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បុពវកថា 

 

 ឥឡូវបនោះអបក នទទួលរពោះបយស្ ូបៅកបុងដួងចិតថរបស់្អបក បហ្ើយរទង ់នកាល យបៅជារពោះស្បស្រង្វគ ោះផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្
អបក។ អបករបកហ្លជាោនស្ុំណួ្រជាបរចើន នចូលមកកបុងគុំនិតរបស់្អបក  បតើជីវតិរគិស្ថបរស័ិ្ទជាអវី? បតើខ្ញុ ុំរតូវបធវើអវី? 
 

 អបកមនិកមនបៅកតោប កឯ់ងបនាោះបទ។ កាលពីមុនោនមនុស្សជាបរចើនកដលោនស្ុំណួ្រដូចជាអបក។ ោនោប កក់បុង
ចុំបណាមពួកបគ នសួ្ររពោះបយស្ ូ បៅសថ្ងដុំបូង បពលកដលគាត់ នជួបជាមយួរពោះអោច ស់្ថា «… បតើបៅខ្វោះអវីបទៀត?»
(ោ៉ា ថាយ ១៩:២០) រពោះបយស្ ូោនរពោះបនធូលបៅគាតថ់ា៖ «…អប ជ្ ើញមកតាមខ្ញុ ុំ!» 

 
 រពោះបយស្ ូគឺជាគុំរបូស់្បយើងកបុងការនាុំដុំណឹ្ងលអបៅកានម់នុស្សទុំងអស់្រគបប់ៅទីកកនលង។ រទងស់្ពវរពោះហ្ឫទយ័

ចងឱ់្យបយើងកចកចាយដុំណឹ្ងលអរបស់្រពោះអងគ បៅកកនលងកដលពួកបយើងរស់្បៅ។ មនិថាអបកជានរណាបនាោះបទ រពោះជាោច ស់្
 នបរជើស្បរ ើស្អបកឱ្យរ បអ់បកដសទអុំពីបទពិបសាធនរ៍បស់្អបកជាមយួរពោះបយស្ ូរគិស្ថ និងអុំណាចបចសាថ សនការស្បស្រង្វគ ោះ
របស់្រពោះអងគ។ បនោះបហ្ើយជាការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។  

 
 ការសិ្កានូវមុខ្វជិាជ បនោះនឹងជួយ អបកឱ្យយល់អុំពីលកខណ្ៈពិតអុំពីការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ វ

នឹងជួយ អបកកបុងការកចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ថ ជាមយួមនុស្សកដលបៅជុុំវញិអបក របកបបោយការបជឿទុកចិតថ អុំណាចបចសាឋ  
និងបោយរបបៀបវជិជោន។ វនឹងជួយ អបកកបុងការកចកចាយអុំពីទបពិបសាធនអ៍បកជាមយួមនុស្សកដលោនរបវតថិរបូបផសងៗពី
អបក។ វធិីសាស្រស្ថដទ៏ុំបនើបកបុងការបបរងៀនខ្លួនឯង និងជួយ អបកបរៀនអុំពីបគាលការណ៍្យ៉ា ងរស្ួល កដលអាចអនុវតថភាល មៗកត
មថង។ 
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កមមវិធីជីវិតររិស្តបរសិ្ទ័ 
The Christian Life Series 

 
 ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួ ឯងផ្ទធ ល់ ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨កបុងកមមវធិីបបងកើតសិ្ស្ស
ស្រោបអ់បកបទើបនឹងបជឿ។កមមវធិជីីវតិរគិស្ថបរស័ិ្ទជាការសិ្កាបដើមផជីួយ សិ្ស្សឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់្ពួកបគ
ជាមយួរពោះរគិស្ថសិ្ការពោះបនធូលរបស់្រពោះជាោច ស់្និងយល់ដឹងអុំពីបគាលបុំណ្ងរបស់្រពោះជាោច ស់្ស្រោបជ់ីវតិរបស់្ពួក
បគកានក់តរបបស្ើរជាងមុន។ 

 

 សិ្ស្សនឹងសិ្ការបធានបទរគិស្ឋបរស័ិ្ទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។មុខ្វជិាជ នីមយួៗោនលកខណ្ៈ
ជាកិចចស្នធនានិងង្វយរស្ួលអាន។តារងខាងបរកាមបករសាយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការសិ្ការតូវ នបរៀបចុំស្រោប់
កមមវធិីជីវតិរគិស្ថបរស័ិ្ទ។ 

 
 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទ៣ី 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 

Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបស់្បងបអូន 

Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិសាឌ ន 

When You Pray 
 

គបរោងការរបស់្រពោះជាោច ស់្- 

ជបរមើស្របស់្បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបស់្បងបអូន 

Your Bible 
 

របបៀបសិ្ការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន 

John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 

Theology 

 

រពោះបយស្ ូជានរណា 

Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបស់្បងបអូន 

Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបស់្ 

រគិស្ថបរស័ិ្ទ 

Christian Worship 

ភារកិចចរបស់្រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ង
លអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 

Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិស្ថបរស័ិ្ទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 

Christian Ethics 

រកមសី្លធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍្ពិពាហ៍្និងរគួសារ 
Marriage and the Home 

រគិស្ថបរស័ិ្ទបៅកបុងស្ហ្គមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុនដពលអ្នកចាប់ដផតើម 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បស្ៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួស្ឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័ស្ុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗោនចុំណ្ងបជើង និងបស្ចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរោង ស្រោប់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងសិ្កាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបគាលបៅសនបមបរៀន។បគាលបៅ  គឺជាបស្ចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើបនាធ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ សូ្មអានបគាលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ច
ដស៏្ុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យស្បរមចបគាលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗោនស្ុំណួ្រ និងស្កមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរងលុំហាត់
អនុវតថន ៍ ជាស្ញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយស្ុំណួ្រអុំពីបមបរៀនកដល នបរៀនរចួមកបហ្ើយ។ សូ្មកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការស្របស្រ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហ្ើយ។ អបកអាចបឆលើយស្ុំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបស្ៀវបៅរបស់្អបក។ 
របសិ្នបបើគាម នកកនលងទុំបនររគបរ់គាន ់បដើមផសី្របស្រចបមលើយរបស់្អបកបៅកបុងបស្ៀវបៅបនោះបទ សូ្មស្របស្រចបមលើយទុំងបនាោះបៅ
កបុងបស្ៀវបៅស្របស្រ ឬបស្ៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយស្ុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងប ច្បស់នបមបរៀន កដលោបៅកបុងកផបកសូ្មបផធៀងចបមលើយរបស់្
អបក។ សូ្មកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូ្តដល់អបក នស្របស្រចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្អបករចួរល់សិ្ន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នសិ្កាកានក់តរបបស្ើរបឡើង។សូ្មកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិង្វយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះស្ុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើស្ុំណួ្ររបបភទបផសងៗគាប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ោនគុំរសូនរបបភទស្ុំណួ្រទូបៅចុំនួនបីនិង
របបៀបសនការបឆលើយស្ុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 
 ស្ុំណួ្រពហុ្បរជើស្បរ ើស្ចងឱ់្យអបកបរជើស្បរ ើស្ចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហ្រណ៍្ 
១. រពោះគមពរីោនស្របុទុំងអស់្ 
 ក) ១០០កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្)៦៦កណ្ឍ ។ កបុងបស្ៀវបៅមគគបទស្កសិ៍្ការបស់្អបក ចូរគូស្រងវងប់លើ ខ្) កដល នបង្វា ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីោនស្របុទុំងអស់្ 
 ក) ១០០កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខុស/រតូវ 
 ស្ុំណួ្រ ខុ្ស្/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើស្បរ ើស្យករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទហ្រណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាកដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីោន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជសារស្រោបអ់បកបជឿបៅស្ពវសថ្ងបនោះ។  
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទុំងអស់្ ស្របស្រជាភាសាបហ្របឺ។  

 ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  
 

 របបយគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូស្រងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមផបីង្វា ញជបរមើស្របស់្អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
ស្ុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលរស្បគាប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហ្រណ៍្  
៣. ចូរស្របស្របលខ្ស្រោបប់ ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងសាថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលគាតប់ធវើ 
     (ខាងបឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំសីុ្សណ្    ១) ម៉ាូបស្ 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរសាកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់  ២) យ៉ាូបស្វ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   

 …១…. )  នរស់្បៅកបុងដុំណាករ់បស់្បស្ថចផ្ទបរ៉ាន 

ឃ្លល  ក) និង  ) និយយអុំពីម៉ាូបស្ បហ្ើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយយអុំពីយ៉ាូបស្វ ។ អបកគួរកតស្របស្របលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
ក) និង  ) បហ្ើយស្របស្របលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ ។ 

 
ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. សូ្មកញកបពលសាង តប់ស្ងៀម និងបពលបវលបទៀងទតស់្រោបក់ារសិ្ការបស់្អបក។ វនឹងង្វយរស្ួលផចង ់
អារមមណ៍្ជាង របសិ្នបបើការសិ្ការបស់្អបក ជាកផបកមយួសនទោល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. សូ្មអធិសាឌ នបៅបពលកដលអបកសិ្កាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទុំងោនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនគង់
បៅជាមយួ បហ្ើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតស្ទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបស់្រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទន។ ចូរទូលសូ្ម 
រពោះអោច ស់្ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបស់្អបក ។ 

៣. សូ្មអានបស្ចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរោងបមបរៀន និងបគាលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. សូ្មចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ សូ្មបមើលខ្គមពរីបយង និងស្របស្រកុំណ្ត់រតាកដលអាច 
ោនរបបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចស្ុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះកានក់តោនរបសិ្ទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយស្ុំណួ្រសិ្កា បៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ សូ្មបរបើបស្ៀវបៅស្របស្រ ឬបស្ៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របស់្អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. សូ្មគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហ្ើយ និងកស្វងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួសារ 
និងមតិថភក័ថិ បៅកបុងការសិ្ការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្កាស្ណាមយួ។ 

៧. សូ្មបរៀនតាមស្រមួល។  គាម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទប៍ដើមផបីងខុំអបកឱ្យសិ្កាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងប ច្បស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ រកោស្ស្ុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោកស់្ញ្ញដ
ស្ោគ ល់យ៉ា ងចាស់្ ស្រោបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ សូ្មបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បុំបពញ បហ្ើយបផញើរកោស្ចបមលើយរបស់្អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់្អបកស្រោបក់ារកកតរមូវ។ របសិ្នបបើអបកមនិ ន
សិ្កាជាមយួសាកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការ
បុំបពញការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នស្របស្របឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចសិ្កាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបស្ៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចសិ្កាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមសិ្ការពោះគមពរីតាមស្ ឋ ហ៍្ មជឈមណ្ឍ ល
សិ្កា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានស្រោប់
ពន័នកិចចពនននាគារ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬស្ហ្គមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា 
ទុំងោតិកា ទុំងវធិីសាស្រស្ថសនការសិ្កាលអរបបស្ើរស្រោបប់គាលបុំណ្ងទុំងបនោះ។ 
 
 របសិ្នបបើអបកសិ្កាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទុំងអស់្របស់្អបកតាមរយៈសរបស្ណី្យ។៍ 
សូ្មកុុំបភលចបរបើអាស្យោឌ នសនការយិល័យសាកលវទិាល័យគលូបល (Global University) របស់្អបក។ របសិ្នបបើអបក
សិ្កាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិ្ស្ស សូ្មឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបស់្
អបក នោកឱ់្យ។  
 
 បលើស្ពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបស់្អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងស្កលវទិាល័យគលូបល (Global University) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លសិ្ស្សកថ្មបទៀតផង។ សូ្មចូលបមើលបគហ្ទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
ស្រោបព់ត័ោ៌ន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនោប ក់ៗ  ោនស្រោបសិ់្ស្សកដល នប ច្បម់ុខ្វជិាជ របស់្បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហ្រណ៍្ របសិ្នបបើអបកកុំពុងសិ្កាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិ្ស្ស អបកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពីសាកលវទិាល័យគលូបល (Global University)  ន។ របសិ្នបបើអបកសិ្កាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោស្ការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បស់្អបក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិ្ស្ស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងស្ហ្រដឌអាបមរកិ។ 

 
 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 ប ជ្ ីបស្ៀវបៅស្រោប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហ្ើយនឹង SEDO order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ 
ស្ោា រសិ្កាបផសងៗកដលអាចរក នស្រោប់មុខ្វជិាជ បនោះរមួប ច្ូ លទុំងកាកស្ត។ 

 

 សូ្មចូលបមើបលបគហ្ទុំពរ័ www.globaluniversity.eduនិងwww.globalreach.org ស្រោបជ់ាធនធានបកនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
 បជន  បទីស្ឋ សាវ៉ា ដូហ្គូ (Jean-Baptiste Sawadogo) ជារគូគង្វវ លអស់្រយៈបពល៣០ឆាប ុំបហ្ើយ។ គាតជ់ារគូ
គង្វវ លបៅកបុងរកុមជុំនុុំមយួ បៅកបុងរជធានីសនប ូរគីណា ហាវ សូ្ (Burkina Faso) កដលជារស្ុកកុំបណ្ើ តរបស់្គាត់ បហ្ើយ
គាតប់ធវើដុំបណ្ើ ររគបទ់ីកកនលងកបុងរបបទស្របស់្គាត ់បដើមផបីបរងៀន និងអធិបាយរពោះបនធូល។ គាត់ នទទួលនូវការហ្វឹកហ្វឺន
អុំពីរពោះគមពរីបៅវទិាសាទ នហ្វឹកហ្វឺនរពោះគមពរីអនថរជាតិ (International Bible Training Institute) បៅកបុងរបបទស្អងប់គលស្ 
បហ្ើយបនថបរញិ្ញដ បរតជាភាសាអងប់គលស្ ពីស្កលវទិាល័យ Ouagadougou បៅកបុងរបបទស្ Burkina Faso។ 
 
 រពឹទនបូជាចារយ សាវ៉ា ដូហ្គូ (Sawadogo) បបរមើរកុមជុំនុុំរពោះជាោច ស់្ជាតិ (Assemblies of God) បៅកបុងរបបទស្ 
ប ូរគីណា ហាវ សូ្ (Burkina Faso) ជាជុំនួយការអគគបហ្រ ដ្ ិក បលខាធិការដឌ ល និងជានាយកបបស្កកមមរបស់្ជាតិ។
បលកជារបធានសនមហាបបស្កកមមពិភពបលក (World Missionary Commission) ស្រោបរ់កុមជុំនុុំរពោះជាោច ស់្បៅទវីប
អាស្រហ្វិក (Alliance of Assemblies of God of Africa) ផងកដរ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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 ដមដរៀន 

   ១ ទធវើតាមគ្ំរូ Follow the Pattern 

   ២ ទរៀបច្ំខលួនជ្ជទរសច្ Be Prepared 

   ៣ ច្ូលរួម Get Involved 

   ៤ ណច្រចាយនូវបទពិទោធន៍របស់អនរ Share Your Experience  
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ដធវើតាមរំរ ូ

Follow the Pattern 
  
 

 របសិ្នបបើអបកចងស់្ងផ់ធោះ បតើគួរកតបធវើអវីបៅជុំហានដុំបូង? មុនបពលកដលអបកអាចបធវើកិចចការទុំងបនាោះ ន អបករតូវកត
ោនគបរោង។ អបករតូវកតស្បរមចចិតថថាបតើចង ់នបនធបច់ុំនួនប៉ាុនាម ន បហ្ើយរតូវោកទ់វ រ និងបងអួចបៅកកនលងណា។ អបករតូវ
ការគុំរកូបុងការជួយ អបក ខ្ណ្ៈបពលកដលអបកសាងស្ង។់  
 
 បៅកបុងគមពរីស្មពននបមរតីចាស់្ បយើង នអានអុំពីរពោះជាោច ស់្កដលោនរពោះបនធូលបៅកានរ់បជារស្រស្ថរបស់្រពោះអងគ
ឱ្យស្ងក់កនលងថាវ យបងគុំរពោះអងគ។ រទង ់នរបទនគបរោងដល់ពួកបគ។ តាមពិត រពោះអងគ នោនរពោះបនធូលបៅកានព់ួកបគ
ចុំននួរ ុំពីរដង បដើមផឱី្យពួកបគ នយល់ចាស់្ និងបធវើតាមគបរោងការរបស់្រពោះអងគឱ្យ នរតឹមរតវូ។ បៅបពលពួកបគសាថ ប់
បង្វគ បរ់ពោះអងគ ស្ុំណ្ង់អាគាររតូវ នសាងស្ងរ់ចួរល់ទុំងរសុ្ង បហ្ើយរពោះជាោច ស់្ស្ពវរពោះហ្ឫទ័យ។ 
 
 របសិ្នបបើបយើងចងន់ាុំមនុស្សថាវ យរពោះបយស្ ូរគិស្ថ បយើងរតូវការគុំរ ូឬ គបរោង។ រពោះជាោច ស់្ នរបទននូវគបរោង
ការមកកានព់ួកបយើងតាមរយៈរពោះបនធូលរបស់្រពោះអងគ។ បយើងប ើញគបរោងការបនោះកបុងជីវតិ និងពន័នកិចចរបស់្រពោះបយស្ ូ 
និងតាមរយៈគុំររូគិស្ថបរស័ិ្ទជុំនានប់ដើម។ ខ្ណ្ៈបពលកដលអបកបរៀនអុំពីគបរោងការរបស់្រពោះជាោច ស់្អបកនឹងអាចអនុវតថន ៍
គបរោងការបនោះបៅកបុងពន័នកិចចរបស់្អបកកបុងការរបកាស្ដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូរគិស្ថ។ បនោះគឺជាការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ 
បោយខ្លូនឯងផ្ទធ ល់។ 
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គ្ទរាង 
ក. កផនការរបស់្រពោះជាោច ស់្ God’s Plan 
ខ្. រពោះជនមរបស់្រពោះរគិស្ថ Christ’s Life 
គ. គុំររូគិស្ថបរស័ិ្ទជុំនានប់ដើម Early Christians’ Example 
  

ទោលទៅ 
១. ចូរពនយល់នូវអវកីដលជាគុំររូបស់្រពោះជាោច ស់្ស្រោប់ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
២. ស្របស្រចុោះនូវអវីកដលរពោះបយស្ ូ នបង្វា ញដល់ពួកបយើងពីគបរោងការរបស់្រពោះជាោច ស់្ស្រោបក់ារផសពវផាយដុំណឹ្ង  
 លអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។       
៣. ចូរបង្វា ញអុំពីរបបៀបកដលរគសិ្ថបរស័ិ្ទជុំនានប់ដើមអាចបធវើជាគុំររូបស់្ពួកបយើងកបុងការរបកាស្ដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះរគិស្ថ។ 

 
ក. ផផនការរបស្រ់ពះជាមាា ស្ ់God’s Plan 
ទោលទៅទ១ី. ច្ូរពនយល់នូវអវីណែលជ្ជគ្ំរូរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ការផសពវផាយែំណឹងលអទោយខលួនឯងផ្ទា ល់។ 
 
 បតើអបកមនិធាល បឆ់ងល់បទថា ពីមូលបហ្តុកដលរពោះជាោច ស់្បបងកើតចរកវឡ ដូចជា សផធបម និងកផនដី ផ្ទក យនិងស្មុរទ 
ភបុំ និងរជលងភបុំ និងជាពិបស្ស្មនុស្ស? រពោះជាោច ស់្ោនកផនការស្រោបរ់គបអ់វីៗទុំងអស់្បនាោះ។ គាម នអវីមយួកដលរតូវ
 នបបងកើតបោយគាម នបគាលបុំណ្ងបនាោះបឡើយ។ ពិតកមនបហ្ើយ ពីបដើមដុំបូង តាុំងពីមុនបពលបបងកើតមនុស្សមកបមលោះ  
រពោះជាោច ស់្ោនបុំណ្ងកផនការចងក់ចកចាយនូវអវីកដលរទង ់នបបងកើតជាមយួមនុស្ស។ បនោះគឺជាគុំរដូព៏ិតរ កដអុំពី
ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ កដលជាការកចកចាយនូវអវីកដលបយើងោន។ 
 
 ការស្បរមចរពោះហ្ឫទយ័បដើមផបីបងកើតមនុស្សជាតិ (បលកបផតថិ ១: ២៦) គឺជាការកដលរពោះជាោច ស់្ នកចកចាយនូវ
លកខណ្ៈស្មផតថិផ្ទធ ល់របស់្រពោះអងគជាមយួមនុស្សជានិស្សយ័ជារពោះរបស់្រពោះអងគ។ បនោះគឺជាដុំណឹ្ងលអកដលរពោះជាោច ស់្
 នកចកចាយអុំពីអងគរទងផ់្ទធ ល់ជាមយួមនុស្ស។ រពោះជាោច ស់្ នរបទននូវអវីៗទុំងអស់្កដលរទង ់នបបងកើតដល់មនុស្ស
ជាអបករគបរ់គង។ បនាធ បម់ក បៅកបុងសួ្នបអកដន រពោះជាោច ស់្ នយងចុោះមក និងបដើរជាមយួមនុស្ស គឺជាបលកអោុំ។ 
ោនការយល់ដឹងយ៉ា ងសីុ្ជុំបៅ រវងរពោះជាោច ស់្និងមនុស្ស។  
 
 ការកចកចាយអុំពីបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះជាោច ស់្ មនិរតូវ នប្ឈបរ់តឹមកតជាមយួបលកអោុំបនាោះបទ។ បពល
មនុស្ស នរបរពឹតថអុំបពើ ប រពោះជាោច ស់្ នកណ្នាុំអុំពីដុំណឹ្ងលអសនការយងមករបស់្រពោះស្បស្រង្វគ ោះ។ បៅកបុងបលកុបផតថិ 
៣:១៥ គឺជាបស្ចកថីរបកាស្បលើកដុំបងូអុំពីដុំណឹ្ងលអ។ រពោះជាោច ស់្ោនរពោះបនធូលបៅកាន់សាតាុំងកដលជាស្តវពស់្ថា 
«ពូជនាង [រពោះបយស្ ូ]នឹងជាន់កាលឯង»។ រពោះជាោច ស់្ នបញ្ញច កថ់ា រពោះអងគនឹងរបទនរពោះរជយបុរតារបស់្រពោះអងគគឺ
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រពោះបយស្ ូបដើមផយីកឈបោះបលើសាតាុំង។ ជាការពិតណាស់្ការកចកចាយបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះជាោច ស់្ គឺគាម នកដន
កុំណ្តប់នាោះបទ។ បលកយ៉ាូហាន ស្របស្រថា៖ 
 

រពោះជាោច ស់្រស្ឡាញ់មនុស្សបលកខាល ុំងណាស់្បហ្តុបនោះបហ្ើយ នជារពោះអងគរបទនរពោះបុរតាកតមយួ
របស់្រពោះអងគមកបដើមផបីអាយអស់្អបកកដលបជឿបលើរពោះបុរតា ោនជីវតិអស់្កលផជានិចចគឺមនិបអាយបគវនិាស្
បឡើយ។ (យ៉ាូហាន ៣:១៦) 

 
 ខ្គមពរីបនោះរតូវ នទទួលសាគ ល់ថាគឺជារពោះហ្ឫទយ័សនគុំរផូ្ទធ ល់របស់្រពោះជាោច ស់្ស្រោប់ ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ បស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះជាោច ស់្គឺោនលកខណ្ៈផ្ទធ ល់ខ្លួន ការរបទនឱ្យនិងការកចកចាយបស្ចកថី
រស្ឡាញ់ស្រោប់មនុស្សទុំងអស់្ រមួប ច្ូ លទុំងអបកផងកដរ។    
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
បរជើស្បរ ើស្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវបុំផុតស្រោបរ់បបយគនីមយួៗ។ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរកដលជាជបរមើស្របស់្អបក។ 
 
១ រពោះជាោច ស់្ នបង្វា ញគបរោងការរបស់្រពោះអងគ អុំពីការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់តាមរយៈ 

 ក) ការយងជាមយួអោុំ។ 
 ខ្) ការោកអ់ោុំបៅកបុងសួ្នចារដរ៏ស្ស់្សាអ តមយួ។ 
 គ) ការកចកចាយលកខណ្ៈស្មផតថិផ្ទធ ល់របស់្រពោះអងគជាមយួអោុំ។ 
 
២ បៅបពលអោុំ នរបរពឹតថអុំពី ប រពោះជាោច ស់្បៅកតបនថកចកចាយអងគរទងផ់្ទធ ល់ជាមយួមនុស្សជាតិតាមរយៈ 
 ក) ការរបទនរពោះបុរតារបស់្រពោះអងគ រពោះបយស្ ូមកពួកបយើង។ 
 ខ្) ការោកទ់ណ្ឍ កមមដល់ស្តវពស់្។ 
 គ) រពោះអងគបសាកសាថ យ។ 
 
៣ បហ្តុអវីរពោះជាោច ស់្ចងក់ចកចាយអងគរទងផ់្ទធ ល់ និងរពោះរជបុរតារបស់្រពោះអងគជាមយួមនុស្សរគបគ់ាប ? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 សូ្មពិនិតយចបមលើយរបស់្អបកជាមយួលុំហាតទ់ុំងអស់្បនោះ។ 
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ខ្. រពះជនមរបស្រ់ពះររិស្ត Christ’s Life 
ទោលទៅទី២. ទធវើបញ្ា ីអំពីអវីណែលរពះទយស៊ូបានបង្ហា ញែល់ពួរទយើងពីគ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ការផសពវផាយែំណឹងលអ   
                  ទោយខលួនឯងផ្ទា ល់។  
      
 មនុស្ស នរបរពឹតថអុំបពើ ប។ លទនផលសនអុំបពើ បគឺ ជុំងឺ ការឈចឺាប ់ស្ស្រង្វគ ម និងបស្ចកថីសាល ប ់នបកើតោន
បឡើង។ បទោះបីជា រពោះជាោច ស់្កលងយងមកបដើរជាមយួមនុស្សដូចជាអវីកដលរទងធ់ាល បប់ធវើកាលពីមុនកប៏ោយ ករ៏ទងប់ៅកត
បនថោនកផនការកបុងការកចកចាយអុំពីពន័នកិចចរបស់្រពោះអងគជាមយួមនុស្សដកដល។ កផនការបនោះគឺជាការរបទនរពោះបយស្ ូ
មកដល់បយើង។ 
  

 ការបរៀបរបអ់ុំពីពន័នកិចច និងបបកកមមរបស់្រពោះអងគផ្ទធ ល់ រពោះបយស្ ូ នោនរពោះបនធូលថា៖ 
 
រពោះវញិ្ញដ ណ្របស់្រពោះអោច ស់្ស្ណ្ឌិ តបលើខ្ញុ ុំ។ រពោះអងគ នចាក់បរបងអភបិស្កខ្ញុ ុំបអាយនាុំដុំណឹ្ងលអបៅរ ប់
ជនរកីរក។រពោះអងគ នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមករបកាស្រ បជ់នជាបជ់ាបឈលើយថា បគនឹងោនបស្រភីាពបហ្ើយរ ប់
មនុស្សខាវ កថ់ាបគនឹងបមើលប ើញវញិ។ រពោះអងគ នចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមករ ុំបោោះអស់្អបកកដលរតូវបគស្ងកត់
ស្ងកិន រពមទុំងរបកាស្អុំពីឆាប ុំកដលរពោះអោច ស់្ស្ុំកដងរពោះហ្ឫទ័យបមតាថ ករណុា។ (លូកា ៤:១៨-១៩) 

 
     រពោះបយស្ ូ នបបរងៀនពួកបយើងអុំពីគុំរសូនការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ជាគុំររូបស់្រពោះអងគផ្ទធ ល់។
រពោះអងគមនិ នទទួលការបគារពពីមនុស្សកដលបៅជុុំវញិរពោះអងគបឡើយ។ រទង ់នទទួលមនុស្សកដលោនការអបរ់ ុំលអៗ ដូច
ជាបលក នីកូបដម និងអបករ ជញជនជាតិរកិកមយួចុំនួន។ រពោះអងគយងគង ់និងបរបិភាគជាមយួនឹងមនុស្សោន ប។ 
មនុស្សបកើត លង ់នមករករពោះអងគ បហ្ើយរទងក់ ៏នបរ ស្ពួកបគទុំងអស់្គាប  បទោះបីមនុស្សកដលោនអារកសចូលក ៏ន
មករករពោះអងគ បហ្ើយរទង ់នរ ុំបោោះពួកបគឱ្យោនបស្រភីាព។ រទង ់នចុំណាយបពលជាមយួបកមងៗ ទហាន និងស្រស្ថី
បមោ៉ា យកដល នកស្វងរកជុំនួយពីរពោះអងគ។ បតើអបកកដលធាល បប់ចាទរបកានរ់ពោះអងគោនអវីខុ្ស្ពីមនុស្សកដលរតូវការជុំនួយពី
រពោះអងគ?  
 
 រពោះបយស្ ូោនបគាលបុំណ្ងកតមយួ គឺបធវើពន័នកិចច និងបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះអងគកដល នប ជ្ូ ន
រទងម់ក។ សាវកបពរតុស្ ននិយយអុំពីរពោះជនម និងពន័នកិចចរបស់្រពោះបយស្ ូថា «រទង ់នយងពីកកនលងមយួបៅកកនលង
មយួ ទុំងរបរពឹតថអុំបពើលអនិងបរ ស្អស់្អបកកដលរតូវោរស្ងកតស់្ងកិនបអាយ នជាដផតិរពោះជាោច ស់្គងជ់ាមយួរពោះអងគ»
(កិចចការ១០:៣៨)។ រពោះជាោច ស់្ នបធវើកិចចការបៅកបុងរពោះរគិស្ថ អតប់ទស្ ប និងនាុំមនុស្សឱ្យរតឡបប់ៅឯរពោះអងគវញិ។  
 
 រពោះរគិស្ថ នលោះបង់ជាបរចើនបដើមផសី្រមចកផនការរបស់្រពោះបិតារពោះអងគ។ ដុំបូង រទង ់នលោះបង់រជដុំណាករ់បស់្
រពោះអងគបៅឯនគរសាទ នសួ្គ ៌កដលជាបលល័ងក និងសិ្ររីងុបរឿងរបស់្រពោះអងគ បដើមផយីងចុោះមករកពួកបយើង។ រទង ់នរបសូ្រត
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បៅកបុងស្បូកស្តវពីបរពាោះអស់្អបកកដលរទងយ់ងមកជួយ  នបដិបស្ធរពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ យ ដ្បូជាដវ៏បិស្ស្កដលរទង ់ន
ថាវ យបនាោះ គឺជាការថាវ យរពោះជនមរបស់្រពោះអងគផ្ទធ ល់បៅបលើបឈើឆាក ង។ វមនិទន់ស្ុំបរចបទ រហូ្តទល់កតរពោះបយស្ ូ ន
ករស្កបឡើងថា «ខ្ញុ ុំ នស្បរមចស្ពវរគបអ់ស់្បហ្ើយ» (យ៉ាូហាន ១៩:៣០)។ បនោះគឺជាការករស្កបឡើងបញ្ញជ ក់អុំពីការស្បរមច
ចបស់្ពវរគបោ់ននយ័ថាកិចចការរបស់្រពោះអងគ នបុំបពញរចួរល់អស់្បហ្ើយ។ គុំរសូ្រោប់ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយ
ខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ការកចកចាយដុំណឹ្ងលអ គឺរតូវកតបធវើឱ្យោនភាពចាស់្លស់្អស់្កលផជានិចច។ 
 
 រពោះរគិស្ថ នភលក់បស្ចកថីសាល បក់ដលអបក និងខ្ញុ ុំបៅោនជីវតិរស់្បៅ។ រទង ់នបងស់ថ្លបុំណុ្លរបស់្បយើងបៅរពោះ
ជាោច ស់្ជុំនួស្បយើងរចួបហ្ើយ។ រពោះរគិស្ថ គឺជារពោះបលើស្អស់្ទុំងរពោះ បហ្ើយជាបស្ថចបលើស្អស់្ទុំងបស្ថច  នយងមក
កផនដីបនោះ កបុងនាមជាអបកបុំបរ ើ សូ្មផកីតកកនលងោករ់ពោះសិ្រសារកគ៏ាម នកដរ។ រទង ់នបធវើកិចចការបនោះ ពីបរពាោះរទងរ់ស្ឡាញ់ពួក
បយើង។ បតើោនដុំណឹ្ងលអណាបផសងបទៀតកដលរបបស្ើរជាងដុំណឹ្ងលអបនោះកដរឬបទ? ជាការពិតណាស់្ គឺគាម នបទ! 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ ចូរគូស្រងវងជុ់ុំវញិអកសរកដលបៅពីមុខ្របបយគណាកដលរតឹមរតូវ អុំពីរពោះបយស្ ូ។ 
 ក) រទងរ់តូវ នប ជ្ូ នបោយរពោះជាោច ស់្។ 
 ខ្) រទងយ់ករពោះទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះមនុស្សបលកទុំងអស់្។ 
 គ) រទងម់និ នជួយ មនុស្សកដលមករករពោះអងគបទ។ 
  ) អុំណាចបចសាថ របស់្រពោះអងគោនកដនកុំណ្ត។់ 
 ង) បគាលបៅរបស់្រពោះអងគ គឺបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះជាោច ស់្។ 
 ច) រពោះអងគស្ម័រគរពោះហ្ឫទយ័បធវើជាយ ដ្បូជា។ 
 
៥  បហ្តុអវី នជារពោះបយស្ ូស្ម័រគរពោះហ្ឫទយ័ថាវ យអងគរទងស់្រោប់ពួកបយើង? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រ. រំររូរិស្តបរសិ្ទ័ជនំាន់ដដើម Early Christians’ Example 
ទោលទៅទី៣. ច្ូរបង្ហា ញអំពីរទបៀបណែលរគ្ិសតបរសិ័ទជំនន់ទែើមអាច្ទធវើជ្ជគ្ំរូរបស់ពួរទយើងទៅរនុងការររកាសែំណឹងលអអំពរីពះរគ្ិសត។ 
 
 រពោះរគិស្ថ នយងមកបដើមផរី បព់ួកបយើងអុំពីរពោះជាោច ស់្ និងបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះអងគ។ មនុស្សអារកក់
 នឆាក ងរពោះអងគ ប៉ាុកនថ រទងម់និស្ទិតបៅកបុងផបូររហូ្តបទ។ រពោះអងគោនរពោះជនមរស់្ គឺរពោះអងគ នោនរពោះជនមរស់្ពីផបូរបឡើង
វញិ  បហ្ើយឥឡូវបនោះរពោះអងគ នយងបៅគងប់ៅខាងសាថ ុំរពោះវរបិតា បៅឯនគរសាទ នសួ្គ។៌ 
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 កផនការរបស់្រពោះជាោច ស់្ស្រោប់ការកចកចាយដុំណឹ្ងលអមនិប្ឈបរ់តឹមកតរពោះរគិស្ថបនាោះបទ។ រពោះរគិស្ថ នបផធរ
កិចចការបនោះបៅកានព់ួកសាវក និង សិ្ស្សរបស់្រពោះអងគ។ រពោះអងគោនរពោះបនធូលបៅបគថា៖ «ចូរនាុំគាប បៅរគបទ់ីកកនលងកបុង
ពិភពបលក បហ្ើយរបកាស្ដុំណឹ្ងលអដល់មនុស្សបលកទុំងអស់្ចុោះ» (ោ៉ា កុស្ ១៦:១៥)។ ការបង្វគ បប់នោះមនិកមនស្រោប់
កតរកុមអបកកដលបរជើស្តាុំងដូចជា ពួកសាវក  អបកផាយដុំណឹ្ងលអ  អបកជុំនួយ  រគូគង្វវ ល  ឬក ៏រគូបបរងៀនប៉ាុបណាត ោះបទ។ 
ការបង្វគ បប់នោះគឺស្រោបប់យើងទុំងអស់្គាប ។ 
 
 បតើរពោះបយស្ ូ នចាតប់ ជ្ូ នពួកសិ្ស្សរបស់្រពោះអងគឱ្យបចញបៅបោយរបបៀបណា? បស្ចកថីអធិសាឌ នបៅកាន់
រពោះបិតារបស់្រពោះអងគ រពោះរគិស្ថ នោនរពោះបនធូលថា «ទូលបងគុំចាតប់គបអាយបៅកបុងបលកដូចរពោះអងគ នចាតទូ់លបងគុំ
បអាយមកកបុងបលកកដរ» (យ៉ាូហាន ១៧:១៨)។ រពោះជាោច ស់្ នចាតប់ ជ្ូ នរពោះបយស្ ូឱ្យមកជាមយួបបស្កកមមកដលបពញ 
បោយឫទន នុភាព និងសិ្ទនិអុំណាច។ រទង ់នរបទនរពោះបយស្ ូស្រោបម់នុស្សទុំងអស់្ មនិកមនមកបដើមផោីកប់ទស្ ឬ 
វនិិចឆយ័បទស្បនាោះបទ ប៉ាុកនថ រទងយ់ងមកបដើមផរី ុំបោោះមនុស្សឱ្យោនបស្រភីាពវញិ។ បនោះគឺជាបបស្កកមមកដលរពោះរគិស្ថ ន 
របទនមកពួកបយើង។ បតើវមនិកមនជាការអសាច រយបទឬអីកដលបយើងដឹងថាបយើងគឺជាអបកនាុំសាររបស់្រពោះជាោច ស់្?  
 
 សូ្មពិចារណាអុំពីបលកបពរតុស្ កដលគាត ់ននិយយដូចកដលរពោះបយស្ ូ នោនរពោះបនធូល បៅសថ្ងបុណ្យទី
ហាសិ្ប។ បរឿងបនោះរតូវ នកតរ់តាបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ២:១៤-៣៩។  គាត ់នឈរបៅពីមុខ្ហ្វូងមនុស្សបហ្ើយកចក
ចាយអុំពីរពោះរគិស្ថជាមយួពួកបគ។ សូ្មសាថ បគ់ាតខ់្ណ្ៈបពលកដលគាតន់ិយយ មុនបពលកដលបគវនិិចឆយ័គាត។់ ឥឡួវបនោះ 
សូ្មតាមោនគាត់បពលកដលគាតប់ៅផធោះនាយទហានរ ៉ាោុូុំងោប ក់គឺបលកកូបនលស្ កដលជាអបកកស្វងរករពោះជាោច ស់្។ 
អបកនឹងប ើញគាត់កចកចាយមថងបទៀត ពីទីបនាធ ល់របស់្គាតអ់ុំពីរពោះរគិស្ថជាមយួមនុស្សដសទបទៀត (សូ្មបមើល  
កិចចការ ១០:៣៤-៤៣)។ 
 
 បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ នផថល់ពតោ៌នលុំអិតជាបរចើនអុំពីបលកប៉ាូល។ ចូរបធវើតាមបលកប៉ាូល បៅកបុងដុំបណ្ើ រ
របស់្គាត ់និងសាថ បគ់ាត។់ គាត់ ននិយយថាគាម នរពោះឯណាបទ គឺោនកតរពោះរគិស្ថមយួអងគគត ់និងការជាបឆ់ាក ងរបស់្
រពោះអងគ។ បនធុកចិតថរបស់្បលកប៉ាូល គឺនាុំមនុស្សថាវ យរពោះរគិស្ថនិងកចកចាយពីបទពិបសាធនក៍ដលជារគិស្ថបរស័ិ្ទផ្ទធ ល់
ខ្លួនរបស់្គាតជ់ាមយួមនុស្សដសទបទៀត។ 
 
 បលកប៉ាូលសុ្ខ្ចិតថរងការឈចឺាបប់ដើមផកីចកចាយអុំពីដុំណឹ្ងលអបនោះ។ គាតរ់តូវជាបគុ់ក រតូវបគវយ ជាបប់ខាប ោះ អត់
អាហារ ឯបកានិង រតូវអបកបធវើការជាមយួប ោះបងគ់ាត ់ប៉ាុកនថ កិចចការទុំងអស់្បនោះមនិអាចប្ឈបគ់ាតព់ីការកចកចាយដុំណឹ្ង
លអជាមយួមនុស្សដសទបទៀត នបឡើយ។ របសិ្នបបើគាតម់និអាចនិយយ នបនាោះគាតន់ឹងស្របស្រជាសារ ឬ កោ៏ននរណា
ោប កប់ផសងបទៀតស្របស្រជុំនួស្គាត។់ គាត់បធវើកិចចការទុំងអស់្បនោះរហូ្តដល់សថ្ងកដលគាតម់និអាចនិយយ ន។ «រឯីខ្ញុ ុំវញិ 
ខ្ញុ ុំ នបូជាជីវតិរចួបរស្ចបហ្ើយបហ្ើយកដ៏ល់បពលកុំណ្ត់ កដលខ្ញុ ុំរតូវចាកបចញពីបលកបនោះកដរ។ខ្ញុ ុំ នពុោះពារតយុទនលអ
របបស្ើរ ខ្ញុ ុំ នរតដ់ល់ទីបៅ បហ្ើយខ្ញុ ុំបៅកតកានជ់ុំបនឿជាបដ់កដល» (២ធីម៉ាូបថ្ ៤:៦-៧)។ 
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 បពលរពោះបយស្ ូ នបង្វា ញអងគរទងឱ់្យរសី្ថសាស្ន៍សាោ៉ា រសីាគ ល់  នាង នរបញាបរ់តប់ៅឯអបករស្ុករបស់្នាង
បហ្ើយរបកាស្អុំពីអវីកដលរពោះរគិស្ថ នបធើវបៅកបុងជីវតិរបស់្នាងដល់ពួកបគ។ (សូ្មបមើល យ៉ាូហាន ៤:៥-២៩)។ បៅ    
ស្មយ័បដើមបៅអាស្រហ្វិក បពលអបករបោ៉ា ញ់ នស្ោល បស់្តវដុំរមីយួ គាតរ់តូវរតប់ៅផធោះបហ្ើយរបកាស្ដុំណឹ្ងលអបនោះដល់
មនុស្សទុំងអស់្។ បពលអបកយនអវកាស្ អាបមរកិ នបៅដល់ភពរពោះចន័ធបលើកដុំបូង ទុំងវទិយ ុទូរទស្សន ៍ការកស្ត  ន
ផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបនោះតាមរបពន័នទុំងអស់្បៅដល់មនុស្ស និងបៅដល់រគបទ់ីកកនលង។ បនោះគឺជាលកខណ្ៈរបស់្មនុស្ស
កដលចងក់ចកចាយដុំណឹ្ងលអ ។ ចុោះទុំរ ុំអបក និងខ្ញុ ុំកដលោនដុំណឹ្ងលអដអ៏សាច រយ បតើមនិគួរនឹងកចកចាយដុំណឹ្ងលអសនការ
ស្បស្រង្វគ ោះរបស់្រពោះជាោច ស់្បទឬអី? 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ បតើអវីកដលសាវកបពរតុស្  សាវកប៉ាូល និងស្រស្ថីសាស្ន៍សាោ៉ា រោីនលកខណ្ៈដូចគាប ? 
 ក) ពួកបគជាមនុស្សកដលោនការអបរ់ ុំ។ 
 ខ្) ពួកបគចងក់ចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ថជាមយួមនុស្សដសទបទៀត។ 
 គ) ពួកបគចងឱ់្យមនុស្សបគារពពកួបគ។ 
 
៧ បហ្តុអវ ីនជា រកុមរគិស្ថបរស័ិ្ទបៅស្មយ័បដើមោនបុំណ្ងចិតថ កបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះរគិស្ឋដល់មនុស្ស  
    ដសទ? 
    ........................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................... 
 

