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បុពវកថា 
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ជាងមុន។ 

 

 រិរសនឹងរិការបធានបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗម្ចន
លកខណ្ៈជាកិចចរនធនា និងងាយររួលោន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិការតូវ នបរៀបចុំ
ររម្ចបក់មមវធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 
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Your Helpful Friend 
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We Believe 
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The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
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រគិរថបររ័ិទ 
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ភារកិចចរបរ់រកុមជុំនុុំ 
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Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ង
លអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 

Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសលីធមរ៌បស់
រគ្សិតបរសិទ័ 
Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

ោពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិរថបររ័ិទបៅកបុងរហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុននពលអនកចាប់នផដើម 
 
រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  
 
 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននីមយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័រុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ ម្ចនចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរម្ចង ររម្ចប់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកោចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបគ្នលបៅសនបមបរៀន។ បគ្នលបៅ  គជឺាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតោចបធវើ បនាធ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមោនបគ្នលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
រុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យរបរមចបគ្នលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនរុំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកោចបឆលើយរុំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
របរិនបបើគ្នម នកកនលងទុំបនររគបរ់គ្នន ់បដើមផរីរបររចបមលើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមលើយទុំងបនាោះបៅ
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកោចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរុំណួ្រ អបកោចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចនបៅកបុងកផបក រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់
អបក។ រូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នរិកាកានក់តរបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោប់លុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិងាយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើរុំណួ្ររបបភទបផសងៗគ្នប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ម្ចនគុំរសូនរបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយរុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើសទរ ើស 
 រុំណួ្រពហុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីម្ចនររបុទុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ 
 
 កបុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងវងប់លើ ខ្) កដល នបងាា ញបៅខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីម្ចនររបុទុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខុស/រតូវ 
 រុំណួ្រ ខុ្រ/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរយករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាកដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីម្ចន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរររម្ចបអ់បកបជឿបៅរពវសថ្ងបនោះ។  
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទុំងអរ់ ររបររជាភាោបហរបឺ។  

 ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  
 របបយគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមផបីងាា ញជបរមើររបរ់អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
 រុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលររបគ្នប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខ្ររម្ចប់ប ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលគ្នតប់ធវើ 
(ខាងបឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំរីុសណ្    ១) ម៉ាូបរ 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន ់  ២) យ៉ាូបរវ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   

 …១…. )  នររ់បៅកបុងដុំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 

 ឃ្លល  ក) និង  ) និយយអុំពីម៉ាូបរ បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយយអុំពីយ៉ាូបរវ ។ អបកគួរកតររបររបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
 ក) និង  ) បហើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ ។ 
 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលោង ត់បរងៀម និងបពលបវលបទៀងទតរ់រម្ចបក់ាររិការបរ់អបក។ វនឹងងាយររួលផចង់
ោរមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទម្ចល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទុំងម្ចនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតរទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចូរទូលរូម
រពោះអម្ចច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមោនបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរម្ចងបមបរៀន និងបគ្នលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមោនបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមពរីបយង និងររបររកុំណ្ត់រតាកដលោច
ម្ចនរបបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចរុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តម្ចនរបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរុំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របរ់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករវងរកវធិបីដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិថភក័ថិ បៅកបុងការរិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។  គ្នម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្យរិកាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 

 



11 
 

ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ រកោររុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ញដ
រម្ចគ ល់យ៉ា ងចារ់ ររម្ចប់ជុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោក់ជូនបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបកបៅកាន់រគបូបរងៀនរបរ់អបកររម្ចបក់ារកកតរមូវ។ របរិនបបើអបកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យ គលូបល ( Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្យអបកោចរិកាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកោ៏ចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិយុីវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ ោចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានររម្ចប់ពន័នកិចច
ពនននាគ្នរ ក៏ដូចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬរហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា ទុំង
ម្ចតិកា ទុំងវធិីោស្តរថសនការរិកាលអរបបរើរររម្ចបប់គ្នលបុំណ្ងទុំងបនោះ ។ 
 
 របរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកោចបុំបពញកិចចការទុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភលចបរបើោរយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យ គលូបល (Global University) របរ់អបក។ របរិនបបើអបក
រិកាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគរូបរ់អបក
 នោក់ឱ្យ។  
 
 បលើរពបីនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបរ់អបកោចជាសដគូជាមយួនឹងរកលវទិាល័យ គលូបល (Global University) បដើមផ ី
បបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសកថ្មបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu ររម្ចប់
ពត័ម៌្ចន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចប ក់ៗ  ម្ចនររម្ចប់រិរសកដល នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ របរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកោចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពីោកលវទិាល័យ គលូបល (Global University)  ន។ របរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកោច
បផញើរកោរការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បរ់អបក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស ោចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរហរដឌោបមរកិ។ 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបរៀវបៅររម្ចប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form ោចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ រម្ចា រ
រិកាបផសងៗកដលោចរក នររម្ចបម់ុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទុំងកាករត។ 

 

 រូមចូលបមើបលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org ររម្ចបជ់ាធនធានបកនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
 បណ្ឍិ ត បជ រ ៉ាបូឺត ោបោោ ហវ (Dr. J. Robert Ashcroft )  នបធវើការរមួចុំកណ្កយ៉ា ងរុំខានប់ៅកបុងវរ័ិយអបរ់ ុំ
រគិរថបររ័ិទ។ ជាមយួនឹងការអបរ់ ុំថាប កប់រញិ្ញដ បរតវទិាោស្តរថ ( B.S.) ថាប កប់រញិ្ញដ បរតជានខ់្ពរ់ (M.A) និងថាប ក់បណ្ឍិ ត
កតថិយរពីរកលវទិាល័យវ់នហ់ាគ ត (Vanguard University) បលកបណ្ឍិ ត ោបោោ ហវ (Dr. Ashcroft ) ម្ចនមុខ្ងារជា
នាយកសនមហាវទិាល័យនានារបរ់រកុមជុំនុុំរពោះជាម្ចច រ់ បៅកបុងរហរដឌោបមរកិ ដូចជាមហាវទិាល័យ បអបវនជឺល 
(Evangel College) មហាវទិាល័យរពោះគមពរី បរនរតល (Central Bible College) និងមហាវទិាល័យ កប បរៀន (Berean 

College)។ 
 
 បោយរតូវ នបគោគ ល់យ៉ា ងទូលុំទូលយថា ជាអបកកថ្លងបៅកបុងកមមវធិីរនបិ ទ ដុំបណ្ើ រសនការរបកបគ្នប  និង
រិកាខ ោលបផសងៗ បលកបណ្ឍិ ត ោបោោ ហវ (Dr. Ashcroft) កជ៏ារគូបបរងៀនកដលបគអបញ្ជ ើញ បៅកបុងរបបទរជាបរចើន
បទៀតបៅកបុងពិភពបលក។ បៅចុងទរវតសឆាប ុំ ១៩៧០ បលករគូគងាវ លសនមជឈមណ្ឍ លរគិរថបររ័ិទ កដលរម្ចជិក
និយយជាភាោអងប់គលរបៅទីរកុងរប៉ាូករល របបទរកបលហសុកិ។ បទពិបោធន៍ដល៏ផរីបរ់បលកកបុងនាមជាអបកដឹកនាុំ
រគិរឋបររ័ិទ បធវើឱ្យបលកម្ចនលកខណ្ៈរមផតថិជាអបកនិងពននបរៀវបៅសនការអធិោឌ នបនោះផងកដរ។ 
 
 រូមរពោះជាម្ចច រ់របទនពរដល់អបក បៅបពលរិកាបរៀវបៅ បៅបពលបងបអូ នអធិោឌ នបនោះ ។ រូមបបើកចិតថរបរ់
អបក ចុំបពាោះបរចកថីពិតបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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  នមនរៀន 
   ១   នឹរគ្តិអំពីរពះជ្ជាច ស់ ទៅទពលអនរអធិស្ឋា ន  
    Think about God When You pray   

