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អនកកំពុងតតពរៀនពដើរ 
You Are Learning To Walk 

 
  
 បតើអបកធាវ ប់របងកតបមើលកូនបកយងកដលកុំពុងកតបរៀនបដើរកដរ ឬបទ? បរធើរកតមនិអាចបចោះឈរ ន កូនបកយងបនោះញាកញ័់រ 
និងបលទតបលោតបៅជុុំវញិបនធប់ បោយរកបតាងចាប់អឝីកដលមាន។ វគួរឱ្ររ ុំបភើបខ្នវ ុំងណារ់! បមើលបៅ! ដូចជា នលគប់លគង 
បលើពិភពបលកោុំងមូលអញ្ច ឹង! បហើយជួនកាលបធឝើចលនា ជួនកាលបៅឈរ ជួនកាលលតូវដួល ប៉ាុកនថ កតងកតបលកាកបឡើង 
វញិ និងបនថបៅមុខ្បទៀត។ កូនបកយងកុំពុងកតបរៀនបដើរ។ បុំណ្ងចិតថចង់ឈបោះមានលកខណ្ៈខ្នវ ុំងកាវ ណារ់។ បៅលគប់បពល 
ឪពុកមាឋ យកតងកតបៅជិតៗបនាោះបដើមផបី្ងចាុំជួយ  និងបលើកទឹកចិតថលគប់ជុំហាន។ 
  
 អបកបលបៀបបីដូចជាកូនបកយងបនាោះតាមរបបៀបមយួចុំនួនកដរ។ អបកទទួល នជីវតិថ្យីមកពីលពោះជាមាច រ់។ ការបរៀនអុំពី
របបៀបររ់បៅក៏បលបៀបដូចជាការបរៀនអុំពីរបបៀបបដើរកដរ។ អបកលតូវកតរងឹមាុំ បៅកបុងការរបលមចបោលបុំណ្ង។ លពោះបិតារបរ់
អបកកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ ក៏គង់បៅជិតបបងកើយចាុំជួយ អបក។ ប៉ាុកនថ អបកលតូវពាយមកដរ។ អបកលតូវោក់សដរបរ់អបកបៅ
កបុងលពោះហរថរបរ់អបក និងបនថពាយម។ លបរិនបបើអបកបធឝើដូបចបោះកមន អបកនឹងរកីចបលមើនបរៀងរល់សថ្ង។ ជុំហានរបរ់អបកនឹង
កាន់កតរងឹមាុំ និងមានរុវតទិភាព។ អបកនឹងដួលតិចជាងមុន។ រមតទភាពរបរ់អបកនឹងរកីចបលមើន បហើយអបកនឹងរបលមច
តាមកផនការដ៏អោច រររបរ់លពោះជាមាច រ់ រលមាប់ជីវតិរបរ់អបក។ 
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គ្ទរាង 
ក. លតូវោក់សដរបរ់អបកបៅកបុងលពោះហរថរបរ់លពោះជាមាច រ់ Put Your Hand in God’s Hand 
ខ្. លបឈមមុខ្នឹងបញ្ញា បោយមានជុំនួយមកពីលពោះជាមាច រ់ Face Problems with God’s Help 
គ. បធឝើអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ប គ្ ប់អបកឱ្របធឝើ Do What God Asks You to Do 
 

ទោលទៅ 

១. បរៀបរប់អុំពីអតថន័យសនការបដើរជាមយួលពោះលគិរថ។ 
២. ករឝងរករបបៀបយកឈបោះការ ក់ទឹកចិតថ ការលបឆាុំង និងការរងសយ័។ 
៣. ប ោះជុំហាន បដើមផបីធឝើការរបគ គ្ ោះរបរ់អបកឱ្រ នពិតល កដ។ 

 
ក. រតូវដាក់ម្ដរបសអ់នកពៅកនងុរពោះហសតរបសរ់ពោះជាមាា ស ់
 Put Your Hand in God’s Hand 

ទោលទៅទី១. ទរៀបរាប់អំពីអនែ័យម្នការទ ើ រជ្ជមួយរពះរគ្ិសត។ 
 
 ឪពុកមាឋ យរបាយចិតថបុំផុត បៅបពលកូនរបរ់ពួកបគចាប់បផឋើមបដើរមយួជុំហានដុំបូង! បហើយលពោះបិតារបរ់អបក
កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ មានលពោះហឫទ័យរកីរយយ៉ា ងបនាោះកដរ បៅបពលអបកកដលជាកូនរបរ់លពោះអងគចាប់បផឋើមបដើរតាម
លពោះអងគ បៅកបុងជីវតិលគិរថបររ័ិទបនាោះ! រូមកុុំភ័យខ្នវ ចថា អបកនឹងដួលចុោះឱ្របោោះ។ លោន់កតោក់សដរបរ់អបកបៅកបុង
លពោះហរថសនលពោះបិតារបរ់អបក បនាោះលពោះអងគនឹងជួយ អបកមនិខ្នន។ បរៀងរល់សថ្ង បៅបពលអបកបលកាកបឡើង ទូលរូមលពោះអងគឱ្រ
ជួយ អបកបៅកបុងលគប់អឝីកដលអបកនឹងបធឝើបៅសថ្ងបនោះ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ របបៀបបរៀនបចោះបដើរបៅកបុងជីវតិថ្យីរបរ់អបកគឺលតូវ 
 ក) ោក់ទុំនុកចិតថរបរ់អបកបលើខ្វួនឯង និងរមតទភាពរបរ់អបក។ 
 ខ្) ោក់សដរបរ់អបកកបុងលពោះហរថរបរ់លពោះជាមាច រ់ បហើយទុកចិតថលពោះអងគថានឹងជួយ អបក។ 
 គ) រង់ចាុំរហូតដល់អបកដឹងអឝីៗលគប់ោុំងអរ់ កដលអបកគួរកតដឹង។ 
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ខ. របឈមមុខនឹងបញ្ហា ពដាយមានជំនួយមកពីរពោះជាមាា ស ់
 Face Problems With God’s Help 

