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  រិច្ាការផែលររុមជំន  ំ
ពធវើថាវ យរពះជាមាា ស្ ់

What the Church Does for God 
 
 
 បៅកនុងបមបរៀនទី៦ បយើង នសិកាពីរបបៀបកដលស្គិសតបរស័ិទជួយ អនកដស៏ទបទៀត បៅកនុងរបូកាយរបស់ស្ពោះស្គិសត។ 
បៅកនុងបមបរៀនទ៧ី បយើង នប ើញពីទុំនួលខុ្សស្តូវរបស់បយើងមយួចុំនួន ជាមយួអនកមនិបជឿ។ ស្កុមជុំនុុំ ស្តូវកតបបស្មើពន័ធកិចច
ផ្ទទ ល់ខ្លួន និង អនកដសទ។ បហើយស្តូវបបស្មើនូវពន័ធកិចចពិបសសថាវ យស្ពោះជាម្ចច ស់។  
 
 បៅកនុងបមបរៀនទីមយួ បយើង នបរៀនថា បគ្នលបុំណ្ងរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ គឺបដើមបថីាវ យសិររីងុបរឿង
ដល់ស្ពោះអងគ។ បតើស្កុមជុំនុុំគួរថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់បោយរបបៀបណាខ្លោះ? បតើស្កុមជុំនុុំគួរបធវើអវខី្លោះ បដើមបោីត ប់
បងាគ បស់្ពោះអម្ចច ស់? ចុំណុ្ចទុំងបនោះ គឺជាបរឿងរ៉ា វ កដលបយើងនឹងស្តូវបមើលប ើញកនុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 ស្គិសតបរស័ិទកដលដឹងពីរបបៀបអធិោឌ ន ស្តូវោកគ់ុំនិតបចោះដឹងរបស់បគចូលបៅកនុងសកម្ភាព។ ការអធិោឌ នគឺជា
ការបបស្មើស្ពោះជាម្ចច ស់ កដូ៏ចជាអភយ័ឯងសិទធសស្ម្ចបប់យើងកដរ។ អនកដឹងថា អនកគួរកតថាវ យបងគុំ  បហើយអនកចូលចិតតថាវ យ
បងគុំ ប៉ាុកនត បពលខ្លោះអនករវល់ខាល ុំងជាមយួនឹងកិចចការដសទបទៀត។  
 
 ស្បសិនបបើអនកជាស្គិសតបរស័ិទ អនកដឹងពីបសចកតីអុំណ្រកនុងការបគ្នរពោត បប់ងាគ បស់្ពោះស្គិសត បហើយអនកនឹងម្ចន
អារម្ណ៍្ថាអនកម្ចនពិរទុធភាព បៅបពលកដលអនកមនិ នបគ្នរពោត បប់ងាគ បស់្ពោះជាម្ចច ស់។ ចូរបគ្នរពោត បប់ងាគ ប់ស្ពោះ
ជាម្ចច ស់បោយថាវ យស្ពោះកិតតិនាមដល់ស្ពោះអងគ។ ចូរបយើងថាវ យស្ពោះកិតតិនាមដល់ស្ពោះអងគ! 
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គ្ទរាង 
ក. សកម្ភាពថាវ យបងគុំពិបសសៗ Special Acts of Worship 
ខ្. ពិធីស្ជមុជទឹករបស់អនកបជឿ The Believer’s Baptism 
គ. ពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់ The Lord’s Supper 
 

ទោលទៅ 
១. ចូរពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលបយើងអាចថាវ យបងគុំស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
២. ចូរពនយល់ពីមូលបហតុកដលស្គិសតបរស័ិទទួលពិធីស្ជមុជទឹក។ 
៣. ចូរពនយល់ពីអតថនយ័តាមស្ពោះគមពរីសនពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់ ។ 
 

រ. ស្រមមភាពថាវ យបងរំពិពស្ស្ៗ Special Acts of Worship 
ទោលទៅទី១: ច្ូរពិពណ៌នពីរទបៀបណដលទយើងអាច្ថ្វវ យបងគំរពះជ្ជាច ស់។  
 

