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ជីវិតរបសអ់នកជាពនលឺ 
Your Life Is a Light 

 
 
 លពោះគមភរីបបលងៀនបយើងថាអុំបពើ ប កុំហុរ នងិភាពលងង់បលវ  ឬ មនិបអើបពើអុំពីលពោះជាមាច រ់បលបៀបដូចជាភាពងងឹត។ 
មនុរសលគប់ោប កដលោយ នលពោះលគិរថររ់បៅកបុងភាពងងឹត គឺការបរជ័យ ចាញ់បបញ្ញឆ តរបរ់ោតាុំង និងមនិអាចករឝងរកផវូវ
បៅកាន់ោទ នបរមរុខ្ ន។ 
 
 ប៉ាុកនថ លពោះជាមាច រ់លរឡាញ់អបកកដលបៅកបុងភាពងងឹត! លពោះអងគ នចាត់លពោះបុលតារបរ់លពោះអងគ គឺលពោះបយរ ូលគិរថ
បដើមផមីកបុំភវកឺផនដី។ ឥឡូវបនោះ អបក នទទួលលពោះបយរ ូបហើយ ជីវតិរបរ់អបកបពញបោយពនវឺ។ វតថមានរបរ់លពោះអងគគង់
បៅកបុងអបក ដូចជាអណាឋ តបភវើងបទៀន ឬ ជាឫោន នុភាពកដលបធឝើឱ្រចបងកៀងភវបឺឡើង។ បោយោរលពោះអងគគង់បៅកបុងអបក អបកគឺ
ជាបទៀនរបរ់លពោះជាមាច រ់ និងជាចបងកៀងរបរ់លពោះជាមាច រ់។ លពោះជាមាច រ់ចង់ឱ្របរចកថីរបផរុរ និងបរចកថីពិតរបរ់
លពោះបយរ ូចាុំងជោះពនវឺតាមរយៈជីវតិរបរ់អបក។  
 
 មនុរសជាបលចើនកុំពុងរមវងឹបមើលមកអបក បដើមផបីមើលថាអឝីកដលនិយយអុំពីឫោន នុភាពរបរ់លពោះជាមាច រ់ ជាការពិត
កដរឬបទ។ ជីវតិរបរ់អបកប ា្ ញពួកបគ ពីរបបៀបកដលដុំណឹ្ងលអ អាចបុំផ្ទវ រ់កលបមនុរស ន។ អឝីកដលអបកបធឝើ និងនិយយគឺ
ជាទីបនាធ ល់អុំពីលពោះបយរ ូ ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបមើលររយីរបរ់ពនវ ឺកដលចាុំងជោះតាមរយៈជីវតិរបរ់អបក បោយបលពាោះលពោះបយរ ូគង់បៅ
កបុងអបក ។ ររយីោុំងបនោះ ជួយ អបកឱ្របណាថ លចិតថអបកដសទបទៀត ថាដុំណឹ្ងលអគឺជាបរចកថីពិត។ 
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ណផនការ 
ក. ជីវតិរបរ់អបកជាពនវឺ  
ខ្. របបៀបចុំនួនល ុំបីបដើមផចីាុំងជោះពនវឺ  

 
ទោលទៅ 
១. ប ា្ ញពីពនវឺរបរ់លពោះជាមាច រ់តាមរយៈជីវតិរបរ់អបក ។ 
២. ចងអុលប ា្ ញរបបៀបល ុំបីយ៉ា ង បដើមផនីាុំឱ្រមានលទនផលលអបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

 
ក. ជីវិតរបសអ់នកជាពនលឺ Your Life As a Light  
ទោលទៅទី១. ប ា្ ញពីពនលឺរបស់រពះជ្ជាច ស់តាមរយៈជីវិតរបស់អនរ។ 
 
 អបក នបរៀនបមបរៀនមុនថា លពោះជាមាច រ់ នចាត់លពោះបុលតារបរ់លពោះអងគ គលឺពោះបយរ ូលគិរថ បដើមផមីកបុំភវកឺផនដី។ 
លពោះអងគ នបធឝើកិចចការោុំងអរ់បនោះ បលពាោះលពោះអងគលរឡាញ់លគប់មនុរសោុំងអរ់ និងមនិចង់ឱ្រនរណាមាប ក់មានការភាន់
លចឡុំ និងភ័យខ្នវ ចបឡើយ។ បនោះជាអឝីកដលលពោះអងគមានលពោះបនធូល “ខ្ញុ ុំជាពនវឺបុំភវពឺិភពបលក អបកណាមកតាមខ្ញុ ុំ អបកបនាោះនឹង
មនិបដើរកបុងបរចកថីងងឹតបឡើយ គឺបគមានពនវឺនាុំបគបៅកាន់ជីវតិ” (យ៉ាូហាន ៨:១២)។  
 
