ពួកអ្នកប្រាជ្ញនៅតែតវែងរកប្ររង់ Wise Men Still Seek Him
ម៉ាថាយ Matthews 2:1-12
១ កាលព្រះយេស៊ូ វព្រង់ព្រស៊ូ តមក យៅភ៊ូ មិ យរយលេ ហិ ម ព្សុកេ៊ូ ដា កន ុងរាជ្យយសេ ចយហរ៊ូ ឌ យ ះមានរួ ក
យោរ រី រិសខាងយកើ ត មកដល់ ព្កុងយេរ៊ូ សាឡិម សួ រថា ២ យតើ ព្រះអងគដដលព្រស៊ូ តមក យ្វើ ជាយសេ ច
សាសន៍ េ៊ូដា ព្រង់គង់យៅឯណា រី យព្រះយេើ ងបានយ ើ ញផ្កាេររស់ព្រង់ រី រិសខាងយកើ តមក យហើ េ
យេើ ងមកថាវេរងគព្ំ រង់។ ៣ កាលយសេ ចយហរ៊ូ ឌបានឮ យ ះព្រង់មានយសចកេី វិតកា ព្រួេ ព្រមទាំងរួ កអន ក
យៅព្កុងយេរ៊ូ សាឡិមទាំងអស់គ្ននផង ៤ កាលបានព្រជ្ំរួកសង្គ្រគជ្ និ ងរួ កអាចារយននរណា
េ ជ្នមក
សាកសួ ររី ព្រះព្គី សទ ដដលព្រង់ព្តូវព្រស៊ូ តយៅឯណា ៥ យ ះយគក៏ រ៊ូ លព្រង់ថា យៅឯភ៊ូ មិ យរយលេ ហិ មកន ុង
ព្សុកេ៊ូ ដា យព្រះយោរាបានដចងយសចកេី រកមកដ៊ូ យចន ះថា ៦ «ឯឯងយរយលេ ហិ ម ព្សុកេ៊ូ ដាយអើ េ ឯង
មិ នដមនត៊ូ ចជាងយគ កន ុងរួ កយៅោវេ យៅព្សុកេ៊ូ ដាយរ ដបិតនឹ ងមានយៅោវេ១យចញរី ឯងមក
យៅោវេយ ះនឹ ងឃ្វវលអី ព្សាដអល ជារាង្គ្សេអញ»។ ៧ យ ះយសេ ចយហរ៊ូ ឌ ក៏ យៅរួ កយោរយ ះមក
យដាេសាំ រត់ សាកសួ រយងមត់ ចត់ រី ផ្កាេយ ះបានយលចមករី កាលណា ៨ រួ ចព្រង់ចាត់ យគឲ្យយៅឯ
យរយលេ ហិ ម យដាេររគរ់ ថា ច៊ូ រអន ករាល់ គ្ននយៅយសើ រដំ ណឹង រី ក៊ូនត៊ូ ចយ ះឲ្យចាស់លាស់ កាលណា
បានយ ើ ញយហើ េ យ ះព្តូវមកព្បារ់ ដល់ យេើ ងវិ ញ យដើ មបីឲ្យយេើ ងបានយៅថាវេរងគដំ ដរ ៩ កាលយគ
បានររួ លររគរ់ ននយសេ ចយព្សចយហើ េ យ ះក៏
យកើ ត យ ះក៏

