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១.ឱកសស្រមបេ់ធ្វើបនទ ល់ផទ ល់ខ្លួន 
1. AN OPPORTUNITY TO SHARE YOUR TESTIMONY 

យ៉ូ ន  ៤:៣៥
៣៥  អនក ល់ គន  ែតង េពល ថ“បួន ែខ េទៀត ដល់ រដូវ ចំរូត”។ 

រឯី ខញុ ំ វញិ ខញុ ំ សំុ ្របប់ អនក ល់ គន  ថចូរ េមីល េទ ល ែ្រស េមីល៍ ្រសូវ ទំុ លមម ្រចូត េហយី។ 

រដូវច្រមូត THE HARVEST
គឺជាឱកាសដ៏សម្រសបមួយ(an appropriate opportunity )

ឬសានភាពដ៏មានអំេណាយផលមួយ(a favorable situation) ែដលអ្នកអាចនំា
សាច់ញាតិ(relative) មិត្តរួម្រសុក(fellow country folk) មិត្តរួមថាក់(classmate) 
មិត្តរួមសាលា(schoolmate) ឬមិត្តរួមអាជីព(fellow worker)ណាមាក់របសអ់្នក

ឲ មកទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្តតាមរយៈការេធ្វើបនាល់ផាល់ខ្លនួរបសអ់្នក(your testimony)។
អ្នកអាចឆក់ឱកាស(seize an opportunity)ក្នុងេពលែដលអ្នកណាមាក់មានវិបត្តិ

ដូចជាវិបត្តិផ្លូវចិត្ត(emotional crisis) វិបត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍(marital crisis) 
វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ(financial crisis) មានជំងឺ(sickness) 

ឬមានវិបត្តិអ្វីេផ ងេទៀត(any other crisis)
េទៅេលើកទឹកចិត្តគាត់េដាយការេធ្វើបនាល(់to encourage him with a testimony)។

វិបត្តិមួយគឺជាឱកាសមួយ!(A crisis is an opportunity!) 
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២.្រពះេយសូ៊្រតូវករបនទ ល់េ្រចើននកេ់ទៀត 
2. JESUS NEEDS MORE WITNESSES 

លូក  ១០:១-២
១ េ្រកយ មក ្រពះអមច ស់ េ្រជីស យក សិស  ចិតសិប ពីរ រូប េទៀត 

េហយី ចត់ េគ ពីរៗ នក់ ឲយ េទ ម ភូមិ 
ម ្រសុក ននែដល ្រពះអងគ ប្រមុង នឹង យង េទ។

២ ្រពះអងគ មន ្រពះបនទូល េទ េគ ថ៖ 
«្រសូវ ែដល ្រតូវ ្រចូត មន េ្រចីន ស់ ែត អនក ្រចូត មន តិច េពក។ 

េហតុ េនះ ចូរ អង្វរ មច ស់ ែ្រស ឲយចត់ អនក ្រចូត  មក កនុង ែ្រស របស់ េ ក។ 

១

អង្វរ មាស់ ែ្រស ឲ ចាត់អ្នក្រចូតមក ក្នុង ែ្រស របស ់េលាក
គឺអធិសានសូមឲ ្រពះជាមាសច់ាត់បនាល(់សាក ី witness មរណសាក ី martyr ម៉ារទូស)
ឲ មកេធ្វើបនាល់អំពី្រពះ្រគិស្ត(to witness Christ)េនៅតាមផ្ទះ(home) សាលា(school) 

សាប័ន(institution) អង្គការ(organization) ្រកុមហុ៊ន(company) 
្រកសួង(ministry) និងសហគមន៍(community)ណាមួយេលើពិភពេលាក។
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៣.បនទ ល់របស់្រពះ្រគិស្ត
3. THE WITNESSES OF CHRIST

កិចចករ ១:៨
៨ បុ៉ែន្ត អនក ល់ គន  នឹង ទទួល ឫទធ  នុភព មួយ

គឺឫទធ  នុភព ៃន្រពះ វញិញ ណ ដ៏ វសុិទធ មក សណ្ឋិ ត េល ីអនក ល់ គន ។
អនក ល់ គន  នឹង េធ្វី ជ បនទ ល់ របស់ ខញុ ំ

េន កនុង ្រកុង េយរូ ឡមឹ 
កនុង ្រសុក យូ  ទងំ មូល 
កនុង ្រសុក ម៉រ ី

និង រហូត ដល់ ្រសុក ច់ ្រសយល ៃន ែផន ដី»។

១

បនាល់(សាក ី មរណសាក ី)របស់្រពះ្រគិស្តទទួលប្ញទានុភាពៃន្រពះវិ ណ
េដើម ីេធ្វើបនាល់(ផ្តល់សក្ខីភាព)អំពី្រពះ្រគិស្តេនៅេលើពិភពេលាកេនះ

េដាយេផ្តើមេចញពីភូមិរបស់គាត់(េយរសូាឡឹម)
េខត្តរបស់គាត់(្រសុកយូដា) កុលសម្ព័ន្ធជិតខាងគាត់(្រសុកសាម៉ារី) 

និង្របេទសេផ ងៗេទៀតេលើពិភពេលាក(្រសុក ដាច់ ្រសយាល ៃន ែផនដី)។ 
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បនាល់(មរណសាក ី)របស្់រពះ្រគិស្ត
A WITNESS (MARTYR) OF CHRIST