 ឥឡូវបនោះ អបកជាលគិរថបររ័ិទ វតថមានរបរ់លពោះបយរ ូលគិរថ ជាពនវឺបុំភវពឺិភពបលកបៅកបុងអបក។ លបរិនបបើអបកមាន 
អារមយណ៍្ថា អបកររ់បៅកបុងទីកកនវងងងឹត មនិលតូវ ក់ទឹកចិតថបឡើយ។ លពោះជាមាច រ់ នោក់អបកបធឝើជាពនវឺ។ ជីវតិរបរ់អបក
អាចប ា្ ញអរ់អបកកដលជុុំវញិអបក ពីផវូវបៅកាន់លពោះរបគ គ្ ោះ និងោទ នបរមរុខ្។ 

 
អបករល់ោប ជាពនវឺ រុំរប់បុំភវមឺនុរសបលក។ បគមនិអាចលក់បុំ ុំងលកុងណាកដលរង់បៅបលើភបុំ ន
បឡើយ។ ចូរបអាយពនវឺរបរ់អបករល់ោប  បុំភវមឺនុរសោុំងឡាយដូបចាប ោះកដរ បគនឹងប ើញអុំបពើលអ កដលអបករល់
ោប លបលពឹតថ បហើយបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងលពោះបិតារបរ់អបករល់ោប  កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ (មា៉ា ថាយ 
៥:១៤, ១៦) ។ 

 

លំហាត់អនុវតតន ៍

 
១ រូមអានយ៉ាូហាន ៨:១២ និងបុំបពញបៅកបុងលបបយគបនោះ៖ មនុរសកដលមានពនវឺសនជីវតិគឺជាអបកកដល    
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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២ ជីវតិរបរ់អបកអាចកាវ យជាពនវឺ ពីបលពាោះអបក 
 ក) មានបទពរបការលរជាមយួនឹងគុំនិតវយ័ឆាវ ត។ 
 ខ្) មានវតថមានរបរ់លពោះបយរ ូគង់បៅកបុងអបក។ 
 គ) ចូលរមួការលបជុុំបៅកបុងលកុមជុំនុុំកបុងតុំបន់។ 
 
៣ ចូរបមើលរុំណួ្រខ្នងបលកាម។ ចូរររបររចបមវើយបៅកបុងចបនាវ ោះកដលទុំបនរ។ 
 ក) បតើអបក នោគ ល់អបកណាមាប ក់កដលជីវតិរបរ់បគ បធឝើឱ្រអបកចង់បដើរតាមលពោះបយរ ូកដរឬបទ?  
      ............................................................................................................................. ...................................... 
 ខ្) បតើអបកចង់កាវ យជាចបងកៀងរបរ់លពោះអមាច រ់កដរឬបទ? 
 គ) កបុងនាមជាចបងកៀងរបរ់លពោះអមាច រ់ បតើអបកមានឆនធៈចង់ឱ្រលពោះអងគោក់អបកបៅកកនវងកដលងងឹតអននការ បដើមផ ី 
              ឱ្រអបកបុំភវបឺៅទីបនាោះកដរឬបទ?...................................................................................................................... 
  ) បតើអបកនឹងអធិោឌ នជាបរៀងរល់សថ្ង បដើមផឱី្រលពោះជាមាច រ់ប ា្ ញផវូវរបរ់អបក បៅកាន់ោទ នបរមរុខ្កដរឬបទ?
       ........................................................................................................................... ...................................... 
  
 មនុរស លតូវការោថ ប់ការអធិបាយអុំពីលពោះបយរ ូ។ ប៉ាុកនថ បគក៏លតូវការបមើលពីការលបលពឹតថរបរ់លគិរថបររ័ិទកដរ។ ជីវតិ
របរ់អបកអាចមានឫោន នុភាព ជាលពោះបនធូលដ៏ររ់កដលបណាថ លចិតថ អបកដសទឱ្រោគ ល់ពីបរចកថីពិត សនដុំណឹ្ងលអ ន។ ចូរ
បយើងនាុំោប រិកាអុំពីររយីពនវឺចុំនួនល ុំបី កដលអាចចាុំងជោះតាមរយៈជីវតិរបរ់អបកជាបរៀងរល់សថ្ង ។ 
 

ខ.រពបៀបចំនួនរបាបំីពដើមបចីាងំជោះពនល ឺEight Ways To Shine 

ទោលទៅទី២. ច្ងអុលប ា្ ញរទបៀបច្ំនួនរាបំីទ ើមបនីឱំ្យានលទធផលលអទៅរនុងជីវិតរបស់អនរ។ 

រតូវទសាម ះរតង ់Be Honest   

 បង់សថ្វវកិ័យបលតបទៀងោត ់គឺជាទីបនាធ ល់ដ៏លអ។ លគិរថបររ័ិទគួរកតបទៀងលតង់ និងបោយ ោះលតង់ជាមយួនឹងកិចចការ
ជុំនួញរបរ់បគ។ បគគួរកតចុំណាយល ក់បោយលតឹមលតូវ ឬ រងលតឡប់មកវញិនូវលកខណ្ឍ មយួដ៏លអ ចុំបពាោះរបរ់អឝីក៏បោយ
កដលបគខ្ចី។ បគមនិគួរចុំណាយបៅបលើអឝីមយួ កដលបគោយ នរមតទភាព ខ្នងកផបកហិរញ្ដ វតទុបឡើយ។ បគលតូវរកាពាកររនា
របរ់បគ។ 
 

