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េតគុណសម្បត�សិព�្រគបគ់ជឺាអ�?ី 
 

្រពះជាមា� ស់បានមានបន�ូលតមរយៈកណ� គម�រីយ៉ាកុប ្របែហលជា ២០០០ ឆា� មុំន េហយបាន

្របទន្រពះបន�ូលពិេសសមយួអំពីបរតិលក�ណៈ ដល់្រគីស�បរស័ិទ។ 

យ៉ាកុប ១:២-៤ 

«បងប�ូនេអយ ទុក�លំបាក្រគបយ៉់ាងែដលបងប�ូនប�ូន្រត�វឆ�ងកតេ់នាះ សូមចតទុ់កថា 

ជាករែដលេធ�េអយបងប�ូនមានអំណរដប៏របូិណ៌វញិ ៣ េដយដឹងថា ករល្បង

លេមលជំេនឿរបស់បងប�ូន នឹងនាេំអយបងប�ូនេចះសូ៊្រទ។ំ ៤ កប៏៉ែុន� ្រត�វេអយករ

សូ៊្រទេំនះ បេង�តេចញជាផលែផ�ដល៏�្រគបល់ក�ណៈ េដម្បេីអយបងប�ូនបាន្រគបល់ក�

ណៈ មានគុណសម្បត�លិ�សព�្រគប ់ឥតខ�ះ្រតងណ់ាេឡយ។» 

េនចុង ខ ៤ បាន្របាបេ់យងឲ្យមានភាពចស់ទំុ - កររងឹមាខំងចរតិលក�ណៈ។  ចរតិលក�ណៈ  

និយាយអំពីគុណសម្បត�ិខងក�ុង ឬ ចរតិលក�ណៈេផ្សងៗ ។ 

េគាលបំណងសំខនៃ់នេមេរៀនេនះ គឺេដម្បជីួយ អ�កឲ្យអភវិឌ្ឍគុណសម្បត�ិែដលគាប្់រពះហឫទយ័

្រពះជាមា� ស់ េហយឲ្យអ�កបំេពញមុខងរបាន េដយេជាគជយ័ក�ុងនាមជា្រគីស�បរស័ិទក�ុងសង�ម។ 

ករអភវិឌ្ឍគុណសម្បត�ិែដលគាប្់រពះហឬទយ័្រពះជាមា� ស់ នាមំកនូវផល្របេយាជនយ៉៍ាងច្បោស់៖ 

1. សុភមង�ល្របចៃំថ� ឬ ករស�បចិ់ត� 

2.  សន�ិភាពជាមយួមនុស្សេផ្សងេទៀត 

3.  ករយល់ដឹងអំពីអ�កដៃទ និងវធីិែដលអ�កអចជួយ ពកួេគបាន។ 

ទងំអស់េនះ នឹងនាអំ�កឱ្យមានកមា� ងំខងក�ុងកនែ់តខ� ងំ េហយេធ�ឱ្យអ�កមានសមត�ភាព ពិេសស

ែដល្រពះជាមា� ស់ ្រទងេ់្របអ�ក។ 
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េសចក�ែីណនាសំ្រមាបក់រេ្រប្របាស់េសៀវេភេនះ 
 

គុណសម្បត�ិ ែដលេយងនឹងពិភាក្សោក�ុងថា� កេ់នះ នឹងជយួ អ�កឱ្យក� យជាកូន្រពះ ែដលទទួលបាន

ភាពេជាគជយ័។ អ�កនឹង្រត�វេធ�សកម�ភាពេផ្សងជាេ្រចនេទតមលក�ណៈសម្បត�ិនីមយួៗ។ េនក�ុង

េសៀវេភេនះ កម៏ានទងំគេ្រមាងបែន�ម ែដលអ�កអចេធ�បនា� បពី់ប�� បស់កម�ភាព េដយេទៀងទត ់

ស្រមាបគុ់ណសម្បត�ិមយួចំននួ។ 

្រគ�របស់អ�កនឹងផ�ល់ឱ្យអ�កនូវថា� កសិ់ក្សោអំពីករពិនិត្យេមលនូវលក�ណៈសម្បត�ិ។ ចូរេ្របប�� ីេនាះ 

េដម្បតីមដនភាពរកីលូតលស់របស់អ�ក។ ប�� ី្រត�តពិនិត្យមានេលខចបពី់ ១-៨ ។ េលខទងំេនះ

្រត�វគា� េទនឹងសកម�ភាពេទៀងទត ់១-៨ ែដលបានពន្យល់េនទំពរ័ 7-9 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះ។ 

បនា� បពី់អ�កបានប�� បស់កម�ភាពនីមយួៗ សូមដកក់លបរេិច�ទ េនេលបនា� តប់នា� បពី់េលខ។  

បនា� បម់ក េធ�ករពិភាក្សោករងររបស់អ�កជាមយួ្រគ�បេ្រង�ន េហយឱ្យគាតចុ់ះហត�េលខេលទ្រមង់

្រត�តពិនិត្យេនាះ។ 

េនទំពរ័បនា� ប ់គឺជាគំរូៃនថា� កសិ់ក្សោអំពីករពិនិត្យេមលនូវលក�ណៈសម្បត�ិ។ បនា� តប់ែន�ម បនា� បពី់

សកម�ភាពទី ៨ ជាកិច�ករែដល្រត�វតមដនរល់គេ្រមាងណាមយួ ស្រមាបបំ់េពញនូវលក�ណៈ

សម្បត�ិេនាះ។ 
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សកម�ភាពេទៀងទតែ់ដល្រត�វបំេពញជាមយួលក�ណៈសម្បត�និមីយួៗ 
 

១.  អន៖  ចូរអនេនក�ុងទ្រមង្់រត�តពិនិត្យលក�ណៈសម្បត�ិ េហយេ្រជសេរ សយកមយួែដល

អ�កចងសិ់ក្សោ។ 

េនេល្រកដសមយួសន�ឹកេទៀត។ 

១ ច្បោបច់ម�ងៃនេឈ� ះរបស់លក�ណៈសម្បត�ិ 

២ លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ 

៣ និយមនយ័ៃនលក�ណៈសម្បត�ិ 

៤ បទគម�រីែដលនិយាយអំពីលក�ណៈសម្បត�ិ 

ចូរអនផងែដរ នូវសំណួរែដលបានដកជ់ាមយួនឹងលក�ណៈសម្បត�ិនីមយួៗផង។ 

សូមឱ្យ្រគ�របស់អ�កចុះហត�េលខេលទ្រមងៃ់នលក�ណៈសម្បត�ិរបស់អ�ក បនា� បពី់អ�កបាន

ប�� បក់រងររបស់អ�កស្រមាបស់កម�ភាពេលខ ១ េហយ ។ 

២.  កររលឹំកេឡងវញិ៖  គិតេឡងវញិកលពីប៉ុនា� នៃថ�មុន ប៉ុនា� នសបា� ហ៍ ឬប៉ុនា� នែខមុន។ 

នឹកចពីំេពលេវលមយួែដលអ�កអចេ្របនូវលក�ណៈសម្បត�ិលក�ណៈ ប៉ុែន� មនិបានេ្របលក�

ណៈសម្បត�ិេនះេទ។ ្របសិនេបអ�កមានករលំបាកក�ុងករគិតអំពីស� នភាពមយួេនាះ សូម

ព្យោយាមចងចពីំេពលេវលែដលអ�កបានេ្របនូវលក�ណៈសម្បត�ិ ែដលផ�ុយវញិ។ 

ក.  េរៀបរបពី់ស� នភាពេនាះ។ ្របាបពី់អ�ីែដលអ�កបានេធ� និងអ�ីែដលបានេកតេឡង។ 

ខ.  េតអរម�ណ៍ែបបណាែដលអ�កធា� បម់ាន មុនេពល ក�ុងកំឡុង េពល និងបនា� បពី់ស� ន

ភាពេនាះ? 

គ. េតលទ�ផល (ឬ្របតិកម�) របស់អ�កមានលទ�ផលអ�ីខ�ះ េនក�ុងស� នភាពេនាះ? 

សូមឱ្យ្រគ�របស់អ�កចុះហត�េលខេលប�� ីលក�ណៈសម្បត�ិរបស់អ�ក បនា� បពី់អ�កបានប�� ប់

ករងររបស់អ�កស្រមាបស់កម�ភាពទី ២ ។ 
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៣.  ទេន�ញច៖ំ ទេន�ញនូវនិយមនយ័របស់លក�ណៈសម្បត�ិេនាះ។ យកក្រមងសំណួរអំពី

េឈ� ះលក�ណៈសម្បត�ិ  លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ និងនិយមនយ័ៃនលក�ណៈសម្បត�ិ។ 

សូមឱ្យ្រគ�របស់អ�កចុះហត�េលខេលទ្រមងេ់ផ��ងផា� តរ់បស់អ�ក បនា� បពី់អ�កបានឆ�ងកតក់្រមង

សំណួរេនះ េដយេជាគជយ័។ (សកម�ភាពទី ៣) 

៤ ករពនិតិ្យេឡងវញិ៖ សូមេមលស� នភាពែដលអ�កបានពិពណ៌នា េនក�ុងសកម�ភាពទី 

២  ែដលអ�កអចេ្របលក�ណៈសម្បត�ិេនះ។ ឥឡូវ ពិនិត្យេមលម�ងេទៀតនូវនិយមនយ័របស់វ។ 

ចំណាយេពលពីរបីនាទី និងគិតគូេមល។ េធ�ជាអ�កកំពុងែតរស់េនស� នភាពេនាះម�ងេទៀត 

េលកែលងែតេពលេនះ អ�កកំពុងេ្របលក�ណៈសម្បត�ិេនះ។ 

ក.  េតអ�កនឹងេធ�ដូចេម�ច? េតគំនិត និងសកម�ភាពខុសគា� អ�ីខ�ះែដលអ�កបានេ្រប? េត
មនុស្សេផ្សងេទៀតែដលពកព់ន័�អចមាន្របតិកម�យ៉ាងណា? 

ខ. បនា� បពី់អ�កបានេឆ�យតបមក េតមានករផា� ស់ប�ូរលទ�ផលអ�ីខ�ះ? 

ឱ្យ្រគ�របស់អ�កចុះហត�េលខេលទ្រមងេ់ផ��ងផា� តរ់បស់អ�ក បនា� បពី់អ�កបានប�� បក់រងររបស់

អ�កស្រមាបស់កម�ភាពទី ៤ ។ 

៥.  ទេន�ញច៖ំ ទេន�ញអត�បទគម�រីែដលេរៀបរបអំ់ពីលក�ណៈសម្បត�ិ។ សូមសួរសំណួរអំពី

េឈ� ះលក�ណៈសម្បត�ិ ែដលផ�ុយ និងនិយមនយ័ និងខគម�រី។ 

សូមឱ្យ្រគ�របស់អ�កចុះហត�េលខេលទ្រមងេ់ផ��ងផា� តរ់បស់អ�ក បនា� បពី់អ�កបានឆ�ងកតក់្រមង

សំណួរេនះេដយេជាគជយ័។ (សកម�ភាពទី ៥) 

៦.  ករអនុវត�ន៖៍ សូម្រកេឡកេមលេទអនាគត។  សូម រយនូវឧទហរណ៍ ៣ ឬ ៤ អំពី

រេបៀបែដលអ�កអចេ្របលក�ណៈសម្បត�ិ េនក�ុងសកម�ភាព្របចៃំថ�របស់អ�ក។ ព្យោយាមឱ្យ

ជាកល់កេ់នក�ុងេគាលេដរបស់អ�ក។ ខគម�រីែដលទកទ់ងនឹងលក�ណៈសម្បត�ិេនាះ អចផ�

ល់ឱ្យអ�កនូវគំនិតបែន�មេទៀតអំពីរេបៀបអនុវត�នូវលក�ណៈសម្បត�ិទងំេនាះ។ 

អ�ក្របែហលជាពិបាកក�ុងករទទលួយកគំនិតទូេទ េហយសរេសរេចញជាេគាលេដជាកល់

ក។់ សំណួរទងំបនួខងេ្រកមេនះ ចង�ុលបង� ញែផ�កសំខន់ៗ បនួៃនេគាលេដល�។ សូម

ព្យោយាមេឆ�យសំណួរទងំបនួេនក�ុងេគាលេដនីមយួៗែដលអ�កបានកំណត។់ 
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1. េតខ�ុ ំនឹងេធ�អ�ី? 

2. េតខ�ុ ំនឹងេធ�វ េនេពលណា? 

3. េតខ�ុ ំ្រត�វេធ�ដូចេម�ច? 

4. េតអ�កណានឹងចូលរមួ? 

សូមឱ្យ្រគ�របស់អ�កចុះហត�េលខេលទ្រមងេ់ផ��ងផា� តរ់បស់អ�ក បនា� បពី់អ�កបានប�� បក់រងររបស់

អ�កស្រមាបស់កម�ភាពទី ៦ ។ 

៧.  វភិាគ៖ រយរល់ប�� ែដលអ�កបានជបួ្របទះក�ុងករព្យោយាមដកនូ់វលក�ណៈសម្បត�ិេនះ 

ឱ្យេទជាករអនុវត�ក�ុងកររស់េន្របចៃំថ�របស់អ�ក។ 

សូមឱ្យ្រគ�របស់អ�កចុះហត�េលខេលទ្រមងេ់ផ��ងផា� តរ់បស់អ�ក បនា� បពី់អ�កបានប�� បក់រងរ

របស់អ�កស្រមាបស់កម�ភាពេលខ ៧ ។ 

៨.  ករ្របឡងៈ េធ�េតស�ជាលយលក�ណ៍អក្សរចុងេ្រកយេលេឈ� ះរបស់លក�ណៈសម្បត�ិ      

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ និយមនយ័ និងបទគម�រី។ 

សូមឱ្យ្រគ�របស់អ�កចុះហត�េលខេលទ្រមងេ់ផ��ងផា� តរ់បស់អ�ក បនា� បពី់អ�កបានប�� បក់រងរ

របស់អ�កស្រមាបក់រ្របឡងេនះ។  សកម�ភាព ទី ៨ ។ 

 

ឥឡូវ អ�កបានប�� បស់កម�ភាពេទៀងទតល់ក�ណៈសម្បត�ិេនះ។ ្រត�វបន�រកេមលវធីិេដម្បអីនុវត�វេន

ក�ុងទំនាកទំ់នង្របចៃំថ�របស់អ�កជាមយួអ�កដៃទ។ អ�កក្៏របែហលជាចងេ់ធ�គេ្រមាងបែន�មមយួចំននួ

ែដល្រត�វបានពិពណ៌នាេនទំពរ័បនា� ប។់ 

 

ប�្ឈប:់ ្របសិនេបអ�កកំពុងអនេសៀវេភែណនាសិំស្សេនះជាេលកដំបូង សូមឈបេ់នទីេនះ។ ្រគ�

របស់អ�កនឹងផ�ល់ឱ្យអ�កនូវពត័ម៌ានែដល្រត�វករ េដម្បចីបេ់ផ�មេធ�ករវយតៃម�នូវលក�ណៈ

សម្បត�ិដំបូងរបស់អ�ក។ សូមឱ្យ្រគ�របស់អ�កចុះហត�េលខេនទីេនះ។ 
 

ហត�េលខរបស់្រគ�           
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គេ្រមាងពេិសស 
 

សំគាល់ៈបំេពញរល់សកម�ភាពេទៀងទតែ់ដលមានក�ុងទំពរ័ 7-9 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះ មុនេពល

ចបេ់ផ�មគំេរងពិេសសណាមយួលក�ណៈសម្បត�ិ ែដលអ�កេ្រជសេរ ស។ 

 

គេំរងទី ១៖ លក�ណៈសម្បត�ិលក�ណៈក�ុងជីវតិខ�ុ ំក�ុងសង�ម 

្របសិនេបអ�កកំពុងរស់េនក�ុង កម�វធីិលំេនដ� ន (ដូចជា Teen Challenge) ដូេច�ះ គេ្រមាងេនះ គឺ 

ស្រមាបអ់�កេហយ។ សកម�ភាពទី ៦ េនទំពរ័ទី 8-9 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះ្របាបអ់�កឱ្យរយពីវធីិជា

េ្រចនែដលអ�កអចេ្របសម្បត�ិលក�ណៈេនះក�ុងកររស់េន្របចៃំថ�របស់អ�ក។ ស្រមាបគ់េ្រមាងេនះ 

សូម សរេសរវធីិមយួ ឬពីរែដលអ�កអចេ្របសម្បត�ិលក�ណៈេនះ ្របសិនេបអ�ករស់េនក�ុងផ�ះជំនសួ

ឱ្យករចូលរមួកម�វធីិ។ 

សកម�ភាពែដលេនសល់ទងំអស់ស្រមាបស់ម្បត�ិលក�ណៈនីមយួៗ ្រត�វេធ� ដូចបានរយរ៉បេ់ន

ទំពរ័ទី 7-9 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះ។ 

 

គេ្រមាងទី ២៖ ករវយតៃម�េគាលេដផា� ល់ខ�ួន 

ជាមយួគំេរងេនះ អ�កេធ�រល់សកម�ភាពេទៀងទតែ់ដលមានក�ុងទំពរ័ 7-9 ៃនេសៀវេភែណនារំបស់

សិស្សេនះ។ ប៉ុែន� បនា� បពី់អ�កបានប�� បស់កម�ភាពេលខ 6 បនា� បម់កេធ�សកម�ភាពបែន�មែដលបាន

