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រកុមជំនុំថាវ យបងគំរពះជាមាច ស ់
Churches Worship God 

 

  
 អឝីៗកដលលកុមជុំនុុំបធឝើ យ ងបហាចណារ់ម្ចនបគ្នលបុំណ្ងមយួកបុងចុំបណាមបគ្នលបុំណ្ងទាុំងបី ដូចតបៅ៖ 
ថាឝ យបងគុំបឆាភ ោះបៅកានល់ពោះជាម្ចច រ់ បឆាភ ោះបៅការរកីចបលមើនខាងកបុង ឬ ការកចកចាយដុំណឹ្ងលអបចញបៅពិភពខាងបលៅ។ 
  
 បពលខ្វោះ លពោះវហិារ នបៅថា ដុំណាក់សនការថាឝ យបងគុំ។ ពាករបនោះលតឹមលតូវ បលពាោះតួនាទីរុំខានរ់បរ់គឺ លកុមជុំនុុំ 
ផថល់កកនវងឱ្រលបជារស្តរថថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់ជាមយួគ្នប ។ មនុរសបបងកើតមក បដើមផថីាឝ យបងគុំ។ លបរិនបបើបគមនិថាឝ យបងគុំ
លពោះជាម្ចច រ់បទ បគនឹងថាឝ យបងគុំអឝីបផសង បលៅពីលពោះអងគ ម្ចនដូចជា លុយ បករ ថប៍ យ្ ោះ លទពររមផតថិ ធមយជាតិ លពោះកកវងកាវ យ—
ឬ ថាឝ យបងគុំខ្វួនបគផ្ទធ ល់! ប ុកនថ បគនឹងមនិរកប់ចិតថ នបទ លុោះលតាកតបគបរៀនថាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 លពោះបយរ ូបបលងៀនបយើងថា លពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ នរួគរ៌បរ់បយើង ចង ់នការថាឝ យបងគុំរបរ់បយើង។ បទាោះបី
ម្ចនបទវតាបៅោទ នរួគទ៌ាុំងអរ់ររបរើរតបមកើងលពោះអងគមនិោចក់ប៏ោយ លពោះអងគគ្នបល់ពោះទយ័នឹងការថាឝ យបងគុំរបរ់បយើង
បលពាោះការថាឝ យបងគុំបនោះនឹងជួយ ឱ្របយើងម្ចនការលបកបគ្នប ជាមយួលពោះអងគ។  
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គ្ទរាង 
ក. ថាឝ យបងគុំជាមយួគ្នប  Worship Together 
ខ្. ថាឝ យបងគុំតាមរយៈតស្តនថី Worship With Music 
គ. ថាឝ យបងគុំតាមរយៈការអធិោឌ ន Worship by Prayer 
 . ថាឝ យបងគុំតាមរយៈការថាឝ យ Worship in Giving 
ង. ថាឝ យបងគុំតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន Worship Through the Holy Spirit 

 
ទោលទៅ    
១. ពណ៌្នាពីមូលោឌ នលគឹោះសនការថាឝ យបងគុំពិតល កដ។  
២. បលើកល បប់គ្នលការណ៍្លពោះគមភរីរលម្ចបប់លបើតស្តនថីកបុងការថាឝ យបងគុំ។ 
៣. បងាា ញពីបរចកថីពិតកដលទាកទ់ងនឹងការអធិោឌ នជាទលមងម់យួសនការថាឝ យបងគុំ។ 
៤. ពនរល់ពីរបបៀបកដលការថាឝ យដងាឝ យជាកផបកមយួសនការថាឝ យបងគុំ។ 
៥. បងាា ញពីពន័នកិចចរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកបុងការថាឝ យបងគុំ។ 
 

ក. ថាវ យបងគំជាមួយគ្នន  Worship Together 
ទោលទៅទី១. ពណ៌នពីមូលដ្ឋា នរគ្ឹះម្នការថ្វវ យបងគំពិតរារដ។ 

  
 លពឹកសថងអាទិតរ ម្ច រជីាអបកបជឿថយី នមកជាមយួគូរដណ្ថឹ ងរបរ់គ្នតប់ យ្ ោះថា ធីម ូបថ រលម្ចបក់មយវធិីថាឝ យបងគុំ 
ដុំបូងបគកបុងលពោះវហិាររបរ់គ្នត។់ ធីម ូបថ កជ៏ាអបកបជឿថយីកដរ ប ុកនថគ្នតម់កពីលគួោរលគិរថបររ័ិទមយួ។ រុំណួ្ររបរ់ម្ច រ ី
បធឝើឱ្របលកភាញ កប់ផអើល។ 
 
 ម្ច ររួីរបោយបមើលជុុំវញិថា «ប ុកនថ បតើលពោះជាម្ចច រ់បៅកកនវងណា? បតើឱ្រអូនថាឝ យបងគុំយ ងដូចបមថច បបើគ្នយ ន 
របូបដិម្ចឱ្រអូនលុតជងគងថ់ាឝ យបងគុំផង?» 
  
