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រកុមជំនុំរារពធពិធី  
Churches Celebrate 

 
  
 
 វហាកដូ់ចជានិរសយ័របរ់មនុរសកដលពឹងបលើខ្វួនឯង ឬ ពឹងបលើម្ចប កប់ទៀត។ ជាលទនផល លកុមជុំនុុំមយួចុំនួន 
 នបកនទមពិធីបុណ្រ និងកផនួតលម្ចជាបលចើនចូលបៅកបុងកមយវធិីរបរ់បគ កដលបធឝើឱ្របគគ្នយ នកកនវងទុំបនររលម្ចបក់ារបធឝើចលនា
របរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ប ុកនថ លកុមជុំនុុំបផសងបទៀត នលបការ បគម្ចនបររភីាពបចញពីការបធឝើពិធីលគបយ់ ង និងមនិ 
បលចៀងបទររបរើរតបមកើងបលចើនបទ។ ប ុកនថ បររភីាពកដលបយើងម្ចនកបុងលពោះលគិរថជួយ ឱ្របចោះថវឹងកថវងរវងកផនួតលម្ច និងបររ ី
ភាពកបុងការថាឝ យបងគុំ។ ការថវឹងកថវងបនោះកអ៏ាចទទួបជាគជយ័ ន តាមរយៈពិធីបផសងៗរបរ់លកុមជុំនុុំកដរ។ 
 
 លកុមជុំនុុំល រពនពិធីបផសងៗ និង ពិធីបុណ្រដម៏្ចនអតទនយ័ជាបលចើន។ គ្នយ នការរងសយ័បទ កដលអបកចូលរមួពិធីមងគល 
ការដល៏ររ់ោអ ត ពិធីថាឝ យកូន ឬពិធីទុកខបោក ជាពិធីបុណ្ររពរបរ់រម្ចជិកកបុងលកុមជុំនុុំ កដល នោវ បក់បុងលពោះវតថ 
ម្ចនរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ បុណ្រណូ្កអល បុណ្រសថងអាទិតរធ្លងទកនស (Palm Sunday) បុណ្រសថងរុលកលអ (Good Friday) 
បុណ្រលពោះបយរ ូម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ និងបុណ្រអរលពោះគុណ្ (Thanksgiving) ជាពិធីបុណ្រកដលបគចូលចិតថបធឝើកបុង 
លកុមជុំនុុំ។ ពិធីបុណ្រទាុំងបនោះ និងពិធីបុណ្របផសងៗបទៀតគួរលតូវ នបធឝើបឡើងបដើមផកីារនឹកចាុំពីលពោះអម្ចច រ់។ 
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គ្ទរាង  
ក. ពិធីបផសងៗរបរ់លកុមជុំនុុំ Church Ceremonies 
ខ្. បុណ្របផសងៗរបរ់លកុមជុំនុុំ Church Festivals 
គ. ការថាឝ យបងគុំតាមកផនួ ឬ ការថាឝ យបងគុំបោយបររ ីRitual or Free Form Worship 

 
ទោលទៅ 
១. ពណ៌្នាពពីិធីបផសងៗរបរ់លកុមជុំនុុំ។ 
២. បញ្ញជ កព់ីបុណ្រធុំៗរបរ់លកុមជុំនុុំ។ 
៣. ពនរល់ពតីួនាទីសនការថាឝ យបងគុំតាមកផនួ និងការថាឝ យបងគុំបោយបររបីៅកបុងលកុមជុំនុុំ។ 
  

ក. ពិធីពផេងៗរបសរ់កុមជំនុ ំChurch Ceremonies 
ទោលទៅទី១. ពណ៌នពីពិធីទផសងៗរបស់ររុមជំនុំ។ 
 
 សថងដល៏អរលម្ចបធ់ីម ូបថ និងម្ច រកី ៏នមកដល់—គឺជាសថងអាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់ពួកបគ។ លកុមលគួោរទាុំងរងខាង
របរ់ពួកបគ នចូលរមួកបុងការបធឝើកផនការ និងការបរៀបចុំ។ លគូគងាឝ ល នអបញ្ជ ើញមតិថភកថិកបុងលពោះវហិាររបរ់ពួកបគទាុំងអរ់ 
ឱ្រមកចូលរមួ។ បពលតមកបទៀត បគ នបបលមើបភរជជៈកបុងោលរលម្ចបល់បកបគ្នប ។  
  