រយខងេ្រកម។ 

ែផ�កទី ១៖ សន�កឹេគាលេដផា� ល់ខ�ួន ពី្រគ�របស់អ�ក (សូមេមលគំរូេនទំពរ័បនា� ប)់។ េ្រជសេរ ស

េគាលេដផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�កមយួ េចញពីសកម�ភាពេលខ ៦ ។ បំេពញ ៣ ែផ�កដំបូងៃន សន�កឹ

េគាលេដផា� ល់ខ�ួន។ ្រត�វកំណតពី់េពលេវល ែដលអ�ក្រត�វសំេរចេគាលេដេនះ។  បនា� បម់ក 

ពិភាក្សោករងរេនះជាមយួ្រគ�របស់អ�ក។ 

ែផ�កខ៖ ចបេ់ផ�មេនៃថ�ដែដលេនាះ េធ�អ�ីែដលអ�កបានកំណតជ់ាេគាលេដរបស់អ�ក។ េនេពលអ�ក

បំេពញេគាលេដេនះ សូមេឆ�យសំណួរ ៣ ចុងេ្រកយេនេលសន�កឹេគាលេដផា� ល់ខ�ួន។ េនេពល

អ�កបានប�� បក់រងរទងំអស់េនះ សូមពិភាក្សោលទ�ផលជាមយួ្រគ�របស់អ�ក។ 
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គេំរងទី ៣៖ គំេរងសិក្សោ្រពះគម�រីសំរបល់ក�ណៈសម្បត�ិ 

គេ្រមាងេនះ ្រត�វប�� បខ់ណៈេពលែដលអ�កកំពុងេធ�សកម�ភាពេទៀងទតេ់លសម្បត�ិលក�ណៈ។ 

ែផ�ក ក៖ ករេ្របវជិា� េមាធានៃន្រពះគម�រី ឬ្រពះគម�រី្របធានបទ យ៉ាងេហចណាស់ឲ្យបាន ៣ ខ 

ែដលផ�ល់ពត័ម៌ានបែន�មអំពីលក�ណៈសម្បត�ិ។ អ�កអចរបប់��ូ លទងំេរឿងរ៉វពី្រពះគម�រីែដល

មនុស្សបានេ្រប (ឬខកខនមនិបានេ្រប) សម្បត�ិលក�ណៈេនះេនក�ុងកររស់េន្របចៃំថ�របស់ពកួ

េគ។ 

 

ែផ�កខ៖ ឥឡូវេនះ អ�កបានរកេឃញបទគម�រីេហយ សូមចំណាយេពលសិក្សោបទគម�រីេនាះ។ សូម

អនខ មុន និង ខ បនា� ប ់េដម្បឱី្យអ�កអចយល់ពីបរបិទបាន។ បនា� បម់ក ជាមយួខនីមយួៗ សូម

សរេសរគំនិតថ�ីៗែដលអ�កមានអំពីលក�ណៈសម្បត�ិ េនះ។ ព្យោយាមប��ូ លគំនិតែដលជយួ អ�កឱ្យ

ទទលួបានេជាគជយ័ក�ុងករអនុវត�សម្បត�ិលក�ណៈេនះេនក�ុងសកម�ភាព្របចៃំថ�របស់អ�ក។ 

គេ្រមាងទី ៤៖ បេង�តកររលឹំកសម្បត�ិលក�ណៈ 

េធ�ផា� ងំរូបភាព គូរ ឬគូររូប សរេសរចេ្រម�ង ឬកំណាព្យ ឬេ្របទ្រមងសិ់ល្បៈៃច�្របឌិតេផ្សងៗេទៀត។ 

េបអចេធ�បាន ព្យោយាមប��ូ លអ�ីែដលជយួ អ�កឱ្យចងចនិំយមនយ័ៃនលក�ណៈសម្បត�ិ។ អ�កកអ៏ច

េ្របទ្រមងៃ់ច�្របឌិតមយួក�ុងចំេណាមទ្រមងៃ់ច�្របឌិតខងេ្រកម េដម្បេីធ�កររលឹំកកអ�ក៖ ចមា� កេ់ឈ 

ស� ៃដេធ�ពីែស្បក ករប៉ាករូ់បចមា� ក ់ឬករ្របមូលរូបភាព ឬ រូបថត។ 

្របសិនេបសិល្បៈៃច�្របឌិតរបស់អ�ក គឺជាអ�ីមយួែដលអ�កបង� ញេនក�ុងបន�បរ់បស់អ�ក វអចជាករ

រលឹំកកជា្របចដំល់អ�កអំពីសម្បត�ិលក�ណៈរបស់អ�ក ។ សម្បត�ិលក�ណៈេនះ កអ៏ចជាអ�កចបេ់ផ�

មករសន�នាមយួ េនេពលមានមនុស្សេផ្សងេទៀត មកេលងនឹងអ�ក។ 
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គេ្រមាងទី ៥៖ ករសិក្សោអំពីតួអង�េនក�ុង្រពះគម� ី

ែស�ងរកមនុស្សមា� កេ់នក�ុង្រពះគម�រីែដលបានេធ�ឱ្យលក�ណៈសម្បត�ិេនះក� យជាែផ�កសំខនម់យួៃន

ជីវតិរបស់គាត។់ សរេសររបាយករណ៍អំពីរេបៀបែដលបុគ�លេនះ បានអភវិឌ្ឍ និងេ្របលក�ណៈ

សម្បត�ិ េនះេនក�ុងជីវតិរបស់គាត។់  ពណ៌នាពីរេបៀបែដលលក�ណៈសម្បត�ិេនះជះឥទ�ិពលដល់

ទំនាកទំ់នងរបស់បុគ�លេនះជាមយួ្រពះជាមា� ស់ និងជាមយួមនុស្សដៃទេទៀត។   រមួប��ូ លេនក�ុង

របាយករណ៍របស់អ�ក នូវេសចក�ីសេង�បៃនអ�ីែដលអ�កបានេរៀនពីមនុស្សេនះ។ 

អ�កអចសិក្សោអំពីមនុស្សមា� កេ់នក�ុង្រពះគម�រីែដលបង� ញលក�ណៈខុសពីលក�ណៈសម្បត�ិរបស់   

តអួង�េនះ។ ែស�ងយល់ពីចរតិអវជិ�មានេនះ ែដលជះឥទ�ិពលដល់ជីវតិរបស់គាត។់ េតមនុស្សេនះ

ធា� បផ់ា� ស់ប�ូរឬេទ? េតគាតប់ានេរៀនពីរេបៀបកមា� តល់ក�ណៈអវជិ�មានេហយជំនួស េដយលក�ណៈ

វជិ�មានវញិែដរឬេទ? អ�កអចប��ូ លេនក�ុងរបាយករណ៍របស់អ�ក នូវគំនិតខ�ះៗអំពីរេបៀបែដលអ�ក

គិតថាមនុស្សេនះ (ឬអ�កេផ្សងេទៀត) អចកមា� តេ់ចលនូវលក�ណៈអវជិ�មាន និង កសងនូវលក�

ណៈសម្បត�ិវជិ�មាន េនក�ុងជីវតិរបស់គាត។់ 

 

 

 

គេ្រមាង… ជយួ អ�កេធ�ឲ្យលក�ណៈសម្បត�ិបានគាប្់រពះហឬទយ័្រពះជាមា� ស់។ 

កំណត្់រត 

េគាលេដវយតៃម�ផា� ល់ខ�ួន 

េធ�ករ្របកស 

េធ�ករសមា� សន ៍

សរេសរបទចេ្រម�ង 

តអួង�េនក�ុង្រពះគម�រី 
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គេ្រមាងទី ៦៖ សមា� សន ៍

បនា� បពី់អ�កប�� បស់កម�ភាពជាេទៀងទតេ់លលក�ណៈសម្បត�ិរបស់អ�ករចួេហយ សូមេរៀបចំ

ែផនករសមា� សនយ៉៍ាងេហចណាស់ ______ នាក។់ េគាលបំណងសំខនៃ់នករសមា� សន៍

នីមយួៗ គឺេដម្បេីរៀនសូ្រតពីមនុស្សមា� ក់ៗ ពីរេបៀបែដលគាតេ់្របលក�ណៈសម្បត�ិេនះេនក�ុងជីវតិ

របស់គាត។់ មុនេពលអ�កសមា� សអ�ក្រត�វេធ�ប�� ីសំណួរែដលអ�កចងសួ់រ។ កំុខ� ចក�ុងករសួរសំណួរ

ពិបាកៗ។ អ�ក្រត�វទកទ់ងមនុស្សមា� ក់ៗ  េហយកំណតេ់ពលេវលែដលអ�កអចសមា� សនប៍ាន។  

េគាលបំណងសំខនៃ់នបទសមា� សនេ៍នះ គឺស្រមាបអ់�កែស�ងយល់ពីវធីិអនុវត�ជាកែ់ស�ងក�ុងករេ្រប  

លក�ណៈសម្បត�ិេនះក�ុងកររស់េន្របចៃំថ�។ មនុស្សែដលអ�កសមា� សន ៍អចថាមនិែមនជាអ�កេជឿ

្រពះ។ កំុេ្របេពលេវលេនះ េដម្ប្ីរបាបព់កួេគអំពីរេបៀបែដលអ�កពូែកបង� ញនូវលក�ណៈសម្បត�ិ
េនាះេឡយ។ ចូលេទជិតមនុស្ស េដយមានបំណងចងេ់រៀនែថមេទៀត។ េធ�ឱ្យពកួេគក� យជាតរ

ៃនបទសមា� សន។៍ 

ពិភាក្សោជាមយួ្រគ�របស់អ�កអំពីមនុស្សែដលអ�កចងស់មា� សស្រមាបគ់េ្រមាងេនះ។ អ�កអចសមា� ស

សមាជិក្រគ�សរអ�ក មតិ�ភក�ិ ្រគ� សមាជិក្រក�មជំនំុអ�ក បុគ�លិក ឬអ�កេផ្សងេទៀតែដលរស់េនជាមយួ

អ�កេនៃថ�េនះ។ េបអចេធ�េទបាន សូមសមា� សនផ៍ា� ល់ (ទល់មុខគា� ) ។ ្របសិនេបអ�កសមា� ស

សមាជិក្រគ�សរអ�ក ករេហទូរស័ព�អចជាជំេរ សែតមយួគត។់ ្របសិនេបមនិអចេធ�េទបានេទ 

សូមសរេសរសំបុ្រត េហយឱ្យពកួេគេឆ�យតបនឹងសំណួររបស់អ�ក។ 

េគាលេដសំខនរ់បស់អ�កេនក�ុងបទសមា� សន ៍គឺេរៀនពីពកួេគពីរេបៀបែដលពួកេគកំពុងេ្រប      

លក�ណៈសម្បត�ិ និងរេបៀបែដលពកួេគបានេរៀនអភវិឌ្ឍលក�ណៈសម្បត�ិេនាះ។ សូមសួរអំពី

អរម�ណ៍ែដលពួកេគមាន េទបឲ្យអ�កអចេធ�ករបានកនែ់តមាន្របសិទ�ភាព ក�ុងករបង� ញពី   

លក�ណៈសម្បត�ិេនះ េនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក។ េនះគឺជាសំណួរសំខនណ់ាស់ េដម្បសួីរសមាជិក

្រគ�សររបស់អ�ក។ ពកួេគបានរស់េនជាមយួអ�ក អស់រយៈេពលជាេ្រចនឆា�  ំេហយ្របែហលជាស� ល់

អ�កច្បោស់ជាងអ�កដៃទ។ 

អ�កអចយល់ថា ករកត្់រតក�ុងេពលសមា� សន ៍ជាករែដលមាន្របេយាជន។៍ បនា� បពី់អ�កប�� បក់រ  

សំភាសនរ៍ចួមក សូមឆាបអ់ង�ុយ េហយសរេសរករវយតំៃលៃនករសំភាសនេ៍នាះ។ ្រត�វ្របាកដថា

អ�កប��ូ លគំនិតជាកែ់ស�ងែដលអ�កបានេរៀន ពីរេបៀបអភវិឌ្ឍនូវលក�ណៈសម្បត�ិេនះ េនក�ុងជីវតិ

របស់អ�ក។ សូមបែន�មេយាបល់ផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�ក អំពីរេបៀបែដលករសមា� សនីមយួៗមាន

្របេយាជនដ៍ល់អ�ក។  
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គេ្រមាងទី ៧៖ ករ្របលងប��ប ់សំរបម់ុខវជិា� លក�ណៈសម្បត�ិ 
 

េនពីរទំពរ័បនា� ប ់អ�កនឹងេឃញគំរូៃនករេធ�េតសប�� ប ់ែដលអចេ្របជាមយួជំហនទី ៨ ៃន

សកម�ភាពធម�តជាមយួនឹងលក�ណៈសម្បត�ិនីមយួៗ។ 

េតស�ចុងេ្រកយេនះ អចេ្របបែន�មេលករងរែដលអ�កអចេធ�េលគេ្រមាងពិេសសមយួេផ្សងេទៀត

របស់អ�ក ស្រមាបក់រងរែដលស�ីអំពីលក�ណៈសម្បត�ិ។ 

អ�ក្រត�វ្របាកដថាអ�កបានប�� បក់រងរេលេគាលេដរបស់អ�ក េដម្បឲី្យអ�កអនុវត�លក�ណៈសម្បត�ិ
េនះេនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក មុនេពលេធ�េតស�ចុងេ្រកយ (ជំហនទី ៨ ៃនសកម�ភាពេទៀងទត ់

ស្រមាប ់  លក�ណៈសម្បត�ិនីមយួៗ) ។ 
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គេ្រមាងទី ៨៖ ទិនានុប្បវត�ិ្របចៃំថ� 

េនេពលអ�កចបេ់ផ�មករងរអំពីលក�ណៈសម្បត�ិេនះ អ�កក្៏រត�វចបេ់ផ�មទិនានុប្បវត�ិ្របចៃំថ�ផង   

ែដរ។ ទិនានុប្បវត�ិ ជាកំណត្់រតពិេសសស្រមាបអ់�កសរេសរចំណាំ អំពីរេបៀបែដលអ�កេ្របលក�ណៈ

សម្បត�ិេនះសព�ៃថ�។ អ�ក្រត�វប��ូ លេទក�ុងទិនានុប្បវត�ិរបស់អ�ករល់ៃថ� ស្រមាបស់បា� ហ៍េ្រកយ។ 

(ពិនិត្យជាមយួ្រគ�របស់អ�ក អំពីរយៈេពលែដលអ�ក្រត�វករេធ�កិច�ករេនះ។) 

េនះគឺជាអ�ីែដលអ�កអចសរេសរេនក�ុងទិនានុប្បវត�ិ្របចៃំថ�របស់អ�ក៖ 

១. បទពិេសធនែ៍ដលអ�កមានេនៃថ�េនះឬម្សលិមញិ (មនិែមនែខមុនឬឆា� មុំនេនាះេទ)  ែដល

អ�កេ្របលក�ណៈសម្បត�ិេនះ។ អ�កកអ៏ចរបប់��ូ លស� នភាពជាមយួនឹងលក�ណៈសម្បត�ិ
េនះ េដយសរអ�កមនិបានេធ�។ ្រត�វរមួប��ូ លនូវករវយតៃម�របស់អ�ក េលអ�ីែដលអ�ក

្រត�វេធ� េដម្បឱី្យលក�ណៈសម្បត�ិកនែ់តមាេនះ កនែ់តមាន្របសិទ�ភាព ក�ុងករអនុវត�េន

ក�ុងជីវតិរបស់អ�ក។ 

២. ែផនករស្រមាបអ់នាគតដខ៏�ី។ សរេសរែផនកររបស់អ�កស្រមាបៃ់ថ�េនះ ឬៃថ�ែស�ក េន

េពលអ�កចងេ់្របលក�ណៈសម្បត�ិេនះ។ ព្យោយាមប��ូ លនូវលក�ណៈសម្បត�ិទងំេនះ ឲ្យ

មានលក�ណៈជាកល់កត់មែដលអចេធ�េទបាន។ សូមតមដនរល់អំពីែផនកររបស់

អ�ក េនេពលែដលអ�កប��ូ លេនៃថ�ែស�ក ែដលពិពណ៌នាថាវបានដំេណ រករល�យ៉ាណា

េហយស្រមាបអ់�កផា� ល់។  

៣. សរេសរឧទហរណ៍ពីអ�កដៃទែដលរស់េនជំុវញិខ�ួនអ�ក ែដលបង� ញពីលក�ណៈសម្បត�ិ
េនះ េន ក�ុងកររស់េន្របចៃំថ�របស់ពកួេគ។ កំុសរេសរគំរូមនិល�ៃនលក�ណៈសម្បត�ិ
របស់េគេឡយ លុះ្រតែត្រគ�របស់អ�ក េស�សំុឱ្យអ�កេធ�ែបបេនះេទបេធ�បាន។ េយង្រត�វរក

