
  



 

 
តារាងមាតកិា 

ស្វា គមន៍មកកាន់ស្វរវនដណាហ្សារីន 
មរតកភាពបរិសទុ្ធវវសលីយ៍របស់វយើង 

ក្កុមជនំុំជាស្វកលរបស់វយើង 
តម្មលខ្លមឹរបស់វយើង 

វបសកកមមរបស់វយើង 
លកខណៈសមបតតណិាហ្សារិនរបស់វយើង 

ស្វសនៈវិទ្ាវវសលីយ៍របស់វយើង 
មាក្តាម្នវសចកតជីំវនឿរបស់វយើង 

ក្គីសទចក្កវិទ្ារបស់វយើង 
វោលការណរ៍បស់វយើង 

ក្កុមជនំុំ៖ តំបន់ មណឌ ល និងស្វកល 

ក្កុមជនំុំដែលជាប់ទាក់ទ្ងោា  
  



ក្រុមជំន ំននក្រះ 
នៅរន ងទំរងខ់្ពស់បផំ ត 
នៅន ើផផនដី និង នៅស្ថា នសួគ ៍
ផដ បានចូ របួរមួគ្នន  
បានបនក្ងៀនគ្នន  និង 
ថ្វា យបងគំរមួគ្នន  
ប  ផនែ ការទងំននះគជឺួយ  
ប គគ ម្នន រ់ៗ ឲ្យ 
ម្ននភារដូចជាក្រះរាជប ក្ាននក្រះ 
 
ភីនាស វក្បសុ ី
អគគនាយកែំបងូម្នក្កុមជំនុណំាហ្សារីន 
  



ស្វា គមន៍ការមកកាន់ 
ស្វរវនដណាហ្សារីន 

  



ក្កុមជនំានថ់្មីមយួម្នអាកែឹកនាំខាងវិញ្ញា ណ នងិ ក្កមុម្នពួកអាកវជឿដែលកាន់ដតវកើនវ ើង បានវសាើសុំថា មូលដ្ឋា នក្គឹឹះម្នការបវក្ងៀនរបស់ក្កុមជំនុំ ក្បវតតិស្វស្តសត ស្វសនៈវិទ្ា វបសកកមម ការផ្ដល់ក្បាក់ និង ការតភាា ប់ ក្តូវបាន
ទ្ុកដ្ឋកក់ាុងភាពដែលខ្លី និងងាយក្សលួកាងុការផ្សប់ផ្ាយនងិយកមកវក្បើក្បាស់ វៅកាុងភាស្វសមញ្ាងាយក្សួលស្វដ ប។់ 
 
ស្វរវនដណាហ្សារនីពនយល់ពីវហ្សតុផ្លដែលក្កុមជំនុណំាហ្សារីនវកើតមានវ ើង ជាចលនាបរិសទុ្ធទ្ូទាងំស្វកលវោកនងិក្ពឹះមហាបញ្ញា  វៅកាុងក្បម្ពណីវវសលីយ-៍អារមិវនៀន។ 
សក្មាបប់ុពាជិត (ឬក្គូគងាា ល) នងិ ក្គហ្សសថ (អាកមនិដមនជាក្គគូងាា ល) ស្វរវនដណាហ្សារនីផ្ដលម់វយាបាយមួយវែើមបីវអាយអាចយលែ់ឹងបានលអជាងមនុពីវោលបំណងរបស់ក្កុមជំនុំ កាុងការពក្ងីងភាពបរិសុទ្ធតាមបទ្គមពីរ នងិ 
វបសកកមមកាុងការបវងកើតសសិសឲ្យែូចជាក្ពឹះក្គីសទវៅក្គប់ស្វសន។៍ 
 

ស្វរវនដណាហ្សារនី គឺមានវៅវលើវគហ្សទ្ពំរ័។ វដ្ឋយក្ោន់ដតចលូវៅកាន់ទ្ពំ័ររបសអ់គគនាយកស្វកលវៅកាងុ nazarene.org ឬកច៏ូលវដ្ឋយផ្ទទ ល ់
www.nazarene.org/?q=en/essentials. អាកនងឹរកវ ើញយនធានបដនថមវផ្សងវទ្ៀតដែលមានជាបជ់ាមួយនងឹស្វរវនដណាហ្សារនី ជាភាស្វវផ្សងៗវៅកាុងវគហ្សទ្ំព័រវនាឹះ។ 
 
ែូចដែលអាកបានអាន នងិសកិាអំពសី្វរវនដណាហ្សារនី អាកអាចវរៀនបដនថមអំពីក្កុមជំនុណំាហ្សារីន នងិការសវក្មចចតិតស្វដ ប់បងាគ បក់ាុងការដចកចាយែណំឹងលអម្នក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ។  
 

ចំណា៖ំ ស្វរវនដណាហ្សារីន គជឺាការបស្តងគបប់ដនថម និង មិនដមនសក្មាប់ជនំួសកបួនដណនា(ំManual)ម្នក្កុមជនំុំណាហ្សារីនវទ្ www.nazarene.org 
  

http://www.nazarene.org/?q=en/essentials
http://www.nazarene.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចនវវសលយី ៍1703-1791 

ស្វថ បនកិចលនាវមតឌូសី 

 
មរតកភាពបរសិទុ្ធវវសលយីរ៍បសវ់យើង 
 
ក្កុមជនំុបំានស្វរភាពថាខ្លួនគឺជាស្វខាមយួម្នក្កមុជនំុ ំ“ពកួស្វវ័កម្នក្ពឹះក្គសីទ កាតលូិក ភាពបរសិុទ្ធម្នក្ពឹះក្គសីទ នងិ ក្ពឹះក្គសីទដតមយួ ” បានជាប់មកជាមួយនឹងក្បវតតិស្វក្សតម្នរាស្តសតរបស់ក្ពឹះដែលកតទ់្ុកកាងុក្ពឹះគមពីរសញ្ញា
ចាស ់និង សញ្ញា ថ្មី វហ្សើយវដ្ឋយរាស្តសតរបស់ក្ពឹះវៅក្គបជ់នំាន់ ដែលពួកវគក្តូវបានរកវ ើញវៅកាងុការបងាា ញម្នក្កុមជំនុំម្នក្ពឹះក្គសីទ។ វគទ្ទ្លួវោលជំវនឿកាងុ៥សតវតសក្គីស្វទ នែបំូង ទ្កុជាការវបើកសំដែងនូវជំវនឿផ្ទទ លខ់្លួនរបស់
ពួកវគ។ 
 
ការវនឹះកំណត់ជាមួយក្កមុជំនុំក្បវតតិស្វស្តសតវៅកាុងការអយិបាយក្ពឹះបនទូល ការក្គប់ក្គងការសចាា ក្បណិធាន ការដថ្ទាំពន័ធកចិាម្នជំវនឿពកួស្វវ័ក និង ការអនុវតតន៍ និងការែំវ ើងវិនយ័ម្នការរស់វៅនិងការបំវរីឲ្យែូចជាក្ពឹះក្គីសទ។ ការ
វនឹះចូលរមួវដ្ឋយពួកបរិសទុ្ធវៅកាងុការវយាើតាមការក្តាស់វៅម្នក្ពឹះគមពីវែើមបីរស់វៅជាបរិសទុ្ធ នងិ ចលូវៅកាងុការថាា យបងគំែល់ក្ពឹះ។ ដែលការវនឹះក្បកាសតាមរយៈស្វសនៈវិទ្ាម្នការដញកវចញជាបរិសុទ្ធ។ 
 
មរតកក្គីស្វទ នរបស់វយើងក្តូវបានសក្មបសក្មួលតាមរយៈការដកទ្ំរងអ់ង់វគលសកាុងសតវតសទ្ី១៦ និង ការរីកផ្សុផ្លុវវសលីយ៍កាងុសតវតសទ្១ី៨។ តាមរយៈការអយិបាយរបស់វោកចន និង ឆាល វវសលីយ៍ មនុសសដែលមកពអីង់វគលស 

សកុតដលន ម្អរដលន នងិ វវល បានក្ត ប់វចញពីអំវពើបាប និង ទ្ទ្លួបានអណំាចកាងុការបំវរីខាងក្គី 
ស្វទ ន។  
 

ការរីកផ្ុសផ្ុលវនឹះគឺក្តូវបានកំណត់លកខណៈវដ្ឋយស្វរការអយបិាយ ការវយាើទ្ីបនាទ ល់ ការមានវិនយ័ នងិ រងាង់ម្នភាពវស្វម ឹះក្តងព់ួកសិសស ដែលក្តូវបានស្វគ ល់ថាជា “សងគម” “ថាា ក់វរៀន” នងិ“ក្កមុតស្តនតី”។ ការរីកផ្ុសផ្ុស
ម្នក្ទ្ឹសដបីវងាគ លស្វសនៈវិទ្ារបស់វោកវវសលីយ ៍បានបញ្ាលូរួមមាន៖ ការរាបជ់ាសចុរិតវដ្ឋយក្ពឹះគុណតាមរយៈវសចកតីជំវនឿ ការដញកវចញជាបរិសទុ្ធ ឬភាពក្គបល់កខណ៍ម្នក្គសី្វទ ន វដ្ឋយមកវដ្ឋយក្ពឹះគុណតាមរយៈកតីជំវនឿ នងិ 
ទ្ីបនាទ ល់របស់ក្ពឹះវិញ្ញា ណកាុងការធានាអឹះអាងម្នក្ពឹះគុណ។  
ការរួមចំដណកវដ្ឋយដ ករបស់វោកចនវវសលីយ៍បានបញ្ាូលវដ្ឋយសងកត់យងន់វៅវលើការដញកជាបរិសទុ្ធវពញទ្ី ែូចដែលក្ពឹះគុណម្នក្ពឹះបានផ្ដល់ែល់ជីវិតក្គីស្វទ ន។ ការសងកតយ់ងន់របស់វោកគឺក្តូវបានផ្សពាផ្ាយទ្ូទាងំស្វកលវោ
ក។ វៅកាុងអាវមរិកភាគខាងវជើង ក្កមុជំនុំដអ ភីសកផូ្ទលវមតឌូីស ក្តូវបានវរៀបចំវកើតវ ើងវៅកាងុឆាា ំ ១៧៨៤ “វែើមបីបវងកើតទ្ំរងស្វថ្មីម្នទ្ីាប និងវែើមបីពក្ងីកភាពបរិសុទ្ធម្នក្ពឹះបនទលូវៅកានទ់្ឹកែីទាងំវនាឹះ”។ 
 
ការសងកត់យងន់មដងវទ្ៀតវៅវលើភាពបរិសទុ្ធម្នក្គសី្វទ ន វយាើវ ើងវៅពាក់កណាដ លសតវតសទ្ី១៩ ។ វោកយមី ូវថ្ វមើរតិ មកពទី្ីក្កងុបូសតនុ រែាមា ស្វឈូសិត បានជំរុញការចាប់អារមមណ៍វដ្ឋយនពិនធ មគគុវទ្សវៅកានភ់ាពបរិសុទ្ធក្គីស្វទ
ន។ វោកផ្ូវប ផ្ទលវមើ ពីទ្ីក្កុងញូវយ កបានែឹកនាកំចិាក្បជុំវៅម្ថ្ងអងាគ រ សក្មាប់ការបងាា ញពភីាពបរិសទុ្ធ នងិ កាល យវាគមនិតាមរក អាកនិពនធ នងិអាកពនិិតយវផ្ទៀតផ្ទទ ត់។ វៅកាុងឆាា ំ ១៨៦៧ ក្គអូយបិាយវមតូឌសី វោក J.A 



Wood, Jonh Inskip និង អាកវផ្សងវទ្ៀតដែលមកពីក្កុងវា៉ា ញដលន រែាញូវជសឺុី បានផ្ដួចវផ្ដើមជាវលើកែបំងូវៅកាងុការក្បជុំវបាឹះជំរុុំពីភាពបរសិុទ្ធវស រីដវងដែលជាែំវណាឹះរដសាងរកវវសលយី៍ពីភាពបរិសុទ្ធស្វរជាថ្មជីុំ
វិញពិភពវោក។  
 
ភាពបរិសុទ្ធក្គសី្វទ នក្តូវបានសងគត់យងន់វដ្ឋយក្កុមវមតឌូីសវវសលីយ៍ វមតឌូីសវសរី ក្កមុកងទ្ព័កតសីវស្តងាគ ឹះ នងិ ក្កុមវមណូម្ណ ក្កុមក្បីវក្តន នងិ វខ្ា ័រ។ ក្កមុផ្ាយែំណឹងលអបាននាយំកចលនាវនឹះវៅកាន់អាលឺលម ង់ ចក្កភពអង់វគលស 

វសកនែណិាវវៀ ឥណាឌ  នងិ អូស្តស្វត លី។ ក្កមុជនំុំភាពបរិសទុ្ធថ្មកី៏បានវកើតវ ើង វដ្ឋយមានបញ្ាូលរួមទាំង ក្កមុជនំុំម្នក្ពឹះ(អានែ័រសុន , អីឌានា)។ ក្កមុជំនុំភាពបរិសុទ្ធ វបសកមមទ្ីក្កងុ នងិ សមាគមវបសកជនបានវកើនវ ើង
វចញពកីារខ្ិតខ្ពំាយាមវនឹះ។ ក្កមុជំនុណំាហ្សារិន ក៏បានវកើតវ ើងវចញពីការមនិបានក្ពាងទ្ុកកាងុការរួបរួមម្នក្កមុជាវក្ចើនម្នការចូលដតមួយម្នក្កុមជំនុបំរិសទុ្ធដែរ។ 
 
ការរមួរបួកាងុភាពបរសិទុ្ធ 
វោក ស្តហ្សាិែ ហ្សិល័រ ីបានវរៀបចំក្កមុជនំុំែំណឹងសក្មាបម់នសុស វៅក្កុងក្បូវិែនិ វកាឹះរូវែ កាងុឆាា ំ ១៨៨៧ ក្កុមជនំុំវបសកកមម(ក្កុងលិន, មា ស្វឈូវសត)បានវកើតវ ើងតាម កាុង១៨៨៨។ វៅកាុង១៨៩០ ពួកវគ និង ក្កមុជនំុំ
អង់វគលសថ្មី៨កដនលងវទ្ៀតបានកវកើតវ ើងជាសមាគមភាពបរិសុទ្ធម្នការផ្ាយែំណងឹលអកណាដ ល។ វោកក្សី អានណា ហានខ្ម ក្តូវបានដតងតាំងវ ើង កាុងឆាា ំ១៨៩២ ដែលគជឺាការដតងតាំងព័នធការីជាក្សែីំបងូវៅកាងុក្តកូលណា
ហ្សារិន។ 
វៅកាុងឆាា ំ១៨៩៤-១៨៩៥ វោកវិវលៀម ហ្សូវវីត ហ្សូផ្ល បានវរៀបចំក្កមុជំនុបំរិសុទ្ធ៣កដនលងវៅ ក្ពុក 
លីនកាងុទ្ីក្កុង ញូវយ ក ដែលបានវកើតជាសមាគមម្នក្កុមជនំុំភនិវតខ្ូសដល់ម្នអាវមរិក។ “ភនិវតខ្សូដល់” គឺជាពាកយដែលមាននយ័ែចូនងឹពាកយ “បរិសុទ្ធ” សក្មាប់ស្វថ បនកិណាហ្សារិនវផ្សងៗវទ្ៀត។ 
ក្កុមរបស់វោកហ្សលិ័រី និង ក្កុមរបស់វោកហ្សូផ្ល ក្តូវបានចូលជាមយួោា វៅកាុងឆាា ំ១៨៩៦ វហ្សើយបានបវងកើតការងារវៅកាុង ក្បវទ្សឥណាឌ កាុងឆាា ំ ១៨៩៩ និង ក្បវទ្ស ខាវប វវីវែ កាងុ ១៩០១។ ក្បតបិតតកិារវបសកកមម វោក
ហ្សិរាម រីណល់ បានវរៀបចំក្កុមជំនុជំាវក្ចើន វៅក្បវទ្សកាណាដ្ឋ កាុង ឆាា ំ១៩០២។ ក្កមុវនឹះបានវចញពី ណូវា សកតធា វៅែល់ លូវា កាងុឆាា ំ ១៩០៧។ 
វោករ៉ាូបឺត ល ីហារីស បានវរៀបចំក្កុមជនំុំសញ្ញា ថ្មីម្នក្ពឹះក្គសីទវៅកាុងក្កងុមីដលន រែាដតដនសុី កាុងឆាា ំ ១៨៩៤។ វហ្សើយវោកមា រ ីលី ខាហ្សកល បានពក្ងងីចូលវៅែល់រែាតិចស្វសខាងលិចកាុងឆាា ំ១៨៩៥ ។ វោកវចនីហាក ន បាន
វរៀបចំក្កុមជំនុបំរិសទុ្ធឯករាជយែបំូងវៅកាងុក្កងុវានអាសយីន រែាតចិស្វស កាងុឆាា ំ១៩០១។ ក្កមុជនំុំទាងំប នុាម នខាងវលើវនឹះបានរួមបញ្ាូលជាមយួោា វៅកាងុក្កងុរាយសុងីស្វដ  រែាតចិស្វសកាងុឆាា ំ ១៩០៤ វដ្ឋយបវងកើតវ ើងជាក្កុមជនំុំ
បរិសុទ្ធម្នក្ពឹះក្គសីទ។ វៅកាងុឆាា ១ំ៩០៨ ក្កុមជំនុកំ៏បានស្វយភាយតាងំពីក្កុងជឺហាគ វៅកាន់ក្កងុមិកសកិថូ្មី វដ្ឋយមានព័នធកិចាវចញវៅកាន់អាកខ្ាឹះខាត វដ្ឋយជួយឧបតថមភវដ្ឋយកមុារកំក្ពា ស្តសដីវមមា យ និងបនដវយាើពន័ធកចិាជាមួយនឹង
កមមករវៅកាងុឥណាឌ និង ជប នុ។  
វោកភីនាស ក្បីសុី និង វោកយ ូដសប វីែន ីជាមយួនងឹមនុសសក្បដហ្សលជា១០០នាក់វផ្សងវទ្ៀត បានវរៀបចំក្កុមជំនុណំាហ្សារិនវ ើងវៅកាងុក្កងុ វោសអានជ់ីដលស វៅកាុងឆាា ំ ១៨៩៥។ ពួកវគដណនាំថាក្គីស្វទ នដែលក្តូវបាន
ដញកជាបរិសុទ្ធវដ្ឋយវសចកតីជំវនឿ ក្តូវដតវែើរតាមគំរូរបស់ក្ពឹះវយស ូវ នងិ ក្បកាសែំណឹងលអវៅកាន់អាកក្កីក្ក។ ពកួវគវជឿថាវពលវវោ នងិ ក្បាក់កាសរបស់វគក្តូវដតផ្ដលែ់លព់័នធកិចាសក្មាប់វសចកដសីវស្តងាគ ឹះែល់ក្ពលងឹជាវក្ចើន 
និងជួយែល់អាកខ្ាឹះខាត។ ក្កមុជំនុណំាហ្សារិនបានរីកស្វយយា ងឆាប់រហ្ស័សតាមបវណាដ យវនារសមុក្ទ្ខាងលចិម្នសហ្សរែាអាវមរកិ វដ្ឋយមានក្កមុជនំុំខ្លឹះែចូជាែូចជាវៅឆាង យភាគខាងវកើតដែលជារែាអីលនីូស។ ពកួវគោំក្ទ្
វបសកកមមវែើមវៅកាង ក្កុងខាលខាតតាក្បវទ្សឥណាឌ ។ 
 
វៅកាុងដខ្តុោឆាា ំ១៩០៧ សមាគមក្កមុជំនុផំ្ិនយីខ្ូស្វដ ល់ម្នក្បវទ្សអាវមរិក និងក្កុមជំនុណំាហ្សារិន  
បានវកាឹះក្បជុំរួមោា កាងុទ្ីក្កុងឈីកាវហាគ រែាអីលិនសូ វែើមបីបវងកើតរដ្ឋា ភិបាលក្កមុជនំុំមយួដែលមានតុលយភាពអគគនាយកមានសទិ្ធិវលើក្កមុជនំុំ។ អគគនាយកក្តូវបានក្តូវបានជំរុញ នងិ ឲ្យដថ្រកាសក្មាបក់ារបវងកើតក្កមុជនំុំ វរៀបចនំិង
វលើកទ្កឹចតិតក្កមុជនំុំថ្មីៗ  ប ុដនដមិនវក្ជៀតដក្ជកជាមួយសកមមភាពឯករាជយម្នក្កុមជំនុំដែលវរៀបចំវពញវលញមួយវ ើយ។ 
 
វៅកាុងដខ្កញ្ញា  កាងុឆាា ១ំ៩០៨ សនាិសតិដផ្នសុីលវវនាម្នក្កុមជំនុំក្គីស្វទ នបរិសទុ្ធ វក្កាមការក្គប់ក្គង វោកក្តុមវបៀ បានរមួរួមោា ជាមយួនងិណាហ្សារិនវផ្នវតខ្ូស្វដ ល។ វៅម្ថ្ងទ្១ី៣ ដខ្តោុ មហាសនាិបាតស្វកលវលើកទ្ី២
ដែលក្បរពធវយាើវ ើងវៅក្កងុ ភាយលតុផ្ញ រែាតិចស្វស ជាមួយនឹងក្កុមក្បឹកាស្វកលម្នក្កមុជំនុបំរិសុទ្ធម្នក្ពឹះក្គីសទ បានក្បក្ពឹតតវ ើងវែើមបីរួមបញ្ាូលោា ម្នក្កុមជនំុំទាំងពីរវនឹះ។ 
 
វក្កាមការែកឹនាំរបស់វោកមឺខ្លកឺាន វបសកកមមផ្ិលវតខ្សូ្វដ លបានបវងកើតវ ើងវៅកាុងក្កុងណាសវិល កាុងឆាា ំ១៨៩៨ បានរបួរមួភាពបរិសុទ្ធម្នមនុសសវចញពីរែា វថ្និសុី នងិរែាដែលវៅជាប់ោា ។ ពួកវគបានចាត់បញ្ានូក្គគូងាា ល និង
ក្គូបវក្ងៀនជាវក្ចើន វៅក្កងុខ្យូបា ក្កងុវហ្សាវតមា ោ ក្បវទ្សវម កសុិកូ នងិ ក្បវទ្សឥណាឌ ។ វៅកាុងឆាា ំ១៩០៦ វោកជឺហ្សក វសសប ក្តូវបានវគបែិវសយវចញពីក្កុមជំនុផំ្ទកវហ្សែវៅកាុងក្កុងកាល ស់វហាគ  ក្បវទ្សសកុតវលន វដ្ឋយវក្ពាឹះ
អយបិាយពីវោលលទ្ធិរបស់វោកដវសលីយ៍ អំពភីាពបរិសុទ្ធម្នក្គីស្វទ ន។ ក្កុមជនំុំផ្និវតខ្ូស្វដ ល់ផ្ទកវហ្សែក្តូវបានបវងកើតវ ើង វហ្សើយក្កុមជំនុែំម្ទ្វផ្សងៗវទ្ៀតក្តូវបានវរៀបចំវ ើងដែរ វហ្សើយនងិក្កមុជនំុំផ្និវតខ្ូស្វដ លក់ាុងក្បវទ្សសកុត
វលនកប៏ានវកើតវ ើងដែរឆាា ំ១៩០៩។ វបសកកមមផ្ិនវតខ្សូ្វដ ល នងិ ក្កមុជនំុំផ្និវតខ្ូស្វដ លម្នក្បវទ្សសកុតវលនបានរួបរួមោា ជាមួយនឹងណាហ្សារិនផ្និវតខ្សូ្វដ លវៅកាុងឆាា ១ំ៩១៥។ 
មហាសនិាបាតស្វកលវលើកទ្ី៥កាុងឆាា ំ១៩១៩ វយើងបានផ្ទល ស់បដូវ ម្ ឹះនិកាយជាផ្លូវការថា ក្កុមជនំុំណាហ្សារិន។ ពាកយថា “ផ្ិនវតខ្ូស្វដ ល” មិនក្តូវបានវៅជាប់មានន័យែូចវៅនឹងវោលលទ្ធិម្នភាពបរិសុទ្ធែូចដែលធាល ប់មានកាងុ
សតវតសទ្ី១៩វ ើយ វៅវពលដែលស្វថ បនិកដែលបានដ្ឋក់វ ម្ ឹះែល់ក្កមុជនំុំ។ និកាយែ៏វកមងខ្ាីបានជាប់មកជាមួយនឹងវសចកតកីាុងវបសកកមមវែើមម្នការក្បកាសែំណឹងលអពីវសចកតសីវស្តងាគ ឹះែ៏វពញវលញ។ 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ក្កមុជំនុសំ្វកលរបសវ់យើង 
 
លកខណៈស្វរវនដម្នក្កុមជនំុំណាហ្សារិនក្តូវបានបវងកើតវ ើងវដ្ឋយក្កមុជនំុំវែើមដែលបានរួបរមួបញ្ាូលជាមួយោា កាងុឆាា ១ំ៩១៥។ ចំវពាឹះលកខនៈវនឹះមានទ្ហំ្សំពតិក្បាកែជាអនដរជាតមិួយ។ នកិាយវនឹះរួចរាល់កាងុការោំក្ទ្យា ងវពញ
ទ្ំហ្សឹងកាងុការវរៀបចំក្កមុជំនុំវៅកាុងសហ្សរែាអាវមរិក ក្បវទ្សឥណាឌ  ខាវផ្វវីវឌ គុបា កាណាដ្ឋ មិកសិកូ វហ្សាតមាោ ជប នុ អាសង់ទ្នី ចក្កភពអង់វគលស ស្វា សីវលន ចនិ និងវពរ។ូ វដ្ឋយឆាា ១ំ៩៣០ និកាយវនឹះបានរីកស្វយ
ចូលវៅែល់អាក្ហ្សវកិខាងតបងួ, សុីរ ីបា វ សទីន មសូាបីស បាបាែូស នងិ ក្ទ្ីនិវែត។ អាកែកឹនាំជាតគិឺមានស្វរៈសខំាន់ខាល ងំណាស់សក្មាបែ់ំវណើរការវនឹះ ែូចជាអគគនាយក ស្វទ្ីន(មកិសកិូ) អគគនាយក ហ្សិវរាសិ កិតាហាក វា 
(ជប ុន) នងិ ស្វមំ ូដអល ប ូបាល (ឥណាឌ )។ លកខណៈអនដរជាតិវនឹះក្តូវបានពក្ងឹងបដនថមវទ្ៀតវដ្ឋយអាកចលូកាន់ែំដណងថ្ម។ី 
 

វៅកាុងឆាា ំ ១៩២២ វោកម ូរសិុន បានែកឹនាអំាកវយាើការម្នសមាគនភាពបរិសទុ្ធជាវក្ចើន នងិសមាជកិវលើសពី១០០០ពាន់វៅកាុងរែាដ្ឋកតូា រែាមនិវនសូតា នងិរែាម នុតាណា ឲ្យចូលមកកាុងក្កមុជំនុ។ំ វោកជុង ណាំស ូ (រ៉ាូបឺត ជុ
ង) បានែកឹនាំក្បពន័ធម្នក្កមុក្គគូងាា លកាងុក្បវទ្សកូវរ៉ាមយួ វហ្សើយនងឹក្កុមជនំុំជាវក្ចើន ឲ្យចូលរួមកាងុក្កមុជនំុណំាហ្សារិន វៅកាងុសតវតសឆាា ំ១៩៣០។ ក្កុមជំនុំវៅកាងុក្បវទ្សអូក្ស្វា លី វក្កាមការែកឹនាំរបស់វោក ប ៊ឺក ក៏បានរួបរួម
ោា  វៅកាុងឆាា ំ ១៩៤៥ដែរ។ វោកអាលវស្តហ្សាែូ ដែល រ៉ាូសសូ បានែឹកនាំក្កុមជនំុំអុីតាលីឲ្យចលូរួមកាុងនិកាយវនឹះកាងុឆាា ំ១៩៤៨។ ក្កុមការងារសមាគមវបសកជនកដជីំវនឿវហ្សបសសីបា ម្នអាក្ហ្សិកខាងតបួង នងិ មណឌ លដែលវៅកាងុ
ក្កុងតាវបា, លូវា៉ា  ក៏បានរួបរមួោា ជាមួយណាហ្សារិន ក្បដហ្សលជាកាងុឆាា ១ំ៩៥០ដែរ។ 
វបសកកមមភាពបរិសុទ្ធអនដរជាតិ ដែលបវងកើតវ ើងវដ្ឋយវោកដ្ឋវីឌ ថ្ូមាស វៅកាងុឆាា ១ំ៩០៧ កាងុក្កងុ ុងែ ៍បានអភិវឌឍនក៍ារងារយា ងទ្ូលទំ្ូោយកាុងអាស្តហ្សាិកភាគខាងតបួងវក្កាមការែឹកនាំរបស់វោកដ្ឋវីឌ ចូន។ វៅកាុងឆាា ំ
១៩៥២ ក្កមុជនំុំវៅកាុងក្បវទ្សអង់វគលស វក្កាមការែកឹនាំរបស់វោក មាកាល ហាក ន និងវយាើការវៅកាងុទ្ាបីអាស្តហ្សាិក បានរបួរួមោា ជាមយួនងឹណាហ្សារនិ។ វោកមា យណាែ វចម នងិ វជក ហ្សាែ ដែលបវងកើតក្កមុជំនុំភាពបរិសុទ្ធកាល
វា៉ា រ ីវៅកាងុចក្កភពអង់វគលស កាុងឆាា ំ១៩៣៤ ក៏បានរួបរួមោា ជាមួយនឹងណាហ្សារិន វៅកាងុឆាា ១ំ៩៥៥ដែរ។ក្កុមជំនុកំារងារម្នែំណឹងលអ ដែលបានវរៀបចំវ ើវងាយវោក ដក្ហ្សវងខ្ ៍ហ្សគហ្សា វៅកាុងក្កុងអុនតារាអូ ក្បវទ្សកាណាដ្ឋ វៅ
កាុងឆាា ១ំ៩១៨ ក៏បានចលូរួមជាមួយនងឹក្កុមជនំុំណាហ្សារិនវៅកាុងឆាា ំ១៩៥៨ដែរ។ និវហ្សសរិយា ដែលបវងកើតក្កមុជនំុណំាហ្សារិនជនជាតភិាគតិច វៅកាុងឆាា ១ំ៩៤០ វដ្ឋយវក្កាមការែឹកនាំរបស់វោកវយវរមា  វអកាយវែម ក៏បានរួបរមួ
ជាមួយនឹងរបូកាយអនដរជាតិវៅកាង១៩៨៨។ អាកសាងតំដណងវផ្សងៗវទ្ៀតទាំងវនឹះ បានពក្ងឹងលកខណៈអនដរជាតិម្នក្កមុជនំុំណាហ្សារិន។ 
 
វៅកាុងពនលឺម្នការអភិវឌឍន៍ទាំងវនាឹះ ណាហ្សារិនបានអភិវឌឍន៍គំរូម្នក្កុមជំនុមំួយដែលខ្សុោា ពីបទ្ដ្ឋា នក្បូវតសដង។់ វៅកាុងឆាា ១ំ៩៧៦ កមាម ការការសិកាមួយក្តូវបានបវងកើតវ ើងវែើមបីពិនតិយវមើល វលើលកខណៈអនាគតរបសន់ិកាយ។ 
របាយការយ៍វៅកាុងឆាា ១ំ៩៨០ បានទ្ទ្ួលអនសុ្វសនថ៍ា មហាសនាិបាតស្វកលអនុវតតវោលនវយាបាយម្នការវរៀបចំការងារអនដរជាតិវដ្ឋយវយាងវលើវោលការណ៍ចំននួ២យា ង។ 
 

ទ្ី១ ក្តូវបានទ្ទ្ួលស្វគ ល់ថាក្កុមជំនុ ំនិង មណឌ លណាហ្សារិនបានបវងកើតជាស្វកល ពី“ការក្បកបោា ទ្ូទាងំស្វកលវោករបសអ់ាកវជឿដែលមានវៅការទ្ទ្លួយកយា ងវពញវលញពីបរបិទ្ម្នវបបយម៌របស់ពកួវគ។ ទ្ី២ ក្តូវបាន
កំណតក់ារវបដជាា ចិតតចំវពាឹះ “វបសកកមមវដ្ឋយដ កម្នក្កមុជំនុណំាហ្សារិន” មានវ ម្ ឹះថា “ពក្ងីកភាពបរិសុទ្ធម្នបទ្គមពីរ” ដែលជាគនលឺឹះសំខាន់វៅកាងុសាូលម្នការមនិចរចារ ដែលតណំាងពអីតតសញ្ញា ណម្នណាហ្សារិន។ 
 

វៅកាុងឆាា ំ១៩៨០ មហាសនាបិាតស្វកលបានក្កវស្វប “ឯកសណាា នម្នស្វសនៈវិទ្ាអនដរជាត”ិ ជុំវិញ មាក្តាម្នវសចកតជីំវនឿ វហ្សើយបានបញ្ញា កអ់ឹះអាងពីស្វរសខំាន់ម្នការហ្សាកឹហ្សាឺនស្វសនវិទ្ាវៅកានព់័នធការីក្គប់រូប។ នងិបាន
អំពាវនាវរកការោំក្ទ្យា ងក្គប់ក្ោនព់ីស្វថ បន័អប់រុំខាងស្វសនាដែលវៅក្គបទ់្ីកដនលងកាុងពិភពវោក។ វាបានវកាឹះវៅណាស្វដរ៉ាតវៅរក កាលកណំតជ់ាសហ្សគមនភ៍ាពបរិសទុ្ធជាអនតរជាតកិាុងក្កបខ្័ណឌ ការតភាា ប់ដតមយួ ដែលវៅ
កាុងវនាឹះចិតតគនំិតអាណានិគមដែលបានវាយតម្មលថាក្បជាជននងិក្បវទ្សជាតិវៅកាងុលកខខ្ណឌ ម្នការ«ខាល ំងនិងវខ្ាយ អាកផ្ដលជ់ំនយួនងិអាកទ្ទ្ួល "ផ្តលន់ូវវិយីមយួវែើមបី" សនមត់ថាជាវិយថី្មីទាងំក្សុងម្នការសមលឹងវមើលពភិពវោក
មួយដែលទ្ទ្ួលស្វគ ល ់

ភាពខាល ងំនងិសមភាពរបស់ម្ែគទូាំងអស»់។ 
 
ក្កុមជនំុណំាហ្សារិនបានមានគំរូម្នកំវណើនដតមយួជាបនដបនាទ ប់វៅកាងុចំវណាមពកួក្បូវតសដង។់ វៅកាងុឆាា ១ំ៩៩៨ ណាហ្សារិនពាកក់ណាដ លមនិរស់វៅកាុងសហ្សរែាអាវមរិកនិងកាណាដ្ឋវទ្ៀតវទ្ វហ្សើយ៤១ភាគរយម្នក្បតភិូរដែលចូល
រួមកាុងមហាសនាិបាតស្វកលឆាា ំ២០០១ បាននិយាយភាស្វអង់វគលសជាភាស្វរទ្ី២ ឬកម៏ិនវចឹះនិយាយភាស្វរអង់វគលសវទ្ៀតផ្ង។ ជនជាតអិាក្ហ្សិកមាា ក់វ ម្ ឹះ យូវហ្សានអីូ ឌអូាវត ដែលមកពីក្កុង ខាវផ្ វវីវែ ោត់ក្តូវបានវគវបាឹះ
វឆាា តវក្ជើសវរីសជាអគគនាយកស្វកលមាា ក់ម្នក្កមុជនំុំវៅកាុង២០០៩។  



