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             ការសាងស្ង់នៅក្នងុស្ហរមន ៍

       Building in Community 
 
  
 
 មនុសសពីរនាកក់ុំពុងជីករបតថ ។ បុរសទីបីបដើរកាត់ និង សួរសុំណួ្រថា៖  
  
 «បតើអបកកុំពុងជីកអវី?»  
  
 «អ!ូ ខ្ញុ ុំកុំពុងជីករបតថ »។  
  
 «ចុោះចុំកណ្កបោកវញិ?»  
 
  ទ ខ្ញុ ុំកុំពុងស្តងសងស់្តោបរៀនដរ៏សស់ស្តអ តមយួ។  
 
 បតើអបកប ើញពីភាពខុ្សកបលកោប សនអតថចរកិ ឬ អាកបផកិរយិារបស់អបកទុំងពីរកដរឬបទ? បុរសទីមយួបមើលបៅការ្រ
របស់ោតថ់ាជាការ្រដល៏ុំ ក។ ោតម់និ នបមើលប ើញអវីកដលហួសពីការ្ររបស់ោត់បទកបុងបពលភាល មៗបនាោះ។ បុរស
មាប កប់ទៀតសមលងឹបមើលបៅកវងឆាង យ។ ោតប់មើលប ើញស្តោបរៀនដរ៏សស់ស្តអ តកដលនឹងឈរបៅកកនលងបនាោះ។  
 
 បតើអបកដូចជាបុរសទីមយួកដរឬបទ ឬ ដូចជាបុរសទីពីរ? បតើអបកបមើលប ើញអាោរដរ៏សស់ស្តអ ត ឬ កប៏មើលប ើញកត 
កុំបទចដ?ី បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងពិចារណាពីមូលោឌ នរគឹោះ កដលបយើងរតូវចាករ់គឹោះពីបលើ។ ចូរកាល យជាអបកស្តងសង់
សរមាបស់ហគមន៍របស់បយើង!  
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គ្ទរាង 
ក. ការស្តងសងប់ៅបលើរគឹោះដរ៏តឹមរតូវ Building on Proper Foundation 
ខ្. ការស្តងសងជ់ាមយួោប  Building Together 
គ. ការស្តងសង់ស្តព ន Building Bridges 
 

ទោលទៅ 
១. ចូរពិពណ៌្នាពីរគឹោះដរ៏តឹមរតូវ កដលអបករតូវស្តងសងប់ៅពីលបលើ។ 
២. ពនយល់ពីស្តរៈសុំខានស់នការស្តងសង់ជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត។ 
៣. ពនយល់លពីភាពខុ្សោប រវាងការស្តងសង់ «ស្តព ន» និង ការស្តងសង់ «ជញ្ញជ ុំង»។  

 

ក្. ការសាងស្ង់នៅនលើររឹឹះ ៏រតឹមរតូវ Building on Proper Foundation 

ទោលទៅទ១ី. ច្ូរពិពណ៌នពីរគ្ឹះែ៏រតឹមរតូវ ណែលអនររតូវសាងសងទ់ៅពីទលើ។ 
 

 ជីវតិជារគិសថបរស័ិទ ដូចោប បៅនឹងអាោរមយួកដរ។ បៅខាងបរកាមរគឹោះកតងកតមានរគឹោះដរ៏ងឹមាុំ។ រគឹោះបនាោះជាធមមតា
ោយពថី្ម និង សីុម៉ាង។់ រគឹោះជាអបករទអាោរទុំងមូល។ របសិនបបើមនិមានរគឹោះបទ អាោរទុំងមូលនឹងរលុំ។ ដូចោប ផងកដរ
ដួងចិតឋជាសហគមន៍របស់អបករតូវកតស្តងសង់បៅបលើថ្មដរ៏ងឹមាុំ គឺរពោះបយស ូ រគិសថ។ រពោះអងគជារគឹោះរបស់អបក។ បោកប៉ាូល
 នសរបសរថា «ដផតិោម ននរណាអាចចាករ់គឹោះមយួបផសងបទៀត បរៅពីរគឹោះកដល នចាករ់ចួមកបហើយបនាោះបទ បពាលគឺរពោះ
បយស ូរគិសឋ» (១កូរនិថូ្ស ៣:១១)។  
  
