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េតីសិស របស់្រពះេយស៊ូមនលកខណសមបត្តិយ៉ង ខ្លះ
េតីករសេ្រងគ ះនិងករបេងកីតសិស មនភពខុសែប្លកគន ្រតង់
េដីមបឲីយអនកមនចិត្តខនះែខនងចង់រកីចេ្រមីនជសិស របស្់រពះេយសូ៊
េហយីចង់បេងកីតសិស តេទេទៀត មបញជ របស់្រពះអងគ។
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១ .្រពះេយសូ៊្រ ស់េ េយើងឲយមកេធ្វើជសិស របស់្រពះអងគ 
1. JESUS CALLED US TO BE HIS DISCIPLES

ម៉ថយ ១១:២៨-៣០
២៨    «អស់ អនក ែដល េនឿយហត់និង មន បនទុក ធងន់ េអីយ! 

ចូរ មក រក ខញុ ំ ខញុ ំ នឹង ឲយ អនក ល់ គន  បន សំ ក។ 
២៩ ចូរ យក នឹម  របស់ ខញុ ំ ក់ េលី អនក ល់ គន  

េហយី េរៀន ពី ខញុ ំ  េទអនក ល់ គន  មុខ ជ បន សងប់ ចិត្ត មិន ខន 
ដបតិ ខញុ ំ ស្លូតនិង មន ចិត្ត សុភព។ 

៣០ នឹម របស់ ខញុ ំ ្រសួលេហយី បនទុក ែដល ខញុ  ំ ក់ េល ីអនក ល់ គន  ក៏ ្រ ល ែដរ»។១

ការ្រតាស់េហៅពីរែបបរបស់្រពះេយសូ៊ TWO TYPES OF JESUS’ CALLING
ការ្រតាស់េហៅមកេធ្វើជាអ្នកេជឿ្រពះេយសូ៊(ចូរ មក រក ខ្ញុំ ខ្ញុំ នឹង ឲ  អ្នក រាល់ គា បានសំរាក)
ការ្រតាស់េហៅមកេធ្វើជាសសិ ្រពះេយស៊ូ(េរៀន ពី ខ្ញុ ំេទៅអ្នក រាល់ គា មុខ ជា បាន ស្ងប់ ចិត្ត)។

១

១.ការ្រតាស់េហៅមកេធ្វើជាអ្នកេជឿ្រពះេយសូ៊(the call to be believers of Jesus)
អ្នកេជឿ្រពះេយស៊ូនឹងបានទទួលការស្រមាក(rest)ឬបានទទួលការសេ្រងា្គះ(salvation)

២.ការ្រតាស់េហៅមកេធ្វើជាសសិ ្រពះេយស៊ូ(the call to be disciples of Jesus)
សិស ្រពះេយស៊នឹូងបានទទួលនឹម្រសលួ(easy yoke)គឺការបេ្រងៀន្រសួល(easy teaching)
បន្ទុក្រសាល(light burden)គឺបទប ឬ្រកឹត វិន័យ្រសាល(light command, light law)។
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២.សិស របស់្រពះេយសូ៊នឹងរកីចេ្រមើនេឡើង្រគប ់វស័ិយ េឆព ះ េទ កន ់្រពះ្រគិស្ត 
2. A DISCIPLE OF JESUS WILL GROW UP IN EVERY WAY INTO CHRIST  

េអេភសូ ៤:១៤-១៦
១៤  ដូេចនះ េយងី មិន ែមន ជ កូន េកមង ែដល េរ  

្រតូវ ខយល់ ៃន េគលលទធ ិននផត់ ចុះ ផត់ េឡងី េនះ េទៀត េឡយី 
េហយី ក៏ ែលង ចញ់ េបកឬ ចញ់ កលលបចិ មនុស  ែដល ពូែក ន ំឲយ វេង្វង េនះ េទៀត ែដរ។ 

១៥ ផទុយ េទ វញិ េបី េយងី ្រប្រពឹត្ត ម េសចក្ដី ពិត េ យ ចិត្ត ្រស ញ់ 
េយងី នឹង  បន ចំេរនី េឡងី  ្រគប់ វសិយ័ ទងំ អស់េឆព ះ េទ កន់ ្រពះ្រគិស្ដ ជ សរិ

១៦ គឺ ្រពះ អងគ េហយីែដល េធ្វី ឲយ ្រពះ កយ ទងំ មូល បន ផគុ ំ គន និង ភជ ប់ គន  េឡងី យ៉ង ម ំ
េ យ រ សន្ល ក់ ឆ្អឹង ទងំ បុ៉នម ន  ែដល បេ្រមី ្រពះ កយ 

ម ក្រមិត សមតថ ភព របស់ សរ ី ងគ នីមួយៗ 
េដីមប ីឲយ ្រពះ កយ េនះ ចេ្រមីននិង ក ង េឡងីកនុង េសចក្ដី ្រស ញ់។ 

ថកំ៌បងំៃនករបងកីតសិស THE MYSTERY OF DISCIPLESHIP
មុនេពល្រពះេយស៊ូេសាយទិវង្គតេលើេឈើឆា្កង ្រទង់េ្រជើសេរីសសិស េដាយផាល្់រពះអង្គ

