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សេ�ចក្តីី�សេ�ី�ម
បើ�ើអ្ននកដូូចខ្ញុំំ�� គ្រា�ាន់់តែ�អ្ននកគិិ�ពីីកាារសន់ទនាាតែដូលល�បាាក បើនាា�អ្ននកអាាច�ញ្ជូូ�ន់
សញ្ជូា�កាារបើចៀសពីីជបើ�ះា�ភ្លាះាម។ បើន់�គិឺជាាកាារតែដូលគ្រា�ូវនិ់យាាយជាាមួយ�ីីគ្រា�ពីន់ធពីី
បើសចកីីគ្រា�ូវកាារ តែដូលបើយើងមិន់អាាច��បើពីញបាាន់ តែមន់បើ�? មិន់បាាច់ក៏បាាន់តែដូរ 
អ្នរគិុណ។ បើន់�គិឺជាាកាារតែដូលបើយើងគ្រា�ូវនិ់យាាយជាាគ្រា�ធាាន់ ឬអ្ននកបើ�ើើកាារជាាមួយពីី
�ញ្ជូា�មិន់លអកន�ងកាារិយាាល័យ តែដូលពាាក់ពីន់ធ័ �ា�់បើនាា� តែមន់បើ�? សូមពីួន់សិន់
បើ�ើយ។ បើន់�គិឺជាាកាារតែដូលខ្ញុំំ�� គ្រា�ូវនិ់យាាយពីីអ្ន�ីចរិកមិន់លអរ�ស់ពីួក�ាាកខ្ញុំំ�� 
តែមន់បើ�? សូមបើចៀសសិន់បើ�ើយ។ បើន់�គិឺជាាកាារតែដូលគ្រាកុមជ�ន់ុ�គ្រា�ូវ�ាន់«សន់ទនាាដូ៏
វិសុ�ធ»ពីី �ញ្ជូា�អ្នបើនាីាគ្រា�បើវស ផ្លូះ�វបើ�� ឬ�ញ្ជូា�សងគម តែមន់បើ�? សូមរំលង
បើ�ើយ។

បើយើងគ្រាគិ�់រូ� �ាន់វិ�ីលអ ន់ិងមិន់លអ កន�ងកាារបើ�ា�គ្រា�ាយជបើ�ះា�។ �ាុតែន់ី 
កាារតែដូលបើយើងរីកលូ�លាាស់កន�ងគ្រាពី�គ្រាគិីសទ ទាាមទាារឲ្យយបើយើង�ាន់កាារសន់ទនាា 
តែដូលល�បាាក។ វាាបើកើ�បើ�ើងកន�ង��នាាក់��ន់ងគ្រាគិួ�ារ ន់ិងកន�ងគ្រាកុមជ�ន់ុ�រ�ស់បើយើង
តែដូរ។ កាាររបើរៀន់គ្រាគិ�់គ្រាគិងអាារមមណ៍រ�ស់បើយើង កាារតែដូលបើយើងអាាចន់ិយាាយ
បើ�ាយ�ាន់កាារបើ�ារពី ជាាមួយអ្ននកតែដូល�ាន់គិ�ន់ិ�ខ្ញុំុសពីីបើយើង ឬ�ាន់�ញ្ជូា�រតែដូ
លមិន់អាាចបើ�ា�គ្រា�ាយបាាន់ បើ�ើយន់ិងកាារតែដូលបើយើងគ្រា�ូវគ្រា�កាាន់់ភ្លាូា�់ន់ូវគិ�និ់�
រ�ស់បើយើង មិន់តែមន់ជាាជ�នាាញតែដូលបើយើង�ាន់តាំា�ងពីីក�បើណើ�បើនាា�បើ�។ បើលើសពីី
កាារតែដូលបើយើងបើរៀន់ពីីជ�នាាញថ្មីមី កាារសន់ទនាាពីិបាាកៗ គិឺជាាតែផ្លូនកស�ខាាន់់ៗកន�ងកាារ
រីកលូ�លាាស់ កន�ងគ្រាពី�បើយសូូវគ្រាគិីសទ។ ��ពីិបើ�ា�ន៍់ជាាគ្រាកុម កន�ង «សន់ទនាាដូ៏
វិសុ�ធ» �បើងើើ�ឪកាាសស�រាា�់កាារសន់ទនាា និ់ងកាារពិីចាារណាា តែដូលអាាចជួយឲ្យយ
បើយើងយល់កាាន់់តែ�ចាស់ពីីខ្ញុំះ�ន់ឯង ន់ិងគ្រាពី�។ 
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កាារតែដូលបើយើងអាាច�ង្ហាាាញពីីកាារ គ្រាគិ�់គ្រាគិងខ្ញុំះ�ន់ឯង បើសចកីីបើមតាំីា និ់ងគ្រាពី�គិុណ 
កន�ងបើពីលតាំាន់�ឹង គិឺជាាកាារ�ង្ហាាាញពីីភ្លាាពីបើពីញវ័យកន�ងគ្រាពី�គ្រាគិីសទ។ បើ�ើតាំាម
សភ្លាាវគិ�ិរ�ស់បើយើង បើយើងគ្រា�តែ�លជាាគ្រា�ូវរ�់ភ្លាាសខ្ញុំះ�ន់ ឬបើ�ាគ្រា�ឹងមួយកតែន់ះង ឬ
គ្រា�ូវវាាយ�ក តែ�កាារតែដូលបើយើងបើរៀន់ន់ិយាាយពីីកាារទាា�ងបើន់� កន�ងនាាមជាា
សិសសរ�ស់គ្រាពី�គ្រាគិីសទ បើយើងអាាច��ួលបាាន់កាារបើគ្រាបាាសឲ្យយជាា ន់ិងកាារផ្លូស�ផ្លូារ។ 
កន�ងវ�ប�៌មតែដូលបើពីញបើ�ាយកាារឈ្នះន�ចាាញ់ កាារជតែជកបើដូញបើ�ាល ជាាជាាង
កាារសន់ទនាា បើសចកីី�័យខាះាច និ់ងកាារតែ�ងតែចកកន�ងរ��ន់បើយាាបាាយ គ្រាកុមជ�ន់ុ��ាន់
ឪកាាសកន�ងកាារ�បើងើើ�សិសស តែដូល�ាន់��ណងចង់សន់ទនាាពីីគ្រា�ធាាន់��តែដូលពីិបាា
កៗ បើ�ើយបើ�ើើជាាឧទាារ�ណ៍ដូល់ពីិ�ពីបើលាាក កន�ងកាារមិន់យលគ្រាស�បើ�ាយ
បើសចកីីគ្រាសឡាាញ់។ 

កូន់បើសៀវបើ�ាបើន់� គិឺជាាកាារអ្នបើញ្ជូូើញអ្ននក និ់ងគ្រាកុមជ�ន់ុ�រ�ស់អ្ននក បើរៀន់ពីីជ�នាាញ និ់ង
�ុកចិ�ីបើលើគ្រាពី�វ�ី�ាន់នៃន់គ្រាពី�គិុណរ�ស់គ្រាពី� កន�ងបើពីលតែដូលបើយើងបើ�ើើកាារសន់ទនាា
បើ�ាយបើសចកីីខាះាហាាន់។

ឆន្ទៈៈ�រប�់ណាាថាាញែ�ល
មិន់�ាន់មន់ុសសបើគ្រាចើន់បើ� តែដូលចាា�់�ុកបើលាាកណាាថាាតែញល ជាា�ាវកសក�ពូីល
ទាា�ង៥ កន�ងច�បើណាាម�ាវកសទាា�ង១២បើនាា�បើ�។ តែ�ស�ន់ួរ�ស់ណាាថាាតែញលគិឺជាា
ឧទាា�រណ៍នៃន់កាារសន់ទនាាបើ�ាយភ្លាាពីខាះាហាាន់។ �ា�់សួរ�ីលីពីថាា «បើ�ើ�ាន់អ្នើីលអ 
តែដូលបើកើ��ាន់កន�ង�ូមិណាា�ាតែរ��?» (យាូហាាន់១៖៤៦)។ ស�ន់ួរ�ស់ណាាថាា
តែញល �ង្ហាាាញអ្ន�ពីី�ា�់ន់ិងបើយើងគ្រាគិ�់�នា។ 

បើ�ើបើមើលគ្រា�ល�់បើគ្រាកាាយវិញ វាាង្ហាាយណាាស់កន�ងកាារបើសើចច�អ្នកដូល់ណាាថាាតែញល 
តែដូល�ដូិបើស�ន់៍គ្រាពី�គ្រាគិីសទអ្ននក�ូមិណាា�ាតែរ��។ តែ�កាារសងស័យរ�ស់�ា�់ 
�ាន់បើ��ុផ្លូលគ្រា�ឹមគ្រា�ូវ។ ណាា�ាតែរ�� �មាន់អ្នើីស�ខាាន់់បើ�។ �ូមិបើន់�មិន់�ាន់កន�ង
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តែផ្លូន់�ីផ្លូង។ បើ�ើសម័យបើនាា��ាន់GPS គ្រា�តែ�លវាាមិន់អាាចនាា�ផ្លូះ�វកន�ង�ូមិដូ៏�ូច
បើនាា�បាាន់បើ�។ កន�ងគិ�ន់ិ�រ�ស់ណាាថាាតែញល វាាបើ�ាមិន់រួចបើ� តែដូលគ្រាពី�សបើ�ង្ហាគា�
បើលាាក មកចាា�់ក�បើណើ�កន�ង�ូមិតែដូល�មាន់�ារៈស�ខាាន់់បើន់�។

តែដូលបើលាាក�ីលីពីគ្រាបាា�់ណាាថាាតែញលថាា�ា�់បាាន់រកបើ�ើញគ្រាពី�មួយអ្នងគតែដូល
បាាន់តែចង�ុកកន�ងគិមីីរសញ្ជូា�ចាាស់  បើនាា�គិួរឲ្យយអ្នស់ស�បើណើច។ បើ�ើណាាថាាតែញល 
បើ�ាតែ�សងស័យ បើ�ើយមិន់��ួលស�បើណើររ�ស់ �ីលីពីឲ្យយ «មកបើមើល» បើនាា��ា�់
ន់ឹងមិន់បាាន់ជួយគ្រាពី�គ្រាគិីសទបើ�។ គ្រាពី�គ្រាគិីសទបាាន់តែកតែគ្រា�អ្ននាាគិ�រ�ស់�ា�់ បើ�ើយ
គ្រា�ង់ក៏ជាា�ួអ្នងគស�ខាាន់់��ផ្លូុ�កន�ងគ្រា�វ�ីិគ្រាគីិ�ទាន់។

