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រពះជាមាា សស់ពវរពះទ័យ 
ឱ្យអ្នរពចះរសឡាញរ់រុមជំនុំ 

God Wants You to Care for the Church 
 
  

រកុមជុំនុុំជារពោះកាយរពោះរគិរថកដលមនរពោះរគិរថផ្ទធ ល់បធវើជារិរសារ។ បយើងរគិរថបររ័ិទជារររីងគ ឬ ជាចុំកណ្ក
សនរបូកាយ។ សាវក័ប៉ាូលអភវិឌណគុំនិតបនោះកបុងកណ្ឍ គមពរី ១កូរនិែូរ ជុំពូក១២។ បោកបង្ហា ញថា កផបកនីមយួៗមន 
សាររុំខ្ននប់៉ាុណាត ចុំបពាោះរងកាយទាុំងមូល កផបកនីមយួៗយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះោប ោ៉ា ងណា បហើយកផបកទាុំងអរ់រងទុកខ 
និងអររបាយជាមយួោប ោ៉ា ងណា។ 
 
 ការពណ៌្នាមយួបទៀតពីរកុមជុំនុុំគឺថា រកុមជុំនុុំគឺជារគួសារ។ រមជិកកបុងរគួសាររគបរ់បូរតូវការោប បៅវញិបៅមក 
បហើយរតូវកែរកាោប បៅវញិបៅមក។ បគបធវើការ បហើយបលងជាមយួោប  មនទុកខ និងមនអុំណ្រជាមយួោប កដរ។ បគកចក 
អាហារ ករគ លុយ បញ្ជា  បហើយរូមផកីតការឈចឺាបជ់ាមយួោប ។ កតជាអកុរល បពលខ្លោះបគវាយោប បៅវញិបៅមក បទាោះបីបគ 
ររឡាញ់ោប ខ្នល ុំងកប៏ោយ។ បរធើកតរគបប់ពល បគរបួរមួោប កបុងបរចកថីររឡាញ់ រពមទាុំងបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផកីារពារ 
ោប បៅវញិបៅមកពីអវីកដលរបឆាុំងនឹងពួកបគ។ 
 
 បញ្ដតថិអុំពីបរចកថីររឡាញ់គឺរុំខ្ននជ់ាងបគកបុងរគួសាររពោះជាមច រ់។ បបកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងប ើញពីរបបៀប 
កដលបញ្ដតថសិនបរចកថីររឡាញ់រតូវអនុវតថ តាមរយៈបោលការណ៍្សនការបបរមើ និងការទទួលខុ្ររតូវកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
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គ្ទព្ាង 
ក. ការរបួរមួោប កបុងរគួសាររពោះជាមច រ់ Unity in the Family of God 
ខ្. ការបបរមើកបុងរគួសាររពោះជាមច រ់ Service in the Family of God 
គ. ការទទួលខុ្ររតូវកបុងរគួសាររពោះជាមច រ់ Stewardship in the Family of God 
 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីសាររុំខ្ននស់នការរបួរមួោប កបុងរគួសាររពោះជាមច រ់។ 
២. ពនយល់ពីរបបៀបកដលបញ្ដតិថសនបរចកថីររឡាញ់អាចអនុវតថតាមរយៈការបបរមើ។ 
៣. សាគ ល់ពីវធិីបផសបងៗកបុងការបធវើជាអបកទទួលខុ្ររតូវ ល្ រសវបលើរទពយរមផតថិ និង អុំបណាយទានរបរ់ខ្លួន។ 
 
រ.  ការរបួរមួោន រនងុរគួសាររពះជាមាា ស ់Unity in the Family of God 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីសារសំខាន់ម្នការរួបរួមោន រន ងព្គ្ួសារព្ពះជ្ជាច ស់។ 
 
 មុនបពលរពោះបយរ ូរបទានអងគរទងប់លើបឈើឆាក ង រទង ់នអធិសាឌ នររមបអ់រ់អបកកដលនឹងបជឿ បហើយកាល យជា 
ចុំកណ្កកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់រពោះអងគ។ ការអធិសាឌ នរបរ់រពោះអងគសាមញ្ដ  ប៉ាុកនថរជាលបរៅគឺថា »ទូលបងគុំមនិអងវររពោះអងគ… 
រូមបអាយបគទាុំងអរ់ោប រមួជាអងគកតមយួ» (យ៉ាូហាន ១៧:២០-២១)។ 
 
