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គ្រពីះចេយសំូូវ គ្រទ្ធិង់ក៏យ៉ាំងចេ�ំ�ល់គ្រគប់់គ្រកុងគ្រគប់់ភូូម្ពីិ គ្រពីម្ពីទាំំ�ងប់ចេគ្រងៀនកំ�ងសាំលាំគ្រប់ជុ�
ទាំំ�ងប់ាុនាមំន ចេ�ើយគ្រប់កាំសំគ្របាំប់់��ណ័ឹងលអពី�នគរ គ្រទ្ធិង់ក៏ចេគ្របាំសំអសំ់ទាំំ�ងជ�ងឺចេរាំគាំំ និងជរាំ
ពីិកាំរ កំ�ងពីួកប់ណ័ា�ជនឲ្យយបាំនជាំ  កាំលគ្រទ្ធិង់ចេ�ើញ�ី�ងម្ពីនុសំសចេ�ើយ ចេនាំះគ្រទ្ធិង់
មាំនគ្រពីះ�ឫទ្ធិ័យកី�លអាំណ័ិតិ�ល់ចេគ �ិិតិចេគចេលីើយ ចេ�ើយខ្ចាាំតិ់ខ្ចាាំយ �ូ��ី�ងចេ�ៀម្ពី ដែ�ល
ឥតិអំកគង្វាីំល បាំនជាំគ្រទ្ធិង់មាំនគ្រពីះប់នា�លចេ�ំពីួកសំិសំសថាំ ��រូតិធ�ណាំសំ់ ដែតិមាំនអំកគ្រ�ូតិ
តិិ�ចេទ្ធិ �ូចេ�ំះ �ូរសំូម្ពីអងីរ�ល់គ្រពីះអមាាំសំ់នៃន��រូតិ ឲ្យយគ្រទ្ធិង់ចាំតិ់អំកគ្រ�ូតិម្ពីកកំ�ង��រូតិគ្រទ្ធិង់។

– មាាំថាំយ ៩៖៣៥-៣៨

ង្កើសិ�ក្តីី�ង្កើ�ី�ម
��រូតិធ�ណាំសំ់ ដែតិមាំនអំកគ្រ�ូតិតិិ�ចេទ្ធិ។ នៃ�ៃចេនះ ម្ពីិនខុសំពី�សំម្ពី័យរប់សំ់គ្រពីះចេយសំូូវ 
ម្ពីនុសំសចេ�ំដែតិមាំនចេសំ�កី�គ្រតិូវកាំរដែ�ំកគ្រពីលឹងវិញ្ញាាំណ័ និងដែសំីងរកអតិែន័យសំ�រាំប់់
ជ�វិតិរប់សំ់ចេគ។ អំកខួះ �ូ�កំ�ងប់ទ្ធិគម្ពីី�រមាាំថាំយ គ្រតិូវបាំនចេគរុកគួន និងម្ពីិនមាំនអី�
ជួយបាំន។ អំកខួះក�ពីុងដែសំីងរក ��ណ័ឹងលអ។ អំកខួះគ្រតិូវកាំរកាំរចេគ្របាំសំឲ្យយជាំ។ 
គ្រពីះចេយសំូូវបាំនកំ�ងភូូម្ពីិ គ្រកុង ចេ�ើយមាំនគ្រពីះទ្ធិ័យកី�លអាំណ័ិតិ�ល់ចេគ... ចេយើងដែ�ល
ជាំសំិសំសរប់សំ់គ្រទ្ធិង់គួរចេធីើអញ្ចឹាឹងដែ�រ។

ខំ��ចាំ�ក�ណាំពីយដែ�លចេរៀនពី�ថាំំក់នៃ�ៃអាំទ្ធិិតិយ កាំលពី�ខំ��ចេ�ំចេកមង...

ង្កើន៍ះជាាប្រព័ះវិហាារ ង្កើន៍ះជាាក្តី�ព័ូលប្រសិួ�ប្រព័ះវិហាារ ង្កើ��ក្តីទ្វាាារ ន៍ិ�ង្កើម�លមន៍ុសិសប្រ��់គ្នាាា។

ជាំអកុសំល គ្រកុម្ពីជ�នុ�សំពីីនៃ�ៃជាំចេគ្រ�ើនសំរចេសំរក�ណាំពីយចេនះចេ�ើងវិញ «ចេប់ើកទាំីំរ ចេតិើ
ឯណាំម្ពីនុសំស?» ចេទាំំះជាំមាំនឧទាំំ�រណ័៍នៃនភូូម្ពីិ និងទ្ធិ�គ្រកុងខួះ ដែ�លកាំរង្វាំរ និង
ម្ពីនុសំសបាំនចេ�ញអសំ់ ភូូម្ពីិនិងទ្ធិ�គ្រកុងភាំគចេគ្រ�ើនរាំយកាំរណ័៍ថាំ ��នួនគ្រប់ជាំជន
ចេកើនចេ�ើងរាំល់ឆ្នាំំំ�។ ប់ញ្ញាាំគឺម្ពីិនដែម្ពីនចេ�ំយសាំរខីះម្ពីនុសំសចេទ្ធិ។ ប់ញ្ញាាំគឺជាំកាំរដែ�ល
ចេយើងគាំមំនសំម្ពីមតិែភាំពីចេ�ំងចាំប់់ពីួកចេគ។ ចេយើងចេភូួ�ថាំ ចេ�តិុអី�បាំនជាំកំ�ងនាំម្ពីជាំ
សំិសំស ចេយើងគ្រតិូវបាំនគ្រតាំសំ់ចេ�ំឲ្យយចេ�ំងចាំប់់ម្ពីនុសំស។ 

មាំនចេរឿងម្ពីួយដែ�លអំកមាំន�ិតិីលអមាំំក់ ជួលម្ពីនុសំសកំ�ងសំម្ពី័យចេសំ�ឋកិ�ិួ�ក់�ុះ ឲ្យយចេធីើ
�ួ�វ�ំល់។ ចេទាំំះជាំគាំំតិ់មាំនប់�ណ័ងលអ ដែតិអំកមាំនមាំំក់ចេនះជួលម្ពីនុសំសឲ្យយចេធីើកាំរដែ�ល
គាំមំនន័យ ចេ�ំយសាំរ�ួ�វចេនាំះគាំមំនទ្ធិ�ចេ�ំពីិតិគ្របាំក�ចេទ្ធិ។ ចេពីលដែ�លអំកចេធីើកាំរចាំប់់ចេ�ីើម្ពី
យល់ថាំ កាំរង្វាំររប់សំ់ពីួកចេគ គាំមំនចេគាំំលប់�ណ័ង�ាសំ់លាំសំ់ ចេនាំះ��ណ័ង់កំ�ងកាំរ
ចេធីើកាំរចេនះ ក៏រំសាំយអសំ់ចេ�ំ។
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ចេពីលចេយើងនិយ៉ាំយអ�ពី�កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេគាំំលប់�ណ័ង ចេយើងគ្រតិូវ�ឹងពី�
ចេគាំំលចេ�ំ�ាសំ់ លាំសំ់ ចេ�ើយចេយើងគ្រតិូវ�ឹងពី�ចេ�តិុ�ល ពី�ចេគ្រកាំយចេប់សំកកម្ពីមនៃន
កាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។ កំ�ងចេសំៀវចេ�ំចេនះ ចេយើងនឹងចេ�ំ «ចេ�តិុអី�» នៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។ 
ចេប់ើសំិនជាំចេយើងពីិតិជាំ�ង់ចេធីើ�ួ�វនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស ចេយើងគ្រតិូវយល់ថាំចេ�តិុអី�បាំនជាំ
ចេយើងសំង់វាំ វាំប់តិ់ដែប់ន�ល់ណាំ ចេ�ើយវាំចេ�ំ�ល់ណាំ។ ចេសំ�កី�គ្រតិូវកាំរវាំធ�ចេធង
ណាំសំ់ ចេ�ើយ�លនាំចេនះវាំសំ�ខ្ចាំន់ណាំសំ់ ដែ�លចេយើងម្ពីិនអាំ�សំង់�ួ�វចេ�ំយគាំមំន
ចេគាំំលចេ�ំបាំនចេទ្ធិ។

រាំប់់ឆ្នាំំំ�ម្ពីកចេនះ ជាំម្ពីួយនិងចេគាំំលប់�ណ័ងដែ�លចេយើងមាំន ចេយើងបាំនពីាយ៉ាំម្ពីប់ចេងើើតិ
សំិសំសចេ�ំយភាាំប់់ជាំម្ពីួយកម្ពីមវិធ�ថាីំយប់ងំ� គ្រប់ម្ពីូលទ្ធិិនំន័យយ៉ាាំងចេគ្រ�ើន តាំម្ពី�ំនសំែិតិិ
សំងំម្ពី ប់ចេងើើតិសំិសំសជាំយុទ្ធិិសាំគ្រសំីជាំក់លាំក់ម្ពីួយ ប់ចេងើើតិគ្រកុម្ពីប់�ិសំណ័ា�រកិ�ា និង�ារ
ផ្ទាាំប់់ជាំម្ពីួយដែ�ំកចេ�សងចេទ្ធិៀតិ នៃនជ�វិតិ គ្រកុម្ពីជ�នុ�។ ��នុ�ទាំំ�ងចេនះសំ�ខ្ចាំន់ ចេ�ើយចាំ�បាំ�់
សំ�រាំប់់គ្រកុម្ពីជ�នុ�រឹងមាំ� ដែតិវាំក៏អាំ�រំខ្ចាំនចេយើង ចេ�ើយនាំ�ចេយើងឲ្យយចេជឿថាំ ចេយើងអាំ�
�ារភាាំប់់ ឬចេធីើកម្ពីមវិធ�ដែ�លទាំំក់ទ្ធិងនិងភាំពីរឹងមាំ� កំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់ចេយើង។

យូរចេពីកចេ�ើយ ដែ�លគ្រកុម្ពីជ�នុ�យូនៃណ័ធ�តិចេម្ពី�ូឌី�សំា បាំនដែសំីងរកវិធ�ជួសំជុលង្វាំយៗ 
ចេ�ើម្ពីិ��ឹកនាំ� កាំរគ្រប់ឹងដែគ្រប់ងរប់សំ់ចេយើង ចេ�ើយវាំម្ពីិនបាំន�លចេទ្ធិ។ ចេយើងបាំតិ់កាំរ
ចេផ្ទាីំតិអាំរម្ពីមណ័៍ ចេយើងចេភូួ�ម្ពីូលចេ�តិុដែ�លចេយើងចេ�ួើយថាំ «បាំទ្ធិ/ចាំសំ៎» ��ចេ�ំះ
គ្រពីះចេយសំូូវ ចេ�ើយចេយើងខួ�នឯងបាំនឈប់់ លូតិលាំសំ់កំ�ងនាំម្ពីជាំសំិសំស។ ចេយើងចេភូួ�
ថាំ ដែ�ំកនៃនភាំពីជាំសំិសំស គឺជាំ��ចេណ័ើរចេពីញម្ពីួយជ�វិតិ នៃនកាំររីកលូតិលាំសំ់ និង
ចេពីញវ័យ។ ខំ��ចេជឿថាំ កាំរចេផ្ទាីំតិជាំ�ម���ចេ�ំះកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស គឺជាំកាំរប់ណ័ា�ក់ទ្ធិុននៃន
ចេពីលចេវលាំ �វិកាំរ និងធនធាំន រប់សំ់ចេយើង។ ចេយើងគ្រតិូវប់ី�រកាំរចេផ្ទាីំតិអាំរម្ពីមណ័៍រប់សំ់
ចេយើងចេ�ញពី�កាំរ «ជួសំជុល» គ្រកុម្ពីជ�នុ� ឲ្យយជាំកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។ ខំ���ូល�ិតិីសំ�រង់
ចេ�ញពី�អំកនិពីនិ ចេ�មំះ Mike Breen ដែ�លបាំននិយ៉ាំយថាំ

«ង្កើ��អាក្តីព័ាយាាមសិ�់ប្រក្តីុមជំ�ន៍ុ� ង្កើនាាះអាក្តីក្តីប្រមរទទួលបាាន៍សិិសិសណាាសិ់។ ណែតង្កើ��
អាក្តី�ង្កើ�ើ�តសិិសិស ង្កើនាាះអាក្តីន៍ឹ�ទទួលបាាន៍ប្រក្តីុមជំ�ន៍ុ�។»1

កំ�ងសាមំរតិ�ចេនះចេ�ើយ ដែ�លចេយើងចេផ្ទាីំតិចេលើកាំរគ្រតាំសំ់ចេ�ំនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស
ចេ�ំយចេ�តិនាំ ជាំម្ពីួយនិងកាំរ�ង់ជួយឲ្យយមាំនភាំពី�ាសំ់លាំសំ់និងចេប់សំកកម្ពីមរប់សំ់
គ្រកុម្ពីជ�នុ� ចេ�ើម្ពីិ��ីល់ចេគាំំលកាំរណ័៍លអៗសំ�រាំប់់កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ និងប់��ុសំ
ឲ្យយមាំន�ិតិីចេ�ះ�ួលកំ�ងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស ចេ�ំកំ�ងនិកាំយចេយើងទាំំ�ងម្ពីូល។ ខំ��អធិសាឋំន
ឲ្យយគ្រកុម្ពីជ�នុ�ទាំំ�ងអសំ់ គ្រតិូវដែតិចេផ្ទាីំតិចេលើកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស ចេ�ើយ�លនាំប់ចេងើើតិសំិសំស
សាំយភាំយកំ�ងនិកាំយចេយើងទាំំ�ងម្ពីូលម្ពីីងចេទ្ធិៀតិ។ ខំ��សំងឹឹម្ពីថាំ អំកនឹងចេគ្រប់ើកូនចេសំៀវចេ�ំ
ចេនះ សំ�រាំប់់ចេលើកទ្ធិឹក�ិតិីគ្រកុម្ពីជ�នុ��នៃទ្ធិចេទ្ធិៀតិ ឲ្យយចេគចេធីើចេប់សំកកម្ពីមនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស
សំ�រាំប់់ ប់�ផ្ទាួំសំ់ប់�ដែគ្រប់ពីិភូពីចេលាំក ចេ�ើយចេយើងចេផ្ទាីំតិកាំរទាំំ�ងអសំ់ដែ�លចេយើងចេធីើកំ�ង
គ្រកុម្ពីជ�នុ�យូនៃណ័ធ�តិចេម្ពី�ូឌី�សំា។

1 Building a Discipleship Culture. Mike Breen. 3dm Publishing, 2014.
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ខំ��សំូម្ពីអចេញ្ចឹាើញអំកជាំ�ួ�វកាំរ ចេអាំយ�ូលរួម្ពីកំ�ង�លនាំចេនះជាំម្ពីួយគាំំំ៖�ូចេ�ំះ �ូរអំករាំល់គាំំំ
គ្រប់យ័តិំខួ�ន ចេ�ើយខ�ដែ�រការ�ី�ងសំិសំស ដែ�លគ្រពីះវិញ្ញាាំណ័ប់រិសំុទ្ធិិបាំនតាំ�ងអំករាំល់គាំំំ ឲ្យយ
ចេធីើជាំអំកគង្វាីំល�ល់ចេគ ចេ�ើម្ពីិ�ឲ្យយបាំនឃ្វាីំលពីួកជ�នុ�រប់សំ់គ្រពីះអមាាំសំ់...

– កិ�ាកាំរ ២០៖២៨

កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិស
ផ្ទាាាល់ខ្លួួ�ន៍&ន៍ិ�ជាាប្រក្តីុម

វាំជាំកាំរសំ�ខ្ចាំន់ណាំសំ់កំ�ងកាំរចេប់ើកអាំរម្ពីមណ័៍កថាំចេ�ំយកាំរអចេញ្ចឹាើញម្ពីក�ូលកំ�ង
គ្រប់ពី័និនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស ចេ�ំយមាំនកាំរយល់�ឹងជាំចេគាំំលថាំ កាំរប់ចេងើើតិសំិសំស
ចេ�ំយចេ�តិនាំ គឺវាំមាំនលកខណ័ៈផ្ទាាំល់ខួ�ន និងជាំគ្រកុម្ពី។

កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិសផ្ទាាាល់ខ្លួួ�ន៍ (�ុ�គល)៖
��ាឹក្តី ន៍ិ��ីល់ក្តី�លាំា��ឲ្យយសិិសិសរីក្តី��ង្កើរ�ន៍ង្កើ�ាយខ្លួួ�ន៍ឯ�។

មាំនចេរឿងម្ពីួយនិយ៉ាំយពី�ចេកមងជ�ទ្ធិង់មាំំក់ដែ�លក�ពីុងជិះរ�ចេភូួើង ចេ�ើយគាំំតិ់ចេភូួ��ង
ដែខសរដែសំិកចេជើង។ អំក��ចេណ័ើរកំ�ងរ�ចេភូួើង គ្របាំប់់�ល់ចេកមងជ�ទ្ធិង់ចេនាំះ ចេ�ើយចេកមងចេនាំះ
ងក់កាល ដែតិម្ពីិនបាំនចេធីើអ�ចេទ្ធិ។ ប់�ប់ួននាំទ្ធិ�កនួងចេ�ំ អំក��ចេណ័ើរនិយ៉ាំយម្ពីីងចេទ្ធិៀតិ «
អំកចេភូួ��ងដែខសរដែសំិកចេជើង ខំ��ម្ពីិន�ង់ឲ្យយអំកទាំំក់ដែខសរចេ�ើយ�ួលចេទ្ធិ។» ចេកមងជ�ទ្ធិង់
ចេនាំះនិយ៉ាំយថាំ អរគុណ័ ដែតិម្ពីិនបាំនចេធីើអី�ទាំំ�ងអសំ់។ ចេពីលដែ�លអំកទាំំ�ងពី�រ
ចេគ្រតិៀម្ពីខួ�នចេ�ញពី�រ�ចេភូួើង អំក��ចេណ័ើរចាំប់់អាំរម្ពីមណ័៍ថាំ ដែសំិកចេជើងចេកមងចេនាំះចេ�ំដែតិ
ម្ពីិន�ង់ដែខសរ។ ចេពីលដែ�លចេកមងជ�ទ្ធិង់ចេនាំះចេ�ើរចេ�ញពី�រ�ចេភូួើង គាំំតិ់ជាំន់ចេលើដែខសរ
ដែសំិកចេជើង ចេ�ើយ�ួលផ្ទាើំប់់ម្ពីុខ។ អំក��ចេណ័ើរចេនាំះក៏ជួយចេលើកគាំំតិ់ចេ�ើង ចេ�ើយសំួរ
ថាំ «ចេ�តិុអី�អំកម្ពីិន�ងដែខសរដែសំិកចេជើង?» ចេកមង ចេនាំះចេ�ួើយថាំ «ម្ពីិនដែ�លមាំន
អំកណាំប់ចេគ្រងៀនខំ��ឲ្យយចេ�ះ�ងដែខសរដែសំិកចេជើងចេទ្ធិ»

ចេ�ំទ្ធិ�អាំសាំំ សំ�ប់ូរចេ�ំយចេសំ�កី�អធិប់ាយដែ�លនិយ៉ាំយពី� «គួរដែតិចេ�ះ គួរដែតិ�ុះ»។ 
ថាំំក់នៃ�ៃអាំទ្ធិិតិយនិយ៉ាំយពី�កាំរជាំចេគ្រ�ើនដែ�លទាំំក់ទ្ធិងនិងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។ ប់ាុដែនី 
ចេយើងយល់ខុសំថាំ ចេប់ើអំកណាំមាំំក់ចេ�ះចេគ្រប់ើ�ំកយថាំ «គួរដែតិចេ�ះ គួរដែតិ�ុះ» ចេនាំះ
ពីួកចេគគ្របាំក�ជាំចេ�ះ «រចេប់ៀប់ចេធីើ»។ ចេយើងគ្រតិូវដែតិប់ី�រពី�កាំរប់ចេគ្រងៀន ចេ�ំជាំកាំរ
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�ីឹក�ីឺននិង�ីល់ក�ឡាំំ�ង។ ចេតិើចេយើងបាំននឹងក�ពីុងដែតិ�ងដែខសរដែសំិកចេជើងពីូកសំិសំស 
ឬចេយើងក�ពីុងប់ចេគ្រងៀនពីួកចេគឲ្យយចេ�ះ�ងដែខសរដែសំិកចេជើង?

ខំ��ចេជឿថាំ ចេយើងគ្រតិូវរំលឹកម្ពីនុសំសគ្រគប់់រូប់ថាំ កាំរចេ�ើរតាំម្ពីគ្រពីះគ្រគ�សំា និងកាំរចេពីញវ័យ
កំ�ងភាំពីជាំសំិសំសរប់សំ់គ្រពីះគ្រគ�សំា គឺជាំ��ចេណ័ើរអសំ់ម្ពីួយជ�វិតិ។ ចេនះ�ូ�ជាំកាំរដែ�ល
ចេយើងនិយ៉ាំយកំ�ងកាំរថាីំយប់ងំ�រាំល់អាំទ្ធិិតិយ «ចេនះជាំជ��ំនប់នាាំប់់ដែ�លអំកគួរចេធីើ
ចេ�ើម្ពីិ�ចេធីើឲ្យយជ�ចេនឿរប់សំ់អំកកាំន់ដែតិរីក��ចេរើន។» ចេ�ំចេ�ើម្ពីឆ្នាំំំ�និម្ពីួយៗ អំកអាំ�ប់ចេងើើតិ
ដែ�នកាំរនៃនកាំររីក��ចេរើន ដែ�ំកវិញ្ញាាំណ័ ជាំម្ពីួយគ្រកុម្ពីអំក�ឹកនាំ�គ្រកុម្ពីជ�នុ�។ កាំរចេនះអាំ�
ជួយឲ្យយម្ពីនុសំសគិតិពី�ដែ�នកាំរចេ�តិនាំរប់សំ់ចេគកំ�ងកាំររីក��ចេរើនដែ�ំកវិញ្ញាាំណ័។ កាំរចេនះ
ក៏អាំ�ជួយឲ្យយគ្រកុម្ពីអំក�ឹកនាំ� កាួំយចេ�ំជាំគ្រកុម្ពីចេសំ�កី�សំនា ដែ�លវាំម្ពីិនគ្រគាំំន់ដែតិ
ប់ចេងើើតិជាំពី័និកិ�ាលអៗចេនាំះចេទ្ធិ  វាំក៏ជួយឲ្យយចេយើងជួយ�ំសំ់ចេតិឿនគាំំំ��ចេ�ំះកាំរ
ចេពីញវ័យខ្ចាំងវិញ្ញាាំណ័។

កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិសជាាប្រក្តីុម (ប្រក្តីុមជំ�ន៍ុ�)៖
កាារង្កើ�ា�អា�ប្រ��់យាាា�ណែ�លង្កើយ��អាា�ង្កើ�ា�បាាន៍ ជាាប្រក្តីុមជំ�ន៍ុ� ង្កើ��មី��ីល់ឪកាាសិឲ្យយព័ួក្តី
សិិសិសរីក្តី��ង្កើរ�ន៍ ន៍ិ�ង្កើព័ញវ័យខាា�ង្កើសិ�ក្តីី�ជំ�ង្កើន៍ឿ។

ចេទាំំះជាំភាំសាំកំ�ងគ្រប់ពី័និនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ �ីល់កាំរចេលើកទ្ធិឹក�ិតិី កាំរ
�ីឹក�ីឺន និង�ីល់អ�ណាំ� �ល់ម្ពីនុសំសគ្រគប់់គាំំំ ឲ្យយមាំនកាំររីក��ចេរឿនជាំសំិសំស 
ក៏ចេ�ំយ ក៏ចេយើងដែ�លជាំអំក�ឹកនាំ�គ្រកុម្ពីជ�នុ� ចាំប់់ចេ�ីើម្ពីកាំរង្វាំរ�៏ល�បាំកម្ពីួយចេនះ 
ចេ�ំយចេធីើអី�គ្រគប់់យ៉ាាំង ចេ�ើម្ពីិ�ប់ចេងើើតិឪកាំសំកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់ចេយើងឲ្យយរីក��ចេរើននិង
ចេពីញវ័យកំ�ងចេសំ�កី�ជ�ចេនឿ។

ចេប់ើអំកមាំនសំួនប់ដែនួម្ពីួយ ចេនាំះអំក�ឹងថាំ កាំរខួះចេយើងអាំ�គ្រគប់់គ្រគងបាំន កាំរខួះ
ចេយើងម្ពីិនអាំ�។ �ូចេ�ំះ ចេតិើអំកចេធីើយ៉ាាំងចេម្ពីា�? អំកគ្រប់ឹងចេធីើអី�ដែ�លអំកអាំ�ចេធីើបាំន 
ចេ�ំយលអអសំ់ពី��ិតិី។ អំកខ�ចេធីើ��ឲ្យយលអប់��ុតិ តាំម្ពីដែ�លអំកអាំ�ចេធីើបាំន។ អំករក
កដែនួងដែ�លទ្ធិទ្ធិួលបាំនពីនួឺនៃ�ៃចេគ្រ�ើនប់��ុតិ។ អំកចេគ្រសាំ�ទ្ធិឹកគ្រតិឹម្ពីគ្រតិូវ ចេ�ំយគិតិថាំ
ចេពីលណាំមាំនចេភូួ�ង ចេពីលណាំអតិ់។ អំក�ង់ឲ្យយមាំនលកខណ័័លអប់��ុតិសំ�រាំប់់ប់ដែនួ
រប់សំ់អំក។ ចេនះគឺជាំដែ�ំកនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំសជាំគ្រកុម្ពីចេ�ំយចេ�តិនាំ។

កាំរដែ�លចេយើងនិយ៉ាំយថាំ «កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំទាំំម្ពីទាំំរឲ្យយមាំនកាំរចេធីើជាំ
ប់ុគំល និងជាំគ្រកុម្ពី» គឺមាំនន័យថាំ សំិសំសគ្រតិូវកាំរទាំំ�ងពី�រ ចេ�ើម្ពីិ�ចេ�ើញពី�កាំររីក��ចេរើន 
និងកាំរចេពីញវ័យ។ កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ ម្ពីិនពីឹង�ំក់ដែតិចេលើកាំរខ�គ្រប់ឹង
រប់សំ់ប់ុគំល ឬកាំរ�ូលរួម្ពីរប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ� ដែតិមាខំងៗចេនាំះចេទ្ធិ។ វាំទាំំម្ពីទាំំរទាំំ�ងសំងខ្ចាំង 
ចេ�ើយចេធីើចេ�ំយ�មតិ់�តិ់ ចេនាំះកាំររីក��ចេរើន និងកាំរចេពីញវ័យ នឹងចេកើតិចេ�ើង។ 
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សិូម��ណាាយង្កើព័ល�ន៍ីិ�៖
សិូមព័ិភាាក្តីារសិ�ន៍ួរខាា�ង្កើប្រកាាមជាាមួយអាក្តី�ឹក្តីនាា�៖

1. ចេតិើគ្រកុម្ពីជ�នុ�មាំន�ីល់កម្ពីមវិធ�អី�ខួះដែ�លចេធីើឲ្យយខំ��រីក��ចេរើនកំ�ងចេសំ�កី�ជ�ចេនឿរប់សំ់ខំ��?

