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        ការថ្វវ យបង្គំតាមរយៈការបពរមើ 

       Worship in Service 

 

 
 បោកយាយរបរ់ខ្ញុ ុំ នបៅផធោះ្រឋីមាប ក ់បរើយ នបធវើបនាធ ល់បៅកានន់ាងអុំពីរពោះបយរ ូ។ ្រថីបនាោះ នហ្គររកោក់
បោកយាយ ―កុុំរតឡប់មកផធោះខ្ញុ ុំបទៀត! ខ្ញុ ុំមនិចងឮ់ពីរពោះបយរ ូ បទ!‖ 
 
 បពលហ្គដលបោកយាយរបរ់ខ្ញុ ុំ នរ បខ់្ញុ ុំអុំពីបរឿងបនោះ ខ្ញុ ុំ ននិយាយថា ―្រឋីមាប ក់បនាោះបឈលើយោកប់ោកយាយ    
ណារ់។ ប៉ាុហ្គនថ បោកយាយ នបុំបពញតួនាទីរបរ់បោកយាយបរើយបោយការបធវើបនាធ ល់ បរើយមនិមានអវីបហ្គនទមបទៀត
ហ្គដលបោកយាយរតូវបធវើបនាោះបទ។‖ 
 
  ―យាយ នបធវើបហ្គនទមបទៀតរចួបរើយ‖ ោត ់នបឆលើយ ―យាយ នបធវើនុំសផមយួពីហ្គផលប ៉ា ម បរើយយកបៅឱ្យនាង។‖ 
 
  ខ្ញុ ុំ នបរៀនបមបរៀនដរ៏ុំខានម់យួពីពាកយរមឋទីាុំងបនាោះ។ ជាញឹកញាប ់ខ្ញុ ុំ នប ើញបោកយាយរបរ់ខ្ញុ ុំ ថាវ យបងែុំ
រពោះអមាា រ់បោយការអធិោឌ ន សដរបរ់ោត ់នបលើកបឡើងបៅបពលហ្គដលោត់បរចៀង ―បយើងនឹងថាវ យរគបទ់ាុំងរិរលីអដល់
រពោះបយរ ូ បរើយនឹងហ្គេលងរ បព់ីបរចកឋីររឡាញ់ដអ៏ោា រយរបរ់រពោះអងែ។‖ ប៉ាុហ្គនថ បៅសេៃបនាោះខ្ញុ ុំ នដឹងពីរបបៀបហ្គដលបោក
យាយ នបធវើបលើរពីការបធវើទបីនាធ ល់ ឬ ថាវ យបងែុំជាពាកយរមឋ ីនិងបទចបរមៀងបៅបទៀត។  បោកយាយ នថាវ យបងែុំ 
រពោះអមាា រ់បោយរកមមភាពរបរ់បោកយាយ។ របរិនជាបយើងនិយាយថាបយើងររឡាញ់រពោះបយរ ូ ទបងវើរបរ់បយើងរតូវ
ហ្គតបង្ហា ញពីបរចកឋីររឡាញ់បនាោះ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការបបរមើទាុំងអរ់ Total Service 

ខ្. ឥរយិាបេកបុងការបបរមើ Attitudes in Service 

 

ទោលទៅ 
១. ពណ៌្នាពីរបបៀបហ្គដលបយើងអាចថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់តាមរយៈការបបរមើអបកដស៏ទ។ 
២. ពិភាកាពីឥរយិាបេរុំខាន់ៗ កបុងការបបរមើ ហ្គដលជារកមមភាពមយួសនការថាវ យបងែុំ។ 
 

ក. ការបពរមើទ្ធងំ្អ្ស ់Total Service 
ទោលទៅទ១ី. ពណ៌នពីរទបៀបណែលទយើងអាច្ថ្វវ យបងគំរពះអាច ស់តាមរយៈការបទរមើអនរែ៏ម្ទ។ 
 

