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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។   
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 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។ 
 
 
 
 
 
 

 


