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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 
 
 
 
 
 
 
 
  