បើពីលតែដូលបើយើងគិិ�ថាា វាាគ្រាសួលជាាងកន�ងកាារតែដូលបើយើងចាា�់�ុកខ្ញុំះ�ន់ឯងជាា
បើពីគ្រា�ុស ខ្ញុំំ��បើលើក�ឹកចិ�ីឲ្យយបើយើង គិិ�ថាាបើយើងគឺិជាាបើលាាកណាាថាាតែញល។ 
កាារសងស័យ ន់ិងកាារបើមើលបើ�ើញអាាគ្រាកក់ គិឺចាាក់ឬស កន�ងគ្រា�ជាាជន់អាាបើមរិក។ 
កាារសទង់ម�ិថ្មីមីៗបើន់�រកបើ�ើញថាា គ្រា�ជាាជន់មិន់បើជឿបើលើម�នីី់រាាជកាារបើ�។ កាារ
តែ�កបាាក់តែផ្លូនកន់បើយាាបាាយ បើ�ើើឲ្យយមនុ់សសមិន់�ាន់កាារ�ុកចិ�ីច�បើពាា�អ្ននកតែដូលមិន់
�ាន់គិ�ន់ិ�ដូូច�នា។ បើរឿងបើន់�ក៏ដូូចន់ិងកាារង្ហាារគ្រាពី�តែដូរ។ កន�ងគ្រាកុមជ�ន់ុ�យូនៃណ�ី�
បើមថ្មីូឌីីសទ មន់ុសសគ្រាគិ�់រូ� គិិ�ថាាបើគិបើដូើរតាំាមបើលាាកចន់ បើវសះី។ �នាក់ៗបើគ្រា�ើ
គ្រាពី�គិមីីរជាាអ្ន�ណ�អ្ន�ណាាងគិ�ន់ិ�រ�ស់បើគិ។ ល�ធផ្លូលគិឺបើយើងបាាន់គ្រាចាាន់បើចាាល
គិ�និ់�អ្ននក តែដូលក�ពីុងថាើាយ�ងគ�ជាាមួយបើយើង បើ�ើយចង់ចូលរួមបើ�សកកមមកន�ង
ពីិ�ពីបើលាាក។ អាាគ្រាកក់ជាាងកាារតែដូលបើយើងមិន់ចុ�សគ្រាមុង�នាកន�ងបើសចកីីគ្រាសឡាាញ់ 
គិឺបើយើង�មាន់បើសចកីីអាាណិ�ច�បើពាា�អ្ននកតែដូលបើយើងគ្រា�ូវគ្រាសឡាាញ់ ន់ិង��បើរី។ បើយើង
មិន់គ្រា�ឹមតែ�មិន់បើ�ើើជាាគិគ្រាមូរនៃន់ «កាាររួ�រួម សិរីភ្លាាពី និ់ងបើសចកីីគ្រាសឡាាញ់»បើ� គិឺ
បើយើងតែថ្មីមទាា�ងតែ�កបាាក់�នាបើ�ៀ�។ បើយើងសួរ�នាថាា «បើ�ើពួីកគិណៈ�កស
គ្រា�ជាា�ិ�បើ�យយបើ�ើើអ្នីលអបើ�? ចុ�ពួីក�ាធាារណៈរដូឋ? ពីួកបើសរីន់ិយម? ពីួកអ្ន�ិរៈ
ន់ិយម? ពួីកមកពីីរដូឋខាាងបើជើង? ។ល។»

បើពីលតែដូលបើលាាកណាាថាាតែញលភ្លាំាក់បើផ្លូអើលច�បើពាា�ពាាកយរ�ស់�ីលីពី តែដូលថាា
�ាគ្រាសីណាា�ាតែរ�� គិឺជាាគ្រាពី�សបើ�ង្ហាគា� បើលាាកណាាថាាតែញល គ្រា�ូវតែ�ហាូាន់��ះាក់
បើចាាលគិ�និ់�ចាាស់រ�ស់�ា�់។ កាារបើបាា�បើចាាលគិ�ន់ិ� ន់ិងជ�បើន់ឿចាាស់ វាាគ្រា�ូវកាារ
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កាារតាំា�ងចិ�ីបើគ្រាចើន់ណាាស់។ វាាគ្រា�ូវកាារបើសចកីីខាះាហាាន់ ចូលមកកាាន់់�ីមិន់
ជាាក់លាាក់មួយ។ តែ�បើយើងបើ�ើញ�ាន់មន់ុសសបើគ្រាចើន់ណាាស់កន�ងគ្រាពី�គិមីីរ តែដូលគ្រា�ូវ
ឆ្លះងកាា�់ពីីកាារភ្លាំាក់បើផ្លូអើល មកកាាន់់�ីមិន់ជាាក់លាាក់ បើ�ើយមកកាាន់់បើសចកីីជ�បើន់ឿ 
បើ�ើយមកកាាន់់កាារដូឹកនាា�រ�ស់គ្រាពី� (អាាគ្រាបាាហាា� មាូបើស បើអ្នលីយាាា �ាូល និ់ង
បើ�បើគ្រាពីើរ១១)។ ជាាបើរឿយៗ បើពីលបើយើងហាូាន់បើបាា�បើចាាលកាារគិិ�រ�ស់បើយើង គិឺ
នាា�ឲ្យយបើយើងចូលមកកាាន់់គ្រាពី�គិុណរ�ស់គ្រាពី� ដូូចជាាអ្នើីតែដូលបើលាាកណាាថាាតែញ
លបាាន់បើ�ើើ។ 

បើ�ាល��ណងរ�ស់កូន់បើសៀវបើ�ាបើន់� ជួយឲ្យយមនុ់សសបើចញពីីកាារសងស័យ 
បើ�ាកាាន់់កាារបើ�ើកច��រ និ់ងកាារជួ�គ្រាពី�គិុណគ្រាពី�។ កាារចូលរួមកន�ងកាារសន់ទនាាល�
បាាកៗ បើ�ើើឲ្យយបើយើង�ាន់បើសចកីីខាះាហាាន់ ឈ្នះន�បើលើបើសចកីី�័យខាះាច បើ�ើយចូលរួម
ជាាមួយមនុ់សសតែដូលបើយើងចង់�ដូិបើស�ន៍់។ សូមបីតែ�កន�ងកាារសន់ទនាាសម័ញ្ជូាៗ ក៏
បើយើងបើ�ើញ�ាន់�ញ្ជូា�តែដូលបើ�ើើឲ្យយបើយើងមិន់�ីា�់�នា។ កតាំីាបើន់�ក៏បើ�ើើឲ្យយបើយើងមិន់
ផ្លូីល់��នៃលដូល់ស�ាជិកកន�ងគ្រាកុមជ�ន់ុ�រ�ស់បើយើង ន់ិងបើ�ើើឲ្យយបើយើងបើមើលមិន់បើ�ើញ
រូ�អ្នងគគ្រាពី�កន�ងអ្ននកដូនៃ�។ 

កាារតែដូលបើយើងបើ�ើកច��រច�បើពាា�ស�បើ�ងរ�ស់គ្រាពី� បើ�ាយកាារតែដូលបើយើង�ីា�់ 
អាាចបើ�ើើឲ្យយបើយើងចូលរួម កន�ង�ុសន់ទនាា។ សូមឲ្យយបើយើងដូូចជាាបើលាាកណាាថាាតែញល 
ហាូាន់ជួ�ជាាមួយគ្រាពី�គិុណរ�ស់គ្រាពី� តែដូលបើ�ាកន�ងច�បើណាាមពីួកបើយើង។

គំំរូព្រះ�ះព្រះគំ��ៈ
គ្រាពី�គ្រាគិីសទបាាន់រួមច�តែណកកន�ងកាារសន់ទនាាដូ៏ខាះាហាាន់។ គ្រា�ង់បាាន់�បើនាទាសបើលាាក
បើពីគ្រា�ុស និ់ង�ាវកសដូនៃ�បើ�ៀ� បើគ្រាចើន់ដូង។ គ្រា�ង់បាាន់សួរបើដូញបើ�ាលគ្រាគិួ�ារ
រ�ស់គ្រា�ង់។ គ្រា�ង់តែ�ងគ្រា�តែកកជាាមួយកាារ�កគ្រា�ាយរ�ស់អ្ននកដូឹកនាា��ាគ្រាសី
យូ�ា។ បើ�ើយគ្រា�ង់ក៏គ្រា�ឈ្នះមមុខ្ញុំជាាមួយកាារលប�ងរ�ស់�ាតាំា�ងតែដូរ។
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គ្រាពី�គិមីីរយាូហាាន់ ក�់គ្រាតាំាពីីបើពីលមួយតែដូលគ្រាពី�បើយសូូវសិិ�កន�ងជបើ�ះា�។ 
អ្ននកដូឹកនាា��ាគ្រាសីយូ�ា បាាន់នាា�គ្រាសីី�នាក់តែដូលផិ្លូ��ីី។ បើ�ើគ្រាពី�បើយសូូវបើ�ើើតាំាម
ចា�់តែដូល�គ្រាមូវឲ្យយស�ះា�់គ្រាសីីបើនាា�បើ�ាយដូុ�ថ្មីម ឬគ្រា�ង់គ្រា�ូវ�ាន់ចិ�ីបើមតាំីា បើ�ាយ
បើ�ា�តែលងគ្រាសីីបើនាា�? អ្ននកដឹូកនាា��ាគ្រាសីយូ�ា បាាន់�បើងើើ�បើរឿងបើន់�បើ�ើងបើដូើមបី 
រកបើទាាស�ាក់គ្រាពី�បើយសូូវ។ 

អ្ននកគ្រា�តែ�លចាា�បើរឿងបើន់�។ គ្រាពី�គ្រាគិីសទបើអាាន់ចុ� បើ�ើយសរបើសរបើលើខ្ញុំាច់។ 
គ្រា�តែ�លគ្រាពី�គ្រាគិីសទក�ពុីងអ្ន�ិ�ឋាន់បើ�ាកាាន់់គ្រាពី�វ�ិតាំា និ់ងគ្រាពី�វិញ្ជូា�ណ�រិសុ�ធ 
កន�ងបើពីលតែដូលគ្រា�ង់ក�ពុីងតែសើងរកច�បើលើយ។ ជីវិ�រ�ស់គ្រាសីី�នាក់សិិ�កន�ងកាារ
ស�បើរចចិ�ីរ�ស់គ្រាពី�បើយសូូវបើពីលបើន់� «បើ�ើអ្ននកណាា�នាក់កន�ងច�បើនាាមពីួកអ្ននក �មាន់
បាា�បើ�ា� សូមបើចាាលដូុ�ថ្មីមមុន់បើគិចុ�» (យាូហាាន់ ៨៖៧)

បើយើងបើរៀន់បាាន់បើគ្រាចើន់ណាាស់ពីីចបើមះើយមួយបើន់�រ�ស់គ្រាពី�គ្រាគីិសទ។ បើយើងបើរៀន់បាាន់
បើ�ៀ� បើពីលតែដូលគ្រាពី�គ្រាគិីសទចាា�់បើផ្លូីើមនិ់យាាយជាាមួយគ្រាសីីបើនាា�។ គ្រា�ង់បាាន់
ចាា�់បើផ្លូីើមកាារសន់ទនាាបើ�ាយសួរបើ�ានាាងបើនាា�ថាា «នាាងបើអ្នើយ បើ�ើពួីកបើគិបើ�ាណាា
បើ�ើយ? �ាន់អ្ននកណាាកាា�់បើទាាសនាាងបើ�?» គ្រាពី�គ្រាគីិសទបាាន់ជួយសបើ�ង្ហាគា�ជីវិ�
រ�ស់នាាង បើ�ើយគ្រា�ង់បាាន់អ្នន់ុញ្ជូា��ិឲ្យយនាាងនិ់យាាយ។ គ្រាពី�គ្រាគិីសទផ្លូីល់អ្ន�ណាាច
ដូល់ស�ដីូរ�ស់នាាង។ 

គ្រាពី�គ្រាគិីសទបាាន់�ង្ហាាាញជ�បើរីសបើផ្លូសង។ គ្រាពី�គ្រាគិីសទបើគ្រា�ើបើសចកីីពីិ� ន់ិងគ្រាពី�គិុណ កន�ង
កាារបើ�ា�គ្រា�ាយជាាមួយ អ្ននកដឹូកនាា��ាគ្រាសីយូ�ា ន់ិងគ្រាសីីបើនាា� បើ�ាយគ្រា�ង់បាាន់
បើឆ្លះើយថាា «ខ្ញុំំ��មិន់កាាន់់បើទាាសអ្ននកបើ�។ សូមបើ�ាចុ� បើ�ើយចាា�់ពីីបើពីលបើន់�បើ�ា 
សូមកុ�គ្រា�គ្រាពីឹ�ីអ្ន�បើពីើបាា�បើ�ៀ�។»