   ២   ច្ូលទៅកាន់រពះជ្ជាច ស់ទោយរទបៀបរតឹមរតូវ  
    Come to God the Right Way 

  ៣  ស្ឋត ប់រពះជ្ជាច ស់ ទៅទពលណែលអនរអធិស្ឋា ន  
   Listen to God When You Pray 
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នឹកគិតអំពីរពះជាមាា ស្ន់ៅ 
នពលអនកអធសិ្ឋា ន 

Think about God When You Pray 
  
 
 បតើអបកម្ចនធាល បឆ់ងល់បទថា បហតុអវី នជាម្ចនមនុរសមយួចុំនួន ទទួល នការបឆលើយតបចុំបពាោះបរចកថីអធិោឌ ន
យ៉ា ងអោច រយ បៅកបុងខ្ណ្ៈបពលកដលការអធិោឌ នជាបរចើនរបរ់អបក ហាកប់ីដូចជាមនិម្ចនការបឆលើយតបទល់កតបោោះ? 
បតើអបកឆងល់បទថា បហតុអវី នជាម្ចនមនុរសមយួចុំនួននិយយបៅកាន់រពោះជាម្ចច រ់យ៉ា ងងាយររួល បហើយអបកវញិកបរជា 
ម្ចនការពិ កបៅកបុងការបរបើពាកយបពចន ៍កបុងការនិយយបៅវញិ? បតើអបកចងដ់ឹងបទថា បហតុអវី នជាអបកម្ចនោរមមណ៍្ដឹង
ពីរពោះវតថម្ចនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ម្ចនរតឹមកតបពលខ្លោះប៉ាុបណាត ោះ? របកហលជារគិរថបររ័ិទរគបរ់បូ  នរួរនូវរុំនួរទុំងបនោះ
កដរ។ 
 

 រូមផកីតោវករបរ់រពោះបយរ ូ ក៏ម្ចនរុំណួ្រអុំពីការអធិោឌ នកដរ។ ពួកបគោចបមើលប ើញបៅកបុងជីវតិរបរ់រពោះអងគ
ថា បតើការអធិោឌ នម្ចនោរៈរុំខានប់៉ាុណាត ចុំបពាោះរពោះអងគ និងអវីកដលជាការអោច រយ កដល នបកើតបឡើងបៅកបុងការបឆលើយ
តប ចុំបពាោះការអធិោឌ នរបរ់រពោះអងគ។ ដូបចបោះ បទើបពួកបគ នទូលរួររពោះអងគថាៈ 

 
លូកា ១១:១ «បពិរតរពោះអម្ចច រ់! រូមបបរងៀនបយើងខ្ញុ ុំបោយបចោះអធិោឌ ន» 

 

 រពោះបយរ ូ នបឆលើយរុំនួរបនោះ មនិរតឹមកតបោយរពោះពនធូលរបរ់រពោះអងគប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ បោយគុំររូបរ់រពោះអងគផង
កដរ។ រទង ់នបងាា ញដល់ោវកអុំពីរបបៀបកដលរតូវអធិោឌ ន។ 
 

 រពវសថ្ងបនោះ រពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យបយើងនិយយជាមយួរពោះអងគ។ បនោះបហើយ កដល នរបទនឱ្យបយើងនូវបុំណ្ងចិតថ
បៅកបុងការអធិោឌ ន។ ចូរបយើងទូលរួរនូវរុំនូរកដលោវក នរួរ បៅកបុងបពលកដលបយើងរិកាបមបរៀនទុំងបនោះ រថីពី
ការអធិោឌ ន។ 
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គ្ទរាង 
ក. រពោះជាម្ចច រ់នឹងបបរងៀនអបកឱ្យបចោះអធិោឌ ន God Will Teach You to Pray 
ខ្. រពោះជាម្ចច រ់លអ God Is Good 

គ. រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់អបក God Loves You 
 . រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតារបរ់បយើង God Is Our Father 
ង. រពោះជាម្ចច រ់ោចបធវើរគបក់ិចចការទុំងអរ់ God Can Do Anything 
 