 បៅកនុងបមបរៀនដុំបូងរបស់បយើង បយើង នបរៀនបគ្នលបុំណ្ងមយួកនុងចុំបណាមបគ្នលបុំណ្ងជាបស្ចើនរបស់ស្កុមជុំនុុំ 
គឺការសរបសើរដបមកើងស្ពោះជាម្ចច ស់។ ស្គិសតបរស័ិទថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់ តាមរយៈការរស់បៅជាជិវតិកដលោត ប់
បងាគ បត់ាមស្ពោះជាម្ចច ស់។ ប៉ាុកនត ស្គិសតបរស័ិទកអ៏ាចបលើកតបមកើងសិររីងុបរឿងស្ពោះជាម្ចច ស់ តាមរយៈការថាវ យបងគុំរបស់បគកដរ។ 
ការថាវ យបងគុំម្ចនន័យថា ការបគ្នរព ការថាវ យកិតតិនាម និង ការោត បប់ងាគ ប់ ។ បយើងថាវ យបងគុំបោយការបលើកសរបសើរពី
កិចចការដល៏អរបស់ស្ពោះអងគ។ ដូចកដលបលកប៉ាូល នសរបសរបៅកាន់ស្កុមជុំនុុំបៅទីស្កុងបអបភសូថា៖ «បដើមបឱី្យបយើងបលើក
តបមកើងសិររីងុសនស្ពោះគុណ្របស់ស្ពោះអងគ [របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់] កដលស្ទង ់នបស្ សស្បទនមកបយើង កនុងអងគស្ពោះបុស្តាដជ៏ាទី
ស្សឡាញ់របស់ស្ពោះអងគ។» (បអបភសូរ ១:៦)។ (សូមអានបអបភសូ ១:១២, ១៤។) 

 
 អស់អនកកដលបជឿ បស្បៀបដូចជាពួកបូជាចារយកដលថាវ យការអធិោឌ ន និងការសរបសើរតបមកើងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
បលកបពស្តុស នបសបសរថា «បងបអូន… ចូរផគុ ុំគ្នន បឡើង កោងជាស្ពោះដុំណាក់របស់ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ បធវើជាស្កុមបូជាចារយដវ៏សុិទធ 
បដើមបថីាវ យយញ្ដបូជាខាងវញិ្ញដ ណ្ជាទីគ្នប់ស្ពោះហឫទយ័ស្ពោះជាម្ចច ស់ តាមរយៈស្ពោះបយស ូស្គិសឋ»(១បពស្តុស ២:៥)។ 
ដងាវ យកដលស្កុមជុំនុុំផតល់ឱ្យគឺជាការសរបសើរ ។ «ចូរបយើងថាវ យយញ្ដបូជា សុំរបប់លើកតបមកើងស្ពោះជាម្ចច ស់ជានិចចតាមរយៈ
ស្ពោះបយស ូ គឺជាពាកយហូរបចញពីបបូរម្ចត ់បយើងកដលស្បកាសស្ពោះនាមស្ពោះអងគ » (បហស្ប ឺ១៣:១៥)។ 
 
 បយើងកថ៏ាវ យបងគុំស្ពោះជាម្ចច ស់បោយចបស្មៀង។ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងទុំងមូល គឺជាការស្បមូលផឋុ ុំសនបទ
ចបស្មៀង។ ដូចជាអនកសរបសរបទគមពរីទុំនុកតបមកើងចូរបយើង  «ចូរបស្ចៀងថាវ យស្ពោះអម្ចច ស់ និងសរបសើរតបមកើងស្ពោះនាមស្ពោះអងគ» 
(៩៦:២)។ បលកប៉ាូល អាចម្ចនគុំនិតដូបចនោះបៅបពលកដលគ្នតស់របសរបផញើរបៅកានស់្កុមជុំនុុំបៅទីស្កុងកូឡូសថា៖  
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«ចូរបស្ចៀងអរស្ពោះគុណ្ស្ពោះជាម្ចច ស់កនុងចិតត បោយបស្បើទុំនុកតបមកើង បទសរបសើរ និងបទចុំបរៀងមកពីស្ពោះវញិ្ញដ ណ្» 
 (កូឡូស ៣:១៦)។ 
 
