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       ការជឹះពនលឺក្នងុស្ហរមន៍ 
  របស្អ់្នក្ 

        Shining in Your Community 
 

 
 
 បៅស្តរមនធី ណាមា៉ា  ខានល (Panama Canal Museum) មានបភលើងសញ្ញដ ចាស់មយួ។  វារតូវ នបបងកើតបឡើងបៅ
របបទស រ ុំងកបុងទសវតសរឆ៍ាប ុំ១៨០០ និងរតូវ នយកបៅកាន ់ ណាមា៉ា  (Panama) បៅអុំឡុងបពលកដល រ ុំងពាយាម
ស្តងសង់ស្តព នឆលងសដសមុរទ។ ពួកបគមនិមានសមតទភាពស្តងសងស់្តព នឆលងសដសមុរទបនោះ នបោយស្តរកតបញ្ញា សុខ្
ភាព និងខ្វោះខាតថ្វកិា។ ប៉ាុកនថ បភលើងសញ្ញដ ចាស់បៅកតមាន។ វាជួយ បធវើជាសញ្ញដ សរមាបក់ា ៉ា ល់បៅកបុងសមុរទអស់រយៈជា
បរចើនឆាប ុំ។ 
 
 បៅកណាថ លបភលើងសញ្ញដ មានកកនលងសរមាបកូ់នអុំពូលតូចមយួ។ បៅជុុំវញិកូនអុំពូល គឺមានកចចក់បៅខាងកបុងកខ្ស
បភលើងតូចកដលជួយ បបចចញពនលឺ។ មានរបោបប់បចចញពនលឺរបកហលជា៨០០បៅជុុំវញិអុំពូល។ ពួកវាមនិអាចមានពនលឺបោយ
ខ្លួនពួកវាបនាោះបទ ប៉ាុកនថ ពួកវាជោះ និងបចជូ នពនលឺបៅអុំពូល។  
 
 បៅកបុងរបបៀបដូចោប  បយើងបញ្ញច ុំងពនលឺរពោះបយស ូរគិសថបៅកានព់ិភពបោក។ រពោះគមពរីបរបៀបបធៀបរគសិថបរស័ិទដូចជា
ពនលឺ និងអុំបិល។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះអបកនឹងប ើញពីរបបៀបកដលអបកអាចបធវើជាពនលឺ និងអុំបិលបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក។ 
អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះរគិសថមានឥទនិពលកបុងគុំនិតរបស់អបកនឹងជួយ អបកកបុងការឆលុោះបញ្ញច ុំងកថីរសឡាញ់របស់រពោះអងគបៅកាន់ 
ពិភពបោក។ 
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គ្ទរាង 
ក. ជាពនលបឺៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក A Light to Your Community 
ខ្. ជាអុំបិលបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក Salt in Your Community 
គ. ចិតថគុំនិតថ្ម ីA Renewed Mind 
 

ទៅលទៅ 
១. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរគិសថបរស័ិទអាចចាុំងជោះពនលឺរបសរពោះបយស ូ។ 
២. ប ា្ ញពីរបបៀបកដលរគិសថបរស័ិទអាចដូចជាអុំបិលបៅកបុងសហគមនរ៍បស់ោត។់ 
៣. កតស់មាគ ល់ពីឥរយិាបថ្សនការមានចិតថគុំនិតថ្មី។ 
 
ក្. ជាពនលឺនៅក្នងុស្ហរមន៍របស្អ់្នក្ A Light to Your Community 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបណែលរគ្ិសតបរសិ័ទអាច្ពនលឺរបសរពះទយស៊ូ។ 
 
 រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា «ខ្ញុ ុំជាពនលឺបុំភលពឺិភពបោក» (យ៉ាូហាន ៨:១២)។ រទងក់ម៏ានរពោះបនធូលផងកដរ «អបក
រល់ោប ជាពនលឺ សុំរប់បុំភលមឺនុសសបោក……ចូរបអាយពនលឺរបស់អបករល់ោប  បុំភលមឺនុសសទុំងឡាយដូបចាប ោះកដរ បគនឹងប ើញ
អុំបពើលអ កដលអបករល់ោប របរពឹតថ បហើយបលើកតបមកើងសិររីងុបរឿងរពោះបិតារបស់អបករល់ោប  កដលគងប់ៅស្តទ នបរមសុខ្  
(មា៉ា ថាយ ៥:១៤, ១៦)។ បយើងមនិមានពនលឺបោយខ្លួនឯងបនាោះបទ ប៉ាុកនថ បយើងទទួល នពនលឺពីរពោះបយស ូ របបសើរជាង
ឧបករណ៍្ជោះពនលឺបៅកបុងបភលើងសញ្ញដ បៅ ៉ា ណាមា៉ា  (Panama) កដលទទួល នពនលឹពីអុំពូល។ 
 
 បោលបុំណ្ងមយួកបុងចុំបណាមបោលបុំណ្ងបផសងបទៀតរបស់ពនលបឺដើមផបីុំភលកឺដលជួយ ឱ្យមនុសសបធវើដុំបណ្ើ របោយ
សុវតទិភាព។ អបកនិពននទុំនុកតបមកើង នសរបសរថា «រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគជាចបងកៀងបុំភលជឺុំហាន ទូលបងគុំ និងជាពនលឺបុំភលផឺលូវ
របស់ទូលបងគុំ» (ទុំនុកតបមកើង១១៩:១០៥)។ មនុសសរបកហលជាមនិ នអានរពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់ ប៉ាុកនថ ពួកបគបមើលជីវតិ
រស់បៅរបស់អបក។ កបុងនាមបយើងជាអបកសិការពោះបនធូល និងបដើរបៅកបុងពនលឺ មនុសសដសទបទៀតនឹងអាចមានសមតទភាព
កានក់តរបបសើរកបុងការបមើលប ើញផលូវកដលរតឹមរតវូ។  បយើងនឹងបបរមើដូចជាឧបករណ៍្បបចចញពនលឺរបស់រពោះរគិសថ និងជួយ 
មនុសសដសទបទៀតកបុងការកសវងរកផលូវបៅកានរ់ពោះរគិសថ។ 
 
 បោលបុំណ្ងមយួបទៀតសនពនលឺគឺបដើមផរីបមានពីភាពបរោោះថាប ក។់ បប គ្ លបភលើងកដលបគ នស្តងសងប់ឡើងបដើមផជីា
សញ្ញដ សរមាបទូ់កកដលឆលងកាត់ថាជាកកនលងមានថ្មធុំៗ  ឬ បណ្ឋុ ុំ សនថ្មកដលសទិតបៅពីបរកាមទឹក។ រគិសថបរស័ិទដូចជាពនលឺ
កដលរបមានមនុសសអុំពីបរោោះថាប កស់នអុំបពើ ប។ មនិរោនក់តរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់កដលជួយ បយើងឱ្យបជៀសបវៀងពអីុំបពើ
 បប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគជោះពនលឺពីជីវតិរបស់បយើងបដើមផរីបមានដល់មនុសសដសទបទៀតផងកដរ។ ជាញឹក
ញាបវ់ាពិតជាចាុំ ច់ណាស់សរមាបប់យើងកដលផថល់ការរបមានរបឆាុំងនឹងអុំបពើ ប។ 
 
