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បុពវកថា 
 

 បតើអបកធ្លវ បឆ់ងល់ថា បហតុអឝី នជាម្ចនលកុមជុំនុុំ? បតើអឝីជាអតទនយ័ពិតល កដរបរ់ពិធីលជមុជទឹក ពិធីបលៀងលពោះ 
អម្ចច រ់ និងពិធីថាឝ យកូន? ឬ លបកហលជាអបកធ្លវ បឮ់នរណាម្ចប ករួ់រថា «បតើខ្ញុ ុំលតូវការបៅលពោះវហិារកដរឬបទ? បហតុអឝី នជា 
ខ្ញុ ុំមនិអាចថាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងកកនវងធមយជាតិ ឬ បៅកបុងផធោះរបរ់ខ្ញុ ុំ ន?» បតើអបកនឹងបឆវើយយ ងដូចបមថច? 
 
 បទាោះបីអបកចូលរមួកបុងលកុមជុំនុុំបទៀងទាត ់ឬមនិបទៀងទាតក់ប៏ោយ មុខ្វជិាជ បនោះនឹងបធឝើឱ្រអបកចាបអ់ារមយណ៍្។ បយើង 
នឹងបធឝើតាមបទពិបោធនរ៍បរ់នាងម្ច រជីាអបកបជឿថយី និងគូរដណ្ថឹ ងរបរ់នាងគឺ បលកធីម ូបថ។ បលកធីម ូបថ ជារម្ចជិក 
លកុមជុំនុុំម្ចប ក ់ នចាបអ់ារមយណ៍្បលើអឝីៗកដលទាកទ់ងខាងឯវញិ្ញដ ណ្ បលពាោះកតរុំណួ្រមយួចុំនួនរបរ់នាងម្ច រ។ី  
 
  លទឹរថីកបបទុំបនើបសនការរិកាបោយខ្វួនឯង នឹងជួយ អបកឱ្របរៀនយ ងងាយលរួល។ បពលអបកយល់បលចើនពីភារកិចច 
របរ់លកុមជុំនុុំរចួបហើយ អបកអាចចូលរមួកានក់តរកមយ។ បនាធ បម់ក អបកមនិលតឹមកតទទួល នលពោះពរបកនទមបទៀតបនាោះបទ 
កតកប៏ធឝើជាលពោះពរកានក់តបលចើនដល់អបកដសទកដរ។ 
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កមមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
ភារកិចចរបរ់លកុមជុំនុុំ  ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមយវធិបីបងកើតរិរស រលម្ចប់អបកបទើបនឹង

បជឿ។ កមយវធិជីីវតិលគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរស ឱ្ររកីចបលមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួលពោះលគិរថ 
រិកាលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ និងយល់ដឹងអុំពីបគ្នលបុំណ្ងរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ រលម្ចប់ជីវតិរបរ់ពួកបគកានក់ត 

លបបរើរជាងមុន។ 

 

 រិរសនឹងរិកាលបធ្លនបទលគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបលកាមសផធបរឿងចុំនួនល ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗម្ចន
លកខណ្ៈជាកិចចរនធនា និងងាយលរួលអាន។ តារងខាងបលកាម បកលោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិកាលតូវ នបរៀបចុំ
រលម្ចបក់មយវធិីជីវតិលគិរថបររ័ិទ។ 

 

 
វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទ៣ី 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថយីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបលម្ចងការរបរ់លពោះជាម្ចច រ់- 

ជបលមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

លពោះគមភរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិកាលពោះគមភរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ ូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

 

លពោះបយរ ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

លពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

លកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាឝ យបងគុំរបរ់ 

លគិរថបររ័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបរ់លកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពឝផាយដុំណឹ្ង
លអបោយខ្វួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបលមើពន័នកិចចជា 

លគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបលងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

លកមរីលធមត៌ាមលពោះគមភរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងលគួោរ 
Marriage and the Home 

លគិរថបររ័ិទបៅកបុងរហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុនពពលអ្នកចាប់ពផដើម 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ លតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្រជុំពូក។ បមបរៀននីមយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័រុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ ម្ចនចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្វីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបលម្ចង រលម្ចប ់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តល់តាពីអឝីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 

 បនាធ បម់កបទៀត ជាបគ្នលបៅសនបមបរៀន។ បគ្នលបៅ  គឺជាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអឝីកដលអបកគួរកតអាចបធឝើ បនាធ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបគ្នលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្របផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ច
ដរ៏ុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 

 បដើមផជីួយ អបកឱ្ររបលមចបគ្នលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនរុំណួ្រ និងរកមយភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត ់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ញដ ល បឱ់្រអបកបឆវើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមវើយនឹងជួយ អបក ឱ្រអនុវតថនូវអឝីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆវើយរុំណួ្រភាគបលចើនបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
លបរិនបបើគ្នយ នកកនវងទុំបនរលគបល់គ្នន ់បដើមផរីរបររចបមវើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមវើយទាុំងបនាោះបៅ
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតល់តាផ្ទធ ល់ខ្វួន កដលអបកអាចបលបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបលកាយ។ 

 បលកាយពីបឆវើយរុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមវើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចបៅកបុងកផបក រូមបផធៀងចបមវើយរបរ់
អបក។ រូមកុុំបមើលចបមវើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមវើយផ្ទធ ល់ខ្វួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធឝើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្រអបកចងចាុំអឝីកដលអបក នរិកាកានក់តលបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមវើយទាុំងឡាយ កដលអបកបឆវើយមនិទាន ់នលតឹមលតូវ។ 
ចបមវើយទាុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិងាយនឹងបមើលប ើញចបមវើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បលបើរុំណួ្រលបបភទបផសងៗគ្នប ជាបលចើន។ បៅខាងបលកាមបនោះ ម្ចនគុំរសូនលបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆវើយរុំណួ្រទាុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 
រុំណួ្រពហុបលជើរបរ ើរ ចងឱ់្រអបកបលជើរបរ ើរចបមវើយមយួពីបណាថ ចបមវើយកដលបគ នផថល់ឱ្រ។  
ឧទាហរណ៍្ 
១. លពោះគមភរីម្ចនររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមវើយលតឹមលតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងឝងប់លើ ខ្) កដល នបងាា ញ 
 បៅខាងបលកាម៖ 
១. លពោះគមភរីម្ចនររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខុស/រតូវ 
រុំណួ្រ ខុ្រ/លតូវ ចងឱ់្រអបកបលជើរបរ ើរយកលបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។  
ឧទាហរណ៏្ 
២. បតើលបបយគណាកដលលតឹមលតូវ?  

ក) លពោះគមភរីម្ចន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ្) លពោះគមភរីជាលពោះរជោររលម្ចបអ់បកបជឿបៅរពឝសថងបនោះ។  
 គ) អបកនិពននលពោះគមភរីទាុំងអរ់ ររបររជាភាោបហលបឺ។  

 ) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបុំភវឱឺ្រកតងលពោះគមភរី។  
លបបយគ ខ្) និង  ) លតឹមលតូវ។ អបកគួរកតគូររងឝងជុ់ុំវញិអកសរទាុំងពីរបនោះ បដើមផបីងាា ញជបលមើររបរ់អបក ដូចអបក
 នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
រុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្រអបកផគូផគងអឝីកដលលរបគ្នប  ដូចជាប យ្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមភរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទាហរណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខ្រលម្ចបប់ យ្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លវ នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអឝីកដលគ្នតប់ធឝើ 
(ខាងបឆឝង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំរីុសណ្    ១) ម ូបរ 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីលោកអលឆវងកាតទ់បនវយរ័ោន់  ២) យ ូបរឝ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិលកុងបយរខូី្   

 …១…. )  នររ់បៅកបុងដុំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ ន 

ឃ្លវ  ក) និង  ) និយយអុំពីម ូបរ បហើយឃ្លវ  ខ្) និង គ) និយយអុំពីយ ូបរឝ ។ អបកគួរកតររបររបលខ្ ១ បៅពី 
មុខ្ ក) និង  ) បហើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ ។ 

 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលោង តប់រងៀម និងបពលបវលបទៀងទាតរ់លម្ចបក់ាររិការបរ់អបក។ វនឹងងាយលរួលផចង ់
    អារមយណ៍្ជាង លបរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទម្ចវ បល់បចាុំសថងបនាោះ។ 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើកលពោះគមភរី លពមទាុំងម្ចនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
  គងប់ៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតរទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចូរ
ទូលរូមលពោះអម្ចច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្រអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបលម្ចងបមបរៀន និងបគ្នលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមភរីបយង និងររបររកុំណ្ត់លតាកដលអាច 
    ម្ចនលបបយជន។៍ ខ្គមភរីជួយ បធឝើឱ្រចុំណុ្ចរុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កាន់កតម្ចនលបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆវើយរុំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនាវ ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបលបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតល់តាផ្ទធ ល់ខ្វួន 
របរ់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអឝីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករឝងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួលគួោរ 
និងមតិថភក័ថិ បៅកបុងការរិកាលពោះគមភរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមរលមួល។  គ្នយ នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ៍ បដើមផបីងខុំអបកឱ្ររិកាបមបរៀនថយីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពូរ  

 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវយតសមវតាមជុំពូក។ លកោររុំណួ្រចបមវើយលតូវ នោករ់ញ្ញដ
រម្ចគ ល់យ ងចារ់ រលម្ចបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធឝើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយលបុងលបយត័ប។ អបកលតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើលកោរចបមវើយរបរ់អបកបៅកានល់គូបបលងៀនរបរ់អបករលម្ចបក់ារកកតលមូវ។ លបរិនបបើអបកមនិ នរិកា 
ជាមយួោកលវទិាល័យ គវូបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលលបបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមវតាមជុំពូកដកដល។ 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 

 មុខ្វជិាជ បនោះលតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្រអបកអាចរិកាវបោយខ្វួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា លគូបបលងៀន
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប ុកនថ អបកកអ៏ាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជាលកុម ដូចជាលកុមរិកាលពោះគមភរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា លកុមតាមផធោះ និងកមយវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចលតូវ នបលបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធ្លនរលម្ចប់
ពន័នកិចចពនននាគ្នរ កដូ៏ចជាលកុមជនជាតិភាគតិច ឬរហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមយវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា 
ទាុំងម្ចតិកា ទាុំងវធិីោស្តរថសនការរិកាលអលបបរើររលម្ចបប់គ្នលបុំណ្ងទាុំងបនោះ ។ 

 លបរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្វួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទាុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសលបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភវចបលបើអារយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យ គវូបល (Global University) របរ់អបក។ លបរិនបបើអបក 
រិកាជាលកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្រល កដថា អបកបធឝើតាមបមបរៀនបកនទមកដលលគូរបរ់
អបក នោកឱ់្រ។  

 បលើរពីបនោះបៅបទៀត លកុមជុំនុុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងរកលវទិាល័យ គវូបល (Global University) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសកថមបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
រលម្ចបព់ត័ម៌្ចន និងជុំនួយបកនទម។ 

វិញ្ញា បនបរត 

 វញិ្ញដ បនបលតជាលកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្វួនម្ចប ក់ៗ  ម្ចនរលម្ចបរិ់រសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទាហរណ៍្ លបរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបលតពីលគូកដលមកពីោកលវទិាល័យ គវូបល (Global University)  ន។ លបរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្វួន អបកអាច
បផញើលកោរការវយតសមវតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បរ់អបក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបលតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរហរដឌអាបមរកិ។ 

http://www.globaluniversity.edu/


12 
 

សរាប់ជំនួយបណនែម 

 បញ្ជ ីបរៀវបៅរលម្ចប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ 

រម្ចម ររិកាបផសងៗកដលអាចរក នរលម្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទាុំងកាករត។ 

 រូមចូលបមើបលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org រលម្ចបជ់ាធនធ្លនបកនទម។ 

 

អំពីអនរនិពនធ 
 រ  បូ តឺ (Robert) និង អុីវលីីន ប ូលថុន (Evelyn Bolton)  នទទួលរញ្ញដ បលតពី Central Bible College បៅ 
Springfield, Missouri បហើយបលកាយមក រ  បូ តឺ (Robert)   នបញ្ចបប់ណ្ឍិ តកផបកមុខ្វជិាជ បបរកកមយ Missiology បៅ 
ោល Trinity Evangelical Divinity (Trinity International University) បៅ Deerfield កបុងរដឌ Illinois។ បដើមឆាប ុំ 

១៩៥៥ គូោឝ មភីរយិបនោះ នចូលរមួកបុងកិចចការផាយដុំណឹ្ងលអ ការោុំលកុមជុំនុុំ និងការហឝឹកហឝឺនកផបកលពោះគមភរីកបុង 
ចុំបណាមជនជាតិចិនកដលនិយយភាោមនិណាន ់កបុងទីលកុងធុំៗសនលបបទរសតវ ន ់កដូ៏ចជាកបុងចុំបណាមជនជាតិភាគ
តិចបៅបលើភបុំកដរ។ 
 
 បលកាយព ីនបបលមើបៅបលកាមពន័នកិចចពិភពបលកសនលកុមជុំនុុំលពោះជាម្ចច រ់ (Assemblies of God World Missions) 
អរ់រយៈបពល៣៩ឆាប ុំរចួមក លគួោរប ូលថុន (Boltons) នចូលនិវតថនព៍ីតុំកណ្ងបបរកជនបៅបលៅបរបទរ។ បៅឆាប ុំ 
១៩៩៤ ពួកគ្នតល់តូវ នកតងតាុំងឱ្របបលមើខាងកផបកពន័នកិចចឆវងវបផធម ៌(Intercultural Ministries) ជាពិបររពន័នកិចច 
រលម្ចបជ់នជាតចិិន។ រពឝសថងបនោះ ពួកគ្នតប់ៅកតរកមយកបុងលកុមជុំនុុំចិន កដលពួកគ្នត ់នោុំបៅកបុង Pennsylvania។ 
 

 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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ពមពរៀន 

  ១ ររុមជំនុំថ្វវ យបងគំរពះជ្ជាច ស ់Churches Worship God 

  ២ ររុមជំនុំច្ុះច្ូលច្ំទពាះរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ Churches Submit to the Holy Spirit 
  ៣ ររុមជំនុំអធិរាយរពះបនទូល Churches Preach the Word 

  ៤ ររុមជំនុំបទរងៀនទសច្រតីពិត Churches Teach the Truth 

  ៥ ររុមជំនុំទធវើពិធីរជមុជទឹរឱ្យអនរទជឿ Churches Baptize Believers 
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រកុមជំនុំថាវ យបងគំរពះជាមាច ស ់
Churches Worship God 

 

  
 អឝីៗកដលលកុមជុំនុុំបធឝើ យ ងបហាចណារ់ម្ចនបគ្នលបុំណ្ងមយួកបុងចុំបណាមបគ្នលបុំណ្ងទាុំងបី ដូចតបៅ៖ 
ថាឝ យបងគុំបឆាភ ោះបៅកានល់ពោះជាម្ចច រ់ បឆាភ ោះបៅការរកីចបលមើនខាងកបុង ឬ ការកចកចាយដុំណឹ្ងលអបចញបៅពិភពខាងបលៅ។ 
  
 បពលខ្វោះ លពោះវហិារ នបៅថា ដុំណាក់សនការថាឝ យបងគុំ។ ពាករបនោះលតឹមលតូវ បលពាោះតួនាទីរុំខានរ់បរ់គឺ លកុមជុំនុុំ 
ផថល់កកនវងឱ្រលបជារស្តរថថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់ជាមយួគ្នប ។ មនុរសបបងកើតមក បដើមផថីាឝ យបងគុំ។ លបរិនបបើបគមនិថាឝ យបងគុំ
លពោះជាម្ចច រ់បទ បគនឹងថាឝ យបងគុំអឝីបផសង បលៅពីលពោះអងគ ម្ចនដូចជា លុយ បករ ថប៍ យ្ ោះ លទពររមផតថិ ធមយជាតិ លពោះកកវងកាវ យ—
ឬ ថាឝ យបងគុំខ្វួនបគផ្ទធ ល់! ប ុកនថ បគនឹងមនិរកប់ចិតថ នបទ លុោះលតាកតបគបរៀនថាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 លពោះបយរ ូបបលងៀនបយើងថា លពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ នរួគរ៌បរ់បយើង ចង ់នការថាឝ យបងគុំរបរ់បយើង។ បទាោះបី
ម្ចនបទវតាបៅោទ នរួគទ៌ាុំងអរ់ររបរើរតបមកើងលពោះអងគមនិោចក់ប៏ោយ លពោះអងគគ្នបល់ពោះទយ័នឹងការថាឝ យបងគុំរបរ់បយើង
បលពាោះការថាឝ យបងគុំបនោះនឹងជួយ ឱ្របយើងម្ចនការលបកបគ្នប ជាមយួលពោះអងគ។  
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គ្ទរាង 
ក. ថាឝ យបងគុំជាមយួគ្នប  Worship Together 
ខ្. ថាឝ យបងគុំតាមរយៈតស្តនថី Worship With Music 
គ. ថាឝ យបងគុំតាមរយៈការអធិោឌ ន Worship by Prayer 
 . ថាឝ យបងគុំតាមរយៈការថាឝ យ Worship in Giving 
ង. ថាឝ យបងគុំតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន Worship Through the Holy Spirit 

 
ទោលទៅ    
១. ពណ៌្នាពីមូលោឌ នលគឹោះសនការថាឝ យបងគុំពិតល កដ។  
២. បលើកល បប់គ្នលការណ៍្លពោះគមភរីរលម្ចបប់លបើតស្តនថីកបុងការថាឝ យបងគុំ។ 
៣. បងាា ញពីបរចកថីពិតកដលទាកទ់ងនឹងការអធិោឌ នជាទលមងម់យួសនការថាឝ យបងគុំ។ 
៤. ពនរល់ពីរបបៀបកដលការថាឝ យដងាឝ យជាកផបកមយួសនការថាឝ យបងគុំ។ 
៥. បងាា ញពីពន័នកិចចរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកបុងការថាឝ យបងគុំ។ 
 

ក. ថាវ យបងគំជាមួយគ្នន  Worship Together 
ទោលទៅទី១. ពណ៌នពីមូលដ្ឋា នរគ្ឹះម្នការថ្វវ យបងគំពិតរារដ។ 

  
 លពឹកសថងអាទិតរ ម្ច រជីាអបកបជឿថយី នមកជាមយួគូរដណ្ថឹ ងរបរ់គ្នតប់ យ្ ោះថា ធីម ូបថ រលម្ចបក់មយវធិីថាឝ យបងគុំ 
ដុំបូងបគកបុងលពោះវហិាររបរ់គ្នត។់ ធីម ូបថ កជ៏ាអបកបជឿថយីកដរ ប ុកនថគ្នតម់កពីលគួោរលគិរថបររ័ិទមយួ។ រុំណួ្ររបរ់ម្ច រ ី
បធឝើឱ្របលកភាញ កប់ផអើល។ 
 
 ម្ច ររួីរបោយបមើលជុុំវញិថា «ប ុកនថ បតើលពោះជាម្ចច រ់បៅកកនវងណា? បតើឱ្រអូនថាឝ យបងគុំយ ងដូចបមថច បបើគ្នយ ន 
របូបដិម្ចឱ្រអូនលុតជងគងថ់ាឝ យបងគុំផង?» 
  
 បលកធីម ូបថ នបឆវើយបៅកានន់ាងវញិថា « អូនមនិចាុំ ចល់តូវការរបូបដិម្ច បដើមផថីាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់បនាោះបទ 
ម្ច រ។ី អូនធ្លវ បប់អានមុខ្ បៅចុំបពាោះមុខ្របូបដិម្ច ប ុកនថ គ្នយ នកថីលរឡាញ់ពិតល កដបទ។ លពោះជាម្ចច រ់ជាវញិ្ញដ ណ្។ បយើងមនិ
អាចបមើលប ើញលពោះអងគបោយកភបកទបទរបរ់បយើង នបទ។ ប ុកនថ បពលបយើង នបកើតជាថយីបហើយម្ចនលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់ 
លពោះអងគគងជ់ាមយួបយើង បយើងអាចថាឝ យបងគុំលពោះអងគបោយញ្ញដ ណ្ និងបរចកថីពិត។ បនោះជាអឝីកដលលពោះអងគរពឝលពោះទយ័។ 
ចូរលរឡាញ់លពោះអងគ បហើយថាឝ យបងគុំលពោះអងគបោយអរ់ពីចិតថរបរ់អូន បពលបយើងបលចៀង បហើយកបុងលគបក់ិចចការកដលបយើង 
បធឝើផង»។ 
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 រពឝសថងបនោះ ម្ចនមនុរសកុំពុងបលចៀងបទចបលមៀងអុំណ្រជាបលចើនអុំពីភាពអោច រររបរ់លពោះជាម្ចច រ់ និង អុំពីបរចកថី 
លរឡាញ់របរ់លពោះអងគ។ បពលខ្វោះបគទោះសដ បៅបពលបគបលចៀង។ ម្ច រមីនិទាន់ទុំលបន់ឹងការបនោះបៅបឡើយបទ ប ុកនថ មនិយូរ
ប ុនាយ ន នាងកទ៏ុំលបប់ោយញញឹមលពមទាុំងទោះសដកដរ។ បនាធ បម់កអបកដឹកនាុំចបលមៀងល បអ់បកចូលរមួឱ្រោឝ គមនគ៍្នប បៅវញិ 
បៅមក។ ម្ចនមនុរសមយួចុំនួនមកចាបស់ដ បហើយោឝ គមនម៍្ច រ។ី នាងកលងម្ចនអារមយណ៍្ថា នាងជាមនុរសចកមវកបទៀត
បហើយ។ នាងម្ចនអារមយណ៍្ថា នាងកានក់តជិតរបិទនជាមយួលពោះអម្ចច រ់បហើយកានក់តរបិទនោប លជាមយួអបកដសទបទៀត។ 
  
 នាងខ្សបឹល បធ់ីម ូបថថា «វដូចជាលគួោរ រកីរយដធ៏ុំមយួ!»។ 
  
 វជាការពិតកដលអបកបជឿអាច និង គួរកតថាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់បៅបពលណាក ៏ន បហើយបៅកកនវងណាក ៏ន។  
ប ុកនថ មនុរសចាុំ ចល់តូវកតថាឝ យបងគុំជាមយួគ្នប ។ មនុរសមនិកមនបបងកើតមកឱ្រឈរបៅម្ចប កឯ់ងបនាោះបទ បយើងលតូវការគ្នប
បៅវញិបៅមក។ អបកបជឿកដលជួបជុុំគ្នប  កចកចាយ និងជួយ គ្នប បៅវញិបៅមកនឹងបធឝើឱ្របគរងឹម្ចុំជាមយួគ្នប ! 
  
 បហលប ឺ១០:២៥ ផថល់ដុំបូនាយ នថា «មនិលតូវលោះបង់ការលបជុុំគ្នប  ដូចអបកខ្វោះធ្លវ បប់ធឝើបនាោះបឡើយ ផធុយបៅវញិ បយើងលតូវ
បលើកទឹកចិតថគ្នប បៅវញិបៅមក បអាយរតឹកតខាវ ុំងបឡើង បោយប ើញថាសថងសនលពោះអម្ចច រ់កាន់កតជិតមកដល់បហើយ»។ 
លពោះអម្ចច រ់ នបញ្ញជ ថា បយើងជួបជុុំគ្នប  បហើយលពោះអងគក ៏នរនាថានឹងលបទានពរដល់អរ់អបកណាកដលោថ បប់ងាគ ប់ 
លពោះអងគដូចម្ចនកចងថា ដផតិបៅទីណាម្ចនពីរ ឬបីនាកជ់ួបជុុំគ្នប កបុងនាមខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំករ៏ទិតបៅទីបនាោះជាមយួបគកដរ»  
(ម្ច ថាយ ១៨:២០)។ 
  
 អបកបជឿលតូវបៅថាជា «របូកាយលពោះលគិរថ» បហើយលពោះបយរ ូជារិរោរបរ់របូកាយ។ លពោះអម្ចច រ់រពឝលពោះហឫ 
ទយ័ឱ្ររបូកាយរបរ់លពោះអងគរមួគ្នប កតមយួ បោយឱ្រលគបក់ផបកទាុំងអរ់បធឝើការយ ងចុោះរលមុងនឹងគ្នប ។ វធិីមយួកដលបធឝើឱ្រ 
ការបនោះរបលមចបៅ នគ ឺជួបជុុំគ្នប កបុងបពលណាមយួ បហើយបៅកកនវងណាមយួបដើមផថីាឝ យបងគុំ ដូបចបោះលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
របរ់លទងអ់ាចបធឝើឱ្របយើងរបួរមួគ្នប  ន។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរ បៅពីមុខ្លបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។ កបុងនាមជាអបកបជឿ បយើងលបជុុំគ្នប ថាឝ យបងគុំ បលពាោះ 

ក) បយើងមនិអាចថាឝ យបងគុំកតឯង នបទ។ 
 ខ្) វជួយ បយើងឱ្រលូតលរ់ខាងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
 គ) បយើងចងោ់ថ បប់ងាគ ប់តាមបញ្ដតថិរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
  ) លពោះបយរ ូ នរនាថានឹងគងប់ៅជាមយួបយើង។ 
 
 រូមពិនិតរចបមវើយរបរ់អបកជាមយួនឹងចបមវើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀនបនោះ។ 
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ខ. ថាវ យបងគំតាមរយៈតន្តនត ីWorship with Music 
ទោលទៅទី២. ទលើររាប់ទោលការណ៍រពះគ្មពីរសរាប់ការទររើតន្តនតីរនុងការថ្វវ យបងគំ។ 
 
 ការបលចៀងរបរ់អបកបជឿ គឺលអរលម្ចបល់ពោះកាយរបរ់លពោះលគិរថ ពីបលពាោះវអាចបននូរភាពតានតឹងនាុំមកនូវការពា ល 
ឱ្រជា ោអ ងជុំបនឿ និងជួយ ឱ្រម្ចនការជួបជុុំគ្នប  ឬ របួរមួគ្នប កដលបុំបពញការថាឝ យបងគុំដព៏ិតកបុងលពោះកាយរបរ់លពោះលគិរថ។  
កបបបទមយួបផសងបទៀតកបុងការថាឝ យបងគុំគឺ មនុរសម្ចប ក ់ឬ មនុរសបលចើនជាងបនោះ ឬ លកុមដឹកនាុំចបលមៀងបលចៀងចបលមៀង 
ពិបររៗ។ អបកោថ បគ់ួរកតថាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាម្ចច រ់ ជាជាងថាឝ យរិររីងុបរឿងដល់អបកចបលមៀងទាុំងបនាោះ។ 
  
 បៅកបុងរមភននបមលតីចារ់ ជនជាតិអុីលោកអលបលចៀងបទទុំនុកតបមកើង។ កណ្ឍ គមភរីទុំនុកតបមកើង គឺជាបរៀវបៅបទ 
ររបរើរលពោះជាម្ចច រ់របរ់បគ។ បគគិតថា ការបលចៀងម្ចននយ័រុំខានខ់ាវ ុំងណារ់ចុំបពាោះការថាឝ យបងគុំ។ លគិរថបររ័ិទដុំបូង 
បលចៀងបទគមភរី។ បនាធ បម់ក បទររបរើរលពោះជាម្ចច រ់ និង ចបលមៀងបផសងៗបទៀតលតូវ នបកនទម។ បលកោវក័ប ូល ន 
បបលងៀនបៅកានល់កុមជុំនុុំថា «ចូរនិយយគ្នប បៅវញិបៅមកបោយបលបើទុំនុកតបមកើង បទររបរើរលពោះជាម្ចច រ់ និងបទចុំបរៀងមក
ពីលពោះវញិ្ញដ ណ្។ ចូរបលចៀង និងបលើកតបមកើងលពោះអម្ចច រ់បអាយអរ់ពីចិតថ» (បអបភរូ ៥:១៩)។  
 
 ចបលមៀងរបរ់បយើងអាចបងាា ញពីការររបរើរដល់លពោះជាម្ចច រ់ ទីបនាធ ល់របរ់បយើងោកក់បុងតស្តនថី។ អបកបបលងៀន 
លពោះបនធូល អបកចបលមៀង និងតស្តនថីករ គួរកតថាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាម្ចច រ់ បលពាោះលពោះបនធូលលពោះអងគ នកចងថា «អបកបលើក
តបមកើងបយើង គអឺបកកដលថាឝ យពាករអរលពោះគុណ្ទុកជាតងាឝ យ» (ទុំនុកតបមកើង ៥០:២៣)។ 
 
 មុនបពលលពោះបយរ ូយងមកកផនដី មនុរស នយករតឝមកថាឝ យយញ្ដបូជា ប ុកនថ បោយោរកតលពោះលគិរថ ន 
រុគតរលម្ចបប់យើង ការថាឝ យយញ្ដបូជាកបបបនោះកលងរុំខានប់ទៀតបហើយ។ ជុំនួរឱ្រការបនោះវញិ បយើងថាឝ យយញ្ដបូជា 
បៅលពោះអម្ចច រ់ តាមរយៈការអធិោឌ ន និងការររបរើរតបមកើងវញិ។ (រូមអាន បហលបឺ ១៣:១៥)។ 
 
 ការបលចៀងរបរ់ពួកជុំនុុំកបុងលពោះវហិារកដលម្ច រ ីនិងធីម ូបថចូលរមួគបឺលចៀងជាមយួនឹងពាណូ្ និង អកហគ៍។ រម្ចជិក 
សនលកុមតស្តនថ ីបលងឧបករណ៍្តស្តនថីខុ្រគ្នប ជាបលចើន។ តស្តនថីបធឝើឱ្រម្ច រមី្ចនអារមយណ៍្រ ុំបភើប នាងលនម់្ចតថ់ា«ខ្ញុ ុំមនិធ្លវ បដ់ឹងថា 
លកុមតស្តនថអីាចបលងកបុងលពោះវហិារ នបោោះ!»។ 
 
 បលកធីម ូបថបឆវើយតបថា «ពួកបគកុំពុងបលង បហើយកុំពុងថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់ បោយបលបើបទពបការលររបរ់បគ។ 
លបជាជនកបុងរមភននបមលតីចារ់  នររបរើរតបមកើងលពោះអម្ចច រ់ បោយបលបើឧបករណ៍្តស្តនថីលគបល់បបភទ។   
  
 រូមអានលពោះបនធូលទាុំងបនោះ កដលយកបចញពីកណ្ឍ គមភរីទុំនុកតបមកើងកបុងលពោះគមភរី៖ 
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ចូរររបរើរតបមកើងលពោះអងគបោយរុំបឡងកលត ចូរររបរើរតបមកើងលពោះអងគ បោយបដញចាបុី និងបដញ
ពិណ្! ចូរររបរើរតបមកើងលពោះអងគ បោយវយលកាប ់និងរ ុំរ ុំ! ចូរររបរើរតបមកើងលពោះអងគ បោយវយ
 ឹម និងផវុ ុំខ្វុយ! ចូរររបរើរតបមកើងលពោះអងគ បោយវយរគរយ ងពីបរោះ! ចូរររបរើរតបមកើងលពោះអងគ 
បោយវយរគរបអាយលន់ឮរ ុំពង! ចូរបអាយអឝីៗទាុំងអរ់កដលម្ចនដបងាើមបចញចូល ររបរើរតបមកើង
លពោះអម្ចច រ់។ (ទុំនុកតបមកើង ១៥០:៣-៦) 

 
 តស្តនថីនាុំមនុរសឱ្រជួបជុុំគ្នប កបុងការថាឝ យបងគុំ។ មនិម្ចនអឝីកដលគួរឱ្រឆងល់បទ តស្តនថីលតូវ នបៅថា ជាភាោរកល។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
 ចូរគូររងឝងអ់កសរ បៅពីមុខ្លបបយគណាកដលលតឹមលតវូបពញបលញ។ 
 
២ ការបលចៀងរបរ់បយើងកាវ យជាការថាឝ យបងគុំ បៅបពលបយើង 
 ក) អាចបលចៀងបទកដលចងចាុំដកដលៗ។ 
 ខ្) បលចៀងររបរើរតបមកើងលពោះជាម្ចច រ់អរ់ពីចិតថរបរ់បយើង។ 
 គ) បលចៀងជាមយួអបកដសទបទៀតកដលកុំពុងថាឝ យបងគុំ។ 
 
៣ ចបលមៀងថាឝ យបងគុំ ជាចបលមៀងរថីអុំពី 
 ក) អឝីកដលបយើងម្ចនបុំណ្ងបធឝើរលម្ចប់លពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) ធមយជាតិ លពមទាុំងពិភពកដលបៅជុុំវញិបយើង។ 
 គ) ភាពអោច ររ និងការលអរបរ់លពោះអម្ចច រ់។ 
 
៤ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្លបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) បគបលបើឧបករណ៍្តស្តនថីកបុងលពោះវហិារ ពីបលពាោះវបបងកើតបរយិការរកីរយកបុងកមយវធិីថាឝ យបងគុំ។ 
 ខ្) បយើងអាចថាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់ នកតជាមយួតស្តនថីរងបោ់ង តប់ ុបណាត ោះ។ 
 គ) បៅបពលដឹកនាុំថាឝ យបងគុំ តស្តនថីករទាុំងឡាយគួរកតលបុងលបយត័បកបុងការថាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាម្ចច រ់       

 មនិកមនថាឝ យរិររីងុបរឿងខ្វួនឯងបទ ។  
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គ. ថាវ យបងគំតាមរយៈការអ្ធិស្ឋា ន Worship by Prayer 
ទោលទៅទី៣. បង្ហា ញពីទសច្រតីពិតណដលទារ់ទងនឹងការអធិស្ឋា នជ្ជទរមងម់ួយម្នការថ្វវ យបងគំ។ 
 
 ភាវ មៗបនាោះ មនុរសចាបប់ផថើមអធិោឌ នជាមយួគ្នប ។ ម្ច រនីិយយខ្សបឹថា «បហតុអឝី នជាបគបិទកភបក?» 

  
 ធីម ូបថបឆវើយថា «បដើមផកុីុំឱ្រប ើញអឝីៗកដលបៅជុុំវញិបគ ខ្ណ្ៈបពលបគនិយយបៅកានល់ពោះជាម្ចច រ់។ បគកុំពុង 
ថាឝ យបងគុំបោយការអធិោឌ ន។» 
  
 ម្ច រឮីមនុរសនិយយថា «ររបរើរតបមកើងលពោះអម្ចច រ់! អរលពោះគុណ្លពោះបយរ ូ !» ម្ចនមនុរសមយួចុំនួនបលើកសដ 
បឡើងកបុងការថាឝ យបងគុំ បហើយរបមវងកានក់តឮបឡើងៗ។ វហាកដូ់ចជាចកមវករលម្ចបម់្ច រ។ី 
  
 ធីម ូបថនិយយអោះអាងបៅម្ច រថីា «អូននឹងោុុំជាមយួការបនោះ។ បៅកបុងលពោះវហិារអបញ្ច ោះ ជាបរឿយៗមនុរសអធិោឌ ន 
ជាមយួគ្នប  ដូចកដលមនុរសម្ចប ក់ៗ អធិោឌ នផ្ទធ ល់ខ្វួនបៅកានល់ពោះអម្ចច រ់កដរ។ បៅកបុងការអធិោឌ ន បយើងថាឝ យបងគុំលពោះអងគ 
បោយការអរលពោះគុណ្ និងបោយការររបរើរតបមកើងលទងផ់ង»។ 
 
 បនថិចបលកាយមកបទៀត លគូគងាឝ ល នអបញ្ជ ើញបុររម្ចប កឱ់្រដឹកនាុំការអធិោឌ ន។ ម្ច រ ីម្ចនការភាញ កប់ផអើលកដល 
បលកមនិអានការ អធិោឌ ន—ប ុកនថ បលកអធិោឌ ន នលអណារ់។ បពលបលកបញ្ចប ់មនុរសជាបលចើននិយយថា 
«អាកម ន!» 
  
 ម្ច ររួីរថា «បតើវម្ចននយ័ដូចបមថច?» 
  
 «អាកម ន គឺជាពាករបហលបឺ កដលម្ចននយ័ថា «រូមឱ្រ នរបលមចចុោះ»។ ធីម ូបថពនរល់ថា «បយើងនិយយអាកម ន 
បពលណាបយើងយល់លពមជាមយួនូវអឝីកដលបគ ននិយយរចួបហើយ»។ 
  
 ការថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់បោយការអធិោឌ ន ជាការោមញ្ដចុំបពាោះលកុមជុំនុុំដុំបូង។ កិចចការជុំពូក២ កចងថា «ជាបរៀង
រល់សថង បគរមួចិតថគុំនិតគ្នប … ររបរើរតបមកើងលពោះជាម្ចច រ់» (ខ្៤៦-៤៧)។ លពោះគមភរី នកចងថា បគរមួចិតថគុំនិតគ្នប  បហើយបនវឺ
រុំបឡងទូលលពោះជាម្ចច រ់ (កិចចការ ៤:២៤)។ 
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 បរចកថីលរឡាញ់របរ់បយើងចុំបពាោះលពោះអម្ចច រ់អាចបុំបពញ នបោយការអធិោឌ ន និង បោយការលបកបជាមយួ 
លពោះអងគ។ បយើងគួរកតអនុញ្ញដ តឱ្រការថាឝ យបងគុំបោយការអធិោឌ នម្ចនបពញបោយអតទនយ័បពញបោយភាពររ់របវ ើក និង 
បពញបោយថាមពល រូមផកីតបៅកបុងលកុមជុំនុុំដុំបូងកប៏ោយ។ បបើមនិអញ្ច ឹងបទ វកាវ យជាឥតនយ័ គ្នយ នភាពររ់របវ ើក បហើយ 
ទបទរោអ តបៅវញិ។ លកុមជុំនុុំលតូវកតបនថបធឝើជាដុំណាកស់នការអធិោឌ ន។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្លបបយគកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) ការលបកបគ្នប ជាមយួលពោះជាម្ចច រ់បោយការអធិោឌ ន គឺជាបទពិបោធនក៍ដលម្ចនអុំណ្រមយួ បលពាោះបយើង 

 លរឡាញ់លពោះអងគ។  
 ខ្) បយើងនិយយថា «អាកម ន» បនាធ បព់ីអធិោឌ នចប ់ពីបលពាោះវម្ចននយ័ថា បយើងនឹងបញ្ចបក់ារនិយយរបរ់ 

  បយើង។ 
 គ) ជាធមយតា បយើងបិទកភបករបរ់បយើងកបុងការអធិោឌ ន បដើមផជីួយ បងាខ ុំងអឝីៗកដលបៅជុុំវញិបយើង។ 
  ) លពោះបយរ ូបៅកកនវងកដលអបកបជឿជួបជុុំគ្នប ថា «ដុំណាកស់នការអធិោឌ ន»។ 
 

ឃ. ថាវ យបងគំតាមរយៈការថាវ យតង្វវ យ Worship in Giving 
ទោលទៅទី៤. ពនយល់ពីរទបៀបណដលការថ្វវ យតង្ហវ យជ្ជណផនរមួយម្នការថ្វវ យបងគំ។ 
  
 ម្ច រឆីងល់ បពលលគូគងាឝ លលបការថា «បយើងគួរកតថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់បោយថាឝ យតងាឝ យរបរ់បយើង: ម្ចនតងាឝ យ 
មយួភាគដបរ់បរ់លពោះអងគ និង តងាឝ យរយ័លគចិតថបផសងៗរបរ់បយើង »។ 
  
 ម្ច ររួីរថា «បតើបយើងអាចថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់បោយបលបើល កយ់ ងដូចបមថចបកើត?» 
  
 ធីម ូបថបឆវើយថា «បយើងថាឝ យតងាឝ យ បលពាោះបយើងលរឡាញ់លពោះជាម្ចច រ់ បហើយបយើងដឹងលពោះគុណ្លពោះអងគ បនោះជា 
កបបបទមយួសនការថាឝ យបងគុំ»។ បងនឹងពនរល់បកនទមបៅបពលបលកាយបទៀត។ 
  
 ខ្ណ្ៈបពលអបកបលើកតងាឝ យ ហុចថងដ់ងាឝ យ លកុមតស្តនថីបលងបទចបលមៀងថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់។ បគររបរើរតបមកើង 
លពោះអម្ចច រ់បោយភាពទនភ់វន។់ ម្ច របី ើញថា ការថាឝ យដល់លពោះអម្ចច រ់ អាចជាបទពិបោធនក៍ដលបពញបោយអុំណ្រ 
បហើយម្ចនអតទនយ័ចុំបពាោះការថាឝ យបងគុំ។ 
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 បលកាយមក ម្ច រ ីនដឹងថា បៅកបុងលកុមជុំនុុំមយួចុំនួន មនុរសបដើរបៅខាងមុខ្បដើមផថីាឝ យតងាឝ យរបរ់បគ។ ប ុកនថ 
មនិថាបគបលបើលទឹរថីមយួណាបទ តងាឝ យដបភ់ាគរយកដលបយើងទទួល នជាកមយរិទនិរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ (រូមអាន 
បលវវីនិយ័ ២៧:៣០, ៣២)។ បនោះបៅថា តងាឝ យមយួភាគដប។់ អឝីកដលបយើងថាឝ យខាងបលើ ជាតងាឝ យរយ័លគចិតថ។ ការបនោះ 
កជ៏ារកមយភាពសនការថាឝ យបងគុំកដរ។ (រូមអាន រុភារិត ៣:៩-១០ និង ១កូរនិថូរ ១៦:២) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ រូមល បប់ោយបលបើពាកររបរ់ខ្វួនឯង អុំពីរបបៀបកដលការថាឝ យ អាចជារកមយភាពមយួសនការថាឝ យបងគុំ។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ង. ថាវ យបងគំតាមរយៈរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ Worship Through the Holy Spirit 

ទោលទៅទី៥. បង្ហា ញពីព័នធរិច្ចរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធរនុងការថ្វវ យបងគំ។ 
  
 អបកបជឿកុំពុងបលចៀងយ ងទនភ់វន ់និងបពញបោយការថាឝ យបងគុំ មនុរសជាបលចើនបលើកសដរបរ់បគបឡើង។ ម្ច រកីត់ 
រុំគ្នល់ថា ម្ចនមនុរសមយួចុំនួនហូរទឹកកភបកផង។ ធីម ូបថពនរល់ថា មនិកមនបគមនិរបាយចិតថបទ ប ុកនថ បគបពញបោយ 
បរចកថីលរឡាញ់ចុំបពាោះលពោះអម្ចច រ់។ បនាធ បម់ក ម្ច រឮីចបលមៀងកបុងភាោមយួកដលគ្នតម់និយល់។ របមវងលយឡុំខុ្រ 
គ្នប  ប ុកនថ វពិបរោះ បហើយរីុរងាឝ ក់គ្នប ។ 
  
 ធីម ូបថនិយយខ្សបឹថា «បនោះជាអឝីកដលោវក័ប ូលចងម់្ចននយ័ បៅបពលបលកនិយយថា “ខ្ញុ ុំនឹងបលចៀងបោយ
វញិ្ញដ ណ្របរ់ខ្ញុ ុំ”»។ វនាុំមកនូវអារមយណ៍្ចកមវកសនបរចកថីរុខ្ោនថ និងភាពធូរលោលចូលកបុងដួងចិតថរបរ់ម្ច រ។ី វម្ចន 
អារមយណ៍្ថា ហាកដូ់ចជាម្ចនលពោះជាម្ចច រ់បៅទីបនាោះអញ្ច ឹង! 
  
 បៅបពលោង ត ់លគូគងាឝ លបឡើងម្ចនលបោរន៍។ ការថាឝ យបងគុំ និងការររបរើរតបមកើងរបរ់ពួកជុំនុុំបរៀបចុំពួកបគ 
រលម្ចបក់ារទទួលលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់។ 
  
 អកហគឹររធីន (Augustine) ជាអបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំដអ៏ោច ររម្ចប កប់ៅរតវតសរទ៍ី៥  នររបររថា «លពោះជាម្ចច រ់ 
បអើយ លទងប់ហើយកដលបបងកើតបយើងខ្ញុ ុំមក បហើយដួងចិតថរបរ់បយើងខ្ញុ ុំមនិរុំរកបឡើយ លុោះលតាកតដួងចិតថបយើងខ្ញុ ុំរុំរកកបុង 
លពោះអងគ»។ លបរិទនិភាពមយួសនការថាឝ យបងគុំតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន គឺមនុរសម្ចនអារមយណ៍្ថា ម្ចនលពោះវតថម្ចនរបរ់ 
លពោះជាម្ចច រ់ បហើយ នរលម្ចកខាងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ និង នរកបច់ិតថបៅកបុងលពោះអងគ។ ការរកបច់ិតថបនោះគឺ នដឹង 
តាមរយៈជីវតិរបរ់បគ—តាមរយៈការងារ ការបលងកុំោនថ និងតាមរយៈការរលម្ចក។ 
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 លបរិទនិភាពមយួបទៀតសនការថាឝ យបងគុំតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគឺ បររភីាពដព៏ិត ឬការបោោះកលងដព៏ិត។ 
បៅបពលបយើងចុោះចូលនឹងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន លទងរ់ ុំបោោះបយើងបចញពីភាពភយ័ខាវ ច ការខ្ឝល់ខាឝ យ ការតូចចិតថ ភាពអាតាយ  
និយម រមអប់ លពមទាុំងអារមយណ៍្ឈចឺាបទ់ាុំងប ុនាយ នផង។ លពោះបយរ ូកានក់តឧតថុងឧតថម បហើយពិត បពលមនុរសថាឝ យបងគុំ 
លពោះអងគបោយវញិ្ញដ ណ្។ ការបនោះកជ៏ួយ បយើងឱ្រម្ចនភាពរបួរមួកានក់តលបបរើរបឡើងកដរ  «ដផតិលពោះអម្ចច រ់ជាលពោះវញិ្ញដ ណ្ 
បៅទីណាម្ចនលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអម្ចច រ់បៅទបីនាោះ ក៏ម្ចនបររភីាពកដរ» (២កូរនិថូរ ៣:១៧)។ 
  
 លបរិទនិភាពដអ៏ោច ររទីប ីសនការថាឝ យបងគុំតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគឺ ការបល ររបូកាយរបរ់បយើងឱ្រជា។ 
វអាចជាការបធឝើឱ្រម្ចនកម្ចវ ុំងបនថិចមថងៗ ឬឱ្រជាភាវ មៗកតមថង។ អបកផាយដុំណឹ្ងលអម្ចប កប់ យ្ ោះ ហាធី ហាុំម ុន (Hattie 

Hammond) ល បអ់ុំពីការបញ្ឈបប់ោយខុ្រលបលកតីសនការលបជុុំមយួរបរ់គ្នត។់ ម្ចនបគករងស្តរថីដងាកខ់្រល់ម្ចប ក់មក។ 
ធុងោកជ់ាតិគីម ីនផធុោះបឡើងចុំមុខ្របរ់គ្នត ់ជាបហតុបធឝើឱ្រកភបកគ្នតប់ឆោះ បហើយខាឝ ក់ បហើយមតិថភកថិរបរ់គ្នត ់ននាុំគ្នត់ 
បៅលពោះវហិារបដើមផអីធិោឌ ន។ បលកលរី ហាុំម ុន (Hammond) បរៀបនឹងអធិោឌ នឱ្រគ្នត ់ប ុកនថ បលកាយមក គ្នត់កបរជា 
ឈប។់ 
  
 គ្នតក់បរបៅរកពួកជុំនុុំបោយនិយយថា «លពោះអម្ចច រ់ល បខ់្ញុ ុំឱ្របងាគ ប់បងបអូនទាុំងអរ់គ្នប ថាឝ យបងគុំលពោះអងគ! 
បលឿនបឡើង បងបអូនទាុំងអរ់គ្នប ! ថាឝ យបងគុំលពោះអងគ! ថាឝ យបងគុំលពោះបយរ ូ !» 
  
