
ព័ន្ធកិច្ចស្ត្រ ី          ឯកសារ្ម្រាប់្ិ្ ស MTC 

មេម ៀនទ១ី៖ មេចក្តណីែនាំអាំពពីន័ធក្ចិចស្តេតី 

ប្រមោគមោលរាំែង៖ 

ដដើមបើណែនាំដល់អ្នកដឹកនាំរគិស្តបរសិ្័ទអ្ាំពើដោលគាំនិតននពន័ធកិចច្ស្តើន និងន ដដើមបើផតល់ជាស្ាំដែើ មួយចាំនួនទាក់ទង
នឹងការដរៀបចាំចាតណ់ចងននិងនការដរជើស្ដរ ើស្រកុមអ្នកដឹកនាំស្រាបព់័នធកិចច្ស្តើ។ 

វត្ថុរាំែងននកា េិក្ា៖ 

ដមដរៀនដនេះននឹងផតល់ជូនដល់អ្នកដឹកនាំរគើស្ទបរសិ្័ទនូវចាំនុចដូចខាងដរកាម៖ 

១. ការយល់ដឹងអ្ាំពើសារៈស្ាំខាន់ននពន័ធកិចច្ស្តើនដៅដល់ទាាំង្ស្តើននិងនរកុមជាំនុាំទាាំងមូល 
២. ចាំដែេះដឹងអ្ាំពើដោលការែ៍រពេះគមពើរស្រាបព់ន័ធកិចច្ស្តើ 
៣. ការពិពែ៌នអ្ាំពើណផនកនើមួយៗននពន័ធកិចចទាាំងររាំស្រាប់្ ស្តើ 
៤. ស្ាំដែើ ស្រាបក់ារបដងកើតរបដោគននដោលបាំែងននិងនការដរៀបចាំណផនការព័នធកិចច្ស្តើ 
៥. ការពិពែ៌នអ្ាំពើរដបៀបដរជើស្ដរ ើស្ននិងនដរៀបចាំរកុមអ្នកដឹកនាំស្រាបព់័នធកិចច្ស្តើ 

មេចក្តមី្តើេ៖ 

ពន័ធកិចច្ស្តើន រតូវរនបដងកើតដ ើងកនុងដោលបាំែងនដដើមបើដលើកទឹកចិតតន និងនបាំពាកប់ាំប៉នដល់្ស្តើៗកនុងការរបកាស្អ្ាំពើ
រពេះរគើស្ទដៅរគបព់ន័ធកិចច៖នការស្ិការពេះគមពើរនការអ្ធិសាា ននការផាយដាំែឹងលអនការបដរមើន និងន រពឹតតិការែ៍ននការ
របកបោន ។ន ព័នធកិចចដនេះន រមួបញ្ចូ លទាាំង្ស្តើដពញវយ័ដៅរកុមជាំនុាំនទាាំងដៅលើវន និងន ដរៀបការដ ើយ។ន ្ស្តើៗណដលចូល
រមួកនុងព័នធកិចចដនេះន អាចដលើកទឹកចិតតោន ដៅវញិដៅមកន ដដើមបើរបកាស្អ្ាំពើរពេះរគើស្ទន តាមរយៈពាកយស្ាំដើន ស្កមមភាពន
និងនអាកបបកិរោិដៅកនុងរគបណ់ផនកននជើវតិរបស្់ពួកដគននិងនដៅរគប់ណផនកននជើវតិរស្់ដៅរបចាាំនងង។ន្ស្តើៗអាចជួយ្ស្តើ
ោន ឯងកនុងលកខែៈពិដស្ស្ន ដដើមបើស្ដរមចដោលដៅដនេះន ដបតិពួកដគយល់ចាស្់អ្ាំពើដភទរបស្់ពួកដគ៖ន តរមូវការរាង
កាយន និងនខាងអារមមែ៍របស្់ពួកដគន រដបៀបណដលពួកដគគិតន និងន តួនទើណដលដគរ ាំពឹងទុកពើពួកដគ។ន បុរស្ន និងន ្ស្តើន
រតូវរនបដងកើតដ ើងដោយដស្មើភាពោន ន ានតនមលដស្មើោន ន ប៉ុណនតន ពួកដគានលកខែៈខាងរាងកាយខុស្ៗោន ន ដដើមបើ
ស្ដរមចតួនទើដពិ៏ដស្ស្របស្់ពួកដគ។ន ្ស្តើនអាចបដរងៀនន ផតល់ការរបឹកាន និងន ដលើកទឹកចិតត្ស្តើៗន ដដើមបើរបកាស្អ្ាំពើ
រពេះរគើស្ទដៅកនុងតួនទើរបស្់ពួកដគនជាភរោិននិងនាត យនពរងើកទាំនក់ទាំនងជាមួយស្ាជិករគួសារនមិតតភកតិនអ្នកជិត
ខាងនមិតតរមួការងារននិងនដោងចាបម់នុស្សងមើៗដៅកនុងស្ គមនន៍ឬណផនកដផសងដទៀតននពិភពដោក។ន 



“ដយើងខុ្ាំរបកាស្ររបព់ើរទងន់ទាាំងទូនម នដល់រគបម់នុស្សនដ ើយទាាំងបដរងៀនដល់រគប់មនុស្សនដោយរគបទ់ាាំងររជ្ាន
ដដើមបើឲ្យរនថ្វវ យរគបម់នុស្សន ជាដងាវ យរគបល់កខែ៍កនុ ងរពេះរគើស្ទន ខុ្ាំកខ៏ាំដធវើការដនេះឯងន ទាាំងតយុទធតាមឫទធិររមើ
រទងន់ណដលបណ្តត លដ ើងកនុ ងខុ្ាំដោយរពេះដចសាត ។”ន(កូ ូស្ន១:២៨-២៩) 