 
លកខណៈពវិសសម្នពន័ធកចិាអនដរជាត ិ
ព័នធកិចាយុទ្ធស្វស្តសតណាហ្សារិនបានវផ្ទដ តជាក្បវតតិស្វស្តសតជុំវិញការផ្ាយែណឹំងលអ ព័នធកិចាសងគម និង ការអប់រុំ។ ពកួវគមានការរីកចំវរីនតាមរយៈកចិាសហ្សក្បតិបតតិការោា វៅវិញវៅមករបស់វបសកជនវៅកាន់វបបយម៌វផ្សង នងិក្គូ
គងាា ល វហ្សើយអាកបំវរីការជាវក្ចើនដែលជាវក្គឿងផ្សំកាងុវោលកាណ៍វវសលីយ៍ វៅកាុងវបបយម៍ផ្ទទ ល់ៗ ខ្លនួ។ 
 
វោកហ្សិរាម រីនលុ មានយទុ្ធស្វក្សតកាុងការបវងកើតពន័ធកិចាណាហ្សារិនវៅកាន់វបបយម៌វផ្សងៗ នងិ អភិវឌឍន៍គនំតិម្ននកិាយពកីារផ្ាយែណំឹងលអពភិពវោក។ វៅកាងុកំ ងូវពលក្តីមាសរបស់ការងារជាអគគនាយកស្វកល ការពិវក្ោឹះ
វយាបល់របសោ់តប់ានជួយបវងកើតវបសកកមមជាវក្ចើនចំវពាឹះអាទ្ិភាពនកិាយ។ ចាប់តាំងពីឆាា ១ំ៩១៥ វបសកកមមណាហ្សារិនអនតរជាតិ (វែើមវ ើយជាសងគមវបសកជនក្សតី) ក្តូវបានវកើតវ ើងនូវជនំួយ និង ការវលើកតំវកើងវិសយ័
អប់រុំវបសកកមម កាុងក្កុមជំនុំវៅជុំវិញពិភពវោក។ 
 
ណាហ្សារិនែំបងូគជឺាសបបុរសជន នងិជាសមរបនាទ លព់ីក្ពឹះគណុរបស់ក្ពឹះ វដ្ឋយជួយឧបតថមភជនរងវក្ោឹះទ្ុរ ភិកខវៅកាុងក្បវទ្សឥណាឌ  និង ស្វង់សង់មណឌ លកមុារកំក្ពា កដនលងស្វា ក់វៅែល់ក្សីាវមមា យ និងវយាើវបសកកមមកាុងក្កងុដែល
ជាវបកកមមដែលជួយែល់អាកវញៀនថាា ំ នងិអាកោម នផ្ទឹះសំដបង។ វៅកាងុសតវតសឆាា ំ១៩២០ អទ្ិភាពពន័ធកិចាសងគមរបស់ក្កុមជំនុំ បានជួយខាងដផ្ាកថាា ំវពទ្យ គឺមនទីរវពទ្យជាវក្ចើន ក្តវូបានស្វងសង់វ ើងវៅកាងុក្បវទ្សចនិ និង សាីសី
ដលន វហ្សើយវក្កាយមកវទ្ៀតបានស្វងសង់វៅកាងុក្បវទ្សឥណាឌ  និង បា បាវញូវហ្សគីវនៀ។ អាកជំនាញវវជាស្វស្តសតណាហ្សារិនបានដថ្រកាអាកជងំឺ យកចតិតទ្កុដ្ឋក់កាងុការវឹះកាត់ បងាកឹបងាា តគ់ិោនបុដ្ឋា យិកា និង ឧបតថមភគលីនកិវាល
ចល័តជាវក្ចើនវៅកាងុចំវណាមក្បជាជនក្កីក្កជាងវគ វៅវលើពិភពវោក។ 
គលីនកិឯកវទ្សក្តូវបានបវងកើតវ ើង ែចូជាគលីនកិជំងឺ លង់វៅកាងុក្បវទ្សអាក្ហ្សវកិ។ ការបវងកើតព័នធកិចាសបបុរសយមណ៌ាហ្សារិនវៅកាងុឆាា ំ១៩៨០ ដែលក្តូវបានអនុញ្ញា តជាពន័ធកចិាសងគមដែលមានខាា តយំ រហ្សូតែល់សពាម្ថ្ងវនឹះ បូករមួទាងំ
ការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ែល់វកមងៗ ផ្ដល់ជនំួយសវស្តងាគ ឹះវក្ោឹះ 
មហ្សនដរាយ ផ្តលក់ារអប់រុំពជីំងឺវអែស៍ ផ្ដលក់ារឧបតថមភែល់កមុារកំក្ពា ផ្ដល់គំវរាងទ្ឹក នងិ ដចកចាយអាហារជាវែើម។ 
ស្វោម្ថ្ងអាទ្តិយណាហ្សារនិ នងិ ការសិកាក្ពឹះគមពីរគឺជាដផ្ាកមួយម្នជីវិតក្កុមជំនុំ និងវែើរតកួាុងតួរនាទ្យីា ងសខំានក់ាងុការបវងកើតសសិសឲ្យែចូជាក្ពឹះក្គីសទ។ ក្កមុជនំុំវនឹះបានបណាដ កទ់្ុនវៅកាងុវិស័យ 

អប់រុំ និង អកខរកមមជាមលូដ្ឋា ន ចាប់តាងំពឆីាា ំែបំូងម្នស្វោកដីសងឃឹមវៅកាល់គតូា ដែលបវងកើតវ ើងវៅកាងុឆាា ំ១៩០៥។ ស្វោណាហ្សារិនវក្តៀមមនុសសវៅជុំវិញពិភពវោកសក្មាប់ការចូលរួមវពញវលញកាងុសងគម វសែាកចិា និង
ជីវិតស្វសនា។ មហាវិទ្ាលយ័ណាហ្សារិនែបំងូជាវក្ចើនបានបវងកើតវ ើងវៅសហ្សរែាអាវមរកិ ដែលមានថាា ក់វិទ្ាលយ័ និង មហាវិទ្ាលយ័ ដែលភាា ប់វៅកានព់ួកវគរហ្សូតែលព់ាក់កណាដ លសតវតសទ្ី២០។ 
ស្វថ បនកិណាហ្សារិនបានវិនិវយាគយា ងខាល ំងវលើវិសយ័អប់រុំខ្ពស ់វដ្ឋយវជឿថាវាមានស្វរៈសំខាន់សក្មាប់ការហ្សាកឹហ្សានឺក្គគូងាា ល និង ក្គីស្វទ នែម្ទ្វទ្ៀត និងសក្មាបជ់ួយអាកបំវរីក្ពឹះបានមតុក្សចួ។ 
គណៈកមាម ការការអប់រុំអនដរជាតិបានចុឹះផ្ាយវិទ្ាស្វថ នណាហ្សារិនពីការអប់រុំកំរិតខ្ពស់ទ្ទូាំងពិភពវោក បកូរួមទាំងមហាវិទ្ាល័យសលិបឹះវសរី នងិស្វកលវិទ្ាលយ័វៅទ្ាបីអាក្ហ្សវិក ក្បវទ្សវក្បសុីល កាណាដ្ឋ ការាវបៀន កូវរ៉ា 
និងសហ្សរែាអាវមរិក វដ្ឋយបញ្ាលូទាងំមហាវិទ្ាល័យនិងវិទ្ាស្វថ នក្ពឹះគមពីរ ស្វោបវក្ងៀនគិោនុបដ្ឋា យិកាវៅកាងុក្បវទ្សឥណាឌ  និង បា បា វញូវហ្សគិវនៀ និងស្វោបរិញ្ញា ម្នស្វសនវិទ្ាវៅកាងុក្បវទ្សអូក្ស្វត លី ខ្ូស្វត រីកា 

អង់វគលស ភលីីពនី និង សហ្សរែាអាវមរិក។ 
 
ក្កុមជនំុណំាហ្សារិនបានផ្ទល ស់បដូវលើវពលវវោជាមយួនងឹក្កមុជនំុំជាមួយនឹងវតតមានអនដរជាតិវឆាព ឹះវៅរកសហ្សគមនអ៍ាកវជឿជាស្វកល។ មលូដ្ឋា នកាងុទ្ំវនៀមទ្ំោប់វវសលីយ៍ ណាហ្សារិនយល់ែងឹពីខ្លនួឯងថាជាមនុសសមាា ក់ដែលជាក្គី
ស្វទ នបរិសទុ្ធ និងជាអាកបំវពញវបសកកមម និងពួកវគទ្ទ្ួលវសចកតីដថ្លងការណ៍ម្នវបសកកមមវនឹះថា”បវងកើតសិសសឲ្យែូចក្ពឹះក្គីសទវៅក្គប់ស្វសន។៍” 
 

  



វបសកកមមម្ន 
ក្កុមជនំុណំាហ្សារិន 
គឺបវងកើតសសិស 
ឲ្យែូចក្ពឹះក្គីសទ 
វៅក្គប់ស្វសន ៍

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
តម្មលខ្លមឹរបសវ់យើង 
 

វយើងជាអាកក្គសី្វទ ន 

កាុងនាមជាសមាជិកក្កុមជំនុំស្វកល វយើងបានចូលរមួជាមយួពួកអាកវជឿទាងំអស់ វៅកាុងការក្បកាសអំពភីាពជាក្ពឹះអមាា ស់ម្នក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ វហ្សើយក្បកាន់យកវោលជំវនឿ ក្ពឹះម្ក្តឯកពីបរូាណម្នជំវនឿក្គសី្វទ ន។ វយើងវអាយតម្មល
ែល់វករ ដែ៍ំដណលភាពបរិសទុ្ធតាមវោកវវសលីយ៍ វហ្សើយវជឿថាជាផ្លូវមួយម្នការយលែ់ឹងនូវជំវនឿដែលពតិជាក់ដសដងវៅនងឹបទ្គមពីរ វហ្សតផុ្ល ទ្ំវនៀមទ្ំោប់ នងិ បទ្ពិវស្វយន៍។ 
 
វយើងរួមោា ជាមយួអាកវជឿទាងំអស់កាងុការក្បកាសអពំីភាពជាក្ពឹះអមាា ស់ម្នក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ។ វយើងវជឿថាក្ពឹះែ៏មានវពញវដ្ឋយកដីក្សោញ់ក្ទ្ង់បានអត់វទាសអំវពើបាបរបសម់នុសស និង ផ្សឹះផ្ាទ្ំនាកទ់្នំងវ ើងវិញ។ វៅកាុងការ
ផ្សឹះផ្ារបស់វយើងជាមួយនឹងក្ពឹះ វនាឹះវយើងក៏វជឿថាវយើងក៏ក្តូវបានផ្សឹះផ្ាជាមួយនងឹមនុសសវផ្សងវទ្ៀតដែរ វដ្ឋយក្សោញ់អាកែម្ទ្វទ្ៀតែូចជាក្ពឹះបានក្សោញ់វយើង វហ្សើយអត់វទាសែល់វគ ែូចដែលវយើងបានទ្ទ្លួការអត់
វទាសមកពីក្ពឹះជាមាា ស់ដែរ។ វយើងវជឿថាជីវិតរបស់វយើងទាំងអសោ់ា គជឺាឧទាហ្សរណ៍បញ្ញា កព់ីចរិតលកខណៈរបស់ក្ពឹះជាមាា ស។់ វយើងវមើលវៅកាន់ក្ពឹះគមពីរថាជាយនធានវែើមម្នវសចកតពីិតខាងវិញ្ញា ណដែលបញ្ញា កព់ីវហ្សតផុ្ល 

ទ្ំវនៀមទ្ំោប ់នងិបទ្ពិវស្វយន។៍  
 
វយើងរមួោា ជាមយួអាកវជឿទាងំអសក់ាងុការក្បកាសអពំភីាពជាក្ពឹះអមាា សម់្នក្ពឹះវយស វូក្គសីទ 
ក្ពឹះវយស ូវក្គីសទគឺជាក្ពឹះអមាា ស់ម្នក្កុមជំនុ ំដែលែចូជាវោលជំវនឿរបស់នីវសនបានក្បាប់វយើង ដែលក្ទ្ង់ជាក្ពឹះដតមយួ បរិសទុ្ធ មាា សព់ិភពវោក។ វៅកាុងក្ពឹះវយស ូវក្គសី វហ្សើយតាមរយៈក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ ក្ពឹះែ៏ជាក្ពឹះវរបិតា
បានក្បទាននូវការអត់វទាសអំវពើបាប នងិបានការផ្សឹះផ្ាែលព់ិភពវោកវនឹះ។ អស់អាកណាដែលវនលើយតបចំវពាឹះក្ពឹះរាជក្បទានរបស់ក្ពឹះតាមរយៈជំវនឿ វនាឹះបានក្ត ប់ជា 

រាស្តសតរបស់ក្ពឹះ។ ែចូដែលវយើងបានទ្ទ្ួលការអត់វទាស នងិ ការផ្សឹះផ្ាកាុងក្ពឹះក្គសីទ វនាឹះវយើងក៏ក្តូវអត់វទាស នងិ ផ្សឹះផ្ាជាមួយអាកែម្ទ្វទ្ៀតដែរ។ វហ្សតុវនាឹះវហ្សើយ វយើងជាក្កមុជនំុំរបស់ក្ពឹះក្គីសទ នងិជារបូកាយ នងិជា
ដផ្ាកមយួដែលក្តូវរួមោា កាុងរបូកាយវនាឹះ។ ែចូដែលវយើងជារូបកាយដតមួយដែលរួមោា កាងុក្ពឹះក្គីសទ វនាឹះវយើងមាន” ក្ពឹះអមាា សដ់ត១ វសចកតជីំវនឿដត១ បុណយក្ជមជុដត១” ។ វយើងវយាើការបញ្ញា ក់ពីការរួបរួមោា ម្នក្កុមជនំុំរបស់ក្ពឹះ
ក្គីសទ វហ្សើយខ្ិតខ្ំកាងុក្គប់ការទាងំអស់វែើមយីដថ្រកាវា (វអវភសូរ ៤៖៥)។ 
 
វយើងជារាក្សាបរសិទុ្ធ 
ក្ពឹះក្ទ្ងប់រិសទុ្ធ ក្ទ្ង់ក្តាស់វៅវយើងឲ្យមានជីវិតបរិសុទ្ធ។ វយើងវជឿថាក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធក្ទ្ង់សាឹះដសាងវយាើការវៅកាងុវយើងជាកិចាការទ្ពីីរម្នក្ពឹះគុណ វដ្ឋយក្តូវបានវៅតាមពាកយវផ្សងៗ រាប់បញ្ាូលទាំង ភាពបរិសុទ្ធទាងំក្សងុ នងិ 
បុណយក្ជមជុទ្កឹវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ ោងសមាអ តវយើងពីក្គបអ់ស់ទាងំអំវពើបាប ដក្បវយើងឲ្យវៅជាថ្មីកាងុរូបភាពម្នក្ពឹះ ផ្ដល់ក្ពឹះវចស្វត ែល់វយើងវអាយក្សោញ់ក្ពឹះវអាយអស់ពីចតិត ពីក្ពលឹង ពគីំនតិ និងពកីំោំង វហ្សើយវអា
យក្សោញ់អាកជតិខាងែចូខ្លួនឯង វហ្សើយផ្លិតកាុងវយើងនវូលកខណៈសមបតតិម្នក្ពឹះក្គីសទ ភាពបរិសទុ្ធវៅកាងុជីវិតម្នពកួអាកវជឿគឺក្តូវបានយលែ់ឹងថាវអាយបានែចូក្ពឹះក្គីសទ។ 
 
វនឹះគជឺាការងារម្នក្ពឹះវញិ្ញា ណបរសិទុ្ធដែលស្វថ បនាវយើងជាថ្មវីៅកាងុរបូភាពរបសក់្ពឹះ នងិ ផ្លតិកាងុវយើងនវូលកខណៈសមបតតមិ្នក្ពឹះក្គសីទ 
 



ពីវក្ពាឹះវយើងក្តូវក្តាស់វៅវដ្ឋយក្ពឹះបនទូល នងិ យកវចញមកវដ្ឋយក្ពឹះគុណវែើមបីឲ្យបានថាា យបងគំក្ពឹះ និង ក្សោញ់ក្ទ្ង់ឲ្យអសព់ីចតិត ពីក្ពលឹង នងិពកីំោងំ វហ្សើយក្សោញ់អាកជតិខាងែចូខ្លនួឯង។ វយើងក្តូវចុឹះចូលខ្លួនយា ង
យា ងវពញទ្ីវៅចំវពាឹះក្ពឹះ វដ្ឋយវជឿថាវយើងអាចដញកជាបរិសុទ្ធទាំងក្សងុ ដែលែចូជាបទ្ពិវស្វយន័ម្នការរងទ្កុខជាវលើកទ្ី២។ វយើងវជឿថាក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធកាត់វទាស ោងសមាអ ត និងផ្ដលអ់ំណាចែល់វយើង ែចូដែលក្ពឹះ
គុណម្នក្ពឹះបានបំផ្ទល ស់បំដក្បរបូវយើងជាវរៀងរាល់ម្ថ្ង ឲ្យកាល យជាមនុសសដែលវពញវដ្ឋយកដីក្សោញ់ មានវិនយ័ខាងវិញ្ញា ណ មានក្កមសិលយម ៌និង បរិសទុ្ធមានវមតាត ករណុា និង យតុតិយម៌។ វនឹះគឺជាការងារម្នក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធ
ដែលស្វថ បនាវយើងជាថ្មីវៅកាុងរបូភាពរបស់ក្ពឹះ និង ផ្លតិកាុងវយើងនូវលកខណៈសមបតតិម្នក្ពឹះក្គសីទ។ 
 
វយើងវជឿវលើក្ពឹះវរបតិា ជាក្ពឹះអទ្កិរ ដែលបានគង់វៅគងត់ាំងពមីនិទានម់ានអាីវៅវ ើយ។ មិនដមនវដ្ឋយវក្ពាឹះវយើងវទ្ ដតគឺជាក្ពឹះជាមាា ស់ដែលក្ទ្ង់បានក្តាស់វៅវយើងឲ្យចលូវៅកាងុការវនាឹះ ទាំងបវងកើតសក្មាប់ក្ពឹះអងគក្ទ្ង ់
និងម្ចាបវងកើតវយើងវៅតាមរបូភាពរបស់ក្ទ្ង។់ វយើងមានទ្ទ្លួការអនុញ្ញា តវែើមបីទ្ទ្ួលរបូភាពម្នក្ពឹះ ៖ “ែបតិអញវនឹះ គកឺ្ពឹះវយហ្សូវា៉ា ជាក្ពឹះម្នឯងរាលោ់ា  ែូវចាឹះ ចូរឲ្យឯងរាលោ់ា ដញកខ្លួនវចញ វហ្សើយឲ្យវៅជាបរិសទុ្ធចុ” (វល
វីវិន័យ ១១៖៤៤)។ 
 
វយើងគជឺាអាកបវំពញវបសកកមម 

វយើងជាអាកដែលបានចាត់វអាយវៅ ដែលវនលើយតបវៅនងឹការក្តាស់វៅម្នក្ពឹះក្គីសទ វហ្សើយបានទ្ទ្លួក្ពឹះវចស្វត  វដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ វអាយវៅទ្ូទាងំវោកា វយាើទ្ីបនាទ លអ់ំពីភាពជាក្ពឹះអមាា ស់របស់ក្ពឹះក្គីសទ វហ្សើយចូលរមួ
ជាមួយក្ពឹះកាងុការស្វងសង់ម្នក្កមុជនំុនំឹងការពក្ងកីនគរក្ពឹះអងគ 

(កូរិនថ្ូសទ្ី២ ៦៖១០)។ វបសកកមមរបស់វយើង (ក) ចាប់វផ្ដើមកាងុការថាា យបងគំក្ពឹះ (ខ្)បវក្មើកិចាការក្ពឹះែល់វោកិយគាងុការផ្ាយែំណងឹលអ និងកិចាការវមតាត ករុណា (គ)វលើកទ្កឹចិតតអាកវជឿសំវៅវៅរកភាពចាស់ទ្ុតំាមការ

បវងកើតសិសស នងិ ( ) វរៀបចំបុរសស្តសតីសក្មាប់បំវពញវសវាក្គីស្វទ នតាមរយៈការអប់រុំជាន់ខ្ពស់ម្នក្គសី្វទ ន។ 

 ក. វបសកកមមរបសវ់យើងកាងុការថាា យបងគ ំ
វបសកកមមម្នក្កមុជនំុំកាងុពភិពវោកគចឺាប់វផ្ដើមជាមួយការថាា យបងគំ។ ែចូដែលវយើងទាំងអស់ោា បានរមួោា ចលូមកវៅចំវពាឹះក្ពឹះគឺវៅកាងុការវក្ចៀងថាា យបងគំ ស្វដ ប់ការអានក្ពឹះបនទលូ ថាា យែងាា យនិង 
ែងាា យមួយភាគែប់ អយិស្វា ន ស្វដ ប់ក្ពឹះបនទូលម្នការអយិបាយ វយាើពយិីក្ជមជុទ្កឹ និង ដចករុំដលកពយិីវលៀងក្ពឹះអមាា ស ់វដ្ឋយវយើងែងឹចាប់ពអីតថន័យពិតកាុងការវយាើជារាស្តសតរបស់ក្ពឹះជាមាា ស់។ ជំវនឿរបស់វយើងគឺថាការងាររបស់ក្ពឹះ
វៅកាុងវោកិយវនឹះ គបឺានសវក្មចជារូបរាងជាបឋមតាមរយៈការថាា យបងគំរបស់ក្កមុជនំុ ំដែលនាំវយើងឲ្យយល់ែងឹថាវបសកកមមរបស់វយើងបកូបញ្ាូលទាំងការទ្ទ្លួសមាជកិថ្មីវៅកាុងការក្បកបោា ម្នក្កុមជំនុ ំនងិ វរៀបចំចាត់ដចងការ
ថាា យបងគំថ្មីរបស់ក្កមុជំនុ។ំ  
 
ការថាា យបងគគំជឺាមវនាសវញ្ាតនាម្នកដកី្សោញែ់ខ៏្ពសប់ផំ្ងុរបសវ់យើងសក្មាបក់្ពឹះជាមាា ស់ 
 
ការថាា យបងគំគជឺាមវនាសវញ្ាតនាម្នកដីក្សោញែ់៏ខ្ពស់បផំ្ុងរបស់វយើងសក្មាប់ក្ពឹះជាមាា ស។់ វាគឺជាការក្សោញ់វលើកតវំកើងក្ពឹះជាមាា ស់ដែលក្ទ្ង់ជាក្ពឹះដតមួយក្ពឹះអងគដែលមានក្ពឹះគុណ នងិវមតាត ករុណាកាុងការរុំវដ្ឋឹះវយើង។ បរបិ
ទ្បឋមសក្មាបក់ារថាា យបងគគំឺជាក្កមុជំនុតំំបន់ដែលជាកដនលងដែល 

រាស្តសតរបស់ក្ពឹះជាមាាស់ក្បមូលោា  មនិសក្មាបប់ទ្ពិវស្វយនខ៍្លួនឯងជាកណាដ ល ឬក៏មនិសក្មាប់ការវលើកសរវសើរខ្លនួឯងវ ើយ ដតផ្ទយុវៅវិញ គឺវៅកាុងការដ្ឋកខ់្លួនចុឹះចូល និងថាា យចំវពាឹះក្ពឹះ។ ការថាា យបងគំគឺជាក្កុមជនំុំវៅកាងុកដី
ក្សោញ់ ស្វដបប់ងាគ ប់កាងុការបំវរីក្ពឹះជាមាា ស។់ 
  

 ខ្. វបសកកមមម្នកដវីមតាត ករណុា នងិ ផ្ាយែណំងឹលអ 
ដែលវយើងគឺជារាក្សតរបស់ក្ពឹះ វយើងក្តូវដចកចាយពីកដីក្សោញ់របស់ក្ទ្ង់ែល់អស់អាកដែលបាតប់ង់ និងកដីវមតាត ករណុាសក្មាប់អាកក្កីក្ក និង អាកវវទ្នា។ មហាបញ្ាតត(មា ថាយ ២២៖៣៦-៤០) និង មហាវបសកកមម(មា ថាយ 

២៨៖១៩-២០) បាននាំឲ្យវយើងកាុងការជាបព់ាកព់័នធកាុងវោកិយវនឹះកាងុការផ្ាយែំណឹងលអ វមតាដ ករុណា និង វសចកដីយតុតយិម។៌ រហ្សូលែល់វរឿងវនឹះបញ្ាប់ គឺវយើងក្តូវអវញ្ាើញមនសុសឲ្យចូលមកកាងុកដជីំវនឿ វែើមបីដថ្រកាែលអ់ាក
ដែលខ្ាឹះខាត វែើមបីឈរទាសទ់្ទ្ងឹនងឹភាពអយុតតយិម៌ និង ការសងកត់សងកនិ។ វែើមបីវយាើការការពារ និង អភិរកសយនធានម្នការបវងកើតរបស់ក្ពឹះ នងិ វែើមបបីូករមួវៅកាងុការក្បកបរបស់វយើងទាងំអស់ដែលបានវ ម្ ឹះក្ពឹះនាមរបស់ក្ពឹះ
អមាា ស។់  
តាមរយៈវបសកកមមវៅកាុងវោកិយវនឹះ ក្កមុជនំុំសដមដងបងាា ញពកីដីក្សោញ់របស់ក្ពឹះ។ វរឿងវៅកាងុក្ពឹះគមពីរគឺជាវរឿងម្នការផ្សឹះផ្ារបស់ក្ពឹះដែលផ្សឹះផ្ាវោកយិជាមួយនឹងក្ទ្ង់ តាមរយៈក្ពឹះក្គីសទវយស ូវដតមា ង(២កូរិនថ្ូស៥
៖១៦-២១)។ ក្កុមជនំុំក្តូវបានចាតម់កកាងុវោកិយវែើមបីចលូរួមចំដណកជាមួយនឹងក្ពឹះវៅកាងុពន័ធកចិាម្នកដីក្សោញ់ នងិការផ្សឹះផ្ា តាមរយៈការផ្ាយែណំឹងលអ កដីវមតាត ករណុា និងភាពយតុដយិម។៌  
 គ. វបសកកមមម្នភាពជាសសិស 
វយើងក្តូវបានមកវែើមបីវយាើជាសសិសរបស់ក្ពឹះវយស ូវ នងិ វែើមបីអវញ្ាើញអាកវផ្សងវទ្ៀតឲ្យកាល យជាសិសសរបស់ក្ទ្ង់ដែរ។ ជាមួយការវនឹះ វយើងវយាើការងារែូចជា ស្វោម្ថ្ងអាទ្ិតយ ការសិកាក្ពឹះគមពីរ ក្កមុតចូ នងិ បនដការវនឹះ តាមរ
យៈដែលអាកវជឿក្តូវបានវលើកទ្កឹចតិតឲ្យរីកចំវរីនវ ើងវៅកាងុការស្វគ ល់ពីវសចកតជីំវនឿរបស់ក្គីស្វទ ន និង វៅកាុងទ្ំនាក់ទ្នំងរបសព់ួកវគជាមយួោា វៅវិញវៅមក និងជាមយួ 

ក្ពឹះជាមាា ស់។ វយើងយល់ែងឹពីភាពជាសសិសកាុងការបកូរួមការចុឹះចលូខ្លនួរបស់វយើងកាុងការស្វដ បប់ងាគ ប់ក្ពឹះជាមាា ស់ នងិ មានវិនយ័លអកាងុកដីជំវនឿ។ វយើងវជឿថាវយើងក្តូវជួយោា វៅវិញវៅមកឲ្យរស់វៅកាងុជីវិតបរិសុទ្ធតាមរយៈការោំ



ក្ទ្ោា វៅវិញវៅមក ការក្បកបរបស់ក្គីស្វទ ន នងិ នងិគណវនយយភាពដែលមានវសចកដីក្សោញ។់ វោកចន វវសលីយប៍ាននយិាយថា “ក្ពឹះជាមាា សប់ានក្បទានវយើងឲ្យែល់ោា វៅវិញវៅមក វែើមបីជួយជាកំោងំែល់ម្ែម្នមនសុស
វផ្សងវទ្ៀត”។ 
 
ភាពជាសសិសគជឺាមវយាបាយតាមរយៈក្ពឹះវញិ្ញា ណបរសិទុ្ធ នាំវយើងបនតចិមតងៗ វៅរកភាពចាសទ់្ុកំាងុអងគក្ពឹះក្គសិដ 
 
ភាពជាសិសសរបស់ក្គីស្វទ ន គជឺាផ្លូវម្នជីវិត។ វាគជឺាែំវណើរម្នការវរៀនពីរវបៀបដែលក្ពឹះជាមាា ស់មានចំវពាឹះការរស់វៅរបស់វយើងវៅកាុងវោកិយវនឹះ។ គឺែចូដែលវយើងវរៀនរស់វៅកាុងការស្វដ ប់បងាគ បច់ំវពាឹះក្ពឹះបនទូលរបស់ក្ពឹះ វៅ
កាុងការចុឹះចូលវែើមបីអប់រុំខាងជំវនឿ និង វៅកាងុគណវនយយភាពវៅកាន់ោា វៅវិញវៅមក។ វយើងចាប់វផ្ដើមយលែ់ឹងពកីដីអំណរពិតវៅកាុងការជីវិតដែលមានវិនយ័ នងិ ជាក្គីស្វទ នដែលមានន័យថាជាវសរីភាព។ ភាពជាសសិសគមឺិន
ដមនជាកិចាខ្ិតខ្ំក្បងឹដក្បងរបសម់នសុសវៅកាងុការចលូចលូជាមួយនឹងចាប់ ឬបទ្បញ្ាតតិវនាឹះវទ្ ។ដតវាគជឺាមវយាបាយតាមរយៈក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ នាំវយើងបនដចិមដងៗវៅរកភាពចាស់វៅកាងុអងគក្ពឹះក្គីសទ។ តាមរយៈភាពជាសសិស 
ដែលវយើងកាល យជាមនសុសដែលមានចរិតលកខណៈជាក្គីស្វទ ន។ វោលវៅខ្ពស់បផំ្ុតម្នភាពជាសសិស គឺជាការបំផ្ទល ស់បំដក្បមនសុសឲ្យមានលកខណៈែូចជាក្ពឹះក្គីសទ (២កូរនិថ្ូស ៣៖១៨)។ 
 

  . វបសកកមមរបសវ់យើងម្នការអបរ់ុំករំតិខ្ពសរ់បសក់្គសី្វទ ន 
វយើងវយាើការផ្ដល់ការអប់រុំែល់ក្គីស្វទ ន តាមរយៈមនសុសក្បុសក្សីណាដែលបំពាកជ់ីវិតរបស់វគវៅកាុងការបំវរីក្គីស្វទ ន។ វៅកាុងសិកាខ ស្វោរបស់វយើង ស្វោក្ពឹះគមពី មហាវិទ្ាលយ័ នងិ ស្វកលវិទ្ាល័យ វយើងវយាើការផ្ដលច់ំវណឹះ
ែឹង ការអភិវឌឍនច៍រិតលកខណៈក្គីស្វទ ន និងបំពាក់ែល់ថាា កអ់ាកែឹកនាំ វែើមបីសវក្មចការក្តាស់វៅរបស់ក្ពឹះដែលបានវៅឲ្យចូលមកកាុងការបំវរីក្កុមជំនុ ំនងិ កាងុវោកយិវនឹះ។ 
ការអប់រុំកំរិតខ្ពស់របស់ក្គីស្វទ ន គជឺាដផ្ាកកណាដ លម្នវបសកកមមម្នក្កុមជំនុណំាហ្សារិន។ វៅកាុងឆាា ំែបំូងម្នក្កមុជនំុំណាហ្សារិន ស្វថ បន័ម្នការអប់រុំកំរិតខ្ពស់របស់ក្គីស្វទ នក្តូវបានវរៀបចំសក្មាប់វោលបំណងម្នការវរៀបចំក្សាី នងិបុរស
របស់ក្ពឹះសក្មាបជ់ាអាកែកឹនាំ និងបំវរីវៅកាងុការពក្ងីកការរីកផ្ុសផ្ុលម្នភាពបរិសទុ្ធតាមរយៈវោកវវសលីយជ៍ាសកល។ ការវបដជាា ចិតតជាបនដរបស់វយើងវៅកាងុការអប់រុំកំរិតខ្ពស់របស់ក្គីស្វទ ន ចណំាយវពលជាវក្ចើនឆាា ំវដ្ឋយបវងកើត
បានជាបណាដ ញទ្ូទាំងពភិពវោកពីថាា ក់សកិាខ ស្វោ ស្វោក្ពឹះគមពី មហាវិទ្ាល ័និង ស្វកលវិទ្ាល័យជាវក្ចើន។  
  



មកចឹុះ វយើងនងឹវក្ចៀងថាា យក្ពឹះវយហ្សវូា៉ា  
ចរូវយើងវ ើងសវំ ងវដ្ឋយអណំរ 

ែលថ់្មដ្ឋម្នវសចកតសីវស្តងាគ ឹះរបសវ់យើង 
ចវំពាឹះភាពជាក្ពឹះអមាា ស ់

របសក់្ពឹះវយស វូក្គសីទ។ 
  



 

 

 

 

 

 
វបសកកមមរបសវ់យើង 
 
វបសកកមមម្នក្កមុជនំុំណាហ្សារិនគបឺវងកើតសិសសឲ្យែូចក្ពឹះក្គីសទវៅក្គប់ទាងំស្វសន៍។ 
 

វយើងគជឺាក្កុមជនំុំម្នមហាវបសកកមម (មា ថាយ ២៨៖១៩-២០)។ ែូចដែលជាសហ្សគមស្វកលម្នកដីជំវនឿ វយើងក្តូវបានទ្ទ្ួលវបសកកមម កាុងការយកែំណឹងលអម្នជីវិតរបស់ក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ វៅកានម់នុសសក្គប់ទ្កីដនលង វហ្សើយ
វែើមបីពក្ងាយក្ពឹះរាជស្វរម្នភាពបរិសទុ្ធម្នបទ្គមពីរ(រស់វៅែូចជាក្ពឹះក្គសីទ) វៅកានទ់្ីកដនលងទាំងវនាឹះ។ 
ក្កុមជនំុណំាហ្សារិនរួមោា ជាបុគគលដែលមានក្ពឹះវយស ូវក្គសីទជាជីវិតរស់វៅរបស់ពកួវគ វដ្ឋយដចកចាយវៅកាុងការក្បកបោា របស់ក្គសី្វទ ន នងិដសាងរកវែើមបីជួយែល់ោា វៅវិញវៅមកកាុងកដីជំវនឿ វដ្ឋយអភិវឌឍន៍តាមរយៈការថាា យបងគ ំ
ការអយបិាយ ការហ្សាកឹហ្សានឺ នងិការបំវរីោា វៅវិញវៅមក។ 
 
វយើងពាយាមវែើមបីបងាា ញពីវសចកតីវមតាត ករណុារបស់ក្ពឹះវយស ូវក្គីសទវែើមបីឲ្យមនុសសទាំងអស់រួមជាមួយនងឹអាីដែលវយើងមានផ្ទទ លខ់្លួនបានវបដជាា ចតិតកាុងការរស់វៅែចូជាក្ពឹះក្គីសទ។ 
 
ចិតតបំណងជំរុញចមបងរបស់ក្កុមជំនុគំឺជាថាាយសិរីលអែល់ក្ពឹះជាមាា ស់ វយើងក៏ក្តូវបានក្តាស់វៅមកវែើមបីចលូរួមកាងុសកមមភាពវបសកកមមរបស់ក្ទ្ង់ដែរ គឺជាការផ្សឹះផ្ារវោកិយជាមួយនឹងក្ពឹះជាមាា ស ់