 ស្ពោះគមពរីស្ បប់យើងអុំពីមបធា យបផសងបទៀតបដើមបថីាវ យបងគុំស្ពោះជាម្ចច ស់: តាមរយៈការឱ្យ។ ជាការពិត ការឱ្យគឺជា
សកម្ភាពសនការថាវ យបងគុំ។ បៅកនុងសុំបុស្តរបស់គ្នតប់ៅកានស់្កុមជុំនុុំបៅទីស្កុងភលីីព បលកប៉ាូល នកថ្លងអុំណ្រគុណ្ 
ដល់ពួកបគកដល នជូនជាអុំបណាយសស្ម្ចប់បលក។ គ្នតម់្ចនស្បោសនថ៍ា អុំបណាយបនាោះគឺ « អុំបណាយទុំងបនោះបស្បៀប
បីដូចជាកលនិស្កអូបឈងុយឈងប់ ជាយញ្ដបូជាកដលស្ពោះជាម្ចច ស់គ្នតស់្ពោះហឫទយ័ និង យល់ស្ពមទទួល» (ភលីីព ៤:១៨)។ 
បោយោរស្គិសតបរស័ិទឱ្យ បគ នបុំបពញដល់តស្មូវការរបស់អនកដសទ។ បោយោរតស្មូវការ នបុំបពញ នាុំឱ្យមនុសស
សរបសើរស្ពោះជាម្ចច ស់ ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ការថាវ យបងគុំម្ចននយ័ថា  
 ក) ផតល់ថ្វកិារបដើមបបីុពវបហតុកដលសមរមយ។ 
 ខ្) ចូលរមួស្ពោះវហិារជាបទៀងទត។់ 
 គ) សកមតងការបគ្នរព។ 
  ) សកមតងបសចកតីអាណិ្តអាសូរដល់មនុសស។ 
  
២ បគ្នលបុំណ្ងមូលោឌ នរបស់ស្កុមជុំនុុំគឺ 
 ក) ថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 ខ្) ជួយ មនុសសឱ្យដឹកនាុំជីវតិស្តឹមស្តូវ។ 
 គ) ស្បមូលមនុសសអធិោឌ ន។ 
  ) បស្ចៀងអុំពសី្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៣ បតើចុំណុ្ចខាងបស្កាមមយួណាកដលមនិកមនជារបបៀបកនុងការថាវ យបងគុំស្ពោះជាម្ចច ស់? 
 ក) ការបស្ចៀងបលើកតបមកើងស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 ខ្) ការសរបសើរដល់ស្ពោះហឫទយ័សបបរុសរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) ការថាវ យអុំបណាយដល់កិចចបបស្មើស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
  ) ការរស់បៅជាជីវតិកដលមនិស្សបតាមស្ពោះឫទយ័របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
  

 បយើងស្តូវកតម្ចនការស្បុងស្បយត័នបៅទីបនោះ។ ការថាវ យបងគុំពិតស្ កដមនិកមនជាការបស្ចៀង ការអធិោឌ ន ឬ ការឱ្យ
បោយធម្តាបនាោះបទ។ ចុំណុ្ចទុំងបនោះ គឺជាទីសម្ចគ ល់កផនកខាងបស្ៅសនការថាវ យបងគុំរបស់បយើង។ ការថាវ យបងគុំដព៏ិតគឺជា
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ការថាវ យបងគុំបោយវញិ្ញដ ណ្។ បយើងអាចបៅចូលរមួការស្បជុុំស្គសិតបរស័ិទ និងបស្ចៀង ប៉ាុកនត មនិកដលថាវ បងគុំពិតស្ កដ 
បឡើយ។ ស្ពោះបយស ូម្ចនស្ពោះបនទូលថា «ស្ពោះជាម្ចច ស់ជាវញិ្ញដ ណ្ បហតុបនោះអស់អនកកដលថាវ យបងគុំស្ពោះអងគ ស្តូវកតថាវ យបងគុំ
តាមវញិ្ញដ ណ្ និងតាមបសចកតីពិត» (យ៉ាូហាន ៤:២៤)។ ការថាវ យបងគុំមនិកមនជាចាប ់ឬជាស្បសពណី្បទ។ បលកប៉ាូល ន
សរបសរបៅកានស់្កុមជុំនុុំបៅទីស្កងុភលីីព « គឺបយើងរល់គ្នន កដលជាអនកបគ្នរពថាវ យបងគុំស្ពោះជាម្ចច ស់ តាមស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ បយើង
អតួអាងបលើស្ពោះស្គិសឋបយស ូ បយើងមនិពឹងកផអកបលើបលកីយប៍ទ» (ភលីីព ៣:៣)។ បយើងមនិស្តូវស្ចឡូកស្ចឡុំ សកម្ភាពកដល

