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មថ.១៨: ២០ ដ្បតិកន្ៃែងណា ន្ដ្លមាៃ២ឬ៣នាក ់ប្រជ ុំជាមួយគ្នា ដោយៃូវដ ម្ ោះខ្ ុំ  ដនាោះខ្ ុំក៏ដៅកណាា លចុំដណាមអ្ាកទុំង

ដនាោះន្ដ្រ ។ 
ជីវតិនៃការប្រជ ុំ 

គមពីរដេដប្រីរ ១០:២៥ ៃិយាយថា ៖ "ឥតន្លងប្រជ ុំគ្នា  ដូ្ចជាអ្ាកខែួោះធ្លែ រដ់នាោះដ យី ... ” ។លកខណៈរិដេេមួយនៃជីវតិ
ររេប់្រោះជាមាា េ ់ ន្ដ្លដយងីជារួកអ្ាកដជឿបាៃទទួលដនាោះ គឺការប្រមូលផា ុំគ្នា  ៃិងប្រជ ុំគ្នា ។  ប្រោះគមពីរបាៃៃិយាយថា  ដយងី
រាល់គ្នា មិៃប្តឹមន្តជាដចៀមររេប់្រោះអ្ងគរ  ន្ៃាដយងីក៏ជាេវូងដចៀមររេប់្ទង់ន្ដ្រ (កក .២០: ២៨, ១ រត .៥: ២)។ ជីវតិររេ់
ដយងីមិៃន្មៃដូ្ចជាជីវតិររេេ់តវដមអ្ុំដៅ ន្ដ្លចូលចិតាដ វ្អី្វីដោយខែួៃឯង ន្តជីវតិររេដ់យងី គឺដូ្ចជាជីវតិររេេ់តវដចៀម 
ន្ដ្លប្តវូការប្រមូលផា ុំគ្នា  ៃិងរេ់ដៅដោយជីវតិនៃការប្រជ ុំ ។ មូលដេត ដៃោះដេយី ដទីរបាៃជាដយងីប្តូវប្រជ ុំគ្នា   រីដប្រោះការ
ប្រជ ុំមាៃសារៈេុំខាៃច់ុំដរោះដយងី  ដេយីដយងីមិៃប្តូវដបាោះរង់ដោលការប្រជ ុំជាោច់ខាត  ។ 

ការថាវ យនថៃចុំរូងនៃេោា ថាយលប់្រោះអ្មាា េ ់
េរវនថៃដៃោះ មៃ េសដៅកា ងរិភរដោកទុំងមូល មិៃប្គ្នៃ់ន្តយកនថៃអាទិតយ េប្មារជ់ានថៃថាវ យរងគុំរ  ដណាណ ោះដទ  រ  ន្ៃាក៏

េប្មារជ់ានថៃេរាយ នថៃដលងកីឡា ៃិងជានថៃេប្មារក់ារកមាៃាប្គរ់ប្រដភទផងន្ដ្រ ។ ដៃោះជាការអាប្កក់ជាងការថាវ យរងគុំររូ
ដគ្នររដៅដទៀត ន្ដ្លេូមបនី្តជុំដនារររេន់ថៃដៃោះ ក៏បាៃដ វ្ីឱ្យប្គិសាា ៃជាដប្ចីៃលចិលង់ន្ដ្រ ។ ដទោះជាយា ងណាក៏ដោយច ោះ
ដយងីប្តូវន្តរារន់ថៃដ្ុំរូងនៃេបាា េ៍  ថាជានថៃេប្មារ់ប្រោះអ្មាា េ់។  ប្រោះគមពីររញ្ជា កយ់ា ងចាេ់ថា  ដៅកា ងនថៃដ្ុំរូងនៃេបាា េ៍
ដៃោះ ដយងីគួរដ វ្កីាររីចុំណ ចដូ្ចជា: ទី១  ដយងីគរួេរដេីរតដមកីងៃិងអ្ុំណររកីរាយ  រីដប្រោះនថៃដៃោះ  ជានថៃនៃការរេ់ដ ងីររេ់
ប្រោះអ្មាា េ ់ ជានថៃន្ដ្លប្រោះដយេូវ បាៃរដងកីតមក (ទុំៃ .១១៨២៤) ។  ទី២ ដយងីគរួប្រជ ុំគ្នា   កាច់ៃុំរ  ងដដី្មបរី ុំលឹកដ្លប់្រោះ
អ្មាា េ់ (កក .២០៧, ១ ករ .១១: ២៣-២៥) ៃិងទី៣  ដយាងតាមគមពីរ  ១កូរៃិថូេ ១៦: ១-២ ដៅកា ងនថៃដ្ុំរូងរាលេ់បាា េ៍  
ប្គរ់គ្នា គូរនាុំយកតង្វវ យមកថាវ យដ្ល ់ ប្រោះអ្មាា េ់តាមចុំណូលររេខ់ែួៃ ។ ) 

ដគ្នលរុំណងនៃការប្រថ ររេដ់យងី  គឺេនមែងប្រោះប្គិេា 
ដគ្នលរុំណងដៅកា ងការប្រជ ុំររេ់ដយងី ដនាោះគឺដដី្មបេីន្មាងប្រោះប្គិេាចុំន្ណកឯការប្រជ ុំររេប់្គិសាា ៃ  ដនាោះគឺដដី្មបេីន្មា

