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    ការថ្វវ យបង្គំ: បចាុបបននកាល  
     និង្ជាពរៀង្រហូត  

   Worship: Now and Forever 
 

 
 លួច ត់បរើយ! បរោះពីរកាលហ្គដលពួក្រថីជាបបរកជន នចាតទុ់កជាមបធា យបធវើដុំបណ្ើ រ រតូវ ន ត ់            
បរើយ។ ពួក្រថី នបៅកបុងផធោះអធិោឌ នឱ្យ្រឋីមាប ក់ឱ្យថាវ យខ្លួនទទួលការរប្ង្ហែ ោះ។ បរោះទាុំងបនាោះមនិ នបៅទីបនាោះបទៀត
បទ បៅបពលហ្គដលពួកបគ នបចញមកកហ្គនលងហ្គដលពួកបគ នទុកបរោះទាុំងពីរបនាោះ។ 
 
 បនាធ បម់ក ពួកបគ នប ើញមនុរសរបុរបីបនួនាកប់ដើរចូលមក។ បុររមាប ក់ នរវរកអាវធុបៅបរកាមហ្គខ្សរកវា៉ាត់
របរ់ោត ់បរើយអបកបផសងបទៀត នបរ ើរដុុំេម បៅបពលហ្គដលពួកបគហ្គររកបឡើងបោយកុំរឹង។ បបរកជនរតូវហ្គតរតឱ់្យ នរចួ
ជីវតិ! 
 
 ប៉ាុហ្គនថ ជុំនួរឱ្យការភយ័ញ័ររននត ់បបរកជនចាប់បផឋើមមានអុំណ្រ។ ―ររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់ ពួកបយើងចាត់ទុកថា
មានកិតថិយរបរើយ ហ្គដល នរងទុការរមាបរ់ពោះជាមាា រ់!‖ ពួកបគ នបដើរបឡើងបលើភបុំបោយអងអ់ាចកាល ហាន បៅបពល
ហ្គដលរោបក់ាុំបភលើងឮរូរបឡើងបៅហ្គកផរៗ បោយមនិ នបធវើទុកាបទារអវីបឡើយ។ បុររទាុំងបនាោះមនិ នតាមបទ ដូបចបោះ ពួក្រថី
 នរចួខ្លួនបោយមនិមានការរងទុកា។  
 
 បបរកជនមាប កក់បុងចុំបណាមបបរកជនទាុំងបនោះ គឺមាឋ យរបរ់ខ្ញុ ុំ ហ្គដលជាញឹកញាប ់នបធវើជាបនាធ ល់ពីរបបៀបសនការ
ថាវ យបងែុំ មានរកមមភាពដូចជារនាុំងហ្គដលបមើលមនិប ើញរវាងពួកបគ និងអបកវាយរបហារ។ 
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គ្ទរាង 
ក. លទនផលសនការថាវ យបងែុំ Effects of Worship  
ខ្. វោិលភាពសនការថាវ យបងែុំ The Extent of Worship 

 

ទោលទៅ 
១. បង្ហា ញរ បព់ីរពោះពរមយួចុំនួន បៅកបុងការថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់។ 
២. បង្ហា ញពីោររុំខាន់សនការថាវ យបងែុំអរ់កលផ។ 
 

ក. លទាផលម្នការថ្វវ យបង្គំ Effects of Worship 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញរាប់ពរីពះពរមួយច្ំនួន ទៅរន ងការថ្វវ យបងគំរពះជ្ជាច ស់។ 
 
 រពោះគមពរីផឋល់នូវឧទាររណ៍្ពីោទ នភាពររបដៀងោប  បៅនឹងោចប់រឿងខាងបដើមសនបមបរៀនបនោះ។ មានបពលបវោ បៅ
បពលហ្គដលការររបរើរតបមកើង និងការថាវ យបងែុំរតូវ នចងបឡើងយា៉ា ងជិតរបិទន បដើមផកីារពារ និងរ ុំបោោះឱ្យមានបររភីាព
ររមាបព់ួកអបកបជឿ។ 
 
