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ការថ្វវ យបង្គតំាមរយៈតន្តនតី  

Worship in Music 
 

         
 បតើត្នថ ីនចាបប់ផថើមបៅកហ្គនលងណា? មនិមានជាតិោរន៍ ឬរកុមមនុរសណាមយួ អាចរបការពីបដើមកុំបណ្ើ តសន
ត្នថី នបទ ររមាបម់នុរសទាុំងអរ់មានត្នថីជាទុំរមងហ់្គតមយួ ឬបផសងោប ។ រូមផហី្គតវបផធមដ៌ច៏ុំណារ់បុំផុតកម៏ានរែ ឬ
ឧបករណ៍្ត្នថ ីបដើមផឱី្យពួកបគបបញ្ាញអារមមណ៍្តាមរយៈបទចបរមៀង និងរមូតផងហ្គដរ។ 
 
 រពោះគមពរី នផឋល់នូវការកតរ់តាពីត្នថីដុំបូងបគបងអរ់។ គមពរីយ៉ាូប ៣៨:៧  នរ បថ់ា បៅបពលពិភពបោក ន
បបងកើតជារបូរងបឡើង ―កបុងបពលហ្គដលផ្ទក យរពឹកហ្គររកបរចៀងរពមោប  បរើយពពួកបទវតាបនលឺរុំបឡងយា៉ា ងរបាយ‖។ តាម
ហ្គតបយើងដឹង ត្នថី នចាបប់ផឋើមបៅោទ នបរមរុខ្ មុនបពលការបបងកើតហ្គផនដីបនោះបៅបទៀត។ 
 
 ត្នថីមានោររុំខាន់ ពីបរពាោះវាមានឥទនិពលបលើអារមមណ៍្ ការគិត ឬការរបរពឹតថរបរ់បយើង។ របរិនជាបរបើខុ្រត្នថី
អាចជាអានុភាពដខ៏ាល ុំងររមាប់ការអារកក។់ បរបើបោយរតឹមរតូវ ត្នថីអាចនាុំមកនូវរនថិភាព ភាពចុោះររមុង និងភាពរបិទន
ោប លជាមយួរពោះជាមាា រ់។ បោលបុំណ្ងដធ៏ុំបុំផុតសនត្នថី គឺបដើមផថីាវ យបងែុំ និងថាវ យរិរលីអដល់រពោះអមាា រ់។ រពោះគមពរី 
ផថល់គរមូសនការថាវ យបងែុំតាមរយៈត្នថីបោយបរបើឧបករណ៍្បភលង និងបរបើរបមលង បដើមផជីួយ បយើងកបុងពន័នកិចាសនការអរ 
រពោះគុណ្ និងការររបរើរតបមកើងរពោះជាមាា រ់។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការបបរមើពន័នកិចាបោយបទចុំបរៀង Ministering With Song 

ខ្. ការបបរមើពន័នកិចាបោយឧបករណ៍្បភលង Ministering With Instuments 

គ. រពោះពរតាមរយៈត្នថី Blessed Through Music 

 

ទោលទៅ 
១. បញ្ញជ កព់ីទរមងស់នត្នថីជាការបង្ហា ញពីការថាវ យបងែុំតាមរពោះគមពរី។ 
២. បញ្ញជ កព់ីបោលការណ៍្ហ្គដលទាកទ់ងបៅនឹងការបរបើឧបករណ៍្បភលងកបុងការថាវ យបងែុំ។ 
៣. បរៀបរបព់ីរពោះពរសនត្នថហី្គដលបពញបោយការថាវ យបងែុំ។ 
 

ក. ការបពរមើព័នាកិចាពោយបទចំពរៀង្ Ministering with Song 

ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីទរមងម់្នតន្តនតីជ្ជការបង្ហា ញពីការថ្វវ យបងគំតាមរពះគ្មពីរ។ 
 
 រពោះគមពរីបង្ហែ បប់យើងថាៈ 
 

ចូរបរចៀងអររពោះគុណ្រពោះជាមាា រ់កបុងចិតថ បោយបរបើទុំនុកតបមកើង បទររបរើរ និងបទចុំបរៀងមកពីរពោះវញិ្ញដ
ណ្។ ការអវីកប៏ោយហ្គដលបងបអូនបធវើ បទាោះជាពាកយរុំដី ឬកាយវកិារកឋី រតូវបធវើកបុងរពោះនាមរពោះអមាា រ់បយរ ូ
ទាុំងអរ់ទាុំងអររពោះគុណ្រពោះជាមាា រ់ជារពោះបិតាតាមរយៈរពោះអងែផង។ (កូឡូរ ៣:១៦-១៧) 
 

 គមពរីបអបភរូ ៥:១៩ ឯកភាពជាមយួបទគមពរីខាងបលើ។ បទចបរមៀង និងការបរចៀង  នបលើកបឡើងរបរ់យដងបៅ 

កបុងបទគមពរី។ ចារ់ណារ់ថា រពោះជាមាា រ់ចង់ឱ្យបយើងររបរើរតបមកើងរពោះអងែបោយបទចបរមៀង ពីបរពាោះរទងរ័់កថិរមនឹង
ររបរើតបមកើង។ 
 