ទោលទៅទី២. ណសវងរររទបៀបយរឈ្នះការបារ់ទឹរច្ិតត ការររឆងំ និងការសងសយ័។ 
 
ទតើារសាតាងំបានពាយាមទធវើឱ្យអនរ ួលចុ្ះណ រឬទទ? Has Satan Tried to Make You Fall? 
 មារោតាុំងជាវញិ្ញដ ណ្អាលកក់ និងជារលតូវរបរ់លពោះជាមាច រ់ និងលគិរថបររ័ិទលគប់របូ។ វពាយមបធឝើឱ្រអបកភាន់  
លចឡុំ និងបធឝើឱ្រដួលចុោះ។ វអាចបលបើការបបៀតបបៀន ការបរើចចុំអក ការបុំ ក់ទឹកចិតថ ឬ ការលផងួនានា។ វនឹងពាយមបធឝើ
ឱ្រអបករងសយ័អុំពីការរបគ គ្ ោះរបរ់អបក។ មារោតាុំងកតងកតតយុទនលបឆាុំងនឹងលគិរថបររ័ិទ លពមោុំងពាយមបធឝើឱ្រពួក
បគកបរបចញពីលពោះជាមាច រ់។ ជាពិបររ វខ្ុំពាយមបធឝើឱ្រលគិរថបររ័ិទថ្យីៗមានការរងសយ័ និងទុកខលុំ ក។ វមនិចង់
ឱ្រអបកបរៀនបដើរជាមយួលពោះជាមាច រ់បឡើយ។ 
 
 បហតុបនោះ អបកមនិលតូវភាញ ក់បផអើលអឝីបឡើយ លបរិនបបើអបកជួបការប៉ាោះទងគិចមយួចុំនួន បៅបពលអបកកុំពុងកតបរៀនបដើរ
បនាោះ។ កូនបកយងមាប ក់អាចរត់បុកបៅអីមយួ បហើយបធឝើឱ្រវឈ ឺឬ ោយ នលុំនឹងខ្វួន និងលតូវដួលចុោះ ប៉ាុកនថ បហតុការណ៍្បនោះមនិ
 នបធឝើឱ្របកយងបនាោះ មនិអាចពាយមបលកាកឈរមឋងបទៀតបនាោះបឡើយ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
២ ចូរគូររងឝង់ព័ទនជុុំវញិតួអកសរបៅខ្នងមុខ្លបបយគណាលតឹមលតូវ។ 

 ក) មារោតាុំងបលចើនកតពាយមបធឝើឱ្រលគិរថបររ័ិទថ្យ ីរងសយ័អុំពីការរបគ គ្ ោះរបរ់ពួកបគ។ 
 ខ្) ការ ក់ទឹកចិតថជាទីរមាគ ល់មយួកដលបញ្ញជ ក់ថា លពោះជាមាច រ់ខ្ឹងជាមយួអបក។ 
 គ) បលកាយបពលអបកកាវ យបៅជាលគិរថបររ័ិទបហើយ អបកនឹងោយ នបញ្ញា បទៀតបឡើយ។ 
  ) កបុងនាមជាលគិរថបររ័ិទថ្យី អបកលតូវគិតថា មារោតាុំងនឹងតយុទនលបឆាុំងនឹងអបកជាមនិខ្នន។ 
  
 រូមចងចាុំថា លពោះបិតារបរ់អបកកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ មានអុំណាចខ្នវ ុំងជាងវញិ្ញដ ណ្អាលកក់ បហើយលពោះអងគ 
នឹងកាន់សដរបរ់អបក។ យ៉ាូហាន ១០:២៨  នររបររពីលពោះបនធូលរបរ់លពោះបយរ ូថា “ខ្ញុ ុំបអាយបគមានជីវតិអរ់កលផជានិចច 
បគមនិវនិារអនថរយបឡើយ បហើយោយ ននរណាអាចឆក់យកបគពីសដខ្ញុ ុំជាោច់ខ្នត” ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍

 
៣ រូមទបនធញលពោះបនធូលចងចាុំរបរ់លពោះបយរ ូកបុង គមភរីយ៉ាូហាន ១០:២៨។ 
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ទតើអនររងទុរខទវទនសរាប់ររទយាជន៍របស់រពះរគិ្សតណ រឬទទ? Are You Suffering For Christ’s Sake?  
 រូមកុុំមានការភាញ ក់បផអើល ឬ ខ្ឹងអឝីបឡើយ លបរិនបបើលគួោរ ឬ មតិថភ័កថិខ្វោះរបរ់អបកបរើចចុំអកោក់អបកបោយោរអបក
ទទួលបជឿលពោះលគិរថបនាោះ។ ពួកបគអាចនឹងបបៀតបបៀនអបកកដរ។ វជាកិតថិយរ និងជាអភ័យឯករិទនិ កបុងការរងទុកខបវទនា
របរ់លពោះលគិរថ កដល នរុគតបៅបលើបឈើឆាក ងបដើមផបីយើង។ បយើងលីបឈើឆាក ងរបរ់បយើង បហើយបដើរតាមលពោះអងគបោយ
ល ប់លពោះអងគឱ្រដឹងថា បយើងបលើកតបមកើងអឝីកដលលពោះអងគ នទទួលរងទុកខ រលមាប់ជាលបបយជន៍ដល់បយើង។ 
  
 លពោះអមាច រ់រនាថានឹងលបោនរ ឝ្ ន់ដល់អរ់អបកកដលរងទុកខបវទនា រលមាប់បុពឝបហតុរបរ់លពោះអងគផងកដរ។ បៅ
កបុង លូកា ៩:២៣ “បនាធ ប់មក លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលបៅបគោុំងអរ់ោប ថា៖ «បបើអបកណាចង់មកតាមបលកាយខ្ញុ ុំ លតូវ
លោះបង់ខ្វួនឯងបចាល លតូវលីបឈើឆាក ងរបរ់ខ្វួន បរៀងរល់សថ្ង បហើយមកតាមខ្ញុ ុំចុោះ។»” 
 

អបកណាលតូវបគបបៀតបបៀន បលពាោះកត នបធឝើតាមបរចកឋីរុចរតិ អបកបនាោះមានរុភមងគលបហើយ ដផតិបគ ន 
ទទួលកបុងលពោះរជរសនោទ នបរមរុខ្! លបរិនបបើមានបគតយោះតិបដៀល បបៀតបបៀន និងមានបគនិយយអាលកក់
លគប់យ៉ា ង បងខូចប យ្ ោះអបករល់ោប  បលពាោះកតខ្ញុ ុំ បនាោះអបករល់ោប មានរុភមងគលបហើយ! ចូរអរបាយរកីរយ
បឡើង បលពាោះអបករល់ោប នឹងទទួលរ ឝ្ ន់យ៉ា ងធុំបៅោទ នបរមរុខ្ ដផតិពួកពាការកីដលររ់បៅមុនអបករល់ោប  
ក៏លតូវបគបបៀតបបៀនដូបចាប ោះកដរ។ (មា៉ា ថាយ ៥:១០-១២) 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៤ លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលថា បៅបពលអបករងទុកខបវទនា បោយោរកតអបកជាអបកបដើរតាមលពោះអងគអបកគួរកត 
  ក) ពិ កចិតថ និង ក់ទឹកចិតថ។ 
  ខ្) ខ្ឹង បហើយបលតៀមតយុទនវញិ។ 
  គ) របាយចិតថ ពីបលពាោះលពោះអងគនឹងលបោនរ ឝ្ ន់ដល់អបក ។ 
 

ទតើអនរបារ់ទឹរចិ្តត ឬ រខំានចិ្តតទោយការសងសយ័ណ រឬទទ? 
Are You Discouraged or Bothered With Doubt?  
 រូមកុុំ ក់ទឹកចិតថ លបរិនបបើអបកជួបទុកខលុំ ក បោយោរបធឝើអឝីកដលលតឹមលតូវបនាោះ។ បៅបពលលគិរថបររ័ិទថ្យីបធឝើ
ខុ្រ វញិ្ញដ ណ្អាលកក់ពាយមបធឝើឱ្របគ ក់ទឹកចិតថបោយបធឝើឱ្របគគិតថា៖  “ឥឡូវបនោះ បមើលអឝីកដលខ្ញុ ុំ នបធឝើ។ ខ្ញុ ុំមនិកមនជា
កូនរបរ់លពោះជាមាច រ់បឡើយ ឬ ខ្ញុ ុំនឹងខ្ុំបធឝើឱ្រខុ្រពីបនោះ” ។ 
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 លគិរថបររ័ិទថ្យីមយួចុំនួនមានការភាន់លចឡុំ បហើយកប របៅជារងសយ័។ ពួកបគគិតថា៖ “ខ្ញុ ុំមនិអាចររ់បៅកបុងជីវតិ
លគិរថបររ័ិទ នបឡើយ។ វពិ កខ្នវ ុំងណារ់រលមាប់ខ្ញុ ុំ។ ខ្ញុ ុំអាចនឹងវលិបៅជីវតិចារ់របរ់ខ្ញុ ុំវញិ។ មយួវញិបទៀត ខ្ញុ ុំមនិ
 នប ើញមានការផ្ទវ រ់បឋូរខ្នវ ុំងបៅកបុងខ្វួនខ្ញុ ុំ ដូចលគិរថបររ័ិទនិយយបោោះ។ ខ្ញុ ុំោយ នអារមយណ៍្ថាមានអុំណ្រនឹងការ           
របគ គ្ ោះបោោះ។ ខ្ញុ ុំគិតថា ខ្ញុ ុំមនិកមនជាលគិរថបររ័ិទបទៀតបទបមើលបៅ។ 
  