 ការថាវ យបងែុំអាចនាុំមកនូវកមាល ុំងផងហ្គដរ។ គមពរីបអោយ ៤០:៣១ រនាថា ―រឯីអបកបជឿរងឃមឹបលើរពោះអមាា រ់ហ្គតង
ហ្គតមានកមាល ុំងេមីជានិចា បរបៀប ននឹងរតវឥ្នធីបហាោះបរើរ បគរធុោះរតប់ៅមុខ្ បោយមនិបចោះរត ់បរើយបដើរបោយមនិបចោះអរ់
កមាល ុំង។‖ អបកហ្គដលរងទុកាបៅរកុមជុំនុុំរគិរឋបររ័ិទដុំបូង  នរកប ើញកមាល ុំងបដើមផរីបឈមមខុ្នឹងទារណុ្កមម និងបរចកឋី
ោល ប់ ពីបរពាោះពួកបគ នររបរើរតបមកើង និងថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់។ អបករបវតិថោ្រឋ នរ បព់ីរបបៀបហ្គដលអបកបជឿជារគិរឋ
បររ័ិទ រតូវ នបគបញ្ជូ នបចញបៅពរុកីឡាោទ នដធ៏ុំអោា រយរបរ់រ ៉ាមូាុំង បដើមផឱី្យរតវបតារីុ។ អវីហ្គដលមហាជនបមើលពួកបគ 
បរើយមនិយល់បនាោះគឺ បតើរគិរឋបររ័ិទាុំងបនោះអាចបរចៀង និងថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់បោយរបបៀបណា ខ្ណ្ៈបពលរបឈម
មុខ្នឹងបរចកឋោីល ប!់ ពួកបគ នរកប ើញកមាល ុំងបោយហ្គលងរមលងឹបមើលខ្លួនឯង និងោទ នភាពដគ៏ួរឱ្យភយ័ខាល ចហ្គដលបៅជុុំ

វញិពួកបគ។ ពួកបគ នរមលងឹ ញ់បឆាព ោះបៅកាន់រពោះជាមាា រ់ ចុំបពាោះភាពបោម ោះរតង ់និងបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងែ 
រពមទាុំងដឹងថា បៅមនិយូរប៉ាុនាម ន ពួកបគនឹងប ើញរពោះអងែមុខ្ទល់នឹងមុខ្ជាមនិខាន! 
 

រពោះអមាា រ់បអើយ របជាជនណាបលើកតបមកើងរពោះអងែ រពមទាុំងររ់បៅបរកាមពនលឺ ដរ៏បផរុររបរ់រពោះអងែ 
របជាជនបនាោះមានរុភមងែលបរើយ! បរៀងរល់សេៃបគនឹង នរបាយរកីរយ បោយោររពោះនាមរពោះអងែ 
បរើយបគនឹង នខ្ពរ់មុខ្ បោយោរបរចកឋីរុចរតិរបរ់រពោះអងែ ដផតិរពោះអងែរបទានបអាយបគមានរិរបីជាគ
ជយ័។ បយើងខ្ញុ ុំ នេកុ ុំបេកើង បោយោររពោះអងែបរ ររបទានបអាយ។ (ទុំនុកតបមកើង ៨៩:១៥-១៧)  
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  បៅបពលហ្គដលបយើង នបរៀនមនុបនោះ បោលបុំណ្ងទីមយួរបរ់បយើងររមាប់ការថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់គឺ បោយោរ
រទងរ់កថិរមនឹងទទួល។ បរតុផលទីមយួបនាោះ គឺពួកបយើងទាុំងអរ់ោប រតូវការ។ ប៉ាុហ្គនថ រពោះជាមាា រ់ នរបទាននូវរពោះ
រឫទយ័របផរុរ បរើយ នរនានឹងបហ្គនទមគុណ្របបយាជន ៍ហ្គដល នមកដូចជាលទនផលសនការថាវ យបងែុំ—រពោះពរ
ហ្គដលបយើង នដឹង និងដឹងគុណ្កបុងជីវតិនាបពលបចាុបផនបបនោះ។ បយើង នទទួលការប៉ាោះពាល់រចួបរើយតាមរយៈរពោះពរខាង
រពលឹងវញិ្ញដ ណ្ហ្គដលបយើង នទទួល បរើយរពោះពរបនោះមនិរតូវ នបរងួមឱ្យតូចបឡើយ។ 
 