គឺមនុស ែដលេជឿ្រពះ្រគិស្ត(A person who believes in Christ) 
រួមរស់ជាមួយ្រពះ្រគិស្ត(has a fellowship with Christ)

 េឃើញសិរីរុងេរឿងរបស់្រពះ្រគិស្ត(sees the glory of Christ)
ឮ្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត(hears the words of Christ)

 និងប្តូរផាច់េធ្វើបនាល់អំពីេហតុការណ៍ែដលគាត់ដឹងអំពី្រពះ្រគិស្ត
(is committed to witness what he knows about Christ)

្របាប់អ្នកជិតខាងគាត់និងអ្នក្រសុកឆាយេដាយពឹងេលើឫទានុភាពរបស់្រពះវិ ណ។
(to those who are near him or far from him by the power of the Holy Spirit.)

ក.េ កភលីីពជបនទ ល់េជើងថមី 
A. PHILIP, THE JUNIOR WITNESS

យ៉ូ ន  ១:៤៣-៤៧
៤៣ លុះ ៃថង បនទ ប់ មក េទៀត 

្រពះេយស៊ូ សព្វ ្រពះហឫទ័យ យង េទ ្រសុក កលីេឡ។ 
្រពះអងគ បន ជួប េ ក ភីលពី េហយី មន ្រពះបនទូល េទ គត់ ថ៖ 

«សូម អេញជ ីញ មក ម ខញុ ំ»។ ៤៤ េ ក ភីលីព ជ អនក ភូមិ េបតៃស  
ដូច េ ក អនេ្រទនិង េ ក េព្រតុស ែដរ។

៤៥ េ ក ភីលីព េទ ជួប េ ក ថែណល ្របប់ គត់ ថ៖ 
«្រពះអងគ ែដល េ ក មូ៉េស បន ចរ ទុក កនុង គមពីរ វន័ិយ 

េហយី គមពីរ ពយករ ីក៏ មន ែចង ទុក ែដរ េនះ 
ឥឡូវ េនះ េយងី បន ជួប េហយី ្រពះអងគ មន នម ថ េយស៊ូ 

 ជ អនក ភូមិ ែរត៉ ជ បុ្រត របស់ េ ក យ៉ូែសប»។ 
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៤៦ េ ក ថែណល េពល តប េទ េ ក ភីលីព វញិ ថ៖ 
«ពំុ ែដល មន អ្វី ល្អ ច េចញ ពី ភូមិ ែរត៉ បន េឡយី»។

៤៧ េ ក ភីលីព ្របប់ គត់ ថ៖«សូម អេញជ ីញ មក  អនក នឹង បន េឃញី!»។ 
កល ្រពះេយស៊ូ ទត េឃញី េ ក ថែណល េដីរ មក រក ្រពះអងគ 

្រពះអងគ មន ្រពះបនទូល អំពី គត់ ថ៖
«អនក េនះ ជ ជតិ អីុ្រ ែអល ដ៏ ពិត ្របកដ ែមនដបតិ គត់ គម ន ពុត តបុត អ្វី កនុង ខ្លួន េ ះ»។

១

េលាកភីលីពជាបនាល់េជើងថ្មី(junior witness)
ឬសាក ីែដលគានបទពិេសាធន៍(unexperienced witness)មួយរូបរបស្់រពះ្រគិស្ត។ 

េលាកេធ្វើបនាល់(ផ្តល់សក្ខីភាព)អំពី្រពះ្រគិស្តតាមែបបអ្នកេជឿថ្មី
គឺគាត់សា្គល់្រពះ្រគិស្តបានបុ៉ណា គាត់េធ្វើបនាល់ពី្រពះអង្គបានបុ៉ណ្ណងឹ។

េពលណាថាែណលជាមិត្តរបស់គាត់បដិេសធមិន្រពមទទួលសា្គល់្រពះ្រគិស្ត
គាត់បបួលណាថាែណលឲ េទៅជួប្រពះ្រគិស្តេដាយផាល់ែតម្តង។

ខ.េ កយ៉ូ នជបនទ ល់េជើងចស់
B. JOHN, THE SENIOR WITNESS

យ៉ូ ន  ១៩:៣២-៣៧
៣២ ពួក ទ ន ន ំគន  មក យ បំបក់ េជីង អនក េទស ទី មួយ 
និង អនក េទស ទី ពីរែដល ជប់ េល ីេឈ ីឆក ង ជ មួយ ្រពះអងគ។

៣៣ លុះ មក ដល់ ្រពះេយស៊ូ 
េគ េឃញី ្រពះអងគ េ យ ទិវងគត ផុត េទ េហយី 

េគ មិន បំបក់ ្រពះបទ ្រពះអងគ េទ 
៣៤ បុ៉ែន្ត ទ ន មន ក់ យក លំែពង ចក់ ្រតង់ ចេន្ល ះ ឆ្អឹង ជំនីរ ្រពះអងគ 

្រ ប់ ែត មន ទឹកនិង េ ហតិ ហូរ េចញ មក មួយ រេំពច។
៣៥ សិស  មន ក់ ែដល បន េឃញី េធ្វី ជ បនទ ល់ អំពី េហតុករណ៍ េនះ 