 តាមរយៈទីបនាធ ល់ និង ស្កខីកមមរបស់្ពួកបគរកុមរគិស្ថបរស័ិ្ទបៅជុំនានប់ដើមអាចរបកាស្ដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូ
បៅដល់រកុងបយរ ៉ាសូាឡឹម រស្ុកយូោ រស្ុកសាោ៉ា រ ីនិងរហូ្តដល់ចរកភពរ ៉ាមូបទៀតផង។ ពួកអបកបជឿ នបធវើដុំបណ្ើ របៅរគប់
ទីកកនលង។ ពួកបគអធិបាយ និងកចកចាយអុំពីបទពិបសាធន៍ជារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្ពួកបគបៅកានម់នុស្សរគបគ់ាប ។ វជាការ
ពិតណាស់្បៅបពលពួកអបកមនិបជឿ នប ើញនូវការនិយយ ការរស់្បៅ និងការរបរពឹតថរបស់្ពួកអបកបជឿដូចជា រពោះរគិស្ថ 
កដល នោកប់ ម្ ោះឱ្យពួកបគថាជា រគិស្ថបរស័ិ្ទកដលោននយ័ថា «ដូចរពោះរគិស្ថ» ឬ «អបកបដើរតាមរពោះរគិស្ថ»។ 
  
 រកុមរគិស្ថបរស័ិ្ទបៅជុំនានប់ដើមោនបស្ចកថីរស្ឡាញ់ចុំបពាោះរពោះបយស្ ូ និងពួកបគពិតជាអររពោះគុណ្នូវអវីកដល
រពោះអងគ នបធវើចុំបពាោះពួកបគ រហូ្តដល់ពួកបគមនិអាចប្ឈបក់ាររបកាស្ដុំណឹ្ងលអ។ ពួកបយើងចង់កចកចាយបៅកាន់
មនុស្សដសទបទៀត នូវអវីកដលរពោះជាោច ស់្ នបធវើបៅកបុងបយើង ដូចរកុមរគិស្ថបរស័ិ្ទជុំនានប់ដើមកដរ ពីបរពាោះបយើងរស្ឡាញ់
រពោះអងគនិងបយើងចងក់ចកចាយនូវបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះអងគបៅដល់ពួកបគផងកដរ។  
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
៥  ពីបរពាោះរពោះអងគរស្ឡាញ់បយើង 

 
១  គ) ការកចកចាយលកខណ្ៈស្មផតថិផ្ទធ ល់របស់្រពោះអងគជាមយួបលកអោុំ។ 
 
៦  ខ្) ពួកបគចងក់ចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ថជាមយួមនុស្សដសទបទៀត។ 
 
២  ក) របទនរពោះបុរតារបស់្រពោះអងគ រពោះបយស្ ូមកពួកបយើង។ 
 
៧  ពីបរពាោះបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្ពួកបគចុំបពាោះរពោះរគិស្ថ និង ចុំបពាោះមនុស្សដសទបទៀត។ 
 
៣  ពីបរពាោះ រពោះអងគរស្ឡាញ់បយើងយ៉ា ងខាល ុំង។ 
 
៤  ក) រតឹមរតូវ 
 ខ្) រតឹមរតូវ 
 គ) ខុ្ស្ 
  ) ខុ្ស្ 
 ង) រតឹមរតូវ 
 ច) រតឹមរតូវ 
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ដរៀបចំខ្លួនជាដរស្ច 
Be Prepared 

 
 
 បតើអបកចាុំ នបៅបពលកដលអបកចាបប់ផថើមបរៀនអានបពលដុំបូងកដរឬបទ? របកហ្លបពលបនាោះជាបពលមយួដល៏ុំ ក
ស្រោបអ់បក។ ដុំបូងអបកពិតជាមនិដឹងពីរបបៀបអានបទ។ បនាធ ប់មក អបករតូវបរៀនអានអកសរពយ ជ្ នៈ។ បនាធ បម់កបទៀតអបក
ចាបប់ផថើមអានជាពាកយ បហ្ើយបនាធ បម់កបទៀតកច៏ាបប់ផថើមអានជារបបយគ។ ពីមយួជុំហានបៅមយួជុំហានអបក នបរៀនអាន 
រហូ្តដល់ឥឡូវបនោះហាកប់ីដូចជាការធមមតា។  
 
 របកហ្លអបកបៅកតចាុំពីបពលបវលកដលអបក នទទួលការហ្វឹកហ្វឺនការង្វររបស់្អបក។ អបកមនិអាចបរៀនអវីៗទុំង
អស់្កបុងរយៈបពលកតមយួសថ្ង នបនាោះបទ។ អបក នបរៀនបនថិចមថងៗរគបប់ពលទុំងអស់្បនាោះ។ អបក នអនុវតថនូវអវកីដល
អបក នបរៀន រហូ្តដល់បពលកដលអបកអាចបធវើការង្វររបស់្អបក នយ៉ា ងលអ។ ដូចគាប បៅនឹងជីវតិជារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្អបក។ 
អបករតូវកតបរៀនឱ្យ នបរចើនបដើមផបីរតៀមខ្លួនកបុងការកចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ថដល់មនុស្សដសទ។ 
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គ្ទរាង 
ក. បរៀនសាគ ល់រពោះរគិស្ថ Learn to Know Christ 
ខ្. ចូរបពញបោយរពោះវ ិ្ ដណ្ Be Filled With the Spirit 
គ. បរបើឧបករណ៍្កដលលអបុំផុត Use the Best Tools 
 

ទោលទៅ  
១. ពនយល់ពរីបបៀបកដលបយើងអាចសាគ ល់រពោះរគិស្ថ នកានក់តរបបស្ើរ។ 
២. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនអាចជួយ អបកកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
៣. ពនយល់ពីឧបករណ៍្កដលរតូវការបរបើកបុងការតទល់ជាមយួោរសាតាុំង និងកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូ។ 
 

ក. ដរៀនស្គា លរ់ពះររសិ្ត Learn to Know Christ 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីរទបៀបណែលទយើងអាច្ោគ ល់រពះរគ្ិសតបានកាន់ណតររទសើរ។ 
 

 អបក និងខ្ញុ ុំទទួល នការស្បស្រង្វគ ោះស្រោបប់គាលបុំណ្ងមយួ។ ពួកបយើងរតូវ នរតាស់្បៅមកឱ្យបធវើជាស្មរបនាធ ល់ 
និងកចកចាយនូវអវីកដលរពោះអោច ស់្ នបធវើបៅកបុងជីវតិរបស់្ពួកបយើង។ ប៉ាុកនថ មុនបពលកដលពួកបយើងបធវើស្មរបនាធ ល់ស្រោប់
រពោះរគិស្ថ បយើងរតូវកតបរៀនសាគ ល់រពោះអងគផ្ទធ ល់ខ្លួនជាមុនសិ្ន។ បដើមផសីាគ ល់រពោះអងគ វជាការចាុំ ច់កដលពួកបយើងរតូវ
ចុំណាយបពលជាមយួរពោះអងគ។ បតើពួកបយើងអាចនិយយជាមយួនរណាោប ក ់កដលពួកបយើងមនិកដលសាគ ល់ នបោយ
របបៀបណា? 

 
 វគឺជាការពិត កដលរពោះបយស្ ូ នប ជ្ូ នសិ្ស្សរបស់្រពោះអងគ បៅកានព់ិភពបលកទុំងមូលបដើមផផីាយដុំណឹ្ងលអ។ 

ប៉ាុកនថ រទង ់នោនរពោះបនធូលបៅកានព់ួកបគឱ្យរងច់ាុំរហូ្តដល់ពួកបគ នបរៀបចុំខ្លួនរចួជាបរស្ច។ ការបរតៀមខ្លួនរតូវការ
បពលបវល។ 

 
 របកហ្លជាមនិចាុំ ចរ់តូវចុំណាយបពលបវលជាបរចើន បដើមផទីបនធញខ្គមពរីចងចាុំ ឬ បរៀនអុំពីរបបៀបកបុងការចូលបៅ

ជិតមនុស្សបនាោះបទ។ សូ្មបមើលពីរបបៀបកដលអបកបបរមើពន័នកិចចដសទបទៀត កដល ននាុំមនុស្សចូលបៅកាន់រពោះរគិស្ថ គឺមនិ
ចុំណាយបពលបវលបរចើនបទ។ ប៉ាុកនថ បរៀនសាគ ល់រពោះរគិស្ថសាគ ល់ពីអុំណាចសនការរស់្បឡើងវញិរបស់្រពោះអងគ រពមទុំងជបរៅ
សនបស្ចកថរីស្ឡាញ់របស់្រពោះអងគតរមូវឱ្យចុំណាយបពលបវលរបចើនជាមយួរពោះអោច ស់្។  

 
 បយើងោនបុំណ្ងរ ថាប ចង់សាគ ល់រទងក់ានក់តរបបស្ើរបឡើង បពលពួកបយើងកុំពុងបធវើការស្រោបរ់ពោះអងគ។ សាវកប៉ាូល

 នស្របស្រអុំពីកិចចការបនោះបៅកានរ់កុមជុំនុុំបៅរកុងកូរនិថូ្ស្។ គាតរ់តូវកតដុស្ខាតគ់ុំនិតរបស់្គាតក់បុងការសាគ ល់
រពោះបយស្ ូ រគិស្ថ និងការបសាយទិវងគតបៅបលើបឈើឆាក ងរបស់្រពោះអងគ។ (សូ្មបមើល ១កូរនិថូ្ស្ ២:២) 
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 ពួកសិ្ស្សកោ៏នបពលបវលរបស់្ពួកបគស្រោបក់ារសិ្កាផងកដរ។ បពលបវលសនការសិ្ការបស់្បគគឺជាគនលឹោះបដើមផ ី

ឱ្យពួកបគបជាគជយ័កបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះរគិស្ថ ជារពោះអោច ស់្របស់្ពួកបគ។ មនិោនការស្ងសយ័ចាបត់ាុំងពី
បពលកដលរពោះរគិស្ថរតាស់្បៅសាវករបស់្រពោះអងគ។ ពួកបគបជឿបលើរពោះអងគ។ រគានក់តចុំណាយបពលបដើមផទីទួលបជឿបលើ
រពោះបយស្ ូ និងទទួលរទង។់ ប៉ាុកនថ កបុងនាមជាកូនបកមងោប កម់និអាចរកីចបរមើនធុំធាត ់និងបដើរកបុងរយៈបពលកតមយួសថ្ង នបទ
សាវករតូវការបពលបវលបរចើនកបុងការបរៀនបដើមផសីាគ ល់អុំពីរពោះបយស្ ូ។ វរតូវចុំណាយបពលបពញមយួជីវតិរបស់្ពួកបគកតមថង! 

 
 បយើង នអានបៅកបុងរពោះគមពរីកដលបរៀបរបអ់ុំពីរពោះបយស្ ូកដល នបធវើទឹកឱ្យកាល យបៅជារសាបៅកបុងពិធីមងគល 
ការ។ បៅបពលពួកសិ្ស្សរបស់្រពោះអងគ នប ើញការអសាច រយបនោះ ពួកបគ នបជឿបៅបលើរពោះអងគ។ បៅបពលរទងោ់ន
រពោះបនធូលបៅកានខ់្យល់និងរលកស្មុរទខ្យល់កឈ៏បប់ក ់និងស្មុរទចាបប់ផថើមស្ងបស់ាង ត់។ ការអសាច រយរបស់្រពោះអងគ ន
បធវើឱ្យសិ្ស្សសួ្រគាប បៅវញិបៅមកថា «បតើបលកបនោះជានរណា នជាខ្យល់ពយោុះ និងស្មុរទសាឋ ប់បង្វគ បប់លកដូបចបោះ!» 
(ោ៉ា កុស្ ៤:៤១)។ ពួកបគ នសាគ ល់រពោះអងគកាន់កតរបបស្ើរបឡើងចាបព់ីបពលបនាោះមក។ ពួកបគ នប ើញពីអុំណាចបចសាថ
របស់្រពោះអងគកានក់តចាស់្កថ្មបទៀត បហ្ើយចុំបណ្ោះដឹងសនអុំណាចបចសាថ កដលគាម នកដនកុំណ្តស់នរពោះអោច ស់្របស់្ពួក
បគ នរបទនឱ្យពួកបគោនបស្ចកថីសុ្ខ្សានថ។ 
 
 បនាធ បម់ក បៅកបុងការប ច្បព់ន័នកិចចរបស់្រពោះបយស្ ូបៅកផនដី ោនសិ្ស្សរបស់្រពោះអងគជាបរចើន នចាកបចញពី
រពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ ោនសិ្ស្ស១២នាកក់ដល នសាគ ល់រពោះអងគចាស់្មនិ នរតប់ចាលរពោះអងគបទ។ បលកបពរតុស្ នោន
របសាស្នប៍ៅកានរ់ពោះអងគថា «បពិរតរពោះអោច ស់្ បតើឱ្យបយើងខ្ញុ ុំបៅរកនរណាវញិ? រពោះបនធូលរបស់្រពោះអងគផឋល់ជីវតិអស់្
កលផជានិចច។» (យ៉ាូហាន ៦:៦៨)។ ចុំបណ្ោះដឹងបនោះ នរកាពួកបគឱ្យបៅជិតរពោះអោច ស់្របស់្ពួកបគ។ 
 

 បលកថូ្ោ៉ា ស្  ជាោប កក់បុងចុំបណាមពួកសាវក បពារបពញបៅបោយការតកស់្លុតបៅបពលកដលរពោះបយស្ ូ នបសាយ
ទិវងគត កដលជាោប កក់ដលគាត់ នបជឿ។ បពញមយួយបគ់ាត់ នកាល យជាមនុស្សកដលោនការស្ងសយ័ជាខាល ុំង។ គាត ់ន
បដិបស្ធមនិទទួលយកអុំពីការកដលរពោះរគិស្ថ នោនរពោះជនមរស់្បឡើងវញិ។ បពលរពោះរគិស្ថបបើកស្កមថងអងគរទងឱ់្យ 
ថូ្ោ៉ា ស្ នប ើញ គាត ់នរកាបចុោះបហ្ើយនិយយថា «រពោះអងគពិតជារពោះអោច ស់្ និងជារពោះរបស់្ទូលបងគុំកមន!» 
(យ៉ាូហាន ២០:២៨)។ ការសាគ ល់រពោះរគិស្ថបោយផ្ទធ ល់ខ្លួនបនោះ នបធវើឱ្យថូ្ោ៉ា ស់្កានក់តបៅជិតជាមយួរពោះជាោច ស់្របស់្
គាត។់ 

 
 បលកបពរតុស្ នប ើញនូវសិ្ររីងុបរឿងសនរពោះបយស្ ូបៅបលើភបុំ កបុងអុំឡុងបពលសនការផ្ទល ស់្បថូររទងរ់ទយបនាោះ (លូកា 

៩:២៩)។ រពោះជាោច ស់្ នបបើកស្កមថងបៅកានប់លកបពរតុស្ អុំពីនិស្សយ័ពិតរបស់្រពោះបយស្ ូជារពោះបុរតារបស់្រពោះអងគ។ 
បីដងកដលរពោះបយស្ ូ នរបទនការង្វរបៅកានប់លកបពរតុស្ បដើមផជីួយ ដល់អបកបជឿដសទបទៀត។ គាត ់ននិយយ 
របកបបោយឫទន នុភាពនិង សិ្ទនិអុំណាច អុំពីរពោះនាមរពោះបយស្ ូ។ ទុំងគាតម់និទន់ នដឹងពីវសិាលភាព និង 
ភាពអសាច រយអុំពីបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះជាោច ស់្។ គាតម់និទន់ដឹងថា បស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះជាោច ស់្គឺស្រោប់
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មនុស្សទុំងអស់្ មនិថាពួកបគជាជាតិសាស្នអ៍វី ឬ កព៏ណ៌្ស្មផរុកបបណាបនាោះបទ។ រពោះជាោច ស់្ នបរបើបពលដល៏ុំ ក
មយួបដើមផឱី្យបលកបពរតុស្ នបៅផធោះបលកកូបនលស្។វមនិង្វយបទ ទុំរ ុំកតដល់បពលបនាោះ បទើបបលកបពរតុស្ដឹងថា
រពោះជាោច ស់្ នរបម់នុស្សមនិបរ ើស្មុខ្បឡើយ (កិចចការ ១០:៣៤)។  

 
 ដូបចបោះ តាមរយៈការបនថោនបទពិបសាធនជ៍ាមយួរពោះបយស្ ូ សាថ បរ់ពោះអងគ និងនិយយជាមយួរពោះអងគ បធវើឱ្យពួក

សិ្ស្សកានក់តសាគ ល់រពោះអងគ។ បយើងរតូវកតបរៀនសាគ ល់រពោះបយស្ ូកបុងរបបៀបដូចគាប  មុនបពលកដលពួកបយើងអាចកចកចាយអុំពី
រពោះអងគជាមយួមនុស្សដសទ។ 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិចបមលើយកដលរតមឹរតូវចុំបពាោះស្ុំណួ្របនោះ។ បតើបយើងអាចបរៀនសាគ ល់រពោះរគិស្ថ ន បោយរបបៀបណា? 
 ក) ចុំណាយបពលជាមយួរពោះអងគ 
  ខ្) ចងច់ាុំនូវបហ្តុការណ៍្ពិតរ កដ នបកើតបឡើង 
  គ) បមើលនូវរបបៀបកដលរពោះជាោច ស់្បធវើការបៅកបុងជីវតិមនុស្ស 
   ) សាថ បរ់ពោះសូ្របស្ៀងរពោះអងគ 
  ង) និយយជាមយួរពោះអងគ 
  ច) និយយជាមយួមនុស្សដសទ 
 
២ ស្របស្រចុំណុ្ចពីរ កដលពួកសិ្ស្ស នបរៀន បដើមផសីាគ ល់រពោះរគិស្ថកានក់តរបបស្ើរ? 
     ពួកបគ នបរៀនអុំព.ី........................................................................................របស់្រពោះអងគ   
     និង…………………………………………………………………………………………..របស់្រពោះអងគ។ 

 
៣ បតើវចុំណាយបពលប៉ាុនាម នកបុងការនាុំនរណាោប កឱ់្យសាគ ល់រពោះរគិស្ថចាស់្? 
    ........................................................................................................................................................ 

 
ខ្. ចូរដពញដោយរពះវិញ្ញណ Be Filled With the Spirit 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបណែលរពះវិញ្ញា ណែ៏វិសុទធអាច្ជួយអនររនុងការផសពវផាយែំណឹងលអទោយខលួនឯងផ្ទា ល់។ 
 

អនររតូវការអំណាច្ទច្ោត  You Need Power 
 បដើមផបីមើលប ើញលទនផលបៅកបុងការបបរមើផ្ទធ ល់ខ្លួនស្រោបរ់ពោះរគិស្ថ បយើងរតូវការអុំណាចបចសាថ ។ មុនបពលកដល
រពោះរគិស្ថចាប់បផថើមពន័នកិចចរបស់្រពោះអងគ រទង ់នទទួលឫទន នុភាពសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដរ៏សុិ្ទន។ (សូ្មបមើលលូកា ៤:១៨)។ 
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រពោះរគិស្ថ នរជាបថាសិ្ស្សរបស់្រពោះអងគនឹងជួបនូវការលុំ ក បហ្ើយរតូវការជុំនួយ។ មុនបពលកដលរពោះអងគចាកបចញ
ពីពួកបគបហ្ើយយងបៅឯរពោះបិតា រពោះអងគ នស្នានឹងពួកសិ្ស្សថា៖ «ប៉ាុកនថអបករល់គាប នឹងទទួលបញទន នុភាពមយួ គឺ
បញទន នុភាពសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនមកស្ណ្ឌិ តបលើអបករល់គាប » (កិចចការ ១:៨)។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទន នរបទននូវភាព
កាល ហាន និងអុំណាចបចសាថ មកពួកបយើង។ រទងន់ឹងជួយ ពួកបយើងបៅកបុងការបធវើស្មរបនាធ ល់ផ្ទធ ល់ខ្លួនជាបរៀងរល់សថ្ងរបស់្ពួក
បយើងស្រោបរ់ពោះរគិស្ថ។ 
  
 បៅបពលកដលខ្ញុ ុំជានិស្សតិបៅស្កលវទិាល័យ របបទស្របស់្ខ្ញុ ុំ នទទួលបទពិបសាធនស៍នការរកីផុលផុស្ដ៏
អសាច រយមយួ។ បៅសថ្ងចុងស្ ថ ហ៍្ ពួកបយើងរតូវកតបចញបៅខាងបរៅបដើមផបីធវើស្មរបនាធ ល់។ ពួកបយើង នប ើញរកុមជុំនុុំជា
បរចើនោនការរកីចបរមើនលូតលស់្ និងោនរកុមជុំនុុំថ្មីៗជាបរចើនបទៀត នចាបប់ផថើម។ បនោះគឺជាឫទន នុភាពសនរពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏សុិ្ទនកដលបធវើឱ្យការទុំងអស់្បនោះ នបកើតបឡើង។  
 
 ដូបចបោះ បតើអបកអាចបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនបោយរបបៀបណា? សាម ដ្ បទរគានក់តបបើកចុំហ្ដងួចិតថរបស់្អបក
បៅចុំបពាោះរពោះអោច ស់្។ រ បរ់ពោះអងគអុំពីភាពកុំបសាយរបស់្អបក និងបុំណ្ងចិតថរបស់្អបកកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអរបស់្
រពោះអងគជាមយួមនុស្សដសទបទៀត។ រពោះអងគនឹងបុំបពញអបកជាមយួរពោះវញិ្ញដ ណ្និងឫទន នុភាពរបស់្រពោះអងគ បហ្ើយអបកនឹង
សាគ ល់បស្ចកថីអុំណ្រដអ៏សាច រយកដលនឹងបុំបពញស្រោបក់ិចចការបនោះ។ ការស្នាបនោះគឺ ស្រោបម់នុស្សទុំងអស់្កដលបជឿ
បលើរពោះបយស្ ូរគិស្ឋ (សូ្មបមើល កិចចការ ២:១-៤, ៣៩)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
ចូរបរជើស្បរ ើស្ចបមលើយកដលរតឹមរតវូចុំនួនពីរកដល នផថល់ឱ្យបៅកបុងវងរ់កចក និងស្របស្រវបៅកបុងចបនាល ោះ។ 
៤ លទនផលសនការបពញបោយរពោះវ ិ្ ដណ្ដវ៏សុិ្ទនគឺពួកបយើងនឹងទទួល………………………………………………… 
                                                                                                (ឫទន នុភាព/ដុំណឹ្ងលអ) 
 និងពួកបយើងកាល យជា……………………………………………………………………របកបបោយរបសិ្ទនិភាព។  
                                           (សាវក/ស្មរបនាធ ល់)   
 
៥ រពោះរគិស្ថ នោនរពោះបនធូលបៅកានសិ់្ស្សរបស់្រពោះអងគឱ្យរងច់ាុំរហូ្តដល់ពួកបគ នបពារបពញបោយរពោះវ ិ្ ដណ្ 
   ដវ៏សុិ្ទន។ រទង ់នោនរពោះបនធូលដូបចបោះពីបរពាោះរទងរ់ជាបថាពួកបគនឹងជួប…………………………………

…………………………………………………………………………………………………..បហ្ើយនឹងរតូវការជុំនួយ។  
   (ការស្បាយបរចើន/ បញ្ញា បផសងៗ) 
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អនររតូវការការែឹរន ំYou Need Leading 
 បស្ចកថីបង្វគ បរ់បស់្រពោះបយស្ ូគឺបចញបៅរគបទ់ីកកនលងកបុងពិភពបលកទុំងមូល។ កិចចការបៅទីវលចរមូតរបស់្
រពោះអងគធុំបធងណាស់្។ បជៀស្វងការខ្ជោះខាជ យបពលបវល ពួកបយើងរតូវការការដឹកនាុំ ឬ ការកណ្នាុំមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏សុិ្ទន។ រពោះបយស្ ូ នោនរពោះបនធូលបៅសិ្ស្សរបស់្រពោះអងគថា បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនយងមករពោះអងគនឹងកណ្នាុំ
អបករល់គាប ឱ្យសាគ ល់បស្ចកថីពិត (យ៉ាូហាន ១៦:១៣)។ 
 
 មនុស្សរគបទ់ីកកនលងរតវូការការដកឹនាុំ។ ោនមនុស្សមយួចុំនួន នកបរបៅរកការដឹកនាុំពីដូនតារបស់្ពួកបគកដល
 នសាល ប់បៅបហ្ើយ។ អបកបផសងបទៀត នកស្វងរកការដឹកនាុំពី តារ បហារសាស្រស្ថ ការទស្សនទ៍យឬ អវីៗបផសងបទៀត។ ប៉ាុកនថ 
ខ្ណ្ៈបយើងកុំពុងកស្វងរកកកនលងបបរមើរពោះអងគ បនាោះការដឹកនាុំរបស់្ពួកបយើងគឺមកពីរពោះជាោច ស់្។ មនិខ្វល់ថារពោះអងគដឹកនាុំ
បយើងបៅកកនលងណាបនាោះបទ គឺបយើងដឹងថាវរតឹមរតវូ ពីបរពាោះរទងជ់ាផលូវ។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនដឹកនាុំអបកបជឿ បដើមផបីៅជួបមនុស្សកដលរតឹមរតវូ កបុងបពលបវលកដលរតឹមរតូវ។ ឧបោដូចជា 
បលកភលីីព ជាអបកផាយដុំណឹ្ងលអកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ នដឹកនាុំបលក បៅរកបុរស្ោប កក់ដលបរស្កឃ្លល ន និងកុំពុងកស្វង
រក បៅឯវលរបហាសាទ ន (កិចចការ ៨:២៩)។ បលកសាវកប៉ាូលរតូវ នដឹកនាុំបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្បដើមផបីៅកានក់កនលងកដល
រតឹមរតូវ ដូបចបោះគាត ់នឮបុរស្ោប កក់រស្ក បៅកបុងរស្ុកោ៉ា បស្ដូន បហ្ើយបលកប៉ាូល នជួយ គាត ់(កិចចការ ១៦:៩)។ 
ដូបចបោះោនអបកបជឿជាបរចើនដសទបទៀត  នបរបើបពលបវលរបស់្ពួកបគបៅកបុងពន័ធកិចចជាមយួមនុស្ស តប់ង ់និងមនុស្សកដល
ោនការឈចឺាប ់បោយោនការដឹកនាុំមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនបៅកបុងជីវតិពួកបគ។  
 
 បៅកបុងឆាប ុំ ១៩២១ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វសុិ្ទន នដឹកនាុំបបស្កជនជាបរចើនសននិកាយរកុមជុំនុុំរពោះជាោច ស់្បៅអាស្រហ្វិក
កប៉ាកខាងលិច គឺរបបទស្សីុ្រ៉ា បឡអ ូន (Sierra Leone)។ តាមរយៈការបនោះពួកបគ នឆលងបៅដល់ របបទស្ហ្គីបណ្(Guinea) 
កដលនិយយភាសា រុំង បហ្ើយរហូ្តបៅដល់ ោ៉ា លី (Mali)  រពមទុំងបៅដល់ចុំណុ្ចកណាថ លសនអាស្រហ្វិកកបកខាងលិច 
រហូ្តដល់ ប ូគីណា ហាវ សូ្ (Burkina Faso)។ របសិ្នបបើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនមនិ ននាុំមុខ្ពួកបបស្កជនទុំងបនោះបទ បនាោះ
ដុំណឹ្ងលអកម៏និ នរកីសាយភាយបៅដល់មនុស្សជាបរចើន បៅកបុងរបបទស្ ប ូគីណា ហាវ សូ្ (Burkina Faso) និងបណាថ
របបទស្ជិតខាង កដល នបជឿ និងទទួលរពោះបយស្ ូ បនាោះកដរ។ 
 
 សូ្មឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនដឹកនាុំអបក បៅកានម់នុស្សកដលនឹងសាថ បអ់បក កបុងនាមអបកជាអបកកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពី
រពោះរគិស្ថជាមយួពួកបគ ខ្ញុ ុំពិតជាោនអុំណ្រស្បាយបៅបពលកដលរពោះជាោច ស់្ នដឹកនាុំអបកឱ្យរបកាស្ដុំណឹ្ងលអបៅ
កានរ់បបទស្របស់្ខ្ញុ ុំ តាុំងពីមុនបពលកដលខ្ញុ ុំបកើត ដូបចបោះបហ្ើយ នជាខ្ញុ ុំអាចសាគ ល់រពោះបយស្ ូ ន។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ សូ្មបឆលើយចបមលើយ  ទ/ចាស្ ឬ បទ ចុំបពាោះស្ុំណួ្របនោះ។ 
 ក) បតើដូនតារបស់្ពួកបយើងកដល នសាល បប់ហ្ើយអាចជួយ ពួកបយើងឱ្យសាគ ល់នូវអវីកដលរតូវបធវើបៅកបុងជីវតិបនោះ ន
      កដរឬបទ?....... 
 ខ្) បតើបយើងគួរកតថាវ យបងគុំតារ និងកស្វងរកការដឹកនាុំមកពីតារទុំងអស់្បនាោះកដលឬបទ?.................... 
 គ) បតើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទននឹងកតងកតដឹកនាុំពួកបយើងកដរឬបទ របសិ្នបបើពួកបយើងសុ្ុំការដឹកនាុំពីរពោះអងគ?............ 
 
៧ បយើងធាល បន់ិយយអុំពីបពលបវលបផសងៗកដលមនុស្សសូ្មឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនដឹកនាុំពួកបគ។បតើអវីកដលជាលទនផល  
    បៅកបុងបពលបវលនីមយួៗ? 
 

រ. ដរបើឧបករណ៍ផដលលអបំផុត Use the Best Tools 
ទោលទៅទី៣. ពនយល់ពីឧបររណ៍ណែលរតូវការទររើរនុងការតទល់ជ្ជមួយារោតាងំ និងណច្រចាយែំណឹងលអអំពីរពះទយស៊ូ។ 
 

ោវម្នរពះវិញ្ញា ណ The Sword of the Spirit 
 រពោះបយស្ ូមនិ នប ជ្ូ នពួកបយើងឱ្យបៅកបុងពិភពបលកបនោះបោយសដទបទបនាោះបទ។ រពោះអងគ នរបទនឱ្យបយើងនូវ

ឧបករណ៍្កដលបយើងអាចបបរមើពន័នកិចចជាមយួ ន។ កិចចការបនោះអសាច រយណាស់្ បហ្ើយបយើងមនិអាចបធវើកិចចការបនោះបោយ
ពឹងអាងបលើកោល ុំងផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្បយើង នបឡើយ។ 

 

 ពួកបយើងរតូវកតរបុងរបយត័បពីបរពាោះអារកសកតងកតពាយមប្ឈបព់ួកបយើងពីការកចកចាយដុំណឹ្ងលអរបស់្
រពោះរគិស្ថ។ វ នប្ឈបប់លកអោុំកដលជាមនុស្សដុំបូងមនិឱ្យបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហ្បញទយ័របស់្រពោះជាោច ស់្។ វ ន
ពាយមប្ឈបរ់បជាជនអុីរសាកអលមនិឱ្យសាឋ បប់ង្វគ ប់រពោះជាោច ស់្។ វក ៏នពាយមប្ឈបរ់ពោះរគិស្ថ ពីការកចកចាយ
បស្ចកឋីរស្ឡាញ់របស់្រពោះជាោច ស់្ជាមយួមនុស្សជាតិ។ រពោះបយស្ ូ នតយុទនជាមយួោរសាតាុំងបៅវលរបហាសាទ ន និង
បលើបឈើឆាក ងបហ្ើយរទង ់នទទលួជយ័ជុំនោះបលើវ។ បៅកបុងជយ័ជុំនោះជាមយួោរសាតាុំងរពោះបយស្ ូ នបរបើរពោះបនធូលរបស់្
រពោះជាោច ស់្។ របសិ្នបបើបយើងបរបើរពោះបនធូលរបស់្រពោះជាោច ស់្ ដូចជាបយើង នបរបើោវសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ផងកដរ។ ពួកបយើង 
នឹងោនជយ័ជុំនោះបលើោរសាតាុំងដូចគាប ។ បៅបហ្របឺ ៤:១២  នអោះអាងថា៖ 

 

ដផតិរពោះបនធូលរបស់្រពោះជាោច ស់្ ជារពោះបនធូលដោ៏នជីវតិនិងោនមហិ្ទនិឫទនិមុតជាងោវមុខ្ពីរបៅបទៀត។ 
រពោះបនធូលបនោះចាកទ់មលុោះចូលបៅកាតរ់ពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្ោច់បចញពីគាប កាត់ស្នាល ក់ឆអឹង និងខ្ួរឆអឹងបចញពី
គាប ។ រពោះបនធូលវនិិចឆយ័ឆនធៈនិងគុំនិតបៅកបុងជុំបៅចិតថមនុស្ស។ 
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 រពោះបយស្ ូផ្ទធ ល់ នបរបើោវបនោះ គឺជារពោះបនធូលរបស់្រពោះជាោច ស់្បៅបពលកដលរទងជ់ួបការលផងួបៅវលរបហាសាទ ន 
(ោ៉ា ថាយ ៤:៤)។ បលកបស្ធផ្ទន កដលជាអបកផាយដុំណឹ្ងលអ នបរបើោវដូចគាប  បហ្ើយបធវើឱ្យអបកបចាទរបកានរ់បស់្បលក
ោនភាពមនិចាស់្លស់្ និងរចបូករចបល់ (កិចចការ ៧:៥៤)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 បលកប៉ាូល នបបរងៀនបៅកាន់រកុមជុំនុុំបអបភសូ្ឱ្យបុំពាករ់គបទ់ុំងបរគឿងស្ពាវ វធុរបស់្រពោះជាោច ស់្ បដើមផតីយុទន   
ជាមយួោរសាតាុំង កដលជាស្រតូវដធ៏ុំ។ ពួកបយើងមនិតយុទនជាមយួមនុស្សជាតិបទ ប៉ាុកនថ បយើងតយុទនខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
បលកប៉ាូល នបង្វា ញអុំពីទហានកដលរបោបប់ោយបរគឿងស្ពាវ វធុរបស់្រពោះជាោច ស់្ កដលជួយ ការពារគាតព់ីខាម ុំង
ស្រតូវ។ បលកប៉ាូល នស្របស្រចូលអុំពីបរគឿងស្ពាវ វធុបៅកបុងបអបភសូ្ ៦:១៤-១៧។ 

 
 បៅបពលកដលអបកបជឿរពោះបយស្ ូជារពោះស្បស្រង្វគ ោះរបស់្អបក អបកទទួល នមកួកដកសនការស្បស្រង្វគ ោះ។ ជុំបនឿរបស់្អបក គឺ
ជាកខ្ល។ បពលអបកនិយយបស្ចកឋីពិត បរបៀបដូចជាអបកកខ្សរកវត។់ ជីវតិថ្មីរបស់្អបកោនភាពរជោះសាអ ត និងបរសុិ្ទន កដល
វជាអាវបរកាោះសនបស្ចកឋីសុ្ចរតិរបស្អបក។ កស្ផកបជើងគឺជាបុំណ្ងចិតថកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះរគិស្ថ។ រពោះគមគរី 
គឺជាោវសនរពោះវញិ្ញដ ណ្របស់្អបក។ បបើគាម នបរគឿងស្ពាវ វធុទុំងបនោះបទ គឺមនិអាចយកឈបោះបលើការតយុទន នបឡើយ។ 
 

រពះនមរបស់រពះទយស៊ូ The Name of Jesus 
 ការកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូរគិស្ថ គឺជាអភយ័ឯកសិ្ទនិមយួ។ ពួកបយើងមនិនិយយអុំពីខ្លួនពួកបយើងផ្ទធ ល់
បទ ប៉ាុកនថ និយយកបុងរពោះនាមរបស់្រពោះបយស្ ូ រគិស្ថ។ ឯកអគគរជទូតមនិនិយយអុំពីខ្លួនរបស់្គាត់ ឬ របស់្នាងផ្ទធ ល់បនាោះ
បទ ប៉ាុកនថនិយយកបុងនាមសនរបបទស្របស់្គាត ់ឬ របស់្នាង។ 
 
 វ គឺជារពោះនាមរបស់្រពោះបយស្ ូកដលជារពោះស្បស្រង្វគ ោះ។ បដើមផកីារពារដុំណឹ្ងលអ បលកបពរតុស្ នរបកាស្ «បរៅពី
រពោះបយស្ ូគាម ននរណាោប ក់អាចស្បស្រង្វគ ោះមនុស្ស នទល់កតបសាោះ ដផតិបៅបរកាមបម បនោះរពោះជាោច ស់្ពុុំ នរបទននាម
ណាមយួបផសងបទៀតមកមនុស្សបដើមផសី្បស្រង្វគ ោះបយើងបនាោះបឡើយ» (កិចចការ ៤:១២)។ ដូបចបោះបហ្ើយ បរៅពីរពោះនាមរពោះបយស្ ូ

ចូរោនជុំហ្ររងឹបុឹងបឡើង ចូរយកដស្ចកដពីតិ
មករកវាតច់បងកោះ យកដស្ចកដសី្ចុារតិបធវើជា

អាវដរកាះ យកចតិដរបងុដរបៀបផាយដុំណឹ្ង
លអអុំពីបស្ចកឋីសុ្ខ្សានឋ មកពាក់ជាផស្ែកដជើង 
យកជដំនឿបធវើជាផខ្ល… ចូរទទួលការស្ដគ ា្ ះ
យកមកបធវើជាមកួផដក និងយករពះបនាលូ

របស់្រពោះជាោច ស់្មកបធវើជាោវរបស់្
រពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
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គាម នការស្បស្រង្វគ ោះទល់កតបសាោះ។ របសិ្នបបើ បយើងចូលបៅកានរ់ពោះជាោច ស់្តាមរយៈនាមដអ៏សាច រយរបស់្រពោះបយស្ ូ
រពោះជាោច ស់្នឹងរពោះស្ណាឋ ប ់បហ្ើយបឆលើយតបបស្ចកឋីអធិសាឌ នរបស់្បយើង។ គាម នចុំងល់បនាោះបទកដលរគិស្ឋបរស័ិ្ទរបព់ាន់
នាកប់ៅបលើពិភពបលកបរចៀងបពារបពញបោយអុំណ្រអុំពីរពោះនាមរបស់្រពោះបយស្ ូ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ បតើឧបករណ៍្អវីកដលរពោះបយស្ ូ នបរបើកបុងការររ ុំងអារកសពីការប្ឈបព់ន័នកិចចរបស់្រពោះអងគ? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៩ បតើឧបករណ៍្ពិបស្ស្អវីកដលរពោះបយស្ ូទុកជាមយួពួកបយើង? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១០ ចូរោកអ់កសរ X បៅចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន បដើមផបីង្វា ញអុំពីស្ពាវ វធុកដលអបកោន។ 
    ទ\ចាស្     បទ 
 កខ្សរកវត ់ _______ _______ 
 អាវបរកាោះ  _______ _______ 
 កស្ផកបជើង _______ _______ 
 កខ្ល  _______ _______ 
 មកួកដក  _______ _______ 
 ោវ  _______ _______ 
 

  ខ្ញុ ុំស្ងឃមឹថាអបកនឹងចូលចិតថបមបរៀនទីពីរបនោះ។ មុនបពលអបកបនថការសិ្ការបស់្អបក សូ្មគិតអុំពីនរណាោប ក់កដល
អបកចងជ់ួយ កបុងការកស្វងរករពោះរគិស្ថ។ អធិសាឌ នសូ្មឱ្យរពោះជាោច ស់្ជួយ អបកកបុងការកចកចាយជាមយួបុគគលោប កប់នាោះអុំពី 
បទពិបសាធនស៍នការទទួលរពោះបយស្ ូ រគិស្ឋជារពោះស្បស្រង្វគ ោះរបស់្អបក។ សូ្មស្របស្រប ម្ ោះបុគគលោប ក់បនាោះបៅទីបនោះ បហ្ើយ
អធិសាឌ នស្រោបគ់ាត ់ឬ នាង។_________________ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ខុ្ស្ទុំងអស់្បលើកកលងកត ខ្) និង ច) រតឹមរតូវ 
 
២ អុំណាចបចសាឋ  បស្ចកឋីរស្ឡាញ់ 
 
៣ បពលបវលបពញមយួជីវតិ 
 
៤  ឫទន នុភាព ស្មរបនាធ ល់ 

 
៥  បញ្ញា បផសងៗ 
 
៦ ក) បទ 
     ខ្) បទ 
  គ)  ទ/ចាស្ 
 
៧  ពួកបគនាុំមនុស្សដសទបទៀតបៅកានរ់ពោះបយស្ ូ រគិស្ឋ 
 
៨  រពោះបនធូលរបស់្រពោះជាោច ស់្ 
 
៩ រពោះនាមរបស់្រពោះអងគ 
 
១០ របសិ្នបបើអបកមនិអាចបុំបពញអកសរ X បៅពីបរកាម ទ/ចាស្ស្រោបរ់គបអ់ស់្ទុំងបរគឿងស្ពាវ វធុទុំងបនោះបទ
 ឥឡូវបនោះ សូ្មរពោះជាោច ស់្ជួយ អបកកបុងការបុំពាករ់គបទ់ុំងបរគឿងស្ពាវ វធុរបស់្រពោះអងគ។ 
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ចូលរមួ 

Get Involved 
 
 
 សុ្ភាសិ្តរបស់្របជាជនអាស្រហ្វិក ននិយយថា  «សដមយួមនិអាចកសាងផធោះមយួ នបទ»។ សុ្ភាសិ្ត រ ុំង ន
និយយថា «ការរបួរមួនាុំឱ្យោនកុំលុំង»។ សុ្ភាសិ្តអងប់គលស្ ននិយយកដរថា «ោនកាលពីរគឺរបបស្ើរជាងោនកត
មយួ» បហ្ើយរពោះគមគរី ននិយយថា «ពួរកដលបវញបោយកខ្សបីស្សស្ មនិង្វយោចប់ទ (សាសាឋ  ៤:១២)»។ 
 
 ជាការពិតរពោះបយស្ ូ នោនរពោះបនធូលថា «រទងន់ឹងស្ង់រកុមជុំនុុំរបស់្រពោះអងគ» (ោ៉ា ថាយ ១៦:១៨) ប៉ាុកនថ រទងក់៏
 នរតាស់្បៅបយើងឱ្យបធវើការជាមយួរពោះអងគបៅកបុងកិចចការដអ៏សាច រយបនោះផងកដរ។ ោប ក់ៗ កបុងចុំបណាមបយើងោនចុំកណ្ក
កបុងកិចចការបនោះ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនទីពីរពួកបយើង នប ើញពីភាពចាុំ ចស់នការបរៀបចុំខ្លួន។ ឥឡូវបនោះ អបកនឹងប ើញថាអបករតូវកតោន
ការចូលរមួបោយផ្ទធ ល់ខ្លួនផងកដរ។ សូ្មឱ្យរពោះជាោច ស់្របទនពរដល់អបក បៅបពលកដលអបកសិ្កានិងបបរមើពន័នកិចចថាវ យ
រពោះអោច ស់្។ 
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គ្ទរាង 
ក. សាឋ បប់ង្វគ ប ់Be Obedient 
ខ្. បធវើជាអុំបិល Be Like Salt 
គ. រតូវោនទុំនួលខុ្ស្រតូវ Be Responsible 
 . រតូវបបឋជាញ ចិតថ Be Committed 
 

ទោលទៅ 
១. ពិភាកាអុំពីសារស្ុំខានស់នការសាឋ បប់ង្វគ បក់បុងការបធវើស្មរបនាធ ល់ផ្ទធ ល់ខ្លួន។ 
២. បង្វា ញអុំពីរបបៀបកដលរគសិ្ឋបរស័ិ្ទោនលកខណ្ៈដូចជាអុំបិល។ 
៣. បង្វា ញអុំពីទុំនួលខុ្ស្រតូវរបស់្រគិស្ថបរស័ិ្ទកបុងការនាុំមនុស្សឯបទៀតឱ្យសាគ ល់រពោះរគិស្ឋ។ 
៤. ផថល់បហ្តុផលពីមូលបហ្តុកដលពួកបយើងរតូវបបឋជាញ ចិតថកចកចាយដុំណឹ្ងលអ។ 
 

ក. ស្គដ ប់ប ា្ ប់ Be Obedient 
ទោលទៅទ១ី. ពិភារាអំពីោរសំខាន់ម្នការោា ប់បង្ហគ ប់រនុងការទធវើសមរបនា ល់ផ្ទា ល់ខលួន។ 
 
 ពីមុនពួកបយើង ននិយយអុំពីពិធីអាពាហ៍្ពិពាហ៍្មយួកដលរពោះបយស្ ូ នបធវើទឹកឱ្យកាល យបៅជារសាទុំពាុំង យ
ជូរ។ ការកណ្នាុំរបស់្ោ៉ា រកីដលរតូវជាោថ យរបស់្រពោះបយស្ ូ នឱ្យបៅកានអ់បកបបរមើគួរកតជា វចនារបស់្រគិស្ឋបរស័ិ្ទ
រគប់ៗ របូ។  ោ៉ា រ ីននិយយថា៖«បបើបលករ បប់អាយបធវើអវី ចូរបធវើតាមបៅ» (យ៉ាូហាន ២:៥)។ 
 
 បបើសិ្នមនិោនការសាឋ បប់ង្វគ បប់ទបនាោះ មនិអាចោនការជាប់ទក់ទងបោយផ្ទធ ល់ខ្លួន ឬ បជាគជ័យកបុងការផសពវ
ផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ នបនាោះបឡើយ។ បហ្តុអវី នជាបលកភលីីពចាកបចញពីកកនលងកដលោនការរកី
ផុលផុស្ដអ៏សាច រយបៅរសុ្កសាោ៉ា រ ីបហ្ើយបធវើដុំបណ្ើ របៅវលរបហាសាទ ន? បលកភលីីព នសាឋ បត់ាមការកណ្នាុំរបស់្
រពោះជាោច ស់្ (កិចចការ ៨:២៦)។ បហ្តុអវី នជាបលកអរ ហាុំចាកបចញពីរសុ្កកុំបណ្ើ តរបស់្គាត់ មតិថស្ោល ញ់របស់្គាត់ 
និងករស្ចុំការរបស់្គាតត់រមងប់ឆាព ោះបៅកកនលងកដលគាតពុ់ុំធាល បស់ាគ ល់? បលកអរ ហាុំបធវើរគបក់ិចចការទុំងអស់្បនោះ បោយ
សារកតរពោះជាោច ស់្ នោនរពោះបនធូលរ បប់លក។ បហ្តុអវី នជាបលកអរ ហាុំស្បរមចចិតថយកកូនកតមយួរបស់្បលក 
កដលបលករស្ឡាញ់ ថាវ យជាយ ដ្បូជាតាមរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះជាោច ស់្? ជាបរឿងកដលសាម ដ្ បទ បរពាោះជាបស្ចកឋី
បង្វគ បរ់បស់្រពោះជាោច ស់្ បហ្ើយបលកក ៏នសាឋ បប់ង្វគ ប ់(បលកុបផតថិ ២២:៩-១០)។ 
 
