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រកុមជំនុំរលំកឹពីការសគុត 

របសរ់ពះអ្មាច ស ់
Churches Remember the Lord’s Death 

 
  
 កបុងកុំឡុងរតវតសរ ិ៍ទី១៧ កបុងលបបទររកតបឡន អបករមភននបមលតី ជាលកុមផាយដុំណឹ្ងលអ  នលបឈមមុខ្នឹង 
ការបបៀតបបៀនយ ងខាវ ុំង។ បគលតូវកតជួបជុុំគ្នប បោយរម្ចង ត។់ 
  
 របរៀលមយួ ម្ចនបកយងលរីជនជាតិរកតបឡនម្ចប ក ់ នបធឝើដុំបណ្ើ រតាមផវូវបៅកកនវងជួបជុុំគ្នប របរ់អបកបជឿ។ លោប ់
កតម្ចនរលតូវមយួចុំនួន បចញមកយ ងរហ័របពលនាងកុំពុងបធឝើដុំបណ្ើ រតាមដងផវូវ។ បគចាបន់ាងយ ងខាវ ុំង បហើយរួរ 
នាងថា បតើនាងកុំពុងបៅណា។ បោយម្ចនការជុំរញុទឹកចិតថ នាងបឆវើយយ ងអងអ់ាចថា «ខ្ញុ ុំបធឝើដុំបណ្ើ របៅញុាុំអាហារបពល 
លង ច បហើយោថ ប់អុំពីម្ចគ៌្នរបរ់បងលបុរ និងោថ បក់ារអានទីបនាធ ល់របរ់គ្នតផ់ង»។   
 
 «ោថ បប់ៅដូចជាមនិបធឝើឱ្រម្ចនភាពអនថរយអឝីបទ» អបកដឹកនាុំរបរ់ពួកបនាោះ នបឆវើយ បហើយអនុញ្ញដ តថឱ្រនាងបៅ។ 
បកយងលរីកដលបពញបោយអុំណ្រកល៏បញាបប់ធឝើដុំបណ្ើ របនថបៅកានក់កនវងជួបជុុំរម្ចង តប់នាោះ បដើមផចូីលរមួពិធីលងលពោះអម្ចច រ់ 
ឬពីធីកាចន់ុំបុង័។  
 
 បកយងលរីជនជាតិរកតបឡននិយយរុំបៅបៅបលើតុអាហារបពលលង ចរបរ់លពោះអម្ចច រ់ កដលនាងកុំពុងកតនឹងបធឝើ 
ដុំបណ្ើ របៅ។ លពោះបយរ ូជាបងលបុររបរ់នាង។ ម្ចគ៌្នកដលនឹងអានគឺជារមភននបមលតីថយីកដលលពោះអម្ចច រ់លបទានមកបោយ 
ការរុគតបលើបឈើឆាក ង។ 
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គ្ទរាង 
ក. ពិធីជបប់លៀងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ The Lord’s Table 

ខ្. នុំបុង័ និង កពង The Bread and the Cup 
គ. របបៀប និង បគ្នលបុំណ្ងរបរ់ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ Forms and Purposes of Holy Communion 

 
ទោលទៅ 
១. ពនរល់ពីោរៈរុំខានស់នពិធីជបប់លៀងរបរ់លពោះអម្ចច រ់។ 
២. បងាា ញពីោរៈរុំខានរ់បរ់វតទុតុំណាងកបុងពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់។ 
៣. បងាា ញពីបគ្នលបុំណ្ងរបរ់ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់។ 
 

ក.  ពិធីជប់ពលៀងរបសរ់ពះអ្មាច ស ់The Lord’s Table 
ទោលទៅទី១. ពនយល់ពីស្ឋរៈសំខាន់ម្នពិធីជប់ទលៀងរបស់រពះអាច ស់។ 
  

 ធីម ូបថញញឹម បពលម្ច រអីងគុយកកផរគ្នត ់បោយនិយយថា «ម្ច របីមើលបៅដូចជារបាយចិតថ។» នាង និងអបកមយួ 
ចុំនួនបទៀតបទើបកត នទទួលពិធីលជមុជទឹកបហើយ។ កមយវធិីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ជិតចាបប់ផថើម បហើយនាងចូលរមួជាបលើក 
ដុំបូង។ 
  