ងដចញ ៃូវការដ្ុំដណីរជីវតិប្រោុំនថៃររេប់្គិសាា ៃ ។ការដ្ុំដណីរជីវតិប្រោុំនថៃររេប់្គិសាា ៃ  គឺជាប្រោះៃប្គិេា ។  សាវករ  លបាៃ
ៃិយាយថា ៖ "ន្ដ្លខ្ ុំរេ់ដៅ  ដនាោះគឺប្រោះប្គិេាដទ" (ភីល .១: ២១) ។ ប្រោះប្គិេាប្តវូន្តកាែ យមកជា  ការដ្ុំដណីរជីវតិប្រោុំនថៃ
ររេដ់យងី  រឯីការប្រជ ុំររេ់ដយងី  គឺជាការេន្មាងដចញ ៃិងជាការរង្វា ញដចញ ៃូវការដ្ុំដណីរជីវតិប្រោុំនថៃររេ់ដយងី ។   
ចុំណ ចកណាា លនៃការរង្វា ញដចញដៃោះ  គឺជាប្រោះប្គិេាប្ទង់ផ្ទា ល ់។   អ្វីន្ដ្លដយងីអ្្ិោា ៃៃិយាយ  ឬដប្ចៀងតដមកីង  ប្តវូន្ត
មាៃប្រោះប្គិេាជាចុំណ ចកណាា ល  ។ 

ផែូវន្ថលប្រោះជាមាា េ់បាៃកុំណត់ទ កេប្មារក់ារប្រថ ររេចិ់េវូៃ 
កា ងចុំដណាមការប្រជ ុំដៅកា ងជីវតិប្កុមជុំៃ ុំ គ្នម ៃការប្រជ ុំមួយណាន្ដ្លមាៃភារេាិតសាា លជាក់ន្េាង ៃិងរមួរញ្ាូ លប្គរ់

ទុំងអ្េ ់ដូ្ចជាការប្រជ ុំតាមប្កមុដនាោះដទ។ មូលោា ៃតាមរទគមពីរេប្មារ់ការប្រជ ុំតាមប្កុម មាៃដៅកា ងគមពីរដេដប្រីរ ១០:២៤ 
ៃិង ២៥។ ដៅកា ងខទុំងដៃោះ មាៃរកយេុំខាៃរី់គឺ រិោរណា រណាា ល ៃិង កុំឡាចិតាគ្នា  ។ការរិោរណាគ្នា ដៅវញិដៅមក រងគ
រ់អ្តថៃ័យៃូវការៃឹកោុំរីគ្នា  មាៃភារដសាម ោះប្តង់ៃឹងគ្នា  ប្រមទុំងប្េឡាញ់គ្នា ដៅវញិដៅមក ។ ន្ផាកមយ ងដទៀត  រកយដៃោះរងករ់
អ្តថៃ័យថា ដយងីមាៃរួកររេិ ទធកា ងចិតាររេដ់យងី ។ ខ២៤ រៃាៃិយាយដទៀតថា ដយងីប្តូវន្តរណាា ល ៃិងដ វ្ីឱ្យរួកដគដ ោះឈួ
លដ ងី ។ ដរលខែោះប្រន្េលជារួកដគប្ត រជ់ាប្តជាក ់ដូ្ដចាោះដយងីប្តូវការរក់ដភែងីឱ្យដ ោះដ ងីេប្មារ់រួកដគ ។ រកយថា ការ
លអ  ដៅប្តង់ដៃោះ  េុំដៅដៅដលកីារផាលឱ់្យអ្វីមួយដៅអ្ាកដ្នទ ដោយទដទ  ឬដ វ្ីអ្វណីាមួយេប្មារ់អ្ាកដ្នទដោយេ ទធចិតា (មិៃ
គិតនថែ) ។ ការជូៃតង្វវ យជាថវកិា ឬដមីលន្ថរកាដ្ល់រងរអូៃន្ដ្លមាៃជុំងឺ ដនាោះដេយីជាការលអ ។ដៅកា ងររូកាយតប្មូវឱ្យមាៃ
ការលអជាដប្ចីៃយា ងដូ្ដចាោះ ។ ដយងីប្តូវដចោះរណាា លឱ្យរងរអូៃ មាៃដេចកាីប្េឡាញ់ៃឹងគ្នា ដេយីឱ្យប្រប្រឹតាការលអដូ្ដចាោះផង ។   
ខ២៥ ក៏បាៃៃិយាយផងន្ដ្រថា  ដយងីប្តវូកុំឡាចិតាគ្នា ដៅវញិដៅមក។ រងរអូៃកុំឡាចិតាខ្ ុំ  ខ្ ុំកុំឡាចិតារងរអូៃ រងរអូៃដរៀៃ ខ្ ុំ
ក៏ដរៀៃ។ ដូ្ដចាោះ ដយាងតាមរកយៃីមួយៗនៃប្រោះរៃាូលប្តង់ដៃោះ ដយងីប្តូវរិោណា រណាា ល ៃិង  កុំឡាចិតាគ្នា ដៅវញិដៅមក  ។ 



 