 មូលោឌ នរគឹោះរពោះគមពរីមានស្តរៈសុំខាន់សរមាបក់ាររកីចបរមើនខាងវញិ្ញដ ណ្។ បៅកបុងមា៉ា ថាយ ៧:២៤-២៧ រពោះ
បយស ូមានរពោះបនធូលអុំពីអបកស្តងសងព់ីរនាក ់មាប ក់ស្តងសង់ផធោះរបស់ោត់បៅបលើថ្ម និងបុរសមាប ក់បទៀតស្តងសងផ់ធោះរបស់
ោតប់ៅដីខ្ាច ់កដលោម នរគឹោះរងឹមាុំបឡើយ។ បៅបពលកដលមានពយោុះ និងទឹកជុំននម់កដល់ ផធោះកដលស្តងសងប់ៅបលើដី
ខ្ាច ់នដួលចុោះ។ ប៉ាុកនថ ផធោះកដលស្តងសងប់ៅបលើថ្មនឹងមនិរលុំបនាោះបឡើយ។  
 
 បៅកបុងបរឿងបនោះរពោះបយស ូ នមានរពោះបនធូលអុំពបីុរសឆាល តកដលផធោះបៅបលើថ្ម បរបៀបដូចជាបុរសមាប កក់ដលបោរព
តាមរពោះបនធូលរបស់រពោះរគិសថ។ ថ្មកដលោតស់្តងសង់បៅបលើ គឺជាការបោរពបៅនឹងការបបរងៀនរបស់រពោះរគិសថ។ បុរស
កដលស្តងសងផ់ធោះរបស់ោតប់ៅបលើដីខ្ាច ់បរបៀបដូចបៅនឹងមនុសសកដលមនិ នស្តថ ប់ប គ្ ប់តាមរពោះបនធូលរបស់រពោះ
រគិសថ។ ដីខ្ាចក់ដលោតស់្តងសងប់ៅពីបលើ បរបៀបដូចជាការមនិបធវើតាមការបបរងៀនរបស់រពោះរគិសថ។  
 
 វាគឺជាបរឿងមយួកដលរតូវនិយាយថា បយើងបជឿបលើរពោះរគិសថ និងបដើរបោយមនិស្តថ ប់ប គ្ ប់រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។ 
រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា «អបកកដលចូលបៅកបុងរពោះរជយសនស្តទ នបរមសុខ្ មនិកមនជាអបកកដលរោនក់តបៅខ្ញុ ុំថា  



63 

 

“រពោះអមាច ស់! រពោះអមាច ស់!” ប៉ាុបណាត ោះបទ គឺជាអបកកដលបធវើតាមរពោះហឫទយ័រពោះបិតាខ្ញុ ុំ កដលគងប់ៅស្តទ នរមសុខ្បនាោះវញិ។  
(មា៉ា ថាយ ៧:២១)។ 
 
 អបករតូវការរគឹោះដរ៏ងឹមាុំបៅកបុងជីវតិរបស់អបកបដើមផកីារពារអបកបៅបពលកដលមានពយោុះមកដល់។ ពយោុះបនាោះមកតាម
របបៀបបផសងៗ៖ បសចកថីស្តល ប់សនអបកជាទីរសឡាញ់ ជុំងឺ ការ តប់ងត់ុំកណ្ង ឬ ការលផងល។ បៅបពលកដលបយើងចាក់រគឹោះ
រងឹមាុំបោយស្តថ បប់ គ្ ប់តាមរពោះជាមាច ស់បយើងមានមនសិកាចាស់ោស់ បហើយបយើងអាចមានទុំនុកចិតថថារពោះជាមាច ស់នឹង
ជួយ បយើងបៅបពលកដលមានពយោុះបកើតបឡើង។ បៅកបុង១យ៉ាូហាន ៣:២១-២២ «បយើងអានខ្គមពរីទុំងបនោះ៖ របសិនបបើចិតថ
គុំនិតរបស់បយើងមនិោកប់ទសបយើងបទបនាោះបយើងនឹងមានចិតថរងឹបុឹងបៅចុំបពាោះរពោះភគកថរពោះអងគ។ អវីៗកប៏ោយបអាយកត 
បយើងទូលសូម បយើងមុខ្ជាទទួលពីរពោះអងគមនិខានបរពាោះបយើងកានត់ាមបទបញ្ញជ របស់រពោះអងគ និងរបរពឹតថអុំបពើណាកដល
ោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះអងគ»។  
 