ទកទ់ងជាមយួនឹងការថាវ យបងគុំ បោយវញិ្ញដ ណ្បឡើយ។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ចូរបស្ជើសបរ ើសចបមលើយកដលស្តឹមស្តូវពីកនុងរងវងស់្កចក។ 
 ក) ការថាវ យបងគុំពិតស្ កដគឺជា…………………………………………………………………………………….. 
        (បោយវញិ្ញដ ណ្) (តាមស្បសពណី្) 

 ខ្) ស្គិសតបរស័ិទស្តូវកតថាវ យបងគុំ បោយ……………………………………………………………………………… 
        (ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វសុិទធ) (ចាប ់និង ស្បសពណី្)  

 

ខ. ពិធីរជម ជទឹររបស្អ់្នរពជឿ The Believer’s Baptism 
ទោលទៅទី២. ច្ូរពនយល់ពីមូលទហត ណដលរគ្ិសតបរសិ័ទទួលពិធីរជម ជទឹរ។ 
 
 បៅបពលកដលបយើងបញ្ញជ កព់ីបសចកតីស្សឡាញ់ចុំបពាោះស្ពោះជាម្ចច ស់ បយើងកុំពុងកតបធវើអវីមយួបដើមបផី្ទគ បស់្ពោះហឫទយ័
ស្ពោះអងគ។ បសចកតីស្សឡាញ់ និង ការសរបសើររបស់បយើង លអស្បបសើរជាជាងពិធីតាមស្បសពណី្ទុំនាមទុំលបប់ៅបទៀត។ ប៉ាុកនត  
ស្ពោះបយស ូ នម្ចនស្ពោះបនទូលស្ បប់យើងបដើមបសីបងកតបមើលពីពិធីបណុ្យទុំងពីរបនោះ គឺពិធីបុណ្យស្ជមុជទឹក និងពិធីជបប់លៀង
ស្ពោះអម្ចច ស់។ បយើងបៅពិធីបុណ្យទុំងពីរបនោះថាបទបញ្ដតតិ។ ចូរបយើងពិភាកាពីពិធីបុណ្យស្ជមុជទឹកជាមុនសិន។  

 
 បៅបពលកដលមនុសសម្ចន ក ់នទទួលបជឿស្ពោះបយស ូ បគចងស់្ បដ់ល់អនកទុំងអស់គ្នន ពីអវីកដលបគ នបធវើ បហើយពិធី
ស្ជមុជទឹកជារបបៀបសនការបធវើកិចចការបនោះ។ ជាទូបៅស្គូគងាវ លជាអនកបរៀបចុំទីកកនលងសស្ម្ចបប់ធវើពិធីស្ជមុជទឹក ដូចជាបៅតាម
បឹង  អូរ ឬ បនទបប់ៅកនុងស្កុមជុំនុុំ ។ ស្គិសតបរស័ិទថ្្ីស្តូវស្ជមុជចូលបៅកនុងទឹក និង បលើកបឡើងមកវញិ។ បនោះគឺជារបូភាពអុំពី
អវីកដលស្ពោះស្គិសត នបធវើសស្ម្ចប់អនកបជឿ។ អតថនយ័សនពិធីស្ជមុជទកឹ សស្ម្ចបស់្គិសតបរស័ិទ ស្តូវ នបគកតស់ម្ចគ ល់ពីការ
បោយទិវងគត និងការរស់បឡើងវញិរបស់ស្ពោះស្គិសត។ បលក ប៉ាូល នពនយល់ពីចុំណុ្ចបនោះបៅកាន់ស្កុមជុំនុុំបៅទីស្កុង
កូឡូសថា ៖ 
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“កនុងអងគស្ពោះស្គិសឋ បងបអូនក ៏នទទួលពិធីកាត់កសបកកដរ…បពលបងបអូនទទួលពិធីស្ជមុជទឹក 
 បងបអូនស្តូវកបក់នុងផនូររមួជាមយួស្ពោះស្គិសត  បហើយបោយបស្ពាោះបងបអូនរមួកនុងអងគស្ពោះស្គិសត 
បងបអូនកម៏្ចនជីវតិរស់បឡើងវញិរមួជាមយួស្ពោះអងគកដរ បស្ពាោះបងបអូនម្ចនជុំបនឿ បលើឫទធ នុភាព 
របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ កដល នបស្ សស្ពោះស្គិសតឱ្យម្ចនស្ពោះជន្រស់បឡើងវញិ” (កូឡូស ២:១១-១២)។ 
 

