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     រំនិតអ្ំពសី្ហរមន ៍ 

        The Idea of Community  
 

  
 ទរកមាប កប់ទើបនឹងបកើតមកបធវើឱ្យរគួស្តរមានអុំណ្រ។ ញាតិជិតខាងនាុំយកអាហារមកជូនរគួស្តរ បហើយមតិថភកថិមក
បលងជួយ បមើលកថ្ទុំសមាជិកថ្មីរបស់រគួស្តរបនាោះ។  
  
 របកហលជាអបកមានបទពិបស្តធនស៍បាយដូចជាបពលបនោះផងកដរ។ ជាការបលើកទឹកចិតថដល៏អបៅបពលកដលមាន
អបកយកចិតថទុកោក់ដល់រគួស្តរទុំងមូលយា៉ា ងដូចបចបោះ! បនោះគឺប ា្ ញទឹកចិតថដល៏អ បៅកបុងសហគមន ៍។  
  
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះអបកនឹងសិកាពីស្តវតា និងបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីអុំពីសហគមន។៍ ការប ា្ ញទឹកចិតថដល៏អ
បៅកបុងសហគមន ៍គឺជាបោលការណ៍្សុំខានដ់ុំបូងកដលបបរងៀនបៅកបុងរកុមជុំនុុំបដើម។ ជាបោលការណ៍្របស់រពោះរគិសថ
កដល នបបរងៀនដល់បយើងឱ្យបចោះរសឡាញ់ និងយកចិតថទុកោកក់ថ្រកាោប បៅវញិបៅមក។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះនឹងជួយ 
ដល់អបក បដើមផឱី្យយល់ដឹងពីសហគមន។៍ បនាធ បម់ក អបកនឹងយល់យា៉ា ងចាស់ពីការលអអស្តច រយកដលអបករតូវបធវើជាកផបកមយួ
សនសហគមនរ៍គិសថបរស័ិទ។  
  
 បៅបពលកដលអបកសិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ ចូរទូលសូមដល់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន បដើមផបី ា្ ញអបកពីរបបៀបប ា្ ញ
ដួងចិតថសនការយកចិតថទុកោកប់ៅកបុងសហគមន៍ រល់ទបងវើទុំងអស់របស់អបកជាមយួអបកដសទ។  
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គ្ទរាង 
ក. អតទនយ័សនពាកយថា សហគមន ៍The Meaning of Community 

ខ្. ភាពបពញបលញរបស់សហគមន ៍The Completeness of Community  

គ. មូលោឌ នរគឹោះតាមរពោះគមពរីអុំពីសហគមន៍ The Biblical Basis for Community  

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីអតទនយ័សនពាកយសហគមន។៍ 
២. ប ា្ ញថាពីអវីកដលជាកតាថ តរមូវបដើមផបីធវើឱ្យសហគមន៍អាចបៅរចួ។ 
៣. ចូរបលើកឧទហរណ៍្ជាកក់សថងអុំពីសហគមន៍កដលមានបៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 

ក្. អ្តថន័យម្នពាក្យថា ស្ហរមន៍ The Meaning of Community 
ទោលទៅទ១ី. រំណត់និយមន័យម្នពារយ សហគ្មន៍ ។ 
 
 បៅកបុងភាស្តអងប់គលសពាកយថា សហគមន៍ ជាទូបៅបញ្ញជ ក់ពីមនុសសកដលមានបោលបុំណ្ងដូចោប ជាមយួនឹងអបក
កដលរស់បៅកកនលងជាកោ់ក់មយួ។ ជាភាស្តបអស៉ាាញពាកយថាកុុំនីោដ មនិកមនបញ្ញជ ក់ទកទ់ងនឹងតុំបន ់ឬទីកកនលងកដល
មនុសសរស់បៅបឡើយ។ ប៉ាុកនថ ជាការបញ្ញជ ក់ពីបសចកថីរសឡាញ់ និងការយកចិតថទុកោក់កដលមនុសសមាប កម់ានអារមមណ៍្
ចុំបពាោះោប បៅវញិបៅមក។ បនោះគឺជាពាកយបពចនក៍ដលបរបើពិពណ៌្នាអុំពី ពាកយថាសហគមន៍ ។    
 