 មានកតជុំបនឿរបស់បយើង និងរគឹោះរបស់បយើងបៅកបុងរពោះអមាច ស់ និង រពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ កតប៉ាុបណាត ោះ កដល
នឹងកថ្រកាបយើងបៅបពលកដលបយើងជួបទុកលុំ ក។ បតើរពោះអងគជារគឹោះរបស់អបកឬ? បតើអបកស្តថ ប់ប គ្ បរ់ពោះបនធូលរបស់ 
រពោះអងគបទ?  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរបុំបពញរបបយាគខាងបរកាមជាមយួនឹងពាកយកដលរតឹមរតូវបុំផុត៖ 
 ក) របសិនបបើមនិមានថ្ម…………………………………បទ  អាោរនឹងដួលចុោះ។ 
 ខ្) អស់អបកកដលស្តងសង់បៅបលើថ្ម………………………………………ការបបរងៀនរបស់រពោះរគិសថ។  
 គ) ផធោះកដលស្តងសងប់ៅបលើដីខ្ាចន់ឹង…………………………………អុំឡុងបពលពយោុះ។  
  ) រគឹោះកដលបយើងគួរកតស្តងសងជ់ីវតិរបស់បយើងបៅបលើគឺ………………………   …………………….។  
 
២ ចូរគិតអុំពីជីវតិរបស់អបកបៅបពលកដលអបក នទទួលរពោះបយស ូ រគិសថជារពោះសបគ គ្ ោះរបស់អបក។ បតើអបកអាចនិយាយ  
    បោយខ្លួនឯងថា អបកកុំពុងបដើរបោយស្តថ បប់ គ្ ប់រពោះរគិសថ? …………………………………………………………… 
    របសិនបបើចបមលើយរបស់អបកបៅនឹងសុំណួ្របនោះថា  ទ/ចាស អបកកុំពុងកតពឹងកផអកបលើរគឹោះដរ៏ងឹមាុំ។ របសិនបបើមនិកមនបទ   
    ចូរទូលសូមដល់រពោះជាមាច ស់ឱ្យជួយ ដល់អបកស្តថ ប់ប គ្ ប់រពោះអងគ។  
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ខ. ការសាងស្ង់ជាមួយោន  Building Together 
ទោលទៅទ២ី. ច្ូរពនយល់ពីសារៈសំខាន់ម្នការសាងសងជ់្ជមួយអនរទជឿែម្ទទទៀត។ 
  
 បយើងមនិរោនក់តស្តងសង់កតមាប កឯ់ងបទ។ ប៉ាុកនថ បយើងកជ៏ាកផបកមយួសនរកុមជុំនុុំស្តកល របស់រពោះបយស ូរគិសថ។ 
អបកបជឿទុំងអស់រមួោប ជារចនាសមពន័នបពញបលញ ជាមយួអងគរពោះរគិសថ កដលជាមូលោឌ នរគឹោះ។ បោកបពរតុស  នសរបសរ
ថា «រឯីបងបអូនវញិបងបអូនបរបៀប ននឹងថ្មដម៏ានជីវតិកដរ ដូបចបោះ ចូរផគុ ុំោប បឡើង កស្តងជារពោះដុំណាករ់បស់រពោះវញិ្ញដ ណ្បធវើជា
រកុមបូជាចារយដវ៏សុិទនបដើមផថីាវ យយចដបូជាខាងវញិ្ញដ ណ្ជាទីោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមាច ស់តាមរយៈរពោះបយស ូ រគិសឋ»  
(១បពរតុស ២:៥)។ បៅកបុងបអបភសូ ២:២០-២២ បោកប៉ាូលមានរបស្តសន៍ថា៖ 

 
រពោះអងគ នកស្តងបងបអូនបឡើងជាសុំណ្ង់ បោយមានរកុមស្តវក័ និងពាការជីារគឹោះ និងមានរពោះរគិសឋ
បយស ូផ្ទធ ល់ជាថ្មដស៏ុំខាន។់ គឺរពោះរគិសឋបហើយ កដលបធវើបអាយសុំណ្ង់ទុំងមូលភាជ បោ់ប យា៉ា ងមាុំនិងបធវើបអាយ
ចុំបរ ើនបឡើង បៅជារពោះវហិារដវ៏សុិទនមយួ រមួជាមយួរពោះអមាច ស់។ រឯីបងបអូនកដូ៏បចាប ោះកដរ បោយបងបអូនរមួជា
មយួរពោះអងគ បងបអូន នផគុ ុំោប បឡើង បធវើជារពោះដុំណាករ់បស់រពោះជាមាច ស់កបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្។  

