
81 

 

រពះជាមាា សស់ពវរពះទ័យ 
ឱ្យអ្នរពចះបថររាខលួនឯង 

God Wants You to Care for Yourself 

 
  

រែយនថជាបរគឿងយនថកដលមនម៉ា រីុនរមុគសាម ញ។ បយើងដឹងបរចើន ឬ ដឹងតិចពីរបបៀបកដលវាបធវើការ—ឧទាហរណ៍្ 
ម៉ា រីុន រតងរ់មីរយងុ ចងកូត។ បយើងអាចោង ដុរខ្នតវ់ា បហើយរូមផកីតបថូរកងផ់ង។ ប៉ាុកនថ បយើងនឹងមនិអាចយល់បរចើន 
អុំពីបរគឿងយនថរបរ់រែយនថបឡើយ។ បតើបយើងគួរបធវើអវី របរិនបបើបយើងចងជ់ួរជុលរែយនថរបរ់បយើង? បយើងនឹងទទួលបរៀវ 
បៅកណ្នាុំកដលទាកទ់ងនឹងការជួរជុល។ បរៀវបៅកណ្នាុំពនយល់បយើងពីរបបៀបកដលបគផគុ ុំរែយនថរពមទាុំងរ បប់យើងពីអវី
កដលបយើងរតូវបធវើបដើមផបីធវើឱ្យរែយនថដុំបណ្ើ រការររួល។ បពលខ្លោះ ការកណ្នាុំហាកប់ីដូចជាចកមលក ប៉ាុកនថបយើងអាចទុកចិតថ 
ដុំបូនាម នរបរ់អបកផលិតរែយនថ ន។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត អបកផលិតរែយនថ ជាអបកកដលសចបម៉ាូត និងដុំបឡើងរែយនថគួរកត 
ដឹងថាអវីកដលលអបុំផុតររមបរ់ែយនថ។ 
 
 មនុរសបជាតិមនភាពរមុគសាម ញជាងរែយនថបរចើនណារ់។ ប៉ាុកនថ រពោះមយួអងគកដល នបបងកើតមនុរសបរគបរ់បូមក 
យល់ពីបយើង។ រទងប់បរងៀន និងទូនាម នពីរបបៀបររ់បប។ បពលខ្លោះ បគគិតថា រពោះអាទិករលុំបអៀង ឬ រពោះអងគមនរពោះបនធូល 
ចកមលកៗ។ បគយល់ប ើញថា ការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគមនិរមបហតុរមផល បហើយហួររម័យបទៀត។ ប៉ាុកនថ បតើរទងម់និ 
កមនជារពោះមយួអងគកដលរជាបថា អវីលអបុំផុតបទឬអី? 
 
 កបុងនាមជារគិរថបររ័ិទ បយើងបជឿជាកថ់ា រពោះជាមច រ់រជាបថា អវីលអររមបប់យើង។ បយើងករ៏ កដកដរថា បទាោះបី 
ជីវតិបយើងបឡើង និងចុោះ រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យរបរ់លអបុំផុតដល់បយើង។ វនិយ័ និងបោលការណ៍្បផសបងៗរបរ់រពោះអងគគឺ 
ររមបជ់ារបបោជនដ៍ល់បយើង បដើមផឱី្យបយើងធុំលូតោរ់កបុងលកខណ្ៈដូចរពោះអងគ។ 
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គ្ទព្ាង 
ក. រពោះជាមច រ់រ ុំពឹងថាអបកនឹងលូតោរ់កបុងរបបៀបបនួោ៉ា ង Four Ways God Expects You to Grow 
ខ្. ការកណ្នាុំតាមរពោះគមពរីររមប់ការលូតោរ់ Biblical Guidelines for Growth 

 

ទោលទៅ 
១. ររបររគបរមងកដលរពោះជាមច រ់រ ុំពឹងថាអបកនឹងលូតោរ់។ 
២. សាគ ល់ពីអវីកដលជួយ ឱ្យរបូកាយមនរុខ្ភាពលអ និងអវីកដលររ ុំងមនិឱ្យមនរុខ្ភាពលអ។ 
៣. ពនយល់ពីវធិីបផសបងៗកដលរគិរថបររ័ិទអាចអភវិឌណចិតថគុំនិត និងបទពបការលយរបរ់បគ។ 
៤. ររបររវធិីសាស្តរថកបុងបទគមពរីកដលជួយ ដល់ការលូតោរ់ខ្នងរពលឹងវញិ្ជដ ណ្។ 
៥. ពនយល់ពីសារៈរុំខ្ននស់នការរបរពឹតថបោយរ ជាញ  និងបោយការបោរពបៅកានអ់បកមនិកមនជារគិរថបររ័ិទ។ 
 

រ.  រពះជាមាា សរ់ពំឹងថាអ្នរនឹងលតូោសរ់នងុរពបៀបបួនយ៉ង  
      Four Ways God Expects You to Grow 

ទោលទៅទ១ី. សរទសរគ្ទព្ាងណដលព្ពះជ្ជាច ស់រពំឹងថាអនរនឹងលូតោស់។ 
  

រពោះគមពរីរ បប់យើងតិចតួចអុំពីយុវជនភាព និងភាពបពញវយ័របរ់រពោះបយរ ូ។ ប៉ាុកនថ រមយ័កាលបនាោះរតូវរគប 
ដណ្ថ បប់ោយពាកយរុំខ្នន់ៗ ទាុំងបនោះ៖ «រពោះបយរ ូមនវយ័ចុំបរ ើនបឡើង បហើយមនរ ជាញ កាន់កតវាងសវជាទីោបរ់ពោះហឫ 
ទយ័រពោះជាមច រ់ និងជាទីោបច់ិតថមនុរសបផងទាុំងពួង» (លូកា ២:៥២)។ 
 
 ឧទាហរណ៍្អុំពីរពោះបយរ ូរុំខ្នន់។ រពោះអងគកាល យជាមនុរសបបពញវយ័តាមរយៈការយកចិតថទុកោកប់ៅបលើចុំណុ្ច 
ចុំបងៗបនួោ៉ា ងកបុងជីវតិរពោះអងគគឺ៖ រទងលូ់តោរ់រងឹមុំខ្នងរបូកាយ តាមរយៈការបធវើលុំហាតរ់ ណ្ និងការបធវើការ 
(របូកាយ) រទង ់នបណ្ថុ ោះចិតថគុំនិត តាមរយៈការរិកា និងការគិត (រ ជាញ ) រទងម់នភាពវាងសវខ្នងវញិ្ជដ ណ្ តាមរយៈ 
ការអធិសាឌ ន និងការរិការពោះបនធូល (ជាទីោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមច រ់) បហើយរទង ់នបគទទួលសាគ ល់ទាុំងខ្នងរងគម 
និងខ្នងអារមមណ៍្ តាមរយៈការបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់ និងការយករពោះទយ័ទុកោក់ (ជាទីោបច់ិតថមនុរសបផងទាុំងពួង)។ 
 
 រពោះបយរ ូមនិ នយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះការអភវិឌណនខ៍្នងរររីងគកាយរបរ់រពោះអងគ របកហលរទងម់និអាចោង 
តាមផលូវ ៉ា បឡរធីន ឬ មនិអាចរទាុំរទនឹងការឈចឺាបប់បភបុំកាល់វា៉ា រ ីន។ របរិនបបើរទងម់និបង្ហា ញពីការចាបអ់ារមមណ៍្ 
ចុំបពាោះអបកដសទ រទងម់និបធវើជាមតិថរបរ់មនុរសបមន ប ឬ មនទុំនាកទ់ុំនងោ៉ា ងជិតរបិទនជាមយួសាវក័របរ់រពោះអងគបទ។ 
របរិនបបើរទងោ់ម នរ ជាញ បទ រទងម់និអាចបធវើឱ្យមនុរសបភាញ កប់ផអើលនឹងចុំបណ្ោះដឹងរបរ់រពោះអងគ។ រូមផកីតខ្នម ុំងររតូវរបរ់ 
រពោះអងគក ៏នដឹងកដរថា ោម ននរណាមប កន់ិោយដូចរពោះអងគបឡើយ (យ៉ាូហាន ៧:៤៦)។ របរិនបបើរពោះបយរ ូមនិយក 
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រពោះហឫទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះទុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះបិតកដលគងប់បសាទ នបរមរុខ្បទ រទងន់ឹងមនិសាគ ល់រពោះបនធូល និង
រពោះហបញទយ័របរ់រពោះជាមច រ់លអឥតបខ្នច ោះកបបបនោះបឡើយ។ ប៉ាុកនថ រពោះបយរ ូ នបធវើការទាុំងអរ់បនោះ។ រទងជ់ាមនុរសបលអ
ឥតបខ្នច ោះ។ រទងម់នអវីៗទាុំងអរ់។ រទងប់ររុិទន។ 
 

