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នាំមកជូនដោយនាំម
 ៉ាណាប្រចាំថ្ងៃ  



 

សួសដី មិត្តភក្តិទ ាំងឡាយ! 

ដតី្ជីវតិ្របស់ដយងីនឹងាន់កត្មានភាពរសសប់ាំរពងយ៉ងណា ដៅដពលកដល
ដយងីបានឆលងាត្ប់ទពិដសាធនន៍នជីវតិ្ ជាមយួមិត្តសាំឡាញ់របស់ដយងីដនាះ? 

ែនុងនាមដយងីជាជីវតិ្កដលមានារទាំនាែ់ទាំនងគ្នន  ដយងីរត្ូវារមិត្តភាព កដលមិត្ត
សាំឡាញ់នាាំចូលែនុងជីវតិ្ដយងី និងរត្ូវារទាំនាែទ់ាំនងកដលដយងីែសាងជាមួយ
ពួែដល។ មិត្តសាំឡាញ់អាចជួយែមានតចិត្តដយងី ដៅដពលកដលដយងីបាែទឹ់ែចិត្ត 
រពមទាំងចូលរមួអរសបាយជាមួយដយងី ដៅដពលកដលដយងីមានចិត្តសបាយរែី
រាយ ដហ្យីែ៏ជួយដយងី ដៅដពលកដលដយងីសថិត្ែនុងភាពមវះខាត្។ ពួែដលយាំ
ដសាែជាមួយដយងី រពមទាំងដសីចជាមួយផង ដហ្យីរមួសុមរមួសុមទុែខជាមួយ
ដយងី ែនុងរលប់ាលៈដទសៈទាំងអស់។ 

មណៈដពលកដលដយងីកសវងរែ ដហ្យីចាត្់ទុែមិត្តសាំឡាញ់ ជាែាំណបរ់ទពយដ៏
មានត្នមល ដនាះ ដយងីែ៏រត្ូវមានចិត្តចង់ដធវីជាមិត្តលអ សរមាប់ពួែដលផងកដរ។ ប៉ុកនត 
ដតី្ដធវីដូចដមេច ដទីបដយងីអាចាល យជាមិត្តសាំឡាញ់ដ៏ពិត្បាន? ដតី្ដធវីដូចដមេច ឲ្យ
ដយងីអាចពរងឹងមិត្តភាព ឲ្យានក់ត្រងឹមាាំដ ងី? ដតី្នរណា អាចដធវជីាមួយមិត្តសាំ
ឡាញ់ ―ដ៏លអឥត្ដខាច ះ‖ របស់ដយងី? ដយងីម្ុ ាំសងឃមឹថា អនែនឹងទទួលបានារ
ដលីែទឹែចិត្ត តាមរយៈដសៀវដៅសរមាបរ់បែបជាមួយរពះរបចាាំនងង រយៈដពលរបាាំ
ពីរនងងដនះ មណៈដពលកដលអនែកសវងយល់ អាំពីអត្ថន័យ ននមិត្តភាពដ៏ពិត្។ 

អត្ថបទនីមួយៗ សរមាប់អានរបចាាំនងងដនះ មានបញ្ចូ លមលមពីរ និងអត្ថបទ រពម
ទាំងមានសាំណួរមួយ ឬពីរភាា បម់ែជាមួយផងកដរ។ ដយងីម្ុ ាំសូមដលីែទឹែចិត្តអនែ 
ឲ្យចាំណាយដពលអាន និងសិែាមលមពីរទាំងដនាះ រចួពិចារណា អាំពីរពះបនទូល
កដលអនែនិពនធបានឆលុះបញ្ញច ាំង  ដហ្យីដឆលីយសាំណួរទាំងប៉ុនាម ន  កដលដយងីម្ុ ាំបាន
ផតលឲ់្យ។ 

សូមដយងីឲ្យត្នមល ចាំដ ះមិត្តភាពរបស់ដយងី ដបតិ្ពួែដលមានត្នមលដ៏វដិសស។ 



 
ក្នុងនាមជាជីវតិដែលមាន 
ការប្រាប្ររ័យទាក្ទ់ងគ្នន  
យយើងប្រតូវការមតិតភក្ត ិរប្រមាប ់
រមួែំយ ើ រ ក្នុងជីវតិយយើង។ 

 
យតើមនិអស្ចា រយយទឬ ដែលយយើង 

មានមតិតរំឡាញ់ ដែលអាចរមួែំយ ើ រ 
ជាមយួយយើង ឆលងកាតភ់ាពយ ើងចុុះ 

ននជីវតិ? 
 