 បលកធីម ូបថ នបឆវើយបៅកានន់ាងវញិថា « អូនមនិចាុំ ចល់តូវការរបូបដិម្ច បដើមផថីាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់បនាោះបទ 
ម្ច រ។ី អូនធ្លវ បប់អានមុខ្ បៅចុំបពាោះមុខ្របូបដិម្ច ប ុកនថ គ្នយ នកថីលរឡាញ់ពិតល កដបទ។ លពោះជាម្ចច រ់ជាវញិ្ញដ ណ្។ បយើងមនិ
អាចបមើលប ើញលពោះអងគបោយកភបកទបទរបរ់បយើង នបទ។ ប ុកនថ បពលបយើង នបកើតជាថយីបហើយម្ចនលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់ 
លពោះអងគគងជ់ាមយួបយើង បយើងអាចថាឝ យបងគុំលពោះអងគបោយញ្ញដ ណ្ និងបរចកថីពិត។ បនោះជាអឝីកដលលពោះអងគរពឝលពោះទយ័។ 
ចូរលរឡាញ់លពោះអងគ បហើយថាឝ យបងគុំលពោះអងគបោយអរ់ពីចិតថរបរ់អូន បពលបយើងបលចៀង បហើយកបុងលគបក់ិចចការកដលបយើង 
បធឝើផង»។ 
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 រពឝសថងបនោះ ម្ចនមនុរសកុំពុងបលចៀងបទចបលមៀងអុំណ្រជាបលចើនអុំពីភាពអោច រររបរ់លពោះជាម្ចច រ់ និង អុំពីបរចកថី 
លរឡាញ់របរ់លពោះអងគ។ បពលខ្វោះបគទោះសដ បៅបពលបគបលចៀង។ ម្ច រមីនិទាន់ទុំលបន់ឹងការបនោះបៅបឡើយបទ ប ុកនថ មនិយូរ
ប ុនាយ ន នាងកទ៏ុំលបប់ោយញញឹមលពមទាុំងទោះសដកដរ។ បនាធ បម់កអបកដឹកនាុំចបលមៀងល បអ់បកចូលរមួឱ្រោឝ គមនគ៍្នប បៅវញិ 
បៅមក។ ម្ចនមនុរសមយួចុំនួនមកចាបស់ដ បហើយោឝ គមនម៍្ច រ។ី នាងកលងម្ចនអារមយណ៍្ថា នាងជាមនុរសចកមវកបទៀត
បហើយ។ នាងម្ចនអារមយណ៍្ថា នាងកានក់តជិតរបិទនជាមយួលពោះអម្ចច រ់បហើយកានក់តរបិទនោប លជាមយួអបកដសទបទៀត។ 
  
 នាងខ្សបឹល បធ់ីម ូបថថា «វដូចជាលគួោរ រកីរយដធ៏ុំមយួ!»។ 
  
 វជាការពិតកដលអបកបជឿអាច និង គួរកតថាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់បៅបពលណាក ៏ន បហើយបៅកកនវងណាក ៏ន។  
ប ុកនថ មនុរសចាុំ ចល់តូវកតថាឝ យបងគុំជាមយួគ្នប ។ មនុរសមនិកមនបបងកើតមកឱ្រឈរបៅម្ចប កឯ់ងបនាោះបទ បយើងលតូវការគ្នប
បៅវញិបៅមក។ អបកបជឿកដលជួបជុុំគ្នប  កចកចាយ និងជួយ គ្នប បៅវញិបៅមកនឹងបធឝើឱ្របគរងឹម្ចុំជាមយួគ្នប ! 
  
 បហលប ឺ១០:២៥ ផថល់ដុំបូនាយ នថា «មនិលតូវលោះបង់ការលបជុុំគ្នប  ដូចអបកខ្វោះធ្លវ បប់ធឝើបនាោះបឡើយ ផធុយបៅវញិ បយើងលតូវ
បលើកទឹកចិតថគ្នប បៅវញិបៅមក បអាយរតឹកតខាវ ុំងបឡើង បោយប ើញថាសថងសនលពោះអម្ចច រ់កាន់កតជិតមកដល់បហើយ»។ 
លពោះអម្ចច រ់ នបញ្ញជ ថា បយើងជួបជុុំគ្នប  បហើយលពោះអងគក ៏នរនាថានឹងលបទានពរដល់អរ់អបកណាកដលោថ បប់ងាគ ប់ 
លពោះអងគដូចម្ចនកចងថា ដផតិបៅទីណាម្ចនពីរ ឬបីនាកជ់ួបជុុំគ្នប កបុងនាមខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំករ៏ទិតបៅទីបនាោះជាមយួបគកដរ»  
(ម្ច ថាយ ១៨:២០)។ 
  