្រទង់យកសិស មកេនៅជាមួយ ្រទង់េរៀបចំសិស ជា្រកុម ្រទង់បេ្រងៀនសិស េដាយគំរូជាក់ែស្តង
្រទង់េបើកឱកាសឲ សិស េធ្វើការជាមួយ ្រទង់ចាត់សិស មួយ្រកុមពីរនាក់ៗឲ េចញេទៅតាមភូមិ
្រទង់្របជំុសិស េដើម ីសាប់របាយការ ្រទង់ែកលម្អសិស   ្រទង់បេ្រងៀនសសិ បែន្ថមេទៀត។ល។
្រពះ្រគិស្តមិនចង់េឃើញសសិ របស្់រពះអង្គ(his disciples)េនៅដូចជាកូនេក្មងែដលេចះែតេររា
តាមការបេ្រងៀនែប្លកៗ និងេនៅែតចាញ់កលល ិចេបាកបេ តរបស្់រគូែក្លងកាយេនាះេឡើយ។

្រពះ្រគិស្តចង់េឃើញសសិ របស់្រពះអង្គ ្រប្រពឹត្ត តាម េសចក្ដី ពិត េដាយ ចិត្ត ្រសឡាញ់
េហើយ រីកចេ្រមើន េឡើង ្រគប់ វិសយ័ េឆាះ េទៅ កាន់ ្រពះ្រគិស្ដ ែដលជាសិរសារបស្់រកុមជំនំុ។
េនៅសម័យេនះ ្រពះ្រគិស្តបេង្កើតសិស តាមរយៈអ្នកបេង្កើតសិស (disciple makers)

េនៅតាម្រកុមជនំុមូលដានែដលមានតួនាទីដូចសនាក់ឆ្អឹង(joints, ligaments)
ែដលតភាប់ឆ្អឹង(bones)ជាមួយគាេដើម ី្រទ្រទង់រូបកាយទាំងមូល(the whole body)។

សិស របស់្រពះេយស៊មូាក់េ្របៀបដូចជាឆ្អងឹមួយដំុ។ ្រកុមជំនំុេ្របៀបដូចជារូបកាយទំាងមូល។
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៣ .លកខណសមបត្តិរបស់សិស ្រពះេយសូ៊
3. THE CHARACTERISTICS OF A DISCIPLE OF JESUS

សិស របស់្រពះេយស៊មូានលក្ខណសម ត្តិ្របំាពីរយាង៉ដូចតេទៅ៖
 ្រសឡាញ់្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត Loves the words of Christ  
 ្រសឡាញ់្រពះេយស៊ជូាង្រគួសារខ្លួន Loves Jesus more than his family     
 ្រសឡាញ់្រពះេយស៊ជូាង្រទនំសុខខ្លួន Loves Jesus more than his comfort   
 ្រសឡាញ់្រពះេយស៊ជូាង្រទព សម ត្តិខ្លួន Loves Jesus more than his wealth
 ្រសឡាញ់គាេទៅវិញេទៅមក Loves one another
 ្រសឡាញ់ការពហុគុណ Loves multiplication

1

ទាល់ែតទទួលការែថបំប៉នពី«អ្នកបេង្កើតសិស »េទើបសិស របស់្រពះេយសូ៊មាក់ៗមានឱកាស
រីកចេ្រមើនេឡើង្រគប់វិស័យេឆាះ េទៅ កាន់ ្រពះ្រគិស្ដជាសរិសាៃន្រកុមជំនំុ។(េអេភសូ  ៤:១១-១៥)

 ្រសឡាញ់ការេរៀបែផនការឈាសៃវ Loves SMART Planning

ក.សិស របស់្រពះេយសូ៊្រស ញ់្រពះបនទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត 
A. A DISCIPLE OF JESUS LOVES THE WORDS OF CHRIST 

យ៉ូ ន ៨:៣១
៣១    េពលេនះ្រពះេយស៊ូ មន ្រពះបនទូល េទ កន់ ជន ជតិ យូ ែដល បន េជឿ េលី ្រពះអងគ ថ៖ «្របសិន េបី អនក ល់ គន សថិតេន ជប់ នឹង ពកយ របស់ ខញុ ំ អនក ល់ គន  ពិត ជ សិស  របស ់ខញុ ំ ែមន។ ១

្រសឡាញ់្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត LOVE THE WORDS OF CHRIST
គឺឲ តៃម្ល្រពះបន្ទូលរបស្់រពះ្រគិស្ត(Esteem the words of Christ)

ខ្ពស់ជាងពាក របស់ព ការី(more than the words of the prophets) ខ្ពស់ជាងពាក របស់បរម្រគូ(more than the words of the great teachers) 
ខ្ពស់ជាងពាក របស់មហាបុរសណាទំាងអស់(more than the words of the great men)

េហើយេនៅជាប់នឹង្រពះបន្ទលូរបស្់រពះ្រគិស្តក្នុង្រគប់កាលៈេទសៈ។
(and abide in the words of Christ in all circumstances) 
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១

ភស្តុតាង(EVIDENCE)ៃនការ្រសឡាញ្់រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត
សិស របស់្រពះេយស៊្ូរសឡាញ់្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្ត(love the words of Christ)េដាយ
សាប់(listen) អាន(read) យល់(understand) ទទួល(accept) ចងចំា(remember) 
្របតិបត្តិតាម(observe) និង្របកាស(preach)្រពះបន្ទូលរបស់្រពះ្រគិស្តជាេរៀងរាលៃ់ថ្ង។