ពាកយបររុិទនមកពីពាកយភាពបពញបលញ ឬរុខ្ភាពលអ។ រពោះបយរ ូជាមនុរសបកដលមនរុខ្ភាពលអបពញបលញ 
និងបររុិទន បហើយបោកប៉ាូលជុំរញុបយើងឱ្យមនលកខណ្ៈដូចរពោះអងគ។  
 

គឺរពោះអងគបហើយ កដល នរបទានបអាយអបកខ្លោះមនមុខ្ង្ហរជាសាវក័បអាយអបកខ្លោះកែលងរពោះបនធូល អបកខ្លោះ
ផាយដុំណឹ្ងលអ  អបកខ្លោះជាអបកគង្ហវ ល និងអបកខ្លោះបទៀតជាអបកបបរងៀន បដើមផបីរៀបចុំរបជាជនដវ៏រុិទនបអាយ
បុំបពញមុខ្ង្ហរបុំបរ ើ និងកសាងរពោះកាយរបរ់រពោះរគិរឋបឡើង រហូតដល់បយើងទាុំងអរ់រមួោប  មនជុំបនឿកត
មយួ មនគុំនិតកតមយួ កបុងការសាគ ល់រពោះបុរតារបរ់រពោះជាមច រ់ និងបៅជាមនុរសបបពញវយ័ បឡើងដល់
កុំពរ់របរ់រពោះរគិរឋកដលបុំបពញអវីៗទាុំងអរ់។ (បអបភរូ ៤:១១-១៣, ១៥) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរររបរររពោះរជសារកដល នដកររងប់ចញពីកណ្ឍ គមពរីបអបភរូ ជុំពូក៤ ខ្នងបលើ ោកក់បុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ បរៀន  
    រពោះរជសារបនោះ បហើយអធិសាឌ នទូលរូមជុំនួយរបរ់រពោះកបុងការកដលបធវើឱ្យរពោះបនធូលបនោះបកើតបឡើងពិតរ កដកបុងជីវតិ  
    របរ់អបក។ 
 
២ ចូរទូលរូមរពោះជាមច រ់ឱ្យបង្ហា ញអបកថាបតើ អបកនឹងលូតោរ់ជារគិរថបររ័ិទបោយរបបៀបណា។ បរកាយមក ចូរ  
    ររបររបញ្ជ ីខ្លីៗចុំនួនពីរកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក គឺ៖ ទីមយួគឺររមបច់ុំណុ្ចកដលអបកប ើញថា វាកុំពុងកតដុំបណ្ើ រការ   
    បហើយមយួបទៀតគឺ ចុំណុ្ចមយួណាកដលអបកពុុំទាន់ នផ្ទល រ់បថូរបរចើន តាុំងពីកាល យជារគិរថបររ័ិទ។ ចូរអធិសាឌ នរល់សែង  
    បោយបរបើបញ្ជ ីបនោះ ទាុំងអររពោះគុណ្រពោះរល់បពលកដលអបកកាន់កតមនលកខណ្ៈដូចរពោះបយរ ូ។ 
 

ខ.  ការបណនតំាមរពះគមពីរសរមាប់ការលតូោស ់Biblical Guidelines for Growth 
ការណណនសំព្ាប់រូបកាយអនរ Guidelines for Your Body 
ទោលទៅទ២ី. សាគ ល់ពីអវីណដលជួយឱ្យរូបកាយានស ខភាពលអ និងអវីណដលរារាងំមិនឱ្យានស ខភាពលអ។ 
  

រពោះជាមច រ់ នរបទានឱ្យបយើងមនរបូកាយដអ៏សាច រយ។ របូកាយរបរ់បយើងជារពោះវហិាររបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
វាជាចុំកណ្កមយួសនរពោះកាយរពោះរគិរថ ដូបចបោះបោកប៉ាូលជុំរញុថា «បហតុបនោះចូរបរបើរបូកាយរបរ់បងបអូន បដើមផបីលើកតបមកើង
រិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាមច រ់» (១កូរនិែូរ ៦:២០)។ បយើងបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរពោះជាមច រ់ តាមរយៈការកែរការបូកាយ
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របរ់បយើងឱ្យ នលអ។ ទីបនោះជាបោលការណ៍្សនការទទួលខុ្ររតូវបលើ និងការបបរមើមថងបទៀត។ សាវក័ប៉ាូលមនរបសារន៍
ថា «រឯីរបូកាយវញិ ពុុំកមនរុំរបរ់បរពឹតថអុំបពើរ រចាករីលធមប៌ទ គឺរុំរប់ថាវ យបៅរពោះអមច រ់ បហើយរពោះអងគកជ៏ាមច រ់
បលើរបូកាយកដរ» (១កូរនិែូរ ៦:១៣)។ 
 
 រពោះជាមច រ់ នបបងកើតមនុរសបមកឱ្យមនតរមូវការ។ ប៉ាុកនថ រទងក់ ៏នផគតផ់គងរ់ល់តរមូវការកដរ។ ឧទាហរណ៍្ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាការផគតផ់គងរ់បរ់រពោះជាមច រ់ររមបត់រមូវការខ្នងការរមួបភទរបរ់បុររស្តរថី។ បោកប៉ាូលផថល់ដុំបូនាម ន 
ចុំបពាោះអបកកដលរពោះជាមច រ់ពុុំរតារ់បៅឱ្យបបលីវ បហើយរតូវបរៀបការ និងបុំបពញតរមូវការខ្នងការរមួបភទរបរ់សដគូរខ្លួន។ 
  

អុំបពើរ រចាករីលធម៌ និងការបធវើឱ្យរបូកាយបៅហមងបធវើឱ្យរពោះជាមច រ់មនិរពវរពោះទយ័បរមើោប ។ អុំបពើទាុំងបនោះ 
ជាអុំបពើ បទារ់របឆាុំងនឹងរបូកាយបយើង (១កូរនិែូរ ៦:១៨) ប៉ាុកនថរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យរបូកាយបយើង នបររុិទន 
និងមនរបបោជនរ៍រមបព់ន័នកិចចរពោះអងគ។ 
 
 បោលការណ៍្ដូចោប សនការបោរពរបូកាយបយើងទាកទ់ងបៅនឹងការបរបិភាគ និងការផឹក។ រពោះអមច រ់បយរ ូ នតម
អាហារ និងអធិសាឌ ន ប៉ាុកនថរទងក់រ៏ពវរពោះទយ័នឹងការបរបិភាគអាហារឆាង ញ់ៗជាមយួមតិថភកថិរពោះអងគកដរ (បទាោះបីខ្នម ុំងររតូវ
ថាក ល់បទាររពោះអងគចុំបពាោះបរឿងបនោះកប៏ោយ)។ កណ្ឍ គមពរី រ ៉ាមូជុំពូក១៤ រ បប់យើងថា បរចកថីរុចរតិមនិអាររ័យបៅបលើ
ការបរបិភាគ ឬ ការមនិបរបិភាគអាហារបឡើយ។ «ដផតិរពោះរជយរបរ់រពោះជាមច រ់ មនិកមនអាររ័យបបបលើការរីុផឹកបនាោះបទ 
គឺអាររ័យបបបលើបរចកឋីរុចរតិបរចកឋីរុខ្សានថ និងអុំណ្រកដលមកពីរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន» (រ ៉ាមូ ១៤:១៧)។ 
 