 ឆលងកាតអ់ស់្រយៈបពលជាបរចើនឆាប ុំោនមនុស្សជាបរចើននាកជ់ួបការឈចឺាបប់ោយសារពួកបគសាឋ បប់ង្វគ បរ់ពោះរគិស្ឋ។ 
ខ្លោះកបុងចុំបណាមពួកបគ នបរជើស្បរ ើស្យកបស្ចកឋីសាល បជ់ាជាងការបដិបស្ធមនិទទួលសាគ ល់រពោះរគិស្ឋ។ ស្របុរមួការសាឋ ប់
បង្វគ បរ់ពោះជាោច ស់្គឺជាចាបរ់បស់្ពួកបគ។ រពោះគមគរី នបរបៀបបធៀបពួកបយើងដូចជាទហាន (២ធីម៉ាូបថ្ ២:៣)។រពោះបយស្ ូ
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រគិស្ឋ គឺជាបមដឹកនាុំរបស់្ពួកបយើង បហ្ើយបយើងគឺជាទហានរបស់្រពោះរគិស្ឋពួកបយើងរតូវកតបគារពសាឋ ប់បង្វគ បទ់ុំងរស្ុងបៅ
កានរ់ពោះអងគ។ ការសាឋ បប់ង្វគ បគ់ឺជាគនលឹោះនាុំឱ្យោនជយ័ជុំនោះស្រោបទ់ហានរគប់ៗ របូ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើអវីបៅគួរកតជាចាបស់្រោបរ់គិស្ឋបរស័ិ្ទកដលផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់? (បរជើស្បរ ើស្ចបមលើយមយួ) 

 ក) បធវើអវីកដលស្មបហ្តុផល។ 
 ខ្) បធវើអវីកដលរពោះរគិស្ថោនបនធូលរ បអ់បកឱ្យបធវើ។ 
 គ) បធវើអវីកដលអាចប្ងចាបម់នុស្ស នបរចើនបុំផុត។ 
 
២ រគិស្ឋបរស័ិ្ទដូចជាទហានបៅបពលកដលគាត ់ឬ នាងអនុវតថ 
 ក) សាឋ បប់ង្វគ ប់ទុំងរស្ុង។ 
 ខ្) សាឋ បប់ង្វគ បក់តអវីកដលគាត់ ឬនាងយល់។ 
 គ) របបៀបការពារពីទុកខលុំ ក។ 
 

ខ្. ដធវើជាអ្ំបិល Be Like Salt 
ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញអំពីរទបៀបណែលរគ្ិសាបរសិ័ទានលរខណៈែូច្ជ្ជអំបិល។ 
 
 ការបធវើជាស្មរបនាធ ល់ស្រោបរ់ពោះរគិស្ឋមនិកមនរគានក់តជាការបធវើបនាោះបទ ប៉ាុកនថជាងបនោះបៅបទៀតគឺជាជីវតិរបស់្បយើងកត
មឋង។ វមនិកមនរគានក់តជាការង្វររបស់្បយើងប៉ាុបណាឋ ោះបទ ប៉ាុកនថ ជានិស្សយ័របស់្បយើងផ្ទធ ល់។ បនោះគឺជាបហ្តុផលកដល
រពោះបយស្ ូោនរពោះបនធូលបៅកានសិ់្ស្សរបស់្រពោះអងគ «អបករល់គាប ជាអុំបិល ស្ុំរប់មនុស្សបលក» (ោ៉ា ថាយ ៥:១៣)។ 
បហ្តុអវី នជារពោះបយស្ ូបរបៀបបធៀបសិ្ស្សរបស់្រពោះអងគដូចជាអុំបិល? ដូចបនោះបយើងនឹងបមើលអុំពីសាររបបយជនខ៍្លោះៗ
សនអុំបិល។ 
 
 អុំបិលបធវើឱ្យមនុស្សរបួរមួគាប ។ បៅ ប ូគីណា ហាវ សូ្ (Burkina Faso) សនទវីបអាស្រហ្វិកបគបរបើអុំបិលបដើមផបីរងួបបរងួម
មនុស្សពីរនាក ់រគួសារពីរ  ឬ កកុ៏លស្មពននព័ីរបផសងគាប ។ មុនបពលកដលបុរស្វយ័បកមងោប កប់រៀបការ គាតរ់តូវឱ្យអុំបណាយជា
អុំបិលជានិមតិថរបូបៅកាន់ឪពុកោឋ យខាងកូនរកមុុំ។ តាមរបបៀបបនោះការរបួរមួរបស់្ពួកបគ រតូវ នប ោះរតា។ ដូចគាប បនោះកដរ 
រពោះបយស្ ូ នបបងកើតបយើងដូចជាអុំបិល បដើមផឱី្យបយើងោនស្មតទភាពនាុំមនុស្សឱ្យរបួរមួជាមយួរពោះរគិស្ឋវញិ។ 
 
 អុំបិលបបងកើតឱ្យោនបមរតីភាព។ អុំបិលគឺជាអុំបណាយទីមយួសនអុំបណាយបផសងបទៀតកដលអបករកុរកជនជាតិកស្ផក
ស្ នបរបើស្រោបប់បងកើតបមរតភីាពជាមយួអបកដឹកនាុំបៅកបុងទវីបអាស្រហ្វិក។ អុំបពើ ប នបធវើឱ្យមនុស្សកាល យបៅជាស្រតូវជា
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មយួរពោះជាោច ស់្។ បយើងគឺជាអុំបិលរបស់្រពោះអងគកបុងការនាុំមនុស្សឱ្យវលិរតឡបម់ករករពោះជាោច ស់្វញិ។ រពោះបយស្ ូ ន
ចាតប់ ជ្ូ នពួកបយើងមកកបុងពិភពបលកបនោះ បដើមផបីធវើជាអបកកដលបបងកើតស្នថិភាព។ របសិ្នបបើពួកបយើងអនុញ្ញដ តឱ្យមនុស្ស
 នប ើញថា ពួកបយើងយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះបស្ចកឋីរតូវការរបស់្ពួកបគ ពួកបយើងនឹងអាចកចកចាយពីកឋីសុ្ខ្សានថរបស់្
រពោះជាោច ស់្ជាមយួពួកបគ។ 
 
 អុំបិលជាបរគឿងស្រោបក់ារពារកុុំឱ្យស្អុយ។ បៅជុុំវញិពិភពបលក និងជាពិបស្ស្បៅបណាឋ របបទស្កដលកុំពុង
អភវិឌណន ៍អុំបិលគឺជាបរគឿងកដលបគបរបើស្រោបក់ារពារសាច។់ មនុស្សមនិអាចរស់្បៅបលើកផនដី នបទ របសិ្នបបើ
រពោះជាោច ស់្មនិ នោកអ់ុំបិលបៅកបុងស្មុរទ។ ោនការបកើនបឡើងកានក់តបរចើននូវសារធាតុពុលបៅកបុងទឹក។ វតថោនរបស់្
ពួកបយើងដូចជាអុំបិលរបស់្រពោះជាោច ស់្ កដលនឹងការពារដល់មនុស្ស ខ្ណ្ៈបពលកដលពួកបយើងរបកាស្អុំពីរពោះបយស្ ូ
រគិស្ឋជាមយួពួកបគ បហ្ើយពួកបគទទួលបជឿរពោះអងគ។ 
 
 អុំបិលផថល់រស្ជាតិ។ អុំបិលបធវើឱ្យមាូបោនរស្ជាតិ។ មនិោនកថីអុំណ្រជាយូរអកងវងបនាោះបឡើយស្រោបអ់ស់្អបក
កដលមនិធាល បស់ាគ ល់រពោះរគិស្ថ។ តាមរយៈការចាបប់ផឋើមបធវើជាអុំបិលបៅកាន់មនុស្សកដលបៅជុុំវញិបយើង ពួកបយើងអាចជួយ 
ពួកបគកបុងការកស្វងរកអតថនយ័ថ្មីសនជីវតិរបស់្ពួកបគ។ របសិ្នបបើអបករស់្បៅោនលកខណ្ៈដូចជារពោះរគិស្ថ ការរស់្បៅរបស់្
អបកនឹងបធវើឱ្យមនុស្សដសទបទៀតសាគ ល់រពោះរគិស្ឋ។ វតថោនរបស់្អបកអាចនាុំរពោះរជសារ នរបបស្ើរជាងការកដលអបក
និយយ។  
 
 អុំបិលអាចរក នរគបទី់កកនលង។ មនិោនរបបទស្ ផធោះ ឬ រគួសារណាមយួ កដលបយើងមនិអាចកស្វងរកអុំបិល ន
បនាោះបទ។ ដូចគាប ផងកដរ អុំបិលរបស់្រពោះរគិស្ឋនឹងសាយភាយបៅរគបរ់បជាជាតិ និងរគបម់នុស្សទុំងអស់្។ រពោះបយស្ ូ ន
បបងកើតអបកឱ្យបធវើជាអុំបិលបៅកបុងរកុមរគួសាររបស់្អបក និងបៅកកនលងកដលអបកបធវើការ ដូបចបោះមនុស្សនឹងប ើញពីកិចចការដ៏
អសាច រយរបស់្រពោះរគិស្ឋបៅកបុងអបក បហ្ើយថាវ យសិ្ររីងុបរឿងដល់រពោះជាោច ស់្។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរស្របស្រចុោះនូវរបបៀបបនួកដលអបកអាចោនលកខណ្ៈដូចជាអុំបិលបៅកកនលងកដលអបករស់្បៅ។ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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៤ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្របបយគកដលបង្វា ញពីរបបៀបកដលរគិស្ថបរស័ិ្ទអាចដូចជាអុំបិល។ 
 ក) រគិស្ថបរស័ិ្ទបបងកើតឱ្យោនស្រតូវបរចើន។ 
 ខ្) រគិស្ថបរស័ិ្ទជួយ មនុស្សឱ្យកស្វងរករពោះជាោច ស់្។ 
 គ) លកខណ្ៈរបស់្ពួកបយើងដូចជារពោះបយស្ ូ។ 
  ) ពាកយរបស់្បយើងគឺស្ុំខានជ់ាងថាបយើងជានរណា។ 
 ង) ជីវតិរបស់្ខ្ញុ ុំគួរកតបធវើឱ្យមនុស្សចងស់ាគ ល់ពីរពោះបយស្ ូ។ 
 ច) ជីវតិកដលគាម នរពោះបយស្ ូដូចជាមាូបកដលគាម នរស្ជាតិ។ 
 

រ. រតូវមានទំនួលខ្សុ្រតូវ Be Responsible 
ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញអំពីទំនួលខុសរតូវរបស់រគ្ិសតបរសិ័ទរនុងការនមំនុសសែម្ទទទៀតឱ្យោគ ល់ពីរពះរគ្ិសា។ 
 
 បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីបអបស្គាល រពោះជាោច ស់្ នរបោនបៅកានអ់បកបបរមើរបស់្រពោះអងគអុំពីការទទួលខុ្ស្រតូវ: 
 

ចុំកណ្កឯអបកវញិ កូនមនុស្សបអើយបយើង នកតងតាុំងអបកបអាយបធវើជាអបកយមលាតស្ុំរបពូ់ជពងស
អុីរសាកអល។ ចូរសាឋ ប់ពាកយកដលបយើងនិយយ បហ្ើយយកបៅរបកាស្រ បព់ួកបគកបុងនាមបយើងផង។  
បពលណាបយើងបពាលបៅកានម់នុស្សអារកកថ់ា “កនម៎នុស្សអារកក ់អបកឯងនឹងរតូវសាល ប់ជាមនិខាន!”  
របសិ្នបបើអបកមនិរ បម់នុស្សអារកកប់នាោះបអាយលោះបង់កិរយិោរយទអារកកម់នុស្សអារកកប់នាោះនឹង 
សាល ប ់បរពាោះកតអុំបពើ បរបស់្ខ្លួន កប៏៉ាុកនថបយើងនឹងបអាយអបកទទួលបទស្ចុំបពាោះការសាល ប់បនោះ 
(បអបស្គាល៣៣:៧-៩)។ 

 
 បៅបពលបនាោះ រគិស្ថបរស័ិ្ទអតដ់ឹងពីទុំនួលខុ្ស្រតូវ ឬ កិចចការរបស់្ពួកបគបៅកានម់នុស្សដសទបទៀតបនាោះបទ។ 
ោប ក់ៗ កបុងចុំបណាមបយើងោនទុំនួលខុ្ស្រតូវចាស់្លស់្កដលពួកបយើងមនិអាចោនការបធវស្របកហ្ស្ ន។ ចូរគិតអុំពី
មនុស្សបៅកបុងរកុមរគួសាររបស់្បយើង បៅកកនលងបធវើការរបស់្ពួកបយើង និងបៅកកនលងសាធារណ្ៈ។ ប៉ាុនាម ននាកក់បុងចុំបណាម
ពួកបគកដលកុំពុងពាយមតយុទនបោយគាម នរពោះរគិស្ថ។ បតើបយើងរតូវអនុញ្ញដ តឱ្យពួកបគសាល បឬ់? បទ មយួពានដ់ង បទ! 
ជុំនួស្ឱ្យកិចចការបនោះ ពួកបយើងគួរកតបឆលើយតបដូចបលក បអសាយ «ទូលបងគុំបៅទីបនោះរសាប់បហ្ើយ!សូ្មរពោះអងគចាតទូ់លបងគុំ
ចុោះ!» (បអសាយ ៦:៨)។ 
 
 សថ្ងមយួរពោះបយស្ ូ នបរ ស្បុរស្ោប កឱ់្យជា និងរ ុំបោោះឱ្យោនបស្រភីាពពីចុំណ្ងរបស់្អារកស កដលគាតរ់ស់្បៅតាម
ទីស្មសាន។ បនាធ បព់ីរពោះបយស្ ូបរ ស្គាតឱ់្យជា រពោះបយស្ ូោនបនធូលបៅកានគ់ាត់ថា «ចូរអបករតឡបប់ៅផធោះវញិចុោះបហ្ើយ
បរៀបរបប់ហ្តុការណ៍្ទុំងប៉ាុនាម ន កដលរពោះជាោច ស់្ នបរ ស្ដល់អបក» (លូកា ៨:៣៩)។ ខ្ញុ ុំអាចរស្សម នថាបុរស្ោប ក់
បនោះចូលពីផធោះមយួបៅផធោះមយួ ផាយដុំណឹ្ងលអអុំពីអុំណាចបចសាថ របស់្រពោះបយស្ ូ! ជាមយួកោល ុំងដូចគាប  ពួកបយើងរតូវកត
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កចកចាយអុំពីរជសាររបស់្រពោះរគិស្ថបៅកាន់របជាជនរបស់្បយើង មតិថភកថិរបស់្ពួកបយើង និងស្ហ្គមនរ៍បស់្បយើង។ ពួក
បគរបកហ្លជាមនិកដលធាល ប់ឮពកីិចចការដអ៏សាច រយរបស់្រពោះរគិស្ថបនាោះបទ លុោះរតាកតបយើងរ បព់ួកបគ។ 
 
 សាវកប៉ាូលដឹងពីទុំនួលខុ្ស្រតូវបនោះ។ បទោះបីជារពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្គាតឱ់្យនាុំរជសាបៅកានស់ាស្នដ៍សទ 
កដលមនិកមនជារបជាជនរបស់្គាត ់គាត់គាម នការបធវស្របកហ្ស្ចុំបពាោះនរណាោប កប់ទ។ រគបទ់ីកកនលងកដលគាតប់ៅ គាត់នាុំ
រជសាបៅកានរ់បជាជនផ្ទធ ល់របស់្គាតជ់ាមុន និងបនាធ បម់កបៅកានស់ាស្នដ៍សទ។ បៅកិចចការ ១:៨ រពោះបយស្ ូ ន
បបរងៀនបៅកានអ់បកបជឿឱ្យបធវើទបីនាធ ល់ដុំបូងបៅរកុងបយរសូាឡឹម (ផធោះរបស់្ពួកបគ) បនាធ បម់ក រស្ុកយូោទុំងមូល 
(របបទស្របស់្ពួកបគ) បនាធ បម់កបទៀតកបុងរសុ្កសាោ៉ា រ(ីរបបទស្ជិតខាង) និងចុងបរកាយរហូ្តដល់រសុ្កោចរ់ស្យល
សនកផនដ ី(បពញពិភពបលក)។ ដូចគាប បនោះកដរ រពោះរគិស្ថចងោ់នរពោះបនធូលបៅកានរ់បជាជនរបស់្អបក។ រទងច់ងស់្បស្រង្វគ ោះ
ពួកបគ និងចងស់្របស្រប ម្ ោះពួកបគបៅកបុងប ជ្ ីជីវតិរបស់្រពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ រទងម់និបធវើកិចចការបនោះបោយអងគរទងផ់្ទធ ល់បនាោះ
បទ។ រពោះអងគចងប់ធវើការជាមយួបយើង និងតាមរយៈបយើង។ 
 
 បលកប៉ាូល នោនរបសាស្នប៏ៅកានរ់កុមរពឹទន ចារយបៅរកុមជុំនុុំបអបភសូ្ថា៖ 
 

ដផតិខ្ញុ ុំ នជុំរបបងបអូនអុំពីគបរោងការទុំងមូលរបស់្រពោះជាោច ស់្រចួបហ្ើយ ឥតោនលកប់លៀមរតងណ់ា
បសាោះ ដូបចបោះសូ្មបងបអូនកថ្រកាខ្លួនឯង និងកថ្រការកុមអបកបជឿទុំងមូលផងបរពាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទន ន
ផធុកផ្ទឋ កប់អាយបងបអូនបធវើជាអបកទទួលខុ្ស្រតូវបនោះបដើមផបីអាយបងបអូនកថ្រការកុមជុំនុុំរបស់្រពោះជាោច ស់្កដល
រពោះអងគ នបលោះមកបោយសាររពោះបលហិ្តរបស់្រពោះអងគផ្ទធ ល់ (កិចចការ២០:២៧-២៨)។ 

 
 ដូចគាប របបៀបកដលអបក និងខ្ញុ ុំគួរកតបធវើគឺ កចកចាយរជសារសនការស្បស្រង្វគ ោះកដលជួយ ឱ្យមនុស្សោនការបបឋជាញ ចិតថ
ជាមយួរពោះរគិស្ថ។ ដុំណាក់កាលសនជីវតិបនោះមនិគួរបធវើឱ្យនរណាោប កោ់នការភយ័ខាល ចបនាោះបទ។ ប៉ាុកនថ បៅបពលនរណាោប ក់
កស្វងរក សួ្រ បហ្ើយោនឱ្កាស្បបើកចុំហ្វជាទុំនួលខុ្ស្រតូវរបស់្បយើងកបុងការនាុំបុគគលោប កប់នាោះបៅរករពោះស្បស្រង្វគ ោះ។ 
តាមរយៈការស្នធនា មតិថភាព ឬការនិយយគាប  មនុស្សអាចទទួលជាងការអធិបាយរពោះបនធូលបៅកាន់ពួកបគបៅបទៀត។ 
 

 បធវើតាមរបបៀបកដលស្ុំខានង់្វយៗ បដើមផកីចកចាយរជសារសនការស្បស្រង្វគ ោះជាមយួអបកមនិបជឿ: 
 

 ទជឿថារពះទយស៊ូបានសុគ្តនិងានរពះជនមរស់ទឡើងវិញ។ 
 យ៉ាូហាន ៣:១៦ រពោះជាោច ស់្រស្ឡាញ់មនុស្សបលកខាល ុំងណាស់្បហ្តុបនោះបហ្ើយ នជារពោះអងគរបទន

រពោះបុរតាកតមយួរបស់្រពោះអងគមកបដើមផបីអាយអស់្អបកកដលបជឿបលើរពោះបុរតា ោនជីវតិអស់្កលផជានិចចគឺមនិ
បអាយបគវនិាស្បឡើយ។ 

 កចិចការ ៤:១២ បរៅពីរពោះបយស្ ូគាម ននរណាោប ក់អាចស្បស្រង្វគ ោះមនុស្ស នទល់កតបសាោះ ដផតិបៅបរកាម
បម បនោះរពោះជាោច ស់្ពុុំ នរបទននាមណាមយួបផសងបទៀតមកមនុស្សបដើមផសី្បស្រង្វគ ោះបយើងបនាោះបឡើយ»។ 
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 យ៉ាូហាន ១៧:៣ រឯីជីវតិអស់្កលផជានិចចបនាោះ គឺបអាយបគសាគ ល់រពោះអងគកដលជារពោះជាោច ស់្ដព៏ិតកតមយួ
គត ់និងបអាយបគសាគ ល់រពោះបយស្ ូរគិស្ឋ*កដលរពោះអងគចាតប់អាយមក។ 
 

ទទលួោគ ល់ថាអនរជ្ជមនុសសានបាប ទហើយណរណររចិ្តតទច្ញពីអំទពើបាបរបស់អនរ ានន័យថាគឺ្ជ្ជការផ្ទល ស់រាូ រម្នអាររបរិរយិា។ 
 រ ៉ាមូ ៣:២៣ រគប់ៗ គាប សុ្ទនកត នរបរពឹតថអុំបពើ បបហ្ើយគាម នសិ្ររីងុបរឿងរបស់្រពោះជាោច ស់្បៅជាមយួ។ 
 លូកា ២៤:៤៦-៤៧ រពោះអងគោនរពោះបនធូលថា៖ «បហ្តុការណ៍្បនោះបកើតបឡើងរស្បតាមបស្ចកឋីកដលោន

កចងទុកកបុងគមពរីកមនគឺរពោះរគិស្ឋរតូវរងទុកខលុំ កបហ្ើយោនរពោះជនមរស់្បឡើងវញិបៅសថ្ងទីបី។ អបករល់គាប រតូវ
របកាស្កបុងរពោះនាមរពោះអងគ បអាយមនុស្សរគបជ់ាតិសាស្ន៍កកករបចិតថគុំនិត បដើមផបីអាយ នរចួពី ប គឺ
រតូវរបកាស្ចាបត់ាុំងពរីកុងបយរសូាឡឹមតបៅ។ 

  កចិចការ ២:៣៨ បលកបពរតុស្ោនរបសាស្ន៍បៅបគថា៖ «សូ្មបងបអូនកកករបចិតថគុំនិតបហ្ើយោប ក់ៗ រតូវ
ទទួលពិធីរជមុជទឹកកបុងរពោះនាមរពោះបយស្ ូរគិស្ឋបៅបដើមផរីពោះជាោច ស់្បលើកកលងបទស្បងបអូនបអាយរចួពី
 ប»។ 

  កចិចការ ៣:១៩ បហ្តុបនោះ សូ្មកកករបចិតថគុំនិត បហ្ើយវលិមករករពោះជាោច ស់្វញិបដើមផបីអាយរពោះអងគលុប
បុំ ត ់បរបស់្បងបអូន។ 
 

ោរភាពអំទពើបាប និងទរជើ សទរើសមិនរររពឹតតបាប។ 
 ១យ៉ាូហាន ១:៩ ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលសារភាពអុំបពើ បរបស់្បយើងបនាោះរពោះជាោច ស់្កដលោនរពោះហ្ឫទយ័

បសាម ោះស្ម័រគ និងសុ្ចរតិ*រទងន់ឹងអតប់ទស្បយើងបអាយរចួពី ប រពមទុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបរសុិ្ទនរចួពី
រគបអ់ុំបពើទុចចរតិទុំងអស់្ផង។ 

  រ ៉ាមូ ១០:៩-១០ របសិ្នបបើោត់អបករបកាស្ថា រពោះបយស្ ូពិតជារពោះអោច ស់្បហ្ើយបបើចិតថអបកបជឿ
ថារពោះជាោច ស់្ពិតជា នបរ ស្រពោះបយស្ ូ បអាយោនរពោះជនមរស់្បឡើងវញិកមនបនាោះអបកនឹងទទួលការ
ស្បស្រង្វគ ោះជាមនិខាន ដផតិបបើចិតថបយើងបជឿ បយើងនឹង នសុ្ចរតិបហ្ើយបបើោត់បយើងរបកាស្ជុំបនឿបនាោះបយើង
នឹងទទួលការស្បស្រង្វគ ោះ។ 
 

 បៅបពលនាុំនរណាោប កប់ៅកានរ់ពោះរគិស្ថ សូ្មឱ្យបយើង នរ ុំឭកអបកថាបុគគលោប ក់ៗ ោនលកខណ្ៈបផសងៗពីគាប ។ 
ចុំបពាោះបុគគលមយួចុំនួនបជឿ ឬ ោនការយល់ដឹងឆាប់ជាងបុគគលមយួចុំនួនបទៀត។ មនុស្សមយួចុំនួនកចកចាយអុំពីការខ្វល់
ខាវ យរបស់្ពួកបគ ស្ុំណួ្រ និងរមួទុំងការស្ងសយ័របស់្ពួកបគអុំពរីជសារសនដុំណឹ្ងលអ។ មនិរតូវោនការរបោថ្ចុំបពាោះ
កិចចការទុំងអស់្បនោះបឡើយ ប៉ាុកនថ រតូវបឆលើយបោយចិតថស្បផរុស្។ សូ្មចងចាុំថាោនកតរពោះអោច ស់្តាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្
ដវ៏សុិ្ទន និងរពោះបនធូលរបស់្រពោះអងគកតប៉ាុបណាត ោះបទើបបបងកើតឱ្យោនការបញ្ញជ កឱ់្យដឹងការកកករបចិតថ ការយល់ដឹង និងជុំបនឿ
 ន។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ ខ្ណ្ៈបពលកដលរពោះជាោច ស់្ នកតងតាុំងអបកយម បតើអវីជាកិចចការដស៏្ុំខានរ់បស់្អបក? 

 ក) សិ្ការពោះបនធូល 
 ខ្) ោស់្បតឿនអបកមនិបជឿអុំពីល័កខខ្ណ័្ឍ របស់្ពួកបគ 
 គ) ស្បស្រង្វគ ោះមនុស្ស 
 

៦ ឧបោថារពោះជាោច ស់្ នរបទនឱ្កាស្លអមកកានអ់បកឱ្យរ បន់រណាោប កអ់ុំពីរពោះរគិស្ថ បហ្ើយអបកអត ់នបធវើវ។   
   បនាធ ប់មក បុគគលោប កប់នាោះសាល បប់ោយមនិ នដឹងអុំពីអុំបណាយសនការស្បស្រង្វគ ោះរបស់្រពោះជាោច ស់្។ បតើអបកោនអារមមណ៍្  
   យ៉ា ងដូចបមឋច? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
៧ ឧបោថាអបក នរ បន់រណាោប កអ់ុំពីរពោះរគិស្ថ បហ្ើយគាតឬ់នាងមនិ នសាថ បអ់បក បនាធ បម់កបុគគលោប កប់នាោះសាល ប់។   
    បតើអបកោនអារមមណ៍្ដូចបមឋច? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………............ 
 

ឃ. រតូវដបដជាា ចិតត Be Committed 
ទោលទៅទ៤ី. ផតល់ទហតុផលពីមូលទហតុណែលពួរទយើងគ្ួរណតានការទរាជ្ជា ច្ិតតរនុងការណច្រចាយែំណឹងលអ។ 
 
 ថ្វីបបើបនោះគឺជាកិចចការមយួដអ៏សាច រយ កដលរពោះជាោច ស់្ស្ពវរពោះទយ័កបុងការបរបើរ ស់្មនុស្សជាឧបករណ៍្របស់្
រពោះអងគ ស្មរបនាធ ល់របស់្មនុស្ស បដើមផផីាយដុំណឹ្ងលអបៅកានម់នុស្សទុំងអស់្កដលនឹងបជឿ។ រគានក់តដឹងថារពោះជាោច ស់្
ចងប់របើអបក និងខ្ញុ ុំបធវើឱ្យបយើងោនឆនធៈបដើមផជីាបទ់កទ់ងបៅកបុងការបធវើស្មរបនាធ ល់អុំពីរពោះបយស្ ូ។ 
 
 រពោះជាោច ស់្មនិខ្វោះអបកបបរមើពន័នកិចចបនាោះបទ។ រទងោ់នបៅតាមអវីកដលរទងច់ង ់ន រទងអ់ាចប ជ្ូ នបទវតាដប៏រចើន
របស់្រពោះអងគបដើមផបីៅរ បអ់ុំពីរពោះរគិស្ថក ៏ន។ បទវតាអាចបធវើកចិចការទុំងអស់្បនោះ នស្បរមចរចួរល់រតឹមកតមយួយប់។
វគឺជាការពិតកដលរទង ់ នចាតប់ទវតារបស់្រពោះអងគបៅរបកាស្ដុំណឹ្ងលអអុំពីការរបសូ្តរបស់្រពោះរគិស្ថបៅកានព់ួកអបក
គង្វវ លបចៀម។ វកជ៏ាការពិតផងកដរ កដលបទវតា នបៅរបកាស្ដុំណឹ្ងអុំពីការោនរពោះជនមរស់្បឡើងវញិរបស់្រពោះរគិស្ថ
បៅរពឹកសថ្ងបុណ្យរពោះបយស្ ូោនរពោះជនមរស់្បឡើងវញិ។ រទងប់ៅកតអាចបនថចាតប់ទវតាឱ្យបធវើជាពន័នការបីៅកានរ់បជារស្រស្ថ
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របស់្រពោះអងគ ន។ ប៉ាុកនថ រទងម់និ នបរជើស្បរ ើស្បទវតាបដើមផ ីបធវើស្មរបនាធ ល់អុំពីបឈើឆាក ងបនាោះបទ។ រទង ់នបរជើស្បរ ើស្អបក 
និងខ្ញុ ុំ ជាការមយួកដលសាម ដ្ កដលរពោះអងគ នបរបើមនុស្សទនប់ខ្ាយបដើមផរីបកាស្ដុំណឹ្ងលអរគបទ់ីកកនលង។ 
 
 បតើវមនិអសាច រយបទឬអីកដលអបកដងឹថារពោះជាោច ស់្កដលោនរគបអ់ុំណាចបចសាឋ  នបរជើស្បរ ើស្ទុកចិតថពួកបយើង 
បដើមផនីាុំមនុស្សបៅកានរ់ពោះរគិស្ថ? រទងម់និចងឱ់្យអបកមនិបជឿសាល បប់ៅកបុងអុំបពើ បរបស់្ពួកបគបនាោះបទ។ បនោះគឺជាដុំណឹ្ង
លអផ្ទធ ល់កដលនិយយអុំពីតសមលទុំងបនោះ។ ប៉ាុកនថ រទងរ់តវូការមនុស្សបកនទមបទៀតកបុងការកចកចាយអុំពីរពោះបនធូលសនជីវតិបនោះ
ជាមយួអស់្អបកកដលមនិទន់ នកស្វងរករពោះអងគ។ 
 
 រគិស្ថបរស័ិ្ទមយួចុំនួន ននិយយថាពួកបគកុំពុងរងច់ាុំបពលបវលបៅខាងមុខ្ជាបពលកដលរពោះរគិស្ថនឹងយងមក
ជាបលើកទីពីរ។ ោនបទចបរមៀងស្របស្ើររពោះជាោច ស់្ជាបរចើន រកុមចបរមៀងជាបរចើន និងោនបស្ៀវបៅជាបរចើនកដល ន
ស្របស្រអុំពីការយងមកជាបលើកទីពីររបស់្រពោះជាោច ស់្។ និងជាញឹកញាបព់ួកបយើងអធិសាឌ នដូចជាសាវកយ៉ាូហាន 
«អាកម៉ានរពោះអោច ស់្បយស្ ូ បអើយ សូ្មយងមក!» (វវិរណ្ៈ ២២:២០)។ 
 
 ជាញឹកញាបព់ួកបយើងកតងកតបភលចពីល័កខខ្ណ័្ឍ កដលរពោះបយស្ ូ នរបទនឱ្យពួកបយើង «បគនឹងរបកាស្ដុំណឹ្ងលអ  
អុំពីរពោះរជយបនោះ ពាស្បពញស្កលបលកទុំងមូលទុកជាស្កខីភាពដល់ជាតិសាស្ន៍ទុំងអស់្បពលបនាោះបទើបដល់អវសាន
កាលសនពិភពបលក» (ោ៉ា ថាយ ២៤:១៤)។ 
 
 បតើអបកចងឱ់្យរទងយ់ងរតឡបម់កវញិបលឿនឬ? បតើអបកចងរ់ស់្បៅអស់្កលផជាមយួរពោះអងគឬ? បនាធ បម់ក កុុំឱ្យ ត់
បងប់ពលបវលបកនទមបទៀត រតវូកាល យជាអបកជាប់ទកទ់ងកបុងការផាយដុំណឹ្ងលអ។ បបងកើតឱ្យោនការបបឋជាញ ចិតថកបុងការជាប់
ទកទ់ងបោយផ្ទធ ល់ខ្លួន។ 
 
 សាវកប៉ាូល នស្របស្របៅកានរ់កុងរ ៉ាមូ «បហ្តុបនោះ បងបអូនបអើយ ខ្ញុ ុំសូ្មោស់្បតឿនបងបអូនថាបោយរពោះជាោច ស់្
ោនរពោះហ្ឫទយ័អាណិ្តអាសូ្របងបអូន ចូរថាវ យខ្លួនបៅរពោះអងគទុកជាយ ដ្បូជាដោ៏នជីវតិ ដវ៏សុិ្ទន*បហ្ើយជាទីគាប់
រពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះជាោច ស់្» (រ ៉ាមូ ១:២១)។ ពាកយថា ឧទធិស្  ោននយ័ដូចគាប នឹងពាកយ ការបបឋជាញ ចិតថ។  វោននយ័ថា
អបកថាវ យជីវតិរបស់្អបកទុំងរស្ុងបៅកានអ់វីមយួ។ សូ្មឱ្យពួកបយើង នថាវ យជីវតិរបស់្ពួកបយើងផ្ទធ ល់ទុំងរសុ្ងបៅកបុង
ការផាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូរគិស្ថ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ចូរស្របស្របហ្តុផលចុំនួនពីរមូលបហ្តុបយើងគួរកតោនការបបឋជាញ ចិតថបៅកបុងការផាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូ។ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៩ បតើអបកចងថ់ាវ យជីវតិរបស់្អបកទុំងរសុ្ងបៅកបុងពន័នកិចចសនការផាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូកដរឬបទ?…………… 
    បហ្តុអវី នជាអបកមនិអធិសាឌ នអុំពីវឥឡូវបនោះ? 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១   ខ្) បធវើនូវអវីកដលរពោះរគិស្ថោនបនធូលរ បអ់បកឱ្យបធវើ។ 
 
២ ក) សាឋ បប់ង្វគ ប់ទុំងរស្ុង។ 
 
៦  ពិតជាបសាកសាឋ យខាល ុំងណាស់្ ពីបរពាោះគាត ់ឬ នាង នសាល បប់ោយគាម នឱ្កាស្សាគ ល់ពីរពោះរគសិ្ថ  បហ្ើយខ្ញុ ុំមនិ

  នបធវើវឱ្យអស់្ពីស្មតទភាពរបស់្ខ្ញុ ុំ។ 
 
៣  អបករបកហ្លនិយយថា ខ្ញុ ុំអាចនាុំមនុស្សបៅកានរ់ពោះជាោច ស់្។ ខ្ញុ ុំអាចជួយ មនុស្សឱ្យោនមតិថភាព។

 ខ្ញុ ុំអាចបធវើជាអបកបបងកើតស្នថិភាព។ ខ្ញុ ុំអាចតយុទនជាមយួអុំបពើ បតាមរយៈគុំររូបស់្ខ្ញុ ុំ។
 ខ្ញុ ុំអាចបង្វា ញពីរបបៀបកដលោនជីវតិដអ៏សាច រយបៅកានរ់គិស្ថបរស័ិ្ទ។ ខ្ញុ ុំអាចដូចរពោះបយស្ ូ។ 

 
៧  បសាកសាឋ យ ពីបរពាោះគាត ់ឬ នាងមនិ នទទួលយកការោស់្បតឿន។ ប៉ាុកនថ ខ្ញុ ុំោនកឋីអុំណ្រកដលខ្ញុ ុំ នបធវើអស់្

 ពីស្មតទភាពរបស់្ខ្ញុ ុំ កបុងការនាុំបុគគលោប កប់នាោះថាវ យរពោះរគិស្ថ។ 
 
៤  ទុំងអស់្បលើកកលងកត ក) និង ខ្) បង្វា ញអុំពីរបបៀបកដលរគិស្ថបរស័ិ្ទអាចកាល យជាអុំបិល។ 
 
៨ ពីបរពាោះរពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្បយើងឱ្យបធវើកិចចការទុំងបនោះ 
 ពីបរពាោះពួកបយើងចងឱ់្យរពោះបយស្ ូយងរតឡបម់កវញិបលឿន។ 
 
៥  ខ្) ការោស់្បតឿនអបកមនិបជឿអុំពលីកខខ័្ណ្ឍ័ របស់្ពួកបគ 
 
៩  ខ្ញុ ុំស្ងឃមឹថាអបកបឆលើយ « ទ/ចាស្» ពីបរពាោះរពោះជាោច ស់្ចងប់របើអបក។ 
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             ផចកចាយពីបទពិដស្គធន៍របស្អ់្នក 
     Share Your Experience 

 
 
 

 ជាបរចើនឆាប ុំកនលងមកបហ្ើយរពោះជាោច ស់្ នដឹកនាុំខ្ញុ ុំឱ្យបៅជួបបុរស្វយ័ចុំណាស់្ោប ក។់ ខ្ញុ ុំ នកចកចាយជាមយួ
គាតអ់ុំពីបទពិបសាធនរ៍បស់្ខ្ញុ ុំ កដលខ្ញុ ុំ នដឹងអុំពីរពោះបយស្ ូរគិស្ថ និងអុំពីរបបៀបកដលរទង ់នកាល យជារពោះស្បស្រង្វគ ោះផ្ទធ ល់
ខ្លួនរបស់្ខ្ញុ ុំ។ 
 

 មយួស្ ឋ ហ៍្បរកាយមក បុរស្ចុំណាស់្ោប កប់នាោះ នបផញើសារឱ្យខ្ញុ ុំបៅជួបគាត។់ បៅបពលកដលខ្ញុ ុំ នបៅដល់ផធោះ
របស់្គាត ់រកុមរគួសារទុំងមូលរបស់្គាតប់ៅទីបនាោះកដរ។ គាត ់និងមនុស្សបៅកបុងផធោះរបស់្គាត់ទុំងអស់្ នបរៀបចុំ
ស្រោបក់ារមកបលងរបស់្ខ្ញុ ុំ។ បៅលង ចបនាោះរកុមរគួសារទុំងមូលកដលោនស្ោជិក១៦ នាក់ នថាវ យជីវតិរបស់្ពួកបគ
បៅកានរ់ពោះរគិស្ថ។ ចាបត់ាុំងពីបពលបនាោះមកចុំនួនមនុស្សចាបប់ផឋើមបកើនបឡើង និងស្ពវសថ្ងបនោះពួកបគបនថការជួបជុុំគាប បដើមផ ី
ថាវ យសិ្ររីងុបរឿងបៅកានរ់ពោះជាោច ស់្ កបុងនាមជាស្ោជិក។ 

 
 បស្ចកថីកណ្នាុំរបស់្ខ្ញុ ុំបៅកានរ់ពោះរគិស្ឋកប៏ចញមកពីលទនផលរបស់្មនុស្សោប ក់ កដល នកចកចាយបទពិបសាធន៍

សនការស្បស្រង្វគ ោះផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្គាតជ់ាមយួខ្ញុ ុំកដរ។ បតើអបកដឹងបទថា បហ្តុអវី នជាខ្ញុ ុំបៅកតជារគិស្ឋបរស័ិ្ទ? បោយសារកតខ្ញុ ុំ
 នោនបទពិបសាធនអ៍ុំពីរពោះបយស្ ូផ្ទធ ល់ខ្លួនបៅកបុងជីវតិរបស់្ខ្ញុ ុំ។ អបកអាចោនបស្ចកឋីពិតបនោះដូចគាប ។ 

 
 បយើង ននិយយអុំពីការតរមូវឱ្យោនការជាប់ទកទ់ង។ ឥឡូវបយើងនឹងបមើលអុំពីរបបៀបសនការជាបទ់កទ់ង បោយ

ការកចកចាយជាមយួអបកដស៏ទ នូវអវីកដលរពោះរគិស្ឋ នបធវើស្រោប់បយើង។ បតើបយើងអាចទុកដុំណឹ្ងលអកបបបនោះបៅកតនឹងខ្លួន
បយើងបមថចនឹងបកើត? បយើងរតូវកតកចកចាយវជាមយួអបកបផសងបទៀត។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការកចកចាយរគបប់ពលបវល Sharing at All Times 
ខ្. ការកចកចាយបោយគាម នភាពបអៀនខាម ស្ Sharing Without Shame 
គ. ការកចកចាយនាុំមកនូរការផ្ទល ស់្បឋូរដល់មនុស្ស Sharing to Change People 
 . ការកចកចាយបៅបពលោនទុកខលុំ ក Sharing When It Costs 

 

ទោលទៅ 

១. បង្វា ញអុំពីសារស្ុំខានស់នការបរៀបចុំខ្លួនរចួជាបរស្ចកបុងការកចកចាយពីទីបនាធ ល់របស់្អបករគបប់ពលបវល។ 
២. វភិាគពីគុណ្តសមលសនភាពមនិបអៀនខាម ស្ចុំបពាោះដុំណឹ្ងលអ។ 
៣. បង្វា ញពីរបបៀបកដលជីវតិរស់្បៅរបស់្មនុស្សោនការផ្ទល ស់្ករបបៅបពលកដលបយើងកចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ឋជាមយួ 
     ពួកបគ។ 
៤. ផឋល់ឧទហ្រណ៍្អុំពីមនុស្សកដល នកចកចាយដុំណឹ្ងលអបៅបពលកដលពួកបគជួបទុកខលុំ ក។ 
 

ក. ការផចកចាយររប់ដពលដវលា Sharing at All Times 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញអំពីោរសំខាន់ម្នការទរៀបច្ំខលួនរួច្ជ្ជទរសច្រនុងការណច្រចាយពីទីបនា ល់របស់អនររគ្ប់ទពលទវលា។ 
 

  គាម នអវីបផសងបទៀតកដលនាុំលទនផលដអ៏សាច រយបៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ជាងការកចកចាយ
ពីបទពិបសាធនម៍យួកដលខ្លួនឯងោនបនាោះបទ។ បនោះគឺជា ចុំណុ្ចស្បូលសនការង្វរបនោះទុំងមូល។ អបករបកហ្លជាសាគ ល់អុំពី
រពោះរគិស្ថ និងអុំណាចសនការស្បស្រង្វគ ោះរបស់្រពោះអងគបៅកបុងជីវតិរបស់្អបក។អបករបកហ្លជាធាល បទ់ទួលឫទន នុភាពសន
រពោះវញិ្ញដ ណ្របស់្រពោះអងគ។ រពោះរគិស្ថរបកហ្លជាធាល បប់ធវើកិចចការដធ៏ុំបុំផុត និងអសាច រយស្រោប់អបក។ ប៉ាុកនថ លុោះរតាកតអបកកចក
ចាយអុំពកីិចចការដអ៏សាច រយបនោះបៅកានម់នុស្សដសទបទៀត បតើឱ្យពួកបគឮបោយរបបៀបណា? លុោះរតាកតពួកបគឮបតើឱ្យពួកបគ
បជឿនិងទទួលការស្បស្រង្វគ ោះបោយរបបៀបណា? 