 ម្ច រ ីនរិកាអុំពីអតទនយ័របរ់ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់រចួរល់បហើយ។ ដូបចបោះ នាងចូលរមួបលចៀង និងចូលរមួថាឝ យ 
បងគុំ។ បលកាយមក បពលនាងឮលគូគងាឝ លអានលពោះបនធូលរបរ់លពោះបយរ ូ «បនោះជារបូកាយខ្ញុ ុំកដលលតូវបូជា រុំរប់អបករល់គ្នប » 
(លូកា ២២:១៩) នាងហូរទឹកកភបក។ ឥឡូវបនោះនាងយល់កានក់តបលចើន ថាការថាឝ យបងគុំម្ចនអតទនយ័យ ងណា។ បពលអបក 
កចកនុំបុង័ នបដើរហួរបៅ នាងររបរើរតបមកើងលពោះអម្ចច រ់កបុងចិតថរបរ់នាង ជុំនួរឱ្រការងាកបមើលជុុំវញិខ្វួននាង។ 
លគូគងាឝ លបនថ «បនោះជាកពងសនរមភននបមលតីថយី ចងបឡើង បោយោរបលហិតខ្ញុ ុំ កដលលតូវបងាូររុំរបអ់បករល់គ្នប » (លូកា 
២២:២០)។ 
  
 អបកបជឿបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់បោយការបនាធ បខ្វួន។ ពិតជាអោច ររកមន កដលលពោះអម្ចច រ់លោះបងល់ពោះអងគផ្ទធ ល់ 
រលម្ចបអ់ុំបពើ បរបរ់មនុរស! ម្ច រមី្ចនអារមយណ៍្ថា បៅជិតលពោះអម្ចច រ់ បហើយបលរកឃ្លវ នលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់ 
បកនទមបទៀត។ 
  
 នាងខ្សបឹបៅធីម ូបថថា «បយើងលតូវការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្»។ គ្នតល់ច ចស់ដនាងកបុងការយល់លពម។ 
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 បៅទីលកុង  ររីលបបទរ រ ុំង ម្ចនបញ្ឈរបូជនីយោទ នអោច ររមយួ ជាទាឝ រសនជយ័ជុំនោះដរ៏ងុបរឿងមយួ (Arch of 

Triumph)។ បៅខាងបលកាមទាឝ រដធ៏ុំបនោះ ម្ចនផបូរមយួកដលបគោក ់«ទាហានមនិោគ ល់ប យ្ ោះ»តុំណាងឱ្រទាហានទាុំងអរ់
កដល នោវ ប់កបុងចមាុំង។ ជាបរៀងរល់លង ច រម្ចជិកសនលកុមបរបហាជាតិ នបបើក «បភវើងអនុរាវរយី»៍ បញ្ញជ កព់ីកតថញ្ដូ  
ភាពរបរ់ជាតិោរនម៍យួបនោះ ចុំបពាោះវរីជនកដល នបូជាជីវតិរលម្ចបល់បបទររបរ់បគ។ 
  
 អបកបជឿកម៏្ចនអនុរាវរយីក៍ដរ។ ពិធីជបប់លៀងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ ឬពិធីរមភននភាពដវ៏រុិទនរ ុំលឹកបយើងពីការរងទុកខ 
និងការរុគត កដលលពោះបយរ ូ រងជុំនួរបយើង។ ការកាចន់ុំបុង័ និងទឹកពីកពង បងាា ញពីរបូកាយរបរ់លពោះអងគ កដលលតូវឆាក ង 
បហើយបងាា ញពីលពោះបលហិត កដលលតូវបងាូររលម្ចប ់បរបរ់មនុរសទាុំងអរ់។ បយើងទទួលនុំបុង័ និងទឹកពីកពងសនពិធ ី
ជបប់លៀងលពោះអម្ចច រ់ បដើមផរី ុំលឹកបយើងពីការលោះបង់បូជាដឧ៏តថុងឧតថមរបរ់លពោះបយរ ូ (១កូរនិថូរ ៥:៧)។ 
  