ខ.សិស របស់្រពះេយសូ៊្រស ញ់្រពះេយសូ៊ជង្រគួ ររបស់ខ្លួន
B. A DISCIPLE OF JESUS LOVES JESUS MORE THAN HIS FAMILY 

លូក ១៤:២៦
២៦    េបី អនក  ចង់ មក ម ខញុ ំ 

ែត មិន ្រស ញ់ ខញុ ំ ខ្ល ងំ ជងឪពុក ម្ដ យ ្របពនធ កូន បង ប្អូន ្របុស ្រសី និង ជីវតិ ខ្លួន េទ 
អនក េនះ ពំុ ច េធ្វី ជ សិស  របស់ ខញុ ំ បន េឡយី។១

្រសឡាញ់្រពះេយស៊ូជាង្រគួសាររបសខ់្លួន LOVE JESUS MORE THAN ONE’S FAMILY
គឺេនៅែតសេ្រមចចិត្តេដើរតាម្រពះេយស៊ដូែដលេដើម ីឲ មានឱកាសរកីចេ្រមើនជាសិស ្រពះអង្គ
េទាះបីជាសមាជិក្រគួសាររបស់ខ្លនួជំទាស(់្របឆំាង oppose រារាំង block ឃាត់ឃាំង forbid 
គំរាម threaten េបៀតេបៀន persecute)មិនឲ ខ្លួនេដើរតាម្រពះេយស៊ូយាង៉ណាក៏េដាយ។

េ្រកាយពីែបកេចញពី្រគួសាររបសខ់្លួនមួយរយៈ សិស មាក់ៗនឹងមានឱកាសវិល្រតឡប់មកវញិ
េហើយេចះ្រសឡាញ់្រគួសាររបស់ខ្លួនដូច្រពះេយស៊ូបាន្រសឡាញ់គាត់ែដរ។ 
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ខ១.សិស របស់្រពះេយសូ៊នឹង្របឈមជមយួករបកែ់បកគន កនុង្រគួ រ
A DISCIPLE OF JESUS WILL FACE DIVISION IN HIS FAMILY  

លូក ១២:៥១-៥៣
៥១ កំុ នឹក ម ន ថខញុ ំ មក េដីមប ីផ្ដល់ សន្តិ ភព ឲយ ែផន ដី េនះ េឡយី 

គឺ ខញុ ំ បន ន ំករ បក់ ែបក មក េទ េតី។ 
៥២ ចប់ ពី េពល េនះ ត េទ ឧបមថកនុង ផទះ មួយ មន គន  ្រប ំនក់ 

អនក ទងំ ្រប ំនឹង ្រតូវ បក់ ែបក គន
គឺ បី នក់ ែបក េចញ ពី ពីរ នក់ ពីរ នក់ ែបក េចញ ពី បី នក់ 

៥៣ ឪពុក នឹង ែបក េចញ ពី កូន ្របុស កូន ្របុស ែបក េចញ ពី ឪពុក 
ម្ដ យ ែបក េចញ ពី កូន ្រសី កូន ្រសី ែបក េចញ ពី ម្ដ យ 

ម្ដ យ េកមក ែបក េចញ ពី កូន ្រប  ្រសី កូន ្រប  ្រសី ែបក េចញ ពី ម្ដ យ េកមក»។

១

េបើេយើងេជឿ្រពះេយស៊លូ្មមៗ សាតំាងមិនញុះញង់្រគួសាររបស់េយើងឲ ស្អប់េយើងខំាងេទ
ែតេបើេយើងសេ្រមចថាេដើរតាម្រពះេយស៊ូយាង៉ប្តូរផាច់ េនាះសាតំាងនឹងញុះញង់្រគួសារ

របស់េយើងឲ ស្អប់េយើងជាខំាង។ េយើងអាចែបកេចញពី្រគួសារមួយរយៈេ្រពាះែត្រពះេយស៊ូ
និងដំណឹងល្អ បុ៉ែន្ត្រពះអង្គនឹង្របទានរងាន់ឲ េយើងមានសមាជិក្រគួសារថ្មីមួយជាមួយរយ។ 
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ខ២.សិស របស់្រពះេយសូ៊នឹងទទួលសមជិក្រគួ រថមីមយួជមយួរយ  
A DISCIPLE OF JESUS WILL RECEIVE A HUNDREDFOLD FAMILY MEMBERS 

ម៉កុស ១០:២៩-៣០
២៩ ្រពះ េយស៊ូ មន ្រពះ បនទូល តប ថ៖ 

«ខញុ ំ សំុ ្របប់ ឲយ អនក ល់ គន  ដឹង ចបស់ ថអនក  លះ បង់ ផទះ សែមបង 
បង ប្អូន ្របុស ្រសី ឪពុក ម្ដ យ កូន ឬ ែ្រស ចមក រ េ្រពះ ែត ខញុ ំនិង េ្រពះ ែត ដំណឹង ល្អ

 ៣០ អនក េនះ នឹង ទទួល កនុង េពល ឥឡូវ េនះ មួយ ជ មួយ រយ 
គឺ ផទះ សែមបង បង ប្អូន ្របុស ្រសី ម្ដ យ កូន និង ែ្រស ចមក រ 

្រពម ទងំ ទទួល ករ េបៀត េបៀន 
េហយី ក៏ នឹង មន ជីវតិ អស់ កលប ជ និចចេន េ ក ខង មុខ ែថម េទៀត ផង។