វសចកតីដថ្លងការណ៍របស់វបសកកមមវនឹះមានស្វរៈសំខាន់ជាក្បវតតិស្វក្សតមួយម្នវបសកកមមរបស់វយើង: ផ្ាយែំណងឹលអ ការដញកជាបរិសទុ្ធ ភាពជាសិសស ការអាណតិអាសូរ។ ស្វរៈសំខាន់ម្នភាពបរិសទុ្ធគឺជាភាពែចូជាក្ពឹះក្គីសទ។ 
 
ណាហ្សារិនក្តូវបានកាល យជាអាកចាតម់នសុសឲ្យវៅកាុងវបសកកមម គឺឲ្យចលូវៅកាន់ ផ្ទឹះ កដនលងការងារ សហ្សគមន៍នានា និង ភមូិជាវក្ចើនយា ងលអក្បវសើរែចូជាទ្ីក្កងុវផ្សងវទ្ៀត នងិក្បវទ្សនានា។ សពាម្ថ្ងវនឹះវបសកជនគឺក្តូវបាន
ចាត់បញ្ាូនវៅពីក្គប់តបំន់ម្នពភិពវោកវនឹះ។ ក្ពឹះជាមាា សប់នដការក្តាស់វៅមនុសសស្វមញ្ាជាវក្ចើនវែើមបីឲ្យវយាើវរឿងអស្វា រយមួយដែលអាចវយាើវៅបានតាមរយៈអងគក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ។  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
លកខណៈសមបតតណិាហ្សារិនរបស់វយើង 
 

 
វៅឯមហាសនាបិាតស្វកល២០១៣ គណៈកមាម ការអគគនាយកស្វកលបានបងាា ញឲ្យវ ើញនូវលកខណៈទាងំ៧យា ងម្នក្កុមជនំុណំាហ្សារិន៖ 
 ១. ថាា យបងគំែ៏មានន័យ 

 ២. ភាពជាប់ោា ម្នស្វសនវិទ្ា 
 ៣. ផ្ាយែំណឹងវដ្ឋយកដលួអាណតិ 
 ៤. ភាពជាសិសសវដ្ឋយននទៈ 
 ៥. ការអភិវឌឍនក្កមុជនំុ ំ
 ៦. ភាពជាអាកែឹកនាំម្នការបំផ្ទល សប់ំដក្ប 
 ៧. កដីវមតាត ករុណាអាណិតអាសូរមានវពញវដ្ឋយវោលបណំង 
 

 



ខ្ណៈដែលអាកវរៀបរាបទ់ាំងវនាឹះមនិបាននិយាយពីវបសកកមមរបស់វយើង “កាងុការបវងកើតសិសសឲ្យែចូក្ពឹះក្គីសទវៅក្គបស់្វសន៍” ឬតម្មលខ្លមឺរបស់ ម្ន“ក្គីស្វទ ន ភាពបរិសុទ្ធ និង វបសកកមម” ពួកវគបានវរៀបរាបន់ូវអាីដែលវយើង
វជឿគួរដតចងអុលលកខណៈពីក្គប់ទាងំក្កុមជនំុំណាហ្សារិន និង ដផ្ាកយមំួយ ដែលក្តូវបានបងាា ញវដ្ឋយណាហ្សារិនក្គបទ់្ីកដនលង។ វយើងវលើកទ្កឹចតិតអាកែកឹនាំក្កុមជំនុកំាុងការសងកតយ់ងន់ និងក្គបទ់ាំងណាហ្សារិនទាំងអសក់ាុងការរួមជារូប
រាង វៅវលើលកខណៈសមបតតិទាំងវនាឹះែចូដែលវយើងកំពងុដតវយាើែំវណើរ។ សមូឲ្យវយើងដសាងយល់ពីរវបៀប ដែលពួកគវគអាចកាល យភាពពិតសក្មាប់ក្កុមជំនុំស្វកល កាុងវពលណាមួយ។ 
 

១. ថាា យបងគែំម៏ាននយ័ 

ការក្តាស់វៅកាងុការថាា យបងគ ំ
មកចុឹះ វយើងនឹងវក្ចៀងថាា យក្ពឹះវយហ្សូវា៉ា  ចូរវយើងវ ើងសំវ ងវដ្ឋយអំណរ ែលថ់្មដ្ឋម្នវសចកត ី
សវស្តងាគ ឹះរបសវ់យើង  ចូរវយើងចូលវៅចំវពាឹះក្ទ្ង់ វដ្ឋយអរក្ពឹះគុណ ចូរវយើងវ ើងសំវ ងថាា យក្ទ្ង់ វដ្ឋយទ្ំនកុែំវកើងចុឹះ  ែបិតក្ពឹះវយហ្សូវា៉ា ក្ទ្ងជ់ាក្ពឹះយា ងយ ំវហ្សើយជាមហាកសក្តយា ងខ្ពសវ់លើអសទ់ាំងក្ពឹះ  អសទ់ាំងទ្ីជំវៅម្ន
ដផ្នែវីៅកាងុក្ពឹះហ្សសតក្ទ្ង ់វហ្សើយកំពូលភាទំាំងប ុនាម ន សុទ្ធដតជារបស់ផ្ងក្ទ្ងដ់ែរ សមុក្ទ្ជារបស់ផ្ងក្ទ្ង ់គកឺ្ទ្ងដ់ែលបានបវងកើតមក វហ្សើយគឺក្ពឹះហ្សសតក្ទ្ងដ់ែលបានសូនវយាើែវីោក មកចុឹះ ចូរវយើងឱនកាយថាា យបងគទំាំងអសោ់ា  
ចូរវយើងលុតជងគងវ់ៅចំវពាឹះក្ពឹះវយហ្សវូា៉ា  ជាក្ពឹះែ៏បវងកើតវយើងខ្ាុ ំ  ែបិតក្ទ្ងជ់ាក្ពឹះម្នវយើងខ្ាុវំហ្សើយ វយើងខ្ាុកំ៏ជាហ្សាូងវចៀមវៅទ្គីងាា លរបស់ក្ទ្ង ់ គជឺា 

រាស្តសតដែលវៅកាងុក្ពឹះហ្សសតក្ទ្ង ់-ទ្ំនកុតំវកើង ៩៥៖១-៧ 
 
វយើងអាចនិយាយវដ្ឋយមានទ្នំកុចតិតថា ការថាា យបងគំគជឺាយល់ែងឹពីក្ពឹះដែលក្ទ្ងជ់ាថ្មដ្ឋម្នកដ ី
សវស្តងាគ ឹះរបស់វយើង ដែលក្ទ្ងជ់ាក្ពឹះែ៏យអំស្វា រយ ជាវសដចវលើអសទ់ាំងក្ពឹះ នងិជាក្ពឹះអាទ្ិករម្នរបស់សពាស្វរវពើ និងជាអាកគងាា លដែលដថ្រការាក្សតរបស់ក្ទ្ង់។ 
 

ក. សិសសរបស់ក្ពឹះវយស ូវរស់វៅកាងុវតតមានរបស់ក្ទ្ង់ នងិបំវពញព័នធកិចាវៅកានម់នុសសែម្ទ្វទ្ៀតដែលជាលទ្ធផ្លម្នទ្ំនាកទ់្នំងរបស់វគ 
 - ក្ពឹះវយស ូវចាតស់ិសសរបសឲ់្យវចញវៅកាុងវោកិយវែើមបវីយាើព័នធកចិា (មា ថាយ១០)។ 
 - វក្កាយមកក្ទ្ង់បានក្បាប់វគថា ពួកវគក្តូវដតវពញវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធ។ ពកួវគរងច់ាំវៅបនទប់ខាងវលើ វហ្សើយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធយាងមកែចូដែលក្ពឹះវយស ូវបានសនា (កចិាការ ២)។ 
 - ចាប់តាំងវពលដែលពកួសសិសចាប់វផ្ដើមព័នធកិចារបស់វគវៅកាុងវោកិយ ពួកវគបានកាល យជាទ្ូតែណំាងរបស់ក្ពឹះជាមាា ស់។  
 - ពួកវគនាំក្ពឹះបនទលូម្នការផ្សឹះផ្ា ជាមួយនងឹវបសកកមមម្នការផ្សឹះផ្ារបសព់ួកវគ (២កូរិន 
ថ្ូស៥៖១១-២១) 
 - វោកប ុលបានមានក្បស្វសន័យា ងលអថា “ ែូវចាឹះ វយើងខ្ាុំជាទ្ូតែំណាងក្ពឹះក្គីសទ ហាកែ់ូចជាក្ពឹះក្ទ្ងអ់ងារវដ្ឋយស្វរវយើងខ្ាុំ គវឺយើងខ្ាុំអងារវគជំនសួក្ពឹះក្គីសទថា ចូរឲ្យបានជាវមក្តនីឹងក្ពឹះចុឹះ ែបិតឯក្ពឹះអងគ 
ដែលមិនបានស្វគ ល់បាបវស្វឹះ វនាឹះក្ទ្ងប់ានវយាើឲ្យក្ត បជ់ាតបួាប ជំនសួវយើងរាលោ់ា វិញ វែើមបឲី្យវយើងរាលោ់ា បានក្ត បវ់ៅជាវសចកតសីុចរិតរបសក់្ពឹះ វដ្ឋយនូវក្ពឹះអងគវនាឹះឯង។”  
(២កូរិនថ្ូស ៥៖២០-២១)។ 
 

ខ្.ក្ពឹះវយស ូវជំរុញអាកវែើរតាមក្ទ្ង់ជាមួយនឹងមហាវបសកកមម 
 - ែូវចាឹះ ចូរវៅបញ្ាុឹះបញ្ាូលឲ្យមានសិសសវៅក្គបទ់ាំងស្វសន ៍ក្ពមទាំងវយាើបុណយក្ជមុជទ្ឹកឲ្យ វដ្ឋយនូវក្ពឹះនាមក្ពឹះវរបិតា ក្ពឹះរាជបុក្តា នងិក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធចុឹះ  វហ្សើយបវក្ងៀន ឲ្យវគកានត់ាមក្គបទ់ាំងវស
ចកត ីដែលខ្ាុំបានបងាគ បម់កអាករាលោ់ា ផ្ង វហ្សើយវមើល ខ្ាុំកវ៏ៅជាមួយនឹងអាករាលោ់ា ជារាល់ម្ថ្ងដែរ ែរាបែល់បផំ្ុតកលប។ (មា ថាយ ២៨៖១៩-២០)។ 
 
ក្កមុជនំុែំបំងូបានចាបវ់ផ្ដើមបវំពញមហាវបសកកមមវនឹះយា ងពតិក្បាកែ វៅកាងុវោកយិវនឹះ វដ្ឋយមានការថាា យបងគែំម៏ាននយ័ដែលវកើតវ ើងវៅ អានទ់្យី កូ។ កចិាការ១៣៖១-៤ 
 

គ. ការថាា យបងគំែម៏ានន័យគឺជាការដែលវយើងអនុវតតន៍វិន័យខាងវិញ្ញា ណែចូជាការតម នងិអយិស្វា ន។ 
 - ក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធចាតព់ួកវគឲ្យវចញវៅ វែើមបីយកឈាឹះអាកែម្ទ្វទ្ៀតវដ្ឋយកដីជំវនឿ។ 
 - ការវនឹះវកើតវ ើងវៅកាងុបរបិទ្ម្នការថាា យបងគំ 
 - ការថាា យបងគំជក្មញុចតិតវយើង នងិ ផ្ដល់ក្ពឹះវចស្វដ របស់ក្ពឹះែល់ការរស់វៅរបស់វយើង 
 - ការថាា យបងគបំងាា ញផ្លូវជីវិតរបស់វយើងវៅកាន់ក្ពឹះក្គីសទ។ វាគឺជាការចាំបាច់សក្មាប់ការក្បវៅខាងវិញ្ញា ណសក្មាបអ់ាកវជឿទាងំអសោ់ា  វដ្ឋយក្ពឹះជាមាា ស់បានវក្បើសក្មាប់បវងកើតវយើងឲ្យចលូវៅកាងុរូបភាពបរិសុទ្ធ
ម្នក្ពឹះវយស ូវ។ 
 - វយើងក្តូវបវងកើតទាងំពីរយា ង ទាងំការថាា យបងគំផ្ទទ លខ់្លួន និងការថាា យបងគំរួមោា  វដ្ឋយអនុវតតកាងុជីវិតរស់វៅក្បចាំម្ថ្ងរបស់វយើង។  
 . ការថាា យបងគែំ៏មាននយ័អនុញ្ញា តិវពលវៅកាុងការបំវរីរួមោា សក្មាប់ក្ពឹះជាមាា ស់វែើមបីវយាើចលនាវៅកាុងវយើងតាមផ្លូវរបស់ក្ពឹះជាមាា ស។់ 
 - ក្កមុជនំុំែបំូងមិនវយាើជនំួញតាមរយៈវៅកាុងគណៈកមាម ការ ឬវៅកាងុសកិាខ ស្វោវ ើយ។ 
 - ពកួវគរមួោា យា ងវទ្ៀងទាតក់ាុងកមមវិយីថាា យបងគនំិងអនុញ្ញា តិសក្មាប់ក្ពឹះក្ទ្ង់វយាើការវៅកាងុពកួវគ។ 



 - វយើងមានបំណងបញ្ឍប់រវបៀបវារៈរបស់វយើង នងិ អនញុ្ញា តិវពលសក្មាប់ក្ពឹះវែើមបីសវក្មចរវបៀបវារៈរបស់កាងុចំវណាមវយើង។ 
 - ការថាា យបងគំែ៏មានន័យគបឺវងកើតបនទប់សក្មាប់ក្ពឹះវែើមបីវយាើចលនាយា ងមានវសរីែចូដែលវយើងរងចាំក្ទ្ង់ទាងំមានសងឃមឹ។ 
 - វយើងក្តូងអនុញ្ញា តិវពលសក្មាប់ក្ពឹះវែើមបីក្ទ្ង់បានសដមដងក្ពឹះអងគ និង ផ្ដលជ់ំវនឿ វយាើចលនា ប ឹះពាល់ សវស្តងាគ ឹះ នងិ ដញកមនសុសជាបរសិុទ្ធ វៅកាុងផ្លូវរបស់ក្ទ្ង់ នងិវពលវវោរបស់ក្ទ្ង់។ 
 - វយើងក្តូវស្វម នវមើលក្ពឹះកាងុការវយាើចលនាវៅកាុងផ្លូវពតិក្បាកែ វែើមបីវយាើអាីដែលក្ពឹះអាចវយាើ ែចូដែលវយើងរមួោា វរៀងរាល់អាទ្ិតយកាុងការថាា យបងគ។ំ វយើងមនិក្តូវបានដញកជាបរសិុទ្ធវដ្ឋយទ្វងាើក្បចាំម្ថ្ងម្នទ្ំោប់រួម
ោា ជាយមមតាវ ើយ។  
 - កនូរបស់ក្ពឹះក្តូវរួមោា រាល់អាទ្ិតយ ែូវចាឹះវគអាចចាប់អារមមណ៍យា ងវពញអំណាចវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ។  
 - ោម នអាីដែលអាចជនំួសវិញ្ញា ណរបស់មនុសសដែលកពំុងក្តូវបានបំវពញវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណរបស់ក្ពឹះវ ើយ។ 
 - ការវនឹះវកើតវ ើងយា ងលអវៅកាងុវពលម្នការរួមោា កាងុការថាា យបងគំ។ 
 

២. ភាពបនដម្នស្វសនវិទ្ា 
ក. សវមលងម្នណាហ្សារិនរបស់វយើងក្តូវបានលឺកាងុក្កមុជំនុំក្គីស្វទ នយំៗ 
 - និយាយអពំីអាកណាដែលវយើងជាស្វសនវិទ្ា។ 
 - វនឹះគឺជាអាីដែលវយើងអឹះអាង នងិពអីាីដែលវយើងរស់វៅកាងុជំវនឿជីវិតក្បចាំម្ថ្ង ពីអាីដែលជំរញុឲ្យវយើងមានសកមមភាព។ 
ខ្. ទាងំវនឹះគឺជាយនធានរបស់វយើងកាងុភាពបនដម្នស្វសនវិទ្ា 
 - បទ្គមពីរ៖ វយើងវជឿថាក្ពឹះគមពីបរិសទុ្ធគជឺាមលូដ្ឋា នក្គឺឹះ និង ជាជីវិតវៅកាងុការផ្ដល់រូបរាងម្នអតតសញ្ញា ណរបស់វយើងកាងុក្ពឹះក្គីសទ។ 
 - ទ្ំវនៀមទ្ំោប់ក្គសី្វទ ន៖ វយើងអបអរជាមយួការបវក្ងៀន Orthodox (កាន់វិនយ័ចាស)់ អស់២០០០ឆាា ំ ម្នក្បវតតិស្វស្តសតតាមរយៈទ្ំវនៀមទ្ំោប់ក្គីស្វទ នវផ្សងៗ។ 
 - វហ្សតផុ្ល៖ វយើងវជឿថាក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធក្ទ្ង់វយាើការតាមរយៈការឆាល តម្វរបស់វយើង វហ្សើយក្បទានឲ្យវយើងមានគនំិតម្នការយលែ់ឹង។ 
 - បទ្ពិវស្វយនផ៍្ទទ លខ់្លួន៖ វយើងវជឿថា ក្ពឹះជាមាា ស់ក្ទ្ង់វយាើការវៅកាុង នងិ តាមរយៈការរស់វៅម្នបុគគលមាា ក់ នងិ សហ្សគមន៍ដែលវែើរតាមក្ពឹះក្គីសទ។  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ. ជំវនឿទាំងវនឹះផ្ដល់ែល់វយើងនូវភាពបនដម្នស្វសនវិទ្ា 
 - វយើងគឺជាក្គីស្វទ ន 
  វយើងអឹះអាងជំវនឿថាក្ពឹះវយស ូវក្គសីទជាក្ពឹះរាជបុក្តាម្នក្ពឹះ 
  វយើងអឹះអាងថាក្ពឹះក្គសីទគជឺាតួរអងគទ្ី២ម្នក្ពឹះម្ក្តឯក 
  វយើងមានវោលជំវនឿOrthodox(វិន័យចាស)់ និង ក្បម្ពណីម្នក្កមុជនំុំក្គីស្វទ ន 
 - វយើងគឺជាពួកក្បូវតសដង ់
  វយើងវជឿវលើការរាប់ជាសុចរតិវដ្ឋយក្ពឹះគុណតាមរយៈវសចកដីជំវនឿដតមា ងគត់សក្មាប់វសចកតីសវស្តងាគ ឹះ 
  វយើងផ្ដល់កដនលងខ្ពស់បផំ្តុែល់ក្ពឹះវចស្វដ ម្នក្ពឹះគមពីរ 
  វយើងវជឿវលើភាពជាសងឃម្នអាកវជឿទាំងអស់ 
  វយើងអឹះអាងការអយិបាយថាជាលកខណៈពិវសសកណាដ លម្នបទ្ពិវស្វយនក៍ារថាា យបងគំ និង ដ្ឋក់វវទ្កិាវៅកណាដ លក្កមុជនំុំ។ 
  វយើងវជឿវលើអំវណាយទានម្នក្ពឹះវិញ្ញា ណគឺក្តូវបានចាតប់ញ្ាូនមកែល់កាងុចំវណាមម្នអាកវជឿទាំងអស់វៅកាុងរូបកាយម្នក្ពឹះក្គសីទ។ 
 - វយើងគឺជាអាកផ្ាយែំណងឹ 
  វយើងវជឿវៅសមតថភាព នងិ ភាពចាំបាច់ម្នទ្ំនាក់ទ្នំងផ្ទទ ល់ខ្លួនជាមយួនងឹក្ពឹះក្គីសទ តាមរយៈការអត់វទាសអំវពើបាប និង ការបផំ្ទល ស់បំដក្បម្នចរតិលកខណៈរបស់វយើងវៅរកភាពែចូជាក្ពឹះក្គីស្
ទ្។ 

បទ្គមពីរ 

ទ្ំវនៀមទ្ំោប ់
ក្គីស្វទ ន វហ្សតុផ្ល 

បទ្ពិវស្វយន ៍
ផ្ទទ ល់ខ្លនួ 



  វយើងវជឿវលើទ្បីនាទ ល់ម្នជំវនឿរបស់វយើង តាមរយៈការផ្ទល ស់ដក្បរវបៀបរស់វៅរបស ់

វយើង។ 
 - វយើងជាពកួវវសលីយ ៍

  វយើងវជឿវលើនសិស័យពិវសសម្នក្ពឹះដែលស្វសនវិទ្ាបវងកើតសំវៅវលើ “ក្ពឹះក្ទ្ងជ់ាវសចកដីក្សោញ”់ (១យ ូហាន ៤៖៨)។ 
  វយើងវជឿបំណងចិតតដែលមានវសរីភាពម្នមនុសសដែលមានទ្នំាក់ទ្នំងែ៏មានន័យជាមួយនឹងក្ពឹះជាមាា ស។់ 
  វយើងវជឿក្ពឹះក្ទ្ង់ក្ពឹះគុណនិងកដីវមតាត ែល់មនុសសជាតិ។ 
  វយើងវជឿក្ពឹះគុណដែលផ្ដលម់កជាមុនរបស់ក្ពឹះ បានក្បទានមកែល់មនុសស ដែលដថ្រកាបគុគលវនាឹះវចញពីការធាលក់ចឹុះយា ងវក្ៅវៅកាងុអំវពើបាប នងិនាពំួកវគក្តលប់វៅក្ពឹះជាមាា ស់វិញ 

  វយើងវជឿថាក្ពឹះកពំុងដសាងរក វក្បាឹះវោឹះ សវស្តងាគ ឹះ ដញកជាបរិសុទ្ធ នងិ ផ្ដល់ក្ពឹះគុណែល៏មម កាុងការវយាើការជាមយួមនសុសវែើមបីវយាើឲ្យោតប់ានកាល យវៅជាកនូរបស់ក្ពឹះដែលជាកនូដែលវពញ
វដ្ឋយការស្វដ បប់ងាគ ប់ក្ពឹះជាមាា ស់វដ្ឋយចតិតម្នកដីក្សោញ។់ 
 -វយើងវជឿវលើភាពបរិសុទ្ធ នងិ ការដញកវចញជាបរិសទុ្ធ គជឺាវរឿងពិតក្បាកែវៅកាងុជីវិតវនឹះ។ 
 - វយើងវជឿវលើទ្បីនាទ ល់ម្នក្ពឹះវិញ្ញា ណ 

  វយើងវជឿកាងុការធានារា៉ា ប់រងដែលឲ្យបគុគលមាា ក់បានស្វគ លអ់ំវពើបាបរបសខ់្លួនថាក្តូវបានក្ពឹះជាមាា សអ់ត់វទាសឲ្យ នងិក្បទានការយល់ែងឹបនដថាក្ពឹះវោហ្សិតម្នក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ វៅដត  
បនដក្គបែ់ណដ បអ់ំវពើបាបម្នអតតីកាល នងិផ្ដល់ឲ្យនូវជ័យជនំឹះជាវរៀងរាល់ម្ថ្ង។ 
  វយើងវជឿវលើការែកឹនាំរបស់ក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធថា បគុគលមាា ក់ៗក្តូវបានក្ពឹះជាមាា សែ់ឹកនាំកាងុការសំវរចចិតតម្នជីវិតវរៀងរាល់ម្ថ្ង។ ក្ពឹះវិញ្ញា ណម្នក្ពឹះអាចែឹកនាំកនូរបស់ក្ទ្ង់វដ្ឋយសួរនងិពនិិតយ
វលើការផ្ដលន់ូវស្វម រតីម្នការកំណត់វោលវៅសក្មាបែ់ំវណើរជីវិតរបស់វគ។ 
 

 . វយើងវជឿថាមានចំណុចសំខាន់៤យា ងម្នជីវិតបរិសទុ្ធ 
 - ភាពែចូជាក្ពឹះក្គីសទ ៖ ការផ្ទល ស់ដក្បរាល់ម្ថ្ងកាងុរូបភាពម្នក្ពឹះវយស ូវតាមរយៈការងារម្នក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធ ែចូដែលវយើងបានអនុញ្ញា តិឲ្យក្ពឹះជាមាា ស់វយាើការកាុងវយើង។ “ ែូវចាឹះ វបើសិនជាមានវសចកតី
ដ្ឋស់វតឿនណាកាុងក្ពឹះក្គីសទ ឬវសចកតកីំស្វនតណារបសផ់្ងវសចកតកី្សោញ ់ ឬវសចកតកី្បកបណាផ្ងក្ពឹះវិញ្ញា ណ ឬវសចកតថី្ាតិថ្ាម និងវសចកតអីាណិតអាសូរណា វនាឹះចូរបំវពញវសចកតអីំណររបសខ់្ាុំ វដ្ឋយអាករាលោ់ា មានគំនតិ 
មានវសចកតកី្សោញ់ដត១ ទាំងរួបរួមចិតតោា  វហ្សើយគិតដតផ្លូវ១ែូចោា ចុឹះ” (ភលីីព ២៖១)។ 
 - រវបៀបរស់វៅ ៖ វដ្ឋយបានដញកវចញសក្មាប់ភាពបរិសទុ្ធ កាុងវោលបំណងកាុងការបំវពញការងារម្នក្ពឹះកាងុពភិពរបស់វយើង។ “ទ្ូលបងគមំិនសូមឲ្យយកវគវចញពវីោកីយវ៍ទ្ គសឺូមឲ្យក្ទ្ងរ់កាវគ ឲ្យរួចពវីស
ចកតអីាក្កកវិ់ញ វគមិនដមនជារបសផ់្ងវោកីយ៍ ែចូជាទ្ូលបងគកំម៏ិនដមនជារបសវ់ោកីយ៍ដែរ សូមដញកវគវចញជាបរិសុទ្ធ វដ្ឋយស្វរវសចកតពីិតរបស់ក្ទ្ង់ ឯវសចកតពីិត គជឺាក្ពឹះបនទលូរបស់ក្ទ្ង”់ (យ ហូាន ១៧៖១៥-១៧) 
 - ការលបួង នងិ អណំាច វែើមបីវក្ជើសវរីស ៖ ការមានសមតថភាពគឺមនិដមនវែើមបចីុឹះចាញ់វលើចំណង់ម្នរបូស្វចឬ់វលើការអាក្កកណ់ាវ ើយ ប ុដនដគឺជាក្ពឹះវចស្វដ ម្នក្ពឹះវែើមបីរស់វៅកាុងជីវិតបរិសទុ្ធ “វែើមបឲី្យដភាក
ចិតតរបសអ់ាករាលោ់ា  បានភលវឺ ើងក្បវយាជនឲ៍្យបានែឹងថា ដែលក្ទ្ងវ់ៅអាករាលោ់ា  វនាឹះមានវសចកតសីងឃឹមជាយា ងណា វហ្សើយថា សិរីលអែ៏ក្បវសើរម្ក្កដលងម្នមរែកក្ទ្ង់ កាុងពួកបរិសុទ្ធជាយា ងណាផ្ង វហ្សើយថា ក្ពឹះវចស្វត ែ៏ខាល ំង
វលើសលនរ់បសក់្ទ្ង ់ែលវ់យើងរាលោ់ា ដែលវជឿជាយា ងណាដែរ តាមដែលកំោងំក្ទ្ងែ់ម៏ានឫទ្ធបិានពូដកនងឹវយាើ ជាក្ពឹះវចស្វត ដែល ក្ទ្ងប់ានសំដែងវចញ វដ្ឋយវក្បាសក្ពឹះក្គសីទ ឲ្យមានក្ពឹះជនមរសព់ីស្វល បវ់ ើងវិញ ក្ពមទាំងតាំង
ឲ្យគងខ់ាងស្វត ំក្ទ្ង់ វៅស្វថ នែ៏ខ្ពស”់ (វអវភសូរ ១៖១៨-២០) 
 - ផ្លដផ្លម្នក្ពឹះវិញ្ញា ណ ៖ កដីក្សោញ់ែអ៏ស្វា រយរបស់ក្ពឹះដែលបងាា ញរូបរាងកាងុវសចកដីក្សោញ់ អំណរអរ វមក្តភីាព អត់យមត់ សុភាព សបបុរស វស្វម ឹះក្តង់ សលតូបតូ នងិែឹងខាា ត។ “ ោម នវសចកតភី័យខាល ចណា 

វៅកាុងវសចកតកី្សោញវ់ ើយ វសចកតកី្សោញ់ដែលវពញខាា ត វនាឹះបវណត ញវសចកតភី័យខាល ចវចញ ពីវក្ពាឹះវសចកតភីយ័ខាល ចដតងជាបម់ានវសចកតវីវទ្នា វហ្សើយអាកណាដែលមានវសចកតភី័យខាល ច វនាឹះមិនទានប់ានវពញខាា ត ខាងឯ
វសចកតកី្សោញវ់ៅវ ើយវទ្”(១យ ូហាន៤៖១៨) 
 

ង. វយើងវជឿវលើក្បព័នធផ្សពាផ្ាយតាមរយៈមវយាបាយកណាដ ល។ វយើងបានពាយាមកាងុការវជៀសវាងជាខាល ងំ វលើដផ្ាទាំង២ម្នបានបញ្ញា ជាវក្ចើន។ វយើងវផ្ទដ តតចិវលើភាពពិវសសម្នភាពក្ជុលនិយម នងិវផ្ទដ តសំខាន់វលើតុយយភាព
វៅជាកណាដ លវៅវពលដែលអាចវយាើវៅបាន។ 
 

៣.ចំណង់ម្នែំណឹងលអ 
ចំណង់ម្នការផ្ាយែំណឹងលអគជឺាការវនលើយតបរបស់វយើងវៅកានក់ដីក្សោញ់ម្នក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ នងិ ក្ពឹះគណុសក្មាប់មនុសសជាត។ិ ក្កុមជំនុណំាហ្សារិនបានចាប់វផ្ដើមវហ្សើយវដ្ឋយចំណង់ម្នែំណឹងលអ។ វាគជឺាការបនដកាងុទ្ឹកចិតត
របស់វយើង។ វៅកាុងការក្តាស់វៅកាងុការផ្ាយែំណងឹលអ វោក Phineas Bresee ដែលជាអគគនាយកស្វកលទ្១ី បាននិយាយថា វយើងជាបជ់ំពាក់កាងុផ្ាយែំណងឹលអវៅកាន់មនុសសក្គប់ោា  វៅកាងុខាា តែចូោា  
ពីអាីដែលវយើងបានទ្ទ្លួ។ វយើងវផ្ទដ តវលើការជយួមនុសសឲ្យពួកដគអាចរកវ ើញវសចកតជីំវនឿផ្ទទ លខ់្លនួវលើអងគក្ពឹះវយស វូក្គីសទ។ 
 

ក. ចំណង់ម្នែំណងឹលអក្តូវបានផ្ដល់គំរូវដ្ឋយក្ពឹះវយស ូវ 
 - កាលក្ទ្ងវ់ ើញហ្សាូងមនុសសវហ្សើយ វនាឹះក្ទ្ងម់ានក្ពឹះហ្សឫទ្័យកតួលអាណិតែលវ់គ ែបិតវគវលាើយ វហ្សើយខាា ត់ខាា យ ែូចហ្សាូងវចៀម ដែលឥតអាកគងាា ល បានជាក្ទ្ងម់ានក្ពឹះបនទលូវៅពកួសិសសថា ចំរតូយំណាស ់

ដតមានអាកក្ចូតតិចវទ្ ែូវចាឹះ ចូរសូមអងារែលក់្ពឹះអមាា សម់្នចំរូត ឲ្យក្ទ្ងច់ាតអ់ាកក្ចូតមកកាុងចំរូតក្ទ្ង់ (មា ថាយ ៩៖៣៦-៣៨)។ 



 - វតើអាករាលោ់ា មិនថា វៅ៤ដខ្វទ្ៀត វទ្ើបែលរ់ែូវចំរូតវទ្ឬអ ីខ្ាុំក្បាបអ់ាករាលោ់ា ថា ចូរវងើបវ ើងវមើលវៅដក្សវមើល ែបិតបានក្កហ្សមលមមក្ចូតវហ្សើយ 

 

ខ្. ចំណង់ម្នែំណងឹលអក្តូវបានបងាគ ប់វដ្ឋយក្ពឹះវយស ូវ 
 - ក្ទ្ងផ់្ទត ំវគថា ចូរអាករាលោ់ា វៅវពញសពាកាុងវោកីយទ៍ាំងមូល វហ្សើយផ្ាយែំណងឹលអទ្ួវៅែលក់្គប់មនុសសទាំងអស់ចុឹះ (មា កុស ១៦៖១៥) 
 - ក្ទ្ងម់ានក្ពឹះបនទលូវៅវគថា គវឺសចកតវីនឹះវហ្សើយ ដែលបានដចងទ្ុកមក គថឺា ក្ពឹះក្គីសទក្តូវរងទ្កុខលំបាក វហ្សើយវៅម្ថ្ងទ្ី៣ក្ទ្ង់នងឹរសព់ីស្វល បវ់ ើងវិញ វហ្សើយក្តូវឲ្យការដក្ប ចិតត នងិវសចកតវីក្បាសឲ្យរួច បាន
ក្បកាសក្បាបែ់លអ់សទ់ាំងស្វសន ៍វដ្ឋយនូវក្ពឹះនាមក្ទ្ង់ ចាបត់ាំងពីក្កុងវយរូស្វ ិមវៅ(លូកា២៤៖៤៦-៤៧) 

 

គ. ចំណង់ម្នែំណងឹលអក្តូវបានវបើកបងាា ញវចញវដ្ឋយក្ពឹះវយស ូវ 
 - ែំណងឹលអវនឹះ ដែលសំដែងពីនគរ នឹងក្តូវក្បកាសក្បាបទ់្ួវៅក្គបក់ាុងវោកីយ៍ ទ្ុកជាទ្បីនាទ លែ់លអ់សទ់ាំងស្វសន៍ វនាឹះវទ្ើបនឹងបានែលច់ុងបំផ្ុត (មា ថាយ ២៤៖១៤) 
 - ឯវចារ វាមកក្បវយាជនដ៍តនងឹលួច សំោប់ វហ្សើយបំផ្ទល ញប ុវណាណ ឹះ ដតឯខ្ាុំវិញ ខ្ាុបំានមក វែើមបឲី្យវារាលោ់ា មានជីវិត វហ្សើយឲ្យមានជីវិតវនាឹះវពញបរិបូរផ្ង (យ ហូាន ១០៖១០) 
 . ចំណង់ម្នែំណឹងលអក្តូវបានផ្ដល់អណំាចវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ 
 - ក្ទ្ង់ក្បទានអណំាចែល់វយើងមាា ក់ៗ  នងិគង់វៅជាមួយវយើងកាងុការរស់វៅ នងិ ការវយាើបនាទ លែ់៏បរសិុទ្ធ។ 
 - ប ុដនត កាលណាក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធបានមកសណា ិតវលើអាករាល់ោា  វនាឹះអាករាលោ់ា នឹងបានក្ពឹះវចស្វត  វហ្សើយនិងវយាើជាទ្បីនាទ លព់ខី្ាុំ វៅក្កុងវយរូស្វ ិម ក្ពមទាំងក្សុកយូដ្ឋ នងិក្សុកស្វមា រទីាំងមូល វហ្សើយ
រហ្សូតែលច់ុងដផ្នែបីំផ្តុផ្ង (កចិាការ១៖៨) 
 

