវរបិិតាា (អ័័របាា)

ព្រះ�ះដ៏៏នៅ�ៅអស់់កល្បបជាានិិច្ចច (អែ�លអូូឡាាម)
ព្រះ�ះដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុត (អែ�លអេ�លយ៉ុុ�ន)
ចៅ�ៅក្រ�ម (សូូបផេ�ត)

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាអ្ននកគង្វាា�លរបស់់ខ្ញុំំ� (ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� រូូហ៊ីី�)
ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជាាថ្មមដាារបស់់ខ្ញុំំ� (ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� ស៊ូូ�រីី)

ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�ជាាសេ�ចក្ដីី�សុុខសាាន្ដដរបស់់ខ្ញុំំ� (យេ�ហូូវ៉ាា� សាាឡូូម)
ព្រះ�ះ អទិិករដ៏៏មាានព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� (អែ�លឡូូហ៊ីី�ម)
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ (ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�)

ព្រះ�ះដែ�លទតមើ�ើលខ្ញុំំ� (អេ�ល រីី)

ព្រះ�ះដ៏៏មាានគ្រ�ប់់ព្រះ�ះចេ�ស្ដាា� (អេ�ល សាាដដាាយ)

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នឹឹងផ្គគត់់ផ្គគង់់ឲ្យយ (ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� យីីរេេ)

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លព្យា�ាបាាល (ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា� រូូផេ�)
សកម្មភាពអធិស្ឋានមួយទ�ៀត គឺ “ការអធិស្ឋានតាមពណ៌”។ ចាក់ភ្លេងចម្រៀងថ្វាយបង្គំសម្រាប់កុមារ

ហ�ើយឲ្យពួកគេផ្ដេកខ្លួនល�ើស្មៅ ដ�ោយរីករាយជាមួយនឹងការបង្កើតរបស់ព្រះ ដូចជាផ្ទៃមេឃ ដ�ើមឈ�ើ ពពក។

ន�ៅល�ើក្រដាសធំព័រស សូមឲ្យកុមារគូរស្មានៗ ទ�ៅតាមអារម្មណ៍គេ នូវអ្វីក៏ដ�ោយដែលពួកដឹងបានថាព្រះកំពុងមាន
បន្ទូលទ�ៅកាន់ពួកគេ។ កុមារចូលចិត្ដការអធិស្ឋានតាមពណ៌ណាស់ ហ�ើយអ្នកនឹងស្ងើចសរស�ើរ ពេលដែលអ្នកឃ�ើ
ញនូវអ្វីដែលកុមារចែកចាយ។ សកម្មភាពនេះចំណាយពេល ៣០នាទី។
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ការបង្រៀ��ៀនគំំរូូដើ�ើម្បីីប្រើ�ើ�សម្រា�ប់
ប្រ�
់ ធានបទទាំំង ១០
�

សកម្មមភាពទីី៥៖ សូូ មនិយា
ិ យ!

សកម្មមភាពទីី៥៖

សូូមឲ្យយកុុមាារចែ�កចាាយគំំនិិតរបស់់ពួួកគេ�ដោ�ោយសេ�រីី អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះ៖ កាារភ័័យខ្លាា�ច និិងកាារព្រួ�ួយបាារម្ភភ

លើ�ើកាារបាាត់់បង់់សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ ឬ អំំណរដែ�លពួួកគេ�ទទួួលបាានពីីកាាររៀ�ៀននូូវសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�។
ប្រ�ធាានបទខ្លះះ�ៗ សម្រា�ាប់់កាារពិិភាាក្សា�ាបន្ដដ រួួមមាានៈៈ
ព្រះ�ះគុុណមានន័័យថា ត្រូ�ូវបានស្រ�ឡាញ់់

វាមិន
ិ បញ្ចចប់់ ដោ�យព្រោះ��ះអ្ននកមានអារម្មមណ៍៍ភ័័

ងបានសេ�ចក្ដីីស្រ�
� ឡាញ់់ នោះ�ះក៏៏ដោ�យ។

រោះ�ះតែ�ឪពុុកម្ដាា យអ្ននកបាត់់បង់់ការងារនោះ�ះ

ទោះ�ះបីីជាយើ�ើងមិន
ើ � ដើ�ើម្បីីស័
ិ បានធ្វើ��អ្វីី
� ័ក្ដដសមនឹឹ

តើ�អ្វីី
៏
់កល្បបជានិច្ចច
ើ ជា
� សេ�ចក្ដីីស្រ�
� ឡាញ់់ ដ៏អស់
ិ ?
វាមានន័័យថា

យខ្លាាចនោះ�ះឡើ�យ
ើ ។ វានឹងមិ
ឹ ន
ិ បញ្ចចប់់ ដោ�យព្ ្
ឡើ�យ
ើ ។ វានឹងមិ
ឹ ន
ិ បញ្ចចប់់ ដោ�យព្រោះ��ះ....
(សូូ មឲ្យយពួួកគេ�បំពេំ �ញចន្លោះ�ះ�ទំំនេ�រ)។

សេ�ចក្ដីីស្រ�
� ឡាញ់់ ដែ�លនឹងមិ
ឹ ន
ិ បញ្ចចប់់!

មិន
ិ ថាមានរឿ�ឿងអ្វីីកើ�
� ត
ើ ឡើ�ង
ើ សេ�ចក្ដីីស្រ�
�

ដោ�យព្រោះ��ះអ្ននកធ្វើ�ើ�អ្វីីខុ
� ុសនោះ�ះឡើ�យ
ើ ។

និងមិ
ិ ន
ិ ដែ�លខកបំំណងនោះ�ះឡើ�យ
ើ ។

វានឹងមិ
ឹ ន
ិ បញ្ចចប់់

សកម្មមភាពទីី៦៖ អ្ននកអាចស្ដាាប់់លឺឺទេ�?

ឡាញ់់ របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹឹងមិន
ិ ដែ�លបញ្ចចប់់

សកម្មមភាពទីី៦៖

ពេ�លនិិទាានរឿ�ឿង ជាាកាារចូូលចិិត្ដដសម្រា�ាប់់កុុមាារ។ សូូមចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មអាានរឿ�ឿងប្រា�ាប់់កុុមាារ ព្រ�មទាំំ�ងសួួរសំំណួួរ។ (១៥នាាទីី)
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្ដដឲ្យយសម្ដែ�ែងជាាតួួអង្គគ រឿ�ឿងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រជាាសាាច់់រឿ�ឿង។ ស្លៀ�ៀ�កពាាក់់សាាមញ្ញញ

ដោ�ោយមាានសំំភាារៈ�សម្រា�ាប់់អ្ននកគង្វាា�ល និិងសក្ដ័័�សមទៅ�ៅនឹឹងពេ�លវេេលាា ដូូចជាាក្រ�មាារុំំ�ក្បា�ាល និិងខ្សែ�ែចង់់។ (១៥នាាទីី)
ដើ�ើរតួួដោ�ោយនិិទាានរឿ�ឿងម្ដដងទៀ�ៀត។ និិយាាយប្រា�ាប់់រឿ�ឿងដោ�ោយសាាមញ្ញញ ដដែ�លៗ និិងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយកុុមាារនិិយាាយរឿ�ឿងឡើ�ើ
ងវិិញ។ បង្កើ�ើ�ត ៨ក្រុ�ុម រួួចបោះ�ះ�បាាល់់ឲ្យយដល់់ក្មេ�េងម្នាា�ក់់។ ពួួកគេ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មជាាមួួយសាាច់់រឿ�ឿងដំំបូូង បន្ទាា�ប់់មកបោះ�ះ�បាាល់់

ទៅ�ៅឲ្យយក្មេ�េងម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត ដែ�លក្មេ�េងម្នាា�ក់់នោះ�ះ�នឹឹងនិិយាាយរឿ�ឿងបន្ទាា�ប់់។ បោះ�ះ�បាាល់់រហូូតដល់់កុុមាារនិិយាាយរឿ�ឿងបាានទាំំ�ង
ស្រុ�ុង។ (១៥នាាទីី)
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គំំរូលំ
ូ ំ នាំរំ បស់់អ្ននកដឹឹ កនាំំ មេ�រៀ�ៀនទីី ១ ព្រះ�ះគុុណ

សកម្មមភាពទីី៧៖ តើ�អ្ននកអាចធ្វើ
�ើបា
ើ
� នទេ�?
កាារដាាក់់ពាាក្យយ

សកម្មមភាពទីី ៧៖

ពេ�លពិិភាាក្សាៈ�ៈ� សូូមពិិភាាក្សា�ាតាាមសំំនួួរដូូចតទៅ�ៅនេះ�ះ ឬក៏៏បង្កើ�ើ�តជាាសំំនួួរផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នអ្ននកៈៈ
តើ�អ្ននកអាចឆ្លើ
�យ
បានយ៉ាាងដូូចម្ដេ�េច?
ិ
ើ
ើ� តប នូូវអ្វីីដែ� �លអ្ននករៀ�ៀនបានថ្ងៃ�ៃនេះ�ះសម្រា�ប់់ជីីវិតអ្ននក
តើ�ើអ្ននកបានឃើ�ើញពីីព្រះ�ះគុុណ តាមសកម្មមភាពទេ�?
តើ�ើការអ្វីី�មួយ
ួ ដែ�លអ្ននកអាចធ្វើ�ើ�បាន ដើ�ើម្បីីបង្ហា
� ា ញដល់់អ្ននកឯទៀ�ៀតអំំពីីព្រះ�ះគុុណ?

សកម្មមភាពទីី៨៖ សូូ មដើ�រើ តួួ! (DJ’S GAMES from GameLife)

សកម្មមភាពទីី ៨៖

ល្បែ�ែងកំំសាន្ដដអំំពីី “អ្ននកគង្វាា ល និិងចៀ�ៀម”
១. ចំំណុុចសំំខាាន់ៈៈ� ល្បែ�ែងកំំសាាន្ដដនេះ�ះដូូចជាាល្បែ�ែង “លួួចសាាច់់” ដែ�លចែ�កជាា ៤ច្រ�ក និិងក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះរួួមមាានៈៈ “ចៀ�ៀម”
“ចចក” និិង “អ្ននកគង្វាា�ល”។

២. ចូូរប្រា�ាប់់អ្ននកលេ�ងនូូវព្រំ�ំដែ�នកំំណត់់ ដោ�ោយល្បែ�ែងនេះ�ះស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើផ្ទៃ�ៃកាារេេធំំមួួយ។ ចំំនុុចកណ្ដាា�លកាារេេធំំ
មាានកាារេេតូូចជាាងដែ�លជាាកន្លែ�ែង “ចៀ�ៀមដែ�លបាាត់់” រស់់នៅ�ៅ។ មាានចចកចំំនួួន ៦ក្បា�ាល

ដែ�លកំំពុុងចាំំ�កាារពាារចៀ�ៀមដែ�លបាាត់់នោះ�ះ�។ សូូមចែ�កអ្ននកលេ�ងទៅ�ៅជាា ៤ក្រុ�ុម ដែ�លក្រុ�ុមនីីមួួយៗ ស្ថិិ�តនៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្្

សេ�ងគ្នាា�នៃ�ច្រ�កទាំំ�ង៤ ដោ�ោយនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅផ្ទៃ�ៃកាារេេធំំ។

៣. អ្ននកលេ�ងត្រូ�ូវចែ�កជាា ៤ក្រុ�ុម (ត្រូ�ូវចែ�កជាា ២ក្រុ�ុម បើ�ើមាានអ្ននកលេ�ងតិិចជាាង ១០នាាក់់)

ចូូរឲ្យយលេ�ខរៀ�ៀងតាាមជួួរអ្ននកលេ�ងនីីមួួយៗ ដោ�ោយអ្ននកលេ�ងទាំំ�ងនោះ�ះ�មាានលេ�ខរៀ�ៀងទីី១ ២ ៣ និិងច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

៤. សូូមពន្យយល់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបង្ហាា�ត់់លេ�ងស្រែ��ក “លេ�ខណាាមួួយ” អ្ននកលេ�ងទាំំ�ង ៤ច្រ�ក

ដែ�លត្រូ�ូវនឹឹងលេ�ខរៀ�ៀងរបស់់ខ្លួួ�ន ត្រូ�ូវរត់់ចូូលក្នុុ�ងផ្ទៃ�ៃកាារេេ ដើ�ើម្បីី�ព្យា�ាយាាមប៉ះះ� និិងសង្គ្រោះ��ះ��ចៀ�ៀមដែ�លបាាត់់មួួយនៅ�ៅចំំក
ណ្ដាា�ល។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកលេ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវចចកចាាប់់បាានវិិញ អ្ននកលេ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវចាាញ់់ ដោ�ោយចាំំ�លេ�ងវគ្គគក្រោ��ោយទៀ�ៀត។

៥. ចំំណុុចសំំខាាន់់៖ ត្រូ�ូវមាាន “ចចក” ច្រើ�ើ�នជាាង “អ្ននកជួួយសង្គ្រោះ��ះ��ចៀ�ៀម”។

៦. ចៀ�ៀមទាំំ�ងឡាាយនឹឹងមិិនអាាចជួួយចៀ�ៀមដែ�លបាាត់់នោះ�ះ�បាានទេ� ព្រោះ��ះ�មាានចចកច្រើ�ើ�នណាាស់់ចាំំ�កាារពាារ។

៧. ចំំណុុចសំំខាាន់់៖ សូូមលេ�ងម្ដដងទៀ�ៀត លើ�ើកនេះ�ះសូូមពន្យយល់់ ដោ�ោយមាានគ្រូ�ូបបង្ហាា�ត់់លេ�ងម្នាា�ក់់ ដែ�លនឹឹងធ្វើ�ើ�ជាា
“អ្ននកគង្វាា�លល្អអ” ហើ�ើយនិិងអាាចហៅ�ៅគ្រ�ប់់ពេ�លថាា “ចចកចេ�ញទៅ�ៅ! ចៀ�ៀមត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ!”

ពេ�លលឺឺចចកត្រូ�ូវអង្គុុ�យចុះះ� ហើ�ើយចៀ�ៀមទាំំ�ងអស់់អាាចទៅ�ៅផ្ទះះ� តាាមជួួររបស់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�លេ�ងម្ដដងទៀ�ៀត។

• សេ�ចក្ដីពិ
ិ អ្ននកគង្វាា លល្អអតែ�ងតែ�ប្រា�កដថា ចៀ�ៀមទាំំងអស់់មានសុុ វត្ថិិ�ភាព
�ី ត
ិ ផ្សាាភ្ជាាប់់ជីីវិតៈៈ
នៅ�ផ្ទះះ�របស់់ខ្លួួ� ន។
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ការបង្រៀ��ៀនគំំរូូដើ�ើម្បីីប្រើ�ើ�សម្រា�ប់
ប្រ�
់ ធានបទទាំំង ១០
�

សកម្មមភាពទីី៩៖ ក្រ�ដាសកិច្ចច
ិ ការ

សកម្មមភាពទីី ៩៖

សូូមឲ្យយក្រ�ដាាសកិិច្ចចកាារ ដល់់ក្មេ�េងម្នាា�ក់់ៗ។ ឲ្យយប៊ិិ�ច ខ្មៅ�ៅ�ដៃ� ខ្មៅ�ៅ�ដៃ�ពណ៌៌ និិងដីីសពណ៌៌ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារ។ អ្ននកមិិនត្រូ�ូវឲ្យយក្រ�ដាាស
ដែ�លគូូសរួួចហើ�ើយទេ� តែ�ជាាក្រ�ដាាសថ្មីី�ដែ�លត្រូ�ូវសរសេ�រ ឬគូូសដោ�ោយខ្លួួ�នឯង។ សំំណួួររំំលឹឹកទៅ�ៅតាាមអត្ថថបទរឿ�ឿងនីីមួួយៗ។

១. តើ�ើអ្ននកចងចាំំសេ�ចក្ដី�អធិ
ី ិស្ឋាាននៃ�ជួួរទីី១ បានទេ�? ចូូរសរសេ�រចុះះ�ដូូចខាងក្រោ��មៈៈ
២. បំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�
១យ៉ូូ�ហាន ៣.១ “មើ�ល
ើ __________________ ដែ�ល _________
បានផ្ដដល់់មក _________ ឲ្យយយើ�ើងបានហៅ�ជា ___________ ។
៣. តាមពាក្យយសំំ ដីីផ្ទាាល់់ខ្លួួ� ន តើ�អ្ននកអាចចែ�កចា
យបានទេ� ការដែ�លឲ្យយអ្ននកដឹងថា
ឹ
ើ
អ្ននកជាកូូនព្រះ�ះជានិិច្ចចនោះ�ះ?

៤. ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វស្គាាល់់អ្ននកតាមឈ្មោះ�ះ� និិងស្គាាល់់គ្រ�ប់ទាំ
់ ងអស់
ំ
់របស់់អ្ននក! តើ�ើអ្ននកអាចសរសេ�រប្រ�យោ�គមួួយ
ឬ គូូសជារូូបភាពមួួយ ដែ�លពិពណ៌
៌ នា ពីីរបៀ�ៀបដែ�លធ្វើ�ឲ្យ
ិ
�ើ យអ្ននកស្គាាល់់ថាជាកូូនទ្រ�ង់់បាន?

៥. ពេ�លឆ្លើ�ើ�យតប

ជាការល្អអដែ�លត្រូ�ូវអរព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះ! ការនេះ�ះគាប់់ព្រះ�ះទ័័យដល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វណាស់់។ តើ�អ្ននកអាចស
រសេ�
ើ
រចុះះ�នូូវការអរព្រះ�ះគុុណ ដែ�លអ្ននកទទួួលបានពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបានទេ�? (សូូ មផ្ដដល់់ឲ្យយជាក្រ�ដាសផាត់់ពណ៌៌

ដីីសពណ៌៌ ខ្វឺឺ�ត ខ្មៅ�ៅដៃ� និងរូ
ូ ភាពបិទភ្ជា
ើ ីឲ្យ
ិ ប
ិ ា ប់់ផ្សេ�េងៗ ដើ�ម្បី
� យកុុមារបង្កើ�ើ�តជាកាតអរព្រះ�ះគុុណដល់់ព្រះ�ះ
យេ�ស៊ូូ�វ។ ឬ ជ្រើ�ើ�សរើើ�សរូូបភាពដែ�លគូូសរួចហើ
ួ �យ
ើ ណាមួួយក៏៏បាន។)

សកម្មមភាពទីី១០៖ ការគោះ�ះឡើ�ង
ើ !

សកម្មមភាពទីី ១០៖

នេះ�ះជាាកាារចំំណូូលចិិត្ដដមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ាប់់កុុមាារ។ អត្ថថបទរឿ�ឿងនីីមួួយៗបញ្ចចប់់ដោ�ោយកាារគោះ�ះ�។ វាាអនុុញ្ញាា�តិិ
ឲ្យយកុុមាារបង្ហាា�ញនូូវគំំនិិតច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតរបស់់ខ្លួួ�ន។ សូូមឲ្យយក្មេ�េងៗនូូវសំំភាារៈ�មួួយចំំនួួនដូូចជាា៖ ស្គគរគោះ�ះ� ក្ដាា�ចុុច

សំំភាារៈ�ដែ�លបង្កើ�ើ�តសំំលេ�ងណាាមួួយ ឬក៏៏ឲ្យយពួួកគេ�នូូវសំំភាារៈ�ផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងផ្ទះះ�ក៏៏បាាន។ សូូមរើើ�សក្មេ�េងម្នាា�ក់់ឲ្យយគោះ�ះ�
និិងកុុមាារឯទៀ�ៀតក្នុុ�ងក្រុ�ុមឆ្លើ�ើ�យតបជាាពាាក្យយបន្ទោ�ោ�រ ដែ�លពាាក្យយបន្ទោ�ោ�រនោះ�ះ�ទាាក់់ទងនឹឹង ព្រះ�ះគុុណ។
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ណ
ុ
គុ
ះ
ពព្រះ

ប្រ�ស្នាាអំំពីីចៀ�ៀមដែ�លបាត់់ លូូ កា ១៥.១-៧

ឱ ព្រះ�ះវរបិិតាដែ�លគង់់នៅ�ស្ថាានសួួ គ៌អើ៌ �ើយ

សូូ មអរគុុណចំំពោះ�ះការស្រ�ឡាញ់់ ទូូលបង្គំំ� ហើ�ើយធ្វើ�ើ�
ឲ្យយទូូលបង្គំំ�ក្លាាយជាកូូនម្នាាក់់របស់់ទ្រ�ង់់។

១យ៉ូូ�ហាន ៣.១
មើ�ល
ើ សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាញ់់ យ៉ាាងណាហ្នន ដែ�លព្រះ�ះវរបិិតាបានផ្តតល់់ មកយើ�ើងរា
ល់់ គ្នាា ឲ្យយយើ�ើងបានហៅ�ថាជាកូូ នរបស់់ ព្រះ�ះដូូ ច្នេះ�ះ�។
19

ណ
ុ
គុ
ះ
ព្រះ
ព
តើ�ើ អ្ននកអាចនិិ យាយបានទេ�?

ឱ ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌អើ�ើយ សូូមអរគុុណចំំពោះ�ះ�កាារ ស្រ�ឡាាញ់់ទូូលបង្គំំ�

ហើ�ើយ ធ្វើ�ើ� ឲ្យយទូូលបង្គំំ�ក្លាា�យជាាកូូនម្នាា�ក់់របស់់ទ្រ�ង់់។

–––––

១យ៉ូូ�ហាន ៣.១

មើ�ើល សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់យ៉ាាង
� ណាាហ្នន ដែ�លព្រះ�ះវរបិិតាាបានផ្តតល់
ា
់មកយើ�ើងរាាល់់គ្នាា� ឲ្យយយើ�ើងបាានហៅ�ថា
ៅ ជា
ា កូ
ា ូនរបស់់ព្រះ�ះដូូច្នេះ�ះ�។

ា�ងដូូចម្ដេ�េច
តើ�ើអ្ននកដឹឹងយ៉ា
ាញ់់យើ�ើង?
ថាាព្រះ�ះស្រ�ឡា

តើ តើ

អាចដឹឹ ងបាន
ន
ក
អ្ន

?
ទទេ

តើ�ើ អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកបានទេ�?

តើ�ើអ្ននកបង្ហា
ា�ញសេ�ចក្ដីី
�ស្រ�
ឡាាញ់់អ្ន
នកយ៉ាា�ង
ដូូចម្ដេ�េច
?

យ៉ូូ�ហាន ៣.១៦

១យ៉ូូ�ហាន ៤.១០
រ៉ូូ�ម ៨.៣៨-៣៩
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តើ�ើអ្វីី�ដែ�ល

យើ�ើងក្លាា�យ

ធ្វើ�ើ�ឲ្យយ

ជាាកូូនទ្រ�ង់
់?

ឹង
អ្ននកដឹ
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ល
ាញ់់?
តើ�ើអ្វីី�ដែ�
�ស្រ�ឡា
ថាាសេ�ចក្ដីី

ុ
ពព្រះះគុណ
“ការអធិិ ស្ឋាានពោ�តលីីង”

បើ�ើថ្នាា�ក់់អ្ននកធំំពេ�ក សូូមបំំបែ�កទៅ�ៅជាាក្រុ�ុមតូូចៗ ហើ�ើយដឹឹកនាំំ�ពួួកគេ�ដោ�ោយ “ឱ

ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌អើ�ើយ សូូមអរគុុណចំំពោះ�ះ�កាារស្រ�លាាញ់់ទូូលបង្គំំ�ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឲ្យយ ទូូលប

ង្គំំ�ក្លាា�យជាាកូូនម្នាា�ក់់របស់់ទ្រ�ង់់។” ឲ្យយកុុមាារនិិយាាយសាារឡើ�ើងវិិញតាាមជួួរ បន្ទាា�ប់់មកសុំំ�ឲ្យយពួួកគេ�ម្ដដងម្នាា�ក់់ៗ

ឲ្យយអធិិស្ឋាា�នម្នាា�ក់់មួួយប្រ�យោ�ោគ ដោ�ោយទូូលដល់់ព្រះ�ះ នូូវរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�ស្រ�ឡាាញ់់ក្នុុ�ងនាាមជាាកូូនទ្រ�ង់់ អ្វីី�

ជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់អស់់កល្បបជាានិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះដែ�លមាានន័័យសម្រា�ាប់់ពួួកគេ� ហើ�ើយនិិងកាារអរព្រះ�ះគុុណស
ម្រា�ាប់់សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់ផងដែ�រ។ ពួួកគេ�ទូូលទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះ ឬ កាារទៅ�ៅកាាន់់កិិច្ចចកាារដែ�លទ្រ�ង់់បាា

នធ្វើ�ើ� ដូូចដែ�លបាានចែ�កចាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនគំំរូូ។ តែ�បើ�ើថ្នាា�ក់់របស់់អ្ននកតូូច អ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�កាារអធិិស្ឋាា�នដោ�ោយ
រៀ�ៀបចំំឲ្យយកុុមាារកាាន់់ដៃ�ជាារង្វវង់់ ហើ�ើយឲ្យយក្មេ�េងម្នាា�ក់់ៗដឹឹកនាំំ�កាារអធិិស្ឋាា�ន ពួួកគេ�នឹឹងអាាចធ្វើ�ើ�បាាន។

សូូមពណ៌៌ នា!
•	ព្រះ�ះគុុណមាានន័័យថាាទទួួលបាានកាារស្រ�ឡាាញ់់ ទោះ�ះ�បីីជាាយើ�ើងមិិនធ្វើ�ើ�អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានវាាក៏៏ដោ�ោយ។

• យើ�ើងដឹឹងថាា ព្រះ�ះស្រ�ឡាាញ់់យើ�ើង ដោ�ោយព្រះ�ះទ្រ�ង់់បាានបង្កើ�ើ�តយើ�ើង ផ្គគត់់ផ្គគង់់យើ�ើង និិងបាានបញ្ជូូ�នព្រះ�ះរាាជ្្
យបុុត្រា�ាទ្រ�ង់់តែ�មួួយ គឺឺអង្គគព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដើ�ើម្បីី�មកសុុគតនៅ�ៅលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ងសម្រា�ាប់់យើ�ើងរាាល់់គ្នាា�។

• តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�ថាា អ្វីី�ជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដ៏៏នៅ�ៅអស់់កល្បបជាានិិច្ចច? វាាមាានន័័យថាា

សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដែ�លគ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់ ទោះ�ះ�បីីជាាពេ�លវេេលាាយូូរយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ។

• វាាមិិនដែ�លបញ្ចចប់់ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�កំំហុុសក៏៏ដោ�ោយ។

• វាាមិិនដែ�លបញ្ចចប់់ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកមាានអាារម្មមណ៌៌ភ័័យខ្លាា�ចក៏៏ដោ�ោយ។

• វាាមិិនដែ�លបញ្ចចប់់ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីនរណាាមនុុស្សសដែ�លយើ�ើងស្រ�ឡាាញ់់ស្លាា�ប់់ក៏៏ដោ�ោយ។
• វាាមិិនដែ�លបញ្ចចប់់ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាាឪពុុកម្ដាា�យអ្ននកបាាត់់បង់់កាារងាារធ្វើ�ើ�ក៏៏ដោ�ោយ។

• វាាមិិនដែ�លបញ្ចចប់់ឡើ�ើយ ទោះ�ះ�បីីជាាអ្ននកទទួួលបាានចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់នៅ�ៅសាាលាាមិិនល្អអក៏៏ដោ�ោយ។
• មិិនថាាមាានរឿ�ឿងអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើងក៏៏ដោ�ោយ សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹឹងមិិនបញ្ចចប់់
ហើ�ើយនិិងមិិនដែ�លបរាាជ័័យឡើ�ើយ។

សូូមឲ្យយកុុមាារ ចែ�កចាាយគំំនិិតយោ�ោបល់់ដោ�ោយ សេ�រីី ពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះ៖ កាារភ័័យខ្លាា�ច កាារថប់់បាារ ម្ភភ អំំ

ពីីកាារបាាត់់បង់់សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះ ឬក៏៏ សេ�ចក្ដីី�សុុខ និិងកាារដកពិិសោ�ោធន៍៍សេ�ចក្ដីី�អំំណរ ព្រ�មទាំំ�ងកាារ រៀ�ៀ

នអំំពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ទ្រ�ង់់។
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ុ
ពព្រះះគុណ
តើ�ើ អ្ននកអាចស្ដាាប់់លឺឺ ទេ�?

ប្រ�ស្នាាអំំពីីចៀ�ៀមដែ�លបានបាត់់ (លូូ កា ១៥.១-៧)

ព្រះ�ះ

យេ�ស៊ូូ�វចង់ឲ្យ
់ យមនុុស្សសម្នាា�ដឹង
ឹ ថាា តើ�ើព្រះ�ះស្រ�ឡាាញ់់ពួួកគេ�ខ្លាំំ��ងប៉ុុ�ណ្ណាា�។ ទ្រ�ង់់ក៏៏បាាននិិទាានរឿ�ឿងអំំពីីអ្្

នកគង្វាា�ល ម្នាា�ក់់ ហើ�ើយនិិងចៀ�ៀមរបស់់គាាត់ដែ�
់ លបាានបាាត់់។ អ្ននកគង្វាា�ល ព្រួ�បា
ួ ារ ម្ភភពីីចៀ�ៀមមួួយដែ�លបាា
នបាាត់់ ហេ�តុុនោះ�ះ�ហើ�ើយបាានជាាគាាត់់ទុុកចៀ�ៀមក្នុុ� ងហ្វូូ� ងផ្សេ�េងៗទៀ�ៀ
តចោ�ោល និិងស្វែ�ែងរកចៀ�ៀមដែ�លបាានបាាត់់នោះ�ះ�។ ពេ�លខ្លះះ�

ចៀ�ៀមវង្វេ�េង និិងដើ�ើរទៅ�ៅតាាមផ្លូូ�វរបស់់ពួួកវាារៀ�ៀងខ្លួួ� ន។ ពួួកវាា

ជាាសត្វវដែ�លគ្មាា�នសង្ឃឹឹ�ម ដែ�លងាាយ ស្រួ�ួលរងកាារវាាយ ប្រ�ហាារ
ឬចាាប់់ជាាចំំណីីពីីសត្វវខ្លាា�ឃ្មុំំ� ហ្វូូ� ងចចក ឬ ហ្វូូ� ងតោ�ោ។

កាារងាាររបស់់អ្ននកគង្វាា�ល គឺឺកាារងាារ ចៀ�ៀមពីីគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ នោះ�ះ�គឺឺជាាអ្្
វីី ដែ�លអ្ននកគង្វាា�លបាានធ្វើ�ើ�។ គាាត់់មាានចិិត្ដដស ប្បា�ាយរីីករាាយណាាស់់

នៅ�ៅពេ�លដែ�លគាាត់់រកឃើ�ើញចៀ�ៀមដែ�លបាានបាាត់់ ហើ�ើ

យបីីត្រ�កងដោ�ោយ ដៃ�របស់់គាាត់់តាាមផ្លូូ�វមកផ្ទះះ�វិិញ។

បន្ទាា�ប់់មកគាាត់់បាានហៅ�ៅមិិត្ដដភ័័ក្ដដ ព្រ�មទាំំ�ងអ្ននកជិិតខាាតរបស់់

គាាត់់មកអបអរសាាទរនឹឹងចៀ�ៀមមួួយដែ�លបាានរកឃើ�ើញវិិញ។

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានបន្ទូូ� លថាា រឿ�ឿងនេះ�ះដូូចជាាអ្វីី� ដែ�លនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌

នៅ�ៅពេ�លដែ�លក្មេ�េងប្រុ�ុស ឬ ស្រី�ី បុុរស ឬ នាារីី ទទួួលទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះអង្គគស ង្គ្រោះ��ះ��

ពួួកគេ�ចេ�ញពីីផ្លូូ�វត្រូ�ូវបាានវង្វេ�េងត្រ�ឡប់់ជាារកឃើ�ើញវិិញ ដែ�លនោះ�ះ�នឹឹងនាំំ�សេ�ចក្ដីី�អំំ

ណរយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង និិងកាារ អបអរសាាទរនៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌។ កណ្ឌឌព្រះ�ះគម្ពីីរ� សេ�ផាានាា ៣.១៧ ជួួយយើ�ើងឲ្យយដឹឹងថាា សេ�ចក្ដីី�អំំណ

ររបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌សាាទរចំំពោះ�ះ�កូូនទ្រ�ង់់។ “ព្រះ�ះអង្គគជាាព្រះ�ះដ៏៏មាានឥទ្ធិិឬ
� ទ្ធិិ� ដែ�លនឹឹងសង្គ្រោះ��ះ�� ព្រះ�ះ

អង្គគនឹង
ឹ រីីករាាយចំំពោះ�ះ�អ្ននកដោ�ោយ អរសប្បា�ាយ ព្រះ�ះអង្គគនឹង
ឹ ធ្វើ៎�៎�� សឲ្យយអ្ននកមាានចិិត្ដដស្ងងប់់ដោ�ោយ សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះអង្គគ
ព្រះ�ះអង្គគនឹង
ឹ រីីករាាយចំំពោះ�ះ�អ្ននក ដោ�ោយសំំឡេ�ងច្រៀ��ៀងយ៉ាា�ងឮ”។ តើ�ើកាារ នេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកមាានអាារ ម្មមណ៍៍យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច?

តើ�ើ អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�វាបានទេ�?

• សូូមជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានសុុគតសម្រា�ាប់់អំំពើ�ើបាាបរបស់់អ្ននក ហើ�ើយទ្រ�ង់់រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្ដដរបស់់អ្ននក។
•	សូូមជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកបាានក្លាា�យជាាកូូនជាាទីីស្រ�ឡាាញ់់របស់់ទ្រ�ង់់។

•	សូូមជឿ�ឿថាា សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់សម្រា�ាប់់អ្ននក នឹឹងមិិនដែ�លបញ្ចចប់់ ទោះ�ះ�មាានរឿ�ឿងអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើងក៏៏ដោ�ោយ។

•	សូូមជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះអាាចប្រើ�ើ�អ្ននក ដើ�ើម្បីី�ចែ�កចាាយព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�ព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ ជាាមួួយនឹឹងនរណាាម្នាា�ក់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។
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ុ
ពព្រះះគុណ
សូូមសាកល្បបង!
ល្បែ�ែងកំំសាន្ដដអំំពីី “អ្ននកគង្វាា ល និិងចៀ�ៀម”

១. ចំំណុុចសំំខាាន់ៈៈ� ល្បែ�ែងកំំសាាន្ដដនេះ�ះដូូចជាាល្បែ�ែង “លួួចសាាច់់” ដែ�លចែ�កជាា ៤ច្រ�ក និិងក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះរួួមមាានៈៈ “ចៀ�ៀម”
“ចចក” និិង “អ្ននកគង្វាា�ល”។

២. ចូូរប្រា�ាប់់អ្ននកលេ�ងនូូវព្រំ�ំដែ�នកំំណត់់ ដោ�ោយល្បែ�ែងនេះ�ះស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើផ្ទៃ�ៃកាារេេធំំមួួយ។ ចំំនុុចកណ្ដាា�លកាារេេធំំ
មាានកាារេេតូូចជាាងដែ�លជាាកន្លែ�ែង “ចៀ�ៀមដែ�លបាាត់់” រស់់នៅ�ៅ។ មាានចចកចំំនួួន ៦ក្បា�ាល

ដែ�លកំំពុុងចាំំ�កាារពាារចៀ�ៀមដែ�លបាាត់់នោះ�ះ�។ សូូមចែ�កអ្ននកលេ�ងទៅ�ៅជាា ៤ក្រុ�ុម ដែ�លក្រុ�ុមនីីមួួយៗ ស្ថិិ�តនៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េង
គ្នាា�នៃ�ច្រ�កទាំំ�ង៤ ដោ�ោយនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅផ្ទៃ�ៃកាារេេធំំ។

៣. អ្ននកលេ�ងត្រូ�ូវចែ�កជាា ៤ក្រុ�ុម (ត្រូ�ូវចែ�កជាា ២ក្រុ�ុម បើ�ើមាានអ្ននកលេ�ងតិិចជាាង ១០នាាក់់)

ចូូរឲ្យយលេ�ខរៀ�ៀងតាាមជួួរអ្ននកលេ�ងនីីមួួយៗ ដោ�ោយអ្ននកលេ�ងទាំំ�ងនោះ�ះ�មាានលេ�ខរៀ�ៀងទីី១ ២ ៣ និិងច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

៤. សូូមពន្យយល់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកបង្ហាា�ត់់លេ�ងស្រែ��ក “លេ�ខណាាមួួយ” អ្ននកលេ�ងទាំំ�ង ៤ច្រ�ក

ដែ�លត្រូ�ូវនឹឹងលេ�ខរៀ�ៀងរបស់់ខ្លួួ�ន ត្រូ�ូវរត់់ចូូលក្នុុ�ងផ្ទៃ�ៃកាារេេ ដើ�ើម្បីី�ព្យា�ាយាាមប៉ះះ� និិងសង្គ្រោះ��ះ��ចៀ�ៀមដែ�លបាាត់់មួួយនៅ�ៅចំំក

ណ្ដាា�ល។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកលេ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវចចកចាាប់់បាានវិិញ អ្ននកលេ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវចាាញ់់ ដោ�ោយចាំំ�លេ�ងវគ្គគក្រោ��ោយទៀ�ៀត។

៥. ចំំណុុចសំំខាាន់់៖ ត្រូ�ូវមាាន “ចចក” ច្រើ�ើ�នជាាង “អ្ននកជួួយសង្គ្រោះ��ះ��ចៀ�ៀម”។

៦. ចៀ�ៀមទាំំ�ងឡាាយនឹឹងមិិនអាាចជួួយចៀ�ៀមដែ�លបាាត់់នោះ�ះ�បាានទេ� ព្រោះ��ះ�មាានចចកច្រើ�ើ�នណាាស់់ចាំំ�កាារពាារ។

៧. ចំំណុុចសំំខាាន់់៖ សូូមលេ�ងម្ដដងទៀ�ៀត លើ�ើកនេះ�ះសូូមពន្យយល់់ ដោ�ោយមាានគ្រូ�ូបបង្ហាា�ត់់លេ�ងម្នាា�ក់់ ដែ�លនឹឹងធ្វើ�ើ�ជាា
“អ្ននកគង្វាា�លល្អអ” ហើ�ើយនិិងអាាចហៅ�ៅគ្រ�ប់់ពេ�លថាា “ចចកចេ�ញទៅ�ៅ! ចៀ�ៀមត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ!”

ពេ�លលឺឺចចកត្រូ�ូវអង្គុុ�យចុះះ� ហើ�ើយចៀ�ៀមទាំំ�ងអស់់អាាចទៅ�ៅផ្ទះះ� តាាមជួួររបស់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�លេ�ងម្ដដងទៀ�ៀត។

• សេ�ចក្ដីី� ពិិ តផ្សាាភ្ជាាប់់ជីីវិ ិតៈៈ អ្ននកគង្វាា លល្អអតែ�ងតែ�ប្រា�កដថា ចៀ�ៀមទាំំងអស់មា
់ នសុុវត្ថិិ� ភាព នៅ�ផ្ទះះ�របស់់ខ្លួួ�ន។

សំំ ណួួរ

១. លេ�ងលើ�ើកដំំបូូង តើ�ើនរណាាម្នាា�ក់់អាាចជួួយសង្គ្រោះ��ះ��ចៀ�ៀមចេ�ញពីីហ្វូូ�ងចចកបាាន ដែ�រឬទេ�? បើ�ើមិិនអាាច ហេ�តុុអ្វីី�?
២. នៅ�ៅព្រះ�ះគម្ពីី�រ តើ�ើមាានចៀ�ៀមប៉ុុ�ន្មាា�នដែ�លអ្ននកគង្វាា�លល្អអចេ�ញទៅ�ៅជួួយសង្គ្រោះ��ះ��? តែ�១គត់់! ក្មេ�េងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�
តើ�ើអ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងដែ�រទេ�ថាា បើ�ើសិិនជាាអ្ននកជាាចៀ�ៀមដែ�លបាានបាាត់់ តើ�ើអ្ននកគង្វាា�លល្អអ ឬ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
នឹឹងត្រ�ឡប់់មករកអ្ននកដែ�រឬទេ�? តើ�ើកាារអ្វីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកដឹឹងថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វកំំពុុងស្វែ�ែងរកអ្ននកគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា?

៣. តោះ�ះ�យើ�ើងអធិិស្ឋាា�ន។ សូូមថាាតាាមខ្ញុំំ�។ ព្រះ�ះអង្គគអើ�ើយ ទូូលបង្គំំ�អរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ ដែ�លយើ�ើងមាានអំំណរក្នុុ�ងកាារលេ�
ងល្បែ�ែងកំំសាាន្ដដនេះ�ះ សូូមជួួយទូូលបង្គំំ�ឲ្យយយល់់ថាា ព្រះ�ះគុុណគឺឺកាារទទួួលបាានអ្វីី�មួួយ ដែ�លទូូលបង្គំំ�បាានសន្សំំ� ឬ
ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរកវាាដោ�ោយខ្លួួ�នឯងឡើ�ើយ។ នោះ�ះ�ជាាអំំណោ�ោយវិិញ។ តោះ�ះ�យើ�ើឈប់់បន្ដិិ�ច ហើ�ើយស្ដាា�ប់់សំំឡេ�ងដែ�លទ្រ�ង់់
និិយាាយមកកាាន់់យើ�ើង។ តើ�ើទូូលបង្គំំ�ធ្លាា�ប់់បាានសុំំ�ព្រះ�ះពីីអំំណោ�ោយនៃ�ព្រះ�ះគុុណនោះ�ះ�ទេ�? (ឈប់់បន្ដិិ�ច) ព្រះ�ះអង្គគអើ�ើយ
សូូមអរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ ដែ�លទ្រ�ង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្យយទូូលបង្គំំ�ក្លាា�យជាាកូូនម្នាា�ក់់នៃ�កូូនៗរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទូូលបង្គំំ�ជាាកូូនរបស់់ទ្រ�ង់់ហើ�ើយ!
* [អ្ននកដឹឹកនាំំ� កាារអធិិស្ឋាា�នទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺ “កាារអធិិស្ឋាា�នដែ�លថាាតាាមខ្ញុំំ�” ទាំំ�ងក្មេ�េងប្រុ�ុសៗ និិងស្រី�ីៗថាាតាាមខ្ញុំំ�ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�...]
* * [អ្ននកដឹឹកនាំំ� សូូមឈប់់បន្ដិិ�ចរយៈៈពេ�ល ១០វិិនាាទីី ដោ�ោយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយព្រះ�ះនិិយាាយទៅ�ៅកាាន់់ចិិត្ដដរបស់់ក្មេ�េងម្នាា�ក់់ៗ។
យើ�ើងកំំពុុងបង្រៀ��ៀនកុុមាារ ឲ្យយអាាចនិិយាាយក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�ន ព្រ�មទាំំ�ងស្ដាា�ប់់សំំឡេ�ងក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នផងដែ�រ។]
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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ុ
ពព្រះះគុណ
ក្រ�ដាសកិិ ច្ចចការ

១
២

តើ�ើ អ្ននកអាចចាំំជួរួ ទីី ១ នៃ�សេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាាន និិ ងសសេ�រចុះះ�ដូូចខាងក្រោ��មនេះ�ះទេ�?

បំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�
១យ៉ូូ�ហាន ៣.១ “មើ�ើ ល _______________ ដែ�ល ___________ បានផ្ដដល់់មក_______________
ឲ្យយយើ�ើ ងបានហៅ�ជា...................... ។

៣

តាមពាក្យយសំំ ដីីផ្ទាាល់ខ្លួួ�
់ ន តើ�ើ អ្ននកអាចចែ�កចាយបានទេ� ពីី ការដែ�លធ្វើ��ើ ឲ្យយដឹឹ ងបានថា អ្ននកជាកូូនព្រះ�ះជានិិ ច្ចចនោះ�ះ?

៤

ដូូចជាឪពុុកម្ដាា យអ្ននកដែ�រ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វស្គាាល់់ឈ្មោះ�ះ�អ្ននក និិ ងស្គាាល់់អ្វីី� ៗទាំំងអស់រ់ បស់់អ្ននក!

	
តើ�ើ អ្ននកអាចសរសេ�រប្រ�យោ�គមួួយ ឬ គូូសជារូូបភាពមួួយ ដែ�លពិិ ពណ៌៌ នា ពីី របៀ�ៀបដែ�លធ្វើ��ើ ឲ្យយអ្ននកស្គាាល់់ថា
អ្ននកជាកូូនទ្រ�ង់់?

៥

ពេ�លឆ្លើ�ើ� យតប

	
ជាការល្អអដែ�លត្រូ�ូ វអរព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះ! ការនេះ�ះគាប់់ព្រះ�ះទ័័ យដល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វណាស់់។ តើ�ើ អ្ននកអាចសរសេ�រ
ការអរព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះ ដែ�លអ្ននកមើ�ើ លឃើ�ើ ញពីី ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបានទេ�?
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ុ
ពព្រះះគុណ
ការគោះ�ះឡើ�ើ ង!

ខ្ញុំំ��គឺឺ ជាកូូនជាទីីស្រ�ឡាញ់់របស់់ស្ដេ�េចលើ�ើ អស់់ទាំំងស្ដេ�េច!
គឺឺ ជាខ្ញុំំ�� គឺឺ ជាខ្ញុំំ��!
ខ្ញុំំ��គឺឺ ជាកម្មមសិិ ទ្ធិិ� របស់់ទ្រ�ង់់ នៃ�ស្ថាានដ៏៏ នៅ�អស់់កល្បបជានិិ ច្ចច!
គឺឺ ជាខ្ញុំំ�� គឺឺ ជាខ្ញុំំ��!
ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វបានសង្គ្រោះ��ះ�ដោ�យព្រះ�ះគុុណ និិ ងការប្រោ��សលោះ�ះដោ�យលោ�ហិិ តរបស់់ទ្រ�ង់់!
គឺឺ ជាខ្ញុំំ�� គឺឺ ជាខ្ញុំំ��!
ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូ វបានគ្រ�បបាំំងដោ�យព្រះ�ះហស្ថថរបស់់ទ្រ�ង់់ឲ្យយមានសុុវត្ថិិ� ភាព ចៀ�ៀសផុុតពីីគ្រោះ��ះថ្នាាក់់!
គឺឺ ជាខ្ញុំំ�� គឺឺ ជាខ្ញុំំ��!
ខ្ញុំំ��អរព្រះ�ះគុុណ ដែ�លសេ�ចក្ដីី� ស្រ�ឡាញ់់ទ្រ�ង់់ សម្រា�ប់់ខ្ញុំំ�� នឹឹ ងមិិ នដែ�លផុុតឡើ�ើ យ ក៏៏ មិិ នត្រូ�ូ វបញ្ចចប់់ដែ�រ!
គឺឺ ជាខ្ញុំំ�� គឺឺ ជាខ្ញុំំ��!
ខ្ញុំំ��គឺឺ ជាកូូននៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ ខ្ពពស់់បំផុ
ំ ត
ុ !
អាម៉ែ�ែន!

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអាានអក្សសរនៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ� ហើ�ើយកុុមាារ ឆ្លើ�យ
ើ� តប ដោ�ោយ អាានតាាម តែ�នៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខៀ�ៀវវិិញ។

ក្រោ��ោយមក សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយសរសេ�រលើ�ើក្ដាា�គោះ�ះ�របស់់ពួួកគេ�តាាម ក្រុ�ុម ដោ�ោយសរសេ�រសំំណូូមពរពួួកគេ�

នៅ�ៅលើ�ើក្ដាា�ខៀ�ៀន។ សូូមមើ�ើលចំំណាាប់់អាារ ម្ភភ ដែ�លពួួកគេ�គោះ�ះ�នូូវអ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�បាានសរសេ�រនោះ�ះ�ចុះះ�!
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ញ់់
ឡា
ស្រ
ស
ី
ក្ដី
ច
សសេ

រឿ�ឿងរបស់់លោ�កអ័រ័ ប្រា�ហាំំ លោ�កុុប្បបត្ដិិ� ១២.១-៥

សូូ មជួួយទូូលបង្គំំ�ឲ្យយស្រ�ឡាញ់់ និិងស្តាាប់់បង្គាាប់ទ្រ�
់ ង់់។

ម៉ាាថាយ ២២.៣៧, ៣៨
ត្រូ�ូវឲ្យយស្រ�ឡាញ់់ ព្រះ�ះអម្ចាាស់់ ជាព្រះ�ះនៃ�ឯងឲ្យយអស់់ អំំពីីចិិត្ដដ
អស់់ អំំពីីព្រ�លឹឹង ហើ�ើយអស់់ អំំពីីគំំនិិតឯង
នេះ�ះជាបញ្ញញត្ដិិ�យ៉ាាងសំំ ខាន់ទីី
់ ១។
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ស្រឡាញ់់
សសេចក្ដីី ស

តើ�ើ អ្ននកអាចនិិ យាយបានទេ�?

សូូមជួួយទូូលបង្គំំ�ឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ និិងស្តាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់។

–––––

ម៉ាាថាយ ២២.៣៧, ៣៨

ត្រូ�ូវឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ជាាព្រះ�ះនៃ�ឯងឲ្យយអស់់អំំពីីចិិត្ដដ អស់់អំំពីីព្រ�លឹឹង ហើ�ើយអស់់អំំពីីគំំនិិតឯង
នេះ�ះជាាបញ្ញញត្ដិិ�យ៉ាង
�ា សំំខាាន់់ទីី១។

់
ប់់បង្គាា�ប់
តើ�ើកាារស្ដាា�
ជាាអ្វីី�?

តើ តើ

អាចដឹឹ ងបាន
ន
ក
អ្ន

ចោ�ទិិ យកថា ៧.៩
យ៉ូូ�ហាន ១៤.១៥
២យ៉ូូ�ហាន ១.៦
កូូឡូស
ូ ៣.២០
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ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាសេ�ចក្ដីី�ស្រ�

ឡាាញ់់ត្រូ�ូវបាានផ្សា�ាភា្ជជ�ប់់ទៅ�ៅនឹឹង
កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់?

?
ទទេ

តើ�ើ អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកបានទេ�?

តើ�ើសេ�ចក្ដីី
�ស្រ�ឡា
ា
ញ់់សំំខា
ាន់់ជាាងកា
ារស្ដាា�ប់់
បង្គាា�ប់់
មែ�នឬ?

ី សស្រឡាញ់់
សសេចក្ដី

“ការអធិិ ស្ឋាានពោ�តលីីង”

សូូមនាំំ�កុុមាារចំំណាាយពេ�លអធិិស្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ៗខ្លួួ�នម្ដដងទៀ�ៀត ដោ�ោយកាារអធិិស្ឋាា�ន

“សូូមជួួយឲ្យយទូូលបង្គំំ�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់”។ សូូមឲ្យយកុុមាារថាាតាាមសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�ន។ សូូម

លើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយអធិិស្ឋាា�នតែ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នត្រឹ�ឹមតែ�មួួយប្រ�យោ�ោគ ដោ�ោយទូូលសូូមព្រះ�ះទៅ�ៅតាាម
ពាាក្យយផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�សូូមទ្រ�ង់់ជួួយបង្រៀ��ៀនពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់។
ពួួកគេ�អំំពាាវនាាវតាាមព្រះ�ះនាាមផ្សេ�េងៗរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយនិិងស្នាា�ព្រះ�ះហស្ថថរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចដែ�លបាាន
ចែ�កចាាយក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនជាាគំំរូូស្រា�ាប់់។

សូូមពណ៌៌ នា!
•	ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វចង់់ឲ្យយយើ�ើងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់យើ�ើង។
•	ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វចង់់ឲ្យយយើ�ើងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះអង្គគ។ កាារនេះ�ះនាំំ�ឲ្យយទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ។
•	យើ�ើងបង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់។
•	អ្ននកនឹឹងឃើ�ើញតាាមរយៈៈរឿ�ឿង ដែ�លព្រះ�ះពរទទួួលបាានដោ�ោយកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់។
•	កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងកាារដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ គឺឺជាាកាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរដ៏៏គួួរឲ្យយរីីករាាយមួួយ។
នៅ�ៅទីីនេះ�ះអ្ននកអាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចពិិភាាក្សា�ាដែ�លនិិយាាយ អំំពីីកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់។ ពេ�លយើ�ើងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់ឪ
់ ពុុកម្ដាា�
យរបស់់យើ�ើង នោះ�ះ�សរបញ្ជាា�ក់ឲ្យ
់ យឃើ�ើញថាាយើ�ើស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ ព្រោះ��ះ�ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ� លថាា យើ�ើ

ងត្រូ�ូវតែ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់ឪ
់ ពុុកម្ដាា�យរបស់់យើ�ើងក្នុុ� ងគ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់។ សូូមឲ្យយកុុមាារ ចែ�កចាាយ ចំំណុុចពិិបាាកៗ

ដែ�លពួួកគេ�មាានទាាក់់ទងនឹឹងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ ចែ�កចាាយពីីព្រះ�ះពរដែ�លគេ�ដកពិិសោ�ោធន៍៍

ពេ�លពួួកគេ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់។ ចុុងក្រោ��ោយ សូូមជួួយពួួកគេ�ឲ្យយយល់់ពីីកាារផ្សា�ាភ្ជាា�ប់់គ្នាា� រវាាងសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់
និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់។
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ី សស្រឡាញ់់
សសេចក្ដី

តើ�ើ អ្ននកអាចស្ដាាប់់លឺឺ ទេ�?

រឿ�ឿងរបស់់លោ�កអ័រ័ ប្រា�ហាំំ (លោ�កុុប្បបត្ដិិ� ១២.១-៥)

លោ�ោ

កអ័័រប្រា�ាហាំំ�បាានរស់់នៅ�ៅតាំំ�ងពីីយូូរលង់់ណាាស់់មកហើ�ើយ។ ពេ�លដែ�លគាាត់់ឈាានចូូលវ័័យចំំណាាស់់

ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានមាានបន្ទូូ� លទៅ�ៅកាាន់់គាាត់់ថាា “សូូមចេ�ញពីីស្រុ�ុក ពីីញាាតិិសន្ដាា�ន

និិងពីីផ្ទះះ�ឪពុុកឯង ទៅ�ៅនៅ�ៅឯស្រុ�ុកដែ�លអញនឹឹងបង្ហាា�ញឯងចុះះ�។
អញនឹឹងបង្កើ�ើតនគរ១យ៉ាា
�
�ងធំំពីីឯង អញនឹឹងឲ្យយពរដល់់ឯង

ទាំំ�ងលើ�ើកឈ្មោះ�ះ��ឯងធំំផង ឯងនឹឹងបាានធ្វើ�ើ�ជាាទីីបញ្ចេ�េញពរដ
ល់់មនុុស្សសទាំំ�ងឡាាយ។ គ្រ�ប់់ទាំំ�ងគ្រួ�ួនៅ�ៅផែ�នដីីនឹឹងបាានពរ

ដោ�ោយសាារ ឯង”។ លោ�ោកតាាអ័័រប្រា�ាហាំំ�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះ

អង្គគ។ គាាត់់បាានចាាកចេ�ញជាាមួួយនឹឹងប្រ�ពន្ធធរបស់់គាាត់់។

សាារាា ក្មួួ� យប្រុ�ុសរបស់់គាាត់់ ឡុុត ហើ�ើយនិិងកម្មមសិិទ្ធិិទាំំ�ងអ
�
ស់់របស់់គាាត់់ផង។ ពួួកគាាត់់បាានចាាកចេ�ញពីីស្រុ�ុកកំំណើ�ើត

ចេ�ញពីីក្រុ�ុងហេ�ប្រុ�ុន ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់កន្លែ�ែងថ្មីីមួ
� ួយ

ដែ�លពួួកគាាត់់បាានហៅ�ៅថាាទឺឺកដីីសន្យា�ា។

តើ�ើអ្នកដែ�
ន លគិិតទេ�ថាា ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគាាត់់បាានធ្្

វើើ�តាាម អ្វីី� ដែ�លព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានប្រា�ាប់់ដល់់គាាត់?់ ខ្ញុំំ�ជឿ�
� ឿថាា

អ្ននកប្រា�ាកដជាាដឹង
ឹ ! គឺឺគាាត់់បាានរៀ�ៀនស្រ�ឡាាញ់់ និិងរៀ�ៀនស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់។

កាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់របស់់គាាត់់ គឺឺបាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ពេ�ញដំំណើ�ើរជីីវិិតនៃ�កាារលូូត

លាាស់់របស់់គាាត់់ ក្នុុ� ងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ កាារ ស្រ�ឡាាញ់់ ហើ�ើយនិិងសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ។

តើ�ើ អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�វាបានទេ�?

• សូូមបង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារថ្វាា�យបង្គំំ�របស់់អ្ននក ដោ�ោយកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់នូូវអ្វីី�ដែ�លទ្រ�ង់់ប្រា�ាប់់។
• សូូមស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់អ្ននក ដែ�លនេះ�ះគឺឺជាាកាារគោ�ោរពកោ�ោតខ្លាា�ចដល់់ព្រះ�ះ។
• សូូមប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះឲ្យយអស់់ពីីចិិត្ដដ ព្រ�លឹឹង គំំនិិត និិងកំំលាំំ�ងរបស់់អ្ននក។
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សូូមសាកល្បបង!
ចូូរកុំំ�ងាកក្រោ��យ
១. ចូូរបែ�ងចែ�កអ្ននកលេ�ង ១០នាាក់់ ក្នុុ�ង១ក្រុ�ុមៗ។ ក្រុ�ុមនីីមួួយៗត្រូ�ូវកាាន់់ដៃ�គ្នាា� និិងឈរជាារង្វវង់់។ សូូមទំំលាាក់់ដៃ�ចុះះ�
និិងមុុខបែ�រទៅ�ៅអ្ននកខាាងស្ដាំំ��ដៃ� ដោ�ោយត្រូ�ូវមើ�ើលខ្ននងអ្ននកនោះ�ះ� (កន្ទុុ�យ)។

២. អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវចងកន្ទុុ�យភ្ជាា�ប់់នឹឹងខោ�ោ សំំពត់់ ឬ ខ្សែ�ែក្រ�វ៉ាា�ត់់ បើ�ើសិិនជាាអាាច។

អ្ននកលេ�ងណាាដែ�លមិិនអាាចចងកន្ទុុ�យបាានៈៈ សូូមប្រើ�ើ�ក្រ�ណាាត់់ចងភ្ជាា�ប់់គ្នាា�ជុំំ�វិិញចង្កេះ�ះ� ដូូចជាាខ្សែ�ែក្រ�វ៉ាា�ត់់
បន្ទាា�ប់់មកចងកន្ទុុ�យភ្ជាា�ប់់នឹឹងវាា។

៣. ចូូរពន្យយល់់ អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវចាាប់់កន្ទុុ�យអ្ននកលេ�ងនៅ�ៅខាាងមុុខពួួកគេ�។ ពេ�លកន្ទុុ�យត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ចេ�ញ
អ្ននកលេ�ងម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ត្រូ�ូវចាាញ់់។

៤. ចំំណុុចសំំខាាន់ៈៈ� ចូូរពន្យយល់់អ្ននកលេ�ងថាា ដើ�ើម្បីី�ឈ្នះះ� អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់មិិនត្រូ�ូវងាាកក្រោ��ោយឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែផ្ដោ�ោ�តលើ�ើអ្វីី�
ដែ�លនៅ�ៅខាាងមុុខពួួកគេ�វិិញ (គោ�ោលដៅ�ៅ)។

៥. ចំំណុុចសំំខាាន់ៈៈ� បើ�ើរត់់ជាារង្វវង់់ ដោ�ោយព្យា�ាយាាមចាាប់់កន្ទុុ�យអ្ននកខាាងមុុខ ជាាកាារពិិបាាកបន្ដិិ�ច (បើ�ើមាានអ្ននកលេ�ងតិិច)។

ចូូរនិិយាាយថាា “ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម” នោះ�ះ�អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់នឹឹងព្យា�ាយាាមកាារពាារកន្ទុុ�យរបស់់ពួួកគេ� ពេ�លដែ�លអ្ននកដទៃ�ព្យា�ា
យាាមទាាញកន្ទុុ�យរបស់់ពួួកគេ�ចេ�ញ។

៦. ពេ�លអ្ននកបង្រៀ��ៀនលេ�ងស្រែ��កថាា “ឈប់់” អ្ននកលេ�ងណាាដែ�លមិិនរបូូតកន្ទុុ�យ គឺឺជាាអ្ននកឈ្នះះ�។

• សេ�ចក្ដីី� ពិិ តផ្សាារភ្ជាាប់់ជីីវិ ិតៈៈ លោ�កតាអ័័ រប្រា�ហាំំត្រូ�ូ វបានព្រះ�ះត្រា�ស់់ហៅ�ឲ្យយទៅ�រកកន្លែ�ែងថ្មីី� មួួយ។ គា
ត់់បានចាកចេ�ញដោ�យទុុកចោ�លរបស់់របររបស់់គាត់់ ដូូចជាស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តគាត់់ ឪពុុកម្ដាា យរបស់់គាត់់

ការងាររបស់់គាត់់។ បើ�ើ មើ�ើ លទៅ�កាន់់គាត់់ គាត់់បានស្ដាាប់់បង្គាាប់ព្រះ់ �ះ ហើ�ើ យព្រះ�ះអង្គគបានប្រ�ទានពរដល់់គាត់់

យ៉ាាងធំំសម្បើ�ើ� ម។

សំំ ណួួរ

១. ខ្ញុំំ��ជឿ�ឿថាា ល្បែ�ែងកំំសាាន្ដដនោះ�ះ�គួួរឲ្យយរីីករាាយណាាស់់! វាាជាាកាារសំំខាាន់់ណាាស់់ដែ�លត្រូ�ូវមើ�ើលទៅ�ៅមុុខ

ជាានិិច្ចច តើ�ើនឹឹងមាានអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើង បើ�ើសិិនជាាអ្ននកលេ�ងម្នាា�ក់់ងាាកបែ�រទៅ�ៅកន្ទុុ�យរបស់់គាាត់់ខាាងក្រោ��ោយ?
(អ្ននកលេ�ងនោះ�ះ�នឹឹងបន្ថថយល្បឿ�ឿ�ន ហើ�ើយនិិងបាាត់់កន្ទុុ�យគាាត់់ផងដែ�រ)។

២. នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ អ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លលោ�ោកតាាអ័័រប្រា�ាហាំំ�បាានបោះ�ះ�បង់់ និិងបាានទុុកចោ�ោល ដោ�ោយសំំឡឹឹងឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខ
ហើ�ើយដើ�ើរតាាមព្រះ�ះ? (ទឹឹកដីីរបស់់គាាត់់ មុុខរបររបស់់គាាត់់ មិិត្ដដភ័័ក្ដិិ�របស់់គាាត់់)

៣. ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ សូូមអរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់សម្រា�ាប់់កាារហៅ�ៅខ្ញុំំ��នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ សូូមបង្ហាា�ញខ្ញុំំ�ឥឡូូវនេះ�ះ នូូវរបៀ�ៀបដែ�

លទ្រ�ង់់ចង់់ឲ្យយខ្ញុំំ��ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ និិងរបៀ�ៀបដែ�លឲ្យយខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាាញ់់ ដោ�ោយអស់់ពីីចិិត្ដដ អស់់ពីីព្រ�លឹឹង និិងអស់់ពីីគំំនិិត។
(ឈប់់បន្ដិិ�ច) ព្រះ�ះអង្គគអើ�ើយ ខ្ញុំំ��ស្រ�លាាញ់់ទ្រ�ង់់ សូូមទ្រ�ង់់ជួួយឲ្យយខ្ញុំំ��ចេះ�ះស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់។
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ក្រ�ដាសកិិ ច្ចចការ

១
២

តើ�ើ អ្ននកចង់់ចាំំនូវូ បន្ទាាត់់ទីី ២ នៃ�ការអធិិ ស្ឋាានពីីសេ�ចក្ដីី� ស្រ�ឡាញ់់ទេ�? សូូមសរសេ�រវាចុះះ�ខាងក្រោ��ម

បំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�
ម៉ាាថាយ ២២.៣៧-៣៨ “___________ ព្រះ�ះអម្ចាាស់់ ___________ ___________
អស់់អំពីី
ំ ___________ អស់់អំពីី
ំ ___________ ហើ�ើ យអស់់អំពីី
ំ ___________។
នេះ�ះជាបញ្ញញត្ដិិ� ___________”។

៣

តើ�ើ អ្វីី� ជាការស្ដាាប់់បង្គាាប់់?

៤

តើ�ើ អ្ននកគិិ តថាអ្វីី� ដែ�លជាការលំំ បាកបំំផុត
ុ ក្នុុ�ងការស្ដាាប់់បង្គាាប់់?

៥

ពេ�លឆ្លើ�ើ� យតប៖

	
នៅ�លើ�ើ ក្រ�ដាសសរសេ�រដែ�លមានបន្ទាាត់់ សូូមសរសេ�រខគម្ពីី� រចងចាំំថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ដោ�យយកចិិ ត្ដដទុុកដាក់់ បន្ទាាប់់មកបិិ តវាភ្ជាាប់់ទៅ�

នឹឹ ងក្រ�ដាសព័័ ណ៌៌ ដែ�លអ្ននកចូូលចិិ ត្ដដ ដោ�យក្រ�ដាសព័័ ណ៌៌ នោះ�ះគួួរតែ�ជាក្រ�ដាសខគម្ពីី� រ ធ្វើ��ដូ
ើ ច្នេះ�ះ�
ូ
នោះ�ះក្រ�ដាសព័័ ណ៌៌ ដូូចជា
ស៊ុុ�មសងខាងខគម្ពីី� ររបស់់អ្ននក។ អ្ននកអាចព្យួួ�រវានៅ�លើ�ើ ជញ្ជាំំ�ងបន្ទទប់់គេ�ងរបស់់អ្ននក ឬលើ�ើ តុុរៀ�ៀនរបស់់អ្ននក ដើ�ើ ម្បីី � រំ ំលឹឹ កអ្ននកពីីប
ញ្ញញត្ដិិ�ធំំបំផុ
ំ ត
ុ របស់់ព្រះ�ះជាម្ចាាស់់។
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ី សស្រឡាញ់់
សសេចក្ដី

ការគោះ�ះឡើ�ើ ង!

តើ�ើ អ្ននកធ្វើ�ើ�អ្វីី� មុុនគេ� ជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ?
ទុុកចិិ ត្ដដ ស្ដាាប់់បង្គាាប់់ និិ ងអធិិ ស្ឋាាន!

តើ�ើ អ្ននកគួួរធ្វើ��អ្វីី
ើ � ពេ�លដែ�លអ្ននកអានពីី ព្រះ�ះបន្ទូូ�លបរិ សុ
ុ ធរបស់់ព្រះ�ះ?
ិ ទ្ធ
ទុុកចិិ ត្ដដ ស្ដាាប់់បង្គាាប់់ និិ ងអធិិ ស្ឋាាន!
តើ�ើ អ្ននកគួួរធ្វើ��អ្វីី
ើ � ពេ�លអ្ននកត្រូ�ូ វល្បួួ�ងឲ្យយធ្វើ��ខុ
ើ ស
ុ ?
ទុុកចិិ ត្ដដ ស្ដាាប់់បង្គាាប់់ និិ ងអធិិ ស្ឋាាន!
តើ�ើ អ្ននកគួួរធ្វើ��អ្វីី
ើ � ពេ�លអ្ននកមានថ្ងៃ�ៃមិិ នល្អអ ឬថ្ងៃ�ៃស៊ូូយ
� ?
ទុុកចិិ ត្ដដ ស្ដាាប់់បង្គាាប់់ និិ ងអធិិ ស្ឋាាន!
តើ�ើ អ្ននកគួួរធ្វើ��អ្វីី
ើ � ពេ�លអ្ននកភ័័ យខ្លាាចនៅ�ពេ�លរាត្រី�ី ?
ទុុកចិិ ត្ដដ ស្ដាាប់់បង្គាាប់់ និិ ងអធិិ ស្ឋាាន!
តើ�ើ អ្ននកគួួរធ្វើ��អ្វីី
ើ � ដើ�ើ ម្បីី � គាប់់ព្រះ�ះហឬទ័័ យព្រះ�ះ
ទុុកចិិ ត្ដដ ស្ដាាប់់បង្គាាប់់ និិ ងអធិិ ស្ឋាាន!

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអាានអក្សសរនៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ� ហើ�ើយកុុមាារ ឆ្លើ�យ
ើ� តប ដោ�ោយ អាានតាាម តែ�នៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខៀ�ៀវវិិញ។

ក្រោ��ោយមក សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយសរសេ�រលើ�ើក្ដាា�គោះ�ះ�របស់់ពួួកគេ�តាាម ក្រុ�ុម ដោ�ោយសរសេ�រសំំណូូមពរពួួកគេ�

នៅ�ៅលើ�ើក្ដាា�ខៀ�ៀន។ សូូមមើ�ើលចំំណាាប់់អាារ ម្ភភ ដែ�លពួួកគេ�គោះ�ះ�នូូវអ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�បាានសរសេ�រនោះ�ះ�ចុះះ�!
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អាសូូ រ
ត
ណិ
ិ
អា
ី
ក្ដី
ច
សសេ

អ្ននកស្រុ�ុកសាម៉ាារីីម្នាាក់់មានចិិត្ដដសប្បុុ�រស លូូ កា ១០.២៥-៣៧

សូូ មជួួយទូូលបង្គំំ�ឲ្យយស្រ�ឡាញ់់ អ្ននកដទៃ�
ដូូចជាទ្រ�ង់់ស្រ�ឡាញ់់ ទូូលបង្គំំ�។

យ៉ូូ�ហាន ១៥.១២
បញ្ញញត្ដិិ�នេះ�ះគឺឺថា ត្រូ�ូវស្រ�ឡាញ់់ អ្ននកដទៃ�ឲ្យយដូូ ចដែ�លខ្ញុំំ��
បានស្រ�ឡាញ់់ អ្ននករាល់់ គ្នាាដែ�រ។
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ណិ តអាសូូរ
សសេចក្ដីី អា ិ
តើ�ើ អ្ននកអាចនិិ យាយបានទេ�?