I. សា ៈេាំខានន់នពន័ធកិ្ចចស្តេតី 

ការដមើលដៅកាន់្ ស្តើដចញពើទស្សនៈរបស្់រពេះរគើស្ទន គឺជាជាំហានដាំបូងន ដដើមបើយល់ដឹងពើតនមលរបស្់្ស្តើន និងន
សារៈស្ាំខានន់នពន័ធកិចច្ស្តើ។ន រគូគងាវ លន ណដលដមើលខុស្រតូវន និងន ដលើកទឹកចិតតឲ្យានពន័ធកិចច្ស្តើន គឺជាអ្នក
ណដលចាក់រគឹេះមូលោា នស្រាបក់មមវធិើន ណដលនឹងផតល់ពរដល់រកុមជាំនុាំទាាំងមូល។ន ព័នធកិចច្ស្តើន អាចនាំឲ្យរកុម
ជាំនុាំកាន់ណតានភាពរងឹាាំន ដបតិវាានូវស្កាត នុពលពរងឹងជើវតិខាងវញិ្ញា ែរបស្់្ស្តើន ដ ើយជាលទធផលន វា
ពរងឹងដល់រពេះកាយរកុមជាំនុាំទាាំងមូលនជាដ តុនាំឲ្យរកុមជាំនុាំានជើវតិននិងនការរ ើកចដរមើនដ ើង។ 

 ក. ្ស្តើដរៀនពើោន ដៅវញិដៅមក 

  ១. វាជាដរឿងធមមតាន ណដល្ស្តើជួយដល់្ស្តើដផសងដទៀតន ដបតិពួកដគចាំណ្តយដពលជាមួយោន និោយ
អ្ាំពើអ្វើណដលពួកដគដជឿដូចោន ។នពួកដគយល់អ្ាំពើតរមូវការននិងនតួនទើននដភទរបស្់ពួកដគ។ 

  ២. ្ស្តើសាគ ល់ពើដរឿងរ៉ាវន ណដល្ស្តើាន កដ់ទៀតានបទពិដសាធនខ៍ាឯងរាងកាយន និងន ដឹងពើតនមលនន
ទាំនកទ់ាំនងណដលនងានជាមួយ្ស្តើដផសងដទៀត។ 

 ខ. ្ស្តើអាចដលើកទឹកចិតតោន ដៅវញិដៅមកនដដើមបើរបកាស្អ្ាំពើរពេះរគើស្ទ 

  ១. ្ស្តើអាចបដរងៀននផតល់របឹកាននិងនដលើកទឹកចិតត្ស្តើដផសងដទៀតនឲ្យរបកាស្អ្ាំពើរពេះរគើស្ទដៅកនុងតួ
នទើរបស្់ពួកដគនកនុងនមជាកូនរស្ើនភរោិននិងនាត យននិងនដៅកនុងទាំនក់ទាំនងដផសងដទៀត។ 

  ២. ដពលណដល្ស្តើចូលរមួជាមួយោន ដៅកនុងពន័ធកិចចន ពួកដគអាចដរៀនរបកាស្អ្ាំពើរពេះរគើស្ទជាមួយ
ពាកយស្ាំដើនទដងវើននិងនអាកបបកិរោិដៅរគប់ណផនកននជើវតិរបស្់ពួកដគ។ 

 គ. រគូគងាវ លនរតូវណតយល់ដឹងអ្ាំពើសារៈស្ាំខាន់ននពន័ធកិចច្ស្តើ 

  ១. អាកបបកិរោិននិងនការយល់ដឹងរបស្់រគូគងាវ លនពិតជាស្ាំខាន់ណ្តស្់នដដើមបើឲ្យពន័ធកិចច្ស្តើកាល យ
ជាណផនកមួយដ៏ានរបស្ិទធភាពននរកុមជាំនុាំ។ 

  ២. ឆនទៈជួយរបស្់រគូគងាវ លកនុងការជួយ្ស្តើអ្ភិវឌ្ឍកមមវធិើដ៏ានរបស្ិទធភាពមួយន បងាា ញពើភាព
ស្ាំខានន់ណដលោតគិ់តចាំដពាេះពន័ធកិចច។ 



  ៣. រគូគងាវ លនគួរណតទទួលរនការដលើកទឹកចិតតនដោយដឹងថ្វនពន័ធកិចច្ស្តើនស្ ការជាមួយរកុមអ្នក
ដឹកនាំរកុមជាំនុាំន អាចជួយកសាងរពេះកាយរកុមជាំនុាំទាាំងមូលន និងន ជរមុញឲ្យានការរបួរមួដៅ
កនុងចាំដណ្តមពួកជាំនុាំ។ 

II. មោលកា ែ៍ប្ពះគេព ីេប្ារព់ន័ធកិ្ចច 

 ក. រពេះជាាច ស្់រនបដងកើត្ស្តើឲ្យានលកខែៈដូចរទង់ន ដ ើយរនបាំពាកប់ាំប៉ននងមកបដរមើពន័ធកិចច 
តាមរយៈជើវតិងមើរបស្់នងដៅកនុងរពេះរគើស្ទន និងន តាមរយៈអ្ាំដណ្តយទានន ណដលរទងរ់នរបទានដល់
នង។ 

  ១. ១កូរនិងូស្ន១២:៧ 
  ២. ដអ្ដភសូ្ន៤:១១-១២ 

 ខ. បុរស្ន និងន ្ស្តើន ានតនមលដស្មើោន ដៅកនុងរពេះរគើស្ទន ដោយដឹងថ្វន រពេះជាាច ស្់ដរបើទាាំងបុរស្ន និងន ្ស្តើន
ដដើមបើស្ដរមចដោលបាំែងរបស្់រទង។់ 

