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ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចាស់ 
 

 
 

ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់ម្ចនល ម្ ះលព្រើន។ ឧទាហរណ៍ អនកខ្លះលៅពិធលីនះថា 
«អាហារលព យបរ់បស់ព្ពះអម្ចា ស់» (ពីលព្រះ ពិធីលនះព្រូវបានព្បារពធលធវើល ើងលៅ 
លព យប)់ «សម្ពនធភាពដវ៏សុិទ្ធ» នងិ «ពធិីអរព្ពះគុណព្ពះជាម្ចា ស់»។  

ពិធីជបល់ ៀងព្ពះម្ចា ស់ព្បារពធលធវើល ើង លោយព្ពះអម្ចា ស់មុ្នលព  លគចាប់
ព្ពះអងគ លៅកនុងសួនលករលសម្ច៉ា នី  ប៉ាុន្នែពិធីលនះជាមូ្ ោា នននបុណយរ ំង/បុណយរម្ល
ង។ ពធិបុីណយរបស់ពួកយូោលនះ ជាលរៀងរា ់ឆ្ន បំានព្បារពធលធវើល ើង លដើម្បរីឮំកខ្បួ
ម្រណភាព ន្ដ លទ្វតាបានឆ្លងការផ់្ទះជាលព្រើន លៅកនុងព្សុកលអសីុប ន្ដ ម្ចន
្ម្កូនលរៀម្លាបលៅល ើព្កបទាវ រ (និកខម្ន ំ12) ន្ដ ជាសញ្ញា ម្យួនឱំ្យសាសន៍
អុពី្សាន្អ ម្ចនលសរភីាព ររួផុ្រពីទាសភាពលៅកនុងព្សុកលអសីុប ។ 

សូម្អាន ម្ច៉ា ថាយ 26:17-30 លហើយលឆ្លើយសំណួរដូរខាងលព្កាម្លនះ៖  
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1. លរើពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់ព្រូវបានលធវើល ើងលៅឯណា? 
__________________ 
2. លរើអនកណារូ រមួ្ជាម្យួព្ពះលយស ូវលៅទី្លនះ? 
_____________________ 
3. លរើលគព្បារពធពិធីលនះល ើងលៅលម្ច៉ា ងប៉ាុនម ន? 
__________________________ 
4. លរើនំបុ៉័ងរំណាងអវ?ី 
_______________________________________________ 
5. លរើន្ពងរំណាងអវ?ី 
________________________________________________ 
 

 

នំប ុ័ង The Bread  

លនះជានិម្រិតរូបននព្ពះកាយរបស់ព្ពះព្គីសទ ន្ដ បានរងទុ្កខលព្រះ
អំលពើបាបលយើង លៅល ើល ើឆ្ា ង។ យញ្ាបូជាដ ៏អឥរលខាា ះម្យួលនះ ព្រូវថាវ យ
ជំនួសអំលពើបាបរបស់ម្នុសសជារិ។ ព្ពះព្គីសទជារួអងគដ ៏អឥរលខាា ះម្យួអងគ 
ន្ដ អារថាវ យព្ពះកាយព្ទ្ងទុ់្កជាលព្គឿងបជូា។  

ពែង The Cup  

ន្ពងព្រូវបានលគលព្បើលដើម្បរីឮំកអំពីព្ពះលលាហរិរបស់ព្ពះព្គីសទ ន្ដ 
ហូរខាា យលៅល ើល ើឆ្ា ង។ ន្ពងព្រូវលព្បើសព្ម្ចបោ់កទឹ់្កព្របារពី់ន្ផ្លទំ្រងំ
បាយជូរ លហើយរកយព្សាព្រវូបានលគលព្បើលៅកនុងព្ពះគម្ពរីសព្ម្ចបន់្ពងលនះ ។ 
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លរើព្ពះលលាហិររបស់ព្ពះព្គីសទលធវើអវីខ្លះសព្ម្ចបពួ់កអនកលជឿ?  
 