បើ�ើអ្ននកបើ�ើើយាាាងណាា បើ�ើអ្ននកសិិ�កន�ង�ិាន់ភ្លាាពីរ�ស់គ្រាពី�គ្រាគីិសទ? បើ�ើអ្ននកនឹ់ងអ្នន់ុវ�ី
ចា�់ បើ�ើយឲ្យយគ្រាសីីបើនាា��ះា�់? បើ�ើអ្ននកនឹ់ងផ្លូីល់បើសចកីីបើមតាំីា បើ�ាយរំលងចា�់? 
ជាាបើរឿយៗ សងគមរ�ស់បើយើងបើគ្រាជើសបើរីសច�នុ់ចមួយ បើ�ាយមិន់គ្រា�កាាន់់ផ្លូះ�វ
កណាាាល។ គ្រាពី�គ្រាគិីសទដូ៏ជាាគ្រាពី� គ្រា�ង់បាាន់បើគ្រា�ើគ្រាពី�គិុណ ន់ិងបើសចកីីពីិ�។
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កាារតែដូលបើយើងសន់ទនាាបើ�ាយបើសចកីីខាះាហាាន់ �គ្រាមូវឲ្យយបើយើងបើគ្រា�ើគ្រាពី�គិុណ ន់ិង
បើសចកីីពីិ� បើ�ើយបើ�ើក ឲ្យយគ្រាពី�វិញ្ជូា�ណជាាអ្ននកដូឹកនាា�។ បើពីលបើយើងបើ�ើើកាារសន់ទនាា 
បើយើងបើជឿថាា នៃដូគិូសន់ទនាារ�ស់បើយើងគិឺជាាកូន់គ្រាពី�។ កាារតែដូលបើយើងបើ�ើើកាារសន់ទនាា
បើ�ាយបើសចកីីខាះាហាាន់ គឺិបើយើងក�ពីុងរីកច�បើរីន់បើពីញវ័យកន�ងគ្រាពី�គ្រាគិីសទបើយសូូវ។

កាារ�ន្ទៈៈនាាខ្លាាាហាាន្ទៈ ជាាទី�រីក្តី
ធំំធាាត់់ក្តីុ�ងព្រះ�ះព្រះគំ��ៈ

កាាររីក��ធាា�់កន�ងគ្រាពី�គ្រាគិីសទ ទាាមទាារឲ្យយបើយើងបើរៀន់ (�ាវកស គិឺអ្ននកបើរៀន់)។ ជាា
មន់ុសសបើពីញវ័យ បើយើង�ាន់�ួនាា�ីសកមម កន�ងកាារបើរៀន់ពីីអ្នើីតែដូលបើយើងគ្រា�ូវកាារកន�ង
ជីវិ�។ បើពីលបើយើងជួ�កាារ�័យ�ិ� កន�ងបើពីលតែដូលបើយើង�ាន់កាារសន់ទនាាល�បាាក 
បើនាា�បើយើងន់ឹងបើឆ្លះើយ��បើ�ាយកាាយវិកាារ «វាាយ�ក បើ�ាគ្រា�ឹង ឬរ�់»។ កាារ
បើឆ្លះើយ��ទាា�ង�ីបើន់� បើ�ើើឲ្យយ�ញ្ជូា�កាាន់់តែ��� បើ�ើយបើយើងមិន់បើរៀន់បាាន់អ្នើីបើ�ា�។ 
បើយើងមិន់បើ�ើកចិ�ីបើរៀន់ តែ�រជាាបើយើងបើគ្រាជើសបើរីសយកកាារកាារពាារខ្ញុំះ�ន់ ន់ិងកាារ
វាាយ�ក។

កាាយវិកាារដូូចជាា កាារ�គាល់ខ្ញុំះ�ន់ឯង កាារពិីចាារណាាពីីខ្ញុំះ�ន់ឯង ន់ិងកាារចង់បើរៀន់ គិឺ
ទាាមទាារកាារបើរៀន់ពីីកាាររីកច�បើរីន់កន�ងគ្រាពី�គ្រាគិីសទ។ ឧ�សគិគ����ផ្លូុ�កន�ងគ្រាកុមជ�ន់ុ� គិឺជាា
កាារ�បើងើើ��ីកតែន់ះងសុវ�ិិភ្លាាពីកន�ងកាារបើរៀន់។ ឧ�សគិគ����ផ្លូុ� គិឺជាាកាារតែដូលបើយើង
មកកតែន់ះងសន់ទនាាបើ�ាយផ្ជាូា�់ជាាមួយគិ�និ់�ថាា «ខ្ញុំំ��គ្រា�ូវ» ឬ «ខ្ញុំំ��ឈ្នះន�» ឬ «កាារ
កាារពាារគិ�និ់�ខ្ញុំះ�ន់ឯង»។ បើគិគ្រា�តែ�លជាា�័យខាះាចថាាកាារសន់ទនាា ន់ឹងផ្លូីល់
ល�ធផ្លូលនៃន់កាារតែ�កបាាក់។

កាារ�បើងើើ��រិ�ឋាន់សុវ�ិិភ្លាាពីកន�ងកាារបើរៀន់គិឺជាាកតាំីាស�ខាាន់់ តែ�វាាក៏ល�បាាកតែដូរ។ 
វាាទាាមទាារកាារ �ើាគិមន៍់ គ្រាពី�គិុណ ន់ិងបើសចកីីពីិ� ន់ិងកាារផ្លូីល់��នៃលដូល់
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អ្ន�បើណាាយទាាន់រ�ស់អ្ននកដូនៃ� ន់ិងគិ�ន់ិ�តែដូលបើយើងគ្រា�ូវបើរៀន់�នាទា�ខ្ញុំះ�ន់។ 

បើដូើមបីបើរៀន់បាាន់សុីជបើគ្រា�ា គ្រាគិ�់�នាគ្រា�ូវតែ�បើជឿថាាស�បើ�ងរ�ស់ខ្ញុំះ�ន់ឯង ន់ឹង��ួល
បាាន់កាារ�ីា�់ន់ិងបើ�ារពី។ បើករ៍���តែណលរ�ស់បើមថ្មីូឌីីសទ គិឺជាាកាារ�ង្ហាាាញ កាារ
�នាទា�ខ្ញុំះ�ន់ ន់ិងកាារជ�រុញ�នាមករកបើសចកីីគ្រាសឡាាញ់។ កន�ងអ្ន�ិ��រ�ស់បើលាាកចន់ 
បើវសះី តែដូល�ាន់ច�ណងបើជើងថាា "A Plain Account of Christian 
Perfection" �ា�់បាាន់សរបើសរថាា «�នាន់បើសចកីីគ្រាសឡាាញ់មួយណាា តែដូល
�មាន់កាារអ្ន�់�ម�់បើនាា�បើ� បើ�ើយក៏�មាន់កាារអ្ន�់�ម�់ណាាតែដូល�មាន់កាារ�នាទា�ខ្ញុំះ�ន់ 
ន់ិងភ្លាាពីតែផ្លូអមតែលាមរ�ស់គ្រាពី�វិញ្ជូា�ណតែដូរ។ កាារអ្ន�់�ម�់ ន់ិងកាារ�នាទា�់ខ្ញុំះ�ន់ គិឹជាា
�សី�តាំាងនៃន់បើសចកីីគ្រាសឡាាញ់។ កាារ�នាទា�ខ្ញុំះ�ន់ពីិ�គ្រាបាាកដូគិឺជាាកាារល��ង់
ខ្ញុំះ�ន់ឯង។ បើន់�គិឺជាាសន�លនៃន់គិុណ��នៃលទាា�ងអ្នស់»1

�ុលយភ្លាាពីនៃន់កាារតែថ្មី���ាន់ កាារ�នាទា�ខ្ញុំះ�ន់ ន់ិងកាារបើ�ើកច��រ អាាច�បើងើើ�ជាា
�រិយាាកាាសនៃន់កាារបើរៀន់ដ៏ូសុីជបើគ្រា�ា។ កាារបើរៀន់ដូ៏សុីជបើគ្រា�ាទាាមទាារកាារ�គ្រាមង់បើរឿង
�ា�ញាំា� បើ�ាយកាារវាាយ��នៃលគិ�និ់�រ�ស់បើយើង �ីា�់គិ�និ់�ន់ិង��ពីិបើ�ា�ន់៍
អ្ននកដូនៃ� បើ�ើយគ្រាចបាាច់�ញ្ជូូ�លកាារទាា�ងបើន់�កន�ងជីវិ�រ�ស់បើយើង។

កាារអ្នបើញ្ជូូើញរ�ស់�ីលីពី បើ�ើើឲ្យយណាាថាាតែញលវាាយ��នៃលកាារគិិ�រ�ស់�ា�់ តែដូល
ថាាគ្រាពី�សបើ�ង្ហាគា�គិួរមកពីី �ូមិតែដូល�ាន់បើករ៍�បើ�មា�។ ណាាថាាតែញល �ាន់កាារបើ�ើក
ចិ�ី និ់ង�ុកចិ�ីគ្រាគិ�់គ្រា�ាន់់តែដូលបើ�ើើឲ្យយ�ា�់ចូលកន�ងពីន់ធ័កិចូរ�ស់គ្រាពី�គ្រាគិីសទ។ 
បើទាា��ីជាាវាាមិន់�ាន់សុវ�ិិភ្លាាពីរ�ូ�ក៏បើ�ាយ កាារបើ�ើើជាា�ាវកសរ�ស់គ្រាពី�គ្រាគិីសទ គិឺ
វាា�ាន់សុវ�ិិភ្លាាពីគ្រាគិ�់គ្រា�ាន់់តែដូលបើ�ើើឲ្យយណាាថាាតែញលតែករតែគ្រា�កាារគិិ�រ�ស់�ា�់។ 
ដូ�បើណើរកាារបើន់� បើ�ើើឲ្យយណាាថាាតែញលរស់កន�ងជីវិ�ថ្មីមី បើ�ាយឲ្យយ�ា�់តាំា�ងចិ�ីបើរៀន់
បើដូើរតាំាមគ្រាពី�បើយសូូវ តែដូលជាាគ្រាពី�សបើ�ង្ហាគា�មកពីី�ូមិណាា�ាតែរ��។ ដូ�បើណើរកាារ
បើន់�ដូូចជាាសម័ញ្ជូា តែ�ជ�ហាូាន់ដូ��ូងគឺិពីិបាាក��ផ្លូុ�។ កាារវាាយ��នៃលកាារគិិ�រ�ស់
បើយើង បើ�ើយ�ីា�់គិ�និ់�រ�ស់អ្ននកដូនៃ�តែដូលមិន់ដូូចគិ�ន់ិ�បើយើង។