 ការរបួរមួមនសាររុំខ្ននដ់ល់ការអភវិឌណនខ៍្នងរពលឹងវញិ្ជដ ណ្ និងខ្នងរងកាយ។ បពលខ្លោះ ោម នភាពរបួរមួកបុង
របូកាយរបរ់មនុរសបមប កប់នាោះបទ។ ឧទាហរណ៍្ បការិការខ្លោះបដិបរធមនិរគបរ់គងការររមករបរ់រងកាយ បការិការ
បនាោះលូតសារ់ោ៉ា ងឆាបរ់ហ័រ បហើយចុងបញ្ចបរ់មល បប់ុគគលបនាោះកតមថង។ ការមនិរបួរមួោប កអ៏ាចរមល បរ់កុមជុំនុុំកដរ។ 
 
 ការបនោះ នបធវើឱ្យបោកប៉ាូលខ្វល់ខ្នវ យខ្នល ុំងអុំពីរកុមជុំនុុំបបកូរនិែូរ។ អបកររុកកូរនិែូរពុុំសាគ ល់ចារ់ពីការរមួោប
កតមយួកបុងរបូកាយរពោះរគិរថ បហើយ នរទិតកបុងភាពបរោោះថាប កប់ោយការបុំផ្ទល ញវា។ អវីកដលពួកបគរតូវការគឺ បរចកថី 
ររឡាញ់ បដើមផពីា លភាពកបក ករ់បរ់បគ (១កូរនិែូរ ជុំពូក១៣)។ 
  

កណ្ឍ គមពរីោ៉ា កុប នបោោះរសាយបញ្ជា មយួបទៀតរថីអុំពីការមនិរបួរមួោប  គឺ៖ ការរបកានពូ់ជសារន។៍ បោក 
ោ៉ា កុបអនច់ិតថគឺថា អបកបជឿទាុំងប៉ាុនាម ន នរបរពឹតថបផសបងោប  បោយបោងតាមរបបៀបកដលបគបមើលប ើញ (ោ៉ា កុប ២:៩)។ 
បោក នដឹងថា ការបោរពរបអ់ានកបបបនោះគឺអារកក ់លងងប់លល  រពមទាុំង របឆាុំងនឹងរកឹតយវនិយ័សនបរចកថីររោញ់ផង។ 
 

របរិនបបើបងបអូនរបតិបតថិតាមរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះរជយ ររបតាមគមពរី បពាលគឺ «រតូវររឡាញ់បងបអូន 
ឯបទៀតៗ បអាយ នដូចររឡាញ់ខ្លួនឯងកដរ» បនាោះបងបអូនពិតជា នរុំបរចកិចចការមយួដល៏អរបបរើរ
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បហើយ។ ផធុយបៅវញិ របរិនបបើបងបអូននាុំោប របកានវ់ណ្ត ៈ  នបរចកឋីថា បងបអូនរបរពឹតថអុំបពើ ប បហើយ
រកឹតយវនិយ័ចាត់ទុកបងបអូនជាអបករបរពឹតថបទបលមើរ។ (ោ៉ា កុប ២:៨-៩)   

 
រគិរថបររ័ិទមនិរតូវបរ ើរបអើងមនុរសបអាររ័យបៅបលើភាពមន ន ការរិកាអបរ់ ុំ ពូជសារន៍ ឬ កតាថ ណាក៏ 

បោយ។ ជាការពិតណារ់ រគួសាររពោះជាមច រ់បដិបរធបចាលបោលការណ៍្របរ់បោកិយ។៍ បោកប៉ាូលមនរបសារនថ៍ា 
អបកកដលគិតថាខ្លួន «មនរ ជញតាមរបបៀបបោកិយប៍នោះ… អបកបនាោះរតូវកតបធវើជាមនុរសបលីោរិន បដើមផបីអាយ នបៅជា 
អបករ ជញ» (១កូរនិែូរ ៣:១៨)។ ដុំបូង រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលរ បស់ាវក័របរ់រពោះអងគកដលកុំពុងប ល្ ោះរបកកកោប ថា 
«កបុងចុំបណាមអបករល់ោប  មនិកមនដូបចាប ោះបទ។ ផធុយបៅវញិ បបើមនអបកណាមប ក់ចងប់ធវើធុំជាងបគកបុងចុំបណាមអបករល់ោប  រតូវ
បអាយអបកបនាោះបុំបរ ើអបករល់ោប វញិ» (ម៉ា ថាយ ២០:២៦)។  រទងក់ម៏នរពោះបនធូលថា «អបកណាចងរ់កាទុកជីវតិរបរ់ខ្លួន អបក
បនាោះនឹង តប់ងជ់ីវតិ រឯីអបកកដល ត់បងជ់ីវតិបរពាោះកតខ្ញុ ុំ នឹង នជីវតិបនាោះមកវញិ» (ម៉ា ថាយ ១០:៣៩)។  
 