 បតើអបកធាវ ប់ជួបឧបរគគនឹងការរងសយ័ោុំងបនោះកដរឬបទ? រូមចាុំថា ការរងសយ័ោុំងអរ់បនោះបកើតមកពីរលតូវរបរ់
អបកកដលពាយមបុំ ក់ទឹកចិតថអបក បហើយបធឝើឱ្រអបកដួលចុោះ។ មនុរសមយួចុំនួនមានអុំណ្ររបាយជាងអបកដសទ បៅបពល
ពួកបគ នរបគ គ្ ោះ ដូបចបោះ រូមកុុំខ្ឝល់ខ្នឝ យអុំពីរបបៀបកដលអបកមានអារមយណ៍្អឝីបឡើយ។ កាលណាអបកបរៀនកាន់កតបលចើន
អុំពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ នបធឝើ បៅបពលលពោះអងគទទួលអបកបធឝើជាកូនរបរ់លពោះអងគ បនាោះអបកកាន់កតមានអុំណ្ររបាយមនិ
ខ្នន។ បៅបពលអបកអរលពោះគុណ្លពោះអងគរលមាប់លពោះពររបរ់លពោះអងគ អុំណ្ររបរ់អបកនឹងរកីចបលមើនបឡើង។ រូមចងចាុំថា 
ការរបគ គ្ ោះរបរ់អបកមិនអាលរ័យបលើអារមយណ៍្របរ់អបកយ៉ា ងណាបនាោះបទ វអាលរ័យបលើចិតថបោយ ោះលតង់របរ់លពោះជាមាច រ់
ចុំបពាោះអបក និងជុំបនឿ និងការទុកចិតថបលើ លពោះជាមាច រ់។ 
 
 លបរិនបបើអបកជុំពប់ដួល បនាោះវមនិមានន័យថា អបកមនិអាចបរៀនបដើរ ឬ អបកមនិកមនជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់បនាោះ
បឡើយ។ រូមលពោះជាមាច រ់បលើកកលងបោររលមាបក់ារបរជ័យរបរ់អបក បនាធ ប់មកបលកាកបឡើង បហើយពាយមបដើរមឋង
បទៀត។ 
  
 រលមាប់ការផ្ទវ រ់បឋូរបៅកបុងខ្វួនអបក បុំណ្ងចិតថរបរ់អបកចង់បធឝើឱ្រលពោះជាមាច រ់ោប់លពោះហឫទ័យ និងមូលបហតុកដល
អបកខ្ឝល់ខ្នឝ យបលើការបរជ័យរបរ់អបក ជាភរថុតាងកដលបញ្ញជ ក់អុំពីនិរសយ័ថ្យី។ ដូបចបោះ រូមកុុំ ក់ទឹកចិតថអឝីបឡើយ។ រូម
ចាុំថា កូនបកយងខ្វោះបរៀនបដើរបោយមានការលុំ កជាងកូនបកយងបផសងបទៀត។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៥ រូមគូររងឝង់ព័ទនជុុំវញិតួអកសរបៅខ្នងមុខ្លបបយគលតឹមលតូវ។ 

 ក) លគិរថបររ័ិទកតងកតមានអារមយណ៍្របាយរកីរយជានិចច។ 
 ខ្) លគិរថបររ័ិទោុំងអរ់មានអារមយណ៍្អុំណ្រដូចោប  បៅបពលលពោះជាមាច រ់របគ គ្ ោះពួកបគ។ 
 គ) ការអរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់រលមាប់លពោះពររបរ់លពោះអងគ នឹងបណាឋ លឱ្រអុំណ្ររបរ់អបកបកើនបឡើង។ 
 

៦ ការរបគ គ្ ោះរបរ់អបកអាលរ័យបលើ  
 ក) អារមយណ៍្កដលអបកមាន  
 ខ្) ចិតថបោយ ោះលតង់របរ់លពោះជាមាច រ់ចុំបពាោះអបក និងទុំនុកចិតថរបរ់អបកបលើលពោះអងគ។  
 គ) អុំបពើលអោុំងប៉ាុនាយ នកដលអបក នលបលពឹតថ។ 



32 
 

រពះបិតារបស់អនររសឡាញ់អនរ Your Father Loves You 
 បតើអបកគិតថា ឪពុកមាឋ យកដលមានចិតថលរឡាញ់ នឹងរឋីបបនាធ រកូនតូចរបរ់ពួកបគបោយោរកតដួល ឬ ចាកបចញ 
និងទុកកូនបនាោះបចាល បៅបពលវឈចឺាបក់ដរឬបទ? មនិកមនបទ! ពួកបគនឹងជួយ ឱ្រកូនបនាោះបលកាកបឡើង លួងបលម និង
ជុំរញុឱ្រកូនបនាោះពាយមបនថបទៀត រហូតដល់វបរៀនបចោះបដើរ។ បតើអបកគិតថា លពោះជាមាច រ់នឹងបធឝើតិចជាងបនោះរលមាប់កូន
របរ់លពោះអងគកដលកុំពុងកតចាប់បផឋើមបរៀនបដើរកដរឬបទ? អត់បទ! ឥឡូវបនោះ រូមអធិោឌ នបៅកាន់លពោះអងគ បហើយល ប់លពោះអងគ
ថា: “ឱ្លពោះបិតាបអើយ រូមអរគុណ្លពោះអងគកដលកាន់សដទូលបងគុំ និងបបលងៀនទូលបងគុំឱ្របចោះបដើរ។ ទូលបងគុំបខ្ាយ ប៉ាុកនថ
ទូលបងគុំដឹងថា លពោះអងគនឹងជួយ ខ្ញុ ុំបធឝើអឝីកដលខ្ញុ ុំលតូវបធឝើ” ។ 
 