  
 បយើងទុំងអស់ោប សុទនកតជាថ្មសនសុំណ្ង់ដូចោប ។ បទគមពរី នកណ្នាុំបយើងយា៉ា ងបរចើនអុំពីទុំនាក់ទុំនងរបស់បយើង
ជាមយួោប បៅវញិបៅមក។ ទុំងបនោះជា ពាកយសុំដីោស់បតឿនរបស់ស្តវក័ប៉ាូលបៅកានរ់កុមជុំនុុំ៖  

 
ចូរបនាធ បខ្លួន មានចិតថសលូតបូត និងបចោះអតធ់មត ់រពមទុំងរទុំរទោប បៅវញិបៅមកបោយបសចកឋី 
រសឡាញ់។  ចូរយកចិតថទុកោក់រកាឯកភាពកដលមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ បោយយកបសចកឋី 
សុខ្ស្តនថបធវើជាចុំណ្ងរ រស័យទកទ់ងោប ។ (បអបភសូរ ៤: ២-៣)  

 
កុុំបអាយមានពាកយអារសូវណាមយួបចញពីមាត់បងបអូនបឡើយផធុយបៅវញិរតូវនិយាយកតពាកយលអ 
កដលជួយ កស្តងជុំបនឿអបកដសទ របសិនបបើបគរតូវការ រពមទុំងនាុំរពោះពរមកបអាយអបកស្តឋ បផ់ងកដរ។  
(បអបភសូរ ៤: ២៩)  

 
រតូវមានចិតថសបផរុស និងបចោះអាណិ្តបមតាថ ដល់ោប បៅវញិបៅមក។ រតូវរបណី្សបនាឋ សោប បៅវញិបៅមក  
ដូចរពោះជាមាច ស់ នរបណី្សបនាឋ សបងបអូន បោយស្តររពោះរគិសឋកដរ។ (បអបភសូរ ៤: ៣២) 

 
រតូវជួយ រ ុំកលកទុកខធុរៈោប បៅវញិបៅមក បធវើយា៉ា ងបនោះ បទើបបងបអូនបុំបពញតាមរកឹតយវនិយ័របស់រពោះរគិសឋទុំង
រសុង។ (កាឡាទី ៦:២)  
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បហតុបនោះ បពលបយើងមានឱ្កាសបៅបឡើយ បយើងរតូវរបរពឹតថអុំបពើលអចុំបពាោះមនុសសទុំងអស់ជាពិបសស 
ចុំបពាោះបងបអូនរមួជុំបនឿ។ (កាឡាទី ៦:១០) 

 
បលើសពបីនោះបៅបទៀត រតវូមានចិតថរសឡាញ់ដផតិបសចកឋីរសឡាញ់បធវើបអាយបងបអូនរបួរមួោប បពញលកខណ្ៈ។ 
(កូឡូស ៣:១៤)  

  
 ខ្គមពរីទុំងបនោះ នប ា្ ញយា៉ា ងចាស់ពសីហគមន៍អបកបជឿថាមានទុំនួលខុ្សរតូវចុំបពាោះោប បៅវញិបៅមក។ បៅកបុង
ចុំបណាមអបកបជឿបរចើនជាជាងកកនលងដសទបទៀតដួងចិតថសនការរស់បៅជាសហគមនគ៍ួរកតមានបៅកបុងការរបកបោប ពិធីជប់
បលៀងរពោះអមាច ស់ ការទុំនាក់ទុំនង ការរសឡាញ់ ការយកចិតថទុកោក ់ការឱ្យ និង ការទទួល។ រកុមជុំនុុំបដើម នអនុវតថនូវ
ដួងចិតថកបបបនោះជាមយួោប  (កិចចការ ២:៤៣-៤៧)។  
  
