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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។ 



115 
 

 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 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



116 
 

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។ 
 
  
 