 ពីបរពាោះបយើងចូលកបុងរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់បោយសាររពោះគុណ្ ោម នកកនលងណាកដលរតូវអតួខ្លួន នបទ 
(បអបភរូ ២:៩)។ បបបពលណាកដលកូនមប កច់ង ់នអវីរគប់ោ៉ា ងររមបក់តខ្លួនឯង បហើយនឹងមនិរពមកចកឱ្យអបកដសទ ឬ 
បធវើការជាមយួអបកដសទ ជាការគួរឱ្យបសាកសាឋ យណារ់។ រពោះបិតាពុុំរទាុំរទនឹងភាពអាតាម និយម ឬ ភាពខ្ជិលរចអូរបទ។ 
ការអតួអាង ភាពអាតាម និយម ភាពខ្ជិលរចអូរ—ជាបោលការណ៍្របរ់បោកិយ។៍ ប៉ាុកនថ កបុងរកុមជុំនុុំវញិ គួរកត នអនុវតថ
បោលការណ៍្សនការបបរមើបោយបនាធ បខ្លួន និងការទទួលខុ្ររតូវបលើកដលមនបរចកថីររឡាញ់ បដើមផឱី្យមនការរបួរមួោប ។ 
 

ដូបចបោះ របរិនបបើបងបអូនពិតជា នទទួលការោរ់បតឿនអវីមយួ បោយរមួជាមយួរពោះរគិរឋ របរិនបបើបរចកឋី
ររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់ ពិតជាបលើកទឹកចិតថបងបអូន របរិនបបើរពោះវញិ្ជដ ណ្ពិតជារបទានបអាយបងបអូន
រមួររ់ជាមយួោប  ឬរបរិនបបើបងបអូនពិតជាមនចិតថអាណិ្តអារូរ និងចិតថបមតាថ ករណុា រូមបុំបពញអុំណ្រ
របរ់ខ្ញុ ុំ បោយបងបអូនមនចិតថគុំនិតកតមយួ មនបរចកឋីររឡាញ់កតមយួ មនចិតថបែលើមកតមយួ និងមន
ឆនធៈកតមយួ។ កុុំបធវើអវីបោយចងរ់បកួតរបកជងោប  ឬបោយអតួបុំប ៉ា ងបឡើយ ផធុយបៅវញិ រតូវោក់ខ្លួន បហើយ
ចាតទុ់កអបកឯបទៀតៗថារបបរើរជាងខ្លួន។ កបុងចុំបណាមបងបអូន មប ក់ៗ កុុំគិតកតពីរបបោជនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនបឡើយ 
គឺរតូវគិតដល់របបោជនអ៍បកដសទវញិ។ (ភលីីព ២:១-៤)  

 

ខ. ការបពរមើរនងុរគួសាររពះជាមាា ស ់Service in the Family of God 
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលបញ្ាតតិម្នទសច្រតីព្សឡាញ់អាច្អន វតតតាមរយៈការបទព្មើ។ 
  

កបុងនាមជារមជិកសនរបូកាយរពោះរគិរថ បយើងរតូវបបងកើតមកឱ្យររ់បប បធវើការ និងថាវ យបងគុំបោយចុោះររមុងោប ។ 
បោយបរពាោះបយើងមនិទាន់លអឥតបខ្នច ោះបបបឡើយ បពលខ្លោះរកុមជុំនុុំបបកតមនបញ្ជា ។ ភាព កក់បកអាចចូល នោ៉ា ងង្ហយ 
ររួល។ រពោះគមពរីពុុំ នោក់ ុំងថា វាពិ កប៉ាុណាត កបុងការកដលររ់បបខុ្រពីរថងោ់ររបរ់បោកិយប៍ឡើយ។ 
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ជាបរឿយៗ អបកបជឿរតូវជុំរញុឱ្យបចោះររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក មនិកមនរោនក់តតាមរទឹរថីបទ ប៉ាុកនថតាមរយៈការ 
អនុវតថនវ៍ញិ។ បោកប៉ាូលជុំរញុអបកបជឿបបទីរកុងរ ៉ាមូ៖ 

 
ចូរមនចិតថររឡាញ់ បោយឥតោក់ពុតបឡើយ។ ចូររអបប់ខ្ពើមអវីៗ កដលអារកក ់បហើយជាប់ចិតថកតនឹងអវីៗ
កដលលអវញិ។ ចូរររឡាញ់របអ់ានោប បៅវញិបៅមក ទុកដូចជាបងបអូនបបងកើត។ រតូវបលើកកិតថិយរោប បៅ
វញិបៅមកបោយចិតថបោរព។ (រ ៉ាមូ ១២:៩-១០) 

 
ការបោរពជាវធិីមយួបដើមផបីង្ហា ញពីបរចកថីររឡាញ់។ ជាញឹកញយណារ់ មនុរសបវយ័បកមងកដលបរៀន នបរចើន ពុុំ

