
ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន

ស�ៀវសៅណែនាំយុវវ័យ





អ្នកមានសោលបំែងមួយ

ពពះវរបិតាសួគ៌ និង ពពះរាជបុពតា ព្រង់ ពពះបេស៊ូវ ពគមីស្ទ  ស្គាល់ និង ពសឡាញ់អ្នក ។ អ្នក គឺ 

ជា ណ្្នក មួេ ដ៏ សំខាន់ នន កិច្ចការ របស់ ពួកព្រង់ បហើេ អ្នក អាចមាន ឥ្រ្ិពល ដ៏ អស្ចារ្យ មកបលើ 

ពិភពបោក ។

ពពះវរបិតាសួគ៌ ោន ពបទាន ដល់ អ្នក នូវ ប្រពបកាសល្យ និង អំបោេទាន ខាង វិញ្ញាែ ។ អ្នក 

អាច ណសវែងរក វិវរែៈអំពមី របបៀប អភិវឌ្ឍ ប្រពបកាសល្យ របស់អ្នក ណពប កាន់ ណែ ដូចជា ពពះបេស៊ូវ 

ពគមីស្ទ  បហើេ ណក ណពប ខ្លួន អ្នកផ្ទាល់ មនុស្សដន្រ និងពិភព បោក ឲ្យ កាន់ ណែ ល្អ ពបបសើរ ។

បសៀវបៅ មគ្គុប្រ្ទសក៍ ការអភិវឌ្ឍ ផ្ទាល់ខ្លួន បនះ ្ ្ដល់ ឲ្យ នូវ បោលការែ៍ និង ឧបករែ៍ ណដល អ្នក 

អាច បពបើ ក្នគុង កិច្ច ពបរឹង ណពបង បដើម្មី អភិវឌ្ឍ អំបោេទាន របស់ អ្នក និង បដើម្មី  បដើរ តាម ពពះបេស៊ូវ 

ពគមីស្ទ ។
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បងប្អអូន ោន ចុះ មកពមី ស្ថានសួគ៌ បៅបលើ 

ណ្នដមី ។ បងប្អអូន គឺ ជា ណ្្នក មួេ នន 

ពកុមពគួស្រ ។

បងប្អអូន ោន ចុះ បសចក្មី សញ្ញា បដើម្មី 

ប្វែើ តាម ពពះ បេស៊ូវ ពគមីស្ទ បៅ បពល 

បងប្អអូន ោន ្រ្រួល បុែ្យ ពជមុជ្ររឹក 

បហើេ បៅបពល បងប្អអូន ្រ្រួល ទាន 

ស្ពកាម៉ង់ ។

អ្នកគឺជាបុត្រដ៏�ំែប់រប�់ត្រះ

ពពះវរបិតាសួគ៌ និង ពពះបេស៊ូវ ពគមីស្ទ ោន បបងកើែ អវែមីៗ ពគប់យ៉ាង 

ទាំងអស់ ពជាប ដរឹង ពគប់ ការែ៍ ទាំងអស់ បហើេ ោន េក ឈ្នះ ពគប់ 

ការែ៍ ទាំងអស់ ។ ព្រង់ ចង់ ឲ្យ អ្នក ោន ដូចជា ពួកព្រង់ ។ បៅបពល 

បងប្អអូន ចុះ បសចក្មី សញ្ញា បហើេ ប្វែើ តាម ណ្នការ របស់ ពពះ បោះ បងប្អអូន 

អាច បពបើ អំបោេ ទាន ដ៏ ពិបសស របស់ បងប្អអូន បដើម្មី រីក ចបពមើន និង 

បបពមើ ដល់ អ្នកដន្រ ។

បៅ បពល អ្នក ្រ្រួល ពិ្មី បញ្ជាក់ បោះ អ្នក ្រ្រួល 

អំបោេទាន នន ពពះវិញ្ញាែ បរិសុ្្រ បដើម្មី 

ដរឹកោំ អ្នក ។
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បៅ ក្នគុង ពពះ វិហារ បរិសុ្្រ បងប្អអូន អាច បបពមើ 

បហើេ ចុះ បសចក្មី សញ្ញា ណដល ភ្ជាប់ ជាកូនបៅ 

របស់ ពពះ ជា បរៀងរហូែ ។

ពពះ វរបិតាសួគ៌ ោន បញ្អូន ពពះ រាជបុពតា ព្រង់ គឺ ពពះ 

បេស៊ូវ ពគមីស្ទ បដើម្មី ប្វែើ ជា គំរូ ដ៏ ឥែបខាចាះ បហើេ ប្វែើ ឲ្យ អ្នក 

អាច ណពបចិែ្ និង ផ្លាស់ប្អូរ ោន ។

អ្នក អាច រក ប�ើញ បសចក្មី អំែរ 

បៅបពល បងប្អអូន ពសឡាញ់ និង 

បបពមើ អ្នក ដន្រ ដូច ណដល ពពះ 

បេស៊ូវ ោន ប្វែើ ។

អ្នក អាច បរៀន បហើេ រីកចបពមើន 

បៅបពល អ្នក សិកសា រស់បៅ និង 

ណចកចាេ ដំែរឹងល្អ ។

អ្នក អាច ចូលរួម បៅក្នគុង កិច្ចការ របស់ពពះ បហើេ បបពមើ បៅ ក្នគុង 

ស្សោ ចពក បពកាម សិ្ិ្រ អំោច កូនបស្ បពវែជិែភ្ព ។
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« ពពះបេស៊ូវ ក៏ កាន់ ណែ ្ ំ ពបកប បោេ ពោជាញា រឹែ ណែ បពចើន ប�ើង បហើេ 

ជា ្រមី ោប់ ពពះហឫ្រ័េ ដល់ ពពះ និង ចិែ្ មនុស្ស ្ ង » ។

លូកា២:៥២
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៤



អ្នកអាចស្វើតាមត្រះអង្គ�ស្គ្ររះ

ពពះវរបិតា សួគ៌ សពវែ ពពះ្រ័េ ឲ្យ កូន បៅ របស់ ព្រង់ បរៀន បហើេ រីកចបពមើន ។ ព្រង់ ោន បញ្អូន 

ពពះរាជបុពតា របស់ ព្រង់ គឺ ពពះបេស៊ូវពគមីស្ទបដើម្មី ប្វែើ ជា គំរូ ដ៏ ល្អ ឥែ បខាចាះ ពគប់ របបៀប សពមាប់ 