 ដូបចនោះពិធីស្ជមុជទឹក គឺជាសញ្ញដ សម្ចគ ល់ សស្ម្ចបអ់នកដសទបទៀត ថានិសសយ័ចាស់សនជីវតិរបស់បយើង នកប ់ត់ 
បហើយឥឡូវបនោះបយើងម្ចនជីវតិថ្្ីកនុងស្ពោះស្គិសតបយស ូ។ 
 
 ពិធីស្ជមុជទឹកមិនកមន ជាពិធីសស្ម្ចបប់ធវើឱ្យអនកមនិបជឿ កាល យបៅជាអនកបជឿបនាោះបទ។ ពិធីស្ជមុជទឹកមនិ នសបស្តងាគ ោះ
មនុសសបចញពអីុំបពើ បបទ។ ពិធីបនោះមនិកមនជាពិធីបវទមនតសកតិសិទធបទ។ បៅកនុងស្កុមជុំនុុំបដើម  មនុសស នទទួលបជឿ
ស្ពោះស្គិសត បនាទ បម់កបគ នទទួលពិធីស្ជមុជទឹក។ បៅបពលកដលស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ យងមកគងក់នុងស្កុមជុំនុុំ បលក
បពស្តុស នអធិបាយពីោរៈសុំខានស់នបសចកតីជុំបនឿបៅកនុងអងគស្ពោះស្គិសត បហើយ«ម្ចនមនុសសជាបស្ចើនបៅកនុងចុំបណាមពួក
បគ  នទទួលបជឿតាមរយៈោររបស់គ្នត់ និងទទួលពិធីស្ជមុជទកឹ» (កិចចការ ២:៤១)។  
 
 បពលបស្កាយមកបទៀត បលកភលីីព  ននាុំោររបស់ស្ពោះស្គិសត បៅកានស់្សុកោម្ច៉ា រ ី៖ «កាលបគបជឿដុំណឹ្ងលអ អុំពី
ស្ពោះរជយរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ និង អុំពីស្ពោះនាមស្ពោះបយស ូស្គិសត កដលបលកភលីីពស្បកាសស្ ប់ បគកទ៏ទួលពិធីស្ជមុជទឹក ទុំង
ស្បុសទុំងស្សី» (កិចចការ ៨:១២)។  
 
 ស្ពោះបយស ូ នបងាគ បប់យើងឱ្យបធវើពិធីស្ជមុជទឹកឱ្យអនកបជឿថ្្ី។ «ដូបចនោះ ចូរបចញបៅនាុំមនុសសស្គបជ់ាតិោសនឱ៍្យបធវើជា
សិសស  បហើយបធវើពិធីស្ជមុជទឹកឱ្យបគ កនុងស្ពោះនាមស្ពោះបិតា ស្ពោះបុស្តា និង ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ» (ម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩)។ វគឺជា
ភារកិចចរបស់បយើងកនុងការោត ប់បងាគ បស់្ពោះជាម្ចច ស់។  
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ សូមអានគមពរី រ ៉ាមូ ៦:៤ និង បុំបពញបៅកនុងចបនាល ោះខាងបស្កាម: 
   បហតុបនោះ បោយពិធីស្ជមុជទឹក បដើមបរីមួ ……………… ជាមយួស្ពោះអងគ បយើងដូចជា នចូលបៅកនុង ………………… រមួ  
   ជាមយួស្ពោះអងគកដរ។ ដូបចនោះ ស្ពោះស្គិសឋម្ចនស្ពោះជន្រស់បឡើងវញិ បោយោរសិររីងុបរឿងរបស់របស់ស្ពោះបិតាយ៉ា ងណា បយើង  
   ក ៏………………………………………………………………………… យ៉ា ងបនាោះកដរ។ 
៦ ចូរបស្ជើសបរ ើសចបមលើយលអបុំផុត ពីកនុងរងវងស់្កចក និង បុំបពញចបនាល ោះ។ 
 ក) ស្កុមជុំនុុំបធវើពិធីស្ជមុជទឹកបោយោរ……………………………………………………………………………… 
        (វគឺជាពិធីតាមស្បសពណី្) (ស្ពោះស្គិសតបងាគ បឱ់្យបធវើវ)  

 ខ្) បតើនរណាគួរទទួលពិធីស្ជមុជទឹក?………………………………………………………………………………… 
        (អនកបជឿ) (អនកមនិបជឿ) 