កុុំលបលពឹតថអុំបពើអាលកក់តបនឹងអុំបពើអាលកក់ លតូវគិតកតពីលបលពឹតថអុំបពើលអបៅចុំបពាោះមុខ្មនុរស  ោុំងអរ់វញិ  
(រ ៉ាមូ ១២:១៧) 
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លតូវជូនបលកោុំងបនាោះ នូវអឝីកដលបងបអូនលតូវជូន គឺបង់អាករបៅបលកណា កដលបងបអូនលតូវបង់ បង់ពននបៅ
បលកណាកដលបងបអូនលតូវបង់ពនន បកាតខ្នវ ចបលកណាកដលបងបអូនលតូវបកាតខ្នវ ច បោរពបលកណាកដល
បងបអូនលតូវបោរព។ មនិលតូវជុំពាក់អឝីនរណា បលៅពីជុំណាក់បរចកថីលរឡាញ់ោប បៅវញិបៅមកបនាោះបឡើយ
ដផតិអបកណាលរឡាញ់អបកដសទ អបកបនាោះលបតិបតថិតាមលកឹតរវនិ័យបពញលកខណ្ៈ (រ ៉ាមូ ១៣:៧-៨)  

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៤ បតើអបកមានជុំពាក់បុំណុ្លបគកដរឬបទ? ចូរពណ៌្នាពីអឝីកដលអបកនឹងបធឝើ បដើមផឱី្រ នលអលបបរើរបឡើង។  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រតូវនិយាយរនុងនមជ្ជរូនរពះជ្ជាច ស់ Talk Like a Child of God  
 បតើមនុរសនឹងគិតយ៉ា ងដូចបមថចខ្វោះ អុំពីឫោន នុភាពសនការរបគ គ្ ោះរបរ់លពោះជាមាច រ់ លបរិនបបើអបកោក់បណាថ ោ 
និងរផថ្ ឬ ក៏និយយបរឿងកដលមនិលអ? បតើពនវឺរបរ់អបកនឹងចាុំងជោះកដរឬបទ លបរិនបបើអបកប វ្ ោះោប  និយយបដើម និយយ
រោិះគន់ោប បៅវញិបៅមក អតួអាងពីខ្វួនឯង និយយកុហក និងលបលពឹតថអុំបពើបឃ្លរបៅ ឬ បលបើភាោបលោតលោតបនាោះ?  
 
 មា៉ាងវញិបទៀត  មានមនុរសមយួចុំនួនលតូវ នឫោន នុភាពសនដុំណឹ្ងលអ បណាថ លចិតថឱ្រដឹង តាមរយៈការនិយយ
កដលមានការផ្ទវ រ់កលបរបរ់អបកកដលកាវ យជាលគិរថបររ័ិទ។ ចុំណុ្ចលុំ កមយួកដលលគប់ោប លតូវបធឝើគ ឺការលគប់លគងអណាថ ត
របរ់ខ្វួនឯង។ មនិលោន់កតការនិយយរបរ់អបកប៉ាុបណាត ោះបទ ការបលើកោក់របមវងរបរ់អបក អាចនាុំឱ្រមនុរសបជឿលពោះលគិរថ 
ឬក៏អាចនាុំមនុរសឱ្រលបឆាុំងជាមយួលគិរថបររ័ិទកដរ។ យ៉ា កុប ១:២៦ “លបរិនបបើនរណាមាប ក់នកឹោយ នថា ខ្វួនជាអបកកាន់
ោរនា កតមនិបចោះទប់អណាថ តខ្វួន អបកបនាោះបបញ្ញឆ តខ្វួនឯងបហើយ បហើយោរនាកដលខ្វួនកាន់បនាោះ ក៏ោយ នលបបយជន៍
អឝីកដរ” ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៥ ចូររួរខ្វួនឯងថា៖ “បតើរបបៀបកដលខ្ញុ ុំនិយយ បធឝើឱ្រអបកដសទមានអារមយណ៍្ ពីបរចកថីលរឡាញ់របរ់លពោះជាមាច រ់កដរឬបទ? 
   ឬ បតើខ្ញុ ុំលបមាថ្ដល់អបកដសទកដរឬបទ? បតើអឝីបៅកដលខ្ញុ ុំគួរផ្ទវ រ់បថូរ បៅបពលកដលខ្ញុ ុំនិយយ?”  
 
៦ ជាបរៀងរល់សថ្ង ចូរទូលរូមលពោះបយរ ូ បដើមផជីួយ ដល់អបក ឱ្រនិយយកបុងនាមជាកូនលពោះជាមាច រ់។ បនោះជាខ្លពោះគមភរី 
   កដលអបកអាចបលបើកបុងនាមជាអបកអធិោឌ ន។ 
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លពោះអមាច រ់បអើយ រូមបល រលបណី្ទទួលពាករកដលទូលបងគុំទូលថាឝ យ លពមោុំងទទួល
គុំនិតកដលទូលបងគុំរោិះគិត បៅចុំបពាោះលពោះភ័គកថលពោះអងគបនោះផង ដផតិលពោះអងគជាថ្យោ និងជាលពោះកដល
ការពារទូលបងគុំ!។ (ទុំនុកតបមកើង ១៩:១៤) 

