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ការប្តេជ្ញា ចិត្េតំប្រ ើប្ៅក្នុងក្ក្មុជំនំុ 
 

 
 
 

  ការប្តេជ្ញា ចិត្េ ជ្ញពាក្យដែលប្េមនិសូមចូលចិត្េយក្មក្ប្ក្តើត ុន្មា នប្េ 
ន្មប្េលតចចុតបននប្នេះ។  ប្ោក្អ្នក្ក្ប៏ានប្ ើញដែរថា ប្នេះជ្ញក្ងវេះខាត្ប្ៅ
ក្នុងចំប្ោមកុ្មារមយួចំនួនដែលមនិស្តេ តត់ង្គា តឪ់េុក្មាេ យ និងក្េូតប្ក្ងៀន
ប្ៅឯស្តោប្រៀនរតស់េួក្ប្េ។ ក្ម៏ានប្ៅក្ដនែងប្ វ្ើការ ក្នុងចំប្ោមមនុសស
ប្េញវយ័ និងតាមតោេ វស័ិយន្មន្មជ្ញប្ក្ចើនប្េៀត្ប្ៅក្នុងសងាម។ េំន្មក្់
េំនងមានភាេតានតឹ្ង ដែលជ្ញប្រឿយៗន្មឲំ្យមានការបាត្ត់ងនូ់វេំនុក្ចិត្េ ។ 
ជ្ញអ្កុ្សល សូមបដីត្ក្េិសេតរស័ិេជួនកាលក្ប៏្ថាែ េះប្លែ យប្ៅក្នុងេប្ងវើរដែល
មនិក្តឹ្មក្តូ្វប្ន្មេះដែរ។  ែូប្ ន្ េះប្ ើយ  េួក្គាត្ប់ាន ក្េី់ក្កុ្មជំនំុមយួប្ៅ
ក្កុ្មជំនំុមយួប្េៀត្ ប្ោយន្មយំក្តញ្ហា ដែលមនិទានប់ានប្ោេះក្ស្តយប្ៅជ្ញមួ
យ។  ការប្ន្មេះមនិេួរឲ្យប្ក្ើត្មានប្ ើងប្ ើយ  ។  
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ម ាងវញិប្េៀត្ ជ្ញការក្តពេយ ងោប្ៅ ដែលបានចូលរមួជ្ញមយួក្កុ្ម
មនុសសដែលមានការប្តេជ្ញា ចិត្េ ប្ចេះយក្អាស្តគាន  គាកំ្េគាន  ដែលជ្ញអ្នក្ដែល
ផ្សាភាា ត ់ប្ោយក្េីក្សឡាញ់រមួមក្ដត្មយួរវាងគាន នឹងគាន ។ ក្កុ្មជំនំុ៖ «ការប្ៅ
មក្រមួគាន ដត្មយួ»  េួរដត្មានលក្ខណៈែូប្ ន្ េះ ។  
   
ក្កុ្មជំនំុមនិដមនជ្ញអាគារប្ន្មេះប្េ ត ុដនេជ្ញក្ដនែងដែលមានអ្នក្ប្ជឿជួតជំុគាន ។ 
ែូប្ចនេះក្កុ្មជំនំុអាចមានប្ៅតាមផ្សទេះ ប្ៅតាមេីវាលមានខ្យល់អាកាស ឬក្ដនែង
ដែលមានអាគារដែលប្យើងស្តា ល់ថាជ្ញក្េេះវហិារ។  ក្កុ្មជំនំុដែលខ្ាុ ំថាវ យតងាំ 
(ក្នុងប្េលកំ្េុងសរប្សរ) ប្ វ្ើការជួតជំុគាន ប្ៅតាមស្តលក្តជំុក្នុងេីក្កុ្ងដែល
ក្តូ្វជួលសក្មាតដ់ត្ប្េលជួតជំុគាន ត ុប្ោណ េះ ។ 
 