  ១. កាឡាទើន៣:២៨ 
  ២. លូកាន១:២៦-៣៨ 

 គ. បុរស្ននិងន្ស្តើនានទាំនួលខុស្រតូវដរបើររស្់អ្ាំដណ្តយទានរបស្់ពួកដគននដោយដឹងថ្វនពួកដគគួរណតដរបើ
ររស្់អ្ាំដណ្តយទានរបស្់ពួកដគនរស្បតាមតួនទើដភទរបស្់ពួកដគន(ទើតុស្ន២:៣-៤) 

 ឃ. គាំរូដចញពើរពេះគមពើរស្ញ្ញា ចាស្់អ្ាំពើតនមលរបស្់្ស្តើ 

  ១. នងហាណ្តន(១សាាំយូណអ្លន១) 
  ២. នងអ្ប័៊ើណកលន(១សាាំយូណអ្លន២៥) 
  ៣. នងដអ្ស្ដធើរន(កែឌ គមពើរនដអ្ស្ដធើរ) 
  ៤. ្ស្តើដៅកនុងកែឌ គមពើរសុ្ភាស្ិតនជាំពូកទើ៣១ 

 ង. រពេះដយស្៊ូវរនដោរព្ស្តើនដ ើយោាំរទដល់តនមលរបស្់ពួកដគ 

  ១. រទងរ់នបដរងៀនអ្ាំពើពួកដគន(យ៉ូហានន៤ននិងនយ៉ូហានន១១) 
  ២. រទងរ់នដររស្ពួកដគឲ្យរនជាន(លូកាន១៣:១១-១៣) 
  ៣. រទងរ់នអ្តដ់ទាស្ពួកដគន(លូកាន៧ននិងនយ៉ូហានន៨) 



  ៤. រទងរ់នដលើកទឹកចិតតដល់ព័នធកិចចរបស្់ពួកដគនដោយទទួលយកការោាំរទរបស្់ពួកដគន(លូកាន
៨:២-៣) 

  ៥. រទងរ់នរបទានឲ្យពួកដគានឱកាស្ដធវើជាស្កខើភាពអ្ាំពើរទងន់(យ៉ូហានន៤ននិងនយ៉ូហានន២០) 
  ៦. រទងរ់នទទួលយកការលួងដោមដោយផ្ទទ ល់ពើពួកដគន(យ៉ូហានន១២នយ៉ូហានន១៩:២៥ននិង

លូកាន៧:៣៦-៥០) 

 ច. ្ស្តើរនបដរមើដៅកនុងពួកជាំនុាំដាំបូង 

  ១. ពួកដគរនបដរងៀនន(កិចចការន១៨:២៦ននិងនទើតុស្ន២:៣-៥) 
  ២. ពួកដគរនដបើកទាវ រផទេះស្រាបក់ាររបជុាំពួកជាំនុាំន(កិចចការន១៦:១៥, ៤០ននិងន១កូរនិងូស្ន១៦:

១៩) 
  ៣. ពួកដគរនជួយដល់មនុស្សទល័រកន(កិចចការន៩:៣៦) 
  ៤. ពួកដគរនដធវើការដោយចិតតឧស្ា ៍ពាោមដៅតាមស្មតថភាពដផសងៗន(រ ៉ូមន១៦) 

III. កា ពិពែ៌នអាំពីណ្ែក្នីេយួៗននពន័ធកិ្ចចស្តេតី 

 ក. ការស្ិការពេះគមពើរ 

  ពន័ធកិចចដស៏្ាំខានន់នពន័ធកិចច្ស្តើនគឺដដើមបើដលើកទឹកចិតត្ស្តើឲ្យដចេះស្ិកាននិងនរបែិបត័ន៍តាមរពេះគមពើរ។ 

“...ដ ើយថ្វន តាាំងពើដកមងតូចមកន អ្នករនសាគ ល់បទគមពើរទាាំងប៉ុនម នណដលអាចនឹងនាំឲ្យអ្នកានររជ្ា
ដល់ទើស្ដ្ងាគ េះន ណដលរនដោយសារដស្ចកតើជាំដនឿដជឿល់រពេះរគើស្ទដយស្៊ូវផងន រគបទ់ាាំងបទគមពើរន គឺជា
រពេះរទងរ់នបដញ្ចញរពេះវញិ្ញា ែបណ្តត លឲ្យណតងដទន កា៏នរបដោជន៍ស្រាប់ការបដរងៀនន ការរ ាំឭក
ឲ្យដឹងខលួ នន ការរបដៅតរមងន់ និងន ការបងាា តខ់ាងឯដស្ចកតើសុ្ចរតិន ដដើមបើឲ្យអ្នកស្ាំែពវរបស្់រពេះរន
រគបល់កខែ៍នដ ើយានរគប់ទាាំងចាំដែេះនស្រាបនឹ់ងដធវើការលអរគបមុ់ខ។”ន(២ធើម៉ូដងន៣:១៥-១៧) 

១. រពេះគមពើរររប់ដយើងពើរដបៀបរ ើកចដរមើនដ ើងកាល យជា្ស្តើរគើស្ទបរសិ្័ទណដលដពញវយ័ 

២. ការស្ិការពេះគមពើរន បញ្ចូ លនូវវធិើសា្ស្តដផសងៗ៖នការអាននការស្ញ្ជ ឹងគិតនការទដនទញនការាន
អ្នតរកមមជាមួយស្ាជិកស្ិការពេះគមពើរដនទដទៀតននិងនការសាត បដ់ស្ចកតើបដរងៀនអ្ាំពើរពេះគមពើរ។ 

