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ប ពវរថា 
 

 បតើអនកធ្លល បឆ់ងល់ថា ស្កុមជុំនុុំបកើតបចញមកពីណា វ នចាបប់ផឋើមយ៉ា ងដូចបមឋច បហើយវនឹងបៅជាយ៉ា ងណា 
បៅបពលខាងមុខ្កដរឬបទ? ស្បសិនបបើអនក នអានចុំណ្ងបជើងបមបរៀននានាបៅកនុងបសៀវបៅបនោះ អនកនឹងប ើញថាចបមលើយ 
បមបរៀនទុំងបនាោះនឹងបឆលើយចុំបពាោះសុំណួ្រដស៏ុំខានស់ឋីអុំពីស្កុមជុំនុុំមនិខាន ។ 
 
 ខ្ញុ ុំចងជ់ួយ អនក សិកាអុំពីចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្រទុំងបនោះ។ អនកមនិ នជួបខ្ញុ ុំបោយផ្ទទ ល់បទ ប៉ាុកនត ខ្ញុ ុំចងប់ធវើជាមតិតភកតិ
របស់អនក ស្ពមទុំងជាស្គបូបស្ងៀនរបស់អនក។ បៅបពលបយើងសិកាអុំពីអវីកដលស្ពោះគមពរី នសរបសរទកទ់ងបៅនឹងស្កុមជុំនុុំ 
ជាមយួគ្នន បនោះកដរ បយើងនឹងយល់កានក់តចាស់អុំពតីួនាទីរបស់បយើងបៅកនុងស្កុមជុំនុុំ។ ម្ចនទសសនៈបផសងៗគ្នន ជាបស្ចើនអុំពី
ស្កុមជុំនុុំ។ ទសសនៈមយួចុំនួន ជាទសសនៈស្តឹមស្តូវ ប៉ាុកនត ទសសនៈខ្លោះបទៀត ជាទសសនៈកកលងកាល យ។ បយើងនឹងប ើញអវី កដល
ស្ពោះគមពរីនិយយអុំពីទសសនៈទុំងបនោះ។ 
  
 មុខ្វជិាជ បនោះមនិស្គ្ននក់តស្ បអ់នកអុំពីស្កុមជុំនុុំប៉ាុបណាណ ោះបទ ប៉ាុកនត វកន៏ឹងជួយ អនកឱ្យដឹងពីរបបៀបកដលអនកអាចម្ចន
ស្បបយជនប៍កនថមសស្ម្ចបស់្ពោះស្គិសត និងស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ បៅបពលអនកអនុវតតនូវអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហើយ។ 
វធិីោស្តសតបបស្ងៀនខ្លួនឯងបៅបពលបចចុបបនន នឹងជួយ អនកបរៀនពីបគ្នលការណ៍្នានាយ៉ា ងងាយស្សួល បហើយចាប់បផឋើមអនុវតត
បគ្នលការណ៍្ទុំងបនាោះភាល មៗ។ សូមឱ្យស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធម្ចនស្ពោះបនទូលមកកានអ់នក បៅបពលអនកសិកា។ 
 

         Donald D. Smeeton 
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រមមវិធជីីវិតររិស្តបរសិ្ទ័ 
Christian Life Series 

 
 ស្កុមជុំនុុំ  ជាមុខ្វជិាជ មយួកនុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កនុងកម្វធិីបបងកើតសិសស សស្ម្ចបអ់នកបទើបនឹងបជឿ។ កម្វធិី
ជីវតិស្គិសតបរស័ិទជាការសិកាបដើមបជីួយ សិសស ឱ្យរកីចបស្មើនកនុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់ពួកបគជាមយួស្ពោះស្គិសត សិកាស្ពោះបនទូល
របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ និងយល់ដឹងអុំពីបគ្នលបុំណ្ងរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ សស្ម្ចបជ់ីវតិរបស់ពួកបគកាន់កតស្បបសើរជាងមុន។ 

 

 សិសសនឹងសិកាស្បធ្លនបទស្គិសឋបរស័ិទជាមូលោឌ ន បៅបស្កាមសផទបរឿងចុំនួនស្ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗម្ចន
លកខណ្ៈជាកិចចសនទនា និងងាយស្សួលអាន។  តារងខាងបស្កាម បកស្ោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការសិកាស្តូវ នបរៀបចុំ
សស្ម្ចបក់ម្វធិីជីវតិស្គិសតបរស័ិទ។ 

 វគ្គទី១ 
Unit One 

វគ្គទី២ 
Unit Two 

វគ្គទី៣ 
Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថ្្ីរបស់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបស្ម្ចងការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់- 

ជបស្មើសរបស់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

ស្ពោះគមពរីរបស់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបសិកាស្ពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

 

ស្ពោះបយស ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

ស្ពោះដជ៏ួយ ការពាររបស់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំន  ំ
The Church 

ស្កុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបស់ 

ស្គិសតបរស័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបស់ស្កុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទទ ល់ 
Personal Evangelism 

អនកបបស្មើពន័ធកិចចជា 

ស្គិសតបរស័ិទ 

Christian Workers 

ពន័ធកិចចសនការបបស្ងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

ស្កមសីលធមត៌ាមស្ពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងស្គួោរ 
Marriage and the Home 

ស្គិសតបរស័ិទបៅកនុងសហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 

 

 



8 

 

ម នពពលអ្នរចាប់ពផដើម 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បសៀវបៅបនោះ ស្តូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួសឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននីមយួៗ ចាប់បផឋើមបោយទុំពរ័សុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាទ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ ម្ចនចុំណ្ងបជើង និងបសចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាទ បជ់ាគបស្ម្ចងបមបរៀន ឬ  
គបស្ម្ចង សស្ម្ចបប់មបរៀន។ វជាកុំណ្ត់ស្តាពីអវីកដលអនកអាចរ ុំពឹងនឹងសិកាបៅកនុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាទ បម់កបទៀត ជាបគ្នលបៅសនបមបរៀន។ បគ្នលបៅ  គជឺាបសចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអនកគួរកតអាចបធវើ បនាទ ប់ពីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ សូមអានបគ្នលបៅនីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អនកឱ្យបផ្ទត តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
សុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមបជីួយ អនកឱ្យសបស្មចបគ្នលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនសុំណួ្រ និងសកម្ភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត់
អនុវតតន ៍ជាសញ្ញដ ស្ បឱ់្យអនកបឆលើយសុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ សូមកុុំរ ុំលងកផនកបនោះ។ ការសរបសរ
ចបមលើយនឹងជួយ អនក ឱ្យអនុវតតនូវអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហើយ។ អនកអាចបឆលើយសុំណួ្រភាគបស្ចើនបៅកនុងបសៀវបៅរបស់អនក។ 
ស្បសិនបបើគ្្ននកកនលងទុំបនរស្គបស់្គ្នន ់បដើមបសីរបសរចបមលើយរបស់អនកបៅកនុងបសៀវបៅបនោះបទ សូមសរបសរចបមលើយទុំងបនាោះបៅ
កនុងបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតស់្តាផ្ទទ ល់ខ្លួន កដលអនកអាចបស្បើបដើមបរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបស្កាយ។ 
 
 បស្កាយពីបឆលើយសុំណួ្រ អនកអាចបផទៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចបៅកនុងកផនក សូមបផទៀងចបមលើយរបស់
អនក។ សូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អនក នសរបសរចបមលើយផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់អនករចួរល់សិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអនកចងចាុំអវីកដលអនក នសិកាកានក់តស្បបសើរបឡើង។ សូមកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអនកបឆលើយមនិទន ់នស្តឹមស្តូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចនោះ អនកនឹងមនិងាយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្របនាទ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បស្បើសុំណួ្រស្បបភទបផសងៗគ្នន ជាបស្ចើន។ បៅខាងបស្កាមបនោះ ម្ចនគុំរសូនស្បបភទសុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយសុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហ ទរជើសទរ ើស 
សុំណួ្រពហុបស្ជើសបរ ើស ចងឱ់្យអនកបស្ជើសបរ ើសចបមលើយមយួពីបណាត ចបមលើយកដលបគ នផតល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. ស្ពោះគមពរីម្ចនសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយស្តឹមស្តូវគឺ ខ្) ៦៦កណ្ឍ ។ កនុងបសៀវបៅមគគបទសកសិ៍ការបស់អនក ចូរគូសរងវងប់លើ ខ្) កដលបគ នបងាា ញ
 បៅខាងបស្កាម: 
១. ស្ពោះគមពរីម្ចនសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខ ស/រតូវ 
សុំណួ្រ ខុ្ស/ស្តូវ ចងឱ់្យអនកបស្ជើសបរ ើសយកស្បបយគណាមយួកដលស្តមឹស្តវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើស្បបយគមយួណាកដលស្តឹមស្តូវ?  
 ក) ស្ពោះគមពរីម្ចន១២០កណ្ឍ ។ 
 ខ្) ស្ពោះគមពរី ជាស្ពោះរជោរសស្ម្ចបអ់នកបជឿបៅសពវសថ្ងបនោះ។ 
 គ) អនកនិពនធស្ពោះគមពរីទុំងអស់សរបសរជាភាោបហស្បឺ។ 
  ) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ នបុំភលឱឺ្យកតងស្ពោះគមពរី។ 
 ស្បបយគ ខ្) និង  ) គឺស្តឹមស្តូវ។ អនកគួរកតគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមបបីងាា ញជបស្មើសរបស់អនកដូចអនក
 ប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
សុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអនកផគូផគងអវីកដលស្សបគ្នន  ដូចជាប្្ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអនកនិពនធ។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរសរបសរបលខ្សស្ម្ចប់ប្្ោះអនកដឹកនាុំ (ខាងោត ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលគ្នតប់ធវើ (ខាង
បឆវង)។  

 …១….ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភនុំសីុសណ្     ១) ម៉ាូបស 
 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីស្ោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន ់   ២) យ៉ាូបសវ 
 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិស្កុងបយរខូី្   
 …១…. )  នរស់បៅកនុងដុំណាករ់បស់បសតចផ្ទបរ៉ាន 
 
 ឃ្លល  ក) និង  ) និយយអុំពមី៉ាូបស បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ)និយយអុំពីយ៉ាូបសវ ។ អនកគួរកតសរបសរបលខ្ ១ បៅពីមុខ្
 ក) និង  ) បហើយសរបសរបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអនកប ើញបៅខាងបលើ ។  
 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. សូមកញកបពលោង ត់បសងៀម និងបពលបវលបទៀងទត់សស្ម្ចបក់ារសិការបស់អនក។ វនឹងងាយស្សួលផចង់
អារម្ណ៍្ជាង ស្បសិនបបើការសិការបស់អនក ជាកផនកមយួសនទម្ចល ប់ស្បចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. សូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអនកសិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើកស្ពោះគមពរី ស្ពមទុំងម្ចនស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អនកកុំពុងកតសថិតបៅកនុងថាន កប់រៀនរបស់ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ ចូរ
ទូលសូមស្ពោះអម្ចច ស់ បដើមបជីួយ ឱ្យអនកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតតវ បៅកនុងជីវតិរបស់អនក ។ 

៣. សូមអានបសចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបស្ម្ចងបមបរៀន និងបគ្នលបៅបោយយកចិតតទុកោក។់ 

៤. សូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតតទុកោក។់ សូមបមើលខ្គមពរីបយង និងសរបសរកុំណ្ត់
ស្តាកដលអាចម្ចនស្បបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចសុំខាន់កនុងបមបរៀនបនោះ កានក់តម្ចនស្បសិទធភាព។  

៥. ចូរបឆលើយសុំណួ្រសិកា បៅកនុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ សូមបស្បើបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតស់្តាផ្ទទ ល់ខ្លួន 
របស់អនកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. សូមគិតអុំពីអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហើយ និងកសវងរកវធិីបដើមបអីនុវតតវ បៅកនុងការពិភាកាជាមយួស្គួោរ 
និងមតិតភក័តិ បៅកនុងការសិកាស្ពោះគមពរី ឬកនុងឱ្កាសណាមយួ។ 

៧. សូមបរៀនតាមសស្មួល។  គ្្ននកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមបបីងខុំអនកឱ្យសិកាបមបរៀនថ្្ីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អនកនឹងប ើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ ស្កោសសុំណួ្រចបមលើយស្តូវ នោកស់ញ្ញដ
សម្ចគ ល់យ៉ា ងចាស់ សស្ម្ចបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ សូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយស្បុងស្បយត័ន។ អនកស្តូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើស្កោសចបមលើយរបស់អនកបៅកានស់្គូបបស្ងៀនរបស់អនកសស្ម្ចបក់ារកកតស្មូវ។ ស្បសិនបបើអនកមនិ នសិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) បទបនាោះ អនកបៅកតទទួល នផលស្បបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាម ខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះស្តូវ នសរបសរបឡើង បដើមបឱី្យអនកអាចសិកាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតតនិយយថា ស្គូបបស្ងៀន
គឺបៅកនុងបសៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនត អនកកអ៏ាចសិកាមុខ្វជិាជ បនោះជាស្កុម ដូចជាស្កុមសិកាស្ពោះគមពរីតាមស ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
សិកា ស្កុមតាមផទោះ និងកម្វធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចស្តូវ នបស្បើបដើមបជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធ្លនសស្ម្ចប់
ពន័ធកិចចពនធនាគ្នរ កដូ៏ចជាស្កុមជនជាតិភាគតិច ឬសហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកម្វធិីបនោះផងកដរ។ អនកនឹងប ើញថា 
ទុំងម្ចតិកា ទុំងវធិីោស្តសតសនការសិកាលអស្បបសើរសស្ម្ចបប់គ្នលបុំណ្ងទុំងបនោះ ។ 
 
 ស្បសិនបបើអនកសិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អនកអាចបុំបពញកិចចការទុំងអស់របស់អនកតាមរយៈសស្បសណី្យ។៍ 
សូមកុុំបភលចបស្បើអាសយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) របស់អនក។ ស្បសិនបបើអនក
សិកាជាស្កុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស សូមឱ្យស្ កដថា អនកបធវើតាមបមបរៀនបកនថមកដលស្គូរបស់
អនក នោកឱ់្យ។  
 
 បលើសពីបនោះបៅបទៀត ស្កុមជុំនុុំរបស់អនកអាចជាសដគូជាមយួនឹងោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) 
បដើមបបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្តុ ោះបណាឋ លសិសសកថ្មបទៀតផង។ សូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
សស្ម្ចបព់ត័ម៌្ចន និងជុំនួយបកនថម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបស្តជាស្កុម ឬផ្ទទ ល់ខ្លួនម្ចន ក់ៗ  ម្ចនសស្ម្ចបសិ់សសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របស់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ ស្បសិនបបើអនកកុំពុងសិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អនកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបស្តពីស្គូកដលមកពោីកលវទិាល័យគលូបបល (Global University)  ន។ ស្បសិនបបើអនកសិកាផ្ទទ ល់ខ្លួន អនក
អាចបផញើស្កោសការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអនក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បស់អនក។ 
ការយិល័យជាតិ និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបស្តតាមរយៈការយិល័យអនតរជាតិ 
ឬតាមរយៈ Gospel Publishing House កនុងសហរដឌអាបមរកិ។ 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបសៀវបៅសស្ម្ចប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ 

សម្ចា រសិកាបផសងៗកដលអាចរក នសស្ម្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទុំងកាកសត។ 

 សូមចូលបមើបលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org សស្ម្ចបជ់ាធនធ្លនបកនថម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
 បៅបពលអនកនិពនធ ឌូនាល ឌីន សី្តុន (Donald Dean Smeeton) ស្តូវ ននិកាយស្កុមជុំនុុំស្ពោះជាម្ចច ស់កតងតាុំងបៅ
ឆាន ុំ១៩៧៣ បលក នបបងកើតស្កុមជុំនុុំបពនទីកុសតកនុងចុំបណាមកងទព័បៅស្បបទសអាឡឺម៉ាង ់និង  នចាបប់ផឋើមកម្វធិ ី
ធីនឆាលបឡន កនុងស្បបទសកប លហសកិរចួបស្សចបៅបហើយ ។ បៅឆាន ុំ១៩៧៣ បលក នចាបប់ផឋើមបបស្ងៀនបៅមហា
វទិាល័យស្ពោះគមពរី Continental កនុងរជធ្លនីស្ សកសល កនុងស្បបទសកប លហសកិ បហើយបនតបបស្ងៀនបៅទីបនាោះរយៈបពល
ស្ ុំបនួឆាន ុំ។ បៅឆាន ុំ១៩៨២ បលក នចូលរមួជាបុគគលិករបស់ ICI បៅរជធ្លនីស្ សកសល កនុងស្បបទសកប លហសកិ។ 
 
 បលក នបស្តៀមខ្លួនតាមរយៈការសិកាជាបស្សច បដើមបសីរបសរអុំពីស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះបយស ូស្គិសត បលក នទទួល
សញ្ញដ បស្តបញ្ញដ បស្តកផនកវទិាោស្តសត និង បញ្ញដ បស្តកផនកមនុសសោស្តសត មុនបពលបញ្ចបអ់នុបណ្ឍិ តកផនកមនុសសោស្តសត
កិតតិយសកផនកស្បវតតិោស្តសតស្កុមជុំនុុំ និង ស្បវតតិោស្តសតសនទសសនៈរបស់ស្គិសតបរស័ិទបៅោលស្ពោះគមពរី Trinity Evangelical 

Divinity School ស្កុងបឌៀហវីល រដឌអុីលីណូ្ស។ បនាទ បម់កបលក នសិកាបៅ The Faculté de Théologie Protestante 

បៅោកលវទិាល័យ Strasbourg ស្បបទស រ ុំង បហើយថ្្ីៗបនោះ បលក នបញ្ចប់ថាន កប់ណ្ឍិ តបៅោកលវទិាល័យ 
Louvain បៅស្បបទសកបលសិុច។  
 

 សូមស្ពោះជាម្ចច ស់ស្បទនពរដល់អនក បៅបពលសិកាបសៀវបៅ ស្កុមជុំនុុំ ។ សូមបបើកចិតតរបស់អនក ចុំបពាោះបសចកតីពិត 
បៅកនុងស្ពោះបនទូលរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 

 

 

 

 

 

 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/


13 

 

 

 

 



14 

 
 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 ពមពរៀន 

   ១ ណផនការរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ររុមជំន  ំGod’s Plan for the Church 

    ២ ររវតតិសាស្តសតររុមជំន  ំThe History of the Church 

    ៣ លរខណៈររុមជំន  ំWhat the Church Is 

    ៤ ការរួមច្ំណណររន ងររមុជំន ំរបស់រពះជ្ជាច ស់ Being Part of God’s Church 
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ផផនការរបស្រ់ពះជាមាា ស្ ់
ស្រមាប់ររុមជំន ំ 

God’s Plan for the Church 
 
  
 ស្ពោះបយស ូម្ចនស្ពោះបនទូលថា៖ “ខ្ញុ ុំនឹងសងស់្កុមជុំនុុំរបស់ខ្ញុ ុំ។ មចចុរជពុុំម្ចនអុំណាចបលើស្កុមជុំនុុំ”  
(ម្ច៉ា ថាយ ១៦:១៨) ។ ស្ពោះបនទូលបនោះជាស្ពោះបនទូលសនាមយួដអ៏ោច រយ! ខ្បនោះស្ បប់យើងអុំពីបសចកឋីសុំខានម់យួចុំនួនអុំពី
ស្កុមជុំនុុំ។  
 
 ១. ស្កុមជុំនុុំ ជាស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះបយស ូ — “ស្កុមជុំនុុំរបស់ខ្ញុ ុំ” ។ 

២. ស្ពោះបយស ូម្ចនកផនការសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ — “ខ្ញុ ុំនឹងសង”់ ។ 
៣. ស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះបយស ូនឹងម្ចនជយ័ជមនោះ — “មចចុរជពុុំម្ចនអុំណាចបលើស្កុមជុំនុុំ” ។ 
 
 ស្ពោះជាម្ចច ស់ម្ចនកផនការសស្ម្ចប់ស្កុមជុំនុុំ តាុំងពីបដើមកុំបណ្ើ តពិភពបលកមកបមល៉ាោះ ។ វជាកផនការដល៏កក់ុំ ុំង

មយួ។ បនាទ បម់ក បៅបពលកុំណ្តម់កដល់ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបបើកសកមឋងកផនការរបស់ស្ពោះអងគ ។ បយើងនឹងបមើលប ើញថា 
កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់កប៏កើតបឡើងបៅបពលអនាគតផងកដរ។ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបរៀបចុំកិចចការអោច រយជាបស្ចើនសស្ម្ចប់
បយើង បដើមបឱី្យបយើងអាចសមលងឹបៅរកអនាគតបោយជុំបនឿ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការចាបប់ផឋើមរបស់ស្កុមជុំនុុំ The Beginning of the Church 
ខ្. ស្កុមជុំនុុំស្បកបបោយសិររីងុបរឿងបៅបពលអនាគត The Glorious Future of the Church 
គ. ោថ នភាពបចចុបបននរបស់ស្កុមជុំនុុំ Present Condition of the Church 
 

ទោលទៅ 
១. បងាា ញពីរបបៀបសនកផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ នចាបប់ផតើម។ 
២. ស្ បអ់ុំពីតួនាទីរបស់ស្ពោះបយស ូ កនុងកផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ។ 
៣. ភាជ បក់ផនការដអ៏ស់កលបរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់បៅនឹងបញ្ញា បចចុបបនន។ 

 

រ. ការចាប់ពផដើមរបស្រ់រុមជំន ំ The Beginning of the Church 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញពីរទបៀបម្នណផនការរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ររុមជំន ំបានចាប់ទផតើ ម។ 
 
 បតើស្កុមជុំនុុំ នបកើតមកពីណា? ស្បកហលជាស្កុមជុំនុុំ នបកើតម្ចនបៅកនុងតុំបនរ់បស់អនកជាបស្ចើនសតវតសរ ៍ឬ បទើប
កតម្ចន។ ស្បកហលនរណាម្ចន កក់នុងសហគមនរ៍បស់អនក នចាបប់ផឋើមស្បកាសដុំណឹ្ងលអ ឬ នរណាម្ចន កម់កពីកកនលងបផសង
មកស្បកាសអុំពីស្ពោះស្គិសត។  
 
 មុនបពលដុំណឹ្ងលអមកដល់តុំបន់របស់អនក—ឬ បៅមុនបពលនរណាម្ចន ក ់នោគ ល់ដុំណឹ្ងលអបនាោះ—ស្ពោះជាម្ចច ស់
ម្ចនកផនការរចួបស្សចបៅបហើយ។ កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ពុុំ នចាបប់ផឋើមបៅជុំនានរ់បស់អនក បហើយវកពុ៏ុំ នចាបប់ផឋើម
បៅបឈើឆាក ង បៅបពលស្ពោះបយស ូ នបោយទិវងគតបនាោះបទ។ កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ នចាប់បផឋើម បៅមុនបពលស្ពោះអងគ
 នបបងកើតពិភពបលក។ បលកប៉ាូល នស្ បស់្កុមជុំនុុំបៅស្កុងបអបភសូអុំពីកផនការបនោះថា៖ 
 

“ស្ពោះអងគ នបស្ជើសបរ ើសបយើងកនុងអងគស្ពោះស្គិសត តាុំងពីមុនកុំបណ្ើ តពិភពបលកមកបមល៉ាោះ បដើមប ី
ឱ្យបយើង នវសុិទធ និង ឥតបៅហ្ងបៅចុំបពាោះស្ពោះភស័្តកតស្ពោះអងគ បស្ពាោះស្ពោះអងគម្ចនស្ពោះហឫទយ័
ស្សឡាញ់បយើង។ ស្ពោះអងគ នតុំរវូបយើងទុកជាមុន ឱ្យបធវើជាបុស្តរបស់ស្ពោះអងគបោយោរ
ស្ពោះបយស ូស្គិសត ស្សបនឹងស្ពោះបុំណ្ង ដស៏បបរុសរបស់ស្ពោះអងគ។” (បអបភសូ ១:៤-៥)  
 

 បនាទ បម់ក ស្ពោះបយស ូ នយងមកចុំបពលបវលដស៏្តឹមស្តូវ។ (សូមបមើលកាឡាទី ៤:៤) ស្ពោះបយស ូ នបបស្ងៀន
បសចកឋីពិតអុំពសី្ពោះជាម្ចច ស់ បហើយ នសកមឋងការអោច រយជាបស្ចើន។ ស្ទង ់នចាបប់ផឋើមពន័ធកិចចរបស់ស្ពោះអងគ កនុងចុំបណាម
ោសន៍យូោ បហើយជនជាតិយូោជាបស្ចើន និងមនុសសដស៏ទបទៀត នបដិបសធស្ពោះបយស ូ។ បនាទ បម់ក ពួកបគ នឆាក ង
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ស្ពោះអងគ។ ប៉ាុកនត ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបស្ សស្ពោះបយស ូឱ្យម្ចនស្ពោះជន្រស់បឡើងវញិ បហើយ នបបងកើតមូលោឌ នស្គឹោះសនស្កុមជុំនុុំ
របស់ស្ពោះអងគ។ ជាថ្្ីមឋងបទៀត បលកប៉ាូល នពនយល់កិចចការបនោះបៅកានស់្កុមជុំនុុំបៅស្កុងបអបភសូថា៖ 
 

“បៅជុំនាន់បដើម មនុសសម្ចន ពុុំ នោគ ល់គុំបរងការបនោះដូចស្ពោះជាម្ចច ស់ នបងាា ញឱ្យស្កុមោវក 
និងពាការដីវ៏សុិទធរបស់ស្ពោះអងគ នាបចចុបបននកាលោគ ល់ តាមរយៈស្ពោះវញិ្ញដ ណ្បនាោះបឡើយ គឺថា 
បោយោរដុំណឹ្ងលអោសន៍ដសទម្ចនសិទធិចូលរមួទទួលមតក៌ ម្ចនសិទធិចូលរមួកនុងស្ពោះកាយកត
មយួ និងម្ចនសិទធិទទួលស្ពោះពរ តាមស្ពោះបនទូលសនារមួជាមយួោសន៍អុីស្ោកអល កនុងស្ពោះស្គិសត
បយស ូកដរ (បអបភសូ ៣:៥-៦)។” 
 

 បហតុបនោះ ស្កុមជុំនុុំគឺជាអស់អនកកដលបជឿស្ពោះស្គិសតមកពីស្គបស់្បជាជាតិទុំងអស់ ។ តាមរយៈដុំណឹ្ងលអ ឥឡូវបនោះ 
ពួកបគកាល យជាកផនកសនស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងព់ទ័ធជុុំវញិស្បបយគណាកដលស្តឹមស្តូវ: 
 ក) កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ នចាបប់ផឋើម បៅបពលស្ពោះបយស ូ នបោយទិវងគត។ 
 ខ្) កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ នចាបប់ផឋើម បៅបពលបបងកើតមនុសសបលក។ 
 គ) ស្ពោះជាម្ចច ស់កុំពុងសបស្មចកផនការរបស់ស្ពោះអងគ សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំតាុំងពីបដើមដុំបូងមកបមល៉ាោះ។ 
 
២ សូមអាន បអបភសូ ៣:៥-៦បឡើងវញិ។ សូមសរបសរចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្រខាងបស្កាមបនោះ បោយបស្បើពាកយបពចនផ៍្ទទ ល់ខ្លួន  
    របស់អនក។ 
 ក) បតើស្ពោះជាម្ចច ស់ នបបើកសកមឋងកផនការរបស់ស្ពោះអងគ បោយរបបៀបណា? 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 ខ្) បតើកផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ជាអវី? 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 
 ចូរបផទៀងផ្ទទ តច់បមលើយរបស់អនកជាមយួនឹងចបមលើយ កដល នោកជូ់នបៅកផនកចុងបស្កាយសនបមបរៀនបនោះ។ 
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ខ. ររុមជំន ំរបរបពោយស្រិរី  ងពរឿងពៅពពលអ្នារត 
     The Glorious Future of the Church 
ទោលទៅទី២: រាប់អំពីតួនទីរបស់រពះទយស៊ូ រន ងណផនការរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ររុមជំន ំ។  
 
 ស្ពោះជាម្ចច ស់កុំពុងបរៀបចុំកផនការរបស់ស្ពោះអងគ តាមរយៈស្ពោះស្គិសត។ ការបដិបសធរបស់មនុសសចុំបពាោះស្ពោះស្គិសតមនិ
 នបញ្ឈបស់្ពោះជាម្ចច ស់បឡើយ។ ការបោយទិវងគតរបស់ស្ពោះស្គិសត កម៏និ នបញ្ឈបស់្ពោះអងគកដរ។ ស្ពោះជាម្ចច ស់បៅកតបរៀបចុំ
កផនការរបស់ស្ពោះអងគ។ 
 
 ស្ពោះជាម្ចច ស់កម៏្ចនកផនការសស្ម្ចបអ់នាគតកដរ! បៅបពលកុំណ្ត់ ស្ពោះជាម្ចច ស់នឹងសបស្មចកផនការរបស់ស្ពោះអងគ។ 
ស្ពោះអងគនឹងមិនស្តូវចាញ់ បឡើយ! ស្ពោះគមពរីស្ បប់យើង អុំពីអវីមយួកដលស្ពោះជាម្ចច ស់ នបស្មុងទុកសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់
ស្ពោះអងគ។ បៅបពលស្ពោះបយស ូ ស្តូវបគបធវើគត ់ស្ពោះអងគ នអធិោឌ នថា៖ 

 
“ឱ្ស្ពោះបិតាបអើយ! ទូលបងគុំចងឱ់្យអស់អនកកដលស្ពោះអងគស្បទនមកទូលបងគុំ  នបៅជាមយួ 
ទូលបងគុំ ឯកកនលងកដលទូលបងគុំបៅបនាោះកដរ បដើមបឱី្យបគប ើញសិររីងុបរឿងកដលស្ពោះអងគស្បទន 
មកទូលបងគុំ បស្ពាោះស្ពោះអងគ នស្សឡាញ់ទូលបងគុំ តាុំងពីមុនកុំបណ្ើ តពិភពបលកមកបមល៉ាោះ”  
(យ៉ាូហាន ១៧:២៤) ។ 
 

 លុោះដល់បពលកុំណ្ត់ ស្ពោះជាម្ចច ស់នឹងបឆលើយតបពាកយអធិោឌ នបនាោះ។ បៅសថ្ងមយួ ស្កុមជុំនុុំនឹងបៅជាមយួស្ពោះបយស ូ 
បហើយបយើងនឹងបមើលប ើញសិររីងុបរឿងរបស់ស្ពោះអងគ។ គ្្នននរណាម្ចន ក់ដឹងទុំងស្សុងថាោថ នបរមសុខ្ម្ចនលកខណ្ៈយ៉ា ង
ណាបឡើយ ប៉ាុកនត ការបៅជាមយួស្ពោះបយស ូស្គិសតជាអវីកដលអោច រយ! 

 
 ស្ពោះគមពរីស្ បប់យើងថា ស្ពោះបយស ូនឹងយងមកកានក់ផនដីបនោះមឋងបទៀតសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ បលកប៉ាូល
 នស្ បស់្កុមជុំនុុំបៅស្កុងបថ្សាឡូនិក អុំពីស្ពឹតតិការណ៍្បនោះ៖ 

 
“ដបតិបៅបពលម្ចនឮសនូរជាសញ្ញដ លនប់ឡើង បហើយបៅបពលឮសុំបឡងមហាបទវតានិង 
សុំបឡងកស្តរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ ស្ពោះអម្ចច ស់ផ្ទទ ល់ស្ទងន់ឹងយងចុោះពីោថ នបរមសុខ្មក ។ 
អស់អនកបជឿបលើ ស្ពោះស្គិសតកដល នោល ប់បៅបនាោះ នឹងរស់បឡើងវញិជាមុន បនាទ បម់ក បទើប
ស្ពោះអម្ចច ស់បលើកបយើងកដលបៅរស់បៅបឡើយ ឱ្យបឡើងបៅកនុងពពកជាមយួបងបអូនទុំងបនាោះ 
បដើមបជីួបនឹងស្ពោះអងគកនុងអាកាសបវហាស៍ បហើយបយើងនឹងសថិតបៅជាមយួស្ពោះអម្ចច ស់រហូត 
តបៅ” (១ បថ្សាឡូនិក ៤:១៦-១៧) ។ 
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 បយើងពុុំដឹងអុំពីបពលបវល កដលបហតុការណ៍្បនោះ នឹងស្តូវបកើតបឡើងបនាោះបឡើយ។ វអាចបកើតបឡើងភាល មៗ។ 
ស្ពោះជាម្ចច ស់ស្ជាបដឹងអុំពីបពលបវលស្តឹមស្តូវ ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ បៅកនុងស្បបយគខាងបស្កាមបនោះ ចូរសរបសរបុំបពញពាកយ (មយួ ឬ បស្ចើនពាកយ) កដលស្តឹមស្តវូ។ 

 ក) បោយោរស្ពោះជាម្ចច ស់ នសបស្មចកផនការរបស់ស្ពោះអងគបៅអតីតកាល បនាោះបយើងអាចម្ចនជុំបនឿបលើស្ពោះអងគ   
                 សស្ម្ចប់...................................................................................................................................។ 
 ខ្) បហតុការណ៍្មយួកនុងបហតុការណ៍្ដអ៏ោច រយបុំផុតបៅោថ នបរមសុខ្ គឺថា បយើងនឹងបៅជាមយួ

................................................................................................................................................។ 
 គ) បៅបពលស្ពោះបយស ូយងមកទទួលស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ បនាោះនឹងម្ចនសុំបឡង...................................... 
  ................................................................................................................................................។  
   ) ពួកអនកបជឿ ទុំងមនុសសបៅរស់ និង ទុំងមនុសសោល បន់ឹងជួបគ្នន ជាមយួ.............................................។ 
 
៤ កនុងយ៉ាូហាន ១៧:២៤ ស្ពោះបយស ូ នទូលសូមឲ្យ 
  ក) ស្ពោះជាម្ចច ស់ស្សឡាញ់បយើងកថ្មបទៀត។ 
  ខ្) បយើងនឹងបៅបៅជាមយួស្ពោះអងគបៅឯោថ នបរមសុខ្។ 
  គ) ស្ពោះបិតានឹងស្បទនស្កុមជុំនុុំដល់ស្ពោះអងគ។ 
 
៥ សូមអាន វវិរណ្ៈ ២២:៣-៥។ បតើអនកណានឹងបោយរជយជាមយួស្ពោះស្គិសតបៅោថ នបរមសុខ្? 
  ក) ពួកបទវតា 
  ខ្) ពួកពាការ ីនិង ពួកោវក 
  គ) ពួកអនកបបស្មើទុំងអស់របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ 
 
៦ ចូរពនយល់អុំពីកផនការអនាគតរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ កដលម្ចនសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ 
   ........................................................................................................................................................... 
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រ. ស្ថា នភាពបច្ា បបននរបស្រ់រុមជំន  ំPresent Condition of the Church 
ទោលទៅទ៣ី. ភ្ជា ប់ណផនការដ៏អស់រលបរបស់រពះជ្ជាច ស់ទៅនឹងបញ្ញា បច្ច របនន។ 
 
 ស្កុមជុំនុុំម្ចនអតីតកាលដអ៏ោច រយ និងអនាគតកាលកដលស្បកបបោយសិររីងុបរឿង ប៉ាុកនត ស្កុមជុំនុុំស្តវូរស់បៅបលើកផនដី
បៅបពលឥឡូវបនោះ។ បយើងមនិ នរស់បៅអស់កលប បៅអតីតកាល ឬ អនាគតកាលបនាោះបទ ប៉ាុកនត បយើងរស់បៅឥឡូវបនោះ។ 
បតើបសចកឋីពិតទុំងបនោះ កដលបយើង នសិកាអាចជួយ បយើងឥឡូវបនោះ នយ៉ា ងដូចបមឋចកដរ? 