 

រតូវទច្ះជួយអនរ ម្ទ Help Others 
 លបរិនបបើបយើងពិតជាលរឡាញ់អបកជិតខ្នងបយើង ដូចខ្វួនឯងកមនបនាោះ បយើងនឹងប ា្ ញបរចកថីលរឡាញ់បនាោះ
បោយជួយ ដល់អរ់អបកកដលលតូវការជុំនួយពីបយើងពុុំខ្នន។ ចូរទូលរូមដល់លពោះជាមាច រ់ ពីរបបៀបកដលអបកអាចកាវ យជា
មតិថភ័គកថដ៏ពិតល កដ ជាមយួអរ់អបកកដលជួបបញ្ញា  និងទុកខលុំ ក។ យ៉ា កុប ១:២៧ “រឯីោរនាដ៏បររុិទន ឥតបខ្នច ោះបៅ
ចុំបពាោះលពោះភ័គកថលពោះបិតាជាមាច រ់វញិ គឺរទិតបៅបលើការបៅរួររុខ្ទុកខបកយងកុំលពា និងគរថីបមមា៉ា យ កដលមានទុកខលុំ ក លពម
ោុំងរទិតបៅបលើការរកាខ្វួនឱ្រផុតពីអុំបពើបមហយងរបរ់បលកីយប៍នោះ!” ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧ ចុំណុ្ចខ្នងបលកាមបនោះ គឺជារបបៀបជាបលចើនកដលប ា្ ញការកថ្រកា និងយកចិតថទុកោក់ដល់អបកដសទ។ បៅកបុងចបនាវ ោះ 
    ខ្នងបលកាម រូមររបររប យ្ ោះអបកកដលអបកអាចជួយ តាមរយៈរបបៀបោុំងបនោះ ឬ ក៏ររបររពីអឝីបផសងបទៀតកដលអបកអាច 
    ជួយ ដល់អបកដសទបទៀតកដលអបកោគ ល់។ 

 ការបៅរួររុខ្ទុកខអបកជុំង ឺ
 ការបៅរួររុខ្ទុកខនរណាមាប ក់បៅកបុងពនននាោ 
 ការឧបតទមមអាហារដល់អបកកដលោយ នការ្របធឝើ  
 ការជួយ រកការ្រឱ្រនរណាមាប ក់កដលោយ នការ្របធឝើ  
 ការនាុំនរណាមាប ក់ឱ្រជួយ កបុងព័ននកិចចលពោះជាមាច រ់  
 ការជួយ អបកពិការ ទិញអីវ៉ា ន់ និងរុំអាត  
 ការជួយ ជួរជុលផធោះ 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 

រតូវរររពឹតតទោយម្វឆល ត Act Wisely 

“លតូវបចៀរបចញឱ្រផុតពីអុំបពើអាលកក់លគប់កបបយ៉ា ង” (១បថ្រាឡូនិក ៥:២២)។ ការលបលពឹតថបោយលងង់បលវ អាចបធឝើឱ្រ
ខូ្ចទុំនាក់ទុំនងរបរ់មនុរសជាមយួលពោះជាមាច រ់។ ជាឧទហរណ៍្ ការប ា្ ញបរចកថីលរឡាញ់បៅកានប់ងបអូនលបុរលរី
កដលជាលគិរថបររ័ិទរបរ់បយើង គឺជាកិចចការដ៏អោច ររ។ ប៉ាុកនថ បយើងមនិអាចលបលពឹតថតាមរបបៀបកដលមនិលតឹមលតូវបនាោះបទ។ 
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បតើអបកដសទអាចបកលោយយ៉ា ងដូចបមថច ពអីឝីកដលអបកបធឝើ? ចូរលបលពឹតថបោយសវយឆាវ ត។ លតូវបធឝើជាគុំរលូអចុំបពាោះលគប់កិចចការ
កដលអបកបធឝើ ពនវឺរបរ់អបកនឹងចាុំងចិកញ្ចងចិញ្ញច ចរលមាប់លពោះជាមាច រ់។ 
  

អឝីៗកដលអបករល់ោប យល់ថាលអ  មនិលតូវទុកបអាយបគមានឱ្ការនិយយនិនាធ  នបឡើយ (រ ៉ាមូ ១៤:១៦)។ 
 
កុុំបបនាថ យបអាយនរណាបមើល្យអបក បលពាោះអបកបៅបកយង ផធុយបៅវញិ កបុងការនិយយរថីកថី កិរយិមាយទកថី 
ចិតថលរឡាញ់កថី ជុំបនឿកថី និងចិតថបររុិទនកថី លតូវបធឝើជាគុំរដូល់អបកបជឿ។ (១ ធីម៉ាូបថ្ ៤:១២) 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៨ ឧោហរណ៍្ថា អបកជួបជាមយួនឹងយុវជនមាប ក ់កដលចង់ដឹងកថ្មបទៀតអុំពជីុំបនឿខ្នងលគិរថបររ័ិទ។ ឪពុកមាថ យរបរ់
បគមនិកមនជាលគិរថបររ័ិបទ។ យុវជនបនោះរុុំអបកជួប បដើមផពីនរល់ពីលពោះគមភរីបៅបពលយប់បលៅបនថិច។ បដើមផលីបលពឹតថបោយ
សវឆាវ ត បតើអបកលតូវបធឝើដូចបមថច? រូមររបររចបមវើយ បៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ 