 ការចូលរមួកបុងពិធីរមភននបមលតីដវ៏រុិទន ជានិមតិថរបូពីការរងទុកខលុំ ក និងការរុគតរបរ់លពោះបយរ ូ។ ប ុកនថ បៅកបុង
ការនឹកចាុំ បយើងមនិលគ្ននក់តម្ចនចិតថអាណិ្តអារូរដល់ការរងទុកខលុំ ករបរ់លពោះអងគប ុបណាត ោះបទ។ បយើងលតូវគិត បហើយ 
លពមទទួលជយ័ជុំនោះ និងទទួលភារកិចចចបរ់ពឝលគប់របរ់លពោះអងគ។ ការរុគតរបរ់លពោះលគិរថមនិកមនអោរឥតការបឡើយ។ 
លទង ់នរបលមចភារកិចចកដលលពោះបិតាបញ្ចូ នលពោះអងគឱ្រមកបធឝើ លទងន់ឹងទាមទាររស្តរថរលម្ចបល់ពោះអងគផ្ទធ ល់ 
  
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត បយើងលតូវកតចងចាុំថា ពិធីជបប់លៀងរបរ់លពោះអម្ចច រ់គឺជាការនឹកចាុំមយួ។ ពិធីបនោះនិយយ 
មកកានប់យើងពីរបបៀបកដលលពោះលគិរថ « នយងមកកតមឋងគត ់បដើមផលុីបបុំ ត ់បបោយលពោះអងគ នបូជាលពោះជនយ» 
(បហលបឺ ៩:២៦)។ ពិធីជបប់លៀងលពោះអម្ចច រ់ មនិកមនជាទីរកាក រៈកដលលពោះលគិរថបធឝើជាយញ្ដបូជាបទៀតបទ! បពលបយើងល រពន 
ពិធីការរុគតរបរ់លពោះអម្ចច រ់ បយើងអរលពោះគុណ្លពោះអងគរលម្ចបក់ារបូជារបរ់លពោះអងគកដល នចបរ់ពឝលគប់រចួរល់។ 
បយើងលបការអុំពលីពោះអម្ចច រ់បោយទិវងគតរហូតដល់លពោះអងគយងមកវញិ (១កូរនិថូរ ១១:២៦)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញកដលលតឹមលតូវ។ ការល រពនពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់រុំខាន ់បលពាោះពិធីបនោះ 
 ក) រ ុំលឹកបយើងអុំពីលពោះបយរ ូ និងការបូជារបរ់លពោះអងគរលម្ចបប់យើង។ 
 ខ្) រ ុំលឹកបយើងអុំពីជយ័ជុំនោះរបរ់លពោះអងគបលើអុំបពើ ប។ 
 គ) ជួយ បយើងចងចាុំថា លទងប់ៅកតលគងរជរ។ 
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២ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្លបបយគលតឹមលតូវ។ 
 ក) ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ជាទីរកាក រៈសនយញ្ដបូជារលម្ចបប់យើង។ 
 ខ្) ការរុគតរបរ់លពោះបយរ ូនាុំមកនូវរមភននបមលតីថយី បហើយឥឡូវបនោះបយើង នរបស្តងាគ ោះបោយោរជុំបនឿ។ 
 គ) ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ គឺជាបញ្ដតថិតបរៀងបៅ រហូតដល់លពោះបយរ ូយងមកមថងបទៀត។ 
  ) លគបគ់្នប គួរកតចូលរមួកបុងពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ បទាោះបីជាបគមនិយល់ពីអតទនយ័របរ់ពិធីបនាោះកប៏ោយ។ 
 

ខ.  នំបុ័ង និង តពង The Bread and the Cup 

ទោលទៅទី២. បង្ហា ញពីស្ឋរៈសំខាន់របស់វតែុតំោងរនុងពិធីទលៀងរពះអាច ស់។ 
 

នំបុ័ង The Bread 
 បពលបុណ្រចមវង លពោះបយរ ូរមួតុជាមយួលកុមោវក័ បនាធ ប់មក លពោះអងគយកនុំបុង័មកកាន ់អរលពោះគុណ្លពោះជាម្ចច រ់ 
រចួលពោះអងគកាចល់បទានបអាយបគទាុំងម្ចនលពោះបនធូលថា «បនោះជារបូកាយខ្ញុ ុំកដលលតូវបូជា រុំរប់អបករល់គ្នប  ចូរបធឝើដូបចបោះ បដើមផ ី
នឹករឭកដល់ខ្ញុ ុំ» (លូកា ២២:១៩)។ 
  