ក្កុ្មជំនំុ ដែលប្េបានស្តា ល់ប្ៅក្នុងេមពរីសញ្ហា ថ្ាីដែលប្ៅថាជ្ញ 'ក្េួស្តរ' ពន
ក្េេះ ប្អ្ប្េសូរ២:១៩។ សមាជិក្ពនក្េួស្តរប្នេះ េឺជ្ញេួក្អ្នក្ប្ជឿ (ឬេួក្តរសុិេធ) 
េួក្តរសុិេធមាននយ័ថា មនុសសដែលបានដញក្ប្ចញប្ៅចំប្ពាេះក្េេះជ្ញមាច ស់។ 
ែូប្ចនេះ មុខ្ង្គរពនក្កុ្មជំនំុេឺក្សប្ែៀងគាន ប្ៅនឹងក្េួស្តរមយួ ។ អ្វីដែលជ្ញភាេ
ខុ្សគាន ប្ន្មេះ េឺក្េេះក្េិសេជ្ញសិរស្តរពនក្េួស្តររតស់ក្េេះអ្ងា ប្អ្ប្េសូរ៥:២៣។  
 

ការរេឹំងេុក្រតស់សមាជិក្ក្េសួ្តរ 
 

១. ប្សចក្ដីក្សឡាញ់  
  ការប្តេជ្ញា ចិត្េរតស់ក្កុ្មជំនំុ េឹដផ្សែក្ប្លើេំន្មក្េំ់នង មនិដមនក្គានដ់ត្ជ្ញ
ការចូលរមួប្ៅក្នុងក្កុ្មជំនំុត ុប្ោណ េះប្េ។ ជ្ញអ្វីដែលអាចប្ វ្ើប្ៅបានប្ៅក្នុង 
ការចុេះកិ្ចចក្េមប្ក្េៀង ប្ ើយកាែ យជ្ញសមាជិក្ពនក្កុ្មជំនំុមយួ ត ុដនេក្តសិនជ្ញ 
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មនិមានេំន្មក្េំ់នងលែប្េប្ន្មេះ ការចូលជ្ញសមាជិក្ក្តប្េេប្នេះនឹងកាែ យប្ៅ
ជ្ញប្រឿងដែលេួរឲ្យអ្ស់សំប្ណើ យវញិ។  ម ាងប្េៀត្ េិែឋភាេដែលេួរប្អាយ
្តអ់ារមាណ៍ប្ន្មេះ េឺការដែលប្ ើញមនុសសប្ចេះយក្អាស្តគាន  ប្ទាេះជ្ញប្ៅក្នុង
ផ្សទេះ និងក្នុងប្េលដែលមានស្តា នភាេអ្វីមយួប្ក្ើត្ប្ ើងក្ប៏្ោយ ។  
 

ក្េេះប្យស ូមានក្េេះតនទូលថា៖ «ខ្ាុ ំប្អាយតេតញ្ហា ថ្ាីែល់អ្នក្រាល់គាន  េឺ
ក្តូ្វ ក្សឡាញ់គាន ប្ៅវញិប្ៅមក្ ែូចខ្ាុ ំបានក្សឡាញ់អ្នក្រាល់គាន ដែរ»  ។  
 
សូមអាន យ ូហាន ១៣:៣៤ ។ 
េិភាក្ា និងសរប្សរចុេះេីការអ្នុវត្េជ្ញក្ដ់សេង ពនប្សចក្ដីក្សឡាញ់ប្នេះ ។  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________  
 
____________________________________________________ 
 
 

២.  ប្គារេចុេះចូល ចំប្ពាេះសិេធិអំ្ោច  
  ការប្តេជ្ញា ចិត្េក្នុងក្េួស្តរមាននយ័ថា ក្តូ្វដត្មានការប្គារេចុេះចូល
ចំប្ពាេះសិេធិអំ្ោច ប្ៅក្នុងរចន្មសមពន័ធក្េួស្តរប្ន្មេះ។ ប្យើងក្តូ្វប្គារេចុេះ
ចូលគាន ប្ៅវញិប្ៅមក្ (េលីីេ ២:៣-៤) ត ុដនដការេេួលខុ្សក្តូ្វចុងប្ក្កាយ េឺ
ជ្ញក្កុ្មជំនំុដែលមានភាេជ្ញអ្នក្ែឹក្ន្ម ំ។     (១ ដថ្សា ូនិក្ ៥:១២-១៣)  
 
