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បុពវក្ថា 
 

 របសិនបបើបងបអូន នទទួលរពោះបយស ូរគិសថជារពោះសបគ គ្ ោះផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់បងបអូន បងបអូនមានបទពិបស្តធសនការ
ផ្ទល ស់ករបបហើយបៅកបុងជីវតិរបស់បងបអូន។ ការផ្ទល ស់បថូរមយួបៅកបុងចុំបណាមការផ្ទល ស់បថូរទុំងអស់បនោះគឺរបកហលជាការ
ផ្ទល ស់បថូរអាកបផកិរយិារបស់បងបអូនចុំបពាោះអបកដសទ។ ទុំងអស់ោប មានការពាកព់ន័នបៅកបុងទុំនាកទ់ុំនងជាមយួមនុសសបផសង
បទៀត។ បៅកបុងពាកយមយួបទៀត បយើងទុំងអស់រស់បៅកបុងសហគមនជ៍ាមយួមនុសសដសទបទៀត។  
  
 ជាធមមតាបយើងគិតថាសហគមន៍គឺជាកកនលងកដលបយើងរស់បៅ។ ប៉ាុកនថ បងបអូននឹងបរៀន នថាសហគមនគ៍ឺពិបសស
ជាងកកនលងកដលបយើងរស់បៅ។ វាគឺជាអារមមណ៍្មយួ ឬ អកបផកិរយិាកដលពួកបយើងមានចុំបពាោះអបកដសទ។ 
 
 បតើបងបអូនដឹងបទថា បងបអូនអាចចូលរមួចុំកណ្កសហគមន៍ជាបរចើន? របកហលជាបងបអូនកាល យជាកផបកសនសហគមន៍
ស្តោ សហគមនរ៍កុមជុំនុុំ ឬ សហគមនក៍ារ្រ។ ទុំងអស់បនោះរមួោប  ជាសហគមនធ៍ុំរបស់បងបអូន។ 
 
 បៅកបុងមុខ្វជិាជ បនោះ ពួកបយើងនឹងរកប ើញបោលការណ៍្សនការរស់បៅកបុងសហគមន៍ជាមយួមនុសសបផសងបទៀត។ 
បោលការណ៍្សុំខានម់យួសនបសៀវបៅបនោះសរមាបក់ាររស់បៅរបចាុំសថ្ងរបស់បងបអូនគឺ ការពឹងកផអកបលើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។  
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទននឹងជួយ បងបអូនឱ្យទទួលយកការបបរងៀនបនោះ និងអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិ។ សូមរពោះអងគជួយ បងបអូនកបុង
បពលកដលបងបអូនសិកានិង អនុវតថតាមអវីកដលបងបអូនបរៀន។  
 
 វធិីទុំបនើបមយួសនការបបរងៀនខ្លួនឯង ជួយ អបកឱ្យបរៀនពីបោលការណ៍្យា៉ា ង្យរសួល បហើយនឹងយកពួកវាបៅអនុវតថ  
ភាល មៗ។ 
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ក្មមវិធជីីវិតររិស្តបរសិ្ទ័ 
The Christian Life Series 

 
 រគិសថបរស័ិទបៅកបុ ងសហគមន ៍ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមមវធិីបបងកើតសិសស សរមាបអ់បក
បទើបនឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិសថបរស័ិទជាការសិកាបដើមផជីួយ សិសស ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់ពួកបគជាមយួរពោះ
រគិសថ សិការពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ និងយល់ដឹងអុំពីបោលបុំណ្ងរបស់រពោះជាមាច ស់ សរមាបជ់ីវតិរបស់ពួកបគកានក់ត
របបសើរជាងមុន។ 

 

 សិសសនឹងសិការបធានបទរគិសឋបរស័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមានលកខ
ណ្ៈជាកិចចសនធនា និង្យរសួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករស្តយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការសិការតូវ នបរៀបចុំ
សរមាបក់មមវធិីជីវតិរគិសថបរស័ិទ។ 

 
 វគ្គទ១ី 

Unit One 

វគ្គទី២ 
Unit Two 

វគ្គទី៣ 
Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបស់បងបអូន 

Your New Life 
បៅបពលបងបអូនអធិស្តឌ ន 

When You Pray 
 

គបរមាងការរបស់រពោះជាមាច ស់- 

ជបរមើសរបស់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបស់បងបអូន 

Your Bible 
 

របបៀបសិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បោកយ៉ាូហាន   

John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

 

រពោះបយស ូជានរណា 

Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបស់បងបអូន  

Your Helpful Friend 
បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបស់ 

រគិសថបរស័ិទ 

Christian Worship 

ភារកិចចរបស់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 

Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិសថបរស័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

រកមសីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួស្តរ 
Marriage and the Home 

រគិសថបរស័ិទបៅកបុងសហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុននពលអ្នក្ចាប់នផដើម 
 
រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  
 បសៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួសឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័សុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ មានចុំណ្ងបជើង និងបសចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរមាង សរមាប ់  
បមបរៀន។ វាជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងសិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបសចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនាធ បព់ីបរៀន 
បមបរៀនបនោះចប។់ សូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវានឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
សុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យសបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមានសុំណួ្រ និងសកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត ់    
អនុវតថន ៍ ជាសញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយសុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ សូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការសរបសរ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយសុំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបសៀវបៅរបស់អបក។ 
របសិនបបើោម នកកនលងទុំបនររគបរ់ោន ់បដើមផសីរបសរចបមលើយរបស់អបកបៅកបុងបសៀវបៅបនោះបទ សូមសរបសរចបមលើយទុំងបនាោះបៅ
កបុងបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយសុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបចចបស់នបមបរៀន កដលមាបៅកបុងកផបក សូមបផធៀងចបមលើយរបស់    
អបក។ សូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នសរបសរចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបករចួរល់សិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នសិកាកានក់តរបបសើរបឡើង។ សូមកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិ្យនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើសុំណួ្ររបបភទបផសងៗោប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ មានគុំរសូនរបបភទសុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយសុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 
សុំណួ្រពហុបរជើសបរ ើស ចងឱ់្យអបកបរជើសបរ ើសចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីមានសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបសៀវបៅមគគបទសកសិ៍ការបស់អបក ចូរគូសរងវងប់លើ ខ្) កដល នប ា្ ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីមានសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  
 

សំណួរខុស/រតូវ 
សុំណួ្រ ខុ្ស/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើសបរ ើសយករបបយាគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើរបបយាគណាកដលរតឹមរតូវ?  

 ក) រពោះគមពរីមាន ១២០ កណ្ឍ ។  
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជស្តរសរមាបអ់បកបជឿបៅសពវសថ្ងបនោះ។  
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទុំងអស់ សរបសរជាភាស្តបហរបឺ។  

  ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  
 របបយាគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមផបី ា្ ញជបរមើសរបស់អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
សុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលរសបោប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរសរបសរបលខ្សរមាបប់ ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងស្តថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលោតប់ធវើ (ខាង   
      បឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំសីុសណ្    ១) ម៉ាូបស 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរស្តកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់  ២) យ៉ាូបសវ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   

 …១…. )  នរស់បៅកបុងដុំណាករ់បស់បសថចផ្ទបរ៉ាន 

ឃ្លល  ក) និង  ) និយាយអុំពីម៉ាូបស បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយាយអុំពីយ៉ាូបសវ ។ អបកគួរកតសរបសរបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
ក) និង  ) បហើយសរបសរបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ។ 

 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. សូមកញកបពលស្តង តប់សងៀម និងបពលបវោបទៀងទតស់រមាបក់ារសិការបស់អបក។ វានឹង្យរសួលផចង់
អារមមណ៍្ជាង របសិនបបើការសិការបស់អបក ជាកផបកមយួសនទមាល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. សូមអធិស្តឌ នបៅបពលកដលអបកសិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទុំងមានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតសទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។ ចូរទូលសូម
រពោះអមាច ស់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវា បៅកបុងជីវតិរបស់អបក ។ 

៣. សូមអានបសចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរមាងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. សូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ សូមបមើលខ្គមពរីបយាង និងសរបសរកុំណ្ត់រតាកដលអាច
មានរបបយាជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចសុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តមានរបសិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយសុំណួ្រសិកា បៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ សូមបរបើបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របស់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. សូមគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងកសវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវា បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួស្តរ និង
មតិថភក័ថិ បៅកបុងការសិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្កាសណាមយួ។ 

៧. សូមបរៀនតាមសរមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្យសិកាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបចចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រកោសសុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោកស់ញ្ញដ
សមាគ ល់យា៉ា ងចាស់ សរមាបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ សូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោសចបមលើយរបស់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់អបកសរមាបក់ារកកតរមូវ។ របសិនបបើអបកមនិ នសិកា
ជាមយួស្តកលវទិាល័យគលូបល ( Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបយាជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវាយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នសរបសរបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចសិកាវាបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយាយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបសៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចសិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមសិការពោះគមពរីតាមស ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
សិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានសរមាប់ពន័នកិចច
ពនននាោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬសហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា ទុំង
មាតិកា ទុំងវធិីស្តគសថសនការសិកាលអរបបសើរសរមាបប់ោលបុំណ្ងទុំងបនោះ ។ 
 
 របសិនបបើអបកសិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទុំងអស់របស់អបកតាមរយៈសរបសណី្យ។៍ 
សូមកុុំបភលចបរបើអាសយោឌ នសនការយិាល័យស្តកលវទិាល័យគលូបល (Global University) របស់អបក។ របសិនបបើអបកសិកា
ជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស សូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបស់អបក ន
ោកឱ់្យ។  
 
 បលើសពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបស់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងសកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បដើមផ ី
បបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លសិសសកថ្មបទៀតផង។ សូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu សរមាប់
ពត័ម៌ាន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 

 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនមាប ក់ៗ  មានសរមាបសិ់សសកដល នបចចបម់ុខ្វជិាជ របស់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ របសិនបបើអបកកុំពុងសិកាតាមរយៈការយិាល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អបកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពីស្តកលវទិាល័យគលូបល (Global University)  ន។ របសិនបបើអបកសិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោសការវាយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិាល័យតាមតុំបនរ់បស់អបក។ ការយិាល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិាល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងសហរដឌអាបមរកិ។ 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បចជ ីបសៀវបៅសរមាប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ សមាា រ
សិកាបផសងៗកដលអាចរក នសរមាបម់ុខ្វជិាជ បនោះ រមួបចចូ លទុំងកាកសត។ 

 

 សូមចូលបមើបលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org សរមាបជ់ាធនធានបកនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
 បោក Donald Stuckless គឺជារពឹទនបូជាចារយសននិកាយរកុមជុំនុុំរពោះជាមាច ស់ (Assemblies of God) ។ ោតប់បរមើជា
បបសកជនអស់រយៈបពលរ ុំបីឆាប ុំ បៅកបុងអុំឡុងបពលបនោះោតគ់ឺជាស្តគស្តថ ចារយបៅវទិាស្តទ នរពោះគមពសីនរកុមជុំនុុំរពោះជា
មាច ស់របៅទីរកុង Bogota របបទស Colombia និង ទីរកុង Panama របបទស Panama។ បចចុបផនបោតគ់ឺជារគូគ វ្ លមយួ
បៅរកុមជុំនុុំបៅសហរដឌអាបមរកិ។ 
  
 បោក Stuckless  នទទួលសញ្ញដ បរត បរញិ្ញដ បរតពី Central  Bible College បៅកបុងទីរកុង Springfield រដឌ 
Missouri និង អនុបណ្ឍិ តពី Trinity Evangelicial Divinity School បៅទីរកុង Chicago។ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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   នមនរៀន 
  ១    គ្ំនិតអំពសីហគ្មន៍ The Idea of Community   

  ២    សហគ្មន៍រគ្ិសតបរសិ័ទ The Christian’s Community 

  ៣    ការររីច្ទរមើនទៅរនុងសហគ្មន៍ Growing in Community 

  ៤    ការររកាន់ទោលជំហទៅរនុងសហគ្មន ៍Standing in Community 
  ៥  ការរសាងទៅរនុងសហគ្មន ៍Building in Community 
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     រំនិតអ្ំពសី្ហរមន ៍ 

        The Idea of Community  
 

  
 ទរកមាប កប់ទើបនឹងបកើតមកបធវើឱ្យរគួស្តរមានអុំណ្រ។ ញាតិជិតខាងនាុំយកអាហារមកជូនរគួស្តរ បហើយមតិថភកថិមក
បលងជួយ បមើលកថ្ទុំសមាជិកថ្មីរបស់រគួស្តរបនាោះ។  
  
 របកហលជាអបកមានបទពិបស្តធនស៍បាយដូចជាបពលបនោះផងកដរ។ ជាការបលើកទឹកចិតថដល៏អបៅបពលកដលមាន
អបកយកចិតថទុកោក់ដល់រគួស្តរទុំងមូលយា៉ា ងដូចបចបោះ! បនោះគឺប ា្ ញទឹកចិតថដល៏អ បៅកបុងសហគមន ៍។  
  
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះអបកនឹងសិកាពីស្តវតា និងបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីអុំពីសហគមន។៍ ការប ា្ ញទឹកចិតថដល៏អ
បៅកបុងសហគមន ៍គឺជាបោលការណ៍្សុំខានដ់ុំបូងកដលបបរងៀនបៅកបុងរកុមជុំនុុំបដើម។ ជាបោលការណ៍្របស់រពោះរគិសថ
កដល នបបរងៀនដល់បយើងឱ្យបចោះរសឡាញ់ និងយកចិតថទុកោកក់ថ្រកាោប បៅវញិបៅមក។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះនឹងជួយ 
ដល់អបក បដើមផឱី្យយល់ដឹងពីសហគមន។៍ បនាធ បម់ក អបកនឹងយល់យា៉ា ងចាស់ពីការលអអស្តច រយកដលអបករតូវបធវើជាកផបកមយួ
សនសហគមនរ៍គិសថបរស័ិទ។  
  
 បៅបពលកដលអបកសិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ ចូរទូលសូមដល់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន បដើមផបី ា្ ញអបកពីរបបៀបប ា្ ញ
ដួងចិតថសនការយកចិតថទុកោកប់ៅកបុងសហគមន៍ រល់ទបងវើទុំងអស់របស់អបកជាមយួអបកដសទ។  
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គ្ទរាង 
ក. អតទនយ័សនពាកយថា សហគមន ៍The Meaning of Community 

ខ្. ភាពបពញបលញរបស់សហគមន ៍The Completeness of Community  

គ. មូលោឌ នរគឹោះតាមរពោះគមពរីអុំពីសហគមន៍ The Biblical Basis for Community  

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីអតទនយ័សនពាកយសហគមន។៍ 
២. ប ា្ ញថាពីអវីកដលជាកតាថ តរមូវបដើមផបីធវើឱ្យសហគមន៍អាចបៅរចួ។ 
៣. ចូរបលើកឧទហរណ៍្ជាកក់សថងអុំពីសហគមន៍កដលមានបៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 

ក្. អ្តថន័យម្នពាក្យថា ស្ហរមន៍ The Meaning of Community 
ទោលទៅទ១ី. រំណត់និយមន័យម្នពារយ សហគ្មន៍ ។ 
 
 បៅកបុងភាស្តអងប់គលសពាកយថា សហគមន៍ ជាទូបៅបញ្ញជ ក់ពីមនុសសកដលមានបោលបុំណ្ងដូចោប ជាមយួនឹងអបក
កដលរស់បៅកកនលងជាកោ់ក់មយួ។ ជាភាស្តបអស៉ាាញពាកយថាកុុំនីោដ មនិកមនបញ្ញជ ក់ទកទ់ងនឹងតុំបន ់ឬទីកកនលងកដល
មនុសសរស់បៅបឡើយ។ ប៉ាុកនថ ជាការបញ្ញជ ក់ពីបសចកថីរសឡាញ់ និងការយកចិតថទុកោក់កដលមនុសសមាប កម់ានអារមមណ៍្
ចុំបពាោះោប បៅវញិបៅមក។ បនោះគឺជាពាកយបពចនក៍ដលបរបើពិពណ៌្នាអុំពី ពាកយថាសហគមន៍ ។    
 
 សហគមន៍ កអ៏ាចបរបើ បដើមផពីិពណ៌្នារកុមមនុសសមយួរកុមកដលបធវើការរមួោប  បដើមផបីុពវបហតុរមួ។ ជាឧទហរណ៍្បៅ
កបុងរបបទសខ្លោះមនុសសបធវើការបោយមានរចនាសមពននសនរបបៀបបធវើការដូចោប  ដូចជាសហពន័នពាណិ្ជជកមមមយួ បដើមផឱី្យជុំនួញ
របស់បគមានដុំបណ្ើ រការលអ។ សហពន័នពាណិ្ជជកមមបបងកើតបឡើងបចញពីសមាជិកបៅកបុងសហគមន៍។ 
  
 កផបកទីពីរសនរពោះគមពរី គឺរពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មី កដល នសរបសរបឡើងជាបលើកដុំបូងជាភាស្តរកិក។ ពាកយភាស្ត     
រកិក កូអុីណូ្នា បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីសមពននបមរតីថ្មរី បប់យើងពីគុំនិតទកទ់ងនឹងសហគមន។៍  ជាបរឿយៗ ពាកយថា កូអុីណូ្នា 
បកករបថា «បសចកថីរបកបោប » ឬក ៏«ភាពជាសដគូ»។ គឺវាបញ្ញជ កអ់ុំពីចុំណុ្ចពាកព់ន័នោប រវាងអវីមយួបៅនឹងអវីមយួបទៀត។ វា
ប ា្ ញពទីុំនាកទ់ុំនងតាមរបបៀបចុំនួនពីរយា៉ា ងកដលបញ្ញជ ក់ពីការឱ្យនិងការទទួល។ កូអុីណូ្នា កប៏កករបថា «ការចូលរមួ»  
«ពិធីជបប់លៀងរបស់រពោះអមាច ស់» និង «ការកចករ ុំកលក» កដរ។ ពាកយបនោះបរបើសរមាបទ់ុំនាក់ទុំនងកដលសបិទនស្តប លដូចជា
ទុំនាកទ់ុំនងខាងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ។  
 
 បនោះជាឧទហរណ៍្អុំពីរបបៀបកដលពាកយថាកូអុីណូ្នាបរបើរ ស់បៅកបុងរពោះគមពរី។ ចូររកបលកបមើលបៅកបុងរពោះគមពរី
និងអានបោយរបុងរបយត័ប។ 
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1. យ៉ាូហាន ១២:៦-រពោះបយស ូនិងពួកស្តវក័បរបើថ្ងរ់ ករ់មួោប  (រ កក់ដលបគបរបើរ ស់ចុំណាយបៅបលើការចាយ
វារបចាុំសថ្ងរបស់បគ)។ 
 

2. ១ កូរនិថូ្ស១០:១៦-ការកចករ ុំកលកបៅកបុងរពោះបោហិតរបស់រពោះរគិសថ គឺបយើង នរមួចុំកណ្កបៅកបុងពិធីជប់
បលៀងរពោះអមាច ស់។ 
 

3. ១ យ៉ាូហាន១:៣,៦-៧-បសចកថីរបកបរវាងអបកបជឿនិងរពោះជាមាច ស់ដជ៏ារពោះបិតា និង រពោះបយស ូ រគិសថកដលជា 
រពោះបុរតារបស់រពោះអងគ។ 
 

4. ១ កូរនិថូ្ស ១០:២០- ភាពជាសដគូ ការរពមានមនិឱ្យបធវើ«សដគូជាមយួវញិ្ញដ ណ្អារកក»់។  
 

5. រ ៉ាមូ ១៥:២៦-ការោក់រ កដ់ វ្ យ ឬ ឱ្យកាដូរជារ ក ់កដលរគសិថបរស័ិទ រកុងបយរសូ្តឡឹមបធវើតាម
រគិសថបរស័ិទរកិក។  

  
 បៅកបុងបសចកថីបយាងទុំងបនោះ គុំនិតទកទ់ងនឹងការកចករ ុំកលក ការរបកបោប  និង ការចូលរមួរតូវ នបលើកយកមក
និយាយ ។ បនោះគឺជាការពនយល់ដល៏អអុំពសីហគមន។៍  
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរគូសរងវងព់ីមុខ្ពាកយកដលពិពណ៌្នា ពីពាកយថា កូអុីណូ្នា ឬ កស៏ហគមន៍ 
 ក) ការោក់ដ វ្ យ  
 ខ្) បុំណ្ងចិតថ 
 គ) សដគូ 
  ) ការរបកបោប   
 ង) រគបរ់គង 
 ច) កចកចាយ  
 
 ចូរពិនិតយបមើលចបមលើយកដលផថល់ជូនបៅខាងបរកាយបមបរៀន។ 
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ខ. ភាពនពញនលញរបស្ស់្ហរមន ៍The Completeness of Community 
ទោលទៅទី ២. បង្ហា ញពីអវីណែលជ្ជរតាត តរមូវទែើមបទីធវើឱ្យសហគ្មន៍អាច្ទៅរួច្។  
 
 បយើងទុំងអស់ោប ភាគបរចើនយល់ពីគុំនិតសុំខាន់ៗ ទុំងបនោះ។ បយើងយល់អុំពីគុំនិតសុំខាន់ទកទ់ងនឹងការបធវើករស   
ចុំការ ពីបរពាោះបយើងរតូវការអាហារ។ បដើមផឱី្យរោបពូ់ជោុំ នដុោះលអបគរតូវបរៀបចុំបធវើដីជាមុនសិន។ បៅតាមរបបទសមយួ
ចុំនួនមនុសស បរបើចប បដើមផបីរៀបចុំដីឱ្យ នលអ។ បៅតាមរបបទសមយួចុំនួនបទៀតបគបរបើបោបដើមផភីជួរដី។ បៅកកនលងមយួចុំនួន
បទៀតបគបរបើរតាកទ់រ័បដើមផភីជួររស់ដី។ ប៉ាុកនថ គុំនិតសុំខាន់ទក់ទងនឹងការភជួររស់ដី គឺដូចោប ការរចូយដីនិងលបដ់ីគឺជាការ
កដលបធវើឱ្យរោបពូ់ជកបចូ់លកបុងដីនិងបធវើឱ្យទឹកបភលៀងអាចបធវើឱ្យរោបពូ់ជដុោះបឡើង ន។ បនាធ បម់ក រតូវខ្ិតខ្ុំកថ្រកាដីឱ្យលអ
បោយប ចបមម បចញបដើមផឱី្យបដើមដុោះបឡើង។ បនាធ ប់មក បៅបពលកដលបដើមដុោះបឡើង ឬកម៏ានកផលទុុំបហើយបគបធវើការ រចូតកាត់
របមូលផល។  
  
 គុំនិតមូលោឌ នសនការភជួររស់ ោុំ រងច់ាុំ និងរបមូលផលមានដូចោប បៅតាមរបបទសនីមយួៗបនោះ។ វធិសី្តគសថ
របកហលជាមនិដូចោប បទ ប៉ាុកនថ លទនផលគឺដូចោប  ។  
  
 បយើងអាចនិយាយដូចោប កដរទក់ទងនឹងការគិតអុំពីសហគមន។៍ វាមនិមានលកខណ្ៈខុ្សោប បទ បទោះបីអបករស់បៅ
កបុងរកុមរគួស្តរកដលមានោប តិច ឬបៅកបុងទីរកុងដធ៏ុំកប៏ោយ។ គុំនិតសុំខាន់អុំពីសហគមន៍បនាោះមានលកខណ្ៈដូចោប ។ 
សហគមន៍គឺមនុសសរស់បៅជាមយួនឹងមនុសស។ សហគមន៍អាចបកើតបឡើង នបៅកកនលងកដលមានមនុសស៥០០០នាករ់ស់
បៅជាមយួោប  ឬ កកនលងកដលមានមនុសសកតពីរនាក់រស់បៅជាមយួោប ។ 
   
 ការរស់បៅជាសហគមន ៍បញ្ញជ ក់ពីការយកចិតថទុកោក។់ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលអុំពីបុរសមាប ក់ប ម្ ោះបោកឡា
ស្តនិងបុរសអបកមាន (លូកា ១៦:១៩-៣១)។ មនិមានការប ា្ ញណាមយួថាបុរសអបកមានបធវើអុំបពើបឃ្លរបៅោកប់លើឡា
ស្តបឡើយ។ ោតរ់ោន់កតមនិយកចិតថទុកោកប់លើឡាស្ត ឬ ស្តទ នភាពរបស់បោកប៉ាុបណាត ោះ។ បៅកបុងបរឿងបនោះបុរសអបកមាន
កដលមនិ នយកចិតថទុកោកន់ឹងបោកឡាស្តកដល នស្តល ប ់បហើយបៅស្តទ ននរក ពីបរពាោះកតោតម់និ នទទួលបសចកថី
ពិតអុំពីរពោះជាមាច ស់បៅបពលកដលោត់បៅរស់។ រពោះជាមាច ស់ នបបរងៀនបយើងឱ្យយកចិតថទុកោកជ់ាមយួអបកដសទ។  
  
 រពោះបយស ូ នមានរពោះបនធូលអុំពីបុរសយូោកដលរតូវបចារបលនន់ិងវាយបធវើ បយា៉ា ងដុំណ្ុំ ។ ោត់រតូវ នបគទុក
បចាលឱ្យស្តល ប់បៅតាមផលូវ (លូកា ១០:៣០-៣៧)។ មានអបកកានស់្តសនាដម៏ុតមាុំចុំនួនពីនាក់ នបដើរកាត់ ប៉ាុកនថ បគមនិ
 នយកចិតថទុកោកន់ឹងបុរសកដលរងរបសួបនាោះបទ។ បៅទីបុំផុតមានបុរសស្តសន៍ស្តមា៉ា រមីាប កប់ដើរកាតត់ាមផលូវបនាោះ។ តាម
របសពណី្ស្តសន៍យូោ និង ស្តសនស៍្តមា៉ា រមីនិមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួោប បទ។ ប៉ាុកនថ បៅភាល មបនាោះ រស្តប់កតស្តសន៍    
ស្តមា៉ា រ ីនឈប់ និងរុ ុំរបសួឱ្យបុរសស្តសន៍យូោ និងោកោ់ត់បៅបលើខ្បងោរពមទុំងយកបៅផធោះសុំណាកផ់ងកដរ។ ោត់
 នរ បដ់ល់មាច ស់ផធោះសុំណាក់ឱ្យកថ្រកាបុរសបនាោះ ោតក់ថ្មទុំងចុំណាយបលើការកថ្រកាដល់បុរសមាប ក់បនោះ។ បនោះគឺជាគុំរូ
សនការរបរពឹតថបចញពីដួងចិតថដល៏អបៅកបុងសហគមន។៍   
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 បសចកថីរសឡាញ់និងការយកចិតថទុកោក ់គឺជាដួងចិតថដល៏អបៅកបុងសហគមន។៍ ការយកចិតថទុកោក ់គឺជាការកថ្
រកាអបកដសទ។ បយើងរតូវកតយកចិតថទុកោកជ់ាមយួមនុសសកដលបៅជុុំវញិបយើងកដូ៏ចជាការយកចិតថទុកោកទូ់ទុំងស្តកល
បោកទុំងមូល ឬកព៏ាសបពញពិភពបោកសរមាប់អបកកដលរស់កផបកបផសងៗបទៀតសនពិភពបោក។ រពោះបយស ូមានរពោះ
បនធូល «បបើអបករសឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក មនុសសទុំងអស់មុខ្ជាដឹងថា អបករល់ោប ពិតជាសិសសរបស់ខ្ញុ ុំកមន»។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ សូមអានកបុងរពោះគមពរីពីស្តច់បរឿងរបស់បោកឡាស្ត (លូកា ១៦:១៩-៣១) និង ស្តសន៍ស្តមា៉ា រចីិតថលអ  
    (លូកា ១០:៣០-៣៧)។ ចូរគូសរងវងព់ីមុខ្ឧទហរណ៍្កដលប ា្ ញអុំពីដួងចិតថដល៏អបៅកបុងសហគមន។៍ 
 ក) បរឿងឡាស្ត និង បុរសអបកមាន។ 
 ខ្) បរឿង ស្តសន៍ស្តមា៉ា រចីិតថលអ។ 
 
៣ បតើបរឿងបនោះប ា្ ញពីអាកបផកិរយិាបផសងោប យា៉ា ងដូចបមថចខ្លោះ?  
    ........................................................................................................................................................ 
 
៤ ចូរគូសរងវងព់ីមុខ្អកសរកដលទកទ់ងនឹង គុំនិតអុំពីសហគមន ៍ 
 ក) បៅកបុងទីរកុងដធ៏ុំ 
 ខ្) បៅភូមោិច់រសយាល 
 គ) បៅកបុងរកុមតូចមយួ 
  ) ទីកកនលងកដលសិសសរស់បៅមាប កឯ់ង 
 ង) រវាងមនុសសពីរនាក់ 
 ចូររតួតពិនិតយបមើលចបមលើយរបស់អបក ។                                                          
 

រ. មូលដ្ឋា នររឹឹះតាមរពឹះរមពីរអ្ំពីស្ហរមន៍ The Biblical Basis For Community 
ទោលទៅទ៣ី. ច្ូរទលើរឧទាហរណ៍ជ្ជរ់ណសតងអំពីសហគ្មន៍ណែលានទៅរនុងរពះគ្មពីរ។  
  
 ការបលើកបឡើងពីឧទហរណ៍្ខាងបដើមអុំពរីកុមជុំនុុំរតូវ នរកប ើញបៅកបុងកណ្ឍ ដុំបូងបៅកបុងបោកុបផតថិជុំពូក២ និង
ជុំពូក៣។ បៅរតងប់នោះគឺនិយាយអុំពីដុំបណ្ើ របរឿងសនកុំបណ្ើ តពិភពបោករបស់មនុសសដុំបូង គឺបោកអោុំ។ សហគមន៍បៅ
បពលបនាោះ គឺមានកតអោុំ និងរពោះជាមាច ស់កតប៉ាុបណាត ោះ។ បោយបរពាោះ កតបោកអោុំោម នអុំបពើ បទល់កតបស្តោះ ភាព
សបិទនស្តប ល និងការ របកបរបស់ោត ់(Koinonia) ជាមយួរពោះជាមាច ស់គឺមានទុំនាកទ់ុំនងលកខណ្ៈផ្ទធ ល់ខ្លួន។ ជាបរៀងរល់
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សថ្ងោតន់ិយាយជាមយួរពោះជាមាច ស់ និងកចកចាយជាមយួរពោះជាមាច ស់បៅវញិបៅមក។ បហតុដូបចបោះបហើយ បទើបបយើងអាច
និយាយ នថារពោះជាមាច ស់ និង បោកអោុំជាសហគមន៍មយួ។  
 
 បៅកបុងរយៈបពលដខ៏្លីមយួរពោះជាមាច ស់ នរបទនភរយិាមាប កឱ់្យអោុំ បហើយអោុំ នបៅនាងថាជារសីថ           
(បោកុបផតថ ិ២:២៣)។ ឥឡូវបនោះ សហគន៍អាចបកើតមានបៅ នតាមរយៈបុគគលពីរនាក។់ បោកអោុំ និងនាងបអវា៉ា រស់បៅ
យា៉ា ងចុោះសរមុងជាមយួោប ។ ពួកោតរ់ស់បៅរបកបោប យា៉ា ងសបិទនស្តប លជាមយួរពោះជាមាច ស់និងអវីៗកដលរពោះជាមាច ស់បបងកើត
មក។ របបៀបបីយា៉ា ងបៅកបុងសហគមនម៍ានអតទិភាពបឡើង។ បនោះគទឺឹកដីសន សហគមន៍ដរ៏គបល់កខណ៍្! 
  
 ប៉ាុកនថ ទឹកដីសនសហគមន៍បនោះមនិ នបនថរគបល់កខណ៍្រហូតបឡើយពីបរពាោះអុំបពើ ប នចូលមកកបុងសហគមន៍ភាព
រគបល់កខណ៍្របស់សហគមន៍រតូវ ន ក់កបកបោយស្តរបោកអោុំនិងនាងបអវា៉ាមនិ នបោរពស្តថ ប់ប គ្ បរ់ពោះជាមាច ស់
(បោកុបផតថ៣ិ)។ ជាលទនផលសនអុំបពើ បរបស់ពួកបគអាោុំនិងនាងបអវា៉ា រតូវ នបបណ្ឋ ញបចញពីសហគមន៍ដរ៏គបល់កខណ៍្
និង រតូវ នកញកបចញពីរពោះជាមាច ស់។ 
 
 ដុំបណ្ើ រកូនបៅអុីរស្តកអលវបងវងបៅវាលរបហាស្តទ ន ជាឧទហរណ៍្បផសងបទៀតអុំពីសហគមន។៍ វាមានកតរ់តាបៅ 
កបុងរពោះគមពរីចាបប់ផថើមបៅកបុងជុំពូក៣សនកណ្ឍ គមពនីិកខមនុំ។ អស់រយៈបពល៤០ឆាប ុំកដលជនជាតិអុីរស្តកអលបធវើដុំបណ្ើ រពីទឹកដី
បអសសុបីកដលពួកបគ នជាបជ់ាបឈលើយ បហើយមានបសរភីាពបៅកបុងទឹកដីសនា។ បៅកបុងអុំឡុងបពលបនោះ បគមានការរតាច់
ចរបោយោម នផធោះពិតរ កដស្តប ក់បៅបឡើយ។ បៅបពលកដលបគបធវើដុំបណ្ើ រពីកកនលងមយួបៅកកនលងមយួបគរស់បៅកបុងដួងចិតថ
ជាសហគមន។៍ និកខមនុំ១៧ នសរបសរថា «សហគមន៍អុីរស្តកអលទុំងមូលចាកបចញពីវាលរបហាស្តទ នសនអុំបពើ ប» អុី
រស្តកអលជាសហគមនរ៍បជាជាតិពីបរពាោះសហគមនគ៍ឺនិយាយអុំពីការកចលរ ុំកលកបសចកថីរសឡាញ់ និងទុំនាកទ់ុំនងកដល
មានរវាងមនុសសនិងមនុសស។  បៅបពលកដលអានបរឿងរ៉ា វបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីនិកខមនុំចបអ់បកនឹងប ើញថាជនជាតិអុីរស្តកអល
កចករ ុំកលកទុំងស្តទ នការណ៍្លុំ ក និងជយ័ជមបោះជាមយួោប ។  
 
 បយើង នអានបៅកបុងនិកខមនុំជុំពូក២០ដឹងថារពោះជាមាច ស់ នរបទនបទបចដតថិចុំនួន១០របកាដល់ជនជាតិអុីរស្ត
កអល។ បញ្ញដ តថិទុំងបនោះគឺប ា្ ញដល់ពួកបគឱ្យបចោះរស់បៅកបុងសហគមន។៍បទបចដតថិទុំង១០របការជាបទបចដតថិរបស់ 
រពោះជាមាច ស់កដលមនិអាចឱ្យនរណាមាប ក់បុំពាន នបឡើយ។ បទបចដតិថ នបបរងៀនដល់បយើងថាបយើងរតូវរសឡាញ់ដល់
រពោះជាមាច ស់ជាទីមយួ បនាធ ប់មករតូវរសឡាញ់ដល់អបកឯបទៀត។ បនោះគឺជាបញ្ញដ តថិកបុងចុំបណាមចាបជ់ាបរចើនកដល ន
បបរងៀនបយើងតាុំងពីមុនមកទកទ់ងនឹងការរស់បៅជាសហគមន។៍ រពោះជាមាច ស់ នមានរពោះបនធូលថា «ការបោរពតាមបទ
បចដតថិទុំងបនោះនឹងបធវើឱ្យ អបករស់បៅកបុងសហគមន៍មយួកដលរគបល់កខណ៍្»។  
 
 បកនទមបៅបលើបទបចដតិថទុំងដបរ់បការ រពោះជាមាច ស់ នរបទននូវបសចកថីបបរងៀនជាបរចើនបទៀតកដលអាចជួយ ដល់
របជាជាតអិុីរស្តកអលឱ្យបចោះរស់បៅកបុងសហគមន៍។ មានបញ្ញដ តថិអុំពី អាសនៈ ការថាវ យយចដបូជា ពិធីបុណ្យ ទុំោបស់ន
ការបរបិភាគអាហារ និងអាកបផកិរយិារបរពឹតថចុំបពាោះអបកដស៏ទ។ បទបចដតិថទុំងបនោះ នរបទនមកមនុសសឱ្យបចោះរស់បៅបដើមផ ី
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លោះបងថ់ាវ យរពោះជាមាច ស់និងមានដួចចិតថជាសហគមន៍-ការរបកបជាមយួោប បសចកថីរសឡាញ់និងការយកចិតថទុកោក់ោប
បៅវញិបៅមក។  
 
 ឥឡូវបនោះចូររកបឡកបមើលគុំរសូនសហគមនប៍ៅគមពរីសញ្ញដ ថ្មី។ បៅកបុងរកុមជុំនុុំដុំបូងបនាធ ប់ពីរពោះវញិ្ញដ ណ្របស់រពោះជា
មាច ស់ នចាក់បងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្បៅសថ្ងបុណ្យទីហាសិបមកការរបួរមួដរ៏ងឹមាុំខាងវញិ្ញដ ណ្និងសហគមន ៍នបកើតមានបឡើង។ 
សូមអានបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ២:៤៣-៤៧។ ខ្ទី៤៤ នសរបសរថារបជាជនទុំងបនោះ«មានការរបកបោប យា៉ា ងសបិទន
ស្តប ល» និង «កចករ ុំកលកអវីកដលបគមាន»។ ឥឡូវបនោះ ចូរគិតរតឡបប់ៅវញិអុំពីនិយមនយ័របស់សហគមន។៍ ពាកយទុំងបនោះ
ប ា្ ញបយើងថា «រសឡាញ់និងយកចិតថទុកោក់» និង «មានការរបកបោប យា៉ា ងសបិទនស្តប ល» មានប ា្ ញបៅកបុងរកុមជុំនុុំ
ដុំបូងរកុមជុំនុុំបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីសមពននបមរតីថ្មី ជារកុមជុំនុុំសហគមនព៍ីបរពាោះបគរស់បៅបោយយកចិតថទុកោក ់រពមទុំងកថ្
រកាោប   សូមឱ្យបយើងបធវើកិចចការទុំងបនោះផងកដរ។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ ចូរគូសរងវងប់ៅខាងមុខ្របបយាគកដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) បទបចដតថិដបរ់បការ គឺជាចាបដ់ុំបូង១កបុងចុំបណាមចាបជ់ាបរចើនកដលកុំណ្ត់សរមាបក់ាររស់បៅកបុងសហគមន៍  
 ខ្ ) របជាជនអុីរស្តកអលមនិអាចរស់បៅបោយមានដួងចិតថកតមយួជាសហគមន៍បឡើយ បៅបពលកដលរស់បៅកបុង
      វាលរបហាស្តទ នបនាោះ ពីបរពាោះពួកបគមនិទន់មានផធោះពិតរ កដ។ 
 គ ) បោកអោុំ និង នាងបអវា៉ា  រស់បៅជាសហគមន៍ដរ៏គបល់កខណ៍្ជាមយួរពោះជាមាច ស់ជាមយួោប បៅវញិបៅមក 
      និង ជាមយួអវីៗកដលរពោះជាមាច ស់បបងកើតរហូតដល់បគធាល ក់ចូលកបុងអុំបពើ ប។ 
  )  បយើងដឹងថាសហគមនម៍ានតាុំងពីរកុមជុំនុុំដុំបូងបោយស្តរ រគិសថបរស័ិទមានកថីរសឡាញ់ និង យកចិតថទុក
        ោកោ់ប បៅវញិបៅមក។  
 
៦ ចូរសរបសរពីទឹកចិតថរស់បៅជាសហគមន៍តាមបនួយា៉ា ង កដលប ើញបៅកបុងឧទហរណ៍្កដលបយើង នសិកាបៅកបុង  
    កផបកបនោះ។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
៧ បតើបមបរៀនបនោះរ បអ់បកយា៉ា ងដូចបមថចខ្លោះអុំពី របបៀបកដលអបកអាចរស់បៅបោយមានទឹកចិតថជាសហគមន?៍ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………............. 
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 របសិនបបើអបកជារគិសថបរស័ិទ អបកគឺជាកផបកមយួសនសហគមន៍អបកបជឿដអ៏ស្តច រយរបស់រពោះជាមាច ស់។ បតើអបករតូវយក
ចិតថទុកោកដ់ល់សមាជិកដសទបទៀតបៅកបុងសហគមន ៍កដរឬបទ? បតើអបករតូវកចកចាយជាមយួអបកកដលខ្វោះខាតកដរឬបទ? 
បនោះគឺជាអតទនយ័ពិតរ កដសនសហគមន។៍  
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
 ចបមលើយសរមាបល់ុំហាត់សនការសិការបស់អបកមនិ នផថល់ជូនតាមលុំោប់លុំបោយបទ បដើមផមីនិឱ្យអបក្យរសួល
បមើលចបមលើយសនសុំណួ្របនាធ បរ់បស់អបក។ សូមបមើល កតចបមលើយកដលអបករតូវការ កុុំបមើលរ ុំលងបឡើយ។  
 
៤  ក) បៅកបុងទីរកុងដធ៏ុំ 
 ខ្) បៅភូមោិចរសយាល 
 គ) បៅកបុងរកុមតូចមយួ 
 ង) រវាងមនុសសពីរនាក់ 
 
១ ក) ការោក់រ កដ់ វ្ យ  
 គ) សដគូ 
  ) ការរបកបោប   
 ច) កចកចាយ  
 
៥ របបយាគ ក គ និង   ជារបបយាគរតឹមរតូវ 
 
២  ខ្) បរឿង ស្តសន៍ស្តមា៉ា រចីិតថលអ។ 
 
៦ ចុំណុ្ចទុំងបនោះមយួណាក ៏ន៖ ការកចករ ុំកលកឬការកចកចាយ ការរបកបោប  ការប ា្ ញ បសចកថីរសឡាញ់ និង 
 ការយកចិតថទុកោក ់ ការប ា្ ញការឱ្យតសមល ការកថ្រកា។ 
 
៣ បសចកថីរសឡាញ់ ឬ ការយកចិតថទុកោក ់ 
 
៧ ចបមលើយរបស់អបក។  
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    ស្ហរមន៍ររិស្តបរសិ្ទ័  
   The Christian’s Community 

 
 
 បមភូម ិគឺជាអបកដឹកនាុំបៅភូមមិយួ។ បម ុុំគឺជាអបកដឹកនាុំបៅកបុង ុុំមយួ។ ប៉ាូលីសបធវើការតាមចាបន់ិងបៅតាម
តុំបនន់ីមយួៗ។ បមភូម ិនិង បម ុុំ មនិអាចនិយាយអុំពីកិចចការរបស់ភូម ិឬ  ុុំដសទបឡើយ។ ប៉ាូលីសមនិអាចអនុវតថចាប់
បរៅពីតុំបនរ់បស់ោតរ់គបរ់គងកដរ។ រគបក់ិចចការទុំងអស់បនោះ មានរពុំកដនកុំណ្ត។់ ពួកបគមនិមានសិទនអុំណាចបរៅពី
តុំបនរ់បស់បគបឡើយ។  
  
  វាមានភាពខុ្សកបលកោប សរមាប់រគិសថបរស័ិទ។ បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីមា៉ា ថាយ ២៨:១៩-២០ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូល
បៅកាន ់ស្តវក័របស់រពោះអងគ «ដូបចបោះចូរបចញបៅនាុំមនុសសរគបជ់ាតិស្តសនឱ៍្យបធវើជាសិសស» បទបញ្ញជ បនោះគឺសរមាបព់ួក
បយើងទុំងអស់ោប ផងកដរ។ ការ្ររបស់ពួកបយើងមនិមានកដនកុំណ្តប់នាោះបឡើយ។ រពោះបយស ូចាតឱ់្យបយើងបចញបៅរគបទ់ី
កកនលង កដលរបប់ចចូ លមនុសសរគបទ់ីកកនលងទុំងអស់!  
  
  បៅកបុងបមបរៀនទីមយួ បយើង នសិកាអុំពដីួងចិតថរបស់មនុសសបៅកបុងសហគមន។៍ បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹង
សិកាថាបតើអបករតូវប ា្ ញដួងចិតថសហគមន៍បនោះយា៉ា ងដូចបមថច? ប៉ាុកនថបៅខ្ណ្ៈបពលកដលអបកសិកា សហគមន៍គឺជា     
រកុមសនមនុសស  មនិកមនមាននយ័ថាជាទីកកនលងបឡើយ។ មនិថាកកនលងណាកដលអបកបៅបនាោះបទអបក ជាកផបកមយួសនសហ 
គមនក៍បុងការកចកចាយពីរពោះរគិសថជាមយួអបកដសទ។  
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គ្ទរាង 
សហគមន៍ចុំនួនបនួកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ១:៨ 
 

ទោលទៅ 
កុំណ្ត់ និងពិពណ៌្នាពីសហគមនច៍ុំនួនបនួកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ១:៨ 
 

ស្ហរមន៍បួនក្នងុក្ណ្ឌ រមពីរក្ិច្ចការ ១:៨ The Four Communities of Acts 1:8 

ទោលទៅទ១ី. រំណត់ និងពិពណ៌នពីសហគ្មន៍បួនទៅរនុងរណឌ គ្មពីររិច្ចការ ១:៨។ 
   

ប៉ាុកនថ អបករល់ោប នឹងទទួលឫទន នុភាពមយួ គឺឫទន នុភាពសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនមកសណ្ឌិ តបលើអបករល់ោប ។ 
អបករល់ោប នឹងបធវើជាបនាធ ល់របស់ខ្ញុ ុំ បៅកបុងរកុងបយរសូ្តឡឹម កបុងរសុកយូោទុំងមូល កបុងរសុកស្តមា៉ា រ ីនិង
រហូតដល់រសុកោច់រសយាលសនកផនដី» (កិចចការ ១:៨)។ 
  

 ខ្គមពរីកដល នដករសងខ់ាងបលើ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលអុំពអីបកបដើរតាមរពោះអងគ។ រទងរ់ បព់ួកបគឱ្យរងច់ាុំបៅ
រកុងបយរសូ្តឡឹមបដើមផទីទួលឫទន នុភាពរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។ រទងម់ានរពោះបនធូលថាបនាធ ប់ពីពួកបគទទួលឫទន នុភាព
បនោះ ពួកបគនឹងកាល យបៅជាសមរបនាធ ល់។  
 
 សមរបនាធ ល់ជាអបកកដល នប ើញពីរពឹតថិការណ៍្និងរពមទុំងរ បព់ីអវីកដលបគ នប ើញ។ រពោះបយស ូសពវរពោះ
ហឫទយ័ឱ្យអស់អបកបដើរតាមរពោះអងគរ បម់នុសសដសទបទៀតអុំពីកិចចការដអ៏ស្តច រយកដលពួកបគ នប ើញរពោះអងគបធវើដូចជារទង់
ពា លអបកជុំងឺ បរ សមនុសសស្តល ប់ឱ្យរស់បឡើងវញិ សុគតសរមាបអ់បកមាន បបៅកផនដីបនោះ រស់ពីការបស្តយទិវងគត
បឡើងវញិនិង ជាចុងបរកាយរពោះអងគ នយាងបៅស្តទ នបរមសុខ្វញិ។ ស្តវក័ជាសមរបនាធ ល់ស្តកសអីុំពីកិចចការទុំងអស់បនោះ 
ជាដុំបូងបគរតូវចាប់បផថើមបៅរកុងបយរសូ្តឡឹម បនាធ ប់មកចាប់ពីរសុកយូោ ដល់ស្តមា៉ា រ ីនិង កកនលងបផសងបទៀត រហូតទល់កត
បគ នរ បម់នុសសទុំងអស់ទូទុំងពិភពបោក។រពោះបយស ូមនិ នោកក់ដនកុំណ្ត់សរមាបក់ារបធវើសមរបនាធ ល់របស់ពួកបគ
បនាោះបទ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បសចកឋីបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូ បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីមា៉ា ថាយ ២៨:១៩-២០។ គឺធុំជាងអវីកដល នរបគល់ដល់បមភូម ិបម ុុំ   
   និង ប៉ាូលីស ពីបរពាោះ  
 ក) មានរពុំកដនកុំណ្ត់ 
 ខ្ ) មនិមានរពុំកដនកុំណ្ត ់
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២ ដួងចិតថរស់បៅជាសហគមន៍លអកដលសិកាបៅកបុងបមបរៀនទីមយួ អាចរកប ើញ នបៅ  
 ក) រគបទ់ីកកនលង  
 ខ្) មានកតបៅកកនលងជាកោ់ក់ណាមយួប៉ាុបណាត ោះ។  
 
៣ សូមអានកិចចការ ១:៨ មថងបទៀត បនាធ ប់មកកតរ់តាពីទីកកនលងកដលរពោះបយស ូចាត់ឱ្យពួកស្តវក័បចញបៅបធវើជាបនាធ ល់  
     ................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................. 
 