 បៅកបុងពន័នកិចចដុំបូងរបរ់លពោះអងគ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលពីលពោះអងគផ្ទធ ល់ថាជា «អាហារពីោទ នបរមរុខ្» និងជា 
«អាហារកដលផថល់ជីវតិ» (យ ូហាន ៦:៣២,៣៥)។ លទងជ់ាអាហារកដលលពោះជាម្ចច រ់ នលបទានមក ជាលពោះអងគមយួអងគ 
កដល នយងមកពីោទ នបរមរុខ្ បហើយ នលបទានលពោះជនយរបរ់លពោះអងគដល់បលកិយ។៍ បលកយ ូហានររបររអុំពី 
លពោះបយរ ូថា «ខ្ញុ ុំបនោះបហើយជាអាហារកដលម្ចនជីវតិ ចុោះមកពីោទ នបរមរុខ្។ អបកណាបរបិភាគអាហារបនោះ នឹងររ់បៅ
អរ់កលផជានិចច។ អាហារកដលខ្ញុ ុំនឹងបអាយបនាោះ គឺខ្វួនខ្ញុ ុំផ្ទធ ល់កដលលតូវបូជារុំរបប់អាយមនុរសបលកម្ចនជីវតិ»  
(យ ូហាន ៦:៥១)។ 
 
 តាមរយៈការអានកបុងកណ្ឍ គមភរីយ ូហាន ៦:២៥-៥៨ បងាា ញចារ់អុំពីអឝីកដលលពោះបយរ ូចងម់្ចននយ័ចុំបពាោះការ
យល់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្ ។ អបកោថ បម់យួចុំនួន នគិតថា លពោះអម្ចច រ់ចងម់្ចននយ័ពីោច់្ មខាងរបូកាយរបរ់លទង ់
បហើយបគ នជកជកកវកកញកអុំពកីារបនោះ។ ប ុកនថ ម្ចប ក់ៗ លតូវកតបកលោយភាោបនោះឱ្រដូចគ្នប នឹងម្ចប កប់ទៀតបកលោយពាករ 
បនោះកដរ « ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយជាទាឝ រ រុំរបប់អាយបចៀមបចញចូល» (យ ូហាន ១០:៧)។ លពោះបយរ ូមនិកមនជាទាឝ រកមនកទនបទ 
ទាឝ រគឺជាលពោះអងគ និងជាភារកិចចរបរ់លពោះអងគ។ របូភាពជាកក់រថងរបរ់ទាឝ រ ដូចជាកម្ចវ ុំង និងការការពាររកមថងពីចរតិ 
លកខណ្ៈ និងពន័នកិចចរបរ់លពោះអងគ។ 
 
 បពលបយើងបរបិភាគនុំបុង័កបុងពិធីជបប់លៀងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ បយើងទទួលលពោះជនយរបរ់លពោះបយរ ូ បោយជុំបនឿ។ 
ដូចគ្នប នឹងនុំបុង័កមនកទនកដរ វបធឝើឱ្ររងកាយរបរ់បយើងរងឹម្ចុំ ដូបចបោះ លពោះជនយរបរ់លពោះអងគលបទានឱ្រវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង 
រងឹម្ចុំដូចគ្នប ។ 
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ណពង The Cup 

 លុោះជបប់លៀងរចួបហើយ លពោះអងគបធឝើតាមកបបដកដល លទងយ់កកពងមកកាន ់ទាុំងម្ចនលពោះបនធូលថា “បនោះជាកពងសន
រមភននបមលតថីយី ចងបឡើង បោយបលហិតរបរ់ខ្ញុ ុំ។ លគប់បពលកដលអបករល់គ្នប ពិោ ចូរបធឝើដូបចបោះ បដើមផរី ុំលឹកដល់ខ្ញុ ុំ” 
(១កូរនិថូរ ១១:២៥)។ លោទុំពាុំង យជូរតុំណាងឱ្រលពោះបលហិតរបរ់លពោះអងគ បហើយកពងតុំណាងឱ្ររមភននបមលតីថយ ី
កដល នចងបឡើង បោយោរលពោះបលហិតលពោះអងគ កដលលតូវបងាូររលម្ចបប់យើងរល់គ្នប  (លូកា ២២:២០)។ 
  
