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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។ 
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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។ 


