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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
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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។   