 
  រពោះបយស្ ូោនរពោះបនធូលបៅកានម់នុស្សទុំងអស់្ រគប់ទីកកនលងកដលរទង ់នយងបៅដល់។ បៅកបុងកណ្ឍ ដុំណឹ្ង

លអទុំងបនួបយើងប ើញរពោះអងគ ោនរពោះបនធូលជាមយួមនុស្សបៅកបុងផធោះរបស់្ពួកបគ និងទទួលមនុស្សរគបទ់ីកកនលងកដល
រទងយ់ងបៅ។ មឋងបនាោះរទងោ់នរពោះបនធូលបៅកានសិ់្ស្សរបស់្រពោះអងគថា៖ «បយើងរតូវនាុំគាប បៅភូមឯិបទៀតៗកដលបៅជិត
បនោះខ្ញុ ុំរតូវរបកាស្ដុំណឹ្ងលអបៅទីបនាោះកដរដផតិខ្ញុ ុំបចញមកបដើមផបីុំបពញការបនោះឯង» (ោ៉ា កុស្ ១:៣៨)។ បនាធ បម់ក បៅកបុង
ពន័នកិចចរបស់្រពោះអងគ រពោះបយស្ ូ នចាតប់ ជ្ូ នពួកសិ្ស្សឱ្យបចញបៅរគបទ់កីកនលងបៅកបុងពិភពបលកទុំងមូល បៅដល់ចុង
បុំផុតសនកផនដី។  
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 រពោះរគិស្ថ នបកាថ បកាថ បរ់គបទ់ុំងឱ្កាស្ កដលោនបៅកបុងការអធិបាយ និងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអរបស់្
រពោះអងគ។ បទោះបីជាបៅបលើបឈើឆាក ងជាកកនលងកដលរទងសុ់្គតករ៏ទងក់ចកចាយដុំណឹ្ងលអ ជាមយួបចារកដលជិតសាល ប់បៅ
កកផររពោះអងគកដរ។ រពោះបយស្ ូោនរពោះបនធូលថា៖ «ខ្ញុ ុំសុ្ុំរ បប់អាយអបកដឹងចាស់្ថាសថ្ងបនោះអបក នបៅបៅសាទ នបរមសុ្ខ្ជា
មយួខ្ញុ ុំ» (លូកា ២៣:៤៣)។ 
 
 សាវកប៉ាូល នបបរងៀនបៅកាន់ធីម៉ាូបថ្ថា «ចូររបកាស្រពោះបនធូល រពមទុំងនិយយបហ្ើយនិយយបទៀតបទោះោន
ឱ្កាស្លអកឋី មនិលអកឋី រតូវពនយល់បគបអាយដឹងខុ្ស្រតូវស្ឋីបបនាធ ស្ោស់្បតឿន និងបបរងៀនបគបោយចិតថអតធ់មតរ់គបច់ុំពូក» 
(២ធីម៉ាូបថ្ ៤:១-២)។ 
 
 បលកប៉ាូលមនិអនុញ្ញដ តឱ្យោនការ តប់ងឱ់្កាស្ណាមយួកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអរបស់្រពោះអោច ស់្បឡើយ។ 
សូ្មផកីតោនរចវកប់ៅជាបស់ដនិងបជើងរបស់្គាត ់កគ៏ាត់បៅកតបនថរបកាស្អុំពីដុំណឹ្ងលអ។ គាត់ឈរទុំងោនរចវកប់ៅពី
មុខ្បស្ឋចអរគី ៉ា  និងរ បប់ស្ថចអុំពីរពោះរគិស្ថ (កិចចការ ២៦:២៩)។ បលកប៉ាូល នករស្កបឡើងយ៉ា ងខាល ុំងៗពីកបុងគុក បដើមផ ី
រ បដ់ុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះរគិស្ថបៅកានអ់បកយមគុកកដលពាយមស្ោល បខ់្លួន (កិចចការ ១៦:២៧-២៨)។ 
 
 ោនឱ្កាស្មយួចុំនួនកដលបកើតោនតាមដុំបណ្ើ រផលូវរបស់្ពួកបយើងរតឹមកតមឋងប៉ាុបណាត ោះ។ របសិ្នបបើបលកប៉ាូលយឺត 
កបុងការករស្កបៅកានអ់បកយមគុកោប កប់នាោះរបកហ្លជាគាតន់ឹងរតូវសាល បប់ៅកបុងអុំបពើ បរបស់្គាត។់ ដូចគាប ផងកដរ ពួក
បយើងរតូវកតបរៀបចុំខ្លួនរចួជារស្ចរគបប់ពលបវលទុំងអស់្ កបុងការកចកចាយជាមយួនរណាោប កក់ដលរតូវការឮដុំណឹ្ងលអអុំពី
រពោះរគិស្ថ។ 
 
 បៅកបុងឱ្កាស្កដលជាក់លកម់យួ របពននរបស់្ខ្ញុ ុំ និងខ្ញុ ុំោនកឋីអុំណ្រដខ៏ាល ុំងបុំផុតកបុងការនាុំមនុស្សរ ុំបីនាកថ់ាវ យ
រពោះរគិស្ថរគានក់តកចកចាយជាមយួពួកបគនូវអវីកដលរពោះអោច ស់្ នបធវើស្រោបជ់ីវតិរបស់្ពួកបយើង។ បតើឱ្យពួកបយើងបៅ
បស្ងៀមបោយរបបៀបណា បៅបពលកដលពួកបយើងោនដុំណឹ្ងលអកដលរតូវកចកចាយ? 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ (ចូរបរជើស្បរ ើស្ចបមលើយចុំនួនពរីកដលរតឹមរតូវ)។ របសិ្នបបើខ្ញុ ុំ តប់ងឱ់្កាស្កបុងការកចកចាយជាមយួមតិថភកថិអុំពីរពោះរគិស្ថ 

ក) របកហ្លជាខ្ញុ ុំមនិអាចោនឱ្កាស្មឋងបទៀតបទ។ 
ខ្) ោនអបកបផសងបទៀត នឹងកចកចាយជាមយួមតិថភកថិរបស់្ខ្ញុ ុំ។ 
គ) រពោះជាោច ស់្នឹងោកប់ទស្ខ្ញុ ុំ។ 
 ) មតិថភកថិរបស់្ខ្ញុ ុំរបកហ្លជាមនិអាចកស្វងរករពោះអោច ស់្បទ។ 
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២ (ចូរបរជើស្បរ ើស្ចបមលើយកដលលអបុំផុត។) បតើអវីបៅជាវធិីសាស្រស្ថរបស់្រពោះបយស្ ូកបុងការកចកចាយជាមយួមនុស្ស? 
ក) រទងក់ចកចាយជាមយួពួកបគរបសិ្នបបើពួកបគមករករពោះអងគ។ 
ខ្) រទងយ់ងបៅរកពួកបគ និងបបងកើតឱ្យោនឱ្កាស្កបុងការកចកចាយ។ 

 
៣ បតើកកនលងណាជាកកនលងដល៏អបុំផុតស្រោបក់ចកចាយអុំពីរជសាររបស់្រពោះរគិស្ថជាមយួមនុស្សដសទបទៀត? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ្. ការផចកចាយដោយគ្មម នភាពដអ្ៀនខ្មម ស្ Sharing Without Shame 
ទោលទៅទ២ី. វិភាគ្ពីគ្ុណតម្មលម្នភាពមិនទអៀនខាម សច្ំទពាះែំណឹងលអ។ 
 
 រគិស្ថបរស័ិ្ទជាបរចើនោនអារមមណ៍្បអៀនខាម ស្កបុងការនិយយអុំពីរពោះរគិស្ថ។ វគឺជាការពិត បៅបពលកដលពួកបយើង
កចកចាយអុំពីជុំបនឿរបស់្ពួកបយើងជាមយួមនុស្ស ពួកបយើងរបកហ្លជាោនការយល់ខុ្ស្ និងរបកហ្លោនអបកខ្លោះបទៀតបគ
បស្ើចចុំអកពួកបយើង។  ប៉ាុកនថ សូ្មបយើងពិចារណា អុំពីរបបៀបកដលរពោះរគិស្ថ នរងទុកខបវទនាជាបរចើន បោយគាម នភាពបអៀន
ខាម ស្។ រទងគ់ឺជាគុំរដូអ៏សាច រយស្រោបព់ួកបយើង។ 
 
 សូ្មគិតអុំពីខ្ណ្ៈបពលកដលរពោះបយស្ ូបៅបលើបឈើឆាក ង។ ោនមនុស្សជាបរចើនបដើរបស្ើចចុំអកោករ់ពោះអងគ។ មនុស្ស
ដូចគាប កដលរទង ់នផគតផ់គង ់បរ ស្ឱ្យជា និងបបរងៀន នបស្ើចចុំអក និងអបអរសាទរចុំបពាោះការសុ្គតរបស់្រពោះអងគ។ 
ប៉ាុកនថ រទងស់្ម័រគរពោះទយ័សុ្គតទុំងគាម នភាពបអៀនខាម ស្ ពីបរពាោះបនោះគឺជាផលូវកតមយួគតក់ដលមនុស្សអាចទទួលការស្បស្រង្វគ ោះ។ 
 
 សាវកប៉ាូល ផងកដរ គឺគាត់គាម នភាពបអៀនខាម ស្ចុំបពាោះឈឆឺាក ង។ គាតរ់តូវអស់្កោល ុំងអតអ់ាហារ ជាបរ់ចវក ់និងរតូវ
បគ ុុំឃ្លុំង។ របោណ្ជាពាកក់ណាឋ លអរធាត គាតក់ចកចាយដុំណឹ្ងលអរបស់្រពោះជាោច ស់្ជាមយួអបកបទស្ឯបទៀត
(កិចចការ ១៦:២៥)។ 
 
 ចាបត់ាុំងពីបពលកដលរពោះបយស្ ូគាម នភាពបអៀនខាម ស្បដើមផទូីលអងវរអុំពីបរឿងកឋីរបស់្ខ្ញុ ុំបៅចុំបពាោះរពោះជាោច ស់្ បតើឱ្យ
ខ្ញុ ុំអាចោនការបអៀនខាម ស្កបុងការនិយយពីការស្បស្រង្វគ ោះដអ៏សាច រយបនោះដូចបមឋច ន? មនិរតូវោនការបអៀនខាម ស្កបុងការកចក
ចាយពីបទពិបសាធនជ៍ារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្អបកបនាោះបទ ពីបរពាោះបនោះគឺជារបបៀបកដលរពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្បដើមផនីាុំ
មនុស្សបៅឯរពោះអងគវញិ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ បលករ ៉ាបូឺតចងក់ចកចាយជាមយួមតិថភកថិថ្មីរបស់្គាតប់លកចនអុំពីរពោះបយស្ ូ និងកឋីរស្ឡាញ់របស់្រពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ គាត់

ោនអារមមណ៍្ភ័យខាល ចចុំបពាោះបលកចនកដលនឹងបស្ើចចុំអកឱ្យគាត។់ តាមរយៈកិចចការទុំងពីរបនោះបតើបលករ ៉ាបូឺតគួរកត
រ ុំឭកអវីចុំបពាោះខ្លួនគាតផ់្ទធ ល់? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

៥ ទបនធញអតទបទខ្គមពរី និងបរបើអតថបទខ្គមពរីទុំងបនោះបៅបពលណាកដលអបកោនអារមមណ៍្បអៀនខាម ស្កបុងការបធវើស្មរបនាធ ល់
អុំពីរពោះរគិស្ថ។ 

 
ដផតិខ្ញុ ុំមនិខាម ស្នឹងរបកាស្ដុំណឹ្ងលអបទ បរពាោះដុំណឹ្ងលអបនោះជាឫទន នុភាពរបស់្រពោះជាោច ស់្ស្ុំរប់
ស្បស្រង្វគ ោះអស់្អបកកដលបជឿ (រ ៉ាមូ ១:១៦)។  

 

រ. ការផចកចាយដដើមែនីាកំារផ្ទល ស្ប់ដូរដលម់នុស្ស Sharing To Change People 
ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណែលជីវិតរបស់មនុសសានការផ្ទល ស់រាូរទៅទពលណែលទយើងណច្រចាយអំពីរពះរគ្ិសាជ្ជមួយពួរទគ្។ 
 
 ការកចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ថជាមយួមនុស្សផឋល់ឱ្យបយើងនូវឱ្កាស្ដុំបូងដស៏្ុំខាន ់បដើមផបីធវើជាស្មរបនាធ ល់កដលនាុំការ
ផ្ទល ស់្ករបបោយអុំណាចបចសាឋ របស់្រពោះជាោច ស់្។ របសិ្នបបើអបកចងឱ់្យមនុស្សបដើរបចញពីជីវតិកដលោន ប ជីវតិកដលទបទ
សាអ ត និងជីវតិកដលមនិបទៀងទត ់ចូរកចកចាយអុំពីរពោះបយស្ ូរគិស្ថជាមយួពួកបគ។ កចកចាយអុំពីការអតប់ទស្កដលពិត
រ កដ និងជីវតិថ្មី។  រពោះបយស្ ូគឺជាទឹករស់្ស្រោប់អស់្អបកកដលបរស្ក។ រទងគ់ឺជា នុំបុង័ជីវតិស្រោបអ់ស់្អបកកដល
ឃ្លល ន។ រទងគ់ឺជាអបកបរ ស្ឱ្យជាស្រោបអ់ស់្អបកកដលោនជុំងឺ។ រទងគ់ឺជាពនលឺស្រោបអ់ស់្អបកណាកដលស្ទិតកបុងភាព
ងងឹត។ រទងគ់ឺជាឪពុកស្រោប់អស់្អបកណាកដលកុំរពាចាបត់ាុំងពីបពលចាបប់ផឋើម និងរហូ្តដល់បពលប ច្បរ់គបយ់៉ា ងទុំង
អស់្ស្រោប់អស់្អបកកដលទុកចិតថបលើរពោះអងគ រទងគ់ឺជាអវីៗទុំងអស់្កដលមនុស្សរតូវការ! 
 
 សាវកប៉ាូល នទូនាម នបៅកានអ់បកដឹកនាុំកបុងស្ហ្គមនរ៍បស់្គាត់មុនបពលកដលគាតជ់ួបជាមយួរពោះអោច ស់្។ 
បលកប៉ាូល នជាប់ពាកព់ន័នបៅកបុងការការពារសាស្នា និងរបសពណី្ទុំបនៀមទោល បរ់បស់្គាត ់និងគាម ននរណាោប ករ់ ុំពឹងថា
គាតអ់ាចកបរបចញពីសាស្នាឪពុករបស់្គាតប់នាោះបឡើយ។ បៅមនិទនច់បប់ទ បនាធ បព់ីគាត់ នជួបជាមយួរពោះអោច ស់្
បោយផ្ទធ ល់ខ្លួនមក គាត់ នបុំបភលចជីវតិពីអតីតកាលរបស់្គាតប់ចាល និងបលើកទង់ស្ចុោះចាញ់ចុំបពាោះរពោះរគិស្ថ។ 
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 បនាធ បម់កបលកប៉ាូល ននិយយបៅកបុងការបធវើដុំបណ្ើ ររបស់្គាតថ់ា៖  
 

ខ្ញុ ុំកោ៏នបហ្តុនឹងពឹងកផអកបលើបលកីយ ៍នកដរ។ របសិ្នបបើអបកឯបទៀតៗសាម នថា ខ្លួនអាចពឹងកផអកបលើ
បលកីយ ៍ខ្ញុ ុំរតឹកតោនបហ្តុពឹងកផអកបលើបលកីយប៍រចើនជាងអបកបនាោះបៅបទៀត គឺខ្ញុ ុំ នទទួលពិធីកាតក់ស្ផក
បពលខ្ញុ ុំបកើត នរ ុំបីសថ្ង ខ្ញុ ុំជាពូជសាស្ន៍អុីរសាកអលកបុងកុលស្មពន័នបបនយ៉ា មនី ខ្ញុ ុំជាបហ្របឺបកើតពីជាតិ
បហ្របឺ។ រឯីកផបករកឹតយវនិយ័ *វញិ  ខ្ញុ ុំបៅខាងគណ្ៈផ្ទរសីុី្ បបើនិយយពីខ្បោះកខ្បង ខ្ញុ ុំ នខ្បោះកខ្បងរហូ្តដល់បៅ
បបៀតបបៀនរកុមជុំនុុំបទៀតផង។ បបើនិយយពីបស្ចកឋីសុ្ចរតិ កដលមកពីការកានត់ាមរកឹតយវនិយ័បនាោះវញិ ខ្ញុ ុំ
គាម នកុំហុ្ស្រតងណ់ាបសាោះបឡើយ។ កប៏៉ាុកនថ អវីៗកដលខ្ញុ ុំធាល បគ់ិតថា ោនតសមលស្ុំរបខ់្ញុ ុំបនាោះ ខ្ញុ ុំចាត់ទុកទុំង
អស់្ថាឥត នការបៅវញិ បរពាោះកតរពោះរគិស្ឋ  (ភលីីព ៣:៤-៧)។ 

 
 បលកប៉ាូល នចាតទុ់កអវីៗទុំងអស់្ជាររបស់្អត ់នការ បៅបពលកដលបល នជួបរពោះរគិស្ថ។ បតើនរណាអាច
យល់ពីការអសាច រយមយួបនោះ? បលកោនបទពិបសាធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនជាមយួរពោះរគិស្ថកដលរពោះអងគ នផ្ទល ស់្បឋូរជីវតិរបស់្
បលក។ 
 
 មនុស្សោប កប់ទៀតកដលទទួល នលទនផលសនការផ្ទល ស់្ករប បនាធ បព់ី នជួបរពោះបយស្ ូរគិស្ថគឺជាបលកសាបខ្។
គាតគ់ឺជាអបកោន បលកសាបខ្រតូវ នបគបៅថាជាបចារផងកដរ ពីបរពាោះបលក នទរពននបរចើនជាងអវីកដលបគ ន
កុំណ្ត។់ ប៉ាុកនថ បៅបពលកដលគាត ់នជួបជាមយួរពោះបយស្ ូ គាត់ោនបទពិបសាធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួន និងទទួល នការផ្ទល ស់្ករប
ទុំងរស្ុង (លូកា ១៩:១-១០)។ បោយគាម នការោស់្បតឿនពីរពោះបយស្ ូ បលកសាបខ្ នស្ងបៅកានអ់ស់្អបកកដលគាត់
 នលួច។ បហ្ើយគាតក់៏ នស្ងរតឡបប់ៅវញិបរចើនជាងអវីកដលគាត ់នលួចបៅបទៀត។ 
 
 បលកម៉ាូបស្រតូវ នចិ ច្ ឹមបី ច់បៅកបុងរជវ ុំង និង នបរៀនអុំពីចុំបណ្ោះដឹងទុំងអស់្អុំពីរបបទស្បអសីុ្ប។ ពាកយ
ស្ុំដី និងស្កមមភាពរបស់្បលកោនឥទនិពល។ តាមរយ:សាទ នភាពជាបរចើន បលក នចាកបចញពីជីវតិកតមយួកដលបលក
ធាល បរ់ស់្បៅ។ ប៉ាុកនថ បរកាយមក បលកម៉ាូបស្ នប ើញពីសិ្ររីងុបរឿងរបស់្រពោះជាោច ស់្ បហ្ើយបលកោនឆនធៈកបុងការផ្ទល ស់្
បឋូរ។ ោនអុំណាចសនការផ្ទល ស់្បឋូរបៅកបុងបទពិបសាធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនជាមយួរពោះជាោច ស់្។ 
 
 អុំណាចសនដុំណឹ្ងលអគឺបស្មើគាប ជាមយួការផ្ទល ស់្ករប បលកប៉ាូល នស្របស្រថា «របសិ្នបបើអបកណាោប កប់ៅរមួ
ជាមយួរពោះរគិស្ឋអបកបនាោះ នបកើតជាថ្មី អវីៗពីអតីតកាល នកនលងផុតបៅបហ្ើយអវីៗទុំងអស់្ នករបមកជាថ្មីវញិ»
(២កូរនិថូ្ស្ ៥:១៧)។ បនោះគឺជាបស្ចកឋីពិត។ ការជួបជាមយួរពោះរគិស្ថបោយផ្ទធ ល់ខ្លួន នឹងនាុំឱ្យមនុស្សោនការផ្ទល ស់្បឋូរ
ទុំងពីរកផបកទុំងខាងកបុង និងខាងបរៅ។ 
 
 រគូគង្វវ លបៅរសុ្កកុំបណ្ើ តរបស់្ខ្ញុ ុំោប ក ់ជាអបកកដលរពោះជាោច ស់្ នបរបើបពារបពញបោយអុំណាចបចសាឋ  គាត ់ន
សាល ប់បពលកដលខ្ញុ ុំបរៀនបៅសាលរពោះគមពរី។ ោនអវីមយួដអ៏សាច រយ នបកើតបឡើងបៅកបុងសថ្ងសនការប ច្ុ ោះស្ពរបស់្គាត។់ 
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ោនមនុស្សជាបរចើន នមកទុំងរគិស្ឋបរស័ិ្ទ និងអបកកដលមនិកមនជារគិស្ឋបរស័ិ្ទ។ មនុស្សពីរនាកក់ដលជាស្រតូវរបស់្
គាតក់ ៏នមកផងកដរ។ ពួកបគមនិ ននិយយ ឬចាបស់ដគាប បៅវញិបៅមកបនាោះបទ។ ប៉ាុកនឋ សថ្ងបនាោះជាសថ្ងដុំបូងស្រោបរ់យៈ
បពល២០ឆាប ុំកនលងមកបហ្ើយកដលពួកបគ នចាបស់ដគាប បៅបលើផបូសនមនុស្សរបស់្រពោះជាោច ស់្។ បនោះគឺជាបរឿងមយួដអ៏សាច រយ
កដលគួរឱ្យចងប់ ើញ ស្រោបក់ារអតប់ទស្ដព៏ិតរ កដកដល នបកើតបឡើងបៅកកនលងបនាោះ។ វ នរ ុំឭកខ្ញុ ុំអុំពីការផ្ទល ស់្បឋូរ
ដអ៏សាច រយកដល នបកើតបឡើងរវងរពោះជាោច ស់្និងមនុស្សបនាធ បព់ីការសុ្គតរបស់្រពោះបយស្ ូ បៅបលើបឈើឆាក ង។ បទោះបីជាពួក
បយើងរស់្ ឬសាល បក់ប៏ោយ ទីបនាធ ល់របស់្ពួកបយើងអាចផ្ទល ស់្បឋូរជីវតិរស់្បៅ ន។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ បតើអវីបៅជាវធិីសាស្រស្ថដល៏អបុំផុតបដើមផជីួយ មនុស្សោប កឱ់្យចាកបចញពីជុំបនឿកដលខុ្ស្ឆគង និង ទទួលរពោះរគិស្ឋ? 
 ក) ពនយល់ថាជុំបនឿរបស់្គាត ់ឬ របស់្នាងគឺជាជុំបនឿកដលមនិរតឹមរតូវ។ 
 ខ្) ពនយល់ថាជីវតិរបស់្គាត ់ឬ របស់្នាងបពារបពញបោយអុំបពើ ប។ 
  គ) បង្វា ញអុំពីកិចចការដអ៏សាច រយកដលរពោះរគិស្ថនឹងបធវើស្រោបគ់ាត់ ឬ នាង។ 
 
៧ បៅបពលកដលពួកបយើងនិយយថារពោះបយស្ ូគឺជានុំបុង័ជីវតិ ស្រោបអ់ស់្អបកណាកដលឃ្លល ន បតើបនោះោននយ័ដូចបមឋច? 
 ក) រទងន់ឹងមនិឱ្យពួកបយើងឃ្លល នបនាោះបទ 
 ខ្) រទង ់នបុំបពញនូវការបរស្កឃ្លល ន ឬ ជុំបៅចិតថខាងកបុងរបស់្ពួកបយើងកបុងការសាគ ល់រពោះជាោច ស់្ 
 គ) របសិ្នបបើបយើងគាម នអាហារ រទងន់ឹងផគតផ់គងវ់តាមរយៈការអសាច រយ 
 
៨ សូ្មស្របស្ររបបៀបចុំនួនបីបៅកបុងជីវតិរបស់្អបកកដល នផ្ទល ស់្បថូរបោយសារកតអបក នសាគ ល់រពោះរគិស្ថ។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ឃ. ការផចកចាយដៅដពលមានទុកខលបំាក Sharing When It Costs 
ទោលទៅទី៤. ផាល់ឧទាហរណ៍អំពីមនុសសណែលបានណច្រចាយែំណឹងលអទបើទទាះជ្ជទៅទពលណែលពួរទគ្ជួបទុរខលំបារ។ 
 
 បពលខ្លោះការកចកចាយទីបនាធ ល់អុំពីភាពជារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្បយើងជាការបងស់ថ្លមយួ។ រគិស្ថបរស័ិ្ទដុំបូងបៅ
ប ូគីណាហាវ សូ្ (Burkina Faso) សនទវីបអាស្រហ្វិក នរងការឈចឺាបប់ោយសារជុំបនឿរបស់្ពួកបគកបុងរពោះរគិស្ថ។ អបកខ្លោះកបុង
ចុំបណាមពួកបគគឺបៅកតោនជីវតិ និងបៅកតបសាម ោះរតងជ់ាមយួរពោះរគិស្ថ ប៉ាុកនថ មនុស្សភាគបរចើនសនពកួបគរតូវ នទទួលការ
បជររបោថ្ និងរតូវ នកាតក់ាល់បចញពីរកុមរគួសាររបស់្ពួកបគ។ បនោះពិតជាកិចចការដល៏ុំ កស្រោបជ់នជាតិអាស្រហ្វិក។ 
ការបជររបោថ្ និងការកាត់កាល់បចញពីរគួសារោននយ័ថាចាតទុ់កជាសាល ប់។ គាម ននរណាោប កក់បុងចុំបណាមរកុមរគួសារ  
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ឬ ស្ហ្គមនរ៍បស់្ពួកបគោនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួពួកបគបនាោះបទ។ ស្រោបក់ារបៅរពោះវហិារកបុងសថ្ងអាទិតយ អាចតរមូវ នថា
ជាការតមអាហារ របសិ្នបបើពួកបគបៅរពោះវហិារ បគនឹងមនិផឋល់អាហារឱ្យពួកបគបនាោះបទ។ ប៉ាុកនថ រគិស្ថបរស័ិ្ទបៅ
ប ូគីណាហាវ សូ្ (Burkina Faso) ពិតជាបសាម ោះរតងប់ៅកាន់រពោះរគសិ្ថបទោះបីពួកបគរតូវជួបទុកខលុំ ក ការឈចឺាប់ជាបរចើន
កប៏ោយ។ បោយសារកតពួកបគ ខ្ញុ ុំោនបទពិបសាធនជ៍ាមយួរពោះបយស្ ូរគិស្ថកបុងជីវតិរបស់្ខ្ញុ ុំផងកដរ។ 
 
 ចូរពិចារណាផងកដរអុំពីបុរស្វយ័បកមងជនជាតិបហ្របឺបីនាកក់ដលស្ទិតបៅកបុងគមពរីស្មពននបមរតីចាស់្។ (សូ្មអានគមពរី
ោនីកយ៉ាល ៣:៨-២៥) បុរស្វយ័បកមងទុំងបីនាកប់នោះ នស្រមចចិតថបបរមើរពោះជាោច ស់្បោយមនិខ្វល់ពីអវីកដលនឹងបកើត
បឡើង។ ពកួបគរតូវជួបជាមយួការស្បរមចចិតថមយួដត៏ានតឹង និងលុំ ក បហ្ើយបោយសារកតទីបនាធ ល់របស់្ពួកបគបៅ
ចុំបពាោះបស្ឋច ពួកបគរតូវ នប ោះបៅកបុងឡបភលើងកដលបឆោះយ៉ា ងស្បនាន ស្បៅន ។ បុរស្វយ័បកមងទុំងបីនាកប់នាោះ នបរជើស្បរ ើស្
យកការសាល ប់ជាជាងការបដិបស្ធអុំពីជុំបនឿរបស់្ពួកបគបៅកបុងរពោះជាោច ស់្។ តាមរយៈគុំររូបស់្ពួកបគ ដូបចបោះ ពួកបយើងអាច
ោនការជរមុញចិតថផងកដរកបុងការកចកចាយអុំពីជុំបនឿ និងជីវតិជារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្ពួកបយើង។ 
 
 រពោះជាោច ស់្ នបងស់ថ្លបោយរបទនរពោះបុរតារបស់្រពោះអងគ។ បដើមផកីចកចាយកឋីរស្ឡាញ់ដអ៏សាច រយរបស់្រពោះអងគ
ជាមយួមនុស្ស រពោះជាោច ស់្ នប ជ្ូ នរពោះបុរតាកតមយួរបស់្រពោះអងគឱ្យមក។ បោយសារកតអុំបពើ បរបស់្អោុំ និងនាង
បអវ៉ា  និងបរកាយមកមនុស្សរគបគ់ាប  នធាល កក់បុងអុំបពើ ប កដលគាម នផលូវណាបផសងបទៀតស្រោបរ់ពោះជាោច ស់្ បដើមផោីនទុំនាក់
ទុំនងជាមយួមនុស្ស នបនាោះបឡើយ។ ប៉ាុកនថ បោយសារកឋីរស្ឡាញ់របស់្រពោះអងគស្រោបព់ួកបយើង រពោះជាោច ស់្ នរបទន
រពោះបុរតារបស់្រពោះអងគកតមយួឱ្យមកសុ្គតស្រោប់មនុស្សទុំងអស់្។ 
 
 រពោះបយស្ ូ នកចកចាយនូវការបងស់ថ្លបោយបូជារពោះជនមរបស់្រពោះអងគ។ រពោះបយស្ ូសាគ ល់ទុកខបវទនាជាបរចើន ពាការ ី
បអសាយ នបៅរពោះបយស្ ូ ជាមនុស្សសាគ ល់កតការឈចឺាប ់(បអសាយ ៥៣:៣)។ អុំឡុងបពលកបុងពន័នកិចចរបស់្រពោះអងគ 
រពោះបយស្ ូ នរបឈមមុខ្ជាមយួមនុស្សកដលចងប់ធវើគុតរពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ គាម នផលូវបផសងបទៀតស្រោបរ់ពោះអងគកបុងការស្បស្រង្វគ ោះ
មនុស្សបចញពីអុំបពើ ប នបនាោះបឡើយ។ ដូបចបោះ រទង ់នយកអុំបពើ បរបស់្ពួកបយើងោកប់ៅបលើអងគរទង។់ រទងរ់ជាបថា
ទុកខលុំ កទុំងអស់្បនោះរតូវរបឈមមុខ្ជាមយួបស្ចកឋីសាល ប់កបុងការោចប់ចញពរីពោះជាោច ស់្។ ប៉ាុកនថ បោយសាររទង់
រស្ឡាញ់ពួកបយើងរទង ់នបងស់ថ្លបោយរពោះជនមរបស់្រពោះអងគស្រោប់ការស្បស្រង្វគ ោះរបស់្ពួកបយើង។ 
 
 រពោះបយស្ ូោនរពោះបនធូលបៅកានព់ួកសិ្ស្សថា៖ «បបើអបកណាចងម់កតាមបរកាយខ្ញុ ុំ រតូវលោះបង់ខ្លួនឯងបចាលរតូវលី
បឈើឆាក ងរបស់្ខ្លួន បហ្ើយមកតាមខ្ញុ ុំចុោះ» (ោ៉ា ថាយ ១៦:២៤)។ ទុំងបនោះគឺជាតសមលកដលបយើងរតូវបងស់ថ្ល របសិ្នបបើអបកពិតជា
ចងក់ចកចាយជាមយួមនុស្សដស៏ទបទៀតអុំពីបទពិបសាធនជ៍ារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្អបក។ អបករបកហ្លជាអាច តប់ងម់តិថភកថិ
និងរកុមរគួសារ ប៉ាុកនថ កុុំអនុញ្ញដ តឱ្យទុកខលុំ កទុំងអស់្បនោះររ ុំងអបកពីការកចកចាយជុំបនឿរបស់្អបក។ ចូរចងចាុំនូវអវីកដល
រពោះរគិស្ថ  នបធវើស្រោបអ់បក។ វនឹងជួយ អបកកបុងការកចកចាយអុំពីរពោះអងគជាមយួមនុស្សដសទបទៀត បោយមនិស្ុំខានប់លើ
ទុកខលុំ កអវីបនាោះបទ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ បតើអបកគិតថារពោះជាោច ស់្ឈចឺាបក់ដរឬបទ បៅបពលរពោះបយស្ ូរតូវបគឆាក ង? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

១០ បហ្តុអវី នជារពោះបយស្ ូស្បរមចរពោះទយ័ទទួលយកការឈចឺាប?់ 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១១ បតើអបកធាល បស់ាគ ល់នរណាោប កក់ដលជួបការឈចឺាបប់ដើមផកីាល យបៅជារគិស្ថបរស័ិ្ទកដរឬបទ? បតើបុគគលោប កប់នាោះទទួល  
      ការឈចឺាបប់ោយរបបៀបណា? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១២ បតើគុំរទូុំងបនោះជួយ អបកកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូបោយរបបៀបណា? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ឥឡូវបនោះអបក នប ច្បជ់ុំពូកទីមយួ អបកក ៏នបឆលើយនូវជុំពូកវយតសមលទីមយួរចួរល់បហ្ើយ។ សូ្មរ ុំឭកបមបរៀនមុន
បនាធ បម់កបធវើតាមការកណ្នាុំបៅកបុង រកោស្ចបមលើយជុំពូកទីមយួ។ អបកគួរកតបុំបពញ និងបផញើស្នលឹកចបមលើយរបស់្អបកបៅកាន់
រគូបបរងៀនរបស់្អបកស្រោបក់ារកកតរមូវ។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ   
 
១  ក) ខ្ញុ ុំរបកហ្លជាគាម នឱ្កាស្មឋងបទៀតបទ។ 
     ខ្) មតិថភកថិរបស់្ខ្ញុ ុំរបកហ្លជាមនិអាចកស្វងរករពោះអោច ស់្បទ។ 
 
៧  ខ្) រទង ់នបុំបពញនូវការបរស្កឃ្លល ន ឬ ជុំបៅចិតថខាងកបុងរបស់្ពួកបយើងកបុងការសាគ ល់រពោះជាោច ស់្។ 
 
២  ខ្)  រទងយ់ងបៅរកពួកបគ និងបបងកើតឱ្យោនឱ្កាស្កបុងការកចកចាយ។ 
 
៨  ចបមលើយរបស់្អបក។ 
 
៣  គាម នកកនលងពិបស្ស្បនាោះបឡើយ។ ពួកបយើងអាចកចកចាយអុំពីរពោះអងគ នរគបទ់ីកកនលង។  
 
៩  ចាស្/ ទ ខ្ញុ ុំបជឿថារពោះជាោច ស់្ឈចឺាបដូ់ចជាឪពុកោឋ យឈចឺាបប់ៅបពលកដលប ើញកូនរបស់្គាត ់ឬ របស់្នាង
 ទទួលរងការឈចឺាប។់ 
 
៤ ក) រពោះបយស្ ូគាម នភាពខាម ស្បអៀនកបុងការសុ្គតបដើមផអីុំបពើ បរបស់្ពួកបយើង។ 
 ខ្) ពួកបយើងមនិគួរកតអនុញ្ញដ តឱ្យខ្លួនពួកបយើងផ្ទធ ល់ោនការខាម ស្បអៀនកបុងការកចកចាយអុំពីរពោះបយស្ ូ ពីបរពាោះបនោះ
      គឺជាផលូវកតមយួគតក់ដលរពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្ស្រោប់មនុស្សបដើមផសីាគ ល់រពោះអងគ។ 
 
១០  ពីបរពាោះរទងរ់ស្ឡាញ់បយើងខាល ុំងណាស់្ រទងច់ងប់ធវើវឱ្យអាចបៅរចួស្រោបព់ួកបយើងបដើមផទីទួល នការស្បស្រង្វគ ោះ
 រចួផុតពីអុំបពើ ប។ 
 
៥  ឥឡូវអបក នបរៀនខ្គមពរីបនោះ សូ្មឱ្យរពោះជាោច ស់្ជួយ អបកកុុំឱ្យោនការខាម ស្បអៀនអុំពីដុំណឹ្ងលអសនរពោះរគិស្ថ។ 
 
១១  ចបមលើយរបស់្អបក 
 
៦  គ) បង្វា ញអុំពីកិចចការដអ៏សាច រយកដលរពោះបយស្ ូ នបធវើស្រោបគ់ាត ់ឬនាង។ 
 
១២ បៅបពលកដលបយើងដឹងថា អបកដសទស្ម័រគចិតថរងការឈចឺាបស់្រោបរ់ពោះរគិស្ថ វផថល់ឱ្យបយើងោនកោល ុំងកបុងការ
 បបរមើរពោះអងគបទោះបីោនទុកខលុំ កយ៉ា ងណាកប៏ោយ។ 
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 ដមដរៀន 
 ៥  យល់ច្ាសអ់ំពីរចិ្ចការ Understand the Task 

 ៦  យរឈ្នះនូវរនងំទផសងៗ Overcome the Barriers 

 ៧  ពិចារណាវិធីោស្រសតរបស់អនរ Consider Your Approach 

 ៨  សងឃមឹបានរង្ហវ ន ់Expect Rewards 
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យលច់ាស្អ់្ំពីកិចាការ 

Understand the Task 
  
 
 

 វគឺជាចុងប ច្បប់ៅកបុងរយៈបពលបីកខ្សនការង្វរយ៉ា ងបនឿយហ្តប់ៅកបុងវលករស្បៅប ូគីណាហាវ សូ្។ ោនបភលៀង
ធាល ករ់គបរ់គានប់ៅឆាប ុំបនាោះ និងោនការរបមូលផល នយ៉ា ងលអ។ បៅហាវ យ នអប ជ្ ើញឱ្យចូលរមួរ រពនពិធីជបប់លៀង
មយួយ៉ា ងអធិកអធម។ បុរស្ ស្រស្ថី និងបកមងៗ នបៅជួបជុុំគាប បៅផារដធ៏ុំមយួ។ 
 
 ោនរកុមរ ុំជាបរចើន នបធវើការស្កមថងពិបស្ស្។ អបកភូមទិុំងមូល នបធវើដុំបណ្ើ របៅទស្សនាបៅកបុងផារ។ បនាធ ប់
មករបកហ្លជាពាក់កណាឋ លសថ្ងរតង ់ោនស្ុំបលងមយួ ជាស្ុំបលងយុំកដល នលន់ឮបឡើងបៅកណាឋ លហ្វូងមនុស្សទុំង
បនាោះ។ ោនបុគគលោប ក់ នករស្កយុំយ៉ា ងខាល ុំង បធវើបមើលកតគាត់ោនបរគាោះថាប ក។់ មនុស្សទុំងអស់្ នបផ្ទថ តការយកចិតថ
ទុកោកប់ៅកាន់គាត។់ 
 
 បតើោនអវីបកើតបឡើង? ស្ុំណួ្រ នបចញពីមនុស្សោប កប់ៅមនុស្សោប កប់ទៀត។ អបកខ្លោះគិតថាបុគគលោប កប់នោះ ជាមនុស្ស
ឆកួត ប៉ាុកនថ បុរស្ោប កប់នាោះ នពនយល់ពីបហ្តុផលកដលនាុំឱ្យគាត់យុំ។ គាត ់ននិយយថា «បពលខ្ញុ ុំស្ុំឡឹងបមើលបៅហ្វូង
មនុស្សទុំងបនោះ ខ្ញុ ុំគិតអុំពីសថ្ងកដលរពោះជាោច ស់្នឹងយងមកជាបលើកទីពីរបៅបពលមនុស្សទុំងអស់្បៅកបុងចុំបណាមពួក
បយើងនឹងរតូវធាល កប់ៅសាទ នបរកាមដីកដលពួកបយើងកុំពុងបដើរពីបលើឥឡូវបនោះ»។ អារមមណ៍្សនការ តប់ងម់យួយ៉ា ងធុំ នស្ទិត
បៅបលើខ្លួនខ្ញុ ុំកដលខ្ញុ ុំមនិអាចជួយ អវី នទល់កតបសាោះ ោនកតការករស្កយុំ។ ខ្ញុ ុំោននយ័ថាខ្ញុ ុំចង់យុំបៅខាងកបុងជុំបៅចិតថ
របស់្ខ្ញុ ុំផ្ទធ ល់ ប៉ាុកនថ ខ្ញុ ុំមនិអាចរគបរ់គងវ ន កក៏រស្កបចញមកខាងបរៅ។ 
 
 បៅកបុងបរឿងបនោះ នរ ុំឭកខ្ញុ ុំអុំពីសថ្ងប ច្ បស់នពិធីបុណ្យបៅរកុងបយរសូាឡឹម។ មនុស្សមកពីរគបជ់ាតិសាស្ន៍ទុំងអស់្
គឺពួកបគរបកហ្លជាចាកបចញពីរកុងបយរសូាឡឹមបោយគាម ន នជួបជាមយួរពោះជាោច ស់្។ រពោះរគិស្ថ ន តប់ងវ់ញិ្ញដ ណ្
របស់្មនុស្សយ៉ា ងបរចើនមនិអាចជួយ ពួកបគ នបនាោះបទ ប៉ាុកនថ រទង ់នបនលឺរពោះសូ្របស្ៀងយ៉ា ងខាល ុំងបៅកានព់ួកបគថា៖ «អបក
ណាបរស្កទឹកសុ្ុំអប ជ្ ើញមករកខ្ញុ ុំ បហ្ើយពិសាចុោះ» (យ៉ាូហាន ៧:៣៧)។ 
 
 ការអប ជ្ ើញរបស់្រពោះបយស្ ូ បចញពីបុំណ្ងចិតថកបុងការជួយ ។ បស្ចកឋីរតូវការដធ៏ុំគឺស្ទិតកបុងចុំបណាមពួកបយើង។ 
មនុស្សជាបរចើនកុំពុងសាល បប់ោយគាម នរពោះរគិស្ឋ។ បទោះបីបយើងដឹងថា ពួកបយើងមនិអាចបធវើអវីមយួកដលហួ្ស្ពីបទពិបសាធន៍
របស់្បយើងកប៏ោយ។ របកហ្លជាបមបរៀនបនោះនឹងបបើកកភបករបស់្អបកឱ្យប ើញពីតរមូវការដធ៏ុំបចញពីការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ការកចកចាយពីដុំណឹ្ងលអ។ 
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គ្ទរាង 
អវីៗកដលចាុំ ចស់្រោបក់ារផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ Essentials of Personal Evangelism 
 រតូវការអបកបធវើការ Workers Are Needed 
 រតូវការនិមតិថ Vision Is Needed 
 រតូវការការលោះបង ់Dedication Is Needed 
 រតូវការការអធិោឌ ន Prayer Is Needed 
 រតូវការការបនាធ បខ្លួន Humility Is Needed 
 រតូវការការយល់ដឹង Understanding Is Needed 
 

ទោលទៅ 
បង្វា ញពអីវីៗកដលចាុំ ចស់្រោបក់ារផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
 

អ្វីៗផដលចាបំាច់ស្រមាប់ការផសពវផាយដណឹំងលអដោយខ្លួនឯងផ្ទា ល ់
Essentials of Personal Evangelism  
ទោលទៅ. បង្ហា ញពីអវីៗណែលចាបំាច្់សរាប់ការផសពវផាយែំណឹងលអទោយខលួនឯងផ្ទា ល់។ 
 

រតូវការអនរទធវើការ Workers Are Needed 
 មនុស្សរបល់ននាក់ នរស់្បៅបោយមនិ នសាគ ល់ ឬបជឿបៅបលើអុំបណាយសនការស្បស្រង្វគ ោះរបស់្រពោះជាោច ស់្កដល
បកើតបឡើង តាមរយៈរពោះបយស្ ូរគិស្ថបនាោះបទ។ របសិ្នបបើបយើងបៅកានម់នធីរបពទយ ពួកបយើងនឹងប ើញថាមនុស្សមយួចុំនួនធុំ
កុំពុងសាល ប់បោយគាម នរពោះរគិស្ថ។ ោនមនុស្សភាគបរចើនមនិកដលធាល បឮ់អុំពីរពោះរគិស្ថ និងដុំណឹ្ងលអរបស់្រពោះអងគទល់កត
បសាោះ។ 
 
 បៅបពលរពោះបយស្ ូោនរពោះបនធូលបៅកាន់សាវករបស់្រពោះអងគអុំពីកិចចការដអ៏សាច រយ រទង ់នបរបៀបបធៀបកិចចការបនោះ
បៅនឹងវលករស្ដធ៏ុំលវឹងបលវើយកដលោនរស្ូវលមមរចូត។ ប៉ាុកនថ រទង ់នបកនទមបទៀតថា អបករចូតោនតិចបពក (សូ្មបមើល
ោ៉ា ថាយ ៩:៣៧)។ ោនរគិស្ថបរស័ិ្ទជាបរចើនកដលមនិទនដ់ឹងខ្លួនអុំពីតរមូវការដធ៏ុំមយួបនោះ។ មនុស្សខ្លោះ ននិយយថា
បនោះមនិកមនជាការង្វររបស់្ពួកបគបទ កបុងការប្ងចាបរ់ពលឹងមនុស្ស។ មនុស្សមយួចុំនួនបទៀត នប្ឈបប់ធវើកិចចការបនោះ
បោយសារកតការភយ័ខាល ច ឬបោយសារពួកបគមនិដឹងអុំពីរបបៀបកបុងការចូលបៅកានម់នុស្ស។ ោនបពលបវលដសទជាបរចើន
បទៀតបៅកបុងរបវតថិសាស្រស្ថរកុមជុំនុុំវលចរមូតរបស់្រពោះអោច ស់្ោនអបករចូតតិច។ រទងក់ុំពុងរតាស់្បៅ និងអងវរកសុ្ុំជាបរៀង
រល់សថ្ង “បតើនរណានឹងបៅស្រោបខ់្ញុ ុំ? បតើនរណានឹងរ បអ់បកមនិបជឿអុំពីការលោះបង់របស់្ខ្ញុ ុំស្រោបព់ួកបគ? បតើនរណាជា
បជើងរបស់្ខ្ញុ ុំស្រោបប់ដើរ និងជាោតរ់បស់្ខ្ញុ ុំស្រោបន់ិយយ? 
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 ពួកបទវតាជាបរចើនោនឆនធៈកបុងការបធវើកិចចការទុំងអស់្បនោះ ប៉ាុកនថ រពោះជាោច ស់្មនិ នបរជើស្បរ ើស្បរបើរ ស់្ពួកបទវតា
ទុំងបនាោះបទ។ រពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះអងគគឺបរបើមនុស្ស។ របសិ្នបបើរគិស្ថបរស័ិ្ទរគបរ់បូរគានក់តចូលរមួជាមយួការផសពវផាយ
ដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ោនមនុស្សជាបរចើននឹងមនិសាល ប់បៅកបុងអុំបពើ បរបស់្បគបនាោះបទ។ 
 
 បទបញ្ញជ របស់្រពោះបយស្ ូគឺមនិកមនផថល់មកស្រោបក់តរបជាជាតិមយួបនាោះបទ។ បទប ដ្តិថបនោះរតូវ នផថល់មក
ស្រោបព់ិភពបលកទុំងមូល។ វគឺស្រោបរ់គបរ់បជាជាតិទុំងអស់្។ វករ៏មួប ច្ូ លទុំងចុងបុំផុតសនកផនដីបនោះផងកដរ។ 
កិចចការកដលរពោះបយស្ ូ នរបគល់មកកានព់ួកបយើងរ កដណាស់្មនិកមនជាកិចចការកដលតូចបនាោះបទ។ វគឺអសាច រយជាងអវី
កដលបយើងអាចរស្សម នបៅបទៀត។ កដលកិចចការបនោះរតូវការអបកបធវើការរគបទ់ីកកនលងទុំងអស់្។ 
 
 ជាការពិតណាស់្កដលបយើង នឮថាោនចុំនួនមនុស្សជាបរចើន នមកកានរ់ពោះរគិស្ថបៅស្ពវសថ្ងបនោះ។ មនុស្សរប់
លននាកក់ុំពុងស្របស្ើតបមកើងរពោះអងគ បៅជុុំវញិពិភពបលក។ ពួកបយើងអរគុណ្រពោះអងគស្រោបក់ិចចការដអ៏សាច រយមយួបនោះ។ 
ប៉ាុកនថ ចុំនួនរបជាជនបៅកបុងពិភពបលកោនការបកើនបឡើងយ៉ា ងឆាបរ់ហ័្ស្ ដូបចបោះវលចរមូតកប៏ៅកតបនថោនការបកើនបឡើង
ផងកដរ។ បៅបពលកដលពួកបយើងស្ុំឡឹងបមើលនូវអវីកដលបៅស្ល់កដលបយើងរតូវបធវើ ពួកបយើងមនិអាចជួយ  ន ប៉ាុកនថ ោន
កតការករស្កយុំទុំងទុកខបសាក ពីបរពាោះោនមនុស្សរបល់ននាកប់ៅកតបនថរស់្បៅកបុងអុំបពើ ប។ 
 