 តាមរយៈការកណ្នាុំរុំខ្ននទ់ាុំងបនោះកបុងចិតថគុំនិត រគិរថបររ័ិទបពញវយ័បរជើរបរ ើរអវីកដលរតូវបរបិភាគ និងផឹក។ បគ
គិតោ៉ា ងលអិតលអនថ់ា ការហួរបហតុជាអុំបពើ ប ដផតិវាបធវើឱ្យរបូកាយបៅហមង។ បនោះជាបហតុផលកដលបោកប៉ាូលោរ់
បតឿនរបឆាុំងនឹងការរីុផឹករជុល៖ «កុុំររវងឹរសាបរពាោះរសាបណាឋ លបអាយបថាកទាប ផធុយបៅវញិ រតូវបអាយ នបពារបពញ
បោយរពោះវញិ្ជដ ណ្» (បអបភរូ ៥:១៨)។ 
 
 បយើងថាវ យរិររីងុបរឿងរពោះជាមច រ់បោយការរការបូកាយរបរ់បយើងរទិតបបបរកាមការរគបរ់គងរបរ់បយើង។ 
របូកាយបរ ពីបរកាមការរគបរ់គងតាមរយៈការបុំពានបោយបរគឿងររវងឹ បរគឿងបញៀន ថាប ុំជក ់កញ្ជឆ  ឬ រូមផកីតអាហារកដល 
មនិោបរ់ពោះទយ័រពោះជាមច រ់។ បចោះបោរពរបូកាយរបរ់បយើងដូចរពោះវហិាររពោះជាមច រ់បង្ហា ញពីផលកផលសនរពោះវញិ្ជដ ណ្កដល 
បៅថា បចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង។ បោយសារជុំនួយរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដ៏វរុិទន បយើងអាចបបថជាញ ថានឹងរការបូកាយរបរ់បយើង 
ឱ្យបររុិទន និងឥតបៅហមងររមបរ់ពោះវញិ្ជដ ណ្គងប់ប។  
 
 រពោះបយរ ូកតងកតមមញឹកនឹងកិចចការរបរ់រពោះជាមច រ់។ កបុងកណ្ឍ គមពរី យ៉ាូហាន ៥:១៧ រទងម់នរពោះបនធូលថា៖ 
«រពោះបិតារបរ់ខ្ញុ ុំបធវើការរហូតមកទល់រពវសែង ខ្ញុ ុំកប៏ធវើការដូចរពោះអងគកដរ»។ រងកាយបធវើការគឺលអររមបរ់បូកាយរបរ់ 
មនុរសប។ របកហលការង្ហររបរ់អបកមនិអនុញ្ជដ តឱ្យរបូកាយរបរ់អបកបធវើចលនាបរចើនបទ។ បបើអញ្ច ឹង អបករតូវកតចុំណាយ 



85 

 

បពលហាតរ់ ណ្។ »ការហាត់រ ណ្មនរបបោជន»៍ (១ធីម៉ាូបែ ៤:៨) បោកប៉ាូលកដល នររបររបពលខ្លោះបរបើអតទពល 
លិក និងអបករបោល់បធវើជាឧទាហរណ៍្សនការបរបៀនរបបៅ។ ការរត ់ការបដើរ ការជិោះកង ់ការបធវើការកបុងរួនចារ ឬ ទរមង ់
បផសបងៗបទៀតសនការហាតរ់ ណ្រុទនកតលអ ជាពិបររររមបម់នុរសបកដលបធវើការការោិល័យ។  
 
 ប៉ាុកនថ បពលបធវើការ និងការហាតរ់ ណ្ជាការរុំខ្នន ់រពោះជាមច រ់រតារ់បៅបយើងឱ្យររមក។ ការររមកកជ៏ា 
កផបកមយួសនការបបងកើតរបរ់រពោះអងគកដរ។ សែងទីរ ុំពីរគឺជាសែងររមក និងវរិសបមកាល។ រគូគង្ហវ ល និងអបកបធវើការកដលជា 
រគិរថបររ័ិទករ៏តូវនឹកប ើញថា រពោះជាមច រ់តរមូវឱ្យមនសែងររមកមយួសែង។ រពោះបយរ ូផ្ទធ ល់រតូវការបពលបវោបរងៀមសាង ត ់
និងការររមក។ សាវក័របរ់រពោះអងគករ៏តូវការបពលបវោបរងៀមសាង ត ់និងការររមកកដរ។ បពលមយួ មនរបជាជន 
ជាបរចើនមករករពោះបយរ ូ បហើយរូមផកីតពួកសាវក័កោ៏ម នបពលបរបិភាគអាហារផង។ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលបៅពួកបគ 
ថា «ចូរនាុំោប មករកកកនលងសាង ត់ោចក់ឡកពីបណាឋ ជន រុំរកបនថចិរិន» (ម៉ា កុរ ៦:៣១)។ 
 
 ការបបរមើរពោះបយរ ូនាុំមកនូវបពលបវោរររ់រសាយ។ រពោះបយរ ូរតារ់បៅអបកបបរមើរពោះអងគទាុំងអរ់៖ 
 

អរ់អបកកដលបនឿយហត ់និងមនបនធុកធងនប់អើយ  !ចូរមករកខ្ញុ ុំ  ខ្ញុ ុំនឹងបអាយអបករល់ោប  នរុំរក។ ចូរយក
នឹមរបរ់ខ្ញុ ុំោកប់លើអបករល់ោប  បហើយបរៀនពីខ្ញុ ុំបៅ អបករល់ោប មុខ្ជា នរងបច់ិតថមនិខ្នន ដផតិខ្ញុ ុំរលូត និង
មនចិតថរុភាព។ (ម៉ា ថាយ ១១:២៨-២៩) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគនីមយួៗខ្នងបរកាម កដលរ បអ់បកពីរបបៀបកដលរតវូមនរបូកាយរងឹមុំ និងមន 
    រុខ្ភាពលអ។ 
 ក) បធវើការង្ហរកដលពាកព់ន័ននឹងរបូកាយខ្នល ុំង។ 
 ខ្) រកាវនិយ័របរ់រពោះជាមច រ់បលើរកមរីលធមខ៌្នងផលូវបភទ។ 
 គ) បគងបពញមយួសែង។ 
  ) បរបិភាគឱ្យ នញឹក និងឱ្យ នបរចើនតាមកដលអាចបធវើបៅ ន។ 
 ង) បរបើរ កក់ខ្របរ់អបកញុាុំរសាឱ្យររវងឹ។ 
 ច) បរបិភាគឱ្យបទៀង និងរតឹមរតវូ។ 
 
៤ ចូរររបររការកណ្នាុំសនបទគមពរីោកក់បុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ រិកាបទគមពរីបនោះ និងរកវធិីកដលអបកអាចអនុវតថវា នកបុង  
    ជីវតិរបចាុំសែងរបរ់អបក។ បងបអូនមនិកមនជាមច រ់បលើខ្លួនឯងបទៀត រពោះអងគ នបោោះបងបអូន។ បហតុបនោះចូរបរបើរបូកាយ 
    របរ់បងបអូន បដើមផបីលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាមច រ់។ (១កូរនិែូរ ៦:១៩-២០)។ 
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ការណណនសំព្ាប់ច្ិតតគ្ំនតិរបស់អនរ Guidelines for Your Mind 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីវិធីទផសងៗណដលព្គ្ិសតបរសិ័ទអាច្អភិវឌ្ឍច្ិតតគ្ំនិត និងទទពទកាសលយរបស់ទគ្។ 
 