 បតើគ្នតក់ុំពុងបធឝើអឝី កុំពុងល បម់នុរសឱ្រថាឝ យបងគុំជាជាងអធិោឌ នរលម្ចបស់្តរថីជិតោវ បឬ់? ប ុកនថ បពលមនុរស ន 
បឆវើយតបបៅលពោះអម្ចច រ់បោយការររបរើរតបមកើង រលកសនការថាឝ យបងគុំ នលគប ុំងបលើពួកបគ។ វជាចលនារបរ់ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន! បនាធ បម់ក រ ុំបពចបនាោះ ម្ចនរបមវងបផសងមយួបទៀតបៅខាងបលើរបមវងសនការររបរើរ—ជាចបលមៀងដ ៏
ករនពិបរោះបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្។ ចុំបពាោះការរ ុំបភើបរបរ់គ្នត ់បលកលរី ហាុំម ុន (Hammond)  នដឹងថា របមវងបនាោះបចញ 
មកពីស្តរថីកដលបៅបលើកលគករបង! លពោះជាម្ចច រ់បល រគ្នតឱ់្រ នជាបពញបលញ ខ្ណ្ៈបពលមនុរស នថាឝ យបងគុំបោយ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្! 
  
 អបកលបកហលជាមនិធ្លវ បប់ ើញការអោច ររកបបបនោះបទ ប ុកនថ វជាគុណ្ភាពសនការពា លតាមរយៈការថាឝ យបងគុំ 
ពិតល កដបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្។ ោវក័ប ូល  នរបងខបការថាឝ យបងគុំតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បៅបពលបលកនិយយ 
អុំពីការទាុំងបនាោះ «បយើងរល់គ្នប កដលជាអបកបគ្នរពថាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់ តាមលពោះវញិ្ញដ ណ្ បយើងអតួអាងបលើលពោះលគិរឋបយរ ូ 
បយើងមនិពឹងកផអកបលើបលកីយប៍ទ» (ភលីីព ៣:៣)។ 
  
 បៅបពលលកុមជុំនុុំអនុវតថតាមបរចកថីបបលងៀនបនោះ បគកាវ យជាដុំណាកស់នការថាឝ យបងគុំដព៏ិតល កដ។ អាគ្នរលពោះវហិារ 
មនិរូវរុំខានប់ទ។ បគ្នលបុំណ្ងរុំខានរ់បរ់លកុមជុំនុុំ លតូវកតជាការថាឝ យបងគុំលពោះបិតា លពោះបុលតា (លពោះបយរ ូ) និង លពោះ 
វញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ទីកកនវងកដលលគិរថបររ័ិទជួបជុុំគ្នប រលម្ចបថ់ាឝ យបងគុំ គួរកត 
 ក) លររ់ោអ តរលម្ចបថ់ាឝ យបងគុំ។ 
 ខ្) រុភាព និងរបបរយើ។ 
 គ) បៅកបុងកផបកលររ់ោអ តណាមយួកបុងទីលកុង។ 
  ) ជាទីកកនវងកដលមនុរសម្ចនបររភីាពថាឝ យបងគុំ។ 
 
៨ រូមររបររលបរិទនិភាពបីយ ងសនការថាឝ យបងគុំតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក) វជួយ បយើងឱ្រលូតលរ់ខាងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) បយើងចងោ់ថ បត់ាមបញ្ដតថិរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) លពោះបយរ ូ នរនាថានឹងគងប់ៅជាមយួបយើង។ 
 
៦ ចបមវើយរបរ់អបក។ បយើងអាចបងាា ញកថីលរឡាញ់របរ់បយើងចុំបពាោះលពោះជាម្ចច រ់ និងចុំបពាោះមនុរសបផសងបទៀតតាមរយៈ 
 ការថាឝ យ (ការឱ្រ)។ 
 
២ ខ្) បលចៀងររបរើរតបមកើងលពោះជាម្ចច រ់អរ់ពីចិតថរបរ់បយើង។ 
 
៣ គ) ភាពអោច ររ និងរបផរុររបរ់លពោះអម្ចច រ់។ 
 
៧  ) ជាទីកកនវងកដលមនុរសម្ចនបររភីាពកបុងការថាឝ យបងគុំ។ 
 
៤ ចុំណុ្ច គ) លតឹមលតូវ។ 
 
៨ ការរលម្ចក និងការរកបច់ិតថខាងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ បររភីាព ការបល រឱ្រជា ការរបួរមួ ការដឹងពីលពោះវតថម្ចនរបរ់ 
 លពោះជាម្ចច រ់។ 
 
៥ ចុំណុ្ច ក) ចុំណុ្ច គ) និងចុំណុ្ច  ) លតឹមលតូវ។ 
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រកុមជំនុំចុះចូលនឹង 

រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ 
Churches Submit to the Holy Spirit 

 
  
 បៅរដូវផ្ទក រកី កមកបឈើជាបលចើនម្ចនជីវតិថយីបោយម្ចនពណ៌្លររ់ោអ ត។ បដើមបឈើលរ់រវឹក បហើយម្ចនផ្ទក រកី 
កដលម្ចនពណ៌្បផសងៗគ្នប ជាបលចើនដូចជា ពណ៌្រ ពណ៌្ផ្ទក ឈូក និងពណ៌្បលឿងជាបដើម។ ផ្ទក លររ់ោអ តកដលម្ចន 
ពណ៌្បខ្ៀវ លកហម បលឿង និងពណ៌្ទឹកលកូចរកីបឡើងភាវ មៗ  នលុំអររួនចារ។ លពោះ ទោឡូម ូន នររបររកបុងរដូវ 
ផ្ទក រកីថា 
 

ដផតិរដូវរងារ  នកនវងផុតបៅបហើយ រឯីបភវៀងកឈ៏ប់បងអុរមកបទៀតកដរ។ បុ ព ទាុំងឡាយរកី
រគុរោគ យពារបពញលរុក បហើយជាបពលកដលបកាបកសយីុំបខ្ញៀវខាញ រ លលកបូលលន់ឮ 
បពញកបុងលរុកបយើង។ ឧទុមភរចាប់បផឋើមកផវ បដើមទុំពាុំង យជូរម្ចនផ្ទក  ោយកវិនលកអូប។  
(បទចុំបរៀង ២:១១-១៣) 

 
 កិចចការរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកបុងលកុមជុំនុុំ បលបៀប ននឹងរដូវផ្ទក រកីដល៏ររ់ោអ ត! បពលពួកជុំនុុំចុោះចូលចុំបពាោះ 
កិចចការរបរ់លពោះអងគ លទងប់ធឝើឱ្របគ នជាបឡើងវញិ បោយម្ចនជីវតិថយី និងម្ចនបរយើបឡើងផង។ មនុរសកដលមនិទាន ់ន 
កកកលបចិតថ នបកើតជាថយីខាងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
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គ្ទរាង 
ក. លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន និងអបកបជឿ The Holy Spirit and the Believer 
ខ្. ការចាកប់លបងតាុំងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ The Spirit’s Anointing 
គ. លពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរលម្ចបល់កុមជុំនុុំ Spiritual Gifts for the Church 

 
ទោលទៅ 
១. កញកោចរ់វងការមករណ្ឌិ ត និងការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
២. ពណ៌្នាពីការចាកប់លបងតាុំងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
៣. ពនរល់ពីរបបៀបកដលលពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកោងលកុមជុំនុុំ។ 
 
 
ក. រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ និងអ្នកពជឿ The Holy Spirit and the Believer 
ទោលទៅទី១. ណញរដ្ឋច្់រវាងការមរសណាិ ត និងការរជមុជរនុងរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ។ 

  
 ស្តហឝីដិរកី ប គឺី (Frederic Burke) ជាបបរកជនបៅអាលហិកខាងតផងូ  នបធឝើបនាធ ល់ពីការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ 
ដវ៏រុិទន៖ 

«ខ្ញុ ុំជាយុវជនម្ចប កប់ៅកបុងោលលពោះគមភរី។ លពោះជាម្ចច រ់ចាកប់ុំបពញរិរសបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអងគ។ 
ខ្ញុ ុំក ៏នចាបប់ផថើមករឝងរកលពោះជាម្ចច រ់កដរ។ ខ្ញុ ុំចង់ នបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ យបម់យួ បពលខ្ញុ ុំរងច់ាុំ 
យ ងបរងៀមោង តប់ៅចុំបពាោះលពោះភស្តកថលពោះអងគលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនហាកដូ់ចជានាុំខ្ញុ ុំចូលកបុងរួនចារមយួជាកកនវង 
កដលលពោះបយរ ូ នអធិោឌ នបនាធ បម់កនាុំបៅកកនវងរួរចបមវើយបហើយបលកាយមកបទៀតនាុំបៅកាន់ភបុំកាល់វ រ។ី 
ខ្ញុ ុំរលមកទ់ឹកកភបកបៅមុខ្លពោះជាម្ចច រ់ ខ្ញុ ុំហាកដូ់ចជាកចករ ុំកលកទុកខបវទនាសនលពោះរបស្តងាគ ោះរបរ់ខ្ញុ ុំ។  

 
 បនាធ បម់ក លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរណ្ឌិ តបលើខ្ញុ ុំ ដកដបងាើមយ ងធុំកបុងខ្ញុ ុំ រហូតដល់ខ្វួនខ្ញុ ុំទាុំងមូល នបពញបោយ 

អុំណាចរបរ់លពោះអងគ។ ខ្ញុ ុំចាបប់ផថើមនិយយភាោចកមវកអោច ររ បហើយបលកាយមក និយយភាោទូបៅវញិ។ 
លពលឹងរបរ់ខ្ញុ ុំ នលតូវបុំបពញបោយរិររីងុបរឿងរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ លពោះបយរ ូ កដលជាអបកលជមុជដអ៏ោច ររ នយង 
មក បហើយលជមុជខ្ញុ ុំបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្។ លពលឹងរបរ់ខ្ញុ ុំលតូវបុំបពញ បោយលពោះហឫទយ័របផរុររបរ់លពោះអងគ។ 

 
 ការលជមុជបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះ  នបធឝើឱ្រជីវតិរបរ់ខ្ញុ ុំម្ចនភាពខុ្រកបវកពីមុន។ ខ្ញុ ុំធ្លវ បប់អៀនបលបៀន និងមនិអាច 
 និយយបៅទីោធ្លរណ្ៈ នបទ ឥឡូវ ខ្ញុ ុំកបរជាម្ចនភាពកាវ ហានភាវ មៗ។ បពលខ្ញុ ុំឈរបៅមុខ្ពួកជុំនុុំធុំៗ ពាករ  
 របរ់ខ្ញុ ុំហូរបចញមកកតមថង។ ខ្ញុ ុំ នឮខ្វួនឯងនិយយលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់បពញបោយអុំណាចបចោថ — វ 
 មនិកមនខ្ញុ ុំបទ ប ុកនថ ជាលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់ម្ចនលពោះបនធូលតាមរយៈខ្ញុ ុំបទបតើ។ 
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 ខ្ណ្ៈបពលខ្ញុ ុំបៅោលបៅបឡើយ លពោះជាម្ចច រ់ នលតារ់បៅខ្ញុ ុំឱ្របៅលបបទរអាស្តហឝិក បហើយបលកាយមក   ន 
 បរៀបចុំផវូវរលម្ចបខ់្ញុ ុំឱ្របៅទីបនាោះ។ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន នចាកប់លបងតាុំងបលើខ្ញុ ុំអរ់រយៈបពល៦០ឆាប ុំ បពលកដល 
 លទង ់នអនុញ្ញដ តឱ្រខ្ញុ ុំបធឝើបបរកកមយ»។ 

 
 ការបធឝើបនាធ ល់កបបទីបនាធ ល់របរ់ ស្តហឝីដិរកី ប គឺី (Frederic Burke)  នបធឝើឱ្រម្ច រចីាបប់ផថើមគិតបកនទមបទៀតអុំពី 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ របរៀលមយួបៅតាមផវូវបៅលពោះវហិារ ម្ច ររួីរថា «ឥឡូវអូន នរបស្តងាគ ោះបហើយ បតើលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
គងប់ៅកបុងអូនឬបទ? » 
  
 ធីម ូបថ នបឆវើយតបវញិថា « ទ អូនរម្ចវ ញ់ វជាកិចចការរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលដឹកនាុំអូនបៅកាន់ 
លពោះលគិរថ បហើយឥឡូវបនោះ លទងក់ុំពុងគងប់ៅកបុងអូន»។ 
  
 «អញ្ច ឹង បហតុអឝី នជាបគនិយយអុំពីការទទួលលពោះវញិ្ញដ ណ្បររុិទនបទៀត លបរិនបបើបយើងម្ចនលពោះអងគបហើយបនាោះ?» 
  
 «ពីបលពាោះ—អូ បនោះ បអលបឡន (Allen)។ បងគិតថា គ្នតអ់ាចពនរល់អុំពីរុំណួ្របនោះចារ់ជាងបង»។ 
 
 មតិថភកថិរបរ់បគ ប យ្ ោះថា បអលបឡនោថ បរ់ុំណួ្ររបរ់បគ បហើយកន៏ិយយថា « ទ ម្ច រ ីកបុងនាមជាអបកបជឿ 
ម្ចប ក ់អបកពិតជាម្ចនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគងប់ៅកបុងអបក។ កណ្ឍ គមភរីកាឡាទី ៤:៦ កចងថា “បងបអូនពិតជាបុលតរបរ់
លពោះជាម្ចច រ់កមន បលពាោះលពោះអងគ នចាតល់ពោះវញិ្ញដ ណ្សនលពោះបុលតារបរ់លពោះអងគ បអាយមករណ្ឌិ តកបុងចិតថបយើង”។ 
១កូរនិថូរ ៣:១៦ កក៏ចងថា លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់រណ្ឌិ តបៅកបុងបយើងរល់គ្នប  ពីបលពាោះបយើងជាបុលតរបរ់ 
លពោះជាម្ចច រ់»។ 
  
 បអលបឡនបនថពនរល់ថា បៅបពលអបកឮបគនិយយអុំពីការទទួលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបលកាយពី នកកកលបចិតថគុំនិត 
បគចងម់្ចននយ័អុំពីការទទួលលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ បពលអបក នកកកលបចិតថគុំនិត លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនយងមក 
រណ្ឌិ តកបុងចិតថអបក។ 
  
 បហើយបពលអបកបជឿទទួលការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន លទងរ់ណ្ឌិ តបលើបគ  បុំបពញបគឱ្រ នហូរបហៀរ។ វដូច 
ជាការចាក់បងាូរបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់បលើបយើងរល់គ្នប ។ 
  
 «រូមលកបឡកបមើលបទគមភរីមយួចុំនួន។ កិចចការ ២:១៧ កចងថា “លពោះជាម្ចច រ់ម្ចនលពោះបនធូលថា បៅលគ្នចុងបលកាយ
បងអរ់ បយើងនឹងយកវញិ្ញដ ណ្បយើងមកចាកប់ងាូរបលើមនុរសបលកផងទាុំងពួង”។ បលកបពលតុរពនរល់ថា ការចាកប់ងាូរ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនលតូវរបលមចតាមទុំនាយកដល នលបទានមកកបុងកណ្ឍ គមភរីយ ូកអល ២:២៨។ បលកបពលតុរម្ចន 
លបោរនថ៍ា៖  
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លពោះជាម្ចច រ់ នបល របលកបយរ ូបនោះបអាយររ់បឡើងវញិ បយើងខ្ញុ ុំទាុំងអរ់គ្នប ជាោកស។ី 
លពោះជាម្ចច រ់ នបលើកបលកបយរ ូ បឡើងបោយឫទនិ រមរីបរ់លពោះអងគ។ បលកបយរ ូ  នទទួល
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនពីលពោះបិតា តាមលពោះបនធូលរនាបហើយចាកប់ងាូរលពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះមកបលើបយើងខ្ញុ ុំ 
ដូចបងបអូន នប ើញ  នឮលោប»់។ (កិចចការ ២:៣២-៣៣) 

 
 មុនបពលយងបឡើងបៅោទ នបរមរុខ្ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលថា៖ 
 

ខ្ញុ ុំនឹងចាតល់ពោះវញិ្ញដ ណ្មករណ្ឌិ តបលើអបករល់គ្នប  តាមលពោះបនធូលរនារបរ់លពោះបិតាខ្ញុ ុំ។ អបករល់គ្នប
លតូវបៅកបុងលកុងបយរោូឡឹមបនោះរហូតដល់លពោះជាម្ចច រ់លបទានបអាយអបករល់គ្នប ម្ចនឫទាន នុភាព»។ 
(លូកា ២៤:៤៩) 

 
 ម្ច ររួីរថា «បតើម្ចនអឝីបកើតបឡើង បៅបពលម្ចនមនុរសម្ចប កទ់ទួលការចាកប់ងាូរលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន?» 
  
 បអលបឡនបឆវើយតបថា «ការលអអោច ររបកើតបឡើង»។ បពលអបកថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់ បហើយចុោះចូលចុំបពាោះលពោះអងគ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរណ្ឌិ តបលើអបក។ បនាធ បម់ក លទងម់្ចនលពោះបនធូលតាមរយៈអបកនូវតាមពាករមយួកដលអបកមនិធ្លវ ប់បរៀន។ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបលបើរបមវងរបរ់អបក បដើមផថីាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះអម្ចច រ់។ គមភរីកិចចការបងាា ញពីបទពិបោធនរ៍បរ់ 
អបកបជឿដុំបូងសនការបុំបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន»។ 
 

អបកទាុំងបនាោះ នបពារបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បហើយចាបប់ផឋើមនិយយភាោបផសងៗពីគ្នប  
តាមលពោះវញិ្ញដ ណ្បល រលបទានបអាយ… បលកបពលតុរកប៏លកាកឈរបឡើងជាមយួោវក័ដបម់យួរបូ
បទៀត បហើយម្ចនលបោរនប៍ៅកានប់ណាឋ ជនថា « បៅលគ្នចុងបលកាយបងអរ់បយើងនឹងយកវញិ្ញដ ណ្
បយើងមកចាកប់ងាូរបលើមនុរសបលកផងទាុំងពួង។ កូនលបុរកូនលរីរបរ់អបករល់គ្នប នឹងកថវងលពោះ 
បនធូល ពួកយុវជននឹងនិមតិថប ើញការអោច ររ បហើយពួកចារ់ទុុំរបរ់អបករល់គ្នប នឹងយល់រុបិន
និមតិថ។ បៅលគ្នបនាោះ បយើងពិតជាយកវញិ្ញដ ណ្បយើងមកចាកប់ងាូរបលើអបកបុំបរ ើទាុំងលបុរទាុំងលរីរបរ់
បយើង បហើយបគនឹងកថវងលពោះបនធូល។ បយើងនឹងរុំកដងឫទនិ ដិហារយិប៍ៅបលើបម  រុំកដងទីរុំគ្នល់
បផសងៗ បៅបលើកផនដី គឺម្ចន្ម ម្ចនបភវើង និងម្ចនកុំរួលកផសង។ លពោះអាទិតរនឹងកលបបៅជាងងឹត
 តរ់រយីលពោះចន័ធនឹងកលបបៅជា្មបៅមុនសថងលពោះអម្ចច រ់យងមក គឺជាសថងដរ៏ងុបរឿងឧតឋុងគឧតឋម បពល
បនាោះ អបកណាអងឝររកលពោះនាមលពោះអម្ចច រ់ អបកបនាោះនឹងទទួលការរបស្តងាគ ោះ”»។  
(កិចចការ ២:៤, ១៤-២១) 
 

 បៅបពលកដលនាងឮកបបបនោះ ម្ច ររួីរថា «បតើខ្ញុ ុំអាចទទួលបោយរបបៀបណា? ខ្ញុ ុំចងឱ់្រលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនយងមក 
រណ្ឌិ តបលើខ្ញុ ុំ!» 
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 បអលបឡនញញឹម។ «បនោះជាបទពិបោធនរ៍លម្ចប់នាង ម្ច រ។ី រូមបបើកចិតថរបរ់អបកចុំបពាោះលពោះអម្ចច រ់ បហើយ 
ចាបប់ផថើមររបរើរតបមកើងលពោះអងគចុោះ។ បពលអបកថាឝ យបងគុំលពោះអងគ រូមចុោះចូល បហើយលពមទទួលលពោះអុំបណាយទានរបរ់ 
លពោះអងគរលម្ចបអ់បក។ លពោះអម្ចច រ់បយរ ូផ្ទធ ល់នឹងបុំបពញអបកបោយចាកប់ងាូរលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់លពោះអងគ។ រពឝសថងបនោះ 
លពោះជាម្ចច រ់នឹងចាកប់ងាូរលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអងគបលើអបកបជឿរបល់ននាក ់បៅបលើពិភពបលក។ គ្នយ ននរណាម្ចប កអ់ាច
បុំបភវចលពោះពរបនោះ នបឡើយ។» 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងឝងប់ៅពីមុខ្លបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) បៅសថងបុណ្រសថងទី៥០ បលកបពលតុរ នល បហ់ឝូងមនុរសថា លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរលម្ចបក់តអបកបជឿ១២០នាក ់

 ប ុបណាត ោះ។  
 ខ្) បយើងមនិអាចលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនឱ្រគ្នប បៅវញិបៅមក នបទ។ 
 គ) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបលបើរបមវងរបរ់បយើងរលម្ចបថ់ាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាម្ចច រ់។ 
  ) លពោះជាម្ចច រ់បៅកតចាកប់ងាូរលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអងគ ប ុកនថ រលម្ចបអ់បកពិបររមយួចុំនួនប ុបណាត ោះ។ 

 
ខ. ការចាក់ពរបងតាងំរបសរ់ពះវិញ្ញា ណ The Spirit’s Anointing 
ទោលទៅទី២. ពណ៌នអំពីការចារ់ទររងតាងំរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ។ 
  

 ការចាកប់លបងតាុំងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ ជាទិរបៅរុំខានស់នពន័នកិចចរបរ់លពោះអងគ។ ការចាកប់លបងតាុំងម្ចនន័យថា 
ចាកប់លបងបលើនរណាម្ចប ក ់ឬបលើអឝីមយួ កដលជាកផបកមយួសនការល រពឝពិធី។ កិចចការបនោះ នបកើតបឡើងរចួមកបហើយ 
កបុងរមភននបមលតីចារ់ បៅបពលម្ចននរណាម្ចប ក ់ឬអឝីមយួលតូវកញករលម្ចបប់បលមើលពោះជាម្ចច រ់។ 
  
 បហារោុំយូកអល នចាកប់លបងអូលីវបលើកាលោវឌី បៅបពលបលកកតងតាុំងោវឌីឱ្របធឝើជាបរថចបលើជនជាតិ 
អុីលោកអល។ «បលកោុំយូកអលយកករបងបលបងមក បហើយចាកប់លបងអភបិរកយុវជនោវឌី បៅចុំបពាោះមុខ្បងៗ។ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអម្ចច រ់យងមករណ្ឌិ តបលើយុវជនោវឌី ចាបត់ាុំងពីបពលបនាោះមក» (១ោុំយូកអល ១៦:១៣)។ 
បពលបលកម ូបរដុំបឡើងលពោះពនាវ  បហើយ នលបបលបងបលើអារនៈ (និកខមនុំ ៤០:៩-១១)។ បលកបអើរ  នុកដលជាមហា 
បូជាចាររដុំបូង កល៏តូវ នចាកប់លបងតាុំងកដរ (ទុំនុកតបមកើង ១៣៣:២)។ 
  
 បលបងជានិមតិថរញ្ញដ អុំពីលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ពាករថា ការចាកប់លបងតាុំង គឺលតូវ នបលបើបដើមផពីណ៌្នាពីការប ោះ 
ពាល់ដវ៏បិររសនឫទាន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ កដលជួយ ឱ្រមនុរសអាចបធឝើអឝីៗ នរលម្ចបល់ពោះជាម្ចច រ់—អឝីកដលហួរ 
ពីរមតទភាពរបរ់បគ។ 
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 បលកាមការចាកប់លបងតាុំងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បរថចោវឌី ននិពននបទចបលមៀង កដលបយើងបៅថា ទុំនុក 
តបមកើង។ លទងក់ជ៏ាពាការ ីនិងជាអបកល បម់ុនអុំពីការម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិរបរ់លពោះបយរ ូ ជាលពោះបមរសុ ីកដលរចួពី 
រុគតវញិកដរ។ ការចាកប់លបងតាុំង និង ឫទាន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដកដល នរណ្ឌិ តបលើបលកបពលតុរ បពលបលក 
អធិបាយបៅកានហ់ឝូងមនុរសបៅបុណ្រសថងទីហារិប។  
  
 បពលលកុមជុំនុុំដុំបូងបលជើរបរ ើរលកុមល ុំពីររបូឱ្របបលមើខាងហិរញ្ដ វតទុ និងកិចចការបផសងៗ បៅកបុងលពោះវហិារ បគ នបលជើរ
បរ ើរបុររកដល «បពារបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ និងល ជាញ វ្ រសវ» (កិចចការ ៦:៣)។ ការចាកប់លបងតាុំងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ 
ម្ចនោរៈរុំខានណ់ារ់រលម្ចបក់ិចចការលបចាុំសថងរបរ់បគ។ វជាបទោឌ នខ្ភរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្របរ់លកុមជុំនុុំដុំបូង។ ដូបចបោះ 
អឝីកដលចាុំ ចគ់ឺការចាកប់លបងតាុំងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបលើលគបរ់កមយភាព និងបលើពន័នកិចចរបរ់ពួកជុំនុុំបយើងរពឝសថង! 
ការអធិោឌ ន ការអធិបាយ ការបបលងៀន ការផាយដុំណឹ្ងលអ ការពិបលគ្នោះបយបល់ ការបលចៀង ឬការបលងបភវងរបរ់បយើង 
គួរកតទទួល នការចាកប់លបងតាុំងពីលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បដើមផថីាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាម្ចច រ់។ ម្ចនកតលពោះបយរ ូលគិរថ 
ប ុបណាត ោះ កដលលតូវបលើកតបមកើងបឡើង បហើយមនុរស នោអ ងបឡើងកបុងជុំបនឿរបរ់បគ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ រូមររបររបលខ្កដលរកមថងពីមនុរស ឬទរសនៈបៅខាងោថ ុំ ោកព់ីមុខ្ការពណ៌្នាបៅខាងបឆឝង។ 
……… ក) និមតិថរញ្ញដ អុំពីលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន   ១) បលកបពលតុរ 
……… ខ្) ម្ចននយ័ថា «កតងតាុំង»    ២) បរថចោវឌី 
……… គ) មហាបូជាចាររដុំបូង    ៣) បលបង 
………  ) អបកជួយ លកុមជុំនុុំ     ៤) លកុមជុំនួយ 
……… ង)  ននិពននចបលមៀងជាបលចើន    ៥) ចាកប់លបងតាុំង 
……… ច)  នអធិបាយបៅសថងបុណ្រសថងទីហារិប  ៦) បលកបអើរ  នុ 
……… ឆ)  នលបបលបងបលើលពោះពនាវ  និងអារនៈ  ៧) លោទុំពាុំង យជូរ 
        ៨) បលកប ូល 
        ៩) បលកម ូបរ 
       ១០) លតូវ នបុំបពញ 
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គ. រពះអ្ំពោយទានរបសរ់ពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធសរមាប់រកុមជំនុ ំ 
     Spiritual Gifts For The Church 
ទោលទៅទី៣. ពនយល់ពីរទបៀបណដលរពះអំទោយទានរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធរស្ឋងររុមជំនុំ។ 
  

 បពលរបរៀលសថងអាទិតរ ពួកជុំនុុំកុំពុងបលចៀង កុំពុងអធិោឌ ន និងកុំពុងររបរើរតបមកើង។ វកាវ យជាបរងៀមោង ត។់ 
បនាធ បម់ក ម្ចនរម្ចជិកម្ចប កក់បុងចុំបណាមពួកជុំនុុំនិយយខាវ ុំងៗ បហើយចារ់ៗ។ ោររបរ់គ្នតប់លើកតបមកើងលពោះបយរ ូ  
ជាលពោះរបស្តងាគ ោះ បហើយបលើកទឹកចិតថមនុរសឱ្របជឿ និងោថ បប់ងាគ បល់ពោះអងគ។ ពាករបពចនរ៍បរ់គ្នតប់នវឺបឡើងបោយអុំណាច 
លពមទាុំងនាុំការលួងបលម និងកថីរងឃមឹផង។ លគូគងាឝ លបលើកទឹកចិតថបគឱ្របឆវើយតបបៅនឹងចលនារបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏ 
វរុិទន។ រលកថយីសនការររបរើរតបមកើង នបឡើងដល់លពោះអម្ចច រ់។ 
  
 ម្ច រដីកដបងាើម «បតើម្ចនបរឿងអឝីកុំពុងបកើតបឡើង?» 
  
 ធីម ូបថខ្សបឹល បថ់ា «វជាោរកបុងបទទុំនាយ បហើយបយើងនឹងករឝងយល់បកនទមបទៀតបៅបពលបលកាយ»។   
  
 ឥឡូវបគកុំពុងរទិតកបុងភាពបរងៀមោង ត ់លពមទាុំងបរៀបឥរយិបថ បដើមផឮីលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ បៅបពល 
បគអធិបាយ ជាពិបររ វជាអឝីកដលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នលបទានមកតាមរយៈរម្ចជិកលកុមជុំនុុំ។ 
  
 បលកាយពីការបបលងៀន លគូគងាឝ លអបញ្ជ ើញអរ់អបកកដលម្ចនតលមូវការពិបររឱ្របចញមកមុខ្បដើមផទីទួលការអធិ 
ោឌ ន។ អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំមយួចុំនួនឈរជុុំវញិ បហើយោកស់ដបលើអបកកដលម្ចនតលមូវការ។ អបកទាុំងបនាោះលតូវបលើកទឹកចិតថ 
ឱ្រអធិោឌ ន បហើយបជឿជាមយួគ្នប  រលម្ចបច់បមវើយរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ ចុំបពាោះរុំណូ្មពរទាុំងបនោះ។ របមវងសនការអធិោឌ ន
គឺបលបៀបបីដូចជាទឹកកុំពុងហូរយ ងបលឿន។ 
  
 អឝីកដល នបកើតបឡើងកបុងកមយវធិីដុំបូងៗគឺ ការបបើករកមថងមយួកបុងចុំបណាមលពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ 
ដវ៏រុិទន—ការកថវងទុំនាយបោយពាករបពជន។៍ បនាធ បម់ក ធីម ូបថ និងម្ច រ ីនរិកាអុំពីការបនោះ កបុងកណ្ឍ គមភរី១កូរនិថូរ 
ជុំពូកទី១៤។ ខ្បីនិយយថា អបកណាកថវងលពោះបនធូល (ម្ចប កក់ដលកថវងទុំនាយ) អបកបនាោះនិយយបៅកានម់នុរស បដើមផជីួយ 
កោង ោរ់បតឿន និងបលើកទឹកចិតថបគ។ 
  
 បពលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបធឝើចលនាកបុងចុំបណាមអបកបជឿ កដលបុំបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ កថីលរឡាញ់ និង លពោះបចោថ  
ហូរបលើបគ។ លពោះបចោថ បនោះហូរតាមរយៈអបកបជឿ  បោយអតទនយ័សនលពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្។ ការអោច ររបផសងៗ 
បកើតបឡើង—បគ នជាពីជុំងឺ និង នរ ុំបោោះបចញពីទម្ចវ បក់ដលបពញបោយ ប។ លកុមជុំនុុំចាបប់ផថើមលូតលរ់។  
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 លពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ លតូវ នរកមថងឱ្រប ើញ បោយបយងតាមការកណ្នាុំកបុងកណ្ឍ គមភរី 
១កូរនិថូរ ជុំពូកទី១៤។ លពោះលគិរថគួរកតទទួលរិររីងុបរឿង និងអបកបជឿគួរកតោអ ងខាងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ លពោះជាម្ចច រ់រពឝ 
លពោះហឫទយ័ឱ្រការជួបជុុំគ្នប របរ់បយើងផថល់ជីវតិ ការលបជុុំគ្នប របរ់បយើងមនិគួរគ្នយ នរណាថ បធ់្លប ប់បនាោះបទ ប ុកនថ ម្ចនភាពចុោះ 
រលមុងគ្នប  និងម្ចនរនថិភាពវញិ។  
  
 លពោះអុំបណាយទានទាុំងល ុំបនួយ ងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ ម្ចនបៅកបុងកណ្ឍ គមភរី១កូរនិថូរ ១២:៨-១០។ លពោះ 
អុំបណាយទាននីមយួៗវបិររវោិល និងហួរពីនិរសយ័ធមយជាតិ—បលើរ ឬ ហួរពីបទពបការលរ ឬ រមតទភាពពី 
ធមយជាតិរបរ់បយើង។ លបកហលបយើងមនិយល់បពញបលញនូវលគបទ់ាុំងកិចចការរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្បទ បយើងលតូវកតបបើកចុំហរចិតថ 
បដើមផទីទួលនូវអឝីកដលលពោះអម្ចច រ់ម្ចនរលម្ចបប់យើង។ 
  
 របងខបយ ងខ្វីមក លពោះអុំបណាយទានកដលហួរពីនិរសយ័ធមយជាតិ លតូវ នផឋល់អតទនយ័ដូចតបៅបនោះ។ ការបចោះ 
និយយលបកបបោយល ជាញ  ជាល ជាញ ពិបរររលម្ចប់តលមវូការពិបររណាមយួ—ជាចុំកណ្កតូចមយួសនលពោះល ជាញ  
ញាណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់កដល លតូវនិយយកបុងបវលរមរមរណាមយួ។ តាមរយៈការបចោះនិយយបោយយល់គបលម្ចង
ការដល៏ក់កុំ ុំងរបរ់លពោះជាម្ចច រ់  លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបណាឋ លឱ្រអបកបជឿនិយយនូវអឝី កដលមនិម្ចនផវូវណាមយួ កដល
ពួកបគអាចយល់ នតាមរយៈរមតទភាពរបរ់បគ នបឡើយ។ លពោះអុំបណាយទានខាងជុំបនឿ គឺជារមតទភាពកដលហួរ 
ពីនិរសយ័ធមយជាតមិយួកបុងការបជឿ ជាពិបរររលម្ចប់តលមូវការជាកល់ក។់ 
  
 លពោះវញិ្ញដ ណ្ នបងាូរលពោះអុំបណាយទានខាងបល រជុំងឺបៅកាន់អបកបជឿ និងបៅកាន់អរ់អបកណាកដលលតូវការការ 
បល រឱ្រជា។បោយបលពាោះលពោះវញិ្ញដ ណ្កុំពុងបធឝើការកបុងមនុរសកដលម្ចនលពោះអុំបណាយទានខាងបធឝើការអោច ររ បគម្ចន 
អុំណាចយ ងមហិម្ច កបុងការបធឝើកិចចការអឝីមយួ បបើមនិដូបចបោះបទ បគមនិអាចបធឝើកិចចការអឝី នបឡើយ។ ការកថវងលពោះបនធូល 
គឺជាការកថវងកបុងភាោផ្ទធ ល់ខ្វួនមយួ បោយនូវឫទាន នុភាពសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បទាោះបីជាការល បម់ុន (ដូចកបុងការ 
អធិបាយ) ឬជាការទាយទុកមុនក ៏ន។ 
  
 តាមរយៈការបចោះរធង់បមើលវញិ្ញដ ណ្លអ ឬ អាលកក់ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបធឝើឱ្រមនុរសបមើលឆាង យហួរពីអឝីកដល 
អាចបមើលប ើញ និងដឹងពីអឝីកដលវញិ្ញដ ណ្កុំពុងរកមថងឱ្រប ើញ (លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់ វញិ្ញដ ណ្របរ់មនុរស ឬ 
វញិ្ញដ ណ្អាលកក់)។ លពោះអុំបណាយទានខាងនិយយភាោចកមវកអោច ររ គឺជារមតទភាពកដល នលបទានដល់អបកបជឿ 
បដើមផនីិយយភាោមយួ កដលបគមនិធ្លវ ប់ នបចោះពីមុនមក។ វលបកហលជាភាោបលើកផនដី ឬ ជាភាោរបរ់បទវតា។ 
ការបកកលបភាោចកមវកអោច ររ គឺជាការលបទានអតទនយ័ដល់អឝីកដល ននិយយជាភាោចកមវកអោច ររបនាោះ។ បយើងលតូវកត 
ចងចាុំបទៀតថា រមតទភាព និងទិបៅ មកតាមរយៈឫទាន នុភាពលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកតមយួគត។់ បលកប ូលអោះអាងថា «ម្ចន
លពោះអុំបណាយទានបផសងៗពីគ្នប  កតម្ចនលពោះវញិ្ញដ ណ្កតមយួលពោះអងគបទ កដលលបទានបអាយ» (១កូរនិថូរ ១២:៤)។ 
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 លកុមជុំនុុំគួរកតម្ចនកកនវងរលម្ចបល់ពោះអុំបណាយទានទាុំងបនោះ ដូចកដល នបបលងៀនកបុងលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់រចួ 
មកបហើយ។ លពោះអុំបណាយទានទាុំងបនោះនឹងជួយ ឱ្របគអាចពលងីកពន័នកិចចរបរ់លពោះលគិរថ និងរបរ់លកុមជុំនុុំដុំបូងបៅកាន ់
ពិភពបលកកដលលតូវការបៅបពលរពឝសថង។ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលរនាថា បយើងនឹងអាចបធឝើកិចចការធុំជាងកិចចការកដល
លពោះអងគបធឝើ (យ ូហាន ១៤:១២)។ វអាចបកើតបឡើង នបៅបពលបយើងចុោះចូលចុំបពាោះលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលលពោះបយរ ូ ន
បញ្ជូ នមកកបុងកកនវងលពោះអងគ—បដើមផចីាកប់ងាូរទាុំងខាងកបុង ទាុំងខាងបលើ និងទាុំងខាងបលៅ តាមរយៈលកុមជុំនុុំរបរ់លពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
 ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញកដលលតឹមលតូវ។ 
 
៣ លពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ នលបទានមក បដើមផ ី
 ក) ជួយ បយើងឱ្រលូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) បធឝើឱ្រអបកដសទកតរ់ុំគ្នល់បលើបយើង។ 
 គ) បធឝើឱ្រលកុមជុំនុុំបយើងម្ចនភាពខុ្រកបវក។ 
 
៤ បៅបពលលពោះអុំបណាយទានបផសងៗរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្បធឝើកិចចលបតិបតថិការ 
 ក) លពោះអុំបណាយទានទាុំងបនាោះជុំនួរឱ្រលពោះបនធូល។ 
 ខ្) បយើងម្ចនអារមយណ៍្ថា មនិលរណុ្កចិតថ បហើយលចបូកលចបល់។ 
 គ) លពោះអុំបណាយទានបធឝើការបោយចុោះរលមុងជាមយួនឹងលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់។ 
 
៥ លបរិនបបើបយើងមនិយល់ទាុំងអរ់ អុំពីលពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ បយើងលតូវកត៖ 
  ក) មនិយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះលពោះអុំបណាយទាន។ 
 ខ្) ទទួលនូវអឝីកដលបយើងយល់ខាវ ុំងប ុបណាត ោះ។ 
 គ) លតូវបបើកចិតថចុំបពាោះលពោះអម្ចច រ់ បលពាោះបយើងកតងកតអាចទុកចិតថបលើលពោះអងគកដលបធឝើការលតឹមលតូវ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៣ ក) ជួយ បយើងឱ្រលូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 
១ លបបយគ ខ្) និង គ) លតឹមលតូវ។ 
 
៤ គ) លពោះអុំបណាយទានបធឝើការបោយចុោះរលមុងជាមយួនឹងលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់។ 
 
២ ក  ៣) បលបង 
 ខ្ ៥) ចាកប់លបងតាុំង 
 គ ៦) បលកបអើរ  នុ 
   ៤) លគូជុំនួយ 
 ង ២) បរថចោវឌី 
 ច ១) បលកបពលតុរ 
 ឆ ៩) បលកម ូបរ 
 
៥ គ) បទាោះជាយ ងណាកប៏ោយ ចូរបបើកចិតថចុំបពាោះលពោះអម្ចច រ់ បលពាោះបយើងកតងកតអាចទុកចិតថបលើលពោះអងគកដលបធឝើការ 
     លតឹមលតូវ។ 
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រកុមជំនុំអ្ធិបាយរពះបនទូល  
Churches Preach the Word 

 
  
 លពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់ នលបទានភាពខ្ភងខ់្ភរ់ ឬ កិតថិយរកបុងលកុមជុំនុុំកដលោគ ល់ពីឫទាន នុភាពរបរ់លពោះបនធូល។ 
លគូគងាឝ លរបរ់លកុមជុំនុុំទាុំងបនាោះអធិបាយលពោះបនធូលបៅកានប់ោយចិតថបោយ ោះលតង។់ បរចកឋីអធិបាយរបរ់លគូគងាឝ ល 
ទាុំងបនាោះបពារបពញបៅបោយបរចកថីពិត។ 

 
 បលកប ូល ជាអបកផាយដុំណឹ្ងលអ និងជាអបកោុំលកុមជុំនុុំដ៏ម្ចនបទពិបោធន ៍ នរងកត់ធងនប់ៅបលើការ 
អធិបាយ។ បលក នជុំរញុបលកធីម ូបថ កដលជាជុំនួយការវយ័បកយងរបរ់បលកឱ្រអធិបាយលពោះបនធូល (២ធីម ូបថ ៤:២) 
បហើយករ៏របររអុំពីចារ់ទុុំកដលលបឹងកលបងអធិបាយផងកដរ (១ធីម ូបថ ៥:១៧-១៨)។ 
  
 គ្នយ នការជុំនួរចុំបពាោះការអធិបាយលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់បទ។ លពោះបនធូលលតូវកតផឋល់ឱ្រដល់អបកបជឿកបុងលកុមជុំនុុំ 
ផងកដូ៏ចជាអបកមនិបជឿបៅបលៅលកុមជុំនុុំផងកដរ។ គុំនិត និងជុំបនឿរបរ់មនុរសលគបរ់បូលតូវកតលតឹមលតូវ និងវនិិចឆយ័តាមការ 
បបលងៀនរបរ់លពោះបនធូល។ 

 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងរិកាអុំពីលពោះបនធូលកដលលតូវអធិបាយ។ អបកនឹងដឹងថា បហតុអឝី នជាលពោះបនធូល  
លតូវអធិបាយបហើយលបរិទនិភាពអាចបកើតម្ចន នកតដល់ជីវតិណាកដល នបឆវើយតបបៅនឹងលពោះបនធូល។ 
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គ្ទរាង 
ក. លតូវកតលបការលពោះបនធូល The Message Must Be Preached 
ខ្. ការអធិបាយពលងឹងអបកបជឿ Preaching Strengthens Believers 

 
ទោលទៅ 
១. ពនរល់ពីោរៈរុំខានស់នការអធិបាយលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
២. ពិភាកាអុំពីរបបៀបកដលការអធិបាយលពោះបនធូលពលងឹងអបកបជឿ។ 
 

ក.  រតូវតតរបកាសរពះបនទូល The Message Must Be Preached 
ទោលទៅទី១. ពនយល់ពីស្ឋរៈសំខាន់ម្នការអធិរាយរពះបនទូលរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
  

 ធីម ូបថ និយយបៅកានម់្ច រ ីបលកាយពីកមយវធិីសថងអាទិតរបពលលពឹកថា «សថងមយួ បងចងក់ាវ យជាលគូអធិបាយដូច 
លគូគងាឝ លបយើង។» 
 
 «បហតុអឝី?» 
 
 «ពីបលពាោះ បងគិតថា វលអណារ់កបុងការកដលម្ចនលពោះជាម្ចច រ់លបទានលពោះបនធូលមកកានប់ងជាលពោះបនធូលកដល 
 នលបទានមកមនុរស។ មា ងបទៀត កម៏្ចនបលកធីម ូបថ កដលជាលគូអធិបាយម្ចប កក់បុងលពោះគមភរីកដរ។» 
 
 ម្ច របីលើកទឹកចិតថថា «បងអាចបធឝើ ន! អូនដឹងថា បងអាចបធឝើ ន ពីបលពាោះអូន នឮបគនិយយថា បយើងរល់គ្នប  
លតូវកតអធិបាយ ឬ ល បម់នុរសអុំពីលពោះបយរ ូ»។ 
 
 ការអធិបាយ ជាការលបការលពោះបនធូលបៅតាមរបបៀបមយួកដលនាុំឱ្យមានការោឋ បឮ់។ បគ្នលបុំណ្ងរបរ់ការ 

អធិបាយ គឺបដើមផបីធឝើឱ្រមនុរសទុកចិតថបលើលពោះបយរ ូ ជាលពោះរបស្តងាគ ោះ និងជាលពោះអម្ចច រ់។ ោវក័ប ូលរងកតធ់ងនព់ីតលមូវការ 
រុំខានរ់បរ់មនុរសបលក និងពីលពោះគុណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់ បដើមផបីុំបពញតាមតលមូវការបនោះ។ លពោះរជោរកដលយក
លពោះលគិរឋជារបូលរបរ់លពោះអងគ  នលបការពីដុំណឹ្ងលអសនការរបស្តងាគ ោះ តាមរយៈជុំបនឿកបុងលពោះលគិរថ។ ដូបចបោះ បលកប ូល 
 នររបររបៅកានអ់បកលកុងកូរនិថូរថា៖ 
  

បងបអូនបអើយ ខ្ញុ ុំរូមរ ុំលឹកបងបអូន ដុំណឹ្ងលអកដលខ្ញុ ុំ នលបការល បប់ងបអូន ជាដុំណឹ្ងលអកដលបង
បអូន នទទួល និង នបជឿយ ងខាជ បខ់្ជួនលោប់បហើយ… មុនដុំបូងបងអរ់ ខ្ញុ ុំជុំរបជូនបងបអូននូវ
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បរចកឋីកដលខ្ញុ ុំ នទទួល គឺថាលពោះលគិរឋ នបោយទិវងគត បដើមផរី ុំបោោះ បបយើង លរបតាមគមភរី។ 
 បគ នបញ្ចុ ោះលពោះរពលពោះអងគបៅកបុងផបូរ បហើយលពោះអងគម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិបៅសថងទីបី លរបតាម
គមភរី។ (១កូរនិថូរ ១៥:១, ៣-៤) 

 
 លពោះបនធូលកដលអធិបាយលតូវកតយកលពោះគមភរីជារបូល រមួម្ចនបទគមភរី បដើមផបីុំបពញតាមតលមូវការរបរ់មនុរស។ 
 វផថល់នូវការរបស្តងាគ ោះរលម្ចបល់ពលឹងរបរ់មនុរស ការបល រឱ្រជារលម្ចបរ់បូកាយ និងគុំនិតរបរ់បគ លពមទាុំងការលជមុជ 
កបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បដើមផបីធឝើឱ្រវញិ្ញដ ណ្របរ់បគររ់បឡើងវញិ។ បកនទមបលើបនោះបៅបទៀត ដុំណឹ្ងលអផថល់ឱ្រនូវកថីរងឃមឹ 
យ ងរងុបរឿងសនការយងមកជាបលើកទីពីររបរ់លពោះលគិរថ។ លពោះបនធូលអីកល៏អបមវ ោះ! 
 