 សហគមន៍ កអ៏ាចបរបើ បដើមផពីិពណ៌្នារកុមមនុសសមយួរកុមកដលបធវើការរមួោប  បដើមផបីុពវបហតុរមួ។ ជាឧទហរណ៍្បៅ
កបុងរបបទសខ្លោះមនុសសបធវើការបោយមានរចនាសមពននសនរបបៀបបធវើការដូចោប  ដូចជាសហពន័នពាណិ្ជជកមមមយួ បដើមផឱី្យជុំនួញ
របស់បគមានដុំបណ្ើ រការលអ។ សហពន័នពាណិ្ជជកមមបបងកើតបឡើងបចញពីសមាជិកបៅកបុងសហគមន៍។ 
  
 កផបកទីពីរសនរពោះគមពរី គឺរពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មី កដល នសរបសរបឡើងជាបលើកដុំបូងជាភាស្តរកិក។ ពាកយភាស្ត     
រកិក កូអុីណូ្នា បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីសមពននបមរតីថ្មរី បប់យើងពីគុំនិតទកទ់ងនឹងសហគមន។៍  ជាបរឿយៗ ពាកយថា កូអុីណូ្នា 
បកករបថា «បសចកថីរបកបោប » ឬក ៏«ភាពជាសដគូ»។ គឺវាបញ្ញជ កអ់ុំពីចុំណុ្ចពាកព់ន័នោប រវាងអវីមយួបៅនឹងអវីមយួបទៀត។ វា
ប ា្ ញពទីុំនាកទ់ុំនងតាមរបបៀបចុំនួនពីរយា៉ា ងកដលបញ្ញជ ក់ពីការឱ្យនិងការទទួល។ កូអុីណូ្នា កប៏កករបថា «ការចូលរមួ»  
«ពិធីជបប់លៀងរបស់រពោះអមាច ស់» និង «ការកចករ ុំកលក» កដរ។ ពាកយបនោះបរបើសរមាបទ់ុំនាក់ទុំនងកដលសបិទនស្តប លដូចជា
ទុំនាកទ់ុំនងខាងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ។  
 
 បនោះជាឧទហរណ៍្អុំពីរបបៀបកដលពាកយថាកូអុីណូ្នាបរបើរ ស់បៅកបុងរពោះគមពរី។ ចូររកបលកបមើលបៅកបុងរពោះគមពរី
និងអានបោយរបុងរបយត័ប។ 
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1. យ៉ាូហាន ១២:៦-រពោះបយស ូនិងពួកស្តវក័បរបើថ្ងរ់ ករ់មួោប  (រ កក់ដលបគបរបើរ ស់ចុំណាយបៅបលើការចាយ
វារបចាុំសថ្ងរបស់បគ)។ 
 

2. ១ កូរនិថូ្ស១០:១៦-ការកចករ ុំកលកបៅកបុងរពោះបោហិតរបស់រពោះរគិសថ គឺបយើង នរមួចុំកណ្កបៅកបុងពិធីជប់
បលៀងរពោះអមាច ស់។ 
 

3. ១ យ៉ាូហាន១:៣,៦-៧-បសចកថីរបកបរវាងអបកបជឿនិងរពោះជាមាច ស់ដជ៏ារពោះបិតា និង រពោះបយស ូ រគិសថកដលជា 
រពោះបុរតារបស់រពោះអងគ។ 
 

4. ១ កូរនិថូ្ស ១០:២០- ភាពជាសដគូ ការរពមានមនិឱ្យបធវើ«សដគូជាមយួវញិ្ញដ ណ្អារកក»់។  
 

5. រ ៉ាមូ ១៥:២៦-ការោក់រ កដ់ វ្ យ ឬ ឱ្យកាដូរជារ ក ់កដលរគសិថបរស័ិទ រកុងបយរសូ្តឡឹមបធវើតាម
រគិសថបរស័ិទរកិក។  