 ការខ្ិតខ្ុំរបឹងករបងរបស់្បយើងបៅបពលបនោះមនិទនោ់នផលកផល ប៉ាុកនថ បៅបពលកដលអបកបជឿោប ក់ៗ កស្វងរកបដើមផបីធវើ
តាមការដឹកនាុំរបស់្រពោះជាោច ស់្ រពោះជាោច ស់្នឹងផថល់ឱ្កាស្កបុងការនិយយអុំពីរពោះអងគ។ ការយល់ដឹងអុំពីទុំនួលខុ្ស្រតូវ 
និងការសាថ បប់ង្វគ ប់បៅកាន់រពោះវញិ្ញដ ណ្របស់្រពោះអងគនឹងនាុំមកនូវលទនផល។ បៅបពលកដលបយើងោប ក់ៗ កាល យបៅជាអបក
ផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ កបុងការយល់ដឹងយ៉ា ងចាស់្ ពីបនធុកចិតថរបស់្ពួកបយើងកដលរពោះជាោច ស់្ ន
របទនឱ្យស្រោបម់នុស្សកដល តប់ងប់ៅជុុំវញិពួកបយើងពួកបយើងនឹងប ើញោនចរមូតខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ដអ៏សាច រយ។ 
 
 ចូរពួកបយើងអធិសាឌ នអុំពីចរមូតរបស់្ពួកបយើងផ្ទធ ល់ កដលរទងន់ឹងប ជ្ូ នអបកបធវើការបៅរបមូលផលបៅកបុងវល
ចរមូតរបស់្រពោះអងគ។ បៅបពលកដលអបកអធិសាឌ ន រតូវបជឿថានឹងោនចបមលើយផងកដរ «ទូលបងគុំបៅទីបនោះរសាប់បហ្ើយ! សូ្ម
ចាតទូ់លបងគុំចុោះ» បនាធ ប់មក អបកនឹងសាគ ល់ពីកឋីអុំណ្រសនការចាបប់ផឋើមបធវើការជាមយួរពោះរគិស្ឋ។ 
 
 ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ោនស្រោបរ់គិស្ថបរស័ិ្ទទុំងអស់្។ មនុស្សោប ក់ ននិយយថា
«ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់គឺជាកិចចការទុំងមូលសនរកុមជុំនុុំទុំងមូលស្រោបក់ផនដីទុំងមូល»។ ពួក
បយើង នបកើតជាថ្ម។ី ពួកបយើងមនិកមនជាកមមសិ្ទនិផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្ពួកបយើងបទៀតបទ។ ចូរឱ្យពួកបយើង នបបរមើទុំងរស្ុង
ចុំបពាោះរពោះអោច ស់្ និងបៅហាវ យថ្មីរបស់្ពួកបយើង។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១  បតើនរណាជាោច ស់្សនវលចរមូត?………………………………………………………………………………………… 
 
២  បតើនរណាជាអបកបធវើការបៅកបុងវលចរមូត? ……………………………………………………………………………… 
 
៣  បតើអវីគឺជាការចាបប់ផថើមបៅកបុងវលចរមូត?.……………………………………………………………………………… 
 
៤  ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរកដលបៅពីមុខ្បហ្តុផលកដលរតឹមរតូវ បហ្តុអវី នជាោនចុំនួនតិចសនអបកបធវើការបៅកបុងការផសពវ

ផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
 ក) រគិស្ថបរស័ិ្ទមនិដឹងនូវអវីកដលខ្លួនរតូវបធវើ។ 
 ខ្) គាម នរគិស្ថបរស័ិ្ទរគបរ់គានក់បុងការបធវើកិចចការបនោះ។ 
 គ) ោនរគិស្ថបរស័ិ្ទជាបរចើនមនិដឹងពីចុំនួនមនុស្សកដល នសាល បប់ោយគាម នរពោះរគិស្ថ។ 
  ) រគិស្ថបរស័ិ្ទជាបរចើនបពលខ្លោះោនការភ័យខាល ចកបុងការបធវើស្មរបនាធ ល់។ 
 ង) រពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្អបកបធវើការតិចតួចប៉ាុបណាត ោះបៅកបុងតុំបនន់ីមយួៗ។ 
 

៥  បតើអវីបៅជាការបឆលើយតបរបស់្រពោះជាោច ស់្ចុំបពាោះបស្ចកថីរតូវការរបស់្អបកបធវើការបៅកបុងវលចរមូតរបស់្រពោះអងគ? 
 ក) រទងច់ងឱ់្យពួកបយើងអធិសាឌ នកដលអបកបបរមើពន័នកិចចនឹងបចញបៅ។ 
 ខ្) រទងន់ឹងចាតប់ ជ្ូ នបទវតាឱ្យបៅបធវើកិចចការបនោះ។ 
 គ) រទងច់ងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនបធវើកិចចការបនោះ។ 
 

៦  ស្របស្របហ្តុផលបីបហ្តុអវី នជាបយើងោប ក់ៗ រតូវកតោនការជាបព់ាកព់ន័នបៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួន  
     ឯងផ្ទធ ល់? 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រតូវការនិមិតត Vision Is Needed 
 ពួកបយើងកុំពុងរស់្បៅកបុងស្មយ័កាលោនទុកខលុំ កបោយោនតរមូវការដទូ៏លុំទូលយយ៉ា ងបរចើន។ ភាពបធវស្
របកហ្ស្សនរបបទស្ ឬ កកនលងមយួ បស្ចកថីរតូវការគឺដូចគាប  ដូចជាបស្ដឌកិចច រពលឹងវញិ្ញដ ណ្ អារមមណ៍្ ស្ងគម និង
នបយ យ។ មនុស្សខ្លោះកុំពុងប ោះបងប់ចាលជុំបនឿរបស់្ពួកបគបៅកបុងរពោះជាោច ស់្។ មនុស្សដសទបទៀតកុំពុងសាថ បប់ង្វគ ប់
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រពមទុំងទទួលវញិ្ញដ ណ្បផសងៗ និងបធវើតាមការបបរងៀនខុ្ស្ឆគង។ តសមលរបស់្សី្លធមគ៏ឺរតូវ នផ្ទល ស់្បឋូរ ខ្ណ្ៈបពលការ
អបរ់ ុំបៅកបុងស្ងគមរតូវ នធាល កចុ់ោះ។ របពន័នផសពវផាយ នរយការណ៍្ពីឧរកិដឌកមម ស្ស្រង្វគ ម ទុរភកិស និងភាពអត់ឃ្លល ន ន
បកើនបឡើងបពលរពលឹងកដលគាម នជុំនួយ នករស្កបឡើងភាល មៗ។ 
 
 ប៉ាុកនថ បបើសិ្នជារពោះជាោច ស់្មនិរបទននិមតិថមកពួកបយើង (បនធុកចិតថជាកល់ក់ និងពិតរ កដ) បនាោះបទ ពួកបយើង
នឹងមនិោនលទនភាពអាចបមើលប ើញពីតរមូវការ និងឮស្ករមកទុំងអស់្បនោះ នបទ។ ការបធវើស្មរបនាធ ល់បោយខ្លូនឯងផ្ទធ ល់ 
ពួកបយើងរតូវការោននិមតិថចាស់្លស់្ ឬ ោនការយល់ដឹងពីល័កខខ្ណ័្ឍ របស់្អបកកដលមនិទនទ់ទួល នការស្បស្រង្វគ ោះ។ 
និមតិថបនោះនឹងបធវើឱ្យបយើងោនបុំណ្ងចិតថកបុងការជួយ មនុស្សកដលរកខ្សត។់ 
 
 បៅបពលកដលបលកប៉ាូល ននិមតិថប ើញអបករស្ុកោ៉ា បស្ដូនោប កឈ់រអងវរបលក (កិចចការ ១៦:៩) បលកមនិ ន
ខ្ជោះខាជ យបពលបវលបនាោះបទ។ បលក និងអបកបធវើការជាមយួ នបធវើដុំបណ្ើ របៅកានរ់សុ្កោ៉ា បស្ដូន បហ្ើយជាលទនផល កផបក
មយួសនទវីបអុឺរ ៉ាបុ នឮអុំពីរពោះគុណ្សនការស្បស្រង្វគ ោះពីរពោះជាោច ស់្ តាមរយៈរពោះបយស្ ូរគិស្ថ។ ចាប់តាុំងពីបពលបនាោះមក ោន
មនុស្សរបរ់យពានអ់បក នថាវ យជីវតិបៅរពោះរគិស្ថ។ 
 
 វគឺបៅបពលកដលរទង ់នប ើញពីល័កខខ្័ណ្ឍ ទូបៅសនមនុស្សបៅរកុងបយរសូាឡឹមកដលរពោះបយស្ ូ នស្រមកទ់ឹក
រពោះបនរតជាមយួបស្ចកថីបមតាថ ករណុារបស់្រពោះអងគ។ រទងយ់ល់ថារបសិ្នបបើពួកបគយល់ចាស់្ពីបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្
រពោះអងគពួកបគនឹងទទួលរពោះអងគ បហ្ើយរទងោ់នកកនលងស្រោកស្រោបព់ួកបគ (លូកា ១៣:៣៤)។ 
 
 និមតិថនាុំឱ្យបយើងោនកោល ុំង និងភាពកាល ហានកបុងការរបយុទនរបឆាុំងជាបរៀងរល់សថ្ងជាមយួអុំបពើ បរបស់្បយើង។ 
និមតិថនឹងជួយ ពួកបយើងឱ្យបៅកតស្ុំឡឹងបមើលបៅកានវ់លចរមូត និងបមើលបៅកានម់នុស្សដូចជារបបៀបកដលរពោះជាោច ស់្
បមើលមកកានព់ួកបគកដរ។ និមតិថនឹងជួយ ពួកបយើងឱ្យស្បស្រង្វគ ោះមនុស្សបចញពីបស្ចកថីសាល ប។់ មនុស្សកដលបៅជុុំវញិពួកបយើង
នឹងសាល ប់បៅកបុងអុំបពើ បរបស់្ពួកបគ ដូបចបោះលុោះរតាកតពួកបយើងោននិមតិថកដលបពារបពញបោយអុំណាចបចសាថ ។ ចូរឱ្យពួក
បយើង នសូ្មោច ស់្ចរមូតស្រោបន់ិមតិថបនោះ ដូបចបោះពួកបយើងអាចបធវើតាមរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ោននិមតិថោននយ័ថាប ើញ 

 ក) រគបប់រឿងរ៉ា វកដលខុ្ស្ឆគងបៅកបុងពិភពបលកស្ពវសថ្ងបនោះ។ 
 ខ្) ពីការ តប់ង ់និងការសាល បរ់បស់្មនុស្សដូចជារពោះជាោច ស់្ នប ើញពួកបគ។ 
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៨ ពួកបយើងរតូវការនិមតិថពីបរពាោះ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៩ ចូរបសាម ោះរតងជ់ាមយួខ្លួនរបស់្អបកផ្ទធ ល់បោយោក ់X បៅកបុងរបអបក់ដលពិពណ៌្នាអុំពីអបក 
 

នមិតិថរបស់្ខ្ញុ ុំ កតងកត ញឹកញាប ់ មថងោក ល 
ខ្ញុ ុំដឹងពីតរមូវការរបស់្អបកដសទ    
ខ្ញុ ុំគិតអុំពីអវីកដលបកើតបឡើងចុំបពាោះមនុស្ស    
ខ្ញុ ុំោនបស្ចកថីកាល ហានកបុងការបធវើទីបនាធ ល់    
ខ្ញុ ុំចងរ់ បម់នុស្សដសទបទៀតអុំពរីពោះបយស្ ូ    
ខ្ញុ ុំចងជ់ួយ មនុស្សដសទបទៀតបដើមផកីស្វងរករពោះរគិស្ថ    

 

រតូវការការលះបង ់Dedication Is Needed 

 រពោះបយស្ ូ នបបថជាញ ចិតថស្រោបប់បស្កកមមរបស់្រពោះអងគកដលរទងោ់នរពោះបនធូលបៅកានព់ួកសាវកថា «អាហារ
របស់្ខ្ញុ ុំ … គឺបធវើតាមរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះអងគ កដល នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមករពមទុំងបបងាើយកិចចការរបស់្រពោះអងគបអាយ ន
ស្ុំបរច» (យ៉ាូហាន ៤:៣៤)។ រពោះបយស្ ូជាអបកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ដប៏ឆបើមជាងបគបៅបពលកដលរពោះអងគ
ោនរពោះជនមរស់្ រពោះបយស្ ូ នបនថការបសាយអាហារបនោះរហូ្តដល់សថ្ងកដលរទង ់នករស្កបឡើងថា «វចបស់្ពវរគប់
បហ្ើយ!» រទង ់នបុំបពញកិចចការចបស់្ពវរគបក់ដលរពោះបិតា នប ជ្ូ នរទងឱ់្យមក។ 
 
 សាវកប៉ាូល នលោះបងប់ដើមផផីាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ ជីវតិ និងការស្របស្ររបស់្បលកប៉ាូល ន
រសាយបុំភលអឺុំពីកិចចការទុំងបនោះ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទន នបបើកស្កមឋងថាបលកប៉ាូលរតូវជួបទុកខលុំ កជាបរចើនបៅកបុងរកុង
បយរសូាឡឹម ដូបចបោះបហ្ើយ នជាអបកបធវើការជាមយួបលកប៉ាូល នពាយមការពារគាតម់និឱ្យបៅរកុងបយរសូាឡឹម។ ប៉ាុកនថ 
បលកប៉ាូលបៅកតទទូចសូ្មចង់បធវើតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះអោច ស់្។ 
 

បហ្តុអវី នជាបងបអូននាុំគាប យុំរពមទុំងបធវើបអាយខ្ញុ ុំពិ កចិតថដូបចបោះ? ខ្ញុ ុំ នរបុងបរបៀបខ្លួនរចួបរស្ចបហ្ើយ 
មនិរតឹមកតបអាយបគចងប៉ាុបណាត ោះបទគឺកថ្មទុំងបអាយបគស្ោល ប់បៅរកុងបយរសូាឡឹមបរពាោះកតរពោះនាមរបស់្
រពោះអោច ស់្បយស្ ូ បទៀតផង (កិចចការ ២១:១៣-១៤)។ 

 
 បលកប៉ាូល នបមើលប ើញកិចចការបនោះស្ុំខាន់ជាងជីវតិរបស់្បលកផ្ទធ ល់។ ស្រោបប់លកប៉ាូលផ្ទធ ល់វមនិខុ្ស្គាប
រតងណ់ាបទថាគាតស់ាល ប់ ឬ គាត់រស់្។ គាតប់ធវើនូវអវីកដលរពោះអងគ នចាតគ់ាតឱ់្យបធវើ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
បរជើស្បរ ើស្ពាកយកដលរតឹមរតូវបៅកបុងវងរ់កចក និងស្របស្រវបៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន 
 
១០ សាវកប៉ាូល នបមើលប ើញ………………………………………………….(ការង្វរ/មាូបអាហារ) 
 របស់្គាតស់្ុំខាន់ជាង………………………………………………………(សុ្ខ្ភាព/ជីវតិ) របស់្គាតផ់្ទធ ល់។  
 
១១ អាថ្ក៍ុំ ុំងចុំបពាោះការលោះបងដ់ព៏ិតបៅកបុងការបធវើកិចចការរបស់្រពោះជាោច ស់្គឺខ្ញុ ុំរតូវ 
 ក) ោកប់ុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះជាោច ស់្បៅកបុងបុំណ្ងចិតថរបស់្ខ្ញុ ុំ។ 

 ខ្) បធវើនូវអវីកដលខ្ញុ ុំគិតថាលអបុំផុតស្រោបខ់្ញុ ុំ។ 
 

រតូវការការអធិោា ន Prayer Is Needed 
 បៅបពលរពោះបយស្ ូ នបង្វា ញពីទុំហ្ុំដធ៏ុំសនវលចរមូតបៅកានស់ាវករបស់្រពោះអងគ បតើអបកគិតថារទងន់ឹងបធវើអវី
បនាធ ប?់ បយើងរបកហ្លជាគិតថារទងគ់ួរកតប ជ្ូ នពួកបគជាបនាធ នប់ៅកានវ់លចរមូតបនោះ។ ប៉ាុកនថ អតប់ទ រពោះអងគោន
រពោះបនធូលបៅបគថា៖ «បហ្តុបនោះចូរអងវរោច ស់្ករស្បអាយចាត់អបករចូតមកកបុងករស្របស់្បលក» (លូកា ១០:២)។ 
 
 បពលកដលពួកបយើងអធិសាឌ នបៅកានោ់ច ស់្សនវលចរមូត ពួកបយើងបង្វា ញពី ការយកចិតថទុកោក ់កថីរស្ឡាញ់ និង
បស្ចកថីបមតាថ ករណុាដអ៏សាច រយស្រោបរ់ពលឹងវញិ្ញដ ណ្កដល តប់ង។់ កិចចការទុំងបនោះនឹងដឹកនាុំពួកបយើងបៅកាន់
ការអធិសាឌ ន និងការកចកចាយរជសារអុំពីរពោះរគិស្ថ។ 
 
 បៅបពលកដលរបជាជនអុីរសាកអលមនិ នសាថ បប់ង្វគ ប់ បហ្ើយរពោះជាោច ស់្បហ្ៀបនឹងវនិិចឆយ័បទស្បៅបលើ
របជាជាតមិយួបនោះ បលកម៉ាូបស្ នសុ្ុំការអតប់ទស្ និងបស្ចកថីបមតាថ ករណុាបៅកបុងបស្ចកថីអធិសាឌ នរបស់្បលក។ 
រពោះជាោច ស់្រទងរ់ពោះស្ណាថ ប់ការអធិសាឌ ន និងទទួលស្ុំណូ្មពររបស់្បលក (និកខមនុំ៣ ២:៣០-៣២)។ 
 
 រពោះជាោច ស់្ នចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្របស់្រពោះអងគបៅកានអ់បកបជឿ១២០នាកប់ៅសថ្ងបុណ្យសថ្ងទីហាសិ្ប ពីបរពាោះ
រពោះបយស្ ូ នស្នាថារបទនឱ្យ។ លទនផលសនការចាកប់ងាូរ គឺបធវើឱ្យោនការយកចិតថទុកោក់យ៉ា ងអសាច រយស្រោប់មនុស្ស
កដល តប់ង ់(កិចចការ ២:១-៤)។ ពួកសាវក នប ើញរពោះបយស្ ូយងបឡើងបៅកាន់រពោះបិតារបស់្រពោះអងគបៅសាទ ន
បរមសុ្ខ្។ ពួកបគ នឮពីរពោះអងគបៅបពលកដលរទង ់នកផថផ្ទថ ុំពួកបគឱ្យរងច់ាុំបៅកបុងរកុងបយរសូាឡឹមស្រោបក់ារយង
មកសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ (កិចចការ ១:១-៥)។ បនាធ បម់ក ១២០នាក់សនពកួបគ នផថុ ុំគាប រងច់ាុំបោយការអធិសាឌ នបដើមផទីទួល
រពោះវញិ្ញដ ណ្តាមរពោះបនធូលស្នា។ អបកទុំងបនាោះគឺជាមនុស្សដុំបូងកដលរពោះជាោច ស់្ នប ជ្ូ នបៅកបុងវលចរមូតរបស់្
រពោះអងគ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍   
 
១២ រគិស្ថបរស័ិ្ទកដលពិតជាយកចិតថទុកោកប់ៅបលើរពលឹងមនុស្សកដល តប់ងន់ឹង 

 ក) អធិសាឌ ន 
 ខ្) ខ្វល់ខាវ យ 
 

១៣ អស់្អបកកដលបជឿបហ្ើយ នអធិសាឌ នបៅសថ្ងបុណ្យសថ្ងទីហាសិ្បគឺ 
 ក) ជាអបកកដលរពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្ បហ្ើយចាតប់ ជ្ូ នបៅកបុងវលចរមូតរបស់្រពោះអងគ។ 

 ខ្) មនិ នលោះបងព់ិតរ កដបៅកបុងកិចចការរបស់្រពោះជាោច ស់្។ 
 

១៤ បៅបពលកដលពួកបយើងអធិសាឌ នថាសូ្មឱ្យរពោះជាោច ស់្ចាត់ប ជ្ូ នអបកបធវើការបយើងរតូវដឹងថា 
 ក) រទងរ់បកហ្លជាមនិបឆលើយតបបស្ចកថីអធិសាឌ នរបស់្ពួកបយើង។ 

 ខ្) រទងរ់បកហ្លជាចាតប់ ជ្ូ នពួកបយើង។ 
 

រតូវការការបនា បខលួន Humility Is Needed 
 បរគាោះថាប កដ់ធ៏ុំបុំផុតមយួបៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ គឺបកើតបឡើងចុំបពាោះអបកបបរមើពន័នកិចច
កដលស្ុំឡឹងបមើលបៅបលើអវីមយួកដលបជាគជយ័កដលពួកបគ នបធវើបោយសារកតខ្លួនពួកបគផ្ទធ ល់។ អបក និងខ្ញុ ុំរតូវ ន
រពោះជាោច ស់្ចាតប់ ជ្ូ ន។ បយើងបរបើរពោះនាមរពោះអោច ស់្របស់្ពួកបយើងបៅរគបក់ិចចការសនការបធវើស្មរបនាធ ល់ទុំងអស់្របស់្ពួក
បយើង។ របសិ្នបបើោច ស់្សនវលចរមូត នរបទនពរដល់កិចចការរបស់្ពួកបយើង និងបណាថ លឱ្យកិចចការរបស់្ពួកបយើងបបងកើត
ផលកផល ពួកបយើងគួរកតោនការរបុងរបយត័បកុុំឱ្យោនអុំនួតបៅកបុងខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់។ ជាការពិតណាស់្ បយើងគួរកតរកីរយបៅ
កបុងរពោះអោច ស់្របស់្បយើងកដលរទងោ់នបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័បនាធ បអងគរទងផ់្ទធ ល់ និងបយើងរតូវកតថាវ យរគបទ់ុំងសិ្ររីងុបរឿង
បៅកានរ់ពោះបិតារបស់្រពោះអងគ។ 
 
 បៅបពលកដលោវឌីរបយុទនជាមយួកូលីយ៉ា ត បគាលបៅរបស់្ោវឌីគឺថាវ យសិ្ររីងុបរឿងបៅកានរ់ពោះជាោច ស់្។ ចូរអាន
នូវអវីកដលគាត ់ននិយយបៅកានកូ់លីយ៉ា ត៖  
 

ឯងកានោ់វ កានល់ុំកពង និងស្ប មកវយអញ រឯីអញវញិ អញមកវយឯង កបុងនាមរពោះអោច ស់្សន 
ពិភពទុំងមូល ជារពោះសនពលទព័អុីរសាកអល កដលឯង នបុំ ក់មុខ្។ សថ្ងបនោះ រពោះអោច ស់្របគល់ 
ឯងមកកបុងកណាឋ បស់ដអញ អញនឹងរបហារឯង រពមទុំងកាត់កឯងបទៀតផង។ សថ្ងបនោះអញកយ៏កបខាម ច
ទហានភលីីស្ធីនបៅបអាយតាម ត និងស្តវសាហាវសីុ្កដរ។ ដូបចបោះ របជាជនទុំងអស់្បៅបលើកផនដីនឹងដឹង 
ថា អុីរសាកអលោនរពោះជាោច ស់្ជួយ ការពារ។ ស្ហ្គមន៍សនជនជាតិអុីរសាកអលទុំងមូលនឹងដឹងថា 
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រពោះអោច ស់្របទនបអាយបយើងោនជយ័ជុំនោះ ពុុំកមនបោយោវ ឬលុំកពងបទ ដផតិរពោះអោច ស់្ចាុំងជុំនួស្បយើង 
រពោះអងគនឹងរបគល់ពួកឯងមកកបុងកណាឋ បស់ដរបស់្ពួកបយើង។  (១សាុំយូកអល ១៧:៤៥-៤៧)។ 

 
 ោវឌីមនិ ននិយយថាពិភពបលកទុំងមូលបនោះគួរកតដឹងថាគាត ់ោវឌី គឺជាអបកកាល ហាន ឬ ជាអបកតស្ ូបនាោះបទ។ 
បុំណ្ងចិតថរបស់្គាតគ់ឺថាមនុស្សគួរកតដឹងថារពោះជាោច ស់្គាម នកដនកុំណ្តប់ហ្ើយរពោះអងគអាចស្បស្រង្វគ ោះមនុស្សបៅរគបស់ាទ ន
ភាពទុំងអស់្។ 
 
 កបុងនាមជាអបកបធវើការបៅកបុងវលចរមូត ពួកបយើងរតូវកតបនាធ បខ្លួន និងមនិរតូវដបណ្ថើ មយកសិ្ររីងុបរឿងស្រោបអ់វី
កដលបយើង នបធវើបនាោះបទ។ ពួកបយើងរតូវកតថាវ យរគបទ់ុំងសិ្ររីងុបរឿងបៅកានោ់ច ស់្សនវលចរមូត។ ពួកបយើងរតូវកតោន
ឆនធៈអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគ នបរបើរ ស់្ពួកបយើងបដើមផឱី្យមនុស្សដសទបទៀតនឹងប ើញសិ្ររីងុបរឿងរបស់្រពោះអងគ។ បនោះគឺជា
វញិ្ញដ ណ្ដព៏ិតសនអបកបបរមើពន័នកិចចកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៥ ពាកយបនាធ បខ្លួ នោនន័យផធុយពីពាកយ 
 ក) មនិអាតាម និយម 
 ខ្) អុំនួត 
 
១៦ អបកបបរមើពន័នកិចចជារគិស្ថបរស័ិ្ទគួរកតបនាធ បខ្លួន និងថាវ យរគបទ់ុំងសិ្ររីងុបរឿងបៅកានរ់ពោះជាោច ស់្ពីបរពាោះ 
 ក) គាម នរពោះជាោច ស់្អបកបបរមើពន័នកិចចមនិអាចបធវើអវី នទល់កតបសាោះ។ 
 ខ្) កផបករបស់្អបកបបរមើពន័នកិចចអសាច រយជាងកផបករបស់្រពោះជាោច ស់្។ 
 

រតូវការការយល់ែឹង Understanding Is Needed 
ោគ ល់ពីរិច្ចការ Know the Assignment 

 
 ការពាយមបធវើកិចចការអវីមយួកដលមនិបចញពីឆនធៈរបស់្ពួកបយើងផ្ទធ ល់នឹងនាុំបយើងបៅរកការលុំ ក។ ពួកបយើងជា
អបកបធវើការរមួជាមយួរពោះជាោច ស់្ (១កូរនិថូ្ស្ ៣:៩) ពួកបយើងមនិរគានក់តបធវើការស្រោបរ់ពោះជាោច ស់្បនាោះបទ។ បៅកបុងការ
ផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ កដូ៏ចជាពន័នកិចចដសទបទៀតបៅកបុងរកុមជុំនុុំកដរពួកបយើងោនកផបកកដលរតូវបធវើបហ្ើយ
រពោះជាោច ស់្កោ៏នកផបករបស់្រពោះអងគកដលរតូវបធវើកដរ។ លទនផលលអបកើតបឡើង បៅបពលកដលកផបកទុំងពីរបនោះស្ទិតបៅកបុង
កកនលងកដលជាកមមសិ្ទនិរបស់្ពួកបគ។ 
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 ពួកបយើងរតូវ នប ជ្ូ នឱ្យបៅបរពាោះរគាបពូ់ជ ោុំ និងបរសាចទឹក។ ោននយ័ថាពួកបយើងកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីអវី
កដលរពោះរគិស្ថ នបធវើស្រោបព់ួកបយើង និងចាបយ់កឱ្កាស្កបុងការបធវើកិចចការបនោះផងកដរ។ កផបកកដលបៅស្ល់ជារបស់្
រពោះជាោច ស់្ រពោះបុរតារបស់្រពោះអងគ និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទន។ 
 
 វពិតជាការលអបពលប ើញមនុស្សទទួល នការស្បស្រង្វគ ោះ។ វជាការលអបពលប ើញពួកបគរតឡបប់ៅកាន់
រពោះជាោច ស់្តាមរយៈទីបនាធ ល់របស់្ពួកបយើង។ ប៉ាុកនថ រតូវចាុំថាពួកបយើងមនិអាចបធវើឱ្យមនុស្សដឹងពីអុំបពើ បរបស់្ពួកបគ
តាមរយៈការនិយយរបស់្បយើង នបទ។ ោនកតរពោះវញិ្ញដ ណ្របស់្រពោះជាោច ស់្កដលជាអបកបញ្ញជ កក់បុងចិតថរបស់្ពួកបគបៅ
បពលកដលពួកបយើងនិយយ។ ពួកបយើងមនិអាចស្បស្រង្វគ ោះមនុស្ស នបទ។ ប៉ាុកនថ រពោះរគិស្ថអាចបធវើ នតាមរយៈពួកបយើង។ 
 
 ដូបចបោះមនិថាអបក នប ើញលទនផលបកើតបឡើង ឬ អតប់នាោះបទចុំបពាោះកិចចការរបស់្បយើងគឺផាយដុំណឹ្ងលអ និងោស់្
បតឿនមនុស្សអុំពីភាពបរគាោះថាប កស់នការសាល បប់ោយគាម នរពោះរគិស្ថ។ អបកកដលចាត់ប ជ្ូ នបយើង នោនរពោះបនធូលមកកាន់
បយើងថាពាកយរបស់្រពោះអងគនឹងមនិវលិរតឡបម់ករករពោះអងគវញិបឡើយ ដរបណាទល់កត នស្ុំបរចតាមបុំណ្ងរបស់្
រពោះអងគជាមុនសិ្ន (បអសាយ ៥៥:១១)។ កុុំឱ្យបយើងពាយមបថូរទុំនួលខុ្ស្រតូវរបស់្បយើងជាមយួរពោះជាោច ស់្។ 
 

ោគ ល់រពះគ្មពីរ Know the Bible 

 អបកបបរមើពន័នកិចចកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់មនិអាចោនកថីរ ុំពឹងថានឹងោនរបសិ្ទនភាពបោយ
គាម នចុំបណ្ោះដឹងទូបៅសនរពោះគមពរី គឺរពោះបនធូលសនរពោះជាោច ស់្បនាោះបទ។ បយើងគួរកតដឹងថារពោះគមពរីោនការកបងកចកជាកផបកធុំ 
និងកផបកតូច។ បយើងរតូវដឹងថាកកនលងណាកដលបយើងអាចកស្វងរកខ្គនលឹោះកដលនឹងជួយ ពួកបយើងកបុងការនិយយជាមយួ
មនុស្សអុំពីរពោះរគិស្ថ។ បយើងគួរកតោនស្មតទភាពកបុងការបករសាយ និងអនុវតថនខ៍្គមពរីទុំងបនាោះ។ រគបរ់ពលឹងរគិស្ថ
បរស័ិ្ទកដលោនជយ័ជុំនោះគួរកតោនចុំបណ្ោះដឹងជាមូលោឌ នរគឹោះខាងរពោះគមពរីបដើមផជីារបបយជនស៍្រោបក់ាររកីចបរមើន និង
បទពិបសាធនរ៍បស់្រគិស្ថបរស័ិ្ទ។  
 
 ជាអបកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ពួកបយើងគួរកតរការពោះបនធូលកដលផថល់ជុំបនឿបៅកបុងគុំនិតរបស់្ពួក
បយើង។ បនោះជារពោះបនធូលកដលនាុំមកនូវការកាតប់ទស្ ផ្ទល ស់្បថូរជីវតិ បបរងៀនពីភាពបរសុិ្ទន និងការពារបយើងបចញពីការធាល ក់
ចុោះកបុងអុំបពើ ប។ បៅបពលកដលពួកបយើងសាគ ល់រពោះបនធូល រពោះបនធូលនឹងជួយ ពួកបយើងកបុងការនិយយបោយបរបើពាកយ
បពចនរ៍តឹមរតវូបៅកបុងបពលបវលរតឹមរតូវ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៧ គូស្រងវងជុ់ុំវញិអកសរកដលបៅពីមុខ្របបយគកដលរតមឹរតវូ។ 

 ក) ពន័នកិចចរបស់្ពួកបយើងស្រោបរ់ពោះជាោច ស់្គឺជួយ មនុស្សឱ្យទទួលសាគ ល់ថាពួកបគជាមនុស្សោន ប។ 
 ខ្) កបុងនាមជាអបកបបរមើពន័នកិចចរបស់្រពោះជាោច ស់្ បយើងោនកផបករបស់្ពួកបយើង និងរទងោ់នកផបករបស់្រពោះអងគ។ 
 គ) បយើងរតូវការការយល់ដឹងខាងរពោះគមពរីតាមលុំោបល់ុំបោយយ៉ា ងឥតបខាច ោះបដើមផកីាល យបៅជាអបកផសពវផាយ 

      ដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
  ) របសិ្នបបើបយើងបមើលមនិប ើញពីលទនផលបៅកបុងពន័នកិចចផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្បយើង ោនន័យថាបយើងមនិ នបធវើ  
       កផបករបស់្ពួកបយើង។ 
 ង) ពន័នកិចចចមផងរបស់្រគិស្ថបរស័ិ្ទគឺជាការផាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូរគិស្ថ។ 
 ច) ពួកបយើងដឹងថារពោះបនធូលរបស់្រពោះជាោច ស់្កតងកតោនបគាលបុំណ្ងប្ងចាប់ និងនាុំមនុស្សមកកាន ់

     រពោះរគិស្ថ។ 
 

១៨ ពនយល់ពីអតថនយ័សនរបបយគទុំងបនោះបោយស្របស្ររតឹមកតមយួឃ្លល តាមរយៈគុំនិតរបស់្អបកផ្ទធ ល់។ 
 ក) យល់ពីការង្វរ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) យល់ពីរពោះគមពរី 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១០ ពន័នកិចច ជីវតិ។ 
 
១  រពោះជាោច ស់្ 
 
២  អបកបជឿទុំងអស់្កបុងរពោះរគិស្ថ 
 
១១ ក) ោកប់ុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះជាោច ស់្បៅកបុងបុំណ្ងចិតថរបស់្ខ្ញុ ុំ។ 
 
៣  រពលឹងបុរស្ ស្រស្ថី និងកុោរ 
 
១២ ក) អធិសាឌ ន។ 
 
៤  ក) គ) និង  ) រតឹមរតូវ 
 
១៣  ក) ជាអបកកដលរពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្បហ្ើយចាតប់ ជ្ូ នបៅកបុងវលចរមូតរបស់្រពោះអងគ។ 
 
៥  ក) រទងច់ងឱ់្យពួកបយើងអធិសាឌ នកដលអបកបបរមើពន័នកិចចនឹងបចញបៅ។ 
 
១៤ ខ្) រទងរ់បកហ្លជាចាតប់ ជ្ូ នពួកបយើង។ 
 
៦  (ោកច់ុំណុ្ចមយួណាមុនក ៏ន) 
 ក) មនុស្សកុំពុងសាល បប់ោយគាម នរពោះរគិស្ថ។ 
 ខ្) ចុំនួនរបជាជនកុំពុងបកើនបឡើង។ 
 គ) រពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្កបុងការបរបើរ ស់្ពួកបយើងជាអបកបបរមើពន័នកិចចរបស់្រពោះអងគ។ 
 
១៥  ខ្) អុំណួ្ត។ 
 
៧  ខ្) ពីការ តប់ង ់និងការសាល បរ់បស់្បុរស្ និងស្រស្ថីទុំងឡាយ ដូចកដលរពោះជាោច ស់្ នទតប ើញពួកបគ។ 
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១៦  ក) គាម នរពោះជាោច ស់្អបកបបរមើពន័នកិចចមនិអាចបធវើអវី នទល់កតបសាោះ។ 
 
៨  បនោះជារបបៀបមយួកតប៉ាុបណាត ោះកដលពួកបយើងអាចប ើញពីតរមូវការដអ៏សាច រយស្រោបអ់ស់្អបកកដលគាម នរពោះរគិស្ថ។ 
 
១៧  ខ្) ង) និងច) រតឹមរតូវ 
 
៩  គិតអុំពីមនុស្សកដល នសាល ប់ និង តប់ងក់ដលអបកធាល ប់សាគ ល់។ 
 សូ្មឱ្យរពោះជាោច ស់្របទននិមតិថមកកានអ់បកកថ្មបទៀតបដើមផបីចញបៅកានព់ួកបគជាមយួដុំណឹ្ងលអ។ 
 
១៨  ចបមលើយរបស់្អបកគួរកតដូចជា៖ 
 ក) បយើងគឺជាអបកកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូរគិស្ថ បហ្ើយកិចចការកដលបៅស្ល់រតូវទុកឱ្យរពោះជាោច ស់្។ 

 ខ្) បយើងរតូវការការយល់ដឹងជាលកខណ្ៈទូបៅខាងរពោះគមពរី និងខ្គនលឹោះបដើមផបីធវើឱ្យស្មរបនាធ ល់របស់្បយើងកានក់ត
      ោនរបសិ្ទនភាព។ 
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   ការយកឈ្នះដលើឧបស្រា 
       Overcome the Barriers 

 
 
 

 ោនឧបស្គគ និងការបិទផលូវជាបរចើនកដលពួកបយើងោនបទពិបសាធនប៍ៅកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះរគិស្ថ។ 
ឧបស្គគទុំងបនោះនឹងោនភាពខុ្ស្គាប រវងរបបទស្មយួបៅរបបទស្មយួ និងពីវបផធមម៌យួបៅវបផធម៌មយួបទៀត។ ពួកបយើង
មនិអាចមនិយកចិតថទុកោកប់ៅបលើបញ្ញា ទុំងបនោះ នបទ របសិ្នបបើពួកបយើងគឺជាអបកនាុំមនុស្សថាវ យរពោះរគិស្ថ។ 
 
 ចាបត់ាុំងពីោនស្មរបនាធ ល់ដអ៏សាច រយរបស់្រពោះរគិស្ថ ខ្ញុ ុំបជឿថាគាម នឧបស្គគណាមយួកដលរងឹោុំរគប់រគានទ់បម់និឱ្យ
ោនការផាយដុំណឹ្ងលអបនាោះបទ។ រពោះបនធូលរបស់្រពោះជាោច ស់្គឺស្រោបម់នុស្សទុំងអស់្បៅរគប់ទីកកនលង។ ដុំណឹ្ងលអ
របស់្រពោះរគិស្ថមនិគិតអុំពីរពុំកដន ឬ ជាតិសាស្នប៍នាោះបទ។ 
 
 ការយល់ដឹងរបស់្ពួកបយើងកានក់តបរចើនអុំពីឧបស្គគបផសងៗ នឹងជយួ ពួកបយើងឱ្យោនស្មតទភាពកានក់តរបបស្ើរកបុង
ការយកឈបោះបលើរនាុំងទុំងអស់្បនាោះ។ ពួកបយើង នប ើញបៅកបុងបមបរៀនមុនរបស់្បយើងកដលនិយយអុំពីតរមូវការស្រោប់
ការកចកចាយដុំណឹ្ងលអ។ ឥឡូវបនោះពួកបយើងនឹងប ើញពីរបបៀបសនការយកឈបោះបលើរនាុំងបផសងៗកបុងការកចកចាយ
ដុំណឹ្ងលអ។ រតូវចងចាុំថាជាមយួរពោះជាោច ស់្អវីកដលមនិអាចបៅរចួរទងន់ឹងបធវើឲ្យបៅរចួ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការកុំណ្តនូ់វឧបស្គគ Identity Barriers 
ខ្. ឧបស្គគខាងសាស្នា Religious Barriers 
គ. ឧបស្គគខាងភាសា Language Barriers 
 . ឧបស្គគខាងស្ងគម Social Barriers 
 

ទោលទៅ 
១. សាគ ល់ពីឧបស្គគកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
២. បង្វា ញពីរបបៀបកដលអបកបបរមើពន័នកិចចជារគិស្ថបរស័ិ្ទអាចយកឈបោះបលើឧបស្គគសាស្នា នយ៉ា ងលអបុំផុត។ 
៣. សាគ ល់ពឧីបស្គគភាសាចុំនួនពីរ និងសាគ ល់ពីរបបៀបយកឈបោះបលើពួកវ។ 
៤. ពនយល់ពីអវីកដលអបកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអគួរកតបធវើបៅបពលរបឈមមុខ្ជាមយួនឹងការរបឆាុំងបៅកបុងស្ងគម។  
 

ក. ការកំណត់នូវឧបស្រា Identity Barriers 
ទោលទៅទ១ី. ោគ ល់ពីរនងំរនុងការផសពវផាយែំណឹងលអទោយខលួនឯងផ្ទា ល់។ 
 
 បនោះគឺជាបុំណ្ងចិតថដអ៏សាច រយបៅកបុងដួងចិតថរបស់្មនុស្សកដលចងស់ាគ ល់ពីអតថស្ញ្ញដ ណ្ពិតរបស់្ពួកបគ។ មនុស្ស
រគបគ់ាប ទុំងអស់្ចងឱ់្យរបបទស្កុំបណ្ើ តរបស់្ខ្លួនទទួលសាគ ល់គាត់ ឬ នាង និងមនុស្សរគបទ់ីកកនលងទុំងអស់្គឺោនបោទន
ភាពចុំបពាោះខ្លួនពួកបគគជឺានរណា។ 
 
 អបកបបរមើពន័នកិចចជារគិស្ថបរស័ិ្ទ ពួកបយើងគួរកតស្ុំឡឹងបៅកានម់នុស្សដូចជារបបៀបកដលរពោះជាោច ស់្បមើលបៅកាន់
ពួកបគ។ កថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះជាោច ស់្ នរគប ់ុំងទុំងអស់្។ រទងោ់នបស្ចកថីរស្ឡាញ់យ៉ា ងខាល ុំងដល់ពិភពបលកទុំង
មូល ោននយ័ថារគបរ់បជាជាតិ និងរគបជ់ាតិសាស្ន៍ទុំងអស់្ បទោះបីជាភាសា ឬ ពណ៌្ស្មផរុអវកីប៏ោយ។ បៅបពលកដល
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនយងមករបទនអុំណាចឱ្យពួកសាវកកបុងការបធវើស្មរបនាធ ល់អុំពីរពោះរគិស្ថ មនុស្សមកពីរគបរ់បជាជាតិ
ទុំងអស់្សនកផនដោីនវតថោនបៅកបុងរកុងបយរសូាឡឹម។ មនុស្សទុំងអស់្កបុងចុំបណាមពួកបគ នឮរកុមសាវកបលើកតបមកើង
រពោះជាោច ស់្បៅកបុងភាសាបផសងៗពីគាប  (កិចចការ ២:១-១២)។ 
 
 របបទស្អុីរសាកអលជារបបទស្កដលោនទីតាុំងលអជាងបគបុំផុតបលើពិភពបលក។ បៅកបុងស្មយ័សនរពោះគមពរី ន
បរៀបរបអ់ុំពីទឹកដីអុីរសាកអល នស្ទិតបៅកផបកដស៏្ុំខាន់បុំផុតកដលពិភពបលក នទទួលសាគ ល់ថាជាចុំណុ្ចរបស្ពវ
ស្រោបទ់ុំនាក់ទុំនង។ ោនក ៉ា ល់មកពីរបបទស្ជាបរចើន នបធវើដុំបណ្ើ រតាមស្មុរទជុុំវញិរបបទស្ដតូ៏ចមយួបនោះ។ 
រពោះជាោច ស់្ពិតជា នគិតដល់រគបរ់បជាជាតិទុំងអស់្បៅបពលកដលរទងប់ ច្ូ នរពោះបយស្ ូបៅកានទ់ីបនាោះ។ កិចចការបនោះ 
 នោក់ដុំណឹ្ងលអបៅចុំណុ្ចកណាថ លបដើមផបី្ងចាបម់នុស្សបៅកផនដីទុំងមូល។ 
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 បលើស្ពបីនោះបៅបទៀតដូចគាប កដររពោះបយស្ ូ កដល នស្បស្រង្វគ ោះខ្ញុ ុំគឺជារពោះបយស្ ូកដល នស្បស្រង្វគ ោះអបក មនិស្ុំខាន់ថា
អបកោនស្ញ្ញជ តិអវីបនាោះបទ។ ពួកបយើងរបកហ្លជាបរបិភាគអាហាររបបភទខុ្ស្កបលកពីគាប  និយយខុ្ស្កបលកពីគាប  និងរបបៀបសន
ការបស្លៀកស្ុំបលៀកបុំពាកខុ់្ស្កបលកពីគាប  ប៉ាុកនថ រពោះបយស្ ូ នបបងកើតពួកបយើងទុំងអស់្មកគឺកតមយួ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទន
ជាអបកបរងួបបរងួមពួកបយើង។ 
 
 បៅកបុងរបបទស្មយួចុំនួនចាបប់ផថើមអនុវតថោកប់ ម្ ោះឱ្យមនុស្សថាជារគិស្ថបរស័ិ្ទបៅបពលកដលពួកបគកាល យជា
រគិស្ថបរស័ិ្ទ។ ប៉ាុកនថ ពួកបយើងរតូវកតចងចាុំថាការោកប់ ម្ ោះជារគិស្ថបរស័ិ្ទមនិអាចផ្ទល ស់្បថូរជីវតិបុគគលណាោប ក់ នបនាោះ
បទ។ រពោះជាោច ស់្មនិ នប ជ្ូ នអបកបដើមផផី្ទល ស់្បថូរប ម្ ោះរបស់្មនុស្ស ឬ វបផធម៌របស់្ពួកបគ។ រទង ់នចាតប់ ជ្ូ នអបកឱ្យ
កចកចាយពីជីវតិជារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្អបក និងជុំបនឿជាមយួពួកបគ ដូបចបោះជីវតិរបស់្ពួកបគនឹងោនការផ្ទល ស់្ករប។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដូចគាប កដល នដឹកនាុំបលកភលីីពបៅកានរ់បជាជនអាស្រហ្វិកកដលរស់្បៅវលរបហាសាទ ន (កិចចការ 
៨:១៦) ក ៏នដឹកនាុំបលកប៉ាូលបៅទវីបអុឺរ ៉ាបុផងកដរ (កិចចការ ១៦:៦-៩)។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដកដល នយងមកបុំបពញពួក
សាវកបៅបុណ្យសថ្ងទីហាសិ្ប (កិចចការ ២:៤) គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្កតមយួកដល នយងចុោះមកផធោះរបស់្បលកកូបនលស្
(កិចចការ ១០:៤-៥)។ របសិ្នបបើបយើងយល់ថារពោះជាោច ស់្ នរបរពឹតថចុំបពាោះមនុស្សទុំងអស់្ដូចគាប  បយើងនឹងោនស្មតទ
ភាពបមើលបៅកានម់នុស្សទុំងអស់្ដូចជាអវីកដលរពោះជាោច ស់្បមើលបៅកានព់កួបគ។ បយើងនឹងោនស្មតទភាពយកឈបោះបលើ
រនាុំងជាតសិាស្ន៍ និងពណ៌្ស្មផរុ។ បនាធ បម់ករពោះជាោច ស់្អាចបរបើរ ស់្ពួកបយើងមនិរគានក់តបៅកបុងរកុមរគួសារ និង
របបទស្បយើងប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ កបុងចុំបណាមមនុស្សកដលោនលកខណ្ៈខុ្ស្កបលកពីពួកបយើងផងកដរ។ 
 
 និមតិថរបស់្បលកយ៉ាូហាន នចងអុលបង្វា ញថានគរសាទ នសួ្គន៌ឹងោនមនុស្សមកពីរគបជ់ាតិសាស្នប៍រចៀង និង
ស្របស្ើតបមកើងរពោះជាោច ស់្បៅកបុងរគបភ់ាសា (សូ្មអានវវិរណ្ៈ ៧:៩)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ រពោះជាោច ស់្ចងផ់្ទល ស់្បឋូរ…………………………………………………របស់្ពកួបយើង(អតថស្ញ្ញដ ណ្ /ជីវតិ)។ 
 
២ បៅកបុងរពោះបនតយរបស់្រពោះជាោច ស់្មនុស្សទុំងអស់្គឺ……………………………………………..(ដូចគាប /ោនវណ្ត ៈ)។ 
 
៣ បៅបពលកដលពកួបយើងនិយយអុំពីអតថស្ញ្ញដ ណ្របស់្ពកួបយើង ពួកបយើងោននយ័ថា ………………………………… 
    (របបៀបកដលពួកបយើងរបរពឹតថ/ពួកបយើងជានរណា)។ 
 
៤ ជារគិស្ថបរស័ិ្ទ ពួកបយើងរតូវការបុំ ច…់…………………………………..(ការរបួរមួ/រនាុំង)។ 
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ខ្. ឧបស្រាខ្មងស្គស្នា Religious Barriers 
ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណែលអនរបទរមើព័នធរិច្ចជ្ជរគ្ិសតបរសិ័ទអាច្យរឈ្នះទលើរនងំោសនបានយ៉ាងលអបំផុត។ 
 
 ោនសាស្នាជាបរចើនបៅកបុងពិភពបលកបនោះ។ បៅកបុងបណាថ របបទស្មយួចុំនួនកដលកុំពុងោនការអភវិឌណនរ៍គប់
កុលស្មពន័ន ឬ តុំបនន់ីមយួៗោនសាស្នាផ្ទធ ល់ខ្លួនពីរ ឬ បី។ បនោះគឺជាឧបស្គគ ពិតណាស់្បនោះគឺជារនាុំងមយួដធ៏ុំកបុង
ចុំបណាមរនាុំងបផសងៗបទៀតកដលពួកបយើងរតូវជួបបដើមផនីាុំមនុស្សថាវ យរពោះរគិស្ថ។ 
 
 ជាបរចើនដងមនុស្ស ននិយយមកកានខ់្ញុ ុំថា «ខ្ញុ ុំមនិអាចចាកបចញពីសាស្នារបស់្ឪពុកខ្ញុ ុំ នបទ»។ ខ្ញុ ុំរតូវកត
ោនភកថីភាពជាមយួរបសពណី្ទុំបនៀមទោល បរ់បស់្ឪពុកខ្ញុ ុំ។ ស្រោបដូ់នតារបស់្ខ្ញុ ុំរគិស្ថសាស្នា គឺជាសាស្នារបស់្
បរបទស្ និងជាសាស្នារបស់្មនុស្សកស្ផកស្។ ខ្ញុ ុំមនិអាចបជឿបលើសាស្នាបនោះ នបទ។ បតើអបកបធវើអវីបៅបពលកដលអបក
របឈមមុខ្ជាមយួរនាុំងទុំងបនោះ?  
 
