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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 …………………………………………………………………………………………………………… 
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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 ់
 

 