រូមយយើងឲ្យតនមល ចយំ ុះមតិតភាព 
របរ់យយើង ែបតិមតិតភាពមានតនមល 

ណារ់។ 

មិត្តភាព 



 

អត្ថប្រយោជន៍ ននមិត្តភាព 
សូមអាន: សាសាេ  ៤:៩-១២ 

ដោែសុីដសរ ៉ូ (Cicero) សថិត្ែនុងចាំដណាមអនែ
របាជ្ ដ៏លបលីាញមាន ែ់ ដៅចរែភពរ ៉ូមុា ាំង។ 
គ្នត់្ជា វាលមិនរបែបដោយដវាហារសាស្រសត ដមធាវ ី
អនែនដយបាយ ភាសាវទូិ និងជាអនែនិពនធ ដ៏
សាទ ត់្ជាំនាញ។ សពវនងងដនះ ដលដៅកត្ដែរសង់
 ែយសមតរីបស់គ្នត់្មែដរបី ដរ ះសាំដណររបស់
គ្នត់្មានភាពសាមញ្ា និងចាស់ោស់ ដហ្យី
ទសសនវជិាា របស់គ្នត់្ដទៀត្ដសាត្ ែ៏សមរសប
សរមាបា់ររស់ដៅជាែ់កសតង។ 
 ឧទហ្រណ៍ គ្នត់្បានមានរបសាសន៍ 
អាំពីាររាប់អានមិត្តភែេិថា ―មិត្តភាពបដងកីនសុភ
មងគល និងាត់្បនថយទុែខរពួយ តាមរយៈារ
បកនថមអាំណរដទវរដង ដហ្យីកចែរ ាំកលែទុែខ
រពួយ‖។ គ្នត់្យល់ថា មិត្តភាពមានអត្ថ
របដយជន៍ដទវរដង ដៅដលីវងីិជីវតិ្។ ដៅមុម
សម័យរបស់ដោែសុីដសរ ៉ូ របកហ្លជិត្១  ន់
ឆ្ន ាំ ដសេចសា ូមូ៉នែ៏បានសរដសរ អាំពីត្នមលរបស់
មិត្តសាំឡាញ់ផងកដរ។ លឺដូចកដលរទង់បានកចង
ែនុងែណឌ លមពីរសាសាេ ថា ―មានគ្នន ២នាែ់ ដនាះ
វដិសសជាងដៅកត្ឯង ពីដរ ះដលមានរង្វវ ន់
យ៉ងលអដែីត្ពីារដនឿយហ្ត់្របស់មលួន ដបតិ្ដបី

ដលួ ដនាះមាន ែ់នឹងដរជាងគ្នន ដ ងីវញិ កត្វរដហ្យី 
អនែណាកដលដលួែនុងាលកដលដៅកត្មាន ែ់ឯង 
ឥត្មានគ្នន នឹងជយួដរជាងដ ងីវញិ‖ (៤:៩-
១០)។ ជាារពិត្ណាស់ ជីវតិ្កដលគ្នម នមិត្តសាំ
ឡាញ់ ដធវីឲ្យារដធវីដាំដណីរមានភាពឯដា និង
ពិបាែរទាំរទ។ 

ទាំងអនែរបាជ្ជនជាតិ្រ ៉ូមាាំង និងដសតច 
កដលជាអនែរបាជជ្នជាតិ្យូោដនាះ សុទធកត្
និយយរត្ូវណាស់។ មិត្តសាំឡាញ់ លឺសាំខាន់។ 
មិត្តសាំឡាញ់អាចដធវីជាអនែ កដលដយងីអាចទុែ
ចិត្ត និងជាអនែរបឹែាដយបល ដហ្យីកងមទាំង
ជយួរ ាំកលែទុែខរពួយផង។ សូមលិត្អាំពីមិត្តសាំ
ឡាញ់របស់អនែចុះ។ ដតី្អនែធាល ប់បានរពដងីយ
ែដនតីយ នឹងមនុសសកដលរពះរទង់បានរបទន
មែ ដដីមបជីយួរ ាំកលែែតីអាំណរ និងទុែខរពួយរបស់
អនែឬដទ? ដបីសិនជាដូដចាន ះកមន សូមកសវងរែ
មិត្តភែតិណាមាន ែ់ ដដីមបដីធវីាររបែបគ្នន  ដៅសបាេ
ហ៍្ដនះចុះ។ សូមចាាំថា ―មានគ្នន ពីរនាែ់ ដនាះ
វដិសសជាង ដៅកត្មាន ែ់ឯង‖ ដរ ះមិត្តសាំឡាញ់
នឹងបដងកីនអាំណរដទវដង និងជយួរ ាំកលែទុែខរពួយ
ផងកដរ។ - HDF 

ដតី្អនែចង់អររពះលុណដល់រពះជាមាច ស់ សរមាប់នរណាមលះ កដលរទង់បានរបទនមែ ឲ្យរមួដាំដណីរ 
និងរមួសុមទុែខជាមយួអនែ ដៅែនុងជីវតិ្ដនះ? សូមដធវីអវីមយួ ដដីមបបីង្វា ញារសរដសីរ និងឲ្យត្នមល
ចាំដ ះពែួដល ដៅនងងដនះ។  
            
            
             

     ថ្ងៃទី ១ 



 