 រពោះគមពរីបអោយ ១២:៣ រ បប់យើងថា របជារ្រឋរបរ់រពោះជាមាា រ់មានអុំណ្រ បៅបពលហ្គដលរទងរ់ប្ង្ហែ ោះពួក
បគ។ ជួនកាលខាម ុំងររតូវពាយាមនាុំការរងសយ័ បរើយបលនយ់កអុំណ្ររបរ់បយើង។ របរិនជាបយើងោឋ ប់វា បរើយទុក
កហ្គនលងបៅកបុងចិតថគុំនិតហ្គដល ក់ទឹកចិតថ បយើងនឹងបខ្ាយ បរើយមនិអធិោឌ ននូវអវីហ្គដលគួរអធិោឌ នបនាោះបទ។ បយើងអាច
នឹងឆៃល់ហ្គេមបទៀត ថាបតើបយើងពិតជា នរប្ង្ហែ ោះហ្គដរឬបទ។ កប៏៉ាុហ្គនថ អុំណ្រ និងកមាល ុំងរបរ់បយើងរតូវ នោឋ របឡើងវញិ បៅ
បពលហ្គដលបយើងថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ បរើយបៅកបុងបរចកឋីរបផរុររបរ់រពោះអងែ។ 
 
 បយើងកានហ់្គតមានកមាល ុំងរងឹមាុំលមមបដើមផរីបឈមមុខ្នឹងបញ្ញា  ហ្គដលមកបុំ ក់ទឹកចិតថបយើងតាមវធិីណាមយួ។ បៅ
បពលហ្គដលបោកយ៉ាូប នដឹងថា បោក ន ត់បងកូ់នៗរបរ់បោក បោក ននិយាយថា ―រពោះអមាា រ់របទានអវីៗមក
ខ្ញុ ុំ បរើយរពោះអងែកដ៏កយកពីខ្ញុ ុំវញិហ្គដរ។ រូមបលើកតបមកើងរពោះនាមរពោះអមាា រ់‖ (យ៉ាូប ១:២១)។ ខ្គមពរីបនាធ ប ់នបលើក
បឡើងថា ―កបុងោទ នភាពទាុំងបនោះ បោកយ៉ាូបពុុំ នរបរពឹតថអុំបពើ ប ឬបពាលពាកយបចាទរបកានរ់ពោះជាមាា រ់ហ្គដរ។‖ ចិតថ និង
មាតរ់បរ់បោកបពញបោយការររបរើតបមកើង ពីបរពាោះបោក នដឹងថា រពោះជាមាា រ់នឹងរគបរ់គងោទ នការណ៍្។ ការថាវ យ
បងែុំរបរ់បោក គឺជាការបង្ហា ញសនជុំបនឿបនាោះ។ 
 
 រពោះបយរ ូ ហ្គដលជាគរមដូល៏អឥតបខាា ោះរបរ់បយើង  នឈរបៅឯផបូរ បរើយ នអធិោឌ នថា ―បពិរតរពោះបិតាទូលបងែុំ

រូមអររពោះគុណ្រពោះអងែ ហ្គដលរទងរ់ពោះរណាឋ ប់ទូលបងែុំ។‖ (យ៉ាូហាន ១១:៤១)។ បនាធ ប់មក រទង ់នរបទានជីវតិមកវញិ
ដល់អបកហ្គដល នោល ប់បរើយ។ គមពរីដុំណឹ្ងលអផឋល់នូវការបកើតមានបឡើងចុំនួនបីបនួដងផងហ្គដរ ហ្គដលអបកជុំងឺ នទទួល
ការបរ រឱ្យជា បៅបពលហ្គដលពួកបគថាវ យបងែុំ (មា៉ា ថាយ ៨:២ មា៉ា កុរ ៧:២៥)។ 
 