ទោលទៅ    

១. បងាា ញពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើងកបុងការអធិោឌ ន។ 
២. ពិពណ៌្នាពីឥរយិបថ្សនរបបៀបកដលបយើងគួរកតចូលបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ បៅកបុងការអធិោឌ ន។ 
៣. បញ្ញជ ក់ពីរបបៀបសនបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដលបណាឋ លឱ្យរពោះអងគរបទននូវការអតប់ទរ ចុំបពាោះអុំបពើ ប

របរ់បយើង។ 
៤. ពិពណ៌្នាពីអតទនយ័ កដលបយើងម្ចនរពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតា ។ 
៥. បងាា ញពីភាពធុំឧតថមសនរពោះជាម្ចច រ់ បៅកបុងការផគតផ់គងដ់ល់តរមូវការរបរ់បយើង។ 
 

ក. រពះជាមាា ស្ន់ឹងបនរងៀនអនកឱ្យនចះអធិស្ឋា ន God Will Teach You to Pray 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញពីបំណងរពះហឫទ័យរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ទយើងទៅរនុងទសច្រតីអធិស្ឋា ន។ 

 
 បៅបពលកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបបងោើតបយើង រទង ់នោកធ់ាតុមយួបៅកបុងបយើង កដលបយើងរតូវការករវងរក
រពោះអងគ។ បយើងដឹង បហើយថាបយើងរតូវការកម្ចល ុំងមយួកដលខាល ុំងជាងកម្ចល ុំងរបរ់បយើង បដើមផបីោោះរោយបញ្ញា  ការពារ និង
បុំបពញនូវរល់តរមូវការរបរ់បយើង។ បយើងចងជ់ួយ ពិភពបលក កដលហួរពីរមតទភាពកបុងការជួយ របរ់បយើង។ ប៉ាុកនថ 
ការទូលអងវររបរ់បយើងបៅកបុងការអធិោឌ ន គឺបលើរពីបនាោះបៅបទៀត។ បយើងម្ចនោរមមណ៍្រតូវការការថាវ យបងគុំ ការបលើក
តបមោើងរពោះកិតថិនាម និងការបបរមើរពោះ។ 

 
 បតើវម្ចនោរៈរុំខាន់យ៉ា ងណាកបុងការថាវ យបងគុំផ្ទធ ល់ បៅកាន់រពោះកដលរតឹមរតវូ រពោះកដល នបបងោើតបយើង កដល
ជារពោះជាម្ចច រ់ បនាោះ! ម្ចនកតរទងប់៉ាុបណាត ោះ កដលបធវើបោយបយើងោចរក ននូវភាពរោបរ់ោល់យ៉ា ងរជាលបរៅ កដលរទង់
ចងប់ោយបយើងម្ចនអុំណ្រ។ រពោះជាម្ចច រ់ នបបងោើតបយើងមក បដើមផបីោយបយើងោចនិយយបៅកានរ់ពោះអងគ បហើយរទងក់៏
ោចម្ចនបនធូលជាមយួបយើង និងជួយ ដល់បយើងផងកដរ។ ការគ្នម នទុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះអងគជីវតិមនិបពញបលញបនាោះបទ។ 
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 រពោះជាម្ចច រ់អបញ្ជ ើញបយើងឱ្យចូលមករករពោះអងគតាមរយៈការអធិោឌ ន និងទូលរុុំរទងនូ់វអវីកដលបយើងរតូវការ។ ចូរ
គិតអុំពីកិចចការបនោះ បៅដល់រពោះកដល នបបងោើតពិភពបលក និងរបរ់រពវោរបពើ បោយដឹងថារពោះអម្ចច រ់ និងអបករគប់
រគងបលើរកលបលកបនោះ ចង់ម្ចនបនធូលជាមយួបយើង។ រទងក់ដល នបបងោើតបយើង យល់ចារ់ពីបយើង ររឡាញ់បយើង 
និងចងជ់ួយ ដល់បយើង។ បៅកបុងបរៀវបៅកដលរទង ់នរបទនដល់បយើង គឺរពោះគមពរីដវ៏រុិទន កដលរពោះជាម្ចច រ់អបញ្ជ ើញ
បយើងឱ្យបផធររគបទ់ុំងបញ្ញា របរ់បយើងបៅកាន់រពោះអងគ ទូលថាវ យអវីៗទុំងអរ់បៅកានរ់ពោះអងគ។ បនាោះបហើយជាការអធិោឌ ន 
គឺជាការនិយយជាមយួរពោះជាម្ចច រ់តាមកបបបនាោះឯង។ រទងម់្ចនបនធូលបៅកាន់ពាការពីីរមយ័បដើមថា៖ 