 អបកបជឿលតូវបៅថាជា «របូកាយលពោះលគិរថ» បហើយលពោះបយរ ូជារិរោរបរ់របូកាយ។ លពោះអម្ចច រ់រពឝលពោះហឫ 
ទយ័ឱ្ររបូកាយរបរ់លពោះអងគរមួគ្នប កតមយួ បោយឱ្រលគបក់ផបកទាុំងអរ់បធឝើការយ ងចុោះរលមុងនឹងគ្នប ។ វធិីមយួកដលបធឝើឱ្រ 
ការបនោះរបលមចបៅ នគ ឺជួបជុុំគ្នប កបុងបពលណាមយួ បហើយបៅកកនវងណាមយួបដើមផថីាឝ យបងគុំ ដូបចបោះលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
របរ់លទងអ់ាចបធឝើឱ្របយើងរបួរមួគ្នប  ន។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរ បៅពីមុខ្លបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។ កបុងនាមជាអបកបជឿ បយើងលបជុុំគ្នប ថាឝ យបងគុំ បលពាោះ 

ក) បយើងមនិអាចថាឝ យបងគុំកតឯង នបទ។ 
 ខ្) វជួយ បយើងឱ្រលូតលរ់ខាងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
 គ) បយើងចងោ់ថ បប់ងាគ ប់តាមបញ្ដតថិរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
  ) លពោះបយរ ូ នរនាថានឹងគងប់ៅជាមយួបយើង។ 
 
 រូមពិនិតរចបមវើយរបរ់អបកជាមយួនឹងចបមវើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀនបនោះ។ 
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ខ. ថាវ យបងគំតាមរយៈតន្តនត ីWorship with Music 
ទោលទៅទី២. ទលើររាប់ទោលការណ៍រពះគ្មពីរសរាប់ការទររើតន្តនតីរនុងការថ្វវ យបងគំ។ 
 
 ការបលចៀងរបរ់អបកបជឿ គឺលអរលម្ចបល់ពោះកាយរបរ់លពោះលគិរថ ពីបលពាោះវអាចបននូរភាពតានតឹងនាុំមកនូវការពា ល 
ឱ្រជា ោអ ងជុំបនឿ និងជួយ ឱ្រម្ចនការជួបជុុំគ្នប  ឬ របួរមួគ្នប កដលបុំបពញការថាឝ យបងគុំដព៏ិតកបុងលពោះកាយរបរ់លពោះលគិរថ។  
កបបបទមយួបផសងបទៀតកបុងការថាឝ យបងគុំគឺ មនុរសម្ចប ក ់ឬ មនុរសបលចើនជាងបនោះ ឬ លកុមដឹកនាុំចបលមៀងបលចៀងចបលមៀង 
ពិបររៗ។ អបកោថ បគ់ួរកតថាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាម្ចច រ់ ជាជាងថាឝ យរិររីងុបរឿងដល់អបកចបលមៀងទាុំងបនាោះ។ 
  
 បៅកបុងរមភននបមលតីចារ់ ជនជាតិអុីលោកអលបលចៀងបទទុំនុកតបមកើង។ កណ្ឍ គមភរីទុំនុកតបមកើង គឺជាបរៀវបៅបទ 
ររបរើរលពោះជាម្ចច រ់របរ់បគ។ បគគិតថា ការបលចៀងម្ចននយ័រុំខានខ់ាវ ុំងណារ់ចុំបពាោះការថាឝ យបងគុំ។ លគិរថបររ័ិទដុំបូង 
បលចៀងបទគមភរី។ បនាធ បម់ក បទររបរើរលពោះជាម្ចច រ់ និង ចបលមៀងបផសងៗបទៀតលតូវ នបកនទម។ បលកោវក័ប ូល ន 
បបលងៀនបៅកានល់កុមជុំនុុំថា «ចូរនិយយគ្នប បៅវញិបៅមកបោយបលបើទុំនុកតបមកើង បទររបរើរលពោះជាម្ចច រ់ និងបទចុំបរៀងមក
ពីលពោះវញិ្ញដ ណ្។ ចូរបលចៀង និងបលើកតបមកើងលពោះអម្ចច រ់បអាយអរ់ពីចិតថ» (បអបភរូ ៥:១៩)។  
 
 ចបលមៀងរបរ់បយើងអាចបងាា ញពីការររបរើរដល់លពោះជាម្ចច រ់ ទីបនាធ ល់របរ់បយើងោកក់បុងតស្តនថី។ អបកបបលងៀន 
លពោះបនធូល អបកចបលមៀង និងតស្តនថីករ គួរកតថាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាម្ចច រ់ បលពាោះលពោះបនធូលលពោះអងគ នកចងថា «អបកបលើក
តបមកើងបយើង គអឺបកកដលថាឝ យពាករអរលពោះគុណ្ទុកជាតងាឝ យ» (ទុំនុកតបមកើង ៥០:២៣)។ 
 