 អុំណ្រដអ៏ោា រយបុំផុត និងជាបោ់ប់ជាងបគបុំផុតសនការថាវ យបងែុំគឺថា បយើងកានហ់្គតោែ ល់រពោះបិតាហ្គដលគងប់ៅ
ោទ នបរមរុខ្កានហ់្គតរបបរើរបឡើង។ បយើងដឹងពីរពោះវតថមានរបរ់រពោះជាមាា រ់តាមរបបៀបពិបររមយួ បៅបពលហ្គដលបយើង
រកាបទបញ្ដតិថរបរ់រពោះអងែកបុងការថាវ យបងែុំ។ ១យ៉ាូហាន ៣:២៤ រ បប់យើងថា បៅបពលបយើងរកាបទបញ្ដតិថរបរ់ 
រពោះជាមាា រ់ បយើងររ់បៅរមួោប ជាមយួរពោះអងែ។ បៅបពលហ្គដលបយើងកាន់ហ្គតោែ ល់រពោះជាមាា រ់ បយើងកាន់ហ្គតទុកចិតថ 
រពោះអងែ។ ភាពបោម ោះរតងរ់បរ់រពោះអងែ នឹងមនិបរជយ័បឡើយ។ ពិតជាអោា រយណារ់ ហ្គដលមានការធានាថា អនាគតរបរ់
បយើងរទិតបៅកបុងរពោះររឋរបរ់រពោះអងែបៅបលើហ្គផនដីបនោះ បរើយររូតដល់អរ់កលផ។ (ចូរបមើល ទុំនុកតបមកើង  
១៣៩:៧- ១៨។) 
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 ការឱ្យ គឺជារកមមភាពសនការថាវ យបងែុំមយួបផសងបទៀត ហ្គដលបយើង នពិភាការចួបរើយ។ បៅបពលហ្គដលោវក័ប៉ាូល 
 នទទួលអុំបណាយពីរកុមអបកបជឿ បោក នររបររទទួលយកនូវចិតថរបផរុររបរ់ពួកបគ៖ ខ្ញុ ុំ នទទួលរពវរគបទ់ាុំង
អរ់បរើយ បរើយខ្ញុ ុំមានបរបិូណ៌្ហ្គេមបទៀត ឥឡូវបនោះខ្ញុ ុំមានរតឹហ្គតបរចើន បោយ នទទួលអុំបណាយពីបងបអូនតាមរយៈ
បោកបអប ៉ា របូឌីត។ អុំបណាយទាុំងបនោះបរបៀបបីដូចជាកលិនរកអូបឈៃុយឈៃប់ ជាយញ្ដបូជាហ្គដលរពោះជាមាា រ់ោបរ់ពោះ
រឫទយ័ និងយល់រពមទទួល។ រពោះរបរ់ខ្ញុ ុំនឹងបុំបពញបរចកឋីរតូវការរគបយ់ា៉ា ងរបរ់បងបអូន ររបតាមរិររីងុបរឿងដរ៏បបរើរ
បុំផុតរបរ់រពោះអងែ បោយរមួកបុងអងែរពោះរគិរឋបយរ ូ។ (ភលីីព ៤:១៨-១៩) 
 
 ពាកយបពចនទ៍ាុំងបនោះចងអុរលបង្ហា ញថា បោកប៉ាូលក ៏នកតរ់មាែ ល់អុំពីការឱ្យទុកដូចជាកមមភាពមយួសនការថាវ យ 
បងែុំ។ បោក នបជឿថា រពោះជាមាា រ់នឹងរបទានរង្ហវ នដ់ល់អរ់អបកហ្គដលឱ្យ។ របោរន៍របរ់បោក នបញ្ញជ ក់ពីរពោះ
បនធូលរនាបៅរមពននបមរតីចារ់៖ 
 

ចូរនាុំយកតង្ហវ យមយួភាគដបទ់ាុំងប៉ាុនាម ន មកោកប់ៅកបុងឃ្លល ុំង បដើមផបីអាយមានបរផៀងអាហារកបុងដុំណាក់
របរ់បយើង។ ចូរបធវើយា៉ា ងបនោះ បដើមផលីផងលបយើងបៅ បនាោះអបករល់ោប នឹងប ើញថា បយើងនឹងបបើកសផធបម  
បងាូររពោះពរដប៏លើរលបម់កបលើអបករល់ោប ។ (មា៉ា ឡាគី ៣:១០) 
 

 រពោះគមពរីកិចាការជុំពូក៨ បរៀបរបព់ីោច់បរឿងមយួរឋីអុំពមី្នថីរជរោឌ ភ ិលមាប ក់ មកពីររុកបអតយពូី ហ្គដល នបធវើ
ដុំបណ្ើ រដហ៏្គវងឆាៃ យ បៅកានទ់ីរកុងបយរោូឡឹមបដើមផថីាវ យបងែុំ។ បោក នចុំណាយបពលបវោ និងរ កក់ាររោនហ់្គតចង់
បៅដុំណាករ់បរ់រពោះអមាា រ់។ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលបោកកុំពុងហ្គតជិោះរបទោះបរោះតាមផលូវបធវើដុំបណ្ើ ររតឡបប់ៅផធោះវញិ បោក ន
អានរពោះគមពរីបអោយជុំពូកទី៥៣។ រពោះជាមាា រ់ នប ើញបោកបបើកចិតថ ក ៏នបញ្ជូ នបោកភលីីពហ្គដលជាអបកផាយ
ដុំណឹ្ងលអ បដើមផជីួយ ដល់បោក។ បោកភលីីព នរតប់ៅរករបទោះ បរើយ នរួរម្នថីបអតយពូ ីថាបតើោត ់នយល់ពីអវីហ្គដល
ោតក់ុំពុងអានហ្គដរឬបទ។ បុររបនាោះ នបឆលើយតបថា ―បធវើបមឋចឱ្យខ្ញុ ុំ… បបើោម ននរណាពនយល់ហ្គណ្នាុំបោោះបនាោះ!‖  
(កិចាការ ៨:៣១)។ 
 
