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រកុមជំនុំ  

The Church 
 
 

 ម្ចនអោរ និងវហិារ រពមទងំផធោះតូចៗរររ់ោអ តជាបរចើនកដលបៅថា «រពោះវហិារ»។ វម្ចនSteeples និងបឈើឆាក ង 
ជួង និងប៉ាម កដលម្ចនរបបៀបរបរ់វផ្ទធ ល់កបុងការរបការរ បអ់វីមយួដល់អបកបដើរជិត «បនោះបហើយជារពោះវហិារ»។ រំណ្ង់
កដលបធវើពីសដមនុរសទងំបនោះជារពោះវហិារ ប៉ាុកនថ រពោះវហិារកដល ននិយយកបុងរមពននបមរតីថ្មីគឺជាអវីបរចើនជាងបនោះ។ 
 
 រកុមជំនុំបបងកើតបឡើងពីអបកបជឿទងំអរ់។ បគបៅវថា របូកាយរពោះរគិរថ។ រពោះជាម្ចច រ់គងក់បុងចំបណាមអបកបជឿតាម  
រយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ បៅកបុងបមបរៀនមុន បយើង នរិការចួមកបហើយអំពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន និងតួនទីមយួចំនួន
របរ់រពោះអងគ។ ម្ចនតួនទីមយួកដលបយើងពុំ ននិយយគឺថា រទងប់រងួបបរងួមរកុមជនុំំ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងរិកាអំពីរកុមជំនុំជាអវី បតើរកុមជំនុំគួរកតធវីអវីខ្លោះ និង អវីនឹងបកើតបឡើងចំបពាោះរកុមជំនុំ។ 
រពោះគមពរីគឺជាការផថល់ចបមលើយរតឹមរតូវដល់បយើង។ 
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គ្ទរាង 
ក. និមតិថរបូររម្ចបរ់កុមជំនុ ំNames for the Church 
ខ្. បទបញ្ដតថិរបរ់រកុមជំនុំ Ordinances of the Church 
គ. បបរកកមម និងអនគតរបរ់រកុមជំនុំ The Church’s Mission and Future 

 

ទោលទៅ 
១. ពិពណ៌្នអំពីរកុមជំនុំរបរ់រពោះរគិរថ 
២. ោគ ល់ពីបទបញ្ដតថទិងំពីរយ៉ា ងរបរ់រកុមជំនុំ 
៣. ពនយល់ពីបបរកកមម និងតួនទីអនគតរបរ់រកុមជំនុំ 
 

ក.  និមិតតរបូស្រមាប់រកុមជំនុំ Names for the Church 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នអំពីររុមជំន ំរបស់រពះរគ្ិសត។ 
 
 បពលអបកឮពាកយ របូកាយ រំណ្ងអ់ោរ កូនរកមុ ំរគួោរ បតើអបកម្ចនបយបល់អវីខ្លោះបទ? ទងំអរ់បនោះទកទ់ងបៅ
នឹងមនុរស បហើយពាកយទងំអរ់បនោះបៅកបុងភាោរពោះគមពរីរំបៅបៅបលើរកុមមនុរសជាកល់ក់—គឺអរ់អបកកដលបបងកើតរកុម
រគួោររបរ់រពោះ។ 
 
 រកុមជំនុំបរបៀបបធៀបបៅនឹងរបូកាយមយួ កដលម្ចនរពោះរគិរថជារិរោ។ កណ្ឍ គមពរីកូឡូរ ១:១៨ កចងថា «រពោះអងគ
ជារិរោសនរពោះកាយរបរ់រពោះអងគ គឺរកុមជំនុំ»។ បលកប៉ាូល នកតទុ់កថា 
 