ររុងទយរូសាឡឹម ជ្ជពិភពផ្ទទ ល់ខលួនរបស់អនរ Jerusalem―Your Personal World 
 វាពិតជាមានស្តរសុំខាន់ណាស់កបុងការយល់ខ្គមពរីកិចចការ ១:៨។ រពោះបយស ូ បៅជាមយួសិសសរបស់រពោះអងគកបុង
រកុងបយរសូ្តឡឹមបហើយនឹងអបកបដើរតាមរពោះអងគរបមាណ្៥០០នាកប់ទៀត។ រទងម់ានរពោះបនធូលរ បដ់ល់ពួកបគទុំងអស់ោប
អុំពីបរឿងរ៉ាងដរ៏ ុំបភើបកដលនឹងបកើតបឡើងបៅសថ្ងបុណ្យសថ្ងទីហាសិប។ អបកបដើរតាមរពោះអងគមនិ នយល់បពញបលញថាពន័នកិចច
របស់បគរតូវបនថពីពន័នកិចចកដលរពោះបយស ូ នចាបប់ផថើមបនាោះបទ។ បគកម៏និ នយល់ចាស់ថារពោះជាមាច ស់ចាកបចញពីពួកបគ
កដរកតភាល មៗបនាោះបនាធ បព់ីបគ នទទួលបសចកថីសនាកដលពួកបគនឹងទទួលឫទន នុភាពសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនសណ្ឌិ តបលើ
ពួកបគរពោះបយស ូកយ៏ាងបឡើងបៅស្តទ នបរមសុខ្វញិ បហើយបគកលង នប ើញរពោះអងគបទៀត។  
  
 ដុំបណ្ើ របរឿងកដលបកើតបឡើងបនថបនាធ បស់ថ្ងបុណ្យទី៥០ នកតរ់តាបៅកបុងកិចចការ ២:១-៦។ សូមអានខ្ទុំងបនោះបនាោះ
អបកនឹងប ើញថាអបកបជឿ នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនដូចកដលរពោះបយស ូ នសនាកមន។ មនុសសកដល នប ើញ និង ឮ 
បគមានការភាញ កប់ផអើល និងអស្តច រយអុំពីការបនោះ។  
  
 បរកាយមកបោកបពរតុសមានឱ្កាសបដើមផពីនយល់បៅកាន់មនុសសអុំពីអវីកដល នបកើតបឡើង (កិចចការ២:១៤-៣២)។ 
បោករ ុំលឹកពួកបគអុំពីការមានរពោះជនមរស់បឡើងវញិរបស់រពោះបយស ូបហើយបោក នមានរបស្តសន៍ថា «រពោះជាមាច ស់ ន
បរ សបោកបយស ូបនោះបអាយរស់បឡើងវញិ បយើងខ្ញុ ុំទុំងអស់ោប ជាស្តកស»ី (កិចចការ ២:៣២)។ មានមនុសសរបមាណ្
៣០០០នាក់ នទទួលការបឆលើយតបបៅនឹងស្តររបស់ និង បជឿរពោះរគិសថ។  
  
 បៅកបុងជុំពូកទី៣ សនកណ្ឍ គមពរីកិចចការមានការកតរ់តាអុំពកីារអស្តច រយយា៉ា ងបរចើន។ ពួកស្តវក័ នបធវើសកខីភាពថាការ
អស្តច រយ នបកើតបឡើងបោយស្តរ «បយើងបជឿបលើរពោះនាមរពោះបយស ូ» (កិចចការ ៣:១៦)។ ជុំពូកទី៤ រ បប់យើងអុំពីបោក 
បពរតុស និង បោកយ៉ាូហានអធិបាយបៅកានម់នុសស និង ចុំនួនអបកបជឿ នបកើនបឡើងរបកហលរ ុំពាន់នាក។់ ការកចក
ចាយរជយស្តរអុំពីការសុគត និង ការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះបយស ូ។ បៅកបុងកិចចការ ៣:១៥ និង ៥:៣២ បោកបពរតុស ន
បលើកបឡើងមថងបទៀតថា «បយើងបធវើជាស្តកសពីីកិចចការទុំងអស់បនោះ»។ បគក ៏នបធវើស្តកសបីៅកបុងរកុងបយរសូ្តឡឹមដូចអវីកដល
រពោះបយស ូមានរពោះបនធូល។ 
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 រគិសថបរស័ិទរគបរ់បូ រតូវទទួលខុ្សរតូវកបុងការរ បដ់ល់អបកដសទអុំពីជីវតិថ្មីរបស់បគកបុងរពោះបយស ូ។ ដុំណឹ្ងលអនឹង
កានក់តរកីសុសស្តយដល់ចុងបុំផុតសនកផនដតីាមរយៈរគិសថបរស័ិទដសទបទៀត បហើយមនិកមនរោនក់តតាមរយៈពួកស្តវក័
ប៉ាុបណាត ោះបទ (កិចចការ ៨:១-៤)។ រគិសថបរស័ិទទុំងអស់ នបុំបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន និងចងប់ ា្ ញពីសហគមន៍
រគិសថបរស័ិទបៅកាន់ពិភពបោក។ ពួកបគចាប់បផថើមអធិបាយ និងរ បព់ីដុំណឹ្ងលអបៅកាន់មនុសសរគបទ់ីកកនលង។  
  
 បដើមផ ីបុំបពញតាមបសចកថីប គ្ បរ់បស់រពោះបយស ូកបុងការបបងកើតសិសសរគបទ់ុំងស្តសន៍ បតើបយើងរតូវចាបប់ផថើមបៅទី
ណា? បយើងរតូវចាបប់ផថើមបៅកកនលងកដលរគិសថបរស័ិទបៅទីរកុងបយរសូ្តឡឹមចាប់បផថើម គឺបៅផធោះ បៅកបុងសហគមន៍របស់
បយើង បៅកបុងចុំបណាមរគួស្តរ និង អបកជិតខាងរបស់បយើង ជាកកនលងកដលបយើងមានទុំនាកទ់ុំនងជាបរៀងរល់សថ្ង។ បៅកបុង
ពិភពបោករបស់អបក បៅទីកកនលងកដលអបករស់បៅ បៅកកនលងបធវើការរបស់អបក បៅកកនលងកដលអបកកតងកតចុំណាយបពលជា
មយួ បនោះគឺជាការកចករ ុំកលកនូវកថីរសឡាញ់ និង ការយកចិតថទុកោក ់កដលរតូវចាបប់ផថើមបឡើង។ សូមឱ្យពិភពបោកផ្ទធ ល់
ខ្លួនកដលអបករស់បៅ ទីរកុងបយរសូ្តឡឹម អបកកដលអបកស្តគ ល់ អបកកដលអបករស់បៅជាមយួ បមើលប ើញពីដួងចិតថសនការរស់
បៅជាសហគមនរ៍គិសថបរស័ិទកដលមានបៅកបុងអបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ សូមអានកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ១:៨, ៨:១-៤, ៣:១២-១៦ និង ៥:៣០-៣២។ បតើខ្ទុំងបនោះនិយាយអុំពីអវី? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
៥ ចូរគូសរងវងប់ៅខាងមុខ្របបយាគកដលរតឹមរតូវ 
 ក) មានកតអបកកដលរពោះជាមាច ស់រតាស់បៅឱ្យបធវើជារគូគ វ្ ល និង អបកអធិបាយប៉ាុបណាត ោះ បទើបមានទុំនួលខុ្សរតូវ
      របកាសពីដុំណឹ្ងលអ។  
 ខ្) តាមរយៈបមបរៀនបនោះ ទុំនួលខុ្សរតូវរបស់ខ្ញុ ុំដុំបូងបុំផុតគឺ បធវើជារគិសថបរស័ិទកដលរបកាសអុំពរីពោះរគិសថបៅកាន់
      អបកកដលខ្ញុ ុំរស់បៅជាមយួរល់សថ្ង។  
 
៦ ទីរកុងបយរសូ្តឡឹមរបស់អបក មាននយ័ថា ជាទីកកនលងកដលអបករស់បៅ និង ចុំណាយបពលដប៏រចើនរបស់អបក។ ចូរសរបសរ  
    បៅកបុងបសៀវបៅសរបសររបស់អបកអុំពីប ម្ ោះរបស់មនុសសកដលអបកមានទុំនាក់ទុំនងជាមយួបរៀងរល់សថ្ង។ បនាធ ប់មកសូម  
    សរបសរពវីធិីកដលអបកអាចទុំនាកទ់ុំនងបៅកាន់ពួកបគ ន និងប ា្ ញពីដួងចិតថសនការរស់បៅកបុងសហគមន៍បទោះកាន់  
    បគ។ សូមអធិស្តឌ ន ឱ្យអបកកាល យជាស្តកសដីម៏ានរបសិទនភាពបៅកាន់មនុសសជុុំវញិអបក។  
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រសុរយូដា ជ្ជររទទសរបស់អនរ Judea―Your Country 
 កបុងនាមជាអបកបដើរតាមរពោះបយស ូ  កដលបធវើសកខីភាពបោយបស្តម ោះរតងប់ៅកបុងរកុងបយរសូ្តឡឹម បមដឹកនាុំស្តសនា
 នរចកណ្ន និងចាប់បផថើមបបៀតបបៀន (ោកទ់ណ្ឍ កមមនិងបញ្ញា ) រគិសថបរស័ិទ។ កិចចការ ៨:១ រ បប់យើងថា រគបអ់បកបជឿ
បៅទីរកុងបយរសូ្តឡឹមទទួលការបបៀតបបៀនយា៉ា ងខាល ុំង។ បោយបហតុបនោះបហើយ ពួកបគទុំងអស់ោប បលើកកលងកតពួកស្តវក័
 នចាកបចញពីរកុងបយរសូ្តឡឹម និង បចញបៅពាសបពញទុំងរសុកយូោ និង រសុកស្តមា៉ា រ។ី (បខ្តថរតូវ នកបងកចកទឹក
ដីបៅបរកាមការរគបរ់គងរបស់ចរកភពរ ៉ាមុូា ុំង)។ កិចចការ ៨:៤ រ បប់យើងថា «អបកបជឿ នបធវើដុំបណ្ើ រពីកកនលងមយួបៅកកនលង
មយួ ទុំងផសពវផាយដុំណឹ្លអអុំពីរពោះបនធូល»។  
 
 បោយស្តររគិសថបរស័ិទរតូវបគបងខុំឱ្យចាកបចញពីទីរកុងបយរសូ្តឡឹម ពួកបគ នបធវើតាមបទបចដតិថកផបកទីពីររបស់ 
រពោះបយស ូ គឺបចញបៅរសុកយូោបដើមផបីធវើជាស្តកស។ី យូោគឺជាបខ្តថមយួរបស់ចរកភពរមុូាុំងរ ៉ាមូកដលរកុងបយរសូ្តឡឹមមាន 
ទីតាុំងបៅទីបនាោះ។ របជាជនរស់បៅទីបនាោះ ជាពួកយូោកដលរតូវការឮអុំពីរពោះបយស ូ។  
  
 ជាបរចើនឆាប ុំកនលងបៅកដលរពោះជាមាច ស់រតាស់បុរសមាប ក់ប ម្ ោះបោកម៉ាូបសឱ្យបចញបៅជួយ រ ុំបោោះរបជារគសថរបស់ោត់
បចញពីទសកររបស់ជនជាតិបអសីុប។ បោកម៉ាូបសគិតថាោតោ់ម នសមតទភាពបឡើយ។ ប៉ាុកនថ រពោះជាមាច ស់សនាជាមយួ
បោកម៉ាូបសថា រពោះអងគនឹងបៅជាមយួបោកម៉ាូបស រពមទុំងរបទនពាកយសមថដីល់ោត ់(និកខមនុំ ៣-៤)។ របកហលជាវាជា
បរឿងរ៉ា វលអ កដលបោកម៉ាូបសកលងមានអារមមណ៍្ថាោតប់ធវើការមាប កឯ់ងបទៀតបហើយ។ ចុំណុ្ចបនោះគឺបធវើឱ្យោតទុ់កចិតថរពោះអងគ
ទុំងរសុង។ 
  
 របកហលជាអបកមានអារមមណ៍្ដូចជាបោកម៉ាូបសកដរ។ ចបមលើយកដលផថល់មកអបក គឺដូចបៅនឹងចបមលើយរបស់បោក   
ម៉ាូបសកដរ។ រពោះជាមាច ស់នឹងគងប់ៅជាមយួអបក។ រទងន់ឹងជួយ អបក។ «កុុំរ ុំពឹងបលើការបចោះដឹងរបស់ខ្លួនបឡើយ កតរតូវទុកចិតថ
បលើរពោះជាមាច ស់ទុំងរសុង» (សុភាសិត ៣:៥)។  
  
 បនាធ បព់ីអបក នបបរមើបោយបស្តម ោះរតងប់ៅកបុងពន័នកិចចបៅកានរ់កុងបយរសូ្តឡឹម អបកចាុំ ចរ់តូវអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះជា
មាច ស់បចជូ នអបកបៅកាន់រសុកយូោ ជាបខ្តថ ឬ របបទស តុំបន ់ផ្ទធ ល់របស់អបក។ អបកនិយាយថា «បតើអាចឱ្យខ្ញុ ុំនាុំរបជាជន
បៅកបុងរបបទសរបស់ខ្ញុ ុំយា៉ា ងដូចបមថចបៅ?» បយើងអាចរកប ើញបៅកបុងគនលឹោះបៅកបុងសុំណួ្របនោះ៖ «បតើអបកញុាុំនុំបុង័ទុំងមូល
កបុងបពលមថងឬ?» ចបមលើយគឺ «អបកញុាុំបនថិចមថង»។  
 
 បៅកបុងជីវតិជារគិសថបរស័ិទ របសិនបបើអបកបស្តម ោះរតងច់ុំបពាោះការតូចបនាោះ រពោះជាមាច ស់នឹងបបើកទវ រសនឱ្កាស។ មាន
របបៀបជាបរចើនកបុងការប្ងចាប់ដល់មនុសសដសទបទៀតបនាោះ។ ជាឧទហរណ៍្ អបកអាចចាប់បផថើមតាមរយៈការបបរងៀនថាប ក់
សថ្ងអាទិតយពិបសសបៅកបុងរកុមជុំនុុំរបស់អបក។ អបកជួយ រគគូ វ្ លរបស់អបកបៅសួរសុខ្ទុកអបកជុំងឺ ឬ អបកកដលជាប់ ុុំឃ្លុំង  
អបកអាចកចក ទនអាហារដល់ចាស់ជរ ឬកអ៏បកកដលកុំពុងកតរតូវការអាហារ។ របសិនបបើអបកបធវើដុំបណ្ើ រឆាង យចាកបចញពីផធោះ 
អបកអាចរកបមើលរបបៀបបដើមផបី ា្ ញបសចកថីរសឡាញ់ ឬ រ ប់ដល់អបកដសទអុំពីរពោះបយស ូ។ ចូរទុកចិតថរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន 
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បនាោះរពោះអងគនឹងជួយ អបករកប ើញពីរបបៀបកដលរតូវប ា្ ញដួងចិតថសនការរស់បៅកបុងសហគមន៍បៅកបុងរសុកយូោរបស់អបក 
គឺរបបទសរបស់អបក។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ចូរគូសរងវងប់ៅពីមុខ្របបយាគកដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) វធិីស្តគសថលអបុំផុតកដលអបកអាចប ា្ ញពីសហគមន៍ បៅដល់របបទសរបស់អបក ន គឺការបរៀបចុំគបរមាងការដធ៏ុំ 
      និង អធិបាយបៅកានហ់វូងមនុសសដធ៏ុំកដរ។ 
 ខ្) យូោរបស់អបក គឺជាបខ្តថ ឬ របបទស ឬ តុំបន់របស់អបក។ 
 គ) អបករតូវបស្តម ោះរតងន់ឹងកិចចការតូចសិន មុននឹងរពោះជាមាច ស់បរបើរ ស់អបកសរមាបប់ធវើកិចចការធុំ។  
 
៨ សូមអធិស្តឌ នសរមាបរ់បជាជនបៅកបុងរបបទសរបស់អបក។ សូមអធិស្តឌ នបដើមផឱី្យរពោះជាមាច ស់បរបើរ ស់អបកបៅកាន់អបក 
    ដសទតាមរយៈដួងចិតថសនការរស់បៅកបុងសហគមន៍លអ។ សូមសរបសរពីរបបៀបកដលអបកអាចប ា្ ញដួចចិតថបនោះបៅកានអ់បក  
    កដលមនិរស់បៅកបុងតុំបនរ់បស់អបក។ (សូមសរបសរ)  
 
៩ បតើគុំរសូនការទុកចិតថរពោះជាមាច ស់របស់បោកម៉ាូបស បបរងៀនអវីខ្លោះដល់បយើង? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

រសុរសាា៉រ ីជ្ជររទទសទៅជុំ វិញអនរ Samaria―Your Surrounding Countries  
 រសុកស្តមា៉ា រ ីហាក់បីដូចជាបៅឆាង យពីរកុងបយរសូ្តឡឹម! ជាការពិត ស្តសន ៍យូោ  នចាតទុ់កស្តសន៍ស្តមា៉ា រថីា
ជាជនបរបទស។ ពួកយូោមនិមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួពួកស្តមា៉ា របីទ បទោះបីជាបគមានការជាបទ់កទ់ងោប កប៏ោយ។ ប៉ាុកនថ
បយើង នអានបៅកបុងកិចចការ៨ នរ បប់យើងថាបនាធ បព់ីបោកភលីីព នបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនោត ់នបៅ
រសុកស្តមា៉ា របីដើមផអីធិបាយ និង បធវើបនាធ ល់អុំពីរពោះបយស ូ បៅកាន់មនុសស។ បោកបពរតុស មនិចងប់ៅបទ ប៉ាុកនថ រពោះជាមាច ស់ 
ប ា្ ញោតថ់ា ោត់រតូវបធវើបនាធ ល់បៅកានស់្តសន៍ដសទ កដូ៏ចជាបៅកានស់្តសន៍យូោកដរ។  
  
 មានឧទហណ៍្បផសងបទៀតដូចោប បនោះកដរ បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីសមពននបមរតីចាស់ គឺបៅកបុងគមពរីយ៉ាូណាស។ ពាការ ី
យ៉ាូណាស ជាមនុសសកដលមានអុំណួ្ត និង បធវើអវីៗតាមចិតថរបស់ខ្លួនឯង។ ោត់ទទួលរពោះរជយស្តរមកពីរពោះអមាច ស់ បដើមផ ី
ឱ្យបៅរបកាសពីរពោះបនធូលបៅទីរកុងនីនីបវ កដលសទិតបៅឯរបបទសអាសសុរី។ី បោកយ៉ាូណាសមនិចងប់ៅទីរកុងនីនីបវបទ ពី
បរពាោះមនុសសបៅទីបនាោះចាតទុ់កោតដូ់ចជាជនបរបទស។  
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 បោយបរពាោះកតបោកយ៉ាូណាសមនិ នយកចិតថទុកោកន់ឹងមនុសសទុំងបនោះ បោកបដិបសធមនិបៅ។ បលើសពីបនោះ
បៅបទៀត បោក នបធវើដុំបណ្ើ រជាមយួនឹងតាមនាវាបៅទីរកុងបផសងវញិ។ រពោះអមាច ស់ នបធវើឱ្យមានពយោុះយា៉ា ងធុំ បហើយនាវា
បសធើរកតនឹងបលច ត់បៅកបុងទឹក។ បោកយ៉ាូណាស  នរ បម់នុសសកដលបៅបលើទូកថា ពយោុះទុំងបនោះបកើតបឡើងបោយស្តរ
បោកមនិស្តថ ប់ប គ្ ប់រពោះជាមាច ស់។ បោក នរ បប់គថា «សូមបលើកខ្ញុ ុំប ោះបៅកបុងសមុរទបៅ បទើបសមុរទសងប»់  
(យ៉ាូណាស ១:១២)។ ការបនោះក៏ នសបរមច បហើយសមុរទក ៏នសងបប់ៅវញិ។  
 
 បនាធ បម់ករពោះជាមាច ស់ នឱ្យរតមីកបលបបោកយ៉ាូណាស។ បោកយ៉ាូណាស នអធិស្តឌ នបៅកបុងបពាោះរតី បហើយ
ទូលអងវរសុុំការបលើកកលងបទសពីរពោះជាមាច ស់។ បហតុដូបចបោះបហើយបទើបរពោះជាមាច ស់ នឱ្យរតខីាជ កប់ោកយ៉ាូណាសបចញ
មកដីសងួតវញិ។ បហើយបោកយ៉ាូណាសបរតៀមខ្លួនជាបរសចកបុងការស្តថ ប់ប គ្ បរ់ពោះជាមាច ស់។ បោកក ៏នបដើរបៅរកុងនីនីបវ
ដក៏ុំណាច បហើយរបកាសពីរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់។ មានមនុសសជាបរចើន នទទួលការកកករបចិតថបចញពីអុំបពើ ប
របស់បគ និង ទទួលបជឿរពោះជាមាច ស់។ រពោះជាមាច ស់ នទុកជីវតិសរមាបម់នុសសកបុងរកុងបនោះ និង បបរងៀនដល់រកុងបនោះអុំពី
បមបរៀនសនការស្តថ ប់ប គ្ បដ់ល់បោកយ៉ាូណាស។  
  
 រពោះជាមាច ស់ រសឡាញ់មនុសសរគបោ់ប ។ រពោះអមាច ស់មានរពោះឫទយ័បមតាថ ករណុាដល់របជាជនបៅកបុងរកុងនីនីបវ 
បហើយរពោះអងគកប៏ៅកតមានរពោះហឫទយ័បមតាថ ករណុាដល់មនុសសរគបោ់ប កដរ។ របសិនបបើបយើងស្តថ បប់ គ្ បដ់ល់រពោះអងគ រទង់
នឹងជួយ បយើងកបុងការប្ងចាប់មនុសស កដលរស់បៅជិតៗបយើងកបុងរបបទសរបស់បយើង។ រពោះជាមាច ស់មនិ នរសឡាញ់
កតមនុសសមាប កប់ឡើយ។ រទងន់ឹងកលកកលងបទសដល់អស់អបកណាកដលករសករករពោះអងគ។  
  
 បតើអបកអាចកចកចាយពីសហគមនរ៍គិសថបរស័ិទបៅកានម់នុសសកដលរស់បៅជិតអបកកបុងរបបទសរបស់អបកយា៉ា ងដូច
បមថច? ជាដុំបូងអបករតូវអធិស្តឌ នសរមាបប់គ។ អបកអាចោកដ់ វ្ យជារ កឱ់្យបគ ឬ ក៏ឱ្យរបស់របរបៅបគ និង រ បប់គអុំពី
ដុំណឹ្ងលអតាមរយៈដុំបណ្ើ របរឿង។ បងបអូនមយួចុំនួនអាចនឹងចូលបៅនិយាយបលងជាមយួពួកោត។់ កុុំបធវើឱ្យរពោះជាមាច ស់
មានកដនកុំណ្ត់បឡើយ។ ចូរអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគបរៀបចុំកផនការបៅកបុងជីវតិរបស់អបក។ អបកមនិរតូវការរ កប់រចើនបដើមផផីាយ
ដុំណឹ្ងលអឱ្យបគទទួលបជឿបលើរពោះរគិសថបឡើយ។ របសិនបបើរគិសថបរស័ិទទុំងអស់បោរពតាមបទបចដតថិរបស់រពោះបយស ូ អបក
ខ្វោះខាតនឹង នបុំបពញតរមូវការ បហើយដុំណឹ្ងលអនឹងរកីសុោះស្តយរហូតដល់ចុងបុំផុតសនកផនដ!ី 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ ចូរគូសរងវងប់ៅពីមុខ្របបយាគកដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) ខ្ញុ ុំអាចកចកចាយសហគមន៍រគិសថបរស័ិទបៅកាន់មនុសសបៅកបុងរបបទសដសទបទៀត នតាមរយៈការអធិស្តឌ ន 
      និង ថាវ យដ វ្ យបដើមផរីបកាសពីដុំណឹ្ងលអ។ 
 ខ្) រពោះជាមាច ស់មនិ នយកចិតថទុកោកព់ីទីរកុងនីនីបវបទពីបរពាោះរបជាជនបៅទីបនាោះមនិបបរមើរពោះអងគ។  
 គ) រពោះជាមាច ស់មនិរ ុំពឹងឱ្យខ្ញុ ុំយកចិតថទុកោកដ់ល់អបកដសទបឡើយបបើខ្ញុ ុំមនិបចោះភាស្តរបស់បគបទបនាោះ។  
  ) បោកយ៉ាូណាស នបរៀនបមបរៀនអុំពីការស្តថ ប់ប គ្ ប។់  
 
១១ បតើអបកមានចាត់ទុករកុមណាថាជាជនបរបទស ឬ ជនចកមលកកដរឬបទ? បតើពួកបគជានរណា? បតើអបកអាចជួយ ពួកបគ ន  
      យា៉ា ងដូចបមថច? 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
 សូមអធិស្តឌ នឱ្យមនុសសទុំងបនោះ នស្តគ ល់រពោះជាមាច ស់។ ចូរទូលសូមដល់រពោះជាមាច ស់ពីរបបៀបកដលអបកអាច
ប្ងចាបព់ួកបគថាវ យរពោះជាមាច ស់។  
 

រសុរដាច្់រសយាលម្នណផនែី ជ្ជពិភពទោររបសអ់នរ Ends of the Earth―Your World  
 បោកស្តវក័ប៉ាូលជាបបសកជនដអ៏ស្តច រយបុំផុតកដលពិភពបោក នស្តគ ល់។ បោក នបធវើដុំបណ្ើ រទូទុំងរកុងបយរូ
ស្តឡឹម រសុកយូោ និង រសុកស្តមា៉ា រ ីនិងរហូតដល់រសុកោចរ់សយាលសនកផនដី។ បៅកបុងដុំបណ្ើ របបសកកមមរបស់បោក
ជាបរៀងរល់បលើក បោកកតងប្ងចាប់ពិភពបោកកដលបគស្តគ ល់។ ដុំបណ្ើ រទីមយួរបស់ោតគ់ឺបៅកានអ់ាសីុមនីរ័ កដល
សទិតបៅជិតផធោះរបស់បោកបៅ ៉ា បលសធីន។ ដុំបណ្ើ ររបស់ោត់បលើកទីពីរ និង ទីបី គឺបៅកានទ់ីកដលឆាង យគឺ បកាោះរកិកបៅ
ដុំបណ្ើ រចុងបរកាយរបស់ោត់គឺោត ់នបធវើដុំបណ្ើ រដឆ៏ាង យបៅកានទ់ីរកុងរ ៉ាមូ និងរបកហលជាបៅដល់បអសា៉ាញ។ ជាការពិត
បោកស្តវក័ប៉ាូលមានការយកចិតថទុកោកផ់ាយដុំណឹ្ងលអដល់ចុងបុំផុតសនកផនដី គឺបៅដល់មនុសសរគបោ់ប  រគបទ់ីកកនលង
អុំពីរពោះបយស ូ រគិសថ។   
 
 រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា «ដូបចបោះចូរបចញបៅនាុំមនុសសរគបជ់ាតិស្តសន៍បអាយបធវើជាសិសស បហើយបធវើពីធីរជមុជ
ទឹកបអាយបគកបុងរពោះនាមរពោះបិតា រពោះបុរតា និង រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន» (មា៉ា ថាយ ២៨:១៩)។ រពុំកដនរបស់សហគមន៍គឺ
វបិសសវសិ្តលកមនកទន។ រពុំកដនរបស់សហគមន៍ ោម នកដនកុំណ្តប់ឡើយ។ ពួកបគផាយដុំណឹ្ងលអតាុំងពីពិភពបោក
ផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់បគរហូតដល់ ចុងបុំផុតសនកផនដី។ បគ នបធវើឱ្យមនុសសបៅរគបទ់ីកកនលងទទួលការប៉ាោះពាល់ចិតថ។ បតើបៅបពល
បនោះអបកយល់ពីរបបៀបកដលអាចយកចិតថទុកោក់រសបតាមរពោះគមពរី កបុងការប ា្ ញដួងចិតថរស់បៅកបុងសហគមន៍បហើយឬ
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បៅ? ចូរបយើង នបចញបៅប្ងចាបម់នុសសបោយបសចកថីរសឡាញ់ និងប ា្ ញដួងចិតថសនសហគមនរ៍គិសថបរស័ិទបៅ
កានព់ិភពបោកទុំងមូល។  
  
 ខ្ញុ ុំចងរ់ បអ់បកអុំពីនារមីាប កម់កពីរបបទសអងប់គលសកដលមានគុំនិតអុំពីសហគមន៍កដលនាងមនិកដលស្តគ ល់បៅរសុក
ោចរ់សយាលសនកផនដី។ នាងប ម្ ោះថា បហគលដឌីស៍ អុីលវដឺ (Gladys Aylward)។ បៅកបុងឆាប ុំ១៩២០ នាងជាអបកបបរមើ 
បៅកបុងរគួស្តរអបកមានមយួបៅកបុងទីរកុងឡុង។ ប៉ាុកនថ នាងមានបុំណ្ងចងប់ៅរ បរ់បជាជនចិនអុំពីរពោះបយស ូ។ ប៉ាុកនថ នាង
មនិដឹងថា របបទសចិនបៅទីណាបឡើយ។  
  
 ជាទីបចចប ់នាង នដឹងថានាងអាចបធើវដុំបណ្ើ របៅរបបទសចិន នតាមរយៈរថ្បភលើង។ នាង នទិញសុំបុរតរថ្ 
បភលើងមយួ និងបធវើដុំបណ្ើ រឆលងកាតអ់ុឺរ ៉ាបុ បនាធ បម់ក នាងបធវើដុំបណ្ើ រតាមរថ្បភលើងមយួបទៀតឆលងកាតត់ាមតុំបនសីុ់បបរ។ី នាង ន
បធវើដុំបណ្ើ រមកដល់របបទសចិនបនាធ បព់ីបធវើដុំបណ្ើ រអស់ជាបរចើនសថ្ងមក។  
  
 នាងបហគលដឌីស៍ អុីលវដឺ  នបធវើការបៅរបបទសចិនអស់រយៈបពល៤០ឆាប ុំបដើមផរី បម់នុសសអុំពីរពោះបយស ូ។ នាងធាល ប់
ជាបព់នននាោរ។ នាង នជួយ មនុសសជាបរចើនឱ្យស្តគ ល់រពោះបយស ូជារពោះសបគ គ្ ោះ។ នាង នកថ្រកាបកមងកុំរពាជាបរចើនរយ
នាក។់ បៅកបុងអុំឡុងសមយ័សគ គ្ មបោកបលើកទីពីរ នាង នដឹកនាុំបកមងកុំរពារបមាណ្១០០នាក ់បដើមផបីគចបចញពី
កកនលងបរោោះថាប កប់ៅរកទីទួលមានសុវតទិភាពបៅបលើភបុំ។ គសថីវយ័បកមងមាប កប់នោះប ា្ ញទឹកចិតថសនការរស់បៅជាសហគមន៍ 
កដលប្ងចាបម់នុសសកដលបៅទីឆាង យពីទីរកុង ឬ របបទសរបស់ខ្លួនឯង។ ការចាបប់ផថើមរបស់នាង គឺបោយការបនាធ ប 
ខ្លួន។ នាងមានបសចកថីរសឡាញ់កដលឆលុោះបញ្ញច ុំងពីរពោះជាមាច ស់។ នាង នប្ងចាបម់នុសសតាុំងពីរបបទសអងប់គលស
រហូតដល់របបទសចិនបៅទីឆាង យបុំផុត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
ចូរបុំបពញរបបយាគខាងបរកាម។ 
 
១២ នាងបហគលដឌីស៍ អុីលវដឺ  នបៅរបបទស………………………………………………………………………………………….. 

 
១៣ ខ្ញុ ុំមានគុំនិតគិតអុំពីសហគមនប៍ោយ……………………………………………………..……………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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១៤ បៅកបុងចបនាល ោះបៅខាងមុខ្សហគមនន៍ីមយួៗកដលមានសរបសរបៅខាងបឆវង សូមសរបសរបលខ្បរៀងកដលមានបៅខាង  
      ស្តថ ុំកដលប ា្ ញពីរកុមមនុសសរស់បៅកបុងរកុមសនតុំបនប់នាោះ។  
       …….. .ក រសុកស្តមា៉ា រ ី   ១) ជនរមួជាតិរបស់ខ្ញុ ុំ 
      …….. ខ្ រសុកយូោ   ២) របជាជនកដលបៅរបបទសជិតខាង 
      …….. គ ចុងបចចបស់នកផនដី  ៣) រគួស្តរ និង អបកជិតខាងខ្ញុ ុំ  
      …….   រសុកបយរសូ្តឡឹម  ៤) របជាជនកដលរស់បៅទីដក៏សនឆាង យ។ 
 
១៥ ឥឡូវបនោះ សូមកបរបៅរកការប ា្ ញពីខាងបដើមសនបមបរៀនបនោះ។ សូមសរបសររកុមមនុសសកដល តុំណាងឱ្យរកុមនីមយួៗ  
      បៅបលើចបនាល ោះកដលផថល់ឱ្យ។  
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 
  
៨ ចបមលើយរបស់អបក។ បៅបពលកដលអបកអធិស្តឌ ន រពោះជាមាច ស់នឹងប ា្ ញផលូវដល់អបកកបុងការផាយដុំណឹ្ងលអបៅកាន់
 មនុសស។  
 
១  ខ្) មនិមានរពុំកដនកុំណ្ត ់
 
៩ បៅបពលកដលរពោះជាមាច ស់របទនឱ្យបយើងបធវើអវីមយួ បយើងរតូវទុកចិតថដល់រពោះអងគកបុងការជួយ ដល់បយើង។ 
 
២  ក) រគបទ់ីកកនលង 
 
១០ របបយាគ ក និង   រតឹមរតូវ។ 
 
៣ បយរសូ្តឡឹម យូោ ស្តមា៉ា រ ីនិង រសុកោច់រសយាលសនកផនដី។ 
 
១១ ចបមលើយរបស់អបក។ អបកអាចអធិស្តឌ នសរមាបប់គ និង ទូលសូមដល់រពោះជាមាច ស់ប ា្ ញពីរបបៀបជួយ ពួកបគបដើមផ ី
 ទទួល នដុំណឹ្ងលអ។  
 
៤  របបៀបកដលអបកបជឿបធវើស្តកសអីុំពីរពោះរគិសថ។  
 
១២ របបទសចិន 
 
៥ របបយាគ ខ្ ជារបបយាគរតឹមរតូវ 
 
១៣ ប ា្ ញបសចកថីរសឡាញ់ និង ការយកចិតថទុកោក ់សរមាប់រគបម់នុសសទុំងអស់រគបទ់ីកកនលង។  
 
៦ ចបមលើយរបស់អបក។ ខ្ញុ ុំសងឃមឹថា អបកនឹងកានក់តដឹងកថ្មបទៀតអុំពរីបបៀបបដើមផបី ា្ ញបៅដល់សហគមន ៍និងបសចកថី
 រគិសថបរស័ិទនូវរល់ទបងវើរបស់អបកជាមយួអបកដសទបទៀត។  
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១៤ ក  ២) 
 ខ្  ១) 
 គ  ៤) 
    ៣)  
 
៧ របបយាគខ្ និង គ ជារបបយាគរតមឹរតូវ  
 
១៥ ក បយរសូ្តឡឹម: រគួស្តរ និង អបកជិតខាងខ្ញុ ុំ 
 ខ្ យូោ: ជនរមួជាតិរបស់ខ្ញុ ុំ 
 គ ស្តមា៉ា រ ី: របជាជនកដលរស់បៅរបបទសជិតខាងខ្ញុ ុំ  
   រសុកោចរ់សយាលសនកផនដី: មនុសសកដលរស់បៅតុំបនដ់ក៏សនឆាង យ។ 

  



39 

 

 
            ការរកី្ច្នរមើននៅក្នងុស្ហរមន ៍

        Growing in Community  
   
  
 ទរកចាបប់ផថើមជីវតិទុំងយុំផង និង ញុាុំផង។ វាគឺជាការអស្តច រយណាស់កដលបយើងចុំណាយបពលយកចិតថទុកោក់
អុំពីការបនោះ។ ទរកធុំលូតោស់ ពីបរពាោះបគញុាុំ និងបរៀនពីអបកកដលកថ្រកាពួកបគ កដល នបបរងៀនកិចចការជាបរចើនដល់ពួក
បគ។ របូកាយ និង ស្តម រតីរបស់បគបនថរកីលូតោស់រហូតដល់បគកាល យបៅជាមនុសសបពញវយ័។ បៅបពលកដលបគកាល យជា
មនុសសបពញវយ័បហើយ បយើងនិយាយថាបគកាល យបៅជាមនុសសធុំបហើយ។  
  
 បៅកបុងបមបរៀនទី២ បយើង នបរៀនអុំពីបសចកថីប គ្ បរ់បស់រពោះបយស ូកបុងការបធវើជាស្តកស។ី បដើមផបីធវើជាស្តកសដីម៏ាន
របសិទនភាពបយើងរតូវកតអភវិឌណវញិ្ញដ ណ្របស់បយើង។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះអបកនឹងសិកាអុំពរីបបៀបកដលបធវើឱ្យវញិ្ញដ ណ្របស់
បយើងរកីចបរមើនបឡើង។ មានមនុសសមយួចុំនួនបៅកតជារគិសថបរស័ិទបកមងខ្ចីដកដល បទោះបីជាបគទទួលបជឿរពោះជាមាច ស់យូរ
បហើយកប៏ោយ។ បនោះមនិកមនជាគបរមាងកផនការរបស់រពោះជាមាច ស់បទ។ រពោះជាមាច ស់ចងឱ់្យបយើងធុំបពញវយ័បឡើង។ រពោះជា
មាច ស់ចងឱ់្យវញិ្ញដ ណ្របស់បយើងរកីចបរមើន «បៅជាមនុសសបពញវយ័បឡើងដល់កុំពស់របស់រពោះរគិសថកដលបុំបពញអវីៗទុំង
អស់» (បអបភសូ ៤:១៣)។ បនាធ បម់ក បយើងនឹងរកីចបរមើនបៅកបុងសហគមន៍ជាមយួអបកដសទបទៀត។  
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គ្ទរាង 
ក. របបៀបបដើមផរីកីចបរមើន Ways to Grow 

ខ្. បោលការណ៍្សនការរកីចបរមើន Principles for Growth 

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីរបបៀបកដលអបកអាចរកីចបរមើនកបុងរពោះអមាច ស់។  
២. ពនយល់អុំពីបោលការណ៍្សនការកញកថាវ យរពោះជាមាច ស់ និង ការកញកបចញពីបោកិយ។៍ 
 
ក្. រនបៀបន ើមបរីកី្ច្នរមើន Ways to Grow 
សាគ ល់ពីរពះបនទូល Know the Scriptures 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីរទបៀបណែលអនរអាច្ររីច្ទរមើនរនុងរពះអាច ស់។ 
 
 ពួកខាងគណ្ៈស្តឌូសីុ  ននិយាយជាមយួរពោះបយស ូអុំពីបរឿងរបឌិតកដលពួកបគ នបបងកើតបឡើង បគ ននិយាយ
ថា មានគសថីមាប ក់ នបរៀបការជាមយួបុរសមាប ក ់បុរសបនាោះកស៏្តល ប់បៅ។ បនាធ ប់មក នាងកប៏រៀបការជាមយួបអូនរបុសរបស់បថី 
បហើយបុរសបនាោះកស៏្តល ប់បទៀតកដរ។ ការបនោះបកើតបឡើងដល់បៅ៧ដង។ ពួកខាងគណ្ៈស្តឌូសីុសួរសុំណួ្របនោះបៅរពោះបយស ូ
ថា បតើគសថីមាប កប់នោះនឹង នកាល យបៅជារបពននរបស់បុរសណាមយួបៅឯស្តទ នបរមសុខ្? (មា៉ា ថាយ ២២:២៨)។  
 
 ពួកខាងគណ្ៈស្តឌូសីុរបឌិតបរឿងបនោះបឡើងបដើមផសី្តកលផងរពោះបយស ូ។ ពួកបគមនិ នបជឿបលើការរស់បឡើងវញិ       
បឡើយ។ ពួកបគចងឱ់្យរពោះបយស ូមានរពោះបនធូលមកកដលរបឆាុំងបៅនឹងជុំបនឿរបស់បគបនាធ បម់កបគបដិបសធការបបរងៀនរបស់ 
រពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ បលើសពីការបឆលើយសុំណួ្របនោះ រពោះបយស ូ នប ា្ ញពីឫសគល់សនបញ្ញា បនោះ។ រពោះអងគបបើកសកមថងឱ្យបគ ន
ប ើញពកីងវោះសនការយល់ដឹងខាងរពោះបនធូលរបស់ពួកបគ។ «អបករល់ោប យល់ខុ្សបហើយ! ដផតិអបករល់ោប មនិយល់គមពរីទុំង
មនិស្តគ ល់ឫទន នុភាពរបស់រពោះជាមាច ស់ផង» (មា៉ា ថាយ ២២:២៩)។ ចូរគូសចុំណាុំពីបសចកថីប គ្ បប់ញ្ញជ កដលរពោះបយស ូ ន
បរបើ។ រទង ់នោកច់ុំបណ្ោះដឹងខាងរពោះបនធូលជាទីមយួបហើយអុំណាចរពោះបចស្តថ របស់រពោះជាមាច ស់ជាទីពីរវញិ។   
  
 មានចុំណុ្ចជាបរចើនកដលបយើងបរៀន នបៅទីបនោះ។ មនុសសជាបរចើនហាក់បីដូចជាចង ់នឫទន នុភាពរបស់រពោះជា
មាច ស់ខាល ុំងបុំផុត ប៉ាុកនថ បគមនិសូវចងដ់ឹងអុំពីរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ឱ្យ នបរចើនបឡើយ។ បតើអបកចង ់នឫទន នុភាព
របស់រពោះជាមាច ស់កដរឬបទ? បនាធ បម់ក អបករតូវកតដឹង និងរស់បៅតាមការបបរងៀនរសបតាមរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់។  
បោកស្តវក័បពរតុសមានរបស្តសនថ៍ា «ចូររ ថាប ចង ់នរពោះបនធូលដូចទរកកដលបទើបនឹងបកើតរបថាប ចង ់នទឹកបោោះ
សុទន បដើមផបីអាយបងបអូន នចបរមើនបឡើងតាមរយៈរពោះបនធូលបនោះ និង ទទួលការសបគ គ្ ោះ» (១បពរតសុ ២:២)។  
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 ទុំនុកតបមកើង ១១៩ មានចុំនួន ១៧៦ខ្។ រគបទ់ុំងខ្ទុំងអស់បនោះ រពោះបនធូលបលើកបឡើង អុំពីរបបៀបមយួ ឬ របបៀប
បផសងបទៀត។ បៅកបុងចុំបណាមកិចចការដសទបទៀត ខ្គមពរីបនោះប ា្ ញពីរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ជាមគគុបទសនរ៍បស់បយើង  
ជារ ជាញ  ជាអុំណ្រ និងជារបងការពារពួកបយើងពីអុំបពើ ប។ 
  
 របសិនបបើការអានរពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់មនិ នជាកផបកមយួសនជីវតិរបស់អបកបទ អបកអាចទូលសូមដល់រពោះជាមាច ស់ 
បដើមផជីួយ ដល់អបកឱ្យមានគុំនិតរ ជាញ  បដើមផអីាន និង យល់អុំពីរពោះបនធូល។ មានបពលខ្លោះ បយើងបធវើនូវអវីកដលបយើងមនិគួរបធវើ
បោយស្តរកងវោះនូវវនិយ័ផ្ទធ ល់ខ្លួន។ មានបរឿងខ្លោះមានកតរពោះជាមាច ស់ប៉ាុបណាត ោះកដលអាចបធវើសរមាប់ខ្ញុ ុំ ន។ មានបរឿងខ្លោះបទៀត
កដលខ្ញុ ុំរតូវបធវើសរមាបខ់្លួនឯង។ ការបនោះគឺខ្ញុ ុំបធវើតាមចុំណ្ង់របស់ខ្ញុ ុំ។ ោម ននរណាមាប កប់ងខុំខ្ញុ ុំឱ្យបធវើកចិចការអវីមយួ នបឡើយ ខ្ញុ ុំ
រតូវឱ្យខ្លួនខ្ញុ ុំបធវើកិចចការបោយខ្លួនឯង។ បៅបពលកដលខ្ញុ ុំចាបប់ផថើមអានរពោះបនធូលជាបរៀងរល់សថ្ង ខ្ញុ ុំឆលងកាតប់ទពិបស្តធនស៍ន
បសចកថីអុំណ្រ និង បសចកថីសបាយរកីរយ រពមទុំងការរកីចបរមើន។  
 
 កុមារនឹងអាចរកីចបរមើនលូតោស់ នបៅបពលកដលបគញុាុំទឹកបោោះបោ និង អាហារពីមាតាបិតារបស់បគ។ វាដូច
ោប កដរបៅកបុងជីវតិរបស់អបកបជឿ។ របសិនបបើអបកចងរ់កីចបរមើនកបុងរពោះអមាច ស់អបករតូវឱ្យរពោះអងគរបទនអាហារសរមាបជ់ីវតិ  
អបក។ រពោះអងគរបទនអាហារដល់អបកជារពោះបនធូល។ ចូរបរៀបចុំកាលវភិាគបទៀងទតស់រមាប់បោលបុំណ្ងបនោះដូចកដលអបក
មានបពលរល់សថ្ងកបុងកាលកដលអបកញុាុំអាហារកដរ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទននឹងជួយ អបកយល់ពីអវីកដលអបកអានបហើយអបកនឹង
រកីចបរមើនកបុងរពោះអមាច ស់។  
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរគូសពីមុខ្របបយាគកដលរតឹមរតូវ 
 ក) រពោះបយស ូ បបើកសកមថងដល់ពួកខាងគណ្ៈស្តឌូសីុ ពីបរពាោះពួកបគមនិយល់ពី រពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់។  
 ខ្) រពោះបយស ូ របទនអាហារខាងវញិ្ញដ ណ្ដល់បយើងបៅបពលកដលបយើងអានរពោះគមពរី។ 
 គ) រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថាការដឹងអុំពីឫទន នុភាពរបស់រពោះជាមាច ស់បនាោះមានស្តរៈសុំខានជ់ាងការដឹងអុំពី  
              រពោះបនធូល។  
 