រូវបោរពរគិរថបររ័ិទមនវយ័ចុំណារ់។ វាជាអុំបពើខុ្រឆលង និងលងីបលងើ (រូមបមើលបប ១ធីម៉ាូបែ ៥:១)។ ផធុយបៅវញិបោក
ប៉ាូលបលើកទឹកចិតថធីម៉ាូបែឱ្យបចោះទទួលការបោរពពីមនុរសបចារ់វញិ បទាោះបីបោកបបបកមងកប៏ោយ (១ធីម៉ាូបែ ៤:១២)។ ការ
បោរពគឺជាអតថចរតិ។ បរចកថីររឡាញ់រតូវកតបង្ហា ញតាមរយៈរកមមភាព៖ បធវើលអចុំបពាោះបងបអូនរគិរថបររ័ិទរបរ់បយើង។ 
 

បយើងមនិរតូវបនឿយណាយនឹងរបរពឹតថអុំបពើលអបឡើយ ដផតិរបរិនបបើបយើងមនិ ក់ទឹកចិតថបទបនាោះ ដល់បពល
កុំណ្ត់បយើងនឹងរចូត នផលជាមនិខ្នន។ បហតុបនោះ បពលបយើងមនឱ្ការបបបឡើយ បយើងរតូវរបរពឹតថ
អុំបពើលអចុំបពាោះមនុរសបទាុំងអរ់ ជាពិបររ ចុំបពាោះបងបអូនរមួជុំបនឿ។ (កាឡាទី ៦:៩-១០) 

 
 បតើបយើងអាចរបរពឹតថអុំបពើលអោ៉ា ងដូចបមថច? ដុំបូង បយើងរតូវកតគិតពីរបបោជនរ៍ុំរបប់ងបអូនដសទមនិកមនរបបោជន៍
ផ្ទធ ល់ខ្លួនបទ (១កូរនិែូរ ១០:២៤)។ វាចាុំ ច់ខ្នល ុំងណារ់ កាលណាបគជារគិរថបររ័ិទែមី ឬ ជារគិរថបររ័ិទបខ្ាយបប
បឡើយ។ បយើងរតូវបជៀរវាងការបធវើអវីកដលអនថរយដល់ជុំបនឿរបរ់បគ។ បយើងរតូវកតជួយ បគ រូមផកីតបពលខ្លោះ វាមនិង្ហយ
ររួល ឬ បធវើឱ្យបយើងមនិរបាយចិតថកប៏ោយ។ 
 

ចុំបពាោះបយើងកដលមនជុំបនឿមុំមនួ បយើងមនភារកិចចជួយ អបក កដលមនជុំបនឿទនប់ខ្ាយ គឺមនិរតូវបធវើអវីតាម
កតខ្លួនឯងបពញចិតថបនាោះបឡើយ។ បយើងមប ក់ៗ បតាងកតខ្ុំបធវើបអាយអបកដសទបពញចិតថ បដើមផជីារបបោជនល៍អ
ដល់បគ និងជួយ បគបអាយចុំបរ ើនបឡើង (រ ៉ាមូ ១៥:១-២)។ 

 
 បោកប៉ាូលបនថរ បប់យើងកបុងបទគមពរីបនោះថា ការតយុទនជាមយួអបកដសទតរមូវឱ្យបយើងបចោះរ ូ រទាុំ (ខ្ ៥) បហើយ 
ទទួល ឬ រទាុំរទោប បៅវញិបៅមក (ខ្ ៧) ជាការកដលរពោះរគិរថ នរកមថងឱ្យប ើញរចួបហើយកបុងជីវតិសនការបបរមើ។ បដើមផ ី
បធវើលអ ន បយើងករ៏តូវដឹងពីតរមូវការរបរ់មនុរសបកដរ។ 
 
 បតើមនអបកណាមប កក់បុងរកុមជុំនុុំអបកឈ ឺអត់ការង្ហរបធវើ ឬ រតូវការមាូបអាហារកដរឬបទ? វាជាទុំនួលខុ្ររតូវរបរ់ 
បយើងកដលបយើងរតូវយកចិតថទុកចិតថ បហើយថាបតើ បយើងអាចជួយ បគ នកដរឬបទ។ 
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ចូរររឡាញ់ោប ជាបងបអូនបអាយ នជាប់ជានិចច។ រូមកុុំបភលចទទួលអបកដសទោ៉ា ងរកទ់ាក។់ បោយទទួល
អបកដសទដូបចបោះ អបកខ្លោះ នទទួលបទវតាទាុំងមនិដឹងខ្លួន។ ចូរគិតដល់អរ់អបកកដលជាប ុ់ុំឃ្លុំងហាកប់ីដូច
ជាបងបអូនបបជាប់ ុុំឃ្លុំង រមួជាមយួបគ បហើយគិតដល់អរ់អបកកដលរតូវបគបធវើ ប បរពាោះបងបអូនកម៏នរបូ
កាយបចោះឈចឺាបដូ់ចបគកដរ។ (បហរបឺ ១៣:១-៣) 
 

