
ព័ន្ធកិច្ចស្ត្រ ី          ឯកសារ្ម្រាប់្ិ្ ស MTC 

មេម ៀនទ៣ី៖ កេមវធិពីន័ធកចិ្ចស្ត្រី  េួបញ្ចូ លកា ផាយដណឹំងលអ កា បមរេើ នងិ រពតឹ្រកិា ណ៍ននកា របកបគ្នា  

របមោគមគ្នលបណំង៖ 

ដដើមបើផតល់ឲ្យអ្នកដឹកនាំរគើស្ទបរសិ្័ទនូវដាំដ ើ រការមួយននការអ្នុវត្តកមមវធិើ ដដលជួយឲ្យស្តស្តើមានឱកាស្ស្រមាបក់ារ
ផាយដាំ ឹងលអ ការបដរមើ និង រពឹត្តិការ ៍ននការរបកបគ្នន ។ 

វត្ថុបំណងននកា ម ៀន៖ 

ដមដរៀនដនេះ ជួយឲ្យអ្នកដឹកនាំរគើស្ទបរសិ្័ទយល់ពើចាំនុចដូចខាងដរកាម៖ 
១. ស្ាំដ ើ មួយចាំនួនអ្ាំពើរដបៀបបដងកើត្ឱកាស្ស្រមាប់ការផាយដាំ ឹងលអ 
២. ស្ាំដ ើ មួយចាំនួនអ្ាំពើរដបៀបដផេងៗ ដដលស្តស្តើអាចបដរមើ ដោយដចញពើចិត្តដមត្តត ករុណា 
៣. ស្ាំដ ើ រមួយចាំនួនស្រមាបក់ារដរៀបចាំរពឹត្តិការ ៍ ដដលបដងកើត្ឲ្យមានការរបកបគ្នន  

ម្ច្ករមីផរើេ 

ឱកាស្ស្រមាបក់ារផាយដាំ ឹងលអ និង ការបដរមើ រតូ្វបានផតល់ជូន ដោយកមមវធិើ ដ ើយការពាក់ពន័ធរបស្់ស្តស្តើដៅកនុង
ពន័ធកិចចទាំងដនេះ រ ើកចដរមើនដ ើង ដៅដពលដដលពួកដគមានភាពចាស្់ទុាំដៅកនុងរពេះរគើស្ទ។ 

I.  មបៀបផរល់ឱកា្្រាបក់ា ផាយដំណឹងលអ 

ពន័ធកិចចស្តស្តើដលើកទឹកចិត្តស្តស្តើឲ្យរបកាស្ពើរពេះរគើស្ទ ត្តមរយាការដធវើបនទ ល់។ ដៅកនុងរពេះបនទូលចុងដរកាយ
របស្់រទង់ដៅដលើដផនដើ រពេះដយស្ ូវបានោស្់ដត្ឿនអ្នកដជឿឲ្យកាល យាបនទ ល់របស្់រទង។់ 

“ប ុដនត កាលណារពេះវញិ្ញដ  បរសុិ្ទធបានមកស្ ឋិ ត្ដលើអ្នករាល់គ្នន  ដនេះអ្នករាល់គ្នន នឹងបានរពេះដចស្តត  ដ ើយ
និងដធវើាទើបនទ ល់ពើខញុ ាំ ដៅរកុងដយរូស្ត ិម រពមទាំងរស្ុកយូោ និង រស្ុកស្តមា រ ើទាំងមូល ដ ើយរ ូត្ដល់
ចុងដផនដើបាំផុត្ផង។” (កិចចការ ១:៨) 

ក. ការផាយដាំ ឹងលអ ឬការដធវើទើបនទ ល់ មានន័យថាាការរបកាស្ដាំ ឹងលអដៅកនុងរពេះដចស្តត ននរពេះ
វញិ្ញដ  បរសុិ្ទធ ត្តមរយាជើវតិ្ និង បបូរមាត្រ់បស្់ដយើង ដដើមបើឲ្យអ្នកដនទអាចដជឿដលើរពេះរគើស្ទ ារពេះ
ស្ដស្ត គ្ េះរបស្់ពួកដគ។ 



 ១. ការរបកាស្ពើរពេះរគើស្ទ ត្តមរយាជើវតិ្របស្់ដយើង មាននយ័ថា ស្តស្តើរតូ្វដត្មានអ្ត្តចរតិ្រគើស្ទ 
បរសិ្័ទ។ ដៅកនុងការដធវើទើបនទ ល់ រដបៀបរស្់ដៅរបស្់ដយើង រតូ្វដត្រស្បាមួយគុ ត្នមលរគើស្ទ 
បរសិ្័ទ។ 

