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ការប្តេជ្ញាចិត្េតប្្រើប្ៅក្នុង្ក្ុរជំនុំ 
 

 
 

ការប្តេជ្ញា ចិត្េ ជ្ញពាក្យដែលប្េរនិសូវចូលចតិ្េសព្វថ្ងៃប្នេះ។  អ្នក្ប្រើល
ប្ ើញថា វាខ្វេះខាត្ក្នុងចំប្ោរកុ្មាររយួចំននួ ដែលរនិប្ោរព្ឪពុ្ក្មាេ យ និង្េូ
តប្្ងៀនប្ៅសាលាព្ួក្ប្េ ។ ការប្តេជ្ញា ចិត្េក្៏្ ត្ូវមានដែរ ប្ៅក្ដនែងប្្វើការ ប្ៅក្នុង 
ចំប្ោររនុសសប្ព្ញវយ័ និងវស័ិយសងគរប្សសងៗជ្ញប្្ចើន។ ទំនាក្ទ់ំនងមានភាព្
តានត្ឹង ប្ ើយការទុក្ចិត្េោន ដត្ងមានការខ្វេះខាត្។  ជួនកាល ជ្ញអ្កុ្សល សូរបដីត្
្េីសទតរស័ិទក្៏្ ត្ូវជ្ញតន់ងឹអាក្តបក្ិរយិាខុ្សប្នេះដែរ ែូប្ចនេះព្កួ្ប្េបានចាក្ប្ចញព្ី
្ក្ុរជនុំំរយួ ប្ៅ្ក្រុជំនុរំយួប្ទៀត្ ប្ោយនាយំក្តញ្ហា  ដែលពុ្ំទានប់ានប្ោេះ 
្សាយប្ៅប្ ើយ។  ការប្នាេះរនិេួរឲ្យប្ក្ើត្មានប្ ើយ។ 

រយាងវញិប្ទៀត្ វាជ្ញអ្សាា រយោស់ក្នុងការចូលររួជ្ញរយួ្ក្ុររនុសស ដែល 
ប្តេជ្ញា ចិត្េោំ្ ទ និងយក្ចតិ្េទុក្ោក្ ់សាភាា តោ់ន ប្ោយក្េី្សឡាញ់។  ្ក្ុរជំនុំ «ជ្ញ
អ្នក្ទទួលការប្ៅឲ្យររួោន ដត្រយួ» ្ត្ូវមានលក្ខណៈែូចប្នាេះ។    
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្កុ្រជំនំុពំុ្ដរនជ្ញអ្ោរប្ទ    តយុដនេជ្ញក្ដនែងដែលអ្នក្ប្ជឿជួតជំុោន ។ 
ែូប្ចនេះ  ្កុ្រជំនំុមានប្ៅតារសទេះ  ប្ៅទីវាលលំ រ្តក្តប្ោយខ្យល់អាកាស 
ឬជ្ញអ្វីដែល្តូ្វបានប្េសាគ ល់ថា ជ្ញអ្ោររយួ។ ្កុ្រជំនំុដែលខ្ាុ ំថាវ យតងគំ 
(ប្ៅសរយ័កាលខ្ាុ ំសរប្សរប្នេះ) បានជួត្តជំុោន ប្ៅតារសាល្តជំុ្ក្ុង 
ស្មាតជួ់លឲ្យមានការជួតជំុោន ប្ព្លប្នាេះ។ 

ប្ៅក្នុងេរពរីសញ្ហា ងម ី ប្េប្ៅ្កុ្រជំនំុថា «្េសួារ» រតស់្ព្េះជ្ញមាា ស់ 
ប្អ្ប្េសូរ 2:19។   សមាជិក្ថ្ន្េួសារប្នេះ េឺ្កុ្រអ្នក្ប្ជឿ (ឬពួ្ក្តរសុិទធ) ពួ្ក្
តរសុិទធមាននយ័ថា រនុសសដែល្ត្ូវបានដញក្ប្ចញចំប្ពាេះ្ព្េះជ្ញមាា ស់ ។   
ែូប្ចនេះ រុខ្ងារ្កុ្រជំនំុ ្សប្ែៀងប្ៅនឹង្េួសាររយួ។  ភាព្ខុ្សោន ប្នាេះ េឺថា 
្ព្េះ្េីសទជ្ញសិរសារថ្ន្េួសាររតស់្ព្េះជ្ញមាា ស់ ប្អ្ប្េសូរ 5:23។  
 

ការរំពឹងទុក្រតសស់មាជិក្្រសួារ 
 

1-  ក្ដី្សឡាញ ់ 
ការប្តេជ្ញា ចិត្េរតស់្កុ្រជំនំុអា្ស័យប្លើទំនាក្ទំ់នង    រនិដរន្ោន់