 ម្ច រមី្ចនអារមយណ៍្រ ុំបភើបយ ងខាវ ុំង បហើយនាងក៏ម្ចនអារមយណ៍្ភយ័ខាវ ុំង បៅកបុងពិធីយ ងឧឡារកិបនោះកដរ។ នាង 
ចងក់ាវ យជាភរយិម្ចប ក ់កដលលពោះជាម្ចច រ់រពឝលពោះទយ័ ឱ្រនាងបធឝើ។ ធីម ូបថម្ចនអារមយណ៍្រ ុំបភើប ប ុកនថ គ្នតគ់ិតពិចារណា 
យ ងម តច់តច់ុំបពាោះពាកររចាច កដលគ្នតន់ឹងរផថ—គឺលតូវលរឡាញ់ និងផគតផ់គងកូ់នលកមុុំរបរ់គ្នត ់លពមទាុំងបធឝើជាអបក 
ដឹកនាុំខាងឯវញិ្ញដ ណ្សនលគួោររបរ់គ្នតផ់ង។ បគធ្លវ បម់្ចនការពិបលគ្នោះបយបល់ពីរបីដងជាមយួលគូគងាឝ ល បហើយដឹងថា 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដរ៏ងឹម្ចុំ មនិកមនលគ្ននក់ត «បកើតបឡើងបោយឯកឯង» បនាោះបទ—គឺលតូវកតោងវបឡើង។ អរ់រយៈបពលជា 
បលចើនឆាប ុំ បោយលពោះលគរិថជារបូលសនទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគ កថីលរឡាញ់របរ់ពួកបគនឹងកានក់តចាក់បលៅបឡើងៗ។ ពួកបគ 
ពិតជារបាយចិតថចុំបពាោះលពោះវហិារកដលបគនឹងបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បៅទីបនាោះ! ការកចករ ុំកលកអុំណ្ររបរ់ពួកជុំនុុំនឹងបធឝើឱ្រ 
ការបនោះ នបពញលកខណ្ៈ។ 
 
 បយើង នពិភាកាគ្នប រចួមកបហើយអុំពីការលជមុជទឹក និងពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់។ ទាុំងបនោះលតូវ នបគោគ ល់ថាជា 
បទបញ្ដតថិ ពីបលពាោះលពោះគមភរីល បប់យើងឱ្រលបតិបតថិតាម។ ការបនោះបយើង នរិកាកបុងបមបរៀនទី៥ និងបមបរៀនទ៦ី។ លកុមជុំនុុំក ៏
ល រពនពិធីតាមមូលោឌ នសនបទគមភរី ដូចជាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាបដើម។ ពិធីបផសងៗបទៀត ដូចជាពិធីបឡើងបគហោឌ នថយី 
អាលរ័យបៅបលើចិតថរបរ់បយើង។ វម្ចននយ័ថា បយើងអាចល រពនពិធីទាុំងបនោះ ន លបរិនបបើបយើងចងប់ធឝើ ឬ មនិចងប់ធឝើ— 
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ជបលមើរបៅបលើបយើង។ បយើងនឹងបមើលពិធីមយួចុំនួន កដលជួយ ឱ្របយើងអាចកចករ ុំកលកទាុំងអុំណ្រ ទាុំងទុកខបោកកដល 
បយើងទាុំងអរ់គ្នប  នជួបលបទោះ។ 
 
 ១. ការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ។ បោយបលពាោះលពោះជាម្ចច រ់ផ្ទធ ល់ នបបងកើតអាពាហ៍ពិពាហ៍បឡើង វជាការរមគួរ  
បុំផុតកដលបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កបុងលពោះវហិារ។ កមយវធិីបធឝើបឡើងបោយម្ចនការរនាមយួរវងបុររ និងស្តរថី ជាគូរោឝ មភីរយិ 
នឹងគ្នប  គពឺួកបគទាុំងពីរនាកល់តូវកតលរឡាញ់គ្នប បៅវញិបៅមកជាបរៀងរហូត។ បៅកបុងលបបទរមយួចុំនួន អបកបធឝើពន័នកិចចលតូវ 
 នបគោគ ល់ថាជា មស្តនថីលរបចាបក់ដលម្ចនអុំណាចចាតក់ចងពិធីបរៀបមងគលការ ន។ បៅលបបទរបផសងបទៀត អាពាហ៍ 
ពិពាហ៍របរ់ពលរដឌោមញ្ដ លតូវកតលបលពឹតថដុំបូងបគ បហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍កបុងលពោះវហិារអាចបធឝើតាមបលកាយ។ 
 
 ២. ការថាឝ យកូន ។ ឪពុកម្ចថ យលគិរថបររ័ិទនាុំយកកូនៗរបរ់បគបៅលពោះវហិារបដើមផថីាឝ យបៅលពោះអម្ចច រ់កបុង 
រកមយភាពសនការកញកជាវរុិទនជាោធ្លរណ្ៈ។ លគូគងាឝ លកានទ់ារកកបុងសដ បហើយអធិោឌ នរលម្ចបទ់ារក និងរលម្ចប់ 
ឪពុកម្ចថ យរបរ់បគ កដល នរនាថា នឹងចិញ្ច ឹមបី ច់កូនបោយបគ្នរពបកាតខាវ ចលពោះអម្ចច រ់។ ពួកជុំនុុំទាុំងមូលរកីរយ 
នឹងទុំបនៀមទុំលបដ់ល៏អបនោះ។ 
 
 ៣. ការអធិោឌ នរលម្ចប់អបកជុំងឺ ។ ជាបរឿយៗ កបុងបពលលបជុុំគ្នប  ម្ចនមនុរសឈរុឺុំឱ្រជួយ អធិោឌ នជាពិបររ។ 
កបុងចុំបណាមអបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំម្ចប កអ់ាចលបបលបងបលើថាង ររបរ់ពួកបគ មុនបពលអធិោឌ នរលម្ចប់ពួកបគ។ វមនិកមន 
ធមយតាបទចុំបពាោះការបល រឱ្រជា។ វអាចជារោះបរផ ើយភាវ មៗ ឬ ជារោះបរផ ើយបនថិចមថងៗ។ បយើងអាចអធិោឌ នឱ្យអបក 