ម្ច៉ា ថាយ 26:28 និង ១យ៉ាូហាន 1:7  ។ 
 

____________________________________________________ 

  
ព្ពះលលាហិរលនះ សំលៅលៅព្ពះលលាហិរ «សម្ពនធលម្ព្រីថ្ម»ី ន្ដ ជា

ព្ពះលលាហិរននកិរាព្ពម្លព្ពៀងថ្មី។ ម្ចនន៉័យថា ន្ ងម្ចនរង្វវ យនន្ម្ 
របស់កូនលរៀម្ន្ដ ឥរសាល កសាន ម្ តាម្រលបៀបលៅកនុងគម្ពរីសញ្ញា ចាស់ទ្ទួ្  
យកលនះលទ្ៀរលហើយ ។  

ព្ពះលលាហិររបស់ព្ពះព្គីសទអនុញ្ញា ឱ្យលយើងបានលាងសម្ចអ រ លៅ
លព លយើងបនតសារភាពអំលពើបាប លហើយទ្ទួ្ យកការអរល់ទាសរបស់ព្ទ្ង។់
ការលសាយទិ្វងគររបស់ព្ពះលយស ូវ គឺជាព្ពឹរតិការណ៍ន្រម្យួសម្ មម្ព្គប់
លព លវលាទាងំអស់។ 
 
និមិត្តសញ្ញា Symbolism 

លទាះបីជាព្ពះលយស ូ វបានលព្បើនំបុ៉័ង និងទឹ្កទំ្រងំបាយជូរសព្ម្ចប ់   
«ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់» កល៏ោយ កល៏យើងម្និចាបំារព់្រវូលព្បើនិម្រិតសញ្ញា ទាងំ
លនះ ទុ្កដូរជារាបល់នះលទ្។  លៅកនុងព្បលទ្សម្យួរំនួន ម្និអារលធវើបាន
លោយសាររករបស់ទាងំលនះពំុបាន។    ព្បលទ្សម្យួរំនួនលព្បើបាយជំនួស   
នំបុ៉័ង និងទឹ្កដូងជំនួសទឹ្កទំ្រងំបាយជូរ។ 



                                                                                    ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់ 4 

ព្ពះលយស ូវពំុបានម្ចនព្ពះបនទូ ថា នំបុ៉័ង និងទឹ្កពិរព្បាកដជារូប
កាយ និងលលាហិរព្ទ្ងល់នះលទ្ ព្រូវន្រលធវើឱ្យរាស់លាស់។ ព្បសិនលបើការបក 
ន្ព្បតាម្ន៉័យព្រង ់ដូរកនុងករណីន្ដ ព្ពះលយស ូ វម្ចនបនទូ ថា៖ «ខំុ្្គឺជាទាវ រ» 
លនះវានឹងកាល យជាអវីម្យួ ន្ដ គ្មម នន៉័យ។ ប៉ាុន្នត នំបុ៉័ងនិង ន្ពងព្គ្មនន់្រជា 
និម្រិតសញ្ញា  (ដូរជារូបន្ផ្នដី រំណាងភពន្ផ្នដីទាងំម្ូ ) លនះព្បាដកជា 
ម្ចនការលគ្មរព និងទឹ្ករិរតលការសរលសើរសព្ម្ចបពិ់ធីលនះពំុខាន ។ 