  
 បៅកបុងបសចកថីបយាងទុំងបនោះ គុំនិតទកទ់ងនឹងការកចករ ុំកលក ការរបកបោប  និង ការចូលរមួរតូវ នបលើកយកមក
និយាយ ។ បនោះគឺជាការពនយល់ដល៏អអុំពសីហគមន។៍  
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរគូសរងវងព់ីមុខ្ពាកយកដលពិពណ៌្នា ពីពាកយថា កូអុីណូ្នា ឬ កស៏ហគមន៍ 
 ក) ការោក់ដ វ្ យ  
 ខ្) បុំណ្ងចិតថ 
 គ) សដគូ 
  ) ការរបកបោប   
 ង) រគបរ់គង 
 ច) កចកចាយ  
 
 ចូរពិនិតយបមើលចបមលើយកដលផថល់ជូនបៅខាងបរកាយបមបរៀន។ 
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ខ. ភាពនពញនលញរបស្ស់្ហរមន ៍The Completeness of Community 
ទោលទៅទី ២. បង្ហា ញពីអវីណែលជ្ជរតាត តរមូវទែើមបទីធវើឱ្យសហគ្មន៍អាច្ទៅរួច្។  
 
 បយើងទុំងអស់ោប ភាគបរចើនយល់ពីគុំនិតសុំខាន់ៗ ទុំងបនោះ។ បយើងយល់អុំពីគុំនិតសុំខាន់ទកទ់ងនឹងការបធវើករស   
ចុំការ ពីបរពាោះបយើងរតូវការអាហារ។ បដើមផឱី្យរោបពូ់ជោុំ នដុោះលអបគរតូវបរៀបចុំបធវើដីជាមុនសិន។ បៅតាមរបបទសមយួ
ចុំនួនមនុសស បរបើចប បដើមផបីរៀបចុំដីឱ្យ នលអ។ បៅតាមរបបទសមយួចុំនួនបទៀតបគបរបើបោបដើមផភីជួរដី។ បៅកកនលងមយួចុំនួន
បទៀតបគបរបើរតាកទ់រ័បដើមផភីជួររស់ដី។ ប៉ាុកនថ គុំនិតសុំខាន់ទក់ទងនឹងការភជួររស់ដី គឺដូចោប ការរចូយដីនិងលបដ់ីគឺជាការ
កដលបធវើឱ្យរោបពូ់ជកបចូ់លកបុងដីនិងបធវើឱ្យទឹកបភលៀងអាចបធវើឱ្យរោបពូ់ជដុោះបឡើង ន។ បនាធ បម់ក រតូវខ្ិតខ្ុំកថ្រកាដីឱ្យលអ
បោយប ចបមម បចញបដើមផឱី្យបដើមដុោះបឡើង។ បនាធ ប់មក បៅបពលកដលបដើមដុោះបឡើង ឬកម៏ានកផលទុុំបហើយបគបធវើការ រចូតកាត់
របមូលផល។  
  
 គុំនិតមូលោឌ នសនការភជួររស់ ោុំ រងច់ាុំ និងរបមូលផលមានដូចោប បៅតាមរបបទសនីមយួៗបនោះ។ វធិសី្តគសថ
របកហលជាមនិដូចោប បទ ប៉ាុកនថ លទនផលគឺដូចោប  ។  
  
