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ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់  
 

 
 

  ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់ ម្ចនល ម្ ះជាលព្រើន។ ឧទាហរណ៍៖ ពិធីលនះ 
ព្រូវបានស្គា  ់ថាជា «ពិធីព្រករអាហារលព យររ់រស់ព្ពះជាម្ចា ស់» 
(ពីលព្រះពិធីលនះ ព្រូវបានព្បារពធលធវើល ើងលៅលព យរ)់ «ពិធីជួរជ ុំដវ៏សិ ទ្ធ» 
និង «ពិធីអរព្ពះគ ណ» (ម្ចននយ័ថា ជាការអរព្ពះគ ណ) ។ 
 

ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់បានព្បារពធលធវើល ើងលោយព្ពះអម្ចា ស់  ម នលព លគចារ់
ព្ពះអងា លៅកន ងសួនរារលករលសម្ច៉ា នី រ៉ា ន្នែពិធីលនះលធវើល ើងរុំថ្ងៃរ ណយរ ុំ ង។  
ពិធីលនះជាពិធីរ ណយររស់ស្គសនយូ៍ោ ន្ដ ព្រព្ពឹរតលៅ ជាលរៀងរា ់ឆ្ន ុំ 
ន្ដ លធវើល ើងលដើមបរី ុំ ឹកពី លទ្វតាថ្នលសរកតីស្គា រន់្ដ រ ុំ ងការផ់្ទះជាលព្រើន 
លៅកន ងព្សុកលអស ីព  ន្ដ ម្ចន្មកូនលរៀមលារ   លៅពីល ើព្ករទាវ រផ្ទះ 

(និកខមនុំ ១២) ជា ទ្ធផ្ ន្ដ នុំឱ្យរាស្រសតអ ីព្ស្គន្អ  ម្ចនលសរភីាព ររួផ្ រ
ពីទាសភាពលៅកន ងព្សុកលអស ីរ ។  
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សូមអាន ម្ច៉ា ថាយ ២៦:១៧-៣០ លហើយល ា្ើយនូវសុំនួរដូររលៅលនះ ៖  

 

១. លរើពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់ បានលធវើល ើងលៅទី្ណា? ________________ 
២. លរើអនកណាខ្ាះបានរូ រមួជាមយួព្ពះលយស ូ លៅទី្លនះ? ___________ 
៣. លរើពិធីលនះលធវើល ើងលៅលព ណា? _________________________ 
៤. លរើនុំរ ង័ រុំណាងឲ្យអវី? _________________________________ 
៥. លរើន្ពង រុំណាងឲ្យអវី?  _________________________________ 
 
 

នុំរ ង័  

  លនះជានិមរិតរូរថ្នព្ពះកាយររស់ព្ពះព្គិសត ន្ដ រងទ្ កខសព្ម្ចរអ់ុំលពើ
បារររស់លយើងលៅល ើល ើឆ្ា ង ។  យញ្ញ រូជាដ ៏អឥរល ា្ ះមយួលនះ ជារព្មូវ
ការចាុំបារស់ព្ម្ចរអ់ុំលពើបារររស់មន សសជារិ។ ព្ពះព្គិសតជាអងារ គា ដ ៏អ
ឥរល ា្ ះមយួអងា ន្ដ អារថាវ យព្ពះកាយព្ទ្ងទ់្ កជាលព្គឿងរូជា ។  

ន្ពង  

  ន្ពងព្រូវបានលព្រើលដើមបនឹីងចាុំពីព្ពះលលាហិរររស់ព្ពះព្គិសត ន្ដ ហូរ
ា្ យលៅល ើល ើឆ្ា ង។  ន្ពងព្រូវលព្រើសុំរារោ់កទឹ់្កព្របារល់រញពីន្ផ្ាទ្ុំរុំង

បាយជូរ លហើយគ្មម នកន្នាងណាមយួន្ដ ម្ចនរកយថាព្ស្គព្រូវបានលព្រើលៅ
កន ងរទ្គមពរីសព្ម្ចរន់្ពងលនះលទ្ ។ 
 