 លពោះបនធូលមនិលតឹមកតោកប់ញ្ចូ លលពោះជនយរបរ់លពោះលគិរថ កដល នកតទុ់កកបុងគមភរីដុំណឹ្ងលអប ុបណាត ោះបទ កតកម៏្ចន 
កបុងកណ្ឍ គមភរីកិចចការកដរ។ បពលបយើងអធិបាយពីការម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិរបរ់លពោះលគិរថ បយើងចងចាុំអុំពីលពោះបនធូល 
រនារបរ់លពោះអងគ ថានឹងលបទានលពោះដជ៏ួយ ការពារ (រូមអាន យ ូហាន ១៤:១៦)។ លពោះបនធូលរនាបនោះ នរបលមច 
បៅបពលលពោះវញិ្ញដ ណ្ចាកប់ងាូរមក បៅសថងបុណ្រសថងទីហារិប។ លពោះបនធូលកដលយកលពោះគមភរីបធឝើជារបូលរបប់ញ្ចូ លលពោះគមភរី 
ទាុំងមូល។ 
 
 ការអធិបាយលពោះបនធូល គឺមនិកមនរលម្ចបក់តលគូគងាឝ លបពញបពល ឬអបកផាយដុំណឹ្ងលអបឡើយ។ អបកបជឿរប ់
លននាកក់ចកចាយដុំណឹ្ងលអកបុងរបបៀបធមយតាៗ។ ឧទាហរណ៍្ លកុមជុំនុុំដុំបូង នបធឝើកិចចការបនោះរចួបហើយ។ អបកបជឿខ្វោះ 
លតូវខាច តខ់ាច យបោយបលពាោះការបបៀតបបៀនដខ៏ាវ ុំងកាវ  អបកបជឿខ្វោះ នបភៀរខ្វួនបៅលកុងអនទ់ីយ ូកកបុងលរុករីុរ។ី បៅទីបនាោះ 
ពួកបគលបការដុំណឹ្ងលអបៅកានោ់រនដ៍សទ(មនិកមនជាោរនយូ៍ោ) ល បប់គពីដុំណឹ្ងលអអុំពីលពោះបយរ ូ។ ជាលទនផល 
ម្ចនមនុរសដប៏លចើនបលើរលប ់នបជឿ លពមទាុំងកបរចិតថគុំនិតមករកលពោះអម្ចច រ់ផង។ អបកបជឿទាុំងបនាោះ នោងលកុមជុំនុុំថយី 
ជាអបកថយីកបុងចុំបណាមោរនដ៍សទ (រូមអាន កិចចការ ១១:១៩-២១)។ 
 
 ឧទាហរណ៍្ថយីៗបកនទមកដលរថីពីការផសពឝផាយដុំណឹ្ងលអបលៅលកបខ្ណ្ឍ  នមកពី Ivory Coast បៅអាស្តហឝិក 
ខាងលិច។ ករិករ និងលគូបបលងៀនកដលបុំបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ជាបលចើន  នចុំណាយបពលពីរបីសថងកបុងមយួរ ថ ហ៍ 
បដើមផផីសពឝផាយដុំណឹ្ងលអ កបុងរដូវមនិបធឝើការ។ បលកាមការដឹកនាុំរបរ់លគូគងាឝ ល ជនជាតិអាស្តហឝិករបរ់បគម្ចនលកុមជាបលចើន 
 នបៅកកនវងបផសងៗ។ បោយការកបងកចកជាលកុមតូចៗ បគកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួលគួោរជាបលចើនបោយអងគុយបលកាម 
មវបប់ឈើ។ អបកភូម ិនឮដុំណឹ្ងលអ បចញពីមនុរសដូចពកួបគ បហើយ នទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបស្តងាគ ោះ។ ជាលទនផល 
លកុមជុំនុុំថយីៗ នចាបប់ផថើម។ 
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 លកុមជុំនុុំអធិបាយលពោះបនធូល មនិរុំរបក់តបៅកបុងវហិាររបរ់បគប ុបណាត ោះបទ ប ុកនថកប៏ៅតាមផធោះ បៅតាមផារ 
បៅកកនវងបឃ្លរនាដុំណឹ្ងលអតាមតង ់ឬតាមោលធុំ តាមពននធនាគ្នរ តាមមនធីរបពទរ និងតាមផធោះរបរ់ចារ់ជរ ឬ 
អបកជុំងឺខាងលបសរលបោទ។ បយើងក៏អធិបាយកបុងកមយវធិីកដលលបលពឹតថិបៅកបុងនាវដឹកទុំនិញ បៅកបុងផធោះថយីកបុងភូមភិបុំ បៅ 
កណាថ លវលកដលម្ចនមនុរសបលចើន និងកបុងផធោះកលឝងខ្ភរ់ៗ។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើចុំណុ្ចចុំនួនបីខាងបលកាមណាខ្វោះ ពណ៌្នាពីលពោះបនធូលរថីអុំពីលពោះលគិរថ កដលបលកប ូល នអធិបាយ (បយងតាម  
   ១កូរនិថូរ ១៥:៣-៤)? 
 ក)  នលបរូលត 
 ខ្)  នបោយទិវងគត 
 គ)  នបញ្ចុ ោះ 
  )  នររ់បឡើងវញិ 
 ង)  នយងបឡើងបៅវញិ 
 
២ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរកដលបៅពីមុខ្ការបុំបពញលបបយគកដលលតឹមលតូវ។ លពោះបនធូលកដលយកលពោះគមភរីបធឝើជារបូលគឺអឝី 
    មយួកដល  
 ក) ចាបប់ផថើមបោយលពោះបនធូលសនបទគមភរី។ 
 ខ្) បុំកបកបចញពីបរឿង ឬលបោប កបុងលពោះគមភរី។ 
 គ) បឆវើយតបបៅនឹងបរចកថីពិតសនបទគមភរី បៅកានត់លមូវការរបរ់មនុរស។ 
 

៣ បតើកកនវងណាខ្វោះ កដលអបកបជឿគួរផសពឝផាយដុំណឹ្ងលអ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ.  ការអ្ធិបាយពរងឹងអ្នកពជឿ Preaching Strengthens Believers 
ទោលទៅទី២. ពិភារាអំពីរទបៀបណដលការអធិរាយរពះបនទូលពរងឹងអនរទជឿ។ 

 

 បមើលពន័នកិចចសនការោុំលកុមជុំនុុំរបរ់បលកប ូលបៅកបុងលកុងកូរនិថូរ៖ «ម្ចនអបកលកុងកូរនិថូរជាបលចើនបទៀត  ន
ោឋ ប់បលកប ូលបហើយបជឿ លពមទាុំងទទួលពិធីលជមុជទឹកផង» (កិចចការ ១៨:៨)។ ដុំបូង បគលតូវកតឮលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់។ 
ឮលពោះបនធូល បនាធ បម់កបបងកើតជុំបនឿកបុងដួងចិតថ បហើយតាមរយៈជុំបនឿកបុងលពោះបយរ ូលគិរថ បគ នកកកលបចិតថគុំនិត។ បលក 
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ប ូលររបររថា «ជុំបនឿបកើតមកពីបរចកឋីកដលបយើង នោឋ ប់ រឯីបរចកឋីកដលបយើង នោឋ ប់បនាោះបកើតមកពីលពោះបនធូល
របរ់លពោះលគិរឋ (រ  មូ ១០:១៧)។ 
  
 ោវក័យ ូហាន នររបររគមភរីដុំណឹ្ងលអ កបុងបគ្នលបុំណ្ងជាកល់ក ់ឱ្រអបកអានបជឿ បហើយតាមរយៈជុំបនឿរបរ់ 
បគកបុងលពោះបយរ ូលគិរថ ជាលពោះបុលតារបរ់លពោះជាម្ចច រ់ បហើយបអាយបគម្ចនជីវតិ (យ ូហាន ២០:៣១)។ 
  
 បនាធ បព់ីការផសពឝផាយដុំណឹ្ងលអ ជនជាតិអាស្តហឝិកម្ចប ក ់នអបញ្ជ ើញអបកោថ បឱ់្រទទួលលពោះលគិរថ។ ម្ចនមយួ 
ចុំនួន នផ្ទវ រ់កលបជុំបនឿរបរ់បគ។ ប ុកនថ ម្ចនបុររម្ចប កហ់ាកដូ់ចជាម្ចនទុកខលពួយខាវ ុំងណារ់។ អបកបបលមើពន័នកិចច ន 
និយយបោយទនភ់វនប់ៅកានគ់្នត ់បនាធ បម់កអានគមភរីបអោយ ៥៣:៦: «ជុំបនឿបចញពីការោថ បឮ់លពោះបនធូល បហើយឮ 
លពោះបនធូលតាមរយៈលពោះបនធូលរបរ់លពោះលគិរថ»។ 
  
 បុររបនាោះ នលបការថា «គឺខ្ញុ ុំ! ខ្ញុ ុំ នដឹកនាុំបៅកានជ់ីវតិមនិលអ។ ម្ចនកតខ្ញុ ុំបទកដលវបងឝង!» 
 
 លគូអធិបាយនិយយថា «កុុំអរ់រងឃមឹអី រូមោថ ប់កផបកចុងបលកាយរបរ់ខ្បនោះរិន»។ បនាធ បម់ក លគូអធិបាយ 
អាន «“កតលពោះអម្ចច រ់ នបធឝើឱ្របទារកុំហុររបរ់បយើងទាុំងអរ់ ធ្លវ កប់ៅបលើលពោះអងគ ជាបទារកុំហុរកដលបយើងរម 
នឹងទទួល”។ បតើអបកយល់បទ? លពោះជាម្ចច រ់  នទម្ចវ កក់ុំហុរចុំបពាោះអុំបពើ បរបរ់អបកបលើលពោះបយរ ូ ជាលពោះអងគរបស្តងាគ ោះ 
កដល នរុគតបៅបលើភបុំកាល់វ រ ីជុំនួរអបក។ បតើអបកបជឿបលើការបនោះកដរឬបទ?»  
 
 «បនាោះ ជាអឝីកដល ននិយយ»។ 
 
 លគូអធិបាយរួរថា «អញ្ច ឹង បតើបទារកុំហុរសនអុំបពើ បរបរ់បយើងបៅឯណា?» 
 
 «វ នធ្លវ កប់ៅបលើលពោះបយរ ូ»។ បោយពាករទាុំងបនោះ បុររបនាោះ នបងើបមុខ្គ្នតប់ឡើង បហើយលបការបោយ 
អុំណ្រថា «អរលពោះគុណ្លពោះជាម្ចច រ់ ខ្ញុ ុំ នរ ុំបោោះឱ្រម្ចនបររភីាពបហើយ! លពោះបយរ ូ នទទួលកុំហុររបរ់ខ្ញុ ុំ!»។ ការ 
របស្តងាគ ោះបោយោរជុំបនឿរលម្ចបប់ុររបនោះ នបកើតបឡើងបចញពីការោថ បឮ់ បហើយបនាធ បម់កបចញពីការបជឿបលើលពោះបនធូល 
របរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ រូមបលបើពាករផ្ទធ ល់ខ្វួន បដើមផពីណ៌្នាអុំពីទុំនាកទ់នងរបរ់ជុំបនឿ និងលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 បៅបពលលពោះបយរ ូ លបឈមមុខ្នឹងបរចកថីលផងួ លទង ់នបលបើបទគមភរីបធឝើជាអាវធុបដើមផបីស្តងាក បរលតូវរបរ់លពោះអងគ។ 
ចុំបពាោះបយើងវញិកអ៏ញ្ច ឹងកដរ លពោះបនធូលបបលមើជា «ោវរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្» (បអបភរូ ៦:១៧) បដើមផយីកជយ័ជុំនោះ។ បរចកថី 
លផងួមយួកបុងចុំបណាមបរចកថីលផងួនានា កដលលពោះអម្ចច រ់របរ់បយើងលបឈមមុខ្បលកាយពីការតមអាហារគឺ: 
 

បមលផងួចូលមកជិតលពោះអងគ បពាលថា «លបរិនបបើបលកពិតជាលពោះបុលតារបរ់លពោះជាម្ចច រ់កមន រូម
បធឝើបអាយដុុំថយទាុំងបនោះបៅជានុំបុង័បមើល៍!»។ ប ុកនថ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលតបបៅវញិថា «កបុងគមភរី
ម្ចនកចងថា “មនុរសមនិកមនររ់បោយោរកតអាហារប ុបណាត ោះបទ គឺររ់បោយោរលគបល់ពោះបនធូល 
កដលបចញមកពីលពោះឱ្រឌរបរ់លពោះជាម្ចច រ់កដរ”»។ (ម្ច ថាយ ៤:៣-៤) 

 
 លពោះបយរ ូបស្តងាក បវញិ្ញដ ណ្អាលកកប់ោយលបបយគទាុំងបនោះ។ លបបយគទាុំងបនាោះ នល បប់យើងពីោរៈរុំខាន់ 
របរ់លពោះបនធូល—រុំខានជ់ាងអាហារលបចាុំសថងរបរ់បយើងបៅបទៀត។ 
  
 លបរិនបបើបយើងលតូវការលូតលរ់ និងកថរការបូកាយឱ្ររងឹម្ចុំ បយើងលតូវកតបរបិភាគអាហារ។ បយើងលតូវកតបរបិភាគ
លពោះបនធូល លបរិនបបើបយើងចងលូ់តលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្ និងចងម់្ចនកម្ចវ ុំងបដើមផទីបទ់ល់នឹងបរចកថីលផងួ។ អបកររបររ 
កណ្ឍ គមភរីទុំនុកតបមកើង បងាា ញថា: «លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគបលបៀប ននឹងអាហារដ៏ឆាង ញ់ពិបរររុំរបទូ់លបងគុំ បហើយក៏
ម្ចនររជាតិកផអមជាងទឹក យុ ុំបៅបទៀត» (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១០៣)។ កណ្ឍ គមភរីកិចចការ ៨:៨ ល បប់យើងថា បលកាយពីបលក 
ភលីីពលបការដុំណឹ្ងលអបៅលរុកោម្ច រ ី«ម្ចនអុំណ្ររបាយដប៏លើរលប»់។ 
  
 អុំណ្រម្ចនលបបយជនប៍លចើនជាងការបធឝើឱ្របយើងម្ចនអារមយណ៍្លអបៅបទៀត។ «អុំណ្ររបរ់លពោះអម្ចច រ់ជាកម្ចវ ុំងរបរ់ 
អបក» (បនបហម្ច ៨:១០)។ លបភពសនធនធ្លនបនោះគឺបៅកបុងលពោះបនធូលលពោះ។ លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់លបទានលពោះបនធូលសន 
លពោះគុណ្របរ់លពោះ និងភាពជាលពោះរបរ់លពោះអងគដល់បយើង។ បពលបលកប ូល  នចាកបចញពីលកុងបអបភរូ បលកាយពីបធឝើ 
ពន័នកិចចបីឆាុំប បៅទីបនាោះមក បលក នដឹងថា មនុរសនឹងជួបបញ្ញា ថយីៗ ដូបចបោះ បលកលួងបលមបគបោយពាករទាុំងបនោះ៖ 

 
ឥឡូវបនោះ ខ្ញុ ុំរូមបផញើបងបអូននឹងលពោះជាម្ចច រ់ បហើយបផញើនឹងលពោះបនធូលរឋីអុំពីលពោះគុណ្របរ់លពោះអងគ។ 
ម្ចនកតលពោះអងគបទ កដលអាចកោងបងបអូនបឡើងជាលកុមជុំនុុំ លពមទាុំងបអាយបងបអូនទទួលមតក៌  
រមួជាមយួលបជាជនដវ៏រុិទន។ (កិចចការ ២០:៣២) 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ រូមគូរអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញលបបយគកដលលតឹមលតូវ។ លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ ជាអាហារខាងឯវញិ្ញដ ណ្កដល 
 ក) បយើងលតូវការរលម្ចបក់ារលូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) លអ ប ុកនថមនិចាុំ ច។់ 
 គ) បយើងគួរកតកចកចាយ។ 
 
៦ បហតុអឝី នជាលពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលថា បយើងលតូវការលពោះបនធូលដូចបយើងលតូវការអាហារ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៧ បលកប ូលម្ចនលបោរន៍ថា លពោះបនធូលសនលពោះគុណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់លតូវកត 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក)  នឆាក ង 
 ខ្)  នបញ្ចុ ោះ 
 គ)  នម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ 
 
៤ ជុំបនឿបកើតបចញពីការោថ បឮ់ និងការបជឿបលើលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់។ 
 
២ គ) បឆវើយតបបៅនឹងបរចកថីពិតសនបទគមភរី បៅកានត់លមូវការរបរ់មនុរស។ 
 
៥ ក) បយើងលតូវការរលម្ចបក់ារលូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 គ) បយើងគួរកតកចកចាយជាមយួអបកដស៏ទ។ 
 
៦ អាហារលគ្ននក់តចិញ្ច ឹមរបូកាយរបរ់បយើងប ុបណាត ោះ បយើងកល៏តូវការការចិញ្ច ឹមខាងឯវញិ្ញដ ណ្កដរ។ 
 
៣ ចបមវើយរបរ់អបក។ អបកលបកហលជាររបររដូចជា បៅតាមពននធនាគ្នរ ផធោះលុំកហបៅរួនោធ្លរណ្ៈ ឬ បៅផធោះ 
 និងរហគមន៍របរ់អបក។ បពលអបកករឝងរកឱ្ការ អបកនឹងរកប ើញឱ្ការ។ 
 
៧ ោអ ងបយើងបឡើង និងលបទានលពោះពរដល់បយើង។ 
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រកុមជំនុំបពរងៀនពសចកតីពិត 
Churches Teach the Truth 

 
 

  

 អរ់រយៈបពលជាបលចើនឆាប ុំ អបកម្ចនគុំនិតអោច ររទាុំងអរ់ នករឝងរកបរចកថីពិត។ ប ុកនថ បគរកបរចកថីពិតកបុង 
រយៈបពលខ្វី បគពុុំ នករឝងរកបរចកថីពិតលតូវកកនវងបទ។ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលកបុងបរចកថីអធិោឌ នបៅកានល់ពោះបិតាថា 
«លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគជាបរចកថីពិត» (យ ូហាន ១៧:១៧)។ 

 
 លពោះគមភរីជាបរៀវបៅដអ៏ោច ររ ម្ចន៦៦កណ័្ឍ កដល នររបររបឡើងអរ់រយៈបពលលបកហល១៦០០ឆាប ុំ។ លកុមជុំនុុំ 
ម្ចននាទីបបលងៀនបរចកថីពិតបចញពីកិចចការយ ងធុំបនោះ។ ម្ចនបរៀវបៅជាបលចើន នររបររអុំពីលពោះគមភរីបលចើនជាងអុំព ី
បរៀវបៅបផសងៗបទៀត បលពាោះថាបរចកថីពិតរបរ់លពោះគមភរីមនិបចោះអរ់បឡើយ។ 

 
 បពលអបករិកាលពោះគមភរីរហូតអរ់ជីវតិ អបកនឹងរកប ើញម្ចរ ល ក ់និងវតទុម្ចនតសមវជាបលចើនបទៀតកបុងអណ្ថូ ងករ  សន 
បទគមភរី។ វផធុកបៅបោយកុំណ្បក់ដលរ័កថិរមនឹងជីករក! 
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គ្ទរាង 
ក. ការបបលងៀន: លពោះអុំបណាយទានខាងបធឝើពន័នកិចច Teaching: A Ministry Gift 
ខ្. ថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំ Church Schools 
គ. ថាប កប់រៀនលពោះគមភរី Bible Study Classes 
 . ការហឝឹកហឝឺនរបរ់អបកដឹកនាុំ Lay Leader’s Training 

 
ទោលទៅ 
១. ពិភាកាអុំពីលពោះអុំបណាយទានខាងបធឝើពន័នកិចចរបរ់លគូបបលងៀន។ 
២. ពណ៌្នាអុំពីថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំ និងថាប ករិ់កាលពោះគមភរី។ 
៣. បងាា ញអុំពីអតទលបបយជនស៍នថាប ក់រិកាលពោះគមភរី។ 
៤. ោគ ល់អុំពីបគ្នលបុំណ្ងថាប កហ់ឝឹកហឝឺនរបរ់អបកដឹកនាុំ។ 
 

ក.  ការបពរងៀន: អ្ំពោយទានខាងពធវើព័នធកិចច Teaching: A Ministry Gift 
ទោលទៅទី១. ពិភារាអំពីរពះអំទោយទានខាងទធវើព័នធរិច្ចរបស់រគ្ូបទរងៀន។ 
  

 កបុងបមបរៀនទ២ី អបក នោគ ល់រចួមកបហើយអុំពីអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ទាុំងល ុំបនួយ ង។ បលើរពី 
អុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ លពោះជាម្ចច រ់ នលបទានខាងបធឝើពន័នកិចចរលម្ចបោ់អ ងលកុមជុំនុុំរបរ់លពោះអងគបឡើង។ 
«លពោះជាម្ចច រ់ នកតងតាុំងបអាយម្ចនោវក័ បនាធ ប់មក លពោះអងគកតងតាុំងអបកកថវងលពោះបនធូល បនាធ ប់មកបទៀត លពោះអងគ
កតងតាុំងអបកបបលងៀន» (១កូរនិថូរ ១២:២៨)។ 
 

គលឺពោះអងគបហើយ កដល នលបទានបអាយអបកខ្វោះម្ចនមុខ្ងារជាោវក័ បអាយអបកខ្វោះកថវងលពោះបនធូល 
អបកខ្វោះផាយដុំណឹ្ងលអ អបកខ្វោះជាអបកគងាឝ ល និងអបកខ្វោះបទៀតជាអបកបបលងៀន បដើមផបីរៀបចុំលបជាជន
ដវ៏រុិទនបអាយបុំបពញមុខ្ងារបុំបរ ើ និងកោងលពោះកាយរបរ់លពោះលគិរឋបឡើង (បអបភរូ ៤:១១-១២)។ 

 
 បៅកណ្ឍ គមភរី១កូរនិថូរ ជុំពូក១២ ពន័នកិចចបបលងៀនរុំខានខ់ាវ ុំងណារ់។ បលកប ូលយកមុខ្ងារជាអបកបបលងៀន 
ោកប់លខ្បរៀងទីបី។ អបកល ជញខាងលពោះគមភរីមយួចុំនួនោកអ់ុំបណាយទានលគូគងាឝ ល និងអបកបបលងៀនចូលកបុងលុំោបដូ់ចគ្នប ។ 
  
 ម្ច រ ីនិងធីម ូបថ រកីរយនឹងថាប កល់ពោះគមភរីរលម្ចបម់នុរសវយ័បកយង។ បលក កអ នលដូ បច (Andrew Jay) ជាអបកបបលងៀន 
របរ់បគ  នផថល់នូវបមបរៀន កដលបរៀបចុំ នលអរលម្ចបព់ួកបគ លពមទាុំងបលើកទឹកចិតថលគបគ់្នប ឱ្រចូលរមួការពិភាកាយ ង 
ររ់របវ ើកជាបលចើនផង។ 
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 ធីម ូបថ នរួរគ្នតថ់ា «បតើភាពខុ្រគ្នប រវងពន័នកិចចលគូគងាឝ ល និងពន័នកិចចអបកបបលងៀនខុ្រគ្នប យ ងណា?» 
 
 បលកបច (Jay) រួរថា «បតើអបកគិតយ ងបម ច?» 
  
 ធីម ូបថគិតពិចារណា បហើយកប៏ឆវើយតបវញិថា «ខ្ញុ ុំគិតថា វម្ចនទុំនាកទ់ុំនងជិតរបិទនិនឹងគ្នប ។ ទាុំងលគូគងាឝ ល 
ទាុំងអបកបបលងៀនគួរកតរិកាលពោះគមភរី  និងអធិោឌ នកបុងការបរៀបចុំរលម្ចបអ់ឝីកដលពួកបគនឹងបងាា ញ។ លបកហលជាភាពខុ្រ 
គ្នប ចមផងគឺជា វធិីបបលងៀនខុ្រគ្នប »។ 
  
 បលកបច (Jay) និយយថា « ទ លតូវបហើយ។ លបកហលជាបយើងគួរកតនិយយកបបបនោះ។ លគូគងាឝ លទាុំងអរ់ក៏ 
លតូវកតជាអបកបបលងៀនផងកដរ។ ពួកបគលតូវកតលបឹងកលបងបរៀនរូលត បហើយអាចបបលងៀន ន អាចកណ្នាុំអបកឯបទៀត និងអាច 
ជុំរញុទឹកចិតថបគតាមរយៈការបបលងៀនរបរ់ពួកបគ។ ប ុកនឋ អបកបបលងៀនទាុំងអរ់មនិកមនជាលគូគងាឝ លបទ។ ដូចកដលអបក ន
ប ើញលោបប់ហើយ ខ្ញុ ុំជាអបកបបលងៀន មនិកមនជាលគូគងាឝ លបទ។ ខ្ញុ ុំពុុំអធិបាយជាោធ្លរណ្ៈ ឬ កជ៏ាលគូគងាឝ លកបុងលកុមជុំនុុំ
កដរ។ ទាុំងលគូគងាឝ ល ទាុំងអបកបបលងៀនរុទនកតម្ចនតួនាទី ឬ ពន័នកិចចខុ្រៗគ្នប ទាុំងអរ់កបុងលកុមជុំនុុំ»។ 
  
 អបក នបរៀនមកបហើយកបុងបមបរៀនទ៣ីកដលថា ការអធិបាយ គឺជាការលបការលពោះបនធូលបដើមផបីញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអបក 
ោថ បឱ់្របឆវើយតបកបុងការកកកលបចិតថគុំនិត និងការបលើកតបមកើង។ ការបបលងៀន គឺជាការពនរល់បរចកថីពិតបោយម្ចនបគ្នល 
បុំណ្ងល បម់នុរស បដើមផជីួយ បគឱ្រលូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
  
 លពោះលគិរថ នោកអ់បកបបលងៀនកបុងលកុមជុំនុុំ។ មនុរសម្ចប កក់ដលម្ចនអុំបណាយទានខាងបបលងៀនលតូវការអភវិឌណនូវ 
អុំបណាយទានបនាោះ។ លគូបបលងៀនលអម្ចប កម់និកមនបកើតមកដូចអបកបលងវយី ូឡុងបជាគជយ័ម្ចប កប់នាោះបទ។ អបកបបលងៀនលតូវកត 
ទទួលការហឝឹកហឝឺន បគលតូវកតបរៀន លបរិនបបើបគយល់ពីកមយវតទុចារ់។ បគទទួលខុ្រលតូវខ្ភរ់កបុងការបបលងៀនលពោះបនធូល 
របរ់លពោះជាម្ចច រ់បៅកានម់នុរសដសទបទៀត កដលជាអបកបបលងៀនអបកបផសងបនថបទៀត។ បហតុបនោះបហើយ នជាោវក័ប ូល 
បលើកទឹកចិតថបលកធីម ូបថ: 
 

«បរចកឋីទាុំងអរ់កដលអបក នឮពីខ្ញុ ុំបៅមុខ្ោកសជីាបលចើននាក ់លតូវលបគល់បអាយបងបអូនណាកដល
បោយ ោះលតង ់និងម្ចនរមតទភាពអាចបបលងៀនបនថបៅអបកបផសងបទៀតចុោះ»។ (២ធីម ូបថ ២:២) 

 
 ដុំបូងបលក នររបររថា «លពោះជាម្ចច រ់ នកតងតាុំងខ្ញុ ុំ បអាយលបការដុំណឹ្ងលអបនោះ កបុងឋានៈជាោវក័ និងជា
លគូអបរ់ ុំ» (២ធីម ូបថ ១:១១)។ បៅទីបនោះ បលកោកម់ុខ្តុំកណ្ងជាោវក័ និងអបកបបលងៀនជាមយួគ្នប ។ ោវក័ប ូល ន 
កាវ យជាអបកបបលងៀនម្ចប កក់បុងចុំបណាមអបកបបលងៀនបផសងបទៀត។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរបលជើរបរ ើរចបមវើយលតឹមលតូវបុំផុតកដល នផថល់ឱ្រពីរយ ងកបុងវងល់កចក បហើយររបររវោកក់បុងចបនាវ ោះខាងបលកាម។ 
 ក) ការបបលងៀនគឺជា………………………………… លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
                  (ការលបការ / ការពនរល់)   
 ខ្) ការអធិបាយគឺជា………………………………… លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
                  (ការលបការ / ការពនរល់) 
 គ) បលកប ូលររបររ…………………………………ជាកិចចការទីបីបៅបលើលពោះអុំបណាយទានខាងបធឝើពន័នកិចច។ 
                  (ការអធិបាយ / ការបបលងៀន) 
 

ខ.  ថាន ក់សកិាកនងុរកុមជំនុ ំChurch Schools 
ទោលទៅទី២. ពណ៌នអំពីថ្វន រ់សិរារនុងររុមជំនុំ និងថ្វន រ់សិរារពះគ្មពីរ។ 

  
 ម្ច រ ីនិងធីម ូបថតុំណាងឱ្រអបកបជឿរបល់ននាក ់កដល នចូលរមួកបុងថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំ។ ការលបកបគ្នប បធឝើបៅ
សថងអាទិតរកដលជាធមយតាបគបៅវថា ោលសថងអាទិតរ។ ោលសថងអាទិតរដុំបូងបងអរ់បធឝើបឡើងបៅលបបទរអងប់គវរកបុងឆាប ុំ
១៧៨០ ជាកកនវងកដលបលក រ  បូ តឺ រ យគីរ (Robert Raikes)  នរុំគ្នល់ពីអាកបផកិរយិអវនិយ័របរ់កុម្ចរបៅសថង
អាទិតរ ជាបពលពួកបគទុំបនរពីការងារបៅឯបរងចលក។ គ្នត ់នអបញ្ជ ើញកុម្ចរជាបលចើនបៅោលជាកកនវងកដលគ្នត ់ន 
បរៀបចុំស្តរថីមយួចុំនួនបបលងៀនពួកបគពីការអាន និងពីបគ្នលលទនិរបរ់លកុមជុំនុុំ។ បពលមយួ គ្នត ់នបលើកទឹកចិតថកុម្ចរលកីលក 
កុម្ចរអតឃ់្លវ នឱ្រមក បោយកចកដុំឡូងឆអិនឱ្រពួកបគ។ 
  
 ការងារជាមយួកុម្ចររបរ់គ្នតព់ិតជាបជាគជយ័ខាវ ុំងណារ់ គ្នតប់ធឝើកិចចការកបុងលរុកបនាោះកដលបគពណ៌្នាថា               
«ោទ នរួគប៌ៅសថងអាទិតរ!»។ គុំនិតបបងកើតោលសថងអាទិតរ នផាយយ ងរហ័របៅកានក់ផបកជាបលចើនរបរ់ពិភពបលក។ 
ោលសថងអាទិតរ ម្ចនមុខ្ងារយ ងរុំខានក់បុងការបុំបពញតាមមហាលពោះរជបញ្ញជ របរ់លពោះលគិរថកដលឱ្របចញបៅលគបទ់ ី
កកនវង បហើយបបងកើតរិរស។ 
  
 ថឝីបបើោលសថងអាទិតរ នចាបប់ផថើមជាមយួកុម្ចរក៏បោយ មនុរសលគបវ់យ័លតូវការការហឝឹកហឝឺនបនោះកដរ។ លកុមជុំនុុំ 
មយួចុំនួនម្ចនរកមយភាព និងម្ចនថាប ករ់លម្ចបរិ់រសលគបវ់យ័ និងរិរសលគបល់បបភទ។ រពឝសថងបនោះ លកុមជុំនុុំជាបលចើនចង ់
បលបើថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំបលចើនជាង បលពាោះថាប ករិ់កាអាចលបលពឹតថិបៅសថងណាក ៏នបលៅពីសថងអាទិតរ។ ឧទាហរណ៍្ 
បៅសថងបៅរ ិ៍ ឬ បៅសថងបផសងបទៀតបពលលង ច។  
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 ថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំម្ចនរលម្ចបល់បកបបោយការកោងបឡើងរលម្ចបប់គ្នលបុំណ្ងចុំបងបនោះ។ ថាប កប់រៀន 
នីមយួៗម្ចនកកនវងរលម្ចបបើការលបកបគ្នប  បោយម្ចនជុំនួយរម្ចម រៈរលម្ចបក់ារបបលងៀនផង។ ថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំខ្វោះ 
បទៀតម្ចនឧបករណ៍្តិចតួចម្ចនកកនវងរលម្ចបក់ារលបកបគ្នប ផ្ទធ ល់ ជុំនួយ និងរម្ចម រៈបបលងៀនផង។ ថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំ 
ខ្វោះបទៀតម្ចនឧបករណ៍្តិចតួច ឬគ្នយ នឧបករណ៍្ជុំនួយអឝីបទ។ រិរសលបកហលជាលតូវអងគុយបលើដីបលកាមមវបប់ឈើ ឬ បៅ 
ទីជុំរកណាបផសងបទៀត។ លបកហលជាអបកខ្វោះមនិបចោះ អកសរផង។ ប ុកនថ លគូបបលងៀនមយួចុំនួនអាចបធឝើកិចចការ នយ ងអោច ររ
ជាមយួនឹងធនធ្លនបនឋិចបនធួច! មនិថាមបធា យកបបណាបទ អបកបបលងៀនលតូវម្ចនលពោះបនធូលនិងលតូវ នហឝឹកហឝឺនបដើមផ ី
អាចបបលងៀន ន។ 
  
 វរិសមកាលថាប កល់ពោះគមភរី (VBS) ជាកផបកមយួសនពន័នកិចចថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំ កដលជាធមយតាលតូវបធឝើបឡើងរយៈ 
បពលមយួ ឬពីររ ថ ហ៍ បៅបពលកដលកុម្ចររលម្ចកពីការរិការបរ់បគ។ វរិសមកាលថាប កល់ពោះគមភរីអាចបធឝើបឡើងកបុង 
រហគមន ៍កបុងអគ្នរបផសងៗ ឬ ជាលកខណ្ៈប ោះជុំរុ ុំ។ 
  
 លកុមជុំនុុំមយួចុំនួនអភវិឌណោលលគិរថបររ័ិទ បោយផថល់ឱ្រនូវថាប កប់ឋមរិកា បហើយរូមផកីតថាប កអ់នុវទិា 
ល័យ។ លកុមជុំនុុំបផសងបទៀតម្ចនថាប ករិ់ការលម្ចបម់នុរសបពញវយ័កដលចងប់រៀនអាន។ ថាប ករិ់កាទាុំងបនោះបលបើលពោះគមភរី 
បធឝើជាបរៀវបៅមយួកបុងចុំបណាមបរៀវបៅដសទបទៀត។ 

 
 មនិថាបគបលជើរបរ ើរបលបើវធិីមយួណាបទ មុខ្ងាររុំខានរ់បរ់ថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំគឺ បដើមផផីថល់ជូននូវចុំបណ្ោះដឹង 
រលម្ចបល់គិរថបររ័ិទ លគបគ់្នប ។ ការអធិបាយលពោះបនធូលជាោធ្លរណ្ៈគឺមនិលគបល់គ្ននប់ទ។ កុម្ចរ និងមនុរសវយ័បកយង 
របរ់បយើង លតូវការការបបលងៀនលពោះបនធូលជាពិបររ។ ថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំនឹងជួយ បធឝើឱ្រលកុមជុំនុុំតាមតុំបនរ់ងឹម្ចុំ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ រូមគូររងឝងប់លើអកសរកដលបៅពីមុខ្លបបយគលតឹមលតូវ។ 
 ក) ថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំគឺលគ្ននក់តរលម្ចបកុ់ម្ចរប ុបណាត ោះ។ 
 ខ្) ការបបលងៀនបៅោលសថងអាទិតរ ឬ ថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំគឺជាពន័នកិចចរុំខានម់យួ។ 
 គ) អបកបបលងៀនលតូវការការហឝឹកហឝឺន រូមផកីតបគបបលងៀនលតឹមកតមយួបម្ច ងប ុបណាត ោះកបុងមយួរ ថ ហ៍។ 
  ) ថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំគ្នយ នលបរិទនិភាពពិតល កដមកបលើលកុមជុំនុុំទាុំងមូលបទ។ 
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៣ រូមររបររវធិីសនការប្ងចាបក់ដលអាចបធឝើ នបនួយ ង កដលោលលកុមជុំនុុំនឹងម្ចន។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
គ. ថាន ក់សកិារពះគមពីរ Bible Study Classes 
ទោលទៅទី៣. បង្ហា ញអំពីអតែររទោជន៍ម្នថ្វន រ់សិរារពះគ្មពីរ។ 

  
 ថាប ករិ់កាលពោះគមភរី នទាកទ់ងគ្នប យ ងជិតរបិទនជាមយួនឹងថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំ។ ជាធមយតា មនុរសបពញវយ័ 
កដលចូលបរៀនបៅថាប ករិ់កាបនោះ  នបថូរផ្ទថ ចរិ់កាបទគមភរី។ ថាប ករិ់កា និងថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំកបបបនោះពុុំម្ចន 
កុំណ្តអ់ាយុបទ បទាោះបបើការរិកាលបកហលជាលតូវកបងកចកជាលកុមរលម្ចបប់ុររ រលម្ចបស់្តរថី និងរលម្ចបយុ់វជនកប៏ោយ។ 
លកុមជុំនុុំធុំៗកបងកចកការរិការបរ់បគ បដើមផឱី្របគអាចយកថាប កណ់ាកដលរមតាមតលមូវការ ឬ រមតាមចុំណាប ់
អារមយណ៍្របរ់បគ។ 
  
 លកុមជុំនុុំជាបលចើនបធឝើកមយវធិីបៅពាកក់ណាថ លអាទិតរ រមួម្ចនបពលបវលរលម្ចបអ់ធិោឌ ននិងបពលបវលរលម្ចប់ 
រិកាលពោះគមភរី។ លគូគងាឝ ល ឬ អបកដឹកនាុំបលៅលកបខ្ណ្ឍ បបលងៀនបៅថាប កទ់ាុំងបនោះ។ 
  
 ការរិកាលបកហលជាទាកទ់ងជាមយួនឹងគុំនិតរុំខានរ់បរ់លពោះគមភរី ដូចជានិយយពីការរបស្តងាគ ោះ ឬ ថាប កអ់ាច 
បលជើរបរ ើររិកាអុំពីជីវតិរបរ់បុគគលណាម្ចប ក ់ដូចជាបលកម ូបរ ឬ បរថចោវឌីជាបដើម។ ការរិកាកអ៏ាចម្ចនជាកផបកៗ  
ឬ អតទបទពីបទគមភរីណាមយួក ៏ន ដូចជាអតទបទរថីពីរុភមងគល ឬ រថីពីកណ្ឍ គមភរីយ កុបជាបដើម។ 

 
 ការរិកាលពោះគមភរីកដលគួរឱ្រចាបអ់ារមយណ៍្បបលងៀនបលកាមការចាកប់លបងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគឺជាលពោះពរមយួ។ 
បលកប ូលបលើកទឹកចិតថថា «រូមលពោះបនធូលរបរ់លពោះលគិរឋរណ្ឌិ តបៅកបុងបងបអូនបអាយ នបរបិូណ៌្។ ចូរបលបៀនលបបៅ 
និងោរ់បតឿនគ្នប បៅវញិបៅមក» (កូឡូរ ៣:១៦)។ បនាធ បព់ីបុណ្រសថងទីហារិប ោវក័ នបបលងៀនអបកបជឿពីបរចកថ ី
បបលងៀនអុំពីជុំបនឿ (កិចចការ ២: ៤២) បហើយប ុនាយ នឆាប ុំបលកាយមកបទៀត ការបបលងៀនលតូវ នបញ្ញជ កប់កនទម  
(កិចចការ ១៩:៩-១០, ២០:២០)។ 
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 លកុមជុំនុុំ នចាកឫ់រយ ងបលៅកបុងលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ គឺជាលកុមជុំនុុំដរ៏ងឹម្ចុំមយួកដលនឹងមនិងាយលរួល 
បយលបៅបយលមកតាមបគ្នលលទិនបផសងបទ។ បពលបយើងបពញវយ័ខាងឯវញិ្ញដ ណ្ «បយើងមនិកមនជាកូនបកយងកដលបររ លតូវ 
ខ្រល់សនបគ្នលលទនិនានា ផ្ទតចុ់ោះផ្ទតប់ឡើងបនាោះបទៀតបឡើយ បហើយកក៏លងចាញ់ប ក ឬ ចាញ់កលលផចិមនុរសកដល 
ពូកកនាុំបអាយវបងឝងបនាោះបទៀតកដរ» (បអបភរូ ៤:១៤)។ 
  
 ការរិកាលពោះគមភរីបៅតាមផធោះរបរ់អបកបជឿទទួល នបជាគជយ័។ ថាប ករិ់កាបធឝើបឡើងកបុងបពលបវល និងបៅទី 
កកនវងរមរមរណាមយួកបុងមយួរ ថ ហ៍ៗ រលម្ចបម់នុរសមយួលកុមលបកហលដប ់ឬសមមនាក់។ ការរិកា និងការកចកចាយ 
កបបបនោះម្ចនអតទលបបយជនច៍ុំបពាោះការនាុំបរចកថីបបលងៀនលពោះបនធូលឱ្រចូលបៅជិតជីវតិអបកកដល នចូលរមួ។ បរយិការ 
កបុងផធោះ មនុរសម្ចនអារមយណ៍្ថាម្ចនបររភីាពបលចើនជាងកចកចាយបរចកថីពិត និងបទពិបោធនជ៍ាមយួគ្នប បៅវញិបៅមក។ 
 
 បៅកបុងលបពន័នសនការរិកាតាមផធោះ ជាបរឿយៗ លគូបបលងៀនផ្ទធ ល់មកថាប កម់ុនបគ។ បលៅពីទទួល នជុំនួយបកនទម 
លគូបបលងៀនលតូវកតចុំណាយបពលឱ្រ នបលចើនកបុងការអធិោឌ ន និងកបុងការបរៀបចុំបមបរៀនមុនបពលបបលងៀនបមបរៀនដល់អបក 
បផសងបទៀត។ 
  
 មុខ្វជិាជ កដលទាកទ់ងគ្នប  ដូចជាអឝីកដលោកលវទិាល័យ គវូបល (Global University)  នផថល់ឱ្របនោះ គឺម្ចន 
លកុមជាបលចើនបលបើយ ងម្ចនលបរិទនិភាព។ ការកចកចាយបមបរៀនតាមវគគ បធឝើឱ្រលគបគ់្នប កានក់តម្ចនចុំណាបអ់ារមយណ៍្។ វញិ្ញដ  
បនបល័តនឹងលបគល់ជូនអរ់អបកកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ បនោះបោយបជាគជយ័។ 
  
 ការរិកាលពោះគមភរីកអ៏ាចបធឝើបឡើងបៅបពលប ោះជុំរុ ុំ ឬបពលលុំកហកាយ នកដរ។ បពលបគបចញពីផធោះ និងបចញពី 
កកនវងបធឝើការ បគម្ចនបពលបកនទមរលម្ចបក់ាររញ្ជ ឹងគិតពីលពោះបនធូលលពោះ។ ថាប ករិ់កាលពោះគមភរីបបងកើតផលកផវ បហើយបពល
ោកប់ញ្ចូ ល ជាមយួនឹងការអធិោឌ ន និងការរងច់ាុំលពោះជាម្ចច រ់ បគបបងកើតផលកផវកានក់តបលចើន។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញលបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។ អតទលបបយជនស៍នការម្ចនលកុមរិកាលពោះគមភរីគ ឺ
 ក) មនុរសម្ចនអារមយណ៍្ថា កានក់តម្ចនបររភីាពកបុងការកចកចាយបទពិបោធនរ៍បរ់បគកបុងកបបបទមយួធមយតាៗ។ 
 ខ្) វអាចបធឝើឱ្រម្ចនរចនារមភន័នបដើមផលីតូវនឹងតលមូវការ ឬលតូវនឹងលកុមវយ័ណាមយួ។ 
 ឝ) ការរិកាជាលកុមអាចជាទីចាបអ់ារមយណ៍្ផង និងម្ចនលបរិទនិភាពផង។ 
  ) វជុំនួរឱ្រការបៅលពោះវហិារ។ 
 
 
 



54 
 

៥ បមបរៀនរបរ់បយើង នបរបើរុុំឱ្រម្ចនរបបៀបបីយ ង បដើមផរិីកាកបុងថាប កល់ពោះគមភរី។ ទីមយួគឺបលជើរបរ ើរគុំនិតរុំខានប់ដើមផ ី
    រិកា។ ពីរបទៀត គឺ រិកា 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ឃ. ការហ្វកឹហ្វនឺរបសអ់្នកដឹកន ំLay leaders’ Training 

ទោលទៅទី៤. ស្ឋគ ល់អំពីទោលបំណងថ្វន រ់ហវឹរហវឺនរបស់អនរដឹរន។ំ   

  
 វជាបពលលង ចនារដូវផ្ទក រកីដល៏ររ់លតកាលមយួ ម្ច រ ីនិងធីម ូបថកុំពុងបដើរបចញពីលពោះវហិារបៅផធោះវញិ។ 

 
 ម្ច ររួីរថា «ចុោះថាប ករ់បរ់អបកដឹកនាុំបលៅលកបខ្ណ្ឍ កដលនឹងចាបប់ផថើមបៅយបក់រអកយ ងបម ចកដរ ធីម ូបថ? បតើអបក 
ដឹកនាុំជាអឝ?ី បតើបងនឹងបៅកដរឬបទ?» 
 
 ធីម ូបថបឆវើយតបថា «បទ បងមនិបៅបទ។ អបកដឹកនាុំជាមនុរសកដលម្ចនការងារកដលមនិទាកទ់ងនឹងោរនា ប ុកនថ
បគកអ៏ាចបធឝើការឱ្រលកុមជុំនុុំ នកដរ។ បគម្ចនមុខ្តុំកណ្ងដូចចារ់ទុុំ លគូជុំនួយ អបកដឹកនាុំលកុម និងអបកបបលងៀនោល 
សថងអាទិតរ។ បអលបឡន (Allen) គឺម្ចប កក់ដរ»។ 
 
 បពលគ្នតប់ៅទានប់ដើរជាមយួពួកបគ បអលបឡន (Allen) រួរថា «បអលបឡន (Allen) ម្ចប កក់ដរ អីបគ?» 
 
 «អបកមនិចាុំ ចច់ងដ់ឹងបទ! » ធីម ូបថបរើច បោយនិយយបលងបៅកាន់ បអលបឡន (Allen) «ជាការពិត បអលបឡន 
(Allen) បយើងកុំពុងកតនិយយអុំពីការងាររបរ់អបក កដលអបកបធឝើជាអបកដឹកនាុំបលៅលកបខ្ណ្ឍ  បហើយនិយយអុំពីថាប កហ់ឝឹក 
ហឝឺននឹងចាបប់ផថើមបៅសថងករអកបនោះ។ អបកនឹងបៅចូលរមួ លតូវបទ?» 
 