 អបកគួរកតដឹងថា លពោះជាមាច រ់ដឹកនាុំអបកបៅកបុងជីវតិជាលគិរថបររ័ិទរបរ់អបក តាមរយៈលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនរបរ់
លពោះអងគ និងតាមរយៈលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ កដលជាលពោះគមភរីដ៏វរុិទន។ រូមអានលពោះគមភរី និងអធិោឌ នជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
ការបធឝើដូបចបោះ នឹងជួយ អបកឱ្របុំ ត់នូវមនធិលរងសយ័ និងបដើរបោយោយ នការជុំពប់ដួល។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧ លបរិនបបើអបក នបធឝើអឝីមយួកដលអបកមនិគួរបធឝើ អបកអាចរ ុំពឹងឱ្រលពោះបិតារបរ់អបក កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្បដើមផ ី
  ក) បលើកកលងបោរអបក និងជួយ បធឝើឱ្រអបកលបបរើរបឡើង។ 
 ខ្) ខ្ឹង និងកលងទទួលោគ ល់អបកជាកូនរបរ់លពោះអងគ។ 
 គ) ទុកអបកបៅកតមាប ក់ឯងឱ្របៅជាប់បោរ។ 
  
៨ បតើអបកគួរកតបធឝើអឝីកដរជាបរៀងរល់សថ្ង បដើមផឱី្រលពោះជាមាច រ់អាចដឹកនាុំអបក? 

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

គ. ពធវើអវីតដលរពោះជាមាា សប់ង្គា ប់អនកឱ្យពធវើ Do What God Asks You to Do 

ទោលទៅទី៣. ទបាះជំហាន ទ ើមបទីធវើឱ្យការសទគ គ្ ះរបស់អនររារ ររជ្ជ។  
 
 លបកហលជាអបកបងឿងឆងល់ថា លបរិនបបើអបក នបធឝើអឝីមយួកដលលពោះជាមាច រ់រ ុំពឹងចង់ឱ្រអបកបធឝើ បដើមផទីទួល នការ
របគ គ្ ោះបហើយ។ លពោះលគិរថល ប់បយើងយ៉ា ងចារ់នូវអឝីកដលមនុរសលតូវបធឝើ បដើមផទីទួល នការរបគ គ្ ោះ។ ឥឡូវបនោះ រូម
បយើងពិនិតរបមើលថាបតើអបក នបុំបពញតួនាទីរបរ់អបកបហើយឬបៅ។ លពោះជាមាច រ់ប គ្ ប់ឱ្រអបកបធឝើកិចចការពីរយ៉ា ងបដើមផ ី
ទទួលការរបគ គ្ ោះគ៖ឺ លតូវកកកលបចិតថគុំនិត បហើយបជឿដុំណឹ្ងលអ។ 
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ការណរណររចិ្តតគំ្និត Repent   
 បលកមា៉ា កុរ នកត់លតានូវលពោះបនធូលរបរ់លពោះបយរ ូថា “បពលកុំណ្ត់មកដល់បហើយ..... រឯីលពោះរជររបរ់
លពោះជាមាច រ់ក៏មកជិតបបងកើយកដរ។ ចូរនាុំោប កកកលបចិតថគុំនិត បហើយបជឿដុំណឹ្ងលអចុោះ!” (មា៉ា កុរ ១:១៥)។ ការកកកលបចិតថ
គុំនិតមានន័យថា ការបោកោឋ យចុំបពាោះអុំបពើ បរបរ់អបក បហើយកបរបចញព ីអុំបពើ បោុំងបនាោះ។ 
 
 បតើអបកបោកោឋ យកដលមនិ នោឋ ប់ប គ្ ប់លពោះជាមាច រ់កដរឬបទ? បតើអបកតាុំងចិតថកុំចាត់អុំបពើ បបចញពីជីវតិ
របរ់អបកកដរឬបទ ឬ បតើមានអុំបពើ បមយួចុំនួនកដលអបកចង់រកាទុកកដរឬបទ? បតើអបកលពមប ោះបង់បចាលផវូវផ្ទធ ល់ខ្វួន 
បហើយបធឝើអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ោប់លពោះហឫទ័យកដរឬបទ? 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៩ រូមគូររងឝង់ជុុំវញិតួអកសរបៅពីមុខ្ឃ្លវ ចុំនួនពីរ កដលល ប់អុំពីអឝីកដលលពោះជាមាច រ់ល ប់អបកឱ្របធឝើ បដើមផទីទួល នការ 
   របគ គ្ ោះ។ 
 ក) កកកលបចិតថគុំនិត 

 ខ្) ចូលរមួលកុមជុំនុុំ 
 គ) បជឿដុំណឹ្ងលអ 
   ) តមអាហារជាបលចើនសថ្ង 
 ង) កកកលបចិតថគុំនិតបចញពីអុំបពើ បរបរ់អបក 
 ច) លបលពឹតថអុំបពើលអ 
 ឆ) ផឋល់ល ក់ដល់លកុមជុំនុុំ 
 