 ពនលឺកជ៏ួយ មនុសសឱ្យស្តគ ល់នូវអវីកដលបគបមើលប ើញផងកដរ។ បហរបឺ ៤:១២-១៣  នកចងថា៖ 
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ដផតិរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ ជារពោះបនធូលដម៏ានជីវតិ និងមានមហិទនិឫទនិមុតជាងោវមុខ្ពីរបៅបទៀត។ 
រពោះបនធូលបនោះចាកទ់មលុោះចូលបៅកាតរ់ពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្ោច់បចញពីោប  កាតស់នាល ក់ឆអឹង និងខ្ួរឆអឹងបចញពី
ោប ។ រពោះបនធូលវនិិចឆយ័ឆនធៈ និងគុំនិតបៅកបុងជុំបៅចិតថមនុសស។ោម នសតវបោកណាមយួកដលរពោះបនធូល
បមើលមនិប ើញបឡើយ ចុំបពាោះរពោះបនរតរបស់រពោះអងគ អវីៗទុំងអស់បៅទបទ ឥតបិទ ុំងទល់កតបស្តោះ។ បយើង
រតូវទូលបរៀបរបថ់ាវ យរពោះបនធូលពីរគបក់ិចចការទុំងអស់។ 

 
 បៅបពលកដលដួងចិតថរបស់បយើងបបើកចុំហចុំបពាោះរពោះបនធូល  ជាបហតុកដលនាុំឱ្យបយើងអាចបមើលប ើញខ្លួនរបស់
បយើងផ្ទធ ល់ដូចជារបបៀបកដលរពោះជាមាច ស់ទតមកានជ់ីវតិរបស់បយើង។ មយួវញិបទៀត បៅបពលកដលមនុសសកដលមនិកមនជា
រគិសថបរស័ិទបមើលមកកានជ់ីវតិរបស់បយើង វាអាចជួយ ពួកបគឱ្យស្តគ ល់អុំបពើ ប និងបសចកថីរតូវការរបស់ពួកបគសរមាបក់ារ
ផ្ទល ស់ករបបោយអុំណាចបចសថរបស់រពោះបយស ូ។ បោកប៉ាូ នសរបសរថាអបកបជឿគួកតរស់បៅដូចជា «បដើមផបីអាយបងបអូន ន
លអឥតបខាច ោះ ឥតបមហមង ជាបុរតរបស់រពោះជាមាច ស់កដលឥតមានកុំហុស កបុងចុំបណាមមនុសសបវៀចបវរ និងខ្ិលខូ្ចបៅជុំនាន់

បនោះ។ បងបអូនភលកឺបុងចុំបណាមពួកបគ ដូចពនលឺកដលបុំភលពឺិភពបោក» (ភលីីព ី២:១៥-១៦)។ 
 
លំហាត់អនុវតតន៍  
 
១ សរបសរពបីោលបុំណ្ងបីសនពនលឺកដល នផថល់ជូនកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២ សរបសរពីការអនុវតថបោលបុំណ្ងទុំងបនោះបៅកានទ់ុំនួលខុ្សរតូវរបស់បយើងកបុងនាមជារគិសថបរស័ិទ។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ខ. ជាអ្ំបិលនៅក្នងុស្ហរមន៍របស្អ់្នក្ Salt in Your Community 

ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណែលរគ្ិសតបរសិ័ទអាច្ែូច្ជ្ជអំបិលទៅរនុងសហគ្មន៍របស់ោត់។ 
 
 រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា «អបករល់ោប ជាអុំបិល សុំរបម់នុសសបោក ប៉ាុកនថ បបើអុំបិល តជ់ាតិសរបបហើយ បតើបគនឹង
យកអវីមកបធវើបអាយសរបបឡើងវញិ ន? អុំបិលបនាោះោម នរបបយាជនអ៍វីបទៀតបទ គឺមានកតប ោះបចាលបៅខាងបរៅបអាយមនុសស
បដើរជាន់ប៉ាុបណាត ោះ» (មា៉ា ថាយ ៥:១៣)។ តួនាទី ឬ បោលបុំណ្ងមយួសនអុំបិលគឺបធវើបនសទុន។ បៅបពលកដលបរបើអុំបិលបដើមផ ី
បនសទុនអវីមយួ អុំបិលវាបុំផ្ទល ញស្តរធាតុទុំងឡាយណាកដលមនិលអបចាល។  
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 ភាពបរសុិទនគឹជាគុណ្ធម ៌ឬ ជាគុណ្សមផតថិកដលរគិសថបរស័ិទរតូវកតប ា្ ញបៅកានស់ហគមនរ៍បស់ពួក។ បដើមផ ី
 នបរសុិទនគឺរតូវកតរស់បៅកបុងភាពបរសុិទន។ ចាបប់ផថើមជាមយួភាពបរសុិទនពីខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់ បយើងអាចមានឥទនិពលបៅកាន់
សហគមនរ៍បស់បយើងបោយស្តរភាពបរសុិទន។ ខ្ណ្ៈបពលកដលវញិ្ញដ ណ្រគបរ់គងពិភពបោកបនោះកុំពុងកតពាយាមលុប
បុំ តភ់ាពបស្តម ោះរតង ់និងសីលធមក៌ដលរតឹមរតូវ រគិសថបរស័ិទទួល នបបសកកមមពីរពោះជាមាច ស់កបុងការការពារភាពបរសុិទន
ឱ្យសទិតកបុងមារតាោឌ នកដលរតឹមរតូវទុំងឥរយិាបថ្ និងការគិត។ អុំបពើ បដូចជាជុំងឺឆលង បហើយពួកបយើងរតូវទទួលការ
ពា លបដើមផបីុំផ្ទល ញវា និងការពារកុុំឱ្យមានការឆលងរលោល។ បៅបពលកដលបយើងនិយាយរបឆាុំងនឹងអុំបពើ ប បយើងដូច
ជាអុំបិលបៅកបុងសហគមនរ៍បស់បយើង។  
 
 អុំបិលកប៏របើបដើមផកីារពារកុុំឱ្យសអុយផងកដរ។ ជាឧទហរណ៍្ បយើងបរបើអុំបិលបដើមផរីបឡាករ់តី និងស្តច។់ ខ្ញុ ុំបកើតបៅ
បកាោះមយួសនញូបហាវ នកលន (Newfoundland) ជាកកនលង(អាហារបពលោង ចរបឡាក់ស្តច់) បណ្ឋុ ុំ សនអាហារជាបរចើន។ បគបរបើ
ប ម្ ោះបនោះបោយស្តរកតបគបរបើអុំបិលបដើមផរីបឡាកស់្តចប់ោបៅទីបនាោះ។ ញូបហាវ នកលនគឺជារបបទសបនស្តទរតីដធ៏ុំមយួ។ ខ្ញុ ុំ
ចាុំ នថាបពលមយួខ្ញុ ុំ នបៅទសសនាបៅកផបនស្តទរតីកដលជាកកនលងមានឃ្លល ុំងរបឡាករ់តីរបប់តាន។ បនាធ បព់ីរបឡាករ់តី
ជាមយួអុំបិលអស់រយៈបពលជាយូ បរកាយមករតីទុំងអស់បនាោះរតូវ នលកប់ចញ។ 
 
 មូលបហតុចុំនួនពីរកបុងចុំបណាមមូលបហតុទុំងបនោះ អុំបិលបធវើឱ្យស្តចម់និឱ្យសអុយ ដូបចបោះអាចទុកវាបរបិភាគបពល
បរកាយ ន។ ស្តច់អាចរកាគុណ្ភាពធមមជាតិរបស់វា ន វាមនិ តប់ងរ់ស់ជាតិបនាោះបទ។ ដូចោប បនោះកដល រគិសថបរស័ិទ
គឺជាអុំបិលបៅកបុងពិភពបោក ជាភាប ក់្ រការពារកផនដី។ រគិសថបរស័ិទរតូវកតមានឥទនិពលវជិជមានបៅកានម់នុសសដសទ។ 
 