 បយើងអាចនិយាយដូចោប កដរទក់ទងនឹងការគិតអុំពីសហគមន។៍ វាមនិមានលកខណ្ៈខុ្សោប បទ បទោះបីអបករស់បៅ
កបុងរកុមរគួស្តរកដលមានោប តិច ឬបៅកបុងទីរកុងដធ៏ុំកប៏ោយ។ គុំនិតសុំខាន់អុំពីសហគមន៍បនាោះមានលកខណ្ៈដូចោប ។ 
សហគមន៍គឺមនុសសរស់បៅជាមយួនឹងមនុសស។ សហគមន៍អាចបកើតបឡើង នបៅកកនលងកដលមានមនុសស៥០០០នាករ់ស់
បៅជាមយួោប  ឬ កកនលងកដលមានមនុសសកតពីរនាក់រស់បៅជាមយួោប ។ 
   
 ការរស់បៅជាសហគមន ៍បញ្ញជ ក់ពីការយកចិតថទុកោក។់ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលអុំពីបុរសមាប ក់ប ម្ ោះបោកឡា
ស្តនិងបុរសអបកមាន (លូកា ១៦:១៩-៣១)។ មនិមានការប ា្ ញណាមយួថាបុរសអបកមានបធវើអុំបពើបឃ្លរបៅោកប់លើឡា
ស្តបឡើយ។ ោតរ់ោន់កតមនិយកចិតថទុកោកប់លើឡាស្ត ឬ ស្តទ នភាពរបស់បោកប៉ាុបណាត ោះ។ បៅកបុងបរឿងបនោះបុរសអបកមាន
កដលមនិ នយកចិតថទុកោកន់ឹងបោកឡាស្តកដល នស្តល ប ់បហើយបៅស្តទ ននរក ពីបរពាោះកតោតម់និ នទទួលបសចកថី
ពិតអុំពីរពោះជាមាច ស់បៅបពលកដលោត់បៅរស់។ រពោះជាមាច ស់ នបបរងៀនបយើងឱ្យយកចិតថទុកោកជ់ាមយួអបកដសទ។  
  
 រពោះបយស ូ នមានរពោះបនធូលអុំពីបុរសយូោកដលរតូវបចារបលនន់ិងវាយបធវើ បយា៉ា ងដុំណ្ុំ ។ ោត់រតូវ នបគទុក
បចាលឱ្យស្តល ប់បៅតាមផលូវ (លូកា ១០:៣០-៣៧)។ មានអបកកានស់្តសនាដម៏ុតមាុំចុំនួនពីនាក់ នបដើរកាត់ ប៉ាុកនថ បគមនិ
 នយកចិតថទុកោកន់ឹងបុរសកដលរងរបសួបនាោះបទ។ បៅទីបុំផុតមានបុរសស្តសន៍ស្តមា៉ា រមីាប កប់ដើរកាតត់ាមផលូវបនាោះ។ តាម
របសពណី្ស្តសន៍យូោ និង ស្តសនស៍្តមា៉ា រមីនិមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួោប បទ។ ប៉ាុកនថ បៅភាល មបនាោះ រស្តប់កតស្តសន៍    
ស្តមា៉ា រ ីនឈប់ និងរុ ុំរបសួឱ្យបុរសស្តសន៍យូោ និងោកោ់ត់បៅបលើខ្បងោរពមទុំងយកបៅផធោះសុំណាកផ់ងកដរ។ ោត់
 នរ បដ់ល់មាច ស់ផធោះសុំណាក់ឱ្យកថ្រកាបុរសបនាោះ ោតក់ថ្មទុំងចុំណាយបលើការកថ្រកាដល់បុរសមាប ក់បនោះ។ បនោះគឺជាគុំរូ
សនការរបរពឹតថបចញពីដួងចិតថដល៏អបៅកបុងសហគមន។៍   
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 បសចកថីរសឡាញ់និងការយកចិតថទុកោក ់គឺជាដួងចិតថដល៏អបៅកបុងសហគមន។៍ ការយកចិតថទុកោក ់គឺជាការកថ្
រកាអបកដសទ។ បយើងរតូវកតយកចិតថទុកោកជ់ាមយួមនុសសកដលបៅជុុំវញិបយើងកដូ៏ចជាការយកចិតថទុកោកទូ់ទុំងស្តកល
បោកទុំងមូល ឬកព៏ាសបពញពិភពបោកសរមាប់អបកកដលរស់កផបកបផសងៗបទៀតសនពិភពបោក។ រពោះបយស ូមានរពោះ
បនធូល «បបើអបករសឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក មនុសសទុំងអស់មុខ្ជាដឹងថា អបករល់ោប ពិតជាសិសសរបស់ខ្ញុ ុំកមន»។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ សូមអានកបុងរពោះគមពរីពីស្តច់បរឿងរបស់បោកឡាស្ត (លូកា ១៦:១៩-៣១) និង ស្តសន៍ស្តមា៉ា រចីិតថលអ  
    (លូកា ១០:៣០-៣៧)។ ចូរគូសរងវងព់ីមុខ្ឧទហរណ៍្កដលប ា្ ញអុំពីដួងចិតថដល៏អបៅកបុងសហគមន។៍ 
 ក) បរឿងឡាស្ត និង បុរសអបកមាន។ 
 ខ្) បរឿង ស្តសន៍ស្តមា៉ា រចីិតថលអ។ 
 