ដត្ជ្ញការចូលររួរតស់្កុ្រជំនំុតយបុ្ោណ េះប្ទ។    ប្តើអ្នក្្ោនដ់ត្ចុេះប្ ម្ េះ ប្នាេះ
អ្នក្កាែ យជ្ញសមាជិក្្កុ្រជំនំុរយួ រចួប្្សចប្ៅប្ ើយ តយុដនេ្តសិនប្តើទំនាក្់
ទំនង រនិលអប្នាេះសមាជិក្ដតតប្នេះ នឹងកាែ យចំអ្ក្ឲ្យ។ រយាងប្ទៀត្ ខ្ាុ ំ
សតាយចិត្េ ប្ព្លប្ ើញរនុសសប្ចេះដងរក្ាោន ប្ៅវញិប្ៅរក្ ប្ៅក្នុងសទេះ និង
ប្ព្លមានប្រឿងរយួប្ក្ើត្ប្ ើង។  
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្ព្េះប្យស ូវមាន្ព្េះតនទូលថា៖ «ខ្ាុ ំប្អាយតទតញ្ហា ងមីែល់អ្នក្រាល់ោន  េឺ្ត្ូវ 

្សឡាញ់ោន ប្ៅវញិប្ៅរក្ ែូចខ្ាុ ំបាន្សឡាញ់អ្នក្រាល់ោន ដែរ»។  
 
សូរអានយយូហាន 13:34 ។ 
ចូរពិ្ភាក្ានិងសរប្សរអំ្ពី្សលតយេះពាល់ជ្ញក្ដ់សេងថ្នប្សចក្ដី្សឡាញ់ប្នេះ ។  
 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________  

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________  

 

____________________________________________________ 
 

2. ប្ោរពសិទធិអំណាច  
ការប្តេជ្ញា ចិត្េក្នុង្េួសារមាននយ័ថា ្ត្ូវដត្មានការប្ោរព្សិទធិ

អ្ំោច ប្ៅក្នុងរចនាសរពន័ធ្ េួសារប្នាេះ។  ប្យើង្តូ្វប្ោរព្ោន ប្ៅវញិប្ៅរក្ 
(េលីីព្ 2:3-4) តយុដនដ ការទទួលខុ្ស្តូ្វប្ៅក្នុង្កុ្រជំនំុសថិត្ប្លើការែឹក្នា ំ  
(១ ដងសា ូនិក្ 5:12,13) ។ 

ការអ្នុវត្េភាព្ជ្ញអ្នក្ែឹក្នា ំដែលមានអំ្ោចប្ៅក្នុង្កុ្រជំនំុក្នុង
្សុក្្ត្វូដត្មាន្បាជ្ញា ។ ្ត្ូវសេល់ការដណនា ំការការពារ និង ការលួងប្លារ
ចិត្េ។ ែូប្ចនេះ អ្នក្ែឹក្នាំ្ កុ្រជំនំុ ្តូ្វការការអ្្ិសាា នរតស់អ្នក្ ្សតប្ៅតារ
តទេរពរី។  
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កូ្ ូស 1:9-11 និង ២ដងសា ូនិក្ 3:1  ។ 
 
ប្ តុ្អ្វីបានជ្ញប្យើង្តូ្វការអ្នក្ែឹក្នា ំនិងអំ្ោចដែលមានរចនាសរពន័ធ?  
 
____________________________________________________ 

 

____________________________________________________  

 

____________________________________________________ 

 
3-  ក្ិចចការ  

មាេ យមាន ក្ត់្អូញដត្អរថា៖ «អ្វដីែលខ្ាុ ំ្តូ្វប្ វ្ើ េឺការងារ»។  វាពំុ្ដរនជ្ញ
ប្រឿងរយួប្នាេះប្ទ តយុដនេ ជ្ញទូប្ៅវាប្ក្ើត្មានដរន ប្ ើយោម នអ្នក្ោជួយ ការ
ប្យើងបានប្ទ។  ១ កូ្រនិងូស 12: 4-31 និង រ យូរ 12: 3-8 បានប្លើក្ប្ ើងអំ្ពី្ 
សរត្ថភាព្ ដែល្ព្េះជ្ញមាា ស់្តទានឱ្យប្យើង ប្ែើរបជួីយ តំប្ព្ញកិ្ចាការ្ក្រុ
ជំនំុ និងប្ៅក្នុង្ព្េះរាជយ្ព្េះជ្ញមាា ស់ ។  កិ្ចាការរយួចំនួនជ្ញការអ្នុវត្េជ្ញក្ ់
ដសេង ខ្ណៈកិ្ចាការប្សសងប្ទៀត្   ប្តើប្ទាេះតីជ្ញពំុ្សូវជ្ញចាបំាច ់ដត្ជ្ញការអ្នុ
វត្េជ្ញក្ដ់សេង។  កិ្ចាការទាងំអ្ស់ោន មានសារៈសំខានប់្សសងៗពី្ោន  ។ 