 បៅបពលកដលបយើងកស្តងសហគមនជ៍ាមយួោប  បយើងរតូវកតផាុំឱ្យ ន។ ខ្ញុ ុំមនិនិយាយអុំពីការផ្ទល ស់បថូរបទមនុសស
កដល្យកបុងការផាុុំជាមាប ក់កដល្យកបុងការចុោះចូលរគបស់្តទ នការណ៍្តាមរបបៀបណាមយួកដលអាចបុំបពញតរមូវការ
ដល់អបកដសទជាមយួនឹងបោលបៅរមួ។ ជាឧទហរណ៍្ មតិថកដលអបក នបធវើទីបនាធ ល់បៅកានប់នាោះ នសុុំអបកបៅបលងសួន
សតវបៅសថ្ងអាទិតយ បពលោង ច។ ប៉ាុកនថ ជាធមមតាអបកមានទុំោប់មយួបៅរពោះវហិារសថ្ងអាទិតយបពលោង ច។ ដូបចបោះអបករ បប់ៅ 
មតិថអបកថាអបកនឹងបៅសួនសតវមុនបមា៉ា ងបៅសថ្ងអាទិតយ បហើយបនាធ បម់កអបកអាចនាុំមតិថរបស់អបកបៅរពោះវហិារជាមយួអបក។ 
បៅកបុងរបបៀបបនោះអបក នបធវើឱ្យមតិថរបស់អបកបពញចិតថតាមរយៈការរបកបោប បោយរកីរយបហើយអបកកម៏ានឧកាសកបុងការនាុំ
មតិថរបស់អបកថាវ យរពោះអមាច ស់។ 
  
 របសិនបបើបយើងចងន់ាុំសហគមន៍របស់បយើងថាវ យរពោះរគិសថពួកបយើងរតូវការមានកផនការ។ ប៉ាុកនថ រតូវកតអនុញ្ញដ តឱ្យ
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនជាអបកដឹកនាុំកផនការរបស់បយើង។ របសិនបបើរទងច់ងផ់្ទល ស់បថូរសហគមន៍សូមអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគបធវើ 
កិចចការបនោះ។ 
  
 ទីរកុងបសអ ូល របបទសកូបរ ៉ាកដលមានរបជាជនសរបុបរចើនជាងដបោ់ននាក។់ រកុមជុំនុុំបៅបសអ ូកដលមានពន័នការ ី
របព់ានអ់បកកដលបបរមើរពោះអងគកបុងមយួស ឋ ហ៍។ ប៉ាុកនថ អាោររកមុជុំនុុំរបស់បគមនិមានកកនលងរគបរ់ោនក់បុងការោកម់នុសស  
ដប៏រចើនយា៉ា ងបនោះបនាោះបទ ដូបចបោះពួកបគបរៀនកបុងការផាុុំខ្លួនបដើមផបីុំបពញតរមូវការមនុសសទុំងបនោះ។ 
 
 បៅកបុងបសអ ូលវាជាបរឿងធមមតាសរមាបម់នុសសកដលមានតុំបនប់ផសងៗពីោប កបុងទីរកុងរបមូលផថុ ុំោប សរមាបក់ាររបជុុំជា
ស្តជារណ្ៈបៅរកុងកកនលងតូចមយួ (ទីសថីការអភ ិលរកុង)។ បៅកបុងតុំបនន់ីមយួៗមានអបកដឹកនាុំផ្ទធ ល់ខ្លួនកដលជាអបក
ជួបជាមយួរបជាជនរបស់បគផ្ទធ ល់។ រគូគ វ្ លកបុងរកុមជុំនុុំរតូវអនុវតថនត៍ាមរបបៀបបនោះផងកដរកបុងការបធវើពន័នកិចចជាមយួ 
មនុសស។ ពួកបគមនិអាចបៅរពោះវហិារទុំងអស់ោប បនាោះបទ ដូបចបោះោតអ់ាចនាុំរកុមជុំនុុំបៅកាន់កកនលងរបស់ពួកបគរតូវការ
សរមបសរមួលបដើមផបីុំបពញតរមូវការរបស់ពួកបគ។ 
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 របសិនបបើមានមនុសសបីនាករ់ស់បៅកបុងតុំបនដូ់ចោប បៅកបុងទីរកុងមយួ មាប កក់បុងចុំបណាមពួកបគ នអនុញ្ញដ តឱ្យ
មានការជួបជុុំោប បពលយបក់បុងផធោះរបស់ោតឬ់នាង។ ពួកបគអបចជ ើញមតិថភកថិនិងអបកជិតខាងរបស់ពួកបគ។ រកុមបនោះនឹងមាន
ការរកីចបរមើនបបើមានមនុសសកដលកសវងរករពោះជាមាច ស់អស់ពីចិតថ។ បៅបពលកដលរកុមមានមនុសស១២នាករ់កុមអាចកបក
កចក ន។ ឥឡូវមានរបរ់យរកុមតូចបៅកបុងទីរកុងកដលអាចប្ងចាប់មនុសស ន៤៥០០០ជាបរៀងរល់ស ឋ ហ៍។  
 