៣ បតើបរឿងបនោះប ា្ ញពីអាកបផកិរយិាបផសងោប យា៉ា ងដូចបមថចខ្លោះ?  
    ........................................................................................................................................................ 
 
៤ ចូរគូសរងវងព់ីមុខ្អកសរកដលទកទ់ងនឹង គុំនិតអុំពីសហគមន ៍ 
 ក) បៅកបុងទីរកុងដធ៏ុំ 
 ខ្) បៅភូមោិច់រសយាល 
 គ) បៅកបុងរកុមតូចមយួ 
  ) ទីកកនលងកដលសិសសរស់បៅមាប កឯ់ង 
 ង) រវាងមនុសសពីរនាក់ 
 ចូររតួតពិនិតយបមើលចបមលើយរបស់អបក ។                                                          
 

រ. មូលដ្ឋា នររឹឹះតាមរពឹះរមពីរអ្ំពីស្ហរមន៍ The Biblical Basis For Community 
ទោលទៅទ៣ី. ច្ូរទលើរឧទាហរណ៍ជ្ជរ់ណសតងអំពីសហគ្មន៍ណែលានទៅរនុងរពះគ្មពីរ។  
  
 ការបលើកបឡើងពីឧទហរណ៍្ខាងបដើមអុំពរីកុមជុំនុុំរតូវ នរកប ើញបៅកបុងកណ្ឍ ដុំបូងបៅកបុងបោកុបផតថិជុំពូក២ និង
ជុំពូក៣។ បៅរតងប់នោះគឺនិយាយអុំពីដុំបណ្ើ របរឿងសនកុំបណ្ើ តពិភពបោករបស់មនុសសដុំបូង គឺបោកអោុំ។ សហគមន៍បៅ
បពលបនាោះ គឺមានកតអោុំ និងរពោះជាមាច ស់កតប៉ាុបណាត ោះ។ បោយបរពាោះ កតបោកអោុំោម នអុំបពើ បទល់កតបស្តោះ ភាព
សបិទនស្តប ល និងការ របកបរបស់ោត ់(Koinonia) ជាមយួរពោះជាមាច ស់គឺមានទុំនាកទ់ុំនងលកខណ្ៈផ្ទធ ល់ខ្លួន។ ជាបរៀងរល់
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សថ្ងោតន់ិយាយជាមយួរពោះជាមាច ស់ និងកចកចាយជាមយួរពោះជាមាច ស់បៅវញិបៅមក។ បហតុដូបចបោះបហើយ បទើបបយើងអាច
និយាយ នថារពោះជាមាច ស់ និង បោកអោុំជាសហគមន៍មយួ។  
 