 ជាការពិតណារ់ថា កិចចការ និងការបបរមើរពោះជាមច រ់ទាុំងអរ់មនិរោនក់តទាកទ់ងនឹងរបូកាយបទ។ បយើងកប៏របើចិតថ
គុំនិតរបរ់បយើងបដើមផបីបរមើរពោះជាមច រ់ និងមនុរសប។ រូមររសមថា អបកមនកូនមប កក់ដលខ្ជិលខ្នងសាម រតី។ បគមនបញ្ជដ
ធមមតា កតបគមនិចងប់រៀន។ បគមនិបធវើអវីបសាោះ ជាជាងបៅសាសាបរៀន។ បតើអបកបពញចិតថនឹងកូនមប កប់នាោះកដរឬបទ? ពិត
ណារ់ អបកមនិបពញចិតថនឹងកូនមប កប់នាោះបទ! របរិនបបើកូនបនាោះមនជុំងឺខ្នងសាម រតី របកហលអបកអាចអតធ់មតប់រចើនជាង
បនោះ។ ប៉ាុកនថ របរិនបបើកូនបនាោះមនបុំណ្ងចងរ់ពបងើយកបនថើយ និងមនិរកមម អបកពិតជាោ៉ា បច់ិតថមនិខ្នន។ 
 
 បុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់មយួចុំនួនខ្ជិលខ្នងសាម រតី។ ដូចោប នឹងអបកបបរមើកដលមនិរពមបរបើរ ករ់បរ់ោតក់ដរ 
បគមនិបធវើអវីចុំបពាោះអវីកដលរពោះជាមច រ់ នរបទានឱ្យបគបទ។ បគមនិកដលបរៀនសាថ បរ់ពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាមច រ់ មនិកដល 
និោយបៅកានរ់ពោះអងគ មនិកដលរិការពោះបនធូលទុកររមបជ់ីវតិបគ បហើយបគបជឿអវីៗកដលមនុរសបបផសបងរ បប់គ (បទាោះបីវា 
ជាការបបរងៀនខុ្រឆគងអុំពីរពោះជាមច រ់កប៏ោយ)។  
 
 បតើអបកសាគ ល់មនុរសបរបបភទបនោះឬបទ? របរិនបបើសាគ ល់ អបករតូវជួយ បគ។ អបកជាអបកជួយ បគឱ្យចបរមើនបឡើងកបុង 
បរចកថីជុំបនឿ (រ ៉ាមូ ១៥:២)។ បបរងៀនបគបមបរៀនទាុំងបនោះអុំពីរបបៀបកដលរគិរថបររ័ិទលូតោរ់ខ្នងរ ជាញ ៖ 
 

១. ជួយ បគបរៀនអធិសាឌ ន។ វាមនិកមនជាបញ្ជា កដលនិោយ នលអ ឬ អារកកប់ទ ប៉ាុកនថ បយើងរតូវរ បព់ីតរមូវការ      
    និងការអររពោះគុណ្រពោះជាមច រ់ជារពោះបិតារបរ់បយើងផង (រូមអានបបកណ្ឍ គមពរី ភលីីព ៤:៧)។ 

 
២. ជួយ បគឱ្យរិការពោះគមពរី។ ដុំបូងបគរតូវមនចុំបណ្ោះដឹងពីមោ៌បផសបងៗរបរ់រពោះជាមច រ់—រពឹតថិការណ៍្អុំពី 
     រពោះបយរ ូ និងរពោះរជរពោះអងគ។ បរកាយមក បគរតូវសាគ ល់នូវរបបៀបអនុវតថចុំបណ្ោះដឹង ដផតិចុំបណ្ោះដឹង 
     ជារ ជាញ ។ 

 
 តាមរយៈការរិកា និងអនុវតថនត៍ាមមោ៌របរ់រពោះជាមច រ់ រ ជាញ របរ់អបកកានក់តលូតោរ់។ អបកររបររកណ្ឍ
គមពរីទុំនុកតបមកើង រួរពីរបបៀបកដលបធវើឱ្យជីវតិមនអុំណ្ររបាយ និងបររុិទន។ បគ នបឆលើយមកខ្លួនឯងបោយនិោយថា 
ជីវតិកបបបនោះគឺមនតាមរយៈការរញ្ជ ឹងគិតអុំពីមោ៌របរ់រពោះអមច រ់។ 
 

ទូលបងគុំនឹងពិចារណាពីរពោះឱ្វាទរបរ់រពោះអងគ ទូលបងគុំរញ្ជ ឹងគិតអុំពីមោ៌របរ់រពោះអងគជានិចច។ ទូលបងគុំ
បពញចិតថនឹងចាបរ់បរ់រពោះអងគខ្នល ុំងណារ់ ទូលបងគុំមនិបភលចរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគបឡើយ។  
(ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៥-១៦) 
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អបកររបររកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងជាអបកនិពននកុំណាពយ និងជាអបកបចោះគិតពិចារណា។ បគអាចបរបើគុំនិតបលើកទឹក 
ចិតថរបរ់រពោះជាមច រ់បៅជាភាសាដក៏រនពិបរោះ។ បគមនរពោះអុំបណាយទានមកពីរពោះររមបក់ារបរបើពាកយបពចន។៍ បគ 
អភវិឌណរពោះអុំបណាយទានបនោះកានក់តរបបរើរបឡើង។ បគសាគ ល់ពីរិលផៈសនការកតងកុំណាពយកដលបធវើឱ្យរបជាជនរបរ់បគ 
ចូលចិតថ។ 
 
 វាជាកផបកមយួសនគុំនិតសចបរបឌិតរបរ់មនុរសប។ រពោះជាមច រ់មនគុំនិតសចបរបឌិត បហើយរទងប់បងកើតបយើងមកឱ្យមន
គុំនិតសចបរបឌិតដូចរពោះអងគ។ បពលបោកម៉ាូបររងទ់ីរកាក រៈកបុងវាលរបហាសាទ ន រពោះជាមច រ់ នរបទានរិបផករ និង
វចិិរតករឱ្យបោកម៉ាូបរ។ រពោះគមពរីមនរពោះបនធូលនិោយពីមប កក់បុងចុំបណាមពួកបគថា៖ 
 

រពោះអមច រ់ នបរជើរបរ ើរបោកបបតសាោល ជាកូនបោកយូរ ីនិងជាបៅរបរ់បោកបហុើរ កបុងកុលរមពន័ន
យូោបហើយរពោះអងគរបទានបអាយោតប់ពារបពញបោយរពោះវញិ្ជដ ណ្ បដើមផបីអាយបោកមនរ ជាញ ឆាល តវាងសវ 
បចោះបធវើរគបក់ិចចការ។ (និកខមនុំ ៣៥:៣១) 

 
 រមតទភាពបចោះនិទានបរឿង បចោះនិោយ នលអ បចោះកតងកុំណាពយ បចោះបរចៀង បចោះគូររបូ បចោះសចបម៉ាូត បចោះឆាល កប់ឈើ ឬ ែម 
បចោះររបររបរឿង និងបចោះរកមថងបរឿង បចោះពនយល់បទគមពរីសាមញ្ដៗ បហើយរតឹមរតូវ បចោះប ើញកិចចការកដលចាុំ ចរ់តូវបធវើរចួ
រល់បហើយ នងិបចោះពីរបបៀបកដលបធវើកិចចការបនាោះ—ទាុំងបនោះជារពោះអុំបណាយទានសនរពោះវញិ្ជដ ណ្រពោះជាមច រ់។ រពោះ ន 
របទានរពោះអុំបណាយទានមកបយើង បដើមផឱី្យបយើងបរបើ និងអភវិឌណររមបរិ់ររីងុបរឿងរពោះជាមច រ់ និងររមបក់ារលអរបរ់ 
រកុមជុំនុុំ។ 
 
 បតើអបកមនរពោះអុំបណាយទានអវីខ្លោះ? បតើអបកសាគ ល់ចបរមៀង និងកុំណាពយរបរ់របជាជនរបរ់អបកកដរឬបទ? រូម 
រិកាបកនទម និងទូលរូមរពោះជាមច រ់ឱ្យជួយ អបក បដើមផឱី្យអបកបចោះកតងចបរមៀង និងកុំណាពយ។ បតើអបកអាចបលងឧបករណ៍្ 
តស្តនថីកដរឬបទ? រូមអនុវតថវាឱ្យ នបរចើន។ ការបលងបភលង នលអ ថាវ យរិររីងុបរឿងរពោះជាមច រ់។ របកហលវាជាបពលលអកដល 
អបករតូវបរៀនពរីបបៀបកដលបបងកើតតស្តនថីែមីៗតាមវបផធមរ៌បរ់អបក។ រកមុជុំនុុំបបកបុងរបបទរអបករតូវការចបរមៀងកដលនិោយបៅ 
កានរ់បជាជនរបរ់អបក តាមរយៈតស្តនថី និងកុំណាពយកដលពួកបគសាគ ល់។ រូមចងចាុំពីអវីកដលបោកបពរតុរមន 
របសារនអ៍ុំពកីារចាតក់ចងថា៖ 
 