េហយី សកខីភព របស់ គត់ ពិត ្របកដ ែមន។ 
្រពះអងគ ដឹង ថ សិស  េនះ និយយ េសចក្ដី ពិត េដីមប ីឲយ អនក ល់ គន  េជឿ ែដរ។ 
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៣៦ េហតុករណ៍ េនះ េកីត េឡងី 
្រសប ម េសចក្ដី ែដល មន ែចង ទុក កនុង គមពីរ មក ថ៖ 
«គម ន ឆ្អឹង  មួយ របស់ េ ក ្រតូវ បក់ ែបក េឡយី»។

៣៧ មន អតថបទ គមពីរ មួយ េទៀត ែចង ថ៖ 
«េគ ន ំគន  េមីល អនក ែដល េគ ចក់ ទម្លុះ»។ 

១

េលាកយ៉ូហានជាបនាល់េជើងចាស់(senior witness)
ឬសាក ីែដលមានបទពិេសាធន៍(experienced witness)មួយរូបរបស់្រពះ្រគិស្ត។  

េលាកេធ្វើបនាល់(ផ្តល់សក្ខីភាព)អំពី្រពះ្រគិស្តតាមែបបអ្នកេជឿចាស់
គឺគាត់សា្គល់្រពះ្រគិស្តយាង៉ច ស់េហើយេធ្វើបនាលពី់្រពះអង្គយា៉ងច ស់ែដរ។

េលាកេធ្វើបនាល់អំពីអ្វីៗែដលេលាកបានេឃើញ្រពះ្រគិស្តេធ្វើេដាយផាល់ 
អំពីអ្វីៗែដលេលាកបានឮ្រពះ្រគិស្តមានបន្ទូលេដាយផាល ់

និងអំពីអ្វីៗែដលេលាកបានពិេសាធន៍េដាយផាលក់្នុងការរស់េនៅរួមជាមួយ្រពះ្រគិស្ត។

៤.ភពសំខនៃ់នករេធ្វើបនទ ល់ 
4. THE IMPORTANCE OF A TESTIMONY

ក.ករេធ្វើបនទ ល់នមំនុស ជេ្រចើនឲយមកទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត
A. IT LEADS MANY PEOPLE TO ACCEPT CHRIST 

យ៉ូ ន  ៤:៣៩
៣៩ កនុង ភូមិ េនះ មន អនក ្រសុក ម៉រ ីជ េ្រចីន  បន េជឿ  េលី ្រពះេយស៊ូ 

េ យ រ ពកយ ែដល ្រស្តី េនះ បន បញជ ក់ ្របប់ ថ 
“េ ក មន ្រប សន៍ ្របប់ ខញុ ំ នូវ អំេពី ទងំ បុ៉នម ន ែដល ខញុ ំ បន ្រប្រពឹត្ត”។ 
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១

ការេធ្វើបនាល់អំពីេហតុការណ៍ែដលអ្នកដឹងឮអំពី្រពះ្រគិស្ត
ជាពិេសសអំពីកិច្ចការដ៏ល្អអសារ ែដល្រពះអង្គបានេធ្វើចំេពាះអ្នកផាល់

អាចនំាឲ អ្នកជិតខាងអ្នកនិងអ្នក្រសុកឆាយមានឱកាសទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្តដូចអ្នកែដរ។

ខ.ករេធ្វើបនទ ល់នឲំយដំណឹងល្អរកី យភយពសេពញ សកល េ ក ទងំ មូល
B. IT ACCELERATES THE SPREAD OF THE GOSPEL WORLDWIDE 

ម៉ថយ  ២៤:១៤
១៤ េគ នឹង ្របកស ដំណឹងល្អអំពី ្រពះ ជយេនះ

ពសេពញ សកល េ ក ទងំ មូល 
ទុក ជសកខីភព ដល់ជតិ សន៍ ទងំ អស់។ 

េពល េនះ េទីប ដល់ អវ ន កល ៃន ពិភព េ ក។ 
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១

ការេធ្វើបនាល់អំពីកិច្ចការដ៏ល្អអសារ ែដល្រពះ្រគិស្តបានេធ្វើចំេពាះអ្នកផាល់
អាចនំាឲ ដំណឹងល្អរីកសាយភាយពាសេពញសកលេលាកទំាងមូលយ៉ាងឆាប់រហ័ស

េហើយមនុស ្រគប់ជាតិ សាសន៍ នឹងមានឱកាសបានឮនិងេជឿេលើដំណឹងល្អរបស្់រពះ្រគិស្ត។

គ.ករេធ្វើបនទ ល់នឲំយអវ នកលៃនពិភពេ កឆបម់កដល់
C. IT SPEEDS UP THE COMING OF THE END TIME

ម៉ថយ  ២៤:១៤
១៤ េគ នឹង ្របកស ដំណឹងល្អអំពី ្រពះ ជយ
េនះពសេពញ សកល េ ក ទងំ មូល 

ទុក ជសកខីភព ដល់ជតិ សន៍ ទងំ អស់។ 
េពល េនះ េទីប ដល់ អវ ន កល ៃន ពិភព េ ក។ 
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១