 

ទោលបំណងរបស់ររុមជំន  ំThe Purpose of the Church 
 បនតិចបទៀត បយើងនឹងពិនិតយបមើលភារកិចចរបស់ស្កុមជុំនុុំឲ្យ នពោិឋ រ ប៉ាុកនត ឥឡូវបនោះ បយើងស្តូវពិនតិយបមើលបគ្នលបៅ
ទូបៅមយួចុំនួនសិន។ បយើងអានលិខ្ិតរបស់បលកប៉ាូលបផញើបៅកានស់្គិសតបរស័ិទបៅស្កុងបអបភសូ: 
 

“ស្ពោះជាម្ចច ស់ នផឋល់ស្ពោះគុណ្បនោះមកខ្ញុ ុំ បដើមបនីាុំដុំណឹ្ងលអបៅស្ បោ់សន៍ដសទ អុំពីស្ពោះជន្ដ៏

បរបិូណ៌្បុំផុតរបស់ស្ពោះស្គិសឋ កដលមនុសសបលកគិតមនិដល់បនាោះកដរ។ ស្ពោះជាម្ចច ស់កស៏្បណី្ 
សបនាឋ ស ឱ្យខ្ញុ ុំបុំភលមឺនុសសទុំងអស់ ោគ ល់របបៀបស្ពោះអងគចាត់កចងគុំបរងការកដលលកទុ់ក តាុំងពី
អស់កលបជានិចចបរៀងមក កនុងស្ពោះជាម្ចច ស់ផ្ទទ ល់ កដល នបបងកើតអវីៗសពវោរបពើ។ ១០ បៅបពល
បនោះ បោយោរស្កុមជុំនុុំ វតថុស័កឋិសិទធិ និងអុំណាចនានាបៅោថ នបលើ  នោគ ល់ស្ពោះស្ ជាញ ញាណ្
ស្គបវ់ស័ិយរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។” (បអបភសូ ៣:៨-១០)  
 

 ពាកយោថ នបលើ  សុំបៅបៅបលើ ទីតាុំងសនសស្តងាគ មខាងវញិ្ញដ ណ្។ ពាកយ វតថុសកតិសិទធិ និង អុំណាចនានា គឺជាវញិ្ញដ ណ្
អាស្កកក់ដលនាុំមនុសសឱ្យស្បស្ពឹតតអុំបពើអាស្កក។់ បលកប៉ាូលពនយល់ថា បគ្នលបុំណ្ងរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ គឺ
បដើមបបីស្តងាក បវញិ្ញដ ណ្អាស្កកប់ៅកនុងពិភពបលកបនោះ។ សូមពិនិតយបមើលកផនកបផសងបទៀតសនជុំពូក៣។ ស្ពោះគមពរីកចងថា បោយ
ោរបគ្នលបុំណ្ងរបស់ស្កុមជុំនុុំគឺស្តូវយកឈនោះអុំបពើអាស្កក់ បយើងអាចចូលមករកស្ពោះជាម្ចច ស់បោយចិតតកាល ហានតាមរយៈ
ការអធិោឌ ន បហើយបយើងស្តូវកតឯកភាពគ្នន បៅកនុងបសចកឋីស្សឡាញ់ (បអបភសូ ៣:១១-១៩)។ 
  
 បគ្នលបុំណ្ងទូបៅទីពីររបស់ស្កុមជុំនុុំ ម្ចនកចងបៅកនុងប៉ាុន្ានខ្ចុងបស្កាយសនកណ្ឍ គមពរីបអបភសូជុំពូក ៣។ 
  

“ស្ពោះជាម្ចច ស់អាចបធវើអវីៗទុំងអស់ ហួសពីបសចកឋីសុុំ និង ហួសពីអវីៗកដលបយើងនឹកគិត បោយ 
ោរឫទធ នុភាពរបស់ស្ពោះអងគកដលបុំបពញសកម្ភាពបៅកនុងបយើង សូមបលើកតបមកើងសិររីងុបរឿង 
របស់ស្ពោះអងគកនុងស្កុមជុំនុុំ និង កនុងស្ពោះស្គិសតបយស ូ បៅស្គបជ់ុំនានអ់ស់កលបជាអកងវងតបរៀងបៅ។ 
អាកម៉ាន ។” (ខ្ ២០-២១)  
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ សូមអានកណ្ឍ គមពរីបអបភសូជុំពូក ៣ មឋងបទៀត។ សូមសរបសរស្ បអ់ុំពីបគ្នលបុំណ្ងចុំនួនពីរសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំបោយបស្បើ  
    ពាកយបពចនផ៍្ទទ ល់ខ្លួន។  
 ក) ខ្ ៨—១០................................................................................................................................ 
 ខ្) ខ្ ២០—២១............................................................................................................................. 
 

ទ រខលំបាររបស់ររុមជំន  ំThe Suffering of the Church 
 ជួនកាល ស្គិសតបរស័ិទរងទុកខបវទនាបោយោរពួកបគបជឿបលើស្ពោះស្គសិត។ ស្បកហលជាបគបធវើ បអនក បោយោរកត
អនកជាស្គិសតបរស័ិទ។ ជួនកាល មនុសសស្តូវបគបធវើ ប ឬ យល់ស្ចឡុំ បហើយមនុសសដសទបទៀតស្បឆាុំងនឹងពួកបគ បោយោរ
កតជុំបនឿរបស់ពួកបគ។ បយើងបៅការបនោះថាជាការបបៀតបបៀន។ 
 
 ការឈចឺាបក់បបបនោះ ពិ កនឹងយល់ខាល ុំងណាស់។ ជួនកាល អនកអាចនឹងសួរថា៖ “ស្បសិនបបើស្ពោះជាម្ចច ស់ម្ចនអវី
កដលលអស្បបសើរសស្ម្ចបខ់្ញុ ុំ ចុោះបហតុអវី នជាខ្ញុ ុំឈចឺាប់ខាល ុំងបម៉ាលោះ បៅបពលឥឡូវបនោះ? សុំណួ្របនោះជាសុំណួ្រមយួពិ កនឹង
បឆលើយខាល ុំងណាស់។ សូមឱ្យបយើង នបធវើការពិចារណាអុំពីអវីកដលស្ពោះគមពរី នសរបសរ។ 
 
 ១. ទុកខលុំ កខ្លោះជាបរឿងធម្តា ។  មនុសសស្គបរ់បូកតងកតឆលងកាតស់្គ្នលុំ ក គឺមនិថាអនកបនាោះជាស្គិសតបរស័ិទ ឬ មនិ
កមនស្គិសតបរស័ិទបឡើយ។ សូមបកីតស្គិសតបរស័ិទកស៏្តូវជួបទុកខលុំ កកដរ។ បលកប៉ាូល ស្ បប់ុរសម្ចន កប់្្ោះ  ធីម៉ាូបថ្ថា៖ 
“អស់អនកកដលចងរ់ស់បៅ បោយបគ្នរពស្បណិ្បត័នស៍្ពោះជាម្ចច ស់ កនុងស្ពោះស្គិសតបយស ូ មុខ្ជាស្តូវបគបបៀតបបៀន ដូបចនោះឯង” 
(២ធីម៉ាូបថ្ ៣:១២)។ ប៉ាុកនត បយើងស្តូវដឹងការអោច រយមយួ គឺបៅបពលបយើងជួបទុកខលុំ ក ស្ពោះជាម្ចច ស់គងប់ៅជាមយួបយើង 
បហើយស្ពោះអងគស្បទនកម្ចល ុំងដល់បយើង។ 
 
 ២. ទុកខលុំ កជាអភយ័ឯកសិទធិមយួ។  បយើងដឹងថា បយើងម្ចនកិតតិយសខាល ុំងណាស់កដលរងទុកខលុំ កសស្ម្ចប់
ស្ពោះស្គិសត។ បោយោរស្ពោះជាម្ចច ស់ម្ចនរងាវ នព់ិបសសសស្ម្ចបអ់ស់អនកកដលស្តូវបគបបៀតបបៀន បនាោះវជាបរឿងពិបសស។ 
បលកប៉ាូល នស្ បស់្កុមជុំនុុំបៅស្កុងភលីីពថា៖ “ដបតិស្ពោះអងគស្បណី្សបនាឋ សបងបអូនឱ្យបុំបរ ើស្ពោះស្គសិត បោយមនិស្គ្ននក់ត
បជឿបលើស្ពោះអងគប៉ាុបណាណ ោះបទ គឺកថ្មទុំងរងទុកខលុំ កបដើមបសី្ពោះអងគកថ្មបទៀតផង” (ភលីីព ១:២៩)។ 
 
 ៣. ទុកខលុំ កជាបរឿងបបណាឋ ោះអាសនន។  ទុកខលុំ កនឹងមនិបៅយូរបឡើយ។ បលកប៉ាូល នសរបសរបៅកានស់្កុមជុំនុុំ
បៅស្កុងរ ៉ាមូថា៖ “ខ្ញុ ុំយល់ប ើញថា ទុកខលុំ កនាបចចុបបននកាល ពុុំអាចបស្បៀបផទឹមនឹងសិររីងុបរឿង កដលស្ពោះជាម្ចច ស់សុំកដងឱ្យ
បយើងប ើញបៅអនាគត កាលបនាោះ នបឡើយ” (រ ៉ាមូ ៨:១៨)។ 
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 ៤. ទុកខលុំ កនាុំឱ្យទទួល នរងាវ ន។់  បៅស្គ្នម្ចនទុកខលុំ ក បយើងអាចបមើលបៅអនាគតកាល គឺបៅកានោ់ថ ន
បរមសុខ្។ ស្ពោះគមពរីកចងថា៖ “ស្បសិនបបើបយើងស ូ ស្ទុំ បយើងនឹង នស្គងរជយជាមយួស្ពោះអងគ (២ធីម៉ាូបថ្ ២:១២)។ 
ស្ពោះជាម្ចច ស់នឹងកតស់្តាទុក។  
 
 បៅបពលបយើង នប ើញ ស្ពោះជាម្ចច ស់ម្ចនអវីៗកដលអោច រយ បដើមបបីរៀបចុំសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ បហើយបយើងអាចជាកផនក
មយួបៅកនុងអនាគតដអ៏ោច រយបនោះ។ ប៉ាុកនត បយើងស្តូវម្ចនចិតតបោ្ោះស្តង ់បទោះបីបៅស្គ្នម្ចនទុកខលុំ កកប៏ោយ។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៨ តាមទសសនៈអុំពីកផនការអស់កលបរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ បហតុអវី នជាបៅបពលខ្លោះស្កុមជុំនុុំស្តូវបគបបៀតបបៀន? 
    ........................................................................................................................................................... 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 

 ចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្រសិការបស់អនកមនិស្តូវ នោកជូ់នតាមលុំោបល់ុំបោយបទ បដើមបកុីុំឱ្យអនកបមើលប ើញចបមលើយ 
មុន។ សូមរកបមើលបលខ្កដលអនកស្តូវការ បហើយកុុំពាយមបមើលចបមលើយមុន។ 
 
៨  ចបមលើយរបស់អនកគួរកតម្ចនចុំណុ្ចទុំងបនោះ: ទុកខបវទនា ជាបរឿងធមត្ាសស្ម្ចបម់នុសសស្គបរ់បូ។ វជាកិតតិយសចុំបពាោះ

 ការរងទុកខសស្ម្ចបស់្ពោះស្គិសត។ បយើងស័្ស្គចិតតរងទុកខបៅបពល ឥឡូវបនោះពីបស្ពាោះបយើងនឹង ទទួលរងាវ នប់ៅ 
 បពលបស្កាយ។  

 
១ គ) ស្ពោះជាម្ចច ស់កុំពុងសបស្មចកផនការរបស់ស្ពោះអងគ សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំតាុំងពីបដើមដុំបូងមកបមល៉ាោះ។ 
 
៧ ក) យកឈនោះបលើវញិ្ញដ ណ្អាស្កក ់
 ខ្) ថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
     (ចបមលើយរបស់អនកគួរកតម្ចននយ័ស្សបដៀងបនោះ ។)  
 
២ ក) បោយស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធតាមរយៈពួកោវក និង ពួកពាការ ី។ 
 ខ្) ទុំងពួកយូោ និងពួកោសនដ៍ស៏ទនឹងម្ចនអុំណ្ររមួជាមយួនឹងស្ពោះពររបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ តាមរយៈ      
      ស្ពោះបយស ូស្គិសឋ ។ 
 
៦  ស្ពោះបយស ូស្គិសតនឹងយងមកវញិមឋងបទៀតសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ (ស្បជារស្តសតរបស់ស្ពោះអងគ)។ ស្កុមជុំនុុំ 

 នឹងបៅជាមយួស្ពោះអងគ បហើយបោយរជយរមួជាមយួស្ពោះអងគជាបរៀងរហូត។ 
 
៣  ក) អនាគតកាល 
  ខ្) ស្ពោះអម្ចច ស់បយស ូស្គិសត 
  គ) (ណាមយួកនុងចុំបណាមទុំងបនោះ) សុំបឡងបញ្ញជ  ជាសុំបឡងរបស់មហាបទវតា កស្តរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ 
   ) ស្ពោះអម្ចច ស់ 
 
៥  គ) អនកបបស្មើទុំងអស់របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ 
 
៤  ខ្) បយើងនឹងបៅបៅជាមយួស្ពោះអងគបៅោថ នបរមសុខ្។ 
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របវតតិស្ថស្តស្តរបស្រ់រុមជំន  ំ

The History of the Church 

 
  
 កនុងបមបរៀនទីមយួ បយើង នពិនិតយបមើលស្កុមជុំនុុំតាមទសសនៈអស់កលប។ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបរៀបចុំកផនការបបងកើត
ស្កុមជុំនុុំមកបហើយ លុោះដល់បពលកុំណ្ត់ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបបើកសកមតងគបស្ម្ចងការរបស់ស្ពោះអងគ។ បទោះបីបយើងកុំពុងជួប
បញ្ញា បៅសពវសថ្ងបនោះកប៏ោយ កស៏្ពោះជាម្ចច ស់កុំពុងបធវើការបៅកនុងស្កមុជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគកដរ។ បៅសថ្ងមយួ ស្ពោះជាម្ចច ស់នឹង
បញ្ចបក់ផនការរបស់ស្ពោះអងគសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំមនិខាន។ ស្ពោះបយស ូនឹងយងមកកផនដីមតងបទៀត បហើយស្ពោះអងគនឹងយក
ស្កុមជុំនុុំបៅបៅជាមយួស្ពោះអងគកនុងោថ នបរមសុខ្។  
 
 ឥឡូវបនោះ បយើងនឹងពិនិតយបមើលស្កុមជុំនុុំតាមទសសនៈបៅកផនដីបនោះ។ បៅបពលស្ពោះបយស ូម្ចនស្ពោះបនទូលថា៖ “ខ្ញុ ុំនឹង
សងស់្កុមជុំនុុំរបស់ខ្ញុ ុំ” ស្ពោះអងគចងស់ុំបៅ “បៅបលើកផនដីបនោះ”។ កនុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងពិនិតយបមើលបោយសបងខបអុំពីបហតុ
ការណ៍្កដល នបកើតបឡើងចាបត់ាុំងពីបុណ្យសថ្ងទីហាសិបរហូតមកដល់បពលបចចុបបននបនោះ។ 
 
 បយើងអាចបរៀន នបមបរៀនជាបស្ចើនបចញពីស្បវតតិោស្តសត។ បយើងនឹងម្ចនអារម្ណ៍្រ ុំបភើប បៅបពលបយើងប ើញការរកី
ចបស្មើនរបស់ស្កុមជុំនុុំ។ ប៉ាុកនត បៅបពលបយើងតាមោនវ បនាោះបយើងកប៏ ើញម្ចនបញ្ញា បកើតបឡើងស្ពមជាមយួគ្នន កដរ បហើយ
បញ្ញា ទុំងបនោះបបស្ងៀនបយើងនូវបមបរៀនជាបស្ចើន។  
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គ្ទរាង 
ក. កុំបណ្ើ តស្កុមជុំនុុំ The Birth of the Church 
ខ្. ស្កុមជុំនុុំស្តូវអនតរយ The Church Is Damaged 
គ. ស្កុមជុំនុុំ នបធវើកុំកណ្ទស្មង ់The Church Reformed 
 . ស្កុមជុំនុុំម្ចនការរកីផុលផុស The Revived Church 
 

ទោលទៅ 

១. ចូរពណ៌្នាពីអវីកដល នបកើតបឡើងបៅបុណ្យសថ្ងទីហាសិប និងស្ពឹតតិការណ៍្កដល នបកើតបឡើងបនាទ ប។់ 
២. ចូរពនយល់ស្ បព់ីមូលបហតុកដលបញ្ញា  នបកើតម្ចនបឡើងកនុងស្កុមជុំនុុំ។ 
៣. ចូរបរៀបរបប់សចកតីបបស្ងៀនតាមស្ពោះគមពរីចុំនួនបី កដលបលក ម្ច៉ា ធីន លូបធើរ នោត របឡើងវញិ។  
៤. ចូរពនយល់បកស្ោយពីភាពចាុំ ចស់នការរកីផុសផុល។  
 

រ. រំព ើ តររុមជំន ំ The Birth of the Church 
ទោលទៅទ១ី. ច្ូរពណ៌នពីអវីណដលបានទរើតទឡើងទៅប ណយម្ថៃទីហាសិប និងរពឹតតិការណ៍ណដលបានទរើតទឡើងបនទ ប់។ 
 
 បុណ្យសថ្ងទីហាសិប ជាបុណ្យមយួដធ៏ុំសស្ម្ចបជ់នជាតិយូោ កដល នស្ រពធបៅរដូវស្បមូលផល។ មនុសសជាបស្ចើន
បធវើដុំបណ្ើ រពីតុំបនឆ់ាង យៗមកកាន់ស្កុងបយរោូឡឹម។ បៅបុណ្យសថ្ងទីហាសិបដុំបូង បនាទ បព់ីស្ពោះបយស ូម្ចនស្ពោះជន្រស់បឡើង
វញិ ពួកសិសសរបស់ស្ពោះអងគ នស្បជុុំគ្នន បៅស្កុងបយរោូឡឹម បហើយបហតុការណ៍្មយួពិបសស នបកើតបឡើង! ចូរអានកណ្ឍ
គមពរីកិចចការ ២:១-៥ សស្ម្ចបក់តស់្តាពីអវីកដល នបកើតបឡើងបៅបពលបនាោះ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ បនាទ បព់អីានកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ២:១-៥ ចូរបឆលើយនឹងសុំណួ្រខាងបស្កាម: 
 ក) បតើស្ពឹតតិការណ៍្បនោះ បកើតបឡើងបៅបពលណា? 
     ................................................................................................................................................... 
 ខ្) បតើបហតុការណ៍្ចកមលកពីរយ៉ា ងអវីខ្លោះ កដល នបកើតបឡើងបៅកនុងបនទបប់នាោះ?  

  .................................................................................................................................................. 
 គ) បតើម្ចនអវីបកើតបឡើងដល់ពកួសិសស?  

  ................................................................................................................................................... 
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២ បតើមហាជនម្ចនអារម្ណ៍្យ៉ា ងដូចបមតច (កិចចការ ២:១៣)?  
    ........................................................................................................................................................... 
 
៣ បៅបុណ្យសថ្ងទីហាសិប បតើបលកបពស្តុស នពនយល់ស្ បម់ហាជនអុំពីស្ពោះបមសសុយី៉ា ងដូចបមតចខ្លោះ (កិចចការ ២:៣៦)?     
   ........................................................................................................................................................... 

 
៤ ចូរគូសរងវងព់ទ័ធជុុំវញិអកសរបៅខាងមុខ្ស្បបយគខាងបស្កាម កដលស្ បអ់ុំពីកិចចការកដលពួកអនកបជឿដុំបូង នបធវើ  
   (កិចចការ ២:៤២) ។  
 ក) ពួកបគ នបរៀនពីពួកោវក។ 
 ខ្) ពួកបគ ននាុំគ្នន អធិោឌ ន។  
 គ) ពួកបគ នស្បកបជាមយួគ្នន ។  
  ) ពួកបគ នប ល្ ោះស្បកកកគ្នន ។  
 ង) ពួកបគ នបរបិភាគរមួគ្នន ។  
 

 ស្កុមជុំនុុំ នចាបប់ផតើមបឡើងយ៉ា ងអោច រយ។ ម្ចនអនកបទើប នកស្បចតិតបជឿបលើស្ពោះបយស ូជាបស្ចើននាក ់(កិចចការ ២:៤១) 
បហើយស្កុមជុំនុុំរកីចបស្មើនបឡើងជាបរៀងរល់សថ្ង (ខ្ ៤៧)។ ប៉ាុកនត មនិយូរប៉ាុន្ាន បញ្ញា ក ៏នបកើតម្ចនបឡើង។ សស្តូវរបស់
ស្ពោះជាម្ចច ស់ នតយុទធជាមយួស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ កណ្ឍ គមពរីកិចចការកតស់្តាអុំពីទុកខលុំ កមយួចុំនួន  
(៤:២៣; ៥:១៧-១៨)។ 
 
 មនុសសមយួចុំនួន ននាុំគ្នន ផសពវផាយពាកយកកលងកាល យអុំពីពួកអនកបជឿ បហើយរដឌអុំណាចរ ៉ាមូមនិបពញចិតតស្កុមស្គិសត
បរស័ិទបទ។ ស្គិសតបរស័ិទស្តូវ នបគបចាទស្បកាន ់ថាជាស្បជាពលរដឌមនិលអ បហើយពួកបគជាបស្ចើន នរងទុកខលុំ ក ស្តូវ
 នបគបធវើទរណុ្កម្ និងស្តូវ នបគសម្ចល ប។់ ប៉ាុកនត ពួកបគមនិអាចសម្ចល បប់សចកតីពិត នបឡើយ។ 
 
 បគ នបងខុំពួកអនកបជឿឱ្យចាកបចញពីស្សុកកុំបណ្ើ តរបស់ពួកបគ។ ពួកបគ នបៅរស់បៅស្សុកផ្ទថុ្ស ស្សុកបមសូប៉ាូ
តាម្ច ស្សុកបអសីុប ស្សុកលីប  ីនិងរហូតដល់ស្កុងរ ៉ាមូកដលជារជធ្លនីរបស់ចស្កភពរ ៉ាមូ។ ស្គបទ់ីកកនលងកដលស្គិសតបរស័ិទ
 នបធវើដុំបណ្ើ របៅដល់ពួកបគ នស្បកាសអុំពីអវីកដលស្ពោះជាម្ចច ស់ នបធវើ។ ពួកបគ នចាបប់ផតើមស្កមុអនកបជឿថ្្ីៗបៅកកនលង
ជាបស្ចើន។  
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ បបើបទោះជាស្កុមជុំនុុំជួបបញ្ញា យ៉ា ងណាកប៏ោយ បតើម្ចនអវីបកើតបឡើងចុំបពាោះស្កុមជុំនុុំ? 
   ........................................................................................................................................................ 
 

ររុមជំន ំកាល យទៅជ្ជរសបច្ាប ់The Church is Made Legal 
 កណ្ឍ គមពរីកិចចការភាគបស្ចើន ស្ បប់យើងអុំពីរបបៀបផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ។ កណ្ឍ គមពរីស្ បអ់ុំពីកិចចការរបស់បលក
ប៉ាូល និងបលកបពស្តុស។ កណ្ឍ គមពរីសមពនធបមស្តីថ្្ីជាបស្ចើន ជាលិខ្ិតកដលបលកប៉ាូល នសរបសរបផញើបៅកានស់្កុមជុំនុុំថ្្ីៗ។ 
ម្ចនស្គិសឋបរស័ិទជាបស្ចើនបៅកនុងចស្កភពរ ៉ាមូ សូមបកីតស្ពោះបៅអធិរជមយួចុំនួនក ៏នទទួលឥទធិពលពីស្គិសតបរស័ិទកដរ។ 
តួយ៉ា ងដូចជា ស្ពោះបៅអធិរជកុងសតងទ់ីន (បីរយឆាន ុំបនាទ បព់ីកុំបណ្ើ តរបស់ស្ពោះស្គិសត)  នទទួលោគ ល់ោសនាស្គិសតជា
ោសនាស្សបតាមចាប់។ មនុសសជាបស្ចើន នចូលរមួកនុងស្កុមជុំនុុំ ពីបស្ពាោះមនុសសបផសងបទៀតក ៏នចូលរមួកដរ។ អនកខ្លោះ
មនិទន ់នោគ ល់ស្ពោះជាម្ចច ស់បទ។ ពួកបគចូលរមួស្កុមជុំនុុំដូចមនុសសចូលរមួកលឹប បោយមនិកមនជាស្គិសតបរស័ិទពិត 
ស្ កដ។ បហតុបនោះ បរឿងបនោះ នបងកឱ្យម្ចនការភានស់្ចឡុំ ពីបស្ពាោះស្កុមជុំនុុំ ពិតស្ កដបកើតបឡើងបចញពីអស់អនកកដល
ទទួលបជឿស្ពោះស្គិសត ។  
 
 បទោះបីម្ចនការភានស់្ចឡុំយ៉ា ងបនោះកប៏ោយ បៅស្គបប់ពលស្កុមជុំនុុំពិតស្ កដកដលផស ុំបឡើងពីស្គិសតបរស័ិទបោ្ោះស្តង់
បៅកតម្ចនជានិចច បហើយស្កុមជុំនុុំក ៏នរកីចបស្មើនយ៉ា ងឆាបរ់ហ័ស។ ការរកីចបស្មើនបនោះតស្មូវឱ្យម្ចនការចាតក់ចងស្កុមជុំនុុំ 
បដើមបមីនុសសអាចបធវើការជាមយួគ្នន  នលអស្បបសើរ។ ស្តសតីបមម្ច៉ា យស្តូវការជុំនួយ ដូបចនោះ បគក ៏នកតងតាុំងអនកជុំនួយ  
(កិចចការ ៦:១-៤)។ ស្កុមជុំនុុំកម៏្ចនបសចកតីស្តូវការបផសងបទៀតកដរ។ ស្កុមជុំនុុំស្តូវការពារខ្លួនឯងឱ្យរចួពមីនុសសអាស្កក ់និង 
ពីមនុសសកដលមនិ នបបស្ងៀនបសចកតីពិត។ ស្កុមជុំនុុំធុំៗស្តូវជួយ ទុំនុកបស្មុងដល់ស្កុមជុំនុុំតូចៗ។ ពួកបគចាុំ ចស់្តូវបរៀប
ចុំឱ្យ នលអស្បបសើរ បដើមបពីួកបគអាចបធវើជាមយួគ្នន បោយឯកភាពគ្នន ។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ចូរគូររងវងព់ទ័ធជុុំវញិតួអកសរបៅខាងមុខ្ចបមលើយ កដលបុំបពញស្បបយគបនាោះយ៉ា ងស្តឹមស្តូវបុំផុត។ ស្កុមជុំនុុំស្តូវម្ចន  

    រចនាសមពនធចាតត់ាុំង_______________________________________________________ 
 ក) ពីបស្ពាោះស្ពោះបៅអធិរជរ ៉ាមូ នកាល យបៅជាស្គិសតបរស័ិទ។ 
 ខ្) បដើមបឱី្យស្កុមជុំនុុំអាចផតល់ជុំនួយ ការការពារ និងឯកភាពគ្នន  នយ៉ា ងស្បបសើរ។  
 គ) បដើមបបីធវើឱ្យស្កុមជុំនុុំម្ចនលកខណ្ៈស្សបចាប។់ 
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ខ. ររុមជំន ំរតូវអ្នតរាយ The Church Is Damaged 
ទោលទៅទី២. ច្ូរពនយល់រាប់ពីមូលទហត ណដលបញ្ញា បានលូតលាស់ទឡើងរន ងររុមជំន ំ។  
 
 បស្កាយមក ស្ពោះបៅអធិរជ (ពួកបមដឹកនាុំ) កដលជាស្គិសតបរស័ិទ នខ្ុំពាយមស្គបស់្គងបលើស្កុមជុំនុុំ បហើយ
ស្កុមជុំនុុំក ៏នជាប់ទកទ់ងជាមយួនបយ យ។ បគបៅអនកដឹកនាុំស្កុមជុំនុុំថា អនកអភិ ល កដល នដបណ្តើ មអុំណាច
គ្នន បៅតាមស្កុងធុំៗ។ មនុសសមយួចុំនួនបៅកនុងស្កុមជុំនុុំ នបុំបភលចបគ្នលបុំណ្ងបដើមរបស់ខ្លួន។ 
 
 ស្បកហល៥០០ឆាន ុំបស្កាយពីកុំបណ្ើ តរបស់ស្ពោះស្គិសត អុំណាចរ ៉ាមូស្តូវ នវនិាស។ បៅគ.ស១០០០ ស្គិសតបរស័ិទបៅ
បលកខាងបកើតគ្្ននទុំនាកទ់ុំនងជាមយួស្គិសតបរស័ិទបៅបលកខាងលិចបទ។ ស្គិសតបរស័ិទមយួចុំនួន នដកខ្លួនបចញពី
អុំបពើ ប កដលបគប ើញម្ចនទុំងបៅខាងបស្ៅ និងបៅខាងកនុងស្កុមជុំនុុំ។ ពួកបគ នផ្ទត ចខ់្លួនបចញពីពិភពបលកបនោះ និង 
បចញពីស្គិសតបរស័ិទកដលម្ចនភាពទនប់ខ្ាយខាងវញិ្ញដ ណ្។ ពួកបគ នចូលរមួកនុងសហគមនព៍ិបសសកដលបគបៅថា 
អារម។ អារមបស្ចើនកតម្ចនកុំកពងខ្ពស់ៗពទ័ធជុុំវញិ បដើមបកីារពារពួកបគកដលផ្ទត ចខ់្លួនបចញពីបលកីយប៍នោះ។  

 
 បតើការរស់បៅតាមអារមលអសស្ម្ចបស់្គិសតបរស័ិទកដរឬបទ? សុំណួ្របនោះពិ កនឹងបឆលើយខាល ុំងណាស់។ ការរស់បៅទី
អារមម្ចនស្បបយជនខ៍្លោះ និងម្ចនគុណ្វបិតតិខ្លោះ។ បពលខ្លោះ អារមជាមជឈមណ្ឍ លសនការបរៀនសូស្ត។ ជួនកាល មនុសស
កដលបចញពីអារមទុំងបនោះជាអនកដុំបូងបគកដលនាុំបសចកឋីបបស្ងៀនរបស់ស្គិសតបរស័ិទបៅកានត់ុំបនថ់្្ីៗ។ ពួកបគ នជួយ នាុំ
ដុំណឹ្ងលអបៅកាន់ស្បបទសនានាបៅទវីបអុឺរ ៉ាបុស្បកហលបៅគ.ស ៥០០ បៅកានស់្បបទសអងប់គលសស្បកហលបៅគ.ស ៧០០ 
និងបៅដល់ស្បបទសោឋ ឌីណាវរសី្បកហលបៅឆាន ុំ១០០០។ 

 
 ប៉ាុកនត បញ្ញា កប៏ៅកតម្ចនផងកដរ។ កុំកពងអារម នកាតផ់្ទត ចម់នុសសកដលបៅខាងកនុងបចញពីមនុសសកដលម្ចនបសចកឋី
ស្តូវការខាងបស្ៅ។ ពួកបគមនិអាចជួយ ដល់មនុសសបលកតាមរបបៀបបនោះ នបឡើយ។ បុរស និង ស្តសឋីបៅខាងកនុងបស្ចើនកត
ខ្វល់ខាវ យអុំពីស្ពលឹងផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកបគជាងអនកដសទ។ ជួនកាល អារម នកាល យជាកកនលងសនអុំបពើ ប ពីបស្ពាោះកុំកពង
មនិអាចររ ុំងអុំបពើ បឱ្យបៅខាងបស្ៅ នបឡើយ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរគូររងវងព់ទ័ធជុុំវញិមូលបហតុ កដលពនយល់យ៉ា ងស្តឹមស្តូវជាងបគបុំផុតអុំពីបហតុកដលនាុំឱ្យស្កុមជុំនុុំ  នចាបប់ផតើមម្ចន  
    បញ្ញា ។ 
 ក) ស្កុមជុំនុុំម្ចនមនុសសបស្ចើនបពក។ 
 ខ្) មនុសសកលងបៅស្ពោះវហិារ។ 
 គ) ស្កុមជុំនុុំ នបភលចខ្លួនឯងថា ស្កុមជុំនុុំស្តូវបបស្មើបៅកានប់សចកតីស្តូវការរបស់មនុសស។ 
  ) ស្គិសតបរស័ិទចងប់ៅជាមយួមនុសសម្ចន ប។ 
 

រ. ររុមជំន ំបានពធវើរំផ ទរមង ់The Church Reformed 
ទោលទៅទី៣: ច្ូរទរៀបរាប់ទសច្រតីបទរងៀនតាមរពះគ្មពីរច្ំនួនបីណដល ទលារា៉ធីន លូទធើរបានសាត រទឡើងវិញ។ 
  
 កុំហុសឆគងជាបស្ចើនខាងបគ្នលលទធិ នចូលកនុងស្កុមជុំនុុំ ខ្ណ្ៈបពលកដលពិធីបុណ្យោសន៍ដសទ (មនិស្បណិ្បត័ន៍
តាមស្ពោះជាម្ចច ស់) ឬ អនកមនិបជឿថាម្ចនស្ពោះ នជុំនួសបសរភីាពរបស់ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ ោសនាោសន៍ដសទម្ចន
ការផ្ទល ស់បតូរបនតិចបនតួច កដលបធវើឱ្យពួកបគបមើលបៅដូចជាស្គិសតបរស័ិទ។ សម្ចជិកភាពកនុងរចនាសមពនធស្កុមជុំនុុំបៅជាការ
សុំខាន់ជាងជីវតិកដលបគ្នរពបកាតខាល ចស្ពោះ។ បគ នចាតទុ់កមនុសសកដលស្ជមុជទឹក បហើយថាជាស្គិសតបរស័ិទ បទោះបីបគមនិ
រស់បៅដូចជាស្គិសតបរស័ិទកប៏ោយ។ មនុសសខ្លោះពាយមោត រស្កុមជុំនុុំបឡើងវញិឱ្យរកបសចកតីពិតតាមស្ពោះគមពរី ប៉ាុកនត ស្តូវ ន 
បគបដិបសធ។ បៅបពលស្ពោះជាម្ចច ស់ នបញ្ជូ នចលនាផុសផុលមកបគបស្ចើនកតសម្ចល បអ់នកដឹកនាុំ។ 

  

ការផ្លល ស់រដូរទៅរន ងទសច្រដបីទរងៀន Changes in Teaching 
 ប៉ាុកនត កនុងបដើមទសវតសរឆ៍ាន ុំ១៥០០ ការផ្ទល ស់កស្បខាងវញិ្ញដ ណ្ នចាបប់ផតើមបឡើងជាមយួបុរសម្ចន កប់្្ោះថាម្ច៉ា ទីន 
លូបសើ កដលរស់បៅកនុងវហិារមយួ។ បលកលូបសើ  នខ្ុំស្បឹងកស្បងកសវងរកស្ពោះជាម្ចច ស់។ គ្នត ់នោត បប់ងាគ ប់តាមស្កុម
ជុំនុុំ លកប់ុំពួនខ្លួនពីបលកកិយបនោះ បងអតអ់ាហារដល់ខ្លួនឯង ស្ពមទុំងវយដុំរងកាយខ្លួនឯងផង។ ប៉ាុកនត គ្នតម់និអាច
កសវងរកស្ពោះជាម្ចច ស់បទ។ ពីរ ឬ បីឆាន ុំបស្កាយមក គ្នត ់នចាបប់ផតើមសិកាស្ពោះគមពរី។ គ្នត ់នរកប ើញចបមលើយរបស់គ្នត់
កនុងស្ពោះគមពរី: “មនុសសសុចរតិម្ចនជីវតិរស់ បោយោរជុំបនឿ” (រ ៉ាមូ ១:១៧)។ តាមរយៈជុំបនឿ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបស្ សបលក
ម្ច៉ា ធីន លូបធើរ  នសុចរតិ! អនកបដើរតាមគ្នតក់ដលបគបៅថាស្កុមស្បូបតសតសតង ់នពនយល់បកស្ោយបសចកតីបបស្ងៀនរបស់
ពួកបគបោយម្ចនស្បោសន៍ថា ”ស្ពោះគមពរីកតមយួគត ់ជុំបនឿកតមយួគត ់ស្ពោះគុណ្កតមយួគត”់។ តាមរយៈស្ពោះគមពីរកតមយួគត ់ 
ពួកបគចងន់ិយយពីស្ពោះគមពរី មនិកមនស្បសពណី្ទុំបនៀមទម្ចល ប ់គួរកតជាមគគុបទសនរ៍បស់ពួកបគ។ តាមរយៈជុំបនឿកតមយួគត ់ 
ពួកបគចងម់្ចននយ័ថាស្ពោះជាម្ចច ស់បស្ សមនុសសឱ្យ នសុចរតិតាមរយៈជុំបនឿ។ មនុសសមនិអាចបធវើអវីមយួបដើមបទីទួល ន
ការបស្ សស្បណី្របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបឡើយ។ តាមរយៈស្ពោះគុណ្កតមយួគត ់ពួកបគចងន់ិយយថាមនុសសទទួល នការ