 បនោះជាបទបញ្ជជ ទូបៅចុំបពាោះបរចកថីររឡាញ់គឺរតូវបដើរតាមការដឹកនាុំចុំៗបនោះ។ រូមចងចាុំថា រតូវកតបចោះរកទ់ាក ់
រតូវកតបចោះបៅរួររុខ្ទុកខអបកបទារ និងរតូវកតបចោះជួយ អបករងទុកខ។ រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលថា បពលជុំនុុំជុំរោះចុងបរកាយ 
មនុរសបនឹងរតូវវនិិចឆយ័តាមអវីកដលបគ នរបរពឹតថ របរពឹតថបោយចិតថរបផរុរ ឬ មនិបោយចិតថរបផរុរ។ 
 
 មនុរសបជាបរចើនរវល់កតរកមមភាពខ្នងសារនា បពលខ្លោះបភលចថា ជុំបនឿរតវូកតមនការអនុវតថន។៍ បនោះជាសារកបុង 
កណ្ឍ គមពរីោ៉ា កុប កាលកដលបោកពណ៌្នាអុំពីសារនាដប៏ររុិទនថា ៖ «គឺរទិតបបបលើការបៅរួររុខ្ទុកខបកមងកុំរពា និង
ស្តរថីបមម៉ា យកដលមនទុកខលុំ ក រពមទាុំងរទិតបបបលើការរកាខ្លួនបអាយផុតពីអុំបពើបៅហមងរបរ់បោកីយប៍នោះ»  
(ោ៉ា កុប ១:២៧)។ 
 
 ការររឡាញ់ភាពរបួរមួ និងការអនុវតថកថីបមតាថ  ជារញ្ជដ របរ់អបកបជឿដុំបូង។ កាលណាបគដឹងពីតរមូវការបគរបរពឹតថ
ដូចរពោះបយរ ូកតងកតរបរពឹតថបចញពីបរចកថីបមតាថ  និងបរចកថីររឡាញ់។ ការបនោះគួរកតជាបោលបុំណ្ងរបរ់បយើងដូចោប ។ 
 

អបកបជឿទាុំងអុំ លម៉ា នមនចិតថបែលើមកតមយួ ោម នអបកណាមប ក់នឹកគិតថា រទពយរមផតថកិដលខ្លួនមនជា
របរ់ខ្លួនផ្ទធ ល់បនាោះបឡើយ គឺបគយកមកោក់ជារមផតថិរមួទាុំងអរ់។ (កិចចការ ៤:៣២) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរបបពីមុខ្របបោគពិតរ កដ កដលរកមថងពីឃ្លល សនការបបរមើបៅកានរ់បូកាយរបរ់រពោះរគិរថ។ 
 ក) រៈិគនរ់គូគង្ហវ លកដលោតខ់្វោះបរចកថីររឡាញ់ 
 ខ្) ជួយ ោុំផ្ទក ឱ្យស្តរថីបមម៉ា យកដលមនជុំងឺ 
 គ) ជួយ រគិរថបររ័ិទែមីឱ្យបរៀនអានតាមកផបកសនរពោះគមពរី 
  ) ជួយ រគួសាររគិរថបររ័ិទមប កក់ដលជាបគុ់កឱ្យមនជុំបនឿ 
  ង) បរើចចុំអកោកប់ងបអូនណាកដលបរលៀកពាកប់ខ្នអាវកញ្ជច រ់ៗ 
  ច) អបញ្ជ ើញបភញៀវរបរ់រកុមជុំនុុំឱ្យមកបលងផធោះអបក 
  ឆ) ជួយ រគិរថបររ័ិទអបកមន បោយរងឃមឹថានឹងទទួល នការង្ហរពីោតប់ធវើ 
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២ កបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក ចូរររបររប ម្ ោះមនុរសបរ ុំនាកក់បុងរគួសាររគិរថបររ័ិទកដលអបកអាចជួយ  នរពមទាុំង  
    ររបររគបរមងកផនការររមបជ់ួយ មនុរសបមប ក់ៗ ផង។ 
 

គ.  ការទទួលខុសរតូវរនងុរគួសាររពះជាមាា ស ់Stewardship in the Family of God 
ទោលទៅទ៣ី. សាគ ល់ពីវិធីទផសងៗរន ងការទធវើជ្ជអនរទទួលខ សព្តូវឈ្លល សម្វទលើព្ទពយសមបតតិ និង អំទណាយទានរបស់ខលួន។ 
  