គ.សិស របស់្រពះេយសូ៊្រស ញ់្រពះេយសូ៊ជង្រទនំសុខរបស់ខ្លួន
C. A DISCIPLE OF JESUS LOVES JESUS MORE THAN HIS COMFORT 

លូក ១៤:២៧
២៧    អនក  មិន លី  េឈ ីឆក ង របស ់ខ្លួន មក ម ខញុ ំ េទ 
អនក េនះ ក៏ ពំុ ច េធ្វី ជ សសិ  របស់ ខញុ ំ បន ែដរ។១

លី េឈើ ឆា្កង របស់ ខ្លួនមក តាម្រពះេយស៊ូ CARRY ONE’S CROSS AND FOLLOW JESUS
គឺសុខចិត្តលះបង់ផ្ទះសែម ង(be willing to leave his home) សន្តិសុខ(his security) 

សុវត្ថិភាព(his safety) ផាសុកភាព(his comfort) និងកិត្តិយសរបស់ខ្លួន(and his honor)
ែដលសាតំាងជាេចៅហាយ របស ់មនុស  េលាក(the ruler of this world)បានផ្តល់ឲ ខ្លួន

មកេដើរតាម្រពះេយស៊កូ្នុងឋានៈជាសិស របស់្រពះអង្គ(to follow Jesus as his disciple)
ែដលមានជីវភាពរស់េនៅយាង៉សាមញ្ញ(who has a simple lifestyle)

េ្រពាះែត្រពះេយស៊និូងដំណឹងល្អ(for Jesus’ sake and for the gospel)។ 
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១

េ្រពាះែត្រពះេយស៊និូងដំណឹងល្អ សិស របស្់រពះេយស៊ូមាក់ៗអាចនឹងបាត់បង់(may lose) 
ផ្ទះសែម ង សន្តិសុខ  សុវត្ថិភាព ផាសុកភាព  និងមត៌កបេណា្ដះអាសន្នែដលសាតំាងជាេចៅហាយ  
របស់មនុស េលាកបានផ្តលឲ់ ខ្លនួពីមុនមក។ បុ៉ែន្តគាត់នឹងបានទទួល(will gain)ផ្ទះសែម ង 

សន្តិសុខ   សុវត្ថិភាព ផាសុកភាព និងមត៌កអស់កល ជានិច្ចរួមជាមួយ្រពះេយស៊្ូរគិស្តជាអមាស។់

គ១.សិស របស់្រពះេយសូ៊មនជីវភពរស់េន មញញ ដូច្រពះេយសូ៊  
A DISCIPLE OF JESUS HAS A SIMPLE LIFSTYLE LIKE JESUS 

លូក ៩:៥៧-៥៨
៥៧ កល ្រពះ េយស៊ូ កំពុង យង ម ផ្លូវ ជ មួយ សិស  

មន បុរស មន ក់ ទូល ្រពះ អងគ ថ៖ 
«ខញុ ំ ្របបទ សុខ ចិត្ត េទ ម េ ក េទះ បី េ ក អេញជ ីញ េទ ទី  ក៏េ យ»។ 

៥៨ ្រពះ េយស៊ូ មន ្រពះ បនទូល តប េទ គត់ វញិ ថ៖ 
«សត្វ កេ្រញជ ង មន រូង របស់  បក  បក  ីក៏ មន សំបុក របស់  ែដរ 

បុ៉ែន្ត បុ្រត មនុស   គម ន ទីជ្រមក ស្រមក េ ះ េឡយី»។
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គ២.សិស របស់្រពះេយសូ៊នឹងទទួលផទះសែមបងមយួជមយួរយ
A DISCIPLE OF JESUS WILL RECEIVE A HUNDREDFOLD HOMES  

ម៉កុស ១០:២៩-៣០
២៩ ្រពះ េយស៊ូ មន ្រពះ បនទូល តប ថ៖ 

«ខញុ ំ សំុ ្របប់ ឲយ អនក ល់ គន  ដឹង ចបស់ ថអនក  លះ បង់ ផទះ សែមបង 
បង ប្អូន ្របុស ្រសី ឪពុក ម្ដ យ កូន ឬ ែ្រស ចមក រ េ្រពះ ែត ខញុ ំនិង េ្រពះ ែត ដំណឹង ល្អ

 ៣០ អនក េនះ នឹង ទទួល កនុង េពល ឥឡូវ េនះ មួយ ជ មួយ រយ 
គឺ ផទះ សែមបង បង ប្អូន ្របុស ្រសី ម្ដ យ កូន និង ែ្រស ចមក រ 

្រពម ទងំ ទទួល ករ េបៀត េបៀន 
េហយី ក៏ នឹង មន ជីវតិ អស់ កលប ជ និចចេន េ ក ខង មុខ ែថម េទៀត ផង។

គ៣.សិស របស់្រពះេយសូ៊នឹងមនកែន្លងផទ ល់ខ្លួនកនុង ដំ ក ់របស់ ្រពះ បិ
A DISCIPLE OF JESUS WILL HAVE HIS PLACE IN THE FATHER’S HOUSE  