33 

 

បស្ សឱ្យ នសុចរតិជាមយួស្ពោះជាម្ចច ស់តាមរយៈអវីកដលស្ពោះស្គិសត នបធវើបៅបលើបឈើឆាក ង។ ស្ពោះជាម្ចច ស់ស្បទនបោយ
ស្ពោះហឫទយ័សបបរុសដល់អស់អនកណាកដលបជឿបលើស្ពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៨ បហតុអវី នជាស្តូវចាុំ ច់ម្ចនការរកីផុលផុសបៅកនុងស្កុមជុំនុុំ?  
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៩ ចូរបរៀបរបប់សចកតីបបស្ងៀនតាមស្ពោះគមពរីបីយ៉ា ងកដលបលកម្ច៉ា ទីន លូបសើ  នោត របឡើងវញិ។    
   .......................................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 

 

ការផ្លល ស់រដូរទៅរន ងរច្នសមពនធ Changes in Organization  
 បលកលូបសើ ចងក់បរមករកបសចកតីបបស្ងៀន និងការអនុវតតស្សបតាមស្ពោះគមពរី។ ពួកបគ នបដិបសធបចាលទុំបនៀម
ទម្ចល បោ់សនដ៍សទ និង  នដកយករបូស្ពោះកកលងកាល យបចញពីស្កុមជុំនុុំ។ បគ នបញ្ជូ នបុរស និង ស្តសតីកនុងវហិារបចញបៅបធវើ
ការកនុងពិភពខាងបស្ៅ។ ស្កុមស្បូបតសតសតង ់នបដិបសធ ឬ កបរបចញពីទបងវើណាកដលមនិម្ចនកចងកនុងស្ពោះគមពរី។ អនកដឹកនាុំ
ស្កុមជុំនុុំកនុងស្បបទសបលកខាងលិច នបដិបសធនឹងចលនាបនោះ។ ប៉ាុកនត បលកលូបសើ នម្ចនស្បោសន៍ថា “បយើងស្តូវកត
បធវើតាមស្ពោះគមពរីជាជាងមនុសស!”។  
 
 កនុងបពលឆាប់ៗ  ស្កុមស្បូបតសតសតង ់នគិតថាពួកបគកស៏្តូវការរចនាសមពនធផងកដរ។ ស្បបភទរចនាសមពនធបផសងៗគ្នន
បកើតបឡើង បស្ពាោះស្បបទសនីមយួៗម្ចនរបបៀបផ្ទទ ល់ខ្លួនសនការបធវើអវីមយួ។ ស្កុមស្បូបតសតសតងខ់្លោះចងរ់កានូវរចនាសមពនធកដល
ពួកបគ នដឹងរចួមកបហើយ។ ពកួបគចង ់នអនកដឹកនាុំដរ៏ងឹម្ចុំម្ចន កក់ដល នបងាគ បដ់ល់អនកដឹកតាមតុំបនអ់ុំពីអវីកដលស្តូវ
បធវើ បហើយអនកដឹកនាុំតាមតុំបន់ទុំងបនាោះកប៏ងាគ បដ់ល់អនកដឹកនាុំបផសងបទៀត។ បនោះជាទស្មងក់ារសនរចនាសមពនធ កដលម្ចនភាព
អនកដឹកនាុំកណាត លដរ៏ងឹម្ចុំ។ 
 
 កនុងស្បបទសសវីស កដលបលកចន ខាល់វនី នដឹកនាុំស្កុមស្បូបតសតសតង់ កប៏កើតម្ចនទស្មងក់ារសនរចនាសមពនធមយួ
បផសងបទៀត។ ស្បបទសបនោះម្ចនទុំបនៀមទម្ចល បផ់តល់សិទធិដល់ស្បជាពលរដឌឱ្យបស្ជើសបរ ើសអនកដឹកនាុំរបស់ខ្លួន។ រចនាសមពនធស្កុម
ជុំនុុំកដលដឹកនាុំបោយបលកខាល់វនីផតល់សិទធិដល់ស្បជាពលរដឌបដើមបបីស្ជើសបរ ើសអនកដឹកនាុំរបស់ខ្លួន កដលបនតបស្ជើសតាុំង
អនកដឹកនាុំតាមតុំបន ់និង ថាន ក់ជាតិ។ ទស្មងក់ារសនរចនាសមពនធបនោះ ផតល់អុំណាចបស្ចើនដល់អនកដឹកនាុំតាមតុំបនម់ូលោឌ ន។  
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 ទស្មងក់ារសនរចនាសមពនធមយួបទៀតបកើតម្ចនបឡើងកនុងកផនកដសទបទៀតបៅកនុងបណាត ស្បបទសអុឺរ ៉ាបុ។ ស្កុមបនោះមនិចង់
 នសិទធិអុំណាចបស្ចើនជាងអនកបជឿកនុងតុំបនប់ទ។ ពួកបគមនិស្គ្ននក់តមនិចង ់នអនកដឹកនាុំថាន កជ់ាតិ កថ្មទុំងមនិម្ចន
ទុំនាកទ់ុំនងជាមយួស្ពោះមហាកសស្តរបស់ពួកបគ។ ទស្មងក់ារសនរចនាសមពនធបនោះផតល់អុំណាចបស្ចើនដល់ស្កុមបុគគលនីមយួៗ។ 
ស្កុមនីមយួៗ នពាយមកសវងរកការគ្នុំស្ទតាមស្ពោះគមពរីសស្ម្ចបស់្បពន័ធរចនាសមពនធរបស់ខ្លួន។ ពួកបគទុំងអស់គ្នន  នរក
ប ើញការគ្នុំស្ទខ្លោះៗ!  
 
 សមពនធបមស្តីថ្្ីមនិ ននិយយឱ្យ នចាស់លស់ពីស្បបភទរចនាសមពនធកដលស្កុមជុំនុុំគួរកតម្ចនបនាោះបទ។ រចនា
សមពនធគួរកតបុំបពញតាមបសចកតីស្តូវការរបស់ស្កុមបនាោះ។ ស្បសិនបបើស្គិសតបរស័ិទម្ចន កគ់ិតថាខ្លួនរងឹម្ចុំខាងវញិ្ញដ ណ្ ពីបស្ពាោះ
គ្នតច់ង ់នស្បបភទរចនាសមពនធជាកល់ក់ណាមយួ បនាោះគ្នតខុ់្សបហើយ។ ស្កុមជុំនុុំបៅកនុងស្កុងកូរនិថូ្សកម៏្ចនបញ្ញា បនោះ
កដរ (១កូរនិថូ្ស ១:១២)។ កផនកដស៏ុំខាន់បុំផុតសនរចនាសមពនធរបស់ស្កុមជុំនុុំដូចកដល នប ើញកនុងកណ្ឍ គមពរីកូរនិថូ្សបនាោះ 
ជាការចុោះសស្មុងជាមយួគ្នន  និង បសចកតីស្សឡាញ់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១០ ចូរគូសរងវងអ់កសរបៅខាងមុខ្ស្បបយគកដលពិតស្តឹមស្តូវនីមយួៗ។  

 ក) ស្កុមជុំនុុំកដលកុំពុងរកីចបស្មើនបឡើងស្តូវការរចនាសមពនធ។  
 ខ្) ម្ចនស្បបភទសនរចនាសមពនធលអខ្លោះៗ។  
 គ) រចនាសមពនធគួរកតបុំបពញតាមបសចកតីស្តូវការរបស់មនុសស។  
  ) ភាពចុោះសស្មុងគ្នន  និងបសចកតីស្សឡាញ់ម្ចនសុំខានជ់ាងស្បបភទរចនាសមពនធបៅបទៀត។ 
  
 ចូរកសវងយល់អុំពីរចនាសមពនធស្កុមជុំនុុំកនុងតុំបនរ់បស់អនក។ បតើរចនាសមពនធបនាោះជួយ បុំបពញតស្មូវការដល់តុំបន់
របស់អនកកដរឬបទ? ចូរបរៀបចុំឱ្យស្តវូនឹងតុំបនអ់នក និងគ្នុំស្ទរចនាសមពនធបនាោះផង។  
 

រ. ររុមជំន ំមានការររីផ លផ ស្ The Revived Church 
ទោលទៅទ៤ី. ច្ូរពនយល់បររសាយពីភ្ជពចាបំាច្់ម្នការររីផ សផ ល។ 
 
 ចាបត់ាុំងពីកុំកណ្ទស្មងរ់បស់បលកម្ច៉ា ទីន លូបសើ ចលនាផុសផុលថ្្ីៗជាបស្ចើន នបកើតបឡើងដល់ស្កុមជុំនុុំ។ 
ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបបងកើតចលនាថ្្ីៗ បដើមបបីបស្ងៀនបចញពីបសចកតីពតិរបស់ស្ពោះបនទូលកដលបគមនិ នបបស្ងៀន។ ចូរបយើង 
បមើលអុំពចីលនាចុំនួនពីរ ។  
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ច្លនផាយដំណឹងលអ Evangelical Movement 
 កនុងខ្ណ្ៈបពលកដលបញ្ញា ស្កុមជុំនុុំកានក់តធុំ បហើយសីលធមក៌ានក់តធ្លល កចុ់ោះ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នស្តាស់បៅបលកចន 
កវសលី។ បៅកនុងស្បបទសអងប់គលសជុំនានប់នាោះ មនុសសជាបស្ចើនស្បកាសខ្លួនថាជាស្គិសតបរស័ិទ។ ពួកបគជាសម្ចជិកស្កុមជុំនុុំ 
ប៉ាុកនត ពួកបគមនិកមនជាស្គិសតបរស័ិទពិតស្ កដបទ។ បលកចន កវសលី នអធិបាយថាពួកបគស្តូវកតម្ចនបទពិបោធជា
មយួស្ពោះជាម្ចច ស់។ បៅបពលគ្្ននវហិារ កដលស្តូវអធិបាយបលកកវសលី នស្បកាសដុំណឹ្ងលអបៅខាងបស្ៅ។ គ្នត ់ននាុំ
ដុំណឹ្ងលអដល់មនុសសស្គបស់្សទបវ់ណ្ណ ោះទុំងអស់។ គ្នត ់នបធវើដុំបណ្ើ របោយជិោះបសោះទូទុំងស្បបទសរបស់គ្នត។់ គ្នត ់ន
សរបសរបសៀវបៅ ចាបប់ផតើមបបងកើតោល និង នជួយ អនកកដលខ្វោះខាត។ បលកកវសលី ននាុំការផ្ទល ស់កស្បខាងឯវញិ្ញដ ណ្
ដល់ស្បជាជាតិបនោះ។ មនិសូវម្ចនឧស្កិដឌកម្។ បស្គឿងស្សវងឹកក៏លងម្ចនបៅកនុងតុំបនខ់្លោះ។ ស្គួោរក៏កានក់តរងឹម្ចុំបឡើង។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១១ បហតុអវី នជាការរកីផុសផុលម្ចនោរសុំខានប់ៅជុំនានរ់បស់បលកកវសលី? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ចូរពិចារណាអុំពីបសចកតីស្តូវការខាងឯវញិ្ញដ ណ្កនុងតុំបនរ់បស់អនក។ បតើស្កុមជុំនុុំរបស់អនកស្តូវការការរកីផុលផុសកដរ
ឬបទ? សូមអធិោឌ នបៅស្ពោះជាម្ចច ស់ឱ្យបស្ជើសតាុំងស្គិសតបរស័ិទម្ចន កដូ់ចនឹងបលកចន កវសលីសស្ម្ចបត់ុំបនរ់បស់អនក។  

 

ច្លនទពនទីរ សត Pentecostal Movement 
 កនុងកុំឡុងសតវតសទីដបស់្ ុំបនួ ស្កុមជុំនុុំ នបញ្ជូ នមនុសសជាបស្ចើនបចញបៅស្បកាសដុំណឹ្ងលអកនុងតុំបនថ់្្ីៗជា
បស្ចើន។ បបសកជនមកពីសហរដឌអាបមរកិ និងបណាត ស្បបទសអុឺរ ៉ាបុ នបបងកើតស្កុមជុំនុុំថ្្ីៗជាបស្ចើនបៅកនុងទវីបអាស្តហវិក អាសីុ 
និងបលើបកាោះតាមសមុស្ទ។ 
  
 បៅបដើមសតវតសទីសមា ស្ពោះជាម្ចច ស់ នចាកប់ុំបពញស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វសុិទធរបស់ស្ពោះអងគបលើស្កុមជុំនុុំ។ ស្ពឹតតិការណ៍្ ន
បកើតបឡើងបៅកកនលងជាបស្ចើនបទៀតសនពិភពបលកកនុងបពលកតមយួ។ ស្គិសតបរស័ិទជាបស្ចើន នជួបស្បទោះកិចចការ កដលោវក
ដុំបូង នជួបកនុងសថ្ងបុណ្យសថ្ងទីហាសិប។ ពួកបគ នទទួលស្ពោះអុំបណាយទនរបស់ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ និងឫទធ នុភាពបដើមប ី
ជាទីបនាទ ល់។ បគ នោគ ល់ថា ចលនាបនោះជាចលនាបពនទីកុសត។ សពវសថ្ងបនោះ ចលនាបនោះ នរកីចបស្មើនជុុំវញិពិភព
បលក។ ស្បកហលជាចាប់តាុំងពីឆាន ុំ ១៩៥០ បគ នផសពវផាយបទពិបោធនប៍នោះកនុងស្កុមអនកបជឿជាបស្ចើន។ ចលនាបនោះ 
កុំពុងជួយ បរៀបចុំស្កុមជុំនុុំសស្ម្ចបក់ារយងមករបស់ស្ពោះស្គិសត។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១២ បតើបទពិបោធនខ៍ាងឯវញិ្ញដ ណ្អវីកដលបគោគ ល់ថាជាចលនាបពនទីកុសត?  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ខ្ញុ ុំសងឃមឹថាស្បវតតិោស្តសតសបងខបសនស្កុមជុំនុុំបនោះ នជួយ ដល់អនក។ ជួនកាលស្កុមជុំនុុំ នបធវើកិចចការកដលមនិ ន
ថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ បយើងស្តូវកតបរៀនពីអតីតកាល បហើយមនិស្តូវបធវើកុំហុសដកដលបនាោះបទ។ បយើងកស៏្តូវកត
យល់អុំពីស្គិសតបរស័ិទ កដលសថិតកនុងស្កុមដសទបផសងបទៀតផងកដរ។ រចនាសមពនធអាចខុ្សគ្នន  ប៉ាុកនត បយើងទុំងអស់គ្នន អាច
ជារបស់ស្ពោះស្គិសត។ 
  
 ចុំបពាោះស្គិសតបរស័ិទ ការដឹកនាុំមនិស្គ្ននក់តមកពីស្បវតតិោស្តសតប៉ាុបណាណ ោះបទ ប៉ាុកនត វមកពីស្ពោះគមពរីទុំងមូល។ បៅកនុង
បមបរៀនបនាទ បម់ក បយើងនឹងបមើលពីអវីកដលស្ពោះគមពរីនិយយទកទ់ងនឹងស្កុមជុំនុុំ។ មុនបពលបយើងបញ្ចបប់មបរៀនបនោះ សូមឱ្យ
បយើងអធិោឌ នថាស្ពោះជាម្ចច ស់នឹងបស្បើស្ ស់បយើង បដើមបបីបស្មើកនុងស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគបៅតាមតុំបនម់ូលោឌ នរបស់បយើង។  
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១២  ការបពារបពញបោយស្ពោះវញិ្ញដ ណ្។  
 
១  ក) បៅសថ្ងបុណ្យសថ្ងទីហាសិប។  
  ខ្) ម្ចនសបមលង និង ម្ចនអណាត តបភលើង។  
  គ) ពួកបគ នបពារបពញបោយស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ និង និយយភាោចកមលកអោច រយ។  
 
១១  ម្ចនសម្ចជិកស្កុមជុំនុុំកដលមនិកមនជាអនកបជឿ។ សីលធមធ៌្លល កចុ់ោះ។  
 
២  អនកខ្លោះចុំអកឱ្យអនកបជឿ។  
 
៣ បលកបពស្តុស នម្ចនស្បោសនថ៍ា ”ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបបងកើតស្ពោះបយស ូបនោះ ជាស្ពោះកដលអនក នឆាក ង ទុំងជា
 ស្ពោះអម្ចច ស់ និងស្ពោះបយស ូ”។ 
 
១០  ស្បបយគទុំងអស់បនោះពិតស្តឹមស្តូវ។  
 
៤  ក) ពួកបគ នបរៀនសូស្តពីពួកោវក។  
  ខ្) ពួកបគ នអធិោឌ នទុំងអស់គ្នន ។  
  គ) ពួកបគម្ចនការស្បកបគ្នន ។  
   ) ពួកបគ នបរបិភាគជាមយួគ្នន ។  
 
៩  (តាមលុំោបម់យួណាក ៏ន): 
 ស្ពោះគមពរីកតមយួគត។់  
 ជុំបនឿកតមយួគត។់  
 ស្ពោះគុណ្កតមយួគត។់  
 
៥  ស្កុមជុំនុុំ នរកីចបស្មើនបឡើង។  
 
៨ ពីបស្ពាោះម្ចនកុំហុសឆគងជាបស្ចើនកនុងការអនុវតត និង បសចកតីបបស្ងៀន។  
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៦ ខ្) ដូបចនោះ វអាចផតល់នូវជុំនួយ ការការពារ និងការរបួរមួ នលអស្បបសើរ។  
 
៧  គ) ស្កុមជុំនុុំ នបភលចថាខ្លួនស្តូវបបស្មើបសចកតីស្តវូការដល់មនុសស។   
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លរខ ៈររុមជំន ំ 
What the Church Is 

 
 
 ស្ពោះបយស ូម្ចនស្ពោះបនទូលថា “ខ្ញុ ុំនឹងសងស់្កុមជុំនុុំរបស់ខ្ញុ ុំ” (ម្ច៉ា ថាយ ១៦:១៨)។ បតើស្ទងច់ងម់្ចនស្ពោះបនទូលដូចបមឋច
ទកទ់ងនឹងពាកយស្កុមជុំនុុំ?  បតើសិសសរបស់ស្ពោះអងគយល់ដូចបមឋចជាមយួនឹងពាកយបនោះ?  
 
 ស្បកហលជាអនក នកតស់ម្ចគ ល់ថា ពាកយ ស្កុមជុំនុុំ ស្តូវ នបស្បើជាបស្ចើនដងបៅកនុងការសិកាបនោះ។ វស្តូវ នបស្បើ
តាមរបបៀបបផសងៗគ្នន ។ បៅកនុងបមបរៀនទី១ បយើង នបស្បើឃ្លល មយួកដលម្ចនអតថនយ័ថា “ស្បជារស្តសឋរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់”។ បៅ
កនុងបមបរៀនទីពីរ បយើង នបស្បើពាកយដូចគ្នន សស្ម្ចបរ់ចនាសមពនធកដលចាស់លស់។ របបៀបទុំងពីរស្តឹមស្តូវដូចគ្នន ។ 
 
 បយើងកប៏ស្បើពាកយបៅកនុងស្ពោះគមពរីសស្ម្ចបក់ារសនទនាជាបរៀងរល់សថ្ងផងកដរ។ បៅបពលបយើងបស្បើស្ ស់ពាកយតាមរបបៀប
បនោះ បយើងស្បកហលជាមនិដឹងពីអតថនយ័របស់វបៅកនុងបទគមពរីបនាោះបទ។ អតថនយ័អាស្ស័យបៅបលើបរបិទ ឬ កកនលងកដល
ពាកយបនាោះស្តូវបស្បើ។ វម្ចនោរសុំខានក់នុងការដឹងពីអតថនយ័សនពាកយ ស្កុមជុំនុុំ បៅកនុងបរបិទរបស់ស្ពោះគមពរី។ 
 
 មនុសសមយួចុំនួន នោកជ់ីវតិរបស់ពួកបគ បដើមបនីាុំបយើងឱ្យោគ ល់ស្ពោះគមពរី។ បៅមនិឆាង យប៉ាុន្ានពីកកនលងកដលខ្ញុ ុំ
រស់បៅ ម្ចនសញ្ញដ ផ្ទទ ុំងថ្្មយួបៅកកនលងកដលបុរសម្ចន កស់្តូវ នបគសម្ចល ប។់ បទឧស្កិដឌរបស់គ្នតម់្ចនបៅកនុងស្ពោះគមពរី ជា
ភាោសនស្បជាជនរបស់គ្នត។់ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នការពារស្ពោះបនទូលរបស់ស្ពោះអងគ។ ចូរបយើងបនតការសិកាអុំពីស្ពោះបនទូល។ 
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គ្ទរាង 
ក. អតថនយ័របស់ស្កុមជុំនុុំ The Church Defined 
ខ្. លកខណ្ៈរបស់ស្កុមជុំនុុំ Nature of the Church 
គ. ទុំនាកទ់ុំនងរបស់ស្កុមជុំនុុំ Church Relationships 
 

ទោលទៅ 
១. បងាា ញពីអតថន័យរបស់ស្ពោះគមពរីសនពាកយស្កុមជុំនុុំ។ 
២. បរៀបរបអ់ុំពទីុំនាកទ់ុំនងរវងតួនាទីរបស់ស្កុមជុំនុុំបៅតាមតុំបនប់ៅកានស់្កុមជុំនុុំសកល។ 
៣. ពិភាកាពីលកខណ្ៈហួសពីធម្ជាតិរបស់ស្កុមជុំនុុំ។ 

 
រ. អ្តាន័យរបស្រ់រុមជំន ំ The Church Defined 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញពីអតែន័យរពះគ្មពីររបស់ពារយររុមជំន ំ។ 
 
 ភាោស្កិក ជាភាោសនពិភពសមពនធបមស្តីថ្្ី។ បលកប៉ាូល នសរបសរលិខ្ិតរបស់បលកបៅកានស់្កុមជុំនុុំបផសងៗជា
ភាោស្កិក។ បតើពាកយ ស្កុមជុំនុុំ ម្ចននយ័ដូចបមឋចបៅបពលបនាោះ? ពាកយស្កុមជុំនុុំ ម្ចននយ័ថា “ការស្បជុុំ”។ កនុងសមយ័របស់
បលកប៉ាូល ពាកយបនោះស្តូវ នបបងកើតបចញជាពាកយតូចៗចុំនួនពីរ។ ទុំងពីរពាកយម្ចននយ័ថា “បៅយកមកបស្បើ”។ កនុង
សមយ័ស្ពោះគមពរី ពាកយស្កុមជុំនុុំស្តវូ នបស្បើសស្ម្ចប់ការស្បជុុំរបស់ស្បជាពលរដឌកដល នបៅមកឱ្យជួបជុុំគ្នន ។ ស្បជាពលរដឌ
 នមកជួបជុុំគ្នន  បដើមបពីិភាកាអុំពីបញ្ញា នបយ យ និងបញ្ញា បយធ្ល។ ពាកយបនោះកស៏្តូវ នបស្បើសស្ម្ចបក់ងទព័កដលបៅ
មកជុុំគ្នន  បដើមបសី្បយុទធផងកដរ។ វកអ៏ាចស្តូវ នបស្បើ បដើមបបីរៀបរបព់ីស្កុមអនកបបងកើតចាបផ់ងកដរ។ បៅសពវសថ្ង ពាកយ ស្កុមជុំនុុំ 
ោឋ ប់បៅហាកប់ីដូចជាសុំបៅបៅបលើោសនា ប៉ាុកនត ដុំបូងបឡើយស្កុមជុំនុុំមនិស្តូវ នបគបស្បើសស្ម្ចប់ក់ារជួបជុុំគ្នន ខាង
ោសនាបនាោះបទ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរអានអុំពីការបធវើដុំបណ្ើ ររបស់បលកប៉ាូលបៅកាន់ទីស្កុងបអបភសូ បៅកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ១៩:២៣-៤១។ ពាកយស្កុមជុំនុុំ  
   ស្តូវ នរកប ើញ បៅកនុង ខ្ ៣២,៣៩ និង ៤១។ បតើបនោះជាស្បបភទស្កុមជុំនុុំអវី? ចូរសរបសរពាកយកដលស្ពោះគមពរីរបស់អនក  
   បស្បើជុំនួសឱ្យពាកយ ស្កុមជុំនុុំ ឬ អងគស្បជុុំ ។ 
 ក) ខ្ ៣២ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) ខ្ ៣៩ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) ខ្ ៤១ ………………………………………………………………………………………………………………… 
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២ បតើនិយមនយ័មយួណារបស់ពាកយ អងគស្បជុុំ  កដលមនិកមនជាអតថនយ័សនពាកយស្កិក?  
 ក) ការស្បជុុំអនកនបយ យ 
 ខ្) ការបៅកងទព័ឱ្យមកជួបជុុំគ្នន  
 គ) ការស្បជុុំខាងោសនា 
  ) ការជួបជុុំរបស់ស្ពជាពលរដឌ 
 
 ស្ពោះគមពរីស្តូវ នកបងកចកជាពីរកផនកសុំខាន់ៗ  គឺសមពនធបមស្តីចាស់ និងសមពនធបមស្តីថ្្ី។ កនុងសមពនធបមស្តីចាស់ជនជាតិ
យូោស្តូវ នបៅថា ជាស្បជារស្តសតរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ ជនជាតិយូោជាបស្ចើន ដូចជាបលកអស្ ហាុំ បសឋចោវឌី នបជឿ
បលើស្ពោះជាម្ចច ស់ បហើយ នោឋ ប់បងាគ បស់្ពោះអងគ។ បរឿងជីវតិរបស់ពួកបលកម្ចនបៅកនុងសមពនធបមស្តចីាស់។ បយើងបរៀន ន
ជាបស្ចើន តាមរយៈការអានអុំពីជីវតិរបស់ពួកបលក។ 
  
 បទោះបីជាមុនបពលសមយ័ស្ពោះបយស ូកប៏ោយ កជ៏នជាតិយូោជាបស្ចើន នរស់បៅកនុងទឹកដីបផសងបទៀត និង តប់ង់
ភាោរបស់ពួកបគ បហើយកម៏និម្ចនស្ពោះបនទូលរបស់ស្ពោះម្ចច ស់កដរ។ បដើមបជីួយ ដល់មនុសសទុំងអស់បនោះ ស្តូវកតម្ចនការ
បបងកើតការបកកស្បសមពនធបមស្តចីាស់ជាពិបសស។ ពាកយ ស្កុមជុំនុុំ  ឬ ពាកយអងគស្បជុុំ  ស្តូវ នបស្បើបសទើរកត១០០ដងបៅកនុងការ
បកកស្ប។ ជួនកាល ពាកយស្កុមជុំនុុំបស្បើសស្ម្ចបក់ារជួបជុុំកដលមនិទកទ់ងបៅនឹងោសនាបនាោះបទ (មនិកមនោសនា) 
បហើយបពលខ្លោះបទៀត ស្កុមជុំនុុំស្តវូ នបស្បើសស្ម្ចបក់ារស្បជុុំខាងោសនា។ តាុំងពីបពលកដលស្គិសឋបរស័ិទ នចាបប់ផតើមបស្បើ
ពាកយ ស្កុមជុំនុុំ ជនជាតិយូោ នឈប់បស្បើវ។ ការជួបជុុំគ្នន របស់ស្គិសឋបរស័ិទ គឺជាស្កុមជុំនុុំ។ ការជួបជុុំគ្នន របស់ជនជាតិ
យូោស្តូវ នបគបៅថាោលស្បជុុំ។ ជនជាតិយូោកដលបជឿបលើស្ពោះបយស ូ ជាញឹកញាប់ស្តូវ នបគបបណ្ឋ ញបចញពី
ោលស្បជុុំ។ (សូមបមើល យ៉ាូហាន ៩:២២) 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ពាកយ ស្កុមជុំនុុំ ស្តូវ នបស្បើបោយជនជាតិយូោ កនុងអតថនយ័ 
 ក) ការស្បជុុំខាងោសនា 
 ខ្) ការជួបជុុំកដលមនិទកទ់ងនឹងោសនា 
 គ) ការស្បជុុំខាងោសនា និងមនិទកទ់ងនឹងោសនា 
 
៤ ឧទហរណ៍្ពីការបស្បើស្ ស់ពាកយកស៏្តូវ នរកប ើញនូវគមពរីកិចចការ ៧:៣៨។ បលកបសទផ្ទន ជាជនជាតិយូោម្ចន ក់កដល  
    នកាល យបៅជាស្គិសឋបរស័ិទម្ចន ក ់នបស្បើពាកយបនោះ។ បតើអនកណាបៅកនុង “អងគស្បជុុំ” ( ស្កុមជុំនុុំ) បៅវលរបហាោថ ន?   
   សូមអានគមពរីកិចចការ ៧:៣៨ បហើយសរបសរចបមលើយរបស់អនក។ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ពាកយ ស្កុមជុំនុុំ ស្តូវ នរកប ើញជាង ១០០ដងបៅកនុងសមពនបមស្តីថ្្ី បៅបសទើរកតស្គបក់ណ្ឍ គមពរីទុំងអស់។ បៅបពល
កដលស្គិសឋបរស័ិទ នបៅការជួបជុុំរបស់ពួកបគថា “ស្កុមជុំនុុំ” ឬ “ការជួបស្បជុុំ” ពួកបគមនិ នសុំបៅបៅបលើការជួបជុុំខាង
នបយ យ ឬ ខាងកងទព័បនាោះបទ។ ពួកបគមនិ នសុំបៅបៅបលើការជួបជុុំរបស់ជនជាតិយូោបនាោះបទ បបើបទោះបីជាស្គិសឋ
បរស័ិទជុំនានដ់ុំបូងជាជនជាតិយូោកប៏ោយ! ពួកបគសុំបៅបៅបលើមនុសសកដល នស្តាស់បៅបោយស្ពោះជាម្ចច ស់។ ពួកបគ
សុំបៅបៅបលើស្កុមមនុសសកដលទទួល នការសបស្តងាគ ោះបោយជុំបនឿបលើស្ពោះបយស ូ ស្គិសឋ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥  បតើពាកយ ស្កុមជុំនុុំ ស្គិសឋបរស័ិទសុំបៅបៅបលើអវី? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ. លរខ ៈរបស្រ់រមុជំន ំ The Nature of the Church 
ទោលទៅទ២ី. ទរៀបរាប់អំពីទំនរ់ទំនងរវាងតួនទីរបស់សាជិររុមជំន រំន ងរសុរទៅកាន់ររុមជំន ំសរល។ 
 
 ពាកយ ស្កុមជុំនុុំ សុំបៅបៅបលើការជួបស្បជុុំកនុងតុំបនរ់បស់អស់អនកកដលម្ចនជុំបនឿបលើស្ពោះស្គិសឋ។ ជាញឹកញាប់ បៅ
កនុងបទគមពរីសមពនធបមស្តីថ្្ី វសុំបៅបៅបលើស្កុមជុំនុុំជាកល់ក់ណាមយួ។ ជាឧទហរណ៍្ ចូរបមើលពាកយសួរសុខ្ទុកខរបស់
បលកប៉ាូល “បៅកាន់ស្កុមជុំនុុំបៅទីស្កុងបថ្សាឡូនិក” (១ បថ្សាឡូនិក ១:១)។ ជួនកាល ស្ពោះគមពរីសុំបៅបៅបលើស្កុមបីបនួ
កដលជួបជុុំគ្នន បៅកកនលងរបស់ពួកបគ។ “ស្កុមជុំនុុំទុំងឡាយបៅស្សុកយូោ គឺជាគុំរមូយួសនការជួបជុុំបនោះ (កាឡាទី ១:២២)។ 
 
 មា៉ាងវញិបទៀត ពាកយស្កុមជុំនុុំ ស្តូវ នបស្បើសុំបៅបៅបលើស្កុមជុំនុុំសកល។ វមនិកមនជាការជួបជុុំ ឬ កិចចស្បជុុំបនាោះបទ 
ប៉ាុកនត ការជួបជុុំទុំងអស់បនាោះ ជារបស់ ការជួបស្បជុុំ។ (ចូរបមើលគមពរីកិចចការ ៨:១-៣) បៅបពលកដលអនកបជឿរងទុកខ បហើយ
ស្តូវ នខាច តខ់ាច យ ពួកបគបៅកតជាកផនកមយួសនស្កុមជុំនុុំ។ បៅគមពរីម្ច៉ា ថាយ ១៦:១៨ ស្ពោះបយស ូម្ចនស្ពោះបនទូលអុំពកីារោង
សងស់្កុងជុំនុុំសកល កដលជារបូកាយរបស់អនកបជឿកនុងស្ពោះស្គិសឋបៅទូទុំងពិភពបលក។ 
 
 ដូបចនោះ ស្កុមជុំនុុំបកើតបឡើងពីមនុសស មនិកមនបកើតបចញពីោសនក៍តមយួបនាោះបទ  ប៉ាុកនត ស្គបោ់សន៍ទុំងអស់។ ស្កុម
ជុំនុុំមនិកមនជាមនុសសកដលមកពីស្បជាជាតិកតមយួបនាោះបទ ប៉ាុកនត មកពីស្គបស់្បជាជាតិទុំងអស់។ ចូរអានគមពរីកាឡាទី 
៣:២៨។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ចូរសិកាបទគមពរីនីមយួៗខាងបស្កាម។ ចូរបធវើការសបស្មចចិតឋថាបតើវសុំបៅបៅបលើការជួបស្បជុុំកនុងស្សុក ឬ ជាស្កុមជុំនុុំ 
    សកល។  
 ក) ១ កូរនិថូ្ស ៤:១៧………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) ២ បថ្សាឡូនិក ១:១ ……………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) កូឡូស ១:១៨ …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ) បអបភសូ ៣: ៨-១0 ………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ង) បអបភសូ ៣:២០-២១ ……………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ច) ២ កូរនិថូ្ស ១១:៨ ………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៧ បតើស្កុមជុំនុុំកនុងស្សុកទកទ់ងបៅនឹងស្កុមជុំនុុំសកលយ៉ា ងដូចបមឋច? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រ. ទំនារ់ទំនងរបស្រ់រុមជំន ំ Church Relationships 
ទោលទៅទ៣ី. ពិភ្ជរាពីលរខណហួសពីធមមជ្ជតិរបស់ររុមជំន ំ។ 
 
 ស្គិសឋបរស័ិទដុំបូង  នបៅស្កុមជុំនុុំជាប្្ោះភាោរបស់បគផ្ទទ ល់ (ekklesia) កដលម្ចននយ័ថា សម្ចជិក ឬពួក
ជុំនុុំរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ មនុសសស្តូវ នស្តាស់បៅបោយស្ពោះជាម្ចច ស់ បហើយជាពួកជុំនុុំរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ ស្ពោះគមពរីកិចចការ

៩:៣១  នកតស់្តាថា “ស្កុមជុំនុុំកនុងស្សុកយូោ ស្សុកកាលីបឡ និងស្សុកោម្ច៉ា រ ី… ម្ចនជុំហរកាន់កតម្ចុំមនួបឡើងៗបោយ