បេើងពគប់ ោនា ។

ខាងវិញ្ញាែ

ពពះបេស៊ូវ ចបពមើនប�ើេ  « ជា ្រមី ោប់ ពពះហឫ្រ័េ ដល់ ពពះ » ។ អ្នក អាច រីកចបពមើន 

ណ្្នកពពលរឹងវិញ្ញាែ បោេការបង្ហាញ បសចក្ដមីពសឡាញ់ របស់ អ្នក ចំបោះពពះ និង ឆន្ទៈ បដើម្មី 

រស់បៅ តាម ដំែរឹងល្អ ។

ខាង�ង្គម

ពពះបេស៊ូវ ចបពមើន  « ជា ្រមី ោប់ ចិែ្ ដល់ មនុស្ស » ។ អ្នក អាច រីក ចបពមើន ខាងសង្ម បោេ 

ការបង្ហាញ បសចក្ដមី ពសឡាញ់ ចំបោះមនុស្សពគប់រូប ។

ខាងរូបកាយ

ពពះបេស៊ូវ មាន ពពះ ជន្ ប�ើង បោេមាន « រូប រាង រឹង មាំ » ។ អ្នក អាច បរៀន បដើម្មី ប្វែើ ការ និង 

ណថរកសា រូបកាេ របស់ អ្នក  សុខភ្ព ្ ្អូវចិែ្ របស់ អ្នក និង ការបបងកើែ របស់ ពពះ ។

ខាងបញ្ញា

ព្រង់ ោន មាន « ពោជាញា » បកើន ប�ើង ។ អ្នក អាច សិកសា បៅ ស្ោ បរៀន ជំោញ ថ្មីៗ និង 

ពពងមីក ប្រពបកាសល្យ របស់អ្នក ។

៥



អ្ិស្ឋានបៅពពះវរបិតាសួគ៍ សពមាប់ការណែោំ ។ បផ្ដោែ 

េកចិែ្្រុកោក់ បលើ គំនិែ និង អារម្ែ៍ របស់ អ្នក ។

« យ�ើង នឹង ប្រាប់ អ្នក យៅក្ននុង គំនិត របស់អ្នក និង យៅក្ននុង 

ចិត្ត របស់អ្នក យោ� ប្្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ »

សោលលទ្ិនិងស�ចក្ដី�ញ្ញា៨:២

រកស�ើញ
ណែនការ

អនុវ្រ្តឆ្លរះបញ្ចាំង

៦



លំនាំ�តមាប់ភា្រីកចសតមើន

ភ្ព រីកចបពមើនគឺជាណ្្នកមួេដ៏សំខាន់ននណ្នការរបស់ ពពះវរបិតា សួគ៌ ។ បដើម្មីជាជំនួេដល់អ្ន

កពពះវរបិតាសួគ៌្្ដល់ឲ្យអ្នកនូវ ការណែោំ មកពមី ពពះវិញ្ញាែបរិសុ្្រ មកពមី ប្រគម្ពមីរ និង ោក្យ សម្ដមី 

របស់ ពួក ពយាការី បៅរស់ ។ អ្នកនរឹងបរៀនបចញពមីប្រពិបស្្ន៍របស់អ្នក ជាពិបសស បពល 

អ្នកពរឹងណ្្អកបលើពពះបេស៊ូវពគមីស្ទ និងដង្វាេ្ួនរបស់ព្រង់ សូម ជួេ កូនបៅ របស់ អ្នក ឲ្យ ប�ើញ ពមី

 របបៀប ណដល ពួកបគ អាច អនុវែ្ ដំែរឹងល្អ បៅ ក្នគុង ពគប់ ណ្្នក ទាំងអស់ នន ជមីវិែ របស់ ពួកបគ ។

រកបមើល អវែមី ណដល អ្នក ពែូវប្វែើ ។

« ណ្នការ » បែើខ្គុំនរឹងប្វែើវាបោេរបបៀបោ

អនុវ្រ្ត ណ្នការរបស់អ្នកបោេបសចក្ដមីជំបនឿ

ឆ្លរះបញ្ចាំង  ពមី អវែមី ណដល អ្នកោនបរៀន ។
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រកស�ើញ
ស�ចក្ដីត្រូវការអំសោយទាននិងសទ្សកា�ល្យរប�់អ្នក

រកឃ�ើញ ៖ រុករក ឃរៀនសូត្រ តសម៉ៃ សសវែងរក

៨



ពពះវរបិតា សួគ៌ ោន ពបទាន អំបោេទាន ប្រពបកាសល្យ និង សមែ្ថភ្ពដល់អ្នក ។ 

ព្រង់សពវែពពះ្័រេឲ្យ អ្នករកបមើល និងអភិវឌ្ឍ អំបោេទាន ប្រពបកាសល្យ 

និងសមែ្ថភ្ពរបស់អ្នក បដើម្មីប្វែើឲ្យខ្លួន ឯង មនុស្សដន្រ និងពិភពបោកកាន់ណែល្អពបបសើរ ។ 

បែើ អ្នក អាច ណកលម្អ  បហើេរីកចបពមើនយ៉ាង ដូចបម្ដច ?

�ូម្យាយាម�ួរ�ំែួរដូចជា៖

•  បែើខ្គុំមានអារម្ែ៍ថាគួរបរៀន ឬផ្លាស់ប្ដអូរអវែមីខ្ះបៅ ក្នគុង ជមីវិែរបស់ ខ្គុំ ?

•  បែើអវែមីបៅជាប្រពបកាសល្យ និង ជំោញណដលខ្គុំចង់្រ្រួល ោន ?

•  បែើអវែមីបៅជា្រមាលាប់ខាងវិញ្ញាែណដលខ្គុំពែូវការអភិវឌ្ឍ ឬណកលម្អ ?

•  បែើខ្គុំអាចរកសាបសចក្ដមីសញ្ញាណដលខ្គុំោនប្វែើបៅបពលខ្គុំ្រ្រួលបុែ្យពជមុជ្ររឹកយ៉ាង 

ដូចបម្ដច ?

•  បែើ ខ្គុំ អាច បបពមើ អ្នក ោ ខ្ះ ?