 ២. ការផាយដាំ ឹងលអ ឬការដធវើបនទ ល់ាមួយបបូរមាត្រ់បស្់ដយើង គឺាការរបាបអ់្នកដនទអ្ាំពើបទ
ពិដស្តធន៍របស្់ដយើង ដ ើយដជឿថា រពេះាមាច ស្់ាអ្នកដធវើការដៅដផនករបស្់រទង។់ ស្តស្តើដដលដធវើទើ
បនទ ល់ាមួយបបូរមាត្រ់បស្់ពួកដគ ដដើរតួ្យ ងស្ាំខានដ់ៅកនុងដផនការននការស្ដស្ត គ្ េះរបស្់រពេះ
ាមាច ស្់ ដបតិ្ជាំដនឿដកើត្ដចញពើការស្តត ប់ឮទើបនទ ល់អ្ាំពើរពេះរគើស្ទរបស្់អ្នកដជឿ (រ  ូម ១០:១៧) 

ខ. ពន័ធកិចចស្តស្តើផតល់នូវឱកាស្ស្រមាបស់្តស្តើ ដដើមបើផាយដាំ ឹងលអ។ មតង ឬពើរដងកនុងមួយឆ្ន ាំ ដយើងមាន
ដរៀបចាំរពឹត្តិការ ៍ពិដស្ស្ ដដើមបើដោងចាបអ់្ស្់អ្នកដដលមិនទន់ស្តគ ល់រពេះរគើស្ទ។ រពឹត្តិការ ៍ទាំង
ដនេះ កអ៏ាចរតូ្វបានដរបើរបាស្់ ដដើមបើអ្ដ ជ្ ើញស្តស្តើៗមកចូលរមួការស្ិការពេះគមពើរផងដដរ។ ដយើងអាច
អ្ដ ជ្ ើញស្តស្តើៗដដលមិនទន់ស្តគ ល់រពេះរគើស្ទ រមួទាំងអ្នកដជឿឲ្យមកចូលរមួកនុងរពឹត្តិការ ៍។ ដៅចុង
ប ច្បន់នរពឹត្តិការ ៍ ដយើងអ្ដ ជ្ ើញស្តស្តើៗទាំងដនេះឲ្យមកចូលរមួកនុងការស្ិការពេះគមពើរ។ រពឹត្តិការ ៍
ទាំងដនេះ គឺាវធិើស្តស្តស្តដល៏អ ដដើមបើចាបដ់ផតើមការស្ិការពេះគមពើរ ដដលនឹងនាំឲ្យមានស្តស្តើកានដ់ត្ដរចើន
ចូលរមួ។ 

 ១. រពឹត្តិការ ៍មួយ ដដលដយើងនឹងដរៀបចាំ មានដោម េះថា ការជួបជុាំនងៃបុ យ ូដអ្ល 
  ក. អ្នកស្រមបស្រមួលននការផាយដាំ ឹងលអ (របស្ិនដបើមាន) ឬនយកិា ដលើកទឹកចិត្ត

ស្តស្តើៗដៅកនុងពួកជាំនុាំឲ្យដរៀបចាំការជួបជុាំនងៃបុ យ ូដអ្លដៅកនុងភូមិស្ ក្ ត្រ់បស្់ពួកដគ។ 
នងកជួ៏បជុាំាមួយស្តស្តើទាំងអ្ស្់ មុនដពលជួបជុាំគ្នន  ដ ើយដលើកទឹកចិត្តពួកដគដៅកនុង
ដគ្នលបាំ ងននការផាយដាំ ឹងលអ។ ការជួបជុាំនងៃបុ យ ូដអ្ល អាចរតូ្វបានដរៀបចាំ
ដៅកនុងផទេះ ឬដៅពួកជាំនុាំ។ ផទេះវសិ្េមកាល គឺាមជឈោឋ នមួយដល៏អបាំផុត្ ដដើមបើរបារស្័យ
ទកទ់ងអ្ត្ថន័យដពិ៏ត្នននងៃបុ យ ូដអ្ល និង ស្តចដ់រឿងរពេះដយស្ ូវ និង ដ តុ្ផល
ដដលរទង់បានយងមក។ 