ម្ចនមូ្ លហរុបីយ៉ា ងន្ដ ព្រវូព្បារពធលធវើពិធី «ល ៀងព្ពះអម្ចា ស់» 
លនះល ើង 

*  ព្រូវបានល ើកទឹ្ករិរតលោយព្ពះអម្ចា ស់។  សូម្អាន ូកា 22:14-20 ។ 
*  លយើងកំពុងបង្វា ញពីសារៈសំខានន់នការសុគររបស់ព្ពះព្គីសទ ។  
     ១ កូរនិថូ្ស 11: 23-26 ។ 
*  ពិធីលនះរឭំកលយើងថា ព្ពះដប៏រសុិទ្ធរបស់លយើង     ព្សឡាញ់លយើងខាល ងំដ ់    
    លម្៉ាលះ បានជាព្ទ្ងប់ានព្បទានដង្វវ យន្ដ ចាបំារស់ព្ម្ចបល់យើងលដើម្បឲី្យ  
    លយើងដឹងពីការអរល់ទាស និងម្ចនម្នសិការព្ជះថាល ។ លហលព្ពើរ 9:14 ។ 
អ្នកណាពែលអាចទទួល «ែិធីលលៀងព្ែះអ្ម្ចាស់» បាន 

វាជាការរាស់ណាស់ លៅកនុងបទ្គម្ពរី ន្រងថា ម្ចនន្រអនកន្ដ លកើរ
ពី «ព្ពះវញិ្ញា ណ» លទ្ ន្ដ អារម្ចនសិទ្ធិទ្ទួ្  «ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់» លនះ
បាន។ 

អនករា ់គ្មន មិ្នអារផឹ្កពីន្ពងននព្ពះអម្ចា ស់ផ្ង និងពីន្ពងរបស់
អារកសផ្ង បានលទ្។  ១កូរនិថូ្ស 10:21 
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ព្រូវលអាយម្នុសស បងខ្លួ នឯងលម្ើ  ររួសឹម្បរលិភាគនំបុ៉័ង និងផឹ្កពីន្ពង លនះ
រុះ។  ១កូរនិថូ្ស11:28 

ការអានបន្នែម្លទ្ៀរ ហាកដូ់រជាអនកខ្លះ  ឺ លហើយអនកលផ្សងលទ្ៀរ 
បានសាល ប ់លោយសារពួកលគម្និបានបរលិភាគ លោយអាកបបកិរយិព្រឹម្ព្រូវ  (ខ្
30) ។ លយើងគួរន្រម្ចនទំ្នកទំ់្នងព្រឹម្ព្រូវជាម្យួព្ពះជាម្ចា ស់ និងជាម្យួអនក
ដនទ្ មុ្ននឹងលយើងទ្ទួ្ ទានពិធីលនះ ។ 
 

អ្ត្ថនុ័យនន «ែិធីលលៀងព្ែះអ្ម្ចាស»់ 
1. ពិធីលនះជាការរឭំកលយើង  1 កូរនិថូ្ស 11:24  
2. លដើម្បនីកំម្ចល ងំខាងវញិ្ញា ណ ។  យ៉ាូហាន 6:35  
3. ពិធីលនះផ្ត ់ឲ្យលយើងម្ចនសម្ព៉័នធភាព  កិរាការ 2:42  
4. ពិធីលនះរឭំកលយើងអំពីការយងម្ករបស់ព្ទ្ង ់និង ការយងម្កជាល ើកទី្    
    ពីររបស់ព្ទ្ង។់ ១ កូរនិថូ្ស 11:26 

សូម្ទ្ទួ្  «ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់» ឲ្យបានញឹកញាប ់ លទាះបីជាម្និ
កំណរន់្រងលៅកនុងគម្ពរីថា គួរទ្ទួ្ ប៉ាុនម នដងកល៏ោយ ។  សូម្លធវើពិធីលនះ
លោយកែីអំណរ និងលោយទឹ្ករិរតលគ្មរព លទាះជាពិធីលនះសែិរលៅកនុងអគ្មរ
ម្យួលៅនថ្ៃអាទិ្រយ ឬជាម្យួអនកដនទ្ លៅកនុងផ្ទះម្យួលៅកនុងសបាត ហ៍ ក ៏ លោយ 
។ សូម្លគ្មរពព្បិរិបរតតាម្ និងនឹកចាពីំព្ពះអម្ចា ស់រុះ ។ 
 
 