 បលកាយមកបៅបពលយប ់បនាធ បព់ីធឝីពិធីបុណ្រចមវង និងបនាធ បព់ីម្ចនលពោះបនធូលជាមយួលកុមោវក័រចួបហើយ 
លពោះអម្ចច រ់បយរ ូយងបៅកានភ់បុំបដើមអូលីវ។ ទីបនាោះជាកកនវងកដលបគបៅថារួនចារបកតបរម្ច នី លទងលុ់តជងគង់ចុោះកត 
ម្ចប កឯ់ង បហើយទូលអងឝរថា «ឱ្លពោះបិតាបអើយ! លបរិនបបើលពោះអងគរពឝលពោះហឫទយ័ រូមដកយកកពងសនទុកខលុំ កបនោះ 
បចញបអាយឆាង យពីទូលបងគុំបៅ។ ប ុកនថ រូមកុុំបអាយរុំបរចតាមចិតថទូលបងគុំបឡើយ គបឺអាយរុំបរចតាមលពោះហឫទយ័របរ់
លពោះអងគវញិ» (លូកា ២២:៤២)។ «កពងសនទុកខលុំ ក» កដលលទងច់ងយ់កបចញ តុំណាងឱ្រ បរបរ់មនុរស។ បនធុកបនោះ 
ធងនខ់ាវ ុំងជាងការឈចឺាបខ់ាងឯរបូកាយកដលលទងល់ទាុំលទបៅបទៀត។ លពោះបយរ ូ លពួយអនធោះអកនធងពនល់បម្ចណ្ លពោះអងគទូល 
អងឝរកានក់តខាវ ុំងបឡើងៗ តុំណ្ក់បញើររបរ់លពោះអងគ ដូចជាតុំណ្ក់្មលរកចុ់ោះដល់ដី។  
   
 កពងសនទុកខលុំ ក និងអុំបពើ ប កដលលពោះបយរ ូ នទទួល កាវ យជាកពងសនការរបស្តងាគ ោះរលម្ចបប់យើងរល់គ្នប ។ 
រូមបយើងកតងកតដឹងគុណ្លពោះអងគកដល នលរឡាញ់បយើង និង នបូជាលពោះជនយរលម្ចបប់យើង (កាឡាទី ២:២០)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ លពោះបយរ ូកាចន់ុំបុង័ រចួម្ចនលពោះបនធូលថា បនោះជា……………………របរ់លពោះអងគ។ 
 បលកាយមក លទងល់បទានលោទុំពាុំង យជូរ កដលតុំណាងឱ្រ………………………របរ់លពោះអងគ។ 
 
៤ «កពង» ម្ចនអតទនយ័ពីរយ ង។ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្និយមនយ័នីមយួៗកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) រមភននបមលតីថយីកដល នចងបឡើង បោយលពោះបលហិតរបរ់លពោះបយរ ូ។ 
 ខ្) ការរងទុកខលុំ កកដលលពោះបយរ ូ នទទួលជុំនួរបយើង។ 
 គ) ការអតប់ទារ ប លបរិនបបើបយើងបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់។ 
 



76 
 

៥ រូមររបររបលខ្បៅខាងបឆឝងកដលតុំណាងឱ្រនិមតិថរបូនីមយួៗ (ខាងោថ ុំ) ោកប់ៅពីមុខ្ការពិពណ៌្នា (ខាងបឆឝង)។ 
………ក រកា និងការពារ   ១) នុំបុង័ (អាហារ) 
………ខ្ ដឹកនាុំ    ២) លោទុំពាុំង យជូរ 
………គ បុំ តភ់ាពបមយ ងងឹត  ៣) ពនវឺ 
………   គ្នុំលទ/ចិញ្ច ឹម   ៤) កូនបចៀម 
………ង បុំ តក់ារបលរកទឹក  ៥) ទឹក 
………ច យញ្ដបូជា   ៦) អបកគងាឝ ល 
………ឆ ជីវតិខាងឯវញិ្ញដ ណ្   ៧) ទាឝ រ 
 

គ.  រពបៀប និង ពគ្នលបំណងរបសព់ិធីពលៀងរពះអ្មាច ស ់
     Forms and Purposes of Holy Communion 
ទោលទៅទី៣. បង្ហា ញពីទោលបំណងរបស់ពិធីទលៀងរពះអាច ស់។ 

  

 ការអនុវតថនជ៍ាបលចើនរបរ់លកុមជុំនុុំ បកើតបឡើងបោយការបគ្នរពដល់ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់។ លកុមមយួចុំនួនបលបើកត 
នុំបុង័ឥតបមប ុបណាត ោះ។ ការបនោះបធឝើតាមកបបបុណ្រចមវង កដលបគបធឝើនុំបុង័បោយមនិោកប់ម ឬដុំកបបឡើយ។ លកុមបផសងបទៀត 
បគយកនុំបុង័កតមយួដុុំ កដលអបកដឹកនាុំ នកាចជ់ាដុុំតូចៗ។ លកុមជុំនុុំធុំៗ លបកហលជាយកនុំបរៀងខ្វួន បដើមផបីធឝើពិធី។ 
  