  ខ. ស្តស្តើពើរនក ់អាចដធវើការាមួយគ្នន  ដដើមបើដរៀបចាំការជួបជុាំនងៃបុ យ ូដអ្ល។ ស្តស្តើមាន កដ់បើក
ទវ រផទេះរបស្់នង ទទួលអ្នកជិត្ខាង និង មិត្តភកតិរបស្់នង បដរមើកនុងនមាអ្នកទទួល
ដភញៀវ។ ស្តស្តើមាន កដ់ទៀត្ ប ា្ ញស្តរនននងៃបុ យ ូដអ្ល (ឬនងអាចរគ្ននដ់ត្អានស្តច់
ដរឿងនងៃបុ យ ូដអ្លដចញពើរពេះគមពើរ)។ 



  គ. នយកិា អ្នកស្រមបស្រមួលននការផាយដាំ ឹងលអ ឬមាច ស្់ផទេះ ដផញើលិខិត្អ្ដ ជ្ ើញពើរដៅ
បួនស្បាត  ៍ មុននងៃជួបជុាំនងៃបុ យ ូដអ្ល។ លិខិត្អ្ដ ជ្ ើញ គួរដត្ស្រដស្រយ ងចាស្់ថា 
វាារពឹត្តិការ ៍នងៃបុ យ ូដអ្ល។ ដបើដធវើដបបដនេះ ដៅដពលដដលដយើងអានស្តច់ដរឿងនងៃ
បុ យ ូដអ្ល ដនេះនឹងគ្នម ននរណាមាន ក់ភាញ កដ់ផអើលដ ើយ។ 

  ឃ. ដបើពួកជាំនុាំកាំពុងដត្ដធវើការស្ិការពេះគមពើរស្រមាបស់្តស្តើ ដស្ចកតើស្ននិោឋ នននការជួបជុាំនងៃ
បុ យ ូដអ្ល គឺាដពលដល៏អ ដដើមបើអ្ដ ជ្ ើញដភញៀវឲ្យមកចូលរមួ។ ត្តមពិត្ដៅ វាាគាំនិត្
ដល៏អ ដដើមបើចាបដ់ផតើមការស្ិការពេះគមពើរស្រមាបស់្តស្តើដៅកនុងដខមករា បនទ បព់ើមានការជួបជុាំ
នងៃបុ យ ូដអ្ល។ ការដនេះបដងកើត្នូវឱកាស្ ដដើមបើត្តមោនពើចាំណាប់អារមម ៍របស្់
ដភញៀវដៅដលើរគើស្ទស្តស្ន។ 

  ង. ការជួបជុាំនងៃបុ យ ូដអ្ល អាចរតូ្វបានដរៀបចាំដៅដពលរពឹក ឬដពលល្ងៃ ចាមួយនឹង
ទរមងដ់ដដល។ 

 

គំ នូនកា ជួបជំុនងៃបុណយណូអែល 

   ការស្តវ គមន ៍និង អាហារស្ាំរ  នស់្រមាបន់ងៃបុ យ ូដអ្ល 

   ដស្ចកតើដ នាំ និង ការចូលរមួរបស្់ស្តស្តើ 

គាំនិត្មួយស្រមាបក់ារចូលរមួ គឺដដើមបើឲ្យបុគគលមាន ក់ៗរបាបអ់្ាំពើរបនព ើ នងៃបុ យ ូដអ្ល 
ដដលរគួស្តរខលួនចូលចិត្ត។ ស្រមាបអ់្ស្់អ្នកដដលមានទមាល បដ់ោេះដូរកាត្ ូដអ្ល ដយើងមាន
គាំនិត្មួយដទៀត្ គឺ ុចកាត្ ូដអ្លដៅគ្នន ដៅវញិដៅមក ដ ើយសុ្ាំឲ្យបុគគលមាន ក់ៗដរជើស្ដរ ើស្
កាត្មួយ ដ ើយរបាបដ់ល់រកុមស្តស្តើអ្ាំពើអ្វើមួយទក់ទងនឹងកាត្ ដដលរ ាំលឹកដល់ការចងចាាំមួយ ឬ
អ្ាំពើអ្វើមួយ ដដលពួកដគចូលចិត្តអ្ាំពើកាត្ដនេះ។  

   ស្តរ ឬស្តចដ់រឿងនននងៃបុ យ ូដអ្ល អានដចញពើក ឌ គមពើរលូកា។ 

   ដរចៀងបទចដរមៀងនងៃបុ យ ូដអ្ល 

និយយាមួយគ្នន ៖ អ្នកដរៀបចាំ អ្ដ ជ្ ើញស្តស្តើៗដដលមានវត្តមាន មកចូលរមួការស្ិការពេះគមពើរ  
រដូវរត្ាក។់ 