 បអលបឡន (Allen) បឆវើយតបបៅវញិថា «ល កដណារ់! ខ្ញុ ុំលតូវការការហឝឹកហឝឺនទាុំងអរ់ 
តាមកដលអាចទទួល ន! កបុងនាមជាអបកដឹកនាុំកបុងកិចចការរបរ់លពោះអម្ចច រ់ម្ចប ក ់ជាទុំនួលខុ្រលតូវធុំណារ់។ 
អបកអាចអងគុយកបុងថាប ក ់ន លបរិន 
បបើអបកចង ់ធីម ូបថ។ បយើងលតូវការអបកដឹកនាុំទាុំងអរ់កដលអាចនឹងលតូវហឝឹកហឝឺនបៅបពលអនាគត។ លគូគងាឝ លរបរ់បយើង 
និងអបកជុំនួយការរបរ់គ្នត់មនិអាចរបរ់ងរពឝលគបទ់ាុំងអរ់ នបទ ជាពិបររបពលលកុមជុំនុុំរកីចបលមើន។ បយើងលតូវកតជួយ  
រុំរលបនធុកពួកគ្នត ់ដូបចបោះពួកគ្នតអ់ាចម្ចនបពលបលចើនរលម្ចបព់ន័នកិចចខាងលពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ ជាការពិត រស្តរថរបរ់ 
លពោះជាម្ចច រ់ទាុំងអរ់លតូវកតលបុងបលបៀបខ្វួនរលម្ចបក់មយវធិីលគិរថបររ័ិទ។»  
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 ១ធីម ូបថ ៣:១-៧ ររបររអុំពីគុណ្រមផតថិខ្ភរ់របរ់អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំ។ បគលតូវកតម្ចនជុំបនឿរងឹម្ចុំ ជាមនុរស 
កដលអាចទុកចិតថ ន បហើយបចោះដឹកនាុំជីវតិខ្វួនឯង នលអ។ ថាប កហ់ឝឹកហឝឺនសនអបកដឹកនាុំបលៅលកបខ្ណ្ឍ  រមួទាុំងការរិកា 
លពោះគមភរី ជាជុំនួយសនការអនុវតថរលម្ចបប់ោោះលោយតលមូវការរបរ់មនុរស និងបោោះលោយបញ្ញា កបុងលកុមជុំនុុំ ។ វម្ចនោរ 
រុំខានច់ុំបពាោះអរ់អបកកដលលពោះជាម្ចច រ់ នលតារ់បៅឱ្រចូលកបុងពន័នកិចចបលៅលកបខ្ណ្ឍ  បដើមផហីឝឹកហឝឺនរលម្ចបក់ារទទួល 
ខុ្រលតូវទាុំងបនោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញលបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។ ថាប កហ់ឝឹកហឝឺនអបកដឹកនាុំបលៅលកបខ្ណ្ឍ ជួយ បរៀប 
    ចុំអបកបធឝើការ 
 ក) ឱ្របបលងៀនបរចកថីពិតសនលពោះគមភរី។ 
 ខ្) ឱ្រកាវ យជាលគូគងាឝ ល។ 
 គ) រលម្ចបក់មយវធិីអនុវតថនល៍គិរថបររ័ិទ។ 
  ) រលម្ចបក់ារទទួលខុ្រលតូវលកុមជុំនុុំបៅបពលអនាគត។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៤ ក) មនុរសម្ចនអារមយណ៍្ថាកានក់តម្ចនបររភីាពកបុងការកចកចាយបទពិបោធនរ៍បរ់បគកបុងកបបបទមយួធមយតាៗ។ 
 ខ្) វអាចបធឝើឱ្រម្ចនរចនារមភន័នបដើមផលីតូវនឹងតលមូវការ ឬលតូវនឹងលកុមវយ័ណាមយួ។ 
 គ) ការរិកាជាលកុមអាចជាទីចាបអ់ារមយណ៍្ផង និងម្ចនលបរិទនិភាពផង។ 
 
១ ក) ការពនរល់ 
 ខ្) ការលបការ 
 គ) ការបបលងៀន 
 
៥ លពោះបនធូលកបុងលពោះគមភរី ឬជីវតិរបរ់បុគគលណាម្ចប ក។់ 
 
២ ខ្) និង គ) លតឹមលតូវ។ 
 
៦ ក) ឱ្របបលងៀនបរចកថីពិតសនលពោះគមភរី។ 
 គ) រលម្ចបក់មយវធិីអនុវតថនល៍គិរថបររ័ិទ។ 
  ) រលម្ចបក់ារទទួលខុ្រលតូវលកុមជុំនុុំបពលអនាគត ។ 
 
៣ អបកលបកហលជា នររបររអឝីៗបផសងៗដូចជា ការបបលងៀនកុម្ចរ និងមនុរសវយ័បកយង ម្ចនថាប ករ់លម្ចបម់នុរសថវង ់

ោលវរិសមកាលលពោះគមភរី (VBS) ការប ោះជុំរុ ុំនារដូវបៅថ  ោលលគិរថបររ័ិទ ថាប កអ់បរ់ ុំមនុរសបពញវយ័ ឬតាម 
 កបបបផសងៗបទៀតអុំពីការប្ងចាប ់កដលអបក នដឹងអុំពីវ។ 
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រកុមជំនុំពធវើពិធី 
រជមុជទឹកឱ្យអ្នកពជឿ 

Churches Baptize Believers 
 
  
 អរ់រយៈបពលជាបលចើនឆាប ុំកនវងបៅបៅកបុងលបបទរចិន ម្ចនលគិរថបររ័ិទជនជាតិចិនមយួចុំនួននាុំគ្នប ពិភាកាយ ង 
បលចើនអុំពីទរសនៈរបរ់លកុមជុំនុុំរថីអុំពីពិធីលជមុជទឹក។ អបកដឹកនាុំបលៅលកបខ្ណ្ឍ ម្ចប ក ់ននិយយបឡើងថា «លកុមមយួចុំនួន 
បជឿបលើ “ការរម្ចអ តធុំ” ។ លកុមបផសងបទៀតគ្នុំលទខាង “ការរម្ចអ តតិចតួច” បហើយបលៅពីបនោះ បគបជឿបលើ “គ្នយ នការរម្ចអ ត”»។ 

 
 អបកនិយយចងម់្ចននយ័ថា លកុមបជឿបលើ “គ្នយ នការរម្ចអ ត” មនិអនុវតថតាមទលមងណ់ាមយួរបរ់ពិធីលជមុជទឹកបទ។ 
វពុុំចុំ ចអ់ឝីបទរលម្ចបព់ួកបគ។ 

 
 លកុមបជឿបលើ “ការរម្ចអ តតិចតួច” តុំណាងឱ្រលកុមជុំនុុំ កដលបធឝើពិធីលជមុជទឹកបោយលគ្ននក់តបល ោះទឹកទុកជានិមតិថិ 
របូសនពិធីលជមុជទឹក នបហើយ។ លកុមជុំនុុំទាុំងបនោះបរធើរកតទាុំងអរ់ ក ៏នបលបើកផនួតលម្ចកដលបពញបោយការលបពណ៌្ 
និងម្ចនភាពទាកទ់ាញកដរ។ 

 
 លកុមបជឿបលើ “ការរម្ចអ តធុំ” អនុវតថពិធីលជមុជទឹកបោយការមុជកបុងទឹក គឺការលជមុជបបកខជនចូលបៅបលកាមទឹក។ 
លកុមជុំនុុំសថងទីហារិប ឬលកុមជុំនុុំដុំណឹ្ងលអរពឝលគប ់រទិតបៅកបុងលកុមបនោះ។ ប ុកនថ មុនបពលទទួលពិធីលជមុជទឹកបុគគលម្ចប ក់ 
 លតូវយល់អុំពីអតទនយ័របរ់ពិធីលជមុជទឹក បហើយយល់ពីមូលបហតុកដលលតូវទទួលោគ ល់ពិធីលជមុជជាពិធីទឹករបរ់លកុមជុំនុុំ 
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គ្ទរាង 
ក. និមតិថរបូសនពិធីលជមុជទឹក The Symbolism of Baptism 
ខ្. បគ្នលបុំណ្ងសនពិធីលជមុជទឹក Its Purpose 
គ. របបៀបសនពិធីលជមុជទឹក Its Forms 

 
ទោលទៅ  
១. ពនរល់ពីអឝីកដលជានិមតិថិរបូសនពិធីលជមុជទឹក។ 
២. បងាា ញពីបរចកថីពិតកដលទាកទ់ងនឹងោររុំខានរ់បរ់ពិធីលជមុជទឹក។ 
៣. វយតសមវរបបៀបសនពិធីលជមុជទឹកបោយម្ចនការបុំភវតឺាមរយៈបទគមភរី។ 
 

ក.  និមិតតរបូម្នពិធីរជមុជទឹក The Symbolism of Baptism 
ទោលទៅទី១. ពនយល់ពីអវីណដលជ្ជនិមិតតិរូបម្នពិធីរជមុជទឹរ។ 
  

 ម្ច រពុីុំទានល់ជមុជទឹកបៅបឡើយបទ បទាោះបីជានាង នប ើញអបកដសទទទួលលជមុជបហើយកប៏ោយ។ ធីម ូបថ នទទួល 
ពិធីលជមុជទឹករចួបហើយ បលកក ៏នបលើកទឹកចិតថម្ច រឱី្រទទួលបធឝើពិធីលជមុជទឹកបនោះកដរ។ 
  
 «អូនមនិយល់ថា បហតុអឝី នជាបយើងចុំ ចល់ជមុជចូលបៅកបុងទឹកដូបចបោះ។ អូនមនិចង់ឱ្រអបកបផសងប ើញអូនបងើប 
ពីទឹកបឡើងវញិទាុំងម្ចនរកក់ាលទទឹកបជាគកបបបនោះបទ!»។ 
  
 ធីម ូបថបលើកទឹកចិតថនាងថា «បគនឹងមនិបមើលអញ្ច ឹងបទ។ បតើអូនមនិរុំគ្នល់បទថា បគហាកដូ់ចជាម្ចនអុំណ្របលកាយ 
ពីបគ នទទួលពិធលីជមុជទឹកបទឬអី? ពីបលពាោះបគលបការថាខ្វួនបគដូចគ្នប នឹងលពោះអម្ចច រ់បយរ ូ។ លគិរថបររ័ិទលគបគ់្នប  
បលតកអរជាមយួបគ»។ 
  
 ម្ច រទីទួលយល់លពមបោយនិយយថា «អូនពិតជាចងោ់ថ បប់ងាគ បល់ពោះអម្ចច រ់ ប ុកនថ អូនបៅកតមនិយល់ចារ់អុំពី 
ពិធីលជមុជទឹកបនាោះ»។ 
  
 ធីម ូបថនិយយអោះអាងថា «អូននឹងយល់ចារ់ បនាធ ប់ពីបយើងចូលរមួថាប កប់បកខជនទទួលពិធីលជមុជទឹក បហើយអូន 
នឹងចងទ់ទួលពិធីលជមុជទឹកកដរ!» 
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 លពោះបយរ ូបងាគ បប់ញ្ដតថិពីរយ ង—គឺពិធីបុណ្រលជមុជទឹក និងពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ ពិធីទាុំងពីរបនោះរុទនកតពណ៌្នា 
អុំពីរបូភាពរថីពីបរចកថីពិតដអ៏ោច ររកបុងលពោះគមភរី ជាទលមងក់ដលអាចបមើលប ើញនឹងកភបក ន។ បញ្ដតថិបនោះជាបញ្ដតិថកដល 
 នតាុំងបឡើង ឬជាលកឹតរវនិយ័ដម៏្ចនអុំណាចមយួ។ បញ្ដតថិលកុមជុំនុុំអាលរ័យបៅបលើអុំណាចរបរ់លពោះបនធូលលពោះ។ បៅកបុង 
បមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបមើលពីបញ្ដតថិទីមយួគឺជា ពិធីលជមុជទឹក។ ពិធីលជមុជទឹកផថល់ឱ្រនូវរបូភាពពីរយ ង។ របូភាពទីមយួ 
គឺរថីអុំពកីាររុគតរបរ់លពោះលគិរថជុំនួរបយើង។ ោវក័ប ូលររបររថា៖ 
 

មុនដុំបូងបងអរ់ ខ្ញុ ុំជុំរបជូនបងបអូននូវបរចកឋីកដលខ្ញុ ុំ នទទួល គឺថាលពោះលគិរឋ នបោយទិវងគត 
បដើមផរី ុំបោោះ បបយើង លរបតាមគមភរី។ បគ នបញ្ចុ ោះលពោះរពលពោះអងគបៅកបុងផបូរ បហើយលពោះអងគម្ចន
លពោះជនយររ់បឡើងវញិបៅសថងទីបី លរបតាមគមភរី។ (១កូរនិថូរ ១៥:៣-៤) 

  
 ការមុជចុោះកបុងទឹករបរ់អបកកកកលបចិតថគុំនិត បងាា ញរបូភាពពីការរុគតរបរ់លពោះលគិរថរលម្ចប ់បរបរ់បយើង។ 
ខ្ណ្ៈបគកុំពុងបៅបលកាមទឹក បរៀបរបអ់ុំពីលពោះលគិរថលតូវ នបញ្ចុ ោះកបុងផបូរ បហើយបពលបគបងើបពីទឹកបឡើងវញិបងាា ញអុំពី 
លពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ។ បលកប ូលររបររថា «លពោះបយរ ូ លតូវបគបញ្ជូ នបៅរម្ចវ ប់បលពាោះកតកុំហុររបរ់បយើង 
បហើយលពោះជាម្ចច រ់បល រលពោះអងគបអាយម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ បដើមផបីអាយបយើង នរុចរតិ» (រ  មូ ៤:២៥)។ 
  
 ការលជមុជទឹក កជ៏ារបូភាពមយួបញ្ញជ កព់ីការរ ុំបោោះឱ្រម្ចនបររភីាពពីអុំពី បរបរ់បយើង បហើយបៅរបួរមួជាមយួ 
លពោះលគិរថ។ អបកបជឿលជមុជទឹកបងាា ញឱ្រប ើញពីបរចកថីពិតខាងបលកាម៖ 
 ១. បគ « នជាបឆ់ាក ងជាមយួលពោះអងគ» (រ  មូ ៦:៦)។ កាឡាទី ២:២០ កន៏ិយយរុំបៅបៅបលើនិរសយ័ចារ់ 
     នជាបឆ់ាក ងជាមយួលពោះលគិរថកដរ។ 
 ២. បគ « នកបក់បុងផបូររមួជាមយួលពោះលគិរថ» (កូឡូរ ២:១២)។ អបកបជឿកដលកុំពុងលតូវ នបធឝើបុណ្រលជមុជទឹក 
     កុំពុងកតចូលរមួកបុងបុណ្ររពខាងឯវញិ្ញដ ណ្របរ់បគ ជីវតិចារ់របរ់បគលតូវកតោវ ប ់បហើយលតូវកតកបក់បុងផបូរ។ 
 ៣. បគ « នររ់បឡើងវញិជាមយួលពោះលគិរថ» (កូឡូរ ២:១២)។ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលថា «ខ្ញុ ុំម្ចនជីវតិររ់  
      បហើយអបករល់គ្នប កន៏ឹងម្ចនជីវតិររ់កដរ» (យ ូហាន ១៤:១៩)។ 
 ៤. នាបចចុបផនបកាលបនោះ បគររ់បៅតាមរបបៀប «ជីវតិថយី» (រ  មូ ៦:៤)។ បគអាចនិយយដូចបលកប ូលកដរថា «មនិកមន 
     ខ្ញុ ុំបទៀតបទកដលររ់បៅ គឺលពោះលគិរឋបទបតើ កដលម្ចនលពោះជនយររ់បៅកបុងរបូកាយខ្ញុ ុំ» (កាឡាទី ២:២០)។ 
 
 ពិធីលជមុជទឹករបរ់លគិរថបររ័ិទលតូវ នរបងខបបោយពាករបពចនទ៍ាុំងបនោះ «បងបអូនទាុំងអរ់គ្នប កដល នទទួល
ពិធីលជមុជទឹក បដើមផបីអាយ នរមួជាមយួលពោះលគិរឋ បងបអូនកម៏្ចនលពោះលគិរឋបៅជាប់ជាមយួកដរ» (កាឡាទី ៣:២៧)។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ រូមបុំបពញលបបយគខាងបលកាម។ ចុំបពាោះអបកបជឿម្ចប កក់ដល នទទួលពិធីលជមុជទឹក ការមុជចុោះបៅកបុងទឹកបធឝើជានិមតិថ 
    របូបញ្ញជ កថ់ា លពោះលគិរថ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ការរទិតបៅកបុងទឹក បធឝើជានិមតិថរបូបញ្ញជ កថ់ា លពោះលគិរថលតូវ ន 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ការបងើបពីទឹកបឡើងវញិ បធឝើជានិមតិថរបូបញ្ញជ កថ់ា លទង ់ន 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២ ពិធីលជមុជទឹកកជ៏ារបូភាពរថីពីអឝីមយួកដលបកើតបឡើងចុំបពាោះជីវតិចារ់កដរ។ រូមររបររវបោយបលបើពាករបពចនផ៍្ទធ ល់។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ខ. ពគ្នលបំណងម្នពិធីរជមុជទឹក Its Purpose 
ទោលទៅទី២. បង្ហា ញពីទសច្រតីពិតណដលទារ់ទងនឹងស្ឋរសំខាន់របស់ពិធីរជមុជទឹរ។ 
  

 លបកហលជាពិធីលជមុជទឹករបរ់លគិរថបររ័ិទម្ចនបដើមកុំបណ្ើ តរបរ់វ កដលជនជាតិយូោកានត់ាមទុំបនៀមទម្ចវ ប ់
បនោះ បៅមុនជុំនាន់លពោះលគិរថមកបមវ ោះ។ បៅបពលោរនដ៍សទ (អបកមនិកមនជាោរនយូ៍ោ)  នបលជើរបរ ើរបដើរតាមលពោះពិត 
បគទទួលពិធីលជមុជទឹក។ អបកកកកលបចិតថគុំនិតឈរកបុងទឹក ខ្ណ្ៈបពលលពោះលគូ (ោរនាយូោ) អានលពោះបនធូលបចញពីលកឹតរ 
វនិយ័របរ់បលកម ូបរ បៅកានប់គ។ បនាធ ប់មក អបកកកកលបចិតថគុំនិតលជមុជទឹក ជារញ្ញដ សនការលងរម្ចអ តខ្វួនបគបចញពី 
ជីវតិចារ់។ ការបងើបពីទឹកបឡើងវញិជានិមតិថរបូអុំពីជីវតិថយីរបរ់បគ ជារមភននបមលតីមយួរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ចុំបពាោះមនុរស។  
បគ «បធឝើការ» របលមចចិតថ បដើមផបីបលមើលពោះអម្ចច រ់។ 
  
 រពឝសថងបនោះ ពិធីលជមុជទឹក គឺជាបនាធ ល់ោធ្លរណ្ កដលអបកបជឿ នទទួលលពោះលគិរថ បហើយបលជើរបរ ើរបដើរតាម 
លពោះអងគកបុងការលបកបគ្នប របរ់លកុមជុំនុុំតាមតុំបន។់ 
  
 អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំ ដូចជាលគូគងាឝ លជាបដើម បធឝើពិធីលជមុជទឹក។ ជាធមយតា ការលជមុជទឹកជាបទពិបោធនក៍តមថងគត ់
កបុងជីវតិ។ ប ុកនថ មនុរសម្ចប កក់ដល នទទួលពិធីលជមុជទឹកបៅបពលបគមនិ នកលបជុំបនឿពិតល កដ បគអាចនឹងចងទ់ទួល 
ពិធីលជមុជទឹកមថងបទៀត បដើមផទីទួលបទពបិោធនព៍ីពិធីលជមុជទឹកដម៏្ចនអតទនយ័ជុំនួរឱ្រកផនួតលម្ចកដលគ្នយ ននយ័។ 
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 កបុងពាករោមញ្ដ  ការលជមុជទឹកគឺជារញ្ញដ ខាងបលៅសនការទុកចិតថបៅខាងកបុងចិតថ បៅបលើលពោះលគិរថ។ វជាការ 
ោរភាពជាោធ្លរណ្ៈសនការបបងកើតរិរសរបរ់លគិរថបររ័ិទ បោយោថ បត់ាមបងាគ បរ់បរ់លពោះបយរ ូកបុងការបបងកើតរិរស 
បហើយបធឝើពិធីលជមុជទឹកឱ្របគ បោយនូវលពោះនាមលពោះបិតា លពោះរជបុលតា និងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន (ម្ច ថាយ ២៨:១៩)។ 
  
 លពោះគមភរីពុុំនិយយពីកមយវធិីលជមុជទឹកគួរកតបធឝើបៅកកនវងណាបនាោះបទ។ បយើងចាុំខ្វោះៗថាម្ចនកមយវធិីមនិដូចធមយតា 
មយួ កមយវធិបីនាោះបធឝើបឡើងបៅបឆបររមុលទ។ បោយបលពាោះការបនោះ បយើងលតូវកតម្ចនការរុុំអនុញ្ញដ តពិបររពីអាជាញ ធរកដនដី។ 
ទាហានកានក់ាុំបភវើង បោយម្ចនចុំពុោះទុងជាមយួផង បគចាុំបមើល បៅបពលលគូគងាឝ លថាប កជ់ាតិ បហើយនឹងខ្ញុ ុំបធឝើពិធីលជមុជទឹក 
ឱ្រអបកបជឿ។ បោយប ើញបបកខជនកដលទទួលបុណ្រលជមុជទឹកមុជចុោះកបុងរលក បហើយបលកាយមកបងើបបឡើងវញិ ខ្ណ្ៈម្ចន 
មនុរសបលចៀងចបលមៀងបោយអុំណ្រ បធឝើឱ្របគចងដ់ឹងចងលឺ់។ 
  
 បគរួរថា «បនោះជាពិធីអឝី?» 
  
 ដូបចបោះ របបៀបបនោះអាចបបើកឱ្រអបកបជឿល បអ់ុំពីការរបស្តងាគ ោះរបរ់បគ បហើយមូលបហតុកដលបធឝើឱ្របគបធឝើតាមលពោះអម្ចច រ់ 
ទទួលពិធីលជមុជទឹក។ 
  
 មនិថាបធឝើពិធីលជមុជទឹកបៅកបុងលកុមជុំនុុំ ឬបៅតាមទបនវ ឬតាមរធឹង ោររុំខានខ់ាងឯវញិ្ញដ ណ្របរ់ពិធីលជមុជទឹក 
និងការោរភាពរបរ់បយើងចុំបពាោះលពោះលគិរថរុទនកតម្ចនោររុំខានជ់ាទីបុំផុត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ បតើលបបយគខាងបលកាមណាខ្វោះលតឹមលតូវ? 
 ក) ភាពបោយ ោះលតងរ់បរ់ខ្ញុ ុំចុំបពាោះលពោះលគិរថលតូវ នបញ្ញជ កឱ់្រប ើញតាមរយៈការោថ បប់ងាគ បត់ាមលពោះរជបញ្ញជ  
      របរ់លពោះអងគ។ 
 ខ្) ការលជមុជទឹក គឺជារញ្ញដ ខាងបលៅសនការទុកចិតថបៅខាងកបុងចិតថ ជាការលពមទទួលលពោះលគិរថបធឝើជាលពោះអងគ 

 របស្តងាគ ោះរបរ់ខ្ញុ ុំ។ 
 គ) វរុំខានរ់លម្ចបខ់្ញុ ុំកបុងការទទួលពិធីលជមុជទឹក លបរិនបបើវជាកផបកមយួកបុងទុំបនៀមទម្ចវ បល់គួោរខ្ញុ ុំ។ 
  ) ខ្ញុ ុំគួរកតរ័យលគចិតថោរភាពអុំពីលពោះលគិរថជាោធ្លរណ្ៈ បហើយល បប់លកិយឱ៍្រដឹងថា ខ្ញុ ុំ នទទួល 

  លពោះអងគបធឝើជាលពោះអម្ចច រ់ សនជីវតិរបរ់ខ្ញុ ុំ។ 
 ង) ពិធីលជមុជទឹកម្ចនលបបយជន ៍ប ុកនថជាជបលមើររបរ់លគិរថបររ័ិទ។ 
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គ. រពបៀបម្នពិធីរជមុជទឹក Its Forms 
ទោលទៅទី៣. វាយតម្មលរទបៀបម្នពិធីរជមុជទឹរទដ្ឋយានការបំភលឺតាមរយៈបទគ្មពីរ។ 
 

ពិធីរជមុជទឹររបស់ទោរយ៉ូហាន John’s Baptism 
 បៅវលរបហាោទ នកកផរទបនវយរ័ោន ់ម្ចនពាការមី្ចប ក ់ប យ្ ោះយ ូហាន ទីរថ  នលបការអុំពីការកកកលបចិតថគុំនិត។ 
បលកាយមក បលកលូកា  នររបររថា «បលកយ ូហាន នបធឝើពិធីលជមុជទឹកបអាយអរ់អបកកដលកកកលបចិតថគុំនិត ទាុំង
ម្ចនលបោរន៍ល បល់បជាជនបអាយបជឿបលើលពោះអងគកដលយងមកបលកាយបលក គឺលពោះបយរ ូ បនោះបហើយ» (កិចចការ ១៩:៤)។ 
  
 បនាធ បម់ក ម្ចនសថងមយួ លពោះបយរ ូ នបលចមក បហើយលទងក់ ៏នរុុំបធឝើពិធីលជមុជទឹកកដរ។ ប ុកនថ បលកយ ូហាន 
លបកកក បលពាោះបលកដឹងថា លពោះបយរ ូជានរណា—គឺជាលពោះបុលតារបរ់លពោះជាម្ចច រ់! លពោះបយរ ូគ្នយ ន បបោោះ បហើយលទងក់៏ 
មនិលតូវការការកកកលបចិតថគុំនិត បហើយបធឝើពិធីលជមុជទឹកអឝីកដរ។ ប ុកនថ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលបៅបលកយ ូហានថា លទងន់ឹង 
របលមចតាមបរចកថីបងាគ បរ់បរ់លពោះជាម្ចច រ់ បោយទទួលពិធីលជមុជទឹក បហើយបលកយ ូហានយល់លពមបធឝើពិធីលជមុជទឹក 
ឱ្រលពោះអងគ (ម្ច ថាយ ៣:១៣-១៥)។ 
  
 បពលលពោះបយរ ូទទួលពិធីលជមុជទឹករចួបហើយ លទងយ់ងបឡើងពីទឹក លោប់កតសផធបម បបើកចុំហ លពោះអងគទតប ើញ
លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់យងចុោះដូចរតឝលពាប មករណ្ឌិ តបលើលពោះអងគ។ បពលបនាោះ ម្ចនលពោះរូរបរៀងពីបលើបម មក
ថា «បនោះជាបុលតដជ៏ាទីលរឡាញ់របរ់បយើង បយើងគ្នបច់ិតថនឹងលពោះអងគណារ់!» (ម្ច ថាយ ៣:១៦-១៧)។ ដូបចបោះ 
លពោះបយរ ូបងាា ញលពោះអងគផ្ទធ ល់ជាមយួមនុរសម្ចន ប បហើយកាវ យជាគុំររូលម្ចបប់យើងទាុំងអរ់គ្នប ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ រូមបុំបពញលបបយគខាងបលកាម។ 
 ក) ការលជមុជរបរ់បលកយ ូហាន គឺជាការលជមុជ……………………………………………… 
 ខ្) ការលជមុជទឹករបរ់លពោះលគិរថបញ្ញជ កល់ពោះអងគផ្ទធ ល់ជាមយួ……………………………………… 
 

ពិធីរជមុជទឹររនុងររុមជំនុំដំបូង Baptism in the Early Church 

 ពិធីលជមុជទឹករបរ់បលកយ ូហានម្ចនបគ្នលបុំណ្ងកតមយួគតក់បុងការបរៀបចុំមនុរសបដើមផទីទួលលពោះកមរសុរីបរ់ 
បគ (ម្ច ថាយ ៣:១-៦)។ វជារញ្ញដ មយួបញ្ញជ កព់ីការោរភាព និងការកលបចិតថបចញពីអុំបពើ បរបរ់បគ។ បលកាយពី 
លពោះលគិរថ នរុគត ពិធីលជមុជទឹកម្ចនអតទនយ័ថយីមយួបទៀត។ ឥឡូវ បោយបលពាោះ បរបរ់បគលតូវ នលងរម្ចអ តបចញ 
បោយការបងាូរលពោះបលហិតរបរ់លពោះបយរ ូ អបកបជឿលតូវទទួលពិធីលជមុជទឹក បដើមផបីញ្ញជ កថ់ាបគរមួជាមយួនឹងកិចចការបលោះ 
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 បរពឝលគបរ់បរ់លពោះអងគ (កិចចការ ២២:១៦, ១យ ូហាន ១:៧)។ ប ុកនថ ពិធីលជមុជទឹកមនិអាចលងរម្ចអ ត ប ន 
ទាល់កតបោោះ! ការរម្ចអ តបចញពី បមកតាមរយៈការខាច យលពោះបលហិតរបរ់លពោះលគិរថប ុបណាត ោះ។ 
  
 បៅកបុងមហាលពោះរជបញ្ញជ  លពោះលគិរថបញ្ញជ ក់យ ងចារ់ឱ្របបងកើតរិរស បោយបចញបៅនាុំមនុរសបៅលគបទ់ីកកនវង 
បហើយបធឝើពិធីលជមុជទឹកឱ្របគ លពមទាុំងបបលងៀនបគផង (ម្ច ថាយ ២៨:១៩-២០)។ អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំដុំបូង នបធឝើពិធីលជមុជ 
ទឹកឱ្រអបកកកកលបចិតថ បោយោថ ប់តាមលពោះរជបញ្ញជ របរ់លពោះលគិរថ។ បយើងដឹងបហើយថា ម្ចនមនុរសលបម្ចណ្ ៣០០០នាក ់
ទទួលពិធីលជមុជទឹកបៅបុណ្រសថងទីហារិប(កិចចការ ២:៤១)។ បលកភលីីព ជាអបកផាយដុំណឹ្ងលអ នបធឝើពិធីលជមុជទឹក 
ឱ្របលកមស្តនថីជាតិបអតរពូីម្ចប ក ់បពលបលកបជឿបលើលពោះបយរ ូលគិរថ (កិចចការ ៨:៣៦-៣៨)។ បលកអាណាណារជារិរស 
ម្ចប ក ់ នបធឝើពិធីលជមុជទឹកឱ្រ បលករូល កដលបលកាយមក គ្នតក់ាវ យជាោវក័ប ូល (កិចចការ ៩:១៨)។ បលកកូនីលរ 
ជានាយទាហានកបុងកងវរបរនាតូចអុីតាលី លពមទាុំងញាតិរនាថ ន និងមតិថជិតដិត នទទួលពិធីលជមុជទឹក បនាធ បព់ី 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនយងចុោះមករណ្ឌិ តបលើពួកបគ (កិចចការ ១០:២៤-៤៨)។ 

 
 ខ្ណ្ៈពន័នកិចចដុំបូងរបរ់បលកប ូលបៅអឺរ  បុ នាងលីឌា និងលកុមលគួោររបរ់នាង នទទួលពិធីលជមុជទឹក (កិចចការ 
១៦:១៥)។ បនាធ បម់ក ឆាយ ុំគុកជាតិរ  មុូ្ច ុំង និងលកុមលគួោរ នទទួលពិធីលជមុជទឹកកដរ (កិចចការ ១៦:៣២-៣៤)។ បលកាយមក 
បៅលកុងកូរនិថូរ បលកលគីរប ុរ កដលជាអបកទទួលខុ្រលតូវបលើោលលបជុុំ និងលកុមលគួោររបរ់បលក នបជឿបលើ 
លពោះលគិរថ បហើយ នទទួលពិធីលជមុជទឹក រមួជាមយួអបកលកុងជាបលចើនបទៀត (កិចចការ ១៨:៨)។ 

 
 តាមរយៈកុំណ្តល់តារថីអុំពីពិធីលជមុជទឹកទាុំងបនោះ បយើងបរៀន នថា ការងាកបចញពីអុំបពើ ប (ការកកកលបចិតថគុំនិត) 
និងការបជឿបលើលពោះបយរ ូជាលពោះអងគរបស្តងាគ ោះ គឺជាបរចកថីបងាគ បដ់រ៏ុំខាន។់ បយើងកប៏រៀន នថាការលជមុជទឹកមនិកមនជា 
បទពិបោធនដូ៍ចគ្នប នឹងការកលបចិតថគុំនិតបទ ឬ មនិកមនជាបទពិបោធនដូ៍ចគ្នប នឹងការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដរ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បតើលបបយគខាងបលកាមណាខ្វោះកដលលតឹមលតូវ? 
 ក) ការលជមុជទឹករបរ់បលកយ ូហាន ទីរថ និងការលជមុជទឹករបរ់បយើងនារពឝសថងបនោះ ម្ចនអតទនយ័ដូចគ្នប ។ 
 ខ្) លកុមជុំនុុំដុំបូងទទួលពិធីលជមុជទឹក បដើមផោីថ បប់ងាគ បល់ពោះលគិរថ។ 
 គ) ការកកកលបចិតថគុំនិត ការលជមុជទឹក និងការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ទាុំងអរ់រុទនកតជាបទពិបោធន៍ 

 ទូបៅដូចគ្នប ។ 
 



64 
 

រទបៀបម្នពិធីរជមុជទឹរសពវម្ថៃ Forms of Baptism Today 

 លកុមជុំនុុំបុណ្រសថងទីហារិប (បពនថទីកូរ) បជឿថា ការលជមុជទឹក (ការោកប់បកខជនចូលបៅកបុងទឹក ត)់ ជាការយល់ 
លរបនឹងការបបលងៀន និងការអនុវតថនប៍ៅកបុងរមភននបមលតីថយី។ កបុងលកុមជុំនុុំមយួចុំនួន ទុំបនៀមទម្ចវ ប(់លបកហលជាខ្ឝោះទឹក 
កាលពីយូរឆាប ុំមុន)  នផ្ទវ រ់បថូរពិធីលជមុជទឹកបោយការមុជចូលបៅកបុងទឹក បៅជាពិធីលជមុជទឹកបោយការបល រទឹក ឬ 
បលោចទឹកវញិ។ ប ុកនថ របបៀបសនពិធីលជមុជទឹកបនោះមនិ នផឋល់នូវរបូភាពចារ់លរ់អុំពីលពោះលគិរថកដល នរុគត ន 
បញ្ចុ ោះបៅកបុងផបូរ បហើយ នម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិបឡើយ។ 

 
 ម្ចនពីរបីលកុមកដលបជឿបលើការលជមុជទឹកក ៏នបបងកើតបញ្ញា សនការទទួលពិធីលជមុជទឹក កបុងនាមលពោះបយរ ូកដរ 
ពីបលពាោះឃ្លវ បនោះ នបលបើកបុងគមភរីកិចចការ ២:៣៨ និងកិចចការ ១៩:៥។ បគលបកហលជាបលបើវបដើមផកីញកការលជមុជទឹករបរ់ 
លគិរថបររ័ិទបចញពីការលជមុជទឹករបរ់បលកយ ូហាន បហើយលកុមជុំនុុំដុំណឹ្ងលអភាគបលចើនពុុំពាយមោងបគ្នលលទនិបលើ  
ការបនោះបទ។ លពោះរជបញ្ញជ ផ្ទធ ល់របរ់លពោះលគិរថគ្នយ នបនសល់រុំនួរអឝីបទ៖ «ចូរបចញបៅនាុំមនុរសលគបជ់ាតិោរន៍បអាយបធឝើជា
រិរស បហើយបធឝើពិធីលជមុជទឹកបអាយបគ កបុងលពោះនាមលពោះបិតា លពោះបុលតា និងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន» (ម្ច ថាយ ២៨:១៩)។ 

 
 លកុមមយួបផសងបទៀតបធឝើពិធីលជមុជទឹកបីដង—មថងកបុងលពោះនាមលពោះបិតា មថងកបុងលពោះនាមលពោះបុលតា បហើយមថងបទៀត 
កបុងលពោះនាមលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ បគបធឝើកបបបនោះបដើមផបីលើកតបមកើងបុគគលទាុំងបី (លពោះសលតឯក) ប ុកនថបយើងពុុំប ើញថា ការបធឝើ 
ដូចបនោះជាការចាុំ ចប់នាោះបទ។ រកមយភាពសនការលជមុជទឹកលតូវការកតមយួដងប ុបណាត ោះ បទាោះបីនាមលពោះបិតា លពោះបុលតា 
និងនាមលពោះវញិ្ញដ ណ្ដរុ៏ទន គឺកតមយួ។ 

 
 ទុំបនៀមទម្ចវ បក់ន៏ាុំមកនូវពិធីលជមុជទឹកកបបទារកកដរ—ការបល រទឹកបលើទារក បដើមផឱី្រល កដថា បគនឹងបៅ 
ោទ នរួគ៌ បនាធ ប់ពីោវ ប។់ ប ុកនថ ទារកមនិ នលបលពឹតថអុំបពើ បបទ បហើយបគកម៏និដឹងខុ្រលតូវផង។ ដូបចបោះបហើយ ទារកមនិ 
ចាុំ ចក់កកលបចិតថគុំនិតបទ។ អបកបជឿជាបលចើនបលជើរបរ ើរថាឝ យកូនរបរ់បគបៅលពោះអម្ចច រ់។ បយើងនឹងរិកាអុំពីការបនោះ 
បៅបមបរៀនទ៨ី។ 

 
 លបរិនបបើអបកពុុំទានទ់ទួលពិធីលជមុជទឹកបទ បយើងខ្ញុ ុំរងឃមឹថា បមបរៀនបនោះជួយ អបកឱ្រប ើញពីអឝីកដលលពោះគមភរី 
បបលងៀនអុំពីពិធីលជមុជទឹក។ បោយបលពាោះ អបកបធឝើតាមលពោះអម្ចច រ់កបុងការទទួលពិធីលជមុជទឹក លពោះពររបរ់លពោះអងគរងច់ាុំអបក! 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ រូមគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្លបបយគនីមយួៗកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) ទារកគួរកត នបល រទឹកបដើមផលីងជុំរោះ បរបរ់បគ។ 
 ខ្) ពិធីលជមុជទឹកគួរកតជាបទពិបោធនដ៍ប៏លកៀមលកុំមយួ ពីបលពាោះពិធីលជមុជទឹករ ុំលឹកបយើងពីអុំបពើ បរបរ់បយើង។ 
 គ) ទុំបនៀមទម្ចវ បោ់រនាមនិកតងកតអនុវតថតាមការបបលងៀនរបរ់លពោះគមភរីបឡើយ។ 
  ) មនុរសម្ចប កល់តូវកតទទួលពិធីលជមុជទឹកបដើមផ ីនរបស្តងាគ ោះ។ 
 ង) អបកបជឿលគបរ់បូគួរកតោថ បប់ងាគ បត់ាមលពោះរជបញ្ញជ របរ់លពោះអម្ចច រ់ កបុងការទទួលពិធីលជមុជទឹក។ 
 
៧ រូមបុំបពញចបនាវ ោះខាងបលកាម។ 

ក) លពោះរជបញ្ញជ របរ់លពោះបយរ ូ គឺឱ្របធឝើពិធីលជមុជទឹក កបុងលពោះនាម ………………………… ………         
     ………………………………  និង …………………………………។ 

 ខ្) ពិធីលជមុជទឹកបោយោកអ់បកបជឿចូលកបុងទឹក បៅថា …………………………………………………………។ 
 គ) បហតុអឝី នជាពួកបពនថទីកូរអនុវតថពិធីលជមុជទឹក តាមរយៈការលជមុជចូលកបុងទឹក? 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ រុគតជុំនួរបយើង  នបញ្ចុ ោះកបុងផបូរ ម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ។ 
 
៥ ចុំណុ្ច ខ្) លតឹមលតូវ។ 
 
២ ពាកររបរ់អបកផ្ទធ ល់។ ចបមវើយរបរ់អបកលបកហលជាអឝីមយួដូចតបៅបនោះ៖ បពលបយើងទទួលលពោះបយរ ូ ជីវតិចារ់

របរ់បយើងលតូវ នយកបចញ បហើយបយើងររ់បឡើងវញិម្ចនជីវតិថយីកបុងលពោះអងគ។ 
 
៦ ចុំណុ្ច គ) និង ចុំណុ្ច ង) លតឹមលតូវ។ 
 
៣ ចុំណុ្ច ក) ចុំណុ្ច ខ្) និង ចុំណុ្ច  ) លតឹមលតូវ។ 
 
៧  ក) លពោះបិតា លពោះរជបុលតា និងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
  ខ្) ការលជមុជកបុងទឹក។ 
  គ) បគបជឿថា វយល់លរបជាមយួនឹងការបបលងៀន និងការអនុវតថនប៍ៅកបុងរមភននបមលតីថយី។ 
 
៤ ក) ការកកកលបចិតថគុំនិត។ 
 ខ្) មនុរសម្ចន ប។ 
  

 
 ឥឡូវអបក នបញ្ចបជ់ុំពូកទីមយួបហើយ អបកបលតៀមខ្វួនជាបលរចកបុងការបឆវើយរុំណួ្របៅជុំពូកវយតសមវទីមយួ ។ 
ចូររ ុំលឹកបមបរៀនមុនៗ បនាធ បម់ក បធឝើតាមការកណ្នាុំកដលម្ចនបៅបលើលកោរចបមវើយ។ រូមបផញើលកោរចបមវើយបៅកាន់ 
អារយោឌ នរបរ់ការយិល័យចុោះប យ្ ោះរបរ់អបក។ 
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ពមពរៀន 

 ៦ ររុមជំនុំរលំឹរពីការសុគ្តរបស់រពះអាច ស ់ 
  Churches Remember the Lord’s Death 
 ៧ ររុមជំនុំរររបោន  Churches Provide Fellowship 

 ៨ ររុមជំនុំរារពធពិធ ីChurches Celebrate 

 ៩ ររុមជំនុំលូតោស ់Churches Grow 

 ១០ ររុមជំនុំបទរមើមនុសស Churches Serve People 
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រកុមជំនុំរលំកឹពីការសគុត 

របសរ់ពះអ្មាច ស ់
Churches Remember the Lord’s Death 

 
  
 កបុងកុំឡុងរតវតសរ ិ៍ទី១៧ កបុងលបបទររកតបឡន អបករមភននបមលតី ជាលកុមផាយដុំណឹ្ងលអ  នលបឈមមុខ្នឹង 
ការបបៀតបបៀនយ ងខាវ ុំង។ បគលតូវកតជួបជុុំគ្នប បោយរម្ចង ត។់ 
  
 របរៀលមយួ ម្ចនបកយងលរីជនជាតិរកតបឡនម្ចប ក ់ នបធឝើដុំបណ្ើ រតាមផវូវបៅកកនវងជួបជុុំគ្នប របរ់អបកបជឿ។ លោប ់
កតម្ចនរលតូវមយួចុំនួន បចញមកយ ងរហ័របពលនាងកុំពុងបធឝើដុំបណ្ើ រតាមដងផវូវ។ បគចាបន់ាងយ ងខាវ ុំង បហើយរួរ 
នាងថា បតើនាងកុំពុងបៅណា។ បោយម្ចនការជុំរញុទឹកចិតថ នាងបឆវើយយ ងអងអ់ាចថា «ខ្ញុ ុំបធឝើដុំបណ្ើ របៅញុាុំអាហារបពល 
លង ច បហើយោថ ប់អុំពីម្ចគ៌្នរបរ់បងលបុរ និងោថ បក់ារអានទីបនាធ ល់របរ់គ្នតផ់ង»។   
 
 «ោថ បប់ៅដូចជាមនិបធឝើឱ្រម្ចនភាពអនថរយអឝីបទ» អបកដឹកនាុំរបរ់ពួកបនាោះ នបឆវើយ បហើយអនុញ្ញដ តថឱ្រនាងបៅ។ 
បកយងលរីកដលបពញបោយអុំណ្រកល៏បញាបប់ធឝើដុំបណ្ើ របនថបៅកានក់កនវងជួបជុុំរម្ចង តប់នាោះ បដើមផចូីលរមួពិធីលងលពោះអម្ចច រ់ 
ឬពីធីកាចន់ុំបុង័។  
 
 បកយងលរីជនជាតិរកតបឡននិយយរុំបៅបៅបលើតុអាហារបពលលង ចរបរ់លពោះអម្ចច រ់ កដលនាងកុំពុងកតនឹងបធឝើ 
ដុំបណ្ើ របៅ។ លពោះបយរ ូជាបងលបុររបរ់នាង។ ម្ចគ៌្នកដលនឹងអានគឺជារមភននបមលតីថយីកដលលពោះអម្ចច រ់លបទានមកបោយ 
ការរុគតបលើបឈើឆាក ង។ 
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គ្ទរាង 
ក. ពិធីជបប់លៀងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ The Lord’s Table 

ខ្. នុំបុង័ និង កពង The Bread and the Cup 
គ. របបៀប និង បគ្នលបុំណ្ងរបរ់ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ Forms and Purposes of Holy Communion 

 
ទោលទៅ 
១. ពនរល់ពីោរៈរុំខានស់នពិធីជបប់លៀងរបរ់លពោះអម្ចច រ់។ 
២. បងាា ញពីោរៈរុំខានរ់បរ់វតទុតុំណាងកបុងពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់។ 
៣. បងាា ញពីបគ្នលបុំណ្ងរបរ់ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់។ 
 

ក.  ពិធីជប់ពលៀងរបសរ់ពះអ្មាច ស ់The Lord’s Table 
ទោលទៅទី១. ពនយល់ពីស្ឋរៈសំខាន់ម្នពិធីជប់ទលៀងរបស់រពះអាច ស់។ 
  

 ធីម ូបថញញឹម បពលម្ច រអីងគុយកកផរគ្នត ់បោយនិយយថា «ម្ច របីមើលបៅដូចជារបាយចិតថ។» នាង និងអបកមយួ 
ចុំនួនបទៀតបទើបកត នទទួលពិធីលជមុជទឹកបហើយ។ កមយវធិីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ជិតចាបប់ផថើម បហើយនាងចូលរមួជាបលើក 
ដុំបូង។ 
  
 ម្ច រ ីនរិកាអុំពីអតទនយ័របរ់ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់រចួរល់បហើយ។ ដូបចបោះ នាងចូលរមួបលចៀង និងចូលរមួថាឝ យ 
បងគុំ។ បលកាយមក បពលនាងឮលគូគងាឝ លអានលពោះបនធូលរបរ់លពោះបយរ ូ «បនោះជារបូកាយខ្ញុ ុំកដលលតូវបូជា រុំរប់អបករល់គ្នប » 
(លូកា ២២:១៩) នាងហូរទឹកកភបក។ ឥឡូវបនោះនាងយល់កានក់តបលចើន ថាការថាឝ យបងគុំម្ចនអតទនយ័យ ងណា។ បពលអបក 
កចកនុំបុង័ នបដើរហួរបៅ នាងររបរើរតបមកើងលពោះអម្ចច រ់កបុងចិតថរបរ់នាង ជុំនួរឱ្រការងាកបមើលជុុំវញិខ្វួននាង។ 
លគូគងាឝ លបនថ «បនោះជាកពងសនរមភននបមលតីថយី ចងបឡើង បោយោរបលហិតខ្ញុ ុំ កដលលតូវបងាូររុំរបអ់បករល់គ្នប » (លូកា 
២២:២០)។ 
  
 អបកបជឿបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់បោយការបនាធ បខ្វួន។ ពិតជាអោច ររកមន កដលលពោះអម្ចច រ់លោះបងល់ពោះអងគផ្ទធ ល់ 
រលម្ចបអ់ុំបពើ បរបរ់មនុរស! ម្ច រមី្ចនអារមយណ៍្ថា បៅជិតលពោះអម្ចច រ់ បហើយបលរកឃ្លវ នលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់ 
បកនទមបទៀត។ 
  