 លកុមជុំនុុំមយួចុំនួនបលបើកពងធុំមយួ ឬពីរ កដល នកចកដល់អបកចូលរមួលគបគ់្នប ។ កបុងករណី្បនោះ បគលតូវជូតម្ចតក់ពង 
បោយបលបើលកណាត ់បនាធ បព់ីមនុរសម្ចប ក់ៗ ទទួលទានរចួ។ ពួកជុំនុុំខ្វោះបទៀតបលបើកពងតូចៗរលម្ចប់មនុរសម្ចប ក់ៗ កតមថង។ 
ជាធមយតា បគបលបើទឹកទុំពាុំង យជូរ ប ុកនថបគលបកហលបលបើលោទុំពាុំង យជូរ ឬលោទុំពាុំង យជូរលយទឹក។ បៅកកនវង 
ខ្វោះកបុងពិភពបលក គ្នយ នទឹកទុំពាុំង យជូរបទ បគកប៏លបើទឹកកផវបឈើបផសងជុំនួរវញិ។ 
  
 លកុមជុំនុុំមយួចុំនួនបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់បរៀងរល់សថងអាទិតរ ជាកផបកមយួសនការថាឝ យបងគុំបពលលពឹក។ លកុមជុំនុុំ 
បផសងបទៀតបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ បៅសថងអាទិតរដុំបូងកបុងកខ្នីមយួៗ។ លកុមជុំនុុំតាមជនបទលបកហលជាបធឝើពិធីបលៀង 
លពោះអម្ចច រ់ពីរបីកខ្មយួដង—បៅបពលណាកដលអបកបធឝើពន័នកិចចអាចមកបធឝើកមយវធិី ន។ បទគមភរី នកចងថា «បពលណា 
ក ៏ន» (១កូរនិថូរ ១១:២៥-២៦) អាលរ័យបៅបលើលកុមជុំនុុំតាមតុំបន់បធឝើការរបលមចចិតថថារបបៀបណាមយួកដល លអបុំផុត
រលម្ចបព់ួកបគ។ 
   
 ថឝីបបើលកុមជុំនុុំមយួចុំនួនអនុវតថតាម «ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់បិទ» (ការោកល់កខខ្ណ្ឍ ចុំបពាោះរម្ចជិកខ្វួនឯង)។ 
លកុមជុំនុុំបពនទីកុរថភាគបលចើនម្ចន «ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់បបើក»។ ការបនោះម្ចននយ័ថា អបកបជឿកដល នបកើតជាថយីទាុំងអរ់ 
លតូវ នអបញ្ជ ើញឱ្រចូលរមួបធឝើពិធីបនោះ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ រូមររបររការឆវុោះបញ្ញច ុំងបលើរបបៀបបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់កបុងលកុមជុំនុុំរបរ់អបក។ រយបញ្ជ ីរថីពីលកខណ្ៈនានាកដល 
     នបរៀបរបខ់ាងបលើកដល នអនុវតថ។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទោលបំណងរបស់ពិធីទលៀងរពះអាច ស ់Its Purposes 

 ខ្ណ្ៈកដលកបបបទកបុងការបធឝើពិធីជបប់លៀងលពោះអម្ចច រ់ម្ចនការខុ្រកបវកពីគ្នប ពីកកនវងមយួបៅកកនវងមយួ 
បគ្នលបុំណ្ងរបរ់ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់បៅកតដកដល។ បគ្នលបុំណ្ងរបរ់ពិធីបនោះម្ចនដូចខាងបលកាម៖ 
  
 ១. រ ុំលឹកបយើងពីលពោះបយរ ូលគិរថ និងពីអឝីកដលលទង ់នបធឝើ។  វគឺជាពិធីរ ុំលឹកមយួ បដើមផបីលើកលពោះកិតថិនាម ថាឝ យបងគុំ 
និងអរលពោះគុណ្លពោះអងគ។ លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរពឝលពោះទយ័បធឝើឱ្រការរងទុកខលុំ ក ការរុគត ការម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ 
និងការយងបឡើងកដលបពារបពញបោយអតទនយ័របរ់លពោះបយរ ូ  ម្ចនពិតចុំបពាោះមនុរសម្ចប ក់ៗ ។ 
  