2. ចេតិើវិធ�ណាំ ដែ�លគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេធីើឲ្យយខំ��យល់ថាំ មាំនកាំរទ្ធិទ្ធិួលខុសំគ្រតិូវ��ចេ�ំះកាំររីក
��ចេរើនដែ�ំកជាំសំិសំស?

3. ចេតិើខំ� �អាំ�ចេធីើអី�ចេ�សងចេទ្ធិៀតិបាំន ចេ�ើម្ពីិ�ឲ្យយខំ��មាំនកាំររីក��ចេរើន?

4. ចេតិើគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់ចេយើងចេធីើអី�គ្រគប់់យ៉ាាំងដែ�លអាំ�ចេធីើបាំន ចេ�ើម្ពីិ��ីល់ឱកាំសំឲ្យយពីួក
សំិសំសបាំនរីក��ចេរើន និងចេពីញវ័យ ដែ�រឬចេទ្ធិ? ចេតិើចេយើងមាំនចេ�តិនាំចេធីើវាំចេទ្ធិ?



«ខ្លួំ��ង្កើជំឿថាា ង្កើ��មី�រក្តី
ង្កើ��ញ�ួ��ិតីង្កើមតូ
ឌ្ឍ�សិា ង្កើយ��ប្រតូវរក្តីឲ្យយ
ង្កើ��ញថាា អា� រង្កើ�ៀ� 
ន៍ិ�ង្កើ�តុ�ល នៃន៍
កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិស។ »
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ខំ��ម្ពីិនខ្ចាួំ�ចេទ្ធិដែ�លថាំ ចេម្ពី�ូឌី�សំានឹងគ្រតិូវបាំតិ់ប់ង់កំ�ងទ្ធិី�ប់អាំចេម្ពីរិក ឬអឺរុុប់។ ដែតិខំ��ខ្ចាួំ�ថាំ ចេគ
រសំ់�ូ�សាួំប់់ ចេ�ំយមាំនដែតិសាំសំនាំ ដែតិគាំមំនអ�ណាំ�។ ចេ�ើយករណ័�ចេនះនឹងចេកើតិចេ�ើង 
ចេប់ើសំិនចេគម្ពីិនគ្រប់កាំន់ផ្ទាាំប់់ចេគាំំលលិទ្ធិិិ ដែ�លគ្រប់កាំន់ផ្ទាាំប់់នូវវិញ្ញាាំណ័ និងចេគាំំលកាំរដែ�លចេគ
បាំនដែ�ងពី���ប់ូង។

– John Wesley, from “Thougths Upon Methodism”

ប្រតូវកាារភាាព័
�ាសិ់លាំាសិ់៖ អា�, 
យាាា�ង្កើមា�, ង្កើ�តុអា�

ចេពីលចេលាំកចេវសំួ�សំរចេសំរ�ំកយទាំំ�ងចេនះ គាំំតិ់បាំនប់ង្វាាំញពី�ចេសំ�កី�ភូ័យខ្ចាួំ�ថាំ 
នៃ�ៃណាំម្ពីួយ ម្ពីនុសំសដែ�លចេ�ំថាំចេម្ពី�ូឌី�សំា អាំ�បាំតិ់អ�ណាំ��ឹកនាំ��លនាំចេម្ពី�ូឌី�សំា
។ ចេ�ើយចេម្ពី�ូឌី�សំាអាំ�ចេភូួ�ថាំចេ�តិុអី�បាំនមាំន�លនាំ ចេម្ពី�ូឌី�សំា ចេកើតិចេ�ើង។ ចេ�ើយ
ចេយើងអាំ�ចេភូួ�ថាំចេយើងចេជឿចេលើអី� ចេ�ើយចេ�តិុអី�បាំនជាំចេយើងចេជឿ។ ចេយើង
បាំតិ់វិញ្ញាាំណ័ដែ�លជាំក�ឡាំំ�ងជ�រុញអ�ចេពីើ និងសំម្ពីី�។ ចេតិើចេពីលចេនាំះបាំនម្ពីក�ល់ឬចេ�ំ? 
ចេតិើចេយើងបាំនបាំតិ់កាំរចេផ្ទាីំតិអាំរម្ពីមណ័៍ចេលើភាំពីប់រិសំុទ្ធិិនៃន�ួង�ិតិី និងជ�វិតិ ដែ�ល
ប់�ផ្ទាួំសំ់ប់�ដែគ្រប់ម្ពីនុសំសមាំំក់ៗ និងសំ�គម្ពីន៍? ខំ� �ចេជឿថាំ ចេ�ើម្ពីិ�អាំ�រកចេ�ើញអ�ណាំ�
កំ�ងអ�ណាំ�នៃន�ួង�ិតិីចេម្ពី�ូឌី�សំា ចេយើងគ្រតិូវរកឲ្យយចេ�ើញអី� រចេប់ៀប់ចេម្ពីា� និងចេ�តិុអី�នៃន
ភាំពីជាំសំិសំស។

អា�
ចេប់ើអំកនិយ៉ាំយចេ�ំកាំន់អំក�ឹកនាំ�គ្រកុម្ពីជ�នុ�ភាំគចេគ្រ�ើនថាំ «សំូម្ពីគ្របាំប់់ខំ� �ពី�អី�ដែ�ល
គ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់អំកចេធីើ» ចេនាំះចេគនឹងនិយ៉ាំយពី�សំកម្ពីមភាំពី និងពី័និកិ�ាគ្រកុម្ពីជ�នុ�៖ «ចេយើង
ថាីំយប់ងំ�ចេមាាំង ៨៖៣០ និង ១១៖០០។ ថាំំក់នៃ�ៃអាំទ្ធិិតិយ ចេ�ំ�ចេនាួំះកម្ពីមវិធ�ទាំំ�ងពី�រ។ 
នៃ�ៃអាំទ្ធិិតិយទ្ធិ�ពី�រកំ�ងដែខនិម្ពីួយៗចេយើងមាំនអាំ�ំរចេពីលគ្រពីឹក។ ដែខម្ពីិ�ុនាំ ចេយើង
មាំន��ចេណ័ើរចេប់សំកកម្ពីមចេ�ើម្ពីិ�ជួសំជុល�ាះ ចេ�ើយចេយើងមាំនកាំរសំិកាគ្រពីះគម្ពីី�រលាៃំ�
នៃ�ៃពីុធ។» កាំរទាំំ�ងអសំ់ចេនះលអ ចេ�ើយវាំគួរជាំដែ�ំកម្ពីួយនៃនគ្រកុម្ពីជ�នុ� ដែតិចេនះម្ពីិនគួរជាំ�



11

ចេម្ពីួើយរប់សំ់ចេយើង��ចេ�ំះសំ�នួរ «ចេតិើគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់អំកចេធីើអី�?» 

ចេតិើអី�ចេ�ំជាំចេប់សំកកម្ពីមរប់សំ់ គ្រកុម្ពីជ�នុ�យូនៃណ័ធ�តិចេម្ពី�ូឌី�សំា?

�ង្កើ�ើ�តសិិសិសរ�សិ់ប្រព័ះង្កើយសិូូវប្រ��សិា ង្កើ��មី���ផ្ទាួាសិ់��ណែប្រ�ព័ិភិព័ង្កើលាំាក្តី។
(¶១២០ ចេសំៀវចេ�ំវិន័យឆ្នាំំំ�២០១៦)

ចេពីលដែ�លចេគសំួរថាំ ចេតិើគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់ចេយើងចេធីើអី� ��ចេ�ើយរប់សំ់ចេយើងគួរដែតិថាំ «ចេយើង
ប់ចេងើើតិសំិសំស»

មាំនម្ពីនុសំសជាំចេគ្រ�ើនកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់ចេយើងដែ�ល�ងចាំ�ឃ្វាួំចេប់សំកកម្ពីមរប់សំ់ចេយើង 
ដែតិចេយើងគ្រតិូវចេធីើតាំម្ពីចេប់សំកកម្ពីមចេនះ។ ចេយើងចេធីើកាំរលអជាំចេគ្រ�ើន កំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�យូនៃណ័ធ�តិ
ចេម្ពី�ូឌី�សំា ដែតិចេយើងម្ពីិនទាំំន់បាំនប់ចេងើើតិសំិសំសចេនាំះចេទ្ធិ។

អា� & រង្កើ�ៀ�៖ សិ�ន៍ួរព័�រណែ�លសិួរ�ណែ�លៗ
ចេពីលខំ��ចេធីើ��ចេណ័ើរជុ�វិញគ្រប់ចេទ្ធិសំ ចេ�ើម្ពីិ�និយ៉ាំយពី�កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ 
ចេ�ើយសាីំប់់គ្រគូគង្វាីំល ចាំសំ់ទ្ធិុ� ប់ុគំលិកម្ពី�ំសំនំិបាំតិ ចេលាំកអភូិបាំល មាំនសំ�នួរពី�រ
ចេល�ចេ�ើងកំ�ងកាំរពីិភាំកាចេនាំះ។

ង្កើត�សិិសិសជាាអា�?
ង្កើត�កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិសង្កើ�ា�ង្កើ�ាយរង្កើ�ៀ�ណាា?

វាំគ្រតិឹម្ពីគ្រតិូវ កំ�ងកាំរសំួរខួ�នឯង និងគ្រកុម្ពីជ�នុ� ចេតិើដែ�ំកណាំម្ពីួយដែ�លចេយើងចេធីើកំ�ង
កាំរប់ចេងើើតិ សំិសំស ចេ�ើយចេតិើគ្រពីះ�ូលកំ�ង ��ចេណ័ើរកាំរចេនះចេ�ំកដែនួងណាំដែ�រ? ចេគ្រ�ំះ
ចេយើងចេជឿចេលើអាំ�៌ក�បាំ�ងនៃនគ្រពីះគុណ័រប់សំ់គ្រពីះ--��ប់ូង រាំប់់ជាំប់រិសំុទ្ធិិ និងដែញកជាំ
ប់រិសំុទ្ធិិ--ដែ�លក�ពីុងចេធីើកាំរកំ�ងជ�វិតិម្ពីនុសំសគ្រគប់់គាំំំ។ ប់ញ្ញាាំចេ�ំគ្រតិង់ថាំ អាំ�៌ក�បាំ�ងនៃន
គ្រពីះគុណ័រប់សំ់គ្រពីះ ម្ពីិនដែម្ពីនជាំចេ�តិុ�លសំ�រាំប់់សំ�នួរទាំំ�ងពី�រចេនះចេទ្ធិ។ អី�ដែ�លខំ��
ភូ័យខ្ចាួំ�ចេនាំះគឺ សំ�នួរទាំំ�ងពី�រចេនះប់ង្វាាំញពី�កាំរដែ�លចេយើង�ង់លះប់ង់
កាំរទ្ធិទ្ធិួលខុសំគ្រតិូវ កំ�ង��ចេណ័ើរកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។ និយ៉ាំយតាំម្ពីគ្រតិង់ ចេប់ើចេយើងម្ពីិន�ឹង
ថាំអី�ជាំសំិសំស ឬរចេប់ៀប់ប់ចេងើើតិសំិសំស ចេយើងនឹងម្ពីិនអាំ�ប់ចេងើើតិសំិសំសបាំនចេទ្ធិ។ កាំរខីះ
ភាំពី�ាសំ់លាំសំ់ ចេធីើឲ្យយចេយើងម្ពីិនអាំ�ចេធីើកាំរង្វាំរដែ�លល�បាំក និងមាំនចេ�តិនាំ កំ�ង
កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេនាំះចេទ្ធិ។ ពីិតិណាំសំ់ ថាំវាំគាំមំនវិធ�ប់ចេងើើតិសំិសំស�ូ�ពីុម្ពីីកាំតិ់នុ�ចេទ្ធិ 
ចេ�ើយ��ចេណ័ើររប់សំ់សំិសំស និងគ្រកុម្ពីជ�នុ�និម្ពីួយៗ គឺមាំនភាំពីពីិចេសំសំរាំងៗខួ�ន។ 
ចេ�ើយចេយើងដែ�លជាំសំិសំសរប់សំ់គ្រពីះគ្រគ�សំា មាំនតិួនាំទ្ធិ�កំ�ងកាំរអភូិវឌីឍន៍ភាំពីជាំសំិសំស
ចេរៀងៗខួ�ន កំ�ងកាំរដែ�លចេយើង�ំសំ់ចេតិឿនគាំំំ និងកំ�ងកាំរដែ�លចេយើងប់ចេងើើតិគ្រប់ពី័និនៃន
កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ។
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ចេយើងគ្រតិូវ�ូលរួម្ពី��ដែណ័កកំ�ង��ចេណ័ើរកាំរនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស ដែ�លគ្រពីះគ្រគ�សំាបាំនចាំតិ់
ចេយើងម្ពីក៖

«�ូង្កើ�ាះ�ូរង្កើ�ា�ញ្ចុះះ�ះ�ញ្ចុះះ�លឲ្យយមាាន៍សិិសិសង្កើ�ាប្រ��់ទ្វាា��សាាសិន៍៍ ប្រព័មទ្វាា��
ង្កើ�ា��ុ�យប្រជំមុជំទឹក្តីឲ្យយ ង្កើ�ាយង្កើ�ាប្រព័ះនាាម ប្រព័ះវរ�ិតាា ប្រព័ះរាាជំ�ុប្រតាា ន៍ិ�
ប្រព័ះវិញ្ញាាា��រិសិុទធ�ុះ ង្កើ��យ�ង្កើប្រ�ៀន៍ឲ្យយង្កើ�កាាន៍់តាាមប្រ��់ទ្វាា��ង្កើសិ�ក្តីី� ណែ�ល
ខ្លួំ��បាាន៍�ង្គាគា�់មក្តីអាក្តីរាាល់គ្នាាា�� ង្កើ��យង្កើម�ល ខ្លួំ��ក្តី៏ង្កើ�ាជាាមួយអាក្តីរាាល់គ្នាាាជាា
រាាល់នៃ�ៃណែ�រ �រាា��ល់���ុតក្តីលី។ អាាណែមាន៍។

មាាាថាាយ ២៨៖១៩-២០

គនួឹះនៃនប់ទ្ធិគម្ពីី�រចេនះគឺ�ំកយថាំ «ចេ�ំ»។ ចេយើងជាំជ�ចេនឿដែ�លចេ�ញចេ�ំ។ ចេប់សំកកម្ពីម
រប់សំ់និកាំយចេយើង គឺចាំក់ឬសំកំ�ងម្ពី�ំចេប់សំកកម្ពីម។ ចេយើងចេធីើបាំនលអប់��ុតិ ចេពីល
ចេយើងចេ�ញចេ�ំ។ សាមំរតិ�រប់សំ់�លនាំចេម្ពី�ូឌី�សំា គឺដែសំីងចេ�ញពី�កាំរចេ�ញចេ�ំរក
ម្ពីនុសំសចេ�ំយចេគាំំលប់�ណ័ងកំ�ងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។ ចេយើងចេភូួ�អ�ណាំ�ដែ�លជាំ
ថាំម្ពីពីលសំ�រាំប់់�ិតិីចេ�ះ�ួលរប់សំ់ចេយើង កំ�ងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស ដែ�លមាំនកំ�ងកាំរ
ខ�គ្រប់ឹងដែគ្រប់ងចេ�ួើយតិប់ ��ចេ�ំះកាំរគ្រតាំសំ់ចេ�ំនៃនម្ពី�ំចេប់សំកកម្ពីម។

ចេប់ើចេយើងចេ�ំដែតិគ្រពីចេងើយកចេណ័ាើយ ម្ពីិន�ឹងពី�អី� ឬរចេប់ៀប់ ចេនាំះចេយើងគ្រតិូវដែតិចេ�ំចេម្ពីើល
ចេប់សំកកម្ពីមរប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ�យូនៃណ័ធ�តិចេម្ពី�ូឌី�សំាម្ពីីងចេទ្ធិៀតិ។ ចេ�ើយចេប់ើចេយើងចេជឿចេលើឃ្វាួំ
ចេប់សំកកម្ពីមចេនះ ចេយើងគ្រតិូវ�ាសំលាំសំ់��ចេ�ំះសំ�នួរទាំំ�ងពី�រចេនះ។ ចេយើងគ្រតិូវ�ឹងពី�
អតិីសំញ្ញាាំណ័នៃនពីួកសំិសំស ចេយើងគ្រតិូវ�ឹងពី�អី�ដែ�លចេយើង�ង់បាំន (ចេតិើពីួកសំិសំសដែប់ប់
ណាំ ដែ�លគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេយើង�ង់ប់ចេងើើតិ?) ចេ�ើយចេយើងគ្រតិូវគិតិចេ�ំយចេ�តិនាំ ថាំចេតិើពីនិកិ�ា 
និងឱកាំសំរប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេយើងង ចេធីើកាំរជាំម្ពីួយគាំំំ ចេ�ើម្ពីិ�ចេ�ញជាំគ្រប់ពី័និប់ចេងើើតិសំិសំស។ 
ខំ��សំងឹឹម្ពីថាំ ចេ�ំឆ្នាំំំ�ប់នីប់នាាំប់់ ចេពីលគាំំំចេយើងជាំចេគ្រ�ើន�ូលរួម្ពីកំ�ង�លនាំនៃនកាំរ ប់ចេងើើតិ
សំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ។ ប់ដែនែម្ពីចេលើឃ្វាួំចេប់សំកកម្ពីមចេនះ គ្រគាំំប់់គាំំំដែ�លអងំ�យចេលើចេ�ំអ�កំ�ង
គ្រពីះវិ�ំរ គ្រតិូវអាំ�និយ៉ាំយថាំចេតិើសំិសំសជាំអី� ចេ�ើយយល់ពី�រចេប់ៀប់នៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។

ង្កើ�តុអា�
ភាំពី�ាសំលាំសំ់នៃន អី� និងរចេប់ៀប់ គឺសំ�ខ្ចាំន់ណាំសំ់ ដែតិខំ��ចេជឿថាំចេយើងគ្រតិូវដែតិ�កម្ពីួយ
ជ��ំន�យចេគ្រកាំយសំិន ចេ�ើយចេ�ួើយសំ�នួរថាំ៖ ចេ�តិុអី�ប់ចេងើើតិសំិសំស?

កំ�ងចេសំៀវចេ�ំគាំំតិ់ដែ�លមាំន��ណ័ងចេជើងថាំ «ចាំប់់ចេ�ីើម្ពីចេ�ំយចេ�តិុអី�» ចេលាំក 
Simon Sinek ប់ង្វាាំញពី�រចេប់ៀប់ដែ�លអំក�ឹកនាំ� �លនាំ និងគ្រកុម្ពី�ូុនលអៗ 
��ចេណ័ើរកាំរចេ�ញពី�ម្ពីូលចេ�តិុរប់សំ់ចេគ។ Simon ពីនយល់ថាំ គ្រកុម្ពី�ូុនភាំគចេគ្រ�ើន 
�ឹងពី�អី�ដែ�លពីួកចេគចេធីើ ខួះ�ឹងពី�រចេប់ៀប់ដែ�លចេគចេធីើ ដែតិមាំនតិិ�ណាំសំ់ដែ�ល�ឹងពី�
ម្ពីូលចេ�តិុដែ�លចេគចេធីើ។ គាំំតិ់ចេ�ំកាំរចេនះថាំ រងីង់មាំសំ (The Golden Circle) 
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(សំូម្ពីចេម្ពីើល តាំរាំង A)

«ចេពីលខំ��និយ៉ាំយថាំ ចេ�តិុអី� ខំ� �ម្ពីិន�ង់
មាំនន័យពី�កាំររកលុយ—ដែ�លជាំលទ្ធិិ�ល
ចេទ្ធិ។ �ំកយថាំ ចេ�តិុអី� ខំ� �មាំនន័យថាំ ចេតិើ
អី�ចេ�ំជាំចេគាំំលប់�ណ័ង ម្ពីូលចេ�តិុ ឬជ�ចេនឿ? 
ចេ�តិុអី�បាំនជាំមាំនគ្រកុម្ពី�ូុនរប់សំ់អំក? 
ចេ�តិុអី�អំក ចេគ្រកាំកពី�ចេគងរាំល់គ្រពីឹក? �ុះវាំ
មាំនគ្រប់ចេយ៉ាំជន៍អ�សំ�រាំប់់អំក�នៃទ្ធិ?

– Simon Sinek, from Start with Why

ចេទាំំះជាំចេលាំក Sinek និយ៉ាំយចេ�ំកាំន់គ្រកុម្ពី�ូុនជ�នួញធ�ៗ ខំ��ចេជឿថាំចេម្ពីចេរៀនចេនះគឺ
�ូ�គាំំំសំ�រាំប់់គ្រកុម្ពីជ�នុ�ដែ�រ។ ចេតិើចេយើងអាំ�ពីនយល់ពី�ម្ពីូលចេ�តិុរប់សំ់ចេយើងបាំនចេទ្ធិ? 
ចេពីលចេយើងចេម្ពីើលឃ្វាួំចេនះ ចេយើងអាំ�ជ�នួសំ�ំកយថាំ «រកលុយ» ចេ�ំយ�ំកយ «ឲ្យយមាំន
ម្ពីនុសំសចេពីញគ្រកុម្ពីជ�នុ�»។ កាំរដែ�លមាំនម្ពីនុសំសចេពីញគ្រកុម្ពីជ�នុ� គឺជាំលទ្ធិិ�លម្ពីួយ ដែតិ
វាំម្ពីិនទាំំក់ទ្ធិងនិងចេ�តិុ�ល រប់សំ់ចេយើងចេគ ចេ�ើយក៏ម្ពីិនទាំំក់ទ្ធិងនិងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស
ដែ�រ។ ចេ�តិុ�លដែ�លចេយើងប់ចេងើើតិសំិសំស គឺជាំចេគាំំលប់�ណ័ង ជាំចេ�ើម្ពីចេ�តិុ និងជាំ
ជ�ចេនឿចេយើង។ វាំសំុ�ជចេគ្រ�ំចេ�ំ�ល់ម្ពីូលចេ�តិុដែ�លចេយើងចេកើតិមាំន។ ចេ�តិុអី�បាំន
គ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់អំកចេកើតិមាំន ចេ�ើយវាំមាំនគ្រប់ចេយ៉ាំជន៍សំ�រាំប់់អំក�នៃទ្ធិ?