រពោះជាម្ចច រ់ នបគ ក្ បអវីៗទងំអរ់ បអាយបៅបរកាមរពោះ ទរបរ់រពោះរគិរឋ រពមទងំរបទនបអាយរពោះ
អងគគងប់ៅបលើអវីៗទងំអរ់ បធវើជារិរោបលើរកុមជំនុ ំកដលជារពោះកាយរបរ់រពោះអងគ។ រកុមជំនុំបនោះ នបពារ
បពញបោយរគបល់កខណ្ៈរមផតថិរបរ់រពោះរគិរឋ បហើយរពោះរគិរឋផ្ទធ ល់ ក ៏នបពារបពញបោយរគបល់កខណ្ៈ
រមផតថរិបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដរ។ (បអបភរូ ១:២២-២៣)  

 
“បងបអូនជារពោះកាយរបរ់រពោះរគិរឋ បហើយម្ចប ក់ៗ ជារររីងគសនរពោះកាយបនោះ តាមចំកណ្កបរៀងៗខ្លួន”  
(១កូរនិថូ្រ ១២:២៧)។ រពោះគមពរីកប៏របៀបបធៀបរកុមជំនុំបៅនឹងរំណ្ងអ់ោរកដល នថាវ យបៅរពោះអម្ចច រ់
កដរ។ 

  
រឯីបងបអូនកដូ៏បចាប ោះកដរ បោយបងបអូនរមួជាមយួរពោះអងគ បងបអូន នផគុ ំោប បឡើង បធវើជារពោះដំណាករ់បរ់រពោះជា
ម្ចច រ់កបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្។ (បអបភរូ ២:២២) 



67 
 

 

 កូនរកមុរំបរ់រពោះរគិរថជាប ម្ ោះមយួបទៀតរបរ់រកុមជំនុំ។ រពោះគមពរីបៅរពោះបយរ ូថា កូនបចៀម និងប ា្ ញថា រកុម
ជំនុំជាកូនរកមុកំដលនឹងរតូវបរៀបការជាមយួរពោះអងគ។ កណ្គ គមពរី វវិរណ្ៈ ២១:៩ កចងថា «រូមអបញ្ជ ើញមក ខ្ញុ ំនឹងប ា្ ញ  
បអាយបលកប ើញកូនរកមុ ំជាភរយិរបរ់កូនបចៀម»។ «ដផតិដល់បពលបរៀបវវិហមងគលការកូនបចៀមបហើយ ភរយិបថាម ងថ្មី
របរ់កូនបចៀមក ៏នបរៀបចខំ្លួនរចួជាបររចបហើយកដរ« (វវិរណ្ៈ ១៩:៧)។ កបុងកណ្ឍ គមពរី បអបភរូ ៥:២៥ រពោះរគិរថបរបៀប
បធៀបបៅនឹងោវ ម ីបហើយរកុមជំនុំបរបៀបបធៀបបៅនឹងភរយិ។ 
 

 បពលអបកអានរពោះគមពរី អបកនឹងប ើញការបរបៀបបធៀបបផសងៗបទៀត។ អវីកដលរំខានគ់ួរចងចាគំឺថា រកុមជំនុំបបងកើត
បឡើងពីអបកបជឿកដលបកើតជាថ្មីទងំអរ់របរ់រពោះរគិរថ។ វជារកុមកំពុងលូតលរ់ កំពុងររបរើរតបមកើងរពោះជាម្ចច រ់ និង
កំពុងរកីរយនឹងការលអរបរ់មនុរសទងំអរ់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍  
 
១ ចូរអានខ្បយងខាងបរកាម និងររបររបៅកកផរខ្នីមយួៗអំពីចំណ្ងបជើងកដលផថល់ដល់រកុមជំនុំ។ 
 ក)  កូឡូរ ១:២៤   …………………………………………………………………… 
 ខ្)  ១បពរតុរ ៥:២   …………………………………………………………………… 
 គ)  ១កូរនិថូ្រ ៣:៩  …………………………………………………………………… 
  )  បអបភរូ ២:១៩  …………………………………………………………………… 
 