 ―បតើអបកមនិបធវើការថាវ យរពោះអមាា រ់បៅបពលណា?‖ បុររវយ័បកមងមាប ក ់នរួរ។ ―ជាការពិត មឋងមាក ល អបកមានសេៃ
ខ្លោះហ្គដលទុំបនរ។‖ មនុរស នគិតថា ភាពជារគិរឋបររ័ិទ គឺជាអវីមយួហ្គដលអបកបធវើ ប៉ាុហ្គនថ បធវើជាអបកបជឿមាប ក ់មនិហ្គមនជាមុខ្របរ
មយួហ្គដលបធវើការរ ុំបីបមា៉ា ងកបុងមយួសេៃបនាោះបទ វាគឺជាជីវតិេមីមយួ។ ការបបរមើរបរ់បយើងចុំបពាោះរពោះអមាា រ់ ជាហ្គផបកដប៏រចើន
បុំផុតសនជីវតិរបរ់បយើង ដូចជាការដកដបងាើមឱ្យមានជីវតិដូចោប ហ្គដរ។ បយើងមនិបបរមើរពោះអងែហ្គតហ្គផបកសនបទពបការលយ ឬ
បពលបវោរបរ់បយើង ឬកប៏ៅបពលហ្គដលបយើងមានអារមមណ៍្ចូលចិតថប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុហ្គនថ រគបប់ពល— បោយអរ់ពីចិតថ គុំនិត 
និងរបូកាយរបរ់ បយើង។ ការបបរមើទាុំងអរ់អាចនិយាយ នថា ―ទូលបងែុំបៅទីបនោះរពោះអមាា រ់ រូមបរបើទូលបងែុំបពលណា
ក ៏ន កហ្គនលងណាក ៏ន និងបៅោទ នភាពហ្គបបណាក ៏ន។‖ គមពរីរ ៉ាមូ ១២:១ បលើកបឡើងថា បយើងថាវ យការថាវ យបងែុំដព៏ិត 
បៅបពលហ្គដលបយើងឧទធិរដល់់ការបបរមើរបរ់រពោះអងែ។ 
 

គុំរដូអ៏ោា រយបុំផុតសនការបបថជាញ ចិតថ គឺជារពោះបយរ ូ រគិរឋផ្ទធ ល់។ រទង ់នបោយ ផធុំ បបញ្ាញកមាល ុំងកាយ និងររមាក
ដូចជាបយើងហ្គដរ។ ប៉ាុហ្គនថ រពោះរឫទយ័ និងរពោះតរមោិះរបរ់រពោះអងែ នបរតៀមជានិចាបដើមផបីធវើកិចាការរបរ់រពោះបិតារបរ់រពោះអងែ 
(យ៉ាូហាន ១៥:១០)។ រទងហ់្គតងហ្គតបបរមើអបកដស៏ទ។ រទង ់នជួយ មនុរសហ្គផបកខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ បោយបបរងៀន អធិោឌ ន 
និងរូមផហី្គតរពោះកហ្គនសងររមាបព់ួកបគ បរើយរទង ់នយករពោះរឫទយ័ទុកោក់ររមាបត់រមូវការខាងរបូកាយរបរ់ពួក
បគ។ រទងម់និហ្គដលបគចបចញពអីបកជុំងឺ ឬអបកហ្គដលរងទុកាបវទនាណាមាប ក់បឡើយ។ 
 

បៅសេៃមយួ រទង ់នបរ រកូនរបុរហ្គដលោល ប់របរ់្រឋីបមមា៉ា យរកីរកមាប ក ់មកពីភូមណិាអុីនឱ្យររ់បឡើងវញិ ហ្គដល
្រឋីបនាោះមនិមាននរណាបផសងបទៀតជួយ ផែតផ់ែងប់ឡើយ។ រទង់ នបរៀបចុំ រូមផហី្គតដុតរតីឱ្យរិរសហ្គដលបរវរត ់បោយ ន
ខ្ុំរបឹងបនោទរតបីពញមយួយប។់ រទង ់នបបរមើដល់រវូងមនុរសហ្គដលឯកបកា និងរតូវ នបគបដិបរធបោយ នបៅ
ជាមយួពួកបគ។ រទង ់នទទួលការអបញ្ា ើញឱ្យទទួលទានអាហារបពលោៃ ច ជាមយួមនុរសហ្គដលមនិរតូវ នររឡាញ់
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បោយររគមន។៍ រទងជ់ាមតិថរមាល ញ់របរ់មនុរសមាន ប។ រពោះបយរ ូ ហ្គដលជារពោះរជបុរតារបរ់រពោះជាមាា រ់ ន
បបរមើដល់ោប រពោះររឋរបរ់រពោះអងែផ្ទធ ល់—មនុរសជាតិ។ 
 