ង. ចំណង់ម្នែំណឹងលអក្តូវបានផ្លិតវ ើងវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ 
 - ជីវិតរបស់ក្ទ្ង់វៅកាុងវយើងគឺជាភសដុតាង នងិ ផ្លិតភាព។ 
 - ដតឯផ្លដផ្លម្នក្ពឹះវិញ្ញា ណវិញ វនាឹះគវឺសចកតកី្សោញ់ អំណរអរ វមក្តីភាព អត់យមត់ សុភាព សបបុរស វស្វម ឹះក្តង ់ សលូតបតូ វហ្សើយែឹងខាា ត ោម នក្កឹតយវិនយ័ណាទាសន់ឹងវសចកតយីា ងវនាឹះវទ្  វហ្សើយអសអ់ាក
ដែលជា របសផ់្ងក្ពឹះក្គីសទ វនាឹះបានឆាក ងស្វច់្ មវហ្សើយ ក្ពមទាំងវសចកតរីុំជួល និងវសចកតបី ងក្បាថាា ទាំងប ុនាម នផ្ង វបើសិនជាវយើងរសវ់ដ្ឋយនូវក្ពឹះវិញ្ញា ណ វនាឹះក្តូវវែើរវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណដែរ(កាោទ្ី ៥៖២២-២៥) 
 

ច. ចំណង់ម្នែំណឹងលអនាជំីវិតថ្ម ីនងិ ថាមពលថ្មីវៅែលទ់ាំងបគុគល នងិ ក្កមុជនំុ ំ
 - បានជាវបើអាកណាវៅកាុងក្ពឹះក្គីសទ វនាឹះវ ម្ ឹះថាបានវកើតជាថ្មវីហ្សើយ អសទ់ាំងវសចកតចីាសប់ានកនលងបាតវ់ៅ វមើល ក្គបទ់ាំងអសប់ានក្ត បជ់ាថ្មវិីញ (២កូរិនថ្ូស ៥៖១៧) 

 - វហ្សើយក្ពឹះអមាា ស់ កប៏ដនថមនូវអសអ់ាក ដែលកំពងុដតបានសវស្តងាគ ឹះរាលដ់តម្ថ្ង ។ 
 

ន. ចំណង់ម្នែំណងឹលអគជឺាកវនាមម្នការស្វដ ប់បងាគ ប់របសវ់យើងចំវពាឹះក្ពឹះវយស ូវ 
 - ភសដុតាងមួយ កាងុចំវណាមភសដុតាងជាវក្ចើន ដែលមនិអាចក្បដកកបានពកីារផ្ទល សប់ដូរវដ្ឋយអណំាចម្នែំណឹងលអវនាឹះគឺជាជិវិតរបស់វោកប ុល។  
 - ទ្បីនាទ លម់ួយកាុងចំវណាមទ្បីនាទ ល់ជាវក្ចើនរបស់វោកបាននិយាយថា “ខ្ាុមំានវសចកតជីំពាកទ់ាំងស្វសនវ៍ក្កក នងិស្វសនែ៍ម្ទ្ ទាងំអាកក្បាជា នងិអាកវលល ផ្ង ែូវចាឹះ ឯខ្ាុំៗ  ក្បុងវក្បៀបដតនឹងក្បាបែ់ំណឹងលអមក
អាករាលោ់ា  ដែលវៅក្កុងរ៉ាូមដែរ ែបិតខ្ាុោំម នវសចកតខីាម ស ចវំពាឹះែំណឹងលអម្នក្ពឹះក្គីសទវទ្ ពីវក្ពាឹះជាក្ពឹះវចស្វត ម្នក្ពឹះ សំរាបន់ងឹជួយសវស្តងាគ ឹះែលអ់សអ់ាកណាដែលវជឿ គែឺលទ់ាំងស្វសនយ៍ូដ្ឋជាវែើម នងិស្វសនវ៍ក្កកផ្ង”(រ៉ាមូ 
១៖១៤-១៦)៊  
 

ជ. ចំណង់សក្មាប់ក្គីស្វទ នគឺជាចំនចុរបស់វយើងម្នការចូលវៅកានម់ហាវបសកកមម (មា ថាយ២៨៖១៩-២០) ការហ្សាកឹហ្សាឺន និង ការបំពាក់របស់វយើងែូចខាងវក្កាម៖ 
 - ជាលទ្ធផ្ល មនុសសក្គប់ោា ក្តូវដតស្វក ល់ក្ពឹះវយស ូវក្គសីទ 
 - កាងុវពលក្សបោា  មនុសសមាា ក់ៗសមូបីដតអាកដែលមានអំវណាយទានតិចវៅកាុងបវចាកវទ្ស ឬវិយសី្វស្តសតក៏វដ្ឋយ ក៏ក្តូវវនលើយតបវដ្ឋយចំណង់ វហ្សើយដចករុំដលកក្ពឹះវយស ូវក្គីសទវដ្ឋយតាំងចិតតមាំជាវក្សច។ 
 

ឈ. ចំណង់ម្នែណំឹងលអ អវញ្ាើញវយើងឲ្យទ្ុកចិតតវលើក្ពឹះវចស្វដ ម្នក្ពឹះបនទូល ដែលបំវពញវយើងកាងុការដចករុំដលកែណំឹងលអម្នវសចកដីសវស្តងាគ ឹះជាមួយអាកែម្ទ្ ៖  
 - វយើងវរៀនក្ពឹះគមពកីាុងកដីជំវនឿ វហ្សើយវយើងក្បាប់ែល់មនុសសែម្ទ្វទ្ៀតពីអាីដែលក្ពឹះក្ទ្ង់មាន 
បនទូល។  
 - ក្ពឹះវចស្វដ ម្នក្ពឹះរាជស្វរម្នែំណឹងលអនិយាយវៅកានច់ិតតមនុសសក្បុសក្សី វកមងក្បសុក្សី ដែលក្តូវការការផ្សឹះផ្ាទ្នំាក់ទ្នំងវ ើងវិញជាមួយក្ពឹះ។ 
 - ក្ពឹះវយស ូវវរៀបចំជាគំរូែល់វយើង “ែបិតកនូមនុសសបានមកវែើមបីដសាករកនងិជយួសវស្តងាគ ឹះមនសុសបាតប់ង ់(លូកា១៩៖១០)”។ “មានកាល១ម្ថ្ងវនាឹះ កពំងុដែលក្ពឹះវយស ូវក្ទ្ងប់វក្ងៀនែលព់ួកជន ក្ពមទាំង
ក្បាបែ់ំណឹងលអវៅកាុងក្ពឹះវិហារ...” (លូកា២០៖១)។ 



 

ញ. ចំណងម្នែំណឹងលអជំរុញឲ្យវយើងកាងុការស្វគ ល់ក្ពឹះក្គសីទយា ងចាសជ់ាង៖ 
 - នាំឲ្យវយើងថាជាអាកណា វៅកាងុការរស់វៅរបស់វយើង។ ចំណងរបស់វយើងវៅកាងុជីវិតគមឺិនយំជាងចំណងវៅកាុងការផ្ាយែំណឺងវទ្។ វដ្ឋយវយើងវក្ជើសវរីសកាងុការរស់វៅវនាឹះគឺវយើងវក្ជើសវរីសការផ្ាយែំ
ណឺងលអ។ 
 - បានបញ្ញា ក់ពអីាីដែលវយើងែឹង។ ែចូជាមនុសសខាា ក់មាា ក់ក្តូវបានក្ពឹះវយស ូវវក្បាសឲ្យជា បានវយាើទ្បីនាទ ល់យា ងស្វមញ្ាថា “ខ្ាុែំឹងដតប ុវណណឹះថា ពវីែើមខ្ាុខំាា ក់ ដតឥ ូវវនឹះខ្ាុវំមើលវ ើញ” (យ ូហាន៩៖២៥)។ 
 - ស្វកលបងពីឯកសទិ្ធែអ៏ស្វា រយដែលវយើងមាន។ “អាករាល់ោា បានទ្ទ្ួលទ្វទ្ ក្តូវឲ្យទ្វទ្ដែរ” (មា ថាយ១០៖៨) 
 

ថ្. ចំណងម្នែំណងឹលអជំរញុចតិតវយើងឲ្យវៅជាសិសស៖  
 - តាមរយៈែំវណើរម្នជីវិត វយើងដសាងរកវែើមបីមានឥទ្ធពិលវលើមនសុសដែលវយើងស្វគ ល់ និងមនុសសដែលវយើងមិនស្វគ លក់ាុងការដែលវយើងដចកចាយែំវណើររបស់វយើងកាងុវសចកតីជំវនឿ។ 
 - ក្គប់អាកវែើរតាមក្ពឹះក្គសីទទាងំអស់ ក្តូវដតមានចិតតក្គប់ក្ោន់អពំទី្ំនាកទ់្នំងរបស់ោត់ជាមួយនឹងក្ពឹះជាមាា ស់ ដែលដចកចាយទ្បីនាទ ល់ម្នបគុគលណាមាា ក់វៅកាុងទ្ំនាក់ទ្នំងសនទនាជាមយួអាកែម្ទ្វទ្ៀត។  
 

ឋ. ចំណងម្នែំណងឹលអបណាដ លចតិតម្នគំនតិម្ចាក្បឌិតរបស់វយើង 
 - សមាភ រៈ - គំរមូួយចំននួ បកូបញ្ាូលទាងំ ដខ្សភាពយនដម្នក្ពឹះវយស ូវ , បាល់សក្មាប់ផ្ាយែំណឹងលអ, គបូសក្មាបផ់្ាយែំណងឹលអ។ 
 - វិយីស្វស្តសត ៖ វិយីស្វស្តសតវក្ចើន ក្ពឹះបនទលូមយួ។ 
 - យទុ្ធស្វស្តសដ ៖ មវយាបាយផ្ាយែណំឺង, មិតតភាព និងការផ្ាយែំណងឹលអផ្ទទ ល់ខ្លនួ,ក្កុមតូច, កាុងក្កុង, នងិវផ្សងវទ្ៀតជាវក្ចើន។  
 
វយើងជាប់ជំពាកក់ាុងការវអាយែំណងឹវៅកាន់ក្គប់មនុសសទាងំអសត់ាមខាា តែដែល ដែលវយើងបាន 
ទ្ទ្ួល។ -Phineas Bresee 

 

៤. ភាពជាសិសសវដ្ឋយបំណង 
ក. ក្ពឹះវយស ូវក្តាស់វៅក្កមុជនំុំកាងុការបវងកើតសិសសវដ្ឋយបំណង 
 - ែូវចាឹះ ចូរវៅបញ្ាុឹះបញ្ាូលឲ្យមានសិសសវៅក្គបទ់ាំងស្វសន ៍ក្ពមទាំងវយាើបុណយក្ជមុជទ្ឹកឲ្យ វដ្ឋយនូវក្ពឹះនាមក្ពឹះវរបិតា ក្ពឹះរាជបុក្តា នងិក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធចុឹះ  វហ្សើយបវក្ងៀន ឲ្យវគកានត់ាមក្គបទ់ាំងវស
ចកត ីដែលខ្ាុំបានបងាគ បម់កអាករាលោ់ា ផ្ង វហ្សើយវមើល ខ្ាុំកវ៏ៅជាមួយនឹងអាករាលោ់ា ជារាល់ម្ថ្ងដែរ ែរាបែល់បផំ្ុតកលប។ អាដម ន។ (មា ថាយ២៨៖១៩-២០)។ 
 - ក្កមុជនំុំមានវិយីស្វស្តសតវដ្ឋយបំណងមយួសក្មាប់ការបវងកើតសិសសឲ្យែចូក្ពឹះក្គីសទ។ 
 - សិសសែចូក្ពឹះក្គីសទគជឺាមនុសសដែលរស់វៅកាងុក្ពឹះក្គីសទ វហ្សើយរីកចំវរីនវ ើងកាងុភាពែចូជាក្ពឹះក្គីសទ នងិវយាើអាីដែលក្ពឹះជាមាា ស់បងាគ ប។់ ពកួវគលឹះបង់ខ្លនួរបស់វគ វហ្សើយវគក្សោញ់ នងិស្វដ បប់ងាគ ប់ក្ពឹះជា
មាា ស់វដ្ឋយអសព់ីចតិតរបស់វគ អស់ពីក្ពលឹង គនំិត និងកោំងំ (មា កុស ១២៖៣០, យ ូហាន១៥, លូកា៩) 
 - ទ្នំាកទ់្ំនងភាពជាសិសសវដ្ឋយបំណងគឺជាជួយមនសុសឲ្យអភិវឌឍន៍ការស្វដ បប់ងាគ ប់ មានទ្ំនាកទ់្នំងសាិតស្វា លជាមយួក្ពឹះវយស ូវ។ វៅកាុងទ្ំនាក់ទ្នំងទាំងវនឹះ ក្ពឹះវិញ្ញា ណម្នក្ពឹះក្គីសទបំផ្ទល ស់បំដក្បលកខណៈ
របស់វគឲ្យមានភាពែចូជាក្ពឹះក្គីសទ ផ្ទល សប់ដូតម្មលម្នអាកវជឿថ្ម ីវៅកាុងតម្មលម្ននគក្ពឹះ និងជំរុញពួកវគវៅកាងុវបសកកមមរបស់ក្ទ្ង់ម្នការដ្ឋកទ់្ុនវផ្សងៗវៅកាងុផ្ទឹះរបស់វគ ក្កុមជំនុ ំនិង ពិភពវោក។ 
 

ខ្. វយើងចាប់វផ្ដើមវដ្ឋយការែកឹនាជំាបគុគលវៅកាុងទ្ំនាក់ទ្នំងផ្ទទ ល់ខ្លនួជាមួយនឹងក្ពឹះវយស ូវក្គសីទ។ 
 - ែំវណើរម្នកដីជំវនឿចាប់វផ្ដើមជាមួយនឹងការស្វរភាពអំវពើបាប នងិ ការអត់វទាសវដ្ឋយក្ពឹះគុណតាមរយៈកដីជំវនឿវៅកាងុក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ។ 
 - កំវណើតថ្មីវៅកាុងក្ពឹះក្គសីទគឺក្តូវបានដកវ ើងវិញ និងបានទ្ទ្ួលចិញ្ាមឹវៅកាុងក្គសួ្វរម្នក្ពឹះ 
 - ការដកវ ើងវិញបានផ្លតិចិតតដែលផ្ទល ស់ដក្ប នងិ រវបៀបរស់វៅដែលផ្ទល ស់ដក្ប វហ្សើយវយាើជាទ្ីបនាទ ល់ពីក្ពឹះគណុម្នក្ពឹះវៅកានអ់សអ់ាកដែលបានស្វគ ល។់ 
 - វយើងអប់រុំអាកវជឿថ្មទីាំងអស់វនាឹះវៅកាងុសហ្សគមន៍ម្នកដីជវំនឿ បវក្ងៀនពកួវគវចញពចីំនចុចាប់វផ្ដើមែបំូងបងអស់ដែលពកួវគបានទ្ទ្ួលវសចកតសីវស្តងាគ ឹះវនាឹះគឺមនិសក្មាប់ដតខ្លួនឯងប ុវណាណ ឹះ កប៏ ុដនដសក្មាបអ់សអ់ាក
ដែលពកួវគមានឥទ្ិធពលវលើ វហ្សើយែកឹនាមំនុសសទាំងវនាឹះវៅរកក្ពឹះក្គីសទ។ ពកួវគនឹងកាល យជាអាកបវងកើតសិសស វហ្សើយជួយែល់អាកវនាឹះកាល យជាអាកបវងកើតសិសសដែរ។  
 - ភាពជាសសិសជាបទ់ាកទ់្ងការជួយែលអ់ាកែម្ទ្វទ្ៀតឲ្យវែើរតាមក្ពឹះក្គីសទកាន់ដតជិតជាងមុន 
  
ទ្នំាកទ់្នំងភាពជាសសិសវដ្ឋយបណំងគជឺាជយួមនសុសឲ្យអភវិឌឍនក៍ារស្វដ បប់ងាគ ប់ មានទ្នំាកទ់្នំងសាតិស្វា លជាមយួក្ពឹះវយស វូ។ វៅកាងុទ្នំាកទ់្នំងទាំងវនឹះ ក្ពឹះវញិ្ញា ណម្នក្ពឹះក្គសីទបផំ្ទល សប់ដំក្បលកខណៈរបសវ់គឲ្យមានភាពែចូ
ជាក្ពឹះក្គសីទ ផ្ទល សប់ដតូម្មលម្នអាកវជឿថ្ម ីវៅកាងុតម្មលម្ននគក្ពឹះ នងិជរំញុពកួវគវៅកាងុវបសកកមមរបសក់្ទ្ងម់្នការដ្ឋកទ់្នុវផ្សងៗវៅកាងុផ្ទឹះរបសវ់គ ក្កមុជនំុ ំនងិ ពភិពវោក។ 
 

គ. វយើងអភិវឌឍនស៍ិសសែចូក្ពឹះក្គីសទវដ្ឋយបំណងតាមរយៈព័នធកិចាវលើអាសនាែ៏រឹងមាំមួយ។ 



 - ការអយិបាយរបស់ក្គគួងាា លរបស់វយើងជាវសចកតីអយីបាយដែលជួយឲ្យវយើងែងឹពីរវបៀបកាងុការរីកចំវរីនកាងុវសចកដជីវំនឿកាុងក្ពឹះក្គីសទ។ 
 - វសចកដីអយិបាយរបស់ក្គគួងាា លរបស់វយើងគឺទាកទ់្ងនងឹដផ្ាកក្ពឹះគមពីរ នងិអប់រុំមនុសសទាងំអស់វនាឹះកាងុការរីកចំវរីន និង ឲ្យដក្សកឃ្លល នយា ងខាល ងំវលើក្ពឹះបនទូលរបស់ក្ពឹះ។ 
 - ក្គគូងាា លរបស់វយើងនាំយកក្ពឹះបនទលូរបស់ក្ពឹះឲ្យកាល យជាមូលដ្ឋា នក្គឹឹះម្នក្គប់ទាងំការខ្តិខ្ំម្នភាពជាសិសសទាងំអស់។ 
 - ក្គគូងាា លរបស់វយើងបវក្ងៀនមនុសសឲ្យែងឹពីរវបៀបសកិាក្ពឹះគមពីរ នងិគតិពិចារណាអពំីអតថនយ័កាងុក្ពឹះបនទលូ ដែលអាចយកមកអនុវតតនក៍ាុងជីវិតរស់វៅរបស់ពកួវគបាន។ 
 - ក្គគូងាា លរបស់វយើងពាយាមផ្ដលអ់ាហារម្នក្ពឹះបនទូលដែលមានតុយយភាពវពញមួយឆាា ំ 
 - ក្គគូងាា លរបស់វយើងទ្កុចតិតវលើក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធម្នក្ពឹះជាមាា ស់ កាុងការដែលក្ទ្ងផ់្ដល់ជីវិត ដែលពកួវគទាងំអស់ចលូមករមួោា វៅកាុងផ្លូវមយួដែលមានតុយយភាពវែើមបី កស្វងរូបរាងសិសសឲ្យក្ពឹះក្គីសទវ ើង។ 
 - ក្ពឹះវយស ូវបានអយបិាយវៅកាន់មនុសសទាងំហ្សាងូ វហ្សើយក្ទ្ង់កប៏វក្ងៀនែលស់ិសសរបស់ក្ទ្ងជ់ាក្កមុតចូយា ងយកចិតតទ្ុកដ្ឋក់ដែរ។ 
 - ក្ពឹះវយស ូវអយបិាយវដ្ឋយវក្បើពាកយវក្បៀបក្បែចូ(វរឿង) វែើមបីជយួែល់ការវរៀនរបសម់នសុស (មា កុស ៤៖៣៤) 
 

 . វយើងជំរុញថាា ក់ស្វោម្ថ្ងអាទ្តិយដែលជួយសសិសដែលែូចក្ពឹះក្គីសទរកីចំវរីន នងិយំធាត់វ ើង 
 - ក្គូស្វោម្ថ្ងអាទ្តិយរបស់វយើងបវក្ងៀនវមវរៀនកាុងវោលបណំងបវងកើតសសិសឲ្យែចូក្ពឹះក្គសីទ ទាងំវៅកាងុការពនយលព់បីទ្គមពីរ និងទាំងវៅកាុងកមមវិយីក្ពឹះគមពីរវែើមបីជីវិត។ 
 - ក្គូបវក្ងៀនថាា ក់ម្ថ្ងអាទ្តិយរបស់វយើងយកចណំាបអ់ារមមណ៍ផ្ទទ ល់ខ្លនួវលើយុវជនវជឿថ្មីកាងុថាា ក់វរៀនវែើមបីវនលើយសណួំររបស់ពកួវគអំពជីំវនឿក្គសី្វទ ន និង ជួយវលើកទ្កឹចតិតពួកវគវែើមបីឲ្យវគយធំាត់វ ើងកាងុក្ពឹះគុណ
របស់ក្ពឹះ។ 
 - ក្បព័នធការអប់រុំម្នស្វោម្ថ្ងអាទ្តិយរបស់វយើងផ្ដល់កមមវិយចីាប់តាងំទារកែលម់នុសសចាស់, វាផ្ដលទ់្ំហ្សនំិងលដំ្ឋប់ម្នសមាភ រៈដែលក្តូវសិកាក្ពឹះគមពីរទាងំមូលតាមមវយាបាយដែលបានវរៀបចំ។ “ចូរបងាា តក់ូនវកមង 
ឲ្យក្បក្ពឹតតតាមផ្លូវដែលគួរក្បក្ពតឹតវនាឹះវានងឹមិនលឹះបងព់ផី្លូវវនាឹះែរាបែលច់ាស”់ (សុភាសិត២២៖៦)។ 
 

ង. វយើងអភិវឌឍន៍ក្កុមតូចកាុងការសិកាក្ពឹះគមពីរ វែើមបីវលើកទ្កឹចតិតគណវនយយភាព។ 
 - ក្កមុសិកាក្ពឹះគមពីជាក្កមុតចូផ្ដល់ទាងំ២យា ង គជឺាក្កុម និង មាា ក់វៅកាន់មាា ក់សក្មាបអ់ាកវជឿថ្មី នងិ និងអាកដែលបដនថមវលើជំវនឿ។ 
 - កាងុក្កមុតចូ ទ្នំាកទ់្ំនងលអគឺក្តូវបានអភិវឌឍន៍ គឺដែលក្តវូមានចលនាវៅកាុងការក្បជុជំាយមមតា វែើមបីតភាា បជ់ាមួយមតិតភ័ស្តកតទ្កុជាផ្លូវម្នជីវិត។ 
 - ក្កមុសិកាទាងំវនាឹះមានការោយបញ្ាូលោា ទាំងការសិកាក្ពឹះគមពីរនិងអនដរកមមសងគម ដែលសំខាន់សក្មាប់ការរីកចំវរីនវៅកាងុក្ពឹះគុណ។ 
 - ក្កមុតចូភាពជាសសិសអភិវឌឍការោំក្ទ្ក្បពន័ធសក្មាប់ការរួបរួមោា វលើសពីម្ថ្ងអាទ្តិយ។ 
 

ច. វយើងវលើកទ្ឹកចិតតការរីកចំវរីនខាងវិញ្ញា ណម្នសិសសរបស់ក្ពឹះក្គសីទតាមរយៈកាលវិភាគគវក្មាងែល៏អរបស់ក្កុមជំនុ ំ
 - កមមវិយីសនំួរកាងុក្ពឹះគមពីរ 
 - ពន័ធកចិាសតថចរកុមារ 
 - ស្វោក្ពឹះគមពីរវពលវិសសមកាល 

 - កមមវិយីម្ថ្ងបុណយក្ពឹះជនមរស ់នងិ បណុយណូដអល 

 - ការក្បងឹដក្បងកាុងពន័ធកចិាវមតាត ករុណា 

 - ពន័ធកចិាភាពជាសសិសវៅកាន់មនុសសែម្ទ្វទ្ៀត 
 - ព័នធកិចាសក្មាបប់ុរស ស្តសដ,ី មនុសសចាស,់ មនសុសវៅលីវ, តំរូវការចាំបាច់, ក្កមុកីោ, និង ក្កមុវផ្សងៗវទ្ៀត គឺក្តូវបានវលើកទ្កឹចតិតឲ្យជយួែល់មនុសសបវងកើតទ្ំនាក់ទ្នំងជាមយួនឹងក្ពឹះក្គសីទ និងក្កុមជំនុំរបស់
ក្ទ្ង់។ 
 

ន. វយើងជំរុញចិតតអាកវជឿទាំងអស់ឲ្យវក្បើក្បាស់អាីដែលមានក្បវយាជន៍កាងុការរីកចំវរីន នងិអភិវឌឍន៍ជំវនឿផ្ទទ លខ់្លួនរបសព់ួកវគ 
 - អានក្ពឹះគមពីរវដ្ឋយមានការសិកាជនំួយ, ស្វដ ប់ការអានក្ពឹះគមពីរជាសវមលង 
 - អយិស្វា នវរៀងរាល់ម្ថ្ង 
 - ស្វដ បប់ទ្ចំវរៀងក្គីស្វទ ន 
 - អានអកាស្វស្តសតក្គីស្វទ ន 
 - ដសាងរកម្ែគូរដែលមានគណវនយយភាពដែលជាអាកជយួអយិស្វា នឲ្យោា វៅវិញវៅមក វែើមបីឲ្យមានភាពែចូជាក្ពឹះក្គសីទ។ 
 - ដសាងរកម្ែគូរដែលមានគណវនយយភាពដែលជាអាកក្សោញ់ែលអ់ាកយា ងខាល ងំដែលវគនងឹសួរែល់អាកពីសំណួរពបិាកៗ។ 
 - អភិវឌឍន៍វិន័យកាុងការក្បាបអ់ាកែម្ទ្អំពអីាីដែលក្ពឹះបានវយាើវៅកាុងជីវិតរបស់អាក។ 
 

ជ. វយើងវលើកទ្ឹកចិតតអាកវជឿទាំងអស់ឲ្យវរៀនដសាងរកក្ពឹះវតតមានរបស់ក្ពឹះវរៀងរាល់ម្ថ្ង។ 



 - វយើងពិពណ៌នាអពំជីីវិតក្គីស្វទ នយា ងលអជាទ្ំនាក់ទ្នំងផ្ទទ ល់ខ្លួនយា ងជិតសាិតជាមួយនងឹក្ពឹះអមាា ស់វយស ូវក្គីសទជាក្ពឹះអងគសវស្តងាគ ឹះរបស់វយើង។ 
 - សិសសដែលយធំាត់វ ើងយា ងលអវៅកាងុភាពែចូជាក្ពឹះក្គសីទ គឺវគចណំាយវពលជាមួយក្ទ្ង់។ 
 - សិសសដែលែចូក្ពឹះក្គីសទដតងដតដសាងរកក្ពឹះជាមាា ស់ នងិដចកចាយពីក្ទ្ងែ់ល់អាកដែលវគបានជបួ។ 
 

 ការអយសិ្វា ន , ក្ពឹះបនទលូម្នក្ពឹះ នងិការជយួែលអ់ាកែម្ទ្វទ្ៀតវែើមបឲី្យវគកាល យជាសសិសមានលកខណៈែចូក្ពឹះក្គសីទវៅកាងុក្កមុជនំុ។ំ 
 

ឈ. វយើងវលើកទ្កឹចតិតសិសសទាំងអស់ឲ្យមានចតិតកាុងការបវងកើតសសិស 
 - មហាវបសកកមមរបស់ក្ពឹះអមាា ស់ និង អណំាចក្ពឹះវចស្វដ បានផ្ដល់ែល់វយើងវែើមបបីវងកើតសិសស (មា ថាយ ២៨៖១៩-២០) 
 - វយើងអយិស្វា នយា ងវពញទ្ំហ្សងឹកាងុការអវញ្ាើញក្គសី្វទ នដែលចាសទ់្ុំ ឲ្យបវងកើតសសិស ឬជាអាកដណនាំវយើង។ 
 - វយើងអយិស្វា នយា ងវពញទ្ំហ្សងឹកាងុការអវញ្ាើញក្កមុតូចម្នអាកវជឿវែើមបីឲ្យកាល យជាដផ្ាកមយួម្នក្កមុសសិសរបស់វយើង។ 
 - វយើងដ្ឋកទ់្ុនជីវិតរបស់វយើងទាំងអសក់ាុងសិសសទាងំវនាឹះែូចដែលវយើងរួមោា ដសាងរកក្ពឹះជាមាា ស់។ 
 - វិយិស្វស្តសតនិយាយវរឿងជាកណាដ លវៅកាុងការបវក្ងៀនក្ពឹះគមពកីាុងក្កុមតូចបានផ្ដល់ឲ្យនូវមូលដ្ឋា នក្គឹឹះម្នក្ពឹះគមពីរ សក្មាប់វបើកឲ្យសិសសអាចវរៀនក្ពឹះគមពីរបាន។ 
 - ការអយិស្វា ន , ក្ពឹះបនទលូម្នក្ពឹះ នងិការជួយែល់អាកែម្ទ្វទ្ៀតវែើមបីឲ្យវគកាល យជាសិសសមានលកខណៈែចូក្ពឹះក្គសីទវៅកាុងក្កុមជំនុ។ំ 
៥. ការអភិវឌឍន៍ក្កមុជនំុ ំ
ក. ក្កមុជនំុំក្គីស្វទ នបានវផ្ដើមជាមយួនងឹក្ពឹះក្គីសទ ដែលក្ទ្ង់បានចាប់វផ្ដើមជាសហ្សគមនែ៍ំបងូម្នវសចកតជីំវនឿ 
 - សហ្សគមន៍ម្នវសចកតជីំវនឿរួបរមួោា ជាវទ្ៀងទាត់វែើមបីថាា យបងគំក្ពឹះ។ 
 - វហ្សើយចាប់វផ្ដើមយធំាត់វ ើង នងិ រីកចំវរីនជាក្កុមជំនុំដែលផ្ុសវ ើងតាមរយៈែំវណើរវបសកកមមវលើកទ្១ីរបស់ស្វវកប លុ នងិបាសណាបាស(កិចាការ ១៣-១៤) 
ខ្. ស្វវកប ុលវយាើែំវណើរវបសកមមវលើកទ្ី២ វដ្ឋយមានគំវរាងកាងុការដ្ឋំក្កមុជំនុំ ប ុដនដក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធបានែកឹនាោំតវ់ៅកានទ់្ិសវៅវផ្សងៗ (កចិាការ ១៦) 
 - វយើងក្តូវវបើកនិមតិតថ្មីរបស់ក្ពឹះសក្មាប់ការងាររបស់ក្ទ្ង់ និង ឲ្យក្ទ្ង់បានែឹកនាំវយើងវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ 
 - ស្វវកប លុមាននមិិតតមួយ ដែលមនិមកពអីាកែម្ទ្ ឬពកីារវសុើបសួរកាងុសហ្សគមន។៍ ជានមិិតតដែលមកពីក្ពឹះហ្សឬទ្័យរបស់ក្ពឹះ។ នមិិតតរបស់វយើងសក្មាប់ការដ្ឋំក្កមុជំនុថំ្មីក្តូវដតមកពីក្ពឹះហ្សឬទ្័យរបស់ក្ពឹះជាមាា
ស់។ 
 - វោកប ុលបាននិមតិតអពំីមនុសសមាា ក់ វោកមនិបាននមិិតតអំពីដផ្នការ យុទ្ធស្វស្តសត ពាកយវស្វល ក គំនសូតាងលំហ្សូរ ឬពីកមមវិយណីាមយួវ ើង។ និមតិតរបស់វោកប លុវផ្ទដ តចំវពាឹះមនុសសជាតិដែលបាត់បង់។ នមិិតត
របស់វយើងសក្មាបដ់្ឋំក្កមុជនំុំថ្មីក្តូវក្បកានខ់ាា ប់នូវការែំរង់វឆាព ឹះវៅរកមនុសសដែលបាត់បង់គជឺាអាកដែលក្តូវការមានទ្នំាក់ទ្នំងជាមួយក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ។ 
 - វោកប ុលបាននិមតិតពីមនុសសមាា ក់មកពមីា វសែនូ។ គឺជាមនុសសមាា ក់ដែលមានទ្តីាំង មានវបបយម៌ ភាស្វ នងិក្បវិតតស្វស្តសតជាក់ោក់។ ក្ពឹះជាមាា ស់នងឹក្បទានឲ្យវយើងមាននមិតិតពីក្កមុមនុសស ឬសហ្សគមន៍ជាក់
ោក់ែចូោា ដែរ។ វយើងក្តូវដតរុករក នងិស្វដ ប់តាមនមិិតតរបស់ក្ពឹះដែលមានសក្មាប់វយើង។ 
 - វោកប ុលបាននិមតិតពមីនសុសដែលពីមា វសែូចកំពងុដតឈរ។ មនុសសមាា ក់វនឹះមិនមានឋានៈទាបជាងវោកប ុលវទ្។ វគវមើលោា វៅវិញវៅមកវដ្ឋយដភាកទ្ល់ដភាក។ មនសុសមាា ក់វនឹះជាមនុសសដែលខ្ាុំក្តូវវៅ
ផ្ាយែំណងឹ គជឺាមនុសសដែលសកដសិមម្នការវោរពរបស់វយើង។ 
 - វោកប លុបាននមិិតតពមីនុសសដែលពមីា វសែចូកពំងុដតឈរនិងកំពងុវៅោត់ “សមូមកទ្ីវនឹះ វហ្សើយជួយវយើងផ្ង។” វនឹះគនឺមិិតតដែលជំរុញពកួវយើង។ វយើងក្តូវវៅកាន់ទ្កី្កុងរបស់វយើង អាកស្វច់ញាតិរបស់
វយើង ក្កមុ កលុសមព័នធ និងក្គួស្វររបស់វយើង។ 
  
វយើងក្តវូនាំក្ពឹះក្គសីទវៅកានព់ភិពវោករបសវ់យើង។ 
 

គ. នមិិតតរបស់ក្ពឹះជាមាា ស់ ជាប់ទាក់ទ្និនងិភាពជាអាកែឹកនាំបនដបនាទ ប់ ែូចដែលក្ទ្ង់ោតក្តដ្ឋងដផ្នការ សក្មាប់ការអភិវឌឍន៍ក្កុមជនំុំែល់ស្វវកប ុល 

 - មនុសសមកពមីា វសែនូបានក្ត ប់វៅជាស្តសតីមាា ក។់ កញ្ញា លីឌាមកពីក្កុងភីលពីបានកាល យបុគគលដែលស្វដ បប់ំផ្តុ កាងុឱកាសព័នធកិចាវនឹះ។ 
 - វោកប ុលបានរកវ ើញអាកដែលស្វដ ប់វោកវក្ចើនបំផ្តុកាងុក្កុមស្តសដីដែលបានកំពងុអយិស្វា នវៅមាត់ក្ចាំងទ្វនល។ 
 - វោកប ុលបានចាប់វផ្ដើមពន័ធកចិាវនឹះវៅកាងុផ្ទឹះរបស់វោក ជាជាងវក្បើក្បាស់ស្វោក្បជុំរបស់ពកួយដូ្ឋជាកដនលងចាប់វផ្ដើមក្កមុជំនុពំីមនុ។ 
 - កញ្ញា លីឌាជា ឈមួញលកស់ំពត់ពណ៌ស្វា យដែលមានតំម្ ម្ថ្ល ក៏បានឲ្យផ្ទឹះរបស់នាងសក្មាប់វបើកក្កុមជំនុំដែរ។ 
 - យទុ្ធស្វស្តសតម្នការអភិវឌឍក្កុមជំនុអំាចនឹងមនិពាក់ពន័ធនងឹលំនាំបងាា ញឲ្យវ ើញពីមនុ។ 
 

 . ការដ្ឋំក្កមុជនំុំទាមទារការលឹះបង់ខ្ពស ់

 - ការក្បឹងដក្បងព័នធកិចារបស់វោកប ុល និងសុីោស បាននាំឲ្យោតជ់ាបគ់ុក។ ពកួវគបានវយាើការលឹះបង់វដ្ឋយសម័ក្គចតិតផ្ទទ លខ់្លួនរបស់វគ។ ពកួវគបានវក្ចៀងចំវរៀងសរវសើរតំវកើងក្ពឹះវទាឹះបីវគរងទ្ុកខលបំាក កាុង
ក្ពឹះនាមរបស់ក្ពឹះជាមាា ស់(កិចាការ១៦៖២៥)។ 