២ បតើអវបីៅជាលទនផលសនការអានរពោះបនធូល នបទៀងទត់?  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

គ្ិតអពំីរពះអាច ស ់Think About the Lord 
 បកនទមពីបលើចុំណុ្ចបនោះបទៀតសរមាបក់ាររកីចបរមើនកបុងជារគិសថបរស័ិទ គឺការអធិស្តឌ ន និង ការសចជ ឹងគិត ឬ ការ
គិតអុំពីរពោះអមាច ស់។ បយើងរតូវការហវឹកហាត់ខ្លួនបយើងឱ្យគិតអុំពីរពោះជាមាច ស់។ បយើងរតូវការគិតអុំពីរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ
អុំពីរពោះបនធូលកាលពីមសលិមុញិនិងអុំពីអវីកដលរពោះអងគ នបធវើសរមាបប់យើង។ បោកប៉ាូលរ បប់យើងបៅកបុងភលីីព ៤:៨ ថា      
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«សូមបងបអូនគិតកតអវីៗកដលពិត សថ្លថ្បូរ សុចរតិ បរសុិទន គួរបអាយរសឡាញ់គួរបអាយបោរពនិងគុំនតិណាកដលលអឥតបខាច ោះ
គួរឱ្យបកាតសរបសើរ»។ បយើងមានបសចកថីសនាមយួបៅកណ្ឍ គមពរីបអស្តយថារពោះអងគរបទនបសចកថីសុខ្ស្តនថជានិរនថរដ៍ល់
របជាជាតបិនោះ បរពាោះបគមានជុំហររងឹបុឹងបហើយបផញើរជិវតិបលើរពោះអងគ (បអស្តយ ២៦:៣)។ សូមគិតអុំពីរពោះអមាច ស់កដលបធវើឱ្យ
ជុំបនឿរបស់បយើងកាន់កតរកីចបរមើនជាមយួរពោះអងគជាបរៀងរល់សថ្ង។  
 
 បយើងករ៏តូវអធិស្តឌ នផងកដរទូលសូមដល់រពោះជាមាច ស់បបរងៀនដល់បយើងតាមរបបៀបរបស់រពោះអងគ និងតរមងផ់លូវរបស់
បយើង។ រទងច់ងឱ់្យបយើងអធិស្តឌ នបដើមផឱី្យបយើងកានក់តយល់រពោះបនធូលរពោះអងគកថ្មបទៀត។ បយើង នទទួលបសចកថីបបរងៀន
បៅកបុងភលីីពជុំពូក ៤:៦ ថា ចូរទូលសូមរពោះជាមាច ស់បៅអវីកដលជាតរមូវការរបស់បយើង។ បយើងក ៏នអានបៅកបុងគមពរី 
បអបភសូ ៦:១៨ «ចូរអធិស្តឌ នរគបប់ពលបវោសរមាប់របជារគសថរបស់រពោះជាមាច ស់»។ បៅបពលកដលបយើងអធិស្តឌ នសរមាប់
រគិសថបរស័ិទដសទបទៀត បយើងកុំពុងប ា្ ញអុំពីដួងចិតថសនការរស់បៅជាសហគមន៍លអដល់បគ។ បយើងករ៏តូវអធិស្តឌ នសរមាប់
អស់អបកកដលមនិទន់ស្តគ ល់រពោះរគិសថកដរ និងអស់អបកកដល នកបកបចញពីរពោះអងគកដរ។ បៅបពលកដលបយើងអធិស្តឌ ន
សរមាបអ់បកមនិបជឿ បយើងមានដួងចិតថសនការរស់បៅជាសហគមន៍លអជាមយួោប ។  
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ បហតុអវី នជាអធិស្តឌ ន និង ការសចជ ឹងគិតមានស្តរៈសុំខាន់? 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤ ចូរបសរបសពីចុំណុ្ចកដលរពោះគមពរីរ បប់យើងឱ្យអធិស្តឌ នឱ្យ។  
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រគ្ប់រគ្ងទដាយទសច្រតីរសឡាញ់ណបបរគ្ិសតបរសិ័ទ Be Ruled by Christian Love 

 រពោះជាមាច ស់ នរបទនបទបចដតថិ១០ របការបៅដល់ជនជាតិអុីរស្តកអលកដលជាចាបដ់ុំបូងបុំផុតសរមាបឱ់្យ 
សហគមន៍បចោះរស់បៅបោយរបរពឹតថរតឹមរតូវ (និកខមនុំ ២០)។ បទបចដតថិចុំនួន១០ របការរ បប់យើងអុំពីទុំនាកទ់ុំនងជាមយួ
រពោះជាមាច ស់ និង របជាជនទុំនាក់ទងជាមយួរបជាជន។ អវីៗកដលជនជាតិអុីរស្តកអលបធវើរតូវកតសមរសបជាមយួនឹងបចដតថិ
ទុំងបនោះ។ មនិមាននរណាមាប កក់ដលមនិស្តថ ប់ប គ្ ប់បឡើយ។ ប៉ាុកនថ ជនជាតិអុីរស្តកអលមានការពិ កកបុងការបោរពតាម
បទបញ្ញដ តថិទុំងបនោះ។  
 

 រពោះជាមាច ស់ទតប ើញថារបជាជនកដល នទទួលបចដតថិទុំងបនោះពិ កកបុងការបោរពតាមបចដតិថកដល នរបទន 
មក។ ដូបចបោះបហើយ បទើបរពោះអងគចាតរ់ពោះបយស ូរគិសថឱ្យមក បដើមផសី្តថ របឡើងវញិនូវទុំនាកទ់ុំនងរវាងរពោះជាមាច ស់និងមនុសស 
ជាតិ។ សូមអានបៅកបុងរ ៉ាមូ ៨:៣ និង កាឡាទី ៤:៤-៥។ ខ្គមពរីទុំងបនោះ ប ា្ ញពីរពោះគុណ្របស់រពោះជាមាច ស់ និងអុំពី
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បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះអងគកដលចងម់ានទុំនាក់ទុំនងកដលឥតបខាច ោះ (សហគមន៍) ជាមយួមនុសសជាតិ។ ទុំនាកទ់ុំនង
របស់មនុសសជាមយួអបកដសទរកីចបរមើនបៅ នបៅបពលកដលបគមានទុំនាកទ់ុំនងរតូវជាមយួរពោះជាមាច ស់។  
 
 កាលពីខ្ញុ ុំបៅបកមង ខ្ញុ ុំរតូវ នបគចាតក់ចងឱ្យខ្ញុ ុំបធវើការជាមយួមនុសសចាស់ កដលោត់មានជុំនាញជាមយួនឹងការ្រ
របស់ោត។់ ប៉ាុកនថ ោតម់និកមនរសួលឱ្យខ្ញុ ុំបធវើការជាមយួោតប់ឡើយ។ ខ្ញុ ុំ នសបរមចចិតថប ា្ ញបសចកថីរសឡាញ់បៅកាន់
ោតប់ទោះបីោតប់ធវើមនិលអមកកាន់ខ្ញុ ុំកប៏ោយ។ បៅបពលកដលោត់ដឹងថាអវីកដលោត់ នបធវើឥតមានឥទនិពលដល់ខ្ញុ ុំ ោត់
 នផ្ទល ស់បថូរចរតឹលកខណ្ៈរបស់ោតច់ុំបពាោះខ្ញុ ុំ។ ោត់ នបឆលើយតបចុំបពាោះបសចកថីរសឡាញ់របស់ខ្ញុ ុំ។ តាមរយៈោតខ់្ញុ ុំ ន
បរៀនបមបរៀនដម៏ានតសមលជាបរចើន កដលអាចបៅកតជួយ ខ្ញុ ុំដល់បពលបចចុនបបផបនោះ។ ចុំណុ្ចដស៏ុំខាន់មយួកដលខ្ញុ ុំបរៀន នបនាោះគឺ 
មនិមាននរណាមាប ក់អាចតទល់ជាមយួឥរយិាបទសនបសចកថីរសឡាញ់ និងការយកចិតថទុកោក់បឡើយ។  
 
 បៅបពលកដលបយើង នទទួលរពោះរគិសថជារពោះអមាច ស់សបគ គ្ ោះរបស់បយើង បយើងទទួល នរបូភាពបផសងៗោប អុំពី 
រពោះជាមាច ស់ រពោះគមពរី និងមនុសសដសទបទៀត។ រពោះបយស ូ នបធវើជុំនួសបយើង កដលបចដតថិទុំងដបរ់បការ ចាបម់និអាចបធវើ 
 ន។ បយើងកាល យជាមនុសសថ្មី បៅបពលកដលបយើង នចូលមកកបុងសហគមន៍របស់រពោះអងគ (២កូរនិថូ្ស ៥:១៧)។ រទង់
សរបសរចាបស់នបសចកថីរសឡាញ់ថ្មីបៅបលើដួងចិតថរបស់មនុសស (២កូរនិថូ្ស ៣:៣)។ មាននយ័ថាចាបស់នបសចកថីរសឡាញ់
 នជរមុញបយើងឱ្យស្តថ បប់ គ្ បរ់ពោះជាមាច ស់បោយបរពាោះបយើងរសឡាញ់រពោះអងគ។ ចាបស់នបសចកថីរសឡាញ់របស់រពោះអងគ 
រគបរ់គងទុំនាកទ់ុំនងរបស់បយើងជាមយួអបកដសទ។ មនសិការបស់បយើងរតូវ នសុំអាត និងគុំនិតបយើងរតូវ នបធវើឱ្យថ្មី 
បឡើង។ ឥឡូវបនោះ បយើងបធវើអវីតាមធមមជាតិកដលបចដតថិបធវើបៅតាមចាប។់  
  
 បតើបៅបពលកដលអបកកាល យជារគិសថបរស័ិទមាននរណាមាប កប់ធវើអារកកដ់ល់អបកកដរឬបទ? បតើអបកខ្ឹងកដរឬបទ? របសិន
បបើអបកអនុញ្ញដ តឱ្យកថីរសឡាញ់រពោះជាមាច ស់ចាកប់ុំបពញកបុងជីវតិរបស់អបក អបកនឹងអាចបលើកកលងបទសដល់អបកកដលបធវើ
អារកកម់កបលើអបក។ របសិនបបើអបកជារគិសថបរស័ិទ ឫទន នុភាពរបស់រពោះជាមាច ស់ នផ្ទល ស់បថូរនិសសយ័របស់អបក។ ចាប់សន
បសចកថីរសឡាញ់របស់រពោះអងគ នរគបរ់គងបលើជិវតិរបស់អបកនិងអាកបផកិរយិារបស់អបក។ បនោះគឺជារបបៀបសនការរស់បៅសន
ដួងចិតថសហគមន៍លអ!  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ ចូរបុំបពញរបបយាគខាងបរកាមជាមយួនឹងពាកយកដលរតឹមរតូវ 
 ក) រពោះជាមាច ស់ នរបទនបចដតថិកដលបៅថា  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ខ្) រពោះបយស ូបបរងៀនពីចាបស់ន 
 …………………………………………………………………………….…………………………………………………... 
 គ) វាជាការ្យរសួលកបុងការបោរពតាមបចដតថិរបស់រពោះជាមាច ស់ពីបរពាោះបយើង  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ) រពោះរគិសថ នសរបសរចាបរ់បស់រពោះអងគកបុងរបស់បយើង  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
៦ ឥឡូវបនោះបោយស្តរខ្ញុ ុំជារគិសថបរស័ិទ ខ្ញុ ុំ្យរសួលកបុងការបលើកកលងបទសឱ្យកដលបធវើខុ្សជាមយួខ្ញុ ុំបោយស្តរ  
 ក) ចាបរ់ បខ់្ញុ ុំថា ខ្ញុ ុំរតូវកតបលើកកលងបទស។ 
 ខ្) បៅបពលកដលខ្ញុ ុំកាល យជារគសិថបរស័ិទ និសសយ័របស់ខ្ញុ ុំរតូវផ្ទល ស់បថូរ។ 
 

ការថ្វវ យបងគជំ្ជមួយអនរែម្ទទទៀត Worship With Others 

 ការថាវ យបងគុំជាមយួរគិសថបរស័ិទដសទបទៀតនឹងជួយ ឱ្យបយើងរកីចបរមើន។ បយើងរតូវការជួបជុុំោប ជាមយួោប បដើមផសិីកា
រពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់។ ការចូលរមួថាវ យបងគុំបទៀងទតប់ៅរពោះវហិារនិងការបបរងៀនជួយ ស្តអ ងោប បៅកបុងរពោះអមាច ស់។
ការកចកចាយទុំងអុំណ្រនិងបញ្ញា ជាមយួោប គឺជួយ ោប បៅវញិបៅមក។ មូលោឌ នរគឹោះសុំខាន់បុំផុតសរមាបស់ហគមន៍គឺ
បយើងរតូវការោប បៅវញិបៅមក។ បយើងរតូវការចុំណាយបពលជាមយួអបកកដលស្តគ ល់និងរសោញ់រពោះអមាច ស់ដូចបយើងកដរ។ 
បតើអបកជួបជុុំជាមយួរគិសថបរស័ិទដសទបទៀតកដរឬបទ? បតើអបកកចកចាយអុំណ្រជាមយួោប កដរឬបទ? បតើអបកបលើកទឹកចិតថោប បៅ
បពលកដលជួបទុកខលុំ កកដរឬបទ? របសិនបបើអបក នបធវើដូបចបោះមាននយ័ថាអបក នប ា្ ញដួងចិតថសនការរស់បៅជាសហ
គមនល៍អ និងរស់បៅបោយកថីរសឡាញ់។  
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៧ បតើរបបយាគខាងបរកាមមយួណាកដលពនយល់អបកអុំពីការថាវ យបងគុំជាមយួរពោះជាមាច ស់ជាមយួអបកដសទបទៀតបធវើឱ្យអបករកី  
    ចបរមើនខាងវញិ្ញដ ណ្? 
 ក) បៅបពលកដលបយើងកចកចាយពីកថីអុំណ្រ និងទុកខលុំ កជាមយួោប  បយើងចាប់បផថើមដឹងថាបគរតវូការបយើង។  
 ខ្) ការថាវ យបងគុំ និង ការកចកចាយជាមយួរគិសថបរស័ិទដសទបទៀតបធវើឱ្យបយើងមានកមាល ុំង និងស្តអ ងោប បឡើងកបុង  
              រពោះអមាច ស់។ 
 

ខ. នោលការណ៍្ម្នការរកី្ច្នរមើន Principles For Growth 
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់អំពីទោលការណ៍ម្នការណញរថ្វវ យរពះជ្ជាច ស់ និង ការណញរទច្ញពីទោរិយ៍។ 
  
 បៅបពលកដលបយើងរកីចបរមើនជារគិសថបរស័ិទកដលបចោះរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ អធិស្តទ ន សចជ ឹងគិតអុំពី 
រពោះជាមាច ស់ ថាវ យបងគុំរពោះអងគ និងរសឡាញ់ដល់អបកដសទ រពោះជាមាច ស់ដឹកនាុំបយើងបៅកាន់ជីវតិដវ៏សុិទន។ បពលខ្លោះរពោះគមពរី 
និយាយអុំពីការបនោះការកញកបចញ។ សមពននបមរតីថ្មីនិយាយអុំពីការកញកបចញចុំនួនពីររបបភទ។ ទីមយួគឺការកញកបចញ
សរមាបថ់ាវ យរពោះជាមាច ស់។ ទីពីរគឺ ការកញកពីបោកិយ។ ចុំណុ្ចទុំងពីរសុទនកតសុំខាន។់  

 
ការណញរទច្ញសរាប់ថ្វវ យរពះជ្ជាច ស់ Separation Unto God  

 រពោះជាមាច ស់ នរតាស់បៅអបកឱ្យកញកទុកសរមាបរ់ពោះអងគ។ រទងច់ងឱ់្យអបកថាវ យខ្លួន របស់អបកដល់រពោះអងគទុំង
រសុង បដើមផកីញកឱ្យរពោះអងគបរបើរ ស់អបក។ រ ៉ាមូ ១២:១ មានកចងថា  

 
បហតុបនោះ បងបអូនបអើយ ខ្ញុ ុំសូមោស់បតឿនបងបអូនថា បោយរពោះជាមាច ស់មានរពោះហឫទយ័អាណិ្តអាសូរ 
បងបអូនចូរថាវ យខ្លួនបៅរពោះអងគទុកជាយចដបូជាដម៏ានជីវតិដវ៏សុិទនបហើយជាទីោបរ់ពោះហឫទយ័របស់ 
រពោះជាមាច ស់ បនោះគឺជាការថាវ យបងគុំកផបកខាងវញិ្ញដ ណ្របស់អបក។ 

  
 បនោះគឺជាការកញកថាវ យបោយវជិជមាន។ ចូរបមើលកបុងកិចចការ ១៣:២ «ចូរកញក រណា សនិងសូលបចញបោយ
កឡកដផតិបយើង នបៅអបកទុំងពីរមកបអាយបុំបពញកិចចការកដលបយើងនឹងោកប់អាយបធវើ»។ សូមអានរ ៉ាមូ ១:១ «ខ្ញុំប៉ាូលជា
អបកបុំបរ ើរបស់រពោះរគិសឋបយស ូរពោះជាមាច ស់ នរតាស់បៅខ្ញុ ុំបអាយបធវើជាស្តវក័ និងបរជើសបរ ើសខ្ញុ ុំបអាយរបកាសដុំណឹ្ងលអ

របស់រពោះអងគ»។ ជាថ្មីមថងបទៀតបយើងកតច់ុំណាុំថាជាការកញកទុកថាវ យរពោះជាមាច ស់។ ការកញកថាវ យរពោះជាមាច ស់រតូវ ន
បៅថាការថាវ យខ្លួនទុំងរសុង ឬ ការបបថជាញ ចិតថថាវ យរពោះជាមាច ស់ បដើមផឱី្យរទងអ់ាចជួយ បយើងរស់បៅកបុងជីវតិមយួកដល
វសុិទន។ 



46 

 

ការណញរដាច្់ទច្ញពីទោរិយ ៍Separation From the World 

 បៅកបុង ២កូរនិថូ្ស ៦:១៤ «សូមកុុំបសពគបជ់ាមយួអបក មនិបជឿបឡើយ។ បតើបសចកឋីសុចរតិ និងបសចកឋីទុចចរតិចូល
រមួជាមយួោប បកើតឬបទ? បតើពនលឺនិងភាពងងឹតចូលរមួជាមយួោប បកើតឬបទ?»។ រពោះបនធូលបនោះគឺនិយាយអុំពីសដគូដព៏ិតរ កដ 
(សហគមន៍) មនិអាចមានអបកបជឿនិងអបកមនិបជឿផងបឡើយ។ មានចុំណុ្ចតិចតួចប៉ាុបណាត ោះកដលបកើតបឡើងបៅកបុងចុំបណាម
អបកបជឿ និង មនិបជឿ។ សូមសងកតធ់ងនប់ៅបលើពាកយ «បសពគប»់ «រមួជាមយួោប » និង «រស់បៅជាមយួោប » ពាកយទុំងបនោះបរបើ
បៅកបុងសហគមន៍កបុងបមបរៀនទីមយួ។  ខ្បនោះរ បប់យើងអុំពីការចូលបៅកបុងរបបភទសនទុំនាកទ់ុំនងទុំងបនោះជាមយួអបកមនិ
បជឿ។ គវឺានិយាយអុំពីទុំនាកទ់ុំនងកដលសបិទនស្តប លដូចជា ការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ ការរកសីុជាមយួោប ។ គឺមនិកមន
និយាយអុំពីទុំនាក់ទុំនងរបចាុំសថ្ងជាមយួោប បៅបលើកផនដីបឡើយ។   
 
 បយើងកតងកតបៅជាមយួនឹងមនុសសកដលមនិមានជុំបនឿបលើរពោះជាមាច ស់។ មនុសសទុំងអស់បនោះគឺជាអបកកដលបយើងរតូវ
ផាយដុំណឹ្ងលអឱ្យបគទទួលបជឿរពោះ។ អាថ្ក៌ុំ ុំងសនការកាល យជាកូនរបស់រពោះជាមាច ស់បៅកបុងកផនដីកដលបពញបោយការ
អារកកប់នោះគឺការស្តគ ល់រពោះជាមាច ស់។ អបករតូវកតអនុញ្ញដ ឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនរគបរ់គងបលើជីវតិរបស់អបក។ អបករស់បៅបលើ
កផនដីបនោះ ប៉ាុកនថ អបកជារបជាជនសននគរស្តទ នសួគ។៌ អបកអាចបៅជាមយួអបកមិនបជឿ ន ប៉ាុកនថ កុុំបធវើដូចអបកមិនបជឿ បឡើយ!  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ចូរសរបសរពាកយថា  ទ/ចាស ពីមុខ្របបយាគកដលប ា្ ញពីបោលការណ៍្សនការកញកទុកសរមាបថ់ាវ យរពោះជាមាច ស់ ឬ   
    ការកញកបចញពីបោកិយ 
    …..….. ក ការអានរពោះគមពរីរល់សថ្ង 
    …..….. ខ្ បរជើសបរ ើសមានការរបកបោប ជាមយួមតិថភកថិរគិសថបរស័ិទ  
    …..….. គ ចូររមួជាមយួសកមមភាពណាកដលអបកគិតថារពោះជាមាច ស់មនិសពវរពោះហឫទយ័  
    ….......   បរៀបការជាមយួអបកមនិកមនជារគសិថបរស័ិទ  
    …..….. ង ខ្ជិលអធិស្តឌ នបទៀងទត ់ 
    …..….. ច  ទូលសូមការដឹកនាុំពីរពោះជាមាច ស់  
    …..….. ឆ ប ា្ ញបសចកថីរសឡាញ់ និង ការយកចិតថទុកោកដ់ល់អបកកដលខ្វោះខាត   
 

ការទច្ះអត់ទអាន និង រុរំជុលហួសទហតុ Tolerance and Moderation 
 បពលខ្លោះរគិសថបរស័ិទពិ កកបុងការស្តគ ល់ពីឥរយិាបទសនការរបរពឹតថរបស់ខ្លួន។ បយើងគួរកតអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះគមពរីបធវើជា
អបកដឹកនាុំបយើងកបុងវស័ិយជាកោ់ក់ណាមយួ និង ទូលសូមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនដឹកនាុំបយើងកបុងវស័ិយដសទបទៀត។ 
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 រគិសថបរស័ិទមយួចុំនួននិយាយថាបយើងមនិសទិតបរកាមវនិយ័បទ ដូបចបោះបយើងមានបសរភីាពរស់បៅតាមខាប តគុំររូបស់
ខ្លួនឯង។ បហតុបនោះបហើយ ពួកបគពាយាមរស់បៅបោយផ្ទគ បរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមាច ស់នូវអវីកដលពួកបគបធវើ ឬ មនិបធវើ។ ពួក
បគពាយាមបធវើឱ្យរពោះជាមាច ស់ទទួលយកពួកបគតាមរយៈការបធវើតាមកផនួចាបជ់ាជាងជុំបនឿរបស់បគបលើរពោះអមាច ស់រពោះបយស ូ
រគិសថ។ ជុំបនឿរគិសថបរស័ិទមនិកមនជាចាបក់ដលរតូវកតបដើរតាមបទ។ ជុំបនឿរគិសថបរស័ិទជាការទទួលយករពោះបយស ូ រគិសថជា
រពោះអងគសបគ គ្ ោះនិងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគបធវើជារពោះអមាច ស់គងប់ៅកបុងជីវតិបយើង។ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា៖ សុុំកុុំនឹក
ស្តម នថាខ្ញុ ុំមកលុបបុំ តគ់មពរីវនិយ័ ឬ គមពរីពាការបីចាលបឡើយ។ ខ្ញុ ុំមនិកមនមកលុបបុំ តប់ទគឺខ្ញុ ុំមកបធវើបអាយគមពរីមាន 
អតទនយ័បពញលកខណ្ៈបៅវញិ (មា៉ា ថាយ ៥:១៧)។  
 
 បៅបពលកដលរពោះបយស ូ រគិសថជារពោះអមាច ស់រគបរ់គងបលើជីវតិរបស់បយើង បយើងចងប់ធវើអវីៗ បដើមផផី្ទគ បរ់ពោះហឫទយ័ 
រពោះអងគ។ បយើងមនិចងប់ធវើបរឿងណាជាបរឿងកដលបុំផ្ទល ញដល់ទីបនាធ ល់ជារគិសថបរស័ិទរបស់បយើងបឡើយ។ បយើងមនិ នជាប់
ចុំណ្ងសនការរបរពឹតថបោយនិយមបៅបលើរកិតយវនិយ័ ឬ ចាបប់ទ កម៏និកមនបធវើតាមកតចិតថនឹកប ើញរបស់បយើងកដរ។ ចាបស់ន
បសចកថីរសឡាញ់របស់រពោះរគិសថជួយ បយើងកបុងការអនុវតថនូវការបចោះទបចិ់តថ ឬ មានតុលយភាពសនករមតិសថងោ់រសនអាកបផ
កិរយិារបស់បយើង។ រពោះជាមាច ស់មានដុំបណាោះរស្តយជាមយួបយើងផ្ទធ ល់ខ្លួន។ រទងស់្តគ ល់ពីតរមូវការរបស់បយើង។ រទងន់ឹង
ជួយ បយើងឱ្យមានតុលយភាពកបុងឥរយិាបថ្កដលរតឹមរតូវជារគិសថបរស័ិទ។ 
 
 បោយស្តររពោះជាមាច ស់មានដុំបណាោះរស្តយសរមាបប់យើងមាប ក់ៗ  បយើងរតូវកតរបុងរបយត័បបោយមនិរតូវបថាក លបទស
នរណាមាប កប់ៅតាមរបបៀបផ្ទធ ល់ខ្លួនបឡើយ។ ការពនយល់រតូវ នរកប ើញរ ៉ាមូ ១៤ និង ១៥ ទកទ់ងបៅនឹងអាហារនិងការ
បោរពបៅតាមសថ្ងនីមយួៗ។ បទោះបីជាបោលការណ៍្សនការបបរងៀនបៅកបុងជុំពូកបនោះបឆលើយតបជាមយួនឹងចមងល់សនជីវតិរស់បៅ
របចាុំសថ្ងរបស់បយើងកប៏ោយ។ ខាងបរកាមបនោះជាបោលការណ៍្មយួចុំនួន៖ 
 

1. «បហតុបនោះបហើយ  នជាបយើងរតវូកតឈប់បថាក លបទសោប បៅវញិបៅមក កតរតូវបបឋជាញ ចិតថថា មនិរតូវបធវើអវី
កដលនាុំបអាយបងបអូនជុំពបដ់ួល ឬរវាតចិតថ ត់ជុំបនឿបនាោះបឡើយ» (រ ៉ាមូ ១៤:១៣)។ 
 

2. «ដូបចបោះ បយើងរតូវកសវងរកអវីកដលនាុំបអាយមានបសចកឋីសុខ្ និងបអាយមានការអបរ់ ុំោប បៅវញិបៅមក» 
(រ ៉ាមូ ១៤:១៩)។  
 

3. «របសិនបបើបយើងមនិបរបិភាគស្តច ់មនិពិស្តរស្ត និងមនិប៉ាោះពាល់របស់ណាកដលបធវើបអាយបងបអូនជុំពប់
ចិតថ តជ់ុំបនឿបនាោះ ជាការលអរបសពបហើយ។ អវីៗកដលអបកបជឿថា រតឹមរតូវ ចូររកាទុកកតមាប ក់ឯងបៅចុំបពាោះ
រពោះភគកថរពោះជាមាច ស់បៅ។ អបកណាមនិោក់បទសខ្លួនឯង ចុំបពាោះការយល់ប ើញរបស់ខ្លួន អបកបនាោះមាន
សុភមងគលបហើយ!» (រ ៉ាមូ ១៤:២១-២២)។  
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4. «ដូបចបោះ រតូវទទួលោប បៅវញិបៅមកបោយរកទ់ក ់បអាយ នដូចរពោះរគិសឋទទួលបងបអូនកដរ បដើមផបីលើក
តបមកើងសិររីងុបរឿងរបស់រពោះជាមាច ស់» (រ ៉ាមូ ១៥:៧)។ 

 
 ខ្គមពរីទុំងបនោះ នប ា្ ញកាន់កតចាស់ថាបយើងរតូវកតបចោះអតប់អាន ចុំបពាោះអបកដសទកដលមានខាប តគុំរអូាកបផកិរយិា
ខុ្សពីបយើង។ ការអត់ធមតម់ាននយ័ថា ការអតធ់មត ់និងការទទួលយកោប  បទោះបីជាបយើងមនិសទិតបៅបរកាមការរពមបរពៀងោប
កប៏ោយ។ 
 
 រពោះជាមាច ស់ស្តគ ល់របបៀបកដលរពោះអងគរតូវមានដុំបណាោះរស្តយជាមយួបុគគលមាប ក់ៗ ។ រទងប់ោោះរស្តយជាមយួបយើង
បៅតាមរបបៀបមនុសសមាប ក់ៗ ។ រទងប់ធវើកិចចការទុំងអស់បនោះ ពីបរពាោះរទងក់ុំពុងនាុំបយើងបៅកានទ់ុំនាក់ទុំនងកដលសបិទនស្តប ល
ជាមយួរពោះអងគ។ រទងស់្តគ ល់ពីអវកីដលជាបសចកថីរតូវការរបស់បយើង។ រទងអ់ាចរតូវការបរឿងមយួពីអបកគឺជាអវីកដលខុ្សពីអបក 
ដសទ។ រទងអ់ាចបធវើឱ្យបយើងបធវើអវីមយួ នបហើយរទងក់អ៏ាចមនិឱ្យបយើងបធវើអវីមយួ នកដ។ បយើងមនិគួរពាយាមបធវើឱ្យនរណា
មាប កប់ធវើដូចបយើងបឡើយបៅបពលកដលរពោះជាមាច ស់មានរពោះបនធូលមកកានប់យើងបទ។ បយើងទទួលរគិសថបរស័ិទដសទបទៀតបៅ
តាមលកខណ្ៈរបស់ពួកបគ និងបជឿថារពោះជាមាច ស់នឹងដឹកនាុំពួកបគ។ បយើងរតូវកតអតធ់មត។់  
 
 រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា «បបើអបករល់ោប បថាក លបទស បគយា៉ា ងណា រពោះជាមាច ស់កន៏ឹងបថាក លបទសអបករល់ោប
យា៉ា ងបនាោះកដរ។ រពោះអងគនឹងវាល់បអាយអបករល់ោប  តាមរ វ្ ល់កដលអបករល់ោប វាល់បអាយអបកដសទ» (មា៉ា ថាយ ៧:២)។ 
យា៉ា ងណាមញិ វាមនិកមនជាបរឿងលអបទ កបុងការកដលបយើងបរបើពាកយសមថមីនិសមរមយ ឬ រោិះគន ់បថាក លបទសអបកដសទបនាោះ។ 
ភាពអតធ់មតច់ុំបពាោះអបកដសទ គឺជាគុំរសូនចាបស់នកថីរសឡាញ់ និងប ា្ ញបៅកបុងការរស់បៅកបុងដួងចិតថជាសហគមន៍លអ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ បតើចុំណុ្ចពីរយា៉ា ងអវីខ្លោះកដលរពោះគមពរី រ ៉ាមូ ១៤:១៩ និង ១៥:៧ រ បប់យើង?  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១០ ចូរគូសរងវងប់ៅខាងមុខ្របបយាគរតឹមរតូវ  
 ក) រពោះគមពរីរ បប់យើងពីចរតឹលកខណ្ៈកដលបយើងគួររបរពឹតថបៅរគបក់ាលៈបទសៈទុំងអស់។ 
 ខ្) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន អាចប ា្ ញបយើងពីអវីកដលរតូវ និង អវីកដលខុ្ស។ 
 គ) រគិសថបរស័ិទគួរកតកញកបចញពីរគិសថបរស័ិទដសទបទៀតកដលមានខាប តគុំរខុូ្សពីបយើង។ 
  ) របសិនបបើបយើងបថាក លបទសអបកដសទបោយបឃ្លរបៅរពោះជាមាច ស់កន៏ឹងបថាក លបទសបយើងបោយបឃ្លរបៅ       
   វញិកដរ។   
 ង)  បយើងគួរកតពាយាមបធវើឱ្យរគសិថបរស័ិទដសទបទៀត រស់បៅតាមខាប តគុំររូបស់បយើង។  
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១១ បតើបោលការណ៍្អវកីដលអបកបរៀនបៅកបុងបមបរៀនបនោះ? 
 ក) ចរតឹលកខណ្ៈរគិសថបរស័ិទ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) ការនិយមបលើចាប ់
 ….…………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 គ) ភាពអតធ់មត ់
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៧ ខ្) ការថាវ យបងគុំ និង ការកចកចាយជាមយួរគិសថបរស័ិទដសទបទៀតបធវើឱ្យបយើងមានកមាល ុំង និង ស្តអ ងោប បឡើងកបុង
 រពោះអមាច ស់។ 
 
១ របបយាគ ក និង ខ្ រតឹមរតូវ 
 
៨ បោលការណ៍្សនការកញកបចញចបមលើយកដលរតឹមរតូវគឺ ក)  ខ្)  ង) និង ច)   
 
២  បយើងរកីចបរមើនខាងវញិ្ញដ ណ្។ 
 
៣  គឺការបធវើដូបចបោះជួយ បយើងឱ្យរកីចបរមើនខាងវញិ្ញដ ណ្ បហើយបយើងមានដួងចិតថសនការរស់បៅជាសហគមនដ៍អ៏ស្តច រយ។ 
 
៩ បធវើកិចចការកដលនាុំមកនូវសនថិភាព ទទួលយកោប បៅវញិបៅមក។  
 
៤  ចបមលើយរបស់អបក។  អាចមានដូចជា៖ សរមាប់ការតរមងទ់ិសរបស់រពោះជាមាច ស់ បដើមផយីល់ពីរពោះបនធូលរបស់  
 រពោះជាមាច ស់សរមាប់បសចកថីរតូវការរបស់បយើង សរមាប់រគិសថបរស័ិទដសទបទៀតសរមាបអ់បកមនិបជឿ។  
 
១០ របបយាគ ខ្) និង  )។ 
 
៥ ក)  បទបចដតថិ១០របការ  
 ខ្)  បសចកថីរសឡាញ់  
 គ)  រសឡាញ់រពោះអងគ និង ចង់ស្តថ ប់ប គ្ បរ់ពោះអងគ  
  ) ដងួចិតថ  
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១១ ចបមលើយរបស់អបក។ អាចជាចបមលើយដូចខាងបរកាម៖  
 ក) បយើងគួរកតឱ្យរពោះគមពរីជាអបកដឹកនាុំបយើងកកតរមងប់យើងបៅកបុងវស័ិយជាក់ោក់ណាមយួ និង ទូលសូមដល់ 
              រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនដឹកនាុំបយើងបៅកបុងវស័ិយដសទបទៀត។ 
 ខ្) បយើងគួរកតអនុញ្ញដ តឱ្យចាបស់នបសចកថីរសឡាញ់របស់រពោះរគិសថ ដឹកនាុំរល់ទបងវើរបស់បយើងជាជាងការកដល   
              បយើងរោនក់តបធវើបៅតាមបចជ ីចាប។់ 
 គ) បយើងគួរកតទទួលយកអបកដសទកដលគុំនិតរបស់បគអាចខុ្សពីបយើង និង ទូលសូមដល់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនឱ្យដឹក
      នាុំពួកបគ។  
 
៦ ខ្) បៅបពលកដលខ្ញុ ុំកាល យជារគសិថបរស័ិទ និសសយ័របស់ខ្ញុ ុំរតូវផ្ទល ស់បថូរ។ 
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53 

 

     ការរបកាន់នោលជំហរនៅ 

 ក្នងុស្ហរមន៍ 
 Standing in Community 

 

 
 

 «សូមអរគុណ្បនោះ គឺជាការផ្ទល ស់បថូររបស់អបក»។ 
  
 «ប៉ាុកនថ បោក នបធវើឱ្យខ្ញុ ុំមានការផ្ទល ស់បថូរជាបរចើន។ បនោះគឺជារបស់បោក»។ 
  
 «អបករតឹមរតូវណាស់។ អបកគឺជាមនុសសដប៏ស្តម ោះរតងម់ាប ក!់ មនិមានមនុសសបរចើនអាចបធវើការទុំងអស់បនោះ នបឡើយ
  
 «ប៉ាុកនថ ខ្ញុ ុំជារគិសថបរស័ិទបហើយរពោះគមពរីបបរងៀនខ្ញុ ុំឱ្យថា បយើងរតូវកតមានភាពបស្តម ោះរតង!់»  
 
 អបករបកហលជាមានបទពិបស្តធនដូ៍ចខាងបលើ។ បតើមាច ស់ហាងប ា្ ញការភាញ កប់ផអើលចុំបពាោះអបកបទបៅបពលកដលអបក
ោតអ់ាប់លុយឱ្យអបកបលើស? ឬអបកមានវធិីណាបផសងបទៀតកដលអបកប ា្ ញពីបោលការជារគិសថបរស័ិទរបស់អបកកដរឬបទ?
បនោះគឺជាឧទហរណ៍្សនការប ា្ ញពីដួងចិតថសនសហគមន៍លអ។ អបករតូវរបកានប់ោលជុំហរបោយបស្តម ោះរតង។់ បៅកបុងបមបរៀន
បនោះបយើងនឹងកសវងយល់ពីអតទនយ័សនពាកយថារបកានប់ោលជុំហរ។ បៅកដលបយើងរបកានយ់កជុំហរអវីកដលរតឹមរតូវមនិថា
បទោះបីជាអវីបកើតបឡើងកប៏ោយគឺបយើងកុំពុងកតរបកានជ់ុំហរបៅកបុងសហគមន។៍  
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គ្ទរាង 
ក. ការរបកានយ់កបោលជុំហរ និង រពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ Standing and the Word of God 

ខ្. ការរបកានយ់កបោលជុំហរ និង របសពណី្ Standing and Tradition 

គ. ការរបកានយ់កបោលជុំហរ និង ចាបស់ហគមន៍ Standing and Regulations  

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីស្តរៈសុំខានស់នការរបកានស់រមាបប់សចកឋីសុចរតិ។ 
២. ពិពណ៌្នាពីមបធា យកដលអបកអាចបលើកតបមកើងរពោះជាមាច ស់តាមរយៈរបសពណី្បៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក។ 
៣. ស្តគ ល់ពីរបបៀបប ា្ ញឥរយិាបថ្រគិសថបរស័ិទបៅកានស់ហគមន។៍ 
 

ក្. ការរបកាន់យក្នោលជំហរ និង រពឹះបនទូលរបស្រ់ពឹះជាមាច ស្ ់
      Standing and the Word of God 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីសារៈសំខាន់ម្នការររកាន់យរទោលជំហរទសច្រដីសុច្រតិ 

 
 ស្តវក័ប៉ាូល នជុំរញុថា «ចូរបងបអូនរបោបខ់្លួនបោយបរគឿងសគស្តឋ វធុទុំងប៉ាុនាម នរបស់រពោះជាមាច ស់បដើមផអីាចតតាុំង
នឹងកលលផចិរបស់មារ» (បអបភសូ ៦:១១)។ រពោះគមពរី នប ា្ ញបយើងនូវការឈរយា៉ា ងរងឹមាុំរបឆាុំងជាមយួនឹងសរតូវរបស់
បយើងបោយបុំពាកនូ់វបរគឿងស្តគស្តថ វធុកដលរពោះជាមាច ស់របទនមក។ បតើពាកយថារបកានជ់ុំហរមាននយ័យា៉ា ងដូចបមថច? វា
មាននយ័ថារបឆាុំងនឹងអវីមយួ ឬ កវ៏ាមាននយ័ថាសរមាបអ់វីមយួ។ បៅកបុងករណី្ជាបរចើនរពោះគមពរីរ បប់យើងឱ្យរបកានជ់ុំហរ
របឆាុំងនឹងអវីមយួកដលគួររបឆាុំង។ ជាការពិតកបុងនាមបយើងជារគសិថបរស័ិទ បយើងរតូវបពញចិតថនឹងអវីកដលជារបស់ 
រពោះជាមាច ស់។ ការរបកានប់ោលជុំហររងឹមាុំមាននយ័ថាបោរពតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័រពោះជាមាច ស់នូវអវីកដលអបកបរៀន នពី
រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។  
 
 តាមរយៈខ្រពោះគមពរីកដល នបលើកបឡើងខាងបលើ បយើងរតូវកតបុំពាកនូ់វបរគឿងស្តគស្តថ វធុរបស់រពោះជាមាច ស់។ 
ស្តគស្តថ វធុ គឺជាបរគឿងកដកសរមាបប់ុំពាកក់ារពារខ្លួន។ ចូរចងចាុំថាបហតុអវី នជាបយើងរតូវបុំពាកប់រគឿងស្តគស្តថ វធុរបស់
រពោះជាមាច ស់ ដូបចបោះអបកនឹងឈរយា៉ា ងរងឹមាុំរបឆាុំងនឹងលផចិវញិ្ញដ ណ្អារកក។់  

 
 បរគឿងស្តគស្តថ វធុរបស់រពោះជាមាច ស់ នរបទននូវការការពារដល់បយើង។ បោកស្តវក័ប៉ាូលរ បប់យើងពីកផបក              
នីមយួៗសនបរគឿងស្តគស្តថ វធុរបស់រពោះជាមាច ស់កដលប ា្ ញបយើងពីរបបៀបបរៀបចុំខ្លួនរចួជាបរសចបដើមផតីយុទនជាមយួនឹងខាម ុំង
សរតូវ។ ស្តគស្តថ វធុគឺជាងបរគឿងសរមាបក់ារពារខ្លួនបដើមផឱី្យបយើងមានជុំហររងឹមាុំ។ ការបនោះមាននយ័ថាអបកនឹងមនិបដិបសធ
នូវអវីកដលអបកបជឿបឡើយ។  
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 ការរបកានប់ោលជុំហរដរ៏ងឹមាុំ គឺការឥត្កបរ។ បទោះបីជាមានសកមមភាពអារកក ់ឬ ការបបរងៀនខុ្សឆគងអវីកប៏ោយ
កម៏និប៉ាោះពាល់ដល់អបកកដរ។ ជីវតិជារគិសថបរស័ិទរបស់អបកនឹង នរងឹមាុំបឡើងតាមរយៈការអនុវតថននូ៍វការរបរពឹតថរតឹមរតវូ 
និងតាមការបបរងៀនរតូវ។  
 
 បយើងគួរកតប ា្ ញសកមមភាពរបបភទបនោះតាមរយៈទមាល ប់ជារគិសថបរស័ិទលអ បោយការបៅរពោះវហិារជារបចាុំ។ បៅ
បពលកដលអបកដឹងថាដល់បពលរតូវបៅរពោះវហិារថាវ យបងគុំរពោះអមាច ស់អបកនឹងបៅ។ អបកមនិរតូវស្តធ ក់បសធើរកបុងការសបរមចចិតថ
បឡើយ។ វាគឺជាខាប តគុំរសូរមាប់ជីវតិរបស់អបក។ សរមាប់អបកវាគឺជាបរឿងស្តមចដ កដលអបករតូវបធវើ។ ប៉ាុកនថ បៅកបុងស្តទ នការណ៍្
មយួចុំនួនបៅកបុងជីវតិរបស់មនុសសមានជុំហររបឆាុំងបៅនឹងអវមីយួ។ បោកប៉ាូល នផថល់ដុំបូនាម នថា «បហតុបនោះចូរបងបអូន
បរបើបរគឿងសគស្តឋ វធុទុំងប៉ាុនាម នរបស់រពោះជាមាច ស់បៅបដើមផបីអាយបងបអូនអាចតទល់បៅសថ្ងអពមងគល បហើយមានជុំហររងឹបុឹង
ដកដល បោយ នបរបើរគបម់បធា យ។ដូបចបោះ ចូរមានជុំហររងឹបុឹងបឡើង ចូរយកបសចកឋីពិតមករកវាតច់បងកោះ យកបសចកឋី
សុចរតិបធវើជាអាវបរកាោះ» (បអបភសូ ៦:១៣-១៤)។ 

  
 បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីោនីកយ៉ាល៣បយើង នដឹងថាបសថចស្តងសង់របូសុំណាកនិងរ បប់ៅរបជាជនឱ្យថាវ យបងគុំរបូ
សុំណាងបនោះ។ បុរសរយ័បកមងទុំងបីនាក ់នបដិបសធ។ បទោះបីជាបគដឹងថាទណ្ឍ កមមរបស់បគរតូវប ោះចូលបៅកបុងចគ ក្ ន ឬ 
ឡបភលើងកប៏ោយគឺបគមនិផ្ទល ស់បថូរសកមមភាពរបស់បគបឡើយ។ បសថចខាញ ល់យា៉ា ងខាល ុំង។ រពោះអងគ នឱ្យបគដុតបភលើងកដលមាន 
កុំបៅយា៉ា ងបៅថ ជាងមុន។ យុវជនជុំទងទ់ុំងបីនាក់ នបដិបសធរពមទុំងរបកានជ់ុំហរមនិផ្ទល ស់បថូរចិតថបឡើយ។ បគរតូវ ន
ប ោះចូលបៅកបុងបភលើងកដលកុំពុងកតបឆោះ។ បសចកថីស្តល ប់ហាកដូ់ចជាមកដល់ពួកបគ។ 

 
 ប៉ាុកនថ រពោះជាមាច ស់មនិ នឱ្យបគស្តល ប់បឡើយ។ ពួកបសថច និង នាមុនឺរបស់រពោះអងគមានការភាញ កប់ផអើលយា៉ា ងខាល ុំង។  
រពោះអងគ នបៅយុវជនទុំងបីឱ្យបចញមកខាងបរៅ និង មានបនធូលបៅកានព់ួកបគថា «ដផតិោម នរពោះណាអាចរ ុំបោោះមនុសស
ដូចរពោះអងគបទ» (ោនីកញ៉ាល ៣:១៦)។ យុវជនទុំងបីនាក ់នរបកានប់ោលជុំហរមនិបោរព និងថាវ យបងគុំរពោះកកលងកាល យ
ទុំងបនាោះបទ។ បោយស្តកតបសចកថីជុំបនឿ និងលទនផលចុងបរកាយរបស់បុរសវយ័បកមងទុំងបីនាក់ នបធវើឱ្យបសឋច និងរបជា
រគសថរបស់រពោះអងគ នប ើញពីឫទន នុភាពដអ៏ស្តច រយរបស់រពោះជាមាច ស់។  