ខ.  បទបញ្ាតតិរបស្រ់កុមជំនុំ Ordinances of the Church 
ទោលទៅទ២ី. ស្ថគ ល់ពីបទបញ្ាតតិទាងំពីរយ៉ាងរបស់ររុមជំន ំ។ 
 
 ឥឡូវបយើងដឹងបហើយថា រកុមជំនុំជាអវី បហើយរំខានក់បុងការយល់ពីបទបញ្ដតថិទងំឡាយរបរ់រកុមជំនុំ។ បទបញ្ដតថិ
ជាចាបម់យួបបងកើតបឡើងបោយអបកកានអ់ំណាច។ បទបញ្ដតថិទងំឡាយរបរ់រកុមជំនុំ គឺការរជមុជទឹក និងពិធីបលៀង 
រពោះអម្ចច រ់ កដលបយើងកអ៏ាចបៅ នថា ពិធីជបប់លៀងរពោះអម្ចច រ់។ 
 
 រពោះបយរ ូផ្ទធ ល់ នបបរងៀនពីបទបញ្ដតថិទងំពីរបនោះ។ បទបញ្ញជ ចុងបរកាយរបរ់រពោះអងគបៅកានព់ួកោវកគឺ «ចូរ
បចញបៅនមំនុរសរគបជ់ាតិោរនប៍អាយបធវើជារិរស បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹកបអាយបគ កបុងរពោះនមរពោះបិតា រពោះបុរតា និង
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន» (ម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩)។ ពិធីរជមុជទឹកម្ចនោររំខានព់ិបររមយួ ដផតិបយើង នកបជ់ាមយួរពោះរគិរថ
កបុងបពលរជមុជ បហើយររ់បឡើងវញិជាមយួរពោះអងគតាមរយៈជំបនឿរបរ់បយើងកបុងរពោះបចោថ រពោះជាម្ចច រ់កដល នបរ រ 
រពោះអងគឱ្យររ់បឡើងពីបរចកថីោល ប ់(កូឡូរ ២:១២)។ 
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 កបុងនមជាអបកបជឿម្ចប ក ់អបកនឹងចងទ់ទួលបុណ្យរជមុជទឹក បដើមផបីធវើជាបនធ ល់អំពីជីវតិថ្មីរបរ់អបកកបុងរពោះរគិរថ។ អបក
កច៏ងទ់ទួលពិធីបលៀងរពោះអម្ចច រ់កដរ។ ពិធីបលៀងរពោះអម្ចច រ់ ឬ ពិធីជបប់លៀងរពោះអម្ចច រ់ គឺជាការជួបជុំចុងបរកាយកដល 
រពោះបយរ ូបធវើជាមយួពួករិរសទងំដបព់ីរ មុនបពលទហានរ ៉ាមូចាបខ់្លួនរពោះអងគ។ បយើងបធវើពិធីបលៀងរពោះអម្ចច រ់បដើមផរីឭំកពី
ការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូ។ បលកប៉ាូលររបររថា៖ 
 

