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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។ 
  



107 
 

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។ 
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 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។ 