 មុនបពលលពោះបយរ ូយងមកកផនដី មនុរស នយករតឝមកថាឝ យយញ្ដបូជា ប ុកនថ បោយោរកតលពោះលគិរថ ន 
រុគតរលម្ចបប់យើង ការថាឝ យយញ្ដបូជាកបបបនោះកលងរុំខានប់ទៀតបហើយ។ ជុំនួរឱ្រការបនោះវញិ បយើងថាឝ យយញ្ដបូជា 
បៅលពោះអម្ចច រ់ តាមរយៈការអធិោឌ ន និងការររបរើរតបមកើងវញិ។ (រូមអាន បហលបឺ ១៣:១៥)។ 
 
 ការបលចៀងរបរ់ពួកជុំនុុំកបុងលពោះវហិារកដលម្ច រ ីនិងធីម ូបថចូលរមួគបឺលចៀងជាមយួនឹងពាណូ្ និង អកហគ៍។ រម្ចជិក 
សនលកុមតស្តនថ ីបលងឧបករណ៍្តស្តនថីខុ្រគ្នប ជាបលចើន។ តស្តនថីបធឝើឱ្រម្ច រមី្ចនអារមយណ៍្រ ុំបភើប នាងលនម់្ចតថ់ា«ខ្ញុ ុំមនិធ្លវ បដ់ឹងថា 
លកុមតស្តនថអីាចបលងកបុងលពោះវហិារ នបោោះ!»។ 
 
 បលកធីម ូបថបឆវើយតបថា «ពួកបគកុំពុងបលង បហើយកុំពុងថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់ បោយបលបើបទពបការលររបរ់បគ។ 
លបជាជនកបុងរមភននបមលតីចារ់  នររបរើរតបមកើងលពោះអម្ចច រ់ បោយបលបើឧបករណ៍្តស្តនថីលគបល់បបភទ។   
  
 រូមអានលពោះបនធូលទាុំងបនោះ កដលយកបចញពីកណ្ឍ គមភរីទុំនុកតបមកើងកបុងលពោះគមភរី៖ 
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ចូរររបរើរតបមកើងលពោះអងគបោយរុំបឡងកលត ចូរររបរើរតបមកើងលពោះអងគ បោយបដញចាបុី និងបដញ
ពិណ្! ចូរររបរើរតបមកើងលពោះអងគ បោយវយលកាប ់និងរ ុំរ ុំ! ចូរររបរើរតបមកើងលពោះអងគ បោយវយ
 ឹម និងផវុ ុំខ្វុយ! ចូរររបរើរតបមកើងលពោះអងគ បោយវយរគរយ ងពីបរោះ! ចូរររបរើរតបមកើងលពោះអងគ 
បោយវយរគរបអាយលន់ឮរ ុំពង! ចូរបអាយអឝីៗទាុំងអរ់កដលម្ចនដបងាើមបចញចូល ររបរើរតបមកើង
លពោះអម្ចច រ់។ (ទុំនុកតបមកើង ១៥០:៣-៦) 

 
 តស្តនថីនាុំមនុរសឱ្រជួបជុុំគ្នប កបុងការថាឝ យបងគុំ។ មនិម្ចនអឝីកដលគួរឱ្រឆងល់បទ តស្តនថីលតូវ នបៅថា ជាភាោរកល។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
 ចូរគូររងឝងអ់កសរ បៅពីមុខ្លបបយគណាកដលលតឹមលតវូបពញបលញ។ 
 
២ ការបលចៀងរបរ់បយើងកាវ យជាការថាឝ យបងគុំ បៅបពលបយើង 
 ក) អាចបលចៀងបទកដលចងចាុំដកដលៗ។ 
 ខ្) បលចៀងររបរើរតបមកើងលពោះជាម្ចច រ់អរ់ពីចិតថរបរ់បយើង។ 
 គ) បលចៀងជាមយួអបកដសទបទៀតកដលកុំពុងថាឝ យបងគុំ។ 
 
៣ ចបលមៀងថាឝ យបងគុំ ជាចបលមៀងរថីអុំពី 
 ក) អឝីកដលបយើងម្ចនបុំណ្ងបធឝើរលម្ចប់លពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) ធមយជាតិ លពមទាុំងពិភពកដលបៅជុុំវញិបយើង។ 
 គ) ភាពអោច ររ និងការលអរបរ់លពោះអម្ចច រ់។ 
 
៤ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្លបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) បគបលបើឧបករណ៍្តស្តនថីកបុងលពោះវហិារ ពីបលពាោះវបបងកើតបរយិការរកីរយកបុងកមយវធិីថាឝ យបងគុំ។ 
 ខ្) បយើងអាចថាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់ នកតជាមយួតស្តនថីរងបោ់ង តប់ ុបណាត ោះ។ 
 គ) បៅបពលដឹកនាុំថាឝ យបងគុំ តស្តនថីករទាុំងឡាយគួរកតលបុងលបយត័បកបុងការថាឝ យរិររីងុបរឿងដល់លពោះជាម្ចច រ់       

 មនិកមនថាឝ យរិររីងុបរឿងខ្វួនឯងបទ ។  
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គ. ថាវ យបងគំតាមរយៈការអ្ធិស្ឋា ន Worship by Prayer 
ទោលទៅទី៣. បង្ហា ញពីទសច្រតីពិតណដលទារ់ទងនឹងការអធិស្ឋា នជ្ជទរមងម់ួយម្នការថ្វវ យបងគំ។ 
 
 ភាវ មៗបនាោះ មនុរសចាបប់ផថើមអធិោឌ នជាមយួគ្នប ។ ម្ច រនីិយយខ្សបឹថា «បហតុអឝី នជាបគបិទកភបក?» 