ជុំងឺបៅផធោះរបរ់បគ ឬបៅមនធីរបពទរ។លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលថា «លបរិនបបើបគោកស់ដបលើអបកជុំងឺអបកជុំងឺនឹង នជា

រោះបរផ ើយ» (ម្ច កុរ ១៦:១៨)។ ករូ៏មបមើលបៅ យ កុប ៥:១៤-១៥។ 
 
 ៤. ការថាឝ យបគហោឌ ន ។ បពលនរណាម្ចប កផ់្ទវ រ់បៅបៅបគហោឌ នថយី បគលបកហលជាចងប់ធឝើពិធីថាឝ យបគហោឌ ន។ 
អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំ និងមតិថភកថិបផសងៗបទៀតចូលរមួកបុងឱ្ការរបាយរកីរយបនោះ កបុងការថាឝ យបគហោឌ នបៅលពោះអម្ចច រ់ 
បដើមផអីបញ្ជ ើញលពោះលគិរថបធឝើជាលបមុខ្បលើបគហោឌ នបនាោះ។ លគិរថបររ័ិទកអ៏ាចបធឝើពិធីថាឝ យ បៅបពលបគរបម្ចម ធកកនវងថយី 
រលម្ចបប់ធឝើជុំនួញ របម្ចម ធោល របម្ចម ធមជឈមណ្ឍ ល ឬរបម្ចម ធលពោះវហិារ ពីបលពាោះបគចងថ់ាឝ យលពោះកិតថិនាមដល់លពោះលគិរថ 
កបុងលគបក់ារកដលបគបធឝើ។ 
 
 ៥. ការបធឝើបុណ្ររព ។ លគបគ់្នប លតូវការលកុមជុំនុុំ បពលម្ចនមនុរសោវ បប់ៅកបុងលគួោរ។ ការបធឝើបុណ្ររពជាមយួ 
អបកបជឿបផសងបទៀតជួយ រ ុំកលកបនធុកយ ងបោកបៅ នបលចើន។ លគូគងាឝ លនិយយលួងបលមបគ បោយបលបើលពោះបនធូលរបរ់
លពោះជាម្ចច រ់ រ ុំលឹកលគួោរថា បយើងមនិលតូវលពួយចិតថ ដូចអបកឯបទៀតៗ កដលគ្នយ នបរចកថីរងឃមឹបនាោះបឡើយ (១បថរាឡូនិច 
៤:១៣)។ បយើងម្ចនជុំបនឿយ ងមុតម្ចុំថា មនុរសជាទីលរឡាញ់របរ់បយើងកដលរទិតកបុងលពោះអម្ចច រ់ នចូលកបុងលពោះវតថ 
ម្ចនរបរ់លពោះបយរ ូបហើយ ជាកកនវងកដលគ្នយ នទុកខបោកបទៀត។ លពោះគមភរីអោះអាងល បប់យើងថា បយើងនឹងប ើញបគមថង 
បទៀត។ 
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 កបុងពិធីបុណ្ររព មនុរសកដលមនិធ្លវ បប់ៅលពោះវហិារបោោះ ម្ចនឱ្ការ នលឺដុំណឹ្ងលអ បហើយទទួលលពោះលគិរថ។ 
លគិរថបររ័ិទកអ៏ាចបធឝើពន័នកិចចរលម្ចបល់គួោរសនរព នកដរ បោយបរៀបចុំមាូបអាហារ ឬជួយ កបុងកិចចការបផសងៗបទៀត។ 
បពលខ្វោះលគួោរសនរពចូលចិតថបធឝើកមយវធិីពិបររ បដើមផរី ុំលឹកថា បគ នកបកគ្នប ជាមយួមនុរសដជ៏ាទីលរឡាញ់របរ់
បគបហើយ។ បគអាចថាឝ យដងាឝ យដល់លពោះវហិារ ទុកជាការរ ុំលឹកមយួ។ វជាការជុំនួរដល៏អមយួរលម្ចបក់ារថាឝ យបងគុំរបរ់ 
បុពឝបុររ កដលពួកអបកបជឿថយីៗអាចអនុវតថតាមជាផវូវការ។   
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរបមើលបទគមភរីនីមយួៗ (លកបឡានខាងបឆឝង) និងររបររបលខ្កដលរកមថងពីពិធី ឬ ទុំបនៀមទុំលប ់(លកបឡាន 
    ខាងោថ ុំ)។ 
……… ក. បលកុបផតថិ ៥០:១-១៤  ១) អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
……… ខ្ . ១ោុំយូកអល ១:២៧-២៨  ២) បុណ្ររព 
……… គ. ២រ កសលត ៧:៩   ៣) លជមុជទឹក 
………  . យ ូហាន ២:១   ៤) អធិោឌ នរលម្ចបអ់បកជុំងឺ 
……… ង. កិចចការ ២៨:៧-៩   ៥) ថាឝ យកូន 
     ៦) ថាឝ យអគ្នរ 
 