 បទចបរមៀងរគិរឋបររ័ិទបយើងមយួចុំនួនដកររងប់ចញពីគមពរីទុំនុកតបមកើង ហ្គដលយកអតទនយ័ពីបទគមពរីមកហ្គតងជា 
ត្នថី។ គុំនិតមនិហ្គមនេមីបទ ពីបរពាោះគមពរីទុំនុកតបមកើង គឺជាបរៀវបៅចបរមៀងសនបទររបរើររបរ់ជនជាតិយូោ។ ពួកបគមាន
បទទុំនុកតបមកើងពិបររររមាប់ពីធីបុណ្យ (ទុំនុកតបមកើង៨១) បទទុំនុកតបមកើងររមាប់រូមការបលើកហ្គលងបទារ (ទុំនុក
តបមកើង៥១) បរើយនិងមានជាបរចើនបទៀត។ បទាោះជាយា៉ា ងណាកប៏ោយ បទចបរមៀងហ្គដលមានចុំនួនបរចើនជាងបគ គឺបទ
ររបរើរ និងបទអររពោះគុណ្។ 
 
 រមពននបមរតីេមីបលើកទឹកចិតថបយើងឱ្យបរចៀងបទទុំនុកតបមកើងទាុំងបនោះ រពមទាុំងបទររបរើរបផសងបទៀត និងចបរមៀងដ៏
ពិរិដឌជាបរចើន។ ចបរមៀងរគិរថបររ័ិទបចាុបផនប មានបផសងៗោប ដូចបទទុំនុកតបមកើងពីមុនហ្គដរ—បទចបរមៀងររមាប់ឱ្ការ  



57 

ពិបររៗ ដូចជាបុណ្យរពវ អាពារ៍ពិពារ៍ បទចបរមៀងអធិោឌ ន និងទូលអងវរ បទចបរមៀងរបរើរ និងថាវ យបងែុំ។ 
របបភទសនបទចបរមៀងនីមយួៗ បបរមើបោលបុំណ្ងហ្គតមយួ។ ចបរមៀងមយួបទហ្គដលមានចុំណ្ងបជើងថា ―ខ្ញុ ុំចូលមក បទាោះរតឹម
ជាមនុរសដូចខ្ញុ ុំ‖ បលើកទឹកចិតថឱ្យអបកមាន បចូលមករករពោះអមាា រ់រតឹមជាមនុរសដូចពួកបគ ដូបចបោះ ជាញឹកញាបរ់តូវ ន
បរបើររមាបក់ារបៅឱ្យមកកានអ់ារនៈ។ ចបរមៀងមយួបទហ្គដលមានចុំណ្ងបជើងថា ― រូមពិនិតយបមើលទូលបងែុំ ឱ្រពោះជា
មាា រ់បអើយ‖ ជួយ ដល់អបកបជឿបបើកចិតថឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនពិនិតយបមើល បៅបពលហ្គដលពួកបគចងថ់ាវ យរគបហ់្គផបកទាុំងអរ់សន
ជីវតិពួកបគដល់រពោះអមាា រ់។ 
 
 បទចបរមៀងថាវ យបងែុំមយួចុំនួនចាបប់ផឋើមបោយសផធបរឿងមយួបផសងបទៀត ដូចជាការឧទធិរ។ បយើងរ បរ់ពោះអមាា រ់ថា 
បយើងនឹងោឋ ប់បង្ហែ បរ់ពោះអងែ មនិថារតូវបងស់េលប៉ាុណាត បនាោះបទ។ បនាធ បម់ក បទចបរមៀងរ ុំលឹកបយើងពីរមូលបរតុហ្គដលបយើង
ចងោ់ឋ ប់បង្ហែ បរ់ពោះអងែ។ តមកបទៀត បយើងកាល យជាេបឹកនឹងការថាវ យបងែុំបោយឯកឯង ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលបយើងបរចៀងថាវ យ

រពោះអមាា រ់។ 
 
 ជាញឹកញាប់បុំផុត រគិរឋបររ័ិទ នខ្កខាននូវវធិីសនការររបរើរតបមកើងបនោះ ពីបរពាោះពួកបគ នមានអារមមណ៍្ថា       
របមលងរបរ់បគមនិរូវមានគុណ្ភាព។ ប៉ាុហ្គនថ ចបរមៀងសនការថាវ យបងែុំ មនិចាុំ ច់មានហ្គតបៅកបុងឱ្ការពិបររណាមយួ 

ឬកេ៏តររមាបអ់បកដស៏ទបទៀតោឋ បប់ៅផធោះបនាោះបទ។ បទចបរមៀងររបរើរជាបទចបរមៀងរវាងបយើង និងរពោះអមាា រ់—ចបរមៀង
សនបរចកឋរីរឡាញ់របរ់បយើងបៅកាន់រពោះអមាា រ់។ បបើបទាោះបីជាមនុរសបផសងបទៀតអាចឮ និងរកីរយនឹងបទចបរមៀងទាុំង
បនាោះកប៏ោយ កក៏ារអរគុណ្របរ់បគ នរតឹមហ្គតបនាធ បប់នស ុំប៉ាុបណាត ោះ។ ដុំបូងបងអរ់ បយើងបរចៀងបៅកានរ់ពោះអងែ និងររមាប់
រពោះអងែ។ 
 