  
 ធីម ូបថបឆវើយថា «បដើមផកុីុំឱ្រប ើញអឝីៗកដលបៅជុុំវញិបគ ខ្ណ្ៈបពលបគនិយយបៅកានល់ពោះជាម្ចច រ់។ បគកុំពុង 
ថាឝ យបងគុំបោយការអធិោឌ ន។» 
  
 ម្ច រឮីមនុរសនិយយថា «ររបរើរតបមកើងលពោះអម្ចច រ់! អរលពោះគុណ្លពោះបយរ ូ !» ម្ចនមនុរសមយួចុំនួនបលើកសដ 
បឡើងកបុងការថាឝ យបងគុំ បហើយរបមវងកានក់តឮបឡើងៗ។ វហាកដូ់ចជាចកមវករលម្ចបម់្ច រ។ី 
  
 ធីម ូបថនិយយអោះអាងបៅម្ច រថីា «អូននឹងោុុំជាមយួការបនោះ។ បៅកបុងលពោះវហិារអបញ្ច ោះ ជាបរឿយៗមនុរសអធិោឌ ន 
ជាមយួគ្នប  ដូចកដលមនុរសម្ចប ក់ៗ អធិោឌ នផ្ទធ ល់ខ្វួនបៅកានល់ពោះអម្ចច រ់កដរ។ បៅកបុងការអធិោឌ ន បយើងថាឝ យបងគុំលពោះអងគ 
បោយការអរលពោះគុណ្ និងបោយការររបរើរតបមកើងលទងផ់ង»។ 
 
 បនថិចបលកាយមកបទៀត លគូគងាឝ ល នអបញ្ជ ើញបុររម្ចប កឱ់្រដឹកនាុំការអធិោឌ ន។ ម្ច រ ីម្ចនការភាញ កប់ផអើលកដល 
បលកមនិអានការ អធិោឌ ន—ប ុកនថ បលកអធិោឌ ន នលអណារ់។ បពលបលកបញ្ចប ់មនុរសជាបលចើននិយយថា 
«អាកម ន!» 
  
 ម្ច ររួីរថា «បតើវម្ចននយ័ដូចបមថច?» 
  
 «អាកម ន គឺជាពាករបហលបឺ កដលម្ចននយ័ថា «រូមឱ្រ នរបលមចចុោះ»។ ធីម ូបថពនរល់ថា «បយើងនិយយអាកម ន 
បពលណាបយើងយល់លពមជាមយួនូវអឝីកដលបគ ននិយយរចួបហើយ»។ 
  
 ការថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់បោយការអធិោឌ ន ជាការោមញ្ដចុំបពាោះលកុមជុំនុុំដុំបូង។ កិចចការជុំពូក២ កចងថា «ជាបរៀង
រល់សថង បគរមួចិតថគុំនិតគ្នប … ររបរើរតបមកើងលពោះជាម្ចច រ់» (ខ្៤៦-៤៧)។ លពោះគមភរី នកចងថា បគរមួចិតថគុំនិតគ្នប  បហើយបនវឺ
រុំបឡងទូលលពោះជាម្ចច រ់ (កិចចការ ៤:២៤)។ 
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 បរចកថីលរឡាញ់របរ់បយើងចុំបពាោះលពោះអម្ចច រ់អាចបុំបពញ នបោយការអធិោឌ ន និង បោយការលបកបជាមយួ 
លពោះអងគ។ បយើងគួរកតអនុញ្ញដ តឱ្រការថាឝ យបងគុំបោយការអធិោឌ នម្ចនបពញបោយអតទនយ័បពញបោយភាពររ់របវ ើក និង 
បពញបោយថាមពល រូមផកីតបៅកបុងលកុមជុំនុុំដុំបូងកប៏ោយ។ បបើមនិអញ្ច ឹងបទ វកាវ យជាឥតនយ័ គ្នយ នភាពររ់របវ ើក បហើយ 
ទបទរោអ តបៅវញិ។ លកុមជុំនុុំលតូវកតបនថបធឝើជាដុំណាកស់នការអធិោឌ ន។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្លបបយគកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) ការលបកបគ្នប ជាមយួលពោះជាម្ចច រ់បោយការអធិោឌ ន គឺជាបទពិបោធនក៍ដលម្ចនអុំណ្រមយួ បលពាោះបយើង 

 លរឡាញ់លពោះអងគ។  
 ខ្) បយើងនិយយថា «អាកម ន» បនាធ បព់ីអធិោឌ នចប ់ពីបលពាោះវម្ចននយ័ថា បយើងនឹងបញ្ចបក់ារនិយយរបរ់ 