គំរូលក�ណៈសម្បត�ិបង� ញេចញជាវជិ�មាន។ អ�កេបកខ�ួនអ�កវនិិច�យ័ និងេថា� លេទសអ�ក

ដៃទ យ៉ាងេ្រគាះថា� ក ់្របសិនេបអ�កចបេ់ផ�មេមលប��  និងចំណុចេខ្សោយរបស់ពកួេគ។  

ប៉ុែន� អចវយតៃម� និងផ�ល់េយាបល់េលប�� ផា� ល់ខ�ួន និងចំណុចេខ្សោយរបស់អ�កបាន 

ជាពិេសស េនេពលែដលមានករពកព់ន័�នឹងលក�ណៈសម្បត�ិេនះ។ 

គំរូជាវជិ�មានែដលអ�កេឃញេនក�ុងអ�កដៃទ អចផ�ល់ឱ្យអ�កនូវ្របធានបទល�ៗ មយួចំននួ 

ស្រមាបក់រពិភាក្សោជាមយួមនុស្សេនាះ។ អនុ�� តឱ្យពកួេគដឹងពីជីវតិរបស់ពួកេគ មាន

ករេលកទឹកចិត�ដល់អ�កេនេពលពកួេគមានជីវតិរស់េន្របកបេដយមានលក�ណៈ

សម្បត�ិល� ក�ុងបទពិេសធន្៍របចៃំថ�ពួកេគ។  

 



20  េសៀវេភែណនាសំ្រមាបន់ិស្សតិ 

ពត័ម៌ានអពំលីក�ណៈសម្បត� ិ

លក�ណៈសម្បត�ិនីមយួៗមានពត័ម៌ានបែន�ម ៤ ្របេភទ៖ 

1. លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ 

2. និយមនយ័ៃនលក�ណៈសម្បត�ិ 

3. សំណួរវយតៃម�ផា� ល់ខ�ួន 

4. បទគម�រីទកទ់ងនឹងលក�ណៈសម្បត�ិេនាះ។  

 

យ៉ាងេហចណាស់ ្រត�វរយលក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយឲ្យបានមយួ េនក�ុងលក�ណៈសម្បត�ិវជិ�មាន 

នីមយួៗ។ ្របសិនេបរយលក�ណៈសម្បត�ិផ�ុយេ្រចនជាងមយួ អ�កអចេ្រជសេរ សយកលក�ណៈ

សម្បត�ិណាមយួ េដម្បទីេន�ញចជំាមយួនឹងសកម�ភាពសិក្សោរបស់អ�ក។  

លក�ណៈសម្បត�ិខ�ះមានខគម�រីពីរេផ្សងគា� ។ ជាថ�ីម�ងេទៀត អ�កអចេ្រជសេរ សយកមយួណា េដម្បី

ទេន�ញចជំាមយួសកម�ភាពសិក្សោរបស់អ�ក។ 

និយមនយ័របស់លក�ណៈសម្បត�ិេនះ សំណួរវយតៃម�ផា� ល់ខ�ួន និងលក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយគា�  

ភាគេ្រចន្រត�វបានបេង�តេឡងេដយវទិ្យោស� នេគាលករណ៍ជីវតិមូលដ� ន (© ១៩៧៧) ។ េយង

សូម េកតសរេសរយ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះ IBLP ែដលផ�ល់ឱ្យេយងនូវឯកសិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់េម

េរៀនទងំេនះ ស្រមាបសិ់ក្សោេនះ។ 
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1. សច�ភាព 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករេបាកបេ�� ត 

សច�ភាព - េរៀនេធ�ជាអ�កនាសំរែដលអចទុកចិត�បាន។ ទទលួបានករយល់្រពមពីអ�កដៃទ េដយ

មនិបង� ញករពិត។  ករ្របឈមនឹងផលវបិាកៃនកំហុស។ 

1. េតអ�កបានែកពក្យកុហកែដលអ�កធា� បប់ាននិយាយ េហយសំុករអភយ័េទសចំេពះពក្យ

កុហកទងំអស់េនាះែដរឬេទ? 

2. េតអ�កមានទំេនារនិយាយបំេផ�សករពិត េដម្បទីទួលបានករយល់្រពមពីអ�កដៃទែដរឬេទ? 

3. េតអ�កធា� បប់ានបន�ំណាមយួ េពលេធ�េតស�កន�ងមកែដរឬេទ? 

4. េតអ�កទូល្របាប្់រពះជាមា� ស់ពីអំេពបាបែដលអ�កបានេធ� និងសំុករអតេ់ទសពី្រពះជាមា� ស់

ែដរឬេទ? 

5. េតអ�កធា� បអ់តួ្របាបកូ់នៗ ថាេស��នមា� កប់ានទរ្របាកអ់�ក ឬអ�កេឃញថាមានលុយ រ្ឺរទព្យ

សម្បត�ិេនតមផ�ូវ េដយមនិចបំាចេ់បកវែដរឬេទ? 

េអេភសូ ៤:២៥  

េហតុេនះ សូមបងប�ូនឈបនិ់យាយកុហកេទ «មា� ក់ៗ ្រត�វនិយាយែតេសចក�ីពិតេទកនប់ងប�ូន

ឯេទៀតៗ ដ្បតិេយងជាសររីង�របស់គា� េទវញិេទមក។  

2. ករស� បប់ង� ប ់

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពេឆវឆាវ   ករមនិស� បប់ង� ប ់

ករស� បប់ង� ប ់- េរៀនពីសរៈសំខនៃ់នែដនកំណត ់និងអត�នយ័ៃនពក្យ "េទ" ។  េឆ�យតបេទនឹង

បំណង្របាថា� របស់្រពះជាមា� ស់ ឪពុកមា� យ និងអ�កដៃទែដលមានអំណាច។ ផ�ល់សិទ�ិក�ុងករសំេរច

ចិត�ចុងេ្រកយ។ 

1. េតអ�កអចរយករណ៍េទកនកូ់នៗ របស់អ�កថាអ�កបានស� បប់ង� បឪ់ពុកមា� យរបស់អ�ក

យ៉ាងេពញេលញ ឬអ�កបានេស�សំុឱ្យពកួគាតអ់ភយ័េទសដល់អ�កែដលមនិបានស� បប់ង� ប់

បានែដរឬេទ េនេពលែដលអ�កមនិបានស� បប់ង� ប?់ 

បន�េនទំពរ័បនា� ប ់
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2. េត្រក�ម្រគ�សររបស់អ�កេឃញអ�កលះបងេ់ដម្បេីធ�តម្រពះែដរឬេទ? 

3. េតអ�កេធ�តមករបំផុសៃន្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�ភា� មៗែដរឬេទ? 

4. េតកូនៗ របស់អ�កបានេឃញអ�ករេំលភច្បោបច់រចរណ៍ែដរឬេទ? 

១ េព្រត�ស ១:១៤ ្រពះគម�រីរស់ 

ចូរេធ�ដូចកូនែដលេចះស� បប់ង� ប ់គឺមនិ្រត�វេធ�តមចិត�បង៉្របាថា�  ែដលបងប�ូនធា� បម់ានកល

មនិទនស់� ល់្រពះអង� េនាះេឡយ ។ 

២ កូរនិថូស ១០: ៥  

 និងគំនិតេឆ�ងកេ�ន�ងទងំប៉ុនា� ន ែដលររងំមនិេអយស� ល់្រពះជាមា� ស់។ េយងេកៀរ្របមូល

ចិត�គំនិត េអយមកស� បប់ង� ប្់រពះ្រគិស�វញិ។ 

 
 

3.  ករេពញចិត� 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពេលភលន ់ ភាពមនិសប្បោយចិត� 

ករេពញចិត� - េរៀនរកីរយនឹង្រទព្យសម្បត�ិបច�ុប្បន� ជាជាងចងប់ានអ�ីថ�ី ឬរបស់បែន�ម។ េរៀន

្រគប្់រគងករចងដឹ់ងចងឮ់។  េរៀនរកីរយជាមយួេពលេនមា� កឯ់ង។ 

1.  េតអ�កស�បចិ់ត�ែដរឬេទ េបអ�ីៗទងំអស់្រត�វដកេចញពីអ�ក េ្រកពីអហរ និងសំេលៀកបំព

ក?់ 

2.  េតេគាលបំណងៃនករងររបស់អ�ក គឺជាអ�កបេ្រមដល៏�ៃនេពលេវល ឬ ករេដម្បទីទួលបាន

្រទព្យសម្បត�ិស្រមាប្់រទព្យសម្បត�ិនា េពលអនាគតែដរឬេទ? 

3.  េតអ�កេ្រប�បេធៀប្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កជាមយួនឹងរបស់ែដលអ�កដៃទេទៀតមានែដរឬេទ? 

១ ធីម៉ូេថ ៦:៨ 

ដូេច�ះ ្របសិនេបេយងមានម�ូបអហរ មានសេម��កបំពក ់េនាះេយងស�បចិ់ត�េហយ។  
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4.  ភាពស� តបាត 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពមនិេរៀបរយ  

ភាពស� តបាត - េរៀនេរៀបចំ និងែថរក្សោ្រទព្យសម្បត�ិផា� ល់ខ�ួន។  ករយកចិត�ទុកដកចំ់េពះករតុ

បែតង ខ�ួន។ េរៀនសរេសរឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ 

1. េតអ�ក្របមូលរបស់ែដលមនិសូវមាន ឬមនិ្រត�វេ្រប្របាស់េនេពលខងមុខែដរឬេទ? 

2. េតអ�កមានកែន�ងស្រមាបអ់�ី្រគបយ៉់ាងែដលអ�កមានែដរឬេទ? 

3. េតអ�កទុករបស់របរេចលបនា� បពី់េ្របវែដរឬេទ? 

4. េតសេម��កបំពក ់និងរូបរងរបស់អ�ក អនុ�� តឱ្យមនុស្សដឹងថាអ�កេគារពតមរេបៀបមយួ

ែដល ្រពះបានបេង�តែដរឬអ�កេទ? 

១ កូរនិថូស ១៤:៤០  

«្រត�វេធ�ករទងំអស់េនះ េដយសមរម្យ និងេដយមានសណា� បធ់ា� ប។់» 

5.  ករេគារព 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករមនិេគារព 

ករេគារព - េរៀនេគារព្រទព្យសម្បត�ិ និង្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�កដៃទ។ ករទទួលស� ល់ពីរេបៀបែដល

្រពះជាមា� ស់េធ�ករតមរយៈអ�កមានអំណាច។ ផ�ល់កិត�ិយសដល់មនុស្សក�ុងមុខតំែណងជាអជា� ធរ 

និងេរៀនពីរេបៀបែដល្រពះជាមា� ស់េធ�ករតមរយៈពកួេគ េដម្បកីរពរ និងកសងចរតិលក�ណៈ។ 

ករេរៀនែថរក្សោរងកយរបស់េយង ែដលជា្រពះវហិរៃន្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�។ 

1. េតអ�កបង� ញករេគារពចំេពះ្រពះជាមា� ស់ តមរយៈករ្រប្រពឹត�របស់អ�កេនក�ុង្រពះវហិរ

ែដរឬេទ? 

2. េតអ�កមានទមា� បែ់ដលបង� ញដល់្រពះជាមា� ស់ ឬអ�កដៃទេទៀត ែដលអ�កមនិចតទុ់ករូប

កយអ�កថាជា្រពះវហិររបស់្រពះអមា� ស់ែដរឬេទ? 

3. េតអ�កសំេដេទេលប៉ូលីសថាជាអ�កបំេរ របស់្រពះែដរេទ? 

4. េតអ�កបង� ញករេគារពចំេពះ្របេទសជាតិ េដយករេគារពទងជ់ាតិរបស់អ�កែដរឬេទ? 

5. េតអ�កធា� បយ់ក្រពះនាមរបស់្រពះអមា� ស់េទជាស្បថជាអសឥតករែដរឬេទ? 

សុភាសិត ២៣:១៧-១៨ 
 កំុចងយ់កតំរបត់មមនុស្សបាបេឡយ ែត្រត�វេកតខ� ច្រពះអមា� ស់ ទងំយបទ់ងំៃថ�  
១៨ េធ�ដូេច�ះកូននឹងមានអនាគតភ�សឺ� ង េហយមនិអស់សង្ឃមឹេឡយ។   
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6.  ករអតេ់ទស 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករបដិេសធ 

ករអតេ់ទស - ករេរៀនបង� ញេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះ្រគីស�ចំេពះជនេល�ស។ ែស�ងយល់ពី

បំណង និងជេមា� ះរបស់ជនេល�ស។  ករចងចពីំករែដល្រពះជាមា� ស់បានអតេ់ទសឱ្យេយងេ្រចន

ដងដល់ក្រមតិណា។  ករេរៀនេមលេឃញតៃម�ខងវ�ិ� ណេនក�ុងករឈចឺបែ់ដល្រពះជាមា� ស់ 

អនុ�� តឱ្យឆ�ងកតត់មរយៈអ�កដៃទេទៀត។ 

1. េតអ�កបានរះិរកមេធ្យោបាយេដម្បទីទួលបានអត�្របេយាជនដ៍ល់អ�កែដលបានេធ�បាបអ�ក

កលពីអតីតកល ែដរឬេទ? 

2. េតអ�កេនែត្របកនក់រអកអ់នចិ់ត�ចំេពះករ្រប្រពឹត�ខុសឆ�ងពីមុនែដរឬេទ? 

េអេភសូរ ៤:៣២ 

្រត�វមានចិត�សប្ុបរស និងេចះអណិតេមត� ដល់គា� េទវញិេទមក។ ្រត�វ្របណីសេនា� សគា� េទ

វញិេទមក ដូច្រពះជាមា� ស់បាន្របណីសេនា� សបងប�ូន េដយសរ្រពះ្រគិស�ែដរ។   

កូឡូស ៣:១៣ 

្រត�វេចះ្រទ្ំរទគា� េទវញិេទមក េហយ្របសិនេបបងប�ូនណាមា� កម់ានេរឿងអ�ីមយួនឹងមា� កេ់ទៀត 

្រត�វែតអតេ់ទសេអយគា� េទវញិេទមក។ ្រពះអមា� ស់បានអតេ់ទសេអយបងប�ូនយ៉ាងណា ចូរ

អតេ់ទសេអយគា� េទវញិេទមកយ៉ាងេនាះែដរ។   

7.  ករដងឹគុណ 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - មនិដឹងគុណ  

ករដឹងគុណ - េរៀនស� ល់គុណ្របេយាជនែ៍ដល្រពះជាមា� ស់ និងអ�កដៃទបានផ�ល់ឲ្យ។ ែស�ងរក

មេធ្យោបាយសម្រសបេដម្បបីង� ញករដឹងគុណ េដយសុទ�ចិត�។ េរៀនេដម្បផី�ល់កររពឹំងទុកទងំ

អស់ដល់្រពះ។ 

1. េតអ�កមានទមា� បអ់រ្រពះគុណដល់្រពះ និងែថ�ងអំណរគុណចំេពះអ�កដៃទចំេពះេរឿងតូច

តច ជាេ្រចនក�ុងជីវតិែដលអ�កដៃទចងប់ានែដរឬេទ? 

2. េតមានមនុស្សប៉ុនា� ននាកែ់ដលអ�កអចនឹកេឃញថាបានផ�ល់ផល្របេយាជនដ៍ល់ជីវតិរបស់

អ�កកលពីអតីតកល? 

3. េតអ�កបានអរគុណដល់េគផា� ល់ខ�ួនប៉ុនា� ននាក?់ 

4. េតអ�កែចករែំលកជាមយួអ�កដៃទអំពីវធីិេផ្សងៗែដលបានជយួ អ�កក�ុងអតីតកលែដរឬេទ? 

បន�េនទំពរ័បនា� ប ់
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5. េតអ�កបង� ញករដឹងគុណេដយេស� ះចំេពះអំេណាយែដលអ�កដឹងថាអ�កមនិអចេ្របបាន

េទ? 

េអេភសូ ៥:២០ 

្រត�វអរ្រពះគុណ្រពះជាមា� ស់ ជា្រពះបិត្រគបេ់ពលេវល និង្រគបកិ់ច�ករក�ុង្រពះនាម្រពះេយសូ៊

្រគិស� ជា្រពះអមា� ស់ៃនេយង។   
 
 

8. ជេំនឿ 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករសន�ត 

ជំេនឿ - េរៀនពីមូលដ� ន្រគឹះៃនេសចក�ីសេ�ង� ះ េហយទុកចិត�េលកិច�ករែដល្រពះ្រគីស�បានសេ្រម

ច។ ករអភវិឌ្ឍទំនុកចិត�ចំេពះ្រពះបន�ូល។ ករ្រសៃមគិតអំពី្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់ និងេធ�
តម។ វនិិេយាគេពលេវល និងលុយកកក់�ុងេរឿងែដលរបថ់ាេនស�ិតេស�រជាេរៀងរហូត។ 

1. េតអ�កអចផ�ល់សក�ីភាពច្បោស់លស់អំពីបទពិេសធនៃ៍នករសេ�ង� ះរបស់អ�កបានឬេទ? 

2. េត្រក�ម្រគ�សររបស់អ�កេជឿជាកថ់ា្រពះជាមា� ស់មាន្រពះជន�រស់េដយសរករេឆ�យតប

ចំេពះករអធិស� នែដលអ�កែចកចយជាមយួពួកេគែដរឬេទ? 

3. េតអទិភាពរបស់អ�ក បង� ញជាគំរូថាអ�កេជឿថា្រពះជាមា� ស់ អ�កផ�ល់រង� នដ់ល់អ�កែដល

ែស�ងរក្រទង ់េដយឧស្សោហ៍ែដរឬេទ? 

4. េតអ�កបានលះបងក់រងររបស់្រពះអមា� ស់េហយឬេន? 