មិត្តសាំឡាញ់ យប្រៀរដូចជាផ្កា   

ដដលដ ុះ យៅក្នងុសួនចារននជីវិត្។ 



     ថ្ងៃទ ី២ 

មនុសសសុចរតិ្ 
ជាអនែចាាំផលូវដល ់
អនែជិត្ខាង។ 
សុភាសិត្ ១២:២៦ 

     ថ្ងៃទី ២ 



មានដពលមយួមុ្ាំបានបដងកីត្លណដនយយងមមីយួ ែនុងដហ្វស
បុ៊ែ កដលជាបណាេ ញសងគមដ៏ដពញនិយម ដលីរបព័នធអីុ
នដធីណិត្។ ដពលដនាះ មុ្ាំមានារភ្ាែ់ដផអីល ដពលកដល
បានទទលួារសាវ លមន៍ថា ―អនែគ្នម នមិត្តភែេិដទ‖។ ដទះ
បីជាមុ្ាំដឹងថា វាមិនពិត្ែ៏ដោយ មុ្ាំដៅកត្មានអារមមណ៍
មិនសបាយចិត្ត ែនុងដពលដនាះ។ ាលណាដលថា មុ្ាំ
គ្នម នមិត្តភែតិ ដនាះមុ្ាំមិនសបាយចិត្ត ដទះអនែថាដនាះ 
ជាកវបសាយ ដៅតាមបណាត ញអីុនដធីណិត្ែ៏ដោយ។ 
មិត្តសាំឡាញ់សាំខាន់ចាំដ ះសុមុមាលភាព ទាំងផលូវ
អារមមណ៍ និងផលូវាយ រពមទាំងខាងវញិ្ញា ណ។ 

 មិត្តសាំឡាញ់ចាំណាយដពលសាត ប់ដរឿងឈចឺាប់
របស់ដយងី ដោយមិនសេីបដនាទ សដយងី ដោយសារកត្
បញ្ញា កដលដយងីមានដនាះដ យី។ ពែួដលារ រដយងី 
ដៅដពលកដលដយងីរងារវាយរបហារ។ ពែួដលនឹងអរ
សបាយ ដៅដពលកដលដយងីដជាលជ័យ ដហ្យីមិន
សបាយចិត្ត ដៅដពលកដលដយងីបរាជ័យ។ ពួែដលជយួ
លាំនិត្យ៉ងឈ្លល សនវ ដដីមបែុីាំឲ្យដយងីដធវីារសដរមចចិត្ត
ដ៏លងីដលង។ី ពែួដលកងមទាំងហ៊ានរបងុយ នឹងារកែ
ត្រមង់ដយងី ដោយមិនខាល ចដយងីមឹង ដដីមបឲី្យដយងីមាន
ភាពរតឹ្មរតូ្វ។ មិត្តភែេិរបស់មុ្ាំបានដធវីារទាំងអស់ដនះ
ដល់មុ្ាំ ដហ្យីដរចីនជាងដនះផង។ 

 មិត្តភាពរវាងយ៉ូណាថាន និងោវឌី របកហ្លជា
មិត្តភាពកដលដលបានចាប់អារមមណ៍ដរចីនជាងដល ែនុងរពះ
លមពីរ(១សាាំយូកអល ១៨:១-៤)។ យ៉ូណាថាន ជាអនែ

កដលរត្ូវសនងរាជបលល័ងក បនតពីដសេចសូល កដលជាបិតា។ 
បុ៉កនត គ្នត់្ដឹងថា រពះអមាច ស់បានដរជីសដរសីោវឌី ឲ្យ
ទទលួត្នួាទីដនះ បានជាគ្នត់្ហ៊ានរបងុយជីវតិ្ ដដីមបី
ជយួសដស្រង្វគ ះោវឌី កដលជាសាំឡាញ់របស់មលួន។ 

 រពះលមពីរបានរបាប់ដយងី ឲ្យដរជីសដរសីមិត្តសាំ
ឡាញ់ ដោយរបុងរបយត័្ន(សុភាសិត្ ១២:២៦)។ មិត្ត
លអ លឺជាអនែកដលបានដធវីជាមិត្តសាំឡាញ់របស់រពះជា
មាច ស់ និងជាអនែកដលជយួពរងឹងទាំនាែ់ទាំនងកដលដយងី
មានជាមយួរទង់(១សាាំយូកអល ២៣:១៦)។ - JAL 

 

    មិត្តលអ 

              សូមអាន : ១សាាំយ៉ូកអល ១៨:១-៤ 

ដតី្អនែចង់អររពះលុណដល់រពះជាមាច ស់ សរមាប់
នរណាមលះ កដលរទង់បានរបទនមែ ឲ្យរមួដាំដណីរ 
និងរមួសុមទុែខជាមយួអនែ ដៅែនុងជីវតិ្ដនះ? សូម
ដធវីអវីមយួ ដដីមបបីង្វា ញារសរដសរី និងឲ្យត្នមល
ចាំដ ះពែួដល ដៅនងងដនះ។  
      
      
      
      
      
       