 បតើបយើងគួរហ្គតបធវើតិចជាងបនោះឬ? បទ បយើងគួរហ្គតបធវើវាឱ្យកាល យបៅជាបោលបុំណ្ងរបរ់បយើងដូចជារពោះបយរ ូ ហ្គដរ។ 
របហ្គរលជារពោះអមាា រ់មនិ នរបទានឱ្យអបកនូវពន័នកិចាបបរមើ តាមរយៈការបបរងៀន ឬការអធិបាយ ប៉ាុហ្គនថ អបកពិតជាមាន
រមតទភាពបធវើជារគិរឋបររ័ិទហ្គដលមានចិតថអាណិ្តអារូរ និងកឋីររឡាញ់។ មនុរសរតូវការដឹង ពីការរពួយ រមារបរ់
នរណាមាប ក ់បរើយការយកចិតថទុកោករ់បរ់អបក អាចបធវើឱ្យអបកបផសងបទៀតដឹងថា រពោះជាមាា រ់យករពោះរឫទយ័ទុកោក ់ 
នឹងបគហ្គដរ។ 
 
 ការថាវ យបងែុំតាមរយៈការបបរមើ មាននយ័ថាការថាវ យខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់ បោយថាវ យនូវបពលបវោ និងរមតទភាពរបរ់  
បយើង។ បយើងអាចនិយាយពាកយពីបរោះពិោ ផឋល់នូវោប មញញឹមដរ៏កទ់ាក ់ឬរួររុខ្ទុកាអបកជុំងឺ ឬកម៏នុរសឯបកា។ រពោះ
អមាា រ់ចងឱ់្យបយើងមានឆនធៈនឹងហ្គចកចាយជាមយួមនុរសបផសងបទៀតហ្គដលរតូវការ។ មនិថាបយើងមាន ឬរកបនាោះបទ បយើងរតូវ
ហ្គតបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផហី្គចកចាយតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះអមាា រ់។ 
 

រពោះគមពរី នបង្ហែ ប់បយើងឱ្យបធវើ ―ជាបនាធ ល់‖ (កិចាការ ១:៨)—មនិហ្គមនបធវើបនាធ ល់បទ ប៉ាុហ្គនថ បធវើជា។ ចូរបរបើការអធិោឌ ន
ខាងបរកាម បដើមផជីួយ អបកឱ្យបនថបុំណ្ងចិតថបនោះ បៅកាន់រពោះជាមាា រ់។ 

 
ឱ្រពោះបិតាបអើយ ទូលបងែុំមានបុំណ្ងចិតថថាវ យបងែុំរពោះអងែ មនិរតឹមហ្គតជាពាកយរមឋបី៉ាុបណាត ោះ បទ ប៉ាុហ្គនថ រគប់
ទាុំងអវីៗទាុំងអរ់។ មុនបពលទូលបងែុំមានរបតិកមមបៅនឹងោទ នភាពណាមយួ ឬបធវើការរបរមចចិតថអវីមយួ 
ទូលបងែុំអធិោឌ នរូមឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់រពោះអងែ មានរពោះបនធូលមកកាន់ទូលបងែុំផង នូវអវីហ្គដលបធវើ
ឱ្យរពោះអងែរពវរពោះរឫទយ័។ រពោះអមាា រ់បអើយ រូមជួយ ឱ្យទូលបងែុំបធវើតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះអងែផង។ 
រូមឱ្យរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែចាុំងហ្គចងតាមរយៈទូលបងែុំ តាមរបបៀបហ្គដលអបកបផសងបទៀតនឹង
ចង ់នដូចជារពោះបយរ ូផងហ្គដរ។ 