 

េហ្របឺ ១១:១ 

ជំេនឿេធ�េអយេយងមានអ�ីៗែដលេយងសង្ឃមឹថានឹងបាន និងេធ�េអយស� ល់ជាកច់្បោស់នូវអ�ីៗ

ែដលេយងេមលពំុេឃញ។  

 

យ៉ាកុប ២:១៧ 
 រឯីជំេនឿវញិកដូ៏េច� ះែដរ ្របសិនេបគា� នករ្រប្រពឹត�អំេពល�េទ ជំេនឿេនាះស� បែ់តម�ង!  
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9. ករយកចិត�ទុកដក ់
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករមនិខ�ល់ខ� យ 

ករយកចិត�ទុកដក ់- េរៀនបំណង្របាថា� របស់ឪពុកមា� យតមរយៈករបង� ញទឹកមុខ ពក្យសំដី និង 

សេម�ង។ ករស� បម់នសិករ និងករបំផុសៃន្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� េដម្បេីរៀនពីខ� តត្រមាសីលធម ៌

និង ពី្រពះហឬទយ័របស់្រពះជាមា� ស់។ ករេរៀនសូ្រតថា្រត�វយកចិត�ទុកដកេ់លនរណា ្រត�វស� បអ់�ី 

និង្រត�វ ស� បអ់�កណា។ 

1. េនេពលែដលនរណាមា� កេ់នក�ុង្រគ�សររបស់អ�កនិយាយជាមយួអ�ក េតអ�កប�្ឈបអ់�ីែដល

អ�កកំពុងេធ� េដម្បេីមលពួកេគេហយស� បែ់ដរឬេទ? 

2. េតអ�កែចកចយជាមយួ្រក�ម្រគ�សរអ�កនូវករបំផុសៃនសតិសម្បជ�� ៈរបស់អ�ក និង្រពះ

វ�ិ� ណបរសុិទ� និងអ�ីែដល្រពះអង�បានបង� ញដល់អ�កេនក�ុងបទគម�រីែដរឬេទ? 

3. េតអ�កធា� បេ់មលនាឡិករបស់អ�កក�ុងអំឡុងេពលកំពុងស� បក់រអធិប្បោយ ឬេដកលកក់�ុង

្រពះវហិរែដរឬេទ? 

4. េតអ�ក្រកេឡកេមលមនុស្សេផ្សងេទៀតេនេពលមាននរណាមា� កកំ់ពុងនិយាយជាមយួអ�កែដរ

ឬេទ? 

5. េតអ�កទទួលបានទិសេដច្បោស់លស់េលគេ្រមាង មុនេពលចបេ់ផ�មែដឬេទ? 

េហ្របឺ ២:១ 

េហតុេនះេហយ បានជាេយង្រត�វយកចិត�ទុកដកនឹ់ងេសចក�ីេ្រប�ន្របេដ ែដលេយងបានស� ប់

េអយែមនែទន ែ្រកងេលេយង្រត�វរសតប់ាតេ់ទ។  

10. សុវត�ិភាព 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករថបប់ារម� 

សុវត�ិភាព - េរៀនបេង�តេសចក�ី្រសឡាញ់េនជំុវញិមនុស្សរបស់្រពះ្រគីស� និង្រពះបន�ូលដអ៏ស់កល្ប

របស់្រទង។់ េរៀនឱ្យតៃម�េល្រទព្យសម្បត�ិខងសចឈ់ម េដយមនិេធ�ឱ្យរបស់ទំងេនាះេផា� ត

ចំេពះកររកីរយរបស់អ�ក។ 

1. េត្រក�ម្រគ�សររបស់អ�កបានេឃញភស័�ុតងែដលអ�កបានបាតប់ងេ់សចក�ី្រសឡាញ់ដំបូង

របស់អ�កចំេពះ្រពះអមា� ស់ែដរឬេទ? 

2. េតអ�កបានកសងជីវតិរបស់អ�កក�ុងកររកលុយែដរឬេទ?  

បន�េនទំពរ័បនា� ប ់
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យ៉ូហន ៦:២៧ 

កំុេធ�កិច�ករ េដម្បេីអយ្រគានែ់តបានអហរ ែដលែតងរលួយខូចេនាះេឡយ គឺេអយបាន

អហរែដលេនស�ិតេស�រនិងផ�ល់ជីវតិអស់កល្បជានិច�វញិ ជាអហរែដលបុ្រតមនុស្សនឹង

្របទនេអយអ�ករល់គា�  ដ្បតិបុ្រតមនុស្សេនះេហយ ែដល្រពះជាមា� ស់ជា្រពះបិតបានេដ

ស�� សំគាល់»។  

សុភាសិត ៣:៥-៦ 

កុំពឹងេលករេចះដឹងរបស់ខ�ួនេឡយ ែត្រត�វទុកចិត�េល្រពះអមា� ស់ទងំ្រស�ង។ ៦ ចូរនឹកដល់្រពះ

អមា� ស់ក�ុង្រគបក់ិច�ករែដលកូនេធ� េនាះ្រពះអង�នឹង្រត�ស្រតយផ�ូវរបស់កូន។   

11. ភាពស�ូតបូត 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - កំហឹង 

ភាពស�ូតបូត- េរៀនពីរេបៀបេដម្បផី�ល់សិទ�ិ និង្រទព្យសម្បត�ិដល់្រពះជាមា� ស់។   ករេឆ�យតបយ៉ាង

្រតឹម្រត�វចំេពះកំហឹង េនេពលែដលអ�កដៃទរេំលភេលសិទ�ិផា� ល់ខ�ួន។ េរៀនេដម្បរីកសិទ�ិទទួល

បានករស� ប ់ជាជាងទមទរសវនាករ។ 

1. េត្រក�ម្រគ�សររបស់អ�កធា� បេ់ឃញអ�កឆាបខឹ់ងែដរឬេទ? ្របសិនេបពកួេគបានេឃញែមន 

េតអ�កទទួលស� ល់ថាអ�កខុស េហយសំុឱ្យពកួគាតអ់ភយ័េទសដល់អ�កែដរឬេទ? 

2. េតអ�កែចករែំលក្រគបែ់ផ�កៃនជីវតិរបស់អ�កជាមយួ្របពន�របស់អ�ក េដយែផ�កេលសិទ�ិផ�ល់

ឲ្យ នាង េនេពលអ�កបានេរៀបករែដរេទ? 

3. េតអ�កទមទរករេគារពពីកូនៗ ជាជាងបេ្រង�នពួកេគេអយេចះេគារពែដរឬេទ? 

4. េតអ�កត�ូញែត�រអំពីករ្រប្រពឹត�របស់េចហ� យអ�កចំេពះអ�កេនកែន�ងេធ�ករែដរឬេទ? 

5. េតអ�ករអ៊ូរទអំំពីពន�ខ�ស់េទ? 

6. េតអ�ក្រត�វករករយកចិត�ទុកដក ់និងេសវកម�ភា� មៗ េនក�ុងហង ឬេភាជនីយដ� នែដរ

ឬេទ? 

យ៉ាកុប ១:១៩-២០ 

បងប�ូនជាទី្រសឡាញ់េអយ បងប�ូនសុទ�ែតជាអ�កេចះដឹងេហយ កប៏៉ុែន� មា� ក់ៗ ្រត�វ្រប�ងេ្រប�ប

ស� ប ់ែតកំុ្របញាបនិ់យាយ កំុ្របញាបខឹ់ង ២០ ដ្បតិអ�កមានកំហឹង ពំុអចេធ�អ�ី្រសបតមេសចក�ី
សុចរតិ *េឡយ។បាន្រពះជាមា� ស់របស់    
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12.  ករ្រប�ង្របយត័� 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករមនិយកចិត�ទុកដក ់

ករ្រប�ង្របយត័� - េរៀនថាស� នភាពែដលមនិធា� បស់� ល់អចមានេ្រគាះថា� ក។់ ទទលួបានដំបូនា� ន

្រគប្់រគាន ់មុនេពលេធ�ករសេ្រមចចិត�។ េមលផលវបិាក នាេពលអនាគតៃនសកម�ភាពបច�ុប្បន�។ 

េរៀនែស�ងយល់ និងេចៀសវងមនុស្សអ្រកក ់និងមនុស្សែដលមនិេគារព្រពះជាមា� ស់។ ស� ល់ករ

ល្បងួ េហយេគចេចញពីករល្បងួទងំេនាះ។ 

1. េតអ�កេមល្របេភទទស្សនាវដ�ី េសៀវេភ និងែដលេធ�ឲ្យវមានឥទ�ិពលចូលមកក�ុងផ�ះរបស់

អ�កែដរឬេទ? 

2. េត្រក�ម្រគ�សររបស់អ�កបានេឃញអ�កេធ�ករសេ្រមចចិត�អជីវកម�ែដលមនិ្រតឹម្រត�វឬ? 

3. េតអ�កមានមតិ�ភក�ិ ឬសកម�ភាពែដលមានឥទ�ិពលខុសេលអ�ក និង្រគ�សររបស់អ�កឬេទ? 

សុភាសិត ១៩:២-៣ 

ខ�ះករេចះដឹងមនិ្របេសរេទសំរបម់នុស្ស េហយអ�កែដល្របញាបឈ់នេជងេទ្រប្រពឹត�អំេពអ�ី
មយួរែមងមានកំហុស។ ភាពល�ីេល�របស់មនុស្សរែមងបង�ូចផ�ូវរបស់ខ�ួន េហយេគែបរជាខឹងនឹង

្រពះអមា� ស់េទវញិ។  

13. ករអតធ់�ត ់

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពមនិេចះអតធ់�ត ់

ករអតធ់�ត-់ ករេរៀនពីរេបៀបរងច់ំ េដម្បសីេ្រមចេគាលេដផា� ល់ខ�ួន។ បេង�នេពលេវលែដលអ�ក

អចរងច់ំរវងសមទិ�ិផល និងករទទួលយករង� ន។់ េរៀនទទួលយកស� នភាពលំបាក ែដលមកពី

្រពះជាមា� ស់ េដយមនិកំណតេ់ពលេវលេនាះេទ។ 

1. េតអ�កទិញរបស់របរមុន េពលអ�កមាន្របាកប់ងេ់អយពួកេគេទ? 

2. េតកង�ល់ចំបងរបស់អ�កក�ុងករលុបបំបាតប់��  ឬចងេ់ឃញេគាលបំណងរបស់្រពះជា

មា� ស់  អនុ�� តេអយប�� េនាះមានជាេលកដំបូងែដរឬ? 

3. េតអ�កែដលេនជំុវញិអ�ក េចៀសវងអ�ក េនេពលែដលអ�កឆ�ងកតស់� នភាពលំបាកឬេទ? 

4. េតគំេរងសំខនសំ់របអ់�កជាងមនុស្សឬេទ? 

5. េតអ�កធា� បម់ានសមា� ធខងក�ុងេទ េនេពលែផនកររបស់អ�កមនិដំេណ រករ? 

6. េតអ�ក្រពមសុខចិត�ឆ�ងកតវ់គ�បណ�ុ ះបណា� ល និងបទពិេសធនែ៍ដល្រត�វករ េដម្បកី� យ

ជាអ�កមានជំនាញក�ុងករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កែដរឬេទ? 

បន�េនទំពរ័បនា� ប ់
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រ ៉ូម ៥:៣-៤ 

មនិែតប៉ុេណា� ះេសត េនេពលេយងរងទុក�េវទនា េយងេនែតខ�ស់មុខដែដល េ្រពះេយង

ដឹងថា ទុក�េវទនានឹងនាំេអយេយងេចះអតធ់�ត ់៤ ករអតធ់�តន់ាំេអយេយងេចះសូ៊្រទំ េហយ

ករសូ៊្រទនំាំេអយេយងមានេសចក�ីសង្ឃមឹ។   

14. ករពឹងែផ�កបាន 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - មនិខ� បខ់�ួន 

ករពឹងែផ�កបាន - ករេចះេធ�តមពក្យសម�រីបស់អ�ក េទះបីវពិបាកអនុវត�តមអ�ីែដលអ�កបាន

សន្យោនឹងេធ�កេ៏ដយ។ ទទួលយកសំពធពីមនុស្សែដលអ�កកំពុងបេ្រម េដយបំេពញគេ្រមាង

ែដលេគបាន្របគល់ឱ្យអ�កេធ� េដយខ� បខ់�ួន។ 

1. េតអ�កធា� បម់ានេលស ពន្យល់ពីមូលេហតុែដលអ�កមនិបានបំេពញករងរេនាះែដរឬេទ? 

2. េត្រគ�គង� លរបស់អ�កអចពឹងពកអ់�កឱ្យេនឯ្រពះវហិរេទៀងទតឬ់េទ? 

3. េត្រក�ម្រគ�សររបស់អ�កយកចិត�ទុកដក ់េនេពលអ�កនិយាយថា អ�កនឹងេធ�អ�ីមយួែដរ

ឬេទ? 

4. េត្រពះអចពឹងពកអ់�ក េដម្បផី្សោយដំណឹងល�ដល់មនុស្សមា� កែ់ដល្រទងន់ាំមកកតត់មផ�ូវ

របស់អ�កបានែដរឬេទ? 

ទំនុកតេម�ង ១៥:៤ 

េគមនិរបរ់កអស់អ�កែដល្រពះជាមា� ស់មនិគាប្់រពះហឫទយ័េនាះេឡយ ែតេគេលកកិត�ិយស

អស់អ�កែដលេគារពេកតខ� ច្រពះអមា� ស់។ េបេគសន្យោអ�ីមយួេទះបី្រត�វខតបងយ៉់ាងណាក៏

េដយ កេ៏គេនែត េគារពតមពក្យសំដីរបស់ខ�ួនជានិច�។   

២ ធីម៉េូថ ៤:៥ 

ចំេពះអ�ក អ�ក្រត�វមានស� រតីរងឹបឹុង្រគបវ់ស័ិយទងំអស់ ្រត�វសូ៊្រទនឹំងទុក�លំបាក ្រត�វបំេពញ

កិច�ករជាអ�កផ្សព�ផ្សោយដំណឹងល� ្រពមទងំបំេពញមុខងររបស់ខ�ួនេអយបានល�្របេសរផង។   
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15. ករេប�ជា� ចតិ�ចេ្រមចេគាលេដ 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពទនេ់ខ្សោយ 

ករេប�ជា� ចិត�ចេ្រមចេគាលេដ- េរៀនផ�ល់ថាមពលអ�ីែដលចបំាចេ់ដម្បបី�� បគ់េ្រមាង។ ករេរៀនពី

រេបៀបកតប់ន�យកិច�ករែដលហកដូ់ចជាមនិអចេទរចួ េដម្បសីេ្រមចបានេគាលេដទងំឡាយ។ 
1. េតផ�ះរបស់អ�កមានគំេរងែដលអ�កបានចបេ់ផ�ម េហយមនិទនប់ានប�� បឬ់េទ? 

2. េតអ�កអនុ�� តឱ្យកររខំនររងំអ�កក�ុងករបំេពញភារកិច�ែដលបានចតត់ងំឬេទ? 

3. េតអ�កធា� បប់ានសន្យោថា អ�កមនិបានបំេពញេទ? 

4. េតអ�កធា� បឈ់បពី់ករងរ ឬ្រពឹត�ិករណ៍កីឡាេដយសរអ�កគិតថាអ�កនឹងមនិេជាគជយ័េទ? 

េហ្របឺ១២:១ 

េដយមានមនុស្សជាេ្រចនឥតគណនា េធ�ជាបនា� ល់ទុកេអយេយងយ៉ាងេនះេទេហយ េយង

្រត�វលះបងេ់ចលអ�ីៗទងំអស់ែដលជាបន�ុកពីេលេយង និងលះបងអំ់េពបាបែដលរបឹរតួេយង

េនះេចលេទ េហយព្យោយាមរតត់្រមងេ់ទមុខ តម្រពះអមា� ស់ដកេ់អយេយងរត។់   

16. េពលេវលេទៀងទត ់
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពយឺតយ៉ាវ 

េពលេវលេទៀងទត ់- េរៀនេរៀបចំកលវភិាគរបស់ខ�ុ ំជំុវញិករណាតជ់ួបែដលបានេធ�។ ករបង� ញ

នូវករេគារពចំេពះអ�កដៃទ និងេពលេវលរបស់ពកួេគ េដយមនិេធ�ឱ្យពកួេគរងច់។ំ 

1. េតអ�កមានគេ្រមាងេទចូលរមួ្រពឹត�ិករណ៍មយួ មុនេពលចបេ់ផ�ម ឬេពលវចបេ់ផ�ម? 

2. េតអ�កដឹងពីវធីិេដះស េដយសេនា� ស្របណីពីករសន�នាែដលររងំអ�កមនិឱ្យទនេ់ពល

េវលែដរឬេទ? 

3. េតអ�កបង្់របាកេ់អយអ�កែដលបំេរ អ�កតមកលវភិាគវកិយ័ប្័រតរបស់ពកួេគ ឬករ៏ងចរំហូត

ដល់មានភាពងយ្រស�លៃនករទូទតរ់បស់អ�ក? 

4. េតេពលណា ជាេពលចុងេ្រកយែដលអ�កបានទទលួេសចក�ីជូនដំណឹងហួសកលកំណត់

េល វកិយ័ប្័រតែដលអ�កជំពក?់ 

5. េតអ�កបងវ់កិយ័ប្័រតរបស់អ�កេដម្បឱី្យរចួេចញពីផ�ូវ ឬេធ�វជាទីបនា� ល់ និងករបង� ញេដយ

ករេពញចិត�? 

6. ្របសិនេបអហរេពលល� ច្រត�វបានកំណតស់្រមាបេ់ម៉ាង 6 េត្រគ�សររបស់អ�ករពឹំងថានឹង

ជបួអ�កេនេម៉ាងប៉ុនា� ន? 