 ពិធីពីរយ ងបផសងបទៀតកដលទាកទ់ងនឹងលកុមជុំនុុំ បហើយនិង នអនុវតថកបុងលពោះវហិារជាទុំបនៀមទុំលប។់ 
 ៦. ការទទួលរម្ចជិកថយីៗ ។ បនាធ បព់ីការបបលងៀនកបុងថាប ករ់ម្ចជិកភាព បបកខជនរលម្ចបរ់ម្ចជិកភាពលតូវ 
ពលងីក “សដោថ ុំសនការលបកបគ្នប ” បោយលគូគងាឝ ល និងលកុមលពឹកាភ ិល។ ពិធីបនោះលតូវលបលពឹតថបៅបពលរម្ចជិកទាុំងអរ់ 
អាចចូលរមួ ន។ វជាការលអរមគូរមយួកបុងការនិយយថា «រូមោឝ គមន៍!»។ 
 
 ៧. ការបបងកើតបុគគលិក និងអបកបបលងៀន ។ លកុមជុំនុុំមយួចុំនួនបធឝើកមយវធិី រលម្ចបអ់រ់អបកណាកដលម្ចនតួនាទី 
កបុងលពោះវហិារ។ លគូគងាឝ លជុំរញុបគឱ្រអនុវតថតាមការទទួលខុ្រលតូវរបរ់បគកបុងរបបៀបមយួកដលគ្នបល់ពោះទយ័លពោះអម្ចច រ់។ 
ជាធមយតា ពួកជុំនុុំបលកាកឈរបពលលគូគងាឝ លអធិោឌ នរលម្ចបប់ុគគលិក និងអបកបបលងៀនថយី។ បលើរពីទុំបនៀមទុំលប ់ពិធីខ្វី 
បនោះបលើកទឹកចិតថដល់អបកដឹកនាុំ បហើយបធឝើឱ្របគល កដថា ម្ចនការគ្នុំលទពីរបូកាយទាុំងមូល។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
២ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញលបបយគកដលលតឹមលតូវ។ បយងតាមកណ្ឍ គមភរី រ  មូ ១២:១៥ បយើងគួរកតកចក 
    រ ុំកលក 
 ក) ទុកខបោករបរ់អបកដសទភាគបលចើន។ 
 ខ្) ជាមយួអបកដសទ និងរុភមងគលរបរ់បគភាគបលចើន។ 
 គ) បពលតលមូវការជាកល់កណ់ាមយួប ោះពាល់ចិតថបយើង។ 
  ) បពលបគម្ចនរុភមងគល និងបពលបគម្ចនទុកខបោក។ 
 
៣ ចូរររបររពាករ បញ្ដតថិ  បនាធ បព់ីពិធីនីមយួៗកដលលពោះគមភរីផថល់ការបបលងៀនចារ់លរ់។ 
 ក) ពិធីបុណ្រលជមុជទឹក 
 ខ្) ការទទួលរម្ចជិកថយីៗ 
 គ) ការបបងកើតបុគគលលកុមជុំនុុំ 
  ) ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ 
 ង) បុណ្ររព 

 
ខ. បុណយពផេងៗរបសរ់កុមជំនុ ំChurch Festivals 
ទោលទៅទី២. បញ្ញា រ់ពីបុណយធំៗរបស់ររុមជំនុំ។ 

  

 ពិធីបុណ្របផសងៗរបរ់លកុមជុំនុុំ គឺជាបពលបវលពិបររមយួសនការល រពនពិធី ជាធមយតា ជាបពលរបាយរកីរយ 
កបុងការរ ុំលឹកពីលពឹតថិការណ៍្អោច ររកបុងលពោះជនយរបរ់លពោះលគិរថ ឬលបវតថិោស្តរថរបរ់លកុមជុំនុុំ។ លបតិទិនរបរ់លកុមជុំនុុំភាគបលចើន 

 នគូរចុំណាុំបលើពិធីបុណ្រធុំៗចុំនួនបនួគឺ៖ បុណ្រណូ្កអល បុណ្រសថងរុលកលអ (Good Friday) បុណ្រលពោះលគិរថម្ចន 
លពោះជនយររ់បឡើងវញិ (Easter) និង បុណ្រសថងទីហារិប Day of Pentecost (Whitsunday)។ បុណ្របផសងៗបទៀតគឺ បុណ្រសថង
អាទិតរធ្លងទកនស (Palm Sunday) បុណ្រសថងសនការយងបឡើង (Ascension Sunday) និង បុណ្រសថងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ 
(Lord’s Day)។ 
  