ពពះវរបិតា សួគ៌ នរឹង បឆ្ើេ សំែួរ ទាំងបនះ បៅបពលអ្នក ្រុកចិែ្បលើព្រង់ ។ អ្ិស្ឋាន ។ សូម បពបើ 

ប្រ គម្ពមីរ និងោក្យសម្ដមី ននពួក  ពយាការី នថងៃចុងបពកាេ ។ អានពរជ័េអេ្យបការបស់អ្នកពបសិនបបើ

អ្នកមាន ។ បរៀនស្គាល់អារម្ែ៍ និងគំនិែណដលមក ពមី ពពះវិញ្ញាែ បរិសុ្្រ ។ ព្រង់នរឹងជួេអ្នក

ដរឹងនូវអវែមីណដលសំខាន់បំ្ុែសពមាប់អ្នកោបពលឥ�អូវបនះ ។ ពបសិនបបើអ្នកមិនពោកដពមីអវែមីណដល

អ្នកពែូវប្វែើប្រ សូម បមើលបៅ្រំព័រ ៥៨–៦3 ។

« អ្នកប្តរូវសិកសាក្ននុងគំនិតរបស់អ្នក រួចយ�ើ�អ្នក ប្តរូវ សរូម ដល់ យ�ើង 

យបើសិនជាការណ៍យោរះប្តឹមប្តរូវ » ។

សោលលទ្ិនិងស�ចក្ដី�ញ្ញា៩:៨
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ណែនការ
ស្វើឲ្យតបស�ើរស�ើង

សែនការ ៖ ចា្រ់សែង ឃតរោង ឃរៀបែំ

10



បៅបពលអ្នកសបពមចចិែ្ថានរឹងប្វែើអវែមីមួេ អ្នក គួរណែប្វែើ ណ្នការមួេ អំពមី របបៀប ណដល អ្នក 

អាច សបពមច វា ោន ។ ណ្នការរបស់អ្នកអាចរួមបញ្ចអូលជំហាន ឬសកម្ភ្ព ជាក់ោក់ ឬ 

រួមមានរបបៀបបដើម្មីអភិវឌ្ឍ្រមាលាប់ ឬគុែភ្ពផ្ទាល់ខ្លួន ។

�ូម្យាយាម�ួរ�ំែួរដូចជា៖

•  បហែុអវែមី ការែ៍ បនះ បកើែប�ើង ចំបោះ រូប ខ្គុំ ?

•  បែើវានរឹងជួេខ្គុំ ណពបកាលាេ ដូចជា ពពះបេស៊ូវ ពគមីស្ទ បោេរបបៀបោ ?

•  បែើ សកម្ភ្ពអវែមី បៅ ណដល ជួេ ខ្គុំ ឲ្យ ប វ្ែើ ការែ៍ បនះ ?

•  បែើ ខ្គុំអាច បំណបក សកម្ភ្ព ទាំងបនះ ជាជំហាន ែូចៗ ជាង មុន ោនប្រ ?

•  បែើអវែមីបៅជាណ្នការណដលខ្គុំអាចប្វែើោនបៅបពលបនះ បដើម្មីេកឈ្នះបលើឧបសគ្ណដលខ្គុំ 

អាចពបឈម ?

អ្ិស្ឋានសពមាប់ណ្នការរបស់អ្នក បហើេ េកចិែ្្រុក ោក់ បលើ អារម្ែ៍ 

និងគំនិែណដលអ្នក្រ្រួល ។ អ្នក អាច សូម ជំនួេ ពមី ពពះវិញ្ញាែបរិសុ្្រ ពកុមពគួស្រ 

និងអ្នកដរឹកោំរបស់អ្នក ។

« ប្្រះបន្ទូលទំាងឡា�ននប្្រះប្គរីស្ នឹងប្រាប់ដល់អ្នក នរូវប្គប់អ្រីទាំងអស់ដដលអ្នកប្តរូវយ្្ើ » ។

នដីហ្វទដី២៣២:៣
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អនុវ្រ្ត
រីកលូ្រលា�់ក្នលងជំសនឿ

អនុវ្រ្ត ៖  ព្យាយា៉ ហា្រ់អនុវ្រ្ត ឃ្វែើ ឲ្យ អស់ ព្ី លទ្ធ ភាព្

12



អនុវែ្ តាម ណ្នការ របស់ អ្នក ! ប្វែើការរំឭក បដើម្មី ជួេ អ្នក បន្ បផ្ដោែ អារម្ែ៍ ។ 

អ្នកអាចប្វែើកំែែ់ចំោំកំែែ់សំប�ង បរា្រិ៍ ឬ សុំនរោមានាក់ ឲ្យប្វែើការ ជាមួេ អ្នក ។ បពលខ្ះ 

ប្វែើការតាម ណ្នការរបស់អ្នកគឺពិោក ។ ជួនកាលអ្នក នរឹង បរាជ័េ ។ បោះ គឺ វា មិន ថវែមី ប្រ ។ 

បរៀនអវែមី ណដលដំបែើរការ និងអវែមីណដលមិនដំបែើរ ការជួេអ្នកឲ្យរីកចបពមើន ។

តប�ិនសបើអ្នកជាប់ោំង�ូម្យាយាម�ួរ�ំែួរដូចជា៖

•  បែើអវែមីណដលោនដំបែើរការ ? បហែុអវែមីបៅ ?

•  បែើអវែមីណដលមិនោនដំបែើរការ ? បហែុអវែមី ?

•  បែើ ខ្គុំ អាច ប្វែើ អវែមី ខ្ះ ប្រៀែ ?

•  បែើខ្គុំអាច ្រ្រួល ោន គំនិែ បណន្ថម ប្រៀែ បៅ កណន្ងោ ?

•  បែើខ្គុំអាចបំណបកសកម្ភ្ពទាំងបនះជាជំហានែូចៗជាង មុនោនប្រ ?

•  បែើ ខ្គុំ អាច បរៀន មកពមី ភ្ពបរាជ័េ យ៉ាង ដូចបម្ដច ?

ប្វែើអវែមីមួេោនសបពមច គឺ ែពមូវឲ្យមានការអនុវែ្ និងភ្ពអែ់្្ែ់ ។ សូម ជំនួេ ពមី ពកុមពគួស្រ 

មិែ្ភក្ិ ឬអ្នកដរឹកោំរបស់អ្នក ។ ពពះអង្សប្ង្គាះស្គាល់អ្នក និងដរឹងពមីឧបសគ្ណដលអ្នកជួប ។ 

ព្រង់ អាច ជួេ អ្នក ក្នគុង ពគប់កិច្ចការលំោកទាំងឡាេ ។ អ្ិស្ឋាន សុំ ជំនួេ និង ការណែោំ ។

« មនុស្ស យោក ប្តរូវ ឧសសា�៍ ចរូលរួម ក្ននុង ប្បយោជន៍ ល្អ យ�ើ� ប្បប្្ឹត្ត អ្រីៗ ជាយប្ចើនតាម បំណង 

ចិត្ត របស់ ខ្លួន » ។

សោលលទ្ិនិងស�ចក្តដី�ញ្ញា៥៨:២៧
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ឆ្លរះបញ្ចាំង
អវដីណដលអ្នកបានសរៀន។

ឆ្លុះបញ្ចាំង ៖ គិ្រ ឃរៀន រំឭក ព្ិចារណា

1៤



ពិចារោអំពមីបោលបៅ និងណ្នការរបស់អ្នកបៅបពលអ្នក កំពុងប្វែើការ និងបពលអ្នកបញ្ចប់ ។ 

បែើ អ្នក មាន អារម្ែ៍ យ៉ាងោណដរ ? បែើ អ្នក ោន បរៀន អវែមី ខ្ះ ? ការកែ់ពតា្រុកបៅគំនិែ 

និងចំោប់អារម្ែ៍អាចជួេ អ្នកបៅបពលបពកាេ ។

�ូម្យាយាម�ួរ�ំែួរដូចជា៖

•  បែើខ្គុំោនរីកចបពមើនបោេរបបៀបោ ?