 ២. ជួយ ឱ្រអបកបជឿរបួរមួគ្នប បោយកថីលរឡាញ់ និងការរបួរមួតាមរយៈការលបកបជាមយួលពោះបយរ ូលគិរថ។  បលក 
យ ូហានជាោវក័សនកថីលរឡាញ់ ររបររថា «លបរិនបបើបយើងររ់កបុងពនវឺ ដូចលពោះអងគផ្ទធ ល់ [លពោះបយរ ូ ] កដលគងប់ៅកបុង
ពនវឺ បនាោះបយើងនឹង នរមួររ់ជាមយួគ្នប បៅវញិបៅមក បហើយលពោះបលហិតរបរ់លពោះបយរ ូ ជាលពោះបុលតារបរ់លពោះអងគជុំរោះ
បយើងបអាយ នបររុិទន រចួពីលគបអ់ុំបពើ បទាុំងអរ់ (១យ ូហាន ១:៧)។ 
 
 ៣. ចងអុលល បអ់បកបជឿពីកថីរងឃមឹដរ៏ងុបរឿងនាបពលអនាគត បៅបពលកដលលពោះបយរ ូនឹងតាុំងរជររបរ់លពោះអងគ 
បឡើង។  បពលបរបិភាគ លពោះបយរ ូម្ចនបនធូលថា ខ្ញុ ុំរុុំល បអ់បករល់គ្នប ថា អុំបណ្ើ ោះតបៅ ខ្ញុ ុំនឹងមនិពិោលោទុំពាុំង យជូរ
បទៀតបឡើយ រហូតដល់សថងកដលខ្ញុ ុំនឹងពិោលោទុំពាុំង យជូរថយី ជាមយួអបករល់គ្នប បៅកបុងលពោះរជរសនលពោះបិតាខ្ញុ ុំ» (ម្ច ថាយ 
២៦:២៩)។ បលកប ូលោរ់បតឿនបយើង បពលបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ឱ្រ «លបការអុំពីលពោះអម្ចច រ់បោយទិវងគត រហូតដល់
លពោះអងគយងមកវញិ» (១កូរនិថូរ ១១:២៦)។ 
 
 ៤. ផថល់ជូននូវការបល រឱ្រជា និងការោថ របឡើងវញិ។  លពោះគមភរីបបលងៀនបយើងថា ម្ចប ក់ៗ លតូវពិនិតរពិចយ័បមើលចិតថ
គុំនិតរបរ់ខ្វួនឯងរិន រឹមពិោនុំបុង័ និងពិោពីកពងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ (១កូរនិថូរ ១១:២៨)។ បយើងចូលមកបោយ 
បនាធ បខ្វួន និងបោយពឹងអាងបលើលពោះអងគ។ បោយោរជុំបនឿ បយើងអាចចូលបៅជិតលពោះជនយ និងកម្ចវ ុំងរបរ់លពោះអងគ ន 
រូមផកីតរលម្ចបរ់បូកាយរបរ់បយើងកប៏ោយ។ 
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 ចុំណុ្ចចុងបលកាយលតូវ នបងាា ញតាមរយៈបរឿងខាងបលកាម។ នាងអូម្ច  (Au-ma) ជាលរីកុលរមភន័នជនជាតិចិន 
ម្ចប ក ់កដល នលឺដុំណឹ្ងលអពីបបរកជន។ នាង នកាវ យជា «ស្តរថីបបលងៀនលពោះគមភរី» កដលបធឝើពន័នកិចចបៅកានល់បជាជាតិ 
របរ់នាងផ្ទធ ល់។ សថងមយួ បពលបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ នាងអូម្ច ម្ចនអារមយណ៍្ថា លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នដឹកនាុំឱ្រយក  
នុំបុង័ និងបភរជជៈ បៅឱ្រស្តរថីបកើត វងល់កីលកម្ចប ក ់កដលកុំពុងកតលតូវការជុំនួយយ ងខាវ ុំង។ នាងលបញាបប់ឡើងបលើភបុំ បៅកាន់ 
ផធោះរបរ់អបកបកើតជុំងឺ វងប់នាោះ បដើមផអីធិោឌ នរលម្ចបគ់្នត។់ បនាធ បម់ក បោយដួងចិតថកដលបពញបោយជុំបនឿ និងបរចកថី 
លរឡាញ់ នាង នកចកចាយនិមតិថរបូរថីពីលពោះកាយ និងលពោះបលហិតរបរ់លពោះអម្ចច រ់។ បពលគ្នតទ់ទួលបដិរបូទាុំងបនោះ  
ឫទាន នុភាពរបរ់លពោះបយរ ូ នរណ្ឌិ តបលើគ្នត ់បហើយគ្នតក់ ៏នជារោះបរផ ើយទាុំងលរុង ! 

