
ពួកអ្នកប្រាជ្ញនៅតែតវែងរកប្ររង់ Wise Men Still Seek Him 
ម៉ា ថាយ Matthews 2:1-12 

១ កាលព្រះយេស ៊ូ វព្រង់ព្រស៊ូតមក យៅភ៊ូ មិយរយលេ ហិម ព្សុកេ៊ូដា កន ុងរាជ្យយសេ ចយហរ ៊ូឌ យ ះមានរួក

យោរ រីរិសខាងយកើត មកដល់ព្កុងយេរ៊ូសាឡិម សួរថា ២ យតើ ព្រះអងគដដលព្រស៊ូតមក យ វ្ើជាយសេច

សាសន៍េ៊ូដា ព្រង់គង់យៅឯណា រីយព្រះយេើ ងបានយ ើញផ្កា េររស់ព្រង់ រីរិសខាងយកើតមក យហើេ

យេើងមកថាវ េរងគពំ្រង់។ ៣ កាលយសេចយហរ ៊ូឌបានឮ យ ះព្រង់មានយសចកេី វិតកាព្រួេ ព្រមទាំងរួកអនក

យៅព្កុងយេរ៊ូសាឡិមទាំងអស់គ្នន ផង ៤ កាលបានព្រជ្ ំរួកសង្គ្រគ ជ្ និងរួកអាចារយននរណាេ ជ្នមក

សាកសួររីព្រះព្គីសទ  ដដលព្រង់ព្តូវព្រស៊ូតយៅឯណា ៥ យ ះយគក៏រ៊ូលព្រង់ថា យៅឯភ៊ូ មិយរយលេហិមកន ុង

ព្សុកេ៊ូដា យព្រះយោរាបានដចងយសចកេីរ កមកដ៊ូយចន ះថា ៦ «ឯឯងយរយលេហិម ព្សុកេ៊ូដាយអើេ ឯង

មិនដមនត៊ូចជាងយគ កន ុងរួកយៅោវ េ យៅព្សុកេ៊ូដាយរ ដបិតនឹងមានយៅោវ េ១យចញរីឯងមក 

យៅោវ េយ ះនឹងឃ្វវ លអ ី ព្សាដអល ជារាង្គ្សេអញ»។ ៧ យ ះយសេចយហរ ៊ូឌ ក៏យៅរួកយោរយ ះមក 

យដាេសាំរត់ សាកសួរយ ងម ត់ចត់ រីផ្កា េយ ះបានយលចមករីកាលណា ៨ រួចព្រង់ចាត់យគឲ្យយៅឯ

យរយលេហិម យដាេររគ រ់ថា ច៊ូ រអនករាល់គ្នន យៅយស ើ រដំណឹង រីក៊ូនត៊ូចយ ះឲ្យចាស់លាស់ កាលណា

បានយ ើញយហើេ យ ះព្តូវមកព្បារ់ដល់យេើ ងវិញ យដើមបីឲ្យយេើ ងបានយៅថាវ េរងគដំដរ ៩ កាលយគ

បានររួលររគ រ់ននយសេចយព្សចយហើេ យ ះក៏ ាំគ្នន យចញយៅ ឯផ្កា េដដលយគបានយ ើញរីរិសខាង

យកើត យ ះក៏ ាំម ខយគ ដរារដល់ចាំរីយលើកដនេងដដលរ ព្តត៊ូចយៅ យរើរឈរ់ ១០ យគមានយសចកេី

អាំណរជាខាេ ាំងនព្ក យដាេយ ើញផ្កា េយ ះ ១១ យហើេក៏ច៊ូលយៅកន ុងផទ ះ យ ើញរ ព្តត៊ូច យៅជាមួេនឹង

មា រា ជាមាតា រួចក៏ព្ការថាវ េរងគ ំព្រមទាំងយរើកេកព្ររយដ៏វិយសសររស់ខេួន ថាវ េដរវ េជាមាស ជា

កាំញាន ជាជ័្រលវី ងយរស ដល់រ ព្តយ ះ ១២ រួចវិលយៅព្សុកយគវិញ តាមផេ ូវមួេយរៀតយៅ យដាេយព្រះ

ព្រះព្រង់រនយល់សរេិ ព្បារ់ មិនឲ្យព្តឡរ់យៅឯយហរ ៊ូឌវិញយឡើេ។ 



១- កាថាវ េរងគគឺំអាំរីអងគរ គគលមិនដមនជាវតថ អីុវ យឡើេ                                                                          

WORSHIP IS ABOUT WHO, NOT WHAT 

“ ងនឹងព្រស៊ូតរ ព្តា១ យហើេអនកព្តូវថាវ េព្រះ មថា «យេស ៊ូ វ» យព្រះរ ព្តយ ះនឹងជួ្េសយង្គ្រគ ះរាង្គ្សេ ព្រង់ ឲ្យរួច

រីបារ save His people from their sins”. (មា ថាេ Matt. 1:21) 

 

២- ការថាវ េរងគគឺំអាំរីការថាវ េមិនដមនជាការចាាំររួលយ ះយឡើេ                                                        

WORSHIP IS ABOUT GIVING, NOT GETTING 

រាំន កដយមាើង Ps 96:7-9 “៧ ច៊ូរដលេងព្បារ់រីព្រះយេហ៊ូវ៉ា  អស់ទាំងរ៊ូជ្រងសននសាសន៍ទាំងឡាេយអើេ ច៊ូរដលេងព្បារ់រី

ព្រះយេហ៊ូវ៉ា ថា ព្រង់មានសិរីលអ  និងព្រះយចសាេ  ៨ ច៊ូ រដលេងព្បារ់រីព្រះយេហ៊ូវ៉ា ថា ព្រះ មព្រង់មានសិរីលអ  ច៊ូ រ ាំេកដ

រវ េច៊ូលមកកន ុងរីលានររស់ព្រង់ ៩ ច៊ូរថាវ េរងគដំល់ព្រះយេហ៊ូវ៉ា  យដាេរក់យព្គឿងដ៏ររិស រធ  ឱដផនដីទាំងម៊ូល

យអើេ ច៊ូរញារ់ញ័រយៅចាំយរះព្រង់ច ះ 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- ការថាវ េរងគគឺំអាំរីការជួ្រជាមួេមិនដមនជារិ្ីរ ណយសាស ដដដលៗយ ះយឡើេ 

WORSHIP IS ABOUT ENCOUNTER, NOT RITUAL 

 “១៣ ឯងរាល់គ្នន នឹងដសវ ងរកអញ យហើេនឹងយ ើញផង គឺកាលណាឯងដសវងរកអញឲ្យអស់អាំរីចិតេ  ១៤ យហើេព្រះ

យេហ៊ូវ៉ា ព្រង់មានព្រះរនទលូថា អញនឹងឲ្យឯងរាល់គ្នន រកអញយ ើញ...យនះយហើេជាព្រះរនទលូននព្រះយេហ៊ូវ៉ា ។      

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) 