 បតើបយើងដឹងថា វាជាបទចបរមៀងថាវ យបងែុំបោយរបបៀបណា បៅបពលហ្គដលបយើងោឋ បវ់ា? ចបរមៀងថាវ យបងែុំមនិ
និយាយអុំពីខ្លួនបយើង ឬបរចកឋីរតូវការរបរ់បយើងបទ បរើយវាកម៏និ នអបញ្ជ ើញអបកមាន បមកកានរ់ពោះរគិរឋហ្គដរ។ វា
ររបរើររពោះជាមាា រ់ បលើកតបមកើងរពោះបយរ ូ និយាយអុំពីភាពធុំឧតថម និងភាពរបផរុររបរ់រពោះអមាា រ់។ វាជារបបភទសន
បទចបរមៀងហ្គដលនាុំបយើងបចញពីអវីហ្គដលបៅជុុំវញិខ្លួនបៅកាន់ឋានបរមរុខ្ជាមយួរពោះរគិរឋ។ វារបហ្គរលរតឹមហ្គតជាការ
បរចៀងររុរោប ធមមតា បយើងបរចៀងពីការចងចាុំមយួ ប៉ាុហ្គនថ វាថាវ យរិរលីអដល់រពោះបិតា។ 
 

ខ្ញុ ុំនឹងបរចៀងររបរើររពោះរឫទយ័ បមតាថ ករណុារបរ់រពោះអមាា រ់ររូតតបៅ។ ខ្ញុ ុំនឹងរបការអុំពីរពោះរឫទយ័
បោម ោះរម័រគ របរ់រពោះអងែអរ់កលផជាអហ្គងវងតបរៀងបៅ។ ខ្ញុ ុំដឹងថារពោះរឫទយ័បមតាថ ករណុារបរ់រពោះអងែ បៅ
រទិតបរទរអរ់កលផជានិចា បរើយរពោះរឫទយ័បោម ោះរម័រគរបរ់រពោះអងែ បៅរទិតបរទររងឹបុឹងដូចសផធបម ។ 
(ទុំនុកតបមកើង ៨៩:១-២) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ បតើការបុំបពញរបបយាគខាងបរកាមមយួណាហ្គដលរតឹមរតូវ? ចបរមៀងសនការថាវ យបងែុំខុ្រហ្គបលកពីរបបភទសនបទចបរមៀងបផសង 
    បទៀត ពីបរពាោះចបរមៀងថាវ យបងែុំ 
 ក) ហ្គតងហ្គតបរៃៀមោៃ ត ់និងនឹងធឹង។ 
 ខ្) រ ុំឭកឱ្យបយើងនឹកប ើញពីកុំរុរ។ 
 គ) ថាវ យរិរលីអហ្គតរពោះជាមាា រ់ប៉ាុបណាត ោះ។ 
  ) អបញ្ជ ើញអបកមាន បមកកានរ់ពោះរគិរឋ។ 
 
២ បទទុំនុកតបមកើងជាចបរមៀងរបរ់ជនជាតិយូោ 
 ក) សនការររបរើរតបមកើង។ 
 ខ្) ហ្គដលមានទុំនុកបភលងជាបរចើន។ 
 គ) ហ្គដលមានអតទនយ័បូរណ្បពក។ 
 

ខ. ការបពរមើព័នាកិចាពោយឧបករណ៍ពភលង្ Ministering with Instruments 
ទោលទៅទ២ី. បញ្ញា រ់ពីទោលការណ៍ណែលទ្ធរ់ទងទៅនឹងការទររើឧបររណ៍ទភលងរន ងការថ្វវ យបងគំ។ 
 
 ការថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់បោយឧបករណ៍្ត្នថី រតូវ នបលើកបឡើងជាញឹកញាបប់ៅរមពននបមរតីចារ់។ មាន
ឧបករណ៍្បភលងខុ្រោប ជាបរចើនរបបភទហ្គដលរតូវ នបគបរបើ—ឧបករណ៍្បភលងខ្យល់ដូចជាហ្គរត និងខ្លុយ ឧបករណ៍្បភលងហ្គខ្សដូច
ជា  ឹម និងពិណ្ រពមទាុំងឧបករណ៍្បភលងវាយ ដូចជារែរ និងឈងឹ។ ដូចអបកថាវ យបងែុំបៅរមពននបមរតចីារ់ហ្គដរ បយើង
អាចររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់ជាមយួអវីក ៏នឱ្យហ្គតបយើងមាន។ មនុរសមាប កអ់ាចបលងអករ៍ែបោយបរបើអគែិរនី ឬបរៀបចុំវង់
ត្នថី។ មាប ក់បទៀតវាយធុងរែរ ឬបោោះរែររុំហ្គប៉ាត។ ប៉ាុហ្គនថ ទាុំងអរ់បលងថាវ យរិរលីអដល់រពោះជាមាា រ់។ 
 