ម្ចនស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធជួយ បលើកទឹកចិតតបគ។” ដូចអវីកដលស្ទង ់នបធវើបៅស្កុមជុំនុុំបថ្សាឡូនិកកដរ បោយបលកប៉ាូល ន
សរបសរថា “សូមជុំរបមកស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ បៅទីស្កុងកូរនិថូ្ស។ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នស្តាស់បៅបងបអូនឱ្យបធវើជា
ស្បជារស្តសតដវ៏សុិទធ ស្ពមទុំងបស្ សស្បទនឱ្យ នវសុិទធ កនុងអងគស្ពោះស្គិសឋបយស ូ រមួជាមយួបងបអូនទុំងអស់កដលអងវររក
ស្ពោះនាមស្ពោះបយស ូស្គិសឋ ជាស្ពោះអម្ចច ស់របស់បយើងបៅស្គបទ់ីកកនលង។ ស្ពោះអងគជាស្ពោះអម្ចច ស់របស់បងបអូនទុំងបនាោះ បហើយក៏
ជាស្ពោះអម្ចច ស់របស់បយើងកដរ” (១កូរនិថូ្ស ១:២)។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៨ ខ្គមពរីនីមយួៗខាងបស្កាមស្ បប់យើងពីនរណាជាម្ចច ស់ស្កុមជុំនុុំ។ ចូរអានខ្នីមយួៗ។ បនាទ ប់មកចូរសរសបសរពី  
    ការពិពណ៌្នារបស់ស្កុមជុំនុុំកដល នរកប ើញបៅកនុងបទគមពរីនីមយួៗ។ 
 ក) ២ បថ្សាឡូនិក ១:១ ……………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) កាឡាទី ១:១៣ …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) ១ កូរនិថូ្ស ១១:១៦ ……………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ស្កុមជុំនុុំស្តូវ នបធវើឱ្យបកើតបឡើង បោយស្ពោះជាម្ចច ស់ បហើយស្តាស់បៅមកឯស្ពោះបយស ូស្គិសឋ។ បលកប៉ាូល ន
សរបសរបៅកានស់្កុមជុំនុុំបៅទីស្កងុកូរនិថូ្ស “ស្ពោះជាម្ចច ស់ម្ចនស្ពោះហឫទយ័បោ្ោះស្តង ់ស្ពោះអងគ នស្តាស់បៅបងបអូនឱ្យរមួ
រស់ជាមយួស្ពោះបុស្តារបស់ស្ពោះអងគ គឺស្ពោះបយស ូស្គិសឋជាស្ពោះអម្ចច ស់សនបយើង” (១កូរនិថូ្ស ១:៩)។ បៅបពលបនាោះ ស្កុមជុំនុុំស្តូវ
 នបគបៅថា “របស់ស្ពោះស្គិសឋ។” (ចូរបមើលគមពរីរ ៉ាមូ ១៦:១៦) ស្ពោះបយស ូម្ចនស្ពោះបនទូលថា “ខ្ញុ ុំនឹងសងស់្កុមជុំនុុំរបស់ខ្ញុ ុំ” 

(ម្ច៉ា ថាយ ១៦:១៨)។ បលកប៉ាូលម្ចនស្បោសន៍អុំពី “ស្ពោះស្គិសឋ…នាុំមុខ្ស្កុមជុំនុុំ បហើយជាស្ពោះសបស្តងាគ ោះរបស់ស្កុមជុំនុុំកដល

ជាស្ពោះកាយស្ពោះអងគ” (បអបភសូ ៥:២៣)។ បនាទ បម់ក បលកប៉ាូល នបកនថមបទៀតថា “ស្ពោះស្គិសឋ នស្សឡាញ់ស្កុមជុំនុុំ 
បហើយបូជាស្ពោះជន្របស់ស្ពោះអងគផ្ទទ ល់ សុំរប់ស្កុមជុំនុុំ” (បអបភសូ ៥:២៥)។ 
 
 អនកបជឿទុំងឡាយស្តូវ នបគនយិយដូចជា “បៅកនុងស្ពោះស្គិសឋ” បហើយស្តូវ នបងាា ញអតឋសញ្ញដ ណ្ជាមយួស្ពោះ
ស្គិសឋបៅកនុងការសុគតរបស់ស្ពោះអងគ (រ ៉ាមូ៦:៦)។ បោយោរបយើងបៅជាបជ់ាមយួស្ពោះស្គិសឋ បទើបបយើងរងទុកខលុំ ក  
(រ ៉ាមូ ៨:១៧; ២ធីម៉ាូបថ្ ២:១២)។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩ ចូរអាន គមពរីរ ៉ាមូ ៨:១៧ និង២ធីម៉ាូបថ្ ២:១២ មឋងបទៀត។ បតើអវីជាស្ពោះបនទូលសនាចុំបពាោះអស់អនកកដលរងទុកខលុំ ករមួ       
   ជាមយួស្ពោះស្គិសឋ? 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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១០ ចូរបឆលើយសុំណួ្រតាមលុំោប់លុំបោយ កដលម្ចនចបមលើយកតមយួពាកយប៉ាុបណាណ ោះសស្ម្ចប់សុំណួ្រនីមយួៗ។ 
 ក) បតើនរណាបធវើឱ្យស្កុមជុំនុុំបកើតម្ចនបឡើង?…………………………………………………………………………… 
 ខ្) អនកបជឿបៅជាបជ់ាមយួ ……………………………………………………………………………………………… 
 

 ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធស្បទនឱ្យស្កមុជុំនុុំនូវលកខណ្អធិធម្ជាតិ (ខាងវញិ្ញដ ណ្)។ បោយោរកតស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ស្កុមជុំនុុំ
មនិម្ចនលកខណ្ៈដូចជាការជួបស្បជុុំស្កុមមនុសសណាមយួបនាោះបទ។ ស្កុមជុំនុុំស្តូវ នបគបមើលប ើញថា ជាកកនលងកដលបគ
ោគ ល់ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ ឫទធ នុភាព ឬ ជីវតិសនស្កុមជុំនុុំ មនិកមនជាមនុសសបទ ប៉ាុកនឋ ជាស្ពោះវញិ្ញដ ណ្វញិ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១១ ចូរសិកាបទគមពរីនីមយួៗខាងបស្កាម។ ចូរសរបសរពីអវីកដលស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធបធវើសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ។ 
 ក) ភលីីព ២:១ ………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) កិចចការ ១:៨ ………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) ១ កូរនិថូ្ស ១២:៨-១២ …………………………………………………………………………………………… 
  ) បអបភសូ ៤:៣-៤ …………………………………………………………………………………………………… 
 

 បយើងស្តូវកតសរបសើរតបមកើងស្ពោះជាម្ចច ស់ កដលស្ទង ់នស្តាស់បៅបយើងឱ្យកាល យជាកផនកមយួសនស្កុមជុំនុុំរបស់
ស្ពោះជាម្ចច ស់។ ស្កុមជុំនុុំស្តូវ នបកើតម្ចនបឡើងបោយោរស្ពោះជាម្ចច ស់កដរល នបងាា ញអតតសញ្ញដ ណ្បោយស្ពោះស្គិសឋ និង
 នបុំបពញបោយស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ ស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ម្ចនទុំងបៅកនុងស្សុក និងទូទុំងសកលបលក។ អនកបជឿ
បៅស្គបទ់ីកកនលង ស្សឡាញ់ស្ពោះស្គិសឋកតមយួដូចគ្នន សស្ម្ចប ់“បយើងទុំងអស់គ្នន សុទធកត នទទួលស្ពោះវញិ្ញដ ណ្កតមយួកដរ” 
(១ កូរនិថូ្ស ១២:១៣)។ 
 
 បតើស្កុមជុំនុុំជាអវី? វគឺជាការស្បកបគ្នន ហួសពីលកខណ្ធម្ជាតិរបស់អនកបជឿទុំងឡាយ។ ស្ពោះជាម្ចច ស់ម្ចនកផនការ 
តាុំងកតពបីដើមដុំបូងមកបមលោះ។ វ នបងាា ញខ្លួនជាបនតបនាទ ប ់ចាបត់ាុំងពីសមពនធបមស្តីថ្្ីមកបមលោះ។ ស្កុមជុំនុុំ គឺជាស្របនាទ ល់
របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់បៅកនុងតុំបន ់ឬ ស្បបទសរបស់អនក។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១១ ក) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ស្បទននូវការស្បកបគ្នន ។ 
 ខ្) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ស្បទននូវឫទធ នុភាពសស្ម្ចប់បធវើបនាទ ល់។ 
 គ) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ស្បទននូវអុំបណាយទនខាងឯវញិ្ញដ ណ្ 
  ) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ស្បទននូវការរបួរមួ 
 
១ ក) ការស្បជុុំ 
 ខ្) ការស្បជុុំជាផលូវការ 
 គ) ការស្បជុុំ 
 
១០ ក) ស្ពោះជាម្ចច ស់ (ស្ពោះបិតា) 
 ខ្) ស្ពោះស្គិសឋ 
 
២ គ) ការស្បជុុំខាងោសនា 
 
៩ ពួកបគនឹងស្គបស់្គងរមួជាមយួស្ពោះស្គិសឋ 
 
៣ គ) ការស្បជុុំខាងោសនា និងមនិកមនខាងោសនា 
 
៨ ក) “ស្កុមជុំនុុំ…រមួជាមយួស្ពោះជាម្ចច ស់ជាស្ពោះបិតាសនបយើង និង រមួជាមយួស្ពោះអម្ចច ស់បយស ូស្គិសឋ។” 
 ខ្) “ស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់” 
 គ) “ស្កុមជុំនុុំទុំងឡាយរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់” 
 
៤ ស្បជាជនរបស់អុីស្ោកអល ឬ ជនជាតិអុីស្ោកអល 
 
៧ ស្គិសឋបរស័ិទកដលបបងកើតស្កុមជុំនុុំកនុងស្សុក គឺជាកផនកមយួសនស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះស្គិសឋ ឬ ក៏ជាស្កុមជុំនុុំសកល។ 
 
៥ ស្កុមអនកបជឿទុំងឡាយ 
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៦ ក)  កនុងស្សុក (ស្គបស់្កុមជុំនុុំទុំងអស់) 
 ខ្)  កនុងស្សុក (មនុសសបៅស្កុមជុំនុុំកនុងទីស្កុងបថ្សាឡូនិក) 
 គ)  សកល (ស្ទង់ជាស្ពោះសិរោសនស្ពោះកាយរបស់ស្កុមជុំនុុំ) 
  ) សកល (បោយអតថនយ័សនស្កុមជុំនុុំ) 
 ង)  សកល (សិរលីអបៅកនុងស្កុមជុំនុុំ) 
 ច)  ស្កុមជុំនុុំកនុងស្សុក (ទទួលស្ កព់ីស្កុមជុំនុុំឯបទៀតៗ) 
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 ការរមួច្ំផ ររន ង 
ររុមជំន ំរបស្រ់ពះជាមាា ស្ ់
Being Part of God’s Church  

 
  
 បតើអតីតកាល ម្ចនអតថនយ័យ៉ា ងដូចបមតចចុំបពាោះខ្ញុ ុំ? បតើស្កុមជុំនុុំ ម្ចនអតថនយ័យ៉ា ងដូចបមតចចុំបពាោះខ្ញុ ុំ? កនុងបមបរៀន
បនោះ បយើងនឹងស្កបឡកបមើលស្កុមជុំនុុំ និង អនក។ បនោះជាបមបរៀនទកទ់ងនឹងជីវតិផ្ទទ ល់ខ្លួនមយួ។ បមបរៀនបនោះអាចជាកផនកដ៏
សុំខាន់បុំផុតសនបសៀវបៅបនោះ។ មនុសសជាបស្ចើនម្ចនបញ្ញា  ពីបស្ពាោះពួកបគមនិយល់ពីបសចកតីពិតកដលម្ចនកនុងបមបរៀនបនោះ។ 
ស្កុមជុំនុុំម្ចនបញ្ញា បស្ចើន បៅបពលស្កុមជុំនុុំបនាោះមនិយល់ពីបសចកតីពិតបនោះ។  

 
 ស្បកហលខ្ញុ ុំមនិកដលជួបអនក បហើយអនកកម៏និកដលប ើញខ្ញុ ុំ។ ប៉ាុកនត ស្បសិនបបើអនក នទទួលស្ពោះអម្ចច ស់បយស ូស្គិសត
ជាស្ពោះសបស្តងាគ ោះរបស់អនក បយើងទុំងពីរនាកជ់ាសម្ចជិករបស់ស្កុមជុំនុុំ។ តាមរយៈស្ពោះគុណ្របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ សថ្ងមយួបយើង
នឹងជួបគ្នន ។ បយើងនឹងបៅជាមយួគ្នន បៅោថ នបរមសុខ្! បៅោថ នបរមសុខ្ បយើងនឹងសរបសើរតបមកើងស្ពោះជាម្ចច ស់ជាមយួ
គ្នន សស្ម្ចបស់្ពោះគុណ្របស់ស្ពោះអងគកនុងស្ពោះស្គិសត។ បយើងនឹងកានក់តយល់ចាស់កថ្មបទៀតពីលកខណ្ៈសនស្កុមជុំនុុំរបស់
ស្ពោះអងគ។  
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គ្ទរាង 
ក. ការទទួលខុ្សស្តូវរបស់មនុសស People’s Responsibility 
ខ្. កិចចការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់កនុងការសបស្តងាគ ោះ God’s Work in Salvation 
គ. ពាកយបផសងៗសស្ម្ចបស់្បជារស្តសតរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ Names for God’s People 
 

ទោលទៅ 
១. បរៀបរបក់ិចចការបីយ៉ា ង កដលបយើងស្តូវកតបធវើបដើមបរីមួចុំកណ្កកនុងស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ ។  
២. ពនយល់ពីកិចចការកដលស្ពោះជាម្ចច ស់បធវើ បដើមបឱី្យមនុសសរមួចុំកណ្កកនុងស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ 
៣. បញ្ញជ កព់ពីាកយបផសងកនុងស្ពោះគមពរីអុំពីអនកបជឿ។ 
 

រ. ការទទួលខ ស្រតវូរបស្ម់ន ស្ស People’s Responsibility 
ទោលទៅទី១: ទរៀបរាប់រិច្ចការបីយ៉ង ណដលទយើងរតូវណតទធវើទដើមបរួីមច្ំណណររន ងររុមជំន ំរបស់រពះជ្ជាច ស់ ។  
 

ការណរណររច្ិតតគ្ំនតិ Repentance 

 បយើង នប ើញកិចចការអោច រយមយួចុំនួន កដលស្ពោះជាម្ចច ស់នឹងបធវើសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ វជាបរឿងកដល
មនិលអកនុងការកដលស្កុមជុំនុុំស្តូវបគប ោះបងប់ចាល។ បតើបយើងស្តវូកតបធវើដូចបមតច បដើមបរីមួចុំកណ្កកនុងស្កុមជុំនុុំរបស់
ស្ពោះជាម្ចច ស់?  
 
 ដុំបូង ស្ពោះគមពរីម្ចនស្ពោះបនទូលថា បយើងស្តូវកតកកកស្បចិតតគុំនិតជាមុនសិន។ បដើមបកីកកស្បចិតតគុំនិតម្ចននយ័ថា ”ផ្ទល ស់
បតូរគុំនិត របបៀបសនការគិត និងឥរយិបថ្របស់អនក”។ កនុងការកកកស្បចិតតគុំនិត មនុសសម្ចន កស់្កបឡកបមើលអតីតកាលរបស់គ្នត់ 
ម្ចនអារម្ណ៍្បោកោត យចុំបពាោះកុំហុសឆគងរបស់គ្នត ់បហើយសបស្មចចិតតផ្ទល ស់បតូរ។ ការកកកស្បចិតតគុំនិតជាការផ្ទល ស់បតូរ 
”ខ្លួនឯងផ្ទទ ល់” បចញពីកផនកដស៏ុំខានប់ុំផុតបនាោះ បហើយថាវ យកកនលងបនាោះដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ ោវកប៉ាូល នពិពណ៌្នាការ
កកកស្បចិតតគុំនិតតាមរបបៀបបនោះវញិ “កប៏៉ាុកនត អវីៗកដលខ្ញុ ុំធ្លល បគ់ិតថា ម្ចនតសមលសុំរបខ់្ញុ ុំបនាោះ ខ្ញុ ុំចាតទុ់កទុំងអស់ឥត នការ
បៅវញិ បស្ពាោះកតស្ពោះស្គិសត” (ភលីីព ៣:៧) ។  
 
 ស្ពោះបយស ូ ននិទនបរឿងដអ៏ោច រយមយួអុំពីយុវជនវយ័បក្ងម្ចន ក ់កដល នចាកបចញពីឪពុករបស់ខ្លួន បហើយ ន
ខ្ជោះខាជ យស្ទពយសមបតតិ និងជីវតិរបស់ខ្លួន។ បស្កាយមកគ្នត ់នកកកស្បចិតត និង នវលិស្តឡបប់ៅឪពុករបស់គ្នតវ់ញិ។ 
គ្នត ់នបោកោត យចុំបពាោះអវីកដលខ្លួន នបធវើ បហើយ នសបស្មចចិតតផ្ទល ស់បតូរជីវតិខ្លួន។ បនោះជាការកកកស្បចិតតគុំនិតពិត
ស្ កដ (លូកា ១៥:១១-៣២) ។  
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរអានអតថបទគមពរីនីមយួៗខាងបស្កាម ។ ចូរសរបសរស្បធ្លនបទសុំខាន់ៗ សនខ្គមពរីនីមយួៗទុំងបនោះ។  
 ក) ម្ច៉ា ថាយ ៣:២………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) ម្ច៉ា ថាយ ៤:១៧ ……………………………………………………………………………………………………… 
 គ) កិចចការ ២:៣៨ ……………………………………………………………………………………………………… 
 
២ ចូរសរបសរនិយមនយ័សនពាកយកកកស្បចិតតគុំនិត បោយបស្បើពាកយបពចនផ៍្ទទ ល់ខ្លួនរបស់អនក។ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការថ្វវ យខលួនទទួលទជឿទលើរពះទយស៊ូ Conversion 
 បគរកប ើញពាកយការកស្បចិតតបជឿស្ពោះបយស ូ ៤០ដងកនុងសមពនធបមស្តីថ្្ី។ វម្ចនអតថនយ័ថា ”សកម្ភាពសនការកបរបចញ
ពី”។ បគបស្បើពាកយបនោះជាបស្ចើនដងកនុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ។ ពាកយទុំងបនោះបស្ចើនកតបស្បើពីមុខ្ “បៅស្ពោះអម្ចច ស់” ឬ “បៅ
ស្ពោះជាម្ចច ស់” (កិចចការ ៩:៣៥; ១១:២១; ១៥:១៩)។ បុគគលម្ចន ក់ស្តូវកតកបរបចញពីជីវតិចាស់ (ការកកកស្បចិតតគុំនិត) បៅកាន់
ជីវតិថ្្ី (ការកកកស្បចិតតបជឿស្ពោះបយស ូ)។ អនកកកកស្បចិតតគុំនិតស្តវូកតថាវ យជីវតិគ្នតដ់ល់ស្ពោះជាម្ចច ស់ ។ 
  
 ការកបចិតតគុំនិតបនោះ ជាការកបរបចញពីអវីមយួបឆាព ោះបៅរកអវីមយួបផសងបទៀត។ បលកប៉ាូល នស្ បស់្កុមជុំនុុំបៅ
បថ្សាឡូនិកថា បងបអូនស្គិសតបរស័ិទស្គបទ់ីកកនលង ”បរៀបរបអ់ុំពីរបបៀបកដលបងបអូនទទួលបយើង បៅបពលបយើងមករកបង
បអូន និងអុំពីរបបៀបកដលបងបអូនលោះបងស់្ពោះកកលងកាល យ កបរមករកស្ពោះជាម្ចច ស់ បដើមបបីគ្នរពបុំបរ ើស្ពោះអងគកដលម្ចនស្ពោះជន្រស់ 
និងជាស្ពោះដព៏ិតស្ កដ” (១បថ្សាឡូនិក ១:៩) ។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរបឆលើយសុំណួ្រខាងបស្កាមៈ 
 ក) បតើការកកកស្បចិតតបជឿស្ពោះបយស ូម្ចនអតថនយ័យ៉ា ងដូចបមតច? …………………………………………………… 
 ខ្) បតើមនុសសស្តូវកតកបរបចញពីអវី? …………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) បតើមនុសសស្តូវកតកបរបៅរកនរណា?………………………………………………………………………………… 
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ជំទនឿ Belief 
 ការបជឿ ម្ចនអតថនយ័ថា”ោកក់ារទុកចិតតបលើ” ឬ “ពឹងកផអកបលើ”។ ស្ពោះគមពរីម្ចនស្ពោះបនទូលថា “បលកអាបរ់៉ាមបជឿបលើ
ស្ពោះអម្ចច ស់ បហើយបោយយល់ដល់ជុំបនឿបនោះ ស្ពោះអងគបស្ សបលកឱ្យ នសុចរតិ” (បលកុបបតតិ ១៥:៦)។ ជុំបនឿ និងការបជឿ
ម្ចនអតថនយ័ស្សបដៀងគ្នន ខាល ុំង។  
 
 បដើមបមី្ចនជុំបនឿបលើស្ពោះស្គិសត បយើងស្តូវជួបជាមយួស្ពោះអងគ ស្សឡាញ់ ទុកចិតត ោឋ ប់បងាគ ប ់បហើយបៅកតបោ្ោះស្តង់
នឹងស្ពោះអងគជានិចច។ ជុំបនឿ ជាការទុកចិតតដស៏កម្បលើស្ពោះជាម្ចច ស់។ សកម្ភាពរបស់បយើងបងាា ញពីជុំបនឿរបស់បយើង។  

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ អនកជាបគុ់កម្ចន ក់ នសួរបលកប៉ាូល និង បលកសីុឡាស “បលកម្ចច ស់! បតើខ្ញុ ុំស្ពោះ ទស្តូវបធវើយ៉ា ងណាបដើមបឱី្យ ន  
   ទទួលការសបស្តងាគ ោះ?” ចូរសរបសរចបមលើយរបស់អនកចុំបពាោះសុំណួ្របនោះ។ បនាទ បម់ក ចូរអានកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ១៦:៣០-៣១   
   បដើមបកីសវងរកចបមលើយបនោះ។  
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ ចូរកុំណ្តន់ិយមន័យសនពាកយការបជឿ បោយបស្បើពាកយបពចនរ៍បស់អនកផ្ទទ ល់។  
    ………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 ការកកកស្បចិតតគុំនិត ការកកកស្បចិតតបជឿស្ពោះបយស ូ និងជុំបនឿទកទ់ងគ្នន យ៉ា ងជិតសនិទធិ។ កិចចការទុំងបីកផនកបនោះម្ចន
បទពិបោធនដូ៍ចគ្នន ។ បតើអនកពិតជា នកកកស្បចិតតគុំនិត កកកស្បចិតតបជឿបលើស្ពោះបយស ូ និងបជឿស្ពោះស្គសិតកដរឬបទ? ស្បសិនបបើ
អនកមនិ នបធវើដូបចាន ោះបទ សូមទទួលបជឿស្ពោះបយស ូឥឡូវបនោះ។ បនោះជារបបៀបកតមយួគត ់បដើមបកីាល យជាស្កុមជុំនុុំរបស់
ស្ពោះជាម្ចច ស់។  

 
ខ. រិច្ាការរបស្រ់ពះជាមាា ស្រ់ន ងការស្ពស្ត រ្ ះ God’s Work in Salvation 

 
 បៅកនុងបមបរៀនបនោះ បយើង នបមើលប ើញពីការរមួចុំកណ្ករបស់មនុសសកនុងការមកឯស្ពោះជាម្ចច ស់។ ប៉ាុកនត មនុសសមនិ
អាចបធវើតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនបោយគ្្ននជុំនួយរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់បទ។ ស្ពោះជាម្ចច ស់ដឹកនាុំមនុសសចូលកនុងស្កុមជុំនុុំ។ បលក
លូកា  នម្ចនស្បោសន៍ពីស្កុមជុំនុុំថា “ស្ពោះអម្ចច ស់បកនថមចុំនួនអនកកដលស្ពោះអងគ នសបស្តងាគ ោះមកកនុងស្កុមរបស់បគជាបរៀង
រល់សថ្ង”។  
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រំទណើ តថមី  The New Birth 
ទោលទៅទី២. ពនយល់ពីរិច្ចការណដលរពះជ្ជាច ស់ទធវើ ទដើមបឱី្យមន សសរួមច្ំណណររន ងររុមជំន ំរបស់រពះអងគ។ 
 
 មនុសសកាល យជាស្គិសតបរស័ិទមនិកមនតាមរយៈកុំបណ្ើ តោច់្មបនាោះបទ ប៉ាុកនត គឺបោយោរកុំបណ្ើ តថ្្ី។ ស្ពោះបយស ូ
 នសនទនាជាមយួបលកនីកូបដម បហើយស្ពោះអងគ នបញ្ញជ ក់យ៉ា ងចាស់ពីភាពចាុំ ចស់នការបកើតជាថ្្ីមតងបទៀត។ (សូម
បមើល យ៉ាូហាន ៣:៣-៧) ។  ស្ពោះបយស ូម្ចនស្ពោះបនទូលតបថា៖ «ខ្ញុ ុំសូមជុំរបបលកឱ្យដឹងចាស់ថា ស្បសិនបបើមនុសសមនិ
បកើតពីទឹក និងពីស្ពោះវញិ្ញដ ណ្បទ បគពុុំអាចចូលកនុងស្ពោះរជយស្ពោះជាម្ចច ស់ នបឡើយ (យ៉ាូហាន ៣:៥)។ បលកប៉ាូល នម្ចន
ស្បោសនម៍តងបទៀតពីបសចកតីពិតដូចគ្នន បនោះ “របូកាយកដលបធវើពោីច់្ ម ពុុំអាចទទួលស្ពោះរជយរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ទុកជា
មតក៌ នបឡើយ” (១កូរនិថូ្ស ១៥:៥០)។  
 
 ស្ពោះជាម្ចច ស់ពិតជាចងឱ់្យអនកបកើតជាថ្្ីមតងបទៀត។ ស្ពោះអងគចងឱ់្យអនកម្ចនការចាបប់ផតើមថ្្ី។ ស្ពោះគមពរីបៅវថាកុំបណ្ើ ត
ថ្្ី ។ ដូចជាអនកបកើតកនុងស្គួោរខាងោច់្ម បនាោះអនកស្តូវកតបកើតខាងវញិ្ញដ ណ្កនុងស្គួោររបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។  

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ បតើម្ចនអវីបកើតបឡើង បៅបពលជីវតិថ្្ីបកើតម្ចនកនុងជីវតិបុគគលម្ចន ក?់ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

និសសយ័ថមី  The New Nature 
 អ្នកបកើតមកបោយម្ចននិសសយ័ពិតស្ កដមយួ។ បៅបពលអនកបកើតជាថ្្ី អនកនឹងទទួល ននិសសយ័ថ្្ី—កដលជា

លកខណ្ៈរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ បលកបពស្តុសនិយយអុំពីអនកបជឿជាអនកកដល ”ម្ចនលកខណ្ៈជាស្ពោះជាម្ចច ស់រមួជាមយួ
ស្ពោះអងគ” (២បពស្តុស ១:៤)។ 
 
 បលកប៉ាូល នពនយល់និសសយ័ថ្្ីតាមរបបៀបបនោះ “ស្បសិនបបើអនកណាម្ចន កប់ៅរមួជាមយួស្ពោះស្គិសត អនកបនាោះ នបកើត
ជាថ្្ី អវីៗពអីតីតកាល នកនលងផុតបៅ បហើយអវីៗទុំងអស់ នកស្បជាថ្្ីវញិ” (២កូរនិថូ្ស ៥:១៧)។ ស្ពោះគមពរីបបស្ងៀន
ថាម្ចនភសតុតាងពីរយ៉ា ងសនការបកើតជាថ្្ីមតងបទៀត។ ភសតុតាងដុំបូងជាទីបនាទ ល់របស់ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វសុិទធកនុងចិតតរបស់បយើង 
(រ ៉ាមូ ៨:១៦)។ ភសតុតាងទីពីរជាផលកផលសនបសចកតីសុចរតិកដលបលចបឡើងកនុងជីវតិរបស់អនកបជឿ (សូមបមើល  
កាឡាទី ៥:២២-២៣ អុំពកីារបរៀបរបព់ីផលកផលរបស់ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្)។  
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរអានកណ្ឍ គមពរីម្ច៉ា ថាយ ១២:៣៣-៣៥ និងពនយល់ពីនិសសយ័ថ្្ីបនោះ 
    …………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 
៨ ចូរពិនិតយបមើលជីវតិរបស់អនក បហើយបឆលើយសុំណួ្រទុំងបនោះបោយ  ទ/ចាស ឬក ៏បទ។  
 ក) បតើអនកម្ចនទីបនាទ ល់សនស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធកនុងចិតតរបស់អនកកដរឬបទ?  
 ខ្) បតើមនុសសប ើញផលកផលសនស្ពោះវញិ្ញដ ណ្កនុងជីវតិរបស់អនកកដរឬបទ? 

 
 ស្បសិនបបើអនក នបឆលើយបទ ចុំបពាោះសុំណួ្រទុំងបនោះ អនកគួរកតពិនិតយបមើលជីវតិរបស់អនកបឡើងវញិបដើមបដីឹងស្ កដថា
អនក នកកកស្បចិតតគុំនិតកបរបចញពីអុំបពើ ប និងកុំពុងទុកចិតតបលើស្ពោះអងគទុំងស្សុង។  

 
រ. ពារយពផសងៗស្រមាប់របជារាស្តស្តរបស្រ់ពះជាមាា ស្ ់Names for God’s People 
ទោលទៅទី៣: បញ្ញា រ់ពីពារយទផសងរន ងរពះគ្មពីរអំពីអនរទជឿ។ 
 
 មនុសសជាបស្ចើនបៅខ្លួនបគជាស្គិសតបរស័ិទ។ ប៉ាុកនត មនុសសមយួចុំនួនទុំងបនាោះមនិ នម្ចនបទពិបោធនខ៍ាងឯ
វញិ្ញដ ណ្កដលបយើង នសិកាបនាោះបទ។ ពួកបគពិតជាមនិកមនស្គសិតបរស័ិទបទ បទោះបីពួកបគម្ចនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួស្កុម
ជុំនុុំកដលបគចូលរមួ។ ពួកបគមនិកមនជាសម្ចជិកសនស្កុមជុំនុុំពិតស្ កដរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់បទ បហើយជាមនុសសកដលមនិ ន
ថាវ យខ្លួនបជឿស្ពោះបយស ូ។  
 
 មនុសសកដលមនិកកកស្បចិតតគុំនិត កដលចូលរមួជាមយួនឹងស្កុមជុំនុុំបដលមនិបមើលមនិប ើញ មនិស្តូវ នបៅថាជា
ប្្ោះណាមយួ កដលម្ចនបៅកនុងស្ពោះគមពរី បដើមបឱី្យបធវើជាសម្ចជិកសនស្កុមជុំនុុំដព៏ិតបនាោះបទ។ បយើងនឹងស្កបឡកបមើលប្្ោះ
ទុំងបនួបនោះ។ ប៉ាុកនត បញ្ជ ីរយប្្ោះរបស់បយើងអាចកវងជាងបនោះ។  
 

សិសស Disciples 
 បៅកនុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការទុំងមូលបគបៅអនកបជឿថាសិសស។ (សូមបមើលកិចចការ ៦:១-២; ៩:១; ១១:២៦;  
១៤:២១-២២; ១៨:២៧ និង ១៩:៩)។ ស្ពោះបយស ូ នបៅអនកបដើរតាមស្ពោះអងគថាសិសស។ សិសសគឺជាអនកបរៀនសូស្ត។ បគ 

អនុវតតតាមបសចកតីបបស្ងៀនរបស់ស្ពោះស្គូពួកបគ។ កនុងកណ្ឍ គមពរីដុំណឹ្ងលអ សិសសបៅជាបជ់ាមយួស្ពោះស្គូ។ ពួកបគពិត ជាម្ចន 
បុំណ្ងចិតតោត បប់ងាគ បស់្ពោះស្គិសត។ 
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 មនុសសកដលមនិទនក់កកស្បចិតតបជឿស្ពោះបយស ូមនិអាចោត បប់ងាគ ប់ស្ពោះស្គិសត នបទ។ បគមនិអាចបៅអនកមនិទន់កក
កស្បចិតតបជឿស្ពោះបយស ូថាជាោវកបឡើយ។ បគកម៏និគួរបៅអនកទុំងបនោះថាជាស្គិសតបរស័ិទកដរ បស្ពាោះពួកបគមនិកមនជា
ស្គិសតបរស័ិទពិតស្ កដបទ។  
 

ររជ្ជជនដ៏វិស ទធ Saints 
 កណ្ឍ គមពរីសមពនធបមស្តីថ្្ីបស្ចើនកតបៅសម្ចជិកស្កុមជុំនុុំថាស្បជារស្តសតដវ៏សុិទធ។ (សូមបមើលកិចចការ ៩:១៣; ២កូរនិថូ្ស 
១:១; ១៣:១៣ បអបភសូ ១:១ និង កូឡូស ១:១២)។ ចូរកតច់ុំណាុំថាស្បជាជនដវ៏សុិទធម្ចនបៅបលើកផនដី កដូ៏ចជាបៅ
ោថ នបរមសុខ្កដរ។ ស្បជាជនដវ៏សុិទធជាអនកកដលស្ពោះអងគកញកបគបចញសស្ម្ចបស់្ពោះអងគ។ មនុសសមនិទនក់កកស្បចិតតបជឿ
ស្ពោះបយស ូ មនិកមនជាស្បជារស្តសតដវ៏សុិទធបទ ពីបស្ពាោះពួកបគមនិទន ់នកញកបចញសស្ម្ចបស់្ពោះជាម្ចច ស់បៅបឡើយ។  
 

បងរអនូ Brethren 
 ពាកយបងបអូ ន ជាប្្ោះទូបៅជាងបគបុំផុតសស្ម្ចបអ់នកបជឿកនុងសមពនធបមស្តីថ្្ី។ ពាកយបនោះបងាា ញពីទុំនាកទ់ុំនងរវង
អនកបជឿកនុងស្កុមជុំនុុំ។ ស្កុមជុំនុុំជាស្គួោររបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ អនកបជឿ នបកើតកនុងស្គួោររបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់តាមរយៈកុំបណ្ើ ត
ថ្្ី។ អនកបជឿជាបងបអូន របស់ ស្ពោះស្គិសត (រ ៉ាមូ ៨:២៩; បហស្បឺ ២:១១-១២, ១៧) ។  
 
 អនកមនិទនក់កកស្បចិតតបជឿស្ពោះបយស ូមនិកមនជាបងបអូនរបស់ស្ពោះស្គិសតបទ។ បហតុដូបចនោះ ពួកបគមនិកមនជាកផនកសន
ស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់បទ។  
 

រគ្ិសតបរសិ័ទ Christians 
 ដូចបយើង នដឹងបហើយ ដុំបូងបគមនិបៅអនកបជឿថាជាស្គិសតបរស័ិទបទ។ បគបៅពួកបគថា ោវក ស្បជាជនដវ៏សុិទធ ឬ 
បងបអូន។ ដុំបូងបគបស្បើពាកយស្គិសតបរស័ិទបនោះបដើមបចីុំអកដល់អនកបជឿ។ ប៉ាុកនត ពាកយបនោះសុំបៅបលើអនកកដលជាកម្សិទធិរបស់
ស្ពោះអងគ បហើយម្ចនលកខណ្ៈដូចនឹងស្ពោះស្គិសត (កិចចការ ១១:២៦; ២៦:២៨ និង ១បពស្តុស ៤:១៦)។ បគគួរកតបស្បើពាកយ
ស្គិសតបរស័ិទបនោះសស្ម្ចបក់តអនកកដល នបកើតជាថ្្ីមតងបទៀត និងម្ចនលកខណ្ៈរបស់ស្ពោះស្គិសត។  
 
 បគ នបៅអនកបជឿដុំបូងបោយប្្ោះជាបស្ចើន។ ប៉ាុកនត បគបស្បើប្្ោះនីមយួៗបនោះសស្ម្ចបក់តមនុសសបកើតជាថ្្ីមតង
បទៀតកនុងស្កុមជុំនុុំ។ បគមនិគួរបស្បើប្្ោះទុំងបនោះសស្ម្ចបអ់នកកដលចូលរមួជាមយួស្កុមជុំនុុំ ប៉ាុកនត មនិ នបកើតជាថ្្ីមតងបទៀត។  
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩ បយើង នសិកាពាកយបនួកនុងស្ពោះគមពរីកដលពិពណ៌្នាអុំពីអនកបជឿ។ ចូរបរៀបរបប់្្ោះទុំងបនាោះ។  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
១០ កផអកបលើពាកយតាមស្ពោះគមពរីកដលពិពណ៌្នាអុំពីអនកបជឿ ចូរបស្ជើសបរ ើសពាកយមយួបដើមបផីគូផគងជាមយួនឹងនិយមនយ័បៅ  
      ខាងបស្កាម ។  
 ក) អនកបរៀនសូស្តកដលជិតសនិទធិខាល ុំងជាមយួស្ពោះស្គូៈ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) ជាពាកយមយួកដលបគបស្បើបដើមបចីុំអកដល់អនកបជឿ បស្ពាោះពួកបគ នស្បស្ពឹតតដូចស្ពោះស្គិសតៈ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) ម្ចនអតថនយ័ថា ”កញកបចញសស្ម្ចបថ់ាវ យដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់”: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ) បងាា ញថាអនកបជឿទុំងអស់ជាចុំកណ្កសនស្កុមស្គួោររបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ខ្ញុ ុំបជឿជាកថ់ាអនក នម្ចនបទពិបោធនស៍នការបកើតជាថ្្ីមតងបទៀត (ការបជឿបលើស្ពោះបយស ូជាស្ពោះអម្ចច ស់ និងជាស្ពោះអងគ
សបស្តងាគ ោះរបស់អនក) បហើយថាអនកជាកផនកសនស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ បទពិបោធនប៍នោះ ជាកិចចការដស៏ុំខានប់ុំផុតកនុង
ជីវតិរបស់អនក។ អនកអាចជាសម្ចជិកស្កុមជុំនុុំ ឬ អាចបៅថាជាស្គិសតបរស័ិទ។ ប៉ាុកនត អនកស្តូវកតបកើតជាថ្្ីមតងបទៀត បដើមប ី
ជាកផនកសនស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ សូមបកើតជាថ្្ីឥឡូវបនោះភាល ម! 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១០ ក) ោវក 
 ខ្) ស្គិសតបរស័ិទ 
 គ) ស្បជាជនដវ៏សុិទធ 
  ) បងបអូន 
 