•  បែើ ខ្គុំ អាចបពបើ អវែមីណដលខ្គុំោនបរៀនបដើម្មីបបពមើអ្នក ដន្របោេ របបៀប ោ ?

•  បែើ្របងវែើរបស់ខ្គុំោនជួេខ្គុំខិែកាន់ណែជិែពពះអង្សប្ង្គាះបោេរបបៀបោ ?

•  បែើ ខ្គុំ អាច បន្ រីកចបពមើន បៅ ក្នគុង វិស័េបនះ បោេរបបៀប ោ ?

បៅបពលអ្នកសបពមចបោលបៅ និងណ្នការរបស់អ្នក ចូរ ណថ្ង អំែរគុែ ដល់ពពះវរបិតាសួគ៍ 

និងអ្នកទាំងឡាេោ ណដលោនជួេអ្នក ។ សូមគិែពមីែួោ្រមីរបស់ពពះអង្សប្ង្គាះក្នគុងជមីវិែ

អ្នក បៅបពលអ្នក្រ្រួលទានស្ពកាម៉ង់ ។ ចូរ គិែ និងអ្ិស្ឋានអំពមីអវែមីណដលអ្នកអាចប្វែើបៅនថងៃ

បពកាេ ។

« ្ិចារណា រ្ីផ្ទូវដដលយជើងឯងយដើរ » ។

�ុភា�ិ្រ៤:២៦

អបអរ នឹង ការរីកចយប្មើន របស់អ្នក 

ចរូរមានអារម្មណ៍ល្អអំ្រីវឌ្ឍនភា្ 

និងសមិទ្ធិផលរបស់អ្នក ។

1៥



ចាប់សែ្ើម!

សូម ពយាយម បពបើ គំរូ នន ការ រក ប�ើញ ណ្នការ ការ អនុវែ្ន៍ និង ការ ឆ្គុះ បញ្ចាំង បដើម្មីជួេ អ្នក ប្វែើ 

តាម គំរូ របស់ ពពះអង្ សប្ង្គាះ បៅ បពល អ្នក រីកចបពមើន ។ សូម ពិចារោ បបងកើែ បោលបៅ បៅ 

ក្នគុង គំរូ ទាំង បួន បដើម្មី រកសា ជមីវិែ អ្នក ឲ្យមាន ែុល្យភ្ព ។ អ្នក អាច បពបើពោស់ ្រំព័រ បោទាប់ៗ បដើម្មី 

ដរឹកោំ អ្នក ។ ឬ អ្នក អាច បពបើពោស់ ្រិោនុប្វែ្ិ ឬ វិ្មី កំែែ់ បោល បៅ មួេ ប្្សងប្រៀែ ណដល 

ដំបែើរការ យ៉ាងល្អ សពមាប់ អ្នក ។

សូម ចាំ ថា ការរីកចបពមើន របស់ អ្នក គឺ ស្ថិែ  បៅ  បលើ  ខ្លួន អ្នក ប៉ុណន្ មិនណមនមានន័េថា អ្នកពែូវ 

ប្វែើវាណែ មានាក់ ឯង បោះ ប្រ ។ ពពះវរបិតាសួគ៌ របស់ អ្នក សពវែ ពពះ្័រេ  ជួេ អ្នក បហើេអ្នកអាច 

សូមជំនួេពមីឪពុកមាដោេ ថានាក់ដរឹកោំ និង មិែ្ភក្ិ របស់ អ្នក ។ សូម ណសវែងរក ឱកាស បដើម្មី 

ជួេមនុស្ស ប្្សងប្រៀែ ឲ្យ ោន រីកចបពមើន ណដរ ។ ពពះវរបិតា សួគ៌ សពវែ ពពះ្័រេ ឲ្យ បុពតាបុពែមី ព្រង់ 

បចះ ពសឡាញ់ និងជួេោនាបៅវិញបៅមក ។

1៦





ណ�វងរក

បែើ អ្នក គិែ ថា អ្នកគួរ បរៀន ឬ ណកលម្អអវែមី ខ្ះ ? សូម សរបសរ ចំោប់អារម្ែ៍ និង គំនិែ 

បៅបពលអ្នកគិែអំពមី សំែួរ ដូចខាង បពកាម បនះ បែើ ខ្គុំ អាច អភិវឌ្ឍ ប្រពបកាសល្យ របស់ ខ្គុំ ោន 

យ៉ាង ដូចបម្ដច ? 

	

វិញ្

ញាណ

	

ស

ង្គម

	

រាងកា
យ

	

ប្រា

ជ្
ញា

ឧទា�រណ៍ ៖ យ្្ើ និង បរិយភាគ អាហារ   ដដល ោំ ឲ្យ មាន សុខភា្ល្អ យ្្ើ លំហាត់ ប្រាណ សមាអាត 

និងដកលម្អរ បរិោកាស  ជុំវិញ អ្នក

ឧទា�រណ៍ ៖ សរយសរទិោនានុប្បវត្តិ អ្ិស្ឋាន ជា យរៀង រាល់ ប្្ឹក សិកសាប្្រះគម្រីរប្បចាំន្ងៃ 

រកសាន្ងៃឈប់ សប្មាកឲ្យបរិសុទ្ធ

1៨



ឧទា�រណ៍ ៖ បយប្មើ អ្នក ដនទ យជៀសវាង ការ និោ� យដើម យគ រាប់អាន មិត្តភក្តិ្្មរី

ឧទា�រណ៍ ៖ អភិវឌ្ឍ ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត ឬជំោញ អនុវត្តការបយប្ងៀន  

យរៀន្រីរយបៀបចាត់ដចង្វិកា

បែើ ខ្គុំ ចូលចិែ្ ប្វែើ អវែមីខ្ះ ? បែើ ការ ្រ្រួល ខុសពែូវ អវែមីខ្ះ ណដល អ្នក មាន ក្នគុងបពល បនះ ?បែើ ខ្គុំ អាច ស្គាល់ 

សំប�ង ននពពះ វិញ្ញាែបរិសុ្្រោន បោេរបបៀបោ ? បែើ ខ្គុំ អាច បបពមើ នរោ ខ្ះោន ?