 ដូចហ្គដលបយើង នរិកាបមបរៀនចុងបរកាយបរើយថា ឥរយិាបេមានោររុំខាន់ណារ់បៅកបុងការថាវ យបងែុំ។ 
របរិនជាខ្ញុ ុំជាអបកបលងឧបករណ៍្បភលង ខ្ញុ ុំរតូវហ្គតហ្គលងឱ្យអរ់ពីរមតទភាព ពីបរពាោះរពោះជាមាា រ់រ័កថិរមនឹងទទួលនូវអវីហ្គដល
លអបុំផុតពីខ្ញុ ុំ។ ប៉ាុហ្គនថ កិចាការបនោះមនិហ្គមនមាននយ័ថា ខ្ញុ ុំរតូវរងចាុំររូតទាល់ហ្គតខ្ញុ ុំមានជុំនាញោធ ត់រិន មុនបពលហ្គដលខ្ញុ ុំ
បលងបនាោះបទ។ ខ្ញុ ុំរតូវហ្គតបធវើឱ្យអរ់ពីរមតទភាព នូវអវីហ្គដលខ្ញុ ុំអាចបធវើ នបៅបពលឥឡូវបនោះ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលកុំពុងហ្គត្ន
បៅរកភាពោធ ត់ជុំនាញ។ 
 
 ដុំណាលោប បនាោះហ្គដរ អបកថាវ យបងែុំរតូវរបុងរបយត័ប មនិរតូវបរបើរ រ់ត្នថីបដើមផបីង្ហា ញពីបទពបការលយរបរ់ខ្លួនបនាោះ
បទ។ អុំណួ្ត គឺជាអុំបពើ ប។ រមតទភាពណាកប៏ោយហ្គដលបយើងមាន គឺមកពីរពោះជាមាា រ់បទ ដូបចបោះ បយើងរតូវបរបើវាបោយ
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បរចកថីររឡាញ់ និងបោយបនាធ បខ្លួន។ បបើមនិអញ្ា ឹងបទ ត្នថីរបរ់បយើងនឹងមនិខុ្រពីរបមលងហ្គដលោម នខ្លឹមោរបនាោះបទ។ 
(រូមបមើល១កូរនិេូរ ១៣:១។) 
 
 ត្នថីមានលកាណ្ៈបផសងៗោប ជាបរចើន។ ត្នថីខ្លោះមានរបមលងោនរ់ ុំពង បរើយររ់របវ ើក បរើយខ្លោះបទៀតររទន ់និង
រៃបោ់ៃ ត់។ ឧបករណ៍្បភលងនីមយួៗ មានកហ្គនលងរតឹមរតូវបៅកបុងការថាវ យបងែុំរគិរឋបររ័ិទ។ ដូបចបោះ អបកថាវ យបងែុំរតូវហ្គតរបុង
របយត័បពិនិតយបមើលចុំណូ្លចិតថោប ។ ការគិតពិចារណា និងការបោរពោប បៅវញិបៅមក (រ ៉ាមូ ១២:១០) ករ៏តូវអនុតថបៅកបុង
ត្នថីដូចោប ហ្គដរ។ 
 
 របរិនជារពោះជាមាា រ់ នរបទានពរឱ្យអបកមានរមតទភាពខាងត្នថី ចូរទូលរូមរពោះអងែឱ្យជួយ អបក បដើមផបីរបើវាកបុង
ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ និងបលើកទឹកចិតថដល់អបកបផសងបទៀត ឱ្យមានដួងចិតថកបុងការថាវ យបងែុំ។ បៅបពលហ្គដលអបក
អធិោឌ ន រទង់អាចដឹកនាុំអបកបៅរកបទចបរមៀង ឬបទបភលងដរ៏មរមយបដើមផបីលង។ ទាុំងបនោះគួរហ្គតអនុវតថ និងគិតឱ្យ ន
រមតច់ត ់មុនបពលយកមកបរចៀង។ រពោះអមាា រ់នឹងចាកប់របងតាុំងត្នថីរបរ់អបក បរើយរបទាននូវគុំនិត និងការដឹកនាុំបៅ
រគបជ់បរមើរហ្គដលពាកព់ន័ន។ 
 
 អបកអាចបរបើឧបករណ៍្បភលងរបរ់អបក បៅកបុងការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនផងហ្គដរ។ អបកនឹងរកប ើញអុំណ្របៅកបុងការ
ថាវ យត្នថបីៅកានរ់ពោះជាមាា រ់ ការបបងកើតត្នថ ីនិងពាកយបពចនប៍ោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ឬក៏បរចៀងបឡើងវញិនូវហ្គផបកណាហ្គដល