ពួកអបកបជឿដុំបូងកដល នបង្ហា ញពីបរចកថីររឡាញ់ និងការរបួរមួរបរ់បគតាមរយៈការកចករទពយរមផតថិរបរ់បគ
 នបបរមើោប បៅវញិបៅមក។ បគ នបរបើអវីៗកដលជាកមមរិទនិរបរ់បគ កបុងវធិីមយួបដើមផបីង្ហា ញពីការកែរកាកដលមនទុំនួល
ខុ្ររតូវ។ ការកចករទពយរមផតថិបនោះរកប ើញកបុងរមពននបមរតីែមី។ កាលកដលរកុមរគិរឋបររ័ិទបបរកុងអនទ់ីយ៉ាូក នដឹងថា
មនបកើតទុរ ាកិសប បគ «នាុំោប រុំបរចចិតថបផញើជុំនួយ បៅជូនបងបអូនបបររុកយូោ» (កិចចការ ១១:២៩)។ បោកប៉ាូលរបកហលចង
ចាុំកាលបោក នររបររបៅកានរ់កុមជុំនុុំបបទីរកុងរ ៉ាមូ «រតវូជួយ ទុំនុកបរមុងរបជាជនដវ៏រុិទនកដលខ្វោះខ្នត រពមទាុំង
ទទួលបភញៀវបោយរកទ់ាកផ់ង» (រ ៉ាមូ ១២:១៣)។ 
 
 ការទទួលបភញៀវបោយរកទ់ាក ់(ការបធវើបដិរណាឌ រកិចច) គឺជាការបបរមើផង ជាការទទួលខុ្ររតូវផង។ ការបនោះជួយ  
អបកដសទ បហើយវាជាការបរបើផធោះកដលរពោះជាមច រ់ នអនុញ្ជដ តឱ្យបយើងមន បោយរ ជាញ  និងបោយរតឹមរតូវ។ ចាុំពីអវីកដល 
 ននិោយអុំពីការទទួលខុ្ររតូវបលើរទពយរមផតថិកបុងបមបរៀនទី៥។ រទពយរមផតថិរបរ់បយើងទាុំងអរ់កដលបយើង នខ្ចីពី 
រពោះមក រតូវបរបើវាោ៉ា ងរតឹមរតវូររមបក់ារលអរបរ់អបកដសទ និងររមបរិ់ររីងុបរឿងរពោះជាមច រ់។ វាបញ្ចូ លការថាវ យ
ររមបក់ិចចការសនការផាយដុំណឹ្ងលអ ទាុំងរកមមភាពតាមតុំបនផ់ង ទាុំងរកមមភាពសនអបកបធវើបបរកកមមផង។ សាវក័ 
យ៉ាូហាន នបង្ហគ បម់តិថរបរ់បោកគឺ បោកសកយុរ ចុំបពាោះការថាវ យបោយរម័រគពីចិតថររមបអ់បកបធវើពន័នកិចចរគិរថបររ័ិទ 
បទាោះបីបគជាមនុរសបកបលកមុខ្ររមបប់ោកកប៏ោយ។ បោកយ៉ាូហាន នផថល់ឧទាហរណ៍្លអមយួចុំបពាោះការកចកតាម 
វធិីបនោះ៖ ដូបចបោះ បយើងរតូវកតជួយ ទុំនុកបរមុងមនុរសបកបបបនោះ បដើមផបីអាយបយើង នបធវើការរមួជាមយួបរចកឋីពិតកដរ 
(៣យ៉ាូហាន ៨)។  
 
 តាមរយៈការោុំរទអរ់អបកកដលបធវើការររមបរ់ពោះជាមច រ់ បយើងកុំពុងកតរមួចុំកណ្កកបុងកិចចការកដលបគបធវើ។ បរ ពី
បនោះបៅបទៀត «អុំបណាយទាុំងបនោះបរបៀបបីដូចជាកលិនរកអូបឈងុយឈងប់ ជាយញ្ដបូជាកដលរពោះជាមច រ់ោបរ់ពោះហឫទយ័ 
និងយល់រពមទទួល» (ភលីីព ៤:១៨)។ 
 