 
ចូរអងវររកបយើង បនាោះបយើងនឹងបឆលើយតបមកអបកវញិ។ បយើងនឹងរុំកដងបោយអបកដឹងអុំពីការអោច រយបផសងៗ ជា
ការលក់កុំ ុំងកដលអបកពុុំធាល ប់ដឹងពីមុនមក។ (បយបរម្ច ៣៣:៣) 

  
 រពោះជាម្ចច រ់នឹងបបរងៀនអបក បៅបពលណាកដលអបករិកា និងអនុវតថននូ៍វអវីកដលរពោះគមពរីបបរងៀនអុំពីការអធិោឌ ន។ 
ចុំណ្ងបជើងបមបរៀននីមយួៗ បៅកបុងបរៀវបៅបនោះ  នផថល់នូវបគ្នលការណ៍្តាមរពោះគមពរី កដលជាវនិយ័ដោ៏មញ្ដមយួកដល
នឹងជួយ ដល់អបក បៅបពលកដលអបកអធិោឌ ន។ បនាធ បម់ក បមបរៀនម្ចនបពញបៅបោយការផថល់ឱ្យនូវរបបៀបកដលរតូវអនុវតថ
តាម។ បគ្នលការណ៍្ររម្ចបប់មបរៀន នឹកគិតអុំពីរពោះជាម្ចច រ់បៅបពលអបកអធិោឌ ន គឺជាបគ្នលការណ៍្មយួកដលរពោះបយរ ូ
បបរងៀនដល់បយើង។ របរិនបបើបយើងបធវើតាមគុំរកូដលរទងផ់ថល់ឱ្យ បនាោះបយើងនឹងចាបប់ផថើមនូវការអធិោឌ នបោយទទួលោគ ល់
ថារពោះជាម្ចច រ់ជានរណាបោយបលើកតបមោើង និងអធិោឌ នររម្ចប់រពោះទយ័របរ់រពោះអងគ នររមច។  

 
អបករល់គ្នប រតូវទូលរពោះអងគដូចតបៅៈ ឱ្រពោះបិតាសនបយើងខ្ញុ ុំកដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្បអើយ!  រូមរុំកដង
រពោះនាមដវ៏រុិទនរបរ់រពោះអងគ បោយមនុរសបលកោគ ល់ រូមបោយរពោះរជយរពោះអងគ នមកដល់ រូម
បោយរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ  នរុំបរចបៅបលើកផនដី ដូចបៅោទ នបរមរុខ្កដរ។ (ម្ច៉ា ថាយ ៦:៩-១០) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ រូមោនកណ្ឍ គមពរីលូកា ១១:១ និងបយបរម្ច ៣៣:៣ ឱ្យ នបរចើនដង។ បតើអបកម្ចនគបរម្ចងយកខ្គមពរីទុំងបនោះមកបរបើ  
   បោយរបបៀបណាកបុងខ្ណ្ៈបពលកដលអបករិកា។ 
 
២ រូមបមើលបៅបញ្ជ ីម្ចតិកា បៅកបុងបរចកឋីបផថើមសនមុខ្វជិាជ បនោះ។ បោយបមម សដរូមគូររញ្ញដ (√) នូវអវីកដលអបក នបធវើរចួ
 មកបហើយ បៅបពលកដលអបកអធិោឌ ន។ គូររញ្ញដ បូក (+)បៅបលើចុំនុចណាកដលអបកចងអ់នុវតថនប៍កនទម។ 
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៣  បមបរៀនបនោះបបរងៀនថា បៅបពលអបកអធិោឌ ន អបកគួរកតគិតបកនទមបទៀតអុំពី 
 ក) រពោះជាម្ចច រ់ៈ រទងជ់ាអបកណា រទង ់នបធវើអវីខ្លោះររម្ចប់អបក បហើយរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកបធវើខ្លោះ។ 
 ខ្) ខ្លួនរបរ់អបកផ្ទធ ល់ៈ បញ្ញា របរ់អបក បតើអបកចងឱ់្យរពោះជាម្ចច រ់បធវើអវីររម្ចបអ់បក។ 
 