ការេធ្វើបនាល់អំពីកិច្ចការដ៏ល្អអសារ ែដល្រពះ្រគិស្តបានេធ្វើចំេពាះអ្នកផាល់
អាចនំាឲ ដំណឹងល្អរីកសាយភាយពាសេពញសកលេលាកទំាងមូលយ៉ាងឆាប់រហ័ស
្រពះ្រគិស្តនឹងឆាប់យាងមកវិញ េហើយអវសានកាលៃនពិភពេលាកនឹងឆាប់មកដល់។

ឃ.ករេធ្វើបនទ ល់ជួយ អនកឲយមនជយ័ជមនះេលើមរកំ ច
D. IT HELPS YOU TO OVERCOME THE DEVIL

វវិរណៈ  ១២:១១
១១ បង ប្អូន េយងីបន ឈនះ  

េ យ រ ្រពះេ ហតិ របស ់កូន េចៀម 
និង េ យ សកខីភព របស់ ពួក េគ 

េហយី បង ប្អូន ទងំ េនះ បន ស៊ូ ប្ដូរ ជីវតិឥត ្ដ យ េ ះ េឡយី។
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១

ការេធ្វើបនាល់អំពីកិច្ចការដ៏ល្អអសារ ែដល្រពះ្រគិស្តបានេធ្វើចំេពាះអ្នកផាល់
អាចនំាឲ អ្នករស់េនៅ្របកបេដាយជ័យជម្នះេលើមារកំណាច

មិនថាវាេ្របើកលល ិចនិងយុទ្ធវិធីែបបណាេដើម ីវាយផ្តួលអ្នកក៏េដាយ។

៥.ទីបនទ ល់គំរូ 5. A TYPICAL TESTIMONY

កិចចករ ២២:៣-៥
ជីវិតចាស់របស់បូ៉លមុនេពលទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត
កិចចករ ២២:៦-៨
កមំាងដ៏ខំាងកាែដលជំរុញបូ៉លឲ ទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត
កិចចករ ២២:៩-១៣
្រពឹត្តិការណ៍ េពលេវលា និងទីកែន្លងែដលបូ៉លទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត
កិចចករ ២២:១៤-២១
ជីវិតថ្មី(ការផាស់ែ្រប)របស់បូ៉លេ្រកាយេពលទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត។

ទីបនាល់របស់សាវ័កបូ៉លជាទីបនាល់គំរមួូយែដលមានលក្ខណៈេពញេលញ។
    ទីបនាល់គំរូរបស់បូ៉លរាប់បញ្ចូលដំណាក់កាលទំាងបួនៃនជីវិតដូចខាងេ្រកាម៖
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១ក.ជីវតិចស់របស់ប៉ូលមុនេពលទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត
A. PAUL’S OLD LIFE BEFORE HIS CONVERSION
កិចចករ ២២:៣-៥
ខ្ញុំ េឈាះបូ៉លែដលមានេឈាះេដើមថាសូល។ ខ្ញុំជា ជន ជាតិ យូដា។ ខ្ញុំេកើត េនៅ  
្រកុងេតើសុសក្នុង ្រសុក គីលី គា។ បុ៉ែន្ត ខ្ញុំ បានមក រស់ េនៅ្រកុង េយរូ សាឡឹម េនះ
តំាង ពី កុមារ េហើយ ខ្ញុំ បាន ទទួល ការ អប់រតាម ្រកឹត  វិន័យ ៃន បុព្វបុរស របស់ េយើង
យា៉ង តឹង រុឹង ពី សំណាក់ េលាក កាម៉ា លាល។ ខ្ញុំ បាន ខ្នះ ែខ្នង បេ្រមើ ្រពះ ជាមាស់
ដូច បង ប្អូន ទំាង អស់ គា េនៅ ៃថ្ង េនះ ែដរ។ ខ្ញុំ ធាប់ េបៀត េបៀន អស់ អ្នក ែដល េដើរ
តាម មាគ៌ា របស់ ្រពះ អមាស់ រហូត ដល់ សមាប់ េគ េហើយ ចាប់ ចង មនុស  ្របុស
្រសី យក េទៅ ឃំុ ឃាំង េទៀត ផង ដូច មាន េលាក មហា បូជា ចារ និង ្រកុម ្រពឹទា ចារ
ជា សាក ី ្រសាប់។ ខ្ញុំ បាន ទទួលលិខិត ពី េលាក ទំាង េនាះយក េទៅ ជូន បង ប្អនូ េនៅ
្រកុង ដាម៉ាស ដ ិត ខ្ញុំ េទៅ ទី េនាះេដើម ី ចាប់ ចង ពួក អ្នក ែដល េដើរ តាម មាគ៌ា េនះ
យក មក េធ្វើ េទាស េនៅ ្រកុង េយរូ សាឡឹម។