បងបអូនមប ក់ៗ  នទទួលរពោះអុំបណាយទានបផសបងៗពីោប បហើយ ដូបចបោះ ចូរយករពោះអុំបណាយទានទាុំងបនោះបៅ
បុំបរ ើអបកឯបទៀតៗ បអាយរមនឹងនាទីរបរ់បងបអូន ជាអបកចាត់កចងដល៏អ កដលកចករពោះអុំបណាយទាន រគប់
កបបោ៉ា ងរបរ់រពោះជាមច រ់។ (១បពរតុរ ៤:១០) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្វធិីសាស្តរថកដលអបកអាចអភវិឌណសាម រតី និងរ ជាញ របរ់អបក។ 
 ក) បជឿជានិចចនូវអវីកដលមនុរសបរគបោ់ប រ បអ់បក។ 
 ខ្) រិការពោះបនធូល។ 
 គ) អានបរៀវបៅលអៗ។ 
  ) មនិធាល បរួ់ររុំណួ្របសាោះ។ 
 ង) រិកាមុខ្វជិាជ កដលទាកទ់ងនឹងរពោះគមពរី។ 
 ច) សាថ បរ់គិរថបររ័ិទចារ់ៗ។ 
 ឆ) បដិបរធការពិភាកាពីអវីកដលអបកបជឿ។ 
 
៦ ចូរកញកបពលបវោពិបរររល់សែងកបុងរ ថ ហ៍បនោះ បដើមផគីិត និងអធិសាឌ នអុំពីរពោះអុំបណាយទានវបិររៗកដលអបក ន 
    ទទួលពីរពោះជាមច រ់។ ចូរររបរររពោះអុំបណាយទានកដលអបកគិតថា អបកមន ចូលកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក បហើយបនាធ ប់  
    មកររបររោ៉ា ងរបងខបពីរបបៀបកដលអបកនឹងបរបើរពោះអុំបណាយទានរបរ់អបកររមបក់ារលអរបរ់អបកដសទ។ 
 

ការណណនសំព្ាប់ព្ពលឹងវិញ្ញា ណរបស់អនរ Guidelines for Your Spirit 

ទោលទៅទ៤ី. សរទសរវិធីសាគសតរន ងបទគ្មពីរណដលជួយដល់ការលូតោស់ខាងព្ពលឹងវិញ្ញា ណ។ 
  

កាលរពោះបយរ ូជាកុមរ «រពោះជាមច រ់ោបរ់ពោះហឫទយ័នឹងរពោះកុមរបនោះណារ់» (លូកា ២:៤០)។ រពោះជាមច រ់ 
ោបរ់ពោះហឫទយ័នឹងរពោះបយរ ូ កាលរទងម់នវយ័ចបរមើនបឡើងបធវើជាបុររមប ក។់ បពលរពោះបយរ ូទទួលពិធីរជមុជទឹក មន
ឮរពោះរូរបរៀងពីបលើបម មកថា៖ «រពោះអងគជាបុរតដជ៏ាទីររឡាញ់របរ់បយើង បយើងោបច់ិតថនឹងរពោះអងគណារ់» (លូកា 
៣:២២)។ រពោះបយរ ូមនិរតឹមកតលូតោរ់ខ្នងរ ជាញ  និងកមល ុំងប៉ាុបណាត ោះបទ កែមទាុំងលូតោរ់ខ្នងការយល់ដឹងពីមោ៌ 
របរ់រពោះជាមច រ់បទៀតផង។ រទងរ់ជាបថា រទងជ់ារពោះបុរតារបរ់រពោះជាមច រ់រទងប់រៀនអវកីដលរពោះជាមច រ់រពវរពោះហឫទ័យ 
ឱ្យរពោះអងគបធវើ រពមទាុំងបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផបីធវើកិចចការទាុំងអរ់កដលរពោះជាមច រ់មនរពោះបនធូលរ បរ់ពោះអងគ។ 
រពោះជាមច រ់ោបរ់ពោះទ័យនឹងការបនោះ។ 
  

កាលខ្នម ុំងររតូវរួររុំណួ្រ បតើរពោះអងគជានរណា រពោះបយរ ូមនបនធូលបៅបគវញិថា សែងមយួពួកបគនឹងដឹងចបមលើយ។ 
រទងម់នរពោះបនធូលបកនទមថា៖ 
 

កាលណាអបករល់ោប បលើកបរុតមនុរសបបឡើង អបករល់ោប មុខ្ជានឹងសាគ ល់ឋានៈរបរ់ខ្ញុ ុំពុុំខ្នន បហើយអបករល់
ោប នឹងដឹងថា ខ្ញុ ុំមនិបធវើការអវីមយួ បោយរុំអាងបលើខ្លួនខ្ញុ ុំផ្ទធ ល់បឡើយ គឺខ្ញុ ុំកែលងកតបរចកឋីណាកដលរពោះបិតា
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មនរពោះបនធូលរ បម់កខ្ញុ ុំប៉ាុបណាត ោះ។ រពោះអងគកដលចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមក រទងគ់ងប់បជាមយួខ្ញុ ុំ រពោះអងគមនិបចាល
ខ្ញុ ុំបអាយបបកតមប ក់ឯងបឡើយ ដផតិខ្ញុ ុំកតងរបរពឹតថកិចចការណា កដលោប់រពោះហឫទយ័រពោះអងគជានិចច។  
(យ៉ាូហាន ៨:២៨-២៩) 

 
 រពោះបយរ ូពុុំមនរពោះបនធូល និងពុុំបធវើអវីកដលខុ្រពីបទបញ្ជជ របរ់រពោះជាមច រ់បឡើយ។ រទងរ់ កដណារ់ថា មន
រពោះវតថមន និងមនការអនុញ្ជដ តរបរ់រពោះជាមច រ់កបុងពាកយបពចន ៍និងការរបរពឹតថរគបោ់៉ា ងរបរ់រពោះអងគ។ រទងប់រៀន និង
របរពឹតថតាមបុំណ្ងរពោះទយ័រពោះជាមច រ់ បទាោះបីវាពិ កកប៏ោយ។ រូមចងចាុំការអធិសាឌ នរបរ់រពោះអងគកបុងរួនចារ 
បកតបរម៉ា នី៖ «ឱ្រពោះបិតាបអើយ  !របរិនបបើ ន រូមបអាយកពងសនទុកខលុំ កបនោះ  បចញឆាង យពីទូលបងគុំបៅ ប៉ាុកនថ រូមកុុំបធវើ
តាមបុំណ្ងទូលបងគុំបឡើយ គឺរូមបអាយ នរុំបរចតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគវញិ»។ (ម៉ា ថាយ ២៦:៣៩) 
 
 ការរកីចបរមើនកបុងរពោះគុណ្របរ់រពោះជាមច រ់ នមកពីការបរៀននោិយពាកយអធិសាឌ នបោយចិតថបសាម ោះរតង។់ វាជា 
ការរកប ើញមោ៌របរ់រពោះ (រកឹតយវនិយ័ និងបោលការណ៍្ទាុំងបនាោះ) ររមបប់ុរតធីតារគបរ់បូរបរ់រពោះអងគ និងររមប់ 
យករកឹតយវនិយ័ និងបោលការណ៍្ទាុំងបនាោះបៅអនុវតថផង។ វាកុំពុងកតបធវើឱ្យប ើញបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ដព៏ិបរររបរ់ 
រពោះជាមច រ់ររមបជ់ីវតិអបក រពមទាុំងកុំពុងរបរពឹតថតាមផង។  
 
