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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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១. បងាា ញពីអតថន័យរបស់ស្ពោះគមពរីសនពាកយស្កុមជុំនុុំ។ 
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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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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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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) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