  រូមបផធៀងផ្ទធ តច់បមលើយរបរ់អបក បៅចុងបញ្ចប់សនបមបរៀន។ 
 

ខ. រពះជាមាា ស្ល់អ God is Good 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពចី្រតិលរខណៈម្នរទបៀបណែលទយើងគ្ួរណតច្ូលទៅកាន់រពះជ្ជាច ស់ ទៅរនុងការអធិស្ឋា ន។ 

 

 បៅបពលកដលបយើងនិយយជាមយួនឹងនរណាម្ចប ក ់បយើងមនិគិតកតពីខ្លួនឯង និងតរមូវការរបរ់ខ្លួនបនាោះបទ។ បយើង
គិតដល់អបកដស៏ទ។ បមបរៀនដុំបូងរបរ់បយើង បៅកបុងរបបៀបអធិោឌ ន កដលម្ចនរបរិទនភាព គឺបយើងអនុវតថនប៍ៅតាម
បគ្នលការណ៍្ដូចគ្នប  បៅបពលកដលបយើងនិយយបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ៈ ចូរនឹកគិតដល់រពោះជាម្ចច រ់ បៅបពលកដលអបក
អធិោឌ ន។ បនោះ គឺកផបកដុំបូងសនការថាវ យបងគុំ។ ពាកយថាថាវ យបងគុំបៅកបុងភាោអងប់គលរ មកពីពាកយ worth +ship បហើយ
ម្ចននយ័ថា ការទទួលោគ ល់ភាពរកថិរមសនរពោះជាម្ចច រ់។ 

 
 ពីបរពាោះរទងល់អ បទើបរទងច់ងរ់ ុំបោោះបយើងឱ្យម្ចនបររភីាពពីអវីកដលនាុំបោយបយើងរងទុកខ។ រទងច់ងរ់បទនពរដល់
បយើង និងបធវើបោយបយើងរកីរយ ម្ចនរុខ្ភាពលអ និងម្ចនរបបយជន។៍ ចូរគិតដល់ការលអ កដលរទងឱ់្យបយើងរមួចុំកណ្កបៅ
កបុងចបរមៀងរបរ់អបកកតងទុំនុកតបមោើង។ 

 
មនុរសបៅបលើកផនដីទុំងមូលបអើយ ចូរបនលឺរុំបឡងតបមោើងរពោះអម្ចច រ់! ចូរបគ្នរពបុំបរ ើរពោះអម្ចច រ់ បោយចិតថ
រកីរយ ចូរនាុំគ្នប ចូលមកជិតរពោះអងគ បោយបរចៀងយ៉ា ងរបាយ! ចូរដឹងថា រពោះអម្ចច រ់ពិតជា រពោះជាម្ចច រ់ 
កមន! រពោះអងគ នបបងោើតបយើងមក បយើងជារបជារស្តរថរបរ់រពោះអងគ បហើយជារបជាជន កដលរពោះអងគកថ្រកា។ 
ចូរនាុំគ្នប ចូលតាមទវ ររពោះដុំណាក់របរ់រពោះអងគ បោយអររពោះគុណ្ ចូរនាុំគ្នប ចូលមកកបុងរពោះវហិារ បោយពាកយ
ររបរើរតបមោើង! ចូរបលើកតបមោើងរពោះអងគ ចូរររបរើរតបមោើងរពោះនាមរពោះអងគ! ដផតិរពោះអម្ចច រ់ម្ចនរពោះហឫទយ័
របផរុរ រពោះហឫទយ័បមតាថ ករណុារបរ់រពោះអងគ បៅរទិតបរទរជានិចច បហើយរពោះហឫទយ័បោម ោះរម័រគរបរ់
រពោះអងគ បៅរទិតបរទរអរ់កលផជាអកងវងតបរៀងបៅ។ (ទុំនុកតបមោើង១០០) 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ រូមោនគមពរីទុំនុកតបមោើងជុំពូក ១០០។ បនាធ បម់ក រូមបឆលើយរុំណួ្រទុំងបនោះ។ 