សស�  ៣:១ 

អ�ីៗែដលមានេនែផនដី េកតេឡងតមេពលកំណតរ់បស់វ។  
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17. ភក�ភីាព (ភាពេស� ះ្រតង)់ 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពមនិេស� ះ្រតង ់

ភក�ភីាព - ករ្របកនខ់� បនូ់វបំណង្របាថា�  និងេគាលេដផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�ក ែដលអ�កបេ្រម។ ករ

េរៀនឈរេដយអ�កកំពុងបេ្រម េនេពលមានសមា� ធផ�ុយគា�  េកនេឡង។ 

1. េតអ�កែចកចយប�� ជាមយួអ�កដៃទ អំពីអ�កែដលអ�កកំពុងបំេរ ែដរឬេទ? 

2. េតអ�កបានកំណតយ៉់ាងច្បោស់នូវករេជឿជាកេ់នក�ុងកររស់េនជា្រគីស�បរស័ិទ ែដលអ�ក

មានបំណងេធ�តម មនិថាមានេរឿងអ�ីេកតេឡងែដរឬេទ? 

3. េតអ�កេធ�ករឱ្យ្រក�មហុ៊ន េដម្បទីទលួបានបទពិេសធននិ៍ងជំនាញផា� ល់ខ�ួន ែដលនឹងជយួ 

អ�កក�ុងករេធ�ករឱ្យ្រក�មហុ៊នេផ្សងែដរឬេទ? 

4.  េតអ�កឆាបេ់ជឿរបាយករណ៍អ្រកកអំ់ពីសមាជិក្រគ�សរ ឬ មតិ�ភក�ិែដរឬេទ? 

យ៉ូហន ១៥:១៣ 

គា� ននរណាមានេសចក�ី្រសឡាញ់ខ� ងំជាងអ�កែដលសូ៊ប�ូរជីវតិ េដម្បមីតិ�សមា� ញ់របស់ខ�ួនេនាះ

េឡយ។  

18. ករអណិតអសូរ 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករ្រពេងយកេណ� យ 

ករអណិតអសូរ - ករបន�ូរបន�យករឈចឺបរ់បស់អ�កដៃទ និង េធ�អ�ីៗែដលអចេធ�េទបានេដម្បី
ជយួ ស្រមាលពកួេគ។  េរៀនេ្របពក្យ និងសកម�ភាពែដលលួងេលមកំសន�ចិត� និងករព្យោបាល។ 

1. េតអ�កសម�ងឹេមល ឬេជៀសវងមនុស្សែដលមានពិករភាពរងកយ ឬផ�ូវចិត�ែដរឬេទ? 

2. េតអ�កធា� បេ់លងេសចចំអក េទេលករចំណាយ ្របវត�ិ្រគ�សរ ផ�ូវចិត� ឬ ្រគ�សរែដល

មនុស្សនែដលមនិអចផា� ស់ប�ូរបានែដរឬេទ? 

3. េតអ�កធា� បទ់ទលួ្របាក ់ឬ អត�្របេយាជនពី៍សំណាងអ្រកករ់បស់មនុស្សេផ្សងេទៀតែដរ

ឬេទ? 

4. េតអ�ករបម់នុស្សចស់ ឬ ជនពិករដូចពកួេគជាឪពុក ឬមា� យរបស់អ�កែដរឬេទ? 

១ យ៉ូហន ៣:១៧ 

្របសិនេបនរណាមា� កម់ានសម្បត�ិេលកីយ ៍េហយេឃញបងប�ូនរបស់ខ�ួនខ�ះខត ែតែបរជាមនិ

អណិតអសូរេគេទេនាះ េធ�ដូចេម�ចនឹងេអយេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់ ស�ិតេនក�ុង

ខ�ួនអ�កេនាះេកត!   
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19. ករ្រប�ង្របយត័� 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករ្រប�ង្របយត័� 

ករ្រប�ង្របយត័� - េរៀនយកចិត�ទុកដករ់ល់េមេរៀនែដល្រពះបេ្រង�ន តមរយៈអជា� ធរ មតិ�ភក�ិនិង

បទពិេសធន។៍ េរៀនែស�ងយល់ពីេ្រគាះថា� ក ់និងយល់ច្បោស់ពីផលវបិាកៃនពក្យ សកម�ភាព

ឥរយិាបថ និង គំនិត។ 

1. េតអ�កេបកបរករពរខ�ួន ឬទុកចិត�អ�កេផ្សងេដម្បេីបកបរេដយសុវត�ិភាពែដរឬេទ? 

2. េតអ�កែដលមានប�� េ្រកមករែថទរំបស់អ�កធា� បម់ានប�� ែដលអ�កគរួែតរកេឃញ និងែក

ត្រម�វ មុនេពលែដលអ�កេធ�ែដរឬេទ? 

3. េតអ�កដឹងអំពីឱកសែដល្រពះជាមា� ស់្របទនឲ្យផ្សោយដំណឹងល� និងេលកទឹកចិត�អ�កដៃទ

ឱ្យរកីចេ្រមនខងវ�ិ� ណែដរឬេទ? 

4. េតអ�ីជាប�� ចុងេ្រកយែដលអ�កអចេជៀសវងបាន េដយករ្រប�ង្របយត័�ចំេពះេ្រគាះ

ថា� ក?់   

5. េតអ�កបានេរៀនពីរេបៀប“ ដកេចញ” កររខំនែដលររងំអ�កពីករ្រប�ង្របយត័�ចំេពះេរឿង

្រតឹម្រត�វែដរឬេទ? 

ម៉ាកុស ១៤:៣៨ 

ចូរ្រប�ងស� រតី េហយអធិស� ន កំុេអយចញ់ករល្បួង វ�ិ� ណរបស់មនុស្ស្រប�ងេ្រប�បជាេ្រសច

ែមន ប៉ុែន� េគេនទនេ់ខ្សោយ េ្រពះនិស្សយ័េលកីយ»៍។   

20. ករេចះសន្សសំំៃច 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករខ�ះខ� យ 

ករេចះសន្សសំំៃច - ដឹងពីរេបៀប េដម្បសំីេរចបានេ្រចនបំផុតជាមយួនឹងធនធានែដលមាន។ មនិ

េលកទឹកចិត�ខ�ួនឯង ឬ អ�កដៃទឱ្យចំណាយអ�ីែដលមនិចបំាច។់ 

1. េតរបស់របរែដលអ�កជាកម�សិទ�ិផ�ល់នូវភស�ុតងៃនករខ�ះករយកចិត�ទុកដកែ់ដរឬេទ? 

2. េតអ�កមានបានតៃថ�ទិញរបស់េនក�ុងផ�ះែដលអ�កមនិធា� បប់ានេ្រប្របាស់ែដរឬេទ? 

3. េតអ�កចំណាយស្រមាបេ់សវកម�ែដលអ�កមានេពលេវល និងសមត�ភាពក�ុងករេធ�ខ�ួនឯង

េទ? 

4. េតស� នភាពរថយន�របស់អ�កបច�ុប្បន�េនះ បង� ញដល់មនុស្សថាអ�កមនិឱ្យតៃម�េទេល្រទព្យ

សម្បត�ិែដល្រពះអមា� ស់បាន្របទនមកអ�កែដរឬ? 

បន�េនទំពរ័បនា� ប ់
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២ កូរនិថូស ៨:១១ 

ដូេច�ះ សូមបងប�ូនបេង�យករេនះឥឡូវចុះ។ បងប�ូនមានឆន�ៈេផ�មគំនិតេនះយ៉ាងណា ្រត�វេធ�េអ

យបានសំេរចជាស� ពរ តមសមត�ភាពែដលបងប�ូនមានយ៉ាងេនាះែដរ។   

21. ទនំលួខុស្រត�វ 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពមនិគរួទុកចិត�បាន 

ទំនលួខុស្រត�វ - េរៀនសន�តនូ់វករករពរអ�ីែដលបាន្របគល់ឱ្យអ�ក។ េរៀនបេង�តកររតឹត្បតិផា� ល់

ខ�ួន និងេគាលករណ៍ែណនាែំដលចបំាចេ់ដម្បបំីេពញនូវអ�ីែដលអ�កដឹងថា អ�កគរួេធ� ។ 

1. េតអ�កែដលអ�កេធ�ករ េដម្បទុីក្រទព្យសម្បត�ិែដលគរួឱ្យ្រសឡាញ់បំផុតេនក�ុងករេមលែថ

របស់អ�កែដរឬេទ? 

2. េតអ�កេធ�្របតិភូកម�េទករងរេផ្សងេទៀត ែដលអ�កដឹងថាអ�កគរួែតេធ�េដយខ�ួនឯងែដរ

ឬេទ? 

3. េតអ�ក្រត�វបានទទលួករេ្រកនរលឹំកឱ្យេធ�កិច�ករែដលបាន្របគល់ឱ្យអ�កែដរឬេទ? 

រ ៉ូម ១៤:១២ 

ដូេច�ះ េយង្រត�វេរៀបរបទូ់ល្រពះជាមា� ស់នូវអំេពែដលខ�ួនេយងមា� ក់ៗ បាន្រប្រពឹត�។  

22. គុណធម ៌
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពមនិបរសុិទ� 

គុណធម ៌- េរៀនបេង�តខ� តត្រមាសីលធមផ៌ា� ល់ខ�ួនែដលនឹងេធ�ឱ្យអ�កដៃទ្របាថា� ចងប់ានជីវតិែដល

េគារពេកតខ� ច្រពះជាមា� ស់។ ករបេង�តលក�ណៈរបស់្រពះ្រគីស�េនក�ុងអ�ក និងអ�កដៃទ។ 

1. េតមនុស្សស្បថ ឬនិយាយេរឿងកំែប�ងែបបមនិសមរម្យេនចំេពះមុខអ�កែដរឬេទ? 

2. េតអ�កបានបំផុសគំនិតអ�កែដលេនេ្រកមករែថទខំងវ�ិ� ណរបស់អ�ក ឱ្យមានភាពស� ត

ស�ំខងសីលធមត៌មរយៈគំរូផា� ល់ខ�ួនែដរឬេទ? 

3. ្របសិនេបអ�ក្រត�វចកេចញេទ េតមានមនុស្សប៉នុា� ននាកែ់ដលនឹងបាតប់ងនូ់វភាពខង

្រពលឹងវ�ិ� ណរបស់ពកួេគ? 

ភលីីព ២:១៤-១៥ ក 

ចូរេធ�កិច�ករទងំអស់ េដយឥតរអ៊ូរទ ំឬ ជែជកតវ៉េឡយ េដម្បេីអយបងប�ូនបានល�ឥតេខ� ះ 

ឥតេសហ�ង ជាបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ែដលឥតមានកំហុស ក�ុងចំេណាមមនុស្សេវៀចេវរ និង  

ខិលខូចេនជំនានេ់នះ។ បងប�ូនភ�កឺ�ុងចំេណាមពួកេគ ដូចពន�ឺែដលបំភ�ពិឺភពេលក។  
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23. ភាពយុត�ធិម ៌

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពលំេអៀង 

ភាពយុត�ធិម ៌- ្រកេឡកេមលស� នភាពមយួ តមរយៈ្រកែសែភ�ករបស់មនុស្សមា� ក់ៗ  ែដលពកព់ន័�

នឹងវ។  ផ�ល់រង� ន្់រតឹម្រត�វដល់អ�កែដលជួយ អ�កឱ្យសេ្រមចេគាលេដរបស់អ�ក។  េរៀន េដម្បី
្របមូលករពិតទងំអស់ មុនេពលេធ�ករសន�ិដ� ន។ 

1. េតករសេ្រមចចិត�ែដលអ�កេធ� បណា� លឱ្យមនុស្សែដលជាបព់កព់ន័� មានករអកអ់នចិ់ត�

ែដរឬេទ? 

2. េតមនុស្សែដលេនេ្រកមករដឹកនារំបស់អ�ក អចផ�ល់គំរូៃនករេពញចិត�េនក�ុងទំនាកទំ់នង

របស់អ�កក�ុងចំេណាមពកួេគែដរឬេទ? 

3. េតអ�កបង�ិលច្បោប ់េដម្បឈី�ះេហ�មែដរឬេទ? 

4. េតអ�កធា� បល់កអ់�ីមយួែដលអ�កដឹងថា មនិសមនឹងអ�ីែដលគាតរ់ពឹំងថានឹងទទួលបានែដរ

ឬេទ? 

លូក ៦:៣១ 

េបអ�ករល់គា� ចងេ់អយេគ្រប្រពឹត�ចំេពះខ�ួនែបបណា ្រត�វ្រប្រពឹត�ចំេពះេគែបបេនាះែដរ។ 

 

24. ករអតេ់អន 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករេរ សេអង 

ករអតេ់អន - េរៀនពីរេបៀបេដម្បេីឆ�យតបនឹងភាពមនិស�ិតេស�ររបស់អ�កដៃទ េដយមនិទទលួ

យក ស�ងដ់រភាពមនិបរសុិទ�របស់ពកួេគ។ េរៀនទទួលយកអ�កដៃទ ដូចជាករបង� ញលក�ណៈ

ពិេសសៃនគុណសម្បត�ិជាកល់កក់�ុងកំរតិខុសគា� ៃនភាពចស់ទំុ។ 

1. េតករឆាបខឹ់ងរបស់អ�កដៃទ បណា� លឱ្យអ�កបដិេសធឱកស េដម្បជីួយ ពកួេគឱ្យរកី

ចេ្រមនខងវ�ិ� ណេទ? 

2. េតអ�កពិតជា្រសឡាញ់មនុស្សមានបាប ែតស�បអំ់េពបាបរបស់គាតែ់ដរឬេទ? 

ភលីីព ២:២ 

សូមបំេពញអំណររបស់ខ�ុ ំ េដយបងប�ូនមានចិត�គំនិតែតមយួ មានេសចក�ី្រសឡាញ់ែតមយួ 

មានចិត�េថ�មែតមយួ និងមានឆន�ៈែតមយួ។   
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25. ករេពរេពញេដយអំណរ 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករអណិតខ�ួនឯង 

ករេពរេពញេដយអំណរ - ករេរៀនពីរេបៀបេលកទឹកចិត�អ�កដៃទ។  េរៀនសប្បោយ េដយមនិគិត

ពីកលៈេទសៈខងេ្រក។ 

1. េតអ�កស� គមនស៍មាជិក្រគ�សររបស់អ�ក េដយចិត�រកីរយេនេពល្រពឹកែដរឬេទ? 

2. េតអ�កអរសប្បោយផ�ល់្របាកដ់ល់ករងររបស់្រពះជាមា� ស់ែដរឬេទ? 

3. េតអ�កអរគុណ្រពះជាមា� ស់ ចំេពះ្រគបស់� នភាពទំងអស់ េហយេឃញពីគុណ្របេយាជន៍

របស់្រទងក់�ុងករអនុ�� តិឲ្យមានស� នភាពនីមយួៗែដរឬេទ? 

4. េតអ�កដឹងថា អ�កេនកែន�ងែដល្រពះជាមា� ស់ចងេ់អយអ�កេនែដរឬេទ? 

សុភាសិត ១៥:១៣ 

ចិត�សប្បោយេធ�េអយទឹកមុខរកីរយ រឯីចិត�្រព�យេធ�េអយទឹកមុខ្រសងូត្រសងត។់  

កូឡូស១:១១ 

សូមេអយបងប�ូនមានកមា� ងំមាមំនួ្រគបចំ់ពូក េដយ្រពះេចស� ដរុ៏ងេរឿងរបស់្រពះអង� េដម្បី
េអយបងប�ូនអចសូ៊្រទំនឹងអ�ីៗទំងអស់ និងេចះអតធ់�តេ់ទៀតផង។   

26. ករយកចិត�ទុកដក ់
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - វនិិច�យ័    ករេថា� លេទស 

ករយកចិត�ទុកដក ់- េរៀនេ្រប្រគបស់ភាវគតិរបស់អ�ក ឱ្យស�ិតេនេ្រកមៃផ�ៃនប�� ។ េរៀនែស�ង

យល់ពីបំណង្របាថា�  និងអរម�ណ៍ពិតរបស់អ�កដៃទ។  ដឹងពីអ�ីែដល្រត�វរកេមលក�ុងករវយតៃម�

មនុស្ស ប�� និងរបស់េផ្សងៗ។ ស� ល់អ�កណាែដល្រពះជាមា� ស់ចងេ់អយខ�ុ ំបេ្រម។ 

1. េតអ�កធា� បច់ញ់េបាក ករទិញែដរឬេន? 

2. េតមតិ�ភក�ិរបស់អ�កធា� បនិ់យាយជាមយួអ�ក េធ�អ�ីែដលអ�កមានករេសកស� យែដរឬេទ? 

3. េតមានសកម�ភាពណាែដលអ�កចូលចិត� ែដលអ�កេផ្សងគិតថាខុស? 

4. េតអ�កធា� បប់ានផ�ល់ពត័ម៌ានសំងតដ់ល់អ�ក ែដលេ្របវខុសែដរឬេទ? 

5. េតអ�កធា� បឆ់�ងកតផ់លវបិាកៃនករស�ីបេនា� ស អ�កេមលងយែដរឬេទ? 

6. េតអ�កបានេ្របពក្យ និងករបេ�� ញមតិែដលបណា� លឱ្យមានករឈចឺប ់និងយល់្រចឡំេទ? 