 បុណ្រណូ្កអលជាឱ្ការរបាយអឹកធិកមយួ។ តាមធមយតា លកុមជុំនុុំម្ចនកមយវធិីកដលម្ចនការបរៀបចុំជាបលចើន។ 
យុវជនហាតច់បលមៀង ខ្ណ្ៈកដលកុម្ចរៗបរៀនខ្គមភរី បដើមផរូីលត និងបរៀនបទចបលមៀង បដើមផបីលចៀង។ លបកហលជាបគនងឹ 
រកមថងបរឿងរថីពីបុណ្រណូ្កអលផង។ រករលគ្នប ់ឬអឝីៗបផសងជាបលចើនបទៀតនឹងអាចកចកចាយ។ បទាោះបីលកុមជុំនុុំម្ចនកផនការ 
អឝីកប៏ោយ បទាោះបីកផនការធមយតាៗ ឬលអិតលអន ់អឝីកដល នបធឝើគឺរុទនកតរលម្ចបរ់ ុំលឹកពីកុំបណ្ើ តរបរ់លពោះលគិរថជាលពោះ 
របស្តងាគ ោះកដលជាអុំបណាយរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ចុំបពាោះមនុរសបលក។ តាមរយៈកមយវធិី ឪពុកម្ចថ យ និងមតិថភកថិកដលមនិ 
ទានប់ជឿ អាចនាុំឱ្រោគ ល់ពីលពោះបនធូលសនដុំណឹ្ងលអ។ 
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 បុណ្រសថងអាទិតរធ្លងទកនស (Palm Sunday) រ ុំលឹកពីការយងចូលលកុងបយរោូឡឹមរបរ់លពោះបយរ ូបោយគងប់លើ 
ខ្បងល។ បណាឋ ជនជាបលចើននាុំគ្នប លគវធី្លងទកនស បហើយ លកាលវបលើដងផវូវពីមុខ្លពោះបយរ ូ។ ពួកបគររបរើរតបមកើងលពោះអងគ 
បោយកលរកបឡើងថា «ជបយ! លពោះរជវងសរបរ់លពោះ ទោវឌី! រូមលពោះជាម្ចច រ់លបទានពរដល់លពោះអងគ កដលយងមកកបុង
លពោះនាមលពោះអម្ចច រ់!ជបយ! លពោះជាម្ចច រ់បៅោទ នដខ៏្ភងខ់្ភរ់បុំផុត!» (ម្ច ថាយ ២១:៩)។ បុណ្រសថងអាទិតរធ្លងទកនស (Palm 

Sunday) ចាបប់ផថើម បៅរ ថ ហ៍បររុិទន (Holy Week) បពលលកុមជុំនុុំចងចាុំរ ថ ហ៍ចុងបលកាយសនលពោះជនយរបរ់លពោះលគិរថ 
មុនការឆាក ង និងការបញ្ចុ ោះរពរបរ់លពោះអងគ។ 
 
 បុណ្រសថងរុលកលអ (Good Friday) រ ុំលឹកបយើងពីការរងទុកខរបរ់លពោះបយរ ូ និងពីការរុគតរបរ់លពោះអងគបលើបឈើ 
ឆាក ង។ លកុមជុំនុុំមយួចុំនួនបបើកទាឝ របពញមយួសថងរលម្ចបអ់ធិោឌ ន។ លកុមជុំនុុំខ្វោះបទៀតល រពនពិធីបីបម្ច ង បោយរញ្ជ ឹងគិតពី 
លពោះបនធូលចុងបលកាយល ុំពីរពាកររបរ់លពោះបយរ ូ និងបោយម្ចនបទទុំនុកតបមកើងរមរមរ លពមទាុំងម្ចនបពលរលម្ចប់ 
អធិោឌ នផង។ បុណ្រលពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ (Easter) គឺជាសថងម្ចនអុំណ្រពិបររបោយ បលពាោះលពោះលគិរថ ន  
ម្ចនលពោះជនយររ់ពីរុគតបឡើងវញិ។ បគចូលចិតថតុបកតងលពោះវហិារបោយបលបើផ្ទក ។ មនុរសមយួចុំនួនបលជើរបរ ើរបរវៀករុំបលៀក
បុំពាកថ់យីលររ់ោអ ត។ វជាបពលរកីរយមយួ បពលលគូគងាឝ លអធិបាយពីការម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិរបរ់លពោះបយរ ូ។ 
លបរិនបបើគ្នយ នបរចកថីពិតបនោះបទ ការល រពនពិធីរបរ់លកុមជុំនុុំទាុំងអរ់ល កដជាឥតខ្វឹមោរ។ ជុំនួរវញិ បយើងអររបាយ 
ពីបលពាោះបយើងដឹងថា លពោះបយរ ូម្ចនលពោះជនយររ់។ បយើងមនិលតឹមកតម្ចនបទគមភរីជាភរថុតាងប ុបណាត ោះបទ (១កូរនិថូរ 
១៥:២០) កតកម៏្ចនការធ្លនាអោះអាងពីខាងកបុងចិតថមកថា តាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះអងគ លទងក់ុំពុងររ់កបុងបយើង ។ 
 