១

ខ.កម្ល ងំដខ៏្ល ងំក្ល ែដលជំរុញប៉ូលឲយទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត
B. THE MIGHTY FORCE THAT PUSHED PAUL’S CONVERSION
កិចចករ ២២:៦-៨
េពល ខ្ញុំ កំពុង ែត េធ្វើ ដំេណើរ េទៅ ជិត ដល់ ្រកុង ដាម៉ាស ្របមាណ ជា ៃថ្ង ្រតង់ 
្រសាប់ ែត មាន ពន្លឺ មួយ ដ៏ ភ្លឺ ្រតចះ ្រតចង់ចំាង ពី ៃផ្ទ េមឃ មក ជំុ វញិ ខ្ញុំ។ 
ខ្ញុំ ក៏ ដួល េហើយ ឮ សំេឡង មួយ េពាល មក ខ្ញុ ំថា “សូល េអើយ សូល! 
េហតុ ដូច េម្ដច បាន ជា អ្នក េបៀត េបៀន ខ្ញុ ំដូេច្នះ?”។ ខ្ញុំ បាន សួរ វិញថា  
“េលាក មាស់ េអើយ េតើ េលាក ជា នរណា?”។ សំេឡង េនាះ េឆ្លើយ មក
ខ្ញុំ ថា “ខ្ញុំ ជា េយស៊ូ អ្នក ្រសុក ណាសា ែរតែដល អ្នក កំពុង ែត េបៀត េបៀន”។
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១

គ.្រពឹត្តិករណ៍ េពលវ  និងទីកែន្លងែដលប៉ូលទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត
C. THE EVENT, TIME AND PLACE OF PAUL’S CONVERSION
កិចចករ ២២:៩-១៣
រីឯ អស់ អ្នក ែដល េធ្វើ ដំេណើរ ជា មួយ ខ្ញុំក៏ បាន េឃើញ ពន្លឺ េនាះ ែដរ ែត មិន បាន ឮ ្រពះ
សូរេសៀង េទ។ ខ្ញុំ ក៏ សួរ ថា “្រពះ អមាស់ េអើយ េតើ ទូលបង្គំ ្រតូវ េធ្វើ ដូច េម្ដច?”។
្រពះ អមាស់ មាន ្រពះ បន្ទូល មក ខ្ញុំ ថា “ចូរ េ្រកាក េឡើង េទៅ ្រកុង ដាម៉ាស េទៅ េនៅ ទី  
េនាះ េគ នឹង ្របាប់ អ្នក អំពី កិច្ចការ ទំាង បុ៉នានែដល ្រពះ ជាមាស ់បងា្គប់ ឲ  អ្នក េធ្វើ”។ 
េដាយ ខ្ញុំ ពំុ អាច េមើល អ្វី េឃើញ េ្រពាះ ែត ពន្លឺ រស្មី ដ៏ រងុេរឿង េនាះ អស់ អ្នក ែដល េនៅ
ជា មួយ ខ្ញុំ បាន ដឹក ៃដ នំា ខ្ញុំ េទៅ ្រកុង ដាម៉ាស។ េនៅ ្រកុង េនាះមាន បុរស មាក់ េឈាះ
អណា ណាសជា អ្នក េគារព ្របណិ ប័តន៍ ្រពះ ជាមាស់ ្រសប តាម ្រកឹត  វន័ិយ េហើយ
ជន ជាតិ យូដា េនៅ ្រកុង ដាម៉ាស េគារព រាប់ អាន គាត់ ្រគប់ៗ គា។ គាត់មកឈរ ជិត  
ខ្ញុំេហើយ េពាល ថា “បង សូល េអើយ សូម ឲ  បង េមើល េឃើញ វិញ ចុះ!”។ រេពច េនាះ 
ែភ្នក ខ្ញុំ ក៏ ភ្លឺ េឡើង េហើយ ខ្ញុំ េមើល េឃើញ គាត់។ 

១

ឃ.ជីវតិថមីរបស់ប៉ូលេ្រកយេពលទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត
D. PAUL’S NEW LIFE AFTER HIS CONVERSION
កិចចករ ២២:១៤-២១
 គាត់ មាន ្របសាសន៍ ថា “្រពះ ៃន បុព្វបុរសរបស់េយើងបាន េ្រជើស េរីស បងេដើម ី 
ឲ  បង សា្គល់ ្រពះ ហឫទ័យ របស ់្រពះ អង្គ ឲ  បង បាន េឃើញ ្រពះ ដ៏ សចុរិត និង 
 ឲ បង បាន ឮ ្រពះ បន្ទូល របស ់្រពះ អង្គ ផាល់ ែត ម្ដង ដ ិត បង នឹង េធ្វើ ជាបនាល់ 
របស់្រពះ អង្គេនៅ មុខ មនុស  ទំាង អស់ អំពី េហតុ ការណ៍ ែដល បង បាន េឃើញ
និង អំពី េសចក្ដី ែដល បង បាន ឮ។ ដូេច្នះេតើ បង េនៅ បែង្អ បង្អង់ ដល់ កាល ណាេទៀត
 សូមេ្រកាកេឡើងទទួល ពិធី ្រជមុជ ទឹក  េហើយ អង្វរ រក ្រពះ នាម ្រពះ អង្គ េទៅេដើម ី
្រពះ អង្គ លាង បាប ឲ ”។ ខ្ញុំ វិល មក ដល់ ្រកុង េយរូ សាឡឹម វិញ េហើយ េនៅ េពល  
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១