សូូមជួួយទូូលបង្គំំ�ឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់អ្ននកដទៃ� ដូូចជាាទ្រ�ង់់ស្រ�ឡាាញ់់ទូូលបង្គំំ�ទូូលបង្គំំ�។

–––––

យ៉ូូ�ហាន ១៥.១២

បញ្ញញត្ដិិ�នេះ�ះគឺឺថាា ត្រូ�ូវស្រ�ឡាាញ់់អ្ននកដទៃ�ឲ្យយដូូចដែ�លខ្ញុំំបាា
� នស្រ�ឡាាញ់់អ្ននករាល់
ា ់គ្នាា�ដែ�រ។

ល
តើ�ើនរណាាដែ�
ា�ប់់ឲ្យយយើ�ើ
ត្រូ�ូវបាានបង្គា
់?
ងស្រ�ឡាាញ់

ត្រូ�ូវស្រ�ឡា

ាញ់់យ៉ាា�ង

ដូូចម្ដេ�េច
?

តើ តើ

អាចដឹឹ ងបាន
ន
ក
អ្ន

?
ទទេ

តើ�ើ អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកបានទេ�?

តើ�ើយើ�ើង

ម៉ាាថាយ ៥.៤៤-៤៨

១កូូរិ ិនថូូស ១៣.៤-៧

១យ៉ូូ�ហាន ៤.៧-៧
១យ៉ូូ�ហាន ៣.១៨
36

តើ�ើពេ�ល

ណា
យល់់ពីីសេ�ចក្ដីី ាដែ�លអ្ននក
�ស្រ�ឡា
ាញ់់រប
ស់់គ្រួ�ួសា
ាររបស់់
អ្ននក?

អ្ននក
ាដែ�ល
ណា
ល
ាញ់់រប
តើ�ើពេ�
�ស្រ�ឡា
់ពីីសេ�ចក្ដីី ា�ស់់?
យល់
ះអម្ចា
ស់់ព្រះ�

ី អាណិិ តអាសូូរ
សសេចក្ដី

“ការអធិិ ស្ឋាានពោ�តលីីង”

សូូមនាំំ�កុុមាារចំំណាាយពេ�លអធិិស្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ៗខ្លួួ�នម្ដដងទៀ�ៀត ដោ�ោយកាារអធិិស្ឋាា�ន

“សូូមជួួយឲ្យយទូូលបង្គំំ�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់”។ សូូមឲ្យយកុុមាារថាាតាាមសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�ន។ សូូម
លើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយអធិិស្ឋាា�នតែ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នត្រឹ�ឹមតែ�មួួយប្រ�យោ�ោគ ដោ�ោយទូូលសូូមព្រះ�ះទៅ�ៅតាា

មពាាក្យយផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�សុំំ�ទ្រ�ង់់ជួួយបង្រៀ��ៀនពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់។
ពួួកគេ�អំំពាាវនាាវតាាមព្រះ�ះនាាមផ្សេ�េងៗរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយនិិងស្នាា�មព្រះ�ះហស្ថថរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចដែ�លបាាន
ចែ�កចាាយក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនជាាគំំរូូស្រា�ាប់់។

សូូមពណ៌៌ នា!
•	ព្រះ�ះគុុណមាានន័័យថាាទទួួលបាានកាារស្រ�ឡាាញ់់ ទោះ�ះ�បីីជាាយើ�ើងមិិនធ្វើ�ើ�អ្វីី�ទាំំ�ងអស់់
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានវាាក៏៏ដោ�ោយ។

• ស្រ�ឡាាញ់់អ្ននកដទៃ� មាានន័័យថាាស្រ�ឡាាញ់់ដល់់មិិត្ដដភ័័ក្ដដ និិងស្រ�ឡាាញ់់ខ្មាំំ��ងសត្រូ�ូវរបស់់អ្ននក។ អូូ!
នេះ�ះជាាកាារពិិបាាកណាាស់់។

• ស្រ�ឡាាញ់់អ្ននកដទៃ�មាានន័័យថាា ស្រ�ឡាាញ់់ដូូចដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានស្រ�ឡាាញ់់ដោ�ោយកាារលះះបង់់។
នោះ�ះ�មាានន័័យថាា ឲ្យយអតិិភាាពដល់់អ្ននកដទៃ�ជាាងខ្លួួ�នឯង។

សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដក្មេ�េងឲ្យយចែ�កចាាយ និិងពិិភាាក្សា�ាដោ�ោយ សេ�រីីពីីកាារ ព្រួ�យ
ួ បាារ ម្ភភ និិងបញ្ហាា�លំំបាាកនាានាារ បស់់ពួួកគេ�

អំំពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់អ្ននកដទៃ� តាាម អ្វីី� ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វតម្រូ�ូវឲ្យយធ្វើ�ើ�។ សូូមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើអត្ថថបទព្រះ�ះគម្ពីីរ� ម៉ាា�ថាាយ

ជំំពូូក៥។ កុុមាារ ប្រ�ហែ�លជាាចង់ចែ�កចា
់
ាយចំំណុុចលំំបាាកៗ ក្នុុ� ងទំំនាាក់់ទំំនង និិងចែ�កចាាយ អំំពីី ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាកាារ

នោះ�ះ�វាាលំំបាាកដើ�ម្បីី
ើ ស្រ�
� ឡាាញ់់អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនចូូលចិិត្ដដពួួកគេ�។ សូូមនិិយាាយ អំំពីីលក្ខខណៈៈនៃ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាា

ញ់់ ដែ�លបាានបង្ហាា�ញតាាមរយៈៈអត្ថថបទព្រះ�ះគម្ពីីរ� ១កូូរិិនថូូស ជំំពូូក១៣។ តើ�ើចំំណុុចណាាមួួយដែ�លលំំបាាកក្នុុ� ងកាារ
អនុុវត្ដជា
ដ ាង តើ�ើចំំណុុចមួួយណាាដែ�លងាាយ ស្រួ�ួលជាាង?
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តើ�ើ អ្ននកអាចស្ដាាប់់លឺឺ ទេ�?

អ្ននកស្រុ�ុកសាម៉ាារីីម្នាាក់់មានចិិត្ដដសប្បុុ�រស (លូូ កា ១០.២៥-៣៧)

តើ�ើ

មាានន័័យយ៉ាា�ងណាា ដែ�លស្រ�ឡាាញ់់អ្ននកដទៃ�តាាម ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានស្រ�ឡាាញ់់យើ�ើងរាាល់់គ្នាា�?

តើ�ើរកចម្លើ�ើ�យទាំំ�ងអស់់គ្នាា�។ មាានម្នាា�ក់់បាានសួួរព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វថាា “តើ�ើនរណាាជាាអ្នកជិ
ន ិតខាាងខ្ញុំំ?”
� ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានពន្យយ

ល់់គាាត់់តាាមរយៈៈរឿ�ឿងមួួយ។ ទ្រ�ង់់និិយាាយ រឿ�ឿងយ៉ាា�ងលំំអិិត។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាអ្នក
ន
និិទាានរឿ�ឿងយ៉ាា�ងប៉ិិ�នប្រ�សប់់ម្នាា�ក់់។ ទ្រ�ង់់បាានមាានបន្ទូូ� លថាា “មាានមនុុស្សស

ម្នាា�ក់់កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរពីីក្រុ�ុងយេ�រូូសាាឡិម
ិ ចុះះ�ទៅ�ៅក្រុ�ុងយេ�រីីខូូរ ក៏៏ធ្លាា�ក់់ខ្្

លួួនទៅ�ៅក្នុុ� ងកណ្ដាា�ប់់ដៃ�ពួួកចោ�ោរ វាាប្លលន់់គាាត់់ ព្រ�មទាំំ�ងវាាយឲ្យយត្រូ�ូវរបួួស
រួួចចេ�ញបាាត់់ទៅ�ៅ ចោ�ោលគាាត់ឲ្យ
់ យនៅ�ៅទ្រ�ម។ ជួួនជាាមាានសង្ឃឃមួួយអង្គគ
ចុះះ�មកតាាមផ្លូូ�វនោះ�ះ� កាាលបាានឃើ�ើញគាាត់់ ចុះះ�មកតាាមផ្លូូ�វនោះ�ះ�
កាាលបាានឃើ�ើញគាាត់់ នោះ�ះ�ក៏៏វាាងតាាម ម្ខាា�ងហួួសទៅ�ៅ”។

រវាាងអ្ននក និិងខ្ញុំំ� គាាត់់មិិនមាានចិិត្ដដអាាណិិតអាាសូូរពិិតប្រា�ាក

ដទេ�។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូបាា
� នបន្ដដថាា “ហើ�ើយ មាានពួួកលេ�វីីម្នាា�ក់់

មកដល់់កន្លែ�ែងនោះ�ះ�ដែ�រ កាាលបាានឃើ�ើញហើ�ើយ

ក៏៏វាាងតាាម ម្ខាា�ងហួួសទៅ�ៅទៀ�ៀត”។ តើ�ើតើ�វា
ើ ាពិិតទេ�? តើ�ើអ្នកដឹ
ន ង
ឹ

ថាានឹង
ឹ មាានអ្វីីកើ�
� ើតឡើ�ើងបន្ទាា�ប់់ទេ�? “តែ�មាានសាាសន៍៍សាាម៉ាា�រីម្នា
ី ា�ក់់

(អ្ននកដែ�លពួួកយូូដាាមើ�ើលងាាយ មិិនឲ្យយតម្លៃ�ៃ) បាានឃើ�ើញបុុរស់់ដែ�លត្រូ�ូវរបួួស

តើ�ើអ្នកដឹ
ន ង
ឹ ទេ�ថាា តើ�ើគាាត់់បាានធ្វើ�ើ�អ្វីី?� គាាត់់បាានបង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះអ

ម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយជួួយមើ�ើលថែ�ទាំំ�គាាត់់។ គាាត់់បាានចូូលទៅ�ៅរុំំ�រ បួួសឲ្យយ រួួចលើ�ើកដាាក់់លើ�ើសត្វវលាារ បស់់គាាត់់ ដឹឹកទៅ�ៅឯផ្ទះះ�សំំណាាក់់

ហើ�ើយបាានប្រា�ាប់់ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�ថាា សូូមថែ�រក្សា�ាអ្ននេះន �ះផង រហូូតដល់់គាាត់់បាានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ រួួចសាាសន៍៍សាាម៉ាា�រីបា
ី ាននិយា
ិ ាយថាា

“នេះ�ះប្រា�ាក់់មួួយចំំនួួនសម្រា�ាប់់កាារ ព្យា�ាបាាល ហើ�ើយ បើ�ើអ្នកចំ
ន ំណាាយ លើ�ើសពីីនេះ�ះ ពេ�លខ្ញុំំមកវិិ
� ញ ខ្ញុំំ�នឹ� ង
ឹ សងអ្ននក”។ តើ�ើអ្នកដឹ
ន ង
ឹ ថាា
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបញ្ចចប់់រឿ�ឿងនោះ�ះ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? ទ្រ�ង់់មាានបន្ទូូ� លថាា “ទៅ�ៅចុះះ� សូូមអ្ននកប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដបែ�បយ៉ាា�ងដូូច្នោះ�ះ��ដែ�រ”។

តើ�ើ អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�វាបានទេ�?

• សូូមស្រ�ឡាាញ់់ដូូចដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វស្រ�ឡាាញ់់ដោ�ោយបង់់ថ្លៃ�ៃជីីវិិត

• សូូមស្រ�ឡាាញ់់ ជាាមួួយនឹឹងសកម្មមភាាព ដោ�ោយមិិនគ្រា�ាន់់តែ�ពាាក្យយសម្ដីី�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�។ ពេ�លអ្ននកយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់អ្ននកដទៃ�
អ្ននកកំំពុុងបង្ហាា�ញពីីសេ�ចក្ដីី�អាាណិិតអាាសូូរ។

• សូូមស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ឲ្យយអស់់អំំពីីចិិត្ដដ ហើ�ើយទូូលសូូមព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ឲ្យយអ្ននកអាាចស្រ�ឡាាញ់់អ្ននកដទៃ�បាាន។
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សូូមសាកល្បបង!
មិន
ិ ត្រូ�ូវបញ្ឈឈប់់កែ�វទឹឹក
១. ចែ�កអ្ននកលេ�ងទៅ�ៅជាា ២ក្រុ�ុម (បើ�ើមាានក្មេ�េងច្រើ�ើ�ន អាាចចែ�កក្រុ�ុមបន្ថែ�ែមក៏៏បាាន)

២. តំំរៀ�ៀបអ្ននកលេ�ងទៅ�ៅជាាជួួរៗ ដោ�ោយស្មាា�ត្រូ�ូវត្រ�ង់់នឹឹងនឹឹងស្មាា�នីីមួួយៗ ហើ�ើយឈរឲ្យយឃ្លាា�តគ្នាា� ១អស់់ដៃ�។
៣. នៅ�ៅខាាងមុុខជួួរ មាានធុុងទឹឹកធំំ១ ហើ�ើយនៅ�ៅខាាងក្រោ��ោយជួួរនីីមួួយៗ ក៏៏មាានធុុងទឹឹកធំំ១ដែ�រ។
៤. សូូមឲ្យយកែ�វទឹឹកជ័័រដល់់អ្ននកលេ�ងម្នាា�ក់់ៗ។

៥. ពេ�លលឺឺសំំលេ�ងថាា “ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម” អ្ននកលេ�ងនៅ�ៅខាាងមុុខគេ� នៃ�ជួួរនីីមួួយៗត្រូ�ូវដងទឹឹកក្នុុ�ងធុុង រួួចយកទឹឹកដែ�ល

ដងបាានចាាក់់បំំពេ�ញកែ�វរបស់់អ្ននកលេ�ងបន្ទាា�ប់់ក្នុុ�ងជួួរ ហើ�ើយអ្ននកលេ�ងបន្ទាា�ប់់ត្រូ�ូវបន្ដដចាាក់់ទឹឹកឲ្យយគ្នាា�ជាាបន្ដដបន្ទាា�ប់់

ដោ�ោយមិិនត្រូ�ូវទុុកទឹឹកនៅ�ៅក្នុុ�ងកែ�វខ្លួួ�នឡើ�ើយ។ អ្ននកលេ�ងក្រោ��ោយគេ�បង្អអស់់ត្រូ�ូវចាាក់់ទឹឹកចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងធុុងទឹឹកនៅ�ៅខាាង
ក្រោ��ោយ ហើ�ើយត្រូ�ូវស្រែ��កឡើ�ើងថាា “សូូមជួួយ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវកាារទឹឹកបន្ថែ�ែម!”

៦. ពេ�លអ្ននកលេ�ងនៅ�ៅខាាងមុុខបាានលឺឺ ពួួកគេ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មយកកែ�វរបស់់ពួួកគេ�ដងទឹឹកចេ�ញពីីក្នុុ�ងធុុងខាាងមុុខបន្ថែ�ែម
ទៀ�ៀត រួួចចាាក់់បន្ដដគ្នាា� ដដែ�លៗ រហូូតទាាល់់តែ�ដល់់ពេ�លកំំណត់់។

៧. ចំំណុុចសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់អ្ននកបង្ហាា�ត់់លេ�ង៖ ជុំំ�ទីី១ សូូមកុំំ�ដាាក់់ទឹឹកនៅ�ៅក្នុុ�ងធុុងខាាងមុុខច្រើ�ើ�ន តែ�ជុំំ�បន្ដដបន្ទាា�ប់់ ត្រូ�ូវដាា
ក់់ទឹឹកនៅ�ៅក្នុុ�ងធុុងខាាងមុុខបន្ថែ�ែមរហូូត ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកុុមាារអាាចដកទឹឹកនោះ�ះ�នៅ�ៅជុំំ�បន្ដដបន្ទាា�ប់់ទៀ�ៀតបាាន។

៨. ចំំនុុចអស់់សំំណើ�ើចៈៈ សូូមធ្វើ�ើ�ជាាគំំនូូសចំំពាាក់់កណ្ដាា�លលើ�ើធុុងខាាងក្រោ��ោយ ហើ�ើយប្រា�ាប់់កុុមាារ
ពួួកគេ�មាានពេ�លត្រឹ�ឹមតែ� ៥នាាទីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដើ�ើម្បីី�ចាាក់់ឲ្យយពេ�ញគំំនូូសកណ្ដាា�លនៃ�ធុុងនោះ�ះ�។

• សេ�ចក្ដីី� ពិិ តផ្សាាភ្ជាាប់់ជីីវិ ិត៖ យើ�ើ ងត្រូ�ូ វឲ្យយអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត នូូវអ្វីី� ដែ�លយើ�ើ ងបានទទួួលមកពីី ព្រះ�ះជាម្ចាាស់់។

សំំ ណួួរ

១. កុុមាាររាាល់់គ្នាា� តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកបន្ដដចាាក់់ទឹឹកឥតឈប់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងកែ�វទឹឹករបស់់អ្ននក ដែ�លនៅ�ៅបន្ទាា�ប់់អ្ននកដូូច្នេះ�ះ�? តើ�ើហេ�តុុ
អ្វីី�អ្ននកមិិនទុុកទឹឹកនោះ�ះ�សម្រា�ាប់់ខ្លួួ�នអ្ននក? (ពេ�លខ្ញុំំ��ចាាក់់ទឹឹកឲ្យយគេ�កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ខ្ញុំំ��ក៏៏ទទួួលបាានវាាកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតដែ�រ)

២. ក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ យើ�ើងឃើ�ើញថាាមាានបុុរសម្នាា�ក់់ដែ�លរងគ្រោះ��ះ� ហើ�ើយត្រូ�ូវកាារជំំនួួយ តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកគិិតថាា
សាាសន៍៍សាាម៉ាា�រីីម្នាា�ក់់នោះ�ះ� មាានចិិត្ដដសប្បុុ�រស់់ សម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�លរងគ្រោះ��ះ� ហើ�ើយគាាត់់បាានជួួយបុុរសនោះ�ះ�?
(បុុរសនោះ�ះ�ត្រូ�ូវកាារជំំនួួយ ហើ�ើយសាាសន៍៍សាាម៉ាា�រីីអាាចផ្ដដល់់ឲ្យយអ្វីី�ដែ�លបុុរសនោះ�ះ�ត្រូ�ូវកាារ)

៣. ព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់ជួួយទូូលបង្គំំ� ឲ្យយភ្នែ�ែករបស់់ទូូលបង្គំំ�បើ�ើកឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលឃើ�ើញអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវកាារជំំនួួយនៅ�ៅជុំំ�វិិញខ្លួួ�

នទូូលបង្គំំ� ពួួកគាាត់់ដែ�លត្រូ�ូវកាារសេ�ចក្ដីី�អាាណិិតអាាសូូរ។ ឥឡូូវនេះ�ះ សូូមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសព្វវព្រះ�ះទ័័យបង្ហាា�ញទូូលបង្គំំ�

ឲ្យយឃើ�ើញថាានរណាាដែ�លត្រូ�ូវកាារជំំនួួយ តាាមរយៈៈជីីវិិតរបស់់ទូូលបង្គំំ�។ (ផ្អាា�កបន្ដិិ�តសិិន) សូូមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជួួយទូូលបង្គំំ�
ឲ្យយស្រ�ឡាាញ់់អ្ននកដទៃ� និិងឲ្យយទូូលបង្គំំ�ក្លាា�យអ្ននកជំំនួួយម្នាា�ក់់។
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ី អាណិិ តអាសូូរ
សសេចក្ដី
ក្រ�ដាសកិិ ច្ចចការ

១
២

តើ�ើ អ្ននកចាំំបានទេ� នៅ�បន្ទាាប់់ទីី ៣ នៃ�សេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាាន ពីីសេ�ចក្ដីី� ណាណិិ តអាសូូ រ? សូូមសរសេ�រវាចុះះ�ខាងក្រោ��ម

បំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�
យ៉ូូ�ហាន ១៥.១២ “នេះ�ះជា _______________ គឺឺ ឲ្យយអ្ននករាល់់គ្នាា _______________
ទៅ�វិ ិញទៅ�មក ដូូចជាខ្ញុំំ��...................... អ្ននករាល់់គ្នាាដែ�រ។

៣	
តើ� ហេ�តុុអ្វីី បានជាការសុុគតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�លើ� ឈើ� ឆ្កាាង

ើ
�
សម្រា�ប់់អ្ននក?

ើ

ើ

ជាឧទាហរណ៍៍ នៃ�សេ�ចក្ដីី� ស្រ�ឡាញ់់ឥតខ្ចោះ�ះ�

៤

សូូមបង្ហាាញវិ ិធីីមួួយ ដែ�លអ្ននកអាចបង្ហាាញនូូវសេ�ចក្ដីី� ស្រ�ឡាញ់់ដែ�លលះះបង់់ សម្រា�ប់់អ្ននកណាម្នាាក់់ ដែ�លអ្ននកស្គាាល់់។

៥

ពេ�លឆ្លើ�ើ� យតប

	
ប្រើ�ើ�ក្រ�ដាសតាមការបង្ហាាត់់បង្ហាាញ ដីីសពណ៌៌ និិ ងខ្វឺឺ� ត សូូមបង្កើ�ើ� តជាកាត សម្រា�ប់់នរណាម្នាាក់់ ដែ�លអ្ននកចង់់បង្ហាាញសេ�ច
ក្ដីី� ស្រ�ឡាញ់់ទៅ�កាន់់។ អ្ននកអាចសរសេ�រខព្រះ�ះគម្ពីី� រចងចាំំសម្រា�ប់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះបានដែ�រ នៅ�ផ្នែ�ែកខ្លះះ�នៃ�កាតរបស់់អ្ននក!
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ី អាណិិ តអាសូូរ
សសេចក្ដី
ការគោះ�ះឡើ�ើ ង!

ខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាញ់់ព្រះ�ះអង្គគ អស់់អំពីីចិ
ំ ិ ត្ដដរបស់់ខ្ញុំំ��!
ខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាញ់់ ស្រ�ឡាញ់់ទ្រ�ង់់ណាស់់!

ខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាញ់់ព្រះ�ះអង្គគ អស់់អំពីីព្រ
ំ �លឹឹ ងរបស់់ខ្ញុំំ��!
ខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាញ់់ ស្រ�ឡាញ់់ទ្រ�ង់់ណាស់់!

ខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាញ់់ព្រះ�ះអង្គគ អស់់អំពីីគំ
ំ និ
ំ ិ តរបស់់ខ្ញុំំ��។
ខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាញ់់ ស្រ�ឡាញ់់ទ្រ�ង់់ណាស់់!

ខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាញ់់ទ្រ�ង់់ អស់់អំពីីកំ
ំ លាំ
ំ ំងរបស់់ខ្ញុំ!ំ��
ខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាញ់់ ស្រ�ឡាញ់់ទ្រ�ង់់ណាស់់!

សេ�ចក្ដីី� ស្រ�ឡាញ់់របស់់ទ្រ�ង់់គឺឺ ជាអ្វីី� មួួយ ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់មើ�ើ លឃើ�ើ ញ និិ ងយល់់បាន!
ខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាញ់់ ស្រ�ឡាញ់់ទ្រ�ង់់ណាស់់!

ខ្ញុំំ��ចង់់បង្ហាាញអ្ននកដទៃ� ដោ�យសេ�ចក្ដីី� ស្រ�ឡាញ់់ទ្រ�ង់់គឺឺ ពិិ តប្រា�កដ!
ខ្ញុំំ��ស្រ�ឡាញ់់ ស្រ�ឡាញ់់ទ្រ�ង់់ណាស់់!

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអាានអក្សសរនៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ� ហើ�ើយកុុមាារ ឆ្លើ�យ
ើ� តប ដោ�ោយ អាានតាាម តែ�នៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខៀ�ៀវវិិញ។

ក្រោ��ោយមក សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយសរសេ�រលើ�ើក្ដាា�គោះ�ះ�របស់់ពួួកគេ�តាាម ក្រុ�ុម ដោ�ោយសរសេ�រសំំណូូមពរពួួកគេ�

នៅ�ៅលើ�ើក្ដាា�ខៀ�ៀន។ សូូមមើ�ើលចំំណាាប់់អាារ ម្ភភ ដែ�លពួួកគេ�គោះ�ះ�នូូវអ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�បាានសរសេ�រនោះ�ះ�ចុះះ�!
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ដ
ត្ដ
ចិ
ិ
ែ
ប្រែ
ប
រ
កា

រឿ�ឿងប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបអំំពីីអ្ននកបម្រើ�ើ�ដែ�លមិន
ិ អត់់ទោ�ស ម៉ាាថាយ ១៨.២១-៣៥

ទូូលបង្គំំ�សោ�កស្ដាា យគ្រ�ប់់រាល់់អំំពើ�ើបាបរបស់់ទូូ
លបង្គំំ�។ សូូ មលាងសំំ អាតទូូលបង្គំំ�។

ទំំនុុកដំំកើ�ើង ៥១.២

សូូ មលាងទូូ លបង្គំំ�ឲ្យយបានស្អាាត ពីីអំំពើ�ើទុុច្ចចរិតរបស់់
ទូូលបង្គំំ�
ិ
ហើ�ើយសូូ មសម្អាាតទូូ លបង្គំំ�ពីីអំំពើ�ើបាបផង!
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ការបប្រែែចិិ ត្ដដ
តើ�ើ អ្ននកអាចនិិ យាយបានទេ�?

ទូូលបង្គំំ�សោ�ោកស្ដាា�យគ្រ�ប់់រាាល់់អំំពើ�ើបាាបរបស់់ទូូ លបង្គំំ�។ សូូមលាាងសំំអាាតទូូលបង្គំំ�។

–––––

ទំំនុកដំ
ុ ំកើ�ើ ង ៥១.២

សូូមលាាងទូូលបង្គំំ�ឲ្យយបាានស្អាត
�ា ពីីអំំពើ�ើទុុច្ចចរិិតរបស់់ទូូលបង្គំំ� ហើ�ើយសូូមសម្អាាត
� ទូូលបង្គំំ�ពីីអំំពើ�ើបាាបផង!

ូ
�ា ដូចម្ដេ�េច
៍ ង
យ៉ា
ម្មមណ៍
ុ ?
ួ ខុស
ា អារា
ន
� យ
មួ
ន
កមា
ើ
អ្ន
ន
តើ�
លអ្នកធ្វើ�ើ�អ្វីី
លដែ�
�
ពេ
ក្រោ��ោយ

អាចដឹឹ ងបាន
ន
ក
អ្ន

តើ តើ

?
ទទេ

តើ�ើ អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកបានទេ�?
ម៉ាាថាយ ៦.៩-១៥
កិិ ច្ចចការ ៣.១៩

១យ៉ូូ�ហាន ១.៩

តើ�ើអ្វីី�

ដែ�លរាារាំំ�ងអ្ននកពីីកាារនិិ

យាាយថាា

“ខ្ញុំំ��សុំំ�ទោ�ោស”?
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តើ�ើអ្ន
នកមា
ានអា
ក្រោ��ោ
ារម្មមណ៍
យពេ
�ល
ដែ�ល ៍យ៉ាា�ងដូ
ូចម្ដេ�េច
អ្ននកត្រូ�
ទោ�ោ
ូ
វ
សឲ្យ
បាានអត់
យ?
់

ការបប្រែែចិិ ត្ដដ
“ការអធិិ ស្ឋាានពោ�តលីីង”

សូូមនាំំ�កុុមាារចំំណាាយពេ�លអធិិស្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ៗខ្លួួ�នម្ដដងទៀ�ៀត ដោ�ោយកាារអធិិស្ឋាា�ន

“សូូមជួួយឲ្យយទូូលបង្គំំ�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់”។ សូូមឲ្យយកុុមាារថាាតាាមសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�ន។ សូូម

លើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយអធិិស្ឋាា�នតែ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នត្រឹ�ឹមតែ�មួួយប្រ�យោ�ោគ ដោ�ោយទូូលសូូមព្រះ�ះទៅ�ៅតាាម
ពាាក្យយផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�សូូមទ្រ�ង់់ជួួយបង្រៀ��ៀនពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់។
ពួួកគេ�អំំពាាវនាាវតាាមព្រះ�ះនាាមផ្សេ�េងៗរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយនិិងស្នាា�ព្រះ�ះហស្ថថរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចដែ�លបាាន
ចែ�កចាាយក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនជាាគំំរូូស្រា�ាប់់។

សូូមពណ៌៌ នា!
•	តើ�ើអ្វីី�ជាាកាារពិិបាាកបំំផុុតសម្រា�ាប់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�យល់់អំំពីីកាារអត់់ទោ�ោស?
•	ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាកាារនោះ�ះ�ពិិបាាក ដើ�ើម្បីី�អត់់ទោ�ោសអ្ននកដទៃ� ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកឈឺឺចាាប់់?
•	ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពិិបាាកក្នុុ�ងកាារនិិយាាយថាា “ខ្ញុំំ�សុំំ�ទោ�ោ
�
ស សូូមអត់់ទោ�ោសឲ្យយខ្ញុំំ�ផង”?
•	តើ�ើអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍យ៉ាា�ងណាា ក្រោ��ោយពេ�លចូូលដោ�ោយបាានសំំអាាតនៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះ
ឪពុុកម្ដាា�យរបស់់អ្ននក បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីរបស់់អ្ននក ឬ មិិត្ដដភ័័ក្ដិិ�របស់់អ្ននក?

សូូមនាំំ�កាារពិិភាាក្សា�ា ដោ�ោយនិិយាាយ អំំពីីព្រះ�ះទ័័យរបស់់ព្រះ�ះសម្រា�ាប់់កាារ អត់់ទោ�ោស

គ្រ�ប់់រាាល់់ទាំំ�ងអំំពើ�ើបាាបរបស់់យើ�ើង។ ព្រះ�ះអង្គគជាាគំំរូូរ បស់់យើ�ើង ហើ�ើយ ដោ�ោយ ព្រោះ��ះ�ទ្រ�ង់់អត់់ទោ�ោសយើ�ើង

ទើ�ើបយើ�ង
ើ ត្រូ�ូវតែ�មាានឆន្ទៈៈ� ដើ�ើម្បីីអត់
� ់ទោ�ោសដល់់អ្ននកដទៃ�ដែ�រ។ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាចង់់អាានសេ�ចក្ដីីអ
� ធិិស្ឋាា�នរប
ស់់ព្រះ�ះទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ហើ�ើយ។ សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដកុមា
ុ ារ ឲ្យយចែ�កចាាយ ដោ�ោយ សេ�រីី អំំពីីពេ�លដែ�លពួួកគេ�ពិិបាាកក្នុុ�

ងកាារ អត់់ទោ�ោសឲ្យយ និិងធៀ�ៀបនឹឹងកាារ ដែ�លគេ�ត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោសឲ្យយ ពួួកគេ�មាានអាារ ម្មមណ៍៍យ៉ាា�ងណាា។
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ការបប្រែែចិិ ត្ដដ
តើ�ើ អ្ននកអាចស្ដាាប់់លឺឺ ទេ�?

រឿ�ឿងប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបអំំពីីអ្ននកបម្រើ�ើ�ដែ�លមិន
ិ អត់់ទោ�ស ម៉ាាថាយ ១៨.២១-៣៥

ពេ�

លនោះ�ះ�ពេ�ត្រុ�ុសចូូលមកជិិតព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយទូូលថាា៖ “ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់អើ�ើយ បើ�ើបងប្អូូ�នខ្ញុំំ��ចេះ�ះតែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដអំំពើ�ើបាាប ម

កលើ�ើខ្ញុំំ� តើ�ើខ្ញុំំ��ត្រូ�វអត់
ូ
់ទោ�ោសឲ្យយគាាត់់ប៉ុុ�ន្មាា�នដង? រហូូតដល់់ប្រាំ�ំ�ពីីរដងឬ?” ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានព្រះ�ះបន្ទូូ� លទៅ�ៅគាាត់់ថាា៖

“ខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់អ្ននកថាា មិិនមែ�នប្រាំ�ំ�ពីីរដងទេ� គឺឺ ចិិតសិិបដងប្រាំ�ំ�ពីីរដង។ រួួចទ្រ�ង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនិិយាាយ រឿ�ឿ
ងមួួយទៀ�ៀតប្រា�ាប់់ពួួកគេ�។ មាានស្ដេ�េចមួួយអង្គគ ដែ�លចង់់គិិតបញ្ជីី�ជាាមួួយពួួកអ្ននកបម្រើ�ើ�
រួួចទ្រ�ង់់ក៏៏ហៅ�ៅអ្ននកបម្រើ�ើ�របស់់ទ្រ�ង់់មកទូូទាាត់់បំំណុុល។ មាានកូូនបំំណុុលម្នាា�ក់់
ដែ�លជំំពាាក់់ប្រា�ាក់់យ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ន ដែ�លចំំនួួនប្រា�ាក់់នោះ�ះ� គាាត់់នឹឹងមិិនអាា

ចសងបំំណុុលស្ដេ�េចនោះ�ះ�បាានឡើ�យ
ើ ។ ស្ដេ�េចបាានមាានបន្ទូូ� លថាា

“ដោ�ោយ ព្រោះ��ះ�អ្ននកនោះ�ះ�គ្មាា�នអ្វីី�សង ចៅ�ៅហ្វាា�យរបស់់គាាត់់បញ្ជាា�ឲ្យយ

លក់់ខ្លួួ� នគាាត់់ ទាំំ�ងប្រ�ពន្ធធ ទាំំ�ងកូូន ទាំំ�ងរបស់់របរដែ�លគាាត់់មាាន

ដើ�ើម្បីីយ
� កប្រា�ាក់់មកសងបំំណុុលនោះ�ះ�”។ អ្ននកបម្រើ�ើ�នោះ�ះ�ក៏៏លុុតជ

ង្គគង់់នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ស្ដេ�េច ទូូលអង្វវរ ថាា “បពិិត្រ�ព្រះ�ះករុុណាា សូូមទ្រ�ង់់

មេ�ត្ដាា�កុំំ�ធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ��ឡើ�ើយ! សូូមទ្រ�ង់់ផ្ដដល់់សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្ដាា�ករុណា
ុ ាដល់់ខ្ញុំំ�

និិងគ្រួ�ួសាារខ្ញុំំផង”។
�
ស្ដេ�េចមាានព្រះ�ះហឬទ័័យអាាណិិតអាាសូូរដល់់គាាត់់

ក៏៏មាានបន្ទូូ� លថាា “ខ្ញុំំ��ដោះ�ះ�លែ�ងអ្ននក ទាំំ�ងលុុបចោ�ោលបំំណុុលអ្ននកទៀ�ៀតផង”។

ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ សូូមសាាកល្បបងស្មាា�នទៅ�ៅមើ�ើលថាា តើ�ើអ្នកបម្រើ�ើ�នោះ�ះ�
ន
បាានធ្វើ�ើ�អ្វីីដូ
� ូច

ចៅ�ៅហ្វាា�យគាាត់់ធ្វើ�ើ�ឬ ទេ�? ពេ�លអ្ននកបម្រើ�ើ�នោះ�ះ�ចេ�ញទៅ�ៅ គាាត់់បាានជួួបនឹឹងគូូកនរប

ស់់ខ្លួួ� នម្នាា�ក់់ ដែ�លជំំពាាក់់ប្រា�ាក់់គាាត់់មួួយរយដេ�ណាារីី គាាត់់និិយាាយ ទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកនោះ�ះ�ថាា “បើ�ើអ្នកមិ
ន ិនព្រ�មសងបំំណុុលគ្រ�

ប់់ចំំនួួនប្រា�ាក់់ ដែ�លអ្ននកបាានជំំពាាក់់ខ្ញុំំ��ទេ� ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ចាាប់់អ្ននកយកទៅ�ៅដាាក់់គុុកឲ្យយខាានតែ�បាាន”។ គូូកនរបស់់អ្ននកនោះ�ះ�ក៏៏ក្រា�ាបចុះះ�

ហើ�ើយ អង្វវរ ថាា “សូូមមេ�ត្ដាា�ពន្យា�ាពេ�លឲ្យយគ្នាា�ផង ខ្ញុំំ��សូូមអង្វវរដល់់ឯង”។ តែ�អ្ននកបម្រើ�ើ�ដែ�លមាានចិិត្ដដឃោ�ោរឃៅ�ៅនោះ�ះ� គ្្

មាានសេ�ចក្ដីីអា
� ាណិិតអាាសូូរដល់់កូូគនរបស់់គាាត់់ឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ� យ ទៅ�ៅវិញ
ិ គាាត់់បាានចាាប់់អ្ននកនោះ�ះ�ទៅ�ៅដាាក់់គុុក។ មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ន

ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លស្ដេ�េចដឹឹងរឿ�ឿងរ៉ាា�វ ដែ�លអ្ននកបម្រើ�ើ�នោះ�ះ�បាានធ្វើ�ើ�។ ស្ដេ�េចមាានព្រះ�ះទ័័យក្រោ��ោធជាាខ្លាំំ��ង និិងបាាននិយា
ិ ាយថាា

“នែ�អ្ននកបម្រើ�ើ�អាាក្រ�ក់់! យើ�ើងបាានលុបបំ
ុ ំណុុលរបស់់ឯងចោ�ោលទាំំ�ងអស់់ ពេ�លឯងបាានអង្វរវ ដល់់យើ�ើង។ ដូូច្នេះ�ះ� តើ�ើមិិនគួួរឲ្យយឯង

អាាណិិតមេ�ត្ដាា�ដល់់គូូកនរបស់់ឯង ដូូចយើ�ើងបាានអាាណិិតមេ�ត្ដាា�ដល់់ឯងទេ�ឬ?” តើ�ើអ្នកដឹ
ន ង
ឹ ទេ�ថាា តើ�ើស្ដេ�េចនោះ�ះ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ចំំពោះ�ះ�អ្ននកប

ម្រើ�ើ�នោះ�ះ�? ទ្រ�ង់់បាានចាាប់់អ្ននកនោះ�ះ�ដាាក់់គុុក ហើ�ើយ ធ្វើ�ើ�ទាារុណកម្មម
ុ
រហូូតដល់់អ្ននកនោះ�ះ�បាានសងបំំណុុលគ្រ�ប់់ចំំនួួន។

តើ�ើ អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�វាបានទេ�?