មិត្តសាំឡាញ់  
ែរមរែបានណាស ់
ដូដចនះ ដយងីរតូ្វ 
បដងកតី្មិត្តភាព។ 
- WENTWORTH 

     ថ្ងៃទី ៣ 



កមលីសា(Melissa)ែូនរសីរបស់មុ្ាំ មានមិត្តភែេិដរចីន 
ែនុងអាំ ុងដពលដរៀនដៅវទិាល័យ។ ែនុងចាំដណាមមិត្តលអ
ទាំងដនាះ នាងមានមិត្តលអមាន ែ់ដឈ្លម ះ ដមធី(Katie)។ 
ដរាយដពលកដលដម៉លីសាបានបាត់្បង់ជីវតិ្ ែនុងដរគ្នះ
ថាន ែ់ចរាចរ ដមធីបានរបាបមុ្់ាំ អាំពីរដបៀបកដលពែួដលបាន
ាល យជាមិត្តភែេិ។ 
 ាលដនាះ ដមធីលឺជាសិសសងមី ដៅថាន ែ់ទី៥ 
ដោយនាងដទីបកត្ដផទរមែពីរដឋាលីហ្វូញ៉។ នាងមាន
អារមមណ៍ឯដា ដហ្យីមិនទន់សុាាំនឹងែកនលងងមី រហូ្ត្
ដល់នងងមយួ កដលរត្ូវជាដដីមឆ្ន ាំដាំបូងរបស់នាង ដៅទី
ដនាះ។ លឺដពលដនាះដហ្យី កដលកមលីសាបានែត់្
សមាគ ល់ដ ញីនាង ែាំពុងអងគុយមាន ែ់ឯងែនុងឡានរែុង។ 
 កមលីសាែ៏បានដរាែដចញ ពីដៅអីរបស់នាង 
ដៅអងគុយកែបរដមធីវញិ ដហ្យីែ៏បានចាប់ដផេីមសាែសួរ
ពីដនះពីដនាះ។ ចាប់តាាំងពីដពលដនាះមែ ពែួដលែ៏បាន
អងគុយដៅកែបរគ្នន  ជាដរៀងរាល់នងង ដហ្យីបានាល យជាមិត្ត
សាំឡាញ់ កដលមិនអាចបាំកបែបាន អស់រយៈដពលរបាាំ
ពីរឆ្ន ាំ រហូ្ត្ដល់ដពលកដលកមលីសាដៅដៅជាមយួរពះ
អមាច ស់ ដៅនលរសាថ នសួល៌។ 
 ែនុងពិភពដោែដយងីដនះ មានមនុសសដរចីន
ណាស់ អាចមានារផ្ទល ស់ករបែនុងជីវតិ្ ដោយសារទដងវីរ
ននដសចែតីរសឡាញ់ កដលអនែដនទបានដធវីសរមាបព់ែួ
ដល កត្មយួដលីែបុ៉ដណាណ ះ។ មនុសសទាំង ដនាះរបកហ្ល
ធាល ប់លិត្ថា ពែួដលមិនអាចចូលែនុងចាំដណាមដលចុះ ឬ
ពែួដលរបកហ្លជាែាំពុងរបឈមមុមនឹងបញ្ញា លាំបាែ 
កដលដធវីឲ្យពែួដលមានអារមមណ៍ឯដា។ ដពលមលះ អវីកដល

ដយងីរត្ូវដធវីដនាះ លឺរគ្នន់កត្ដឈ្លងដៅរែពែួដល ឬ
បង្វា ញទឹែមុមញញឹម ឬែ៏និយយ ែយដលីែទឹែចិត្ត
បុ៉ដណាណ ះ។ ដយងីរាល់គ្នន  កដលជាអនែដជឿរពះ  សុទធកត្
បានសាគ ល់ ដហ្យីបានពិដសាធនឹងដសចែតីរសឡាញ់
របស់រពះអងគ(១យ៉ូហាន ៣:១៦) ដូចដនះ ដយងីអាច
ដឈ្លងដៅរែមនុសសជាដរចីន ដហ្យីកចែរ ាំកលែដសចែតី
រសឡាញ់ ដនាះ។ 

ែនុងសងគមកដលដយងីរស់ដៅសពវនងង មាន
មនុសសដរចីនលមម នឹងឲ្យមនុសសមាន ែ់អាចរាប់អានគ្នន ជា
មិត្តភែេិបាន។ សូមដធវីជាអនែចាប់ដផេីមរាប់អានដលមុន 
ដដីមបែុីាំឲ្យមាននរណាមាន ែ់ ដៅមាន ែ់ឯង ដោយគ្នម នដល
រាប់រែដនាះដ យី។ - JDB 

យ្វើដូចយមតច ឲ្យយយើងអាចក្លា យជាមិត្តលអ 

សូមអាន សុភាសិត្ ២៧:៦-១៧ 

ដតី្មានអនែណាមលះ កដលអនែអាចរបរពឹត្តលអរបែប 
ដោយដសចែតីរសឡាញ់ដល់ពែួដល ដៅនងងដនះ? 
      
      
      
      
      
      
      
      
       



យត្ើអនក្យក្ចិត្តទ ក្ដាក់្  

ចាំយ ុះមិត្តភក្តិររស់អនក្ដដរឬយទ? 