ខ្ញុ ំ នជំរបបងបអូននូវបរចកឋីកដលខ្ញុ ំ នទទួលពីរពោះអម្ចច រ់មកថា បៅយបក់ដលរពោះអម្ចច រ់បយរ ូ រតូវបគ
ចាបប់ញ្ជូ នបៅឆាក ង រពោះអងគយកនំបុង័មកកាន ់រទងអ់ររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ បហើយកាចន់ំបុង័បនោះ ទងំម្ចន
រពោះបនធូលថា “បនោះជារបូកាយខ្ញុ ំ កដលរតូវបូជារំរបអ់បករល់ោប ។ ចូរបធវើដូបចបោះ បដើមផរីលឹំកដល់ខ្ញុ ំ”។ លុោះជប់
បលៀងរចួបហើយ រពោះអងគបធវើតាមកបបដកដល រទងយ់កកពងមកកាន ់ទងំម្ចនរពោះបនធូលថា “បនោះជាកពងសន
រមពននបមរតថី្មី ចងបឡើង បោយបលហិតរបរ់ខ្ញុ ំ។ រគបប់ពលកដលអបករល់ោប ពិោ ចូរបធវើដូបចបោះ បដើមផរីលឹំក
ដល់ខ្ញុ ”ំ។  បរៀងរល់បពលកដលបងបអូនពិោនំបុង័ និងពិោពីកពងបនោះ បងបអូនរបការអំពីរពោះអម្ចច រ់បោយ
ទិវងគត រហូតដល់រពោះអងគយងមកវញិ។ (១កូរនិថូ្រ ១១:២៣-២៦) 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២ បតើបទបញ្ដតថិពីរយ៉ា ងរបរ់រកុមជំនុំកដលរពោះបយរ ូរបទនមកម្ចនអវីខ្លោះ? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣ បយងតាមកណ្ឍ គមពរីម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩ បទបញ្ដតថិសនពិធីរជមុជទឹកគឺររម្ចប ់
 ក) អបកកដលបកើតកបុងរគួោររគរិថបររ័ិទ។ 
 ខ្) អរ់អបកកដលបជឿ បហើយកំពុងបដើរតាមរពោះរគិរថ។ 
 គ) ការចូលរមួរកុមជំនុំ។ 
 
៤ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគនីមយួៗកដលបំបពញរបបយគយ៉ា ងរតឹមរតូវ។ ពិធីបលៀងរពោះអម្ចច រ់គឺជា 
 ក)  បទបញ្ដតថិរបរ់រកុមជំនុំ។ 
 ខ្)  ការបរបិភាគរបូកាយ និងបលហិតរបរ់រពោះរគិរថ។ 
 គ)  ការចងចាពំីយញ្ដបូជារបរ់រពោះបយរ ូ។ 
  )  ររម្ចបអ់បកបជឿរគបរ់បូ។ 
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គ.  យបស្កកមម និងអ្នាគតរបស្រ់កុមជំនុំ The Church’s Mission and Future 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីទបសររមម និងតួនទីអនគ្តរបស់ររុមជំន ំ។ 
 
 បបរកកមមរបរ់រកុមជំនុ ំគឺអធិបាយដំណឹ្ងលអបៅកានម់នុរស។ រពោះបយរ ូផ្ទធ ល់ នរបទនបបរកកមម មុនបពល
រទងយ់ងបៅឯរពោះបិតាវញិ។ 
 

រពោះអងគកប៏ំភលចឺិតថគំនិតបគបអាយយល់អតទនយ័គមពរី រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «បហតុការណ៍្បនោះបកើតបឡើង 
ររបតាមបរចកឋីកដលម្ចនកចងទុកកបុងគមពរីកមន គឺរពោះរគិរឋរតូវរងទុកខលំ ក បហើយម្ចនរពោះជនមររ់បឡើង
វញិបៅសថ្ងទីបី។ អបករល់ោប រតូវរបការ កបុងរពោះនមរពោះអងគ បអាយមនុរសរគបជ់ាតិោរន៍កកករបចិតថគំនិត 
បដើមផបីអាយ នរចួពី ប គឺរតូវរបការចាបត់ាងំពីរកុងបយរោូឡឹមតបៅ។ (លូកា ២៤:៤៥-៤៧) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគនីមយួៗកដលបំបពញរបបយគយ៉ា ងរតឹមរតូវ។ បបរកកមមរបរ់រកុមជំនុំគ ឺ
 ក) រ បព់ីការរងទុកខ និងការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូ។ 
 ខ្) អធិបាយកំហុរ និងការអត់បទរ ប។ 
 គ) រ បព់ីរពោះបយរ ូដល់របជាជាតិទងំអរ់។ 
 
