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     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!»



90 

 

(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។ 

 


