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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)។ 
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 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។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


