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បុពវកថ្វ 
  
 បៅបពលហ្គដលអបក នរូមយាងរពោះរគិរឋមកគងក់បុងចិតថ និងជីវតិរបរ់អបក អបក នបកើតកបុងរកុមរគួោររបរ់ 
រពោះរគិរឋបរើយ។ រទង់ នបង្ហា ញពីរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែរចួបរើយមកកានអ់បក តាមរយៈការចាតប់ញ្ជូ ន 
រពោះបយរ ូមករុគតជុំនួរអបក។ រទងប់នថបង្ហា ញដល់អបកនូវរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែ តាមរយៈការបឆលើយតបនឹង
បរចកឋីអធិោឌ នរបរ់អបក និងការបុំបពញនូវបរចកឋីរតូវការរបរ់អបក។ 
 
 អបក នបឆលើយតបជាបនថបនាធ ប ់បោយទទួលយកនូវអវីហ្គដលរទង ់នរបទានដល់អបក និងបោយអររពោះគុណ្រពោះអងែ
ររមាបរ់ពោះពរជាបរចើនរបរ់រពោះអងែ។ ប៉ាុហ្គនថ ដូងចិតថរបរ់អបកកុំពុងហ្គតហ្គរវងរកអវីបធវើបហ្គនទមបទៀត។ អបកចងប់ង្ហា ញបរចកឋី
ររឡាញ់របរ់អបកបហ្គនទមបទៀត។ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលអបករកីចបរមើនកបុងជីវតិជារគិរឋបររ័ិទរបរ់អបក បុំណ្ងចិតថរបរ់អបកកបុង
ការថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់ករ៏កីលូតោរ់—បរើយបុំណ្ងចិតថបនាោះរតូវហ្គតរតូវ នបុំបពញ។ 
 
 បរចកឋីប៉ាងរ ថាប បនាោះមនិហ្គមនមានហ្គតមាា ងបនាោះបទ តផតិរពោះជាមាា រ់ករ៏ ថាប ចងម់ានការរបកប និងមានទុំនាក់ទុំនង
ជាមយួបយើងផងហ្គដរ។ រទងក់ុំពុងរងចាុំឱ្យបុរតាបុរតីរបរ់រពោះអងែ បឆលើយតបមកកានរ់ពោះអងែវញិ។ រទងច់ង ់នការថាវ យបងែុំ

របរ់បយើង បរើយបយើងនឹងដឹងជាបនថបនាធ បព់ីការបុំបពញតាមរយៈការថាវ យបងែុំ និងការររបរើរ ហ្គដលបយើង នរកប ើញ 
បោយមនិមានវធិណីាបផសងបរៅពីបនោះបឡើយ។ 
  
 ការររបរើរតបមកើងរបរ់បយើង បបើកផលូវសនគុណ្របបយាជន ៍និងរពោះពរ ហ្គដលរពោះអមាា រ់ចងឱ់្យបយើងមានបទពិបោធន ៍
និងហ្គចកចាយជាមយួអបកដសទបទៀត។ វគែរិកាបនោះ នឹងជួយ អបកមនិរតឹមហ្គតការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុហ្គនថកដូ៏ច
ជាបពលហ្គដលអបកហ្គចកចាយជាមយួរកុមតូចផងហ្គដរ។ 
 
 វធិីទុំបនើបមយួសនការបបរងៀនខ្លួនឯង ជួយ អបកឱ្យបរៀនពីបោលការណ៍្យា៉ា ងង្ហយររួល បរើយនឹងយកពួកវាបៅអនុវតថ  
ភាល មៗ។  
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កមមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
 ការថាវ យបងែុំរបរ់រគិរថបររ័ិទ ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមមវធិីបបងកើតរិរស ររមាបអ់បក
បទើបនឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរស ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួរពោះ
រគិរថ រិការពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាា រ់ និងយល់ដឹងអុំពីបោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមាា រ់ ររមាបជ់ីវតិរបរ់ពួកបគកានហ់្គត
របបរើរជាងមុន។ 

 

 រិរសនឹងរិការបធានបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមានលកា
ណ្ៈជាកិចារនធនា និងង្ហយររួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបហ្គដលវគែសនការរិការតូវ នបរៀបចុំ
ររមាបក់មមវធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 

 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទី៣ 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិេមីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរមាងការរបរ់រពោះជាមាា រ់- 

ជបរមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បោកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 

ទទវវិទា 
Theology 

រពោះបយរ ូជានរណា 
Who Jesus Is 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់ 

បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 

ររុមជំន  ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 

 

ការថាវ យបងែុំរបរ់ 

រគិរថបររ័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចារបរ់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចាជា 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចាសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពារ៍ពិពារ៍ និងរគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិរថបររ័ិទបៅកបុងររគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុនពពលអ្នកចាប់ពផដើម  

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នហ្គបងហ្គចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័រុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ មានចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរមាង ររមាប ់  
បមបរៀន។ វាជាកុំណ្តរ់តាពីអវីហ្គដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបរចកឋីហ្គណ្នាុំអុំពីអវីហ្គដលអបកគួរហ្គតអាចបធវើ បនាធ បព់ីបរៀន 
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវានឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
រុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យរបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមានរុំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត ់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀន ហ្គដល នបរៀនរចួមកបរើយ។ រូមកុុំរ ុំលងហ្គផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីហ្គដលអបក នបរៀនរចួបរើយ។ អបកអាចបឆលើយរុំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
របរិនបបើោម នកហ្គនលងទុំបនររគបរ់ោន ់បដើមផរីរបររចបមលើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមលើយទាុំងបនាោះបៅ
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន ហ្គដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ាបស់នបមបរៀន ហ្គដលមាបៅកបុងហ្គផបក រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់ 
អបក។ រូមកុុំបមើលចបមលើយមុន ររូតដល់អបក នររបររចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធវើហ្គបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីហ្គដលអបក នរិកាកានហ់្គតរបបរើរបឡើង។ រូមហ្គកចបមលើយទាុំងឡាយ ហ្គដលអបកបឆលើយមនិទាន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទាុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិង្ហយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើរុំណួ្ររបបភទបផសងៗោប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ មានគុំរសូនរបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយរុំណួ្រទាុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហ ទរជើសទរ ើស 
រុំណួ្រពរុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយហ្គដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទាររណ៍្ 
១. រពោះគមពរីមានររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបរៀវបៅមគែបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងវងប់លើ ខ្) ហ្គដល នបង្ហា ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីមានររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខ ស/រតូវ 
រុំណួ្រ ខុ្រ/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរយករបបយាគណាហ្គដលរតមឹរតវូ។  
ឧទាររណ៏្ 
២. បតើរបបយាគណាខ្លោះហ្គដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីមាន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរររមាបអ់បកបជឿបៅរពវសេៃបនោះ។  
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទាុំងអរ់ ររបររជាភាោបររបឺ។  

 ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបុំភលឱឺ្យហ្គតងរពោះគមពរី។  
 របបយាគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរហ្គតគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរទាុំងពីរបនោះ បដើមផបីង្ហា ញជបរមើររបរ់អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
រុំណួ្រផែូផែង ចងឱ់្យអបកផែូផែងអវីហ្គដលររបោប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទាររណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខ្ររមាបប់ ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ ហ្គដលពណ៌្នាអុំពីអវីហ្គដលោតប់ធវើ (ខាង 
     បឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំរីុសណ្    ១) ម៉ាូបរ 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោហ្គអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់  ២) យ៉ាូបរវ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   

 …១…. )  នររ់បៅកបុងដុំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 

ឃ្លល  ក) និង  ) និយាយអុំពីម៉ាូបរ បរើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយាយអុំពីយ៉ាូបរវ ។ អបកគួរហ្គតររបររបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
 ក) និង  ) បរើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ ។ 
 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមហ្គញកបពលោៃ តប់រៃៀម និងបពលបវោបទៀងទាតរ់រមាបក់ាររិការបរ់អបក។ វានឹងង្ហយររួលផាង់
អារមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាហ្គផបកមយួសនទមាល ប់របចាុំសេៃបនាោះ។ 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលហ្គដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទាុំងមានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគង់
បៅជាមយួ បរើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងហ្គតរទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចូរទូលរូម
រពោះអមាា រ់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវា បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរមាងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមពរីបយាង និងររបររកុំណ្ត់រតាហ្គដលអាច
មានរបបយាជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចរុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានហ់្គតមានរបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរុំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនាល ោះហ្គដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របរ់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអវីហ្គដលអបក នបរៀនរចួបរើយ និងហ្គរវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវា បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិថភក័ថិ បៅកបុងការរិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងាុំអបកឱ្យរិកាបមបរៀនេមីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ាបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រកោររុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ញដ
រមាែ ល់យា៉ា ងចារ់ ររមាបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការហ្គណ្នាុំ ហ្គដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវហ្គត
បុំបពញ បរើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អបកររមាបក់ារហ្គកតរមូវ។ របរិនបបើអបកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យ គលូបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅហ្គតទទួល នផលរបបយាជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវាយតសមលតាមជុំពូកដហ្គដល។ 
 

រទបៀបសិរាម ខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចរិកាវាបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយាយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុហ្គនថ អបកកអ៏ាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ រ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានររមាប់ពន័នកិចា
ពនននាោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬររគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងហ្គដរ។ អបកនឹងប ើញថា ទាុំង
មាតិកា ទាុំងវធិីោ្រថសនការរិកាលអរបបរើរររមាបប់ោលបុំណ្ងទាុំងបនោះ។ 
 
 របរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចាការទាុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភលចបរបើអារយោឌ នសនការយិាល័យោកលវទិាល័យ គលូបល (Global University) របរ់អបក។ របរិនបបើអបក
រិកាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបហ្គនទមហ្គដលរគូរបរ់អបក
 នោកឱ់្យ។  
 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងរកលវទិាល័យ គលូបល (Global University) បដើមផ ី
បបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសហ្គេមបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគរទុំពរ័  www.globaluniversity.edu ររមាប់
ពត័ម៌ាន និងជុំនួយបហ្គនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនមាប ក់ៗ  មានររមាបរិ់រសហ្គដល នបញ្ាបម់ុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទាររណ៍្ របរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការយិាល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូហ្គដលមកពីោកលវទិាល័យ គលូបល (Global University)  ន។ របរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោរការវាយតសមលតាមជុំពូក ហ្គដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិាល័យតាមតុំបនរ់បរ់អបក។ ការយិាល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិាល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរររដឌអាបមរកិ។ 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបរៀវបៅររមាប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បរើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ រមាា រ
រិកាបផសងៗហ្គដលអាចរក នររមាបម់ុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ាូ លទាុំងកាហ្គរត។ 

 

 រូមចូលបមើបលបគរទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org ររមាបជ់ាធនធានបហ្គនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
 ជូឌី  បេល ហ្គ្រែនបនើរ (Judy Bartel Graner) ជាកូនររីរបរ់ ហារ ី(Harry) និង មា៉ា ថា  បេល (Martha Bartel) 

ហ្គដលជាបបរកជនបជើងចារ់ ហ្គដល នបធវើដុំបណ្ើ របៅកានអ់ាបមរកិឡាទីន (Latin America) បរើយបោកររីកជ៏ា
បបរកជនមាប កផ់ងហ្គដរ ហ្គដល នបធវើការបៅរបបទរកូឡុុំប ី (Colombia) តាុំងពីឆាប ុំ ១៩៧១ មកបមលោះ។ ោត ់នបធវើការយា៉ា ង
រកមមកបុងនាមជារគូបបរងៀន និងជាអបកបធវើការរដឌ លបៅោោរពោះគមពរីបៅរបបទរកូឡុុំប  ីនិង នបធវើការជាមយួកមមវធិី
កុមារបរៀបចុំរពឹតថិការណ៍្ធុំៗ និងការបធវើបទបង្ហា ញតាមទូរទរសន។៍ 

 

 បណ្ឍិ ត ហ្គ្រែនបនើរ  នទទួលបរញិ្ញដ បរតខាងហ្គផបកអបរ់ ុំរគិរឋបររ័ិទ ពីមហាវទិាល័យភាគអាបគបយ ៍(Southeastern 

College) បៅបឡកហ្គលនដ ៍(Lakeland) រដឌរវល័ររោី (Florida) និងអនុបណ្ឍិ តហ្គផបកវទិាោ្រឋរងែម ពីោកលវទិាល័យ           

វា៉ានហាក ត (Vanguard) បៅ កូោឋ  បមោ (Costa Mesa) រដឌកាលីរវ័រញ្ញដ  (California)។ ោត់ នបញ្ាបក់ាររិកាបហ្គនទម
បទៀត ហ្គផបកនរ វទិា បៅឯោកលវទិាល័យ ោន ់ដិកូ បរថត (San Diego State University) និង នទទួលថាប ក់បណ្ឍិ ត
ពីោោជានខ់្ពរ់បទវវទិារកុមជុំនុុំរពោះជាមាា រ់ បៅ្រពីងរវីល មរូីរ ី(Springfield, Missouri)។ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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  ពមពរៀន 

  ១    ការថ្វវ យបងគ—ំតបូងខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ Worship—A Spiritual Gem 

  ២    ានណតរពះជ្ជាច សណ់ែលសរតិសមទទួលរិតតិយស Only God Is Worthy 

  ៣    ការថ្វវ យបងគំតាមរយៈការអធសិ្ឋា ន Worship in Prayer 

  ៤    ការថ្វវ យបងគតំាមរយៈការបទរមើ Worship in Service  
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ការថ្វវ យបង្គ—ំ 
តបងូ្ខាង្រពលងឹ្វិញ្ញា ណ  
Worship—A Spiritual Gem 

 

  
 

 វាជាសេៃដរ៏តជាកម់យួ។ បៅបលើភបុំហ្គអ នបដរដខ៏្ពរ់ យុវជនមាប ក ់នបដើរចុោះតាមផលូវរកួរយា៉ា ងលុំ ក។ រ ុំបពចបនាោះ
ោត ់នបមើលប ើញេមមយួដុុំហ្គដលគួរឱ្យចាបអ់ារមមណ៍្ ោត់ នបរ ើរវាបឡើង រចួក ៏នោក់វាបៅកបុងបហាប ៉ា របរ់ោត។់ 
ោត ់នដឹងហ្គតបនថិចបនធួចប៉ាុបណាត ោះ នូវអវីហ្គដលោត ់នរកប ើញ។ េមបនាោះ គឺជាតផងូមយួកបុងចុំបណាមតផងូមរកតដធ៏ុំជាងបគ
បុំផុត ហ្គដលមនិធាល ប់មានបៅកបុងរបបទរកូឡុុំប  ីហ្គដលលក ់នតសមលបីបនួោនភរូី បរើយបុររបនាោះ នកាល យបៅជាអបក
មាន។  
  
 បតើអបកមនិចងរ់ក នេមបនាោះហ្គដរបទឬអី? បយើងទាុំងអរ់ោប ពិតជាចងប់ធវើជាមាា រ់បលើតផងូមរកត បពរជ តផងូទទឹមដ៏
មានតសមលទាុំងបនាោះណារ់។ ប៉ាុហ្គនថ បបើបទាោះជាបយើងមនិអាចបធវើជាមាា រ់បលើរបរ់ទាុំងអរ់បនោះកប៏ោយ កប៏ៅមានតផងូមយួ
បទៀតហ្គដលបយើងទាុំងអរ់ោប អាចមាន–តផងូសនការថាវ យបងែុំ។  

 
 ការថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ គឺដូចជាេមដម៏ានតសមលមយួហ្គដរ ពីបរពាោះវាបធវើឱ្យបយើងជាអបកមានខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ ដូច
ជាតផងូមយួដរ៏ររ់ោអ ត ហ្គដលមានមុខ្សឆបបផសងៗោប  កបុងការថាវ យបងែុំ។ បយើងនឹងរិកាបីបនួចុំណុ្ច កបុងចុំបណាមហ្គផបកដ៏
មានោររុំខានប់ុំផុតទាុំងបនាោះ។ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលអបកបរៀនយកបរចកឋីពិតទាុំងបនោះបៅអនុវតថ អបកកុំពុងហ្គតដុរខាត ់―តផងូ‖ 
សនការថាវ យបងែុំរបរ់អបកបរើយ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងជួយ ដល់អបក បដើមផឱី្យរគបម់ុខ្សឆបទាុំងអរ់បនាោះ នបបញ្ាញ
បោភណ័្ភាព បរើយថាវ យរិរលីអដល់រពោះជាមាា រ់។ 
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គ្ទរាង 
ក. បរចកថរីរឡាញ់កបុងការថាវ យបងែុំ Love in Worship 

ខ្. លកាណ្រមផតថិខាងកបុង Inner Qualities  

គ. ការបង្ហា ញបចញខាងបរៅ Outward Expressions 

 

ទោលទៅ 
១. បង្ហា ញពីោរៈរុំខានស់នការបឆលើយតបចុំបពាោះរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះជាមាា រ់។ 
២. បង្ហា ញពីលកាណ្រមផតថិមយួចុំនួនហ្គដលរតូវការររមាប់ការថាវ យបងែុំ។ 
៣. បង្ហា ញតាមរយៈរពោះគមពរីនូវរបបៀបហ្គដលមនុរស នថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់។ 

 
ក. ពសចកដីរសឡាញក់នងុ្ការថ្វវ យបង្គ ំLove in Worship 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញពីស្ឋរៈសំខាន់ម្នការទ្លើយតបច្ំទពាះរពះហឫទ័យរសឡាញ់របស់រពះជ្ជាច ស់។ 
  
 បរចកឋីររឡាញ់របរ់បយើងចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់រតូវការការរហ្គមថងបចញ។ រទង ់នបង្ហា ញរពោះរឫទយ័ររឡាញ់
របរ់រពោះអងែររមាប់បយើង តាមរយៈការចាតប់ញ្ជូ នរពោះបុរតារបរ់រពោះអងែឱ្យមករុគតជុំនួរបយើង។ រទងប់ង្ហា ញរពោះ
រឫទយ័របផរុរ និងរពោះរឫទ័យបមតាថ ករណុា រូមផហី្គតបៅកានអ់រ់អបកហ្គដលមនិយកចិតថទុកោកន់ឹងរពោះអងែ។ មា៉ា ថាយ 
៥:៤៥  នបលើកបឡើងថា ― រពោះអងែរបទានបអាយរពោះអាទិតយរបរ់រពោះអងែរោះបុំភល ឺទាុំងមនុរសអារកក ់ទាុំងមនុរសលអ បរើយ
រទងរ់បទានទឹកបភលៀងបអាយទាុំងមនុរសរុចរតិ ទាុំងមនុរសទុចារតិផងហ្គដរ។‖ 
 
  ការបង្ហា ញពីបរចកឋីររឡាញ់ គឺជាដុំបណ្ើ រផលូវពីរ។  បតើមានបរតុផលណាហ្គដលនាុំឱ្យបយើងោកអ់ារមមណ៍្របរ់
បយើងពីរពោះអងែ? បបើបទាោះជារទងោ់ែ ល់ចិតថរបរ់បយើង បរើយទតប ើញបរចកឋីររឡាញ់កប៏ោយ ករ៏ទងច់ងឱ់្យបយើង
និយាយពីបរចកឋីររឡាញ់របរ់បយើង បរើយបង្ហា ញបចញនូវបរចកថីររឡាញ់បនាោះហ្គដរ។ បៅបពលបធវើដូបចបោះ បយើងបបើកទាវ រ
ឱ្យរពោះអងែមានរពោះបនធូលពីរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែរតឡបម់កកាន់បយើងវញិ។ បនាធ ប់មក បយើងចាប់បផឋើមយល់
ថាអវីជាការរបកប និងការមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះអមាា រ់។ មនិមានអវីបផសងបទៀតអាចជុំនួរកហ្គនលងបនោះ នបឡើយ បៅ
កបុងបោកបនោះ។ 
 
  មានតរមូវការខាងវញិ្ញដ ណ្ហ្គដលអាចបុំបពញ នហ្គតតាមរយៈការថាវ យបងែុំប៉ាុបណាត ោះ។ បយើងរតូវនិយាយពីបរចកឋី
ររឡាញ់របរ់បយើងបៅកានរ់ពោះជាមាា រ់ បរើយបង្ហា ញបរចកឋីររឡាញ់បនាោះតាមរយៈរកមមភាពរបរ់បយើង។ បតើវាអាច
បកើតបឡើងបោយរបបៀបណា? ទបងវើសនចិតថរបផរុរហ្គដល នបធវើបៅកបុងរពោះនាមរបរ់រពោះបយរ ូ កាល យបៅជារកមមភាពសន
ការថាវ យបងែុំ ពីបរពាោះវាោប់រពោះរឫទយ័រពោះជាមាា រ់។ (ចូរអានមា៉ា ថាយ ២៥:៣១-៤០។) 
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  កបុងនាមជារគិរឋបររ័ិទ អបក នបរៀនរចួមកបរើយថា  ការបធវើឱ្យរពោះជាមាា រ់ោប់រពោះរឫទយ័នាុំឱ្យអបករកបច់ិតថ និង
របាយចិតថ។ មនុរសហ្គដលបពញបោយការថាវ យបងែុំ កជ៏ាមនុរសហ្គដលរកីរយផងហ្គដរ–បរើយការបនាោះគឺជារង្ហវ ន។់ គមពរី
រុភារិត ១៧:២២  នបលើកបឡើងថា ―ចិតថរបាយរហ្គមងនាុំបអាយជារោះបរផ ើយ‖។ គមពរីទុំនុកតបមកើង ១២៨:១ បញ្ញជ ក់ថា 
―អបកណាបោរពបកាតខាល ចរពោះអមាា រ់បរើយបដើរតាមមាោ៌របរ់រពោះអងែ អបកបនាោះមានរុភមងែលបរើយ។‖ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញរបបយាគហ្គដលជាចបមលើយរតឹមរតូវ។ 
    ការថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ពិតរ កដ គឺបធវើ និងនិយាយនូវអវីហ្គដល 
 ក) ហាក់ដូចជារតឹមរតូវបៅបពលបនាោះ។ 
 ខ្) បធវើឱ្យបយើងមានអារមមណ៍្លអ។ 
 គ) ោប់រពោះរឫទយ័រពោះជាមាា រ់។ 
 
២ បតើរកមមភាពមយួណាកបុងចុំបណាមរកមមភាពខាងបរកាម ជារកមមភាពសនការថាវ យបងែុំ? 
 ក) ការរ បរ់ពោះជាមាា រ់នូវអវីហ្គដលអបកររឡាញ់ 
 ខ្) ការអានរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងែជាបរៀងរល់សេៃ 
 គ) ការផឋល់ទឹកមយួហ្គពងកបុងរពោះនាមរពោះបយរ ូ 
 
៣ ចូរររបររកិចាការពីរហ្គដលអបកអាចបធវើ ឬនិយាយ ហ្គដលជាការថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់។ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ចូររតួតពិនិតយចបមលើយរបរ់អបកចុំបពាោះនឹងរុំណួ្រទាុំងបនាោះ បៅចុងបញ្ាបស់នបមបរៀន។ 
 

ខ. លកខណសមបតតខិាង្កនងុ្ Inner Qualities 
ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីលរខណសមបតតិមួយច្ំនួនណែលរតូវការសរាប់ការថ្វវ យបងគំ។ 
 
 បោកយ៉ាូហានររបររថា ―ប៉ាុហ្គនថ ដល់បពលកុំណ្ត់ គឺឥឡូវរបឹងបរើយ អបកថាវ យបងែុំដព៏ិតរ កដ នឹងថាវ យបងែុំរពោះ
បិតាតាមវញិ្ញដ ណ្ និងតាមបរចកឋីពិត ដផតិរពោះបិតារពវរពោះរឫទយ័នឹងអបកថាវ យបងែុំហ្គបបបនោះឯង‖ (យ៉ាូហាន ៤:២៣)។ 
ខ្គមពរីបនោះផឋល់នូវអវីហ្គដលជាការរ ុំពឹងទុកពីបយើងកបុងនាមជាអបកថាវ យបងែុំ៖ បដើមផថីាវ យបងែុំរពោះបិតាបោយវញិ្ញដ ណ្ និងបរចកឋី
ពិត ដផតិរទងហ់្គរវងរកអបកថាវ យបងែុំហ្គបបបនាោះឯង។ 
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  ពាកយ ―បោយឫទាន នុភាព‖ បង្ហា ញថា បយើងរតូវការឫទាន នុភាព ឬកមាល ុំងបដើមផថីាវ យបងែុំ ប៉ាុហ្គនឋ ឫទាន នុភាពបនាោះរតូវហ្គត
ខាល ុំងជាងខ្លួនឯង។ បៅបពលហ្គដលបយើងរពមទទួលភាពកបមាយរបរ់បយើង បយើងប ោះជុំហានទីមយួចូលបៅកបុងការថាវ យ

បងែុំដព៏ិតបរើយ—ជុំហានសនការបនាធ បខ្លួន។ 
 
  បៅកបុងការថាវ យបងែុំដព៏ិត បយើងកប៏ ើញខ្លួនឯងដូចជាបកមងផងហ្គដរ ហ្គដលរតូវការបរចកឋីររឡាញ់ និងការដឹកនាុំ។ 

បតើោឋ បប់ៅដូចជាការប ោះជុំហានេយបរកាយ ហ្គមនបទ? វាបៅកបុងរបបៀបបនោះឯង។ ក៏ប៉ាុហ្គនថ ការបនាធ បខ្លួនមនិហ្គមនមាននយ័ថា 

ជាការប ោះបងអ់វីៗទាុំងអរ់ហ្គដលបយើងមានបនាោះបទ។ វាមាននយ័ថា ជាការអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះជាមាា រ់ជាទីមយួបៅរគបហ់្គផបក
ទាុំងអរ់កបុងជីវតិរបរ់បយើង។ បៅបពលហ្គដលបយើងចាបប់ផថើមបមើលប ើញពីភាពអោា រយរបរ់រពោះអងែ បយើងកានហ់្គតបរតៀមខ្លួន
ជាបររចបដើមផផីឋល់នូវការថាវ យបងែុំដព៏ិតហ្គដលរទងរ់ពវរពោះរឫទយ័។ 
 
  លកាណ្ៈរមផតថិដ៏មានោរៈរុំខានប់ផសងៗបទៀតបៅកបុងការថាវ យបងែុំ មានការរមួមានបរចកឋីររឡាញ់ និងការ
ោឋ ប់បង្ហែ ប។់ បៅកបុងទុំនាកទ់ុំនងរគូោរ វាមនិអាចបៅរចួបទហ្គដលបុំហ្គបកលកាណ្រមផតថិទាុំងពីរបនោះបចញពីោប ។ មយួបៅ
មកររមាប ់ឬបុំបពញមយួបផសងបទៀត។ របរិនជាកូនររឡាញ់ឪពុកមាឋ យរបរ់ខ្លួន បរើយោឋ ប់បង្ហែ បព់ួកោត់ ជាទូបៅគឺ
មនិពិ កបទ។ បលើរពីបនោះ វាកានហ់្គតរកីរយហ្គេមបទៀត។ បរចកឋីររឡាញ់បធវើឱ្យបុំណ្ងចិតថកានហ់្គតរកីរយបឡើង។ 
 
  របរិនជាបយើងរកប ើញថា ខ្លួនឯងកុំពុងហ្គតចងទ់ារ់របឆាុំងនឹងបទបញ្ញជ របរ់រពោះជាមាា រ់ បយើងគួរហ្គតពិនិតយបមើល
ឥរយិាបេរបរ់បយើង ទុកជាការរពមានថា បរចកឋីររឡាញ់របរ់បយើងកានហ់្គតរឹករចិរលិបរើយ។ បយើងរតូវទូលរូមឱ្យ 
រពោះជាមាា រ់អតប់ទារដល់ភាពអាតាម និយមរបរ់បយើងបោយចិតថបនាធ បខ្លួន។ រទងន់ឹងចាក់បងាូរបរចកឋីររឡាញ់របរ់ 
រពោះអងែមឋងបទៀត—បរចកឋីររឡាញ់ហ្គដលបយើងអាចបងាូរបចញបោយការោឋ បប់ង្ហែ ប់យា៉ា ងអុំណ្របៅកាន់បុំណ្ងរពោះ
រឫទយ័របរ់រពោះអងែ។ 
 
  រោនហ់្គតដូចជាតផងូមយួរោបហ់្គដលមានមុខ្សឆបជាបរចើន ចុំហ្គណ្កឯការថាវ យបងែុំកម៏ានរបបៀបជាបរចើនហ្គដរ។ បយើង ន
រិកាអុំពលីកាណ្រមផតថិ ហ្គដលមានបៅកបុងចុំបណាមភាពរុំខាន់បុំផុតទាុំងបនាោះ។ ប៉ាុហ្គនឋ បៅបពលហ្គដលអបកហ្គរវងរករពោះ
បនធូលរបរ់រពោះជាមាា រ់ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងបង្ហា ញអបកកានហ់្គតបរចើនបហ្គនទមបទៀត។ រល់លកាណ្រមផតថិខាងកបុងេមីៗ
ហ្គដលអបកបហ្គនទម រពមទាុំងដុរខាត ់នឹងបធវើឱ្យបពលបវោសនការថាវ យបងែុំរបរ់អបកកាន់ហ្គតមានតសមល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ លកាណ្ៈរមផតថិផ្ទធ ល់ខ្លួនចុំនួនបីររមាបក់ារថាវ យបងែុំ ហ្គដលបយើង នរិកាមាន 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    និង……………………………………………………………………………………………………………………………..  
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៥ បតើលកាណ្រមផតថអិវីហ្គដលរតូវ នបបើករហ្គមថងបោយខ្គមពរីនីមយួៗខាងបរកាមបនោះ? 
 ក) ទុំនុកតបមកើង ១០:១៧ …………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្)  ១យ៉ាូហាន ៣:១៨ ……………………………………………………………………………………………………… 
 គ)  ១យ៉ាូហាន ៣:២៤ ……………………………………………………………………………………………………… 
 
៦ អានរបោប បៅកបុងគមពរី មា៉ា ថាយ២១:២៨-៣២។ បតើកូនមយួណាកបុងចុំបណាមកូនរបុរទាុំងពីរ នអភវិឌណនល៍កាណ្ៈ 
   រមផតិថដូចហ្គដលបយើង នរិកា? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

គ. ការបង្ហា ញពចញខាង្ពរៅ Outward Expressions 
ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញតាមរយៈរពះគ្មពីរនូវរទបៀបណែលមន សសបានថ្វវ យបងគំរពះជ្ជាច ស់។ 
 
  មុខ្សឆបតផងូសនថាវ យបងែុំរបរ់បយើង មនិអាចរប ់នបទ។ បៅរគបក់ាលៈទរៈេមីៗទាុំងអរ់ បយើងរកប ើញវធិី និង
ឱ្ការហ្គដលរបកបបោយភាពសចបរបឌិត បដើមផថីាវ យបងែុំ និងថាវ យរិរលីអដល់រពោះជាមាា រ់។ រពោះគមពរីរបរ់បយើងបង្ហា ញពី
របបៀបហ្គដលមនុរស នរហ្គមឋងពីបរចកឋីររឡាញ់របរ់បគជាយូរមកបរើយ បរើយបយើងអាចបរៀន នពីបទពិបោធនរ៍បរ់
ពួកបគ។ បពលហ្គដលបយើងបង្ហា ញពីបរចកឋីររឡាញ់របរ់បយើង វានឹងមានការរកីចបរមើនផងហ្គដរ។ 
 
  ោវឌី ជាអបកគង្ហវ លបចៀម ហ្គដល នកាល យបៅជារពោះមហាកសរតសនរបបទរអុីរោហ្គអល  នថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់
បោយឧបករណ៍្ត្នថី និងបោយបទចបរមៀង។ បអូនររីរបរ់បោកម៉ាូបរប ម្ ោះមា៉ា រម  នថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់បោយការរ ុំ
ដប៏ររុិទន។ ្រឋីដអ៏ោា រយមាប កប់ៅភូមរិ ូ ហ្គណ្ម  នបបង្ហអ នខ្លួនចុោះបោយរៃបោ់ៃ ត់ ហ្គដលគួរឱ្យបរញើចជាពនប់ពកចុំបពាោះការ
បរបើពាកយបពចនប៍ៅបពលបនាោះ។ នាងឌរ័ការ ជា្រថីមានចិតឋរបផរុរមាប ក ់ហ្គដលផឋល់រិររីងុបរឿង និងកិតថិយរដល់រពោះជា
មាា រ់បោយជីវតិជារគិរឋបររ័ិទដខ៏ាជ បខ់្ជួនរបរ់នាង រពមទាុំងរមាមសដដរ៏រ័រររួនរបរ់នាងកបុងការកាតប់ដររបមលៀកបុំ
ពាករ់រមាប់អបករក។ 
 
  នាងមា៉ា រ ីហ្គដលជាមាតារបរ់រពោះបយរ ូ   នររបររ និងបលើកតបមកើងរពោះជាមាា រ់។ ពាកយបពចនរ៍បរ់នាងមនិហ្គមន
មកពីខ្លួនឯងបនាោះបទ។ បៅបពលហ្គដលនាង នបបើកដូងចិតថ និងបបើកមាតរ់បរ់នាងបដើមផរីរបរើរតបមកើង នាង ននិយាយ

ពាកយទុំនាយដព៏ិបរោះ។ រូមអានបរចកឋីអធិោឌ នបនោះហ្គដលបគបៅថា ភាពរងុបរឿង ឬទុំនុកតបមកើងរបរ់មា៉ា រ ីបៅគមពរី 
លូកា ១:៤៦-៥៥។ 
 
  ឧទាររណ៍្ទាុំងបនោះបង្ហា ញរតឹមហ្គតពីរបីរបបៀបប៉ាុបណាត ោះ ហ្គដលបយើងអាចថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់។ តាមរយៈរបមលង
របរ់បយើង បយើងអាចររបរើរតបមកើងរពោះអងែបោយបទចបរមៀង។ តាមរយៈរបូកាយរបរ់បយើង បយើងអាចថាវ យបងែុំបោយ
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បលងឧបករណ៍្ត្នថី  ទោះសដ ឬកប៏លើកសដរបរ់បយើងបឡើង។ ឱ្ការសនការថាវ យបងែុំដម៏ានតសមលមយួចុំនួន  នបកើតបឡើងបៅ

បពលមានភាពបរៃៀមោៃ តទ់ាុំងររុង បោយរញ្ជ ឹងគិតពីបរចកឋីរបផរុររបរ់រពោះជាមាា រ់។ ដូចហ្គដលបយើងដឹងបរើយថា 
រកមមភាពនិយាយឮជាងពាកយរមឋបីៅបទៀត។ បយើងររបរើរតបមកើង បៅបពលហ្គដលបយើងោឋ បប់ង្ហែ ប—់បៅបពលហ្គដលបយើង
រកបឡកមកបមើលខ្លួនបយើង បរើយបមើលប ើញពីតរមូវការហ្គដលបយើងអាចបុំបពញ ន បរើយបនាធ បម់ក បធវើនូវអវីហ្គដលបយើង
អាចបុំបពញតរមូវការទាុំងបនាោះ។ 
 
  ការថាវ យបងែុំបោយបោម ោះអរ់ពីចិតថររបដៀងបៅនឹងេមដម៏ានតសមលមយួហ្គដល នរកប ើញបៅកបុងដីធមមតា ប៉ាុហ្គនថ វា
អាចចាុំងពនលឺ បោភ័ណ្ភាព និងរិរលីអរបរ់រពោះជាមាា រ់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ របបៀបមយួកបុងចុំបណាមរបបៀបដល៏អបុុំផុតជាបរចើន បដើមផបីង្ហា ញពីបរចកឋីររឡាញ់របរ់បយើងបៅកាន់រពោះជាមាា រ់គឺ 
 ក) ោក់ខ្លួនពីឥទនិពល និងបរចកឋីលផងួរបរ់បោកីយ។៍ 
 ខ្) អធិោឌ នដហ្គដលៗមឋងបរើយមឋងបទៀត។ 
 គ) បង្ហា ញបោយរកមមភាពរបរ់បយើងថាបយើងររឡាញ់រពោះអងែ។ 
 
៨ របរិនជាមាននរណ្មាប ករួ់រអបកពីរបបៀបសនការថាវ យបងែុំ បតើអបកគិតថាគួរបឆលើយចបមលើយមយួណាហ្គដលលអបុំផុត? 
 ក) អបកអាចរមលងឹបមើលបៅកានអ់បកបផសងបទៀត បរើយបធវើតាមអវីហ្គដលពួកបគបធវើ។ 
 ខ្) មានទុំរងស់នការថាវ យបងែុំបរចើនជាងមយួ អបកអាចរតឡបប់ៅបមើលឧទាររណ៍្បផសងៗបៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 គ) ហ្គរវងរកអវីហ្គដលរកថិរមនឹងអបកបុំផុត បរើយចាបប់ផឋើមបធវើវា។ 
 
៩ ចូរបមើលបៅកាន់បទគមពរីខាងបរកាម បរើយបរបើពាកយបពចនផ៍្ទធ ល់ខ្លួន បោយរ បព់ីអវីហ្គដលបធវើឱ្យមនុរសទាុំងបនោះថាវ យបងែុំ  
    រពោះជាមាា រ់។ លុំហាត់ទីមយួ នបធវើររមាបអ់បករចួបរើយ។ 
 ក) កិចាការ ២  មានការរបកបោប ជាមយួអបកបជឿ ………………………………………………………………………. 
 ខ្) កិចាការ ៤: ៣២ ……………………………………………………………………………………………………… 
 គ) កិចាការ ៨: ៣៥ ……………………………………………………………………………………………………… 
  ) កិចាការ ១៦: ១៥ …………………………………………………………………………………………………… 
 ង) កិចាការ ១៦: ២៥ ……………………………………………………………………………………………………. 
  ច) ភបីលម៉ាូន ៤ …………………………………………………………………………………………………………… 
  

 



23 

សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 ចបមលើយសនលុំហាត់រិការបរ់អបក មនិ នផឋល់ឱ្យតាមលុំោប់លុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកមនិង្ហយររួលនឹងបមើល
ប ើញចបមលើយសនរុំណួ្របនាធ បជ់ាមុនបនាោះបឡើយ។ ចូររកបមើលបលខ្ណាហ្គដលអបករតូវការ បរើយពាយាមកុុំបមើលចបមលើយមុន 
 
១ គ) ោប់រពោះរឫទយ័រពោះជាមាា រ់។ 
 
៦ កូនបង 
 
២ រល់ជុំបរ ើរទាុំងអរ់អាចចាត់ទុកថាជារកមមភាពសនការថាវ យបងែុំ។ 
 
៧ គ) បង្ហា ញបោយរកមមភាពរបរ់បយើងថា បយើងររឡាញ់រពោះអងែ។ 
 
៣ ចបមលើយរបរ់អបក។ ឧទាររណ៍្៖ ការររបរើរតបមកើង និងការអររពោះគុណ្រពោះជាមាា រ់ ការអានរពោះគមពរីហ្គដលបពញ
 បោយការអធិោឌ ន ឬកជ៏ួយ នរណាមាប ក់ ពីបរពាោះអបកចងប់ង្ហា ញបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាា រ់។ 
 
៨ ខ្) មានទុំរងស់នការថាវ យបងែុំបរចើនជាងមយួ អបកអាចរតឡបប់ៅបមើលឧទាររណ៍្បផសងៗបៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 
៤ ការបនាធ បខ្លួន បរចកឋីររឡាញ់ និងការោឋ ប់បង្ហែ ប។់ 
 
៩ ពាកយបពចនផ៍្ទធ ល់របរ់អបក ប៉ាុហ្គនឋ ចបមលើយរបរ់អបកអាចមានលកាណ្ៈហ្គបបបនោះ។ 
 ខ្) ការហ្គចកចាយជាមយួអបកដស៏ទ 
 គ) ការរ បដ់ុំណឹ្ងលអ 
  ) ការបង្ហា ញពកីារទទួលបភញៀវ 
 ង) ការអធិោឌ ន និងការបរចៀង 
 ច) ការអររពោះគុណ្ 
 