ចេពីលសំួរ «ចេ�តិុអី�បាំនជាំអំកចេ�ំទ្ធិ�ចេនះ (កំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេនះ កំ�ងកដែនួងចេនះ)?» ចេតិើ
អំកចេ�ួើយយ៉ាាំងចេម្ពីា�? ខំ��សំួរសំ�នួរចេនះ ចេពីលខំ��ចេ�ំចេលងគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេ�សងៗ ចេ�ើយ��នួន
ម្ពីនុសំសចេ�សងៗគាំំំ ដែតិលទ្ធិិ�លជាំទ្ធិូចេ�ំគឺ�ូ�គាំំំ៖

• តិ�ជាា៥% និយ៉ាំយថាំចេគរកចេ�ើញគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេនះចេ�ំយខួ�នឯង

• ៥-១០% និយ៉ាំយថាំមាំនចេគអចេញ្ចឹាើញគាំំតិ់ម្ពីកគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេនះ

• ៨០% ឬង្កើប្រ��ន៍ជាា� និយ៉ាំយថាំ ចេគ«ចេកើតិ» កំ�ង គ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេម្ពី�ូឌី�សំា ចេ�ើយដែតិងដែតិ
�ូលរួម្ពីគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេម្ពី�ូឌី�សំា ចេ�ំកំ�ងទ្ធិ�គ្រកុងដែ�លចេគចេ�ំ។ ចេ�ើយភាំគចេគ្រ�ើននៃនគ្រកុម្ពី
ចេនះ (៦០-៧០%) និយ៉ាំយថាំ ចេគម្ពីកគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេនះយូរម្ពីកចេ�ើយ ឪពីុកមាីំយ 
យ៉ាំយតាំចេគ ជាំសំមាំជិកគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេនះ �ូចេ�ំះចេ�ើយចេគក៏�ូលរួម្ពីដែ�រចេ�ំ។

ប់ញ្ញាាំចេ�ំគ្រតិង់ថាំ កាំរដែ�លចេយើងចេ�ំកដែនួងម្ពីួយកាំន់ដែតិយូរ ចេនាំះចេយើងនឹងចេភូួ�ពី�
ចេ�តិុ�លដែ�លចេយើងចេ�ំកដែនួងចេនាំះ

ខំ��អះអាំងថាំ ចេម្ពី�ូឌី�សំាចេគ្រ�ើនណាំសំ់ដែ�លចេភូួ�ពី�ចេ�តិុ�លជាំសំិសំស សំ�រាំប់់គ្រកុម្ពីជ�នុ�
ម្ពីួយ �ូចេ�ំះចេភូួ�ពី�ចេ�តិុ�លកំ�ងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។ ដែ�លចេយើងពីាយ៉ាំម្ពីប់ង្វាាំញថាំចេតិើ

តារា� A

ហេ�តុុអ្វីី�

អ្វីី�

រហេ�ៀ�
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សំិសំសជាំអី� រចេប់ៀប់ប់ចេងើើតិសំិសំស កាំរសំ�ខ្ចាំន់ប់��ុតិដែ�លចេយើងជាំសំិសំស រប់សំ់
គ្រពីះគ្រគ�សំាអាំ�ចេធីើ គឺជាំកាំរដែ�លចេយើងតិភាាំប់់ម្ពីូលចេ�តិុរប់សំ់ចេយើង។2

��ណាាយង្កើព័ល�ន៍ីិ�៖
ព័ិភាាក្តីាសិ�ន៍ួរខាា�ង្កើប្រកាាមជាាមួយអាក្តី�ឹក្តីនាា�៖

1. ចេ�តិុអី�ខំ� �ចេ�ំទ្ធិ�ចេនះ (កំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេនះ)?

2. អី�ដែ�លនាំ�ខំ� �ម្ពីកទ្ធិ�ចេនះ?

3. ចេ�តិុអី�ខំ� �ម្ពីិនចេ�ំកដែនួងចេ�សង? អី�ចេ�ំដែ�លចេធីើឲ្យយខំ��ចេ�ំទ្ធិ�ចេនះ?

4. ចេ�តិុអី�កដែនួងចេនះមាំនសាំរៈសំ�ខ្ចាំន់សំ�រាំប់់ខំ� �?

2  ជ�ធនធ�ន�្សំចេងទ្ធិៀតិ ខ្ញុ�អញ្ជើញអ្នកឲ្យ្យអ�នសំៀវភូៅខ្ល�រប់សំ់លោក Simon Sinek �ដែលម្ពី�ន��ណ័ងជើង�� 
Start with Why។ ក្នុងសំៀវភូៅនចេះ គ�តិ់ប់�នវដែកញដែកពី�ជោគជ័យននៃក្រុម្ពី�ូុន Apple, The Wright Brothers, 
and Marin Luther King, Jr. and the Civil Rights Movement through the lens of the 
Golden Circle. ឬម្ពីើល TED Talk “How Great Leaders Inspire Action” www.ted.com/talks/ 
simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action



«�ូ�ជាាក្តីូន៍ង្កើក្តីេ�
ណែ�លណែត�ណែតសិួរ
�ណែ�លថាា «ង្កើ�តុអា�» 
ព័ួក្តីសិិសិសប្រព័ះប្រ��សិា
ប្រតូវព័ាយាាម
ង្កើប្រ��ន៍�� ង្កើ��មី�រក្តី
ង្កើ��ញព័�ង្កើ�តុ�លនៃន៍
កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិស។»
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ចេ�ើយចេពីលដែ�លចេយើងគ្រតិូវបាំនរាំប់់ជាំប់រិសំុទ្ធិិ កាំរដែញកជាំប់រិសំុទ្ធិិចាំប់់ចេ�ីើម្ពី ចេពីលចេនាំះឯង
។ ចេពីលចេនាំះ គឺចេយើង បាំន «ចេកើតិជាំ�ម�» «ចេកើតិម្ពីកពី�ខ្ចាំងចេលើ» «ចេកើតិចេ�ញពី�គ្រពីះវិញ្ញាាំណ័»។ 
មាំនកាំរផ្ទាួំសំ់ប់ី�រគ្របាំក�។ ចេយើងគ្រតិូវបាំនសាអំងជាំ�ម�ពី� ខ្ចាំងកំ�ង ចេ�ំយអ�ណាំ�រប់សំ់គ្រពីះ។ 
ចេយើងទ្ធិទ្ធិួលអាំរម្ពីមណ័៍ «ចេសំ�កី�គ្រសំឡាំំញ់រប់សំ់គ្រពីះមាំនកំ�ង�ួង�ិតិីចេយើង ចេ�ំយគ្រពីះវិញ្ញាាំណ័
ប់រិសំុទ្ធិិ ដែ�លបាំនគ្រប់ទាំំនម្ពីកចេយើង» ដែ�លប់ចេងើើតិចេសំ�កី�គ្រសំឡាំំញ់�ល់ម្ពីនុសំសទាំំ�ងអសំ់ 
ចេ�ើយជាំពីិចេសំសំគឺ សំគ្រមាំប់់រាំគ្រសំីរប់សំ់គ្រពីះ ចេ�ំយចេបាំះចេចាំលកាំរគ្រសំឡាំំញ់ចេលាំកិយ កាំរ
គ្រសំឡាំំញ់ចេសំ�កី�ចេភូួើតិចេភូួើន ភាំពីសំុខគ្រសំួសំ កិតិីិយសំ លុយ អ�ណ័ួតិ ក��ឹង អតាមំនិយម្ពី និង
គ្រគប់់ទាំំ�ងកាំរអាំគ្រកក់ ឬនិយ៉ាំយបាំនថាំ កាំរផ្ទាួំសំ់ប់ី�រ «រប់សំ់ចេលាំកិយ តិណ័ា� និងកាំរអាំគ្រកក់
» ចេ�ំជាំ «�ួង�ិតិីកំ�ងគ្រពីះគ្រគ�សំា»

– John Wesley, Sermon “The Scripture Way of Salvation”3

កាារយល់ &
កាាររក្តីង្កើ��ញ ព័� 
«ង្កើ�តុអា�» នៃន៍កាារ�ង្កើ�ើ�ត
សិិសិស

ចេនះជាំម្ពីូលចេ�តិុ «ចេយើងគ្រតិូវបាំនសាអំងជាំ�ម�ពី�ខ្ចាំងកំ�ង ចេ�ំយអ�ណាំ�រប់សំ់គ្រពីះ... 
ប់ចេងើើតិចេសំ�កី�គ្រសំឡាំំញ់�ល់ម្ពីនុសំស គ្រគប់់គាំំំ។» សំូម្ពីឲ្យយមាំន�លនាំនៃនកាំរសាអំងជាំ�ម�
ពី�ខ្ចាំងកំ�ង ចេ�ើយអាំ�ចេម្ពីើលចេ�ើញ និងគ្រសំឡាំំញ់ម្ពីនុសំសគ្រគប់់គាំំំ។ ចេតិើ�លនាំរចេប់ៀប់
ចេនះទាំំម្ពីទាំំរអី�ខួះ? កាំររកចេ�ើញនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ។

ប់ាុនាមំនឆ្នាំំំ��ុងចេគ្រកាំយចេនះ ចេយើងពីូដែកខ្ចាំងប់ង្វាាំញពី�អី�ដែ�លចេយើងគួរចេធីើ។ គ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេយើង
គួរមាំនកាំរថាីំយប់ងំ�ដែ�លចេលើកទ្ធិឹក�ិតិី មាំនពី័និកិ�ាដែ�លទាំំក់ទ្ធិងនិងសំ�គម្ពីន៍ 
មាំនគ្រកុម្ពីតិូ� មាំនពី័និកិ�ាកុមាំរ និងយុវជន កាំរ�ាយ��ណ័ឹងលអ កាំរ�ំក់�ង្វាីំយ 

3  John Wesley, Sermon “The Scripture Way of Salvation” (1765) I.4 (Works, 2:158)
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និងកាំរចេ�សងៗចេទ្ធិៀតិ។ ប់ញ្ញាាំដែ�លចេយើង�ឹង និងពីាយ៉ាំម្ពីប់�ចេពីញតាំម្ពីកាំរទាំំ�ងចេនាំះ 
គឺចេធីើឲ្យយចេយើងចាំក ឆ្នាំៃំយពី�ម្ពីូលចេ�តិុរប់សំ់ចេយើង ចេ�ើយកាំរទាំំ�ងចេនាំះកាួំយចេ�ំជាំ
កាំរង្វាំរជាំគ្រប់ចាំ� ដែ�លចេធីើឲ្យយចេយើងអសំ់ក�លាំ�ង�ិតិី។ 

ចេតិើកាំរង្វាំរណាំខួះ ដែ�លកាួំយជាំកាំរង្វាំរជាំគ្រប់ចាំ�-កាំរង្វាំរដែ�លចេយើងមាំនអាំរម្ពីមណ័៍ថាំ 
គ្រតិូវដែតិចេធីើ?

អី�ដែ�លចេយើងបាំនចេរៀនពី�ចេសំ�កី�អធិប់ាយរប់សំ់ចេលាំក �ន ចេវសំួ� និង�លនាំចេម្ពី�ូឌី�សំា
ពី���ប់ូង គឺថាំអី�ដែ�លចេគនិយ៉ាំយ និងចេធីើគឺដែសំីងចេ�ញពី�ម្ពីូលចេ�តិុ។ កាំរអធិប់ាយ និង
កាំរប់ចេគ្រងៀនដែប់ប់ចេនះ ចាំក់ឬសំ�ូលកំ�ងម្ពីូលចេ�តិុ ដែ�លប់ចេងើើតិ ជាំចេសំ�កី�អ�ណ័រ និង
ចេគាំំលប់�ណ័ង និងគ្រចេសំកឃ្វាួំន�ង់ចេធីើ កំ�ងនាំម្ពីជាំរូប់កាំយគ្រពីះគ្រគ�សំា (គ្រកុម្ពីតិូ� 
ទាំំក់ទ្ធិងនិងសំ�គម្ពីន៍ កាំរ�ាយ��ណ័ឹងលអ និងកាំរថាីំយ�ង្វាីំយ ។ល។)

អំកដែ�ល�ង់ចេធីើតាំម្ពីចេលាំកចេវសំួ� និង�លនាំចេម្ពី�ូឌី�សំា សំួរខួ�នឯងថាំ៖

ចេតិើខំ� �នឹងរីក��ចេរើនកំ�ងចេសំ�កី�ជ�ចេនឿ�ម�ចេនះយ៉ាាំងចេម្ពីា�?
ចេតិើខំ� �អាំ�ចេគ្រប់ើអ�ចេណាំយទាំំនរប់សំ់ខំ��ចេ�ំយរចេប់ៀប់ណាំ?
ចេតិើខំ� �អាំ�ថាីំយ�ង្វាីំយចេ�ំយរចេប់ៀប់ណាំ?
ចេតិើខំ� �អាំ�ប់�ចេរើអំក�នៃទ្ធិ ចេ�ំយរចេប់ៀប់ណាំ?
ចេតិើខំ� �អាំ�អចេញ្ចឹាើញម្ពីិតិីភូ័គ្រក ខំ��បាំនចេទ្ធិ?

ចេពីលចេយើងយល់ពី�ម្ពីូលចេ�តិុនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស ចេយើងរីក��ចេរើនកំ�ងចេសំ�កី�ជ�ចេនឿ កំ�ង
កាំរទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងជាំម្ពីួយអំក�នៃទ្ធិ កាួំយជាំម្ពីនុសំសសំប់ិ�រសំ គិតិ និងចេធីើ ចេលើសំពី�
ខួ�នឯង និងអចេញ្ចឹាើញអំក�នៃទ្ធិឲ្យយ �ូលម្ពីកកំ�ងជ�វិតិ�ម�កំ�ងគ្រពីះគ្រគ�សំា។ កាំរចេធីើជាំ
សំិសំសរប់សំ់គ្រពីះគ្រគ�សំា ម្ពីិនដែម្ពីនជាំតាំរាំងនៃនកាំរដែ�លគួរចេធីើ ដែតិវាំជាំដែប់ប់ដែ�នជ�វិតិ។ 
ចេប់ើចេយើងដែសំីងរកចេ�ើញកាំរយល់�ឹងពី�ម្ពីូលចេ�តិុ ភាំពីជាំសំិសំសនិងកាួំយជាំ ដែប់ប់ដែ�ន
ជ�វិតិ ដែ�លម្ពីិនអាំ�ចេជៀសំ�ុតិ។ ចេយើងម្ពីិនតិគ្រម្ពីូវឲ្យយអចេញ្ចឹាើញម្ពីិតិីភូ័គ្រកម្ពីកគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេនាំះ
ចេទ្ធិ ដែតិចេយើងសំប់ាយ�ិតិីនិងចេធីើ។ ចេយើងម្ពីិនតិគ្រម្ពីូវឲ្យយ�ូលរួម្ពីគ្រកុម្ពីតិូ� ឬអាំនគ្រពីះគម្ពីី�រ
ចេទ្ធិ គឺចេយើង�ង់។ ចេពីលចេយើងយល់ពី�ចេ�តិុ�លនៃនភាំពីជាំសំិសំស ចេ�ើង�ង់រីក�ចេគ្រម្ពីើន 
និងចេពីញវ័យជាំអំកចេ�ើរតាំម្ពីគ្រពីះចេយសំូូវ ចេនាំះកាំរផ្ទាួំសំ់ប់ី�រកំ�ងខួ�នចេយើង នឹងចេធីើឲ្យយ
មាំនចេសំ�កី�ចេគ្រសំកឃ្វាួំន កំ�ងកាំរចេធីើតាំម្ពីអី�ដែ�លគ្រពីះគ្រតាំសំ់ចេ�ំឲ្យយចេយើងចេធីើ។ ចេប់ើចេយើង
គាំមំនកាំរចេនះចេទ្ធិ ចេយើងគ្រតិូវដែតិដែសំីងយល់ពី�ម្ពីូលចេ�តិុម្ពីីងចេទ្ធិៀតិ។

ង្កើ�តុ�លង្កើប្រ�ា
ឪពីុកមាីំយធុញនិងសំ�នួរ «ចេ�តិុអី�?» ចេពីលដែ�លចេកមងៗអភូិវឌីឍន៍ខួរកាល ចេគដែតិង
�ង់យល់ថាំ ចេ�តិុអី�ម្ពីនុសំសចេធីើកាំរង្វាំរណាំម្ពីួយ។ ខំ��ចាំ�ចេពីលកូនខំ��សំួរថាំ «ចេ�តិុអី�?»
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។ នៃ�ៃណាំ ខំ��ប់�ចេពីញតិួនាំទ្ធិ�ជាំឪពីុកបាំនលអ ចេនាំះខំ��នឹងពីាយ៉ាំម្ពីចេ�ួើយចេ�ំយ
គ្រប់ុងគ្រប់យ័តិំ។ ជួនកាំល��ចេលើយ រប់សំ់ខំ��ម្ពីិនចេពីញចេលញចេទ្ធិ ចេនាំះចេគនឹងសំួរ  
«ចេ�តិុអី�» ម្ពីីងចេទ្ធិៀតិ។ (ឪពីុកមាីំយ�ឹងថាំ ចេពីលដែ�ល ចេគសំួរ «ចេ�តិុអី�» កាំន់ដែតិ
ចេគ្រ�ើន ចេនាំះគឺមាំនន័យថាំឪពីុកមាីំយកាំន់ដែតិអសំ់កាំរអតិ់ធមតិ់) ចេប់ើខំ� �ម្ពីិនទាំំន់ចេ�ួើយបាំន
លអ ��ចេ�ំះសំ�នួរ «ចេ�តិុអី�» រប់សំ់កូនចេលើកទ្ធិ�ប់� ទ្ធិ�ប់ួនបាំនចេទ្ធិ ចេនាំះ��ចេ�ើយគឺថាំ «ម្ពីក
ពី�វាំអញ្ចឹាឹង» ឬ «ចេគ្រ�ំះបាាំថាំអញ្ចឹាឹង»។ ចេយើង�ឹងចេ�ើយថាំ ��ចេលើយចេនះម្ពីិនចេ�ួើយតិប់ 
និងសំ�នួរ «ចេ�តិុអី�» ចេទ្ធិ។ អញ្ចឹាឹង ចេ�តិុអី�បាំនជាំចេពីលដែ�លចេយើងសំួរសាំរ «ចេ�តិុអ�
បាំនជាំចេយើងប់ចេងើើតិសំិសំស ចេយើងដែតិងចេ�ួើយថាំ «ចេគ្រ�ំះគ្រពីះចេយសំូូវមាំនប់នា�លអញ្ចឹាឹង
»? ពីិតិណាំសំ់ថាំគ្រពីះអងំមាំនប់នា�ល�ូចេ�ំះ ដែតិវាំម្ពីិនដែម្ពីនជាំ�ចេម្ពីួើយលអចេទ្ធិ។ «ចេគ្រ�ំះ
គ្រទ្ធិង់មាំនប់នា�លអញ្ចឹាឹង» ម្ពីិនដែម្ពីនជាំ��ចេលើយចេលើកទ្ធិឹក�ិតិីចេទ្ធិ។ �ូ�ដែ�លកូនចេកមងសំួរ
ម្ពីីងចេ�ើយម្ពីីងចេទ្ធិៀតិ «ចេ�តិុអ�ី» ដែ�រ សំិសំសរប់សំ់គ្រពីះគ្រគ�សំាគ្រតិូវពីាយ៉ាំម្ពីចេគ្រ�ើន�ង
ចេ�ើម្ពីិ��ឹងពី�ចេ�តិុ�លកំ�ងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។

កាំរដែ�លចេយើងម្ពីិនយល់ឲ្យយ�ាសំ់ពី�ម្ពីូលចេ�តិុកំ�ងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស ចេធីើឲ្យយចេយើង
ចេខសោយកំ�ងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស ចេ�ើយវាំចេធីើឲ្យយចេយើងចេខសោយកំ�ងកាំរចេធីើជាំសំមរប់នាាំល់�ល់
ពីិភូពីចេលាំក។ ម្ពីនុសំសមាំំក់ ម្ពីិនអាំ�ឲ្យយនូវអី�ដែ�លចេគគាំមំនចេនាំះចេទ្ធិ។ ចេប់ើចេយើងម្ពីិន�ឹង
ថាំ ចេ�តិុអី�ចេយើងជាំសំិសំសគ្រទ្ធិង់�ង ចេធីើចេម្ពីា�ឲ្យយចេយើងអាំ�អចេញ្ចឹាើញអំក�នៃទ្ធិឲ្យយចេ�ើរតាំម្ពី
គ្រពីះគ្រគ�សំាអសំ់ម្ពីួយជ�វិតិបាំន? ចេ�ើយគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេយើង ចេធីើកាំរបាំនលអកំ�ងកាំរ 
(កាំតិ់ប់នែយជ�ងឺគ្រគុនចាំញ់ ប់ចេងើើនសំុខភាំពីពីិភូពីចេលាំក �ីល់អាំ�ំរ និងកម្ពីមវិធ�
ចេគ្រកាំយចេមាាំងសាំលាំ ។ល។) ដែតិចេយើងម្ពីិនអាំ�ពីនយល់ថាំចេ�តិុអី�ចេយើងចេធីើកាំរ 
ទាំំ�ងអសំ់ចេនះ ចេនាំះចេយើងគ្រគាំំន់ដែតិជាំអង្វាើំរម្ពីិនរកគ្របាំក់��ណ័ូលម្ពីួយដែ�លចេធីើកាំរលអ។

��ណាាយង្កើព័ល�ន៍ីិ�៖
សិូមង្កើម�លវីង្កើ�អូក្តីា�� Youtube ណែ�លមាាន៍����ង្កើជំ��ថាា �ឹ�ង្កើ�តុ�លរ�សិ់អាក្តី 
ង្កើ�ាយង្កើលាំាក្តី Michael, Jr.

www.UMCdiscipleship.org/knowyourwhy

1. ចេ�តិុអី�ចេយើងប់ចេងើើតិសំិសំស?

2. ចេ�តិុអី�ចេយើងដែ�កចាំយចេសំ�កី�ជ�ចេនឿរប់សំ់ចេយើង?

3. ចេតិើចេយើងមាំនអី�ដែ�លចេយើងចេជឿថាំអំក�នៃទ្ធិគ្រតិូវកាំរដែ�រឬចេទ្ធិ?
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ណែសិា�យល់ព័� «ង្កើ�តុអា�» រ�សិ់ង្កើយ��
ង្កើ���វិញ
កាំរដែសំីងយល់ពី� «ចេ�តិុអី�» រប់សំ់ចេយើងចេ�ើងវិញ កំ�ងគ្រគប់់ដែ�ំកនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស 
គឺជាំជ��ូំនទ្ធិ�ម្ពីួយ ចេ�ំកាំន់កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់អំក។ 
ឧទាំំ�រណ័៍៖ ចេតិើកាំរសំម័គ្រគ�ិតិីកំ�ងប់នាប់់កុមាំរ មាំនទាំំក់ទ្ធិងអី�និងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស? 
ជាំទ្ធិូចេ�ំ កំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេយើងយល់ថាំ កាំរមាំនប់ុគំលិកកំ�ងប់នាប់់កុមាំរ គឺជាំអី�ដែ�ល
ចេយើងគ្រតិូវដែតិមាំន។ �ូចេ�ំះចេយើងគ្រតិូវមាំនកាំរប់ងីឹកដែ�ំក សំុវតិែិភាំពីកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ� Safe 
Santuaries® កាំរដែ�កគ្រប់វតិីិរូប់ មាំនប់ញ្ចឹា��ុះចេ�មំះ និងកាីំរគ្រប់កាំសំ��ណ័ឹង។ កាំរ
រកម្ពីនុសំសម្ពីកចេធីើកាំរកំ�ងប់នាប់់កុមាំរ អាំ�ជាំកាំរង្វាំរដែ�លចេយើងគ្រតិូវដែតិចេធីើ។ ប់ាុដែនី 
ចេពីលចេយើងដែសំីងយល់ពី� «ចេ�តិុអី�»រប់សំ់ចេយើង ចេ�ើយភាាំប់់វាំជាំម្ពីួយកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស 
ចេនាំះចេយើងនឹងដែសំីងយល់ថាំ គ្រគប់់ទាំំ�ងតិួនាំទ្ធិ�មាំនទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងយ៉ាាំងសំុ�ជចេគ្រ�ំ សំ�រាំប់់
ចេគាំំលប់�ណ័ងកំ�ងកាំរ ប់ចេងើើតិសំិសំស។ ចេតិើវាំយ៉ាាំងចេម្ពីា�ដែ�រ ចេប់ើកាំរប់�ចេពីញប់ុគំលិកកំ�ង
ប់នាប់់កុមាំរ ចេកើតិចេ�ញពី�ចេ�តិុ�ល នៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស? ចេយើងគ្រប់ដែ�លជាំគ្រតិូវសំួរ
�ូចេ�ំះ៖

ចេប់សំកកម្ពីមកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់ចេយើងគឺ ប់ចេងើើតិសំិសំសរប់សំ់គ្រពីះគ្រគ�សំា ចេ�ើម្ពីិ�
ផ្ទាួំសំ់ដែគ្រប់ពីិភូពីចេលាំក។ ចេពីលអំក�ុះចេ�មំះជាំប់ុគំលិកកំ�ងប់នាប់់កុមាំរ អំក
សំ�កាំរណ័៍ជាំម្ពីួយគ្រពីះកំ�ងកាំរអប់់រុំកុមាំរ ប់ង្វាាំញពី�គ្រពីះគុណ័គ្រពីះ�ល់
ពីួកចេគ។ ចេ�ើយអរគុណ័សំ�រាំប់់កាំរប់�ចេរើរប់សំ់អំកកំ�ងប់នាប់់កុមាំរ មាីំយឪពីុក
កុមាំរចេនាំះនឹងអាំ�ថាីំយប់ងំ�ចេពីញចេលញ កំ�ងនៃ�ៃអាំទ្ធិិតិយ ដែ�លជួយឲ្យយចេគរីក
��ចេរើន និងចេពីញវ័យកំ�ងចេសំ�កី�ជ�ចេនឿរប់សំ់ចេគ។ អរគុណ័ដែ�លអំក�ូលរួម្ពី
កំ�ងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។

ចេប់ើចេយើងយល់ ចេ�ើយចេធីើកាំរទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នង់ពី� ចេ�តិុ�លនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស
ចេ�ំយចេ�តិនាំ កំ�ងគ្រគប់់ ទាំំ�ងកាំរដែ�លចេយើងចេធីើ ចេនាំះចេយើងនឹងអាំ�ប់នី�លនាំចេ�ើម្ពី
រប់សំ់គ្រពីះចេយសំូូវ ប់នីចេ�ំយ�លនាំ ចេម្ពី�ូឌី�សំាចេ�ើម្ពី ដែ�លប់នីចេលើកទ្ធិឹក�ិតិីឲ្យយចេយើងចេធីើ
ម្ពីក�ល់ចេពីលចេនះ។
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សិូម��ណាាយង្កើព័ល�ន៍ីិ�៖
ប្រ��់ណែ�ាក្តីនៃន៍ប្រក្តីុមជំ�ន៍ុ�រ�សិ់ង្កើយ��ប្រតូវយល់ព័� «ង្កើ�តុអា�» ន៍ិ�យល់ព័�រង្កើ�ៀ�ណែ�លវាា
ទ្វាាក្តី់ទ�ន៍ិ�កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិស។

1. ចេតិើកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�មាំនតិួនាំទ្ធិ�អី�ខួះ ចេ�ើយចេយើង�ារភាាំប់់វាំនិងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស
យ៉ាាំង�ូ�ចេម្ពីី�?