ចូលចិតថ ហ្គដលនាុំចូលបៅដល់គុំនិត ជាបោភណ័្ភាព និងរពោះបចោឋ សនរពោះជាមាា រ់របរ់បយើង។ ត្នថី គឺជារពោះអុំបណាយ
ទានមយួកបុងចុំបណាមរពោះអុំបណាយទានដអ៏ោា រយជាបរចើនរបរ់រពោះជាមាា រ់។ បយើងអាចបឆលើយតបវញិបោយថាវ យវាជារពោះ
អុំបណាយទានមយួកបុងចុំបណាមរពោះអុំបណាយទានដអ៏ោា រយជាបរចើនរបរ់បយើងបៅកាន់រពោះជាមាា រ់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរអានបទគមពរីបយាងបៅខាងបឆវង។ ចូរផែូផែងបទគមពរីបៅនឹងការថាវ យបងែុំជាត្នថីបោយររបររបលខ្បៅពីមុខ្បទគមពរី      
     នីមយួៗ។ 
 …… ក. និកាមនុំ ១៥:១៩-២០ ១) បៅឯការោងរងរ់ពោះវហិារបឡើងវញិ 

 …… ខ្. ១ រ កសរត ១៥:២៨ ២) បៅបពលហ្គដលរិបសនរមពននបមរតីរតូវ នបថូរទីកហ្គនលង 
 …… គ. ហ្គអររ៉ា  ៣:១០ ៣) បោយោរហ្គតជយ័ជុំនោះបៅបលើខាម ុំងររតូវ 
 ……  . វវិរណ្ៈ ១៤:២ ៤) បៅោទ នបរមរុខ្ 
 
៤ របរិនជាត្នថី ជារពោះអុំបណាយទានមយួកបុងចុំបណាមរពោះអុំបណាយទានជាបរចើនរបរ់រពោះជាមាា រ់ររមាបប់យើង ដូបចបោះ 
    បយើងមានរិទនិនឹង 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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៥ បតើបោលការណ៍្ ឬបោលការណ៍្ហ្គណ្នាុំអវី ហ្គដលទាក់ទងបៅនឹងការថាវ យបងែុំបោយបរចកថីពិត? 
 ក) បយើងគួរហ្គតបរបើឧបករណ៍្បភលងហ្គដលមានប ម្ ោះបៅកបុងរពោះគមពរីហ្គតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) បយើងអាចបរបើឧបករណ៍្បភលងណាមយួក ៏ន របរិនជាបយើងបលងវាបដើមផថីាវ យរិរលីអដល់រពោះជាមាា រ់។ 
 គ) បទាោះបីជាតាមរយៈត្នថីកប៏ោយ កប៏យើងគួរហ្គតបង្ហា ញការបោរពដល់មនុរសបផសងបទៀត និងអារមមណ៍្របរ់ពួកបគ    
      ផងហ្គដរ។ 
  ) ឧបករណ៍្បភលងអាចរតូវ នបគបរបើបៅកបុងការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនផងហ្គដរ។ 
 

គ. រពះពរតាមរយៈតន្តនតី Blessed Through Music 
ទោលទៅទ៣ី. ទរៀបរាប់ពីរពះពរម្នតន្តនតីណែលទពញទោយការថ្វវ យបងគំ។ 
  
 រ កសរតទី២ ជុំពូក២០ ផឋល់នូវដុំបណ្ើ របរឿងមនិធមមតាមយួ រឋីពីចមាុំងហ្គដល នឈបោះបោយការថាវ យបងែុំរពោះ       
អមាា រ់បោយត្នថី  និងចបរមៀង។ វា នបកើតបឡើង បនាធ បព់ីជាតិោរនច៍ុំនួនបី ហ្គដលមនិបោរពបកាតខាល ចរពោះជាមាា រ់ 
 នចងរមពននមតិថោប  ដូបចបោះ ការរបមូលផឋុ ុំកងទព័របរ់ពួកបគ អាចចាុំងទារ់នឹងរជាណាចរកយូោដតូ៏ចមយួបនោះ ន។ 
បោយចុំនួនដប៏លើរលបរ់បរ់ពួកបគ លទនផលសនរ្ង្ហែ មហាកប់ីដូចជាបមើលប ើញជាកច់ារ់។  
 
 បៅបពលហ្គដលរបជារ្រថរបរ់រពោះជាមាា រ់ នឮអុំពីបរឿងបនោះ ពួកបគ នហ្គររកឱ្យរពោះជាមាា រ់ជួយ ។ បោយមនិ
 នដឹកនាុំពួកបគឱ្យបរបើតាមយុទនោ្រថកងទព័ រពោះជាមាា រ់ហ្គបរជារ បព់ួកបគឱ្យចាតប់ញ្ជូ នរកុមចបរមៀង ហ្គដលនឹងបដើរបៅ
ពីមុខ្កងទព័បោយបរចៀងតបមកើងថា ― ចូរបលើកតបមកើងរពោះអមាា រ់ ដផតិរពោះរឫទយ័បមតាថ ករណុារបរ់រពោះអងែ បៅរទិតបរទរ
ររូតតបៅ‖ (២ រ កសរត ២០:២១)។ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលពួកបគ នបរចៀង រពោះអមាា រ់ នបងកឱ្យពួកររតូវ ល្ នពានភយ័
រលនប់ោល ។ ររតូវ នហ្គបរបៅរបយុទន និងរមាល បោ់ប បៅវញិបៅមក។ បនាធ ប់មក របជារ្រឋរបរ់រពោះជាមាា រ់ នបៅ
របមូលរបរ់របរទាុំងប៉ាុនាម នរបរ់ររតូវ បរើយ នវលិរតឡបម់កទីរកុងវញិតាមចង្ហវ កព់ិណ្ និងហ្គរត បោយថាវ យរិររីងុ
បរឿងដល់រពោះអមាជ រ់ ហ្គដល នរបទានឱ្យពួកបគមានជយ័ជុំនោះ។ 
 