១ ក) ការកកកស្បចិតតគុំនិត 
 ខ្) ការកកកស្បចិតតគុំនិត 
 គ) ការកកកស្បចិតតគុំនិត 
 
៩  ោវក ស្បជាជនដវ៏សុិទធ បងបអូន និង ស្គិសតបរស័ិទ។  
 
២  ពនយល់តាមពាកយបពចនរ៍បស់អនក ប៉ាុកនត វគួរកតបញ្ចូ លគុំនិតសនការម្ចនអារម្ណ៍្បោកោត យ និងការចងក់កកស្ប។ 
  
៨   ចបមលើយរបស់អនក។ ស្បសិនបបើចបមលើយរបស់អនកបទ ឬ ស្បសិនបបើអនកមនិស្ កដ ចូរអធិោឌ ន និងទូលសូមស្ពោះជាម្ចច ស់

 បដើមបសី្បទននិសសយ័ថ្្ីដល់អនក។  
 
៣ ក) ការកបរបចញ 
 ខ្) ពីរបូស្ពោះកកលងកាល យ អុំបពើ ប ។ល។ 
 គ) ស្ពោះជាម្ចច ស់ 
 
៧  មនុសសកដូ៏ចបដើមបឈើកដលផតល់ផលកផលតាមលកខណ្ៈរបស់វ។ កនុងកុំបណ្ើ តថ្្ ីអនកបជឿទទួល ននិសសយ័ថ្្ី។  
 
៤  “បជឿបលើស្ពោះអម្ចច ស់បយស ូស្គិសត បនាោះអនកនឹងទទួល នការសបស្តងាគ ោះ”។  
 
៦ គ្នតប់កើតកនុងស្គួោររបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ វជាកុំបណ្ើ តខាងឯវញិ្ញដ ណ្។  
 
៥  ពនយល់តាមពាកយបពចនរ៍បស់អនក ប៉ាុកនត វគួរកតបញ្ចូ លគុំនិតសនការទុកចិតតបលើ ឬ ការពឹងកផអកបលើ។  
 
 ឥឡូវបនោះ អនក នបញ្ចបប់មបរៀនជុំពូកទីមយួ បហើយអនកក ៏នបស្តៀមខ្លួនរចួរល់បដើមបបីឆលើយនឹងការវយតសមលបមបរៀន
ទីមយួ ។ ចូររ ុំលឹកបមបរៀនកដល នបរៀនកនលងមក បនាទ បម់ក បធវើតាមការកណ្នាុំបៅកនុងស្កោស់ចបមលើយជុំពូកទីមយួ។ ចូរបផញើ
ស្កោស់ចបមលើយរបស់អនកបៅកាន់ស្គូបបស្ងៀនរបស់អនក ឬ ការយិល័យចុោះប្្ោះកនុងស្សុករបស់អនក។  
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 ពមពរៀន 

 ៥ ររុមជំន ជំ្ជរូបកាយ The Church Body 

   ៦  រិច្ចការណដលររុមជំន ំទធវើសរាប់ខលួនឯង  
      What the Church Does for Itself 
 ៧  ផលប៉ះពាល់របស់ររុមជំន ដំល់មន សសទលារ  
      The Church’s Impact on the World 
                          ៨  រិច្ចការណដលររុមជំន ំទធវើថ្វវ យរពះជ្ជាច ស់  
    What the Church Does for God  
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ររុមជំន ជំារបូកាយ 
The Church Body 

 
 
 កនុងបមបរៀនមុន បយើង នដឹងថាបគបៅអនកបជឿតាមប្្ោះជាបស្ចើន: ោវក ស្បជាជនដវ៏សុិទធ បងបអូន និង ស្គិសត
បរស័ិទ។ ប្្ោះនីមយួៗស្ បប់យើងពីអវីអុំពីពួកបគ។ ដូចគ្នន បនោះកដរ បគបៅស្កុមជុំនុុំតាមប្្ោះបផសងៗគ្នន ។ ប្្ោះនីមយួៗ
ស្ បប់យើងអុំពីអវីមយួរបស់ស្កុមជុំនុុំ។ បយើងនឹងស្កបឡកបមើលប្្ោះមយួកនុងចុំបណាមប្្ោះទុំងបនោះ។  
 
 ជាបរឿយៗ ស្ពោះគមពរីសរបសរថា ស្កុមជុំនុុំគឺដូចជារបូកាយ។ កនុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបរៀនថា បតើវម្ចនអតថនយ័យ៉ា ង
ណា។ បៅកនុងស្កុមជុំនុុំ អនកម្ចនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួអនកបជឿដសទបទៀត។ ពួកបគសុំខាន់សស្ម្ចបអ់នក។ អរគុណ្ដល់ 
ស្ពោះជាម្ចច ស់សស្ម្ចបម់នុសសទុំងបនោះ។ ចូរទូលសុុំស្ពោះជាម្ចច ស់ ពីអវីកដលអនកអាចជួយ ដល់ពួកបគ។ ពួកបគកអ៏ាចជួយ ដល់
អនកផងកដរ។ ការសិកានឹងគ្្ននស្បបយជនប៍នាោះបទ ស្បសិនបបើអនកមនិអនុវតតចុំបណ្ោះដឹងបនោះកនុងជីវតិផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់អនក។ 
ចូរអនុវតតសថ្ងបនោះនូវអវីកដលអនកបរៀន ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ស្ពោះស្គិសត និង ស្កុមជុំនុុំ Christ and the Church 
ខ្. ទុំនាកទ់ុំនងបៅកនុងស្កុមជុំនុុំ Relationships Within the Church 
 

ទោលទៅ 
១. បងាា ញពីស្បភពសនជីវតិខាងស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់ស្កុមជុំនុុំ។ 
២. ពិពណ៌្នាពីទុំនាកទ់ុំនងកនុងស្កុមជុំនុុំ។  
 

រ. រពះររិស្ត និង ររុមជំន ំ Christ and the Church 
ទោលទៅទី១. បង្ហា ញពីររភពម្នជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណរបស់ររុមជំន ំ។ 
 
 ស្ពោះគមពរីបស្បៀបបធៀបស្កុមជុំនុុំជាមយួបរឿងជាបស្ចើន។ ស្ពោះគមពរីសរបសរថា ស្កុមជុំនុុំដូចនឹងស្ពោះវហិារ (បអបភសូ ២:២១) 
ភរយិ (បអបភសូ ៥:២២-២៣) ហវូងបចៀម (យ៉ាូហាន ១០:១៦) និងកមក (យ៉ាូហាន ១៥:៤)។ បញ្ជ ីរយប្្ោះបនោះ មនិទន់
ចបប់ៅបឡើយបទ។ មនុសសមយួចុំនួន  នរបព់ាកយស្បដូចបៅនឹងស្កុមជុំនុុំបស្ចើនជាង ២០០ពាកយ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរីសមពនធ
បមស្តីថ្្!ី បយើងមនិអាចសិកាប្្ោះទុំងអស់បនោះ នបទ។ ខ្ញុ ុំ នបស្ជើសបរ ើសប្្ោះមយួ។ ស្ពោះគមពរី នសរបសរថា ស្កុមជុំនុុំ
គឺដូចនឹងរបូកាយ ។  

 

រពះរគ្ិសតជ្ជររភពម្នជីវិត Christ the Source of Life 
 របូកាយកដលម្ចនជីវតិម្ចនការលូតលស់ និង សកម្។ របូកាយនីមយួៗម្ចនកាលមយួ។ ទុំនាកទ់ុំនងរវងកាល 
និងរបូកាយម្ចនោរៈសុំខានខ់ាល ុំង។ បលកប៉ាូល នសរបសរលិខ្ិតបៅកានស់្កុមជុំនុុំស្កុងកូឡូសថា៖ “ស្ពោះអងគ [ស្ពោះស្គិសឋ] 
ជាសិរោសនស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះអងគ គឺស្កុមជុំនុុំ” (កូឡូស ១:១៨)។ ស្កុមជុំនុុំ ទទួល នជីវតិពីស្ពោះស្គិសត។ អាគ្នរ អងគការ 
និងការជួបស្បជុុំមនិផតល់ជីវតិបនាោះបឡើយ។ ម្ចនកតស្ពោះបយស ូបទ កដលអាចស្បទនជីវតិ។  

 
 អនកបជឿម្ចន ក់ៗ  និង ស្កុមជុំនុុំទុំងមូល “ នបពារបពញ បោយរមួកនុងអងគស្ពោះស្គិសត កដលជាម្ចច ស់បលើវតថុសកតិសិទធិ និង
បលើអវីៗទុំងអស់កដលម្ចនអុំណាច” (កូឡូស ២:១០)។ របូកាយរមួជាមយួនឹងកាល បហើយស្កុមជុំនុុំរមួជាមយួស្ពោះស្គិសត។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរបស្ជើសបរ ើសចបមលើយមយួកដលស្តឹមស្តូវបុំផុត កនុងចុំបណាមពាកយកដល នផឋល់ជូនបៅកនុងរងវងស់្កចកចុំនួនពីរ បហើយ   
    សរបសរពាកយកនុងចបនាល ោះកដលទុំបនរ។  
 ក) ស្កុមជុំនុុំម្ចនជីវតិ ពីបស្ពាោះស្កុមជុំនុុំទទួលជីវតិពី 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

(អងគការ) (ស្ពោះស្គិសត) 

 ខ្) បតើនរណាជាសិរោរបស់ស្កុមជុំនុុំ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(កូនស្កមុុំ) (ស្ពោះស្គិសត) 

 

២ ចូរអាន កូឡូស ២:១២-១៣ និង បុំបពញស្បបយគខាងបស្កាម។  
    អនកបជឿរមួជាមយួស្ពោះស្គិសតកនុង…………………………របស់ស្ពោះអងគ និងកនុង………………………………របស់ ស្ពោះអងគ។ 

 
រពះរគ្ិសតជ្ជរពះអាច ស់ Christ the Lord 
 ស្ពោះស្គិសតមនិស្គ្ននក់តជាស្បភពសនជីវតិបនាោះបទ ស្ពោះអងគកជ៏ាស្ពោះអម្ចច ស់សនស្កុមជុំនុុំផងកដរ។ បហតុបនោះ ស្កុមជុំនុុំបគ្នរព
ចុោះចូលនឹង ស្ពោះស្គិសតយ៉ា ងណា ភរយិកស៏្តូវបគ្នរពចុោះចូលនឹងោវ មបីរៀងៗខ្លួន (បអបភសូ ៥:២៤)។ សដមនិស្ បក់ាលពីអវី
ស្តូវបធវើបនាោះបទ—ប៉ាុកនត កាលជាអនកបញ្ញជ សដ។ ស្កុមជុំនុុំស្តូវកតោត បប់ងាគ បដ់ល់ស្ពោះស្គិសតដូចគ្នន កដរ។  

 
“ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបស្តងាក បអវីៗទុំងអស់ឱ្យបៅបស្កាមស្ពោះ ទរបស់ស្ពោះស្គិសត ស្ពមទុំងស្បទន 
ឱ្យស្ពោះអងគគងប់ៅបលើអវីៗទុំងអស់ បធវើជាសិរោបលើស្កុមជុំនុុំ កដលជាស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះអងគ។ 
ស្កុមជុំនុុំបនោះ នបពារបពញបោយស្គបល់កខណ្សមបតតិរបស់ស្ពោះស្គិសត បហើយស្ពោះស្គិសតផ្ទទ ល់ 
ក ៏នបពារបពញបោយស្គបល់កខណ្សមបតតិរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់កដរ។” (បអបភសូ ១:២២-២៣)   
 

 ស្គបគ់្នន ម្ចនម្ចច ស់របស់ខ្លួន។ មនុសសខ្លោះោត បប់ងាគ បប់ៅហាវ យរបស់ខ្លួន បហើយមនុសសជាបស្ចើនោត បប់ងាគ ប ់
អុំបពើ ប។ ោររបស់ស្គិសតបរស័ិទដុំបូងគឺ “ស្ពោះបយស ូស្គិសតជាស្ពោះអម្ចច ស់!” 
 

រពះរគ្ិសតជ្ជអនរទនំ របរមុង Christ the Provider 
 ស្ពោះបយស ូស្គិសត ជាស្ពោះអម្ចច ស់ស្បកបបោយបសចកតីស្សឡាញ់។ ស្ពោះស្គិសតយកស្ពោះហឫទយ័ទុកោក់ដល់បយើង 
បោយបសចកត ីស្សឡាញ់។ បលកប៉ាូល នពនយល់ថា “ពុុំកដលម្ចននរណាម្ចន កស់អបរ់បូកាយរបស់ខ្លួនបឡើយ ផទុយបៅវញិ 
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បគកតងចិញ្ច ឹមបី ចក់ថ្រការបូកាយបនាោះ ដូចស្ពោះស្គិសតចិញ្ច ឹមបី ចក់ថ្រកាស្កុមជុំនុុំ បស្ពាោះបយើងទុំងអស់គ្នន  ជាសររីងគសន 
ស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះអងគ” (បអបភសូ៥:២៩-៣០)។ ស្កុមជុំនុុំម្ចនជីវតិ ន បស្ពាោះកតការទុំនាកទ់ុំនងជាមយួស្ពោះស្គិសត។ ស្កុមជុំនុុំ
រកីចបស្មើន បស្ពាោះកតស្ពោះស្គិសត។ ស្ទងគ់ឺជា “ស្ពោះសិរោបនោះ បហើយកដលផគតផ់គងឱ់្យស្ពោះកាយទុំងមូលតភាជ បគ់្នន  បោយសនាល ក់
ឆអឹង និងសរសសស្ពមទុំងចុំបរ ើនបឡើងតាមកតស្ពោះជាម្ចច ស់ស្បទនឱ្យ” (កូឡូស ២:១៩)។  

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគិតពិចារណាអុំពីរបបៀបមយួចុំនួនកដលស្ពោះស្គិសត  នទុំនុកបស្មុងដល់ស្កុមជុំនុុំកនុងតុំបនរ់បស់អនក។   
    ចូរបរៀបរបរ់បបៀបទុំងបនោះ។  
    …………………………………………………………………………………………………………………………..……      
    ………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
៤ ចូរបរៀបរបរ់បបៀបបីយ៉ា ងកដលស្ពោះស្គិសត នភាជ ប់ជាមយួស្ពោះកាយ និងស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ 
    ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 

 

ខ. ទំនារ់ទំនងពៅរន ងររុមជំន  ំRelationships Within the Church 

ឯរភ្ជពរន ងររមុជំន  ំUnity in the Church 
ទោលទៅទី២: ពិពណ៌នពីទំនរ់ទំនងរន ងររុមជំន ំ។ 
 
 ភាគបស្ចើន កណ្ឍ គមពរីសមពនធបមស្តីថ្្ីស្តូវ នសរបសរបឡើង សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំទុំងមូលជាជាងសស្ម្ចប់អនកបជឿជាបុគគល
ម្ចន ក់ៗ បនាោះបទ។ ស្គិសតបរស័ិទ មនិអាចរស់បៅោចប់ចញពីអនកបជឿដសទបផសងបទៀតបនាោះបទ។ កនុងស្កុមជុំនុុំជុំនានម់ុន បគ ន
នាុំអនកកដលបទើបនឹងបជឿមកស្បកបជួបជុុំគ្នន ភាល មៗ។ បលកលូកា នសរបសរថា “អនកបជឿទុំងអុំ លម្ច៉ា នម្ចនចិតតបថ្លើមកត
មយួ” (កិចចការ ៤:៣២)។  
 
 អនកបជឿទុំងអស់រមួគ្នន កនុងស្កុមជុំនុុំកតមយួបោយមនិគិតពីពូជោសន ៍ជាតិោសន៍ ឬ តួនាទីកនុងសងគមបនាោះ 
បឡើយ។ “ស្ពោះកាយម្ចនកតមយួ បហើយស្ពោះវញិ្ញដ ណ្កម៏្ចនកតមយួ” (បអបភសូ ៤:៤)។ ការរបួរមួបនោះមនិម្ចនអតថនយ័ថា ស្គប់
ស្គិសតបរស័ិទទុំងអស់សថិតបៅកនុងអងគការស្កុមជុំនុុំដូចគ្នន បនាោះបទ។ វមនិម្ចននយ័ថា អនកបជឿទុំងអស់គ្នន ថាវ យបងគុំតាម
របបៀបដូចគ្នន កដរបនាោះបទ។ ប៉ាុកនត ការរបួរមួបនោះម្ចនអតថនយ័ថា ម្ចនវញិ្ញដ ណ្សនបសចកតីស្សឡាញ់ និងការរបួរមួគ្នន កតមយួកនុង
ចុំបណាមបងបអូនអនកបជឿ។  
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 ការកបក កក់នុងស្កុមជុំនុុំ នាុំមកនូវការឈចឺាប ់បហើយស្កុមជុំនុុំទទួលរងទុកខលុំ កបោយោរកតការកបក ក។់ 
ស្កុមជុំនុុំកនុងស្កុងកូរនិថូ្សជួបស្បទោះបញ្ញា បនោះ (សូមបមើល ១កូរនិថូ្ស ១:១២-១៣)។ ដូបចនោះ បលកប៉ាូលទទូចសុុំឱ្យម្ចន
ការរបួរមួគ្នន ។ “បដើមបកុីុំឱ្យម្ចនការកបក កគ់្នន បៅកនុងរបូកាយ គឺឱ្យសររីងគយកចិតតទុកោកជ់ួយ គ្នន បៅវញិបៅមក”
(១កូរនិថូ្ស ១២:២៥)។ ជាទូបៅ អនកកដលគិតពីស្បបយជនផ៍្ទទ ល់ខ្លួនខាល ុំងជាងអនកដសទ បងកឱ្យម្ចនភាព កក់បកកនុង   
ស្កុមជុំនុុំ។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរបស្ជើសបរ ើសចបមលើយស្តឹមស្តូវបុំផុត កដលម្ចនកនុងរងវងស់្កចក បហើយសរបសរកនុងចបនាល ោះ ។  
 ក) ឯកភាពតាមស្ពោះគមពរីម្ចនអតថនយ័ដូចនឹង   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(អងគការ) (ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្) 

 ខ្) ការកបក កក់នុងស្កុមជុំនុុំបស្ចើនកតបងកមកព ី
   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ភាពអាត្ានិយម) (បសចកតីស្សឡាញ់) 

 

ភ្ជពទផសងៗោន រន ងររមុជំន  ំVariety in the Church 
 ឯកភាពមនិម្ចនអតថនយ័ថា ស្គប់ស្គិសតបរស័ិទទុំងអស់ដូចគ្នន បនាោះបទ។ បទ! ស្គបស់្គិសតបរស័ិទទុំងអស់ម្ចន
លកខណ្ៈខុ្សៗគ្នន ។ ភាពបផសងៗគ្នន ផតល់នូវកម្ចល ុំង និង តុលយភាព។ វ នបងាា ញតាមរយៈការពណ៌្នារបស់បលកប៉ាូល
អុំពីស្កុមជុំនុុំ: “ស្ពោះស្គិសតបស្បៀប ន បៅនឹងរបូកាយមយួ កដលកចកបចញជាបស្ចើនកផនក។ បទោះបីម្ចនសររីងគបស្ចើនយ៉ា ងណា
កប៏ោយ កស៏ររីងគទុំងអស់ផស ុំ ជារបូកាយកតមយួ កដរ” (១កូរនិថូ្ស ១២:១២)។ 

  
 សររីងគមយួមនិអាចនិយយបៅកានស់ររីងគមយួបទៀតថា “ខ្ញុ ុំមនិស្តូវការអនកបទ!”។ ស្គបស់ររីងគទុំងអស់ស្តូវការ 
សររីងគដសទបផសងបទៀត។ ស្គិសតបរស័ិទស្តូវការគ្នន បៅវញិបៅមក (សូមបមើល១កូរនិថូ្ស ១២:១២-២៦)។ អនកបជឿអាចម្ចន
លកខណ្ៈខុ្សគ្នន ខាងទបងវើ (ខ្ ១៧) កម្ចល ុំង (ខ្២២) និង កិតតិយស (ខ្២៣)។ ប៉ាុកនត ម្ចនរបូកាយកតមយួ។ បលកប៉ាូល ន
ពនយល់បកស្ោយបសចកតីពិតបនោះដល់ ស្កុមជុំនុុំកនុងស្កុងរ ៉ាមូៈ “បយើងម្ចនគ្នន បស្ចើនរមួជាស្ពោះកាយកតមយួកនុងអងគស្ពោះស្គិសត 
បហើយម្ចន ក់ៗ ជាសររីងគរបស់គ្នន បៅវញិបៅមក។ បយើងម្ចនស្ពោះអុំបណាយទនកបលកៗគ្នន  ស្សបតាមស្ពោះគុណ្កដល
ស្ពោះជាម្ចច ស់ស្បទនមកបយើង” (រ ៉ាមូ ១២:៥-៦)។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ កនុងកណ្ឍ គមពរីរ ៉ាមូ ១២: ៦-៨ ជាការបរៀបរបព់ីអុំបណាយទន កដលស្ពោះជាម្ចច ស់ នស្បទនមកដល់របូកាយស្ពោះអងគ។   
    ចូរអានបញ្ជ ីរយប្្ោះបនោះ បនាទ បម់កោកស់ញ្ញដ X នូវអុំបណាយទនកដលអនក នបស្បើស្ ស់ បោយស្ពោះគុណ្របស់   
    ស្ពោះជាម្ចច ស់។  
 ក) ស្បកាសរជោររបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ …………… 
 ខ្) បបស្មើ     …………… 
 គ) បបស្ងៀន     …………… 
  ) បលើកទឹកចិតតអនកដសទ …………… 
 ង) កចកចាយ    …………… 
 ច) បស្បើស្ ស់សិទធិអុំណាច …………… 
 ង) បងាា ញចិតតសបបរុស …………… 
 
៧ ឥឡូវបនោះ ចូរកតស់ម្ចគ ល់ពីរបបៀបកដលបគគួរកតបស្បើស្ ស់ស្ពោះអុំបណាយទននីមយួៗ។ បតើអនកស្តូវកតបស្បើស្ ស់   
    ស្ពោះអុំបណាយទនកដលអនកម្ចនតាមរបបៀបណា? ចូរអធិោឌ នអុំពីកិចចការបនោះ។ 
 

ការណថររារន ងររមុជំន ំ Caring in the Church 
 អនកម្ចនចុំកណ្កកនុងស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ អនកនឹងទទួលតួនាទីបោយម៉ាតច់ត់ ដូចជាការបបស្មើដល់ស្ពោះស្គិសត។ 
ទុំនួលខុ្សស្តូវរបស់អនក គឺស្តូវកថ្រកាអនកបជឿបផសងបទៀត។ ដូចបលកប៉ាូល នសរបសរថា  
 

“គឺស្ពោះអងគបហើយ [ស្ពោះស្គិសឋ] កដលបធវើឱ្យស្ពោះកាយទុំងមូល នផគុ ុំគ្នន  និង ភាជ បគ់្នន បឡើងយ៉ា ងម្ចុំ 
បោយោរសនាល កឆ់អឹងទុំងប៉ាុន្ានកដលបុំបរ ើស្ពោះកាយតាមកស្មតិសមតថភាពរបស់សររីងគនីមយួៗ” 
(បអបភសូ ៤:១៦)។ 
 

  គ្្ននសររីងគណា អាចម្ចនជីវតិ នបោយខ្លួនឯងបនាោះបទ។ ការទុំនាកទ់ុំនងបនោះ តស្មូវឱ្យម្ចនភាពបោ្ោះស្តង។់ 
បលកប៉ាូលបបស្ងៀនថា៖ 
 

«បហតុបនោះ សូមបងបអូនឈបន់ិយយកុហកបៅ ម្ចន ក់ៗ ស្តូវនិយយកតបសចកតីពិតបៅកាន់
បងបអូនឯបទៀតៗ ដបតិបយើងជាសររីងគរបស់គ្នន បៅវញិបៅមក» (បអបភសូ ៤:២៥) ។ 
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 ដូបចនោះ បយើងស្តូវកតជួយ គ្នន បៅវញិបៅមក។ “ស្បសិនបបើសររីងគណាមយួឈចុឺកចាប់ សររីងគទុំងអស់កឈ៏ចុឺកចាប់
ជាមយួកដរ ស្បសិនបបើម្ចនសររីងគណាមយួ នសថ្លថ្នូរ សររីងគទុំងអស់កអ៏រសបាយជាមយួកដរ” (១កូរនិថូ្ស ១២:២៦)។ 
ការកថ្រកាដល់អនកដសទជាលកខណ្ៈសមបតតិរបស់ស្កុមជុំនុុំ។ បបើបយើងស្សឡាញ់គ្នន បៅវញិបៅមក មនុសសទុំងអស់មុខ្ជាដឹង
ថា អនករល់គ្នន ពិតជាសិសសរបស់ខ្ញុ ុំកមន (យ៉ាូហាន ១៣:៣៥)។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៨ ចូរពិនិតយបមើលកផនកបនោះ ។ ចូរបរៀបរបព់ីរបបៀបកដលអនកអាចសកមតងការយកចិតតទុកោក់ដល់អនកដសទ។ បតើអនកបធវើកិចចការ  
   ទុំងអស់ បនោះកដរឬបទ?     
   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
៩ ចូរពិនិតយបមើលបមបរៀនបនោះបឡើងវញិ។ ចូរទូលសុុំស្ពោះជាម្ចច ស់ឱ្យជួយ អនករកប ើញ និងសបស្មច នតួនាទីរបស់អនកកនុង
  របូកាយបនាោះ។ ចូរសរបសរខាងបស្កាមពីអវីកដលអនកស្តូវការបដើមបចីាបប់ផតើមបធវើតាមតួនាទីរបស់អនកកនុងរបូកាយរបស់   
   ស្ពោះស្គិសត។  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៩ ចបមលើយរបស់អនក។ ចូរទូលសុុំឱ្យស្ពោះជាម្ចច ស់ជួយ ដល់អនក។  
 
១ ក) ស្ពោះស្គិសត 
 ខ្) ស្ពោះស្គិសត 
 
៨ ការស្ បព់ីបសចកតីពិត។  
 ការជួយ ធុរៈគ្នន ។  
 ការរងទុកខលុំ កជាមយួគ្នន ។  
 ការអរសបាយជាមយួគ្នន ។  
 ការស្សឡាញ់គ្នន ។ 
  
២ ការសុគត ការម្ចនស្ពោះជន្រស់បឡើងវញិ។  
 
៧ ចបមលើយរបស់អនក។  
 
៦ បញ្ជ ីរបស់អនកអាចម្ចនពីរ ឬ បីចុំណុ្ចកដលបគសម្ចគ ល់បោយអកសរបជើងកកអក(X)។ ចូរទូលសុុំស្ពោះជាម្ចច ស់ឱ្យបស្បើអនក 
 កនុងកិចចបបស្មើស្ពោះអុំបណាយទនខាងឯវញិ្ញដ ណ្ដល់របូកាយ។ ចូរអធិោឌ នអុំពីស្ពោះអុំបណាយទនទុំងបនោះ។  
 
៣ ចបមលើយរបស់អនក ប៉ាុកនត ស្បកហលកិចចការដូចជាភាពជាអនកដឹកនាុំ ឱ្កាសបធវើបនាទ ល់ ឯកភាព។ល។ 
 
៥ ក) វញិ្ញដ ណ្ 
 ខ្) ភាពអាត្ានិយម 
 
៤ ស្ពោះស្គិសតជាស្បភពសនជីវតិ 
 ស្ពោះស្គិសតជាស្ពោះអម្ចច ស់ 
 ស្ពោះស្គិសតជាអនកទុំនុកបស្មុង 
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រិច្ាការផែលររុមជំន  ំ
ពធវើស្រមាប់ខលួនឯង 

What the Church Does for Itself 

 
  

 កនុងបមបរៀនមុន បយើង នដឹងពីរបបៀបកដលស្កុមជុំនុុំដូចនឹងរបូកាយ។ បយើង នប ើញថា មនុសសអាចម្ចនលកខណ្ៈ
ខុ្សកបលកពគី្នន  ប៉ាុកនត បៅកតម្ចនឯកភាពគ្នន ។ បយើង នបញ្ចប់បមបរៀនបនោះ បោយពិចារណាពីអវី កដលបយើងអាចបធវើ ន
សស្ម្ចបអ់នកដសទ។ 
  
 បមបរៀនបនោះ ម្ចនស្បធ្លនបទបនតគ្នន  ។ បយើងម្ចនភារកិចច ចុំបពាោះអនកបជឿបផសងបទៀត។ ស្បសិនបបើបយើងមនិកចកចាយជា
មយួអនកដសទ ឬ ពស្ងឹងពួកបគបទ បនាោះបយើងកុំពុងបធវើឱ្យពួកបគឈចឺាប។់ បយើងអាចលួចយកជុំនួយកដលពួកបគស្តូវការ។  
បមបរៀនបនោះ ជួយ អនកឱ្យបធវើតាមតួនាទីរបស់អនកកនុងរបូកាយរបស់ស្ពោះស្គិសត។  
 
 បមបរៀនបនោះ ម្ចនលកខណ្ៈផ្ទទ ល់ខ្លួន។ វសស្ម្ចប់ឱ្យអនកអនុវតត។ អនកស្តូវកតកសវងរកការងាររបស់អនកយកមកបធវើ។ អនក
អាចនឹងបរៀនពីដុំបណាោះស្ោយដអ៏ោច រយអុំពីស្កុមជុំនុុំ។ ប៉ាុកនឋ វមនិម្ចនផលស្បបយជនច៍ុំបពាោះអនក ឬ អនកដសទបនាោះបទ ស្បសិន
បបើអនកមនិយកវបៅអនុវតឋនូវអវីកដលអនក នបរៀន។ ទូលសូមឱ្យស្ពោះជាម្ចច ស់ជួយ អនកកនុងការបធវើកិចចការបនោះ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ស្កុមជុំនុុំកដលបចោះកចករ ុំកលក The Sharing Church 
ខ្. ស្កុមជុំនុុំកដលជួយ គ្នន ឱ្យ នរងឹបុឹង The Strengthening Church 
គ. ស្កុមជុំនុុំកដលបស្ សឱ្យ នវសុិទធ The Sanctifying Church 
 

ទោលទៅ 
១. ចូរពិភាកាពីរបបៀបកដលអនកអាចអនុវតតនូវការស្បកបជួបជុុំ និងការោអ ងទឹកចិតតគ្នន កផអកតាមស្ពោះគមពរី។ 
២. ចូរកុំណ្តន់ិយមនយ័ពាកយការបស្ សឱ្យ នវសុិទធ និងពនយល់បកស្ោយពីទុំនួលខុ្សស្តូវរបស់បយើងកនុងដុំបណ្ើ រការសន  
     ការបស្ សឱ្យ នវសុិទធ។ 
 

រ. ររុមជំន ំផែលពច្ះផច្ររផំលរ The Sharing Church 
ទោលទៅទី១: ច្ូរពិភ្ជរាពីរទបៀបណដលអនរអាច្អន វតតនូវការរររបជួបជ ំ  និងការរសាងោន ណផអរតាមរពះគ្មពីរ។ 
  
 ស្គិសតបរស័ិទដុំបូង “ពាយមោត បប់សចកតីបបស្ងៀនរបស់ស្កុមោវក រមួរស់ជាមយួគ្នន ជាបងបអូន បធវើពិធីកាចន់ុំបុង័ 
និងពាយម អធិោឌ ន” (កិចចការ ២:៤២)។ ពាកយ ស្បកបគ្នន  ម្ចនអតថនយ័ថា “មតិតភាព ការជួយ គ្នន  និងកចករ ុំកលកដល់
គ្នន ”។ ការកចករ ុំកលកបនោះម្ចន លកខណ្ៈស្ជាលបស្ៅ និងផ្ទទ ល់ខ្លួន។  
 
 បៅបពលបលកប៉ាូលបៅកនុងគុក គ្នតម់និ នស្បកបជួបជុុំគ្នន បនាោះបទ។ កនុងលិខ្ិតរបស់គ្នត ់បផញើបៅស្កុមជុំនុុំកនុងស្កុង
ភលីីព បលកប៉ាូលនិយយបស្ចើនអុំពីការស្បកបគ្នន ។ គ្នតន់ិយយពីការស្បកបគ្នន កនុងដុំណឹ្ងលអ (ភលីីព ១:៥) ការស្បកបគ្នន
ជាមយួស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ (២:១) ការស្បកបគ្នន កនុងទុកខលុំ ក (៣:១០) ការស្បកបគ្នន កនុងឧបសគគ (៤:១៤) និងការស្បកបគ្នន
កនុងការថាវ យ (៤:១៥)។ 
  

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរពិនតិយបមើលការពិភាកាបនោះ អុំពីការស្បកបគ្នន  ។ ចូរបធវើបញ្ជ ីពីរបបៀបកដលស្គិសតបរស័ិទដុំបូង  នស្បកបគ្នន ។  
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
២ ចូរបបងកើតបញ្ជ ីមយួបផសងបទៀត។ ចូរបរៀបរបព់រីបបៀបកដលអនកអាចជួយ អនកដសទ តាមរយៈការស្បកបគ្នន ។ ចូរបញ្ញជ កឱ់្យ 
    ចាស់លស់។ ចូរសរបសរបញ្ជ ីររបស់អនក កនុងបសៀវបៅកុំណ្ត់ស្តារបស់អនក។ 
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ខ. ររុមជំន ំផែលជួយគ្នន ឱ្យបានរងឹប ឹង The Strengthening Church 

 
 ពាកយថាស្បកបគ្នន  និង ោអ ងទឹកចិតតគ្នន  ម្ចនទុំនាកទ់ុំនងគ្នន ។ ពាកយទីមយួសងកតធ់ងនប់លើគុំនិតសន “ការចុំណាយ
បពលជាមយួគ្នន ”។ ពាកយទីពីរម្ចនអតថនយ័ថា “ កោង ឬ ជួយ ពស្ងឹងគ្នន ”។ អនកបជឿមនិកមនស្គ្ននក់តចុំណាយបពលជាមយួ
គ្នន  ពួកបគកស៏្តូវជួយ គ្នន បៅវញិបៅមកផងកដរ។  
 
 បទោះបីអនកបជឿម្ចនទុំនួលខុ្សស្តូវ បដើមបពីស្ងឹងជុំបនឿផ្ទទ ល់ខ្លួនកប៏ោយ (យូោស ២០) ពួកបគកស៏្តូវពស្ងឹងដល់អនក
ដសទបផសងបទៀតផងកដរ។ បៅបពលស្គិសតបរស័ិទជួបជុុំគ្នន  ម្ចន ក់ៗ ម្ចនអវីមយួបដើមប ីរមួចុំកណ្កជួយ គ្នន           
(១កូរនិថូ្ស ១៤:២៦)។ ដុំបណ្ើ រការសនការពស្ងឹងមនិកដលស្តូវបញ្ចបប់ឡើយ។ បលកបពស្តុស នោស់បតឿនថា “ស្តូវ 
ស្បុងស្បយត័នខ្លួន…សូមបងបអូន នចុំបរ ើនបឡើងកនុងស្ពោះគុណ្ និងការោគ ល់ស្ពោះបយស ូ ស្គិសត ជាស្ពោះអម្ចច ស់ និងជាស្ពោះ 
សបស្តងាគ ោះរបស់បយើងកានក់តខាល ុំងបឡើងៗ” (២បពស្តុស ៣:១៧-១៨)។  