 នាងខ្សបឹបៅធីម ូបថថា «បយើងលតូវការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្»។ គ្នតល់ច ចស់ដនាងកបុងការយល់លពម។ 
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 បៅទីលកុង  ររីលបបទរ រ ុំង ម្ចនបញ្ឈរបូជនីយោទ នអោច ររមយួ ជាទាឝ រសនជយ័ជុំនោះដរ៏ងុបរឿងមយួ (Arch of 

Triumph)។ បៅខាងបលកាមទាឝ រដធ៏ុំបនោះ ម្ចនផបូរមយួកដលបគោក ់«ទាហានមនិោគ ល់ប យ្ ោះ»តុំណាងឱ្រទាហានទាុំងអរ់
កដល នោវ ប់កបុងចមាុំង។ ជាបរៀងរល់លង ច រម្ចជិកសនលកុមបរបហាជាតិ នបបើក «បភវើងអនុរាវរយី»៍ បញ្ញជ កព់ីកតថញ្ដូ  
ភាពរបរ់ជាតិោរនម៍យួបនោះ ចុំបពាោះវរីជនកដល នបូជាជីវតិរលម្ចបល់បបទររបរ់បគ។ 
  
 អបកបជឿកម៏្ចនអនុរាវរយីក៍ដរ។ ពិធីជបប់លៀងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ ឬពិធីរមភននភាពដវ៏រុិទនរ ុំលឹកបយើងពីការរងទុកខ 
និងការរុគត កដលលពោះបយរ ូ រងជុំនួរបយើង។ ការកាចន់ុំបុង័ និងទឹកពីកពង បងាា ញពីរបូកាយរបរ់លពោះអងគ កដលលតូវឆាក ង 
បហើយបងាា ញពីលពោះបលហិត កដលលតូវបងាូររលម្ចប ់បរបរ់មនុរសទាុំងអរ់។ បយើងទទួលនុំបុង័ និងទឹកពីកពងសនពិធ ី
ជបប់លៀងលពោះអម្ចច រ់ បដើមផរី ុំលឹកបយើងពីការលោះបង់បូជាដឧ៏តថុងឧតថមរបរ់លពោះបយរ ូ (១កូរនិថូរ ៥:៧)។ 
  
 ការចូលរមួកបុងពិធីរមភននបមលតីដវ៏រុិទន ជានិមតិថរបូពីការរងទុកខលុំ ក និងការរុគតរបរ់លពោះបយរ ូ។ ប ុកនថ បៅកបុង
ការនឹកចាុំ បយើងមនិលគ្ននក់តម្ចនចិតថអាណិ្តអារូរដល់ការរងទុកខលុំ ករបរ់លពោះអងគប ុបណាត ោះបទ។ បយើងលតូវគិត បហើយ 
លពមទទួលជយ័ជុំនោះ និងទទួលភារកិចចចបរ់ពឝលគប់របរ់លពោះអងគ។ ការរុគតរបរ់លពោះលគិរថមនិកមនអោរឥតការបឡើយ។ 
លទង ់នរបលមចភារកិចចកដលលពោះបិតាបញ្ចូ នលពោះអងគឱ្រមកបធឝើ លទងន់ឹងទាមទាររស្តរថរលម្ចបល់ពោះអងគផ្ទធ ល់ 
  
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត បយើងលតូវកតចងចាុំថា ពិធីជបប់លៀងរបរ់លពោះអម្ចច រ់គឺជាការនឹកចាុំមយួ។ ពិធីបនោះនិយយ 
មកកានប់យើងពីរបបៀបកដលលពោះលគិរថ « នយងមកកតមឋងគត ់បដើមផលុីបបុំ ត ់បបោយលពោះអងគ នបូជាលពោះជនយ» 
(បហលបឺ ៩:២៦)។ ពិធីជបប់លៀងលពោះអម្ចច រ់ មនិកមនជាទីរកាក រៈកដលលពោះលគិរថបធឝើជាយញ្ដបូជាបទៀតបទ! បពលបយើងល រពន 
ពិធីការរុគតរបរ់លពោះអម្ចច រ់ បយើងអរលពោះគុណ្លពោះអងគរលម្ចបក់ារបូជារបរ់លពោះអងគកដល នចបរ់ពឝលគប់រចួរល់។ 
បយើងលបការអុំពលីពោះអម្ចច រ់បោយទិវងគតរហូតដល់លពោះអងគយងមកវញិ (១កូរនិថូរ ១១:២៦)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញកដលលតឹមលតូវ។ ការល រពនពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់រុំខាន ់បលពាោះពិធីបនោះ 
 ក) រ ុំលឹកបយើងអុំពីលពោះបយរ ូ និងការបូជារបរ់លពោះអងគរលម្ចបប់យើង។ 
 ខ្) រ ុំលឹកបយើងអុំពីជយ័ជុំនោះរបរ់លពោះអងគបលើអុំបពើ ប។ 
 គ) ជួយ បយើងចងចាុំថា លទងប់ៅកតលគងរជរ។ 
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២ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្លបបយគលតឹមលតូវ។ 
 ក) ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ជាទីរកាក រៈសនយញ្ដបូជារលម្ចបប់យើង។ 
 ខ្) ការរុគតរបរ់លពោះបយរ ូនាុំមកនូវរមភននបមលតីថយី បហើយឥឡូវបនោះបយើង នរបស្តងាគ ោះបោយោរជុំបនឿ។ 
 គ) ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ គឺជាបញ្ដតថិតបរៀងបៅ រហូតដល់លពោះបយរ ូយងមកមថងបទៀត។ 
  ) លគបគ់្នប គួរកតចូលរមួកបុងពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ បទាោះបីជាបគមនិយល់ពីអតទនយ័របរ់ពិធីបនាោះកប៏ោយ។ 
 

ខ.  នំបុ័ង និង តពង The Bread and the Cup 

ទោលទៅទី២. បង្ហា ញពីស្ឋរៈសំខាន់របស់វតែុតំោងរនុងពិធីទលៀងរពះអាច ស់។ 
 

នំបុ័ង The Bread 
 បពលបុណ្រចមវង លពោះបយរ ូរមួតុជាមយួលកុមោវក័ បនាធ ប់មក លពោះអងគយកនុំបុង័មកកាន ់អរលពោះគុណ្លពោះជាម្ចច រ់ 
រចួលពោះអងគកាចល់បទានបអាយបគទាុំងម្ចនលពោះបនធូលថា «បនោះជារបូកាយខ្ញុ ុំកដលលតូវបូជា រុំរប់អបករល់គ្នប  ចូរបធឝើដូបចបោះ បដើមផ ី
នឹករឭកដល់ខ្ញុ ុំ» (លូកា ២២:១៩)។ 
  
 បៅកបុងពន័នកិចចដុំបូងរបរ់លពោះអងគ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលពីលពោះអងគផ្ទធ ល់ថាជា «អាហារពីោទ នបរមរុខ្» និងជា 
«អាហារកដលផថល់ជីវតិ» (យ ូហាន ៦:៣២,៣៥)។ លទងជ់ាអាហារកដលលពោះជាម្ចច រ់ នលបទានមក ជាលពោះអងគមយួអងគ 
កដល នយងមកពីោទ នបរមរុខ្ បហើយ នលបទានលពោះជនយរបរ់លពោះអងគដល់បលកិយ។៍ បលកយ ូហានររបររអុំពី 
លពោះបយរ ូថា «ខ្ញុ ុំបនោះបហើយជាអាហារកដលម្ចនជីវតិ ចុោះមកពីោទ នបរមរុខ្។ អបកណាបរបិភាគអាហារបនោះ នឹងររ់បៅ
អរ់កលផជានិចច។ អាហារកដលខ្ញុ ុំនឹងបអាយបនាោះ គឺខ្វួនខ្ញុ ុំផ្ទធ ល់កដលលតូវបូជារុំរបប់អាយមនុរសបលកម្ចនជីវតិ»  
(យ ូហាន ៦:៥១)។ 
 
 តាមរយៈការអានកបុងកណ្ឍ គមភរីយ ូហាន ៦:២៥-៥៨ បងាា ញចារ់អុំពីអឝីកដលលពោះបយរ ូចងម់្ចននយ័ចុំបពាោះការ
យល់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្ ។ អបកោថ បម់យួចុំនួន នគិតថា លពោះអម្ចច រ់ចងម់្ចននយ័ពីោច់្ មខាងរបូកាយរបរ់លទង ់
បហើយបគ នជកជកកវកកញកអុំពកីារបនោះ។ ប ុកនថ ម្ចប ក់ៗ លតូវកតបកលោយភាោបនោះឱ្រដូចគ្នប នឹងម្ចប កប់ទៀតបកលោយពាករ 
បនោះកដរ « ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយជាទាឝ រ រុំរបប់អាយបចៀមបចញចូល» (យ ូហាន ១០:៧)។ លពោះបយរ ូមនិកមនជាទាឝ រកមនកទនបទ 
ទាឝ រគឺជាលពោះអងគ និងជាភារកិចចរបរ់លពោះអងគ។ របូភាពជាកក់រថងរបរ់ទាឝ រ ដូចជាកម្ចវ ុំង និងការការពាររកមថងពីចរតិ 
លកខណ្ៈ និងពន័នកិចចរបរ់លពោះអងគ។ 
 
 បពលបយើងបរបិភាគនុំបុង័កបុងពិធីជបប់លៀងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ បយើងទទួលលពោះជនយរបរ់លពោះបយរ ូ បោយជុំបនឿ។ 
ដូចគ្នប នឹងនុំបុង័កមនកទនកដរ វបធឝើឱ្ររងកាយរបរ់បយើងរងឹម្ចុំ ដូបចបោះ លពោះជនយរបរ់លពោះអងគលបទានឱ្រវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង 
រងឹម្ចុំដូចគ្នប ។ 
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ណពង The Cup 

 លុោះជបប់លៀងរចួបហើយ លពោះអងគបធឝើតាមកបបដកដល លទងយ់កកពងមកកាន ់ទាុំងម្ចនលពោះបនធូលថា “បនោះជាកពងសន
រមភននបមលតថីយី ចងបឡើង បោយបលហិតរបរ់ខ្ញុ ុំ។ លគប់បពលកដលអបករល់គ្នប ពិោ ចូរបធឝើដូបចបោះ បដើមផរី ុំលឹកដល់ខ្ញុ ុំ” 
(១កូរនិថូរ ១១:២៥)។ លោទុំពាុំង យជូរតុំណាងឱ្រលពោះបលហិតរបរ់លពោះអងគ បហើយកពងតុំណាងឱ្ររមភននបមលតីថយ ី
កដល នចងបឡើង បោយោរលពោះបលហិតលពោះអងគ កដលលតូវបងាូររលម្ចបប់យើងរល់គ្នប  (លូកា ២២:២០)។ 
  
 បលកាយមកបៅបពលយប ់បនាធ បព់ីធឝីពិធីបុណ្រចមវង និងបនាធ បព់ីម្ចនលពោះបនធូលជាមយួលកុមោវក័រចួបហើយ 
លពោះអម្ចច រ់បយរ ូយងបៅកានភ់បុំបដើមអូលីវ។ ទីបនាោះជាកកនវងកដលបគបៅថារួនចារបកតបរម្ច នី លទងលុ់តជងគង់ចុោះកត 
ម្ចប កឯ់ង បហើយទូលអងឝរថា «ឱ្លពោះបិតាបអើយ! លបរិនបបើលពោះអងគរពឝលពោះហឫទយ័ រូមដកយកកពងសនទុកខលុំ កបនោះ 
បចញបអាយឆាង យពីទូលបងគុំបៅ។ ប ុកនថ រូមកុុំបអាយរុំបរចតាមចិតថទូលបងគុំបឡើយ គបឺអាយរុំបរចតាមលពោះហឫទយ័របរ់
លពោះអងគវញិ» (លូកា ២២:៤២)។ «កពងសនទុកខលុំ ក» កដលលទងច់ងយ់កបចញ តុំណាងឱ្រ បរបរ់មនុរស។ បនធុកបនោះ 
ធងនខ់ាវ ុំងជាងការឈចឺាបខ់ាងឯរបូកាយកដលលទងល់ទាុំលទបៅបទៀត។ លពោះបយរ ូ លពួយអនធោះអកនធងពនល់បម្ចណ្ លពោះអងគទូល 
អងឝរកានក់តខាវ ុំងបឡើងៗ តុំណ្ក់បញើររបរ់លពោះអងគ ដូចជាតុំណ្ក់្មលរកចុ់ោះដល់ដី។  
   
 កពងសនទុកខលុំ ក និងអុំបពើ ប កដលលពោះបយរ ូ នទទួល កាវ យជាកពងសនការរបស្តងាគ ោះរលម្ចបប់យើងរល់គ្នប ។ 
រូមបយើងកតងកតដឹងគុណ្លពោះអងគកដល នលរឡាញ់បយើង និង នបូជាលពោះជនយរលម្ចបប់យើង (កាឡាទី ២:២០)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ លពោះបយរ ូកាចន់ុំបុង័ រចួម្ចនលពោះបនធូលថា បនោះជា……………………របរ់លពោះអងគ។ 
 បលកាយមក លទងល់បទានលោទុំពាុំង យជូរ កដលតុំណាងឱ្រ………………………របរ់លពោះអងគ។ 
 
៤ «កពង» ម្ចនអតទនយ័ពីរយ ង។ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្និយមនយ័នីមយួៗកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) រមភននបមលតីថយីកដល នចងបឡើង បោយលពោះបលហិតរបរ់លពោះបយរ ូ។ 
 ខ្) ការរងទុកខលុំ កកដលលពោះបយរ ូ នទទួលជុំនួរបយើង។ 
 គ) ការអតប់ទារ ប លបរិនបបើបយើងបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់។ 
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៥ រូមររបររបលខ្បៅខាងបឆឝងកដលតុំណាងឱ្រនិមតិថរបូនីមយួៗ (ខាងោថ ុំ) ោកប់ៅពីមុខ្ការពិពណ៌្នា (ខាងបឆឝង)។ 
………ក រកា និងការពារ   ១) នុំបុង័ (អាហារ) 
………ខ្ ដឹកនាុំ    ២) លោទុំពាុំង យជូរ 
………គ បុំ តភ់ាពបមយ ងងឹត  ៣) ពនវឺ 
………   គ្នុំលទ/ចិញ្ច ឹម   ៤) កូនបចៀម 
………ង បុំ តក់ារបលរកទឹក  ៥) ទឹក 
………ច យញ្ដបូជា   ៦) អបកគងាឝ ល 
………ឆ ជីវតិខាងឯវញិ្ញដ ណ្   ៧) ទាឝ រ 
 

គ.  រពបៀប និង ពគ្នលបំណងរបសព់ិធីពលៀងរពះអ្មាច ស ់
     Forms and Purposes of Holy Communion 
ទោលទៅទី៣. បង្ហា ញពីទោលបំណងរបស់ពិធីទលៀងរពះអាច ស់។ 

  

 ការអនុវតថនជ៍ាបលចើនរបរ់លកុមជុំនុុំ បកើតបឡើងបោយការបគ្នរពដល់ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់។ លកុមមយួចុំនួនបលបើកត 
នុំបុង័ឥតបមប ុបណាត ោះ។ ការបនោះបធឝើតាមកបបបុណ្រចមវង កដលបគបធឝើនុំបុង័បោយមនិោកប់ម ឬដុំកបបឡើយ។ លកុមបផសងបទៀត 
បគយកនុំបុង័កតមយួដុុំ កដលអបកដឹកនាុំ នកាចជ់ាដុុំតូចៗ។ លកុមជុំនុុំធុំៗ លបកហលជាយកនុំបរៀងខ្វួន បដើមផបីធឝើពិធី។ 
  
 លកុមជុំនុុំមយួចុំនួនបលបើកពងធុំមយួ ឬពីរ កដល នកចកដល់អបកចូលរមួលគបគ់្នប ។ កបុងករណី្បនោះ បគលតូវជូតម្ចតក់ពង 
បោយបលបើលកណាត ់បនាធ បព់ីមនុរសម្ចប ក់ៗ ទទួលទានរចួ។ ពួកជុំនុុំខ្វោះបទៀតបលបើកពងតូចៗរលម្ចប់មនុរសម្ចប ក់ៗ កតមថង។ 
ជាធមយតា បគបលបើទឹកទុំពាុំង យជូរ ប ុកនថបគលបកហលបលបើលោទុំពាុំង យជូរ ឬលោទុំពាុំង យជូរលយទឹក។ បៅកកនវង 
ខ្វោះកបុងពិភពបលក គ្នយ នទឹកទុំពាុំង យជូរបទ បគកប៏លបើទឹកកផវបឈើបផសងជុំនួរវញិ។ 
  
 លកុមជុំនុុំមយួចុំនួនបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់បរៀងរល់សថងអាទិតរ ជាកផបកមយួសនការថាឝ យបងគុំបពលលពឹក។ លកុមជុំនុុំ 
បផសងបទៀតបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ បៅសថងអាទិតរដុំបូងកបុងកខ្នីមយួៗ។ លកុមជុំនុុំតាមជនបទលបកហលជាបធឝើពិធីបលៀង 
លពោះអម្ចច រ់ពីរបីកខ្មយួដង—បៅបពលណាកដលអបកបធឝើពន័នកិចចអាចមកបធឝើកមយវធិី ន។ បទគមភរី នកចងថា «បពលណា 
ក ៏ន» (១កូរនិថូរ ១១:២៥-២៦) អាលរ័យបៅបលើលកុមជុំនុុំតាមតុំបន់បធឝើការរបលមចចិតថថារបបៀបណាមយួកដល លអបុំផុត
រលម្ចបព់ួកបគ។ 
   
 ថឝីបបើលកុមជុំនុុំមយួចុំនួនអនុវតថតាម «ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់បិទ» (ការោកល់កខខ្ណ្ឍ ចុំបពាោះរម្ចជិកខ្វួនឯង)។ 
លកុមជុំនុុំបពនទីកុរថភាគបលចើនម្ចន «ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់បបើក»។ ការបនោះម្ចននយ័ថា អបកបជឿកដល នបកើតជាថយីទាុំងអរ់ 
លតូវ នអបញ្ជ ើញឱ្រចូលរមួបធឝើពិធីបនោះ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ រូមររបររការឆវុោះបញ្ញច ុំងបលើរបបៀបបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់កបុងលកុមជុំនុុំរបរ់អបក។ រយបញ្ជ ីរថីពីលកខណ្ៈនានាកដល 
     នបរៀបរបខ់ាងបលើកដល នអនុវតថ។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទោលបំណងរបស់ពិធីទលៀងរពះអាច ស ់Its Purposes 

 ខ្ណ្ៈកដលកបបបទកបុងការបធឝើពិធីជបប់លៀងលពោះអម្ចច រ់ម្ចនការខុ្រកបវកពីគ្នប ពីកកនវងមយួបៅកកនវងមយួ 
បគ្នលបុំណ្ងរបរ់ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់បៅកតដកដល។ បគ្នលបុំណ្ងរបរ់ពិធីបនោះម្ចនដូចខាងបលកាម៖ 
  
 ១. រ ុំលឹកបយើងពីលពោះបយរ ូលគិរថ និងពីអឝីកដលលទង ់នបធឝើ។  វគឺជាពិធីរ ុំលឹកមយួ បដើមផបីលើកលពោះកិតថិនាម ថាឝ យបងគុំ 
និងអរលពោះគុណ្លពោះអងគ។ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរពឝលពោះទយ័បធឝើឱ្រការរងទុកខលុំ ក ការរុគត ការម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ 
និងការយងបឡើងកដលបពារបពញបោយអតទនយ័របរ់លពោះបយរ ូ  ម្ចនពិតចុំបពាោះមនុរសម្ចប ក់ៗ ។ 
  
 ២. ជួយ ឱ្រអបកបជឿរបួរមួគ្នប បោយកថីលរឡាញ់ និងការរបួរមួតាមរយៈការលបកបជាមយួលពោះបយរ ូលគិរថ។  បលក 
យ ូហានជាោវក័សនកថីលរឡាញ់ ររបររថា «លបរិនបបើបយើងររ់កបុងពនវឺ ដូចលពោះអងគផ្ទធ ល់ [លពោះបយរ ូ ] កដលគងប់ៅកបុង
ពនវឺ បនាោះបយើងនឹង នរមួររ់ជាមយួគ្នប បៅវញិបៅមក បហើយលពោះបលហិតរបរ់លពោះបយរ ូ ជាលពោះបុលតារបរ់លពោះអងគជុំរោះ
បយើងបអាយ នបររុិទន រចួពីលគបអ់ុំបពើ បទាុំងអរ់ (១យ ូហាន ១:៧)។ 
 
 ៣. ចងអុលល បអ់បកបជឿពីកថីរងឃមឹដរ៏ងុបរឿងនាបពលអនាគត បៅបពលកដលលពោះបយរ ូនឹងតាុំងរជររបរ់លពោះអងគ 
បឡើង។  បពលបរបិភាគ លពោះបយរ ូម្ចនបនធូលថា ខ្ញុ ុំរុុំល បអ់បករល់គ្នប ថា អុំបណ្ើ ោះតបៅ ខ្ញុ ុំនឹងមនិពិោលោទុំពាុំង យជូរ
បទៀតបឡើយ រហូតដល់សថងកដលខ្ញុ ុំនឹងពិោលោទុំពាុំង យជូរថយី ជាមយួអបករល់គ្នប បៅកបុងលពោះរជរសនលពោះបិតាខ្ញុ ុំ» (ម្ច ថាយ 
២៦:២៩)។ បលកប ូលោរ់បតឿនបយើង បពលបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ឱ្រ «លបការអុំពីលពោះអម្ចច រ់បោយទិវងគត រហូតដល់
លពោះអងគយងមកវញិ» (១កូរនិថូរ ១១:២៦)។ 
 
 ៤. ផថល់ជូននូវការបល រឱ្រជា និងការោថ របឡើងវញិ។  លពោះគមភរីបបលងៀនបយើងថា ម្ចប ក់ៗ លតូវពិនិតរពិចយ័បមើលចិតថ
គុំនិតរបរ់ខ្វួនឯងរិន រឹមពិោនុំបុង័ និងពិោពីកពងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ (១កូរនិថូរ ១១:២៨)។ បយើងចូលមកបោយ 
បនាធ បខ្វួន និងបោយពឹងអាងបលើលពោះអងគ។ បោយោរជុំបនឿ បយើងអាចចូលបៅជិតលពោះជនយ និងកម្ចវ ុំងរបរ់លពោះអងគ ន 
រូមផកីតរលម្ចបរ់បូកាយរបរ់បយើងកប៏ោយ។ 
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 ចុំណុ្ចចុងបលកាយលតូវ នបងាា ញតាមរយៈបរឿងខាងបលកាម។ នាងអូម្ច  (Au-ma) ជាលរីកុលរមភន័នជនជាតិចិន 
ម្ចប ក ់កដល នលឺដុំណឹ្ងលអពីបបរកជន។ នាង នកាវ យជា «ស្តរថីបបលងៀនលពោះគមភរី» កដលបធឝើពន័នកិចចបៅកានល់បជាជាតិ 
របរ់នាងផ្ទធ ល់។ សថងមយួ បពលបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ នាងអូម្ច ម្ចនអារមយណ៍្ថា លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នដឹកនាុំឱ្រយក  
នុំបុង័ និងបភរជជៈ បៅឱ្រស្តរថីបកើត វងល់កីលកម្ចប ក ់កដលកុំពុងកតលតូវការជុំនួយយ ងខាវ ុំង។ នាងលបញាបប់ឡើងបលើភបុំ បៅកាន់ 
ផធោះរបរ់អបកបកើតជុំងឺ វងប់នាោះ បដើមផអីធិោឌ នរលម្ចបគ់្នត។់ បនាធ បម់ក បោយដួងចិតថកដលបពញបោយជុំបនឿ និងបរចកថី 
លរឡាញ់ នាង នកចកចាយនិមតិថរបូរថីពីលពោះកាយ និងលពោះបលហិតរបរ់លពោះអម្ចច រ់។ បពលគ្នតទ់ទួលបដិរបូទាុំងបនោះ  
ឫទាន នុភាពរបរ់លពោះបយរ ូ នរណ្ឌិ តបលើគ្នត ់បហើយគ្នតក់ ៏នជារោះបរផ ើយទាុំងលរុង ! 

 
លំហាត់អនុវតតន៍  
 
៧ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្លបបយគកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ «បបើក» ម្ចននយ័ថា រម្ចជិកបៅកបុងលកុមជុំនុុំប ុបណាត ោះ កដលអាចបធឝើពិធីបនោះ ន។ 
 ខ្) ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់គ្នយ នអឝីបទ ប ុកនថ វលគ្ននក់តជាការរ ុំលឹកមយួប ុបណាត ោះ។ 
 គ) លពោះគមភរីពុុំ ននិយយពីពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់គួរកតបធឝើប ុនាយ នដងបនាោះបទ។ 
  ) កបបបទសនការបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់លបកហលជាខុ្រកបវកគ្នប  ប ុកនថ បគ្នលបុំណ្ងរបរ់វបៅកតដកដល 
 
៨ បតើការល រពនពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ម្ចនបគ្នលបុំណ្ងអឝីខ្វោះ? 
 ក) រ ុំលឹកបយើងពីការយងមកជាបលើកទីពីររបរ់លពោះអម្ចច រ់។ 
 ខ្) ចងចាុំពីការរុគតរបរ់លពោះលគិរថរលម្ចប ់បរបរ់បយើង។ 
 គ) បបងកើតកមយវធិីលអៗ។ 
  ) ផថល់ជូននូវការបល រឱ្រជា។ 
 ង) ជួយ ឱ្រអបកបជឿរបួរមួគ្នប កបុងកថីលរឡាញ់។ 
 
៩ រូមល បថ់ា បតើការបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ម្ចនអតទនយ័អឝីខ្វោះដល់អបក។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក) រ ុំលឹកបយើងអុំពីលពោះបយរ ូ និងការបូជារបរ់លពោះអងគរលម្ចបប់យើង។ 
 ខ្) រ ុំលឹកបយើងអុំពីជយ័ជុំនោះរបរ់លពោះអងគបលើអុំបពើ ប។ 
 គ) ជួយ បយើងចងចាុំថា លទងប់ៅកតលគងរជរ។ 
 
៦ ចបមវើយរបរ់អបក។ 
 
២ លបបយគ ខ្) និង គ) លតឹមលតូវ។ 
 
៧ លបបយគ គ) និង  ) លតឹមលតូវ។ 

 
៣ របូកាយ  
 បលហិត 
 
៨ ក) រ ុំលឹកបយើងពីការយងមកជាបលើកទីពីររបរ់លពោះអម្ចច រ់។ 
 ខ្) ចងចាុំពីការរុគតរបរ់លពោះលគិរថរលម្ចប ់បរបរ់បយើង។ 
 គ) ផថល់ជូននូវការបល រឱ្រជា។ 
 ង) ជួយ ឱ្រអបកបជឿរបួរមួគ្នប កបុងកថីលរឡាញ់។ 
 
៤ ក) រមភននបមលតីថយីកដល នចងបឡើង បោយលពោះបលហិតរបរ់លពោះបយរ ូ។ 
 ខ្) ការរងទុកខលុំ កកដលលពោះបយរ ូ នទទួលជុំនួរបយើង។ 
 
៩ ពាកររបរ់អបក។ (ការបឆវើយតបកដលអាចបៅរចួ: វជួយ ខ្ញុ ុំមនិឱ្រយកលបបយជនព៍ីអឝីកដលលពោះអម្ចច រ់ នបធឝើរលម្ចប់ 
 ខ្ញុ ុំ។ វជួយ ឱ្រខ្ញុ ុំម្ចនកថីរងឃមឹ និងការបលើកទឹកចិតថថយីកដរ។) 
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៥ ក  ៧) ទាឝ រ 
 ខ្  ៦) អបកគងាឝ ល 
 គ  ៣) ពនវឺ 
    ២) លោទុំពាុំង យជូរ 
 ង  ៥) ទឹក 
 ច  ៤) កូនបចៀម 
 ឆ  ១) នុំបុង័ (អាហារ) 
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រកុមជំនុំរបកបគ្នន   
Churches Provide Fellowship 

 
  
 មុនបធឝើកមយវធិីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ មនុរសល ុំនាកល់តូវ នទទួលជារម្ចជិកលកុមជុំនុុំ  នឈរបៅពីមុខ្លគូគងាឝ ល 
និងលកុមលគូជុំនួយ។ រម្ចជិកថយីម្ចប ក ់ជាអបកជុំនួញបភទលបុរជនជាតិចិន និងបកយងលរីម្ចប កប់ទៀតជាលរីបបលមើកបុងផធោះអបកម្ចន 
មយួ។ អបកដសទបទៀតជាបុររវយ័ចុំណារ់ម្ចប ក ់បកយងលបុរវយ័ជុំទងម់្ចប ក ់និងស្តរថីបរងចលកម្ចប ក។់ លគូគងាឝ លម្ចនការចាប់ 
អារមយណ៍្ បោយបគម្ចនជីវលបវតថិបផសងៗពីគ្នប  គ្នតប់នវឺរបមវងបឡើងថា «សថងបនោះ ម្ចនមនុរសល ុំនាកខុ់្រគ្នប នឹងទទួលរិទនិសន 
ការលបកបគ្នប  នឹងកាវ យជារម្ចជិកលកុមជុំនុុំបនោះ។ មនិថា អបកណាម្ចនជាតិោរន ៍តួនាទី ឬ វយ័ណាបនាោះបទ តាមរយៈការ 
របស្តងាគ ោះកបុងលពោះលគិរថ ម្ចប ក់ៗ អាចចូលរមួការលបកបគ្នប កតមយួ។ ដូចោវក័ម្ចនលបោរនថ៍ា គ្នយ នោរនយូ៍ោ 
គ្នយ នោរនដ៍សទ គ្នយ នអបកងារ គ្នយ នអបកជា គ្នយ នលបុរ គ្នយ នលរី អបកទាុំងអរ់គ្នប រមួគ្នប មកកតមយួជាមយួលពោះលគិរថបយរ ូ។ 
បៅសថងបនោះ អបកនឹងប ើញពីភរថុតាងបនោះ! 

 
 លពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតការលបកបគ្នប បឡើង បដើមផឱី្របយើងបធឝើជាជុំនួយ កម្ចវ ុំងនិងអុំណ្ររលម្ចបគ់្នប បៅវញិបៅមក។ 
បនោះគឺជាមុខ្ងាររុំខានម់យួកបុងចុំបណាមមុខ្ងាររុំខានប់ផសងបទៀតកបុងលកុមជុំនុុំតាមតុំបន។់ 
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គ្ទរាង 
ក. ការលបកបគ្នប កបុងលកុមជុំនុុំតាមតុំបន ់Fellowship in the Local Church 
ខ្. ការលបកបគ្នប រវងលកុមជុំនុុំនានា Fellowship Between Churches 

 
ទោលទៅ 
១. ពនរល់ពីោរៈរុំខានស់នការលបកបគ្នប កបុងលកុមជុំនុុំតាមតុំបន។់ 
២. ោគ ល់ពរីបបៀបបផសងៗគ្នប ជាបលចើនសនរកមយភាពលបកបគ្នប ។ 
 

ក. ការរបកបគ្នន កនងុរកុមជំនុំតាមតំបន ់Fellowship In The Local Church 

ទោលទៅទី១. ពនយល់ពីស្ឋរៈសំខាន់ម្នការរររបោន រនុងររុមជំនុំតាមតំបន់។ 

 

ទហតុផលននសរាប់ការរររបោន  Reasons for Fellowship 
 អឝីដអ៏ោច ររមយួ នបកើតបឡើង។ ខ្ណ្ៈបពលមយួរ ថ ហ៍សនការលបជុុំគ្នប ដព៏ិបររ ទាុំងធីម ូបថ ទាុំងម្ច រ ី នទទួល 
ពិធីលជមុជបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ការបនោះបធឝើឱ្រពួកបគចងក់ចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួលគបគ់្នប ។ ឪពុកម្ចថ យរបរ់ម្ច រ ី
ជាអបកកដលមនិចាបអ់ារមយណ៍្នឹងដុំណឹ្ងលអកាលពីមុន  នចាបអ់ារមយណ៍្និងដុំណឹ្ងលអតាមរយៈម្ចនការផ្ទវ រ់បឋូរម្ច រ។ី 
ខ្ណ្ៈកដលមនិទានប់លតៀមខ្វួនជាបលរចកបុងការបៅលពោះវហិារពួកគ្នត ់នយល់លពមទទួលការអបញ្ជ ើញបៅហូបអាហារបៅ 
ខាងបលៅរបរ់ពួកជុំនុុំ បៅឯរួនចារ។ 
  
 ម្ចនមាូបអាហារ និងកលផងកុំោនថជាបលចើន។ បគហាកដូ់ចជាបមើលកថគ្នប បៅវញិបៅមក បហើយបគរមួបញ្ចូ លទាុំង 
ឪពុកម្ចថ យរបរ់ម្ច រកីបុងរកមយភាពជាបលចើន។ ជាពិបររ បអូនលបុររបរ់ម្ច ររីបាយរកីរយនឹងការរតល់បណាុំង។ បពលបគ 
លឺអបកដសទនិយយអុំពីអឝីកដលបគ នបធឝើបៅោលសថងអាទិតរ បគរបលមចចិតថថា បគចងប់ៅកដរ។ 
  
 លកុមលគួោររបរ់ម្ច រ ីនចាបប់ផថើមចូលរមួការលបជុុំបហើយកបុងបពលឆាប់ៗ  ពួកបគទាុំងបីនាក ់នកកកលបចិតថគុំនិត។ 
ការលបកបគ្នប របរ់លគិរថបររ័ិទ នទាកទ់ាញពួកបគដុំបូង កបុងការនាុំពួកបគឱ្របៅលពោះវហិារ បហើយបៅចុងបញ្ចប ់ននាុំបៅ 
រកការោថ បឮ់ និងការបឆវើយតបបៅកានល់ពោះបនធូលសនការរបស្តងាគ ោះ។ 
  
  លកុមជុំនុុំដុំបូងផថល់នូវតលមូវការរុំខានប់នោះរលម្ចបក់ារលបកបគ្នប ។ បនាធ បព់ីបលកបពលតុរផសពឝផាយដុំណឹ្ងលអ 
បៅបុណ្រសថងទីហារិប ម្ចនមនុរសជាបលចើន នបជឿ បហើយ នទទួលពិធីលជមុជទឹក។ បៅសថងបនាោះ ម្ចនមនុរសលបម្ចណ្ 
បីពានន់ាក ់នចូលលពោះវហិារ។ រិរសទាុំងបនាោះ «ពាយមោឋ ប់បរចកឋបីបលងៀនរបរ់លកុមោវក័ រមួររ់ជាមយួគ្នប ជាបង 
បអូន បធឝើពិធកីាចន់ុំបុង័ និងពាយមអធិោឌ ន» (កិចចការ ២:៤២)។ 



83 
 

 បយើងម្ចនបរចកថីកណ្នាុំខាងបលកាម កដលជាគុំររូបរ់លកុមជុំនុុំដុំបូង  នបនសល់ទុករលម្ចបប់យើង៖ 
 ១. ពួកអបកបជឿកញកបពលបវលរលម្ចបប់រៀនពីពួកោវក័ ។ បោយម្ចនមនុរសជាបលចើន នរបស្តងាគ ោះ ម្ចប ក់ៗ ពិ ក 
នឹងទទួលការបបលងៀនកបបឯកជនណារ់។ លបកហលជាបគរទិតកបុងថាប កប់រៀនកដលបលបៀបបធៀបបៅនឹងថាប ករិ់កាកបុងលកុមជុំនុុំ 
របរ់បយើង។ បពលបយើងរិកាលពោះបនធូលជាមយួគ្នប  បយើងមនិលគ្ននក់តរិកាប ុបណាត ោះបទ ប ុកនថកអ៏ភវិឌណភាពរបិទនោប ល 
ជាមយួគ្នប កដរ បៅបពលបយើងកចកចាយបរចកថីពិតរបរ់លពោះបិតាសនបយើងកដលគងប់ៅោទ នរួគ។៌  
 
 ២. អបកបជឿលគបរ់បូ នរមួចុំកណ្កកបុ ងការលបកបគ្នប  ។ កបុងពិភពបលករពឝសថងបនោះ រម្ចជិកសនលកុមជុំនុុំតាមតុំបន ់
បៅកតលតូវការការលបកបគ្នប ។ ការោថ បក់ារផសពឝផាយដុំណឹ្ងលអ ឬ ការបមើលកមយវធិីរបរ់លកុមជុំនុុំតាមទូរទរសនម៍និអាច 
ជុំនួរឱ្រការចូលរមួជាកផបកសនរបូកាយតាមតុំបនប់ទ។ ជាពិបររ វអាចនឹងពិ ករលម្ចបអ់បកកកកលបចិតថគុំនិតថយីកបុងការ
ររ់បៅតាមកបបជីវតិលគិរថបររ័ិទបោយខ្វួនឯងបនាោះ។ បគលតូវការកម្ចវ ុំង និងបទពិបោធនរ៍បរ់អបកបជឿបពញវយ័ បហើយ
លគិរថបររ័ិទកដលម្ចនបទពិបោធនប៍លចើនលតូវការបរចកថីបកវៀវកាវ  និងការបរងើចររបរើររបរ់លគិរថបររ័ិទថយីៗកដរ។ តាមរយៈ
ការលបជុុំគ្នប  លកុមជុំនុុំទាុំងមូលលតូវ នរងឹម្ចុំបឡើង។ 
 
 ៣. ពួកបគរមួមាូ បអាហារជាមយួគ្នប  ។ ការបរបិភាគ ជាកផបកចុំ ចម់យួរបរ់ជីវតិ បហើយការបរបិភាគជាមយួគ្នប  
គឺជាលបបភទរុំខានស់នការលបកបគ្នប ។ ការអបញ្ជ ើញនរណាម្ចប កម់កចូលរមួបរបិភាគជាមយួអបក គឺជារញ្ញដ សនមតិថភាព។ 
ការលបកបគ្នប បោយបរបិភាគអាហារជុុំគ្នប  បដើរតួរុំខានក់បុងជីវតិលកុមជុំនុុំ។  
 
 ៤. លកុមជុំនុុំដុំបូងឱ្រតសមវបលើការអធិោឌ នជាមយួគ្នប  ។ ការជួបជុុំគ្នប អធិោឌ នបៅតាមលពោះវហិារ ឬតាមផធោះពលងឹង 
ការលបកបគ្នប ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ បពលអបកបជឿថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់ និងអធិោឌ នឱ្រគ្នប បៅវញិបៅមក បគលូតលរ់កបុងលពោះ 
គុណ្ និងកថីលរឡាញ់ ជាមយួគ្នប ។  
 
 ៥. បគកចករ ុំកលកបរចកឋីលតូវការជាមយួគ្នប  ។ រម្ចជិកកបុងលកុមជុំនុុំដុំបូងយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះគ្នប បៅវញិបៅមក។ 
ពួកបគជួយ ស្តរថីបមម្ច យ និងជនលកីលក (កិចចការ ២:៤៤, ៤:៣២, ៦:១, ៩:៣៦)។ បោយបលពាោះការកចករ ុំកលកបនោះ បលកប ូល 
អាចររបររបៅកាន់លកុមជុំនុុំបកយងខ្ចីបៅលកុងភលីីព «លបរិនបបើបងបអូនពិតជា នទទួលការោរ់បតឿនអឝីមយួ បោយរមួជា
មយួលពោះលគិរឋ លបរិនបបើបរចកឋីលរឡាញ់របរ់លពោះជាម្ចច រ់ ពិតជាបលើកទឹកចិតថបងបអូន លបរិនបបើលពោះវញិ្ញដ ណ្ពិតជា
លបទានបអាយបងបអូនរមួររ់ជាមយួគ្នប  ឬលបរិនបបើបងបអូនពិតជាម្ចនចិតថអាណិ្តអារូរ និងចិតថបមតាថ ករណុា»  
(ភលីីព ២:១)។  បនោះជារបបៀបកដលបគគួរបធឝើបៅកបុងលកុមជុំនុុំរពឝសថង។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍  
 
១ លបរិនបបើលកុមជុំនុុំតាមតុំបនល់បជុុំគ្នប លគ្ននក់តរលម្ចបក់ារបបលងៀន និងការអធិោឌ ន បតើរកមយភាពបីយ ងអឝីខ្វោះ កដលបគ 
    ខ្ឝោះខាត? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រច្នសមពនធសរាប់ការរររបោន  Structures for Fellowship 
 បយើង នប ើញបហើយពីរបបៀបបធឝើការរមួគ្នប  គឺជាកផបករុំខានម់យួសនជីវតិលគិរថបររ័ិទរបរ់បយើង។ ឥឡូវបយើងនឹង 
បមើលពីការបរៀបចុំកបុងលកុមជុំនុុំ កដលជួយ បុំបពញតលមូវការរបរ់បយើងរលម្ចបក់ារលបកបគ្នប ។ 
  
 ស្តរថីៗជាលគិរថបររ័ិទ កតងកតបបងកើតលកុមបោយខ្វួនឯងបដើមផលីបកបគ្នប  និងប្ងចាប ់បោយការអធិោឌ ន ការបធឝើការ 
និងការឱ្រ។ ការយកចិតថទុកោករ់បរ់បគ គឺរលម្ចបល់កុមជុំនុុំ បបរកជន និងតលមូវការកបុងតុំបន។់បគបធឝើកិចចការជាមយួគ្នប
កបុងគបលម្ចងបផសងៗ ដូចជា បដររុំបលៀកបុំពាករ់លម្ចបល់គួោរខ្ឝោះខាត តុបកតងថាប កោ់លសថងអាទិតរ ឬរួររុខ្ទុកខអបកដសទ
ជាបដើម។ អឝីកដលបគ នឱ្រ បមើលបៅហាកដូ់ចជាតិចតួច ប ុកនថវគួរឱ្រភាញ កប់ផអើល បលពាោះបគទទួលបជាគជយ័បលើកិចចការធុំៗ! 
បគោគ ល់ពីអុំណ្រដព៏ិតល កដ កបុងការលបកបគ្នប បនោះ តាមរយៈការជួយ គ្នប ។ 
  
 បុររៗកប៏រៀបចុំលកុម និងជួបជុុំគ្នប រលម្ចបអ់ធិោឌ នកដរ។ បគរកជុំនួយរលម្ចបក់មយវធិីបបរកកមយ ឬ លបកហលរលម្ចប់ 
អកសរោស្តរឋលគិរថបររ័ិទ។ បៅកកនវងមយួចុំនួនបទៀត បគជួយ ោងរងអ់គ្នរលពោះវហិាររបរ់បគផ្ទធ ល់ ឬ របរ់អបកដសទ 
បទៀត។ មនិតិចតួចបទបៅកបុងរកមយភាពរបរ់បគ គឺការប្ងចាបប់ុររដសទបទៀតរលម្ចបល់ពោះលគិរថ។ 
  
 កុម្ចរលតូវ នបលើកទឹកចិតថឱ្រចូលរមួកបុងកមយវធិីកដល នបបងកើតបឡើងរលម្ចបព់ួកបគជាពិបររ។ មនុរសបពញវយ័ 
កដលម្ចនរមតទភាពបបលងៀនបគនូវជុំនាញជាបលចើន ដូចជា ការបធឝើមាូប ការបដរ  ក ់ការបធឝើបោយសដ(ហតទកមយ) ការប ោះជុំរុ ុំ 
បលគឿងបឈើ និងជុំនាញរលម្ចបច់ិញ្ច ឹមជីវតិបផសងៗបទៀត។ បពលបវលដរ៏បាយៗទាុំងបនោះ ជួយ បគឱ្របៅកតចាបអ់ារមយណ៍្ 
នឹងលកុមជុំនុុំ។ ទាុំងលកុមកុម្ចរ ទាុំងលកុមកុម្ចរ ីលតូវហឝឹកហឝឺនកបុងបគ្នលការណ៍្លគិរថបររ័ិទ។ បគចងចាុំបទគមភរី និងផថល់ជូន 
នូវបគ្នលបៅ បដើមផខី្ុំលបឹងបឆាភ ោះបៅមុខ្។ បោយម្ចនការដឹកនាុំ ខ្ណ្ៈបគបៅបកយង បហើយទទួលការបឆវើយតបបគម្ចនការលូត
លរ់កបុងភាពបពញវយ័ នយ ងលអ ជាអបកកដលលរឡាញ់ និងបគ្នរពបបលមើលពោះអម្ចច រ់។   
  
 យុវជនកល៏តូវការរកមយភាពរមរមរនឹងបគកដរ។ បោយការផថល់ជូននូវបគ្នលបៅដម៏្ចនលបបយជន៍បគអាចបធឝើកិចចការ 
យ ងបលចើនរលម្ចប់លកុមជុំនុុំ និងការប្ងចាបរ់បរ់លកុមជុំនុុំ។ បគម្ចនកមយវធិីផ្ទធ ល់ជាមយួនឹងអបកដឹកនាុំកដលបចញពី 
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លកុមរបរ់បគ បហើយបលកាមការដឹកនាុំរបរ់លគូគងាឝ ល។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត លកុមជុំនុុំធុំៗមយួចុំនួន ម្ចនលគូគងាឝ លយុវជន 
បលៅពីលគូគងាឝ លបទៀងទាត។់ មនុរសវយ័បកយងគួរកតផថល់នូវរកមយភាព និងការបបលងៀនកដលគួរឱ្រចាបអ់ារមយណ៍្ បដើមផរីរ ុំង 
ការបបញ្ញឆ តចិតថ និងការលផងួរបរ់បលកីយក៍ដលបពញបោយអុំបពើ ប។ 
  
 លកុមជុំនុុំអាចបុំបពញតលមូវការរបរ់មនុរសចារ់។ បញ្ញា ធុំជាងបគបុំផុតរបរ់មនុរសចារ់កបុងរងគមរពឝសថងបនោះគឺ 
ភាពឯកា—ពួកគ្នតម់្ចនអារមយណ៍្ថា ពួកគ្នតល់តូវបគបុំបភវចបចាល។ លកុមជុំនុុំ ប្ងចាបម់នុរសចារ់ទាុំងបនោះ បៅតាមផធោះ 
និវតថ ឬ ទីោប ក់បៅផ្ទធ ល់ខ្វួនរបរ់ពួកគ្នត ់មនិលតឹមកតជួយ បុំបពញលគ្នទបទរោអ តរបរ់ពួកគ្នត់ប ុបណាត ោះបទ កថមទាុំងបបលមើ 
ជាអបករ ុំលឹកថា លពោះជាម្ចច រ់យកលពោះទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះពួកគ្នត់។ 
  
 ការចាតក់ចងទាុំងបនោះ និងកិចចការដសទបទៀតកបុងលពោះវហិារ ផថល់ឱ្រម្ចនការលបកបគ្នប ។ បៅទីបនាោះកអ៏ាចកាវ យជាការ 
ជួបជុុំ និងជាសថងឈបរ់លម្ចកពិបររៗ នកដរ។ ការបរបិភាគអាហារបៅខាងបលៅ (picnic) គឺជាចុំណ្ងច់ុំណូ្លចិតថទូបៅ 
មយួ។ លកុមជុំនុុំមយួចុំនួនម្ចនទីកកនវងរលម្ចបល់បកបគ្នប  ជាកកនវងកដលម្ចនតុ បៅអី និងរម្ចម រផធោះ យ បហើយជាកកនវង 
កដលកមយវធិទីាុំងអរ់អាចបធឝើបៅទីបនាោះ ន។ 
  