 បយើងកអ៏ាចចូលរមួបធវើពន័នកិចចកបុងរកុមជុំនុុំតាមវធិីផ្ទធ ល់ខ្លួនកដរ។ អបករបកហលចុំណាយបពលបវោ និងកមល ុំង បដើមផ ី
ផសបពវផាយដុំណឹ្ងលអកបុងតុំបនរ់បរ់អបក និងជួយ អបកបជឿបផសបងបទៀតកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់អបករចួបហើយ។ ការបនោះពិតជាអសាច រយ
ណារ់! រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យបយើងរបឹងករបងអរ់ពីរមតទភាពបដើមផបីធវើការររមបរ់ពោះអងគ។ 
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 ប៉ាុកនថ អបករបកហលជារតូវការការកណ្នាុំមយួចុំនួនអុំពីរបបៀបកដលអបករតូវបបរមើរពោះជាមច រ់អរ់ពីរមតទភាព និងបធវើ
ជាអបកទទួលខុ្ររតូវកដលមនរ ជាញ ចុំបពាោះរពោះអុំបណាយទាន កដលរពោះជាមច រ់ នរបទានឱ្យអបក។ វាជាករណី្បប 
រកុមជុំនុុំកបុងរកុងកូរនិែូរកដលបោរពរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្។ អបកបជឿទាុំងបនោះមនបុំណ្ងខ្នល ុំង ប៉ាុកនថ បគោម ន 
ចុំបណ្ោះដឹង។ បគគិតថា រគបោ់ប គួរកតបង្ហា ញរមតទភាព ឬ រពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដូចោប ។ បោកប៉ាូល ន 
រ ុំលឹកបគថា បគជារពោះកាយរបរ់រពោះរគិរថ បហើយរពោះកាយមនរររីងគខុ្រៗោប  បហើយរររីងគនីមយួៗមនមុខ្ង្ហរបផសបងៗ 
ពីោប ។ បោក នរយរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្មយួចុំនួន រពមទាុំងជុំរញុអបករកុងកូរនិែូរឱ្យបរបើរពោះអុំបណាយ 
ទានរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្បោយបរចកថីររឡាញ់ (១កូរនិែូរ១៤:១, ៤)។ 
 
 បោលបុំណ្ងសនរពោះអុំបណាយទានទាុំងអរ់របរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្គឺ បដើមផកីសាងរកុមជុំនុុំ បោយការជួយ រគិរថបររ័ិទ
បផសបងបទៀតឱ្យមនលកខណ្ៈកានក់តដូចរពោះបយរ ូ (១កូរនិែូរ ១៤:១២)។ រពោះអុំបណាយទានមយួចុំនួនកបុងចុំបណាម
រពោះអុំបណាយទានទាុំងឡាយគឺររមបប់របើកបុងការបបរមើរកុមជុំនុុំ បដើមផថីាវ យបងគុំរពោះជាមច រ់ និងរបការរពោះបនធូល បហើយ
បគរតូវបធវើការទាុំងអរ់បនោះ បដើមផកីសាងរកុមជុំនុុំ (១កូរនិែូរ ១៤:២៦)។ រពោះអុំបណាយទានបផសបងបទៀតមនិរូវគួរឱ្យកត ់
រុំោល់បទ ប៉ាុកនថវាចាុំ ច ់ដូចជាៈ ការបបរមើ ការបបរងៀន ការកចករ ុំកលក ការចាតក់ចង ការបង្ហា ញភាពរបផរុរជាបដើម  
(រ ៉ាមូ ១២:៦-៨)។ 
 
 ឥឡូវ បយើងជារគិរថបររ័ិទ ជារររីងគសនរពោះកាយរបរ់រពោះរគិរថ បហើយរររីងគនីមយួៗមនការង្ហរបរៀងៗខ្លួន  
(រ ៉ាមូ ១២:៤-៥)។បយើងមនរពោះអុំបណាយទានកបលកៗពីោប  ររបតាមរពោះគុណ្កដលរពោះជាមច រ់របទានមកបយើង។ របរិន
បបើបងបអូនណាទទួលរពោះអុំបណាយទានខ្នងកែលងរពោះបនធូល រតូវកែលងបអាយររបតាមជុំបនឿ (រ ៉ាមូ ១២:៦)។ 
 
 កបុងនាមជាអបកទទួលខុ្ររតូវបលើរពោះអុំបណាយទានសនរពោះគុណ្របរ់រពោះជាមច រ់ បយើងរតូវបធវើការបីោ៉ា ង។ ដុំបូង 
បយើងរតូវករវងរកជវីតិរបរ់បយើង អធិសាឌ នបៅកានរ់ពោះជាមច រ់ រពមទាុំងរួររគិរថបររ័ិទបពញវយ័អុំពីរពោះអុំបណាយទាន 
កដលអបកមន។ ទីពីរ បយើងរតូវបរបើ និងអភវិឌណរពោះអុំបណាយទានកដលបយើងដឹងថាបយើងមន—ររមបក់ារកសាងរកុមជុំនុុំ
—ខ្ណ្ៈអធិសាឌ នររមបរ់ពោះអុំបណាយទាន និងររមបប់រចកថីររឡាញ់ (១កូរនិែូរ ១២:៣១)។ ទីបី បយើងរតូវបលើក
ទឹកចិតថរគិរថបររ័ិទដសទបទៀតឱ្យបធវើដូចបយើង។ តាមរបបៀបបនោះ បយើងកជ៏ួយ បគឱ្យបធវើជាអបកទទួលខុ្ររតូវលអកដរ ដូចបោក
 ណា រ នជួយ បោករូល (បរកាយមកបៅថា សាវក័ប៉ាូល) បដើមផអីភវិឌណរពោះអុំបណាយទានដអ៏សាច រយសនការបបរងៀន
របរ់បោក (រូមបមើល កិចចការ ១១:២៥-២៦)។ 
 