៣. ការអ្នុវតតតាមដមដរៀនននរពេះគមពើរន គឺជាការរបែិបត័នន៍ និងន ការរស្់ដៅតាមអ្វើណដលពួកដគរន
ស្ិកា។ន ្ស្តើរគើស្ទបរសិ្័ទណដលដពញវយ័ន ណដលសាគ ល់រពេះគមពើរន និងន ានបទពិដសាធនក៍នុង



ដាំណ្តក់កាលដផសងៗននជើវតិនអាចបដរងៀនននិងនបងាា ញដោលការែ៍រពេះគមពើរដល់្ស្តើៗវយ័ដកមងន
ឬអ្នកដជឿងមើដនទដទៀត។ន 

៤. ្ស្តើអាចបដរងៀន្ស្តើដផសងដទៀតពើរដបៀបផចង់ចិតតរបស្់ពួកដគដៅដលើរពេះរគើស្ទន ដ ើយអ្នុវតតតាម
ដស្ចកតើបដរងៀនរបស្់រទងន់ទាកទ់ងនឹងជើវតិអាពា ៍ពិពា ៍នការចិញ្ច ឹមកូននការងារនការរគបរ់គង
ផទេះស្ណមបងនការដធវើការស្ដរមចចិតតននិងនដៅរគបណ់ផនកននជើវតិ។ន(ទើតុស្ន២:៣-៥) 

៥. ដទាេះបើជា្ស្តើអាចានអារមមែ៍ភានរ់ចលាំន សុ្ញគាំនិតន ឬខវេះដស្ចកតើស្ងឃមឹកតើន ករ៏ពេះគមពើរដរបៀប
បើដូចជាស្ាំបុរតដស្នហានដោយសាវ គមនន៍ងចូលកនុងទាំនកទ់ាំនងដអ៏្ស្់កលបជាមួយរពេះ។ 

 (ស្ាំោល៖់នស្រាបព់័តា៌នបណនថមនសូ្មដមើលដមដរៀនទើ២នណផនកនIនទរមងន់នការស្ិការពេះគមពើរ) 

 ខ. ការអ្ធិសាា ន 

ពន័ធកិចច្ស្តើដលើកទឹកចិតត្ស្តើឲ្យរបកាស្ពើដស្ចកតើជាំដនឿរបស្់ពួកដគដៅកនុ ងរពេះរគើស្ទនតាមរយៈការរបកប
ោន ជាមួយរទងដ់ៅកនុ ងការអ្ធិសាា ន។ 

“...ចូរអ្ធិសាា នឥតឈបឈ់រន ចូរអ្ររពេះគុែកនុ ងរគបក់ារទាាំងអ្ស្់ន ពើដរពាេះរពេះរទងស់្ពវរពេះ ឫទ័យ
ឲ្យអ្នករាល់ោន ដធវើោ៉ងដូដចាន េះនដោយនូវរពេះរគើស្ទដយស្៊ូវ។”ន(១ណងស្ា ូនើចន៥:១៧-១៨) 

១. ្ស្តើទទួលរនការដលើកទឹកចិតតន ដដើមបើអ្នុវតតជើវតិននការអ្ធិសាា នន ដ ើយអ្ធិសាា នអ្ាំពើដរឿងរ៉ាវ
រគប់ោ៉ងននិងនកនុងរគប់កាលៈដទស្ៈទាាំងអ្ស្់។ន(ា៉ថ្វយន៦:៦) 

២. ការរបកបោន ដៅកនុងរពេះរគើស្ទន ានការដកើនដ ើងន ដៅដពលណដល្ស្តើអ្ធិសាា នជាមួយោន ន តាមនននន
រយៈការថ្វវ យបងគាំរទងន់ ការអ្ាំពាវនវរករទងន់ ដដើមបើបាំដពញតរមូវការរបស្់ពួកដគន និងន ការ
អ្ធិសាា នស្រាបត់រមូវការរបស្់អ្នកដនទ។ 

៣. ជាំដនឿកនុងរពេះរគើស្ទន រ ើកចដរមើនដ ើងន ដៅដពលណដលរពេះជាាច ស្់ស្ដរមចតាមរពេះបនទូលស្នា
របស្់រទងន់ កនុងដពលណដលពួកដគានបញ្ញា ន ដបតិរទង់ជាំនួស្ភាពតប់របមល់ន ដោយដស្ចកតើសុ្ខ
សានតន និងន ររជ្ាន ដៅដពលណដលពួកដគានអារមមែ៍ហាកដូ់ចជាោម នកតើស្ងឃមឹន(ភើលើពន៤:៦-
៧នោ៉កុបន១:៥) 

 (ស្ាំោល៖់នស្រាបព់័តា៌នបណនថមនសូ្មដមើលដមដរៀនទើ២នណផនកនIIនរដបៀបដលើកកមពស្់ឲ្យានការ
អ្ធិសាា ន) 



 គ. ការផាយដាំែឹងលអ 

្ស្តើទទួលការដលើកទឹកចិតតឲ្យផាយដាំែឹងលអន ដោយរបកាស្ពើរពេះរគើស្ទដល់អ្ស្់អ្នកណដលមិនសាគ ល់
រទង។់ 