 បយើងរបហ្គរលជាមនិរបឈមមុខ្ជាមយួនឹងរ្ង្ហែ មហ្គមនហ្គទនបៅបពលបនោះបទ ប៉ាុហ្គនថ បៅគមពរីបអបភរូជុំពូក៦  ន
រ ុំលឹកបយើងថា ររតូវរបរ់បយើងបៅបពលបចាុបផនបបនោះ មនិហ្គមនជាោច់ និង្មបនាោះបទ—ប៉ាុហ្គនថ ជាវញិ្ញដ ណ្អារកក ់និង
អុំណាចរបរ់វា។ រោន់ហ្គតដូចជាររតូវខាងរបូកាយ ហ្គដលរតូវ នចាុំងដបណ្ឋើ មតាមរយៈបទចបរមៀង តាុំងពីរបព់ានឆ់ាប ុំមក
បរើយ ររតូវខាងវញិ្ញដ ណ្រតូវ នរតប់គចបៅបពលបចាុបផនបបនោះ។ 
 

របរិនបបើរពោះជាមាា រ់កាន់ខាងបយើងបរើយ បតើនរណាអាចនឹងបចាទរបកានប់យើង ន?...បតើនរណាអាច
បុំហ្គបកបយើងបចញពីរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះរគិរឋ ន?ទុកាបវទនាឬការតបរ់បមល់អនធោះអហ្គនធង ការ
បបៀតបបៀន ការបររកឃ្លល ន ខ្វោះរបមលៀកបុំពាក ់បរោោះថាប ក ់ឬមយួរតូវបគរមាល ប?់ …កប៏៉ាុហ្គនថ កបុងការទាុំងបនាោះ 
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បយើងមានជយ័ជុំនោះបលើរពីអបកមានជយ័ជុំនោះបៅបទៀត បោយរពោះអមាា រ់ហ្គដល នររឡាញ់បយើង។ (រ ៉ាមូ 
៨:៣១, ៣៥,៣៧) 
 

 បោកប៉ាូល និងបោករីុឡារ រតូវ នបគចាបោ់កក់បុងពនននាោរបោយោរហ្គតដុំណឹ្ងលអ (កិចាការ១៦)  នមាន
អុំណ្រកបុងរពោះអមាា រ់។ បបើបទាោះជាពួកោត់រតូវ នបគវាយយា៉ា ងធៃនធ់ៃរ និងបជើងរបរ់ពួកោត់រតូវជាបប់ខាប ោះកប៏ោយ កព៏ួក
ោត ់នអធិោឌ ន និងបរចៀងររបរើររពោះជាមាា រ់។ រ ុំបពចបនាោះ មានរ ុំជួយ ដីយា៉ា ងខាល ុំង នបកើតបឡើង បរើយរចវា៉ាករ់បរ់បគ
រតូវ នរបូតោច។់ រពោះជាមាា រ់ នរ ុំបោោះពួកបគឱ្យមានបររភីាព!  
 
 បនាធ បម់ក មានអវីមយួបទៀត នបកើតបឡើង។ ឆាម ុំគុកហ្គដលបពញបៅបោយភាពតករ់លុត របហ្គរលជាចងរ់មាល ប់ខ្លួន
ឯង បៅបពលហ្គដលបោកប៉ាូល នហាមោត ់បោយអោះអាងរ ប់ោ់តថ់ា ពួកោតម់និ នលួចរតប់ទ។ ឆាម ុំគុក នរួរថា 

―បោកមាា រ់! បតើខ្ញុ ុំរប ទរតូវបធវើយា៉ា ងណា បដើមផបីអាយ នទទួលការរប្ង្ហែ ោះ?‖ (ខ្ ៣០)។ បនោះគឺជាឱ្ការលអហ្គដលបោក
ប៉ាូល និងបោករីុឡារចង ់ន។ ពួកបគ នរ បប់ុររបនាោះថា ការរប្ង្ហែ ោះនឹងបកើតមានដល់អបក និងរគួោររបរ់អបក
បោយបជឿបលើរពោះបយរ ូរគិរឋ។ ោត ់រពមទាុំងរគួោររបរ់ោត ់នបជឿ បរើយ នបធវើពិធរីជមុជទឹកបៅបពលបនាោះ។ បោក
ប៉ាូល និងបោករីុឡារ រកីរយនឹងជយ័ជុំនោះបទវដង។  
 