 
 បលកប៉ាូល នម្ចនស្បោសន៍ទកទ់ងនឹងស្កុមជុំនុុំថា ”ម្ចន ក់ៗ ស្តូវស្បយត័នអុំពីរបបៀបកដលខ្លួនសងព់ីបលើ”  
(១កូរនិថូ្ស ៣:១០)។ បពលខ្លោះស្គិសតបរស័ិទពាយមសងស់្កុមជុំនុុំបោយអុំនួត ឬ បោយម្ចនមហិចឆតា។ ទុំងបនោះជាអវី
កដលបលកប៉ាូលបៅថា “បឈើ ចុំបបើង ឬ សបវូ” (ខ្ ១២)។ ស្ពោះអងគនឹងលបងលបមើលទបងវើរបស់មនុសសម្ចន ក់ៗ ។ 
  
 បតើអនកបជឿអាចជួយ ពស្ងឹងស្កុមជុំនុុំតាមរបបៀបណាខ្លោះ? ស្ពោះគមពរីផតល់ចបមលើយមយួចុំនួន។ វធិីមយួ គឺតាមរយៈការស្បឹង
កស្បងឱ្យម្ចនបសចកតីសុខ្ោនត។ “ដូបចនោះបយើងស្តូវកសវងរកអវីកដលនាុំឱ្យម្ចនបសចកតីសុខ្ោនត និងឱ្យម្ចនការអបរ់ ុំគ្នន បៅវញិ
បៅមក” (រ ៉ាមូ ១៤:១៩)។ វធិីមយួបទៀតគឺ តាមរយៈការបលើកទឹកចិតត និងស្សឡាញ់គ្នន បៅវញិបៅមក។  
(១កថ្សាឡូនិក ៥:១១; បអបភសូ ៤:១៦)។ ស្បកហលជាវធិីដល៏អបុំផុត គឺស្តូវឆលុោះបញ្ញច ុំងពីស្ពោះស្គិសត។ “ចូរចាកឫ់ស និង 
កោងជីវតិបលើស្ពោះអងគ ចូររកាជុំបនឿឱ្យ នរងឹបុឹង” (កូឡូស ២:៧)។  

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរសិកាកណ្ឍ គមពរីបអបភសូ ៤:១១-១៦ និង បឆលើយសុំណួ្រខាងបស្កាម ។  

 ក) បតើភាពផទុយគ្នន អវី កដលបលកប៉ាូលបលើកបឡើងកនុងខ្១៣? 
   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) បហតុអវីស្ពោះស្គិសតស្បទនស្ពោះអុំបណាយទន (ខ្ ១១)ទុំងបនោះដល់ស្កុមជុំនុុំ?  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៤ ចូរអធិោឌ នទូលសុុំស្ពោះជាម្ចច ស់អុំពីអវី កដលអនកអាចបធវើ នបដើមបពីស្ងឹងស្កុមជុំនុុំ។ ចូរឱ្យបយើងបបតជាញ ចិតតជួយ ដល់  
   ស្កុមជុំនុុំ។  

 
រ. ររុមជំន ំផែលពរបាស្ឱ្យបានវិស្ ទធ The Sanctifying Church 
ទោលទៅទី២. ច្ូររំណត់និយមន័យពារយការទរាសឱ្យបានវិស ទធ និង ពនយល់បររសាយពីទំនួលខ សរតូវរបស់ទយើងរន ងដំទណើ រការ  
                  ម្នការទរាសឱ្យបានវិស ទធ ។  
 

 ពាកយបស្ សឱ្យ នវសុិទធទកទ់ងនឹងពាកយស្បជាជនដវ៏សុិទធ។ ពាកយបនោះម្ចនអតថនយ័ថា ”កញកោចប់ចញបោយ
កឡកសស្ម្ចប់ស្ពោះជាម្ចច ស់”។ អស់អនកកដលស្ពោះអងគ នបស្ សឱ្យ នវសុិទធ ជាអនកកដលស្ពោះអងគកញកបចញបោយកឡក
សស្ម្ចបស់្ពោះអងគ។ ពួកបគស្តូវកតវសុិទធដូចកដលស្ពោះជាម្ចច ស់ស្ទងដ់វ៏សុិទធ (១បពស្តុស ១:១៦)។ ស្ពោះជាម្ចច ស់បៅស្កុមជុំនុុំថាជា 
“ស្ពោះវហិារដវ៏សុិទធ” (បអបភសូ ២:២១) ។ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នចាកប់ុំបពញស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធរបស់ស្ពោះអងគបលើស្កុមជុំនុុំ 
(១យ៉ាូហាន ២:២០) ។  

 
 កនុងអតថនយ័មយួ ស្កុមជុំនុុំលអស្គបល់កខណ្ៈកនុងស្ពោះស្គិសត បហើយកនុងនយ័មយួបផសងបទៀត ស្កុមជុំនុុំកុំពុង្នបៅរក
ភាពលអស្គបល់កខណ្ៈ។ ការបស្ សឱ្យ នដវ៏សុិទធមនិកមនជាបទពិបោធនក៍តមយួគត ់បហើយកម៏និកមនជាការស្ រពវពិធី
បុណ្យតាមស្បសពណី្កដរ។ ប៉ាុកនត ស្ពោះស្គិសតបនោះបហើយកដលកុំពុងបរៀបចុំស្កុមជុំនុុំ។ ដូចជាលិខ្ិតកដលបផញើបៅស្កុមជុំនុុំកនុងស្កុង
បអបភសូកចងថា: 

 
“ចុំបពាោះបងបអូនកដលម្ចនស្បពនធវញិ ចូរស្សឡាញ់ភរយិ ដូចស្ពោះស្គិសត នស្សឡាញ់ស្កុមជុំនុុំកដរ 
ស្ពោះអងគបូជាស្ពោះជន្របស់ស្ពោះអងគផ្ទទ ល់សុំរបស់្កុមជុំនុុំ បដើមបបីស្ សឱ្យស្កុមជុំនុុំ នបៅជាវសុិទធ 
ទុំងជុំរោះឱ្យ នោអ តបរសុិទធ បោយលងកនុងទឹក និង បោយោរស្ពោះបនទូល ។ ស្ពោះអងគសពវ
ស្ពហឫទយ័នាុំស្កុមជុំនុុំបនោះមកថាវ យស្ពោះអងគផ្ទទ ល់ ជាស្កុមជុំនុុំដរ៏ងុបរឿង ឥតោល កោន ម ឥតស្ជីវ
ស្ជួញ និង ឥតបខាច ោះស្តងណ់ាបឡើយ គឺឱ្យ នបៅជាវសុិទធឥតបៅហ្ង (បអបភសូ ៥:២៥-២៧)។” 
  

 បលកប៉ាូល នោស់បតឿនថា បយើងគួរកតបធវើស្គបក់ារទុំងអស់កដលបយើងអាច បដើមបរីកាខ្លួនបយើងឱ្យ នបរសុិទធ ឬ 
ស្ជោះោអ ត។ “បយើងស្តូវជុំរោះខ្លួនឱ្យ នបរសុិទធ ចាកផុតពីភាពបៅហ្ងស្គបយ់៉ា ងទុំងខាងរបូកាយ ទុំងខាងវញិ្ញដ ណ្បដើមបឱី្យ
 នវសុិទធទុំងស្សុង បោយបគ្នរពបកាតខាល ចស្ពោះជាម្ចច ស់” (២កូរនិថូ្ស ៥:២៥-២៧)។ 
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 ផទុយមកវញិ ស្ពោះជាម្ចច ស់ជាអនកកដលជុំរោះបយើងឱ្យ នោអ ត។ ស្បសិនបបើបយើងវនិិចឆយ័បទសខ្លួនបយើង បនាោះស្ពោះ
អម្ចច ស់នឹងមនិបថាក លបទសបយើងបឡើយ។ វម្ចនអតថនយ័ថា ស្បសិនបបើបយើងពិនិតយបមើលជីវតិរបស់បយើង និងកកកស្បបចញពី
អុំបពើ ប បនាោះស្ពោះជាម្ចច ស់នឹងមនិបថាក លបទសបយើងចុំបពាោះទបងវើទុំងបនាោះបទ។ (សូមបមើលកណ្ឍ គមពរី  
១កូរនិថូ្ស ១១:៣១-៣២)។  
 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរបស្ជើសបរ ើសចបមលើយស្តមឹស្តូវបុំផុតសនចបមលើយពីរ បៅកនុងរងវងស់្កចក និង សរបសរវកនុងចបនាល ោះ ។  
 ក. ការបស្ សឱ្យ នវសុិទធគឺជា……………………………………………………………………………………… 
             (ពិធីបុណ្យតាមស្បសពណី្) (ដុំបណ្ើ រការបនតបនាទ ប់) 

 ខ្. បតើនរណាជុំរោះអនកបជឿឱ្យ នវសុិទធ? ……………………………………………………………………………… 
(ម្ចនកតស្ពោះអម្ចច ស់) (ទុំងអនកបជឿ និង ស្ពោះអម្ចច ស់) 

 
 កណ្ឍ គមពរីបហស្បឺ ១២:៥-១១ ស្ បប់យើងថា ការកកតស្មងរ់បស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ គួរកតជាការបលើកទឹកចិតត។ ការកកតស្មង់
បបស្ងៀនបយើងឱ្យបគ្នរពបកាតខាល ចដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់ជាស្ពោះបិតារបស់បយើង (ខ្ ៩) បហើយវសស្ម្ចបក់ារចុំបរ ើនបឡើងរបស់បយើង
កនុងភាពវសុិទធ (ខ្ ១០) ។ បហតុដូបចនោះ បយើងស្តូវចុោះចូលនឹងការកកតស្មងរ់បស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។  
 
 ស្បសិនបបើបងបអូនស្បុស ឬបងបអូនស្សីកនុងស្ពោះស្គិសត នស្បស្ពឹតតខុ្សឆគង បយើងគួរកតពាយមជួយ ពួកបគ។ បយើងមនិ
ស្តូវនិយយពីពួកបគស្ បដ់ល់អនកដសទបឡើយ ប៉ាុកនត ស្តូវនិយយជាមយួពួកបគផ្ទទ ល់ៗខ្លួន បហើយស្បស្ពឹតតនឹងពួកបគ ដូចកដល
ស្ពោះអងគស្បស្ពឹតតជាមយួបយើងដូបចនោះកដរ។  
 
 បពលខ្លោះអនកមនិបជឿ មនិទទួលបជឿស្ពោះស្គិសតបទ បស្ពាោះពួកបគបមើលប ើញអុំបពើ បកនុងស្កុមជុំនុុំ។ មនិគួរឱ្យម្ចនបញ្ញា
បនោះបកើតបឡើងបឡើយ! បលកប៉ាូល នអនុវតតបសចកតីបងាគ បប់ញ្ញជ របស់ស្ពោះស្គិសតបលើបញ្ញា បនោះ កនុងស្កុមជុំនុុំស្កុងកូរនិថូ្ស 
(សូមបមើល ១កូរនិថូ្ស ៥:៦-៨, ១៣) ។ អនកបជឿទុំងអស់គ្នន  ស្តូវកតបុំបពញតួនាទីរបស់ខ្លួន បដើមបកីារពារស្កុមជុំនុុំឱ្យរចួបចញ
ពីអុំបពើ ប។  
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ចូរបស្ជើសបរ ើសចបមលើយស្តឹមស្តូវបុំផុតសនចបមលើយពីរ កដលបគផតល់កនុងរងវងស់្កចក និង សរបសរវកនុងចបនាល ោះ ។  
 ក. ការស្បកបគ្នន ម្ចនអតថនយ័ថា……………………………………………………………………………………….. 

(ការកចករ ុំកលក) (បធវើឱ្យ នវសុិទធ) 

 ខ្. ោអ ងទឹកចិតតម្ចនអតថនយ័ថា……………………………………………………………………………………….. 
         (ពស្ងឹង) (បធវើឱ្យ នវសុិទធ) 

 គ. ស្ពោះជាម្ចច ស់កុំពុងបរៀបចុំស្កុមជុំនុុំ បដើមបជីាកូនស្កមុុំសស្ម្ចប…់……………………………………………………. 
(បោភណ័្ភាពផ្ទទ ល់ខ្លួន)(ស្ពោះស្គិសត) 

  . ស្បសិនបបើអនកបជឿស្បស្ពឹតត ប អនកម្ចនទុំនួលខុ្សស្តូវ ………………………………………………………….. 
        (ស្ បអ់នកដសទពីអុំបពើ បបនាោះ) (និយយជាមយួគ្នតផ់្ទទ ល់កតម្ចន កឯ់ង) ។ 

 

៧ ចូរពិនិតយបមើលបមបរៀនបនោះបឡើងវញិ។ ចូរកតស់ម្ចគ ល់ចបមលើយរបស់អនកជាមយួសុំណួ្រទី២ និង ទី៤។ ឥឡូវបនោះ ជាបពល  
    កដលស្តូវបស្បើអុំបណាយទនរបស់អនក សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ។ ចូរចងចាុំថា ស្ពោះស្គិសត នស្សឡាញ់ដល់ស្កុមជុំនុុំ។ ចូរទូល  
    សូមស្ពោះជាម្ចច ស់ស្បទនឱ្យអនកនូវបសចកតីស្សឡាញ់ដូចគ្នន សស្ម្ចប ់“ស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះស្គិសត”។ បនាទ បម់កវនឹង  
    ងាយស្សួលកចកចាយ ពស្ងឹង និង ជួយ អនកដសទឱ្យ នវសុិទធ។  
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
  
៧  បស្កាយពីអនក នបធវើកិចចការបនោះបហើយ អនកស្តូវបស្តៀមសស្ម្ចបប់មបរៀនបនាទ បប់ទៀត។ 
 
១  បញ្ជ ីរបស់អនកអាចខុ្សគ្នន ពីបញ្ជ ីរបស់ខ្ញុ ុំ ប៉ាុកនត ខ្ញុ ុំ នរយបញ្ជ ីៈ 
 ការអធិោឌ ន 
 ការស្បកបអាហារ 
 ការបធវើដុំបណ្ើ រ 
 ការជួយ កចករ ុំកលកបពលម្ចនបញ្ញា  
 
៦   ក) ការជួយ កចករ ុំកលក 
 ខ្) ពស្ងឹង 
 គ) ស្ពោះស្គិសត 
  ) និយយជាមយួគ្នតក់តម្ចន ក់ឯង 
 
២ ចបមលើយរបស់អនក។  
 
៥  ក) ដុំបណ្ើ រការជាបនតបនាទ ប់ 
 ខ្) ទុំងអនកបជឿ និង ស្ពោះអម្ចច ស់ 
 
៣  ក) ភាពខុ្សគ្នន រវងកូនបក្ង និង មនុសសបពញវយ័។  
 ខ្) ជួយ ឱ្យចបស្មើនបឡើង 
 
៤  បសចកតីអធិោឌ នរបស់អនក 
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ផលប៉ះពាលរ់បស្ ់
 ររុមជំន ំែលម់ន ស្សពោរ  

 The Church’s Impact on the World 

 
 បៅកនុងបមបរៀនមុន បយើង នប ើញថាអនកបជឿម្ចនទុំនួលខុ្សស្តូវជាមយួអនកបជឿដសទបទៀត។ អនកបជឿទុំងអស់ជាកផនក
បៅកនុងស្កុមស្គួោររបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ ស្គិសតបរស័ិទម្ចនទុំនាកទ់ុំនងពិបសសជាមយួបងបអូនស្បុសស្សីបៅកនុងអងគស្ពោះស្គិសត។  

 
 ប៉ាុកនត ស្កុមជុំនុុំកស៏្តូវម្ចនកាតពវកចិចជាមយួនឹងអនកមនិបជឿកដរ។ ស្គសិតបរស័ិទ មនិស្តូវយកចិតតទុកោកខ់ាល ុំងកតបលើអនក
បជឿ បហើយបភលចគិតពីអនកកដលបៅខាងបស្ៅស្កុមជុំនុុំបនាោះបឡើយ។ បៅកនុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងពិនិតយបមើលពីកាតពវកិចចរបស់
អនកបជឿជាមយួនឹងអនកមនិបជឿដសទបទៀត។  
 
 ដូចគ្នន នឹងបមបរៀនដសទបទៀតកដរ បៅកនុងបមបរៀនបនោះ អនកស្តូវកតអនុវតតបមបរៀនកដលអនកបរៀន។ ស្ពោះជាម្ចច ស់មនិសពវស្ពោះ
ហឫទយ័បឡើយ ស្បសិនបបើបយើងដឹងពីអវីកដលស្តូវបធវើបហើយ ប៉ាុកនត បយើងមនិបធវើ។ ដូចកដលបលកយ៉ា កុប ស្បកាសថា«ស្បសិន
បបើអនកណាបចោះបធវើអុំបពើលអ កតមនិស្ពមបធវើ អនកបនាោះស្បស្ពឹតតអុំបពើ បបហើយ» (យ៉ា កុប ៤:១៧)។ បយើងស្តូវអនុវតតបមបរៀនបនោះ 
បោយបធវើតាមបមបរៀនកដលបយើង នបរៀន។ 
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គ្ទរាង 
ក. ពួកអនកបជឿស្បឆាុំងនងឹអុំបពើអាស្កក ់Believers Oppose Evil 
ខ្. ពួកអនកបជឿស្បកាសដុំណឹ្ងលអ Believers Announce the Gospel 
គ. ពួកអនកបជឿចាតប់ញ្ជូ ន និងទុំនុកបស្មុងអនកបបស្មើស្ពោះបនទូល Believers Send and Support Workers 
 

ទោលទៅ 
១. ចូរពនយល់ពរីបបៀបកដលពួកអនកបជឿអាចស្បឆាុំងនឹងអុំបពើអាស្កក។់ 
២. កុំណ្តន់ិយមន័យរបស់ពាកយ ផាយដុំណឹ្ងលអ ។ 
៣. ចូរពនយល់ពីមូលបហតុកដលស្កុមជុំនុុំស្តូវកតចាតប់ញ្ជូ ន និងទុំនុកបស្មុងអនកបបស្មើស្ពោះបនទូល ។ 
 
រ. ពួរអ្នរពជឿរបឆងំនឹងអ្ំពពើអារររ់ Believers Oppose Evil 
ទោលទៅទី១: ច្ូរពនយល់ពីរទបៀបណដលអនរទជឿអាច្ររឆងំនឹងអំទពើអារររ់។ 
 

 បគអាចោគ ល់មនុសសកដលបគ្នរពបកាតខាល ចស្ពោះជាម្ចច ស់ ន តាមរយៈកិរយិស្បស្ពឹតតរបស់ពួកបគ។ ស្ពោះបយស ូ ន
ម្ចនស្ពោះបនទូលថា «អនករល់គ្នន ជាអុំបិលសុំរបម់នុសសបលក» (ម្ច៉ា ថាយ ៥:១៣)។ ប៉ាុកនត ស្បសិនបបើអុំបិលមនិបធវើអវីកដល 
អុំបិលស្តូវបធវើ គឺគ្្ននតសមលបឡើយ។ ស្ពោះបយស ូ ក ៏នម្ចនស្ពោះបនទូលកដរថា «អនករល់គ្នន ជាពនលឺ សុំរបប់ុំភលមឺនុសសបលក» 
(ម្ច៉ា ថាយ ៥:១៤)។ ប៉ាុកនត ពនលឺមនិគួរស្គប ុំង តប់ឡើយ គឺស្តូវជោះពនលឺ។ ពនលឺបុំភលមឺនុសសស្គបគ់្នន  បៅកនុងបនទប។់ «ចូរឱ្យពនលឺ
អនករល់គ្នន  បុំភលមឺនុសសទុំងឡាយដូបចាន ោះកដរ បគនឹងប ើញអុំបពើលអ កដលអនករល់គ្នន ស្បស្ពឹតត បហើយបលើកតបមកើងសិររីងុបរឿង
ស្ពោះបិតារបស់អនករល់គ្នន  កដលគងប់ៅោថ នបរមសុខ្» (ម្ច៉ា ថាយ ៥: ១៦)។  
 
 បៅបពលកដលបុគគលម្ចន កក់ាល យជាស្គិសតបរស័ិទ គ្នតច់ាបប់ផឋើមជីវតិថ្្ី។ បគមនិបនតបធវើកិចចការអាស្កក ់ឬ អុំបពើ ប
កដលបគធ្លល បប់ធវើបទៀតបទ ប៉ាុកនត បគចងប់ធវើកិចចការកដលគ្នបស់្ពោះហឫទយ័ស្ពោះជាម្ចច ស់។ ដូចគ្នន ជាមយួនឹងអុំបិលកដលបតូររស់
ជាតិរបស់អាហារ និង ពនលឺបុំភលភឺាពងងឹតកដរ ជីវតិរបស់ស្គិសតបរស័ិទកន៏ឹងជោះឥទធិពលដល់អស់អនកកដលបៅជុុំវញិបគកដរ។ 
បគជោះឥទធិពលដល់អនកដសទ បោយបធវើកិចចការលអ។ តាមរបបៀបដូបចនោះ បគគឺជាកម្ចល ុំងស្បឆាុំងនឹងកិចចការអាស្កក។់  
 
 ម្ចនបពលមយួ ខ្ញុ ុំ នអានបរឿងរ៉ា វរបស់យុវជនម្ចន កប់្្ោះ នីកគី។ គ្នតជ់ាបមបចារដក៏ុំណាចម្ចន ក ់កដល នវយ
ស្បហារ និងសម្ចល ប់មនុសស បហើយបស្បើស្ ស់បស្គឿងបញៀនខុ្សចាប។់ ប៉ាុកនត ម្ចនសថ្ងមយួ ម្ចនមនុសសម្ចន ក ់នស្ បគ់្នត់អុំពី
បសចកតីស្សឡាញ់របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់—កដលគ្នតអ់ាចនឹងម្ចនជីវតិថ្្ីបៅកនុងស្ពោះស្គិសតបយស ូ។ នីកគី  នទទួលយកស្ពោះ
ស្គិសតមកគងប់ៅកនុងជីវតិរបស់គ្នត។់ គ្នត ់នចាកបចញពីស្កុមបងធុំ បហើយឈបវ់យដុំ និង សម្ចល ប។់ គ្នតក់ ៏នចាប់
បផតើមជួយ ដល់យុវជនបផសងបទៀត កដលម្ចនបញ្ញា ស្សបដៀងនឹងគ្នត។់ នីកគី  នស្ បអ់នកទុំងបនាោះអុំពីឫទធ នុភាពរបស់
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ស្ពោះបយស ូស្គិសត  និងអុំណាចរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់កដលអាចជួយ ឱ្យអនកទុំងបនាោះបញ្ឈបប់ស្បើស្ ស់បស្គឿងបញៀន និងឈបស់អប់
មនុសសតបៅបទៀត។ 
  
 តាមរយៈស្ពោះគុណ្របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ អុំបពើអាស្កកស់្តូវ នបុំផ្ទល ញបចញពីជីវតិរបស់នីកគី បហើយបលើសពីការបនាោះ 
នីកគី នបស្បើឥទធិពលជីវតិរបស់គ្នតប់ដើមបបីញ្ឈបអ់ុំបពើអាស្កក។់ ជីវតិរបស់នីកគី នជោះពនលឺបុំភលភឺាពងងឹតដល់សហគមន៍
អនកម្ចន ប។  
 
 ស្គិសតបរស័ិទអាចបញ្ឈបអ់ុំបពើអាស្កក ់តាមរយៈការអធិោឌ នរបស់ពួកបគផងកដរ។ បលក ឡុត កដលជាក្ួយស្បុស
របស់បលកអាស្ ហាុំ មនិ នស្សឡាញ់ស្ពោះជាម្ចច ស់ដូចជា បលកអាស្ ហាុំ ស្សឡាញ់ស្ពោះអងគបឡើយ។ ជាការពិត បលក
អាស្ ហាុំ ម្ចនការខ្វល់ខាវ យខាល ុំងចុំបពាោះក្ួយរបស់គ្នត់។ គ្នត ់នពាយមបលើកទឹកចិតតបលកឡុត ឱ្យបបស្មើស្ពោះជាម្ចច ស់ 
ប៉ាុកនតបលកឡុត ចងរ់ស់បៅ កនុងទីស្កុងកដលបគដឹងថា ជាទីស្កុងបពារបពញបោយអុំបពើ ប។ បលកអាស្ ហាុំ  នអធិោឌ ន 
សស្ម្ចបក់្ួយរបស់គ្នត់ បហើយតាមរយៈការអធិោឌ នរបស់បលក អាស្ ហាុំ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នសបស្តងាគ ោះបលកឡុត តាមរយៈ
ការបុំផ្ទល ញទីស្កុង កដលបពារបពញបោយការអាស្កក។់ អនកអាចអានអុំពីបសចកតីអធិោឌ នរបស់បលកអាស្ ហាុំ បៅកនុង
បលកុបបតត ិ១៨:២២-៣៣ ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរបុំបពញពាកយកដលស្តូវ បៅកនុងចបនាល ោះខាងបស្កាម  
 ក) ស្ពោះបយស ូ នបស្បៀបបធៀបស្គសិតបរស័ិទ បៅនឹង………………………………និង ……………………… 
 ខ្) បរឿងរ៉ា វកដលបកើតចុំបពាោះនីកគ ីបងាា ញថា ស្គិសតបរស័ិទអាចស្បយុទធស្បឆាុំង………………………………… 
  …………………………………………………។ 

 គ) ជីវតិរបស់បលកអាស្ ហាុំ បងាា ញថា អស់អនកកដលស្សឡាញ់ស្ពោះជាម្ចច ស់គួរកត…………………………… 
    ……………………………អស់អនកកដលមនិស្សឡាញ់ស្ពោះជាម្ចច ស់ ។ 
 

ខ. ពួរអ្នរពជឿរបកាស្ែំ ឹងលអ Believers Announce the Gospel 
ទោលទៅទី២. រំណត់និយមន័យរបស់ពារយ ផាយដំណឹងលអ ។ 
 
 បលកប៉ាូល  នសរបសរបៅកានស់្កុមជុំនុុំបៅទីស្កុងភលីីពអុំពីភារកិចចរបស់ស្គិសតបរស័ិទ៖  
 

“ចូរបធវើកិចចការទុំងអស់ បោយឥតរអ ូរទុំ ឬជកជកតវ៉ា បឡើយ បដើមបឱី្យបងបអូន នលអឥតបខាច ោះ ឥត
បៅហ្ងជាបុស្តរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់កដលឥតម្ចនកុំហុស កនុងចុំបណាមមនុសសបវៀចបវរ និងខ្ិលខូ្ច
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បៅជុំនានប់នោះ។ បងបអូនភលកឺនុងចុំបណាមពួកបគ ដូចពនលឺកដលបុំភលពឺិភពបលក ទុំងនាុំស្ពោះបនទូល
កដលផឋល់ជីវតិមកឱ្យពួកបគ។” (ភលីីព ២:១៤-១៦)។  
 

 បលកប៉ាូល និយយថា វមនិស្គបស់្គ្ននប់ទ កនុងការរស់បៅស្បតិបតតិតាមស្ពោះបនទូលរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់បនាោះ។ បយើងស្តូវ
កតនាុំស្ពោះបនទូល កដលផតល់ជីវតិមកឱ្យមនុសសបលក។ ដុំណឹ្ងលអ ស្តូវកតស្ បប់ោយទុំងទបងវើ និងទុំងពាកយសមត។ី  
 
 ស្ពោះបយស ូ នម្ចនស្ពោះបនទូលថា៖ «ដូបចនោះ ចូរបចញបៅនាុំមនុសសស្គបជ់ាតិោសនឱ៍្យបធវើជាសិសស បហើយបធវើពិធី
ស្ជមុជទឹកឱ្យបគកនុងស្ពោះនាមស្ពោះបិតា ស្ពោះបុស្តា និងស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ » (ម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩)។ ជាបរឿយៗ ខ្គមពរីបនោះ បៅ
ថា មហាបបសកកម្។  បលក ម្ច៉ា កុស កតស់្តាស្ពោះបនទូលស្សបដៀងគ្នន  «ចូរនាុំគ្នន បៅស្គបទ់ីកកនលងកនុងពិភពបលក បហើយ
ស្បកាសដុំណឹ្ងលអ ដល់មនុសសបលកទុំងអស់ចុោះ» (ម្ច៉ា កុស ១៦:១៥)។ បៅទីបនោះ ពាកយ អធិបាយ មនិកមនម្ចននយ័ថា
ជាការនិយយធម្តាបៅពីមុខ្ស្កុមមយួបទ។ វម្ចននយ័យ៉ា ងោមញ្ដថា ស្ ប ់ឬ ស្បកាស។ មនិកមនស្គបអ់នកបជឿទុំងអស់
អាចអធិបាយ បទ ប៉ាុកនត ស្គបស់្គសិតបរស័ិទទុំងអស់អាចស្បកាសដុំណឹ្ងលអ ន។ ជាបរឿយៗពាកថាផាយដុំណឹ្ងលអ ស្តូវ
 នយកមកបស្បើស្ ស់ កដលម្ចននយ័ថា «ស្បកាស ដុំណឹ្ងលអ»។ ស្គបអ់នកបជឿទុំងអស់ ស្តូវកតបគ្នរពោត បប់ងាគ ប់ស្ពោះបនទូល
របស់ស្ពោះស្គិសត បដើមបសី្បកាសដុំណឹ្ងលអ និងបបងកើតសិសស។  
 
 ដូចកដលបយើង នបរៀនបៅកនុងបមបរៀនចុងបស្កាយ ស្ពោះជាម្ចច ស់ចង់ឱ្យ ស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគរកីចបស្មើនបឡើង។ ស្កុម
ជុំនុុំបដើម គឺជាស្កុមជុំនុុំកដលរកីចបស្មើន។ ម្ចនមនុសសស្បម្ចណ្បីពានន់ាក ់កដលស្ពោះជាម្ចច ស់ នបកនថម ជាបរៀងរល់សថ្ង 
(កិចចការ ២:៤១)។ ការរកីចបស្មើន គឺជាបរឿងធម្តា សស្ម្ចប់ស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះស្គិសឋ។ ស្កុមជុំនុុំកដលមនិរកីចបស្មើន គឺជា
ស្កុមជុំនុុំកដលមនិរងឹម្ចុំ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២ ចូរបស្ជើសបរ ើសចបមលើយមយួកដលស្តឹមស្តូវជាងបគ កនុងចបមលើយពីរកដលផតល់ឱ្យបៅកនុងរងវងស់្កចក បហើយសរបសរកនុងចបនាល ោះ
 ខាងបស្កាម។ 
 ក) បៅកនុងម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩ ពាកយថា អធិបាយ ម្ចននយ័ថា…………………………………………… 
         (កចកចាយបសចកតីអធិបាយ) (ស្ បដ់ុំណឹ្ងលអ)  

 ខ្) ពាកយថាផាយដុំណឹ្ងលអ ម្ចននយ័ថា ………………………………………………………………… 
        (ស្បកាសដុំណឹ្ងលអ) (អធិបាយ) 
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៣ បតើអនកស្តូវបធវើអវីខ្លោះ បដើមបបីុំបពញមហាបបសកកម្? បតើបពលណាអនកបជឿថ្្ី នបកនថមចូលស្កមុរបស់អនក? ចូរកតស់្តាប្្ោះ 
    មនុសសកដលអនកនឹងនិយយអុំពីស្ពោះស្គិសតស្ បដ់ល់បគ។ សូមអធិោឌ នសស្ម្ចបព់ួកបគម្ចន ក់ៗ ។ ចូរនិយយបៅកាន់  
    ពកួបគម្ចន ក់ៗ ។ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤ ចូរស្កបឡកបមើលបមបរៀនបនោះ និងកតស់្តាភារៈកិចចចុំនួនពីររបស់ស្កុមជុំនុុំ ។ 
 ក) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រ. ពួរអ្នរពជឿចាត់បញ្ជូន និងទំន របរមុងអ្នរបពរមើរពះបនទូល 
     Believers Send and Support Workers 

ទោលទៅទី៣. ច្ូរពនយល់ពីមូលទហត ណដលររុមជំន ំរតូវណតចាត់បញ្ាូ ន និងទំន របរមុងអនរបទរមើរពះបនទូល។ 
 
 ស្កុមជុំនុុំស្តូវកតស្ បដ់ុំណឹ្ងលអ។ បៅកនុងម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩ និង ម្ច៉ា កុស ១៦:១៥ បយើងរកប ើញពាកយថាបចញបៅ។ 
បពលខ្លោះស្គិសឋបរស័ិទមនិចាុំ ចប់ៅកកនលងណាឆាង យបដើមបផីាយដុំណឹ្ងលអបនាោះបទ។ ប៉ាុកនត បៅបពលខ្លោះ ស្គិសតបរស័ិទស្តូវ
បៅតុំបនប់ផសងៗបទៀត។ ដុំណឹ្ងលអស្តូវកតកចកចាយបៅដល់ទីកកនលង កដលមនិម្ចនអនកបជឿ។ ស្ពោះបយស ូ នម្ចនស្ពោះបនទូល
ជាមយួសិសសរបស់ស្ពោះអងគថា «ការកកកស្បចិតត និង ការអតប់ទសអុំបពើ ប ស្តូវកតកចកចាយបៅដល់ស្គបស់្បជាជាតិទុំង
អស់» (លូកា ២៤:៤៧)។ (ពាកយថាស្បជាជាតិ បៅស្តងប់នោះម្ចននយ័ថាជាកុលសមពន័ធ ឬ កស៏្កុមមនុសស)។ ស្កុមជុំនុុំម្ចន
ទុំនួលខុ្សស្តូវដធ៏ុំ  ប៉ាុកនតស្ពោះជាម្ចច ស់  នសនាចុំបពាោះបយើងអុំពីស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធរបស់ស្ពោះអងគ។ ស្ពោះបយស ូ នសនា
ជាមយួសិសសថា« អនករល់គ្នន នឹងទទួលឫទធ នុភាពមយួ  គឺឫទធ នុភាពសនស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ មកសណ្ឌិ តបលើអនករល់គ្នន ។ 
អនករល់គ្នន នឹងបធវើជាបនាទ ល់របស់ខ្ញុ ុំ» (កិចចការ ១:៨)។ 
 
 ស្កុមជុំនុុំបដើម ោត បប់ងាគ បស់្ពោះជាម្ចច ស់ បោយចាតប់ញ្ជូ នអនកបបស្មើស្ពោះបចញបៅ។  

 
“បៅស្កុមជុំនុុំស្កុងអនទ់ីយ៉ាូក ពួកពាការ ីនិង ពួកស្គ…ូបៅបពលកដលពួកបគបបស្មើស្ពោះអម្ចច ស់ និង តមអាហារ  
ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ នម្ចនស្ពោះបនទូលបៅកានព់ួកបគថា «ចូរកញក រណា ស និង សូលបចញបោយកឡក 
ដបតិបយើង នបៅអនកទុំងពីរមក»។ បស្កាយពី ននាុំគ្នន  តមអាហារ និង អធិោឌ ន រចួបហើយ បគោកស់ដបលើ 
បលកទុំងពីរ បហើយឱ្យបលកបចញបៅ (កិចចការ ១៣:១-៣)។” 
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 អតថបទបនោះផតល់ដល់បយើងពីគុំរកូដលស្តូវបធវើតាម ។ ខ្ញុ ុំនឹងកតស់្តាពីបគ្នលការណ៍្មយួចុំនួន កដលបងាា ញបៅកនុង
អតថបទបនោះ។ 
 
១. មនុសសកដលបគចាតឱ់្យបចញបៅ គឺជាអនកបោ្ោះស្តងន់ឹងពន័ធកិចច បៅស្កុមជុំនុុំតាមតុំបនរ់បស់ពួកបគ។ 
២. ការសបស្មចចិតតស្តូវ  នបធវើបនាទ បព់ីការអធិោឌ នឥតឈប់ឈរ ។ 
៣. មនុសសទទួលការស្តាស់បៅរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ បហើយស្កុមជុំនុុំចាតប់ញ្ជូ នបគឱ្យបចញបៅ។ 
 
 ស្ពោះជាម្ចច ស់ និង ស្កុមជុំនុុំ នបញ្ជូ នអនកបបស្មើឱ្យបចញបៅ។ បនាទ បព់ីការវលិស្តឡបរ់បស់អនកបបស្មើស្ពោះជាម្ចច ស់វញិ 
ពួកបគរយការណ៍្ដល់ស្កុមជុំនុុំ។ បន្ទា ប់ពីអនកបបស្មើ នស្តឡបម់កវញិ «កាលបលកទុំងពីរមកដល់ បលកស្បមូល