1 Steve W. Manskar and Diana L. Hynson, បើសចកីីគ្រាសឡាាញ់ឥ�បើខាូា�៖កាារយល់
ពីីភ្លាាពីឥ�បើខាូា�រ�ស់គ្រាគិីសទ�រស�ទ័តែដូលបើលាាកចន់បើវសះីន់ិយាាយ (Nashville: Discipleship 
Resources, 2003), (Q. 38 [2], 78).
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គ្រាកុមជ�ន់ុ��ាន់ឪកាាសកន�ងកាារ�បើងើើ�កាារសន់ទនាាខាះាហាាន់។ គ្រាកុមជ�ន់ុ�អាាចបើដូើរ�ួរជាា
អ្នងគកាារនៃន់កាារបើរៀន់សូគ្រា� បើគ្រាពាា�វាាជាាកតែន់ះងចាា�់បើផ្លូីើមកាារសន់ទនាា តែដូលន់ិយាាយពីី
គ្រាពី�គិុណគ្រាពី� ន់ិងបើសចកីីពីិ�។ គ្រាកុមជ�ន់ុ�គិឹជាាកតែន់ះងតែដូលបើយើង��ួលបាាន់
គ្រាពី�គិុណគ្រាពី�។ បើយើងអាាចចូលរួម�ុសន់ទនាា បើ�ាយ�ុកចិ�ីថាា អ្នើីតែដូលបើយើងយក
មកន់ិយាាយ គឺិជាា��ពីិបើ�ា�ន់៍នៃន់គ្រាពី�គិុណគ្រាពី� ពីីគ្រាពី�វ�ិតាំា គ្រាពី�រាាជ�ុគ្រាតាំា ន់ិង
គ្រាពី�វិញ្ជូា�ណ�រិសុ�ធ។ ��ពីិបើ�ា�ន៍់រ�ស់បើយើង �ាន់�រិ��បើផ្លូសងៗ�នា។ �នាក់ៗ
ជាាតែផ្លូនកមួយនៃន់រូ�កាាយគ្រាពី�គ្រាគិីសទ បើយើង�ាន់ឪកាាសកន�ងកាារ�បើងើើ��រិ�ឋាន់តែដូ
ល�ាន់កាារសិកាសុីជបើគ្រា�ា។ កតែន់ះងតែដូល�ាន់កាារសិកាតែ��បើន់� ជួយឲ្យយ
គ្រាកុមជ�ន់ុ��ង្ហាាាញបើ�ាពិី�ពីបើលាាកថាា គ្រាកុមជ�ន់ុ�រ�ស់បើយើង�ាន់ភ្លាាពីរួ�រួម ន់ិង
បើសចកីីគ្រាសឡាាញ់ច�បើពាា��នាបើ�ាវិញបើ�ាមក (យាូហាាន់ ១៣-១៤)។ កតែន់ះង
សុវ�ិិភ្លាាពីកន�ងវ�ី�ាន់រ�ស់គ្រាពី� គឺិជាាកតែន់ះងតែដូលកាារសន់ទនាាពីិ�គ្រាបាាកដូអាាច
បើកើ��ាន់ជាាមួយអ្ននកតែដូល�ាន់គិ�ន់ិ�ខ្ញុំុសពីីបើយើង។

កាារ�ន្ទៈៈនាា ន្ទៈិងកាារជញែជក្តី
សេ��សេ�ាល

កាារសន់ទនាាខាះាហាាន់ គឺិជាាកាារអ្នបើញ្ជូូើញមកពីិភ្លាាកា�នា មិន់តែមន់ជាាកាារជតែជក
បើដូញបើ�ាលបើ�។ កាារជតែជកបើដូញបើ�ាល �ាន់បើ�ាលបើ�ាឲ្យយបើគិបើជឿតាំាម បើដូើមបី
យកឈ្នះន� ឬបើដូើមបីឈ្នះរបើលើខាាងគ្រា�ូវ។ កាារជតែជកបើដូញបើ�ាល ខ្ញុំុស�នាពីី
កាារសន់ទនាា។ កន�ងកាារសន់ទនាា ល�ធផ្លូលគឺិមិន់ចាស់បើ�។ បើ�ាលបើ�ាគិឺកាារ
យកចិ�ី�ុក�ាក់បើលើភ្លាាពីខ្ញុំុស�នា និ់ងបើ�ើកច��រស�រាា�់គិ�និ់�ថ្មីមី។ កាារសន់ទនាាបើ�ើក
ស�តែដូងកាារគិិ��ុករ�ស់មន់ុសស ន់ិង��ពីិបើ�ា�ន៍់ពីិបើសសៗរ�ស់បើគិ បើ�ាយ�ាន់
សងឹឹមថាាន់ឹង��ួលបាាន់គិ�ន់ិ� ន់ិងឪកាាសថ្មីមី។ កន�ងវ�ប�ម៌រ�ស់បើយើងតែដូល
ចង់បាាន់អ្នើីតែដូលខ្ញុំះីបើ�ើយខ្ញុំះឹម កាារសន់ទនាាដូូចជាាយឺ�បើពីក បើ�ើយមិន់បាាន់ផ្លូលអ្នើី
បើ�ា�។ ដូូបើចន�បើ�ើយបាាន់ជាាមន់ុសសភ្លាាគិបើគ្រាចើន់ចូលចិ�ីកាារជតែជកបើដូញបើ�ាល។
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ច�ណងបើជើងរ�ស់បើយើង កាារសន់ទនាាខាះាហាាន់ គឺិពីិ�ណាាស់ បើគ្រាពាា�វាាទាាមទាារ
បើសចកីីខាះាហាាន់បើដូើមបីចូលកន�ង កាារសន់ទនាា។ វាាទាាមទាារបើសចកីីខាះាហាាន់ បើដូើមបី
�ារភ្លាាពីថាាបើយើងខ្ញុំុស។ វាាទាាមទាារភ្លាាពីខាះាហាាន់ បើដូើមបី��ួលបាាន់��នាាក់��ន់ង
លអ ជាាជាាងកាារចង់ឈ្នះន�ចាាញ់។ វាាទាាមទាារភ្លាាពីខាះាហាាន់ បើដូើមបីពីិន់ិ�យពីីគិ�ន់ិ�
រ�ស់ បើយើងបើ�ើងវិញ។ វាាទាាមទាារបើសចកីីខាះាហាាន់ កន�ងកាារគ្រា�កាាន់់ផ្ជាូា�់ជ�បើន់ឿ
រ�ស់បើយើងបើ�ាយកាារ�នាទា�ខ្ញុំះ�ន់ ន់ិងកាារជួយជ�រុញអ្ននកដូនៃ�បើ�ាកាាន់់បើសចកីី
គ្រាសឡាាញ់។ វាាទាាមទាារភ្លាាពីខាះាហាាន់ បើពីលតែដូលអ្ននកដូនៃ� បើគិចាាក់ច�ច�ន់ុចរបើសើ�
រ�ស់បើយើង ឬបើគិចាា�់បើផ្លូីើមនិ់យាាយ�ង្ហាអា�់បើយើង ឬបើ�ើើឲ្យយបើយើងឈ្នះឺចាា�់។ ផ្លូះ�វ�ម
ជាា�ិគិឺ «វាាយ�ក បើ�ាគ្រា�ឹង ឬរ�់» បើដូើមបីបើយើងមិន់ខ្ញុំើល់ពីីអ្ននកតែដូល�ាន់គិ�ន់ិ�
ផ្លូទ�យពីីបើយើង។

ជាាគ្រាគិី�ទាន់តែដូលតែ�ងតែ�គ្រា�ជុ��នាកន�ងពិី�ីលាាងគ្រាពី�អ្ន�ូាស់ តែដូលបើយើង��ួលបាាន់
ភ្លាាពីរួ�រួម បើ�ើយ��ួលបាាន់នូ់វគ្រាពី�វ�ី�ាន់រ�ស់គ្រាពី�។ បើយើងគិឺជាារូ�កាាយរ�ស់
គ្រាពី�គ្រាគិីសទ តែដូល�ាន់��ពីិបើ�ា�ន៍់ គិ�និ់� ជាា�ិ�ាសន់៍ អាាយុ ន់ិងបើ�� ច�រុ�។ 
សមប�់តែដូលបើយើងបើ�ើើកន�ងពិី�ីគ្រាជមុជ�ឹក ន់ិងពាាកយបើពីជតែដូលបើយើងន់ិយាាយ កន�ង
ពីិ�ីលាាងគ្រាពី�អ្ន�ូាស់ បាាន់គ្រាតាំាស់បើ�ាបើយើងឲ្យយចូលរួមកន�ង�ុតែ�មួយ។ វាាទាាមទាា
ភ្លាាពីខាះាហាាន់ ដូូចបើលាាកណាាថាាតែញល បើដូើមបីបើយើង�ាន់ចិ�ីមកចូលរួមកន�ង�ុ
សន់ទនាា។ បើ�ើយវាាទាាមទាារភ្លាាពីខាះាហាាន់ កន�ងកាារតែដូលបើយើងបើ�ាកន�ង�ុសន់ទនាា។

ក្តីំឡាំាំងញែ�លសេធំើ�ឲ្យយសេ��ង
ញែបក្តីបាាក្តី់

កាារតែដូលបើយើងបាាន់បើ�ើញថាាគ្រាកុមជ�ន់ុ�គិឺជាាផ្លូះ�វមួយសគ្រា�ា�់កាារសន់ទនាាខាះាហាាន់
គិឺជាាបើរឿងមួយ �ាុតែន់ីកាារតែដូលបើយើងចូលរួមកន�ងសន់ទនាាខាះាហាាន់ គឺិជាាបើរឿង
មួយបើ�ៀ�។ �ាន់ក�ឡាា�ងជាាបើគ្រាចើន់តែដូលបើ�ើើឲ្យយបើយើងមិន់�ីា�់�នា។ �ញ្ជូា�សងគម 
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ន់ិងគ្រា��ិកមមជីវវិ�ា និ់ងខ្ញុំួរកាល គិឺជាាកតាំីាស�ខាាន់់បើពីលបើយើងបើ�ើើកាារសន់ទនាាពីិបាា
កៗ។ កាារតែដូលបើយើង�គាល់ពីី�ញ្ជូា�ទាា�ងបើន់� អាាចជួយបើយើងឲ្យយរួចផ្លូុ�ពីីក�ឡាា�ង
តែដូលបើ�ើើឲ្យយបើយើងគ្រា�កាាន់់ភ្លាូា�់គិ�និ់�ខ្ញុំះ�ន់ឯង បើ�ើយមិន់បាាន់គិិ�ពីីគិ�ន់ិ�អ្ននកដូនៃ�។

បញ្ហាា��ងគម
វាាមិន់គិួរឲ្យយភ្លាំាក់បើផ្លូអើលបើ� តែដូលបើយើងជាារូ�កាាយគ្រាពី�គ្រាគិីសទមិន់យល់គ្រាស��នា។ 
ជបើ�ះា� ឬកាារតែ�កបាាក់ មិន់តែមន់ជាាបើរឿងថ្មីមីបើ�។ កន�ងគ្រាពី�គិមីីសញ្ជូា�ថ្មីមី 
គ្រាគិីសទ�រិស�័បើ�ា�ីគ្រាកុងកូរិន់ ក៏�ាន់កាារតែ�កបាាក់។ គ្រាពី�គិមីីរកិចូកាារជ�ពូីក១៥ 
បាាន់ក�់គ្រាតាំាពីីអ្ននកបើជឿគ្រាពី�គ្រាគិីសទដូ��ូង�ាន់ជបើ�ះា� ន់ិង�ាន់កាារជតែជកបើដូញបើ�ាល
ពីីបើរឿងកាា�់តែសបក ស�រាា�់អ្ននកតែដូលបើ�ើ���ួលគ្រាពី�គ្រាគីិសទ។ 