 

រតូវររាខលួនឱ្យានសុខភាពលអ Keep Healthy  
 លគិរថបររ័ិទគួរកតរបងកតបមើលពីបោលការអនាម័យ បោយកុំណ្ត់ពីគុំរូ សនភាពោអ ត ត បៅផធោះរបរ់ខ្វួន ការ
បរវៀកពាក ់និងបុគគលខ្វួនឯង។ ប៉ាុកនថ ភាពោអ ត ត គឺបលើរពីបនោះបៅបទៀត។ របូកាយរបរ់អបក គឺជាលពោះវហិាររបរ់
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន ដូបចបោះ អបកលតូវរកាភាពោអ ត តោុំងខ្នងកបុង និងខ្នងបលៅ។ របូកាយរបរ់អបក មនិលតូវកខ្ឝក់ 
បខ្ាយកមាវ ុំង ឬ ក៏ឈបឺោយបលពាោះអុំបពើអ យមុខ្  អរីលធម៌បឡើយ។ លតូវរការបូកាយរបរ់អបក ឱ្រមានកមាវ ុំង និង
រុខ្ភាពលអបឡើង បដើមផឱី្រអបកអាចបធឝើការលបបលមើលពោះអមាច រ់ ន។  
 
 បយើងោុំងអរ់ោប ដឹងចារ់ថា ការជក់ រគីឺជាមូលបហតុមយួ កដលបងកឱ្រមានជុំងឺមហារកីរួត និងបងកជុំងឺកដល
បណាថ លឱ្រោវ ប់។ ដូចោប កដរអបកនិយមញុាុំលោ និងបលបើល រ់បលគឿងបញៀន  នោវ ប់ជាបលចើនជាបរៀងរល់ឆាប ុំ។ បយើងមនិ
លតូវបធឝើអតថឃ្លតខ្វួនឯងបឡើយ បបើបោោះជាបធឝើវភាវ មៗ ឬ បនថិចមថងៗកឋី ពីបលពាោះ បនោះក៏ជាការបុំផ្ទវ ញលពោះវហិាររបរ់លពោះជាមាច រ់
ផងកដរ។  
 

អបកមនិលជាបថាខ្វួនជាលពោះវហិារ របរ់លពោះជាមាច រ់បទឬ! អបកមនិលជាបថាលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាមាច រ់
រណ្ឌិ តបៅកបុងអបកបទឬ!។ លបរិនបបើនរណាមាប ក់កុំបទចលពោះវហិាររបរ់លពោះជាមាច រ់ លពោះអងគនឹងកុំបទចអបក
បនាោះវញិ ដផតិលពោះវហិាររបរ់លពោះជាមាច រ់ជាលពោះវហិារដ៏វរុិទន គឺអបកហបឹងបហើយជាលពោះវហិារបនាោះ (១កូរនិថូ្រ 
៣:១៦-១៧)។  
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 លពោះគមភរីោក់ទណ្ឍ កមយអបកលរវងឹ ។ ចូរកត់ចុំណាុំពីបទបញ្ដតថិបនោះ៖ “ កុុំលរវងឹលោបលពាោះលោបបណាថ យឱ្របថាកោប 
ផធុយបៅវញិលតូវឱ្រ នបពារបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្” (បអបភរូរ ៥:១៨) ។ អបកអាចប ា្ ញការបោរពដល់លពោះជាមាច រ់បោយ
ឱ្រតសមវបៅបលើរបូកាយរបរ់បយើង កដលលពោះជាមាច រ់លបោនឱ្រ។ ចូរអនុវតថទមាវ ប ់កដលដឹកនាុំអបកឱ្រមានរុខ្ភាពលអ និង
បជៀរវងពីអឝីកដលបធឝើឱ្រខូ្ចរុខ្ភាព។ អបកនឹងទទួល នរ ឝ្ ន ់តាមរបបៀបពីរយ៉ា ង។ បៅបពលកដលអបកលបលពឹតថខ្វួនអបក
លតឹមលតូវ អបកនឹងមានរុខុ្មាលភាពខ្នងរបូកាយ និងអុំណ្រខ្នងវញិ្ញដ ណ្ បកើតបឡើងបោយោរអបកោថ ប់ប គ្ ប់
លពោះជាមាច រ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៩ តារងខ្នងបលកាមបនោះ ជាទមាវ ប់កដលប៉ាោះពាល់ដល់របូកាយអបក។ ចូរគូរបនាធ ត់ពីខ្នងបលកាមចុំណុ្ច កដលដឹកនាុំអបកឱ្រ 
   មានរុខ្ភាពលអ ។ 
          ការរមាអ តខ្វួនល ណ្ 
          ការបលបើល រ់ថាប ុំបញៀន 
          ការបលបើបលគឿងលរវងឹ 
          ការញុាុំហួរបហតុ 