 - សពាម្ថ្ងវនឹះ អាកែឹកនាំក្កមុជនំុ ំនិងអាកវែើរតាមក្ពឹះវយស ូវក្គីសទបានចណំាយតម្មលែូចោា សក្មាប់ការចាប់វផ្ដើមក្កុមជនំុំ។ វាទាមទារវពលវវោរាប់វមា ងកាុងការអយសិ្វា ន សក្មក់ទ្កឹដភាក ការពាយាម ការក្បឹងដក្បង 
លុយកាក់ នងិ មានវពលខ្លឹះក្តូវហ្សូរ្ម វដ្ឋយវក្ពាឹះការចាប់វផ្ដើមក្កមុជនំុំថ្ម។ី 
 - ថ្ាីវបើការលំបាកផ្ទទ ល់ខ្លនួរបស់វោកប លុ នងិ សុីោសវកើតវ ើង ដតក្កមុជនំុថំ្មីចាប់វផ្ដើមវ ើងវចញពីវហ្សតុការវនាឹះ វដ្ឋយវមភូ ុំវៅក្កងុភលីីពបានកាល យជាក្គូគងាា លថ្ម។ី 
 

ង. វយើងក្តូវរស់វៅកាងុក្ពឹះវតដមានរបស់ក្ពឹះជាមាា ស់ ែូវចាឹះវយើងែងឹពកីារយលែ់ឹងពីការសថតិវៅរបស់ក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធ ថ្ាីវបើវៅកាងុកាលៈវទ្សៈរបស់វយើងយា ងណាក៏វដ្ឋយ។ 
  - វោកប លុ នងិសុីោស មិនបានបងាា ញពីការវាយែុំវលើពួកវគ និង ពីយប់ដែលបានវែកវៅកាុងគុកដែរ ដតផ្ទុយវៅវិញ ពួកវគែងឹថាក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធក្បទានឲ្យវគមានជ័យជនំៈ ថ្ាីែបតិដតវៅកាុងកាលៈវទ្សៈ
អវិជាមានក៏វដ្ឋយ។ 
 - វោកប ុល និង សុីោសែងឹថាពួកវគក្តូវបានក្ពឹះវិញ្ញា ណតំរងទ្ិសវៅ។ ពកួវគែឹងថាក្ទ្ង់ដថ្រកាពកួវគ។ 
 - ការកវក្កើកែីវៅកាងុគុកក្កុងភីលពីបានរុំលឹកឲ្យវយើងែងឹថា ក្ពឹះជាមាា ស់វៅជាបព់ាកព់័នធវៅកាងុស្វថ នភាពវនាឹះដែរ (កចិាការ ១៦៖២៥-២៦) ក្ទ្ង់មនិបានបំវភលចវយើងវចាលវៅវពលវយើងក្បងឹដក្បងវយាើពន័ធកចិា
របស់ក្ពឹះដែលជយួការលបំាក់វនាឹះវ ើយ។ 
 - វៅវពលដែលវយើងស្វដ បប់ងាគ ប់ នងិវយាើតាមក្ពឹះហ្សឬទ្័យរបស់ក្ទ្ង់ វៅកាងុវពលវវោរបស់ក្ទ្ង់ វនាឹះក្ពឹះអមាា ស់នងិវយាើអនដរាគមន៍វដ្ឋយក្ពឹះវចស្វដ របស់ក្តង់។ ខ្ណវពលការអាក្កក់ក្បឆាំងនិងការរីកចំវរីនម្ននគរ
ក្ពឹះ វនាឹះក្ពឹះក្ទ្ងក់៏មានក្ពឹះបនទលូចងុវក្កាយដែរ។ 
 - វយើងមិនបានបវងកើត ឬវយាើឲ្យរីកចំវរនីែលន់គររបស់ក្ពឹះវដ្ឋយខ្លនួវយើងវទ្ ដតគឺជាក្ពឹះជាមាា ស់ជាអាកកស្វង នងិវយាើឲ្យរីកចំវរីនវិញ។ 
 
វៅកាងុក្កមុជនំុណំាហ្សារនិ អតថនយ័ម្នក្កមុជនំុដំចងថា ៖ ក្កមុមនសុសណាដែលជបួជុោំា ជាវទ្ៀងទាត ់សក្មាបក់ារដថ្ទាបំបីាចខ់ាងវញិ្ញា ណ ការថាា យបងគ ំនងិ ការដណនាំពវីពលវវោ នងិទ្កីដនលងដែលបានក្បកាសជាមយួអាកែកឹនាំ 
នងិ ទ្ទ្លួក្ពឹះរាជស្វរ នងិវយាើវបសកកមមក្កមុជនំុណំាហ្សារនិ អាចទ្ទ្លួស្វគ លប់ានទ្កុជាក្កមុជនំុ ំនងិបានរាយកាណែ៍លម់ណឌ ល នងិ សថតិកិ្កមុជនំុសំ្វកល(គណៈកមាម ការអគគនាយកស្វកល)។  នយិាយមា ងវទ្ៀត គថឺាក្កមុ
ជនំុគំជឺាចវងាក មម្នអាកវជឿ មនិដមនជាអោរ ឬក្ទ្ពយសមបតតវិទ្។ 
 

ច. យទុ្ធិស្វក្សាអភិវឌឍន៍ក្កមុជនំុំក្តូវបានផ្ទល សប់ដូរតាមរយៈក្បវតតិស្វស្តសតក្កមុជំនុ ំ
 - ក្កមុជនំុំក្គីស្វទ ន មនិមានអោរក្ពឹះវិហារកាងុកំ ុងវពល២០០ឆាា ែំបំូង ម្នក្បវតតិស្វស្តសដក្កុមជំនុ។ំ 
 - គនំិតកាុងបវងកើតអោរ ក្ទ្ពយសមបតតិ នងិក្គគូងាា លបំវរីការវពញវពលសក្មាប់ក្កុមជនំុំមកវពលវក្កាយ។ 
 - ក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធគកឺំពងុែកឹនាំក្កមុជំនុកំាុងការបវងកើតស្វជាថ្មកីាុងមវយាបាយថ្មីវផ្សងៗវទ្ៀត 
 - ក្កមុជនំុំនមិួយក្តូវបានវលើកចតិតឲ្យដ្ឋំក្កុមជំនុំស្វខាថ្មមីួយវទ្ៀត។ 
 - ក្កមុជនំុំថ្មី ក្បជុោំា វៅតាមផ្ទឹះ ឬតាមតបំនណ់ាដែលអាចវៅរួច។ 
 - ក្គគូងាា លមាា ក់ៗ  ក្តូវវយាើជាអាកដណនាំវលើក្គគូងាា លជនំួយវពលវិសសមកាលមាា ក់ ដែលជាអាកកពំងុដតហ្សាកឹហ្សានឺសក្មាបព់័នធកិច។្ 
 - គំរូវនឹះគតឺក្មូវមនិមានការផ្ដល់ជនំួយថ្វិការែល់ការចាប់វផ្ដើមដ្ឋំក្កុមជំនុថំ្មីវ ើយ។ អាកជំនយួ អាចវនលើយតបវៅនឹងការក្តាស់វៅរបស់ក្ពឹះជាមាា ស់វែើមបីជួយកាងុការចាប់វផ្ដើមក្កមុជំនុថំ្មីបាន។ 
 - គំរូវនឹះអនុញ្ញា តិឲ្យក្ពឹះជាមាា ស់បានវយាើឲ្យក្កមុជនំុំរបស់ក្ទ្ង់បានយំធាត់វ ើង វៅកាងុកដនលងថ្មីៗ ជុំវិញពិភពវោក។ ក្ទ្ង់ក្តូវការចតិតដែលស្វដ បប់ងាគ ប់វែើមបីចាបយ់កនិមតិត វហ្សើយវនលើយតបវៅនងឹការក្តាស់វៅ និង
អនុញ្ញា តិឲ្យក្ពឹះជាមាា សប់ានែឹកនាំ។ 
 

ន. វោលបំណងម្នការអភិវឌឍន៍ក្កមុជនំុ ំគជឺាការផ្ាយវៅែលម់នសុសថ្មីសក្មាប់ក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ 
 - ដតក្ទ្ងម់ានក្ពឹះបនទលូថា ខ្ាុកំ្តូវក្បាប់ែំណងឹលអពនីគរក្ពឹះ ែលអ់សទ់ាំងក្សុកឯវទ្ៀតដែរ គឺវហ្សតវុនាឹះបានជាក្ពឹះវរបិតាចាតឲ់្យខ្ាុមំក(លូកា ៤៖៤៣)។ 
 - វយើងគឺជាទ្ូតរបសន់គរក្ពឹះ ដែលបូជាជីវិតរបស់វយើងសក្មាប់ការអភិវឌឍន៍ក្កមុជនំុំ។ 
 - ការក្បងឹដក្បងរបស់វយើងគមឺិនមានវោលបំណងកាងុការោកំ្ទ្អងគការណាមួយវទ្។ 
 - វយើងចងប់ានមនសុសជាវក្ចើនដែលអាចចូលមកវែើមបីមានចំវណឹះែងឹពកីារសវស្តងាគ ឹះរបស់ក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ។ 
 - វយើងចងប់វងកើតសិសសអាកវជឿថ្មីឲ្យវៅតាមរូបភាពម្នក្ពឹះក្គីសទ។ 
 - ក្ពឹះវយស ូវបនទលូថា “ចូរវងើបវ ើងវមើលវៅដក្សវមើល ែបិតបានក្កហ្សមលមមក្ចូតវហ្សើយ”(យ ហូាន ៤៖៣៥) 
 

៦. ភាពជាអាកែឹកនាំដែលមានភាពផ្ទល ស់បដ ូ
ក. វយើងដសាងរកអភិវឌឍនអ៍ាកែឹកនាំតាមរយៈគំរូម្នភាពែូចជាក្ពឹះក្គសីទ។ ក្ពឹះវយស ូវគឺជាគំរសូក្មាប់វយើង។ 

ភាពជាអាកែកឹនាំដែលមានភាពផ្ទល សប់ដគូជឺាអាកែកឹនាំដែលែចូក្ពឹះក្គសីទ។ 
 

ខ្. ភាពជាអាកែឹកនាំដែលមានភាពផ្ទល ស់បដគូឺវចឹះស្វដ បប់ងាគ ប់ នងិ បនាទ បខ្លួន 



 - អាកវែើរតាមក្ពឹះវយស ូវក្គីសទគឺជាអាកដែលដ្ឋក់ខ្លនួឯងចុឹះវែើមបីវយាើតាមក្ពឹះហ្សឬទ្័យរបស់ក្ពឹះវរបិតា(ភីលពី ២៖៥-៨)។ 
 - វគទ្កុចិតតែល់ក្ពឹះជាមាា ស់វពញទ្ី ថាក្ទ្ងន់ឹងវនលើយតបការអយិស្វា នរបសព់ួកវគ វហ្សើយនិងផ្គតផ់្គង់ក្គបទ់ាំងភាពខ្ាឹះខាតរបសព់ួកវគ (យ ូហាន ១៥៖៧) 

 - វគចឹុះចលូនងីោា វៅវិញវៅមក នងិមនិគតិពអីតថក្បវយាជន៍ផ្ទទ លខ់្លួនវ ើយ (វអវភសូរ៥៖២១) 
គ. ភាពជាអាកែឹកនាំដែលមានភាពផ្ទល ស់បដគូឺជាអាកបំវរី 
 - ោត់វែើរតាមគំរូរបស់ក្ពឹះវយស ូវក្គីសទដែលក្ទ្ងម់និបានយាងមកវលើដផ្នែីវែើមបីឲ្យវគបំវរីក្ទ្ង់វ ើយ ដតក្ទ្ង់យាងមកវែើមបីបំវរីែល់វគវិញ (មា កុស ១០៖៤៥, មា ថាយ ២០៖២៨) 
 - ោត់ែកឹនាំវដ្ឋយវិញ្ញា ណ នងិ ឥរិយាបថ្ដែលមានភាពជាអាកបំវរី (ភីលពី ២) 

 . ភាពជាអាកែកឹនាំដែលមានភាពផ្ទល ស់បដគូឺជាមនុសសដែលមាននិមតិត 
 - “ក្ោណាដែលឥតមានការវបើកសំដែង វនាឹះបណាត ជនរដមងដលងទ្បច់ិតត” (សភុាសិត ២៩៖១៨) 
 -  វនាឹះក្ពឹះវយហ្សូវា៉ា ក្ទ្ងម់ាន ក្ពឹះបនទូលតបមកខ្ាុំថា ចូរកតក់ារជាក់ដសតងវនឹះទ្ុក ក្តូវឲ្យចារឹកឲ្យចាសវ់ៅវលើកាត រចុឹះ វែើមបឲី្យមនុសសដែលកពំុងរត់ កអ៏ាចវមើលបានដែរ (ហាបាគុក ២៖២) 
 - ក្ពឹះវយស ូវបានដ្ឋំនមិិតតម្ននគរក្ពឹះ ែូវចាឹះវយើងក្តូវដតវយាើែូចោា ដែរ វែើមបីឲ្យមនសុសក្គបោ់ា អាចយលប់ានយា ងចាស។់ 
 - លកខណៈវនឹះគឺជាកតាដ ដបងដចករវាងអាកវែើរតាម នងិ អាកែឹកនា។ំ អាកែឹកនាំដែលមាននិមតិត ដសាងរកនិមតិតមកពីក្ពឹះជាមាា ស់ សក្មាប់ក្កុមជំនុំ និងសហ្សគមន៍ វហ្សើយបញ្ានូនមិតិតវនឹះបនតវៅកានអ់ាកែម្ទ្វទ្ៀត។ 
 

ង.  ភាពជាអាកែឹកនាំដែលមានភាពផ្ទល ស់បដគូិតតាមយុទ្ធស្វស្តសត 
 - ោត់មានសមតថភាពកាងុការបកក្ស្វយនមិិតតសក្មាប់សហ្សគមន៍របសោ់ត់វៅកាុងសមាភ រៈសក្មាប់នគររបស់ក្ពឹះជាមាា ស។់ 
 - ោត់យលែ់ឹងពីកាលៈវទ្សៈម្នវពលវវោរបស់វយើង និងដសាងរកចំវលើយតាមក្ពឹះគមពីរែូចជាពកួកនូវៅអុីស្វខាបានវយាើ(១របាកសក្ត ១២៖៣២)។ 
 - ោត់វមើលវ ើញដវងឆាង យវៅមខុ្ដែលក្តូវយកឈាឹះសក្មាប់នគររបស់ក្ពឹះ។ 
 - ោត់ចាបយ់កនិមតិតវហ្សើយចាប់វផ្ដើមមានជំហានសកមមភាពដែលក្បមូលផ្ដុំអាកវជឿទាងំអស់ វៅកាងុវាលចំរតូ។ 
 - ោត់អាចដ្ឋកន់ិមតិត និង វបសកកមមវៅជាស្វមញ្ាដតមានដផ្នការម្ននគរក្ពឹះដែលមានក្បសិទ្ធភាព (លកូា ១៤៖២៨-៣០) 
 

ច. ភាពជាអាកែឹកនាំដែលមានភាពផ្ទល ស់បដគូឺជាអាកបវងកើតក្កមុ 
 - ក្ពឹះវយស ូវជាគំរូរបស់វយើង ក្ទ្ងប់វងកើតក្កមុមយួ វហ្សើយក្បទានអណំាចឲ្យ ជាជាងក្ទ្ង់វយាើពន័ធកិចាវនាឹះវដ្ឋយក្ពឹះអងគក្ទ្ង់ផ្ទទ ល់ (មា ថាយ ១០) 
 - សិសសរបស់ក្ពឹះវយស ូវគឺជាមនសុសយមមតា ប ុដនដពួកវគបានវយាើឲ្យពិភពវោកក្កោបច់ក្ក (កចិាការ ១៧៖៦) 
 - ភាពជាអាកែឹកនាំដែលមានភាពផ្ទល ស់បដបូវងកើតក្កមុដែលជាប់ទាកទ់្ងក្គបោ់ា វៅកាងុក្កមុជនំុំ កាុងការងារនគរក្ពឹះ។ 
 

ន. ភាពជាអាកែឹកនាំដែលមានភាពផ្ទល ស់បដគូឺជាអាកអឹះអាងការពារកដីវមតាត ករណុា 

 - វៅវពលដែលក្ពឹះវយស ូវចាត់បញ្ានូសសិសក្ទ្ងក់ាុងការងារផ្ាយែំណឹង ក្ទ្ង់ដណនាំពកួវគថា “ចូរវយាើជាអាកឆាល តែូចជាពស់ វហ្សើយសុភាពែូចក្ពាប” មា ថាយ១០៖១៦។  
 - ភាពជាអាកែឹកនាំដែលមានភាពផ្ទល ស់បដូក្តូវែឹងពីរវបៀបកាងុការថ្លឹងដថ្លងក្ពឹះគុណ នងិ ក្កិតយវិន័យ, យតុតយិម៌ និង កដីវមតាត  ក្គបទ់ាំងអសជ់ាមួយភាពបរិសទុ្ធ។ 
 - វគក្តូវជាអាកដែលបវងកើតការសវក្មចចតិតវដ្ឋយម្វឆាល ត ដែលសមក្សបវៅនឹងការសវក្មចចិតតរបសព់ួកវគ។ 
 - យា ងណាមិញ ការសវក្មចចិតតរបសព់ួកវគ ក្តូវដតភាា ប់ជាមួយនងឹកដីវមតាត ករុណា។ 
 - ពកួវគក្តូវនិយាយតាមវសចកដពីិតវដ្ឋយវសចកដីក្សោញ់ (វអវភសូរ ៤៖១៥) 
ជ.ភាពជាអាកែឹកនាំដែលមានភាពផ្ទល ស់បដូវយាើការក្បាក្ស័យទាក់ទ្ងយា ងចាស់ោស់ 
 - កាុងកំ ងុវពលដែលក្ពឹះវយស ូវវយាើពន័ធកិចាវៅដផ្នែីវៅវ ើយ ជាញឹកញាប់ក្ទ្ង់មានបនទូលថា “អាកណាដែលមានក្តវចៀកសក្មាប់ស្វដ ប់ ឲ្យស្វដ បច់ុឹះ”(មា ថាយ១៣៖៤៣)។ ក្ពឹះវយស ូវចង់ឲ្យអសអ់ាកដែល
វែើរតាមក្ទ្ង់បានស្វដ បយ់ា ងជាក់ោក់ នងិ យា ងមុងឹមា ត់។ 
 -  ភាពជាអាកែកឹនាំដែលមានភាពផ្ទល សប់ដូយល់ែងឹពីស្វរៈសំខាន់ម្នការក្បាក្ស័យទាកទ់្ងយា ងចាសោ់ស់ ជាក់ោក់ “ឯដក្ត កែ៏ូចោា  វបើឮសូរមិនចាស់ វនាឹះវតើនឹងមានអាកណាក្បុងវក្បៀបខ្លួនវៅចាងំបាន”
១កូរិនថ្ូស ១៤៖៨។ 
 

ឈ. ភាពជាអាកែកឹនាំដែលមានភាពផ្ទល សប់ដូគផឺ្ដលអ់ណំាចែល់អាកែម្ទ្វែើមបីវលើកវគវ ើងសក្មាប់ជនំានថ់្មកីាុងការែឹកនាំនគររបស់ក្ពឹះ។ 
 - ភាពជាអាកែឹងនាំរបស់វោកយ ូវសា បានបរាជ័យកាុងការបវងកើតអាកែកឹនាំសក្មាបម់នុសសជំនាន់ថ្មី ោតប់ានែឹកនាំដតមនុសសជំនាន់របសោ់តប់ ុវណាណ ឹះ (ពួកវៅហាា យ ២៖១០) ។ 
 - ភាពជាអាកែឹកនាំដែលមានភាពផ្ទល ស់បដូ គឺមនិដែលបវងកើតចក្កភពសក្មាបម់ុខ្តំដណងខ្លួនឯងវទ្ ពកួវគក្តូវដតហ្សាកឹហាត់ទាំងបចាុបបនា នងិ មនុសសជំនានថ់្ម។ី 



 - ពកួវគសោំល់ ហ្សាកឹហាត់ នងិអភិវឌឍន័អាកដណនាំដែលនងឹបំពាក់អាវយុ ផ្ដល់អណំាច នងិ បវញ្ាញនូវអាកែឹកនាំសក្មាប់ជាក្បវយាជន៍ម្ននគររបស់ក្ពឹះ។ 
 - ោម នអាកែកឹនាំដែលវជាគជ័យណាវក្ៅពភីាពវជាគជ័យរបស់អាកែកឹនាំ “ឯអសទ់ាំងវសចកតដីែលអាកបានឮអំពខី្ាុ ំវៅមុខ្សមរបនាទ លជ់ាវក្ចើន វនាឹះក៏ក្តូវវផ្ាើទ្ុកនឹងមនុសសវស្វម ឹះក្តង ់ដែលអាចនឹងបងាកឹបវក្ងៀនត
វៅអាកឯវទ្ៀតដែរ” ២យមី ូវថ្ ២៖២ ។ 
 

៧. វមតាត ករណុាដែលវពញវដ្ឋយវោលបំណង 
ក. វមតាត ករុណាដែលវពញវដ្ឋយវោលបំណងបងាា ញពីក្ពឹះហ្សឬទ្័យក្សោញ់របស់ក្ពឹះ។ 
 - ក្ពឹះជាមាា សច់ាត់ក្ពឹះរាជបុក្តាក្ទ្ងម់កវោកិយវនឹះ វហ្សើយក្ពឹះវយស ូវសគុតវៅកណាដ លមនសុសជាត ិគឺជាក្ពឹះអំវណាយទានម្នកដីក្សោញ់ និង កដីវមតាត ករណុាែោ៏ម នក្ពំដែនរបស់ក្ពឹះ។ 
 - ក្ពឹះគមពីរយ ូហាន ៣៖១៦-១៧ ក្បាប់វយើងថា ក្ពឹះបានក្បទានក្ពឹះរាជបុក្តាក្ទ្ង់មកឲ្យែល់វយើង វដ្ឋយក្ពឹះហ្សឬទ្យ័ែ៏វពារវពញវដ្ឋយកដីក្សោញ់របស់ក្ទ្ង ់ែូវចាឹះវយើងអាចមានជីវិតអស់កលបជានចិា។ ែូចោា
ដែរ ក្ពឹះគមពីរ ១យ ូហាន៣៖១៦-១៧ ក្បាប់វយើងថា កដីក្សោញ់របស់ក្ពឹះសក្មាបម់នុសសជាតិ គបឺញ្ញា កក់ាងុកចិាការែព៏តិក្បាកែម្នកដីវមតាត ករុណារបសអ់ាកវជឿចំវពាឹះការបវងកើតរបស់ក្ពឹះ។ 
 - ជីវិត ពន័ធកចិា ការសគុត នងិ ការរស់វ ើងវិញរបស់ក្ពឹះវយស ូវ បញ្ញា ក់គចីលនាម្នកដីក្សោញ់ដែលមានចំវពាឹះអាកណាមាា ក់ នងិ ចំវពាឹះវោកយិវនឹះ (មា ថាយ ៩៖៣៦)។  
 

ខ្.  វមតាត ករណុាដែលវពញវដ្ឋយវោលបំណងគឺដតងដតបានសវក្មចវៅកាុងក្ពឹះនាមម្នក្ពឹះវយស ូវ។ 
 - ក្ពឹះវយស ូវគឺជាគំរូម្នកដីវមតាត ករុណា។ វៅកាុងែំណឹងលអ ក្ពឹះវយស ូវបានវយាើចលនាវៅកាុងក្ពឹះអងគក្ទ្ង់វដ្ឋយរងទ្កុខជាមួយនងឹមនុសសជាត។ិ 
 - ក្ពឹះវយស ូវបានវយាើចលនាវដ្ឋយកដីវមតាត ករណុាវៅកាងុកដីក្សោញ់នងិយកចតិតទ្កុចតិតដ្ឋក់សក្មាប់អស់អាកដែលក្កីក្ក បាតប់ង់ អាកជំង ឺមនុសសខ្សត់វខ្ាយ នងិជនរងវក្ោឹះ។ 
 - ក្ពឹះវយស ូវគឺជាគំរូពីរវបៀបរស់វៅ នងិពីរវបៀបកាុងការក្សោញ់ វដ្ឋយក្ទ្ង់វពញជាក្ពឹះ១០០ភាគរយ និងជាមនុសស១០០ភាគរយ។ 
 
វយើងវយាើក្គបក់ចិាការម្នការបវំរ ីវដ្ឋយចតិតសបបរុស ឬវដ្ឋយកដវីមតាត ករណុាកាងុក្ពឹះនាមក្ពឹះវយស វូ វហ្សើយវយើងថាា យក្គបល់ទ្ធភាពរបសវ់យើងវែើមបបីងាា ញកដកី្សោញរ់បសក់្ពឹះវយស វូ។ 
 

គ. វមតាត ករុណាដែលវពញវដ្ឋយវោលបំណងវោរពកិតតយសម្នមនុសសវផ្សងវទ្ៀត 
 - រាក្សតរបស់ក្ពឹះដតងដតសងឃឹម ក្សោញ់ នងិ ជយួវៅកាងុក្ពឹះនាមម្នក្ពឹះវយស ូវកាុងផ្លូវដែលវលើកតំវកើងមនសុសវផ្សងវទ្ៀត ែចូជាមនសុសមាា ក់ដែលបានបវងកើតវ ើងតាមរូបភាពម្នក្ពឹះ។ 
 - កដីវមតាត ករណុាមនិមានការជំរុញវផ្សងណាជាងការពក្ងកីកដកី្សោញ់របស់ក្ពឹះម្នក្ពឹះក្គីសទ។ 
 . វមតាត ករុណាដែលវពញវដ្ឋយវោលបំណងបងាូរតាមយមមជាតិវចញពីអាកវជឿដែលបានវកើតជាថ្មី 
 - ក្កមុជនំុំគឺក្តូវបានក្តាស់វៅឲ្យវយាើជារូបកាយម្នកដីក្សោញ់និងកដីវមតាត ករណុារបស់ក្ពឹះវៅកាុងវោកិយវនឹះ។ 
 - កាងារម្នកដីវមតាត ករណុាគមឺិនដែលបញ្ាប់វដ្ឋយការក្បងឹដក្បងរបស់មនុសស ឬសកមមភាពសងគមដតប ុវណាណ ឹះវទ្។ 
 - ដែលវយើងជារូបកាយម្នក្ពឹះក្គីសទ កដីវមតាត ករុណារបស់វយើងបានវៅការប ឹះពាលក់ាុងក្គបក់ដនលងកាងុជីវិតវៅកាងុទ្ំរងមវយាបាយម្នភាពបរិសទុ្ធវដ្ឋយស្វរក្ពឹះជនមរបស់ក្ពឹះវយស ូវ និង ការែឹកនាំវដ្ឋយក្ពឹះ
វិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ។ 
 - ក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធបំផ្ទល ស់បំដក្បចិតតម្នអាកវជឿ ជាអាកដែលវយាើការវែើមបីនាំដផ្ាករូបរាងកាយ សងគម នងិ ការបផំ្ទល សប់ដំក្បខាងវិញ្ញា ណវៅកានព់ិភពវោករបស់វយើង។ 
 - កដីវមតាត ករណុាគមឺានន័យសំខាន់ នងិសកមមវៅកាុងជីវិត និងព័នធកិចារបស់ក្កមុជំនុំក្គបទ់្ីកដនលង ។ 



 

 
ង. វមតាត ករុណាដែលវពញវដ្ឋយវោលបំណងគជឺាអតថនយ័វវសលីយ័របស់វយើងម្នវបសកកមមភាពបរិសុទ្ធ 
 - វយើងក្តូវបានចាតប់ញ្ានូវដ្ឋយក្ពឹះវរបិតា និងក្តូវបានក្បទានអណំាចឲ្យវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធកាុងការវចញវៅកាងុវោកិយវនឹះវែើមបីក្សោញ់ នងិបំវរីក្ពឹះអមាា ស់។ 
 - វយើងវជឿថា ក្ពឹះវរបតិាគកឺំពងុបានវយាើការវដ្ឋយអណំាចម្នក្ពឹះវិញ្ញា ណវៅកាុងជីវិតបុគគលមាា ក់ៗ  វហ្សើយវយើងក្តូវបានក្តាស់វៅវែើមបចីូលរួមកាងុការលអវនឹះដែរ។ 
 - ែំណងឹលអពិតនាំការក្តាស់វៅ និង ការក្បក្ពតឹតម្នការចលូ នងិការចាប់យកការជាប់ទាកទ់្និវៅកាងុការរស់វៅម្នអស់អាកដែលវៅជុំវិញវយើង។ 
 - វៅកាុងក្ពឹះនាមម្នក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ វយើងក្តូវបានចលូវៅជិតការរងទ្កុខលបំាក នងិការដបកបាក់ វហ្សើយវយើងដសាងរកវែើមបនីាំការពាបាល កដីសងឃឹម វមក្តភីាព នងិកដីក្សោញ់វៅមនុសសទាងំអស់ដែលកំពងុដត
ខ្ាឹះខាត ខ្សត់វខ្ាយ នងិរងវក្ោឹះ។ 
 - វយើងចូលវៅកានម់នសុសមាា ក់ៗ កាងុមតិតភាពម្នកដីក្សោញ់ និងការក្បាក្ស័យទាក់ទ្ង ដែលនាផំ្លវិបាកែលស់ងគម។ វនឹះគឺជារវបៀបដែលក្ពឹះជាមាា សប់វងកើត នងិ ពក្ងីករបូកាយម្នក្ពឹះក្គសីទ។ 
  

ច. វមតាត ករុណាដែលវពញវដ្ឋយវោលបំណងបងាូរវចញពកីាររស់វៅរបស់វយើងជាការបងាា ញនូវការតាងំចតិតរបស់វយើងកាុងការវបសកកមមរបស់ក្ពឹះវែើមបីបតូរយកពិភពវោកមយួដែលខ្ូចបង់។ 
 - វយើងដសាងរកវែើមបីវមើលវ ើញ ស្វដ ប់ឮ និងវនលើយតបវៅកាន់សហ្សគមន៍ដែលកពំងុខ្ចូ នងិ ឈឺចាប់ វៅកាុងមវយាបាយែចូជាក្ពឹះជាមាា ស់បានវយាើ។ 



 - វយើងដសាងរកវែើមបីដ្ឋក់ទ្នុក្គប់ទាងំយនធានដែលមានវែើមបីសក្មាលការរងទ្កុខលំបាករបស់មនុសសជាតិ  វហ្សើយនងឹដសាងរកដផ្នការរបស់ក្ពឹះជាមាា សក់ាងុការផ្សឹះផ្ារ ភាពវពញវលញ កដីសវស្តងាគ ឹះ នងិសនដិភាព
សក្មាប់វោកយិវនឹះ។ 
 - វយើងប ុនប ងជួសជុលក្បពន័ធម្នរងាង់សងគម ដែលបវងកើតចរនាសមពន័ធម្នការអយុតតយិម៌ ដែលរួមចំដណកកាងុការវគៀបសងកតែ់លមនុសស និងក្បពន័ធអាក្កក់វៅកាុងពិភពវោកវនឹះ វហ្សើយវយើងវយាើការជសួជលុវនឹះកាុង
ក្ពឹះនាមម្នក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ។ 
 - វយើងដសាងរកកាុងក្គបក់ារងារដែលវយើងវយាើវែើមបីជយួបំវពញវបសកកមមរបស់ក្ពឹះអមាា ស់ និងថាា យសិរីលអែល់ក្ពឹះជាមាា ស់ (មីកា ៦៖៨)។ 
  



 
ស្វសនៈវិទ្ាវវសលយីរបសវ់យើង 
ការអស្វា រយម្នក្ពឹះគុណកាងុការផ្ទល ស់ដក្ប 

“ក្ពឹះគណុគយឺំជាងក្គបទ់ាំងអំវពើបាបរបស់វយើង” វនឹះជាគំនតិអស្វា រយណាស់ វហ្សើយវនឹះជាបនាទ ត់ែបំងូកាងុចវក្មៀងសរវសើរ។ 

វៅកាុងក្ពឹះវយស ូវ ក្ពឹះជាមាា ស់បានតណំាង នងិវយាើសកមមភាពវែើមបីផ្សឹះផ្ាវោកិយវនឹះជាមយួក្ពឹះអងគក្ទ្ង់(យ ូហាន ៣៖១៥-១៦, រ៉ាូម ១៖១-១៦) ។ ខ្ណៈវពលដែលវយើងវៅមានបាបវៅវ ើយផ្ង ក្ពឹះជាមាា ស់បានក្បទាន

ក្ពឹះរាជបុក្តាក្ទ្ង់ វយាើជាែងាា យសក្មាបក់ារវោឹះបាប (រ៉ាូម៣៖២៥)។ ក្ពឹះអមាា ស់ក្ទ្ង់បានយកក្គប់ទាងំអំវពើបាបម្នវោកិយវនឹះដ្ឋក់វលើក្ពឹះអងគក្ទ្ង់ វហ្សើយក្ទ្ង់ក្បទាននូវវសចកដីសវស្តងាគ ឹះសក្មាប់វយើងទាងំអសោ់ា ។ 

 

វៅកាុងក្ពឹះវយស ូវក្គសីទ វសចកដីសចុរិតរបស់ក្ពឹះ វសចកដសីវស្តងាគ ឹះរបស់ក្ទ្ង់ មនិក្តូវបានបទិ្ (រ៉ាមូ៣៖២១)  វបើសិនជាមនិមានការងារវនឹះវទ្ វនាឹះមនុសសជាតិក្តូវបានដ្ឋច់វចញឆាង យវដ្ឋយោម នសងឃមឹ ពីក្ពឹះជាមាា ស់ (វអវភសូរ 

១៖៥-២៖១០) ។ វដ្ឋយវក្ពាឹះការវនឹះ វនាឹះក្គប់ទាំងអណំាចដែលអាចដញកវយើងឲ្យវចញដ្ឋច់ឆាង យពីក្ពឹះជាមាា ស់ក្តូវបានបរាជ័យ (កូល សូ២៖១៥)។ ឥ ូវវនឹះ តាមរយៈវសចកដជីំវនឿកាុងអងគក្ពឹះវយស ូវក្គសីទ(រ៉ាមូ ៣៖២២) 

វយើងក្តូវបានដញកឲ្យវយើងមានវសរីភាព(រ៉ាូម ៨៖២)  

ក្ពឹះគមពីរសញ្ញា ថ្មបីវងកើតចំវរៀងម្នការសរវសើរក្ពឹះជាមាា សប់នដបនាទ ប់ ដែលដចកចាយភាពបរិបូរណ៍របស់ក្ទ្ង់ចំវពាឹះវយើង (វអវភសូរ ១៖៦-១០)។ វៅកាងុក្ពឹះក្គីសទ ភាពវពញវលញរបស់ក្ពឹះរស់វៅកាងុរូបកាយ វហ្សើយអសអ់ាកដែល

ទ្ទ្ួលក្ពឹះក្គសីទ នងិចូលវៅកាងុភាពវពញវលញរបស់ក្ទ្ង(់កូល ូស២៖៨-១៥)។ បនាទ បព់ីវិភាគពីក្បវយាជន៍ម្នក្ពឹះគណុ វោកប ុលបានក្បកាសថា “ វអើហ្សា៎ក្បាជាា  នងិចំវណឹះែប៏រិបូររបសក់្ពឹះវក្ៅណាសវ់តើ”(រ៉ាូម ១១៖៣៣)