 កបុងបមបរៀនទី៣ អបក នរិការចួមកបហើយពីវធិីសាស្តរថបនួោ៉ា ងកដលរពោះជាមច រ់បរបើបដើមផជីួយ បយើងឱ្យដឹងពីអវី 
កដលរទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងកាល យបៅជាអវី។ បតើអបកចងចាុំវធិីសាស្តរថទាុំងបនាោះកដរឬបទ? វាមន៖ មនរិការបររុិទន 
រពោះបនធូល គុំររូបរ់រពោះបយរ ូ  និងការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចុំណុ្ចទាុំងបនោះបធវើការជាមយួោប  កាលបយើងករវក 
រកបុំណ្ងរពោះហឫទយ័រពោះជាមច រ់បចញពីដួងចិតថរបរ់បយើង បដើមផបីធវើឱ្យរពោះជាមច រ់ោបរ់ពោះទយ័។ 
 
 បរចកថីបបរងៀនរបរ់បោកប៉ាូលបៅកានព់ួកយូោបបរកុងបបរ គឺជាគុំរលូអមយួររមបប់យើង។ 
 

សារន៍យូោបបរកុងបនោះ មនរនាឋ នចិតថលអជាងសារន៍យូោបបរកុងបែរាឡូនិក គឺបគ នទទួល
រពោះបនធូលបោយចិតថបសាម ោះររ បហើយពិនិតយពិចយ័បមើលគមពរីជាបរៀងរល់សែង បដើមផបីអាយដឹងថា បរចកឋីកដល
បោកប៉ាូល និងបោករីុឡារមនរបសារន៍រ បប់គ ពិតជារតឹមរតូវកមន ឬោ៉ា ងណា។ កបុងចុំបណាមពួក
បគមនបរចើននាក់ នបជឿ បហើយមនស្តរថីៗអបកមុខ្អបកការជាតិរកិក និងមនបុររជាបរចើន នបជឿកដរ។ 
(កិចចការ ១៧:១១-១២) 

 
 រូមកតរ់ុំោល់ពីរបបៀបកដលមនុរសបបសាម ោះរតងទ់ាុំងបនោះបករសាយបទគមពរី៖ 
 ១. បចោះគិត («ពិនិតយពិចយ័») 
 ២. បនថ («ជាបរៀងរល់សែង») 
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៣. បោលបុំណ្ង («ប ើញ») 
 ៤. បោយឆនធៈ («បជឿ») 
 

រគិរថបររ័ិទរតូវកតរិការពោះបនធូលរល់សែង ករវងរករពោះហទយ័រពោះ និងបរតៀមខ្លួនបដើមផអីនុវតថតាមរពោះបនធូល
ររមបក់ារលូតោរ់ខ្នងឯវញិ្ជដ ណ្។ 
 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត ចុំបពាោះការរិការពោះគមពរីផ្ទធ ល់ខ្លួន រគិរថបររ័ិទអបកមនរពោះអុំបណាយទានមយួបទៀតមកពី 
រពោះជាមច រ់គឺ៖ រគូគង្ហវ ល និងរគូបបរងៀន។ តាមរយៈការរិកា និងបទពិបសាធនរ៍បរ់អបកដឹកនាុំទាុំងបនោះ បគអាចកចក 
ចាយនូវអវីកដលបគ នទទួលកបុងរពោះបនធូលរពោះជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត។ បគផាយរពោះបនធូលរពោះបដើមផកីសាងរបជារស្តរថ 
របរ់រពោះអងគ (រូមបមើល បអបភរូ ៤:១១-១៦)។ 
 
 អរ់អបកកដលកាល យជារគិរថបររ័ិទបបសែងបុណ្យសែងទីហារិប នដឹងថា ពួកបគរតូវការបរចកថីបបរងៀនពីចារ់ទុុំខ្នង
ឯជុំបនឿ។ ដូបចបោះ រិរសបទាុំងបនាោះពាោមសាឋ ប់បរចកឋីបបរងៀនរបរ់រកុមសាវក័រមួររ់ជាមយួោប ជាបងបអូន បធវើពិធីកាចន់ុំបុង័ 
និងពាោមអធិសាឌ ន។ (កិចចការ ២:៤២)។ 
 
 រគិរថបររ័ិទទាុំងបនោះបរៀនពីពួកសាវក័កដលរពោះបយរ ូ នបបរងៀនពួកបគ បហើយពួកបគ នបពញបោយរពោះវញិ្ជដ ណ្
ដវ៏រុិទន។ រគិរថបររ័ិទរពវសែងរតូវការរគូបបរងៀន និងរគូគង្ហវ លកដលយល់រពោះបនធូល និង នបពញបោយរពោះវញិ្ជដ ណ្។ 
រពោះគមពរីបបរងៀនថា បយើងបោរព និងចុោះចូលអបកដឹកនាុំ (បហរបឺ ១៣:១៧) រពមទាុំងអរគុណ្ររមបក់ារបបរងៀនរបរ់បគផង 
(កាឡាទី ៦:៦)។ 
 
 ប៉ាុកនថ មនិកមនរោនក់តរគូគង្ហវ លប៉ាុបណាត ោះបទកដលបចោះបបរងៀនកបុងរកុមជុំនុុំ។ បោយសាររកុមជុំនុុំជារបូកាយរបរ់អបក
បជឿ ការបលើកទឹកចិតថ និងការបធវើបនាធ ល់គួរកតមកពីរមជិករគបរ់បូ។ បយើងអាចបបរងៀនោប បៅវញិបៅមក តាមរយៈជីវតិ 
និងពាកយរុំដីរបរ់បយើង។ សាវក័ប៉ាូលកណ្នាុំពីការបនោះថា៖ 
 

រូមរពោះបនធូលរបរ់រពោះរគិរឋរណ្ឌិ តបបកបុងបងបអូនបអាយ នបរបិូណ៌្។ ចូរបរបៀនរបបៅ និងោរ់បតឿនោប
បៅវញិបៅមក បោយរ ជាញ រគបោ់៉ា ង។ ចូរបរចៀងអររពោះគុណ្រពោះជាមច រ់កបុងចិតថ បោយបរបើទុំនុកតបមកើង បទ
ររបរើរ និងបទចុំបរៀងមកពីរពោះវញិ្ជដ ណ្។ (កូឡូរ ៣:១៦) 

 
 បពលរគិរថបររ័ិទជួបជុុំោប  បគអាចកចកចាយចុំបណ្ោះដឹងអុំពីមោ៌របរ់រពោះជាមច រ់ ន។ មនឧទាហរណ៍្ពីការ 
បនោះកបុងរពោះគមពរីរថីអុំពីរគូគង្ហវ លកដលមនរពោះអុំបណាយទានមប ក់គឺ បោកអប៉ាូឡូរ។ បទាោះបីបោកសាគ ល់បទគមពរី និង 
បរចកថីពិតអុំពីរពោះបយរ ូកប៏ោយ កវ៏ាហាកដូ់ចជាបោកពុុំ នបពញបោយរពោះវញិ្ជដ ណ្កដរ។ ដូបចបោះនាងរពីរីុល និងបោក 
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អគីឡា « នអបញ្ជ ើញបោកបៅផធោះរបរ់បគ រពមទាុំងពនយល់បោកឱ្យរតឹកតសាគ ល់មោ៌របរ់រពោះជាមច រ់កែមបទៀត»  
(កិចចការ ១៨:២៦)។ ពន័នកិចចរបរ់បោកអប៉ាូឡូរ នផ្ទល រ់បថូរតាមរយៈរកមមភាពសនការកចកចាយបនោះ។ 
 
 វាករ៏ុំខ្ននក់ដរ កបុងការប ើញពីការបនាធ បខ្លួនរបរ់បោកអប៉ាូឡូរ។ បោកមនវញិ្ជដ ណ្កដលអាចបបរងៀន ន។ 
បោកទទួលការបបរងៀនពីអបកដសទ បទាោះបីបោកជារគូគង្ហវ លបុិនរបរបម់ប កក់ប៏ោយ។ បយើងនឹងមនិបរៀន នពីរពោះបនធូល 
បហើយនឹងមនិបរៀន នពីអបកដសទបឡើយ របរិនបបើបយើងមនិរពមចុោះចូលនឹងការបបរងៀនរបរ់បគ។ បយើងរតូវបរតៀមខ្លួនជា 
បររច បដើមផបីោរពតាម។ 
 