 គ) ពិធីស្ជមុជទឹក………………………………………………………………………………………………………… 
      (បធវើឱ្យមនុសសកាល យជាស្គិសតបរស័ិទ) (បងាា ញពីអវីកដលស្ពោះស្គិសត នបធវើ)  

 

រ. ពិធីជប់ពលៀងរពះអ្មាា ស្ ់The Lord’s Supper 
ទោលទៅទី៣. ច្ូរពនយល់ពីអតែន័យតាមរពះគ្មពីរ ម្នពិធីជប់ទលៀងរពះអាច ស់។ 
 
 ស្ពោះបយស ូក ៏នបងាគ ប់ឱ្យបយើងបធវើពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់កដរ។ បៅកនុងបពលកដលបរបិភាគអាហារចុងបស្កាយជា
មយួោវករបស់ស្ពោះអងគ ស្ទងម់្ចនស្ពោះបនទូលថា «ចូរបធវើដូបចនោះបដើមបរី ុំឭកដល់ខ្ញុ ុំ» (១កូរនិថូ្ស ១១:២៤)។ 
 
 ដូចបៅនឹងពិធីស្ជមុជទឹកកដរ ការបធវើពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់ គឺជាបទបញ្ដតិត។ ពិធីបនោះមនិកមនជាពិធីកដលទបទ
ោអ តបនាោះបទ។ បៅបពលកដលបយើងបធវើពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់ គឺបយើងថាវ យស្ពោះកិតតិនាមដល់ស្ពោះស្គិសត។ បៅបពលកដល
បយើងទទួលទននុំបុង័ និងផឹកទឹកពីកពង គឺបយើងបងាា ញពីអវីកដលស្ពោះស្គិសត នបធវើសស្ម្ចបប់យើង។ បលកប៉ាូល និយយថា 
«បងបអូនស្បកាសអុំពីស្ពោះអម្ចច ស់បោយទិវងគតរហូតដល់ស្ទងយ់ងស្តឡបម់កវញិ» (១កូរនិថូ្ស ១១:២៦)។ តាមរយៈការ
បរបិភាគអាហារបនោះ បងាា ញថាបយើងរមួគ្នន កតមយួជាមយួស្ពោះស្គិសត។ ពិធីបនោះ ជួយ បយើងឱ្យចងចាុំថាស្ពោះស្គិសត នបោយ
ទិវងគតបដើមបបីយើង។  

 
 បនាទ បម់កស្ពោះអងគយកនុំបុង័មកកាន ់ស្ទងអ់រស្ពោះគុណ្ស្ពោះជាម្ចច ស់ បហើយកាចន់ុំបុង័បនាោះ ទុំងម្ចនស្ពោះបនទូលថា 
«បនោះជារបូកាយខ្ញុ ុំ កដលស្តូវបូជាសុំរបអ់នករល់គ្នន ។ ចូរបធវើដូបចនោះបដើមបរី ុំឭកដល់ខ្ញុ ុំ»។ តាមរបបៀបដូចគ្នន បនោះកដរ ស្ពោះអងគ ន
ឱ្យកពងបៅបគ ទុំងម្ចនស្ពោះបនទូលថា៖ «បនោះជាកពងសនសមពនធបមស្តីថ្្ី ចងបឡើងបោយោរបលហិតខ្ញុ ុំ កដលស្តូវបងាូរសុំរប់
អនករល់គ្នន » (លូកា ២២:១៩-២០)។ 
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 មនុសសម្ចន កអ់ាចទទួលទននុំបុង័ និង ទឹកពីកពង ន លុោះស្តាកតបគ នទទួលបជឿស្ពោះស្គិសគបហើយ។  
 
 តាមរយៈសកម្ភាពបនោះ បយើងមនិស្គ្ននក់ត នរមួជាមយួនឹងស្ពោះស្គិសតប៉ាុបណាណ ោះបទ ប៉ាុកនត ជាមយួគ្នន បៅវញិបៅមក 
កដរ។ វបងាា ញពីការឯកភាពបៅកនុងរបូកាយរបស់ស្ពោះស្គិសត។ បលកប៉ាូលសរបសរថា៖ 
 