។ ភាពែប៏រិបូរទាងំវនាឹះខ្លឹះអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណបានែចូជា ការអត់វទាសអំវពើបាប ក្ពឹះវិញ្ញា ណគង់វៅជាមួយវយើង ម្ចាវយើងកាងុរួបភាពម្នក្ពឹះក្គីសទ ជីវិតអសក់លបជានិចា បានវមក្តីជាមយួនងឹក្ពឹះ ដញកវចញជាបរិសុទ្ធ ការ
ក្បកបម្នក្កមុជនំុ ំនងិ វសចកដសីងឃឹមពីការយាងក្ត បម់កវិញរបស់ក្ពឹះវយស ូវ។ 

វៅវពលក្ពឹះវយស ូវមានបនទលូ វនាឹះអាីដែលមនុសសបានស្វដ ប់ឮវនាឹះគឺជា”ែំណងឹលអ” គថឺាក្ពឹះក្ទ្ងប់ានផ្សឹះផ្ារមនសុសមានបាបជាមួយនឹងក្ពឹះជាមាា ស់វដ្ឋយទ្វទ្។ សមូបីដតអាកយកពនធដែលវគសអប ់ឬពីក្សាីមាា ក់ដែលចាប់កាងុវរឿង
ស្វហាយសមន់ ពួកវគបានស្វដ បឮ់ពីវសចកដីក្សោញ់របស់ក្ពឹះ វហ្សើយបានដក្បចតិត វនាឹះវគបានទ្ទ្លួការអត់វទាស នងិបានទ្ទ្ួលជីវិតអស់កលបជានចិាដែរ។ ក្ពឹះក្ទ្ង់ថាា យអងគក្ទ្ង់វដ្ឋយទ្វទ្ែល់អស់អាកដែលែងឹថាវគមិនអាចវយាើអាី

បានវដ្ឋយខ្លួនវគវែើមបីឲ្យបានោប់ក្ពឹះហ្សឬទ្័យក្ពឹះបានវ ើយ (លកូា ១៥)។ 

មុនវពលយា ងយូរដែលវយើងយល់ែងឹពីវរឿងវនឹះ វនាឹះក្ពឹះវិញ្ញា ណក្ទ្ង់បានវយាើការ កាងុការទាញនាំវយើងចូលវៅកាងុវសចកដសីវស្តងាគ ឹះ។ អាកនពិនធទ្ំនកុែំវកើងបាននិយាយថា ោម នកដនលងណាដែលក្ពឹះជាមាា ស់ស្វដ ប់មនិឭវនាឹះវ ើយ 

(ទ្នំុកែំវកើង ១៩៖៣)។ វោកប លុក្បាប់វយើងថា  បនដិចមដងបនដចិមដង ការបវងកើតវ ើងជាថ្មីវដ្ឋយពងឹវលើក្ពឹះក្គីសទ ចាប់មានវ ើង (កូល សុ ១៖១៥-១៧)។ វោកយ ហូានក្បកាសថា ក្ពឹះក្គសីទជាពនលឹម្នមនុសសវោក (យ ូហាន

១៖៩)។ 

វៅកាុងមវយាបាយក្តូវោា រវាងការបវងកើត នងិ ភាពវស្វម ឹះក្តង់របស់ក្ពឹះ វនាឹះក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធក្ទ្ង់វយាើការទាំងវៅកាុងបុគគល នងិ វៅកាងុក្បវតតិស្វក្សាសងគម វែើមបីវបើកផ្លូវសក្មាប់ែំណងឹលអ។ ក្ទ្ង់វយាើការមុនការក្បកាសពែីំណឹងលអ 
និងវរៀបចំមនុសសសក្មាប់ស្វដ ប ់នងិទ្ទ្ួលែំណឹងលអវដ្ឋយសងឃឹម។ 

ែូចវនឹះក្គីស្វទ នទាងំអសអ់ាចវែើរតាមគំរូដែលក្ពឹះវិញ្ញា ណបាននាំពកួវគឲ្យបានការវក្បាសវោឹះ។ វយើងវៅការវក្តៀមវរៀបចំម្នក្ពឹះគណុរបស់ក្ពឹះវនឹះថា “ក្ពឹះគុណមុនការសវស្តងាគ ឹះ” ឬក្ពឹះគុណដែលបានផ្ដល់មកជាមុន។ 

ក្ពឹះក្ទ្ងស់ក្មាប់វយើងទាងំអស់ោា ។ អាីក្គប់យា ងដែលក្ពឹះបានវយាើសវក្មចតាមរយៈក្ពឹះរាជបុក្តារបស់ក្ទ្ង់ វនាឹះក្ទ្ងប់ានក្បទានែល់វយើងតាមរយៈក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ ដែលការបវងកើតទាំងអសប់ានទ្ទ្លួក្បវយាជន៍ពីវសចកដីសវស្តងាគ ឹះ

ដែលក្ពឹះវរបតិាបានវយាើសវក្មចវៅកាងុក្ពឹះរាជបុក្តាក្ទ្ង់(រ៉ាូម៨៖១៩-២៥)។ 

ការរាបជ់ាសចុរិតគជឺាវ ម្ ឹះដែលវយើងដ្ឋក់ឲ្យែល់ការងារម្នក្ពឹះគុណ វដ្ឋយវក្ពាឹះក្ពឹះបានអត់វទាស នងិផ្សឹះផ្ារមនុសសបាបជាមយួនងឹក្ទ្ង់។ ការរាបជ់ាសចុរិត គជឺាការក្ត ប់វៅឲ្យក្ពឹះក្ទ្ង់សពាក្ពឹះទ្័យ វនាឹះគឺវដ្ឋយស្វរដត
ក្ពឹះគុណ តាមរយៈវសចកដជីំវនឿដតមា ងប ុវណាណ ឹះ។ 

ការរាបជ់ាសចុរិតគទឺ្ំហ្សមំួយម្នកាងារសវស្តងាគ ឹះរបស់ក្ពឹះ។ ផ្លក្បវយាជទ្ី២គឺថា ក្ពឹះវិញ្ញា ណម្នក្ពឹះដតងដតគង់វៅកាងុមនុសសមានបាបដែលដក្បចិតត កាុងការបវងកើតជីវិតម្នក្ពឹះ។ ោត់បានវកើតជាថ្មិ វដ្ឋយស្វរក្ពឹះវិញ្ញា ណម្នក្ពឹះ។ 
ក្ពឹះគមពីរសញ្ញា ថ្មីវៅការយលែ់ឹងថ្មីម្នជីវិតខាងវិញ្ញា ណថាជាការបវងកើតថ្ម ីជាកំវណើតថ្មី ជាកំវណើតពីស្វថ នវលើ ជាជីវិតអស់កលបជានិចា ជាការចលូវៅកាងុនគរម្នក្ពឹះ ជាការវែើរវៅកាុងភាពថ្មីម្នជីវិត និងជាជីវិតវៅកាងុក្ពឹះវិញ្ញា ណ។ 

មិនថាជាភាស្វរអាីវទ្ វដ្ឋយស្វរការអស្វា រយម្នក្ពឹះគណុ ក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធបានយកទ្ីស្វា ក់វៅកាងុអាកក្គីស្វទ ន និងក្បងឹវយាើការបំផ្ទល សប់ំដក្ប។ កដនលងណាដែលមានវសចកដីស្វល ប់ ឥ ូវវនឹះទ្ីវនាឹះមានជីវិត វហ្សើយមានសនដិភាពជាមួយ

ក្ពឹះវៅកដនលងណាដែលមានសក្ងាា ម មានសងឃឹមវៅកដនលងណាដែលបាតប់ងក់ដីសងឃឹម។ ក្ពឹះគមពីរសញ្ញា ថ្មីបានក្បកាសថា “ បានជាវបើអាកណាវៅកាុង ក្ពឹះក្គីសទ វនាឹះវ ម្ ឹះថាបានវកើតជាថ្មវីហ្សើយ អស់ទាំងវសចកតចីាសប់ានកនលង

បាតវ់ៅ វមើល ក្គបទ់ាំងអស់បានក្ត បជ់ាថ្មីវិញ  ក្គបទ់ាំងអស់កម៏កពកី្ពឹះ”(២កូរិនថ្សូ ៥៖១៧-១៨) ។ 

ក្ពឹះគមពីរសញ្ញា ថ្មបិាននិយាយពីក្គីស្វទ នថា “វៅកាងុក្ពឹះក្គសីទ” វហ្សើយក្ពឹះក្គីសទគង់វៅកាងុវគ។ មា ងវទ្ៀត ក្គីស្វទ នបានទ្ទ្ួលការផ្សឹះផ្ារជាមួយនឹងក្ពឹះពីវក្ពាឹះវដ្ឋយស្វរវសចកដជីំវនឿ ដែលពកួវគវៅកាុងក្ពឹះក្គីសទ (រ៉ាូម៨៖១) 
វៅកាុងក្ទ្ង់ គឺបានផ្សឹះផ្ារការដក្បចិតតរបសម់នុសសបាបជាមយួនឹងក្ពឹះវរបិតា 

ប ុដនដ ក្ពឹះគមពីរសញ្ញា ថ្មកី៏បាននិយាយពីក្ពឹះក្គសីទវៅកាងុវយើងគឺជា”វសចកដសីងឃមឹម្នសិរីលអ”(កូល ូស១៖២៧) តាមរយៈក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសទុ្ធ ការរស់វ ើងវិញរបស់ក្ពឹះក្គីសទដចកចាយក្ពឹះជនមក្ទ្ង់ វៅកាុងរាស្តសតរបស់ក្ទ្ង។់ ក្ទ្ង់បាន

រស់វៅកាុងពួកវគ វហ្សើយបវងកើតផ្លដផ្លម្នក្ពឹះវិញ្ញា ណកាងុពកួវគ (កាោទ្ី៥៖២២-២៣) 

ប ុដនតមានមនុសសជាវក្ចើនសួរថា “វតើជីវិតខាងវិញ្ញា ណដែលខ្ាុំអាចសងឃឹមជាក្គសី្វទ នមានក្បវភទ្អាីខ្លឹះ?” វតើមនិមានការទាញទ្ំោប់ម្នអំវពើបាបចាស់វចាលដែលមានវៅកាុងជីវិតខ្ាុំវទ្ឬអី? ឬវតើក្ពឹះវិញ្ញា ណម្នក្ពឹះដែលគង់វៅកាុង

ខ្ាុំបានផ្ដលជ់ីវិតក្បវសើរវទ្? ក្ពឹះគមពីរសញ្ញា ណបានវនលើយថា “ក្ពឹះដែលគងក់ាុងអាករាលោ់ា  វនាឹះក្ទ្ងយ់ជំាងអាវនាឹះ ដែលវៅកាងុវោកីយ៍ផ្ង”(១យ ូហាន៤៖៤) ។  

អំណាចែដែល ដែលវក្បាសក្ពឹះវយស ូវឲ្យរស់វ ើងវិញ បានវយាើឲ្យក្ទ្ង់ឈាឹះវលើវសចកដីស្វល ប់ ស្វថ ននរក អំវពើបាប និង ផ្ាូរ ឥ ូវវនឹះអំណាចវនាឹះវយាើការវៅកាងុវយើងវដ្ឋយស្វរក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ (វអវភសូរ ១៖១៩)។ ពីមនុក្កតិ្

យវិន័យចាស់ម្នអំវពើបាប នងិវសចកដីស្វល ប់បានក្គប់ក្គង ដតឥ ូវវនឹះ “ែបតិអំណាចរបសក់្ពឹះវិញ្ញា ណម្នជីវិត ដែលវៅកាុងក្ពឹះក្គសីទវយស ូវ វនាឹះបានវក្បាសឲ្យខ្ាុរំួចពីអណំាចរបសអ់ំវពើបាប នងិវសចកតសី្វល ប់វហ្សើយ”(រ៉ាូម៨៖២)។ 



បទ្ដ្ឋា នសបាយរីករាយបំផ្តុសក្មាប់ពកួក្គីស្វទ នទាងំអស់ គឺថាពកួវគក្តូវបានបំវពញវដ្ឋយ ក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ គឺដែលពួកវគរស់វៅមិនដមនតាមនសិស័យស្វច់្មវនាឹះវទ្ ប ុដនតតាមក្ពឹះវិញ្ញា ណវិញ (រ៉ាូម៨៖១៨)។ វតើអាកធាល ប់

មានបទ្ពិវស្វយន៍កាងុជីវិតរបសអ់ាកវដ្ឋយផ្ទទ ល់ពីការអស្វា រយ ម្នក្ពឹះគណុម្នការបំផ្ទល សប់ំដក្បរបស់ក្ពឹះដែរឬវទ្? 

“ការអស្វា រយម្នក្ពឹះគុណម្នការបំផ្ទល ស់បំដក្ប” ជាដតងវសចកដីដែលែកក្សង់វចញពី The Reflecting God Study Bible® 2000 ។ រកាសិទ្ធក្ពឹះគមពីរវដ្ឋយ The Zondervan 

Corporation and Essay by Beacon Hill Press of Kansas City ។ ក្តូវបានវក្បើវដ្ឋយមានការអនុញ្ញា តការវបាឹះពុមភផ្ាយ។ ក្គប់ទាងំអស់បានទ្ទ្ួលការរកាសិទ្ធ ។ 

 

 

 

 

 

  



ក្កុមជំនុំណាហ្សារិន 
មាក្តាម្នវោលជំវនឿ 
 

បរបិទ្ 

វែើមបីវអាយវយើងអាចរកាមរែកដែលក្ពឹះក្ទ្ងប់ានក្បទានមក  គឺជាជំវនឿដែលបានក្បទានែលព់ួកអាក បរិសទុ្ធមតងរួចវហ្សើយ ជាពិវសសគឺវោលលទិ្ធិនងិការពិវស្វយនអ៍ំពកីារដញកទាំងអសជ់ាបរិសុទ្ធ ដែលជាកិចា
ការទ្ី២ម្ន ក្ពឹះគុណ វហ្សើយនិងការដែលវយើងអាចចូលរួមសហ្សការ ជាមួយនងឹស្វខាម្នក្កុមជំនុកំ្ពឹះវយស វូក្គីសទឯវទ្ៀត កាុងការវយាើវអាយនគរក្ពឹះរីកចំវរីនវៅមុខ្វទ្ៀត វដ្ឋយវយាងវៅតាមវោលការណ៍ម្នមាក្តាចាបដ់ែលបាន
ដតងតាងំវ ើង កាុងចំវណាមពួកវយើង វយើងទាំងអសោ់ា ដែលជាអាកបំវរកីិចាការក្ពឹះវហ្សើយនិងជាសមាជិកម្នក្កុមជំនុណំាស្វរីន ទ្ទ្ួល ចាត់តាងំ យល់ក្ពម និងអនុវតតទ្ុកជាមូលដ្ឋា នមាក្តាចាបម់្នក្កុមជំនុណំាស្វរីន នូវមាក្តាម្ន

វោលជំវនឿ កបួនទ្ូវៅ និងមាក្តាសំរាបអ់ងគការនិងអាកែឹកនាំ ែចូខាងវក្កាមវនឹះ : 

 

១ ក្ពឹះក្តឯីក 

  វយើងវជឿវៅវលើក្ពឹះដតមួយគង់វៅអស់កលប ោម នករំឹត ជាមហាកសក្តមានអំណាច ក្គប់ក្គងវលើចក្កវា ិ គកឺ្ទ្ងវ់ហ្សើយជាក្ពឹះដតមយួគត់ ដែលមានក្បឌតិញាណនិងការក្គប់ក្គង អភិបាលវលើអាីទំាងអស់ បរិសុទ្ធកាុងនិសស័យ លកខណ:

សមបតតិ និងវោលវៅ ដែលក្ទ្ង់កាុងភាពជាក្ពឹះ ដចកជាបីអងគែ៏សំខាន់ បានសំដែងវចញជា 

ក្ពឹះវរបិតា ក្ពឹះរាជបុក្តា និងក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ។ 
(វោកុបបតតិ ១, វលវីវិន័យ ១៩:២, វចាទ្ិយកថា ៦:៤-៥, វអស្វយ ៥:១៦, ៦:១-៧, ៤០:១៨-៣១,  
មា ថាយ ៣:១៦-១៧, ២៨:១៩-២០, យ ហូាន ១៤:៦-២៧, ករូិនថ្សូទ្ី១ ៨:៦, កូរិនថ្សូទ្ី២ ១៣:១៤, កាោទ្ី ៤:៤-៦, វអវភសូរ ២:១៣-១៨, ១យ ូហាន១៖៥, ៤៖៨)។ 

 

២ ក្ពឹះវយស វូក្គសីទ 

 វយើងវជឿវៅវលើក្ពឹះវយស វូក្គីសទ ជាតួអងគទ្ី២កាងុអងគក្ពឹះក្តឯីក ដែលក្ទ្ងគ់ង់វៅអសក់លប ជាក្ពឹះដតមួយជាមួយនឹងក្ពឹះវរបិតា ដែលក្ពឹះអងគបានមកចាបក់ំវណើតវដ្ឋយស្វរក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ វហ្សើយបានក្បសតូ 
ពនីាងមា រាជាក្កមុកំ្ពហ្សមចារីយ វែើមបីវអាយនិសស័យទាំងពីរវពញវលញ វហ្សើយក្គប់លកខណ ៍កាុងភាពជាក្ពឹះផ្ងវហ្សើយនងិជាមនុសសផ្ង បានរមួមកជាតួរក្ពឹះដតមួយែព៏ិត វហ្សើយជាតមួនុសសែ៏ពិត គឺជាក្ពឹះផ្ងជាមនុសសផ្ង។ 

 វយើងវជឿថាក្ពឹះវយស ូវបានសុគតសំរាបប់ាបរបស់វយើង វហ្សើយថាក្ទ្ងប់ានរសព់ី សុគតវ ើងវិញកាុងរូបកាយក្ទ្ងម់តងវទ្ៀត រួមជាមួយអាទីាំងអសដ់ែលទាកទ់្ងវៅនងឹភាពក្គបល់កខណ៍ម្ននិសស័យជាមនុសស រួចវហ្សើយ

ក្ទ្ងប់ានយាងនិវតតវៅស្វថ នសគួវិ៌ញ វហ្សើយគង់វៅទ្ីវនាឹះ ក្ពឹះអងគបានរវល់ជួយតវា៉ា សមូវទាសជំនួសវយើង។(មា ថាយ ១:២០-២៥*, ១៦:១៥-១៦, លកូា ១:២៦-៣៥, យ ូហាន ១:១-១៨, កចិាការ ២:២២-៣៦, រ៉ាូម 

៨:៣, ៣២-៣៤, កាោទ្ ី៤:៤-៥, ភីលពិ ២:៥-១១, កលូ ុស ១:១២-២២, យីម វូថ្ទ្ី១ ៦:១៤-១៦, វហ្សវក្ពើរ ១:១-៥, ៧:២២-២៨, ៩:២៤-២៨, យ ូហានទ្ី១ ១:១-៣, ៤:២-៣, ៤:១៥)។ 

 

៣ ក្ពឹះវញិ្ញា ណបរសិទុ្ធ 

  វយើងវជឿវៅវលើក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ ជាតួអងគទ្៣ីកាុងអងគក្ពឹះក្តឯីក ដែលក្ពឹះអងគដតង ដតគង់វៅជាមួយ មាន សកមមភាពមវដ្ឋយក្បសិទ្ធិភាព វហ្សើយរួមជាមួយនិងក្កុមជំនុំក្ពឹះក្គីសទ វយាើវអាយមនុសសកាុងវោកីយវជឿថា ខ្លួនមានបាប 
អប់រុំជាថ្មីែល់អាកដែលដក្បចតិថវហ្សើយទ្ទ្ួលវជឿ ដញកអាកវជឿវចញជាបរិសុទ្ធ វហ្សើយែឹកនំាវៅរកការពិត ដែលវៅកាុងក្ពឹះវយស ូវក្គសីទ។ 

យ ូហាន ៣:៣៩, ១៤:១៥-១៨, ១៤:២៦, ១៦:៧-១៥, កិចាការ ២:៣៣, រ៉ាូម ៨:១-២៧, កាោទ្ ី៣:១-១៤, ៤:៦, វអវភសូរ ៣:១៤-២១, ដថ្សា ូនចិទ្ី១ ៤:៧-៨, ដថ្សា ូនចិទ្ី២ ២:១៣, វពក្តុ

សទ្ី១ ១:២,  

យ ូហានទ្ី១ ៣:២៤, ៤:១៣)។ 

 



៤ ក្ពឹះបនទលូបរសិទុ្ធ 

  វយើងវជឿវៅវលើការបណាត លចិតតែវ៏ពញវលញម្នក្ពឹះបនទូលបរិសុទ្ធ តាមការយល់ ែឹងថាគមពីរទំាង៦៦កណឌ  កាុងសញ្ញា ចាស់និងសញ្ញា ថ្មី បានក្បទានមកវដ្ឋយក្ពឹះក្ទ្ងប់ានបណាត លចិតតសំដែងវចញវដ្ឋយឥតកដនលងខ្ុស នូវននទ:របស់
ក្ពឹះ ចំវពាឹះវយើងវៅកាុងក្គប់អាីៗ ទំាងអស់ចំាបាច់ែល់វសចកតីសវស្តងាគ ឹះរបស់វយើង វែើមបីអាីៗដែលមិនមានវៅកាុងវនាឹះ មិនក្តូវឱយ បានែំរូវទ្ុកជាមាក្តាម្នជំវនឿវទ្។ 

 (លូកា ២៤:៤៤-៤៧, យ ហូាន ១០:៣៥, ករូិនថ្សូទ្១ី ១៥:៣-៤, យមី វូថ្ទ្ី២ ៣:១៥-១៧,  

   វពក្តុសទ្១ី ១:១០-១២, វពក្តសុទ្២ី ១:២០-២១) 
 

 
៥ បាបវែើមែបំងូនិងបាបក្បក្ពតឹតផ្ទទ ល ់

 វយើងវជឿថាបាបបានចូលមកកាុងវោកីយវនឹះ តាមរយ:ការមិនស្វត ប់បងាគ បម់្នមាតាបិតាវែើមរបសវ់យើង វហ្សើយនិងវសចកតសី្វល បប់ណាត លមកពបីាប។ វយើងវជឿថាបាបមាន២យា ង: បាបវែើមែំបងូឬភាពខ្ូចបង ់
វហ្សើយនងិបាបពតិឬដែលក្បក្ពតឹតផ្ទទ ល់។ 

វយើងវជឿថាបាបវែើមែបំងូឬភាពខ្ូចបង ់គឺជាការពុករលួយម្ននិសស័យរបស់ពូជអ័ដ្ឋម គវឺដ្ឋយវហ្សតុវនឹះ វហ្សើយបានជាក្គប់ោា បានឃ្លល តវចញឆាង យពវីសចកតសីុចរិតវែើមែំបងូឬភាពបរិសុទ្ធម្ន មាតាបតិាែំបូងរបស់
វយើងវៅកាុងវពល ដែលក្ពឹះបវងកើតវ ើង  គកឺ្បឆាំងនឹងក្ពឹះ ោម នជីវិតខាងវិញ្ញា ណ វហ្សើយងាកវរវៅរកការអាក្កក ់វហ្សើយវចឹះដតក្បក្ពឹតតជាបនត តរហ្សូតមក។ វយើងវជឿដថ្មវទ្ៀតថាបាបវែើមែបំូងបនតមានមកវៅកាុងជីវិតថ្មីម្នអាកផ្ទល ស់
ដក្ប រហ្សូតទាល់ដតចិតតបានទ្ទ្ួល ការោងសំអាតវពញបរិបរូវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ។ 

វយើងវជឿថាបាបវែើមែបំងូខ្ុសោា ពីបាបជាក់ដសតងដែលបានក្បក្ពឹតតផ្ទទ លវ់ៅកាុង ការដែលបាបវែើមែំបងូ បានផ្សំវកើតជាឧបនិសស័យតពូជរហ្សូតែលប់ាបជាក់ដសតងដែលោម ននរណា មាា កក់្តូវទ្ទ្ួលខ្ុសក្តូវ ទាល់ដត
វគក្បដកកមនិ ក្ពមទ្ទ្ួលឬមិនវអើវពើនឹងគលកិាដែលក្ពឹះបាន ក្បទានមក។ 

វយើងវជឿថាបាបជាក់ដសតងឬបាបដែលក្បក្ពឹតតផ្ទទ លគ់ឺជាការរុំលងវដ្ឋយសម័ក្គពចីិតត វៅវលើចាបក់្ពឹះដែល បានែឹងស្វគ ល់ វដ្ឋយស្វរអាកដែលមានស្វម រតីអាចទ្ទ្លួខ្ុសក្តូវណាមាា ក់។ ែូវចាឹះ កុំវអាយយល់ក្ច នំឹង
ការមិនវពញខាា ត ដែលមិនអាចវគចរួចបាននិងមិនវចញព ីកាុងចិតត ការជរាពិការ កំហ្សុស ការខ្ុសនគង បរាជ័យ ឬការវរវចញពខីាា តម្នចរិយាក្គប់លកខណ ៍ដែលជាផ្លដសសសល់ពកីារធាល កច់ុឹះរបសម់នុសសពវីែើមែបំូង ។ ដតវទាឹះជា
យា ងណាក៏វដ្ឋយ ផ្លដែលឥតក្តូវមានវទាសវនឹះមិនរាប់បញ្ាូលនូវអាកបបកិរិយាឬការតបតក្បឆាំងនឹងក្ពឹះវិញ្ញា ណម្នក្ពឹះក្គីសទ ដែលអាចវៅយា ងក្តឹមក្តូវ ថាជាអំវពើបាបម្នវិញ្ញា ណ។ វយើងវជឿថាបាបដែលក្បក្ពឹតត ផ្ទទ ល់គឺជាបឋម
និងសំខានប់ំផ្តុគឺជាការរុំលងចាបម់្នវសចកតីក្សោញ ់វហ្សើយចំវពាឹះក្ពឹះក្គីសទវិញ បាបអាចមានន័យថាការមិនទ្ទ្ួលវជឿ។ 

(បាបវែើមែបំូង: វោកុបបតត ិ ៣, ៦:៥, យ ូប ១៥:១៤, ទ្ំនុកែំវកើង ៥១:៥, វយវរមា ១៧:៩-១០,  
មា កុស ៧:២១-២៣, រ៉ាូម ១:១៨-២៥, ៥:១២-១៤, ៧:១ - ៨:៩, កូរិនថ្សូទ្ី១ ៣:១-៤, កាោទ្ ី៥:១៦-២៥, យ ូហានទ្ី១ ១:៧-៨, បាបក្បក្ពឹតតផ្ទទ ល់: មា ថាយ ២២:៣៦-៤០,យ ូហានទ្ី១ ៣:៤, យ ូហាន
៨:៣៤-៣៦, ១៦:៨-៩ រ៉ាូម ៣:២៣, ៦:១៥-២៣, ៨:១៨-២៤, ១៤:២៣, យ ហូានទ្១ី ១:៩-២៤, ៣:៧-១០) 

 

 
៦ វសចកតវីក្បាសវោឹះ 

 វយើងវជឿថាក្ពឹះវយស ូវក្គសីទ វដ្ឋយស្វរការរងទ្ុកខរបស់ក្ទ្ង ់វដ្ឋយស្វរការបងាូរ ក្ពឹះវោហិ្សតក្ទ្ងផ់្ទទ ល់ និងវដ្ឋយស្វរការសុគតរបស់ក្ទ្ងវ់ៅវលើវឈើឆាក ង បានវរៀបជាការវក្បាសវោឹះែវ៏ពញវលញសំរាប់បាបរបស់មនុសសទាំងអស់ 

វហ្សើយដែលការវក្បាសវោឹះវនឹះ គឺជាមូលបទ្ដតមួយគតម់្នវសចកតីសវស្តងាគ ឹះ វហ្សើយជាការក្គប់ក្ោនសំ់រាប់ជន រាល់ោា កាុងពូជពងសរបស់អាដ្ឋម។ ការវក្បាសវោឹះមានក្បសិទ្ធិភាពវដ្ឋយក្ពឹះគុណសំរាបវ់សចកតីសវស្តងាគ ឹះែល់អាកដែល មិនអាចទ្ទ្ួលខ្ុសក្តូវ 
វហ្សើយនិងែល់កូនវកមងតចូៗដែលវៅកាុងភាពមិនទាន់វចឹះវយាើបាប ប ុដនតមានក្បសិទ្ធិភាពសំរាប់វសចកតី សវស្តងាគ ឹះែល់អាកមានអាយុអាចទ្ទ្ួលការខ្ុសក្តូវបានគវឺៅដតកាុងវពលដែលវគដក្បចិតតវហ្សើយទ្ទ្ួលវជឿដតប ុវណាណ ឹះ។ 

(វអស្វយ ៥៣:៥-៦, ១១, មា កុស ១០:៤៥, លូកា ២៤:៤៦-៤៨, យ ហូាន ១:២៩, ៣:១៤-១៧,  

កិចាការ ៤:១០-១២, រ៉ាូម ៣:២១-២៦, ៤:១៧-២៥, ករូិនថ្ូសទ្ី១ ៦:២០, ករូិនថ្ូសទ្ី២ ៥:១៤-២១,  
កាោទ្ ី ១:៣-៤, ៣:១៣-១៤, កលូ សុ ១:១៩-២៣, យមី វូថ្ទ្ី១ ២:៣-៦, ទ្ីតុស ២:១១-១៤,  
វហ្សវក្ពើរ ២:៩, ៩:១១-១៤, ១៣:១២, វពក្តសុទ្១ី ១:១៨-២១, ២:១៩-២៥, យ ូហានទ្១ី ២:១-២) 

 

 
៧ ក្ពឹះគុណដែលបានផ្តលទ់្ុកជាមនុ 

 វយើងវជឿថាការដែលក្ពឹះបានបវងកើតមនុសសក្គបស់្វសន៍កាុងរូបភាពក្ពឹះ វដ្ឋយរួម បញ្ាូលទំាងសមតថភាពកាុងការវក្ជើស វរីសការលអនិងអាក្កក់ វហ្សើយដែលមនុសសជាតកិ្តូវទ្ទ្ួលការខ្ុសក្តូវកាុងដបបចិតតគនំិតដែលវគរស់វៅ  ដែលតាមរយ: ការធាល ក់ចុឹះ
កាុងបាបរបស់អាដ្ឋម វគបាន ខ្ូចបងរ់ហ្សូតែល់វគមិនអាចដបរវចញវហ្សើយវរៀបចខំ្លួនវគតាមកំោំងនិសស័យ ផ្ទទ ល់របស់វគនិងការក្បក្ពឹតតវអាយបានជំវនឿ វហ្សើយដក្សកអំពាវនាវរកក្ពឹះបានវ ើយ។ ប ុដនត វយើងក៏វជឿដែរថា ក្ពឹះគុណម្នក្ពឹះតាមរយ:ក្ពឹះវយស ូ



វក្គសីទបានក្បទានែល់មនុសសទំាងអស់វដ្ឋយឥតែំរូវអា ីជាជំនួយែល់អស់ អាកណាដែលនឹងវជឿអាចដបរពីបាបមករកវសចកតីសុចរិតបាន វអាយទ្ទ្ួលវជឿ វលើក្ពឹះវយស ូវក្គសីទ សំរាប់វអាយបានការ អតវ់ទាសនិងការោងសំអាតពីបាប វហ្សើយវអាយបាន
បំវពញការលអដែលវពញក្ពឹះទ្័យនិងសមរមយចំវពាឹះក្ពឹះវនក្តក្ទ្ង។់ 

វយើងវជឿថាជនទំាងអស់ វទាឹះជាវគបានរស់វៅកាុងជីវិតដករជាថ្មី វហ្សើយបានដញកជីវិត វគទំាងក្សុងសំរាបក់្ពឹះ ក៏វដ្ឋយ អាចនឹងធាល ក់ដ្ឋច់វចញពីក្ពឹះគុណនិងដ្ឋច់វចញពីក្ពឹះ និងោម ន វសចកតីសងឃមឹ វហ្សើយនិងបាត់បង់អស់កលបជានិចា 
វលើកដតវគដក្បចិតតពកីារក្បក្ពឹតតអំវពើបាបមកវិញ។ 

(ការបវងកើតកាុងរូបភាពក្ទ្ងន់ិងការទ្ទ្ួលខ្ុសក្តូវកាុងដបបចិតតគនំិតកាុងការរស់វៅ:វោកុបបតតិ១:២៦-២៧, ២:១៦-១៧, វចាទ្យិកាថា ២៨:១-២, ៣០:១៩, យ វូសា ២៤:១៥, ទ្ំនុកែំវកើង ៨:៣-៥, វអស្វយ ១:៨-១០, 
វយវរមា ៣១:២៩-៣០, វអវសោល ១៨:១-៤, មកីា ៦:៨, រ៉ាូម ១:១៩-២០, ២:១-១៦, ១៤:៧-១២, កាោទ្ ី៦:៧-។ 
ការឥតសមតថភាពកាុងនិសស័យចាស់: យ បូ ១៤:៤, ១៥:១៤, ទ្ំនុកែំវកើង ១៤:១-៤, ៥១:៥, យ ហូាន ៣:៦, រ៉ាូម ៣:១០-១២, ៥:១២-១៤, ២០, ៧:១៤-១៥ 
ក្ពឹះគុណវដ្ឋយឥតែំរូវអាីវហ្សើយនិងការក្បក្ពឹតតម្នជំវនឿ: វអវសោល ១៨:២៥-២៦, យ ូហាន ១:១២-១៣, ៣:៦, កិចាការ ៥:៣១, រ៉ាូម ៥:៦-៨, ១៨, ៦:១៥-១៦, ២៣, ១០:៦-៨, ១១:២២, កូរិនថ្សូទ្១ី ២:៩-
១៤, ១០:១-១២, ករូិនថ្សូទ្២ី ៥:១៨-១៩, កាោទ្ ី៥:៦, វអវភសូរ ២:៨-១០, ភលិីព ២:១២-១៣, កលូ ុស ១:២១-២៣, យមី ូវថ្ទ្២ី ៤:១០, ទ្ីតុស ២:១១-១៤, វហ្សវក្ពើរ ២:១-៣, ៣:១២-១៥, ៦:៤-
៦, ១០:២៦-៣១, យា កុប ២:១៨-២២, វពក្តសុទ្២ី ១:១០-១១, ២:២០-២២) 

 

 
៨ កាដក្បចតិត 

 
 វយើងវជឿថាការដក្បចិតត ដែលមានភាពពិតក្បាកែនិងផ្ទល ស់ដក្បចិតតគំនិតទំាងក្សុង ចំវពាឹះអំវពើបាប ដែលមាន ការទាក់ទ្ងនឹងភាពទ្ទ្ួលស្វគ ល់កំហុ្សសខ្លួនផ្ទទ ល់ វហ្សើយនឹងការសម័ក្គ ចិតតដបរវចញពីបាប គែឺំរូវែល់ក្គប់ោា  ដែលវដ្ឋយ 

វោលបំណងនិងការក្បក្ពឹតតបានកាល យវៅជាអាកមានបាបចំវពាឹះក្ពឹះ។ ក្ពឹះវិញ្ញា ណម្នក្ពឹះក្បទានែល់ក្គប់ោា ដែលនឹងដក្បចិតត នូវជំនួយែ៏សបបុរស ែល់ចិតតដែលមានការនឹកស្វត យនិងវសចកតីសងឃឹមកាុងវសចកតីវមតាត ករុណា ដែលវគអាចវជឿែល់ ការអត់
វទាសបាបនិងជីវិតខាងវិញ្ញា ណវិញ។ 

(របាកសក្តទ្២ី ៧:១៤, ទ្ំនុកែំវកើង ៣២:៥-៦, ៥១:១-១៧, វអស្វយ ៥៥:៦-៧, វយវរមា ៣:១២-១៤,  
វអវសោល ១៨:៣០-៣២, ៣៣:១៤-១៦, មា កុស ១:១៤-១៥, លូកា ៣:១-១៤, ១៣:១-៥, ១៨:៩-១៤,កិចាការ ២:៣៨, ៣:១៩, ៥:៣១, ១៧:៣០-៣១, ២៦:១៦-១៨, រ៉ាូម ២:៤, ករូិនថ្សូទ្២ី ៧:
៨-១១,  
ដថ្សា ូនចិ ទ្១ី ១:៩, វពក្តសុទ្២ី ៣:៩) 
 