យ៉ូ ន ១៤:២-៣
២ កនុង ដំ ក់ របស់ ្រពះ បិ  ខញុ ំ មន លំ េន ជ េ្រចីន។ 
េបី ពំុ ដូេចន ះ េទ ខញុ ំ មិន បន ្របប់ អនក ល់ គន  ថ 
ខញុ ំ េទ េរៀបចំ កែន្លង ទុក ឲយ អនក ល់ គន  េឡយី។  ៣ េពល ខញុ ំ េទ េរៀបចំ កែន្លង ទុក ឲយ អនក ល់ គន  រចួ េហយី 
ខញុ ំ នឹង ្រតឡប់ មក វញិយក អនក ល់ គន  េទ ជ មួយ ខញុ ំ 
េដីមប ីឲយ អនក ល់ គន  បន េន កែន្លង ែដល ខញុ ំ េន។
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ឃ.សិស របស់្រពះេយសូ៊្រស ញ់្រពះេយសូ៊ជង្រទពយសមបត្តិរបស់ខ្លួន
D. A DISCIPLE OF JESUS LOVES JESUS MORE THAN HIS WEALTH 

លូក ១៤:៣៣
៣៣ ដូេចនះ កនុង ចំេ ម អនក ល់ គន េបី អនក  មិន លះ បង់ អ្វីៗ ទងំ អស់ ែដល ខ្លួន មន េទ

អនក េនះ មិន ច េធ្វី ជ សសិ  របស់ ខញុ ំ បន េឡយី»។១

្រសឡាញ់្រពះេយស៊ូជាង្រទព សម ត្តិរបស់ខ្លួន
LOVE JESUS MORE THAN ONE’S WEALTH

គឺទទួលសា្គល់ថាខ្លួនបានទទួលពរ្រគប់្របការពី្រពះជាមាស់តាមរយៈ្រពះេយសូ៊
(Acknowledge that one is blessed in every way through Jesus)។

សិស របស់្រពះេយស៊េូជឿ(believe) ឲ តៃម្ល(esteem) និងចាត់ទុក(regard)្រពះ្រគិស្តថា
្រពះអង្គវិេសសជាង្រទព សម ត្តិរបសខ់្លួន(Jesus is more precious than one’s wealth)។ 

េ្រពាះែត្រពះេយស៊និូងដំណឹងល្អ គាត់សុខចិត្តថាយ្រទព សម ត្តិរបសខ់្លួនេដាយចិត្តរកីរាយ។  

ឃ១.សិស របស់្រពះេយសូ៊មនិេគរពប្រមមីច ស់ពីរេទ 
A DISCIPLE OF JESUS DOES NOT SERVE TWO MASTERS

លូក ១៦:១៣
១៣ គម ន អនក  ច បំេរ ីមច ស ់ពីរ នក់ បន េទេ្រពះ អនក េនះ នឹង ស្អប់ មន ក់ ្រស ញ់ មន ក់ 

េ ម ះ ្រតង់ នឹង មន ក់េមីលងយ មន ក់ េទៀត ពំុខន។ 
អនក ល់ គន  ពំុ ច េគរព បំេរ ី ្រពះជមច ស់  ផង េគរព បំេរ ី ្រទពយសមបត្តិ េ កីយ ៍ ផង បន េឡយី»។

១

១  ពាកយ្រពមាន WARNING
ទឹកអាចបែណ្ដតទូកក៏បាននិងអាចពន្លិចទូកក៏បាន។
េភ្លើងអាចចម្អិនម្ហូបក៏បាននិងអាចកេមាចម្ហូបក៏បាន។
លុយអាចជាបេ្រមើអ្នកក៏បាននិងអាចជា្រពះអ្នកក៏បាន

គឺវាអា្រស័យេលើចំណុចមួយេនះថា៖«េតើអ្នកកំពុង្រគប់្រគងលុយឬលុយកំពុង្រគប់្រគងអ្នក?»
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ឃ២.សិស របស់្រពះេយសូ៊ទទួលពររមួជមយួេ កអ្រប ំ
A DISCIPLE OF JESUS IS BLESSED ALONG WITH ABRAHAM

ក ទី ៣:៧,៩,១៤
៧ កនុងដូេចនះ សូម បង ប្អូន យល ់ថអនក  មន ជំេនឿ 
អនក េនះ េហយី ជ កូន េច របស ់េ ក អ្រប ។ំ

៩ េហតុ េនះ អស់ អនក ែដល មន ជំេនឿ
ក៏ បន ទទួល្រពះពរ រមួ ជ មួយ េ ក អ្រប ំ

ែដល ជ អនក មន ជំេនឿ េនះ ែដរ។
១៤ េហតុករណ៍ េនះ េកីត មន ដូេចនះ 

េដីមប ីឲយ ្រពះពរ ែដល េ ក អ្រប  ំទទួល 
បន ហូរ េទ ដល់ សន៍ ដៃទ ម រយៈ ្រពះ្រគិស្ដេយស៊ូ ែដរ 

េហយី ឲយ េយងី ទទួល ្រពះវញិញ ណ
 ែដល ្រពះជមច ស់ បន សនយ ្របទន មកេ យ េយងី មន ជំេនឿ។

ឃ៣.សិស របស់្រពះេយសូ៊ជអនកទទួលពរផងនិងជអនកផ្តល់ពរផង
A DISCIPLE OF JESUS IS BLESSED TO BE A BLESSING