៥ ក) ការបនាធ បខ្លួន 
 ខ្) បរចកឋីររឡាញ់ 
 គ) ការោឋ បប់ង្ហែ ប ់
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មានតតរពះជាមាា ស ់
តែលសកតិសមទទួលកិតតិយស 

Only God Is Worthy 
   

  
 

 រពឹទាន ចារយទាុំងសមាបនួរបូ នាុំោប រកាបចុោះបៅមុខ្រពោះអងែ ហ្គដលគងប់ៅបលើបលល័ងក បរើយថាវ យបងែុំរពោះអងែ ហ្គដលមាន 
រពោះជនមគងប់ៅអរ់កលផជាអហ្គងវងតបរៀងបៅ រពមទាុំងបោោះមកុដរបរ់ខ្លួនោក់បៅមុខ្បលល័ងក បរើយបពាលថាៈ «បពិរត 
រពោះអមាា រ់ជារពោះសនបយើងខ្ញុ ុំ រពោះអងែរមនឹងទទួលរិររីងុបរឿង រពោះកិតថិនាម និងឫទាន នុភាព ដផតិរពោះអងែ នបបងកើតរបរ់
រពវោរបពើមក អវីៗទាុំងអរ់រុទនហ្គតបកើតមាន បរើយបៅរទិតបរទរបោយោររពោះរឫទយ័របរ់រពោះអងែ»។  
(វវិរណ្ៈ ៤:១០-១១) 
 
  បយើងថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ ពីបរពាោះរទងរ់មទទួលកិតថិយរ។ មានកិតថិយរមាននយ័ថា រមនឹងទទួល ឬមាន
រិទនិ។ រពោះគមពរីបបងៀនយា៉ា ងចារ់ថា រពោះអមាា រ់មានរិទនិគងប់ៅកហ្គនលងទីមយួកបុងជីវតិរបរ់បយើង។  
 
  ដូបចបោះ បតើវាមានកុំរុរហ្គដរឬបទហ្គដលថាវ យបងែុំដុុំេម បឈើហ្គដល នយកមកឆាល ក ់គុំនិតហ្គដលលអៗ  ឬករូ៏មផហី្គតបទវតាដ៏
រររ់ោអ ត? បតើបយើងអាចបធវើបរឿងទាុំងអរ់បនោះ បរើយបៅហ្គតទុកកហ្គនលងបៅកបុងចិតថរបរ់បយើងររមាបរ់ពោះជាមាា រ់ឬ? របវតថិ   
ោ្រឋរពោះគមពរីរ បព់ីមនុរសហ្គដលបជឿរពោះជាមាា រ់ ប៉ាុហ្គនថ ចងថ់ាវ យបងែុំអវីមយួបផសងបទៀតហ្គដលបគអាចបមើលប ើញ ឬមានរបូ
ភាពបៅកបុងគុំនិតរបរ់ពួកបគ។ ភកឋីភាពរបរ់ពួកបគរតូវ នហ្គបងហ្គចក។ ប៉ាុហ្គនថ បៅលទនផលចុងបរកាយ កាល យជាថាវ យបងែុំ 
(និងោឋ ប់បង្ហែ ប)់ របូរពោះរបរ់ពួកបគ។ រពោះបយរ ូ នោរ់បតឿនថា ―ោម នអបកណាមាប ក់អាចបុំបរ ើមាា រ់ពីរ នបទ‖  
(មា៉ា ថាយ ៦:២៤)។ 
 
  ដូចហ្គដលបុពវបុររ នបលើកបឡើងបៅខាងបដើមសនបរចកឋីហ្គណ្នាុំបនោះ បយើងចងរ់រឡាញ់ បបរមើ និងថាវ យបងែុំមាា រ់
ហ្គតមយួគ—ឺរពោះជាអមាា រ់ហ្គដលបពញបោយអុំណាចបចោឋ  បរើយមានហ្គតរទងម់យួអងែគតហ់្គដលរកថិរមនឹងទទួលកិតថិយរ
សនការររបរើរ។ 
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គ្ទរាង  
ក. ឫទាន នុភាព និងភាពវរុិទនរបរ់រពោះជាមាា រ់ God’s Power and Holiness 

ខ្. រពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះបិតា Fatherly Love 

 

ទោលទៅ 
១. ពិភាកាពីវោិលភាពសនឫទាន នុភាព និងភាពវរុិទនរបរ់រពោះជាមាា រ់។ 
២. បង្ហា ញតាមរយៈបទគមពរីនូវគុំរសូនរបបៀបហ្គដលរពោះជាមាា រ់បង្ហា ញរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែបៅកានម់នុរស  

ជាតិ។ 

 
ក. ឫទ្ធា នុភាព និង្ភាពវិសទុារបសរ់ពះជាមាា ស ់God’s Power and Holiness 
ទោលទៅទ១ី. ពិភារាពវិីស្ឋលភាពម្នឫទ្ធធ ន ភាព និងភាពវិស ទធរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
  បៅបពលហ្គដលរពោះជាមាា រ់ នបបរងៀនរិរសរបរ់រពោះអងែឱ្យអធិោឌ ន រទង់រុំបៅបៅបលើឫទាន នុភាពរបរ់រពោះជា
មាា រ់: ―រូមបអាយរពោះរជយរពោះអងែ នមកដល់ រូមបអាយរពោះរឫទយ័របរ់រពោះអងែ  នរុំបរចបៅបលើហ្គផនដ ីដូចបៅ
ោទ នបរមរុខ្ហ្គដរ‖  មា៉ា ថាយ ៦:១០)។ រពោះបយរ ូ នរបទានឱ្យបយើងនូវការបមើលប ើញពីោទ នរួគ។៌ បៅទីបនាោះពួកបទវតា
បបរមើរពោះជាមាា រ់ហ្គដលមានហ្គតរពោះបនធូលប៉ាុបណាត ោះ បរើយហ្គផនដកីប៏កើតមាន។ បពលខ្លោះ បយើងបភលចពីឫទាន នុភាពរបរ់រពោះជា
មាា រ់ ពីបរពាោះបយើងប ើញពីឫទាន នុភាពបផសងៗបទៀតហ្គដលហាក់ដូចជាកុំពុងរតួតរតា។ បទាោះជាយា៉ា ងណាកប៏ោយ បយើងរតូវ
ចងចាុំថា បបើបទាោះជារទង ់អនុញ្ញដ តឱ្យមនុរសមានរបបៀបផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់បគមយួរយៈកប៏ោយ ក៏រពោះជាមាា រ់មនិហ្គដល ត់បង់
ឫទាន នុភាពបនាោះហ្គដរ។ គមពរីវវីរណ្ៈ ៤:១០ រ ប់ពីអរ់អបកហ្គដលនឹងបោោះមកុដរបរ់ខ្លួន (និមតិថរបូសនឫទាន នុភាព) ោក់បៅឯ
រពោះ ទារបរ់រពោះជាមាា រ់។ ោកលបោកទាុំងមូលនឹងរបការថា រពោះអងែជារពោះអមាា រ់។ 
 
  គមពរីទុំនុកតបមកើង ៩៨:២  នបលើកបឡើងថា ―រពោះអមាា រ់ នបង្ហា ញការរប្ង្ហែ ោះរបរ់រពោះអងែ រពោះអងែ នរហ្គមឋង
បអាយរបជាជាតិនានាប ើញបរចកឋីរុចារតិរបរ់រពោះអងែ។‖ មនិមានរពុំហ្គដនររមាបរ់ពោះវតថមានរបរ់រពោះជាមាា រ់ (គមពរី
ទុំនុកតបមកើង ១៣៩:៧-១០) និងោម នហ្គដនកុំណ្តរ់រមាប់រពោះតរមោិះរបរ់រពោះអងែបឡើយ។ រទងអ់ាចបធវើឱ្យមានខ្យល់បកយ់ា៉ា ង
ខាល ុំង និងរមុរទហ្គដលបកប់ ក បៅជារៃបោ់ៃ ត់ ន។ បោយឫទាន នុភាពរបរ់រពោះអងែ ផ្ទក លីលី នរញុរចានខ្លួនឯងបចញ
ពីដីមក បរើយបបញ្ាញផ្ទក យា៉ា ងរររ់ោអ ត។ 
 
  ធមមជាតិទាុំងអរ់បង្ហា ញពីឫទាន នុភាពរបរ់រពោះជាមាា រ់ បរើយពួកបទវតាសនោទ នបរមរុខ្បរតៀមខ្លួនជាបររច បដើមផ ី
បធវើតាមបុំណ្ងរពោះរឫទយ័របរ់រពោះអងែ។ បតើបយើងវញិមនិកាន់ហ្គតទុកចិតថបលើរពោះរឫទយ័ររឡាញ់ និងរពោះរឫទ័យទុក
ោករ់បរ់រពោះអងែយា៉ា ងណាបៅបទៀត! បៅទីបនាោះ បយើងមានរុវតទិភាពជាងបៅកហ្គនលងណាបផសងបទៀត។ រពោះជាមាា រ់អាច
ផ្ទល រ់បថូរដុំបណ្ើ របរឿងរបវតថិោ្រឋ បរើយបោយឫទាន នុភាពដូចោប បនាោះ រទង់អាចបធវើការបៅកបុងជីវតិបយើង។ បៅបពលហ្គដល
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បយើងោែ ល់ពីឫទាន នុភាព និងររបរើរតបមកើងរពោះអងែររមាប់ឫទាន នុភាពបនាោះ ជុំបនឿរបរ់បយើងបលើរពោះអងែ នរកីចបរមើន។ 
បយើងដឹងថា បយើងពិតជាមានហ្គដនកុំណ្ត់ប៉ាុណាត  បបើមនិមានជុំនួយពីរពោះអងែបនាោះ—បរើយបយើងកប៏បើកដួងចិតថទទួល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
ចូរអានគមពរីោនីហ្គញ៉ាល ៤:២៨-៣៧ និងបុំបពញរបបយាគខាងបរកាមទាុំងបនោះ។ 

១ បរឋចមានរជឱ្ង្ហក រថា រទង ់នរងរ់កុង ប ឡូីនបដើមផ ី

 ក) ថាវ យកិតថិយរដល់រពោះជាមាា រ់។ 
 ខ្) ផឋល់ការង្ហរឱ្យរបជារ្រឋរបរ់រពោះអងែបធវើ។ 
 គ) បង្ហា ញពីរិរលីអរបរ់បរឋចផ្ទធ ល់។ 
 
២ បរថច នបរៀនថា រពោះជាមាា រ់រុចារតិ បរើយយុតថិធម៌ និង 
 ក) បៅសេៃណាមយួនឹងទទួល នឫទាន នុភាពបហ្គនទមបទៀត។ 

 ខ្) អាចបធវើឱ្យនរណាមាប កហ់្គដលវាយឫករកអឺតរកទមបៅជាបនាធ បខ្លួន។ 
 គ) យកចិតថទុកោក់បនថិចបនធួចបៅបលើអវហី្គដលបយើងបធវើ។ 
 
៣ បនាធ បព់ីបទពិបោធនប៍នោះ បរឋចបនប ូបកបោ 
 ក) បៅបរៃៀមចុំបពាោះអវីហ្គដល នបកើតបឡើង។ 
 ខ្)  នរតឡបប់ៅរកភាពអុំនួតរបរ់រពោះអងែវញិ។ 
 គ) ថាវ យរពោះកិតថិយរ និងររបរើរតបមកើងរពោះជាមាា រ់។ 
 
  រពោះជាមាា រ់មនិហ្គមនមានរតឹមហ្គតរគបទ់ាុំងឫទាន នុភាពប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុហ្គនថ វរុិទនផងហ្គដរ។ ភាពវរុិទនមាននយ័ថា មនិ
មានជាប់អុំបពើ ប មានភាពបទៀងរតងរ់គបទ់ាុំងផលូវ។ ពាការបីអោយ  នជួបភាពវរុិទនរបរ់រពោះជាមាា រ់ បរើយបោក
 នដឹងពីភាពមនិោអ តរអុំបៅចុំបពាោះរពោះវតថមានដគ៏ួរឱ្យរញបហ់្គរញង ជារពោះដវ៏រុិទនហ្គដលគួរឱ្យហ្គរញងខាល ច។ បៅកបុងនិមតិថ 
បោកបអោយ នប ើញបររភមី បនលឺរុំបឡងថា ―រពោះដវ៏រុិទន រពោះដវ៏រុិទន រពោះដវ៏រុិទន គឺរពោះអមាា រ់សនពិភពទាុំងមូល!‖ 
(បអោយ ៦:៣)។ រុំបឡងរបរ់ពួកវាបធវើឱ្យកបរកើករគឹោះរពោះវហិារ។ ភាល មបនាោះ បោកបអោយ នដឹងថា ោត់អតត់សមលខាល ុំង
ប៉ាុណាត  បពលហ្គដលឈរកបុងរពោះវតថមានរបរ់រពោះជាមាា រ់។ ោត់ដឹងថា ោត់មនិបររុិទន។ បោក នហ្គររកបឡើងថា ―ោល ប់ខ្ញុ ុំ
បរើយ! ខ្ញុ ុំពិតជារតូវវនិារ ដផតិខ្ញុ ុំជាមនុរសមានបបូរមាត់មនិបររុិទន បរើយខ្ញុ ុំករ៏រ់បៅកណាឋ លចុំបណាមរបជាជនហ្គដល
មានបបូរមាតម់និបររុិទនហ្គដរ ហ្គតខ្ញុ ុំ នប ើញរពោះមហាកសរតជារពោះអមាា រ់សនពិភពទាុំងមូល‖ (ខ្៥)។ បនាធ ប់មក បររភមី
មយួ នកាន ់តបងកៀបបកៀបរបងើកបភលើងពីអារនៈមកប៉ាោះមាតោ់ត់ បរើយ នដក បបចញពីោត ់(ខ្៦-៧)។ 
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  និមតិថរបរ់បោកបអោយ រ ប់ឱ្យដឹងថា រពោះជាមាា រ់ោអ តរអុំ បរើយវរុិទន ហ្គដលបយើងមនិអាចឈរបៅកបុងរពោះវតថ
មានរបរ់រពោះអងែ នបឡើយ។ បរចកឋីលអផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់បយើងមនិអាចបរបៀបផធឹមបៅនឹងខាប តគរមរូបរ់រពោះជាមាា រ់ នបទ។ 
រពោះវតថមានរបរ់រពោះជាមាា រ់បធវើឱ្យបយើងរញបហ់្គរញង បរើយជាលទនផល បយើងបោរពបកាតខាល ចរពោះដវ៏រុិទន។ ការបោរពបកាត
ខាល ចរពោះអមាា រ់ គឺជាការបោរពយា៉ា ងរជាលបរៅ និងជាការភាញ កដ់ឹងខ្លួនថា រពោះជាមាា រ់ធុំអោា រយប៉ាុណាត  បរើយបយើងអតត់សមល
ប៉ាុណាត ។ គមពរីបអោយ ៨:១៣  នររបររថា ―អបករល់ោប រតូវហ្គតទទួលោែ ល់ថា មានហ្គតរពោះអមាា រ់សនពិភពទាុំងមូល
ប៉ាុបណាត ោះ ហ្គដលជារពោះដវ៏រុិទន អបករល់ោប រតូវហ្គរញងខាល ច និងបកាតញបញើត ហ្គតរពោះអងែប៉ាុបណាត ោះ។‖ 
 
  រពោះជាមាា រ់ នមានរពោះបនធូលបៅគមពរីមា៉ា ឡាគី ៣:៦ ថា ‖បយើងជារពោះអមាា រ់ បយើងមនិហ្គរបរបួលបទ។‖ រទងជ់ារពោះ
ហ្គដលបពញបោយឫទាន នុភាព និងភាពវរុិទន រទងន់ឹងមនិហ្គរបរបួលបទ។ ―បោយបយើង នទទួលរពោះរជយមយួហ្គដលមនិបចោះ

កបរកើកដូបចបោះ បយើងរតូវហ្គតដឹងគុណ្ បរើយបោរពបុំបរ ើរពោះជាមាា រ់ តាមរបបៀបហ្គដលរពោះអងែោប់រពោះរឫទយ័ បោយចិតថបោរព
របណិ្បត័ន ៍និងបកាតខាល ចរពោះអងែ ដផតិរពោះរបរ់បយើងដូចជាបភលើងហ្គដលបឆោះរបនាន របៅន ។‖ (បររបឺ ១២:២៨-២៩)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្ពតម៌ាននីមយួៗហ្គដលរតឹមរតូវ ។ 
 ក) របរិនជាខ្ញុ ុំខ្ុំរបឹងហ្គរបងរគបរ់ោនល់មមខ្ញុ ុំអាច នរជោះោអ តនិងវរុិទនដូចហ្គដលរពោះជាមាា រ់ចង ់ន។ 
 ខ្) បោកបអោយមានអារមមណ៍្ថា មានអុំបពើ ប បៅបពលហ្គដលោត ់នដឹងពីភាពវរុិទនរបរ់រពោះជាមាា រ់។ 
  គ) ការប៉ាោះពាល់ពីភាពជារពោះរបរ់រពោះជាមាា រ់  នដកយកពិរទុនភាពរបរ់បោកបអោយបចញ។ 
   ) រពោះអមាា រ់កអ៏ាចបធវើឱ្យបយើង នរជោះោអ តផងហ្គដរ។ 
 
៥ ការបកាតខាល ចរពោះអមាា រ់ គឺជាការបោរពយា៉ា ងរជាលបរៅ ជាវញិ្ញដ ណ្ហ្គដលរញបហ់្គរញង ហ្គដល 
 ក) បធវើឱ្យបយើងភយ័ខាល ចមនិហា នអធិោឌ ន។ 
 ខ្) បធវើឱ្យបយើងនឹកប ើញរល់ភាពបរជយ័ទាុំងប៉ាុនាម នរបរ់បយើង។ 
 គ) នាុំបយើងឱ្យអធិោឌ ន និងថាវ យបងែុំ។ 
 

ខ. រពះហឫទ័យរសឡាញរ់បសរ់ពះបិតា Fatherly Love 
ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញតាមរយៈបទគ្មពីរនូវគ្រមូម្នរទបៀបណែលរពះជ្ជាច ស់បង្ហា ញរពះហឫទ័យរសឡាញ់របស់រពះអងគទៅកាន់មន សសជ្ជតិ 
 

  ជនជាតិអុីរោហ្គអលហ្គដលររ់បៅកបុងរមយ័កាលបរឋច និងពាការ ីនបរៀនហ្គផបកដុំបូងសនបមបរៀនបនោះយា៉ា ងលអ។ ពួក
បគ នដឹងអុំពីឫទាន នុភាព និងភាពវរុិទនបុំផុតរបរ់រពោះជាមាា រ់។ ពួកបគ នប ើញរររបភលើងបៅបពលយប់ ពួកបគ ន
ភយ័រននតប់ៅបពលហ្គដលផែរោន់ និងបផលកបបនាធ របធវើឱ្យកបរកើកភបុំរីុសណ្។ ពួកបគពឹងហ្គផអកបលើមហាបូជាចារយបដើមផចូីលបៅកាន់
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ទីរកាក រៈបុំផុតសនរពោះពនាល  ឬរពោះវហិាររបរ់ពួកបគ បដើមផទូីលបៅកានរ់ពោះជាមាា រ់ជុំនួរឱ្យពួកបគ។ ពួកបគភយ័ខាល ចមនិ
ហា នចូលបៅជិតរពោះអងកបទ។ 
 
  ប៉ាុហ្គនថ រទងម់និចងឱ់្យពួកបគគិតថា រទងប់ៅឆាៃ យររូតដល់មនិអាចចូលបៅជិត នបនាោះបឡើយ។ រទងរ់រឡាញ់
មនុរសបោកខាល ុំងណារ់ បរតុដូបចបោះបរើយ នជារទង ់នចាត់បញ្ជូ នរពោះរជបុរតារបរ់រពោះអងែគឺរពោះបយរ ូ រគិរឋ មកបលើ
ហ្គផនដីបនោះ បដើមផផីសោះផាមនុរសបោកជាមយួរពោះអងែផ្ទធ ល់វញិ។ អុំបពើ ប នបបងកើតជារនាុំងឃ្លុំងរវាងមនុរស និងរពោះជា
មាា រ់។ ដូបចបោះ អុំបពើ បរតូវហ្គតមានការទទួលបទារជុំនួរ បរើយទុំនាកទ់ុំនង និងការរបកបោប រវាងរពោះជាមាា រ់ និងមនុរស
រតូវ នផសោះផា។ 
 
  រពោះបយរ ូ នបធវើកិចាការបនោះ តាមរយៈការរុគតរបរ់រពោះអងែបៅបលើបឈើឆាក ង។ គមពរីបររបឺ ១០:១៩-២២  ន
បលើកបឡើងថា៖ 
 

បរតុបនោះ បងបអូនបអើយ បយើងមានចិតថរងឹបុឹងចូលមកកបុងទីរកាក រៈ បោយោររពោះបោរិតរបរ់រពោះ
បយរ ូ បរពាោះរពោះអងែ នបបើកមាោ៌មយួេមី ជាមាោ៌ហ្គដលមានជីវតិ បោយរទងឆ់លងកាត់វា ុំងននបពាល គឺរបូ
កាយរបរ់រពោះអងែហ្គដលបកើតមកជាមនុរស។ បោយបយើងមានមហាបូជាចារយមយួរបូ ហ្គដលរគបរ់គងបលើ 
រពោះដុំណាករ់បរ់រពោះជាមាា រ់ដូបចបោះ បយើងរតូវនាុំោប ចូលបៅជិតរពោះអងែបោយចិតថបទៀងរតង ់បពារបពញបោយ
ជុំបនឿមាុំមនួ និងមានចិតថបររុិទន រជោះររឡោះពីគុំនិតបៅរមង រពមទាុំងមានរបូកាយោងបោយទឹកដ៏
បររុិទនផង។ 

 
  បតើអបកគិតដូចបមឋចបៅបពលហ្គដលអបកឮពាកយថា ―រពោះជាមាា រ់ ហ្គដលជារពោះបិតា?‖  បតើអបកគិតថាជាបៅរកមអារកក ់
អបកដឹកនាុំបឃ្លបៅ ឬក៏ជាអបកកានអ់ុំណាចផ្ទឋ ច់ការ? បតើពាកយទាុំងបនាោះ នបធវើឱ្យអបកមានអារមមណ៍្មនិរូវររួល ឬកភ៏យ័
ខាល ចហ្គដរឬបទ? មនុរសមយួចុំនួនជួបរបទោះនូវបទពិបោធនស៍នអារមមណ៍្ទាុំងបនោះ បោយោរហ្គតបៅបពលកុមារភាពមនិរកី
ររយ ឬការចងចាុំពីឪពុកមាថ យហ្គដលបឃ្លបៅ។ រពោះជាមាា រ់ហ្គដលទតប ើញបយើង និងរគបទ់ាុំងគុំនិតរបរ់បយើង រតូវ ន
របយត័បរបហ្គយងកបុងការហ្គដលឱ្យបយើងដឹងថា រពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែររមាបប់យើង ធុំបធងជាងឪពុក ឬមាឋ យបៅ
បលើហ្គផនដីបនោះបៅបទៀត។ បរឋចោវឌី ហ្គដល នបណាថ លបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន  នមានរជឱ្ង្ហក រថា ―បទាោះបីឪពុក

មាឋ យរបរ់ទូលបងែុំ  នប ោះបងទូ់លបងែុំបចាលកប៏ោយ ករ៏ពោះអមាា រ់បៅហ្គតទទួលទូលបងែុំជានិចា‖ (ទុំនុកតបមកើង ២៧:១០) 
បបើបទាោះជារពោះ ទោវឌី  នធុំធាតប់ឡើងបៅកបុងផធោះហ្គដលមានរុវតទិភាពកប៏ោយ ករ៏ទងរ់ជាបថាបរចកឋីររឡាញ់របរ់
មនុរសអាចនឹង បរជយ័។ ប៉ាុហ្គនថ រពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះជាមាា រ់នឹងមនិហ្គដលបរជយ័បឡើយ។ 
 
 បៅគមពរីទុំនុកតបមកើង ១០៣:១៣ ហ្គដលបយើង នអាន ―ឪពុកអាណិ្តអារូរកូនរបរ់ខ្លួនយា៉ា ងណា រពោះអមាា រ់ក៏
អាណិ្តអារូរអរ់អបក ហ្គដលបោរពបកាតខាល ចរពោះអងែយា៉ា ងបនាោះហ្គដរ។‖ កូនហ្គដលបចោះទុកចិតថ  បចោះបៅរកឪពុកជាទីររឡាញ់
របរ់ខ្លួន បៅបពលហ្គដលខ្លួនភយ័ខាល ច ឬរតូវការការធានាបនថ ឬជុំនួយ បៅបពលហ្គដលខ្លួនឃ្លល ន ឬមានបញ្ញា  បៅបពលហ្គដល
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ខ្លួនចងន់ិយាយ ឬហ្គចកចាយនូវអវីហ្គដលបកើតបឡើងជាបរៀងរល់សេៃ។ ឬក ៏របហ្គរលរោនហ់្គតចងប់ៅហ្គកផរឪពុករបរ់ខ្លួន បោយ
ោឋ ប់ឱ្វាទរបរ់ោត។់ រពោះជាមាា រ់ចងឱ់្យបយើងមានបទពិបោធន៍កបុងរបបៀបជាទុំនាក់ទុំនងឪពុកកូនជាមយួរពោះអងែ។ រទង់

ចងឱ់្យបយើងមានអារមមណ៍្រុវតទិភាពកបុងការចូលមករករពោះអងែ។ បោកោវក័ប៉ាូល នបញ្ញជ ក់ថា៖   
 

បងបអូនពុុំ នទទួលវញិ្ញដ ណ្ហ្គដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើ បរើយបអាយបៅហ្គតភយ័ខាល ចបទៀតបទ គឺបង
បអូន នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ហ្គដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាបុរតរបរ់រពោះជាមាា រ់។ បោយោររពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះ 
បយើងបនលឺរុំបឡងបឡើងថា «អប័ា!» ឱ្រពោះបិតា!‖។ (រ ៉ាមូ ៨:១៥) 

 
  បៅបពលហ្គដលបោកប៉ាូលររបររពាកយទាុំងបនោះ បោក នបរបើពាកយអារ៉ាមា៉ា  អប័ា (Abba) គឺ ―ឱ្រពោះបិតា‖។ វាជា
ប ម្ ោះហ្គដលបកមងៗបរបើជាធមមតា បៅបពលហ្គដលនិយាយបៅកានឪ់ពុកបៅបលើហ្គផនដីបនោះ។ បបើបរបៀបបធៀបពាកយជាភាោអង់
បគលរគឺ ― ៉ា  ៉ា  (Daddy)‖។ 
 
  របហ្គរលជាបយើងគួរហ្គតរួរខ្លួនឯងនូវប៉ាុនាម នរុំណួ្រ។ បតើខ្ញុ ុំ នរបរពឹតថចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់ដូចរទងជ់ាមនុរសចហ្គមលក

ឬ? បតើខ្ញុ ុំ នរពបងើយកបនថើយនឹងរពោះអងែហ្គដរឬបទ? បតើកបុងមយួសេៃៗ ខ្ញុ ុំ នចាប់បផឋើមបោយការរបកប និងការររបរើរតបមកើង
រពោះអងែហ្គដរឬបទ? របរិនជាអបកមនិអាចបឆលើយ ដូចហ្គដលអបកចង ់ន រូមឱ្នកាលបៅឥឡូវបនោះ បរើយរូមការអតប់ទារ

ពីរពោះអងែ ។ រទងក់ុំពុងរងចាុំអបក។ បៅបពលហ្គដលអបក នចូលបៅកបុងការថាវ យបងែុំបោយអុំណ្រ និងការរបកបជាមយួ 
រពោះជាមាា រ់ អបកនឹងមានអារមមណ៍្ថា អបកបៅជិតរពោះអងែបបងកើយ។ អបកកានហ់្គតថាវ យបងែុំ វាកានហ់្គតង្ហយររួល— វាកាល យជា
ហ្គផបកមយួសនជីវតិ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ចូរអានគមពរីកិចាការ ១៣:៣៤។ បតើអបកគិតថារពោះបយរ ូមានអារមមណ៍្ហ្គបបណា បៅបពលហ្គដលរទងម់ានរពោះបនធូលទាុំង 
    បនោះ?…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
៧ បនាធ បព់ីខ្គមពរីបយាងនីមយួៗខាងបរកាម ចូរររបររពីរបបៀបហ្គដលរពោះជាមាា រ់បង្ហា ញពីរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់ 
    រពោះអងែចុំបពាោះបយើង។ រុំណួ្រទីមយួ នបធវើរចួបរើយ។ 

 ក) យ៉ាូហាន ៣:១៦ រទង ់នរបទានរពោះរជបុរតារបរ់រពោះអងែររមាបប់យើង។  
 ខ្) បអោយ ៤១:១០ ……………………………………………………………………………………………………… 
 គ) បររបឺ ១២:៥-៦  ……………………………………..……………………………………………………………… 
  ) ទុំនុកតបមកើង ៤០:៣ ………………………………………………………………………………….………………… 
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៨ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិតអួកសរបៅពីមុខ្ការពណ៌្នាហ្គដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) រពោះជាមាា រ់ចងឱ់្យបយើងភយ័ខាល ច ដូបចបោះ បយើងនឹងោឋ ប់បង្ហែ ប់។ 
 ខ្) រពោះបិតាហ្គដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្របរ់បយើង មានរពោះរឫទ័យរបផរុរជាងឪពុកបៅបលើហ្គផនដី។ 
 គ) អប័ា ជាពាកយហ្គដលកូនបកមងបៅឪពុករបរ់បគជាភាោអារ៉ា សម៉ា។ 
 គ) ការថាវ យបងែុំបោយបោម ោះអរ់ពីចិតថ គឺជាបទពិបោធនដ៏ម៏ានអុំណ្រមយួ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 
 
១   គ) បង្ហា ញពីរិរលីអរបរ់បរឋចផ្ទធ ល់។ 
 
៥  គ) នាុំបយើងឱ្យអធិោឌ ន និងថាវ យបងែុំ។ 
 
២   ខ្) អាចបធវើឱ្យនរណាមាប កហ់្គដលវាយឫករកអឺតរកទមបៅជាបនាធ បខ្លួន។ 
 
៦  ការបរបើពាកយផ្ទធ ល់ខ្លួន៖ របហ្គរលជា ភាពបរកៀមរកុំ បរចកឋីររឡាញ់ ឬបុំណ្ងរ ថាប យា៉ា ងរជាលបរៅ។ 
 
៣  គ) ថាវ យរពោះកិតថិយរ និងររបរើរតបមកើងរពោះជាមាា រ់។ 
 
៧  ខ្) ផឋល់កមាល ុំងរងឹបុឹង ជួយ  ោុំរទ  
 គ) រឋីបបនាធ រ 
  ) របទានឱ្យនូវបទចបរមៀងេមី 
 
៤  ខ្) គ) និង  ) រតឹមរតូវ។ 
 
៨ ខ្) គ) និង  ) រតឹមរតូវ។ 
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ការថ្វវ យបង្គតំាមរយៈ 
ការអ្ធិស្ឋា ន 

 Worship in Prayer  
 

  
 បៅបមបរៀនទ១ី បយើង នបរៀនថា ការថាវ យបងែុំគឺជាការរបកបោប ជាមយួរពោះអមាា រ់។ បនោះគឺជាបរតុផលហ្គដល 
រពោះជាមាា រ់ នបបងកើតបយើងមក។ រទងច់ងហ់្គចករ ុំហ្គលករពោះរឫទ័យររឡាញ់របរ់រពោះអងែជាមយួមនុរសហ្គដលអាច
ររឡាញ់រពោះអងែវញិ។ បពលោៃ ចអីករ៏ររ់ោអ តបមលោះបទ បពលហ្គដលរពោះជាមាា រ់យាងរកោលបលងជាមយួបោកអោុំ 
និងនាងបអវា៉ា បៅកបុងរួនចារបអហ្គដន! 
 
 បៅបពលហ្គដលមនុរសជាតិមានអុំបពើ ប ពួកបគ នបិទទាវ រនូវទុំនាកទ់ុំនងដរ៏បិទនោប លបនាោះ កប៏៉ាុហ្គនថ រពោះរឫទយ័ដ៏
ទូលុំទូោយរបរ់រពោះជាមាា រ់បៅហ្គតនឹកដល់ការបបងកើតរបរ់រពោះអងែ។ គមពរីទុតិយកថា ៣៣:៣  នបលើកបឡើងអុំពីរពោះជា
មាា រ់ថា៖ ―រពោះអងែររឡាញ់របជារ្រឋរបរ់រពោះអងែ។‖ រពោះការណ៌្របរ់រពោះអងែបៅហ្គតបបើកោឋ ប់ បៅបពលហ្គដលបយើង
ហ្គររកបៅ បរើយបយើងបៅហ្គតអាចមានការទុំនាក់ទុំនងជាមយួរពោះអងែតាមរយៈការអធិោឌ ន។ 
 
 ការអធិោឌ នមនិពិ កបទ។ បតើបយើងមនិចងន់ិយាយបៅកានអ់បកហ្គដលររឡាញ់បយើង បរើយអបកហ្គដលបយើង
ររឡាញ់វញិបទឬអី? ដូចជាការរនធនាបៅបលើហ្គផនដីហ្គដរ បយើងកានហ់្គតនិយាយ វាកាន់ហ្គតង្ហយររួល។ បយើងកាន់ហ្គត
អធិោឌ ន  វាកាន់ហ្គតង្ហយររួលកបុងការបង្ហា ញពីបរចកឋីររឡាញ់របរ់បយើង តាមរយៈពាកយរមឋ ីនិងការថាវ យបងែុំ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ថាវ យបងែុំបោយពាកយបពចនរ៍បរ់បយើង Worship With Our Words 

ខ្. ថាវ យបងែុំបោយពាកយមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ Worship With the Spirit’s Words 

គ. ថាវ យបងែុំបោយមនិបរបើពាកយរមឋ ីWorship Without Words 

 

ទោលទៅ 

១. បង្ហា ញពីរបបៀបបផសងៗោប សនការអធិោឌ ន។  

២. បង្ហា ញពីរបបៀបសនការថាវ យបងែុំបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ជួយ ដល់អបកបជឿ។ 

៣. ពណ៌្នាពីបោលបុំណ្ងចុំនួនពីរសនការអធិោឌ នបោយបរៃៀមោៃ ត់។ 

 

ក. ថ្វវ យបង្គំពោយពាកយពពចនរ៍បសព់យើង្ Worship with our Words  

ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញពីរទបៀបទផសងៗោន ម្នការអធិស្ឋា ន។ 
  

  បៅបពលហ្គដលអបកអធិោឌ ន របហ្គរលជាបពលបនាោះអបកនិយាយថា ―រពោះជាមាា រ់បអើយ រូមជួយ ទូលបងែុំនូវបញ្ញា បនោះ    
ផង។ ‖ ការទូលរូមហ្គបបបនោះ បគបៅថាការអធិោឌ នទទូចអងវរ។ ការអធិោឌ នដូចបនោះ ោប់រពោះរឫទយ័រពោះអមាា រ់ ពី
បរពាោះរទងរ់ពវរពោះរឫទយ័ជួយ រល់តរមូវការរបរ់បយើង។ អបកដឹងនូវអវីហ្គដលរតូវអររពោះគុណ្ដល់រពោះអមាា រ់ររមាប់
អាហារ និងរពោះពរបផសងៗជាបរចើនបទៀត ហ្គដលរទង ់នបរោចររពដល់អបក។ បនោះកជ៏ារបបៀបអធិោឌ នដរ៏ុំខាន់មយួផងហ្គដរ 
ជារបបៀបមយួហ្គដលបគបៅថា ការអធិោឌ នអររពោះគុណ្។ 
 
  របហ្គរលជាអបក នអធិោឌ នររមាបអ់បកដសទ ររមាប់បរចកឋីរតូវការរបរ់របជាជន ឬរបជាជាតិនានា។ បនោះជាការ
អធិោឌ នហ្គបបទូលអងវរ។ រពោះជាមាា រ់ នរូមឱ្យកូនៗរបរ់រពោះអងែ ចុំណាយបពលពិបររកបុងការអធិោឌ នទូលអងវរ។ ក៏
ប៉ាុហ្គនថ មានបរចកឋីអធិោឌ នមយួរបបភទបទៀត ហ្គដលមនិអាររ័យបៅបលើកាលៈបទរៈបៅជុុំវញិបយើងបឡើយ។ វាអាររ័យហ្គត
បៅបលើរពោះជាមាា រ់ បរើយថារទងជ់ានរណាប៉ាុបណាត ោះ។ បនោះគឺជាការអធិោឌ នហ្គបបថាវ យបងែុំ។ 
 
  បៅបពលហ្គដលបយើងថាវ យបងែុំ បយើងមនិរតូវបមើលមកខ្លួនឯង ពីតរមូវការ បរើយរូមផហី្គតពីចបមលើយហ្គដលបយើង ន
ទទួលរចួបរើយបនាោះបទ។ បយើងបផ្ទឋ តបៅបលើរពោះជាមាា រ់ហ្គតមយួអងែគត ់បោយលកាណ្ៈហ្គដលមនិបចោះហ្គរបរបួល និងអរ់
កលផរបរ់រពោះអងែ—ឫទាន នុភាព ភាពបោម ោះរតង ់បរចកឋីររឡាញ់ និងគុណ្លកាណ្ៈបផសងៗបទៀតទាុំងអរ់របរ់រពោះអងែ 
ហ្គដលជាហ្គផបកមយួសនចរតិលកាណ្ៈរបរ់រពោះអងក។ ឥរយិាបេរបរ់បយើងមនិហ្គមនចាុំហ្គតទទួលយកបនាោះបទ ប៉ាុហ្គនថ ជាការបរតៀម
ខ្លួនកបុងការថាវ យវញិ។ បយើងថាវ យខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់។ 
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 បទទុំនុកតបមកើងជាបរចើនហ្គដល នររបររបោយបរថចោវឌី គឺជាបរចកឋីអធិោឌ នហ្គបបថាវ យបងែុំ។ បៅបពលហ្គដល
បរថចកុំពុងថាវ យបងែុំ រទងរ់របរើរតបមកើងរពោះជាមាា រ់នូវលកាណ្ៈរបរ់រពោះជាមាា រ់។ 
 

រពោះអមាា រ់រគងរជយ របជាជនទាុំងឡាយរតូវញ័ររននត។់ រពោះអងែគងប់ៅពីបលើពួកបចរបូ នី* បរើយហ្គផនដី
កបរកើកញាបញ័់រ។  រពោះអមាា រ់ជារពោះដរ៏បបរើរឧតឋម…រពោះអងែជារពោះដខ៏្ពងខ់្ពរ់បលើររបជាជាតិទាុំង 
អរ់។  មនុរសរគប់ៗ របូរតូវហ្គតបលើកតបមកើងរពោះនាម ដឧ៏តឋុងែឧតឋម គួរជាទីហ្គរញងខាល ចរបរ់រពោះអងែ ដផតិ 
រពោះអងែជារពោះដវ៏រុិទន!។ (ទុំនុកតបមកើង ៩៩:១-៣) 

 
 វាជាការលអបដើមផចីាបប់ផឋើមបពលបវោអធិោឌ នរបរ់បយើងតាមហ្គបបថាវ យបងែុំ។ បនោះជាអវីហ្គដលរពោះអមាា រ់បយរ ូរបរ់
បយើង នបធវើ បៅបពលហ្គដលរទង ់នបបរងៀនរិរសរបរ់រពោះអងែឱ្យអធិោឌ ន។ មុនបពលនាុំយកការទទូចអងវរបៅកាន ់
រពោះបិតារបរ់រពោះអងែ ដុំបូងរពោះបយរ ូ នថាវ យរពោះកិតថិយរដល់រពោះបោយការររបរើរ។ រទង ់នមានរពោះបនធូលថា ―ឱ្
រពោះបិតាសនបយើងខ្ញុ ុំ ហ្គដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្បអើយ!  រូមរុំហ្គដងរពោះនាមដវ៏រុិទនរបរ់រពោះអងែ បអាយមនុរសបោកោែ ល់ 
រូមបអាយរពោះរជយរពោះអងែ នមកដល់ រូមបអាយរពោះរឫទយ័របរ់រពោះអងែ  នរុំបរចបៅបលើហ្គផនដី ដូចបៅោទ នបរម
រុខ្ហ្គដរ (មា៉ា ថាយ ៦:៩-១០)។ 
 