 ជាដុំបូង សូ្មអនុញ្ញដ តឱ្យមនុស្សកដលនិយយអុំពីបញ្ញា បនោះ នប ើញពីជីវតិផ្ទល ស់្ករបរបស់្អបកជាមុនសិ្ន។ សូ្ម
រ បព់ួកបគថារពោះជាោច ស់្រស្ឡាញ់ពួកបគ។ កុុំរបកកកជាមយួពួកបគ អបកនឹងមនិទទួល នផលអវីបសាោះ! ចូរចងចាុំនូវអវី
កដលបលកប៉ាូល ននិយយ។ គាតក់ដូ៏ចជាមនុស្សទុំងអស់្បនោះផងកដរ។ គាត់ោនសាស្នារបស់្ឪពុកគាត។់ គាតោ់ន
ភកថីភាព និងោនការបបឋជាញ ចិតថចុំបពាោះរបសពណី្ទុំបនៀមទោល បទ់ុំងអស់្សនរកុមរគួសាររបស់្គាត។់ គាត ់នចាបប់ុរស្ ស្រស្ថី 
និងកុោរជាបរចើនកដលជាអបកនិយយអុំពីរពោះបយស្ ូោក់កបុងគុក។ ស្រោបគ់ាតជ់ុំបនឿខាងរគិស្ថបរស័ិ្ទ គឺជាសាស្នាមយួ
កដលថ្មី និង នទស់្ទុំងរស្ុងជាមយួវបផធមរ៌បស់្គាត់និងសាស្នាឪពុករបស់្គាត។់ដល់បពលឥឡូវបនោះបុរស្ោប កប់នាោះ
 នជួបជាមយួរពោះរគិស្ថ និងកាល យបៅជាអបកបបរមើរបស់្រពោះជាោច ស់្កដលោនរពោះជនមរស់្។ 
 
 មនុស្សមយួចុំនួនហាកដូ់ចជាោនមនថអាគមកដលោនអុំណាចដ៏អសាច រយបៅកបុងកាអនុវតថតាមសាស្នារបស់្ពួកបគ
បហ្ើយពួកបគរបរពឹតថបស្ធើរកតដូចរពោះរបស់្ពួកបគបៅកបុងវបផធមរ៌បស់្ពួកបគ។ គាម នពីធីបុណ្យ គាម នការសាបបរពាោះ គាម នការ
បរៀបការ ឬ ការប ច្ុ ោះស្ព មនិអាចបធវើអវី នទុំងអស់្បបើគាម នការកណ្នាុំរបស់្ពួកបគ។ ឥឡូវបនោះមនុស្សមយួចុំនួនកបុង
ចុំបណាមរគូអាបធមបទ់ុំងបនាោះ ន សារភាពពីកុំហុ្ស្ និង នទទួលរពោះបយស្ ូជារពោះស្បស្រង្វគ ោះផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្ពួកបគ។ ជីវតិ
របស់្ពួកបគគឺរតូវផ្ទល ស់្ករបទុំងរស្ុង។ ពួកបគ នបុំផ្ទល ញរបូរពោះរបស់្ពួកបគ និងប ោះបងប់ចាលការបធវើមនថអាគមទុំងអស់្។ 
គាម ននរណាោប កប់ងខិតបងខុំពួកបគឱ្យបធវើកិចចការទុំងបនោះបទ។ ពួកបគ នបធវើវពីបរពាោះពួកបគសាគ ល់រពោះរគិស្ថ។ 
 
 គាម នឧបស្គគណាមយួកដលមនិអាចបុំកបក នបោយអុំណាចសនដុំណឹ្ងលអបនាោះបទ។ កុុំឱ្យោនការ កទ់ឹកចិតថកបុង
ការផាយដុំណឹ្ងលអ។ កុុំឱ្យោនការភយ័ខាល ចកបុងការកចកចាយពីអវីកដលរពោះរគិស្ថ នបធវើស្រោប់អបក។ រពោះអោច ស់្របស់្ 
បយើង គបឺៅដកដល។  រពោះបយស្ ូយងចូលមកជិតបគ បហ្ើយោនរពោះបនធូលថា៖ «ខ្ញុ ុំ នទទួលរគបអ់ុំណាច ទុំងបៅ
សាទ នបរមសុ្ខ្ទុំងបៅបលើកផនដី» (ោ៉ា ថាយ ២៨:១៨)។ បស្ចកថីសាល ប ់ឬសាទ ននរកមនិអាចប្ឈបក់បុងការផាយដុំណឹ្ងលអ
 នបឡើយ។ ចរកភពរ ៉ាមូ នពាយមប្ឈប់កតរតូវបរជយ័។ គាម នរនាុំងសាស្នាណាកដលអុំណាចសនដុំណឹ្ងលអមនិអាច
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បុំកបក នបនាោះបទ។ ពួកបយើងមនិអាចបធវើកិចចការបនោះកតោប កឯ់ង នបទ ប៉ាុកនថ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនកដលកុំពុងបធវើការកបុងពួក
បយើងរទងន់ឹងបធវើកិចចការបនោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ របបៀបដល៏អបុំផុតបដើមផយីកឈបោះបលើឧបស្គគសាស្នា បៅបពលកដលអបកនិយយបៅកានម់នុស្សគឺ 
 ក) ពាយមប ច្ុ ោះប ច្ូ លពួកបគឱ្យដឹងថាសាស្នារបស់្ពួកបគគឺខុ្ស្ឆគង។ 
 ខ្) រ បព់ួកបគ អបក នពាយមបធវើតាមសាស្នារបស់្ពួកបគ បហ្ើយវអត ់នបធើវការបៅកបុងជីវតិរបស់្អបក។ 
 គ) បង្វា ញតាមរយៈជីវតិរបស់្អបកថាអបកោនអវីកដលរបបស្ើរជាងពីមុន។ 
 
៦ បយើងមនិចាុំ ចភ់័យខាល ចកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួមនុស្សកដលោនសាស្នាបផសងបនាោះបទពីបរពាោះ 
 ក) អុំណាចសនដុំណឹ្ងលអគឺអសាច រយជាងអវីៗបផសងបទៀតកដលបយើងរបឈមមុខ្។ 
 ខ្) ជាទូបៅពួកបគគឺជាមនុស្សលអ។ 
 
៧ បតើោននរណាោប កក់ដលអបកធាល បស់ាគ ល់ ឬ ជាអបកផ្ទធ ល់ នទទួលរពោះបយស្ ូបហ្ើយចាកបចញពីសាស្នាដសទបទៀតឬ? 
    របសិ្នបបើអបកបឆលើយ  ទ/ចាស្បហ្តុអវី នជាអបកស្រមចចិតថកបុងការផ្ទល ស់្បឋូរ? 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រ. ឧបស្រាខ្មងភាស្គ Language Barriers 
ទោលទៅទ៣ី. ោគ ល់ពីរនងំភាោច្ំនួនពីរ និងោគ ល់ពីរទបៀបយរឈ្នះទលើពួរវា។ 
 
 អបកសាគ ល់របជាជនផ្ទធ ល់របស់្អបកជាងមនុស្សដសទបទៀត។ អបកបចោះភាសារបស់្ពួកបគ។ បនោះជាបហ្តុផលកដលង្វយ
រស្ួលស្រោបអ់បកកបុងការបធវើតាមគុំររូបស់្រពោះរគិស្ថកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ តាមរយៈការផាយ
ដុំណឹ្ងលអបៅតាមផធោះ។  
 
 បៅបពលកដលរពោះបយស្ ូ នស្បស្រង្វគ ោះពួកបយើង និងប ជ្ូ នពួកបយើងបចញបៅបធវើជាស្មរបនាធ ល់អុំពីកថីរស្ឡាញ់របស់្
រពោះអងគ រទងអ់ាចជួយ ពួកបយើងឱ្យយកឈបោះបលើឧបស្គគភាសា នផងកដរ។ រទងអ់ាចជួយ ពួកបយើងឱ្យបរៀនភាសាដសទបទៀត 
កបុងការកចកចាយជាមយួមនុស្សកដលោនវបផធមដ៌សទបទៀតនូវអវីកដលរពោះរគិស្ថ នបធវើស្រោបប់យើង។   
 



80 

 

 អបកបបរមើពន័នកិចចជារគិស្ថបរស័ិ្ទជាបរចើនបៅរបបទស្របស់្ខ្ញុ ុំ  នបរៀនភាសាដសទជាបរចើនបទៀតបដើមផបី្ងចាប់
មនុស្សពកុីលស្មពន័នបផសងៗបទៀតស្រោបរ់ពោះរគិស្ថ។ របសិ្នបបើរពោះជាោច ស់្ផថល់ឱ្កាស្លអឱ្យអបកកបុងការបរៀនភាសាដសទ
បទៀតសូ្មបធវើវ។ កិចចការបនោះនឹងបធវើឱ្យអបកោនឱ្កាស្បរចើនកថ្មបទៀតកបុងការនាុំយកដុំណឹ្ងលអអុំពីអុំណាចបចសាថ សនការ
ស្បស្រង្វគ ោះរបស់្រពោះរគិស្ថ។ 
 
 សាវកប៉ាូលមនិរតូវការអបកបកករបបទ បោយសារគាតន់ិយយ នទុំងភាសាបហ្របឺ និងភាសារកិក និងរមួទុំង
ភាសាដសទបទៀតផងកដរ។ របសិ្នបបើរពោះជាោច ស់្ដឹកនាុំអបកបៅកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួមនុស្សកដលនិយយភាសាដសទ
បទៀត អបកគាម នបហ្តុផលកបុងការអនុញ្ញដ តឱ្យរនាុំងមយួបនោះប្ឈប់អបក នបទ។ 
 
 ោនឧបស្គគភាសាមយួបទៀតកដលបយើងជួបរបទោះរបកហ្លជាពីរភាគបីសនចុំនួនរបជាជនបៅបលើពិភពបលក។ 
បញ្ញា បនោះគឺជាការមនិបចោះអកសរ កដលមនិអាចអាន ឬ ស្របស្រភាសាផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្ពួកបគ ន។ 
 
 អងគការស្ហ្របជាជាតិ នចុំណាយចុំនួនលុយយ៉ា ងបរចើនស្រោបក់មមវធិីអបរ់ ុំទុំងអស់្។ ប៉ាុកនថ បយងបៅតាម
អងគការ UNESCO រ យការណ៍្ឆាប ុំ២០០០ នឱ្យដឹងថាចុំនួន២០.៣%សនរបជាជនបលើពិភពបលក (ោនអាយុ១៥ឆាប ុំនិង
បលើស្ពីបនោះ) គឺមនិបចោះអានអកសរ។ ស្រស្ថីោនចុំនួន២/៣សនរបជាជនកដលមនិបចោះអានអកសរបៅបលើពិភពបលក។ បៅកបុង
របបទស្របស់្ខ្ញុ ុំ បយងបៅតាមរ យការណ៍្ដូចគាប បនោះោនចុំននួ៦៦.១%សនបុរស្ និងោន៨៥.៩%សនស្រស្ថីមនិអាចអាន
 ន។ 
 
 បតើបយើងអាចយកឈបោះបលើឧបស្គគកដលរងឹោុំបនោះ នបោយរបបៀបណា? បយើងមនិអាចឱ្យរពោះគមពរី ឬ អកសរសាស្រស្ថ
របស់្រគិស្ថបរស័ិ្បៅកានអ់ស់្អបកណាកដលមនិអាចអានវ នបនាោះបទ។ បតើកិចចការបនោះនឹងប្ឈបព់ួកបយើងមនិឱ្យនាុំមនុស្ស
ថាវ យរពោះរគិស្ថឬ? អតប់ទ។ 
 
 រពោះអោច ស់្របស់្បយើង នយកឈបោះបលើរនាុំងបនោះរចួបហ្ើយ។ បៅបពលកដលរទងោ់នរពោះបនធូលបៅកានព់ួកខាង
គណ្ៈផ្ទរសីុី្រទង ់នស្ុំបៅបៅកានរ់ពោះបនធូលរពោះជាោច ស់្ «អបករល់គាប ធាល បអ់ានគមពរីរចួមកបហ្ើយ…..?» (ោ៉ា ថាយ
១៩:៤)។ ប៉ាុកនថ បៅបពលកដលនិយយបៅកានម់នុស្សសាម ដ្  រទងន់ិយយពីបរឿងរ៉ា វកដលបកើតបឡើងកបុងជីវតិរបចាុំសថ្ងរបស់្
ពួកបគ។ រទងប់ធវើកិចចការទុំងអស់្បនោះបដើមផឱី្យពួកបគយល់អុំពីកឋីរស្ឡាញ់របស់្រពោះជាោច ស់្។ ឧទហ្រណ៍្រពោះរគិស្ថ នោន
រពោះបនធូលថារពោះជាោច ស់្ នយករពោះហ្ឫទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះពួកបយើងខាល ុំងណាស់្កដលរពោះអងគសាគ ល់សូ្មផកីតចុំនួនស្ក់
កដលបៅបលើកាលរបស់្ពួកបយើង (ោ៉ា ថាយ ១០:៣០)។ បៅកបុងការពិពណ៌្នាអុំពីរពោះរជរបស់្រពោះជាោច ស់្រទង ់នោន
រពោះបនធូលជាបរឿងបៅកានព់ួកបគអុំពីបុរស្ោប កក់ដលបរពាោះរគាបពូ់ជ អុំពីពិធីមងគលការ និងអុំពីរ កឌ់ួងកដល ត។់ រពោះអងគ
រជាបយ៉ា ងចាស់្ថាបគសាថ ប់រពោះអងគបោយអុំណ្រ (ោ៉ា កុស្ ១២:៣៧)។ 
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 បគអាចបបរងៀនខ្គមពរីចងចាុំបៅកានម់នុស្សកដលមនិអាចអាន និងស្របស្រ ន។ បៅបពលកដលពួកបគោន
រពោះបនធូលរពោះជាោច ស់្ទុកកបុងចិតថរបស់្ពួកបគ រពោះបនធូលនឹងការពារពួកបគពីអុំបពើ ប (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១១)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ រនាុំងភាសាចុំនួនពីរគ ឺ
 ក)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៩ របសិ្នបបើរពោះជាោច ស់្ប ជ្ូ នអបកបៅកានម់នុស្សកដលនិយយភាសាកដលអបកមនិធាល ប់សាគ ល់ បតើអវីបៅជាកិចចការដល៏អ  
    បុំផុតកដលរតូវបធវើ? 
 ក) ពាយមបរៀនភាសារបស់្ពួកបគ។ 
 ខ្) កស្វងរកនរណាោប កក់ដលអបកអាចនិយយជាមយួ កដលនឹងនាុំសារបស់្អបកបៅកានម់នុស្សដសទបទៀត។ 
 

ឃ. ឧបស្រាខ្មងស្ងាម Social Barriers 
ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ពីអវីណែលអនរផសពវផាយែំណឹងលអគ្ួរណតទធវើទៅទពលររឈ្មមុខជ្ជមួយនឹងការររឆងំទៅរនុងសងគម។ 
 
 របបៀបពិតរ កដកដលរកុម នបរៀបចុំអាចជារនាុំងចុំបពាោះការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ ឧបោដូច
ជារបបទស្ជាបរចើនបៅទវីបអាស្រហ្វិក រ ជាញ គឺទកទ់ងជាមយួអាយុ។ បគបជឿថាអបកោនវយ័ចាស់្យ៉ា ងណា អបកកោ៏នរ ជាញ
យ៉ា ងបនាោះកដរ។ ដូបចបោះវរតូវ នបគចាតទុ់កថាមនិស្មរមយស្រោបម់នុស្សវយ័បកមងកបុងការនិយយបរឿងរ៉ា វបផសងៗដូចជាជុំបនឿ
បៅកានម់នុស្សចាស់្។ មនុស្សវយ័បកមងរតូវការភាពកាល ហាន និងការបលើកទឹកចិតថកបុងការនិយយបៅកបុងសាទ នភាពបនោះ។ 
 
 ពួកបយើងមនិបៅកតោប កឯ់ងបនាោះបទបពលបយើងរបឈមមុខ្ជាមយួឧបស្គគកបបបនោះ។ សូ្មផកីតរពោះបយស្ ូក ៏ន
របឈមមុខ្ជាមយួពួកវកដរ។ រទង ់ននិយយជាមយួបណ្ឍិ តខាងវនិយ័បៅបពលរពោះអងគោនរពោះជនាម យុ១២រពោះវស្ា 
បហ្ើយពួកបគោនការភាញ ក់បផអើលទុំងអស់្គាប ។ ចុំបពាោះពកួបគ វមនិកមនជាបរឿងធមមតាបនាោះបទកដលប ើញបកមងោប ករ់បកប
បោយរ ជាញ ញាណ្ (លូកា ២:៤៧)។ បនាធ បម់កបៅកបុងពន័នកិចចរបស់្រពោះអងគ អស់្អបកកដលពាយមប្ឈបរ់ពោះអងគពីការ
ផាយដុំណឹ្ងលអរអុំពីរពោះជាោច ស់្និយយអុំពីរបវតថសិនការបនាធ បខ្លួនរបស់្រពោះអងគកបុងស្ងគម។ សូ្មផកីតមតិថភកថិរបស់្រពោះអងគ
កច៏ាបប់ផថើមសួ្រខ្លួនពួកបគផ្ទធ ល់កដរ ថាបតើរទងដ់ឹងនូវអវីកដលរទងក់ុំពុងបធវើ ឬអត ់(ោ៉ា កុស្ ៣:២១)។ 
 
 បៅបពលកដលបុរស្ខាវ ក់កភបកោប ក ់ជាអបកកដលរពោះបយស្ ូ នបរ ស្ឱ្យជា នពាយមរ បអ់បកដឹកនាុំសាស្នា
យូោថារពោះបយស្ ូពិតជាមកពីរពោះជាោច ស់្កមន ពួកបគមនិទទួលកិចចការទុំងបនោះបទ។ ពួកបគមនិ នគិតទស់្កតបសាោះ
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ថាគាតោ់នតសមលកបុងការនិយយបៅកានព់ួកបគអុំពីរពោះជាោច ស់្។ ពួកបគគឺជារកុមចាស់្ទុុំ បហ្ើយោនរ ជាញ ជាងគាត់ 
(យ៉ាូហាន ៩:២៨-២៩, ៣៤)។ 
 
 បលកធីម៉ាូបថ្ ជារគូគង្វវ លវយ័បកមងោប កក់ដលបលកប៉ាូល នផធុកផ្ទថ កប់ៅកបុងរកុមជុំនុុំបអបភសូ្  នរបឈមមុខ្ជា
មយួឧបស្គគស្ងគមចុំបពាោះ ភាពជាយុវជនបនោះផងកដរ។ បនោះជាបហ្តុផលកដលបលកប៉ាូល នស្របស្របៅបលើកទឹកចិតថ
គាត។់ បលកប៉ាូល នផធុកផ្ទថ ក់គាតប់ៅចុំបពាោះរពោះអោច ស់្ និងបទវតាដវ៏សុិ្ទនរបស់្រពោះអងគបដើមផទីទលួសាគ ល់ទុំនួលខុ្ស្រតូវ
របស់្គាត ់(១ធីម៉ាូបថ្ ៤:១១-១២)។ 
 
 អបករបកហ្លជាអាចរបឈមមុខ្ជាមយួស្ងគមកដលោនលកខណ្ៈផធុយគាប ផងកដរ។ អបករបកហ្លជារតូវបធវើស្មបនាធ ល់
បៅកានម់នុស្សកដលោនភាពផធុយគាប ខាល ុំង បៅកានម់នុស្សកដលោនការអបរ់ ុំខ្ពស់្ ឬ អស់្អបកកដលោនរទពយស្មផតថិ
បរចើន។ ពួកបគនឹងរបរពឹតថចុំបពាោះអបកដូចជាមនុស្សកដលមនិសាកស្មកបុងការនិយយបៅកានព់ួកបគ។ ប៉ាុកនថ មនិរតូវប្ឈប់
ការកចកចាយដុំណឹ្ងលអបទ។ រគានក់តចងចាុំថារទងក់ដល នប ជ្ូ នអបកគឺកតងកតបៅជាមយួអបក។ រទងន់ឹងរបទនឱ្យអបក
ោនរ ជាញ ។ រពោះរគិស្ថ នទទួលជយ័ជុំនោះ។ បលកធីម៉ាូបថ្ នទទួលជយ័ជុំនោះ។ អបកនឹងទទួលជយ័ជុំនោះផងកដរ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមខុ្របបយគកដលរតឹមរតូវ។ 

 ក) របសិ្នបបើខ្ញុ ុំបធវើតាមគុំរបូស់្រពោះបយស្ ូ  ខ្ញុ ុំនឹងមនិភយ័ខាល ចកបុងការបធវើស្មរបនាធ ល់បៅកានម់នុស្សកដលោនាននៈ
    ខ្ពស់្បទបៅកបុងជីវតិបនោះ។ 
 ខ្) ខ្ញុ ុំរតូវកតនិយយអុំពីរពោះរគិស្ថ ចុំបពាោះកតអស់្អបកកដលបកមងជាងខ្ញុ ុំប៉ាុបណាត ោះ។ 

 គ) រតូវការរ ជាញ  និងបស្ចកថីកាល ហានកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួមនុស្សកដលោនលកខណ្ៈខុ្ស្ពីពួក 
    បយើង។ 

  ) រគបប់ពលបវលខ្ញុ ុំគួរកតបរៀបចុំខ្លួនរចួជារស្ចបដើមផនីិយយបៅកានម់នុស្សបផសងបទៀតអុំពរីពោះរគសិ្ថ។ 
 ង) របសិ្នបបើបយើងោនអារមមណ៍្ថាមនិសាកស្មកបុងការនិយយបៅកានន់រណាោប កអ់ុំពីរពោះរគិស្ថ ពួកបយើងគួរកត
    រកាភាពបស្ងៀមសាង ត់។ 
 

១១ បតើអវីបៅជាបស្ចកថីពិតដស៏្ុំខានប់ុំផុតកដលអបក នបរៀនបៅកបុងបមបរៀនបនោះ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៧  ចបមលើយរបស់្អបក 
 
១  ជីវតិ 
 
៨  ក) ោនបុំណ្ងចិតថកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួមនុស្សបផសងបទៀត ប៉ាុកនថ អតប់ចោះភាសារបស់្ពួកបគ 
 ខ្) ការមនិបចោះអកសរ 
 
២  ដូចគាប  
 
៣  ពួកបយើងជានរណា 
 
៩  ក) ពាយមបរៀនភាសារបស់្ពួកបគ 
 
៤  រនាុំង 
 
១០ ក) គ) និង  ) គឺរតឹមរតូវ 
 
៥  គ) បង្វា ញតាមរយៈជីវតិរបស់្អបកថាអបកោនអវីកដលរបបស្ើរជាងពីមុន 
 
១១   ចបមលើយរបស់្អបកគួរកតបង្វា ញថាអបក នបរៀនថារពោះបនធូលរបស់្រពោះជាោច ស់្គាម ននរណាអាចោករ់ចវ៉ាកប់ហ្ើយ

 កគ៏ាម នអុំណាចណាមយួអាចររ ុំងដុំណឹ្ងលអមនិឱ្យផាយបៅកាន់មនុស្សទុំងអស់្បៅរគបទ់ីកកនលង នបនាោះកដរ។ 
 
៦  ក) អុំណាចសនដុំណឹ្ងលអគឺអសាច រយជាងអវីៗបផសងបទៀតកដលបយើងរបឈមមុខ្។ 
 
 
 
 
 
 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

  

     ពិចារណាវិធីស្គគស្តរបស្អ់្នក 
  Consider Your Approach 

 
 

 
 មនុស្សទុំងអស់្គឺខុ្ស្ពីគាប ។ សូ្មផកីតបៅកបុងរបជាជាតិមយួ រកុមមនុស្សមយួ ឬ ករ៏គួសារមយួ អបកមនិអាចរបរពឹតថ
ចុំបពាោះមនុស្សោប ក់ៗ ដូចគាប បនាោះបទ។ អវីកដលោនរបសិ្ទនភាពបៅកបុងរបបទស្មយួរបកហ្លជាគាម នរបសិ្ទនភាពបៅរបបទស្
បផសងបទៀត។ ជាញឹកញាបប់ុំផុត ពួកបយើងរតូវកតបរបើវធិីសាស្រស្ថខុ្ស្គាប ពីរ ឬ បី ជាមយួមនុស្សោប ក។់ បៅបពលកដលពួក
បយើងនិយយអុំពីវធិីសាស្រស្ថបៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ពួកបយើងោននយ័ថាជាជុំហានកដលពួក
បយើងនាុំបុគគលោប កម់កថាវ យរពោះរគិស្ថ។ 
 
 អបករបកហ្លជាចងសួ់្រថាបតើោនវធិីសាស្រស្ថជាក់លកណ់ាមយួកដលអាចបរបើជាមយួបុគគលណាោប កព់ិតរ កដ។ 
គាម នវធិីសាស្រស្ថមយួណាកដលកតងកតោនរបសិ្ទនភាពបនាោះបទ។ អបករតូវកតរកាការពាយមរហូ្តដល់អបកកស្វងរកវធិីសាស្រស្ថ
ដរ៏តឹមរតូវមយួ។ ចូរផ្ទល ស់្បថូរវធិសីាស្រស្ថរបស់្អបកបៅបពលកដលចាុំ ច ់និងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនដឹកនាុំអបក។ 
 
 ពួកបយើងរគានក់ត នបរៀនពរីបបៀបកដលពួកបយើងអាចយកឈបោះបលើរនាុំងវបផធមក៌ដលស្ុំខានម់យួចុំនួន។ ចូររកាវ
បៅកបុងចិតថគុំនិតរបស់្អបកនូវអវីកដលអបក នបរៀនពីរបបៀបសនការប្ងចាបម់នុស្ស។ 
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គ្ទរាង 
ក. បធវើកបបសាម ដ្  Be Natural 
ខ្. កុុំបថាក លបទស្ Do Not Condemn 
គ. បង្វា ញពីការបគារព Show Respect 
 . ោនការយកចិតថទុកោក់ Have Concern 
 

ទោលទៅ 
១. បង្វា ញអុំពីវធិីសាស្រស្ថសាម ដ្  និងវជិជោនកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអ។ 
២. ផថល់ឧទហ្រណ៍្ចុំនួនពីរតាមរពោះគមពរីអុំពីឥរយិបថ្របស់្រពោះជាោច ស់្ចុំបពាោះមនុស្សោន ប។ 
៣. ផថល់ឧទហ្រណ៍្អុំពីឥរយិបថ្សនការបគារពអាចផថល់ជាលទនផលបៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
៤. ពនយល់បហ្តុអវី នជាពួកបយើងចាុំ ចប់ង្វា ញការយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះមនុស្ស។ 
 

ក. ដធវើផបបស្គមញ្ញ Be Natural 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញអំពីវិធីោស្រសតោមញ្ា និងវិជាានរនុងការណច្រចាយែំណឹងលអ។ 
 
 របសិ្នបបើបយើងចងប់្ងចាបរ់ពលឹងវញិ្ញដ ណ្ ពួកបយើងរតូវការយល់ដឹងថាបតើវធិីសាស្រស្ថអវីកដលនឹងជួយ ពួកបយើង
កបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអ។ ជាបឋម ពួកបយើងរតូវកតអនុញ្ញដ តឱ្យពាកយស្ុំដី និងស្កមមភាពរបស់្បយើងរស់្បៅជាគុំរ។ូ 
បនាធ បម់កបយើងរតូវកតសាម ដ្  និងស្ុំឡឹងបមើលឱ្កាស្កបុងការកចកចាយជាមយួមនុស្សអុំពីទស្សនៈកដលពួកបគនឹងយល់។ 
 
 រពោះបយស្ ូ នចូលបៅជិតស្រស្ថីសាស្ន៍សាោ៉ា រកីបុងនាមជាអបកដុំបណ្ើ រកដលរតូវការជុំនួយ។ បទោះបីជាស្រស្ថីោប ក់បនាោះ
បពារបពញបៅបោយអុំបពើ បកប៏ោយកអ៏ាចបធវើជាជុំនួយបៅកានរ់ពោះយស្ ូ នកដរ។ រទងម់និ នោនរពោះតរមោិះថាអងគរទង់
ផ្ទធ ល់ោនតសមលខាល ុំងបពកបោយមនិអាចទទួលជុំនួយតាមរយៈនាង នបនាោះបទ។ បៅកបុងភាពផធុយគាប បនោះ រពោះបយស្ ូោន
រពោះបនធូលបៅនាងថា៖ «ខ្ញុ ុំសុ្ុំទឹកទទួលទនបនថិច» (យ៉ាូហាន ៤:៧)។ បៅកបុងរបបទស្របស់្ខ្ញុ ុំវធិីសាស្រស្ថរបបភទបនោះរតូវ ន
បគបៅថាវធិីសាស្រស្ថមនុស្សចកមលក ឬ អបកដុំបណ្ើ រ។ 
 
 តាមរយៈការបរបើរ ស់្វធិីសាស្រស្ថដស៏ាម ដ្មយួបនោះ រពោះបយស្ ូោនឱ្កាស្ នប ើញពីតរមូវការខាងកបុងសនជបរៅ
ចិតថរបស់្ស្រស្ថីោប កប់នោះ។ រទងោ់នស្មតទភាពរបទនទឹកកដលផថល់ជីវតិរបស់្រពោះអងគបៅកានន់ាង។ ពួកបយើង នអានបៅ
កបុងស្មពននបមរតីចាស់្និយយអុំពីអបកបបរមើរបស់្បលកអរ ហាុំកដល នបរបើវធិីសាស្រស្ថដូចគាប បនោះ បៅបពលកដលបលក
 នសួ្របៅកាន់នាងបរបិកាបៅឯអណ្ថូ ងទឹក «សូ្មនាងបមតាថ ចាកទ់ឹកពីកអមនាង បអាយខ្ញុ ុំទទួលទនបនថិច»  
(បលកុបផតថ ិ២៤:១៧)។ 
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 មនុស្សជាញឹកញាបគ់ឺយកចិតថទុកោកជ់ួយ បៅកានអ់បកដសទកដលរតូវការជុំនួយ។ របសិ្នបបើអបកផថល់ឱ្កាស្បៅ
កានព់ួកបគកបុងការបធវើកិចចបបរមើតចិតួចចុំបពាោះអបក ពួកបគពិតជាចង់សាថ បក់បុងនាមអបកជាអបកកចកចាយដុំណឹ្ងលអ។ 
 
 បលកប៉ាូល នបរបើវធិីសាស្រស្ថសាម ដ្។ បៅបពលកដលគាតប់ៅសួ្រសុ្ខ្ទុកខបៅកបុងរកុងអាកថ្ន គាតព់ិតជាោន
អារមមណ៍្ឈចឺាបប់ៅបពលកដលគាត ់នប ើញទីរកុងទុំងមូលបពារបពញបៅបោយរបូរពោះ។ បៅបពលកដលគាត់និយយ
បៅកានម់នុស្ស គាត់និយយរបកបបោយរ ជាញ ៈ 
 

ខ្ញុ ុំស្បងកតប ើញថាអស់្បលកនិយមសាស្នាខាល ុំងណាស់្ បពលខ្ញុ ុំបដើរបៅមកកបុងទីរកុងខ្ញុ ុំប ើញោន
បូជនីយោឌ នទុំងប៉ាុនាម នកដលអស់្បលកបគារពបូជាបហ្ើយខ្ញុ ុំក ៏នប ើញអាស្នៈមយួកដលោនចារកឹអកសរ
ថា “សូ្មឧទធិស្ដល់រពោះកដលបយើងពុុំសាគ ល់”។ ខ្ញុ ុំនាុំដុំណឹ្ងមករ បអ់ស់្បលកអុំពីរពោះកដលអស់្បលក
ថាវ យបងគុំទុំងពុុំសាគ ល់ហ្បឹងបហ្ើយ (កិចចការ ១៧:២២-២៣)។ 

 
 តាមរយៈវធិីសាស្រស្ថសាម ដ្ សនការនិយយអុំពីបរឿងរ៉ា វបៅកបុងការរស់្បៅរបស់្ពួកបគ បលកប៉ាូល នទញយក
ចុំណាបអ់ារមមណ៍្ទុំងរស្ុងរបស់្ពួកបគ។ បទោះបីជាពួកបគជាអបកថាវ យបងគុំរបូរពោះកប៏ោយ ក៏គាត់ោនស្មតទភាពកបុងការ
នាុំដុំណឹ្ងលអបៅកានព់ួកបគបោយទញយករបបយជនព៍ីការថាវ យបងគុំរបូរពោះរបស់្ពួកបគ។ ជាលទនផល មនុស្សមយួចុំនួន
កបុងចុំបណាមពួកបគ នចូលរមួជាមយួគាត់ និងទទួលបជឿ (កិចចការ ១៧:៣៤)។ 
 
 ឧបោបលកប៉ាូល នោនរបសាស្នថ៍ា៖ “អបកទុំងអស់្គាប ជាមនុស្សោន ប។ អបកទុំងអស់្គាប នឹងបៅសាទ ន
នរក។ អបកថាវ យបងគុំរបូរពោះនឹងមនិ នជួបរពោះជាោច ស់្បនាោះបទ”។ របកហ្លជាការបឆលើយតបរបស់្មនុស្សទុំងអស់្បនាោះ នឹង
ោនការខុ្ស្គាប ខាល ុំង។ របកហ្លជាគាម ននរណាបជឿគាតប់ទបៅសថ្ងបនាោះ។ 
 
 ពួកបយើងមនិអាចប្ងចាបម់នុស្សបោយវធិីសាស្រស្ថអវជិជោន នបនាោះបទ។ ពួកបយើងរតូវកតយល់ចិតថពួកបគតាម
រយៈការចាបប់ផថើមដស៏ាម ដ្  និង វជិជោន។ ពីរបីឆាប ុំមុនខ្ញុ ុំ ននាុំពូរបស់្ខ្ញុ ុំកដលងងឹតកភបក និង ជារគូគង្វវ លោប កប់ៅកាន់ភូមិ
មយួ។ របជាជនបៅកបុងភូមបិនោះ នយកស្តវបធវើជាយ ដ្បូជាបោយស្ងឃមឹថារពោះរបស់្ពួកបគនឹងគាបច់ិតថជាមយួពួកបគ។ 
បលកពូរបស់្ខ្ញុ ុំ នរ បព់ួកបគថាការយកស្តវថាវ យយ ដ្បូជាមនិកមនជាបរឿងមយួថ្មីបនាោះបទ។ គាត ់នរ បព់ួកបគថា
រពោះជាោច ស់្គាបរ់ពោះហ្ឫទយ័ជាមយួយ ដ្បូជា និងបៅកបុងបពលមយួរទង ់នោនរពោះបនធូលរ បរ់បជារស្រស្ថរបស់្រពោះអងគ
ឱ្យបធវើយ ដ្បូជាជាបទៀងទត។់ 
 
 បៅចុំណុ្ចបនោះ អបកភូមទិុំងមូល នឈរសាឋ បប់ៅទីបនាោះ។ ពួកបគមនិកដលធាល បឮ់បរឿងដូចបនោះពីមនុមកបទ។ ពួកបគ
កតងកតបរបើវធិសីាស្រស្ថអវជិជោន។ បនាធ បម់កបលកពូរបស់្ខ្ញុ ុំ នពនយល់ថា បៅបពល បពលបវល នមកដល់ រពោះជាោច ស់្
 នប ជ្ូ នរពោះបុរតាបយស្ ូ របស់្រពោះអងគមកបធវើជាយ ដ្បូជា។ គាត ់នរ បព់ួកបគថារពោះបយស្ ូ នសុ្គតបៅបលើបឈើ
ឆាក ងបដើមផសី្បស្រង្វគ ោះមនុស្សជាតិទុំងអស់្។ តាុំងពីបពលបនាោះរហូ្តមកទល់បពលបចចុបផនបបនោះ រពោះជាោច ស់្មនិរតូវការយ ដ្
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បូជាជាស្តវបទៀតបនាោះបទ។ រពោះបយស្ ូ នរ៉ាបរ់ងទុំងអស់្បហ្ើយ។ ពួកបយើងអាចចូលមករករពោះអងគ និយយបៅកាន់
រពោះអងគ បហ្ើយរទងន់ឹងរពោះស្ណាឋ បព់ួកបយើង។ 
 
 ពូរបស់្ខ្ញុ ុំកដលងងឹតកភបក នបរបើវធិីសាស្រស្ថកដលវជិជោនជារបធានបទកដលបធវើឱ្យមនុស្សទុំងអស់្ោនការចាប ់
អារមមណ៍្ និងោនស្មតទភាពនាុំមនុស្សជាបរចើនកបុងចុំបណាមពកួបគបៅកានរ់ពោះរគិស្ថ។ អបកខ្លោះកបុងចុំបណាមនុស្សទុំងបនោះ
កុំពុងផាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះរគសិ្ថបៅបពលបចចុបផនប។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើពួកបយើងអាចកាល យជាអបកជួយ ដល៏អបុំផុតស្រោបអ់ស់្អបកកដលរស់្បៅកបុងជីវតិកដលបពញបោយអុំបពើ ប ន បោយ  
    របបៀបណា? 
 ក) រ បព់ួកបគថាពួកបគនឹងបៅសាទ ននរក របសិ្នបបើពួកបគមនិផ្ទល ស់្ករប។ 
 ខ្) ចូលរមួជាមយួពួកបគបៅកបុងអវីកដលពកួបគកុំពុងកតបធវើដូបចបោះពួកបយើងអាចជួយ ពួកបគ នកថ្មបទៀត។ 
 គ) បង្វា ញអុំពីរបបៀបកដលជីវតិបពញបោយអុំបពើ បរបស់្បយើងរតូវ នផ្ទល ស់្ករបតាមរយៈកឋីរស្ឡាញ់របស់្   
      រពោះរគិស្ថ។ 
 
២ ស្របស្របលខ្ ១ បៅកបុងចបនាល ោះកដលបៅពីមុខ្វធិីសាស្រស្ថវជិជោននីមយួៗ។ ស្របស្របលខ្ ២ បៅកបុងចបនាល ោះរបសិ្នបបើជាវធិី  
    សាស្រស្ថអវជិជោន។ 
 .............. ក   វភិាគរកខុ្ស្រតូវ 
 .............. ខ្  សាម ដ្  
 .............. គ  ជាជុំនួយ 
 ..............    ទទួលការជួយ  
 .............. ង  វនិិចឆយ័បទស្ 
 .............. ច  បង្វា ញពីកឋីរស្ឡាញ់ 

 
ខ្. កុំដថាោ លដោស្ Do Not Condemn 

ទោលទៅទ២ី. ផតល់ឧទាហរណ៍ច្ំនួនពីរតាមរពះគ្មពីរអំពីឥរយិាបថរបស់រពះជ្ជាច ស់ច្ំទពាះមនុសសានបាប។ 
 
 រពោះជាោច ស់្មនិ នបថាក លបទស្ពួកបយើងបទ។ បៅបពលអោុំ និងបអវ៉ាធាល កក់បុងអុំបពើ ប រពោះជាោច ស់្អាចបុំផ្ទល ញ
ពួកបគភាល មៗ។ ប៉ាុកនថ រពោះជាោច ស់្មនិ នបុំផ្ទល ញពួកបគបនាោះបទផធុយបៅវញិរទង ់នករស្កបៅពួកបគ «អបកបៅឯណា?» 
(បលកុបផតថ ិ៣:៩)។ 
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 បៅអុំឡុងបពលសនបស្ថចោវឌី ពិភពបលកបនោះបពារបពញបោយអុំបពើ ប។ របជាជនសនរគបរ់បជាជាតិទុំងអស់្កុំពុង
ថាវ យបងគុំរបូរពោះកកលងកាល យ និងខ្លោះបទៀត នយកកូនរបស់្ពួកបគបៅដុតបៅកបុងបភលើងបធវើជាយ ដ្បូជាបៅកាន់រពោះរបស់្ពួកបគ
(បលវវិនិយ័១៨:២១)។ បទោះបីជារបជាជនអុីរសាកអល នប ោះបង់បចាលរពោះជាោច ស់្របស់្ពួកបគ និង កាល យដូចជារបជា
ជាតិដសទបទៀត។ បោយការអារកក ់នរកីសាយភាយយ៉ា ងខាល ុំងដូចបនោះរពោះ ទោវឌី នស្របស្រថា៖ 
 