 គុណ្ភាពចមផងបុំផុតសនអុំបិលគឺវាបធវើឱ្យមានរសជាតិ។ អុំបិលវាមានរសជាតិបោយខ្លួនវាផ្ទធ ល់ ប៉ាុកនថ អុំបិលរតូវ ន
បគបរបើជាពិបសសបដើមផបីធវើឱ្យមាូបមានរសជាតិ។ ជុំបនឿរគិសថបរស័ិទគឺមានការប៉ាោះពាល់បៅកានជ់ីវតិដូចជាអុំបិលកដលមានការ
ប៉ាោះពាល់បៅកានម់ាូប។ ជីវតិរបស់អបកនឹងអាបអ់  ួោម នន័យ ោម នបោលបុំណ្ង របសិនបបើអបកយកជុំបនឿរគិសថបរស័ិទ ឬឥទនិ
ពលរបស់វាបចញពីជីវតិរបស់អបក។  
 
 ជារគិសថបរស័ិទបយើងរតូវកតមានភាពវសុិទន និងបធវើឱ្យអបកដសទមានភាពវសុិទនដូចោប ។ បយើងគួរកតបធវើឱ្យអស់ពីសមតទ
ភាពរបស់បយើងបដើមផកីារពារអវីកដលលអ និងរតឹមរតូវ។ ជីវតិរបស់បយើងផ្ទធ ល់រតូវកតប ា្ ញបៅអបកដសទថាជុំបនឿបលើរពោះរគិសថ
នឹងផថល់កថីសងឃមឹបៅកានជ់ីវតិ។ បនាធ បម់កបយើងរតូវបបរមើកបុងលកខណ្ៈជាអុំបិលដូចកដលរពោះបយស ូ នមានរពោះបនធូល។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ បុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម។ 
 ក) បៅកបុងពិភពបោកកដលបពញបោយអុំបពើ ប រគិសថបរស័ិទរតូវកតដូចជា………………………………………… 
 ខ្) រគិសថបរស័ិទកដលវសុិទនដូ ជា………………………………………………………………………………………. 
      គ) ពីបរពាោះោត ់ឬ នាងជួយ បធវើសហគមនក៍ានក់តវសុិទន។ 
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៤ ចូរសរបសរតួនាទីចុំនួនបីសនអុំបិល។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
៥ សូមសរបសរការអនុវតថនស៍នតួនាទីទុំងបនោះបៅកានទ់ុំនួលខុ្សរតូវរបស់បយើងកបុងនាមបយើងជារគិសថបរស័ិទ។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
រ. ច្ិតតរំនិតថ្ម ីA Renewed Mind 
ទោលទៅទ៣ី. រំណត់សាគ ល់ពីឥរយិាបថម្នការានច្ិតតគ្ំនិតថមី ។ 
 
 បយើងបទើបកត នសិការចួរល់បហើយថាបយើងមនិមានពនលឺបោយខ្លួនឯងបនាោះបទ បយើងរោនក់តបញ្ញច ុំងពនលឺរបស់ 
រពោះរគិសថកតប៉ាុបណាត ោះ។ បទោះបីជាអុំណាចកដលបយើងមានកបុងការការពារ បនសទុន ឬ បធវើឱ្យមានរស់ជាតិបៅកបុងពិភពបោក
របស់បយើងកប៏ោយ។ អុំណាចទុំងអស់គឺមកពីរពោះជាមាច ស់ កដលរបទនឱ្យបយើងមានរ ជាញ កបុងការបរបើរ ស់ឫទន នុភាព
ទុំងបនោះសរមាបជ់ាការលអបៅកានម់នុសសដសទ។ 
 
 វាគឺដូចោប ជាមយួគុំនិតរបស់អបក។ អបកមនិអាចយល់ពីរបបៀបកដលវាបធវើដុំបណ្ើ រការបនាោះបទ មានកតរពោះជាមាច ស់ 
ប៉ាុបណាត ោះកដលយល់អុំពវីា។ ដូបចបោះរគបអ់វីកដលសទិតកបុងគុំនិតរបស់អបក ឬ អវីកដលអបកគិតថាវ យបៅរពោះជាមាច ស់បរចើនយា៉ា ង
ណា បនាោះរទងកម៏ានឥទនិពលបលើគុំនិតរបស់អបកបរចើនយា៉ា ងបនាោះកដរ។ កណ្ឍ គមពរីរ ៉ាមូ ១២:២ នកចងថា «មនិរតូវយកតុំរប់
តាមនិសសយ័បោកីយប៍នោះបឡើយ រតូវទុកបអាយរពោះជាមាច ស់កកករបចិតថគុំនិតបងបអូន បអាយបៅជាថ្មីទុំងរសុងវញិ»។ 
 