“ប៉ុណនតនកាលណ្តរពេះវញិ្ញា ែបរសុិ្ទធរនមកស្ែាិ តដលើអ្នករាល់ោន នដនេះអ្នករាល់ោន នឹងរនរពេះដចសាត ន
ដ ើយនិងដធវើជាទើបនទ ល់ពើខុ្ាំន ដៅរកុងដយរូសា ិមន រពមទាាំងរស្ុកយូោន និងន រស្ុកសាា៉រ ើទាាំងមូលន
ដ ើយរ ូតដល់ចុងណផនដើបាំផុតផង។”ន(កិចចការន១:៨) 

១. ្ស្តើដធវើទើបនទ ល់ពើរពេះរគើស្ទន ដៅដពលណដលពួកដគររបរ់គួសារន មិតតភកតិន និងនអ្នកដនទដផសងដទៀត
អ្ាំពើអ្វើណដលរនដកើតដ ើងចាំដពាេះពួកដគន ររបព់ើរពេះដយស្៊ូវជានរណ្តន និងន រដបៀបណដលរពេះជា
ាច ស្់បាំផ្ទល ស្់បាំណរបជើវតិរបស្់ពួកដគ។ 

២. ការផាយដាំែឹងលអន រមួបញ្ចូ លទាាំងការរស្់ដៅជាជើវតិរគើស្ទបរសិ្័ទន និងន ការនិោយដចញន
ដោយសុ្ភាពរាបសាន និងន ដោយដោរពន អ្ាំពើដស្ចកតើស្ងឃមឹន ណដលរពេះជាាច ស្់របទានឲ្យ។ន ្ស្តើ
ទទួលរនការដលើកទឹកចិតតឲ្យរបកាស្ពើរពេះរគើស្ទដៅកនុងទាំនកទ់ាំនងផ្ទទ ល់ខលួនរបចាាំនងងរបស្់
ពួកដគនជាមួយអ្នកដនទន(រ ៉ូមន១:១៦ន១ដពរតុស្ន៣:១៥-១៦) 

៣. ្ស្តើដធវើទើបនទ ល់ដល់្ស្តើដផសងដទៀតន ដៅដពលណដលអ្ដញ្ជ ើញពួកដគមកចូលរមួកនុងរពឹតតិការែ៍
ដោងចាបពិ់ដស្ស្ៗនណដលដរៀបចាំដោយព័នធកិចច្ស្តើ។ 

 (ស្ាំោល៖់នស្រាបព់័តា៌នបណនថមនសូ្មដមើលដមដរៀនទើ៣នណផនកនIIIនរដបៀបបដងកើតឱកាស្ស្រាប់
ការផាយដាំែឹងលអ) 

 ឃ. ការបដរមើ 

្ស្តើទទួលរនការដលើកទឹកចិតតឲ្យរបកាស្ពើរពេះរគើស្ទន តាមរយៈការបដរមើអ្នកដនទជាមួយទដងវើននចិតត
ដមតាត ករុណ្ត។ 

“គឺដោយខាំបដរមើោន ដៅវញិដៅមកន តាមអ្ាំដណ្តយទានណដលរគប់ោន រនទទួលមកន ទុកដូចជាអ្នកណចក
ចាយោ៉ងលអននរពេះគុែដណ៏បកជាដរចើនផលូ វវញិនដបើអ្នកណ្តអ្ធិបាយនដនេះរតូវណតអ្ធិបាយនដូចជាអ្នក
ណដលបដញ្ចញរពេះបនទូលននរពេះន ដ ើយដបើអ្នកណ្តបដរមើន ដនេះរតូវបដរមើដោយកាល ាំងណដលរពេះរបទានឲ្យន
ដដើមបើឲ្យរពេះរនដងកើងដ ើងកនុ ងរគប់ការទាាំងអ្ស្់ន ដោយសាររពេះដយស្៊ូវរគើស្ទ។”ន (១ដពរតុស្ន ៤:១០-
១២) 



១. ការយកចិតតទុកោកច់ាំដពាេះតរមូវការខាងរូបកាយន និងន ខាងអារមមែ៍របស្់្ស្តើន គឺជារដបៀបមួយន
ដដើមបើឲ្យ្ស្តើបដរមើដល់ោន ដៅវញិដៅមកដៅកនុងពួកជាំនុាំនដទាេះបើជាវាពាក់ពន័ធនឹងតរមូវការស្រាប់
ដស្ចកតើរស្ឡាញ់នអាហារនឬស្ដមលៀកបាំពាក់កដ៏ោយ។ន 

២. ការបដរមើន ដោយានចិតតដមតាត ករុណ្តន បងាា ញដចញន ដដើមបើបាំដពញតរមូវការកនុងស្ គមនន៍ និងន
ដៅកនុងណផនកដផសងដទៀតននពិភពដោកផងណដរន(កាឡាទើន៥:១៣,ន៦:១០) 

៣. ្ស្តើបដរមើដោយដចញពើដស្ចកតើរស្ឡាញ់ន ដពលណដលពួកដគផតល់អាហារដល់មនុស្សដរស្កឃ្លល នន
ផតល់ជរមកដល់ជនអ្នថ្វន ផតល់ស្ដមលៀកបាំពាកដ់ល់ជនរកើរកន ផតល់ការលួងដោមដល់អ្នកជមងឺនន
ផតល់កាល ាំងនដល់មនុស្សណដលរតូវដគដបៀតដបៀនននិងនផតល់ការដលើកទឹកចិតតនដល់មនុស្សណដលរក់
ទឹកចិតតន(ា៉ថ្វយន២៥:៣៥-៤០ន២កូរនិងូស្ន១:៣-៤) 

 (ស្ាំោល៖់នស្រាបព់័តា៌នបណនថមនសូ្មដមើលដមដរៀនទើ៣នណផនកន IV រដបៀបបដរមើ្ស្តើន ដោយាន
ចិតតដមតាត ករុណ្ត) 