 

 

 

 

 

 



46 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរអានខ្គមពរីបៅហ្គផបកខាងបឆវង។ បៅពីមុខ្ខ្គមពរីបយាងនីមយួៗ ចូរររបររបលខ្ហ្គដលជារបបភទសនការបបរមើហ្គដលមាន 
    អតទនយ័រតូវោប ។ 
 
  ខគ្មពីរទោង                                                  ររទភទម្នការបទរមើ 
 …… ក) មា៉ា ថាយ ៨:១-៣ ១) ការផថល់អាហារដល់អបកបររកឃ្លល ន 
 …… ខ្) មា៉ា ថាយ ៨:២៣-២៦ ២) ការការពារ និងការដកយកភាពភយ័ខាល ច  
 …… គ) លូកា ១៩:១-៦ ៣) ការបរ រអបកជុំងឺឱ្យ នជា 
 ……  ) យ៉ាូហាន ៦:១-១៣ ៤) ការផឋល់នូវផ្ទរុខ្ភាពខាងរបូកាយ 
 …… ង) យ៉ាូហាន ១៣:១-១៥ ៥) ការទទួលអរ់អបកហ្គដលមានអារមមណ៍្ថារតូវបគបដិបរធ 
 
២ ចូរអានយា៉ា កុប ២:១៤-១៧ បនាធ បម់កបុំបពញរបបយាគខាងបរកាម។ ការមានជុំបនឿហ្គតមយួមុខ្ មនិទានរ់គបរ់ោនប់ទ  
    ប៉ាុហ្គនថរតវូបង្ហា ញភរឋុតាងបោយ ……………………………………………………………………………………របរ់អបក។ 
 
៣ ចូរអានោច់បរឿងខាងបរកាម។ ចូរររបររការពណ៌្នាសនរកមមភាពខ្លីនីមយួៗ ហ្គដលអបកចងប់លើកយកមកបង្ហា ញពីការ
 ថាវ យបងែុំបៅកបុងការបបរមើ។ 
 ក) រគូគង្ហវ លរបរ់អបក ពនយល់បៅកាន់រមាជិករកុមជុំនុុំ អុំពីតរមូវការបនាធ ន ់ររមាប់ការោងរងរ់ពោះវហិារេមីមយួ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ខ្) អបកជិតខាងរបរ់អបកមានជុំងឺធៃន ់បរើយោម ននរណាមាប ក់យកចិតថទុកោកន់ឹងរកុមរគួោរបទ។ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ខ. ឥរយិាបថកនងុ្ការបពរមើ Attitudes in Service 
ទោលទៅទ២ី. ពិភារាពីឥរោិបថសំខាន់ៗរន ងការបទរមើ ណែលជ្ជសរមមភាពមួយម្នការថ្វវ យបងគំ។ 
 
 បៅបពលហ្គដលពាការោីុំយូហ្គអល ចង់ចាកប់របងតាុំងឱ្យបុររវយ័បកមងដរ៏ង្ហា មាប ក ់ហ្គដលជារពោះមហាកសរតសនរបបទរ
អុីរោហ្គអល រពោះអមាា រ់ នបញ្ឈបោ់តប់ោយពាកយទាុំងបនោះ៖ ―រពោះអមាា រ់មនិវនិិចឆយ័ដូចមនុរសបោក ហ្គដលបមើលហ្គត
រុំបកបរៅប៉ាុបណាត ោះបទ រពោះអមាា រ់ទតបមើលចិតថគុំនិតវញិ‖ (១ោុំយូហ្គអល ១៦:៧)។ 
 