 លបកហលអបកអាចគិតពីរបបៀបបផសងៗ កដលបគអាចម្ចនការលបកបគ្នប ។ បពលខ្វោះ ការលបកបគ្នប បកើតបឡើងបោយពុុំ 
 នបលពៀងទុកជាមុន ដូចកដលលពោះអម្ចច រ់អនុញ្ញដ តឱ្របយើងជួបនឹងអបកបជឿបផសងបទៀតតាមរបបៀបមយួកដលមនិ នរ ុំពឹងទុក 
ជាមុន។ បទាោះបីជាបគ្នលបុំណ្ងចមផងរបរ់លកុមជុំនុុំជាការថាឝ យបងគុំកប៏ោយ ការលបកបគ្នប ជួយ ឱ្រម្ចនតុលរភាពកបុងលកុម 
ជុំនុុំ។ ការថាឝ យបងគុំ គឺជាការបលើកសដទាុំងគូររបរ់បយើងបៅលពោះជាម្ចច រ់។ ការលបកបគ្នប  គឺជាការកានស់ដគ្នប បៅវញិបៅមក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្លបបយគកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) លកុមជុំនុុំដុំបូង នចុំណាយរល់បពលទុំបនរទាុំងអរ់បដើមផបីរៀន និងអធិោឌ ន។ 
 ខ្) កុម្ចរអាចម្ចនភាពរបាយរកីរយ និងអាចរិកាកបុងរកមយភាពកដលទាកទ់ងនឹងលកុមជុំនុុំ។ 
 គ) មនុរសវយ័បកយងគួរផថល់ឱ្រកតលតូវ ននូវរកមយភាពកដលគួរឱ្រចាបអ់ារមយណ៍្ បដើមផរីរ ុំងការលផងួរបរ់ 
              បលកិយ។៍ 
  ) ការលបកបគ្នប ជាមយួអបកបជឿជួយ បបងកើតឱ្រជីវតិលគិរថបររ័ិទម្ចនតុលរភាព។ 
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៣ ចូរបលជើរបរ ើពាករគនវឹោះខាងបលកាម កបុងការម្ចនការលបកបគ្នប ។ 
 ក) រិកា 
 ខ្) ការបរៀបចុំ 
 គ) ការបរបិភាគអាហារបៅខាងបលៅ (picnic) 
  ) ការលបជុុំជាមយួគ្នប  
 ង) តលមូវការ 
 
៤ បតើរកមយភាព ឬការបរៀបចុំអឝីខ្វោះបៅកបុងលកុមជុំនុុំកដលទាកទ់ាញអបកខាវ ុំងជាងបគ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 លបរិនបបើអបកពុុំទាន ់នចូលរមួកបុងការលបកបគ្នប ជាមយួអបកបជឿដសទបទៀតបទ រូមករឝងរកវធិីមយួបដើមផអីាចចូល 
រមួ ន។ លបរិនបបើលកុមជុំនុុំរបរ់អបកពុុំទានម់្ចនឱ្ការលបកបគ្នប  ចូររុុំអបកដសទឱ្របធឝើការជាមយួអបក បដើមផដីុំបណ្ើ រការ 
កិចចការបនោះ។ 

 
ខ. ការរបកបគ្នន រវាងរកុមជំនុំនន Fellowship Between Churches 
ទោលទៅទី២. ស្ឋគ ល់ពីរទបៀបទផសងៗោន ជ្ជទរច្ើនម្នសរមមភាពរររបោន ។  
  

 ការចូលរមួលបកបគ្នប រវងលកុមជុំនុុំនានាគឺជាបទពិបោធនដ៍ប៏លើកទឹកចិតថមយួ។ វបធឝើឱ្រទរសនវរ័ិយរបរ់បយើង 
កានក់តធុំបឡើង បហើយជួយ ឱ្រលកុមជុំនុុំនីមយួៗដឹងថា វជាកផបកយ ងអោច ររមយួ—គឺជារបូកាយលពោះលគិរថ។ បយើងម្ចន 
មតិថភកថិកានក់តបលចើន បពលបយើងចូលរមួជាមយួនឹងលកុមជុំនុុំដសទបទៀត។ 
  
 ការលបជុុំគ្នប  ។ កបុងតុំបនខ់្វោះ បគម្ចនការលបជុុំគ្នប មយួដងកបុងមយួកខ្។ លកុមជុំនុុំផ្ទវ រ់បថូរគ្នប បធឝើជាម្ចច រ់ផធោះ។ ការ 
អធិបាយលពោះបនធូល ការបធឝើទីបនាធ ល់ពីការបឆវើយតបការអធិោឌ ន លបកហលម្ចនការបរបិភាគអាហាររមួគ្នប កបុងកមយវធិី 
ការបលចៀង និងការបលងបភវងពិបររ គឺជាលកខណ្ៈសនការលបកបគ្នប ។ 
  
 ការលបកបគ្នប  ។ ជាធមយតា ម្ចនការលបកបគ្នប របរ់លកុមនានាជាមយួនឹងលកុមលរបដៀងគ្នប បផសងបទៀតកដលមកពីលកុម 
ជុំនុុំដសទ។ មនុរសវយ័បកយងរកីរយនឹងការលបជុុំគ្នប តាមកបបយុវវយ័ កដល នដឹកនាុំបោយអបកដឹកនាុំយុវជនរបរ់បគ។ 
ស្តរថីៗបឆវើយតបបៅនឹងការលបជុុំគ្នប របរ់ស្តរថីៗ បហើយបុររៗចូលចិតថចូលរមួរនបិ តបុររៗ។  
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 ការលបកួតលបកជង ។ ការលបកួតលបកជងការចងចាុំ ឬ ការលបកួតលបកជងរុំណួ្រកដលទាកទ់ងនឹងលពោះគមភរីរវងលកុមជុំនុុំ
នានាជួយ ជុំរញុដល់ការរិកាលពោះបនធូល។ ការលបកួតលបកជងកផបកតស្តនថី កជ៏ាការទាកទ់ាញមនុរសឱ្របៅលកុមជុំនុុំកដរ។ 
  

 ការប ោះជុំរុ ុំ និងការលុំកហកាយ ។ រម្ចជិកលកុមជុំនុុំរលម្ចកពីការងារលបចាុំសថងរបរ់បគ បដើមផចូីលរមួការប ោះជុំរុ ុំ ឬ 
ការលុំកហកាយ។ បពលបគចុំណាយបពលរលម្ចបអ់ឝីៗកដលទាកទ់ងខាងឯវញិ្ញដ ណ្ បគម្ចនអារមយណ៍្លររ់លោយ និងអភ ិ
វឌណចិតថគុំនិត។ ម្ចនមនុរសជាបលចើន នទទួលលជមុជលពោះវញិ្ញដ ណ្ បៅបពលប ោះជុំរុ ុំ ឬបពលលុំកហកាយ។ 
  
 ការផាយដុំណឹ្ងលអរមួគ្នប ។ លកុមជុំនុុំកដលបៅជិតគ្នប អាចបធឝើការជាមយួគ្នប កបុងលកុមប្ងចាប។់ បគអបញ្ជ ើញអបក 
និយយ ឬ លកុមតស្តនថីពិបររកបុងការបធឝើពន័នកិចច។ ការលបជុុំគ្នប កបបបនោះ ម្ចនឥទនិពលយ ងខាវ ុំងបៅបលើរហគមន។៍ បគគួរកត 
បរៀបចុំកិចចការបនថៗគ្នប  ដូបចបោះ អបកបជឿថយីនឹងម្ចនការលបកបគ្នប កបុងលកុមជុំនុុំកដលបៅជិតបគ។ លកុមជុំនុុំតាមតុំបនគ់ួរកតបមើល 
រ ុំលងជញ្ញជ ុំង ហួរបៅបមើលវលចលមូតសនលពលឹងវញិ។ ការរហការគ្នប ជាមយួលកុមជុំនុុំដសទបទៀតអាចបកនទមកម្ចវ ុំងលពោះ 
កាយរបរ់លពោះលគិរថរមួម្ចនអបកបជឿទាុំងអរ់។      
  
 លកុមជុំនុុំលតូវការគ្នប បៅវញិបៅមកបោយការលបកបគ្នប  ដូចកដលអបកបជឿម្ចប ក់ៗ បធឝើកដរ។ រពឝសថងបនោះ បយើងកុំពុងរងច់ាុំ 
អបកកដលបកើតជាថយី និងអបកកដលបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្។ ការជួបជុុំគ្នប ដធ៏ុំរបរ់លកុមជុំនុុំបងាា ញបលកិយថ៍ា កថីលរឡាញ់  
របរ់លពោះលគិរថ និងការលបកបគ្នប កបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ខាវ ុំងជាងនិកាយបៅបទៀត។ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលថា «បបើអបកលរឡាញ់
គ្នប បៅវញិបៅមក មនុរសទាុំងអរ់មុខ្ជាដឹងថា អបករល់គ្នប ពិតជារិរសរបរ់ខ្ញុ ុំកមន» (យ ូហាន ១៣:៣៥)។ 
 
 បទាោះបីជាលកុមជុំនុុំមយួចុំនួនចងឯ់ករជរកប៏ោយ លកុមជុំនុុំបរធើរកតទាុំងអរ់ជាកមយរិទនិរបរ់និកាយ។ ផវូវកណាថ ល 
រវងទាុំងពីរបនោះគឺជា «ការលបកបកដលរហការណ៍្គ្នប » កដលលកុមជុំនុុំបពនទីកូរជាបលចើនជាម្ចច រ់។ ថឝីបបើវរទិតកបុងការ 
លបកបកដលរហការណ៍្គ្នប កប៏ោយ លកុមតាមតុំបនន់ីមយួៗលគបល់គង និងផគតផ់គងប់ោយខ្វួនឯង បហើយលកុមកដល ន 
ជាបទ់ាកទ់ងនឹងចលនាបនោះ លតូវ នផថុ ុំគ្នប បឡើង បដើមផបីធឝើកិចចការថាឝ យលពោះជាម្ចច រ់។ តាមរយៈការរហការណ៍្គ្នប បនោះ 
ពន័នកិចចកានក់តអោច ររអាចនឹងម្ចនបឡើង ដូចជាការប ោះពុមភបរៀវបៅដុំណឹ្ងលអ ការផលិតកមយវធិីវទិរ ុការចាតប់ញ្ជូ នបបរក 
ជន និងដឹកនាុំអនុរញ្ញដ ធុំៗ ឬដឹកនាុំបូជនិយកិចចសនដុំណឹ្ងលអជាបដើម។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍  
 
៥ ចូរររបររបលខ្បៅពីមុខ្ឧទាហរណ៍្នីមយួៗកដលទាកទ់ងនឹងឃ្លវ ខាងបលកាម៖ 
………ក ជួយ មនុរសវយ័បកយងជួបនឹងយុវជនបផសងៗបទៀត   ១) ការលបជុុំគ្នប  
………ខ្ ចុំណាយបពលអធិោឌ ន និងរុំរកជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត ២) ការលបកបគ្នប  
………គ បណ្ថុ ោះចុំណាបអ់ារមយណ៍្បលើលពោះបនធូល    ៣) ការលបកួតលបកជង 
………  ម្ចនការលបកបគ្នប ជាមយួលកុមជុំនុុំដសទបទៀត   ៤) ការប ោះជុំរុ ុំ ឬ ការលុំកហកាយ 
………ង បធឝើការជាមយួលកុមជុំនុុំដសទបទៀតកបុងការ ផាយដុំណឹ្ងលអ  ៥) ការផាយដុំណឹ្ងលអរមួគ្នប  
 
៦ ចូរគូររងឝងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្លបបយគលតឹមលតូវនីមយួៗ។ ការលបកបគ្នប រវងលកុមជុំនុុំបផសងៗពលងឹង 
 ក) ការលបកបគ្នប របរ់បយើង ដូចជាលកខណ្ៈផ្ទធ ល់ខ្វួនម្ចប ក់ៗ។ 
 ខ្) លកុមជុំនុុំតាមតុំបន។់ 
 គ) ការប្ងចាបរ់បរ់បបរកជន។ 
  ) រកខីភាពរបរ់បយើងបៅកានអ់បកមនិបជឿ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ការលបកបគ្នប  ការកចករ ុំកលកមាូបអាហារជាមយួគ្នប  និងការកចកចាយតលមូវការជាមយួគ្នប ។ 
 
៤ ចបមវើយរបរ់អបក។ 
 
២ លបបយគ ក) គ) និង  ) លតឹមលតូវ។ 
 
៥ ក ២) ការលបជុុំគ្នប  
 ខ ៤) ការប ោះជុំរុ ុំ ឬការលុំកហកាយ 
 គ ៣) ការលបកួតលបកជង 
   ១) ការលបកបគ្នប  
 ង ៥) ការប្ងចាប់តាមរយៈការផាយដុំណឹ្ងលអរមួគ្នប  
 
៣  ) ការលបជុុំជាមយួគ្នប  
 
៦ អបកគួរកតគូររងឝងប់លើពួកវទាុំងអរ់។ 
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រកុមជំនុំរារពធពិធី  
Churches Celebrate 

 
  
 
 វហាកដូ់ចជានិរសយ័របរ់មនុរសកដលពឹងបលើខ្វួនឯង ឬ ពឹងបលើម្ចប កប់ទៀត។ ជាលទនផល លកុមជុំនុុំមយួចុំនួន 
 នបកនទមពិធីបុណ្រ និងកផនួតលម្ចជាបលចើនចូលបៅកបុងកមយវធិីរបរ់បគ កដលបធឝើឱ្របគគ្នយ នកកនវងទុំបនររលម្ចបក់ារបធឝើចលនា
របរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ប ុកនថ លកុមជុំនុុំបផសងបទៀត នលបការ បគម្ចនបររភីាពបចញពីការបធឝើពិធីលគបយ់ ង និងមនិ 
បលចៀងបទររបរើរតបមកើងបលចើនបទ។ ប ុកនថ បររភីាពកដលបយើងម្ចនកបុងលពោះលគិរថជួយ ឱ្របចោះថវឹងកថវងរវងកផនួតលម្ច និងបររ ី
ភាពកបុងការថាឝ យបងគុំ។ ការថវឹងកថវងបនោះកអ៏ាចទទួបជាគជយ័ ន តាមរយៈពិធីបផសងៗរបរ់លកុមជុំនុុំកដរ។ 
 
 លកុមជុំនុុំល រពនពិធីបផសងៗ និង ពិធីបុណ្រដម៏្ចនអតទនយ័ជាបលចើន។ គ្នយ នការរងសយ័បទ កដលអបកចូលរមួពិធីមងគល 
ការដល៏ររ់ោអ ត ពិធីថាឝ យកូន ឬពិធីទុកខបោក ជាពិធីបុណ្ររពរបរ់រម្ចជិកកបុងលកុមជុំនុុំ កដល នោវ បក់បុងលពោះវតថ 
ម្ចនរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ បុណ្រណូ្កអល បុណ្រសថងអាទិតរធ្លងទកនស (Palm Sunday) បុណ្រសថងរុលកលអ (Good Friday) 
បុណ្រលពោះបយរ ូម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ និងបុណ្រអរលពោះគុណ្ (Thanksgiving) ជាពិធីបុណ្រកដលបគចូលចិតថបធឝើកបុង 
លកុមជុំនុុំ។ ពិធីបុណ្រទាុំងបនោះ និងពិធីបុណ្របផសងៗបទៀតគួរលតូវ នបធឝើបឡើងបដើមផកីារនឹកចាុំពីលពោះអម្ចច រ់។ 
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គ្ទរាង  
ក. ពិធីបផសងៗរបរ់លកុមជុំនុុំ Church Ceremonies 
ខ្. បុណ្របផសងៗរបរ់លកុមជុំនុុំ Church Festivals 
គ. ការថាឝ យបងគុំតាមកផនួ ឬ ការថាឝ យបងគុំបោយបររ ីRitual or Free Form Worship 

 
ទោលទៅ 
១. ពណ៌្នាពពីិធីបផសងៗរបរ់លកុមជុំនុុំ។ 
២. បញ្ញជ កព់ីបុណ្រធុំៗរបរ់លកុមជុំនុុំ។ 
៣. ពនរល់ពតីួនាទីសនការថាឝ យបងគុំតាមកផនួ និងការថាឝ យបងគុំបោយបររបីៅកបុងលកុមជុំនុុំ។ 
  

ក. ពិធីពផេងៗរបសរ់កុមជំនុ ំChurch Ceremonies 
ទោលទៅទី១. ពណ៌នពីពិធីទផសងៗរបស់ររុមជំនុំ។ 
 
 សថងដល៏អរលម្ចបធ់ីម ូបថ និងម្ច រកី ៏នមកដល់—គឺជាសថងអាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់ពួកបគ។ លកុមលគួោរទាុំងរងខាង
របរ់ពួកបគ នចូលរមួកបុងការបធឝើកផនការ និងការបរៀបចុំ។ លគូគងាឝ ល នអបញ្ជ ើញមតិថភកថិកបុងលពោះវហិាររបរ់ពួកបគទាុំងអរ់ 
ឱ្រមកចូលរមួ។ បពលតមកបទៀត បគ នបបលមើបភរជជៈកបុងោលរលម្ចបល់បកបគ្នប ។  
  
 ម្ច រមី្ចនអារមយណ៍្រ ុំបភើបយ ងខាវ ុំង បហើយនាងក៏ម្ចនអារមយណ៍្ភយ័ខាវ ុំង បៅកបុងពិធីយ ងឧឡារកិបនោះកដរ។ នាង 
ចងក់ាវ យជាភរយិម្ចប ក ់កដលលពោះជាម្ចច រ់រពឝលពោះទយ័ ឱ្រនាងបធឝើ។ ធីម ូបថម្ចនអារមយណ៍្រ ុំបភើប ប ុកនថ គ្នតគ់ិតពិចារណា 
យ ងម តច់តច់ុំបពាោះពាកររចាច កដលគ្នតន់ឹងរផថ—គឺលតូវលរឡាញ់ និងផគតផ់គងកូ់នលកមុុំរបរ់គ្នត ់លពមទាុំងបធឝើជាអបក 
ដឹកនាុំខាងឯវញិ្ញដ ណ្សនលគួោររបរ់គ្នតផ់ង។ បគធ្លវ បម់្ចនការពិបលគ្នោះបយបល់ពីរបីដងជាមយួលគូគងាឝ ល បហើយដឹងថា 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដរ៏ងឹម្ចុំ មនិកមនលគ្ននក់ត «បកើតបឡើងបោយឯកឯង» បនាោះបទ—គឺលតូវកតោងវបឡើង។ អរ់រយៈបពលជា 
បលចើនឆាប ុំ បោយលពោះលគរិថជារបូលសនទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគ កថីលរឡាញ់របរ់ពួកបគនឹងកានក់តចាក់បលៅបឡើងៗ។ ពួកបគ 
ពិតជារបាយចិតថចុំបពាោះលពោះវហិារកដលបគនឹងបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បៅទីបនាោះ! ការកចករ ុំកលកអុំណ្ររបរ់ពួកជុំនុុំនឹងបធឝើឱ្រ 
ការបនោះ នបពញលកខណ្ៈ។ 
 
 បយើង នពិភាកាគ្នប រចួមកបហើយអុំពីការលជមុជទឹក និងពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់។ ទាុំងបនោះលតូវ នបគោគ ល់ថាជា 
បទបញ្ដតថិ ពីបលពាោះលពោះគមភរីល បប់យើងឱ្រលបតិបតថិតាម។ ការបនោះបយើង នរិកាកបុងបមបរៀនទី៥ និងបមបរៀនទ៦ី។ លកុមជុំនុុំក ៏
ល រពនពិធីតាមមូលោឌ នសនបទគមភរី ដូចជាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាបដើម។ ពិធីបផសងៗបទៀត ដូចជាពិធីបឡើងបគហោឌ នថយី 
អាលរ័យបៅបលើចិតថរបរ់បយើង។ វម្ចននយ័ថា បយើងអាចល រពនពិធីទាុំងបនោះ ន លបរិនបបើបយើងចងប់ធឝើ ឬ មនិចងប់ធឝើ— 
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ជបលមើរបៅបលើបយើង។ បយើងនឹងបមើលពិធីមយួចុំនួន កដលជួយ ឱ្របយើងអាចកចករ ុំកលកទាុំងអុំណ្រ ទាុំងទុកខបោកកដល 
បយើងទាុំងអរ់គ្នប  នជួបលបទោះ។ 
 
 ១. ការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ។ បោយបលពាោះលពោះជាម្ចច រ់ផ្ទធ ល់ នបបងកើតអាពាហ៍ពិពាហ៍បឡើង វជាការរមគួរ  
បុំផុតកដលបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កបុងលពោះវហិារ។ កមយវធិីបធឝើបឡើងបោយម្ចនការរនាមយួរវងបុររ និងស្តរថី ជាគូរោឝ មភីរយិ 
នឹងគ្នប  គពឺួកបគទាុំងពីរនាកល់តូវកតលរឡាញ់គ្នប បៅវញិបៅមកជាបរៀងរហូត។ បៅកបុងលបបទរមយួចុំនួន អបកបធឝើពន័នកិចចលតូវ 
 នបគោគ ល់ថាជា មស្តនថីលរបចាបក់ដលម្ចនអុំណាចចាតក់ចងពិធីបរៀបមងគលការ ន។ បៅលបបទរបផសងបទៀត អាពាហ៍ 
ពិពាហ៍របរ់ពលរដឌោមញ្ដ លតូវកតលបលពឹតថដុំបូងបគ បហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍កបុងលពោះវហិារអាចបធឝើតាមបលកាយ។ 
 
 ២. ការថាឝ យកូន ។ ឪពុកម្ចថ យលគិរថបររ័ិទនាុំយកកូនៗរបរ់បគបៅលពោះវហិារបដើមផថីាឝ យបៅលពោះអម្ចច រ់កបុង 
រកមយភាពសនការកញកជាវរុិទនជាោធ្លរណ្ៈ។ លគូគងាឝ លកានទ់ារកកបុងសដ បហើយអធិោឌ នរលម្ចបទ់ារក និងរលម្ចប់ 
ឪពុកម្ចថ យរបរ់បគ កដល នរនាថា នឹងចិញ្ច ឹមបី ច់កូនបោយបគ្នរពបកាតខាវ ចលពោះអម្ចច រ់។ ពួកជុំនុុំទាុំងមូលរកីរយ 
នឹងទុំបនៀមទុំលបដ់ល៏អបនោះ។ 
 
 ៣. ការអធិោឌ នរលម្ចប់អបកជុំងឺ ។ ជាបរឿយៗ កបុងបពលលបជុុំគ្នប  ម្ចនមនុរសឈរុឺុំឱ្រជួយ អធិោឌ នជាពិបររ។ 
កបុងចុំបណាមអបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំម្ចប កអ់ាចលបបលបងបលើថាង ររបរ់ពួកបគ មុនបពលអធិោឌ នរលម្ចប់ពួកបគ។ វមនិកមន 
ធមយតាបទចុំបពាោះការបល រឱ្រជា។ វអាចជារោះបរផ ើយភាវ មៗ ឬ ជារោះបរផ ើយបនថិចមថងៗ។ បយើងអាចអធិោឌ នឱ្យអបក 

ជុំងឺបៅផធោះរបរ់បគ ឬបៅមនធីរបពទរ។លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលថា «លបរិនបបើបគោកស់ដបលើអបកជុំងឺអបកជុំងឺនឹង នជា

រោះបរផ ើយ» (ម្ច កុរ ១៦:១៨)។ ករូ៏មបមើលបៅ យ កុប ៥:១៤-១៥។ 
 
 ៤. ការថាឝ យបគហោឌ ន ។ បពលនរណាម្ចប កផ់្ទវ រ់បៅបៅបគហោឌ នថយី បគលបកហលជាចងប់ធឝើពិធីថាឝ យបគហោឌ ន។ 
អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំ និងមតិថភកថិបផសងៗបទៀតចូលរមួកបុងឱ្ការរបាយរកីរយបនោះ កបុងការថាឝ យបគហោឌ នបៅលពោះអម្ចច រ់ 
បដើមផអីបញ្ជ ើញលពោះលគិរថបធឝើជាលបមុខ្បលើបគហោឌ នបនាោះ។ លគិរថបររ័ិទកអ៏ាចបធឝើពិធីថាឝ យ បៅបពលបគរបម្ចម ធកកនវងថយី 
រលម្ចបប់ធឝើជុំនួញ របម្ចម ធោល របម្ចម ធមជឈមណ្ឍ ល ឬរបម្ចម ធលពោះវហិារ ពីបលពាោះបគចងថ់ាឝ យលពោះកិតថិនាមដល់លពោះលគិរថ 
កបុងលគបក់ារកដលបគបធឝើ។ 
 
 ៥. ការបធឝើបុណ្ររព ។ លគបគ់្នប លតូវការលកុមជុំនុុំ បពលម្ចនមនុរសោវ បប់ៅកបុងលគួោរ។ ការបធឝើបុណ្ររពជាមយួ 
អបកបជឿបផសងបទៀតជួយ រ ុំកលកបនធុកយ ងបោកបៅ នបលចើន។ លគូគងាឝ លនិយយលួងបលមបគ បោយបលបើលពោះបនធូលរបរ់
លពោះជាម្ចច រ់ រ ុំលឹកលគួោរថា បយើងមនិលតូវលពួយចិតថ ដូចអបកឯបទៀតៗ កដលគ្នយ នបរចកថីរងឃមឹបនាោះបឡើយ (១បថរាឡូនិច 
៤:១៣)។ បយើងម្ចនជុំបនឿយ ងមុតម្ចុំថា មនុរសជាទីលរឡាញ់របរ់បយើងកដលរទិតកបុងលពោះអម្ចច រ់ នចូលកបុងលពោះវតថ 
ម្ចនរបរ់លពោះបយរ ូបហើយ ជាកកនវងកដលគ្នយ នទុកខបោកបទៀត។ លពោះគមភរីអោះអាងល បប់យើងថា បយើងនឹងប ើញបគមថង 
បទៀត។ 
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 កបុងពិធីបុណ្ររព មនុរសកដលមនិធ្លវ បប់ៅលពោះវហិារបោោះ ម្ចនឱ្ការ នលឺដុំណឹ្ងលអ បហើយទទួលលពោះលគិរថ។ 
លគិរថបររ័ិទកអ៏ាចបធឝើពន័នកិចចរលម្ចបល់គួោរសនរព នកដរ បោយបរៀបចុំមាូបអាហារ ឬជួយ កបុងកិចចការបផសងៗបទៀត។ 
បពលខ្វោះលគួោរសនរពចូលចិតថបធឝើកមយវធិីពិបររ បដើមផរី ុំលឹកថា បគ នកបកគ្នប ជាមយួមនុរសដជ៏ាទីលរឡាញ់របរ់
បគបហើយ។ បគអាចថាឝ យដងាឝ យដល់លពោះវហិារ ទុកជាការរ ុំលឹកមយួ។ វជាការជុំនួរដល៏អមយួរលម្ចបក់ារថាឝ យបងគុំរបរ់ 
បុពឝបុររ កដលពួកអបកបជឿថយីៗអាចអនុវតថតាមជាផវូវការ។   
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរបមើលបទគមភរីនីមយួៗ (លកបឡានខាងបឆឝង) និងររបររបលខ្កដលរកមថងពីពិធី ឬ ទុំបនៀមទុំលប ់(លកបឡាន 
    ខាងោថ ុំ)។ 
……… ក. បលកុបផតថិ ៥០:១-១៤  ១) អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
……… ខ្ . ១ោុំយូកអល ១:២៧-២៨  ២) បុណ្ររព 
……… គ. ២រ កសលត ៧:៩   ៣) លជមុជទឹក 
………  . យ ូហាន ២:១   ៤) អធិោឌ នរលម្ចបអ់បកជុំងឺ 
……… ង. កិចចការ ២៨:៧-៩   ៥) ថាឝ យកូន 
     ៦) ថាឝ យអគ្នរ 
 
 ពិធីពីរយ ងបផសងបទៀតកដលទាកទ់ងនឹងលកុមជុំនុុំ បហើយនិង នអនុវតថកបុងលពោះវហិារជាទុំបនៀមទុំលប។់ 
 ៦. ការទទួលរម្ចជិកថយីៗ ។ បនាធ បព់ីការបបលងៀនកបុងថាប ករ់ម្ចជិកភាព បបកខជនរលម្ចបរ់ម្ចជិកភាពលតូវ 
ពលងីក “សដោថ ុំសនការលបកបគ្នប ” បោយលគូគងាឝ ល និងលកុមលពឹកាភ ិល។ ពិធីបនោះលតូវលបលពឹតថបៅបពលរម្ចជិកទាុំងអរ់ 
អាចចូលរមួ ន។ វជាការលអរមគូរមយួកបុងការនិយយថា «រូមោឝ គមន៍!»។ 
 
 ៧. ការបបងកើតបុគគលិក និងអបកបបលងៀន ។ លកុមជុំនុុំមយួចុំនួនបធឝើកមយវធិី រលម្ចបអ់រ់អបកណាកដលម្ចនតួនាទី 
កបុងលពោះវហិារ។ លគូគងាឝ លជុំរញុបគឱ្រអនុវតថតាមការទទួលខុ្រលតូវរបរ់បគកបុងរបបៀបមយួកដលគ្នបល់ពោះទយ័លពោះអម្ចច រ់។ 
ជាធមយតា ពួកជុំនុុំបលកាកឈរបពលលគូគងាឝ លអធិោឌ នរលម្ចបប់ុគគលិក និងអបកបបលងៀនថយី។ បលើរពីទុំបនៀមទុំលប ់ពិធីខ្វី 
បនោះបលើកទឹកចិតថដល់អបកដឹកនាុំ បហើយបធឝើឱ្របគល កដថា ម្ចនការគ្នុំលទពីរបូកាយទាុំងមូល។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
២ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញលបបយគកដលលតឹមលតូវ។ បយងតាមកណ្ឍ គមភរី រ  មូ ១២:១៥ បយើងគួរកតកចក 
    រ ុំកលក 
 ក) ទុកខបោករបរ់អបកដសទភាគបលចើន។ 
 ខ្) ជាមយួអបកដសទ និងរុភមងគលរបរ់បគភាគបលចើន។ 
 គ) បពលតលមូវការជាកល់កណ់ាមយួប ោះពាល់ចិតថបយើង។ 
  ) បពលបគម្ចនរុភមងគល និងបពលបគម្ចនទុកខបោក។ 
 
៣ ចូរររបររពាករ បញ្ដតថិ  បនាធ បព់ីពិធីនីមយួៗកដលលពោះគមភរីផថល់ការបបលងៀនចារ់លរ់។ 
 ក) ពិធីបុណ្រលជមុជទឹក 
 ខ្) ការទទួលរម្ចជិកថយីៗ 
 គ) ការបបងកើតបុគគលលកុមជុំនុុំ 
  ) ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ 
 ង) បុណ្ររព 

 
ខ. បុណយពផេងៗរបសរ់កុមជំនុ ំChurch Festivals 
ទោលទៅទី២. បញ្ញា រ់ពីបុណយធំៗរបស់ររុមជំនុំ។ 

  

 ពិធីបុណ្របផសងៗរបរ់លកុមជុំនុុំ គឺជាបពលបវលពិបររមយួសនការល រពនពិធី ជាធមយតា ជាបពលរបាយរកីរយ 
កបុងការរ ុំលឹកពីលពឹតថិការណ៍្អោច ររកបុងលពោះជនយរបរ់លពោះលគិរថ ឬលបវតថិោស្តរថរបរ់លកុមជុំនុុំ។ លបតិទិនរបរ់លកុមជុំនុុំភាគបលចើន 

 នគូរចុំណាុំបលើពិធីបុណ្រធុំៗចុំនួនបនួគឺ៖ បុណ្រណូ្កអល បុណ្រសថងរុលកលអ (Good Friday) បុណ្រលពោះលគិរថម្ចន 
លពោះជនយររ់បឡើងវញិ (Easter) និង បុណ្រសថងទីហារិប Day of Pentecost (Whitsunday)។ បុណ្របផសងៗបទៀតគឺ បុណ្រសថង
អាទិតរធ្លងទកនស (Palm Sunday) បុណ្រសថងសនការយងបឡើង (Ascension Sunday) និង បុណ្រសថងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ 
(Lord’s Day)។ 
  
 បុណ្រណូ្កអលជាឱ្ការរបាយអឹកធិកមយួ។ តាមធមយតា លកុមជុំនុុំម្ចនកមយវធិីកដលម្ចនការបរៀបចុំជាបលចើន។ 
យុវជនហាតច់បលមៀង ខ្ណ្ៈកដលកុម្ចរៗបរៀនខ្គមភរី បដើមផរូីលត និងបរៀនបទចបលមៀង បដើមផបីលចៀង។ លបកហលជាបគនងឹ 
រកមថងបរឿងរថីពីបុណ្រណូ្កអលផង។ រករលគ្នប ់ឬអឝីៗបផសងជាបលចើនបទៀតនឹងអាចកចកចាយ។ បទាោះបីលកុមជុំនុុំម្ចនកផនការ 
អឝីកប៏ោយ បទាោះបីកផនការធមយតាៗ ឬលអិតលអន ់អឝីកដល នបធឝើគឺរុទនកតរលម្ចបរ់ ុំលឹកពីកុំបណ្ើ តរបរ់លពោះលគិរថជាលពោះ 
របស្តងាគ ោះកដលជាអុំបណាយរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ចុំបពាោះមនុរសបលក។ តាមរយៈកមយវធិី ឪពុកម្ចថ យ និងមតិថភកថិកដលមនិ 
ទានប់ជឿ អាចនាុំឱ្រោគ ល់ពីលពោះបនធូលសនដុំណឹ្ងលអ។ 
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 បុណ្រសថងអាទិតរធ្លងទកនស (Palm Sunday) រ ុំលឹកពីការយងចូលលកុងបយរោូឡឹមរបរ់លពោះបយរ ូបោយគងប់លើ 
ខ្បងល។ បណាឋ ជនជាបលចើននាុំគ្នប លគវធី្លងទកនស បហើយ លកាលវបលើដងផវូវពីមុខ្លពោះបយរ ូ។ ពួកបគររបរើរតបមកើងលពោះអងគ 
បោយកលរកបឡើងថា «ជបយ! លពោះរជវងសរបរ់លពោះ ទោវឌី! រូមលពោះជាម្ចច រ់លបទានពរដល់លពោះអងគ កដលយងមកកបុង
លពោះនាមលពោះអម្ចច រ់!ជបយ! លពោះជាម្ចច រ់បៅោទ នដខ៏្ភងខ់្ភរ់បុំផុត!» (ម្ច ថាយ ២១:៩)។ បុណ្រសថងអាទិតរធ្លងទកនស (Palm 

Sunday) ចាបប់ផថើម បៅរ ថ ហ៍បររុិទន (Holy Week) បពលលកុមជុំនុុំចងចាុំរ ថ ហ៍ចុងបលកាយសនលពោះជនយរបរ់លពោះលគិរថ 
មុនការឆាក ង និងការបញ្ចុ ោះរពរបរ់លពោះអងគ។ 
 
 បុណ្រសថងរុលកលអ (Good Friday) រ ុំលឹកបយើងពីការរងទុកខរបរ់លពោះបយរ ូ និងពីការរុគតរបរ់លពោះអងគបលើបឈើ 
ឆាក ង។ លកុមជុំនុុំមយួចុំនួនបបើកទាឝ របពញមយួសថងរលម្ចបអ់ធិោឌ ន។ លកុមជុំនុុំខ្វោះបទៀតល រពនពិធីបីបម្ច ង បោយរញ្ជ ឹងគិតពី 
លពោះបនធូលចុងបលកាយល ុំពីរពាកររបរ់លពោះបយរ ូ និងបោយម្ចនបទទុំនុកតបមកើងរមរមរ លពមទាុំងម្ចនបពលរលម្ចប់ 
អធិោឌ នផង។ បុណ្រលពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ (Easter) គឺជាសថងម្ចនអុំណ្រពិបររបោយ បលពាោះលពោះលគិរថ ន  
ម្ចនលពោះជនយររ់ពីរុគតបឡើងវញិ។ បគចូលចិតថតុបកតងលពោះវហិារបោយបលបើផ្ទក ។ មនុរសមយួចុំនួនបលជើរបរ ើរបរវៀករុំបលៀក
បុំពាកថ់យីលររ់ោអ ត។ វជាបពលរកីរយមយួ បពលលគូគងាឝ លអធិបាយពីការម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិរបរ់លពោះបយរ ូ។ 
លបរិនបបើគ្នយ នបរចកថីពិតបនោះបទ ការល រពនពិធីរបរ់លកុមជុំនុុំទាុំងអរ់ល កដជាឥតខ្វឹមោរ។ ជុំនួរវញិ បយើងអររបាយ 
ពីបលពាោះបយើងដឹងថា លពោះបយរ ូម្ចនលពោះជនយររ់។ បយើងមនិលតឹមកតម្ចនបទគមភរីជាភរថុតាងប ុបណាត ោះបទ (១កូរនិថូរ 
១៥:២០) កតកម៏្ចនការធ្លនាអោះអាងពីខាងកបុងចិតថមកថា តាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអងគ លទងក់ុំពុងររ់កបុងបយើង ។ 
 
 បុណ្រសថងសនការយងបឡើង (Ascension Sunday) មកដល់បៅសថងអាទិតរទីល ុំមយួ បនាធ បព់ីបុណ្រលពោះលគិរថម្ចន 
លពោះជនយររ់បឡើងវញិ។ ជាការពិត បុណ្រសថងសនការយងបឡើងវញិ ចាបប់ផឋើមបៅសថងលពហរផតិ៍ កររិបសថងបលកាយពីបុណ្រ 
លពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ ប ុកនថលកុមជុំនុុំភាគបលចើនល រពនពិធីបនោះបៅសថងអាទិតរបនាធ ប។់ បយើងលតូវកតមនិបភវចថា 
លពោះលគិរថយងបចញពីកផនដីបនោះ បហើយយងបឡើងបៅោទ នបរមរុខ្។ លពោះអងគគងប់ៅខាងោថ ុំលពោះជាម្ចច រ់ (បហលបឺ 
១០:១២) បធឝើជារិរោិររបរ់លកុមជុំនុុំ បហើយបធឝើជាមហាបូជាចាររដឧ៏តថុងឧតថមមថងបទៀតដូចលទងម់្ចនបនធូលរនាលោប ់
(កិចចការ ១:១១)។ 
 
 បុណ្រសថងទីហារិប បធឝើបឡើងបៅហារិបសថង បនាធ បព់ីការឆាក ង។ វលរបគ្នប នឹងបុណ្រចុំរតូរបរ់ពួកយូោ (Jewish 

Harvest Festival) កដលបធឝើបឡើងហារិបសថង បនាធ បព់ីបុណ្ររ ុំលង។ បុណ្រសថងទីហារិបកល៏ រពនពិធីកុំបណ្ើ តរបរ់លកុម 
ជុំនុុំកដរ គឺបៅបពលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរណ្ឌិ តបលើអបកបជឿ កដលបគ នជួបជុុំគ្នប បៅលកុងបយរោូឡឹម។ បគ នបពញបោយ 
អុំណាច និងអុំណ្រ បហើយ នចាបប់ផថើមនិយយភាោចកមវកអោច ររ ដូចកដលលពោះវញិ្ញដ ណ្ចងឱ់្របគនិយយ។ បៅកបុងការ 
ពនរល់ពីបទពិបោធនប៍ៅបុណ្រសថងទីហារិបបៅកានអ់រ់អបកកដល នឈរបៅជុុំវញិ បលកបពលតុរដកលរងប់ទគមគរី 
បចញពីកណ្ឍ គមភរីយ ូកអលថា “បៅលគ្នចុងបលកាយបងអរ់ បយើងនឹងយកវញិ្ញដ ណ្បយើងមកចាកប់ងាូរបលើមនុរសបលកផង 
ទាុំងពួង (កិចចការ ២:១៧)។ 
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 បុណ្រសថងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ (Lord’s Day) ជាសថងថាឝ យបងគុំធមយតាកបុងចុំបណាមពួកអបកបជឿនាបពលបចចុបផនបគឺជា 
បុណ្រមយួគតក់ដលលតូវ នបគដឹងថា ម្ចនកតលកុមជុំនុុំដុំបូងបទ កដលល រពនពិធីបនោះ។ បនាធ បម់ក លគិរថបររ័ិទល រពន 
«បុណ្រលពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់លបចាុំរ ថ ហ៍ (weekly Easter)» បដើមផរី ុំលឹកខ្វួនបគពីការម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងរបរ់ 
លពោះលគិរថ។ បគ នរកាពិធីបនោះជា «សថងរបរ់លគិរថបររ័ិទ (Christian day)» សថងទីមយួសនរ ថ ហ៍ បោយការអធិោឌ ន 
ការអធិបាយ ការបបលងៀន និងការបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់។ 
  
 ប ុនាយ នឆាប ុំថយីៗបនោះ ការល រពនពិធីរបរ់លកុមជុំនុុំមយួចុំនួន នអភវិឌណន។៍ បុណ្រដឹងគុណ្ម្ចថ យ និងបុណ្រដឹងគុណ្ 
ឪពុកផថល់កិតថិយរដល់ឪពុកម្ចថ យ។ បុណ្រមុនចូលឆាប ុំថយីមយួសថង (New Year’s Eve) ល រពនបឡើងបពលឆាប ុំថយីមកដល់ 
កបុងបរយិការមយួកបុងការអធិោឌ ន ថាឝ យបងគុំ។ លកុមជុំនុុំកអ៏ាចល រពនពិធីអរលពោះគុណ្ (Thanksgiving) ឬបុណ្រចុំរតូ 
(Harvest Festival) បហើយបគបធឝើវកបុងរដូវរវឹកបឈើលជុោះ ឬក ៏អបកបជឿអាចរូមឱ្រម្ចនកមយវធិីពិបររកបុងការកតថញ្ដូ រលម្ចប់ 
អឝីកដលលពោះអម្ចច រ់ នបធឝើចុំបពាោះបគ។ វអាចជាការបឆវើយតបចុំបពាោះបរចកថីអធិោឌ ន ឬ ជាភាពបជាគជយ័តាមរយៈជុំនួយ 
របរ់លពោះជាម្ចច រ់។ លរបបពលជាមយួគ្នប បនាោះកដរ បគលបកហលជាចងថ់ាឝ យ «ដងាឝ យអរលពោះគុណ្ពិបររ» បៅលពោះអម្ចច រ់ 
តាមរយៈលកុមជុំនុុំ។ 
 
 លកុមជុំនុុំរបរ់អបកលបកហលជាល រពនពិធីខាងបលើមយួចុំនួន ឬ កល៏ រពនទាុំងអរ់ ឬ ពិធីបផសងបទៀតកដលមនិ ន 
បរៀបរប។់ អឝីកដលរុំខានគ់ួរចងចាុំបនាោះថា ពិធីកដល នល រពនបនាោះគឺមនិកមនរលម្ចបល់បបយជនរ៍បរ់វផ្ទធ ល់បទ ប ុកនថ ជា 
ការរ ុំលឹកអុំពីកិចចការ និង លពោះវតថម្ចនរបរ់លពោះអម្ចច រ់គងប់ៅជាមយួបយើង។ រូមចាុំកបុងចិតថថា ការល រពនពិធីរបរ់អបក 
នឹងកាវ យជាកផនួតលម្ចទបទរោអ ត បបើគ្នយ ន  អតទនយ័សនលពោះវតថម្ចន។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ រលម្ចប់ការពិពណ៌្នាបៅជួរកណាឋ ល រូមររបររបលខ្កដលតុំណាងឱ្យពិធីបុណ្រកដល នបរៀនបរប ់(ជួរខាងោឋ ុំ)។  
……ក កុំបណ្ើ តរបរ់លពោះបយរ ូ    ១) បុណ្រសថងអាទិតរធ្លងទកនស (Palm Sunday) 
……ខ្ ការយងចូលលកុងបយរ  ោូឡឹម   ២) បុណ្រសថងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ (Lord’s Day) 

……គ ការឆាក ង      ៣) បុណ្រសថងរុលកលអ (Good Friday) 

……  ការម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ    ៤) បុណ្រណូ្កអល 
……ង ការយងលតឡបប់ៅោទ នបរមរុខ្របរ់លពោះបយរ ូ  ៥) បុណ្រលពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ 
……ច កុំបណ្ើ តរបរ់លកុមជុំនុុំ    ៦) បុណ្រសថងទីហារិប 
……ឆ រ ុំលឹកលបចាុំរ ថ ហ៍របរ់បុណ្រលពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយ ៧) បុណ្រសថងសនការយងបឡើង 
  ររ់បឡើងវញិ   
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៥ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញលបបយគកដលលតឹមលតូវ។ ពិធីបុណ្រកដលបយើង នរិកាម្ចនតសមវចុំបពាោះ 
    លកុមជុំនុុំ ពីបលពាោះវ 
 ក) រ ុំលឹកបយើងពីលពឹតថិការណ៍្រុំខាន់ៗ របរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ ឬរបរ់លពោះគមភរី។ 
 ខ្) ជួយ បយើងឱ្របោយ ោះលតងន់ឹងទុំបនៀមទុំលប។់ 
 គ) ផថល់ឱ្របយើងបធឝើនូវអឝីកដលគួរឱ្រចាបអ់ារមយណ៍្។ 
  ) ផថល់នូវរបបៀបរលម្ចបប់យើង បដើមផបីធឝើបនាធ ល់បៅកានអ់បកដសទ។ 
 
៦ រូមរយបញ្ជ ីអុំពីការបរៀបចុំពិធីបៅលកុមជុំនុុំយ ងបហាចណារ់ចុំនួនបី កដល នអភវិឌណកបុងប ុនាយ នឆាប ុំថយីៗបនោះ។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
គ. ការថាវ យបងគំតាមកបនួ ឬ ការថាវ យបងគំតបបពសរ ីRitual or Free Form Worship 
ទោលទៅទី៣. ពនយល់ពីតួនទីម្នការថ្វវ យបងគំតាមរបួន និងការថ្វវ យបងគំណបបទសរទីៅរនុងររុមជំនុំ។ 
  
 ការថាឝ យបងគុំតាមកផនួកបុងពិធីោរនា បលបើពាករ និងរកមយភាពតាមលុំោបល់ុំបោយ។ ការថាឝ យបងគុំបោយបររ ី
ោកប់ញ្ចូ លពាករ និងរកមយភាពកដលបធឝើបៅបោយឯកឯង (កបបធមយជាតិ)។ ការថាឝ យបងគុំទាុំងពីរកបបបនោះម្ចននាទីកបុង 
លកុមជុំនុុំ។  
  
 តាមរយៈការអានអុំពីលកុមជុំនុុំដុំបូង អបកនឹងដឹងពីភាពខ្ឝោះខាតរបបៀប និងកផនួតលម្ចដត៏ឹងរុងឹបនោះ។ ពន័នកិចច និងការ
ថាឝ យបងគុំមនិផវូវការ អនុញ្ញដ តឱ្រលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបធឝើការ បហើយអនុញ្ញដ តឱ្របគបឆវើយតបនឹងការបនាោះ។ ប ុកនថ ម្ចនលកុមជុំនុុំ
ជាបលចើន នកាវ យជាផវូវការ ឬ តាមកផនួតលម្ចហួរបហតុបពក បហើយ នបងាអ ក់ដល់កិចចការរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
កផនួតលម្ចរទិតបៅ ប ុកនថ អតទនយ័របរ់វ ន តប់ង។់ 
 