 ង. រពឹតតិការែ៍របកបោន  

  បាំែងចិតតននពន័ធកិចច្ស្តើនគឺដដើមបើឲ្យ្ស្តើរបកបជាមួយោន នដដើមបើរបកាស្ពើរពេះរគើស្ទ។ 

“ដូដចនេះន ដស្ចកតើណដលដយើងខុ្ាំរនដឃើញន ដ ើយឮដនេះន ដយើងខុ្ាំររបម់កអ្នករាល់ោន ន ដដើមបើឲ្យអ្នករាល់ោន
ានដស្ចកតើរបកបនឹងដយើងខុ្ាំណដរនរ ើឯដស្ចកតើរបកបរបស្់ដយើងខុ្ាំនដនេះគឺរបកបនឹងរពេះវរបិតានដ ើយនិង
រពេះដយស្៊ូវរគើស្ទន ជារពេះរាជបុរតារទងន់ ដយើងខុ្ាំកស៏្រដស្រដស្ចកតើទាាំងដនេះន ដផ្ើមកអ្នករាល់ោន ន ដដើមបើឲ្យ
ដស្ចកតើអ្ាំែររបស្់អ្នករាល់ោន រនដពារដពញដ ើង។”ន(១យ៉ូហានន១:៣-៤) 

១. ការរបកបោន ន មិនចាាំរចជ់ារពឹតតិការែ៍ណដលដរពៀងទុកជាមុនដ ើយ។ន វាដកើតដ ើងន ដពលណដល
្ស្តើចូលរមួជាមួយោន នដោយរស្់ដៅរស្បតាមបទបញ្ញជ របស្់រពេះរគើស្ទ។ 

២. ទាំនក់ទាំនងដ៏ស្និទធសាន លន រតូវរនអ្ភិវឌ្ឍដ ើងន ដពលណដល្ស្តើបដរមើដល់ោន ដៅវញិដៅមកដៅ
កនុងការរបជុាំរគើស្ទបរសិ្័ទន ដ ើយចាំែងអារមមែ៍ជាបងបអូននឹងោន ន រតូវរ ើកចដរមើនដ ើងន ដពល
ណដលពួកដគដលើកទឹកចិតតដល់ោន ដៅវញិដៅមក។ 

៣. ការរបួរមួោន ចាបដ់ផតើមដកើតានដ ើងន ដពលណដលពួកដគដឹងពើទាំនកទ់ាំនងរបស្់ពួកដគចាំដពាេះរពេះ
រគើស្ទន ដ ើយការរបកបោន បនតដកើតានន ដៅដពលណដលពួកដគនិោយជាមួយោន អ្ាំពើជើវតិជាននននន
រគើស្ទបរសិ្័ទនជួយោន ននិងនស្ដមលៀងោន ដៅវញិដៅមក។ 



៤. ្ស្តើរបកបោន ន ដពលណដលពួកដគពនយល់ដៅកាន់ោន ដៅវញិដៅមកទាាំងផលូវការន ឬមិនផលូវការន ពើ
រដបៀបណដលពួកដគអ្នុវតតតាមរពេះបនទូលរបស្់រពេះដៅកនុងជើវតិរបចាាំនងងន រដបៀបណដលពួកដគ
អ្ធិសាា នន ឬអ្រស្បាយដៅកនុងការអ្ធិសាា នណដលរពេះរនដឆលើយតបន ដស្នើសុ្ាំជាំនួយស្រាប់ការ
ដោេះរសាយបញ្ញា ន សារភាពអ្ាំដពើរបដៅកានោ់ន ដៅវញិដៅមកន ឬដរចៀងជាមួយោន ដលើកតដមកើង
រពេះរគើស្ទន(កិចចការន២:៤២នកូ ូស្ន៣:១៦) 

៥. ការរបកបរគើស្ទបរសិ្័ទន ដទាេះបើវាដកើតដ ើងន ដពលបរដិភាគអាហារជុាំោន កតើន ឬអ្ងគុយដរៀបចាំការរបជុាំ
ដោងចាបក់តើន វាបដងកើតន និងន បដងកើនឲ្យានទាំនកទ់ាំនងស្និទធសាន លរវាង្ស្តើាន ក់ៗ ជាមួយរពេះននន
រគើស្ទននិងននាំមកនូវអ្ាំែរដល់ដួងចិតតរបស្់នងន(១យ៉ូហានន១:៣-៤) 

IV កា ម ៀរចាំ និង កា មប្រើេម ើេប្កុ្េអែក្ដឹក្នាំេប្ារព់ន័ធកិ្ចចស្តេតី 

ពន័ធកិចច្ស្តើន គួរណតរតូវរនដឹកនាំន ដោយ្ស្តើាន កណ់ដលានលកខែៈស្មបតតិរគប់ោន ន រពមទាាំងានសុ្ចរតិភាព
ខាងវញិ្ញា ែខពស្់ន (នយកិាពន័ធកិចច្ស្តើ)។ន នងអាចជាភរោិរបស្់រគូគងាវ លន ឬជាបុគគលាន ក់ដៅកនុងពួកននននន
ជាំនុាំ។ន ដបើនងមិនណមនជាភរោិរបស្់រគូគងាវ លន វាអាចានរបដោជនន៍ ដបើនងដធវើការោ៉ងស្អិតរមួតជាមួយ
ភរោិរគូគងាវ លនដោយណចកចាយគាំនិតននិងនអ្នុញ្ញា តឲ្យភរោិរបស្់រគូគងាវ លផតល់នូវស្ាំដែើ ដផសងៗ។ 