• សូូមប្រែ�ែចិិត្ដដចេ�ញពីីអំំពើ�ើបាាបរបស់់អ្ននក ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោយទូូលសូូមព្រះ�ះសំំអាាតអ្ននកឲ្យយបាានស្អាា�តដូូចហេ�មៈៈ។
• សូូមជឿ�ឿថាា ព្រះ�ះអង្គគលាាងសំំអាាតគ្រ�ប់់រាាល់់អំំពើ�ើបាាបរបស់់អ្ននកបាាន។
• សូូមទូូលសូូមព្រះ�ះឲ្យយជួួយអ្ននកកុំំ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដបាាប។

• សូូមទូូលសូូមព្រះ�ះឲ្យយជួួយអ្ននកឲ្យយជាាអ្ននកអត់់ទោ�ោស និិងមាានចិិត្ដដសប្បុុ�រស។

• សូូមត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នជាាស្រេ��ច ដើ�ើម្បីី�អត់់ទោ�ោសអ្ននកដទៃ� និិងមិិនចង់់កំំហឹឹងនឹឹងអ្ននកទាំំ�ងនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។
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ការបប្រែែចិិ ត្ដដ
សូូមសាកល្បបង!
ភ្លើ�ើ�ងក្រ�ហម ភ្លើ�ើ�ងបៃ�តង
១. សម្រា�ាប់់ល្បែ�ែងកំំសាាន្ដដនេះ�ះ សូូមបង្ហាា�ញអ្ននកលេ�ងបន្ទាា�ត់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម និិងបន្ទាា�ប់់បញ្ចចប់់។
២. សូូមប្រា�ាប់់ដល់់អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់ ឲ្យយឈរខាាងក្រោ��ោយបន្ទាា�ត់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម។

៣. សូូមពន្យយល់់អ្ននកលេ�ងថាា នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកដឹឹកនាំំ�ស្រែ��កថាា “ភ្លើ�ើ�ងបៃ�តង” អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់អាាចរត់់ឆ្ពោះ�ះ��

ទៅ�ៅកាាន់់បន្ទាា�ប់់បញ្ចចប់់។ តែ�ពេ�លដែ�លអ្ននកដឹឹកនាំំ�ស្រែ��កថាា “ភ្លើ�ើ�ងក្រ�ហម” អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវឈប់់ភ្លាា�មៗ។

អ្ននកលេ�ងណាាដែ�លមិិនឈប់់ ត្រ�ង់់ចំំណុុច “ភ្លើ�ើ�ងក្រ�ហម” ទេ� ពួួកគេ�ត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅចំំណុុចបន្ទាា�ត់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មវិិញ។

៤. សូូមប្រា�ាប់់អ្ននកជួួយដទៃ�ទៀ�ៀតឈរនៅ�ៅត្រ�ង់់បន្ទាា�ត់់បញ្ចចប់់។ ហើ�ើយងាាកជុំំ�វិិញមើ�ើលអ្ននកលេ�ងទាំំ�ងនោះ�ះ�។

សូូមឲ្យយជម្រើ�ើ�សរវាាង “ភ្លើ�ើ�ងបៃ�តង” និិង “ភ្លើ�ើ�ងក្រ�ហម”។ បើ�ើអ្ននកលេ�ងម្នាា�ក់់ណាាដែ�លទៅ�ៅដល់់បន្ទាា�ប់់បញ្ចចប់់មុុន
គេ� អ្ននកនោះ�ះ�ជាាអ្ននកឈ្នះះ�។

៦. ពេ�លអ្ននកជួួយប្រា�ាប់់ថាា “ភ្លើ�ើ�ងក្រ�ហម” អ្ននកជួួយសូូមមើ�ើលជុំំ�វិិញ និិងមើ�ើលគ្រ�ប់់អ្ននកលេ�ង តើ�ើគេ�បាានឈប់់ឬនៅ�ៅ។

បើ�ើមាានអ្ននកលេ�ងណាាកំំពុុងរត់់ ទោះ�ះ�លឺឺសំំលេ�ងស្រែ��កថាា “ភ្លើ�ើ�ងក្រ�ហម” អ្ននកនោះ�ះ�បាានល្មើ�ើ�សនឹឹងលក្ខខន្ដិិ�កល្បែ�ែង
នោះ�ះ�ហើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកនោះ�ះ�អាាច ១.ឈប់់ ២.ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅបន្ទាា�ប់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មម្ដដងទៀ�ៀត ៣.ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មម្ដដងទៀ�ៀតក្រោ��ោ
យចប់់ជុំំ�នេះ�ះ។

៧. សូូមលេ�ងល្បែ�ែងនេះ�ះបីី ឬបួួនដង

• សេ�ចក្ដីី� ពិិ តដែ�លផ្សាារភ្ជាាប់់នឹឹ ងជីីវិ ិត៖ នេះ�ះគឺឺ ជាការចង្អុុ�លបង្ហាាញយ៉ាាងច្បាាស់់ពីី ការប្រែ�ែចិិ ត្ដៈៈ�

ពេ�លដែ�លនរណាម្នាាក់់លេ�ងខុស
ុ លក្ខខន្ដិិ�ក គេ�ត្រូ�ូ វ ១.ឈប់់លេ�ង ២.ត្រ�ឡប់់ទៅ�បន្ទាាប់់ចាប់់ផ្ដើ�ើ� មម្ដដងទៀ�ៀត
៣.ចាប់់ផ្ដើ�ើ� មម្ដដងទៀ�ៀតក្រោ��យចប់់ជុំំ�នេះ�ះ។

សំំ ណួួរ

១. តាាមល្បែ�ែងនេះ�ះ តើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី� ពេ�លអ្ននកលឺឺអ្ននកដឹឹកនាំំ�ស្រែ��កថាា “ភ្លើ�ើ�ងក្រ�ហម”? បើ�ើសិិនជាាអ្ននកនៅ�ៅរត់់ ឬធ្វើ�ើ�ចលនាា អ្ននកត្រូ�ូវ
១.ឈប់់លេ�ង ២.ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅបន្ទាា�ប់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មម្ដដងទៀ�ៀត ៣.ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មម្ដដងទៀ�ៀតក្រោ��ោយចប់់ជុំំ�នេះ�ះ។

២. តាាមរយៈៈព្រះ�ះគម្ពីី�រ តើ�ើអ្ននកបម្រើ�ើ�ម្នាា�ក់់នោះ�ះ�បាានទទួួលព្រះ�ះគុុណ និិងកាារអត់់ទោ�ោសមកពីីស្ដេ�េច ដែ�រឬទេ�? (ពិិតណាាស់់) ចុះះ�
តើ�ើអ្ននកបម្រើ�ើ�ម្នាា�ក់់នោះ�ះ�ផ្ដដល់់កាារអាាណិិតអាាសូូរ និិងកាារអត់់ទោ�ោសដល់់គូូកនដែ�លជំំពាាក់់គាាត់់ ដែ�រឬទេ�? (អត់់ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�)
តើ�ើស្ដេ�េច ទ្រ�ង់់ពេ�ញចិិត្ដដ ឬមិិនពេ�ញចិិត្ដដជាាមួួយនឹឹងអ្ននកបម្រើ�ើ� ដែ�លមិិនអត់់ទោ�ោសនោះ�ះ�? (ពិិតជាាមិិនពេ�ញចិិត្ដដទាាល់់តែ�សោះ�ះ�)
៣. ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ទ្រ�ង់់ផ្ដដល់់ឲ្យយយើ�ើងនូូវកាារអត់់ទោ�ោស។ ព្រះ�ះអង្គគឲ្យយយើ�ើងនូូវព្រះ�ះគុុណ។ បើ�ើសិិនជាាទូូលបង្គំំ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�
ដែ�លទ្រ�ង់់មិិនសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យ សូូមរំំលឹឹកទូូលបង្គំំ� ឲ្យយចេះ�ះប្រែ�ែចិិត្ដដ៖ ឈប់់បន្ដដធ្វើ�ើ� ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ង ងាាកបែ�រក្រោ��ោយ
ហើ�ើយនិិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មសាារជាាថ្មីី�ឡើ�ើងវិិញ។ សូូមទ្រ�ង់់បង្ហាា�ញទូូលបង្គំំ� ចំំណុុចណាាខ្លះះ�ដែ�លទូូលបង្គំំ�ត្រូ�ូវកាារកាា
រប្រែ�ែចិិត្ដដ។ (ឈប់់បន្ដិិ�ច) សូូមអរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះគុុណ សម្រា�ាប់់កាារលាាង និិងសម្អាា�តទូូលបង្គំំ�
ព្រ�មទាំំ�ងកាារអត់់ទោ�ោសដល់់ទូូលបង្គំំ�។ សូូមឲ្យយទូូលបង្គំំ�ចេះ�ះ អត់់ទោ�ោសដល់់អ្ននកដទៃ�ផងដែ�រ។
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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ការបប្រែែចិិ ត្ដដ
ក្រ�ដាសកិិ ច្ចចការ

១
២

តើ�ើ អ្ននកចាំំសេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាានទំំព័័ រទីី ៤ អំំពីី ការប្រែ�ែចិិ ត្ដដ? សូូមសរសេ�រវាចុះះ�ខាងក្រោ��ម៖

បំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�
ទំំនុកដំ
ុ ំកើ�ើ ង ៥១.២ “សូូមលាងខ្ញុំំ�� _______________ ពីី ___________
សូូមសំំ អាត_______________ ផង។ ។

៣

ហេ�តុុអ្វីី� យើ�ើ ងត្រូ�ូ វលន់់តួួអំំពើ�ើ បាបរបស់់យើ�ើ ង ទៅ�កាន់់ព្រះ�ះជាម្ចាាស់់រាល់់ថ្ងៃ�ៃ?

៤

ហេ�តុុអ្វីី� សំំខាន់់ ពេ�លដែ�លយើ�ើ ងអត់់ទោ�សឲ្យយអ្ននកដទៃ�?

៥

ភ្ជាាប់់ការអត់់ទោ�សៈៈ

សូម
ូ កាត់់ក្រ�ដាសជាឆ្នូូ�តៗប៉ុុ�នគ្នាា។ នៅ�ចុុងម្ខាាងនៃ�ក្រ�ដាសឆ្នូូ�ត សរសេ�រថា “ព្រះ�ះអង្គគអត់់ទោ�សដ៍៍ ខ្ញុំំ��
	

ពេ�ល___________” នៅ�ចុុងម្ខាាងទៀ�ៀត សរសេ�រថា “ខ្ញុំំ��អត់់ទោ�សឲ្យយអ្ននកដទៃ� ពេ�ល_______________”
ហើ�ើ យបិិ ទចុុងទាំំងពីី រភ្ជាាប់់គ្នាា។ អ្ននកអាចព្យួួ�រវានៅ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់អ្ននក ដូូចជាការរំ ំលឹឹ កអ្ននក ពីី ការអរព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះ
សម្រា�ប់់ការអត់់ទោ�សបាបដែ�លមិិ នដែ�លបញ្ចចប់់។
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ការបប្រែែចិិ ត្ដដ
ការគោះ�ះឡើ�ើ ង!

តើ�ើ យើ�ើ ងគួួរធ្វើ��អ្វីី
ើ � ពេ�លយើ�ើ ងមិិ នស្ដាាប់់បង្គាាប់់?
ប្រែ�ែចិិ ត្ដដ អធិិ ស្ឋាាន និិ ង ងាកចេ�ញ!
តើ�ើ យើ�ើ ងគួួរធ្វើ��អ្វីី
ើ � ពេ�លយើ�ើ ងនិិ យាយអ្វីី� ខុុស?
ប្រែ�ែចិិ ត្ដដ អធិិ ស្ឋាាន និិ ង ងាកចេ�ញ!
តើ�ើ យើ�ើ ងគួួរធ្វើ��អ្វីី
ើ � ពេ�លយើ�ើ ងនិិ យាយកុុហក?
ប្រែ�ែចិិ ត្ដដ អធិិ ស្ឋាាន និិ ង ងាកចេ�ញ!
តើ�ើ យើ�ើ ងគួួរធ្វើ��អ្វីី
ើ � ពេ�លយើ�ើ ងចាប់់ផ្ដើ�ើ� មឈ្លោះ�ះ�?
ប្រែ�ែចិិ ត្ដដ អធិិ ស្ឋាាន និិ ង ងាកចេ�ញ!
តើ�ើ យើ�ើ ងគួួរធ្វើ��អ្វីី
ើ � ពេ�លយើ�ើ ងមិិ នអត់់ទោ�សឲ្យយអ្ននកដទៃ�?
ប្រែ�ែចិិ ត្ដដ អធិិ ស្ឋាាន និិ ង ងាកចេ�ញ!
តើ�ើ យើ�ើ ងគួួរធ្វើ��អ្វីី
ើ � ពេ�លយើ�ើ ងមិិ នចិិ ត្តតល្អអនិិ ងអ្ននកដទៃ�?
ប្រែ�ែចិិ ត្ដដ អធិិ ស្ឋាាន និិ ង ងាកចេ�ញ!
តើ�ើ យើ�ើ ងគួួរធ្វើ��អ្វីី
ើ � ពេ�លយើ�ើ ងមិិ នចង់់ដើ�ើ រតាមផ្លូូ�វរបស់់យើ�ើ ង?
ប្រែ�ែចិិ ត្ដដ អធិិ ស្ឋាាន និិ ង ងាកចេ�ញ!

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអាានអក្សសរនៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ� ហើ�ើយកុុមាារ ឆ្លើ�យ
ើ� តប ដោ�ោយ អាានតាាម តែ�នៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខៀ�ៀវវិិញ។

ក្រោ��ោយមក សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយសរសេ�រលើ�ើក្ដាា�គោះ�ះ�របស់់ពួួកគេ�តាាម ក្រុ�ុម ដោ�ោយសរសេ�រសំំណូូមពរពួួកគេ�

នៅ�ៅលើ�ើក្ដាា�ខៀ�ៀន។ សូូមមើ�ើលចំំណាាប់់អាារ ម្ភភ ដែ�លពួួកគេ�គោះ�ះ�នូូវអ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�បាានសរសេ�រនោះ�ះ�ចុះះ�!
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ំ
ង្គំ
ប
យ
ា
ថ្វា
រ
កា

រឿ�ឿងរ៉ាា វពីីកំំណើ�ើតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ លូូ កា ជំំពូូក១ និិង ២

ទូូលបង្គំំ�នឹឹងសរសើ�ើរដល់់ព្រះ�ះ
យេ�ហូូវ៉ាាអស់់អំំពីីចិិត្ដដ។

ទំំនុុកដំំកើ�ើង ៩.១

ខ្ញុំំ��នឹឹងសរសើ�ើរដល់់ ព្រះ�ះយេ�ហូូ វ៉ាាអស់់អំំពីីចិិត្ដដ

ខ្ញុំំ��នឹឹងប្រា�ប់អំ
់ ំពីីការ អស្ចាារ្យយទាំំអស់់របស់់ ទ្រ�ង់់។
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ការថ្វាាយបង្គំំ
តើ�ើ អ្ននកអាចនិិ យាយបានទេ�?

ទូូលបង្គំំ�នឹឹងសរសើ�ើរដល់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�អស់់អំំពីីចិិត្ដដ។

–––––

ទំំនុកដំ
ុ ំកើ�ើ ង ៩.១

ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ សរសើ�ើរដល់់ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាា�អស់់អំំពីីចិិត្ដដ ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ប្រា�ាប់់អំំពីីការា អស្ចាា�រ្យយទាំំ�អស់់របស់់ទ្រ�ង់់។

អាចដឹឹ ងបាន
ន
ក
អ្ន

ាចសរសើ�

យ៉ាា�ងដូ

ទំំនុកដំ
ុ ំកើ�ើ ង ១៤៥

ម៉ាាថាយ ២១.១៦-១៧
១ថែ�ស្សាាឡូនិ
ូ ិ ច ៥.១៨

វិ ិ វរណៈៈ ៤.៨-១១
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ខ្ញុំំ�អាាច

ើរតម្កើ�ើ�ង

ូចម្ដេ�េច

?
ទទេ

តើ�ើ អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកបានទេ�?

តើ�ើខ្ញុំំ�អា

ម្កើ�ើ�ង?
ារសរសើ�ើរត

តើ តើ

ជាាកា

តើ�ើអ្វីី�

ពេ�លណាា
ព្រះ�ះ?
សរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង

?

ព្រះ�ះ

ការថ្វាាយបង្គំំ

“ការអធិិ ស្ឋាានពោ�តលីីង”

សូូមនាំំ�កុុមាារចំំណាាយពេ�លអធិិស្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នម្ដដងទៀ�ៀត ដោ�ោយកាារអធិិស្ឋាា�ន

“សូូមជួួយឲ្យយទូូលបង្គំំ�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់”។ សូូមឲ្យយកុុមាារថាាតាាមសេ�ចក្ដីី�អធិិ

ស្ឋាា�ន។ សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយអធិិស្ឋាា�នតែ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នត្រឹ�ឹមតែ�មួួយប្រ�យោ�ោគ ដោ�ោ
យទូូលសូូមព្រះ�ះទៅ�ៅតាាមពាាក្យយផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�សូូមទ្រ�ង់់ជួួយបង្រៀ��ៀនពីីសេ�ច

ក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់។ ពួួកគេ�អំំពាាវនាាវតាាមព្រះ�ះនាាមផ្សេ�េងៗរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ
ហើ�ើយនិិងស្នាា�ព្រះ�ះហស្ថថរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចដែ�លបាានចែ�កចាាយក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនជាាគំំរូូស្រា�ាប់់។

សូូមពណ៌៌ នា!

•	ពេ�លខ្លះះ�កាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងរបស់់ខ្ញុំំ��ហាាក់់ដូូចជាាងាាយស្រួ�ួលជាាងអ្ននកដទៃ�សរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះ។
• សូូមចែ�កចាាយ ពេ�លដែ�លអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍ងាាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងកាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះ។
• សូូមចែ�កចាាយ ពេ�លអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍លំំបាាកក្នុុ�ងកាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះ។

• សូូមមាានចិិត្ដដអរព្រះ�ះគុុណ មិិនគ្រា�ាន់់តែ�ចង់់ឲ្យយព្រះ�ះសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ចិិត្ដដអរព្្
រះ�គុុណជាាផ្នែ�ែកមូូយនៃ�កាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងទ្រ�ង់់។ សូូមសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងទ្រ�ង់់ពេ�លអ្ននកភ្ញាា�ក់់ឡើ�ើង!

សូូមសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងទ្រ�ង់់ ពេ�លអ្ននកទៅ�ៅសាាលាារៀ�ៀន និិងត្រ�ឡប់់មកផ្ទះះ�វិិញ! សូូមសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងទ្រ�ង់់
មុុនពេ�លអ្ននកចូូលគេ�ង!

• សូូមអនុុវត្ដដន៍៍ជាាទំំលាាប់់នៃ�កាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ង ដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ព្រះ�ះអង្គគសព្វវព្រះ�ះហឫទ័័យតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទេ� តែ�ថែ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកមាានអាារម្មមណ៍៍រីីករាាយ និិងព្រះ�ះពរផងដែ�រ!

កុុមាាររាាល់់គ្នាា�នឹង
ឹ យល់់ពីីកាារថ្វាា�យ បង្គំំ�! ពួួកគេ�បង្ហាា�ញកាារថ្វាា�យ បង្គំំ�នេះ�ះដោ�ោយក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដល់់ព្រះ�ះយេ�

ស៊ូូ�វ និិងកាារ នេះ�ះនឹឹងបន្ដដរីកសុះះ�សា
ី
ាយ។ សូូមចែ�កចាាយជាាមួួយពួួកគេ� នូូវរបៀ�ៀបនាានាានៃ�កាារថ្វាា�យ បង្គំំ�

ដែ�លពួួកគេ�ចូូលចិិត្ដដបំំផុុត។ សូូមប្រា�ាកដ កាារ អរព្រះ�ះគុុណត្រូ�វូ បាានលើ�ើកឡើ�ើងដែ�រ។

វាាជាាកាារលំំបាាកដើ�ម្បីី
ើ អ
� រព្រះ�ះគុុណ គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់ គ្រ�ប់់ពេ�លទាំំ�ងអស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� វាានឹង
ឹ មិិនយឺឺតដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម

អនុុវត្ដជា
ដ ាទំំលាាប់់ នៃ�កាារសរសើ�ើរតម្កើ�ើង
� និិងកាារ អរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់។
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ការថ្វាាយបង្គំំ
តើ�ើ អ្ននកអាចស្ដាាប់់លឺឺ ទេ�?

រឿ�ឿងរ៉ាា វទាក់់ទងនឹឹងការប្រ�សូូ ត្រ�របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ (លូូ កា ជំំពូូក១ និិង ២)

កាា

លពីីពេ�លកន្លលងទៅ�ៅដ៏៏យូូរ ជាាង ២ពាាន់់ឆ្នាំំ��មុុន មាានស្ដ្រី�ីម្នា
� ា�ក់់ឈ្មោះ�ះ��ម៉ាា�រីី ត្រូ�ូវបាានទេ�វតាាមួួយអង្គគឈ្មោះ�ះ��កាាព្រី�ី

យ៉ែ�ែល បាានលេ�ចមកឯនាាង។ ទេ�វតាានោះ�ះ�បាានផ្ដល់
ដ ់សាារដ៏៏ពិិសេ�សមួួយដល់់នាាង។ ទេ�វតាានោះ�ះ�បាាននិយា
ិ ាយថាា
កុំំ�ខ្លាា�ចអីី ម៉ាា�រីអើី �ើយ ដ្បិិ�តព្រះ�ះបាានប្រោ��ោសមេ�ត្ដាា�ដល់់នាាងហើ�ើយ។

នាាងនឹឹងមាានគភ៌ប្រ�សូ
៌
ូតបាានបុត្រា�
ុ ា១ ដែ�លនាាងត្រូ�ូវថ្វាា�យ ព្រះ�ះនាាមថាា

យេ�ស៊ូូ�វ។ បុុត្រ�នោះ�ះ�នឹង
ឹ បាានជាាធំំឧត្ដដម ហើ�ើយ គេ�នឹឹងហៅ�ៅទ្រ�ង់់ ជាាព្្
រះ�រាាជបុត្រា�
ុ ានៃ�ព្រះ�ះដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុត”។ នោះ�ះ�ក៏៏មាានអំំណរយ៉ាា�ងអស្ចាា�រ្យយ
តាាមកាារ ប្រ�សូូត្រ�របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ “នោះ�ះ�ស្រា�ាប់់មាានពួួកព

លបរិិវាារកកកុុញពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌ មកនៅ�ៅជាាមួួយនឹឹងទេ�វតាានោះ�ះ�
ក៏៏ពោ�ោលសរសើ�ើរដល់់ព្រះ�ះថាា ‘សួួស្ដីី�ដល់់ព្រះ�ះនៅ�ៅស្្

ថាានដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុត ហើ�ើយ សេ�ចក្ដីី�សុុខសាាន្ដនៅដ �ៅផែ�នដីី

នៅ�ៅកណ្ដាា�លមនុុស្សស ដែ�លជាាទីីគាាត់់ព្រះ�ះហឬទ័័យដល់់ទ្រ�ង់់’”

ពួួកអ្ននកគង្វាា�លភ្លាា�ម នោះ�ះ�ក៏៏បាានមកមើ�ើល ហើ�ើយថ្វាា�យ បង្គំំ�បុុត្រ�តូូច

ដែ�លជាាស្ដេ�េចតូូចនោះ�ះ�។ ពួួកគេ�សរសើ�ើរតម្កើ�ើង
�

និិងថ្វាា�យសិិរីីរុង
ុ រឿ�ឿងដល់់ព្រះ�ះ ពីីអ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�បាានឃើ�ើញ និិងបាានលឺឺ។

ពួួកហោ�ោរាាដែ�លបាានមកពីីទិិសខាាងកើ�ើត ក៏៏ស្វែ�ែងរកបុុត្រ�តូូចយេ�ស៊ូូ�វដែ�រ។

មាានផ្កាា�យដ៏៏ភ្លឺឺ� ចែ�ងចាំំ�បាានបង្ហាា�ញផ្លូូ�វពួួកហោ�ោរាានាាពេ�លយប់់ ឲ្យយមកថ្វាា�យ ប

ង្គំំ�ម ហាាក្សសត្រ�របស់់ពួួកគាាត់់។ មាានដូូចជាាម៉ាា�រីី យ៉ូូ�សែ�ប ពួួកអ្ននកគង្វាា�ល និិងពួួកហោ�ោរាា មកគោ�ោរ ពថ្វាា�យ បង្គំំ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
យើ�ើងក៏៏ត្រូ�ូវតែ�គោ�ោរ ពថ្វាា�យ បង្គំំ�ទ្រ�ង់់ដូូចគ្នាា�។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃមួួយ ពេ�លដែ�លយើ�ើងនៅ�ៅឯនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌
យើ�ើងនឹឹងឈរនៅ�ៅជុំំ�វិញ
ិ បល័័ង្កករ បស់់ទ្រ�ង់់ គោ�ោរ ពថ្វាា�យ បង្គំំ�ព្រះ�ះអង្គគជាារៀ�ៀងរហូូត។

តើ�ើ អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�វាបានទេ�?
• សូូមសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ។

• សូូមសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់គ្រ�ប់់កាាលៈៈទេ�សៈៈទាំំ�ងអស់់។ កាារនេះ�ះជាាជម្រើ�ើ�ស។

• សូូមថ្វាា�យចិិត្ដដទាំំ�ងអរព្រះ�ះគុុណដល់់ព្រះ�ះអង្គគ និិងសម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�លទ្រ�ង់់ដាាក់់នៅ�ៅជុំំ�វិិញជីីវិិតអ្ននកផងដែ�រ
ដែ�លមាាន គ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននក មិិត្ដដភ័័ក្ដិិ�របស់់អ្ននក និិងលោ�ោកគ្រូ�ូអ្ននកគ្រូ�ូរបស់់អ្ននក។

• សូូមសរសើ�ើរតម្កើ�ើ�ងព្រះ�ះឲ្យយបាានខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�ន។
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ការថ្វាាយបង្គំំ
សូូមសាកល្បបង!
ចម្រៀ��ៀងជាចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្ដដរបស់់ខ្ញុំំ��
១. សូូមបង្ហាា�ញដោ�ោយធ្វើ�ើ�កាាយវិិកាាដៃ� សម្រា�ាប់់ចម្រៀ��ៀងមាានចំំណងជើ�ើងថាា “Humble Yourself in the Sight of the
Lord.”។

២. តាាមកេ�ហទំំព័័រ www.youtube.com/watch?v=qpyDJMCL9yc

៣. (បន្ទាា�បខ្លួួ�នចុះះ� ឬ humble yourself = សូូមដាាក់់ដៃ�ទាំំ�ងពីីរផ្គួួ�បគ្នាា� និិងអោ�ោនមុុខទៅ�ៅក្រោ��ោម។ ទ្រ�ង់់នឹឹងតម្កើ�ើ�ងឡើ�ើង
ឬ He will lift you up = ដោ�ោយកាាយវិិកាារបន្ទទន់់ជង្គគង់់ ដំំបូូងជង្គគង់់មួួយត្រូ�ូវលើ�ើកឡើ�ើង បន្ទាា�ប់់មកឈរត្រ�ង់់
បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត យកដៃ�ទាំំ�ងពីីរសង្រួ�ួមចូូលគ្នាា�ថ្វាា�យបង្គំំ�ដល់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់)។

៤. សូូមចែ�កអ្ននកលេ�ងជាា ២ក្រុ�ុម និិងអនុុញ្ញាា�តឲ្យយក្រុ�ុមនីីមួួយៗចម្រៀ��ៀង១បទ ដើ�ើម្បីី�ស្ដាា�ប់់

ហើ�ើយនិិងបង្កើ�ើ�តកាាយវិិកាាដៃ�ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង (មាានចម្រៀ��ៀងថ្វាា�យបង្គំំ� ២បទ ដែ�លអ្ននកចូូលចិិត្ដដ ត្រៀ��ៀមរួួចជាាស្រេ��ច)។

៥. សូូមឲ្យយក្រុ�ុមនីីមួួយៗអនុុវត្ដដន៍៍ហាាត់់ចលនាាដៃ� បន្ទាា�ប់់មកបង្រៀ��ៀនកាារធ្វើ�ើ�កាាយវិិកាាដៃ�របស់់ពួួកគេ� ឬ “បង្ហាា�ញ”
ដល់់ក្រុ�ុមដទៃ�ទៀ�ៀត។

៦. ពេ�លហៀ�ៀបបញ្ចចប់់ សូូមឲ្យយអ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត ថាាតើ�ើបទចម្រៀ��ៀងថ្វាា�យបង្គំំ�ណាាមួួយ (ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម ៣បទ)
ដែ�លគេ�ចូូលចិិត្ដដជាាង។ ក្រោ��ោយមកសួួរថាា “តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាបទចម្រៀ��ៀងនោះ�ះ�ជាាចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្ដដរបស់់អ្ននក?”

• សេ�ចក្ដីី� ពិិ តភ្ជាាប់់នឹឹ ងជីីវិ ិត៖ កុុមារកំំពុងរៀ�
ុ ៀនថ្វាាយបង្គំំ� តាមរបៀ�ៀបដែ�លមានអត្ថថន័័ យសម្រា�ប់់ពួួកគេ�

ហើ�ើ យការសំំ ខាន់បំ
់ ំផុត
ុ នោះ�ះ កុុមារកំំពុងចាប់
ុ
ផ្ដើ់ �ើ� មឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង និិ ងគិិ តថា “តើ�ើ បទចម្រៀ��ៀងថ្វាាយបង្គំំ�អ្វីី�

ដែ�លពួួកគេ�ចូល
ូ ចិិ ត្ដដ និិ ងហេ�តុុអ្វីី� ”។ អ្ននកបង្ហាាត់់បង្រៀ��ៀន សូូមចែ�កចាយចម្រៀ��ៀងថ្វាាយបង្គំំ�ជាចំំណង់់ចំំណូូលចិិ

ត្ដដរបស់់អ្ននក និិ ងចែ�កចាយជាមួួយកុុមារថា ហេ�តុុអ្វីី� ចម្រៀ��ៀងនោះ�ះជាការចូូលចិិ ត្ដដរបស់់អ្ននក។

សំំ ណួួរ

១. តាាមល្បែ�ែងកំំសាាន្ដដនេះ�ះ ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកជ្រើ�ើ�សរើើ�សបទចម្រៀ��ៀងថ្វាា�យបង្គំំ�នោះ�ះ�? (ចំំណុុចសំំខាាន់់៖ ចំំណាាយពេ�លសួួរ
សំំណួួរ “ហេ�តុុអ្វីី�”។ កាារនេះ�ះនឹឹងជួួយឲ្យយកុុមាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពិិចាារណាាកាារថ្វាា�យបង្គំំ� និិងហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាពួួកគេ�រីីករាាយក្នុុ�ងកាារថ្វាា�
យបង្គំំ� ព្រ�មទាំំ�ងបទចម្រៀ��ៀងអ្វីី�ជាាកាារចូូលចិិត្ដដរបស់់ពួួកគេ�។)
២. ក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ព្រះ�ះបាានបញ្ជូូ�នព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ាទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ពួួកអ្ននកគង្វាា�ល និិងពួួកហោ�ោរាា សូូម្បីី�តែ�ស្ដេ�េចលើ�ើផែ�នដីី
ក៏៏មកថ្វាា�យបង្គំំ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វផងដែ�រ។ តើ�ើផ្នែ�ែកណាាសំំខាាន់់ក្នុុ�ងជីីវិិតព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ កាារប្រ�សូូត្រ� ជីីវិិតរបស់់ទ្រ�ង់់
កាារសុុគតសងថ្លៃ�ៃបាាប ឬ កាាររស់់ពីីស្លាា�ប់់ឡើ�ើងវិិញរបស់់ទ្រ�ង់់? តើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវអរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ទេ�ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក?