បគនាុំគាប របរពឹតថអុំបពើបថាកទបនិងកិចចការបផសងៗគួរបអាយស្អប់បខ្ពើមគឺគាម ននរណាោប ក់របរពឹតថអុំបពើលអបឡើយ។ 
កប៏៉ាុកនថមនុស្សរគប់ៗ របូ នវបងវងបចញឆាង យពីរពោះជាោច ស់្បហ្ើយនាុំគាប របរពឹតថអុំបពើខ្ិលខូ្ចគាម ននរណា
ោប ករ់បរពឹតថអុំបពើលអបឡើយសូ្មផកីតោប កក់គ៏ាម នផង។ (ទុំនុកតបមកើង ១៤:១,៣) 

 
 អបករបកហ្លគិតថាបៅបពលកដលរពោះជាោច ស់្ស្ុំឡឹងមកបលើពិភពបលកបនោះពីមុននិងបចចុបផនបនឹងប ើញពិភព
បលកបពញបោយអុំបពើ បរទងន់ឹងបថាក លបទស្ពួកបយើង។ ប៉ាុកនថ អតប់ទ ចូរសាថ បនូ់វអវីកដលរទងោ់នរពោះបនធូល៖ 

 
ចូរមកបយើងពិភាកាជាមយួគាប បទោះបីអុំបពើ បរបស់្អបករល់គាប បមម កខ្វកយ់៉ា ងណាកឋីកវ៏នឹងករបបៅជាស្ដូច
ស្ុំឡីវញិកដរបហ្ើយបទោះបីវោនពណ៌្បមម យ៉ា ងណាកប៏ោយវនឹងករបជាស្ដូចកបាស្។ (បអសាយ ១:១៨) 

 
 រពោះជាោច ស់្កុំពុងទូលអងវរស្រោបម់នុស្សទុំងអស់្។ រទងព់ិតជាស្អបអ់ុំបពើ ប ប៉ាុកនថ រទងរ់ស្ឡាញ់មនុស្សោន
 ប។ បៅបពលកដលរទងស់្ុំឡឹងពីនគរសាទ នសួ្គ៌រទងម់និរគានក់តប ើញមនុស្សបពញបោយអុំបពើ បប៉ាុបណាត ោះបទ។ រទង់
ប ើញមនុស្សកដលកុំពុងស្ទិតបៅកបុងភាពងងឹតអតដ់ឹងកកនលងកដលរតូវបៅ និងអវីកដលរតូវបធវើ។ រទងប់ ើញអុំបពើ ប ន
បុំផ្ទល ញពួកបគ។ បទោះបីជាោនការទស់្ចិតថ រទងប់ៅកតរស្ឡាញ់មនុស្សបលកទុំងបនោះខាល ុំងណាស់្បហ្តុបនោះបហ្ើយ នជា
រទងរ់បទនរពោះបុរតាកតមយួរបស់្រពោះអងគមកពួកបយើង។ រទង់មនិចងប់ថាក លបទស្មនុស្សបលកបនាោះបទ ប៉ាុកនថ រទងច់ង់
ស្បស្រង្វគ ោះមនុស្សបលកវញិ (យ៉ាូហាន ៣:១៦-១៧)។ 
 
 រពោះបយស្ ូមនិ នបថាក លបទស្បយើងបទ។ វគមឺនិកមនជាកផបកសនបបស្កមមរបស់្រពោះអងគបទ។ បៅបពលកដលរទងោ់ន
រពោះបនធូលបៅកានស់្រស្ថីសាស្ន៍សាោ៉ា រ ីរទងរ់ជាបថានាងកុំពុងរស់្បៅកបុងអុំបពើ ប។ រទងក់រ៏ជាបផងកដរថាបៅកបុងរកឹតយ
វនិយ័នាងគួរកតសាល ប់បោយយកដុុំថ្មគបស់្ោល ប។់ ប៉ាុកនថ រទងោ់នរពោះហ្ឫទយ័បមតាថ ករណុា និងរទង ់នរបទនឱ្យនាងោន
ជីវតិអស់្កលផជានិចច ជាទឹកកដលផថល់ជីវតិ។ រទងរ់ជាបថាទឹកកដលផថល់ជីវតិបនោះនឹងនាុំនាងបៅកានរ់ពោះជាោច ស់្ និងយក
នាងបចញពីអុំបពើ ប (យ៉ាូហាន ៤:១០)។ ពួកបយើង នអានបៅកបុងរពោះគមពរីអុំពីស្រស្ថីោប កប់ទៀតកដលរបរពឹតថស្ហាយស្មន់
ោនសាកសជីាបរចើនកដល នរបឆាុំងទស់្ជាមយួនាង។ គាម ននរណាោប ក់ បទោះបីជាបថីរបស់្នាង ឬ ស្បមលងយុំបសាករបស់្ 
កូននាង កម៏និអាចស្បស្រង្វគ ោះនាងបចញពីការគបដុ់ុំថ្មស្ោល ប់ នកដរ។ ប៉ាុកនថ រពោះបយស្ ូ នស្បស្រង្វគ ោះនាង និងោនរពោះបនធូល
បៅកានអ់បកបចាទរបកានន់ាងថា៖ «កបុងចុំបណាមអបករល់គាប សុ្ុំបអាយអបកកដលគាម ន បបសាោះ យកដុុំថ្មគបន់ាងមុនបគបៅ!»
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(យ៉ាូហាន ៨:៧)។ គាម ននរណាោប កក់ដលគាម នអុំបពើ បបដើមផយីកដុុំថ្មគបស់្ោល បន់ាងមុនបគបនាោះបទ។ រពោះបយស្ ូ កតោប កគ់ត់
កដលគួរកតបធវើកិចចការបនោះ។ ប៉ាុកនថរទងោ់នរពោះបនធូលបៅកានស់្រស្ថីបនាោះថា៖ 
 

«គាម ននរណាោក់បទស្នាងបទឬ?»។ នាងទូលរពោះអងគថា៖ «គាម នបទបលកោច ស់្!»។ រពោះបយស្ ូោន
រពោះបនធូលបៅនាងថា៖ «ខ្ញុ ុំកម៏និោកប់ទស្នាងកដរសុ្ុំអប ជ្ ើញបៅចុោះ កតពីបពលបនោះតបៅ កុុំរបរពឹតថ 
អុំបពើ បបទៀតបឡើយ»។ (យ៉ាូហាន ៨:១០-១១) 

 
 ឧបោថាបពលកដលស្រស្ថីោប កប់នោះរតឡបដ់ល់ផធោះរបស់្នាងវញិ នាងោនអុំណ្រយ៉ា ងខាល ុំង ពីបរពាោះនាងោនបស្រភីាព! 
រពោះបយស្ ូមនិរតូវ នប ជ្ូ នមកបដើមផបីថាក លបទស្បទ ប៉ាុកនថ បដើមផរីបទនជីវតិបៅអស់្អបកកដលទទួលបជឿបលើរពោះអងគ។ 
 
 ចូរឱ្យពួកបយើង នបធវើតាមគុំររូពោះអោច ស់្របស់្បយើង។ ពន័នកិចចរបស់្បយើងគឺនាុំរជសារសនកថីស្ងឃមឹបៅកានអ់ស់្អបក
កដលរតូវ នអុំបពើ បបថាក លបទស្ពួកបគ។ បយើងរតូវកតចូលបៅជិតពួកបគជាមយួកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះអងគ បមើលពួកបគ
តាម រពោះបនតយរបស់្រពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ បតើរពោះបយស្ ូោនឥរយិបថ្យ៉ា ងដូចបមឋចបៅកានស់្រស្ថីោន បទុំងពីរនាក?់  
 ក)  រទងោ់កប់ទស្ពួកបគ។ 
 ខ្)  រទងអ់តប់ទស្ពួកបគ។ 
 
៤ បតើរពោះជាោច ស់្ោនឥរយិបថ្យ៉ា ងដូចបមថចចុំបពាោះរបជាជនអុីរសាកអល បៅបពលកដលពួកបគរបរពឹតថអុំបពើ ប? 
 ក) រទងច់ងោ់កទ់ណ្ឍ កមមពួកបគ។ 
 ខ្) រទងច់ងល់ងជរមោះពួកបគឱ្យស្ដូចបរមបចៀម។  
 
៥ បតើអវីបៅជាចបមលើយរបស់្រពោះជាោច ស់្បៅកាន់ល័កខខ្័ណ្ឍ មនុស្សោន ប? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៦ បហ្តុអវី នជារពោះជាោច ស់្ប ជ្ូ នរពោះបយស្ ូមកសុ្គតស្រោប់អុំបពើ បរបស់្ពួកបយើង? 
 ក) ពីបរពាោះរទងស់្អបអ់បកោន បខាល ុំងណាស់្ 
 ខ្) ពីបរពាោះរទងរ់ស្ឡាញ់ពួកបយើងខាល ុំងណាស់្ 
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៧ បតើពួកបយើងគួរកតោនឥរយិបថ្យ៉ា ងដូចបមឋចចុំបពាោះមនុស្សោន ប? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

រ. ប ា្ ញពីការដគ្មរព Show Respect 
ទោលទៅទ៣ី. ផតល់ឧទាហរណ៍អំពីឥរយិាបថម្នការទោរពអាច្ផតល់ជ្ជលទធផលទៅរនុងការផសពវផាយែំណឹងលអទោយខលួនឯងផ្ទា ល់។ 
 
 ពួកបយើង ននិយយរចួមកបហ្ើយអុំពីសារស្ុំខានស់នការយល់ដឹងពីរបបៀបចូលបៅជិតអស់្អបកកដលោនអាយុ ឬ 
ាននៈខុ្ស្ពីពួកបយើង។  ពួកបយើង នប ើញពីគុំរជូាបរចើនអុំពីកិចចការបនោះបៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 
 បមើលពីរបបៀបកដលបកមងរសី្ជនជាតិអុីរសាកអល នចូលបៅជិតោច ស់្រសី្របស់្នាង។ នាងជុំរបោច ស់្រសី្ថា៖ 
«របសិ្នបបើបលកោច ស់្អាចបៅជួបពាការបីៅរកុងសាោ៉ា របីលកមុខ្ជាជួយ បលកោច ស់្បអាយ នជាស្ោះបស្ផ ើយពីបរគ លង់
ពុុំខាន!» (២ពងាវតាកសតយ ៥:៣) ជាការចូលបៅជិតមយួកដលរបកបបោយរបជាញ ។ នាងោនវយ័បកមង ជាអបកបបរមើ និងរស់្
បៅកបុងទឹកដីបរបទស្ បកមងរសី្ោប កប់នោះអាចបធវើ នកតស្ុំណូ្មពរបៅកានព់ួកបគនូវអវីកដលនាងគួរកតជួយ ។ បៅបពលកដល
នាងបធវើកិចចការបនោះ លទនផលគឺវជិជោន និងោច ស់្របស់្នាងគឺបលកណាោ៉ា ន ់នបធវើដុំបណ្ើ របៅជួបពាការ។ី 
 
 មឋងបទៀតបៅបពលកដលពាការ ីនរ បណ់ាោ៉ា នឱ់្យបៅមុជទឹកបៅកបុងទបនលយរ័ោន ់គាត់ នបធវើការស្បរមចចិតថ
ខុ្ស្។ បោយសារកតាននៈរបស់្គាត ់គាតម់និចងប់ៅមុជកបុងទឹកកដលកខ្វកប់នាោះបទ។ គាតច់ងរ់តឡបប់ៅផធោះវញិបោយ
មនិបធវើតាមនូវអវីកដលពាការ ីនបង្វគ ប។់ ប៉ាុកនថ អបកបុំបរ ើរបស់្បលកចូលបៅជិតបលកជុំរបថា៖ «បលកឪពុក!របសិ្នបបើ
ពាការបីង្វគ ប់បអាយបធវើកិចចការអវីពិ កបនាោះបលករ កដជាបធវើតាមមនិខាន បពលបនោះពាការរីគានក់តសុ្ុំបអាយបលកមុជ
ទឹក បដើមផជីាសាអ តបរសុិ្ទនបមឋចកប៏លកមនិបធវើតាម?» (២ពងាវតាកសតយ ៥:១៣)។ 
 
 សូ្មយកចិតថទុកោក់ វធិីសាស្រស្ថវជិជោនមយួបនោះ នបធវើឱ្យោច ស់្របស់្ពួកបគោនឆនធៈកបុងការបនាធ បខ្លួន និងបៅមុជ
ទឹកដក៏ងវកប់ៅកបុងទបនលយរ័ោន។់ ជាលទនផល គឺគាតរ់តូវ នបរ ស្ឱ្យជាទុំងរស្ុង។ 
 
 បៅកបុងរបទស្របស់្ខ្ញុ ុំ ោនភូមជិាបរចើន នបបើកឱ្កាស្ទទួលដុំណឹ្ងលអបោយសារកតវធិីសាស្រស្ថវជិជោន។ ខ្លោះបទៀត
បនថបដិបស្ធមនិទទួលបោយសារកតវធិីសាស្រស្ថមនិរតឹមរតវូ បទោះបីជាអបកបបរមើពន័នកិចចជារគិស្ថបរស័ិ្ទោនបគាលបុំណ្ង
រតឹមរតូវកប៏ោយ។ ោនបពលបវលជាបរចើនវធិីសាស្រស្ថកដលរតឹមរតូវគឺរតូវបៅឱ្យរតង ់ឬ បោយផ្ទធ ល់។ ប៉ាុកនថ ពួកបយើងរតូវកត
រ កដថាពួកបយើងគឺរតូវ នដឹកនាុំបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនរគបប់ពលបវល។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ផថល់ឧទហ្រណ៍្អុំពីរបបៀបឥរយិបថ្សនការបគារពរបស់្អបកកដលអាចជួយ អបកកបុងការបធវើស្មរបនាធ ល់បៅកានន់រណាោប ក។់ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៩ បរឿងអុំពីបកមងរសី្ជនជាតិអុីរសាកអល នបបរងៀនពួកបយើងថាពួកបយើងអាចបង្វា ញពីការបគារព នតាមរយៈ 
 ក) បង្វា ញពីការ រមា 
 ខ្) កុុំនិយយនូវអវីកដលបយើងគិត 
 
១០ បតើអបកគិតថានងឹោនអវីបកើតបឡើងចុំបពាោះណាោ៉ា ន ់របសិ្នបបើអបកបបរមើរបស់្គាតោ់នការភយ័ខាល ចកបុងការនិយយ  
      បស្ចកថីពិតបនោះបៅកាន់គាត់? 
      …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ឃ. រតូវមានការយកចិតតទុកោក់ Have Concern 
ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ទហតុអវីបានជ្ជពួរទយើងចាបំាច្់បង្ហា ញការយរច្ិតតទុរោរ់ច្ំទពាះមនុសស។ 
 
 បៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ពួកបយើងគួរកតយកចិតថទុកោកស់្រោប់តរមូវការរបស់្មនុស្ស
ដសទបទៀតបរចើនជាងចុំណុ្ចបផសងបទៀត។ កបុងនាមជាអបកកដល នប ជ្ូ នបោយរពោះរគិស្ថ ពួកបយើងគួរកតបរៀនបដើរបៅកកនលង
កដលរទងប់ដើរ និងអនុញ្ញដ តឱ្យដួងចិតថរបស់្បយើង នប៉ាោះពាល់ជាមយួតរមូវការរបស់្មនុស្សកដលបៅជុុំវញិបយើង។ តរមូវការ
គឺជារគឹោះរបស់្មនុស្សដូចៗគាប  បៅរគបទ់ីកកនលង។ 
 
 រពោះបយស្ ូ នចូលរមួបៅកបុងកមមវធិីមងគលការមយួ កដលបគ នអប ដ្ ើញរពោះអងគ និងបោយសារកតវតថោនរទងប់ៅ
ទីបនាោះ រទង ់នប ើញពីតរមូវការមយួ។ ឧបោថារទង ់នបដិបស្ធចុំបពាោះការអប ដ្ ើញបនាោះ។ អុំណ្របៅកបុងពិធីមងគល
ការនឹងរតឡបប់ៅជាទុកខបសាកទុំងរស្ុង និងពួកសាវករបស់្រពោះអងគមនិបជឿបៅបលើរពោះអងគកបុងរយៈបពលដខ៏្លីបនាោះបទ។ 
បយើងរបកហ្លជាមនិដឹងអុំពីបស្ចកឋីរស្ឡាញ់សនរពោះហ្ឫទយ័យកចិតថទុកោករ់បស់្រពោះអងគបៅកបុងសាទ នភាពបនោះ បនាោះបទ 
(យ៉ាូហាន ២:១១)។ 
 
 បៅបពលស្រស្ថីោប កម់កពីរកុងសីុ្ដូន នករស្កបៅកានរ់ពោះបយស្ ូសុ្ុំឱ្យជួយ កូនរសី្របស់្នាងកដលរតូវអារកសចូល 
រទង ់នប ើញពីតរមូវការរបស់្នាង។ បទោះបីជាពន័នកិចចបៅបលើកផនដីរបស់្រពោះអងគរតូវ នរងការគុំរមគុំកហ្ងកប៏ោយ ក៏
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រទងម់និកដលរពបងើយកបនថើយចុំបពាោះការករស្កបៅរបស់្នាងកដរ។ រពោះបយស្ ូ រពោះកកនសងជាមយួអបកកដលយុំ និងរទងោ់ន
អុំណ្រជាមយួអស់្អបកកដលស្បាយរកីរយ។ អបក និងខ្ញុ ុំោនបបស្កមមដូចគាប បនោះផងកដរ។ 
 
 ជាបរចើនឆាប ុំមកបហ្ើយអុំឡុងបពលសនការបធវើយុទននាការផាយដុំណឹ្ងលអ រគូជុំនួយ និងខ្ញុ ុំ នបធវើដុំបណ្ើ រពីកកនលងមយួ
បៅកកនលងមយួ បដើមផអីប ដ្ ើញមនុស្សឱ្យចូលរមួកបុងកមមវធិីបពលលង ចរបស់្ពួកបយើង និងកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះរគិស្ថ
ជាមយួពួកបគ។ បៅកកនលងមយួ ពួកបយើង នជួបជាមយួស្រស្ថីោប ក់កដលោនកូនបទើបកតសាល ប។់ ោនមនុស្សជាបរចើន នបៅ
ស្ុំរលទុកខនាង។ ពួកបយើង ននិយយបៅកាន់ស្រស្ថីោប កប់នាោះ និងបឋីរបស់្នាង រពមទុំងកចកចាយជាមយួពួកបគអុំពីបទ
ពិបសាធនរ៍បស់្នាងបអវ៉ា បៅបពលកដលនាង ន តប់ងកូ់នរបុស្របស់្នាង និងរបបៀបកដលរពោះជាោច ស់្ នស្ុំរលទុកខ
នាងគឺតាមរយៈការរបទនឱ្យនាងោនកូនរបុស្ដសទបទៀត (បលកុបផតថិ ៤:២៥)។ ពួកបយើង ននិយយផងកដរអុំពីរពោះ ទ
ោវឌីកដល នជួបការឈចឺាប ់និងពីរបបៀបកដលរពោះជាោច ស់្ នស្រោលទុកខគាត។់ ដួងចិតថសនឪពុកោថ យមយួគូរបនោះ
 នបបើកទទួលខ្ណ្ៈបពលកដលពួកបគទុំងពីរនាក ់នសុ្ុំស្រោបក់ារអធិសាឌ ន។ ពួកបយើងសូ្មរពោះជាោច ស់្ស្រោលទុកខ
ពួកបគដូចជាអវីកដលរពោះជាោច ស់្ នបធវើស្រោបន់ាងបអវ៉ា  និងមនុស្សដសទបទៀត។ 
 
 មយួឆាប ុំបរកាយមក ស្រស្ថីោប កប់នាោះដកដល នស្រោលកូនរសី្ដគ៏ួរឱ្យរស្ឡាញ់ោប ក់។ នាងទទួល នបទពិបសាធន៍
ពីការកមានថចិតថរបស់្រពោះជាោច ស់្បៅកបុងរបបៀបផ្ទធ ល់ខ្លួន។ ោនបរឿងកតមា៉ាងប៉ាុបណាត ោះកដលឪពុកោថ យមយួគូរបនោះោនការ
បសាកសាថ យគឺុំពីមុនមនិ នជួបជាមយួរពោះបយស្ ូ។ 
 
 បោយសារបយើង នយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះតរមូវការរបស់្ពួកបគ រពោះជាោច ស់្គឺោនស្មតទភាពបធវើការអសាច រយបៅ
កបុងជីវតិរបស់្ពួកបគ និងតាមរយៈការអសាច រយរបស់្ពួកបគ មនុស្សឯបទៀតបៅកបុងភូម ិនទទួលរពោះរគិស្ថ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១១ ឥឡូវបនោះជាបពលបវលកបុងការអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀន។ បៅកបុងបមបរៀនមុនអបក នស្របស្រប ម្ ោះនរណាោប ក់

កដលអបកចងក់ចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួ។ អបក នបនថការអធិសាឌ នស្រោបប់ុគគលោប កប់នោះ។ ឥឡូវបនោះសូ្មចាបប់ផថើម
កចកចាយបទពិបសាធនជ៍ារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្អបកជាមយួបុគគលោប កប់នោះ។ សូ្មស្របស្រប ម្ ោះរបស់្គាត ់ឬ របស់្នាង
បៅទបីនោះ និងកាលបរបិចឆទកដលអបក នកចកចាយពីបទពិបសាធនរ៍បស់្អបកជាមយួគាត់ ឬ នាង។ បនាធ បម់ក សូ្ម
បកនទមប ម្ ោះ និងកាលបរបិចឆទបផសងបទៀតកដលអបក នកចកចាយជាមយួមនុស្សដកទបទៀត។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
៨  ចបមលើយរបស់្អបក។ ខ្ញុ ុំស្ងឃមឹថាអបកបៅកតោនការបគារព។ សូ្មចងចាុំថាអបកអាចនិយយបស្ចកថីពិតជាមយួមនុស្ស
 អុំពីបស្ចកថីរតូវការខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់្ពួកបគ របសិ្នបបើអបកនិយយបោយបស្ចកថីរស្ឡាញ់។ 
 
១  គ) បង្វា ញពីរបបៀបកដលជីវតិបពញបោយអុំបពើ ប នទទួលការផ្ទល ស់្ករបតាមរយៈកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះរគិស្ថ។ 
 
៩  ក) បង្វា ញពីការយកចិតថទុកោក់។ 
 
២  ក  ២ 
 ខ្  ១ 
 គ  ១ 
    ១ 
 ង  ២ 
 ច  ១ 
 
១០  របកហ្លជាគាតម់និទទួល នការបរ ស្ឱ្យជាបទ។ 
 
៣  ខ្) រទងអ់តប់ទស្ឱ្យពួកបគ។ 
 
៤  ខ្) រទងច់ងល់ងជរមោះពួកបគឱ្យស្ដូចបរមបចៀម។ 
 
៥  រទងរ់បទនរពោះបុរតារបស់្រពោះអងគ រពោះបយស្ ូ បធវើជាយ ដ្បូជាស្រោបអ់ុំបពើ បរបស់្ពួកបយើង។ 
 
៦  ខ្) ពីបរពាោះរទងរ់ស្ឡាញ់ពួកបយើងខាល ុំងណាស់្ 
 
១១  សូ្មចងចាុំថាអបករគានក់តជាអបកបរពាោះរគាបពូ់ជ  និងជាអបកបរសាចទឹក។ រពោះជាោច ស់្នឹងបធវើកផបកកដលបៅស្ល់។ 
 
៧  ពួកបយើងគួរកតបធវើតាមគុំររូបស់្រពោះបយស្ ូ  និងរស្ឡាញ់ពួកបគនិងមនិបថាក លបទស្ពួកបគ។ 
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ស្ងឃមឹបានរ វ្ ន់ 

Expect Rewards 

 

 បតើអបកសាគ ល់អុំពីផលូវ ឬ អគារកដលោនប ម្ ោះបដើមផជីាការបគារពដល់បុគគលណាោប កក់ដរឬបទ? ចូរស្ុំឡឹងបមើលជុុំវញិ
អបក និងប ើញថាោនផលូវ អគារ យនថបហាោះ អាកាស្យនោឌ ន ក ៉ា ល់ ទីរកុង ភូម ិទបនល និងរបស់្ដសទបទៀតជាបរចើនកដល
រតូវ នោកប់ោយប ម្ ោះរបស់្មនុស្ស។ បនោះជាអវីកដលបគបធវើស្រោបជ់ារង្វវ ន ់និងផថល់ជាការបគារពបៅកានព់ួកបគ។ ពួកបគ
ទទួល នរង្វវ នព់ីបរពាោះពួកបគ នបធវើកិចចការអវីមយួកបុងការជួយ របជាជនរបស់្ពួកបគ ឬ ស្ហ្គមន៍របស់្ពួកបគ។ 
 
 ពានរង្វវ នណូ់្កបលគឺ នស្បរមចឱ្យជាបរៀងរល់ឆាប ុំបៅកានអ់ស់្អបកកដល នបធវើកិចចការ បដើមផជីួយ មនុស្សជាតិទុំង
អស់្។ ឯកអគគរជទូតកដលមកពីរបបទស្ដសទបទៀត នផថល់ការបគារពយ៉ា ងខ្ពងខ់្ពស់្បោយឱ្យកូនបសាោស្សនរជធានី
របស់្ពួកបយើង។ ទុំងអស់្បនោះគឺជារង្វវ នក់ដលអសាច រយ និងមនិអាចកាតស់ថ្ល ន។ គាម នរ កប់បៀវតសណាកដលអាចបរបៀបបស្មើ
ជាមយួការបគារពបនោះ នបទ។ បទោះបីជាសថ្ងមយួរង្វវ នទ់ុំងអស់្បនោះនឹងរលយសាបសូ្នយកប៏ោយ។ 
 
 ប៉ាុកនថ បតើអវីជារង្វវ នក់ដលមកពីរពោះជាោច ស់្? របសិ្នបបើបយើងសាគ ល់ពីរបបៀបកបុងការផថល់ការបគារពបៅកានគ់ាប បៅវញិ
បៅមក។ បតើរពោះជាោច ស់្មនិបធវើបរចើនជាងបនោះបៅបទៀតបៅកានអ់ស់្អបកកដលរស្ឡាញ់រពោះអងគបទឬ? ជាការពិតណាស់្រទង់
នឹងបធវើ  រគានក់តគិតថារពោះរគិស្ថនឹងបលើកតបមកើងពួកបយើងមុនបពលកដលរពោះបិតារបស់្រពោះអងគការពារបយើងឱ្យបៅកតបសាម ោះ
រតងដ់ល់ទីបុំផុត។ រពោះបយស្ ូ នបលើកទឹកចិតថសាវករបស់្រពោះអងគ «របសិ្នបបើោនបគតមោះតិោះបដៀល បបៀតបបៀននិងោនបគ
និយយអារកករ់គបយ់៉ា ង បងខូចប ម្ ោះអបករល់គាប  បរពាោះកតខ្ញុ ុំបនាោះអបករល់គាប ោនសុ្ភមងគលបហ្ើយ! ចូរអរស្បាយរកីរយ
បឡើងបរពាោះអបករល់គាប នឹងទទួលរង្វវ នយ់៉ា ងធុំបៅសាទ នបរមសុ្ខ្ដផតិពួកពាការ*ីកដលរស់្បៅមុនអបករល់គាប ក៏រតូវបគ
បបៀតបបៀនដូបចាប ោះកដរ» (ោ៉ា ថាយ ៥:១១-១២)។ 
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គ្ទរាង 

ក. រង្វវ នប់ពលបចចុបផនប Present Rewards 
ខ្. រង្វវ នប់ពលអនាគត Future Rewards 
 

ទោលទៅ 
១. ពិភាកាពីរង្វវ នក់ដលបយើងអាចរ ុំពឹងទុកកបុងនាមពួកបយើងជាអបកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
២. បង្វា ញពីរបបភទរង្វវ នក់ដលពួកបយើងរ ុំពឹងទុកបៅកបុងសថ្ងអនាគត របសិ្នបបើបយើងបបរមើរពោះរគិស្ថ។ 
 

ក. រ វ្ ន់ដពលបចាុបែនន Present Rewards 
ទោលទៅទ១ី. ពិភារាពីរង្ហវ ន់ណែលពួរទយើងអាច្រពំឹងទុររនុងនមពួរទយើងជ្ជអនរផសពវផាយែំណឹងលអទោយខលួនឯង។ 
 
 ការផសពវផាយដុំណឹ្លអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ មនិកមនជាពន័នកិចចកដលបធវើស្រោបរ់ង្វវ នប់នាោះបទ។ ពួកបគបធវើពន័នកិចចបនោះ
ពីបរពាោះរពោះជាោច ស់្ នរស្ឡាញ់ពួកបគ និងរពោះរគិស្ថ នស្បស្រង្វគ ោះពួកបគ។ ពួកបគប្ងចាបម់នុស្សបោយសារការសាថ ប់
បង្វគ បប់ៅបលើបទបញ្ញជ របស់្រពោះរគិស្ថ។ ពួកបគបធវើកិចចការបនោះពីបរពាោះពួកបគរស្ឡាញ់មនុស្ស និងចងឱ់្យពួកបគោនបស្ចកឋី
ស្ងឃមឹ និងោនអតថនយ័កបុងជីវតិដូចកដលពូកបគ នកស្វងរកប ើញបៅកបុងរពោះរគិស្ថបយស្ ូ។ 
 
 បទោះបីជារង្វវ នម់និកមនជាបគាលបៅរបស់្អបកបបរមើពន័នកិចចជារគិស្ថបរស័ិ្ទកប៏ោយកក៏ិចចការបនោះ នគាបរ់ពោះហ្ឫ
ទយ័ដល់រពោះជាោច ស់្កបុងការរបទនរង្វវ នជ់ាបរចើនកដរ។ រង្វវ នស់នអបកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់គឺោនទុំង
បពលបចចុបផនប និងអនាគតទុំងពុករលួយ និងអស់្កលផ ទុំងខាងសាច់្ ម និងខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
 

វតតានរបស់រពះអាច ស់ The Lord’s Presence 

 រង្វវ នម់យួកដលអសាច រយជាងបគបុំផុតបៅបពលបចចុបផនបស្រោបអ់បកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់គឺជា
បស្ចកថីស្នារបស់្ពួកបយើងកដលរពោះអោច ស់្បនថគងជ់ាមយួ។ បនាធ បព់ីរពោះអងគសុ្គតនិងោនរពោះជនមរស់្បឡើងវញិ
រពោះបយស្ ូ នប ជ្ូ នសាវករបស់្រពោះអងគទុំងអស់្បៅកបុងពិភពបលកទុំងមូលបដើមផកីចកចាយដុំណឹ្ងលអរបស់្រពោះអងគ
ជាមយួមនុស្សទុំងអស់្។ កិចចការបនោះពិតជាអសាច រយ និងោនបញ្ញា ជាបរចើនផងកដរ។ ពួកសាវកមុខ្ជាឆងល់ថាពួកបគអាចបធវើ
 នបោយរបបៀបណា រគានក់តជាមនុស្សធមមតាកដលបពារបពញបោយភាពភយ័ខាល ចអាចរគបដណ្ឋ ប់ពិភពបលកបោយ
ដុំណឹ្ងលអរបស់្រពោះរគិស្ថ នយ៉ា ងដូចបមថច។ 
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 ប៉ាុកនថ មុនបពលកដលពួកបគបប ច្ញអារមមណ៍្ភ័យខាល ចរបស់្ពួកបគ រពោះរគិស្ថ នអោះអាងជាមយួពួកបគអុំពរីពោះវតថ
ោនរបស់្រពោះអងគបៅកតបនថគងប់ៅជាមយួពួកបគ «ចូរដឹងថាខ្ញុ ុំបៅជាមយួអបករល់គាប ជាបរៀងរល់សថ្ងរហូ្តដល់អវសានកាល
សនពិភពបលក» (ោ៉ា ថាយ ២៨:២០)។ 
 
 រពោះបយស្ ូោនរគបទ់ុំងអុំណាចទុំងបៅសាទ នបរមសុ្ខ្ និងបៅកផនដី អុំណាចសនការរជាបដឹងរបស់្រពោះអងគគាម ន
កដនកុំណ្ត ់ឬ ឧបស្គគបនាោះបទ។ ការសុ្គតនិងផបូរកម៏និអាចឃ្លត់ឃ្លុំងរពោះអងគ នកដរ។ ោនបុគគលោប ក់កដលកតងកតបៅ 
ជាមយួបយើងជាបរៀងរល់សថ្ង និងការបបរមើរបស់្ពួកបយើងវពិតជារង្វវ នដ់អ៏សាច រយជាងអវីបផសងបទៀតកដលពួកបយើងអាចទទួល
 ន។ 
 
 រពោះជាោច ស់្កតងកតបធវើវឱ្យអាចបៅរចួស្រោបអ់បកបបរមើពន័នកិចចកដលបសាម ោះរតងក់បុងការបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័ 
របស់្រពោះអងគ។ រទង ់នប ជ្ូ នម៉ាូបស្ឱ្យបៅរ ុំបោោះរបជាជនអុីរសាកអលឱ្យរចួពីទស្ភាពបៅកបុងរបបទស្បអសីុ្ប។ ម៉ាូបស្ដឹង
កិចចការបនោះពិតជាលុំ កបពកបហ្ើយស្រោបគ់ាត់ ដូបចបោះបហ្ើយគាត់ចាបប់ផថើមោនការស្ងសយ័ និងោនស្ុំណួ្រជាបរចើន។ បតើ
គាតអ់ាចដឹកនាុំរបជាជាតិមយួបោយខ្លួនគាតផ់្ទធ ល់ នបោយរបបៀបណា? វគឺមនិអាចបៅរចួបទ។ ម៉ាូបស្ បនាធ បព់ីគាត់
សាគ ល់ពចីុំណុ្ចបខ្ាយរបស់្គាត់ គាត ់នចូលបៅកានរ់ពោះជាោច ស់្។ រពោះជាោច ស់្ស្នាថា រពោះអងគនឹងបៅកតបនថោនវតថ
ោនគងប់ៅជាមយួពួកបគតាមផលូវបៅកបុងវលរបហាសាទ នរហូ្តពួកបគ នបៅដល់ទឹកដីស្នា។ កបុងការបឆលើយតបបៅកាន់
រពោះជាោច ស់្ បលកម៉ាូបស្ទូលថា៖ «របសិ្នបបើរពោះអងគមនិយងបៅជាមយួបយើងខ្ញុ ុំបទសូ្មកុុំបអាយបយើងខ្ញុ ុំចាកបចញពីបនោះ
បឡើយ» (និកខមនុំ ៣៣:១៥)។ 
 
 ស្រោបប់លកម៉ាូបស្ វធិីសាស្រស្ថកតមយួគតក់ដលគាតអ់ាចបធវើកិចចការរបស់្គាត ់នគឺជាការធានាអោះអាងអុំពីការបនថ
គងជ់ាមយួរបស់្រពោះជាោច ស់្។ ដូចគាប កដរ វធិីសាស្រស្ថកតមយួស្រោបព់ួកបយើងបដើមផោីនស្មតទភាពកបុងការកចកចាយអុំពី
ជីវតិ និងបទពិបសាធនជ៍ារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្ពួកបយើងឱ្យទទួល នបជាគជយ័ និងោនភាពកាល ហានគឺរតូវោនវតថោនោច ស់្
សនវលចរមូតគងប់ៅជាមយួពួកបយើងជានិចចទុំងសថ្ង និងទុំងយប់។ 
 
 សាវកប៉ាូលគឺរតូវ នបគចាបោ់ក់គុក និងសាគ ល់ទុកខលុំ កជាបរចើនពីបរពាោះគាត ់នរបកាស្ដុំណឹ្ងលអអុំពី
រពោះរគិស្ថ។ បនាធ បព់ីការបង្វា ញខ្លួនមុនបពលការកាតប់ទស្ករណី្បចចុបផនបរបស់្គាត ់គាត ់នស្របស្របៅកានធ់ីម៉ាូបថ្ «ោន

កតរពោះអោច ស់្ប៉ាុបណាត ោះកដល នគាុំរទនិងរបទនបអាយខ្ញុ ុំោនកោល ុំងបដើមផបីអាយខ្ញុ ុំអាចរបកាស្រពោះបនធូលយ៉ា ងបកាោះកាយ
បអាយសាស្ន៍ដសទទុំងអស់្គាប សាឋ ប់» (២ធីម៉ាូបថ្ ៤:១៧)។ 
 
 បតើអបកចងប់ពញបោយទុំនុកចិតថបៅកបុងជីវតិរបចាុំសថ្ងរបស់្អបក និងការបបរមើស្រោបរ់ពោះរគិស្ថ បទោះបីជាបៅកតោប ក់
ឯង និងជួបការលុំ កកដឬបទ? រង្វវ នគ់ឺពិតជាអសាច រយណាស់្ ប៉ាុកនថ គឺោនល័កខខ្័ណ្ឍ មយួ។ ដុំបូងអបករតូវកតបៅ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើអវីជាបស្ចកថីស្នាដអ៏សាច រយកដលរពោះបយស្ ូ នរបទនឱ្យពួកសាវករបស់្រពោះអងគបៅបពលកដលរទងប់ ជ្ូ នពកួបគ
ឱ្យបៅកចកចាយដុំណឹ្ងលអ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

២ បតើបយើងអាចទទួលបស្ចកថីស្នាដូចគាប បនោះ  នបោយរបបៀបណា? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣ បតើនរណាស្ទិតបៅជាមយួបលកប៉ាូលបពលគាតប់ៅកបុងគុក? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤ បតើបលកម៉ាូបស្ោនស្មតទភាពដឹកនាុំជនជាតិអុីរសាកអលបចញពីវលរបហាសាទ នបៅកានទ់ឹកដីស្នា នបោយរបបៀប 
    ណា? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ បតើអវីជាបគាលបៅរបស់្ពួកបយើងបៅកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះរគិស្ថ? 
 ក) រង្វវ ន ់
 ខ្) នាុំមនុស្សថាវ យរពោះរគិស្ថ 
 

ការសកប់ច្ិតត Satisfaction 
 របសិ្នបបើបនោះគឺជារង្វវ នក់ដលអបកបបរមើជាបរចើនបទៀតចង ់ន វគឺជាអុំណ្រយ៉ា ងពិតរ កដសនការង្វរកដលបធវើ ន
លអ។ វរបបស្ើរជាងការោនរ កក់ខ្បរចើន។ រពោះបយស្ ូ នរបទនគុំរដូល៏អមកពួកបយើងបៅកបុងបរឿងកដលនិយយអុំពីអបក
បបរមើបីនាក់ (ោ៉ា ថាយ ២៥:១៤-៣០)។ អបកបបរមើទុំងបីគឺោនការង្វរកដលរតូវបធវើ តាមស្មតទភាពបរៀងៗខ្លួន។ ប៉ាុកនថ ោនកត
ពីរនាកប់៉ាុបណាត ោះកបុងចុំបណាមពួកបគកដលទទួល នការឮកដលបពារបពញបោយអុំណ្រ «លអបហ្ើយ!អបកបុំបរ ើដរ៏បបស្ើរោនចិតថ
បសាម ោះរតងប់អើយ!» អបកបបរមើទីបីមនិទទួល នរង្វវ ន់បទពីបរពាោះគាតម់និ នបធវើនូវអវីកដលគាតទ់ទួល ន។ 
 
 ស្រោបរ់យៈបពលបនួឆាប ុំ ខ្ញុ ុំបបរមើជារគូបបរងៀននិយយជាភាសា រុំងរបស់្ខ្ញុ ុំបៅកបុងរបបទស្ប ូគីណា ហាវ សូ្ 
(Burkina Faso)។ បៅឆាប ុំទី១ខ្ញុ ុំ នបបរងៀនថាប កម់ូលោឌ ន។ ោនសិ្ស្សរបកហ្ល៧០នាកប់ៅកបុងថាប ក។់ សិ្ស្សទុំងអស់្
បនាោះមកពីភូម ិនិងគាម ននរណាោប កក់បុងចុំបណាមពួកបគអាចនិយយពាកយជាភាសា រុំង នបទ។ ខ្ញុ ុំរតូវចាុំបផថើមបោយគាម ន
អវីទុំងអស់្។  
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 បពលប ច្បឆ់ាប ុំសិ្កា ពួកបគអាចយល់ភាសា រុំង និងអាចនិយយបៅកានគ់ាប បៅវញិបៅមកអាចអាន និង
ស្របស្រជាភាសា រុំង ន។ ស្រោបខ់្ញុ ុំ គឺគាម នរង្វវ ន់ណាកដលអសាច រយជាងអារមមណ៍្កដលបពារបពញបោយអុំណ្របៅកបុង
ការង្វរកដលបធវើ នលអបនាោះបទ។ 
 
 បនោះគឺជាការពិតផងកដរបៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ បៅបពលពួកបយើងប ើញោនអបក
ផ្ទល ស់្បថូរជុំបនឿថ្មី បហ្ើយរស់្បៅជាជីវតិរគិស្ថបរស័ិ្ទ បរចៀងស្របស្ើតបមកើងរពោះ និយយបៅកានរ់កុមសនមនុស្សកដលោនវយ័
បកមង ឬ បធវើពន័នកិចចផ្ទធ ល់ខ្លួនកបុងការកចកចាយបទពិបសាធនជ៍ារគិស្ថបរស័ិ្ទជាមយួមនុស្សបផសងបទៀត បនោះជារង្វវ នក់ដលមនិ
អាចបរបៀបផធឹម នបោយរបស់្ោនតសមលបៅបលើកផនដី។ វគឺជារង្វវ នក់បុងការយល់ថាពួកបយើងរតូវ នបរបើកបុងការជួយ 
ស្បស្រង្វគ ោះរពលឹងបចញពីការ តប់ងអ់ស់្កលផជានិចច និងបទវតាបៅនគរសាទ នសួ្គ៌កុំពុងកតអបអរសាទរ រពោះបយស្ ូោន
រពោះបនធូលបៅកានប់លកបពរតុស្ថា «អបកណាលោះបង់ផធោះស្ុំកបង បងបអូនរបុស្រសី្ ឪពុកោឋ យ កូនឬករស្ចុំការបរពាោះកតខ្ញុ ុំ 
អបកបនាោះនឹង នទទួលវញិមយួជាមយួរយរពមទុំងោនជីវតិអស់្កលផជានិចច» (ោ៉ា ថាយ ១៩:២៩)។ 
 
 ោនរគិស្ថបរស័ិ្ទដុំបូងជនជាតិអាស្រហ្វិកជាបរចើនបៅកបុងរបបទស្របស់្ខ្ញុ ុំកដលរតូវជួបទុកខលុំ ក។ ខ្លោះកបុងចុំបណាម
ពួកបគរតូវកាតក់ាល់បចញពីរកុមរគួសារ មតិថភកថិ។ ប៉ាុកនថ រពោះអោច ស់្បសាម ោះរតង។់ ពួកបគរតូវ ននាុំចូលកបុងរគួសារថ្មីជា
រគួសាររបស់្រពោះជាោច ស់្ និងោនរពោះពររគបយ់៉ា ងជារពោះពរដអ៏សាច រយ។ 
 
 រគបទ់ីកកនលងកដលអបកបៅ អបកនងឹជួបបងបអូនរបុស្រសី្បៅកបុងរពោះរគិស្ថ។ អបករបកហ្លជាមនិនិយយភាសារបស់្
ពួកបគ និងរបកហ្លជាពណ៌្កស្ផករបស់្អបកខុ្ស្ពីពណ៌្កស្ផករបស់្ពួកបគ។ ប៉ាុកនថ អបកនឹងដឹង និងោនអារមមណ៍្ថាបស្ចកថី
រស្ឡាញ់ នចងភាជ ប់អបកទុំងអស់្គាប ។ របសិ្នបបើអបក តប់ងម់តិថភកថិោប កប់ោយសារកតអបកទទួលរពោះរគិស្ថ  ឬ បោយ
សារការកចកចាយបទពិបសាធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនជារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្អបក អបកនឹងទទួលរង្វវ នជ់ាមយួមតិថភកថិជាបរចើនបៅកបុង
រគួសាររបស់្រពោះជាោច ស់្។ 
 
 អរ ហាុំ នចាកបចញពីផធោះរបស់្គាត ់ញាតិស្នាថ នរបស់្គាត ់រកុមរគួសាររបស់្គាត ់និងរសុ្កកុំបណ្ើ តរបស់្គាត់
បដើមផសីាថ ប់បង្វគ បរ់ពោះជាោច ស់្។ រង្វវ នគ់ឺ គាត ់នកាល យបៅជាឪពុកសនរបជាជាតិជាបរចើន។ មនិកតប៉ាុបណាត ោះ គាតទ់ទួល ន
រពោះពររគបយ់៉ា ង  បៅកផនដីបនោះ និងរបស់្ោនតសមលបៅនគរសាទ នសួ្គ ៌ោប កប់ៅកបុងចុំបណាមអបកបបរមើរបស់្គាត ់ន
និយយបៅកានគ់ាត៖់ 
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រពោះអោច ស់្ នរបទនពរដល់ោច ស់្ខ្ញុ ុំយ៉ា ងបរចើនរហូ្តដល់បលក នបៅជាអបកោនាននៈខ្ពស់្។រពោះអងគ
របទនបអាយបលកោនហ្វូងបចៀម និងហ្វូងបគា ោនរ ក ់ោស្អបកបុំបរ ើរសី្របុស្ អូដឌ និងលជាបរចើន
ផង។ កបុងរគាកដលោច ស់្របស់្ខ្ញុ ុំោនវយ័ចាស់្ណាស់្បៅបហ្ើយបលករសី្សារ៉ា  ជាភរយិ បបងកើត នកូន
របុស្មយួជូនបលក គឺកូនរបុស្បនោះបហ្ើយកដលនឹងទទួលអវីៗទុំងអស់្ពីបលក។  
(បលកុបផតថិ ២៤:៣៥-៣៦) 

 
 សាវកទុំងចិតសិ្បនាកក់ដលរពោះបយស្ ូ នប ជ្ូ នបចញបៅ នរតឡបម់កវញិទុំងអុំណ្រនូវអវីកដលពួកបគ នបធវើ
កបុងរពោះនាមរពោះអោច ស់្។ ដូចគាប ផងកដរ គាម នអវីកដលស្កបច់ិតថជាងការកដលរតូវ នបរបើបោយរពោះជាោច ស់្កបុងការនាុំមនុស្ស
ដសទបទៀតបៅកានរ់ពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ បតើោនអវីបកើតបឡើងចុំបពាោះបលកអរ ហាុំបៅបពលកដលគាតច់ាកបចញពីរសុ្កកុំបណ្ើ តរបស់្គាតប់ដើមផបីធើវតាម  
    រពោះជាោច ស់្? 
    ........................................................................................................................................................... 

