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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។ 

 
 
 

 

 