 បៅកបុងរយៈបពលដខ៏្លីមយួរពោះជាមាច ស់ នរបទនភរយិាមាប កឱ់្យអោុំ បហើយអោុំ នបៅនាងថាជារសីថ           
(បោកុបផតថ ិ២:២៣)។ ឥឡូវបនោះ សហគន៍អាចបកើតមានបៅ នតាមរយៈបុគគលពីរនាក។់ បោកអោុំ និងនាងបអវា៉ា រស់បៅ
យា៉ា ងចុោះសរមុងជាមយួោប ។ ពួកោតរ់ស់បៅរបកបោប យា៉ា ងសបិទនស្តប លជាមយួរពោះជាមាច ស់និងអវីៗកដលរពោះជាមាច ស់បបងកើត
មក។ របបៀបបីយា៉ា ងបៅកបុងសហគមនម៍ានអតទិភាពបឡើង។ បនោះគទឺឹកដីសន សហគមន៍ដរ៏គបល់កខណ៍្! 
  
 ប៉ាុកនថ ទឹកដីសនសហគមន៍បនោះមនិ នបនថរគបល់កខណ៍្រហូតបឡើយពីបរពាោះអុំបពើ ប នចូលមកកបុងសហគមន៍ភាព
រគបល់កខណ៍្របស់សហគមន៍រតូវ ន ក់កបកបោយស្តរបោកអោុំនិងនាងបអវា៉ាមនិ នបោរពស្តថ ប់ប គ្ បរ់ពោះជាមាច ស់
(បោកុបផតថ៣ិ)។ ជាលទនផលសនអុំបពើ បរបស់ពួកបគអាោុំនិងនាងបអវា៉ា រតូវ នបបណ្ឋ ញបចញពីសហគមន៍ដរ៏គបល់កខណ៍្
និង រតូវ នកញកបចញពីរពោះជាមាច ស់។ 
 
 ដុំបណ្ើ រកូនបៅអុីរស្តកអលវបងវងបៅវាលរបហាស្តទ ន ជាឧទហរណ៍្បផសងបទៀតអុំពីសហគមន។៍ វាមានកតរ់តាបៅ 
កបុងរពោះគមពរីចាបប់ផថើមបៅកបុងជុំពូក៣សនកណ្ឍ គមពនីិកខមនុំ។ អស់រយៈបពល៤០ឆាប ុំកដលជនជាតិអុីរស្តកអលបធវើដុំបណ្ើ រពីទឹកដី
បអសសុបីកដលពួកបគ នជាបជ់ាបឈលើយ បហើយមានបសរភីាពបៅកបុងទឹកដីសនា។ បៅកបុងអុំឡុងបពលបនោះ បគមានការរតាច់
ចរបោយោម នផធោះពិតរ កដស្តប ក់បៅបឡើយ។ បៅបពលកដលបគបធវើដុំបណ្ើ រពីកកនលងមយួបៅកកនលងមយួបគរស់បៅកបុងដួងចិតថ
ជាសហគមន។៍ និកខមនុំ១៧ នសរបសរថា «សហគមន៍អុីរស្តកអលទុំងមូលចាកបចញពីវាលរបហាស្តទ នសនអុំបពើ ប» អុី
រស្តកអលជាសហគមនរ៍បជាជាតិពីបរពាោះសហគមនគ៍ឺនិយាយអុំពីការកចលរ ុំកលកបសចកថីរសឡាញ់ និងទុំនាកទ់ុំនងកដល
មានរវាងមនុសសនិងមនុសស។  បៅបពលកដលអានបរឿងរ៉ា វបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីនិកខមនុំចបអ់បកនឹងប ើញថាជនជាតិអុីរស្តកអល
កចករ ុំកលកទុំងស្តទ នការណ៍្លុំ ក និងជយ័ជមបោះជាមយួោប ។  
 