ចាំនុចស្ាំខាន៖់ន ដបើ្ ស្តើដៅកនុងពួកជាំនុាំន ោម នដពលន និង/ឬោម នស្មតថភាពដរៀបចាំចាតណ់ចងពន័ធកិចច្ ស្តើន ដូដចនេះន ពន័ធ
កិចចណដលរនដរៀបរាបដ់នេះនអាចរតូវរនចាតណ់ចងន ដោយអ្នកស្មរ័គចិតតាន ក។់ន ឧទា រែ៍ន ្ស្តើណដលានបាំែង
ចិតតចងច់ាបដ់ផតើមការស្កិារពេះគមពើរដៅកនុងពួកជាំនុាំន ឬដៅកនុងផទេះរបស្ន់ងន ដោយទទលួការឧបតថមភពើពួកជាំនុាំន
អាចជួបជាមួយរគូគងាវ លន ដ ើយដរៀបចាំដធវើពន័ធកិចចដនេះ។ន ពន័ធកិចច្ ស្តើន អាចចាបដ់ផតើមដ ើងតូចន ដ ើយយូរដៅន វា
នឹងរ ើកធាំ។ន ដមដរៀនទាាំងដនេះន រតូវរនដរៀបចាំដ ើងន ដដើមបើជួយផតលឲ់្យ្ស្តើៗ ានគាំនិតពើរដបៀបជួយដល់្ ស្តើដនទ
ដទៀតដៅកនុងពួកជាំនុាំន និងន អ្នកមិនដជឿន ណដលពួកដគសាគ ល។់ន ដមដរៀនទាាំងដនេះន កផ៏តលនូ់វទរមងដ់មដរៀនដា៏នតនមល
ស្រាបប់ដងកើតនូវពន័ធកិចច្ ស្តើណដលានស្ណ្តត បធ់្នន បល់អផងណដរ។ 

ក. នយកិាពន័ធកិចច្ស្តើន(នយកិា) 

 ១. នងរតូវរនណតងតាាំងន ដោយរគូគងាវ លន ដធវើជាអ្នកស្ម័រគចិតតន (ស្រាបរ់យៈដពលោ៉ងដហាច
ណ្តស្ម់ួយឆ្ន ាំ)នឬអាចរតូវរនជួលនដោយពួកជាំនុាំដៅកនុងមុខតាំណែងមួយ។ 



 ២. ដបើមុខតាំណែងរបស្់នងន គឺជាអ្នកស្ម័រគចិតតន ដូដចនេះន នងគួរណតបងវឹកបងវឺន្ស្តើាន កដ់ទៀតន ដដើមបើ
ជាំនួស្កណនលងរបស្់នងន ដធវើដូដចនេះន នយកិាងមើណដលានស្មតថភាពន អាចនឹងមកជាំនួស្កណនលង
របស្់នងនដៅដពលណដលនងចូលនិវតតនព៍ើមុខតាំណែងរបស្់នង។ 

 ៣. នងជួយបដងកើតននិងនអ្នុវតតណផនការននពន័ធកិចច្ស្តើ។ 

 ៤. នងដធវើការងាររដារលននិងនដមើលខុស្រតូវដលើណផនកដផសងៗននពន័ធកិចច្ស្តើ។ 

 ៥. នងដឹកនាំននិងនដលើកទឹកចិតតដល់្ស្តើដផសងដទៀតនឲ្យស្ដរមចដោលបាំែងននព័នធកិចច។ 

 ៦. នងផតួចដផតើមគាំនិតងមើៗននិងនជរមុញចិតតអ្នកដឹកនាំរបស្់នង។ 

 ៧. នងដធវើការោ៉ងជិតស្និទធជាមួយអ្នកដឹកនា្ំ ស្តើៗនណដលនងដរជើស្ដរ ើស្ 

 ៨. នងដមើលខុស្រតូវដលើការរររស្័យទាក់ទងននស្កមមភាពព័នធកិចច្ស្តើ 

 ៩. នងចូលរមួការរបជុាំបុគគលិករកុមជាំនុាំណដលពាកព់ន័ធ។ 

 ១០. នងរតូវទទួលខុស្រតូវស្រាបក់ារដរៀបចាំគដរាងងវកិា រិញ្ាវតថុ 

 ១១. នងណងរកាទុកធនធ្ននស្ិកាននិងនណស្វងរកធនធ្ននងមើៗនដដើមបើជួយដល់អ្នកដឹកនា្ំ ស្តើរបស្់នង 

ខ. អ្នកដឹកនាំពន័ធកិចច្ស្តើន(ស្ាំដៅដៅដលើអ្នកស្រមបស្រមួល) 

ដបើពួកជាំនុាំាន្ស្តើាន កន់ឬដរចើននកន់ណដលចងស់្ម័រគចិតតជួយដៅកនុងពន័ធកិចច្ស្តើនពួកដគអាចាននមជាន
“អ្នកស្រមបស្រមួល”។ន អ្នកស្រមបស្រមួលាន ក់ៗ ន អាចជួយដឹកនាំណផនកននព័នធកិចចន ណដលនងចាប់
អារមមែ៍ដលើ។ 

១. អ្នកស្រមបស្រមួលនរតូវរនដរជើស្ដរ ើស្នដោយនយកិានដដើមបើជួយអ្នុវតតការងារននព័នធកិចច។ 

ស្ាំោល់៖ន របណ លជាមិនាន្ស្តើរគបរ់ោនដ់ៅកនុងពួកជាំនុាំន ដដើមបើណតងតាាំងជាអ្នកស្រមប
ស្រមួលស្រាបណ់ផនកនើមួយៗននពន័ធកិចចដ ើយ។នដបើមិនានដទននយកិាជួយស្រមបស្រមួលពន័ធ
កិចចមួយចាំនួននឬនយកិាដរជើស្ដរ ើស្ពន័ធកិចចមួយចាំនួនននណផនកទាាំង៥នដដើមបើដធវើ។ 