2. ចេតិើអំកជួយឲ្យយអសំ់�នៃទ្ធិយល់ពី� «ចេ�តិុអី�» រប់សំ់ចេគ ចេ�ំយរចេប់ៀប់ណាំ?

3. ចេតិើអំកជួយឲ្យយអសំ់�នៃទ្ធិឲ្យយភាាំប់់តិួនាំទ្ធិ�រប់សំ់ចេគចេ�ំនិងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស ចេ�ំយ
រចេប់ៀប់ណ័?



«សិិសិស�ឺជាាមាាាក្តី់
ណែ�លសាគាល់ព័�
ប្រព័ះប្រ��សិា រីក្តី��ង្កើរ�ន៍
ក្តីា��ប្រព័ះប្រ��សិា ��ង្កើរ�
ប្រព័ះប្រ��សិា ង្កើ��យ
ប្របាា�ង់្កើ�ព័�ប្រព័ះប្រ��សិា។»
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នាំយកគ្រកុម្ពី�ូុនឡាំំនបាំនចេ�ំទ្ធិសំសនាំចេរាំង�គ្រកចេ�ំគ្រប់ចេទ្ធិសំជប់ាុន ចេ�ើយចេ�ំកដែនួងដែ�លចេគ
�ំក់ ទាំីំរឡាំំនជាំប់់និងគ្រតិចេ�ៀកទាំីំ វាំ�ូ�ជាំចេ�ំគ្រសំុកអាំចេម្ពីរិកដែ�រ។ ដែតិមាំនអី�ម្ពីួយដែ�លបាំតិ់
។ ចេ�ំសំ�រ�ឋ គ្រតិូវមាំនកម្ពីមករមាំំក់គ្រតិូវយកញញ�រជ័រម្ពីក��ចេលើទាំីំ ចេ�ើម្ពីិ�ឲ្យយវាំ�ូលសំូុប់លអ។ 
ចេ�ំជប់ាុន កាំរង្វាំរចេនះអតិ់មាំនចេទ្ធិ។ គ្រប់ធាំនគ្រកុម្ពី�ូុនអាំចេម្ពីរិកសំួរថាំ ចេតិើចេពីលណាំចេទ្ធិើប់គ្រតិូវ
មាំនអំកម្ពីកពីិនិតិយថាំទាំីំរឡាំំន�ូលសំូុប់លអ? ជនជាំតិិជប់ាុនដែ�លជាំអំកនាំ��ួ�វ ញញឹម្ពី ចេ�ើយ
និយ៉ាំយថាំ «ចេយើង�ឹងថាំវាំ�ូលសំូុប់ចេពីលចេយើងរ�នាំវាំ។» ចេ�ំចេរាំង�គ្រក�លិតិឡាំំនរប់សំ់
ជប់ាុន ចេគម្ពីិនដែសំីងរកប់ញ្ញាាំ ចេ�ើយរក��ចេណាំះគ្រសាំយតាំម្ពីចេគ្រកាំយចេទ្ធិ។ ចេគរ�នាំអី�ដែ�លចេគ
�ង់បាំនតាំ�ងពី���ប់ូង។ ចេប់ើចេគម្ពីិនទ្ធិទ្ធិួលបាំនអី�ដែ�លចេគ�ង់បាំនចេទ្ធិ ចេនាំះចេគ�ឹងថាំវាំជាំក��ុសំ
ដែ�លចេគចេធីើតាំ�ងពី�ម្ពីុនម្ពីក។

– Simon Sinek, from 'Start with Why'4

ប្រ�ព័័ន៍ធ�ង្កើ�ើ�តសិិសិស
ង្កើ�ាយង្កើ�តនាា

ប្រ�ព័័ន៍ធង្កើ�តុអ�?
ចេទាំំះជាំអំក�ឹងឬអតិ់ អំកមាំនគ្រប់ពី័និប់ចេងើើតិសំិសំសកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�អំករួ�ចេ�ើយ។ គ្រប់ពី័និ
ប់�ា�ប់ិនំ និង�លិតិអី�ដែ�លចេគ�ង់ឲ្យយវាំ�លិតិ។ ចេពីលចេយើងចាំប់់ចេ�ីើម្ពីគិតិពី�គ្រប់ពី័និ
រប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេយើង ចេយើងអាំ�ចាំប់់ចេ�ីើម្ពីគិតិចេ�ំយចេ�តិនាំ ថាំចេតិើគ្រប់ពី័និចេយើងចេនះ
�លិតិអី�? កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំមាំនន័យថាំ ចេយើង�ឹង ចេ�ើយបាំនចេរៀប់
គ�ចេរាំងចេគ្រ�ើនវិធ� ដែ�លជួយឲ្យយអំកដែ�លមាំនជ�ចេនឿ�ម� �ូលម្ពីកកំ�ងគ្រប់ពី័និប់ចេងើើតិ
សំិសំសរប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ� ចេ�ើយនឹងចេធីើ��ចេណ័ើរចេឆ្នាំីំះចេ�ំរក ភាំពីចេពីញវ័យដែ�ំកជ�ចេនឿ 
ប់នាាំប់់ម្ពីកចេយើងនឹងគ្របាំប់់ពី�ឪកាំសំដែ�លពីួកសំិសំសមាំនកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ� ចេ�ើយ�ីល់វិធ�កំ�ង
កាំរវាំយតិ�នៃលខួ�នឯង ចេ�ើយពីិចាំរណាំជ��ូំនប់នាាំប់់ សំ�រាំប់់��ចេណ័ើរខ្ចាំង
គ្រពីលឹងវិញ្ញាាំណ័រប់សំ់ចេគ។ ចេយើងសំងឹឹម្ពីថាំ គ្រកុម្ពីជ�នុ� និងម្ពី�ំសំនំិបាំទ្ធិនឹងគិតិ
ចេ�ំយចេ�តិនាំ ចេ�ើយចេយើងនឹង ប់�បាំតិ់កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយនៃ��នី «ចេយើងម្ពីិន�ឹងដែ�រ
៖ ម្ពីនុសំសម្ពីក ចេ�ើយអី�ៗក៏ចេកើតិចេ�ើង ចេ�ើយពីួកសំិសំសក៏បាំនប់ចេងើើតិ។»

4  Start with Why, Simon Sinek, Pg. 14-15
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�រិ�ទ ភាាសាា ន៍ិ�ក្តីមេសិិទធិ
ចេពីលចេយើងចេធីើតាំម្ពីចេគាំំលកាំរណ័៍ចេគាំំល នៃនគ្រប់ពី័និប់ចេងើើតិសំិសំសជាំគ្រប់ពីនិ័ ចេយើង
សំូម្ពីឲ្យយអំកចេធីើជាំមាាំសំ់គ្រប់ពីនិ័ចេនះ។ គ្រកុម្ពីជ�នុ�និម្ពីួយៗមាំនប់រិប់ទ្ធិចេ�សងៗគាំំំ។ ប់រិប់ទ្ធិ
រប់សំ់អំកមាំនភាំសាំពីិចេសំសំរប់សំ់អំក។ សំូម្ពីដែកសំគ្រម្ពីួលតាំម្ពីជាំក់ដែសំីង។ កាំរដែ�ល
ចេលាំកអំកចេធីើឲ្យយភាំសាំ និងគ្រប់ពីនិ័សំម្ពីគ្រសំប់តាំម្ពីប់រិប់ទ្ធិរប់សំ់អំក ចេនាំះអំក�ឹកនាំ�
ទាំំ�ងអសំ់នឹងគ្រគប់់គ្រគងចេលើគ្រប់ពីនិ័ដែ�លចេគប់ចេងើើតិ។ តាំម្ពីពីិតិ ចេសំៀវចេ�ំចេនះនឹងម្ពីិន
មាំនគ្រប់ចេយ៉ាំជន៍អី�ចេទ្ធិ ចេប់ើអំកម្ពីិនយកចេ�ំចេគ្រប់ើ និងប់ចេងើើតិគ្រប់ពីនិ័ចេ�ំយខួ�នឯង។ 
ចេគាំំលប់�ណ័ងរប់សំ់ចេយើងគឺម្ពីិនដែម្ពីនឲ្យយអំកទ្ធិទ្ធិួលយកគ្រប់ពីនិ័ពី�ចេយើងចេនាំះចេទ្ធិ ដែតិគឺ
ចេ�ើម្ពីិ�ឲ្យយអំកមាំនចេ�តិនាំកំ�ងកាំរប់ចេងើើតិគ្រប់ពីនិ័រប់សំ់អំក។

ង្កើត�សិិសិសជាាអា�?
ជាំសំម្ពីញ្ចឹា័។ ម្ពីនុសំសអាំ�ពីនយល់�ំកយថាំ សំិសំស។ អំកគួរអនុញ្ញាាំតិិគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេគ្រប់ើ�ំកយ
ដែ�លចេគ�ង់បាំន ចេ�ើម្ពីិ�ង្វាំយគ្រសំួលចាំ�។

អំកអាំ�ចេគ្រប់ើកាំរយល់តាំម្ពីដែប់ប់ចេលាំកចេវសំួ� ��ចេ�ំះកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស ចេ�ំយចេគ្រប់ើ�ាប់់
ទ្ធិូចេ�ំនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស៖

សំិសំសជាំអំកចេធីើប់នាាំល់ពី�គ្រពីះចេយសំូូវគ្រគ�សំាកំ�ងពីិភូពីចេលាំក ដែ�លចេ�ើរតាំម្ពី
កាំរប់ចេគ្រងៀន តាំម្ពីរយៈកិ�ាកាំរនៃនចេសំ�កី�ចេម្ពីតាីំ យុតិីិធម្ពី៌ កាំរថាីំយប់ងំ� និង
កាំរសំិការចេគ្រកាំម្ពីកាំរ�ឹកនាំ�រប់សំ់គ្រពីះវិញ្ញាាំណ័ប់រិសំុទ្ធិិ។5

ខំ��ដែតិងចេគ្រប់ើកាំរអះអាំង៖

សំិសំសជាំអំកដែ�លសាំំល់គ្រពីះគ្រគ�សំា ដែ�លរីក��ចេរើនកំ�ងគ្រពីះគ្រគ�សំា ប់�ចេរើ
គ្រពីះគ្រគ�សំា និងដែ�កចាំយពី�គ្រពីះគ្រគ�សំា។

ភាំសាំចេនះអាំ�ដែកតាំម្ពីប់រិប់ទ្ធិរប់សំ់អំក។ កាំរសំ�ខ្ចាំន់គឺថាំ អំក��ណាំយចេពីលចេ�ើម្ពីិ�
ប់ចេងើើតិ និងពីនយល់ឲ្យយ�ាសំ់ពី�កាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។ ចេលាំក Zig Ziglar មាំនគ្រប់សាំសំន៍
ថាំ «ចេប់ើអំកម្ពីិនតិគ្រម្ពីង់ទ្ធិ�ណាំម្ពីួយចេទ្ធិ ចេនាំះអំកនឹងទ្ធិទ្ធិួលបាំនតាំម្ពីអី�ដែ�លអំកចេធីើ។»

ចេតិើអី�ខួះជាំអតិី�រិតិនៃនសំិសំសកំ�ងប់រិប់ទ្ធិរប់សំ់អំក ចេ�ើយចេតិើអំកនឹងពីនយល់អតិែន័យនៃន
កាំរប់ចេងើើតិសំិសំស យ៉ាាំង�ូ�ចេម្ពីី�?

5  The General Rule of Discipleship is an adaptation of Wesley’s General Rules. (The 
Book of Discipline of The United Methodist Church—2012, ¶ 1117.2)
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អតី�រិក្តីនៃន៍ប្រ�ព័័ន៍ធនៃន៍កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិស
ង្កើ�ាយង្កើ�តនាា
ប់នាាំប់់ម្ពីក គ្រគប់់ទាំំ�ងគ្រប់ពីនិ័ប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ គួរមាំន��ណ័ុ�ខ្ចាំងចេគ្រកាំម្ពី៖

អតិី�រិករប់សំ់សំិសំស៖ ប់ចេងើើតិកាំរពីិពីណ័៌នាំ ថាំចេតិើសំិសំសមាំនលកខណ័ៈ និង
��ណាំក់កាំលនៃនកាំរ រីក��ចេរើនយ៉ាាំង�ូ�ចេម្ពីី�ខួះ

អតិី�រិករប់សំ់សំិសំសចេពីញវ័យ៖ ចេតិើអី�ចេ�ំជាំលទ្ធិិ�ល�ុងចេគ្រកាំយរប់សំ់គ្រប់ពីនិ័

��ណាំក់កាំលរីក��ចេរើនរប់សំ់គ្រប់ពីនិ័៖ ចេតិើសំិសំសរីក��ចេរើនដែប់ប់ណាំ?

ចេ�ើម្ពីិ�ប់ង្វាាំញធាំតិុសំ�ខ្ចាំន់ៗនៃនគ្រប់ពីនិ័ប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ ខំ��ចេគ្រប់ើតាំរាំង ដែ�លខំ��
�កគ្រសំង់ ចេ�ញពី�ចេសំៀវចេ�ំរប់សំ់ចេលាំក Phil Maynard, ដែ�លជាំអំកប់ចេងើើតិ EMC3 
Coaching និងជាំអំកនិពីនិ ចេសំៀវចេ�ំទាំំក់ទ្ធិងនិងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស �ូ�ជាំចេសំៀវចេ�ំ 
Shift: Helping Congregations Back Into the Game of Effective 
Ministry, និង Membership to Discipleship: Growing Mature Disciples 
Who Make Disciples (See Figure B).

អតី�រិក្តីរ�សិ់សិិសិស (គ្រកចេឡាំំនខ្ចាំងចេ�ីង)

គ្រកចេឡាំំនចេនះ អំកនិងសំរចេសំរ�ុះពី�អតិី�រិកនៃនសំិសំសដែ�លពីនិ័កិ�ារប់សំ់អំកនឹងចេផ្ទាីំតិ
ចេ�ំចេលើ ជាំកាំរសំ�ខ្ចាំន់សំ�រាំប់់កាំររីក��ចេរើនរប់សំ់សំិសំស។ ចេយើងសំូម្ពីគ្របាំប់់ពី�អតិី�រិក 
ជាំឧទាំំ�រណ័៍៖

សំិសំសថាីំយប់ងំ�
ជាំដែ�ំកម្ពីួយនៃនសំ�គម្ពីន៍
មាំនកាំរអនុវតិីន៍ដែ�ំក គ្រពីលឹងវិញ្ញាាំណ័
មាំន�ិតិីលអ និងប់�ចេរើ
�ង់�ូ�ជាំគ្រពីះគ្រគ�សំា

កំ�ងប់រិប់ទ្ធិរប់សំ់អំក អំកអាំ�សំ�ចេរ��ិតិី ចេគ្រប់ើវិធ�ចេ�សងៗ ចេលើអតិី�រិកទាំំ�ងចេនះ ដែ�លសំុ�
និងភាំសាំ ដែ�លអំកចេគ្រប់ើកំ�ងពីនិ័កិ�ា និងប់ចេងើើតិមាំនសំិសំសចេពីញវ័យដែ�លអំក�ង់ឲ្យយ
ចេកើតិមាំនកំ�ងគ្រប់ពីនិ័រប់សំ់អំក។
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អតី�រិក្តីរ�សិ់សិិសិសណែ�លង្កើព័ញវ័យ (គ្រកចេឡាំំនខ្ចាំងសាីំ�)

គ្រគប់់ទាំំ�ងអតិី�រិករប់សំ់សំិសំសដែ�លមាំនដែ�កំ�ងគ្រកចេឡាំំនខ្ចាំងចេ�ីង សំូម្ពីប់ចេងើើតិភាំសាំ
ដែ�លចេរៀប់រាំប់់ពី�លទ្ធិិ�លដែ�លចេយើងសំងឹឹម្ពីថាំនឹងទ្ធិទ្ធិួលបាំន តាំម្ពីរយៈគ្រប់ពីនិ័ប់ចេងើើតិ
សំិសំសរប់សំ់ចេយើង។ ចេតិើសំិសំសដែ�លចេពីញវ័យនឹងមាំនលកខណ័ៈយ៉ាាំងចេម្ពីា�?

កាារថាាាយ��គ� – សំិសំសចេពីញវ័យចាំប់់ចេ�ីើម្ពីថាីំយប់ងំ�រាំល់នៃ�ៃ រាំប់់ទាំំ�ងនៃ�ៃប់រិសំុទ្ធិ ិ
ចេ�ើយអចេញ្ចឹាើញអំក�នៃទ្ធិ។

សិ��មន៍៍ – សាំងទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងជាំម្ពីួយអំក�នៃទ្ធិ ចេ�ើយគ្របាំប់់ពីួកចេគពី�ជ�វិតិ និង
សំ�គម្ពីន៍ ដែ�លពីួកចេគមាំនកំ�ងគ្រពីះ និងសំ�គម្ពីន៍នៃនចេសំ�កី�ជ�ចេនឿ។ 

កាារអន៍ុវតីណែ�ាក្តីវិញ្ញាាា� – �ូល�ិតិី និងអនុវតិីន៍ចេគាំំលកាំរណ័៍គ្រពីលឹងវិញ្ញាាំណ័ 
ចេ�ើយចាំប់់ចេ�ីើម្ពីប់ង្វាាំញអំក�នៃទ្ធិ ពី�កាំររីក��ចេរើនខ្ចាំងចេសំ�កី�ជ�ចេនឿ ចេ�ើយឲ្យយមាំន
ភាំពីជិតិសំំិទ្ធិិជាំម្ពីួយគ្រពីះ

�ិតីសិ�ី�រសិ ន៍ិ�កាារ��ង្កើរ� – កាំរថាីំយ១០�ូតិ១ និងថាីំយចេលើសំ១០�ូតិ១ តាំម្ពី
គ្រពីះ�ឹកនាំ� ចេ�ើយចេរៀប់��ជ�វិតិ និងធនធាំន ចេ�ើម្ពីិ��ូលរួម្ពីជាំម្ពីួយគ្រពីះចេយសំូូវ កំ�ង
កាំរប់�ចេរើអំក�នៃទ្ធិ។

មាាន៍លក្តីខ�ៈ�ូ�ប្រព័ះប្រ��សិា – សំ�កាំរណ័៍ជាំម្ពីួយគ្រពីះ ចេ�ើយអចេញ្ចឹាើញអំក�នៃទ្ធិ 
ឲ្យយដែសំីងរកជ�វិតិ និងកាំរប់ចេគ្រងៀនរប់សំ់គ្រពីះគ្រគ�សំា។

��ណាាក្តី់កាាលនៃន៍កាាររីក្តី��ង្កើរ�ន (ខ្ចាំងចេលើតាំរាំង)

ខ្ចាំងចេលើតាំរាំង មាំនប់ញ្ចឹា�នៃន��ណាំក់កាំលនៃនកាំររីក��ចេរើន ដែ�លសំ�គម្ពីន៍រប់សំ់អំក
នឹងសាំំល់។ ឧទាំំ�រណ័៍ ចេយើងចេគ្រប់ើ៖ កាំរគ្រសាំវគ្រជាំវ  កាំរដែសំីងរក  កាំរចាំប់់ចេ�ីើម្ពី  កាំរ
រីក��ចេរើន និងកាំរចេពីញវ័យ។ ឧទាំំ�រណ័៍ម្ពីួយចេទ្ធិៀតិគឺ៖ កាំរចេជឿ កាំរគ្រប់គ្រពីឹតិី 
កាំរ�ូលរួម្ពីទ្ធិទ្ធិួលខុសំគ្រតិូវ។ ចេ�ើយចេយើងពីនយល់��នុ�និម្ពីួយៗ�ូចេ�ំះ៖

កាារប្រសាាវប្រជាាវ – គ្រសាំវគ្រជាំវពី�អតិែន័យជ�វិតិ៖ សំួរសំ�នួរ�ូ�ជាំ «ចេតិើអី�ចេ�ំដែ�ល�ីល់
ជាំចេគាំំលប់�ណ័ង ចេសំ�កី�អ�ណ័រ និងកាំរសំើប់់សំើល់ សំ�រាំប់់ជ�វិតិខំ��?»

កាារណែសិា�រក្តី – �ូលរួម្ពី ដែតិម្ពីិនទ្ធិទ្ធិួលខុសំគ្រតិូវ។ គ្រប់ដែ�លជាំម្ពីិនទាំំន់�ំក់�ិតិី
ចេ�ើរតាំម្ពីគ្រពីះចេយសំូូវ។ ក�ពីុងគ្រប់ទាំំញគ្រប់ទ្ធិង់ជាំម្ពីួយវតិីមាំនគ្រពីះកំ�ងជ�វិតិរប់សំ់ចេគ។

កាារចាា�់ង្កើ�ី�ម – ចាំប់់ចេ�ីើម្ពីយល់ ចេ�ើយអនុវតិីចេសំ�កី�ជ�ចេនឿដែ�លចេគចេទ្ធិើប់រកចេ�ើញ
។ រំចេភូើប់��ចេ�ំះចេសំ�កី�ជ�ចេនឿ ដែតិចេ�ំមាំន�ម្ពីៃល់។
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រីក្តី��ង្កើរ�ន៍ – �ង់ឲ្យយចេគ�ឹងថាំខួ�នជាំអំកចេ�ើរតាំម្ពីគ្រពីះគ្រគ�សំា។ ទ្ធិទ្ធិួលកាំរខុសំគ្រតិូវ
��ចេ�ំះខួ�នឯងកំ�ងកាំររីក��ចេរើនទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងជាំម្ពីួយគ្រពីះចេយសំូូវ។ ចាំប់់ចេ�ីើម្ពី
ប់ញ្ចឹា�លចេសំ�កី�ជ�ចេនឿកំ�ងជ�វិតិ និងដែសំីងរកជ�នួយពី�គ្រពីះចេយសំូូវ។

ង្កើព័ញវ័យ – ថាីំយជ�វិតិរប់សំ់ចេយើង�ល់គ្រពីះចេយសំូូវ។ �ង់�ឹង គ្រសំឡាំំញ់ ចេគាំំរពី 
ប់�ចេរើ និងចេ�ំជាំម្ពីួយគ្រពីះចេយសំូូវ ជាំសំិសំសគ្រទ្ធិង់ ចេ�ើយចាំប់់ចេ�ីើម្ពីប់ចេងើើតិសំិសំស។

��ណាាយង្កើព័ល�ន៍ីិ�៖
��ណាាយង្កើព័លង្កើ�ា�ឲ្យយង្កើគ្នាាលកាារ�៍នៃន៍ប្រ�ព័ន៍័ធ�ង្កើ�ើ�តសិិសិសង្កើន៍ះ កាួាយជាារ�សិ់អាក្តី៖

1. ចេតិើ��ណាំក់កាំលនៃនកាំររីក��ចេរើនរប់សំ់អំក មាំនលកខណ័ៈយ៉ាាំងចេម្ពីា�?

2. ចេតិើអី�ចេ�ំជាំនិយម្ពីន័យនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំសកំ�ងប់រិប់ទ្ធិរប់សំ់អំក?