 “បពលបយើងបលើកកពងសនស្ពោះពរបឡើងបដើមបអីរស្ពោះគុណ្ស្ពោះជាម្ចច ស់ ម្ចននយ័ថាបយើងចូលរមួ

 ជាមយួស្ពោះបលហិតរបស់ស្ពោះស្គិសត រឯីបពលកដលបយើងកាចន់ុំបុង័ កម៏្ចននយ័ថាបយើងចូលរមួជា
 មយួស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះស្គិសតកដរ។ ម្ចននុំបុង័កតមយួប៉ាុបណាណ ោះ បទោះបីបយើងម្ចនគ្នន បស្ចើនកតី កប៏យើង
 រមួគ្នន មកជារបូកាយកតមយួកដរ បស្ពាោះបយើងទុំងអស់គ្នន  នទទួលចុំកណ្កនុំបុង័កតមយួ។”  
 (១កូរនិ ថូ្ស ១០:១៦-១៧)  

 
 ពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់បងាា ញពីជុំបនឿរបស់បយើង បៅកនុងការបោយទិវងគតរបស់ស្ពោះស្គិសត និងការឯកភាពបៅកនុង
ស្កុមជុំនុុំ។ ប៉ាុកនត វកប៏ងាា ញបយើងអុំពីជុំបនឿរបស់បយើង បៅកនុងការយងស្តឡបម់កវញិរបស់ស្ពោះបយស ូសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់
ស្ពោះអងគកដរ ។  

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ បតើចុំណុ្ចខាងបស្កាមមយួណា កដលមនិកមនជាកផនកសនអតថនយ័របស់ពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់? 
 ក) របូភាពសតីអុំពីអវីកដលស្ពោះស្គិសតបធវើសស្ម្ចបប់យើង 
 ខ្) ការបញ្ញជ កអ់ុំពីជុំបនឿសតីពីការយងស្តឡបម់កវញិរបស់ស្ពោះស្គិសត  
 គ) របបៀបកដលទទួលការបលើកកលងបទសពីស្ពោះជាម្ចច ស់ 
  ) ការបញ្ញជ កអ់ុំពីការរបួរមួរបស់អនកបជឿ  
 
៨ បហតុផលសុំខានប់ុំផុតកដលស្គិសតបរស័ិទបធវើពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់ និង ពិធីស្ជមុជទឹក គឺបោយោរកតពីធីទុំង     
    អស់បនោះ 
 ក) នាុំស្ពោះពរដល់ស្គិសតបរស័ិទ 
 ខ្) ជាពិធីស្បសពណី្តាមកបបោសនា 
 គ) ជាបសចកតីបងាគ បរ់បស់ស្ពោះជាម្ចច ស់  
  ) បងាា ញពីការបោយទិវងគតរបស់ស្ពោះអម្ចច ស់  
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 ស្កុមជុំនុុំម្ចនពន័ធកិចចថាវ យស្ពោះជាម្ចច ស់។ ស្កុមជុំនុុំស្តវូកតោត បប់ងាគ ប ់និងថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះអម្ចច ស់។ កិចចការ
បនោះនឹងមនិបញ្ចបប់ទ រហូតទល់កតស្ពោះបយស ូយងមកវញិសស្ម្ចប់ស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ រហូតដល់សថ្ងបនាោះ ស្កុមជុំនុុំស្តូវ
ការបងាា ញអនកបជឿ និងអនកមនិបជឿពីអវីកដលជាបុំណ្ងស្ពោះហឫទយ័របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ ស្កុមជុំនុុំបធវើសកខីភាពបៅកាន់មនុសស
 តប់ងន់ឹងពស្ងងឹដល់អនកមនិបជឿ។  
 
 ស្កុមជុំនុុំបដើម នបធវើស្គបក់ិចចការទុំងអស់បនោះ។ ដួងចិតតរបស់ខ្ញុ ុំ នបធវើចលនាជាបរៀងរល់បពល បៅបពលកដលខ្ញុ ុំអាន
បៅកនុងកិចចការ ២:៤៦-៤៧ ៖ 
 

“ជាបរៀងរល់សថ្ង បគរមួចិតតគុំនិតគ្នន ពាយមចូលស្ពោះវហិារ បធវើពិធីកាចន់ុំបុង័បៅតាមផទោះ ស្ពមទុំង
បរបិភាគអាហារជាមយួគ្នន យ៉ា ងសបាយរកីរយ និងបោយចិតតបោ្ោះសរផង។ បគនាុំគ្នន សរបសើរ
តបមកើងស្ពោះជាម្ចច ស់ បហើយស្បជាជនទុំងមូលបគ្នរពរបអ់ានពួកបគទុំងអស់គ្នន ។ ស្ពោះអម្ចច ស់បកនថម
ចុំនួនអនកកដលស្ពោះអងគ នសបស្តងាគ ោះ មកកនុងស្កុមរបស់បគជាបរៀងរល់សថ្ង។” 
 