៣. ឱ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ សូូមអរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ សម្រា�ាប់កា
់ រា យាាងមកប្រ�សូូត្រ�។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ អរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ ដែ�
លទ្រ�ង់់់�ក្លាយ
�ា ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��របស់់ទូល
ូ បង្គំំ� ដោ�យ
ោ បាានសុគ
ុ តសងថ្លៃ�ៃប្រោ��ោសលោះ�ះ�ដ៏៏ទូល
ូ បង្គំំ�។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ
អរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ ដែ�លទ្រ�ង់់ក្លាយ
�ា ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់រ់ បស់់ទូល
ូ បង្គំំ�។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ សូូមបង្ហាាញ
� ទូូលបង្គំំ�ផ្លូូ�វផ្សេ�េងៗ
ដែ�លទូូលបង្គំំ�អាាចថ្វាយ
�ា បង្គំំ�ទ្រ�ង់់ ក្រៅ��ៅពីីកាារច្រៀ��ៀងថ្វាាយ
� បង្គំំ�ទ្រ�ង់់។ (ឈប់់បន្ដិិ�ច) ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ សូូមជួួយទូូលបង្គំំ�អាាចប្្
រាាប់អ្ន
់ ក
ន ដទៃ�ទៀ�ៀត អំំពីីស្នា�ព្រះា �ះហស្ថថដ៏៏អស្ចា�រ្យា យរបស់់ទ្រ�ង់់ តាាមរយៈៈមាាត់ទូ
់ ល
ូ បង្គំំ� សកម្មមភាាពទូល
ូ បង្គំំ� និិងកិិច្ចកា
ច រា របស់់ទូល
ូ បង្គំំ�។
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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ការថ្វាាយបង្គំំ
ក្រ�ដាសកិិ ច្ចចការ

១
២

� សូូមសរសេ�រចុះះ�ខាងក្រោ��ម
តើ�ើ អ្ននកចាំំសេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាានជួួរទីី ៥ អំំពីី ការថ្វាាយបង្គំំ?

សូូមបំំពេ�ញឃ្លាាខាងក្រោ��ម
ទំំនុកដំ
ុ ំកើ�ើ ង ៩.១ “ខ្ញុំំ��នឹឹ ង_______________ ព្រះ�ះយេ�ហូូវ៉ាាអស់អំ
់ ពីី
ំ ___________
ខ្ញុំំ��នឹឹ ង _______________ ពីីអស់់ទាំំង ___________

៣

តើ�ើ អ្ននកអាចប្រា�ប់់ពីី របៀ�ៀបថ្វាាយបង្គំំ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ផ្សេ�េងៗពីី គ្នាា បានដែ�រឬទេ�?

៤

តើ�ើ ទម្រ�ង់់នៃ�ការថ្វាាយបង្គំំ�បែ�បណា ដែ�លជាការចូូលចិិ ត្ដដរបស់់អ្ននក?

៥

ពេ�លឆ្លើ�ើ� យតប

	
សូម
ូ បង្កើ�ើ� តជាឧបករណ៍៍ តន្ដ្រី�ី� (ម៉ាារ៉ាាខា) ដោ�យសាមញ្ញញ និិ ងរីីករាយ។ ផ្នែ�ែកខ្លះះ�

សូូមចាក់់បំំពេ�ញកែ�វដែ�លគ្មាា នទឹឹ ក ដោ�យអង្កករ ឬ គ្រា�ប់់សណ្ដែ�ែកស្ងួួ�ត។ សូូមតុុបតែ�ងដបដោ�យបិិ តស្ទិិ�កគ័័ រ
ឬ សរសេ�រខ្វឺឺ� ត។ សូូមច្រៀ��ៀងរាំំថ្វាាយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ!
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ការថ្វាាយបង្គំំ
ការគោះ�ះឡើ�ើ ង!

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសមនឹឹ ងទទួួលការសរសើ�ើ រតម្កើ�ើ�ង!
អាម៉ែ�ែន អាម៉ែ�ែន!
យើ�ើ ងគួួរសរសើ�ើ រតម្កើ�ើ�ងទ្រ�ង់់រាល់់ថ្ងៃ�!ៃ
អាម៉ែ�ែន អាម៉ែ�ែន!
វាផ្ដដល់់ឲ្យយទ្រ�ង់់នូូវអំំណរដ៏៏ អស្ចាារ្យយ ដែ�លលឺឺ កូូនរបស់់ទ្រ�ង់់ច្រៀ��ៀងឡើ�ើ ង!
អាម៉ែ�ែន អាម៉ែ�ែន!
ដូូច្នេះ�ះ� ឥឡូវនេះ�ះ
សូូមយើ�ើ ងច្រៀ��ៀងសរសើ�ើ រតម្កើ�ើ�ងទ្រ�ង់់ឡើ�ើ ង!
ូ
អាម៉ែ�ែន អាម៉ែ�ែន!
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយាងមកសង្គ្រោះ��ះ�យើ�ើ ងចេ�ញពីីអំំពើ�ើ បាប!
អាម៉ែ�ែន អាម៉ែ�ែន!
យើ�ើ ងយកព្រះ�ះអង្គគជាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ស្ដេ�េចរបស់់យើ�ើ ង ជារៀ�ៀងដ៏៏ រាបតទៅ�!
អាម៉ែ�ែន អាម៉ែ�ែន!

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអាានអក្សសរនៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ� ហើ�ើយកុុមាារ ឆ្លើ�យ
ើ� តប ដោ�ោយ អាានតាាម តែ�នៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខៀ�ៀវវិិញ។

ក្រោ��ោយមក សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយសរសេ�រលើ�ើក្ដាា�គោះ�ះ�របស់់ពួួកគេ�តាាម ក្រុ�ុម ដោ�ោយសរសេ�រសំំណូូមពរពួួកគេ�

នៅ�ៅលើ�ើក្ដាា�ខៀ�ៀន។ សូូមមើ�ើលចំំណាាប់់អាារ ម្ភភណ៍៍ ដែ�លពួួកគេ�គោះ�ះ�នូូវអ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�បាានសរសេ�រនោះ�ះ�ចុះះ�!

57

ដ
ត្ដ
ចិ
ា
ិ
េ
ជ្ញា
ប្ដេ
ប
រ
កា

ពេ�ត្រុ�ុសមិន
ិ គ្រ�ប់់ល័័ក្ខខទេ� លូូ កា ២២.៥៤-៦២

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ ទូូលបង្គំំ�ចង់់ដើ�ើរតាមទ្រ�ង់់
ជាព្រះ�ះអម្ចាាស់់របស់់ទូូលបង្គំំ�។ សូូ មកែ�ប្រែ�ែទូូ
លបង្គំំ�តាមដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះទ័័យ។

លូូ កា ៩.២៣
រួួចទ្រ�ង់់មានព្រះ�ះបន្ទូូ�លទៅ�មនុុ ស្សសទាំំងអស់់ថា

បើ�ើអ្ននកណាចង់់មកតាមខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកនោះ�ះលះះកាត់់ចិិត្តតខ្លួួ� នឯង
ទាំំងផ្ទុុ�កឈើ�ឆ្កា
ើ ា ងខ្លួួ�នរាល់់ តែ�ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយមកតាមខ្ញុំំ��ចុះះ�។
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េ ា ចិិ ត្ដដ
ការបប្ដេជ្ញា
តើ�ើ អ្ននកអាចនិិ យាយបានទេ�?

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ ទូូលបង្គំំ�ចង់់ដើ�ើរតាាម ទ្រ�ង់់ ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់របស់់ទូូលបង្គំំ�។ សូូមកែ�ប្រែ�ែទូូល

បង្គំំ�តាាម ដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះទ័័យ។

–––––

លូូកា ៩.២៣

រួួចទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ� លទៅ�ម
ៅ នុុស្សសទាំំ�ងអស់់ថាា បើ�ើអ្ននកណាចង់
ា ់មកតាាមខ្ញុំំ� ត្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកនោះ�ះ�លះះកាាត់់ចិិត្តតខ្លួួ� នឯង

ទាំំ�ងផ្ទុុ� កឈើ�ើឆ្កាាង
� ខ្លួួ� នរាាល់តែ�ថ្ងៃ�
់
ៃ ហើ�ើយមកតាាមខ្ញុំំ��ចុះះ�។

ូ�វ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូ
ម
ា
តា
ើរ
តើ�ើដើ�
ណាា?
យ៉ាា�ង
យ
័
មាានន័

�ះកំ
តាាម ំពុុងកែ�ប្រែ�ែខ្ញុំ
របៀ�
ៀបណា
ំ�
ា?

អាចដឹឹ ងបាន
ន
ក
អ្ន

តើ តើ

?
ទទេ

តើ�ើ អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកបានទេ�?

តើ�ើព្រះ

ម៉ាាថាយ ៤.១៨-២២
ម៉ាាថាយ ១៦.២៤
កាឡាទីី ២.២០

តើ�ើនរណាា ឬ តើ�ើអ្វីី�

ដែ�លអ្ននកប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដដើ�
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ើរតាាម?

េ ា ចិិ ត្ដដ
ការបប្ដេជ្ញា

“ការអធិិ ស្ឋាានពោ�តលីីង”

សូូមនាំំ�កុុមាារចំំណាាយពេ�លអធិិស្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ៗខ្លួួ�នម្ដដងទៀ�ៀត ដោ�ោយកាារអធិិស្ឋាា�ន

“សូូមជួួយឲ្យយទូូលបង្គំំ�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់”។ សូូមឲ្យយកុុមាារថាាតាាមសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�ន។ សូូមលើ�ើ
កទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយអធិិស្ឋាា�នតែ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នត្រឹ�ឹមតែ�មួួយប្រ�យោ�ោគ ដោ�ោយទូូលសូូមព្រះ�ះទៅ�ៅតាាមពាាក្យយ
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�សូូមទ្រ�ង់់ជួួយបង្រៀ��ៀនពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់។ ពួួកគេ�

អំំពាាវនាាវតាាមព្រះ�ះនាាមផ្សេ�េងៗរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយនិិងស្នាា�ព្រះ�ះហស្ថថរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចដែ�លបាានចែ�កចាាយ
ក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនជាាគំំរូូស្រា�ាប់់។

សូូមពណ៌៌ នា!

• កាារប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដជាាកាារសន្យា�ាដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ទៅ�ៅនឹឹងនរណាាម្នាា�ក់់ ឬ បុុព្វវហេ�តុុណាាមួួយ។
• កាារប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដជាាប់់ទាាក់់ទងនឹឹងពេ�លវេេលាា ប្រា�ាក់់កាាស និិងកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង។

វាាដូូចជាាចូូលរួួមនឹឹងក្រុ�ុមកីីឡាាណាាមួួយ ដែ�លទទួួលបាានថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល ត្រូ�ូវចូូលរួួមហ្វឹឹ�កហ្វាា�ត់់

និិងត្រូ�ូវចូូលរួួមលេ�ងដែ�រ។

• ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វចង់់ឲ្យយអ្ននកប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដតាាមទ្រ�ង់់ ធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់អ្ននក។

• “សូូមកែ�ប្រែ�ែទូូលបង្គំំ�តាាមដែ�លទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះទ័័យ” កាារនិិយាាយបែ�បនេះ�ះ គឺឺអ្ននកមាានឆន្ទៈៈ�រស់់នៅ�ៅជីីវិិត
ដែ�លប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដទាំំ�ងស្រុ�ុង សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ។

• កាាររក្សា�ាកាារប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដមិិនងាាយស្រួ�ួលនោះ�ះ�ទេ�។

ពេ�លអ្ននកនិយា
ិ ាយពីីកាារ ប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដ សូូមឲ្យយកុុមាារ ចែ�កចាាយកាារ ប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដ ដែ�លពួួកគេ�ធ្លាា�ប់់បាានធ្វើ�ើ�

(កាារ លេ�ងកីីឡាា កាារ លេ�ងតន្ដ្រី�ី� ។ល។) និិងថាាតើ�អ្វីី
ើ � ដែ�លងាាយ ស្រួ�ួល ព្រ�មទាំំ�ងកាារលំំបាាករបស់់ពួួកគេ� ទាាក់់

ទងនឹឹងកាាររក្សា�ាកាារ ប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដទាំំ�ងនោះ�ះ�។ សូូមនិិយាាយ អំំពីីអត្ថថន័័យ នៃ�អ្ននកដើ�ើរតាាម ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វដោ�ោយ ប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិ

ត្ដដផងដែ�រ។ តើ�ើចំំណុុចអ្វីី�ខ្លះះ� ដែ�លកាារ ប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដទាំំ�ងនោះ�ះ�ខុុសគ្នាា�? តើ�ើចំំណុុចអ្វីី�ខ្លះះ� ដែ�លកាារ ប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដទាំំ�ងនោះ�ះ�
ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�? សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដកុមា
ុ ារ ឲ្យយចែ�កចាាយ ដោ�ោយ សេ�រីី និិងដោ�ោយ ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់។
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ពេ�ត្រុ�ុសមិន
ិ គ្រ�ប់់ល័័ក្ខខទេ� (លូូ កា ២២.៥៤.-៦២)

មាា

នម្ដដងនោះ�ះ�ពេ�ត្រុ�ុសបាាននិយា
ិ ាយ ទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វថាា “ទោះ�ះ�បីីជាាមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់បដិិសេ�ធទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ

ក៏៏ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ មិិនបដិិសេ�ធទ្រ�ង់់ដែ�រ”។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជ្រា�ាបដឹង
ឹ ផ្សេ�េងពីីគាាត់់អះះអាាង ហើ�ើយបាានប្រា�ាប់់ទៅ�ៅគាាត់់ថាា

មុុនមាាន់់រងាាវបីីដង គាាត់់នឹឹងបដិិសេ�ធមិិនស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ នៅ�ៅដំំណាាក់់សម្ដេ�េចសង្ឃឃ
កន្លែ�ែងដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វត្រូ�វូ បាានចោ�ោទសួួរ មុុនពេ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវឆ្កាា�ង។
កាារ នោះ�ះ�បាានកើ�ើតឡើ�ើង ដូូចអ្វីី� ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានបន្ទូូ� ល។

មាានស្រី�ីម្នាា�ក់់ឃើ�ើញពេ�ត្រុ�ុស ហើ�ើយនិិយាាយថាា “អ្ននកបាាននៅ�ៅ

ជាាមួួយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនោះ�ះ�ដែ�រ។” ពេ�ត្រុ�ុស ប្រ�កែ�កឡើ�ើង “ទេ�
ខ្ញុំំ��មិិនស្គាា�ល់់មនុុស្សសនោះ�ះ� (ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ) ទេ�!” ពេ�លនោះ�ះ�

មាានស្រី�ីម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតនិិយាាយ ទៅ�ៅកាាន់់មនុុស្សសនៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ថាា

“អ្ននកនេះ�ះ ជាាពួួកអ្ននកនោះ�ះ�ដែ�រ” គាាត់់ក៏៏បាានប្រ�កែ�កម្ដង
ដ ទៀ�ៀត។

ប៉ុុ�ន្មាា�នម៉ោ�ោ�ងក្រោ��ោយ ពេ�ត្រុ�ុសភ័័យខ្លាា�ចខ្លាំំ��ងណាាស់់។

គាាត់់មិិនចង់់ឲ្យយមនុុស្សសចំំណាំំ�គាាត់់ទៀ�ៀត តែ�គេ�នៅ�ៅតែ�បន្ដដនិយា
ិ ា យ។

“អ្ននកនេះ�ះប្រា�ាកដជាាបាាននៅ�ៅជាាមួួយនឹឹងមនុុស្សសនោះ�ះ�ដែ�រ។

អ្ននកនិយា
ិ ាយដូូចជាាអ្នកស្រុ�
ន
ក
ុ កាាលីីឡេ� ”។ តែ�ពេ�ត្រុ�ុស ជេ�រប្រ�មាាថ

ទាំំ�ងស្បបថឡើ�ើងថាា “អ្ននកអើ�ើយ ខ្ញុំំ��មិិនដឹឹងជាាអ្នក
ន ថាាដូូចម្ដេ�េចទេ�”។

កាារ នេះ�ះបាានកើ�ើតឡើ�ើង ដូូចជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមាានបន្ទូូ� លរួួចហើ�ើយ។ ភ្លាា�ម

នោះ�ះ�គាាត់់ក៏៏នឹឹកឃើ�ើញព្រះ�ះបន្ទូូ� លនៃ�ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�លមាានព្រះ�ះបន្ទូូ� លនឹឹងគាាត់់ រួួចគាាត់់ចេ�ញទៅ�ៅក្រៅ��ៅដោ�ោយយំំក្ដួួ� ល។
គាាត់់បាានដឹង
ឹ ថាា គាាត់់បាានធ្វើ�ើ�នូូវអ្វីី� ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានប្រា�ាប់់ទុុកជាាមុន
ុ ហើ�ើយគាាត់់មាានអាារ ម្មមណ៍៍មិិនគប្បីី� ក្រៃ�ៃលែ�ង។

ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមិិនដែ�លបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោលពេ�ត្រុ�ុស ឡើ�ើយ។ ក្រោ��ោយមក ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វរស់់ឡើ�ើងវិិញ ព្្

រះ�អង្គគបាានយាាងទៅ�ៅឆ្នេ�រេ ទន្លេ�េទីីប៊ើ�ើ� ។ ក្រោ��ោយមក ពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វរស់់ឡើ�ើងវិិញជាាមួួយនឹឹងពួួកសិិស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ខ្្
លះះ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសួួរពេ�ត្រុ�ុស បីីដង “ពេ�ត្រុ�ុស តើ�ើអ្នកស្រ�
ន
ឡាាញ់់ខ្ញុំំ��ទេ�?” គ្រ�ប់់ពេ�លពេ�ត្រុ�ុស ឆ្លើ�យ
ើ� ថាា “ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់អើ�ើយ

ទ្រ�ង់់ជ្រា�ាបហើ�ើយថាា ខ្ញុំំ�ស្រ�
� ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់” ហើ�ើយ គ្រ�ប់់ពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានបន្ទូូ� លថាា “សូូមឲ្យយចំំណីីដល់់ហ្វូូ� ងចៀ�ៀមខ្ញុំំ��ស៊ីី�ផង”។

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វចង់ឲ្យ
់ យពេ�ត្រុ�ុសក្លាា�យជាាសិិស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយ បង្កើ�ើតសិិស្សសបន្ដដ
�
។ ទោះ�ះ�បីីជាាពេ�ត្រុ�ុស មិិនគ្រ�ប់់ល័័ក្ខខក៏៏ដោ�ោយ

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជ្រា�ាបថាា គាាត់់ពិិតជាាចង់់ដើ�ើរតាាម ទ្រ�ង់់ ធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់របស់់គាាត់់។ ចាាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះ�មក ពេ�ត្រុ�ុស មិិនដែ�លបដិិ
សេ�ធព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វម្ដង
ដ ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។

តើ�ើ អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�វាបានទេ�?

• សូូមប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដដើ�ើរតាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតអ្ននក។

•	សូូមប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្ដដអនុុញ្ញាា�តឲ្យយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទប់់ស្កាា�ត់់នូូវគំំនិិតរបស់់អ្ននក សកម្មមភាាពរបស់់អ្ននក និិងចំំណង់់របស់់អ្ននក។
•	សូូមឲ្យយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វក្លាា�យជាាអទិិភាាពជាាងអ្វីី�ៗទាំំ�ងអស់់ក្នុុ�ងលោ�ោកិិយនេះ�ះដែ�លនាំំ�អ្ននកឲ្យយ ដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់
ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ និិងមាានលក្ខខណៈៈដូូចទ្រ�ង់់។
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១. សូូមឲ្យយអ្ននកលេ�ងឈរជាាជួួរចំំកណ្ដាា�លបន្ទទប់់ អ្ននកលេ�ងត្រូ�ូវឈរជាាជួួរពីីខាាងមុុខ ដល់់ខាាងក្រោ��ោយ។

២. សូូមបែ�ងចែ�កជាាជួួរឈរនៅ�ៅចំំកណ្ដាា�លបន្ទទប់់។ ខាាងស្ដាំំ�� និិងខាាងឆ្វេ�េង។ សូូមពន្យយល់់ថាា អ្ននកនឹឹងសួួរជាាសំំណួួរ
ហើ�ើយឲ្យយពួួកគេ�ជាាអ្ននកឆ្លើ�ើ�យ ត្រូ�ូវ ឬ ខុុស។ តែ�ជាាជាាងគ្រា�ាន់់តែ�និិយាាយ ត្រូ�ូវ ឬ ខុុស អ្ននកលេ�ងនឹឹងឆ្លើ�ើ�យ
ដោ�ោយចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីខាាងស្ដាំំ�� សម្រា�ាប់់ចម្លើ�ើ�យ “ត្រូ�ូវ” ឬ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីខាាងឆ្វេ�េងសម្រា�ាប់់ចម្លើ�ើ�យ “មិិនត្រូ�ូវ”។

៣. ឧទាារហរណ៍៍ សំំណួួរមាានដូូចជាា “ព្រះ�ះច័័ន្ទទរះ�ឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លថ្ងៃ�ៃ!” (ចម្លើ�ើ�យគឺឺខុុស
ហើ�ើយអ្ននកលេ�ងត្រូ�ូវរត់់ពីីខាាងឆ្វេ�េង ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅ “ជញ្ជាំំ��ងខាាងឆ្វេ�េង”)

៤. ភាាពសប្បា�ាយ៖ អ្ននកលេ�ង ២នាាក់់ចុុងក្រោ��ោយដែ�លប៉ះះ�នឹឹងជញ្ជាំំ��ងយឺឺតត្រូ�ូវចាាកចេ�ញពីីកាារប្រ�កួួត ឬ

អង្គុុ�យមើ�ើលគេ� រហូូតដល់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មលេ�ងជាាថ្មីី�។ បន្តតលេ�ងរហូូតសល់់តែ�អ្ននកលេ�ងចុុងក្រោ��ោយ ៤នាាក់់
និិងប្រ�កាាសថាា “អ្ននកនោះ�ះ�ជាាអ្ននកឈ្នះះ�”។

៥. ចំំណុុចសំំខាាន់់៖ សូូមសួួរសំំណួួររំំលឹឹក ពីីមេ�រៀ�ៀនមុុនៗ “ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាអ្ននកគង្វាា�លល្អអ

ដែ�លគ្មាា�នចៀ�ៀមណាាមួួយបាាត់់បង់់!” (បើ�ើឆ្លើ�ើ�យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ អ្ននកលេ�ងត្រូ�ូវរត់់ខាាងស្ដាំំ��ពួួកគេ� ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅ
“ជញ្ជាំំ��ងខាាងស្ដាំំ��”)។

• សេ�ចក្ដីី� ពិិ តផ្សាារភ្ជាាប់់ជីីវិ ិត៖ ពេ�ត្រុ�ុសមិិ នបាននិិ យាយត្រ�ង់់ទេ� ពេ�ត្រុ�ុសកុហកដើ
ុ
�ើ ម្បីី � ការពារខ្លួួ�នគាត់់

ហើ�ើ យគាត់់មានអារម្មមណ៍៍ សោ�កស្ដាា យ ក្រោ��យពេ�លគាត់់បានកុុហក។ ព្រះ�ះជាម្ចាាស់់សព្វវព្រះ�ះទ័័ យឲ្យយយើ�ើ ង
និិ យាយការពិិ ត។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាផ្លូូ�វ ជាសេ�ចក្ដីី� ពិិ ត និិ ងជាជីីវិ ិត អ្ននកជឿ�ឿទាំំងអស់ត្រូ�
់ ូ វប្ដេ�េជ្ញាាចិិ ត្ដដដើ�ើ រតា
មព្រះ�ះអង្គគ និិ ងស្ដាាប់់បង្គាាប់់តាមសេ�ចក្ដីី� ពិិ ត។

សំំ ណួួរ

១. តាាមកាារលេ�ងនេះ�ះ មាានចម្លើ�ើ�យតែ�ពីីរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��គ្រ�ប់់រាាល់់សំំណួួរទាំំ�ងអស់់ ដែ�លចម្លើ�ើ�យនោះ�ះ�អាាច “ត្រូ�ូវ” ឬក៏៏
“ខុុស”។ តើ�ើអ្ននករត់់ទៅ�ៅកាាន់់ទិិសដៅ�ៅណាា ពេ�លចម្លើ�ើ�យនោះ�ះ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ? (ខាាងស្ដាំំ��)

២. តាាមរយៈៈព្រះ�ះគម្ពីី�រ តើ�ើលោ�ោកពេ�ត្រុ�ុសបាាននិិយាាយកាារពិិត ឬ បាាននិិយាាយកុុហក?
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាគាាត់់និិយាាយកុុហក? ពេ�លអ្ននកមាានជម្រើ�ើ�សនិិយាាយកាារពិិត ឬនិិយាាយកុុហក
តើ�ើអ្ននករើើ�សយកមួួយណាា? (និិយាាយកាារពិិត) ហេ�តុុអ្វីី�? (កាារកុុហកធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងធ្វើ�ើ�ខុុស ដែ�លកាារនេះ�ះជាាកាារមិិ
នស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះ)។

៣. ឱ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ ទូូលបង្គំំ�ចង់់ដើ�ើតាាមទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់របស់់ទូូលបង្គំំ�។ សូូមកែ�ប្រែ�ែទូូលបង្គំំ�តាាមផ្លូូ�វដែ�ល
ទ្រ�ង់់សព្វវព្រះ�ះទ័័យ។ សូូមព្រះ�ះអង្គគបង្ហាា�ញទូូលបង្គំំ� នូូវផ្លូូ�វដែ�លទូូលបង្គំំ�អាាចដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់បាាន។ (ឈប់់បន្ដិិ�ច)
ផ្លូូ�វនោះ�ះ�នឹឹងមិិនងាាយស្រួ�ួលឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ទូូលបង្គំំ�ទុុកចិិត្ដដថាាទ្រ�ង់់នឹឹងបង្ហាា�ញផ្លូូ�វដល់់ទូូលបង្គំំ�ជាាក់់ជាាមិិនខាាន។
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េ ា ចិិ ត្ដដ
ការបប្ដេជ្ញា
ក្រ�ដាសកិិ ច្ចចការ

១
២

តើ�ើ អ្ននកចងចាំំនូវូ សេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាានបន្ទាាត់់ទីី ៦ អំំពីី ការប្ដេ�េជ្ញាាចិិ ត្ដដទេ�? សូូមសរសេ�រចុះះ�ខាងក្រោ��ម

បំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�
បើ�ើ អ្ននកណា _______________ ត្រូ�ូ វឲ្យយអ្ននកនោះ�ះ ___________ ទាំំង_______________
រាល់់តែ�ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើ យ___________ ។

៣

ហេ�តុុអ្វីី� ការដើ�ើ រតាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ជាការប្ដេ�េជ្ញាាចិិ ត្ដដ?

៤

តើ�ើ អ្ននកបានប្ដេ�េជ្ញាាចិិ ត្ដដលើ�ើ អ្វីី� ខ្លះះ�?

៥

ពេ�លឆ្លើ�ើ� យតប៖

	
សូម
ូ បិិ ទភ្នែ�ែក ហើ�ើ យទូូលសួួរ ទាំំងស្ដាាប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វថា “តើ�ើ វានឹឹ ងទៅ�ជាអ្វីី� បើ�ើ ខ្ញុំជា
ំ�� អ្ននកដើ�ើ រតាមទ្រ�ង់់ដោ�យចិិ ត្ដដឆេះ�ះឆួួល

និិ ងប្ដេ�េជ្ញាាចិិ ត្ដដ?” តើ�ើ ទ្រ�ង់់នឹឹ ងធ្វើ�ើ�អ្វីី� ? សូូមគូូសរូប
ូ ភាពពីីអ្វីី� ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបង្ហាាញអ្ននក បន្ទាាប់់មកចែ�កចាយរូូបភាពនោះ�ះទៅ�
កាន់់មិិ ត្ដដរួួមថ្នាាក់់ និិ ងឪពុុកម្ដាា យរបស់់អ្ននក។
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េ ា ចិិ ត្ដដ
ការបប្ដេជ្ញា
ការគោះ�ះឡើ�ើ ង!

អ្ននកជួួយលាងចានម្ដាា យអ្ននកពេ�លមួួយថ្ងៃ�។ៃ
ការនោះ�ះល្អអហើ�ើ យ ល្អអហើ�ើ យ!

អ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមកីី ឡាណាមួួយ ហើ�ើ យភ្លេ�េចចូូលរួួមលេ�ង។
ការនោះ�ះមិិ នល្អអទេ� មិិ នល្អអទេ�!

អ្ននកជួួយមិិ ត្ដដភ័័ ក្ដដម្នាាក់់ ដែ�លមិិ នសូូវពូូកែ�ក្នុុ�ងថ្នាាក់់រៀ�ៀន។
ការនោះ�ះល្អអហើ�ើ យ ល្អអហើ�ើ យ!

អ្ននកផ្អាាកមេ�រៀ�ៀនព្យាាណូូរបស់់អ្ននក ព្រោះ��ះអ្ននកយល់់ថា វាគ្មាា នប្រ�យោ�ជន៍៍ ។
ការនោះ�ះមិិ នល្អអទេ� មិិ នល្អអទេ�!

អ្ននករក្សាារាល់់ការសន្យាារបស់់អ្ននកទាំងអស់
ំ
់។
ការនោះ�ះល្អអហើ�ើ យ ល្អអហើ�ើ យ!
ដូូច្នេះ�ះ� សូូមរក្សាាការប្ដេ�េជ្ញាាចិិ ត្ដដរបស់់អ្ននក និិ ងចងចាំំអធិិ ស្ឋាាន!

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអាានអក្សសរនៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ� ហើ�ើយកុុមាារ ឆ្លើ�យ
ើ� តប ដោ�ោយ អាានតាាម តែ�នៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខៀ�ៀវវិិញ។

ក្រោ��ោយមក សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយសរសេ�រលើ�ើក្ដាា�គោះ�ះ�របស់់ពួួកគេ�តាាម ក្រុ�ុម ដោ�ោយសរសេ�រសំំណូូមពរពួួកគេ�

នៅ�ៅលើ�ើក្ដាា�ខៀ�ៀន។ សូូមមើ�ើលចំំណាាប់់អាារ ម្ភភណ៍៍ ដែ�លពួួកគេ�គោះ�ះ�នូូវអ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�បាានសរសេ�រនោះ�ះ�ចុះះ�!
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ែ
ក
ផ្អែ
ផ
ង
ពឹឹ
រ
កា

អ្ននកកំំសាន្ដដចិិត្ដដ យ៉ូូ�ហាន ១៤.១៥-៣១

សូូ មបំំពេ�ញទូូលបង្គំំ�ដោ�យព្រះ�ះវិញ្ញា
ិ ា ណបរិសុុ
ិ ទ្ធរធ បស់់ទ្រ�
�
ង់់។ ទូូលបង្គំំ�ចង់់ស្គាាល់់ផែ�នការទ្រ�ង់់ សម្រា�ប់់ទូូលបង្គំំ។

អេ�ភេ�សូូ ៥: ១៨
សូូ មឲ្យយបានពេ�ញជាមួួយព្រះ�ះវិញ្ញា
ិ ា ណវិញ។
ិ
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ែ
ការពឹឹ ងផផ្អែក
តើ�ើ អ្ននកអាចនិិ យាយបានទេ�?

សូូមបំំពេ�ញទូូលបង្គំំ�ដោ�ោយ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិសុ
ិ ុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ង់់។ ទូូលបង្គំំ�ចង់់ស្គាា�ល់ផែ�ន
់ កាារ ទ្រ�ង់់

សម្រា�ាប់់ទូូលបង្គំំ�។

–––––

អេ�ភេ�សូូ ៥: ១៨

សូូមឲ្យយបាានពេ�ញជាាមួួយព្រះ�ះវិិញ្ញា�ណ
ា វិិញ។

ា
ិ �ណ
ួ ព្រះ�ះវិញ្ញា
ា យ
មួ
ជា
ញ
�
ា
ូ ឲ្យយបានពេ
សូម
័អ្វីី�?
មាានន័័យនយ័

ានពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�

មាានន័័យនយ័

័អ្វីី�?

ើព្រះ�ះ

អាចដឹឹ ងបាន
ន
ក
អ្ន

តើ តើ

?
ទទេ

តើ�ើ អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកបានទេ�?

សូូមឲ្យយបា

កិិ ច្ចចការ ២.១-១៧
រ៉ូូ�ម ៨.២៦-២៧
រ៉ូូ�ម ១៥.១៣

កាឡាទីី ២.២២-២៦
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ស្ដាា�ប់់លឺឺសំ

ំលេ�ងព្រះ

មាានន័
័យនយ័

័អ្វីី�?

�ះ

ដើ�ើ
តើ�ើធ្វើ�ើ�ដូូចម្ដេ�េច
�ញជាាមួួយ
ម្បីី�ឲ្យយបាានពេ
?
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ

ែ
ការពឹឹ ងផផ្អែក
“ការអធិិ ស្ឋាានពោ�តលីីង”

សូូមនាំំ�កុុមាារចំំណាាយពេ�លអធិិស្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ៗខ្លួួ�នម្ដដងទៀ�ៀត ដោ�ោយកាារអធិិស្ឋាា�ន

“សូូមជួួយឲ្យយទូូលបង្គំំ�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់”។ សូូមឲ្យយកុុមាារថាាតាាមសេ�ចក្ដីី�អធិិ

ស្ឋាា�ន។ សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយអធិិស្ឋាា�នតែ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នត្រឹ�ឹមតែ�មួួយប្រ�យោ�ោគ ដោ�ោ
យទូូលសូូមព្រះ�ះទៅ�ៅតាាមពាាក្យយផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�សូូមទ្រ�ង់់ជួួយបង្រៀ��ៀនពីីសេ�ច

ក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់។ ពួួកគេ�អំំពាាវនាាវតាាមព្រះ�ះនាាមផ្សេ�េងៗរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ
ហើ�ើយនិិងស្នាា�ព្រះ�ះហស្ថថរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចដែ�លបាានចែ�កចាាយក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនជាាគំំរូូស្រា�ាប់់។

សូូមពណ៌៌ នា!
•	ព្រះ�ះចង់់និិយាាយទៅ�ៅកាាន់់អ្ននក។ ពេ�លខ្លះះ� វាាលំំបាាកស្ដាា�ប់់លឺឺសំំលេ�ងទ្រ�ង់់។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
បើ�ើយើ�ើងនៅ�ៅតែ�បន្តតស្ដាា�ប់់ នោះ�ះ�យើ�ើងនឹឹងអាាចរៀ�ៀនស្គាា�ល់់សំំលេ�ងទ្រ�ង់់បាាន។

•	យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ពឹឹងផ្អែ�ែកទាំំ�ងស្រុ�ុងលើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះ។ យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ទុុកចិិត្ដដលើ�ើអំំណាា
ចរបស់់ព្រះ�ះ មិិនមែ�នពឹឹងលើ�ើកំំលាំំ�ងរបស់់ខ្លួួ�នឯងឡើ�ើយ។

• យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ពឹឹងផ្អែ�ែកទាំំ�ងស្រុ�ុងលើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយបាានកាាន់់តែ�ដូូចព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។
• ពេ�លអ្ននកមាានពេ�លជាាមួួយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹឹងប្រើ�ើ�អ្ននកកាាន់់តែ�ធំំឡើ�ើងៗ។

•	អ្ននកនឹឹងកាាន់់តែ�មាានសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ សេ�ចក្ដីី�អំំណរ សេ�ចក្ដីី�សុុខសាាន្ដដ ភាាពអត់់ធ្មមត់់
និិងផលផ្លែ�ែដទៃ�ទៀ�ៀតនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។

សូូមនាំំ�កិិច្ចចពិិភាាក្សា�ា ដោ�ោយនិិយាាយ អំំពីី តើ�ើមាានន័័យអ្វីី� ដែ�លមាានមិិត្ដដម្នាា�ក់់ និិងអ្ននកជួួយកំំសាាន្ដដចិិត្ដដម្នាា�ក់់ ដែ�ល

អ្ននកអាាចពឹង
ឹ ពាាក់ឲ្យ
់ យជួួយបង្ហាា�ញផ្លូូ�វអ្ននកបាានរាាល់ថ្ងៃ�
់ ៃ។ តើ�ើទំំនាាក់់ទំំនងនោះ�ះ� ដូូចទៅ�ៅនឹឹងអ្វីី� ដែ�រ? សូូមពិិភាាក្សា�ា
ពីីផលផ្លែ�ែផ្សេ�េងៗនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ហើ�ើយទុុកឲ្យយកុុមាារ ចែ�កចាាយ ចំំនុុចមួួយណាាដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងព្យា�ាយាាម

ជំំនះះជាាងគេ�។
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ែ
ការពឹឹ ងផផ្អែក
តើ�ើ អ្ននកអាចស្ដាាប់់លឺឺ ទេ�?