 
 ជុំបនឿរបស់អបករតូវកតបចញពីចិតថ។ បៅបពលកដលមតិថភកថរិបស់អបកបមើលប ើញពីដួងចិតថរស់បៅជាសហគមនរ៍បស់
អបកនិងការឈរបោយឥត្កបរចុំបពាោះបរឿងអវីកដលរតឹមរតូវបគនឹងឱ្យតសមលអបក បហើយបគនឹងបមើលប ើញពីឫទន នុភាពរបស់ 
រពោះជាមាច ស់បៅកបុងជីវតិរបស់អបក។ បៅបពលកដលការរស់បៅជាកក់សថងមានអវីមយួជរមុញឱ្យអបកបដិបសធកផបកណាមយួកបុង
ភាពជារគិសថបរស័ិទរបស់អបក ចូរសបរមចចិតថបោយឈរបលើបោលការណ៍្របកានជ់ុំហរឥត្កបរចុំបពាោះអវីកដលរតឹមរតូវ។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ការរបកានជ់ុំហរមាននយ័ថាការរបឆាុំងបៅនឹងអវីកដល 
 ក) មនិកមនចាបប់ផថើមបៅកបុងរកុមជុំនុុំបឡើយ។ 
 ខ្) របឆាុំងបៅនឹងអវីកដលរពោះគមពរីបបរងៀន។   
 
២ ការរបកានប់ោលជុំហរទមទរឱ្យបយើង 
 ក) កតងកតរបឆាុំងជាមយួនឹងអវីមយួ។  
 ខ្) ជាបរឿយៗបធវើតរមូវបៅតាមអវីមយួ។  
 
៣ បរឿងរ៉ា វអុំពីយុវជនទុំងបីនាកប់ៅកបុងគមពរីោនីកយ៉ាល បបរងៀនបយើងថាបយើងរតូវកត 
 ក) បោរពរពោះជាមាច ស់ជាជាងមនុសស។ 
 ខ្) បោរពតាមចាបរ់បស់ខ្លួនបយើងបទោះបីជាបគទមទរអវីកប៏ោយ។ 
 
៤ បយើងរតូវរបកានជ់ុំហរឥត្កបរ បៅបពលកដលបយើង  
 ក) បោរពតាមរពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់បទោះបីជាបពលខ្លោះវាមនិរសួលកប៏ោយ។ 
 ខ្) បធវើអវីកដលនឹងនាុំមកនូវបញ្ញា តិចតួច។ 
 

ខ. ការរបកាន់យក្នោលជំហរ និង របម្ពណី្ Standing and Tradition 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពមីទធាបាយណែលអនរអាច្ទលើរតទមកើងរពះជ្ជាច ស់តាមរយៈររម្ពណីទៅរនុងសហគ្មន៍របស់អនរ។ 

 
 របសពណី្គឺជាជុំបនឿ ឬ ជាទុំបលៀមទមាល បព់ីជុំនាន់មយួបៅជុំនាន់មយួបទៀត។ បទោះបីជាបគមនិ នសរបសរវាទុក ប៉ាុកនថ
វាពិតជាមានស្តរៈសុំខាន់សរមាបរ់បជាជនបៅកបុងសហគមន។៍ របសពណី្មយួចុំនួនគឺលអ និងជួយ ដល់មនុសសឱ្យចងចាុំពី
អតីតកាលរបស់បគ។ របសពណី្មយួចុំនួនបទៀតមនិលអសរមាបរ់គិសថបរស័ិទបឡើយ។ របសពណី្មយួចុំនួនអាចដឹកនាុំបយើងឱ្យ
បធវើអវីកដលរបឆាុំងបៅនឹងបសចកថីបបរងៀនកបុងរពោះគមពរី។ បៅកបុងស្តទ នការណ៍្កបបដូបចបោះបយើងរតូវកតមានជុំហរឱ្យរងឹមាុំ និង
របកានយ់កអវីកដលរតឹមរតូវ។  
  
 ជាឧទហរណ៍្ បៅរបបទសមយួចុំនួនបៅបលើពិភពបោក កដលមានស្តច់ញាតិស្តល ប់ជាបរចើនឆាប ុំមកបហើយ មានការ
បោរពយា៉ា ងខ្ពងខ់្ពស់បុំផុត។ ចុំណុ្ចបនោះមនិកមនមាននយ័ថាអារកកប់នាោះបទ។ បយើងរតូវចងចាុំបោយបសចកថីបោរពចុំបពាោះ
ស្តច់ញាតិកដល នស្តល ប។់ ប៉ាុកនថ បយើងមនិកមនសកមថងការបោរពរហូតដល់ថាវ យបងគុំស្តកសពទុំងអស់បនាោះបទ។ បៅ
បពលកដលបយើងថាវ យបងគុំដូនតារបស់បយើង បយើងមនិ នបធវើតាមរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់បឡើយ។ បៅកបុងនិកខមនុំ   
២០:៣ រពោះជាមាច ស់មានរពោះបនធូលថា «មនិរតូវបោរពរពោះណាបផសង បរៅពីបយើងបឡើយ»។ អស់អបកកដលស្តល ប់បៅគឺកលង
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មានបទៀតបហើយ។ បយើងរតូវកតចាកបចញពីបគបោយមានរពោះជាមាច ស់។ ឥឡូវបនោះបយើងគួរកតរស់បៅបោយបយើងដឹងរ កដ
ថាវញិ្ញដ ណ្របស់បយើងនឹងបៅណាបៅបពលកដលបយើងស្តល បប់ៅ។  
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ របសពណី្គជឺា 
 ក) ជុំបនឿ ឬ ទុំនាមទមាល ប់ គឺមានពីជុំនានម់យួបៅជុំនានម់យួបទៀត។ 
 ខ្) គឺជាចាបជ់ាោយលកខណ៍្អកសររបស់រគួស្តរកដលរតូវកតបោរព។ 
 
៦ រគិសថបរស័ិទគួរកត  
 ក) ពាយាមរកមកវធិកីដលបរបើរ ស់របសពណី្ឱ្យ នលអ សរមាបជ់ាទីបនាធ ល់របស់រគិសថបរស័ិទ។ 
 ខ្) មនិមានអវីសរមាប់បធវើជាមយួនឹងរបសពណី្បៅកបុងសហគមន៍បឡើយ។ 
  
៧ ចូរបឆលើយសុំណួ្រខាងបរកាម 
 ក) បតើរបសពណី្ចុំនួនមយួកដល នអនុវតថនប៍ៅកបុងរបបទសរបស់អបកគឹជាអវី? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ខ្) បតើមានវធិីណាបទៀតកដលអាចសបងកតប ើញថាវាមនិ នបុំផ្ទល ញដល់បនាធ ល់អុំពីរគិសថបរស័ិទ? ចូរពនយល់។ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) បតើមានរបសពណី្កដលអនុវតថនប៍ៅកបុងសហគមន៍របស់អបក កដលមនិសមរមយសរមាបរ់គិសថបរស័ិទកដរឬបទ? បតើ
      អបករតវបធវើយា៉ា ងដូចបមថចអុំពីរបសពណី្ទុំងអស់បនោះ?  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
រ. ការរបកាន់យក្នោលជំហរ និង ច្ាប់ស្ហរមន៍ Standing and Regulations 

ទោលទៅទី ៣. សាគ ល់ពីរទបៀបបង្ហា ញឥរយិាបថរគ្ិសតបរសិ័ទទៅកាន់សហគ្មន៍។ 
 
 រពោះជាមាច ស់ នរបទនរោឌ ភ ិល អបករគបរ់គង និង អាជាញ ធរមកឱ្យបយើង។ បៅកបុង ១ធីម៉ាូបថ្ ២:១-២  បយើងរតូវ
 នកណ្នាុំឱ្យទូលអងវរសរមាបអ់បកកដលជាអាជាញ ធររគបរ់គងបលើបយើង។ បៅបពលកដលបយើងអធិស្តឌ នសរមាបព់ួកគ       
រពោះជាមាច ស់នឹងបរបើរ ស់បគបដើមផជីាអបករបទនពរ។  
  
 រពោះគមពរីរ បក់ ៏នបបរងៀនបយើងកដរថាឱ្យចុោះចូលនិងបោរពចុំបពាោះចាបក់ដលអបករគបរ់គង នបបងកើត។ បៅកបុង
កណ្ឍ គមពរីទីតុស ៣:១ «ចូររ ុំលឹកោស់បតឿនបងបអូនបអាយបោរពចុោះចូលនឹងអាជាញ ធរចុោះចូលនឹងរដឌអុំណាចបអាយបគបចោះ
ស្តឋ ប់ប គ្ បន់ិងរបុងបរបៀបរបរពតឹថអុំបពើលអរគបយ់ា៉ា ង»។ ជារគិសថបរស័ិទរតូវកតបោរពចុោះចូលជាមយួចាបរ់បស់រោឌ ភ ិល
បលើកកលងកតចាបប់នាោះផធុយពីរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់។  
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 រោឌ ភ ិលរតូវសបរមចចិតថថាសថ្ងណាជាសថ្ងឈប់សរមាករបចាុំសថ្ង។ មានសថ្ងសរមាកជាបរចើនកដលជាបទ់ុំនាក់ទុំនងជា
មយួនឹងស្តសនាបៅកបុងរបបទស។ បពលខ្លោះ សថ្ងរ រពនពិធី ជាសថ្ងកដលមនិសុំខាន់សរមាប់រគិសថបរស័ិទ។ កុុំអនុញ្ញដ តឱ្យការ
បនោះរ ុំខានអបកបឡើយ។ អបកអាចថាវ យបងគុំរពោះជាមាច ស់បពញមយួឆាប ុំជាបរៀងរល់សថ្ង។ បៅបពលកដលសថ្ងសរមាក នមកដល់ 
ចូរចុំណាយបពលសរមាក និង អររពោះគុណ្ជាអមាច ស់ កដលបុំភលបឺភលើងរបស់រពោះអងគកបុងជីវតិរបស់អបក។ 
 
 បៅកបុងតុំបនម់យួចុំនួនសថ្ងឈប់សរមាកជាឧកាសដព៏ិបសសសរមាបរ់គិសថបរស័ិទ។ មនុសសបៅតាមដងផលូវនឹង ន
អានខ្ិតបណ្ត័ ដុំណឹ្ងលអ។ របសិនបបើអបកចងប់ធវើកិចចការទុំងបនោះបៅតុំបនរ់បស់អបកបរបើសថ្ងឈបស់រមាករបស់អបកបដើមផកីចក
ចាយខ្ិតបណ្ត័ និងបធវើសមរបនាធ ល់បៅកានម់នុសសកដលរតូវការរពោះរគិសថ។ វារបកហលជាអាចបៅរចួកបុងការអធិបាយ 
រពោះបនធូលបៅតាមកកនលងស្តធារណ្ៈរបសិនបបើអបកបបឋជាញ ចិតថកបុងការបធវើវា។ រតឡបស់ថ្ងឈបស់រមាករបស់រគិសថបរស័ិទបៅជា
សថ្ងបធវើការសរមាបរ់ពោះជាមាច ស់។ 
 
 បពលខ្លោះបយើងរតូវការកកតរមូវគបរមាង ឬ កាលវភិាគរបស់បយើងបដើមផរីសបតាមការតរមូវរបស់រោឌ ភ ិល។ ជា
ឧទហរណ៍្បៅកបុងរបបទសមយួរោឌ ភ ិលបបងកើតចាបម់យួបោយបធវើការជួបជុុំខាងពិភាកាខាងនបយា យបៅរពឹកសថ្ង 
អាទិតយ។ រគបោ់ប តរមូវឱ្យចូលរមួ។ រកុមជុំនុុំរតូវកតសហការណ៍្។ បតើរកុមជុំនុុំរតូវបធវើយា៉ា ងដូចបមថចកបុងករណី្កបបបនោះ?  
រពោះជាមាច ស់មនិកមនមានកដនកុំណ្ត់សរមាបឱ់្យបយើងថាវ យបងគុំកតសថ្ងអាទិតយបឡើយ។ រកុមជុំនុុំភាគបរចើនមានកមមវធិថីាវ យបងគុំ
បរៀងរល់ោង ចសថ្ងបមរ។៍ តាមរយៈវធិបីនោះ រគិសថបរស័ិទកដលបោរពចាបន់ិង បៅកតមានបពលសរមាបថ់ាវ យបងគុំរពោះអមាច ស់។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ បទបញ្ញដ តថិគួរកតរតូវ នបោរព 
 ក) កបុងរគបស់កមមភាព។ 
 ខ្) បលើកកលងកតខុ្សជាមយួរពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់។ 
 
៩ សថ្ងឈប់សរមាកដរ៏សបចាបគ់ួរកត  
 ក) រតូវ នសបងកតបមើលបៅបពលកដលមានបហតុផលស្តសនាសរមាបព់ួកបគ។ 
 ខ្) រតូវ នរកបមើលបៅបពលកដលមានឱ្កាសបដើមផបីធវើជាបនាធ ល់។  
 
១០ បៅបពលកដលមុខ្្ររោឌ ភ ិលជោះឥទនិពលបៅបលើមុខ្្ររបស់រកុមជុំនុុំ រគិសថបរស័ិទគួរកត  
 ក) សហរបតិបតថិការណ៍្ជាមយួ ឱ្យ នកានក់តបរចើនកាន់កតលអ។ 
 ខ្) មនិយកចិតថទុកោក់នឹងការទមទររបស់រោឌ ភ ិល។  
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 របសិនបបើបយើងចងឱ់្យទីបនាធ ល់រគិសថបរស័ិទរបស់បយើងមានការជោះឥទនិពលបៅដល់សហគមន៍ បយើងរតូវរបកាន់
ជុំហរបោយឥត្កបរចុំបពាោះអវីកដលរតឹមរតូវ។ បយើងគួរកតបធវើជារបជាពលរដឌកដលបស្តម ោះរតងឱ់្យ នកានក់តបរចើន និង 
ប ា្ ញការបោរពដល់រោឌ ភ ិលនិងអបកដឹកនាុំរបស់បយើង។ បៅបពលកដលបទបចដតិថបបងកើតបឡើយផធុយពីបោលការណ៍្ជា
រគិសថបរស័ិទរបស់បយើង បយើងរតូវកតអធិស្តឌ ននិងទូលសូមដល់រពោះជាមាច ស់សរមាប់រ ជាញ បដើមផដីឹងពីរបបៀបបោោះរស្តយ 
និងជួយ ឱ្យបយើងមានឆនធោះកបុងការរបកានជ់ុំហរចុំបពាោះរពោះជាមាច ស់។  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦ ក) ពាយាមរកវធិកីបុងការបរបើរ ស់របសណ្ណី្សរមាបជ់ាបនាធ ល់របស់រគិសថបរស័ិទ។ 
 
១ ខ្) គឺរបឆាុំងបៅនឹងអវីកដលរពោះគមពរីបបរងៀន។ 
 
៧ ក) ខ្) គ) ចបមលើយរបស់អបក។ បតើអបកយល់ ពីមូលបហតុកដលបយើងរតូវកតរបកានជ់ុំហររបឆាុំងបៅនឹងរបសពណី្ទុំង
 ឡាយកដលមនិមកពីរពោះជាមាច ស់បទ?  
 
២ ខ្) ជាបរឿយៗបធវើតរមូវបៅតាមអវីមយួ។  
 
៨ ខ្)  បលើកកលងកតខុ្សជាមយួរពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់។ 
 
៣ ក) បោរពរពោះជាមាច ស់ជាជាងមនុសស។ 
 
៩ ខ្) រតូវ នរកបមើលបៅបពលកដលមានឱ្កាសបដើមផបីធវើជាបនាធ ល់។ 
 
៤ ក) បោរពតាមរពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់បទោះបីជាបពលខ្លោះវាមនិរសួលកប៏ោយ។ 
 
១០ ក) សហរបតបតថកិារណ៍្ជាមយួ ឱ្យ នកានក់តបរចើនកាន់កតលអ។ 
 
៥ ក) ជុំបនឿ ឬ ទុំនាមទមាល ប ់មានពីជុំនានម់យួបៅជុំនានម់យួបទៀត។ 
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             ការសាងស្ង់នៅក្នងុស្ហរមន ៍

       Building in Community 
 
  
 
 មនុសសពីរនាកក់ុំពុងជីករបតថ ។ បុរសទីបីបដើរកាត់ និង សួរសុំណួ្រថា៖  
  
 «បតើអបកកុំពុងជីកអវី?»  
  
 «អ!ូ ខ្ញុ ុំកុំពុងជីករបតថ »។  
  
 «ចុោះចុំកណ្កបោកវញិ?»  
 
  ទ ខ្ញុ ុំកុំពុងស្តងសងស់្តោបរៀនដរ៏សស់ស្តអ តមយួ។  
 
 បតើអបកប ើញពីភាពខុ្សកបលកោប សនអតថចរកិ ឬ អាកបផកិរយិារបស់អបកទុំងពីរកដរឬបទ? បុរសទីមយួបមើលបៅការ្រ
របស់ោតថ់ាជាការ្រដល៏ុំ ក។ ោតម់និ នបមើលប ើញអវីកដលហួសពីការ្ររបស់ោត់បទកបុងបពលភាល មៗបនាោះ។ បុរស
មាប កប់ទៀតសមលងឹបមើលបៅកវងឆាង យ។ ោតប់មើលប ើញស្តោបរៀនដរ៏សស់ស្តអ តកដលនឹងឈរបៅកកនលងបនាោះ។  
 
 បតើអបកដូចជាបុរសទីមយួកដរឬបទ ឬ ដូចជាបុរសទីពីរ? បតើអបកបមើលប ើញអាោរដរ៏សស់ស្តអ ត ឬ កប៏មើលប ើញកត 
កុំបទចដ?ី បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងពិចារណាពីមូលោឌ នរគឹោះ កដលបយើងរតូវចាករ់គឹោះពីបលើ។ ចូរកាល យជាអបកស្តងសង់
សរមាបស់ហគមន៍របស់បយើង!  
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គ្ទរាង 
ក. ការស្តងសងប់ៅបលើរគឹោះដរ៏តឹមរតូវ Building on Proper Foundation 
ខ្. ការស្តងសងជ់ាមយួោប  Building Together 
គ. ការស្តងសង់ស្តព ន Building Bridges 
 

ទោលទៅ 
១. ចូរពិពណ៌្នាពីរគឹោះដរ៏តឹមរតូវ កដលអបករតូវស្តងសងប់ៅពីលបលើ។ 
២. ពនយល់ពីស្តរៈសុំខានស់នការស្តងសង់ជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត។ 
៣. ពនយល់លពីភាពខុ្សោប រវាងការស្តងសង់ «ស្តព ន» និង ការស្តងសង់ «ជញ្ញជ ុំង»។  

 

ក្. ការសាងស្ង់នៅនលើររឹឹះ ៏រតឹមរតូវ Building on Proper Foundation 

ទោលទៅទ១ី. ច្ូរពិពណ៌នពីរគ្ឹះែ៏រតឹមរតូវ ណែលអនររតូវសាងសងទ់ៅពីទលើ។ 
 

 ជីវតិជារគិសថបរស័ិទ ដូចោប បៅនឹងអាោរមយួកដរ។ បៅខាងបរកាមរគឹោះកតងកតមានរគឹោះដរ៏ងឹមាុំ។ រគឹោះបនាោះជាធមមតា
ោយពថី្ម និង សីុម៉ាង។់ រគឹោះជាអបករទអាោរទុំងមូល។ របសិនបបើមនិមានរគឹោះបទ អាោរទុំងមូលនឹងរលុំ។ ដូចោប ផងកដរ
ដួងចិតឋជាសហគមន៍របស់អបករតូវកតស្តងសង់បៅបលើថ្មដរ៏ងឹមាុំ គឺរពោះបយស ូ រគិសថ។ រពោះអងគជារគឹោះរបស់អបក។ បោកប៉ាូល
 នសរបសរថា «ដផតិោម ននរណាអាចចាករ់គឹោះមយួបផសងបទៀត បរៅពីរគឹោះកដល នចាករ់ចួមកបហើយបនាោះបទ បពាលគឺរពោះ
បយស ូរគិសឋ» (១កូរនិថូ្ស ៣:១១)។  
  
 មូលោឌ នរគឹោះរពោះគមពរីមានស្តរៈសុំខាន់សរមាបក់ាររកីចបរមើនខាងវញិ្ញដ ណ្។ បៅកបុងមា៉ា ថាយ ៧:២៤-២៧ រពោះ
បយស ូមានរពោះបនធូលអុំពីអបកស្តងសងព់ីរនាក ់មាប ក់ស្តងសង់ផធោះរបស់ោត់បៅបលើថ្ម និងបុរសមាប ក់បទៀតស្តងសងផ់ធោះរបស់
ោតប់ៅដីខ្ាច ់កដលោម នរគឹោះរងឹមាុំបឡើយ។ បៅបពលកដលមានពយោុះ និងទឹកជុំននម់កដល់ ផធោះកដលស្តងសងប់ៅបលើដី
ខ្ាច ់នដួលចុោះ។ ប៉ាុកនថ ផធោះកដលស្តងសងប់ៅបលើថ្មនឹងមនិរលុំបនាោះបឡើយ។  
 
 បៅកបុងបរឿងបនោះរពោះបយស ូ នមានរពោះបនធូលអុំពបីុរសឆាល តកដលផធោះបៅបលើថ្ម បរបៀបដូចជាបុរសមាប កក់ដលបោរព
តាមរពោះបនធូលរបស់រពោះរគិសថ។ ថ្មកដលោតស់្តងសង់បៅបលើ គឺជាការបោរពបៅនឹងការបបរងៀនរបស់រពោះរគិសថ។ បុរស
កដលស្តងសងផ់ធោះរបស់ោតប់ៅបលើដីខ្ាច ់បរបៀបដូចបៅនឹងមនុសសកដលមនិ នស្តថ ប់ប គ្ ប់តាមរពោះបនធូលរបស់រពោះ
រគិសថ។ ដីខ្ាចក់ដលោតស់្តងសងប់ៅពីបលើ បរបៀបដូចជាការមនិបធវើតាមការបបរងៀនរបស់រពោះរគិសថ។  
 
 វាគឺជាបរឿងមយួកដលរតូវនិយាយថា បយើងបជឿបលើរពោះរគិសថ និងបដើរបោយមនិស្តថ ប់ប គ្ ប់រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។ 
រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា «អបកកដលចូលបៅកបុងរពោះរជយសនស្តទ នបរមសុខ្ មនិកមនជាអបកកដលរោនក់តបៅខ្ញុ ុំថា  
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“រពោះអមាច ស់! រពោះអមាច ស់!” ប៉ាុបណាត ោះបទ គឺជាអបកកដលបធវើតាមរពោះហឫទយ័រពោះបិតាខ្ញុ ុំ កដលគងប់ៅស្តទ នរមសុខ្បនាោះវញិ។  
(មា៉ា ថាយ ៧:២១)។ 
 
 អបករតូវការរគឹោះដរ៏ងឹមាុំបៅកបុងជីវតិរបស់អបកបដើមផកីារពារអបកបៅបពលកដលមានពយោុះមកដល់។ ពយោុះបនាោះមកតាម
របបៀបបផសងៗ៖ បសចកថីស្តល ប់សនអបកជាទីរសឡាញ់ ជុំងឺ ការ តប់ងត់ុំកណ្ង ឬ ការលផងល។ បៅបពលកដលបយើងចាក់រគឹោះ
រងឹមាុំបោយស្តថ បប់ គ្ ប់តាមរពោះជាមាច ស់បយើងមានមនសិកាចាស់ោស់ បហើយបយើងអាចមានទុំនុកចិតថថារពោះជាមាច ស់នឹង
ជួយ បយើងបៅបពលកដលមានពយោុះបកើតបឡើង។ បៅកបុង១យ៉ាូហាន ៣:២១-២២ «បយើងអានខ្គមពរីទុំងបនោះ៖ របសិនបបើចិតថ
គុំនិតរបស់បយើងមនិោកប់ទសបយើងបទបនាោះបយើងនឹងមានចិតថរងឹបុឹងបៅចុំបពាោះរពោះភគកថរពោះអងគ។ អវីៗកប៏ោយបអាយកត 
បយើងទូលសូម បយើងមុខ្ជាទទួលពីរពោះអងគមនិខានបរពាោះបយើងកានត់ាមបទបញ្ញជ របស់រពោះអងគ និងរបរពឹតថអុំបពើណាកដល
ោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះអងគ»។  
 
 មានកតជុំបនឿរបស់បយើង និងរគឹោះរបស់បយើងបៅកបុងរពោះអមាច ស់ និង រពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ កតប៉ាុបណាត ោះ កដល
នឹងកថ្រកាបយើងបៅបពលកដលបយើងជួបទុកលុំ ក។ បតើរពោះអងគជារគឹោះរបស់អបកឬ? បតើអបកស្តថ ប់ប គ្ បរ់ពោះបនធូលរបស់ 
រពោះអងគបទ?  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរបុំបពញរបបយាគខាងបរកាមជាមយួនឹងពាកយកដលរតឹមរតូវបុំផុត៖ 
 ក) របសិនបបើមនិមានថ្ម…………………………………បទ  អាោរនឹងដួលចុោះ។ 
 ខ្) អស់អបកកដលស្តងសង់បៅបលើថ្ម………………………………………ការបបរងៀនរបស់រពោះរគិសថ។  
 គ) ផធោះកដលស្តងសងប់ៅបលើដីខ្ាចន់ឹង…………………………………អុំឡុងបពលពយោុះ។  
  ) រគឹោះកដលបយើងគួរកតស្តងសងជ់ីវតិរបស់បយើងបៅបលើគឺ………………………   …………………….។  
 
២ ចូរគិតអុំពីជីវតិរបស់អបកបៅបពលកដលអបក នទទួលរពោះបយស ូ រគិសថជារពោះសបគ គ្ ោះរបស់អបក។ បតើអបកអាចនិយាយ  
    បោយខ្លួនឯងថា អបកកុំពុងបដើរបោយស្តថ បប់ គ្ ប់រពោះរគិសថ? …………………………………………………………… 
    របសិនបបើចបមលើយរបស់អបកបៅនឹងសុំណួ្របនោះថា  ទ/ចាស អបកកុំពុងកតពឹងកផអកបលើរគឹោះដរ៏ងឹមាុំ។ របសិនបបើមនិកមនបទ   
    ចូរទូលសូមដល់រពោះជាមាច ស់ឱ្យជួយ ដល់អបកស្តថ ប់ប គ្ ប់រពោះអងគ។  
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ខ. ការសាងស្ង់ជាមួយោន  Building Together 
ទោលទៅទ២ី. ច្ូរពនយល់ពីសារៈសំខាន់ម្នការសាងសងជ់្ជមួយអនរទជឿែម្ទទទៀត។ 
  
 បយើងមនិរោនក់តស្តងសង់កតមាប កឯ់ងបទ។ ប៉ាុកនថ បយើងកជ៏ាកផបកមយួសនរកុមជុំនុុំស្តកល របស់រពោះបយស ូរគិសថ។ 
អបកបជឿទុំងអស់រមួោប ជារចនាសមពន័នបពញបលញ ជាមយួអងគរពោះរគិសថ កដលជាមូលោឌ នរគឹោះ។ បោកបពរតុស  នសរបសរ
ថា «រឯីបងបអូនវញិបងបអូនបរបៀប ននឹងថ្មដម៏ានជីវតិកដរ ដូបចបោះ ចូរផគុ ុំោប បឡើង កស្តងជារពោះដុំណាករ់បស់រពោះវញិ្ញដ ណ្បធវើជា
រកុមបូជាចារយដវ៏សុិទនបដើមផថីាវ យយចដបូជាខាងវញិ្ញដ ណ្ជាទីោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមាច ស់តាមរយៈរពោះបយស ូ រគិសឋ»  
(១បពរតុស ២:៥)។ បៅកបុងបអបភសូ ២:២០-២២ បោកប៉ាូលមានរបស្តសន៍ថា៖ 

 
រពោះអងគ នកស្តងបងបអូនបឡើងជាសុំណ្ង់ បោយមានរកុមស្តវក័ និងពាការជីារគឹោះ និងមានរពោះរគិសឋ
បយស ូផ្ទធ ល់ជាថ្មដស៏ុំខាន។់ គឺរពោះរគិសឋបហើយ កដលបធវើបអាយសុំណ្ង់ទុំងមូលភាជ បោ់ប យា៉ា ងមាុំនិងបធវើបអាយ
ចុំបរ ើនបឡើង បៅជារពោះវហិារដវ៏សុិទនមយួ រមួជាមយួរពោះអមាច ស់។ រឯីបងបអូនកដូ៏បចាប ោះកដរ បោយបងបអូនរមួជា
មយួរពោះអងគ បងបអូន នផគុ ុំោប បឡើង បធវើជារពោះដុំណាករ់បស់រពោះជាមាច ស់កបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្។  

  
 បយើងទុំងអស់ោប សុទនកតជាថ្មសនសុំណ្ង់ដូចោប ។ បទគមពរី នកណ្នាុំបយើងយា៉ា ងបរចើនអុំពីទុំនាក់ទុំនងរបស់បយើង
ជាមយួោប បៅវញិបៅមក។ ទុំងបនោះជា ពាកយសុំដីោស់បតឿនរបស់ស្តវក័ប៉ាូលបៅកានរ់កុមជុំនុុំ៖  

 
ចូរបនាធ បខ្លួន មានចិតថសលូតបូត និងបចោះអតធ់មត ់រពមទុំងរទុំរទោប បៅវញិបៅមកបោយបសចកឋី 
រសឡាញ់។  ចូរយកចិតថទុកោក់រកាឯកភាពកដលមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ បោយយកបសចកឋី 
សុខ្ស្តនថបធវើជាចុំណ្ងរ រស័យទកទ់ងោប ។ (បអបភសូរ ៤: ២-៣)  

 
កុុំបអាយមានពាកយអារសូវណាមយួបចញពីមាត់បងបអូនបឡើយផធុយបៅវញិរតូវនិយាយកតពាកយលអ 
កដលជួយ កស្តងជុំបនឿអបកដសទ របសិនបបើបគរតូវការ រពមទុំងនាុំរពោះពរមកបអាយអបកស្តឋ បផ់ងកដរ។  
(បអបភសូរ ៤: ២៩)  

 
រតូវមានចិតថសបផរុស និងបចោះអាណិ្តបមតាថ ដល់ោប បៅវញិបៅមក។ រតូវរបណី្សបនាឋ សោប បៅវញិបៅមក  
ដូចរពោះជាមាច ស់ នរបណី្សបនាឋ សបងបអូន បោយស្តររពោះរគិសឋកដរ។ (បអបភសូរ ៤: ៣២) 

 
រតូវជួយ រ ុំកលកទុកខធុរៈោប បៅវញិបៅមក បធវើយា៉ា ងបនោះ បទើបបងបអូនបុំបពញតាមរកឹតយវនិយ័របស់រពោះរគិសឋទុំង
រសុង។ (កាឡាទី ៦:២)  
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បហតុបនោះ បពលបយើងមានឱ្កាសបៅបឡើយ បយើងរតូវរបរពឹតថអុំបពើលអចុំបពាោះមនុសសទុំងអស់ជាពិបសស 
ចុំបពាោះបងបអូនរមួជុំបនឿ។ (កាឡាទី ៦:១០) 

 
បលើសពបីនោះបៅបទៀត រតវូមានចិតថរសឡាញ់ដផតិបសចកឋីរសឡាញ់បធវើបអាយបងបអូនរបួរមួោប បពញលកខណ្ៈ។ 
(កូឡូស ៣:១៤)  

  
 ខ្គមពរីទុំងបនោះ នប ា្ ញយា៉ា ងចាស់ពសីហគមន៍អបកបជឿថាមានទុំនួលខុ្សរតូវចុំបពាោះោប បៅវញិបៅមក។ បៅកបុង
ចុំបណាមអបកបជឿបរចើនជាជាងកកនលងដសទបទៀតដួងចិតថសនការរស់បៅជាសហគមនគ៍ួរកតមានបៅកបុងការរបកបោប ពិធីជប់
បលៀងរពោះអមាច ស់ ការទុំនាក់ទុំនង ការរសឡាញ់ ការយកចិតថទុកោក ់ការឱ្យ និង ការទទួល។ រកុមជុំនុុំបដើម នអនុវតថនូវ
ដួងចិតថកបបបនោះជាមយួោប  (កិចចការ ២:៤៣-៤៧)។  
  
 បៅបពលកដលបយើងកស្តងសហគមនជ៍ាមយួោប  បយើងរតូវកតផាុំឱ្យ ន។ ខ្ញុ ុំមនិនិយាយអុំពីការផ្ទល ស់បថូរបទមនុសស
កដល្យកបុងការផាុុំជាមាប ក់កដល្យកបុងការចុោះចូលរគបស់្តទ នការណ៍្តាមរបបៀបណាមយួកដលអាចបុំបពញតរមូវការ
ដល់អបកដសទជាមយួនឹងបោលបៅរមួ។ ជាឧទហរណ៍្ មតិថកដលអបក នបធវើទីបនាធ ល់បៅកានប់នាោះ នសុុំអបកបៅបលងសួន
សតវបៅសថ្ងអាទិតយ បពលោង ច។ ប៉ាុកនថ ជាធមមតាអបកមានទុំោប់មយួបៅរពោះវហិារសថ្ងអាទិតយបពលោង ច។ ដូបចបោះអបករ បប់ៅ 
មតិថអបកថាអបកនឹងបៅសួនសតវមុនបមា៉ា ងបៅសថ្ងអាទិតយ បហើយបនាធ បម់កអបកអាចនាុំមតិថរបស់អបកបៅរពោះវហិារជាមយួអបក។ 
បៅកបុងរបបៀបបនោះអបក នបធវើឱ្យមតិថរបស់អបកបពញចិតថតាមរយៈការរបកបោប បោយរកីរយបហើយអបកកម៏ានឧកាសកបុងការនាុំ
មតិថរបស់អបកថាវ យរពោះអមាច ស់។ 
  
 របសិនបបើបយើងចងន់ាុំសហគមន៍របស់បយើងថាវ យរពោះរគិសថពួកបយើងរតូវការមានកផនការ។ ប៉ាុកនថ រតូវកតអនុញ្ញដ តឱ្យ
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនជាអបកដឹកនាុំកផនការរបស់បយើង។ របសិនបបើរទងច់ងផ់្ទល ស់បថូរសហគមន៍សូមអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគបធវើ 
កិចចការបនោះ។ 
  
 ទីរកុងបសអ ូល របបទសកូបរ ៉ាកដលមានរបជាជនសរបុបរចើនជាងដបោ់ននាក។់ រកុមជុំនុុំបៅបសអ ូកដលមានពន័នការ ី
របព់ានអ់បកកដលបបរមើរពោះអងគកបុងមយួស ឋ ហ៍។ ប៉ាុកនថ អាោររកមុជុំនុុំរបស់បគមនិមានកកនលងរគបរ់ោនក់បុងការោកម់នុសស  
ដប៏រចើនយា៉ា ងបនោះបនាោះបទ ដូបចបោះពួកបគបរៀនកបុងការផាុុំខ្លួនបដើមផបីុំបពញតរមូវការមនុសសទុំងបនោះ។ 
 
 បៅកបុងបសអ ូលវាជាបរឿងធមមតាសរមាបម់នុសសកដលមានតុំបនប់ផសងៗពីោប កបុងទីរកុងរបមូលផថុ ុំោប សរមាបក់ាររបជុុំជា
ស្តជារណ្ៈបៅរកុងកកនលងតូចមយួ (ទីសថីការអភ ិលរកុង)។ បៅកបុងតុំបនន់ីមយួៗមានអបកដឹកនាុំផ្ទធ ល់ខ្លួនកដលជាអបក
ជួបជាមយួរបជាជនរបស់បគផ្ទធ ល់។ រគូគ វ្ លកបុងរកុមជុំនុុំរតូវអនុវតថនត៍ាមរបបៀបបនោះផងកដរកបុងការបធវើពន័នកិចចជាមយួ 
មនុសស។ ពួកបគមនិអាចបៅរពោះវហិារទុំងអស់ោប បនាោះបទ ដូបចបោះោតអ់ាចនាុំរកុមជុំនុុំបៅកាន់កកនលងរបស់ពួកបគរតូវការ
សរមបសរមួលបដើមផបីុំបពញតរមូវការរបស់ពួកបគ។ 
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 របសិនបបើមានមនុសសបីនាករ់ស់បៅកបុងតុំបនដូ់ចោប បៅកបុងទីរកុងមយួ មាប កក់បុងចុំបណាមពួកបគ នអនុញ្ញដ តឱ្យ
មានការជួបជុុំោប បពលយបក់បុងផធោះរបស់ោតឬ់នាង។ ពួកបគអបចជ ើញមតិថភកថិនិងអបកជិតខាងរបស់ពួកបគ។ រកុមបនោះនឹងមាន
ការរកីចបរមើនបបើមានមនុសសកដលកសវងរករពោះជាមាច ស់អស់ពីចិតថ។ បៅបពលកដលរកុមមានមនុសស១២នាករ់កុមអាចកបក
កចក ន។ ឥឡូវមានរបរ់យរកុមតូចបៅកបុងទីរកុងកដលអាចប្ងចាប់មនុសស ន៤៥០០០ជាបរៀងរល់ស ឋ ហ៍។  
 
 ជាញឹកញាប់បយើងកតងកតបភលចថារកុមជុំនុុំមនិកមនជាអាោរបនាោះបទរកុមជុំនុុំគឺជាមនុសស។ កបុងការកដលបយើងថាវ យ
បងគុំរមួោប ជាការសុំខាន់ ប៉ាុកនថ បយើងរតូវមានឆនធោះកបុងការសរមបសរមួល បៅបពលកដលចាុំ ច់បដើមផបី្ងចាប់មនុសសរគប់
ទីកកនលងបោយដុំណឹ្ងលអ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរសរបសរចរកិលកខណ្ៈចុំនួនរ ុំមយួកដលបយើងគួរកតមានចុំបពាោះមនុសសដសទ។ 
 
៤ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិចរកិលកខណ្ៈណាកដលអបករតូវការអភវិឌណនក៍បុងជីវតិរបស់អបក។ 
 
៥ ការសរមបសរមួល មាននយ័ថាជាការផ្ទល ស់បថូរសមាា រៈ ឬ វធិីស្តគសថកបុងការបធវើអវីមយួ 
 ក) ផ្ទល ស់បថូរបោលបុំណ្ងចុំបងរបស់អបក 
 ខ្) តាមរយៈការផ្ទល ស់បថូរបោលបុំណ្ងចុំបងរបស់អបក 
 
៦ របសិនបបើអបកចងន់ាុំមនុសសថាវ យរពោះអមាច ស់ អបករតូវ 
 ក) រងច់ាុំរហូតដល់ពូកបគបៅរកុមជុំនុុំរបស់អបក 
 ខ្) បបងកើតឧកាសបដើមផបីធវើបនាធ ល់បៅកានព់ួកបគបៅកកនលងកដលពួកបគរស់បៅ 
 
៧ ដួងចិតថសនការសរមបសរមួលគឺ 
 ក) អាតាម និយម 
 ខ្) មនិអាតាម និយម 
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រ. ការក្សាងសាព ន Building Bridges 
ទោលទៅទី៣. ពនយល់លពីភាពខុសោន  រវាងការសាងសង ់«សាព ន» និង ការសាងសង ់«ជញ្ញា ងំ»។  
  
 ជាបរចើនឆាប ុំមកបហើយកដលបគបរបើឥដឌនិងថ្មជាបរគឿងកបុងការស្តងសង។់ ឥដឌនិងថ្មដូចោប រតូវ នបរបើកបុង បដើមផសី្តង
សងរ់កុមជុំនុុំមនធីបពទយនិងគុកផងកដរ។ បរគឿងសុំណ្ង់កដលបគបរបើសរមាបស់្តងសង់ស្តព នអាចបរបើសរមាបស់ងប់ធវើជញ្ញជ ុំង
ផងកដរ។ អវកីដលជាភាពខុ្សោប គឺកផនការរបស់អបកស្តងសងប់៉ាុបណាត ោះ។ 
  
 ស្តព នអាចជួយ មនុសសឱ្យឆលងកាត់រពុំរបទល់កបុងទិសបៅពីរ ន។ ពួកបគមាននយ័ថាមានសហគមនម៍ានទុំនាក់
ទុំនងោប ។ បយើងចងចាុំបៅកបុងបមបរៀនទីមយួរបស់បយើងកដល នបលើកបឡើងអុំពីអតទនយ័រគឹោះសនពាកយកូណូ្នា (Koinonia)

 នប ា្ ញអុំពីទុំនាក់ទុំនងពីរទុំនាកទ់ុំនងសនការឱ្យនិងការទទួល។ ពួកបយើងកស្តងស្តព នតាមរយៈ មតិថភាព ការជួយ ោប  
និងបធវើជាមនុសសកដលបគអាចពឹកពាក ់នបៅបពលកដលបគរតូវការ។ ឬបយើងកស្តងជញ្ញជ ុំងតាមរយៈការមនិរបអ់ានោប  
និងការពារខ្លួនបយើងមនិឱ្យមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួមនុសសដសទ។ 
 
 រគិសថបរស័ិទរតូវពាយាមមានទុំនាកទ់ុំនងឬមតិថភាពជាមនុសសរគបវ់ណ្ត ៈទុំងអស់កបុងសងគម។ បយើងកស្តងជញ្ញជ ុំង
បៅបពលកដលបយើងគិតថាបយើងរបបសើរជាងមនុសសបផសងបទៀត។ បយើងកក៏ស្តងជញ្ញជ ុំងផងកដរបៅបពលកដលបយើងបដិបសធ
មនិប្ងចាបម់នុសសកដលបយើងគិតថាពួកបគមានឋានៈខ្ពងខ់្ពស់ជាងបយើង។ បទោះបីអបកជា កសិករ អបកពិបស្តធ អបក
ជុំនួញ ឬ កអ៏បកបធវើការបៅជួររជរោឌ ភ ិលអបកអាចមានមតិថភាពជាមយួមនុសសកដលមានឋានៈឬ វណ្ត ៈខុ្សពីអបក ន។ 
បនាធ បម់កអបករតូវពាយាមនាុំពួកបគថាវ យរពោះអមាច ស់។ ខ្ញុ ុំមនិអាចនាុំនរណាមាប ក់ថាវ យរពោះអមាច ស់បោយមនិបបងកើតមតិថភាព
ជាមយួោតជ់ាមុនបនាោះបឡើយ។ 
 
 ជញ្ញជ ុំងកបងកចកនិងកញកមនុសសបចញពីោប ។ របកហលជាអបកធាល ប ់នអានអុំពីជញ្ញជ ុំងដអ៏ស្តច រយបុំផុតបៅកបុង
របបទសចិនកដល នកស្តងអស់រយៈបពលរបរ់យឆាប ុំមកបហើយ ប៉ាុកនថ បៅកតមានភាពរងឹមាុំ។ ជញ្ញជ ុំងរតូវ នកស្តងបឡើង
បដើមផកីារពារមនុសសមយួចុំនួនពីខាងបរៅនិងបដើមផការពារមនុសសដសទបទៀតបៅខាងកបុងជញ្ញជ ុំងផងកដរ។ បៅកបុងការបរបៀប
បធៀបមយួគឺការកស្តងជញ្ញជ ុំងមានសុវតទិភាពជាងការកស្តងស្តព ន។ បៅបពលកដលបយើងកស្តងស្តព នបយើងកុំពុងកតផសង
ជាមយួការឈចឺាប ់និងការបដិបសធ។ ប៉ាុកនថ រពោះបយស ូ នធានាអោះអាងជាមយួបយើងថា «អបករល់ោប ជួបនឹងទុកខបវទនាបៅ
កបុងបោក ប៉ាុកនថ ចូរមានសងឃមឹបឡើង! ខ្ញុ ុំ នឈបោះបោកបនោះបហើយ» (យ៉ាូហាន ១៦:៣៣)។ រពោះបយស ូមនិ នអធិស្តឌ នថា
សូមឱ្យរពោះជាមាច ស់ដកយកបយើងបចញពីកផនដីបនោះបឡើយ ប៉ាុកនថ រទង ់នអធិស្តឌ នថាសូមឱ្យរពោះជាមាច ស់កថ្រកាការពារ
បយើងបចញពីមារកុំណាចបៅបលើកផនដីបនោះវញិ (យ៉ាូហាន ១៧:១៥)។ 
 
  បៅបពលកដលបយើងប្ងចាប់មនុសសដសទមានបពលខ្លោះជញ្ញជ ុំងរតូវកតដួលចុោះ។ មានជញ្ញជ ុំង សងគម រកមសីល 
ធម៌ វបផធម៌ និងស្តសនាតរមូវឱ្យបយើង កុំបទច ឬ បុំផ្ទល ញបដើមផកីស្តងសហគមន៍មយួ ន។ រពោះបយស ូផ្ទធ ល់ នរលុំ ឬ 
បុំផ្ទល ញជញ្ញជ ុំងបៅបពលកដលរទងម់ានរពោះបនធូលបៅកានគ់សថីស្តសនស៍្តមា៉ា របីៅឯអណ្ឋូ ងទឹក (យ៉ាូហាន ៤:៧-៩)។ 
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 បយើងរតូវកតបនថបរជើសបរ ើសរវាងការកស្តងជញ្ញជ ុំងឬស្តព នបៅកបុងសហគមនរ៍គិសថបរស័ិទរបស់ពួកបយើងនិងបៅកបុង
សហគមន៍ដធ៏ុំបៅកបុងពិភពបោករបស់បយើងបនោះ។ បតើអបក នប ា្ ញដួងចិតថសនបសចកថីរសឡាញ់ដព៏ិតបៅកានស់ហគមន៏
របស់អបកកដរឬបទ? បតើអបក ននាុំរពលឹងមនុសស តប់ងម់កថាវ យរពោះរគិសថតាមរយៈការនាុំជីវតិរបស់ពួកបគបៅកានជ់ីវតិ
របស់អបកកដរឬបទ? សហគមន៍របស់អបកនឹងស្តគ ល់ពីអតទនយ័ដព៏ិតសនពាកយថាដួងចិតថសនសហគមន៍បៅបពលកដលអបកជាពន័ន
ការសីនកថរីសឡាញ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ចូរសរបសរអកសរ W របសិនបបើសកមមភាពបបងកើតជាជញ្ញជ ុំងនិងចូរអកសរ B របសិនបបើសកមមភាពបបងកើតជាស្តព នបៅពីមុខ្  
    របបយាគនីមយួៗ។ 
    ..........ក បមើលកថ្អបកកដលមានជុំងឺ 
    ..........ខ្ នាុំនរណាមាប កប់ៅរពោះវហិារ 
    ..........គ បដិបសធចុំបពាោះមនុសសកដលមានលកខណ្ៈខុ្សពីអបកបៅបពលកដលពួកបគសូមអបកចូលរមួកបុងកមមវធិបីៅកបុង  
                 សហគមន៍ 
    .........  សមាអ តផធោះឱ្យមនុសសកដលមានជុំងឺ 
    .........ង បរ ើសបអើងចុំបពាោះមនុសសកដលមានឋានៈខុ្សពីអបក 
    .........ច សួរសុខ្ទុកខមនុសសកដលបៅមនធីបពទយ ឬ បៅកបុងគុក 
    .........ឆ អបចជ ើញនរណាមាប កប់ៅផធោះរបស់អបកសរមាបក់ាររបកបោប  
    .........ជ និយាយអុំពីមនុសសកដលបធវើឱ្យអបកមានការឈចឺាប ់
   
 ឥឡូវបនោះអបក នបចចបជ់ុំពូកទីមយួរចួរល់បហើយអបកបរតៀមខ្លួនបដើមផបីឆលើយសុំណួ្របៅកបុងជុំពូកវាយតសមលទីមយួ។
រលឹកបមបរៀនមុនបនាធ ប់មកបធវើតាមការកណ្នាុំកដលមានបៅកបុងសនលឹកចបមលើយ។ សូមបផញើរសនលឹកសបមលើយរបស់អបកបៅកាន់    
អាស័យោឌ នចុោះប ម្ ោះរបស់អបក។ 
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សូមទផទៀងផ្ទទ តច់្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥  ក)  បោយោប នការផ្ទល ស់បថូរបោលបុំណ្ងចុំបងរបស់អបក 
 
១  ក) រគឹោះ 
     ខ្) ការស្តថ ប់ប គ្ ប ់
     គ) ការដួលចុោះ 
      ) រពោះបយស ូរគិសថ 
 
៦  ខ្) បបងកើតឱ្កាសបដើមផបីធវើបនាធ ល់បៅកានព់ួកបគបៅកកនលងកដលពួកបគរស់បៅ 
 
២  ចបមលើយរបស់អបក 
 
៧  ខ្) មនិអាតាម និយម 
 
៣  ចបមលើយកដលអាចបៅរចួ សលូតបូត អតធ់មត ់បនាធ បខ្លួន អតឳ់ន សបផរុស អតប់ទស បមតាថ ករណុា កថីរសឡាញ់ ដួង
 ចិតថកដលទនភ់លន។់ 
 
៨  ក)  ស្តព ន 
     ខ្)  ស្តព ន 
     គ)  ជញ្ញជ ុំង 
      )  ស្តព ន 
     ង)  ស្តព ន 
     ច)  ជញ្ញជ ុំង 
     ជ)  ស្តព ន 
     ឈ)  ជញ្ញជ ុំង 
 
៤  ចបមលើយរបស់អបក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វសុិទននឹងជួយ អបកបដើមផអីភវិឌណឥរយិាបថ្កដលរតឹមរតូវ។ 
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 នមនរៀន 
  ៦ ការទរៀនពីរពះទយស៊ូ Learning from Jesus 
  ៧ ការជះពនលរឺនុងសហគ្មនរ៍បស់អនរ Shining in Your Community 

 ៨ សាជីរភាពទៅរនុងររុមជំនុសំហគ្មន ៍ 
  Belonging in the Church Community  

 ៩   ការបរចិ្ចច គ្ទៅរនុងសហគ្មន ៍Contributing to Your Community 

 ១០  ការបនតទៅរនុងសហគ្មន ៍Continuing in Community 
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ការនរៀនអ្ំពីរពឹះនយស្  ូ

Learning from Jesus 

 
 
 មាថ យនិងកូនរបុសតូចកុំពុងនិយាយោប ។ 
 
 “អបកកម៉ា បតើកម៉ាបៅទីណាបៅបពលកដលរពោះបយស ូ បៅជាកុមារ?”  
 