ការអ្នុវត្េភាេជ្ញអ្នក្ែឹក្ន្ម ំ ដែលមានសិេធិអំ្ោចក្នុងក្កុ្មជំនំុ ប្ៅក្នុងតំ្តន ់
ក្តូ្វដត្មានភាេឈ្លែ សពវ។ េួរដត្ផ្សេល់នូវការដណន្ម ំការការពារ និង ការកំ្ស្ត
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នេចិត្េ។ ប្ោយប្ តុ្ប្ន្មេះប្ ើយអ្នក្ែឹក្ន្មបំ្ៅក្នុងក្កុ្មជំនំុក្តូ្វការការអ្្ិស្តឋ ន
រតស់អ្នក្រាល់គាន  ក្សតតាមតេេមពរី  កូ្ល ូស ១:៩-១១ និង ២ ដថ្សា ូនិក្ 
៣:១  ។ 
ប្ តុ្អ្វីប្យើងក្តូ្វការ ភាេជ្ញអ្នក្ែឹក្ន្ម ំនិងសិេធិអំ្ោចតាមរចន្មសមពន័ធ?  
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________  
 
____________________________________________________ 

 
៣.   កិ្ចចការ  
  "អ្វីដែលខ្ាុ ំហាក្តី់ែូចជ្ញប្ វ្ើមនិប្ចេះចតប់្ន្មេះ េឺការង្គរ" ស្តសេីមាន ក្ដ់ែល
ជ្ញមាេ យបានត្ែូញដត្ែរែូប្ ន្ េះ។  វាមនិដមនប្ែើមប្ តុ្ប្ន្មេះប្េ ត ុដនេជ្ញញឹក្ញាត ់
ប្ោយស្តរដត្អ្នក្ឯប្េៀត្មនិបានជួយ ប្ វ្ើការង្គរគាត្។់ ១ កូ្រនិថូ្ស ១២: ៤-
៣១ និង រ  ូម ១២: ៣-៨ បានប្លើក្ប្ ើងអំ្េីសមត្ាភាេដែលក្េេះក្តទានឱ្យ 
ប្ែើមបកិី្ចចការក្កុ្មជំនំុ និងប្ៅក្នុងក្េេះរាជរតស់ក្េេះជ្ញមាច ស់។ កិ្ចចការខ្ែេះទាងំ
ប្នេះ េឺជ្ញការអ្នុវត្េជ្ញក្ដ់សេង ប្ ើយក្ម៏ានកិ្ចចការប្ផ្សសងប្េៀត្ ប្តើប្ទាេះជ្ញ
្បំាចក់្ប៏្ោយ ក្ម៏និសូវមានជ្ញការអ្នុវត្េប្ចញប្ន្មេះប្េ។ ទាងំអ្ស់សុេធដត្
សំខាន។់ 
សូមដចក្្យជ្ញមយួក្េិសេតរស័ិេ ឬក្េូេង្គវ លរតស់ប្ោក្អ្នក្អំ្េីកិ្ចចការ 
ោមយួដែលប្ោក្អ្នក្អាចប្ វ្ើបាន ប្ៅក្នុងក្េួស្តរពនក្កុ្មជំនំុ ឬប្ៅក្នុង
ស េមន ៍។  សូមកំុ្យឺត្យ វប្ៅក្នុងការប្បាេះជំហា នប្ន្មេះប្ ើយ! ប្ោក្អ្នក្
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អាចជួយ ផ្សង និងអាចរក្ប្ ើញេីភាេប្េញប្លញប្ៅក្នុងប្េលដែលប្ វ្ើកិ្ចចការ
ប្ន្មេះផ្សងបានដែរ។ 
 
ប្ត្ើប្ោក្អ្នក្េិត្ថា អ្វីដែលប្ោក្អ្នក្អាចប្ វ្ើបានលែតំផុ្សត្?  
 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________  
ប្ត្ើអ្វីដែលប្ោក្អ្នក្ចូលចិត្េប្ វ្ើជ្ញងប្េតំផុ្សត្?  

