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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) ។  

 



51 

 

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។  