 “បហតុអវី? កម៉ាបកើតមនិទនប់ទកូនរបុស។ រពោះបយស ូ នគងប់ៅតាុំងពីយូ របកហលជាជាង២០០០ឆាប ុំមុន។ 
  
 “អូរ! កូនស្តម នថារពោះអងគមានរពោះជនមគងប់ៅបពលកដលកម៉ាបៅជាតូចបៅបឡើយ។ បោយស្តរកតកូនប ើញមា៉ា កហ់ាក់
បីដូចជាចូលចិតថនិយាយអុំពីរពោះអងគ។ 
  
 វាពិតជាបរឿងមយួដអ៏ស្តច រយបៅបពលកដលបយើងស្តគ ល់នរណាមាប កក់ដលកតងកតនិយាយអុំពីរពោះបយស ូ។ វាជាការពិត
ណាស់ថារគបប់រឿងរ៉ាងកដលបយើងនិយាយបសធើរកតទុំងអស់បចញពីចិតថរបស់បយើង។ 
  
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងសិកាពីកុមារភាពពន័នកិចចនិងឥទនិពលរបស់រពោះបយស ូ បៅបពលកដលរទងម់ានរពោះជនមបៅ
បលើកផនដី និងឥទនិពលរបស់រទងប់ៅកតបនថបៅបលើកផនដី។ រទងជ់ារគូបបរងៀនដអ៏ស្តច រយកដលមានរពោះជនមរស់។ ការបៅជាប់
ជាមយួរពោះអងគនឹងជួយ បយើងឱ្យរស់បៅកានក់តដូចរពោះអងគ។ 
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គ្ទរាង 
ក. កុមារភាពរបស់រពោះបយស ូ  The Childhood of Jesus 
ខ្. ទុំនាកទ់ុំនងរបស់រពោះបយស ូបៅកានស់ហគមនរ៍បស់រពោះអងគ Jesus’ Relationship to His Community 
គ. ឥទនិពលរបស់រពោះបយស ូ The Influence of Jesus  
 

ទោលទៅ 
១. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរពោះបយស ូមានការពាកព់ន័នជាមយួសហគមនប៏ៅអុំឡុងបពលកុមារភាពរបស់រពោះអងគ។ 
២. ពិពណ៌្នាអុំពីការពាកព់ន័នរបស់រពោះបយស ូបៅកបុងសហគមនប៍ៅបពលកដលរពោះអងគបពញវយ័។ 
៣. ពិពណ៌្នាពីឥទនិពលរបស់រពោះបយស ូបៅកបុងពិភពបោក។ 

 

ក្. ក្មុារភាពរបស្រ់ពឹះនយស្  ូThe Childhood of Jesus 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបណែលរពះទយស៊ូានការពារ់ព័នធជ្ជមួយសហគ្មនទ៏ៅអំឡុងទពលរុារភាពរបស់រពះអងគ។  
 
 បទោះបីជាសទិតបៅកបុងវយ័កុមារភាពរពោះបយស ូមានការទុំនាកទ់ុំនងជាមយួសកមមភាពជាបរចើនបៅកបុងសហគមន៍
របស់រពោះអងគ។ ឪពុកមាថ យរបស់រពោះអងគជាស្តសន៍យូោកដលបោរពតាមទុំបនៀមទុំោបយូ់ោ។ បៅកបុងលូកា ២:២១  ន
រ បថ់ា ពួកបគ ននាុំរពោះយស ូ បៅបធវើពិធីកាតក់សផក និងថាវ យរពោះនាមឱ្យរពោះអងគបៅបពលកដលរទងរ់បសូត នមយួ 
ស ឋ ហ៍។ តាមរយៈការបធវើកិចចការទុំងអស់បនោះ ពួកបគអនុបោមតាមបសចកថីបបរងៀនបៅកបុងសមពននបមរតចីាស់។ ការកាត់
កសផកជារបសពណី្ដម៏ានស្តរសុំខានម់យួបៅកបុងសហគមន៍យូោ។ បនោះគឺជាសញ្ញដ សមាគ ល់ខាងកផបករងកាយសនសមពនន
បមរតរីបស់រពោះជាមាច ស់ (កិចចរពមបរពៀង) ជាមយួរបជាជាតិអុីរស្តកអល (បោកុបផតថិ ១៧:៩-១៤)។ 
 
  បៅកបុងពិធីថាវ យរពោះបយស ូគជឺាបពលបវោមយួកដលសបាយរកីរយរបស់ឪពុកមាថ យរពោះអងគ មា៉ា រ ីនិងយ៉ាូកសប។ 
ពួកបគ នបធវើដុំបណ្ើ របៅកានរ់កុងបយរសូ្តឡឹមបដើមផថីាវ យរពោះបយស ូបៅកានរ់ពោះអមាច ស់។ (សូមអានអុំពីរបវតថអិុំពីពិធីបុរណ្
បនោះបៅកបុង(និកខមនុំ ១៣:១-២ និងបលវវីនិយ័ ១២:៣,៨) បៅរកុងបយរសូ្តឡឹម ឪពុកមាថ យរពោះបយស ូ នយកសតវរពាប ឬ 
សតវស្តល បចុំនួនពីរមកថាវ យជាយចដបូជាបោយអនុវតថតាមរកឹតយវនិយ័របស់បោកម៉ាូបស (លូកា ២:២២-២៤)។ ជាថ្មីមថង
បទៀត បយើងប ើញថាឪពុកមាថ យរបស់រពោះអងគ នបធវើនូវអវីកដលមានកុំណ្តទុ់កបៅកបុងស្តសនាយូោ។ ពួកបគទទួលស្តគ ល់
ជាមយួសហគមនរ៍បស់ពួកបគ។ 
 
 បៅកបុងពិធីថាវ យរពោះបយស ូមានបុរសចុំណាស់មាប កប់ ម្ ោះសីុមាម ន នរងច់ាុំជួបជាមយួរពោះបមសសុកីដលរពោះអមាច ស់ 
បចជូ នមក។ បៅកបុងលូកា ២:២៧-២៨៖ 
 

រពោះវញិ្ញដ ណ្នាុំបោកសីុមាម នចូលកបុងរពោះវហិារ។ បពលមាតាបិតានាុំរពោះឱ្រសបយស ូមកថាវ យរពោះជាមាច ស់ 
ដូចមានកចងទុកកបុងរកឹតយវនិយ័បោកសីុមាម នកយ៏ករពោះឱ្រសមកបី រចួសរបសើរតបមកើងរពោះជាមាច ស់។ 
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 បោកសីុមាម ន នរបទនពររពោះបយស ូ  បោយនិយាយថារពោះបយស ូគឺជារពោះបមសសុ ីនិងជាពនលឺរបស់ស្តសន៍ដសទ។ 
បោកក ៏នកថ្លងទុំនាយអុំពីពន័នកិចចរបស់រពោះបយស ូផងកដរ។ 
 
 បនាធ បម់កមានគសថីមាប កប់ទៀតប ម្ ោះអាណ្ នមករពោះវហិារបហើយនាងក ៏នសរបសើរតបមកើងរពោះជាមាច ស់កដល ន
បចជូ នរពោះបុរតាមកប ា្ ញពីផលូវបដើមផទីទួលបសរភីាព។ ការប ា្ ញពីអារមមណ៍្អុំណ្រស្តទរបៅបពលកដល នប ើញរពោះ
បយស ូទុំងបនោះប ា្ ញថារពោះហឫទយ័របស់រពោះជាមាច ស់នឹងសបរមច។ រពោះជាមាច ស់សពវរពោះហឫទយ័ជាមយួការអនុវតថតាម
វបផធម៌ និងរបសពណី្ស្តសនា។  
 
 បោកយ៉ាូកសប និងនាងមា៉ា រគីឺជាមនុសសស្តមចដ កដលរពោះជាមាច ស់ នបរជើសបរ ើស បដើមផបីធវើជាឪពុកមាថ យរបស់ 
រពោះបយស ូ បៅបលើកផនដី។ ស្តច់បរឿងកដលនិយាយអុំពីកុមារភាពរបស់រពោះបយស ូគឺខ្លីបុំផុត។ វា នប ា្ ញថារទងរ់បសូត
មកតាមរបបៀបធមមតា។ រពោះគមពរីមនិ នរ បប់យើងពីអវីបផសងបទៀតលុំអិតអុំពីរពោះបយស ូ រហូតដល់រទងម់ានរពោះជនម១២ 
រពោះវសា។ បៅសមយ័កាលបនាោះពួកបគបធវើជាបរៀងរល់ឆាប ុំរគួស្តររពោះបយស ូ នបធវើដុំបណ្ើ រពីទីឆាង យបៅកាន់រកុងបយរសូ្តឡឹម
បដើមផពីិធបីុណ្យចមលង ជាសថ្ងដព៏ិសិដឌរបស់ស្តសន៍យូោ។ 
 
 (សូមអានដុំបណ្ើ របរឿងអុំពីរពោះបយស ូ បៅកបុងរពោះវហិារបៅបទគមពរីលូកា ២:៤១-៥១)។ បៅបពលពិធីបុណ្យបចចប់
រគួស្តររបស់រពោះបយស ូ នរតឡបម់កផធោះវញិជាមយួមនុសសដសទបទៀតបៅកបុងសហគមនរ៍បស់ពួកបគ។ បនាធ បព់ីបធវើដុំបណ្ើ រ
អស់រយៈបពលមយួសថ្ងពួកបគដឹងថារពោះបយស ូមនិ នមកជាមយួពួកបគបទ។ នាងមា៉ា រ ីនិង បោកយ៉ាូកសបខ្ិតខ្ុំរករពោះបយស ូ 
បហើយភយ័និង រមាជាខាល ុំង។ បៅបពលកដលពួកបគរករពោះអងគប ើញ ពួកបគបៅកតមនិយល់ពីបហតុផលកដលរទងគ់ងប់ៅ
រកុងបយរសូ្តឡឹម។ ប៉ាុកនថ រពោះកុមារមានរពោះបនធូលតបថា៖ «បតើបោកឪពុកអបកមាឋ យមនិរជាបថា កូនរតូវបៅកបុងដុំណាក ់
រពោះបិតារបស់កូនបទឬ?» (លូកា ២:៤៩)។ បទោះបីជាមានរពោះជនមវយ័បកមងកប៏ោយ រពោះបយស ូ នរបកាសពីបបសកមមរបស់
រពោះអងគបៅកាន់សហគមនរ៍បស់រពោះអងគនិងពិភពបោក។ 
 
 រពោះបយស ូ នរតឡបប់ៅភូមណិាស្តករ ៉ាតជាមយួមាតាបិតាវញិ បហើយបធវើតាមឱ្វាទរបស់ពួកោតទ់ុំងពីរនាក ់
(លូកា ២:៥១)។ រពោះបយស ូ នផថល់អុំណាចកុំពូលបៅកាន់ឪពុកមាថ យរបស់រពោះអងគ រពោះអទិករ នផថល់អុំណាចមយួកផបក
បៅកានអ់វីកដលរពោះអងគ នបបងកើត។ បសចកថីពិតបនោះជាការស្តរសុំខានណ់ាស់ បៅកបុងលូកា ២:៥២ ជាខ្គនលឹោះកដលបធវើឱ្យ
បយើងយល់ពីរពោះបយស ូ បៅកបុងសហគមនរ៍បស់រពោះអងគ «រពោះបយស ូមានវយ័ចុំបរ ើនបឡើងបហើយមានរ ជាញ កានក់តវាងសវជាទី
ោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមាច ស់និងជាទីោប់ចិតថមនុសសផងទុំងពួង»។ រពោះបយស ូមានទុំនាក់ទុំនងជាមយួរពោះជាមាច ស់ និង
ជាមយួសហគមន៍របស់រពោះអងគ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ រពោះបយស ូ រតូវ ននាុំបៅរពោះវហិារពីបរពាោះរទងគ់ឺ 
 ក) មានលកខណ្ៈខុ្សពីបកមងៗស្តសន៍យូោដសទបទៀត។ 
 ខ្) ប ា្ ញចុំបពាោះរពោះជាមាច ស់ដូចជាបកមងៗ កុមារសនស្តសន៍យូោដសទបទៀត។ 
 
២ យ៉ាូកសប និងនាងមា៉ា រនីាុំរពោះបយស ូ បៅកានរ់កុងបយរសូ្តឡឹមជាបរៀងរល់ឆាប ុំពីបរពាោះ៖ 
 ក) វាគឺជារបសពណី្កដលរតូវចូលរមួពិធីបុណ្យបៅទីបនាោះ។ 
 ខ្) ពួកបគចូលចិតថបៅសួរសុខ្ទុកខស្តច់ញាតិបៅទីបនាោះ។ 
 
៣ រពោះគមពរី នប ា្ ញថា បពលរទងច់បរមើនវយ័បឡើង រពោះបយស ូគឺ 
 ក) មានការទទួលស្តវ គមន៍លអបុំផុតពីសហគមន៍របស់រពោះអងគ 
 ខ្) មនិសទិតបៅកបុងកផបកណាមយួសនសហគមនប៍នាោះបទ 
 
៤ បយើងដឹងថារពោះយស ូ 
 ក) មនិកដលអនុញ្ញដ តឱ្យមនុសសរ បរ់ពោះអងគពីអវកីដលរតូវបធវើបនាោះបទ 
 ខ្) ស្តថ ប់ប គ្ បដ់ល់អស់អបកកដលមានឋានៈបលើរពោះអងគ 
 

ខ. ទំនាក្់ទំនងរបស្រ់ពឹះនយស្ នូៅកាន់ស្ហរមន៍របស្រ់ពឹះអ្ងគ 
       Jesus’ Relationship to His Community  

បំទពញតាមតរមូវការ Ministering to Needs 

ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នអំពីការពារ់ព័នធរបស់រពះទយស៊ូទៅរនុងសហគ្មន៍ទៅទពលណែលរពះអងគទពញវយ័ ។ 
 
 រពោះបយស ូចាបប់ផថើមពន័នកិចចបៅបពលកដលរទងម់ានរពោះជនមរបកហល៣០រពោះវសា។ អុំឡុងរយៈបពលបីឆាប ុំសនការ
បបរមើពន័នកិចច រទងក់តងកតមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួមនុសសបផសងបទៀតបៅកបុងសហគមនរ៍បស់រពោះអងគ។ រពោះបយស ូមានទុំនាក់
ទុំនងយា៉ា ងជិតសបិទនជាមយួស្តវក័ទុំង១២នាក ់និង នចុំណាយជាបរចើនបដើមផហីវឹកហវឺនពួកបគ។ រពោះបយស ូនិងស្តវក័រស់
បៅជាហគមនក៍ដលមានទុំនាក់ទុំនងយា៉ា ងជិតសបិតទនជាមយួោប កបុងអុំឡុងបពលបីឆាប ុំសនពន័នកិចចរបស់រពោះអងគនិងពួកបគបរបើ
ថ្ងដ់ វ្ យឬថ្វកិារមួោប  (យ៉ាូហាន ១:២៦)។ ពួកបគមានបទពិបស្តធជាមយួការរស់បៅជាកក់សថងកបុងសហគមន។៍ 
 
 រពោះបយស ូកម៏ានអបកបដើរតាមបផសងបទៀតកដលរស់បៅកបុងសហគមនជ៍ាមយួរពោះអងគ។ នាងមា៉ា រ ីនាងមា៉ា ថា និងបោក
ឡាស្តរ គឺជាមតិថភកថិជិតសបិទនរបស់រពោះអងគ។ បៅកបុងបពលមយួរពោះបយស ូ នបចជូ នសិសស៧០នាកឱ់្យបចញបៅតាមភូម ិ
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តាមរសុក បដើមផបីរៀបចុំមនុសសសរមាបក់ារយាងមករបស់រពោះអងគ (លូកា ១០:១-១២)។ តាមការបលើកបឡើងបៅកបុងអតទបទ
គមពរីមានមនុសសដសទបទៀតជាបរចើនកដលរសឡាញ់រពោះអងគនិងមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះអងគ។   
 
 រពោះបយស ូចាបប់ផថើមពន័នកិចចជាស្តធារណ្ៈរបស់រពោះអងគបៅកបុងរសុកកាលីបឡកដលជារសុកកុំបណ្ើ តរបស់រពោះអងគ 
ផ្ទធ ល់។ រពោះអងគ នបុំបពញតរមូវការមនុសសបៅទីបនាោះ។ មនុសសពិកាកភបក ខ្វិន ថ្លង ់អារកសចូល និងអស់អបកកដលមានជុំងឺគឺ
ទទួល នការបរ សឱ្យជាទុំងរសុង។ បោកមា៉ា ថាយ នសរបសរអុំពីរពោះបយស ូថា «កាលរពោះអងគទតប ើញមហាជន 
រទងម់ានរពោះហឫទយ័អាណិ្តអាសូរបគពនប់ពកណាស់ បរពាោះអបកទុំងបនាោះអស់កមាល ុំងបលវើយ ធាល ក់ទឹកចិតថ បរបៀបបីដូចជា
បចៀមកដលោម នគ វ្ លកថ្ទុំ» (មា៉ា ថាយ ៩:៣៦)។ 
 
 ជាបរចើនដងរពោះបយស ូមានរពោះបនធូលបៅកាន់អបកបកើត លង់កដលរពោះអងគ នបរ សឱ្យជាឱ្យបៅប ា្ ញខ្លួនរបស់ពួក
បគបៅមុខ្មហាបូជាចារយ និងថាវ យយចដបូជាបៅតាមរកឹតយវនិយ័។ រទងម់ានរពោះបនធូលបញ្ញជ ក់ថា «សុុំកុុំនឹកស្តម នថាខ្ញុ ុំមក
លុបបុំ ត់គមពរីវនិយ័ ឬគមពរីពាការបីចាលបឡើយ។ ខ្ញុ ុំមនិកមនមកលុបបុំ ត់បទ គឺខ្ញុ ុំមកបធវើបអាយគមពរីមានអតទនយ័បពញ
លកខណ្ៈបៅវញិ។» (មា៉ា ថាយ ៥:១៧)។ 
 
 រពោះបយស ូមានទុំនាកទ់ុំនងលអជាមយួមនុសសរគបរ់សទបវ់ណ្ត ៈទុំងអស់កបុងសងគម។ រទង ់នចូលរមួកបុងពិធី
មងគលការមយួបៅកបុងភូមកិាណារសុកកាលីបឡជាមយួមាតានិងស្តវក័របស់រពោះអងគ។ បៅទីបនាោះរទង ់នប ា្ ញការយក
ចិតថទុកោកប់លើបញ្ញា មនុសសដសទបទៀតនិងរទង ់នសកមថងការអស្តច រយបដើមផជីួយ ដល់ពួកបគ (យ៉ាូហាន ២:១-១១)។ បៅកបុង
មា៉ា ថាយ ៩:៩-១១  នកតរ់តាថារពោះបយស ូ នបរបិភាគអាហារជាមយួអបកទរពនននិងមនុសសមាន ប។ បៅបពលមយួ
បទៀតរទង ់នអងគុយជាមយួពួកខ្ណ្ៈផ្ទរសីុី (លូកា ៧:៣៦,១១:៣៧)។ ដុំណឹ្ងលអបោកយ៉ាូហាន នរ បប់យើងអុំពីគសថី
ស្តសន៍ស្តមា៉ា រកីដល នរពោះបយស ូ ននិយាយជាមយួ (យ៉ាូហាន ៤:១-៣០)។ 
 
 រពោះបយស ូផ្ទធ ល់ នប ា្ ញពីពន័នកិចចរបស់រពោះអងគបៅកបុងរពោះបនធូល កដលបយើងអាចប ើញបៅកបុងកណ្ឍ គមពរី 
បអស្តយ (បអស្តយ ៦១:១-២)៖ 

 
រពោះវញិ្ញដ ណ្របស់រពោះអមាច ស់សណ្ឌិ តបលើខ្ញុ ុំ។ រពោះអងគ នចាក់បរបងអភបិសកខ្ញុ ុំបអាយនាុំដុំណឹ្ងលអបៅរ ប់
ជនរកីរក។ រពោះអងគ នចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមករបកាសរ បជ់នជាប់ជាបឈលើយថា បគនឹងមានបសរភីាពបហើយរ ប់
មនុសសខាវ កថ់ាបគនឹងបមើលប ើញវញិ។ រពោះអងគ នចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមករ ុំបោោះអស់អបកកដលរតូវបគសងកតស់ងកិន
រពមទុំងរបកាសអុំពីឆាប ុំកដលរពោះអមាច ស់សុំកដងរពោះហឫទយ័បមតាថ ករណុា)។ (លូកា ៤:១៨-១៩  

 
 រពោះយស ូ នចកមអតអាហារពីរដង ដល់ហវូងមនុសសយា៉ា ងបរចើនតាមកដលអាចបធវើ ន (សូមបមើល គមពរីមា៉ា ថាយ
ជុំពូក១៤ និង ១៥)។ រទង់យករពោះហឫទយ័ទុកោក់ជាមយួស្តទ នភាពរបស់មនុសសបៅបលើកផនដី។ បៅកបុងមា៉ា ថាយ 
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២៥:៣១៤០ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលអុំពីការវនិិចឆយ័បទសចុងបរកាយ។ រទងម់ានរពោះបនធូលថារគបប់ពលកដលអបកជួយ 
មនុសសរករីក សួរសុខ្ទុកខអបកជុំងឺ និងអបកជាប់ ុុំឃ្លុំង អបកបធវើកិចចការទុំងអស់បនោះសរមាប់រពោះអងគ។ របសិនបបើអបកមនិ ន
បធវើកិចចការទុំងអស់បនោះ អបកនឹងកាល យជាពន័នការកីដលបរជយ័ចុំបពាោះរពោះអងគ។ រពោះហឫទ័យរបស់រពោះអងគ មនិកមនបដើមផ ី
បុំបពញរគបទ់ុំងរកឹតយវនិយ័ទុំងអស់បនាោះបទ ប៉ាុកនថ បដើមផសីរបសររកឹតយវនិយ័ខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្បៅកបុងដួងចិតថ និងគុំនិត
របស់មនុសសវញិ។ ការសុគត និងការមានរពោះជនមរស់បឡើងវញិរបស់រពោះអងគបុំបពញរគបទ់ុំងកិចចការទុំងអស់បនោះ។ បតើពន័ន
កិចចរបស់រពោះបយស ូមានការប៉ាោះពាល់ដល់ជីវតិរបស់អបកកដរឬបទ? បតើអបកមានការរបកបជាមយួរពោះអងគកដរឬបទ? សូមរពោះជា
មាច ស់យកជីវតិរបស់អបកោកប់ៅបរកាមការរគបរ់គងរបស់រពោះអងគ។ រទងន់ឹងជួយ អបកឱ្យបធវើជាពន័នការបីៅកបុងសហគមន៍របស់
អបកដូចជាអវីកដលរទង ់នបធវើបៅកបុងសហគមន៍របស់រពោះអងគកដរ។ 
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ គូររងវងជុ់ុំវញិរបបយាគកដលរតមឹរតូវ។ 
 ក) រពោះបយស ូបបរមើពន័នកិចចកតបៅកបុងភូមណិាស្តករ ៉ាតកដលជារសុកកុំបណ្ើ តរបស់រពោះអងគប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) រពោះបយស ូបបរមើពន័នកិចចបៅកានម់នុសសរគបរ់សទបវ់ណ្ត ៈទុំងអស់បៅកបុងសងគម។ 
 គ) រពោះបយស ូ របតថិបតថតាមរកឹតយវនិយ័សនសហគមន៍របស់រពោះអងគ។ 
  ) រពោះបយស ូមនិមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួមនុសសកដលមនិបោរពបកាតខាល ចរពោះបនាោះបឡើយ។ 
 ង) បៅបពលកដលបយើងបុំបពញតរមូវការរបស់មនុសសដសទ គឺវាដូចោប កដលបយើងបធវើសរមាប់រពោះរគសិថ។ 
 
៦ ចូរសរបសររបបៀបបីកដលរពោះបយស ូប ា្ ញពីរពោះហឫទយ័សនសហគមន។៍ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ការច្ុះច្ូលជ្ជមួយនងឹអាជ្ជា ធរ Submitting to Authority 

 បទោះបីជារពោះបយស ូជារពោះបុរតារបស់រពោះជាមាច ស់ ប៉ាុកនថ រទងប់ោរព និងចុោះចូលជាមយួសិទនិអុំណាចបៅកបុង 
សហគមន៍របស់រពោះអងគ។ ជាឧទហរណ៍្ បយើងអានបៅកបុងមា៉ា ថាយ ១៧:២៤-២៧ រទង ់នចុោះចូលជាមយួសិទនិអុំណាច
បោយបងព់ននសរមាបរ់ពោះវហិារ។ បដើមផកុីុំបអាយអបកទុំងបនាោះទស់ចិតថ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលបៅបោកបពរតុសឱ្យបៅ
សធូចរតី បហើយយករតីកដលសធូច នមុនបគមកបបើកមាត់ អបកនឹងប ើញកាកម់យួ ចូរយកកាក់បនាោះបៅបងព់ននចុោះ។ 
  
 បៅបពលមយួបទៀត រពោះបយស ូមនិទទួលរបសពណី្កដលទស់របឆាុំងជាមយួរពោះហឫទយ័របស់រពោះជាមាច ស់បនាោះបទ។ 
អបកបថូររ ក ់នយករពោះវហិារបធវើជាកកនលងជុំនួញបឋូររ កឱ់្យស្តសនដ៍សទ (មា៉ា ថាយ ២១:១២)។ រពោះវហិារគឺជាកនលងកតមយួ
គតស់រមាបស់្តសន៍ដសទកដលមានបុំណ្ងចិតថកសវងរករពោះអងគអាចថាវ យបងគុំរពោះជាមាច ស់ ន។ បៅបពលកដលអបកលក ់និង
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អបកទិញបធវើឱ្យមានសុំបលងរ ុំខានខាល ុំង បតើឱ្យពួកបគអធិស្តឌ នបោយរបបៀបណា? អបកដូររ ក ់នបកញចុំបណ្ញពីអបករក
បោយយកការរ កខ់្ពស់បៅបពលកដលពួកបគដូររ កស់រមាបប់របើរ ស់កបុងរពោះវហិារ។ ពួកបគក ៏នររ ុំងអបកកដលកសវងរក
រពោះជាមាច ស់អស់ពីចិតថផងកដរ។ ពួកបគ នបុំពានបៅបលើរពោះបនធូលកដលមានកចងកបុងគមពរីបអស្តយ ៥៦:៧ «ដផតិបគនឹង
បៅដុំណាករ់បស់បយើងថាជា កកនលងសរមាបជ់ាតិស្តសន៍ទុំងអស់អធិស្តឌ ន»។ បៅកបុងស្តទ នភាពបនោះរពោះបយស ូយករពោះ
ហឫទយ័ទុកោកក់ាន់កតខាល ុំងបៅបលើការសបរមចតាមរពោះហឫទយ័របស់រពវបិតារបស់រពោះអងគ។ រទងរ់បឆាុំងជាមយួ
របសពណី្របស់មនុសសពីបរពាោះរទងស់្តថ ប់ប គ្ បដ់ល់រពោះវបិតាកដលគងប់ៅស្តទ នដខ៏្ពស់បុំផុត។  
 
 រពោះបយស ូគឺជាគរមូដរ៏គបល់កខណ៍្កដលប ា្ ញអុំពីរពោះហឫទ័យសនសហគមន?៍ រទងម់និអនុញ្ញដ តឱ្យរបសពណី្របស់
មនុសសររ ុំងរពោះហឫទយ័របស់រពោះជាមាច ស់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ គូសរងវងជុ់ុំវញិរបបយាគកដលរតឹមរតូវ 
 ក) រពោះបយស ូមនិរតូវបងព់ននសរមាបរ់ពោះវហិារបនាោះបទ ប៉ាុកនថ រទងប់ធវើកិចចការបនោះបដើមផកុីុំបអាយអបកទុំងបនាោះទស់ចិតថ។ 
 ខ្) រពោះបយស ូបរបិភាគអាហារជាមយួអបកទរពននពីបរពាោះរទងរ់សឡាញ់ពួកបគ និងចងអ់តប់ទសពួកបគពី ប។ 
 គ) រពោះបយស ូផឋួលតុ និងបដញអបកដូររ កប់ចញពីរពោះវហិារពីបរពាោះ ពួកបគមនិ នបងព់ននសរមាបរ់ពោះវហិារ។ 
  ) រពោះបយស ូមនិកដលចុោះចូលជាមយួអាជាញ ធរបៅកបុងសហគមនរ៍បស់រពោះអងគបទ ពីបរពាោះរទងគ់ឺជាបុរតា 
       របស់រពោះជាមាច ស់។ 
 
៨ សូមសរបសរពីកាលៈបទសៈមយួកដលរពោះបយស ូចុោះចូលជាមយួអបកកានអ់ុំណាច។ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រ. ឥទធិពលរបស្រ់ពឹះនយស្  ូThe Influence of Jesus 
ទោលទៅទ៣ី. ពិពណ៌នពីឥទធិពលរបស់រពះទយស៊ូទៅរនុងពិភពទោរ។ 
 
 ជុំបនឿដព៏ិតរបស់រគិសថបរស័ិទនាុំឱ្យមានបសរភីាព។ រពោះបយស ូ នបបរងៀនថា «របសិនបបើអបករល់ោប សទិតបៅជាប់
នឹងពាកយរបស់ខ្ញុ ុំ អបករល់ោប ពិតជាសិសសរបស់ខ្ញុ ុំកមន។ អបករល់ោប នឹងស្តគ ល់បសចកឋីពិត បហើយបសចកឋីពិតនឹងរ ុំបោោះអបក
រល់ោប បអាយមានបសរភីាព» (យ៉ាូហាន ៨:៣១-៣២)។ បនាធ បម់ករទងម់ានរពោះបនធូលថា «របសិនបបើរពោះបុរតារ ុំបោោះអបករល់
ោប  អបករល់ោប ពិតជាមានបសរភីាព»។ ជុំបនឿបលើរពោះរគិសថរ ុំបោោះមនុសសឱ្យមានបសរភីាពីជុំបនឿខុ្សឆគង និងទសករសនអុំបពើ 
 ប។ បសចកថីបបរងៀនបនោះចារកឹបៅកបុងដួងចិតថរបស់ពួកបគ និងបធវើឱ្យពួកបគមានសមតទភាពរស់បៅឈបោះបលើអុំបពើ ប។ 
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 ពន័នកិចចរបស់រពោះបយស ូ បៅកតបនថមានឥទនិពលបៅបលើពិភពបោករបស់បយើងបនោះ។ រពោះបយស ូ នបលើកកុំពស់គសថី
ឱ្យមានការបោរពថ្មីមយួ។ រទង ់នបលើកកិតថិយសដល់មាតារបស់រពោះអងគ។ បទោះបីជាបៅបលើបឈើឆាក ង រទងយ់ករពោះហឫ 
ទយ័ទុកោក់អុំពីសុខុ្មាភាពរបស់នាងមា៉ា រ ីនិងឱ្យបោកយ៉ាូហានជាអបកកថ្រកានាង (សូមបមើលយ៉ាូហាន ១៩:២៦-២៧) 
 
 លូកា ៧:៣៦-៣៩ បរៀបរបអ់ុំពីគសថីមាប ក់កដល នចាក់របងរកអូបបៅបលើរពោះ ទរបស់រពោះបយស ូ។ រទងម់និ ន
បបណ្ឋ ញនាងបចញបទ បទោះបីជានាងបពញបោយអុំបពើ បកប៏ោយ រពោះបយស ូ នអតប់ទសអុំ បរបស់នាង និងផ្ទល ស់ករប
ជីវតិរបស់នាង។ រទង ់នបលើកកិតថិយសនាងចុំបពាោះកិចចការកដលនាង នបធវើចុំបពាោះរពោះអងគ។ បៅបពលមយួបទៀតបៅកបុង
រសុកស្តមា៉ា រ ីរទង ់នបធវើពន័នកិចចចុំបពាោះគសថីមាប កក់ដលសងគមមនិឱ្យតសមល បហើយជីវតិរបស់នាងរតូវ នផ្ទល ស់ករប។ សពវសថ្ងបនោះ 
បៅកកនលងជាបរចើនកដលដុំណឹ្ងលអរបស់រពោះបយស ូ រគិសថ នអធិបាយ គសថីទទួល នកថីរសឡាញ់ ការបោរព និងការផថល់
កិតថិយសដ៏ធុំ។ 
  
 រពោះជនម និងពន័នកិចចរបស់រពោះបយស ូមានឥទនិពលយា៉ា ងខាល ុំងបុំផុតបៅបលើពិភពបោកទុំងមូល។ គិតអុំពីរបបៀបកដល
បោកខាងលិចរបអ់ុំពីបពលបវោ។ ឆាប ុំកដលគិតពីចុំនួនរបម់ុនរគិសថសករជ (មុន គ.ស) និង គ.ស (បនាធ បព់ីរពោះរគិសថ)។ 
 
 រពោះជាមាច ស់ នចាបប់ផថើមរ ុំពីរសថ្ងកបុងមយួស ឋ ហ៍។ កបុងការបបងកើតកផនដ ីរទងស់រមាកកបុងសថ្ងទីរ ុំពីរ រពមទុំង
ប គ្ បឱ់្យរកាទុកជាសថ្ងបរសុិទន និងបរបើសថ្ងបនោះជាសថ្ងឈប់សរមាក។ សថ្ងសនការឈប់សរមាក នផ្ទល ស់បថូរបនាធ បព់ីរពោះបយស ូ
យាងមកកផនដី។ រទងម់ានរពោះជនមរស់បឡើងវញិកបុងសថ្ងទីមយួសនស ឋ ហ៍។ សពវសថ្ងបនោះ មនុសសជាបរចើនបៅបលើពិភពបោក
 នយកសថ្ងអាទិតយ ជាសថ្ងឈប់សរមាក និងការថាវ យបងគុំ។  
 
 មានការរស់បៅកបបសថងោ់រខ្ពស់ជាបរចើនបៅកបុងពិភពបោកគឺរកីរយបៅកកនលងកដលដុំណឹ្ងលអអាចរបកាសបោយ
បសរ។ី របពន័នដទ៏ុំបនើបសនរកឹតយវនិយ័របស់ពួកបយើងវាមានមលួោឌ នរគឹោះបៅកបុងរពោះគមពរី។ បុំណ្ងចិតថកដលជុំរញុឱ្យមនុសសជា
បរចើនបធវើកិចចការយា៉ា ងបនឿយហត់គឺបយាងបៅតាមបោលការណ៍្បបរងៀនបៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 
 ការយកចិតថទុកោកម់យួដ៏សុំខានច់ុំបពាោះអបកបជឿបលើរពោះគមពរី រគសិថបរស័ិទ នបបរងៀនមនុសសឱ្យបចោះអាន បដើមផឱី្យ
បគអាចអានរពោះបនធូលបោយខ្លួនឯង ន។ បបសកជនរគិសថបរស័ិទ នបរបើភាស្តជាបរចើនបៅកបុងការសរបសរសរមាបប់ពល
ដុំបូងរបស់ពួកបគ។ បបសកជនបៅកបុងរបបទសជាបរចើនបលើពិភពបោក  នចូលស្តោបដើមផបីរៀន បដើមផឱី្យ បុរស និងគសថី
អាចបរៀនកបុងការអាន ន។ ស្តោបរៀនទុំងបនោះជារពោះពរដល់សហគមនជ៍ាបរចើនបៅកានព់ិភពបោក។ 
 
 ឥទនិពលសនជុំបនឿបលើរពោះរគិសថ នសទិតបៅកបុងដួងចិតថមរបស់នុសសសមយ័ទុំបនើប និងពិភពបោករបស់ពួកបគ។ ស្តរ
បធវើឱ្យជាទសករ ប៉ាុកនថ ជុំបនឿបលើរពោះរគិសថរ ុំបោោះពួកបគឱ្យមានបសរភីាព។ បៅបពលកដលរពោះរគិសថសុគត ការបបរងៀនរបស់ 
រពោះអងគមនិរតូវបចចបប់ឡើយ។ អបកគឺជាអបកបនថពន័នកិចចរបស់រពោះអងគ អបកជាអបកតុំណាងរពោះរគិសថបៅកានព់ិភពបោក។ បៅ
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បពលកដលអបកប ា្ ញជុំបនឿដព៏ិតបៅបលើរពោះរគិសថបៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបក ពិភពបោកកានក់តរបបសើរ។ បៅកបុងបមបរៀន
បនាធ ប ់បយើងនឹងពិភាកាអុំពីរបបៀបខ្លោះៗកដលអបកអាចពរងីកពន័នកិចចរបស់រពោះរគិសថបៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ សរបសរពីរបបៀបពរីកដលពិភពបោកអាចមានលកខណ្ៈខុ្សកបលក របសិនបបើរពោះរគិសថមនិ នយាងមក។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១០ សរបសរឥទនិពលពីរកដលជុំបនឿបលើរពោះរគិសថមានបលើគសថី។ 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១១ សរបសររបបៀបមយួកដលជុំបនឿបលើរពោះរគិសថ នផ្ទល ស់បឋូរអបកជាលកខណ្ៈបុគគល។ 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងផ្ទទ តច់្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦  រទងប់របើដ វ្ យជាមយួស្តវក័របស់រពោះអងគ រទងប់របិភាគជាមយួមនុសសមាន ប រទងប់រ សអបកជុំងឺឱ្យជា រទងផ់គត់
 ផគងដ់ល់ហវូងមនុសស រទងចូ់លរមួកបុងកមមវធិីសបាយបផសងដូចជាពិធីមងគលការ។ 
 ខ្) រតូវថាវ យបៅរពោះជាមាច ស់ដូចជាបកមងៗស្តសន៍យូោដសទបទៀត។ 
 
៧  របបយាគ ក) និង ខ្) រតឹមរតូវ។ 
 
២  ក) វាគឺជារបសពណី្កដលរតូវចូលរមួពិធីបុណ្យបៅទីបនាោះ។ 
 
៨  បៅបពលកដលរទងប់ងព់ននសរមាបរ់ពោះវហិារ 
 
៣  ក) មានការទទួលស្តវ គមន៍លអបុំផុតពីសហគមន៍របស់រពោះអងគ។ 
 
៩  ចបមលើយរបស់អបក។ មានរបបៀបជាបរចើនកដល នបលើកបឡើងបៅកបុងបមបរៀនបនោះ និងមានរបបៀបបផសងៗបទៀតជាបរចើន។
 បតើអបកអាចប ើញពីរបបៀបកដលពភិពបោករបស់អបកអាចមានភាពខុ្សកបលករបសិនបបើរពោះរគិសថមនិយាងមកកដល
 ឬបទ? 
 