 បុណ្រសថងសនការយងបឡើង (Ascension Sunday) មកដល់បៅសថងអាទិតរទីល ុំមយួ បនាធ បព់ីបុណ្រលពោះលគិរថម្ចន 
លពោះជនយររ់បឡើងវញិ។ ជាការពិត បុណ្រសថងសនការយងបឡើងវញិ ចាបប់ផឋើមបៅសថងលពហរផតិ៍ កររិបសថងបលកាយពីបុណ្រ 
លពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ ប ុកនថលកុមជុំនុុំភាគបលចើនល រពនពិធីបនោះបៅសថងអាទិតរបនាធ ប។់ បយើងលតូវកតមនិបភវចថា 
លពោះលគិរថយងបចញពីកផនដីបនោះ បហើយយងបឡើងបៅោទ នបរមរុខ្។ លពោះអងគគងប់ៅខាងោថ ុំលពោះជាម្ចច រ់ (បហលបឺ 
១០:១២) បធឝើជារិរោិររបរ់លកុមជុំនុុំ បហើយបធឝើជាមហាបូជាចាររដឧ៏តថុងឧតថមមថងបទៀតដូចលទងម់្ចនបនធូលរនាលោប ់
(កិចចការ ១:១១)។ 
 
 បុណ្រសថងទីហារិប បធឝើបឡើងបៅហារិបសថង បនាធ បព់ីការឆាក ង។ វលរបគ្នប នឹងបុណ្រចុំរតូរបរ់ពួកយូោ (Jewish 

Harvest Festival) កដលបធឝើបឡើងហារិបសថង បនាធ បព់ីបុណ្ររ ុំលង។ បុណ្រសថងទីហារិបកល៏ រពនពិធីកុំបណ្ើ តរបរ់លកុម 
ជុំនុុំកដរ គឺបៅបពលលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរណ្ឌិ តបលើអបកបជឿ កដលបគ នជួបជុុំគ្នប បៅលកុងបយរោូឡឹម។ បគ នបពញបោយ 
អុំណាច និងអុំណ្រ បហើយ នចាបប់ផថើមនិយយភាោចកមវកអោច ររ ដូចកដលលពោះវញិ្ញដ ណ្ចងឱ់្របគនិយយ។ បៅកបុងការ 
ពនរល់ពីបទពិបោធនប៍ៅបុណ្រសថងទីហារិបបៅកានអ់រ់អបកកដល នឈរបៅជុុំវញិ បលកបពលតុរដកលរងប់ទគមគរី 
បចញពីកណ្ឍ គមភរីយ ូកអលថា “បៅលគ្នចុងបលកាយបងអរ់ បយើងនឹងយកវញិ្ញដ ណ្បយើងមកចាកប់ងាូរបលើមនុរសបលកផង 
ទាុំងពួង (កិចចការ ២:១៧)។ 
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 បុណ្រសថងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ (Lord’s Day) ជាសថងថាឝ យបងគុំធមយតាកបុងចុំបណាមពួកអបកបជឿនាបពលបចចុបផនបគឺជា 
បុណ្រមយួគតក់ដលលតូវ នបគដឹងថា ម្ចនកតលកុមជុំនុុំដុំបូងបទ កដលល រពនពិធីបនោះ។ បនាធ បម់ក លគិរថបររ័ិទល រពន 
«បុណ្រលពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់លបចាុំរ ថ ហ៍ (weekly Easter)» បដើមផរី ុំលឹកខ្វួនបគពីការម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងរបរ់ 
លពោះលគិរថ។ បគ នរកាពិធីបនោះជា «សថងរបរ់លគិរថបររ័ិទ (Christian day)» សថងទីមយួសនរ ថ ហ៍ បោយការអធិោឌ ន 
ការអធិបាយ ការបបលងៀន និងការបធឝើពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់។ 
  
 ប ុនាយ នឆាប ុំថយីៗបនោះ ការល រពនពិធីរបរ់លកុមជុំនុុំមយួចុំនួន នអភវិឌណន។៍ បុណ្រដឹងគុណ្ម្ចថ យ និងបុណ្រដឹងគុណ្ 
ឪពុកផថល់កិតថិយរដល់ឪពុកម្ចថ យ។ បុណ្រមុនចូលឆាប ុំថយីមយួសថង (New Year’s Eve) ល រពនបឡើងបពលឆាប ុំថយីមកដល់ 
កបុងបរយិការមយួកបុងការអធិោឌ ន ថាឝ យបងគុំ។ លកុមជុំនុុំកអ៏ាចល រពនពិធីអរលពោះគុណ្ (Thanksgiving) ឬបុណ្រចុំរតូ 
(Harvest Festival) បហើយបគបធឝើវកបុងរដូវរវឹកបឈើលជុោះ ឬក ៏អបកបជឿអាចរូមឱ្រម្ចនកមយវធិីពិបររកបុងការកតថញ្ដូ រលម្ចប់ 
អឝីកដលលពោះអម្ចច រ់ នបធឝើចុំបពាោះបគ។ វអាចជាការបឆវើយតបចុំបពាោះបរចកថីអធិោឌ ន ឬ ជាភាពបជាគជយ័តាមរយៈជុំនួយ 
របរ់លពោះជាម្ចច រ់។ លរបបពលជាមយួគ្នប បនាោះកដរ បគលបកហលជាចងថ់ាឝ យ «ដងាឝ យអរលពោះគុណ្ពិបររ» បៅលពោះអម្ចច រ់ 
តាមរយៈលកុមជុំនុុំ។ 
 