២កូរនិថូស ៩:៨-៩
៨ ្រពះអងគ ច នឹង ្របទន ពរ ដ៏ ហូរេហៀរ ្រគប់ យ៉ង ដល់ បង ប្អូន 

េដីមប ីឲយ បង ប្អូន មន អ្វីៗ ទងំ អស់ែដល បង ប្អូន ្រតូវ ករ ដ៏ ចបំច់ េនះ ជនិចច 
េហយី ែថម ទងំ េន សល់ បរបូិណ៌ សំ ប់ ែចក ទន ផង 

៩ ដូច មន ែចង ទុក មក ថៈ«្រពះអងគ ែចក ្រពះអងគ ្របទន ឲយ អនក ្រក
េសចក្ដី សុចរតិ របស់ ្រពះអងគ េន សថិតេសថររហូត ត េរៀង េទ»។

១  

ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់ពរ AS A BLESSING
សិស របស់្រពះេយស៊អូាចថាយកមំាង(strength) េពលេវលា(time) ការងារ(work) 

ជំនាញ(skills) ឬ្រទព សម ត្តិ(wealth)ដូចជា្របាក់កាស ម្ហូបអាហារ ដីធ្លី ផ្ទះសែម ង
របស់ខ្លួន។ល។ ស្រមាប់ការផ ព្វផ យដំណឹងល្អ(for evangelism)

និងការពេន្លឿន្រពះរាជ របស់្រពះជាមាស់(the acceleration of the kingdom of God)។ 
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ង.សិស របស់្រពះេយសូ៊្រស ញ់គន េទវញិេទមក
E. A DISCIPLE OF JESUS LOVES ONE ANOTHER 

យ៉ូ ន ១៣:៣៤-៣៥
៣៤ ខញុ ំ ឲយ បទ បញជ  ថមី ដល់ អនក ល់ គន គឺ ្រតូវ ្រស ញ់ គន  េទ វញិ េទ មក។ 

អនក ល់ គន  ្រតូវ ្រស ញ់ គន  េទ វញិ េទ មកដូច ខញុ ំ បន ្រស ញ់ អនក ល់ គន  ែដរ។ 
៣៥   េបីអនក ្រស ញ់  គន  េទ វញិ េទ មក 

មនុស  ទងំ អស់ មុខ ជ ដឹង ថអនក ល់ គន  ពិត ជ សសិ  របស់ ខញុ ំ ែមន»។១

្រសឡាញ់គាេទៅវិញេទៅមក LOVE ONE ANOTHER
គឺយល់(understand)និងចាក់ប្ញសមំាមួនក្នុង(be deeply rooted in)េសចក្តី្រសឡាញ់

របស់្រពះ្រគិស្ត(the love of Christ)ជាេសចក្តី្រសឡាញ់ដ៏ខំាងកា(great) អស់កល (eternal) 
ឥតលក្ខខណ(unconditional) ឥត្រពំែដន(unlimited) និងមិនអាចបំែបកបាន(inseparable)
េហើយេប្តជាចិត្ត(commit)ថា្រសឡាញ់គាេទៅវិញេទៅមកដូច្រពះ្រគិស្តបាន្រសឡាញ់េយើងែដរ។

១

េទាះបីជាសិស ដៃទេទៀតរបស់្រពះេយសូ៊មានេរឿងរា៉វជាមួយេយើងក៏េដាយ
(ស្អប់េខ្ពើម hate េឈាះ្របែកក quarrel មួលបងា្កច់ accuse ទមាក់កំហុស blame 
្របមាថេមើលងាយ insult េបៀតេបៀន persecute ចងគំនំុ hold a grudge។ល។)

ក៏េយើងេប្តជាចិត្តថាអត់េទាសឲ គាត់េហើយ្រសឡាញ់គាត់ដូច្រពះ្រគិស្តបាន្រសឡាញ់េយើងែដរ។ 
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ច.សិស របស់្រពះេយសូ៊្រស ញ់ករពហុគុណ
F. A DISCIPLE OF JESUS LOVES MULTIPLICATION 

យ៉ូ ន ១៥:៨
៨ ្រពះ បិ  របស់ ខញុ ំ សែម្តង សិរ ីរងុេរឿង 

េ យ អនក ល់ គន  បេងកីត ផល ែផ្ល បន េ្រចីន និង េ យ អនក ល់ គន  ជ សិស  របស់ ខញុ ំ ែមន។១

្រសឡាញ់ការពហុគុណ LOVE MULTIPLICATION
គឺបេង្កើតផលជាេ្រចើនេដើម ីតេម្កើងសិរីរុងេរឿងរបស់្រពះបិតាេដាយសារការពហុគុណ

(Bear much fruit to glorify the Father by multiplication)
គឺការបេង្កើតសិស ពីជំនាន់មួយេទៅជំនាន់មួយេទៀត។

(making disciples from one generation to another)
្រពះេយស៊ូសព្វ្រពះហប្ញទ័យឲ សិស មាក់ៗពហុគុណតាមសណា្ឋនឬ្រទង់្រទាយរបសខ់្លួន។
(Jesus wants each of his disciples to multiply according to one’s SHAPE)                                                                  

១

ែមកទំពំាងបាយជូរ(សិស ្រពះេយសូ៊)ែដលេនៅជាប់នឹងេដើមទំពំាងបាយជូរ(្រពះេយសូ៊)
បេង្កើតផលជាែផ្លទំពំាងបាយជូរជាេ្រចើន(បេង្កើតសិស ជាេ្រចើននាក់និងជាេ្រចើនជំនាន់)