ការហាត់ល ណ្បទៀងោត ់
ការរលមាក នលតឹមលតូវ 
ការញុាុំបោយលតឹមលតូវ 
ការជក់ រ ី

 
 លពោះបយរ ូយងមក បដើមផលីបោនបររភីាព និងរុខុ្មាលភាព បៅកបុងលគប់វរ័ិយោុំងអរ់សនជីវតិរបរ់អបក។ 
លបរិនបបើអបក មានបញ្ញា ជាមយួនឹងទមាវ ប់អាលកក់មយួចុំនួន រូមនិយយជាមយួនឹងលគូគ ឝ្ លរបរ់អបក។ ចូររុុំដល់ោត់ 
និងលកុមជុំនុុំ បដើមផអីធិោឌ នរលមាប់អបក បដើមផឱី្រអបក នទទួលជ័យជមបោះដ៏បពញបលញ។ ជីវតិ ផ្ទវ រ់កលបរបរ់អបក នឹងកាវ យ
ជាទីបនាធ ល់រលមាប់អបកដសទ កដលអបកចង់ប ើញបគ មានបររភីាព រចួពីចុំណ្ងសនអុំបពើ ប និងអុំបពើអ យមុខ្បផសងៗ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១០ លបរិនបបើលគិរថបររ័ិទ ពិ កកបុងការប ោះបង់ទមាវ ប់អាលកក់បចាល ោត់គួរកត  
 ក) ឈប់បៅលពោះវហិារ ។ 
 ខ្) អនុវតថទមាវ ប់អាលកក់បនាោះបោយរមាង ត់ ។ 
 គ) រុំណូ្មពរការអធិោឌ នជាពិបររ ។  
 

រតូវានរិរយិាារយាទសុភាពរមយទម Behave Modestly 
 ការនិយយ ការលបលពឹតថ និងអាការៈខ្នងបលៅរបរ់បយើង គួរកតលបលពឹតថឱ្រ នរុភាពរមរមរ។ ភាពរមរទម ផធុយព ី
អុំណួ្ត និងភាពោយ នខ្វឹមោរ។ លបរិនបបើបយើងលបលពឹតថ បធឝើបមើលកតបយើងលអជាងអបកដសទ បហើយបមើល្យមនុរសកដលបធឝើអឝី
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មយួ កដលបយើងមនិបធឝើបនាោះ បនាោះបយើងនឹងបធឝើឱ្របគឃ្លវ តបចញពីជីវតិលគិរថបររ័ិទ បោយមនិ ននាុំបគមកឯលពោះជាមាច រ់
បទ។ 
 
 បយើងពិតជាមនិមានរិទន អតួអាងអុំពីខ្វួនឯងថាជានរណា បយើងបធឝើអឝី ឬ បយើងមានអឝីបនាោះបទ។ បយើងមនិរមនឹង
ទទួលអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ នបធឝើ ឬ លបោនដល់បយើងផង។ លបរិនបបើលពោះអងគមនិរកមថងបរចកថីបមតាថ  និងបធឝើការបៅកបុង 
ជីវតិរបរ់បយើងបទ បមវ៉ាោះរមបយើងទទួលទុកខបវទនា អុំបពើ បដ៏កុំណាចកដលពិភពបលក រមនឹងទទួលបនាោះជាមនិខ្នន។ 
 

ជាការឥតលបបយជន៍កដលមនុរសមានអុំនួត ចង់ឱ្រលគប់ោប កត់រុំោល់ពីខ្វួន។ ពួកបគអាចបបងកើតភាពោក់ោញ
របរ់បគ តាមរយៈការបលបើល រ់រមាម រោន់រម័យ រុំបលៀកបុំពាក់ និងបលគឿងអល ក្ រសថ្វៗ ឬ តាមរយៈការប ា្ ញ
ពីចុំបណ្ោះដឹង និងរមតទភាពដ៏ហួរបហតុរបរ់បគ។ ពួកបគពាយមបធឝើឱ្រមនុរសដសទបទៀតោគ ល់បគ តាមរយៈការកដលបគ
មនិបធឝើតាមលបសពណី្ ោុំងរបមវៀកបុំពាក់ និងកិរយិមាយទ។ មនុរសកដលមានអុំណួ្ត កតងកតអតួអាងពីបទពិបោធន៍
ខ្នងលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ និងការបធឝើពិធីបផសងៗបៅកាន់លពោះជាមាច រ់។ មនុរសកដលរមរទមមនិបធឝើដូបចាប ោះបឡើយ។ បគមនិ ពាយម
បធឝើអឝី បដើមផោីក់ោញចុំណាប់អារមយណ៍្របរ់មនុរស រលមាប់ខ្វួនឯងបទ។ លគិរថបររ័ិទរមរទម បជៀរវង ការបលងម៉ាូតហួរ
បហតុមនិរមរមរ ឬ មនិសថ្វថ្បូររលមាប់បុលតាបុលតីរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
 