	

វិញ្

ញាណ

	

ស

ង្គម

	

រាងកា
យ

	

ប្រា

ជ្
ញា
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•

 

•

 

•

 

ផែនការ

ផែនការរបស់ខ្ញុំ៖  

 

ហេតុអ្វីការណ៍ហនះសុំខាន់ចុំហោះរូបខ្ញុំ?

  

 

ហតើវានឹងជួយខ្ញុំផ្បកាលាយដូចជា្្ះហយស៊ូវ្្វីស្ទហោយរហបៀបណា?

  

 

ហតើខ្ញុំនឹងហ្្ើវាហោយរហបៀបណា៖

ត�ើអ្វីដែលជាជំហាន�ូចៗឬសកម្មភាពដែលខ្ញំអាចត្្ើត្ពោះតៅរកតោលតៅរបស់ខ្ញំ?

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

ហតើនរណាអាចជួយខ្ញុំបាន?

ខាងវិញ្ញាែ

20



អនុវត្ត

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	កុំពុង	ត�ៀន	ពី	អ្ី	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	ត�រូវ	កក	កតរែ	អ្ី	ខ្លះ	?

21



ឆ្លុះបញ្ចាំង

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	បាន	ត�ៀន	អ្វី	ខ្លះ	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ខិ�កាន់ត�	ជិ�	ព្លះអង្គ	សត្គ្រលះ	តោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាចតព�ើ	អ្វីតែលខ្ញុំបានត�ៀនតែើម្វី�តពមើអ្នក	ែទៃតោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

22



កាល បរិបចឆេ្រ បញ្ចប់ ៖  

ខ្គុំ នរឹង អបអរ ការ រីក ចបពមើនរបស់ ខ្គុំ បៅ នថងៃ ៖  

បែើ ខ្គុំ គួរ ប វ្ែើ អវែមី បោទាប់ ប្រៀែ ?

ពែ�ប់ បៅ រក សំែំុ ណបប ប្ររកប�ើញ សពមាប់ គំនិែ បយបល់ ។

23



•

 

•

 

•

 

ផែនការ

ផែនការរបស់ខ្ញុំ៖  

 

ហេតុអ្វីការណ៍ហនះសុំខាន់ចុំហោះរូបខ្ញុំ?

  

 

ហតើវានឹងជួយខ្ញុំផ្បកាលាយដូចជា្្ះហយស៊ូវ្្វីស្ទហោយរហបៀបណា?

  

 

ហតើខ្ញុំនឹងហ្្ើវាហោយរហបៀបណា៖

ត�ើអ្វីដែលជាជំហាន�ូចៗឬសកម្មភាពដែលខ្ញំអាចត្្ើត្ពោះតៅរកតោលតៅរបស់ខ្ញំ?

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

ហតើនរណាអាចជួយខ្ញុំបាន?

ខាង�ង្គម

2៤



អនុវត្ត

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	កុំពុង	ត�ៀន	ពី	អ្ី	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	ត�រូវ	កក	កតរែ	អ្ី	ខ្លះ	?

2៥



ឆ្លុះបញ្ចាំង

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	បាន	ត�ៀន	អ្វី	ខ្លះ	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ខិ�កាន់ត�	ជិ�	ព្លះអង្គ	សត្គ្រលះ	តោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាចតព�ើ	អ្វីតែលខ្ញុំបានត�ៀនតែើម្វី�តពមើអ្នក	ែទៃតោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

2៦



កាល បរិបចឆេ្រ បញ្ចប់ ៖  

ខ្គុំ នរឹង អបអរ ការ រីក ចបពមើនរបស់ ខ្គុំ បៅ នថងៃ ៖  

បែើ ខ្គុំ គួរ ប វ្ែើ អវែមី បោទាប់ ប្រៀែ ?

ពែ�ប់ បៅ រក សំែំុ ណបប ប្ររកប�ើញ សពមាប់ គំនិែ បយបល់ ។

27



•

 

•

 

•

 

ផែនការ

ផែនការរបស់ខ្ញុំ៖  

 

ហេតុអ្វីការណ៍ហនះសុំខាន់ចុំហោះរូបខ្ញុំ?

  

 

ហតើវានឹងជួយខ្ញុំផ្បកាលាយដូចជា្្ះហយស៊ូវ្្វីស្ទហោយរហបៀបណា?

  

 

ហតើខ្ញុំនឹងហ្្ើវាហោយរហបៀបណា៖

ត�ើអ្វីដែលជាជំហាន�ូចៗឬសកម្មភាពដែលខ្ញំអាចត្្ើត្ពោះតៅរកតោលតៅរបស់ខ្ញំ?

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

ហតើនរណាអាចជួយខ្ញុំបាន?

ខាងរូបកាយ

2៨



អនុវត្ត

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	កុំពុង	ត�ៀន	ពី	អ្ី	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	ត�រូវ	កក	កតរែ	អ្ី	ខ្លះ	?

29



ឆ្លុះបញ្ចាំង

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	បាន	ត�ៀន	អ្វី	ខ្លះ	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ខិ�កាន់ត�	ជិ�	ព្លះអង្គ	សត្គ្រលះ	តោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាចតព�ើ	អ្វីតែលខ្ញុំបានត�ៀនតែើម្វី�តពមើអ្នក	ែទៃតោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

30



កាល បរិបចឆេ្រ បញ្ចប់ ៖  

ខ្គុំ នរឹង អបអរ ការ រីក ចបពមើនរបស់ ខ្គុំ បៅ នថងៃ ៖  

បែើ ខ្គុំ គួរ ប វ្ែើ អវែមី បោទាប់ ប្រៀែ ?

ពែ�ប់ បៅ រក សំែំុ ណបប ប្ររកប�ើញ សពមាប់ គំនិែ បយបល់ ។

31



•

 

•

 

•

 

ផែនការ

ផែនការរបស់ខ្ញុំ៖  

 

ហេតុអ្វីការណ៍ហនះសុំខាន់ចុំហោះរូបខ្ញុំ?