 លកុមជុំនុុំរបរ់អបកលបកហលជាល រពនពិធីខាងបលើមយួចុំនួន ឬ កល៏ រពនទាុំងអរ់ ឬ ពិធីបផសងបទៀតកដលមនិ ន 
បរៀបរប។់ អឝីកដលរុំខានគ់ួរចងចាុំបនាោះថា ពិធីកដល នល រពនបនាោះគឺមនិកមនរលម្ចបល់បបយជនរ៍បរ់វផ្ទធ ល់បទ ប ុកនថ ជា 
ការរ ុំលឹកអុំពីកិចចការ និង លពោះវតថម្ចនរបរ់លពោះអម្ចច រ់គងប់ៅជាមយួបយើង។ រូមចាុំកបុងចិតថថា ការល រពនពិធីរបរ់អបក 
នឹងកាវ យជាកផនួតលម្ចទបទរោអ ត បបើគ្នយ ន  អតទនយ័សនលពោះវតថម្ចន។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ រលម្ចប់ការពិពណ៌្នាបៅជួរកណាឋ ល រូមររបររបលខ្កដលតុំណាងឱ្យពិធីបុណ្រកដល នបរៀនបរប ់(ជួរខាងោឋ ុំ)។  
……ក កុំបណ្ើ តរបរ់លពោះបយរ ូ    ១) បុណ្រសថងអាទិតរធ្លងទកនស (Palm Sunday) 
……ខ្ ការយងចូលលកុងបយរ  ោូឡឹម   ២) បុណ្រសថងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ (Lord’s Day) 

……គ ការឆាក ង      ៣) បុណ្រសថងរុលកលអ (Good Friday) 

……  ការម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ    ៤) បុណ្រណូ្កអល 
……ង ការយងលតឡបប់ៅោទ នបរមរុខ្របរ់លពោះបយរ ូ  ៥) បុណ្រលពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ 
……ច កុំបណ្ើ តរបរ់លកុមជុំនុុំ    ៦) បុណ្រសថងទីហារិប 
……ឆ រ ុំលឹកលបចាុំរ ថ ហ៍របរ់បុណ្រលពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយ ៧) បុណ្រសថងសនការយងបឡើង 
  ររ់បឡើងវញិ   
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៥ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញលបបយគកដលលតឹមលតូវ។ ពិធីបុណ្រកដលបយើង នរិកាម្ចនតសមវចុំបពាោះ 
    លកុមជុំនុុំ ពីបលពាោះវ 
 ក) រ ុំលឹកបយើងពីលពឹតថិការណ៍្រុំខាន់ៗ របរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ ឬរបរ់លពោះគមភរី។ 
 ខ្) ជួយ បយើងឱ្របោយ ោះលតងន់ឹងទុំបនៀមទុំលប។់ 
 គ) ផថល់ឱ្របយើងបធឝើនូវអឝីកដលគួរឱ្រចាបអ់ារមយណ៍្។ 
  ) ផថល់នូវរបបៀបរលម្ចបប់យើង បដើមផបីធឝើបនាធ ល់បៅកានអ់បកដសទ។ 
 
៦ រូមរយបញ្ជ ីអុំពីការបរៀបចុំពិធីបៅលកុមជុំនុុំយ ងបហាចណារ់ចុំនួនបី កដល នអភវិឌណកបុងប ុនាយ នឆាប ុំថយីៗបនោះ។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
គ. ការថាវ យបងគំតាមកបនួ ឬ ការថាវ យបងគំតបបពសរ ីRitual or Free Form Worship 
ទោលទៅទី៣. ពនយល់ពីតួនទីម្នការថ្វវ យបងគំតាមរបួន និងការថ្វវ យបងគំណបបទសរទីៅរនុងររុមជំនុំ។ 
  
 ការថាឝ យបងគុំតាមកផនួកបុងពិធីោរនា បលបើពាករ និងរកមយភាពតាមលុំោបល់ុំបោយ។ ការថាឝ យបងគុំបោយបររ ី
ោកប់ញ្ចូ លពាករ និងរកមយភាពកដលបធឝើបៅបោយឯកឯង (កបបធមយជាតិ)។ ការថាឝ យបងគុំទាុំងពីរកបបបនោះម្ចននាទីកបុង 
លកុមជុំនុុំ។  
  
 តាមរយៈការអានអុំពីលកុមជុំនុុំដុំបូង អបកនឹងដឹងពីភាពខ្ឝោះខាតរបបៀប និងកផនួតលម្ចដត៏ឹងរុងឹបនោះ។ ពន័នកិចច និងការ
ថាឝ យបងគុំមនិផវូវការ អនុញ្ញដ តឱ្រលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបធឝើការ បហើយអនុញ្ញដ តឱ្របគបឆវើយតបនឹងការបនាោះ។ ប ុកនថ ម្ចនលកុមជុំនុុំ
ជាបលចើន នកាវ យជាផវូវការ ឬ តាមកផនួតលម្ចហួរបហតុបពក បហើយ នបងាអ ក់ដល់កិចចការរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
កផនួតលម្ចរទិតបៅ ប ុកនថ អតទនយ័របរ់វ ន តប់ង។់ 
 
