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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។ 
 

 

  