ខ្ញុំកំពុង អធិសាន ក្នុង ្រពះ វិហារ ខ្ញុំ លង់ សារតី េឃើញ ្រពះ អមាស ់មាន ្រពះ បន្ទូល មក 
ខ្ញុំ ថា “ចូរ ្របញាប់ ចាក េចញ ពី ្រកុង េយរូ សាឡឹម ភាម េទៅ ដ ិត អ្នក ្រកុង េនះ មិន ្រពម 
ទទួល សក្ខីភាព ែដល អ្នក និយាយ អំពី េយើង េទ”។ ខ្ញុំ ទូល ថា “បពិ្រត ្រពះ អមាស់ 
អ្នក ទំាង េនាះ បាន ដឹង ្រសាប់ េហើយ ថា ទូលបង្គំ ធាប់ ចូល េទៅ សាលា ្របជំុនានា 
ចាប់ អស់ អ្នក ែដល េជឿ ្រពះ អង្គ យក េទៅ ឃំុ ឃាងំ និង វាយ ដំ េទៀត ផង។ េនៅេពល  
េគ សមាប់ េលាក េស្ទផាន ែដល ជា បនាល ់របស ់្រពះ អង្គ ទូលបង្គំ ក៏ េនៅ ទី េនាះ 
េហើយ បាន យល់ ្រសប ជា មួយ ពួក េគ ទំាង េនៅ យាម សេម្លៀក បំពាក់ របស់ពួក អ្នក
ែដល្របហារ ជីវិត េលាក ផង ែដរ”។ េពល េនាះ ្រពះ អង្គ មាន ្រពះ បន្ទូលមកខ្ញុំ ថា 
“េទៅ ចុះ ដ ិត េយើង នឹង ចាត់ អ្នក ឲ  េទៅ រក សាសន៍ ដៃទ ែដល េនៅ ឆាយៗ”»។

១

ពួក អ្នក ែដល ជា សាក ី បាន យក សេម្លៀក បំពាក់ របស់ ខ្លួន
េទៅទុកេនៅ ែក រ េជើង យុវជន មាក់ េឈាះសូល

មុនេពលែដលេគ េលើក ដំុ ថ្ម គប់ សមាប់ េលាកេស្ទផាន(កិច្ចការ ៧:៥៨)។
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១

្រពះេយស៊ូមានបន្ទូល្របាប់យុវជន សលូ េដាយផាលថ់ា្រពះអង្គ ជា្រពះ េយស៊ូែដលគាត់ 
កំពុង ែត េបៀត េបៀន។ ្រពះអង្គ្របាប់គាត់ឲ  េ្រកាក េឡើងេហើយចូល េទៅ ក្នុង ទី្រកុងដាម៉ាស 

េនៅ ទី េនាះ នឹង មាន េគ ្របាប់ គាត់ ឲ ដឹងពីកិច្ចការែដលគាត់្រតូវេធ្វើ(កិច្ចការ ៩:៥-៦)។

១

េលាក អាណា ណាសដាក់ ៃដ េលើ  សលូ េហើយ មាន ្របសាសន៍្របាប់គាត់ថា ្រពះអមាសេ់យស៊ ូ 
ែដល សូលបានេឃើញេនៅ តាម ផ្លូវ គាត់េធ្វើ ដំេណើរ មក េនាះ ្រទង់ បាន ចាត់ គាត់ឲ មកេដើម ី ឲ  សូល 
េមើល េឃើញ េឡើង វិញ និង ឲ  សូល បាន េពារ េពញ េដាយ ្រពះ វិ ណ ដ៏ វិសុទ្ធ(កិច្ចការ ៩:១៧)។
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១

សាវ័កបូ៉លេធ្វើបនាល់្របាប់ពួក្រស្តែីដលមកជួបជំុគាអធិសាន
េនៅែក រមាត់ទេន្លក្នុង្រកុងភីលីព។ អ្នក្រសីលីឌានិង្រកុម្រគួសារ

បានទទួលេជឿនិងទទួលពិធី្រជមុជទឹក(កិច្ចការ ១៦:១២-១៥)។

១

សាវ័កបូ៉លេធ្វើបនាល់្របាប់ពួកជនជាតិយូដាេនៅ្រកុងេបរា។ 
ពួកេគនំាគាេផ្ទៀងផាត់េសចក្តីបេ្រងៀនរបស់គាត់តាមបទគម្ពីរ

េហើយទទួល្រពះបន្ទូលេដាយចិត្តេសាះសរ(កិច្ចការ ១៧:១០-១២)។
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១

សាវ័កបូ៉លេធ្វើបនាល់្របាប់ទស នវិទូខាងេអពីគួរនិងខាងស្តូអីុក 
ែដលជួបជំុគាេនៅសភា្រកុងេលើទួលេអើរីយូ៉ស(ទួល្រពះអងា្គរ)

ក្នុង្រកុងអាែថន្របេទស្រកិក(កិច្ចការ ១៧:១៦-៣៤)។

១

សាវ័កបូ៉លេធ្វើបនាល់្របាប់ពួក្រពឹទាចារ ជនជាតិយូដា
ែដលជាសមាជិក្រកុម្របឹក ជាន់ខ្ពសេ់នៅ្រកុងេយរសូាឡឹម

េនៅចំេពាះមុខេមប ការរូមំុាង(កិច្ចការ ២១:៣៧-២២:២១)។
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១

សាវ័កបូ៉លេធ្វើបនាល់្របាប់្រពះបាទអ្រគីប៉ា មាស់ក ្រតីយ៍េបេរនីស
និងេលាកេភស្ទុសែដលជាអភិបាល្រកុងសីុេសរា