  ២. ដបើពួកជាំនុាំានទាំ ាំធាំលមមន ដដើមបើានអ្នកស្រមបស្រមួលន ដនេះអ្នកស្រមបស្រមួលននពន័ធកិចច
នើមួយៗនរតូវជួយោន នដដើមបើស្ដរមចដបស្កកមមននពន័ធកិចចដនេះនដូចជានការបដងកើតរកុមអ្ធិសាា ននឬ
ការជួយដរៀបចាំរពឹតតិការែ៍របកបោន ។ 



   ស្ាំោល់៖ន ពួកជាំនុាំរបស្់អ្នកន របណ លមិនាន្ស្តើដរចើនលមមន ដដើមបើឲ្យអ្នកដធវើណផនកទាាំងររាំននព័នធ
កិចចន ណដលរនពែ៌នដៅកនុងដមដរៀនទាាំងដនេះដ ើយ។ន ដបើមិនានដទន ចូរដរជើស្ដរ ើស្ណផនកននពន័ធ
កិចចណ្តន ណដលរស្បតាមតរមូវការចាាំរច់ន និងន រស្បតាមចាំនួនអ្នកស្ម័រគចិតត្ស្តើណដលាន។ន
ឧទា រែ៍នដបើនយកិាសាគ ល់្ស្តើាន កន់ណដលានដួងចិតតពិដស្ស្ស្រាបក់ារអ្ធិសាា នននងអាច
សុ្ាំឲ្យ្ស្តើាន កដ់នេះចាប់ដផតើមព័នធកិចចននការអ្ធិសាា ន។ន ឬន ដបើនយកិាមិនានអ្នកស្ម័រគចិតត្ស្តើ
ដផសងដទៀតដទនខលួនោត់ផ្ទទ ល់នអាចដឹកនាំការស្ិការពេះគមពើររន។ 

  ៣. អ្នកស្រមបស្រមួលស្រាប់ណផនកននព័នធកិចចនើមួយៗន គួរណតជួបជុាំោន ន និង/ឬនិោយជាមួយនយិ
កានដដើមបើអ្ធិសាា នជាមួយោន នពិភាកាអ្ាំពើណផនការននិងនដធវើការវាយតនមលដលើពន័ធកិចច។ 

 គ. លកខែៈស្មបតតិស្រាប់រកុមអ្នកដឹកនាំពន័ធកិចច្ស្តើ 

  ១. គុែស្មបតតិនននយកិាពន័ធកិចច្ស្តើ 

   ក. នងានភាពដពញវយ័ខាងវញិ្ញា ែន បងាា ញពើការតាាំងចិតតខពស្់ចាំដពាេះជើវតិជារគើស្ទបរសិ្័ទ
៖ន ការស្ិការពេះគមពើរន ការអ្ធិសាា នន ការផាយដាំែឹងលអន ការបដរមើន និងន ការរបកបោន
ជាមួយរបជារា្ស្តរបស្់រពេះ។ 

   ខ. នងយល់ន និងន បងាា ញដចញអាកបបកិរោិរស្បតាមរពេះគមពើរចាំដពាេះការដឹកនាំរបស្់អ្នក
ដឹកនាំពួកជាំនុាំ។ 

   គ. នងានការយល់ដឹងអ្ាំពើតួនទើរបស្់្ស្តើដចញពើរពេះគមពើរន ដូចរនដរៀបរាប់ដោយអ្នក
ដឹកនាំពួកជាំនុាំ។ 

   ឃ. នងយល់ដឹងពើរដបៀបដឹកនា្ំ ស្តើន និងន រដបៀបដលើកទឹកចិតតឲ្យានការអ្ភិវឌ្ឍន និងនការដរបើ
ររស្់អ្ាំដណ្តយទានរបស្់ពួកដគ។ 

   ង. នងបងាា ញពើជាំនញននភាពជាអ្នកដឹកនាំននិងនជាំនញខាងការដរៀបចាំចាតណ់ចង។ 

   ច. នងយល់ដឹងពើដោលបាំែងននពន័ធកិចច្ស្តើន និងន រដបៀបណដលវាដាំដែើ រការន ដោយាន
ទាំនកទ់ាំនងជាមួយពួកជាំនុាំ។ 

  ២. គុែស្មបតតិរបស្់អ្នកស្រមបស្រមួល 



   ក. នងានភាពដពញវយ័ខាងវញិ្ញា ែន បងាា ញពើការតាាំងចិតតខពស្់ចាំដពាេះជើវតិជារគើស្ទបរសិ្័ទ
៖ន ការស្ិការពេះគមពើរន ការអ្ធិសាា នន ការផាយដាំែឹងលអន ការបដរមើន និងន ការរបកបោន
ជាមួយរបជារា្ស្តរបស្់រពេះ។ 

   ខ. នងយល់ន និងន បងាា ញដចញពើអាកបបកិរោិរស្បតាមរពេះគមពើរចាំដពាេះការដឹកនាំរបស្់អ្នក
ដឹកនាំពួកជាំនុាំ។ 

   គ. នងយល់ដឹងពើដោលបាំែងននពន័ធកិចច្ស្តើននិងនរដបៀបណដលវាដាំដែើ រការ។ 

  ស្ាំោល៖់ រគូគងាវ លនឬរកុមអ្នកដឹកនាំពួកជាំនុាំនអាចដមើលដឃើញពើតរមូវការមួយនណដលចងឲ់្យានការ
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