 ជាញឹកញាប់បយើងកតងកតបភលចថារកុមជុំនុុំមនិកមនជាអាោរបនាោះបទរកុមជុំនុុំគឺជាមនុសស។ កបុងការកដលបយើងថាវ យ
បងគុំរមួោប ជាការសុំខាន់ ប៉ាុកនថ បយើងរតូវមានឆនធោះកបុងការសរមបសរមួល បៅបពលកដលចាុំ ច់បដើមផបី្ងចាប់មនុសសរគប់
ទីកកនលងបោយដុំណឹ្ងលអ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរសរបសរចរកិលកខណ្ៈចុំនួនរ ុំមយួកដលបយើងគួរកតមានចុំបពាោះមនុសសដសទ។ 
 
៤ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិចរកិលកខណ្ៈណាកដលអបករតូវការអភវិឌណនក៍បុងជីវតិរបស់អបក។ 
 
៥ ការសរមបសរមួល មាននយ័ថាជាការផ្ទល ស់បថូរសមាា រៈ ឬ វធិីស្តគសថកបុងការបធវើអវីមយួ 
 ក) ផ្ទល ស់បថូរបោលបុំណ្ងចុំបងរបស់អបក 
 ខ្) តាមរយៈការផ្ទល ស់បថូរបោលបុំណ្ងចុំបងរបស់អបក 
 
៦ របសិនបបើអបកចងន់ាុំមនុសសថាវ យរពោះអមាច ស់ អបករតូវ 
 ក) រងច់ាុំរហូតដល់ពូកបគបៅរកុមជុំនុុំរបស់អបក 
 ខ្) បបងកើតឧកាសបដើមផបីធវើបនាធ ល់បៅកានព់ួកបគបៅកកនលងកដលពួកបគរស់បៅ 
 
៧ ដួងចិតថសនការសរមបសរមួលគឺ 
 ក) អាតាម និយម 
 ខ្) មនិអាតាម និយម 
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រ. ការក្សាងសាព ន Building Bridges 
ទោលទៅទី៣. ពនយល់លពីភាពខុសោន  រវាងការសាងសង ់«សាព ន» និង ការសាងសង ់«ជញ្ញា ងំ»។  
  
 ជាបរចើនឆាប ុំមកបហើយកដលបគបរបើឥដឌនិងថ្មជាបរគឿងកបុងការស្តងសង។់ ឥដឌនិងថ្មដូចោប រតូវ នបរបើកបុង បដើមផសី្តង
សងរ់កុមជុំនុុំមនធីបពទយនិងគុកផងកដរ។ បរគឿងសុំណ្ង់កដលបគបរបើសរមាបស់្តងសង់ស្តព នអាចបរបើសរមាបស់ងប់ធវើជញ្ញជ ុំង
ផងកដរ។ អវកីដលជាភាពខុ្សោប គឺកផនការរបស់អបកស្តងសងប់៉ាុបណាត ោះ។ 
  
 ស្តព នអាចជួយ មនុសសឱ្យឆលងកាត់រពុំរបទល់កបុងទិសបៅពីរ ន។ ពួកបគមាននយ័ថាមានសហគមនម៍ានទុំនាក់
ទុំនងោប ។ បយើងចងចាុំបៅកបុងបមបរៀនទីមយួរបស់បយើងកដល នបលើកបឡើងអុំពីអតទនយ័រគឹោះសនពាកយកូណូ្នា (Koinonia)

 នប ា្ ញអុំពីទុំនាក់ទុំនងពីរទុំនាកទ់ុំនងសនការឱ្យនិងការទទួល។ ពួកបយើងកស្តងស្តព នតាមរយៈ មតិថភាព ការជួយ ោប  
និងបធវើជាមនុសសកដលបគអាចពឹកពាក ់នបៅបពលកដលបគរតូវការ។ ឬបយើងកស្តងជញ្ញជ ុំងតាមរយៈការមនិរបអ់ានោប  
និងការពារខ្លួនបយើងមនិឱ្យមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួមនុសសដសទ។ 
 