លរើព្ពះលលាហិរររស់ព្ពះព្គិសត លធវើជាព្រលោជនអ៍វីខ្ាះសុំរារអ់នកលជឿ?  
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ម្ច៉ា ថាយ ២៦:២៨ និង ១ យ៉ាូហាន ១:៧ ។ 
 

____________________________________________________ 

  
ព្ពះលលាហិរលនះ សុំលៅលៅល ើព្ពះលលាហិរថ្នសមពនធលមព្រីងមី  ន្ដ ជាព្ពះ
លលាហិរថ្នកិរាព្ពមលព្ពៀងងមី។   លនះម្ចននយ័ថា ន្ ងម្ចនរង្វវ យថ្ន្ម
ររស់កូនលរៀមន្ដ ឥរស្គា កស្គន ម តាមរលរៀរលៅកន ងគមពរីសញ្ញញ ចាស់ទ្ទួ្ 
យកបានលនះលទ្ៀរលហើយ ។ ព្ពះលលាហិរព្ពះព្គិសតលធវើឱ្យលយើងទ្ទួ្ បាននូវ
ការលាងឲ្យបានស្គអ រជានិរា លៅលព ន្ដ លយើងរនតស្គរភាពអុំលពើបារររស់
លយើង លហើយទ្ទួ្ យកការអរល់ទាសររស់ព្ពអងា។  ការស គរររស់ព្ពះ
លយស ូ គឺជាព្ពឹរតិការណ៍ន្រមយួគរ ់ ន្ដ  មមព្គរព់្គ្មរល់ហើយ សព្ម្ចរព់្គរ់
សមយ័កា ទាុំងអស់ ។ 

 
និមរិតរូរ  
 

លទាះរីព្ពះលយស ូបានលព្រើនុំរ ង័ និងទឹ្កទ្ុំរុំងបាយជូសព្ម្ចរ ់ «ពិធីល ៀង 
ព្ពះអម្ចា ស់» កល៏ោយ កល៏យើងមនិចាុំបារព់្រូវលព្រើនិមរិតរូរទាុំងលនះទ្ កដូរជា
រារល់នះលទ្។  លៅកន ងព្រលទ្សមយួរុំនួន មនិអារយកមកអន វរតបានល ើយ
លោយស្គរន្រមនិម្ចនវរត ធារ លដើមទាុំងលនះ។    ព្រលទ្សមយួរុំនួនលព្រើបាយ
ជុំនួសនុំរ ង័ និង យកទឹ្កដូងសព្ម្ចរទឹ់្កចាករូ់ លៅកន ងន្ពង ។ 

ព្ពះលយស ូវព្ទ្ងម់និបានម្ចនរនទូ ថានុំរ ង័ និង ទឹ្កពិរព្បាកដជារូរកាយ 



  91 

និងលលាហិរររស់ព្ទ្ងល់នះលទ្ ព្រូវន្រលធវើល ើងលោយព្បាកដព្រជា។  ព្រសិន 
លរើរកន្ព្រតាមនយ័ព្រង ់ (ដូរកន ងករណីន្ដ ព្ពះលយស ូម្ចនរនទូ ថា៖ «ខ្្ ុំគឺ
ជាទាវ រ») លនះវានឹងកាា យលៅជាអវីមយួន្ដ គ្មម ននយ័។ រ៉ា ន្នត លរើសិនជា នុំរ ង័ 
និង ន្ពង គឺជានិមរិតរូរន្រមយួ (ដូរជា រូរភូលគ្ម  រុំណាងឲ្យភពន្ផ្នដី) 
លនះន្មន លនះព្រកដជាម្ចន អុំណៈអុំណាង និងការលការសរលសើរសព្ម្ចរ់
ពិធីលនះជាមនិ្ន។ 

ម្ចនមូ លហរ រីោ៉ា ងន្ដ ព្រូវព្បារពធលធវើ "ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់" ល ើង៖  
 