  បយើង។ 
 គ) ជាធមយតា បយើងបិទកភបករបរ់បយើងកបុងការអធិោឌ ន បដើមផជីួយ បងាខ ុំងអឝីៗកដលបៅជុុំវញិបយើង។ 
  ) លពោះបយរ ូបៅកកនវងកដលអបកបជឿជួបជុុំគ្នប ថា «ដុំណាកស់នការអធិោឌ ន»។ 
 

ឃ. ថាវ យបងគំតាមរយៈការថាវ យតង្វវ យ Worship in Giving 
ទោលទៅទី៤. ពនយល់ពីរទបៀបណដលការថ្វវ យតង្ហវ យជ្ជណផនរមួយម្នការថ្វវ យបងគំ។ 
  
 ម្ច រឆីងល់ បពលលគូគងាឝ លលបការថា «បយើងគួរកតថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់បោយថាឝ យតងាឝ យរបរ់បយើង: ម្ចនតងាឝ យ 
មយួភាគដបរ់បរ់លពោះអងគ និង តងាឝ យរយ័លគចិតថបផសងៗរបរ់បយើង »។ 
  
 ម្ច ររួីរថា «បតើបយើងអាចថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់បោយបលបើល កយ់ ងដូចបមថចបកើត?» 
  
 ធីម ូបថបឆវើយថា «បយើងថាឝ យតងាឝ យ បលពាោះបយើងលរឡាញ់លពោះជាម្ចច រ់ បហើយបយើងដឹងលពោះគុណ្លពោះអងគ បនោះជា 
កបបបទមយួសនការថាឝ យបងគុំ»។ បងនឹងពនរល់បកនទមបៅបពលបលកាយបទៀត។ 
  
 ខ្ណ្ៈបពលអបកបលើកតងាឝ យ ហុចថងដ់ងាឝ យ លកុមតស្តនថីបលងបទចបលមៀងថាឝ យបងគុំលពោះអម្ចច រ់។ បគររបរើរតបមកើង 
លពោះអម្ចច រ់បោយភាពទនភ់វន។់ ម្ច របី ើញថា ការថាឝ យដល់លពោះអម្ចច រ់ អាចជាបទពិបោធនក៍ដលបពញបោយអុំណ្រ 
បហើយម្ចនអតទនយ័ចុំបពាោះការថាឝ យបងគុំ។ 
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 បលកាយមក ម្ច រ ីនដឹងថា បៅកបុងលកុមជុំនុុំមយួចុំនួន មនុរសបដើរបៅខាងមុខ្បដើមផថីាឝ យតងាឝ យរបរ់បគ។ ប ុកនថ 
មនិថាបគបលបើលទឹរថីមយួណាបទ តងាឝ យដបភ់ាគរយកដលបយើងទទួល នជាកមយរិទនិរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ (រូមអាន 
បលវវីនិយ័ ២៧:៣០, ៣២)។ បនោះបៅថា តងាឝ យមយួភាគដប។់ អឝីកដលបយើងថាឝ យខាងបលើ ជាតងាឝ យរយ័លគចិតថ។ ការបនោះ 
កជ៏ារកមយភាពសនការថាឝ យបងគុំកដរ។ (រូមអាន រុភារិត ៣:៩-១០ និង ១កូរនិថូរ ១៦:២) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ រូមល បប់ោយបលបើពាកររបរ់ខ្វួនឯង អុំពីរបបៀបកដលការថាឝ យ អាចជារកមយភាពមយួសនការថាឝ យបងគុំ។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ង. ថាវ យបងគំតាមរយៈរពះវិញ្ញា ណដ៏វិសទុធ Worship Through the Holy Spirit 

ទោលទៅទី៥. បង្ហា ញពីព័នធរិច្ចរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធរនុងការថ្វវ យបងគំ។ 
  
 អបកបជឿកុំពុងបលចៀងយ ងទនភ់វន ់និងបពញបោយការថាឝ យបងគុំ មនុរសជាបលចើនបលើកសដរបរ់បគបឡើង។ ម្ច រកីត់ 
រុំគ្នល់ថា ម្ចនមនុរសមយួចុំនួនហូរទឹកកភបកផង។ ធីម ូបថពនរល់ថា មនិកមនបគមនិរបាយចិតថបទ ប ុកនថ បគបពញបោយ 
បរចកថីលរឡាញ់ចុំបពាោះលពោះអម្ចច រ់។ បនាធ បម់ក ម្ច រឮីចបលមៀងកបុងភាោមយួកដលគ្នតម់និយល់។ របមវងលយឡុំខុ្រ 
គ្នប  ប ុកនថ វពិបរោះ បហើយរីុរងាឝ ក់គ្នប ។ 
  
 ធីម ូបថនិយយខ្សបឹថា «បនោះជាអឝីកដលោវក័ប ូលចងម់្ចននយ័ បៅបពលបលកនិយយថា “ខ្ញុ ុំនឹងបលចៀងបោយ
វញិ្ញដ ណ្របរ់ខ្ញុ ុំ”»។ វនាុំមកនូវអារមយណ៍្ចកមវកសនបរចកថីរុខ្ោនថ និងភាពធូរលោលចូលកបុងដួងចិតថរបរ់ម្ច រ។ី វម្ចន 
អារមយណ៍្ថា ហាកដូ់ចជាម្ចនលពោះជាម្ចច រ់បៅទីបនាោះអញ្ច ឹង! 
  