 ២. ពិធើអ្បអ្រការស្ិការពេះគមពើរដៅនងៃរពេះដយស្ ូវរស្់ដ ើងវញិ គឺាឱកាស្មួយដទៀត្ ដដើមបើដធវើបនទ ល់អ្ាំពើ
រពេះរគើស្ទ។ វាអាចដធវើដ ើង ដរកាយដពលថាន កស់្ិការពេះគមពើររដូវរត្ាក ់ របស្ិនដបើមាន ឬវាអាចរតូ្វ
បានដរបើរបាស្់ ដដើមបើចាប់ដផតើមថាន កស់្ិការពេះគមពើរដៅកនុងរដូវស្លឹកដឈើរជុេះ/រដូវដតត ។ វាអាចរតូ្វបានដធវើ
ដ ើងរស្ដដៀងគ្នន ដៅនឹងការជួបជុាំនងៃបុ យ ូដអ្ល។ 

 ៣. ឱកាស្ទើបើស្រមាបក់ារផាយដាំ ឹងលអ គឺាថាន កស់្ិការពេះគមពើរផាយដាំ ឹងលអ ដដលរតូ្វបានបដងកើត្
ដ ើងយ ងាកល់្ងក ់ដដើមបើដឆលើយស្ាំនួររបស្់អ្នកមិនដជឿដៅកនុងបរយិកាស្ដដលមិនគាំរាមកាំដ ង។ 

  ក. ថាន កស់្ិការពេះគមពើរដោងចាប ់អាចជួបជុាំគ្នន ដៅកនុងភូមិ កដនលងដធវើការ ឬស្តល្ងដរៀន។ 
  ខ. ដបើអាចដៅរចួ ស្តស្តើៗាដរចើននកម់កពើពួកជាំនុាំ អាចដធវើការាមួយគ្នន ដលើការដនេះ ដ ើយគ្នាំរទ

ដល់គ្នន ដៅវញិដៅមក។ ថាន ក់ស្ិការពេះគមពើរផាយដាំ ឹងលអ អាចដធវើដ ើង កនុងកាំ ុងដពលរដូវ
ដតត  ឬដៅរគប់ដពលដវល្ងននឆ្ន ាំ។ 

  គ. ដគ្នលការ ៍ដ នាំស្រមាប់ថាន កស់្ិការពេះគមពើរផាយដាំ ឹងលអ 
   i. ស្តស្តើដដលចង់ដរៀបចាំថាន កស់្ិការពេះគមពើរ ជួបាមួយនយកិា ដដើមបើអ្ធិស្តឋ ន និង ទទួល

យកការដ នាំ។ 
   ii. នងគួរដត្អ្ដ ជ្ ើញស្មាជិកស្ិការពេះគមពើរ ដោយលិខិត្អ្ដ ជ្ ើញផ្ទទ ល់ ឬត្តមរយាការដផញើ

ាស្ាំបុរត្។ 
   iii. នងគួរដត្ពិភាកាាមួយនយកិាអ្ាំពើស្មាា រាស្ិកា។ ដបើរតូ្វស្ិកាដចញពើដស្ៀវដៅកនុង

រពេះគមពើរ ដូដចនេះ ជដរមើស្ដល៏អស្រមាប់ការស្ិកា គួរដត្ាក ឌ គមពើរដាំ ឹងលអមា កុស្ និង 
យ ូហាន។ របធានបទដដលទកទ់ងនឹងបញ្ញា របស្់ស្តស្តើ អាចទក់ទញដល់ចាំណាប់
អារមម ៍របស្់ស្តស្តើ។ រគប់ការស្ិកាត្តមរបធានបទ គួរដត្មានមូលោឋ នដចញពើដគ្នល
ការ ៍រពេះគមពើរ។ 

   iv. ការរបជុាំដលើកទើមួយាមួយអ្នកចូលរមួស្ិការពេះគមពើរងមើ គួរដត្ាដពលមួយ ដដើមបើស្តគ ល់
គ្នន  ដចកដមដរៀន ផតល់នូវចាប់ទមាល ប់ននការស្ិកា និង ដឆលើយ២-៣ស្ាំនួរននការស្ិកា។ 
ដគ្នលដៅននការស្ិកាដាំបូង គឺដដើមបើជួយរគបគ់្នន ឲ្យមានអារមម ៍សុ្ខរស្ួល។ 

   v. បនទ បព់ើថាន ក់ស្ិកានងៃដាំបូង ចូរស្ួរដល់ស្តស្តើ ថាដត្ើពួកដគចងប់នតការស្ិកាដដរឬអ្ត្។់ ចូរ
ពិភាកាាមួយគ្នន អ្ាំពើដពលដវល្ងដល៏អបាំផុត្ ដ ើយរបាប់ពួកដគអ្ាំពើជាំពូកអ្វើ ដដលអ្នកនឹង
ស្ិកាដៅស្បាត  ៍ដរកាយ។ 