 ការផ្ទល ស់បឋូរ ឬ ការកកករបទុំងរសុងបកើតបឡើងបៅកបុងជីវតិរបស់បយើងបៅបពលកដលបយើងកសវងរករពោះអមាច ស់អស់ពី
ចិតថ។ អវីៗទុំងអស់ចាបប់ផថើមបៅកបុងជីវតិថ្មី។ បយើងប ើញមានអវីកដលកបលកៗ នបកើតមានបឡើង បយើងគិតខុ្សពីមុននិង
គុំនិតរបស់បយើងគឺថ្មី។ ឥឡូវបនោះរពោះជាមាច ស់គឺរគបរ់គងការគិត និងគុំនិតរបស់បយើង។ បយើងរតូវការរស់បៅកបុងទមាល បម់យួ
កដលអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះជាមាច ស់មានឥទនិពលមកកាន់គុំនិតរបស់បយើងតាមរយៈគុំនិតរបស់បយើង។ អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះជាមាច ស់
ោករ់ពោះតរមោិះរបស់រពោះអងគបៅកបុងគុំនិតរបស់បយើង។ បៅបពលកដលអបកអធិស្តឌ ន អបកនឹងមានការប៉ាោះពាល់ជាមយួការ
ដឹកនាុំរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។ រទងន់ឹងរបទនរ ជាញ ដល់អបកបៅកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់អបកជាមយួអបកដសទ។ បៅបពល
កដលអបកបដើរតាមការដឹកនាុំរបស់រពោះអងគ គុំនិតរបស់អបកនឹងផ្ទល ស់បថូរ និងករបមកជាថ្មី បហើយអបកនឹងកាល យជាពនលឺ និងអុំបិល
បៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបក។ 
 
 បៅកបុង ១កូរនិថូ្ស ២:១៦ បោកស្តវក័ប៉ាូល នមានរបស្តសន៍ថា «រឯីបយើងវញិ បយើងមានគុំនិតរបស់រពោះរគិសឋ
បហើយ»។ បោកក ៏នមានរបស្តសនប៍ៅកបុងភលីីព ២:៥ ផងកដរថា «រពោះរគិសឋបយស ូមានចិតថគុំនិតយា៉ា ងណា បងបអូនរតូវ
មានចិតថគុំនិតយា៉ា ងបនាោះកដរ»។ បនាធ បម់កោតប់នថកចកចាយអុំពីឥរយិាបថ្កដលរពោះរគិសថមាន។ សូមអានភលីីព ២:៥-១១ 
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បនាធ បម់កសិកាតាមតារងខាងបរកាមរហូតទល់កតអបកយល់ពីឥរយិាបថ្របស់រពោះរគិសថ និងទុំនួយខុ្សរតូវរបស់រពោះអងគ 
ជាមយួទុំនួលខុ្សរតូវទុំងបនាោះ។ 
 
សរមមភាពរបស់រពះទយស៊ូ ឥរយិាបថគ្ំនិតរបស់រពះអងគ ការទ្លើយតបរបស់រពះជ្ជាច ស់ 
រទង ់នលោះបង់អវីៗទុំងអស់កដល
រទងម់ាន (ខ្.៧)។ 
 

ចុោះចូល រពោះជាមាច ស់ បលើកតបមកើងរពោះអងគបឡើង
យា៉ា ងខ្ពងខ់្ពស់បុំផុត(ខ្.៩)  
 

