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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? 
 



72 

 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។ 
 
 
 
 
 

 

 

 

  