 បោកភលីីព នជិោះរបទោះជាមយួបោក បរើយ នរ បដ់ុំបណ្ើ របរឿងអុំពីរពោះបយរ ូ។ បោកម្នថី  នទទួលរពោះ
បយរ ូជារពោះរប្ង្ហែ ោះរបរ់បោក បរើយ នទទួលបធវើពិធីរជមុជទឹក។ បនាធ ប់មក បោក នបនថដុំបណ្ើ ររបរ់បោកបពញ
បោយអុំណ្រ (កិចាការ ៨:៣៩)។ ភាពបររកឃ្លល នខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់បោករតូវ នជួប បរើយរុំណួ្ររបរ់ោត់រតូវ
 នបឆលើយ ហ្គដលជាលទនផលសនការចុំណាយបពលរបរ់បោកបដើមផថីាវ យបងែុំ។ អវីហ្គដលរពោះជាមាា រ់ នបធវើររមាបម់្នថ ី
បអតយពូី រទងន់ឹងបធវើររមាបប់យើងបៅបពលរពវសេៃបនោះ។ រទង់នឹងរបទានចបមលើយហ្គដលបយើងរតូវការ។ បនាធ បម់ក បយើងនឹង
ថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់មឋងបទៀត ររបរើរតបមកើងរពោះអងែររមាបក់ារដឹកនាុំបយើងបៅតាមផលូវហ្គដលរតឹមរតូវ ពីបរពាោះរទង ់នរកា
រពោះបនធូលរនារបរ់រពោះអងែបោយបោម ោះរតង។់ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរអានគមពរីទុំនុកតបមកើង ៨៩:១៥-១៧ បរើយបុំបពញរបបយាគ។ បរៅពីការររ់បៅកបុងបោកីយដ៍ង៏ងឹត បយើងអាចររបរើរ  
    តបមកើងរពោះអមាា រ់ និងរតូវ នធានាអោះអាងអុំពី ………………………………………………………… បៅបពលហ្គដល  
    បយើងរបាយរកីរយ …………………………………………………………………………………………………។ 

 
២ ចូរអានគមពរីទុំនុកតបមកើង ១៣៨:២-៣។ បតើមានបរតុផលបនួយា៉ា ងអវីខ្លោះ ររមាប់ររបរើរតបមកើង និងថាវ យបងែុំរពោះជា 
    មាា រ់ហ្គដល នររបររបៅ ខ្២? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………។ 
    
៣ បតើរពោះពរពីរយា៉ា ងអវីខ្លោះ ហ្គដលផឋល់ឱ្យដល់អបកថាវ យបងែុំបៅកបុងទុំនុកតបមកើង១៣៨:៣? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………។ 
 
៤ រពោះពរចុំនួនរ ុំកបុងចុំបណាមរពោះពរជាបរចើន ហ្គដលរគិរឋបររ័ិទមាប កទ់ទួល នតាមរយៈការថាវ យបងែុំគឺ៖ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………។ 

 

ខ. វិស្ឋលភាពម្នការថ្វវ យបង្គំ The Extent of Worship 
ទោលទៅទី២. បង្ហា ញពីស្ឋរសំខាន់ម្នការថ្វវ យបងគំអស់រលប។ 
 
 បយើង ន្នមកដល់វគែចុងបរកាយសនបរៀវបៅការថាវ យបងែុំរបរ់រគិរថបររ័ិទ។ ភាគបរចើន បយើង នប៉ាោះពាល់
បោយបរតុផលសនការថាវ យបងែុំ និងរបបៀបសនការថាវ យបងែុំហ្គដលមានឥទនិពលបលើបយើងជាលកាណ្ៈផ្ទធ ល់ខ្លួន និងជា
រមាជិកសនរកុមជុំនុុំ ហ្គដលជារបូកាយរបរ់រពោះរគិរឋ។ 
 