 ក) បតើអបកណាគួរកតបរចៀងថាវ យរពោះជាម្ចច រ់? (ខ្.១) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្) បតើបយើងគួរកតចូលបៅកាន់រពោះជាម្ចច រ់ បោយរបបៀបណា? (ខ្.២) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) បតើអវីកដលបយើងគួរកតនឹកចាុំជានិចច? (ខ្.៣) 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ) បតើបយើងគរួកតចូលបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ បោយម្ចនោកបផកិរយិកបបណា? (ខ្.៤) 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ង) បតើអវីបៅ គឺជាបរចកថីពិតអុំពីរពោះជាម្ចច រ់? (ខ្.៥) 
          …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

គ. រពះជាមាា ស្រ់ស្ឡាញអ់នក God Loves You 
ទោលទៅទ៣ី. បញ្ញា រ់ពីរទបៀបម្នទសច្រតីរសឡាញ់របស់រពះជ្ជាច ស ់ណែលបណ្ដា លឱ្យរពះអងគររទាននូវការអត់ទទាសច្ំទពាះអំទពើបាប
 របស់ទយើង។ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់អបក បហើយនឹងខ្ញុ ុំ។ បនោះគឺជាលកខណ្ៈរបរ់រពោះអងគ ចុំបពាោះបរចកថីររឡាញ់។ រពោះវរបិតា  ន
ចាតរ់ពោះរជបុរតារបរ់រពោះអងគ គឺរពោះបយរ ូរគិរថ មកកានប់លកិយបនោះបដើមផៈី ១) រ ប់បយើងអុំពីបរចកថីររឡាញ់របរ់
រពោះអងគ ២) បងាា ញកថីររឡាញ់បនោះបៅកបុងការម្ចនរពោះជនម និងការរុគតរបរ់រពោះអងគររម្ចប់បយើង និង ៣) បធវើបោយ
បយើងោចបៅជាមយួរពោះអងគ និងរកីរយបៅកបុងបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងគរហូតអរ់កលផជានិចច។ រពោះបយរ ូ   នម្ចន
រពោះបនធូលថា៖ 

 
រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់មនុរសបលកខាល ុំងណារ់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគរបទនរពោះបុរតាកតមយួ
របរ់រពោះអងគមក បដើមផបីោយអរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះបុរតា ម្ចនជីវតិអរ់កលផជានិចច គឺមនិបោយបគវនិារ
បឡើយ។ (យ៉ាូហាន ៣:១៦) 

  

 បោយោរកតរពោះជាម្ចច រ់រទងល់អ បទើបរទងក់ុំណ្តនូ់វខាប តគុំរជូាកល់ក់មយួររម្ចប់បលកិយ កដលរទង ់ន
បបងោើត។ រទងប់បរងៀនបយើងឱ្យោគ ល់ពីខុ្ររតូវ បៅកបុងរពោះគមពរី បហើយជួយ បយើងឱ្យបធវើអវី កដលជាកិចចការរតឹមរតូវ។ កបុងនាម
ជាអបករគបរ់គងបលើរកលបលក រទងរ់តូវកតវនិិចឆយ័បយើងបៅតាមអវីកដលបយើងបធវើ ឱ្យរវងាវ នអ់រ់អបកកដលបធវើរតឹមរតវូ និង
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ោកប់ទរដល់អរ់អបកកដលបធវើខុ្រ។ កតគួរឱ្យបោកោថ យ បយើងទុំងអរ់គ្នប  នបធវើខុ្រ បហើយបោយ នកាតប់ទរឱ្យ
ោចប់ចញពីរពោះជាម្ចច រ់ ដរបណាទល់កតម្ចនផលូវណាមយួបដើមផជីួយ របស្តងាគ ោះបយើង។ 
 