េដើម ីេកៀបយកទឹកទំពំាងបាយជូរេទៅបិត្រសាទំពំាងបាយជូរ(េលាហិតៃនសម្ពន្ធេម្រតីថ្មី)។



14

១

្រពះេយស៊ូចាត់សិស របស់្រពះអង្គឲ េទៅបេង្កើតផលៃន្រពះវិ ណ(កាឡាទី ៥:២២-២៣)      
ផលៃនបបូរមាត់របស់ខ្លួន(េហ្របឺ ១៣:១៥) ផលៃនពន្លឺ(េអេភសូ ៥:៨-៩) ផលៃនេសចក្តី 
សុចរិត(ភីលីព ១:១១) និងផលៃនកិច្ចការេដាយៃដរបសខ់្លួន(ទំនុកតេម្កើង ១២៨:២-៤)។

ឆ.សិស របស់្រពះេយសូ៊្រស ញ់ករេរៀបែផនករឈ្ល សៃវ
G. A DISCIPLE OF CHRIST LOVES SMART PLANNING

ឆ១.ករេរៀបែផនករឈ្ល សៃវជួយ េយើងឲយចបេ់ផ្តើមយ៉ងល្អេហើយបញចបយ៉់ងល្អ
SMART PLANNING HELPS US BEGIN WELL AND FINISH WELL  

លូក ១៤:២៨-៣០
២៨ កនុង ចំេ ម អនក ល់ គន  ្របសិន េបី នរ  មន ក់ ចង់ សង់ ផទះ ថម ធំ មួយ 

អនក េនះ ្រតូវអងគុយគិតគូរ េមីលៃថ្ល សង់ ជ មុន សិន 
េដីមប ីឲយ ដឹង ថេតី ខ្លួន មន ្របក់ លមម នឹង បេង្ហីយ សំណង់ឬ យ៉ង  

២៩ ែ្រកង េ  ចក់ ្រគឹះ េហយីែត មិន ច បេង្ហីយ បន 
មនុស មន  េឃញីមុខ ជ េសីច ចំអក ឲយ មិន ខន។ 

៣០ េគ នឹង េពល ថ“េមីល បុរស េនះ សង់ ផទះែត មិន ច បេង្ហីយ  បន េទ!”។                                                                  
ការេធ្វើជាសិស របស់្រពះេយសូ៊គឺជាការប្តូរផាច់េនៅជាប់នឹង្រពះេយស៊ូេហើយេរៀនពី្រពះអង្គអស់
មួយជីវិតេដើម ីកសាងជីវិតខ្លួនឲ បានល្អេនៅេលើ្រគឹះដ៏រងឹមំានិងេដើម ីបញ្ចប់ជីវតិខ្លួនឲ បានល្អ។
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១

្រពះេយស៊ូបងា្គប់(commands)សិស មាក់ៗឲ សាងសង់ផ្ទះជីវតិមួយ(a house of life)
ែដលមានលក្ខណៈរឹងមំា(firm) ធំទូលាយ(spacious) ខ្ពស់្រសឡះ(high) គត់មត់(intact)

និងមិនងាយដួលរលំ(not easy to fall apart)។ េដើម ីសេ្រមចេគាលបំណងេនះ
សិស ្រតូវ មានែផនការឈាសៃវមួយ(a SMART plan)េទើបអាចបញ្ចប់ការសាងសង់បានល្អ។

ឆ១.ករេរៀបែផនករឈ្ល សៃវជួយ េយើងឲយ្របយុទធយ៉ងល្អេហើយឈនះយ៉ងល្អ
SMART PLANNING HELPS US FIGHT WELL AND WIN WELL  

លូក ១៤:៣១-៣២
៣១ មយង៉ េទៀត ្របសិន េបី មន េស្ដច មួយ អងគ 

េចញ េទ េធ្វី សឹក ស្រងគ មតទល់ នឹង េស្ដច មួយ អងគ េទៀត 
្រទង់ ្រតូវ គង់ គិតគូរ ជ មុន សិន ថេបី ្រទង់ មន ទ័ព មួយ មឺុន នក់ 

េតី ្រទង់  ច តទល់  នឹង បចច មិត្ត ែដល មន គន  ពីរ មឺុន នក់ បន ឬ យ៉ង  
៣២ េបី េឃញី ថ មិន ច តទល់ បន េទ 

េនះ ្រទង់ នឹង ចត់ ជទូត ឲយ េទ សំុ ចរច រក សន្តិភព 
កនុង េពល ែដល េស្ដច មួយ អងគ េទៀត េន ឆង យ េន េឡយី។ 

ការេធ្វើជាសិស របស់្រពះេយសូ៊              គឺជាការប្តូរផាច់េនៅជាប់នឹង្រពះេយស៊ូេហើយពឹងែផ្អកេលើ្រពះអង្គ
អស់មួយជីវិតេដើម ីយកឈ្នះយ៉ាងល្អេលើស្រតូវែដលែតងែតរិះរកឱកាសវាយ្របហារខ្លួនជានិច្ច។ 
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១

្រពះេយស៊ូលាបេ្របងអភិេសក(anoints)សិស មាក់ៗជាក ្រតនិងបូជាចារ មួយអង្គ
ែដល្រតូវ្របឈមនឹងស្រងា្គមវិ ណ(spiritual warfare)ក្នុងជីវិតនិងព័ន្ធកិច្ចរបស់ខ្លនួ
(in one’s life and one’s ministry)ជាេរៀងរាលៃ់ថ្ង។ េដើម ីសេ្រមចេគាលបំណងេនះ