រទងយ់កឋានៈជាទសករ (ខ្.៧)  
 

បនាធ បខ្លួន រពមទុំងបរ សរបទនបអាយរពោះអងគ  
មានរពោះនាមរបបសើរបលើសអវីៗទុំង
អស់ (ខ្.៩) 
 

រពោះអងគ នោកខ់្លួន បធវើតាមរពោះ
បញ្ញជ  (ខ្.៨)  
 

ស្តថ បប់ គ្ ប់ រពោះជាមាច ស់របទនកិតថិយសដល់ 
រពោះអងគ (ខ្.១០ ខ្.១១) 

  
 បតើអបកមានរបបភទសនគុំនិតណាមយួដូចកដលរពោះរគិសថមានកដលឬបទ? បតើអបកចុោះចូល បនាធ បខ្លួន និងស្តថ បប់ គ្ ប់
កដលឬបទ? សូមរពោះអមាច ស់ជួយ អបកឱ្យមានគុំនិតថ្មី គុំនិតរបស់រពោះរគិសថ។  ការមានរពោះតរមោិះរបស់រពោះអងគនឹងជួយ អបក
ឱ្យមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួកថីរសឡាញ់របស់រពោះអងគ និងរពោះហឫទយ័ទុកោករ់បស់រពោះអងគបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក។ 
  
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ សូមសរបសរពីឧទហរណ៍្ពីរបបៀបកដលអបកអាច 
 ក) ចុោះចូល 
 ..................................................................................................................................................... 
 ខ្) បនាធ បខ្លួន 
 ...................................................................................................................................................... 
 គ) ស្តថ បប់ គ្ ប់ 
 ...................................................................................................................................................... 
  
៧ បតើគុំនិតថ្មីអាចបធវើឱ្យបយើងកានក់តមានឥទនិពលបោយរបបៀបណា? 
    ............................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................................................ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ កបុងនាមជារគិសថបរស័ិទគួរកតបធវើជាភាប ក់្ រសនការបរ សឱ្យជាបៅកានម់នុសសកដលបៅជុុំវញិោត ់ឬ នាង។ ោត ់
 ឬ នាងគួរកតរកាកិចចការបនោះជាមយួអវីកដលរតឹមរតូវ និងប ា្ ញពីរបបៀបកដលរពោះរគិសថរបទនអតថនយ័បៅកាន ់     
 ជីវតិ។ 
 
១ បដើមផជីួយ ពួកបយើងឱ្យប ើញនូវកផបករបស់ពួកបយើង បដើមផរីពមានពីបរោោះថាប ក ់បដើមផជីួយ ពួកបយើងឱ្យបមើលប ើញអវី
 មយួជាកច់ាស់។ 
 
៦0 ចបមលើយរបស់អបក។ បតើអបកអាចគិតពីឧទហរណ៍្សរមាបច់ុំណុ្ចទុំងបីបនោះ? 
 
២ ពួកបយើងឆលុោះបញ្ញច ុំងពនលឺរបស់រពោះរគិសថបដើមផជីួយ មនុសសដសទឱ្យរកប ើញផលូវបៅកានរ់ពោះអងគ បដើមផរីពមានពួកបគពី
 បរោោះថាប កស់នអុំបពើ ប និងជួយ ពួកបគឱ្យស្តគ ល់ជាកច់ាស់ថាអុំបពើ បជាអវី។ 
 
៣  ក) បរសុិទន 
 ខ្) អុំបិល 
 
៧ បៅបពលគុំនិតរបស់ខ្ញុ ុំករបមកជាថ្មី ខ្ញុ ុំមានឥរយិាបថ្របស់រពោះរគិសថ និងខ្ញុ ុំអាចមានការប៉ាោះពាល់ដល់មនុសសដសទ
 បទៀតកបុងការបដើរតាមរពោះអងគ។ 
 
៤ បដើមផបីនសទុន  ការពារកុុំឱ្យសអុយ និងបធវើឱ្យមានរស់ជាតិ។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