 រគិសថបរស័ិទរតូវពាយាមមានទុំនាកទ់ុំនងឬមតិថភាពជាមនុសសរគបវ់ណ្ត ៈទុំងអស់កបុងសងគម។ បយើងកស្តងជញ្ញជ ុំង
បៅបពលកដលបយើងគិតថាបយើងរបបសើរជាងមនុសសបផសងបទៀត។ បយើងកក៏ស្តងជញ្ញជ ុំងផងកដរបៅបពលកដលបយើងបដិបសធ
មនិប្ងចាបម់នុសសកដលបយើងគិតថាពួកបគមានឋានៈខ្ពងខ់្ពស់ជាងបយើង។ បទោះបីអបកជា កសិករ អបកពិបស្តធ អបក
ជុំនួញ ឬ កអ៏បកបធវើការបៅជួររជរោឌ ភ ិលអបកអាចមានមតិថភាពជាមយួមនុសសកដលមានឋានៈឬ វណ្ត ៈខុ្សពីអបក ន។ 
បនាធ បម់កអបករតូវពាយាមនាុំពួកបគថាវ យរពោះអមាច ស់។ ខ្ញុ ុំមនិអាចនាុំនរណាមាប ក់ថាវ យរពោះអមាច ស់បោយមនិបបងកើតមតិថភាព
ជាមយួោតជ់ាមុនបនាោះបឡើយ។ 
 
 ជញ្ញជ ុំងកបងកចកនិងកញកមនុសសបចញពីោប ។ របកហលជាអបកធាល ប ់នអានអុំពីជញ្ញជ ុំងដអ៏ស្តច រយបុំផុតបៅកបុង
របបទសចិនកដល នកស្តងអស់រយៈបពលរបរ់យឆាប ុំមកបហើយ ប៉ាុកនថ បៅកតមានភាពរងឹមាុំ។ ជញ្ញជ ុំងរតូវ នកស្តងបឡើង
បដើមផកីារពារមនុសសមយួចុំនួនពីខាងបរៅនិងបដើមផការពារមនុសសដសទបទៀតបៅខាងកបុងជញ្ញជ ុំងផងកដរ។ បៅកបុងការបរបៀប
បធៀបមយួគឺការកស្តងជញ្ញជ ុំងមានសុវតទិភាពជាងការកស្តងស្តព ន។ បៅបពលកដលបយើងកស្តងស្តព នបយើងកុំពុងកតផសង
ជាមយួការឈចឺាប ់និងការបដិបសធ។ ប៉ាុកនថ រពោះបយស ូ នធានាអោះអាងជាមយួបយើងថា «អបករល់ោប ជួបនឹងទុកខបវទនាបៅ
កបុងបោក ប៉ាុកនថ ចូរមានសងឃមឹបឡើង! ខ្ញុ ុំ នឈបោះបោកបនោះបហើយ» (យ៉ាូហាន ១៦:៣៣)។ រពោះបយស ូមនិ នអធិស្តឌ នថា
សូមឱ្យរពោះជាមាច ស់ដកយកបយើងបចញពីកផនដីបនោះបឡើយ ប៉ាុកនថ រទង ់នអធិស្តឌ នថាសូមឱ្យរពោះជាមាច ស់កថ្រកាការពារ
បយើងបចញពីមារកុំណាចបៅបលើកផនដីបនោះវញិ (យ៉ាូហាន ១៧:១៥)។ 
 