  

 

ហតើវានឹងជួយខ្ញុំផ្បកាលាយដូចជា្្ះហយស៊ូវ្្វីស្ទហោយរហបៀបណា?

  

 

ហតើខ្ញុំនឹងហ្្ើវាហោយរហបៀបណា៖

ត�ើអ្វីដែលជាជំហាន�ូចៗឬសកម្មភាពដែលខ្ញំអាចត្្ើត្ពោះតៅរកតោលតៅរបស់ខ្ញំ?

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

ហតើនរណាអាចជួយខ្ញុំបាន?

ខាងបញ្ញា

32



អនុវត្ត

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	កុំពុង	ត�ៀន	ពី	អ្ី	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	ត�រូវ	កក	កតរែ	អ្ី	ខ្លះ	?

33



ឆ្លុះបញ្ចាំង

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	បាន	ត�ៀន	អ្វី	ខ្លះ	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ខិ�កាន់ត�	ជិ�	ព្លះអង្គ	សត្គ្រលះ	តោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាចតព�ើ	អ្វីតែលខ្ញុំបានត�ៀនតែើម្វី�តពមើអ្នក	ែទៃតោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

3៤



កាល បរិបចឆេ្រ បញ្ចប់ ៖  

ខ្គុំ នរឹង អបអរ ការ រីក ចបពមើនរបស់ ខ្គុំ បៅ នថងៃ ៖  

បែើ ខ្គុំ គួរ ប វ្ែើ អវែមី បោទាប់ ប្រៀែ ?

ពែ�ប់ បៅ រក សំែំុ ណបប ប្ររកប�ើញ សពមាប់ គំនិែ បយបល់ ។

3៥



•

 

•

 

•

 

ផែនការ

ផែនការរបស់ខ្ញុំ៖  

 

ហេតុអ្វីការណ៍ហនះសុំខាន់ចុំហោះរូបខ្ញុំ?

  

 

ហតើវានឹងជួយខ្ញុំផ្បកាលាយដូចជា្្ះហយស៊ូវ្្វីស្ទហោយរហបៀបណា?

  

 

ហតើខ្ញុំនឹងហ្្ើវាហោយរហបៀបណា៖

ត�ើអ្វីដែលជាជំហាន�ូចៗឬសកម្មភាពដែលខ្ញំអាចត្្ើត្ពោះតៅរកតោលតៅរបស់ខ្ញំ?

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

ហតើនរណាអាចជួយខ្ញុំបាន?

3៦



អនុវត្ត

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	កុំពុង	ត�ៀន	ពី	អ្ី	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	ត�រូវ	កក	កតរែ	អ្ី	ខ្លះ	?

37



ឆ្លុះបញ្ចាំង

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	បាន	ត�ៀន	អ្វី	ខ្លះ	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ខិ�កាន់ត�	ជិ�	ព្លះអង្គ	សត្គ្រលះ	តោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាចតព�ើ	អ្វីតែលខ្ញុំបានត�ៀនតែើម្វី�តពមើអ្នក	ែទៃតោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

3៨



កាល បរិបចឆេ្រ បញ្ចប់ ៖  

ខ្គុំ នរឹង អបអរ ការ រីក ចបពមើនរបស់ ខ្គុំ បៅ នថងៃ ៖  

បែើ ខ្គុំ គួរ ប វ្ែើ អវែមី បោទាប់ ប្រៀែ ?

ពែ�ប់ បៅ រក សំែំុ ណបប ប្ររកប�ើញ សពមាប់ គំនិែ បយបល់ ។

39



•

 

•

 

•

 

ផែនការ

ផែនការរបស់ខ្ញុំ៖  

 

ហេតុអ្វីការណ៍ហនះសុំខាន់ចុំហោះរូបខ្ញុំ?

  

 

ហតើវានឹងជួយខ្ញុំផ្បកាលាយដូចជា្្ះហយស៊ូវ្្វីស្ទហោយរហបៀបណា?

  

 

ហតើខ្ញុំនឹងហ្្ើវាហោយរហបៀបណា៖

ត�ើអ្វីដែលជាជំហាន�ូចៗឬសកម្មភាពដែលខ្ញំអាចត្្ើត្ពោះតៅរកតោលតៅរបស់ខ្ញំ?

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

ហតើនរណាអាចជួយខ្ញុំបាន?

៤0



អនុវត្ត

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	កុំពុង	ត�ៀន	ពី	អ្ី	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	ត�រូវ	កក	កតរែ	អ្ី	ខ្លះ	?

៤1



ឆ្លុះបញ្ចាំង

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	បាន	ត�ៀន	អ្វី	ខ្លះ	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ខិ�កាន់ត�	ជិ�	ព្លះអង្គ	សត្គ្រលះ	តោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាចតព�ើ	អ្វីតែលខ្ញុំបានត�ៀនតែើម្វី�តពមើអ្នក	ែទៃតោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

៤2



កាល បរិបចឆេ្រ បញ្ចប់ ៖  

ខ្គុំ នរឹង អបអរ ការ រីក ចបពមើនរបស់ ខ្គុំ បៅ នថងៃ ៖  

បែើ ខ្គុំ គួរ ប វ្ែើ អវែមី បោទាប់ ប្រៀែ ?

ពែ�ប់ បៅ រក សំែំុ ណបប ប្ររកប�ើញ សពមាប់ គំនិែ បយបល់ ។

៤3



•

 

•

 

•

 

ផែនការ

ផែនការរបស់ខ្ញុំ៖  

 

ហេតុអ្វីការណ៍ហនះសុំខាន់ចុំហោះរូបខ្ញុំ?

  

 

ហតើវានឹងជួយខ្ញុំផ្បកាលាយដូចជា្្ះហយស៊ូវ្្វីស្ទហោយរហបៀបណា?

  

 

ហតើខ្ញុំនឹងហ្្ើវាហោយរហបៀបណា៖

ត�ើអ្វីដែលជាជំហាន�ូចៗឬសកម្មភាពដែលខ្ញំអាចត្្ើត្ពោះតៅរកតោលតៅរបស់ខ្ញំ?

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

ហតើនរណាអាចជួយខ្ញុំបាន?

៤៤



អនុវត្ត

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	កុំពុង	ត�ៀន	ពី	អ្ី	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	ត�រូវ	កក	កតរែ	អ្ី	ខ្លះ	?