១ សំយ៉ូែអល ១៦:៧ 

ប៉ុែន� ្រពះអមា� ស់មាន្រពះបន�ូលមកកនេ់លកថា៖ «កំុេមលែតសំបកេ្រក ឬកំពស់របស់េគ

េឡយ េយងមនិបានេ្រជសេរ សអ�កេនះេទ។ ្រពះអមា� ស់មនិវនិិច�យ័ដូចមនុស្សេលក ែដលេមល

ែតសំបកេ្រកប៉ុេណា� ះេទ ្រពះអមា� ស់ទតេមលចិត�គំនិតវញិ»។   
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27. ្របាជា�  

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ទំេនារធម�ជាតិ 

្របាជា�  - េរៀនេមលពីទស្សនៈរបស់្រពះជាមា� ស់។ ករស� ល់ពីបុព�េហតុ និងទំនាកទំ់នងែដលមាន

ឥទ�ិពលេនក�ុងជីវតិ។ ករែស�ងរកជេមា� ះេដម្បបុីព�េហតុរបស់ពួកេគ។ ករេរៀនពីរេបៀបេដម្បអីនុ

វត�េគាលករណ៍ៃនជីវតិេនក�ុងស� នភាព្របចំៃថ�។ ែស�ងយល់អំពីទស្សនវជិា� មនិពិត និងទំេនារ

ចិត�ធម�ជាតិ េហយបដិេសធករទំងេនាះ។ 

1. េតអ�កអចេ្រប�បេធៀបេគាលករណ៍របស់្រពះជាមយួនឹងទំេនារចិត�បានែដរឬេទ? 

2. េតអ�កស� ល់ប�� ត�ិរបស់្រពះ្រគីស�ែដរឬេទ? 

3. េតអ�កដឹងេទថា្រពះជាមា� ស់កំពុងេមល និងថ�ឹងែថ�ងរល់គំនិតគំនិតសកម�ភាព និង

ឥរយិាបថអ�ក? 

4. េតអ�កមានេសចក�ីស�បចំ់េពះអំេពអ្រកក ់និងេសចក�ី្រសឡាញ់ពិតចំេពះមនុស្សមានបាប

ែដរឬេទ? 

5. េតអ�ក្រសឡាញ់អ�កែដលស�ីបេនា� សអ�កែដរឬេទ? 

6.  េតអ�កកត្់រតករយល់ដឹងៃន្របាជា� ែដល្រពះជាមា� ស់ែដល្របទនដល់អ�កែដរឬេទ? 

7. េតអ�កបានសំុ្របាជា� ពី្រពះជាមា� ស់ េហយែស�ងរក្របាជា� េនាះឲ្យមានតៃម�ជាងមាសែដរ

ឬេទ? 

8. េតអ�កែស�ងរកករែណនាពីំមនុស្សមាន្របាជា�  និងបដិេសធករបេ្រង�នរបស់មនុស្សល�ីេល�
ែដរឬេទ? 

9. េតអ�កយឺតក�ុងករេឆ�យនិងរហ័សក�ុងករស� បែ់ដរឬេទ? 

សុភាសិត ៩:១០ 

ករេគារពេកតខ� ច្រពះអមា� ស់ ជា្របភពៃន្របាជា�  ករស� ល់្រពះជាមា� ស់ ជាចំេណះរបស់្របជា

ជនដវ៏សុិទ�។ 

យ៉ាកុប៣:១៧ 

រឯី្របាជា� មកពី្រពះជាមា� ស់វញិ ដំបូងបង�ស់ ជា្របាជា� បរសុិទ�* បនា� បម់ក ជា្របាជា� ផ�ល់សន�ិភាព 

មានអធ្យោ្រស័យ ទុកចិត�គា�  េពរេពញេទេដយចិត�េមត� ករុណា និងបេង�តផលល�្រគបយ៉់ាង 

ឥតមានលំេអៀង ឥតមានពុតត្ុបត។  
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28. ឧស្សោហ៍ព្យោយាម 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពខ�ិល្រចអូស 

ឧស្សោហ៍ព្យោយាម- េរៀនសិក្សោបទគម�រីស្រមាបក់រយល់ដឹង និងករបក្រសយ្រតឹម្រត�វ។ ទកទ់ង

នឹងករសិក្សោដៃទេទៀតជំុវញិេសចក�ីពិតៃនបទគម�រី។ ករេ្រប្របាស់ថាមពល និងករេផា� ត

អរម�ណ៍េទនឹងភារកិច�ែដលបានកំណត។់ 

1. េពលអ�កសិក្សោ ឬេធ�ករ េតអ�ករពឹំងថា្រពះនឹងវយតំៃលករេនាះែដរឬេទ? 

2. េតអ�កសិក្សោ ឬេធ�ក រេដម្បផី�ល់កិត�ិយស និង្រពះនាមរបស់្រពះ្រគីស�ែដរឬេទ? 

3. េតអ�ក្រប�ង្របយត័�ចំេពះព័តម៌ានលម�តិ ែដលបង� ញពីភាពស� តជំ់នាញៃនអ�ីែដលអ�ក

កំពុងេធ�  ែដរឬេទ? 

កូឡូស ៣:២៣ 

្រគបកិ់ច�ករែដលបងប�ូនេធ� ចូរេធ�េអយអស់ពីចិត� ដូចជាេធ�ថា� យ្រពះអមា� ស់ែដរ គឺមនិែមនេធ�
សំរបម់នុស្សេលកេទ ។   

29. ករសេ្រមចចិត�េដយករពិចរណា 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - គំនិតសម��  

ករសេ្រមចចិត�េដយករពិចរណា - ករេរៀនពីរេបៀបេដម្បេីឆ�យតបេនក�ុងស� នភាពលំបាក

េដយ្របាជា�  និងចរតិលក�ណៈរបស់្រពះ្រគីស�។ ដឹងពីអ�ីែដលសម្រសប និងអ�ីែដលមនិសមរម្យ។ 

ករេមលេឃញផលវបិាកៃនពក្យសំដី និងសកម�ភាពបែន�មេទៀតេនតមផ�ូវ។ 

1. េតអ�កដឹងពីឥរយិាបថល� និងគុណធមក៌�ុងសង�មែដរឬេទ? 

2. េតអ�កដឹងពក្យអ�ីែដលបណា� លឱ្យអ�កដៃទមាន្របតិកម�ចំេពះអ�កែដរឬេទ? 

3. េតអ�កដឹងអំពី្របធានបទែដលគួរេជៀសវងក�ុងករសន�នាែដរឬេទ? 

4. េតអ�កដឹងពីរេបៀបេឆ�យតបនឹងស� នភាពគួរឱ្យអម៉ាស់ែដរឬេទ? 

សុភាសិត ២២:៣ 

កលមនុស្សឆា� តេឃញេ្រគាះកចមកដល់េគលកខ់�ួន រឯីមនុស្សឥតគំនិត េអនក្បោលេដរេទ

មុខ េហយ្រត�វបងខ់តធ�ន។់   
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30. ករេចះទបច់តិ�ខ�ួនឯង 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករបេណា� យខ�ួនេដយខ�ួនឯង 

ករេចះទបចិ់ត�ខ�ួនឯង - ករ្រគប្់រគង - េរៀនេដម្បកំីណតអ់ត�ស�� ណ និងេគារពតមករផ�ួចេផ�ម

របស់្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�។ ករនាគំំនិត ពក្យសម� ីនិងសកម�ភាពរបស់ខ�ុ ំ ឲ្យស�ិតេនេ្រកមករ

្រគប្់រគងរបស់្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�។ 

1. េតអ�កមានទមា� បណ់ាមយួែដលអ�កដឹងថា េធ�ឱ្យ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�េសកេសែដឬឬេទ? 

2. េតអ�កដឹងពីរេបៀប េដម្បសី� ល់ករបំផុសៃន្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�ែដរឬេទ? 

3. េតអ�កេរៀនករពិតទងំអស់ មុនេពលេឆ�យសំណួរែដរឬេទ? 

4. េតអ�កមានេពលតមអហរេទៀងទតែ់ដរឬេទ? 

៥. េតអ�កេប�ជា� ផ�ល់របាយករណ៍ល� និងបដិេសធករនិយាយេដមេគែដរឬេទ? 

កឡាទី ៥:២៤-២៥ 

អស់អ�កែដលរមួជាមយួ្រពះ្រគិស�េយសូ៊បានឆា� ងតណា�  និងបំណងេលភលនេ់ផ្សងៗរបស់និស្ស័

យេលកីយេ៍នាះេចលេហយ។  ្របសិនេបេយងមានជីវតិេដយសរ្រពះវ�ិ� ណែមន េយងក៏

្រត�វ្របតិបត�ិតម្រពះវ�ិ� ណែដរ។   

31. ករសូ៊្រទ ំ

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - បេង�ន 

ករសូ៊្រទ ំ- រក្សោករេប�ជា� ចិត�ចំេពះេគាលេដក�ុងេពលមានសមា� ធ។ ដឹងពីេពលេវល និងវធិីវនិិេយាគ

េពលេវល និងថាមពលរបស់ខ�ុ ំ។  រក្សោករេផា� តអរម�ណ៍របស់ខ�ុ ំេទេលេគាលបំណងែដល្រពះជាមា� ស់

បាន្របទនដល់ខ�ុ ំ។ ករទទួលស� ល់ និងករប�្ឈបឧ់បសគ�។ 

1. េតអ�កអចេទណាបានយូរ េដយមនិចុះចញ់នឹងករល្ួបង? 

2. េតអ�កបានបេង�តទំលប់ៃនករអធិស� នែដរឬេទ? 

3. េតអ�កបានខកខនមិនបានអនបទគម�ីរមយួៃថ�អស់រយៈេពលយូប៉ុណា� េហយ? 

4. េតកូនៗរបស់អ�កបានេឃញអ�កចុះចញ់នឹងចំណង់របស់អ�កែដរឬេទ េនេពលពួកេគដឹងថាអ�ក

កំពុងែតព្យោយាមកតប់ន�យ? 

5. េតអ�កមានេគាលេដក�ុងជីវតិែដលអ�កសុខចិត�ស� ប់េដម្បេីគាលេដេនាះែដរឬេទ? 

6. េតអ�កេ្របភាពេនឿយហត់ក�ុងកិច�ករែដលជាករេលកទឹកចិត� េដម្បបីេង�នកមា� ងំរបស់អ�កេនក�ុង

្រពះអមា� ស់ ឬអ�កព្យោយាមប�� បវ់ េដយថាមពលផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�កែដរឬេទ? 

7. េតអ�កមានគេ្រមាងេធ�អ�ី ែដលជាត្រម�វករ ឬេតអ�កមានបំណងេធ�េលសពីអ�ីែដលរពឹំងទុក? 

បន�េនទំពរ័បនា� ប ់
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កឡាទី ៦:៩ 

េយងមនិ្រត�វេនឿយណាយនឹង្រប្រពឹត�អំេពល�េឡយ ដ្បតិ្របសិនេបេយងមនិបាកទឹ់កចិត�េទេនាះ ដល់

េពលកំណត់េយងនឹង្រច�តបានផលជាមិនខន។   

32. ករេគារពឱនលំេទន 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករ្រពេហនេកងកច 

ករេគារពឱនលំេទន - ករដកក់្រមតិេលេសរភីាពរបស់ខ�ុ ំក�ុងេគាលបំណងមនិេធ�ឱ្យបះ៉ពល់ដល់

មនុស្សែដល្រពះបាន្រតស់េហខ�ុ ំឱ្យបេ្រម។  

េតអ�កេធ�អ�ីខ�ះ ែដលអ�កចូលរមួែដលែដល្រគិស�ជនជាេ្រចនេជឿថាជាករខុសឆ�ង? 

1. េតអ�កេ្របពក្យ ឬករបេ�� ញមតិែដលេធ�ឱ្យអ�កដៃទេទសចិត�ែដរឬេទ? 

2. េតឪពុកមា� យរបស់អ�កសប្បោយចិត�ទងំ្រស�ងជាមយួនឹងស�ីលសេម��កបំពក ់និងសករ់បស់

អ�កែដរឬេទ? 

3. េតអ�កបានចំណាយេពល និងករខំ្របឹងែ្របងជាេ្រចន េដម្បសួីរេទអជា� ធររបស់អ�កអំពី

ចំណងចំ់ណូលចិត�របស់ពួកេគែដរឬេទ? 

4. េតអ�កបង� ញអំពីសកម�ភាពដូចជាករជកប់ារ ីករេដរេលងេល� ន កររ ំេនតមមូលដ� ន

ែដល្រគីស�បរស័ិទដៃទេទៀត បាន្រប្រពឹត�ែដរឬេទ? 

5. េតអ�កេ្រកកឈរេឡងេនេពលែដល�ស�ី ឬមនុស្សចស់ចូលមកក�ុងបន�បែ់ដរឬេទ? 

រ ៉ូម ១៤:២១ 

្របសិនេបេយងមនិបរេិភាគសច ់មនិពិស្រស និងមនិបះ៉ពល់របស់ណាែដលេធ�េអយបងប�ូន

ជំពបចិ់ត�បាតជំ់េនឿេនាះ ជាករល�្របៃពេហយ។   

33. ភាពេស� ះ្រតង ់(េស� ះសរ) 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករលកពុ់ត 

ភាពេស� ះ្រតង ់- មានបំណងែដលមានតមា� ភាព។ េធ�អ�ីៗពីេ្រពះខ�ុ ំ្របាថា� ចងឲ់្យ្រពះជាមា� ស់បាន

ចំេណញ េហយខ� ចបាតប់ងេ់ករ �ិ៍េឈ� ះរបស់្រពះអង�។ មានករ្រព�យបារម�ពិត្របាកដ េដម្បផី�ល់

ផល្របេយាជនដ៍ល់ជីវតិអ�កដៃទ។ 

1. េពលទិញអំេណាយ េតអ�កេធ�ដូេច�ះេទ បនា� បពី់ពិចរណាអ�ីែដលពកួេគបានផ�ល់ឱ្យអ�ក? 

2. េតអ�កចូលចិត�េធ�អ�ីែដលមនិនឹកស� នដល់ែដលជាករបង� ញភាពេស� ះ្រតង ់និងេសចក�ី
្រសឡាញ់ចំេពះអ�កដៃទែដរឬេទ? 

បន�េនទំពរ័បនា� ប ់



40  េសៀវេភែណនាសំ្រមាបន់ិស្សតិ 

3. េតអ�កណាែដលអ�ករេំភបក�ុងករជយួ េធ�ឱ្យេជាគជយ័ឬ? 

4. េតអ�កអេ�� ញមនុស្សេលចេធា� មកផ�ះរបស់អ�ក េដម្បេីលកស�ួយេករ �ិ៍េឈ� ះរបស់អ�កឬ? 

5. េតអ�កឆាបទ់ទលួស� ល់េនេពលអ�កេធ�ខុស េហយចតវ់ធិានករេដម្បែីកវែដរឬេទ? 

6. េតអ�កេសកេស ករែដលអ�កបានេធ�ឱ្យអ�កដៃទឈចឺប ់ឬក្៏រគានែ់តសំុករអភយ័េទសឱ្យ

េដះែលងមនសិកររបស់អ�ក? 

១ េព្រត�ស ១:២២ 

បងប�ូនបានជំរះ្រពលឹងេអយបានបរសុិទ� េដយស� បត់មេសចក�ីពិត េដម្បឲី្យបងប�ូនេចះ

្រសឡាញ់ គា� យ៉ាងេស� ះស�័្រគ ដូចបងប�ូនបេង�ត។  ចូរ្រសឡាញ់គា� េទវញិេទមកេអយអស់ពី

ចិត�េទ។  

34. េសចក�ីសប្ុបរស 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - កំណាញ់ 

េសចក�ីសប្ុបរស - ទទួលស� ល់ថា្រទព្យសម្បត�ិទំងអស់ជាកម�សិទ�ិរបស់្រពះ។ ករេរៀនពីរេបៀបេធ�
ជាអ�កបេ្រមដឈ៏� សៃវៃនេពលេវល ្របាក ់និង្រទព្យសម្បត�ិ។ ករែវកែញកេពលអំេណាយនឹងខូច

ខតដល់ជីវតិ ឬអកប្បកិរយិារបស់អ�កទទួល។ 

1. េតអ�កថា� យេទ្រពះជាមា� ស់នូវផលដំបូងៃនករេកនេឡងទំងអស់របស់អ�កភា� មៗឬេទ? 

2. េតអ�កឲ្យអំេណាយែដលអ�កមនិអចេ្របបានតេទេទៀត ឬេដយសរែតអ�កេឃញថា

មនុស្សមា� កេ់នាះកំពុងែត្រត�វករ? 

3. េតអំេណាយរបស់អ�កេធ�ឱ្យអ�កែដលទទួលេនាះ មានអរម�ណ៍ថាមានកតព�កិច�ចំេពះអ�ក

ឬេទ? 

4. េតអ�កផ�ល់អំេណាយដល់មនុស្សែដលអ�កចងឲ់្យេគជួយ អ�ក េនេពលអនាគតែដរឬេទ? 

5. េតអ�កធា� បប់ានថា� យ្របាកយ៉់ាងេ្រចនេទ្រពះជាមា� ស់ែដលអ�កអចេ្របស្រមាបតំ់រូវករ

ផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�កែដរឬេទ? 

6. េតអ�កបានផ�ល់អំេណាយែដលមនិបានរពឹំងទុកប៉ុនា� នក�ុងឆា� ចុំងេ្រកយ? 