   vi. បនតការស្ិការយាដពល៦-៨ស្បាត  ៍។ ចូរស្ួរ ថាដត្ើពួកដគចងដ់រៀនដងមដទៀត្ដដរឬអ្ត្់។ 
ដបើពួកដគចង ់ សូ្មអ្ដ ជ្ ើញពួកដគឲ្យមកចូលរមួកនុងថាន ក់ស្ិការពេះគមពើរននពន័ធកិចចស្តស្តើ ឬ
ដរៀបចាំថាន កស់្ិកាខលើមួយាមួយពួកដគ។ 

   vii. កនុងកាំ ុងដពលននការស្ិការពេះគមពើររបចាាំស្បាត  ៍ អ្នកដឹកនាំននថាន កស់្ិការពេះគមពើរ រតូ្វ
ទទួលខុស្រតូ្វស្រមាប់ការស្ិកា។ យ ងណាកតើ ស្មាជិករគប់រូបននរកុមស្ិកា អាច
បដរមើ ាអ្នកដឹកនាំការពិភាការបចាាំស្បាត  ៍បាន។ អ្នកមិនដជឿមានឱកាស្រកដឃើញរពេះ
រគើស្ទ ត្តមរយាការដរៀបចាំដមដរៀន។  

II. វធីិសាស្ត្រមផេងៗ មដើេបបីមរេើស្ត្រី មោយទមងវើននចិ្ត្រមេត្តរ ក ណុា 

ពន័ធកិចចស្តស្តើ ដលើកទឹកចិត្តស្តស្តើៗឲ្យបដរមើស្តស្តើ ដោយដចញពើចិត្តដមត្តត ករុណា ដបតិ្ការបដរមើជួយរបកាស្ពើរពេះ 
រគើស្ទដល់អ្នកដជឿ និង អ្នកមិនដជឿ។ 

“គឺដោយខាំបដរមើគ្នន ដៅវញិដៅមក ដោយអ្ាំដណាយទនដដលរគប់គ្នន បានទទួលមក ទុកដូចាអ្នកដចកចាយ
យ ងលអននរពេះគុ ដដ៏បកាដរចើនផលូ វវញិ ដបើអ្នកណាអ្ធិបាយ ដនេះរតូ្វដត្អ្ធិបាយ ដូចាអ្នកដដល
បដ ច្ញរពេះបនទូលននរពេះ ដ ើយដបើអ្នកណាបដរមើ ដនេះរតូ្វបដរមើដោយកមាល ាំងដដលរពេះរបទនឲ្យ ដដើមបើឲ្យរពេះ
បានដងកើងដ ើងកនុ ងរគប់ការទាំងអ្ស្់ ដោយស្តរដត្រពេះដយស្ ូវរគើស្ទ ដដលរទងម់ានសិ្រ ើលអ និង រពេះដចស្តត ដៅ
អ្ស្់កលបានិចចដរៀងរាបត្ដៅ។” (១ដពរត្ុស្ ៤:១០-១២) 

ក. ទដងវើដោយដចញដស្ចកតើរស្ឡាញ់របស្់រគើស្ទបរសិ្័ទ ជួយបាំដពញត្រមូវការរបស្់ស្តស្តើដៅកនុងពួកជាំនុាំ និង 
ដៅកនុងស្ គមនផ៍ងដដរ។ 

 ១. ការបដរមើស្តស្តើ ជួយឲ្យស្តស្តើៗដៅកនុងពួកជាំនុាំដាំដ ើ រការកនុងរដបៀបមួយដដលមានសុ្ខភាពលអ 
 ២. ការយកចិត្តទុកោកច់ាំដពាេះមនុស្េដៅខាងដរតពួកជាំនុាំ គឺាអ្វើមួយដដលទកទ់ញចិត្តពួកដគឲ្យ

យកចិត្តទុកោកច់ាំដពាេះទើបនទ ល់របស្់រគើស្ទបរសិ្័ទ ដបតិ្វាដរត្ៀមចិត្តរបស្់អ្នកមិនដជឿឲ្យស្តត ប់
ដាំ ឹងលអ។ 

 ៣. ស្តស្តើបដរមើស្តស្តើដៅកនុងពួកជាំនុាំ ដៅដពលដដលពួកដគជួយបាំដពញត្រមូវការរបស្់គ្នន ដៅវញិដៅមក
ដោយដចញដស្ចកតើរស្ឡាញ់។ ឱកាស្ជួយស្រមាលបនទុករបស្់ស្តស្តើដៅកនុងពួកជាំនុាំ មានដរចើន
ណាស្់។ 