 បយើង នអានបៅកបុងនិកខមនុំជុំពូក២០ដឹងថារពោះជាមាច ស់ នរបទនបទបចដតថិចុំនួន១០របកាដល់ជនជាតិអុីរស្ត
កអល។ បញ្ញដ តថិទុំងបនោះគឺប ា្ ញដល់ពួកបគឱ្យបចោះរស់បៅកបុងសហគមន។៍បទបចដតថិទុំង១០របការជាបទបចដតថិរបស់ 
រពោះជាមាច ស់កដលមនិអាចឱ្យនរណាមាប ក់បុំពាន នបឡើយ។ បទបចដតិថ នបបរងៀនដល់បយើងថាបយើងរតូវរសឡាញ់ដល់
រពោះជាមាច ស់ជាទីមយួ បនាធ ប់មករតូវរសឡាញ់ដល់អបកឯបទៀត។ បនោះគឺជាបញ្ញដ តថិកបុងចុំបណាមចាបជ់ាបរចើនកដល ន
បបរងៀនបយើងតាុំងពីមុនមកទកទ់ងនឹងការរស់បៅជាសហគមន។៍ រពោះជាមាច ស់ នមានរពោះបនធូលថា «ការបោរពតាមបទ
បចដតថិទុំងបនោះនឹងបធវើឱ្យ អបករស់បៅកបុងសហគមន៍មយួកដលរគបល់កខណ៍្»។  
 
 បកនទមបៅបលើបទបចដតិថទុំងដបរ់បការ រពោះជាមាច ស់ នរបទននូវបសចកថីបបរងៀនជាបរចើនបទៀតកដលអាចជួយ ដល់
របជាជាតអិុីរស្តកអលឱ្យបចោះរស់បៅកបុងសហគមន៍។ មានបញ្ញដ តថិអុំពី អាសនៈ ការថាវ យយចដបូជា ពិធីបុណ្យ ទុំោបស់ន
ការបរបិភាគអាហារ និងអាកបផកិរយិារបរពឹតថចុំបពាោះអបកដស៏ទ។ បទបចដតិថទុំងបនោះ នរបទនមកមនុសសឱ្យបចោះរស់បៅបដើមផ ី
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លោះបងថ់ាវ យរពោះជាមាច ស់និងមានដួចចិតថជាសហគមន៍-ការរបកបជាមយួោប បសចកថីរសឡាញ់និងការយកចិតថទុកោក់ោប
បៅវញិបៅមក។  
 
 ឥឡូវបនោះចូររកបឡកបមើលគុំរសូនសហគមនប៍ៅគមពរីសញ្ញដ ថ្មី។ បៅកបុងរកុមជុំនុុំដុំបូងបនាធ ប់ពីរពោះវញិ្ញដ ណ្របស់រពោះជា
មាច ស់ នចាក់បងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្បៅសថ្ងបុណ្យទីហាសិបមកការរបួរមួដរ៏ងឹមាុំខាងវញិ្ញដ ណ្និងសហគមន ៍នបកើតមានបឡើង។ 
សូមអានបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ២:៤៣-៤៧។ ខ្ទី៤៤ នសរបសរថារបជាជនទុំងបនោះ«មានការរបកបោប យា៉ា ងសបិទន
ស្តប ល» និង «កចករ ុំកលកអវីកដលបគមាន»។ ឥឡូវបនោះ ចូរគិតរតឡបប់ៅវញិអុំពីនិយមនយ័របស់សហគមន។៍ ពាកយទុំងបនោះ
ប ា្ ញបយើងថា «រសឡាញ់និងយកចិតថទុកោក់» និង «មានការរបកបោប យា៉ា ងសបិទនស្តប ល» មានប ា្ ញបៅកបុងរកុមជុំនុុំ
ដុំបូងរកុមជុំនុុំបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីសមពននបមរតីថ្មី ជារកុមជុំនុុំសហគមនព៍ីបរពាោះបគរស់បៅបោយយកចិតថទុកោក ់រពមទុំងកថ្
រកាោប   សូមឱ្យបយើងបធវើកិចចការទុំងបនោះផងកដរ។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ ចូរគូសរងវងប់ៅខាងមុខ្របបយាគកដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) បទបចដតថិដបរ់បការ គឺជាចាបដ់ុំបូង១កបុងចុំបណាមចាបជ់ាបរចើនកដលកុំណ្ត់សរមាបក់ាររស់បៅកបុងសហគមន៍  
 ខ្ ) របជាជនអុីរស្តកអលមនិអាចរស់បៅបោយមានដួងចិតថកតមយួជាសហគមន៍បឡើយ បៅបពលកដលរស់បៅកបុង
      វាលរបហាស្តទ នបនាោះ ពីបរពាោះពួកបគមនិទន់មានផធោះពិតរ កដ។ 
 គ ) បោកអោុំ និង នាងបអវា៉ា  រស់បៅជាសហគមន៍ដរ៏គបល់កខណ៍្ជាមយួរពោះជាមាច ស់ជាមយួោប បៅវញិបៅមក 
      និង ជាមយួអវីៗកដលរពោះជាមាច ស់បបងកើតរហូតដល់បគធាល ក់ចូលកបុងអុំបពើ ប។ 
  )  បយើងដឹងថាសហគមនម៍ានតាុំងពីរកុមជុំនុុំដុំបូងបោយស្តរ រគិសថបរស័ិទមានកថីរសឡាញ់ និង យកចិតថទុក
        ោកោ់ប បៅវញិបៅមក។  
 
