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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។ 
 
 
 
 
 
 
 

 