  មានកិចាការចុំនួនបីបកើតបឡើងបៅបពលហ្គដលបយើងថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់។ ទីមយួ បយើងយកកហ្គនលងអភយ័ឯករិទនិ
របរ់បយើង កបុងនាមជាបុរតាបុរតីរបរ់រពោះអងែ។ ទីពីរ បយើងោករ់រតូវរបរ់បយើងហ្គដលជាវញិ្ញដ ណ្អារកក់ បៅកហ្គនលងរបរ់
វា។ បយើងរបការថា វាោម នរិទនិអុំណាចបលើបយើងបទ ពីបរពាោះបយើងជាកមមរិទនិរបរ់រពោះរជរពោះជាមាា រ់។ រពោះជាមាា រ់ ន
រនាហ្គេរកាការពារបយើង។ បនាធ បម់ក អវីហ្គដលរុំខាន់បលើរពីបនោះបៅបទៀត បយើងបធវើឱ្យរពោះអងែរពវរពោះរឫទយ័។ គមពរី
រុភារិត ១៥:៨  នបលើកបឡើងថា ― រពោះអមាា រ់មនិរពវរពោះរឫទយ័នឹងយញ្ដបូជារបរ់មនុរសអារកកប់ឡើយ ហ្គត 
រពោះអងែទទួលពាកយទូលអងវររបរ់មនុរសបទៀងរតង។់‖ 
 
  ឥឡូវបនោះ រូមចុំណាយបពលពីរបីនាទីបដើមផគីិតអុំពីរពោះអមាា រ់។ របរិនជាមានគុំនិតណាបផសង នរជាបចូល ចូរ
ទូលរូមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ អបកកបុងការថាវ យបងែុំ។ រទងន់ឹងបធវើឱ្យមានបរចកឋីពិតរបរ់រពោះជាមាា រ់បកើតមានដល់អបក។ 
រូមកុុំបភលចឱ្យបោោះថា រពោះអមាា រ់គឺជារពោះជាមាា រ់។ រទង់ នបបងកើតបយើង បរើយបយើងជាកមមរិទនិរបរ់រពោះអងែ បយើងជា
របជារ្រឋរបរ់រពោះអងែ។ បរចកឋីររឡាញ់ និងភាពបោម ោះរតង់របរ់រពោះអងែ បៅអរ់កលផជានិចា។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្របបយាគនីមយួៗហ្គដលរតឹមរតូវ ។ 
 ក) មានបរចកឋីអធិោឌ នបីបនួរបបភទ បរើយបរចកឋីអធិោឌ នទាុំងអរ់រុទនហ្គតរុំខាន់។ 
 ខ្) ការថាវ យបងែុំ គឺជាទុំោប់បៅហ្គផបកជាកោ់ក់មយួសនការថាវ យបងែុំប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) រពោះបយរ ូ នបបរងៀនរិរសរបរ់រពោះអងែឱ្យថាវ យបងែុំ។ 
  ) បោលបុំណ្ងរុំខាន់សនការថាវ យបងែុំ គឺបដើមផទីទួលចបមលើយនូវអវីហ្គដលបយើងពិតជាចង ់ន។ 
 
២ ចូរបរជើរបរ ើរការបុំបពញរបបយាគហ្គដលរតឹមរតូវ។ របរិនជាអបកមនិអាចរកនឹកពាកយមកនិយាយ បៅបពលកុំពុងថាវ យបងែុំ   
    អបកអាច 
 ក) រោនហ់្គតបុំបភលចវាបចាល រពោះជាមាា រ់យល់ពីហ្គដនកុំណ្តរ់បរ់អបក។ 
 ខ្) មានរគូគង្ហវ លរបរ់អបកររបររពាកយឱ្យអបកទបនធញ។ 
 គ) រកគមពរីទុំនុកតបមកើង ឬបទគមពរីហ្គដលទាកទ់ងបៅនឹងការថាវ យបងែុំបផសងបទៀត បរើយអានវាបៅកានរ់ពោះអមាា រ់។ 
  ) ទូលរូមឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ អបកបៅបពលថាវ យបងែុំ។ 
 
៣ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញរបបយាគហ្គដលរតឹមរតូវនីមយួៗ។ ការថាវ យបងែុំខុ្រហ្គបលកពីទរមងស់នការ  
    អធិោឌ នបផសងបទៀត បៅកបុងបនាោះវា  
 ក) មនិបលើកបឡើងពីបញ្ញា  ឬតរមូវការរបរ់បយើងបទ។ 
 ខ្) រតូវហ្គតជាការអធិោឌ នររមាបអ់បកដសទ។ 
 គ) អាររ័យបៅបលើកាលៈបទរៈរបរ់បយើង។ 
  ) ថាវ យរិរលីអដល់រពោះជាមាា រ់ហ្គតមយួអងែគត ់កបុងនាមរទងជ់ារពោះជាមាា រ់។  
 
៤ ចូរអានបរចកឋីអធិោឌ ន បរើយររបររបៅពីមុខ្របបភទសនបរចកឋីអធិោឌ ននីមយួៗហ្គដលជាតុំណាង។ 

   ការអធិស្ឋា ន                        ររទភទម្នការអធិស្ឋា ន 

 …… ក) ―រូមបរ រជុំងឺឈកឺាលទូលបងែុំឱ្យជាផង។‖        ទទ. ការទទូចអងវរ 
 …… ខ្) ―រូមជួយ អរ់អបកហ្គដលររ់បៅកបុងវបផធមហ៌្គដលមនិបជឿថាមានរពោះ។‖              អ. ការអររពោះគុណ្ 
 …… គ) ― អរគុណ្ ររមាប់មតិថភកថិទាុំងឡាយ។‖   ទ. ការទូលអងវរ 
 ……  ) ―បយើងររបរើរតបមកើងរពោះអងែររមាប់រពោះរឫទយ័បមតាថ ករណុា។‖  េ. ការថាវ យបងែុំ 
 …… ង) ―រូមរប្ង្ហែ ោះរគួោរទូលបងែុំផង មនុមនិទានយឺ់តបពល។‖ 
 …… ច) ―ហាបលលូយា៉ា !‖ 
 …… ឆ) ―អរគុណ្ររមាបក់ារការពារ បៅបពលបយើងខ្ញុ ុំបធវើដុំបណ្ើ រ។" 
 …… ជ) ―រូមរបទានពរររមាប់អាហារបនោះ។‖ 
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ខ. ថ្វវ យបង្គំពោយពាកយមកពីរពះវិញ្ញា ណ Worship with the Spirit’s Words 
ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីរទបៀបម្នការថ្វវ យបងគំទោយរពះវិញ្ញា ណជួយែល់អនរទជឿ។ 
 

  មុនបពលរពោះអមាា រ់របរ់បយើង  នយាងរតឡបប់ៅោទ នបរមរុខ្វញិ  រទង់ នរបទាននូវបរចកឋីបបរងៀនយា៉ា ង
ចារ់ោរ់ដល់រិរសរបរ់រពោះអងែ៖ 
 

គឺរតូវរងច់ាុំទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ តាមរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះបិតា ដូចខ្ញុ ុំ នរ បអ់បករល់ោប រចួមកបរើយ
ថា បោកយ៉ាូហាន នបធវើពិធីរជមុជ*បអាយបគកបុងទឹក ប៉ាុហ្គនថ បៅប៉ាុនាម នសេៃបទៀត អបករល់ោប នឹងទទួលពិធី
រជមុជកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនវញិ។ (កិចាការ ១:៤-៥) 

 
  ដបស់េៃបរកាយមក ពួកបគ នរជមុជបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ រញ្ញដ រមាែ ល់សនការរជមុជរបរ់ពួកបគគឺថា ពួកបគ
ទាុំងអរ់ោប  នចាបប់ផថើមថាវ យបងែុំជាភាោមយួហ្គដលពួកបគមនិធាល ប ់នបរៀនពីមុនមក។ មានមនុរសមាប ឈរជុុំវញិ  ន
ប ើញ និងឮនូវអវីហ្គដលកុំពុងបកើតមានបឡើង។ ជាការពិត ពួកបគ នរួររុំណួ្រអុំពីកិចាការបនាោះ។ បនាធ បម់ក បោកបពរតុរ
 នបឆលើយថា៖ 
 

រូមបងបអូនហ្គកហ្គរបចិតថគុំនិត បរើយមាប ក់ៗ រតូវទទួលពិធីរជមុជទឹក កបុងរពោះនាមរពោះបយរ ូរគិរឋបៅ បដើមផ ី
រពោះជាមាា រ់បលើកហ្គលងបទារបងបអូនបអាយរចួពី ប បរើយបងបអូននឹងទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ហ្គដលជា
អុំបណាយទានរបរ់រពោះជាមាា រ់ ដផតិរពោះអងែមានរពោះបនធូលរនាបនោះ ចុំបពាោះបងបអូនទាុំងអរ់ោប  ចុំបពាោះ
កូនបៅរបរ់បងបអូន និងចុំបពាោះអរ់អបកហ្គដលបៅឆាៃ យៗទាុំងប៉ាុនាម នហ្គដរ តាមហ្គតរពោះអមាា រ់ជារពោះរបរ់បយើង
រតារ់បៅ។ (កិចាការ ២:៣៨-៣៩) 
 

  តាុំងពីបពលបនាោះមក មានមនុរសជាបរចើនបទៀត នបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន—របហ្គរលជាបីពានន់ាកប់ៅសេៃ
បនាោះ! ពីបរពាោះរពោះបនធូលរនាបនោះ  នរនាដល់អរ់អបកហ្គដលរពោះអមាា រ់រតារ់បៅ អបកបជឿទាុំងឡាយបៅហ្គត នបពញ
បោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ មនិមាននរណាមាប ក់រតូវ នទុកបចាលបនាោះបទ។ 
  
  បតើអបកមានហ្គដលធាល បឆ់ៃល់ហ្គដរឬបទថា បរតុអវី នជាមាប ក់ៗ ចងម់ានបទពិបោធនប៍នោះ? របរិនជាអបក នទទួល
ការរជមុជបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ដូបចបោះ អបក នដឹងចបមលើយខ្លោះៗរចួបរើយ។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបលើកបឡើងពីអតទ
របបយាជនហ៍្គដលផឋល់ដល់បយើងចុំនួនពីរបី បៅបពលហ្គដលបយើងថាវ យបងែុំជាភាោហ្គដលបយើងមនិបចោះ—ជាពាកយរមឋរីបរ់
រពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
 
  មតិថភកឋិមាប កហ់្គដលនិយាយបីភាោ  នរ ប់ខ្ញុ ុំអុំពីបទពិបោធនរ៍បរ់ោត ់បៅបពលហ្គដលោតន់ិយាយភាោ
ចហ្គមលកអោា រយ ឬភាោខាងវញិ្ញដ ណ្។ 
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ខ្ញុ ុំ នបពញបោយបរចកឋីររឡាញ់ររមាប់រពោះជាមាា រ់ បទើបខ្ញុ ុំ នថាវ យបងែុំរពោះអងែបោយរគបទ់ាុំងពាកយ
បពចនស៍នបរចកឋីររឡាញ់ហ្គដលខ្ញុ ុំបចោះជាភាោបអរាញ។ បនាធ បម់ក ខ្ញុ ុំ នបរបើពាកយទាុំងប៉ាុនាម នហ្គដលខ្ញុ ុំបចោះ 
ជាភាោអងប់គលរ បរើយបរកាយមកជាភាោអាឡឺម៉ាង។់ ប៉ាុហ្គនថ ភាោទាុំងបនោះបៅមនិទានរ់គបរ់ោនប់ទ។ 
រ ុំបពចបនាោះ ខ្ញុ ុំ នចាប់បផថើមនិយាយជាភាោចហ្គមលកមយួ បរើយខ្ញុ ុំ នដឹងថា ខ្ញុ ុំបៅហ្គតកុំពុងរ បរ់ពោះជាមាា រ់
ថាខ្ញុ ុំររឡាញ់រពោះអងែប៉ាុណាត  បបើបទាោះជាខ្ញុ ុំមនិ នយល់ពាកយទាុំងអរ់បនាោះកប៏ោយ។ វាជាការអោា រយហ្គដល
ដឹងថា បៅទីបុំផុត ពាកយទាុំងបនាោះគឺរគបរ់ោន ់ពីបរពាោះវាជាភាោឋានរួគ។៌ តាុំងពីមុនមក ខ្ញុ ុំមនិហ្គដលមាន
អារមមណ៍្ថាមានអុំណ្រ ដូចអុំណ្រហ្គដល នមកពីការថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ជាភាោចហ្គមលកអោា រយដូចបនោះ
បទ។ 
 

  បយើងមនិអាចហ្គេលង នពីបោភណ័្ភាព និងរពោះពរសនការថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់បោយវញិ្ញដ ណ្បនាោះ នបឡើយ។ 
អុំឡុងបពលសនការររបររបមបរៀនបនោះ រទង ់នបធវើឱ្យបរចកឋីពិតបនោះបកើតមានចុំបពាោះខ្ញុ ុំ។ ខ្ញុ ុំ នរបឈមមុខ្ជាមយួការលផង
លដល៏ុំ ក ប៉ាុហ្គនថ បៅបពលហ្គដលរមាព ធហាកប់ីដូចជាមានកាន់ហ្គតខាល ុំង ខ្ញុ ុំរក នកមាល ុំងតាមរយៈការថាវ យបងែុំជាភាោ
អធិោឌ នរបរ់ខ្ញុ ុំ។ ការបគងមនិលកជ់ាបរចើនបមា៉ា ងបៅបពលយប ់កាល យជា នបពញបោយពាកយខាងវញិ្ញដ ណ្ ដូចជាមានការ
ចុំណាយបពលខ្លោះបៅបពលសេៃហ្គដរ។ ជាញឹកញាប់ ពាកយបពចន ៍នរូរបចញមកយា៉ា ងង្ហយ ប៉ាុហ្គនថ បពលខ្លោះបទៀត ខ្ញុ ុំ នថាវ យ
បងែុំ ពីបរពាោះខ្ញុ ុំ នរបរមចចិតថបធវើ មនិហ្គមនបោយោរហ្គតខ្ញុ ុំមានអារមមណ៍្ចងប់ធវើដូបចាប ោះបទ។ 
 
   បៅសេៃមយួ ខ្ញុ ុំ នហ្គររកបៅកានរ់ពោះអមាា រ់ ―បរតុអវី នជាខ្ញុ ុំរតូវហ្គតជួបការលផងលបៅបពលបនោះ? បរតុអវី ន
ជាខ្ញុ ុំបៅវញិរពោះអមាា រ់?‖ ភាល មបនាោះ ខ្ញុ ុំហាកប់ីដូចជា នឮពាកយដហ៏្គរនររទនរ់បរ់រពោះអមាា រ់៖ ―អបកកុំពុងហ្គតររបររអុំពី
អតទរបបយាជនស៍នការថាវ យបងែុំ ខ្ញុ ុំចងឱ់្យអបកដឹង និងមានអារមមណ៍្បោយផ្ទធ ល់ថា អវីហ្គដលអបកររបររជាបរចកឋីពិត។‖ 
 
 រូមឱ្យខ្ញុ ុំបញ្ញជ ក់រ បអ់បកបចញពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាា រ់ និងបចញពីបទពិបោធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនសនរពោះពរដ ៏
អោា រយហ្គដល នបកើតមានបៅកបុងការថាវ យបងែុំបោយពាកយខាងវញិ្ញដ ណ្។ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលខ្ញុ ុំ នបនថថាវ យបងែុំបោយដក
យកភាពតានតឹង និងភាពអាណិ្តអារូរខ្លួនឯងបចញ ការឈចឺាប ់នដកបចញពីចិតថរបរ់ខ្ញុ ុំ បរើយោប មញញឹមរបរ់ខ្ញុ ុំ

 នកាល យជាោប មញញឹមហ្គដលឥតោកពុ់ត។  
 
 វាគឺជារពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ហ្គដលនាុំបយើងចូលបៅកបុងរពោះវតថមានរបរ់រពោះជាមាា រ់ហ្គដលជារពោះបិតា (បអបភរូ ២:
១៨)។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ ឱ្យបយើងអធិោឌ នបោយមានលទនផល (រ ៉ាមូ ៨:២៦)។ រទងន់ាុំបយើងឱ្យមានបររភីាពពីបរចកឋី
ភយ័ខាល ច និងរបទានឱ្យបយើងនូវឫទាន នុភាព បរចកឋីររឡាញ់ បរើយនិងការបចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង (១ធីម៉ាូបេ ២:៧)។ រទង់

រ ុំលឹកបយើងពីបរចកឋីរងឃមឹ ហ្គដលបយើង នហ្គចករ ុំហ្គលកនូវរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាមាា រ់។ “បរចកឋីរងឃមឹមនិបធវើបអាយបយើង
ខ្កចិតថបឡើយ បរពាោះរពោះជាមាា រ់ នចាក់បងាូររពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែមកកបុងចិតថបយើង បោយរបទាន 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមកបយើង‖ (រ ៉ាមូ ៥:៥)។ 
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 ការថាវ យបងែុំបោយវញិ្ញដ ណ្ នាុំបយើងរួរផុតពីបញ្ញា បបណាឋ ោះអារនបសនជីវតិបនោះ។ បយើងរកប ើញការរ ុំបោោះឱ្យមាន
បររភីាព បៅបពលហ្គដលបយើងបផ្ទឋ តបៅបលើរពោះជាមាា រ់ដអ៏រ់កលផ ហ្គដលមានរបរ់រពវោរបពើរទិតបៅបរកាមការរគប ់
រគង។ ការថាវ យរិរលីអដល់រពោះអងែកបុងនាមរទងជ់ារពោះហ្គដលរ័កឋិរមនឹងទទួលបនាោះវា វបិររវោិលណារ់។ បៅបពល
ហ្គដលបយើងថាវ យបងែុំជាភាោចហ្គមលកអោា រយ បយើងបលើកតបមកើងរពោះជាមាា រ់ និងររបរើរពីបរចកឋរីបផរុររបរ់រពោះអងែ       
(កិចាការ ១០:៤៦)។ 
 
 របរិនជាអបកមនិទាន់ នទទួលបទពិបោធនដ៍អ៏ោា រយសនការរជមុជបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបៅបឡើយបទបនាោះ 
អបកអាចទូលរូមរពោះជាមាា រ់កបុងបពលឥឡូវបនោះ។ រទង ់នមានរពោះបនធូលរនាបៅកាន់អបកបជឿទាុំងអរ់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ការថាវ យបងែុំបោយពាកយបពចនម៍កពីរពោះវញិ្ញដ ណ្មាននយ័ថា៖ 
 ក) ការបរបើរពោះអុំបណាយទានសនការរជមុជបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
 ខ្) ការអធិោឌ នជាភាោហ្គដលមនិោែ ល់។ 
 គ) ការបលើកតបមកើងរពោះជាមាា រ់ ដផតិរទងរ័់កឋិរមនឹងទទួលការររបរើរ។ 
 
៦ ចូរររបររអតទរបបយាជនច៍ុំនួនបីកបុងចុំបណាមអតទរបបយាជនជ៍ាបរចើនហ្គដលអបកបជឿនឹងទទួល នបៅបពលហ្គដលោត ់ឬ  
    នាងថាវ យបងែុំរពោះបោយវញិ្ញដ ណ្។ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

គ. ថ្វវ យបង្គំពោយមិនពរបើពាកយសមដី Worship Without Words 
ទោលទៅទ៣ី. ពណ៌នពីទោលបំណងច្ំនួនពីរម្នការអធិស្ឋា នទោយទសងៀមស្ឋង ត់។ 
 

  បតើបយើងអាចថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់បោយការអធិោឌ ន និងការនិយាយបោយរបបៀបណា? វាមនិរតឹមហ្គតបធវើបៅ ន
ប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុហ្គនថ វាករ៏ុំខាន់ផងហ្គដរ ហ្គដលរតូវអធិោឌ នបោយមនិចាុំ ច់និយាយឮៗបៅបពលខ្លោះ។ កិចាការពីរអាចបកើត
បឡើង បៅបពលហ្គដលបយើងអធិោឌ នោៃ ត។់ ទីមយួ បយើងអាចនាុំគុំនិតដរ៏ជាលបរៅរបរ់បយើងបៅកាន់រពោះអមាា រ់។ អបក   
និពននបទទុំនុកតបមកើង នររបររថា ― រពោះអមាា រ់បអើយ  រពោះអងែបឈវងយល់ដល់ជុំបៅចិតថទូលបងែុំ បរើយរពោះអងែោែ ល់
ទូលបងែុំយា៉ា ងចារ់។ …រពោះអងែរជាបបពលណាហ្គដលទូលបងែុំអងែុយ បពលណាហ្គដលទូលបងែុំបរកាកឈរ រពោះអងែបឈវង
យល់គុំនិតរបរ់ទូលបងែុំតាុំងពីចមាៃ យ។ … ពាកយរុំដីមនិទានប់ចញពីមាត់ទូលបងែុំផង រពោះអងែរជាបបរចកឋីហ្គដលទូលបងែុំ
បរមុង នឹងនិយាយបនាោះរចួបររចបៅបរើយ‖ (ទុំនុកតបមកើង១៣៩:១,២,៤)។ 
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  កិចាការទីពីរហ្គដលបកើតមានបឡើង បៅបពលបយើងបរៃៀមោៃ តគ់ឺមានោររុំខាន់បរមើោប ។ បៅអុំឡុងបពលបនោះ បយើង
អាចរងចាុំរពោះអងែ។ រងចាុំរពោះអមាា រ់មាននយ័ថា បៅបរៃៀមទាុំងខាងបរៅ និងទាុំងខាងកបុងចិតថ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលរងចាុំ 
រពោះអងែមានរពោះបនធូលមកកានប់យើង។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនអាចនាុំគុំនិតជាបរចើនមកកានច់ិតថគុំនិតបយើង ហ្គដលនឹងជួយ បយើង 
ឬកន៏ាុំយកខ្គមពរីហ្គដលបយើង នចងចាុំមកដឹកនាុំបយើង។ បនោះគឺជាកហ្គនលងហ្គដលការរបកប និងការទុំនាកទ់ុំនងសនការថាវ យ
បងែុំចាបប់ផឋើមមានអតទនយ័បពញបលញ។ 
 
  ការរបកបមនិហ្គមនមានរកមមភាពហ្គតមយួរបបៀបបនាោះបទ។ មនិមានការរនធនាពិតរ កដបកើតបឡើងបទ របរិនជា
មានហ្គតមនុរសមាប កក់ុំពុងនិយាយ។ មនុរសពីរនាក់រតូវហ្គតនិយាយ បរើយោឋ បោ់ប បៅវញិបៅមក របរិនជាពួកបគមានការ
ហ្គចកចាយជាមយួោប ។ រពោះជាមាា រ់ចងម់ានរពោះបនធូលមកកាន់ពួកបយើង។ រទងម់ានរពោះបនធូលថា ―ចូរអងវររកបយើង បនាោះ
បយើងនឹងបឆលើយតបមកអបកវញិ។ បយើងនឹងរុំហ្គដងបអាយអបកដឹងអុំពីការអោា រយបផសងៗ ជាការោក់កុំ ុំងហ្គដលអបកពុុំធាល ប់ដឹង
ពីមុនមក‖ (បយបរមា ៣៣:៣)។  
 
  រពោះអមាា រ់រពវរពោះរឫទយ័ឱ្យបយើងយល់អុំពីខ្លួនបយើង និងកាលៈបទរៈរបរ់បយើង។ បៅបពលហ្គដលបយើង
អនុញ្ញដ តថាវ យបពលបវោដល់រពោះអងែ បដើមផហី្គចកចាយបរឿងអាេក៌ុំ ុំងរបរ់រពោះអងែជាមយួបយើង បនាោះបយើងនឹងកានហ់្គតដឹងពី
របបៀបបធវើការ និងរបបៀបអធិោឌ នកានហ់្គតរបបរើរបឡើង។ 
 

រូមបលើកតបមកើងរពោះនាមរពោះជាមាា រ់ អរ់កលផជាអហ្គងវងតបរៀងបៅ!  រពោះអងែរបកបបោយរពោះរ ជាញ ញាណ្ 
និងរពោះបចោឋ  រពោះអងែបធវើបអាយបពលបវោ និងរដូវកាល ផ្ទល រ់បឋូរជាបនថបនាធ ប់ោប  រពោះអងែទមាល កប់រឋចនានាពី
រជបលល័ងក រពោះអងែបលើកបរឋចនានាបអាយបឡើងរគងរជយ រពោះអងែរបទានរ ជាញ ដល់ពួកអបករ ជញ និងរបទាន
ចុំបណ្ោះដល់អបកហ្គដលបចោះពិចារណា រពោះអងែរុំហ្គដងបអាយោែ ល់អវីៗ ហ្គដលមានអតទនយ័បរៅរជោះ និងោក់
កុំ ុំងរពោះអងែបឈវងយល់អវីៗហ្គដលរទិតបៅកបុងភាពងងឹត ដផតិមានពនលឺរទិតបៅជាមយួរពោះអងែ។  
(ោនីហ្គញ៉ាល ២:២០-២២) 

  
 របហ្គរលជាបៅកបុងខ្ណ្ៈបពលបរៃៀមោៃ ត ់អបក នរងចាុំរពោះអមាា រ់រចួបរើយ បរើយអបកចងប់រៀនបហ្គនទមបទៀតពី
របបៀបបធវើវា។ ចូរហ្គរវងរកកហ្គនលងបៅមាប ក់ឯង បចញឆាៃ យពីការរ ុំខានបផសងៗ បរើយរូមឱ្យរពោះអមាា រ់បុំបពញចិតថគុំនិតអបក 
បោយរពោះតរមោិះរបរ់រពោះអងែ។ ទូលរូមរពោះអងែឱ្យជួយ បង្ហា ុំងរល់គុំនិតផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបក បរើយបដិបរធនូវអវីហ្គដលមារ
ោតាុំងអាចនឹងពាយាមោកម់កបលើអបក។ 
 
 បនាធ បម់ក ចូរថាវ យបងែុំរពោះអងែបោយបរៃៀមោៃ ត។់ រូមអតធ់មត ់បរើយរងចាុំរពោះអងែមានរពោះបនធូល។ បៅបពល
ហ្គដលរទងព់ិតជាមានរពោះបនធូល វាហ្គតងហ្គតររបបៅនឹងរពោះបនធូលហ្គដល នររបរររបរ់រពោះអងែ ដូបចបោះ ចូរោឋ បរ់ពោះគមពរីបៅ
កបុងសដរបរ់អបក។ ទុំនុកតបមកើង៩១ បលើកទឹកចិតថបយើងថា ―បោយបរពាោះរទងរ់រឡាញ់ទូលបងែុំ‖ រពោះអមាា រ់មានរពោះបនធូល
ថា: «បោយបគរទិតបៅជាប់នឹងបយើង បយើងនឹងជួយ រ ុំបោោះបគ បយើងនឹងការពារបគ បរពាោះបគទទួលោែ ល់ថាបយើងជារពោះ
អមាា រ់!  បគនឹងអងវររកបយើង បរើយបយើងនឹងបឆលើយតបមកបគវញិ បៅបពលបគមានអារនប បយើងនឹងរទិតបៅជាមយួបគ 
បយើងនឹងរ ុំបោោះបគ រពមទាុំងបលើកតបមកើងបគផង‖ (ខ្១៤-១៥)។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ បតើអវីខ្លោះជាបរតុផលពីរយា៉ា ងររមាបអ់ធិោឌ នបរៃៀមោៃ ត?់ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
៨ បតើរបបយាគបៅខាងបរកាមបនោះ មយួណាហ្គដលរតឹមរតូវ? 
 ក) រពោះជាមាា រ់ោឋ ប់ឮហ្គតពាកយហ្គដលនិយាយបចញមកប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) ការថាវ យបងែុំបោយបរៃៀមោៃ តជ់ួយ បយើងឱ្យោឋ ប់រពោះជាមាា រ់។ 
 គ) បយើងថាវ យបងែុំបោយមនិបរបើពាកយរមឋ ីរបរិនជាបយើងបៅមាប កឯ់ង។ 
  ) រពោះជាមាា រ់នឹងមនិមានរពោះបនធូលអវីហ្គដលផធុយពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងែបៅកបុងរពោះគមពរីបឡើយ។ 
 
៩ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពមីុខ្ការបុំបពញរបបយាគហ្គដលរតឹមរតូវនីមយួៗ។ បៅបពលហ្គដលបយើងរងចាុំរពោះអមាា រ់ បយើង  
    អាចនឹង 
 ក) ហ្គចកចាយបរឿងរមាៃ ត់ជាមយួរពោះបិតាហ្គដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្របរ់បយើង។ 
 ខ្) រងចាុំចបមលើយ ឬការដឹកនាុំមកពីរពោះជាមាា រ់។  
 គ) រោនហ់្គតបៅបរៃៀម ដូបចបោះគុំនិតរបរ់បយើងអាចគិតរបវ ើរវាយ។ 
  ) ថាវ យបងែុំបោយបៅបរៃៀម ឬបៅោៃ ត់។ 



42 

សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 
៥   របបយាគហ្គដលបុំបពញទាុំងអរ់រតឹមរតូវ។ 
 
១   ក) និង គ) រតឹមរតូវ។ 
 
៦  ចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចបញ្ាូ ល ការមានទុំនាក់ទុំនងជិតរបិទនជាមយួរពោះជាមាា រ់ ការមានអុំណ្រកបុងរពោះវតថមាន
 របរ់រពោះអងែ ការបពញបោយបរចកឋីររឡាញ់ អុំណ្រ បរចកឋីរុខ្ោនឋ និងឫទាន នុភាព រពមទាុំងដឹងថាអបកកុំពុង

 ររបរើររពោះអងែ ហ្គដលរទងរ័់កឋិរមនឹងទទួលការររបរើរតបមកើង។  
 
២  គ)  រកគមពរីទុំនុកតបមកើង ឬបទគមពរីហ្គដលទាកទ់ងបៅនឹងការថាវ យបងែុំបផសងបទៀត បរើយអានវាបៅកានរ់ពោះអមាា រ់។ 
  ) ទូលរូមឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ អបកបៅបពលថាវ យបងែុំ។ 
 
៧   នាុំយកគុំនិតដរីុ៏ជបរៅរបរ់បយើងបៅកានរ់ពោះជាមាា រ់ បរើយរងចាុំឱ្យរពោះអងែមានរពោះបនធូលមកកានប់យើង។ 
 
៣  ក) មនិបលើកបឡើងពីបញ្ញា  ឬតរមូវការរបរ់បយើងបទ។ 
  ) ថាវ យរិរលីអដល់រពោះជាមាា រ់ហ្គតមយួអងែប៉ាុបណាត ោះ កបុងនាមរទងជ់ារពោះ។ 
 
៨ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ 
 
៤ ក ការទទូចអងវរ 
 ខ្ ការទូលអងវរ 
 គ ការអររពោះគុណ្ 
   ការថាវ យបងែុំ 
 ង ការទូលអងវរ 
 ច ការថាវ យបងែុំ 
 ឆ ការអររពោះគុណ្ 
 ជ ការទទូចអងវរ 
 
៩ ក) ហ្គចកចាយបរឿងរមាៃ ត់ជាមយួរពោះបិតាហ្គដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្របរ់បយើង។ 
 ខ្) រងចាុំចបមលើយ ឬកក៏ារដឹកនាុំមកពីរពោះ។  
  ) ថាវ យបងែុំបោយបៅបរៃៀម ឬបៅោៃ ត់។ 
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        ការថ្វវ យបង្គំតាមរយៈការបពរមើ 

       Worship in Service 
 

 
 បោកយាយរបរ់ខ្ញុ ុំ នបៅផធោះ្រឋីមាប ក ់បរើយ នបធវើបនាធ ល់បៅកានន់ាងអុំពីរពោះបយរ ូ។ ្រថីបនាោះ នហ្គររកោក់
បោកយាយ ―កុុំរតឡប់មកផធោះខ្ញុ ុំបទៀត! ខ្ញុ ុំមនិចងឮ់ពីរពោះបយរ ូ បទ!‖ 
 
 បពលហ្គដលបោកយាយរបរ់ខ្ញុ ុំ នរ បខ់្ញុ ុំអុំពីបរឿងបនោះ ខ្ញុ ុំ ននិយាយថា ―្រឋីមាប ក់បនាោះបឈលើយោកប់ោកយាយ    
ណារ់។ ប៉ាុហ្គនថ បោកយាយ នបុំបពញតួនាទីរបរ់បោកយាយបរើយបោយការបធវើបនាធ ល់ បរើយមនិមានអវីបហ្គនទមបទៀត
ហ្គដលបោកយាយរតូវបធវើបនាោះបទ។‖ 
 
  ―យាយ នបធវើបហ្គនទមបទៀតរចួបរើយ‖ ោត ់នបឆលើយ ―យាយ នបធវើនុំសផមយួពីហ្គផលប ៉ា ម បរើយយកបៅឱ្យនាង។‖ 
 
  ខ្ញុ ុំ នបរៀនបមបរៀនដរ៏ុំខានម់យួពីពាកយរមឋទីាុំងបនាោះ។ ជាញឹកញាប ់ខ្ញុ ុំ នប ើញបោកយាយរបរ់ខ្ញុ ុំ ថាវ យបងែុំ
រពោះអមាា រ់បោយការអធិោឌ ន សដរបរ់ោត ់នបលើកបឡើងបៅបពលហ្គដលោត់បរចៀង ―បយើងនឹងថាវ យរគបទ់ាុំងរិរលីអដល់
រពោះបយរ ូ បរើយនឹងហ្គេលងរ បព់ីបរចកឋីររឡាញ់ដអ៏ោា រយរបរ់រពោះអងែ។‖ ប៉ាុហ្គនថ បៅសេៃបនាោះខ្ញុ ុំ នដឹងពីរបបៀបហ្គដលបោក
យាយ នបធវើបលើរពីការបធវើទបីនាធ ល់ ឬ ថាវ យបងែុំជាពាកយរមឋ ីនិងបទចបរមៀងបៅបទៀត។  បោកយាយ នថាវ យបងែុំ 
រពោះអមាា រ់បោយរកមមភាពរបរ់បោកយាយ។ របរិនជាបយើងនិយាយថាបយើងររឡាញ់រពោះបយរ ូ ទបងវើរបរ់បយើងរតូវ
ហ្គតបង្ហា ញពីបរចកឋីររឡាញ់បនាោះ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការបបរមើទាុំងអរ់ Total Service 

ខ្. ឥរយិាបេកបុងការបបរមើ Attitudes in Service 

 

ទោលទៅ 
១. ពណ៌្នាពីរបបៀបហ្គដលបយើងអាចថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់តាមរយៈការបបរមើអបកដស៏ទ។ 
២. ពិភាកាពីឥរយិាបេរុំខាន់ៗ កបុងការបបរមើ ហ្គដលជារកមមភាពមយួសនការថាវ យបងែុំ។ 
 

ក. ការបពរមើទ្ធងំ្អ្ស ់Total Service 
ទោលទៅទ១ី. ពណ៌នពីរទបៀបណែលទយើងអាច្ថ្វវ យបងគំរពះអាច ស់តាមរយៈការបទរមើអនរែ៏ម្ទ។ 
 

 ―បតើអបកមនិបធវើការថាវ យរពោះអមាា រ់បៅបពលណា?‖ បុររវយ័បកមងមាប ក ់នរួរ។ ―ជាការពិត មឋងមាក ល អបកមានសេៃ
ខ្លោះហ្គដលទុំបនរ។‖ មនុរស នគិតថា ភាពជារគិរឋបររ័ិទ គឺជាអវីមយួហ្គដលអបកបធវើ ប៉ាុហ្គនថ បធវើជាអបកបជឿមាប ក ់មនិហ្គមនជាមុខ្របរ
មយួហ្គដលបធវើការរ ុំបីបមា៉ា ងកបុងមយួសេៃបនាោះបទ វាគឺជាជីវតិេមីមយួ។ ការបបរមើរបរ់បយើងចុំបពាោះរពោះអមាា រ់ ជាហ្គផបកដប៏រចើន
បុំផុតសនជីវតិរបរ់បយើង ដូចជាការដកដបងាើមឱ្យមានជីវតិដូចោប ហ្គដរ។ បយើងមនិបបរមើរពោះអងែហ្គតហ្គផបកសនបទពបការលយ ឬ
បពលបវោរបរ់បយើង ឬកប៏ៅបពលហ្គដលបយើងមានអារមមណ៍្ចូលចិតថប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុហ្គនថ រគបប់ពល— បោយអរ់ពីចិតថ គុំនិត 
និងរបូកាយរបរ់ បយើង។ ការបបរមើទាុំងអរ់អាចនិយាយ នថា ―ទូលបងែុំបៅទីបនោះរពោះអមាា រ់ រូមបរបើទូលបងែុំបពលណា
ក ៏ន កហ្គនលងណាក ៏ន និងបៅោទ នភាពហ្គបបណាក ៏ន។‖ គមពរីរ ៉ាមូ ១២:១ បលើកបឡើងថា បយើងថាវ យការថាវ យបងែុំដព៏ិត 
បៅបពលហ្គដលបយើងឧទធិរដល់់ការបបរមើរបរ់រពោះអងែ។ 
 

គុំរដូអ៏ោា រយបុំផុតសនការបបថជាញ ចិតថ គឺជារពោះបយរ ូ រគិរឋផ្ទធ ល់។ រទង ់នបោយ ផធុំ បបញ្ាញកមាល ុំងកាយ និងររមាក
ដូចជាបយើងហ្គដរ។ ប៉ាុហ្គនថ រពោះរឫទយ័ និងរពោះតរមោិះរបរ់រពោះអងែ នបរតៀមជានិចាបដើមផបីធវើកិចាការរបរ់រពោះបិតារបរ់រពោះអងែ 
(យ៉ាូហាន ១៥:១០)។ រទងហ់្គតងហ្គតបបរមើអបកដស៏ទ។ រទង ់នជួយ មនុរសហ្គផបកខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ បោយបបរងៀន អធិោឌ ន 
និងរូមផហី្គតរពោះកហ្គនសងររមាបព់ួកបគ បរើយរទង ់នយករពោះរឫទយ័ទុកោក់ររមាបត់រមូវការខាងរបូកាយរបរ់ពួក
បគ។ រទងម់និហ្គដលបគចបចញពអីបកជុំងឺ ឬអបកហ្គដលរងទុកាបវទនាណាមាប ក់បឡើយ។ 
 

បៅសេៃមយួ រទង ់នបរ រកូនរបុរហ្គដលោល ប់របរ់្រឋីបមមា៉ា យរកីរកមាប ក ់មកពីភូមណិាអុីនឱ្យររ់បឡើងវញិ ហ្គដល
្រឋីបនាោះមនិមាននរណាបផសងបទៀតជួយ ផែតផ់ែងប់ឡើយ។ រទង់ នបរៀបចុំ រូមផហី្គតដុតរតីឱ្យរិរសហ្គដលបរវរត ់បោយ ន
ខ្ុំរបឹងបនោទរតបីពញមយួយប។់ រទង ់នបបរមើដល់រវូងមនុរសហ្គដលឯកបកា និងរតូវ នបគបដិបរធបោយ នបៅ
ជាមយួពួកបគ។ រទង ់នទទួលការអបញ្ា ើញឱ្យទទួលទានអាហារបពលោៃ ច ជាមយួមនុរសហ្គដលមនិរតូវ នររឡាញ់
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បោយររគមន។៍ រទងជ់ាមតិថរមាល ញ់របរ់មនុរសមាន ប។ រពោះបយរ ូ ហ្គដលជារពោះរជបុរតារបរ់រពោះជាមាា រ់ ន
បបរមើដល់ោប រពោះររឋរបរ់រពោះអងែផ្ទធ ល់—មនុរសជាតិ។ 
 