កន�ងបើសៀវបើ�ាតែដូល�ាន់ច�ណងបើជើងថាា ភ្លាាពីមិន់ចុ�សគ្រាមុង�នាកន�ងគ្រាពី�គ្រាគិីសទ 
បើលាាកគ្រាសី Christena Cleveland បាាន់សរបើសរពីី�ញ្ជូា�មួយច�នួ់ន់តែដូល
បើកើ�បើ�ើងកន�ងគ្រាកុមជ�ន់ុ�។ បើលាាកគ្រាសី Cleveland បាាន់បើ�ា�ញ្ជូា�មួយថាា 
«outgroup homogeneity effect» �ាន់ន់័យថាាកាារតែដូលបើយើងគិិ�ថាា 
មន់ុសសតែដូលបើ�ាគ្រាកុម បើផ្លូសងគឺិដូូច�នាទាា�ងអ្នស់។ ពីួកបើគិដូូច�នាទាា�ងអ្នស់ តែ�អ្ននក
តែដូលបើ�ាកន�ងគ្រាកុមរ�ស់បើយើងគិឺ�ាន់អ្ន�ីចរិកបើផ្លូសងៗពីី�នា។ បើពីលតែដូលពីួកបើគិគិិ�
ដូូច�នា បើយើងបើមើលបើ�ើញពីីភ្លាាពីខ្ញុំុសតែផ្លូះកកន�ងគ្រាកុមរ�ស់បើយើង។ ដូូបើចន�បើយើង
គិិ�ជាារួមថាា អ្ននកសរីន់ិយម គិិ�ដូូច�នាទាា�ងអ្នស់ បើ�ើយបើយើងបើ�ើញគិ�ន់ិងបើផ្លូសងៗ
�នាកន�ងគ្រាកុមអ្ន�ិរកសន់ិយម។ បើយើងអាាចបើគ្រា�ើឧទាា�រណ៍បើន់�ជាាមួយគ្រា�ុស គ្រាសី 
កុ�ារ ចាាស់ៗ ជាាបើដូើម។ ជាាល�ធផ្លូល គិឺបើយើង��ួលបាាន់កាារគិិ�តែដូលមិន់គ្រា�ឹង
គ្រា�ូវ អ្ន�ពីីបើសចកីីជ�បើន់ឿរ�ស់អ្ននកដូនៃ� ឬបើយើងបើចាា�គ្រា�កាាន់់ថាាអ្ននកបើន់��ាន់ ជ�បើន់ឿ
តែ��បើន់� ទាា�ងតែដូលបើគិមិន់គិិ�តែ��បើនាា�ផ្លូង។ 

កតាំីាមួយបើ�ៀ�តែដូលបើ�ើើឲ្យយបើយើងតែ�កបាាក់បើនាា� បើលាាកគ្រាសីCleveland ឲ្យយ
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បើ�មា�ថាា «Gold Standard Effect»។ បើន់�គិឺជាា�ញ្ជូា�តែដូលបើយើងន់ិយាាយ
បើលើសពីីកាារពិី�ច�បើពាា�គ្រាកុមអ្ននកតែដូលមិន់�ាន់គិ�ន់ិ�ដូូចបើយើង តែដូលនាា�ឲ្យយគ្រាកុម
មួយបើជឿថាាគ្រាកុមបើគិគិឺ�មមតាំា គ្រា�ឹមគ្រា�ូវ ឬលអជាាង។ បើ�ាយ�ារបើយើងគិិ�ថាា ជ�បើន់ឿ
រ�ស់បើយើងគ្រា�ឹមគ្រា�ូវ បើនាា�បើយើងគិិ�ថាា អ្ននកដូនៃ�បើ�ៀ�បើគិមិន់លអដូូចបើយើងបើ�។ 
អ្នក�បកិរិយាាបើន់�បើ�ើើឲ្យយបើយើង មិន់�ីា�់ ឬមិន់បើ�ើកចិ�ីច�បើពាា�គិ�ន់ិ�បើផ្លូសងៗ បើ�ើយ
គិិ�ថាាបើយើងមិន់គ្រា�ូវកាារគិ�និ់�មកពីីគ្រាកុមដូនៃ�បើនាា�បើ�។ កន�ងភ្លាា�ាររ�ស់�ាវកស
�ាុល បើយើងគិឺជាាតែ�នកតែដូលន់ិយាាយបើ�ាកាាន់់បើជើងថាា បើយើងមិន់គ្រា�ូវកាារឯងបើ� 
(១កូរិន់ថ្មីូស ១២៖១៥)

តែ�កាារ�ីា�់លអ មិន់តែមន់ជាាថានា�ពីាបាាលគ្រាគិ�់បើរឿងបើនាា�បើ�។ បើទាា��ីបើយើង�ីា�់ 
ពីិចាារណាាពីីកាារគិិ�រ�ស់បើយើង បើ�ើយបើពីញចិ�ីគិ�ន់ិ�បើផ្លូសងបើ�ៀ� ក៏បើយើងមិន់
គ្រាបាាកដូថាា��ួលបាាន់�ាមគិគីភ្លាាពីតែដូរ។ ដូូបើចន�បើ�ាលបើ�ានៃន់កាារសន់ទនាាខាះាហាាន់ 
មិន់តែមន់�ាមគិគីភ្លាាពី តែដូលបើ�ើើឲ្យយ�ាន់កាារគិិ�តែ�មួយបើនាា�បើ�។ កាារសន់ទនាាខាះា
ហាាន់ �ាន់បើ�ាលបើ�ាស�រាា�់កាារ�ីា�់បើ�ាយបើ�ារពី ��ួល�គាល់វ�ី�ាន់រ�ស់
គ្រាពី�កន�ងអ្ននកដូនៃ� ន់ិងរីកលូ�លាាស់កន�ងគ្រាពី�គ្រាគិីសទ តែដូលបើយើងបើ�ើើគិ�រូនៃន់បើសចកីី
គ្រាសឡាាញ់ បើសចកីីបើមតាំីា និ់ងកាារជួយ�នាបើ�ាវិញបើ�ាមក (យាូហាាន់១៣-១៥)។ 
បើលាាកគ្រាសី Cleveland រំលឹកបើយើងថាា «បើយើងគ្រា�ូវបើជឿថាាកន�ងនាាមជាា
អ្ននកបើដូើរតាំាមគ្រាពី�គ្រាគិីសទ គិឺ�ាន់ន័់យថាាបើយើងយកចិ�ី�ុក�ាក់អ្ន�ពីីអ្ននកបើដូើរតាំាម
គ្រាពី�គ្រាគិីសទបើផ្លូសងបើ�ៀ� រួមទាា�ងអ្ននកតែដូល�ាន់គិ�ន់ិ�ខ្ញុំុសពីីបើយើងផ្លូងតែដូរ។ បើយើងគ្រា�ូវ
បើជឿថាា កន�ងនាាមជាាអ្ននកបើដូើរតាំាមគ្រាពី�គ្រាគីិសទ បើយើងគ្រា�ូវតែ�គ្រា�កាាន់់ ភ្លាូា�់ភ្លាាពីជាា
រូ�កាាយរ�ស់គ្រាពី�គ្រាគិីសទ។»2

2 Christena Cleveland, ភ្លាាពីតែ�ក�នាកន�ងគ្រាពី�គ្រាគិីសទ (Downers Grove, 
Intervarsity Press, 2013), 97.
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បញ្ហាា�ន្ទៈសេ�ាបាា�
មិន់តែមន់ជាាបើរឿងថ្មីមីបើនាា�បើ� តែដូលថាាជន់ជាា�ិអាាបើមរិកាា�ង គិឺ�ាន់កាារតែ�ងតែចក
ន់បើយាាបាាយ។ គ្រាកុមគ្រា�ាវគ្រាជាាវ Pew Research បាាន់�ង្ហាាាញថាាបើយើង
�ាន់កាារតែ�កតែចករវាាងអ្ននកអ្ន�ិរកសន់ិយម ន់ិងអ្ននកបើសរីន់ិយម ជាាង៤០ឆ្នាំនា�
មកបើន់�។ បើលាាក Michael Slaughter ន់ិង បើលាាកCharles Guten-
son បាាន់សរបើសកន�ងបើសៀវបើ�ារ�ស់�ា�់តែដូល�ាន់ច�ណងបើជើងថាា បើចាារ�ះន់់3 
កាារតែ�ងតែចកបើន់�បើ�ើើឲ្យយ�ាន់កាារ�ា�ពាាល់ដូល់គ្រាកុមជ�ន់ុ� បើពីលតែដូលបើយើងអ្នន់ុញ្ជូា��ិ
ឲ្យយន់បើយាាបាាយជ�ឥ�ធិពីលដូល់វិជាូាគ្រាពី�។ 

កាារល�បើអ្នៀង ន់ិងកាារគិិ��មាន់ រ�ស់បើយើង ជ�ឥ�ធិពីលដូល់កាារអាាន់គ្រាពី�គិមីីរ
រ�ស់បើយើង បើ�ើយបើ�ើើឲ្យយបើយើង�ាន់កាារតែ�កបាាក់កាាន់់តែ�ខាះា�ង។ ជាាបើរឿយៗបើយើង
ន់ិយាាយថាា ពីួកបើគិមិន់បាាន់អាាន់គ្រាពី�គិមីីរបើ�ាយបើសចកីីជ�បើន់ឿ ឬបើ�ាយគ្រា�ង់ ឬ
បើ�ាយ�ាន់គ្រាពី�កន�ងខ្ញុំះ�ន់បើ�។ កាារតែដូលបើយើងឮកាារ�កគ្រា�ាយគ្រាពី�គិមីីររ�ស់អ្ននក 
ដូនៃ�បើ�ើើឲ្យយបើយើងមិន់បើពីញចិ�ី បើ�ើយមិន់ចង់�ីា�់។ បើពីលបើនាា�ឯងតែដូលបើយើគ្រា�ូវ
ដូឹងថាា បើយើងគិួរបើ�ើើដូូច បើលាាកណាាថាាតែញល។ បើគ្រាពាា�បើពីលបើន់�អាាចជាាឪកាាស
តែដូលបើ�ើើឲ្យយបើយើងរីកលូ�លាាស់។

បញ្ហាា�ព្រះបសាាទី
បើពីលបើយើងជួ�គ្រា���គិ�ន់ិ�តែដូលបើ�ើើឲ្យយបើយើងរន់ធ�់ ឬបើ�ើើឲ្យយបើយើងគិិ��ារបើ�ើងវិញ
ពីីបើ�ាលជ�បើន់ឿរ�ស់បើយើង គ្រា��ីិកមម�មមជាា�ិរ�ស់បើយើងគិឺមិន់តែមន់ជាាកាារបើ�ើកចិ�ី

3 Charles E. Gutenson and Mike Slaughter, បើចាារឆ្លក់៖កាារបើឆ្លះើយ��ច�បើពាា�ភ្លាាពី
តែ�កបាាក់រ�ស់គ្រាកុមជ�ន់ុ� (Nashville: Abingdon Press, 2012).
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បើនាា�បើ�។ បើ�ើបើយើងបើជឿបើលើជ�បើន់ឿរ�ស់បើយើងកាាន់់តែ�បើគ្រា�ា បើនាា��រិ��តែដូលបើ�ើើឲ្យយ
បើយើងគិិ��ារបើ�ើងវិញពីីជ�បើន់ឿរ�ស់បើយើង (�ាន់សុវ�ិិភ្លាាពី ឬមិន់�ាន់) ន់ិង
របើ�ៀ�តែដូលបើគិសួរបើដូញបើ�ាលបើយើង អាាចបើ�ើើឲ្យយបើយើងគ្រា�តែកកយកឈ្នះន�។