ខ. រដបៀបមួយ ដដលស្តស្តើអាចប ា្ ញការយកចិត្តទុកោក ់ គឺត្តមរយាការចុេះស្ួរសុ្ខទុកខស្តស្តើ និង កុមារ 
ដដលឈ ឺពិការ និង ចាស្់ជរា។ ស្តស្តើដដលទទួលបានការបាំពាកប់ាំប នយ ងពិដស្ស្ ដដើមបើជួយ ដបតិ្ពួក
ដគយល់អ្ាំពើស្តថ នភាពសុ្ខភាពរបស្់ស្តស្តើ និង កុមារ។ 

 ១. ដបើនយកិាស្តគ ល់ស្តស្តើមាន កដ់ៅកនុងពួកជាំនុាំ ដដលចាប់អារមម ៍ដលើដផនកននការបដរមើ ស្តស្តើមាន កដ់នេះ 
អាចមានចិត្តចងក់ាល យាអ្នកស្រមបស្រមួលននការបដរមើ។ ដបើនងចង ់ នយកិាអាចផតល់ការ
ដ នាំដល់នងត្តមដគ្នលការ ៍ដ នាំចុេះននការស្ួរសុ្ខទុកខដូចខាងដរកាម។ នងអាចសុ្ាំឲ្យ
ស្តស្តើដផេងដទៀត្ដៅកនុងពួកជាំនុាំ ដដើមបើជួយនងកនុងការចុេះស្ួរសុ្ខទុកខ (ដភញៀវ)។ 

 ២. ដភញៀវទទួលបានដោម េះមនុស្េ ដដលរតូ្វការការស្ួរសុ្ខទុកខពើអ្នកស្រមបស្រមួលននការបដរមើ ឬ
នយកិា។ 

 ៣. ដគ្នលការ ៍ដ នាំស្រមាប់ការចុេះស្ួរសុ្ខទុកខ 
  ក. ស្តស្តើដដលចុេះដៅស្ួរសុ្ខទុកខ គួរដត្ដៅាមួយនដគូស្តស្តើមាន កដ់ទៀត្ ដបើអាច។ 
  ខ. របស្ិនដបើអាច ដភញៀវគួរដត្ឲ្យបុគគលដនេះដឹងាមុនថា ពួកដគនឹងមកស្ួរសុ្ខទុកខ។ ពួកដគ

នឹងរបាបថ់ា ដភញៀវកាំពុងដត្ត្ាំណាងឲ្យពន័ធកិចចស្តស្តើ ដ ើយចងអ់ានបទគមពើរ និង អ្ធិស្តឋ ន
ាមួយពួកដគ។ 

  គ. កានរ់ពេះគមពើរតូ្ចមួយ ដដលមិនទញការចាបអ់ារមម ៍ 
  ឃ. ដបើការស្ួរសុ្ខទុកខស្ថិត្ដៅកនុងផទេះ ចូរយកដផលដឈើ ឬនាំដៅាមួយ។ 
  ង. ដបើរតូ្វចូលកនុងបនទបម់នទើរដពទយ ផទេះ ឬពនធនគ្នរ ចូររបាបពួ់កដគថា អ្នកនឹងដៅដត្ពើរបើ

នទើប ុដណាណ េះ។ 
  ច. ដពលដដលកាំពុងដត្និយយដៅកាន់បុគគលដនេះ ចូរនិយយស្ដមលងរស្ទន ់ ដ ើយស្មលឹង

ដមើលមុខរបស្់បុគគលដនេះ ខ ាដពលដដលនិយយ។ 
  ឆ. ដបើបុគគលដនេះមិនទន់មានទាំនកទ់ាំនងាមួយរពេះរគើស្ទដៅដ ើយ ចូរស្ួរពួកដគនូវស្ាំនួរ

មួយចាំនួន៖ 
   “ដត្ើអ្នករតូ្វការកមាល ាំងពើរពេះដៅកនុងជើវតិ្របស្់អ្នកដពលដនេះដដរឬដទ?” 
   “ដត្ើអ្នកកាំពុងដត្ដរៀនអ្វើមួយពើជាំដនឿរបស្់អ្នកដដរឬដទ?” 