 បតើបយើងគួរហ្គតបធវើតិចជាងបនោះឬ? បទ បយើងគួរហ្គតបធវើវាឱ្យកាល យបៅជាបោលបុំណ្ងរបរ់បយើងដូចជារពោះបយរ ូ ហ្គដរ។ 
របហ្គរលជារពោះអមាា រ់មនិ នរបទានឱ្យអបកនូវពន័នកិចាបបរមើ តាមរយៈការបបរងៀន ឬការអធិបាយ ប៉ាុហ្គនថ អបកពិតជាមាន
រមតទភាពបធវើជារគិរឋបររ័ិទហ្គដលមានចិតថអាណិ្តអារូរ និងកឋីររឡាញ់។ មនុរសរតូវការដឹង ពីការរពួយ រមារបរ់
នរណាមាប ក ់បរើយការយកចិតថទុកោករ់បរ់អបក អាចបធវើឱ្យអបកបផសងបទៀតដឹងថា រពោះជាមាា រ់យករពោះរឫទយ័ទុកោក ់ 
នឹងបគហ្គដរ។ 
 
 ការថាវ យបងែុំតាមរយៈការបបរមើ មាននយ័ថាការថាវ យខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់ បោយថាវ យនូវបពលបវោ និងរមតទភាពរបរ់  
បយើង។ បយើងអាចនិយាយពាកយពីបរោះពិោ ផឋល់នូវោប មញញឹមដរ៏កទ់ាក ់ឬរួររុខ្ទុកាអបកជុំងឺ ឬកម៏នុរសឯបកា។ រពោះ
អមាា រ់ចងឱ់្យបយើងមានឆនធៈនឹងហ្គចកចាយជាមយួមនុរសបផសងបទៀតហ្គដលរតូវការ។ មនិថាបយើងមាន ឬរកបនាោះបទ បយើងរតូវ
ហ្គតបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផហី្គចកចាយតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះអមាា រ់។ 
 

រពោះគមពរី នបង្ហែ ប់បយើងឱ្យបធវើ ―ជាបនាធ ល់‖ (កិចាការ ១:៨)—មនិហ្គមនបធវើបនាធ ល់បទ ប៉ាុហ្គនថ បធវើជា។ ចូរបរបើការអធិោឌ ន
ខាងបរកាម បដើមផជីួយ អបកឱ្យបនថបុំណ្ងចិតថបនោះ បៅកាន់រពោះជាមាា រ់។ 

 
ឱ្រពោះបិតាបអើយ ទូលបងែុំមានបុំណ្ងចិតថថាវ យបងែុំរពោះអងែ មនិរតឹមហ្គតជាពាកយរមឋបី៉ាុបណាត ោះ បទ ប៉ាុហ្គនថ រគប់
ទាុំងអវីៗទាុំងអរ់។ មុនបពលទូលបងែុំមានរបតិកមមបៅនឹងោទ នភាពណាមយួ ឬបធវើការរបរមចចិតថអវីមយួ 
ទូលបងែុំអធិោឌ នរូមឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់រពោះអងែ មានរពោះបនធូលមកកាន់ទូលបងែុំផង នូវអវីហ្គដលបធវើ
ឱ្យរពោះអងែរពវរពោះរឫទយ័។ រពោះអមាា រ់បអើយ រូមជួយ ឱ្យទូលបងែុំបធវើតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះអងែផង។ 
រូមឱ្យរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែចាុំងហ្គចងតាមរយៈទូលបងែុំ តាមរបបៀបហ្គដលអបកបផសងបទៀតនឹង
ចង ់នដូចជារពោះបយរ ូផងហ្គដរ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរអានខ្គមពរីបៅហ្គផបកខាងបឆវង។ បៅពីមុខ្ខ្គមពរីបយាងនីមយួៗ ចូរររបររបលខ្ហ្គដលជារបបភទសនការបបរមើហ្គដលមាន 
    អតទនយ័រតូវោប ។ 
 
  ខគ្មពីរទោង                                                  ររទភទម្នការបទរមើ 
 …… ក) មា៉ា ថាយ ៨:១-៣ ១) ការផថល់អាហារដល់អបកបររកឃ្លល ន 
 …… ខ្) មា៉ា ថាយ ៨:២៣-២៦ ២) ការការពារ និងការដកយកភាពភយ័ខាល ច  
 …… គ) លូកា ១៩:១-៦ ៣) ការបរ រអបកជុំងឺឱ្យ នជា 
 ……  ) យ៉ាូហាន ៦:១-១៣ ៤) ការផឋល់នូវផ្ទរុខ្ភាពខាងរបូកាយ 
 …… ង) យ៉ាូហាន ១៣:១-១៥ ៥) ការទទួលអរ់អបកហ្គដលមានអារមមណ៍្ថារតូវបគបដិបរធ 
 
២ ចូរអានយា៉ា កុប ២:១៤-១៧ បនាធ បម់កបុំបពញរបបយាគខាងបរកាម។ ការមានជុំបនឿហ្គតមយួមុខ្ មនិទានរ់គបរ់ោនប់ទ  
    ប៉ាុហ្គនថរតវូបង្ហា ញភរឋុតាងបោយ ……………………………………………………………………………………របរ់អបក។ 
 
៣ ចូរអានោច់បរឿងខាងបរកាម។ ចូរររបររការពណ៌្នាសនរកមមភាពខ្លីនីមយួៗ ហ្គដលអបកចងប់លើកយកមកបង្ហា ញពីការ
 ថាវ យបងែុំបៅកបុងការបបរមើ។ 
 ក) រគូគង្ហវ លរបរ់អបក ពនយល់បៅកាន់រមាជិករកុមជុំនុុំ អុំពីតរមូវការបនាធ ន ់ររមាប់ការោងរងរ់ពោះវហិារេមីមយួ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ខ្) អបកជិតខាងរបរ់អបកមានជុំងឺធៃន ់បរើយោម ននរណាមាប ក់យកចិតថទុកោកន់ឹងរកុមរគួោរបទ។ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ខ. ឥរយិាបថកនងុ្ការបពរមើ Attitudes in Service 
ទោលទៅទ២ី. ពិភារាពីឥរោិបថសំខាន់ៗរន ងការបទរមើ ណែលជ្ជសរមមភាពមួយម្នការថ្វវ យបងគំ។ 
 
 បៅបពលហ្គដលពាការោីុំយូហ្គអល ចង់ចាកប់របងតាុំងឱ្យបុររវយ័បកមងដរ៏ង្ហា មាប ក ់ហ្គដលជារពោះមហាកសរតសនរបបទរ
អុីរោហ្គអល រពោះអមាា រ់ នបញ្ឈបោ់តប់ោយពាកយទាុំងបនោះ៖ ―រពោះអមាា រ់មនិវនិិចឆយ័ដូចមនុរសបោក ហ្គដលបមើលហ្គត
រុំបកបរៅប៉ាុបណាត ោះបទ រពោះអមាា រ់ទតបមើលចិតថគុំនិតវញិ‖ (១ោុំយូហ្គអល ១៦:៧)។ 
 
 អាការៈខាងបរៅរបរ់បយើងរមួមានរកមមភាពរបរ់បយើង កដូ៏ចជាលកាណ្ៈរបូរងកាយរបរ់បយើងហ្គដរ។ ជនួកាល 
រកមមភាពរបរ់បយើង មនិ នដូចបៅនឹងអវីហ្គដលបយើងចងម់ាននយ័បទ។ បយើងអាចនឹងរតូវ នបគរបគល់ការង្ហរឱ្យបធវើ 
បរើយវាហ្គបរជាមនិ នដូចបៅនឹងអវីហ្គដលបយើងរងឃមឹ។ ប៉ាុហ្គនថ បយើងអាចហ្គរវងរកការកមានថចិតថ ន បោយដឹងថារពោះជា
មាា រ់ នទតប ើញដួងចិតថរបរ់បយើង បរើយរជាបពីអវីហ្គដលបយើងពិតជាចងប់ធវើររមាបរ់ពោះអងែ។ 
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 រទងក់ទ៏តប ើញផងហ្គដរ របរិនជាបយើងខ្ុំរបឹងរហ្គមថងរកមមភាពជារគិរឋបររ័ិទ បោយមនិមានចុំណូ្លចិតថពិត
រ កដនូវអវីហ្គដលបយើងកុំពុងបធវើ។ រកមមភាពហ្គដលលអជាងបគ មនិ នរបជ់ាការថាវ យបងែុំបទ របរិនជាឥរយិាបេរបរ់
បយើងមនិរតឹមរតូវ។ រពោះគមពរី  នផឋល់នូវបោលការណ៍្ហ្គណ្នាុំដ៏មានោររុំខានរ់រមាប់គុំនិត និងអារមមណ៍្ហ្គដលរតឹមរតូវ 
បរើយបយើងនឹងបមើលបោលការណ៍្មយួចុំនួនបៅបពលបនោះ។ 
 
 ជាដុំបូង បយើងនឹងនិយាយអុំពីការបបរមើរពោះអមាា រ់បោយចិតថរកីរយ បរើយមនិហ្គមនបោយោររោនហ់្គតបយើងគិតថា 
បយើងគួរហ្គតបធវើបនាោះបទ។ ការឱ្យ និងការហ្គចករ ុំហ្គលករបរ់បយើង អាចជាបទពិបោធន៍សនអុំណ្រ។ រពោះគមពរី នបលើកបឡើងថា 
ការឱ្យទទួលពរបរចើនជាងការទទួល។ ការឱ្យកបុងរពោះនាមរពោះអមាា រ់ គឺជាអភយ័ឯករិទនិរបរ់រគិរឋបររ័ិទ។ បោកប៉ាូល
 នបបរងៀនថា៖ 

 
បរតុបនោះ មាប ក់ៗ រតូវហ្គតចូលរ កត់ាមហ្គតខ្លួនរុំបរចចិតថ បោយមនិនឹកោឋ យ ឬបទើរទល័បឡើយ ដផតិរពោះ 
ជាមាា រ់រពវរពោះរឫទយ័នឹងអបកណាហ្គដលបធវើអុំបណាយបោយចិតថរកីរយ។ រពោះអងែអាចនឹងរបទានពរដរូ៏រ
បរៀររគបយ់ា៉ា ងដល់បងបអូន បដើមផបីអាយបងបអូនមានអវីៗទាុំងអរ់ហ្គដលបងបអូនរតូវការដច៏ាុំ ចប់នាោះជានិចា 
បរើយហ្គេមទាុំងបៅរល់បរបិូណ៌្រុំរបហ់្គចកទានផង។ (២កូរនិេូរ ៩:៧-៨) 

 
 បយើងប ើញថា រពោះជាមាា រ់របទានឱ្យជាបរបិូរណ៍្។ រពោះគមពរី នបលើកបឡើងថា រទង់របទានឱ្យបោយរបផរុ
ររមាបក់ាររបាយរកីរយរបរ់បយើង (១ធីម៉ាូបេ ៦:១៧)។ បៅបពលហ្គដលបយើងឱ្យបោយចិតថបរតកអរ វាកានហ់្គតង្ហយររួល
ររមាបប់យើងបដើមផឱី្យបោយរបផរុផងហ្គដរ។ រ ៉ាមូ ១២:៨ រ បប់យើងថា អបកហ្គដលហ្គចកទានឱ្យអបកដស៏ទ គួរហ្គតបធវើវាបោយចិតថ
របផរុរ។ បយើងមនិហ្គមនឱ្យលមមរតឹមហ្គតបននូរមនរិការហ្គដលវកឹវរប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុហ្គនថ បយើងឱ្យតាមហ្គតរពោះអមាា រ់ចងឱ់្យបយើង។ 
 
 ចូរររសមថា អបក នទទួលេវកិារបហ្គនទមមយួចុំនួនបទៀត បរើយរពោះអមាា រ់ នរ បអ់បកឱ្យថាវ យមយួហ្គផបកបៅកាន់
បបរកកមមតូចមយួ។ កិចាការបនោះ អបក នបធវើបោយចិតថរកីរយ និងរបផរុរ។ បរកាយមក អបក នឮរមាជិកមយួចុំនួន
បៅកបុងបបរកកមម មានអុំណ្រពីរបបៀបហ្គដលរពោះជាមាា រ់ នផែតផ់ែងរ់រមាបត់រមូវការរបរ់ពួកបគ ប៉ាុហ្គនថ ប ម្ ោះរបរ់អបកមនិ
រតូវ នបលើកបឡើងបទ។ វាោឋ ប់បៅ បធវើបមើលហ្គតលុយបនាោះ នធាល កម់កពីបលើបម  បោយមនិហ្គមនមកពីសដរបរ់អបក។ បតើអបក
មានអារមមណ៍្ហ្គបបណាហ្គដរ? 
 
 របហ្គរលជា របតិកមមពីធមមជាតិបធវើឱ្យមានអារមមណ៍្អនច់ិតថ។ បយើងចងទ់ទួលកិតថិយរពីអវីហ្គដលបយើង នបធវើ។ 
បរើយកាលហ្គដលចងឱ់្យបគអរគុណ្បនាោះ មនិជាអារកកអ់ីណារ់ណាបទ រពោះបយរ ូ នបបរងៀនពីរង្ហវ នហ់្គដលអោា រយជាង 
បនោះ។ មា៉ា ថាយ ជុំពូក៦  នររបររថា ― រឯីអបកវញិ កាលណាសដោឋ ុំអបកបធវើទាន មនិ ច់បអាយសដបឆវងដឹងបឡើយ បដើមផ ី
បអាយទានរបរ់អបកបៅោៃ ត់កុំ ុំង បរើយរពោះបិតារបរ់អបក ទតប ើញអុំបពើហ្គដលអបកបធវើបៅកបុងទីោៃ ត់កុំ ុំង រទងន់ឹង
របទានរង្ហវ នម់កអបកវញិ‖ (មា៉ា ថាយ ៦:៣-៤)។ 
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 រពោះអមាា រ់កុំពុងហ្គតមានរពោះបនធូលបនោះអុំពីការបនាធ បខ្លួនពីការឱ្យហ្គដលបគចបចញផុតពីអុំណួ្ត និងពីបុំណ្ងចិតថសន
ការររបរើររបរ់មនុរស។ ការថាវ យដូចជាថាវ យបៅកាន់រពោះជាមាា រ់ គឺជារង្ហវ ន ់បរើយនឹងទទួល នរង្ហវ ន។់ រពោះបយរ ូ
មានរពោះបនធូលរនាថា ―ចូរបធវើអុំបណាយដល់អបកដសទ បនាោះរពោះជាមាា រ់នឹងរបទានអុំបណាយដល់អបករល់ោប ហ្គដរ រទងន់ឹង
របទានមកយា៉ា ងបរបិូណ៌្រូរបរៀរ។ រពោះជាមាា រ់នឹងវាល់បអាយអបកតាមរង្ហវ ល់ហ្គដលអបកវាល់បអាយអបកដសទ‖  
(លូកា ៦:៣៨)។ 
 
 រង្ហវ នម់យួចុំនួនរបរ់បយើងអាចនឹងមានបៅបលើហ្គផនដីបនោះ។ ប៉ាុហ្គនថ រង្ហវ នដ់អ៏ោា រយបុំផុតរបរ់បយើងនឹងរបទានឱ្យដល់
បយើង បៅបពលហ្គដលបយើងឈរបៅចុំបពាោះរពោះអមាា រ់ ជាសេៃហ្គដលរពោះអងែអរគុណ្ដល់បយើងនូវរគបក់ិចាការហ្គដលបយើង នបធវើ
ររមាបរ់ពោះអងែ។ មា៉ា ថាយ ២៥:៣៤-៤០  នផឋល់ឱ្យបយើងនូវរបូភាពសនសេៃបនាោះ៖ 
 

បពលបនាោះ រពោះមហាកសរតនឹងមានរពោះបនធូលបៅកានអ់រ់អបកបៅខាងោឋ ុំរពោះអងែថា “អរ់អបកហ្គដលរពោះបិតា
ខ្ញុ ុំ នរបទានពរបអើយ! ចូរនាុំោប មកទទួលរពោះរជយហ្គដលរទង ់នបរៀបទុកបអាយអបករល់ោប  តាុំងពីកុំបណ្ើ ត
ពិភពបោកមក ដផតិកាលបយើងឃ្លល ន អបករល់ោប  នបអាយអាហារបយើងបរបិភាគ កាលបយើងបររក អបក
រល់ោប  នបអាយទឹកបយើងពិោ កាលបយើងជាជនបរបទរ អបករល់ោប  នទទួល បយើងបអាយោប ក់
អាររ័យ កាលបយើងោម នរបមលៀកបុំពាកអ់បករល់ោប  នយករបមលៀកបុំពាកម់កបអាយបយើង កាលបយើងមាន
ជុំងឺ អបករល់ោប  នមករួររុខ្ទុកាបយើង បរើយកាលបយើងជាប ុ់ុំឃ្លុំង អបករល់ោប ក ៏នមករួរបយើង 
ហ្គដរ”។  ពួកអបករុចរតិទូលរពោះអងែវញិថាៈ “បពិរតរពោះអមាា រ់! បតើបយើងខ្ញុ ុំហ្គដល នប ើញរពោះអងែឃ្លល បរើយ
យកមាូបអាហារមកថាវ យរពោះអងែបោយ ឬប ើញរពោះអងែបររក បរើយយកទឹកមកថាវ យរពោះអងែបោយពី
អង្ហក ល់?។ បតើបយើងខ្ញុ ុំហ្គដល នប ើញរពោះអងែជាជនបរបទរ បរើយទទួលរពោះអងែបអាយោប ក់អាររ័យ ឬ
ប ើញរពោះអងែោម នរបមលៀកបុំពាក ់បរើយយករបមលៀកបុំពាកម់កថាវ យរពោះអងែពីអង្ហក ល់?។ បតើបយើងខ្ញុ ុំហ្គដល
 នប ើញរពោះអងែរបឈួន ឬជាប ុ់ុំឃ្លុំង បរើយមករួររុខ្ទុការពោះអងែពីអង្ហក ល់?”។ រពោះមហាកសរតនឹង
មានរពោះបនធូលតបបៅបគថា “បយើងរុុំរ បប់អាយអបករល់ោប ដឹងចារ់ថា រគបប់ពលហ្គដលអបករល់ោប របរពឹតថ
អុំបពើទាុំងបនាោះ ចុំបពាោះអបកតូចតាចជាងបគបុំផុតមាប ក ់ហ្គដលជាបងបអូនរបរ់បយើងបនោះ អបករល់ោប កដូ៏ចជា ន
របរពឹតថចុំបពាោះបយើងហ្គដរ‖។ 

 
 បតើវាមនិហ្គមនជាបទគមពរីមយួដល៏អបទឬអី? រូមផហី្គតអបកបធវើអវីមយួររមាបន់រណាមាប ក ់ហ្គដលបគមនិ នដឹងគុណ្អបកក៏
បោយ កវ៏ាមនិជាបញ្ញា អវីហ្គដរ។ រពោះអមាា រ់ហ្គដលទតប ើញរគបអ់វីៗទាុំងអរ់ នឹកចាុំ និងរបនូ់វចិតថរបផរុររបរ់អបក ហ្គដល
 នបធវើររមាបរ់ពោះអងែ។ បយើងប ើញថា រង្ហវ ន់ដប៏ៅអរ់កលផហ្គដលឱ្យបោយចិតថរកីរយ របផរុរ និងបនាធ បខ្លួន នបកើត
បឡើងយា៉ា ងង្ហយររួល។ រពោះអមាា រ់របទានរពោះគុណ្ និងកមាល ុំងហ្គដលបយើងរតូវការ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ចូរអានគមពរីមា៉ា ថាយ ៥:៣៤-៤៨។ បតើអបកណាជាគរមូសនការឱ្យបោយចិតថរកីរយ និងរបផរុររបរ់បយើង? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ ចូរអានគមពរីលូកា ១៤:១២-១៤ បរើយបឆលើយនឹងរុំណួ្រខាងបរកាម។ 
 ក) បតើមនុរសរបបភទណាហ្គដលរពោះបយរ ូ នរ ប់អបកបបរមើរបរ់រពោះអងែឱ្យអបញ្ជ ើញមកបរបិភាគអាហារបពល   
               ោៃ ច?   
      ……………………………………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) បតើនរណានឹងរងោតនូ់វអវីហ្គដលោត់បធវើ? 
       ……………………..…………………………………………..................................................................... 
 
៦ បតើឥរយិាបេជាមូលោឌ នទាុំងបីណាខ្លោះ ហ្គដលបយើងគួរហ្គតមាន បៅបពលហ្គដលបយើងថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់តាមរយៈការ  
    បបរមើ? 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 
 
១ ក)  ៣) ការបរ រអបកជុំងឺឱ្យ នជា 
 ខ្)  ២) ការការពារ និងការដកយកភាពភយ័ខាល ច 
 គ)  ៥) ការទទួលអរ់អបកហ្គដលមានអារមមណ៍្ថារតូវបគបដិបរធ 
  )  ១) ការផថល់អាហារដល់អបកបររកឃ្លល ន 
 ង)   ៤) ការផឋល់នូវផ្ទរុខ្ភាពខាងរបូកាយ   
 
២ ការង្ហរ (ឬ រកមមភាព) 
 
៥ ក) អបករកីរក មនុរសពិការ ខ្វិន ខាវ ក ់
 ខ្) រពោះជាមាា រ់ 
 
៣ ក) ចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចថាវ យដង្ហវ យបលើរពីដង្ហវ យដបភ់ាគរយរបរ់អបក ឧបតទមារមាា រៈោងរង ់ឬជួយ 
      បធវើការោងរងអ់ាោរេមីបោយមនិគិតពីកសរម។ 
 ខ្) ចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចហ្គេរកាបកមងៗ ផឋល់អាហារ ហ្គរវងរកនរណាមាប កហ់្គដលអាចជួយ  នរបមូលដង្ហវ យ   
      ររមាប់ពួកបគ។ ចូរចងចាុំថាការង្ហររបបភទបនាោះហ្គដល នបធវើកបុងរពោះនាមរពោះអមាា រ់ គឺជាទុំរង់មយួសនការ 
               ថាវ យបងែុំ។ 
 
៦ ចិតថរកីរយ របផរុរ និងបនាធ បខ្លួន 
 
៤ រពោះបិតារបរ់បយើងហ្គដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្ 
 
 ឥឡូវបនោះ អបក នបញ្ាបប់មបរៀនទីមយួ បរើយអបកក ៏នបរតៀមខ្លួនរចួរល់បដើមផបីឆលើយនឹងការវាយតសមលបមបរៀនទីមយួ 
ចូររ ុំលឹកបមបរៀនហ្គដល នបរៀនកនលងមក បនាធ ប់មកបធវើតាមការហ្គណ្នាុំបៅកបុងរកោរ់ចបមលើយ។ ចូរបផញើរកោរ់ចបមលើយរបរ់
អបក បៅកានអ់ារយោឌ នសនការយិាល័យចុោះប ម្ ោះរបរ់អបក។ 
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 ពមពរៀន 

  ៥ ការថ្វវ យបងគតំាមរយៈតន្តនតី Worship in Music 
  ៦ ទោលការណ៍ណណនអំំពីការថ្វវ យបងគ ំGuidelines to Worship 

 ៧ ការអន វតតការថ្វវ យបងគ ំPracticing Worship 

 ៨  ការថ្វវ យបងគ:ំ បច្ច របននកាល និងជ្ជទរៀងរហូត Worship: Now and Forever 
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ការថ្វវ យបង្គតំាមរយៈតន្តនតី  

Worship in Music 
 

         
 បតើត្នថ ីនចាបប់ផថើមបៅកហ្គនលងណា? មនិមានជាតិោរន៍ ឬរកុមមនុរសណាមយួ អាចរបការពីបដើមកុំបណ្ើ តសន
ត្នថី នបទ ររមាបម់នុរសទាុំងអរ់មានត្នថីជាទុំរមងហ់្គតមយួ ឬបផសងោប ។ រូមផហី្គតវបផធមដ៌ច៏ុំណារ់បុំផុតកម៏ានរែ ឬ
ឧបករណ៍្ត្នថ ីបដើមផឱី្យពួកបគបបញ្ាញអារមមណ៍្តាមរយៈបទចបរមៀង និងរមូតផងហ្គដរ។ 
 
 រពោះគមពរី នផឋល់នូវការកតរ់តាពីត្នថីដុំបូងបគបងអរ់។ គមពរីយ៉ាូប ៣៨:៧  នរ បថ់ា បៅបពលពិភពបោក ន
បបងកើតជារបូរងបឡើង ―កបុងបពលហ្គដលផ្ទក យរពឹកហ្គររកបរចៀងរពមោប  បរើយពពួកបទវតាបនលឺរុំបឡងយា៉ា ងរបាយ‖។ តាម
ហ្គតបយើងដឹង ត្នថី នចាបប់ផឋើមបៅោទ នបរមរុខ្ មុនបពលការបបងកើតហ្គផនដីបនោះបៅបទៀត។ 
 
 ត្នថីមានោររុំខាន់ ពីបរពាោះវាមានឥទនិពលបលើអារមមណ៍្ ការគិត ឬការរបរពឹតថរបរ់បយើង។ របរិនជាបរបើខុ្រត្នថី
អាចជាអានុភាពដខ៏ាល ុំងររមាប់ការអារកក។់ បរបើបោយរតឹមរតូវ ត្នថីអាចនាុំមកនូវរនថិភាព ភាពចុោះររមុង និងភាពរបិទន
ោប លជាមយួរពោះជាមាា រ់។ បោលបុំណ្ងដធ៏ុំបុំផុតសនត្នថី គឺបដើមផថីាវ យបងែុំ និងថាវ យរិរលីអដល់រពោះអមាា រ់។ រពោះគមពរី 
ផថល់គរមូសនការថាវ យបងែុំតាមរយៈត្នថីបោយបរបើឧបករណ៍្បភលង និងបរបើរបមលង បដើមផជីួយ បយើងកបុងពន័នកិចាសនការអរ 
រពោះគុណ្ និងការររបរើរតបមកើងរពោះជាមាា រ់។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការបបរមើពន័នកិចាបោយបទចុំបរៀង Ministering With Song 

ខ្. ការបបរមើពន័នកិចាបោយឧបករណ៍្បភលង Ministering With Instuments 

គ. រពោះពរតាមរយៈត្នថី Blessed Through Music 

 

ទោលទៅ 
១. បញ្ញជ កព់ីទរមងស់នត្នថីជាការបង្ហា ញពីការថាវ យបងែុំតាមរពោះគមពរី។ 
២. បញ្ញជ កព់ីបោលការណ៍្ហ្គដលទាកទ់ងបៅនឹងការបរបើឧបករណ៍្បភលងកបុងការថាវ យបងែុំ។ 
៣. បរៀបរបព់ីរពោះពរសនត្នថហី្គដលបពញបោយការថាវ យបងែុំ។ 
 

ក. ការបពរមើព័នាកិចាពោយបទចំពរៀង្ Ministering with Song 

ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីទរមងម់្នតន្តនតីជ្ជការបង្ហា ញពីការថ្វវ យបងគំតាមរពះគ្មពីរ។ 
 
 រពោះគមពរីបង្ហែ បប់យើងថាៈ 
 

ចូរបរចៀងអររពោះគុណ្រពោះជាមាា រ់កបុងចិតថ បោយបរបើទុំនុកតបមកើង បទររបរើរ និងបទចុំបរៀងមកពីរពោះវញិ្ញដ
ណ្។ ការអវីកប៏ោយហ្គដលបងបអូនបធវើ បទាោះជាពាកយរុំដី ឬកាយវកិារកឋី រតូវបធវើកបុងរពោះនាមរពោះអមាា រ់បយរ ូ
ទាុំងអរ់ទាុំងអររពោះគុណ្រពោះជាមាា រ់ជារពោះបិតាតាមរយៈរពោះអងែផង។ (កូឡូរ ៣:១៦-១៧) 
 

 គមពរីបអបភរូ ៥:១៩ ឯកភាពជាមយួបទគមពរីខាងបលើ។ បទចបរមៀង និងការបរចៀង  នបលើកបឡើងរបរ់យដងបៅ 

កបុងបទគមពរី។ ចារ់ណារ់ថា រពោះជាមាា រ់ចង់ឱ្យបយើងររបរើរតបមកើងរពោះអងែបោយបទចបរមៀង ពីបរពាោះរទងរ័់កថិរមនឹង
ររបរើតបមកើង។ 
 
 បទចបរមៀងរគិរឋបររ័ិទបយើងមយួចុំនួនដកររងប់ចញពីគមពរីទុំនុកតបមកើង ហ្គដលយកអតទនយ័ពីបទគមពរីមកហ្គតងជា 
ត្នថី។ គុំនិតមនិហ្គមនេមីបទ ពីបរពាោះគមពរីទុំនុកតបមកើង គឺជាបរៀវបៅចបរមៀងសនបទររបរើររបរ់ជនជាតិយូោ។ ពួកបគមាន
បទទុំនុកតបមកើងពិបររររមាប់ពីធីបុណ្យ (ទុំនុកតបមកើង៨១) បទទុំនុកតបមកើងររមាប់រូមការបលើកហ្គលងបទារ (ទុំនុក
តបមកើង៥១) បរើយនិងមានជាបរចើនបទៀត។ បទាោះជាយា៉ា ងណាកប៏ោយ បទចបរមៀងហ្គដលមានចុំនួនបរចើនជាងបគ គឺបទ
ររបរើរ និងបទអររពោះគុណ្។ 
 
 រមពននបមរតីេមីបលើកទឹកចិតថបយើងឱ្យបរចៀងបទទុំនុកតបមកើងទាុំងបនោះ រពមទាុំងបទររបរើរបផសងបទៀត និងចបរមៀងដ៏
ពិរិដឌជាបរចើន។ ចបរមៀងរគិរថបររ័ិទបចាុបផនប មានបផសងៗោប ដូចបទទុំនុកតបមកើងពីមុនហ្គដរ—បទចបរមៀងររមាប់ឱ្ការ  
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ពិបររៗ ដូចជាបុណ្យរពវ អាពារ៍ពិពារ៍ បទចបរមៀងអធិោឌ ន និងទូលអងវរ បទចបរមៀងរបរើរ និងថាវ យបងែុំ។ 
របបភទសនបទចបរមៀងនីមយួៗ បបរមើបោលបុំណ្ងហ្គតមយួ។ ចបរមៀងមយួបទហ្គដលមានចុំណ្ងបជើងថា ―ខ្ញុ ុំចូលមក បទាោះរតឹម
ជាមនុរសដូចខ្ញុ ុំ‖ បលើកទឹកចិតថឱ្យអបកមាន បចូលមករករពោះអមាា រ់រតឹមជាមនុរសដូចពួកបគ ដូបចបោះ ជាញឹកញាបរ់តូវ ន
បរបើររមាបក់ារបៅឱ្យមកកានអ់ារនៈ។ ចបរមៀងមយួបទហ្គដលមានចុំណ្ងបជើងថា ― រូមពិនិតយបមើលទូលបងែុំ ឱ្រពោះជា
មាា រ់បអើយ‖ ជួយ ដល់អបកបជឿបបើកចិតថឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនពិនិតយបមើល បៅបពលហ្គដលពួកបគចងថ់ាវ យរគបហ់្គផបកទាុំងអរ់សន
ជីវតិពួកបគដល់រពោះអមាា រ់។ 
 
 បទចបរមៀងថាវ យបងែុំមយួចុំនួនចាបប់ផឋើមបោយសផធបរឿងមយួបផសងបទៀត ដូចជាការឧទធិរ។ បយើងរ បរ់ពោះអមាា រ់ថា 
បយើងនឹងោឋ ប់បង្ហែ បរ់ពោះអងែ មនិថារតូវបងស់េលប៉ាុណាត បនាោះបទ។ បនាធ បម់ក បទចបរមៀងរ ុំលឹកបយើងពីរមូលបរតុហ្គដលបយើង
ចងោ់ឋ ប់បង្ហែ បរ់ពោះអងែ។ តមកបទៀត បយើងកាល យជាេបឹកនឹងការថាវ យបងែុំបោយឯកឯង ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលបយើងបរចៀងថាវ យ

រពោះអមាា រ់។ 
 
 ជាញឹកញាប់បុំផុត រគិរឋបររ័ិទ នខ្កខាននូវវធិីសនការររបរើរតបមកើងបនោះ ពីបរពាោះពួកបគ នមានអារមមណ៍្ថា       
របមលងរបរ់បគមនិរូវមានគុណ្ភាព។ ប៉ាុហ្គនថ ចបរមៀងសនការថាវ យបងែុំ មនិចាុំ ច់មានហ្គតបៅកបុងឱ្ការពិបររណាមយួ 

ឬកេ៏តររមាបអ់បកដស៏ទបទៀតោឋ បប់ៅផធោះបនាោះបទ។ បទចបរមៀងររបរើរជាបទចបរមៀងរវាងបយើង និងរពោះអមាា រ់—ចបរមៀង
សនបរចកឋរីរឡាញ់របរ់បយើងបៅកាន់រពោះអមាា រ់។ បបើបទាោះបីជាមនុរសបផសងបទៀតអាចឮ និងរកីរយនឹងបទចបរមៀងទាុំង
បនាោះកប៏ោយ កក៏ារអរគុណ្របរ់បគ នរតឹមហ្គតបនាធ បប់នស ុំប៉ាុបណាត ោះ។ ដុំបូងបងអរ់ បយើងបរចៀងបៅកានរ់ពោះអងែ និងររមាប់
រពោះអងែ។ 
 
 បតើបយើងដឹងថា វាជាបទចបរមៀងថាវ យបងែុំបោយរបបៀបណា បៅបពលហ្គដលបយើងោឋ បវ់ា? ចបរមៀងថាវ យបងែុំមនិ
និយាយអុំពីខ្លួនបយើង ឬបរចកឋីរតូវការរបរ់បយើងបទ បរើយវាកម៏និ នអបញ្ជ ើញអបកមាន បមកកានរ់ពោះរគិរឋហ្គដរ។ វា
ររបរើររពោះជាមាា រ់ បលើកតបមកើងរពោះបយរ ូ និយាយអុំពីភាពធុំឧតថម និងភាពរបផរុររបរ់រពោះអមាា រ់។ វាជារបបភទសន
បទចបរមៀងហ្គដលនាុំបយើងបចញពីអវីហ្គដលបៅជុុំវញិខ្លួនបៅកាន់ឋានបរមរុខ្ជាមយួរពោះរគិរឋ។ វារបហ្គរលរតឹមហ្គតជាការ
បរចៀងររុរោប ធមមតា បយើងបរចៀងពីការចងចាុំមយួ ប៉ាុហ្គនថ វាថាវ យរិរលីអដល់រពោះបិតា។ 
 

ខ្ញុ ុំនឹងបរចៀងររបរើររពោះរឫទយ័ បមតាថ ករណុារបរ់រពោះអមាា រ់ររូតតបៅ។ ខ្ញុ ុំនឹងរបការអុំពីរពោះរឫទយ័
បោម ោះរម័រគ របរ់រពោះអងែអរ់កលផជាអហ្គងវងតបរៀងបៅ។ ខ្ញុ ុំដឹងថារពោះរឫទយ័បមតាថ ករណុារបរ់រពោះអងែ បៅ
រទិតបរទរអរ់កលផជានិចា បរើយរពោះរឫទយ័បោម ោះរម័រគរបរ់រពោះអងែ បៅរទិតបរទររងឹបុឹងដូចសផធបម ។ 
(ទុំនុកតបមកើង ៨៩:១-២) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ បតើការបុំបពញរបបយាគខាងបរកាមមយួណាហ្គដលរតឹមរតូវ? ចបរមៀងសនការថាវ យបងែុំខុ្រហ្គបលកពីរបបភទសនបទចបរមៀងបផសង 
    បទៀត ពីបរពាោះចបរមៀងថាវ យបងែុំ 
 ក) ហ្គតងហ្គតបរៃៀមោៃ ត ់និងនឹងធឹង។ 
 ខ្) រ ុំឭកឱ្យបយើងនឹកប ើញពីកុំរុរ។ 
 គ) ថាវ យរិរលីអហ្គតរពោះជាមាា រ់ប៉ាុបណាត ោះ។ 
  ) អបញ្ជ ើញអបកមាន បមកកានរ់ពោះរគិរឋ។ 
 
២ បទទុំនុកតបមកើងជាចបរមៀងរបរ់ជនជាតិយូោ 
 ក) សនការររបរើរតបមកើង។ 
 ខ្) ហ្គដលមានទុំនុកបភលងជាបរចើន។ 
 គ) ហ្គដលមានអតទនយ័បូរណ្បពក។ 
 

ខ. ការបពរមើព័នាកិចាពោយឧបករណ៍ពភលង្ Ministering with Instruments 
ទោលទៅទ២ី. បញ្ញា រ់ពីទោលការណ៍ណែលទ្ធរ់ទងទៅនឹងការទររើឧបររណ៍ទភលងរន ងការថ្វវ យបងគំ។ 
 
 ការថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់បោយឧបករណ៍្ត្នថី រតូវ នបលើកបឡើងជាញឹកញាបប់ៅរមពននបមរតីចារ់។ មាន
ឧបករណ៍្បភលងខុ្រោប ជាបរចើនរបបភទហ្គដលរតូវ នបគបរបើ—ឧបករណ៍្បភលងខ្យល់ដូចជាហ្គរត និងខ្លុយ ឧបករណ៍្បភលងហ្គខ្សដូច
ជា  ឹម និងពិណ្ រពមទាុំងឧបករណ៍្បភលងវាយ ដូចជារែរ និងឈងឹ។ ដូចអបកថាវ យបងែុំបៅរមពននបមរតចីារ់ហ្គដរ បយើង
អាចររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់ជាមយួអវីក ៏នឱ្យហ្គតបយើងមាន។ មនុរសមាប កអ់ាចបលងអករ៍ែបោយបរបើអគែិរនី ឬបរៀបចុំវង់
ត្នថី។ មាប ក់បទៀតវាយធុងរែរ ឬបោោះរែររុំហ្គប៉ាត។ ប៉ាុហ្គនថ ទាុំងអរ់បលងថាវ យរិរលីអដល់រពោះជាមាា រ់។ 
 
 ដូចហ្គដលបយើង នរិកាបមបរៀនចុងបរកាយបរើយថា ឥរយិាបេមានោររុំខាន់ណារ់បៅកបុងការថាវ យបងែុំ។ 
របរិនជាខ្ញុ ុំជាអបកបលងឧបករណ៍្បភលង ខ្ញុ ុំរតូវហ្គតហ្គលងឱ្យអរ់ពីរមតទភាព ពីបរពាោះរពោះជាមាា រ់រ័កថិរមនឹងទទួលនូវអវីហ្គដល
លអបុំផុតពីខ្ញុ ុំ។ ប៉ាុហ្គនថ កិចាការបនោះមនិហ្គមនមាននយ័ថា ខ្ញុ ុំរតូវរងចាុំររូតទាល់ហ្គតខ្ញុ ុំមានជុំនាញោធ ត់រិន មុនបពលហ្គដលខ្ញុ ុំ
បលងបនាោះបទ។ ខ្ញុ ុំរតូវហ្គតបធវើឱ្យអរ់ពីរមតទភាព នូវអវីហ្គដលខ្ញុ ុំអាចបធវើ នបៅបពលឥឡូវបនោះ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលកុំពុងហ្គត្ន
បៅរកភាពោធ ត់ជុំនាញ។ 
 
 ដុំណាលោប បនាោះហ្គដរ អបកថាវ យបងែុំរតូវរបុងរបយត័ប មនិរតូវបរបើរ រ់ត្នថីបដើមផបីង្ហា ញពីបទពបការលយរបរ់ខ្លួនបនាោះ
បទ។ អុំណួ្ត គឺជាអុំបពើ ប។ រមតទភាពណាកប៏ោយហ្គដលបយើងមាន គឺមកពីរពោះជាមាា រ់បទ ដូបចបោះ បយើងរតូវបរបើវាបោយ
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បរចកថីររឡាញ់ និងបោយបនាធ បខ្លួន។ បបើមនិអញ្ា ឹងបទ ត្នថីរបរ់បយើងនឹងមនិខុ្រពីរបមលងហ្គដលោម នខ្លឹមោរបនាោះបទ។ 
(រូមបមើល១កូរនិេូរ ១៣:១។) 
 