ាំគ្ននយចញយៅ ឯផ្កាេដដលយគបានយ ើ ញរី រិសខាង

ាំមខយគ ដរារដល់ ចាំ រីយលើ កដនេ ងដដលរព្តត៊ូ ចយៅ យរើ រឈរ់ ១០ យគមានយសចកេី

អាំ ណរជាខាេាំងនព្ក យដាេយ ើ ញផ្កាេយ ះ ១១ យហើ េក៏ ច៊ូ លយៅកន ុងផទ ះ យ ើ ញរព្តត៊ូ ច យៅជាមួ េនឹ ង
មារា ជាមាតា រួ ចក៏ ព្ការថាវេរងគ ំ ព្រមទាំងយរើ កេកព្ររយដ៏ វិ យសសររស់ខេួន ថាវេដរវេជាមាស ជា
កាំញាន ជាជ្័ រលវី ងយរស ដល់ រព្តយ ះ ១២ រួ ចវិ លយៅព្សុកយគវិ ញ តាមផេ ូវមួ េយរៀតយៅ យដាេយព្រះ
ព្រះព្រង់រនយល់ សរេិ ព្បារ់ មិ នឲ្យព្តឡរ់ យៅឯយហរ៊ូ ឌវិ ញយឡើេ។

១- កាថាវេរងគគ
ំ ឺ អាំរីអងគរគគ លមិ នដមនជាវតថ អ
ុ ីវ យឡើេ
WORSHIP IS ABOUT WHO, NOT WHAT
“ ងនឹ ងព្រស៊ូ តរព្តា១ យហើ េអន កព្តូវថាវេព្រះ មថា «យេស៊ូ វ» យព្រះរព្តយ ះនឹ ងជ្ួ េសយង្គ្រគះរាង្គ្សេព្រង់ ឲ្យរួ ច
រី បារ save His people from their sins”. (មាថាេ Matt. 1:21)

២- ការថាវេរងគគ
ំ ឺ អាំរីការថាវេមិ នដមនជាការចាាំររួ លយ ះយឡើេ
WORSHIP IS ABOUT GIVING, NOT GETTING
រាំ នកដយមាើ ង Ps 96:7-9 “៧ ច៊ូ រដលេ ងព្បារ់ រី ព្រះយេហ៊ូ វ៉ា អស់ ទាំងរ៊ូ ជ្រងសននសាសន៍ ទាំងឡាេយអើ េ ច៊ូ រដលេ ងព្បារ់ រី
ព្រះយេហ៊ូ វ៉ាថា ព្រង់មានសិ រីលអ និ ងព្រះយចសាេ ៨ ច៊ូ រដលេ ងព្បារ់ រី ព្រះយេហ៊ូ វ៉ាថា ព្រះ មព្រង់មានសិ រី លអ ច៊ូ រ ាំេកដ
រវេច៊ូ លមកកន ុងរី លានររស់ ព្រង់ ៩ ច៊ូ រថាវេរងគដ
ំ ល់ ព្រះយេហ៊ូ វ៉ា យដាេរក់ យព្គឿងដ៏ ររិ សរធ ឱដផនដី ទាំងម៊ូ ល
យអើ េ ច៊ូ រញារ់ ញ័រយៅចាំ យរះព្រង់ចះ 7Ascribe to the LORD, O families of nations, ascribe to the LORD
glory and strength. 8Ascribe to the LORD the glory due his name; bring an offering and come into his
courts. 9Worship the LORD in the splendor of his holiness; tremble before him, all the earth.”

៣- ការថាវេរងគគ
ំ ឺ អាំរីការជ្ួ រជាមួ េមិ នដមនជារិ ្ីរណយសាស ដដដលៗយ ះយឡើេ
WORSHIP IS ABOUT ENCOUNTER, NOT RITUAL
“១៣ ឯងរាល់ គ្នននឹ ងដសវ ងរកអញ យហើ េនឹ ងយ ើ ញផង គឺ កាលណាឯងដសវ ងរកអញឲ្យអស់ អាំ រីចិតេ ១៤ យហើ េព្រះ
យេហ៊ូ វ៉ាព្រង់មានព្រះរនទ ល
ូ ថា អញនឹ ងឲ្យឯងរាល់ គ្ននរកអញយ ើ ញ...យនះយហើ េជាព្រះរនទ ល
ូ ននព្រះយេហ៊ូ វ៉ា។
You will seek Me and find Me when you search for Me with all your heart. 14 I will be found by you,'
declares the LORD…” (យេយរមា Jer. 29:13-14)