 បតើអបកចាុំអុំពីការបង្ហា ញអុំពីបរៀវបៅកណ្នាុំបបការចាបប់ផថើមសនបមបរៀនកដរឬបទ? វាពិតជាលងងណ់ារ់ របរិនបបើខ្ញុ ុំ 
អាននូវអវីកដលបរៀវបៅ នររបររ កតខ្ញុ ុំបដិបរធមនិបោរពតាម! គឺដូចោប នឹងរពោះបនធូលរពោះកដរ។ បដើមផបីធវើឱ្យរពោះជាមច រ់ 
រពវរពោះទយ័ រពមទាុំងលូតោរ់កបុងរពោះគុណ្របរ់រពោះអងគ អបករតូវកតបធវើរគបក់បបោ៉ា ងតាមមោ៌រពោះអងគ ដូចកដល 
រពោះអមច រ់បយរ ូរបរ់បយើង នបធវើកដរ។ បទាោះបីបយើងលូតោរ់បោយការររ់ររមបរ់ពោះជាមច រ់បរចើនប៉ាុណាត កប៏ោយ 
ករ៏ពោះគមពរីរ បប់យើងថា បបកតមនកកនលងររមបឱ់្យបយើងលូតោរ់បទៀត៖ 
 

បងបអូនបអើយ បងបអូន នបរៀនពីបយើងអុំពីរបបៀបររ់បប កដលោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមច រ់ បហើយ ន
របរពឹតថតាមបទៀតផង។ ដូបចបោះ បបទីបុំផុតបយើងរូមអងវរ និងរូមោរ់បតឿនបងបអូន កបុងរពោះនាម
រពោះអមច រ់បយរ ូថា រូមបអាយបងបអូន នរបបរើរបលើរបនោះបៅបទៀត! (១បែរាឡូនិក ៤:១) 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរកដលរីុោប នឹងរកមមបផសបងៗកដលជួយ ឱ្យរគិរថបររ័ិទលូតោរ់កបុងរពោះគុណ្របរ់រពោះ។ 
 ក) អធិសាឌ នររមប់ការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ 
 ខ្) រិកាបទគមពរីររមបខ់្លួនឯង 
 គ) សាថ បក់ារតវា៉ា  
  ) អានរពោះគមពរី ខ្ណ្ៈកុំពុងគិតអុំពីអវីបផសបង 
 ង) បរៀនពីបទពបិសាធនរ៍បរ់រគិរថបររ័ិទបផសបងបទៀត 
 ច) រៈិគនរ់កឹតយវនិយ័ និងបោលការណ៍្របរ់រពោះជាមច រ់ 
 ឆ) យកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះការបបរងៀនលអ 
 
៨ របរិនបបើអបកមនិទានរិ់ការពោះគមពរីបទៀងទាត ់និងតាមរបពន័នរតឹមរតូវបទ រូមចាបប់ផថើមពីឥឡូវបៅ។ ចូរររបររកបុង 
   បរៀវបៅររបរររបរ់អបកអុំពបីពលបវោកបុងសែងនីមយួៗកដលអបកនឹងចុំណាយប៉ាុនាម ននាទីបដើមផអីានរពោះគមពរី។ ចូរររបររ 
   អុំពីកណ្ឍ គមពរីណាកដលអបកចងអ់ានមុនបគ។ តាមរយៈការអាន និងការគិតពិចារណារល់សែងអុំពីបទគមពរីខ្លីៗ  កដលបចញ  
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   ពីរមពននបមរតីែមី ទុំនុកតបមកើង និងរមពននបមរតីចារ់  នជួយ ដល់រគិរថបររ័ិទជាបរចើន។ ចូររូមដុំបូនាម នពីរគិរថបររ័ិទ   
   ឬ រគូគង្ហវ លបពញវយ័។ 

 
ការណណនសំព្ាប់ទំនរ់ទំនងរបស់អនររន ងសងគម Guidelines for Your Social Relationships 
ទោលទៅទ៥ី. ពនយល់ពីសារៈសំខាន់ម្នការព្រព្ពឹតតទដាយព្ាជ្ជា  និងទដាយការទោរពទៅកាន់អនរមិនណមនជ្ជព្គ្ិសតបរសិ័ទ។ 
  

រពោះបយរ ូជាបុររមប កក់ដលបណាថ ជនចូលចិតថ។ មថ យៗ ននាុំបកមងតូចៗមកបអាយរពោះបយរ ូោករ់ពោះហរឋបលើ
ពួកវា (ម៉ា កុរ ១០:១៣) បហើយមនុរសបមប  នបចញពីផធោះ និងទុកបចាលការង្ហររបរ់បគ បដើមផបីដើរតាមរពោះអងគ ខ្ណ្ៈបពល 
កដលរទងប់ធវើពន័នកិចច។ បទាោះបីរទងម់នខ្នម ុំងររតូវជាបរចើន កតមនិកមនបោយសាររទងអ់ារកក ់អុំណួ្ត ឬ បឃ្លរបៅបនាោះ 
បឡើយ។ វាគឺបោយសារកតពួកបគ «មនិទទួលសាគ ល់គបរមងការកដលរពោះជាមច រ់ នបរៀបចុំររមបប់គ» (លូកា ៧:៣០) 
រពមទាុំងរអបរ់ពោះអងគ បរពាោះរទង់ជា «មតិថរបរ់ពួកទារពនន និងមនុរសបមន ប» (លូកា ៧:៣៤)។ 
 
 រគិរថបររ័ិទដុំបូងមនលកខណ្ៈដូចមច រ់របរ់បគ។ បគយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះអបកជុំងឺ និងជនរកីរក។ បគបរបិភាគ
អាហារជាមយួោប  «ោ៉ា ងរបាយរកីរយ និងបោយចិតថបសាម ោះររផង។ បគនាុំោប ររបរើរតបមកើងរពោះជាមច រ់ បហើយរបជាជន
ទាុំងមូលបោរពរបអ់ានពួកបគទាុំងអរ់ោប » (កិចចការ ២:៤៦-៤៧)។  
 
 បតើបយើងអាចររ់បបតាមរបបៀបមយួកដលបយើងោបច់ិតថមនុរសបផង និងោបរ់ពោះទយ័រពោះផងឬ? សាវក័ប៉ាូលហាកដូ់ច
ជាបធវើឱ្យការទាុំងពីរបនោះរបឆាុំងោប ៖ 
 

ឥឡូវបនោះ បតើខ្ញុ ុំចងផ់្ទគ ប់ចិតថមនុរសប ឬបធវើបអាយោប់រពោះហឫទយ័រពោះជាមច រ់? បតើខ្ញុ ុំករវងរកបអាយមនុរសប
បពញចិតថឬ? របរិនបបើខ្ញុ ុំបបកតចងប់អាយមនុរសបបពញចិតថបនាោះ មននយ័ថា ខ្ញុ ុំកលងជាអបកបុំបរ ើរបរ់រពោះរគិរឋ
បទៀតបហើយ! (កាឡាទី ១:១០) 

 
 បោកប៉ាូលកុំពុងមនរបសារន៍អុំពីការមនិផ្ទល រ់បថូរបរចកថីបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ—ជាដុំណឹ្ងលអកដលមនិផ្ទល រ់ករប
របរ់រពោះរគិរថ—បដើមផផី្ទគ បច់ិតថមនុរសបមន ប។ ររបដៀងោប កដរ បយើងមនិអាចផ្ទល រ់បថូរជុំបនឿ ឬ អាកបផកិរោិរុចរតិ 
របរ់បយើងបដើមផបីធវើឱ្យមនុរសបបពញចិតថនឹងបយើងបឡើយ។ បយើងរតូវបបរមើរពោះជាមច រ់មុនបគ។ វាជារបបោជនរ៍ពោះជាមច រ់ 
កដលបយើងបោរពចុោះចូលចាបម់នុរសប ដូចកដលសាវក័បពរតុរមនរបសារនរ៍ បប់យើង។ រពោះជាមច រ់រពវរពោះហឫទយ័
បអាយបងបអូនបុំបិទមត់ពួកមនុរសបបលល  បោយបងបអូនរបរពឹតថអុំបពើលអ (១បពរតុរ ២:១៥)។ 
 