 បៅបពលោង ត ់លគូគងាឝ លបឡើងម្ចនលបោរន៍។ ការថាឝ យបងគុំ និងការររបរើរតបមកើងរបរ់ពួកជុំនុុំបរៀបចុំពួកបគ 
រលម្ចបក់ារទទួលលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់។ 
  
 អកហគឹររធីន (Augustine) ជាអបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំដអ៏ោច ររម្ចប កប់ៅរតវតសរទ៍ី៥  នររបររថា «លពោះជាម្ចច រ់ 
បអើយ លទងប់ហើយកដលបបងកើតបយើងខ្ញុ ុំមក បហើយដួងចិតថរបរ់បយើងខ្ញុ ុំមនិរុំរកបឡើយ លុោះលតាកតដួងចិតថបយើងខ្ញុ ុំរុំរកកបុង 
លពោះអងគ»។ លបរិទនិភាពមយួសនការថាឝ យបងគុំតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន គឺមនុរសម្ចនអារមយណ៍្ថា ម្ចនលពោះវតថម្ចនរបរ់ 
លពោះជាម្ចច រ់ បហើយ នរលម្ចកខាងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ និង នរកបច់ិតថបៅកបុងលពោះអងគ។ ការរកបច់ិតថបនោះគឺ នដឹង 
តាមរយៈជីវតិរបរ់បគ—តាមរយៈការងារ ការបលងកុំោនថ និងតាមរយៈការរលម្ចក។ 
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 លបរិទនិភាពមយួបទៀតសនការថាឝ យបងគុំតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគឺ បររភីាពដព៏ិត ឬការបោោះកលងដព៏ិត។ 
បៅបពលបយើងចុោះចូលនឹងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន លទងរ់ ុំបោោះបយើងបចញពីភាពភយ័ខាវ ច ការខ្ឝល់ខាឝ យ ការតូចចិតថ ភាពអាតាយ  
និយម រមអប់ លពមទាុំងអារមយណ៍្ឈចឺាបទ់ាុំងប ុនាយ នផង។ លពោះបយរ ូកានក់តឧតថុងឧតថម បហើយពិត បពលមនុរសថាឝ យបងគុំ 
លពោះអងគបោយវញិ្ញដ ណ្។ ការបនោះកជ៏ួយ បយើងឱ្រម្ចនភាពរបួរមួកានក់តលបបរើរបឡើងកដរ  «ដផតិលពោះអម្ចច រ់ជាលពោះវញិ្ញដ ណ្ 
បៅទីណាម្ចនលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអម្ចច រ់បៅទបីនាោះ ក៏ម្ចនបររភីាពកដរ» (២កូរនិថូរ ៣:១៧)។ 
  
 លបរិទនិភាពដអ៏ោច ររទីប ីសនការថាឝ យបងគុំតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគឺ ការបល ររបូកាយរបរ់បយើងឱ្រជា។ 
វអាចជាការបធឝើឱ្រម្ចនកម្ចវ ុំងបនថិចមថងៗ ឬឱ្រជាភាវ មៗកតមថង។ អបកផាយដុំណឹ្ងលអម្ចប កប់ យ្ ោះ ហាធី ហាុំម ុន (Hattie 

Hammond) ល បអ់ុំពីការបញ្ឈបប់ោយខុ្រលបលកតីសនការលបជុុំមយួរបរ់គ្នត។់ ម្ចនបគករងស្តរថីដងាកខ់្រល់ម្ចប ក់មក។ 
ធុងោកជ់ាតិគីម ីនផធុោះបឡើងចុំមុខ្របរ់គ្នត ់ជាបហតុបធឝើឱ្រកភបកគ្នតប់ឆោះ បហើយខាឝ ក់ បហើយមតិថភកថិរបរ់គ្នត ់ននាុំគ្នត់ 
បៅលពោះវហិារបដើមផអីធិោឌ ន។ បលកលរី ហាុំម ុន (Hammond) បរៀបនឹងអធិោឌ នឱ្រគ្នត ់ប ុកនថ បលកាយមក គ្នត់កបរជា 
ឈប។់ 
  
 គ្នតក់បរបៅរកពួកជុំនុុំបោយនិយយថា «លពោះអម្ចច រ់ល បខ់្ញុ ុំឱ្របងាគ ប់បងបអូនទាុំងអរ់គ្នប ថាឝ យបងគុំលពោះអងគ! 
បលឿនបឡើង បងបអូនទាុំងអរ់គ្នប ! ថាឝ យបងគុំលពោះអងគ! ថាឝ យបងគុំលពោះបយរ ូ !» 
  