 
____________________________________________________  
 
____________________________________________________  
 

៤. ការប្្វើតន្មទ ល់  
  ប្ វ្ើការប្តេជ្ញា ចិត្េ ចូលរមួក្នុងក្កុ្មជំនំុមយួ ប្ វ្ើជ្ញេីតន្មទ ល់ែល៏ែមាន ក្។់ 
ឪេុក្មាដ យ និងកូ្នៗខ្ែេះ  មនិសូវប្ចេះផ្សសេវផ្សាយនូវអ្វីដែលលែេីក្កុ្មក្េួស្តរ
ខ្ែួនត ុន្មា នប្េ មនិខុ្សេីក្េិសេតរស័ិេមយួចំនួន ជ្ញអ្កុ្សលេួក្ប្េក្ប៏ានប្ វ្ើ
ប្ៅប្លើក្កុ្មជំនំុរតស់េួក្ប្េែូចគាន ប្ន្មេះដែរ។ 
ក្កុ្មជំនំុដែលមានការទាក្ទ់ាញមនុសសឲ្យចូលមក្ េឺជ្ញក្កុ្មជំនំុដែលអ្នក្
ចូលរមួដត្ងែឹងថា មានក្េេះវត្ដមានរតស់ក្េេះក្េិសេេងប់្ៅក្នុងចំប្ោម
សមាជិក្ពនក្កុ្មជំនំុប្ន្មេះ ។  ជីវតិ្ ទាក្ទ់ាញជីវតិ្! 
ក្េេះេមពរីតប្ក្ងៀនយ ងចាស់ថា អ្នក្ប្ជឿេួរដត្ជ្ញក្មាសិេធិរតស់ក្កុ្មជំនំុោ
មយួប្ៅក្នុងតំ្តន ់។  ឧទា រណ៍៖  



 61 

 

អ្នក្ប្ជឿទាងំអ្ស់ ប្ៅដត្តនេការជួតជុគំាន  ។  កិ្ចចការ ២:៤៤  
«កំុ្ឱ្យប្យើងប្បាេះតងេ់មាែ តព់នការជួតជុគំាន  ... ចូរប្យើងប្លើក្េឹក្ចិត្េគាន ប្ៅវញិ 
ប្ៅមក្ ។»  ប្ ប្ក្េើរ ១០:២៥  
 

សូមសរប្សរចុេះនូវេមាែ តត់នួយ ង ដែលក្េិសេតរស័ិេដែលប្េើតដត្ប្ជឿថ្ាីប្ វ្ើ 
ប្ៅក្នុង េមពរីកិ្ចចការ ២:៤២ ។  
១. ____________________   ២.  _____________________  

 

៣._____________________ ៤. ______________________ 

 

ប្សចក្េីសននោិឋ ន 
  គាា នក្កុ្មជំនំុក្នុងតំ្តនោ់ ដែលអាចឈ្លនែល់ភាេលែឥត្ប្ខាច េះប្ន្មេះ
បានប្ ើយ ប្ោយស្តរដត្ក្កុ្មជំនំុទាងំប្ន្មេះមានមនុសសែូចជ្ញប្ោក្អ្នក្ 
ប្ ើយនិងខ្ាុ ំ។ ត ុដនេ ប្តើប្ទាេះជ្ញមានប្រឿងអ្វីមនិក្តក្ក្តី្ប្ក្ើត្ប្ ើងក្ប៏្ោយ សូម
កំុ្ឲ្យក្េលឹងវញិ្ហា ណប្ោក្អ្នក្មានការវប្ងវង។ សូមប្ វ្ើការប្តេជ្ញា ចិត្េប្ៅជ្ញត់
នឹងក្កុ្មជំនំុក្នុងតំ្តន ់ ដែលជ្ញក្កុ្មជំនំុរស់ខាងឯវញិ្ហា ណ ប្ ើយក្េេះអ្ងានឹង
កានដ់ត្មានភាេចាស់ប្ ើងចំប្ពាេះប្ោក្អ្នក្។   កិ្ចចការតំប្រ ើរតស់ប្ោក្អ្នក្  
ក្នឹ៏ងកានដ់ត្មានផ្សលដផ្សែ។ ជ្ញេូប្ៅ ប្ៅប្េលដែលប្ោក្អ្នក្ោក្ក់ារខិ្ត្ខំ្
ក្តឹងដក្តងកានដ់ត្ប្ក្ចើនប្ៅក្នុងក្កុ្មជំនំុ ប្ន្មេះប្ោក្អ្នក្ក្នឹ៏ងកានដ់ត្េេួល
បានផ្សលប្ចញេីការប្ន្មេះដែរ។ កំុ្ក្គានដ់ត្ប្ វ្ើជ្ញអ្នក្អ្ងាុយប្ៅក្នុងក្េេះវហិារ
ប្ន្មេះប្ ើយ!  