ស្កុមជុំនុុំឱ្យមកជួបជុុំគ្នន  បហើយបរៀបរបអ់ុំពីកិចចការទុំងប៉ាុន្ាន កដលស្ពោះជាម្ចច ស់ នបធវើជាមយួពួកបលក និងបរៀបរបអ់ុំពី
របបៀបកដលស្ពោះអងគបបើកផលូវឱ្យោសនដ៍សទបជឿ » (កិចចការ ១៤:២៧)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ (ចូរបស្ជើសបរ ើសចបមលើយកដលស្តមឹស្តូវបុំផុត)។ បទបញ្ញជ កដលឱ្យបចញបៅ បហើយស្ បព់ីដុំណឹ្ងលអ ចងម់្ចនស្ពោះបនទូល  
    សុំបៅបលើ 
 ក) ចូរបចញបៅស្ បអ់នកជិតខាងទុំងអស់របស់អនក កដលរស់បៅជិតៗទីបនោះ។ 
 ខ្) ចូរបចញបៅតុំបនក់ដលម្ចនចម្ចង យឆាង យ បដើមបផីសពវផាយដុំណឹ្ងលអបៅដល់បរបទសបទៀត។ 
 គ) ចូរបចញបៅស្ បអ់ស់អនកកដលមនិទន ់នឮដុំណឹ្ងលអ បទោះបីជាបៅទីជិត ឬ ឆាង យកប៏ោយ។ 
 
៦ ការចាតប់ញ្ជូ នអនកបបស្មើឱ្យបចញបៅ គឺជាអវីមយួកដលបធវើបោយ 
 ក) មនុសសកដលបចញបៅ 
 ខ្) អនកដឹកនាុំស្កុមជុំនុុំប៉ាុបណាណ ោះ។ 
 គ) ស្កុមជុំនុុំ និងស្ពោះអម្ចច ស់។ 
 

 ស្កុមជុំនុុំគួរកតទុំនុកបស្មុងអនកបបស្មើស្ពោះ កដលចាតប់ញ្ជូ នបចញបៅបោយស្កុមជុំនុុំ។ វមនិកមនជាបរឿងលអបទ កដលបគ
ចាតប់ញ្ជូ នអនកបបស្មើបចញបៅ បហើយស្តូវ នបគបុំបភលចបចាលបនាោះ។ ស្កុមជុំនុុំស្តូវអធិោឌ ន សស្ម្ចបអ់នកបបស្មើស្ពោះជាម្ចច ស់ 
កដលបចញពីស្កុមជុំនុុំបៅ។ បលក ប៉ាូល នសរបសរសុំបុស្តបផញើរបៅកានទ់ីស្កុងរ ៉ាមូថា៖ «សូមតយុទធជាមយួខ្ញុ ុំបោយទូលអងវរ
ស្ពោះជាម្ចច ស់ឱ្យខ្ញុ ុំផង» ( រ ៉ាមូ ១៥:៣០)។ បលក នសរបសរសុំបុស្តបផញើបៅស្កុងកូឡូសថា «ចូរទូលអងវរស្ពោះជាម្ចច ស់ឱ្យបយើង
កដរ បដើមបសី្ពោះអងគបបើកទវ រចុំហឱ្យបយើងម្ចនឱ្កាសស្បកាសស្ពោះបនទូល គឺស្បកាសអុំពីគុំបរងការដល៏កក់ុំ ុំងរបស់ស្ពោះស្គិសឋ 
ដបតិខ្ញុ ុំជាប ុ់ុំឃ្លុំង បស្ពាោះកតគុំបរងការបនោះឯង។» (កូឡូស ៤:៣) ។ អនកបបស្មើស្ពោះជាម្ចច ស់កដលចាតប់ញ្ជូ នឱ្យបចញបៅ 
បៅកតជាកផនកមយួសនស្កុមជុំនុុំ។ បយើងស្តូវកតអធិោឌ នសស្ម្ចប់ពួកបគ។ 
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 បលកប៉ាូលក ៏នកថ្លងអុំណ្រគុណ្ដល់ស្កុមជុំនុុំ កដល នបផញើរដងាវ យជាស្ ក់សស្ម្ចបគ់្នត។់ សូមបមើលបៅកនុង រ ៉ាមូ 
១៥:២៤ ភលីីព ២:២៥ និង ៤:១៥)។ អនកបបស្មើស្ពោះជាម្ចច ស់កដលស្តូវ នចាតប់ញ្ជូ នឱ្យបចញបៅ បពលខ្លោះពួកបគស្តូវការ
ស្ កជ់ាចាុំ ចប់ដើមបបីបស្មើការងារកដលស្ពោះជាម្ចច ស់ស្តាស់បៅពួកបគ។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរគូសរងវងព់ីមុខ្ចបមលើយកដលស្តឹមស្តូវ។ បៅបពលកដលស្កុមជុំនុុំបដើម ចាតប់ញ្ជូ នអនកបបស្មើស្ពោះឱ្យបចញបៅស្កុមជុំនុុំ 
 ក) ទុំនុកបស្មុងអុំបណាយដល់ពួកបគ។ 
 ខ្) បនតអធិោឌ នសស្ម្ចបព់ួកបគ។ 
 គ) រោិះគនច់ុំបពាោះលទធផលសនពន័ធកិចចរបស់ពួកបគ។ 
 
៨ ចូរគិតពិចារណាអុំពីស្កុមជុំនុុំរបស់អនក 
 ក) ចូរសរបសរប្្ោះអនកបបស្មើស្ពោះជាម្ចច ស់ កដលស្កុមជុំនុុំចាតឱ់្យបចញបៅបបស្មើ។   
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) បតើអនក ន ទុំនុកបស្មុងបគតាមរយៈការអធិោឌ ន ឬជាស្ កក់ដរឬបទ? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៩ បតើអនកោគ ល់កុលសមពន័ធណាមយួ ឬ តុំបនក់ដលមនិឮអុំពីស្ពោះស្គិសតកដរឬបទ? ចូរសរបសរប្្ោះរបស់តុំបនប់នោះ។ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

“ស្ពោះបយស ូ នម្ចនស្ពោះបនទូលថា «ស្សូវកដលស្តូវស្ចតូម្ចនបស្ចើនណាស់ កតអនកស្ចូតម្ចនតិចបពក។  
បហតុបនោះ ចូរអងវរម្ចច ស់កស្សឱ្យចាតអ់នកស្ចូតមកកនុងកស្សរបស់បលក” (លូកា ១០:២) ។ 
 

១០ ចូរបៅបមើលបមបរៀនទុំងមូលបឡើងវញិ និងដកស្សងភ់ារៈកិចចចុំនួនបីយ៉ា ង កដលស្គិសតបរស័ិទគួរបធវើសស្ម្ចបអ់នកមនិបជឿ។   
      …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
  
១០ ចុំណុ្ចចុំនួនបីយ៉ា ង បៅកនុងចុំបណាមចុំណុ្ចខាងបស្កាមបនោះ: 
 បធវើលអ គឺស្បឆាុំងជាមយួនឹងអុំបពើអាស្កក។់ 
 អធិោឌ នសស្ម្ចបអ់នកមនិបជឿ។ 
 ស្ បព់ីដុំណឹ្ងលអ។ 
 ចាតប់ញ្ជូ នអនកបបស្មើស្ពោះបនទូល។ 
 ទុំនុកបស្មុងអនកបបស្មើស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 
១   ក) អុំបិល និង ពនលឺ។ 
 ខ្) អុំបពើ ប ឬ អុំបពើអាស្កក។់ 
 គ) អធិោឌ ន។ 
 
៩ ចបមលើយរបស់អនក។ 
 
២ ក) ស្ បព់ីដុំណឹ្ងលអ។ 
 ខ្) ស្បកាសពីដុំណឹ្ងលអ។ 
 
៨ ចបមលើយរបស់អនក។ 
 
៣ តារងកដលអនកសរបសរខ្លួនឯង។ 
 
៧ ក) ទុំនុកបស្មុងអុំបណាយដល់ពួកបគ។ 
 ខ្) បនតអធិោឌ នសស្ម្ចបព់ួកបគ។  
 
៤ ក) ស្បស្ពឹតតលអ និងបញ្ឈបអ់ុំបពើអាស្កក។់ 
 ខ្) ស្បកាសដុំណឹ្ងលអ។ 
 
៦ គ) ស្កុមជុំនុុំ និងស្ពោះអម្ចច ស់។ 
 
៥ គ) បៅស្ បអ់ស់អនកកដលមនិទន ់នឮពីដុំណឹ្ងលអ បទោះបីជាបៅទីជិត ឬ ឆាង យកតី។ 
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  រិច្ាការផែលររុមជំន  ំ
ពធវើថាវ យរពះជាមាា ស្ ់

What the Church Does for God 
 
 
 បៅកនុងបមបរៀនទី៦ បយើង នសិកាពីរបបៀបកដលស្គិសតបរស័ិទជួយ អនកដស៏ទបទៀត បៅកនុងរបូកាយរបស់ស្ពោះស្គិសត។ 
បៅកនុងបមបរៀនទ៧ី បយើង នប ើញពីទុំនួលខុ្សស្តូវរបស់បយើងមយួចុំនួន ជាមយួអនកមនិបជឿ។ ស្កុមជុំនុុំ ស្តូវកតបបស្មើពន័ធកិចច
ផ្ទទ ល់ខ្លួន និង អនកដសទ។ បហើយស្តូវបបស្មើនូវពន័ធកិចចពិបសសថាវ យស្ពោះជាម្ចច ស់។  
 
 បៅកនុងបមបរៀនទីមយួ បយើង នបរៀនថា បគ្នលបុំណ្ងរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ គឺបដើមបថីាវ យសិររីងុបរឿង
ដល់ស្ពោះអងគ។ បតើស្កុមជុំនុុំគួរថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់បោយរបបៀបណាខ្លោះ? បតើស្កុមជុំនុុំគួរបធវើអវខី្លោះ បដើមបោីត ប់
បងាគ បស់្ពោះអម្ចច ស់? ចុំណុ្ចទុំងបនោះ គឺជាបរឿងរ៉ា វ កដលបយើងនឹងស្តូវបមើលប ើញកនុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 ស្គិសតបរស័ិទកដលដឹងពីរបបៀបអធិោឌ ន ស្តូវោកគ់ុំនិតបចោះដឹងរបស់បគចូលបៅកនុងសកម្ភាព។ ការអធិោឌ នគឺជា
ការបបស្មើស្ពោះជាម្ចច ស់ កដូ៏ចជាអភយ័ឯងសិទធសស្ម្ចបប់យើងកដរ។ អនកដឹងថា អនកគួរកតថាវ យបងគុំ  បហើយអនកចូលចិតតថាវ យ
បងគុំ ប៉ាុកនត បពលខ្លោះអនករវល់ខាល ុំងជាមយួនឹងកិចចការដសទបទៀត។  
 
 ស្បសិនបបើអនកជាស្គិសតបរស័ិទ អនកដឹងពីបសចកតីអុំណ្រកនុងការបគ្នរពោត បប់ងាគ បស់្ពោះស្គិសត បហើយអនកនឹងម្ចន
អារម្ណ៍្ថាអនកម្ចនពិរទុធភាព បៅបពលកដលអនកមនិ នបគ្នរពោត បប់ងាគ បស់្ពោះជាម្ចច ស់។ ចូរបគ្នរពោត បប់ងាគ ប់ស្ពោះ
ជាម្ចច ស់បោយថាវ យស្ពោះកិតតិនាមដល់ស្ពោះអងគ។ ចូរបយើងថាវ យស្ពោះកិតតិនាមដល់ស្ពោះអងគ! 
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គ្ទរាង 
ក. សកម្ភាពថាវ យបងគុំពិបសសៗ Special Acts of Worship 
ខ្. ពិធីស្ជមុជទឹករបស់អនកបជឿ The Believer’s Baptism 
គ. ពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់ The Lord’s Supper 
 

ទោលទៅ 
១. ចូរពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលបយើងអាចថាវ យបងគុំស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
២. ចូរពនយល់ពីមូលបហតុកដលស្គិសតបរស័ិទទួលពិធីស្ជមុជទឹក។ 
៣. ចូរពនយល់ពីអតថនយ័តាមស្ពោះគមពរីសនពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់ ។ 
 

រ. ស្រមមភាពថាវ យបងរំពិពស្ស្ៗ Special Acts of Worship 
ទោលទៅទី១: ច្ូរពិពណ៌នពីរទបៀបណដលទយើងអាច្ថ្វវ យបងគំរពះជ្ជាច ស់។  
 

 បៅកនុងបមបរៀនដុំបូងរបស់បយើង បយើង នបរៀនបគ្នលបុំណ្ងមយួកនុងចុំបណាមបគ្នលបុំណ្ងជាបស្ចើនរបស់ស្កុមជុំនុុំ 
គឺការសរបសើរដបមកើងស្ពោះជាម្ចច ស់។ ស្គិសតបរស័ិទថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់ តាមរយៈការរស់បៅជាជិវតិកដលោត ប់
បងាគ បត់ាមស្ពោះជាម្ចច ស់។ ប៉ាុកនត ស្គិសតបរស័ិទកអ៏ាចបលើកតបមកើងសិររីងុបរឿងស្ពោះជាម្ចច ស់ តាមរយៈការថាវ យបងគុំរបស់បគកដរ។ 
ការថាវ យបងគុំម្ចនន័យថា ការបគ្នរព ការថាវ យកិតតិនាម និង ការោត បប់ងាគ ប់ ។ បយើងថាវ យបងគុំបោយការបលើកសរបសើរពី
កិចចការដល៏អរបស់ស្ពោះអងគ។ ដូចកដលបលកប៉ាូល នសរបសរបៅកាន់ស្កុមជុំនុុំបៅទីស្កុងបអបភសូថា៖ «បដើមបឱី្យបយើងបលើក
តបមកើងសិររីងុសនស្ពោះគុណ្របស់ស្ពោះអងគ [របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់] កដលស្ទង ់នបស្ សស្បទនមកបយើង កនុងអងគស្ពោះបុស្តាដជ៏ាទី
ស្សឡាញ់របស់ស្ពោះអងគ។» (បអបភសូរ ១:៦)។ (សូមអានបអបភសូ ១:១២, ១៤។) 

 
 អស់អនកកដលបជឿ បស្បៀបដូចជាពួកបូជាចារយកដលថាវ យការអធិោឌ ន និងការសរបសើរតបមកើងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
បលកបពស្តុស នបសបសរថា «បងបអូន… ចូរផគុ ុំគ្នន បឡើង កោងជាស្ពោះដុំណាក់របស់ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ បធវើជាស្កុមបូជាចារយដវ៏សុិទធ 
បដើមបថីាវ យយញ្ដបូជាខាងវញិ្ញដ ណ្ជាទីគ្នប់ស្ពោះហឫទយ័ស្ពោះជាម្ចច ស់ តាមរយៈស្ពោះបយស ូស្គិសឋ»(១បពស្តុស ២:៥)។ 
ដងាវ យកដលស្កុមជុំនុុំផតល់ឱ្យគឺជាការសរបសើរ ។ «ចូរបយើងថាវ យយញ្ដបូជា សុំរបប់លើកតបមកើងស្ពោះជាម្ចច ស់ជានិចចតាមរយៈ
ស្ពោះបយស ូ គឺជាពាកយហូរបចញពីបបូរម្ចត ់បយើងកដលស្បកាសស្ពោះនាមស្ពោះអងគ » (បហស្ប ឺ១៣:១៥)។ 
 
 បយើងកថ៏ាវ យបងគុំស្ពោះជាម្ចច ស់បោយចបស្មៀង។ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងទុំងមូល គឺជាការស្បមូលផឋុ ុំសនបទ
ចបស្មៀង។ ដូចជាអនកសរបសរបទគមពរីទុំនុកតបមកើងចូរបយើង  «ចូរបស្ចៀងថាវ យស្ពោះអម្ចច ស់ និងសរបសើរតបមកើងស្ពោះនាមស្ពោះអងគ» 
(៩៦:២)។ បលកប៉ាូល អាចម្ចនគុំនិតដូបចនោះបៅបពលកដលគ្នតស់របសរបផញើរបៅកានស់្កុមជុំនុុំបៅទីស្កុងកូឡូសថា៖  
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«ចូរបស្ចៀងអរស្ពោះគុណ្ស្ពោះជាម្ចច ស់កនុងចិតត បោយបស្បើទុំនុកតបមកើង បទសរបសើរ និងបទចុំបរៀងមកពីស្ពោះវញិ្ញដ ណ្» 
 (កូឡូស ៣:១៦)។ 
 
 ស្ពោះគមពរីស្ បប់យើងអុំពីមបធា យបផសងបទៀតបដើមបថីាវ យបងគុំស្ពោះជាម្ចច ស់: តាមរយៈការឱ្យ។ ជាការពិត ការឱ្យគឺជា
សកម្ភាពសនការថាវ យបងគុំ។ បៅកនុងសុំបុស្តរបស់គ្នតប់ៅកានស់្កុមជុំនុុំបៅទីស្កុងភលីីព បលកប៉ាូល នកថ្លងអុំណ្រគុណ្ 
ដល់ពួកបគកដល នជូនជាអុំបណាយសស្ម្ចប់បលក។ គ្នតម់្ចនស្បោសនថ៍ា អុំបណាយបនាោះគឺ « អុំបណាយទុំងបនោះបស្បៀប
បីដូចជាកលនិស្កអូបឈងុយឈងប់ ជាយញ្ដបូជាកដលស្ពោះជាម្ចច ស់គ្នតស់្ពោះហឫទយ័ និង យល់ស្ពមទទួល» (ភលីីព ៤:១៨)។ 
បោយោរស្គិសតបរស័ិទឱ្យ បគ នបុំបពញដល់តស្មូវការរបស់អនកដសទ។ បោយោរតស្មូវការ នបុំបពញ នាុំឱ្យមនុសស
សរបសើរស្ពោះជាម្ចច ស់ ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ការថាវ យបងគុំម្ចននយ័ថា  
 ក) ផតល់ថ្វកិារបដើមបបីុពវបហតុកដលសមរមយ។ 
 ខ្) ចូលរមួស្ពោះវហិារជាបទៀងទត។់ 
 គ) សកមតងការបគ្នរព។ 
  ) សកមតងបសចកតីអាណិ្តអាសូរដល់មនុសស។ 
  
២ បគ្នលបុំណ្ងមូលោឌ នរបស់ស្កុមជុំនុុំគឺ 
 ក) ថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 ខ្) ជួយ មនុសសឱ្យដឹកនាុំជីវតិស្តឹមស្តូវ។ 
 គ) ស្បមូលមនុសសអធិោឌ ន។ 
  ) បស្ចៀងអុំពសី្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៣ បតើចុំណុ្ចខាងបស្កាមមយួណាកដលមនិកមនជារបបៀបកនុងការថាវ យបងគុំស្ពោះជាម្ចច ស់? 
 ក) ការបស្ចៀងបលើកតបមកើងស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 ខ្) ការសរបសើរដល់ស្ពោះហឫទយ័សបបរុសរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) ការថាវ យអុំបណាយដល់កិចចបបស្មើស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
  ) ការរស់បៅជាជីវតិកដលមនិស្សបតាមស្ពោះឫទយ័របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
  

 បយើងស្តូវកតម្ចនការស្បុងស្បយត័នបៅទីបនោះ។ ការថាវ យបងគុំពិតស្ កដមនិកមនជាការបស្ចៀង ការអធិោឌ ន ឬ ការឱ្យ
បោយធម្តាបនាោះបទ។ ចុំណុ្ចទុំងបនោះ គឺជាទីសម្ចគ ល់កផនកខាងបស្ៅសនការថាវ យបងគុំរបស់បយើង។ ការថាវ យបងគុំដព៏ិតគឺជា
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ការថាវ យបងគុំបោយវញិ្ញដ ណ្។ បយើងអាចបៅចូលរមួការស្បជុុំស្គសិតបរស័ិទ និងបស្ចៀង ប៉ាុកនត មនិកដលថាវ បងគុំពិតស្ កដ 
បឡើយ។ ស្ពោះបយស ូម្ចនស្ពោះបនទូលថា «ស្ពោះជាម្ចច ស់ជាវញិ្ញដ ណ្ បហតុបនោះអស់អនកកដលថាវ យបងគុំស្ពោះអងគ ស្តូវកតថាវ យបងគុំ
តាមវញិ្ញដ ណ្ និងតាមបសចកតីពិត» (យ៉ាូហាន ៤:២៤)។ ការថាវ យបងគុំមនិកមនជាចាប ់ឬជាស្បសពណី្បទ។ បលកប៉ាូល ន
សរបសរបៅកានស់្កុមជុំនុុំបៅទីស្កងុភលីីព « គឺបយើងរល់គ្នន កដលជាអនកបគ្នរពថាវ យបងគុំស្ពោះជាម្ចច ស់ តាមស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ បយើង
អតួអាងបលើស្ពោះស្គិសឋបយស ូ បយើងមនិពឹងកផអកបលើបលកីយប៍ទ» (ភលីីព ៣:៣)។ បយើងមនិស្តូវស្ចឡូកស្ចឡុំ សកម្ភាពកដល

ទកទ់ងជាមយួនឹងការថាវ យបងគុំ បោយវញិ្ញដ ណ្បឡើយ។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ចូរបស្ជើសបរ ើសចបមលើយកដលស្តឹមស្តូវពីកនុងរងវងស់្កចក។ 
 ក) ការថាវ យបងគុំពិតស្ កដគឺជា…………………………………………………………………………………….. 
        (បោយវញិ្ញដ ណ្) (តាមស្បសពណី្) 

 ខ្) ស្គិសតបរស័ិទស្តូវកតថាវ យបងគុំ បោយ……………………………………………………………………………… 
        (ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វសុិទធ) (ចាប ់និង ស្បសពណី្)  

 

ខ. ពិធីរជម ជទឹររបស្អ់្នរពជឿ The Believer’s Baptism 
ទោលទៅទី២. ច្ូរពនយល់ពីមូលទហត ណដលរគ្ិសតបរសិ័ទទួលពិធីរជម ជទឹរ។ 
 
 បៅបពលកដលបយើងបញ្ញជ កព់ីបសចកតីស្សឡាញ់ចុំបពាោះស្ពោះជាម្ចច ស់ បយើងកុំពុងកតបធវើអវីមយួបដើមបផី្ទគ បស់្ពោះហឫទយ័
ស្ពោះអងគ។ បសចកតីស្សឡាញ់ និង ការសរបសើររបស់បយើង លអស្បបសើរជាជាងពិធីតាមស្បសពណី្ទុំនាមទុំលបប់ៅបទៀត។ ប៉ាុកនត  
ស្ពោះបយស ូ នម្ចនស្ពោះបនទូលស្ បប់យើងបដើមបសីបងកតបមើលពីពិធីបណុ្យទុំងពីរបនោះ គឺពិធីបុណ្យស្ជមុជទឹក និងពិធីជបប់លៀង
ស្ពោះអម្ចច ស់។ បយើងបៅពិធីបុណ្យទុំងពីរបនោះថាបទបញ្ដតតិ។ ចូរបយើងពិភាកាពីពិធីបុណ្យស្ជមុជទឹកជាមុនសិន។  

 
 បៅបពលកដលមនុសសម្ចន ក ់នទទួលបជឿស្ពោះបយស ូ បគចងស់្ បដ់ល់អនកទុំងអស់គ្នន ពីអវីកដលបគ នបធវើ បហើយពិធី
ស្ជមុជទឹកជារបបៀបសនការបធវើកិចចការបនោះ។ ជាទូបៅស្គូគងាវ លជាអនកបរៀបចុំទីកកនលងសស្ម្ចបប់ធវើពិធីស្ជមុជទឹក ដូចជាបៅតាម
បឹង  អូរ ឬ បនទបប់ៅកនុងស្កុមជុំនុុំ ។ ស្គិសតបរស័ិទថ្្ីស្តូវស្ជមុជចូលបៅកនុងទឹក និង បលើកបឡើងមកវញិ។ បនោះគឺជារបូភាពអុំពី
អវីកដលស្ពោះស្គិសត នបធវើសស្ម្ចប់អនកបជឿ។ អតថនយ័សនពិធីស្ជមុជទកឹ សស្ម្ចបស់្គិសតបរស័ិទ ស្តូវ នបគកតស់ម្ចគ ល់ពីការ
បោយទិវងគត និងការរស់បឡើងវញិរបស់ស្ពោះស្គិសត។ បលក ប៉ាូល នពនយល់ពីចុំណុ្ចបនោះបៅកាន់ស្កុមជុំនុុំបៅទីស្កុង
កូឡូសថា ៖ 
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“កនុងអងគស្ពោះស្គិសឋ បងបអូនក ៏នទទួលពិធីកាត់កសបកកដរ…បពលបងបអូនទទួលពិធីស្ជមុជទឹក 
 បងបអូនស្តូវកបក់នុងផនូររមួជាមយួស្ពោះស្គិសត  បហើយបោយបស្ពាោះបងបអូនរមួកនុងអងគស្ពោះស្គិសត 
បងបអូនកម៏្ចនជីវតិរស់បឡើងវញិរមួជាមយួស្ពោះអងគកដរ បស្ពាោះបងបអូនម្ចនជុំបនឿ បលើឫទធ នុភាព 
របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ កដល នបស្ សស្ពោះស្គិសតឱ្យម្ចនស្ពោះជន្រស់បឡើងវញិ” (កូឡូស ២:១១-១២)។ 
 

 ដូបចនោះពិធីស្ជមុជទឹក គឺជាសញ្ញដ សម្ចគ ល់ សស្ម្ចបអ់នកដសទបទៀត ថានិសសយ័ចាស់សនជីវតិរបស់បយើង នកប ់ត់ 
បហើយឥឡូវបនោះបយើងម្ចនជីវតិថ្្ីកនុងស្ពោះស្គិសតបយស ូ។ 
 
 ពិធីស្ជមុជទឹកមិនកមន ជាពិធីសស្ម្ចបប់ធវើឱ្យអនកមនិបជឿ កាល យបៅជាអនកបជឿបនាោះបទ។ ពិធីស្ជមុជទឹកមនិ នសបស្តងាគ ោះ
មនុសសបចញពអីុំបពើ បបទ។ ពិធីបនោះមនិកមនជាពិធីបវទមនតសកតិសិទធបទ។ បៅកនុងស្កុមជុំនុុំបដើម  មនុសស នទទួលបជឿ
ស្ពោះស្គិសត បនាទ បម់កបគ នទទួលពិធីស្ជមុជទឹក។ បៅបពលកដលស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ យងមកគងក់នុងស្កុមជុំនុុំ បលក
បពស្តុស នអធិបាយពីោរៈសុំខានស់នបសចកតីជុំបនឿបៅកនុងអងគស្ពោះស្គិសត បហើយ«ម្ចនមនុសសជាបស្ចើនបៅកនុងចុំបណាមពួក
បគ  នទទួលបជឿតាមរយៈោររបស់គ្នត់ និងទទួលពិធីស្ជមុជទកឹ» (កិចចការ ២:៤១)។  
 
 បពលបស្កាយមកបទៀត បលកភលីីព  ននាុំោររបស់ស្ពោះស្គិសត បៅកានស់្សុកោម្ច៉ា រ ី៖ «កាលបគបជឿដុំណឹ្ងលអ អុំពី
ស្ពោះរជយរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ និង អុំពីស្ពោះនាមស្ពោះបយស ូស្គិសត កដលបលកភលីីពស្បកាសស្ ប់ បគកទ៏ទួលពិធីស្ជមុជទឹក ទុំង
ស្បុសទុំងស្សី» (កិចចការ ៨:១២)។  
 
 ស្ពោះបយស ូ នបងាគ បប់យើងឱ្យបធវើពិធីស្ជមុជទឹកឱ្យអនកបជឿថ្្ី។ «ដូបចនោះ ចូរបចញបៅនាុំមនុសសស្គបជ់ាតិោសនឱ៍្យបធវើជា
សិសស  បហើយបធវើពិធីស្ជមុជទឹកឱ្យបគ កនុងស្ពោះនាមស្ពោះបិតា ស្ពោះបុស្តា និង ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ» (ម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩)។ វគឺជា
ភារកិចចរបស់បយើងកនុងការោត ប់បងាគ បស់្ពោះជាម្ចច ស់។  
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ សូមអានគមពរី រ ៉ាមូ ៦:៤ និង បុំបពញបៅកនុងចបនាល ោះខាងបស្កាម: 
   បហតុបនោះ បោយពិធីស្ជមុជទឹក បដើមបរីមួ ……………… ជាមយួស្ពោះអងគ បយើងដូចជា នចូលបៅកនុង ………………… រមួ  
   ជាមយួស្ពោះអងគកដរ។ ដូបចនោះ ស្ពោះស្គិសឋម្ចនស្ពោះជន្រស់បឡើងវញិ បោយោរសិររីងុបរឿងរបស់របស់ស្ពោះបិតាយ៉ា ងណា បយើង  
   ក ៏………………………………………………………………………… យ៉ា ងបនាោះកដរ។ 
៦ ចូរបស្ជើសបរ ើសចបមលើយលអបុំផុត ពីកនុងរងវងស់្កចក និង បុំបពញចបនាល ោះ។ 
 ក) ស្កុមជុំនុុំបធវើពិធីស្ជមុជទឹកបោយោរ……………………………………………………………………………… 
        (វគឺជាពិធីតាមស្បសពណី្) (ស្ពោះស្គិសតបងាគ បឱ់្យបធវើវ)  

 ខ្) បតើនរណាគួរទទួលពិធីស្ជមុជទឹក?………………………………………………………………………………… 
        (អនកបជឿ) (អនកមនិបជឿ) 

 គ) ពិធីស្ជមុជទឹក………………………………………………………………………………………………………… 
      (បធវើឱ្យមនុសសកាល យជាស្គិសតបរស័ិទ) (បងាា ញពីអវីកដលស្ពោះស្គិសត នបធវើ)  

 

រ. ពិធីជប់ពលៀងរពះអ្មាា ស្ ់The Lord’s Supper 
ទោលទៅទី៣. ច្ូរពនយល់ពីអតែន័យតាមរពះគ្មពីរ ម្នពិធីជប់ទលៀងរពះអាច ស់។ 
 
 ស្ពោះបយស ូក ៏នបងាគ ប់ឱ្យបយើងបធវើពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់កដរ។ បៅកនុងបពលកដលបរបិភាគអាហារចុងបស្កាយជា
មយួោវករបស់ស្ពោះអងគ ស្ទងម់្ចនស្ពោះបនទូលថា «ចូរបធវើដូបចនោះបដើមបរី ុំឭកដល់ខ្ញុ ុំ» (១កូរនិថូ្ស ១១:២៤)។ 
 
 ដូចបៅនឹងពិធីស្ជមុជទឹកកដរ ការបធវើពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់ គឺជាបទបញ្ដតិត។ ពិធីបនោះមនិកមនជាពិធីកដលទបទ
ោអ តបនាោះបទ។ បៅបពលកដលបយើងបធវើពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់ គឺបយើងថាវ យស្ពោះកិតតិនាមដល់ស្ពោះស្គិសត។ បៅបពលកដល
បយើងទទួលទននុំបុង័ និងផឹកទឹកពីកពង គឺបយើងបងាា ញពីអវីកដលស្ពោះស្គិសត នបធវើសស្ម្ចបប់យើង។ បលកប៉ាូល និយយថា 
«បងបអូនស្បកាសអុំពីស្ពោះអម្ចច ស់បោយទិវងគតរហូតដល់ស្ទងយ់ងស្តឡបម់កវញិ» (១កូរនិថូ្ស ១១:២៦)។ តាមរយៈការ
បរបិភាគអាហារបនោះ បងាា ញថាបយើងរមួគ្នន កតមយួជាមយួស្ពោះស្គិសត។ ពិធីបនោះ ជួយ បយើងឱ្យចងចាុំថាស្ពោះស្គិសត នបោយ
ទិវងគតបដើមបបីយើង។  

 
 បនាទ បម់កស្ពោះអងគយកនុំបុង័មកកាន ់ស្ទងអ់រស្ពោះគុណ្ស្ពោះជាម្ចច ស់ បហើយកាចន់ុំបុង័បនាោះ ទុំងម្ចនស្ពោះបនទូលថា 
«បនោះជារបូកាយខ្ញុ ុំ កដលស្តូវបូជាសុំរបអ់នករល់គ្នន ។ ចូរបធវើដូបចនោះបដើមបរី ុំឭកដល់ខ្ញុ ុំ»។ តាមរបបៀបដូចគ្នន បនោះកដរ ស្ពោះអងគ ន
ឱ្យកពងបៅបគ ទុំងម្ចនស្ពោះបនទូលថា៖ «បនោះជាកពងសនសមពនធបមស្តីថ្្ី ចងបឡើងបោយោរបលហិតខ្ញុ ុំ កដលស្តូវបងាូរសុំរប់
អនករល់គ្នន » (លូកា ២២:១៩-២០)។ 
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 មនុសសម្ចន កអ់ាចទទួលទននុំបុង័ និង ទឹកពីកពង ន លុោះស្តាកតបគ នទទួលបជឿស្ពោះស្គិសគបហើយ។  
 
 តាមរយៈសកម្ភាពបនោះ បយើងមនិស្គ្ននក់ត នរមួជាមយួនឹងស្ពោះស្គិសតប៉ាុបណាណ ោះបទ ប៉ាុកនត ជាមយួគ្នន បៅវញិបៅមក 
កដរ។ វបងាា ញពីការឯកភាពបៅកនុងរបូកាយរបស់ស្ពោះស្គិសត។ បលកប៉ាូលសរបសរថា៖ 
 

 “បពលបយើងបលើកកពងសនស្ពោះពរបឡើងបដើមបអីរស្ពោះគុណ្ស្ពោះជាម្ចច ស់ ម្ចននយ័ថាបយើងចូលរមួ

 ជាមយួស្ពោះបលហិតរបស់ស្ពោះស្គិសត រឯីបពលកដលបយើងកាចន់ុំបុង័ កម៏្ចននយ័ថាបយើងចូលរមួជា
 មយួស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះស្គិសតកដរ។ ម្ចននុំបុង័កតមយួប៉ាុបណាណ ោះ បទោះបីបយើងម្ចនគ្នន បស្ចើនកតី កប៏យើង
 រមួគ្នន មកជារបូកាយកតមយួកដរ បស្ពាោះបយើងទុំងអស់គ្នន  នទទួលចុំកណ្កនុំបុង័កតមយួ។”  
 (១កូរនិ ថូ្ស ១០:១៦-១៧)  

 
 ពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់បងាា ញពីជុំបនឿរបស់បយើង បៅកនុងការបោយទិវងគតរបស់ស្ពោះស្គិសត និងការឯកភាពបៅកនុង
ស្កុមជុំនុុំ។ ប៉ាុកនត វកប៏ងាា ញបយើងអុំពីជុំបនឿរបស់បយើង បៅកនុងការយងស្តឡបម់កវញិរបស់ស្ពោះបយស ូសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់
ស្ពោះអងគកដរ ។  

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ បតើចុំណុ្ចខាងបស្កាមមយួណា កដលមនិកមនជាកផនកសនអតថនយ័របស់ពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់? 
 ក) របូភាពសតីអុំពីអវីកដលស្ពោះស្គិសតបធវើសស្ម្ចបប់យើង 
 ខ្) ការបញ្ញជ កអ់ុំពីជុំបនឿសតីពីការយងស្តឡបម់កវញិរបស់ស្ពោះស្គិសត  
 គ) របបៀបកដលទទួលការបលើកកលងបទសពីស្ពោះជាម្ចច ស់ 
  ) ការបញ្ញជ កអ់ុំពីការរបួរមួរបស់អនកបជឿ  
 