 បទាោះជាយា៉ា ងណាកប៏ោយ មានមុខ្សឆបសនការថាវ យបងែុំបផសងៗបទៀត ហ្គដលបយើងមនិ នយល់ទាុំងររុងបនាោះបទ។ 
មយួកបុងចុំបណាមពួកវា មានបៅកបុងបរឿងមយួរឋីអុំពីជយ័ជុំនោះរបរ់រពោះបយរ ូយាងចូលទីរកុងបយរោូឡឹម។ ខ្ណ្ៈបពល
ហ្គដលរទងយ់ាងចូលទីរកុងបោយជិោះកូនោ ពួករិរស និងពួកមហាជន នហ្គររក ―រូមរពោះជាមាា រ់របទានពរដល់រពោះ
មហាកសរតហ្គដលយាងមក កបុងរពោះនាមរពោះអមាា រ់!‖ (លូកា ១៩:៣៨)។ ពួកខាងគណ្ៈផ្ទររីុីមយួចុំនួនហ្គដល នឈរ
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បមើល  នជុំទារ់ជាមយួនឹងការររបរើររបរ់ពួកបគ។ រពោះបយរ ូមានរពោះបនធូលតបថា៖ ―ខ្ញុ ុំរុុំរ បប់អាយអបករល់ោប ដឹង
ថា របរិនបបើអបកទាុំងបនោះបៅបរៃៀម ដុុំេមមុខ្ជាហ្គររកជុំនួរបគវញិមនិខាន‖ (លូកា ១៩:៤០)។ 
 
 បតើេមហ្គររកបឡើងយា៉ា ងដូចបមថច? បយើងមនិ នដឹងបទ។ ប៉ាុហ្គនថ ចុំណុ្ចរុំខាន់សនរពោះបនធូលរបរ់រពោះបយរ ូ ហ្គដល
រុំខាន់ជាងបនោះគឺថា ការររបរើរតបមកើងមានោររុំខាន់។ ការថាវ យបងែុំមនិហ្គមនជាកផនួតរមាហ្គដលោម នជីវតិឥតនយ័ខ្លឹោរ
បនាោះបទ។ កមាល ុំងដម៏ានឫទាន នុភាពរបរ់វា អាចទុំលុោះទុំោយសផធដរ៏ងឹមាុំ ន។ របរិនជាបយើងដូចជាេមហ្គដលមានជីវតិ មនិ

ររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់បនាោះបទ បនាោះេមបផសងៗបទៀតនឹងររបរើរតបមកើងមនិខាន។ ការររបរើរតបមកើងហ្គដលពិតរ កដមាន
នយ័ខាល ុំងណារ់ចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់ និងហ្គផនការដប៏ៅអរ់កលផរបរ់រពោះអងែ។ បតើបយើងមានអភយ័ឯករិទនិយា៉ា ងណាបៅ

ហ្គដល នរមួចុំហ្គណ្ក! 
  
 មានអាេក៌ុំ ុំងដ៏រជាលបរៅជាងបនោះចុំបពាោះការថាវ យបងែុំ អាេក៌ុំ ុំងមយួកបុងចុំបណាមអាេក៌ុំ ុំងទាុំងបនោះ គឺ       
ពន័នកិចាសនការររបរើរតបមកើងហ្គដលបយើងនឹងមានបៅោទ នបរមរុខ្។ ជាពិបររ បកមងតូចៗចូលចិតថរួររុំណួ្រអុំពីោទ ន
បរមរុខ្។ បតើវានឹងមានលកាណ្ៈយា៉ា ងដូចបមថចហ្គដរ បៅបពលហ្គដលបយើងបៅដល់ទបីនាោះ? បតើបយើងនឹងបធវើអវី? របរិនជាពួក
បគ ន តប់ងយ់ាយតា ឬអបកបផសងបទៀតហ្គដលជាទីររឡាញ់របរ់ពួកបគ ពួកបគចងដ់ឹងចារ់នូវអវីហ្គដល នបកើតបឡើង។ 
បយើងបឆលើយនឹងពួកបគបោយអរ់ពីរមតទភាពហ្គដលបយើងអាចបឆលើយ ន ប៉ាុហ្គនថ ពាកយរមឋរីបរ់ពួកបយើងរអាករ់អលួ។  
រពោះបយរ ូ នបញ្ញជ ក់ដល់រិរសថា៖ 
 

កុុំរននតច់ិតថបធវើអវី អបករល់ោប បជឿបលើរពោះជាមាា រ់បរើយ រុុំបជឿបលើខ្ញុ ុំផង។ កបុងដុំណាករ់បរ់រពោះបិតាខ្ញុ ុំ មាន
លុំបៅជាបរចើន។ បបើពុុំដូបចាប ោះបទ ខ្ញុ ុំមនិ នរ បអ់បករល់ោប ថា ខ្ញុ ុំបៅបរៀបចុំកហ្គនលងទុកបអាយអបករល់ោប  
បឡើយ។ (យ៉ាូហាន ១៤:១-២) 