សូមអាន ១សាាំយូកអល ២០:១-២៣ 

ារកដលអនែរបាប់មិត្តភែេិរបស់អនែថា  អនែយែចិត្តទុែោែ់ ចាំដ ះពែួដល លឺ
ជាដរឿងលអដហ្យី។ បុ៉កនត ដតី្អនែរត្ូវដធវីដូចដមតច ដដីមបបីង្វា ញឲ្យពែួដលដឹងថា 
អនែពិត្ជាយែចិត្តទុែោែ់កមន? ដៅដពលកដលោវឌី និងយ៉ូណាថានបាន
ចងសមព័នធមិត្តភាព(១សាាំយូកអល ១៨:១-៤) អនែទាំងពីរសុទធកត្មិនបាន
ដឹងថា យ៉ូណាថាននឹងហ៊ានលះបង់ដល់ែរមិត្ណា ដដីមបបីង្វា ញារយែ
ចិត្តទុែោែ់ ចាំដ ះោវឌីដ យី។ បុ៉កនត កដលដឹងឬអត់្ លឺមិនសាំខាន់ដទ។ យ៉ូ
ណាថានមិនបានរញួរានឹងដរគ្នះថាន ែ់ដទ ដោយគ្នត់្បានរបរពឹត្តដោយចិត្ត
ាល ហាន ដដីមបជីយួសដស្រង្វគ ះជីវតិ្ោវឌី(២០:១-២៣)។ 

 ដៅដពលកដលដយងីែសាងមិត្តភាព ាន់កត្ជិត្សនិទធ ដយងីែ៏រត្ូវ
បង្វា ញឲ្យដលដឹងថា ដយងីពិត្ជាមវល់អាំពីពែួដលកមន តាមរយៈសែមមភាព
របស់ដយងី។  ែយថា ―យែចិត្តទុែោែ់‖ ែនុងភាសាអង់ដលលស ដលដរបី ែយ C
-A-R-E កដលមានអែសរបនួត្។ួ  ែយដនះអាចជយួឲ្យដយងីចងចាាំ អាំពីធាតុ្
ផសាំសាំខាន់ៗ ននមិត្តភាព។ 

 CHALLENGE: អនែរត្ូវជាំរុញចិត្តមិត្តភែេិរបស់អនែ ឲ្យលូត្ោស់
ដ ងីខាងវញិ្ញា ណ។ មិត្តភែេិលអយល់ចាស់ អាំពីសារៈសាំខាន់ននារបកងវរារ
សនទនា ឲ្យង្វែដៅរែារជកជែអាំពីដសចែតីជាំដនឿ។ 

 AFFIRM: អនែរត្ូវបញ្ញា ែ់ អាំពីត្នមលរបស់មិត្តភែតិអនែ។ ារទូរស័ពទដៅ
ាន់មិត្តភែតិ ឬារសរដសរសាំបុរត្ដ៏មលី ដផី្ដៅពែួដល អាចដធវីឲ្យពែួដលដឹងថា 
ពែួដលមានត្នមលចាំដ ះអនែ ដហ្យីែ៏អាចរែាមិត្តភាពាន់កត្រងឹមាាំ។ 

 

     ថ្ងៃទី ៤ 



 

 

 

RESPECT: អនែរត្ូវមានារដគ្នរពចាំដ ះអារមមណ៍ និងបាំណង
របាថាន ននមិត្តភែេិរបស់អនែ។ គ្នម នអនែណាចង់មានមិត្តភែេិ កដលមិនដចះ
សាេ ប់លាំនិត្ ែេីរសនម និងែេីបារមភរបស់មលួនដនាះដទ។ មិត្តលអលឺជា
ឧបែរណ៍ងត្សដមលងដ៏អសាច រយ។ 

ENCOURAGE: អនែរត្ូវដលែីទឹែចិត្តមិត្តភែតិរបស់អនែ តាមរយៈ
ារសរដសរី និងារដធវីអាំដពីលអដល់គ្នត់្។ មិត្តភត្េិរបស់អនែនឹងមាន
អារមមណ៍ធូរដសបយី បនាទ ប់ពីបានដៅកែបរអនែ។ 

ដតី្អនែមានមិត្តភែេិ កដលអនែលរួកត្យែចិត្តទុែោែ់ ដៅនងងដនះ
ឬដទ? – JDB 

 

ដតី្ដធវីដូចដមតច ឲ្យអនែអាចបង្វា ញមិត្តភែេិរបស់អនែថា អនែយែ
ចិត្តទុែោែ់ចាំដ ះពួែដល? 