បើ�ើបើយើង�ាន់កាារគ្រាពីួយ ខ្ញុំួរកាលរ�ស់បើយើង�ញ្ជូូ�ន់សញ្ជូា�បើពីញរាាងកាាយរ�ស់
បើយើង បើដូើមបីឲ្យយបើយើងបើគ្រា�ៀមចមា�ង។ ខ្ញុំួរកាលរ�ស់បើយើងចាា�់បើផ្លូីើមបើ�ើើកាារ
តាំាមរបើ�ៀ�បើ�ើើបើមាចឲ្យយរស់ បើ�ាយមិន់បាាន់បើគ្រា�ើតែផ្លូនកគិិ�។ កន�ងកាារពីិភ្លាាការបើ�ីាគិគិុ
គិមួយ បើយើងគ្រា�តែ�លឆ្លងល់ថាា បើ��ុអ្នើីបើយើងនិ់យាាយអ្នើីតែដូលបើយើងបាាន់ន់ិយាាយ ឬ
ឆ្លងល់ថាាបើ��ុអ្នើីបើយើង�ាន់គិ�ន់ិ�តែ��បើន់�។ ជាា�ូបើ�ាគិឺបើ�ាយ�ារកាារគ្រាពីួយ បើ�ើើឲ្យយ
បើយើង�មាន់ល�ធភ្លាាពីកន�ងកាារគិិ�។ ជាាជាាងកាារតែដូលបើយើងសិិ�កន�ងសភ្លាាពីចង់ដូឹង
ចង់ឮ បើ�ើយអាាចបើមើលបើ�ើញពីីភ្លាាពីនៃឆ្លនគ្រា�ឌីិ� បើយើងសិិ�កន�ងភ្លាាពីវាាយ�ក។ 
បើ�ើយបើយើងមិន់ដូឹងខ្ញុំះ�ន់បើ�។

បើដូើមបីបើយើងអាាច��ួលបាាន់ភ្លាាពីចង់ដូឹង បើយើងគ្រា�ូវតែ��ាន់អាារមមណ៍សុវ�ិិភ្លាាពី។ 
បើលើកបើគ្រាកាាយ បើពីលតែដូលអ្ននកដូឹងថាា អ្ននកក�ពីុងតែ�សិិ�កន�ង�ិាន់ភ្លាាពីបើ�ីាគិគិុគិ 
សូមចាា�ថាាបើពីលបើនាា�អ្ននកមិន់�ាន់�ាន់សុវ�ិិភ្លាាពីបើ�។ ជាាជាាងកាារតែដូលបើយើង
បើ�ា�គ្រា�ាយបើ�ាយកណាាា�់នៃដូ សូមបើយើងស��ាល់បើមើលពីីក�រិ�គ្រាពីួយបាារមមណ៍ នៃន់
កាារសន់ទនាាបើន់�។ បើនាា� សូមកុ�ខ្ញុំឹង គិឺគ្រា�ូវចង់ដូឹងចង់ឮវិញ។

កាារទីុក្តីចិត់ី
រនាា�ង��មួយនៃន់កាារ��ួលបាាន់កាារសន់ទនាាតែដូល�ាន់ផ្លូលតែផ្លូះ គិឺកាារ�ុកចិ�ី។ បើ�ើ
�មាន់កាារ�ុកចិ�ី បើនាា�វាា�មាន់សុវ�ិិភ្លាាពីបើ�។ បើ�ើ�មាន់សុវ�ិិភ្លាាពី បើយើងន់ឹងមិន់បើ�ើក
ច��រស�រាា�់កាារសន់ទនាាតែដូល�ាន់ន់័យបើនាា�បើ�។ 

កាារមិន់�ុកចិ�ីនាា�ឲ្យយ�ាន់កាារសន់ម�់ខ្ញុំុស ឬអាាចបើ�ើើឲ្យយ�ាន់កាារយល់គ្រាច��
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បើ�ៀ�ផ្លូង។ បើ�ើបើយើងបើជឿថាា គ្រាគិ�់អ្ននកតែដូល�ា�គ្រា�រចា�់មិន់ឲ្យយបើគ្រា�ើអាាវុ� សុ�ធតែ�
ជាាអ្ននកតែដូលគ្រាសឡាាញ់សន់ីិភ្លាាពី និ់ងសងគមន់ិយម បើនាា�បើពីលតែដូលបើយើងឮ
អ្ននកណាា�នាក់ន់ិយាាយ�ា�គ្រា�ចា�់មិន់ឲ្យយបើគ្រា�ើអាាវុ� បើនាា�អាាចបើ�ើើឲ្យយបើយើងបើ�ើើកាារស
ន់ម�់ខ្ញុំុស។ កាារពីិ�បើនាា�គិឺថាា អ្ននកខ្ញុំះ��ា�គ្រា�រចា�់មិន់ឲ្យយបើគ្រា�ើអាាវុ� តែ�មិន់
គ្រាសឡាាញ់សន់ីិភ្លាាពី និ់ងសងគមន់ិយមបើ�។ កាារចូលរួមកន�ងកាារសន់ទនាាខាះាហាាន់ វាា
ទាាមទាារឲ្យយបើយើងឈ្នះ�់វាាយ��នៃលអ្ននកដូនៃ� បើនាា�បើ�ើ�បើយើងអាាច យល់ពីីគិ�ន់ិ�
រ�ស់បើគិ។ បើ�ើបើយើងគិិ�ថាា កូន់តែដូលមិន់បើរៀ�ច�តែគ្រាគិរ�ស់បើគិបើពីលបើងើ�ពីីបើដូក 
សុ�ធតែ�មិន់�ីា�់�ង្ហាគា�់ឪពីុក�ីាយ បើនាា�បើយើងន់ឹងបើ�ះចគិិ�ថាា គ្រា�តែ�លជាាបើគិ
�ាន់កាារង្ហាារគ្រា�ូវបើ�ើើបើគ្រាចើន់បើពីក។

ជាាគ្រាគិី�ទាន់ កាារតែដូលបើយើងចង់សន់ទនាាខាះាហាាន់ បើយើងគិឺតែ��ាន់គិ�ន់ិ�មួយថាា 
បើយើងគ្រាគិ�់រូ�មិន់លអគ្រាគិ�់ដូ�់បើនាា�បើ� បើ�ើយសុ�ធតែ�ក�ពុីង�អាងខ្ញុំះ�ន់ឲ្យយបាាន់គ្រា�បើសើរ
បើ�ើង។ បើន់��ាន់ន់័យថាា បើយើងក�ពីុងតែ�ផ្លូីល់គ្រាពី�គិុណគ្រាពី� ដូល់�នា
បើ�ាវិញបើ�ាមក បើ�ាយពីាយាាមមិន់កាា�់បើទាាសអ្ននកនៃ� បើ�ើយបើចៀសពីីកាារគិិ�ថាា
មន់ុសសសុ�ធតែ��ាន់��ពីិបើ�ា�ន៍់ជីវិ�ដូូច�នា។ បើយើងក៏ចាា�់អាារមមណ៍តែដូរថាា 
បើពីលតែដូលបើយើង�ាន់ភ្លាាពីល�បើអ្នៀង បើនាា�កាារ�ុកចិ�ីគ្រា�ាន់់តែ�ជាាបើសចកីី�ា�គ្រា�
របើ�ាលជ�បើន់ឿរ�ស់បើយើងតែ��ាុបើណាះា�។ 

បើពីលតែដូលបើយើងខ្ញុំឹង ឬបើពីលតែដូលបើយើងគិិ�អ្នីមិន់បើចញ បើយើងគ្រា�ូវតែ�ថ្មីយបើគ្រាកាាយ
មួយជ�ហាាន់ បើ�ើយចង់ដូឹងចង់ឮ។ បើយើងគ្រា�ូវសួរ «បើ��ុអ្នើីបើគិគិិ�តែ��បើន់� តែដូល
វាាខ្ញុំុសពីីគិ�ន់ិ�រ�ស់បើយើងទាា�ងគ្រាសុង?» កន�ងបើសៀវបើ�ាតែដូល�ាន់ច�ណងបើជើងថាា 
តែ�រក�នា បើលាាកគ្រាសី Margaret Wheatley បាាន់សរបើសរថាា «កាារចង់ដូឹង
ចង់ឮគិឺជាាជ�នួ់យឲ្យយ�ាន់កាារសន់ទនាាលអ។ វាាង្ហាាយណាាស់តែដូលបើយើងគ្រាបាា�់បើរឿង
បើយើង តែចកចាាយពីីសុ�ិន់ី និ់ងបើសចកីី�័យខាះាច បើពីលតែដូលបើយើងគិិ�ថាាអ្ននកដូនៃ�
ចង់ឮបើរឿងរ�ស់បើយើង»4

4 Margaret J. Wheatley, តែ�រក�នា (San Francisco, Berrett-Koehler 
Publishers, 2002), 30.
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�ំបូនាាាន្ទៈលអ
�នាទា�់ពីីបាាន់គិិ�ពីីបើ��ុផ្លូលនៃន់កាារសន់ទនាាខាះាហាាន់ និ់ង�ញ្ជូា�មួយច�នួ់ន់តែដូល
បើ�ើើឲ្យយបើយើងមិន់គ្រា�ូវ�នា បើយើងគិួរតែសើងរកជ�ហាាន់អ្នន់ុវ�ី បើដូើមបីឲ្យយ��នាាក់��ន់ងរ�ស់
បើយើង ន់ិងកាារសន់ទនាាកន�ងគ្រាកុមជ�ន់ុ� កាះាយជាាកតែន់ះងសុវ�ិិភ្លាាពី កន�ងកាារបើរៀន់សូគ្រា�។ 
ជ�ហាាន់ខ្ញុំះ�បើ�ាបើលើបើ�ាក បើ�ើយគ្រាសួល ដូូចជាាបើសចកីីអ្ន�ិ�ឋាន់។ ជ�ហាាន់
មួយច�នួ់ន់ មិន់ង្ហាាយគ្រាសួល បើ�ើយទាាមទាារឲ្យយបើយើង�ាន់ចិ�ីខាះាហាាន់ និ់ងហូាាន់
��ួលខ្ញុំុស។

សេ�ចក្តីី�អធំិសាាាន្ទៈ
ន់ិយមន់័យនៃន់ពាាកយអ្ន�ិ�ឋាន់តែដូលខ្ញុំំ��ចូលចិ�ីគឺិ «កាារបើ�ាកន�ងវ�ី�ាន់រ�ស់គ្រាពី�
បើ�ាយចិ�ីចង់»។ បើសចកីីអ្ន�ិ�ឋាន់គិឺជាាកាារតែដូលបើយើងនាា�ខ្ញុំះ�ន់បើយើងចូលច�បើពាា�
គ្រាពី�វ�ី�ាន់គ្រាពី� បើ�ាយបើ�ាបើសង�ម ន់ិង�នាទា�ខ្ញុំះ�ន់។ ឧទាា�រណ៍ដូូចជាាបើលាាកយាូ� 
(យាូ�៤០៖១-៥) ឬ បើអ្នលីយាាា (១ពីងាវតាំីាកសគ្រា�១៩៖១១-១៣) 
កាារតែសើងរក គ្រាពី��័យរ�ស់គ្រាពី� បើពីលបើយើងពីាយាាមបើ�ើើឲ្យយ�ាន់ភ្លាាពីសង�់�ងា�់ 
បើ�ាបើសង�ម ន់ិង�ីា�់។