 អាការៈខាងបរៅរបរ់បយើងរមួមានរកមមភាពរបរ់បយើង កដូ៏ចជាលកាណ្ៈរបូរងកាយរបរ់បយើងហ្គដរ។ ជនួកាល 
រកមមភាពរបរ់បយើង មនិ នដូចបៅនឹងអវីហ្គដលបយើងចងម់ាននយ័បទ។ បយើងអាចនឹងរតូវ នបគរបគល់ការង្ហរឱ្យបធវើ 
បរើយវាហ្គបរជាមនិ នដូចបៅនឹងអវីហ្គដលបយើងរងឃមឹ។ ប៉ាុហ្គនថ បយើងអាចហ្គរវងរកការកមានថចិតថ ន បោយដឹងថារពោះជា
មាា រ់ នទតប ើញដួងចិតថរបរ់បយើង បរើយរជាបពីអវីហ្គដលបយើងពិតជាចងប់ធវើររមាបរ់ពោះអងែ។ 
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 រទងក់ទ៏តប ើញផងហ្គដរ របរិនជាបយើងខ្ុំរបឹងរហ្គមថងរកមមភាពជារគិរឋបររ័ិទ បោយមនិមានចុំណូ្លចិតថពិត
រ កដនូវអវីហ្គដលបយើងកុំពុងបធវើ។ រកមមភាពហ្គដលលអជាងបគ មនិ នរបជ់ាការថាវ យបងែុំបទ របរិនជាឥរយិាបេរបរ់
បយើងមនិរតឹមរតូវ។ រពោះគមពរី  នផឋល់នូវបោលការណ៍្ហ្គណ្នាុំដ៏មានោររុំខានរ់រមាប់គុំនិត និងអារមមណ៍្ហ្គដលរតឹមរតូវ 
បរើយបយើងនឹងបមើលបោលការណ៍្មយួចុំនួនបៅបពលបនោះ។ 
 
 ជាដុំបូង បយើងនឹងនិយាយអុំពីការបបរមើរពោះអមាា រ់បោយចិតថរកីរយ បរើយមនិហ្គមនបោយោររោនហ់្គតបយើងគិតថា 
បយើងគួរហ្គតបធវើបនាោះបទ។ ការឱ្យ និងការហ្គចករ ុំហ្គលករបរ់បយើង អាចជាបទពិបោធន៍សនអុំណ្រ។ រពោះគមពរី នបលើកបឡើងថា 
ការឱ្យទទួលពរបរចើនជាងការទទួល។ ការឱ្យកបុងរពោះនាមរពោះអមាា រ់ គឺជាអភយ័ឯករិទនិរបរ់រគិរឋបររ័ិទ។ បោកប៉ាូល
 នបបរងៀនថា៖ 

 
បរតុបនោះ មាប ក់ៗ រតូវហ្គតចូលរ កត់ាមហ្គតខ្លួនរុំបរចចិតថ បោយមនិនឹកោឋ យ ឬបទើរទល័បឡើយ ដផតិរពោះ 
ជាមាា រ់រពវរពោះរឫទយ័នឹងអបកណាហ្គដលបធវើអុំបណាយបោយចិតថរកីរយ។ រពោះអងែអាចនឹងរបទានពរដរូ៏រ
បរៀររគបយ់ា៉ា ងដល់បងបអូន បដើមផបីអាយបងបអូនមានអវីៗទាុំងអរ់ហ្គដលបងបអូនរតូវការដច៏ាុំ ចប់នាោះជានិចា 
បរើយហ្គេមទាុំងបៅរល់បរបិូណ៌្រុំរបហ់្គចកទានផង។ (២កូរនិេូរ ៩:៧-៨) 

 
 បយើងប ើញថា រពោះជាមាា រ់របទានឱ្យជាបរបិូរណ៍្។ រពោះគមពរី នបលើកបឡើងថា រទង់របទានឱ្យបោយរបផរុ
ររមាបក់ាររបាយរកីរយរបរ់បយើង (១ធីម៉ាូបេ ៦:១៧)។ បៅបពលហ្គដលបយើងឱ្យបោយចិតថបរតកអរ វាកានហ់្គតង្ហយររួល
ររមាបប់យើងបដើមផឱី្យបោយរបផរុផងហ្គដរ។ រ ៉ាមូ ១២:៨ រ បប់យើងថា អបកហ្គដលហ្គចកទានឱ្យអបកដស៏ទ គួរហ្គតបធវើវាបោយចិតថ
របផរុរ។ បយើងមនិហ្គមនឱ្យលមមរតឹមហ្គតបននូរមនរិការហ្គដលវកឹវរប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុហ្គនថ បយើងឱ្យតាមហ្គតរពោះអមាា រ់ចងឱ់្យបយើង។ 
 