 ត្នថីមានលកាណ្ៈបផសងៗោប ជាបរចើន។ ត្នថីខ្លោះមានរបមលងោនរ់ ុំពង បរើយររ់របវ ើក បរើយខ្លោះបទៀតររទន ់និង
រៃបោ់ៃ ត់។ ឧបករណ៍្បភលងនីមយួៗ មានកហ្គនលងរតឹមរតូវបៅកបុងការថាវ យបងែុំរគិរឋបររ័ិទ។ ដូបចបោះ អបកថាវ យបងែុំរតូវហ្គតរបុង
របយត័បពិនិតយបមើលចុំណូ្លចិតថោប ។ ការគិតពិចារណា និងការបោរពោប បៅវញិបៅមក (រ ៉ាមូ ១២:១០) ករ៏តូវអនុតថបៅកបុង
ត្នថីដូចោប ហ្គដរ។ 
 
 របរិនជារពោះជាមាា រ់ នរបទានពរឱ្យអបកមានរមតទភាពខាងត្នថី ចូរទូលរូមរពោះអងែឱ្យជួយ អបក បដើមផបីរបើវាកបុង
ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ និងបលើកទឹកចិតថដល់អបកបផសងបទៀត ឱ្យមានដួងចិតថកបុងការថាវ យបងែុំ។ បៅបពលហ្គដលអបក
អធិោឌ ន រទង់អាចដឹកនាុំអបកបៅរកបទចបរមៀង ឬបទបភលងដរ៏មរមយបដើមផបីលង។ ទាុំងបនោះគួរហ្គតអនុវតថ និងគិតឱ្យ ន
រមតច់ត ់មុនបពលយកមកបរចៀង។ រពោះអមាា រ់នឹងចាកប់របងតាុំងត្នថីរបរ់អបក បរើយរបទាននូវគុំនិត និងការដឹកនាុំបៅ
រគបជ់បរមើរហ្គដលពាកព់ន័ន។ 
 
 អបកអាចបរបើឧបករណ៍្បភលងរបរ់អបក បៅកបុងការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនផងហ្គដរ។ អបកនឹងរកប ើញអុំណ្របៅកបុងការ
ថាវ យត្នថបីៅកានរ់ពោះជាមាា រ់ ការបបងកើតត្នថ ីនិងពាកយបពចនប៍ោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ឬក៏បរចៀងបឡើងវញិនូវហ្គផបកណាហ្គដល

ចូលចិតថ ហ្គដលនាុំចូលបៅដល់គុំនិត ជាបោភណ័្ភាព និងរពោះបចោឋ សនរពោះជាមាា រ់របរ់បយើង។ ត្នថី គឺជារពោះអុំបណាយ
ទានមយួកបុងចុំបណាមរពោះអុំបណាយទានដអ៏ោា រយជាបរចើនរបរ់រពោះជាមាា រ់។ បយើងអាចបឆលើយតបវញិបោយថាវ យវាជារពោះ
អុំបណាយទានមយួកបុងចុំបណាមរពោះអុំបណាយទានដអ៏ោា រយជាបរចើនរបរ់បយើងបៅកាន់រពោះជាមាា រ់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរអានបទគមពរីបយាងបៅខាងបឆវង។ ចូរផែូផែងបទគមពរីបៅនឹងការថាវ យបងែុំជាត្នថីបោយររបររបលខ្បៅពីមុខ្បទគមពរី      
     នីមយួៗ។ 
 …… ក. និកាមនុំ ១៥:១៩-២០ ១) បៅឯការោងរងរ់ពោះវហិារបឡើងវញិ 

 …… ខ្. ១ រ កសរត ១៥:២៨ ២) បៅបពលហ្គដលរិបសនរមពននបមរតីរតូវ នបថូរទីកហ្គនលង 
 …… គ. ហ្គអររ៉ា  ៣:១០ ៣) បោយោរហ្គតជយ័ជុំនោះបៅបលើខាម ុំងររតូវ 
 ……  . វវិរណ្ៈ ១៤:២ ៤) បៅោទ នបរមរុខ្ 
 
៤ របរិនជាត្នថី ជារពោះអុំបណាយទានមយួកបុងចុំបណាមរពោះអុំបណាយទានជាបរចើនរបរ់រពោះជាមាា រ់ររមាបប់យើង ដូបចបោះ 
    បយើងមានរិទនិនឹង 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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៥ បតើបោលការណ៍្ ឬបោលការណ៍្ហ្គណ្នាុំអវី ហ្គដលទាក់ទងបៅនឹងការថាវ យបងែុំបោយបរចកថីពិត? 
 ក) បយើងគួរហ្គតបរបើឧបករណ៍្បភលងហ្គដលមានប ម្ ោះបៅកបុងរពោះគមពរីហ្គតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) បយើងអាចបរបើឧបករណ៍្បភលងណាមយួក ៏ន របរិនជាបយើងបលងវាបដើមផថីាវ យរិរលីអដល់រពោះជាមាា រ់។ 
 គ) បទាោះបីជាតាមរយៈត្នថីកប៏ោយ កប៏យើងគួរហ្គតបង្ហា ញការបោរពដល់មនុរសបផសងបទៀត និងអារមមណ៍្របរ់ពួកបគ    
      ផងហ្គដរ។ 
  ) ឧបករណ៍្បភលងអាចរតូវ នបគបរបើបៅកបុងការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនផងហ្គដរ។ 
 

គ. រពះពរតាមរយៈតន្តនតី Blessed Through Music 
ទោលទៅទ៣ី. ទរៀបរាប់ពីរពះពរម្នតន្តនតីណែលទពញទោយការថ្វវ យបងគំ។ 
  
 រ កសរតទី២ ជុំពូក២០ ផឋល់នូវដុំបណ្ើ របរឿងមនិធមមតាមយួ រឋីពីចមាុំងហ្គដល នឈបោះបោយការថាវ យបងែុំរពោះ       
អមាា រ់បោយត្នថី  និងចបរមៀង។ វា នបកើតបឡើង បនាធ បព់ីជាតិោរនច៍ុំនួនបី ហ្គដលមនិបោរពបកាតខាល ចរពោះជាមាា រ់ 
 នចងរមពននមតិថោប  ដូបចបោះ ការរបមូលផឋុ ុំកងទព័របរ់ពួកបគ អាចចាុំងទារ់នឹងរជាណាចរកយូោដតូ៏ចមយួបនោះ ន។ 
បោយចុំនួនដប៏លើរលបរ់បរ់ពួកបគ លទនផលសនរ្ង្ហែ មហាកប់ីដូចជាបមើលប ើញជាកច់ារ់។  
 
 បៅបពលហ្គដលរបជារ្រថរបរ់រពោះជាមាា រ់ នឮអុំពីបរឿងបនោះ ពួកបគ នហ្គររកឱ្យរពោះជាមាា រ់ជួយ ។ បោយមនិ
 នដឹកនាុំពួកបគឱ្យបរបើតាមយុទនោ្រថកងទព័ រពោះជាមាា រ់ហ្គបរជារ បព់ួកបគឱ្យចាតប់ញ្ជូ នរកុមចបរមៀង ហ្គដលនឹងបដើរបៅ
ពីមុខ្កងទព័បោយបរចៀងតបមកើងថា ― ចូរបលើកតបមកើងរពោះអមាា រ់ ដផតិរពោះរឫទយ័បមតាថ ករណុារបរ់រពោះអងែ បៅរទិតបរទរ
ររូតតបៅ‖ (២ រ កសរត ២០:២១)។ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលពួកបគ នបរចៀង រពោះអមាា រ់ នបងកឱ្យពួកររតូវ ល្ នពានភយ័
រលនប់ោល ។ ររតូវ នហ្គបរបៅរបយុទន និងរមាល បោ់ប បៅវញិបៅមក។ បនាធ ប់មក របជារ្រឋរបរ់រពោះជាមាា រ់ នបៅ
របមូលរបរ់របរទាុំងប៉ាុនាម នរបរ់ររតូវ បរើយ នវលិរតឡបម់កទីរកុងវញិតាមចង្ហវ កព់ិណ្ និងហ្គរត បោយថាវ យរិររីងុ
បរឿងដល់រពោះអមាជ រ់ ហ្គដល នរបទានឱ្យពួកបគមានជយ័ជុំនោះ។ 
 
 បយើងរបហ្គរលជាមនិរបឈមមុខ្ជាមយួនឹងរ្ង្ហែ មហ្គមនហ្គទនបៅបពលបនោះបទ ប៉ាុហ្គនថ បៅគមពរីបអបភរូជុំពូក៦  ន
រ ុំលឹកបយើងថា ររតូវរបរ់បយើងបៅបពលបចាុបផនបបនោះ មនិហ្គមនជាោច់ និង្មបនាោះបទ—ប៉ាុហ្គនថ ជាវញិ្ញដ ណ្អារកក ់និង
អុំណាចរបរ់វា។ រោន់ហ្គតដូចជាររតូវខាងរបូកាយ ហ្គដលរតូវ នចាុំងដបណ្ឋើ មតាមរយៈបទចបរមៀង តាុំងពីរបព់ានឆ់ាប ុំមក
បរើយ ររតូវខាងវញិ្ញដ ណ្រតូវ នរតប់គចបៅបពលបចាុបផនបបនោះ។ 
 

របរិនបបើរពោះជាមាា រ់កាន់ខាងបយើងបរើយ បតើនរណាអាចនឹងបចាទរបកានប់យើង ន?...បតើនរណាអាច
បុំហ្គបកបយើងបចញពីរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះរគិរឋ ន?ទុកាបវទនាឬការតបរ់បមល់អនធោះអហ្គនធង ការ
បបៀតបបៀន ការបររកឃ្លល ន ខ្វោះរបមលៀកបុំពាក ់បរោោះថាប ក ់ឬមយួរតូវបគរមាល ប?់ …កប៏៉ាុហ្គនថ កបុងការទាុំងបនាោះ 
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បយើងមានជយ័ជុំនោះបលើរពីអបកមានជយ័ជុំនោះបៅបទៀត បោយរពោះអមាា រ់ហ្គដល នររឡាញ់បយើង។ (រ ៉ាមូ 
៨:៣១, ៣៥,៣៧) 
 

 បោកប៉ាូល និងបោករីុឡារ រតូវ នបគចាបោ់កក់បុងពនននាោរបោយោរហ្គតដុំណឹ្ងលអ (កិចាការ១៦)  នមាន
អុំណ្រកបុងរពោះអមាា រ់។ បបើបទាោះជាពួកោត់រតូវ នបគវាយយា៉ា ងធៃនធ់ៃរ និងបជើងរបរ់ពួកោត់រតូវជាបប់ខាប ោះកប៏ោយ កព៏ួក
ោត ់នអធិោឌ ន និងបរចៀងររបរើររពោះជាមាា រ់។ រ ុំបពចបនាោះ មានរ ុំជួយ ដីយា៉ា ងខាល ុំង នបកើតបឡើង បរើយរចវា៉ាករ់បរ់បគ
រតូវ នរបូតោច។់ រពោះជាមាា រ់ នរ ុំបោោះពួកបគឱ្យមានបររភីាព!  
 
 បនាធ បម់ក មានអវីមយួបទៀត នបកើតបឡើង។ ឆាម ុំគុកហ្គដលបពញបៅបោយភាពតករ់លុត របហ្គរលជាចងរ់មាល ប់ខ្លួន
ឯង បៅបពលហ្គដលបោកប៉ាូល នហាមោត ់បោយអោះអាងរ ប់ោ់តថ់ា ពួកោតម់និ នលួចរតប់ទ។ ឆាម ុំគុក នរួរថា 

―បោកមាា រ់! បតើខ្ញុ ុំរប ទរតូវបធវើយា៉ា ងណា បដើមផបីអាយ នទទួលការរប្ង្ហែ ោះ?‖ (ខ្ ៣០)។ បនោះគឺជាឱ្ការលអហ្គដលបោក
ប៉ាូល និងបោករីុឡារចង ់ន។ ពួកបគ នរ បប់ុររបនាោះថា ការរប្ង្ហែ ោះនឹងបកើតមានដល់អបក និងរគួោររបរ់អបក
បោយបជឿបលើរពោះបយរ ូរគិរឋ។ ោត ់រពមទាុំងរគួោររបរ់ោត ់នបជឿ បរើយ នបធវើពិធរីជមុជទឹកបៅបពលបនាោះ។ បោក
ប៉ាូល និងបោករីុឡារ រកីរយនឹងជយ័ជុំនោះបទវដង។  
 
 រូមផហី្គតបចាុបផនបបនោះ មនុរសករ៏តូវ នបគនាុំឱ្យោែ ល់រពោះរគិរឋតាមរយៈត្នថីហ្គដរ។ អបករបោល់ហ្គដលទទួល នពាន
រង្ហវ ន ់បៅអាបមរកិខាងតផងូមាប ក ់ នហ្គកហ្គរបចិតថបនាធ បព់ីការចូលបៅកបុងរពោះវហិារដតូ៏ចមយួហ្គដលោត ់នឮបគបរចៀង។ 
មនុរសបផសងបទៀតរតូវ នទាក់ទាញឱ្យជួបនឹងដុំណឹ្ងលអបោយោរត្នថី។ កបុងករណី្ខ្លោះ ត្នថីផ្ទធ ល់មនិមានអវីបលចបធាល បទ 
ប៉ាុហ្គនថ បោយោរហ្គតវារតូវ នឧទធិរថាវ យបៅរពោះអមាា រ់ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបរបើវាបដើមផនីាុំមនុរសមករករពោះអងែផ្ទធ ល់។ 
 
 អបកអាចបធវើឱ្យមានទុំនាកទ់ុំនងបៅនឹងបទពិបោធនរ៍បរ់ពួកបគ បបើបទាោះជាបទពិបោធនរ៍បរ់អបកមនិ នដូចបទ
ពិបោធនរ៍បរ់បគបបោះបិទកប៏ោយ។ តាមរយៈបទចបរមៀង រពោះអមាា រ់ជួយ អបកឱ្យបុំបភលចបញ្ញា ផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបក បរើយ
្នបៅជួយ ដល់អបកដស៏ទ។ តាមរយៈបទចបរមៀង អបក នរ កដថា រពោះជាមាា រ់គងប់ៅហ្គកផរ បោយបរតៀមជាបររចបដើមផ ី
ជួយ អបកឱ្យប ោះជុំហានបនាធ ប់។ តាមរយៈបទចបរមៀង អបកមានរងឃមឹ និងបរចកឋីកាល ហានេមី រពមទាុំងដឹងថារពោះជាមាា រ់
ពិតជាអោា រយប៉ាុណាត ។ ២រ កសរត ៥:១៤ រ បព់ីបពលបវោមយួបៅកបុងរពោះវហិារ បៅបពលហ្គដលបូជាចារយ នបរចៀង 
បរើយរពោះវតថមានរបរ់រពោះអមាា រ់ នយាងចុោះមកបពញបោយរពោះបចោឋ  បធវើឱ្យពកួបគមនិអាចបនថបបរមើបទៀត ន។ ពួកបគ
 នរងចាុំបោយភាពហ្គរញងខាល ចបៅចុំបពាោះរពោះដម៏ានរពោះបចោឋ ។  
 
 បៅបពលហ្គដលអបកមានអារមមណ៏្បរកៀមរកុំ ឬឯកបកា ចូរបរចៀងចបរមៀងថាវ យបងែុំ។ បៅបពលហ្គដលអបកភយ័ខាល ច ចូរ
បរចៀងបៅកានរ់ពោះអមាា រ់! អបកនឹងភាញ កប់ផអើល ថារទងន់ឹងបុំបពញដួងចិតថរបរ់អបកបោយអុំណ្របោយរបបៀបណា។ របហ្គរល
ជាអបកអាចរូមឱ្យនរណាមាប កប់រចៀងជាមយួអបក។ ការបរចៀងនាុំបយើងបៅរកអុំណ្រ និងបរចកឋីររឡាញ់—បរើយមានកមាល ុំង
បៅកបុងការរបួរមួ។ 
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 កានហ់្គតរុំខាន់ជាងោររបបយាជនហ៍្គដលបយើងទទួល នបនាោះ គឺជាអភយ័ឯករិទនិសនការបបរមើរពោះអមាា រ់បោយ     
ផ្ទធ ល់។ បយើងររបរើរតបមកើងរពោះអងែ មនិហ្គមនរោនហ់្គតររបរើរបៅបលើអវីហ្គដលរទង ់នបធវើររមាបប់យើងប៉ាុបណាត ោះបទ—ប៉ាុហ្គនថ 
បោយរទងរ័់កិថរមនឹងឱ្យបយើងររបរើរតបមកើង។ បយើងចូលតាមទាវ ររបងរបរ់រពោះអងែបោយការអររពោះគុណ្ និងចូលរពោះ
ដុំណាករ់បរ់រពោះអងែបោយការររបរើរ ពីបរពាោះរទងល់អ បរើយបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះអងែបៅអរ់កលផជានិចា                    
(ទុំនុកតបមកើង១០០)។ 
 
 រពោះជាមាា រ់រ័កិថរមនឹងថាវ យបងែុំបៅបពលបចាុបផនប និងររូតអរ់កលផជានិចា។ ចូរឱ្យបយើងរបទានពរបោយអុំណ្រ
ដល់រពោះអមាា រ់! បៅបពលហ្គដលបយើងរបទានពរដល់រពោះអងែ  រទង់នឹងរបទានពរដល់បយើងវញិ។ បយើងអាចរតឹមហ្គតររសមពី
អុំណ្រហ្គដលរពោះជាមាា រ់មាន ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលោប មរពោះររឋរបរ់រពោះអងែរបរិទនិពរជយ័ដល់រពោះអងែតាមរយៈបទ 
ចបរមៀង។ ជាការពិត រទងក់ប៏រចៀងចបរមៀងហ្គដរ! ― រពោះអមាា រ់ ជារពោះរបរ់អបក រទងគ់ងជ់ាមយួអបក រពោះអងែជាវរីបរុរហ្គដល
មានជយ័ជុំនោះ។ បរពាោះហ្គតអបក រពោះអងែមានអុំណ្ររបាយជាខាល ុំង។ រពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែ បធវើបអាយអបកមាន
ជីវតិេមី។ បរពាោះហ្គតអបក រពោះអងែបរចៀងយា៉ា ងរកីរយបុំផុត‖ (បរផ្ទនា ៣:១៧)។ ហាបលលូយា៉ា ! 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ បតើនរណា នបរចៀងបៅបពលហ្គដលពួកបគកុំពុងមានបញ្ញា ? 
 ក) កងទព័យូោ 
 ខ្) បរឋចោវឌី 
 គ) បោករីុឡារ 
  ) អបកបជឿបលើរពោះជាមាា រ់បៅបពលបចាុបផនបជាបរចើន។ 
 
៧ បតើពត័ម៌ានបៅខាងបរកាមបនោះ មយួណារតឹមរតូវ? 
  ក) ការថាវ យបងែុំរបរ់បយើងជាបទចបរមៀង អាចជួយ អបកបផសងបទៀតឱ្យថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ នហ្គដរ។ 
       ខ្) មនុរសរតូវ ននាុំបៅកាន់រពោះរគិរឋបោយបទចបរមៀងបៅរមយ័រពោះគមពរី ប៉ាុហ្គនថ វាមនិ នបកើតបឡើងបៅបពល
      បចាុបផនបបនោះបទ។ 
 គ) រពោះជាមាា រ់ នរ បជ់នជាតិយូោ កុុំឱ្យររបរើរតបមកើងរពោះអងែ ររូតដល់ពួកបគ នទទួលជយ័ជុំនោះរិន។ 
  ) ការថាវ យបងែុំរបរ់បយើងជាត្នថីអាចជាចបរមៀងហ្គដលបយើងរមផង ឬអាចជាបទចបរមៀងហ្គដលរូរមកបោយឯក
     ឯងផង។ 

 
៨ បៅទុំនុកតបមកើង ១០៤:៣៣ អបកនិពនន ននិយាយថា ោត់នឹងបរចៀងបៅកាន់រពោះអមាា រ់ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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៩ ចូរររបររអុំពីរពោះពរហ្គដលបយើងអាចទទួល យា៉ា ងតិចណារ់ឱ្យ នបី បៅបពលហ្គដលបយើងថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់បោយ     
    បទចបរមៀង។ បយើង នផឋល់ឱ្យជាឧទាររណ៍្ចុំនួនមយួរបបយាគ។ 
 ក) ការរបួរមួជាមយួអបកបជឿបផសងបទៀត។ 
 ខ្) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ) ……………………….………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 
 
១  គ) ថាវ យរិរលីអហ្គតរពោះជាមាា រ់ប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
៥  ខ្) គ) និង  ) រតឹមរតូវ។ 
 
២  ខ្) ហ្គដលមានទុំនុកបភលងជាបរចើន។ 
 
៦  អបកគួរហ្គតគូរបលើជបរមើរទាុំងអរ់ ពីបរពាោះពួកបគទាុំងអរ់ោប  នបរចៀងបៅបពលហ្គដលពួកបគជួបបញ្ញា ។ 
 
៧ ក) និង  ) រតឹមរតូវ 
 
៣  ក.  ៣) បោយោរហ្គតជយ័ជុំនោះបៅបលើខាម ុំងររតូវ  
     ខ្.  ២) បៅបពលហ្គដលរិបសនរមពននបមរតីរតូវ នបថូរទីកហ្គនលង  
     គ.  ១) បៅឯការោងរងរ់ពោះវហិារបឡើងវញិ  
     .  ៤) បៅោទ នបរមរុខ្ 
 
៨  អរ់មយួជីវតិរបរ់ោត។់ 
 
៤  ថាវ យវារតឡបប់ៅរពោះជាមាា រ់វញិ។ 
 
៩  ចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចររបររថា បរចកឋីភយ័ខាល ចរតូវ នដកបចញ ការទទួលជុំនួយ និងកមាល ុំង ការបពញ
 បោយអុំណ្រ ឬ ការនាុំមនុរសបៅកានរ់ពោះរគិរឋ។ 
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 ពោលការណ៍តណនអំ្ំពី 
ការថ្វវ យបង្គ ំ

Guidelines to Worship  
   

 
 បរតុអវី នជាបភលៀងធាល កចុ់ោះបរកាម បរើយមនិបឡើងបៅខាងបលើ? បរតុអវី នជារពោះអាទិតយរោះបៅទិរខាងបកើត 
បរើយលិចបៅទិរខាងលិច? បរតុអវី នជាបយើងដកដបងាើមបោយោរខ្យល់ បរើយមនិហ្គមនបោយោរទឹក? រុំណួ្រទាុំង
បនោះមនិហ្គមនជារុំណួ្រហ្គដលលៃីបលៃើបទ។ ពួកអបកវទិាោ្រឋ នចុំណាយបពលជាបរចើនឆាប ុំបដើមផហី្គរវងរកចបមលើយ។ ពួកបគ ន
រកប ើញថា ោកលបោករបរ់បយើង និងអវីៗទាុំងអរ់ហ្គដលមានបៅកបុងវា រតូវ នរគបរ់គងបោយរកិតយរកមទាុំងឡាយ
បដើមផរីកាវាឱ្យមានរណាឋ ប់ធាប ប។់ បបើមនិមានរបបៀបបរៀបរយបនោះបទ កម៏និមានបភលៀងធាល កចុ់ោះ មនិមានរពោះអាទិតយលិច បរើយ
កោ៏ម នជីវតិហ្គដរ។ ចាបធ់មមជាតិទាុំងអរ់បនោះ គឺជាចាបរ់បរ់រពោះជាមាា រ់ ហ្គដលបបងកើតបឡើងបដើមផរីគបរ់គងរកលបោក។ 
 
 រកលបោកនឹងមានភាពវកឹវរ របរិនជាមនិមានចាប ់និងការរគបរ់គងរបរ់រពោះជាមាា រ់បទ ជីវតិខាងកបុងរបរ់
បយើងមនិអាចមានរណាឋ ប់ធាប បប់ទ របរិនមនិបធវើតាមបោលការណ៍្ហ្គណ្នាុំរបរ់រពោះអងែ។ បោលការណ៍្ហ្គណ្នាុំខាងកបុង
ទាុំងបនោះ គឺជាការរគបរ់គងហ្គផបករីលធម៌របរ់រពោះជាមាា រ់។ ពួកវាទាកទ់ងបៅនឹងជុំហាន ឬលកាខ្ណ្ឍ ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្
ហ្គដលរតូវ នបុំបពញររមាបប់យើង បដើមផឱី្យរពោះអងែោប់រពោះរឫទយ័។ ឧទាររណ៍្ដូចជា មនិអាចមានការរប្ង្ហែ ោះខាង

រពលឹងវញិ្ញដ ណ្បទ របរិនជាបុគែលមាប ក់មនិមានការហ្គកហ្គរបចិតថ បរើយទទួលរពោះបយរ ូរគិរឋជារពោះរប្ង្ហែ ោះបទបនាោះ។ 
 
 រពោះជាមាា រ់ក ៏នបរៀបចុំបោលការណ៍្ហ្គណ្នាុំបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងែ ររមាបក់ារថាវ យបងែុំរបរ់បយើងហ្គដរ។ 
បយើងក ៏នរិកាពីបោលការណ៍្មយួចុំនួនកបុងចុំបណាមបោលការណ៍្ទាុំងបនោះរចួមកបរើយ។ បតើអបកបៅចាុំ នពី        
លកាណ្ៈរមផតថិខាងកបុងចុំនួនបីយា៉ា ង ហ្គដលអបកថាវ យបងែុំគួរហ្គតមានហ្គដរឬបទ? បយើង នបរៀនថា ពកួវាមានការបនាធ បខ្លួន 
ការោឋ ប់បង្ហែ ប ់និងបរចកឋីររឡាញ់។ បយើងក ៏នបរៀនពីរបបៀបសនការរហ្គមថងបចញនូវការថាវ យបងែុំរបរ់បយើង—តាមរយៈ
ការអធិោឌ ន ការបបរមើ និងត្នថី។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបរៀបចុំខ្លួនបយើងររមាបក់ារថាវ យបងែុំរគិរឋបររ័ិទដម៏ាន
របរិទនិភាព។ 
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គ្ទរាង  
ក. ការបរៀបចុំខាងកបុង Inner Preparation  

ខ្. ការបង្ហា ញបចញខាងបរៅ Outward Expression 
 

ទោលទៅ 
១. បញ្ញជ កព់លីកាខ្ណ្ឍ ខាងកបុងហ្គដលរពោះជាមាា រ់តរមូវឱ្យមានបៅបពលថាវ យបងែុំ។ 

២. ពណ៌្នាពីចរតិលកាណ្ៈសនការថាវ យបងែុំសនរមពននបមរតីេមី។ 

 
ក. ការពរៀបចំខាង្កនងុ្ Inner Preparation 
ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីលរខខណឌ ខាងរន ងណែលរពះជ្ជាច ស់តរមូវឱ្យានទៅទពលថ្វវ យបងគំ។ 
 

 ការបរៀបចុំដរ៏តឹមរតវូររមាប់ការថាវ យបងែុំ ទាកទ់ងបៅនឹងការមានភាពរជោះោអ ត ោអ តបររុិទន និងមនិរយ ៉ា យបៅ
កបុងជីវតិខាងកបុងរបរ់បយើង។ បយើងនឹងពិភាកាវាជាបនថបនាធ ប ់បបើបទាោះជាវាហ្គតងហ្គតនឹងមានការរតតួបលើោប សនលកាខ្ណ្ឍ ទាុំង
បនោះ បៅបពលហ្គដលពួកបគយកចិតថទុកោកព់ីគុំនិត និងឥរយិាបេរបរ់បយើងកប៏ោយ។ 
 

ច្ូរឱ្យបានរជះស្ឋា ត Being Clean 
 បដើមផឱី្យ នរជោះោអ តបៅចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់ គឺរតូវឈរបៅចុំបពាោះរពោះអងែបោយមនិមានអុំបពើ ប។ ជាការពិត វា
អាចបកើតបឡើងបៅ នចុំបពាោះហ្គតរពោះជាមាា រ់ផ្ទធ ល់ប៉ាុបណាត ោះ ហ្គដលអតប់ទារ និងោងរុំអាតអុំបពើ បរបរ់បយើង ន។ 
រពោះ ទោវឌី នហ្គរវងរកជុំនួយហ្គបបបនាោះ បៅបពលរទង ់នអធិោឌ ន៖ 
 
 ឱ្រពោះជាមាា រ់បអើយ! រូមរបណី្របនាឋ រទូលបងែុំផង ដផតិរពោះអងែមានរពោះរឫទយ័ បមតាថ ករណុាដប៏លើរលប់ 
រូមបលើកហ្គលងបទារបអាយទូលបងែុំផង ដផតិរពោះអងែមានរពោះរឫទយ័ អាណិ្តបមតាថ ដទូ៏លុំទូោយ។ រូមលុបោង
កុំរុរទូលបងែុំ បអាយ នោអ តទាុំងររុង រូមជុំរោះទូលបងែុំបអាយ នបររុិទន រចួពី ប! (ទុំនុកតបមកើង ៥១:១-២) 

 
 ្រថីមាប កហ់្គដលមានជុំងឺឈកឺាល នបៅរកុមជុំនុុំ។ បៅបពលហ្គដលរគូគង្ហវ ល នរ បោ់ត់ថា ោតរ់តូវការការ
អធិោឌ ន ោត់ នបឆលើយថា ―បទ មនិគួរអធិោឌ នឱ្យខ្ញុ ុំបទ ខ្ញុ ុំមានចិតថកាចោហាវោកកូ់នៗខ្ញុ ុំបៅសេៃបនោះ បោយរឋីបបនាធ រ
ពួកបគនូវអវីហ្គដលមនិចាុំ ច។់‖ រគូគង្ហវ ល នរ ុំលឹកោត់បោយចិតថរុភាពថា ោត់គួរហ្គតរូមការអតប់ទារពីរពោះជាមាា រ់ 
ទទួលយកការអតប់ទារបនាោះ បរើយឈរបោយរុចារតិបៅចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់។ ្រឋីមាប កប់នាោះ នបធវើតាម បរើយរតូវ ន
បរ រឱ្យជាទាុំងររុង។ របហ្គរលជាមានការរបបរើរបលើរជាងពីការបរ រឱ្យជាខាងរបូកាយរបរ់ោតប់ៅបទៀតបនាោះ គឺ
ជាការយល់ដឹងថា ោត់អាចរតូវ នោងជុំរោះបៅចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់បោយរោនហ់្គតទូលរូមប៉ាុបណាត ោះ។  
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 អញ្ា ឹងមាននយ័ថា បយើងអាចបៅតាមផលូវផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់បយើង បធវើអវីហ្គដលបយើងចូលចិតថ បរើយកទ៏ទួល នការអត់
បទារបោយរោនហ់្គតការទូលរូមឬ? ១យ៉ាូហាន ៣:៩ បឆលើយនឹងរុំណួ្របនោះ៖ អបកហ្គដលបកើតមកពីរពោះជាមាា រ់ មនិរបរពឹតថ
អុំបពើ បបទ ដផតិពូជរបរ់រពោះអងែរទិតបៅកបុងអបកបនាោះ បរើយអបកបនាោះពុុំអាចរបរពឹតថអុំបពើ ប នបឡើយ បរពាោះបគបកើតមកពី
រពោះជាមាា រ់។‖ បោកយ៉ាូហានរ ុំលឹកបយើងថា រគិរឋបររ័ិទមាប ក់មនិអាចមានអុំបពើ បហ្គដលមានការតាុំងចិតថ បោយមនិប៉ាោះ
ពាល់ជុំរររបរ់បគជាមយួរពោះជាមាា រ់បនាោះបទ។ បៅបពលហ្គដលកិចាការបនោះបកើតបឡើង រតូវហ្គតមានការហ្គកហ្គរបចិតថហ្គដលបពញ
បោយការអធិោឌ ន។ បៅបពលហ្គដលបយើងររឡាញ់រពោះបយរ ូ បរើយដឹងពីតសមលហ្គដលរទង ់នបងរ់រមាបប់រចកឋីរប្ង្ហែ ោះ
របរ់បយើង បយើងចងប់ៅរជោះោអ តតាមរយៈរពោះបនធូល។ 
 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពមីុខ្ការបុំបពញរបបយាគហ្គដលរតឹមរតូវ។ បដើមផមីានភាពរជោះោអ តបៅចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់មាន  
    នយ័ថាបយើង 
 ក) មនិហ្គដលមានអុំបពើ ប។ 
 ខ្)  នខ្ុំរបឹងពាយាមបធវើលអ។ 
 គ)  នអធិោឌ ន បរើយរពោះជាមាា រ់ នអតប់ទារឱ្យបយើង។ 
 

ច្ូរឱ្យបានស្ឋា តបរសិ ទធ Being Clear 
 បោកោវក័ប៉ាូល នមានរបោរនថ៍ា បោក នបធវើអរ់ពីរមតទភាពបដើមផបី្ងចាបអ់វីហ្គដលបៅខាងមុខ្។  
―ខ្ញុ ុំរតត់រមងប់ៅរកទីបៅ បដើមផបីអាយ នទទួលរង្ហវ នព់ីរពោះជាមាា រ់ ហ្គដលរទង ់នរតារ់បៅបយើងពីោទ នបរមរុខ្បអាយ
ទទួលរមួកបុងអងែរពោះរគិរឋបយរ ូ (ភលីីព ៣:១៤)។ បៅគមពរីកិចាការ ២៤:១៦ បោក នមានរបោរនថ៍ា ― បរតុបនោះ
បរើយ នជាខ្ញុ ុំ ទខ្ុំរបឹងបធវើយា៉ា ងណា បអាយមានចិតថោអ តបររុិទនរគបច់ុំពូកចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់ និងចុំបពាោះមនុរស 
បោក។‖ បតើបយើងអាចនឹងមានចិតថោអ តបររុិទនបោយរបបៀបណា? រគិរឋបររ័ិទមយួចុំនួន នរួររុំណួ្របនោះ បរើយបនាធ ប់
មកមានការភយ័ខាល ចជាខាល ុំងចុំបពាោះការហ្គដលរពោះអងែមាា រ់មនិោបរ់ពោះរឫទយ័ ហ្គដលពួកបគ នររ់បៅកបុងភាពភយ័ខាល ច

រគបប់ពល។ ពួកបគ នបបងកើតកុំរុរបោយខ្ុំពាយាមពិនិតយបមើលចិតថរបរ់បគផ្ទធ ល់។ ទុំនុកតបមកើង ១៣៩:២៣-២៤ រ ប់
បយើងពីរបបៀបមយួហ្គដលរបបរើរជាង៖ 
 

ឱ្រពោះជាមាា រ់បអើយ រូមពិនិតយបមើលទូលបងែុំ បដើមផបីអាយោែ ល់ចិតថទូលបងែុំ រូមលផងលបមើលទូលបងែុំ 
បដើមផ ីបអាយរជាបអវីៗហ្គដលទូលបងែុំគិត! រូមទតបមើលទូលបងែុំផង របរិនបបើប ើញទូលបងែុំបដើរខុ្រផលូវ 
បនាោះរូមដឹកនាុំទូលបងែុំ  បអាយបដើរកបុងមាោ៌ ហ្គដលបៅរទិតបរទរអរ់កលផជានិចាផង។ 
  

 បៅបពលហ្គដលបយើងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអមាា រ់ពិនិតយបមើលចិតថរបរ់បយើង រទងន់ឹងបធវើឱ្យចិតថបយើងមនិមានការបថាក ល
បទារអវបីឡើយ។ រទងយ់ល់ពីភាពកបមាយកបុងនាមជាមនុរសរបរ់បយើង។ ប៉ាុហ្គនថ រទង់វរុិទន បរើយរុចារតិ រពមទាុំងមនិអាច
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បយាគយល់ដល់អុំបពើ បបោោះបឡើយ។ បយើងអាចរ កដ នថា រទងន់ឹងអនុញ្ញដ តឱ្យបយើងដឹង របរិនជាមានអវីមយួ ន
បកើតបឡើងរវាងរពោះអងែ និងបយើង។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត រទងន់ឹងរ បប់យើងនូវអវីហ្គដលរតូវបធវើ។ បនាោះបរើយជាមូលបរតុ    
ហ្គដលរទង ់នរបទាននូវរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងែ—បដើមផដីឹកនាុំ បបរងៀន និងនាុំបយើងបៅរកផលូវមយួហ្គដលរបបរមើ។ 
  

អបកណាប កអាវហ្គវងរបរ់ខ្លួន នោអ ត អបកបនាោះមានរុភមងែលបរើយ បគនឹងមានរិទនិបបោះហ្គផលពីបដើមបឈើ
ហ្គដលផឋល់ជីវតិ រពមទាុំងចូលបៅកបុងរកុងតាមទាវ រផង!។ រឯីពួកហ្គឆក ពួករគូធមប ់ពួករ រចាករីលធម ៌ពួក
រមាល ប់បគ ពួកថាវ យបងែុំរពោះហ្គកលងកាល យ និងអរ់អបកហ្គដលចូលចិតថកុរក និងអនុវតថតាមពាកយកុរកបនាោះវញិ 
រតូវបចញបៅបរៅបៅ! (វវិរណ្ៈ ២២:១៤-១៥) 
 

 អុំបពើ បភាគបរចើនហ្គដល នបលើកបឡើង គឺង្ហយររួលនឹងកតរ់មាែ ល់។ ការរបរពឹតថអុំបពើអាបធមប ់និងការថាវ យបងែុំ
រពោះហ្គកលងកាល យ អាចជាទរមងហ់្គដលនឹងមនិង្ហយចុំណាុំ នបលឿនបនាោះបទ។ ទុតិយកថា ១៨:៩-១៣ ប ម្ ោះហ្គដល នបលើក
បឡើង ដូចបៅនឹងការរបរពឹតថមយួចុំនួន ហ្គដលបយើង នប ើញបៅបពលបចាុបផនបបនោះហ្គដរ ដូចជាការបមើលរនលឹកបបៀរ ឬរលឹកហ្គត 
ការរួរនាុំពីវញិ្ញដ ណ្ ឬរិកាពីបជាគររី។ របរិនជាអបកមានបរៀវបៅ ឬអវីមយួហ្គដលអបក នបរបើបៅកបុងការបធវើកិចាការបនោះ 
អបកគួរហ្គតដុតពួកវាបចាលឱ្យអរ់បៅ។ បបើបទាោះជាអបកមនិធាល បប់របើពកួវាកប៏ោយ ចូរកុំចាត់វាបចាល បបើមនិអញ្ា ឹងបទ ពកួវានឹង
កាល យជាអនាធ ក់ដល់អបក។ 
 
  បមយួចុំនួនដូចជា ការកុរក គឺជាកហ់្គរឋងណារ់ហ្គដលរូមផហី្គតកូនបកមងដតូ៏ចមយួក៏ដឹងថាវាជាអវីហ្គដរ។ ប៉ាុហ្គនថ 
ររតូវហ្គដលជាវញិ្ញដ ណ្អារកក ់ពាយាមបធវើឱ្យអបកបជឿ បថាល ោះបធាល យបៅកបុងបរចកឋីទាុំងបនោះដូចោប ។ បរចកឋីលផងួ នបកើត
បឡើងបៅបពលហ្គដលររបមាលសនបរចកឋីមនិពិតនឹងនាុំបយើងបចញពីទុកាលុំ ក ឬកជ៏ួយ បយើងឱ្យរកលុយប៉ាុបណាត ោះ។ 
  