 
 ោទ នបរមរុខ្រតូវ នបរៀបចុំជាពិបររររមាប់បយើង។ កហ្គនលងហ្គដលរររ់ោអ តបុំផុតបៅបលើហ្គផនដីបនោះ មនិអាច
បរបៀបផធឹមជាមយួវា នបឡើយ ពីបរពាោះអុំបពើ បមនិអាចចូលបៅោទ នបរមរុខ្ នបទ។ អុំបពើ ប នបុំផ្ទល ញ និងបធវើឱ្យ
ោប រពោះររថរបរ់រពោះជាមាា រ់បៅជាបៅរមង។ ប៉ាុហ្គនថ បៅោទ នបរមរុខ្អវីៗទាុំងអរ់នឹងោអ តបររុិទន។ រពោះជាមាា រ់នឹង
ជូតអរ់ទាុំងទឹកហ្គភបក។ នឹងមនិមានការកាន់ទុកា ការបោករបរងង និងទុកាលុំ កបទៀតហ្គដរ។ (វវិរណ្ៈ ២១:៤)។ បៅោទ ន
បរមរុខ្នឹងមានអុំណ្ររបាយ និងការរររបរើរតបមកើង ពបីរពាោះជយ័ជុំនោះបយើង នបពញបលញបរើយ (១កូរនិេូរ  
១៥:៥៤)។ បរើយបយើងនឹងបៅជាមយួរពោះអមាា រ់ជាបរៀងររូត (១បេរាឡូនិក ៤:១៧)។  
  
 កុុំរងសយ័បឡើយ រពោះជាមាា រ់មានការបធវើឱ្យភាញ ក់បផអើលយា៉ា ងអោា រយហ្គដលបៅរងចាុំបយើង ភាគបរចើនរទងម់និ នរ ប់
បយើងបទ។ កបុងនាមជាមនុរសហ្គដលផធុយពីរពោះ បយើងខ្វោះរមតទភាពយល់ដឹងពីបរឿងរ៉ា វអរ់កលផ។ ប៉ាុហ្គនថ មានរកមមភាពពីរ
ហ្គដលបយើងអាចរ កដ ន។ 
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ពួករពឹទាន ចារយទាុំងសមាបនួរបូ និងរតវមានជីវតិទាុំងបនួកន៏ាុំោប រកាបចុោះ បរើយថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ហ្គដលគង់
បៅបលើបលល័ងកទាុំងបពាលថា៖ «អាហ្គម៉ាន! ហាបលលូយា៉ា !»។ មានរុំបឡងបចញពបីលល័ងកមកថា៖ «អបករល់ោប
ជាអបកបុំបរ ើរពោះជាមាា រ់ អបករល់ោប ជាអបកបោរពបកាតខាល ចរពោះអងែទាុំងតូចទាុំងធុំបអើយ ចូរររបរើរតបមកើងរពោះ
ជាមាា រ់សនបយើង!»។ បពលបនាោះ ខ្ញុ ុំឮហាក់ដូចជាមានរុំបឡងបណាឋ ជនដប៏រចើនកុោះករ ដូចជាមានរបូររននឹក
មហាោគរ និងដូចជាមានរបូរផែរោន់យា៉ា ងខាល ុំងថា៖ «ហាបលលូយា៉ា ! ដផតិរពោះជាអមាា រ់ជារពោះដម៏ាន 
រពោះបចោឋ បលើអវីៗទាុំងអរ់ រទង ់នតាុំងរពោះរជយរបរ់រពោះអងែបរើយ បយើងនាុំោប អររបាយបឡើង រតូវមាន
អុំណ្ររកីរយបអាយខាល ុំង បរើយនាុំោប បលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរពោះអងែ!‖ (វវិរណ្ៈ ១៩:៤-៧) 

  
 បៅបពលហ្គដលអបកបៅោទ នបរមរុខ្កុំពុងបរចៀង និងររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់ បយើងនឹងចងប់ធវើដូបចបោះហ្គដរ។ ដល់
បពលបមើលប ើញរពោះបយរ ូ បយើងនឹងយល់បពញបលញពីតសមលហ្គដលរទង ់នបងស់េលររមាបក់ាររប្ង្ហែ ោះរបរ់បយើង បរើយ
បយើងនឹងឱ្នចុោះបោយបរចកឋីររឡាញ់ និងបោរព។ 

  
 បយើងនឹងរគងរជយដូចជាបរថចជាបរៀងររូតផងហ្គដរ។ (ចូរបមើលវវិរណ្ៈ ៥:៦-១០) បរថចមានការទទួលខុ្ររតូវកបុង
ការបបរមើ បរើយការបបរមើរពោះជាមាា រ់ គឺជាការមានភាពរកីរយបលើរបគបងអរ់។ 
 