ចូរនិយាយប្ៅកាន់្ េីសទតរស័ិទមាន ក្ ់ ឬ្េូេងាវ លអ្នក្អំ្ពី្ការងារោ 
រយួដែលអ្នក្អាចប្ វ្ើក្នុង្េួសារ្កុ្រជំនំុ ឬស េរន ៍។ សូរកំុ្យតឺ្យាយ វក្នុង 
ការប្បាេះជំហានប្ៅរុខ្ប្នាេះប្ ើយ! អ្នក្អាចជួយ  និងតំប្ព្ញកិ្ចាការទាងំប្នេះ
បានប្ព្ញប្លញ។ 
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ប្ត្ើអ្នក្េិត្ថា កិ្ចាការអ្វដីែលអ្នក្អាចប្ វ្ើបានលអតំសុត្?  
____________________________________________________ 
____________________________________________________  
____________________________________________________ 
 
ប្ត្ើអ្នក្ចូលចិត្េប្ វ្ើអ្វីជ្ញងប្េតំសុត្? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________  
4.  សាក្ាសី/ការប្្វើជ្សមរតន្ទាល ់ 

ការតេូរផ្តេ ចចូ់លររួក្នុង្កុ្រជំនំុោរយួ     តនាទ ល់រយួែល៏អ។   
ឪពុ្ក្មាដ យ និងកូ្នៗខ្ែេះរនិសូវប្ចេះសសព្វសាយ ប្ៅក្នុង្េួសាររតស់ខ្ែួន  
ប្ោយសារដត្្េីសទតរស័ិទខ្ែេះ ជ្ញអ្កុ្សលបានប្ចញពី្្កុ្រជំនំុរតស់ប្េ។ 

្កុ្រជំនំុដែលទាក្ទ់ាញរនុសស ជ្ញ្កុ្រជំនំុដែលរនុសសដត្ងែឹងថា
មាន្ព្េះវត្ដមានរតស់្ព្េះ្េីសទេងប់្ៅក្នុង្កុ្រជំនំុប្នាេះ។ រនុសសទាក្ទ់ាញ
រនុសស! 

្ព្េះេរពរីតប្្ងៀនយាយ ងចាស់ថា    ពួ្ក្អ្នក្ប្ជឿេួរដត្ជ្ញក្រមសិទធិរតស់
្កុ្រជំនំុោរយួប្ៅក្នុងតំ្តន ់។  ឧទា រណ៍៖ 

ពួ្ក្អ្នក្ប្ជឿទាងំអ្ស់បានតនេជួតជុោំន ។  កិ្ចាការ 2:44 
កំុ្ឱ្យប្យើងប្បាេះតងទ់មាែ តថ់្នការជួតជុោំន  ... ចូរប្យើងប្លើក្ទឹក្ចិត្េោន

ប្ៅវញិប្ៅរក្។  ប្ ប្្ព្ើរ 10:25  
សូរប្រៀតរាតនូ់វទមាែ តត់នួយាយ ង ដែល្េីសទតរស័ិទងមីប្ៅក្នុងតទេរពរី 

កិ្ចាការ 2:42 បានអ្នុវត្េ។ 



                                                                     ការប្តេជ្ញា ចិត្េតប្្រើប្ៅក្នុង្កុ្រជំនំុ 6 

1 _____________________ 2 ___________________ 
3 _____________________ 4 ___________________ 
 
ប្សចក្េីសននិដ្ឋាន 

ោម ន្កុ្រជំនំុក្នុង្សុក្ោរយួ ្នប្ៅែល់ភាព្លអឥត្ប្ខាា េះប្នាេះ
ប្ទ ប្ោយសារដត្ព្ួក្ប្េក្ជ៏្ញរនុសសែូចអ្នក្ និងខ្ាុ ដំែរ ។ តយុដនេ ប្តើមានប្រឿងអ្វី
ខុ្សឆ្គង   សូរកំុ្វប្ងវងខាង្ព្លឹងវញិ្ហា ណខាែ ងំប្ព្ក្ ។ សូរតេូរផ្តេ ចប់្ វ្ើជ្ញ   
្េីសទតរស័ិទក្នុងត្ំតន ់ដែលមានវញិ្ហា ណរស់រប្វ ើក្ ប្ ើយ្ព្េះជ្ញមាា ស់នឹងស
ដរេងអ្ងគ្ទងឲ់្យអ្នក្ប្ ើញពិ្ត្្បាក្ែ។ 

កិ្ចាការតប្្រើ្ ព្េះជ្ញមាា ស់នឹងតប្ងកើត្សលដសែជ្ញប្្ចើន។ ជ្ញទូប្ៅ ការ
ខិ្ត្ខំ្្តឹងដ្តងកានដ់ត្ប្្ចើន ប្ៅក្នុង្កុ្រជំនំុ ប្នាេះជីវតិ្អ្នក្នឹងកានដ់ត្តប្ងកើត្
សលប្ចញពី្ការប្នាេះ ។  កំុ្្ោនដ់ត្ប្ វ្ើជ្ញអ្នក្អ្ងគុយប្ៅក្នុង្កុ្រជំនំុប្នាេះ     
ប្ ើយ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