៤  ខ្) ស្តថ ប់ប គ្ បដ់ល់អស់អបកកដលមានឋានៈបលើរពោះអងគ។ 
 
១០  ចបមលើយណាកដលអាចបៅរចួ។ គសថីគឺទទួល នកថីរសឡាញ់ដធ៏ុំ ការបោរព និងការកិតថិយសបៅកកនលងកដលដុំណឹ្ង
 លអ នរបកាស។ ពួកបគរតូវ នរ ុំបោោះឱ្យមានបសរភីាពបចញពីអុំបពើ ប និងជុំបនឿកដលខុ្សឆគង។ ពួកបគទទួល ន
 ឧកាសកានក់តរបបសើរសរមាបក់ារបរៀនសូរត។ 
 
៥  របបយាគ ខ្) គ) និង ង)រតឹមរតវូ 
 
១១  ចបមលើយរបស់អបក។ 
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       ការជឹះពនលឺក្នងុស្ហរមន៍ 
  របស្អ់្នក្ 

        Shining in Your Community 
 

 
 
 បៅស្តរមនធី ណាមា៉ា  ខានល (Panama Canal Museum) មានបភលើងសញ្ញដ ចាស់មយួ។  វារតូវ នបបងកើតបឡើងបៅ
របបទស រ ុំងកបុងទសវតសរឆ៍ាប ុំ១៨០០ និងរតូវ នយកបៅកាន ់ ណាមា៉ា  (Panama) បៅអុំឡុងបពលកដល រ ុំងពាយាម
ស្តងសង់ស្តព នឆលងសដសមុរទ។ ពួកបគមនិមានសមតទភាពស្តងសងស់្តព នឆលងសដសមុរទបនោះ នបោយស្តរកតបញ្ញា សុខ្
ភាព និងខ្វោះខាតថ្វកិា។ ប៉ាុកនថ បភលើងសញ្ញដ ចាស់បៅកតមាន។ វាជួយ បធវើជាសញ្ញដ សរមាបក់ា ៉ា ល់បៅកបុងសមុរទអស់រយៈជា
បរចើនឆាប ុំ។ 
 
 បៅកណាថ លបភលើងសញ្ញដ មានកកនលងសរមាបកូ់នអុំពូលតូចមយួ។ បៅជុុំវញិកូនអុំពូល គឺមានកចចក់បៅខាងកបុងកខ្ស
បភលើងតូចកដលជួយ បបចចញពនលឺ។ មានរបោបប់បចចញពនលឺរបកហលជា៨០០បៅជុុំវញិអុំពូល។ ពួកវាមនិអាចមានពនលឺបោយ
ខ្លួនពួកវាបនាោះបទ ប៉ាុកនថ ពួកវាជោះ និងបចជូ នពនលឺបៅអុំពូល។  
 
 បៅកបុងរបបៀបដូចោប  បយើងបញ្ញច ុំងពនលឺរពោះបយស ូរគិសថបៅកានព់ិភពបោក។ រពោះគមពរីបរបៀបបធៀបរគសិថបរស័ិទដូចជា
ពនលឺ និងអុំបិល។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះអបកនឹងប ើញពីរបបៀបកដលអបកអាចបធវើជាពនលឺ និងអុំបិលបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក។ 
អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះរគិសថមានឥទនិពលកបុងគុំនិតរបស់អបកនឹងជួយ អបកកបុងការឆលុោះបញ្ញច ុំងកថីរសឡាញ់របស់រពោះអងគបៅកាន់ 
ពិភពបោក។ 
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គ្ទរាង 
ក. ជាពនលបឺៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក A Light to Your Community 
ខ្. ជាអុំបិលបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក Salt in Your Community 
គ. ចិតថគុំនិតថ្ម ីA Renewed Mind 
 

ទៅលទៅ 
១. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរគិសថបរស័ិទអាចចាុំងជោះពនលឺរបសរពោះបយស ូ។ 
២. ប ា្ ញពីរបបៀបកដលរគិសថបរស័ិទអាចដូចជាអុំបិលបៅកបុងសហគមនរ៍បស់ោត។់ 
៣. កតស់មាគ ល់ពីឥរយិាបថ្សនការមានចិតថគុំនិតថ្មី។ 
 
ក្. ជាពនលឺនៅក្នងុស្ហរមន៍របស្អ់្នក្ A Light to Your Community 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបណែលរគ្ិសតបរសិ័ទអាច្ពនលឺរបសរពះទយស៊ូ។ 
 
 រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា «ខ្ញុ ុំជាពនលឺបុំភលពឺិភពបោក» (យ៉ាូហាន ៨:១២)។ រទងក់ម៏ានរពោះបនធូលផងកដរ «អបក
រល់ោប ជាពនលឺ សុំរប់បុំភលមឺនុសសបោក……ចូរបអាយពនលឺរបស់អបករល់ោប  បុំភលមឺនុសសទុំងឡាយដូបចាប ោះកដរ បគនឹងប ើញ
អុំបពើលអ កដលអបករល់ោប របរពឹតថ បហើយបលើកតបមកើងសិររីងុបរឿងរពោះបិតារបស់អបករល់ោប  កដលគងប់ៅស្តទ នបរមសុខ្  
(មា៉ា ថាយ ៥:១៤, ១៦)។ បយើងមនិមានពនលឺបោយខ្លួនឯងបនាោះបទ ប៉ាុកនថ បយើងទទួល នពនលឺពីរពោះបយស ូ របបសើរជាង
ឧបករណ៍្ជោះពនលឺបៅកបុងបភលើងសញ្ញដ បៅ ៉ា ណាមា៉ា  (Panama) កដលទទួល នពនលឹពីអុំពូល។ 
 
 បោលបុំណ្ងមយួកបុងចុំបណាមបោលបុំណ្ងបផសងបទៀតរបស់ពនលបឺដើមផបីុំភលកឺដលជួយ ឱ្យមនុសសបធវើដុំបណ្ើ របោយ
សុវតទិភាព។ អបកនិពននទុំនុកតបមកើង នសរបសរថា «រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគជាចបងកៀងបុំភលជឺុំហាន ទូលបងគុំ និងជាពនលឺបុំភលផឺលូវ
របស់ទូលបងគុំ» (ទុំនុកតបមកើង១១៩:១០៥)។ មនុសសរបកហលជាមនិ នអានរពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់ ប៉ាុកនថ ពួកបគបមើលជីវតិ
រស់បៅរបស់អបក។ កបុងនាមបយើងជាអបកសិការពោះបនធូល និងបដើរបៅកបុងពនលឺ មនុសសដសទបទៀតនឹងអាចមានសមតទភាព
កានក់តរបបសើរកបុងការបមើលប ើញផលូវកដលរតឹមរតវូ។  បយើងនឹងបបរមើដូចជាឧបករណ៍្បបចចញពនលឺរបស់រពោះរគិសថ និងជួយ 
មនុសសដសទបទៀតកបុងការកសវងរកផលូវបៅកានរ់ពោះរគិសថ។ 
 
 បោលបុំណ្ងមយួបទៀតសនពនលឺគឺបដើមផរីបមានពីភាពបរោោះថាប ក។់ បប គ្ លបភលើងកដលបគ នស្តងសងប់ឡើងបដើមផជីា
សញ្ញដ សរមាបទូ់កកដលឆលងកាត់ថាជាកកនលងមានថ្មធុំៗ  ឬ បណ្ឋុ ុំ សនថ្មកដលសទិតបៅពីបរកាមទឹក។ រគិសថបរស័ិទដូចជាពនលឺ
កដលរបមានមនុសសអុំពីបរោោះថាប កស់នអុំបពើ ប។ មនិរោនក់តរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់កដលជួយ បយើងឱ្យបជៀសបវៀងពអីុំបពើ
 បប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគជោះពនលឺពីជីវតិរបស់បយើងបដើមផរីបមានដល់មនុសសដសទបទៀតផងកដរ។ ជាញឹក
ញាបវ់ាពិតជាចាុំ ច់ណាស់សរមាបប់យើងកដលផថល់ការរបមានរបឆាុំងនឹងអុំបពើ ប។ 
 
 ពនលឺកជ៏ួយ មនុសសឱ្យស្តគ ល់នូវអវីកដលបគបមើលប ើញផងកដរ។ បហរបឺ ៤:១២-១៣  នកចងថា៖ 
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ដផតិរពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ ជារពោះបនធូលដម៏ានជីវតិ និងមានមហិទនិឫទនិមុតជាងោវមុខ្ពីរបៅបទៀត។ 
រពោះបនធូលបនោះចាកទ់មលុោះចូលបៅកាតរ់ពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្ោច់បចញពីោប  កាតស់នាល ក់ឆអឹង និងខ្ួរឆអឹងបចញពី
ោប ។ រពោះបនធូលវនិិចឆយ័ឆនធៈ និងគុំនិតបៅកបុងជុំបៅចិតថមនុសស។ោម នសតវបោកណាមយួកដលរពោះបនធូល
បមើលមនិប ើញបឡើយ ចុំបពាោះរពោះបនរតរបស់រពោះអងគ អវីៗទុំងអស់បៅទបទ ឥតបិទ ុំងទល់កតបស្តោះ។ បយើង
រតូវទូលបរៀបរបថ់ាវ យរពោះបនធូលពីរគបក់ិចចការទុំងអស់។ 

 
 បៅបពលកដលដួងចិតថរបស់បយើងបបើកចុំហចុំបពាោះរពោះបនធូល  ជាបហតុកដលនាុំឱ្យបយើងអាចបមើលប ើញខ្លួនរបស់
បយើងផ្ទធ ល់ដូចជារបបៀបកដលរពោះជាមាច ស់ទតមកានជ់ីវតិរបស់បយើង។ មយួវញិបទៀត បៅបពលកដលមនុសសកដលមនិកមនជា
រគិសថបរស័ិទបមើលមកកានជ់ីវតិរបស់បយើង វាអាចជួយ ពួកបគឱ្យស្តគ ល់អុំបពើ ប និងបសចកថីរតូវការរបស់ពួកបគសរមាបក់ារ
ផ្ទល ស់ករបបោយអុំណាចបចសថរបស់រពោះបយស ូ។ បោកប៉ាូ នសរបសរថាអបកបជឿគួកតរស់បៅដូចជា «បដើមផបីអាយបងបអូន ន
លអឥតបខាច ោះ ឥតបមហមង ជាបុរតរបស់រពោះជាមាច ស់កដលឥតមានកុំហុស កបុងចុំបណាមមនុសសបវៀចបវរ និងខ្ិលខូ្ចបៅជុំនាន់

បនោះ។ បងបអូនភលកឺបុងចុំបណាមពួកបគ ដូចពនលឺកដលបុំភលពឺិភពបោក» (ភលីីព ី២:១៥-១៦)។ 
 
លំហាត់អនុវតតន៍  
 
១ សរបសរពបីោលបុំណ្ងបីសនពនលឺកដល នផថល់ជូនកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២ សរបសរពីការអនុវតថបោលបុំណ្ងទុំងបនោះបៅកានទ់ុំនួលខុ្សរតូវរបស់បយើងកបុងនាមជារគិសថបរស័ិទ។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ខ. ជាអ្ំបិលនៅក្នងុស្ហរមន៍របស្អ់្នក្ Salt in Your Community 

ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណែលរគ្ិសតបរសិ័ទអាច្ែូច្ជ្ជអំបិលទៅរនុងសហគ្មន៍របស់ោត់។ 
 
 រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា «អបករល់ោប ជាអុំបិល សុំរបម់នុសសបោក ប៉ាុកនថ បបើអុំបិល តជ់ាតិសរបបហើយ បតើបគនឹង
យកអវីមកបធវើបអាយសរបបឡើងវញិ ន? អុំបិលបនាោះោម នរបបយាជនអ៍វីបទៀតបទ គឺមានកតប ោះបចាលបៅខាងបរៅបអាយមនុសស
បដើរជាន់ប៉ាុបណាត ោះ» (មា៉ា ថាយ ៥:១៣)។ តួនាទី ឬ បោលបុំណ្ងមយួសនអុំបិលគឺបធវើបនសទុន។ បៅបពលកដលបរបើអុំបិលបដើមផ ី
បនសទុនអវីមយួ អុំបិលវាបុំផ្ទល ញស្តរធាតុទុំងឡាយណាកដលមនិលអបចាល។  
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 ភាពបរសុិទនគឹជាគុណ្ធម ៌ឬ ជាគុណ្សមផតថិកដលរគិសថបរស័ិទរតូវកតប ា្ ញបៅកានស់ហគមនរ៍បស់ពួក។ បដើមផ ី
 នបរសុិទនគឺរតូវកតរស់បៅកបុងភាពបរសុិទន។ ចាបប់ផថើមជាមយួភាពបរសុិទនពីខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់ បយើងអាចមានឥទនិពលបៅកាន់
សហគមនរ៍បស់បយើងបោយស្តរភាពបរសុិទន។ ខ្ណ្ៈបពលកដលវញិ្ញដ ណ្រគបរ់គងពិភពបោកបនោះកុំពុងកតពាយាមលុប
បុំ តភ់ាពបស្តម ោះរតង ់និងសីលធមក៌ដលរតឹមរតូវ រគិសថបរស័ិទទួល នបបសកកមមពីរពោះជាមាច ស់កបុងការការពារភាពបរសុិទន
ឱ្យសទិតកបុងមារតាោឌ នកដលរតឹមរតូវទុំងឥរយិាបថ្ និងការគិត។ អុំបពើ បដូចជាជុំងឺឆលង បហើយពួកបយើងរតូវទទួលការ
ពា លបដើមផបីុំផ្ទល ញវា និងការពារកុុំឱ្យមានការឆលងរលោល។ បៅបពលកដលបយើងនិយាយរបឆាុំងនឹងអុំបពើ ប បយើងដូច
ជាអុំបិលបៅកបុងសហគមនរ៍បស់បយើង។  
 
 អុំបិលកប៏របើបដើមផកីារពារកុុំឱ្យសអុយផងកដរ។ ជាឧទហរណ៍្ បយើងបរបើអុំបិលបដើមផរីបឡាករ់តី និងស្តច។់ ខ្ញុ ុំបកើតបៅ
បកាោះមយួសនញូបហាវ នកលន (Newfoundland) ជាកកនលង(អាហារបពលោង ចរបឡាក់ស្តច់) បណ្ឋុ ុំ សនអាហារជាបរចើន។ បគបរបើ
ប ម្ ោះបនោះបោយស្តរកតបគបរបើអុំបិលបដើមផរីបឡាកស់្តចប់ោបៅទីបនាោះ។ ញូបហាវ នកលនគឺជារបបទសបនស្តទរតីដធ៏ុំមយួ។ ខ្ញុ ុំ
ចាុំ នថាបពលមយួខ្ញុ ុំ នបៅទសសនាបៅកផបនស្តទរតីកដលជាកកនលងមានឃ្លល ុំងរបឡាករ់តីរបប់តាន។ បនាធ បព់ីរបឡាករ់តី
ជាមយួអុំបិលអស់រយៈបពលជាយូ បរកាយមករតីទុំងអស់បនាោះរតូវ នលកប់ចញ។ 
 
 មូលបហតុចុំនួនពីរកបុងចុំបណាមមូលបហតុទុំងបនោះ អុំបិលបធវើឱ្យស្តចម់និឱ្យសអុយ ដូបចបោះអាចទុកវាបរបិភាគបពល
បរកាយ ន។ ស្តច់អាចរកាគុណ្ភាពធមមជាតិរបស់វា ន វាមនិ តប់ងរ់ស់ជាតិបនាោះបទ។ ដូចោប បនោះកដល រគិសថបរស័ិទ
គឺជាអុំបិលបៅកបុងពិភពបោក ជាភាប ក់្ រការពារកផនដី។ រគិសថបរស័ិទរតូវកតមានឥទនិពលវជិជមានបៅកានម់នុសសដសទ។ 
 
 គុណ្ភាពចមផងបុំផុតសនអុំបិលគឺវាបធវើឱ្យមានរសជាតិ។ អុំបិលវាមានរសជាតិបោយខ្លួនវាផ្ទធ ល់ ប៉ាុកនថ អុំបិលរតូវ ន
បគបរបើជាពិបសសបដើមផបីធវើឱ្យមាូបមានរសជាតិ។ ជុំបនឿរគិសថបរស័ិទគឺមានការប៉ាោះពាល់បៅកានជ់ីវតិដូចជាអុំបិលកដលមានការ
ប៉ាោះពាល់បៅកានម់ាូប។ ជីវតិរបស់អបកនឹងអាបអ់  ួោម នន័យ ោម នបោលបុំណ្ង របសិនបបើអបកយកជុំបនឿរគិសថបរស័ិទ ឬឥទនិ
ពលរបស់វាបចញពីជីវតិរបស់អបក។  
 
 ជារគិសថបរស័ិទបយើងរតូវកតមានភាពវសុិទន និងបធវើឱ្យអបកដសទមានភាពវសុិទនដូចោប ។ បយើងគួរកតបធវើឱ្យអស់ពីសមតទ
ភាពរបស់បយើងបដើមផកីារពារអវីកដលលអ និងរតឹមរតូវ។ ជីវតិរបស់បយើងផ្ទធ ល់រតូវកតប ា្ ញបៅអបកដសទថាជុំបនឿបលើរពោះរគិសថ
នឹងផថល់កថីសងឃមឹបៅកានជ់ីវតិ។ បនាធ បម់កបយើងរតូវបបរមើកបុងលកខណ្ៈជាអុំបិលដូចកដលរពោះបយស ូ នមានរពោះបនធូល។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ បុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម។ 
 ក) បៅកបុងពិភពបោកកដលបពញបោយអុំបពើ ប រគិសថបរស័ិទរតូវកតដូចជា………………………………………… 
 ខ្) រគិសថបរស័ិទកដលវសុិទនដូ ជា………………………………………………………………………………………. 
      គ) ពីបរពាោះោត ់ឬ នាងជួយ បធវើសហគមនក៍ានក់តវសុិទន។ 
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៤ ចូរសរបសរតួនាទីចុំនួនបីសនអុំបិល។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
៥ សូមសរបសរការអនុវតថនស៍នតួនាទីទុំងបនោះបៅកានទ់ុំនួលខុ្សរតូវរបស់បយើងកបុងនាមបយើងជារគិសថបរស័ិទ។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
រ. ច្ិតតរំនិតថ្ម ីA Renewed Mind 
ទោលទៅទ៣ី. រំណត់សាគ ល់ពីឥរយិាបថម្នការានច្ិតតគ្ំនិតថមី ។ 
 
 បយើងបទើបកត នសិការចួរល់បហើយថាបយើងមនិមានពនលឺបោយខ្លួនឯងបនាោះបទ បយើងរោនក់តបញ្ញច ុំងពនលឺរបស់ 
រពោះរគិសថកតប៉ាុបណាត ោះ។ បទោះបីជាអុំណាចកដលបយើងមានកបុងការការពារ បនសទុន ឬ បធវើឱ្យមានរស់ជាតិបៅកបុងពិភពបោក
របស់បយើងកប៏ោយ។ អុំណាចទុំងអស់គឺមកពីរពោះជាមាច ស់ កដលរបទនឱ្យបយើងមានរ ជាញ កបុងការបរបើរ ស់ឫទន នុភាព
ទុំងបនោះសរមាបជ់ាការលអបៅកានម់នុសសដសទ។ 
 
 វាគឺដូចោប ជាមយួគុំនិតរបស់អបក។ អបកមនិអាចយល់ពីរបបៀបកដលវាបធវើដុំបណ្ើ រការបនាោះបទ មានកតរពោះជាមាច ស់ 
ប៉ាុបណាត ោះកដលយល់អុំពវីា។ ដូបចបោះរគបអ់វីកដលសទិតកបុងគុំនិតរបស់អបក ឬ អវីកដលអបកគិតថាវ យបៅរពោះជាមាច ស់បរចើនយា៉ា ង
ណា បនាោះរទងកម៏ានឥទនិពលបលើគុំនិតរបស់អបកបរចើនយា៉ា ងបនាោះកដរ។ កណ្ឍ គមពរីរ ៉ាមូ ១២:២ នកចងថា «មនិរតូវយកតុំរប់
តាមនិសសយ័បោកីយប៍នោះបឡើយ រតូវទុកបអាយរពោះជាមាច ស់កកករបចិតថគុំនិតបងបអូន បអាយបៅជាថ្មីទុំងរសុងវញិ»។ 
 
 ការផ្ទល ស់បឋូរ ឬ ការកកករបទុំងរសុងបកើតបឡើងបៅកបុងជីវតិរបស់បយើងបៅបពលកដលបយើងកសវងរករពោះអមាច ស់អស់ពី
ចិតថ។ អវីៗទុំងអស់ចាបប់ផថើមបៅកបុងជីវតិថ្មី។ បយើងប ើញមានអវីកដលកបលកៗ នបកើតមានបឡើង បយើងគិតខុ្សពីមុននិង
គុំនិតរបស់បយើងគឺថ្មី។ ឥឡូវបនោះរពោះជាមាច ស់គឺរគបរ់គងការគិត និងគុំនិតរបស់បយើង។ បយើងរតូវការរស់បៅកបុងទមាល បម់យួ
កដលអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះជាមាច ស់មានឥទនិពលមកកាន់គុំនិតរបស់បយើងតាមរយៈគុំនិតរបស់បយើង។ អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះជាមាច ស់
ោករ់ពោះតរមោិះរបស់រពោះអងគបៅកបុងគុំនិតរបស់បយើង។ បៅបពលកដលអបកអធិស្តឌ ន អបកនឹងមានការប៉ាោះពាល់ជាមយួការ
ដឹកនាុំរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។ រទងន់ឹងរបទនរ ជាញ ដល់អបកបៅកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់អបកជាមយួអបកដសទ។ បៅបពល
កដលអបកបដើរតាមការដឹកនាុំរបស់រពោះអងគ គុំនិតរបស់អបកនឹងផ្ទល ស់បថូរ និងករបមកជាថ្មី បហើយអបកនឹងកាល យជាពនលឺ និងអុំបិល
បៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបក។ 
 
 បៅកបុង ១កូរនិថូ្ស ២:១៦ បោកស្តវក័ប៉ាូល នមានរបស្តសន៍ថា «រឯីបយើងវញិ បយើងមានគុំនិតរបស់រពោះរគិសឋ
បហើយ»។ បោកក ៏នមានរបស្តសនប៍ៅកបុងភលីីព ២:៥ ផងកដរថា «រពោះរគិសឋបយស ូមានចិតថគុំនិតយា៉ា ងណា បងបអូនរតូវ
មានចិតថគុំនិតយា៉ា ងបនាោះកដរ»។ បនាធ បម់កោតប់នថកចកចាយអុំពីឥរយិាបថ្កដលរពោះរគិសថមាន។ សូមអានភលីីព ២:៥-១១ 
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បនាធ បម់កសិកាតាមតារងខាងបរកាមរហូតទល់កតអបកយល់ពីឥរយិាបថ្របស់រពោះរគិសថ និងទុំនួយខុ្សរតូវរបស់រពោះអងគ 
ជាមយួទុំនួលខុ្សរតូវទុំងបនាោះ។ 
 
សរមមភាពរបស់រពះទយស៊ូ ឥរយិាបថគ្ំនិតរបស់រពះអងគ ការទ្លើយតបរបស់រពះជ្ជាច ស់ 
រទង ់នលោះបង់អវីៗទុំងអស់កដល
រទងម់ាន (ខ្.៧)។ 
 

ចុោះចូល រពោះជាមាច ស់ បលើកតបមកើងរពោះអងគបឡើង
យា៉ា ងខ្ពងខ់្ពស់បុំផុត(ខ្.៩)  
 

រទងយ់កឋានៈជាទសករ (ខ្.៧)  
 

បនាធ បខ្លួន រពមទុំងបរ សរបទនបអាយរពោះអងគ  
មានរពោះនាមរបបសើរបលើសអវីៗទុំង
អស់ (ខ្.៩) 
 

រពោះអងគ នោកខ់្លួន បធវើតាមរពោះ
បញ្ញជ  (ខ្.៨)  
 

ស្តថ បប់ គ្ ប់ រពោះជាមាច ស់របទនកិតថិយសដល់ 
រពោះអងគ (ខ្.១០ ខ្.១១) 

  
 បតើអបកមានរបបភទសនគុំនិតណាមយួដូចកដលរពោះរគិសថមានកដលឬបទ? បតើអបកចុោះចូល បនាធ បខ្លួន និងស្តថ បប់ គ្ ប់
កដលឬបទ? សូមរពោះអមាច ស់ជួយ អបកឱ្យមានគុំនិតថ្មី គុំនិតរបស់រពោះរគិសថ។  ការមានរពោះតរមោិះរបស់រពោះអងគនឹងជួយ អបក
ឱ្យមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួកថីរសឡាញ់របស់រពោះអងគ និងរពោះហឫទយ័ទុកោករ់បស់រពោះអងគបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក។ 
  
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ សូមសរបសរពីឧទហរណ៍្ពីរបបៀបកដលអបកអាច 
 ក) ចុោះចូល 
 ..................................................................................................................................................... 
 ខ្) បនាធ បខ្លួន 
 ...................................................................................................................................................... 
 គ) ស្តថ បប់ គ្ ប់ 
 ...................................................................................................................................................... 
  
៧ បតើគុំនិតថ្មីអាចបធវើឱ្យបយើងកានក់តមានឥទនិពលបោយរបបៀបណា? 
    ............................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................................................ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ កបុងនាមជារគិសថបរស័ិទគួរកតបធវើជាភាប ក់្ រសនការបរ សឱ្យជាបៅកានម់នុសសកដលបៅជុុំវញិោត ់ឬ នាង។ ោត ់
 ឬ នាងគួរកតរកាកិចចការបនោះជាមយួអវីកដលរតឹមរតូវ និងប ា្ ញពីរបបៀបកដលរពោះរគិសថរបទនអតថនយ័បៅកាន ់     
 ជីវតិ។ 
 
១ បដើមផជីួយ ពួកបយើងឱ្យប ើញនូវកផបករបស់ពួកបយើង បដើមផរីពមានពីបរោោះថាប ក ់បដើមផជីួយ ពួកបយើងឱ្យបមើលប ើញអវី
 មយួជាកច់ាស់។ 
 
៦0 ចបមលើយរបស់អបក។ បតើអបកអាចគិតពីឧទហរណ៍្សរមាបច់ុំណុ្ចទុំងបីបនោះ? 
 
២ ពួកបយើងឆលុោះបញ្ញច ុំងពនលឺរបស់រពោះរគិសថបដើមផជីួយ មនុសសដសទឱ្យរកប ើញផលូវបៅកានរ់ពោះអងគ បដើមផរីពមានពួកបគពី
 បរោោះថាប កស់នអុំបពើ ប និងជួយ ពួកបគឱ្យស្តគ ល់ជាកច់ាស់ថាអុំបពើ បជាអវី។ 
 
៣  ក) បរសុិទន 
 ខ្) អុំបិល 
 
៧ បៅបពលគុំនិតរបស់ខ្ញុ ុំករបមកជាថ្មី ខ្ញុ ុំមានឥរយិាបថ្របស់រពោះរគិសថ និងខ្ញុ ុំអាចមានការប៉ាោះពាល់ដល់មនុសសដសទ
 បទៀតកបុងការបដើរតាមរពោះអងគ។ 
 
៤ បដើមផបីនសទុន  ការពារកុុំឱ្យសអុយ និងបធវើឱ្យមានរស់ជាតិ។ 
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       ស្មាជិក្ភាពនៅក្នងុ 
       ស្ហរមន៍រក្ុមជំនុ ំ

      Belonging in the Church Community 
 
 
 
 បឈ គីម (Chee Kim) គឺជាបកមងកុំរពាមាប ក។់ បទោះបីោត់មានអាយុរ ុំមយួឆាប ុំ ោតរ់ស់បៅតាមផលូវបៅរកុងហុងកុង
(Hong Kong)។ ោតម់និកមនជាកមមសិទនិរបស់នរណាមាប កប់នាោះបទ។  
 
 សថ្ងមយួមានបុរសចិតថលអមាប ក់ នជួបជាមយួបឈ គីម និង ននាុំោតប់ៅផធោះជាកកនលងកដលមានបកមងរបុស និងបកមង
រសីជាបរចើនរស់បៅ។ បៅទីបនាោះោតទ់ទួល នការយកចិតថទុកោកយ់ា៉ា ងលអ និងោតទ់ទួលការបបរងៀនអុំពរីពោះបយស ូ។ 
កបុងបពលយា៉ា ងខ្លីបឈបរៀនអាន និងសរបសរប ម្ ោះរបស់ោតផ់្ទធ ល់។ 
 
 បនាធ បព់ីពីរ ឬ បីកខ្កនលងមកបឈ គីមរតូវ នបគនាុំយកបៅកានរ់កុមរគួស្តរជនជាតិចិនកដលបពញបោយកថី
រសឡាញ់មយួ។ ោតរ់តូវ នរគួស្តរមយួបនោះយកបៅចិចច ឹម និងកថ្រកាដូចជាកូនបបងកើត។ ឥឡូវបនោះោត់ពិតជាមានអុំណ្រ
ខាល ុំងណាស់ ពីបរពាោះោត់កាល យបៅជាសមាជិកភាពរបស់រកុមរគួស្តរមយួ។ 
 
 តរមូវការមយួសនតរមវូការរគឹោះរបស់ពួកបយើងគឺភាពជាកមមសិទន។ ភាពជាកមមសិទនរបស់រកុមរគួស្តរមយួបធវើឱ្យបយើង
ទទួល នការថាប កថ់្បម និងសុវតទិភាព។ បៅបពលកដលអបកកាល យជារគិសថបរស័ិទ អបកកាល យបៅជាកផបកមយួសនរកុមរគួស្តរ
របស់រពោះជាមាច ស់។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះអបកនឹងសិកាអុំពីអតទនយ័ភាពជាកមមសិទនកបុងរកុមរគួស្តររពោះជាមាច ស់។ សហគមន៍
សនអបកបជឿជាអបកបបងកើតរកុមជុំនុុំរបស់រពោះអងគ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការថាវ យបងគុំរមួោប  Worshipping Together 
ខ្. ការរបកបោប  Fellowship 
គ. ការបបរមើពន័នកិចចជាមយួោប  Ministering Together 
 

ទោលទៅ 
១. ស្តគ ល់ពីតសមលសនការថាវ យបងគុំជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត។ 
២. ពិណ៌្នាពីលទនផលសនពន័នកិចចរមួរបស់អបកបជឿបៅកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
៣. ប ា្ ញពីលទនផលសនការចូលរមួជាមយួអបកបផសងបទៀតបៅកបុងពន័នកិចច។ 
 

ក្. ការថាវ យបងគំរមួោន  Worshipping Together 
ទោលទៅ១. សាគ ល់ពីតម្មលម្នការថ្វវ យបងគំជ្ជមួយទជឿែម្ទទទៀត។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនដុំបូងពួកបយើង ននិយាយថារកុមជុំនុុំមនិកមនជាអាោរបនាោះបទ__គឺជារបូកាយរបស់អបកបជឿកដល 
រមួោប បធវើកិចចការបបរមើរពោះអមាច ស់។ បៅបពលកដលបយើងកាល យជារគិសថបរស័ិទពួកបយើងកាល យជាកផបកមយួសនរពោះកាយរបស់ 
រពោះរគិសថ។ ពួកបយើងគឺជាកផបកមយួសនរកុមជុំនុុំសកលរបស់រពោះអងគ។ មនុសសកដលជារពោះកាយរបស់រពោះរគិសថរបួរមួោប  បដើមផ ី
បធវើកិចចការបបរមើរពោះអមាច ស់ និងបដើមផថីាវ យបងគុំរពោះអងគ។ ពួកបគបបងកើតរកុមជុំនុុំជារកុមបៅកបុងសហគមនរ៍បស់ពួកបគ។ បៅ
កបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការបយើង នអានអុំពីរកុមជុំនុុំដុំបូង និងអុំពីរបបៀបកដលរគិសថបរស័ិទបធវើដុំបណ្ើ រពីសហគមនម៍យួបៅ 
សហគមនម៍យួបទៀត ជួយ បដើមផោីុំរកុមជុំនុុំថ្មី។ អបកបជឿដុំបូងទុំងបនោះមានបុំណ្ងចិតថយា៉ា ងមុតមាុំកបុងការថាវ យបងគុំ 
រពោះអមាច ស់រមួោប ។  
 
 ការថាវ យបងគុំរពោះជាមាច ស់មានន័យថាការថាវ យបពលបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបកបៅកានរ់ពោះអងគ។ អបកថាវ យការបលើក
តបមកើង និងការសរបសើរបៅកានរ់ពោះអងគ។ អបកបលើកតបមកើងរពោះអងគបលើសជាងអវីៗបផសងបទៀត។ រពោះជាមាច ស់ នបបងកើតមនុសស
ដូចបចបោះបហើយ នជាពួកបគចូលចិតថរស់បៅជាមនុសសបផសងបទៀត។ វាជាធមមជាតិសរមាប់អបកបជឿកបុងការមានបុំណ្ងចិតថចូល
រមួជាមយួោប កបុងការថាវ យបងគុំ។ បយើងផថល់ឱ្យ និងទទួលការបលើកទឹកចិតថបៅបពលកដលបយើងថាវ យបងគុំជាមយួោប ។ 
 
 មានរបបៀបជាបរចើនកបុងការប ា្ ញការថាវ យបងគុំបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់។ បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងបយើងទទួល
 នការកណ្នាុំពីការថាវ យបងគុំរពោះជាមាច ស់បៅកបុងរបបៀបបផសងៗជាបរចើន-តាមរយៈការទោះសដ ការបរចៀង សរបសើររពោះអងគ
ជាមយួសបមលងរបស់បយើងតាមរយៈការអធិស្តឌ ន តាមរយៈឧបករណ៍្បភលង និងបៅកបុងរបបៀបបផសងបទៀត។ បៅបពលកដល
បយើងចូលរមួជាមយួអបកបជឿដសទបទៀតកបុងការថាវ យបងគុំតាមរបបៀបទុំងបនោះ បយើងរកប ើញរបបៀប្យរសួលកបុងការប ា្ ញពី
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កថីរសឡាញ់ និងការបលើកតបមកើងរបស់ពួកបយើងបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់។ ការថាវ យបងគុំជាមយួអបកបជឿដសទបទៀតនឹងផថល់ឱ្យ
បយើងនូវកមាល ុំងដខ៏ាល ុំងកាល កបុងការបបរមើរពោះជាមាច ស់។ 
 
 របបៀបបផសងបទៀតបដើមផបី ា្ ញការថាវ យបងគុំបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់គឺតាមរយៈការបបរមើដល់អបកដសទបទៀត។ ការថាវ យ
បងគុំដព៏ិត ជាការប ា្ ញកថីរសឡាញ់ និងការបលើកតបមកើងបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់ ជាធមមតាលទនផល គឺការប ា្ ញកថីរសឡាញ់ 
និងសបផរុសដល់មនុសសដសទបទៀត។  នប ា្ ញបៅកបុងរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូកបុងមា៉ា ថាយ ២៣:៣១-៤០ និងដូចជាអវី
កដលបយើង នប ើញបៅកបុងបមបរៀនដសទបទៀត។ បៅបពលកដយពួកបយើងបបរមើដល់មនុសសដសទបទៀត បយើងបធវើកិចចការទុំង
អស់បនោះដូចជាបធវើថាវ យរពោះអមាច ស់។ 
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ គូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្របបយាគកដលពិពណ៌្នាពីតសមលសនការថាវ យបងគុំជាមយួអបកបជឿឯបទៀត។ 
 ក) បយើង នទទួល នកមាល ុំង។ 
 ខ្) បយើងកាល យបៅជាអបកកដលយកចិតថទុកោកខ់ាល ុំងបៅបលើខ្លួនរបស់បយើងផ្ទធ ល់។ 
 គ) បយើងឱ្យ និងទទួលការបលើកទឹកចិតថ។ 
  ) តាមរយៈការបបរមើមនុសសបផសងបទៀត បយើងបលើកតបមកើងរពោះជាមាច ស់។ 
 ង) វាបធវើឱ្យបយើងកានក់ត្យរសួលកបុងការប ា្ ញអារមមណ៍្កបុងបពលថាវ យបងគុំរបស់បយើង។ 
 ច) វាបធវើឱ្យបយើងកានក់តលុំ កកបុងការគិតអុំពីរពោះជាមាច ស់។ 
 
២ បធវើបចជ ីអុំពីរបបៀបមយួចុំនួនកបុងការថាវ យបងគុំរពោះជាមាច ស់។ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ខ. ការរបក្បោន  Fellowship 
ទោលទៅទ២ី. ពិណ៌នពីលទធផលម្នព័នធរិច្ចរួមរបស់អនរទជឿទៅរនុងររុមជំនុំ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនដុំបូងរបស់បយើង បយើងប ើញថាអតទន័យមយួរបស់សហគមនក៍បុងចុំបណាមអតថនយ័បផសងបទៀតគឺ «ការ
របកបោប » ភាពខ្ពងខ្ពស់បុំផុតសនការរបបកោប អាចរកប ើញបៅកបុងចុំបណាមរគិសថបរស័ិទ។ រកុមជុំនុុំតាមតុំបនគ់ឺ  ជាកកនលង
ដល៏អរបបសើរមយួកបុងការកសវងរកការរបកបជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត។ យុវជនរកីរយកបុងការបៅជាមយួមនុសសបផសងបទៀត 
និងចុំណាយបពលកុំស្តនថ និងបធវើកិចចការរមួោប ។ មនុសសបពញវយ័ដូចោប ផងកដរ រតូវាការស្តគ ល់មនុសសដសទបទៀត និង
ចុំណាយបពលបធវើសកមមភាពរមួោប ។ 
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 តាមរយៈសកមមភាពរបកបោប កបុងរកុមជុំនុុំ បយើងអាចប្ងចាប់សហគមនទ៍ុំងមូល ន។ សកមមភាពពិបសស
សរមាបកុ់មារអាចមានន័យថាជាការនាុំកុមារដសទបទៀត។ ការបធវើដុំបណ្ើ រកុំស្តនថរមួោប   ឬបធវើការកបុងគបរមាងអវីមយួជាមយួោប  
ឬ រោនក់តចុំណាយបពលបវោជកជកកុំស្តនថ និងកចកចាយជាមយួោប ទុំងបនោះគឺជារបបៀបកដលបធវើឱ្យបយើងស្តគ ល់មនុសស
 នកានក់តរបបសើរ។ បៅបពលកដលបយើងស្តគ ល់ោប  បយើង្យរសួលកបុងការបបរមើោប បៅវញិបៅមក បៅបពលនរណាមាប ក់
មានតរមូវការ។ 
 
 បៅកបុងកណ្ឍ ដុំណឹ្ងលអមានកកនលងជាបរចើនកដលនិយាយពីការកដលរពោះបយស ូបរបិភាគជាមយួមនុសស។ រទង ់ន 
បរបើបពលបវោធមមតាសនការរបកបោប បដើមផកីចកចាយបសចកថីពិតកានក់តសីុជុំបៅអុំពីរពោះរជរបស់រពោះជាមាច ស់ ឬ បធវើពន័នកិចច
បដើមផបីុំបពញតរមវូការជាលកខណ្ៈបុគគល។ បយើងទុំងអស់ោប រតូវការបពលបវោបដើមផសីរមាក រកីរយជាមយួមនុសសបផសង
បទៀត និងបដើមផសី្តគ ល់ោប កានក់តចាស់។ បៅកបុងរបបៀបបនោះជាញឹកញាប ់របជាជនកដលរស់បៅកបុងសហគមនម៍និកមនជា
កផបកបៅកបុងរកុមជុំនុុំតាមតុំបនក់ដលនាុំឱ្យមានការរបបកជាមយួរពោះអមាច ស់ និងរកុមជុំនុុំ។ ការកចកចាយ ការយកចិតថ
ទុកោក ់និងកថីរសឡាញ់រតូវ នប ា្ ញជាសកមមភាពរបស់សហគមន។៍ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ រគិសថបរស័ិទអាចមានការរបកបយា៉ា ងជិតសបិតជាមយួ 
 ក) មនុសសកដលបគបធវើការជាមយួ។ 
 ខ្) អបកជិតខាងរបស់ពួកបគ។ 
 គ) អបកបជឿដសទបទៀតបៅកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
 
៤ អតទរបបយាជនដ៍ធ៏ុំបុំផុតសនការរបកបោប គឺបយើង 
 ក) បរៀនពរីបបៀបកបុងការសិការមួោប ។ 
 ខ្) អាចស្តគ ល់ោប បៅវញិបៅមកកានក់តរបបសើរ។ 
 គ) អាចបុំបភលចបញ្ញា ផ្ទធ ល់ខ្លូនរបស់បយើង។ 
 
៥ ពិពណ៌្នាពីរបបៀបមយួចុំនួនកបុងការរបកបជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត។ 
    ............................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................................................ 
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រ. ការបនរមើព័នធក្ិច្ចជាមួយោន  Ministering Together 
ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញពីលទធផលម្នការច្ូលរួមជ្ជមួយអនរទផេងទទៀតទៅរនុងព័នធរិច្ច។ 
 
 គុណ្សមផតថិមយួកបុងចុំបណាមគុណ្សមផតថិដវ៏បិសសសនការចូលរមួបទៀតទត់បៅកបុងរកុមជុំនុុំ គឺអភយ័ឯកសិទនិសនការ
សិកាជាមយួរគិសថបរស័ិទដសទបទៀត។ បៅកបុងរកុមជុំនុុំជាបរចើនគឺមានថាប ក់សថ្ងអាទិតយ និងវគគហវឹកហវឺនរពោះគមពរី។ ការសិកា 
រពោះគមពរី ជាបទៀងទតផ់ថល់ឱ្យបុគគលមាប ក់ស្តគ ល់ចាស់ពីស្តវតារបវតថិស្តគសថ និងយល់ដឹងកានក់តរបបសើរបៅបលើរពោះបនធូល។ 
បោករគគូ វ្ យបរៀបចុំបមបរៀនអធបិាយបដើមផជីួយ បយើងឱ្យមានការរកីចបរមើន និងកាល យបៅជាមនុសសបពញវយ័។ ខ្ណ្ៈបពល
បយើងពន័នកិចចកបុងរបបៀបបនោះ បយើងអាចបបរមើពន័នកិចចបៅកានអ់បកដសទបទៀត។  
 
 បៅកបុងជុំពូកទី២ និងទី៣ សនកណ្ឍ គមពរីទីតុសមានកកនលងជាបរចើនកដលនិយាយអុំពីកិរយិាមាយាទ និងទុំនួលខុ្ស
រតូវរបស់រគិសថបរស័ិទ។ បៅកបុងខ្គមពរីទុំងបនោះបោកស្តវក័ប៉ាូល ននិយាយពីកិចចការមយួចុំនួនកដលយល់រសបជាមយួ
បោលលទនិ និងការបបរងៀន។ ជួយ គសថីបមមា៉ា យ បសចកថីបបរងៀនដល់យុវជន និងបសចកថីបបរងៀនដល់អបកបបរមើពន័នកិចចបដើមផ ី
ស្តថ បប់ គ្ បរ់គបច់ុំណុ្ចទុំងអស់កដល នបលើកបឡើងបៅទីបនោះ។  រគបទ់ុំងអស់សនចុំណុ្ចទុំងបនោះជាកផបកសនពន័នកិចចសន
រកុមជុំនុុំ។  
 មនុសសបៅបពលរបមូលផថុ ុំោប អាចបធវើកិចចការកដលពួកបគមនិអាចបធវើ នបពលបៅមាប កឯ់ង។ បពលរបពននរបស់ខ្ញុ ុំបៅ
បកមងោត ់នរស់បៅកបុងកសិោឌ នមយួបៅកបុងរបបទសកាណាោ កសិករកតងកតជួយ ោប បៅវញិបៅមកបៅបពលរបមូលផល
ដុំណាុំ ពីបរពាោះពួកបគមនិមានមា៉ា សីុនកបុងការបធវើកិចចការទុំងអស់បនោះ។ កសិករមយួចុំនួន នទុកការ្ររបស់ខ្លួនបចាល
បដើមផបីៅជួយ កសិករបផសងបទៀតកបុងការរបមូលផលបពាត  និងរសូវស្តលី។ បៅបពលកសិករទុំងអស់បធវើការរមួោប  ដុំណាុំ
ទុំងអស់ គឺរតូវ នរចូតកាត។់ ពួកបគមនិអាចបធវើកិចចការទុំងបនោះកតមាប កឯ់ង នបទ។  
 
 បោលការណ៍្ដូចោប កដលមានដុំបណ្ើ រការបៅកបុងរកុមជុំនុុំ។ ឧទហរណ៍្ រពោះគមពរីរតូវការបកករបជាភាស្តរបស់
មនុសសបៅកបុងរបបទសភូមា (Burma)។ គបរមាងមយួបនោះធុំខាល ុំងណាស់សរមាបម់នុសសមាប ក ់ឬ រកុមជុំនុុំមយួ។ ដូបចបោះបយើង
រតូវការចុំនួនមនុសសដប៏រចើនកដលមកពីរកុមជុំនុុំបផសងៗ ោកដ់ វ្ យរមួោប  និងការចុំណាយបដើមផ ីនការបកករបរពោះគមពរី។ 
 
 បៅបពលកដលអបកកាល យជាមនុសសបពញវយ័កបុងរពោះអមាច ស់ អបកមានបុំណ្ងចិតថមុតមាុំកបុងការបបរមើបៅកានអ់បក 
ដសទ។ ពិភពបោករបស់អបកកាន់កតធុំ បហើយអបកកាល យជាមនុសសមាប កក់ដលយកចិតថទុកោកប់ៅបលើតរមូវការរបស់មនុសស       
ដសទ។ 
 
 បៅបពលមនុសសមយួចុំនួន នឮសករមកសនការបរសកឃ្លល នរបស់មនុសសដសទបទៀតកដលមនិកមនជាបងបអូនរបស់ពួក
បគ។ ពួកបគរោនក់តគិតថាមនុសសទុំងបនាោះគួរកតខ្ិតខ្ុំបធវើការដូបចបោះពួកបគនឹងមានលុយបដើមផទីិញមាូបអាហារ។ ប៉ាុកនថ បៅ
បពលកដលរគិសថបរស័ិទឮសករមកសនការរងទុកខរបស់មនុសសកដលអតអ់ាហារបរបិភាគ ពួកបគកតងកតជួយ  និងយល់ចិតថអបក
ទុំងបនាោះ។ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា «បបើបគបអាយអវីបរចើនបៅអបកណា បគនឹងទរពីអបកបនាោះវញិបរចើនកដរ។ បបើបគផធុកផ្ទឋ ក់
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កិចចការបរចើនដល់អបកណា បគនឹងទរពីអបកបនាោះវញិរងឹរតឹកតបរចើនកថ្មបទៀត»។ (លូកា ១២:៤៨) បៅកបុងនយ័មយួបទៀត បបើ
រពោះជាមាច ស់របទនពរអបកកានក់តបរចើន អបកនឹងមានទុំនួលខុ្សរតូវសរមាបរ់បបៀបកដលអបកបរបើរ ស់រពោះពរទុំងបនោះ និង
របបៀបកដលអបកមានទុំនួលខុ្សរតូវបៅកានត់រមូវការរបស់មនុសសដសទបទៀត។ 
 
 បៅបពលកដលអបកឮសករមករបស់មនុសសបៅរជុងមាខ ងបទៀតសនកផនដីឈចឺាបប់ោយការអតអ់ាហារ ឬ ខ្យល់ពយោុះ ឬ  
រចជួ លកផនដី បតើបញ្ញា ទុំងអស់បនោះប៉ាោះពាល់ដល់ជីវតិរបស់អបកកដរឬបទ? សញ្ញដ សនភាពបពញវយ័របស់អបកគឺរបបៀបកដលបញ្ញា
ទុំងអស់បនោះប៉ាោះពាល់ដល់ជីវតិរបស់អបក។ សួរខ្លួនឯងនូវសុំណួ្រទុំងបនោះ បតើខ្ញុ ុំយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះអបកជិតខាងរបស់ខ្ញុ ុំ
កដលឬបទ? បតើវាពិតជាមានស្តរសុំខានស់រមាបខ់្ញុ ុំកដរឬបទ របសិនបបើមានមនុសសមយួពាន់អបកស្តល បប់ៅកកនលងដក៏សនឆាង យ
មយួ? បតើខ្ញុ ុំពិតជាយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះការជាប់ពាកព់ន័នកបុងពន័នកិចចកបុងពិភពបោកទុំងមូលកដរឬបទ? បតើខ្ញុ ុំជួយ រកុមជុំនុុំ
របស់ខ្ញុ ុំបដើមផបីបរមើដល់អស់អបកកដលមានតរមូវការកដរឬបទ? 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ រពោះជាមាច ស់រ ុំពឹងបយើងឱ្យបៅកានអ់បកដសទ 
 ក) នូវអវីរគបយ់ា៉ា ងកដលបយើងមាន។ 
 ខ្) បៅតាមរពោះពរកដលបយើងទទួល នពីរពោះអងគ។ 
 គ) កតបពលណាកដលបយើងចងក់តប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
៧ គូររងវងជុ់ុំវញិរបបយាគកដលរតឹមរតូវនីមយួៗ 
 ក) សញ្ញដ សមាគ ល់ពិតរ កដមយួកបុងចុំបណាមសញ្ញដ សមាគ ល់បផសងបទៀតសនរគិសថបរស័ិទគឺពួកបគយកចិតថទុកោក់  
              សរមាបម់នុសសដសទបទៀត។ 
 ខ្) បៅបពលរគិសថបរស័ិទឮសករមករងទុកខ និងវនិាសកមម ពួកបគមានអារមមណ៍្ឈចឺាបច់ុំបពាោះមនុសសកដលមានការ
    ពាកព់ន័ន។ 
 គ) មានតរមូវការជាបរចើនបទៀតសរមាបអ់បកកដលទទួល នតិចតួច។ 
  ) បៅបពលរពោះជាមាច ស់របទនពរមកអបកកានក់តបរចើន វាមនិកមនមានយ័ថាអបកមានតរមូវការបរចើនបនាោះបទ។ 
 ង) មនុសសបធវើការរមួោប អាចបុំបពញកិចចការ នបរចើនជាងបធវើការកតមាប កឯ់ង។ 
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៨ ពិនិតយបមើលខ្លួនអបកផ្ទធ ល់តាមរយៈការបឆលើយតាមសុំណួ្រខាងបរកាម។ 
             ចាស/ ទ   បទ 
 ក) បតើអបកជាសមាជិកបៅកបុងរកុមជុំនុុំតាមតុំបន?់   ………… . ……… 
 ខ្) បតើអបកមានភាពបស្តម ោះរតងក់បុងការចូលរមួកដរឬបទ?  ………… . ……… 
 គ) បតើអបករកីរយកបុងការរបកបជាមយួរគិសថបរស័ិទដសទបទៀត 
      កដរឬបទ?      ............. ......... 
  ) បតើអបកជួយ ផគតផ់គងរកុមជុំនុុំតាមរយៈថ្វកិារបស់អបក ឬតាម 
       របបៀបបផសងបទៀតកដរឬបទ?     …………  ……… 
 ង) បតើរកុមជុំនុុំរបស់អបកមានសកមមភាពបដើមផបីបរមើបៅកាន ់
      សហគមនក៍ដរឬបទ?     ………..  ……… 
 ច) បតើអបករតូវការបធវើអវីបកនទមបទៀតបដើមផមីានការពាកព់ន័នបៅកបុង 
      សកមមភាពបផសងៗកបុងចុំបណាមសកមមភាពទុំងបនោះបៅកបុង 
      រកុមជុំនុុំរបស់អបកកដរឬបទ?     ………..  ……… 
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សូមទផទៀងផ្ទទ តច់្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៤  ក) ស្តគ ល់មនុសសបផសងបទៀតកានក់តរបបសើរ 
 
១  របបយាគ ក) គ)  ) និង ង) គឺរតឹមរតូវ។ 
 
៧  របបយាគ ក) ខ្) គ) និង ច) គឺរតឹមរតូវ។ 
 
៥  ចបមលើយរបស់អបក។ ចបមលើយមយួចុំនួនគឺ៖ ការបរបិភាគអាហាររមួោប  ការជកជក ឬ កចកចាយជាមយួោប  ការបរបើ
 ឧបករណ៍្តគនថី ទោះសដ អធិស្តឌ ន ឬបបរមើអបកដសទ។ 
 
៦  ខ្) បៅតាមរពោះពរកដលបយើងទទួល នពីរពោះអងគ។ 
 
៣  គ) ជាមយួអបកបជឿដសទបទៀតកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
 
៨  ចបមលើយរបស់អបក។ របសិនបបើចបមលើយរបស់អបក បទ បៅកានស់ុំណួ្រមយួចុំនួនកបុងចុំបណាមសុំនួរទុំងបនោះ គិតអុំពី
 របបៀបកដលអបកអាចបបងកើនទុំនាកទ់ុំនងរបស់អបកជាមយួរពោះជាមាច ស់តាមរយៈរកុមជុំនុុំតាមតុំបនរ់បស់អបក។ 
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ការបរចិាច រនៅក្នងុ 

ស្ហរមន៍របស្អ់្នក្ 
Contributing to Your Community 

 
 
 សមាគមកាក ទរកហមបធវើការបសធើរកតរគបទ់វីប និងរគបរ់បបទសទុំងអស់បបរមើមនុសសជាតិ។ ពួកបគជួយ មនុសស
បៅបពលកដលមានបរោោះមហនថរយដូចជាបរោោះទុរ ាភកិស ឬ ខ្យល់រពុោះ ឬ រចជួ យកផនដី។ សមាគមកាក ទរកហមផគតផ់គង់
តាមរយៈការកចករ ុំកលក ឬ អុំបណាយ។ មនុសសឱ្យជាថ្វកិា សមាា រៈបផសងៗ និង្មដូបចបោះកាក ទរកហម នបរៀបចុំខ្លួន 
រចូជាបរសចបដើមផជីួយ បៅបពលណាកដលបរោោះមហនថរយបកើតបឡើង។ មនុសសកចករ ុំកលកមនិកមនបោយស្តរពួកបគទទួល
 នអវីមយួរតឡបម់កវញិបនាោះបទ ប៉ាុកនថ ពួកបគមានបុំណ្ងចិតថកបុងការជួយ មនុសសបផសងបទៀតបៅកបុងបពលមានអាសនប និង 
បញ្ញា ។  
 