 រូមផហី្គតបចាុបផនបបនោះ មនុរសករ៏តូវ នបគនាុំឱ្យោែ ល់រពោះរគិរឋតាមរយៈត្នថីហ្គដរ។ អបករបោល់ហ្គដលទទួល នពាន
រង្ហវ ន ់បៅអាបមរកិខាងតផងូមាប ក ់ នហ្គកហ្គរបចិតថបនាធ បព់ីការចូលបៅកបុងរពោះវហិារដតូ៏ចមយួហ្គដលោត ់នឮបគបរចៀង។ 
មនុរសបផសងបទៀតរតូវ នទាក់ទាញឱ្យជួបនឹងដុំណឹ្ងលអបោយោរត្នថី។ កបុងករណី្ខ្លោះ ត្នថីផ្ទធ ល់មនិមានអវីបលចបធាល បទ 
ប៉ាុហ្គនថ បោយោរហ្គតវារតូវ នឧទធិរថាវ យបៅរពោះអមាា រ់ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបរបើវាបដើមផនីាុំមនុរសមករករពោះអងែផ្ទធ ល់។ 
 
 អបកអាចបធវើឱ្យមានទុំនាកទ់ុំនងបៅនឹងបទពិបោធនរ៍បរ់ពួកបគ បបើបទាោះជាបទពិបោធនរ៍បរ់អបកមនិ នដូចបទ
ពិបោធនរ៍បរ់បគបបោះបិទកប៏ោយ។ តាមរយៈបទចបរមៀង រពោះអមាា រ់ជួយ អបកឱ្យបុំបភលចបញ្ញា ផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបក បរើយ
្នបៅជួយ ដល់អបកដស៏ទ។ តាមរយៈបទចបរមៀង អបក នរ កដថា រពោះជាមាា រ់គងប់ៅហ្គកផរ បោយបរតៀមជាបររចបដើមផ ី
ជួយ អបកឱ្យប ោះជុំហានបនាធ ប់។ តាមរយៈបទចបរមៀង អបកមានរងឃមឹ និងបរចកឋីកាល ហានេមី រពមទាុំងដឹងថារពោះជាមាា រ់
ពិតជាអោា រយប៉ាុណាត ។ ២រ កសរត ៥:១៤ រ បព់ីបពលបវោមយួបៅកបុងរពោះវហិារ បៅបពលហ្គដលបូជាចារយ នបរចៀង 
បរើយរពោះវតថមានរបរ់រពោះអមាា រ់ នយាងចុោះមកបពញបោយរពោះបចោឋ  បធវើឱ្យពកួបគមនិអាចបនថបបរមើបទៀត ន។ ពួកបគ
 នរងចាុំបោយភាពហ្គរញងខាល ចបៅចុំបពាោះរពោះដម៏ានរពោះបចោឋ ។  
 
 បៅបពលហ្គដលអបកមានអារមមណ៏្បរកៀមរកុំ ឬឯកបកា ចូរបរចៀងចបរមៀងថាវ យបងែុំ។ បៅបពលហ្គដលអបកភយ័ខាល ច ចូរ
បរចៀងបៅកានរ់ពោះអមាា រ់! អបកនឹងភាញ កប់ផអើល ថារទងន់ឹងបុំបពញដួងចិតថរបរ់អបកបោយអុំណ្របោយរបបៀបណា។ របហ្គរល
ជាអបកអាចរូមឱ្យនរណាមាប កប់រចៀងជាមយួអបក។ ការបរចៀងនាុំបយើងបៅរកអុំណ្រ និងបរចកឋីររឡាញ់—បរើយមានកមាល ុំង
បៅកបុងការរបួរមួ។ 
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 កានហ់្គតរុំខាន់ជាងោររបបយាជនហ៍្គដលបយើងទទួល នបនាោះ គឺជាអភយ័ឯករិទនិសនការបបរមើរពោះអមាា រ់បោយ     
ផ្ទធ ល់។ បយើងររបរើរតបមកើងរពោះអងែ មនិហ្គមនរោនហ់្គតររបរើរបៅបលើអវីហ្គដលរទង ់នបធវើររមាបប់យើងប៉ាុបណាត ោះបទ—ប៉ាុហ្គនថ 
បោយរទងរ័់កិថរមនឹងឱ្យបយើងររបរើរតបមកើង។ បយើងចូលតាមទាវ ររបងរបរ់រពោះអងែបោយការអររពោះគុណ្ និងចូលរពោះ
ដុំណាករ់បរ់រពោះអងែបោយការររបរើរ ពីបរពាោះរទងល់អ បរើយបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះអងែបៅអរ់កលផជានិចា                    
(ទុំនុកតបមកើង១០០)។ 
 