 ចូរររសមថា អបក នទទួលេវកិារបហ្គនទមមយួចុំនួនបទៀត បរើយរពោះអមាា រ់ នរ បអ់បកឱ្យថាវ យមយួហ្គផបកបៅកាន់
បបរកកមមតូចមយួ។ កិចាការបនោះ អបក នបធវើបោយចិតថរកីរយ និងរបផរុរ។ បរកាយមក អបក នឮរមាជិកមយួចុំនួន
បៅកបុងបបរកកមម មានអុំណ្រពីរបបៀបហ្គដលរពោះជាមាា រ់ នផែតផ់ែងរ់រមាបត់រមូវការរបរ់ពួកបគ ប៉ាុហ្គនថ ប ម្ ោះរបរ់អបកមនិ
រតូវ នបលើកបឡើងបទ។ វាោឋ ប់បៅ បធវើបមើលហ្គតលុយបនាោះ នធាល កម់កពីបលើបម  បោយមនិហ្គមនមកពីសដរបរ់អបក។ បតើអបក
មានអារមមណ៍្ហ្គបបណាហ្គដរ? 
 
 របហ្គរលជា របតិកមមពីធមមជាតិបធវើឱ្យមានអារមមណ៍្អនច់ិតថ។ បយើងចងទ់ទួលកិតថិយរពីអវីហ្គដលបយើង នបធវើ។ 
បរើយកាលហ្គដលចងឱ់្យបគអរគុណ្បនាោះ មនិជាអារកកអ់ីណារ់ណាបទ រពោះបយរ ូ នបបរងៀនពីរង្ហវ នហ់្គដលអោា រយជាង 
បនោះ។ មា៉ា ថាយ ជុំពូក៦  នររបររថា ― រឯីអបកវញិ កាលណាសដោឋ ុំអបកបធវើទាន មនិ ច់បអាយសដបឆវងដឹងបឡើយ បដើមផ ី
បអាយទានរបរ់អបកបៅោៃ ត់កុំ ុំង បរើយរពោះបិតារបរ់អបក ទតប ើញអុំបពើហ្គដលអបកបធវើបៅកបុងទីោៃ ត់កុំ ុំង រទងន់ឹង
របទានរង្ហវ នម់កអបកវញិ‖ (មា៉ា ថាយ ៦:៣-៤)។ 
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 រពោះអមាា រ់កុំពុងហ្គតមានរពោះបនធូលបនោះអុំពីការបនាធ បខ្លួនពីការឱ្យហ្គដលបគចបចញផុតពីអុំណួ្ត និងពីបុំណ្ងចិតថសន
ការររបរើររបរ់មនុរស។ ការថាវ យដូចជាថាវ យបៅកាន់រពោះជាមាា រ់ គឺជារង្ហវ ន ់បរើយនឹងទទួល នរង្ហវ ន។់ រពោះបយរ ូ
មានរពោះបនធូលរនាថា ―ចូរបធវើអុំបណាយដល់អបកដសទ បនាោះរពោះជាមាា រ់នឹងរបទានអុំបណាយដល់អបករល់ោប ហ្គដរ រទងន់ឹង
របទានមកយា៉ា ងបរបិូណ៌្រូរបរៀរ។ រពោះជាមាា រ់នឹងវាល់បអាយអបកតាមរង្ហវ ល់ហ្គដលអបកវាល់បអាយអបកដសទ‖  
(លូកា ៦:៣៨)។ 
 
