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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។ 