១០ ចងចាុំលពោះបនធូលរបរ់លពោះបយរ ូកបុង គមភរីមា៉ា កុរជុំពូក ១:១៥។ 
 
១១ ការកកកលបចិតថគុំនិតមានន័យថា 
 ក) ការបោកោឋ យចុំបពាោះអុំបពើ បរបរ់អបក បហើយកបរបចញពីអុំបពើ បោុំងបនាោះ។ 
 ខ្) ោរភាពអុំបពើ បោុំងអរ់របរ់អបកបៅកាន់បូជាចាររ។ 
 គ) ល ប់អបកដសទបទៀតថា អបកចង់ផ្ទវ រ់បឋូរ។ 
  
 បតើមាននរណាធាវ ប់លបលពឹតថមនិលអចុំបពាោះអបក បោយបធឝើឱ្រអបកមនិចង់អត់បោរឱ្របគកដរឬបទ ? ការរអប់ និងការ
អាក់អន់ចិតថររ ុំងមនុរសជាបលចើនមនិឱ្រមានទុំនាក់ទុំនងជាមយួនឹងលពោះជាមាច រ់។ លពោះជាមាច រ់ជាបរចកឋីលរឡាញ់ បហើយ
លពោះអងគមនិអាចមានលពោះហឫទ័យបពញបៅបោយការរអប់បខ្ភើម ការបរ ើរបអើងបនាោះបឡើយ។ លបរិនបបើអបកមានអឝីមយួលបឆាុំង
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នឹងនរណាមាប ក់ រូមអត់បោរឱ្របគឥឡូវបនោះចុោះ បហើយទូលរូមលពោះជាមាច រ់ជួយ អបកលរឡាញ់មនុរសកដលធាវ ប់ នបធឝើ
ឱ្រអបកឈចឺាប់។ “ប៉ាុកនថ បបើអបករល់ោប មនិអត់បោរបអាយមនុរសបលកបទបនាោះ លពោះបិតារបរ់អបករល់ោប ក៏មនិអត់បោរ
បអាយអបករល់ោប កដរ” (មា៉ា ថាយ ៦:១៥)។  
 
 លបរិនបបើអបកបៅកតរងសយ័ថាបតើអបក នកកកលបចិតថគុំនិតបោយអរ់ពីចិតថ ឬយ៉ា ងណាបនាោះ អបកអាចបោោះបញ្ញា បនោះ
ភាវ មៗ ន។ រូមកបរបចញពីអុំបពើ បោុំងអរ់ បហើយប ោះបង់បចាលរបបៀបកដលអបកធាវ ប់បធឝើបចញ ដូបចបោះ លពោះជាមាច រ់អាច
មានមាោ៌របរ់លពោះអងគ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបកចាប់ពីបពលឥឡូវបនោះបៅ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១២ លបរិនបបើនរណាមាប ក់ នបធឝើអឝីមយួខុ្រចុំបពាោះអបក អបកគួរកត 
 ក) ល ប់មនុរសលគប់ោប ថា មាប ក់បនាោះអាលកក់យ៉ា ងណា។ 
 ខ្) អត់បោរឱ្របុគគលមាប ក់បនាោះឥឡូវបនោះ។ 
 គ) បរៀបចុំកផនការកដលអបកអាចោក់បោរបគ ន។ 

 
ទជឿ ំណឹងលអរបស់រពះទយស៊ូរគិ្សត Believe the Gospel of Jesus Christ   
 ពាករ Gospel មានន័យថា “ដុំណឹ្ងលអ” ។ ពាករបនោះរុំបៅបៅបលើដុំណឹ្ងលអអុំពីការរបគ គ្ ោះ កបុងអងគលពោះបយរ ូ
លគិរថ។ បរចកឋីបបលងៀនអុំពីដុំណឹ្ងលអខ្នងបលកាមមានបៅកបុងលពោះគមភរី ។ រូមររបររថា “លតឹមលតូវ” លបរិនបបើអបកបជឿ។ 

 លពោះជាមាច រ់លរឡាញ់អបកខ្នវ ុំងណារ់ រហូតដល់លពោះអងគចាត់លពោះបុលតារបរ់លពោះអងគ គឺលពោះបយរ ូ បដើមផដីកការោក់
បោរបោយបលពាោះកតអុំបពើ បរបរ់អបកបចញ។ 
............................................................................................................................. ............................................ 

 លពោះបយរ ូ នបោយទិវងគតរលមាប់អុំបពើ បរបរ់អបក បហើយនឹងរ ុំបោោះអបករចួផុតពីអុំបពើ បកដលបៅបពលអបក  
ទទួលបជឿលពោះអងគជាលពោះរបគ គ្ ោះ និងជាលពោះអមាច រ់។ 

   ............................................................................................................................. ........................................... 
 លពោះបយរ ូមានលពោះជនយររ់ពីោវ ប់បឡើងវញិ បហើយយងលតឡប់បៅោទ នបរមរុខ្វញិ។ លពោះអងគអធិោឌ នរលមាប់

អបក និងកុំពុងបរៀបចុំទីលុំបៅរលមាប់អបក។ 
........................................................................................................................................................ 