 ឮដូចោប ជាមយួការកចករ ុំកលករបស់ពួកបយើងបៅកានស់ហគមនរ៍បស់ពួកបយើងកដរ។ បយើងមនិជួយ បោយរ ុំពឹងថា
នឹង នអុំបណាយដល៏អរតឡបម់កវញិបនាោះបទ។ ដូចោប ផងកដរ បយើងកចករ ុំកលកបពលបវោរបស់ពួកបយើង ថ្វកិា និង
អុំបណាយទនបៅកានត់រមូវការរបស់សហគមនព៍ីបរពាោះវាជាកិចចការដល៏អ និងរតឹមរតូវកដលបយើងគួរកតបធវើ។  បៅកបុងបមបរៀន
បនោះបយើងនឹងប ើញពីររបបៀបកដលបយើងអាចបរៀបចុំខ្លួនរបស់បយើងផ្ទធ ល់បដើមផបីបរមើសហគមនរ៍បស់បយើងកានក់តរបបសើរ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការបរៀបចុំកបុងការបបរមើ Preparing to Serve  
ខ្. ការជាបព់ាកព់ន័ន Becoming Involved 

គ. ការបរចិាច គជុំនាញ Contributing Skills 

 

ទោលទៅ 
១. ស្តគ ល់ពីរបបៀបបដើមផបីរៀបចុំខ្លួនជាទីបនាធ ល់រគិសថបរស័ិទបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក។ 
២. ប ា្ ញពីរបបៀបកដលមានឥទនិពលបៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបកសរមាបរ់ពោះជាមាច ស់។ 
៣. ប ា្ ញពីរបបៀបកដលជុំនាញរបស់អបកអាចបរបើបដើមផជីួយ បៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបក។ 
 

ក្. ការនរៀបច្ំក្នងុការបនរមើ Preparing to Serve  
ទោលទៅទ១ី. សាគ ល់ពីរទបៀបទែើមបទីរៀបច្ំខលួនជ្ជទីបនទ ល់រគ្ិសតបរសិ័ទទៅរនុងសហគ្មន៍របស់អនរ។ 
 
 មុនបពលកដលបយើងអាចបបរមើនរណាមាប ក ់ន ពួកបយើងរតូវការបរៀបចុំសរមាបក់ារបបរមើកដលបយើងនឹងបធវើ។ ការ
បបរមើដល៏អបុំផុតរបស់រគិសថបរស័ិទកដលអាចឱ្យបៅកានស់ហគមនរ៍បស់បគគឺនាុំរពលឹងមនុសស។ មានរបបៀបចុំនួនបីកបុងការ
បរៀបចុំខ្លួនរបស់អបកផ្ទធ ល់កាល យបៅជាសមរបនាធ ល់បៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក៖ 
 

១. មានការធានាអោះអាងផ្ទធ ល់ខ្លួ នសនការសបគ គ្ ោះ។ បតើអបកអាចដឹងរ កដអុំពីការសបគ គ្ ោះរបស់អបក នបោយរបបៀប    
    ណា? តាមរយៈការមានទុំនាកទ់ុំនងជិតសបិទនជាមយួរពោះអមាច ស់។ អបកអាចមានទុំនាកទ់ុំនងបនោះតាមរយៈ ការ  
    អធិស្តឌ ន និងការសិការពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់។ បៅបពលកដលអបកស្តគ ល់អបកនិពននសនកណ្ឍ គមពរីអបកនឹងមាន  
    បុំណ្ងចិតថដខ៏ាល ុំងកបុងការអានកណ្ឍ គមពរីបនាោះ។ បៅបពលកដលអបកស្តគ ល់រពោះជាមាច ស់កានក់តរបបសើរ អបកនឹងមាន  
    បុំណ្ងចិតថដខ៏ាល ុំងកបុងការអានរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ-រពោះគមពរី។ 

 
 រតូវទុកចិតថបលើរពោះជាមាច ស់បោយកផអកបលើអវីកដលរពោះគមពរី នកចង និងមនិអារស័យបលើអារមមណ៍្កដលអបកមាន។ 
របសិនបបើអបកមានអារមមណ៍្ថាបរជយ័ ចូរមានកមាល ុំងបឡើង។ រពោះជាមាច ស់រសឡាញ់អបក! សូមទទួលយកបសចកថីរសឡាញ់
របស់រពោះអងគ និងោកជ់ុំបនឿរបស់អបកបៅបលើរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគជាងអារមមណ៍្របស់អបក។ របសិនបបើមានបហតុផលមយួ
ចុំនួនកដលបធវើឱ្យអបកមានការយល់រចឡុំទុំនាកទ់ុំនងរបស់អបកជាមយួរពោះអងគ សូមចងចាុំខ្គមពរីបៅកបុងបអបភសូ ២:៤-៥៖ 
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កប៏៉ាុកនថ រពោះជាមាច ស់កដលកតងកតមានរពោះហឫទយ័អាណិ្តបមតាថ ដប៏រចើនពនរ់បមាណ្បនាោះរពោះអងគមានរពោះ
ហឫទយ័រសឡាញ់បយើងខាល ុំងបុំផុត គឺបទោះបីបយើងស្តល ប់បោយស្តរអុំបពើ បរបស់បយើងបហើយកប៏ោយ ក ៏
រពោះអងគ នបរ សរបទនបអាយបយើងមានជីវតិរស់ រមួជាមយួរពោះរគិសឋវញិកដរ។ រពោះជាមាច ស់ នសបគ គ្ ោះ
បងបអូន បោយស្តររពោះគុណ្។ 

 
 ោម ននរណាមាប កក់បុងចុំបណាមបយើងអាចសនស ុំកថីរសឡាញ់របស់រពោះជាមាច ស់ នបនាោះបទ ដូបចបោះបហើយពួកបយើងរតូវកត
ទទួលយកអុំបណាយបោយឥតគិតសថ្លពីរពោះអងគ និងរស់បៅកបុងជីវតិកដលប ា្ ញពីការដឹងគុណ្ចុំបពាោះរពោះជាមាច ស់។ បោក
ប៉ាូល នសួរថា៖ 

 
បតើនរណាអាចបុំកបកបយើងបចញពីរពោះហឫទយ័រសឡាញ់របស់រពោះរគិសឋ ន? ទុកខបវទនា ឬការតបរ់បមល់ 

អនធោះអកនធងការបបៀតបបៀន ការបរសកឃ្លល ន ខ្វោះសបមលៀកបុំពាក ់បរោោះថាប ក ់ឬ មយួរតូវបគសមាល ប់?……កប៏៉ាុកនថ 

កបុងការទុំងបនាោះ បយើងមានជយ័ជុំនោះបលើសពីអបកមានជយ័ជុំនោះបៅបទៀត បោយរពោះអមាច ស់កដល ន
រសឡាញ់បយើង។ 

 
 បៅបពលបយើងទទួលយករពោះរគិសថជារពោះសបគ គ្ ោះរបស់បយើង បយើងអាចមានសុវតទិភាពបពញបលញបៅកបុងការ 
សបគ គ្ ោះរបស់បយើងបោយស្តររពោះគុណ្របស់រពោះអងគ បហើយមនិបោយស្តរអារមមណ៍្របស់បយើងបនាោះបទ។   
 

២. ដឹងពីរបបៀបដឹកនាុំមនសសបៅស្តគ ល់រពោះជាមាច ស់។ បតើអបកធាល បម់ាននរណាមាប កន់ិយាយមកកាន់អបកថា «មក  
    តាមខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំស្តគ ល់ផលូវ» បហើយបនាធ បម់កអបកករ៏បងវង? វាមនិកមនជាបរឿងកដលគួរឱ្យបពញចិតថបនាោះបទ។ បយើងចូលចិតថ  
    បដើរតាមមនុសសកដលពិតជាស្តគ ល់ផលូវចាស់។  

 
 របសិនបបើបយើងចងដ់ឹកនាុំមនុសសដសទបទៀតបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់ បយើងរតូវកតស្តគ ល់ផលូវ។ មានខ្គមពរីជាបរចើនបៅកបុង
រពោះគមពរីកដលជួយ បយើងបដើមផដីឹកនាុំមនុសសបៅកានរ់ពោះរគិសថ។ បៅកបុងតារងខាងបរកាមមានខ្គមពរីមយួចុំនួនកដលអបករតូវ
កតចងចាុំបដើមផកីារចាបប់ផថើមរបស់អបក៖ 

 

រ ៉ាមូ ៣:២៣ មនុសសរគបោ់ប សុទនកតមាន ប និងរតូវការរពោះសបគ គ្ ោះ។ 
រ ៉ាមូ ៦:២៣ មនុសសសកថិសមនឹងស្តល ប ់ប៉ាុកនថរពោះជាមាច ស់របទនជីវតិ។ 
យ៉ាូហាន ៣:១៦ រពោះជាមាច ស់ នរបទនយចដបូជាសរមាបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង។ 
១យ៉ាូហាន ១:៩ របសិនបបើបយើងស្តរភាព ប រពោះជាមាច ស់នឹងអតប់ទសឱ្យ 

បយើង។ 
១យ៉ាូហាន ៥:១៣ បយើងអាចដឹងថាបយើងមានជីវតិអស់កលផជានិចច។ 
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 របសិនបបើអបកចងប់របើខ្គមពរីទុំងបនោះបដើមផបី ា្ ញនរណាមាប កព់ីរបបៀបរករពោះរគិសថ ចូរទបនធញខ្ទុំងបនោះ។ ចូរសរបសរ
ខ្ដុំបូងោកទ់ុំពរ័ខាងមុខ្ បនាធ ប់ខ្បនាធ បោ់កក់បុងទុំពរ័បនាធ ប។់ បធវើដូបចបោះរហូតដល់សរបសរអស់ទុំង៥ខ្។ បនាធ បម់កអបក
្យរសួល និងមានរបសិទនភាពកបុងការបរបើរពោះគមពរីដឹកនាុំនរណាមាប កថ់ាវ យរពោះរគិសថ។ អបកបរៀបចុំខ្លួនរបស់អបកបដើមផ ី
បបរមើ។ ខ្ណ្ៈបពលកដលអបកកសវងរកខ្គមពរីដសទបទៀតកដលនឹងជួយ អបកកបុងការបធវើសមរបនាធ ល់ សូមបរៀបចុំខ្គមពរីបនាោះតាម
របបៀបដូចោប ។ 
 

៣. ពឹងកផអកបលើ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដរ៏សុិទន។ មនិសុំខាន់ថាអបកបចោះរពោះគមពរីបរចើនប៉ាុណាត បនាោះបទ អបករតូវកតពឹងកផអកបលើរពោះ 
     វញិ្ញដ ណ្បរសុិទនបដើមផជីួយ អបក។រពោះអងគនឹងរបទនការកណ្នាុំ នឹងពាកយសុំដីកដលរតឹមរតូវបៅកបុងគុំនិតរបស់អបក 
     ខ្ណ្ៈបពលកដលអបកបធវើសមរបនាធ ល់។ 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្បរសុិទនជាអបកនាុំមនុសសបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់ និងបធវើឱ្យពួកបគមានការបស្តកស្តថ យចុំបពាោះអុំបពើ បរបស់
ពួកបគ។ រទងរ់ជាបពីស្តទ នភាពសនដួងចិតថរបស់បុគគលមាប ក់ៗ ។ បៅបពលកដលអបកអធិស្តឌ នសរមាបក់ារកណ្នាុំរបស់រពោះអងគ 
រទងន់ឹងជួយ អបកបដើមផបីបរមើសហគមនរ៍បស់អបកតាមរយៈសមរបនាធ ល់ផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ កុុំបមើលចបមលើយខាងបលើ សូមសរបសរចុោះនូវរបបៀបបកីដលអបកអាចបរៀបចុំខ្លួនបដើមផបីបរមើសហគមនរ៍បស់អបកកបុងនាមជាអបក 
    នាុំរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ថាវ យរពោះ។ 
 ក)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្)................................................................................................................................................. 
 គ)................................................................................................................................................. 
 
២ សូមសរបសរពាកយកដលរតឹមរតូវបដើមផបីុំបពញរបបយាគខាងបរកាម។ 
 ក) ខ្ញុ ុំនឹងមានបុំណ្ងចិតថដអ៏ស្តច រយបដើមផអីានបសៀវបៅ របសិនបបើខ្ញុ ុំមានការយល់ដឹងផ្ទធ ល់ខ្លួនអុំពី……................ 
 ខ្) ទុំនាកទ់ុំនងខ្ញុ ុំជាមយួរពោះជាមាច ស់មនិអារស័យបលើរបបៀបកដលខ្ញុ ុំ……………………………………………….... 
 គ) តាមរយៈរពោះគុណ្របស់រពោះជាមាច ស់ខ្ញុ ុំ……………………………………………………………………………… 
  ) បដើមផដីឹកនាុំនរណាមាប កឱ់្យមានបទពិបស្តធផ្ទធ ល់ខ្លួនជាមយួការសបគ គ្ ោះ ខ្ញុ ុំរតូវដឹង………………………….. 
 ង) ខ្ញុ ុំនឹងទទួលជុំនួយបៅកបុងការដឹកនាុំមនុសសដសទបទៀតថាវ យរពោះជាមាច ស់មកពី………………………………….. 
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ខ. ការជាប់ពាក្់ព័នធ Becoming Involved 

ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណែលានឥទធិពលទៅកាន់សហគ្មន៍របស់អនរសរាប់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
 រគិសថបរស័ិទអាចបបរមើ និងមានឥទនិពលបៅកាន់សហគមនរ៍បស់ពួកបគតាមរបបៀបជាបរចើន។ ពួកបយើងគួរកតបធវើជា
របជាពលរដឌកដលលអ អបកជិតខាង និងមតិថភកថិ ពីបរពាោះពួកបយើងគឺជារគិសថបរស័ិទ។ សហគមនរ៍បស់ពួកបយើងគួរកតរបបសើរ
ពីបរពាោះពួកបយើងរស់បៅទីបនាោះ។ របសិនបបើបយើងសងឃមឹចងម់ានឥទនិពលបៅកានស់ហគមន៍របស់បយើងសរមាប់រពោះជាមាច ស់ 
ពួកបយើងរតូវកតចូលរមួសកមមភាពបៅកបុងសហគមន។៍ ប៉ាុកនថបយើងរតូវកតសបរមចចិតថថាសកមមភាពមយួណាកដលរតឹមរតូវ 
និងសកមមភាពមយួណាកដលប៉ាោះពាល់ដល់បនាធ ល់ជារគិសថបរស័ិទរបស់បយើង។ បតើបយើងបធវើការសបរមច ចិតថបោយរបបៀប
ណា?  
 
 ជាបឋម បៅបពលកដលអបកសបរមចចិតថជាបព់ាកព់ន័នបៅកបុងសកមមភាពបផសងៗ សូមសួរសុំណួ្រមកកានខ់្លួនឯងថា 
“បតើវារបឆាុំងជាមយួមូលោឌ នរគឹោះសនការបបរងៀនរបស់រគិសថបរស័ិទបោយកផអកបលើរពោះគមពរីកដលឬបទ? របសិនបបើចបមលើយ បទ 
បនាធ បម់កសួរសុំណួ្របនោះមកកាន់ខ្លួនរបស់អបក” បតើខ្ញុ ុំអាចបធវើជាសមរបនាធ ល់របស់រពោះជាមាច ស់ រកីរយជាមយួសកមមភាពទុំង
បនាោះ បហើយមនិប៉ាោះពាល់ដល់អបកដសទកដលឬបទ? របសិនបបើចបមលើយចាស/ ទ បហើយរបសិនបបើអបកបធវើការសបរមចចិតថបោយ
ការអធិស្តឌ ន បនាធ បម់កសូមចូលរមួសកមមភាពបនាោះចុោះ។  
 
 របសិនបបើអបកចូលរមួកបុងសកមមភាពបនាោះ បហើយប ើញថាសកមមភាពទុំងបនាោះមនិបុំបពញដល់សថងោ់កដល នផថល់
ជូនខាងបលើ បនាធ បម់កសូមចាកបចញពីសកមមភាពបនាោះបៅ បហើយអរគុណ្រពោះជាមាច ស់សរមាបក់ារបបរងៀនបមបរៀនមយួបនោះ
មកកានអ់បក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្បរសុិទននឹងរបទនរ ជាញ មកកានអ់បកបៅកបុងការសបរមចចិតថដូចជាចុំណុ្ចមយួបនោះផងកដរ។ 
 
 រគិសថបរស័ិទខ្លួនរបស់ពួកបគផ្ទធ ល់អាចមានការពាកព់ន័នបៅកបុងសហគមនរ៍បស់ពួកបគ និងចាុំងជោះពនលឺរបស់ពួកបគ
បៅកបុងរបបៀបជាបរចើន។ ឧទហរណ៍្ ពួកបគអាចបធវើជារបជាពលរដឌគុំរ ូតាមរយៈការផថល់ពត៌មានបៅប៉ាូលីសរបសិនបបើពួកបគ
ប ើញមានបចារកមមបកើតបឡើង។ ពួកបគអាចចូលរមួឧបតទមាដល់សកមមភាពកដលទកទ់ងជាមយួសុខ្ភាពសរមាបយុ់វជន ឬ 
មនុសសចាស់បៅកបុងសហគមន។៍ 
 
  ឪពុកមាថ យកដលរគិសថបរស័ិទ និងរគិសថបរស័ិទដសទបទៀតអាចទញយកចុំណាប់អារមមណ៍្បៅកបុងស្តោតាមតុំបន ់
រពមទុំងជួយ រគូ និងអបកដឹកនាុំបៅកបុងរបបៀបបផសងៗកដលអាចបធវើបៅ ន។ អបកអាចជួយ នាុំរគូកដលជារគិសថបរស័ិទសរមាប់
ស្តោរបស់អបក។ប ា្ ញការចាបអ់ារមមណ៍្កានក់តរបបសើរតាមរយៈការស្តងសង់អាោរស្តោ បសៀវបៅ និងបណាត ល័យ
របសិនបបើពួកបគរតវូការ។ 
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 របបៀបដល៏អបផសងបទៀតបដើមផមីានឥទនិពលបៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបកគឺការមានទុំនាកទ់ុំនងមតិថភាពជាមយួអបក 
ដឹកនាុំបៅកបុងសហគមនដូ៍ចជា ប៉ាូលីស រគូបបរងៀន រគូបពទយ និងអបកបធវើជុំនួញ។ កសវងរកឱ្កាសបដើមផបីធវើសមរបនាធ ល់បៅកាន់
ពួកបគអុំពីអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើបៅកបុងជីវតិរបស់អបក។ ពាយាមស្តគ ល់អភ ិលរកុងរបស់អបក និងអបកតុំណាងរជរោឌ  
ភ ិលបៅកបុងតុំបនរ់បស់អបករតូវចាុំថា ពួកបគករ៏តូវការរពោះអមាច ស់ផងកដរ។ 
 
 វាពិតជាមនិអាចបៅរចួបទកបុងការកដលសរបសររគបរ់បបៀបទុំងអស់កដលបយើងអាចបបរមើបៅកានស់ហគមនរ៍បស់ 
បយើង។ បៅបពលកដលបយើងមានឳកាសកបុងការប ោះបឆាប តសរមាប់អបកដឹកនាុំ ឬ ចាបក់ដលបលើកទឹកចិតថរស់បៅកបុងភាព
សុចរតិ គឺជាទុំនួលខុ្សរតូវរបស់រគិសថបរស័ិទកបុងការបធវើវាផងកដរ។ របសិនបបើសហគមនព៍ាយាមកបុងការកសវងរករ ក់
ឧបតទមាសរមាបគ់បរមាងដស៏ុំខាន់ដូចជា មនធីបពទយ ឬ មណ្ឍ លកុមារកុំរពា រគិសថបរស័ិទគួរកតជួយ ជាមយួគបរមាងទុំងបនោះ។ 
 
 បៅរគបទ់ុំនាកទ់ុំនងរបស់បយើង ការស្តរសុំខានណ់ាស់កដលពួកបយើងបធវើជាគុំរសូនជុំបនឿរគិសថបរស័ិទ។ ការបនោះគឺ ជា 
បសចកថីពិតដព៏ិបសសមយួបៅកបុងជុំនួញរបស់បយើង។ រពោះគមពរី នរ បប់យើងថាបយើងគួរកត «ផធុយបៅវញិកបុងការនិយាយសឋី
កឋី កិរយិាមារយាទកឋី ចិតថរសឡាញ់កឋី ជុំបនឿកឋី និងចិតថបរសុិទនកឋី រតូវបធវើជាគុំរដូល់អស់អបកបជឿ» (១ធីម៉ាូបថ្ ៤:១២)។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ គូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្របបយាគកដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) រគិសថបរស័ិទអាចចូលរមួរគបស់កមមភាពទុំងអស់ដរបណាពួកបគបធវើសមរបនាធ ល់អុំពីរពោះរគិសថបៅទីបនាោះ។ 
 ខ្) របសិនបបើរគិសថបរស័ិទចូលរមួបៅកបុងសកមមភាពណាមយួ បហើយរកប ើញថាវាមនិសមរសបបោយបយាងបៅ
      បលើការបបរងៀនបៅកបុងរពោះគមពរីអុំពីអវីកដលរគិសថបរស័ិទគួរកតបធវើ ពួកបគគួរកតចាកបចញ។ 
 គ) វាគឺអាចបៅរចួកបុងការចូលរមួរគបស់កមមភាពទុំងអស់ ដរបណាអបកមនិអនុញ្ញដ តឱ្យមនុសសកដលបៅទីបនាោះ
    ដឹងថាអបកគឺជារគិសថបរស័ិទ។ 
  ) កបុងនាមជារគិសថបរស័ិទមាប ក់អបករតូវជារបជាពលរដឌ អបកជិតខាង និងមតិថភកថិដល៏អ។ 
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៤ គូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្គុំរកូដលរតឹមរតូវសនសហគមនខ៍ាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់រគិសថបរស័ិទ។ 
 ក) ចន (John)  នសបរមចចិតថមនិបៅបធវើការប ោះបឆាប តពីបរពាោះោតម់និខ្វល់ខាវ យពីតុំណាងរគសថកដលរតូវ ន
    បរជើសបរ ើសបដើមផរីគបរ់គងសហគមន។៍ 
 ខ្) បជម (James) បរៀបចុំសកមមភាពយុវជនបៅស្តោបនាធ បព់ីបលង ល់ទត់ 
 គ) រស់ (Ruth) បៅមនធីបពទយពរីដងកបុងមយួស ឋ ហ៍បដើមផជីួយ មនុសសកដលមានជុំងឺតាមរយៈការអានឱ្យពួកបគស្តថ ប ់  
              សរបសរសុំបុរតសរមាបព់ួកបគ ឬការសួរសុខ្ទុកខពួកបគ។  
  ) មា៉ា រ ី(Mary) និងមនិចូលរមួសកមមភាពបៅកបុងស្តោពីបរពាោះនាងមនិមានការអបរ់ ុំលអដូចជារគូបបរងៀន     
     ដសទបទៀត។ 
 ង) រ ៉ាបូឺត (Robert)  នប ើញបុរសវយ័បកមងមាប កប់លនអ់បកកថ្រកាហាង ប៉ាុកនថ ោតម់និ នរយការបហតុការណ៍្បនោះ 
     ពីបរពាោះោតម់និចងម់ានការពាកព់ន័ន។ 
 ច) ភលីីព (Philip) ញញឹម និងស្តវ គមនម៍នុសសបៅតាមផលូវ ដូចជាអបករតស់ុំបុរត ប៉ាូលីស ឬ អបកជិតខាង។ 
 
៥ ពាយាមកបុងការមានទុំនាកទ់នងជាមយួអបកដឹកនាុំបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបកយា៉ា ងបហាចណាស់ឱ្យ នពីនាកប់ៅកបុង  
    កខ្បនោះ។ សរបសរប ម្ ោះមនុសសកដលអបកពាយាមស្តគ ល់បៅទីបនោះ។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

រ. ការបរចិាច រជំនាញ Contributing Skills 

ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណែលជំនញរបស់អនរអាច្ទររើទែើមបជីួយទៅកាន់សហគ្មន៍របស់អនរ។ 
 
 ចន បរ ន (John Brown) គឺជារគិសថបរស័ិទមាប កក់ដល នថាវ យជីវតិរបស់ោតប់ៅរពោះរគិសថអស់រយៈបពលបរចើនឆាប ុំ
មកបហើយ។ មនុសសរគបោ់ប បៅកបុងសហគមនរ៍បស់ោតប់ោរពោតដូ់ចជាអបកបបរមើពន័នកិចចគុំរ ូនិងជាមនុសសកដលគួរឱ្យ 
បោរព។ បោកបរ នជាមាប កក់ដលបៅកបុងសហគមនរ៍បស់ោតទ់ទួលស្តគ ល់ផងកដរថាជាអបកស្តងសងដ់ជ៏ុំនាញ។ បៅ
បពលកដលអភ ិលរកុងសុុំអបកសម័រគចិតថបដើមផជីួយ កស្តងសុំណ្ងអ់ោរទីរកុង បោកបរ ន នសម័រគចិតថបធវើជាអបកដឹកនាុំ
បៅកបុងគបរមាងកស្តងអោរថ្មី។ 
 
 សូមកតស់ុំោល់ពីទិដឌភាពសុំខាន់ៗ សនបរឿងទុំងបនោះ: 
 ១. ចន បរ នគឺជាអបកកស្តងយា៉ា ងអស្តច រយរមួទុំងមានបករ ថិ៍ប ម្ ោះលផលីាញ។ 
 ២. ោត ់នបរបើអុំបណាយទនរបស់ោតប់ដើមផជីួយ គបរមាងបៅកបុងសហគមនក៍ដលបធវើឱ្យមនុសសជាបរចើនមាន        
      អុំណ្រ។ 
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  សហគមនច៍ាប់អារមមណ៍្បៅបលើចុំណុ្ចទុំងពីរបនោះ។ របកហលមនុសសជាបរចើនមនិដឹងថាបោកបរ នកជ៏ា
រគិសថបរស័ិទផងកដរ។ ប៉ាុកនថ មនុសសកដលមានការពាកព់ន័នបៅកបុងគបរមាងនឹងស្តគ ល់ថាោតជ់ារគិសថបរស័ិទខ្ណ្ៈបពល
កដលពួកបគបធវើការជាមយួោត។់ ោតរ់សឡាញ់រពោះជាមាច ស់ បហើយបោលការណ៍្រគិសថបរស័ិទនឹងបបចចញពនលឺពីជីវតិរបស់
ោត។់ 
 
  របកហលអបកមានជុំនាញកដលសហគមនរ៍បស់អបករតូវការ។ បតើអបកអាចបរបើជុំនាញរបស់អបកទុកដូចជាការកចក
រ ុំកលកបៅកានម់នុសសរគបោ់ប កដរឬបទ? របសិនបបើអបកអាច អបកនឹងកាល យជារពោះពរបៅកានម់នុសសបផសងបទៀត បហើយអបកនឹង
មានឱ្កាសកចកចាយពីទីបនាធ ល់រគិសថបរស័ិទរបស់អបកតាមរយៈការបរបើជុំនាញរបស់អបកបដើមផជីយួ អបកដសទបទៀត។ សហ
គមនរ៍តូវការជុំនាញជាបរចើន កសិករ សុំណ្ង ់គិោនុបោឌ នយិកា អបកកថ្រកាបកមងតូចៗ និងជួយ កបុងការបរ សសុំអាត ឬ 
បធវើឱ្យសហគមនម៍ានភាពរសស់ស្តអ តគឺមានកតរបបៀបពរីបីប៉ាុបណាត ោះបដើមផមីានការជាបព់ន័ន។ បតើអវីកដលជាសមតទភាពពិបសស
របស់អបក? បតើអបក នថាវ យវាបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់ និងសហគមនរ៍បស់អបកកដរឬបទ? 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ សូមពិភាកាអុំពីរបបៀបពីរកដលអបកអាចបរបើជុំនាញបធវើជាសមរបនាធ ល់បៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបក។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
៧ គិតអុំពីរបបៀបមយួចុំនួនកដលអបក នបរបើបដើមផមីានការជាបព់ាកព់ន័នបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក តាមរយៈការបរបើជុំនាញ 
    របស់អបក? សរបសរវាបៅកបុងបសៀវបៅសរបសររបស់អបក។ 
 
៨ សូមសរបសរចុោះនូវរបបៀបមយួកដលអបកអាចមានការជាបព់ាកព់័ននកថ្មបទៀតបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥  ចបមលើយរបស់អបក 
 
១ ក)មានការធានាអោះអាងផ្ទធ ល់ខ្លួនសនការសបគ គ្ ោះ។ 
 ខ្) ដឹងពីរបបៀបកបុងការដឹកនាុំមនុសសបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់។ 
 គ) ពឹងកផអកបលើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដរ៏សុិទន។ 
 
៦ ចបមលើយរបស់អបក។ ខ្ណ្ៈបពលកដលអបកកចករ ុំកលកជុំនាញរបស់អបក មនុសសនឹងប ើញពីសមរបនាធ ល់រគិសថបរស័ិទ
 របស់អបក បហើយអបកអាចនាុំពួកបគបៅកានរ់ពោះរគិសថ។ អបកនឹងកាល យជារពោះពរបៅកាន់សហគមនរ៍បស់អបកតាមរយៈ
 ឥរយិាបថ្នឹងការជាបព់ាកព់ន័នរបស់អបក។ 
 
២ ក) អបកនិពនន 
 ខ្) អារមមណ៍្ 
 គ) សបគ គ្ ោះ 
  ) រពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់ 
 ង) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន 
 
៧ ចបមលើយរបស់អបក។ បតើអបកអាចកសវងរកប ើញរបបៀបកដលអបកអាចបធវើបកនទមបទៀតកដរឬបទ? 
 
៣ របបយាគ ខ្) និង  )គឺរតឹមរតូវ។ 
 
៨ ចបមលើយរបស់អបក។ រពោះជាមាច ស់នឹងរបទនពរអបកបៅបពលកដលអបកឱ្យបៅកានអ់បកដសទបោយឥតគិតសថ្ល នូវអវីកដល 
 រពោះជាមាច ស់ នរបទនដល់អបក។ 
 
៤ ខ្) គ) និង ច)គឺជាគុំរដូល៏អសនសហគមនរ៍គិសថបរស័ិទ។ 
 
 
 
 
 



108 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



109 

 

    
      ការបនតនៅក្នងុស្ហរមន៍ 

      Continuing in Community 
 

 
 បៅសមយ័សគ គ្ មបោកបលើកទីមយួ ស្តគស្តថ ចារយមាប កប់ៅសហគមនអ៍ុឺរ ៉ាបុកុំពុងបបរងៀនសិសសរបស់ោត់ រស្តបក់ត
មានបញ្ញជ មកឱ្យោត់ផ្ទអ កការបបរងៀនភាល មបរពាោះមានសគ គ្ ម។ បៅបពលសិសសមនិ នជួបោប ជាបរចើនឆាប ុំ។ រហូតបរកាមមក
ស្តោកច៏ាបប់ផថើមបឡើងវញិ បោកស្តគស្តថ ចារយកច៏ាបប់ផថើមបបរងៀនបមបរៀនដុំបូង រពមទុំងនិយាយថា «ដូចខ្ញុ ុំ និយាយ…»  
 
 ោតប់នថបមបរៀនបៅកកនលងកដលោត់ នបចចបម់ុនបពលកដលថាប កប់រៀនរតវូ នបចឈប។់ ឥរយិាបថ្សនការបនថ
ប ា្ ញពីការបបថជាញ ចិតថចាស់ោស់។ ពួកបយើងរតូវការការបបថជាញ ចិតថកបបបនោះបដើមផរីកាទុំនាកទ់ុំនងជាមយួសហគមន៍របស់
បយើង។  
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះអបកនឹងសិកាពីរបបៀបជាបរចើនកដលអបកអាចបនថអនុវតថបោលការណ៍្បបរងៀនបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
របបៀបដម៏ានស្តរសុំខានប់ុំផុតគឺការពឹងកផអកបលើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។  
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គ្ទរាង 
ក. បធវើជាខ្លួនឯង Be Yourself 
ខ្. បធវើឱ្យទីបនាធ ល់មានលកខណ្ៈផ្ទធ ល់ខ្លួន Make Your Witness Personal 
គ. ពឹងកផអកបលើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន Depend on the Holy Spirit 
 

ទោលទៅ  
១. ពនយល់ពីស្តរសុំខានស់នការមានសមរបនាធ ល់រគិសថបរស័ិទផ្ទធ ល់ខ្លួនកដលអាចទុកចិតថ ន។ 
២. ផថល់ឧទរហ៍ពីរបបៀបបផសងៗកបុងការប ា្ ទីបនាធ ល់ផ្ទធ ល់ខ្លួនកបបវជិាជ មាន។ 
៣. សរបសរចុោះពីបហតុផលកដលរពោះបយស ូចាតប់ចជូ នរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនមកកានប់យើង។ 
 

ក្. នធវើជាខលួនឯង Be Yourself 

ទោលទៅ១. ពនយល់ពីសារសំខាន់ម្នការានសមរបនទ ល់រគ្ិសតបរសិ័ទផ្ទទ ល់ខលួនណែលអាច្ទុរច្ិតតបាន។ 
  
 មាននារវីយ័បកមងមាប កប់ៅបធវើការបបរមើរពោះជាមាច ស់បៅបរៅរបបទសកបុងនាមជាបបសកជន។ បៅកបុងកមមវធិីវទិយមុយួ
 នសួរនាងថា ”បតើនាងនឹងបធវើអវីបៅទីបនាោះ?” នាង នបឆលើយថា ”ខ្ញុ ុំនឹងបធវើជាមនុសសដូចកដលខ្ញុ ុំ ននិយាយ។” 
 
 បតើអបកធាល បន់ិយាយថាអបកជានរណាកដរឬបទ? អបកពិតជារបបសើរបុំផុតបៅបពលកដលអបកបធវើជាខ្លួនរបស់អបកផ្ទធ ល់។ 
របបៀបដល៏អបុំផុតបដើមផមីានឥទនិពលបៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបកអុំពីរពោះបយស ូផថល់នូវរបូភាពពិតរ កដរគបប់ពលបវោ។ 
របសិនបបើរបូភាពរបស់អបកមយួចុំនួនបធវើឱ្យអបកមនិសបាយចិតថ  សូមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនរបទនរបូភាពថ្មីមកកានអ់បក។ បធវើ
ជាមនុសសកដលមានរបបយាជន ៍និងមានតសមល  ជាមាប កក់ដលមនុសសដសទបទៀតអាចពឹងពាក ់នរគបប់ពលបវោ។ សូមរពោះ
ជាមាច ស់បដើមផកីកសចបអបកឱ្យកាល យដូចជាមនុសសកដលអបកគួរកតដូចជា និងអវីកដលរទងច់ងឱ់្យដូចជាផងកដរ។ 
 
 បតើមានមនុសសកដលប ើញអបកសថ្ងមយួអបកសបាយចិតថ រកីរយ បហើយសថ្ងបនាធ បអ់បកកាល យជាមនុសសកដលអនច់ិតថមនិ
សបាយចិតថកដលឬបទ? បតើអបកជាមនុសសកដលមនិករបរបួល ជាសមរបនាធ ល់កដលគួរឱ្យទុកចិតថរគបប់ពលបវោ ជាមនុសស
កដលមនិ្យ កទ់ឹកចិតថជាមយួបរឿងរ៉ា វបផសងៗកដលបកើតបឡើងពីមយួសថ្ងបៅមយួសថ្ងកដលឬបទ?  
 
 មនុសសកដលរកាឥរយិាបថ្រតឹមរតូវរគបប់ពលបវោផថល់សមរបនាធ ល់កដលលអបុំផុត។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វសុិទនជាភាប ក់្ រដ៏
លអបុំផុតសរមាបផ់្ទល ស់បថូរចរតិលកខណ្របស់បុគគលមាប ក។់ របសិនបបើអបកជាមនុសសមាប កក់ដលមនិសូវរកីរយ សូមរពោះជាមាច ស់
ផ្ទល ស់បថូរចរតិលកខណ្របស់អបក។ បនាធ បម់កចាបប់ផថើមបធវើសកមមភាពណាកដលអបកដឹងថារពោះជាមាច ស់សពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបក
បធវើ។ 
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 មតិថភកថិរបស់ខ្ញុ ុំ ចន (John) ជាមនុសសមាប កក់ដលឆាបអ់នច់ិតថ រអ ូរទុំ។ បទោះបីោត់ជារគិសថបរស័ិទបហើយកប៏ោយ
ោតប់ោោះស្តរចុំបពាោះឥរយិាបថ្របស់ោត ់បហើយោតន់ិយាយថាោតម់និអាចកកករបឥរយិាបថ្របស់ោត ់នបទ។ បៅបពល
កដលោតទ់ទួលស្តគ ល់ពិតរ កដថារពោះជាមាច ស់អាចជួយ ោតឱ់្យកាល យបៅជាមនុសសមាប កប់ផសងបទៀត ន ោត់កាល យជា
មនុសសកដលរកីរយ សបផរុស បហើយបចោះគិតដល់អបកដសទរហូតដល់វាកាល យជាធមមតា។ 
 
 ជីវតិរបស់អបករតូវកតផថល់របូភាពពិតរ កដសនអវីកដលរគិសថបរស័ិទគួរកតមាន។ របសិនបបើមនុសសមនិរ កដថាអបក
រស់បៅជាជីវតិរគិសថបរស័ិទ អបកនឹងមនិអាចកាល យជាសមរបនាធ ល់កដលមានរបសិទនិភាពសរមាបរ់ពោះរគិសថបនាោះបទ។ សូមបធវើឱ្យ
ការរតាស់បៅរបស់អបកមានការចាស់ោស់  បនាធ បម់កមនុសសដសទបទៀតនឹងតាមអបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើមនុសសអាចផ្ទល ស់បថូរបុគគលិកលកខណ្ផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់ពួកបគបោយរបបៀបណា របសិនបបើពួកបគមនិបពញចិតថលកខណ្ៈ 
    របស់ពួកបគ? 
    ............................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................................................ 
 
២ បហតុអវី នជាវាមានស្តរសុំខានក់បុងការអភវិឌណរបូភាពរតឹមរតូវបដើមផតីុំណាងរពោះរគិសថបៅកានរ់កុមជុំនុុំរបស់អបក? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
៣ សមរបនាធ ល់ដល៏អបុំផុតគឺផថល់ឱ្យតាមរយៈរគិសថបរស័ិទកដល 
 ក) សិកាពីរបបៀបដព៏ិបសសកបុងការនិយាយបៅកានម់នុសស។ 
 ខ្) យករពោះគមពរីរបស់ពួកបគបៅរគបទ់ីកកនលងកដលពួកបគបៅ។ 
 គ) រកាឥរយិាបថ្រតឹមរតូវរគបប់ពលបវោ។ 
 

ខ. នធវើឱ្យស្មរបនាទ លក់ាល យជាលក្ខណ្ៈផ្ទទ លខ់លួន Make Your Witness Personal 

ទោលទៅទ២ី. ផតល់ឧទារហ៍ពីរទបៀបទផេងៗរនុងការបង្ហា ញសមរបនទ ល់ផ្ទទ ល់ខលួនណបបអវិជ្ជា ាន។ 

 
 បៅបពលកដលខ្ញុ ុំមានអាយុ១៧ឆាប ុំ ខ្ញុ ុំ នបចចបក់ារសិកាបៅអនុវទិាល័យ បហើយ នបធវើការជាមយួរកុមហ ុនដធ៏ុំ
មយួបៅកបុងរសុកកុំបណ្ើ តរបស់ខ្ញុ ុំ។ បៅរពឹកសថ្ងដុំបូង ខ្ណ្ៈបពលកដលខ្ញុ ុំបចញបៅបធវើការ មាថ យរបស់ខ្ញុ ុំ នបៅខ្ញុ ុំពីខាង
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បរកាយ បហើយនិយាយថា ”កូនរបុស រតូវចាុំថា រតីកដល្បវ់ាអាចបៅតាមទឹក ន។ វារតូវការរតីរស់មយួកដលកហល 
បគញ្ញច សទឹកបនាោះ”។ 
 
 ខ្ញុ ុំមនិកដលបភលចពាកយសុំដីរបស់មាថ យខ្ញុ ុំបនាោះបទ។ តាុំងពីបពលបនាោះមក ខ្ញុ ុំពាយាមបដើមផឱី្យរ កដថា ខ្ញុ ុំមនិរោនក់ត
រស្តតត់ាមទឹកបនាោះបទ។ វាមនិ្យរសួលបនាោះបទបដើមផបីធវើឱ្យមានខុ្សកបលកពីមនុសសដសទ។ បពលខ្លោះកកនលងការ្ររបស់បយើង 
ឬ សកមមភាពបផសងៗរបកហលមានកតបយើងមាប កឯ់ងបទកដលជារគិសថបរស័ិទ។ របសិនបបើបយើងចង់មានសមរបនាធ ល់ផ្ទធ ល់ខ្លួន 
ពួកបយើងរតូវកតមានឆនធោះឈរបលើបោលការណ៍្រគិសថបរស័ិទរបស់ពួកបយើងបទោះបីជាវា្យរសួល បបណាថ យបៅតាម
មនុសសបផសងបទៀតកប៏ោយ។ 
 

 បៅកបុង១បពរតុស ៣:១៥   នផថល់ដុំបូនាម នដល់បយើងថា «រតូវរបុងបរបៀបខ្លួនបឆលើយតទល់នឹងអស់អបកកដលស្តក

សួរ អុំពបីសចកឋីសងឃមឹរបស់បងបអូនបនាោះជានិចច»។ កថីសងឃមឹរបស់បយើងសទិតបៅបលើរពោះរគិសថបយស ូ កដលរពោះអងគ ន
សុគត និងមានរពោះជនមរស់បឡើងវញិកដលនាុំឱ្យបយើងមានជីវតិអស់កលផជានិចច។ ពួកបយើងរតូវកតរកាបនាធ ល់លអផ្ទធ ល់ខ្លួន
រគបប់ពលបវោ របសិនបបើបយើងចងន់ាុំមនុសសបផសងបទៀតកសវងរករពោះរគិសថ។ 
 
 បតើអបកទទួលស្តគ ល់ថារពោះជាមាច ស់ស្តគ ល់អបកជាងអបកស្តគ ល់ខ្លួនឯងផ្ទធ ល់កដរឬបទ? ពិចារណាពីអតទបទខ្គមពរីបនោះ៖ 
 

ោម នសតវបោកណាមយួកដលរពោះបនធូលបមើលមនិប ើញបឡើយ ចុំបពាោះរពោះបនរតរបស់រពោះអងគ អវីៗទុំង 
អស់បៅទបទ ឥតបិទ ុំងទល់កតបស្តោះ។ បយើងរតូវទូលបរៀបរបថ់ាវ យរពោះបនធូលពីរគបក់ិចចការទុំងអស់។ 
(បហរប ឺ៤:១៣) 

  
 រពោះជាមាច ស់ចងឱ់្យបយើងប ា្ ញពិភពបោកនូវលកខណ្របស់រពោះអងគ។ បធវើឱ្យសមរបនាធ ល់របស់អបកសរមាបរ់ពោះរគិសថ 
ជាបរឿងផ្ទធ ល់ខ្លួន។ អនុញ្ញដ តឱ្យមនុសសដសទបទៀតប ើញពីលទនផលពីរពោះគុណ្របស់រពោះជាមាច ស់បៅកបុងជីវតិរបស់បយើង។ 
រពោះជាមាច ស់របទនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វសុិទនជួយ បយើងបដើមផបីធវើកិចចការទុំងបនោះ។ របសិនបបើអបកប្ងចាបស់ហគមនរ៍បស់អបក
សរមាបរ់ពោះជាមាច ស់ អបករតូវកតមានតមាល ភាពបៅចុំបពាោះមនុសសទុំងអស់។ ពួកបគនឹងប ើញថាអបកជានរណាពិតរ កដ។ 

បោកស្តវក័ប៉ាូល ននិយាយថា «សូមយកតុំរបត់ាមខ្ញុ ុំ ដូចខ្លួនខ្ញុ ុំផ្ទធ ល់ នយកតុំរបត់ាមរពោះរគិសឋកដរ។»  
(១កូរនិថូ្ស ១១:១)។ បតើអបកអាចនិយាយអវីដកដលៗបៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបកកដរបទ? 
 