អ្ននកជួួយកំំសាន្ដដចិិត្ដដ (យ៉ូូ�ហាន ១៤.១៥-៣១)

សូូ

មចំំណាាយ ពេ�លបន្ដិិ�ច ដោ�ោយ បិិទភ្នែ�ែក និិងស្រ�ម៉ៃ�ៃទៅ�ៅមិិត្ដដម្នាា�ក់់ ដែ�លអ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ខ្លាំំ��ង។

តើ�ើអ្នកឃើ
ន �ើញមុុខរបស់់គេ�ទេ�? ឥឡូូ វ សូូមស្រ�មៃ�ថាា មិិត្ដដម្នាា�ក់់នោះ�ះ�និិយាាយ “ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ចាាកចេ�ញទៅ�ៅថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែក

ទៅ�ៅកន្លែ�ែងឆ្ងាា�យ កន្លែ�ែងដែ�លអ្ននកមិិនអាាចទៅ�ៅដល់់។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ សូូមកុំំ�ថប់់បាារ ម្ភភណ៍៍អីី ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ទុុកព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ខ្ញុំំ��ដែ�ល

នឹឹងនិិយាាយជាាមួួយអ្ននក ហើ�ើយក៏៏ជួួយដល់់អ្ននកផងដែ�រ។” ជាាកាារ ពិិតណាាស់់
កាារ នេះ�ះក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះ នោះ�ះ�នឹឹងមិិនអាាចកើ�ើតឡើ�ើងបាានទេ�។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ

នេះ�ះជាាអ្វីី� ដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើង មុុនពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសុគ
ុ តលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង
ហើ�ើយបាានរស់់ពីីសុុគតឡើ�ើងវិិញ ដោ�ោយគង់់នៅ�ៅខាា
ងស្ដាំំ��ដៃ�នៃ�ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌។

ព្រះ�ះអង្គគមិិនទុុកយើ�ង
ើ ឲ្យយនៅ�ៅតែ�ឯងឡើ�ើយ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាា

នមាានព្រះ�ះបន្ទូូ� លនៅ�ៅក្នុុ� ងព្រះ�ះគម្ពីីរ� យ៉ូូ�ហាាន ១៤.១៦-១៧

“នោះ�ះ�ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ ទូូលសូូមដល់់ព្រះ�ះវរបិិតាា ហើ�ើយ ទ្រ�ង់់នឹឹងប្រ�ទាានព្្

រះ�ដ៏៏ជាាជំំនួួយ១អង្គគទៀ�ៀត មកអ្ននករាាល់់គ្នាា� ឲ្យយបាានគង់់នៅ�ៅជាាមួួយ

នៅ�ៅអស់់កល្បបរៀ�ៀងទៅ�ៅ គឺឺជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិត។”

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបញ្ជូូ�នព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់ មកជួួយ

ដល់់ពួួកជំំនុំំ�ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ធ្វើ�ើ�បេ�សកកម្មម។ កាារ នេះ�ះមិិនយូូរទេ�

ដោ�ោយ គ្រា�ាន់តែ�ក្នុុ
់
� ងពេ�លថ្ងៃ�ៃពិសេ�
ិ សមួួយ ដែ�លហៅ�ៅថាាថ្ងៃ�បុ
ៃ ណ្យ
ុ យទីី៥០

ពេ�លនោះ�ះ�មាានខ្យយល់់បោ�ោកបក់់ខ្លាំំ��ង ហើ�ើយ គ្រ�ប់់គ្នាា�ក៏៏បាានពេ�ញជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ

បរិិសុុទ្ធធ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះអង្គគគង់់នៅ�ៅជាាមួួយពួួកគាាត់់ ដូូចជាាអ្នកជួ
ន ួយកំំសាាន្ដដចិិត្ដដ ជាាគ្រួ�បង្រៀ��
ួ
ៀន និិងជាាអ្នកដឹ
ន ឹកនាំំ�ផ្លូូ�វ។

ហើ�ើយ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណដដែ�ល ក៏៏រស់់នៅ�ៅក្នុុ� ងអស់់អ្ននកណាាដែ�លជាាកូូនរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ដូូចជាាអ្នក
ន និិងខ្ញុំំផងដែ�រ។
�
ទ្រ�ង់់ចង់់ដឹឹកនាំំ�

យើ�ើងដោ�ោយ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ទ្រ�ង់់។ តើ�ើអ្នកកំ
ន ំពុុងស្ដាា�ប់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិសុ
ិ ុទ្ធធមែ�នទេ�?

តើ�ើ អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�វាបានទេ�?

• សូូមក្លាា�យជាាអ្ននកពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណរបស់់ព្រះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ� កំំសាាន្ដដចិិត្ដដ និិងបង្រៀ��ៀនដល់់អ្ននក។
• សូូមទូូលសុំំ�ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�នសួួគ៌៌ ឲ្យយបំំពេ�ញអ្ននកដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ង់់រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ។
• តើ�ើខ្ញុំំ�អាាចញែ�កពេ�លខ្លះះ� ស្ដាា�ប់់សំំលេ�ងព្រះ�ះបាានទេ�? “សូូមឲ្យយទ្រ�ង់់ ហាាយ ហ្វាា�យ” នោះ�ះ�មាានន័័យថាា

អ្ននកនៅ�ៅស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់រយៈៈពេ�ល ៥នាាទីី ជាាមួួយនឹឹងព្រះ�ះដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុត។ កាារស្ដាា�ប់់អាាចសំំខាាន់់ជាាងកាារនិិយាាយ។
តើ�ើព្រះ�ះអាាចមាានបន្ទូូ�លមកកាាន់់អ្ននកដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា? សូូមអាាន ទំំនុុកដំំកើ�ើង ៤៦.១០ ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�។
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ែ
ការពឹឹ ងផផ្អែក
សូូមសាកល្បបង!
ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�ន ស៊ីី� ស (Simon Sez)
១. សូូមចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មពន្យយល់់ដល់់អ្ននកលេ�ងថាា ពួួកគេ�ត្រូ�ូវស្ដាា�ប់់ដោ�ោយយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់ ក្នុុ�ងកាារលេ�ងល្បែ�ែងកំំសាាន្ដដនេះ�ះ។
២. អ្ននកដឹឹកនាំំ�លេ�ងមាានឈ្មោះ�ះ��ថាា “ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�ន”។ ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�នស្នើ�ើ�អ្ននកលេ�ងឲ្យយធ្វើ�ើ�តាាមគាាត់់ ដូូចជាា

“សូូមប៉ះះ�ម្រា�ាមជើ�ើងរបស់់អ្ននក”។ កុុមាារត្រូ�ូវប៉ះះ�ម្រា�ាមជើ�ើងរបស់់គេ� តាាមអ្វីី�ដែ�ល ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�ន បាានប្រា�ាប់់។

៣. កុុមាារនិិងចាាញ់់ បើ�ើគេ�ធ្វើ�ើ�ខុុសពីីអ្វីី�ដែ�ល ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�ន បាានប្រា�ាប់់។

៤. ដំំបូូង ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�ន នឹឹងនាំំ�អ្ននកលេ�ងធ្វើ�ើ�តាាម អ្វីី�ៗដែ�លងាាយៗសម្រា�ាប់់ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�តាាម ដូូចជាា ប៉ះះ�ត្រ�ចៀ�ៀក
លោ�ោត៥ដង ជាាដើ�ើម។ សូូមអង្គុុ�យចុះះ� ក្រោ��ោកឈរឡើ�ើង...។ ពេ�លល្បែ�ែងនេះ�ះកំំពុុងលេ�ង ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�ន

ស្នើ�ើ�ឲ្យយមាានកាារប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងខ្លះះ�ៗ ដូូចជាា “ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�ន ស៊ីី�ស ប៉ះះ�ម្រា�ាមជើ�ើង មិិនមែ�នច្រ�មុះះ�ទេ�” “ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�ន ស៊ីី�ស ប៉ះះ�ច្រ�មុះះ�
ព្រ�មទាំំ�ងម្រា�ាមជើ�ើង” ឬ “សូូមប៉ះះ�ត្រ�ចៀ�ៀក” (ដោ�ោយមិិនបាាននិិយាាយថាា “ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�ន ស៊ីី�ស”)។

៥. បន្តតលេ�ងរហូូតនៅ�ៅសល់់តែ�អ្ននកលេ�ង ៤នាាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវប្រ�កាាស ថាាជាាអ្ននកឈ្នះះ�ពូូកែ�ទាំំ�ងស្ដាា�ប់់
និិងពូូកែ�ទាំំ�ងធ្វើ�ើ�តាាម។

៦. ចំំណុុចសំំខាាន់់៖ សូូមលេ�ងម្ដដងទៀ�ៀត តែ�ពេ�លនេះ�ះ ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�ន ត្រូ�ូវខ្សឹឹ�បប្រា�ាប់់វិិញ។

៧. រួួចបន្តតលេ�ងរហូូតនៅ�ៅសល់់តែ�អ្ននកលេ�ង ៤នាាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវប្រ�កាាស ថាាជាាអ្ននកឈ្នះះ�ពូូកែ�ទាំំ�ងស្ដាា�ប់់
និិងពូូកែ�ទាំំ�ងធ្វើ�ើ�តាាម។

• សេ�ចក្ដីី�ពិិតភ្ជាា�ប់់នឹឹងជីីវិិត៖ ព្រះ�ះតែ�ងតែ�និិយាាយមកយើ�ើងតាាមរយៈៈព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ពឹឹងផ្អែ�ែក

និិងទុុកចិិត្ដដលើ�ើទ្រ�ង់់ ដោ�ោយទ្រ�ង់់នឹឹងជួួយកំំសាាន្ដដចិិត្ដដ បង្រៀ��ៀន និិងដឹឹកនាំំ�ផ្លូូ�វយើ�ើងរាាល់់គ្នាា�។ យើ�ើងត្រូ�ូវចំំណាាយពេ�ល
ស្ដាា�ប់់ព្រះ�ះអង្គគមាានបន្ទូូ�ល មកកាាន់់ចិិត្ដដរបស់់យើ�ើង។

សំំ ណួួរ

១. ដើ�ើម្បីី�ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់តាាម “ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�ន” ភ្លាា�មៗ តើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី�? (ស្ដាា�ប់់យ៉ាា�ងយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់ ផ្ដោ�ោ�តអាារម្មមណ៍៍
និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ភ្លាា�មៗ ពេ�លដែ�ល ស៊ឺឺ�ម៉ូូ�នបង្គាា�ប់់) ចុះះ� ពេ�លស៊ឺឺ�ម៉ូូ�នខ្សឹឹ�បវិិញ តើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី�?

២. យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ស្ដាា�ប់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះ ដែ�លជាាអ្ននកកំំសាាន្ដដចិិត្ដដយើ�ើង ជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន
និិងជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�ផ្លូូ�វរបស់់យើ�ើង។ តើ�ើយើ�ើងអាាចស្ដាា�ប់់លឺឺសំំលេ�ងរបស់់ព្រះ�ះបាាន យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េច? តើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី�?
(ស្ដាា�ប់់យ៉ាា�ងយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់ ផ្ដោ�ោ�តអាារម្មមណ៍៍ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ភ្លាា�មៗ ពេ�លដែ�ល ព្រះ�ះអង្គគបង្គាា�ប់់) តើ�ើកាារពឹឹងផ្អែ�ែក
កាារទុុកចិិត្ដដ លើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�អ្ននក មាានន័័យអ្វីី�?

៣. ព្រះ�ះអង្គគអើ�ើយ សូូមបំំពេ�ញទូូលបង្គំំ�ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ង់់ សូូមជួួយទូូលបង្គំំ�ឲ្យយស្ដាា�ប់់សំំឡេ�ងទ្រ�ង់់ដោ�ោ
យយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់ រាាល់់ពេ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លមកកាាន់់ទូូលបង្គំំ�។ សូូមជួួយឲ្យយទូូលបង្គំំ�ស្ដាា�ប់់សំំលេ�ងទ្រ�ង់់ដោ�ោយយ
កចិិត្ដដទុុកដាាក់់ ពេ�លទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លមកកាាន់់ទូូលបង្គំំ�។ ឥឡូូវនេះ�ះ សូូមព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធនិិយាាយមកកាាន់់ចិិត្ដដទូូ
លបង្គំំ� ហើ�ើយបង្ហាា�ញទូូលបង្គំំ�ផ្លូូ�វមួួយ ដែ�លទូូលបង្គំំ�អាាចដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់កាាន់់តែ�ជិិតស្និិ�ទ្ធធបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ (ឈប់់បន្ដិិ�ច) ឱ
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធអើ�ើយ ទូូលបង្គំំ�អរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ ដែ�លទ្រ�ង់់ត្រ�ឡប់់ជាាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន និិងជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�ផ្លូូ�វរបស់់ទូូលបង្គំំ�។
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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ែ
ការពឹឹ ងផផ្អែក
ក្រ�ដាសកិិ ច្ចចការ

១
ទោះ�ះបីី ជាវាលំំ បាកក្ដីី� ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�វាបាន! តើ�ើ អ្ននកចងចាំំសេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាានបន្ទាាត់់ទីី ៧ អំំពីី ការពឹឹ ងផ្អែ�ែក?
	

សូូមសរសេ�រវាចុះះ�ខាងក្រោ��ម៖

២

ចូូរបំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�
អេ�ភេ�សូូ រ ៥.១៨ “សូូម _______________ ជា _______________ ។

៣

សូូមសរសេ�រឈ្មោះ�ះ�ផលផ្លែ�ែនៃ�ព្រះ�ះវិ ិញ្ញាាណបរិ សុ
ុ ធខាងក្រោ��ម៖
ិ ទ្ធ

_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
៤

តើ�ើ ផលផ្លែ�ណា
ែ
មួួយដែ�លពិិ បាកបំំផុត
ុ សម្រា�ប់់អ្ននក?

តើ�ើ ការលំំ បាកនោះ�ះ សេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាានអាចជួួយអ្ននកបានយ៉ាាងដូូចម្ដេ�េច?

៥

ពេ�លឆ្លើ�ើ� យតប៖

សូូមឲ្យយព្រះ�ះនូូវ ហាយហ្វាា យ (High Five)! សូូមបិិ ទភ្នែ�ែករបស់់អ្ននក និិ ងស្ដាាប់់សំំ លេ�ង

ដែ�លព្រះ�ះទ្រ�ង់់នឹឹ ងមានបន្ទូូ�លមកកាន់់អ្ននក។ តើ�ើ ព្រះ�ះអង្គគបានរំ ំលឹឹ កអ្ននកពីីខគម្ពីី� រណាមួួយទេ�?

តើ�ើ ទ្រ�ង់់បានឲ្យយអ្ននកគំំនិិ តណាមួួយ ដែ�រឬទេ�? តើ�ើ ទ្រ�ង់់បានរំ ំលឹឹ កអ្ននក តាមមនុុស្សសជាក់់លាក់់ណាម្នាាក់់ទេ�?
សូូមគូូស ឬ សរសេ�រចុះះ�លើ�ើ ក្រ�ដារបស់់អ្ននក នូូវអ្វីី� ដែ�លអ្ននកយល់់ថា ព្រះ�ះនឹឹ ងមានបន្ទូូ�លមកកាន់់អ្ននក។
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ែ
ការពឹឹ ងផផ្អែក
ការគោះ�ះឡើ�ើ ង!
ខាទីី បានសម្រេ�េចចិិ ត្ដដនាំមិ
ំ ិ ត្ដដរបស់់គាត់់ទៅ�ព្រះ�ះវិ ិហារ។
ដោ�យព្រះ�ះវិ ញ្ញា
ិ ា ណ? ត្រូ�ូ វហើ�ើ យ ត្រូ�ូ វហើ�ើ យ
ជូូ មិិ នបានសិិ ក្សាា និិ ងលួួចចម្លលងពេ�លប្រ�ឡង។
ដោ�យព្រះ�ះវិ ញ្ញា
ិ ា ណ? មិិ នត្រូ�ូ វទេ� មិិ នត្រូ�ូ វទេ�
ស៊ូូ�ស៊ីី� បានចែ�កចាយទីីបន្ទាាល់់របស់់គាត់់ជាមួួយនឹឹ ងមិិ នរួួមថ្នាាក់់ទាំំងអស់រ់ បស់់គាត់់។
ដោ�យព្រះ�ះវិ ញ្ញា
ិ ា ណ? ត្រូ�ូ វហើ�ើ យ ត្រូ�ូ វហើ�ើ យ
ប្រេ�េន បានអធិិ ស្ឋាានព្យាាបាលជំំងឺឺ ដល់់ម្ដាា យគាត់់ ដែ�លម្ដាា យគាត់់ឈឺឺ ធ្ងងន់់ធ្ងងរ។
ដោ�យព្រះ�ះវិ ញ្ញា
ិ ា ណ? ត្រូ�ូ វហើ�ើ យ ត្រូ�ូ វហើ�ើ យ
ពេ�ត្រុ�ុសបានយករបស់់ខ្លះះ�ៗដែ�លមិិ នមែ�នជាកម្មមសិិ ទ្ធិិ� របស់់គាត់់។
ដោ�យព្រះ�ះវិ ញ្ញា
ិ ា ណ? មិិ នត្រូ�ូ វទេ� មិិ នត្រូ�ូ វទេ�
ចេ�ស៊ីី� បានអធិិ ស្ឋាាន សម្រា�ប់់កូូនបេ�សកជនម្នាាក់់។
ដោ�យព្រះ�ះវិ ញ្ញា
ិ ា ណ និិ ងនោះ�ះជាការគោះ�ះ!

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអាានអក្សសរនៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ� ហើ�ើយកុុមាារ ឆ្លើ�យ
ើ� តប ដោ�ោយ អាានតាាម តែ�នៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខៀ�ៀវវិិញ។

ក្រោ��ោយមក សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយសរសេ�រលើ�ើក្ដាា�គោះ�ះ�របស់់ពួួកគេ�តាាម ក្រុ�ុម ដោ�ោយសរសេ�រសំំណូូមពរពួួកគេ�

នៅ�ៅលើ�ើក្ដាា�ខៀ�ៀន។ សូូមមើ�ើលចំំណាាប់់អាារ ម្ភភណ៍៍ ដែ�លពួួកគេ�គោះ�ះ�នូូវអ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�បាានសរសេ�រនោះ�ះ�ចុះះ�!
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ឥទ្ធិ

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងកុុមារ ម៉ាាថាយ ១៨.១-៦

សូូ មធ្វើ��ើឲ្យយទូូលបង្គំំ�ក្លាាយជាអ្ននកនាំំសារនៃ�ព្រះ�ះគុុណ
សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងសេ�ចក្ដីី�យុុត្ដិិ�ធម៌រ៌ បស់់ទ្រ�ង់់។

យ៉ូូ�ហាន ១.១៤
យើ�ើងរាល់់ គ្នាាបានឃើ�ើញសិិរីីល្អអទ្រ�ង់់ គឺឺជាសិិរីីល្អអនៃ�ព្រះ�ះរាជបុុត្រា�តែ�១
ដែ�លមកពីីព្រះ�ះវរបិិតា មានពេ�ញជាព្រះ�ះគុុ ណ និិងសេ�ចក្តីី�ពិិត។
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ឥទ្ធិិ ពល
តើ�ើ អ្ននកអាចនិិ យាយបានទេ�?

សូូមធ្វើ�ើ�ឲ្យយទូូលបង្គំំ�ក្លាា�យជាាអ្នក
ន នាំំ�សាារ នៃ�ព្រះ�ះគុុណ សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងសេ�ចក្ដីី�យុត្ដិិ�ធម៌
ុ
៌របស់់ទ្រ�ង់់។

–––––

យ៉ូូ�ហាន ១.១៤

យើ�ើងរាាល់់គ្នាាបា
� នឃើ
ា �ើញសិិរីីល្អទ្រអ �ង់់ គឺឺជាសិ
ា ិរីីល្អនៃអ �ព្រះ�ះរាាជបុត្រា�
ុ តែ�
ា ១ ដែ�លមកពីីព្រះ�ះវរបិិតាា មាានពេ�ញជាាព្រះ�ះគុុណ

និិងសេ�ចក្តីី�ពិិត។

ានអ្វីី�ខ្លះះ�
ោយទា
�
នក?
តើ�ើអំំណោ
យមកអ្ន
ឲ្យ
ះ
�
ព្រះ
ដែ�ល

តើ តើ

អាចដឹឹ ងបាន
ន
ក
អ្ន

?
ទទេ

តើ�ើ អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកបានទេ�?

តើ�ើខ្ញុំំ�អា
ាចបង្ហា
គុុណ
ា�ញព្រះ�
របស់
ះ
់ព្រះ�ះដ
ល់
់អ្ននកដ
បាានយ៉ា
ា�ងដូូចម្ដេ�េច ទៃ�
?

ម៉ាាថាយ ១៩.១៣-១៥
កិិ ច្ចចការ ២.១៦-១៧
លូូកា ១៨.១៥-១៧
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តើ�ើអ្វីី�ដែ�លជាាភា

ាពខុុសគ្នាា�
រវាាងសេ�ចក្ដីី�ពិិត
និិងកាារកុុហក?

ា�អ្វីី�ជាាមួួ
នបញ្ហា
ា
មា
ើ
តើ�
ារកុុហក?
យនឹឹងកា

ឥទ្ធិិ ពល
“ការអធិិ ស្ឋាានពោ�តលីីង”

សូូមនាំំ�កុុមាារចំំណាាយពេ�លអធិិស្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ៗខ្លួួ�នម្ដដងទៀ�ៀត ដោ�ោយកាារអធិិស្ឋាា�ន

“សូូមជួួយឲ្យយទូូលបង្គំំ�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់”។ សូូមឲ្យយកុុមាារថាាតាាមសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�ន។ សូូម

លើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយអធិិស្ឋាា�នតែ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នត្រឹ�ឹមតែ�មួួយប្រ�យោ�ោគ ដោ�ោយទូូលសុំំ�ព្រះ�ះទៅ�ៅតាាមពាា
ក្យយផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�សុំំ�ទ្រ�ង់់ជួួយបង្រៀ��ៀនពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់។ ពួួក

គេ�អំំពាាវនាាវតាាមព្រះ�ះនាាមផ្សេ�េងៗរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយនិិងស្នាា�ព្រះ�ះហស្ថថរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចដែ�លបាានចែ�កចាា
យក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនជាាគំំរូូស្រា�ាប់់។

សូូមពណ៌៌ នា!
•	ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វផ្ដដល់់នូូវយុុត្ដិិ�ធម៌៌រាាល់់ថ្ងៃ�ៃ ពេ�លទ្រ�ង់់ព្យា�ាបាាលអ្ននកជំំងឺឺ និិងជួួយដល់់អ្ននកក្រី�ីក្រ�។
•	ព្រះ�ះអង្គគមិិនយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់ថាាអ្ននក ចាាស់់ ឬ ក្មេ�េង មាាន ឬ ក្រ� នោះ�ះ�ទេ�។
•	ព្រះ�ះអង្គគយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ដោ�ោយស្មើ�ើ�ភាាពគ្នាា�។
•	ព្រះ�ះអង្គគផ្ដដល់់ក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងព្រះ�ះគុុណដល់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�។
•	ព្រះ�ះអង្គគតែ�ងតែ�មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ពិិត។
សូូមឲ្យយកុុមាារចែ�កចាាយវិិធីីផ្សេ�េងៗ ដែ�លពួួកគេ�អាាចក្លាា�យជាាភ្នាា�ក់់ងាារ សម្រា�ាប់់ភាាពយុុត្ដិិ�ធម៌៌។
សូូមពិិភាាក្សា�ា ពេ�លដែ�លកាារនោះ�ះ�លំំបាាក ដើ�ើម្បីី�ប្រា�ាប់់សេ�ចក្ដីី�ពិិត។ តើ�ើហេ�តុុដូូចម្ដេ�េច

មិិនឲ្យយអ្ននកនិិយាាយដោ�ោយពិិតត្រ�ង់់បាាន ដោ�ោយលាាក់់ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះទុុកតែ�ក្នុុ�ងចិិត្ដដអ្ននក?

77

ឥទ្ធិិ ពល
តើ�ើ អ្ននកអាចស្ដាាប់់លឺឺ ទេ�?

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងកុុមារ (ម៉ាាថាយ ១៨.១-៦)

នាា

រសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃដ៏៏ភ្លឺឺ� ចែ�ងចាំំ�ងមួួយ ពួួកសិិស្សសបាានកំំពុុងអង្គុុ� យជុំំ�វិញ
ិ និិយាាយនឹឹងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។

ពួួកគាាត់់ហាាក់់ដូូចជាាយើ�ង
ើ រាាល់់គ្នាា�ដែ�រ ដែ�លពេ�លខ្លះះ�ព្រួ�ួយបាារ ម្ភភណ៍៍ អំំពីីនរណាាដែ�លទទួួលបាានកាារយកចិិត្ដដទុុ

កដាាក់់យ៉ាា�ងល្អអនៅ�ៅផ្ទះះ� នៅ�ៅសាាលាារៀ�ៀន ឬ នៅ�ៅកន្លែ�ែងលេ�ងកំំសាាន្ដដ ដែ�លពួួកសិិស្សសក៏៏ខ្វវល់់ខ្វាា�យ ស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងយើ�ើងដែ�រ។

ពួួកគាាត់់សួួរព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ “អឺឺ អឺឺ... ដូូច្នេះ�ះ�” ពួួកគាាត់់អេះ�ះក្បា�ាល ដោ�ោយសួួរព្រះ�ះអង្គគថាា
“តើ�ើនរណាាធំំជាាងគេ�ក្នុុ� ងនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌?” តាាមខ្ញុំំ�ស្មាា�នគឺឺ
�
ថាា ពួួកគាាត់់រំំពឹឹងថាា

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនឹង
ឹ ចង្អុុ� លនរណាាម្នាា�ក់់ក្នុុ� ងចំំណោ�ោមពួួកគាាត់់ជាាក់់ជាាមិិនខាាន។
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជ្រា�ាបពីីអ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងគិិត រួួចទ្រ�ង់់ហៅ�ៅក្មេ�េងម្នាា�ក់់មក

ជិិតទ្រ�ង់់។ ព្រះ�ះអង្គគមាានបន្ទូូ� លថាា “សូូមឈរក្បែ�ែរខ្ញុំំ”� បន្ទាា�ប់់មកព្រះ�ះ

អង្គគបាានមើ�ើលទៅ�ៅកាាន់់ពួួកសិិស្សស ហើ�ើយ មាានបន្ទូូ� លដោ�ោយ សេ�ចក្្

ដីីអស្ចាា�រ្យយថាា “ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកណាាដែ�លបន្ទាា�បខ្លួួ� ន ឲ្យយបាានដូូចកូូនតូូចនេះ�ះ

អ្ននកនោះ�ះ�ឯងឈ្មោះ�ះ��ថាា ធំំជាាងគេ�ក្នុុ� ងនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌ហើ�ើយ។” ព្្

រះ�អង្គគមាានព្រះ�ះបន្ទូូ� លអស្ចាា�រ្យយបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថាា “អ្ននកណាាដែ�លទទួួ

លកូូនតូូចណាាមួួយដូូចកូូននេះ�ះ ដោ�ោយនូូវឈ្មោះ�ះ��ខ្ញុំំ� នោះ�ះ�ក៏៏ឈ្មោះ�ះ��ថាា

ទទួួលខ្ញុំំ��ដែ�រ។” កាារ នោះ�ះ�ពិិតជាាអស្ចាា�រ្យយខ្លាំំ��ងណាាស់់ អ្ននកដឹង
ឹ ទេ�

ពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានមានបន្ទូូ�
ា
លព្រះ�ះអង្គគក៏៏មាានចង់់សំំដៅ�ៅដូូចនោះ�ះ�មែ�នព្្

រោះ�ះ�ព្រះ�ះអង្គគតែ�ងតែ�មាានបន្ទូូ� លពិិតត្រ�ង់់។

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានដួួងចិិត្ដដស ម្រា�ាប់់យុុត្ដិិ�ធម៌៌។ ព្រះ�ះអង្គគយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់អ្ននកក្រី�ីក្រ�។ ព្រះ�ះអង្គគបង្ហាា�ញសេ�ចក្ដីី�អាាណិិតអាាសូូរដល់់អ្ននក

មាានជំំងឺឺ។ ព្រះ�ះអង្គគបាាននាំំ�សេ�ចក្ដីី�សុុខសាាន្ដដ ដល់់អស់់អ្ននកដែ�លរងគ្រោះ��ះ�ផ្លូូ�វចិិត្ដដ។ ព្រះ�ះអង្គគក៏៏តែ�ងតែ�សព្វវព្រះ�ះទ័័យចំំណាាយ ពេ�
លជាាមួួយនឹឹងកុុមាារ ដែ�លជាានិិច្ចចកាាលពួួកគេ�តែ�ងតែ�មើ�ើលរំំលង។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានបន្ទូូ� លថាា “កុំំ�ឲ្យយមើ�ើលងាាយចំំពោះ�ះ�កូូនតូូ
ចណាាមួួយនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។” តើ�ើអ្នក
ន អាាចយល់់បាានទេ� ថាាតើ�ព្រះើ �ះអង្គគស្រ�ឡាាញ់់ និិងយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់អ្ននកខ្លាំំ��ងប៉ុុ�ណ្ណាា�?

តើ�ើ អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�វាបានទេ�?

• សូូមអនុុញ្ញាា�តឲ្យយព្រះ�ះប្រើ�ើ�អ្ននក ជាាអ្ននកនាំំ�សាារនៃ�ព្រះ�ះគុុណ សេ�ចក្ដីី�ពិិត និិងសេ�ចក្ដីី�យុុត្ដិិ�ធម៌៌។
• សូូមសម្រេ�េចចិិត្ដដចេ�ញពីីចិិត្ដដអ្ននក ដើ�ើម្បីី�និិយាាយតែ�សេ�ចក្ដីី�ពិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
• សូូមចងចាំំ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះ។
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ឥទ្ធិិ ពល
សូូមសាកល្បបង!

កាយវិការដោ�យដៃ�ពីីការពិ
័ និិងដំំណឹឹងល្អអ
ិ
ិន័យ

១. អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវឈរជាាជួួរក្នុុ�ងបន្ទទប់់នៅ�ៅផ្នែ�ែក ឬក៏៏កន្លែ�ែងណាាមួួយ។សូូមចង្អុុ�លទៅ�ៅកាាន់់ចំំណុុចមួួយដែ�ល
នៅ�ៅឆ្ងាា�យ។ សូូមពន្យយល់់អ្ននកលេ�ងឲ្យយរត់់ពីីទីីនេះ�ះ (ចំំណុុចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម) ទៅ�ៅកាាន់់ទីីនោះ�ះ� (ចំំណុុចដែ�លនៅ�ៅឆ្ងាា�យ)
រួួចហើ�ើយត្រ�ឡប់់មកវិិញ។

២. ចំំណុុចសំំខាាន់់៖ សូូមកំំណត់់ម៉ោ�ោ�ង ដែ�លអ្ននកលេ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់មកចំំណុុចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មវិិញ។ សូូមប្រា�ាប់់អ្ននកលេ�ងដោ�ោ
យត្រូ�ូវរត់់ម្ដដងទៀ�ៀត ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ ពេ�លនេះ�ះអ្ននកលេ�ងត្រូ�ូវរត់់មកដល់់ចំំណុុចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មវិិញ ត្រឹ�ឹមតែ�ពាាក់់កណ្ដាា�លនៃ�ពេ�លដែ�

លពួួកគេ�រត់់លើ�ើកទីី១។ បើ�ើពួួកគេ�មិិនអាាចមកដល់់ទីីត្រឹ�ឹមពេ�លពាាក់់កណ្ដាា�លនោះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�ត្រូ�ូវពិិន័័យ ឬ ឲ្យយអាាវ៉៉ង់់ដីី

(pushups) ១០ដង។ សូូមចំំណាំំ�ថាា អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់នឹឹងមិិនអាាចរត់់មកដល់់ទីីទាាន់់ពេ�លឡើ�ើយ ព្រោះ��ះ�ល្បែ�ែងកំំសាាន្ដដ
នេះ�ះតម្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកលេ�ងត្រូ�ូវចាាញ់់។

៣. សូូមអនុុញ្ញាា�តឲ្យយអ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់ព្យា�ាយាាមម្ដដងទៀ�ៀត ហើ�ើយអនុុញ្ញាា�តឲ្យយតែ�កុុមាាររត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

៤. ក្រោ��ោយអ្ននកលេ�ងព្យា�ាយាាមជាាច្រើ�ើ�នដងហើ�ើយ ក្រោ��ោយមកសូូមពន្យយល់់ថាាពួួកគេ�នឹឹងមិិនអាាចរត់់ដល់់ទីីទាាន់់ពេ�លឡើ�ើយ
ដោ�ោយពួួកគេ�មាានពេ�លខ្លីី� ហើ�ើយត្រូ�ូវតែ�ទទួួលរងពិិន័័យ។

៥. ក្រោ��ោយពេ�លដែ�លអ្ននកលេ�ងត្រូ�ូវពិិន័័យដោ�ោយអាាវ៉៉ង់់ដីីរួួចហើ�ើយ សូូមឲ្យយអ្ននកបង្រៀ��ៀនលេ�ងរត់់មក ហើ�ើយនិិ
យាាយទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកបង្រៀ��ៀនលេ�ងម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតថាា “អ្ននកមិិនត្រូ�ូវឲ្យយកុុមាាររងពិិន័័យឡើ�ើយ អ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញថាា
ពួួកគេ�ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងយ៉ាា�ងណាាទេ�!” រួួចត្រូ�ូវឆ្លើ�ើ�យតបថាា ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ព្រ�មព្រៀ��ៀងរួួចហើ�ើយថាា

ពួួកគេ�នឹង
ឹ ត្រូ�ូវរងពិិន័យ
័ ។ ចូូរឲ្យយអ្ននកបង្រៀ��ៀនលេ�ងដទៃ�ទៀ�ៀតនិិយាយ
ា ថាា “ចាំំ�បន្ដិិ�ច ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ សងថ្លៃ�ៃកាារពិិន័យ
័ នោះ�ះ�វិិញ”
(ធ្វើ�ើ�តាាមកាារព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាា�ពីីមុុន ដោ�ោយឲ្យយអ្ននកបង្រៀ��ៀនលេ�ងដទៃ�ធ្វើ�ើ�អាាវ៉៉ង់់ ១០ដង)។

• សេ�ចក្ដីី� ពិិ តភ្ជាាប់់នឹឹ ងជីីវិ ត
ុ គ្រួ�ួ សារ និិ ងមិិ ត្ដដភ័័ ក្ដិិ� របស់់ពួកគេ�
ួ
។
ិ ៖ ព្រះ�ះសព្វវព្រះ�ះទ័័ យប្រើ�ើ�កុុមារមានឥទ្ធិិ�ពលដល់់ក្រុ�ម

សំំ ណួួរ

១. ក្មេ�េងប្រុ�ុសៗ ក្មេ�េងស្រី�ីៗ តើ�ើដៃ�របស់់អ្ននកព្យា�ាយាាមកាារពាារពីីកាារពិិន័័យដោ�ោយធ្វើ�ើ�អាាវ៉៉ង មែ�នទេ�? (មិិនមែ�នទេ� អ្ននកបង្រៀ��ៀនលេ�
ងបាានសងកាារពិិន័័យរបស់់យើ�ើង ហើ�ើយបាានធ្វើ�ើ�អាាវ៉៉ង់់ជំំនួួសវិិញ) ពិិតជាាអស្ចាា�រ្យយណាាស់់! ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្ននកបង្រៀ��ៀនលេ�ងត្រូ�ូ
វសងកាារពិិន័័យរបស់់អ្ននក?
២. តាាមរយៈៈព្រះ�ះគម្ពីី�រដោ�ោយសាារតែ�អំំពើ�ើបាាបរបស់់យើ�ើង គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់មិិននាំំ�ឲ្យយព្រះ�ះសព្វវព្រះ�ះទ័័យនោះ�ះ�ទេ�
ដោ�ោយយើ�ើងត្រូ�ូវទទួួលកាារពិិន័័យនោះ�ះ� (សេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់)។ តើ�ើនរណាាដែ�លសងកាារពិិន័័យរបស់់អ្ននក? (ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ) ហេ�តុុអ្វីី�
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វសងកាារពិិន័័យរបស់់អ្ននក?