 
លំហាត់អនុវតតន៍  
 
៧ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្លបបយគកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ «បបើក» ម្ចននយ័ថា រម្ចជិកបៅកបុងលកុមជុំនុុំប ុបណាត ោះ កដលអាចបធឝើពិធីបនោះ ន។ 
 ខ្) ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់គ្នយ នអឝីបទ ប ុកនថ វលគ្ននក់តជាការរ ុំលឹកមយួប ុបណាត ោះ។ 
 គ) លពោះគមភរីពុុំ ននិយយពីពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់គួរកតបធឝើប ុនាយ នដងបនាោះបទ។ 
  ) កបបបទសនការបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់លបកហលជាខុ្រកបវកគ្នប  ប ុកនថ បគ្នលបុំណ្ងរបរ់វបៅកតដកដល 
 
៨ បតើការល រពនពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ម្ចនបគ្នលបុំណ្ងអឝីខ្វោះ? 
 ក) រ ុំលឹកបយើងពីការយងមកជាបលើកទីពីររបរ់លពោះអម្ចច រ់។ 
 ខ្) ចងចាុំពីការរុគតរបរ់លពោះលគិរថរលម្ចប ់បរបរ់បយើង។ 
 គ) បបងកើតកមយវធិីលអៗ។ 
  ) ផថល់ជូននូវការបល រឱ្រជា។ 
 ង) ជួយ ឱ្រអបកបជឿរបួរមួគ្នប កបុងកថីលរឡាញ់។ 
 
៩ រូមល បថ់ា បតើការបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ម្ចនអតទនយ័អឝីខ្វោះដល់អបក។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក) រ ុំលឹកបយើងអុំពីលពោះបយរ ូ និងការបូជារបរ់លពោះអងគរលម្ចបប់យើង។ 
 ខ្) រ ុំលឹកបយើងអុំពីជយ័ជុំនោះរបរ់លពោះអងគបលើអុំបពើ ប។ 
 គ) ជួយ បយើងចងចាុំថា លទងប់ៅកតលគងរជរ។ 
 
៦ ចបមវើយរបរ់អបក។ 
 
២ លបបយគ ខ្) និង គ) លតឹមលតូវ។ 
 
៧ លបបយគ គ) និង  ) លតឹមលតូវ។ 

 
៣ របូកាយ  
 បលហិត 
 
៨ ក) រ ុំលឹកបយើងពីការយងមកជាបលើកទីពីររបរ់លពោះអម្ចច រ់។ 
 ខ្) ចងចាុំពីការរុគតរបរ់លពោះលគិរថរលម្ចប ់បរបរ់បយើង។ 
 គ) ផថល់ជូននូវការបល រឱ្រជា។ 
 ង) ជួយ ឱ្រអបកបជឿរបួរមួគ្នប កបុងកថីលរឡាញ់។ 
 
៤ ក) រមភននបមលតីថយីកដល នចងបឡើង បោយលពោះបលហិតរបរ់លពោះបយរ ូ។ 
 ខ្) ការរងទុកខលុំ កកដលលពោះបយរ ូ នទទួលជុំនួរបយើង។ 
 
៩ ពាកររបរ់អបក។ (ការបឆវើយតបកដលអាចបៅរចួ: វជួយ ខ្ញុ ុំមនិឱ្រយកលបបយជនព៍ីអឝីកដលលពោះអម្ចច រ់ នបធឝើរលម្ចប់ 
 ខ្ញុ ុំ។ វជួយ ឱ្រខ្ញុ ុំម្ចនកថីរងឃមឹ និងការបលើកទឹកចិតថថយីកដរ។) 
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៥ ក  ៧) ទាឝ រ 
 ខ្  ៦) អបកគងាឝ ល 
 គ  ៣) ពនវឺ 
    ២) លោទុំពាុំង យជូរ 
 ង  ៥) ទឹក 
 ច  ៤) កូនបចៀម 
 ឆ  ១) នុំបុង័ (អាហារ) 