 រូមចងចាុំថា រពោះអមច រ់បយរ ូផ្ទធ ល់កដល នរបទានរពោះអុំបណាយទានមកឱ្យបយើង បទាោះបីអុំបណាយទានបនាោះ
ជារមតទភាពតាុំងពីកុំបណ្ើ ត ឬ រពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្កថី។  កណ្ឍ គមពរី បអបភរូ ៤:៧-១៦ បបរងៀនបយើងថា 
រទង ់នរបទានរពោះអុំបណាយទានមក បដើមផបីរៀបចុំរបជាជនដវ៏រុិទនបអាយបុំបពញមុខ្ង្ហរបុំបរ ើ និងកសាងរកុមជុំនុុំទាុំងមូល
បឡើង។ បដើមផបីុំបពញមុខ្ង្ហរ នោ៉ា ងរតឹមរតូវកបុងរពោះវហិារ និងបដើមផកីាល យជាអបកទទួលខុ្ររតូវលអបលើរពោះអុំបណាយទាន 
របរ់រពោះអងគ បយើងរតូវកតរ ថាប ចងក់ាល យជាមនុរសបកដលបពញវយ័រទិតបរកាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះអងគ។ 
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គឺរពោះអងគបហើយ កដលបធវើបអាយរពោះកាយទាុំងមូល នផគុ ុំោប  និងភាជ បោ់ប បឡើងោ៉ា ងមុំ បោយសាររនាល ក់ឆអឹង
ទាុំងប៉ាុនាម នកដលបុំបរ ើរពោះកាយ តាមកុំរតិរមតទភាពរបរ់រររីងគនីមយួៗ បដើមផបីអាយរពោះកាយបនាោះចុំបរ ើន និង
កសាងបឡើង កបុងបរចកឋីររឡាញ់។ (បអបភរូ ៤:១៦) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរពីមុខ្រកមមភាពនីមយួៗខ្នងបរកាមកដលបង្ហា ញពីភាពទទួលខុ្ររតូវដល៏អចុំបពាោះរពោះកាយរបរ់ 
    រពោះរគិរថ។ 
  ក) កចកចាយបទទុំនុកតបមកើងកដលរពោះជាមច រ់ នរបទានឱ្យអបក 
  ខ្) អបញ្ជ ើញបភញៀវរគិរថបររ័ិទបៅចូលបលងផធោះរបរ់អបក 
  គ) បរតៀមខ្លួនជាបររចររមបរ់ពោះជាមច រ់បរបើអបកបដើមផកីសាងរកុមជុំនុុំ 
   ) ពាោមបធវើខ្លួនដូចមនកតឯង ជាអបកបចោះអធិសាឌ ន ឬ បចោះនិោយភាសាចកមលកអសាច រយកបុងរកុមជុំនុុំ 
  ង) ោុំរទពន័នកិចចរបរ់អបកដសទ តាមរយៈរពោះអុំបណាយទាន និងការអធិសាឌ ន 
  ច) អនុញ្ជដ តឱ្យអបកដសទកចកចាយពីការយល់ដឹងរបរ់បគអុំពីបទគមពរី 
 
៤ ចូរអធិសាឌ នមប កឯ់ងក៏ ន ឬ ជាមយួរគិរថបររ័ិទចារ់ទុុំក ៏នអុំពីរពោះអុំបណាយទានកដលរពោះជាមច រ់ នរបទានឱ្យ  
    អបក។ ចូរររបរររពោះអុំបណាយទានោ៉ា ងបហាចណារ់ឱ្យ នមយួកដលអបកគិតថា អបក នទទួលវា បហើយគិតពីវធិី 
    កដលអបកអាចជួយ របូកាយ ន តាមរយៈការបរបើរពោះអុំបណាយទានបនាោះ។ អបករបកហលចងរួ់ររគូគង្ហវ លរបរ់អបក ឬ    
    រគិរថបររ័ិទបផសបងបទៀត បដើមផជីួយ កណ្នាុំអបកអុំពីបពលបវោ និងពីរបបៀបកដលអបកអាចអភវិឌណអុំបណាយទានរបរ់អបក  
    ោ៉ា ងខ្នល ុំង។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៣ ឃ្លល  ក) ខ្) គ) ង) និងឃ្លល  ច) បង្ហា ញពីភាពទទួលខុ្ររតូវដល៏អ។ 
 
១ ឃ្លល  ខ្) គ)  ) និងឃ្លល  ច) ពិតរ កដ។ 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 

   
 
 

 
 

  