 បៅបពលអបកទទួលបជឿលពោះបយរ  ូជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក អបកកាវ យបៅជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់ និងមានជីវតិថ្យី
មយួកបុងលពោះអងគ។ 
 ....................................................................................................................................................... 
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 លពោះបយរ ូនឹងយងលតឡប់មកវញិរលមាប់លបជារគរថរបរ់លពោះអងគ បហើយនាុំពួកបគបៅបៅជាមយួលពោះអងគបៅលុំបៅ
អរ់កលផជានិចចបៅោទ នបរមរុខ្។ 
........................................................................................................................................................ 

 បតើអបកបជឿបរចកឋីោុំងអរ់បនោះអុំពីលពោះបយរ ូលគិរថកដរឬបទ?......................................................................... 
 បតើអបក នទទួលបជឿលពោះអងគជាលពោះរបគ គ្ ោះផ្ទធ ល់ខ្វួនអបកកដរឬបទ?................................................................. 
 បនាធ ប់មករូមទុកចិតថបលើលពោះអងគ និងបជឿបលើលពោះបនធូលរនារបរ់លពោះអងគ។ 

  
 ដូបចបោះ ទុកចិតថបលើលពោះអងគ និងបជឿបលើបរចកឋីរនារបរ់លពោះអងគ។ បលកលូកា  នកត់លតាបរចកឋីរនារបរ់
លពោះបយរ ូ “រូមបជឿបលើលពោះអមាច រ់បយរ ូបៅ បនាោះលពោះជាមាច រ់នឹងរបគ គ្ ោះបលក លពមោុំងរបគ គ្ ោះលកុមលគួោររបរ់បលក
ផងកដរ” (កិចចការ ១៦:៣១)។ បលកយ៉ាូហានក៏ នបលើកទឹកចិតថបយើងកដរថា “លពោះជាមាច រ់ នលបោនជីវតិអរ់កលផជានិចច
មកបយើង បហើយជីវតិបនោះរទិតបៅកបុងលពោះបុលតារបរ់លពោះអងគ។ អបកណាមានលពោះបុលតា អបកបនាោះក៏មានជីវតិកដរ បហើយអបកណា
ោយ នលពោះបុលតារបរ់លពោះជាមាច រ់បទ អបកបនាោះោយ នជីវតិបនោះបឡើយ” (១យ៉ាូហាន ៥:១១-១២)។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៣ បតើបហតុអឝី នជាអបកគិតថា ដុំណឹ្ងអុំពីលពោះបយរ ូលគិរថលតូវ នបៅថាជា“ដុំណឹ្ងលអ”? 

............................................................................................................................. ..............................................

.................................................................................................................................... ....................................... 
 
១៤ រូមទបនធញចងចាុំ ១យ៉ាូហាន ៥:១១-១២ ។ 
  
 ការបជឿបលើលពោះបយរ ូមានន័យថា អបកទុកចិតថបលើលពោះអងគ។ លពោះអងគយល់ចិតថ និងលរឡាញ់អបក។ លពោះអងគអធិោឌ ន
បៅកាន់លពោះបិតារលមាប់អបក។ លពោះបយរ ូជាលពោះអងគកដលលពោះជាមាច រ់  នបលជើរបរ ើរបដើមផបីធឝើកិចចការបនោះ។ បលកប៉ាូល ន 
ររបររថា “ដផតិមានលពោះជាមាច រ់កតមយួ មានោភ នបមលតីកតមយួរវងលពោះជាមាច រ់ និងមនុរសបលកគឺលពោះលគិរថបយរ ូកដល
ជាមនុរស” (១ ធីម៉ាូបថ្ ២:៥)។ បលកបពលតុរ នបបលងៀនថា “បលៅពីលពោះបយរ ូ ោយ ននរណាមាប ក់អាចរបគ គ្ ោះមនុរស ន
ោល់កតបោោះ ដផតិបៅបលកាមបម បនោះ លពោះជាមាច រ់ពុុំ នលបោននាមណាមយួបផសងបទៀតមកមនុរស បដើមផរីបគ គ្ ោះបយើង
បនាោះបឡើយ” (កិចចការ ៤:១២)។  
 
 លពោះបយរ ូមានលពោះបនធូលថា៖ “ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយជាផវូវ” (យ៉ាូហាន ១៤:៦) ។ ោយ នផវូវ ឬមាោ៌ណាបផសងបទៀតកដលនាុំបៅ
រកលពោះជាមាច រ់បឡើយ។ អបកមនិអាចបដើរបលើផវូវពីរ បៅកបុងបពលកតមយួ នបឡើយ។ អបកនឹងលតូវប ោះបង ់បចាលផវូវបផសង  ៗ
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បទៀត កដលអបកគិតថានាុំបៅរកលពោះជាមាច រ់បចាល បដើមផបីដើរតាមលពោះបយរ ូកដលជាផវូវដ៏ពិតកតមយួគត់។ អបកនឹងលតូវោក់
ជុំបនឿោុំងអរ់របរ់អបកបលើលពោះអងគ។ 
 