៤៥



ឆ្លុះបញ្ចាំង

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	បាន	ត�ៀន	អ្វី	ខ្លះ	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ខិ�កាន់ត�	ជិ�	ព្លះអង្គ	សត្គ្រលះ	តោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាចតព�ើ	អ្វីតែលខ្ញុំបានត�ៀនតែើម្វី�តពមើអ្នក	ែទៃតោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

៤៦



កាល បរិបចឆេ្រ បញ្ចប់ ៖  

ខ្គុំ នរឹង អបអរ ការ រីក ចបពមើនរបស់ ខ្គុំ បៅ នថងៃ ៖  

បែើ ខ្គុំ គួរ ប វ្ែើ អវែមី បោទាប់ ប្រៀែ ?

ពែ�ប់ បៅ រក សំែំុ ណបប ប្ររកប�ើញ សពមាប់ គំនិែ បយបល់ ។

៤7



•

 

•

 

•

 

ផែនការ

ផែនការរបស់ខ្ញុំ៖  

 

ហេតុអ្វីការណ៍ហនះសុំខាន់ចុំហោះរូបខ្ញុំ?

  

 

ហតើវានឹងជួយខ្ញុំផ្បកាលាយដូចជា្្ះហយស៊ូវ្្វីស្ទហោយរហបៀបណា?

  

 

ហតើខ្ញុំនឹងហ្្ើវាហោយរហបៀបណា៖

ត�ើអ្វីដែលជាជំហាន�ូចៗឬសកម្មភាពដែលខ្ញំអាចត្្ើត្ពោះតៅរកតោលតៅរបស់ខ្ញំ?

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

កាលបរិហចឆេទ/ញឹកញាប់ប៉ុណាណា

ហតើនរណាអាចជួយខ្ញុំបាន?

៤៨



អនុវត្ត

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	កុំពុង	ត�ៀន	ពី	អ្ី	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	ត�រូវ	កក	កតរែ	អ្ី	ខ្លះ	?

៤9



ឆ្លុះបញ្ចាំង

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	បាន	ត�ៀន	អ្វី	ខ្លះ	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាច	ខិ�កាន់ត�	ជិ�	ព្លះអង្គ	សត្គ្រលះ	តោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

•	 ត�ើ	ខ្ញុំ	អាចតព�ើ	អ្វីតែលខ្ញុំបានត�ៀនតែើម្វី�តពមើអ្នក	ែទៃតោយ	�ត�ៀ�	ណា	?

៥0



កាល បរិបចឆេ្រ បញ្ចប់ ៖  

ខ្គុំ នរឹង អបអរ ការ រីក ចបពមើនរបស់ ខ្គុំ បៅ នថងៃ ៖  

បែើ ខ្គុំ គួរ ប វ្ែើ អវែមី បោទាប់ ប្រៀែ ?

ពែ�ប់ បៅ រក សំែំុ ណបប ប្ររកប�ើញ សពមាប់ គំនិែ បយបល់ ។

៥1



ចំោប់អារម្មែ៍និងសយាបល់

៥2



« ចរូរ យរៀន អំ្រី យ�ើង យ�ើ� ស្ដាប់ តាម ប្្រះបន្ទូល ទាំងឡា� របស់ យ�ើង ចុរះ ចរូរ យដើរ ក្ននុងភា្ 

ស្ទូតបរូត នន ប្្រះវិញ្ញាណ របស់ យ�ើង យោរះ អ្នក នឹង រាន យសចក្រី សុខ ស្ន្ត ក្ននុង យ�ើង » ។

សោលលទ្ិនិងស�ចក្តដី�ញ្ញា១៩:២៣

៥3



« ប្ទង់មាន ប្្រះ បន្ទូលថា ៖ យបើសិនជា អ្នករាល់ គ្នាមាន យសចក្រីជំយនឿ យជឿ ដល់យ�ើង យោរះ អ្នករាល់ 

គ្នា នឹង មាន អំណាច ប្បយោជន៍ នឹងយ្្ើនរូវអ្រីៗ ដដល ជាការ ចាំរាច់ ដល់យ�ើង ។

មរ៉ូហែ៧:៣៣

៥៤



៥៥



សរឿងណដលត្រូវចងចាំ

•  សកម្ភ្ព ឬ បមបរៀន ណដល ខ្គុំ ោនចូលចិែ្

•  របបៀប ណដល ខ្គុំ  ោនមាន អារម្ែ៍ ថា បៅកាន់ ណែជិែ ពពះអង្សប្ង្គាះ ។

•  មនុស្ស ណដល ខ្គុំ ោន បបពមើ ឬ អ្នក ណដល មាន ឥ្ិ្រពល មកបលើ រូប ខ្គុំ

•  បរឿង ណដល ខ្គុំ ោន បរៀន

៥៦



« ខ្នុំ អាច នឹង យ្្ើ  ប្គប់ទាំង អស់ រាន យោ�ស្រ ប្្រះប្គរីស្ ដដលប្ទង់ ចយប្មើន កមាលាំង  ដល់ ខ្នុំ » ។

ភដីលដី្៤:១៣

៥7



សយាបល់�តមាប់

ភា្រីកចសតមើនសៅតគប់

ស្ថានភា្ហនជដីវិ្ររប�់អ្នក

មាន វិ្មី ជា បពចើន ណដល អ្នក អាច រីកចបពមើន បៅ ក្នគុង ជមីវិែ របស់ អ្នក ! សូម េក បយបល់ ពមី ្រំព័រ 

បោទាប់ៗ ឬ អ្នក អាច បបងកើែ បោេ ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់ ។ ចូរ ្រូល សូម ដល់ ពពះវរបិតាសួគ៌ របស់ អ្នក ឲ្យ 