 
៩ ការរាបជ់ាសចុរតិ ការដកដក្បជាថ្ម ីនិងកាទ្ទ្លួជាកនូ 

  វយើងវជឿថាការរាបជ់ាសុចរិតគឺជាកិចាការរបស់ក្ពឹះក្បកបវដ្ឋយក្ពឹះគុណនិងតាមផ្លូវចាប ់ដែលក្ពឹះក្ទ្ង ់ផ្តល់ការអតវ់ទាសក្គបស់ពាែល់ក្គប់អាកដែលទ្ទ្ួលស្វគ ល់កំហុ្សស វហ្សើយនិងការវដ្ឋឹះដលងវពញទ្វីអាយរួចពវីទាស ម្នអំវពើបាប
ដែលបានក្បក្ពឹតត វហ្សើយនិងកាទ្ទ្ួលក្ពមរាបថ់ាជាសុចរិត ែល់អស់អាកវជឿវលើក្ពឹះវយស ូវក្គសីទវហ្សើយទ្ទ្ួល ក្ទ្ងទ់្ុកជាក្ពឹះអមាា ស់និងក្ពឹះអងគសវស្តងាគ ឹះ។ 
 វយើងវជឿថា ការដកដក្បជាថ្មីឬការវកើតជាថ្មី គឺជាកិចាការក្បកបវដ្ឋយក្ពឹះគុណរបស់ក្ពឹះ ដែលវយាើឱយនិសស័យ ខាងចិតតគំនតិចាស់ម្នអាកវជឿដែលដក្បចិតតបានផ្ទល ស់ដក្បវៅជា ខាងវិញ្ញា ណវិញ វហ្សើយបវងកើតជាជីវិតខាងវិញ្ញា ណវពញ វដ្ឋយ
ជំវនឿនិងការស្វត ប់បងាគ ប់។ 
 វយើងវជឿថា ការទ្ទ្ួលជាកូនគឺជាកិចាការក្បកបវដ្ឋយក្ពឹះគុណរបស់ក្ពឹះដែល វយាើវអាយអាកវជឿដែលបានរាប ់ជាសុចរិតនិងបានដកដក្បជាថ្មី បានវកើតវៅជាកូនក្ពឹះ។ 
 វយើងវជឿថាការរាប់ជាសុចរិត ការដកដក្បជាថ្មី និងការទ្ទ្ួលជាកូនគវឺកើតក្ពមោា  កាុងជីវិតម្នអាកដសាងរកក្ពឹះ វហ្សើយគឺបានទ្ទ្ួលកាុងលកខណ័ម្នជំវនឿ វក្កាយពីមានការដក្បចិតត វហ្សើយសំរាប់កិចាការវនឹះនិង 
សភាពម្នក្ពឹះគុណ ក្ពឹះ វិញ្ញា ណបរិសុទ្ធក្ទ្ងជ់ាអាកវយាើជាទ្ីបនាទ ល់។ 

(លូកា ១៨:១៤, យ ូហាន១:១២-១៣, ៣:៣-៨, ៥:២៤, កិចាការ ១៣-៣៩, រ៉ាូម ១:១៧, ៣:២១-២៦,២៨,  
៤:៥-៩, ១៧-២៥, ៥:១, ១៦-១៩, ៦:៤, ៧:៦,៨:១, ១៥-១៧, ករូិនថ្ូសទ្ី១ ១:៣០, ៦:១១,  
ករូិនថ្សូទ្២ី ៥:១៧-២១, កាោទ្ ី ២:១៦-២១, ៣:១-១៤, ២៦, ៤:៤-៧, វអវភសូរ ១:៦-៧, ២:១, ៤-៥,  
ភលិីព ៣:៣-៩, កលូ សុ ២:១៣, ទ្តីុស ៣:៤-៧, វពក្តសុទ្១ី ១:២៣, យ ូហានទ្១ី ១:៩, ៣:១-២, ៩, ៤:៧, ៥:១, ៩-១៣, ១៨)   

 

 
១០ ការដញកក្គបទ់ាំងអសជ់ាបរសិទុ្ធ 

វយើងវជឿថាការដញកក្គប់ទំាងអស់ជាបរិសុទ្ធគឺជាកិចាការរបស់ក្ពឹះ បនាទ ប់ពីការវកើតជាថ្មីមក ដែលអាកវជឿ បានទ្ទ្ួលការវដ្ឋឹះដលងវអាយរួចពីបាបវែើមែបំូងឬភាពខ្ូចបង ់ វហ្សើយបាននំាចូលវៅកាុងភាពថាា យខ្លួនទំាងអស់់ដ្ឋច់ែល់ក្ពឹះ 
វហ្សើយនិងការវោរពស្វត ប់តាមែប៏រិសុទ្ធម្នវសចកតកី្សោញ់ បវងកើតវអាយបានក្គប់ 
លកខណ៍។ 

គឺជាការវកើតវ ើងវដ្ឋយការោងសំអាតវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ ដែលមានរួមមកជាការពិវស្វយដ៍តមួយនូវ ការោងសំអាតចិតតពបីាប និងការវៅជាប់ជាមួយការរស់វៅកាុងវតតមានម្ន ក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ វហ្សើយនិងការបវងកើនកំោំង 
ែល់អាកវជឿសំរាប់ជីវិតរស់វៅនិងការបំវរីក្ពឹះ។ 

ការដញកទំាងអស់ជាបរិសុទ្ធបានក្បទានមកវដ្ឋយស្វរក្ពឹះវោហិ្សតក្ពឹះវយស ូវ បានម្នាវចញជារូបរាងភាល មមួយ រុំវពចវ ើងវដ្ឋយស្វរជំវនឿ បនាទ ប់ពកីារថាា យខ្លួនែល់ក្ពឹះ វហ្សើយសំរាប់ កិចាការវនឹះនិងសភាពម្នក្ពឹះគុណក្ពឹះវិញ្ញា ណ 

បរិសុទ្ធក្ទ្ងជ់ាអាកវយាើជាទ្ីបនាទ ល់។ 



ការពិវស្វយន៍វនឹះក៏បានក្តូវស្វគ ល់តាមពាកយនិមួយៗវៅតាមែំណាក់វផ្សងៗដែរ ែូចជា  “ភាពក្គប់លកខណ៍ម្នក្គសី្វទ ន” “វសចកតកី្សោញ់ែក៏្គប់លកខណ៍”  “ចិតតបរិសុទ្ធ”  “ការោងសំអាតវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ” “ភាព
វពារវពញវដ្ឋយក្ពឹះពរ”   និង “ភាពបរិសុទ្ធម្នក្គីស្វទ ន” ។ 

វយើងវជឿថាមានការដបលកពីោា យា ងជាក់ដសតងរវាងចិតតបរិសុទ្ធនិងអាកបបកិរិយាចាស់ទ្ុំ។ ចិតតបរិសុទ្ធគ ឺវកើតវ ើងវដ្ឋយភាល មៗ គឺជាលទ្ធផ្លម្នការដញកទំាងអស់ជាបរិសុទ្ធ រីឯអាកបបកិរិយាចាស់ទ្ុំគឺជាលទ្ធផ្លម្នការចំវរីន លូតោស់កាុង
ក្ពឹះគុណ។  

វយើងវជឿថាក្ពឹះគុណម្នការដញកទំាងអស់ ជាបរិសុទ្ធមានរួមបញ្ាលូសនទុឹះចិតតឱយចំវរីនលូតោស់កាុងក្ពឹះគុណ។ ប ុដនតវទាឹះជាែូវចាឹះក៏វដ្ឋយ សនទុឹះចិតតវនឹះក្តូវទ្ទ្ួលការដថ្ទំាវដ្ឋយ យកចិតតទ្ុកដ្ឋក ់វហ្សើយនិងក្តូវក្បុងក្បយ័តាចំវពាឹះការែំ
រូវនងិែំវណើរម្នការលូតោស់ខាងវិញ្ញា ណ និងការកាន់ដតក្បវសើរវ ើងខាងអាកបបកិរិយានិងចរិយាសមបតតវិអាយបានែូចជាក្ពឹះក្គីសទ។ វបើោម នការខ្ំក្បងឹខ្ាឹះដខ្ាងពីកាុងចិតតវនឹះវទ្ ទ្បីនាទ ល់របស់វគអាចចុឹះអន់ថ្យ ក្ពឹះគុណកាន់ដតរស្វយ វហ្សើយបាត់បង់
វៅ។ 

 

(វយវរមា ៣១:៣១-៣៤, វអវសោល ៣៦:២៥-២៧, មាោគ ី ៣:២-២, មា ថាយ ៣:១១-១២,  
លូកា ៣:១៦-១៧, យ ហូាន ៧:៣៧-៣៩, ១៤:១៥-២៣, ១៧:៦-២០, កិចាការ ១:៥, ២:១-៤, ១៥:៨-៩, 
 រ៉ាូម ៦:១១-១៣, ១៩, ៨:១-៤, ៨-១៤, ១២:១-២, កូរិនថ្សូទ្២ី ៦:១៤-៧:១, កាោទ្ ី ២:២០, ៥:១៦-២៥,  
វអវភសូរ ៣:១៤-២១, ៥:១៧-១៨, ២៥-២៧, ភលិីព ៣:១០-១៥, កូល សុ ៣:១-១៧,  

ដថ្សា ូនចិទ្១ី ៥:២៣-២៤, វហ្សវក្ពើរ ៤:៩-១១, ១០:១០-១៧, ១២:១-២, ១៣:១២, 

យ ូហានទ្១ី ១:៧, ៩) 
( “ភាពក្គប់លកខណ៍ម្នក្គីស្វទ ន” “វសចកតីក្សោញ់ែ៏ក្គបល់កខណ៍”: វចាទ្យិកថា ៣០:៦,  
មា ថាយ ៥:៤៣-៤៨, ២២:៣៧-៤០, រ៉ាូម ១២:៩-២១, ១៣:៨-១០, ករូិនថ្សូទ្១ី ១៣, ភលិីព ៣:១០-១៥, វហ្សវក្ពើរ ៦:១,យ ហូានទ្ី១ ៤:១៧-១៨ 
“ចិតតបរិសុទ្ធ”: មា ថាយ ៥:៨, កិចាការ ១៥:៨-៩, វពក្តសុទ្១ី ១:២២, យ ហូានទ្១ី ៣:៣ 

“ការោងសំអាតវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ“: វយវរមា ៣១:៣១-៣៤, វអវសោល ៣៦:២៥-២៧,  

មា ោគ ី៣:២-៣, មា ថាយ ៣:១១-១២, លូកា ៣:១៦-១៧, កិចាការ ១:៥, ២:១-៤, ១៥:៨-៩ 
“ភាពវពារវពញវដ្ឋយក្ពឹះពរ”: រ៉ាូម ១៥:២៤ 
“ភាពបរិសុទ្ធម្នក្គីស្វទ ន”: មា ថាយ ៥:១-៧:២៩, យ ូហាន ១៥:១-១១, រ៉ាូម ១២:១-១៥:៣,  

ករូិនថ្សូទ្២ី ៧:១, វអវភសូរ ៤:១៧-៥:២០, ភលិីព ១:៩-១១, ៣:១២-១៥, កូល សុ ២:២០-៣:១៧, 

ដថ្សា ូនចិទ្១ី ៣:១៣, ៤:៧-៨, ៥:២៣, យមី វូថ្ទ្ី២ ២:១៩-២២, វហ្សវក្ពើរ ១០:១៩-២៥, ១២:១៤,  
១៣:២០-២១, វពក្តសុទ្១ី ១:១៥-១៦, វពក្តុសទ្២ី ១:១-១១, ៣:១៨, យូដ្ឋស ២០-២១) 

 

 
១១ ក្កមុជនំុ ំ

វយើងវជឿវលើក្កុមជំនុ ំ ក្កុមដែលទ្ទ្ួលយកក្ពឹះវយស ូវក្គសីទជាក្ពឹះអមាា ស់ វសចកតីសញ្ញា ដែលរាស្តសតរបស់ក្ពឹះបានតំាងជាថ្មីកាុងក្ពឹះក្គសីទ រូបកាយម្នក្ពឹះក្គីសទដែលបានវៅចូលមករួមោា  វដ្ឋយស្វរក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធតាមរយ:ក្ពឹះបន្
ទ្ូលក្ពឹះ។ 

ក្ពឹះក្ទ្ងវ់ៅតំាងក្កុមជំនុសំំរាប់បងាា ញវចញជាជីវិតវៅកាុងការរួបរួមោា និងវៅកាុងការក្បកបោា  ជាមួយក្ពឹះវិញ្ញា ណ វៅកាុងការថាា យបងគកំ្ពឹះតាមរយ:ការអយិបាយដចកចាយក្ពឹះបនទូល ទ្ទ្ួលក្បតតិបតត ពិយីបរិសុទ្ធ 
វផ្សងៗ និងបំវរកីិចាការកាុងក្ពឹះនាមក្ទ្ង ់វដ្ឋយស្វត ប់បងាគ ប់ែល់ ក្ពឹះក្គីសទនិងការទ្ទ្ួលរា៉ា ប់រងជាមួយោា វៅវិញវៅមក។ 

ភារកិចាម្នក្កុមជំនុំវៅកាុងពិភពវោកទំាងមូល គឺជាការបនតកិចាការសវស្តងាគ ឹះរបស់ក្ពឹះក្គសីទ វៅកាុងក្ពឹះ 
វចស្វត ក្ពឹះវិញ្ញា ណតាមរយ:ការរស់វៅវដ្ឋយបរិសុទ្ធ ការផ្ាយែណំឹងលអ ការបវងកើតសិសស និងការបំវរី។ 

ក្កុមជំនុំគឺជាវហ្សតុការណ៍ជាក់ដសតងកាុងក្បវិតតិស្វស្តសត ដែលវរៀបចំវ ើងខ្លួនឯងវៅកាុងរូបរាង វយាងវៅតាមវបបយម ៌ វកើតជាក្កុមជំនុំតំបនផ់្ង វហ្សើយជាអងគការស្វកលផ្ង ដញកតំាងអាកដែលក្ពឹះក្ទ្ង់បានវៅសំរាប់កិចាការបំវរីជាក់ោក់
ណាមួយ។ ក្ពឹះក្ទ្ងវ់ៅតំាងក្កុមជំនុវំអាយរស់វៅវក្កាមការក្គប់ក្គងរបស់ក្ទ្ង់ កាុងការ 
រងចំាវដ្ឋយរុំវភើបនូវការជួបជុំោា វៅវពលក្ពឹះអមាា ស់វយស ូវក្គីសទយាងនិវតតមកវិញ។ 

(នកិខមន១ំ៩:៣, វយវរមា ៣១:៣៣, មា ថាយ៨:១១,១០:៧, ១៦:១៣-១៩, ១៦:២៤, ១៨:១៥-២០, 
 ២៨:១៩-២០, យ ហូាន ១៧:១៤-២៦, ២០:២១-២៣, កិចាការ ១:៧-៨, ២:៣២-៤៧, ៦:១-២,  

១៣:១, ១៤:២៣,  រ៉ាូម ២:២៨-២៩, ៤:១៦, ១០:៩-១៥, ១១:១៣-៣២, ១២:១-៨, ១៥:១-៣,  

ករូិនថ្សូទ្១ី ៣:៥-៩, ៧:១៧, ១១:១, ១១:១៧-៣៣, ១២:៣, ១២:១២-៣១, ១៤:២៦-៤០, 
ករូិនថ្សូទ្២ី ៥:១១-៦:១, កាោទ្៥ី:៦, ៥:១៣-១៤, ១៦:១-៥, ១៦:១៥, វអវភសូរ៤:១-១៧, ៥:២៥-២៧, ភីលិព ២:១-១៦, ដថ្សា ូនិចទ្ី១ ៤:១-១២, យមី ូវថ្ ៤:១៣, វហ្សវក្ពើរ ១០:១៩-២៥, វពក្តុស
ទ្១ី ១:១-២, ១:១៣, ២:៤-១២, ២:២១, ៤:១-២, ៤:១០-១១, យ ូហានទ្ី១ ៤:១៧, យូដ្ឋស ២៤, វិវរណ: ៥:៩-១០) 
 



 

 
១២ ពយិកី្ជមុជទ្កឹ 

វយើងវជឿថាពយីកី្ជមុជទ្ឹកម្នក្គីស្វទ ន ដែលក្ពឹះអមាា ស់បានបងាគ ប់មក គឺជាពិយបីរិសុទ្ធមួយ សំដែងអំពកីារយល់ក្ពមទ្ទ្ួលក្បវយាជនម៍្នការវក្បាសវោឹះរបស់ក្ពឹះវយស ូវក្គសីទ ដែលបានក្បទានែល់អាកវជឿវហ្សើយ និងសំដែងអំពីការ
ក្បកាសក្បាប់អំពជីំវនឿរបស់ខ្លួនកាុងក្ពឹះវយស ូវក្គសីទទ្ុកជាក្ពឹះអងគសវស្តងាគ ឹះ វហ្សើយនិងវោលវៅ វពញវលញម្នការស្វត ប់បងាគ ប់កាុងវសចកតីបរិសុទ្ធនិងវសចកតីសុចរិត។ 

 
 ពិយកី្ជមុជទ្ឹកវដ្ឋយក្ោន់ដតជាសញ្ញា ម្នការចុឹះខ្សញ្ញា ជាថ្មីវនាឹះ វកមងតូចៗអាចទ្ទ្ួល ពិយកី្ជមុជទ្ឹកវនឹះបាន វដ្ឋយវយាងវៅតាមសំណូមម្នមាតាបិតាឬអាកអាណាពាបាល ដែលក្តូវធានារា៉ា ប់រងផ្តល់នូវការហ្សាឹកហ្សាឺនចំាបាច់ែល់កូន 
ទំាងវនាឹះ។ 
 ពិយកី្ជមុជទ្ឹកអាចក្បារឰវយាើបានតាមដបប ក្បស់ទ្ឹក វក្ស្វចទ្ឹក ឬក៏ក្ជមុចវៅកាុងទ្ឹក វដ្ឋយវយាងវៅតាម ការវក្ជើសវរីស ម្នអាកដែលក្តូវទ្ទ្ួល។ 

(មា ថាយ ៣:១-៧, ២៨:១៦-២០, កិចាការ ២:៣៧-៤១, ៨:៣៥-៣៩, ១០:៤៤-៤៨, ១៦:២៤-៣៤,១៩:១-៦, រ៉ាូម ៦:៣-៤, កាោទ្ី ៣:២៦-២៨, កលូ សុ ២:១២, វពក្តុសទ្ី១ ៣:១៨-២២) 
 

 

 
១៣ ពិយវីលៀងក្ពឹះអមាា ស ់

 វយើងវជឿថាការរុំលឹកនិងការក្ពមវក្ពៀងោា ទ្ទ្ួលពិយីវលៀងក្ពឹះអមាា ស់ដែលចាប់ តំាងអនុវតតវ ើង វដ្ឋយក្ពឹះអមាា ស់ម្នវយើងវហ្សើយនឹងក្ពឹះអងគសវស្តងាក ឹះក្ពឹះវយស ូវក្គសីទ ជាពិយីសំខាន់វៅកាុងសញ្ញា ថ្មី ជាការសំដែង អំពកីារថាា យជីវិតរបស់
ក្ពឹះអងគ វដ្ឋយតាមរយ:គណុសមបតតិ វនឹះវហ្សើយដែលអាកវជឿមានជីវិតនិងវសចកតីសវស្តងាគ ឹះ វហ្សើយនិងវសចកតីសនានូវក្គប់ទំាងក្ពឹះពរ ខាងវិញ្ញា ណកាុងក្ពឹះក្គសីទ។ គឺជាការដបលកសំរាប់អាកដែលវរៀបចំខ្លួនទ្ទ្ួលកាុងការអរក្ពឹះគុណ សមរមយវៅតាមន័យម្ន
ពិយវីនឹះ វហ្សើយវដ្ឋយទ្ទ្ួលការវនឹះគវឺគសំដែងរុំលឹកអំពកីារសុគតម្នក្ពឹះ អមាា ស់រហ្សូតែល់ក្ទ្ង់យាងនិវតតមកវិញមតងវទ្ៀត។ គឺជាពិយីវលៀងវដ្ឋយក្ពមវក្ពៀងោា  គសំឺរាប់ ដតអាកដែលមានជំវនឿកាុងក្ពឹះក្គសីទ វហ្សើយមានវសចកតីក្សោញ់ែល់អាកបរិសុទ្ធដែល
គួរក្តូវវៅ វអាយចូលរួមកាុងពិយវីនឹះ។ 

(នកិខមន ំ១២:១-១៤, មា ថាយ ២៦:២៦-២៩, ម កុស ១៤:២២-២៥, លូកា ២២:១៧-២០, យ ហូាន ៦:២៨-៥៨, ករូិនថ្សូទ្១ី ១០:១៤-២១, ១១:២៣-៣២) 
 

  



 
១៤ ការវក្បាសវអាយជាដែលមកពកី្ពឹះ 

 វយើងវជឿវៅវលើវោលិទ្ធិអំពកីារវក្បាសវអាយជាដែលមកពកី្ពឹះកាុងក្ពឹះគមពរី វហ្សើយ ជំរុញក្កុមជំនុវំយើង វអាយខ្ំអយិស្វា ន វដ្ឋយជំវនឿ សំរាប់ការវក្បាសអាកឈឺវអាយជា។ (មវយាបាយ និងការអនុវតតន ៍ម្នការសកតិសិទ្ធវនឹះ វៅវពល
ដែលចំាបាច់វនាឹះមិនគួរវអាយក្បដកកវទ្)។ វយើងក ៏វជឿថាក្ពឹះក្ទ្ងព់ាបាលតាមមវយាបាយម្នវិជាា វពទ្យដែរ។  

(ពងាវតារកសក្តទ្២ី ៥:១-១៩, ទ្ំនុកែំវកើង ១០៣:១-៥, មា ថាយ ២:២៣-២៤, ៩:១៨-៣៥,  
យ ូហាន ៤:៤៦-៥៤, កិចាការ ៥:១២-១៦, ៩:៣២-៤២, ១៤:៨-១៥, ករូិនថ្សូទ្១ី ១២:៤-១១,  
ករូិនថ្សូទ្២ី ១២:៧-១០,  យា កុប ៥:១៣-១៦) 
 

 
១៥ ការយាងនវិតតវលើកទ្២ីម្នក្ពឹះក្គសីទ 

 វយើងវជឿថាក្ពឹះអមាា ស់វយស ូវក្គសីទនឹងយាងនិវតតមកវិញមតងវទ្ៀត ថាវយើងដែលវៅរស់ វពលដែលក្ទ្ងយ់ាងនិវតតមកវិញ និងមិនវៅមុនអាកដែលបានវែកកាុងក្ពឹះក្គីសទវយស ូវវទ្ ដតថាវបើវយើងវៅជាប់កាុងក្ទ្ង់ វយើងនឹងវ ើងវៅជួបជុំ
ោា ជាមួយអាកបរិសុទ្ធដែលបានវ ើងវៅមុន វៅជួបក្ពឹះអមាា ស់កាុងលំហ្សរអាកាស វែើមបវីយើងវៅវៅជាមួយក្ពឹះអមាា ស់រហ្សូតតវៅ។ 

(មា ថាយ ២៥:៣១-៤៦, យ ហូាន ១៤:១-៣, កិចាការ ១:៩-១១, ភលិីព ៣:២០-២១, ដថ្សា ូនិចទ្ី១ ៤:១៣-១៨, ទ្តីុស ២:១១-១៤, វហ្សវក្ពើរ ៩:២៦-២៨, វពក្តសុទ្ី២ ៣:៣-១៥, វិវរណ: ១:៧-៨, 
២២:៧-២០) 
 

 
១៦ ការរសវ់ ើងវញិ ការជំនុជំរំឹះ នងិវាសនា 

 វយើងវជឿអំពីការរសវ់ ើងវិញម្នពួកអាកស្វល ប់ ថារូបកាយរបស់វគទំាងអាកសុចរិត វហ្សើយនិងទ្ុចារិត នឹងក្តវូវក្បាសវអាយរសម់ានជីវិតវ ើងវិញ វហ្សើយជួបជុជំាមួយវិញ្ញា ណរបស់វគ  ៊ អាកដែលបានក្បក្ពតិតលអ នឹងទ្ទ្ួលការរសវ់ ើងវិញ 

ខាងឯជីវិតអស់កលបជានិចា វហ្សើយអាកដែល បានក្បក្ពតិតអាក្កក់ នឹងទ្ទ្ួលការរសវ់ ើងវិញ ខាងឯទ្ុកខវទាសអស់កលបជានិចា ៊ ។ 
 វយើងវជឿអំពីការជំនុជំរំឹះកាុងវពលអនាគតដែលក្គប់ោា នឹងឈរវៅចំវពាឹះក្ពឹះទ្ទ្ួល វសចកតជីំនុំជរំឹះ វយាងវៅតាមការដែលខ្លួនបានក្បក្ពតិតវៅកាុងជីវិតវនឹះ។ 
 វយើងវជឿថាជីវិតែវ៏ពញវដ្ឋយសិរីលអនិងភាពអស់កលបជានិចាបានក្តូវធានាផ្តល់ វអាយែល់អស់អាកណា ដែលបានសវស្តងាគ ឹះវដ្ឋយវជឿនិងស្វត ប់បងាគ ប់តាមក្ពឹះវយស ូវក្គីសទជាក្ពឹះអមាា ស់ វហ្សើយថា អាកដែលមិនដក្បចិតតវៅទ្ចីុងបំផ្ុត នឹង
ទ្ទ្ួលការរងទ្ុកខអស់កលបជានិចាវៅកាុងនរក។ 

(វោកុបបតតិ១៨:២៥, សំ្វយូដអលទ្១ី២:១០, ទ្ំនុកែំវកើង៥០:៦, វអស្វយ២៦:១៩, ដ្ឋនីដយ ល១២:២-៣,មា ថាយ ២៥:៣១-៤៦, មា កុស ៩:៤៣-៤៨, លូកា ១៦:១៩-៣១, ២០:២៧-៣៨, យ ហូាន ៣:១៦-
១៨,  
៥:២៥-២៩, ១១:២១-២៧, កិចាការ ១៧:៣០-៣១, រ៉ាូម ២:១-១៦, ១៤:៧-១២, កូរិនថ្សូទ្ី១ ១៥:១២-៥៨, 
ករូិនថ្សូទ្២ី ៥:១០, ដថ្សា ូនចិទ្២ី ១:៥-១០, វិវរណ: ២០:១១-១៥, ២២:១-១៥)។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្គសីទចក្កវទិ្ារបស់វយើង 



 

វយើងគជឺាដផ្ាកមយួម្នក្កមុជនំុកំ្គសី្វទ ន 

“ក្កមុជនំុ”ំ គឺជាពាកយមយួដែលពិបាកយល់ ពីវក្ពាឹះវយើងវក្បើពាកយវនឹះកាងុផ្លូវវផ្សងៗោា  វាជាវរឿងចាំបាច់កាងុការឲ្យអតថន័យកាងុលកខខ្័ណឌ ចាស់ោសប់ដនថមវទ្ៀត។ វនឹះក្តូវបានវៅថា“ក្គីសទចក្កវិទ្ា” ដែលមានន័យថា “ការ

សិកាពីក្កមុជនំុ”ំ។ 

ជាែបំូង ក្កមុជនំុណំាហ្សារិនកំណតខ់្លួនឯងតាមក្ពឹះគមពីរគថឺា “រាស្តសតរបស់ក្ពឹះ”។ ជាពិវសសជាងវនាឹះវៅវទ្ៀត វយើងគជឺាដផ្ាកមយួម្ន”ក្កុមជំនុំស្វវក ស្វកល បរិសទុ្ធ នងិដតមួយ”។ ឃ្លល ទាងំវនឹះវចញមកពីវោលជំវនឿបរុាណ 

និងពីក្គីស្វទ នទាងំអស់ជុំវិញពិភពវោក នងិតាមរយៈក្បវតតសិ្វស្តសតបានទ្ទ្លួស្វគ ល់។ ពាកយមួយកាុងពាកយទាងំ៣ម្នឃ្លល វនឹះពពិណ៌នាអំពីដផ្ាកសខំានម់ួយម្នក្កុមជនំុំ។ 

វយើងទ្ទ្ួលបុណយក្ជមជុទ្ឹកកាុង”ក្កុមជនំុំម្នក្ពឹះក្គីសទ” មនិដមនវៅកាងុក្កមុជនំុំណាហ្សារិនវទ្។ ការក្ជមជុទ្កឹរបស់វយើងគទឺាំងរបូកាយ នងិកិចាការសហ្សការដែលវយើងវ ើញក្ពឹះគុណម្នក្ពឹះកាងុការវយាើការ៖ ក្ពឹះគុណដែលផ្ដល់មក
ជាមនុរបស់ក្ទ្ង់ ដែលមាននយ័ថា ក្ពឹះបានវយាើការវៅកាុងជវិីតរស់វៅរបស់វយើង មុនវពលដែលវយើងស្វគ ល់ក្ទ្ង់វៅវទ្ៀត។  

ព័នធការីរបស់វយើងក្តូវបានដតងដតង”វៅកាងុក្កមុជនំុំម្នក្ពឹះ” មិនដមនវៅកាុងក្កុមជំនុណំាហ្សារិនវទ្។ វហ្សតុវនាឹះ ក្កមុជំនុណំាហ្សារិនរបស់វយើង គកឺដនលងដែលសដមដងអំពី “ក្កមុជំនុំស្វកល” ដែលជាឃ្លល មួយដែលវយើងវក្បើវែើមបី
ពណ៌នាអំពីការក្បមលូផ្ដុំោា របសអ់ាកវជឿទាំងអស់ក្គបទ់្ីកដនលង នងិវៅទ្ទូាំងក្បវតតិស្វក្សា។ 

វយើងបានបញ្ញា ក់គណនីម្នក្ពឹះគមពីរ ពីភាពបរិសទុ្ធរបស់ក្ពឹះជាមាា សន់ិងភាពបរិសុទ្ធម្នក្កមុជនំុំរបស់ក្ទ្ង។់ ក្ពឹះជាមាា សប់ានវក្ជើសវរីសយកក្កមុជំនុំជាឧបករណ៍ម្នក្ពឹះគណុរបស់ក្ពឹះ វហ្សើយក្ទ្ងប់ានវៅក្កមុជំនុចំូលវៅវដ្ឋយក្ពឹះ
វិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ។ ក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធគឺជាការកមាល ងំជីវិតម្នក្កុមជនំុំវហ្សើយក្ទ្ងប់ានវយាើឱយក្កមុជនំុំជារាងកាយរស់របស់ក្ពឹះក្គិសដវៅវលើវោកយិវនឹះ។ ក្កុមជនំុំក្គីស្វទ នវយាើបនាទ លព់ីវសចកដពីតិ ដែលថាការថាា យបងគំក្ពឹះជាមាា ស់វនាឹះគឺ
ជាការវផ្ទត តអារមមណ៍ពិតម្នជីវិតរបសម់នុសស។ ែូវចាឹះក្កមុជនំុបំានវៅមនសុសមានបាបឱយដក្បចតិដនងិផ្ទល ស់បតូរជីវិតរបស់ពកួវគ។ ក្កុមជនំុំចញិ្ាឹមជីវិតរស់វៅបរិសទុ្ធកាងុពកួអាកវជឿតាមរយៈជីវិតក្កមុជនំុំ  វហ្សើយក្កមុជនំុំបានវៅពកួអាក

វជឿវៅជាជីវិតដែលដញកវចញជាបរិសទុ្ធ វហ្សើយដែលមាននយ័ថា”ែូចក្ពឹះក្គីសទ”។ វៅកាុងភាពបរិសទុ្ធនងិភាពវស្វម ឹះក្តង់  ក្កមុជនំុំបងាា ញពីនគររបស់ក្ពឹះវៅកាន់វោកយិវនឹះ។ អញ្ាងឹ! វៅកាុងនយ័ពតិ ក្កុមជំនុ ំគជឺារងាា ស់ម្ន
ក្ពឹះរាជយស្វររបសខ់្លួន។ 

វយើងក្តវូបានតក្មមឹជាមយួវបសកកមមរបសក់្ពឹះ 
ក្ពឹះជាមាា ស់បានបវងកើតចក្កវា ិ៍ម្នសមាមាក្តែ៏យំមួយ។ វៅកាុងយមមជាតិ និងតាមរយៈក្បវតតិស្វស្តសត ក្ទ្ង់បានបវងកើតមនុសសវែើមបីទ្ទួ្លរូបភាពពីក្ពឹះ ែូចវនឹះវសចកដីក្សោញ់របស់ក្ពឹះអាចនឹងរីកស្វយភាយ។ 
វបសកកមមរបស់ក្ទ្ង់វៅកាុងពិភពវោកវនឹះបានមកជាមុន វហ្សើយវយើងបានទ្ទួ្លវបសកកមមរបស់វយើងពីក្ទ្ង់ដែរ។ វៅវពលអំវពើបាបបំផ្លិចបំផ្ទល ញការបវងកើតរបស់ក្ពឹះវនឹះ វនាឹះវបសកកមមម្នការវក្បាសវោឹះយមម
ជាតិក៏បានសំដែងវចញមក។ វនឹះគឺជាការស្វដ រវ ើងវញិចំវពាឹះវោលបំណងម្នការបវងកើតរបសក់្ពឹះជាមាា ស់។ ការស្វដ រវ ើងវញិរបស់២មនុសសជាតិ គឺជាដផ្ាកមូលដ្ឋា នម្នវបសកកមមរបស់ក្ពឹះ។ 
វោកចនវវសលីយ៍ ពនយល់ពីការស្វដ រវ ើងវិញវនឹះថាជា ការដញកវចញជាបរិសុទ្ធ។ វៅកាុងពាកយសមដីរបស់ោត ់គឺថា “ការបវងកើតថ្មីម្នក្ពលឹងរបស់វយើងវៅកាុងរូបភាពរបស់ក្ពឹះ”  ដែលវោកបានផ្ដល់លកខណៈ
ថា “វសចកដីសុចរិត និងភាពបរិសុទ្ធពិត” វបសកកមមរបស់ក្ពឹះគឺក្តូវបាននលុឹះបញ្ញា ំងវៅកាុងការក្តាសវ់ៅម្នវោកអ័ក្បាហាម ដែលក្ទ្ង់វក្ជើសវរីសកាុងការឲ្យពរែល់កូនវៅវោកអ័ក្បាហាំ “ពរែល់ក្គប់ទាំង
ស្វសន”៍ (វោកុបបតត ិ១២៖១-៣)។ ការវនឹះក្តូវបានបងាា ញវៅកាុងក្បវតតិស្វស្តសតម្នពួកវហ្សវក្ពើរ ដែលបានវយាើបនាទ ល់ពីក្ពឹះដតមួយ ជាក្ពឹះនាមដែលពួកវគក្បកាសវៅកាន់ជាតិស្វសន៍នានាវលើពិភពវោកវនឹះ។ 
ក្គសី្វទ នយល់ែឹងពីក្ពឹះថាក្ទ្ង់ជាក្ពឹះម្ក្តឯកែ៏បរិសុទ្ធ (៣អងគកាុង១) ដែលក្ទ្ង់សដមដងអងគវពញវលញវៅកាងុក្ពឹះវយស ូវក្គីសទជាក្ពឹះអមាា សម់្នវយើង។ ក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធបាននាំវយើងឲ្យចូលរួមកាុងវបសកកមម
របស់ក្ពឹះ វហ្សើយក្ទ្ង់ក្បទានអំណាចែល់វយើងវែើមបីបំវពញវបសកកមមវនាឹះ។ ក្កុមជំនំុចូលវៅកាុងការតាំងសញ្ញា  ដែលក្ពឹះបានបវងកើតការតាំងសញ្ញា វនឹះវ ើងែំបូងជាមួយនឹងវោកអ័ក្បាហំា ។ ដែលវយើងជាដផ្ាក
មួយម្នជីវិតដញកជាបរិសុទ្ធ ក្កុមជំនំុជាបនដកាុងការឲ្យពរែល់ក្គប់ទាំងស្វសន៍។  
វយើងចូលរួមជាមួយក្គីស្វទ នែម្ទ្វទ្ៀតវៅកាុងវបសកកមមរបស់ក្ពឹះជាមាា ស់។ ប ុដនដវយើងកាន់យា ងខាា ប់ខ្ាួនចំវពាឹះនិមិតតរបស់វយើងម្ននិកាយអនដរជាតិ, ការផ្ដល់បងាគ ប់ចំវពាឹះមយយបាយម្នជីវិតជាក់ោក់របស់វយើង។ 
ក្ពំដែនម្នក្បវទ្សនិមួយៗគឺមិនដមនមានន័យថាវនាឹះគឺជាដែនកំណត់ម្នក្កុមជំនំុវ ើយ វក្ពាឹះតាំងពីក្ពឹះក្គីសទវបើកផ្លូវវែើមបីឲ្យអាចចូលវៅែលក់្គប់ជាតិស្វសន៍ ក្គប់ពូជអំបូរនានាទាំងអស់។ 
 