3. ចេតិើអី�ជាំកី�សំងឹឹម្ពីនៃនលទ្ធិិ�ល�ុងចេគ្រកាំយ នៃនសំិសំសដែ�លមាំនភាំពីចេពីញវ័យ កំ�ង
ប់រិប់ទ្ធិពីនិ័កិ�ា រប់សំ់អំក?
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��ន៍ិតសិ�រាា�់�ង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន៍ធ
នៃន៍កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិស
ង្កើ�ាយង្កើ�តនាារ�សិ់អាក្តី

ចេពីលដែ�លអំកយកគ្រប់ពីនិ័កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ ចេ�ំចេគ្រប់ើគ្របាំសំ់កំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�
រប់សំ់អំក ចេនាំះអំកនឹងប់ចេងើើតិគ្រប់ពីនិ័ប់ចេងើើតិសំិសំសម្ពីួយ។ ចេប់ើអំក�កចេ�ញនូវកាំរ
ពីិពីណ័៌នាំ នៃនអតិី�រិតិកំ�ង ��ណាំក់កាំលនិម្ពីួយៗ ចេនាំះអំកនឹងទ្ធិទ្ធិួលបាំនតាំរាំងនៃន
កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសម្ពីួយ (សំូម្ពីចេម្ពីើល តាំរាំង C ខ្ចាំងចេគ្រកាំម្ពី)។ អំក�ឹកនាំ�កំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�
រប់សំ់អំក អាំ�ចាំប់់ចេ�ីើម្ពីថាំចេតិើគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់អំក នឹងចេធីើដែប់ប់ណាំ ចេ�ើម្ពីិ��ីល់ឪកាំសំ
សំ�រាំប់់ពីួកសំិសំសរីក��ចេរើន និងចេពីញវ័យកំ�ងចេសំ�កី�ជ�ចេនឿ

តារា� C

កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិស៖ ជាាប្រ�ព័ន៍ធ័ ន៍ិ�រ�នាាសិមពន៍ធ័
(សំគ្រម្ពីួលតាំម្ពីតាំរាំងរប់សំ់ចេលាំក Phil Maynard)

ថាាាយ��គ�

សិ��មន៍៍

អន៍ុវតីន៍៍
ណែ�ាក្តីវញិ្ញាាា�

សិ�ី�រសិ 
ន៍ិ�កាារ��ង្កើរ�

ភាាព័�ូ�
ប្រព័ះប្រ��សិា

ប្រសាាវប្រជាាវ                     ណែសិា�រក្តី                     ចាា�់ង្កើ�ី�ម                    រីក្តី��ង្កើរ�ន៍                    ង្កើព័ញវ័យ

ប្រព័ះ�ុ����ូ�                     ប្រព័ះ�ុ�រាា�់ជាា�រិសិុទធ           ប្រព័ះ�ុ�ណែញក្តីជាា�រិសិុទធ
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រង្កើ�ៀ�តាាមណែ��ង្កើវសិួ�
ចេពីលចេយើងចាំប់់ចេ�ីើម្ពីប់ចេងើើតិគ្រប់ពីនិ័ប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ ចេយើងគ្រតិូវចាំ�ថាំ ចេយើង
មាំនគ្រប់នៃពីណ័�នៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំសដែ�លចេយើងអាំ�យកម្ពីកចេគ្រប់ើបាំន។ គ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេម្ពី�ូ
ឌី�សំាពី���ប់ូង ប់ចេងើើតិកាំរជុ�គាំំំជាំថាំំក់ចេរៀន (Class meetings) ជួប់គាំំំជាំគ្រកុម្ពី (Band 
meetings) និងគ្រកុម្ពីជ�ចេរើសំ (select societies) (គ្រប់ពីនិ័គ្រកុម្ពីតិូ�ពី�ចេ�ើម្ពី និងឱកាំសំ
សំ�រាំប់់កាំរប់ចេងើើតិខ្ចាំងវិញ្ញាាំណ័) ដែ�លគ្រប់ពីនិ័រប់សំ់ចេគដែណ័នាំ�ពីួកសំិសំស�ម�ៗ ពី�ចេសំ�កី�
ជ�ចេនឿ និងជួយឲ្យយចេគចេពីញវ័យ។ កំ�ងគ្រប់ពីនិ័ចេនះ ពីួកសំិសំស គ្រតិូវបាំនចេលើកទ្ធិឹក�ិតិីឲ្យយ
�ូលរួម្ពីកំ�ងគ្រកុម្ពីតិូ� សំ�រាំប់់ពីិភាំកាគាំំំជាំគ្រគ�សំាប់រិសំទ្ធិា និងអនុវតិីន៍វិធ�នៃនគ្រពីះគុណ័។

កំ�ងគ្រកុម្ពីតិូ�ទាំំ�ងចេនះ ពីួកចេម្ពី�ូឌី�សំាគ្រតិូវបាំនចេលើកទ្ធិឹក�ិតិីឲ្យយចេធីើតាំម្ពី�ាប់់ទ្ធិូចេ�ំរប់សំ់
ចេលាំកចេវសំួ�៖

1. កុ�ចេធីើឲ្យយប់ាះ�ំល់អំក�នៃទ្ធិ ចេ�ំយចេ�ៀសំវាំងកាំរអាំគ្រកក់គ្រគប់់យ៉ាាំង។

2. ចេធីើលអឲ្យយបាំនញឹកញាំប់់ �ល់ម្ពីនុសំសជាំចេគ្រ�ើន (��ចេ�ំះរូប់កាំយ និងវិញ្ញាាំណ័ចេគ។)

3. អនុវតិីន៍វិធ�នៃនគ្រពីះគុណ័ ដែ�លគ្រពីះចេយសំូូវប់ចេគ្រងៀនពីួកសំិសំស។

វិ��នៃន៍ប្រព័ះ�ុ�

កាារង្គាារង្កើមតាីាក្តីរុណាា កាារង្គាារ�រិសិុទធ

- ឲ្យយអាំ�ំរអំកឃ្វាួំន - ថាីំយប់ងំ�ជាំសាំជាំរណ័ៈ

- ឲ្យយសំ�ចេលៀកប់��ំក់�ល់អំកគ្រក - អាំនគ្រពីះប់នា�ល

- ជួយចេម្ពីើលដែ�រអំកឈឺ - ពីិធ�ចេលៀងគ្រពីះអមាាំសំ់

- សំួរសំុខទ្ធិុកខអំកជាំប់់គុគ - អធិសាឋំនផ្ទាាំល់ខួ�ន&គ្រគួសាំរ

- �ីល់ជ�រក�ល់អំកអតិ់�ាះ - សំិការគ្រពីះគម្ពីី�រ

- សាីំគម្ពីន៍ម្ពីនុសំស��ដែ�ក - តិម្ពីអាំ�ំរ

- ប់ចេងើើតិសំនីិភាំពី - គ្រប់កប់ជាំម្ពីួយគ្រគ�សំាប់រិសំទ្ធិា

- ប់�ចេរើកាំរលអ

ចេ�ើម្ពីិ�ទ្ធិទ្ធិួលបាំនធនធាំនចេ�សងចេទ្ធិៀតិ ដែ�លទាំំក់ទ្ធិងនិង Wesleyan Way សំូម្ពី�ុ�៖
www.UMCdiscipleship.org/covenantdiscipleship
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កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិស ន៍ិ�កាារ�ឹក្តីនាា�ផ្ទាាាល់ខ្លួួ�ន៍
កាំរផ្ទាួំសំ់ប់ី�រវប់ិធម្ពី៌នៃនគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់អំក ចេ�ើម្ពីិ�ប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ គឺ
ចាំប់់ចេ�ីើម្ពីពី�អំក�ឹកនាំ�។ គ្រគប់់កាំរទាំំ�ងអសំ់ វាំចេ�ើងឬ�ុះ ចេ�ំយសាំរអំក�ឹកនាំ�។ មាំន
អំក�ឹកនាំ�ជាំចេគ្រ�ើនដែ�លយល់ខុសំថាំភាំពីរវល់ជាំសាំំនៃ� និងសំកម្ពីមភាំពីសំ�រាំប់់
ចេជាំគជ័យ។ ចេយើងដែតិងយល់ខុសំថាំ ចេគាំំលចេ�ំរប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ�ដែ�លចេជាំគជ័យ គឺជាំ
កាំរមាំនកម្ពីមវិធ�ជាំចេគ្រ�ើន៧នៃ�ៃកំ�ងម្ពីួយសំបាីំ�៍។ កាំរពីិតិចេនាំះគឺថាំ គ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់អំក
អាំ�រវល់ ចេ�ើយចេ�ំដែតិម្ពីិនចេធីើកាំរគ្រតិឹម្ពីគ្រតិូវ។ 

កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំចាំប់់ចេ�ីើម្ពី ចេពីលអំក�ឹកនាំ�ចេធីើជាំគ�រូកំ�ងភាំពីជាំសំិសំស
ដែ�លរីក��ចេរើន និងចេពីញវ័យ។ ថាំំក់�ឹកនាំ�គ្រគប់់ក�រិតិ គ្រតិូវដែតិចេសាមំះគ្រតិង់ ចេ�ើយអាំ�
ដែ�កចាំយពី�កាំរដែ�លពីួកចេគរីក ��ចេរើនដែ�ំកចេសំ�កី�ជ�ចេនឿ ចេ�ើយចេលើកទ្ធិឹក�ិតិីចេគកំ�ង
��ចេណ័ើរចេសំ�កី�ជ�ចេនឿ។ គ្រគប់់គ្រកុម្ពីគួរគ្រប់ជុ�គាំំំ ជាំឪកាំសំម្ពីិនដែម្ពីនសំ�រាំប់់ប់�ចេពីញកាំរង្វាំរ
រ�ឋបាំល ប់ាុដែនីគឺចេ�ើម្ពីិ��ីល់ចេពីលចេលើកទ្ធិឹក�ិតិីកំ�ងកាំរ រីក��ចេរើនដែ�ំកវិញ្ញាាំណ័។ �ូ�ជាំ
គ្រប់ពីនិ័ថាំំក់ចេម្ពី�ូឌី�សំាដែ�រ គ្រគប់់គ្រកុម្ពីគ្រតិូវមាំនសំកម្ពីមភាំពីជាំគ្រកុម្ពីតិូ�។ 

កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំគ្រគប់់ក�រិតិនៃនអំក�ឹកនាំ� នឹងចេផ្ទាីំតិចេលើ គណ័ៈកម្ពីមកាំរ
ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងគ្រកុម្ពីជ�នុ� និងគ្រគូគង្វាីំល និងគណ័ៈកម្ពីមកាំរចេរើសំតាំ�ង និងកាំរអភូិវឌីឍន៍
អំក�ឹកនាំ�។ កាំរចេផ្ទាីំតិចេលើកាំរ អភូិវឌីឍន៍ និងកាំររីក��ចេរើនកំ�ងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស
កំ�ង��ចេណាំម្ពីអំក�ឹកនាំ� ចេម្ពីើលចេ�ំ�ូ�ជាំម្ពីិនអសាាំរយចេទ្ធិ ដែតិវាំជាំមាាំសំុ�នដែ�លចេធីើឲ្យយ
គ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់ចេយើងរីក��ចេរើន។ អំក�ឹកនាំ�លអ ចេធីើឲ្យយគ្រកុម្ពីជ�នុ�រីក��ចេរើន។ គ្រកុម្ពីជ�នុ�លអ 
ប់ណ័ា�ះអំក�ឹកនាំ�លអ។ ចេយើងគ្រតិូវដែតិជាំគ�រូនៃនកាំររីក��ចេរើនកំ�ងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស 
កំ�ង��ចេណាំម្ពីអំក�ឹកនាំ� ចេប់ើសំិនជាំចេយើង�ង់ចេ�ើញវាំកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់ចេយើង។ 

កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំគ្រតិូវដែតិជាំអទ្ធិិភាំពីកំ�ងគ្រកុម្ពីអំក�ឹកនាំ�។ ចេយើងគ្រតិូវដែតិ
ចេផ្ទាីំតិចេលើកាំរប់ចេងើើតិនិងកាំររីក��ចេរើន ជាំនិ�ា។ អំក�ឹកនាំ�គ្រតិូវដែតិយល់�ាសំ់ពី�តិួនាំទ្ធិ�
រប់សំ់ចេគកំ�ងកាំរជួយម្ពីនុសំស ឲ្យយរីក��ចេរើន ដែ�ំកគ្រពីលឹងវិញ្ញាាំណ័ កំ�ងប់រិប់ទ្ធិគ្រកុម្ពីជ�នុ� និង
សំ�គម្ពីន៍។ ដែប់ប់ចេនះ តិួនាំទ្ធិ�នៃនអំក�ឹកនាំ� គឺផ្ទាួំសំ់ដែគ្រប់ពី� «ជួសំជុលគ្រកុម្ពីជ�នុ�» ចេ�ំជាំ
កាំរសាំងអណាំ�គ្រកគ្រពីះ។ កាំរចេផ្ទាីំតិអាំរម្ពីមណ័៍រប់សំ់ចេយើង ដែប់រចេ�ញពី�កាំរចេធីើឲ្យយ
គ្រកុម្ពីជ�នុ�កាំន់ដែតិធ� ចេ�ំជាំកាំរប់ចេងើើតិសំិសំសឲ្យយកាំន់ដែតិចេគ្រ�ើន។ 
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��ណាាយង្កើព័ល�ន៍ីិ�
1. ចេតិើកាំរចេផ្ទាីំតិចេលើកាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំផ្ទាួំសំ់ប់ី�រកាំរ�ឹកនាំ�រប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ�

រប់សំ់អំកយ៉ាាំងណាំ?

2. ចេតិើកាំរចេផ្ទាីំតិចេលើកាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំប់ី�រទ្ធិិសំចេ�ំនៃនគណ័ៈកម្ពីមកាំរ
ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងគ្រគូគង្វាីំល និងគ្រកុម្ពីជ�នុ� និងគណ័ៈកម្ពីមកាំរចេគ្រជើសំតាំ�ងអំក�ឹកនាំ� 
យ៉ាាំងណាំដែ�រ?
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កាារង្កើ��ញ&កាារង្កើ�ា�
ចាា�់មន៍ុសិសប្រ��់គ្នាាា

ង្កើហាា�័�មុខ្លួ�ាះ�� 
ចេពីលចេយើងចេម្ពីើលប់ញ្ញាាំប់�ា�ប់ិនំ និងចេពីលអនាំគតិ នៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំសកំ�ងសំតិវតិស
ទ្ធិ�២១ ខំ��ចេ�ើញពី�ចេសំ�កី�គ្រតិូវកាំរកាំន់ដែតិចេគ្រ�ើនរប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ�កំ�ងកាំរយល់ពី�ចេ�ំណ័័ង
ម្ពីុខ�ាះ។  អី�ដែ�លខំ���ង់និយ៉ាំយចេនាំះគឺកាំរប់ចេងើើតិចេ�ំយចេ�តិនាំកំ�ងដែ�ំកខ្ចាំងម្ពីុខនៃន
គ្រប់ពី័និប់ចេងើើតិសំិសំស។ ចេប់ើអំក គិតិគ្រសំប់ជាំម្ពីួយក�រិតិនៃនកាំររីក��ចេរើន ខំ� �គិតិអ�ពី�ឪកាំសំ
ដែ�លចេយើង�ីល់ឲ្យយ កំ�ងតិ�ប់ន់នៃនកាំរគ្រសាំវគ្រជាំវ និងកាំរដែសំីងរក។ ចេតិើគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់
អំកអាំ�ចេធីើយ៉ាាំងចេម្ពីា�ឲ្យយកាំន់ដែតិមាំនចេ�តិនាំ ទាំំក់ទ្ធិងនិងកាំរប់ចេងើើតិកដែនួង និងឪ
កាំសំ សំ�រាំប់់អំកដែ�លក�ពីុងគ្រសាំវគ្រជាំវសំ�រាំប់់អតិែន័យដែ�ំកវិញ្ញាាំណ័ កំ�ងជ�វិតិ ឬ
កាំរដែសំីងរកជ�វិតិជាំគ្រគ�សំាប់រិសំទ្ធិា។ ចេតិើអំកជួយអំក�ឹកនាំ� ឲ្យយយល់ពី�សាំរៈសំ�ខ្ចាំន់ នៃន
កាំរប់ចេងើើតិតិ�ប់ន់យ៉ាាំងចេនះ ចេ�ើយប់ចេគ្រងៀនពីួកចេគពី�វិធ�លអៗ កំ�ងកាំរទាំំក់ទ្ធិងជាំម្ពីួយអំក
ដែ�លក�ពីុងគ្រសាំវគ្រជាំវ និងអំកដែ�លដែសំីងរក។

ចេយើង�ឹងចេ�ើយថាំ និកាំយរប់សំ់ចេយើងបាំនចេធីើកាំរចេនះ ចេ�ំយវិធ�ចេ�សងៗ។ Fresh 
Expressions គឺជាំឧទាំំ�រណ័៍ម្ពីួយសំ�រាំប់់គ្រកុម្ពីជ�នុ�ដែ�លប់ចេងើើតិកដែនួងសំុវតិែិភាំពី 
សំ�រាំប់់អំកដែ�លម្ពីិនដែ�លម្ពីកគ្រពីះ វិ�ំរ ចេ�ើម្ពីិ�ឲ្យយពីួកចេគអាំ�មាំនទ្ធិ�លាំប់់ម្ពីកគ្រពីះវិ�ំរ។ 
វិធ�ទាំំ�ងអសំ់ចេនះ ភាំគចេគ្រ�ើនទាំំក់ទ្ធិងនិងដែប់ប់ដែ�នជ�វិតិ និង��ណ័ង់��ណ័ូល�ិតិី �ូ�ជាំ 
Skateboarding, surfing, rock climbing, ។ល។ ចេ�ើយចេយើងក៏អាំ� ភាាំប់់
ជាំម្ពីួយតិន្រ្តីនី� និងកាំចេ�ី។ 

ចេពីលដែ�លគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចាំប់់ចេ�ីើម្ពីប់ចេងើើតិឪកាំសំ និងប់ទ្ធិពីិចេសាំធន៍ទាំំ�ងចេនះ សំូម្ពីកុ�ឲ្យយ
ចេ�តិនាំរប់សំ់ចេយើង សាំប់រលតិ់ចេ�ើយ។ ចេប់ើអំកប់ចេងើើតិ�ំងកាំចេ�ី ឬ កដែនួងជិះ 
Skateboard ដែ�លម្ពីិនដែ�លមាំនឪកាំសំ កំ�ងកាំរអចេញ្ចឹាើញពីួកចេគឲ្យយមាំនទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នង
ជាំម្ពីួយសំ�គម្ពីន៍ចេយើង ឬម្ពីិនដែ�លមាំនឪកាំសំប់ចេងើើតិសំិសំស ជាំម្ពីួយចេគ ចេនាំះអំក
គ្រគាំំន់ដែតិជួយអំក�ឹកកាំចេ�ី និងអំកជិះ Skateboard ដែតិប់ាុចេណាាំះ។ អំកគ្រតិូវដែតិប់ចេងើើតិ
ជាំសំ�គម្ពីន៍ ជាំម្ពីួយឪកាំសំកំ�ងកាំរដែណ័នាំ�នៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស��ប់ូង។ កំ�ង
កាំរប់ចេងើើតិ ចេ�ំរណ័័ងធ�ម្ពីុខ�ាះ សំូម្ពីចាំប់់ចេ�ីើម្ពីដែសំីងរកវិធ�រប់សំ់គ្រពីះចេយសំូូវ ចេតិើអំកនឹង
ជួយជ��ូំនប់នាាំប់់ យ៉ាាំងចេម្ពីា�? ចេតិើចេធីើចេម្ពីា� ចេទ្ធិើប់អំកអាំ�ជួយអំកដែសំីងរក ឲ្យយកាួំយជាំ
អំកចាំប់់ចេ�ីើម្ពី? ជាំម្ពីួយគាំំំចេនះដែ�រ សំូម្ពីកុ�ឲ្យយចេ�ំណ័័ងធ�ម្ពីុខ�ាះ បាំតិ់ចេសាំះចេ�ើយ 
ចេ�ំយសាំរមាំនម្ពីនុសំសជាំចេគ្រ�ើននឹងកាួំយជាំអំកចេ�ើរតាំម្ពីគ្រពីះចេយសំូូវ។  ចេប់ើកាំរចេនះ
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ចេកើតិចេ�ើង ចេនាំះអំកនឹងមាំន �ំងកាំចេ�ីគ្រគ�សំាប់រិសំទ្ធិា ឬកួិប់គ្រគ�សាាំនអំកជិះ 
Skateboard។  កដែនួងនិងឪកាំសំដែ�លអំកបាំនប់ចេងើើតិ សំ�រាំប់់អំកដែ�លគ្រសាំវគ្រជាំវ 
និងដែសំីងរក និងគ្រតិូវប់នីសំ�រាំប់់អំក�ម�ចេទ្ធិៀតិ។ តាំម្ពីរយៈគ្រប់ពី័និ ចេ�ំណ័័ងធ�ម្ពីុខ�ាះ 
គ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់អំកគ្រតិូវដែតិមាំនចេ�តិនាំអ�ពី�កាំរប់នី�ីល់កដែនួងសំុវតិែិភាំពីសំ�រាំប់់ 
អំកគ្រសាំវគ្រជាំវរកអតិែន័យគ្រពីលឹងវិញ្ញាាំណ័ និងដែសំីងរកជ�វិតិជាំគ្រគ�សំាប់រិសំទ្ធិា។

អា�ទ្វាា��អសិ់�ឺទ្វាាក្តី់ទ�ន៍ិ�ទ�នាាក្តី់ទ�ន៍�
កាារ�ារផ្ទាាា�់ ន៍ិ�ទ�នាាក្តី់ទ�ន៍� ង្កើ�សិក្តីក្តីមេ

ខំ��ចេគ្រប់ើ�ំកយ�ារផ្ទាាំប់់ ចេ�ើម្ពីិ��ា�យពី��ំកយ «ចេ�ំងចាំប់់» ដែ�លចេយើងធាួំប់់ចេគ្រប់ើ។ ខំ��សំូម្ពី
ពីនយល់កាំរខុសំគាំំំ។ កាំរចេ�ំងចាំប់់មាំនទ្ធិ�រង់ពី�រ។ វាំអាំ�ជាំដែ�ំកចេប់សំកកម្ពីម។ ចេនះ
ជាំពី័និកិ�ាដែ�លជួយ �ូ�ជាំដែ�កអាំ�ំរ សំ�ចេលៀកប់��ំក់ សំ�អាំតិទ្ធិ�ធាួំសំ�គម្ពីន៍ ។
ល។ មាំនកាំរចេ�ំងចាំប់់ម្ពីួយ��នួនចេទ្ធិៀតិ ដែ�លមាំនកាំរ�ាយ��ណ័ឹងលអ។ 
សំកម្ពីមភាំពី�ូ�ជាំ កាំរចេធីើពីិធ�តាំម្ពី�ួ�វ�ំល់ និងកាំរចេ�ើរដែ�កលិខិតិអចេញ្ចឹាើញម្ពីក
គ្រពីះវិ�ំរនៃ�ៃអាំទ្ធិិតិយ ឬចេយើងចេ�ំតាំម្ពីសំួន�ារចេ�ើម្ពីិ�ដែ�កទ្ធិឹក ចេ�ំយមាំន ពីតិ៌មាំន
គ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេយើងកំ�ងចេនាំះ។ ខំ��គិតិថាំពី័និកិ�ាដែ�លគ្រគាំំន់ដែតិអចេញ្ចឹាើញម្ពីនុសំសម្ពីកគ្រកុម្ពីជ�នុ� 
ចេ�ំយម្ពីិនមាំនទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នង ចេនាំះម្ពីិនគ្រគប់់គ្រគាំំន់ចេទ្ធិ។ វាំខីះ��នុ�នៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស
ចេ�ំយចេ�តិនាំ។ កាំរ�ារផ្ទាាំប់់ចេប់សំកកម្ពីម គឺជាំកាំរកសាំងទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងយូរអដែងីង និង
ចេសាមំះគ្រតិង់។  ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងដែ�លមាំនអតិី�រិកទាំំ�ងប់�ចេនះ នឹងនាំ�ឲ្យយមាំនកាំរប់ចេងើើតិ
សំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ។

ព័ិតប្របាាក្តី� (Authenic)៖ វ�នាំនុគ្រកម្ពី Merriam-Webster ពីនយល់ថាំ 
«ភាំពីចេ�ើម្ពីដែ�លម្ពីិនអាំ�គ្រប់ដែកកបាំន»។ ចេតិើកាំរ�ារភាាំប់់ចេប់សំកកម្ពីមជាំម្ពីួយអំក�នៃទ្ធិ
រប់សំ់ចេយើងមាំនភាំពីពីិតិគ្របាំក�ចេទ្ធិ? ចេតិើវាំចេ�ញពី�កដែនួងលអចេទ្ធិ? ចេតិើវាំមាំនគ្រប់ភូពីលអចេទ្ធិ
? ចេពីលចេយើងរីក��ចេរើនដែ�ំកចេសំ�កី�ជ�ចេនឿ ជាំសំិសំសរប់សំ់គ្រពីះចេយសំូូវ ចេនាំះចេយើងគួរម្ពីិន
គិតិដែតិពី�ខួ�នឯង មាំនកាំរយក�ិតិីទ្ធិុក�ំ់��ចេ�ំះពីិភូពីចេលាំកជុ�វិញខួ�នចេយើង។ កាំរ
យក�ិតិីទ្ធិុក�ំក់ចេនះ គួរចេប់ើកសំ�ដែ�ងកំ�ង ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងរប់សំ់ចេយើង។ ចេពីលចេយើង
ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងជាំម្ពីួយអំកដែ�លចេ�ំចេគ្រ�ំគ្រកុម្ពីជ�នុ� វាំសំ�ខ្ចាំន់ណាំសំ់ដែ�លចេយើងគ្រតិូវ�ាសំ់
ថាំ ចេយើងមាំនចេគាំំលប់�ណ័ងពីិតិគ្របាំក�។ កាំរដែ�លចេយើងមាំនភាំពីពីិតិគ្របាំក� និង
ចេសាមំះគ្រតិង់ ចេនាំះចេយើងអាំ�ដែ�កចាំយចេសំ�កី�ជ�ចេនឿរប់សំ់ចេយើងកាំន់ដែតិលអ។