 បតើគ្នតក់ុំពុងបធឝើអឝី កុំពុងល បម់នុរសឱ្រថាឝ យបងគុំជាជាងអធិោឌ នរលម្ចបស់្តរថីជិតោវ បឬ់? ប ុកនថ បពលមនុរស ន 
បឆវើយតបបៅលពោះអម្ចច រ់បោយការររបរើរតបមកើង រលកសនការថាឝ យបងគុំ នលគប ុំងបលើពួកបគ។ វជាចលនារបរ់ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន! បនាធ បម់ក រ ុំបពចបនាោះ ម្ចនរបមវងបផសងមយួបទៀតបៅខាងបលើរបមវងសនការររបរើរ—ជាចបលមៀងដ ៏
ករនពិបរោះបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្។ ចុំបពាោះការរ ុំបភើបរបរ់គ្នត ់បលកលរី ហាុំម ុន (Hammond)  នដឹងថា របមវងបនាោះបចញ 
មកពីស្តរថីកដលបៅបលើកលគករបង! លពោះជាម្ចច រ់បល រគ្នតឱ់្រ នជាបពញបលញ ខ្ណ្ៈបពលមនុរស នថាឝ យបងគុំបោយ 
លពោះវញិ្ញដ ណ្! 
  
 អបកលបកហលជាមនិធ្លវ បប់ ើញការអោច ររកបបបនោះបទ ប ុកនថ វជាគុណ្ភាពសនការពា លតាមរយៈការថាឝ យបងគុំ 
ពិតល កដបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្។ ោវក័ប ូល  នរបងខបការថាឝ យបងគុំតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បៅបពលបលកនិយយ 
អុំពីការទាុំងបនាោះ «បយើងរល់គ្នប កដលជាអបកបគ្នរពថាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់ តាមលពោះវញិ្ញដ ណ្ បយើងអតួអាងបលើលពោះលគិរឋបយរ ូ 
បយើងមនិពឹងកផអកបលើបលកីយប៍ទ» (ភលីីព ៣:៣)។ 
  
 បៅបពលលកុមជុំនុុំអនុវតថតាមបរចកថីបបលងៀនបនោះ បគកាវ យជាដុំណាកស់នការថាឝ យបងគុំដព៏ិតល កដ។ អាគ្នរលពោះវហិារ 
មនិរូវរុំខានប់ទ។ បគ្នលបុំណ្ងរុំខានរ់បរ់លកុមជុំនុុំ លតូវកតជាការថាឝ យបងគុំលពោះបិតា លពោះបុលតា (លពោះបយរ ូ) និង លពោះ 
វញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ទីកកនវងកដលលគិរថបររ័ិទជួបជុុំគ្នប រលម្ចបថ់ាឝ យបងគុំ គួរកត 
 ក) លររ់ោអ តរលម្ចបថ់ាឝ យបងគុំ។ 
 ខ្) រុភាព និងរបបរយើ។ 
 គ) បៅកបុងកផបកលររ់ោអ តណាមយួកបុងទីលកុង។ 
  ) ជាទីកកនវងកដលមនុរសម្ចនបររភីាពថាឝ យបងគុំ។ 
 
៨ រូមររបររលបរិទនិភាពបីយ ងសនការថាឝ យបងគុំតាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក) វជួយ បយើងឱ្រលូតលរ់ខាងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) បយើងចងោ់ថ បត់ាមបញ្ដតថិរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) លពោះបយរ ូ នរនាថានឹងគងប់ៅជាមយួបយើង។ 
 
៦ ចបមវើយរបរ់អបក។ បយើងអាចបងាា ញកថីលរឡាញ់របរ់បយើងចុំបពាោះលពោះជាម្ចច រ់ និងចុំបពាោះមនុរសបផសងបទៀតតាមរយៈ 
 ការថាឝ យ (ការឱ្រ)។ 
 
២ ខ្) បលចៀងររបរើរតបមកើងលពោះជាម្ចច រ់អរ់ពីចិតថរបរ់បយើង។ 
 
៣ គ) ភាពអោច ររ និងរបផរុររបរ់លពោះអម្ចច រ់។ 
 
៧  ) ជាទីកកនវងកដលមនុរសម្ចនបររភីាពកបុងការថាឝ យបងគុំ។ 
 
៤ ចុំណុ្ច គ) លតឹមលតូវ។ 
 
៨ ការរលម្ចក និងការរកបច់ិតថខាងឯលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ បររភីាព ការបល រឱ្រជា ការរបួរមួ ការដឹងពីលពោះវតថម្ចនរបរ់ 
 លពោះជាម្ចច រ់។ 
 
៥ ចុំណុ្ច ក) ចុំណុ្ច គ) និងចុំណុ្ច  ) លតឹមលតូវ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