៨ បហតុផលសុំខានប់ុំផុតកដលស្គិសតបរស័ិទបធវើពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់ និង ពិធីស្ជមុជទឹក គឺបោយោរកតពីធីទុំង     
    អស់បនោះ 
 ក) នាុំស្ពោះពរដល់ស្គិសតបរស័ិទ 
 ខ្) ជាពិធីស្បសពណី្តាមកបបោសនា 
 គ) ជាបសចកតីបងាគ បរ់បស់ស្ពោះជាម្ចច ស់  
  ) បងាា ញពីការបោយទិវងគតរបស់ស្ពោះអម្ចច ស់  
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 ស្កុមជុំនុុំម្ចនពន័ធកិចចថាវ យស្ពោះជាម្ចច ស់។ ស្កុមជុំនុុំស្តវូកតោត បប់ងាគ ប ់និងថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះអម្ចច ស់។ កិចចការ
បនោះនឹងមនិបញ្ចបប់ទ រហូតទល់កតស្ពោះបយស ូយងមកវញិសស្ម្ចប់ស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ រហូតដល់សថ្ងបនាោះ ស្កុមជុំនុុំស្តូវ
ការបងាា ញអនកបជឿ និងអនកមនិបជឿពីអវីកដលជាបុំណ្ងស្ពោះហឫទយ័របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ ស្កុមជុំនុុំបធវើសកខីភាពបៅកាន់មនុសស
 តប់ងន់ឹងពស្ងងឹដល់អនកមនិបជឿ។  
 
 ស្កុមជុំនុុំបដើម នបធវើស្គបក់ិចចការទុំងអស់បនោះ។ ដួងចិតតរបស់ខ្ញុ ុំ នបធវើចលនាជាបរៀងរល់បពល បៅបពលកដលខ្ញុ ុំអាន
បៅកនុងកិចចការ ២:៤៦-៤៧ ៖ 
 

“ជាបរៀងរល់សថ្ង បគរមួចិតតគុំនិតគ្នន ពាយមចូលស្ពោះវហិារ បធវើពិធីកាចន់ុំបុង័បៅតាមផទោះ ស្ពមទុំង
បរបិភាគអាហារជាមយួគ្នន យ៉ា ងសបាយរកីរយ និងបោយចិតតបោ្ោះសរផង។ បគនាុំគ្នន សរបសើរ
តបមកើងស្ពោះជាម្ចច ស់ បហើយស្បជាជនទុំងមូលបគ្នរពរបអ់ានពួកបគទុំងអស់គ្នន ។ ស្ពោះអម្ចច ស់បកនថម
ចុំនួនអនកកដលស្ពោះអងគ នសបស្តងាគ ោះ មកកនុងស្កុមរបស់បគជាបរៀងរល់សថ្ង។” 
 

 បតើវអាចបស្បៀបបធៀបជាមយួនឹងស្កុមជុំនុុំបៅកនុងតុំបនរ់បស់ខ្ញុ ុំកដរឬបទ? ឬកស៏្កុមជុំនុុំបៅកនុងតុំបនរ់បស់អនក? ស្ពោះ
ជាម្ចច ស់សពវស្ពោះហឫទយ័បស្បើស្ ស់បយើងបដើមបបីបស្មើដល់ស្កុមជុំនុុំ ។ ស្ពោះជាម្ចច ស់សពវស្ពោះហឫទ័យឱ្យបយើងរមួចុំកណ្កបបស្មើ
ស្ពោះអងគ ។ 
 
 ស្គបស់្គិសតបរស័ិទស្តូវការស្កុមជុំនុុំ។ «បយើងមនិស្តូវលោះបងក់ារស្បជុុំគ្នន  ដូចអនកខ្លោះធ្លល បប់ធវើបនាោះបឡើយ ផទុយបៅវញិបយើង
ស្តូវបលើកទឹកចិតតគ្នន បៅវញិបៅមក» (បហស្ប ឺ១០:២៥)។ ស្ពោះវហិារម្ចនោរៈសុំខាន់ណាស់សស្ម្ចប់ស្ពោះស្គិសត កដលស្ទង ់ន
បូជាស្ពោះជន្ស្ពោះអងគផ្ទទ ល់សុំរបស់្កុមជុំនុុំ» (បអបភសូ ៥:២៥)។ បតាងបយើងរមួចុំកណ្កបៅកនុងស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។  

 
 ឥឡូវបនោះ បយើង នចូលមកចុងបញ្ចបស់នបមបរៀនបនោះបហើយ  ខ្ញុ ុំសងឃមឹថាអនកនឹងយល់ចាស់ពីស្កុមជុំនុុំ កដលទក់
ទងបៅនឹងោរៈសុំខាន់សនការនាុំអនកដសទថាវ យស្ពោះជាម្ចច ស់ គុណ្តសមលរបស់ស្កុមជុំនុុំសស្ម្ចបអ់នក កផនករបស់ស្កុមជុំនុុំបៅ
កនុងគបស្ម្ចងការណ៍្របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ ឥឡូវបនោះ ចូរចុំណាយបពល បដើមបអីរស្ពោះគុណ្ស្ពោះជាម្ចច ស់សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់
ស្ពោះអងគ កដលជារបូកាយរបស់ស្ពោះស្គិសត។ ចូរអនុញ្ញដ តឱ្យស្ពោះអងគបងាា ញពីរបបៀបកដលអនកអាចរមួចុំកណ្ក និងជាចុំកណ្ក
មយួបៅកនុងគបស្ម្ចងការរបស់ស្ពោះអងគសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ។  
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 

៨ គ) ជាបសចកតីបងាគ បរ់បស់ស្ពោះស្គិសឋ។ 
 
១ គ) សកមតងការបគ្នរព។ 
 
៧ គ) របបៀបកដលទទួលការបលើកកលងបទសពីស្ពោះជាម្ចច ស់ 
 
២ ក) ថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៦ ក) ស្ពោះស្គិសត នបងាគ បវ់។ 
 ខ្) អនកបជឿ 
 គ) បងាា ញពីអវីកដលស្ពោះស្គិសត នបធវើ។ 
 
៣  ) ការរស់បៅជាជីវតិកដលមនិស្សបតាមស្ពោះឫទយ័របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៥ បញ្ចុ ោះសព ោល ប ់រស់បៅតាមរបបៀបថ្្ី។ 
 
៤ ក) បោយវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ 

 

ស្មូអ្បអ្រស្ថទរ! 

អនក នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ នបនោះបហើយ។ បយើងសងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះពិតជាម្ចនស្បបយជនស៍ស្ម្ចបអ់នក! សូមកុុំបភលច
បុំបពញការវយតសមលតាមជុំពូកទីពីរ បហើយស្បគល់ស្កោសចបមលើយបៅកានស់្គូបបស្ងៀនរបស់អនក។ 
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CL4140 ររុមជនំ  ំ/ CL4140 The Church 

 

ររដាសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  

សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបស្កាម៖ 

ប្្ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលស្បសិនជាអនកមនិោគ ល់បលខ្របស់អនក។) 

អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ស្បបទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអនក នបញ្ចប់ការសិកាជុំពូកនីមយួៗ សូមបុំបពញស្កោសចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ សូមអានសុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតសស្ម្ចបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បម្ សស្ម្ចប់
ចបមលើយកដលអនក នបស្ជើសបរ ើស។ សូមស្ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ ស្កោសចបមលើយ គឺដូចគ្នន នឹងបលខ្សនសុំណួ្រកដលអនក
កុំពុងកតបឆលើយ។  

 
ឧទហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្្ីម្ចននយ័ថា 

 ក) បៅវយ័បក្ង។ 
 ខ្) ទទួលស្ពោះបយស ូជាស្ពោះសបស្តងាគ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផតើមឆាន ុំថ្្ី។ 

 ចបមលើយស្តឹមស្តូវគឺ ខ្) ទទលួស្ពោះបយស ូជាស្ពោះសបស្តងាគ ោះ។ ដូបចនោះ អនកគួរកតោក់ពណ៌្បម្   ខ្    ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   

សូមបបើកទុំពរ័បនតមយួបទៀត បៅបពលអនកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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ររោស្ច្ពមលើយជំពូរទីមួយ  

 សូមោកព់ណ៌្បម្ បៅកកនលងកដលស្តឹមស្តូវបោយស្បុងស្បយត័ន សស្ម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតស្មូវការសស្ម្ចបជ់ុំពូកទី១។ សស្ម្ចប់ពិនទុ សូមបផញើស្កោសចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យស្គូរបស់អនក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកនុងតុំបនរ់បស់អនក។ សូមបនតការសិការបស់អនកបៅជុំពូកទី២។  

 

 

 

 

 

 
PN 08.13 
 

សស្ម្ចបប់ស្បើបៅការយិល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាណ ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………
… 

ពិនទុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពរូទី១  

១ កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ នចាបប់ផតើមបឡើង 
 ក) បៅបពលអោុំ និង បអវ៉ា នស្បស្ពឹតត ប។  
 ខ្) មុនកុំបណ្ើ តពិភពបលក។  
 គ) បៅបពលបគឆាក ងស្ពោះបយស ូ។  
 
២ កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់សស្ម្ចបអ់នាគតរបស់ស្កុមជុំនុុំទកទ់ងនឹង 
 ក) ការយងមកវញិរបស់ស្ពោះបយស ូស្គិសត។  
 ខ្) ការកកកស្បចិតតគុំនិតរបស់មនុសសទុំងអស់។  
 គ) ការបបងកើតមនុសសជាតិជាថ្្ីរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។   
 
៣ បលកប៉ាូលម្ចនស្បោសនក៍នុងកណ្ឍ គមពរីបអបភសូ ៣:៨-១០ ថាតួនាទីរបស់គ្នតគ់ឺបដើមប ី
 ក) ពនយល់ស្ បអ់ុំពីកផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ដល់មនុសស។  
 ខ្) យល់អុំពីអាថ្ក៌ុំ ុំងរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) ស្តួតស្តាបលើអុំណាចបទវទូត។ 
 
៤ បៅបពលស្គិសតបរស័ិទកុំពុងរងទុកខលុំ ក គ្នតគ់ួរកតចងចាុំថា 
 ក) ម្ចនកតមនុសសអោច រយបទកដលជួបទុកខលុំ ក។  
 ខ្) មនុសសកដលបធវើ បគ្នតជ់ាមនុសសអាស្កក។់  
 គ) គ្នតម់្ចនអនាគតស្បកបបោយសិររីងុបរឿងបៅសថ្ងខាងមុខ្ជាមយួស្ពោះស្គិសត។  
 
៥ ស្កុមជុំនុុំ នម្ចនកុំបណ្ើ តបឡើងបៅបពល 
 ក) អធិរជកុងសឋងទ់ីនអនុញ្ញដ តឱ្យម្ចនស្កុមជុំនុុំស្សបតាមចាប។់  
 ខ្) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ នយងមក។  
 គ) ស្ពោះស្គិសត នយងបៅោថ នបរមសុខ្វញិ។  
 
៦ មូលបហតុចុំបងសស្ម្ចបត់ស្មូវការបដើមបបីរៀបចុំស្កមុជុំនុុំជុំនានម់ុន គឺ  
 ក) ការរកីចបស្មើន។ 
 ខ្) ការបបៀតបបៀន។ 
 គ) លកខណ្ឍ តស្មូវការស្សបតាមចាប។់ 
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៧ បតើបហតុអវី នជាស្កុមជុំនុុំចាបប់ផតើមម្ចនបញ្ញា ?  
 ក) ពួកបគ នកតងតាុំងអនកអធិបាយ។  
 ខ្) ពួកបគ នបភលចបគ្នលបុំណ្ងបដើមរបស់ពួកបគ។  
 គ) បៅបពលស្គិសតបរស័ិទ នរស់បៅកនុងស្ពោះវហិារ។  
 
៨ បៅបពលបលកម្ច៉ា ទីន លូបសើ នម្ចនស្បោសនថ៍ាមនុសស នផសោះផាឱ្យជានាជាមយួស្ពោះជាម្ចច ស់វញិតាមរយៈជុំបនឿ  
    កតមយួគត ់គ្នតម់្ចនអតថនយ័ថា 
 ក) មនុសសមនិអាចខ្ុំស្បឹងឱ្យទទលួ នស្ពោះហឫទយ័ស្បណី្សបនាត សរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបទ។  
 ខ្) មនុសសស្តូវកតកាល យជាស្កុមរបស់ស្បូបតសតង។់  
 គ) ស្បសពណី្ទុំបនៀមទម្ចល បម់និគួរជាអនកនាុំមុខ្បនាោះបឡើយ។  
 
៩ បតើរបបៀបចាតត់ាុំងស្កុមជុំនុុំស្បបភទណាមយួកដល នបបស្ងៀនកនុងស្ពោះគមពរី?  
 ក) រោឌ ភ ិលកណាត លដរ៏ងឹម្ចុំ។  
 ខ្) គួរកតមនិម្ចនសិទធិអុំណាចបលើសពីស្កុមអនកបជឿតាមមូលោឌ ន។  
 គ) ស្ពោះគមពរីពុុំ នបញ្ញជ កច់ាស់លស់អុំពីទុំរងស់នរបបៀបចាតត់ាុំងណាមយួបឡើយ។  
 
១០ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបបងកើតចលនាស្កុមជុំនុុំថ្្ីៗ ពីបស្ពាោះ 
 ក) ម្ចនជាតិោសន៍ជាបស្ចើនកនុងស្កុមជុំនុុំ។  
 ខ្) ម្ចនកតស្បបភទសនរបបៀបចាតត់ាុំងកតមយួគតប់ទកដលស្តឹមស្តូវ។  
 គ) បសចកតីពិតមយួចុំនួនពីស្ពោះបនទូលមនិម្ចនការបបស្ងៀន។  
 
១១ លកខណ្ៈពិបសសមយួសនចលនាបពនទីកុសត គឺជា 
 ក) ការស្ជមុជកនុងស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។  
 ខ្) ការរកីលូតលស់របស់ចលនាបពនទីកុសតកនុងកផនកមយួសនពិភពបលក។  
 គ) បដើមកុំបណ្ើ តរបស់ចលនាបពនទីកុសតកនុងទសវតសរម៍ុន។ 
 
១២ កនុងបរបិទបដើមសនពាកយ”ស្កុមជុំនុុំ”ម្ចនអតថនយ័ថា 
 ក) ការស្បជុុំគ្នន របស់ស្បជាពលរដឌ។  
 ខ្) ការស្បជុុំោសនា។  
 គ) ការស្បកបជុុំគ្នន របស់អនកបជឿ។ 
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១៣ ស្កុមជុំនុុំកនុងតុំបនម់ូលោឌ ន និងស្កុមជុំនុុំសកលបកើតបចញពីមនុសសកដល 
 ក) ស្ពោះជាម្ចច ស់ស្តាស់បៅ។  
 ខ្) សថិតកនុងអងគការចាតត់ាុំងដូចគ្នន ។  
 គ) ម្ចនសញ្ញជ តិដូចគ្នន ។  
 
១៤ តួអងគរបស់ស្ពោះសស្តឯកកដលបបងកើតឱ្យម្ចនស្កុមជុំនុុំ គឺជា 
 ក) ស្ពោះបយស ូស្គិសត។ 
 ខ្) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ 
 គ) ស្ពោះបិតា។ 
 
១៥ កនុងជុំនានរ់បស់បលកប៉ាូល ពាកយស្កុមជុំនុុំ ម្ចនអតថនយ័ថា 
 ក) វហិារ។ 
 ខ្) ការស្បជុុំោសនា។ 
 គ) អនកកដលទទួលការស្តាស់បៅ។ 
 
១៦ បតើការពិពណ៌្នាណាមយួកដលស្តឹមស្តូវបុំផុតសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ?  
 ក) ការយកស្ពោះហឫទ័យទុកោក់ដព៏ិបសសរបស់ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។  
 ខ្) ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបបងកើតស្កុមជុំនុុំ និង ស្តាស់បៅពួកបគសស្ម្ចបស់្ពោះបយស ូ។  
 គ) ចាតត់ាុំងបឡើងបដើមបនីាុំបសចកតីពិតខាងោសនាដល់ពិភពបលក។  
 
១៧ អានណ់ា នសបស្មចចិតតប ោះបងប់ចាលការថាវ យបងគុំបុពវបុរសមកបបស្មើដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់ដម៏្ចនស្ពោះជន្រស់។ ពាកយ
 កដលស្ បព់ីការសបស្មចចិតតដស៏្តមឹស្តូវរបស់នាង គឺជា 
 ក) ការមនិបជឿ 
 ខ្) ទុកខស្ពួយ 
 គ) ការកកកស្បចិតតគុំនិត 
 
១៨ ប លីចងដ់ឹងពីអវីកដលចាុំ ច់ចុំបពាោះគ្នតប់ដើមបកីាល យជាស្គិសតបរស័ិទមយួរបូ។ បតើអនកនឹងជួយ គ្នតត់ាមរបបៀបណាកដរ?  
 ក) អានឱ្យគ្នតោ់ត បព់ីកណ្ឍ គមពរីយ៉ាូហាន ៣:៣-៧ កដលម្ចនស្ពោះបនទូលពីភាពចាុំ ច់សនការបកើតជាថ្្ីមតងបទៀត។  
 ខ្) ស្បសិនបបើគ្នត ់នបកើតកនុងស្គួោរស្គិសតបរស័ិទ បនាោះចូរស្ បថ់ាគ្នតជ់ាស្គិសតបរស័ិទរចួបហើយ។  
 គ) ពនយល់ពីរបបៀបកដលការនុវតតតាមស្គបោ់សនាទុំងអស់សនពិភពបលក បញ្ញជ កច់ាស់ថាគ្នតជ់ាស្គិសតបរស័ិទ។  
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១៩ បគ ននិយយពីលកខណ្ៈសមបតតិរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់កនុងគមពរី ២បពស្តុស ១:៤ កដលសម្ចគ ល់តាមរយៈ 
 ក) ការបស្ សឱ្យជាខាងរបូកាយ។ 
 ខ្) ការបស្បើស្ ស់អុំបណាយទនខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 គ) ផលកផលសនបសចកតីសុចរតិកនុងជីវតិរបស់អនកបជឿ។ 
 
២០ ពាកយោវក ស្បជាជនដវ៏សុិទធ បងបអូ ន និង ស្គិសតបរស័ិទសុំបៅបលើមនុសសកដល 
 ក) ជាសម្ចជិកសនស្កុមជុំនុុំពិតស្ កដរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។  
 ខ្)  នកកកស្បចិតតបជឿស្ពោះបយស ូ យូរណាស់មកបហើយ។  
 គ) ជាកម្សិទធិសនអងគការកតមយួ។  
 
 បនោះជាចុងបញ្ចបស់នលកខណ្ឍ ស្តូវការ ការចាុំ ច់សស្ម្ចបជ់ុំពូកទីមយួ។ សូមបញ្ចបប់ៅស្តងប់នោះ បហើយស្បគល់
ស្កោសចបមលើយរបស់អនកសស្ម្ចបជ់ុំពូកមយួដល់ស្គូបបស្ងៀនរបស់អនក។ ចូរបនតការសិការបស់អនកកនុងជុំពូកទីពីរ។  
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CL4140 ររុមជនំ  ំ/ CL4140 The Church 

 

ររដាសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបស្កាម៖ 

ប្្ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលស្បសិនជាអនកមនិោគ ល់បលខ្របស់អនក។) 

អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ស្បបទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអនក នបញ្ចប់ការសិកាបមបរៀននីមយួៗរបស់អនក សូមបុំបពញស្កោសចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ សូម
អានសុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតសស្ម្ចបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បម្ 
សស្ម្ចបច់បមលើយកដលអនក នបស្ជើសបរ ើស។ សូមស្ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ ស្កោសចបមលើយ គឺដូចគ្នន នឹងបលខ្សនសុំណួ្រ
កដលអនកកុំពុងកតបឆលើយ។ 

ឧទហរណ៏្  
១. ការបកើតជាថ្្ីម្ចននយ័ថា 
 ក) បៅបក្ងវយ័។ 
 ខ្) ទទួលស្ពោះបយស ូជាស្ពោះសបស្តងាគ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផតើមឆាន ុំថ្្ី។ 
 ចបមលើយស្តឹមស្តូវគឺ ខ្) ទទលួស្ពោះបយស ូជាស្ពោះសបស្តងាគ ោះ។ ដូបចនោះ អនកគួរកតោក់ពណ៌្បម្   ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

សូមបបើកទុំពរ័បនតមយួបទៀត បៅបពលអនកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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ររោស្ច្ពមលើយជំពូរទីពីរ 

 សូមោកព់ណ៌្បម្ បៅកកនលងកដលស្តឹមស្តូវបោយស្បុងស្បយត័ន សស្ម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតស្មូវការសស្ម្ចបជ់ុំពូកទី២។ សស្ម្ចប់ពិនទុ សូមបផញើស្កោសចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យស្គូរបស់អនក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកនុងតុំបនរ់បស់អនក។  

 

 

 

 

 

 
PN 08.13 

 

សស្ម្ចបប់ស្បើបៅការយិល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាណ ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………
… 

ពិនទុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជពំរូទី២  

១ ស្ពោះស្គិសតជាស្ពោះសិរោរបស់ស្កុមជុំនុុំបងាា ញពីលកខណ្ៈរបស់ស្កុមជុំនុុំជា 
 ក) របូកាយ។ 
 ខ្) ហវូងបចៀម។ 
 គ) បដើមទុំពាុំង យជូរ។ 
 
២ បគបៅស្ពោះបយស ូស្គិសតជាសិរោរបស់ស្កុមជុំនុុំ ពីបស្ពាោះ 
 ក) រងគកាយមនុសសមនិអាចរស់ នបោយគ្្ននកាលបឡើយ។  
 ខ្) មនុសសជាបស្ចើនជាកម្សិទធិរបស់ស្កុមជុំនុុំ។  
 គ) ស្ពោះអងគស្បទនជីវតិ និង ការដឹកនាុំដល់ស្កុមជុំនុុំ។  
 
៣ តាមរយៈកណ្ឍ គមពរីបអបភសូ ១:២២-២៣ បតើនរណាកតងតាុំងស្ពោះស្គិសតជាស្ពោះអម្ចច ស់របស់ស្កុមជុំនុុំ?  
 ក) ស្ពោះជាម្ចច ស់ 
 ខ្) ោវកទុំងដបព់ីរ 
 គ) ស្កុមជុំនុុំ 
 
៤ បតើស្ពោះស្គិសតទុំនុកបស្មុងដល់ស្កុមជុំនុុំតាមរបបៀបណាខ្លោះ?  
 ក) ស្ពោះអងគស្បទនការកថ្ទុំ និង អាហារខាងឯវញិ្ញដ ណ្។  
 ខ្) ស្ពោះអងគ នបនសល់ទុកនូវគុំររូបស់ស្បជារស្តសតដវ៏សុិទធបដើមបឱី្យបយើងបដើរតាម។  
 គ) ស្ពោះអងគកាតប់ទសបលកិយបនោះបោយោរអុំបពើ ប និង ស្ពម្ចនពីការវនិិចឆយ័បទស។  
 
៥ បតើរបបៀបបីយ៉ា ងណាខ្លោះកដលស្ពោះស្គិសតផារភាជ បជ់ាមយួស្ពោះកាយ កដលជាស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ?  
 ក) ស្ពោះស្គិសតបបស្ងៀន និងដឹកនាុំបយើង។  
 ខ្) ស្ពោះស្គិសតជាសិរោ ស្ពោះហសថ និង ស្ពោះ ទ។  
 គ) ស្ពោះស្គិសតជាស្ពោះអម្ចច ស់ ស្បភពសនជីវតិ និង អនកទុំនុកបស្មុង។  
 
៦ កណ្ឍ គមពរីបអបភសូ ៤:២៥ ម្ចនស្ពោះបនទូលថាអនកបជឿស្តូវកតនយិយការពិតជាមយួគ្នន បៅវញិបៅមក ពីបស្ពាោះ 
 ក) ពួកបគមនិអាចកុហក នបទ។  
 ខ្) ពួកបគសុទធកតជាសររីងគសនស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះស្គិសត។  
 គ) វងាយស្សួលកនុងការនិយយការពិត។  
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៧ អនកបជឿអាចកថ្រកាគ្នន បៅវញិបៅមកបោយ 
 ក) អរសបាយជាមយួគ្នន ។  
 ខ្) បោោះោរអុំបពើ បចុំបពាោះគ្នន ។  
 គ) បរៀបរបព់កីុំហុសរបស់គ្នន បៅវញិបៅមក។  
 
៨ អាយរសី នបៅកមានតចិតតសដគូអធិោឌ នរបស់គ្នតប់្្ោះោរ៉ា  បស្កាយបពលឪពុករបស់នាង នទទួលមរណ្ភាព។ 
 បនោះគឺជាគុំរមូយួសនការស្បកបគ្នន    
 ក) កនុងបពលម្ចនបសចកតីសុខ្។ 
 ខ្) កនុងបពលម្ចនទុកខលុំ ក។ 
 គ) ជាមយួស្ពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
 
៩ បៅបពលស្គិសតបរស័ិទចងព់ស្ងឹងគ្នន បៅវញិបៅមក បគ្នលបុំណ្ងរបស់ពួកបគគួរកត 
 ក) អនុញ្ញដ តឱ្យមនុសសដឹងពីកស្មតិសនការរកីចបស្មើនខាងឯវញិ្ញដ ណ្របស់បគ។  
 ខ្) ឱ្យអនកដសទសរបសើរដល់បគ។  
 គ) ោអ ងរបូកាយ ឬ ស្កុមជុំនុុំ។  
 
១០ ស្កុមជុំនុុំបកើតបឡើងបៅបពល 
 ក) ស្គបអ់នកបជឿសងស់្កុមជុំនុុំតាមកដលពួកបគបស្ជើសបរ ើស។  
 ខ្) អនកបជឿស្សឡាញ់ និង បលើកទឹកចិតតគ្នន បៅវញិបៅមក។  
 គ) ស្គបស់ររីងគសនរបូកាយបពញលកខណ្ៈទុំងស្សុង។  
 
១១ បស្ សឱ្យ នវសុិទធម្ចនអតថនយ័ថា 
 ក) កញកបោយកឡកសស្ម្ចបស់្ពោះជាម្ចច ស់។  
 ខ្) ចូលរមួកនុងពិធីបុណ្យពិបសសមយួ។  
 គ) មនិម្ចនបសចកតីស្តូវការបកនថមបទៀតរបស់ស្កុមជុំនុុំ។ 
 
១២ ការបស្សចចិតឋរបស់អនកបជឿកនុងការចុំណាយបពលបស្ចើនអានស្ពោះបនទូលរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ គឺជាគុំរមូយួសន 
 ក) ការកញកឱ្យ នវសុិទធសស្ម្ចបស់្ពោះស្គិសត។  
 ខ្) ការស្បកបគ្នន កនុងស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះស្គិសត។  
 គ) កាោអ ងទឹកចិតតតាមរយៈបងបអូនអនកបជឿ។  
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១៣ ការកញកឱ្យ នវសុិទធទកទ់ងនឹង 
 ក) ការចាបប់ផតើមពិធីបុណ្យរបស់អនកបជឿកនុងស្ពោះស្គិសត។  
 ខ្) ការលូតលស់ជាលុំោបរ់បស់អនកបជឿកនុងភាពវសុិទធ។  
 គ) បទពិបោធសនការបកើតជាថ្្ីមតងបទៀតរបស់អនកបជឿ។  
 
១៤ បរឿងរបស់នីកគីបងាា ញបយើងថា បុគគលម្ចន កអ់ាចជាពនលឺបដើមបសី្បឆាុំងនឹងអុំបពើអាស្កក ់បៅបពល 
 ក) គ្នត ់នទទួលការអបរ់ ុំ។  
 ខ្) គ្នតម់្ចនថ្វកិារបដើមបជីួយ ដល់អនកខ្វោះខាត។  
 គ) ស្ពោះស្គិសត នផ្ទល ស់កស្បជីវតិរបស់គ្នត។់  
 
១៥ ពាកយផាយដុំណឹ្ងលអម្ចនអតថនយ័ថា 
 ក) “អធិបាយ” 
 ខ្) “បបស្ងៀន” 
 គ) “ស្បកាសដុំណឹ្ងលអ” 
 
១៦ កនុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ១៣:១-៣ បតើនរណា នស្តាស់បៅបលកសូល និង  រណា សឱ្យបធវើកិចចការរបស់  
      ស្ពោះជាម្ចច ស់?  
 ក) ពាការ ី
 ខ្) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ 
 គ) ស្គូបបស្ងៀន 
 
១៧ បៅបពលបយើងនិយយថាស្កុមជុំនុុំគ្នុំស្ទអនកបបស្មើការងារស្ពោះអងគ បយើងចងន់ិយយថាស្កុមជុំនុុំជួយ ដល់ពួកបគតាមរយៈ 
 ក) ការអធិោឌ ន និង ការផតល់ថ្វកិារ។  
 ខ្) បៅពួកបគឱ្យបធវើការតាមការងាររបស់បគ។  
 គ) ការឧសាហ៍គិតគូរអុំពីពួកបគ។  
 
១៨ កណ្ឍ គមពរីបហស្បឺ ១៣:១៥ ម្ចនស្ពោះបនទូលថា យញ្ដបូជារបស់ស្គិសតបរស័ិទតាមរយៈស្ពោះបយស ូ គឺជា 
 ក) ការសរបសើរតបមកើងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់។  
 ខ្) ការលោះបងខ់្លួនឯងបចាល។  
 គ) ការស្ជមុជ។  
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១៩ ពិធីស្ជមុជទឹកគឺជាបញ្ដតតិ ឬ បុណ្យកដល 
 ក) សបស្តងាគ ោះមនុសសឱ្យរចួពី ប។  
 ខ្) ម្ចនអតថនយ័ថា អនកបនាោះមនិអាចស្បស្ពឹតត បមតងបទៀតបនាោះបឡើយ។  
 គ) ជាបនាទ ល់ស្ ប់ថា អនកបនាោះ នទទួលជីវតិថ្្ីកនុងស្ពោះស្គិសត។  
 
២០ ពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់ 
 ក) បងាា ញថា ម្ចនកតស្គូគងាវ លបទកដលអាចបធវើពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់។  
 ខ្) បងាា ញពីឯកភាពរបស់អនកបជឿជារបូកាយកតមយួ។  
 គ) ជាពិធីឥតស្បបយជន។៍  

 
 សូមស្បគល់ស្កោសចបមលើយ ជុំពូកទីពីរដល់ស្គូបបស្ងៀនរបស់អនក។ ឥឡូវបនោះ អនក នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ សិការបស់អនកបនោះ
បហើយ ចូរសុុំ ស្គូរបស់អនកឱ្យផតល់បយបល់សស្ម្ចបម់ុខ្វជិាជ សិកាមយួបផសងបទៀត។ 
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ពារយពពច្ន៍ច្ ងពរកាយ 

ជូនចុំបពាោះសិសានុសិសសជាទសី្សឡាញ់ 

 បយើងសងឃមឹថាការសិកាបនោះ នឹងបធវើឱ្យអនកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបស់អនកជាមយួនឹងស្ពោះជាម្ចច ស់។ បនាទ បព់ីការ
សិកាបមបរៀន និងការបឆលើយសុំណួ្រទុំងអស់មក បតើអនក នឆងល់ថា “បតើខ្ញុ ុំពិតជាស្គិសតបរស័ិទឬ? បតើខ្ញុ ុំោគ ល់ស្ពោះជាម្ចច ស់កដរ
ឬបទ? បតើស្ទងព់ិតាគងប់ៅកនុងជីវតិខ្ញុ ុំកដរឬបទ?” បយើងចងផ់តល់ឱ្កាសឱ្យអនកបៅបពលបនោះ បដើមបមី្ចនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួ
ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 
 បយើងទុំងអស់គ្នន កតងកតម្ចនកុំហុស។ បយើង នបធវើឱ្យខ្លួនឯង និងអនកដសទឈចឺាប។់ ស្ពោះគមពរីបៅកិចចការបនាោះថា
ជាអុំបពើ ប បហើយបយើងទុំងអស់គ្នន ម្ចនបទសកុំហុស: “ស្គប់ៗ គ្នន សុទធកត នស្បស្ពឹតតអុំបពើ ប បហើយគ្្ននសិររីងុបរឿងរបស់
ស្ពោះជាម្ចច ស់បៅជាមយួ” (រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបស់បយើង នររ ុំងបយើងមនិឱ្យោគ ល់ស្ពោះហឫទយ័ស្សឡាញ់មនុសស
របស់ស្ពោះវបិតា។ កប៏៉ាុកនត ស្ពោះជាម្ចច ស់សពវស្ពោះហឫទយ័នឹងបយើង ថ្វីបបើបយើងម្ចនអុំបពើ បកប៏ោយ។ “ស្ពោះជាម្ចច ស់ស្សឡាញ់
មនុសសបលកខាល ុំងណាស់ បហតុបនោះបហើយ នជាស្ពោះអងគស្បទនស្ពោះបុស្តាកតមយួរបស់ស្ពោះអងគមក បដើមបបីអាយអស់អនក
កដលបជឿបលើស្ពោះបុស្តា ម្ចនជីវតិអស់កលបជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិាសបឡើយ” (យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ ស្ពោះបយស ូ នទទួល
យកទរណុ្កម្ កដលបយើងសមនឹងទទួលសស្ម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង បៅបពលកដលស្ទង ់នសុគត។ 
 
 បតើអនកចងឱ់្យស្ កដថា ស្ពោះបយស ូជាស្ពោះសបស្តងាគ ោះអនកកដរឫបទ? វពិតជាោមញ្ដណាស់៖ 
  ចូរទទួលោគ ល់ថាអនកជាមនុសសម្ចន ប កដល នោចប់ចញពីស្ពោះជាម្ចច ស់ បហើយទូលសូមឱ្យស្ទងអ់តប់ទសឱ្យ។ 
  ចូរបជឿបលើស្ពោះបយស ូឱ្យអស់ពីចិតត បហើយឱ្យស្ទងស់្ជាបថា អនក នទទួលស្ពោះអងគជាស្ពោះសបស្តងាគ ោះរបស់អនក។ 

 
 អនកអាចនិយយបៅកានស់្ពោះជាម្ចច ស់បោយពាកយរបស់អនកផ្ទទ ល់ បោយនិយយនូវបសចកតីអធិោឌ នដូចបនោះ៖ 
ឱ្ស្ពោះបយស ូបអើយ ទូលបងគុំដឹងថាទូលបងគុំជាមនុសសម្ចន ប។ សូមអតប់ទសដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំបជឿថា
ស្ទងជ់ាស្ពោះបុស្តាដប៏ៅអស់កលបរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ អរគុណ្ស្ពោះអងគ សស្ម្ចបក់ារសុគតបៅបលើ បឈើឆាក ងជុំនួស 
អុំបពើ បរបស់ទូលបងគុំ។ សូមយងគងប់ៅកនុ ងជីវតិរបស់ទូលបងគុំ។ សូមបធវើការបៅកនុ ងជីវតិរបស់ទូលបងគុំ។ 
សូមបធវើជាស្ពោះជាម្ចច ស់របស់ទូលបងគុំបៅសថ្ងបនោះ។ អរគុណ្ស្ពោះអងគកដល នសបស្តងាគ ោះទូលបងគុំ! អាកម៉ាន។ 
 

 ស្បសិនជាអនក នអធិោឌ ននូវបសចកតីអធិោឌ នបនោះ បហើយបធវើវអស់ពីចិតត អុំបពើ បរបស់អនក នឹងទទួល ននូវការ
អតប់ទស បហើយអនកនឹងទទួល នជីវតិអស់កលបជានិចច។ ស្ពោះបយស ូ ជាស្ពោះអម្ចច ស់សនជីវតិរបស់អនក។ ស្ពោះគមពរី នស្ ប់
ថា “ប៉ាុកនត បបើបយើងទទួលោរភាព បរបស់បយើង បនាោះស្ពោះជាម្ចច ស់កដលម្ចនស្ពោះហឫទយ័បោ្ោះស្័ស្គ និងសុចរតិ ស្ទងន់ឹង
អតប់ទសបយើងឱ្យរចួពី ប ស្ពោះទុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបរសុិទធ រចួពីស្គបអ់ុំបពើទុចចរតិទុំងអស់ផង” (១យ៉ាូហាន ១:៩)។ 
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 សូមោវ គមន៍ការចូលរមួកនុងស្គួោររបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ បយើងម្ចនអុំណ្រជាមយួអនក ដូបចនោះ សូមសរបសរ និងស្ ប់
បយើងពីអវកីដលស្ពោះជាម្ចច ស់ នបធវើកនុងជីវតិរបស់អនក។  

សូមស្ពោះជាម្ចច ស់ស្បទនពរដល់អនក! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ប្្ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ទតើអនរានមិតតភ័រតណដលរតូវការសាគ ល់បណនែមអពំីរពះទយស៊ូណដលឬទទ? 
 សូមបផញើប្្ោះ និងអាសយោឌ នមតិតភកតិរបស់អនកសស្ម្ចបច់បមលើយដអ៏ោច រយសនជីវតិរបស់អនក។ 
ប្្ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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