 ប៉ាុហ្គនថ បយើងមនិរតូវអនុញ្ញដ តឱ្យបរឿងទាុំងអរ់បនោះ មកបុំភយ័បយើងបនាោះបទ។ រពោះជាមាា រ់ នរនាការពារមនិឱ្យ
បយើងធាល កចុ់ោះ និងនាុំបយើងមនិឱ្យមានកុំរុរ និងអុំណ្របៅកបុងរពោះវតថមានរបរ់រពោះអងែ (យូោរ ១:២៤)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២ បតើនរណាមានទុំនួលខុ្ររតូវកបុងការបមើលថា ខ្ញុ ុំមានចិតថោអ តបររុិទនចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់? 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ច្ូររ ំឱ្យរាយប៉ាយ  Being Uncluttered 
 បយើង ននិយាយអុំពីការមានភាពរជោះោអ ត និងការហ្គដលមានអវីហ្គដលោអ តបររុិទនរវាងបយើង និងរពោះជាមាា រ់។ 
បយើងកុំពុងហ្គតបរបើពាកយ កុុំឱ្យរយ ៉ា យ បដើមផពីណ៌្នាពីវតទុតូចៗហ្គដលមនិមានកុំរុរ របរិនជាទុកវាចុំកហ្គនលង និងបពល
បវោហ្គដលរតឹមរតូវ ប៉ាុហ្គនថ ពួកវាអាចនាុំបយើងបចញពីការបដើរយា៉ា ងជិតរបិទនជាមយួរពោះអមាា រ់។ 
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 ជាឧទាររណ៍្ មាន្រថីរគិរឋបររ័ិទមាប ក ់នបរបើរមតទភាពរបរ់នាងបដើមផចីាកអ់ាវជាមបធា យជួយ ដល់អបក          
ដសទ។ នាង នចាកអ់ាវយឺតដក៏កប់ៅឋ ររមាប់បកមងៗ បរោមបជើងរដូវរង្ហរដធ៏ៃនរ់រមាប់អបកបនោទ បរើយ នប៉ាោះបឡើងវញិ 
ហ្គដលមាន្រថីដសទបទៀតពីរបីនាក ់នដឹងពីរបបៀបបធវើ។ ជួនកាលបៅយប់ហ្គដលមានពយោុះ នាងអានរពោះគមពរីរបរ់នាង បរើយ
បនាធ បម់ក នចាកអ់ាវបោយបរបើពនលឺចបងកៀងររូតដល់យបប់រៅ។ បនាធ បម់កនាង នឈប់បៅរពោះវហិារ បោយោរនាង
ចងច់ាកអ់ាវ។ បទាោះជាយា៉ា ងណាកប៏ោយ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបោម ោះរតង ់ នបធវើឱ្យនាងបមើលប ើញពីរញ្ញដ បរោោះថាប ក់ មុន
បពលហ្គដលវាយឺតបពល បរើយជាេមីមថងបទៀត នាង នោក់រពោះជាមាា រ់ជាទីមយួបៅកបុងជីវតិរបរ់នាង។ នាង នចុំណាយ
បពលបៅរពោះវហិារ បរើយបៅហ្គតមានបពលរគបរ់ោនរ់រមាប់ចាក។់ 
 
 រកមមភាពមយួចុំនួនហ្គដលមនិ ននាុំទុកាបទារដល់បយើង អាចរតូវ នអនុញ្ញដ តឱ្យលួចបពលបវោរបរ់បយើង 
បរើយររ ុំងដុំបណ្ើ របយើងជាមយួរពោះជាមាា រ់។ មនិមានអវីជាកុំរុរជាមយួនឹងការបរ ញ់រតវ ការបលង ល់ទាត ់ការបដរ
 ៉ា ក ់ការអាន និងរកមមភាពរបព់ានដ់សទបទៀតបនាោះបទ ដរបណាបយើងអនុញ្ញដ តឱ្យពួកវារទិតបៅកហ្គនលងទីមយួសនជីវតិរបរ់
បយើង។ បនាធ ប់មកពួកវានឹងរយ ៉ា យចូលបៅកបុងទីកហ្គនលង និងបពលបវោ ហ្គដលជាចិតថសនការថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់។ បោក
ប៉ាូលមានរបោរន៍អុំពីការបបថជាញ ចិតថបនោះ៖ 
 

បរតុបនោះ បងបអូនបអើយ ខ្ញុ ុំរូមោរ់បតឿនបងបអូនថា បោយរពោះជាមាា រ់មានរពោះរឫទយ័អាណិ្តអារូរបង
បអូន ចូរថាវ យខ្លួនបៅរពោះអងែ ទុកជាយញ្ដបូជាដម៏ានជីវតិ ដវ៏រុិទន បរើយជាទីោបរ់ពោះរឫទយ័របរ់រពោះជា
មាា រ់។ បបើបងបអូនបធវើដូបចបោះ បទើបបៅថាបោរពបុំបរ ើរពោះអងែតាមរបបៀបរតឹមរតូវហ្គមន។ មនិរតូវយកតុំរបត់ាម
និរសយ័បោកីយប៍នោះបឡើយ រតូវទុកបអាយរពោះជាមាា រ់ហ្គកហ្គរបចិតថគុំនិតបងបអូន បអាយបៅជាេមីទាុំងររុងវញិ 
បដើមផបីអាយបងបអូនបចោះពិចារណាបមើលថា រពោះជាមាា រ់រពវរពោះរឫទយ័នឹងអវីខ្លោះ គឺអវីហ្គដលលអ ហ្គដលោប់ 
រពោះរឫទយ័រពោះអងែ និងរគបល់កាណ្ៈ។ (រ ៉ាមូ ១២:១-២) 

 
 បតើអបក នកតរ់មាែ ល់ហ្គផបកចុងបរកាយសនបទគមពរីបនាោះហ្គដរឬបទ? បៅបពលហ្គដលបយើងមានបោលបុំណ្ង (របរមច
ចិតថ) ថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់អរ់ពីអវីហ្គដលបយើងមាន បយើងនឹងដឹងពីអវីហ្គដលលអ បរើយោបរ់ពោះរឫទ័យរពោះអងែ។ រទង់នឹង
ជួយ បយើងបធវើឱ្យមានភាពខុ្រោប រវាង ការបធវើឱ្យមានទុកាបទារ ការមនិបធវើឱ្យមានទុកាបទារជាមូលោឌ ន និងការលអ។ ហ្គផបក
របរ់បយើង គឺការោកព់ិនយ័ខ្លួនឯង—រកាខ្លួនបយើងឱ្យរតូវោប ជាមយួរពោះជាមាា រ់។ បៅបពលហ្គដលបយើងបធវើដូបចាប ោះ អវីៗបផសង

បទៀតនឹងបៅរកកហ្គនលងហ្គដលរតឹមរតូវរបរ់វា។ បោកប៉ាូល នររបររមឋងបទៀត៖ 
 
ជាទីបញ្ាប ់បងបអូនបអើយ រូមបងបអូនគិតហ្គតអុំពីអវីៗហ្គដលពិត សេលេបូរ រុចរតិ បររុិទន គួរបអាយររឡាញ់ គួរ
បអាយបោរព និងគុំនិតណាហ្គដលលអឥតបខាា ោះ គួរបអាយបកាតររបរើរ។ (ភលីីព ៤:៨) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ បតើរកមមភាពណាខ្លោះហ្គដលអាចររ ុំងបយើងពីការថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់ឱ្យអរ់ពីចិតថ? 
 ក) ការអានបរៀវបៅលអៗ  
 ខ្) ការររបរររុំបុរតបផសងៗ 
 គ) ការបលងបរែមបផសងៗ 
  ) ការបធវើការ 
 ង) ការបធវើដុំបណ្ើ រ 
 ច) ការបនោទ 
 
៤ បរតុអវី នជាអបកគិតថា បោកប៉ាូល នររបររគមពរីភលីីព ៤:៨ ហ្គដលបយើងគួរហ្គតគិតថារោនហ់្គតជាគុំនិតលអៗ
 ប៉ាុបណាត ោះ? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ខ. ការបង្ហា ញពចញខាង្ពរៅ Outward Expression 
ទោលទៅទ២ី. ពណ៌នពីច្រតិលរខណៈម្នការថ្វវ យបងគំទៅសមពនធទមរតីថមី ។ 
 

 បយើង ននិយាយអុំពីរបវតថសិនការថាវ យបងែុំដព៏ិត—ដូងចិតថហ្គដលរតឹមរតូវចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់—ពិតបរើយបនោះគឺជា
លទនផលបៅកបុងរកមមភាពហ្គដលរតឹមរតូវ។ របរិនជាបយើងររឡាញ់រពោះជាមាា រ់ បរើយររឡាញ់អបកបផសងបទៀត បយើង
នឹងមនិបធវើឱ្យពួកបគឈចឺាប់បទ បយើងនឹងបធវើអវីហ្គដលបយើងអាចជួយ ពួកបគ ន។ 
 
 បទាោះជាយា៉ា ងណាកប៏ោយ  មានបរឿងរ៉ា វជាបរចើនបៅហ្គផបកខាងមុខ្ ការបង្ហា ញពីការថាវ យបងែុំហ្គផបកខាងបរៅ ហ្គដលអាច
បលើកបឡើងនូវរុំណួ្រជាបរចើនបៅកបុងគុំនិត។ បតើបយើងរតូវថាវ យយញ្ដបូជាដូចជនជាតិយូោ នបធវើបៅរមពននបមរតចីារ់ហ្គដរ
ឬ? បតើបយើងគួរហ្គតឱ្នបៅចុំបពាោះរបូរុំណាករបរ់ពួកោវក័ និងជនដវ៏រុិទនបផសងបទៀតហ្គដរឬបទ? បតើវាជាការមនិបោរពហ្គមន 

ឬ ហ្គដលទោះសដបៅកបុងរពោះវហិារ? 
 
 កិចាការមយួចុំនួនហ្គដលបយើង នបធវើបៅកបុងការថាវ យបងែុំ អាចទាក់ទងបៅនឹងវបផធមរ៌បរ់បយើង។ បៅកបុងរងែម
នីមយួៗ មានការទទួលយកទុំបនៀមទុំោបជ់ាក់ោក់ណាមយួររមាបក់ារថាវ យបងែុំហ្គដល នកាល យជាហ្គផបកមយួសនរកុមជុំនុុំ 
 និងជីវតិ។ ដរបណាទុំបនៀមទុំោប់វបផធមទ៌ាុំងបនោះ មនិទារ់របឆាុំងនឹងបោលការណ៍្សនបទគមពរីបនាោះបទ បនាោះមនិមាន
កុំរុរអវបីឡើយ។ 
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 រពោះគមពរី នផថល់នូវបោលការណ៍្ហ្គណ្នាុំររមាបក់ារថាវ យបងែ។ អបកថាវ យបងែុំបៅរមពននបមរតីចារ់ក ៏នផឋល់ឱ្យ
នូវកផនួចាបច់ារ់ោរ់បដើមផបីធវើតាមហ្គដរ ជាពិបររបៅបពលការថាវ យយញ្ដបូជា។ បយើងមនិបធវើតាមកផនួចាបទ់ាុំងអរ់
បនាោះបទៀតបទបៅបពលបចាុបផនបបនោះ ពីបរពាោះការថាវ យយញ្ដបូជាគឺជានិមតិថរបូ ឬជារបូភាពសនអវីមយួហ្គដលនឹងបកើតមានបឡើង។ 
ការរមាល ប់រតវបចៀម បរើយនឹងការបរ រ្ម នរមលងឹបមើលបៅកានរ់ពោះរគិរឋ។ រទងគ់ឺជាបចៀមរបរ់រពោះជាមាា រ់
ហ្គដល នររមករ់ពោះបោរិតរបរ់រពោះអងែបៅភបុំកាល់វា៉ា ររីរមាបអ់ុំបពើ បមនុរសបោក។ បយើងមនិចាុំ ច់ឆលងកាតក់ផនួ
ចាបប់ទបៅបពលបនោះ ពីបរពាោះបយើងមនិរតូវការបទៀតបទ។ ពីបរពាោះបយើង នដឹងពីអតទនយ័របរ់វាបរើយ បយើងបមើលរតឡប់
បៅកានភ់បុំកាល់វា៉ា រវីញិ បដើមផទីទលួយកយញ្ដបូជាហ្គដលបពញបលញ និងលអឥតបខាា ោះហ្គដល នបធវើររមាបប់យើងរចួបរើយ។ 
បររបឺ៩  នពនយល់ថា៖ 
 

កបុងរមពននបមរតទីីមយួ មានកផនួបផសងៗរុំរបប់ោរពបុំបរ ើរពោះជាមាា រ់ និងមានទីរកាក រៈបៅបលើហ្គផនដីបនោះ…រឯី
រពោះរគិរឋវញិ រពោះអងែ នយាងមកកបុងឋានៈជាមហាបូជាចារយ ហ្គដលនាុំបៅកានរ់មផតថិបៅបោកខាងមខុ្។
… បរតុបនោះ រពោះអងែជាោព នសនរមពននបមរតីមយួេមី បដើមផបីអាយអរ់អបកហ្គដលរពោះជាមាា រ់រតារ់បៅ ទទួល
មតក៌ដរ៏ទិតបរទរអរ់កលផជានិចា។ (ខ្ ១,១១,១៥) 

 
 បៅរមពននបមរតីេមី នបញ្ញជ ក់ពីចុំណុ្ចហ្គដលថា មានហ្គតរពោះជាមាា រ់ប៉ាុបណាត ោះហ្គដលគួរថាវ យបងែុំ។ បោកយ៉ាូហាន
ហ្គដលជាអបករុំណ្ពវ  នរ បព់ីរបបៀបហ្គដលោត ់នរកាបចុោះថាវ យបងែុំបទវតាហ្គដលបៅោទ នបរមរុខ្ ប៉ាុហ្គនថ រតូវ នហាម
មនិឱ្យបធវើបោយពាកយទាុំងបនោះ៖ ―កុុំថាវ យបងែុំខ្ញុ ុំអី! ខ្ញុ ុំជាអបករមួការង្ហរជាមយួបោកបទបតើ បរើយខ្ញុ ុំករ៏មួការង្ហរជាមយួបងបអូន
បោកហ្គដលបជឿបលើរកាីភាពរបរ់រពោះបយរ ូ ហ្គដរ។ រតូវថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់វញិ! ដផតិរកាីភាពរបរ់រពោះបយរ ូ  គឺវញិ្ញដ ណ្
ហ្គដលហ្គេលងរពោះបនធូលកបុងនាមរពោះជាមាា រ់‖ (វវិរណ្ៈ ១៩:១០)។  
 
 បៅបពលហ្គដលរពោះបយរ ូរុគតបៅបលើបឈើឆាក ង រទង ់នបបើកផលូវររមាបប់យើងឱ្យមានអភយ័ឯករិទនិបធវើជាបូជាចារយ

ដូចោប ។ បយើងទាុំងអរ់ោប អាចបៅជួបរពោះជាមាា រ់បោយផ្ទធ ល់ បរើយថាវ យបងែុំរពោះអងែ។ ―រពោះអងែមានរពោះរឫទយ័
ររឡាញ់បយើង និង នរ ុំបោោះបយើងបអាយរចួព ីប បោយោររពោះបោរិតរបរ់រពោះអងែផ្ទធ ល់។ រពោះអងែ នបធវើបអាយ
បយើងបៅជារជាណាចរក និងជារកុមបូជាចារយបុំបរ ើរពោះជាមាា រ់ ជារពោះបិតារបរ់រពោះអងែ។ រូមបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿង និង
រពោះបចោឋ របរ់រពោះអងែអរ់កលផជាអហ្គងវងតបរៀងបៅ! អាហ្គម៉ាន!។‖ (វវិរណ្ៈ ១:៥-៦)។ 
 
 បយើងមានបររភីាពថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់បោយអរ់ពីចិតថរបរ់បយើង បរើយការថាវ យបងែុំបនាោះអាចរហ្គមថងបចញជា
បរចើនរបបៀប។ បៅបមបរៀនមុនៗ បយើង ននិយាយអុំពីការអធិោឌ ន ត្នថី ការបរចៀង ការរងចាុំ និងការថាវ យបងែុំបោយរកមម
ភាពជាបរចើនរបរ់បយើង។ បតើមានរបបៀបណាបផសងបទៀត បដើមផបីង្ហា ញពីបរចកឋីររឡាញ់របរ់បយើងបៅកាន់រពោះអមាា រ់ហ្គដរ
ឬបទ? ចុោះចុំហ្គណ្កបៅអុំឡុងបពលការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់បយើង ឬបៅបពលហ្គដលបយើងបៅជាមយួអបកបជឿបផសងបទៀត 
បរើយររបរើរតបមកើងបោយបចញពីចិតថរបរ់បយើងវញិ? 
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 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ បយើងបៅបពលថាវ យបងែុំ។ បៅបពលហ្គដលបយើងបៅជាមយួោប ជារកុម នឹងមានឱ្ការ
ររមាបប់រចៀង និងទោះសដបោយអុំណ្រ។ បនោះជាបទគមពរីទុំនុកតបមកើង ១៣៤  នរបការថា ―អរ់អបកហ្គដលបុំបរ ើរពោះអមាា រ់
បអើយ ចូរនាុំោប មកររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់! ចូរបលើកសដរបណ្មយបៅរកទីរកាក រៈ ចូរររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់!‖ (ខ្១-២)។ 
 
 រពោះគមពរី ននិយាយអុំពីរពោះ ទោវឌីហ្គដល នរ ុំ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលរិបសនរមពននបមរតីរតវូ ននាុំមកកានរ់ពោះ
ដុំណាកប់ៅទីរកុងបយរោូឡឹមហ្គដលរទង ់―រ ុំ បោតកបពាឆ ងថាវ យរពោះអមាា រ់យា៉ា ងអរ់ពីកមាល ុំងកាយ‖ (២ោុំយូហ្គអល  
៦:១៤)។ បោយមនិមានការរងសយ័ពីអុំណ្ររបរ់រពោះរជាបោយបងាូរយា៉ា ងរូរបរៀរ ហ្គដលរទងម់និអាចទបវ់ា ន។ 
 
 រពោះអមាា រ់រពវរពោះរឫទ័យនឹងបររភីាពសនការថាវ យបងែុំ និងការររបរើរតបមកើងបោយបោម ោះអរ់ពីចិតថរបរ់បយើង។ 

រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនចងប់ធវើការតាមរយៈបយើង បដើមផថីាវ យរិរលីអរពោះវរបិតា។ រទងក់ន៏ឹងបរបើបុគែលិកលកាណ្ៈរបរ់បយើង         
បផសងៗោប ផងហ្គដរ ពីបរពាោះរទងរ់ជាបពីបយើងមាប ក់ៗ ផ្ទធ ល់។ 
 
 បយើងករ៏តូវចងចាុំផងហ្គដរថា ោម ននរណាមាប កដូ់ចបយើងបនាោះបទ។ បយើងបឆលើយតបតាមរបបៀបហ្គដលជាហ្គផបកសនបុគែលិក 
លកាណ្ៈរបរ់បយើង។ មនុរសមាប ករ់បហ្គរលជាមនិបបញ្ាញអារមមណ៍្បលឿនដូចមនុរសមាប កប់ទៀតបនាោះបទ។ មនុរសមាប ក់ហ្គដល
អងែុយយា៉ា ងបរៃៀមោៃ ត់អាចនឹងកុំពុងោឋ ប់រពោះអមាា រ់ វញិ្ញដ ណ្របរ់ោត់ នបលើកបឡើងបៅោទ នបរមរុខ្ជាមយួរពោះ
រគិរឋ។ មាប ក់បទៀតអាចនឹងបបញ្ាញការររបរើរតបមកើងឮៗ។ មាប ក់ៗមានរកមមភាពបផសងៗោប  ពីបរពាោះមាប ក់ៗ មានលកាណ្ៈ
បផសងៗោប ។ មឋងបនាោះ មានមាប ក ់នរួរបៅកាន់្រឋីមាប កហ់្គដលជាញឹកញាបប់ជើងរបរ់នាង នរ ុំ  បបើបទាោះជានាងករមនឹង
បចញពីកហ្គនលងរបរ់នាងកប៏ោយ។ នាង នមកពីរកុមរគួោរហ្គដលមានោប រ ុំពីរនាក—់ទាុំងអរ់ោប  នបកើតមកបោយពិ
ការ។ បោយមនិមានការរងសយ័ ការររបរើរតបមកើងរបរ់នាងមានទុំរងជ់ាការរ ុំ! 
 
 អបកហ្គដលបយើង នបលើកបឡើងទាុំងអរ់បនាោះ មនិ នបង្ហា ញរកមមភាពសនការថាវ យបងែុំខាងបរៅដូចោប បនាោះបទ 
យា៉ា ងណាកប៏ោយ មាប ក់ៗរតូវ នចូលរមួថាវ យបងែុំបោយបោម ោះនឹងអរ់ពីដួងចិតថ។ ការររបរើរតបមកើងរបរ់បយើងនឹងមនិ
មានការមនិបោរពបកាតខាល ច ឬករ៏បមាេបមើលង្ហយបនាោះបទ របរិនជាបយើងបធវើតាមបោលការណ៏្ហ្គណ្នាុំបៅគមពរីរ ៉ាមូ  
១២:១០ ―ចូរររឡាញ់របអ់ានោប បៅវញិបៅមក ទុកដូចជាបងបអូនបបងកើត។ រតូវបលើកកិតថិយរោប បៅវញិបៅមកបោយចិតថ
បោរព។‖ បយើងរតូវហ្គតបោរពមនុរសដសទបទៀត វបផធម ៌បុគែលិកលកាណ្ៈ និងដុំបណ្ើ ររបរ់ពួកបគជាមយួរពោះអមាា រ់។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្ពណ៌្មានហ្គដលរតឹមរតូវនីមយួៗ។ 
 ក) យញ្ដបូជារមពននបមរតចីារ់ជានិមតិថរបូ ឬជារបូភាពសនអវីមយួហ្គដលនឹងបកើតមានបឡើង។ 
 ខ្) និមតិថរបូ ឬឧបករណ៍្ថាវ យបងែុំជួយ ឱ្យបយើងនឹកប ើញរពោះអមាា រ់។ 
 គ) បោកយ៉ាូហានហ្គដលជាអបករុំណ្ពវ រតូវ នរ បម់និឱ្យរកាបចុោះថាវ យបងែុំបទវតាហ្គដលបៅោទ នបរមរុខ្           

      ប៉ាុហ្គនថ រតូវថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់វញិ។ 
   ) បយើងទាុំងអរ់ោប អាចបៅរករពោះជាមាា រ់បោយផ្ទធ ល់ បរើយថាវ យបងែុំរពោះអងែ។ 
 
៦ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញរបបយាគហ្គដលរតឹមរតូវនីមយួៗ។ បៅកបុងរពោះគមពរី បយើង នអានពីមនុរស  
    ហ្គដលថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់បោយ 
 ក) បលើកសដរបរ់ពួកបគបឡើង។ 
 ខ្) រ ុំបៅចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់។ 
 គ) ហ្គររកខាល ុំងៗតាមហ្គតអាចបធវើបៅ ន។ 
  ) រងចាុំបៅចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់។ 
 
៧ បតើអបក នរកប ើញរបបៀបេមីណាបផសងបទៀតកបុងការថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់បៅកបុងបមបរៀនបនោះហ្គដរឬបទ? ចូរររបរររបបៀប 
    ទាុំងបនាោះចូល។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …..................................................................................................................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………….
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 

 
១  គ)  នអធិោឌ ន បរើយរពោះជាមាា រ់ នអតប់ទារឱ្យបយើង។ 
 
៥  ក), គ) និង  ) រតឹមរតូវ 
 
២  ខ្ញុ ុំ។ 
 
៦    ក) បលើកសដរបរ់ពួកបគបឡើង។ 
 ខ្) រ ុំបៅចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់។ 
  ) រងចាុំបៅចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់។ 
 
៣ រគបរ់កមមភាពទាុំងអរ់អាចបៅកហ្គនលងទីមយួ បរើយររ ុំងការថាវ យបងែុំរបរ់បយើង រកមមភាពទាុំងបនាោះជា
 រកមមភាព លអ ដរបណាវាមនិបៅចបនាល ោះររ ុំរវាងរពោះជាមាា រ់ និងបយើង។ 
 
៧ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបក។ ខ្ញុ ុំអាចនិយាយ នថា មានហ្គតគុំនិតហ្គដលលអ និងរជោះោអ តប៉ាុបណាត ោះ បទើបអាចរកាជីវតិ និងចិតថ
 គុំនិត របរ់បយើងហ្គដល នបរៀបចុំចូលបៅកបុងការរបកបជាមយួរពោះជាមាា រ់ ន។ 
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ការអ្នុវតតការថ្វវ យបង្គំ 

Practicing Worship 
 

 
 អបកនាុំបភញៀវបទរចរណ៍្បទើបហ្គត នបញ្ាបក់ារនិយាយរបរ់ោត ់បោយពនយល់ដល់បភញៀវនូវអវីហ្គដលកមមករបរងចរក
ហ្គដលមានជុំនាញកុំពុងបធវើ។ 
 
 ―បតើអបកអាចបធវើនូវអវីហ្គដលពួកបគកុំពុងបធវើហ្គដរឬបទ? បភញៀវមាប ក ់នរួរ។ 
 
 អបកនាុំបភញៀវ នញញឹម បរើយរគវកីាល ―ខ្ញុ ុំរតូវហ្គតមានភាពបោម ោះរតង។់ ខ្ញុ ុំដឹងពីរបបៀបបធវើវា ប៉ាុហ្គនថ ខ្ញុ ុំមនិហ្គដលបធវើវា
បទ។‖ 
 
 ការដឹងពីរបបៀបបធវើអវមីយួ និងការបធវើវា មនិដូចោប បនាោះបទ។ ជុំនាញបកើតបឡើងតាមរយៈការអនុវតថ។ ោម ននរណាមាប ក់
អាចបរៀនបលងរែីតា បោយមនិមានការអនុវតថវាផងបនាោះបទ បរើយកោ៏ម ននរណាមាប កអ់ាចបរៀនថាវ យបងែុំ បោយមនិមានការ
ថាវ យបងែុំបនាោះហ្គដរ។  
 
 បោលបុំណ្ងសនបមបរៀនបនោះ មនិ នរ បព់ីរបបៀបហ្គដលអបករតូវថាវ យបងែុំបនាោះបទ ប៉ាុហ្គនថ បដើមផហី្គចកចាយនូវអវីហ្គដលអបក
បជឿបផសងបទៀត នបរៀនអុំពីការថាវ យបងែុំ។ អបកបជឿមយួចុំនួនកបុងចុំបណាមអបកបជឿទាុំងបនោះ  នររ់បៅកបុងរមយ័កាលរពោះ
គមពរី បរើយអបកមយួចុំនួនបទៀតកុំពុងហ្គតររ់បៅកបុងបពលបចាុបផនបបនោះ។ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលអបកអនុវតថនូវអវីហ្គដលអបកកុំពុង
រិកា អបកនឹងរតឡបប់ៅជួយ អបកដសទវញិ ន។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការថាវ យបងែុំផ្ទធ ល់ខ្លួន Individual Worship 
ខ្. ការថាវ យបងែុំរមួោប  United Worship 

 

ទោលទៅ 
១. បរៀបរបព់រីបបៀបបដើមផបីធវើឱ្យមានការរកីចបរមើន កបុងបពលការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួន និងការថាវ យបងែុំ។ 
២. ពិភាកាពីបោលការណ៍្ និងការអនុវតថរបរ់រកុមថាវ យបងែុំ។ 
 

ក. ការថ្វវ យបង្គផំ្ទា លខ់លួន Individual Worship 
ទោលទៅទ១ី. ទរៀបរាប់ពីរទបៀបទែើមបទីធវើឱ្យានការររីច្ទរមើនរន ងទពលការទធវើសនតិទវលាផ្ទទ ល់ខលួន និងការថ្វវ យបងគំ។ 
 
 បតើអបកដឹកនាុំថាវ យបងែុំបៅកបុងរពោះគមពរី នហ្គរវងរករពោះជាមាា រ់បៅបពលណា? បោកោនីហ្គញល នអធិោឌ នបី
ដងកបុងមយួសេៃ។ រពោះ ទោវឌី នហ្គរវងរករពោះអមាា រ់បៅបពលរពឹក និងបៅបពលោៃ ច។ ១រ កសរត ១៦:១១  នបលើក
បឡើងថា ―ចូរនឹកដល់ការអោា រយបផសងៗ ហ្គដលរពោះអងែ នបធវើ ចូរនឹកដល់ឫទនិ ដិហារយិ ៍និងការជុំនុុំជុំរោះ ទាុំងប៉ាុនាម នហ្គដល
រពោះអងែ នរុំបរច។‖ ការថាវ យបងែុំរបរ់បយើងបៅហ្គតបនថ  បៅបពលហ្គដលបយើង នបបថជាញ ចិតថទាុំងររុងចុំបពាោះរពោះអងែ។ 
បទាោះជាយា៉ា ងណាកប៏ោយ គួរហ្គតមានបពលបវោពិបររមយួកបុងមយួសេៃៗ បៅបពលហ្គដលបយើងអាចមានភាពរបិទនោប ល 
និងទុំនាកទ់ុំនងផ្ទធ ល់ជាមយួរពោះ។ 
 
 មនុរសមយួចុំនួនរបឈមមុខ្ជាមយួនឹងោទ នភាពហ្គដលបធវើឱ្យមានការលុំ កកបុងការហ្គរវងរកបពលបវោ និងកហ្គនលង
កបុងការបៅមាប កឯ់ង ប៉ាុហ្គនថ ពួកបគ នរកមបធា យ។ ្រឋីបមផធោះ នបរកាកបឡើងមយួបមា៉ា ងមុនរកុមរគួោរនាងបរកាកបឡើង 

ដូបចបោះនាងអាចមានបពលបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួន បុររហ្គដលបធវើការមាប កប់ដើរបៅកានរួ់នអុំឡុងបពលរុំរកអាហារសេៃរតង់
របរ់ោត ់ដូបចបោះ ោត់អាចបៅមាប កឯ់ង ន។ មនិថាកាលៈបទរៈរបរ់អបកហ្គបបណាបនាោះបទ រពោះអមាា រ់អាចជួយ អបកហ្គញក

បពលររមាប់របកបជាមយួរពោះអងែ។ អុំឡុងបពលបនោះ អបកនឹងចងង់្ហវ យបងែុំ ពីបរពាោះបៅកបុងការថាវ យបងែុំ អបក នោែ ល់ 
រពោះអមាា រ់ផ្ទធ ល់ខ្លួន។  
 
 មតិថរមាល ញ់មាប ក ់នឱ្យកាលវភិាគមកខ្ញុ ុំ ររមាប់ការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់ខ្ញុ ុំ។ ខ្ញុ ុំ នបធវើវាមយួរយៈបនាធ ប់
មក នផ្ទល រ់បថូរវាឱ្យរតូវនឹងតរមូវការផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់ខ្ញុ ុំ។ ខ្ញុ ុំចងហ់្គចកចាយកាលវភិាគដូចោប បនោះជាមយួអបក បរើយរងឃមឹថា
វានឹងបញ្ាបត់ាមបោលការណ៍្អនុវតថររមាបក់ារបរៀបចុំបពលបវោពិបររជាមយួរពោះអមាា រ់។ 
 
 អបកនឹងប ើញគុណ្តសមលហ្គដលមានការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបក បៅកបុងកហ្គនលងហ្គដលអបកអាចថាវ យបងែុំឮៗ។ 
អបករបហ្គរលជាចងប់ញ្ាូ លបទចបរមៀង និងបរចៀងបនធរ បរើយបរចៀងបោយវញិ្ញដ ណ្។ អបករបហ្គរលជាររមកទ់ឹកហ្គភបកបៅ
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ចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់ អុំឡុងបពលការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបក ឬកអ៏បកអាចបរើចបោយអុំណ្រ។ អបកអាចទោះសដរបរ់អបក 
បរើយបលើកសដរបរ់អបកបោយការររបរើរតបមកើង និងបោយការបោរព។ អបកអាចលុតជងែង ់អងែុយ ឈរ ឬក៏បដើរ។ បយើងមនិ
អាចោក់គរមមូយួឱ្យរគបោ់ប បធវើតាមបនាោះបទ ពីបរពាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនដូចជាខ្យល់ មនិបកប់ កកបុងទិរបៅហ្គតមយួបនាោះ
បទ។ រទងយ់ល់ពីបយើងមាប ក់ៗ  បរើយរទងរ់ជាបយា៉ា ងចារ់នូវអវីហ្គដលបយើងរតូវការ។ 
 
 រូមរកាបរៀវបៅការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនរបចាុំសេៃហ្គដល នកតរ់តានូវគុំនិត និងកុំណ្ត់ចុំណាុំផងហ្គដរ។ មនុរស
មយួចុំនួនចូលចិតថកតរ់តាសនការអានរពោះគមពរីរបរ់ពួកបគ បោយការគូរបនាធ ត់ពីបរកាមខ្គមពរីហ្គដលហាក់ដូចជានិយាយចុំៗ
បៅកានព់ួកបគ។ របរិនជាអបកររបររប ម្ ោះមនុរស និងោទ នភាពហ្គដលរពោះជាមាា រ់នាុំចូលបៅកបុងគុំនិតរបរ់អបក អបកនឹង
រកប ើញវាបោយអុំណ្រ បៅបពលហ្គដលបមើលបលើកបរកាយ បរើយបមើលប ើញពីរបបៀបហ្គដលរពោះជាមាា រ់ នបឆលើយតបនឹងការ
អធិោឌ នរបរ់អបក។ បរៀវបៅររបរររបរ់អបកអាចជាកុំណ្តរ់តាខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របចាុំសេៃរបរ់អបក។ 
 
 បៅបពលបនោះ  ចូរោកប់ុិចរញ្ញដ រុំោល់មយួបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបៅទុំពរ័ហ្គដលមានកាលវភិាគ ―បពលបវោបរៃៀម
ោៃ ត‖់។ ចូររកាវាទុកជាមយួនឹងរពោះគមពរីរបរ់អបក បរើយបរបើវាទុកដូចជាការហ្គណ្នាុំរបចាុំសេៃ អុំឡុងបពលបវោបរៃៀមោៃ ត់
របរ់អបកររមាបម់យួរ ឋ រ៍ មុនបពលអបករបរមចចិតថផ្ទល រ់បថូរ។ ខ្ញុ ុំដឹងថា អបកនឹងរកប ើញបៅបមា៉ា ងបនោះជាមយួ 
រពោះអមាា រ់កានហ់្គតមានគុណ្ភាពបឡើងឆលងកាតម់យួហ្គខ្កនលងបៅ។ របរិនជាអបកមានបទពិបោធនទ៍ាុំងបនោះ បរើយចងហ់្គចក
ចាយជាមយួរគូរបរ់អបក រូមហ្គចកចាយវាបោយរកីរយ។ ការថាវ យបងែុំ គឺជាហ្គផបកមយួសនជីវតិរបរ់បយើងផងហ្គដរ បរើយ
បយើងនឹងរកីរយជាមយួអបក។ 
 

ទពលទវលាទសងៀមស្ឋង ត ់Quiet Time 
 ―បពលបវោបរៃៀមោៃ ត‖់ គឺជាការចុំណាយបពលមាប កឯ់ងជាមយួរពោះជាមាា រ់—បពលបវោនិយាយជាមយួរពោះអងែ 

បរើយនិងោឋ បរ់ពោះអងែ។ វាដល់បពលបបងកើតទុំនាកទ់ុំនងផ្ទធ ល់ខ្លួន និងរបិទនោប លជាមយួរពោះដម៏ានរពោះជនមគងប់ៅបរើយ។ 
បោកយា៉ា កុប  នជុំរញុថា ―រូមចូលបៅជិតរពោះជាមាា រ់ បនាោះរពោះអងែនឹងយាងមកជិតបងបអូនវញិហ្គដរ។‖ (យា៉ា កុប៤:៨)។ 
 

ការទរៀបច្ំ (៥នទី) 
 ក) រួរខ្លួនឯង៖ បតើចិតថរបរ់ខ្ញុ ុំរជោះោអ ត បរើយមនរិការរបរ់ខ្ញុ ុំោអ តបររុិទនបរើយឬបៅ? 

