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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 ។  
  