ព័នធកចិាែូចក្ពឹះក្គសីទវៅកាងុពភិពវោកវនឹះ 
មូលដ្ឋា នក្គឹឹះម្នព័នធកិចាក្គីស្វទ ន គឺវសចកដីបងាគ ប់ម្នក្ពឹះគមពីរកាុងការវយាើបនាទ ល់ពីកដីក្សោញ់របស់ក្ពឹះ ជាកដកី្សោញ់ដែលសដមដងវចញយា ងចាស់វៅកាុងអងគក្ពឹះក្គីសទ។ អាកវជឿក្គប់ោា វយាើពីព័នធកិចាវនឹះ វៅវពល
ដែលវគបានទ្ទ្ួលបុណយក្ជមុជទឹ្កវហ្សើយ។ វគក្បកាសពីបំណងរបស់វគជាទ្ីបនាទ ល់ស្វធារណៈ ទ្ុកែូចជាសិសសម្នក្ពឹះក្គីសទ។ ភាពជាសិសសដែលវស្វម ឹះក្តង់ គជឺាសញ្ញា ខាងវក្ៅម្នក្ពឹះគុណខាងកាុងរបស់ក្ពឹះ
វៅកាុងវយើង។ ែូវចាឹះវហ្សើយ វនឹះគឺជាសញ្ញា ម្នក្ពឹះគណុរបស់ក្ពឹះវៅកាុងការងារវៅវលើវោកិយវនឹះដែលថា “ក្ពឹះក្ទ្ង់ក្សោញ់”(យ ូហាន ៣៖១៦)។ ដែលពួកវយើងជាដផ្ាកមួយម្នរូបកាយរបសក់្ពឹះក្គីសទ 



វនាឹះអាកវជឿទាំងអស់ ក្តូវបំពាក់ខ្លួនសក្មាប់ការបំវរី។ អាកខ្លឹះក្តូវបានក្តាស់វៅឲ្យវយាើជាអាកែឹកនាំពិវសសវៅកាុងក្កុមជំនំុ វហ្សើយក្កុមជំនំុដតងតាំងោត់ជាព័នធការីស្វវក។ វនាឹះគឺថា ក្កុមជំនំុបានទ្ទួ្លស្វគ ល់ោត់
ថាជាអាកែឹកនាំដែលបនតវយាើការងារ របស់ពួកស្វវក។ ការក្តាសវ់ៅរបស់ពួកោត់គឺជា 

ឫសយា ងវក្ៅវៅកាុងបទ្ពិវស្វយន៍ផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកវគជាមួយក្ពឹះជាមាា ស់។ 
បពាជិត និងអាកបំវរីកាុងក្កុមជំនំុតំបន់ និងមណឌ ល យល់ែឹងនិងបញ្ញា ក់វតតមានម្នអំវណាយទាន និងក្ពឹះគុណដែលបានតក្មូវឲ្យមាន។ វហ្សើយនិង វៅកាុងមហាសនាិបាតមណឌ ល ការវបាឹះវឆាា តវក្ជើសវរីសអាកដែល
ក្តូវបានដតងតាំងជាព័នធការី។ អាកជំនួយគឺក្តូវបានដតងតាំងបំវរីការងារកាុងវពលវសសមកាល វៅកាុងព័នធកិចា ដែលពាកយ និងត ុគឺមិនដមនជាការទ្ទួ្លខ្ុសក្តូវចំបងវ ើយ។ ចាស់ទ្ុ ំគឺក្តូវបានដតងតាំងវែើមបីកស្វង
រូបកាយម្នក្ពឹះក្គីសទវ ើងតាមរយៈ ការក្បកាសែំណឹងលអ, ការវយាើការក្គប់ក្គងកិចាសចាា ក្បណិធាន, ដថ្រការាស្តសតរបស់ក្ពឹះវៅកាុងការថាា យបងគំ និងការផ្ដល់បងាគ ប់ែល់ជីវិតម្នក្កុមជំនំុ។ 
អគគនាយកក្តូវបានវក្ជើសវរីសសក្មាប់ការិយាល័យមណឌ លឬស្វកល វដ្ឋយអាកជំនួយ និង បពាជិត។ អគគនាយកមណឌ ល តំរង់ទ្ិសវៅក្គូគងាា ល និងអាកែឹកនាំខាងវិញ្ញា ណចំវពាឹះក្កុមជំនំុ សមាជិក និង បពាជិត 
ម្នតំបន់ដែលបានកំណត់វហ្សើយ។  អគគនាយកស្វកល ហ្សាឹកហ្សាឺនស្វវក និង ព័នធកិចាក្គូគងាា ល វឆាព ឹះវៅកាន់និយាយទាំងមូល វហ្សើយដថ្ទាំការរួបរួមម្នក្កុមជំនំុ វៅកាុងវោលលទ្ិធ និងភាពបរិសុទ្ធ វដ្ឋយយកគំរូ
តាមជីវិតរបស់ក្ពឹះក្គីសទតាមរយៈការចូលវរៀន វហ្សើយពួកវគវែញតាមនិមិតតដែលក្កុមជំនំុទាំងមូលអាចចាប់យកបាន។  
ទ្សសនៈរបស់ពួកវគក្តូវដតមានវិស្វលភាពជាអនដរជាតិ។ វាធាល ក់មកវលើពួកវគកាុងបវញ្ាញនិមិតត និងក្តូវការយនធានសក្មាប់ដផ្ាកដផ្សងៗម្នរូបកាយរបសក់្កុមជំនំុ ការចូលរួមចំដនកវៅកាុងការដបងដចកយនធានវៅ
កាន់តំបន់ដែលខ្ាឹះខាត ម្នវបសកកមមរបស់វយើង វហ្សើយនិងរួបរួមក្កុមជំនំុវៅកាុងវបសកកមម និងក្ពឹះបនទូល។ តាមរយៈការដតងតាំងព័នធការី ម្នមហាសនាិបាតមណឌ លវផ្សងៗ និងវៅកាុងមវយាបាយវផ្សងវទ្ៀត វគ
ដថ្ទាំការរួបរួមម្ននិកាយដែលសមបរូដបបែូចជា៖ ជាតសិ្វសន៍ វសែាកិចា សញ្ញា ត ិនិងភាស្វរ។  



 
វោលការណរ៍បស់វយើង 
ណាហ្សារិនបានទ្ទួ្លស្វគ ល់ថា ក្កុមជំនំុរបស់ខ្លួន ជាក្កុមជំនំុមួយដែលសំដែងពីក្កុមជំនំុស្វកល ។ វលើសជាងវនឹះវៅវទ្ៀត វយើងែឹងថាក្ពឹះគមពីរមិនបានបងាា ញពីការរចនាជាក់ោក់ពីរដ្ឋា ភិបាលក្កុមជំនំុវ ើយ។ 
វហ្សើយវោលការណ៍របស់វយើងអាចក្តូវបានបវងកើតវដ្ឋយការក្ពមវក្ពៀងជាយមមតា ដែលវរៀបចំវ ើងវដ្ឋយោម នអាីណាមួយដែលវយើងក្ពមវក្ពៀងវនាឹះមានការរុំវោភបំពានវលើបទ្គមពីរវ ើយ។ វយើងវជឿថា វបសកកមម
គួរដតជារូបរាងរចនាសមព័នធ (២០១៣-២០១៧ វសៀវវៅកបួនដណនាំ(Manual)វសចកដីដថ្លងការក្បវតតសិ្វស្តសត PP. ១៧-១៩)។ 
ក្កុមជំនំុណាហ្សារិនបានបញ្ាូលនូវកំដណទំ្រង ក្បជាយិបវតយយភាព ម្នវោលការណ៍អភិបាល សងឃវមតូឌីស ដែលបានពក្ងីកសដមលងម្នបុពាជិត និង ក្គូជំនួយ វហ្សើយនឹងដ្ឋក់ដែនកំណត់វលើការិយាល័យ អភិបាល
សងឃ។ ខាងវក្កាមវនឹះគឺជាកតាដ មូលដ្ឋា នខ្លឹះៗ ម្នវោលការណ៍ណាហ្សារិន៖ 
- វយើងមានរដ្ឋា ភិបាលក្កុមជំនំុ៣កំរិត៖ 
 ១. ក្កុមជំនំុវក្ជើសវរីសក្បតិភូរវែើមបីជាែំណាងពួកវគកាុងការចូលរួមមហាសនាិបាតមណឌ លក្បចាំឆាា ំ។ 
 ២. មហាសនាិបាតមណឌ លវក្ជើសវរីសក្បតិភូរវែើមបីចូលរួមមហាសនាិបាតស្វកល ដែលក្តូវជួបក្បជុំវរៀងរាល់៤ឆាា ំមដង។ 
 ៣. ការសវក្មចរបស់មហាសនាិបាតស្វកល គឺកំពុងចងភាា ប់វៅវលើក្កុមជំនំុទាំងមូល និងក្គប់ដផ្ាករបស់ខ្លួន។ 
- មហាសនាិបាតស្វកលវក្ជើសវរីសអគគនាយកស្វកលដែលជាអាកែឹកនាំព័នធកិចាស្វកលរបស់និកាយ វហ្សើយនិងអនុវតតន៍វលើដែនយុតាត យិការម្នក្កុមជំនំុទាំងមូល។ ពួកោត់បំវរីចាប់ពីវពលមហាសនាិបាតស្វកល 

រហ្សូតែល់វពលមហាសនាិបាតស្វកលវលើកវក្កាយ វហ្សើយក្តូវបានវបាឹះវឆាា តវរីសស្វរជាថ្មីមដងវទ្ៀតវៅកាុងមហាសនាិបាតវនាឹះ។ ក្គប់អគគនាយកស្វកលទាំងអស់ក្តូវបានផ្ដល់ឲ្យនូវបញ្ាីម្នមណឌ ល និងក្តូវទ្ទ្ួល
ខ្ុសក្តូវសក្មាប់ការវយាើមហាសនាិបាតមណឌ លក្បចាំឆាា ំ ទាំងដតងតាំងព័នធការីថ្មីដែលសថិតវៅកាុងតំបន់មណឌ លដែលជាការទ្ទួ្លខ្ុសក្តូវរបស់ខ្លួន។ ចំនួនម្នអគគនាយកស្វកលបានដក្បក្បួលខ្លឹះពីវពលមុន ដតបានកំន
ត់យក៦នាក់តាំងពីឆាា ំ១៩៦០ មក។ ជារួមមក ពួកោត់បានបវងកើតជាគណៈកមាម ការអគគនាយកស្វកល ដែលក្តូវជួបក្បជុំជាគណៈកមមការជាវក្ចើនែងកាុងមួយឆាា ំៗ។ 
- មហាសនាិបាតស្វកលវក្ជើសវរីសគណៈកមាម ការស្វកលដែលផ្សំវ ើងពីចំនួនវសមើរោា ម្នបុពាជិត និងក្គូជំនួយ។ ដែលោត់ក្បជំុោា ក្បចាំឆាា ំ វហ្សើយវក្ជើសវរីសអាកទ្ទួ្លខុ្សក្តូវការិយាល័យស្វកលម្នក្កុមជំនំុ និង 
នាយកម្នអងគភាពនិមួយៗ។ វហ្សើយក៏រុំលឹកពីវោលការណ៍ ថ្វិការ និង ការក្បតិបតតិការណ៍វផ្សងម្នព័នធកិចាស្វកលរបស់ក្កុមជំនំុ។ 
- ក្កុមជំនំុវៅកាុងតំបន់មួយ គឺក្តូវបានរួមោា ជាក្កុមកាុងមណឌ ល វហ្សើយនិងក្តូវបានែឹកនាំវដ្ឋយអគគនាយកមណឌ ល។ ក្កុមជំនំុមណឌ លគឺក្តូវបានវរៀបចំសក្មាប់វោលបំណងម្នវបសកកមម និងក្បជំុជាក្បចាំឆាា ំ ដែល
ជាមហាសនាបិាតមណឌ ល។ មហាសនាិបាតមណឌ លវក្ជើសវរីស អគគនាយកមណឌ ល ដែលជាអាកទ្ទួ្លខុ្សក្តូវកាុងការដថ្រកាក្កុមជំនំុ និង ក្គូគងាា ល, បវងកើតក្កុមជំនំុថ្មី និងដថ្រកាសុភាពរបស់មណឌ ល។  
- ក្កុមជំនំុទាំងអស ់វក្ជើសក្គូគងាា លរបស់ខ្លួនវដ្ឋយមានការពិវក្ោឹះវយាបល់ និងការអនុញ្ញា តិ ពីអគគនាយកមណឌ ល វហ្សើយនិងវរៀបចំចាត់ដចងហ្សិរញ្ាវតថុនិងកិចាក្បតិបតតិការផ្ទទ ល់ខ្លួនបាន។  
- មណឌ លណាហ្សារិនរួមជាក្កុមវៅកាុងតំបន់ពិភពវោក (ឧ. តំបន់អាក្ហ្សិក, តំបន់អាសុីបា សុីក្ហ្សវិក, និងវផ្សងៗវទ្ៀត)  ។ តំបន់ពិភពវោកទាំងអស់គឺជារចនាសមព័នធម្នវបសកកមមជាជាងរចនាសមព័នធអភិបាល
កិចា។  
- ខ្ដចងពីការទ្ទួ្លខុ្សក្តូវែ៏ទុ្កចិតតមួយពីការបវងកើតអោរនិងឥសសរជនក្កុមជំនំុ ជាកមមសិទ្ធមណឌ ល។ 



- ទាំងក្សាីនិងបុរសអាចបំវរីការងារជាបុពាជិត និងអាកជំនួយការិយាល័យក្កុមជំនំុបាន។ 
- វយើងវៅវសៀវវៅម្នការបញ្ញា របស់វយើងថាជាវសៀវវៅកបួនដណនាំ(Manual) ។ ការដកដក្បវសៀវវៅកបួនដណនាំគឺក្តូវបានវយាើវ ើងវដ្ឋយមហាសនាិបាតស្វកល។ 
(វោកុបបតត ិ១៨៖២៥, ១សំ្វយ ូដអល ២៖១០, ទ្ំនុកតំវកើង ៥០៖៦, វអស្វយ ២៦៖១៩, ដ្ឋន ីដយ ល១២៖២-៣, មា ថាយ ២៥៖៣១-៤៦, មា កុស ៩៖៤៣-៤៨, លូកា ១៦៖១៩-៣១, ២០៖២៧-៣៨, 
យ ូហាន ៣៖១៦-១៨, ៥៖២៥-២៩,១១៖២១-២៧, កិចាការ ១៧៖៣០-៣១, រ៉ាូម២៖១-១៦, ១៤៖៧-១២, ១កូរិនថ្ូស១៥៖១២-៥៨, ២កូរិនថ្ូស ៥៖១០, ២ដថ្សា ូនិច ១៖៥-១០, វិវរណ៖២០
៖១១-១៥, ២២៖១-១៥ )។ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្កុមជនំុ ំ
ក្កុមជំនុំតំបន ់
ក្កុមជំនំុណាហ្សារិនចង់ឲ្យមនុសសទាំងអស់មានបទ្ពិវស្វយន៍ពីក្ពឹះគុណរបស់ក្ពឹះម្នការផ្ទល ស់ដក្ប តាម 
រយៈការអត់វទាសអំវពើបាប និង ការោងសមាអ តចិតតកាុងអងគក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ តាមរយៈក្ពឹះ វចស្វដ ម្នក្ពឹះវញិ្ញា ណបរិសុទ្ធ។ 
វបសកកមមចំបបងរបស់វយើងគឺ “បវងកើតសិសសឲ្យែូចក្ពឹះក្គីសទវៅកាុងក្គប់ទាំងស្វសន៍” វែើមបីសហ្សការជាមួយអាកវជឿទាំងអស់កាុងការក្បកប និងការកាល យជាសមាជិក(ក្កុមជំនំុ) និងវែើមបីបំពាក់(បវក្ងៀន)
មនុសសទាំងអស់ឲ្យវនលើយតបវៅកាន់ជំវនឿ។  
វោលវៅយំបំផុ្តម្នសហ្សគមន៍ម្នវសចកដីជំវនឿគឺការថាា យមនុសសទាំងអស់ក្គប់លកខណ៍កាុងក្ពឹះក្គីសទ(កូល ុស១៖២៨)វៅម្ថ្ងចុងវក្កាយបងអស់។ 
វនឹះគឺជាក្កុមជំនំុតំបន់ គឺជាកដនលងដែលការជួយសវស្តងាគ ឹះ ការក្គប់លកខណ៍ ការបវក្ងៀន និងការវយាើវបសកកមមម្នអាកវជឿទាំងអស់បានវយាើវ ើង។ ក្កុមជំនំុតំបន់គឺជារូបកាយម្នក្ពឹះក្គីសទ ដែលតំណាងពីវសចកដីជំវនឿ 
និងវបសកកមមរបស់វយើង។ 
 
ក្កុមជំនុំមណឌ ល 

ក្កុមជំនំុតំបន់ គឺរួមោា ជាក្កុមវដ្ឋយក្គប់ក្គងវដ្ឋយមណឌ ល និង តំបន់(Region)។ 
មណឌ លគឺជាអងគភាពមួយម្នការក្បាក្ស័យទាក់ទ្ងោា រវាងក្កុមជំនំុតំបន់ ដែលបានវរៀបចំកាុងជួយសក្មួលែល់វបសកកមមម្នក្កុមជំនំុតំបន់និមួយៗតាមរយៈ ការជួយោា វៅវិញវៅមក ការដចកចាយយនធាន និងការ
រួមសហ្សការជាមួយោា ។ 
អគគនាយកមណឌ លផ្ដល់ការក្តួតពិនិតយ វលើកមណឌ លជាក់ោក់ណាមួយវដ្ឋយមានការភាា ប់ជាមួយគណៈកមាម ការក្កុមក្បឹកាមណឌ ល។ 
 
ក្កុមជំនំុស្វកល 

មូលដ្ឋា នម្នការឯកភាពោា វៅកាុងក្កុមជំនំុហ្សារិនគឺជាជំវនឿ វោលការណ៍ អតថន័យ និងនិតិវិយី ែូចដែលមានបញ្ញា ក់យា ងចាស់កាុងវសៀវវៅកបួនដណនាំ(Manual)ម្នក្កុមជំនំុណាហ្សារិន។ 
ខ្លឹមម្នការរួបរួមវនឹះគឺក្តូវបានក្បកាសវៅកាងមាក្តាម្នជំវនឿកាុងវសៀវវៅកបួនដណនាំ(Manual)វយើងវលើកទឹ្កចិតតក្កុមជំនំុដែលវៅក្គប់តំបន់ទាំងអស់ និងភាស្វកាុងការបកដក្ប ការដចកចាយជាទ្ូលំ
ទ្ូោយ និងបវក្ងៀនជំវនឿទាំងវនាឹះែល់មណឌ លវបាឹះវឆាា តរបស់វយើង។ វនឹះគឺជារបុំមាសដែលក្តូវបានតាញភាា ប់និងក្កណាត់ម្នក្គប់ទាំងកិចាការរបស់វយើង និង អំពីវយើង ដែលវយើងជាណាហ្សារិន។ 
ការនលុឹះបញ្ញា ំងដែលវមើលវ ើញម្នការរួបរួមវនឹះគឺក្តូវបានបងាា ញវដ្ឋយមហាសនាិបាតស្វកល ដែលជា “រូបមនដវោលលទ្ធិកំពូល , ការបវងកើតចាប់ និងការអំណាចវក្ជើសតាំង ម្នក្កុមជំនំុណាហ្សារិន”(វសៀវវៅ
កបួនដណនាំ ៣០០)។ 
ការនលុឹះបញ្ញា ំងទី្២ គឺជាគណៈកមាម យិការស្វកលអនដរជាតិ ដែលតំណាងពីក្កុមជំនំុទាំងក្សុង។  
ការនលុឹះបញ្ញា ំងទី្៣ គឺជាគណៈកមាម យិការអគគនាយកស្វកល ជាអាកដែលអាចបកក្ស្វយវសៀវវៅកបួនដណនាំ(Manual) អនុម័តក្សបវៅតាមវបបយម៌ និង ដតងតាំងវែើមបីព័នធកិចា។ 



រដ្ឋា ភិបាលម្នក្កុមជំនំុណាហ្សារិន គឺែំណាង និងវចៀសវាង វលើអភិបាលសងឃកំពូល វៅវលើម្ែមាខ ង វហ្សើយក្កុមជំនំុដែលោម នដែនកំណត់វលើម្ែមាខ ងវទ្ៀត។ 
ក្កុមជំនំុគឺវលើសជាងការតភាា ប់ោា  គឺក្តូវដតមានការទាក់ទ្ងោា វៅវិញវៅមក។ ចំណងដែលចងវយើងភាា ប់ោា គឺរងឹមាំជាងដខ្សរឹតមួយ ដែលអាចនឹងកាត់ដ្ឋច់កាុងវពលណាមួយបាន។  
វតើអាីជាក្បភពម្នចំណងរួមរបស់វយើង? គឺជាក្ពឹះក្គីសទ(ក្កុមជំនំុណាហ្សារិន វសៀវវៅកបួនដណនាំ (Manual)២០១៣-២០១៧).  
  



 
ក្កមុជនំុដំែលជាបទ់ាកទ់្ងោា  
 

ក្កុមជំនំុណាហ្សារិនគឺទាក់ទ្ង់ោា បានយា ងលអ “កាុងពិយីវលៀងក្ពឹះអមាា ស់ែ៏បរិសុទ្ធ”។ ក្កុមជំនំុ មិនដមនជាសមាជិកយូររលុងម្នក្កុមជំនំុឯករាជយ ក៏មិនដមនជានិកាយដែលក្ោន់ដតជាសមាគមន៍ម្នក្កុមជំនំុ ដែល
មានជវំនឿ និងវោលបំណងរួមខ្លឹះៗដតោម នទំ្នាក់ទ្ំនងជាសរីរាងគពិតក្បាកែវនាឹះវ ើយ។  
ក្កុមជំនំុគឺជាទំ្នាក់ទំ្នងតភាា ប់ដែលមិនលន់តួរវទាស។  
វនាឹះវយើងចង់មានន័យថា វយើងគឺជារូបកាយដែលពឹងពាក់អាក្ស័យោា វៅវិញវៅមកម្នក្កុមជំនំុតំបន់ ដែលបានវរៀបចំវ ើងវៅកាុងមណឌ ល កាុងការនាំវចញវបសកកមមរបស់វយើងម្ន “ការបវងកើតសិសសឲ្យែូចក្ពឹះ
ក្គីសទវៅក្គប់ទាំងស្វសន៍”។ ការវបដជាា ចិតតវនឹះគឺជាការទ្ទួ្លខ្ុសក្តូវចំវពាឹះអាកែម្ទ្វផ្សងវទ្ៀតសក្មាប់ជាក្បវយាជន៍ម្នវបសកកមមនិងវែើមបីដថ្ទាំបូរណភាពម្នជំវនឿដែលក្បកាន់ខាា ប់ស្វមញ្ារបស់វយើង។ 
 
ជាក្កុមជំនំុដែលជាប់ទាក់ទ្ងោា  វយើង៖ 
 - ដចកចាយជំវនឿ 
 - ដចកចាយតំម្ល 

 - ដចកចាយវបសកកមម 
 - ដចកចាយការទ្ទួ្លខ្ុសក្តូវ 
ការដចកចាយការទ្ទួ្លខ្ុសក្តូវគឺបូកបញ្ាូលការសហ្សការការទ្ទួ្លខ្ុសក្តវូដផ្ាកហ្សិរញ្ាវតថុ សក្មាប់ការជួយឧបតថមភែល់វបសកកមម តាមរយៈមូលនិយិវបកកមមពិភពវោក និង វបសកកមមពិវសសៗ។ 
តាំងពីឆាា ំ១៩០៨ មក ណាហ្សារិនបានបវងកើតសិសសែូចជាក្ពឹះក្គីសទវៅក្គប់ទាំងស្វសន៍ តាម រយៈព័នធកិចាស្វកល។ ទី្កដនលងជាវក្ចើនក្តូវបានចូលវៅែល់សក្មាប់ក្ពឹះក្គីសទបនដពក្ងីក និង វយាើឲ្យយំធាត់វ ើង។ 
ែូចដែលអាកអយិស្វា ន និងឲ្យវដ្ឋយសទាធ  គឺអាកចូលរមួជាមួយអាកែម្ទ្វទ្ៀតកាុងការវយាើការវនឹះបានវក្ចើនជាងអាកវយាើមាា ក់ឯង។ ែងាា យនិមួយៗដែលបានថាា យែល់ក្កុមជំនំុតំបន់មានវោលបំណងមួយកាុងការជួយ
វបសកកមម។ 
ក្កុមជំនំុណាហ្សារិន កាន់វោលការណ៍ម្នការវសមើែងាា យ មិនវសមើការឲ្យ។ វនឹះគឺជាទី្តាំងម្នក្ពឹះគមពីរដែលចាបំាច់វៅកាន់ក្កុមជំនំុស្វកលដែលបូករួមទាំងវសែាកិចាពិភពវោកទី្១ និង តំបន់ដែលកំពុងដតអភិវឌឍ
ន៍។ 
មូលនិយិវបសកកមមពិភពវោក គឺជាគវក្មាងជំនួយម្ននិកាយ។ វពលខ្លឹះវយើងអាចឮពាកយថា “ការជំនួយែល់វបសកកមម”។ ពាកយវនឹះចាស់ោស់ជាង មូលនិយិវបសកកមមពិភពវោក ដែលធាលប់ទ្ទ្ួលស្វគ ល់
មវយាបាយវផ្សងៗម្នវបសកកមម គឺជួយឧបតថមភកាុងដផ្ាកវផ្សងៗដែលលំបាកកាុងពិភពវោកវនឹះ។ 
ការជួយែល់វបសកកមម និងព័នធការីម្នក្កុមជំនំុគឺមានវៅបនដនិងបានលអក្បវសើរតាមរយៈតំបន់វបសកកមមស្វកល។ជំនួយែល់វបសកកមម មានស្វរៈសំខាន់យា ងខាល ំងសក្មាប់ក្កុមជំនំុ វៅកាុងលកខខ្័ណឌ ម្នការថាា យែ
ងាា យសក្មាប់វរឿងជាវក្ចើន។ 



វៅវពលដែលវយើងក្កវលចវមើលវៅចំនួនសរុបដែលវយើងបានទ្ទួ្លជំុវិញពិភពវោក ជាមយយមភាគ ៦៨.១ភាគរយគឺវក្បើសក្មាប់ព័នធកិចាកាុងក្កុមជំនំុតំបន់របស់អាក។ ព័នធកិចាមណឌ វក្បើក្បដហ្សលជា៤.៥ ភាគរយ
ម្នមូលនិយិវនឹះ។ ការអប់រុំស្វោក្ពឹះគមពីរណាហ្សារិន និងការបវងកើតសិសសរបស់អាក វក្បើ១.៨ភាគរយ។ ៧.៦ភាគរយក្តូវបានវរៀបចំវ ើងសក្មាប់ក្កុមជំនំុរបស់អាក កាុងការវចញវបសកកមមពិភពវោកវយាើជា
វបសកជន ព័នធការីស្វកល និងព័នធកិចាពិវសសវផ្សងវទ្ៀត។  
អាកអាចវ ើញថាការថាា យរបស់អាក ផ្គត់ផ្គង់សក្មាប់ការហ្សាឹកហ្សាឺន និង នាំយកែំណឹងលអវៅកាន់កុមារ យវុជន និងមនុសសចាស់។ វៅវពលដែលអាកថាា យ វនាឹះគអឺាកបានចូលរួមជាមួយនឹងណាហ្សារិនកាុងការត
ភាា ប់ទំ្នាក់ទំ្នងក្កុមជំនំុ។  អាកក្សោញ់មនុសសដែលបាក់ដបក វៅែល់មនុសសដែលវិញ្ញា ណវគបាត់បង់ វៅជំុវិញពិភពវោក វហ្សើយបវងកើតសិសសែូចក្ពឹះក្គីសទវៅក្គប់ទាំងស្វសន៍។ 

រវបៀបជំនួយែល់វបសកកមមណាហ្សារិន 
ព័នធកិចាក្កុមជំនំុតំបន់ ៨៦.១% 

មូលនិយិវបសកកមមពិភពវោក និង វបសសកមមពិវសស ៧.៦% 

ក្កុមជំនំុមណឌ ល ៤.៥% 

ការអប់រុំកំរិតខ្ពស់ណាហ្សារិន ១.៨% 

 
មូលនិយិវបសកកមមពិភពវោក និងវបសកកមមពិវសស គឺជាដផ្ាកម្នការដចកចាយការទ្ទួ្លខ្ុសក្តូវទាំងអស់ និងវយាើឲ្យក្កុមជំនំុអាចបញ្ាូនវបសកជន ហ្សាឹកហ្សាឺនអាកែឹកនាំជាតិ និងផ្ដល់អាកអប់រុំែល់អាកផ្ាយែំណឹង
, សិសស និងបវក្ងៀនែល់មនុសសជំនាន់វក្កាយម្នណាហ្សារិន។ 
 

ក្គីស្វទ ន, ភាពបរិសុទ្ធ , វបសកកមម 
វយើងគឺជាស្វកសីពីការសវក្មចម្ននិមិតតដែលវចញពីអគគនាយកស្វកលែំបូងរបស់វយើង គឺវោក ភីនាស ក្ពសីុី (Phineas F. Bresee) ។ វោកបាននិយាយតាំងពីែំបូងអំពី”វទ្សភាពម្ន
ក្ពឹះ” ម្នក្កុមជំនំុណាហ្សារិនជំុវិញពិភពវោក ជាមួយ “”វសចកដីសវស្តងាគ ឹះ និងភាពបរិសុទ្ធែល់ក្ពឹះអមាា ស់”។ 
ក្គប់ណាហ្សារិន មិនថាោត់វៅទ្ីណា ោត់ចូលរួមចំដណកវៅកាុងភាពពិតក្បាកែែ៍ទ្ូោយជាងម្ននិមិតតវនឹះ។  
ជីវិតដែលបានផ្ទល ស់ដក្បមាា ក់ៗ គឺជាស្វកសីែល់ភាពបរសិុទ្ធវវសលីយ៍ កាុងការបវក្ងៀនពីវសកដីសវស្តងាគ ឹះវពញវលញែល់មនុសសទាំងអស់។ 
វបសកកមមម្នក្កុមជំនំុ គឺ “បវងកើតសិសសែូចក្ពឹះក្គីសទវៅក្គប់ទាំងស្វសន៍” បានរុំលឹកវយើងថា វយើងក្តូវបានទ្ទួ្លបនទុកខាងវិញ្ញា ណ វហ្សើយកាុងវពលែូចោា វយើងគឺជាអាកវមើលខ្ុសក្តូវយា ងលអម្នយនធានទាំង
អស់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យវដ្ឋយក្ពឹះអមាា ស់។ 
វបសកកមមមកពីក្ពឹះជាមាា ស់ ដែលមានន័យថា វោលបំណងរបស់វយើងគឺដែលជាការបងាគ ប់ដែលពិបាកជាង ដតវយើងអាចវយាើបានវដ្ឋយក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធគង់វៅជាមួយវយើង។ 
ខ្ណៈវពលដែលវយើងសរវសើរ”មរតកយា ងលអ”របស់វយើង វនាឹះក្កុមជំនំុមិនអាចក្ត ប់វៅវក្កាយវិញបានវទ្ ក៏មិនអាចវៅកដនលងែដែលដែរ។ 
ែូចដែលវយើងជាអាកវែើរតាមក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ វយើងគឺក្តូវដតបនដការវយាើចលនាវៅមុខ្វៅកាន់ទី្ក្កុង “ដែលអាកដែលជាជាងស្វងសង់គឺជាក្ពឹះជាមាា ស់”(វហ្សវក្ពើ១១៖១០)។ 
ចូរវមើល! ក្ពឹះកំពុងបវងកើតទាំងអស់ជាថ្មី! 
  



 

កាុងក្ពឹះដតមួយ គឺក្ពឹះវរបិតា

, ក្ពឹះរាជបុក្តា និងក្ពឹះ
វិញ្ញា ណបរិសុទ្ធ 

ក្ពឹះគមពីរសញ្ញា ចាស់ និង
សញ្ញា ថ្មី បានក្បទានមក
វដ្ឋយការបណាដ លឲ្យដតង 
ដែលសដមដងពីវសចកដីពិត 
ដែលចំាបាច់ ចំវពាឹះជំវនឿ 
និងការរស់វៅរបស់ 

ក្គីស្វទ ន 

មនុសសវកើតមកកាុង 
និសស័យបាប វហ្សើយក្បក្ពឹតត 
ែូវចាឹះចិតតចង់វយាើអំវពើអាក្កក់ 

និងបនដរជានិចា 

ការដលងខាល ចបាបចុងវក្កាយ
គឺអស់សងឃឹម និងបាត់បង

អស់កលប 
ជានិចា 

ការវក្បាសវោឹះតាម 
រយៈក្ពឹះវយស ូវក្គីសទ គឺ
សក្មាប់មនុសសទំាងអស់ គឺ
អស់អាកដែលដក្បចិតត និង
វជឿវលើក្ពឹះអមាា ស់វយស ូវក្គី
សទ បានរាប់ជាសុចរិត 

បវងកើតជាមនុសសថ្ម ីនិងសង្
វក្ោឹះពីអំណាចម្នអំវពើបាប 

អាកវជឿក្តូវបានដញកវចញជា
បរិសទ្ធវពញទី្ បវងកើតជា
មនុសសថ្មីជាបនតបនាទ ប់ តាមរ
យៈ វសចកដីជំវនឿ វលើក្ពឹះអ

មាា ស់វយស ូវក្គីសទ ក្ពឹះវិញ្ញា ណបរិសុទ្ធវយាើ
បនាទ ល់វៅកាន់កំវនើតថ្មី 
វហ្សើយក៏ដញកអាកវជឿទំាង
អស់វចញជាបរិសុទ្ធ 

វពញទី្ 

ក្ពឹះអមាា ស់វយើងនឹងយាងក្ត
 ប់ មកវិញ មនុសសស្វល ប់
នឹងរស់វ ើងវិញ វហ្សើយការ
ជំនំុជំរៈចុងវក្កាយនឹងវយាើ

វ ើង 