 អញ្ច ឹង បតើម្ចនកកនវងរលម្ចបក់ផនួតលម្ចកបុងលកុមជុំនុុំកដរឬបទ? ចារ់/ ទ ពិតជាម្ចន។ កបុងឱ្ការដូចជា ពិធី 
បរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ បុណ្ររព និងកមយវធិីោមគគីភាពជាបដើម ជាការល រពនពិធីបោយបលបើពាករបពចន ៍និងទលមងក់ារកដល 
 នបរៀបចុំរចួជាបលរច បហើយវផថល់ឱ្រនូវបរចកថីសថវថបូរ និងអោះអាងថា គ្នយ នអឝីមយួកដលលតូវបុំបភវចបចាល ឬ លុបបចាលបនាោះ 
បឡើយ។ 
 
 ការរូលតបគ្នលលទនិរបរ់លកុមជុំនុុំ និងការនិយយដកដលៗតាមបទគមភរីកម៏្ចនតសមវកដរ ជាពិបរររលម្ចបអ់រ់ 
អបកកដលមនិបចោះ អាន។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត បទគមភរីបបលងៀនថា ការថាឝ យបងគុំ «លតូវបធឝើបោយរមរមរ និងបោយម្ចន

រណាឋ ប់ធ្លប ប»់ (១កូរនិថូរ ១៤:៤០)។ ប ុកនថ ការទាុំងអរ់បនោះមនិលតូវបលបើបលចើនហួរបហតុបទ បយើងនឹងពឹងកផអកបលើវ។ 
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រវងកផនួ និងទលមងក់បបបទបោយបររ ីគួរកតករឝងរកតុលរភាព បោយចងចាុំថា ការល រពនពិធីមនិរុំខានដូ់ចអតទនយ័
របរ់វបទ។  
 
 ផធុយពបីូជាចាររកបុងរមភននបមលតីចារ់កដលលតូវតលមូវឱ្រម្ចនរុំបលៀកបុំពាក់ការបនោះពុុំ ននិយយកបុងរមភននបមលតីថយី 
កដលតលមូវឱ្រលគូគងាឝ ល ឬអបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំម្ចនរុំបលៀកបុំពាកព់ិបររៗបទ។ ឋានៈ និងតួនាទីកបុងលកុមជុំនុុំមនិបញ្ញជ ក ់
ធងនត់ាុំងពីគ្នយ នភាពខុ្រគ្នប រវងបុពឝជិត និងលគហរទមកបមវ ោះ។ បយើងលតូវបមើលពីការថាឝ យបងគុំតាមកបបោមញ្ដជុំនួរវញិ 
ការលបកបគ្នប របរ់លគិរថបររ័ិទដម៏្ចនតសមវ ជុំបនឿមុតម្ចុំបលើលពោះបយរ ូលគិរថ និងការបនាធ បខ្វួនរបរ់ពន័នកិចច និងកមយវធិី។  
 
 លកុមជុំនុុំលតូវកតល រពនពិធ!ី បតើម្ចនកមយវធិីអឝីបផសងបលចើនបទៀតត កដលគួរឱ្ររ ុំបភើបជាងអឝីកដលបយើងម្ចនបៅកបុងបរឿង
សនការបល របលោះ បបទៀត?  
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក ២) បុណ្ររព 
 ខ   ៥) ថាឝ យកូន 
 គ   ៦) ថាឝ យអគ្នរ 
     ១) អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
 ង   ៤) អធិោឌ នរលម្ចបអ់បកជុំងឺ 
 
៤ ក   ៤) បុណ្រណូ្កអល 
 ខ្   ១) បុណ្រសថងអាទិតរធ្លងទកនស (Palm Sunday) 

 គ   ៣) បុណ្រសថងរុលកលអ (Good Friday) 
     ៥) បុណ្រលពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ 
 ង   ៧) បុណ្រសថងសនការយងបឡើង (Ascension Day) 
 ច   ៦) បុណ្រសថងទីហារិប 
 ឆ   ២) បុណ្រសថងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ (Lord’s Day) 
 
២  ) បពលបគម្ចនរុភមងគល និងបពលបគម្ចនទុកខបោក។ 
 
៥ ក) រ ុំលឹកបយើងពីលពឹតថិការណ៍្រុំខាន់ៗ របរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ ឬ របរ់លពោះគមភរី។ 
  ) ផថល់នូវរបបៀបរលម្ចបប់យើង បដើមផបីធឝើបនាធ ល់បៅកានអ់បកដសទ។ 
 
៣ ក) ពិធីបុណ្រលជមុជទឹក 
  ) ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ 
 
៦ អបកលបកហលជាររបររោក ់ពិធីបុណ្រគុណ្ម្ចថ យ ពិធីបុណ្រគុណ្ឪពុក ពិធីបុណ្រមុនចូលឆាប ុំថយី (New Year’s Eve) 

ពិធបីុណ្រអរលពោះគុណ្ ពិធីបុណ្រចលមូត ឬពិធីបផសងៗបទៀតកដលរុំខានច់ុំបពាោះតុំបន ់ឬ លបបទររបរ់អបក។ 
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រកុមជំនុំលតូលាស ់ 
Churches Grow 

 
 
 

 សលពដល៏អអោច ររបៅអឺរ  បុកណាថ ល ម្ចនភាពលផលីាញខាងរលមរ់បៅកបុងរដូវផ្ទក រកី និងរដូវរវឹកបឈើលជុោះ។ ផវូវបថយើរ 
បជើង ផវូវកង ់និងផវូវបរោះកាតត់ាមសលពធុំកដលម្ចនរវឹកយ ងបលចើនបលកាមសផធបម —រវឹកបឈើយ ងលការកដលបធឝើឱ្រពនវឺសថង 
ពិ កនឹងទមវុោះចូល ន។ 

 
 បយើងរញបក់រញង នឹងភាពលររ់បឆើតឆាយរបរ់បដើមបឈើទាុំងបនោះ។ ប ុកនថ លបរិនបបើបយើងឃ្លវ ន រលមរ់របរ់បដើម
បឈើមនិអាចបុំបពញការឃ្លវ នរបរ់បយើង នបទ។ បយើងគួរកតបៅចុំការកផវបឈើ ជាកកនវងកដលបុំបពញភាពបលរកឃ្លវ នរបរ់
បយើង ន។ 
 
 ទុំនុកតបមកើង ១:៣ បលបៀបបធៀបអរ់អបកកដលបគ្នរពបកាតខាវ ចលពោះអម្ចច រ់បៅនឹងបដើមបឈើ កដលដុោះកកផរផវូវទឹក បហើយ 
ម្ចនផលកផវលគបរ់ដូវកាល។ លពោះលគិរថ នោកល់កុមជុំនុុំកបុងពិភពបលក បដើមផបីុំបពញតលមូវការរបរ់បគ—មនិកមនលគ្ននក់ត 
ររបរើរពីភាពលអបឆើតរបរ់បគប ុបណាត ោះបទ។ វបលបៀបដូចជាបដើមបឈើកដលម្ចនឫរបលៅដុោះយ ងបលៅចុោះបៅបលកាមដល់ 
ទឹកជីវតិ បហើយបបញ្ចញកផវផ្ទក ផង! 
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គ្ទរាង 
ក. ការចាកឫ់រ Establishing Roots 
ខ្. កមក និង ផ្ទក  Branches and Blossoms 

 
ទោលទៅ 
១. បងាា ញពីទុំនួលខុ្រលតូវ និងតលមូវការរលម្ចបរ់ម្ចជិកភាពកបុងលកុមជុំនុុំតាមតុំបន។់ 
២. ចងអុលល បព់ីោរៈរុំខានស់នការបរៀបចុំលកុមជុំនុុំ។ 
 

ក.  ការចាក់ឫស Establishing Roots 
ទោលទៅទី១. បង្ហា ញពីទំនួលខុសរតូវ និងតរមូវការសរាប់សាជិរភាពរនុងររុមជំនុំតាមតំបន់។ 

 
 ធីម ូបថ និងម្ច រលីតឡបម់កពីដុំបណ្ើ រកុំោនថអាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈខ្វីរបរ់បគវញិ បហើយ នចូលរមួថាប ករ់លម្ចប់ 
រម្ចជិកភាពលកុមជុំនុុំ។ ខ្ណ្ៈបម្ច ងទីពីរ ម្ច ររួីរថា «បតើខ្ញុ ុំមនិកមនជារម្ចជិកបៅទីបនោះបទឬ បពលកដលខ្ញុ ុំ នកកកលបចិតថ 
គុំនិតបហើយ?» 
 
 លគូបបលងៀនពនរល់ថា «បពលអបក នទទួលការរបស្តងាគ ោះ អបកកាវ យជារម្ចជិកម្ចប ក់សនរបូកាយរបរ់លពោះលគិរថ។ 
បហើយអបកកអ៏ាចបលជើរបរ ើរបធឝើជារម្ចជិកកបុងលកុមជុំនុុំតាមតុំបនម់យួណាក ៏ន។ ការបនោះតលមូវឱ្រម្ចនគុណ្រមផតថិជាក់ 
លក ់ដូចជា  នទទួលការលជមុជទឹក បហើយយល់ពីបគ្នលលទិន និងទុំបនៀមទម្ចវ ប ់កដលជាមូលោឌ នលគឹោះរបរ់លកុមជុំនុុំ 
ជាបដើម។» 
 
 ធីម ូបថរួរថា «បតើបលកលគូ អាចពនរល់ពីបគ្នលបុំណ្ងពិតល កដសនរម្ចជិកភាពកបុងលកុមជុំនុុំ នកដរឬបទ?» 
  
 លគូបបលងៀនបនថថា « ន វគឺដូចបនោះ។ រម្ចជិកកបុងលកុមជុំនុុំតាមតុំបនប់លបៀបដូចជាមូលោឌ នលគឹោះមយួ—ជាអឝីកដល 
រងឹម្ចុំ និងមនិកលបលបួល បដើមផអីាចរងប់ឡើង ន។ ការបនោះអាចជួយ ឱ្របគអាចអនុវតថ ននូវពន័នកិចចយ ងបលចើនរបរ់លកុមជុំនុុំ 
និងអាចតាុំងបឡើងយ ងម្ចុំមនួកបុងរហគមនម៍យួ។ 

 
សាជិរបទងកើតមូលដ្ឋា នរគ្ឹះ Members Form a Base 

 កបុងនាមជារម្ចជិកម្ចប កស់នរបូកាយរបរ់លពោះលគិរថ អបកលបកហលជាឆងល់ថា បហតុអឝី នជាអបកលតូវកាវ យជារម្ចជិក 
លកុមជុំនុុំតាមតុំបនក់ដរ។ លកុមជុំនុុំពិតល កដ ឬ របូកាយរបរ់លពោះលគិរថបធឝើបឡើងបោយម្ចនមនុរសលគបគ់្នប បៅលគបទ់ីកកនវង 
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កដល នបល របលោះ បោយោរការរុគតរបរ់លពោះអងគបៅបលើបឈើឆាក ង (កូឡូរ ១:២០)។ រររីងគសនវញិ្ញដ ណ្ទាុំង 
ឡាយកល៏តូវ នបគបៅថាជាលកុមជុំនុុំបមើលមនិប ើញ លតូវការរបូរងកដលបមើលប ើញបៅបលើកផនដីបនោះរលម្ចបឱ់្រមនុរស 
ប ើញ និងឱ្រម្ចនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួគ្នប ។ 
 
 លកុមជុំនុុំកដលអាចបមើលនឹងកភបកប ើញ នបបងកើតបឡើងបចញពីលកុមមនុរសកដល នផគុ ុំគ្នប បឡើងជារបូកាយតាម 
តុំបន។់ លកុមជុំនុុំនីមយួៗលតូវកតទទួលោគ ល់ថា លពោះលគិរថជាលពោះរិរោិរ បហើយលពោះរិរោ ជាកផបកមយួរលម្ចប់របូកាយ
ទាុំងមូល។ លកុមជុំនុុំនីមយួៗករឝងរករបបៀបបធឝើកដលរកឋិរមនិងបរចកឋលីតូវការ។  របបៀប ឬ លទឹរថីសនការលគបល់គងលកុមជុំនុុំ
អាចម្ចនភាពខុ្រគ្នប  កដលជាបហតុបណាថ លឱ្រម្ចននិកាយខុ្រៗគ្នប កដរ។ ប ុកនថ ជាបរឿយៗ ភាពខុ្រគ្នប ទាុំងបនោះ ជាបរឿង 
រ វកតមយួគតស់នការលរឡាញ់ចូលចិតថជាង ឬអឝីកដលបធឝើបៅម្ចនលបរិទនិភាពជាងចុំបពាោះការោងលកុមឱ្ររបួរមួមកកតមយួ។ 
អឝីកដលជាភាពចាុំ ចប់នាោះគឺបរចកថីបបលងៀនរបរ់វជារបមវងលពោះគមភរី និងរម្ចជិករបរ់វបបងកើតលគឹោះដរ៏ងឹម្ចុំកដលលកុមជុំនុុំ
អាចលបតិបតថិ ន។ 
 
 លកុមជុំនុុំលតូវកតជាការចូលរមួរយ័លគចិតថ។ គ្នយ ននរណាម្ចប កក់ដលលតូវបងខុំឱ្រចូលរមួ ឬ គ្នុំលទលកុមជុំនុុំ ឬ បងខុំឱ្រចូលរមួ 
កបុងរកមយភាពរបរ់លកុមជុំនុុំកដរ។ រម្ចជិករបរ់លកុមជុំនុុំលរឡាញ់លពោះអម្ចច រ់ និងម្ចនចិតថបបលមើលពោះអងគ។ 

 
តរមូវការសរាប់សាជិរភាព Requirements for Membership 
 បយើងកណ្នាុំចុំណុ្ចខាងបលកាម កដលជាគុណ្រមផតថិទូបៅ រលម្ចបជ់ាកមយរិទនិរបរ់លកុមជុំនុុំ។ រម្ចជិកនីមយួៗ 
លតូវ៖ 

 ម្ចនបទពិបោធនច៍ារ់លរ់ពីការរបស្តងាគ ោះ តាមរយៈការបជឿទុកចិតថបលើលពោះបយរ ូលគិរថ (រ  មូ ១០:៩-១០) 
 យល់ពីបគ្នលលទិន និងបរចកថីលបតិបតថិ កដលជាមូលោឌ នលគឹោះកបុងលកុមជុំនុុំរបរ់បគ  
   (យ ូហាន ១៤:២៣ កិចចការ ២:៤២) 
 ទទួលពិធីលជមុជទឹក (ម្ច ថាយ ២៨:១៩ កិចចការ ២:៣៨) 
  នលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ឬម្ចនបុំណ្ងចិតថយ ងបោយ ោះលតងច់ងប់ពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្  
   (កិចចការ ២:៤ បអបភរូ ៥:១៨) 
 បដើរតាមបទោឌ នលតឹមលតូវកដល នបបលងៀនកបុងលពោះបនធូលលពោះ (១កូរនិថូរ ៦:៩-១០, ១៨-២០ បហលបឺ ១៣:៤) 
 ជារម្ចជិកម្ចប កក់ដលបគបគ្នរពបៅកបុងរងគម បគ្នរពតាមចាបល់បបទររបរ់បគ និងផថល់កិតថិយរដល់អបកដឹកនាុំ 
   លបបទរ (រ  មូ ១៣:១-៧ ១បពលតុរ ២:១៣-១៤) 
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ទំនួលខុសរតូវរបស់សាជិរភាព Responsibilities of Membership 

 មនុរសកដលរតចុ់ោះរតប់ឡើងពីលកុមជុំនុុំមយួបៅលកុមជុំនុុំមយួពុុំ នបកនទមបៅកបុងលកុមណាមយួជាអចិកស្តនថយប៍ឡើយ។ 
ប ុកនថ រម្ចជិកកដលម្ចនចិតថបោយ ោះលតង់រកាលកុមជុំនុុំឱ្របដើរ ន បហើយលូតលរ់បទៀតផង គួរបបងកើតកកនវងរលម្ចបប់កនទម
អបកមកថយ។ី បយើងកណ្នាុំចុំណុ្ចខាងបលកាម កដលជាទុំនួលខុ្រលតូវរបរ់រម្ចជិកលកុមជុំនុុំ។ រម្ចជិកលកុមជុំនុុំគួរកត៖ 

 ររ់បៅបោយបលើកតបមកើងលពោះជាម្ចច រ់ និងររ់បៅបោយបបើកចុំហរ លពមទាុំងោអ តរអុំបៅចុំបពាោះពិភពបលក 
 (ម្ច ថាយ ៥:១៣-១៦, ១បពលតុរ ២:៩, ១២, ១៥, ២បពលតុរ ១:៤-៨) 
 បគ្នរពលគូគងាឝ ល និងរហលបតិបតថិការណ៍្ជាមយួគ្នត ់និងអបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំបផសងបទៀត  
 (១បថរាឡូនិច ៥:១២-១៣) 
 គ្នុំលទកិចចការរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ តាមរយៈការថាឝ យដងាឝ យដបភ់ាគរយ និងដងាឝ យជាបទៀតទាត់  
 (១កូរនិថូរ ៥:១២-១៣) 
 ចូលរមួកមយវធិីលកុមជុំនុុំ និងថាប កល់ពោះគមភរីជាបទៀងទាត ់និងចូលរមួកបុងរកមយភាពបផសងៗរបរ់លកុមជុំនុុំ 
 (កិចចការ ២:៤២, បហលបឺ ១០:២៥) 
 បបងកើតបពលបវលរលម្ចបអ់ានលពោះគមភរី និងអធិោឌ នកបុងផធោះរបរ់បគ។ រនថិបវលជាលកខណ្ៈលគួោរផថល់ 
 លពោះពរយ ងអោច ររដល់លគបល់កុមលគួោរ (ទុតិយកថា ១១:១៨-២០) 
 កចកចាយដុំណឹ្ងលអបៅកានអ់បកមនិទាន ់នរបស្តងាគ ោះ និងបធឝើបនាធ ល់ពីអឝីកដលលពោះបយរ ូ នបធឝើចុំបពាោះបគ  
 (២កូរនិថូរ ៥:១៨-១៩) 
 ចូលរមួកបុងកិចចការរបរ់លកុមជុំនុុំ លពមទាុំងផថល់ជុំនួយ និងដុំបូនាយ ន លរបតាមការដឹកនាុំរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 

 
 ជាការកដលម្ចនោរៈរុំខាន់អបកចូលរមួលកុមជុំនុុំ បដើមផបីបលមើលពោះអម្ចច រ់ឱ្រម្ចនលបរិទនិភាព។ អបកអាចជួយ លកុមតាម
តុំបនប់ុំបពញបបរកកមយជាការរកមថងពីរបូកាយរបរ់លពោះលគិរថ។ 

 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 
១ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីខាងមុខ្លបបយគនីមយួៗកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) លគបគ់្នប  អបកបជឿ និងអបកមនិបជឿ គួរកតចូលរមួកបុងលកុមជុំនុុំ។ 
 ខ្) រម្ចជិកលកុមជុំនុុំគួរកតបដើរតាមបទោឌ នលតឹមលតូវកដល នបបលងៀនកបុងលពោះគមភរី។ 
 គ) រម្ចជិកកដលបោយ ោះលតង់រកាលកុមជុំនុុំឱ្របៅដុំបណ្ើ រការ និងលូតលរ់។ 
 
២ លបរិនបបើអបកចូលរមួកបុងលកុមជុំនុុំ បតើអបកម្ចនអារមយណ៍្ថា វជាការចាុំ ចក់ដរឬបទកដលអបកលតូវចូលរមួកបុងកិចចការរបរ់ 
    លកុមជុំនុុំ? ចូរផថល់បហតុផលចុំបពាោះចបមវើយរបរ់អបក។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ការថ្វវ យតង្ហវ យររាររុមជំនុឱំ្យរស់រានានជីវិត Giving Keeps the Church Alive 
 ពន័នកិចចបផសងៗគ្នប របរ់លកុមជុំនុុំលតូវការការគ្នុំលទ។ ការរនស ុំចិតថបោយចិតថបោយ ោះលតង ់ម្ចុំមនួ បហើយការថាឝ យបងគុំ
បោយរលម្ចបប់ធឝើឱ្រលកុមជុំនុុំអាចរ បរ់ងរល់ចុំណាយបចចុបផនប និងកផនការរលម្ចបក់ារលូតលរ់បពលអនាគត។ 
  
 លកុមជុំនុុំដុំបូងបងអរ់លបកហលជាលតូវការជុំនួយបដើមផចីាបប់ផថើម ប ុកនថ បយើងអានបៅគ្នយ នកកនវងណាកដលលកុមជុំនុុំបនថ 
ពឹងពាកល់កុមជុំនុុំដសទបទៀតបោោះ។ ផធុយបៅវញិ បទាោះបីបងបអូនបៅលកុមជុំនុុំម្ច បរដូនលកីលកលុំ ក ឬកប៏គ នបផញើល កប់ៅ 
ជួយ អបកបជឿកដលកុំពុងជួបលបទោះទុកខបវទនាបៅលរុកយូោកដរ។ (រូមអាន កណ្ឍ គមភរី២កូរនិថូរ ៨:១-៤) 
 
 បយើង នរិការចួមកបហើយថា បយើងអាចថាឝ យបងគុំតាមរយៈការថាឝ យដងាឝ យមយួភាគដប ់(ដបហូ់តមយួ) នូវអឝី 
កដលបយើងរក ន  និងតាមរយៈការថាឝ យដងាឝ យរបរ់បយើង (បលចើនជាងមយួភាគដប)់ បៅកានល់ពោះអម្ចច រ់។ គ្នយ ននរណា 
ម្ចប កល់កបពកកបុងការថាឝ យបនាោះបទ។ បទាោះបីបៅតុំបនម់យួចុំនួន ចុំណូ្លលបកហល នតិចកមន កតបគអាចថាឝ យដងាឝ យមយួ 
ភាគដបត់ាមរបបៀបបផសងៗ (បលវវីនិយ័ ២៧:៣០, ៣២)។  
 
 ស្តរថីជនជាតិភាគតិចបៅកប កនិរតីសនលបបទរចិនម្ចប ក ់ នចិញ្ច ឹមម្ចនរ់លម្ចបច់ិញ្ច ឹមជីវតិ។ គ្នតប់រៀនថាឝ យដងាឝ យ 
ដបភ់ាគរយជារ ុត—បោយយករ ុតមយួបចញពីរ ុតទាុំងដបទុ់ករលម្ចបល់គូគងាឝ ល និងលគួោររបរ់លគូគងាឝ លកដលររ់ 
បៅកបុងលពោះវហិារ។  
 
 សថងមយួ បពលគ្នតប់ធឝើដុំបណ្ើ រយ ងលុំ ក ចុោះពីភបុំបៅកានផ់ារ បោយម្ចនកស្តនថករ ុតបៅបលើកាលរបរ់គ្នតផ់ង 
គ្នតន់ិយយបៅកានខ់្វួនគ្នតថ់ា «ខ្ញុ ុំម្ចនរ ុតធុំៗលអៗកបុងកស្តនថករបរ់ខ្ញុ ុំ។ គរួឱ្រោថ យបបើខ្ញុ ុំទុករ ុតល ុំលគ្នបរ់លម្ចបល់កុម 
ជុំនុុំ។ ខ្ញុ ុំនឹងលកវ់ឱ្រអរ់សថងបនោះ បហើយខ្ញុ ុំនឹងរងដងាឝ យមយួភាគដបប់ៅលពោះវហិារបៅបពលបលកាយ។» 
 
 ភាវ មៗបនាោះ គ្នតល់ោបក់តទាកប់ជើងនឹងឫរបឈើបៅតាមផវូវ។ គ្នតដ់ួល— បហើយរ ុត នកបកអរ់! 
  
 ស្តរថីម្ចប កប់នាោះ នបរៀនពីបមបរៀនមយួបៅសថងបនាោះ គ្នត ់នកចកចាយល ប់បៅកានអ់បកបជឿបផសងបទៀត។ «លបរិនបបើ 
អបកលក ់ុំងលពោះជាម្ចច រ់ អបកនឹងកាវ យជាអបកចាញ់។ វជាកុំហុររបរ់ខ្ញុ ុំ បហើយវកជ៏ាកុំហុររបរ់អាណានារ និងោ  
ភរី កដរ។»  
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លបបទរកបុងអារីុ លគិរថបររ័ិទលតូវ នបបលងៀនឱ្រយក «វតទុបររុិទន» បីយ ងបៅកានល់ពោះដុំណាក់របរ់លពោះជាម្ចច រ់ 
គឺ លពោះគមភរីបររុិទន បរៀវបៅចបលមៀងបររុិទន និង«អងករបររុិទន»។ រល់បពលកដលបមផធោះោុំ យរលម្ចបល់គួោររបរ់គ្នត់ 
គ្នតល់តូវយកអងករមយួោវ បលពាបៅោកក់បុងថងជ់ាមុនរិន។ គ្នតយ់កអងករបនាោះបៅលកុមជុំនុុំបៅសថងអាទិតរ បហើយចាកវ់ 
ទុកកបុងធុងោកអ់ងករ។ បគបៅវថា «អងករបររុិទន» ពីបលពាោះអងករបនាោះថាឝ យបៅលពោះអម្ចច រ់រលម្ចបអ់បកបបលមើរបរ់លពោះអងគ។ 
វគួរឱ្រភាញ កប់ផអើលណារ់កដលលកុម នបធឝើកិចចការបនោះបពញបោយជុំបនឿ! 
 
 អបកកអ៏ាចរកប ើញវធិីបផសងៗអុំពីការថាឝ យបពលបវល និងបទពបការលររបរ់អបកបៅកានល់ពោះអម្ចច រ់។ លពោះជាម្ចច រ់ 
មនិកមនជាកូនបុំណុ្លរបរ់នរណាម្ចប កប់ទ លទងន់ឹងលបទានពរអបកយ ងបរបិូរណ៍្ បហើយលកុមជុំនុុំរបរ់អបកនឹងលូតលរ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញលបបយគកដលលតឹមលតូវ។ លកុមជុំនុុំចាកឫ់រយ ងម្ចុំ បពលលកុមជុំនុុំម្ចន 
 ក) បភញៀវកដលថាឝ យយ ងរយ័លគចិតថរលម្ចបក់ិចចការរបរ់លពោះវហិារ។ 
 ខ្) ការបលជាមកលជងយ ងមុតម្ចុំពីលកុមជុំនុុំដសទបទៀត។ 
 គ) រម្ចជិកបោយ ោះលតងក់ដលជួយ គ្នុំលទកិចចការនានា។ 
 
៤ បតើចុំណុ្ចបីយ ងអឝីខ្វោះ កដលអបកបជឿអាចថាឝ យ ចុំបពាោះកិចចការរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ តាមរយៈលកុមជុំនុុំរបរ់បគ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្លបបយគកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) ការចូលរមួលកុមជុំនុុំ និងការជួយ បលជាមកលជង វគួរកតបធឝើបោយរយ័លគចិតថ។ 
 ខ្) បទាោះបីមនុរសម្ចប ករ់រ់បៅកបុងភាពលកីលក បគកអ៏ាចថាឝ យអឝីកដលបគម្ចនបៅកានល់ពោះអម្ចច រ់ នកដរ។ 
 គ) លបរិនបបើបយើងថាឝ យលុយ បយើងមនិលតូវការថាឝ យបពលបវល និងបទពបការលរបទ។ 
  ) តលមូវការដុំបូងរលម្ចបរ់ម្ចជិកភាពលកុមជុំនុុំ គឺអបកកដលម្ចនបុំណ្ងចិតថជួយ អបកដសទ។ 
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ខ.  តមក និង ផ្កា  Branches and Blossoms 
ទោលទៅទី២. ច្ងអុលរាប់ពីស្ឋរៈសំខាន់ម្នការទរៀបច្ំររុមជំនុំ។ 

  
 កមកដុោះបចញពីបដើម។ កមកទាុំងបនោះបធឝើឱ្របដើមបឈើម្ចនទលមង ់ឬ រចនារមភន័ន។ លកុមជុំនុុំកដូ៏ចបដើមបឈើកដរ លតូវការ 
រចនារមភន័ន និងកម្ចវ ុំង បដើមផបីុំបពញបគ្នលបុំណ្ងរបរ់វ រចនារមភន័នកបុងការបរៀបចុំ និងការលគបល់គង លពមទាុំងកម្ចវ ុំង 
បោយអុំណាចសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 

 
ការទរៀបច្ំផតល់ឱ្យានរទបៀបទរៀបរយ និងភាពរួបរួម Organization Gives Form and Unity 

 បៅកបុងបមបរៀនទ៧ី អបក នរិការចួបហើយអុំពីលកុមបផសងៗជាបលចើនកបុងលកុមជុំនុុំ។ ដូចជាកមកបឈើកដរ វលតូវការ 
រមួគ្នប កតមយួ។ ការបរៀបចុំលតឹមលតូវមនិលគ្ននក់តជួយ ឱ្រម្ចនបរទរភាពបទ ប ុកនថ កជ៏ួយ ឱ្រលកុមបធឝើការជាមយួគ្នប បោយរុខុ្មផង 
កដរ។ លកុមជុំនុុំលតូវការអបកដឹកនាុំ ថាបតើ វជាការបលជាមកលជងខ្វួនឯង និងការលគបល់គងខ្វួនឯងកដរឬបទ។ លពោះគមភរីល បប់យើង 
អុំពីអឝីមយួកដលរថីពីរចនារមភន័នរបរ់លកុមជុំនុុំដុំបូង។  
 
 លកុមជុំនុុំម្ចនលគូជុំនួយ។ កិចចការ ៦:១-៦ កតល់តាថា លកុមជុំនុុំបៅលកុងបយរោូឡឹម នបលជើរបរ ើរលគូជុំនួយ ឬ អបក 
ជួយ ល ុំពីររបូ។អបកទាុំងបនាោះម្ចនបករ ថិ៍ប យ្ ោះលអ បហើយបពារបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្កដល នជួយ ពួកោវក័បោយទទួល 
ខុ្រលតូវបលើកិចចការមយួចុំនួនរបរ់លកុមជុំនុុំ។ រូមបមើលកណ្ឍ គមភរី ១ធីម ូបថ ៣:៨-១៣។ 
 
 លកុមជុំនុុំម្ចនចារ់ទុុំ។ កបុងលកុមជុំនុុំនីមយួៗកដលបលកប ូល និងបលក ណា រ នោុំ ពួកបលក នកតង 
តាុំងពួកចារ់ទុុំ—អបកកដលអាចបបលងៀន និងបធឝើពន័នកិចច ន (កិចចការ ១៤:២៣)។ ដូចជាអបកគងាឝ លកដលបមើលកថហឝូង 
បចៀមកដរ បគកថរកាពួកជុំនុុំ កដលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នផធុកផ្ទថ កឱ់្របៅបលកាមការកថរការបរ់ពួកបគ (កិចចការ ២០:២៨ 
១ធីម ូបថ ៣:១-៧)។ 
 
 តាមរយៈការបនោះបយើងដឹងថា លកុមជុំនុុំតាមតុំបនពុ់ុំរទិតបៅបលកាមការលគបល់គងរបរ់មនុរសកតម្ចប កប់ទ កតបលកាមការ 
ដឹកនាុំរបរ់មនុរសមយួលកុមវញិ។ ប ុកនថ លកុមអបកដឹកនាុំនីមយួៗ កតងកតម្ចនបមដឹកនាុំម្ចប ក។់ លគូគងាឝ លនាបពលបចចុបផនប 
បនោះជាបមដឹកនាុំរបរ់លកុមជុំនុុំតាមតុំបន ់បហើយរមួគ្នប ជាមយួចារ់ទុុំ និងលគូជុំនួយបបលមើ និងដឹកនាុំលកុមជុំនុុំ។ 
 

រាល ងំរបស់ររុមជំនុ ំThe Church’s Strength 

 កម្ចវ ុំងរបរ់បដើមបឈើ នមកពីរកុខររកដលហូរតាមលបពន័នរបរ់វ ជួយ ឱ្រវម្ចនជីវតិ។ កម្ចវ ុំងខាងឯវញិ្ញដ ណ្របរ់ 
លកុមជុំនុុំ នមកពីលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បពលលទង់បងាូរបៅលគបក់ផបក និងលគបរ់ម្ចជិកទាុំងអរ់។ 
 



108 
 

 លកុមជុំនុុំដុំបូងជាលកុមជុំនុុំកដលបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្។ កិចចការ ៤:៣១-៣៣ ល បថ់ា បពលអបកបជឿបៅលកុងបយរូ 
ោឡឹមជួបជុុំគ្នប អធិោឌ ន «បគ នបពារបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនទាុំងអរ់គ្នប  បហើយនាុំគ្នប កថវងលពោះបនធូលរបរ់
លពោះជាម្ចច រ់ បោយចិតថអងអ់ាច។  លកុមោវក័ នលបកបបោយឫទាន នុភាពដខ៏ាវ ុំងកាវ  បហើយនាុំគ្នប ផឋល់រកខីភាពអុំពីលពោះ 
អម្ចច រ់បយរ ូម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ។ លពោះជាម្ចច រ់លទងរ់ុំកដងលពោះហឫទយ័លបណី្របនាឋ រដប៏លើរលប់ ដល់ពួកបគ
ទាុំងអរ់គ្នប ។» 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ រលម្ចប់ការពណ៌្នាបៅជួរកណាឋ ល ចូរររបររបលខ្កដលតុំណាងឱ្រមនុរស ឬ កតាថ អឝីមយួកដល នពណ៌្នា      
   (ជួរខាងោថ ុំ)។  
……ក ផថល់ឱ្រលកុមជុំនុុំម្ចនរចនារមភន័ន ១) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
……ខ្ ផថល់ឱ្រលកុមជុំនុុំម្ចនកម្ចវ ុំង  ២) លគូជុំនួយ 
……គ អបកជុំនួយកបុងលកុមជុំនុុំ  ៣) ការបរៀបចុំ 
……  កថរកាហឝូងបចៀម   ៤) លគូគងាឝ ល 
……ង ដឹកនាុំលកុមជុំនុុំតាមតុំបន ់ ៥) អបកចារ់ទុុំ 
 
 ការបចញផ្ទក របរ់បដើមបឈើ មនិលគ្ននក់តជាការគួរឱ្រររបរើរមយួមុខ្ប ុបណាត ោះបទ។ វកុំពុងកតបបងកើតផលកផវ។ សថងមយួ 
លពោះបយរ ូ នយងបៅបដើមឧទុមភរបដើមផរីកបមើលកផវរបរ់វ។ បពលលទងប់ ើញម្ចនកតរវឹក លទង ់នោកប់ណាថ ោបដើម 
បឈើបនាោះ បហើយបដើមបនាោះកង៏ាបប់ៅ (ម្ច ថាយ ២១:១៨-១៩)។ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលថា «លពោះបិតារបរ់ខ្ញុ ុំរុំកដង
រិររីងុបរឿង បោយអបករល់គ្នប បបងកើតផលកផវ នបលចើន និងបោយអបករល់គ្នប ជារិរសរបរ់ខ្ញុ ុំកមន» (យ ូហាន ១៥:៨)។ 
 
 លកុមជុំនុុំជាផលកផវដុំបូងកបុងជីវតិអបកបជឿ។ ផលកផវខាងឯវញិ្ញដ ណ្ម្ចនកបុងកណ្ឍ គមភរី កាឡាទី ៥:២២-២៣ អឝីកដល 
រុំខានប់ុំផុតគ ឺបរចកថីលរឡាញ់។ គុណ្រមផតថិទាុំងបនោះមនិអាចទទួល នពីធមយជាតិបទ ដូបចបោះបហើយ បយើងលតូវការ  
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ទីពីរ លពោះអម្ចច រ់ចងឱ់្រលកុមជុំនុុំម្ចនផលកផវកបុងការប្ងចាបល់ពលឹងមនុរស (យ ូហាន ១០:២១ 
ម្ច ថាយ ២៨:១៩-២០)។ លពោះអម្ចច រ់រងល់កុមជុំនុុំបឡើងរលម្ចបប់គ្នលបុំណ្ងបនោះ—បយើងជាកមយរិទនិរបរ់លពោះអងគ បបលមើ 
លពោះអងគ និងថាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះអងគ បោយការបបងើកតផលកផវឱ្រ នបលចើន។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ចូរបងាា ញរបបៀបពីរយ ងកដលលគិរថបររ័ិទអាចបពញបោយផលកផវ ន។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៨ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញលបបយគកដលលតឹមលតូវ។ បគ្នលបុំណ្ងចមផងរបរ់បយើងកបុងការបបងកើត 
    ផលកផវគឺ បដើមផ ី
 ក) បលើកទឹកចិតថរម្ចជិកកបុងលកុមជុំនុុំ។ 
 ខ្) យកចិតថទុកោកប់លើខ្វួនបយើងផ្ទធ ល់។ 
 គ) ឱ្រមនុរសចាបអ់ារមយណ៍្បលើភាពជាលគិរថបររ័ិទ។ 
  ) ថាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាម្ចច រ់។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ លបបយគ ខ្) និងលបបយគ គ) លតឹមលតូវ។ 
 
៥ លបបយគ ក) និងលបបយគខ្) លតឹមលតូវ។ 
 
២ ចបមវើយរបរ់អបក។ ខ្ញុ ុំបឆវើយថា  ទ/ចារ វចាុំ ច ់បលពាោះកបុងនាមជាកផបកមយួរបរ់រងកាយ ខ្ញុ ុំលតូវទទួលខុ្រលតូវបលើ  
 ការបុំបពញតាមការចូលរមួកបុងកិចចការរបរ់លកុមជុំនុុំ។ 
 
៦ ក   ៣) ការបរៀបចុំ 
 ខ្   ១) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
 គ   ២) លគូជុំនួយ 
     ៥) ពួកចារ់ទុុំ 
 ង   ៤) លគូគងាឝ ល 
 
៣ គ) រម្ចជិកបោយ ោះលតងក់ដលជួយ គ្នុំលទកិចចការនានា។ 
 
៧ ពាកររបរ់អបកផ្ទធ ល់។ ឧទាហរណ៍្ «បោយការបបងកើតផលកផវសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ និងការប្ងចាប់លពលឹងមនុរស »។ 
 
៤ ថវកិា ឬធនធ្លនធមយជាតិនានា បពលបវល បទពបការលរ។ 
 
៨  ) ថាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាម្ចច រ់។ 
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រកុមជំនុំបពរមើមនុសេ  
Churches Serve People 

 
 
 បភញៀវមយួចុំនួនចូលកបុងលពោះវហិារដល៏អលបណិ្តមយួ។ បគចុំបណ្យបពលបដើមផរីងបក់រញងភាពលររ់ោអ ត ោទ បតរកមយ 
និងរតនៈរមផតថិរបរ់វ។ អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំតាមតុំបនម់្ចនលបោរនប៍ៅកានប់ភញៀវរបរ់បគថា “កាលពីមុន បលកបពលតុរ 
 នម្ចនលបោរនប៍ៅកាន់បុររពិការម្ចប កប់ៅទាឝ រលុំអរថា «ខ្ញុ ុំគ្នយ នល ក ់គ្នយ នម្ចរបទ។» ឥឡូវបយើងមនិ ចន់ិយយ 
ថា បយើងគ្នយ នល ក ់គ្នយ នម្ចរបទៀតបទ!”។ 

 
 បភញៀវម្ចប កក់បុងចុំបណាមបភញៀវដសទបទៀត នបឆវើយតបថា «អា ជាអកុរល អបកកអ៏ាចនិយយលរបជាមយួបលក 
បពលតុរថា “កតអឝីៗកដលខ្ញុ ុំម្ចន ខ្ញុ ុំរុុំជូនអបក ដូបចបោះ កបុងលពោះនាមលពោះបយរ ូលគិរឋ ជាអបកភូមណិាោករ  ត ចូរបលកាកបឡើង បដើរ
បៅចុោះ!”» កិចចការ ៣:៦។ 

 
 រពឝសថងបនោះ លកុមជុំនុុំលតូវកតបធឝើពន័នកិចច បដើមផបីុំបពញបរចកថីលតូវការរបរ់មនុរស ដូចកដលលកុមជុំនុុំបៅរមភននបមលតីថយ ី
បធឝើកដរ! លទពររមផតថិ ការរិកា និងកិតថិនាម មនិអាចជុំនួរឱ្រឫទាន នុភាពរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ នបទ។ «លពោះបយរ ូ លគិរឋមនិ
កលបលបួលបឡើយ ពីបដើម រពឝសថង និងរហូតដល់អរ់កលផជានិចចលពោះអងគបៅកតដកដល» (បហលបឺ ១៣:៨)។ រូមបយើងបធឝើ 
ពន័នកិចចបៅកានម់នុរសបោយនាមរបរ់លពោះអងគ! 
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គ្ទរាង 
ក. លកុមជុំនុុំអបរ់ ុំអបកបជឿ Churches Nurture Believers 

ខ្. លកុមជុំនុុំជួយ អបកកដលម្ចនតលមូវការ Churches Help the Needy 

គ. លកុមជុំនុុំផាយដុំណឹ្ងលអ Churches Evangelize 

 
ទោលទៅ 
១. ផថល់បហតុផលថាបតើបហតុអឝី នជាលកុមជុំនុុំលតូវកតអបរ់ ុំអបកបជឿ។ 
២. ពិភាកាពីរបបៀបកដលលកុមជុំនុុំអាចជួយ អបកកដលម្ចនតលមូវការ ន។ 
៣. បងាា ញពីភាពបនាធ នស់នការផាយដុំណឹ្ងលអដល់មនុរស តប់ង។់ 
 

ក.  រកុមជំនុំអ្ប់រអំ្នកពជឿ Churches Nurture Believers 

ទោលទៅទី១. ផតល់ទហតុផលថ្វទតើទហតុអវីបានជ្ជររុមជំនុំរតូវណតអប់រអំនរទជឿ។ 

 

 អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំពិតល កដបលបៀបបីដូចជាអបកគងាឝ លបោយ ោះលតងក់ដលបមើលកថរកាបចៀមរបរ់ខ្វួនកដរ។ លពោះបយរ ូ 
ម្ចនលពោះបនធូលល បប់រឿងមយួកដលរថីអុំពីអបកគងាឝ លដល៏អ និងអបករីុឈបួល។ លទងម់្ចនលពោះបនធូលថា៖ 

 
ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយជាអបកគងាឝ លដល៏អ អបកគងាឝ លដល៏អកតងកតរ ូបឋូរជីវតិ បដើមផបីចៀមរបរ់ខ្វួន។  រឯីអបករីុ
ឈបួលវញិកាលបគប ើញចចកមកដល់ បគរតប់ចាលបចៀមទុកបអាយចចកខាុំអូរយកបៅ បហើយបដញ
កុំចាតក់ុំចាយជាមនិខាន ពីបលពាោះអបកបនាោះមនិកមនជាអបកគងាឝ ល បហើយកម៏និកមនជាម្ចច រ់របរ់បចៀម
ផង។ អបកបនាោះមនិខ្ឝល់ខាឝ យនឹងបចៀមបឡើយ បលពាោះបគលគ្ននក់តរីុឈបួលប ុបណាត ោះ។ ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយជា
អបកគងាឝ លដល៏អ។ ខ្ញុ ុំោគ ល់បចៀមរបរ់ខ្ញុ ុំ បចៀមរបរ់ខ្ញុ ុំកោ៏គ ល់ខ្ញុ ុំ គឺដូចលពោះបិតាោគ ល់ខ្ញុ ុំ បហើយខ្ញុ ុំ
ោគ ល់លពោះបិតាដូបចាប ោះកដរ។ ខ្ញុ ុំរ ូបឋូរជីវតិ បដើមផបីចៀមរបរ់ខ្ញុ ុំ។ (យ ូហាន ១០:១១-១៥) 

 
 មនិយូរប ុនាយ ន បនាធ បព់ីការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់ធីម ូបថ និងម្ច រ ីអបកទាុំងពី នកាវ យជារម្ចជិកលពោះវហិារ។ 
បលៅពីចូលរមួរិកាលពោះគមភរី បគ នចូលបរៀនថាប កក់ារហឝឹកហឝឺនរលម្ចប់អបកដឹកនាុំ និងមុខ្វជិាជ ពីរបីបទៀតផងកដរ។ បោយ
ោរការបនោះ និងបោយោរបពលបវលអធិោឌ នកដលបគ នចុំណាយជាមយួគ្នប បទើបអបកទាុំងពីរ នលូតលរ់យ ងឆាប់
រហ័រកបុងលពោះអម្ចច រ់។ 
  
 ការបបលមើបោយបធឝើជាអបកដឹកនាុំយុវជនក ៏នបបលងៀនបមបរៀនជាបលចើនដល់ធីម ូបថកដរ។ បលក នដឹងពីរបបៀបកដល 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ បលកឱ្របចោះនិយយ បៅបពលបលកករឝងរកលពោះជាម្ចច រ់ និងពឹងអាងបលើលពោះអងគ។ ម្ច រកីុំពុង 
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បបលងៀនថាប កស់ថងអាទិតរ។ គ្នតក់ ៏នអនុវតថបលងពាណូ្ បហើយឥឡូវបនោះ គ្នតប់លងពាណូ្រលម្ចបក់ារលបកបយុវជន។ 
ពួកបគទាុំងពីរនាកព់ិតជារកីរយនឹងលកុមជុំនុុំរបរ់បគណារ់! 
 