អ្ន���ងបើពីលអ្ន�ិ�ឋាន់បើន់� បើយើងបើ�ើើឲ្យយខ្ញុំះ�ន់បើយើងចូលមកច�បើពាា�គ្រាពី�វិញ្ជូា�ណ
�រិសុ�ធ។ គ្រា�ង់បើន់� គិឺគ្រាពី�បើ�ើកសតែមីងមកកាាន់់បើយើង កតែន់ះងតែដូលបើយើង�ាន់ភ្លាាពី
អ្នតាំមានិ់យម ឬគ្រា��ីិកមមបើ�ាយបើសចកីី�័យខាះាច។ បើសចកីីអ្ន�ិ�ឋាន់អាាចជាាកតែន់ះង
តែដូលគ្រាពី�វិញ្ជូា�ណ�រិសុ�ធដូឹកនាា�បើយើង បើ�ាកាាន់់�ីមួយតែដូល�ាន់បើពីញបើ�ាយឪ
កាាស តែដូលបើយើងអាាចបើ�ើើកាារពីិចាារណាា។
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បើយើងតែ�ងគិិ�ថាា បើសចកីីអ្ន�ិ�ឋាន់គិឺជាាកាារបើ�ា�ាច់បើ�ាយតែ�ក តែ�កាារបើ�ាជាា
គ្រាកុមអាាចជាាបើពីលតែដូលបើយើងបើ�ើើឲ្យយ�ាន់បើសចកីីអ្ន�ិ�ឋាន់បើសង�ម�ងា�់ផ្លូងតែដូរ។ 
សូមរកបើពីលបើសង�ម�ងា�់ បើ�ើយដឹូកនាា�កាារអ្ន�ិ�ឋាន់ជាាគ្រាកុម តែដូលបើ�ើើឲ្យយកាារ
បើ�ា�គ្រា�ាយកាារង្ហាារ�ា�ញាំា� កាះាយជាាបើពីលដ៏ូ�ាន់ន់័យ��ផុ្លូ�ស�រាា�់បើយើង។ វាាអាាច
ជាាបើពីលតែដូលបើយើងបើ�ើកច��រ�ាក់�នា បើដូើមបីនាា�គ្រាគិ�់�នាបើ�ើើតាំាម�ា�ារ�ស់គ្រាពី� 
ជាាជាាងផ្លូះ�វរ�ស់ខ្ញុំះ�ន់ឯង។

កាារចាាប់សេ�ី�ម��ខ្លួា�ន្ទៈឯង
កតែន់ះងតែដូលលអ��ផុ្លូ�បើដូើមបីចាា�់បើផ្លូីើមកាារសន់ទនាាពិីបាាកៗ គិឺជាាកាារតែដូលបើយើងបើផ្ជាីា�
បើលើច�នុ់ចមួយតែដូលបើយើង អាាចគ្រាគិ�់គ្រាគិងបាាន់ គិឺខ្ញុំះ�ន់ឯង។ ដូ��ូនាមាន់មួយបើន់� គិឺ
�ាន់��នៃលណាាស់។ បើ�ើបើយើងមិន់ដូឹងពីីកាារបើន់�បើ� ��លាា�់រ�ស់បើយើងអាាចបើ�ើើ�មាន់
កាាររីកច�បើរីន់ច�បើពាា�កាារសន់ទនាាបើ� ពីីបើគ្រាពាា�បើយើងមិន់ដូឹងពីី�ញ្ជូា�ខាាងកន�ង រ�ស់
បើយើង។

បើយើងអាាច�បើនាទាសអ្ននកដូនៃ�ថាា បើគិជាាអ្ននកបើ�ើើឲ្យយបើយើងខ្ញុំឹង។ កាារពីិ�បើនាា�គិឺថាា 
បើយើងខ្ញុំះ�ន់ឯងជាាអ្ននក��ួលខ្ញុំុស គ្រា�ូវច�បើពាា�អាារមមណ៍ខ្ញុំះ�ន់ឯង។ បើទាា�ជាាអ្ននកដូនៃ�បើគិ
ចាាក់បើ�ា�យាាាងណាា ឬន់ិយាាយ�ញ្ជូឺឺបើយើងយាាាងណាា បើយើងគ្រា�ូវតែ�គ្រាគិ�់គ្រាគិង់គ្រា��ីិ
កមមរ�ស់បើយើង។

�គ្រាមុយមួយស�រាា�់កាារសន់ទនាាតែដូល�ាន់គ្រា�បើយាាជន់៍ តែដូលបើ�ើើគ្រាគិ�់�នា
��ួលខ្ញុំុសគ្រា�ូវច�បើពាា�គិ�ន់ិ�រ�ស់បើគិ បើនាា�គិឺកាារបើគ្រា�ើពាាកយថាា «ខ្ញុំំ��»។ ពាាកយថាា 
«អ្ននក» ជាា�ូបើ�ា�ីា�់បើ�ាដូូចជាាបើឈ្នះះើយ។ ជាាជាាងន់ិយាាយថាា «បើ��ុអ្នើីអ្ននក
មិន់តែដូលគ្រាបាា�់ខ្ញុំំ��ថាាអ្ននកគ្រាសឡាាញ់ខ្ញុំំ��ដូូចមុន់?» បើយើងគួិរនិ់យាាយថាា «ខ្ញុំំ��ចង់បាាន់
កាារសរបើសើរបើគ្រាចើន់ជាាងបើន់�»។ ជាាជាាងពាាកយថាា «�ីាយបើកមកអ្ននកឯងចង់រកបើរឿង
ខ្ញុំំ��» បើយើងគិួរន់ិយាាយថាា «ខ្ញុំំ��ចង់ដូឹងថាាបើ��ុអ្នើីអ្ននកគិិ�ដូូបើចន�។ ខ្ញុំំ��មិន់យល់បើ�»
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បើយើងអាាចសួរខ្ញុំះ�ន់ឯង «បើ��ុអ្នើីខ្ញុំំ���ាន់គ្រា��ិីកមមតែ��បើន់�?» វាាគ្រា�តែ�លជាាមកពីី
អ្ន���ងបើពីល ឬ�នាទា�់ពីីកាារសន់ទនាា អ្ននក�ាន់ក��ឹងខាះា�ងជាាងកាារតែដូលអ្ននកគិិ�។ 
អ្ននកមិន់បាាន់�ង្ហាាាញជ��ូររ�ស់អ្ននកចាស់លាាស់ ឬសួរឲ្យយបាាន់ចាស់ អ្ននកបើ�ាជាា
មិន់បើចញសីី ឬ�បើញ្ជូូញក��ឹងតាំាមពាាកយស�ដូីរ�ស់អ្ននក។ សូមបើគ្រា�ើបើពីលគិិ�ពីី
កាារសន់ទនាាតែដូលអ្ននក�ាន់កាារពីីមុន់ តែដូលអ្ននកមិន់ដូូចជាាអ្នើីតែដូលអ្ននកចង់បាាន់ 
បើ�ើយសួរខ្ញុំះ�ន់ឯងថាា «បើ��ុអ្នើីខ្ញុំំ���ាន់គ្រា��ីិកមមតែ��បើន់�?»

«បើ�ើខ្ញុំំ��ខាះាចអី្ន?» ច�ណាាយបើពីលគិិ�ពីីគ្រា��ីិកមមរ�ស់បើយើង អាាច�ង្ហាាាញពីី�ញ្ជូា�នៃន់
កាារសន់ទនាាពីិបាាកៗ បើពីលបើយើងបើ�ា�គ្រា�ាយ�ញ្ជូា�កន�ងគ្រាគួិ�ារ ន់ិងកាារតែដូលបើយើង
បើ�ើើឲ្យយ�ាន់ភ្លាាពីតាំាន់�ឹង ឬជួន់កាាលគ្រាកាាន់់តែ�ញាំា�អាាហាារមិន់ឆ្នាំំាញ់។ មិន់ថាា�ញ្ជូា�
អ្នើីបើ� កតែន់ះងលអ��ផុ្លូ�កន�ងកាារចាា�់បើផ្លូីើមសន់ទនាាគិឺបើចញពីីកាារ�ារភ្លាាពី។ បើយើង
មិន់លអឥ�បើខាូា� បើ�ើយក�ពីុង�ន់ីរីកលូ�លាាស់កន�ងគ្រាពី�គ្រាគិីសទ (�ីលីពី ១៖៦).

វិ�ីមួយបើដូើមបីបើផ្ជាីា�បើលើច�បើ�ើយរ�ស់បើយើង មុន់បើពីលនិ់ងអ្ន���ងបើពីលសន់ទនាាខាះា
ហាាន់ គិឺកាារតែដូលបើយើងដូឹងចាស់ថាា បើយើងចង់បាាន់អ្នីពីីកាារសន់ទនាាបើន់�។ បើ�ើ
បើយើងក�ពីុងតែ�ចង់ដូឹងចាស់ពីីរបើ�ៀ�បើ�ើើជាាឪពីុក�ីាយ តែមន់បើ�? ឬចង់ឈ្នះន�កាារ
ជតែជកបើដូញបើ�ាល? ឬចង់គ្រា�ូវ? ឬគ្រា�ូវបាា�ងអ្នសន់ីិសុខ្ញុំ? ឬបើដូើមបីបើរៀន់ពីីគិ�និ់� 
អ្ននកដូនៃ� ឬគ្រា�ធាាន់��ណាាមួយ? ជាាបើរឿយៗ បើយើងដូឹងថាា បើយើង�ាន់កាារសន់ទនាា
គ្រាច�ូកគ្រាច�ល់។ កាារ�ញ្ជូូ�ក់ពីីបើ�ាលបើ�ាចាស់លាាស់ជួយឲ្យយបើយើង�ាន់បើ�ាលជ�
�ូរចាស់លាាស់ បើ�ើយបើ�ើើឲ្យយបើយើងអាាចគ្រាគិ�់គ្រាគិងបើលើអាារមមណ៍ខ្ញុំះ�ន់ឯងបាាន់។

បើដូើមបីបើផ្ជាីា�បើលើបើ�ាលបើ�ាកាារសន់ទនាាណាាមួយ អ្ននកនិ់ពីន់ធបើសៀវបើ�ា កាារសន់ទនាា
ស�ខាាន់់៖ស�ភ្លាារៈស�រាា�់កាារនិ់យាាយបើពីល�ាន់�ញ្ជូា��� បាាន់បើលើពីីស�នួ់រលអ�ី ១ 
«បើ�ើខ្ញុំំ��ចង់បាាន់អ្នើីសគ្រា�ា�់ខ្ញុំះ�ន់ឯង?» ២ «បើ�ើខ្ញុំំ��ចង់បើ�ើើអ្នើីសគ្រា�ា�់អ្ននកដូនៃ�» ៣ «បើ�ើ
ខ្ញុំំ��ចង់ឲ្យយ��នាាក់��ន់ងបើន់�បើ�ាជាាយាាាងណាាឯ»5

5 Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron Mcmillian, Al Switzler, 
កាារសន់ទនាាស�ខាាន់់៖ស�ភ្លាារៈស�រាា�់កាារនិ់យាាយបើពីល�ាន់�ញ្ជូា��� (New York: Lagrawhill, 
2002), 34.
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បើយើងអាាចសួរមួយបើ�ៀ� «បើ�ើតាំាមតែដូលខ្ញុំំ��អាាចគិិ�បាាន់ បើ�ើគ្រាពី�ចង់បាាន់អ្នើី កន�ង
�ិាន់ភ្លាាពីបើន់�?»