        
        
        
        
        
         

មិត្តសាំឡាញ់ដ៏ពិត្ លឺជា 
អាំដណាយមែពីរពះជាមាច ស់ ដហ្យីជា 
មនុសសមាន ែ ់កដលជយួបង្វា ញផលូវដយងី 

ឲ្យវលិដៅរែរពះអងគ។ 



ងមីៗដនះ មានមនុសសមាន ែ់បានទូរស័ពទមែមុ្ាំ។ ារ
និយយសតីរបស់គ្នត់្ហាែដូ់ចជារសួរាយណាស់។ នាង
របាប់មុ្ាំថា នាងចង់ដធវីឲ្យាររស់ដៅរបស់មុ្ាំ មានភាព
ង្វយរសួលជាងមុន។ នាងបានដៅដឈ្លម ះរបស់មុ្ាំ 
ដហ្យីែ៏បានសួរអាំពីសុមទុែខរបស់មុ្ាំ តាមរដបៀបដ៏ែែ់
ដៅត ។ បនាទ ប់មែ នាងបានកណនាាំមុ្ាំថា នាងអាចជយួមុ្ាំ
ឲ្យអាចសនសាំរបាែ់រាប់ ន់ដុោល  ែនុងមយួឆ្ន ាំ ដោយ
រគ្ននក់ត្ដៅទទលួរបាែ់ែមចីសរមាប់ចាំណាយែនុងផទះ ពី
រែុមហុ៊្នបញ្ញច ាំរទពយ។ បុ៉កនត ដរាយដពលកដលនាងដឹង
ថា មុ្ាំមិនមានចាំណាប់អារមមណ៍ ាររាែ់ទែ់របស់នាង 
ែ៏បានរោយបាត់្មយួរ ាំដពច។ 
 ាររាែ់ទែ់កដលមិនដសាម ះរត្ង់កបបដនាះ លឺ
រគ្នន់កត្ជាអាែបបែិរយិលរួសមែនុងសងគម កដលមនុសស
មលះដរបី ដដីមបទីែ់ទញចាំណាប់អារមមណ៍ពីអនែដនទ ឬ
ដដីមបទីញយែផលរបដយជន៍ ពីពែួដលបុ៉ដណាណ ះ។ 
 ដយងីមិនរត្ូវមានអាែបបែិរយិអាតាម និយមដូច
ដនះដទ កត្រត្ូវជាំនសួមែវញិ ដោយមិត្តភាពដ៏ពិត្ ដូច
កដលរពះដយសូ៊វបានបង្វា ញដល់ដយងី។ រទង់មាន
បនទូលថា ―គ្នម នអនែណាមានដសចែតីរសឡាញ់ធាំជាងដនះ 
លឺកដលអនែណានឹងបតូរជីវតិ្ ជាំនសួពែួសាំឡាញ់របស់មលួន
ដនាះដទ‖ (យ៉ូហាន ១៥:១៣)។ បនាទ ប់មែ រទង់បាន
បង្វា ញដសចែេរីសឡាញ់កដលលះបង់ ដល់ដយងីរាល់គ្នន  
តាមរយៈារសុលត្ដៅដលដីឈឆី្ក ង ដដីមបដីលីែកលង
ដទសបាបឲ្យដយងីរាល់គ្នន ។  
 ដៅដពលកដលដយងីទទលួដជឿរពះដយសូ៊វ ជា
រពះអមាច ស់ និងជារពះអងគសដស្រង្វគ ះ ដហ្យីដរៀនសាេ ប់

បង្វគ ប់រទង់ ដយងីនឹងបានពិដសាធន៍នឹងមិត្តភាពដ៏រជាល
ដរៅ កដលបង្វា ញដចញនូវភាពរសួរាយ ដ៏ពិត្របាែដ 
និងដសាម ះរត្ង់ ចាំដ ះអនែដនទ។ 
 ឱ រពះ អមាច ស់ សូមជយួដយងីមុ្ាំ ឲ្យដចៀសវាង
ាររាប់អានគ្នន  កដលរាែ់ែាំកផល កដលរគ្នន ់ កត្ដដីមបី
ទទលួរបដយជន៍ដនាះដ យី។ កត្សូមរទង់បដរងៀន
ដយងីមុ្ាំ ឲ្យបង្វា ញដចញនូវាររាប់អានដ៏ពិត្ និងែែ់ដៅត  
ដូចរពះរលីសទ ដៅាន់មនុសសរលប់គ្នន  កដលដយងីមុ្ាំជួប។ 
- DCE 

ក្លររារ់អាន 

ដដលរាក់្ក្ាំដែល 

សូមអាន យ៉ូហាន ១៥:៩-១៧ 

ដតី្ាររាប់អានគ្នន ដ៏ពិត្ ដូចរពះរលីសទ មានលែខ
ណៈដូចដមេច? ដតី្ដយងីអាចដចៀសវាងាររាប់អាន
កដលរាែ់ែាំកផល ដោយរដបៀបណា?  

      
      
      
      
      
      
      
      

