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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។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