បយើងបធវើជាបនាធ ល់បៅកានម់នុរសបដសទតាមរយៈការរបរពឹតថអុំបពើលអរបរ់បយើង។ បោកប៉ាូលមនអុំណ្ររបាយ 
កដល នោរ់បតឿនរគិរថបររ័ិទបបរកុងបែរាឡូនិកររមបប់រចកថីររឡាញ់ជាបងបអូននឹងោប ។ បោកបលើកទឹកចិតថ 
ពួកបគឱ្យរបរពឹតថការបនោះឱ្យ នកានក់តបរចើន៖ 
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ចូរយកចិតថទុកោករ់រ់បបបអាយ នររគតរ់រគុំ គិតកតពីកិចចការខ្លួនឯង និងបធវើការបោយកមល ុំងខ្លួនឯង
ផ្ទធ ល់ ដូចបយើង នផ្ទឋ ុំបផញើបងបអូនរចួបររចបហើយ។ បធវើដូបចបោះ អបកកដលមនិកមនជារគិរឋបររ័ិទនឹងបោរពបង
បអូន បហើយបងបអូនកក៏លងរតូវការបអាយបគជួយ បទៀតផង។ (១បែរាឡូនិក ៤:១១-១២) 

 
បយើងរកីចបរមើនោបច់ិតថដល់មនុរសបផងទាុំងពួង បពលបយើងបធវើការោ៉ា ងបរងៀមសាង តន់ិងបធវើការ នលអបយើងនឹងមនិ

មនបញ្ជា បហើយកម៏និមនបនធុកកដរ។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត បយើងរតូវបង្ហា ញពីការយកចិតថទុកោក់តាមរយៈអាកបផកិរោិ
របរ់បយើងបៅកានអ់បកដសទ។ បោកប៉ាូលចងឱ់្យរគិរថបររ័ិទមនរ ជាញ កបុងការរបរពឹតថចុំបពាោះអរ់អបកកដលមនិបជឿ បហើយ
កតងកតរកីរយ និងចាបអ់ារមមណ៍្ចុំបពាោះការពិភាកានានា (កូឡូរ ៤:៥-៦)។ បោកបបរងៀនបោកទីតុរឱ្យរ ុំលឹកមនុរសប
ឱ្យបចោះចុោះចូល និងបរតៀមខ្លួនជាបររចកបុងការរបរពឹតថលអ៖ 
 

ចូររ ុំលឹកោរ់បតឿន បងបអូន បអាយបោរពចុោះចូលនឹងអាជាញ ធរ ចុោះចូលនឹងរដឌអុំណាចបអាយបគបចោះសាឋ ប់
បង្ហគ ប ់និងរបុងបរបៀបរបរពឹតថអុំបពើលអរគបោ់៉ា ង។ កុុំបអាយបគនិោយ អារកក់ពីនរណា កុុំបអាយបគបងកបរឿង 
កតបអាយបគមនចិតថរបផរុរ និងបង្ហា ញចិតថរលូតបូត រគបោ់៉ា ង ចុំបពាោះមនុរសបទាុំងអរ់វញិ។  
(ទីតុរ ៣:១-២) 

 
 បោកប៉ាូលនិោយពីជីវតិរបរ់បយើងឥឡូវ ផធុយោប នឹងជីវតិរបរ់បយើងមុនបពលបយើងកាល យជាបុរតធីតារពោះជាមច រ់
ថា៖ «បយើងកជ៏ាមនុរសបឥតដឹងខុ្ររតូវ រងឹទទឹងវបងវងមោ៌ វកន់ឹងបរចកឋីប៉ាងរ ថាប  និងការបររើបរសាលរគបក់បបោ៉ា ង 
មនចិតថកុំណាច និងរចកណ្ន ប្ នីរ ជាមនុរសបគួរបអាយរអបប់ខ្ពើម រពមទាុំងរអបោ់ប បៅវញិបៅមកបទៀតផង» (ទីតុរ 
៣:៣)។ បពលបយើងបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់របរ់បយើងបៅកានអ់បកដសទតាមរយៈការបោរព និងចិតថរុភាព បយើងនឹងមនិ
កតងកតឈបោះចិតថបគឱ្យមករករពោះរគិរថបទ។ ប៉ាុកនថ មនុរសបនឹងសាគ ល់ពីការយកចិតថទុកោករ់បរ់បយើង បហើយនឹងមនិករវងរក
អាកបផកិរោិណាកដលមនិលអរបរ់បយើងបដើមផរីោិះគនច់ុំបពាោះដុំណឹ្ងលអបឡើយ។ ភរថុតាងបញ្ជជ កព់ីការរបរពឹតថអុំបពើលអរបរ់
បយើងគឺមនិអាររ័យបលើមនុរសបបគនិោយលអៗពីបយើងបនាោះបទ ប៉ាុកនថ អាររ័យបៅបលើថា បគសាគ ល់ការលអរបរ់បយើងបប 
ចុំបពាោះរពោះជាមច រ់កដរឬអត។់  
 

បងបអូនជាទីររឡាញ់បអើយ ខ្ញុ ុំរូមទូនាម នបងបអូនជាជនបរបទរ និងជាអបកសាប ក់បបជាបបណាឋ ោះអារនបកបុង
បោកបនោះថា កុុំបបណាឋ យខ្លួនបៅតាមតណាា  កដលកតងកតរបឆាុំងនឹងរពលឹងបនាោះបឡើយ។ រតូវកានក់ិរោិ
មរោទបអាយ នសែលែបូរបបកបុងចុំបណាមសារន៍ដសទ។ ដូបចបោះ រតងច់ុំណុ្ចណាកដលបគបចាទថា បងបអូន
របរពឹតថអារកក ់បគកបរជាប ើញអុំបពើលអរបរ់បងបអូនបៅវញិ បហើយបបសែងកដលរពោះជាមច រ់ោងមក បគនឹង
បលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគកែមបទៀតផង។ (១បពរតុរ ២:១១-១២) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩ ចូរររបររកណ្ឍ គមពរី ១បែរាឡូនិក ៤:១១-១២ ោកក់បុងបរៀវបៅររបររអបក បហើយចងចាុំខ្គមពរីបនោះផង។ ចូរ  
    អធិសាឌ នអុំពីវធិីចុំៗកដលអបកអាចអនុវតថខ្គមពរីបនោះកបុងជីវតិអបកផ្ទធ ល់។ 
 
១០ ចូរររបររបហតុផលបីបនួោ៉ា ងថាបហតុអវី នជាវារុំខ្នន់កបុងការបរបើរ ជាញ  និងបចោះបោរពអបកដសទបបជុុំវញិអបកកដល 
      មនិកមនជារគិរថបររ័ិទ។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
១ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
៧ ឃ្លល  ក) ខ្) ង) ឆ) និងឃ្លល  ជ) រតឹមរតូវ។ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៨ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៣ ឃ្លល  ក) ខ្) ង) និង ឆ) រតឹមរតូវ។ 
 
៩ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
១០  ចបមលើយរបរ់អបក។ មនឧទាហរណ៍្មយួចុំនួន ដូចជា៖ 
 បធវើជាបនាធ ល់លអ 
 រកីចបរមើនជាមយួមនុរសបបផសបងបទៀត បោយសារកតបរចកថីររឡាញ់។ 
 បង្ហា ញពីការយកចិតថទុកោក ់តាមរយៈអាកបផកិរោិរបរ់បយើង។ 
 
៥ ឃ្លល  ខ្) គ) ង) និងឃ្លល  ច) រតឹមរតូវ។ 
 

  