៦ ចូរសរបសរពីទឹកចិតថរស់បៅជាសហគមន៍តាមបនួយា៉ា ង កដលប ើញបៅកបុងឧទហរណ៍្កដលបយើង នសិកាបៅកបុង  
    កផបកបនោះ។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
៧ បតើបមបរៀនបនោះរ បអ់បកយា៉ា ងដូចបមថចខ្លោះអុំពី របបៀបកដលអបកអាចរស់បៅបោយមានទឹកចិតថជាសហគមន?៍ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………............. 
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 របសិនបបើអបកជារគិសថបរស័ិទ អបកគឺជាកផបកមយួសនសហគមន៍អបកបជឿដអ៏ស្តច រយរបស់រពោះជាមាច ស់។ បតើអបករតូវយក
ចិតថទុកោកដ់ល់សមាជិកដសទបទៀតបៅកបុងសហគមន ៍កដរឬបទ? បតើអបករតូវកចកចាយជាមយួអបកកដលខ្វោះខាតកដរឬបទ? 
បនោះគឺជាអតទនយ័ពិតរ កដសនសហគមន។៍  
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
 ចបមលើយសរមាបល់ុំហាត់សនការសិការបស់អបកមនិ នផថល់ជូនតាមលុំោប់លុំបោយបទ បដើមផមីនិឱ្យអបក្យរសួល
បមើលចបមលើយសនសុំណួ្របនាធ បរ់បស់អបក។ សូមបមើល កតចបមលើយកដលអបករតូវការ កុុំបមើលរ ុំលងបឡើយ។  
 
៤  ក) បៅកបុងទីរកុងដធ៏ុំ 
 ខ្) បៅភូមោិចរសយាល 
 គ) បៅកបុងរកុមតូចមយួ 
 ង) រវាងមនុសសពីរនាក់ 
 
១ ក) ការោក់រ កដ់ វ្ យ  
 គ) សដគូ 
  ) ការរបកបោប   
 ច) កចកចាយ  
 
៥ របបយាគ ក គ និង   ជារបបយាគរតឹមរតូវ 
 
២  ខ្) បរឿង ស្តសន៍ស្តមា៉ា រចីិតថលអ។ 
 
៦ ចុំណុ្ចទុំងបនោះមយួណាក ៏ន៖ ការកចករ ុំកលកឬការកចកចាយ ការរបកបោប  ការប ា្ ញ បសចកថីរសឡាញ់ និង 
 ការយកចិតថទុកោក ់ ការប ា្ ញការឱ្យតសមល ការកថ្រកា។ 
 
៣ បសចកថីរសឡាញ់ ឬ ការយកចិតថទុកោក ់ 
 
៧ ចបមលើយរបស់អបក។  

 
 
 
 