សិរីរាា�គ (Organic)៖ ចេពីលចេយើង�ារភាាំប់់ជាំម្ពីួយអំក�នៃទ្ធិ ចេ�ើយចាំប់់ចេ�ីើម្ពីសាំង
ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នង វាំគ្រតិូវដែតិសំរីរាំងំ ចេយើងម្ពីិនអាំ�ប់ងខ�វាំបាំនចេទ្ធិ។ សំូម្ពីគិតិថាំ �ំកយសំរីរាំង ំ
និយ៉ាំយពី�រុកខជាំតិិដែ�ល លូតិលាំសំ់តាំម្ពីដែប់ប់ធម្ពីមជាំតិិ។ គ្រគូគង្វាីំលចេកមងមាំំក់គ្របាំប់់ខំ� �
ថាំ គាំំតិ់និងគ្រប់ពីនិរប់សំ់គាំំតិ់សំ�ចេរ��ិតិីម្ពីិនចេគ្រប់ើទ្ធិូរទ្ធិសំសន៍ដែខសរកាំប់ ចេគ្រ�ំះគាំំតិ់�ង់
សំនស�លុយ។ ចេធីើអញ្ចឹាឹង គាំំតិ់ម្ពីិនអាំ�ចេម្ពីើលក�ឡាំំបាំល់ទាំំតិ់ ប់នាាំប់់ពី�កម្ពីមវិធ�ថាីំយប់ងំ�
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នៃ�ៃអាំទ្ធិិតិយ �ូចេ�ំះគាំំតិ់ចេ�ំបាំរកំ�ងភូូម្ពីិចេ�ើម្ពីិ�ចេម្ពីើលបាំល់។ ប់�ប់ួនសំបាីំ�៍កនួងម្ពីក 
មាំនកាំរម្ពីួយចេកើតិចេ�ើង។ គាំំតិ់បាំនប់ចេងើើតិម្ពីិតិីភាំពីជាំម្ពីួយម្ពីនុសំសជាំចេគ្រ�ើនដែ�លចេ�ំ
ចេម្ពីើលបាំល់ចេ�ំបាំរចេនាំះ។ ប់នាាំប់់ម្ពីក ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងចេនះកាំន់ដែតិលអចេ�ំ គាំំតិ់មាំនឪកាំសំ
ដែ�កចាំយពី�ចេសំ�កី�ជ�ចេនឿរប់សំ់គាំំតិ់។ កាំរសំនានាំចេនះ នាំ�ម្ពីនុសំសប់�ប់ួននាំក់ទ្ធិទ្ធិួលចេជឿ
គ្រពីះ ចេយសំូូវជាំគ្រពីះសំចេន្រ្តីង្វាំំះ ចេ�ើយពីួកចេគចាំប់់ចេ�ីើម្ពីម្ពីកគ្រពីះវិ�ំរ។ 

មិន៍ផ្ទាួាសិ់�ី�រ (Consistent)៖ ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងលអទាំំម្ពីទាំំរចេពីលចេវលាំម្ពីិនផ្ទាួំសំ់ប់ី�រ។ ម្ពីិន
ផ្ទាួំសំ់ប់ី�រ មាំនន័យថាំ ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងរប់សំ់ចេយើងម្ពីិនដែម្ពីនជាំកាំរផ្ទាួំសំ់ប់ី�រទ្ធិ�និញចេទ្ធិ។ 
ចេយើងម្ពីិនដែម្ពីនគ្រគាំំន់ដែតិ�ង់ឲ្យយចេគម្ពីកគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេនាំះចេទ្ធិ។ ចេយើង�ង់សាំំល់ចេគ ចេ�ើយ�ង់
មាំនទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងលអជាំម្ពីួយអំកជិតិខ្ចាំង ចេទាំំះជាំចេគម្ពីិនចេ�ំគ្រពីះវិ�ំរក៏ចេ�ំយ។ 
ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងម្ពីិនផ្ទាួំសំ់ប់ី�រ មាំន�ូ�ជាំកាំរទ្ធិូរសំពីារកគាំំំ កាំរអចេញ្ចឹាើញ�ូលរួម្ពីកកំ�ងកម្ពីមវិ
ធ�ចេ�សងៗ ឬចេយើងអាំ�គ្របាំប់់គាំំតិ់ថាំ គ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់ចេយើងបាំនអធិសាឋំនជូនចេគ។ អំក
នឹងរំចេភូើពីចេពីលចេ�ើញអំកជិតិខ្ចាំងរប់សំ់អំកកាួំយជាំអំកគាំំ�គ្រទ្ធិរពីនិកិ�ាគ្រកុម្ពីជ�នុ� 
ចេទាំំះជាំចេគចេ�ំថាីំយប់ងំ�ចេ�ំគ្រពីះវិ�ំរចេ�សងក៏ចេ�ំយ។

ចេពីលទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងរប់សំ់ចេយើងពីិតិគ្របាំក� សំរីរាំងំ និងម្ពីិនផ្ទាួំសំ់ប់ី�រ ចេនាំះចេយើងប់ចេងើើតិ
កដែនួងសំ�រាំប់់ កាំរដែ�កចាំយចេសំ�កី�ជ�ចេនឿ។ ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នង ម្ពីិនដែម្ពីនជាំកម្ពីមវិធ�ចេទ្ធិ វាំគឺជាំ
ឥរិយ៉ាំប់ទ្ធិដែ�ល ចាំក់ឬសំកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�ដែ�លយល់ពី�កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ។ 
ឥរិយ៉ាំប់ទ្ធិចេនះក៏អាំ�ដែកដែគ្រប់កាំរដែ�លគ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេរៀប់��កម្ពីមវិធ�ចេ�សងៗ។ សំូម្ពីគិតិពី�
កម្ពីមវិធ�ចេ�ំងចាំប់់ ដែ�លគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់អំក ចេធីើជាំចេរឿយៗ។ ឧទាំំ�រណ័៍ថាំ កម្ពីមវិធ�
ចេរើសំពីងនៃ�ៃEaster ឬកម្ពីមវីធ� ដែ�កសំ�ចេលៀកប់��ំក់។ ចេតិើកម្ពីមវិធ�ចេនះ នឹងមាំនកាំរផ្ទាួំសំ់
ប់ី�រអី�ខួះ ចេប់ើចេយើងចេរៀប់��ចេ�ើម្ពីិ�ចេធីើយ៉ាាំងណាំ ឲ្យយកាំរទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងរប់សំ់ចេយើង ជាំម្ពីួយ
អំក�នៃទ្ធិ វាំពីិតិគ្របាំក� សំរីរាំងំ និងម្ពីិនផ្ទាួំសំ់ប់ី�រ? ចេយើងអាំ�ចេរៀប់ជាំគ្រកុម្ពីម្ពីួយ ដែ�ល
មាំនតិួរនាំទ្ធិ�និយ៉ាំយជាំម្ពីួយអំក�នៃទ្ធិ និងសាីំប់់ចេរឿងរប់សំ់ចេគ។ ចេយើងម្ពីិនអាំ�ប់ចេងើើតិ
សំិសំស ចេ�ំយគាំមំនកាំរទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងជាំម្ពីួយម្ពីនុសំសបាំនចេទ្ធិ។

�ុងចេគ្រកាំយ សំូម្ពីគិតិថាំចេតិើអំកអាំ�ចេធីើឲ្យយប់ចេ�ាកវិទ្ធិាកំ�ងពី័និកិ�ារប់សំ់អំកកាំន់ដែតិលអ 
ចេ�ើម្ពីិ�អាំ� ប់ចេងើើនទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នង ចេ�ំនៃ�ៃខ្ចាំងម្ពីុខ។ ចេតិើអំកអាំ�មាំនកាំរសំនានាំ និង
ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នង តាំម្ពីរយៈ ចេគ�ទ្ធិ�ពី័រ ប់ណ័ា�ញសំងំម្ពី blog វីចេ�អូ ឬ podcasts 
តាំម្ពីរចេប់ៀប់ណាំ? ចេតិើចេយើងអាំ��ារផ្ទាាំប់់ម្ពីនុសំសដែ�លចេ�ំចេគ្រ�ំគ្រកុម្ពីជ�នុ�រប់សំ់ចេយើង
ចេ�ំយវិជាមាំន ដែ�លចេយើងអាំ�ជួប់ចេគ ចេ�ើយយល់ពី�ចេសំ�កី�គ្រតិូវកាំរដែ�ំក
គ្រពីលឹងវិញ្ញាាំណ័រប់សំ់ចេគ។ ប់ចេងើើតិកដែនួងសំ�រាំប់់កាំរសំនានាំ ដែ�លអាំ�នាំ�ម្ពីកនូវ
ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នង�ម�។ ដែតិសំូម្ពីកុ�ចេភូួ� ប់ចេ�ាកវិទ្ធិា ម្ពីិនអាំ�ជ�នួសំ កាំរទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងម្ពីុខទ្ធិល់
និងម្ពីុខបាំនចេទ្ធិ ដែតិវាំអាំ�ជាំ��នុ�ចាំប់់ចេ�ីើម្ពី។

កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចាំប់់ចេ�ីើម្ពីពី�ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នង ពីិតិគ្របាំក� សំរីរាំងំ និងម្ពីិនផ្ទាួំសំ់ប់ី�រ



«ង្កើយ��មិន៍អាា��
ង្កើ�ើ�តសិិសិសង្កើ�ាយ
គ្នាេាន៍ទ�នាាក្តី់ទ�ន៍�
ជាាមួយមន៍ុសិស
បាាន៍ង្កើទ។»
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កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិស
ង្កើ�ាយង្កើ�តនាា
ក្តីា��ន៍ិកាាយទ្វាា��មូល

�លនាំនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំចេកើតិចេ�ើងកំ�ងនិកាំយទាំំ�ងម្ពីូល។ អំក�ឹកនាំ� 
និងគ្រកុម្ពីជ�នុ�ជាំចេគ្រ�ើនចាំប់់ចេ�ីើម្ពីទ្ធិទ្ធិួលសាំំល់ថាំ ចេយើងគ្រតិូវដែតិចេផ្ទាីំតិចេលើកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស 
ចេ�ើយចេ�ៀសំចេ�ញពី�កាំរជួសំជុលគ្រកុម្ពីជ�នុ�។ ខ្ចាំងចេគ្រកាំម្ពីចេនះ ជាំឧទាំំ�រណ័៍
ម្ពីួយ��នួន។ អំករកចេ�ើញឧទាំំ�រណ័៍ជាំចេគ្រ�ើនចេទ្ធិៀតិកំ�ង UMCdiscipleship.org.

កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិសង្កើ�ាយង្កើ�តនាាក្តីា��ប្រក្តីុមតូ�
ប្រក្តីុមជំ�ន៍ុ� Broomfield United Methodist Church, Colorado

សំមាំជិកនៃន Broomfield United Methodist Church, មាំនទ្ធិ�តាំ�ង�ចេនាួំះ 
ទ្ធិ�គ្រកុងDenver និងទ្ធិ�គ្រកុង Boulder កំ�ងរ�ឋ Colorado, មាំនភាំពីសំកម្ពីមកំ�ងគ្រកុម្ពីតិូ�
ចេ�សងៗ។ តាំម្ពីកាំរគ្រសាំវគ្រជាំវរប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ�កំ�ងឆ្នាំំំ�២០០៤ឥ២០០៥ សំមាំជិក និង
អំក�ឹកនាំ� នៃនBUMC ទ្ធិទ្ធិួលសាំំល់ពី�សាំរៈសំ�ខ្ចាំន់នៃនគ្រកុម្ពីតិូ�ដែ�លជាំដែ�ំកសំ�ខ្ចាំន់
ម្ពីួយនៃនគ្រប់ពីនិប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ។ ចេប់សំកកម្ពីម រប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ�--ថាីំយប់ងំ�គ្រពីះ 
រីក��ចេរើនជាំម្ពីួយគ្រពីះ គ្របាំប់់អំក�នៃទ្ធិពី�គ្រពីះ--ចេប់ើកសំដែម្ពីីងកំ�ងអទ្ធិិភាំពី �ូ�ខ្ចាំងចេគ្រកាំម្ពី៖ 
គ្រពីះគម្ពីី�រ កាំរថាីំយប់ងំ� កាំរគ្រប់កប់គ្រកុម្ពីតិូ� ចេ�ំងចាំប់់ពីិភូពីចេលាំក និងពី័និកិ�ា រប់សំ់
គ្រគូគង្វាីំល និងគ្រកុម្ពីជ�នុ�។ គ្រកុម្ពីប់ចេងើើតិសំិសំសសំំ�ល មាំនប់ួនគ្រកុម្ពី ដែ�លជួប់គាំំំគ្រពីឹក
នៃ�ៃអាំទ្ធិិតិយ គ្រកុម្ពីប់ុរសំ��នួន៦ គ្រកុម្ពីចេរៀនគ្រពីះគម្ពីី�រគ្រសំី���នួន៤ និងគ្រកុម្ពីចេរៀនគម្ពីី�រ
ចេពីលលាៃំ�ម្ពីួយ��នួនចេទ្ធិៀតិ។ គ្រកុម្ពីអំកជិតិខ្ចាំងប់�គ្រកុម្ពី និងគ្រកុម្ពីគ្រសំី�ចេម្ពី�ូឌី�សំា��នួន៦។ 
គ្រកុម្ពីទាំំ�ងចេនះ�ីល់កាំរសំិការចេ�សងៗ កាំររីក��ចេរើនដែ�ំកវិញ្ញាាំណ័ និងកាំរគាំំ�គ្រទ្ធិគាំំំ
ចេ�ំវិញចេ�ំម្ពីក។ គ្រកុម្ពីទាំំ�ងចេនះភាំគចេគ្រ�ើនមាំនកាំរសំិការ គ្រពីះគម្ពីី�រ កាំរសំិការតាំម្ពី
គ្រប់ធាំនប់ទ្ធិ   ឬកាំរចេរៀនតាំម្ពីចេសំៀវចេ�ំ។

ជាំងចេនះចេ�ំចេទ្ធិៀតិ អំក�ឹកនាំ�គ្រកុម្ពីតិូ� ប់ចេងើើតិគ្រកុម្ពីតិូ�ដែ�លមាំនចេគាំំលចេ�ំដែតិម្ពីួយ 
រាំល់ឆ្នាំំំ� ចេ�ើម្ពីិ�ប់�ចេពីញចេសំ�កី�គ្រតិូវកាំរពីិចេសំសំៗ។ គ្រកុម្ពីភាំគចេគ្រ�ើនគឺមាំនរយៈចេពីលខួ� 
ដែតិគ្រកុម្ពីខួះប់នីរ�ូតិ ចេ�ំយសាំរសំមាំជិកគ្រកុម្ពីមាំនទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងគាំំំ។ គ្រកុម្ពីតិូ�ដែ�ល
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ចេ�ំប់នី�ូ�ជាំ The Artist’s Way, Just 10 LBS (គ្រកុម្ពីគ្រសំកគ���), ឪពីុកមាីំយ
ចេកមងជ�ទ្ធិង់ និង គ្រកុម្ពីឪពីុកមាីំយកូនចេពីញវ័យ។ BUMC មាំនគ្រកុម្ពីចេ�សងចេទ្ធិៀតិជាំចេគ្រ�ើន
ឆ្នាំំំ�ម្ពីកចេ�ើយ�ូ�ជាំ Alcoholics Anonymous, a Caregiver Group, Grief 
Support Groups, and an Autism Group. គ្រកុម្ពីទាំំ�ងចេនះ បាំនប់ចេងើើតិចេ�ើង
សំ�រាំប់់ចេសំ�កី�គ្រតិូវកាំរ ចេ�ើយនិងប់នី��ចេណ័ើររ�ូតិ ឲ្យយដែតិគ្រកុម្ពីជ�នុ�គ្រតិូវកាំរ។ គ្រកុម្ពីតិូ�
�នៃទ្ធិចេទ្ធិៀតិ �ូ�ជាំគ្រកុម្ពីអំកចេ�ំល�វ អំកក�ឡាំំ និងគ្រកុម្ពីអាំ�ំរចេពីលលាៃំ� គឺជាំគ្រកុម្ពី
ទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងសំងំម្ពី ដែ�លសំមាំជិកគ្រកុម្ពីអាំ�ប់ចេងើើតិម្ពីិតិីភាំពីជាំម្ពីួយគាំំំ។ មាំនគ្រកុម្ពី
ចេ�សងចេទ្ធិៀតិ �ូ�ជាំ the Prayer Shawl Ministry និងគ្រកុម្ពីសំួរសំុខទ្ធិុកខ ដែ�លមាំន
ចេគាំំលប់�ណ័ង�ង់ ប់�ចេរើអំក�នៃទ្ធិ។ ជាំងចេនះចេ�ំចេទ្ធិៀតិ ចេលាំក Thomas Cross ដែ�លជាំ
គ្រគូគង្វាីំល ខ្ចាំងប់ចេងើើតិសំិសំស ប់ចេគ្រងៀនថាំំក់ខួ�ៗអ�ពី� ចេទ្ធិវសាំគ្រសំីរប់សំ់ចេលាំកចេវសំួ� និង
គ្រប់វតិីិគ្រគ�សាាំន។ ថាំំក់ទាំំ�ងចេនះរួម្ពីមាំនចេគាំំលជ�ចេនឿរប់សំ់ United Methodist, �ាប់់
ចេគាំំលទាំំ�ងប់�, ��នុ�សំ�គាំំល់ទាំំ�ង៥រប់សំ់ចេម្ពី�ូឌី�សំា, ចេរឿងនាំៗកំ�ងគ្រពីះគម្ពីី�រ, 
វ�នាំនុគ្រកម្ពីនៃនគ្រពីះនៃនចេសំ�កី�គ្រសំឡាំំញ់ និងសំិកាខំសាំលាំគ្រពីះវិញ្ញាាំណ័ប់រិសំុទ្ធិិ។

ជាំងចេនះចេ�ំចេទ្ធិៀតិ គ្រគូគង្វាីំលចេគ្រជើសំចេរើសំកាំរសំិការសំ�រាំប់់រ�ូវ Lent ជាំរាំងរាំល់ឆ្នាំំំ� 
ដែ�លកាំរអធិប់ាយក៏គ្រតិូវគាំំំនិងកាំរសំិការគ្រពីះគម្ពីី�រដែ�រ។ ចេលើសំពី�ចេនះចេទ្ធិៀតិ 
គ្រគូគង្វាីំលក៏គ្របាំប់់ពី�ប់ទ្ធិគម្ពីី�រដែ�លសំមាំជិកអាំ�អាំនបាំន។ គ្រកុម្ពីសំិកាគ្រពីះគម្ពីី�រតាំម្ពី
រ�ូវកាំល ដែតិងដែតិគ្រប់ម្ពីូល�ី��គាំំំចេ�ើម្ពីិ�សំិកាវគំខួ� និងកាំរសំិការ�ូវ Advent កំ�ងដែខវិ�ិិ
កាំរ និងដែខធំ�។ កាំរសំិការវគំខួ�ទាំំ�ងចេនះ ទាំំក់ទាំំញម្ពីនុសំស�ូលកំ�ងគ្រកុម្ពីតិូ� ចេ�ើយ
អំកខួះចេទ្ធិៀតិក៏ប់នីចេរៀនរ�ូតិម្ពីក។

ចេ�ើម្ពីិ�ជួយអំកម្ពីក�ម�ឲ្យយ�ូលរួម្ពី គ្រគូគង្វាីំល និងប់ុគំលិក មាំនកម្ពីមវិធ�ពីិសាំរ Pizza 
ជាំម្ពីួយគ្រគូគង្វាីំល ដែ�លជាំឪកាំសំឲ្យយប់ុគំលិកសាំំល់អំកម្ពីក�ម� ចេ�ើយអាំ�គ្របាំប់់ចេគពី�
ពី័និកិ�ា និងគ្រកុម្ពីតិូ�ដែ�លមាំនកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�។ ប់ុគំលិកអចេញ្ចឹាើញអំកដែ�លម្ពីក�ូលរួម្ពី 
ឲ្យយប់ង្វាាំញពី�កាំរចាំប់់អាំរម្ពីមណ័៍និងប់ទ្ធិពីិចេសាំធន៍រប់សំ់ចេគ។ គ្រគូគចេងី�លនៃនកាំរប់ចេងើើតិ
សំិសំស អចេញ្ចឹាើញអសំ់អំកដែ�លម្ពីកពីិសាំរ Pizza ជាំម្ពីួយគ្រគូគង្វាីំល ឬ�ូលរួម្ពីកំ�ង
កម្ពីមវិធ�ញាំ�ប់ដែងអម្ពី ដែ�លចេធីើ៣ដែខម្ពីីង។ កាំរញាំ�ប់ដែងអម្ពីចេនះ គឺសំ�រាំប់់ចេផ្ទាីំតិចេលើគ្រកុម្ពីតិូ� 
ចេ�ើយអំក�ឹកនាំ�គ្រកុម្ពីតិូ�ម្ពីួយ��នួនជាំអំកចេរៀប់��កម្ពីមវិធ�ចេនះ ចេ�ើម្ពីិ�ចេគអាំ�ដែណ័នាំ�កម្ពីមវី
ធ�ដែ�លចេគ�ឹកនាំ�។

គ្រកុម្ពីតិូ�គឺជាំដែ�ំកសំ�ខ្ចាំន់កំ�ងគ្រប់ពីនិប់ចេងើើតិសំិសំស នៃន BUMC។ អំក�ឹកនាំ�គ្រកុម្ពីជ�នុ� 
ប់ង្វាាំញថាំគ្រកុម្ពី តិូ�គឺជាំចេគាំំលតិ�នៃលសំំ�ល ចេ�ើយចេរើសំប់ុគគលិកដែ�លមាំនទ្ធិសំសនៈ
�ូ�គាំំំ។ សំមាំជិកបាំនចេ�ួើយតិប់ចេ�ំយកាំរប់�ចេរើជាំអំក�ឹកនាំ� ចេ�ើយ�ូលរួម្ពីកំ�ងគ្រកុម្ពី
តិូ�។ គ្រកុម្ពីជ�នុ�BUMC បាំនដែគ្រប់កាួំយពី� គ្រកុម្ពីជ�នុ�ដែ�លមាំនគ្រកុម្ពីតិូ� ចេ�ំជាំគ្រកុម្ពីជ�នុ�
នៃនគ្រកុម្ពីតិូ�។ លទ្ធិិ�លដែ�លទ្ធិទ្ធិួលបាំន គឺជាំប់រិសាឋំននៃនចេសំ�កី�គ្រសំឡាំំញ់��ចេ�ំះគាំំំ
ចេ�ំវិញចេ�ំម្ពីក ដែ�លសំមាំជិករីក��ចេរើនកំ�ងគ្រពីះគ្រគ�សំា ចេ�ើយសាំំល់ និងដែ�រកាគាំំំ
ចេ�ំវិញចេ�ំម្ពីក។

Rev. Thomas Cross, គ្រគូគង្វាីំលប់ចេងើើតិសំិសំស
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កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិសង្កើ�ាយង្កើ�តនាា តាាមត��ន៍់
សិន៍ាិបាាទប្រ�ចាា�ឆ្នាំាា�រ�ឋ Oklahoma