      (ទុំនុកតបមកើង ២៤:៣-៦; ទុំនុកតបមកើង ១៣៩:២៣-២៤; ទុំនុកតបមកើង ៥១) 
 ខ្) ោឋ ប់បង្ហែ ប៖់ ចូររ បរ់ពោះអមាា រ់ថា អបក នបរតៀមខ្លួនរចួបរើយបដើមផោីឋ ប់បង្ហែ បនូ់វអវីហ្គដលរទង ់នមាន 

   បនធូលរ ប់។ (យ៉ាូហាន ១៤:២១) 
 គ) រូមការដឹកនាុំពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ (យ៉ាូហាន ១៤:២៦; រ ៉ាមូ ៨:២៦) 
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សរទសើរតទមកើង និងថ្វវ យបងគ ំ(១០នទី) 
 រូមថាវ យបងែុំជាភាោអធិោឌ នរបរ់អបក។ រូមអធិោឌ នបោយវញិ្ញដ ណ្។ រូមរញ្ជ ឹងគិតថារពោះជានរណា។ 
រូមររបរើរតបមកើងពីលកាណ្ៈរបរ់រពោះអងែ។ របរិនជាអបកមានបញ្ញា មនិដឹងជានិយាយដូចបមថច រូមអានគមពរីទុំនុក
តបមកើងថាវ យបងែុំមយួជុំពូកឱ្យឮៗ ទុកដូចជាការថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់។ 
 

អានរពះបនទូល (២៥នទី) 
 រិកាកណ្ឍ គមពរីមយួ បោយអានពីរ ឬបីជុំពូកជាបរៀងរល់សេៃ។ ចូរអានវាជាបលើកទីពីរ បរើយគូរបនាធ តព់ីបរកាម
ខ្គមពរីគនលឹោះ។ ចូររញ្ជ ឹងគិតបលើខ្គមពរីទាុំងបនាោះ និងពីរបបៀបហ្គដលអបកអនុវតថតាមខ្គមពរីបនាោះបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក។ ចូរ 
ររបររគុំនិតរបរ់អបកបៅបលើខ្ទាុំងបនាោះ បរើយបរជើរបរ ើរខ្មយួមកទបនធញ។ 
 
ការអធិស្ឋា ន (២០នទី) 
 ចូរបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផោីឋ ប់រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះអមាា រ់។ ចូរទូលរូមរពោះអងែឱ្យរគបរ់គងគុំនិត បុំណ្ងចិតថ 
និងការររបមើររសមរបរ់អបក (បអោយ ៥៥:៨)។ ចូររបឆាុំងជាមយួរុំបលងរបរ់ររតូវ (យា៉ា កុប ៤:៧)។ អររពោះគុណ្ 
រពោះអមាា រ់បោយជុំបនឿ ររមាបអ់វីហ្គដលអបក នទទួល។ 
 
  ចូរចុំណាយបពលបរៃៀមោៃ ត់។ ចូររររបររគុំនិតហ្គដលចូលមកកបុងចិតឋ។ ចូររញ្ជ ឹងគិតអុំពីពួកវា ពិនិតយបមើលពួក
វាបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាា រ់។ ចូរអធិោឌ នអុំពីវា បរើយនិងររមាបោ់ទ នភាព ហ្គដលរពោះអមាា រ់នាុំចូលមកកបុងចិតថ
គុំនិតរបរ់អបក។ 
 
 ចូរចុំណាយបពលររមាប់តរមូវការផ្ទធ ល់ខ្លួន បរើយនាុំយកវាបៅកានរ់ពោះជាមាា រ់។ 
 
 ការអររពោះគុណ្។ ចូរបញ្ាបក់ារបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបកបោយការអររពោះគុណ្ដល់រពោះបិតាហ្គដលគងប់ៅ
ោទ នបរមរុខ្ដអ៏ោា រយរបរ់អបក ររមាប់បរចកថីរបផរុររបរ់រពោះអងែ បរើយនិងររមាប់ការបឆលើយតបហ្គដលរទង ់ន
បញ្ជូ នតាមដុំបណ្ើ រផលូវរបរ់អបក។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ បតើរបបយាគខាងបរកាមបនោះមយួណាហ្គដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) បយើងគួរហ្គតថាវ យបងែុំបៅកហ្គនលងហ្គដលបររុិទនប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) បយើងបរៀនបហ្គនទមបទៀតអុំពីការថាវ យបងែុំ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលបយើងថាវ យបងែុំ។ 
 គ) រពោះអមាា រ់រពវរពោះរឫទ័យនឹងមានការរបកបជាមយួនឹងអបកបជឿទាុំងអរ់។ 

  ) ការបៅបរៃៀមោៃ ត់ និងការរញ្ជ ឹងគិតមនិរុំខាន់បៅកបុងការថាវ យបងែុំរបរ់រគិរឋបររ័ិទបទ។ 
 
២ ចូរអានរុំណួ្រខាងបរកាមបោយយកចិតថទុកោក។់ ចូរររបររថា  ទ/ច៎ា បៅពីមុខ្របបយាគណាហ្គដលបកើតមានពិត   
    ររមាបអ់បក។ 
 …… ក) ខ្ញុ ុំ នហ្គញកបពលជាបទៀងទាត ់ររមាបក់ារបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនជាបរៀងរល់សេៃ។ 
 …… ខ្) ខ្ញុ ុំចុំណាយបពលអុំឡុងបពលការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់ខ្ញុ ុំ បដើមផថីាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់។ 
 …… គ) ខ្ញុ ុំបរចៀង និងររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់ រូមផហី្គតបៅបពលហ្គដលបរឿងរ៉ា វបកើតបឡើងមនិលអកប៏ោយ។ 
 ……  ) ខ្ញុ ុំអានរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាា រ់ជាបរៀងរល់សេៃ។ 
 …… ង) ខ្ញុ ុំផឋល់ឱ្ការដល់រពោះជាមាា រ់មានរពោះបនធូលមកកាន់ខ្ញុ ុំ។ 

 …… ច) បៅបពលខ្ញុ ុំថាវ យបងែុំ ខ្ញុ ុំបុំបភលចខ្លួនឯង និងអបកដសទ បរើយបផ្ទថ តបៅបលើរពោះជាមាា រ់ហ្គតមយួគត។់ 

 …… ឆ) ខ្ញុ ុំអធិោឌ នបោយវញិ្ញដ ណ្ជាបរៀងរល់សេៃ។ 
 
 បៅបពលបនោះ ចូររតឡបប់ៅររបររ ―ត‖ (រតូវការអភវិឌណនប៍ហ្គនទម) បៅកហ្គនលងណាហ្គដលអបកមនិអាចររបររថា ច៎ា។ 
ចូរទូលរូមរពោះអមាា រ់ជួយ អបក បៅកហ្គនលងហ្គដលអបករតូវការអភវិឌណនប៍ហ្គនទម បៅបពលបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបកជាមយួ       
រពោះអងែ។ 
 

ខ. ការថ្វវ យបង្គរំមួោន  United Worship 
ទោលទៅទ២ី. ពិភារាពីទោលការណ៍ និងការអន វតតរបស់ររុមថ្វវ យបងគំ។ 
 
 ោវក័ប៉ាូលរតូវ នបគចាប់ោកគុ់កពីបទហ្គចកចាយដុំណឹ្ងលអ។ របហ្គរលជាតាមរយៈបទពិបោធន៍បនោះ បធវើឱ្យោត់
យល់កានហ់្គតចារ់បហ្គនទមបទៀតពីោររុំខាន់របរ់អបកបជឿ កបុងការចូលមកថាវ យបងែុំរមួោប ។ បោកប៉ាូល នរ ុំឭកដល់ពួក
អបកបជឿបៅកបុងទីរកុងកូឡូរថា ពួកបគរតូវ នរតារ់បៅឱ្យមករមួោប កបុងរពោះកាយហ្គតមយួ បដើមផឱី្យរបកបបោយបរចកឋីរុខ្
ោនថ (កូឡូរ ៣:១៥)។ ដូបចបោះ ―មនិរតូវលោះបង់ការរបជុុំោប  ដូចអបកខ្លោះធាល បប់ធវើបនាោះបឡើយ ផធុយបៅវញិ បយើងរតូវបលើកទឹក
ចិតថោប បៅវញិបៅមកបអាយរតឹហ្គតខាល ុំងបឡើង បោយប ើញថាសេៃសនរពោះអមាា រ់កាន់ហ្គតជិតមកដល់បរើយ‖ (បររបឺ ១០:២៥)។ 
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 វាជាការរុំខានដូ់ចោប ររមាបអ់បកបជឿបៅបពលបចាុបផនបបនោះ ហ្គដលមកជួបជុុំោប បដើមផថីាវ យបងែុំរមួោប  ពីបរពាោះរពោះវតថ
មានរបរ់រពោះអមាា រ់បៅជាមយួអរ់អបកហ្គដលជួបជុុំោប កបុងរពោះនាមរពោះអងែ។ រពោះបយរ ូ   នមានរពោះបនធូលថា ―ដផតិបៅទី
ណាមានពីរ ឬបីនាកជ់ួបជុុំោប កបុងនាមខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំករ៏ទិតបៅទីបនាោះជាមយួបគហ្គដរ (មា៉ា ថាយ ១៨:២០)។ 
 
 មានកមាល ុំងរងឹមាុំ បៅកបុងការរបួរមួោប ។ គមពរីោោឋ  ៤:១២  នបលើកបឡើងថា ―មនុរសមាប កអ់ាចវាយមនុរសមាប ក់
បទៀតឈបោះ ហ្គតបបើមានពីរនាក់រពួតោប  អបកបនាោះពុុំអាចឈបោះ នបឡើយ។ ពួរហ្គដលបវញបោយហ្គខ្សបីរសរមនិង្ហយោច់បទ។‖ 
កមាល ុំងសនការរបួរមួកអ៏នុវតថបៅកបុងបរឿងខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ដូចោប ហ្គដរ។ បៅសេៃបុណ្យសេៃទីហារិប អបកបជឿ នជួបជុុំោប បៅ
កហ្គនលងហ្គតមយួ បៅបពលហ្គដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នយាងចុោះមក (កិចាការ ២:១)។ រពោះជាមាា រ់ផឋល់កិតថិយរដល់ដួងចិតថ 
និងបោលបុំណ្ងហ្គតមយួរបរ់ពួកបគ។ 
 
 បយើងររ់បៅកបុងបោកីយហ៍្គដលបពញបោយអុំបពើ ប បរើយរតូវការោប បៅវញិបៅមក។ របរិនជាខ្ញុ ុំមករកុមជុំនុុំ
បោយ កទ់ឹកចិតថ បរើយឮអបកបផសងបទៀតររបរើរតបមកើងរពោះជាមាា រ់ វាកជ៏ួយ ឱ្យខ្ញុ ុំបភលចបញ្ញា របរ់ខ្ញុ ុំ បរើយររបរើរតបមកើង
រពោះជាមាា រ់ផងហ្គដរ។ មាប ក់បផសងបទៀតអាចរ បនូ់វអវីហ្គដលរពោះអមាា រ់ នបធវើររមាប់ោត ់បរើយវាអាចចុំបៅនឹងអវីហ្គដលខ្ញុ ុំ
រតូវការ។ រពោះអមាា រ់បរបើមនុរសបផសងបទៀតឱ្យមកជួយ ខ្ញុ ុំ។ សេៃបរកាយនឹងដល់បវនខ្ញុ ុំជួយ អបកដសទមឋង។ ជាចមៃល់តិចតួចហ្គដល
រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាា រ់ បលើកទឹកចិតថបយើងឱ្យមកជួបជុុំរបកបោប ។  
 
 រគបប់ពលហ្គដលបយើងជួបជុុំោប  បយើងគួរហ្គតបរៀបចុំហ្គផនការររមាបហ់្គតអុំឡុងបពលហ្គដលចុំណាយកបុងការថាវ យបងែុំ ន    
បរើយ។ ចបរមៀង និង ការអានរពោះគមពរីរបរ់បយើង គួរហ្គតបពញបោយការថាវ យបងែុំ ដូបចបោះ ចូរឱ្យចិតថគុំនិតរបរ់បយើងបៅឆាៃ យ
ពីបយើង។ កងវល់បៅបលើហ្គផនដីរបរ់បយើង ហាក់បីដូចជាកាន់ហ្គតតូចបៅៗ បៅបពលហ្គដលបយើងដឹងពីទុំរុំសនបរចកឋីររឡាញ់
របរ់រពោះជាមាា រ់ធុំប៉ាុណាត ររមាបប់យើងបនាោះ។ បរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងែ បរតៀមផឋល់ឱ្យជាបររចដល់រគបទ់ាុំងតរមូវ
ការរបរ់បយើង។ 
 
 បយើងមនិអាចបរៀបចុំបពលបវោសនការថាវ យបងែុំ នបទ ពីបរពាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនដឹកនាុំតាមរបបៀបបផសងៗោប  បៅ
បពលបវោខុ្រៗោប ។ បទាោះជាយា៉ា ងណាកប៏ោយ បយើងនឹងផឋល់នូវបយាបល់ចុំនួនពីរបី។ ការជួបជុុំរបរ់អបកគួរហ្គតបបើក            
ឱ្ការឱ្យអបកដសទបទៀតហ្គចកចាយពីបទពិបោធនរ៍បរ់ពួកបគបៅកបុងរពោះអមាា រ់  និងផឋល់នូវបទគមពរីហ្គដលមាននយ័អវីមយួ
ពិបររររមាប់ពួកបគ។ ជួនកាលបៅកបុងរកុមតូចៗ មាប ក់ៗអាចបលើកយកខ្គមពរីហ្គដលទាក់ទងនឹងការថាវ យបងែុំ បរើយអាន
វាឱ្យឮៗ។ បពលថាវ យបងែុំគួរហ្គតមានផ្ទរុខ្ភាពហ្គដលរគបោ់ប មានបររភីាព—មនិមានការបងាុំ—កបុងការចូលរមួ។ 
 
 បៅកបុងរកុមមយួហ្គដលខ្ញុ ុំោែ ល់ អបកបជឿបថូរបវនោប ទូលថាវ យបៅកានរ់ពោះអមាា រ់រតឹមហ្គតពាកយថាវ យបងែុំមយួរបបយាគ។ 
របហ្គរលជាមាប ក់នឹងនិយាយថា ―រពោះអមាា រ់ កូនររបរើរតបមកើងរពោះអងែ ចុំបពាោះភាពបោម ោះរតងរ់បរ់រពោះអងែ។‖ មាប ក់បទៀត
អាចនិយាយ ―កូនអររពោះគុណ្ចុំបពាោះបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះអងែ។‖ ការបធវើហ្គបបបនោះ  នផឋល់ឱ្ការដល់មនុរសរគប់
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ោប ។ ជាពិបររអបកបជឿេមី និងអបកបជឿហ្គដលបអៀនបរបៀនរតវូ នបលើកទឹកចិតថឱ្យចូលរមួ។ បពលបវោររមាបក់ារអធិោឌ ន
ផ្ទធ ល់ខ្លួន និងការនាុំយកមកនូវតរមូវការបៅកាន់រពោះអមាា រ់អាចបធវើបនថបនាធ បព់ីការថាវ យបងែុំ។ 
 
 បនាធ បព់ីការអធិោឌ នផ្ទធ ល់ខ្លួនរចួបរើយ កបុងរកុមអាចបនថថាវ យបងែុំកបុងលកាណ្ៈមយួបផសងបទៀត។ អបកដឹកនាុំរកុមគួរ
ហ្គតហ្គរវងរកការដឹកនាុំមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនពីបពលបវោហ្គដលរតូវផ្ទល រ់បថូរតាមលុំោបល់ុំបោយ។  
 
 ទរមងស់នការថាវ យបងែុំដល៏អមយួបទៀត គឺជាការអធិោឌ នរមួោប ។ របហ្គរលជានឹងមានរុំបលងររឹមៗដរ៏រទនប់ៅជុុំ
វញិបនធប ់បៅបពលហ្គដលរុំបលងទាុំងអរ់ នឮរមួោប —ដូចជាទបនលសនបរចកឋីររឡាញ់ ហ្គដលរូរបចញពីរពោះជាមាា រ់។ 
បពលខ្លោះបទៀត របមលងរតូវ នបនលឺបឡើង បរើយរបមលងបនាោះ បរបៀបដូចជារបភពទឹកសនការររបរើរតបមកើងដអ៏ោា រយ ហ្គដលផុរ
បឡើងបៅកាន់ោទ នបរមរុខ្។ បតើរបមលងបនោះឮបៅកាន់រពោះអមាា រ់ពិបរោះប៉ាុណាត បៅ! 
 
 ោវក័យ៉ាូហាន  នមានរបោរនថ៍ា ការអធិោឌ នរបរ់បយើងបរបៀបដូចជាបរគឿងរកអូបហ្គដលរកាទុកកបុងហ្គពង
មារបៅមុខ្បល័លងរបរ់រពោះជាមាា រ់។ (រូមបមើល វវិរណ្ៈ ៥:៨។) អុំឡុងបពលអធិោឌ នបោយមានរបមលងហ្គតមយួ ជាញឹក
ញាប់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបធវើការបៅកបុងចុំបណាមរមាជិក បដើមផថីាវ យបងែុំជាភាោអធិោឌ នរបរ់ពួកបគ។ រទងអ់ាចបបញ្ឆ ោះ
ឱ្យពួកបគបរចៀងបោយវញិ្ញដ ណ្។ របមលងហ្គដលោយឡុំបញ្ាូ លោប  រ ុំឭកបយើងអុំពីរកុមចបរមៀងហ្គដលបៅោទ នបរមរុខ្ ហ្គដល
ថាវ យការររបរើរតបមកើងទាុំងយបទ់ាុំងសេៃ។ 
 
 ផធុយបៅវញិ ភាពបរៃៀមោៃ ត់ដវ៏រុិទនអាចបកផ់្ទតប់លើបយើង បៅបពលហ្គដលបយើងថាវ យបងែុំ។ រូមបយើងកុុំភយ័ខាល ចពី
ភាពបរៃៀមោៃ ត។់ បៅកបុងអុំឡុងបពលបនោះ រពោះអមាា រ់អាចមានរពោះបនធូលតាមរយៈគុំនិត ហ្គដលរទងរ់បទានឱ្យបយើង។ បពល
ខ្លោះការបៅបរៃៀមនឹងរតូវ នបញ្ឃប ់ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន មានរពោះបនធូលតាមរយៈអបកបជឿណាមាប ក ់បោយ
ការហ្គេលងរពោះបនធូល ឬរជោរជាភាោចហ្គមលកអោា រយ រពមទាុំងមានការបកហ្គរប។ ដូបចបោះ របរិនបបើមានភាពបរៃៀមោៃ ត់          
ភាល មៗ បកើតបឡើងបៅបពលថាវ យបងែុំ ចូរកុុំរ ុំខានវាបឡើយ។ ការបៅបរៃៀមោៃ ត់កម៏ានោររុំខាន់ផងហ្គដរ។ 
 
  ការថាវ យបងែុំរបរ់បយើងកបុងនាមជារបូកាយរបរ់អបកបជឿ គួរហ្គតមានរណាឋ ប់ធាប ប។់ បបើមនិដូបចាប ោះបទ អបកមនិបជឿ
អាចនឹងយល់រចឡុំ រពមទាុំងហ្គបរបចញមនិខាន។ ការថាវ យបងែុំរបរ់បយើងមនិគួរមានលកាណ្ៈរតជាក ់ឬធមមតាបនាោះបទ 
ពីបរពាោះបនាធ ប់មក ពួកបគនឹងមនិចូលបៅកាន់រពោះបិតាហ្គដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្ហ្គដលបពញបោយកឋីររឡាញ់ និងភាព
កកប់ៅឋ របរ់បយើងបឡើយ។ ប៉ាុហ្គនថ របរិនបបើការថាវ យបងែុំរបរ់បយើងមានការដឹកនាុំបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ មនុរសនឹងមានការ
ទាកទ់ាញចិតថយា៉ា ងទនភ់លនប់ោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ អបកមនិបជឿនឹងទទួលការរប្ង្ហែ ោះ បរើយអបកបជឿនឹង នបពញបោយ
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ រគបក់ារទាុំងបនោះ រពោះជាមាា រ់ទទួល នរិររីងុបរឿង។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញរបបយាគហ្គដលរតឹមរតូវនីមយួៗ។ ការថាវ យបងែុំរមួោប ជារកុមមានោររុំខាន់         
    ពីបរពាោះ 
  ក) រពោះបយរ ូ គង់បៅទីបនាោះ បៅបពលហ្គដលបយើងជួបជុុំោប កបុងរពោះនាមរពោះអងែ។ 
  ខ្) វាអាចបលើកវញិ្ញដ ណ្បយើងបឡើង បៅបពលហ្គដលបយើងមានបញ្ញា  និងបរកៀមរកុំចិតថ។ 
  គ) វាគឺជាវធិីហ្គតមយួគតក់បុងការថាវ យបងែុំ។ 

 
៤ ចូរបុំបពញរបបយាគខាងបរកាម។ 
 ក) គមពរីបររបឺ ១០:២៥  នបលើកបឡើងថា បយើងមនិរតូវលោះបងទ់មាល បស់ន 
      …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) បយើងរតូវការរបបៀបសនការអធិោឌ នពីរយា៉ា ងគឺ ការអធិោឌ នផ្ទធ ល់ខ្លួន និងការអធិោឌ ន                    
               …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) មនុរសរតូវ ននាុំបៅកាន់រពោះជាមាា រ់ របរិនបបើការថាវ យបងែុំរបរ់បយើង មានភាពកកប់ៅឋ  និង 
      …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ ចូរររបរររបបៀបបីយា៉ា ងសនការថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់ជារកុម។ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 
 
១  ខ្) និង គ) រតឹមរតូវ 
 
៤ ក) ការរបជុុំោប  
 ខ្) រមួោប  
 គ) ដឹកនាុំបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៥ ចបមលើយរបរ់អបក។ អបកគួរហ្គតររបររ ការអានបទគមពរី ការអធិោឌ នផ្ទធ ល់ខ្លួន ការបរចៀងបោយវញិ្ញដ ណ្ ការរមួោប
 ររបរើរតបមកើង ឬករ៏បបៀបបផសងបទៀតហ្គដល នបលើកបឡើងកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
៣ ក) រពោះបយរ ូ គង់បៅទីបនាោះ បៅបពលហ្គដលបយើងជួបជុុំោប កបុងរពោះនាមរពោះអងែ។ 
 ខ្) វាអាចបលើកវញិ្ញដ ណ្បយើងបឡើង បៅបពលហ្គដលបយើងមានបញ្ញា  និងបរកៀមរកុំចិតថ។ 
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    ការថ្វវ យបង្គំ: បចាុបបននកាល  
     និង្ជាពរៀង្រហូត  

   Worship: Now and Forever 
 

 
 លួច ត់បរើយ! បរោះពីរកាលហ្គដលពួក្រថីជាបបរកជន នចាតទុ់កជាមបធា យបធវើដុំបណ្ើ រ រតូវ ន ត ់            
បរើយ។ ពួក្រថី នបៅកបុងផធោះអធិោឌ នឱ្យ្រឋីមាប ក់ឱ្យថាវ យខ្លួនទទួលការរប្ង្ហែ ោះ។ បរោះទាុំងបនាោះមនិ នបៅទីបនាោះបទៀត
បទ បៅបពលហ្គដលពួកបគ នបចញមកកហ្គនលងហ្គដលពួកបគ នទុកបរោះទាុំងពីរបនាោះ។ 
 
 បនាធ បម់ក ពួកបគ នប ើញមនុរសរបុរបីបនួនាកប់ដើរចូលមក។ បុររមាប ក់ នរវរកអាវធុបៅបរកាមហ្គខ្សរកវា៉ាត់
របរ់ោត ់បរើយអបកបផសងបទៀត នបរ ើរដុុំេម បៅបពលហ្គដលពួកបគហ្គររកបឡើងបោយកុំរឹង។ បបរកជនរតូវហ្គតរតឱ់្យ នរចួ
ជីវតិ! 
 
 ប៉ាុហ្គនថ ជុំនួរឱ្យការភយ័ញ័ររននត ់បបរកជនចាប់បផឋើមមានអុំណ្រ។ ―ររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់ ពួកបយើងចាត់ទុកថា
មានកិតថិយរបរើយ ហ្គដល នរងទុការរមាបរ់ពោះជាមាា រ់!‖ ពួកបគ នបដើរបឡើងបលើភបុំបោយអងអ់ាចកាល ហាន បៅបពល
ហ្គដលរោបក់ាុំបភលើងឮរូរបឡើងបៅហ្គកផរៗ បោយមនិ នបធវើទុកាបទារអវីបឡើយ។ បុររទាុំងបនាោះមនិ នតាមបទ ដូបចបោះ ពួក្រថី
 នរចួខ្លួនបោយមនិមានការរងទុកា។  
 
 បបរកជនមាប កក់បុងចុំបណាមបបរកជនទាុំងបនោះ គឺមាឋ យរបរ់ខ្ញុ ុំ ហ្គដលជាញឹកញាប ់នបធវើជាបនាធ ល់ពីរបបៀបសនការ
ថាវ យបងែុំ មានរកមមភាពដូចជារនាុំងហ្គដលបមើលមនិប ើញរវាងពួកបគ និងអបកវាយរបហារ។ 
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គ្ទរាង 
ក. លទនផលសនការថាវ យបងែុំ Effects of Worship  
ខ្. វោិលភាពសនការថាវ យបងែុំ The Extent of Worship 

 

ទោលទៅ 
១. បង្ហា ញរ បព់ីរពោះពរមយួចុំនួន បៅកបុងការថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់។ 
២. បង្ហា ញពីោររុំខាន់សនការថាវ យបងែុំអរ់កលផ។ 
 

ក. លទាផលម្នការថ្វវ យបង្គំ Effects of Worship 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញរាប់ពរីពះពរមួយច្ំនួន ទៅរន ងការថ្វវ យបងគំរពះជ្ជាច ស់។ 
 
 រពោះគមពរីផឋល់នូវឧទាររណ៍្ពីោទ នភាពររបដៀងោប  បៅនឹងោចប់រឿងខាងបដើមសនបមបរៀនបនោះ។ មានបពលបវោ បៅ
បពលហ្គដលការររបរើរតបមកើង និងការថាវ យបងែុំរតូវ នចងបឡើងយា៉ា ងជិតរបិទន បដើមផកីារពារ និងរ ុំបោោះឱ្យមានបររភីាព
ររមាបព់ួកអបកបជឿ។ 
 
 ការថាវ យបងែុំអាចនាុំមកនូវកមាល ុំងផងហ្គដរ។ គមពរីបអោយ ៤០:៣១ រនាថា ―រឯីអបកបជឿរងឃមឹបលើរពោះអមាា រ់ហ្គតង
ហ្គតមានកមាល ុំងេមីជានិចា បរបៀប ននឹងរតវឥ្នធីបហាោះបរើរ បគរធុោះរតប់ៅមុខ្ បោយមនិបចោះរត ់បរើយបដើរបោយមនិបចោះអរ់
កមាល ុំង។‖ អបកហ្គដលរងទុកាបៅរកុមជុំនុុំរគិរឋបររ័ិទដុំបូង  នរកប ើញកមាល ុំងបដើមផរីបឈមមខុ្នឹងទារណុ្កមម និងបរចកឋី
ោល ប់ ពីបរពាោះពួកបគ នររបរើរតបមកើង និងថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់។ អបករបវតិថោ្រឋ នរ បព់ីរបបៀបហ្គដលអបកបជឿជារគិរឋ
បររ័ិទ រតូវ នបគបញ្ជូ នបចញបៅពរុកីឡាោទ នដធ៏ុំអោា រយរបរ់រ ៉ាមូាុំង បដើមផឱី្យរតវបតារីុ។ អវីហ្គដលមហាជនបមើលពួកបគ 
បរើយមនិយល់បនាោះគឺ បតើរគិរឋបររ័ិទាុំងបនោះអាចបរចៀង និងថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់បោយរបបៀបណា ខ្ណ្ៈបពលរបឈម
មុខ្នឹងបរចកឋោីល ប!់ ពួកបគ នរកប ើញកមាល ុំងបោយហ្គលងរមលងឹបមើលខ្លួនឯង និងោទ នភាពដគ៏ួរឱ្យភយ័ខាល ចហ្គដលបៅជុុំ

វញិពួកបគ។ ពួកបគ នរមលងឹ ញ់បឆាព ោះបៅកាន់រពោះជាមាា រ់ ចុំបពាោះភាពបោម ោះរតង ់និងបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងែ 
រពមទាុំងដឹងថា បៅមនិយូរប៉ាុនាម ន ពួកបគនឹងប ើញរពោះអងែមុខ្ទល់នឹងមុខ្ជាមនិខាន! 
 

រពោះអមាា រ់បអើយ របជាជនណាបលើកតបមកើងរពោះអងែ រពមទាុំងររ់បៅបរកាមពនលឺ ដរ៏បផរុររបរ់រពោះអងែ 
របជាជនបនាោះមានរុភមងែលបរើយ! បរៀងរល់សេៃបគនឹង នរបាយរកីរយ បោយោររពោះនាមរពោះអងែ 
បរើយបគនឹង នខ្ពរ់មុខ្ បោយោរបរចកឋីរុចរតិរបរ់រពោះអងែ ដផតិរពោះអងែរបទានបអាយបគមានរិរបីជាគ
ជយ័។ បយើងខ្ញុ ុំ នេកុ ុំបេកើង បោយោររពោះអងែបរ ររបទានបអាយ។ (ទុំនុកតបមកើង ៨៩:១៥-១៧)  
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  បៅបពលហ្គដលបយើង នបរៀនមនុបនោះ បោលបុំណ្ងទីមយួរបរ់បយើងររមាប់ការថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់គឺ បោយោរ
រទងរ់កថិរមនឹងទទួល។ បរតុផលទីមយួបនាោះ គឺពួកបយើងទាុំងអរ់ោប រតូវការ។ ប៉ាុហ្គនថ រពោះជាមាា រ់ នរបទាននូវរពោះ
រឫទយ័របផរុរ បរើយ នរនានឹងបហ្គនទមគុណ្របបយាជន ៍ហ្គដល នមកដូចជាលទនផលសនការថាវ យបងែុំ—រពោះពរ
ហ្គដលបយើង នដឹង និងដឹងគុណ្កបុងជីវតិនាបពលបចាុបផនបបនោះ។ បយើង នទទួលការប៉ាោះពាល់រចួបរើយតាមរយៈរពោះពរខាង
រពលឹងវញិ្ញដ ណ្ហ្គដលបយើង នទទួល បរើយរពោះពរបនោះមនិរតូវ នបរងួមឱ្យតូចបឡើយ។ 
 
 រពោះគមពរីបអោយ ១២:៣ រ បប់យើងថា របជារ្រឋរបរ់រពោះជាមាា រ់មានអុំណ្រ បៅបពលហ្គដលរទងរ់ប្ង្ហែ ោះពួក
បគ។ ជួនកាលខាម ុំងររតូវពាយាមនាុំការរងសយ័ បរើយបលនយ់កអុំណ្ររបរ់បយើង។ របរិនជាបយើងោឋ ប់វា បរើយទុក
កហ្គនលងបៅកបុងចិតថគុំនិតហ្គដល ក់ទឹកចិតថ បយើងនឹងបខ្ាយ បរើយមនិអធិោឌ ននូវអវីហ្គដលគួរអធិោឌ នបនាោះបទ។ បយើងអាច
នឹងឆៃល់ហ្គេមបទៀត ថាបតើបយើងពិតជា នរប្ង្ហែ ោះហ្គដរឬបទ។ កប៏៉ាុហ្គនថ អុំណ្រ និងកមាល ុំងរបរ់បយើងរតូវ នោឋ របឡើងវញិ បៅ
បពលហ្គដលបយើងថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ បរើយបៅកបុងបរចកឋីរបផរុររបរ់រពោះអងែ។ 
 
 បយើងកានហ់្គតមានកមាល ុំងរងឹមាុំលមមបដើមផរីបឈមមុខ្នឹងបញ្ញា  ហ្គដលមកបុំ ក់ទឹកចិតថបយើងតាមវធិីណាមយួ។ បៅ
បពលហ្គដលបោកយ៉ាូប នដឹងថា បោក ន ត់បងកូ់នៗរបរ់បោក បោក ននិយាយថា ―រពោះអមាា រ់របទានអវីៗមក
ខ្ញុ ុំ បរើយរពោះអងែកដ៏កយកពីខ្ញុ ុំវញិហ្គដរ។ រូមបលើកតបមកើងរពោះនាមរពោះអមាា រ់‖ (យ៉ាូប ១:២១)។ ខ្គមពរីបនាធ ប ់នបលើក
បឡើងថា ―កបុងោទ នភាពទាុំងបនោះ បោកយ៉ាូបពុុំ នរបរពឹតថអុំបពើ ប ឬបពាលពាកយបចាទរបកានរ់ពោះជាមាា រ់ហ្គដរ។‖ ចិតថ និង
មាតរ់បរ់បោកបពញបោយការររបរើតបមកើង ពីបរពាោះបោក នដឹងថា រពោះជាមាា រ់នឹងរគបរ់គងោទ នការណ៍្។ ការថាវ យ
បងែុំរបរ់បោក គឺជាការបង្ហា ញសនជុំបនឿបនាោះ។ 
 
 រពោះបយរ ូ ហ្គដលជាគរមដូល៏អឥតបខាា ោះរបរ់បយើង  នឈរបៅឯផបូរ បរើយ នអធិោឌ នថា ―បពិរតរពោះបិតាទូលបងែុំ

រូមអររពោះគុណ្រពោះអងែ ហ្គដលរទងរ់ពោះរណាឋ ប់ទូលបងែុំ។‖ (យ៉ាូហាន ១១:៤១)។ បនាធ ប់មក រទង ់នរបទានជីវតិមកវញិ
ដល់អបកហ្គដល នោល ប់បរើយ។ គមពរីដុំណឹ្ងលអផឋល់នូវការបកើតមានបឡើងចុំនួនបីបនួដងផងហ្គដរ ហ្គដលអបកជុំងឺ នទទួល
ការបរ រឱ្យជា បៅបពលហ្គដលពួកបគថាវ យបងែុំ (មា៉ា ថាយ ៨:២ មា៉ា កុរ ៧:២៥)។ 
 
 អុំណ្រដអ៏ោា រយបុំផុត និងជាបោ់ប់ជាងបគបុំផុតសនការថាវ យបងែុំគឺថា បយើងកានហ់្គតោែ ល់រពោះបិតាហ្គដលគងប់ៅ
ោទ នបរមរុខ្កានហ់្គតរបបរើរបឡើង។ បយើងដឹងពីរពោះវតថមានរបរ់រពោះជាមាា រ់តាមរបបៀបពិបររមយួ បៅបពលហ្គដលបយើង
រកាបទបញ្ដតិថរបរ់រពោះអងែកបុងការថាវ យបងែុំ។ ១យ៉ាូហាន ៣:២៤ រ បប់យើងថា បៅបពលបយើងរកាបទបញ្ដតិថរបរ់ 
រពោះជាមាា រ់ បយើងររ់បៅរមួោប ជាមយួរពោះអងែ។ បៅបពលហ្គដលបយើងកាន់ហ្គតោែ ល់រពោះជាមាា រ់ បយើងកាន់ហ្គតទុកចិតថ 
រពោះអងែ។ ភាពបោម ោះរតងរ់បរ់រពោះអងែ នឹងមនិបរជយ័បឡើយ។ ពិតជាអោា រយណារ់ ហ្គដលមានការធានាថា អនាគតរបរ់
បយើងរទិតបៅកបុងរពោះររឋរបរ់រពោះអងែបៅបលើហ្គផនដីបនោះ បរើយររូតដល់អរ់កលផ។ (ចូរបមើល ទុំនុកតបមកើង  
១៣៩:៧- ១៨។) 
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 ការឱ្យ គឺជារកមមភាពសនការថាវ យបងែុំមយួបផសងបទៀត ហ្គដលបយើង នពិភាការចួបរើយ។ បៅបពលហ្គដលោវក័ប៉ាូល 
 នទទួលអុំបណាយពីរកុមអបកបជឿ បោក នររបររទទួលយកនូវចិតថរបផរុររបរ់ពួកបគ៖ ខ្ញុ ុំ នទទួលរពវរគបទ់ាុំង
អរ់បរើយ បរើយខ្ញុ ុំមានបរបិូណ៌្ហ្គេមបទៀត ឥឡូវបនោះខ្ញុ ុំមានរតឹហ្គតបរចើន បោយ នទទួលអុំបណាយពីបងបអូនតាមរយៈ
បោកបអប ៉ា របូឌីត។ អុំបណាយទាុំងបនោះបរបៀបបីដូចជាកលិនរកអូបឈៃុយឈៃប់ ជាយញ្ដបូជាហ្គដលរពោះជាមាា រ់ោបរ់ពោះ
រឫទយ័ និងយល់រពមទទួល។ រពោះរបរ់ខ្ញុ ុំនឹងបុំបពញបរចកឋីរតូវការរគបយ់ា៉ា ងរបរ់បងបអូន ររបតាមរិររីងុបរឿងដរ៏បបរើរ
បុំផុតរបរ់រពោះអងែ បោយរមួកបុងអងែរពោះរគិរឋបយរ ូ។ (ភលីីព ៤:១៨-១៩) 
 
 ពាកយបពចនទ៍ាុំងបនោះចងអុរលបង្ហា ញថា បោកប៉ាូលក ៏នកតរ់មាែ ល់អុំពីការឱ្យទុកដូចជាកមមភាពមយួសនការថាវ យ 
បងែុំ។ បោក នបជឿថា រពោះជាមាា រ់នឹងរបទានរង្ហវ នដ់ល់អរ់អបកហ្គដលឱ្យ។ របោរន៍របរ់បោក នបញ្ញជ ក់ពីរពោះ
បនធូលរនាបៅរមពននបមរតីចារ់៖ 
 

ចូរនាុំយកតង្ហវ យមយួភាគដបទ់ាុំងប៉ាុនាម ន មកោកប់ៅកបុងឃ្លល ុំង បដើមផបីអាយមានបរផៀងអាហារកបុងដុំណាក់
របរ់បយើង។ ចូរបធវើយា៉ា ងបនោះ បដើមផលីផងលបយើងបៅ បនាោះអបករល់ោប នឹងប ើញថា បយើងនឹងបបើកសផធបម  
បងាូររពោះពរដប៏លើរលបម់កបលើអបករល់ោប ។ (មា៉ា ឡាគី ៣:១០) 
 

 រពោះគមពរីកិចាការជុំពូក៨ បរៀបរបព់ីោច់បរឿងមយួរឋីអុំពមី្នថីរជរោឌ ភ ិលមាប ក់ មកពីររុកបអតយពូី ហ្គដល នបធវើ
ដុំបណ្ើ រដហ៏្គវងឆាៃ យ បៅកានទ់ីរកុងបយរោូឡឹមបដើមផថីាវ យបងែុំ។ បោក នចុំណាយបពលបវោ និងរ កក់ាររោនហ់្គតចង់
បៅដុំណាករ់បរ់រពោះអមាា រ់។ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលបោកកុំពុងហ្គតជិោះរបទោះបរោះតាមផលូវបធវើដុំបណ្ើ ររតឡបប់ៅផធោះវញិ បោក ន
អានរពោះគមពរីបអោយជុំពូកទី៥៣។ រពោះជាមាា រ់ នប ើញបោកបបើកចិតថ ក ៏នបញ្ជូ នបោកភលីីពហ្គដលជាអបកផាយ
ដុំណឹ្ងលអ បដើមផជីួយ ដល់បោក។ បោកភលីីព នរតប់ៅរករបទោះ បរើយ នរួរម្នថីបអតយពូ ីថាបតើោត ់នយល់ពីអវីហ្គដល
ោតក់ុំពុងអានហ្គដរឬបទ។ បុររបនាោះ នបឆលើយតបថា ―បធវើបមឋចឱ្យខ្ញុ ុំ… បបើោម ននរណាពនយល់ហ្គណ្នាុំបោោះបនាោះ!‖  
(កិចាការ ៨:៣១)។ 
 
 បោកភលីីព នជិោះរបទោះជាមយួបោក បរើយ នរ បដ់ុំបណ្ើ របរឿងអុំពីរពោះបយរ ូ។ បោកម្នថី  នទទួលរពោះ
បយរ ូជារពោះរប្ង្ហែ ោះរបរ់បោក បរើយ នទទួលបធវើពិធីរជមុជទឹក។ បនាធ ប់មក បោក នបនថដុំបណ្ើ ររបរ់បោកបពញ
បោយអុំណ្រ (កិចាការ ៨:៣៩)។ ភាពបររកឃ្លល នខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់បោករតូវ នជួប បរើយរុំណួ្ររបរ់ោត់រតូវ
 នបឆលើយ ហ្គដលជាលទនផលសនការចុំណាយបពលរបរ់បោកបដើមផថីាវ យបងែុំ។ អវីហ្គដលរពោះជាមាា រ់ នបធវើររមាបម់្នថ ី
បអតយពូី រទងន់ឹងបធវើររមាបប់យើងបៅបពលរពវសេៃបនោះ។ រទង់នឹងរបទានចបមលើយហ្គដលបយើងរតូវការ។ បនាធ បម់ក បយើងនឹង
ថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់មឋងបទៀត ររបរើរតបមកើងរពោះអងែររមាបក់ារដឹកនាុំបយើងបៅតាមផលូវហ្គដលរតឹមរតូវ ពីបរពាោះរទង ់នរកា
រពោះបនធូលរនារបរ់រពោះអងែបោយបោម ោះរតង។់ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរអានគមពរីទុំនុកតបមកើង ៨៩:១៥-១៧ បរើយបុំបពញរបបយាគ។ បរៅពីការររ់បៅកបុងបោកីយដ៍ង៏ងឹត បយើងអាចររបរើរ  
    តបមកើងរពោះអមាា រ់ និងរតូវ នធានាអោះអាងអុំពី ………………………………………………………… បៅបពលហ្គដល  
    បយើងរបាយរកីរយ …………………………………………………………………………………………………។ 

 
២ ចូរអានគមពរីទុំនុកតបមកើង ១៣៨:២-៣។ បតើមានបរតុផលបនួយា៉ា ងអវីខ្លោះ ររមាប់ររបរើរតបមកើង និងថាវ យបងែុំរពោះជា 
    មាា រ់ហ្គដល នររបររបៅ ខ្២? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………។ 
    
៣ បតើរពោះពរពីរយា៉ា ងអវីខ្លោះ ហ្គដលផឋល់ឱ្យដល់អបកថាវ យបងែុំបៅកបុងទុំនុកតបមកើង១៣៨:៣? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………។ 
 
៤ រពោះពរចុំនួនរ ុំកបុងចុំបណាមរពោះពរជាបរចើន ហ្គដលរគិរឋបររ័ិទមាប កទ់ទួល នតាមរយៈការថាវ យបងែុំគឺ៖ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………។ 

 

ខ. វិស្ឋលភាពម្នការថ្វវ យបង្គំ The Extent of Worship 
ទោលទៅទី២. បង្ហា ញពីស្ឋរសំខាន់ម្នការថ្វវ យបងគំអស់រលប។ 
 
 បយើង ន្នមកដល់វគែចុងបរកាយសនបរៀវបៅការថាវ យបងែុំរបរ់រគិរថបររ័ិទ។ ភាគបរចើន បយើង នប៉ាោះពាល់
បោយបរតុផលសនការថាវ យបងែុំ និងរបបៀបសនការថាវ យបងែុំហ្គដលមានឥទនិពលបលើបយើងជាលកាណ្ៈផ្ទធ ល់ខ្លួន និងជា
រមាជិកសនរកុមជុំនុុំ ហ្គដលជារបូកាយរបរ់រពោះរគិរឋ។ 
 
 បទាោះជាយា៉ា ងណាកប៏ោយ មានមុខ្សឆបសនការថាវ យបងែុំបផសងៗបទៀត ហ្គដលបយើងមនិ នយល់ទាុំងររុងបនាោះបទ។ 
មយួកបុងចុំបណាមពួកវា មានបៅកបុងបរឿងមយួរឋីអុំពីជយ័ជុំនោះរបរ់រពោះបយរ ូយាងចូលទីរកុងបយរោូឡឹម។ ខ្ណ្ៈបពល
ហ្គដលរទងយ់ាងចូលទីរកុងបោយជិោះកូនោ ពួករិរស និងពួកមហាជន នហ្គររក ―រូមរពោះជាមាា រ់របទានពរដល់រពោះ
មហាកសរតហ្គដលយាងមក កបុងរពោះនាមរពោះអមាា រ់!‖ (លូកា ១៩:៣៨)។ ពួកខាងគណ្ៈផ្ទររីុីមយួចុំនួនហ្គដល នឈរ
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បមើល  នជុំទារ់ជាមយួនឹងការររបរើររបរ់ពួកបគ។ រពោះបយរ ូមានរពោះបនធូលតបថា៖ ―ខ្ញុ ុំរុុំរ បប់អាយអបករល់ោប ដឹង
ថា របរិនបបើអបកទាុំងបនោះបៅបរៃៀម ដុុំេមមុខ្ជាហ្គររកជុំនួរបគវញិមនិខាន‖ (លូកា ១៩:៤០)។ 
 
 បតើេមហ្គររកបឡើងយា៉ា ងដូចបមថច? បយើងមនិ នដឹងបទ។ ប៉ាុហ្គនថ ចុំណុ្ចរុំខាន់សនរពោះបនធូលរបរ់រពោះបយរ ូ ហ្គដល
រុំខាន់ជាងបនោះគឺថា ការររបរើរតបមកើងមានោររុំខាន់។ ការថាវ យបងែុំមនិហ្គមនជាកផនួតរមាហ្គដលោម នជីវតិឥតនយ័ខ្លឹោរ
បនាោះបទ។ កមាល ុំងដម៏ានឫទាន នុភាពរបរ់វា អាចទុំលុោះទុំោយសផធដរ៏ងឹមាុំ ន។ របរិនជាបយើងដូចជាេមហ្គដលមានជីវតិ មនិ

ររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់បនាោះបទ បនាោះេមបផសងៗបទៀតនឹងររបរើរតបមកើងមនិខាន។ ការររបរើរតបមកើងហ្គដលពិតរ កដមាន
នយ័ខាល ុំងណារ់ចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់ និងហ្គផនការដប៏ៅអរ់កលផរបរ់រពោះអងែ។ បតើបយើងមានអភយ័ឯករិទនិយា៉ា ងណាបៅ

ហ្គដល នរមួចុំហ្គណ្ក! 
  