  បៅបពលកដលបយើងប្ងចាប់មនុសសដសទមានបពលខ្លោះជញ្ញជ ុំងរតូវកតដួលចុោះ។ មានជញ្ញជ ុំង សងគម រកមសីល 
ធម៌ វបផធម៌ និងស្តសនាតរមូវឱ្យបយើង កុំបទច ឬ បុំផ្ទល ញបដើមផកីស្តងសហគមន៍មយួ ន។ រពោះបយស ូផ្ទធ ល់ នរលុំ ឬ 
បុំផ្ទល ញជញ្ញជ ុំងបៅបពលកដលរទងម់ានរពោះបនធូលបៅកានគ់សថីស្តសនស៍្តមា៉ា របីៅឯអណ្ឋូ ងទឹក (យ៉ាូហាន ៤:៧-៩)។ 
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 បយើងរតូវកតបនថបរជើសបរ ើសរវាងការកស្តងជញ្ញជ ុំងឬស្តព នបៅកបុងសហគមនរ៍គិសថបរស័ិទរបស់ពួកបយើងនិងបៅកបុង
សហគមន៍ដធ៏ុំបៅកបុងពិភពបោករបស់បយើងបនោះ។ បតើអបក នប ា្ ញដួងចិតថសនបសចកថីរសឡាញ់ដព៏ិតបៅកានស់ហគមន៏
របស់អបកកដរឬបទ? បតើអបក ននាុំរពលឹងមនុសស តប់ងម់កថាវ យរពោះរគិសថតាមរយៈការនាុំជីវតិរបស់ពួកបគបៅកានជ់ីវតិ
របស់អបកកដរឬបទ? សហគមន៍របស់អបកនឹងស្តគ ល់ពីអតទនយ័ដព៏ិតសនពាកយថាដួងចិតថសនសហគមន៍បៅបពលកដលអបកជាពន័ន
ការសីនកថរីសឡាញ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ចូរសរបសរអកសរ W របសិនបបើសកមមភាពបបងកើតជាជញ្ញជ ុំងនិងចូរអកសរ B របសិនបបើសកមមភាពបបងកើតជាស្តព នបៅពីមុខ្  
    របបយាគនីមយួៗ។ 
    ..........ក បមើលកថ្អបកកដលមានជុំងឺ 
    ..........ខ្ នាុំនរណាមាប កប់ៅរពោះវហិារ 
    ..........គ បដិបសធចុំបពាោះមនុសសកដលមានលកខណ្ៈខុ្សពីអបកបៅបពលកដលពួកបគសូមអបកចូលរមួកបុងកមមវធិបីៅកបុង  
                 សហគមន៍ 
    .........  សមាអ តផធោះឱ្យមនុសសកដលមានជុំងឺ 
    .........ង បរ ើសបអើងចុំបពាោះមនុសសកដលមានឋានៈខុ្សពីអបក 
    .........ច សួរសុខ្ទុកខមនុសសកដលបៅមនធីបពទយ ឬ បៅកបុងគុក 
    .........ឆ អបចជ ើញនរណាមាប កប់ៅផធោះរបស់អបកសរមាបក់ាររបកបោប  
    .........ជ និយាយអុំពីមនុសសកដលបធវើឱ្យអបកមានការឈចឺាប ់
   
 ឥឡូវបនោះអបក នបចចបជ់ុំពូកទីមយួរចួរល់បហើយអបកបរតៀមខ្លួនបដើមផបីឆលើយសុំណួ្របៅកបុងជុំពូកវាយតសមលទីមយួ។
រលឹកបមបរៀនមុនបនាធ ប់មកបធវើតាមការកណ្នាុំកដលមានបៅកបុងសនលឹកចបមលើយ។ សូមបផញើរសនលឹកសបមលើយរបស់អបកបៅកាន់    
អាស័យោឌ នចុោះប ម្ ោះរបស់អបក។ 
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សូមទផទៀងផ្ទទ តច់្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥  ក)  បោយោប នការផ្ទល ស់បថូរបោលបុំណ្ងចុំបងរបស់អបក 
 
១  ក) រគឹោះ 
     ខ្) ការស្តថ ប់ប គ្ ប ់
     គ) ការដួលចុោះ 
      ) រពោះបយស ូរគិសថ 
 
៦  ខ្) បបងកើតឱ្កាសបដើមផបីធវើបនាធ ល់បៅកានព់ួកបគបៅកកនលងកដលពួកបគរស់បៅ 
 
២  ចបមលើយរបស់អបក 
 
៧  ខ្) មនិអាតាម និយម 
 
៣  ចបមលើយកដលអាចបៅរចួ សលូតបូត អតធ់មត ់បនាធ បខ្លួន អតឳ់ន សបផរុស អតប់ទស បមតាថ ករណុា កថីរសឡាញ់ ដួង
 ចិតថកដលទនភ់លន។់ 
 
៨  ក)  ស្តព ន 
     ខ្)  ស្តព ន 
     គ)  ជញ្ញជ ុំង 
      )  ស្តព ន 
     ង)  ស្តព ន 
     ច)  ជញ្ញជ ុំង 
     ជ)  ស្តព ន 
     ឈ)  ជញ្ញជ ុំង 
 
៤  ចបមលើយរបស់អបក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វសុិទននឹងជួយ អបកបដើមផអីភវិឌណឥរយិាបថ្កដលរតឹមរតូវ។ 
 
 
 