     ថ្ងៃទី ៥ 



ាររាបអ់ាន ពិត្របាែដ 
អាចជាដមកដែ កដលទែទ់ញ 

មនុសសឲ្យចូលដៅ 
រែរពះរលីសទ។ 



 ក្យសមដីដដល 

ម ត្ប្សួចដូចដាវ 

សូមអាន យ៉ូហាន ១៥:៩-១៧ 

     ថ្ងៃទី ៦ 

រពះលមពីរសុភាសិត្បានពណ៌នាថា មនុសសឥត្របាជ្ា ជា
មនុសសកដលដ ល ែយឥត្ដបីលិត្ ―ដូចជាចាែ់ដោយ
ោវ‖ (សុភាសិត្ ១២:១៨)។ អណាេ ត្របស់មនុសស
អាចដធវីជាាាំបិត្ កដលមានមុមដរចីន ដូចាាំបិត្របស់
ែងទ័ពសវីស ពីដរ ះមនុសសដយងីអាចដរបីរបាស់អ
ណាត ត្ ាប់ ចាែ់ ឬាត់្ ដដីមបបីាំផ្ទល ញគ្នន ដៅវញិដៅមែ 
តាមរដបៀបជាដរចីន។ 
  ែយសមតកីដលដធវីឲ្យមូចខាត្ អាចបណាត លឲ្យ
ដែីត្មានែាំហ្ងឹ អារមមណ៍រ ាំខាន ភាពដនឿយណាយ ភាព
ដឆវឆ្វ និងកងមទាំងារមែចិត្ត ភាពតានតឹ្ង ារ
របាន់ដទស និងារភ័យខាល ច។ ដហ្យីាលណា
មនុសសដយងីាប់ចាែ់គ្នន  ដោយ ែយសមេី ដនាះមាន
ន័យថា ដយងីែាំពុងកត្ដធវីឲ្យមិត្តភាព និងទាំនាែ់ទាំនងរង
របសួ ដហ្យីកបែបាែ់គ្នន ។ ដហ្តុ្ដូដចនះដហ្យី ដទីបរពះ

លមពីររបាប់ដយងីថា ―ារសាបដរ ះដសចែតីទស់កទងគ្នន
ែនុងពែួបងបអូន‖ សថិត្ែនុងចាំដណាមាររបាាំពីរយ៉ងកដល
ជាទីសអប់ដមពីមដល់រពះអមាច ស់(សុភាសិត្ ៦:១៦-១៩)។  
 ដតី្ដធវីដូចដមេច ដទីបដយងីអាចដចៀសផុត្ ពីារ
ទាំងដនាះបាន? ជាដាំបូង ដយងីរត្ូវកត្របុងរបយត័្នចាំដ ះ 
អវីកដលដយងីរត្ូវនិយយ។ ដយងីមិនរត្ូវឲ្យមានារ
និយយដដីមគ្នន  និងារមលួបង្វក ច់គ្នន  ដហ្យីមិនរត្ូវដរបី
 ែយសមេីណា កដលបងកឲ្យមានារឈចឺាប់ បុ៉កនត រត្ូវ
និយយកត្ ែយសមេីទាំងឡាយណា កដលនាាំមែនូវារ
ដរបាសឲ្យជាវញិ។ ដយងីរត្ូវជរមុះដចាល ារអតួ្បាំដប៉ាង 
និងារែុហ្ែ និងអស់ទាំង ែយសមេី កដលបងការឈឺ
ចាប់ និងារទស់កទងគ្នន ។ ផទុយដៅវញិ ដយងីរត្ូវ
និយយកត្ ែយសមេីកដលនាាំឲ្យមានដសចែតីរសឡាញ់ 
ារដរបាសឲ្យជា និងារអត់្ដទស ារសដណាេ លរបណី  



 ែយសមេរីបសដ់យងី 
មានអាំណាចសាអ ងដ ងី 
ែដូ៏ចជាបាំផ្ទល ញផងកដរ។ 

និងនិយយកត្ារពិត្ ដោយឲ្យដសចែតីលអទាំងដនះ រលប់
រលងទាំនាែ់ទាំនង និង ែយសមតីរបស់ដយងី។ សរុបមែ 
ដតី្ដយងីរាល់គ្នន នឹងដៅជាយ៉ងណា ដបីសិនជារពះ
ដយសូ៊វមិនបានមានបនទូល របែបដោយដសចែតី
រសឡាញ់ រពមទាំងរពះលុណ និងារអត់្ដទស ដល់
ដយងីរាល់គ្នន ដទដនាះ? 
 ដូដចនះ សូមទមាល ែ់ ែយសមតីកដលមុត្ដូច ―ោវ‖ 
ចុះ ដហ្យីសូមដរបី ែយសមេី ដដីមបជីយួ និង ដរបាសឲ្យ
ជាវញិ។ - JMS 

ដតី្មាន ែយសមេីអវីមលះ កដលអនែលរួកត្ដចៀសវាង 
ដហ្យីអនែរត្ូវនិយយ ែយសមេីអវីមលះ ដដីមបជីយួ 
និងដរបាសឲ្យជា ដល់មិត្តភាពរបស់អនែ?  