សិស ្រតូវ មានែផនការឈាសៃវមួយ(a SMART plan)េទើបអាចយកឈ្នះស្រតូវបានល្អ។

ករសេ្រងគ ះ SALVATION ករបេងកើតសិស DISCIPLESHIP

េយងីទទួលពី្រពះេយស៊ូេ យជំេនឿ

Simply By Grace: The Distinctions Of Discipleship, Page 121, Charles C. Bing, 2009

៤.ភពខុសែប្លកគន រ ងករសេ្រងគ ះនិងករបេងកើតសិស
4. THE DIFFERENCE BETWEEN SALVATION AND DISCIPLESHIP

ឥតគិតៃថ្ល គិតៃថ្ល
េយងីប្តូរផ្ត ច់ ្ត ប់បងគ ប់្រពះេយសូ៊

មិនពក់ព័នធនឹងករ្រប្រពឹត្តេទ ពក់ព័នធនឹងករ្រប្រពឹត្ត
េយងីទទួលករេ្របសឲយសុចរតិភ្ល ម េយងីទទួលករ ងជ្រមះេរៀង ល់ៃថង

្រពះេយស៊ូេចញៃថ្លជំនួស សិស បង់ៃថ្លេ យខ្លួនឯង
មករក្រពះេយសូ៊ជ្រពះសេ្រងគ ះ េដីរ ម្រពះេយស៊ូជ្រពះអមច ស់
េជឿេលីដំណឹងល្អរបស្់រពះេយស៊ូ ្របតិបត្តិ មបញជ របស់្រពះេយស៊ូ

ទទួលករសេ្រងគ ះេ យ រ្រពះគុណ រកីចេ្រមីនេឡងីេ យ រ្រពះគុណ
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៥.្រពះេយសូ៊ចតេ់យើងឲយេចញេទបេងកើតសិស
5. JESUS SENDS US TO GO AND MAKE DISCIPLES 

ម៉ថយ ១៨:១៨-២០
១៨ ្រពះ េយស៊ូ យង ចូល មក ជិត េគេហយី មន ្រពះ បនទូល ថ៖ 

«ខញុ ំ បន ទទួល ្រគប់ អំ ច ទងំ េន ថ ន បរម សុខ ទងំ េន េលី ែផន ដី។ 
១៩ ដូេចនះ ចូរ េចញ េទ ន ំមនុស  ្រគប់ ជតិ សន៍ ឲយ េធ្វី ជ សិស  

េហយី េធ្វី ពិធី ្រជមុជ ទឹក ឲយ េគ កនុង ្រពះ នម ្រពះ បិ  ្រពះ បុ្រ  និង ្រពះ វញិញ ណ ដ៏ វសុិទធ។
 ២០ ្រតូវ បេ្រងៀន េគ ឲយ ្របតិបត្តិ ម េសចក្ដី ទងំ បុ៉នម នែដល ខញុ ំ បន បងគ ប់ អនក ល់ គន ។ 

ចូរ ដឹង ថខញុ ំ េន ជ មួយ អនក ល់ គន  ជ េរៀង ល់ ៃថងរហូត ដល់ អវ ន កល ៃន ពិភព េ ក»។
្រពះេយស៊ូមិន្រគាន់ែត្រតាសេ់ហៅេយើងឲ មកេធ្វើជាសសិ របស្់រពះអង្គបុ៉េណាះេទ

(Jesus did not only call us to be his disciples) 
្រពះអង្គែថមទំាងចាត់េយើងឲ េចញេទៅបេង្កើតសិស (but also sends us to make disciples)

េដើម ីពេន្លឿន្រពះរាជ របស់្រពះជាមាសឲ់ ឆាប់មកដល់េលើែផនដីេនះ។

សំណួរបញជ កក់រអនុវត្ត
1. េតីអនកបនេធ្វីជសិស របស់្រពះេយស៊ូឬេន? េធ្វី ងំពីេពល មក?                      
    េតីអនកបនអនក ជួយបណ្តុ ះប ្ត លអនក?
2. េតីអនក្រស ញ់្រពះបនទូលរបស់្រពះេយសូ៊េ យរេបៀប ?
3. េតីអនក្រស ញ់្រពះេយស៊ូជង្រគួ ររបសអ់នកេ យរេបៀប ?
4. េតីអនក្រស ញ់្រពះេយស៊ូជង្រទនំសុខរបស់អនកេ យរេបៀប ?
5. េតីអនក្រស ញ់្រពះេយស៊ូជង្រទពយសមបត្តិរបសអ់នកេ យរេបៀប ?
6. េតីអនក្រស ញ់គន េទវញិេទមកេ យរេបៀប (គិតទងំអនកែដលស្អប់េខពីមអនក)?
7. េតីអនក្រស ញ់ករពហុគុណ(ករបេងកីតផល)េ យរេបៀប ?
8. េតីអនក្រស ញ់ែផនករឈ្ល សៃវដល់ក្រមិត ?
    េតីអនកមនែផនករែបប េដីមបឲីយក្ល យជសិស ែដលរកីចេ្រមីន្រគប់វសិ័យ?
9. សូមទេនទញនិងសញជ ឹងគិតបទគមពីរ ម៉ថយ ១១:២៨-៣០។


