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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។ 
 

  



36 

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។ 
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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។ 