 
ខ្. រ វ្ ន់ដៅម្ថៃអ្នារត Future Rewards 
រង្ហវ ន់ណែលោគ ល់ Known Rewards 
ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីររទភទម្នរង្ហវ ន់ណែលពួរទយើងរពំឹងទុរទៅម្ថងអនគ្ត ររសិនទបើពួរទយើងបទរមើរពះរគ្ិសត។ 
 
 បរៅពីរង្វវ នក់ដលពួកបយើងអាចរកីរយបៅបពលបចចុបផនបបនោះ ោនរង្វវ នក់ដលបៅអស់្កលផនាបពលអនាគតជាបរចើន
កដល នស្នាផងកដរស្រោបអ់ស់្អបកកដល នសាថ បប់ង្វគ ប់តាមបទបញ្ញជ របស់្រពោះរគិស្ថកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអ។ 
មយួកបុងចុំបណាមពីររបបភទសនរង្វវ នប់ពលអនាគតគឺទុំងអស់្បនាោះរតូវ នបបើកស្កមថងយ៉ា ងចាស់្មកកានព់ួកបយើងបៅកបុង
រពោះបនធូលរពោះជាោច ស់្។ ទុំងអស់្បនាោះជារង្វវ នក់ដលសាគ ល់។ ពួកបយើងនឹងបលើកយកមកពិចារណាខ្លោះៗ។ 
 

១. «រឯីអស់្អបកកដលោនរ ជាញ វញិ នឹងភលដូឺចសផធបម បហ្ើយអស់្អបកកដលជួយ កណ្នាុំមនុស្សោប ជាបរចើនបអាយរបរពឹតថ
អុំបពើសុ្ចរតិបគនឹង នភលដូឺចផ្ទក យ អស់្កលផជាអកងវងតបរៀងបៅ» (ោនីកយ៉ាល ១២:៣)។ ផ្ទក យគឺបៅឆាង យពីកផនដី 
និងរតូវចុំណាយបពលជាបរចើនកខ្ស្រោបក់ារបធវើដុំបណ្ើ រតាមយនអវកាស្បោយបលផឿនបលឿនបុំផុតបដើមផបីៅដល់កកនលង
កដលជិតបុំផុតមយួ។ ប៉ាុកនថ បៅបលើកផនដីបនោះ ពួកបយើងអាចប ើញពួកវបប ច្ញពនលឺ! បតើវមនិអសាច រយបទឬ កដលបយើង
ដឹងថាបៅសថ្ងមយួអបក និងខ្ញុ ុំនឹងប ច្ញពនលឺដូចជាផ្ទក យជាបរៀងរហូ្តបៅកបុងរពោះរជរបស់្រពោះជាោច ស់្ របសិ្នបបើបយើងនាុំ
មនុស្សជាបរចើនបៅកានរ់ពោះរគិស្ថ? 
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២. បយើងនឹងបសាយរជយជាមយួរពោះរគិស្ថ! រពោះរគិស្ថ នស្បស្រង្វគ ោះបយើងបហ្ើយ ដូបចបោះបយើងោនជីវតិអស់្កលផជានិចច។ គាម ន

រង្វវ ន ់ឬ អុំបណាយណាអសាច រយជាងបនោះបទ។ ប៉ាុកនថ រទងក់ ៏នស្នាជាមយួបយើងផងកដរអុំពីបលល័ងករបស់្រពោះអងគ។ 
រ កដណាស់្ ពួកបយើងនឹងបសាយរជយជាមយួរពោះរគិស្ថ និង នដូចជារពោះអងគ។ 

 
៣. រពោះអោច ស់្ក ៏នស្នារបទនមកុដផងកដរបៅកានអ់ស់្អបកកដលរស្ឡាញ់រពោះអងគ។ 

 មកុដសនបស្ចកថីសុ្ចរតិ (២ធីម៉ាូបថ្ ៤:៨) 
 មកុដកដលនឹងបៅស្ទិតបស្ទរអស់្កលផជានិចច (១កូរនិថូ្ស្ ៩:២៥) 
 មកុដសនជីវតិ (យ៉ា កុប ១:១២) 
 មកុដសនសិ្ររីងុបរឿង (១បពរតុស្ ៥:៤) 

 
 រង្វវ នទ់ុំងអស់្បនោះនឹងកាល យបៅជារបស់្បយើង របសិ្នបបើបយើងបធវើកិចចការកដលរពោះជាោច ស់្ នរបទនមកឱ្យពួក
បយើង។ បយើងរតូវកតបធវើកិចចការបនោះឱ្យអស់្ពីចិតថ និងបសាម ោះរតងរ់ហូ្តដល់ទីបុំផុត។ រតូវចងចាុំថាអបកគឺមនិ ន តប់ង់
បពលបវលបៅកបុងការបបរមើរពោះរគិស្ថបទ។ ចូរឱ្យកភបករបស់្អបកស្ុំឡឹងបៅបលើអវីកដលបៅនគរសាទ នសួ្គ ៌ស្រោបព់ិភពបលក
បនោះ និងអវីទុំងអស់្កដលោនតសមលវនឹងរលយ តប់ង។់ ប៉ាុកនថ កិចចការរបស់្ពួកបយើងកដលបធវើស្រោបរ់ពោះជាោច ស់្នឹងបៅ
ស្ទិតបស្ទរអស់្កលផជានិចច។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើោននយ័ដូចបមថចបពលកដលនិយយថាពួកបយើងនឹងបសាយរជយជាមយួរពោះរគិស្ថ? 

 ក) ពួកបយើងនឹងទទួលចុំកណ្កបៅកបុងរពោះរជយសនសាទ នបរមសុ្ខ្របស់្រពោះអងគ។ 
 ខ្) មនុស្សជាបរចើននឹងបគារព បហ្ើយថាវ យបងគុំពួកបយើង។ 
 

៨  កិចចការដស៏្ុំខានប់ុំផុតកដលពួកបយើងអាចបធវើគឺជាអវីកដលពួកបយើងអាចបធវើស្រោបរ់ពោះជាោច ស់្ពីបរពាោះកិចចការបនោះនឹង 
 ក) រលយ តប់ង ់
 ខ្) បៅអស់្កលផជានិចច 
 

៩  សូ្មអាន ២ធីម៉ាូបថ្ ៤:៨; ១កូរនិថូ្ស្ ៩:២៥ យ៉ា កុប ១:១២ និង១បពរតុស្ ៥:៤ បតើអវីគឺជាកមមវតទុសនខ្គមពរីទុំងបនោះ? 
 .................................................................................................................................................. 
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រង្ហវ ន់ណែលមិនោគ ល ់Unknown Rewards 
 បៅកបុងការបបើកស្កមថងរបស់្រពោះអងគបៅកានប់លកយ៉ាូហាន រពោះបយស្ ូោនរពោះបនធូលថា៖ «ចូរសាឋ ប ់បយើងនឹងមក
ដល់កបុងបពលឆាប់ៗ ទុំងយករង្វវ នម់កកចកបអាយោប ក់ៗ  តាមអុំបពើកដលខ្លួន នរបរពឹតថ» (វវិរណ្ៈ ២២:១២)។ ោន
រពោះបនធូលបៅកានស់ាវករបស់្រពោះអងគ រទងោ់នរពោះបនធូលថា៖  
 
 របសិ្នបបើោនបគស្អបក់លងរបរ់កអបករល់គាប របសិ្នបបើបគតមោះតិោះបដៀលបងខូចប ម្ ោះអបករល់គាប បរពាោះកត 
 បុរតមនុស្សអបករល់គាប ោនសុ្ភមងគលបហ្ើយ។ បៅរគាបនាោះចូរោនអុំណ្រស្បាយបឡើងដផតិអបករល់គាប  
 ទទួលរង្វវ នយ់៉ា ងធុំបៅសាទ នបរមសុ្ខ្។ (លូកា៦:២២-២៣) 
 
 បលកប៉ាូល នរ ុំឭកអបករកុងកូរនិថូ្ស្អុំពីបស្ចកថីស្នាដអ៏សាច រយរបស់្រពោះជាោច ស់្៖ «អវីៗកដលកភបកបមើលមនិប ើញ
អវីៗកដលរតបចៀកសាឋ ប់មនិឮនិងអវីៗកដលចិតថមនុស្សនឹកមនិដល់បនាោះរពោះជាោច ស់្ នបរៀបចុំទុកស្ុំរបអ់ស់្អបកកដល
រស្ឡាញ់រពោះអងគ» (១កូរនិថូ្ស្ ២:៩)។ 
 
 បយើងរបកហ្លជាមនិដឹងពីរង្វវ នទ់ុំងអស់្កដលរពោះជាោច ស់្ នោនកផនការស្រោបព់ួកបយើងបនាោះបទ។ បស្ចកថី
អុំណ្រមយួបៅកបុងចុំបណាមបស្ចកថីអុំណ្រជាបរចើនសននគរសាទ នសួ្គ ៌នឹងប ើញនូវអវីកដលរពោះជាោច ស់្ នបរៀបចុំស្រោប់
បយើង។ បស្ចកថីអុំណ្រដអ៏សាច រយមយួគឺពួកបយើងនឹងប ើញបៅនគរសាទ នសួ្គ៌ ោនបុរស្ និងស្រស្ថី កុោរ និងកុោរជីាបរចើនជា
អបកកដលពួកបយើង នកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូរគិស្ថជាមយួ។ បតើសថ្ងមយួបនាោះនឹងអសាច រយយ៉ា ងណា? 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
១០ បយើងដឹងថាវគឺោនរបបយជនក៍បុងការបបរមើរពោះបយស្ ូសូ្មផកីតវបធវើឱ្យបយើងោនទុកខកប៏ោយ ពីបរពាោះ 
 ក) រពោះជាោច ស់្នឹងោកប់ទស្អស់្អបកកដល នបបៀតបបៀនពួកបយើង។ 
 ខ្) ពួកបយើងនឹងទទួល នរង្វវ ន់របសិ្នបបើពួកបយើងរងទុកខបដើមផផីលរបបយជនរ៍បស់្រពោះអងគ។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១  បស្ចកថីស្នារបស់្រទងក់តងកតបៅជាមយួពួកបគ។ 
 
៧  ក) បយើងនឹងទទួលចុំកណ្កបៅកបុងរពោះរជយសនសាទ នបរមសុ្ខ្របស់្រពោះអងគ។ 
 
២  តាមរយៈភាពបសាម ោះរតងប់ៅកបុងការកចកចាយជាមយួមនុស្សដសទបទៀតនូវអវកីដលរពោះរគិស្ថ នបធវើស្រោបប់យើង។ 
 
៣  រពោះអោច ស់្។ 
 
៨  ខ្) អស់្កលផជានិចច។ 
 
៤  រពោះជាោច ស់្គងប់ៅជាមយួពួកបគ។ 
 
៩  មកុដជាបរចើនកដលពួកបយើងនឹងទទួល នបោយសារកតពួកបយើងរស្ឡាញ់ និងបបរមើរពោះបយស្ ូ។ 
 
៥  ខ្) នាុំមនុស្សថាវ យរពោះរគិស្ថ 
 
១០ ខ្) ពួកបយើងនឹងទទួល នរង្វវ ន់របសិ្នបបើពួកបយើងរងទុកខបដើមផផីលរបបយជនរ៍បស់្រពោះអងគ។ 
 
៦  រទងទ់ទួលបរចើនជាងអវីកដលរទងោ់នពីមុន។ 
 
 

អ្បអ្រស្គទរ! 
  

 
 
 
 
 
 

 
 អបក នប ច្បម់ុខ្វជិាជ បនោះបហ្ើយ ។ បយើងស្ងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះោនរបបយជនស៍្រោបអ់បក! 
    សូ្មកុុំបភលចបុំបពញការវយតសមលតាមជុំពូកទីពីរ បហ្ើយរបគល់រកោស្ចបមលើយបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់្អបក។ 
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CL5150 ការផាយដណឹំងលអដោយខ្លួនឯងផ្ទា ល ់CL5150 Personal Evangelism 

 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ 

សូ្មបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិ្ស្ស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិ្នជាអបកមនិសាគ ល់បលខ្របស់្អបក។) 

អាស្យោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

របបទស្………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នប ច្ប់ការសិ្កាជុំពូកនីមយួៗ សូ្មបុំបពញរកោស្ចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ សូ្មអានស្ុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ោនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតស្រោបស់្ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បមម ស្រោប ់
ចបមលើយកដលអបក នបរជើស្បរ ើស្។ សូ្មរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោស្ចបមលើយ គឺដូចគាប នឹងបលខ្សនស្ុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទហ្រណ៏្ 
១.  ការបកើតជាថ្មីោននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយស្ ូជារពោះស្បស្រង្វគ ោះ។ 
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 
 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយស្ ូជារពោះស្បស្រង្វគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម  ខ្ ដូចបនោះ៖ 

១. ក ខ្ គ   

សូ្មបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចដមលើយជំពូកទីមួយ 
 
 សូ្មោកព់ណ៌្បមម បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ស្រោបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 
 បនោះជាការប ច្បស់នតរមូវការស្រោបជ់ុំពូកទី១។ ស្រោប់ពិនធុ សូ្មបផញើរកោស្ចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបស់្អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បស់្អបក។ សូ្មបនថការសិ្ការបស់្អបកបៅជុំពូកទី២។  
 
 
 
 
 
 

 

PN 05.13 

ស្រោបប់របើបៅការយិល័យសនស្កល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………
… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី១ 
 
១  រពោះជាោច ស់្ នបបើកស្កមថងពីរបបៀបកដលរពោះអងគគិតគូរអុំពីមនុស្សតាមរយៈ 
 ក) របទនបស្ចកថីរតូវការស្រោបព់ួកបគបដើមផទីទួល នការស្បស្រង្វគ ោះ។ 
 ខ្) កាតប់ទស្ពួកបគស្រោបអ់ុំបពើ ប និងការមនិសាថ បប់ង្វគ បរ់បស់្ពួកបគ។ 
 គ) របទនឱ្យោនវធិីសាស្រស្ថជាបរចើនបដើមផកីស្វងរកការអតប់ទស្ស្រោបអ់ុំបពើ បរបស់្ពួកបគ។ 
 
២  បគាលបុំណ្ងកតមយួរបស់្រពោះបយស្ ូបៅកបុងពន័នកិចចរបស់្រពោះអងគគឺបដើមផ ី
 ក) ជួយ មនុស្សកដលរតូវការរទងខ់ាល ុំងបុំផុត 
 ខ្) បធវើពន័នកិចច និងបុំបពញតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះវបិតា 
 គ) ទស្សនកិចចរសុ្កសាោ៉ា រ ី
 
៣  រពោះបយស្ ូ នបង្វគ បឱ់្យបចញបៅកានម់នុស្សទុំងអស់្បៅរគបទ់ីកកនលងបោយរបកាស្ដុំណឹ្ងលអគឺស្រោប ់
 ក) សិ្ស្សរបស់្រពោះអងគកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) រគូអធិបាយ និងបបស្កជន។ 
 គ) អបកបជឿទុំងអស់្កដលរស្ឡាញ់រពោះអងគ។ 
 

៤  បតើរពោះបយស្ ូចងោ់ននយ័ដូចបមថចបៅបពលរទងអ់ធិសាឌ ន«ទូលបងគុំចាតប់គបអាយបៅកបុងបលកដូចរពោះអងគ នចាត់

 ទូលបងគុំបអាយមកកបុងបលក (យ៉ាូហាន ១៧:១៨)? 
 ក) រទងប់ ជ្ូ នបយើងបៅកបុងពិភពបលកជាមយួបបស្កកមមរបស់្រពោះអងគ កបុងការរ ុំបោោះមនុស្សឱ្យោនបស្រភីាព។ 
 ខ្) រទងប់ ជ្ូ នបយើងបៅកបុងពិភពបលក បដើមផរីគបរ់គង និងកាតប់ទស្អស់្អបកកដលអារកក។់ 
 គ) រទងប់ ជ្ូ នបយើងបៅកបុងពិភពបលក បដើមផឱី្យបយើងរស់្បៅកបុងជីវតិផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្បយើង។ 
 
៥  រពោះបយស្ ូោនបនធូលមកពួកបយើងឱ្យបធវើជាស្មរបនាធ ល់ 
 ក) បៅកបុងរបបទស្ផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្បយើងកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) បៅកានម់នុស្សកដលបយើងចូលចិតថ។ 
 គ) បៅកបុងពិភពបលកទុំងមូល។ 
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៦  បដើមផសីាគ ល់រពោះរគិស្ថផ្ទធ ល់ខ្លួន អបករតូវកត 
 ក) ចុំណាយបពលជាមយួរទង។់ 
 ខ្) ចងចាុំកតខ្គមពរីណាកដលនិយយទកទ់ងអុំពីរពោះអងគកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) បរៀនពវីធិីសាស្រស្ថកដលោនរបសិ្ទនភាពកបុងការនាុំមនុស្សដសទបទៀតបៅកានរ់ពោះអងក។ 
 
៧ រពោះបយស្ ូោនរពោះបនធូលបៅកានស់ាវករបស់្រពោះអងគ ឱ្យរងច់ាុំរហូ្តដល់ពួកបគ នបរៀបចុំខ្លួនរចួរល់បដើមផបីធវើជាស្មរ 
 បនាធ ល់របស់្រពោះអងគពីបរពាោះពួកបគរតូវការ 
 ក) ចងចាុំខ្គមពរី។ 
 ខ្) សាគ ល់រពោះអងគកានក់តចាស់្។ 
 គ) បមើលបៅកានអ់បកបបរមើដសទបទៀត។ 
 
៨  បៅបពលកដលរគិស្ថបរស័ិ្ទកចកចាយដុំណឹ្ងលអ ពួកបគរតូវរ កដថា៖ 
 ក) មនុស្សរគបគ់ាប នឹងបជឿបលើដុំណឹ្ងលអ។ 
 ខ្) វតថោនរបស់្រពោះអោច ស់្នឹងបៅជាមយួពួកបគ។ 
 គ) ពួកបគនឹងមនិជួបការលុំ ក។ 
 
៩ ស្រោបព់ួកបយើងបដើមផតីយុទនជាមយួអារកស និងកចកចាយដុំណឹ្ងលអពួកបយើងរតូវកតទុកចិតថបលើ 
 ក) កោល ុំង និងអុំណាចរបស់្ពួកបយើង។ 
 ខ្) រពោះនាមរបស់្រពោះបយស្ ូ  និងរពោះបនធូលរបស់្រពោះជាោច ស់្។ 
 គ) ស្មតទភាពរបស់្ពួកបយើងកបុងការបរចៀងស្របស្ើររពោះជាោច ស់្។ 
 
១០ បតើអវីកដលជាឧបករណ៍្ដស៏្ុំខានប់ុំផុតរបស់្ពួកបយើងបៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់? 
 ក) ការហ្វឹកហ្វឺន 
 ខ្) រកុមជុំនុុំ 
 គ) រពោះគមពរី 
 
១១ របកហ្លជាតរមូវការដស៏្ុំខានប់ុំផុតបៅកបុងជីវតិស្រោបអ់បកបធវើស្មរបនាធ ល់បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់គឺ 
 ក) សាថ បប់ង្វគ ប់។ 
 ខ្) ចុំបណ្ោះដឹងសនរពោះគមពរី។ 
 គ) ោនឆនធៈកបុងការទុំរទជាមយួទុកខលុំ ក។ 
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១២ បតើអុំបិលោនលកខណ្ៈដូចចរតិរគិស្ថបរស័ិ្ទបោយរបបៀបណាខ្លោះ? 
 ក) អុំបិលគឺោនរទងរ់ទយសាអ ត ពណ៌្ស្ និងោនសារធាតុភលថឺាល ។ 
 ខ្) អុំបិលគឺចាុំ ច់ស្រោបជ់ីវតិបៅកបុងវបផធម ៌និងរបជាជាតិទុំងអស់្។ 
 គ) ភាពបរសុិ្ទនបៅកបុងអុំបិលរ ុំឭកពួកបយើងអុំពីភាពវសុិ្ទន។ 
 
១៣ បៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ បយើងោនទុំនួលខុ្ស្រតូវបដើមផ ី
 ក) រ បរ់បជាជនផ្ទធ ល់របស់្ពួកបយើងអុំពីរពោះរគិស្ថ និងអនុញ្ញដ តឱ្យអបកដសទបទៀតបធវើដូចជាពួកបយើង។ 
 ខ្) ស្ងឃមឹថាមនុស្សដសទបទៀតនងឹបរៀនអុំពរីពោះរគិស្ថ។ 
 គ) រ បរ់បជាជនផ្ទធ ល់របស់្ពួកបយើង និងបនាធ បម់កកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួមនុស្សដសទបទៀត។ 
 
១៤ ការបបថជាញ ចិតថោននយ័ថា 
 ក) របគល់ខ្លួនទុំងរសុ្ងរបស់្អបកបៅកានអ់វីមយួ។ 
 ខ្) បបងកើតការស្នា និងពាយមកថ្រកាវ។ 
 គ) អនុញ្ញដ តឱ្យចូលកបុងមនធីរបពទយ។ 
 
១៥ បតើនរណាកដលរពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្បដើមផរី បព់ិភពបលកបនោះអុំពីរពោះបយស្ ូ? 
 ក) រគូអធិបាយ 
 ខ្) ពួកបទវតា 
 គ) ពួកបយើងទុំងអស់្គាប កដលជាអបករស្ឡាញ់រពោះអងគ 
 
១៦ បតើរបបយគណាមយួ កដលពិពណ៌្នាអុំពីវធិីសាស្រស្ថរបស់្រពោះបយស្ ូកបុងការកចកចាយជាមយួមនុស្សដសទបទៀត? 
 ក) រទងយ់ងបៅរគបទ់ីកកនលងកចកចាយជាមយួអស់្អបកកដលរតូវការរពោះអងគ។ 
 ខ្) រទងរ់ងចាុំបដើមផឱី្យមនុស្សមករករពោះអងគ។ 
 គ) រទងស់្របស្ររគបទ់ុំងរពោះតរមោិះរបស់្រពោះអងគោកក់បុងបស្ៀវបៅ។ 
 
១៧ មនុស្សនឹងកានក់តចូលចិតថសាថ បអ់បកកថ្មបទៀត បៅបពលកដលអបកកចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ថ របសិ្នបបើអបក 
 ក) ផថល់គុំនិតថ្មីៗអុំពីសាស្នា។ 
 ខ្) រ បព់ួកបគថាជុំបនឿរបស់្ពួកបគខុ្ស្ឆគង។ 
 គ) បង្វា ញថារពោះរគិស្ថគឺជាដុំបណាោះរសាយ។ 
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១៨ បហ្តុអវី នជាបយើង មិនរតូវ ោនការបអៀនខាម ស្កបុងការកចកចាយទីបនាធ ល់របស់្បយើងអុំពីរពោះបយស្ ូ? 
 ក) ទីបនាធ ល់របស់្ពួកបយើងនឹងរតូវ នទទួលយក របសិ្នបបើពួកបយើងបរៀបចុំ នលអ។ 
 ខ្) ការកចកចាយផ្ទធ ល់ខ្លួន គឺជាវធិីសាស្រស្ថរបស់្រពោះជាោច ស់្កបុងការនាុំមនុស្សបៅកានរ់ពោះអងគ។ 
 គ) ពួកបយើងមនិអាចកាល យបៅជាអបកអធិបាយ ឬ អបកផាយដុំណឹ្ងលអដអ៏សាច រយបនាោះបទ។ 
 
១៩ បៅបពលបលកប៉ាូលស្ទិតបៅកបុងគុក គាត់ 
 ក) កចកចាយដុំណឹ្ងលអ។ 
 ខ្) ស្របស្រកតបស្ៀវបៅប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) បរៀបចុំកផនការអុំពីអវីកដលគាតរ់តូវបធវើបៅបពលកដលគាតរ់តូវបោោះកលង។ 
 
២០ បតើអវីកដលជាបហ្តុផលដ៏ស្ុំខានប់ុំផុតរបស់្បយើងស្រោបក់ារកចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ថជាមយួអស់្អបកកដលមនិសាគ ល់
 រពោះអងគ? 
 ក) ពួកបយើងនឹង នគាបរ់ពោះហ្ឫទយ័។ 
 ខ្) ជីវតិរបស់្ពួកបគនឹងោនការផ្ទល ស់្បឋូរស្រោបរ់ពោះរគិស្ថ។ 
 គ) ពួកបយើងអាចទទួលរង្វវ ន់យ៉ា ងធុំ។ 
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CL5150ការផាយដណឹំងលអដោយខ្លួនឯងផ្ទា ល ់ CL5150 Personal Evangelism 

 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

សូ្មបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិ្ស្ស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិ្នជាអបកមនិសាគ ល់បលខ្របស់្អបក។) 

អាស្យោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

របបទស្………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នប ច្ប់ការសិ្កាបមបរៀននីមយួៗរបស់្អបក សូ្មបុំបពញរកោស្ចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ សូ្ម
អានស្ុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ោនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតស្រោបស់្ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
ស្រោបច់បមលើយកដលអបក នបរជើស្បរ ើស្។ សូ្មរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោស្ចបមលើយ គឺដូចគាប នឹងបលខ្សនស្ុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆលើយ។ 

ឧទហ្រណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីោននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយស្ ូជារពោះស្បស្រង្វគ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 
 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយស្ ូជារពោះស្បស្រង្វគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្   ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

សូ្មបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចដមលើយជំពូកទីពីរ 
 
 សូ្មោកព់ណ៌្បមម បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ស្រោបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 បនោះជាការប ច្បស់នតរមូវការស្រោបជ់ុំពូកទី២។ ស្រោប់ពិនធុ សូ្មបផញើរកោស្ចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបស់្អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បស់្អបក។  
 
 
 
 
 
 
 
 

PN 05.13 

 

ស្រោបប់របើបៅការយិល័យសនស្កល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………
… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី២ 

១ បតើរពោះជាោច ស់្ោនចបមលើយយ៉ា ងដូចបមថច ចុំបពាោះតរមូវការស្រោបអ់បកបបរមើពន័នកិចចបៅកបុងវលចរមូតរបស់្រពោះអងគ? 
 ក) រទងច់ងឱ់្យពួកបយើងអធិសាឌ នបដើមផឲី្យអបកបបរមើពន័នកិចចនឹងបចញបៅ។ 
 ខ្) រទងន់ឹងប ជ្ូ នបទវតាបៅបធវើកចិចការបនោះ។ 
 គ) រទងច់ងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនបធវើកិចចការបនោះ។ 
 
២ បហ្តុអវី នជាការោននិមតិថោនភាពចាុំ ចប់ៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់? 
 ក) តសមលសី្លធម ៌និង ការអបរ់ ុំស្ងគមនឹងផ្ទល ស់្បថូរ បហ្ើយធាល កចុ់ោះ។ 
 ខ្) មនុស្សនឹងប ោះបងជ់ុំបនឿរបស់្ពួកបគបលើរពោះជាោច ស់្។ 

 គ) បយើងនឹងមនិអាចបមើលប ើញពីតរមូវការ បហ្ើយមនុស្សនឹងសាល បប់ោយគាម នបទពិបសាធនស៍នការអតប់ទស្      
      របស់្រពោះរគិស្ថបោយផ្ទធ ល់ខ្លួន។ 
 

៣ បតើអវីកដលជាអាថ្ក៌ុំ ុំងចុំបពាោះការដឹងគុណ្ដព៏ិត? 
 ក) ការសាថ បប់ង្វគ ប់ 
 ខ្) ការតមអាហារ 
 គ) ការអធិសាឌ ន 
 
៤ បតើអវីកដលពួកបយើងគួរកតបធវើបដើមផបីបងកើនឱ្យោនអបកបបរមើពន័នកិចចបៅកបុងវលចរមូតរបស់្រពោះជាោច ស់្? 
 ក) បបងកើតឱ្យោនការបរជើស្បរ ើស្អបកបបរមើពន័ធកិចច។ 
 ខ្) ប្ឈបក់ិចចការបៅបពលបចចុបផនបរបស់្បយើង និង កាល យបៅជាបបស្កជន។ 
 គ) អធិសាឌ នឱ្យរពោះជាោច ស់្ចាតប់ ជ្ូ នអបកបបរមើពន័នកិចច។ 
 
៥ បតើអវីកដលជាការបឆលើយតបរបស់្ពួកបយើងបដើមផទីទួល នបជាគជយ័កបុងនាមជាអបកបបរមើពន័នកិចចជារគិស្ថបរស័ិ្ទ? 
 ក) រតូវរបុងរបយត័បបដើមផកុីុំឱ្យោនអុំណួ្តចុំបពាោះខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់។ 
 ខ្) រ ុំឭកអុំពីវធិីសាស្រស្ថរបស់្ពួកបយើង ដូបចបោះពួកបយើងអាចបបរងៀនបៅមនុស្សដសទបទៀត។ 
 គ) ការខ្ិតខ្ុំរបស់្បយើងរតូវបកើនបឡើងបទវដងបដើមផបីធវើកិចចការជាបរចើនកថ្មបទៀត។ 
 
៦ របសិ្នបបើបយើងគឺជាស្មរបនាធ ល់ដោ៏នរបសិ្ទនភាពស្រោបរ់ពោះរគិស្ថ មនុស្សរតូវកត 
 ក) ោនលកខណ្ៈដូចបៅនឹងអវីកដលពួកបយើងនិយយ។ 
 ខ្) អាចប ើញពីជីវតិរបស់្ពួកបយើងកដលោនការផ្ទល ស់្បថូរ។ 
 គ) ដឹងថាពួកបយើងោនចុំបណ្ោះដឹងបរចើនខាងរពោះគមពរី។ 
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៧ រពោះជាោច ស់្ចង់ផ្ទល ស់្បថូរចុំណុ្ចមយួរបស់្មនុស្សគឺ 
 ក) ទុំបនៀមទុំលប ់
 ខ្) ដួងចិតថ 
 គ) បុគគលិកលកខណ្ៈ 
 
៨ វធិីសាស្រស្ថដល៏អបុំផុតបដើមផយីកឈបោះបលើឧបស្គគខាងសាស្នាបដើមផទីទួលយករពោះរគិស្ថគឺ 
 ក) យល់ដឹងពីការបបរងៀនរបស់្សាស្នាដសទបទៀត។ 
 ខ្) អនុញ្ញដ តឱ្យមនុស្ស នប ើញពីការផ្ទល ស់្ករបបៅកបុងជីវតិរបស់្អបក។ 
 គ) បរៀបចុំខ្លួនរចួជារស្ចបដើមផជីកជកកវកកញកអុំពីឧតថមភាពរបស់្រគិស្ថសាស្នា។ 
 
៩ វធិីសាស្រស្ថដល៏អបុំផុតមយួកបុងការយកឈបោះបលើឧបស្គគខាងភាសាគឺ 
 ក) សូ្មឱ្យរពោះជាោច ស់្ជួយ អបក កបុងការបរៀនភាសារបស់្មនុស្សដសទបទៀត។ 
 ខ្) បរៀនរពោះគមពរីជាភាសារកិក និង ភាសាបហ្របឺ។ 
 គ) ោកប់គាលសនពន័នកិចចរបស់្អបកចុំបពាោះរបបទស្កដលនិយយភាសារបស់្អបក។ 
 
១០ ពួកបយើងអាចភាជ បដ់ុំណឹ្ងលអដល់អស់្អបកកដលមនិអាចអាន ឬ ស្របស្រ នតាមរយៈ 
 ក) ចូលរមួកបុងកមមវធិីកដលនាុំឱ្យបចោះអាននឹងបស្របស្រ ន របស់្អងគការស្ហ្របជាជាតិ 
 ខ្) ការនិយយបរឿងរ៉ា វរបចាុំសថ្ងបៅកបុងជីវតិរបស់្ពួកបគ កដលពួកបគធាល បជ់ួប 
 គ) បជៀស្វងការយកស្ុំបុរតរបស់្បលកប៉ាូល និងកណ្ឍ គមពរីវវិរណ្ៈជាឯកសារបគាល 
 
១១ បតើពួកបយើងគួរកតបឆលើយតបបោយរបបៀបណា បៅបពលកដលពួកបយើងរបឈមមុខ្ជាមយួស្ងគមកដលោនលកខណ្ៈ

ផធុយពសី្មរបនាធ ល់របស់្ពួកបយើង? 
 ក) អធិសាឌ នសុ្ុំរ ជាញ ។ 
 ខ្) របឹងករបងកស្វងរកនរណាោប កប់ផសងបទៀត កដលរតូវ នទទួលសាគ ល់បោយស្ងគម។ 
 គ) ពួកបយើងគួរកតស្ ជ្ ឹងគិតខាល ុំងបៅបលើមជឈោឌ នស្ងគមផ្ទធ ល់របស់្ពួកបយើងបៅបពលកដលពួកបយើងបធវើស្មរ   

      បនាធ ល់។ 
 

១២ ពាកយ វធីិសាស្រស្ថ  បៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ បយើងោននយ័ថា៖ 
 ក) ជារបបៀបកដលពួកបយើងបរបើបដើមផនីាុំមនុស្សថាវ យរពោះរគិស្ថ។ 
 ខ្) ជាបពលបវលសនការរបកបគាប  កដលពួកបយើងោនជាមយួរគិស្ថបរស័ិ្ទដសទបទៀត។ 
 គ) ជារបបភទសនបុគគលិកលកខណ្ៈកដលពួកបយើងោន។ 
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១៣ បតើមយួណាជាវធិីសាស្រស្ថដ៏លអបុំផុត បៅបពលកចកចាយដុំណឹ្ងលអ? 
 ក) រតូវោនការរបុងរបយត័បចុំបពាោះភាសា និងគុំរសូនការគិតរបស់្ពួកបគ។ 
 ខ្) រតូវបធវើជាអបកបរៀន សួ្រស្ុំណួ្រកដលសាម ដ្  និងកបុងរបបៀបវជិជោន។ 
 គ) អនុញ្ញដ តឱ្យមនុស្សដឹងថាអបក នកាល យជាមនុស្សសុ្ចរតិ។ 
 
១៤ បតើរពោះជាោច ស់្ោនឥរយិបថ្ដូចបមថចចុំបពាោះមនុស្សោន ប? 
 ក) រទងអ់តប់ទស្ឱ្យអស់្អបកកដលពាយមចង់ោនការរកីចបរមើន។ 
 ខ្) រទងរ់បទនពរដល់មនុស្សសុ្ចរតិ កដល នបថាក លបទស្មនុស្សោន ប។ 
 គ) រទងរ់ស្ឡាញ់មនុស្សោន ប និងចងស់្បស្រង្វគ ោះគាត់ ឬ នាងពីបស្ចកថីសាល ប។់ 
 
១៥ អបកបបរមើរបស់្បលកណាោ៉ា ន ់នរ បប់លកឱ្យសាថ បប់ង្វគ ប់ពាការបីោយសារពួកបគគឺ 
 ក) ភយ័ខាល ចចុំបពាោះពាការ។ី 
 ខ្) យកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះបៅហាវ យរបស់្ពួកបគ។ 
 គ) បៅតាមផលូវបៅទបនលយរ័ោនជ់ាផលូវបៅផធោះរបស់្ពួកបគ។ 
 
១៦ បហ្តុអវី នជាពួកបយើងរតូវកតបង្វា ញពីការយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះអស់្អបកកដលបយើង នកចកចាយជាមយួ? 
 ក) ពួកបគនឹងយល់ថា រពោះជាោច ស់្រស្ឡាញ់ពួកបគ។ 
 ខ្) ពួកបគនឹងោនគុំរដូល៏អ អុំពីរបបៀបកដលរគិស្ថបរស័ិ្ទរបរពឹតថ។ 
 គ) បដើមផអីោះអាងថា រពោះជាោច ស់្នឹងបលើកតបមកើងការអធិសាឌ នរបស់្បយើងស្រោបក់ារស្បស្រង្វគ ោះរបស់្ពួកបគ។ 
 
១៧ រង្វវ នប់ពលបចចុបផនបស្រោបរ់គិស្ថបរស័ិ្ទរមួប ច្ូ លទុំង 
 ក) មកុដសនសិ្ររីងុបរឿង 
 ខ្) ការបសាយរជយជាមយួរពោះរគិស្ថ 
 គ) អុំណ្រដអ៏សាច រយពីបរពាោះោនរពលឹងកដល នមករករពោះរគិស្ថ 
 
១៨ រង្វវ នដ់ព៏ិតរ កដស្រោបអ់បកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់គឺ 
 ក) នឹងបៅនគរសាទ នសួ្គ ៌បៅបពលកដលរកុមជុំនុុំរតូវ នបលើកបឡើង 
 ខ្) បស្ចកថីស្នាកដលរពោះជាោច ស់្បនថោនវតថោនគងជ់ាមយួ 
 គ) របទនឱ្យោនជុំនាញពិបស្ស្បដើមផអីធិបាយ និង បបរងៀន 
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១៩ រង្វវ នដ់អ៏ស់្កលផបៅបពលអនាគតស្រោបអ់បកបបរមើពន័នកិចចជារគិស្ថបរស័ិ្ទរមួប ច្ូ លទុំង 
 ក) បករ ថិ៍ប ម្ ោះ និងអុំណាចបៅកផនដី 
 ខ្) ភាពស្មផរូណ៌្ស្បាយបៅកផនដី 
 គ) ការបសាយរជយជាមយួរពោះរគិស្ថ 
 
២០ បតើចុំណុ្ចមយួណាកដលដូចគាប ជាក់លកប់ៅកបុងបមបរៀន អុំពីរង្វវ នប់ពលអនាគត និងរង្វវ នប់ៅនគរសាទ នសួ្គស៌្រោប់
 ការបធវើស្មរបនាធ ល់? 
 ក) បប ច្ញពនលឺដូចជាផ្ទក យជាបរៀងរហូ្ត 
 ខ្) របូរងកាយកដលរស់្បឡើងវញិ 
 គ) ោនកកនលងកដលបៅស្ទិតបស្ទរបៅនគរសាទ នសួ្គ៌ 
 
 បនោះជាការប ច្បស់នតរមូវការស្រោបជ់ុំពូកទី២។ សូ្មបផញើរកោស្ចបមលើយជុំពូកទី២បៅឱ្យរគូរបស់្អបក។ ឥឡូវបនោះ 
អបក នប ច្ប់ការសិ្កាសនមុខ្វជិាជ បនោះបហ្ើយ សូ្មសួ្ររគូរបស់្អបកបដើមផឱី្យមានមុខវជិ្ជា សិក្សាមួយទ ៀត។ 
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ពាកយដពចន៍ចុងដរកាយ 

ជូនចុំបពាោះសិ្ស្ានុសិ្ស្សជាទីរស្ឡាញ់ 

 បយើងស្ងឃមឹថាការសិ្កាបនោះ  នបធវើឱ្យអបកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបស់្អបកជាមយួនឹងរពោះជាោច ស់្។ បនាធ បព់ីការ
សិ្កា  បមបរៀន និងការបឆលើយស្ុំណួ្រទុំងអស់្មក បតើអបក នឆងល់ថា “បតើខ្ញុ ុំពិតជារគិស្ឋបរស័ិ្ទឬ? បតើខ្ញុ ុំសាគ ល់រពោះជាោច ស់្
កដរឬបទ? បតើរទងព់ិតជាគងប់ៅកបុងជីវតិខ្ញុ ុំកដរឬបទ?” បយើងចងផ់ឋល់ឱ្កាស្ឱ្យអបកបៅបពលបនោះ បដើមផោីនទុំនាក់ទុំនងជាមយួ
រពោះជាោច ស់្។ 
 
 បយើងទុំងអស់្គាប កតងកតោនកុំហុ្ស្។ បយើង នបធវើឱ្យខ្លួនឯង និងអបកដស៏ទឈចឺាប។់ រពោះគមពរី នបៅកិចចការ
បនាោះថាអុំបពើ ប បហ្ើយបយើងទុំងអស់្គាប ោនបទស្កុំហុ្ស្: “ រគប់ៗ គាប សុ្ទនកត នរបរពឹតឋអុំបពើ ប បហ្ើយគាម នសិ្ររីងុបរឿង
របស់្រពោះជាោច ស់្បៅជាមយួ” ( រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបស់្បយើង នររ ុំងបយើងមនិឱ្យសាគ ល់រពោះហ្ឫទយ័រស្ឡាញ់
របស់្រពោះបិតា។ កប៏៉ាុកនថ រពោះជាោច ស់្រស្ឡាញ់បយើង ថ្វីបបើបយើងោនអុំបពើ បកប៏ោយ។ “ រពោះជាោច ស់្រស្ឡាញ់មនុស្ស
បលកខាល ុំងណាស់្ បហ្តុបនោះបហ្ើយ នជារពោះអងគរបទនរពោះបុរតាកតមយួរបស់្រពោះអងគមក បដើមផបីអាយអស់្អបកកដលបជឿ
បលើរពោះបុរតា ោនជីវតិអស់្កលផជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិាស្បឡើយ” ( យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ រពោះបយស្ ូ នទទួលយក
ទរណុ្កមម កដលបយើងស្មនឹងទទួលស្រោបអ់ុំបពើ បរបស់្បយើង បៅបពលកដលរទង ់នសុ្គត។ 
 
 បតើអបកចងឱ់្យរ កដថា រពោះបយស្ ូជារពោះស្បស្រង្វគ ោះអបកកដរឬបទ? វពិតជាសាម ដ្ណាស់្៖ 
 ចូរទទួលសាគ ល់ថាអបកជាមនុស្សោន ប កដល នោចប់ចញពីរពោះជាោច ស់្ បហ្ើយទូលសូ្មឱ្យរពោះអងគអតប់ទស្ឱ្យ។ 
 ចូរបជឿបលើរពោះបយស្ ូឱ្យអស់្ពីចិតថ បហ្ើយឱ្យរទងរ់ជាបថា អបក នទទួលរពោះអងគជារពោះស្បស្រង្វគ ោះរបស់្អបក។ 

 
 អបកអាចនិយយបៅកានរ់ពោះជាោច ស់្បោយពាកយរបស់្អបកផ្ទធ ល់ បោយនិយយនូវបស្ចកឋីអធិសាឌ នដូចបនោះ៖ 

ឱ្រពោះបយស្ ូ បអើយ ទូលបងគុំដឹងថាទូលបងគុំជាមនុស្សោន ប។ សូ្មអតប់ទស្ដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំបជឿថា
រទងជ់ារពោះរជបុរតាដប៏ៅអស់្កលផរបស់្រពោះជាោច ស់្។ អរគុណ្រពោះអងគកដលសុ្គតបៅបលើ បឈើឆាក ងជុំនួស្
អុំបពើ បរបស់្ទូលបងគុំ។ សូ្មយងមកគងក់បុ ងជីវតិរបស់្ទូលបងគុំ។ សូ្មបធវើការបៅកបុ ងជីវតិរបស់្ទូលបងគុំ។  
សូ្មបធវើជារពោះអោច ស់្របស់្ទូលបងគុំបៅសថ្ងបនោះ។ សូ្មអររពោះគុណ្រពោះអងគកដល នស្បស្រង្វគ ោះទូលបងគុំ! អាកមន។ 

 
 របសិ្នជាអបក នអធិសាឌ ននូវបស្ចកឋីអធិសាឌ នបនោះឱ្យអស់្ពីចិតថ អបកនឹងទទួល នការអតប់ទស្ពីអុំបពើ ប និង

ជីវតិអស់្កលផជានិចច។ រពោះបយស្ ូជារពោះអោច ស់្សនជីវតិរបស់្អបក។ រពោះគមពរី នរ បថ់ា “ ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលសារភាព
អុំបពើ បរបស់្បយើង បនាោះរពោះជាោច ស់្កដលោនរពោះហ្ឫទយ័បសាម ោះស្ម័រគ និងសុ្ចរតិ រទងន់ឹងអតប់ទស្បយើងបអាយរចួពី
 ប រពមទុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបរសុិ្ទន រចួពីរគបអ់ុំបពើទុចចរតិទុំងអស់្ផង” (១យ៉ាូហាន ១:៩)។ 
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 សូ្មសាវ គមន៍ការចូលរមួកបុងរគួសាររបស់្រពោះជាោច ស់្។ បយើងោនអុំណ្រជាមយួអបក ដូបចបោះ សូ្មស្របស្រ និងរ ប់
បយើងពីអវកីដលរពោះជាោច ស់្ នបធវើកបុងជីវតិរបស់្អបក។  

សូ្មរពោះជាោច ស់្របទនពរដល់អបក! 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ទតើអនរានមិតតភរតិណែលរតូវការោគ ល់បណនែមអពំីរពះទយស៊ូណែរឬទទ? 

 សូ្មបផញើប ម្ ោះ និងអាស្យោឌ នមតិថភកថិរបស់្អបកស្រោបច់បមលើយដអ៏សាច រយសនជីវតិ។ 
ប ម្ ោះ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
អាស្យោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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