 លបរិនបបើអបកពិតជា នកកកលបចិតថគុំនិត បជឿបលើលពោះបនធូលរនារបរ់លពោះជាមាច រ់ និងទុកចិតថបលើលពោះលគិរថជា
លពោះរបគ គ្ ោះកតមយួគត់របរ់បយើង បនាោះអបក នរបគ គ្ ោះបហើយ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១៥ បៅខ្នងបលកាមបនោះ ជាបរចកឋីពិតមយួចុំនួនអុំពីលពោះបយរ ូលគិរថ។ បតើបរចកឋីពិតមយួណាកដលបធឝើឱ្រលពោះអងគជាផវូវកត 
      មយួគត់បៅកាន់លពោះជាមាច រ់? 
 ក) លគូបបលងៀនដ៏លអ និងលបកបបោយលពោះល ជាញ ញាណ្  
 ខ្) ោយ នចិតថអាតាយ និយម និងបពញបោយបរចកឋីលរឡាញ់  
 គ) បនាធ បខ្វួន ប៉ាុកនថ រងឹមាុំ 
  ) លពោះបុលតាដ៏លអឥតបខ្នច ោះរបរ់លពោះជាមាច រ់ កដល នបោយទិវងគត រលមាប់អុំបពើ បរបរ់បយើង ។ 
 
 បតើអបកចង់បញ្ញជ ក់ឱ្រល កដថា លពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបកកដរឬបទ? បតើអបកចង់ថាឝ យជីវតិរបរ់អបកបៅកាន់
លពោះជាមាច រ់ជាថ្យីមឋងបទៀត និងបញ្ញជ ក់ថា អបកកុំពុងកតបដើរតាមលពោះអងគកដរឬបទ? រូមល ប់លពោះអងគបៅកបុងពាករអធិោឌ ន
ដូចបនោះ។ 
 

អធិសាា ន Prayer 
 រូមអរលពោះគុណ្លពោះជាមាច រ់ ចុំបពាោះបរចកឋីលរឡាញ់របរ់លពោះអងគ រលមាប់ទូលបងគុំ បហើយកដល នចាត់
លពោះបយរ ូជាលពោះបុលតាកតមយួគត់ ឱ្រយងមក បដើមផបីោយទិវងគតជុំនួរទូលបងគុំ។ ទូលបងគុំទទួលបជឿលពោះអងគជា
លពោះរបគ គ្ ោះ និងជាមាច រ់របរ់ទូលបងគុំ។ រូមអរលពោះគុណ្លពោះអងគកដល នបលើកកលងបោរ ដល់ទូលបងគុំ និងទទួល
ទូលបងគុំជាកូនរបរ់លពោះអងគ។ រូមជួយ ទូលបងគុំបធឝើជាមនុរសលអបចោះោឋ ប់ប គ្ ប់ និងបធឝើឱ្រលពោះអងគោប់លពោះហឫទ័យកបុងលគប់
កិចចការោុំងអរ់។ ទូលបងគុំរូមថាឝ យខ្វួនដល់លពោះអងគ។ រូមជួយ ទូលបងគុំ ឱ្របដើរជាមយួលពោះអងគអរ់មយួជីវតិរបរ់
ទូលបងគុំ។ អាកម៉ាន។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 

៨ រូមអានលពោះគមភរី បហើយអធិោឌ ន  
១  ខ្) ោក់សដរបរ់អបកកបុងលពោះហរថរបរ់លពោះជាមាច រ់ បហើយទុកចិតថលពោះអងគថានឹងជួយ អបក។ 
 
៩ គ) បជឿដុំណឹ្ងលអ 
  ង) កកកលបចិតថគុំនិតបចញពីអុំបពើ បរបរ់អបក 
 
២ លបបយគ ក និង   លតឹមលតូវ ។ 
 
១១  ក) ការបោកោឋ យចុំបពាោះអុំបពើ បរបរ់អបក បហើយកបរបចញពីអុំបពើ បោុំងបនាោះ។ 
 
៤  គ) របាយចិតថ ពីបលពាោះលពោះអងគនឹងលបោនរ ឝ្ ន់ដល់អបក។ 
 
១២  ខ្) អត់បោរឱ្របុគគលមាប ក់បនាោះឥឡូវបនោះ។ 
 
៥ លបបយគ គ លតឹមលតូវ។ 
 
១៣  ចបមវើយរបរ់អបក។ ដុំណឹ្ងបនោះជា “ដុំណឹ្ងលអ” ពីបលពាោះវល ប់បយើងថា បយើងមនិលតូវលបលពឹតថលអ បដើមផទីទួលការ 
          របគ គ្ ោះរបរ់បយើងបឡើយ។ លពោះបយរ ូលគិរថលបោនដល់បយើង ជាលពោះអុំបណាយោនបោយឥតគិតសថ្វ បៅបពលបយើង 
          កកកលបចិតថគុំនិតអុំបពើ បរបរ់បយើង និងបជឿបលើលពោះអងគ។ 
 
៦  ខ្) ចិតថបោយ ោះលតង់របរ់លពោះជាមាច រ់ចុំបពាោះអបក និងទុំនុកចិតថរបរ់អបកបលើលពោះអងគ។ 
 
១៥   ) លពោះបុលតាដ៏លអឥតបខ្នច ោះរបរ់លពោះជាមាច រ់កដល នបោយទិវងគត រលមាប់អុំបពើ បរបរ់បយើង។ 
 
៧ ក) បលើកកលងបោរអបក និងជួយ អបកបធឝើលបបរើរបឡើង។ 
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