កាារ�ន្ទៈៈនាាខ្លាាាហាាន្ទៈក្តីុ�ង
ព្រះក្តីុមជំន្ទៈុំ

ធាា�ុតែដូល�ាន់ឥ�ធិពីល��ផ្លូុ�កន�ងកាារ�ាន់កាារសន់ទនាាខាះាហាាន់កន�ងគ្រាកុមជ�ន់ុ� គិឺជាា
សមម�ិភ្លាាពីកន�ងកាារអាាច�បើងើើ��រិ�ិាន់នៃន់កាារ�ុកចិ�ី និ់ង�ដូិសនាឋារកិចូ។ បើ�ើ
មន់ុសសគិិ�ថាា�ាន់អ្ននកក�ពីុង�ីា�់ ន់ិង�ាន់កាារបើ�ារពីពីីអ្ននកដូនៃ� បើនាា�បើគិន់ឹង
�បើញ្ជូូញបើយាា�ល់រ�ស់បើគិ។ �ាុតែន់ីបើ�ើ�មាន់កាារ�ីា�់ន់ិងកាារបើ�ារពី បើនាា�បើគិន់ឹងមិន់
�បើញ្ជូូញគិ�ន់ិ�បើគិបើ�។ 

�ាន់វិ�ីមួយច�នួ់ន់ បើដូើមបីឲ្យយកាារបើន់�បើកើ�បើ�ើង (សូមបើមើល�ន់ធាាន់ខាាងបើគ្រាកាាយ
កូន់បើសៀវបើ�ាបើន់�  និ់ងបើគិ���ពី័រកាារសន់ទនាាខាះាហាាន់)។ បើ�ើអាាច គ្រាកុមជ�ន់ុ�គិួរ
�បើងើើ�គ្រាកុមមួយ បើដូើមបីបើរៀ�ច�កាារសន់ទនាាបើន់�បើ�ើង។ កតាំីាដូូចជាា �រិ�ិាន់ �ន់ទ�់ 
�ុមូល�� របើ�ៀ�វិរៈកន�ងកាារសន់ទនាា ទាាន់ និ់ងន់ិមិ�ីរូ��ាសនាា  គិឺជាាកាាររំលឹក ពីី
គ្រាពី�វ�ី�ាន់រ�ស់គ្រាពី� កន�ងបើពីលសន់ទនាា។ កាារ�ង្ហាាាញ និ់ងកាារ�ញូ្ជូ�ក់ពីីកាាររំពីឹង
�ុក ន់ិងរបើ�ៀ�វិរៈស�រាា�់កាារសន់ទនាា អាាចជាាកាាររំលឹកកន�ងអ្ន���ងបើពីលសន់ទនាា 
ន់ិងកាាររំពីឹងពីីដូ��ូង ថាាបើ�ើកាារសន់ទនាាបើន់�ន់ឹងបើកើ�បើ�ើងយាាាងណាា។

កតាំីាស�ខាាន់់មួយបើ�ៀ� គិឺជាា�ួនាា�ីអ្ននកសគ្រាម�សគ្រាមួល។ បើ�ើអ្ននកសគ្រាម�សគ្រាមួល
មិន់��ួលបាាន់កាារ�ុកចិ�ីពីីនៃដូគិូសន់ទនាា ន់ិងមិន់�ាន់ជ�នាាញកន�ងកាារសគ្រាម�
សគ្រាមួលកាារសន់ទនាាដូ៏លអមួយ (ឧទាា�រណ៍ថាា �ា�់តែ�ងគិិ�ថាា�ា�់�ាន់គិ�ន់ិ�
ស�ខាាន់់) បើនាា��ា�់ន់ឹងបើ�ើើឲ្យយកាារសន់ទនាា�មាន់ន័់យ។ បើ�ើើយាាាងណាាឲ្យយគ្រាគិ�់ភ្លាាគិី
បើ�ើញពីីភ្លាាពីគ្រាបាាកដូគ្រា�ជាា ន់ិងកាារគិិ�គិូរបាាន់ជាាក់លាាក់ តែដូលគ្រា�ូវបាាន់បើរៀ�ច�
យាាាង�ម�់ច�់ បើដូើមបីឲ្យយបើគិបាាន់បើ�ើញពីីភ្លាាពីគ្រាស�ន់់នៃន់កាារសន់ទនាាបើន់�ផ្លូងតែដូរ។
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កាារ�ន្ទៈៈនាាខ្លាាាហាាន្ទៈ�ព្រះ�ាប់
ទីំនាាក្តី់ទីំន្ទៈងផ្ទាៈាល់ខ្លួា�ន្ទៈ

ជ�នាាញតែដូលបើគ្រា�ើស�រាា�់គ្រាកុម ក៏�ាន់គ្រា�បើយាាជន៍់ស�រាា�់កាារសន់ទនាាខាះាហាាន់សគ្រា�ា�់
��នាាក់��ន់ងផ្ជាទាល់ខ្ញុំះ�ន់ផ្លូងតែដូរ។ បើយើងបាាន់ពីិភ្លាាការួចបើ�ើយពីីស�ន់ួរថាា «បើ�ើខ្ញុំំ��
ចង់បាាន់អ្នើីគ្រាបាាកដូ?» វិ�ី�ាគ្រាសីមួយបើ�ៀ� បើពីលអ្ននកសបើងើ�បើ�ើញថាា ក�រិ�នៃន់
កាារតាំាន់�ឹងក�ពីុងរីកបើ�ើង បើនាា�គួិរពីាយាាមយល់ថាាបើ�ើអ្ននកដូនៃ�ក�ពីុងគិិ�ពីីអ្នើី 
ជាាជាាងកាារតែដូលបើយើងពីាយាាមពីន់យល់គិ�និ់�រ�ស់បើយើង។

បើដូើមបីឲ្យយកាារសន់ទនាា�ន់ិយបើលប�ន់�ន់ីិច សូមចាា�់�ុកថាាកាារសន់ទនាាគិឺជាាច�នុ់ច
ចាា�់បើផ្លូីើមនៃន់កាារនិ់យាាយ�នា ជាាជាាងកាារតែដូលបើយើងគិិ�ថាា បើន់�គិឺជាាបើពីលតែ�មួយ
តែដូលបើយើងគ្រា�ូវនិ់យាាយពីី�ញ្ជូា�។ សមជាាមិ�ី�គ្រាក័ បើដូើមបីបើ�ើើឲ្យយគិ�និ់�រ�ស់បើយើង
�ាន់ភ្លាាពីចាស់លាាស់ បើ�ើយក៏អាាចស�លាាងជ�នាាញនៃន់កាារសន់ទនាារ�ស់បើយើង។

ជួន់កាាលគិ�ន់ិ�នៃន់កាារសន់ទនាាអាាចពីិកាារ បើគ្រាពាា�អ្ននកមិន់ដឹូងថាាអ្ននកដូនៃ�ន់ឹង�ាន់គ្រា�
�ីិកមមយាាាងបើមាច ឬអ្ននកគ្រា�ូវចាា�់បើផ្លូីើមពីីណាា។ កាារបើជឿជាាក់ថាា វាា�ាន់គ្រា�បើយាាជន់៍
តែដូលអ្ននកចូលមកសន់ទនាា បើ�ើយគ្រាពី�វ�ី�ាន់រ�ស់គ្រាពី�ន់ឹង�ាន់សគ្រា�ា�់អ្ននក បើពីល
តែដូលអ្ននក�ីា�់ន់ិងន់ិយាាយពីីបើសចកីីគ្រា�ូវកាាររ�ស់អ្ននក បើ�ើយគួិរគ្រា�ូវហាូាន់�បើញ្ជូូញ
ភ្លាាពីខាះាហាាន់។

បើពីលបើយើងបើ�ើញកាារសន់ទនាាខាះាហាាន់ ជាាកាាររីកច�បើរីន់ជាា�ាវកសរ�ស់គ្រាពី�គ្រាគិីសទ 
បើយើងដូឹងថាាជ�នាាញ និ់ងកាារអ្នន់ុវ�ីទាា�ងបើន់� ជួយបើយើង�នាក់ៗ ន់ិងជាាស�គិមន់៍
នៃន់អ្ននកជ�បើន់ឿ តែដូលបើដូើរតាំាមបើសចកីីគ្រាសឡាាញ់រ�ស់ គ្រាពី�គ្រាគីិសទ តែដូលគ្រា�ង់បើ�ា
បើយើងជាារូ�កាាយគ្រា�ង់ (យាូហាាន់ ១៥៖១២; ១៧)
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ជាាចុងសេព្រះកាា�
បើ�ើនឹ់ង�ាន់អ្នើីបើកើ�បើ�ើង បើ�ើបើយើងស�បើរចចិ�ីចូលសន់ទនាាបើ�ាយខាះាហាាន់? បើយើង
គ្រា�តែ�លជាាគ្រា�ូវបើល�បើសចកីីអ្ន�នួ់�រ�ស់បើយើង។ បើយើងគ្រា�តែ�លជាាគ្រា�ូវ�បើញ្ជូូញពីី
បើសចកីី�័យខាះាច��ផ្លូុ�រ�ស់បើយើង។ បើយើងគ្រា�តែ�លគ្រា�ូវចូលរួមកន�ងកាារន់ិយាាយពីី
ភ្លាាពីឈ្នះឺចាា�់ ន់ិងកាារគិួរឲ្យយខាះាច ជាាមួយមនុ់សសតែដូលបើយើងជិ�សនិ�ធជាា�ី��ផុ្លូ�។ 
បើយើងក៏គ្រា�តែ�លជាាគ្រា�ូវបើរៀន់�បើញ្ជូូញពីីកាារចង់បាាន់រ�ស់បើយើង ឲ្យយចាស់ បើដូើមបីឲ្យយ
អ្ននកដូនៃ�យល់។ បើយើងគ្រា�តែ�លជាាគ្រា�ូវបើរៀន់�ីា�់គិ�និ់�អ្ននកដូនៃ� តែដូលជ�រុញឲ្យយ
បើយើងបើ�ាកាាន់់�ីកាាន់់តែ�ខ្ញុំីស់ កន�ង��នាាក់��ន់ងជាាមួយគ្រាពី� ន់ិងអ្ននកដូនៃ�។ ស�ន់ួរដូ៏
គិួឲ្យយខាះាចបើនាា�អាាចជាា «បើ�ើន់ឹង�ាន់អ្នើីបើកើ�បើ�ើងបើ�ើបើយើង�រាាជ័យ កន�ងកាារចូលរួម
សន់ទនាាបើ�ាយខាះាហាាន់?»

កាាររីកច�បើរីន់ជាា�ាវកស ជាា�ូបើ�ាទាាមទាារកាារខ្ញុំ�គ្រា�ឹងតែគ្រា�ងរ�ស់បើយើង។ វាាទាាមទាារ
ឲ្យយបើយើង�ាន់ភ្លាាពីខាះាហាាន់កន�ងកាារបើរៀ�ខ្ញុំះ�ន់ឯង ឲ្យយ�ាន់កាារបើ�ើកច��រ ន់ិងចង់ដូឹង
ចង់ឮ ដូូចជាាបើលាាកណាាថាាតែញល និ់ងដូូចជាាគ្រាពី�គ្រាគិីសទ កន�ងកាារផ្លូីល់គ្រាពី�គិុណ 
ន់ិងបើសចកីីពីិ�។ បើយើងសូម�ញ្ជូូ�់ជាាមួយដូ��ូនាមាន់រ�ស់បើលាាកគ្រាសី Margaret 
Wheatley ថាា «ខ្ញុំំ��សងឹឹមថាាអ្ននកន់ឹងចាា�់បើផ្លូីើមកាារសន់ទនាា �ីា�់ពីីអ្នើីតែដូលថ្មីមី។ 
�ីា�់ឲ្យយបាាន់លអ��ផុ្លូ� បើដូើមបីដូឹងពីីអ្នើីតែដូលខ្ញុំុស�នា និ់ងពីីអ្នើីតែដូលបើ�ើើឲ្យយអ្ននក
ភ្លាំាក់បើផ្លូអើល។ សូមសបើងើ�បើមើលថាា កាារអ្នន់ុវ�ីតែ��បើន់� ន់ឹងបើ�ើើឲ្យយអ្ននកបើរៀន់បាាន់អ្នើី
តែដូលថ្មីមីខ្ញុំះ�»6

6 Wheatley, 36.
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