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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។ 



30 

 

  
 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។ 

  