សំនំិបាំទ្ធិគ្រប់ចាំ�ឆ្នាំំំ�រ�ឋ Oklahoma ក�ពីុងដែតិចេផ្ទាីំតិកាំរខ�គ្រប់ឹងដែគ្រប់ងចេលើគ្រប់ពី័និប់ចេងើើតិ
សំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ និងជាំវិ��សំ�រាំប់់គ្រគប់់គ្រកុម្ពីជ�នុ�។ គ្រប់ធាំនតិ�ប់ន់ (គ្រប់ធាំនដែ�ំកយុតិីិ
សាំគ្រសំីចេប់សំកកម្ពីម) ក�ពីុងដែតិជួយគ្រកុម្ពីជ�នុ�និម្ពីួយៗកំ�ងកាំរប់ចេងើើតិឪកាំសំសំ�រាំប់់
គ្រកុម្ពីជ�នុ�ទាំំ�ងអសំ់អាំ�កាួំយជាំអំកចេ�ើរតាំម្ពីគ្រពីះគ្រគ�សំា ចេ�ំយចេសាមំះគ្រតិង់។ កាំលពី�ចេ�ើម្ពី
វគំប់ួនឆ្នាំំំ� (Quadrennium) គ្រកុម្ពីពី័និកិ�ាប់ចេងើើតិសំិសំសនៃនសំនំិបាំទ្ធិចេយើង ជួប់ជាំម្ពីួយ
ចេលាំក Jeff Campbell ដែ�លជាំអំកចេធីើកាំរចេ�ំ Discipleship Ministries ចេ�ើម្ពីិ� 
ជួយឲ្យយពីួកចេយើងយល់ពី�ចេគាំំលកាំរណ័៍នៃនគ្រប់ពី័និប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ។ 
ប់ុគំលិកកំ�ងសំនំិបាំទ្ធិ ប់ចេគ្រងៀនសំិកាខំសាំលាំគ្រសំចេ�ៀងគាំំំចេនះ �ល់គ្រកុម្ពីជ�នុ�កំ�ងតិ�ប់ន់។ 
គ្រកុម្ពីជ�នុ�តិូ�ៗ ឬគ្រកុម្ពីជ�នុ��ំ�់គ្រសំយ៉ាំលទ្ធិទ្ធិួលបាំនកាំរ�ីឹក�ីឺន ដែ�លចេផ្ទាីំតិចេលើ 
H.O.P.E. ដែ�លជាំគ្រប់ពី័និប់ចេងើើតិសំិសំស ដែ�អកចេលើ កថាំខណ័័័១២២ នៃនចេសំៀវចេ�ំវិន័យ
។ H.O.P.E តិ�ណាំងឲ្យយ Hospitality (ប់�ិសំណ័ា�រកិ�ា) Offering Christ 
(ដែ�កចាំយពី�គ្រពីះគ្រគ�សំា) Purpose (ចេគាំំលប់�ណ័ង) និង Engagement (កាំរទាំំក់ទ្ធិង
)។ កំ�ងឆ្នាំំំ�ចេនះ កំ�ងរ�ូវម្ពី�ំសំនំិបាំទ្ធិ ចេយើងនឹង�ីល់កិតិីយសំ�ល់គ្រកុម្ពីជ�នុ�ម្ពីួយកំ�ង
តិ�ប់ន់និម្ពីួយៗ នូវ�ំន One Matters Discipleship Award ជាំកាំរទ្ធិទ្ធិួលសាំំល់
��ចេ�ំះកាំររីកធ�ធាំតិ់រប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ�តាំម្ពីរយៈកាំរថាីំយខួ�ន និងកាំរគ្រជម្ពីុជទ្ធិឹក។ 
ដែ�នកាំរអនាំគតិមាំន�ូ�ជាំកាំរជួយគ្រកុម្ពីជ�នុ�កំ�ងតិ�ប់ន់ ចេពីលដែ�លចេគក�ពីុងចេរៀប់���ួ�វ
�ាសំ់លាំសំ់ នៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស និងដែ�នកាំរនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស ចេ�ើម្ពីិ�ផ្ទាួំសំ់ប់ី�រ 
ពីិភូពីចេលាំក។ �ូ�ជាំសាំវកសប់ាុលសំរចេសំកំ�ងសំ�ប់ុគ្រតិទ្ធិ�ម្ពីួយរប់សំ់គាំំតិ់ចេ�ំកាំន់
គ្រប់ជាំជនកំ�ងទ្ធិ�គ្រកុងកូរិន�ូសំ «ប់ាុដែនីខំ� �នឹងចេ�ំកំ�ងទ្ធិ�គ្រកុងចេអចេភូសំូរ រ�ូតិ�ល់នៃ�ៃទ្ធិ�៥០ 
ចេ�ំយសាំរទាំីំរ�៏ទ្ធិូរលាំយ ចេ�ើយគ្រសំួលបាំនចេប់ើក���រឲ្យយខំ�� ចេ�ើយក៏មាំនពីួក
ឃ្វាំតិ់ឃ្វាំ�ងជាំចេគ្រ�ើនដែ�រ។» គ្រកុម្ពីជ�នុ�ពីិតិជាំនឹងជួប់កាំរឃ្វាំតិ់ឃ្វាំ�ង កំ�ងពីិភូពីចេលាំក ដែតិ
ក៏មាំនទាំីំរចេប់ើកទ្ធិូរលាំយ និងពីនិកិ�ាលអ សំ�រាំប់់ចេយើងរាំល់នៃ�ៃដែ�រ។ គ្រប់ពីនិ័ប់ចេងើើតិ
សំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ ជួយអំកចេ�ើរតាំម្ពីគ្រពីះគ្រគ�សំា ឲ្យយ�ឹកនាំ�អំក�នៃទ្ធិចេទ្ធិៀតិ�ូលតាំម្ពីទាំីំរ
ទាំំ�ងចេនាំះម្ពីកកាំន់គ្រពីះបាំទ្ធិរប់សំ់គ្រពីះចេយសំូូវ។

Rev. Derrek Belase, នាំយកនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស
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ប្រ�ព័័ន៍ធ�ង្កើ�ើ�តសិិសិសង្កើ�ាយង្កើ�តនាា៖ 
ឧទ្វាា�រ�៍ ក្តីា��ប្រក្តីុមជំ�ន៍ុ�មួយ
ប្រក្តីុមជំ�ន៍ុ�សិន៍ីិភាាព័ United Methodist Church, Pickerington, Ohio

វិធ�ប់ចេងើើតិសំិសំសរប់សំ់ គ្រកុម្ពីជ�នុ�សំនីិភាំពី គឺចេផ្ទាីំតិចេ�ំចេលើកាំរផ្ទាួំសំ់ប់ី�រម្ពីនុសំសឲ្យយចេ�ំជាំ
អំកដែ�ល ចេ�ើរតាំម្ពីគ្រពីះគ្រគ�សំា គ្រសំឡាំំញ់គ្រពីះ និងអំក�នៃទ្ធិ។ ចេយើងជួប់ម្ពីនុសំសកំ�ង
សំ�គម្ពីន៍រប់សំ់ចេយើង កំ�ងសាែំនភាំពីអាំរម្ពីមណ័៍ និងចេសំ�កី�គ្រតិូវកាំរចេ�ញពី��ិតិី រប់សំ់
ចេគ ចេ�ំយដែ�កចាំយពី�គ្រពីះគុណ័��ប់ូងរប់សំ់គ្រពីះ តាំម្ពីរយៈគ្រកុម្ពីតិូ� កាំរប់�ចេរើ និង
ទ្ធិ�ប់នាាំល់ និងឪកាំសំចេប់សំកកម្ពីម និងកាំរចេ�ំងចាំប់់។ កម្ពីមវិធ��ូ�ជាំកាំរ�ូលរួម្ពី
រំដែលកទ្ធិុកខ កាំរដែ�រទាំំ�អំកចេលងលះគាំំំ អំកចេលងបាំល់ទាំំតិ់ ចេកមងម្ពីចេតិយយ និងប់�ចេរើ
សំ�គម្ពីន៍រប់សំ់ចេយើងចេ�ំយកាំរសំម័គ្រគ�ិតិីកំ�ងកម្ពីមវិធ�រប់សំ់ទ្ធិ�គ្រកុង លាំប់ថាំំ�អាំគាំំរ
សាំលាំចេរៀន ។ល។ កាំរទាំំ�ងចេនះជួយឲ្យយចេយើងប់ង្វាាំញចេសំ�កី�គ្រសំឡាំំញ់�ល់ម្ពីនុសំស
យ៉ាាំង�ាសំ់។

ចេពីលចេយើងសាំងទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងជាំម្ពីួយអំក�នៃទ្ធិ ចេយើងអចេញ្ចឹាើញចេគម្ពីក�ូលរួម្ពីកម្ពីមវិធ�
ថាីំយប់ងំ� គ្រកុម្ពីតិូ� និងគ្រកុម្ពីពី័និកិ�ា។ ចេយើងរំពីឹងទ្ធិុកថាំ អំកដែ�លគ្រតិូវបាំនអចេញ្ចឹាើញ
ម្ពីកគ្រកុម្ពីជ�នុ�សំនីិភាំពី នឹង�ូលរួម្ពីកំ�ងសំកម្ពីមភាំពីកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ�។ កាំរ�ូលរួម្ពី និងជួយ
ឲ្យយចេគទ្ធិទ្ធិួលបាំនប់ទ្ធិពីិចេសាំធន៍នៃនគ្រពីះគុណ័នៃនកាំររាំប់់ជាំសំុ�ារិតិ ដែ�លចេធីើកាំរកំ�ង�ិតិី 
ចេសំ�កី�ជ�ចេនឿ និងអតិី�រិតិរប់សំ់ចេគ។ 

ចេពីលដែ�លម្ពីនុសំសរីក��ចេរើន ចេគនឹង�ង់ឲ្យយចេសំ�កី�ជ�ចេនឿរប់សំ់ចេគរីក��ចេរើនដែ�រ។ 
កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសសំុ�ជ�ចេ�ំ នឹងគ្រតិូវ�ីល់ឲ្យយតាំម្ពីគ្រកុម្ពីសំនា នៃ�គូរម្ពីួយទ្ធិល់និងម្ពីួយ និង
កាំរ�ីឹក�ីឺនដែ�ំក�ឹកនាំ� ចេ�សងៗចេទ្ធិៀតិ។ តាំម្ពីរយៈពី័និកិ�ាទាំំ�ងចេនះ និងកាំរសំនានាំ
ដែ�ំកគ្រពីលឹងវិញ្ញាាំណ័ចេនះចេ�ើយ ដែ�លគ្រកុម្ពីជ�នុ�អាំ�ជួយឲ្យយម្ពីនុសំសទ្ធិទ្ធិួលបាំន
គ្រពីះគុណ័នៃនកាំររាំប់់ជាំសំុ�ារិតិរប់សំ់គ្រពីះ ដែ�លជួយឲ្យយចេគម្ពីិនចេធីើតាំម្ពីសាំ�់�ំម្ពី ដែតិ
រីក��ចេរើនកំ�ងចេសំ�កី�គ្រសំឡាំំញ់។ គ្រកុម្ពីជ�នុ�សំនីិភាំពីចេផ្ទាីំតិចេលើកាំរចេ�ួើយតិប់��ចេ�ំះ�នាៈ 
ចេគាំំលប់�ណ័ង និងអតិី�រិករប់សំ់ម្ពីនុសំសមាំំក់ៗ។

ប់នាាំប់់ពី�លះប់ង់ប់�ប់ួនឆ្នាំំំ�រួ�ម្ពីក ម្ពីនុសំសម្ពីួយ��នួននឹងចាំប់់ចេ�ីើម្ពីទ្ធិទ្ធិួលបាំន
ប់ទ្ធិពីិចេសាំធន៍ នៃនកាំរដែញកជាំប់រិសំុទ្ធិិរប់សំ់គ្រពីះ។ ប់ទ្ធិពីិចេសាំធន៍ចេនះ គឺជាំកាំររសំ់ចេ�ំ
កំ�ងរូប់កាំយនៃនគ្រពីះគ្រគ�សំា ចេ�ើយមាំនឥទ្ធិិិពីលលអណាំសំ់ ��ចេ�ំះគ្រពីលឹងវិញ្ញាាំណ័រប់សំ់
ម្ពីនុសំសមាំំក់ៗ។ អំកទាំំ�ងចេនាំះក�ពីុងគ្រតិូវបាំន សំ�អាំតិកំ�ងចេសំ�កី�គ្រសំឡាំំញ់ កាំរ
ចេធីើកាំរលអ និងកាំរយល់យ៉ាាំងសំុ�ជ�ចេ�ំ ពី�កាំរចេ�ើរតាំម្ពីគ្រពីះចេយសំូូវ គ្រសំឡាំំញ់គ្រពីះអសំ់ពី�
�ិតិី វិញ្ញាាំណ័ គ�និតិ និងក�ឡាំំ�ង និងគ្រសំឡាំំញ់អំក�នៃទ្ធិ �ូ�ជាំចេគគ្រសំឡាំំញ់ខួ�នឯង
ដែ�រ។ ក៏មាំនកាំរអនុវតិីន៍ដែ�ំកគ្រពីលឹងវិញ្ញាាំណ័��នួន៦ចេទ្ធិៀតិ ដែ�លចេយើង�ង់ឲ្យយចេគចេធីើ  
ចេទាំំះប់�ចេគចេ�ំក�រិតិណាំក៏ចេ�ំយ។ ៣��ប់ូង នឹងជួយឲ្យយចេគគ្រសំឡាំំញ់គ្រពីះដែ�ម្ពីចេទ្ធិៀតិ 
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(កាំរថាីំយប់ងំ�ផ្ទាាំល់ខួ�ន កាំរថាីំយប់ងំ�រួម្ពីគាំំំ និងកាំរ�ំក់�ង្វាីំយ) ចេ�ើយ៣ប់នាាំប់់ជួយ
ឲ្យយចេគគ្រសំឡាំំញ់អំក�នៃទ្ធិ (ប់�ចេរើ/ទ្ធិ�ប់នាាំល់ សាំងទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នង និងកាំររីក��ចេរើនផ្ទាាំល់ខួ�ន)
។ កាំរអនុវតិីន៍ដែ�ំកគ្រពីលឹងវិញ្ញាាំណ័ នឹងជួយឲ្យយម្ពីនុសំសរសំ់ចេ�ំចេ�ំយ�ិតិីចេ�ះ�ួល 
ចេ�ើយចេ�ើយម្ពីនុសំសគ្រគប់់ក�រិតិអាំ�អនុវតិីន៍កាំរទាំំ�ង៦ចេនះ។ កាំរអនុវតិីន៍ទាំំ�ងចេនះ 
និងកម្ពីមវិធ�ប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ គ្រតិូវបាំនរ�នាំចេ�ើងចេ�ើម្ពីិ�ឲ្យយម្ពីនុសំសអភូិវឌីឍន៍
ចេសំ�កី�ជ�ចេនឿរប់សំ់ចេគ។

សំ�រាំប់់ពីតិ៌មាំនប់ដែនែម្ពី អ�ពី�យនីកាំរចេនះ សំូម្ពីទាំំក់ទ្ធិង Peace Church 614-837-
3732 or scottd@peaceumc.org ចេយើងខំ��នឹងរីករាំយកំ�ងកាំរពីនយល់ប់ដែនែម្ពីយ៉ាាំង
ល�អិតិ។

Rev. Bill Lyle, Senior Pastor
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កាារង្កើ�ើ�តសិិសិសង្កើ�ាយង្កើ�តនាាក្តីា��ង្កើសិ�ក្តីី�
អ�ិ�ាយជាាង្កើសិរូ�/�ន៍ធាាន៍ប្រក្តីុមជំ�ន៍ុ�
ទ្វាា��មូល
មហាាសិន៍ាិបាាទប្រ�ចាា�ឆ្នាំាា� រ�ឋ South Carolina

ចេតិើចេយើងជួយឲ្យយគ្រកុម្ពីជ�នុ�គិតិពី�កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសជាំជាំងកាំររកសំមាំជិកចេ�ំយ
រចេប់ៀប់ណាំ? ចេតិើចេពីលណាំ និងកដែនួងណាំ ដែ�លចេយើងនិយ៉ាំយពី�កាំរ�ី�រពី�សំមាំជិក 
ចេ�ំជាំសំិសំស? គ្រគូគង្វាីំលចេ�ំ South Carolina ម្ពីួយ��នួនពីិភាំកាគាំំំពី�សំ�នួរ
ទាំំ�ងចេនះ ចេ�ំ Intentional Growth Center ចេ�ំ Lake Junaluska។ កាំរពីិភាំកា
ចេនះ ដែ�អកចេលើចេសំៀវចេ�ំរប់សំ់ចេលាំក Phil Maynard’s ដែ�លមាំន��ណ័ងចេជើងថាំ 
Shift ចេ�ើម្ពីិ�អាំ�ជួយឲ្យយគ្រគូគង្វាីំលយូនៃណ័ធ�តិចេម្ពី�ូឌី�សំាចេ�សងចេទ្ធិៀតិគិតិពី�កាំរចេនះដែ�រ
។ ប់នាាំប់់ពី�មាំនកាំរសំនានាំជាំម្ពីួយគាំំំយ៉ាាំងចេគ្រ�ើន គ្រកុម្ពីចេនះឲ្យយនិយម្ពីន័យ�ំកយ 
«កាំរប់ចេងើើតិសំិសំស» ថាំ «កាំរចេ�ួើយតិប់��ចេ�ំះចេសំ�កី�អចេញ្ចឹាើញរប់សំ់គ្រពីះចេយសំូូវ «�ូរ
ម្ពីកតាំម្ពីខំ��» »។ ចាំប់់ពី�ចេពីលចេនាំះម្ពីក ចេយើងចាំប់់ចេ�ីើម្ពីប់ចេងើើតិចេសំ�កី�អធិប់ាយជាំចេសំរូ� 
និងធនធាំនសំ�រាំប់់គ្រកុម្ពីជ�នុ�ទាំំ�ងម្ពីូល ចេ�ំយចេគ្រប់ើ��ណ័ងចេជើងចេនះ។

គ្រកុម្ពីជ�នុ�និម្ពីួយៗមាំន«សំមាំជិក» ដែ�លមាំនក�រិតិនៃនចេសំ�កី�ជ�ចេនឿចេ�សងៗគាំំំ។ 
កិ�ាកាំររប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ�គឺគ្រតិូវចេ�ំងចាំប់់ម្ពីនុសំសដែ�លក�ពីុងដែសំីងរកគ្រពីះ ចេ�ើយកំ�ង
ចេពីលជាំម្ពីួយគាំំំចេនាំះដែ�រ ក៏ជួយឲ្យយគ្រគប់់គាំំំមាំនទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នងជាំម្ពីួយគ្រពីះកាំន់ដែតិ
ជិតិសំំិទ្ធិិ។ កំ�ងអតិែប់ទ្ធិដែ�លមាំន��ណ័ងចេជើងថាំ «ម្ពីក តាំម្ពីខំ��» ចេយើងសំងឹឹម្ពីថាំវាំ
នឹងអាំ�ជួយឲ្យយគ្រគប់់គាំំំនិយ៉ាំយពី�កាំរ�ី�រពី�សំមាំជិកភាំពី ចេ�ំជាំសំិសំស។ ចេយើង
សំងឹឹម្ពីថាំ គ្រកុម្ពីជ�នុ�នឹងចេរៀនបាំនពី�កាំរចេងើើតិសំិសំស រប់សំ់ចេលាំកចេពីគ្រតិុសំ ដែ�លជ�រុញឲ្យយ
ពីួកចេគ�ង់ចាំប់់ចេ�ីើម្ពី��ចេណ័ើរជ�វិតិរប់សំ់ពីួកចេគជាំសំិសំសរប់សំ់គ្រពីះចេយសំូូវ។

��នុ�ចាំប់់ចេ�ីើម្ពីនៃនគ�ចេរាំងចេនះគឺមាំនចេសំ�កី�អធិប់ាយ��នួន ៧ ដែ�លដែ�អកចេលើ��ចេណ័ើរ
ជ�វិតិរប់សំ់ ចេលាំកចេពីគ្រតិុសំដែ�លជាំសំិសំស។ ចេយើងមាំនចេរឿងគ្រប់វតិីិរប់សំ់គាំំតិ់ ចេសំ�កី�
អធិប់ាយ វីចេ�អូ និងធនធាំនចេ�សងចេទ្ធិៀតិ។ ចេយើងសំងឹឹម្ពីថាំ គ្រគូគង្វាីំលនឹងចេគ្រប់ើចេសំ�កី�
អធិប់ាយទាំំ�ងចេនះជាំគ�រូ សំ�រាំប់់�ី�រពី�សំមាំជិក ចេ�ំជាំសំិសំស។ 

ចេយើងនឹង�ីល់ជូនចេ�ំធនធាំនចេ�សងចេទ្ធិៀតិសំ�រាំប់់គ្រកុម្ពីជ�នុ�ទាំំ�ងអសំ់។ គ្រកុម្ពីអំកសំរចេសំរ
ក៏គិតិពី�ភាំសាំរសំ�រាំប់់គ្រគប់់វ័យ �ូ�ជាំកុមាំរ យុវជន និងម្ពីនុសំសចេពីលវ័យ។ គ្រគប់់ទាំំ�ង
ធនធាំនទាំំ�ងអសំ់មាំនជាំ PDF ដែ�លអាំ�រកបាំនកំ�ងចេគ�ទ្ធិ�ពី័ររប់សំ់ ម្ពី�ំសំនំិបាំទ្ធិ
គ្រប់ចាំ�ឆ្នាំំំ� រ�ឋ South Carolina

អំកនិពីនិរួម្ពីមាំន Ross Chellis, Brad Gray, Angela Ford Nelson, Ken 
Nelson, Paul Harmon, Wendy Hudson-Jacoby, and Neal Woods. Jim 
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Arant, Cathy Joens, ចេ�ើយ Chris Lynch ជាំអំក�ឹកនាំ�គ្រកុម្ពីក�រិតិអាំយុ។ 
George Donigian, ដែ�លធាួំប់់ដែកសំគ្រម្ពីួលចេសំៀវចេ�ំកូនចេកមង គឺជាំអំកដែកសំគ្រម្ពីួល
សំ�រាំប់់គ�ចេរាំងចេនះ។

ខគម្ពីី�រ និង��ណ័ងចេជើង៖
កាំរចេ�ើម្ពីតាំម្ពី - មាាំកុសំ ១៖១៦-២០
កាំរសាំរភាំពីបាំប់ - មាាំថាំយ ១៦៖១៣-២០
ភាំពីសាាំក់ចេសំាើរ - លូកាំ ២២៖៥៤-៦២
កាំរផ្ទាួំសំ់ដែគ្រប់ -យាូ�ំន ២១៖១-១៤
កាំរប់�ចេរើ - យាូ�ំន ២១៖១៥-១៩
កាំរគ្រប់កាំសំ - កិ�ាកាំរ ២៖២៩-៣៩
កាំរ�ួងកាំតិ់ - កិ�ាកាំរ ១០៖៣៤-៣៨

Rev. George Hovaness Donigian, Development Editor (on behalf of 
the Discipleship Curriculum Team)
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កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិសង្កើ�ាយង្កើ�តនាា៖ ប្រ�ព័័ន៍ធ
ណែ�លមហាាសិន៍ាិបាាតង្កើសិា�រ
មហាាសិន៍ាិបាាទប្រ�ចាា�ឆ្នាំាា� Western Pennsylvania 

គ្រគប់់កាំរចាំប់់ចេ�ីើម្ពីរប់សំ់��ចេណ័ើរទាំំ�ងអសំ់ ចេយើងគ្រតិូវចេបាំះជ��ំន��ប់ូង។ ជួនកាំល
ចេយើង�ឹងកដែនួង ដែ�លចេយើង�ង់ចេ�ំ ចេ�ើយជ��ំន��ប់ូងចេនាំះជាំអំកក�ណ័តិ់ទ្ធិិសំចេ�ំ។ 
ដែតិចេពីលដែ�លចេយើងម្ពីិន�ឹង ចេនាំះចេយើងនឹងម្ពីិន�ឹងថាំ គ្រតិូវចេបាំះចេជើងចេ�ំណាំចេទ្ធិ។ ចេប់ើ
សំ�ណាំង ចេនាំះនឹងមាំនចេសំ�កី�ដែណ័នាំ� ម្ពីួយម្ពីកប់ង្វាាំញ�ួ�វ។

��ចេណ័ើរជ�វិតិសំ�ខ្ចាំន់ម្ពីួយ គឺជាំ��ចេណ័ើរជាំម្ពីួយគ្រពីះចេយសំូូវ ដែតិ�ូ�ជាំ��ចេណ័ើរជ�វិតិ
ចេ�សងចេទ្ធិៀតិដែ�រ វាំអាំ�សាំ�ញាំ�ណាំសំ់។ ចេយើងជាំគ្រកុម្ពីជ�នុ� អាំ�សំងឹឹម្ពី�ង់បាំនកាំ
រលអប់�ភូុតិ ឬ ចេយើងអាំ�ជួយប់ង្វាាំញ�ួ�វ។ ចេយើងអាំ��ីល់ជាំឱកាំសំលអៗ ដែ�សំនឹងអាំ�
ប់�ចេពីញចេសំ�កី�គ្រតិូវកាំរ និង��ណ័ង់�ិតិី ឬចេយើងអាំ��ឹកនាំ�អំកទាំំ�ងចេនាំះចេ�ំកាំន់ចេសំ�កី�
សំើប់់�ិតិីយ៉ាាំងពីិតិ ចេ�ើយរីក��ចេរើន។

�ួ�វចេ�ំកាំន់កាំរប់ចេងើើតិសំិសំស គឺជាំចេគាំំលប់�ណ័ងចេ�តិនាំ ដែ�លជួយឲ្យយគ្រកុម្ពីជ�នុ�ប់ចេងើើតិ
គ្រប់ពីនិ័នៃនកាំរ សាីំគម្ពីន៍ កាំរករសាំង និងកាំរប់ចេងើើតិសំិសំសសំុ�ជ�ចេ�ំ។ វាំចេផ្ទាីំតិចេលើ
កាំរយល់តាំម្ពីដែប់ប់ចេលាំកចេវសំួ�ដែ�លថាំ កាំរប់ចេងើើតិសំិសំស គឺជាំ��ចេណ័ើរនៃនគ្រពីះគុណ័ និង
យល់ថាំ កាំរប់ចេងើើតិសំិសំស គឺជាំពីនិ័កិ�ាគ្រគប់់គ្រជុងចេគ្រជាំយ ដែ�លជាំយនីកាំរនៃនដែ�ំកប់ួន
ដែ�លមាំនសាំរៈសំ�ខ្ចាំន់ចេសំមើរៗគាំំំ៖

សំ�គម្ពីន៍ (Koinonia), កាំរប់ចេគ្រងៀន/កាំរចេរៀន (didache), កាំរគ្រប់កាំសំ/កាំរផ្ទាួំសំ់
ដែគ្រប់ (kerygma) និងកាំរប់�ចេរើ (diakonia)។ ចេពីលដែ�លចេយើងគូសំដែ�នទ្ធិ�នៃន��ចេណ័ើរចេនះ 
ចេយើងជួយ�ងអ�លប់ង្វាាំញ អំក�នៃទ្ធិចេ�ំកាំន់ទ្ធិិសំចេ�ំគ្រតិឹម្ពីគ្រតិូវនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។