 បតើវអាចបស្បៀបបធៀបជាមយួនឹងស្កុមជុំនុុំបៅកនុងតុំបនរ់បស់ខ្ញុ ុំកដរឬបទ? ឬកស៏្កុមជុំនុុំបៅកនុងតុំបនរ់បស់អនក? ស្ពោះ
ជាម្ចច ស់សពវស្ពោះហឫទយ័បស្បើស្ ស់បយើងបដើមបបីបស្មើដល់ស្កុមជុំនុុំ ។ ស្ពោះជាម្ចច ស់សពវស្ពោះហឫទ័យឱ្យបយើងរមួចុំកណ្កបបស្មើ
ស្ពោះអងគ ។ 
 
 ស្គបស់្គិសតបរស័ិទស្តូវការស្កុមជុំនុុំ។ «បយើងមនិស្តូវលោះបងក់ារស្បជុុំគ្នន  ដូចអនកខ្លោះធ្លល បប់ធវើបនាោះបឡើយ ផទុយបៅវញិបយើង
ស្តូវបលើកទឹកចិតតគ្នន បៅវញិបៅមក» (បហស្ប ឺ១០:២៥)។ ស្ពោះវហិារម្ចនោរៈសុំខាន់ណាស់សស្ម្ចប់ស្ពោះស្គិសត កដលស្ទង ់ន
បូជាស្ពោះជន្ស្ពោះអងគផ្ទទ ល់សុំរបស់្កុមជុំនុុំ» (បអបភសូ ៥:២៥)។ បតាងបយើងរមួចុំកណ្កបៅកនុងស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។  

 
 ឥឡូវបនោះ បយើង នចូលមកចុងបញ្ចបស់នបមបរៀនបនោះបហើយ  ខ្ញុ ុំសងឃមឹថាអនកនឹងយល់ចាស់ពីស្កុមជុំនុុំ កដលទក់
ទងបៅនឹងោរៈសុំខាន់សនការនាុំអនកដសទថាវ យស្ពោះជាម្ចច ស់ គុណ្តសមលរបស់ស្កុមជុំនុុំសស្ម្ចបអ់នក កផនករបស់ស្កុមជុំនុុំបៅ
កនុងគបស្ម្ចងការណ៍្របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ ឥឡូវបនោះ ចូរចុំណាយបពល បដើមបអីរស្ពោះគុណ្ស្ពោះជាម្ចច ស់សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់
ស្ពោះអងគ កដលជារបូកាយរបស់ស្ពោះស្គិសត។ ចូរអនុញ្ញដ តឱ្យស្ពោះអងគបងាា ញពីរបបៀបកដលអនកអាចរមួចុំកណ្ក និងជាចុំកណ្ក
មយួបៅកនុងគបស្ម្ចងការរបស់ស្ពោះអងគសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ។  
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៨ គ) ជាបសចកតីបងាគ បរ់បស់ស្ពោះស្គិសឋ។ 
 
១ គ) សកមតងការបគ្នរព។ 
 
៧ គ) របបៀបកដលទទួលការបលើកកលងបទសពីស្ពោះជាម្ចច ស់ 
 
២ ក) ថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៦ ក) ស្ពោះស្គិសត នបងាគ បវ់។ 
 ខ្) អនកបជឿ 
 គ) បងាា ញពីអវីកដលស្ពោះស្គិសត នបធវើ។ 
 
៣  ) ការរស់បៅជាជីវតិកដលមនិស្សបតាមស្ពោះឫទយ័របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៥ បញ្ចុ ោះសព ោល ប ់រស់បៅតាមរបបៀបថ្្ី។ 
 
៤ ក) បោយវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ 

 

ស្មូអ្បអ្រស្ថទរ! 

អនក នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ នបនោះបហើយ។ បយើងសងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះពិតជាម្ចនស្បបយជនស៍ស្ម្ចបអ់នក! សូមកុុំបភលច
បុំបពញការវយតសមលតាមជុំពូកទីពីរ បហើយស្បគល់ស្កោសចបមលើយបៅកានស់្គូបបស្ងៀនរបស់អនក។ 

 
 

 

 
 