 រង្ហវ នម់យួចុំនួនរបរ់បយើងអាចនឹងមានបៅបលើហ្គផនដីបនោះ។ ប៉ាុហ្គនថ រង្ហវ នដ់អ៏ោា រយបុំផុតរបរ់បយើងនឹងរបទានឱ្យដល់
បយើង បៅបពលហ្គដលបយើងឈរបៅចុំបពាោះរពោះអមាា រ់ ជាសេៃហ្គដលរពោះអងែអរគុណ្ដល់បយើងនូវរគបក់ិចាការហ្គដលបយើង នបធវើ
ររមាបរ់ពោះអងែ។ មា៉ា ថាយ ២៥:៣៤-៤០  នផឋល់ឱ្យបយើងនូវរបូភាពសនសេៃបនាោះ៖ 
 

បពលបនាោះ រពោះមហាកសរតនឹងមានរពោះបនធូលបៅកានអ់រ់អបកបៅខាងោឋ ុំរពោះអងែថា “អរ់អបកហ្គដលរពោះបិតា
ខ្ញុ ុំ នរបទានពរបអើយ! ចូរនាុំោប មកទទួលរពោះរជយហ្គដលរទង ់នបរៀបទុកបអាយអបករល់ោប  តាុំងពីកុំបណ្ើ ត
ពិភពបោកមក ដផតិកាលបយើងឃ្លល ន អបករល់ោប  នបអាយអាហារបយើងបរបិភាគ កាលបយើងបររក អបក
រល់ោប  នបអាយទឹកបយើងពិោ កាលបយើងជាជនបរបទរ អបករល់ោប  នទទួល បយើងបអាយោប ក់
អាររ័យ កាលបយើងោម នរបមលៀកបុំពាកអ់បករល់ោប  នយករបមលៀកបុំពាកម់កបអាយបយើង កាលបយើងមាន
ជុំងឺ អបករល់ោប  នមករួររុខ្ទុកាបយើង បរើយកាលបយើងជាប ុ់ុំឃ្លុំង អបករល់ោប ក ៏នមករួរបយើង 
ហ្គដរ”។  ពួកអបករុចរតិទូលរពោះអងែវញិថាៈ “បពិរតរពោះអមាា រ់! បតើបយើងខ្ញុ ុំហ្គដល នប ើញរពោះអងែឃ្លល បរើយ
យកមាូបអាហារមកថាវ យរពោះអងែបោយ ឬប ើញរពោះអងែបររក បរើយយកទឹកមកថាវ យរពោះអងែបោយពី
អង្ហក ល់?។ បតើបយើងខ្ញុ ុំហ្គដល នប ើញរពោះអងែជាជនបរបទរ បរើយទទួលរពោះអងែបអាយោប ក់អាររ័យ ឬ
ប ើញរពោះអងែោម នរបមលៀកបុំពាក ់បរើយយករបមលៀកបុំពាកម់កថាវ យរពោះអងែពីអង្ហក ល់?។ បតើបយើងខ្ញុ ុំហ្គដល
 នប ើញរពោះអងែរបឈួន ឬជាប ុ់ុំឃ្លុំង បរើយមករួររុខ្ទុការពោះអងែពីអង្ហក ល់?”។ រពោះមហាកសរតនឹង
មានរពោះបនធូលតបបៅបគថា “បយើងរុុំរ បប់អាយអបករល់ោប ដឹងចារ់ថា រគបប់ពលហ្គដលអបករល់ោប របរពឹតថ
អុំបពើទាុំងបនាោះ ចុំបពាោះអបកតូចតាចជាងបគបុំផុតមាប ក ់ហ្គដលជាបងបអូនរបរ់បយើងបនោះ អបករល់ោប កដូ៏ចជា ន
របរពឹតថចុំបពាោះបយើងហ្គដរ‖។ 