 រពោះរគិរថររឡាញ់រកុមជំនុំ រពមទងំរបទនរពោះជនម «បដើមផបីរ របអាយរកុមជំនុ ំនបៅជាវរុិទន ទងំជំរោះបអាយ
 នោអ តបររុិទន បោយលងកបុងទឹក និងបោយោររពោះបនធូល។ រពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័នរំកុមជំនុំបនោះមកថាវ យរពោះអងគ
ផ្ទធ ល់ ជារកុមជំនុដំរ៏ងុបរឿង ឥតោល កោប ម ឥតរជីវរជួញ និងឥតបខាច ោះរតងណ់ាបឡើយ គឺបអាយ នបៅជាវរុិទនឥតបម     
ហមង។ (បអបភរូ ៥:២៦-២៧) 
 
 រកុមជំនុំនឹងររបរើរតបមកើងរពោះជាម្ចច រ់ទងំបៅោទ នរួគ ៌និងកផនដី កដលបគនឹងបោយរជជាមយួរពោះរគិរថ។ 
បលកយ៉ាូហានបធវើបនធ ល់។  
 

បពលបនោះ ខ្ញុឮំរតវបលកទងំប៉ាុនម ន បៅោទ នរួគ ៌បៅបលើកផនដី បៅបរកាមដី បៅកបុងរមុរទ រពមទងំអវីៗ
ទងំអរ់កដលបៅោទ នទងំបនោះ បនលឺរំបឡងបឡើងថាៈ «រូមរពោះអងគកដលគងប់លើបលល័ងក និងកូនបចៀម
ទទួលពាកយររបរើរតបមកើងរពោះកិតថិនម រិររីងុបរឿង និងរពោះបចោឋ  អរ់កលផជាអកងវងតបរៀងបៅ!»។  
(វវិរណ្ៈ ៥:១៣) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ចូរររបររអកសរបៅពីមុខ្របបយគពិតខាងបរកាម។ 
 ក) ោម នអវីមយួនឹងបធវើជានិរនថរប៍នោះបទ។ 
 ខ្) រកុមជំនុំនឹងបៅជាមយួរពោះរគិរថជាបរៀងរហូត។ 
 គ) រកុមជំនុំនឹងបបរមើរពោះជាម្ចច រ់បោយបធវើជាបូជាចារយ និងអបករគបរ់គងកផនដី។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក)  រពោះកាយរបរ់រពោះរគិរថ 
 ខ្)  ហវូងបចៀម 
 គ)  អបកបធវើការរមួជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ កររ និងដំណាករ់បរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
  )  ជនរមួជាតិជាមយួរបជាជនដវ៏រុិទនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 
៤ អបកគួរកតគូររងវងប់លើអកសរ ក គ និង   ។ ចបមលើយ ខ្ មនិរតឹមរតូវកត បរពាោះបយើងមនិបរបិភាគោច ់និងផឹក្ម
 របរ់រពោះបយរ ូបទ។ នំបុង័ និងទឹកទំពាងំ យជូរជានិមតិថរបូសនរពោះកាយ និងរពោះបលហិត។ 
 
២ ការរជមុជទឹក និងពិធីបលៀងរពោះអម្ចច រ់ (ឬ ពិធីជបប់លៀងរពោះអម្ចច រ់)។ 
 
៥ អបកគួរកតគូររងវងប់លើអកសរទងំអរ់ បរពាោះចំណុ្ចទងំបនោះរុទនកតរតឹមរតូវ។ 
 
៣  ខ្) អរ់អបកកដលបជឿ បហើយកំពុងបដើរតាមរពោះរគិរថ។ 
 
៦ ខ្ និង គ ជារបបយគពិត។ 
 
 

 ឥឡូវអបក នបញ្ចបជ់ំពូកទីមយួរចួរល់បហើយ រូមបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផបីឆលើយ ការវយតសមលតាមជពូំកទីមយួ ។ 
រលឹំកពីបមបរៀនមុនៗ បនធ បម់កបធវើតាមការកណ្នបំៅបលើរកោរចបមលើយ។ អបកគួរកតបំបពញវ រចួបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបក
បៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អបកររម្ចបក់ក។ 
  