៣. ឱ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទអើ�ើយ ទូូលបង្គំំ�អរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់សម្រា�ាប់់សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដល់់ទូូលបង្គំំ�ជាាខ្លាំំ��ង
ដោ�ោយទ្រ�ង់់បាានសុុគតជំំនួួសទូូលបង្គំំ� ដើ�ើម្បីី�សងកាារពិិន័័យរបស់់ទូូលបង្គំំ�។ ក្មេ�េងប្រុ�ុសៗ ក្មេ�េងស្រី�ីៗ
ចូូរស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់មួួយភ្លេ�េត ដោ�ោយសញ្ជិិ�ងគិិតថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វស្រ�ឡាាញ់់អ្ននកខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាា។ (ឈប់់បន្ដិិ�ច) ឱ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ
សូូមអត់់ទោ�ោសគ្រ�ប់់រាាល់់អំំពើ�ើបាាបទូូលបង្គំំ�។ ទូូលបង្គំំ�ចង់់កែ�ប្រែ�ែ និិងត្រ�ឡប់់ចេ�ញពីីអំំពើ�ើបាាបទាំំ�ងនោះ�ះ�។ សូូមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ធ្វើ�ើ�ជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��របស់់ទូូលបង្គំំ�។ សូូមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបង្រៀ��ៀនរបៀ�ៀបដែ�លជីីវិិតទូូលបង្គំំ�អាាចបង្ហាា�ញព្រះ�ះគុុណ សេ�ចក្ដីី�ពិិត
និិងសេ�ចក្ដីី�យុុត្ដិិ�ធម៌៌បាាន? (ឈប់់បន្ដិិ�ច) សូូមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ ទូូលបង្គំំ�អរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ សម្រា�ាប់់កាារកែ�ទូូលបង្គំំ�ត្រ�ឡប់់ជាា
កូូនទ្រ�ង់់ម្នាា�ក់់ដែ�រ។ សូូមព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបំំភ្លឺឺ�ផ្លូូ�វទូូលបង្គំំ�ជាារៀ�ៀងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ!
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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ឥទ្ធិិ ពល
ក្រ�ដាសកិិ ច្ចចការ

១
២

តើ�ើ អ្ននកអាចចាំំជួរួ ទីី ១ នៃ�សេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាាន និិ ងសសេ�រចុះះ�ដូូចខាងក្រោ��មនេះ�ះទេ�?

បំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�
យ៉ូូ�ហាន ១.១៤ “យើ�ើ ងរាល់់គ្នាាបានឃើ�ើ ញ ___________ គឺឺ ជា ________ នៃ� ____________
ដែ�លមកពីី ___________ មានពេ�ញជា ________ និិ ង ________ ។

៣	
តើ� អ្ននកដែ�លទទួួលស្វាាគមន៍៍ អ្ននកថ្មីី ណាម្នាាក់់

មកសាលារៀ�ៀនអ្ននក ព្រះ�ះវិ ិហារអ្ននក ដែ�រឬទេ�? បើ�ើ មាន
�
ើ
សូូមចែ�កចាយពេ�លណា ដែ�លអ្ននកស្វាាគមន៍៍ ម្នាាក់់នោះ�ះ។ បើ�ើ សិិ នមិិ នទាន់់ទេ�

តើ�ើ អ្ននកអាចសាកល្បបងទទួួលស្វាាគមន៍៍ គេ�បានទេ�? បើ�ើ អ្ននកធ្វើ�ើ� កាន់់តែ�ច្រើ�ើ� ន នោះ�ះវានឹឹ ងកាន់់តែ�ងាយស្រួ�ួ ល!

៤

តើ�ើ អ្ននកធ្លាាប់់មានឥទ្ធិិ�ពល ឬ ធ្លាាប់់បញ្ចុះះ��បញ្ចូូ� លនរណាម្នាាក់់ ដោ�យឲ្យយគេ�ធ្វើ�ើ� ការដ៏៏ ត្រឹ�ឹ មត្រូ�ូ វ ក្នុុ�ងពេ�លស្ថាានភាពលំំ បាក
ំ យ
ដែ�រឬទេ�? បើ�ើ មាន សូូមចែ�កចាយរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសម្នាាក់់នោះ�ះឆ្លើ�ើ� យតប ទៅ�នឹឹ ងជំនួ
ួ របស់់អ្ននក។

៥

ពេ�លឆ្លើ�ើ� យតប៖

សូម
ូ ទូូលសួួរព្រះ�ះ ព្រ�មទាំំងស្ដាាប់់សំំ លេ�ង ដូូចដែ�លអ្ននកឆ្លើ�ើ� យតាមសំំ ណួួរទាំំងនេះ�ះ។ តើ�ើ អ្ននកអាចគិិ តបានទេ�
	

នូូវវិ ិធីី ដែ�លព្រះ�ះអាចប្រើ�ើ�អ្ននក ដើ�ើ ម្បីី � ឈោ�ងចាប់់មនុុស្សសជាច្រើ�ើ� ននៅ�ជុំំ�វិ ញអ្ននក
? ប្រ�ហែ�លជា
ិ

ចាប់់ផ្ដើ�ើ� មនៅ�ជាមួួយក្រុ�ុមអធិិ ស្ឋាាន នៅ�ព្រះ�ះវិ ិហារ? ប្រ�ហែ�ល អញ្ជើ�ើ�ញមិិ ត្ដដភ័័ ក្ដិិ�ខ្លះះ�ទៅ�ព្រះ�ះវិ ិហារ

ដែ�លគេ�មិិ នសូូវបានទៅ�? ទទួួលស្វាាគមន៍៍ អ្ននកជិិ តខាង ឬ ក្មេ�េងណាដែ�លមកជាលើ�ើ កតំំបូង
ូ ក្នុុ�ងថ្នាាក់់រៀ�ៀនអ្ននក?
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ឥទ្ធិិ ពល
ការគោះ�ះឡើ�ើ ង!

ខ្ញុំំ��ចង់់ក្លាាយជាភ្នាាក់់ងារនៃ�សេ�ចក្ដីី� ពិិ ត!
ខ្ញុំំ��នឹឹ ងធ្វើ�ើ� ខ្ញុំំ��នឹឹ ងធ្វើ�ើ� !

ខ្ញុំំ��ចង់់ថ្លែ�ែងពីី ព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៃ�ព្រះ�ះគុុណរបស់់ទ្រ�ង់់!
ខ្ញុំំ��នឹឹ ងធ្វើ�ើ� ខ្ញុំំ��នឹឹ ងធ្វើ�ើ� !
ខ្ញុំំ��ចង់់បង្ហាាញភាពយុុត្ដិិ�ធម៌៌ របស់់ព្រះ�ះអង្គគ តាមជីីវិ ិតរបស់់ខ្ញុំំ��រាល់់ថ្ងៃ�!ៃ
ខ្ញុំំ��នឹឹ ងធ្វើ�ើ� ខ្ញុំំ��នឹឹ ងធ្វើ�ើ� !
ខ្ញុំំ��ចង់់ជួួយអស់់អ្ននកដែ�លបាត់់បង់់ និិ ងអ្ននកបានវង្វេ�េង។
ខ្ញុំំ��នឹឹ ងធ្វើ�ើ� ខ្ញុំំ��នឹឹ ងធ្វើ�ើ� !
ំ យ
ខ្ញុំំ��ចង់់ជួួយអស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូ វការជំនួ
ួ !
ខ្ញុំំ��នឹឹ ងធ្វើ�ើ� ខ្ញុំំ��នឹឹ ងធ្វើ�ើ� !
ខ្ញុំំ��ចង់់ជួួយអស់់អ្ននកដែ�លអ្ននកដទៃ�មើ�ើ លរំ ំលង!
ខ្ញុំំ��នឹឹ ងធ្វើ�ើ� ខ្ញុំំ��នឹឹ ងធ្វើ�ើ� !
ខ្ញុំំ��ចង់់ក្លាាយជាភ្នាាក់់ងារនៃ�សេ�ចក្ដីី� ស្រ�ឡាញ់់របស់់ទ្រ�ង!
គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអាានអក្សសរនៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ� ហើ�ើយកុុមាារ ឆ្លើ�យ
ើ� តប ដោ�ោយ អាានតាាម តែ�នៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខៀ�ៀវវិិញ។

ក្រោ��ោយមក សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយសរសេ�រលើ�ើក្ដាា�គោះ�ះ�របស់់ពួួកគេ�តាាម ក្រុ�ុម ដោ�ោយសរសេ�រសំំណូូមពរពួួកគេ�

នៅ�ៅលើ�ើក្ដាា�ខៀ�ៀន។ សូូមមើ�ើលចំំណាាប់់អាារ ម្ភភ ដែ�លពួួកគេ�គោះ�ះ�នូូវអ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�បាានសរសេ�រនោះ�ះ�ចុះះ�!
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ស
ស្ស
សិ
ិ
ជា
ព
ភា

័
សុុ ល ពីីតើ�ើស៊ឺឺ�ស ក្លាាយជាប៉ុុ�ល ជាសាវ័ករបស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ កិិច្ចចការ ៩.១-២២

សូូ មកែ�ទូូលបង្គំំ� សម្រា�ប់់សិិរីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់
ព្រ�មទាំំងនាំំអ្ននកដទៃ�ដើ�ើរតាមទ្រ�ង់់។

ម៉ាាថាយ ២៨.១៩
ម៉ាាថាយ ២៨.១៩ “ដូូ ច្នេះ�ះ� ចូូ រទៅ�បញ្ចុះះ��បញ្ចូូ� លឲ្យយមានសិិស្សសនៅ�គ្រ�ប់់ទាំំ
ងសាសន៍៍ ព្រ�មទាំំងធ្វើ�ើ�បុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកឲ្យយ ដោ�យនូូ វព្រះ�ះនាមព្រះ�ះវរបិិតា
ព្រះ�ះរាជបុុត្រា� និិងព្រះ�ះវិញ្ញា
ិ ា ណបរិសុុ
ិ ទ្ធធចុះះ�”។
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ភាពជាសិិ ស្សស
តើ�ើ អ្ននកអាចនិិ យាយបានទេ�?

សូូមកែ�ទូូលបង្គំំ� សម្រា�ាប់់សិិរីីល្អរអ បស់់ទ្រ�ង់់ ព្រ�មទាំំ�ងនាំំ�អ្នក
ន ដទៃ�ដើ�ើរតាាម ទ្រ�ង់់។

–––––

ម៉ាាថាយ ២៨.១៩
ម៉ាាថា
� យ
ា ២៨.១៩ “ដូូច្នេះ�ះ� ចូូរទៅ�ៅបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ� លឲ្យយមាានសិិស្សសនៅ�ៅគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសាាសន៍៍ ព្រ�មទាំំ�ងធ្វើ�ើ�បុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកឲ្យយ
ដោ�យ
ោ នូូវព្រះ�ះនាាម ព្រះ�ះវរបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុត្រា�
ុ ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញា�ណបរិ
ា
សុ
ិ ុទ្ធធចុះះ�”។

ជាាអ្វីី�?

អាចដឹឹ ងបាន
ន
ក
អ្ន

?
ទទេ

តើ�ើ អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកបានទេ�?

តើ�ើសិិស្សស

តើ តើ

តើ�ើបេ�សកជន
ជាាអ្វីី�?

ម៉ាាកុុស ១៦.១៥

យ៉ូូ�ហាន ១៧.៤-៥
រ៉ូូ�ម ១០.១៣-១៧
កូូឡុស
ុ ៣.១៧
84

តើ�ើមាានវិ
ិធីីណាាខ្លះះ�
ដែ�លយើ�
ើងអាាចប្រា�
ាប់
អំំពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូ ់គេ�
ូ�វ?

័យអ្វីី� ដែ�
តើ�ើមាានន័
់សិិរីី
សម្រា�ាប់
យ
ួ
មួ
�
លធ្វើ�ើ�អ្វីី
ះ?
ល្អអនៃ�ព្រះ�

ភាពជាសិិ ស្សស
“ការអធិិ ស្ឋាានពោ�តលីីង”

សូូមនាំំ�កុុមាារចំំណាាយពេ�លអធិិស្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ៗខ្លួួ�នម្ដដងទៀ�ៀត ដោ�ោយកាារអធិិស្ឋាា�ន

“សូូមជួួយឲ្យយទូូលបង្គំំ�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់”។ សូូមឲ្យយកុុមាារថាាតាាមសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�ន។ សូូម
លើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយអធិិស្ឋាា�នតែ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នត្រឹ�ឹមតែ�មួួយប្រ�យោ�ោគ ដោ�ោយទូូលសុំំ�ព្រះ�ះទៅ�ៅតាាម
ពាាក្យយផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�សុំំ�ទ្រ�ង់់ជួួយបង្រៀ��ៀនពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់។
ពួួកគេ�អំំពាាវនាាវតាាមព្រះ�ះនាាមផ្សេ�េងៗរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយនិិងស្នាា�ព្រះ�ះហស្ថថរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចដែ�លបាាន
ចែ�កចាាយក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនជាាគំំរូូស្រា�ាប់់។

សូូមពណ៌៌ នា!
•	បេ�សកជន ជាាអ្ននកទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លត្រូ�ូវបាានទទួួលកាារត្រា�ាស់់ហៅ�ៅមកពីីព្រះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បង្រៀ��ៀនដំំណឹឹ
ងល្អអនៃ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ។

•	ជាាច្រើ�ើ�នដង មាានន័័យថាា កាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ៅកាាន់់ប្រ�ទេ�សឆ្ងាា�យៗ ហើ�ើយរៀ�ៀនពីីភាាសាាថ្មីី�
និិងវប្បបធម៌៌ថ្មីី�។ នេះ�ះជាាជីីវិិតដែ�លលះះបង់់ខ្ពពស់់ និិងថ្វាា�យទាំំ�ងស្រុ�ុងទៅ�ៅកាាន់់ព្រះ�ះ។

•	ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វចង់់ឲ្យយយើ�ើងគ្រ�ប់់គ្នាា� ក្លាា�យជាាបេ�សកជន គ្រ�ប់់កន្លែ�ែងណាាដែ�លយើ�ើងរស់់នៅ�ៅ
ហើ�ើយក្លាា�យជាាពន្លឺឺ� នៅ�ៅសាាលាារៀ�ៀន និិងនៅ�ៅផ្ទះះ�ផងដែ�រ។

អ្ននកប្រ�ហែ�លចង់់ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ដោ�ោយជួួយកុុមាារ ចែ�កចាាយ រឿ�ឿងរ៉ាា�វទាាក់់ទងនឹឹងបេ�សកជន

ចេ�ញពីីពួួកជំំនុំំ�រ បស់់ពួួកគេ� ឬ អ្ននកដែ�លគេ�ស្គាា�ល់់នៅ�ៅជុំំ�វិញ
ិ ពិិភពលោ�ោក។ សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�

ឲ្យយនិិយាាយ អំំពីីវិធីី
ិ ដែ�លពួួកគេ�អាាចចែ�កចាាយ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ជាាមួួយនឹឹងគ្រួ�ួសាារ ព្រ�មទាំំ�ងមិិត្ដដភ័័ក្ដដរ បស់់អ្ននក។
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តើ�ើ អ្ននកអាចស្ដាាប់់លឺឺ ទេ�?

័
សុុ ល ពីីតើ�ើស៊ឺឺ�ស ក្លាាយជាប៉ុុ�ល ជាសាវ័ករបស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ កិិច្ចចការ ៩.១-២២

នម្ដង
ដ អ្ននកស្អប់
អ ់ និិងជាាស ត្រូ�ូវរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងអ្ននកដើ�ើរតាាម ព្រះ�ះអង្គគដែ�រ បាានក្លាា�យជាាអ្នកដឹ
ន ឹកនាំំ�ដ៏៏មាានឥទ្ធិិ�ពលបំំផុុត
ប៉ុុ�លក្នុុ� ងមាាចំំណោ�ោ
ម អ្ននកដឹឹកនាំំ�ឯទៀ�ៀត ហើ�ើយក៏៏ជាាបេ�សកជនសម្រា�ាប់់ដំំណឹឹងល្អអ នៅ�ៅពួួកជំំនុំំ�ជំំនាាន់់ដើ�ើម។ កាារ នេះ�ះបាានកើ�ើតឡើ�ើង
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃមួួយ ដែ�លម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ��ថាា សុុល (មុុនពេ�លដែ�លបាានប្ដូូ� រឈ្មោះ�ះ��ជាាប៉ុល
ុ� )
កំំពុុងដើ�ើតាាមផ្លូូ�វទៅ�ៅក្រុ�ុងដាាម៉ាា�ស។ ភ្លាា�ម នោះ�ះ� មាានពន្លឺដ៏
ឺ� ៏ភ្លឺឺមួ
� ួយពីីលើ�ើមេ�ឃ
បណ្ដាា�លឲ្យយគាាត់់ដួួលចុះះ�ដល់់ដីី។ ពន្លឺឺនោះ�ះ�បណ្ដាា�
�
លភ្នែ�ែកគាាត់់មិិ
នអាាចមើ�ើលឃើ�ើញ។ សុុលបាានលឺឺសំំលេ�ងមួួយនិិយាាយថាា

“សុុល នែ�សុុល ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាអ្នកបៀ�
ន ៀតបៀ�ៀនដល់់ខ្ញុំំ��ដូូច្នេះ�ះ�។”

គាាត់់ឆ្លើ�យ
ើ� ដោ�ោយសួួរថាា “ឱព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់អើ�ើយ ព្រះ�ះអង្គគណាានុ៎ះះ��?”

រួួចគាាត់់បាានលឺឺនិយា
ិ ាយថាា “ខ្ញុំំ��នេះ�ះជាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លអ្ននកបៀ�ៀតបៀ�ៀន
អ្ននកធាាក់់ជល់់នឹឹងជន្លួួ� ញដូូច្នេះ�ះ�។” រួួចគាាត់់ភ័័យញ័័រ។ ក្នុុ� ងរយៈៈ ៣ថ្ងៃ�ៃ

គាាត់់មើ�ើលអ្វីី�មិិនឃើ�ើញ ហើ�ើយគាាត់់ក៏៏មិិនបាានបរិភោ�ោគអ្វីី
ិ
�ទាំំ�ងអស់់ដែ�រ។

មាានអ្នកបំ
ន ំរើើ�ព្រះ�ះម្នាា�ក់់ឈ្មោះ�ះ�� អាាន្ន៉ាា��នាាស ដែ�លព្រះ�ះបាានចាាត់់បញ្ជូូ�នឲ្្

យទៅ�ៅស្វែ�ែងរកសុុល។ “អាាន៉្នាា��នាាស ខ្ញុំំបាា
� នប្រើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកទៅ�ៅប្រោ��ោសភ្នែ�ែករ

បស់់សុុល។ ខ្ញុំំបាា
� នរើើ�សគាាត់ឲ្យ
់ យក្លាា�យជាាបេ�សកជន។” លោ�ោកអាាន្ន៉៉�នាាស

មិិនបាានយល់់ច្បា�ាស់់ពីីកាារ នេះ�ះទេ�។ ព្រោះ��ះ�គាាត់់បាានលឺឺគេ�និយា
ិ ាយពីីគ្រ�ប់់ទាំំ�ងកាា

រអាាក្រ�ក់់ ដែ�លសុុលបាានធ្វើ�ើ�ទុក្ខខ
ុ ដល់់គ្រី�ីស្ទាា�ន ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ អាាន៉្នាា��នាាស ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ព្រះ�ះ។

ព្រះ�ះបាានព្យា�ាបាាលសុុល ហើ�ើយសុុល ក៏៏បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម បង្រៀ��ៀន និិងប្រ�កាាស ព្រះ�ះបន្ទូូ� លគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងដែ�លគាាត់់បាានទៅ�ៅ។

មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន បាានក្លាា�យជាាអ្នកដើ�
ន ើរតាាម ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទ។ទ ក្រោ��ោយមក ឈ្មោះ�ះ�� សុុល ក៏៏បាានប្ដូូ� រទៅ�ៅជាា ប៉ុុល
� វិិញ។

ក្នុុ� ងព្រះ�ះគម្ពីីរមាា
� នជាាសំំបុុត្រ� និិងសេ�ចក្ដីី�បង្រៀ��ៀនជាាច្រើ�ើ�នរបស់់គាាត់់ ផ្ញើ�ើ�រ ទៅ�ៅដល់់ពួួកជំំនុំំ�ជាាច្រើ�ើ�ន។ គាាត់់បាានប្ដូូ� រឈ្មោះ�ះ��

បញ្ច្រា�ា�ស់់វិិញ សម្រា�ាប់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លថ្វាា�យ គ្រ�ប់់ទាំំ�ងសិិរីីល្អដ
អ ល់់ព្រះ�ះ និិងបង្រៀ��ៀនអ្ននកដទៃ�ឲ្យយធ្វើ�ើ�ដូូចជាាគាាត់់ផងដែ�រ។

តើ�ើ អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�វាបានទេ�?

• ចូូរសម្រេ�េចចិិត្ដដចេ�ញពីីចិិត្ដដអ្ននកថាា ទោះ�ះ�បីីជាាធ្វើ�ើ�អ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ថ្វាា�យសិិរីីល្អអដល់់ព្រះ�ះ។
• ចូូរចងចាំំ�ថាា អំំណោ�ោយទាាន និិងលទ្ធធភាាពរបស់់អ្ននកបាានមកពីីព្រះ�ះ។

• ចូូរឲ្យយអ្វីី�ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ� ក្លាា�យជាាអំំណោ�ោយនៃ�សេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ដល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។

• ចូូរទូូលសូូមព្រះ�ះ ឲ្យយជួួយអ្ននករីីកចម្រើ�ើ�នភាាពក្លាា�ហាានឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�នាំំ�អ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតដើ�ើរតាាមព្រះ�ះអង្គគ។
• ចូូរទូូលសូូមព្រះ�ះ សម្រា�ាប់់ឱកាាសផ្សា�ាយក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ នៅ�ៅកន្លែ�ែងណាាដែ�លយើ�ើងទៅ�ៅ។

•	សូូមប្រើ�ើ�ចលនាាដៃ� ចាាប់់តាំំ�ងពីីកាារបង្កើ�ើ�ត រហូូតដល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ដើ�ើម្បីី�ផ្សា�ាយដំំណឹឹងល្អអ ជាាមួួយនឹឹងមិិត្ដដភ័័ក្ដិិ�
និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននក។ នេះ�ះជាាវិិធីីសាាស្ដ្រ�រដែ�លសាាមញ្ញញ ហើ�ើយងាាយស្រួ�ួល។ នៅ�ៅលើ�ើទំំព័័រ១០៩
ផ្នែ�ែកខាាងក្រោ��ោយសៀ�ៀវភៅ�ៅ។
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សូូមសាកល្បបង!
ការភ្ជាាប់់នឹឹងសំំណាញ់់
១. សូូមបង្ហាា�ញប្រា�ាប់់អ្ននកលេ�ងនូូវព្រំ�ំដែ�នកំំណត់់ ដែ�លពួួកគេ�នឹឹងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មលេ�ង។

២. ដោ�ោយសុុវត្ថិិ�ភាាព៖ បើ�ើមាានអ្ននកលេ�ងច្រើ�ើ�ននាាក់់ នោះ�ះ�ត្រូ�ូវចែ�កពួួកគេ�ជាាច្រើ�ើ�នក្រុ�ុម ដោ�ោយក្មេ�េងអាាយុុតិិចបំំផុុត
លេ�ងកន្លែ�ែង១ និិងក្មេ�េងអាាយុុច្រើ�ើ�នជាាងគេ� លេ�ងកន្លែ�ែង១ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

៣. ចំំណុុចសំំខាាន់់៖ សូូមពន្យយល់់អ្ននកលេ�ង ល្បែ�ែងនេះ�ះនឹឹងមិិនបញ្ចចប់់ទេ� លុះះ�ត្រា�ាតែ�អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់ចាាប់់បាានសំំណាាញ់់។
៤. ចំំណុុចសំំខាាន់់៖ សូូមជ្រើ�ើ�សរើើ�សអ្ននកលេ�ងទាាបជាាងគេ�ម្នាា�ក់់ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជាាម្នាា�ក់់ “អ៊ីី�ត/It”។ សូូមជ្រើ�ើ�សរើើ�សអ្ននកលេ�ង

ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជាា “អ៊ីី�ត/It”។ អ្ននកលេ�ងណាាដែ�លត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស ឲ្យយធ្វើ�ើ�ជាា “អ៊ីី�ត/It” បន្ទាា�ប់់មករត់់ដេ�ញចាាប់់អ្ននកឯទៀ�ៀត
ដោ�ោយព្យា�ាយាាមទៅ�ៅ “ប៉ះះ�/Tag” ម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកឯទៀ�ៀត (ប៉ះះ�អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងនោះ�ះ�ដោ�ោយដៃ�)
ខណៈៈអ្ននកលេ�ងឯទៀ�ៀតព្យា�ាយាាមរត់់គេ�ច។

៥. បើ�ើអ្ននកលេ�ងម្នាា�ក់់ដែ�លហៅ�ៅថាា “អ៊ីី�ត/It” ប៉ះះ�អ្ននកលេ�ងណាាម្នាា�ក់់ នោះ�ះ�អ្ននកទាំំ�ងពីីរនឹឹងត្រ�ឡប់់ក្លាា�យជាា “អ៊ីី�ត/It”
ហើ�ើយអ្ននកលេ�ងទាំំ�ងពីីរ ត្រូ�ូវកាាន់់ដៃ�ដោ�ោយលាាតសន្ធឹឹ�ងដូូចជាា “សំំណាាញ់់”។

៦. ពេ�លដែ�លអ្ននកលេ�ងថ្មីីត្រូ�
� វូ បាាន “អ៊ីី�ត/It” ប៉ះះ� ត្រូ�ូវចូូលរួួមជាា “សំំណាញ់
ា ”់ ដែ�លអ្ននកលេ�ងទាំំ�ងនោះ�ះ�កាាន់ដៃ់ �គ្នាាជា
� ជួ
ា រួ វែែងមួួយ។

៧. សូូមបន្ដដលេ�ងរហូូតដល់់ “សំំណាាញ់់” នោះ�ះ� ប្រ�មូូលបាានអ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់។

៨. សូូមបន្ដដលេ�ងឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នដង តាាមពេ�លដែ�លបាានកំំណត់់ ហើ�ើយពេ�លនីីមួួយៗ អ្ននកដែ�លទាាបជាាងគេ�
ត្រូ�ូវចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មដោ�ោយធ្វើ�ើ�ជាា “អ៊ីី�ត/It”។

• សេ�ចក្ដីី� ពិិ តភ្ជាាប់់នឹឹ ងជីីវិ ិត៖ អ្ននកលេ�ងម្នាាក់់បានចាប់់ផ្ដើ�ើ� ម ដោ�យចាប់់អ្ននកលេ�ងតែ�ម្នាាក់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ះ � បន្ទាាប់់មកសំំ

ណាញ់់នឹឹ ងរីីកកាន់់តែ�ធំំឡើ�ើ ងៗ និិ ងបានចាប់់កាន់់តែ�ច្រើ�ើ� នឡើ�ើ ងក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយ ហើ�ើ យចុុងក្រោ��យនោះ�ះនឹឹ ង

ចាប់់បានទាំំងអស់ដាក់
់
់ក្នុុ�ងសំំ ណាញ់់។ ការបង្កើ�ើ� តសិិ ស្សសចាប់់ផ្ដើ�ើ� មដោ�យការបង្រៀ��ៀនមនុុស្សសតែ�ម្នាាក់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ះ �

បន្ទាាប់់មកវានឹឹ ងបន្ដដធ្វើ�ើ�ពហុគុ
ុ ណ
ុ ច្រើ�ើ� នឡើ�ើ ងៗ!

សំំ ណួួរ

១. តាាមកាារលេ�ង តើ�ើកុុមាារប៉ុុ�ន្មាា�នអ្ននក ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបាានចាាប់់ដាាក់់ក្នុុ�ងសំំណាាញ់់ ដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ល្បែ�ែងកំំសាាន្ដដនេះ�ះ ៣ ឬ ៤នាាក់់
? (គឺឺគ្រ�ប់់គ្នាា�!) ចាំំ�បន្ដិិ�ច ចុះះ�តើ�ើអ្ននកលេ�ងម្នាា�ក់់ចាាប់់បាានអ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់ដាាក់់ក្នុុ�ងសំំណាាញ់់បាាន ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?
(ដោ�ោយចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មតែ�ម្នាា�ក់់ រួួចវាានឹឹងបន្ដដធ្វើ�ើ�ពហុុគុុណយ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័ស)។

២. តាាមរយៈៈព្រះ�ះគម្ពីី�រ តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានប្រា�ាប់ឲ្យ
់ យអ្ននកដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ ពួួកសិិស្សសទ្រ�ង់់ ធ្វើ�ើ�អ្វីី�? តើ�ើព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានប្រា�ាប់ពួ
់ ួកសិិស្សសទ្្
រង់់ ឲ្យយបង្កើ�ើ�តសិិស្សស តែ�ក្នុុ�ងសាាសន៍៍មួួយតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��មែ�នទេ�? (អត់់ទេ� គឺឺគ្រ�ប់់សាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់!)

៣. ឱ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ ទូូលបង្គំំ�ចង់់ស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយបង្កើ�ើ�តសិិស្សសគ្រ�ប់់ទាំំ�ងសាាសន៍៍។ ទូូលបង្គំំ�អាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មឥឡូូវនេះ�ះ
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ដោ�ោយអធិិស្ឋាា�នសម្រា�ាប់់ជាាតិិសាាសន៍៍ទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយដោ�ោយប្រា�ាប់់គ្រ�ប់់អ្ននកដែ�លទូូលបង្គំំ�បាានស្គាា�ល់់ពីីព្រះ�ះយេ�
ស៊ូូ�វ។ ព្រះ�ះអង្គគអើ�ើយ សូូមបង្ហាា�ញទូូលបង្គំំ�ឥឡូូវនេះ�ះ នូូវមនុុស្សសទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លព្រះ�ះអង្គគចង់់ឲ្យយទូូលបង្គំំ�លើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដដោ�ោ
យដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់។ (ឈប់់បន្ដិិ�ច) ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអើ�ើយ សូូមបង្រៀ��ៀនទូូលបង្គំំ� នូូវរបៀ�ៀបក្លាា�យជាាអ្ននកបង្កើ�ើ�តសិិស្សសដ៏៏ល្អអម្នាា�ក់់។
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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ភាពជាសិិ ស្សស
ក្រ�ដាសកិិ ច្ចចការ

១

២

អ្ននកជិិ តចប់់មេ�រៀ�ៀនហើ�ើ យ! តើ�ើ អ្ននកចងចាំំសេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាានជួួរទីី ៩ អំំពីី ភាពជាសិិ ស្សសទេ�? សូូមសរសេ�រចុះះ�ខាងក្រោ��ម៖

បំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�
ម៉ាាថាយ ២៨.១៩ “ដូូច្នេះ�ះ� ចូូរ ___________ ឲ្យយមាន ___________ នៅ�គ្រ�ប់់ ___________
ព្រ�មទាំំងធ្វើ�ើ� ___________ដោ�យនូូវ ___________ ___________ និិ ង ___________ ចុះះ�។

៣

តើ�ើ បេ�សកជនជាអ្វីី� ?

៤

តើ�ើ អ្ននក ឬក៏៏ ខ្ញុំំ��អាចក្លាាយជាបេ�សកជន ដោ�យបង្កើ�ើ� តសិិ ស្សស សូូម្បីី � តែ�ជាមួួយនឹឹ ងអ្ននកជិិ តខាងយើ�ើ ងបាន យ៉ាាងដូូចម្ដេ�េច?