 លកុមជុំនុុំរបរ់ធីម ូបថ និងម្ច របីងាា ញពីរបបៀបកដលលកុមជុំនុុំអាចបបលងៀនអបកបជឿរបរ់បគ ន។ ពាករថា អបរ់ ុំ ម្ចន 
នយ័ថា ផគតផ់គង់បោយការចិញ្ច ឹម ហឝឹកហឝឺន និងបបលងៀន។ អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំជាអបកចិញ្ច ឹមហឝូងបចៀមរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ 
ជួយ អបកបជឿថយីឱ្រទទួលលពោះបនធូលលពោះ។ លកុមជុំនុុំផថល់ឱ្ការដល់បគបដើមផអីធិោឌ ន និងករឝងរកលពោះអម្ចច រ់។ លកុមជុំនុុំ 
បលើកទឹកចិតថបគឱ្របពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ បៅទីបនាោះបហើយ ជាកកនវងបដើមផអីធិោឌ នរលម្ចបអ់បកជុំងឺ និងជាបពល 
លួងបលមដល់អបកម្ចនទុកខបោក។ លកុមជុំនុុំគឺជាការបងាា ញកដលអាចប ើញនឹងកភបក នអុំពីរបូកាយរបរ់លពោះលគិរថ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរររបរររបបៀបល ុំយ ងកដលលកុមជុំនុុំអបរ់ ុំរម្ចជិករបរ់បគ ន។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២ លបកហលអបកចងរ់របររមយួរបបៀប ឬពីររបបៀប កដលលកុមជុំនុុំ នអបរ់ ុំអបក ឬលគួោររបរ់អបករចួមកបហើយ។  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ. រកុមជំនុំជួយអ្នកតដលមានតរមូវការ Churches Help the Needy 
ទោលទៅទី២. ពិភារាពីរទបៀបណដលររុមជំនុំអាច្ជួយអនរណដលានតរមូវការបាន។ 

 

 បពលចាបប់ផថើមពន័នកិចចរបរ់លពោះលគិរថផ្ទធ ល់ លទងឈ់រអានបទគមភរីបៅកបុងោលលបជុុំ (ដុំណាកស់នការថាឝ យបងគុំ) 
កបុងភូមណិាោករ  ត ជាលរុកកុំបណ្ើ តរបរ់លពោះអងគ។ លទងអ់ានថា៖  
 

«លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអម្ចច រ់រណ្ឌិ តបលើខ្ញុ ុំ។ លពោះអងគ នចាក់បលបងអភបិរកខ្ញុ ុំ បអាយនាុំដុំណឹ្ងលអ
បៅល បជ់នលកីលក។ លពោះអងគ នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមកលបការល បជ់នជាបជ់ាបឈវើយថា បគនឹងម្ចន
បររភីាព បហើយល បម់នុរសខាឝ ក់ថាបគនឹងបមើលប ើញវញិ។ លពោះអងគ នចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមករ ុំបោោះអរ់
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អបកកដលលតូវបគរងកតរ់ងកិន លពមទាុំងលបការអុំពីឆាប ុំកដលលពោះអម្ចច រ់រុំកដងលពោះហឫទយ័
បមតាថ ករណុា»។ (លូកា ៤:១៨-១៩) 
 

 លពោះបយរ ូលតូវបៅថាជាលពោះលគិរថ ម្ចននយ័ថា «លពោះកដល នអភបិរក»។ លពោះជាម្ចច រ់ នចាកល់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
និងឫទាន នុភាព អភបិរកលពោះបយរ ូ។ «លពោះបយរ ូ នយងពីកកនវងមយួបៅកកនវងមយួ ទាុំងលបលពឹតថអុំបពើលអ និងបល រអរ់
អបកកដលលតូវម្ចររងកតរ់ងកិនបអាយ នជា ដផតិលពោះជាម្ចច រ់គងជ់ាមយួលពោះអងគ» (កិចចការ ១០:៣៨)។ ដូចគ្នប  
នឹងលពោះលគិរថកដរ លបជារស្តរថសនលកុមជុំនុុំរបរ់លពោះអងគលតូវកត នអភបិរកបោយឫទាន នុភាពរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្បដើមផលី ប ់
ដុំណឹ្ងលអ។ អបក នរិកាអុំពីការបនោះកបុងបមបរៀនទី២។ 
  
 លពោះបយរ ូយងមកបោយម្ចនដុំណឹ្ងលអរលម្ចបជ់នលកីលក។ ជនលកីលកតុំណាងឱ្រអរ់អបកកដលម្ចនតលមូវការលគប់ 
ទីកកនវង។ លពោះបនធូលពីបរចកថីរបស្តងាគ ោះ និងពីការរ ុំបោោះឱ្រម្ចនបររភីាពលតូវកត នផថល់ឱ្រពួកបគកបុងរបបៀបមយួកដលពួកបគ 
នឹងយល់ បហើយបឆវើយតប ន។ លពោះបយរ ូក ៏នម្ចនលពោះបនធូលពីជនជាបជ់ាបឈវើយ មនុរសខាឝ ក ់និងអបកកដលលតូវបគ 
រងកតរ់ងកិនកដរ។ ពាករទាុំងបនោះពណ៌្នាពីមនុរសកដលលតូវការខាងវញិ្ញដ ណ្ ឬ ខាងោច់្ មផង បហើយលពោះលគិរថយង 
មកបដើមផបីុំបពញលគបទ់ាុំងតលមូវការរបរ់បគ។ ដុំណឹ្ងលអលបទានឱ្រម្ចនការរបស្តងាគ ោះបពញបលញរលម្ចបម់នុរស—ទាុំងកផបក 
របូកាយ លពលឹង និងវញិ្ញដ ណ្! 
 
 លពោះគមភរីល បប់យើងឱ្រថវឹងកថវងពីជុំបនឿរបរ់បយើង និងទបងឝើរបរ់បយើង៖ 

 
បងបអូនបអើយ លបរិនបបើម្ចនម្ចប ក់បពាលថា ខ្វួនម្ចនជុំបនឿ កតមនិលបលពឹតថអុំបពើលអបទ បតើម្ចនលបបយជន៍
អឝ?ី បតើជុំបនឿបនោះអាចបធឝើបអាយបគទទួលការរបស្តងាគ ោះ នឬ? លបរិនបបើបងបអូនលបុរ ឬលរីណាម្ចប ក់ 
គ្នយ នរបមវៀកបុំពាកប់ិទ ុំងខ្វួន និងគ្នយ នមាូបអាហារបរបិភាគរល់សថង បហើយម្ចនម្ចប ក ់កបុងចុំបណាម
បងបអូន បពាលបៅគ្នតថ់ា «រូមអបញ្ជ ើញបៅបោយរុខ្ោនថ រូមបអាយ នបៅឋ លរួល រូម
បរបិភាគបអាយ នកឆអត!» កតមនិបអាយអឝីៗកដលបគលតូវការ បតើពាករទាុំងបនោះម្ចនលបបយជនអ៍ឝី?  
រឯីជុំបនឿវញិកដូ៏បចាប ោះកដរ លបរិនបបើគ្នយ នការលបលពឹតថអុំបពើលអបទ ជុំបនឿបនាោះោវ ប់កតមឋង!  
(យ កុប ២:១៤-១៧) 

 
 បៅកបុងលបបទរមយួចុំនួន ម្ចនចុំនួនលបជាជនយ ងបលចើនររ់បៅកបុងផធោះបបណាថ ោះអារនបតូចៗឆងល់ថា បតើអាហារ 
បនាធ បប់ទៀតនឹង នពីណាមក។ បគលបឈមមុខ្នឹងការខ្ឝោះបរផៀងអាហារ និងខ្ឝោះរុំបលៀកបុំពាក។់ បៅកកនវងបផសងបទៀត 
ជនបភៀរខ្វួនលបឈមមុខ្នឹងការអតឃ់្លវ ន។ បតើលបជារស្តរថរបរ់លពោះជាម្ចច រ់អាចជួយ ពួកបគ នយ ងដូចបមថច? 
 
 លកុមជុំនុុំអាចឱ្រតាមរយៈអងគការនានាកដលដឹងពីរបបៀបបៅដល់តុំបនរ់ងបលគ្នោះទាុំងបនាោះ។ និកាយលកុមជុំនុុំជាបលចើន 
កម៏្ចនកមយវធិីជុំនួយកដរ បហើយលកុមជុំនុុំតាមតុំបនអ់ាចបផញើថវកិារ អាហារ និងរុំបលៀកបុំពាកត់ាមភាប កង់ារទាុំងបនោះ ន។ 
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 បពលជាមយួគ្នប បនោះកដរ បយើងមនិលតូវលពបងើយកបនថើយនឹងអបកកដលម្ចនតលមូវការកបុងរហគមនផ៍្ទធ ល់របរ់បយើងបទ។ 
លកុមស្តរថី និងសដបជើងបផសងបទៀតរបរ់លកុមជុំនុុំអាចទទួលខុ្រលតូវបលើកិចចការបនោះ។ លបកហលជាកុម្ចរកដលមកោលលកុម 
ជុំនុុំខ្ឝោះរុំបលៀកបុំពាក ់ឬករផកបជើងរមរមរ។ នរណាម្ចប កអ់ាចបៅរួររុខ្ទុកខលគួោររបរ់កុម្ចរបនាោះ បហើយបោយការ 
យល់ដឹង និងភាពវយ័ឆាវ ត បគអាចករឝងរកវធិបីដើមផជីួយ ។ 
 
 បយើងមនិលតូវលពបងើយកបនថើយនឹងអបកម្ចន និងជនលកីលកបទ! មនុរសជាបលចើនកដលម្ចនលទពររមផតថិបលកិយម៍្ចន 
បនធុកយ ងធងននូ់វការយល់លចឡុំ និងភាពគ្នយ នអឝីទាុំងអរ។ ពួកបគកល៏តូវការលពោះបនធូលសនការរបស្តងាគ ោះ និងកថីរងឃមឹកដរ! 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរគិតពិចារណាអុំពីតលមូវការនីមយួៗខាងបលកាម បហើយផថល់បយបល់បៅបលើរកមយភាពជាកល់កណ់ាមយួកដលអបក 
    អាចនឹងបលបើកបុងពន័នកិចចបដើមផបីុំបពញអបកកដលលតូវការ។ 
 ក) លគួោរមយួកដលម្ចនរម្ចជិកល ុំមយួនាកក់ុំពុងជិោះឡាន បហើយឡានបនាោះកបកកង។់ ពួកបគបៅឆាង យពីផធោះ     

 បហើយម្ចនលុយបនថិចបនថួចប ុបណាត ោះ។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) ម្ចនការរញ្ជួ យដីមយួ នបុំផ្ទវ ញទីលកុងមយួកបុងលបបទរមយួបទៀត។  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) រហគមនក៍ដលបៅជិតម្ចនទឹកជុំនន។់ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ) កុម្ចរម្ចប កម់កលពោះវហិារបដើរបជើងទបទរ បៅបពលលពឹកលតជាកក់បុងរដូវធ្លវ កល់ពិល។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤ ចូរបុំបពញលបបយគខាងបលកាមបនោះ។ 
 ក) បយងតាមកណ្ឍ គមភរីយ កុប ២:១៤-១៧ ជុំបនឿលតូវកតបដើរជាមយួ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) លពោះគមភរីកចងថា លពោះបយរ ូ នយងមកបោយម្ចនដុំណឹ្ងលអរលម្ចប់ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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គ. រកុមជំនុំផាយដំណឹងលអ Churches Evangelize 
ទោលទៅទី៣. បង្ហា ញពីភាពបនទ ន់ម្នការផាយដំណឹងលអដល់មនុសសបាត់បង។់ 
 
 លពោះបយរ ូ នម្ចនលពោះបនធូលពីលពោះជនយផ្ទធ ល់របរ់លពោះអងគ និងពីពន័នកិចចកដលនឹងមកបដើមផ ី«ករឝងរក និងរបស្តងាគ ោះ
មនុរសកដលវនិារ តប់ង»់ (លូកា ១៩:១០)។ មនុរសកដលវនិារ តប់ងគឺជាមនុរសកដលលតូវការ ការរបស្តងាគ ោះខាង
ឯវញិ្ញដ ណ្ និងលតូវការការអតប់ទារឱ្ររចួពី ប។  
 
 ភារកិចចចមផងរបរ់លកុមជុំនុុំគឺការផាយដុំណឹ្ងលអដល់មនុរស តប់ង។់ បគបធឝើកិចចការទាុំងបនោះបោយល បម់នុរស 
ទាុំងអរ់អុំពីដុំណឹ្ងលអសនការរបស្តងាគ ោះ បធឝើបនាធ ល់ពីឫទាន នុភាពរបរ់លពោះលគិរថ នាុំមនុរសថាឝ យលពោះអម្ចច រ់ និងបបងកើតរិរស 
កដលនឹងផាយដុំណឹ្ងលអដល់អបកដសទបទៀត។ 
 
 ធីម ូបថ និងម្ច របីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមយួគ្នប អរ់រយៈបពលបីឆាប ុំបហើយ។ 
 
 ម្ច ររួីរបៅធីម ូបថថា «បតើបងកុំពុងគិតអឝី? បងដូចជាបរងៀមោង តណ់ារ់សថងបនោះ។» 
 
 «បតើអូនោគ ល់លកុមលគួោរទាុំងបនួកដល នទទួលការរបស្តងាគ ោះកាលពីកខ្មុនបទ—គឺលគួោរកដលររ់បៅកប កម្ចខ ង 
សនទីលកុងបនាោះអ?ី» 
 
 «ចារ ោគ ល់។ បតើពួកគ្នតយ់ ងបម ច?» 
 
 «ពួកគ្នតម់និអាចមកលពោះវហិារជាបទៀងទាត់ នបទ បលពាោះឆាង យបពក។ បហើយបៅទីបនាោះគ្នយ នលពោះវហិារទាល់កតបោោះ 
បទាោះបីជា វម្ចនលបជាជនបលចើនកប៏ោយ»។ 
 
 ម្ច រនីិយយបោយភាពបោយ ោះលតង់ថា «អូនដឹងថា បងចងន់ិយយពីអឝី។ លពោះជាម្ចច រ់ម្ចនលពោះបនធូលមកកានអ់ូន  
អុំពីបរឿងបនោះដូចគ្នប ។ បយើងលតូវកតជួយ ពួកគ្នត។់» 
 
 ធីម ូបថ នលនម់្ចតថ់ា «រូមររបរើរតបមកើងលពោះអម្ចច រ់! បងពិតជារបាយចិតថណារ់កដលអូនម្ចនបុំណ្ង 
ចងប់ធឝើការបនោះកដរ។ ប ុកនថ អូនដឹងបទថា វនឹងម្ចននយ័ដូចបមថច? បយើងនឹងប ោះបងក់ារចូលរមួកមយវធិីនានាកដលបយើង 
ចូលចិតថខាវ ុំងណារ់។» 
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 ម្ច រអីោះអាងថា «ចារ អូនពិតជាដឹង។ វជាបញ្ញា ដព៏ិ កបុំផុតមយួ។ ប ុកនថ បៅចុងបញ្ចប ់អូនលតូវកតចុោះចូល បហើយ 
និយយថា  ន (yes) បៅចុំបពាោះលពោះអម្ចច រ់។ អូនដឹងថា លទងក់ ៏នម្ចនលពោះបនធូលជាមយួបងអុំពីការបនោះកដរ។» 
 
 «ការបនោះមនិកមនលគ្ននក់តជាការលរបមើលលរសមរបរ់បងប ុបណាត ោះបទ កដលវបញ្ញជ ក់មកកាន់បង។ បងម្ចនអារមយណ៍្ 
ថាលពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្របយើងម្ចនលកុមជុំនុុំបការិកាបៅទីបនាោះ បលកាមការដឹកនាុំរបរ់លគូគងាឝ លបយើង។ បងអាចរកាការងារ 
របរ់បង បហើយបយើងអាចបបលមើពន័នកិចចបៅចុងរ ថ ហ៍ ន។ បយើងអាចចាបប់ផថើមជាមយួលគួោរបនួបនាោះ ន។ បយើងនឹង 
និយយពីការបនោះជាមយួលគូគងាឝ ល បហើយរងច់ាុំបមើលថាបតើបយើងអាចបធឝើអឝី នខ្វោះ។» 
 
 ការអធិបាយកដលធីម ូបថ និងម្ច រ ីនឮរថីអុំពីវលកលរទុុំ និងលតូវកតលចូតបនាោះ  នប ោះពាល់ចិតថរបរ់បគបហើយ។ 
បហើយការហឝឹកហឝឺនកដលបគ នទទូលអុំពីការផាយដុំណឹ្ងលអ និងភាពជាអបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំជាមយួនឹងបទពិបោធន ៍  
ពិតៗកបុងការប្ងចាបម់នុរស  នបរៀបចុំពួកបគ។ ឥឡូវពួកបគម្ចនអារមយណ៍្ថា លកុមជុំនុុំរបរ់បគ នបបលងៀនពួកបគ
បោយម្ចនបគ្នលបុំណ្ងមយួ—គឺបដើមផឱី្រពួកបគអនុវតថនូវអឝីកដល នរិកា។ 
 
 ធីម ូបថ និងម្ច រលីតឹមលតូវ! លកុមជុំនុុំបបលងៀនអបកកកកលបចិតថគុំនិត និងអបកបជឿថយីតាមរយៈការកចកចាយរបរ់លគូគងាឝ ល 
ការបបលងៀនលពោះគមភរី និងរកមយភាពបផសងៗកដលបពញបោយអតទនយ័។ ប ុកនថ លបរិនការទាុំងអរ់បនោះមនិ នហូរចូល 
កបុងដួងចិតថមនុរសបទ វនឹងបៅនឹងលទង។់ អបកបជឿគួរកតបធឝើជាបណាថ ញ តាមរយៈអឝីមយួកដលលពោះពរអាចហូរ ន បហើយបគ 
ថាឝ យកានក់តបលចើន បគនឹងទទួលកានក់តបលចើនដូចគ្នប ។ 
 
 លកុមជុំនុុំរកមយខាវ ុំងកបុងការផាយដុំណឹ្ងលអដល់មនុរស តប់ង ់បលបៀបដូចជាអុរកដលកុំពុងឆាបបឆោះកដរ។ មុន 
បពលលពោះអម្ចច រ់របរ់បយើងយងលតឡបប់ៅោទ នបរមរុខ្វញិ លទងម់្ចនលពោះបនធូលថា «អបករល់គ្នប នឹងទទួលឫទាន នុភាព 
មយួ គឺឫទាន នុភាពសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមករណ្ឌិ តបលើអបករល់គ្នប ។ អបករល់គ្នប នឹងបធឝើជាបនាធ ល់របរ់ខ្ញុ ុំ បៅកបុងលកុង
បយរោូឡឹម កបុងលរុកយូោទាុំងមូល កបុងលរុកោម្ច រ ីនិងរហូតដល់លរុកោច់លរយលសនកផនដ»ី (កិចចការ ១:៨)។ 
បៅបុណ្រសថងទីហារិប លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនយងមកដូចអណាថ តបភវើង លទងល់បទានឫទាន នុភាពដល់លកុមជុំនុុំបដើមផរីកីចបលមើន។ 
 
 រពឝសថងបនោះ លកុមជុំនុុំកបុងពិភពបលកកុំពុងររ់បឡើងវញិបោយោរឫទាន នុភាពដខ៏ាវ ុំងកាវ របរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្សន 
លពោះជាម្ចច រ់។ បពលបគោថ បប់ងាគ បត់ាមលពោះរជបញ្ញជ របរ់លពោះលគិរថឱ្របចញបៅផាយដុំណឹ្ងលអដល់ចុងបុំផុតសនកផនដី 
បគនឹងកាវ យជាអណាថ តបភវើងកបុងបលកិយក៍ដលងងឹត លតជាក ់និងលរបងោះលរបងាច។   
 
 លគបទ់ាុំងអឝីកដលលកុមជុំនុុំបធឝើរុទនកតរុំខានប់ុំផុត—បលពាោះបៅបពលណាកដលដុំណឹ្ងលអរបរ់លពោះរបស្តងាគ ោះ ន 
ផសពឝផាយ និង នបបលងៀនដល់មនុរសទាុំងអរ់បហើយ បនាោះលពោះបយរ ូលគិរថផ្ទធ ល់នឹងយងលតឡបម់កវញិ! 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ អរ់អបកកដល តប់ងខ់ាងឯវញិ្ញដ ណ្ ជាមនុរសកដល 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៦ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្រកមយភាពនីមយួៗកដលជាកផបកសនការផាយដុំណឹ្ងលអដល់មនុរស តប់ង។់ 
 ក) កចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីការរបស្តងាគ ោះ 
 ខ្) បធឝើជាបនាធ ល់ និងកចកចាយទីបនាធ ល់ផ្ទធ ល់ខ្វួនរបរ់បយើង 
 គ) នាុំមនុរសថាឝ យដល់លពោះជាម្ចច រ់ 
  ) បបងកើតរិរសកដលនឹងនាុំមនុរសថាឝ យលពោះបនថបទៀត 
 

 
 

សូមអបអរស្ឋទរ! 
 អបក នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ នបនោះបហើយ។ បយើងរងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះម្ចនលបបយជនរ៍លម្ចបអ់បក! រូមកុុំបភវចបុំបពញ 
ការវយតសមវតាមជុំពូកទីពីរ បហើយលបគល់រនវឹកចបមវើយបៅកានល់គូបបលងៀនរបរ់អបក ឬការយិល័យចុោះប យ្ ោះ ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ អបកអាចររបររអុំពីការបបលងៀន ការអធិោឌ នរលម្ចបអ់បកជុំងឺ ការហឝឹកហឝឺន ការរិកាអបរ់ ុំ ការបលើកទឹកចិតថដល់ 

មនុរសឱ្របគអធិោឌ ន និងឱ្រ នបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ការកុំោនឋចិតឋ និងការផថល់ឱ្ការកបុងការបធឝើ
ពន័នកិចច។ 

 
៤ ក) រកមយភាព (ឬកិចចការ) 
 ខ្) ជនលកីលក 
 
២ ចបមវើយរបរ់អបក។ 
 
៥ ម្ចន ប ឬជាមនុរសកដលមនិទទួលលពោះលគិរថបធឝើជាលពោះរបស្តងាគ ោះ។ 
 
៣ ចបមវើយកដលបរបើឲ្រម្ចន 
 ក) អបកអាចបរៀបចុំអាហាររលម្ចបល់កុមលគួោរ និងរុុំជុំនួយពីជាងជួរជុលឡាន។ 
 ខ្) បផញើលុយ។ 
 គ) បរៀបចុំកិចចការកបុងការជួយ រងល់ុំបៅោទ នបដើមផអីាចររ់បៅបឡើងវញិ។ 
  ) ចុោះរួររុខ្ទុកខដល់ផធោះ បហើយបនាធ បម់កជួយ បោយអាលរ័យបៅបលើតលមូវការរបរ់បគ។ 
 
៦ អបកគួរកតគូររងឝងប់លើចុំណុ្ចទាុំងអរ់បនាោះ បលពាោះចុំណុ្ចនីមយួៗរុទនកតរុំខាន់កបុងការផាយដុំណឹ្ងលអដល់មនុរស

 តប់ងទ់ាុំងអរ់។ 
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CL4340 ភារកិចចរបសរ់កុមជនំុំ CL4340 What Churches Do 
 

ររដ្ឋសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ 

រូមបុំបពញចបនាវ ោះខាងបលកាម៖ 

ប យ្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាវ ោះបចាលលបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

លបបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញលកោរចបមវើយការវយតសមវតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមវើយមយួកដលលអបុំផុតរលម្ចបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមយ  
រលម្ចបច់បមវើយកដលអបក នបលជើរបរ ើរ។ រូមល កដថា បលខ្កដលបៅបលើ លកោរចបមវើយ គឺដូចគ្នប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆវើយ។ 

ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថយីម្ចននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកយង។ 
ខ្) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបស្តងាគ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថយី។ 

ចបមវើយលតឹមលតូវគឺ ខ្) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបស្តងាគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមយ    ខ្   ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកដាសចពមលើយជំពូកទមីួយ 

 រូមោកព់ណ៌្បមយ  បៅកកនវងកដលលតឹមលតូវបោយលបុងលបយត័ប រលម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 

១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតលមូវការរលម្ចបជ់ុំពូកទី២។ រលម្ចប់ពិនធុ រូមបផញើលកោរចបមវើយជុំពូកទី២ បៅឱ្រលគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។  

 

 

 

 

 

 
PN 05.13 
 
 

រលម្ចបប់លបើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គវូបល ប ុបណាត ោះ 

សថងទី…………………………………………
… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី១ 
១ លគិរឋបររ័ិទចូលរមួថាឝ យបងគុំជាមយួគ្នប  ពីបលពាោះ 
 ក) បយើងមនិអាចថាឝ យបងគុំម្ចប ក់ឯង នបទ។ 

 ខ្) វជាទុំបនៀមទុំលបម់យួកដល នបបងកើតបឡើងយ ងលអ។ 
 គ) វជួយ បយើងឱ្យរកីចបលមើនខាងលពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 

 
២ ការបលចៀងរបរ់បយើង កាវ យជាការថាឝ យបងគុំដម៏្ចនអតថនយ័ កាលណាបយើងបលចៀង 
 ក) ចបលមៀងថាឝ យបងគុំដរ៏រ់របវ ើក និង រកីរយ។ 
 ខ្) ររបរើរតបមកើងលពោះជាម្ចច រ់ឱ្រអរ់ពីចិតឋរបរ់បយើង។ 
 គ) ការបលចៀងកដលរីុចងាឝ ក់គ្នប បចញពីការចងចាុំ។ 
 
៣ អាកម ន ជាពាករកដល នមកពីភាោបហលបឺ ម្ចននយ័ថា 
 ក) “អរ់់បហើយនូវអឝីកដលខ្ញុ ុំលតូវនិយយ”។ 
 ខ្) “រូមឱ្រ នរបលមចចុោះ”។ 

 គ) ដូចរញ្ញដ ខ្ណ្ឍ  ឬ រញ្ញដ ឧទាន។ 
 
៤ លពោះបយរ ូ នបៅកកនវងកដលអបកបជឿជួបជុុំគ្នប  
 ក) លកុមជុំនុុំពិតល កដ។ 
 ខ្) មជឈមណ្ឍ លលគិរឋបររ័ិទ។ 
 គ) ដុំណាកស់នការអធិោឌ ន។ 
 
៥ ការថាឝ យជាកផបកមយួសនការថាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់ លបរិនបបើបយើង 
 ក) ថាឝ យបោយចិតឋអុំណ្រ។ 
 ខ្) ថាឝ យបលើរពដីងាឝ យដបភ់ាគរយ។ 
 គ) បងាា ញបៅកានអ់បកដស៏ទថាបយើងកុំពុងថាឝ យ។ 
 
៦ ការថាឝ យបងគុំមយួកបុងចុំបណាមការថាឝ យបងគុំដម៏្ចនលបរិទនិភាពទាុំងបីតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន កដល នពិភាកាបៅ 
   កបុងបមបរៀនបនោះគឺ 
 ក) ការការពារ។ 
 ខ្) បររភីាព។ 
 គ) ភាពបពញវយ័។ 
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៧ បទពិបោធន៍សនការទទួលយកលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បពលខ្វោះបនាធ ប់ពីអបកកកកលបចិតឋបជឿម្ចប ក់ លតូវ នបៅថា 
 ក) ការគងប់ៅខាងកបុងរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៍រុិទន។ 
 ខ្) ការម្ចនលពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
 គ) ការលជមុជបៅកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
 
៨ ការចាក់បលបងតាុំងម្ចននយ័ថា 
 ក) ចាក់បលបងកតងតាុំង។ 
 ខ្) កតងតាុំងជាលគជូុំនួយ។ 
 គ) បធឝើឱ្រអឝីមយួចាុំងពនវឺ។ 
 
៩ លពោះអុំបណាយទានរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកតងកតបធឝើការ 
 ក) តាមរយៈមនុរសកបុងឋានៈជាអបកដឹកនាុំ។ 
 ខ្) កបុងភាពរីុគ្នប នឹងការបបលងៀនបៅកបុងលពោះគមភរី។ 
 គ) បៅបពលម្ចនអឝីមយួថយីលតូវ នបបលងៀន។ 
 
១០ លពោះបនធូលកដលលកុមជុំនុុំកចកចាយលតូវកតម្ចន 
 ក) ភាពបុិនលបរបក់ដលម្ចនបោភណ័្ភាព។ 
 ខ្) ចុំណុ្ចរបូលជាលពោះលគិរឋ។ 
 គ) បុំផុរគុំនិតឱ្យបធឝើអុំបពើលអ។ 

 
១១ ជុំបនឿបកើតម្ចនតាមរយៈការោឋ ប់ឮ 
 ក) បហើយបជឿបលើលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) ការបបលងៀន និងបទចបលមៀងកដលជលមុញចិតឋជាបលចើន។ 
 គ) និងការអានបរៀវបៅលគិរឋបររ័ិទ។ 
 
១២ បហតុអឝី នជាលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ ម្ចនបនធូលអុំពី “នុំបុង័”? 
 ក) របូនុំបុង័មយួចុំនួនលតូវ នបគរកប ើញម្ចនបរធើរកតលគបល់បបទរទាុំងអរ់បៅកបុងពិភពបលក។ 
 ខ្) វផថល់ការចិញ្ច ឹមកផបកលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ និង ជួយ បយើងឱ្ររកីចបលមើនកបុងលពោះអម្ចច រ់។ 
 គ) បរធើរកតលគបគ់្នប ចូលចិតឋបរបិភាគនុំបុង័។ 
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១៣ លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់កោងអបកបជឿបោយ 
 ក) លបទានកម្ចវ ុំងឱ្រពួកបគទបទ់ល់នឹងបរចកឋីលផងួ។ 
 ខ្) បធឝើឱ្រពួកបគម្ចនជុំនាញខាងចុំបណ្ោះដឹងលពោះគមភរី។ 
 គ) ផឋល់ពួកបគនូវជបម្ចវ ោះកដលមនិអាចបដិបរធ ន។ 
 
១៤ ទុំនាកទ់ុំនងរវងការអធិបាយ និងការបបលងៀន ររបុមកយងលអបុំផុតតាមរបបៀបបនោះ៖ 
 ក) ការអធិបាយគឺជាការលបការ ខ្ណ្ៈបពលកដលការបបលងៀនគឺជាការពនរល់។ 
 ខ្) បគ្នលបុំណ្ងរបរ់វទាុំងពីរគឺជាការផឋល់ពត័ម៌្ចនដល់អបកបជឿ។ 
 គ) ការអធិបាយ និងការបបលងៀន ប យ្ ោះទាុំងពីរបនោះរលម្ចប់លពោះអុំបណាយទានខាងពន័នកិចច។ 
 
១៥ មុខ្ងាររបរ់ោលលកុមជុំនុុំ គឺបដើមផផីឋល់ឱ្រនូវ 
 ក) ការបបលងៀនបកនទមដល់ោលរដឌ។ 
 ខ្) ការបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរលម្ចបព់ន័នកិចច។ 
 គ) ការបបលងៀនអបរ់ ុំលគិរឋបររ័ិទរលម្ចបម់នុរសលគបវ់យ័។ 
 
១៦ ថាប ករិ់កាលពោះគមភរីជាញឹកញាប់ផឋល់នូវ 
 ក) ជុំនួយរលម្ចប់កមយវធិថីាឝ យបងគុំសថងអាទិតរ។ 
 ខ្) ការបបលងៀនលគបក់លមតិរលម្ចបល់គបវ់យ័។ 
 គ) បរយិការកដលបលើកទឹកចិតឋដល់អបកចូលរមួ។ 
 
១៧ បដើមផបីបលងៀនលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់លតូវកត 
 ក) ចុំណាយបពលបលចើនកបុងការអធិោឌ ន  និងការបរៀបចុំ។ 
 ខ្) ម្ចនបណាត ល័យធុំកដលម្ចនបរៀវបៅអតាទ ធិបាយបលចើន។ 
 គ) ដកលរងប់ចញពីលគូបបលងៀន និងអបកនិពននបផសងបទៀត។ 
 
១៨ ពិធលីជមុជទឹកជានិមយតិរបូសន 
 ក) របូកាយរបរ់បយើង នបុំបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) ជីវតិថយីជុំនួរបោយជីវតិចារ់។ 
 គ) បពលបវលកដលចាប់បផឋើមជាថយីសនវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង។ 
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១៩ ការផ្ទវ រ់បឋូរជុំបនឿ ការបធឝើពិធលីជមុជទឹក និងការលជមុជបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ទាុំងអរ់បនាោះគឺ 
 ក) ជាមូលោឌ នសនពិធីដូចគ្នប ។ 
 ខ្) ម្ចនោររុំខាន់ចុំបពាោះការរកីលូតលរ់ភាពជាលគិរឋបររ័ិទរបរ់បយើង។ 
 គ) លអ ប ុកនថ មនិរូវជារុំខាន់បទ។ 
 
២០ លកុមជុំនុុំសថងទីហារិប បធឝើពិធីលជមុជទឹក 
 ក) ដល់រម្ចជិកថយីបោយលជមុជកបុងទឹក។ 
 ខ្) ដល់អបកកកកលបចិតឋបជឿថយីបោយលជមុជកបុងទឹក។ 
 គ) ទារក និងបកយងតូចៗ បោយបល ោះទឹកពីបលើ។ 
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CL4340 ភារកិចចរបសរ់កុមជនំុំ CL4340 What Churches Do 
ររដ្ឋសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

រូមបុំបពញចបនាវ ោះខាងបលកាម៖ 

ប យ្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាវ ោះបចាលលបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

លបបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញលកោរចបមវើយការវយតសមវតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមវើយមយួកដលលអបុំផុតរលម្ចបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមយ  
រលម្ចបច់បមវើយកដលអបក នបលជើរបរ ើរ។ រូមល កដថា បលខ្កដលបៅបលើ លកោរចបមវើយ គឺដូចគ្នប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆវើយ។ 

ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថយីម្ចននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកយង។ 
ខ្) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបស្តងាគ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថយី។ 

ចបមវើយលតឹមលតូវគឺ ខ្) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបស្តងាគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមយ    ខ្   ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកដាសចពមលើយជំពូកទពីីរ 

 រូមោកព់ណ៌្បមយ  បៅកកនវងកដលលតឹមលតូវបោយលបុងលបយត័ប រលម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 

១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតលមូវការរលម្ចបជ់ុំពូកទី២។ រលម្ចប់ពិនធុ រូមបផញើលកោរចបមវើយជុំពូកទី២ បៅឱ្រលគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។  

 

 

 

 

 

 
PN 05.13 

 
 

រលម្ចបប់លបើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គវូបល ប ុបណាត ោះ 

សថងទី…………………………………………
… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី២ 
១ ោរៈរុំខាន់សនតុអាហាររបរ់លពោះជាម្ចច រ់ បនាោះគឺថាវ 
 ក) នឹកចាុំពីការរុគតរបរ់លពោះលគិរឋរលម្ចប់បយើង។ 
 ខ្) តុំណាងឱ្រភាពជារម្ចជិកសនលកុមជុំនុុំ។ 
 គ) ជាបលគឿងរងាា រមឹដុំបូងកបុងលកុមជុំនុុំ។ 
 
២ បដិរបូសនពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់គឺ 
 ក) លពោះកាយ និងលពោះបលហិតកមនកទនរបរ់លពោះលគិរឋ។ 
 ខ្) តុំណាងលពោះកាយ និងលពោះបលហិតរបរ់លពោះលគិរឋ។ 
 គ) លរបដៀងគ្នប បៅនឹងោច ់និង្ម។ 
 
៣ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលជាមយួពួករិរសរបរ់លពោះអងគបៅពិធីជបប់លៀងចុងបលកាយរបរ់លពោះអងគថា “ចូរបធឝើដូចបនោះ 
 ក) ទុកដូចជាកផនួតលម្ច។” 
 ខ្) បដើមផដីកយក បរបរ់អបកបចញ។” 
 គ) កបុងការនឹកចាុំពីខ្ញុ ុំ។” 
 
៤ លកុមជុំនុុំសថងទ៥ី០ភាគបលចើនម្ចន “ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់បបើក” កដលម្ចននយ័ថា 
 ក) វបធឝើបៅកកនវងោធ្លរណ្ៈ។ 
 ខ្) អបកបជឿកដលបកើតជាថយីទាុំងអរ់គួរកតចូលរមួបធឝើ។ 
 គ) វបបើកទូលយរលម្ចបម់នុរសទាុំងអរ់ ទាុំងអបកទទួល នការរបស្តងាគ ោះ កដូ៏ចជាអបកមនិទាន ់នទទួលការ    

 របស្តងាគ ោះ។ 
 
៥ ការបរៀបចុំបៅកបុងលកុមជុំនុុំកបុងលរុក លតូវការការផឋល់ការលបកបគ្នប រលម្ចប ់
 ក) ចារ់ៗ និងអបកបៅម្ចប ក់ឯង។ 
 ខ្) ជាពិររ មនុរសវយ័បកយង។ 
 គ) លកុមនីមយួៗកដលម្ចនលគបវ់យ័។ 
 
៦ បៅបពលបយើងថាឝ យបងគុំ បយើងកតងកតបលើកសដរបរ់បយើងបៅលពោះជាម្ចច រ់ បៅបពលបយើងលបកបគ្នប  បយើង 
 ក) ឱ្រសដរបរ់បយើង នរលម្ចក។ 
 ខ្) កានស់ដគ្នប បៅវញិបៅមក។ 
 គ) បធឝើអឝីមយួបៅបពលលុំកហរបរ់បយើង។ 
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៧ គនវឹោះបដើមផមី្ចនការលបកបគ្នប គឺ 
 ក) បៅជាមយួគ្នប បោយបរចកឋីលរឡាញ់។ 
 ខ្) បរៀបចុំឱ្រ នលអ។ 
 គ) ផឋល់នូវរបរ់កុំោនឋដរ៏មរមរ។ 
 
៨ បគ្នលបុំណ្ងជាកល់ក់សនការរបួរមួរបរ់លកុមជុំនុុំ គឺបដើមផ ី  
 ក) បធឝើការជាមយួលកុមជុំនុុំបផសងបទៀតកបុងការផាយដុំណឹ្ងលអ។ 
 ខ្) បណ្ឋុ ោះចុំណាប់អារមយណ៍្កបុងលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) លបមូលលកុមលរបដៀងៗគ្នប  ពីលកុមជុំនុុំបផសងៗគ្នប ។ 
 
៩ ពិធីបុណ្របៅលកុមជុំនុុំផឋល់ឱ្ការរលម្ចបអ់បកបជឿបដើមផ ី
 ក) បធឝើអឝីមយួកដលកបវក។ 
 ខ្) កចករ ុំកលកអុំណ្រ និងភាពបោកបៅដល់គ្នប បៅវញិបៅមក។ 
 គ) តាមឱ្រទាន់បលកីយ។៍ 
 
១០ បៅលកុមជុំនុុំដុំបូង នរកា “បុណ្រលពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិរល់រ ឋ ហ៍”  កដលបយើង 
 ក) បៅថា “បុណ្រសថងរបរ់លពោះអម្ចច រ់”។ 
 ខ្) មនិ នល រពនបធឝើយូរអកងឝងបទ។ 
 គ) បធឝើពិធីមយួឆាប ុំមឋង។ 
 
១១ បយើងមនិល រពនពិធីោរនាលគិរឋបររ័ិទបោយបផឋរផ្ទឋ រ់បនាោះបទ ប ុកនឋ 
 ក) ដូចជាឱ្ការកបុងការរលម្ចក។ 
 ខ្) រលម្ចបល់បបយជន៍សនទុំបនៀមទុំលប។់ 
 គ) ជាការនឹកចាុំពីកិចចការ និងលពោះវតថម្ចនរបរ់លពោះអម្ចច រ់ កបុងចុំបណាមបយើង។ 
 
១២ បៅកបុងលកុមជុំនុុំ អបកដឹកនាុំគួរកត 
 ក) ផថល់អាទិភាពដល់ការជួបជុុំបលើទលមងក់បបបទបររ។ី 
 ខ្) លុបបចាលការជួបជុុំទាុំងអរ់ បហើយអនុញ្ញដ តិឱ្រម្ចនទលមងក់បបបទបររ។ី 
 គ) ករឝងរកតុលរភាពរវងការជួបជុុំគ្នប  និងទលមងក់បបបទបររ។ី 
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១៣ រម្ចជិកភាពលកុមជុំនុុំម្ចនោរៈរុំខានក់បុងការ 
 ក) ផឋល់នូវលគឹោះរលម្ចបល់កុមជុំនុុំ។ 
 ខ្) បងាា ញពីការបធឝើរនថិបវលផ្ទធ ល់ខ្វួនបៅកាន់លពោះលគិរឋ។ 
 គ) បបងកើតបរចកឋីរបស្តងាគ ោះនរណាម្ចប ក។់ 
 
១៤ លបរិនបបើបយើងគ្នយ នថវកិាថាឝ យបៅលពោះអម្ចច រ់ បយើងអាច 
 ក) បោោះោរល បខ់្វួនឯងថាមនិចាុំ ច់ថាឝ យបទ។ 
 ខ្) ខ្ចីពីអបកដស៏ទ។ 
 គ) ថាឝ យធនធ្លនបផសងៗ ដូចជាបពលបវល និងបទពបការលររបរ់បយើង។ 
 
១៥ លបភពកម្ចវ ុំងរបរ់លកុមជុំនុុំគឺ 
 ក) លគូគងាឝ ល។ 
 ខ្) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
 គ) ការបរៀបចុំរបរ់វ។ 
 
១៦ របបៀបមយួកបុងចុំបណាមរបបៀបជាបលចើនកដលបយើងកតរ់ម្ចគ ល់ប ើញ លគិរឋបររ័ិទកដលបបងកើតផលកផវ គឺតាមរយៈ 
 ក) អាគ្នរលកុមជុំនុុំដល៏ររ់ោអ តរបរ់ពួកបគ។ 
 ខ្) អបកដឹកនាុំដម៏្ចនរមតទភាពជាបលចើនកដលពួកបគម្ចន។ 
 គ) លពលឹងវញិ្ញដ ណ្ កដលពួកបគ ននាុំថាឝ យលពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១៧ លកុមជុំនុុំនឹងបៅជាចាកឫ់រយ ងរងឹម្ចុំ បហើយលូតលរ់ កាលណាវ 
 ក) រូមជុំនួយ។ 
 ខ្) ម្ចនរម្ចជិកបោយ ោះលតង់កដលជួយ គ្នុំលទលកុមជុំនុុំ។ 
 គ) ទទួលហិរញ្ដ វតទុពីខាងលបភពបផសងបទៀត។ 
 
១៨ លពោះគមភរីនិយយថា ជុំបនឿ 
 ក) ផថល់ចបមវើយលគបប់រឿងទាុំងអរ់។ 
 ខ្) អាចឈរម្ចុំម្ចប កឯ់ង ន។ 
 គ) បបើគ្នយ នការលបលពឹតថ គឺោវ ប។់ 
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១៩ បយងតាមបទគមភរី លកុមជុំនុុំលតូវជួយ អបកលតូវការជុំនួយបោយ 
 ក) ជួបតលមូវការខាងលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ និងោច់្ ម។ 
 ខ្) បោោះពួកបគឱ្ររចួផុតពីបុំណុ្លកផបកហិរញ្ដ វតទុ។ 
 គ) មនិតលមូវឱ្រពួកបគម្ចនបរឿងជាកល់ក់ណាមយួបនាោះបទ។ 
 
២០ ការផាយដុំណឹ្ងលអដល់អបក តប់ងគ់ឺ 
 ក) ជាកិចចការរលម្ចបល់កុមជុំនុុំកដលបពញវយ័។ 
 ខ្) ជាកិចចការដុំបូងរបរ់លកុមជុំនុុំ។ 
 គ) ជាកិចចការកដល នផឋល់ឱ្រដល់លកុមជុំនុុំចុំនួនពីរបី។ 
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ពាកយពពចន៍ចុងពរកាយ 

ជូនចុំបពាោះរិរានុរិរសជាទីលរឡាញ់ 

 បយើងរងឃមឹថាការរិកាបនោះ នឹងបធឝើឱ្រអបកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបរ់អបកជាមយួនឹងលពោះជាម្ចច រ់។ បនាធ បព់ីការ
រិកាបមបរៀន និងការបឆវើយរុំណួ្រទាុំងអរ់មក បតើអបក នឆងល់ថា “បតើខ្ញុ ុំពិតជាលគិរថបររ័ិទឬ? បតើខ្ញុ ុំោគ ល់លពោះជាម្ចច រ់កដរ
ឬបទ? បតើលទងព់ិតជាគងប់ៅកបុងជីវតិខ្ញុ ុំកដរឬបទ?” បយើងចងផ់ថល់ឱ្ការឱ្រអបកបៅបពលបនោះ បដើមផមី្ចនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួ
លពោះជាម្ចច រ់។ 
  
 បយើងទាុំងអរ់គ្នប កតងកតម្ចនកុំហុរ។ បយើង នបធឝើឱ្រខ្វួនឯង និងអបកដសទឈចឺាប។់ លពោះគមភរី នបៅកិចចការ
បនាោះថាជាអុំបពើ ប បហើយបយើងទាុំងអរ់គ្នប ម្ចនបទារកុំហុរ: “លគប់ៗ គ្នប រុទនកត នលបលពឹតថអុំបពើ ប បហើយគ្នយ នរិររីងុ
បរឿងរបរ់លពោះជាម្ចច រ់បៅជាមយួ” (រ  មូ ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបរ់បយើង នររ ុំងបយើងមនិឱ្រោគ ល់លពោះហឫទយ័លរឡាញ់
របរ់លពោះវរបិតា។ កប៏ ុកនថ លពោះជាម្ចច រ់រពឝលពោះហឫទយ័នឹងបយើង ថឝីបបើបយើងម្ចនអុំបពើ បកប៏ោយ។ “លពោះជាម្ចច រ់លរឡាញ់
មនុរសបលកខាវ ុំងណារ់ បហតុបនោះបហើយ នជាលពោះអងគលបទានលពោះបុលតាកតមយួរបរ់លពោះអងគមក បដើមផបីអាយអរ់អបក
កដលបជឿបលើលពោះបុលតា ម្ចនជីវតិអរ់កលផជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិារបឡើយ” (យ ូហាន ៣:១៦)។ លពោះបយរ ូ នទទួល
យកទារណុ្កមយ កដលបយើងរមនឹងទទួលរលម្ចបអ់ុំបពើ បរបរ់បយើង បៅបពលកដលលទង ់នរុគត។ 
 

បតើអបកចងឱ់្រល កដថា លពោះបយរ ូជាលពោះរបស្តងាគ ោះអបកកដរឫបទ? វពិតជាោមញ្ដណារ់៖ 
 ចូរទទួលោគ ល់ថាអបកជាមនុរសម្ចន ប កដល នោចប់ចញពីលពោះជាម្ចច រ់ បហើយទូលរូមឱ្រលពោះអងគអត់ បទារឱ្រ។ 
  ចូរបជឿបលើលពោះបយរ ូឱ្រអរ់ពីចិតថ បហើយឱ្រលទងល់ជាបថា អបក នទទួលលពោះអងគជាលពោះរបស្តងាគ ោះរបរ់អបក។ 

 
អបកអាចនិយយបៅកានល់ពោះជាម្ចច រ់បោយពាកររបរ់អបកផ្ទធ ល់ បោយនិយយនូវបរចកថីអធិោឌ នដូចបនោះ៖  
ឱ្លពោះបយរ ូបអើយ ទូលបងគុំដឹងថាទូលបងគុំជាមនុរសម្ចន ប។ រូមអតប់ទារដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំបជឿថា
លទងជ់ាលពោះបុលតាដប៏ៅអរ់កលផរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ អរគុណ្លពោះអងគរលម្ចបក់ាររុគតបៅបលើ បឈើឆាក ងជុំនួរ
អុំបពើ បរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមយងមកគងប់ៅកបុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមបធឝើការបៅកបុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ 
រូមបធឝើជាលពោះជាម្ចច រ់របរ់ទូលបងគុំបៅសថងបនោះ។ រូមអរគុណ្លពោះអងគកដល នរបស្តងាគ ោះទូលបងគុំ! អាកម ន។ 
 

 លបរិនជាអបក នអធិោឌ ននូវបរចកថីអធិោឌ នបនោះ បហើយបធឝើវអរ់ពីចិតថ អុំបពើ បរបរ់អបក នឹងទទួល ននូវការ
អតប់ទារ បហើយអបកនឹងទទួល នជីវតិអរ់កលផជានិចច។ លពោះបយរ ូ ជាលពោះអម្ចច រ់សនជិវតិរបរ់អបក។ លពោះគមភរី នល ប់
ថា “ប ុកនថ បបើបយើងទទួលោរភាព បរបរ់បយើង បនាោះលពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនលពោះហឫទយ័បោយ ោះរ័យលគ និងរុចរតិ លទងន់ឹង
អតប់ទារបយើងបអាយរចួពី ប លពមទាុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបររុិទន រចួពីលគបអ់ុំបពើទុចចរតិទាុំងអរ់ផង”  
(១យ ូហាន ១:៩)។ 
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 រូមោឝ គមនក៍ារចូលរមួកបុងលគួោររបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ បយើងម្ចនអុំណ្រជាមយួអបក ដូបចបោះ រូមររបររ 
និងល បប់យើងពីអឝីកដលលពោះជាម្ចច រ់ នបធឝើកបុងជីវតិរបរ់អបក។  

រូមលពោះជាម្ចច រ់លបទានពរដល់អបក! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ប យ្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ទតើអនរានមិតតភរតិណដលរតូវការស្ឋគ ល់បណនែមអំពីរពះទយស៊ូណដរឬទទ? 

 រូមបផញើប យ្ ោះ និងអារយោឌ នមតិថភកថិរបរ់អបករលម្ចបច់បមវើយដអ៏ោច ររសនជីវតិ។ 
ប យ្ ោះ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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