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            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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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
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។ 
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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។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