Rev. Chris Kindle, Director of Discipleship and Spiritual Formation
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កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិសង្កើ�ាយង្កើ�តនាា៖ កាារ�ឹក្តីនាា�
ព័�មហាាសិន៍ាិបាាទ
មហាាសិន៍ាិបាាទ Upper New York 

កំ�ងម្ពី�ំសំនំិបាំទ្ធិ Upper New York គ្រប់ពីនិ័កាំរប់ចេងើើតិសំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ គ្រតិូវ
បាំនចាំតិ់ទ្ធិុកជាំដែ�ំកម្ពីួយយ៉ាាំងសំ�ខ្ចាំន់សំ�រាំប់់គ្រកុម្ពីជ�នុ�ទាំំ�ងអសំ់។ �ូចេ�ំះ មាំនវិធ�
ជាំចេគ្រ�ើនដែ�លគ្រតិូវបាំនចេគ្រប់ើជាំម្ពីួយគ្រកុម្ពីជ�នុ� ចេ�ើម្ពីិ�ប់ចេងើើតិគ្រប់ពីនិ័នៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។ 
មាំនកាំរខ�គ្រប់ឹងដែគ្រប់ងម្ពីួយ��នួនចេ�ើម្ពីិ�ប់ង្វាាំញពី�គុណ័តិ�នៃលនៃនគ្រប់ពីនិ័នៃនកាំរប់ចេងើើតិ
សំិសំសចេ�ំយចេ�តិនាំ និងសាំរៈសំ�ខ្ចាំន់នៃនចេប់សំកកម្ពីម និងពីនិ័កិ�ារប់សំ់គ្រកុម្ពីជ�នុ�។ កាំរ
ចេនះគ្រតិូវបាំនប់ង្វាាំញចេ�ញពី�ចេលាំកអភូិបាំល គ្រប់ធាំនតិ�ប់ន់ និងប់ុគំលិក។ ជាំងចេនះចេទ្ធិៀតិ 
ពីតិ៌មាំនទាំំ�ងប់ាុនាមំន ដែតិមាំនប់ញ្ចឹា�លចេរឿង និង��ណ័ឹងអ�ពី�គ្រប់ពីនិ័កាំរប់ចេងើើតិសំិសំស
ចេ�ំយចេ�តិនាំ។

ចេពីលដែ�លគុណ័តិ�នៃល និងសាំរៈគ្រប់ចេយ៉ាំជន៍ គ្រតិូវបាំនដែ�កចាំយ ឪកាំសំនៃនកម្ពីមវិធ�គ្រតិូវ
បាំន�ីល់ ក�រិតិម្ពី�ំសំនំិបាំទ្ធិ។ ចេគាំំលប់�ណ័ងនៃនកម្ពីមវិធ� ម្ពីិនដែម្ពីន�ង់�ីល់គ្រប់ពីនិ័ម្ពីួយឲ្យយ
គ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេធីើតាំម្ពីចេទ្ធិ ដែតិវាំជាំកាំរប់ចេគ្រងៀនអ�ពី�ដែ�ំកនៃនគ្រប់ពីនិ័ប់ចេងើើតិសំិសំសដែ�លមាំន
សំុពីលភាំពី។ ចេ�ើយក៏មាំនកាំរ ដែ�ទាំំ�ឲ្យយគ្រប់ពីនិ័ចេនះចេ�ើរតាំម្ពីគនួងនៃនចេទ្ធិវវិទ្ធិាតាំម្ពីដែប់
ចេលាំកចេវសំួ�។ តិ�ប់ន់និម្ពីួយៗក៏មាំនកាំរប់ចេគ្រងៀនដែប់ប់សំិកាខំសាំលាំ ចេ�ើយក៏មាំនកាំរ
ប់ចេគ្រងៀនកំ�ងម្ពី�ំសំនំិបាំទ្ធិទាំំ�ងម្ពីូល។ កំ�ងវគំម្ពីួយដែ�លមាំន��ណ័ងចេជើងថាំ នៃ�ពីយ�រាំសំ់ 
(Hand to Plow) គ្រកុម្ពីជ�នុ�គ្រតិូវបាំន�ីល់ឪកាំសំ ចេ�ើម្ពីិ�ចេម្ពីើលឲ្យយបាំនសំុ�ជចេគ្រ�ំ ថាំវាំ
ទាំំម្ពីទាំំរអី�ខួះកំ�ងកាំរប់ចេងីើតិសំិសំស និងថាំចេតិើគ្រតិូវចេធីើយ៉ាាំងចេម្ពីា�ចេ�ើម្ពីិ�ប់ចេងើើតិគ្រប់ពីនិ័សំ�រាំប់់
គ្រកុម្ពីជ�នុ�។ 

គ្រកុម្ពីជ�នុ�គ្រតិូវបាំនចេលើកទ្ធិឹក�ិតិីឲ្យយអាំនចេសំៀវចេ�ំដែ�លមាំនគ្រប់ពីនិ័នៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។ 
ដែ�ំកម្ពីួយនៃនកាំរចេរៀន គឺចេ�ើម្ពីិ�ដែសំីងរកគ្រប់ពី័និនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំសដែ�លមាំនសំុពីលភាំពី។ 
ដែ�ំកទាំំ�ងចេនាំះគឺទាំំក់ទ្ធិងចេ�ំនិងក�រិតិនៃនកាំររីក��ចេរើនសំ�រាំប់់អំកចេ�ើរតាំម្ពីគ្រពីះចេយសំូូវ។ 
គ្រកុម្ពីជ�នុ�គ្រតិូវដែតិ�ីល់ឪកាំសំរីក��ចេរើនសំ�រាំប់់អំកដែ�លដែសំីងរកគ្រពីះគ្រគ�សំា។ ទ្ធិ�ពី�រ គ្រកុម្ពីជ�នុ�
គ្រតិវូដែតិ�លីឪ់កាំសំសំ�រាំប់អ់កំដែ�លបាំនសំ�ចេរ��តិិចីេ�ើរតាំម្ពីគ្រពីះគ្រគ�សំា ឬអកំដែ�លចេទ្ធិើប់មាំន
ជ�ចេនឿ�ម�។ ទ្ធិ�ប់� គ្រកុម្ពីជ�នុ�គ្រតិូវដែតិ�ីល់ឪកាំសំសំ�រាំប់់អំកដែ�លមាំនជ�ចេនឿរឹងមាំ�ជាំម្ពីួយ
គ្រពីះគ្រគ�សំា ក៏�ូ�ជាំអំកដែ�លមាំនជ�ចេនឿយូរម្ពីកចេ�ើយ។ អំកដែ�លមាំនជ�ចេនឿយូរជាំ
អំក�ឹកនាំ�អំកដែ�លចេទ្ធិើប់ដែតិចេជឿ។ ��នុ�ទាំំ�ងចេនះ សំុ�ជាំម្ពីួយរលកនៃនគ្រពីះគុណ័ ដែ�លមាំន
កំ�ងចេទ្ធិវវិទ្ធិារប់សំ់ចេលាំកចេវសំួ�៖ គ្រពីះគុណ័��ប់ូង គ្រពីះគុណ័រាំប់់ជាំសំុ�ារិតិ គ្រពីះគុណ័ដែញក
ជាំប់រិសំុទ្ធិិ និងសំ�រាំប់់អំកដែ�លខ�សំ�ចេ�ំចេ�ំរកជ�វិតិលអឥតិចេខ្ចាាំះ។

កម្ពីមវិធ�ល�អិតិ ម្ពីិនគ្រតិូវបាំនប់ចេគ្រងៀនចេទ្ធិ ចេគ្រ�ំះគ្រកុម្ពីជ�នុ�គ្រតិូវប់ចេងើើតិកម្ពីមវិធ�ចេ�ំតាំម្ពីប់រិប់ទ្ធិ
គ្រកុម្ពីជ�នុ�រាំងៗខួ�ន។ ចេយើងអាំ��ីល់ជាំចេយ៉ាំប់ល់ខួះៗ ដែតិគ្រកុម្ពីជ�នុ�និម្ពីួយគ្រតិូវប់ចេងើើតិ
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កម្ពីមវិធ�សំ�រាំប់់សំមាំជិក និងសំ�គម្ពីន៍រាំងៗខួ�ន។ ចេយើងនឹងប់ង្វាាំញរូប់ភាំពីម្ពីួយ��នួន 
សំ�រាំប់់គ្រកុម្ពីជ�នុ�អាំ�ពីិចាំរណាំ។ ចេយើងសំងឹឹម្ពីថាំ រូប់ភាំពីចេនាំះនឹងជួយឲ្យយគ្រកុម្ពីជ�នុ�
ប់ចេងើើតិជាំគ្រប់ពីនិ័ដែ�លមាំន��ចេណ័ើរកាំរ និងគ្រសំប់តាំម្ពីរលកនៃនគ្រពីះគុណ័ តាំម្ពីដែប់ប់
ចេលាំកចេវសំួ�។

Rev. Dr. Aaron M. Bouwens, Director of Vital Congregations
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កាារ�ង្កើ�ើ�តសិិសិសង្កើ�ាយង្កើ�តនាា៖ អន៍ីរជាាតិ
Manila Episcopal Area

The UMC DOC (United Methodist Church, Disciples of Christ) គឺជាំ
កម្ពីមវិធ�ពីិចេសំសំប់ចេងើើតិចេ�ើងសំ�រាំប់់ជាំគ�រូនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស សំ�រាំប់់ជួយគ្រគូគង្វាីំល 
ចាំសំ់ទ្ធិុ� និងសំមាំជិក គ្រកុម្ពីជ�នុ� កំ�ងតិ�ប់ន់ Manila Episcopal Area ដែ�លមាំនម្ពី�ំ
សំនំិបាំទ្ធិគ្រប់ចាំ�ឆ្នាំំំ�១២ និង��ប់ន់២៨។

កំ�ងគ្រប់ពី័និDOC សំិសំស�ូលរួម្ពីកំ�ងកាំរ�ាយ��ណ័ឹងលអ ប់ចេងើើតិសំិសំស និងគ្រកុម្ពីដែ�ទាំំ�។ 
ពីួកសំិសំស ដែ�កចាំយពី�ចេសំ�កី�ជ�ចេនឿរប់សំ់ចេគ អចេញ្ចឹាើញអំក�នៃទ្ធិឲ្យយ�ូលកំ�ងជ�វិតិ
ជាំម្ពីួយគ្រពីះគ្រគ�សំា។ ចេពីលអំកណាំមាំំក់ទ្ធិទ្ធិួលគ្រពីះគ្រគ�សំា ជាំគ្រពីះសំចេន្រ្តីង្វាំំះ ចេនាំះចេគនឹង
គ្រតិូវអចេញ្ចឹាើញឲ្យយ�ូលរួម្ពីកំ�ងគ្រកុម្ពីដែ�ទាំំ�។ កំ�ងគ្រកុម្ពីទាំំ�ងចេនះ ពីួកសំិសំស�ម� នឹងទ្ធិទ្ធិួល
បាំនកាំរគ្រសំឡាំំញ់ កាំរអភូិវឌីឍន៍អតិ�រិកឲ្យយ�ូ�គ្រពីះគ្រគ�សំា ទ្ធិទ្ធិួលបាំនកាំរ�ីឹក�ីឺន 
និងកាំរគ្រប់កប់ជាំម្ពីួយពីួកសំិសំសឯចេទ្ធិៀតិ។ ចេ�ើយពីួកសំិសំសទាំំ�ងចេនាំះ នឹងចេរៀនពី�
កាំរប់ចេងើើតិសំិសំស។

គ�រូនៃនគ្រប់ពី័និចេនះមាំន៖ កាំរ�ាយ��ណ័ឹងលអ (ម្ពីួយទ្ធិល់ម្ពីួយ តាំម្ពី�ាះ គ្រកុម្ពីដែ�ទាំំ�, កាំរ
ជួប់ជុ�គាំំំ និងកាំរថាីំយប់ងំ�) កាំរចេប់ើកសំ�ដែ�ង (កាំរជួប់គាំំំម្ពីួយអាំទ្ធិិតិយម្ពីីង, 
កាំរថាីំយប់ងំ�ខួ�រាំល់នៃ�ៃ, នៃ�គូរអធិសាឋំន, សំិកាខំសាំលាំនៃនប់ទ្ធិពីិចេសាំធន៍ពី�ម្ពីុន, កាំរ
សំ�រាំកក�សាំនីប់�នៃ�ៃ, សំិកាខំសាំលាំនៃនប់ទ្ធិពីិចេសាំធន៍ប់នាាំប់់, ថាំំក់ទ្ធិ�១នៃនគណ័ចេនយយ
ភាំពីនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស) �ីឹក�ីឺន (ថាំំក់ទ្ធិ�២, ៣, ៤នៃនគណ័ចេនយយភាំពីនៃនកាំរប់ចេងើើតិ
សំិសំស) កាំរ�ីល់អ�ណាំ� (ចាំតិ់តាំ�ងអំក�ឹកនាំ�គ្រកុម្ពីដែ�ទាំំ�, ថាំំក់ទ្ធិ� ៥, ៦ នៃន
គណ័ចេនយយភាំពីនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស)

គ�រូរប់សំ់ UMC DOC  មាំនជាំឧទាំំ�រណ័៍ និងចេសំ�កី�ដែណ័នាំ� ពី�កាំរថាីំយប់ងំ�
គ្រប់ចាំ�នៃ�ៃ និងកាំរសំរចេសំរក�ណ័តិ់ចេ�តិុគ្រប់ចាំ�នៃ�ៃ, កាំរគ្រប់ជុ�គ្រកុម្ពីដែ�ទាំំ�រាំល់អាំទ្ធិិតិយ, 
កាំរគ្រប់ជុ�ប់ណ័ា�ញគ្រកុម្ពីដែ�ទាំំ�គ្រប់ចាំ�អាំទ្ធិិតិយ, ថាំំក់ចេប់ះ�ូងកក់ចេ�ីំ UMC និងកាំរសំ�រាំក
ក�សាំនី, ថាំំក់គណ័ចេនយយភាំពីនៃនកាំរប់ចេងើើតិសំិសំស, ថាំំក់សំមាំជិកភាំពីសំ�រាំប់់អំកចេជឿ
�ម�  និងថាំំក់ពីនិ័កិ�ានៃនកាំរប់�ចេរើ។

ចេ�ើម្ពីិ�បាំនចេ�ើញគ�រូទាំំ�ងម្ពីូល សំូម្ពីចេម្ពីើលកំ�ង៖ UMCdiscipleship.org/UMCDOC

Rev. Magusig 'John' B. Manalo, Jr., Director for Connectional 
Ministries, UMC DOC (Disciples of Christ), Manila Episcopal Area of 
the Philippines Central Conference



«ង្កើយ��មិន៍អាា��
ង្កើ�ើ�តសិិសិសង្កើ�ាយ
គ្នាេាន៍ទ�នាាក្តី់ទ�ន៍�
ជាាមួយមន៍ុសិស
បាាន៍ង្កើទ។»
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កាារសិិក្តីា�ណែន៍ែម
Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. 
Simon Sinek. Portfolio, 2011.

Building a Discipleship Culture. Mike Breen. 3dm Publishing, 2014.

Shift: Helping Congregations Back Into the Game of Effective Ministry.  
Phil Maynard. Self published, 2013.

Membership to Discipleship: Growing Mature Disciples Who Make 
Disciples.  Phil Maynard. Excellence in Ministry Coaching, 2016.

A Disciple’s Path Daily Workbook: Deepening Your Relationship with 
Christ and the Church. James Harnish with Justin LaRosa. Abingdon 
Press, 2012.

Michael Jr., Know Your Why: www.youtube.com/
watch?v=LZe5y2D60YU

Simon Sinek, Start with Why: Ted Talk: 
www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action



«ង្កើយ���ួរឈ�់
ង្កើផ្ទាីាតង្កើល�កាារ «
ជំួសិជំុល» ប្រក្តីុមជំ�ន៍ុ�
 ង្កើ�ាជាាកាារ�ង្កើ�ើ�ត
ន៍ិ���ះ�ះ��ះាល
សិិសិស»



50

អ�ព័�អាក្តីន៍ិព័ន៍ធ
ចេលាំកគ្រគូគង្វាីំល Junius B. Dotson គឺជាំ
អគំចេលខ្ចាំធិកាំរនៃន Discipleship Ministires 
ដែ�លជាំភាំំក់ង្វាំរអនីរជាំតិិម្ពីួយនៃនគ្រកុម្ពីជ�នុ�យូ
នៃណ័ធ�តិចេម្ពី�ូឌី�សំា។ គាំំតិ់ចាំប់់ចេ�ីើម្ពីកាំរង្វាំរចេនះ
ចេ�ំនៃ�ៃ១ ដែខ៧ ឆ្នាំំំ�២០១៦។ ម្ពីុនចេពីលគាំំតិ់
ម្ពីកកាំន់��ដែណ័ងចេនះ គាំំតិ់គឺជាំគ្រគូគង្វាីំលរាំម្ពី
�ិងកំ�ងគ្រកុម្ពីជ�នុ� Saint Mark United 
Methodist Church in Wichita, Kansas, 
ដែ�លគាំំតិ់ជាំអំកជួយឲ្យយមាំន
សំមាំជិក៣៥០០នាំក់ មាំនកដែនួងថាីំយប់ងំ�
ជាំចេគ្រ�ើន។ គ្រកុម្ពីជ�នុ�ចេនះក៏ទ្ធិទ្ធិួល E.C. Tyree 
Health & Dental Clinic ដែ�ល�ីល់កាំរដែ�
រទាំំ�សំុខភាំពីកំ�ងតិ�នៃលចេថាំក�ល់អំកជ�ងឺ
ជាំចេគ្រ�ើន�ំន់នាំក់ជាំរាំងរាំល់ឆ្នាំំំ�។ 

ចេលាំកគ្រគូ Dotson មាំនសំញ្ញាាំប់គ្រតិ័ខ្ចាំងវិទ្ធិាសាំគ្រសំីនចេយ៉ាំបាំយ ដែ�លចេផ្ទាីំតិចេលើចេសំ�ខ
កិ�ា ចេ�ំម្ពី�ំវិទ្ធិាល័យ University of Texas at Arlington. ចេពីលគាំំតិ់ចេ�ំចេរៀន 
គាំំតិ់គឺជាំគ្រប់ធាំន Alpha Phi Alpha, the nation’s oldest African-American 
fraternity. 

ចេលាំកគ្រគូ Dotson ចេរៀនថាំំក់អនុប់ណ័័ិតិចេ�ំ Perkins School of Theology at 
Southern Methodist University in Dallas, Texas, ចេ�ើយទ្ធិទ្ធិួលបាំនសំញ្ញាាំ
ប់គ្រតិ័ Master of Divinity degree from the Pacific School of Religion in 
Berkeley, California. គាំំតិ់ទ្ធិទ្ធិួលបាំនចេគ្រប់ងតាំ�ងកំ�ងដែខម្ពីិ�ុនាំ ឆ្នាំំំ�១៩៩២។ កំ�ង
ឆ្នាំំំ�១៩៩៦ ចេលាំកគ្រគូ Dotson បាំងប់ចេងើើតិគ្រកុម្ពីជ�នុ��ម�ម្ពីួយ ចេ�មំះ Genesis United 
Methodist Church, កំ�ងតិ�ប់ន់ Silicon Valley of California, ចេ�ើយគ្រកុម្ពីជ�នុ�
ចេនះរីក��ចេរើនជាំគ្រកុម្ពីជ�នុ���រុះជាំតិិសាំគ្រសំី ដែ�លមាំនគាំំំ��នួន៥០០នាំក់។

ជាំអំក�ឹកនាំ�មាំំក់ដែ�លចេ�ួើយតិប់��ចេ�ំះឪកាំសំ�ម�ៗ ចេ�ំយកាំរនៃ�ំគ្រប់ឌីិតិខីសំ ់
ចេលាំកគ្រគូ Dotson ចេជឿថាំពីនិ័កិ�ាដែ�លមាំនសំុពីលភាំពី គឺមាំនកាំរ�ីឹក�ីឺន 
កាំរអភូិវឌីឍន៍ និងពីគ្រងឹងអំក�ឹកនាំ� ឲ្យយប់ចេងើើតិពីនិ័កិ�ាដែ�លចេ�ួើយតិប់ចេសំ�កី�គ្រតិូវកាំរ
រប់សំ់ម្ពីនុសំស ទាំំ�ងរូប់កាំយ គ្របាំជាំំ និងវិញ្ញាាំណ័។ 



ចេលាំកគ្រគូ Dotson មាំនកាំរនៃ�ំគ្រប់ឌីិតិខីសំ់ ដែ�លទាំំក់ទាំំញ��ណាំប់់អាំរម្ពីមណ័៍ជាំចេគ្រ�ើន
។ ពីនិ័កិ�ារប់សំ់គាំំតិ់គ្រតិូវបាំនចេ�ញ�ាយកំ�ង San Jose Mercury News, The 
San Francisco Examiner, The Sacramento Bee, The Wichita Eagle, 
religious journals and segments on CBS Radio’s “The Osgood File,” 
as well as on ABC, NBC and CBS affiliates in San Francisco, San 
Jose and Wichita. 

ចេលាំកគ្រគូ Dotson ជាំគ្រគូអធិប់ាយ និងអំកនិយ៉ាំយសាំធាំរណ័ៈ�៏ពីូដែក ចេ�ើយចេគ
ទ្ធិទ្ធិួលសាំំល់ភាំពី ពីូដែកខ្ចាំងប់ចេងើើតិទ្ធិ�នាំក់ទ្ធិ�នង ចេ�ើម្ពីិ�ចេធីើកាំរឲ្យយបាំនសំ�ចេរ� កំ�ង
គ្រកុម្ពីជ�នុ� ក៏�ូ�ជាំកំ�ងសំ�គម្ពីន៍។ ចេលាំកគ្រគូប់�ចេរើកំ�ង Board of Ordained 
Ministry and the Revitalization Taskforce of the Kansas West 
Conference (ឥ��វសំែិតិចេ�ំកំ�ង Great Plains Conference) គាំំតិ់ក៏បាំនប់�ចេរើកំ�ង 
Fitzgerald Program, ដែ�លជាំកម្ពីមវិធ�រប់សំ់ Discipleship Ministries ចេ�ើម្ពីិ�
�ីឹក�ីឺនគ្រគូគង្វាីំលកំ�ងចាំប់់ចេ�ីើម្ពីគ្រកុម្ពីជ�នុ��ម�។ ពី�ឆ្នាំំំ� ២០០៩ �ល់ ២០១២ ចេលាំកគ្រគូ 
Dotson ប់�ចេរើជាំគណ័ៈកម្ពីមកាំរនាំយករប់សំ់ Discipleship Ministries, ដែ�លគាំំតិ់
ជាំគ្រប់ធាំន ដែ�ំក New Church Start/Parth 1។ គាំំតិ់ក៏ប់�ចេរើកំ�ងគណ័ៈកម្ពីមកាំរ
នាំយករប់សំ់ Wichita Food Bank Executive Board, Wichita Chldren’s 
Home Board, W. G. Williams Community Foundation Board. Wichita 
Ministerial Alliance និងគ្រតិូវបាំនចេ�ំ�ីំយគ្រកុង Kansas ដែតិងតាំ�ងជាំគ្រប់ធាំនកំ�ង 
Kansas Sentencing Commission. 

ចេលាំកគ្រគូ Dotson រសំ់ចេ�ំទ្ធិ�គ្រកុង Nashville, Tennessee, ចេ�ើយចេរៀប់កាំរជាំម្ពីួយ 
Christina Price. ចេគមាំនកូនពី�រនាំក់ចេ�មំះ Wesley និង Janelle.



កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ប្រ�ព័័ន៍ធ�ង្កើ�ើ�តសិ
ិសិ

ស ង្កើ�ាយ
ង្កើ�តនាា៖សេ�

ចក្តីី�ណែ�
នាំំ��

�រាំប់
់ក្រុក្តីុម

ជំ�នុំុ�
                  Junius B

. D
otson

ង្កើយ��មិិន៍អាា��ង្កើ�ើ�តសិិសិសង្កើ�ាយ
គ្មាាាន៍ទំំនាាក់់ទំំន៍�ជាាមិួយមិន៍ុសិស
បាាន៍ង្កើទំ។
យើងមិនុំអាចប់ង្ក្តីើតក្តីម្មវិធ�ធ្វើឲ្យក្តី្រុមជំ�នុំុ�យើង
មានុំភាពរ�ក្តីច�រើនុំទសេ។ វាត្រូវក្តីារចលនុំានុំៃក្តីារប់ង្ក្តីើត
�ិ�្� ហើយចាប់់ផ្តើមយនុំ្តក្តីារប់ង្ក្តីើត�ិ�្�
ដណែលឈោងចាប់់ដល់�ហគមនុំ៍។

យើងអញ្ជំើញអ្នុំក្តីឲ្យប់្រើធនុំធានុំដើម្ប់�ចាប់់ផ្តើម
ក្តីារ�នុំ្ទនុំាក្តី្នុំុងប់រិប់ទព័នុំ្ធក្តីិច្ចរប់�់អ្នុំក្តី
 អ�ព�ក្តីារប់ង្ក្តីើតប់ណែប់ផណែនុំជំ�វិតនុំៃក្តីារប់ង្ក្តីើត�ិ�្�
ដោយចសេតនុំា។

�ូមអញ្ជំើញទៅក្តីានុំ់ #SeeAllThePeople
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