 
 បតើវាមនិហ្គមនជាបទគមពរីមយួដល៏អបទឬអី? រូមផហី្គតអបកបធវើអវីមយួររមាបន់រណាមាប ក ់ហ្គដលបគមនិ នដឹងគុណ្អបកក៏
បោយ កវ៏ាមនិជាបញ្ញា អវីហ្គដរ។ រពោះអមាា រ់ហ្គដលទតប ើញរគបអ់វីៗទាុំងអរ់ នឹកចាុំ និងរបនូ់វចិតថរបផរុររបរ់អបក ហ្គដល
 នបធវើររមាបរ់ពោះអងែ។ បយើងប ើញថា រង្ហវ ន់ដប៏ៅអរ់កលផហ្គដលឱ្យបោយចិតថរកីរយ របផរុរ និងបនាធ បខ្លួន នបកើត
បឡើងយា៉ា ងង្ហយររួល។ រពោះអមាា រ់របទានរពោះគុណ្ និងកមាល ុំងហ្គដលបយើងរតូវការ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ចូរអានគមពរីមា៉ា ថាយ ៥:៣៤-៤៨។ បតើអបកណាជាគរមូសនការឱ្យបោយចិតថរកីរយ និងរបផរុររបរ់បយើង? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ ចូរអានគមពរីលូកា ១៤:១២-១៤ បរើយបឆលើយនឹងរុំណួ្រខាងបរកាម។ 
 ក) បតើមនុរសរបបភទណាហ្គដលរពោះបយរ ូ នរ ប់អបកបបរមើរបរ់រពោះអងែឱ្យអបញ្ជ ើញមកបរបិភាគអាហារបពល   
               ោៃ ច?   
      ……………………………………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) បតើនរណានឹងរងោតនូ់វអវីហ្គដលោត់បធវើ? 
       ……………………..…………………………………………..................................................................... 
 
៦ បតើឥរយិាបេជាមូលោឌ នទាុំងបីណាខ្លោះ ហ្គដលបយើងគួរហ្គតមាន បៅបពលហ្គដលបយើងថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់តាមរយៈការ  
    បបរមើ? 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 
 
១ ក)  ៣) ការបរ រអបកជុំងឺឱ្យ នជា 
 ខ្)  ២) ការការពារ និងការដកយកភាពភយ័ខាល ច 
 គ)  ៥) ការទទួលអរ់អបកហ្គដលមានអារមមណ៍្ថារតូវបគបដិបរធ 
  )  ១) ការផថល់អាហារដល់អបកបររកឃ្លល ន 
 ង)   ៤) ការផឋល់នូវផ្ទរុខ្ភាពខាងរបូកាយ   
 
២ ការង្ហរ (ឬ រកមមភាព) 
 
៥ ក) អបករកីរក មនុរសពិការ ខ្វិន ខាវ ក ់
 ខ្) រពោះជាមាា រ់ 
 
៣ ក) ចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចថាវ យដង្ហវ យបលើរពីដង្ហវ យដបភ់ាគរយរបរ់អបក ឧបតទមារមាា រៈោងរង ់ឬជួយ 
      បធវើការោងរងអ់ាោរេមីបោយមនិគិតពីកសរម។ 
 ខ្) ចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចហ្គេរកាបកមងៗ ផឋល់អាហារ ហ្គរវងរកនរណាមាប កហ់្គដលអាចជួយ  នរបមូលដង្ហវ យ   
      ររមាប់ពួកបគ។ ចូរចងចាុំថាការង្ហររបបភទបនាោះហ្គដល នបធវើកបុងរពោះនាមរពោះអមាា រ់ គឺជាទុំរង់មយួសនការ 
               ថាវ យបងែុំ។ 
 
៦ ចិតថរកីរយ របផរុរ និងបនាធ បខ្លួន 
 
៤ រពោះបិតារបរ់បយើងហ្គដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្ 
 
 ឥឡូវបនោះ អបក នបញ្ាបប់មបរៀនទីមយួ បរើយអបកក ៏នបរតៀមខ្លួនរចួរល់បដើមផបីឆលើយនឹងការវាយតសមលបមបរៀនទីមយួ 
ចូររ ុំលឹកបមបរៀនហ្គដល នបរៀនកនលងមក បនាធ ប់មកបធវើតាមការហ្គណ្នាុំបៅកបុងរកោរ់ចបមលើយ។ ចូរបផញើរកោរ់ចបមលើយរបរ់
អបក បៅកានអ់ារយោឌ នសនការយិាល័យចុោះប ម្ ោះរបរ់អបក។ 
 

 

 

 

 