 បរឋចកម៏ានឱ្ការផងហ្គដរ ពីបរពាោះពួករទងម់ានធនធានបដើមផរីរូបទាញយក។ រទពយរមផតថិមានគរ បលើរពីអវី
ហ្គដលពួករទងរ់តូវការ។ បតើរពោះសនោទ នបរមរុខ្នឹងមនិផែតផ់ែងប់យើងនូវអវីហ្គដលបយើងរតូវហ្គតមាន របរិនជាបយើងរគបរ់គង
ជាមយួ និងររមាប់រពោះអងែហ្គដរបទឬអី? របហ្គរលជាបយើងនឹងរតូវ នផថល់ឱ្ការឱ្យរកុរករកលបោកបនោះ។ បតើនរណា
អាចរ ប ់ន? 

 
បពលបនាោះ ខ្ញុ ុំឮរតវបោកទាុំងប៉ាុនាម ន បៅោទ នរួគ ៌បៅបលើហ្គផនដី បៅបរកាមដី បៅកបុងរមុរទ រពមទាុំងអវីៗ
ទាុំងអរ់ហ្គដលបៅោទ នទាុំងបនាោះបនលឺរុំបឡងបឡើងថាៈ «រូមរពោះអងែហ្គដលគងប់លើបលល័ងក និងកូនបចៀមទទួល
ពាកយររបរើរតបមកើងរពោះកិតថិនាម រិររីងុបរឿង និងរពោះបចោឋ  អរ់កលផជាអហ្គងវងតបរៀងបៅ! (វវិរណ្ៈ៥:១៣) 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរបរជើរបរ ើររបបយាគណាហ្គដលជាចបមលើយរតឹមរតូវ។ រកមមភាពពីរហ្គដលបយើងរ កដថាមានបៅោទ នបរមរុខ្គឺ 
 ក) ការររមាក និងការបលងពិណ្។ 
 ខ្) ការថាវ យបងែុំ និងការរគបរ់គង។ 
 គ) ការោងរងអ់ារនៈ និងការថាវ យយញ្ដបូជា។ 
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៦ បតើរកមមភាពដម៏ានអុំណ្របុំផុតមយួណា ហ្គដលបយើង និងបទវតាមានជាធមមតាររមាប់ភាពអរ់កលផ។? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៧ បតើការរិកាមុខ្វជិាជ បនោះ  នជួយ អបក បៅកបុងការថាវ យបងែុំរបរ់អបកហ្គដរឬបទ? បតើវា នបបងកើនបុំណ្ងចិតថរបរ់អបក  បដើមផ ី  
    ចុំណាយភាពអរ់កលផជាមយួរពោះអមាា រ់ហ្គដរឬបទ? ចូរររបររពាកយបពចនផ៍្ទធ ល់នូវអវីហ្គដលមានរបបយាជនដ៍ល់អបក។ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………….។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 
 
១  ពនលឺរបរ់រពោះអងែ បរៀងរល់សេៃ 
 
២  បរចកឋីររឡាញ់ដឋ៏តិបឋររបរ់រពោះអងែ ភាពបោម ោះរតង់របរ់រពោះអងែ រពោះនាមរបរ់រពោះអងែខ្ពងខ់្ពរ់បុំផុត រពោះបនធូល
 របរ់រពោះអងកខ្ពងខ់្ពរ់បុំផុត។ 
 
៥   ខ្) ការថាវ យបងែុំ និងការរគបរ់គង។ 
 
៣   រទងន់ឹងបឆលើយតបមកបយើង បៅបពលហ្គដលបយើងបៅ។ រទងន់ឹងរបទានកមាល ុំងដល់បយើង។ ហ្គរវងរករពោះពរបផសងៗ

 បទៀតបៅកបុងខ្៦, ៧, និង៨។  
 
៦  ការថាវ យបងែុំ។ 
 
៤  អបកអាចនឹងររបររ ជយ័ជុំនោះ ការការពារ ការបរ រឱ្យជា ការដឹកនាុំ ការរ ុំបោោះឱ្យមានបររភីាព អុំណ្រ កមាល ុំង ការ
 ទទួល នរបរ់ហ្គដលរតូវការ ឬករ៏ពោះពរបផសងៗបទៀត ហ្គដលអបកមានបទពិបោធនរ៍ចួបរើយ។ 
 
៧  ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