២ កូរនិថូស ៩:១១ 

្រពះអង�នឹងេធ�េអយបងប�ូនេទជាអ�កមាន្រគបវ់ស័ិយទំងអស់ េដម្បឲី្យបងប�ូនមានចិត�សទ�

្រជះថា� ្រគបចំ់ពូក និងឲ្យអ�កឯេទៀតៗអរ្រពះគុណ្រពះជាមា� ស់េដយេយងជួយ េគ។   
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35. ករបនា� បខ�ួន 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - េមាទនភាព 

ករបនា� បខ�ួន - ករដឹងពីអសមត�ភាពរបស់ខ�ុ ំទំង្រស�ងក�ុងករសំេរចអ�ីមយួសំរប្់រពះជាមា� ស់ 

េ្រកពី្រពះគុណរបស់្រទង។់ ករែស�ងយល់ពីរេបៀបែដលចិត�ែដលជាករបេ�� ត។ បែង�រករ

សរេសរដល់ ្រពះជាមា� ស់ និងអ�កដៃទយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស។ ករែញកដចពី់គា� រវងករនិយាយល� 

និងករសរេសរ។ 

1. េតប៉ុនា� នដងក�ុងមយួសបា� ហ៍មុន ែដលអ�កបានអរគុណដល់្រពះជាមា� ស់ ចំេពះអ�ីែដល

្រទងប់ានអនុ�� តឱ្យអ�កេធ�បាន? 

2. េតអ�កស� គមនក៍ររះិគន ់ឬអកអ់នចិ់ត�េនក�ុងចិត�ចំេពះមនុស្សែដលបាន្របាបអ់�កែដរ

ឬេទ? 

3. េតអ�កមានអរម�ណ៍េសកេស ឬ សប្បោយចិត�េនេពលអ�កដឹងថា្រគីស�ជនមា� កេ់ទៀត

បរជយ័? 

4. េតអ�កមនិចងឲ់្យអ�កេផ្សងជួយ អ�កេធ�គេ្រមាង េ្រពះអ�កមនិចងែ់ចករែំលកករសរេសរ

ជាមយួេគែមនែដរឬេទ? 

5. េតអ�កេមលពីភាពពិករខងរងកយែដលជាស�� ណសំគាល់របស់ភាពជាមា� ស់ែដរ

ឬេទ? 

6. េតអ�កមានករ្រព�យបារម�ចំេពះេករ �ិ៍េឈ� ះរបស់អ�កជាង្រពះនាមរបស់្រពះ្រគីស�ែដរឬេទ? 

រ ៉ូម ១២:១៤ 

្រត�វជូនពរអស់អ�កែដលេបៀតេបៀនបងប�ូន ្រត�វជូនពរេគ កំុដកប់ណា� សេគេឡយ។ 

យ៉ាកុប៤:៦ 

ប៉ុែន� ្រពះអង�មាន្រពះហឫទយ័្របណីសេនា� សខ� ំងជាងេនះេទេទៀត ដ្បតិមានែចងទុកក�ុងគម�រី

ថា«្រពះជាមា� ស់្របឆាងំនឹងមនុស្សមានអំនួត ែត្រទង្់របណីសេនា� សអស់អ�កែដលដកខ់�ួន»។  
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36. ភាពរកីរយ (េសចក�សីទរ) 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ស� រតីស�ឹក្រសពន ់

ភាពរកីរយ - ករេរៀនពីសកម�ភាព និងឥរយិាបថែដលគាប្់រពះហឫទយ័ចំេពះ្រពះ េហយេយង

មានចិត�រេំភបក�ុងករេនាះ។ េរៀនពីវធីិេលកទឹកចិត�អ�កដៃទ េដយស� រតីសរេសរ និងកររកីរយ។ 

ករេមលេឃញតៃម�េនក�ុងស� នភាព ែដលជាធម�តេធ�ឱ្យអ�កដៃទធា� កទឹ់កចិត�។ ករេរៀនពីភាពខុស

គា� រវងអរម�ណ៍រេំភប និង ស� រតីៃនភាពរកីរយ។ 

1. េតអ�កមានទមា� បស់� គមនម៍នុស្សទងំអស់ែដលអ�កជបួ េដយចិត�រកីរយែដរឬេទ? 

2. េតអ�កមានទំេនារេមលេឃញក�� កព់កក់ណា� ល ជាជាងពកក់ណា� លែដរឬេទ? 

3. េតអកប្បកិរយិាករងររបស់អ�កប��ុ ះប��ូ លមនុស្សថា អ�កសប្បោយរកីរយក�ុងករងរ

របស់អ�កែដរឬេទ? 

ទីតុស ២:១៤ 

ែដល្រពះអង�បាន្របគល់អង�្រទងជំ់នសួេយង េដម្បេីលះេយងឲ្យរចួពីេសចក�ីទុច�រតិ្រគបែ់បប

យ៉ាង េហយសមា� ត្របជារ�ស�មយួេធ�ជា្របជារ�ស�ដវ៏េិសសស្រមាប្់រពះអង�ផា� ល់ ែដលខ�ះែខ�ង

្រប្រពឹត�ករល�។ 

37. គំនិតផ�ួចេផ�ម 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករមនិេឆ�យតប 

គំនិតផ�ួចេផ�ម-ចតវ់ធិានករេដម្បែីស�ងរក្រពះេដយអស់ពីចិត�។ េ្របឱកសល�បំផុតេដម្បផី្សោយ

ដំណឹងល�។ ទទលួខុស្រត�វចំេពះករេលកទឹកចិត�ខងរងកយ និងខងវ�ិ� ណរបស់អ�កែដលេន

ជំុវញិ េយង។ 

1. េតអ�ករងច់្ំរត�វឲ្យេគ្របាបឱ់្យេធ�អ�ីមយួ ែដលអ�កដឹងថា្រត�វេធ�ែដរឬេទ? 

2. េតអ�កែណនាខំ�ួនអ�កឱ្យមនុស្សេន្រពះវហិររបស់អ�ក ឬករ៏ងច់ឲំ្យេគេធ�ករែណនាខំ�ួនវញិ? 

3. េតេពលណាែដលអ�កបានេឆ��តយកឱកសេដម្បពីន្យល់ដំណឹងល�ដល់នរណាមា� ក?់ 

រ ៉ូម ១២:២១ 

មនិ្រត�វចញ់ករអ្រកកេ់ឡយ គឺ្រត�វឈ�ះករអ្រកក ់េដយ្រប្រពឹត�អំេពល�វញិ។  

ែថស្សោឡូនីចទី១ ៤:១១-១២ 

ចូរយកចិត�ទុកដករ់ស់េនេអយបាន្រសគត្់រសគំ គិតែតពីកិច�ករខ�ួនឯង និងេធ�ករេដយ

កមា� ងំខ�ួនឯងផា� ល់ ដូចេយងបានផា� េំផ�បងប�ូនរចួេ្រសចេហយ។ ១២ េធ�ដូេច�ះ អ�កែដលមនិែមន

ជា្រគិស�បរស័ិទនឹងេគារពបងប�ូន េហយបងប�ូនកែ៏លង្រត�វករេអយេគជួយ េទៀតផង។   
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38. ភាពៃច�្របឌិត 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - មនិបានសេ្រមចកិច�ករ 

ភាពៃច�្របឌិត - េរៀនបំេពញភារកិច�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងគុណភាពកនែ់តេ្រចន។ ែស�ងរក

វធីិេដម្បយីកឈ�ះឧបសគ�ែដលមនិអចេទរចួ។ ែស�ងយល់ពីករអនុវត�ជាកែ់ស�ងស្រមាបេ់គាល

ករណ៍តមបទគម�រី។ 

1. េតកិច�ករថ�ីនាមំកនូវករភយ័ខ� ចដល់អ�ក ឬលំបាក? 

2. េតអ�ករហ័សនិយាយថាេទ ចំេពះគំនិតថ�ីែមនែដរឬេទ? 

3. េតប�� ែដលមនិអច្របែកកបាន អចបណា� លឱ្យអ�កេបាះបង ់ឬជ្រម�ញឱ្យអ�កែស�ងរក្រពះ

បន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់ស្រមាប្់របាជា� ែដរឬេទ? 

រ ៉ូម ១២:២ 

មនិ្រត�វយកតំរបត់មនិស្សយ័េលកីយេ៍នះេឡយ ្រត�វទុកេអយ្រពះជាមា� ស់ែកែ្របចិត�គំនិតបង

ប�ូន េអយេទជាថ�ីទងំ្រស�ងវញិ េដម្បេីអយបងប�ូនេចះពិចរណាេមលថា ្រពះជាមា� ស់សព�

្រពះហឫទយ័នឹងអ�ីខ�ះ គឺអ�ីែដលល� ែដលគាប្់រពះហឫទយ័្រពះអង� និង្រគបល់ក�ណៈ។  

39. េសចក�្ីរសឡាញ់ 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពអត� និយម 

េសចក�ី្រសឡាញ់ - េរៀនពីរេបៀបេដម្បផី�ល់នូវត្រម�វករជាមូលដ� នរបស់អ�កដៃទ េដយមនិចងប់ាន

េហតុផលក�ុងករទទួលរង� នផ់ា� ល់ខ�ួនេឡយ។ 

1. េនេពលែដលអ�កេនជាមយួមនុស្សមា� ក ់េតអ�ករកីរយនឹងចំណាយេពលេវលេលសពីអ�ី  

ែដលបានរពឹំងទុក ឬចបំាចែ់ដរឬេទ? 

2. េតអ�កឆាបខឹ់ងឬ? 

3. េតអ�ក្រចែណននឹងអ�ីែដលអ�កដៃទមានែដរឬេទ? 

4. េតអ�កបានបង� ញេសចក�ី្រសឡាញ់ចំេពះអ�កឯេទៀត តមរេបៀបណាខ�ះក�ុងសបា� ហ៍កន�ង

េទ? 

5. េតអ�កមានសុជីវធមេ៌ទ? 

6. េតអ�កមានកររបអ់នភាពជាមតិ�ែដរឬេទ? 

7. េតសកម�ភាព ឬឥរយិាបថរបស់អ�កដៃទ បន�យក�ី្រសឡាញ់ែដលអ�កមានចំេពះពកួេគែដរឬេទ? 

បន�េនទំពរ័បនា� ប ់
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១ កូរនិថូស ១៣:៣ 

េទះបីខ�ុ ំយក្រទព្យសម្បត�ិ របស់ខ�ុ ំទងំប៉ុនា� នេទែចកទនក�ី េទះបីខ�ុ ំសុខចិត�េអយេគយករូប

កយខ�ុ ំេទដុតទងំរស់ក�ី ែតេបសិនជាខ�ុ ំគា� នេសចក�ី្រសឡាញ់េទេនាះ កគ៏ា� ន្របេយាជនអ៍�ីដល់ខ�ុ ំ

ែដរ។    

យ៉ូហន ១៣:៣៤-៣៥ 

ខ�ុ ំេអយបទប�� ថ�ីដល់អ�ករល់គា�  គឺ្រត�វ្រសឡាញ់គា� េទវញិេទមក។ អ�ករល់គា� ្រត�វ្រសឡាញ់

គា� េទវញិេទមក ដូចខ�ុ ំបាន្រសឡាញ់អ�ករល់គា� ែដរ។ ៣៥ េបអ�ក្រសឡាញ់គា� េទវញិេទមក 

មនុស្សទងំអស់មុខជាដឹងថា អ�ករល់គា� ពិតជាសិស្ស*របស់ខ�ុ ំែមន»។   

40. ភាពរេសប 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពក� ហន 

ភាពរេសប - េ្របស� រតីរបស់ខ�ុ ំ េដម្បឱី្យខ�ុ ំអចេមលេឃញពីអរម�ណ៍ពិត  និងអរម�ណ៍របស់អ�ក

ែដលេនជំុវញិខ�ុ ំ។  ្រត�វ្រប�ង្របយត័�ចំេពះករបំផុសៃន្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�។  េចៀសវងេ្រគាះថា� ក់

េដយករដឹងពីបំណងែដលមនិ្រតឹម្រត�វេនក�ុងអ�កដៃទ។ ដឹងពីរេបៀបផ�ល់ពក្យ្រតឹម្រត�វេនេពល

្រតឹម្រត�វ។ 

1. េតអ�កអចដឹងពីអរម�ណ៍ពិតៃន្រគ�សរ ឬមតិ�ភក�ិរបស់អ�កេដយមនិចបំាចសួ់រពួកេគែដរ

ឬេទ? 

2. េតអ�កដឹងអំពីស� នភាពខងវ�ិ� ណរបស់អ�ក ែដលអ�កទទួលខុស្រត�វែដរឬេទ? 

3. េតអ�កធា� បម់ានេពលែដលគំនិតរបស់អ�ក្របាបអ់�កថា ្រតឹម្រត�វេទ ប៉ុែន�វ�ិ� ណរបស់អ�ក

្របាបអ់�កថាខុស? 

4. េតអ�កធា� បប់ានផ�ល់អំេណាយែដលអ�កដឹងថា េ្រកយមកបានបំេពញត្រម�វករចបំាចែ់ដរ

ឬេទ? 

5. េតមនុស្សែដលេនជិតអ�កេជឿថា អ�កពិតជាយល់ពីពួកេគ និងត្រម�វកររបស់ពួកេគែដរ

ឬេទ? 

រ ៉ូម ១២:១៥  

ចូរអរសប្បោយជាមយួអស់អ�កែដលអរសប្បោយ ចូរយំេសកជាមយួអស់អ�កែដលយំេសក។  
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41.  ករសំេរចចតិ� 
លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករមានចិត�ពីរ  

ករសំេរចចិត� - េរៀនេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�ចុងេ្រកយ េដយែផ�កេលេគាលករណ៍របស់្រពះជាមា� ស់ 

និង្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់។ បដិេសធមនិពិចរណាេឡងវញិនូវករសេ្រមចចិត�ែដលេយង

ដឹងថា្រត�វ។ ករេប�ជា� ចិត�បច�ុប្បន� េដម្បេីជៀសវងករបរជយ័នាេពលអនាគត។ 

1. េតអ�កមានទំេនារចងវ់យតៃម�េឡងវញិ នូវករសេ្រមចចិត�ពីអតីតកល េហយឆ�ល់ថាករ

សេ្រមចចចិត�េឡងវញិេនាះ ្រតឹម្រត�វែដរឬេទ? 

2. េតអ�កមានមូលេហតុ្រតឹម្រត�វក�ុង្រពះគម�រីចំេពះករេជឿជាករ់បស់អ�កែដរឬេទ? 

3. េតអ�កែផ�កេលេសចក�ីសេ្រមចចិត�បច�ុប្បន�េលករេប�ជា� ចិត�កន�ងមក ែដលអ�កដឹងថា្រត�វែដរ

ឬេទ? 

4. េតមតិ�ភក�ិេនែតបន�សួរអ�កឱ្យេធ�កិច�ករកលពីមុនែដលអ�កបាន្របាបថ់ាជាករ្របឆាងំនឹង

ជំេនឿរបស់អ�កែដរឬេទ?  

5. េតេនេពលណាែដលអ�កមានេគាលជំហរមា� កឯ់ងេដយ្រតឹម្រត�វ ្រត�វខតបងអ់�ីខ�ះ? 

២ កូរនិថូស ៨:១១ 

ដូេច�ះ សូមបងប�ូនបេង�យករេនះឥឡូវចុះ។ បងប�ូនមានឆន�ៈេផ�មគំនិតេនះយ៉ាងណា ្រត�វេធ�េអ

យបានសំេរចជាស� ពរ តមសមត�ភាពែដលបងប�ូនមានយ៉ាងេនាះែដរ។  

សុភាសិត ២:៩ 

្របសិនេបកូនស� បឪ់ពុកកូននឹងយល់អំពីមាគ៌ាដសុ៏ចរតិេទៀង្រតង ់និង្រតឹម្រត�វេពលគឺអ�ីៗទងំ

អស់ែដលនាមំកនូវសុភមង�ល។   

42. ភាពហ�តច់ត ់

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពមនិេពញេលញ 

ភាពហ�តច់ត ់- សិក្សោអំពីពត័ម៌ានលម�តិណាែដលសំខនស់្រមាបេ់ជាគជយ័ៃនគេ្រមាង។ ចូរ  

ចំណាយេពល និងខំ្របឹងែ្របង េដម្បេីធ�ឱ្យមានសុពលភាពៃនអង�េហតុ មុននឹងពិភាក្សោអំពីប�� ។ 

1. េតអ�កេធ�របាយករណ៍ េដយមនិចបំាចពិ់និត្យេមលភាព្រតឹម្រត�វែដរឬេទ? 

2. េតអ�កមានេករ �ិ៍េឈ� ះស្រមាបប់�� បក់រងរមយួទងំ្រស�ង មុនេពលចបេ់ផ�មករងរមយួ

េទៀតឬេទ? 

3. េនេពលែដលអ�ក្រត�វបានេគេស�សំុឱ្យសមា� ត េតអ�កសមា� តែតអ�ីែដលបានេឃញ ឬកអ៏�ី
ែដលមនិមានែដរឬេទ?  

បន�េនទំពរ័បនា� ប ់
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4. េតអ�កេ្របវជិា� សេមាធាន និងវចនានុ្រកម្រពះគម�រីក�ុងករសិក្សោ្រពះគម�រីផា� ល់ខ�ួនែដរឬេទ? 

5. េតអ�កប�� បកិ់ច�ករេដយឈរេលមូលដ� នថា្រពះនឹងវយតំៃលេលកិច�ករេនាះ េហយផ�

ល់រង� នដ់ល់ អ�កែដរឬេទ? 