*  ជាការល ើកទឹ្ករិរត ពីព្ពះអម្ចា ស់ ។ សូមអាន  ូកា ២២:១៤-២០  
*  លយើងកុំព ងរង្វា ញពីស្គរៈសុំ្នថ់្នការស គរររស់ព្ពះព្គិសត ។  
     ១ កូរនិងូស ១១:២៣-២៦  
*  ពិធីលនះរ ុំឭកលយើងអុំពីព្ពះដរ៏រសិ ទ្ធររស់លយើង ព្សឡាញ់លយើង ា្ ុំងដ ់    
    លម៉ាាះ បានជាព្ទ្ងប់ានព្រទានដង្វវ យន្ដ ចាុំបារស់ព្ម្ចរល់យើងលដើមបឲី្យ  
    លយើងដឹងពីការអរល់ទាស និង ម្ចនមនសិការព្ជះថាា  ។  លហលព្ពើរ ៩:១៤  
 

អនកន្ដ អារទ្ទ្ួ  'ពិធីល ៀងព្ពះអងាម្ចា ស់' បាន 
 

រទ្គមពរីរញ្ញា កោ់៉ា ងរាស់ថា ម្ចនន្រអនកន្ដ បានលកើរពី "ព្ពះវញិ្ញញ ណ" 
រ៉ា លណាណ ះ ន្ដ អារម្ចនសិទ្ធិទ្ទួ្  "ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់" បាន ។ 
 
អនករា ់គ្មន មិនអារផឹ្កពីន្ពងថ្នព្ពះអម្ចា ស់ផ្ង និងពីន្ពងររស់អារកសផ្ង 
បានលទ្ ។  ១ កូរនិងូស ១០:២១ 
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ព្រូវលអាយមន សស បងខ្ាួ នឯងលមើ  ររួសឹមររលិភាគនុំរ ង័ និងផឹ្កពីន្ពង លនះ
រ ះ ។  ១ កូរនិងូស ១១:២៨ 
 

ការអានរនតលទ្ៀរ ហាកដូ់រជាល ើញម្ចនអនកខ្ាះ  ឺ លហើយអនកលផ្សងលទ្ៀរ 
បានស្គា រ ់ លោយស្គរពួកលគមនិបានររលិភាគ លោយអាករបកិរោិព្រឹមព្រូវ 
(ខ្៣០) ។ លយើងគួរន្រម្ចនទ្ុំនកទ់្ុំនងព្រឹមព្រូវជាមយួព្ពះជាម្ចា ស់ និង
ជាមយួអនកដថ្ទ្លទ្ៀរ ម ននឹងលយើងទ្ទួ្  "ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់" ។ 
 

អរថនយ័ថ្ន "ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់"  
១. ជាទ្លងវើថ្នការរងចាុំ ។  ១ កូរនិងូស ១១:២៤  
២. លដើមបនីុំមកនូវកម្ចា ុំង្ងព្ពះ ឹងវញិ្ញញ ណ ។ យ៉ាូហាន ៦:៣៥  
៣. លដើមបផី្ត ់នូវការព្រករគ្មន  ។ កិរាការ ២:៤២  
៤. ពិធីលនះរ ុំឭកលយើងអុំពីការោងមកមតងលទ្ៀរ ការោងមកជាល ើកទី្    
    ពីរររស់ព្ពះអងា ។ ១ កូរនិងូស ១១:២៦ 
 
សូមទ្ទួ្  "ពិធីល ៀងព្ពះអម្ចា ស់" ឲ្យបានញឹកញារ ់ លទាះរីជាលៅកន ងរទ្
គមពរី មនិបានកុំណរថ់ាព្រូវទ្ទួ្ រ៉ា នម នដងកល៏ោយ។   សូមលធវើពិធីលនះ 
លោយអុំណរ និងលោយទឹ្ករិរតលគ្មរពដឹងគ ណ លទាះរីជាសថិរលៅកន ងអគ្មរ
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