 អញ្ច ឹង បតើម្ចនកកនវងរលម្ចបក់ផនួតលម្ចកបុងលកុមជុំនុុំកដរឬបទ? ចារ់/ ទ ពិតជាម្ចន។ កបុងឱ្ការដូចជា ពិធី 
បរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ បុណ្ររព និងកមយវធិីោមគគីភាពជាបដើម ជាការល រពនពិធីបោយបលបើពាករបពចន ៍និងទលមងក់ារកដល 
 នបរៀបចុំរចួជាបលរច បហើយវផថល់ឱ្រនូវបរចកថីសថវថបូរ និងអោះអាងថា គ្នយ នអឝីមយួកដលលតូវបុំបភវចបចាល ឬ លុបបចាលបនាោះ 
បឡើយ។ 
 
 ការរូលតបគ្នលលទនិរបរ់លកុមជុំនុុំ និងការនិយយដកដលៗតាមបទគមភរីកម៏្ចនតសមវកដរ ជាពិបរររលម្ចបអ់រ់ 
អបកកដលមនិបចោះ អាន។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត បទគមភរីបបលងៀនថា ការថាឝ យបងគុំ «លតូវបធឝើបោយរមរមរ និងបោយម្ចន

រណាឋ ប់ធ្លប ប»់ (១កូរនិថូរ ១៤:៤០)។ ប ុកនថ ការទាុំងអរ់បនោះមនិលតូវបលបើបលចើនហួរបហតុបទ បយើងនឹងពឹងកផអកបលើវ។ 
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រវងកផនួ និងទលមងក់បបបទបោយបររ ីគួរកតករឝងរកតុលរភាព បោយចងចាុំថា ការល រពនពិធីមនិរុំខានដូ់ចអតទនយ័
របរ់វបទ។  
 
 ផធុយពបីូជាចាររកបុងរមភននបមលតីចារ់កដលលតូវតលមូវឱ្រម្ចនរុំបលៀកបុំពាក់ការបនោះពុុំ ននិយយកបុងរមភននបមលតីថយី 
កដលតលមូវឱ្រលគូគងាឝ ល ឬអបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំម្ចនរុំបលៀកបុំពាកព់ិបររៗបទ។ ឋានៈ និងតួនាទីកបុងលកុមជុំនុុំមនិបញ្ញជ ក ់
ធងនត់ាុំងពីគ្នយ នភាពខុ្រគ្នប រវងបុពឝជិត និងលគហរទមកបមវ ោះ។ បយើងលតូវបមើលពីការថាឝ យបងគុំតាមកបបោមញ្ដជុំនួរវញិ 
ការលបកបគ្នប របរ់លគិរថបររ័ិទដម៏្ចនតសមវ ជុំបនឿមុតម្ចុំបលើលពោះបយរ ូលគិរថ និងការបនាធ បខ្វួនរបរ់ពន័នកិចច និងកមយវធិី។  
 
 លកុមជុំនុុំលតូវកតល រពនពិធ!ី បតើម្ចនកមយវធិីអឝីបផសងបលចើនបទៀតត កដលគួរឱ្ររ ុំបភើបជាងអឝីកដលបយើងម្ចនបៅកបុងបរឿង
សនការបល របលោះ បបទៀត?  
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក ២) បុណ្ររព 
 ខ   ៥) ថាឝ យកូន 
 គ   ៦) ថាឝ យអគ្នរ 
     ១) អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
 ង   ៤) អធិោឌ នរលម្ចបអ់បកជុំងឺ 
 
៤ ក   ៤) បុណ្រណូ្កអល 
 ខ្   ១) បុណ្រសថងអាទិតរធ្លងទកនស (Palm Sunday) 

 គ   ៣) បុណ្រសថងរុលកលអ (Good Friday) 
     ៥) បុណ្រលពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ 
 ង   ៧) បុណ្រសថងសនការយងបឡើង (Ascension Day) 
 ច   ៦) បុណ្រសថងទីហារិប 
 ឆ   ២) បុណ្រសថងរបរ់លពោះអម្ចច រ់ (Lord’s Day) 
 
២  ) បពលបគម្ចនរុភមងគល និងបពលបគម្ចនទុកខបោក។ 
 
៥ ក) រ ុំលឹកបយើងពីលពឹតថិការណ៍្រុំខាន់ៗ របរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ ឬ របរ់លពោះគមភរី។ 
  ) ផថល់នូវរបបៀបរលម្ចបប់យើង បដើមផបីធឝើបនាធ ល់បៅកានអ់បកដសទ។ 
 
៣ ក) ពិធីបុណ្រលជមុជទឹក 
  ) ពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ 
 
៦ អបកលបកហលជាររបររោក ់ពិធីបុណ្រគុណ្ម្ចថ យ ពិធីបុណ្រគុណ្ឪពុក ពិធីបុណ្រមុនចូលឆាប ុំថយី (New Year’s Eve) 

ពិធបីុណ្រអរលពោះគុណ្ ពិធីបុណ្រចលមូត ឬពិធីបផសងៗបទៀតកដលរុំខានច់ុំបពាោះតុំបន ់ឬ លបបទររបរ់អបក។ 
      