េពលេលាកផ្តល់ចេម្លើយការពារខ្លួន(កិច្ចការ ២៥:១៣-២៦:៣២)។

លកខណៈសមគ ល់្របពីំរយ៉ងៃនទីបនទ ល់ែដលបះ៉ពល់ចិត្ត
SEVEN CHARACTERISTICS OF A TOUCHING TESTIMONY

ការេធ្វើបនាល់ែដលប៉ះពាល់ចិត្តរែមងែតងែតមានលក្ខណៈសមា្គល់្របំាពីរយាង៉ដូចតេទៅ៖
 ខ្លី Short      – និយាយតាមេម៉ាងកំណត់េទើបអ្នកសាប់មិនធុញ្រទាន់
 ែផ្អម Sweet   – និយាយពីេសចក្តីេមតារបស់្រពះជាមាសេ់ទើបអ្នកសាប់មិនខាចរអា
 ៃ្រប Seasoned –  និយាយពី្រពះគុណរបស្់រពះជាមាស់េទើបអ្នកសាប់មិនបាក់ទឹកចិត្ត
 ពិត True    – និយាយការពិតឥតមុសាេទើបអ្នកសាប់មិនសង ័យ
 ្រសួល Easy  – និយាយ្រសួលយល់េទើបអ្នកសាប់មិនបាត់ការផ្ចង់ចិត្ត
 ចំៗ Right      – និយាយចំចំណុចេទើបអ្នកសាប់មិនរាែរកចិត្ត
ឮៗ Audible   – និយាយល្មមឲ េគសាប់ឮេទើបអ្នកសាប់មិនសួរគាេឡើងវល់។

Seven Characteristics of A Touching Testimony, Barnabas Mam, 2010



19

ទីបនទ ល់របស់េ ក្រគូ មម៉ ប បស
BARNANAS MAM’S TESTIMONY
ខ្ញុំេឈាះ ម៉ម សុវណ្ណ ជាកូនរបស់េលាក ម៉ម េឌៀប និងអ្នក្រសី អុ៊ន យិុន។
ខ្ញុំេកើតេនៅភូមិសានថ្ម ឃំុសានថ្ម ្រសុកកណា្ដលស្ទឹង េខត្តកណា្ដល។ កាល
ពីេក្មង ខ្ញុំបានរស់េនៅជាមួយឪពុកមាយរបសខ់្ញុំេនៅភូមិ្រតពំាងចក ឃំុៃ្រពែវង 
្រសុកដេងា្ក េខត្តកណា្ដល។ ខ្ញុំបានទទួលការអប់រអំពីធម៌ពុទ្ធសាសនា ការ
ព បាលជំងឺែបបបុរាណ និងការសូ្រតកំណាព ពីសណំាក់ឪពុកខ្ញុំ។  ខ្ញុំបាន
េទៅេរៀនេនៅសាលាបឋមសិក ពីរគឺសាលាវត្តអង្គេម្រតីនិងសាលាវត្តៃ្រពែវង។ 
េពលធំេឡើង ខ្ញុំបានេទៅេរៀនេនៅវិទ ល័យជម្ពូវ័ន ្រសុកដេងា្ក េខត្តកណា្ដល។  
េ្រកាយមកឪពុកមាយខ្ញុំបានបញ្ជនូខ្ញុំេទៅេរៀនបន្តេនៅទី្រកុងភ្នំេពញេដាយ
សាក់េនៅក្នុងវត្តសារាវ័នេតេជាេ្រកាមការបីបាច់ែថរក របស់្រពះ្រគូវិរយិសតា 
សូរ  លន់  ជាេមកុដិ េលខបី។ េ្រកាយមកេទៀតខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងចលនាយុវជន

កុម្មុយនិស្តកម្ពុជាេ្រកាមការែណនំារបសស់កម្មជនកុម្មុយនិស្តមាក់េឈាះ
េលាក អាត់ េវត ែដលបានអប់រខ្ញុំឲ យល់ដឹងនិងេដើរតាមលទ្ធិម៉ាក េលនីន។ 
េនៅែខេមសា  ឆំា១៩៧២ ខ្ញុំបានេទៅេសុើបការណ៍ក្នុងកម្មវិធីផ យដំណឹងល្អ
មួយេនៅសាលសន្និសីទចតុមុខនា្រកុងភ្នំេពញេដើម ីតាមដានឲ ដឹងពីកល
ល ិចរបស់ជនជាតិអាេមរិកនិងបក ពួករបសេ់គជាជនជាតិែខ្មរែដលជាអ្នក
េរៀបចំពិធីផ យដំណឹងល្អេនាះេឡើង។ េ្រកាយពីបានសាប់ឮ បណិត ែស្តន 
មូនីហាំ អធិប យអំពីេរឿង«កូនែដលវេង្វង»មក ខ្ញុំក៏បានេបើកចិត្តចំហទទួល
េជឿ្រពះេយស៊ូ្រគិស្ដ េហើយទទួល្រពះអង្គជា្រពះសេ្រងា្គះរបសខ់្ញុំ។  ខ្ញុំបានេទៅ
ថាយបង្គំ្រពះជាមាស់េនៅ្រពះវហិារេបថានីែដលមានចមាយផ្លូវ្របមាណជា
ដប់្របំានាទីេដាយដំេណើរេថ្មើេជើងពីវត្តអារាមែដលខ្ញុំកំពុងែតសាក់េនៅេនាះ។ 
ខ្ញុំបានទទួលការអប់រជំេនឿពីសណំាក់ឧបជ យ៍្រគិស្តបរសិ័ទបីរបូគឺេលាក
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សុន សន ជានាយកសមាគម្រពះគម្ពីរ េលាក មិញ េធៀនវន ជានាយកអង្គការ មនុស ធម៌  និងេលាក តំាង ឈាក ជានាយទាហានេជើងទឹក។ ខ្ញុំបានចាប់េផ្តើម        
បេ្រមើ្រពះជាមាស់ជា្រគូកុមារៃថ្ងអាទិត េនៅ្រពះវិហាររបស់ខ្ញុ។ំ េនៅសម័យវាល
ពិឃាដៃនរបបផាច់ការ បុ៉ល ពត ខ្ញុំបានជាប់ឃំុឃាំងេនៅក្នុង្រសកុកំចាយមារ 
េខត្តៃ្រពែវង។ បនាប់ពីសម័យវាលពិឃាដ គឺេនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋ្របជា
មានិតកម្ពុជា ្រពះជាមាស់បាន្រតាសេ់ហៅខ្ញុឲំ ដឹកនំាការថាយបង្គំេនៅក្នុង្រកុម
ជំនំុលួចលាក់មួយនា។ េបសកជន អាលីស កំុបំាង បានដាក់េឈាះថ្មីមួយឲ ខ្ញុំ
ថាបាណាបាសេនៅឆំា១៩៨៣។ េ្រកាយមកខ្ញុំបានេភៀសខ្លួនេទៅ្រសកុៃថេហើយ
បេ្រមើ្រពះជាមាស់ក្នុងនាទីជា្រគូគងាលេនៅជំរុសាយធូអស់រយៈេពល្របំាបីឆំា។ 
ខ្ញុំនិង្រគួសារខ្ញុំបាន្រតឡប់មកភ្នេំពញវិញេនៅែខមិនា ឆំា១៩៩៣ េហើយបានបន្ត
បេ្រមើ្រពះជាមាស់ក្នុងនាទីជាអ្នកផ យដំណឹងល្អនិង្រគូហ្វឹកហ្វនឺអ្នកដំា្រកុមជំនំុ។

១

េលាក្រគូបាណាបាសេធ្វើបនាល់្របាប់ជនជាតិកួយេនៅភូមិស្គន់ក្នុងេខត្តកំពង់ធំ។
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១.ជីវិតចាស់របស់អ្នកមុនេពល
ទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត

២.  កមំាងដ៏ខំាងកាែដលជំរុញអ្នក
ឲ ទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត

៣.្រពឹត្តការណ៍ េពល និងកែន្លង
ែដលអ្នកទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត

៤.ជីវិតថ្មីរបស់អ្នកេ្រកាយេពល
ទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត។

៧.ទីបនទ ល់របស់អនក 7. YOUR TESTIMONY
សូមសរេសរទីបនាលរ់បសអ់្នកឲ បានពីរទំព័រេដាយបញ្ជលូដំណាក់ការ

    ទំាងបួនៃនជីវិតអ្នកតាមទីបនាល់គំររូបស់បូ៉ល។  រួចេហើយសមូែចកចាយ
    ទីបនាល់េនះជាមួយមិត្តសមាញ់របសអ់្នកក្នុងចេនាះេពលបីេទៅ្របំានាទី។

សំណួរបញជ កក់រអនុវត្ត
1. េតីអនកបនេធ្វីជបនទ ល់( ក )ីរបស្់រពះ្រគិស្តឬេន?
2. េតីអនកបនេធ្វីបនទ ល់(ផ្តល់សកខីភព) មគំរូរបស់ វក័បូ៉លឬេទ?
3. េតីជីវតិចស់របស់អនកមនលកខណៈែបប មុនេពលែដលអនកទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត?
4. េតីមនកម្ល ងំខ្ល ងំក្ល ែបប មួយែដលជំរុញអនកឲយទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្ត?
5. េតីអនកបនទទួលេជឿ្រពះ្រគិស្តកនុង្រពឹត្តិករណ៍អ្វី? េនេពល ? េនកែន្លង ? 
6. េតី្រពះ្រគិស្តបនបំផ្ល ស់ជីវតិអនក្រតង់ចំណុច េ្រកយពីអនកបនទទួលេជឿ្រពះអងគ?
    េតីបំណងៃនជីវតិអនក ករងរអនក និងកររស់េនអនកបនផ្ល ស់ែ្របយ៉ង ខ្លះ?
7. សូមែកស្រមួលទីបនទ លរ់បសអ់នកឲយបនពីរទំព័រេហយី នឲយ ទ ត់កនុងេពល្របនំទី។
8. េតីអនកមនែផនករែបប េដីមបេីធ្វីបនទ ល់អំពី្រពះ្រគិស្តឲយបនេកីតផលេ្រចីន?
9. សូមទេនទញនិងសញជ ឹងគិតបទគមពីរ ម៉ថយ ២៤:១៤; វវិរណៈ១២:១១។