   ចូរស្តត ប់ការដឆលើយត្បរបស្់ពួកដគ។ កាំ ត្ព់ើរដបៀបដដលចូលដល់ការដ នាំពួកដគអ្ាំពើ
រពេះស្ដស្ត គ្ េះ បញ្ញជ ក់ពើការស្ដស្ត គ្ េះរបស្់ពួកដគ ឬរ ាំលឹកពួកដគអ្ាំពើរពេះវត្តមានរបស្់រពេះ
ដយស្ ូវាមួយពួកដគ។ 



  ជ. ប ច្ប់ការស្ួរសុ្ខទុកខដោយការអ្ធិស្តឋ ន ដ ើយខ ាដពលដធវើការដនេះ ចូរដលើកទឹកចិត្ត
គ្នត្ ់ដោយកានន់ដរបស្់គ្នត្់ ឬប េះនដ ឬមុខរបស្់គ្នត្់ងនមៗ។ 

  ឈ. រតូ្វស្តគ ល់ស្មាជិករគួស្តរ ឬអ្នកដនទដផេងដទៀត្ដដលស្ថិត្ដៅាមួយកនុងបនទប។់ ដបើ
មានឱកាស្ ចូរស្ួរថាដត្ើពួកដគមានស្ាំ ូមពរអ្ធិស្តឋ នដដរឬអ្ត្ ់ ដ ើយប ច្ូ លស្ាំ ូម
ពររបស្់ពួកដគដៅកនុងការអ្ធិស្តឋ នប ច្ បរ់បស្់អ្នក។ 

  ញ. ចាកដចញ ដោយបនេល់ទុកអ្វើមួយ ដូចា កូនដស្ៀវដៅននបទគមពើរ ឬវត្ថុស្ កចាំណាាំកនុង
ដស្ៀវដៅ។ 

  ដ. ត្តមោនការចុេះស្ួរសុ្ខទុកខាមួយការទាំនកទ់ាំនងរបចាាំស្បាត  ៍ ត្តមរយាការចុេះស្ួរ
សុ្ខទុកខ ឬកាត្ស្ួរសុ្ខទុកខ។ 

គ. រដបៀបមួយដទៀត្ ដដលស្តស្តើអាចបដរមើស្តស្តើ ដោយដចញពើចិត្តដមត្តត ករុណា ពាកព់័នធាមួយការស្តគ ល់
ត្រមូវការដៅកនុងស្ គមន ៍ដ ើយផតួចដផតើមគាំនិត្ ដដើមបើបាំដពញត្រមូវការដនេះ។ 

 ១. គលើនិកដោេះរស្តយបញ្ញា ដរគឿងរស្វងឹ ឬស្តរាតិ្ដញៀន អាចរតូ្វការាចាាំបាចដ់ៅកនុងស្ គមន៍
មួយចាំនួន ដោយស្តរករមិត្ខពស្់ននការដរបើរបាស្់ដរគឿងរស្វងឹ ឬការដញៀនថាន ាំ និង កងវេះ
ភាន ក់្ រផតល់ជាំនួយ។ 

 ២. ស្ គមន៍ដនទដទៀត្ អាចរត្ូវការជរមកស្រមាបកុ់មារកាំរពា។ ការរគបរ់គងម ឌ លកុមារកាំរពា 
ឬរគួស្តររគើស្ទបរសិ្័ទទទួលចិ ច្ ឹមកុមារកាំរពា គឺារដបៀបកនុងការបដរមើដល់ជនរកើរក។ 

 ៣. កុមារ ដដលរតូ្វដគរពដងើយកដនតើយដៅកនុងស្ងគមដផេងៗ ដូដចនេះ ការផតួចដផតើមពន័ធកិចចកុមារដៅកនុង
ពួកជាំនុាំ ឬស្ គមន ៍គឺាគដរមាងមួយដ៏ចាាំបាច។់ 

 ៤. ការចាបដ់ផតើមបណាណ ល័យរគើស្ទបរសិ្័ទស្រមាបម់នទើរដពទយ ស្តល្ងដរៀន ឬដរាងចរក គឺាគដរមាង
មួយដ៏មានត្នមលដៅកនុងស្ គមនា៍ដរចើន។ 

 ៥. ការរបមូលអាហារ និង ស្ដមលៀកបាំពាកស់្រមាបម់នុស្េទ័លរក កនុងកាំ ុងដពលដរគ្នេះម នតរាយ 
និង ការដរៀបចាំកមមវធិើផតល់ស្ដមលៀកបាំពាកដ់ល់អ្នករកើរក គឺាគដរមាងដ៏មានត្នមល។ 

 ៦. អ្នកស្រមបស្រមួលននពន័ធកិចចបដរមើ និង រកុមការ្ររបស្់ពយកដគ អាចដរជើស្ដរ ើស្គដរមាង
ស្ គមន៍មួយ ឬប ច្ូ លគដរមាងដរចើនាងមួយ រស្បដៅត្តមចាំនួនស្តស្តើៗ ដដលស្ម័រគចិត្តចង់
ជួយ។ 