៥

ពេ�លឆ្លើ�ើ� យតប៖

	
សូម
ូ ប្រា�ប់់ឈ្មោះ�ះ�មនុុស្សសណាម្នាាក់់ ដែ�លអ្ននកស្គាាល់់ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែគាត់់មិិ នស្គាាល់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនៅ�ឡើ�ើ យ។

សូូមសរសេ�រឈ្មោះ�ះ�គាត់់លើ�ើ កាតមួួយ ហើ�ើ យប្ដេ�េជ្ញាាចិិ ត្ដដអធិិ ស្ឋាានសម្រា�ប់់គាត់់រាល់់ថ្ងៃ�។ៃ ចូូរចងចាំំថា
ព្រះ�ះអាចប្រើ�ើ�អ្ននក ដើ�ើ ម្បីី � ប្រា�ប់់អ្ននកដទៃ�ពីីសេ�ចក្ដីី� ស្រ�ឡាញ់់ទ្រ�ង់់បាន។
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ភាពជាសិិ ស្សស
ការគោះ�ះឡើ�ើ ង!
ខ្ញុំំ��ពិិ តជាចង់់បានព្រះ�ះទ័័ យហឬទ័័ យព្រះ�ះ ដើ�ើ ម្បីី � ស្រ�ឡាញ់់។
ពិិ តណាស់់ ពិិ តណាស់់!
ខ្ញុំំ��ពិិ តជាចង់់បានព្រះ�ះទ័័ យហឬទ័័ យព្រះ�ះ ដើ�ើ ម្បីី � បំំរើើ�។
ពិិ តណាស់់ ពិិ តណាស់់!
ខ្ញុំំ��ដឹឹ ងថាព្រះ�ះអាចប្រើ�ើ� ខ្ញុំំ�� ដូូចជាចំំណែ�កតូចមួ
ូ ួយរបស់់ទ្រ�ង់់។
ពិិ តណាស់់ ពិិ តណាស់់!
ដើ�ើ ម្បីី � ចែ�កចាយរឿ�ឿងរ៉ាា វនៃ�សេ�ចក្ដីី� ស្រ�ឡាញ់់ដែ�លមិិ នដែ�លបញ្ចចប់់។
ពិិ តណាស់់ ពិិ តណាស់់!
ខ្ញុំំ��ចង់់ទៅ�បង្កើ�ើ� តសិិ ស្សសក្នុុ�ងព្រះ�ះនាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។
ពិិ តណាស់់ ពិិ តណាស់់!
តើ�ើ អ្ននកនឹឹ ងចូូលរួួមចំំណែ�កធ្វើ�ើ�ដូច
ូ ខ្ញុំំ��ដែ�រ ឬទេ�?
ពិិ តណាស់់ ពិិ តណាស់់!

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអាានអក្សសរនៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ� ហើ�ើយកុុមាារ ឆ្លើ�យ
ើ� តប ដោ�ោយ អាានតាាម តែ�នៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខៀ�ៀវវិិញ។

ក្រោ��ោយមក សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយសរសេ�រលើ�ើក្ដាា�គោះ�ះ�របស់់ពួួកគេ�តាាម ក្រុ�ុម ដោ�ោយសរសេ�រសំំណូូមពរពួួកគេ�

នៅ�ៅលើ�ើក្ដាា�ខៀ�ៀន។ សូូមមើ�ើលចំំណាាប់់អាារ ម្ភភ ដែ�លពួួកគេ�គោះ�ះ�នូូវអ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�បាានសរសេ�រនោះ�ះ�ចុះះ�!
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សិ

ច
ណា
ំ
អំ
ិ
ទ្ធិ
ិ

មនុុស្សសខ្វាាក់ម្នា
់ ា ក់់ឈ្មោះ�ះ� បារទីីមេ� ម៉ាាកុុស ១០.៤៦-៥២

អធិិស្ឋាានក្នុុ�ងព្រះ�ះនាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ។
អាម៉ែ�ែន

ភីីលីីព ២.៩
“ដោ�យហេ�តុុ នោះ�ះបានជាព្រះ�ះបានលើ�ើកទ្រ�ង់់យ៉ាាងខ្ពពស់់
ហើ�ើយបានប្រ�ទានឲ្យយមាននាមដ៏៏ប្រ�សើ�ើរលើ�ើសជាង
អស់់ ទាំងនា
ំ
មផង។”
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ំ
ច
សិិ ទ្ធិិ អំណា
តើ�ើ អ្ននកអាចនិិ យាយបានទេ�?

អធិិស្ឋាា�នក្នុុ� ងព្រះ�ះនាាម ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទ។ទ អាាម៉ែ�ែន

–––––

ភីីលីីព ២.៩

“ដោ�យ
ោ ហេ�តុុនោះ�ះ�បាានជាាព្រះ�ះបាានលើ�ើកទ្រ�ង់់យ៉ាាង
� ខ្ពពស់់ ហើ�ើយបាានប្រ�ទាន
ា ឲ្យយមាាននាម
ា ដ៏៏ប្រ�សើ�ើរលើ�ើសជាាង
អស់់ទាំំ�ងនាាមផង។”

ឡើ�ើង
អ្វីី�កើ�ើត
រ
ា
កា
មាាន
ពិិភព
តើ�ើនឹឹង
ប់់គ្រ�ង
កគ្រ�
ន
ជាាអ្ន
បើ�ើអ្ននក
�ះ?
លោ�ោកនេះ

តើ តើ

អាចដឹឹ ងបាន
ន
ក
អ្ន

ម៉ាាថាយ ១.២១

ម៉ាាថាយ ២៨.១៨
យ៉ូូ�ហាន ១៤.១៣
កិិ ច្ចចការ ៤.១២
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�បាានជា
ាមាានអំ
ំណាាច
ដោ�ោយ
នូ
ូ
វព្រះ
�
ះ
នាាមព្រះ�
ះយេ�ស៊ូ
ូ�វគ្រី�ីស្ទ
ទ?

ហេ�តុុអ្វីី�ជា

ាកាារល្អអ ដែ�

លព្រះ�ះ
ប់់គ្រ�ងពិិភ
ពលោ�ោ
កនេះ�ះ?

យេ�ស៊ូូ�វគ្រ�

?
ទទេ

តើ�ើ អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកបានទេ�?

ហេ�តុុអ្វីី

ធិិ
គួួរអ
ង
ើ
ុអ្វីី�យើ�
យេ�
ហេ�តុ
ាមព្រះ�ះ
នា
ះ
�
�ងព្រះ
ទ?
ស្ឋាា�នក្នុុ
ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទ

ំ
ច
សិិ ទ្ធិិ អំណា
“ការអធិិ ស្ឋាានពោ�តលីីង”

សូូមនាំំ�កុុមាារចំំណាាយពេ�លអធិិស្ឋាា�នផ្ទាា�ល់់ៗខ្លួួ�នម្ដដងទៀ�ៀត ដោ�ោយកាារអធិិស្ឋាា�ន

“សូូមជួួយឲ្យយទូូលបង្គំំ�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់”។ សូូមឲ្យយកុុមាារថាាតាាមសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�ន។ សូូម
លើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយអធិិស្ឋាា�នតែ�សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នត្រឹ�ឹមតែ�មួួយប្រ�យោ�ោគ ដោ�ោយទូូលសុំំ�ព្រះ�ះទៅ�ៅតាាម
ពាាក្យយផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�សុំំ�ទ្រ�ង់់ជួួយបង្រៀ��ៀនពីីសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារស្ដាា�ប់់បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់។
ពួួកគេ�អំំពាាវនាាវតាាមព្រះ�ះនាាមផ្សេ�េងៗរបស់់ព្រះ�ះអង្គគ ហើ�ើយនិិងស្នាា�ព្រះ�ះហស្ថថរបស់់ទ្រ�ង់់ ដូូចដែ�លបាាន
ចែ�កចាាយក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនជាាគំំរូូស្រា�ាប់់។

សូូមពណ៌៌ នា!
•	ព្រះ�ះគម្ពីី�រចែ�ងថាា “គ្រ�ប់់ទាំំ�ងអំំណាាចបាានប្រ�គល់់មកខ្ញុំំ�នៅ� �ៅលើ�ើស្ថាា�នសួួគ៌៌ ហើ�ើយលើ�ើផែ�នដីីផង។” ពេ�
លយើ�ើងអធិិស្ឋាា�នក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ យើ�ើងមាានសិិទ្ធិិ�អំំណាាច។

•	មាានកាារលើ�ើកឡើ�ើងជាាសំំណួួរ៖ បើ�ើយើ�ើងអធិិស្ឋាា�នក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ តើ�ើព្រះ�ះឆ្លើ�ើ�យតបគ្រ�
ប់់ទាំំ�ងសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នរបស់់យើ�ើង ដែ�លយើ�ើងចង់់បាានពីីទ្រ�ង់់ បាានដែ�រឬទេ�?

•	សេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នរបស់់យើ�ើងត្រូ�ូវផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារ ដែ�លថ្វាា�យសិិរីីល្អអដល់់ព្រះ�ះវរបិិតាាដែ�លគង់់នៅ�ៅស្ថាា�ន
សួួគ៌៌ ហើ�ើយមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍សម្រា�ាប់់អាាណាាចក្រ�ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីី។

សូូមឲ្យយកុុមាារ ចែ�កចាាយ ដោ�ោយ សេ�រីី អំំពីីជីីវិត
ិ អធិិស្ឋាា�នរបស់់ពួួកគេ�។ តើ�ើពួួកគេ�ធ្លាា�ប់់បាានទទួួលបាានចម្លើ�ើ�យពីី
កាារ អធិិស្ឋាា�នរបស់់ពួួកគ ដែ�រឬទេ�? តើ�ើពួួកគេ�ធ្លាា�ប់់បាានរសាាយចិិត្ដដ ដោ�ោយសាារពួួកគេ�គិិតថាាសេ�ចក្ដីីអ
� ធិិស្ឋាា�
នខ្លះះ�ៗ ដែ�លមិិនទទួួលបាានចម្លើ�ើ�យតាាម អ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�សង្ឃឹឹ�មទុុក?
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តើ�ើ អ្ននកអាចស្ដាាប់់លឺឺ ទេ�?

មនុុស្សសខ្វាាក់ម្នា
់ ា ក់់ឈ្មោះ�ះ� បារទីីមេ� (ម៉ាាកុុស ១០.៤៦-៥២)

បាា

រទីីមេ� បាានខ្វាា�ក់់ ហើ�ើយគាាត់់ជាាអ្នកសូ
ន ូមទាាននៅ�ៅមាាត់់ផ្លូូ�វនៅ�ៅក្រុ�ុងយេ�រីីខូូរ។ គាាត់់ដឹឹងពីីកាារ អស្ចាា�រ្យយជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�។ គាាត់់ក៏៏បាានលឺឺនូូវរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វព្យា�ាបាាល អ្ននកមាានជម្្

ងឺឺ មនុុស្សសខ្វាា�ក់់ និិងអស់់អ្ននកដែ�លមិិនអាាចដើ�ើរបាានដែ�រ។ បាារទីីមេ� ចង់់ឲ្យយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វព្យា�ាបាាលគាាត់់ផងដែ�រ។

គាាត់ស្រែ��កឡើ�
់
ង
ើ ថាា “ឱព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ សូូមអាាណិិតមេ�ត្តាា�ដល់់ទូូលបង្គំំ�ផងៗ!”
មនុុស្សសដែ�លនៅ�ៅជុំំ�វិញ
ិ បាារទីីមេ� មិិនមាានចិិត្ដដល្អឡើ�
អ យ
ើ ។

ពួួកគេ�ស្រែ��កកំំហែ�ងថាា “ចូូរនៅ�ៅស្ងៀ�ៀ�ម!” តែ�គាាត់ស្រែ��ករឹ
់
ត
ឹ តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង
រកព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានលឺឺគាាត់់ ក៏៏មាានព្រះ�ះបន្ទូូ� លថាា

“ចូូរនាំំ�គាាត់់មកឯខ្ញុំំ។”
� បណ្ដាា�ជនក៏៏បាាននិយា
ិ ាយថាា “ចូូរសង្ឃឹឹម
� ចុះះ�
ទ្រ�ង់់បាានហៅ�ៅឯងហើ�ើយ!” គាាត់់ក៏៏បោះ�ះ�អាាវធំំគាាត់់ចោ�ោល រួួចស្ទុះះ��
ក្រោ��ោកម្រ�ង់់ទៅ�ៅឯព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានព្រះ�ះបន្ទូូ� លសួួ

រគាាត់់ថាា “តើ�ើចង់់ឲ្យយខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី
� ឲ្យ
� យអ្ននក?” នោះ�ះ�គាាត់់ក៏៏ឆ្លើ�យ
ើ� ឡើ�ើងថាា

“លោ�ោកគ្រូ�ូអើ�ើយ សូូមប្រោ��ោសភ្នែ�ែកទូូលបង្គំំ�ឲ្យយបាានភ្លឺឡើ�
ឺ� ង
ើ !”

ទ្រ�ង់់ក៏៏មាានព្រះ�ះបន្ទូូ� លទៅ�ៅគាាត់់ថាា “ទៅ�ៅចុះះ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿអ្ននកបាាន

សង្គ្រោះ��ះ��អ្ននកហើ�ើយ។” បាារទីីមេ� ជឿ�ឿថាាព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានអំំណាាច

ប្រោ��ោសឲ្យយជាាបាាន។ ឥឡូូ វនេះ�ះ អ្ននកអាាចស្រ�មៃ�បាានថាា

តើ�ើគាាត់់សប្បា�ាយចិិត្ដដខ្លាំំ��ងយ៉ាា�ងណាា ពេ�លដែ�លភ្នែ�ែករបស់់គាាត់់បាានភ្លឺឡើ�
ឺ� ង
ើ ។

ហើ�ើយ តើ�ើអ្នក
ន អាាចស្រ�មៃ�ថាា តើ�ើគាាត់់នឹឹងមាានអាារ ម្មមណ៍៍យ៉ាា�ងណាា ពេ�លដែ�លយើ�ើង

បាានភ្នែ�ែកឡើ�ង
ើ ឃើ�ើញព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ? គាាត់់មិិននៅ�ៅដូូចពីីមុុនទៀ�ៀតឡើ�ើយ គឺឺគាាត់់បាានចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ដើ�ើរតាាម ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ហើ�ើយបាាន
ប្រា�ាប់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ពីីកាារ អស្ចាា�រ្យយដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានធ្វើ�ើ�។

តើ�ើ អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�វាបានទេ�?

• សូូមផ្ដោ�ោ�តសេ�ចក្ដីី�អធិិស្ឋាា�នរបស់់អ្ននក លើ�ើអ្វីី�ដែ�លនឹឹងគាាប់់ព្រះ�ះទ័័យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។
• សូូមអធិិស្ឋាា�នក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ សម្រា�ាប់់ប្រា�ាជ្ញាា� និិងកាារដឹឹកនាំំ�។

• សូូមអធិិស្ឋាា�នក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ សម្រា�ាប់់កាារព្យា�ាបាាល និិងកំំលាំំ�ង។

• សូូមជឿ�ឿចេ�ញពីីចិិត្ដដរបស់់អ្ននក ដោ�ោយក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទមាានអំំណាាចពិិតប្រា�ាកដ។
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សូូមសាកល្បបង!
“ធ្វើ�ើ�តាមអ្ននកដឹឹកនាំំលេ�ង”
១. សូូមពន្យយល់់អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់ថាា ពួួកគេ�ជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�លេ�ងល្បែ�ែងនេះ�ះ ហើ�ើយពួួកគេ�ត្រូ�ូវជម្រុ�ុញចិិត្ដដអ្ននកលេ�ង
យ៉ាា�ងណាា។

២. អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបញ្ឈឈរស្មាា�ទល់់នឹឹងស្មាា� មាាន២ផ្សេ�េងគ្នាា� តែ�ត្រូ�ូវបែ�រមុុខរកគ្នាា� ដោ�ោយនៅ�ៅជិិតល្មម

មដែ�លអាាចឲ្យយដៃ�សន្ធឹឹ�ងទៅ�ៅប៉ះះ�នឹឹងអ្ននកផ្សេ�េងបាាន។ ពេ�លចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម អ្ននកលេ�ងម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវរត់់ពីីខាាងមុុខជួួរ
រហូូតដល់់បញ្ចចប់់ជួួរ តាាមចន្លោះ�ះ��ដៃ�សន្ធឹឹ�ងរបស់់អ្ននកលេ�ងឯទៀ�ៀត។

៣. ស្ដាា�ប់់ទៅ�ៅដូូចជាាងាាយស្រួ�ួល? ឈប់់សិិន! អ្ននកដែ�លរត់់ត្រូ�ូវរត់់ដោ�ោយបិិទភ្នែ�ែក (អាាចចងក្រ�មាា ឬ
គ្រា�ាន់់តែ�បិិទភ្នែ�ែក)។

៤. ចំំណុុចសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់អ្ននកដឹឹកនាំំ�លេ�ង៖ អ្ននកដឹឹកនាំំ�លេ�ងម្នាា�ក់់ឈរចុុងបញ្ចចប់់ជួួរ ដើ�ើម្បីី�ចាំំ�ប្រា�ាប់់ឲ្យយគេ�ឈប់់រត់់

ពេ�លគាាត់់រត់់ដល់់ទីី។ ចំំណុុចសំំខាាន់់៖ នេះ�ះជាាកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់អ្ននកដឹឹកនាំំ�លេ�ង សម្រា�ាប់់សុុវត្ថិិ�ភាាពដល់់
អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�។

៥. ចំំណុុចសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់អ្ននកលេ�ង៖ ចូូរប្រា�ាកដថាា អ្ននកលេ�ងទាំំ�ងអស់់ដែ�លឈរតាាមជួួរគួួរយល់់ថាា
បើ�ើអ្ននកលេ�ងម្នាា�ក់់រត់់ខុុសផ្លូូ�វ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវជួួយដោ�ោយប្រើ�ើ�ដៃ�ប្រា�ាប់់ជាាសញ្ញាា� ឲ្យយវិិលចូូលត្រូ�ូវជួួរវិិញ។

៦. អ្ននកលេ�ងម្នាា�ក់់ ត្រូ�ូវបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សឲ្យយរត់់ រវាាងជួួរទាំំ�ងពីីរ ចាាប់់ពីីចំំណុុចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ដល់់គោ�ោលដៅ�ៅ។
• សេ�ចក្ដីី� ពិិ តភ្ជាាប់់នឹឹ ងជីីវិ ិត៖ អ្ននកលេ�ងទាំំងអស់បា
់ នស្ដាាប់់ និិ ងធ្វើ�ើ� តាមអ្ននកបង្រៀ��ៀនលេ�ង ព្រោះ��ះពួួកគេ�ទុុ

កចិិ ត្ដដអ្ននកបង្រៀ��ៀនលេ�ងទាំំងនោះ�ះ ដែ�លយើ�ើ ងត្រូ�ូ វស្ដាាប់់ “អ្ននកបង្រៀ��ៀនលេ�ង” របស់់យើ�ើ ង។ សូូម្បីី � តែ�អ្ននក

ជឿ�ឿព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគួួរតែ�ទុុកចិិ ត្ដដ ស្ដាាប់់ និិ ងធ្វើ�ើ� តាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ព្រោះ��ះទ្រ�ង់់មានគ្រ�ប់់ទាំំងអំណា
ំ
ចចេ�ស្ដាា !

សំំ ណួួរ

១. តាាមកាារលេ�ងនេះ�ះ តើ�ើអ្នកគិ
ន ត
ិ ថាាលំបា
ំ កមែ�នទេ
ា
� ដែ�លទុុកចិត្ដ
ិ អ្ន
ដ កដឹ
ន ក
ឹ នាំំ�លេ�ង ពេ�លដែ�លគាាត់ប្រា�
់ ប់
ា អ្ន
់ ក
ន ឲ្យយរ
ត់់ទាំង
ំ� បិិទភ្នែ�ែកនោះ�ះ�? ហេ�តុុអ្វីីអ្ន
� កស្ដាា�
ន
ប់់តាម
ា អ្ននកដឹក
ឹ នាំំ�លេ�ង ហេ�តុុអ្វីី� អត្តតពលករស្ដាា�ប់់តាម
ា គ្រូ�ូបង្ហា�ត់
ា ពួ
់ កគេ�
ួ
?
(គ្រូ�ូបង្ហា�ត់
ា មា
់ នបទពិ
ា
សោ�ោធន៍
ិ
ជា
៍ ង
ា អ្ននក គ្រូ�ូបង្ហា�ត់
ា ចង់
់ ឲ្យ
់ យអ្ននកឈ្នះះ� គាាត់មា
់ នតិ
ា ចនិ
ិ ចបង្រៀ��
ិ
ៀន ហើ�ើយគាាត់ក៏
់ មា
៏ នចក្ខុុ
ា
វិ� ស័
ិ យ
័ ប្រ�
សើ�ើរផងដែ�រ។
២. ចាាប់់តាំំ�ងពីីព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�តរបស់់ទាំំ�ងអស់់ ទ្រ�ង់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំ�ងអស់់ ហើ�ើយព្រះ�ះរាាជ្យយបុុត្រា�ាទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ
ជាាស្ដេ�េចលើ�ើអស់់ទាំំ�ងស្ដេ�េចផងដែ�រ នោះ�ះ�តើ�ើអំំណាាចចេ�ស្ដាា�អស្ចាា�រ្យយយ៉ាា�ងណាា ដែ�លអាាចប្រ�ទាានឲ្យយ រាាល់់ពេ�លដែ�លអ្នន
កអធិិស្ឋាា�នគាាប់់ព្រះ�ះហឬទ័័យទ្រ�ង់់ដោ�ោយនូូវព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ? (គ្រ�ប់់អំំណាាចអាាចឲ្យយបាាន)។
៣. ឱ ព្រះ�ះអង្គគអើ�ើយ ទូូលបង្គំំ�សូូមអរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ សម្រា�ាប់កា
់ រា បញ្ជូូ�នព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមកលើ�ើផែ�នដីី សូូមអរព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ដែ�
លទ្រ�ង់់អនុញ្ញា
ុ ត
�ា ឲ្យយទូូលបង្គំំ�ក្លាាយ
� កូូនម្នា�ក់
ា រ់ បស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លអាាចអធិិស្ឋា�នក្នុុ
ា ង
� ព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទ។
ទ ព្រះ�ះអង្គគអើ�ើយ
ទូូលបង្គំំ�ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើព្រះ�ះវិិញ្ញា�ណបរិ
ា
សុ
ិ ទ្ធធ
ុ ដើ�ើម្បីីដឹ
� ក
ឹ នាំំ�ទូូលបង្គំំ�។ ព្រះ�ះអង្គគអើ�ើយ តើ�ើទ្រ�ង់់នឹង
ឹ ប្រើ�ើ�ជីីវិិតទូូលបង្គំំ�បែ�បណាា
ដើ�ើម្បីីថ្វា
� យ
�ា សិិរីល្អ
ី ដ
អ ល់់ទ្រ�ង់់បាន
ា ? (ឈប់់បន្ដិិ�ច) ទូូលបង្គំំ�ទូូលសូូមក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទ។
ទ
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ក្រ�ដាសកិិ ច្ចចការ

១
	
អបអរសាទរ! អ្ននកបានចូូលដល់់សេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាានបន្ទាាត់់ចុុងក្រោ��យហើ�ើ យ អំំពីីសិិ ទ្ធិិ�អំំណាច! សូូមសរសេ�រចុះះ�ខាងក្រោ��ម៖

២

ចូូរបំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�
ភីីលីីព ២.៩ “ដោ�យហេ�តុុនោះ�ះ បានជាព្រះ�ះ ___________ ទ្រ�ង់់ ___________
ហើ�ើ យបាន ___________ ដ៏៏ ប្រ�សើ�ើ រ _______________ ទាំំងនាមផង។

៣	
តាមការគិ តអំំពីីរឿ�ឿងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី រថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ

ហេ�តុុអ្វីី� អ្ននកគិិ តថា បារទីីមេ� ត្រូ�ូ វបានព្យាាបាលដោ�យព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ?
ិ
�
បើ�ើ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបានលឺឺ បារទីីមេ� តើ�ើ ទ្រ�ង់់អាចលឺឺ សំំ លេ�ងអ្ននកដែ�រទេ�? ហើ�ើ យបើ�ើ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វលឺឺ សំំ លេ�ងអ្ននក តើ�ើ ទ្រ�ង់់
អាចឆ្លើ�ើ� យតបសេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាានរបស់់អ្ននក ដូូចជាទ្រ�ង់់បានឆ្លើ�ើ� យតបនឹឹ ងបារទីីមេ� ដែ�រទេ�? ចម្លើ�ើ� យនេះ�ះ គឺឺ
ំ យ
ត្រឹ�ឹ មត្រូ�ូ វណាស់់! អ្ននកអាចទូូលសូូមព្រះ�ះឲ្យយព្យាាបាល ឲ្យយផ្ដដល់់កំលាំ
ំ ំ ង ឬ ឲ្យយផ្ដដល់់ជំនួ
ួ សម្រា�ប់់អ្ននក និិ ងអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត
ព្រោះ��ះព្រះ�ះស្ដាាប់់លឹឹ និិ ងអាចឆ្លើ�ើ� យតបសេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាានបាន!

៥

ពេ�លឆ្លើ�ើ� យតប៖

សូូមធ្វើ��ើ ជាប្រ�អប់់សំំ ណូូមអធិិ ស្ឋាានមួួយ។ អ្ននកអាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ប្រ�អប់់ណាក៏៏ បាន ដូូចជា ប្រ�អប់់ស្បែ�ែកជើ�ើ ង ឬ ប្រ�អប់់ពីី

ក្រ�ដាសកាតុុងរឹ ឹងទំំហំណា
ំ
មួួយដែ�លអ្ននកជ្រើ�ើ�សរើើ�ស។ អ្ននកក៏៏ អាចតុបតែ�ងប្រ�អប់
ុ
់នោះ�ះ ដោ�យខ្ចចប់់ក្រ�ដាស ឬ បិិ ទស្ទិិ�កគ័័ រ

ឬ សរសេ�រដោ�យសាមញ្ញញថា “ប្រ�អប់់អធិិ ស្ឋាានរបស់់ខ្ញុំំ��”។ សូូមសរសេ�រចុះះ�សេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាានរបស់់អ្ននក និិ ងរក្សាាវាក្នុុ�ងប្រ�អប់់

នោះ�ះទុុកជាការចងចាំំ ក្នុុ�ងការអធិិ ស្ឋាានរាល់់ថ្ងៃ�។ៃ បើ�ើ ព្រះ�ះឆ្លើ�ើ� យតបនូូវសេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាានរបស់់អ្ននក

ចូូរសរសេ�រចុះះ�ដែ�រក្នុុ�ងប្រ�អប់់ ដើ�ើ ម្បីី � អរព្រះ�ះគុុណដល់់ទ្រ�ង់់សម្រា�ប់់ការស្ដាាប់់លឺឺ សំំ លេ�ង
និិ ងការឆ្លើ�ើ� យតបសេ�ចក្ដីី� អធិិ ស្ឋាានរបស់់អ្ននក!
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ំ
ច
សិិ ទ្ធិិ អំណា
ការគោះ�ះឡើ�ើ ង!

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជានាមដែ�លខ្ពពស់់លើ�ើ សអស់់ទាំំងនាម!
អាម៉ែ�ែន អាម៉ែ�ែន!
ក្នុុ�ងព្រះ�ះនាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ យើ�ើ ងរកឃើ�ើ ញសេ�ចក្ដីី� ពិិ ត និិ ងអំំណាច!
អាម៉ែ�ែន អាម៉ែ�ែន!
ក្នុុ�ងព្រះ�ះនាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ យើ�ើ ងរកឃើ�ើ ញការព្យាាបាល និិ ងកំំលាំំង!
អាម៉ែ�ែន អាម៉ែ�ែន!
ក្នុុ�ងព្រះ�ះនាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ យើ�ើ ងរកឃើ�ើ ញសេ�ចក្ដីី� សង្ឃឹឹ � ម និិ ងអំំណរ!
អាម៉ែ�ែន អាម៉ែ�ែន!
ក្នុុ�ងព្រះ�ះនាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ យើ�ើ ងរកឃើ�ើ ញព្រះ�ះគុុណ និិ ងសេ�ចក្ដីី� សុុខសាន្ដដ!
អាម៉ែ�ែន អាម៉ែ�ែន!
ក្នុុ�ងព្រះ�ះនាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ យើ�ើ ងរកឃើ�ើ ញសេ�ចក្ដីី� ស្រ�ឡាញ់់ដែ�លគ្រ�ប់់ល័័ ក្ខខណ៍៍ !
អាម៉ែ�ែន អាម៉ែ�ែន!

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនអាានអក្សសរនៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ� ហើ�ើយកុុមាារ ឆ្លើ�យ
ើ� តប ដោ�ោយ អាានតាាម តែ�នៅ�ៅផ្នែ�ែកពណ៌៌ខៀ�ៀវវិិញ។

ក្រោ��ោយមក សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្ដដពួួកគេ�ឲ្យយសរសេ�រលើ�ើក្ដាា�គោះ�ះ�របស់់ពួួកគេ�តាាម ក្រុ�ុម ដោ�ោយសរសេ�រសំំណូូមពរពួួកគេ�

នៅ�ៅលើ�ើក្ដាា�ខៀ�ៀន។ សូូមមើ�ើលចំំណាាប់់អាារ ម្ភភ ដែ�លពួួកគេ�គោះ�ះ�នូូវអ្វីី� ដែ�លពួួកគេ�បាានសរសេ�រនោះ�ះ�ចុះះ�!
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ី សញ្ញាាអធិិ ស្ឋាានរបស់
ក្ដី
ច
សេ
ស
រ
ខ្ញុំ
់ ំំ
ឯកសា
ឈ្មោះ �ះ�
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កាលបរិ ិ ច្ឆេ�េទ

ុ
ណ
ពព្រះះគុ
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ញ់់
ក្ដី ី សស្រឡា
សសេច
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តអាសូូរ
អាណិិ
ការ
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ចិ ិ ត្ដដ
របប្រែែ
កា
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ង្គំំ
ថ្វាាយប
ការ
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េ ា ចិិ ត្ដដ
ជ្ញា
របប្ដេ
កា
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ែ
ផផ្អែក
ពឹ ឹ ង
ការ
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ពល
ឥទ្ធិ ិ
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ស្សស
ជាសិិ
ភាព
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សិ ិ ទ្ធិ

ច
ំ
ិ អំណា
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ទ

នេះ�ះជាឧទាហរណ៍៍សម្រា�ប់់កុុមារ ដើ�ម្បី
យដំំណឹឹងល្អអ ដោ�យប្រើ�ើ�កាយវិការដៃ�។
សូូ មធ្វើ�តា
ើ ីចែ�កចា
ិ
�
�ើ មដ្យាាក្រា�មនីី
មួួយៗខាងក្រោ��ម ហើ�ើយមើ�ល
យជាមួួយមិត្ដដភក្ដិិ�
ើ ថាតើ�ើ វាផ្ដដល់់ភាពរីីករាយ និិងងាយស្រួ�ួលប៉ុុ�ណ្ណាា ដើ�ើម្បីីចែ�កចា
�
ិ
និិងគ្រួ�ួសាររបស់់អ្ននក! នេះ�ះជាឧបករណ៍៍ល្អអមួួយ ដែ�លចងភ្ជាាប់់គ្នាាបានល្អអ ទៅ�នឹឹងសេ�ចក្ដី�អធិ
ី ិស្ឋាានភាពជាសិិស្សស
�សម្រា�ប់
“ចូូរប្រើ�ើ�ទូូលបង្គំំ
សិ
់ ិ រីីល្អអរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងសម្រា�ប់នាំ
់ អ្ននកដ
ំ
ទៃ�ដើ�ើរតាមទ្រ�ង់់ដែ�រ។”

១. តាំំ�ងពីីដំំបូូងឡើ�ើយ ព្រះ�ះបាានបង្កើ�ើ�តពិិភព
លោ�ោកដ៏៏ល្អអឥតខ្ចោះ�ះ��។

២. អំំពើ�ើបាាបបាានកាាត់់ផ្ដាា�ច់់ពិិភពលោ�ោកដ៏៏ល្អអ
ឥតខ្ចោះ�ះ��។

៣. ឈ្នួួ�លនៃ�អំំពើ�ើបាាប គឺឺជាាសេ�ចក្ដីី�ស្លាា�ប់់។

៤. ព្រះ�ះរាាជ្យយបុុត្រា�ារបស់់ព្រះ�ះ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
បាានសងថ្លៃ�ៃរបស់់អំំពើ�ើបាាប។

៥. ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគឺឺជាាមនុុស្សសដ៏៏ឥតខ្ចោះ�ះ��តែ�មួួ
យគត់់។

៦. ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានសុុគត។

៧. ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបញ្ចុះះ��ក្នុុ�ងផ្នូូ�រ។

៨. ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានរស់់ពីីសុុគតឡើ�ើងវិិញ។

៩. ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានសុុគត សម្រា�ាប់់គ្រ�ប់់
រាាល់់អំំពើ�ើបាាបរបស់់អ្ននក។

១០. ឥឡូូវនេះ�ះ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប្រ�ទាានឲ្យយអ្ននកនូូវអំំ
ណោ�ោយដ៏៏អស់់កល្បបជាានិិច្ចច។

១១. តើ�ើអ្ននកពេ�ញចិិត្ដដនឹឹងអំំណោ�ោយនេះ�ះដែ�
រឬទេ�?

១២. ដោ�ោយសេ�ចក្ដីី�ជំនឿំ �ឿ ចូូរទូូលសូូមព្រះ�ះឲ្យយទ្្
រង់់ក្លាា�យជាាព្រះ�ះអង្គគសង្គ្រោះ��ះ��របស់់អ្ននក។

១៣. ចូូរចេ�ញទៅ�ៅប្រា�ាប់់គេ�អំំពីីដំំណឹឹងល្អអ
នេះ�ះចុះះ�!
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ើ
ធធ្វើ

ំ ឹ ងល្អអ ននៃការបងើង្កើើ ត ទទៅឯពន្ធ័័ កិិ ច្ចរច បស់
ណឹ
ដំ
ំ
ពី
ី
អំ
ព់ ព្រះះគគ្រី
នាដដៃ
ល
ី ស្ទ
ច
ើ
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ការតាំំងសញ្ញាានៃ�ការអធិស្ឋា
ិ ា នសម្រា�ប់់ធនធានកុុមារ
អាាចស្វែ�ែងរកតាាមអ៊ីី�នធើ�ើណេ�ត ដែ�លមាានគំំរូូសៀ�ៀវភៅ�ៅរបស់់យើ�ើង សៀ�ៀវភៅ�ៅតូូចៗ

កាាតអធិិស្ឋាា�ន សៀ�ៀវភៅ�ៅផាាត់់ព័័ណ៌៌ និិងវីីដេ�អូូវគ្គគហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�នដទៃ�ទៀ�ៀត កាារស្ដាា�ប់់សំំឡេ�ង
និិងធនធាានដែ�លអាាចទាាញយកមកប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បាានដទៃ�ទៀ�ៀត។

theprayercovenant.org/children

VIទស្សសនវិិស័័យ៖ ចង់់ឃើ�ើញកាារភ្ញាា�ក់់ឡើ�ើងនៃ�អំំណាាចដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ទ្រ�ង់់។
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