២ កូរនិថូស ៨:១១ 

ដូេច�ះ សូមបងប�ូនបេង�យករេនះឥឡូវចុះ។ បងប�ូនមានឆន�ៈេផ�មគំនិតេនះយ៉ាងណា ្រត�វេធ�
េអយបានសំេរចជាស� ពរ តមសមត�ភាពែដលបងប�ូនមានយ៉ាងេនាះែដរ។   

43. ធនធាន 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករខ�ះខ� យ 

ធនធាន - ករេមលេឃញតៃម�េនក�ុងអ�ីែដលអ�កដៃទេមលរលំង។ េរៀនេ្របសមា� រៈេដយ្របាជា�

ែដលអ�កដៃទេបាះបង។់ ករសេ្រមចបាននូវភារកិច�ែដលមានចំននួអប្បបរមាៃនធនធានខងេ្រក។  

ដឹងថាេពលណាមនិចបំាចេ់្របសំភារៈទងំេនាះ េទះបីជាមានស្រមាបក់រេ្រប្របាស់កេ៏ដយ។ 

1. េតអ�កមនិខ�ល់ពី្រទព្យរបស់របេទឬ ្របសិនេបអចផា� ស់ប�ូរេទដកេ់នកែន�ងេផ្សងបាន? 

2. េតអ�ក្របមូលសំភារៈសំរបគ់េ្រមាងែដលអ�កមានក�ុងចិត� ឬអ�កេទបែត្របមូលរបស់របរសំ

របេ់្រប្របាស់ នាេពលអនាគត? 

3. េតអ�កដឹងពីជំនាញ សមត�ភាព និងចំណាបអ់រម�ណ៍របស់មនុស្សជំុវញិខ�ួនអ�កែដរឬេទ? 

4. េតអ�កែស�ងរកមូលេហតុែដលអ�កអចសេ្រមចកិច�ករ ជាជាងទទលួយកេហតុផលែដលអ�ក

មនិអចេធ�បានឬេទ? 

លូក ១៦:១០ 

អ�កណាេស� ះ្រតងក់�ុងកិច�ករដតូ៏ច អ�កេនាះកេ៏ស� ះ្រតងក់�ុងកិច�ករធំដំុែដរ។ អ�កណាេបាក

បេ�� តក�ុងកិច�ករដតូ៏ច អ�កេនាះកែ៏តងេបាកបេ�� តក�ុងកិច�ករធំដំុែដរ។  

44. ភាពបតែ់បន 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាព្របឆាងំ 

ភាពបតែ់បន - េរៀនពីបំណង្របាថា� របស់អ�កែដលខ�ុ ំបេ្រម និងស្រមបអទិភាពខ�ុ ំេដម្បបំីេពញតម

ពួកេគ។ េរៀនពីរេបៀបផា� ស់ប�ូរែផនករ េដយរកីរយេនេពលមានលក�ខណ� ែដលមនិបានរពឹំងទុ

ក។ េជៀសវងកតព�កិច�ែដលររងំេយងពីករេធ�សកម�ភាពល�បំផុត។ 

1. េតអ�កកំណតក់រ្រសលញ់របស់អ�កេលគំនិត ឬែផនករែដលអច្រត�វបានផា� ស់ប�ូរ 

េដយសរមនុស្សែដលអ�កកំពុងបំេរ ឬ? 

បន�េនទំពរ័បនា� ប ់
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2. េតអ�កជាអ�កបំេរ របស់មនុស្សែដលបានឲ្យអ�កខ�ី្របាកេ់ទ េ្រពះអ�កបានខ�ី្របាកសំ់របរ់ ំ

េលះរបស់ឬ? 

3. េតអ�កដឹងថា្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�បានដស់េតឿនអ�ក អំពីគំេរងែដលអ�កបានចបេ់ផ�មេនាះ 

មនិបាន្រត�វតម្រពះហឬទយ័ដល៏�ឥតេខ� ះរបស់្រទងែ់ដរឬេទ? 

4. េតអ�កអនុ�� តឱ្យអជា� ធររបស់អ�ក មានសិទ�ិផា� ស់ប�ូរគំនិតរបស់ពួកេគែដរឬេទ? 

ភលីីព ៤:១៣ 

ខ�ុ ំអច្រទបំានទងំអស់ េដយរមួជាមយួ្រពះអង�ែដល្របទនកមា� ងំេអយខ�ុ ំ។   

យ៉ាកុប ៤:១៥-១៦ 
១៥ បងប�ូនគរួែតេពលថា «េប្រពះអមា� ស់សព�្រពះហឫទយ័ េយងនឹងមានជីវតិរស់ េហយេយង

េធ�ករេនះ ឬេធ�ករេនាះ» ១៦ ែតឥឡូវេនះ បងប�ូនែបរជាេក�ងក� ងអតួបំេប៉ាងេទវញិ។ ករអតួ

េក�ងក� ងែបបេនះអ្រកកណ់ាស់។   

45. ភាពអចរកបាន 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករគិតពីខ�ួនឯង 

ភាពអចរកបាន - េរៀនបដិេសធកររខំនែដលររងំខ�ុ ំពីករបំេពញទំនួលខុស្រត�វរបស់ខ�ុ ំ។ ករ

បដិេសធមហិច�ិតែដលអចររងំខ�ុ ំពីកររកីរយនឹងអទិភាពែដល្រពះជាមា� ស់្របទនមក។ ឈរ

េដយភារកិច� រហូតដល់កិច�ករបានបានប�� បទ់ងំ្រស�ង។ 

1. េតអ�កជួយ អ�កដៃទចបេ់ផ�មគេ្រមាង េហយបនា� បម់ក អ�កែលងេធ� េដយករសង្ឃមឹថា

ពួកេគនឹងប�� បកិ់ច�ករេនាះឬ? 

2. េតសកម�ភាពខងេ្រក ររងំអ�កមនិឱ្យេដរេលងជាមយួ្រគ�សរដូចែដលអ�កបានសន្យោ

ឬេទ? 

3. េតអ�កបានកតប់ន�យទំនួលខុស្រត�វផា� ល់ខ�ួន ឱ្យេនតិចបំផុត េដម្បអីចមានេពលេវល

អតិបរមាស្រមាបអ់�កែដលអ�កកំពុងបេ្រមឬេទ? 

4. េតអ�កចំណាយេពលប៉ុនា� នេម៉ាង ក�ុងមយួសបា� ហ៍ក�ុងករេមលទូរទស្សន?៍ 

ភលីីព ១:២០ 

ខ�ុ ំទន�ឹងរងច់យ៉ំាងខ� ំងអស់ពីចិត� និងសង្ឃមឹេល្រពះអង� ខ�ុ ំមនិ្រត�វអម៉ាស់មុខ្រតងណ់ាេឡ
យ។ ផ�ុយេទវញិ េពលេនះកដូ៏ចជាេពលណាទំងអស់ ខ�ុ ំេនែតមានចិត�រងឹបឹុងឥតរេង� េទះបី

ខ�ុ ំ្រត�វរស់ ឬស� បក់�ី ខ�ុ ំនឹងេលកតេម�ង្រពះ្រគិស�ក�ុងរូបកយខ�ុ ំ។ 
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46. បដិសណា� រកិច� 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពឯកេក 

បដិសណា� រកិច� - េរៀនពីរេបៀបផ�ល់បរយិាកសែដលរមួចំែណកដល់ករលូតលស់ខងរងកយ 

និងខងវ�ិ� ណរបស់អ�កែដលេនជំុវញិេយង។ ករែស�ងយល់ថាេតអ�កណា្រត�វអេ�� ញចូលក�ុង

ផ�ះរបស់េយង និងរយៈេពលៃនករេធ�ដំេណ រ ែដលគួរមានរយៈេពលយូរប៉ុណា� ។  េធ�ឱ្យមនុស្ស

េផ្សងេទៀតមានផាសុកភាពជាមយួនឹងរបស់េយង។ 

1. េតអ�កដឹងថាមនុស្ស្របេភទណាែដល្រពះមនិចងប់ានេនក�ុងផ�ះរបស់អ�កេទ? 

2. េតអកប្បកិរយិារបស់អ�កទកទ់ងថា្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ក វមានសរៈសំខនជ់ាងេភ��វ

ឬេទ? 

3. េតមានរបស់របរេនក�ុងផ�ះរបស់អ�កែដលររងំ្រពះជាមា� ស់ និងេធ�ឱ្យ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�

្រព�យ្រពះហឬទយ័ែដរឬេទ? 

4. េតមនុស្សែដលមកេលងផ�ះរបស់អ�ក មានអរម�ណ៍ថាដូចជាេភ��វ ឬសមាជិក្រគ�សរែដរ

ឬេទ? 

5. េតមនុស្សទន�ឹងរងចំករមកេលងយ៉ាងរកីរយេនក�ុងផ�ះរបស់អ�កែដរឬេទ? 

រ ៉ូម ១២:១៣ 

្រត�វជួយ ទំនុកប្រម�ង្របជាជនដវ៏សុិទ� *ផង។រកទ់ក់េដយេភ��វទទួលទងំខត ្រពមខ�ះែដល  

េហ្របឺ ១៣:២ 

សូមកំុេភ�ចទទលួអ�កដៃទយ៉ាងរកទ់ក។់  េដយទទួលអ�កដៃទដូេច�ះ អ�កខ�ះបានទទួលេទវត*

ខ�ួន។ដឹងមនិទងំ    

47. ករប��ុ ះប��ូ ល 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ករេឈ� ះ្របែកកគា�  

ករប��ុ ះប��ូ ល - េរៀនពីរេបៀបដឹកនាំេសចក�ីពិតសំខន់ៗ ជំុវញិឧបសគ�ផ�ូវចិត�របស់អ�កស� ប។់ 

គិតតមរយៈេគាលបំណងទំងអស់ មុនេពលបង� ញករណីរបស់េយង។ បង� ញករេប�ជា� ចិត�

ចំេពះករេជឿជាករ់បស់េយងេដយគំរូៃនជីវតិរបស់េយង។  ែស�ងយល់ពីត្រម�វករមូលដ� នរបស់

គូ្របែជងរបស់េយង។ 

1. េនេពលនរណាមា� កម់និយល់្រសបនឹងអ�ក េតអ�កកនែ់តយកចិត�ទុកដកក់�ុងករបង� ញពី

ចំណុចរបស់អ�ក ឬយកឈ�ះខងស� រតីរបស់គាតឬ់? 

បន�េនទំពរ័បនា� ប ់
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2. េតអ�កដឹងពីរេបៀបចបម់នុស្សែដលចំអកេមលងយែដរឬេទ? 

3. េតមនុស្សែដលបដិេសធនឹងបទគម�រី អចនាំឲ្យអ�កេឈ� ះ្របែកកបានែដរឬេទ? 

4. េតភាពទនេ់ខ្សោយផា� ល់ខ�ួន កតប់ន�យ្របសិទ�ភាពៃនសរសធារណៈរបស់អ�កែដរឬេទ? 

២ ធីម៉ូេថ ២:២៤-២៥  
 រឯីអ�កបំេរ របស់្រពះអមា� ស់ មនិ្រត�វេអយមានករេឈ� ះ្របែកកគា� េឡយ ផ�ុយេទវញិ ្រត�វ

រសួរយចំេពះមនុស្សទួេទ ្រត�វេចះបេ្រង�ន និងអធ្យោ្រស័យដល់េគ ២៥ ្រត�វមានចិត�ស�ូតបូត 

្របេដពួកអ�ក្របឆាងំ ែ្រកងេល្រពះជាមា� ស់នឹងេ្របាស្របទនេអយេគែកែ្របចិត�គំនិត េដម្បី
េអយេគបានស� ល់េសចក�ីពិតយ៉ាងច្បោស់។     

48. សុភាពរបស  

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - រងឹទទឹង 

សុភាពរបស - េរៀនេឆ�យតបេទនឹងតំរូវករ េដយេសចក�ីសប្ុបរស និងេសចក�ី្រសឡាញ់។ ដឹងពី

អ�ីែដលសម្រសបេទនឹងត្រម�វករផ�ូវចិត�របស់អ�កដៃទ។ េរៀនពីរេបៀប្រគប្់រគងទិសេដ េដយគា� ន

ករអតធ់�ត ់ឬ ខឹង។ 

1. េតមនុស្សែដលអ�កែកត្រម�វ បានេដរេចញ េដយករេលកទឹកចិត� ឬបាកទឹ់កចិត�? 

2. េតមនុស្សេជៀសវងអ�ក េនេពលែដលពកួេគដឹងថាពកួេគបានេធ�ឱ្យអ�កខកចិត�ែដរឬេទ? 

3. េតអ�កចំណាយេពល េដម្បបីេង�តមតិ�ភាពជាមយួនឹងករែកត្រម�វែដរឬេទ? 

4. េតអ�កែដលេធ�ករជាមយួអ�កមានអរម�ណ៍ថា អ�កបានេប�ជា� ចិត�ចំេពះពកួេគ ឬេធ�ឱ្យបាន

េជាគជយ័? 

សុភាសិត ១៥:៤ 

ពក្យេលកទឹកចិត� េ្រប�បដូចជាេដមេឈផ�ល់ជីវតិ រឯីសំដី្រទេគាះេបាះេបាកនាេំអយធា� កទឹ់ក

ចិត�។ 

យ៉ាកុប ៣:១៧ 

១៧ រឯី្របាជា� មកពី្រពះជាមា� ស់វញិ ដំបូងបង�ស់ ជា្របាជា� បរសុិទ�  *ផ�ល់្របាជា�មក ជាបនា� ប់

ល�ផលបេង�តេមត� ករុណា និងចិត�េដយេទគា�  េពរេពញចិត�អធ្យោ្រស័យ ទុកសន�ិភាព មាន

ត្ុបត។ពុតមានលំេអៀង ឥតមានយ៉ាង ឥត្រគប់      
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49. ភាពក� ហន 

លក�ណៈសម្បត�ិែដលផ�ុយ - ភាពភយ័ខ� ច ភាពកំសក 

ភាពក� ហន - េរៀនពីវធីិេដម្បែីផ�កេលពក្យ និងសកម�ភាពេលសិទ�ិអំណាចៃនបទគម�រី។ ករ

បង� ញនូវទំនុកចិត�ថាករេធ�តមេគាលករណ៍្រពះគម�រីនឹងនាំមកនូវជយ័ជម�ះ េដយមនិគិតពីករ

្របឆាងំបច�ុប្បន�។ សុខចិត�ឈរមា� កឯ់ង្របកនភ់ាព្រតឹម្រត�វ េទះបីជា្រត�វករលះបងផ់ា� ល់ខ�ួន  

កេ៏ដយ។ 

1. េតេពលណាជាេពលចុងេ្រកយែដលអ�កឈរមា� កឯ់ង ្របកនជំ់ហរ្រតឹម្រត�វ ែដលេធ�ឲ្យ

អ�កបងៃ់ថ�? 

2. េនេពលែដលអ�កឮនរណាមា� ក្់រត�វបានេគេចទ្របកនម់និពិត េតអ�កេនេស��ម ឬប�� ក់

អ�ីែដលអ�កដឹងថា្រតឹម្រត�វ េទះបីវមនិមាន្របជា្របិយភាពកេ៏ដយ? 

3. ចុងេ្រកយ្រពះជាមា� ស់ជំរុញអ�កឲ្យផ្សោយដំណឹងល�ដល់មនុស្សចែម�ក េតអ�កបានេធ�ឬេទ? 

4. េតអ�កបានសំុករអភយ័េទសពីអ�កែដលអ�កស� ល់ថាអ�កបានេធ�ខុសែដរឬេទ? 

១ របា ក្ស្រត ២៨:២០ 

ចូរមានកមា� ងំ និងចិត�ក� ហន េហយបំេពញករងរឲ្យបានសំេរច  !ខ� ចភយ័កំុ  ឬតកស់�ុតេអយ

េសះ ដ្បតិ្រពះអមា� ស់ជា្រពះរបស់បិតនឹងគងជ់ាមយួបុ្រត រហូតដល់ករងរសងសង្់រពះ

ដំណាករ់បស់្រពះអមា� ស់បានសំេរចចបស់ព�្រគប ់្រពះអង�មនិេបាះបងេ់ចលបុ្រតឲ្យេនែតឯងេឡ
យ។  

េអសយ ៥៧:១៥ 

ដ្បតិ្រពះដខ៏�ងខ់�ស់បំផុតែដលគងេ់នអស់កល្បជានិច�េហយែដលមាន្រពះនាមដវ៏សុិទ�បំផុត 

មាន្រពះបន�ូល ថា:េយងស�ិតេនក�ុងស� នដខ៏�ងខ់�ស់បំផុត និងជាស� នដវ៏សុិទ�ែមនែតេយង    

កស៏�ិតេនជាមយួមនុស្សែដល្រត�វេគសង�តស់ង�ិន និងមនុស្សែដលេគេមលងយែដរ េដម្បី
េលកទឹកចិត�មនុស្សែដលេគេមលងយ។   
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ប�� ីអក�រ្រកមៃនលក�ណៈសម្បត� ិ
 

េនះជាប�� ីរយនាមេទតមតអួក្សរស�ីអំពីលក�ណៈសម្បត�ិល� ែដលមានេនក�ុងេសៀវេភេនះ។      

លក�ណៈសម្បត�ិល�េនះ មានចបពី់េលេខេរៀងទី 1 - 49 េហយមានេនទំពរ័ 21 - 50 ក�ុងេសៀវេភ

េនះ។  លក�ណៈសម្បត�ិល�េនះ ប�� កេ់ចញជាចំននួេលខរបស់លក�ណៈសម្បត�ិ មនិែមនប�� ក់

េចញជាេលខទំពរ័េនាះេទ។ 
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