 



III. ម ៀបចំ្រពឹត្រកិា ណ៍ អដលបមងកើត្ឲ្យានកា របកបគ្នា  

 ពន័ធកិចចស្តស្តើ ដលើកទឹកចិត្តស្តស្តើឲ្យដរៀបចាំដផនការស្រមាប់ការរបកបគ្នន ។ 

“ដូដចនេះ ដស្ចកតើដដលដយើងខញុ ាំបានដឃើញ ដ ើយឮដនេះ ដយើងខញុ ាំរបាបម់កអ្នករាល់គ្នន  ដដើមបើឲ្យអ្នករាល់គ្នន មាន 
ដស្ចកតើរបកបនឹងដយើងខញុ ាំដដរ រ ើឯដស្ចកតើរបកបរបស្់ដយើងខញុ ាំ ដនេះគឺរបកបនឹងរពេះវរបិត្ត ដ ើយនិងរពេះដយស្ ូវ  
រគើស្ទ ារពេះរាជបុរត្តរទង ់ ដយើងខញុ ាំកស៏្រដស្រដស្ចកតើទាំងដនេះ ដផញើមកអ្នករាល់គ្នន  ដដើមបើឲ្យដស្ចកតើអ្ាំ ររបស្់
អ្នករាល់គ្នន បានដពារដពញដ ើង។” (១យ ូហាន ១:៣-៤) 

ក. ការរបកបគ្នន  គឺាការនិយយគ្នន អ្ាំពើជើវតិ្រគើស្ទបរសិ្័ទកនុងដគ្នលបាំ ង ដដើមបើទទួលបានអ្ាំ រ
កានដ់ត្ខាល ាំងដៅកនុងការរបកបគ្នន ាមួយរពេះអ្មាច ស្់។ 

 ១. ពន័ធកិចចននការស្ិការពេះគមពើរ ការអ្ធិស្តឋ ន ការផាយដាំ ឹងលអ និង ការបដរមើ ផតល់ឱកាស្ឲ្យ
ស្តស្តើរបកបគ្នន ាមួយអ្នកដជឿដនទដទៀត្។ 

 ២. រពឹត្តិការ ៍ស្ងគមនើមួយៗ អាចកាល យាឱកាស្ស្រមាបស់្តស្តើ ដដើមបើនិយយគ្នន អ្ាំពើជើវតិ្រគើស្ទ 
បរសិ្័ទ ដទេះបើាការបរដិភាគអាហារាមួយគ្នន  ឬាការដធវើការកនុងគដរមាងមួយក៏ដោយ។ 

ខ. ពន័ធកិចចស្តស្តើ ក៏ផតល់នូវឱកាស្ាកល់្ងក ់ និង មានដផនការចាស្់ល្ងស្់ស្រមាបស់្តស្តើ ដដើមបើរបកបគ្នន ផង
ដដរ៖ ដយើងដស្នើឲ្យដរៀបចាំរពឹត្តិការ ៍មួយឆ្ន ាំមតង និង ពន័ធកិចចបដរមើមួយ។ 

 ១. រពឹត្តិការ ៍អ្បអ្រមួយឆ្ន ាំមតង គឺរតូ្វបានដរៀបចាំដ ើង ស្រមាបដ់គ្នលបាំ ងននការរបកបគ្នន  និង 
ការផាយដាំ ឹងលអ។ 

  ក. ស្តស្តើទាំងអ្ស្់ដៅកនុងពួកជាំនុាំ ចូលរមួកនុងរពឹត្តិការ ៍ ដដើមបើនិយយអ្ាំពើអ្វើដដលរពេះា
មាច ស្់បានបដរងៀនពួកដគដោយផ្ទទ ល់កនុងកាំ ុងឆ្ន ាំដនេះ។ 

  ខ. អ្នកមិនដជឿដដលចូលរមួកនុងរពឹត្តិការ ៍ ស្តត បឮ់រពេះបនទូលរបស្់រពេះ និង ទើបនទ ល់របស្់
អ្នកដជឿ។ 

 ២. ពន័ធកិចចស្តស្តើ បដរមើពួកជាំនុាំ ដពលដដលពួកដគស្តវ គមនស៍្មាជិក និង ស្តស្តើងមើៗដដលចូលរមួពួកជាំនុាំ 
ដោយរបកាស្ពើរពេះរគើស្ទ ត្តមរយាពាកយស្ាំដើ និង ទដងវើរបស្់ពួកដគ។ 