      
      
      
      
      
      
      
      



មិត្តភាពជាមួយប្ពុះ ជាមិត្តភាពដ៏ពិត្ 

មិនដមនជាក្លរប្សយមើប្សនម 

សូមអាន រ ៉ូម ១:១៨-២៥ 
 
 ាលពីដពលែនលងដៅ មុ្ាំបានឮដលនិយយអាំពីផ្ទទ ាំងផសពវផាយដៅតាមដងផលូវ កដលមានសរដសរអែសរពីដលី
ថា ―រពះជាមាច ស់រគ្ននក់ត្ជាមិត្តភែតិ មានកត្ែនុងាររសដមីរសនមបុ៉ដណាណ ះ សូមដរជីសដរសីអវីកដលពិត្ជាមានកមន។ 
ដធវីយ៉ងដនះ ដទីបមានរបដយជន៍ជាង សរមាប់ដយងីរាល់គ្នន ‖។ 
 ជាែ់កសេង  ែយដនះដរបៀបដធៀបរលីសទបរស័ិទ ដៅនឹងែូនដែមង កដលមានែេីរសនមដ៏រស់រដវែី ដល់ថាន ែ់ដធវីឲ្យ
ពែួដលអាចរបឌិត្ដ ងី នូវមិត្តភែេិ កដលអាចដលងជាមយួពែួដលបាន។ បុ៉កនត ដតី្រពះរទង់រគ្ននក់ត្ជាមិត្តភែេិ ែនុងែេី
រសនមបុ៉ដណាណ ះឬ? 
 ជាារពិត្ណាស់ មានភសេុតាងបញ្ញា ែ់ចាស់ថា រពះពិត្ជាមានកមន។ សូមពិចារណា អាំពីារបែរសាយ
ដូចត្ដៅ : តាមារសិែា អាំពីែាំដណីត្របស់កផនដី បានបង្វា ញឲ្យដយងីដឹងថា ចរែវាលទាំងមូលបានដែីត្ដ ងី 
ពីាររចនារបស់រពះ លឺមិនកមនដែីត្ដ ងីដោយឯែឯងដ យី(រ ៉ូម ១:១៨-២០)។ មនុសសមាន ែ់ៗសុទធកត្មានសតិ្
សមបជញ្ាៈ កដលដឹងមុសរត្ូវ ជាភសតុតាងបញ្ញា ែ់ថា មានរពះមយួអងគ កដលបានរបទនចាប់ ដៅែនុងលាំនិត្ដយងី 
កដលឲ្យអាចដយងីដឹងមុសរត្ូវ(រ ៉ូម ២:១៤-១៥)។ ភាពបិុនរបសប់កដលមនុសសដយងីបានបង្វា ញដចញ ដៅែនុងដូរ 

មិត្តជិត្សនទិធបាំផុត្ 
ដៅដលកីផនដីដនះ 
លឺរគ្ននក់ត្ជារសដមាល 
ដបីដយងីដរបៀបដធៀប 
នឹងរពះដយស៊ូវ។ — Chambers 

     ថ្ងៃទី ៧ 



ត្ស្រនតី និងសិលបៈ លឺបានឆលុះបញ្ញច ាំង អាំពីភាពបិុនរបសប់ កដលរពះអាទិែរមាន (និែខមនាំ ៣៥:៣១-៣២)។  រពះ
រលីសទបានបង្វា ញឲ្យមនុសសដឹងថា រពះជាមាច ស់មានលែខណៈសមបត្តិយ៉ងណា ដពលកដលរទង់យែែាំដណីត្ជា
មនុសស(ដហ្ដរពីរ ១:១-៤)។ ដហ្យីដសចែតីរបួរមួគ្នន  និងាររបែបសនិត្សាន លននរពះវញិ្ញា ណបរសុិទធ កដលមានែនុង
ចិត្តរបស់រលីសទបរស័ិទ លឺបានបង្វា ញថា រពះជាមាច ស់ពិត្ជាមានកមន(ាឡាទី ៥:២២-២៣)។ 
 រពះលមពីរបានរបាប់ដយងីថា មនុសសនឹងបដិដសធមិនរពមដជឿថា រពះជាមាច ស់ពិត្ជាមានកមន (២ដពរត្ុស 
៣:៤-៦)។ បុ៉កនត ដោែយ៉ែុបបានរ ាំឭែដយងីថា រពះជាមាច ស់ពិត្ជាមានកមន ដហ្យីែ៏បាននិយយអាំពី មនុសស
មាន ែ់កដលបានដធវីជាមិត្តសាំឡាញ់ជាមយួរទង់ ដៅរគ្នសញ្ញា ចាស់។ លឺដូចកដលគ្នត់្បានមានរបសាសន៍ថា ―អ័របា
ហាាំបានដជឿដល់រពះ ដហ្យីដសចែតីដនាះ បានរាប់ជាដសចែតីសុចរតិ្ដល់ដោែ។ រពះែ៏ដៅដោែជាសាំឡាញ់របស់
រទង់កដរ‖(យ៉ែុប ២:២៣)។ ដតី្អនែបានជបួរពះដ៏ដរបាសដោះដហ្យីឬដៅ? រពះអងគបានរបទនរពះរាជបុរតា
រទង់កត្១ ឲ្យយងមែដធវីជាមិត្តសាំឡាញ់ដ៏ពិត្ ដហ្យីអស់ែលបជានិចចរបស់អនែ (យ៉ូហាន ១៥:១៥)។ - HDF 

រពះដយសូ៊វសពវរពះទ័យនឹងដធវីជាមិត្តសាំឡាញ់របស់អនែ កដលដនះជាឯែសិទធិដ៏វដិសស។ ដតី្អនែបាន
ដធវីជាមិត្តសាំឡាញ់របស់រទង់ដហ្យីឬដៅ? 
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