 បទគមភរីមយួចុំនួនបៅកបុងលពោះគមភរី ោរ់បតឿនពីភាពរមរទម និងលពមានពីអុំណួ្ត។ បយើងោុំងអរ់ោប មានបុំណ្ង
ចង់ នការគយគន់លអ បហើយបយើងអាចោក់ោញបគ តាមរយៈរមពរសខ្នងបលៅរបរ់បយើង។ ជាការពិត លពោះជាមាច រ់មនិ
 នលបឆាុំងជាមយួនឹងរបូរមពរសបទ។ ប៉ាុកនថ លពោះអងគចង់ឱ្ររមពរសរបរ់បយើងបចញពីខ្នងកបុងវញិ គឺតាមរយៈចរកិលកខណ្ៈ 
ដ៏រមរួន កដលចាុំងជោះបោយទឹកមុខ្របាយរកីរយ និងមានអុំណ្រ។ “កតលតូវតុបកតងខ្នងកបុងជុំបៅចិតថរបរ់អបក បោយ
បលគឿងលុំអកដលមនិបចោះរលយ បហើយមានតសមវដ៏បលើរលប ់បៅចុំបពាោះលពោះភ័គកថលពោះជាមាច រ់បនាោះវញិ គឺមានចិតថរវូតបូត
លរគត់លរគុំ” (១បពលតុរ ៣:៤)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១១ កិរយិមាយទរមរទម មានតសមវបោយោរ 
 ក) អនុញ្ញដ តឱ្រជបល ចិតថខ្នងកបុងរបរ់បយើងចាុំងជោះពនវ ឺ
 ខ្) ប ា្ ញអបកដសទថាបយើងមានគុំនិតោប 
 គ) បធឝើឱ្រខ្វួនបយើងវរុិទនបៅចុំបពាោះលពោះបនលតរបរ់លពោះជាមាច រ់ 
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រតូវានការទទួលខុសរតូវ Accept Responsibility 
 បយើងលតូវបធឝើការ្របោយបោយ ោះលតង ់រលមាប់ជីវតិរបរ់បយើង និងមនិបធឝើឱ្រការលរឡាញ់លុយរបរ់បយើង នាុំបយើងចូល
បៅកបុងការបលងកលផងរីុរង បលងបឆាប ត ភាប ល់ ឬ ក៏កលផងបផសងៗបទៀតបឡើយ។ បយើងក៏មនិចង់លក់វតទុកដលនាុំឱ្រអបកដសទ
មានបលោោះថាប ក់កដរ។ “ ដផតិការលរឡាញ់ល ក់ ជាឫរគល់សនអុំបពើអាលកក់លគប់កបបយ៉ា ង។ បោយបបណាថ យខ្វួនឱ្រ
លរឡាញ់ល ក់ដូបចបោះ អបកខ្វោះ នវបងឝងបចញឆាង យពីជុំបនឿ លពមោុំងបធឝើ បខ្វួនឯងឱ្របវទនាឈផឺាជាបលចើនកថ្មបទៀតផង” 
(១ធីម៉ាូបថ្ ៦:១០)។ 
 
 លពោះជាមាច រ់ចង់ឱ្របយើងកាវ យជាអបកបបលមើដ៏លអ មនិកមនជាមនុរសខ្ជិលបឡើយ។ ការបធឝើការ្របោយបោយ ោះលតង់ ផថល់
ផលលបបយជន៍ជាបលចើនដល់បយើង។ អរ់អបកកដលមានទុំនួលខុ្រលតូវរលមាប់ខ្វួនឯង និងលគួោររបរ់ពួកបគ នឹងនាុំមកនូវ
ការឱ្រតសមវផ្ទធ ល់ខ្វួន។ បុគគលិករបរ់បគ ក៏រកមថងការបោរពដល់បគកដរ។ លគិរថបររ័ិទកដល នបធឝើការ្ររបរ់បគ នលអ
បោយោយ នការតអូញកតអរ  នបណាថ លចិតថដល់លបធានកផបកការ្ររបរ់បគឱ្រដឹងថា ដុំណឹ្ងលអពិតជាមានកមន។  
 
 បពលលកុមជុំនុុំដុំបូង នចាប់បផថើម លគិរថបររ័ិទញុាុំអាហារជាមយួោប ជាញឹកញាប់។ យ៉ា ងណាមញិ មានមនុរស
មយួចុំនួនមកបដើមផកីតញុាុំ កតមនិចង់បធឝើការ។ អបកដឹកនាុំមានវនិ័យដូចបនោះ ៖ 

 
អបកណាមនិលពមបធឝើការ អបកបនាោះក៏មនិលតូវបរបិភាគកដរ (២ បថ្រាឡូនិក ៣:១០)។ 
  
ចូរយកចិតថទុកោក់ររ់បៅបអាយ នលរគត់លរគុំ គិតកតពីកិចចការខ្វួនឯង និង បធឝើការ្របោយកមាវ ុំងខ្វួន
ឯងផ្ទធ ល់ ដូចបយើង នផ្ទថ ុំបផញើអបករចួបលរចបហើយ។ បធឝើដូបចបោះ អបកកដលមនិកមនជាលគិរថបររ័ិទនឹងបោរពអបក 
បហើយអបកក៏កលងលតូវការបគជួយ បទៀតផង។ (១ បថ្រាឡូនិក ៤:១១-១២) 

