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      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? 
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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។៍ 
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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។៍  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


