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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។ 