 
លបរិនបបើអបកមនិអាចករឝងរកការ្របធឝើបទបនាោះ រូមល ប់បៅលគូគ ឝ្ ល និងមតិថរមួជុំបនឿឱ្របគអធិោឌ នឱ្រអបក និង

ចង់បធឝើលបបភទការ្រកដលបោយ ោះលតង់។ លពោះជាមាច រ់ោគ ល់ពីតលមូវការរបរ់អបក បហើយលពោះអងគនឹងជួយ ដល់អបក។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១២ ចូរគូររងឝង់ពីមុខ្លបបយគលតឹមលតូវ កដលពណ៌្នាអុំពីទរសនៈរបរ់លគិរថបររ័ិទ អុំពីការ្រ។ 
 ក) ការ្រមនិរុំខ្នន់បទ ពីបលពាោះលពោះជាមាច រ់ជាអបកផគត់ផគង់ ។ 
 ខ្) មនុរសោុំងអរ់អាចរកល ក់តាមវធិីណាក៏ ន។ 
 គ) ភាពបោយ ោះលតង់ ការ្រលអគឺជាភារកិចច និងទីបនាធ ល់។ 
  ) លបរិនបបើមាននរណាមាប ក់ទុំនុកបលមុងអបក អបកមនិលតូវបធឝើការបទៀតបទ។ 
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 រតូវរររពឹតតចំ្ទពាះរគួ្សារទោយរតឹមរតូវ Treat Your Family Right 

 បតើអបកលបលពឹតថចុំបពាោះលគួោររបរ់អបកយ៉ា ងដូចបមថចកដរ? ជីវតិរបរ់អបកជាបនាធ ល់រលមាប់អបកដសទ ោុំងលអ ោុំង
អាលកក់។ មានមនុរសជាបលចើន ឈប់ចាប់អារមយណ៍្ជាមយួដុំណឹ្ងលអ បោយបលពាោះកតមានជបមាវ ោះ បៅផធោះមនុរសកដលបៅខ្វួន
ឯងថាជាលគិរថបររ័ិទ។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត អបកកដលមានការចាប់អារមយណ៍្តិចតួចកបុងការអធិបាយ កាន់កតមានជុំបនឿ
បលើលពោះលគិរថ បោយប ើញពីការអត់ធយត់ បរចកថីលោឡាញ់ និងបរចកថីអុំណ្ររបរ់លពោះអមាច រ់ បៅកបុងផធោះរបរ់លគិរថ
បររ័ិទ។ អបកនឹងរិកាបលចើនកថ្មបទៀតពចីុំណុ្ចបនោះ បៅកបុងបមបរៀនបនាធ ប់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៣ ចុំណុ្ចខ្នងបលកាមបនោះ គឺជារបបៀបអនុវតថល ុំបីយ៉ា ង  កដលអាចជោះពនវឺបៅកបុងរហគមន៍របរ់អបក។ ចូរគូររងឝង់ពីមុខ្ 
      ចុំណុ្ចណាកដលអបកលតូវការអនុវតថចាុំ ច់បុំផុត។ ចូរទូលរូមជុំនួយពីលពោះជាមាច រ់រលមាប់ចុំណុ្ចនីមយួៗ ។ 
 ក) ប ា្ ញភាពបោយ ោះលតង់។ 
 ខ្) លតូវនិយយកបុងនាមជាកូនលពោះជាមាច រ់  
 គ) ជួយ អបកដសទ 
  ) លបលពឹតថបោយសវឆាវ ត 
 ង) រកាខ្វួនឱ្រមានរុខ្ភាពលអ 
 ច) មានកិរយិមាយទរមរទម  
 ឆ) លតូវមានការទទួលខុ្រលតូវ  
 ជ) ការលបលពឹតថចុំបពាោះលគួោរបោយលតឹមលតូវ  
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សូមទផទៀងទមើលច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១០  គ) រុំណូ្មពរការអធិោឌ នពិបររ។  
 
១ បដើរតាមលពោះបយរ ូ។ 
 
១១ ក) អនុញ្ញដ តឱ្រជបល ចិតថខ្នងកបុងរបរ់បយើងចាុំងជោះពនវ ឺ
 
២ ខ្) មានលពោះវតថមានរបរ់លពោះបយរ ូគង់បៅកបុងអបក។ 
 
១២ គ) ភាពបោយ ោះលតង់ ការ្រលអ គឺជាភារកិចច និងទីបនាធ ល់។ 
 
៩ ចុំណុ្ចកដលដឹកនាុំអបកឱ្រមានរុខ្ភាពលអគឺ ការរមាអ តខ្វួនល ណ្ ការហាត់ល ណ្បទៀងោត់ ការរលមាក ន

លតឹមលតូវ ការញុាុំបោយលតឹមលតូវ។ បតើអបកមានកត់ចុំណាុំកដរឬបទថា ទមាវ ប់អាលកក់ភាគបលចើនគឺមានតសមវសថ្វ? បៅបពល
កដលមនុរសរចួផុតពីចុំណ្ងោុំងបនោះ អបកនឹងរនស ុំរុំសចល ក់ នបលចើនកថ្មបទៀត។  

 
  