 មានអាេក៌ុំ ុំងដ៏រជាលបរៅជាងបនោះចុំបពាោះការថាវ យបងែុំ អាេក៌ុំ ុំងមយួកបុងចុំបណាមអាេក៌ុំ ុំងទាុំងបនោះ គឺ       
ពន័នកិចាសនការររបរើរតបមកើងហ្គដលបយើងនឹងមានបៅោទ នបរមរុខ្។ ជាពិបររ បកមងតូចៗចូលចិតថរួររុំណួ្រអុំពីោទ ន
បរមរុខ្។ បតើវានឹងមានលកាណ្ៈយា៉ា ងដូចបមថចហ្គដរ បៅបពលហ្គដលបយើងបៅដល់ទបីនាោះ? បតើបយើងនឹងបធវើអវី? របរិនជាពួក
បគ ន តប់ងយ់ាយតា ឬអបកបផសងបទៀតហ្គដលជាទីររឡាញ់របរ់ពួកបគ ពួកបគចងដ់ឹងចារ់នូវអវីហ្គដល នបកើតបឡើង។ 
បយើងបឆលើយនឹងពួកបគបោយអរ់ពីរមតទភាពហ្គដលបយើងអាចបឆលើយ ន ប៉ាុហ្គនថ ពាកយរមឋរីបរ់ពួកបយើងរអាករ់អលួ។  
រពោះបយរ ូ នបញ្ញជ ក់ដល់រិរសថា៖ 
 

កុុំរននតច់ិតថបធវើអវី អបករល់ោប បជឿបលើរពោះជាមាា រ់បរើយ រុុំបជឿបលើខ្ញុ ុំផង។ កបុងដុំណាករ់បរ់រពោះបិតាខ្ញុ ុំ មាន
លុំបៅជាបរចើន។ បបើពុុំដូបចាប ោះបទ ខ្ញុ ុំមនិ នរ បអ់បករល់ោប ថា ខ្ញុ ុំបៅបរៀបចុំកហ្គនលងទុកបអាយអបករល់ោប  
បឡើយ។ (យ៉ាូហាន ១៤:១-២) 

 
 ោទ នបរមរុខ្រតូវ នបរៀបចុំជាពិបររររមាប់បយើង។ កហ្គនលងហ្គដលរររ់ោអ តបុំផុតបៅបលើហ្គផនដីបនោះ មនិអាច
បរបៀបផធឹមជាមយួវា នបឡើយ ពីបរពាោះអុំបពើ បមនិអាចចូលបៅោទ នបរមរុខ្ នបទ។ អុំបពើ ប នបុំផ្ទល ញ និងបធវើឱ្យ
ោប រពោះររថរបរ់រពោះជាមាា រ់បៅជាបៅរមង។ ប៉ាុហ្គនថ បៅោទ នបរមរុខ្អវីៗទាុំងអរ់នឹងោអ តបររុិទន។ រពោះជាមាា រ់នឹង
ជូតអរ់ទាុំងទឹកហ្គភបក។ នឹងមនិមានការកាន់ទុកា ការបោករបរងង និងទុកាលុំ កបទៀតហ្គដរ។ (វវិរណ្ៈ ២១:៤)។ បៅោទ ន
បរមរុខ្នឹងមានអុំណ្ររបាយ និងការរររបរើរតបមកើង ពបីរពាោះជយ័ជុំនោះបយើង នបពញបលញបរើយ (១កូរនិេូរ  
១៥:៥៤)។ បរើយបយើងនឹងបៅជាមយួរពោះអមាា រ់ជាបរៀងររូត (១បេរាឡូនិក ៤:១៧)។  
  
 កុុំរងសយ័បឡើយ រពោះជាមាា រ់មានការបធវើឱ្យភាញ ក់បផអើលយា៉ា ងអោា រយហ្គដលបៅរងចាុំបយើង ភាគបរចើនរទងម់និ នរ ប់
បយើងបទ។ កបុងនាមជាមនុរសហ្គដលផធុយពីរពោះ បយើងខ្វោះរមតទភាពយល់ដឹងពីបរឿងរ៉ា វអរ់កលផ។ ប៉ាុហ្គនថ មានរកមមភាពពីរ
ហ្គដលបយើងអាចរ កដ ន។ 
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ពួករពឹទាន ចារយទាុំងសមាបនួរបូ និងរតវមានជីវតិទាុំងបនួកន៏ាុំោប រកាបចុោះ បរើយថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ហ្គដលគង់
បៅបលើបលល័ងកទាុំងបពាលថា៖ «អាហ្គម៉ាន! ហាបលលូយា៉ា !»។ មានរុំបឡងបចញពបីលល័ងកមកថា៖ «អបករល់ោប
ជាអបកបុំបរ ើរពោះជាមាា រ់ អបករល់ោប ជាអបកបោរពបកាតខាល ចរពោះអងែទាុំងតូចទាុំងធុំបអើយ ចូរររបរើរតបមកើងរពោះ
ជាមាា រ់សនបយើង!»។ បពលបនាោះ ខ្ញុ ុំឮហាក់ដូចជាមានរុំបឡងបណាឋ ជនដប៏រចើនកុោះករ ដូចជាមានរបូររននឹក
មហាោគរ និងដូចជាមានរបូរផែរោន់យា៉ា ងខាល ុំងថា៖ «ហាបលលូយា៉ា ! ដផតិរពោះជាអមាា រ់ជារពោះដម៏ាន 
រពោះបចោឋ បលើអវីៗទាុំងអរ់ រទង ់នតាុំងរពោះរជយរបរ់រពោះអងែបរើយ បយើងនាុំោប អររបាយបឡើង រតូវមាន
អុំណ្ររកីរយបអាយខាល ុំង បរើយនាុំោប បលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរពោះអងែ!‖ (វវិរណ្ៈ ១៩:៤-៧) 

  
 បៅបពលហ្គដលអបកបៅោទ នបរមរុខ្កុំពុងបរចៀង និងររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់ បយើងនឹងចងប់ធវើដូបចបោះហ្គដរ។ ដល់
បពលបមើលប ើញរពោះបយរ ូ បយើងនឹងយល់បពញបលញពីតសមលហ្គដលរទង ់នបងស់េលររមាបក់ាររប្ង្ហែ ោះរបរ់បយើង បរើយ
បយើងនឹងឱ្នចុោះបោយបរចកឋីររឡាញ់ និងបោរព។ 

  
 បយើងនឹងរគងរជយដូចជាបរថចជាបរៀងររូតផងហ្គដរ។ (ចូរបមើលវវិរណ្ៈ ៥:៦-១០) បរថចមានការទទួលខុ្ររតូវកបុង
ការបបរមើ បរើយការបបរមើរពោះជាមាា រ់ គឺជាការមានភាពរកីរយបលើរបគបងអរ់។ 
 
 បរឋចកម៏ានឱ្ការផងហ្គដរ ពីបរពាោះពួករទងម់ានធនធានបដើមផរីរូបទាញយក។ រទពយរមផតថិមានគរ បលើរពីអវី
ហ្គដលពួករទងរ់តូវការ។ បតើរពោះសនោទ នបរមរុខ្នឹងមនិផែតផ់ែងប់យើងនូវអវីហ្គដលបយើងរតូវហ្គតមាន របរិនជាបយើងរគបរ់គង
ជាមយួ និងររមាប់រពោះអងែហ្គដរបទឬអី? របហ្គរលជាបយើងនឹងរតូវ នផថល់ឱ្ការឱ្យរកុរករកលបោកបនោះ។ បតើនរណា
អាចរ ប ់ន? 

 
បពលបនាោះ ខ្ញុ ុំឮរតវបោកទាុំងប៉ាុនាម ន បៅោទ នរួគ ៌បៅបលើហ្គផនដី បៅបរកាមដី បៅកបុងរមុរទ រពមទាុំងអវីៗ
ទាុំងអរ់ហ្គដលបៅោទ នទាុំងបនាោះបនលឺរុំបឡងបឡើងថាៈ «រូមរពោះអងែហ្គដលគងប់លើបលល័ងក និងកូនបចៀមទទួល
ពាកយររបរើរតបមកើងរពោះកិតថិនាម រិររីងុបរឿង និងរពោះបចោឋ  អរ់កលផជាអហ្គងវងតបរៀងបៅ! (វវិរណ្ៈ៥:១៣) 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរបរជើរបរ ើររបបយាគណាហ្គដលជាចបមលើយរតឹមរតូវ។ រកមមភាពពីរហ្គដលបយើងរ កដថាមានបៅោទ នបរមរុខ្គឺ 
 ក) ការររមាក និងការបលងពិណ្។ 
 ខ្) ការថាវ យបងែុំ និងការរគបរ់គង។ 
 គ) ការោងរងអ់ារនៈ និងការថាវ យយញ្ដបូជា។ 
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៦ បតើរកមមភាពដម៏ានអុំណ្របុំផុតមយួណា ហ្គដលបយើង និងបទវតាមានជាធមមតាររមាប់ភាពអរ់កលផ។? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៧ បតើការរិកាមុខ្វជិាជ បនោះ  នជួយ អបក បៅកបុងការថាវ យបងែុំរបរ់អបកហ្គដរឬបទ? បតើវា នបបងកើនបុំណ្ងចិតថរបរ់អបក  បដើមផ ី  
    ចុំណាយភាពអរ់កលផជាមយួរពោះអមាា រ់ហ្គដរឬបទ? ចូរររបររពាកយបពចនផ៍្ទធ ល់នូវអវីហ្គដលមានរបបយាជនដ៍ល់អបក។ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………….។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 
 
១  ពនលឺរបរ់រពោះអងែ បរៀងរល់សេៃ 
 
២  បរចកឋីររឡាញ់ដឋ៏តិបឋររបរ់រពោះអងែ ភាពបោម ោះរតង់របរ់រពោះអងែ រពោះនាមរបរ់រពោះអងែខ្ពងខ់្ពរ់បុំផុត រពោះបនធូល
 របរ់រពោះអងកខ្ពងខ់្ពរ់បុំផុត។ 
 
៥   ខ្) ការថាវ យបងែុំ និងការរគបរ់គង។ 
 
៣   រទងន់ឹងបឆលើយតបមកបយើង បៅបពលហ្គដលបយើងបៅ។ រទងន់ឹងរបទានកមាល ុំងដល់បយើង។ ហ្គរវងរករពោះពរបផសងៗ

 បទៀតបៅកបុងខ្៦, ៧, និង៨។  
 
៦  ការថាវ យបងែុំ។ 
 
៤  អបកអាចនឹងររបររ ជយ័ជុំនោះ ការការពារ ការបរ រឱ្យជា ការដឹកនាុំ ការរ ុំបោោះឱ្យមានបររភីាព អុំណ្រ កមាល ុំង ការ
 ទទួល នរបរ់ហ្គដលរតូវការ ឬករ៏ពោះពរបផសងៗបទៀត ហ្គដលអបកមានបទពិបោធនរ៍ចួបរើយ។ 
 
៧  ចបមលើយរបរ់អបក។ 
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CL4240 ការថ្វវ យបង្គំរបសរ់គិសតបរសិទ័  CL4240 Christian Worship 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  

រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោែ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ាប់ការរិកាជុំពូកនីមយួៗ រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រូមអានរុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មានចបមលើយមយួហ្គដលលអបុំផុតររមាបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បមម  ររមាប់
ចបមលើយហ្គដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្ហ្គដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រហ្គដលអបក
កុំពុងហ្គត បឆលើយ។  
ឧទាររណ៏្  
១.  ការបកើតជាេមីមាននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរប្ង្ហែ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំេមី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរប្ង្ហែ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរហ្គតោក់ពណ៌្បមម    ខ្   ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោសចពមលើយជំពូកទីមួយ  

រូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកហ្គនលងហ្គដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 

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   

 បនោះជាការបញ្ាបស់នតរមូវការររមាបជ់ុំពូកទី១។ ររមាប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការយិាល័យហ្គដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។ រូមបនថការរិការបរ់អបកបៅជុំពូកទី២។  

 

 

 

 

 

 

PN 04.13 

  

ររមាបប់របើបៅការយិាល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សេៃទ…ី………………………………………… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី១ 
  
១ មគែុបទធរកស៍នការរិកា នបង្ហា ញថា របបៀបពីរយា៉ា ងសនការថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ គឺបោយ 
 ក) ការនិយាយពបីរចកឋីររឡាញ់របរ់បយើងបៅកានរ់ពោះជាមាា រ់ បរើយបធវើកិចាការបោយចិតថរបផរុរ។ 
 ខ្) ការមានភាពរបាយរកីរយ និងការរកាឱ្យមានរុខ្ភាពលអ។ 
 គ) ការគិតគុំនិតវជិជមាន និងការមានអារមមណ៍្លអអុំពីខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់។ 
 
២ លកាណ្ៈរមផតថិផ្ទធ ល់ខ្លួនដរ៏ុំខាន់បុំផុតហ្គដលបយើងរតូវការកបុងការថាវ យបងែុំគឺ 
 ក) កមាល ុំងខាងរបូកាយ ទុំនុកចិតថ និងចិតថកាល ហាន។ 
 ខ្) បរចកថីររឡាញ់ ការោឋ ប់បង្ហែ ប ់និងការបនាធ បខ្លួន។ 
 គ) បរចកថីររឡាញ់ ភាពមនិអតធ់មត ់និងជុំបនឿ។ 
 
៣ បដើមផបីនាធ បខ្លួន គឺ 
 ក) រតូវថាវ យដល់រពោះជាមាា រ់ជាទីមយួកបុងជីវតិរបរ់បយើង។ 
 ខ្) រតូវដឹងថាបយើងោម នតសមលប៉ាុណាត ។ 
 គ) មនិរតូវទុកអវីៗហ្គដលបយើងមាន។ 
 
៤ របរិនជាបយើងរតូវការជុំនួយបដើមផដីឹងពរីបបៀបថាវ យបងែុំ បយើងអាច 
 ក) ទិញបរៀវបៅអធិោឌ នមយួកាល។ 
 ខ្) រូមរពោះជាមាា រ់ជួយ បយើង។ 
 គ) ទបនធញឃ្លល មយួចុំនួនហ្គដលពិបរោះោឋ ប់។ 
 
៥ រយៈបពលយូរបពក ការថាវ យបងែុំរបរ់បយើងនឹង 
 ក) ង្ហយចូលបៅកាន់លុំនាុំ ឬទរមងម់យួបទៀត។ 
 ខ្) ផ្ទល រ់បថូរតាមចលនាសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
 គ) មានអវមីយួហ្គដលបយើងចងចាុំ នលអ។ 
 
៦ វធិីហ្គដលមានអតទនយ័ខាល ុំងបុំផុត បដើមផបីរៀនថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់គឺ 
 ក) មនិថាវ យបងែុំ។ 
 ខ្) បៅបលងរកុមជុំនុុំបផសងៗ។ 
 គ) អានអុំពីការថាវ យបងែុំបៅកបុងរពោះគមពរី។ 
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៧ របបភទសនការថាវ យបងែុំហ្គដលរពោះជាមាា រ់រពវរពោះរឫទយ័ទទួលគឺ 
 ក) ឮៗ។ 
 ខ្) បោម ោះរតង។់ 
 គ) ោៃ ត់ឈងឹ។ 
 
៨ បយើងគួរហ្គតបរតៀមខ្លួនជាបររច បដើមផោីក់ការទុកចិតថផ្ទធ ល់របរ់បយើង បៅកានរ់ពោះរឫទយ័ររឡាញ់ និងហ្គេរការបរ់ 
    រពោះជាមាា រ់ 
 ក) ពីបរពាោះរពោះជាមាា រ់បពញបោយឫទាន នុភាព។  
 ខ្) បៅបពលណាហ្គដលបយើងរតូវការជុំបនឿបហ្គនទម។ 
 គ) រតឹមហ្គតបៅបពលហ្គដលអវីទាុំងអរ់បផសងបទៀតបរជយ័។ 
 
៩ ការបោរពបកាតខាល ចរពោះជាមាា រ់ គឺជាការបោរពយា៉ា ងរជាលបរៅហ្គដល 
 ក) បធវើឱ្យបយើងគិតអុំពីពិធីបុណ្យរព។ 
 ខ្) បធវើឱ្យបយើងភយ័ខាល ចរពោះជាមាា រ់។ 
 គ) នាុំបយើងបៅរកការអធិោឌ ន និងការថាវ យបងែុំ។ 
 
១០ ភាពវរុិទនមាននយ័ថា 
 ក) ការបោរពបកាតខាល ចរពោះជាមាា រ់។ 
 ខ្) មាននិមតិឋដូចជាបោកបអោយ។  
 គ) មានបររភីាពពីអុំបពើ ប បរើយឈររតងរ់គបទ់ាុំងផលូវ។ 
 
១១ គុំរដូអ៏ោា រយជាងបគកបុងការថាវ យគឺ 
 ក) រគូគង្ហវ លរបរ់បយើង។ 
 ខ្) បោកម៉ាូបរ។ 
 គ) រពោះបិតាហ្គដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្របរ់បយើង។ 
 
១២ អា  (Abba) គឺជាពាកយហ្គដលកូនបកមងនិយាយជាភាោអារ៉ា សម៉ា ហ្គដលបៅ ……………… របរ់បគ។ 
 ក) បោករគ ូ
 ខ្) ឪពុក 
 គ) បងបអូនរបុរ 
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១៣ ការបង្ហា ញពីតរមូវការរបរ់បយើងបៅកាន់រពោះជាមាា រ់គឺជាគរមូអធិោឌ នសន 
 ក) ការថាវ យបងែុំ។ 
 ខ្) ការទូលអងវរ។ 
 គ) ការទទូចអងវរ។ 
 
១៤ របបៀបមយួសនការថាវ យបងែុំបោយវញិ្ញដ ណ្ហ្គដលជួយ ដល់អបកបជឿ គឺថាវា 
 ក) បបរងៀនបយើងជាភាោបរបទរ។ 
 ខ្) ឱ្យបយើងរចួផុតពីបញ្ញា ។ 
 គ) ជួយ បយើងអធិោឌ នជាមយួលទនផល។ 
 
១៥ បៅបពលហ្គដលបយើង ―កុំពុងរងចាុំបៅចុំបពាោះរពោះអមាា រ់‖ បយើង 
 ក) កុំពុងបៅបរៃៀមទាុំងខាងបរៅ និងទាុំងខាងកបុង។ 
 ខ្) អាចអានបរៀវបៅខ្ណ្ៈបពលហ្គដលបយើងរងចាុំ។ 
 គ) បយើងកុំពុងបគង។ 
 
១៦ រពោះអមាា រ់មានរពោះបនធូលមកកានប់យើងញឹកញាប់បុំផុត បៅបពលហ្គដល 
 ក) បយើងទទូចរូមឱ្យរពោះអងែរ បប់យើងពីបរឿងអវីមយួ។ 
 ខ្) ចិតថគុំនិតរបរ់បយើងមានការភាជ បោ់ប យា៉ា ងរកមម បៅបពលហ្គដលបយើងអធិោឌ ន។ 
 គ) ចិតថគុំនិត និងវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងបៅបរៃៀមោៃ តច់ុំបពាោះរពោះអងែ។ 
 
១៧ ការថាវ យបងែុំតាមរយៈការបបរមើមាននយ័ថា៖ 
 ក) ថាវ យខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់ និងនូវអវីហ្គដលបយើងមាន។ 
 ខ្) ចូលរមួរកុមជុំនុុំជាបរៀងរល់សេៃ។ 
 គ) បធវើការ ―រ ុំបីបមា៉ា ងកបុងមយួសេៃ។ 
 
១៨ រពោះបយរ ូរគិរឋគឺជាគរមដូអ៏ោា រយបុំផុតសនការថាវ យទាុំងររុង ពីបរពាោះរទង ់
 ក)  នបធវើការចាប់រតយីា៉ា ងបនឿយរតឱ់្យមនុរសដសទបទៀត។ 
 ខ្)  នជួយ មនុរសហ្គតខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) ហ្គតងហ្គតបបរមើអបកដសទតាមរគបវ់ធិីទាុំងអរ់។ 
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១៩ បយើងអាចថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់តាមរយៈការបបរមើ 
 ក) បៅបពលហ្គដលឥរយិាបេរបរ់បយើងរតឹមរតូវ។ 
 ខ្) បបើបទាោះជាបយើងមានគុំនិតអាតាម និយម។ 
 គ) បរើយបុំបភលចបចាលពីទរមងស់នការថាវ យបងែុំបផសងបទៀត។ 
 
២០ បៅបពលហ្គដលបយើងបបរមើរពោះអមាា រ់់បោយការថាវ យ បយើងគួរហ្គត 
 ក) ថាវ យបោយចិតថរកីរយ របផរុរ និងបោយការបនាធ បខ្លួន។ 
 ខ្) ទទួល នកិតថិយររមរមយររមាបក់ារថាវ យរបរ់បយើង។ 
 គ) របុងរបយត័បមនិរតូវថាវ យបរចើនបពកបទ។ 
 
  បនោះជាចុងបញ្ាបស់នតរមូវការររមាបជ់ុំពូកទីមយួ ។ រូមបញ្ាបប់ៅរតងប់នោះ បរើយរបគល់រកោរចបមលើយរបរ់អបក
ររមាបជ់ុំពូកមយួ ដល់រគូបបរងៀនរបរ់អបក ។ ចូរបនថការរិការបរ់អបកកបុងជុំពូកទីពីរ ។  
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CL4240 ការថ្វវ យបង្គំរបសរ់គិសតបរសិទ័  CL4240 Christian Worship 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀង
រិរស…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោែ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ាប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មានចបមលើយមយួហ្គដលលអបុំផុតររមាបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
ររមាបច់បមលើយហ្គដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្ហ្គដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
ហ្គដលអបកកុំពុងហ្គតបឆលើយ។ 

ឧទាររណ៏្  
១.  ការបកើតជាេមីមាននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរប្ង្ហែ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំេមី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរប្ង្ហែ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរហ្គតោក់ពណ៌្បមម    ខ្   ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោសចពមលើយជំពូកទីពីរ 

 រូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកហ្គនលងហ្គដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 

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   

 បនោះជាការបញ្ាបស់នតរមូវការររមាបជ់ុំពូកទី២។ ររមាប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការយិាល័យហ្គដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។  

 

 

 

 

 

 

PN 04.13 

  

ររមាបប់របើបៅការយិាល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សេៃទី…………………………………………… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី២  
 
១ ចបរមៀងសនការថាវ យបងែុំគឺ 
 ក) ជាចបរមៀងហ្គដលយឺតៗ។ 
 ខ្) បលឿន បរើយបពញបោយរកមមភាពជានិចា។ 
 គ) បទចបរមៀងហ្គដលររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់។ 
 
២ បទទុំនុកតបមកើងជាបទចបរមៀងរបរ់ជនជាតិយូោ 
 ក) ហ្គដលបរបើររមាប់ហ្គតថាវ យបងែុំប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) ហ្គដលរគប ុំងនូវសផធបរឿងជាបរចើនរមួទាុំងការថាវ យបងែុំ។ 
 គ) ហ្គដលមាននយ័តិចតួចររមាបប់យើងបៅរពវសេៃបនោះ។ 
 
៣ បោលការណ៍្រុំខានម់យួហ្គដលទាក់ទងបៅនឹងការបរបើឧបករណ៍្ត្នថបីៅកបុងការថាវ យបងែុំ គឺថា 
 ក) មានហ្គតឧបករណ៍្ហ្គដល នបរបើបៅកបុងរមពននបមរតីចារ់ប៉ាុបណាត ោះ ហ្គដលគួរហ្គតយកមកបរបើ។ 
 ខ្) អបកមនិគួរបលងឧបករណ៍្បភលងបទ ចាុំររូតទាល់ហ្គតអបកបចោះវាោធ ត់រិន។ 
 គ) អបកគួរហ្គតរបុងរបយត័ប ចុំបពាោះការគិតអុំពីចុំណ្ង់ចុំណូ្លចិតថត្នថីរបរ់អបកបផសងបទៀត។ 
 
៤ រពោះជាមាា រ់ នបបើកទាវ រពនននាោរ ររមាបប់ោកប៉ាូល និងបោករីុឡារ បនាធ បព់ី 
 ក) ពួកបគ នគុំរមកុំហ្គរងបថឹងដល់ឆាម ុំគុក។ 
 ខ្) ពួកបគ នអធិោឌ ន បរើយបរចៀងររបរើរតបមកើងរពោះជាមារ់។ 
 គ) ការកាត់កឋីហ្គផបកពនននាោររបរ់ពួកបគរតូវ នចប់រពវរគប។់ 
 
៥ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងបរបើរ រ់ត្នថី បដើមផនីាុំមនុរសមកកានរ់ពោះអងែផ្ទធ ល់ 
 ក) របរិនជាត្នថបីនាោះមានភាពលអរបបរើរ។ 
 ខ្) របរិនជាត្នថបីនាោះរតូវ នបរចៀងបោយរមាជិកសនរកុមជុំនុុំទាុំងអរ់។ 
 គ) បៅបពលហ្គដលត្នថីបនាោះរតូវ នឧទធិរថាវ យដល់រពោះជាមាា រ់។ 
 
៦ បយាងបៅតាមរពោះគមពរី ១យ៉ាូហាន ៣:៩ អរ់អបកហ្គដលបកើតពីរពោះជាមាា រ់ 
 ក) នឹងមនិបនថបធវើ បបទ។ 
 ខ្) មានភាពលអឥតបខាា ោះ។ 
 គ) មនិហ្គដលបធវើ បបទ។ 
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៧ បតើអបកណាហ្គដលជាអបករតូវទទួលខុ្ររតូវខ្ពរ់ជាងបគ ចុំបពាោះការមានមនរិការរជោះថាល របរ់ខ្ញុ ុំ? 
 ក) រគូគង្ហវ លរបរ់ខ្ញុ ុំ 
 ខ្) រកុមរគួោររបរ់ខ្ញុ ុំ 
 គ) ខ្ញុ ុំ 
 
៨ បដើមផោីអ តបររុិទនចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់ មាននយ័ថាបយើង    
 ក) របបរើរជាងមនុរសបផសងបទៀត។ 
 ខ្)  នអធិោឌ ន បរើយរពោះជាមាា រ់ នអតប់ទារឱ្យបយើង។ 
 គ) ចូលរមួរកុមជុំនុុំជាបទៀងទាត់។ 
 
៩ អបក និងខ្ញុ ុំអាចបង្ហា ញពីរបបៀបសនការថាវ យបងែុំបផសងៗោប ផ្ទធ ល់របរ់បយើង ពីបរពាោះបយើង ន 
 ក) មកពីវបផធមខុ៌្រៗោប ។ 
 ខ្) បរៀននូវកផនូតរមាទាុំងអរ់។ 
 គ)  នចមលងពីមនុរសហ្គដលមនិរតឹមរតូវ។ 
 
១០ បៅរមពននបមរតេីមី នបញ្ញជ កថ់ា 
 ក) បយើងអាចថាវ យបងែុំបទវតា ន។ 
 ខ្) មានហ្គតរពោះជាមាា រ់ប៉ាុបណាត ោះ គួរហ្គតរតូវ នថាវ យបងែុំ។ 
 គ) ទរមងស់នការថាវ យបងែុំរមពននបមរតីចារ់ យកជាការមនិ នយូរបទ។ 
 
១១ បៅបពលហ្គដលរពោះបយរ ូ នរុគតបៅបលើបឈើឆាក ង រទង ់នបបើកផលូវររមាប់បយើងបដើមផ ី
 ក) បៅកានរ់ពោះជាមាា រ់បោយផ្ទធ ល់ បរើយថាវ យបងែុំរពោះអងែ។ 
 ខ្) ថាវ យបងែុំកបុងរបបៀបដូចោប ។ 
 គ) មនិរតូវ នជាបទ់ាកទ់ងយូរបទ អុំពីការរបមាេអបកដសទ។ 
 
១២ បយើងបរៀនថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ឱ្យ នលអបុំផុត បៅបពលហ្គដលបយើង 
 ក) បរៀនអុំពីកផនួឱ្យ នចារ់ោរ់។ 
 ខ្) បមើលមនុរសបផសងបទៀត។ 
 គ) ចុំណាយបពលថាវ យបងែុំ។ 
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១៣ របបៀបមយួហ្គដលបធវើឱ្យបពលបវោសនការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួន និងបពលថាវ យបងែុំកានហ់្គតរបបរើរបឡើង គឺ 
 ក) ឱ្យខ្លួនអបកមានបររភីាពពីកាលវភិាគ។ 
 ខ្) ថាវ យបងែុំបៅបពលហ្គដលបយើងចូលចិតថវាប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) រកាបរៀវបៅកុំណ្ត់រតាការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួន។ 
 
១៤ កបុងការថាវ យបងែុំជារកុម រគបោ់ប គួរហ្គត 
 ក) បៅបរៃៀម បរើយឱ្យមាប កដ់ឹកនាុំ។ 
 ខ្) មានបររភីាព កបុងការចូលរមួចុំហ្គណ្ក។  
 គ) អធិោឌ នឱ្យឮៗ។ 
 
១៥ បរតុផលមយួររមាប់ការថាវ យបងែុំរមួោប  គឺបដើមផ ី
 ក) ជួយ ឱ្យបយើងគិតអុំពីបញ្ញា របរ់បយើង។ 
 ខ្) ហ្គចកចាយពីរពោះវតថមានរបរ់រពោះអមាា រ់ជាមយួអបកបផសងបទៀត។ 
 គ) បចៀរវាងបពលបរៃៀមោៃ ត់ហ្គដលគួរឱ្យអាមា៉ា រទាុំងបនាោះ។ 
 
១៦ រពោះបយរ ូមានរពោះបនធូលថា របរិនជាមនុរសមនិថាវ យបងែុំរពោះអងែ 
 ក) ដុុំេមនឹងហ្គររកបឡើង។ 
 ខ្) រទងន់ឹងបងាុំឱ្យពបួគឱ្យថាវ យបងែុំ។ 
 គ) វាមនិជាបញ្ញា អីធៃនធ់ៃរបទ។ 
 
១៧ អុំណ្ររបរ់បយើងរតូវ នោឋ របឡើងវញិ បៅបពលហ្គដលបយើង 
 ក) គិតគុំនិតហ្គដលវជិជមាន។ 
 ខ្) កុំចាតប់ញ្ញា របរ់បយើងបចាល។ 
 គ) ថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់។ 
 
១៨ បយើងដឹងថា ោទ នបរមរុខ្រររ់ោអ តជាងបៅហ្គផនដី ពីបរពាោះ 
 ក) ពួកបទវតាបៅទីបនាោះ។ 
 ខ្) វាេមីជាង។ 
 គ) អុំបពើ បមនិអាចចូលបៅទីបនាោះ នបទ។ 
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១៩ រពោះគមពរី នរ បប់យើងថា បយើងនឹង 
 ក) បលងពិណ្ជាបរៀងររូត។ 
 ខ្) បៅោទ នបរមរុខ្បដើមផរីោនហ់្គតររមាក។ 
 គ) ថាវ យបងែុំ និងរគបរ់គងជាបរៀងររូត។ 
 
២០ បយើងនឹងចងថ់ាវ យបងែុំបៅោទ នបរមរុខ្ ពីបរពាោះបយើងនឹង 
 ក) ប ើញរពោះបយរ ូ បរើយនឹងយល់បពញបលញពីតសមលហ្គដលរទង ់នបងស់េល ររមាប់បរចកឋីរប្ង្ហែ ោះរបរ់បយើង។ 
 ខ្) មានអុំណ្រកបុងការជួបជុុំរមាជិករកុមរគួោរ និងមតិថភក័ថិ។ 
 គ) មនិចាុំ ច់បធវើការបទៀតបទ។ 
 

 រូមរបគល់រកោរចបមលើយ ជុំពូកទីពីរដល់ការយិាល័យចុោះប ម្ ោះកបុងររុក ឬរគូបបរងៀនរបរ់អបក បរើយចូររុុំរគូរបរ់
អបកឱ្យផថល់បយាបល់ររមាបម់ុខ្វជិាជ រិកាមយួបផសងបទៀត ។ 
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ពាកយពពជន៍ចុង្ពរកាយ 

ជូនចុំបពាោះរិរានុរិរសជាទីររោញ់ 

 បយើងរងឃមឹថាការរិកាបនោះ នឹងបធវើឱ្យអបកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបរ់អបកជាមយួនឹងរពោះជាមាា រ់។ បនាធ បព់ីការ
រិកាបមបរៀន និងការបឆលើយរុំណួ្រទាុំងអរ់មក បតើអបក នឆៃល់ថា ―បតើខ្ញុ ុំពិតជារគិរឋបររ័ិទឬ? បតើខ្ញុ ុំោែ ល់រពោះជាមាា រ់ហ្គដរ
ឬបទ? បតើរទងព់ិតជាគងប់ៅកបុងជីវតិខ្ញុ ុំហ្គដរឬបទ?‖ បយើងចងផ់ឋល់ឱ្ការឱ្យអបកបៅបពលបនោះ បដើមផមីានទុំនាក់ទុំនងជាមយួ
រពោះជាមាា រ់។ 
 
 បយើងទាុំងអរ់ោប ហ្គតងហ្គតមានកុំរុរ។ បយើង នបធវើឱ្យខ្លួនឯង និងអបកដស៏ទឈចឺាប។់ រពោះគមពរី នបៅកិចាការ
បនាោះថាជាអុំបពើ ប បរើយបយើងទាុំងអរ់ោប មានបទារកុំរុរ: ―រគប់ៗ ោប រុទនហ្គត នរបរពឹតឋអុំបពើ ប បរើយោម នរិររីងុ
បរឿងរបរ់រពោះជាមាា រ់បៅជាមយួ‖ ( រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបរ់បយើង នររ ុំងបយើងមនិឱ្យោែ ល់រពោះរឫទយ័ររឡាញ់
របរ់រពោះវរបិតា។ កប៏៉ាុហ្គនថ រពោះជាមាា រ់រពវរពោះរឫទយ័នឹងបយើង េវីបបើបយើងមានអុំបពើ បកប៏ោយ។ ―រពោះជាមាា រ់ររឡាញ់
មនុរសបោកខាល ុំងណារ់ បរតុបនោះបរើយ នជារពោះអងែរបទានរពោះបុរតាហ្គតមយួរបរ់រពោះអងែមក បដើមផបីអាយអរ់អបក
ហ្គដលបជឿបលើរពោះបុរតា មានជីវតិអរ់កលផជានិចា គឺមនិបអាយបគវនិារបឡើយ‖ ( យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ រពោះបយរ ូ នទទួល
យកទារណុ្កមម ហ្គដលបយើងរមនឹងទទួលររមាបអ់ុំបពើ បរបរ់បយើង បៅបពលហ្គដលរទង ់នរុគត។ 
 
 បតើអបកចងឱ់្យរ កដថា រពោះបយរ ូជារពោះរប្ង្ហែ ោះអបកហ្គដរឬបទ? វាពិតជាោមញ្ដណារ់៖ 
  ចូរទទួលោែ ល់ថាអបកជាមនុរសមាន ប ហ្គដល នោចប់ចញពីរពោះជាមាា រ់ បរើយទូលរូមឱ្យរពោះអងែអតប់ទារឱ្យ។ 
  ចូរបជឿបលើរពោះបយរ ូឱ្យអរ់ពីចិតថ បរើយឱ្យរទងរ់ជាបថា អបក នទទួលរពោះអងែជារពោះរប្ង្ហែ ោះរបរ់អបក។ 
 
 អបកអាចនិយាយបៅកានរ់ពោះជាមាា រ់បោយពាកយរបរ់អបកផ្ទធ ល់ បោយនិយាយនូវបរចកឋីអធិោឌ នដូចបនោះ៖ 

ឱ្រពោះបយរ ូបអើយ ទូលបងែុំដឹងថាទូលបងែុំជាមនុរសមាន ប។ រូមអតប់ទារដល់ទូលបងែុំផង។ ទូលបងែុំបជឿថា
រទងជ់ារពោះរជបុរតាដប៏ៅអរ់កលផរបរ់រពោះជាមាា រ់។ អរគុណ្រពោះអងែ ររមាប់ការរុគតបៅបលើ បឈើឆាក ងជុំនួរ
អុំបពើ បរបរ់ទូលបងែុំ។ រូមយាងមកគងក់បុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងែុំ។ រូមបធវើការបៅកបុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងែុំ។  
រូមបធវើជារពោះអមាា រ់របរ់ទូលបងែុំបៅសេៃបនោះ។ អរគុណ្រពោះអងែហ្គដល នរប្ង្ហែ ោះទូលបងែុំ! អាហ្គមន។ 

 
 របរិនជាអបក នអធិោឌ ននូវបរចកឋីអធិោឌ នបនោះ បរើយបធវើវាឱ្យអរ់ពីចិតឋ អុំបពើ បរបរ់អបក នឹងទទួល ននូវ
ការអតប់ទារ បរើយអបកនឹងទទួល នជីវតិអរ់កលផជានិចា។ រពោះបយរ ូ ជារពោះអមាា រ់សនជីវតិរបរ់អបក។ រពោះគមពរី ន
រ បថ់ា ―ប៉ាុហ្គនថ បបើបយើងទទួលោរភាពអុំបពើ បរបរ់បយើង បនាោះរពោះជាមាា រ់ហ្គដលមានរពោះរឫទយ័បោម ោះរម័រគ និងរុចរតិ 
រទងន់ឹងអតប់ទារបយើងបអាយរចួពី ប រពមទាុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបររុិទន រចួពីរគបអ់ុំបពើទុចារតិទាុំងអរ់ផង‖  
(១យ៉ាូហាន ១:៩)។ 
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 រូមោវ គមន៍ការមកដល់រគួោររបរ់រពោះជាមាា រ់។ បយើងចង់មានបរចកថីអុំណ្រជាមយួអបក ដូបចបោះរូមររបររ 
និងរ បប់យើងពីអវីហ្គដលរពោះជាមាា រ់ នបធវើកបុងជីវតិរបរ់អបក។  

រូមរពោះរបទានពរដល់អបក! 
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ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

បតើអបកមានមតិថភក័ថហ្គដលរតូវការដងឹហ្គេមបទៀតអុំពរីពោះបយរ ូហ្គដលឬបទ? រូមបផញើប ម្ ោះមតិថភក័ថរបរ់អបក និងអរ័យ
ោឌ នររមាបច់បមលើយដអ៏ោា រយសនជីវតិរបរ់អបក។ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
អរ័យោឌ ន…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….……….……….……….…… 
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