 រពោះជាមាា រ់រ័កិថរមនឹងថាវ យបងែុំបៅបពលបចាុបផនប និងររូតអរ់កលផជានិចា។ ចូរឱ្យបយើងរបទានពរបោយអុំណ្រ
ដល់រពោះអមាា រ់! បៅបពលហ្គដលបយើងរបទានពរដល់រពោះអងែ  រទង់នឹងរបទានពរដល់បយើងវញិ។ បយើងអាចរតឹមហ្គតររសមពី
អុំណ្រហ្គដលរពោះជាមាា រ់មាន ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលោប មរពោះររឋរបរ់រពោះអងែរបរិទនិពរជយ័ដល់រពោះអងែតាមរយៈបទ 
ចបរមៀង។ ជាការពិត រទងក់ប៏រចៀងចបរមៀងហ្គដរ! ― រពោះអមាា រ់ ជារពោះរបរ់អបក រទងគ់ងជ់ាមយួអបក រពោះអងែជាវរីបរុរហ្គដល
មានជយ័ជុំនោះ។ បរពាោះហ្គតអបក រពោះអងែមានអុំណ្ររបាយជាខាល ុំង។ រពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែ បធវើបអាយអបកមាន
ជីវតិេមី។ បរពាោះហ្គតអបក រពោះអងែបរចៀងយា៉ា ងរកីរយបុំផុត‖ (បរផ្ទនា ៣:១៧)។ ហាបលលូយា៉ា ! 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ បតើនរណា នបរចៀងបៅបពលហ្គដលពួកបគកុំពុងមានបញ្ញា ? 
 ក) កងទព័យូោ 
 ខ្) បរឋចោវឌី 
 គ) បោករីុឡារ 
  ) អបកបជឿបលើរពោះជាមាា រ់បៅបពលបចាុបផនបជាបរចើន។ 
 
៧ បតើពត័ម៌ានបៅខាងបរកាមបនោះ មយួណារតឹមរតូវ? 
  ក) ការថាវ យបងែុំរបរ់បយើងជាបទចបរមៀង អាចជួយ អបកបផសងបទៀតឱ្យថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ នហ្គដរ។ 
       ខ្) មនុរសរតូវ ននាុំបៅកាន់រពោះរគិរឋបោយបទចបរមៀងបៅរមយ័រពោះគមពរី ប៉ាុហ្គនថ វាមនិ នបកើតបឡើងបៅបពល
      បចាុបផនបបនោះបទ។ 
 គ) រពោះជាមាា រ់ នរ បជ់នជាតិយូោ កុុំឱ្យររបរើរតបមកើងរពោះអងែ ររូតដល់ពួកបគ នទទួលជយ័ជុំនោះរិន។ 
  ) ការថាវ យបងែុំរបរ់បយើងជាត្នថីអាចជាចបរមៀងហ្គដលបយើងរមផង ឬអាចជាបទចបរមៀងហ្គដលរូរមកបោយឯក
     ឯងផង។ 

 
៨ បៅទុំនុកតបមកើង ១០៤:៣៣ អបកនិពនន ននិយាយថា ោត់នឹងបរចៀងបៅកាន់រពោះអមាា រ់ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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៩ ចូរររបររអុំពីរពោះពរហ្គដលបយើងអាចទទួល យា៉ា ងតិចណារ់ឱ្យ នបី បៅបពលហ្គដលបយើងថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់បោយ     
    បទចបរមៀង។ បយើង នផឋល់ឱ្យជាឧទាររណ៍្ចុំនួនមយួរបបយាគ។ 
 ក) ការរបួរមួជាមយួអបកបជឿបផសងបទៀត។ 
 ខ្) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ) ……………………….………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 
 
១  គ) ថាវ យរិរលីអហ្គតរពោះជាមាា រ់ប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
៥  ខ្) គ) និង  ) រតឹមរតូវ។ 
 
២  ខ្) ហ្គដលមានទុំនុកបភលងជាបរចើន។ 
 
៦  អបកគួរហ្គតគូរបលើជបរមើរទាុំងអរ់ ពីបរពាោះពួកបគទាុំងអរ់ោប  នបរចៀងបៅបពលហ្គដលពួកបគជួបបញ្ញា ។ 
 
៧ ក) និង  ) រតឹមរតូវ 
 
៣  ក.  ៣) បោយោរហ្គតជយ័ជុំនោះបៅបលើខាម ុំងររតូវ  
     ខ្.  ២) បៅបពលហ្គដលរិបសនរមពននបមរតីរតូវ នបថូរទីកហ្គនលង  
     គ.  ១) បៅឯការោងរងរ់ពោះវហិារបឡើងវញិ  
     .  ៤) បៅោទ នបរមរុខ្ 
 
៨  អរ់មយួជីវតិរបរ់ោត។់ 
 
៤  ថាវ យវារតឡបប់ៅរពោះជាមាា រ់វញិ។ 
 
៩  ចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចររបររថា បរចកឋីភយ័ខាល ចរតូវ នដកបចញ ការទទួលជុំនួយ និងកមាល ុំង ការបពញ
 បោយអុំណ្រ ឬ ការនាុំមនុរសបៅកានរ់ពោះរគិរឋ។ 
 

 

 

 

 

 