ជួេ អ្នក ដរឹង ពមី អវែមី ណដល អ្នក ពែូវ ប្វែើ ោបពល ឥ�អូវបនះ ។

អ្នក ក៏ អាច រកោន បយបល់ បណន្ថមប្រៀែ បៅ បលើ 

ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org  

ឬ បៅ ក្នគុង the Gospel Living app ។

៥៨



ខាងវិញ្ញាែ ខាង�ង្គម

ខាងបញ្ញាខាងរូបកាយ



•  អ្ិស្ឋាន បោេ បស្មះសរ

•  សិកសា ពពះគម្ពមីរ និង ពបស្សន៍ របស់ ពួក ពយាការី ោ នថងៃ ចុងបពកាេ ។

•  ណសវែងរក ឱកាស បដើម្មី ណចកចាេ ដំែរឹងល្អ ។

•  ណសវែងេល់ និង អភិវឌ្ឍ អំបោេទាន ខាង វិញ្ញាែ ។

•  បរៀបចំ ខ្លួន អ្នក បដើម្មី ្រ្រួល ពរជ័េអេ្យបកា ។

•  ្រ្រួល និង កាន់ ប័ែ្ណ ចូល ពពះវិហារបរិសុ្រ្ បោេ ភ្ពស័ក្ិសម ។

•  ប្វែើ កិច្ចការ ពង្សពបវែ្ិ និង បបពមើបៅ ក្នគុង ពពះវិហារបរិសុ្្រ ។

•  បង្ហាញ អំែរគុែ ជា បរៀងរាល់ នថងៃ ។

•  រកសា ប្របញ្ញែ្ិ ឲ្យ កាន់ណែ ខាជាប់ខ្លួន ។

•  សិកសា ពមី ជមីវិែ របស់ពពះពគមីស្ទ ។

•  ្រ្រួលទាន ស្ពកាម៉ង់ បរៀងរាល់សោដោហ៍ បោេ ស័ក្ដិសម ។

•  ចូលបរៀន ថានាក់ សិកាខាស្ោ ។

ខាងវិញ្ញាែ
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•  េក ចិែ្ ្រុកោក់ បណន្ថម ប្រៀែ ចំបោះ បសចក្ដមី ពែូវការ របស់ អ្នក ដន្រ ។

•  បរៀន ស្ដោប់ បោេ េក ចិែ្ ្រុកោក់ និងបង្ហាញបយបល់ឲ្យ ោនចបាស់ោស់ ។

•  ពសឡាញ់ បហើេ បបពមើ មនុស្ស ជុំវិញ ខ្លួន អ្នក ។

•  ចំោេ បពល បៅ ជាមួេ ពគួស្រ របស់ អ្នក ។

•  បរៀបចំ ខ្លួន ប្វែើ ជា ប្ដមី ឬពបពន្ និងជាឪពុកមាដោេ ។

•  អភិវឌ្ឍភ្ពអន់ពទាំ—សមែ្ថភ្ព បដើម្មី សពមប ខ្លួន បហើេ ស៊ូពទាំ បៅ បពល ជួប បរឿង 

ពិោក ។

•  ចូល រួម ក្នគុង ស្ោបរៀន ឬ សកម្ភ្ព សង្ម ។

•  ណសវែង រក របបៀប បដើម្មី ជួេ បៅដល់ ជន ពកមីពក ។

•  បរៀន សូម បទាស ។ បរៀន អភ័េ បទាស ។

•  និយេ និង ប្វែើល្អ បហើេ បចៀស វាង ការ និយេ បដើម បគ ។

ណែ្នក�ង្គម
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•  ណថរកសា សុខភ្ព និង កមាលាំង របស់ អ្នក ។

•  បរៀន ឬ ពពងមីក ជំោញ កាេ សម្ទា ដូចជា កមីឡា ការរាំ ឬ សកម្ភ្ព ខាង បពរៅ ។

•  បរៀន ឬ ពពងមីក ជំោញសិល្ៈ  ឬ សិប្កម្ ។

•  ពគប់ពគង ចំែង់ ខាង រាងកាេ តាម របបៀប ណដល មានសុខភ្ពល្អ ។

•  បរៀន ពមី របបៀប ការោរ ខ្លួន អ្នក ពមី ការ រំបោភ បំោន និង ណសវែង រកជំនួេ បបើ ចំោច់ ។

•  បជៀស វាង ការែ៍អាសពោម ។

•  ណសវែក រក វិ្មី ល្អៗ បដើម្មី ពគប់ពគង អារម្ែ៍ និង ភ្ព តានែរឹង ។

•  បរៀន បមើល ណថទាំ កុមារ ែូចៗ ។

•  អនុវែ្ អោម័េ ល្អ ។

•  បរៀន បពបើពោស់ ឧបករែ៍ ប្វែើ សួន និង ក្នគុង ្ ្ទះ បោេ សុវែ្ថិភ្ព ។

•  បរៀន ជំោញ សប្ង្គាះ បោទាន់ និង សប្ង្គាះ បៅបពរៅ ្ ្ទះ ។

•  បពបើ ភ្ស្ សមរម្យ បហើេ កុំ បជរ ពបមា្រ ។

ខាងរូបកាយ
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•  ពពងមីកជំោញ អាន និង សរបសរ ។

•  បបងកើែ ្រមាលាប់ សិកសា ល្អ ។

•  ណសវែក រក អវែមី ណដល អ្នក ពែូវ ប្វែើ បដើម្មី ្រ្រួល ោន ការង្រ ល្អ បហើេចាប់ ប្្ដើម ប្វែើ ការប្ពះ បៅ 

រក បោលបៅ បោះ ។

•  បរៀន បណន្ថមប្រៀែ នូវ អវែមី ណដល អ្នក ចាប់ អារម្ែ៍ ។

•  និយេ ជាមួេ មនុស្ស ណដល អ្នក បកាែសរបសើរ បដើម្មី ណសវែង េល់ពមី របបៀប ណដល ពួកបគ 

បបងកើែ លក្ខែៈ ណដល អ្នក ចង់ ោន ។

•  បរៀន ពគប់ពគង ថវិកា បោេ្លាែនវ ។

•  សិកសា ពបធាន ប្រ នន ដំែរឹង ល្អ ឲ្យ ស៊ីជបពរៅ ។

•  បរៀន ជំោញ ការង្រ មូលោឋាន ណដល អ្នក អាច បពបើពោស់ ោន ោ បពល បច្ចគុប្ន្ន និង បពល 

បពកាេ ។

•  ចូល រួម ពពរឹែ្ិការែ៍ វប្្ម៍ ។

•  បរៀន ភ្ស្ ប្្សង ។

•  មាន ភ្ពខ្លួន ្រមីពរឹង ខ្លួន បណន្ថម ប្រៀែ ។

•  បរៀន និង អនុវែ្ បោលការែ៍ នន ការ លែ់ ដំខ្លួន ។

ខាងបញ្ញា
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្នធាននានា

ការអភិវឌ្ឍ ផ្ទាល់ខ្លួន ៖ ឃសៀវឃៅ ៉ គ្លឃទទេសក៍ សតរាប់យុវវ័យ

ការអភិវឌ្ឍ ផ្ទាល់ខ្លួន ៖ ឃសៀវឃៅ ៉ គ្លឃទទេសក៍ សតរាប់ កុរារ

ឃ�ើ៉្ី ករាលាំង មន យុវជន

សគ្ទំ្័រ�តមាប់កុមារនិងយុវវ័យ

ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org

Gospel Living App
អាច រកោន បៅក្នគុង ពបព័ន្ ពបែិបែ្ិការ Android និង Apple
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