 
 
 
 



113 

 

លំហាតអ់នុវតតន ៍
 
៤ បតើឧទហរណ៍្ណាមយួកដលរតឹមរតូវសនសមរបនាធ ល់ផ្ទធ ល់ខ្លួនកបបវជិជមាន? 
 ក) បធវើអវីមយួកដលអបកដឹងថាវាមនិរតឹមរតូវ បោយស្តរមតិថភកថិរបស់អបកសូមអបកឱ្យបធវើវា បហើយអបកមនិចងប់ធវើឱ្យមតិថ
      ភកថិរបស់អបកអាកអ់នច់ិតថ។ 
 ខ្) និយាយថាបទបៅបពលកដលអបកនិយាយថាយល់រពម បធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់សមរបនាធ ល់ជារគិសថបរស័ិទរបស់អបក។ 
 គ) ប ា្ ញអារមមណ៍្មនិសបាយចិតថបៅបពលកផនការរបស់អបកមនិដុំបណ្ើ រការបៅតាមរបបៀបកដលអបកចង ់ន។ 
   ) បធវើការបលើសពីតួនាទីរបស់អបកបៅកបុងគបរមាង។ 
 ង) រសួរយរកទ់ក ់និងមានចិតថសបផរុសបទោះបីជាបៅបពលអបកមនិមានអារមមណ៍្កបបបនោះកប៏ោយ។ 
 
៥ បតើឥរយិាបថ្មយួណាកដលតុំណាងពីការយកចិតថទុកោក់សរមាបអ់ស់អបកកដលមនិ នស្តគ ល់រពោះរគិសថ? 
 ក) ខ្ញុ ុំនឹងបធវើឱ្យអស់ពីសមតទភាពរបស់ខ្ញុ ុំបដើមផបីធវើសមរបនាធ ល់អុំពីរពោះអមាច ស់ ប៉ាុកនថ ខ្ញុ ុំមនិអាចបធវើវា នបទរបសិនបបើ
      មនុសសមនិប ា្ ញការចាប់អារមមណ៍្កបុងការបដើរតាមរពោះរគិសថ។ 
 ខ្) បពញមយួជីវតិរបស់ខ្ញុ ុំគួរកតបធវើជាសមរបនាធ ល់បៅកានអ់ស់អបកកដលមនិស្តគ ល់មនិរពោះរគិសថ បដើមផខី្ញុ ុំនឹងមនិបធវើឱ្យ
      ពួកបគរតឡបប់ៅជារបឆាុំងជាមយួរពោះអងគ។ 
 

រ. ពឹងផ្ផែក្នលើរពឹះវញិ្ញា ណ្ ៏វិស្ទុធ Depend on the Holy Spirit 

ទោលទៅទ៣ី. សរទសរច្ុះពីទហតុផលណែលរពះទយស៊ូច្ចត់បញ្ាូ នរពះវិញ្ញា ណែ៏វិសុទធមរកាន់ទយើង។ 
 

អនរទបើរសណមតង The Revealer 

 មុនបពលកដលរពោះបយស ូយាងរតឡបប់ៅឯនគរស្តទ នសួគវ៌ញិ។ រទងម់ានរពោះបនធូលបៅកាន់ស្តវក័របស់រពោះអងគ 
«ប៉ាុកនថ ខ្ញុ ុំសូមរ បអ់បករល់ោប តាមរតងថ់ា បបើខ្ញុ ុំបៅ បទើបមានរបបយាជន៍ដល់អបករល់ោប ។ បបើខ្ញុ ុំមនិបៅបទ រពោះដជ៏ួយ ការពារ

មនិយាងមករកអបករល់ោប បឡើយ។ ផធុយបៅវញិ បបើខ្ញុ ុំបៅ ខ្ញុ ុំនឹងចាតរ់ពោះអងគបអាយមករកអបករល់ោប » (យ៉ាូហាន ១៦:៧)។ 
រពោះដជ៏ួយ ការពារ គឺជាប ម្ ោះមយួកបុងរពោះគមពរីសរមាបរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។ 
 
 បៅបពលកដលបយើងយល់ពីពន័នកិចចសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន បយើងអាចទុកចិតថរពោះអងគកថ្មបទៀត។ ឧទហរណ៍្ បៅ
បពលកដលអបកោកម់នុសសពីនាក់កដលនិយាយភាស្តខុ្សោប បៅកបុងបនធបក់តមយួ ពួកបគនឹងពិ កកបុងការទុំនាកទ់ុំនង
ជាមយួោប បៅវញិបៅមក។ ប៉ាុកនថរបសិនបបើពួកបគមានភាស្តកតមយួ ពួកបគនឹងអាចស្តគ ល់ោប បៅវញិបៅមកកាន់កតរបបសើរ
កថ្មបទៀត។ ការនិយាយជាមយួោប នឹងជួយ ឱ្យពួកបគស្តគ ល់ពីោប បៅវញិបៅមក។ 
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 ការស្តគ ល់នាុំឱ្យមានទុំនុកចិតថ។ វាដូចោប ជាមយួរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។ ខ្ណ្ៈបពលកដលអបកយល់ នឹងស្តគ ល់ពន័នកិចច
របស់រពោះអងគ អបកនឹងបរៀនកបុងការទុកចិតថបលើរពោះអងគ។ ពន័នកិចចមយួកបុងចុំបណាមពន័នកិចចបផសងបទៀតរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន
គឺបដើមផបីបើកសកមថង ឬ ប ា្ ញរពោះរគិសថមកកានប់យើង។ បៅបពលកដលបយើងស្តគ ល់រពោះរគិសថ បយើងស្តគ ល់ពីតរមូវការរបស់
បយើងចុំបពាោះរពោះអងគ។ បោកយ៉ាូហាន នសរបសរថា  

 
រឯីរពោះដជ៏ួយ ការពារ កដលខ្ញុ ុំនឹងចាតព់ីរពោះបិតាបអាយមករកអបករល់ោប  គឺជារពោះវញិ្ញដ ណ្កដលសុំកដង
បសចកឋីពិត រពោះអងគបចញពីរពោះបិតាមក។ កាលណារពោះអងគយាងមកដល់រទងន់ឹងបធវើជាបនាធ ល់អុំពីខ្ញុ ុំ  
(យ៉ាូហាន ១៥:២៦) 
 

 បោលបុំណ្ងមយួបទៀតសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនគឺបដើមផកីាតប់ទសអុំបពើ ប និងនាុំមនុសសថាវ យរពោះជាមាច ស់។  

រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថារពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទននិយាយអុំពីការស្តរភាពអុំបពើ ប និង «រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលបៅបគ 

ថា៖ «ខ្ញុ ុំ នរ បអ់បករល់ោប ថា ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយ បបើអបករល់ោប មករកខ្ញុ ុំ ទុកបអាយអបកទុំងបនោះបចញបៅចុោះ។» 
(យ៉ាូហាន ១៦:៨)។ 
 
 បោកចូ សមីត (Joe Smith) មនិកដលធាល ប់ស្តគ ល់រពោះជាមាច ស់។ សថ្ងមយួោត ់នបរឿងអុំពីរពោះបយស ូ និងកថីរសឡាញ់
របស់រពោះអងគសរមាបប់ុរស និងគសថី។ មយួស ថ ហ៍ នកនលងផុតបៅ បោកចូមនិអាចលុបបរឿងទុំងបនោះបចញពីគុំនិតរបស់
ោត ់នបឡើយ។ បហតុអវី? រពោះវញិ្ញដ ណ្បរសុិទន នបបើកសកមថងរពោះបយស ូបៅកានប់ោកចូ និងជុំរញុោតឱ់្យបស្តកស្តថ យ
ចុំបពាោះអុំបពើ បរបស់ោត។់ បោកចូមានអារមមណ៍្ថាបោករតូវកតបធវើអវីមា៉ាង។ វាមនិចុំណាយបពលយូរបនាោះបទរហូតោត់
ថាវ យដួងចិតថរបស់ោតប់ៅកានរ់ពោះអមាច ស់ និងកាល យបៅជារគិសថបរស័ិទ។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនមានពន័នកិចចកបុងការរតាស់បៅមនុសសបៅកានរ់ពោះបយស ូ។ បតើអបកមនិរ ុំបភើបបទឬ កដលរទងជ់ុំរញុ
ដួងចិតថរបស់អបក និងបបើកសកមឋងអុំពីរពោះបយស ូបៅកានអ់បក? កបុងនាមបយើងជាអបកបធវើសមរបនាធ ល់បៅកាន់មនុសសបផសងបទៀត 
បយើងអាចទុកចិតថទុំងរសុងបៅបលើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនកដលរពោះអងគបធវើកិចចការបស់រទងប់ៅកបុងដួងចិតថរបស់ពួកបគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ការបស្តកស្តថ យគឺជាសកមមភាពសន 
 ក) ស្តគ ល់នរណាមាប ក។់ 
 ខ្) បស្តកស្តថ យចុំបពាោះអុំបពើ ប និងស្តរភាព បបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់។ 
 គ) ការចូលបៅជិតរពោះជាមាច ស់តាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន 
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៧ បៅបពលកដលបយើងបរៀនកបុងការទុកចិតថបលើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន បយើងអាច 
 ក) ពឹងកផអកបលើរពោះអងគ 
 ខ្) ថាវ យពន័នកិចចនាុំរពលឹងមនុសសបៅកានរ់ពោះអងគ។ 
 គ) រស់បៅោម នអុំបពើ ប។ 
 
៨ សរបសរចុោះនូវបហតុផលបីកដលរពោះបយស ូចាតប់ចជូ នរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនមកកានប់យើង។ 
 ក) .................................................................................................................................................. 
 ខ្)................................................................................................................................................... 
 គ)................................................................................................................................................... 
 

ជ្ជរគ្ូបទរងៀន និងអនររលំឹរដាស់ទតឿនរបស់ទយើង Our Teacher and Reminder 
 អានរពោះបនធូលកដលរពោះបយស ូ នកតរ់តាទុករពោះគមពរីយ៉ាូហាន ១៤:២៦៖ 
 

ប៉ាុកនថ រពោះដជ៏ួយ ការពារ គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនកដលរពោះបិតាចាត់បអាយមកកបុងនាមខ្ញុ ុំនឹងបបរងៀនបសចកឋីទុំង
អស់ដល់អបករល់ោប  រពមទុំងរ ុំលឹកអវីៗកដលខ្ញុ ុំ នរ បអ់បករល់ោប ផង។ 

  
 បៅកបុងខ្គមពរីបនោះមានពន័នកិចចពីរកថ្មបទៀតរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៍សុិទនកដល នបលើកបឡើង។ ទីមយួ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏
វសុិទននឹងបបរងៀនបយើងពីអតថនយ័របស់រពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់ និងពីររបបៀបអនុវតថនរ៍ពោះបនធូលបៅកបុងជីវតិរបស់បយើង។  
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនគឺមានរពោះរ ជាញ ញ្ញដ ណ្ បហើយរទងអ់ាចរបទនរ ជាញ មកកានប់យើងផងកដរ។ 
 
 បោក ថ្ម រគីន (Tom Green) ជាបុរសមាប កក់ដលមនិមានការអបរ់ ុំ ប៉ាុកនថ ោតគ់ឺអាចមានសមតទភាពបបរងៀន ន។ 
បនាធ បព់ីសថ្ងបធវើការរបស់ោតរ់តូវ នបចចប ់ថ្មអាន និងសិការពោះគមពរីរបស់ោត។់ ោតប់រៀន នបរឿងរ៉ា វយា៉ា ងបរចើនពរីពោះ 
គមពរី។ បោកថ្ម និងអបករសី បបថ្ី រគីន (Tom and Betty Green) មានកូនរបុសពីរនាក។់ ការបបរងៀនកបុងរពោះគមពរីជួយ ពួក
បគកបុងការបបរងៀនកូនរបស់បគ ដូបចបោះកូនរបស់ពួកបគរសឡាញ់រពោះជាមាច ស់ និងចង់ស្តថ បប់ គ្ បរ់ពោះអងគផងកដរ។ ឥឡូវបនោះ
កូនរបស់ពួកបគទុំងពីរ នបរៀបការនឹងមានកូន។ ពួកបគអបរ់ ុំរបបៀបកូនរបស់ពួកបគបៅកបុងរបបៀបដូចោប ។ បោយស្តរ 
បោកថ្ម និងអបករសីបបថ្ី រគីន(Tom and Betty Green)  នសិការពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ និង អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះ
វញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនបបរងៀនពួកបគ បធវើឱ្យរកុមរគួស្តរទុំងមូលរបស់ពួកបគទទួល នរពោះពរ។ 
 
 រពោះគមពរី នប ា្ ញពីរបបៀបជាបរចើនកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនបបរងៀនបយើង។ សួមកសវងរកខ្គមពរីកដលមានកបុងបចជ ី
ខាងបរកាមបៅកបុងរពោះគមពរីរបស់អបក និងសរបសរខ្គមពរីទុំងបនោះទុកបដើមផបីអាយអបកចងចាុំខ្គមពរីទុំងបនោះ។ 
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 ១. បអបភសូ ១:១៧ _ រទងរ់បទនរ ជាញ ដល់បយើង និងសកមថងឱ្យបយើងស្តគ ល់រពោះជាមាច ស់កានក់តចាស់។ 
  
 ២. បអបភសូ ៦:១៨ _ រទងប់បរងៀន និងដឹងនាុំបយើងកបុងបសចកថីអធិស្តឌ ន។  
 

 ៣. ១កូរនិថូ្ស ២:១០-១២ _ រទងប់បរងៀនបយើងស្តគ ល់បសចកថីពិតរបស់រពោះជាមាច ស់ និងជបរៅរពោះហឫទយ័របស់
       រពោះអងគ។ 
 

 ៤. កាឡាទី ៥:១៦ ២២-២៣ ២៥ _ រទងដ់ឹកនាុំជីវតិរបស់បយើង និងបបងកើតផលខាងឯវញិ្ញដ ណ្បៅកបុងបយើង គឺ   
             បសចកឋីរសឡាញ់ អុំណ្រ បសចកឋីសុខ្ស្តនថ ចិតថអតធ់មត ់ចិតថសបផរុស ចិតថសបនាឋ ស បមតាថ  ជុំបនឿ ចិតថសលូតបូត   
             បចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង។ 
 
 ពន័នកិចចទីពីរ បោយបយាងបៅខ្គមពរីយ៉ាូហាន ១៤:២៦ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទននឹងជួយ បយើងឱ្យចងចាុំនូវអវីកដលរពោះ
បយស ូ នមានរពោះបនធូល។ ខ្ណ្ៈបពលកដលបយើងសិការពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទននឹងោកព់ាកយ
បៅកបុងគុំនិតរបស់បយើងបៅបពលកដលបយើងរតូវការវា។ បយើងមនិអាចចងចាុំរគបអ់តទបទខ្គមពរីបពលបយើងអានរពោះគមពរីបនាោះ
បទ។ ប៉ាុកនថ បពលណាកដលបយើងរតូវការចងចាុំ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនោកប់សចកថីបបរងៀនទុំងបនាោះបៅកបុងគុំនិតរបស់អបកនឹង
ជួយ អបកបៅកបុងបពលណាមយួ។ 
 
 បតើអបកធាល បន់ិយាយជាមយួនរណាមាប កអ់ុំពីរពោះជាមាច ស់ បហើយវាហាកដូ់ចជាអបកដឹងចបមលើយទុំងអស់កដរឬបទ?  
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន នោកខ់្គមពរីកដលរតឹមរតវូបៅកបុងគុំនិតរបស់អបកបដើមផបីុំបពញបៅកានក់ាលៈបទសៈណាមយួកដរឬបទ? 
វាពិតជារ ុំបភើបកដលបយើងដឹងថារពោះជាមាច ស់ជួយ បយើងបៅកបុងបពលកាលៈបទសៈកបបណឹ្ង។ ោម នជុំនួយកដលមកពីរពោះ
វញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន មានឧកាសជាបរចើនកដលបយើងមានអារមមណ៍្ថាវា តប់ងខ់្ណ្ៈបពលបយើងពាយាមបធវើសមរបនាធ ល់បៅកាន់
នរណាមាប ក។់ 
 
 បពលខ្លោះបៅបពលកដលបយើងជួបការលផងួឱ្យបធវើអវីកដលខុ្ស រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទននឹងប ា្ ញបយើងពីរបបៀបកបុងការ 
ស្តថ បប់ គ្ បរ់ពោះជាមាច ស់។ រទងរ់ ុំលឹកបយើងឱ្យរកាឥរយិាបថ្កដលរតឹមរតូវបៅកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់បយើងជាមយួមនុសសដសទ
បទៀតខ្ណ្ៈបពលកដលបយើងខ្ិតខ្ុំរកាដួងចិតថសនសហគមន។៍ 
 

 
 
 
 



117 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ បហតុអវី នជាបយើងរតូវការពឹងកផអកបលើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនបធវើជារគូបបរងៀន និងអបករ ុំលឹករបស់បយើង? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១០ សូមបមើលបមបរៀនបនោះបឡើងវញិ បហើយសរបសររគបទ់ុំងរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនជួយ អបកបៅកបុងបសៀវបៅសរបសរ  
      របស់អបក។ រ ុំលឹកពីកុំណ្តរ់តារបស់អបក និងគូរបនាធ តព់ីរគបរ់បបៀបកដលរទងជ់ួយ អបកបោយផ្ទធ ល់។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦  ខ្) បស្តកស្តថ យចុំបពាោះអុំបពើ ប និងស្តរភាព បបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់។ 
១  ពួកបគអាចទូលសូមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនបដើមផផី្ទល ស់បថូរពួកបគ បហើយបនាធ បម់កពួកបគអាចអនុវតថរស់បៅលកខណ្ៈ
 បុគគលកដលពួកបគចងក់ាល យបៅជា។ 
៧  ពឹងកផអកបលើរពោះអងគ 

២ ពីបរពាោះមនុសសមនិចងប់ធវើតាមគុំររូបស់អបក និងទទួលរពោះរគិសថរបសិនបបើពួកបគមនិបពញចិតថចុំណុ្ចណាមយួ 
 បៅកបុងអបក។ 

៨  មយួបៅកបុងចុំណុ្ចបនោះ: រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន នយាងមកបដើមផនីាុំបយើងចូលបៅជិតរពោះជាមាច ស់ បដើមផរីចួពីការ 
 បចាទរបកានព់ីអុំបពើ ប បហើយបដើមផបីបើកសកមឋងពីរពោះបយស ូដល់បយើង បហើយរ បប់យើងអុំពីការវនិិឆឆយ័បទស
 របស់រពោះជាមាច ស់ បហើយនឹងជួយ បយើងបដើមផបីធវើជាបនាធ ល់សរមាប់អបកដសទកដរ។ 

៣  គ)  រកាឥរយិាបថ្រតឹមរតូវរគបប់ពលបវោ។ 

៩  ចបមលើយរបស់អបក។  បយើងរតូវការរពោះវញិ្ញដ ណ្បដើមផជីួយ បយើងបធវើជាទីបនាធ ល់ បៅកបុងពន័នកិចច និងសហគមនរ៍បស់
 បយើង និងជួយ បយើងកបុងការសបរមចចិតថកដលរតឹមរតូវ បដើមផឱី្យជវីតិរបស់បយើងជាជីវតិកដលថាវ យសិររីងុបរឿងដល់          
 រពោះជាមាច ស់។ 

៤ ឃ្លល  ខ្)  ) និង ង) ជាចបមលើយរតូវ 

១០  ចបមលើយរបស់អបក 

៥  ខ្) បពញមយួជីវតិរបស់ខ្ញុ ុំគួរកតបធវើជាសមរបនាធ ល់បៅកានអ់ស់អបកកដលមនិស្តគ ល់មនិរពោះរគិសថ ដូបចបោះខ្ញុ ុំនឹងមនិ បធវើឱ្យ
 ពួកបគរតឡបប់ៅជារបឆាុំងជាមយួរពោះអងគ។ 
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 អបក នមកដល់ចុងបចចបស់នការសិកាបនោះបហើយ។ ខ្ញុ ុំសងឃមឹថាអបកទទួល នជុំនួយជាបរចើនសរមាបក់ារបដើរបៅ 
កបុងជីវតិរគិសថបរស័ិទរបស់អបកតាមរយៈបមបរៀនទុំងបនោះ។ អបក នចាបប់ផឋើមយល់ដឹងពីពន័នកិចចរបស់រគិសថបរស័ិទបៅកបុង 
សហគមនរ៍បស់ពួកបគ។ អបកអាចយកការបបរងៀនទុំងបនោះយកបៅអនុវតថ នលុោះរតាកតអបកអនុញ្ញដ តថឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន 
ជួយ ដល់អបក។ មានកតអុំណាចរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនមយួប៉ាុបណាត ោះកដលអាចជួយ បយើងបធវើកិចចការកដលបយើងគួរបធវើ។ 
បយើងរតូវទុកចិតថរពោះអងគ បហើយរពោះអងគនឹងជួយ អបកអនុវតថបសចកឋីបរងៀនទុំងបនោះបៅកបុងជីវតិរបស់ និងពន័នកិចចបៅកានអ់បក  
ដសទ។ សូមឱ្យមានការបលើកទឹកចិតថតាមរយៈអតទបទគមពរីខាងបរកាម៖ 
 

ចុំបពាោះអបក រតូវកាន់តាមបសចកឋីកដលអបក នបរៀន និងយកបធវើជាបោលជុំបនឿ បអាយខាជ បខ់្ជួនបឡើង ! 
អបកដឹងចាស់បហើយថា អបក នបរៀនបសចកឋីទុំងបនោះពីនរណាមក! (២ធីម៉ាូបថ្ ៣:១៤) 

  
ចុំបពាោះអបករល់ោប វញិ ចូរទុកបអាយបសចកឋីកដលអបករល់ោប ធាល ប់ នឮ តាុំងពីបដើមដុំបូងបរៀងមក សទិតបៅ
ជាបន់ឹងអបករល់ោប ចុោះ។ របសិនបបើបសចកឋីកដលអបករល់ោប  នឮតាុំងពីបដើមដុំបូងបរៀងមក សទិតបៅជាប់នឹង
អបករល់ោប កមន បនាោះអបករល់ោប កស៏ទិតបៅជាប់នឹងរពោះបុរតា និងរពោះបិតាកដរ។ (១យ៉ាូហាន ២:២៤) 

 
 ឥឡូវបនោះអបកបរតៀមខ្លួនបដើមផចូីលមកដល់ការវាយតសមលជុំពូកទី២។ សូមរលឹកបមបរៀនទី៦ ដល់១០ បនាធ បម់កបធវើតាម 
ការកណ្នាុំរកោសចបមលើយដូចខាងបរកាម។ បៅបពលអបកយករកោសចបមលើយបៅឱ្យអបកចាតក់ចង សូមសួរោតអ់ុំពីការសិកា 
មុខ្វជិាជ បផសងបទៀត។ សូមរពោះអមាច ស់របទនពរអបក បដើមផឱី្យអបកបនថការអនុវតថខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្បៅកបុងសហគមន។៍  
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CL6360 ររិស្តបរសិ្ទ័នៅក្នុងស្ហរមន៍   CL6360 The Christian in the Community 

 

ររដាសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  
 
សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិនជាអបកមនិស្តគ ល់បលខ្របស់អបក។) 

អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបចចប់ការសិកាជុំពូកនីមយួៗ សូមបុំបពញរកោសចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ សូមអានសុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មានចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតសរមាបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បមម  សរមាប់
ចបមលើយកដលអបក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោសចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនសុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទហរណ៏្  
១. ការបកើតជាថ្មីមាននយ័ថា 
 ក) បៅវយ័បកមង។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបគ គ្ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្  (ទទលួ រពោះបយស ូជារពោះសបគ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   

សូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រក្ដ្ឋស្ច្នមលើយជំពូក្ទីមួយ  

 សូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប សរមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 

១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 បនោះជាការបចចបស់នតរមូវការសរមាបជ់ុំពូកទី១។ សរមាប់ពិនធុ សូមបផញើរកោសចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបស់អបក 
ឬក ៏បៅការយិាល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បស់អបក។ សូមបនថការសិការបស់អបកបៅជុំពូកទី២។  
 
 
 
 
 

 
 
PN 06.13 

 
 

សរមាបប់របើបៅការយិាល័យសនសកល
វទិាល័យគលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទ…ី…………………………………… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូក្ទី១ 
 
១ កូនបស្តសុំខានក់ដលបៅពីបរកាយសហគមនរ៍គិសថបរស័ិទគឺ  
 ក) ភាពជាសដគូ 
 ខ្) ទុំនាកទ់ុំនងរវាងមាច ស់និងអបកបបរមើ 
 គ) បសចកឋីលុំអិតតាមតួនាទី 
 
២ បតើចបមលើយខាងបរកាមមយួណាកដលប ា្ ញពីសហគមនខ៍ាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្? 
 ក) ស្តសន៍ស្តមា៉ា រមីានចិតថសបផរុស 
 ខ្) បុរសអបកមានបៅកបុងលូកាជុំពូក ១៦ 
 គ) អបកចុំការជាមយួរតាកទ់រ័ 
 
៣ សហគមនក៏ដលលអឥតបខាច ោះរវាងបោកអោុំ បអវា៉ា  និងរពោះជាមាច ស់រតូវ នបុំផ្ទល ញបៅបពលកដល 
 ក) បោកអោុំ និងនាងបអវា៉ា នោកប់ ម្ ោះឱ្យសតវទុំងអស់ 
 ខ្) បោកអោុំ និងបអវា៉ា  ចាកបចញពីសួនបអកដន 
 គ) បោកអោុំ និងនាងបអវា៉ាមនិស្តថ បប់ គ្ បរ់ពោះជាមាច ស់ 
 
៤ អតទនយ័កដលលអបុំផុតសរមាប់ពាកយ រកុមជុំនុុំកដល នផឋល់ឱ្យបៅកបុងមុខ្វជិាជ បនោះគឺ 
 ក) ជារបូកាយរបស់អបកបជឿទុំងអស់បៅកបុងរពោះបយស ូរគីសថ 
 ខ្) ជាអាោរកដលរគិសថបរស័ិទជួបរបជុុំោប  
 គ) ជារកុមសនអបកបជឿតទុំងអស់ជួបជុុំោប បៅកកនលងមយួ 
 
៥ ទីតាុំងកដលជាកកនលងស្តកសរីបស់បយើង “រកុងបយរសូ្តឡឹម” គឺ 
 ក) របបទសកដលបយើងកុំពុងកតរស់បៅ 
 ខ្) សហកមនក៍ដលបយើងបធវើការ និងរស់បៅ 
 គ) របបទសកដលបៅជុុំវញិរបបទសរបស់បយើង 
 
៦ បសចកឋីអធិស្តឌ នសរមាបក់ារបបើកសកមឋងបៅកបុងរបបទសមាននយ័ថាជាការបធវើពន័នកិចចបៅកាន ់
 ក) “រកុងបយរសូ្តឡឹម” 
 ខ្) “រសុកស្តមា៉ា រ”ី 
 គ) “រសុកយូោ”   
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៧ បៅបពលកដលរពោះជាមាច ស់រតាស់បៅបោកយ៉ាូណាសឱ្យកាល យជាពន័នកិចចបៅកានទ់ីរកុងនីនីបវ វាដូចជាបធវើដុំបណ្ើ របៅ 
 ក) រសុកយូោ 
 ខ្) រសុកស្តមា៉ា រ ី
 គ) ចុងបចចបស់នកផនដី 
 
៨ ការបធវើពន័នកិចចបៅកានម់នុសសបៅកកនលងកដលឆាង យសបរមចតាមការរតាស់បៅរបស់រពោះជាមាច ស់បៅ 
 ក) រសុកស្តមា៉ា រ ី
 ខ្) រសុកយូោ 
 គ) ទីោចរ់សយាលសនកផនដី  
 
៩ ការលផងួស្តកលផងរពោះបយស ូមនិ នសបរមច នឹងរតូវ នោតរតោងបោយស្តរកតមានការខ្វោះ 
 ក) ចុំបណ្ោះសនរពោះបនធូល 
 ខ្) ចុំបណ្ោះ បៅខាងកបុងកិចចការរបស់មនុសស 
 គ)ការយល់ចិតថបញ្ញា របស់មនុសស  
 
១០ ផលូវដស៏ុំខានប់ៅកបុងការរកីចុំបរ ើនទុំនាកទ់ុំនងគឺ 
 ក) គិតអុំពីការទទួលខុ្សរតូវរបស់បយើងទុំងអស់ោប  
 ខ្) គិតអុំពីរពោះជាមាច ស់ និងផលូវរបស់រពោះអងគ 
 គ) ពរងឹងកុំមាល ុំងរបស់បយើងផ្ទធ ល់ 
 
១១ ទុំនាកទ់ុំនងរវាងបុគគលមាប ក ់និងរពោះរគិសថនឹងោម នការកបក កប់ឡើយបទោះបីជាមានបញ្ញា ចូលមកដល់ របសិនបបើោត ់ 
 ក) បធវើកិចចការកដលោតចូ់លចិតថបធវើ 
 ខ្) រស់បៅស្តឋ បប់ គ្ បរ់ពោះរគិសថ 
 គ) បធវើកិចចការអវីកដលរ ុំពឹងឱ្យោតប់ធវើ 
 
១២ បសចកឋីរតូវការកបុងការលូតោស់ខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្គឺបយើងថាវ យបងគុំ 
 ក) រមួជាមូយោប ជាមយួអបកដសទ 
 ខ្) បៅបពលកដលបយើងសបាយចិតថ 
 គ) បៅកបុងឱ្កាសពិបសសៗ  
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១៣ បោលការណ៍្បៅកបុងការលូតោស់ខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្រតូវ នកញកបចញពីពិភពបោកមាននយ័ថា 
 ក) ោម នការសហការចូលរមួណាមូយជាមយួអបកកដលមនិបជឿ 
 ខ្) រស់បៅបរៅកកនលងណាកដលមនិសូវមានមនុសសបរចើន 
 គ) បធវើយា៉ា ងណាមនិរតូវមានសដគូរសបិទនស្តប លជាមយួអបកកដលមនិបជឿ 
 
១៤ បៅបពលកដលបយើងបចោះអតប់អាន បយើងនឹង 
 ក) បធវើអវីកដលបយើងអាចបធវើ ន បោយបយាគយល់ដល់អារមមណ៍្អបកដសទ 
 ខ្) ឱ្យតសមលជុំបនឿរបស់មនុសសដសទ 
 គ) ឱ្យតសមលជុំបនឿរបស់មនុសសរគបដូ់ចកដលបគ នបធវើសរមាបប់យើងកដរ។ 
 
១៥ បដើមផកីារពារពីសរតូវខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់បយើង បយើងរតូវ 
 ក) ឈរមាុំបៅកបុងកមាល ុំងផ្ទធ ល់របស់បយើង 
 ខ្) ផឋល់រ កឱ់្យបៅរកុមជុំនុុំ 
 គ) ពាកប់រគឿងស្តគស្តថ វធុរបស់រពោះជាមាច ស់។ 
 
១៦ ការកណ្នាុំតាមកបបរពោះគមពរីបៅកានទ់ុំបនៀមទុំោបប់ៅកបុងសហគមនគ៍ឺ 
 ក) ចូលរមួជាមយួពួកបគបៅកបុងរបបៀបមយួកដលោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមាច ស់ 
 ខ្) បដិបសធមនិចូលរមួជាមយួពួកបគ 
 គ) បរបៀបបធៀបជុំបនឿរបស់បយើងជុំហរជុំបនឿរបស់បយើង។ 
 
១៧ បៅកបុងសហគមនក៍ដលមានសថ្ងឈបស់រមាកសរមាប់ថាវ យបងគុំមនុសសស្តល ប ់រគិសថបរស័ិទរតូវ 
 ក) ចូលរមួសកមមភាពជាមូយពួកបគ 
 ខ្) បរបើរ ស់សថ្ងបនាោះជាឱ្កាសបៅកបុងការបធវើជាទីបនាធ ល់ 
 គ) បៅសបងកត ប៉ាុកនថ មនិចូលរមួជាមយួពួកបគ 
 
១៨ បុរសកដល នស្តងសងផ់ធោះបៅបលើថ្មោគឺមនុសសកដល 
 ក) មនិចងស់្តឋ បប់ គ្ បរ់ពោះជាមាច ស់ 
 ខ្) បរជើសបរ ើសការចាករ់គឹោះមនិរងឹមាុំ 
 គ) ស្តឋ បប់ គ្ ប់ការបបរងៀនរបស់រពោះរគិសថ 
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១៩ បុគគលកដលបចោះសរមបខ្លួនគឺជាមនុសសកដលនឹង 
 ក) ទមទរបធវើកិចចការបោយខ្លួនឯង 
 ខ្) ទុកឱ្យទុំបនៀមទុំោបក់ដលបពញបោយអុំបពើ បបៅកតមានបៅកបុងជីវតិរបស់ពួកបគ 
 គ) សរមបបៅតាមគបរមាងការរបស់អបកដសទបដើមផសីបរមចបោលបៅដូចោប ។ 
 
២០ បតើមយួណាជាគុំរសូនការស្តងសងស់មពននបមរតីរវាងមនុសស និងមនុសស 
 ក) និយាយបរឿងអារសូវោប បៅវញិបៅមក 
 ខ្) ការអបចជ ើញនរណាមាប កម់កផធោះរបស់អបក 
 គ) បដិបសធការអបចដ ើញបៅផធោះនរណាមាប ក ់
 
  
  



127 

 

CL6360 ររិស្តបរសិ្ទ័នៅក្នុងស្ហរមន៍   CL6360 The Christian in the Community 

ររដាសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិនជាអបកមនិស្តគ ល់បលខ្របស់អបក។) 

អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបចចប់ការសិកាបមបរៀននីមយួៗរបស់អបក សូមបុំបពញរកោសចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ សូម
អានសុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មានចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតសរមាបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
សរមាបច់បមលើយកដលអបក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោសចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនសុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆលើយ។ 
ឧទហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីមាននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបគ គ្ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយស ូជារពោះសបគ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្   ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   

សូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រក្ដ្ឋស្ច្នមលើយជំពូក្ទីពីរ 

 សូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប សរមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 

១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 បនោះជាការបចចបស់នតរមូវការសរមាបជ់ុំពូកទី២។ សរមាប់ពិនធុ សូមបផញើរកោសចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបស់អបក 
ឬក ៏បៅការយិាល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បស់អបក។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PN 06.13 

 
 

សរមាបប់របើបៅការយិាល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូក្ទី២ 
 
១ បៅបពលកដលរពោះបយស ូបៅជាកុមារ រពោះអងគរតូវ ន 
 ក) រពោះអងគរតូវទទួលការសអបរ់បមាថ្ពីសហគមនរ៍បស់រពោះអងគ 
 ខ្) រពោះអងគទទួលការចូលចិតថបរចើនពីសហគមនរ៍បស់រពោះអងគ 
 គ) រពោះអងគមនិសូវចូលរមួជាមយួសហគមនរ៍បស់រពោះអងគបឡើយ។ 
 
២ បៅបពលកដលរពោះបយស ូមានរពោះជនម១២វសា រពោះអងគ 
 ក) ចាបប់ផឋើមពន័នកិចចរបស់រពោះអងគបៅទីស្តជារណ្ៈ 
 ខ្) រពោះអងគ នសកមឋងការអស្តច រយ 
 គ) ប ា្ ញពីការយករពោះទយ័ទុកោកជ់ិវតិខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្  
 
៣ បតើឃ្លល ខាងបរកាមបនោះមយួណាកដលជាបសចកឋីពិតអុំពីរពោះបយស ូ? 
 ក) រពោះអងគបជៀសវាងការមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួមនុសសអារកក់ ់
 ខ្) រពោះអងគ នប ា្ ញរពោះទយ័រពួយ រមាចុំបពាោះមនុសស 
 គ) រពោះអងគយករពោះទទុ័កោកច់ុំបពាោះកតអបករកប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
៤ លទនផលសនរពោះជនមរបស់រពោះបយស ូបៅបលើកផនដីគឺ 
 ក) មានមនុសសជាបរចើនរពមទទួលសថ្ងអាទិតយជាសថ្ងសរមាក និងជាសថ្ងថាវ យបងគុំ 
 ខ្) ោម នការចាុំ ចប់ទៀតបទបៅកបុងការមានសថ្ងសរមាកបទៀតបឡើយ 
 គ) ការស្តងសងរ់កុមជុំនុុំគឺជារពោះរជយរបស់រពោះបយស ូបៅបលើកផនដី។ 
 
៥ ជារគិសថបរស័ិទកដលឆលុោះបញ្ញជ ុំងអុំពីពនលឺរបស់រពោះបយស ូ ពួកបគគឺ 
 ក) ប ា្ ញផលូវបៅកានរ់ពោះបយស ូដល់អបកដសទ 
 ខ្) បចាទរបកានអ់បកដសទបោយស្តរអុំបពើ បរបស់បគ 
 គ) ទទួល នការសបសើរថាជាមនុសសពិបសស 
 
៦ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា “ខ្ញុ ុំជាពនលឺបុំភលពឺិភពបោក” កបុងនាមជារគិសថបរស័ិទបយើងរតូវ 
 ក) ឆលុោះបញ្ញច ុំងអុំពីពនលឺរបស់រពោះរគិសថ 
 ខ្) មនិកមនជាកផបកណាមយួសនសហគមន៍ 
 គ) ពាយាមរគប ុំងពនលឺរបស់បយើង។ 
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៧ បៅបពលកដលរគិសថបរស័ិទជាអុំពិលបៅកបុងសហគមន៍ ពួកបគដូចជា 
 ក) មានកុំហឹងបធវើអុំបពើ ប 
 ខ្) ជាភាប កក់ដលបរ សឱ្យកដលនឹងបផ្ទល ញអុំបពើ ប 
 គ) វនិិឆ័ឆយអស់អបកកដលមានបញ្ញា ។ 
 
៨ រគិសថបរស័ិទដូចជាអុំបលិបោយស្តរកតពួកបគ 
 ក) ជួយ រកាទុកនូវបសចកឋីសុចរតិ 
 ខ្) មានបសរភីាពពីអុំបពើ ប 
 គ) មានសុំបលៀកបុំពាកព់ណ៌្ស។ 
 
៩ បយើងអាចមានគុំនិតថ្មី នបៅបពលកដលបយើង 
 ក) ទទួលរពោះរគិសថ និងអនុញ្ញដ តថឱ្យរពោះអងគរគបរ់គងចិតថគុំនិតរបស់បយើង 
 ខ្) សរមបបៅតាមសថងោ់របស់មនុសសកដលបៅជុុំវញិបយើង 
 គ) អនុញ្ញដ តថឱ្យគុំនិតបផសងបុំបពញចិតថគុំនិតរបស់បយើង 
 
១០ តសមលសនការថាវ យបងគុំរពោះជាមាច ស់ជាមយួអបកបជឿដសទបទៀតគ ឺ
 ក) ការឈរមាុំកដល នផឋល់ឱ្យបយើង 
 ខ្) ជាឱ្កាសសរមាបប់យើងបៅកបុងការបរបើរ ស់អុំបណាយទនរបស់បយើង 
 គ) ជាកុំោុំងបដើមផបីុំបរ ើកដលរពោះជាមាច ស់ នផឋល់ឱ្យ។ 
 
១១ ជាកមមសិទនបៅកបុងរកុមជុំនុុំសហគមនគ៍ឺទទួលការកថ្រកាតាមរយៈ 
 ក) មានការរបកបរមួជាមយួោប  
 ខ្) កថ្រកាោប បៅវញិបៅមក 
 គ) ស្តថ បរ់ពោះបនធូលបៅកបុងរកុមជុំនុុំ 
 
១២ បតើអវីជាបោលបុំណ្ងរបស់រកុមជុំនុុំកដលបៅសទិតបសទរ? 
 ក) គឺស្តងស់រកុមជុំនុុំកដលរសស់ស្តអ ត 
 ខ្) គឺជាកកនលងមយួបដើមផបី ា្ ញពីសមតទភាពបលងតរនីរបស់ពួកបយើង 
 គ) អធិបាយបៅកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
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១៣ បយើង នបរៀនរចួមកបហើយថារពោះសបគ គ្ ោះរបស់បយើងយាងមកតាមរយៈ 
 ក) ការបុំបរ ើរបស់បយើងចុំបពាោះរពោះជាមាច ស់ 
 ខ្) អុំបពើលអកដលបយើងបធវើសរមាបអ់បកដសទ 
 គ) រពោះគុណ្របស់រពោះជាមាច ស់ 
 
១៤ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន នផឋល់ឱ្យបយើងបដើមផបីបរងៀនបយើងអុំពីរបបៀប 
 ក) បដើមផបី ា្ ញថាបយើងមានចុំបណ្ោះដឹងកផបករពោះគមពរី 
 ខ្) បដើមផយីល់អុំពីបសចកឋីពិតអុំពីរពោះគមពរី 
 
១៥ បយើងមនិគួរចូលរមួសកមមភាពរបស់សហគមនប៍ឡើយរបសិនបបើ 
 ក) វតថមានរបស់មនុសស បបៅទីបនាោះ 
 ខ្) វានឹងអាចបធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់ទីបនាធ ល់អុំពីរគិសថបរស័ិទបយើង 
 គ) វាជាសកមមភាពអតថពលកមម/កីឡាប៉ាុបណាត ោះ 
 
១៦ ទីបនាធ ល់របស់បយើងបៅកបុងសហគមនន៍ឹងមានឥទនិពលដអ៏ស្តច រយរបសិនបបើបយើង 
 ក) ផឋល់ការរោិះគន ់និងដុំបូងនាម នអុំពីទីរកុង 
 ខ្) បរបើរ ស់ជុំនាញរបស់បយើងសរមាបរ់បបយាជនរ៍បស់អបកដសទ 
 គ) បធវើឱ្យខ្លួនបយើងបៅឱ្យឆាង យពីសកមមភាពបោកកិយ។៍ 
 
១៧ វធិីលអបៅកបុងការបធវើជាតុំណាងរបស់រពោះរគិសថបៅកបុងសហគមនរ៍បស់បយើងគឺបយើងរតូវបធវើ 
 ក) បធវើជាអវីកដលមនិកមនជាខ្លួនបយើង 
 ខ្) ទបនធញខ្បៅកបុងរពោះគមពរីឱ្យចាុំ 
 គ) មានឥរយិាបថ្លអរតឹមរតូវរគបប់ពលបវោ 
 
១៨ ការរបកានភ់ាច បជ់ាក់ោកនូ់វសកខីភាពវជិជមានផ្ទធ ល់ខ្លួន បយើងរតូវកត 
 ក) មនិបធវើអវីទុំងអស់កដលបធវើឱ្យនរណាមាប កប់ដិបសធមនិទទួលរពោះរគិសថ 
 ខ្) ដឹងពីចបមលើយរតឹមរតូវទុំងអស់  
 គ) សរមបសរមួលោប  មនិកមនបមើល្យោប បឡើយ។ 
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១៩ អបកបជឿបៅកបុងសហគមនអ៏ាចបុំបពញតាមបុំណ្ងរពោះហឫទ័យរបស់រពោះជាមាច ស់ នលុោះរតាកតពួកបគ 
 ក) ស្តថ បប់ គ្ ប់ការបបរងៀន និងបធវើតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន 
 ខ្) បដិបសធមនិចុោះចូលបៅកបុងអុំណាចរបស់នរណាមាប ក់ 
 គ) កាល យជាកដលមានការពាកព់័ននបៅកបុងការ្ររោឌ ភ ិល 
 
២០ ទុកចិតថបលើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនឱ្យរទងប់ធវើជារគរូបស់អបក 
 ក) គឺជាការចាុំ ចប់ៅបពលកដលបយើងអស់កុំោុំង 
 ខ្) វាមនិជាការកណ្នាុំ ដូចជាការប ា្ ញថាបយើង 
 គ) បបងកើនរ ជាញ របស់បយើង 
 
 សូមរបគល់រកោសចបមលើយជុំពូកទី២ របស់អបកបៅឱ្យអបកបបរងៀនរបស់អបក។ ឥឡូវបនោះអបក នបចចបក់ារសិកាបៅ
កបុងមុខ្វជិាជ បនោះបហើយ សូមសួរអបកបបរងៀនរបស់អបកឱ្យផឋល់ការកណ្នាុំបៅកានម់ុខ្វជិាជ បផសងបទៀត។ 
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ពាក្យនពច្ន៍ច្ុងនរកាយ 

ជូនចុំបពាោះសិសានុសិសសជាទីរសឡាញ់ 

 បយើងសងឃមឹថាការសិកាបនោះនឹងបធវើឱ្យអបកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបស់អបកជាមយួនឹងរពោះជាមាច ស់។ បនាធ បព់ីការសិកា
បមបរៀន និងការបឆលើយសុំណួ្រទុំងអស់មក បតើអបក នឆងល់ថា “បតើខ្ញុ ុំពិតជារគិសឋបរស័ិទឬ? បតើខ្ញុ ុំស្តគ ល់រពោះជាមាច ស់កដរឬបទ? 
បតើរទងព់ិតជាគងប់ៅកបុងជីវតិខ្ញុ ុំកដរឬបទ?” បយើងចងផ់ឋល់ឱ្កាសឱ្យអបកបៅបពលបនោះ បដើមផមីានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួ 
រពោះជាមាច ស់។ 
 
 បយើងទុំងអស់ោប កតងកតមានកុំហុស។ បយើង នបធវើឱ្យខ្លួនឯង និងអបកដស៏ទឈចឺាប។់ រពោះគមពរី នបៅកិចចការ
បនាោះថាអុំបពើ ប បហើយបយើងទុំងអស់ោប មានបទសកុំហុស: “រគប់ៗ ោប សុទនកត នរបរពឹតឋអុំបពើ ប បហើយោម នសិររីងុបរឿង
របស់រពោះជាមាច ស់បៅជាមយួ” ( រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបស់បយើង នររ ុំងបយើងមនិឱ្យស្តគ ល់រពោះហឫទយ័រសឡាញ់
របស់រពោះបិតា។ កប៏៉ាុកនថ រពោះជាមាច ស់រសឡាញ់បយើង ថ្វីបបើបយើងមានអុំបពើ បកប៏ោយ។ “រពោះជាមាច ស់រសឡាញ់មនុសស
បោកខាល ុំងណាស់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគរបទនរពោះបុរតាកតមយួរបស់រពោះអងគមក បដើមផបីអាយអស់អបកកដលបជឿ
បលើរពោះបុរតា មានជីវតិអស់កលផជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិាសបឡើយ” ( យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ រពោះបយស ូ នទទួលយក
ទរណុ្កមម កដលបយើងសមនឹងទទួលសរមាបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង បៅបពលកដលរទង ់នសុគត។ 
 
 បតើអបកចងឱ់្យរ កដថា រពោះបយស ូជារពោះសបគ គ្ ោះអបកកដរឬបទ? វាពិតជាស្តមចដណាស់៖ 
 ចូរទទួលស្តគ ល់ថាអបកជាមនុសសមាន ប កដល នោចប់ចញពីរពោះជាមាច ស់ បហើយទូលសូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទសឱ្យ។ 
 ចូរបជឿបលើរពោះបយស ូឱ្យអស់ពីចិតថ បហើយឱ្យរទងរ់ជាបថា អបក នទទួលរពោះអងគជារពោះសបគ គ្ ោះរបស់អបក។ 
 
 អបកអាចនិយាយបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់បោយពាកយរបស់អបកផ្ទធ ល់ បោយនិយាយនូវបសចកឋីអធិស្តឌ នដូចបនោះ៖ 

ឱ្រពោះបយស ូ បអើយ ទូលបងគុំដឹងថាទូលបងគុំជាមនុសសមាន ប។ សូមអតប់ទសដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំបជឿថា
រទងជ់ារពោះរជបុរតាដប៏ៅអស់កលផរបស់រពោះជាមាច ស់។ អរគុណ្រពោះអងគកដលសុគតបៅបលើ បឈើឆាក ងជុំនួសអុំបពើ
 បរបស់ទូលបងគុំ។ សូមយាងមកគងក់បុ ងជីវតិរបស់ទូលបងគុំ។ សូមបធវើការបៅកបុ ងជីវតិរបស់ទូលបងគុំ។ សូមបធវើជា
រពោះអមាច ស់របស់ទូលបងគុំបៅសថ្ងបនោះ។ សូមអររពោះគុណ្រពោះអងគកដល នសបគ គ្ ោះទូលបងគុំ! អាកមន។ 

 
 របសិនជាអបក នអធិស្តឌ ននូវបសចកឋីអធិស្តឌ នបនោះឱ្យអស់ពីចិតថ អបកនឹងទទួល នការអតប់ទសពីអុំបពើ ប និង
ជីវតិអស់កលផជានិចច។ រពោះបយស ូជារពោះអមាច ស់សនជីវតិរបស់អបក។ រពោះគមពរី នរ បថ់ា “ ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលស្តរភាព
អុំបពើ បរបស់បយើង បនាោះរពោះជាមាច ស់កដលមានរពោះហឫទយ័បស្តម ោះសម័រគ និងសុចរតិ រទងន់ឹងអតប់ទសបយើងបអាយរចួពី
 ប រពមទុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបរសុិទន រចួពីរគបអ់ុំបពើទុចចរតិទុំងអស់ផង” (១យ៉ាូហាន ១:៩)។ 
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 សូមស្តវ គមន៍ការចូលរមួកបុងរគួស្តររបស់រពោះជាមាច ស់។ បយើងមានអុំណ្រជាមយួអបក ដូបចបោះ សូមសរបសរ និងរ ប់
បយើងពីអវកីដលរពោះជាមាច ស់ នបធវើកបុងជីវតិរបស់អបក។ 
  
សូមរពោះជាមាច ស់របទនពរដល់អបក! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ប ម្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ទតើអនរានមិតតភរតិណែលរតូវការសាគ ល់បណនែមអពំីរពះទយស៊ូណែរឬទទ? 

 សូមបផញើប ម្ ោះ និងអាសយោឌ នមតិថភកថិរបស់អបកសរមាបច់បមលើយដអ៏ស្តច រយសនជីវតិ។ 
ប ម្ ោះ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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