 ម្ចនផលូវមយួ! រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់ដល់បយើងខាល ុំងណារ់  បហតុបនោះបហើយ នជារទងរ់បទនរពោះបុរតាកតមយួ
របរ់រពោះអងគមក គឺរពោះបយរ ូរគិរថ បដើមផមីកជុំនួរបយើង។ រពោះបយរ ូ ររឡាញ់បយើង បហើយរុគតររម្ចបអ់ុំបពើ បរបរ់
បយើង។ រទងម់្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ បហើយរទង ់នយងបៅោទ នរួគ៌។ បៅសថ្ងណាមយួ រទងន់ឹងយងរតឡបម់ក
កផនដីវញិ បហើយបរៀបចុំអវីៗទុំងអរ់ ឱ្យ នលអរតឹមរតូវ។ 

 
បចារវមកគិតកតពីលួចបលន ់គិតកតពីរម្ចល ប ់និងបុំផ្ទល ញប៉ាុបណាត ោះ។ រឯីខ្ញុ ុំវញិ ខ្ញុ ុំមកបដើមផបីោយមនុរសបលក
ម្ចនជីវតិ បហើយបោយបគម្ចនជីវតិបពញបរបិូណ៌្។ (យ៉ាូហាន១០:១០) 

 
 បបើបយើងគិតដល់ទុំហុំសនកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ចុំបពាោះបយើង បនាោះបយើងនឹងចងប់ធវើឱ្យរពោះអងគគ្នប់
រពោះហឫទយ័។  បយើងម្ចនការបោកោថ យចុំបពាោះអវីកដលបយើង នបធវើខុ្រ បហើយរុុំការអតប់ទរមកពីរពោះអងគ បហើយនិង
រុុំឱ្យរទងជ់ួយ បយើងបធវើអវីកដលរតមឹរតូវ។ 

 
ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលោរភាពអុំបពើ បរបរ់បយើង បនាោះរពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនរពោះហឫទយ័បោម ោះរម័រគ និង
រុចរតិរទងន់ឹងអតប់ទរបយើងបោយរចួពី ប រពមទុំងជុំរោះបយើងបោយ នបររុិទន រចួពីរគបអ់ុំបពើទុចចរតិទុំង
អរ់ផង។ (១យ៉ាូហាន១:៩) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ យ៉ាូហាន ៣:១៦ បបរងៀនថាអបកោចរ កដចារ់ថា រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់អបកបោយបរពាោះ 
  ក) អបកម្ចនោរមមណ៍្ថា រពោះអម្ចច រ់ររឡាញ់អបក។ 
  ខ្) រទង ់នរបទនរពោះរជបុរតាកតមយួរបរ់រពោះអងគ បដើមផឱី្យអបក ម្ចនជីវតិររ់។ 
  គ) អបកបផសងបទៀតនិយយថា រទងរ់រឡាញ់មនុរសរគបគ់្នប ។ 
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៦ ១យ៉ាូហាន ១:៩ កចងថា អុំបពើ បរបរ់បយើងរតូវ នអតប់ទរ របរិនជាបយើង 
 ក) ពាយមបធវើអវីកដលរតឹមរតវូ។ 
 ខ្) រ បអ់ុំបពើ បទុំងអរ់បនាោះបៅដល់បូជាចារយ។ 
 គ) លនត់ួអុំបពើ បបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់។ 
 

ឃ. រពះជាមាា ស្ជ់ារពះបិតារបស្ន់យើង God Is Our Father 
ទោលទៅទ៤ី. ពិពណ៌នពីអតែន័យ ណែលទយើងានរពះជ្ជាច ស់ជ្ជរពះបតិា ។ 
 
 បៅបពលបយើងទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តងាគ ោះរបរ់បយើង បនាោះរពោះជាម្ចច រ់កាល យជារពោះបិតារបរ់បយើងបហើយ។ 
រទង ់នរបរពឹតថចុំបពាោះបយើងបលើរពីកូនចិញ្ច ឹមបៅបទៀត។ រទង ់នចាត់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់រពោះអងគមកគងរ់ណ្ឌិ ត
បៅកបុងបយើង របទននិរសយ័ថ្មីដល់បយើង បហើយបធវើឱ្យបយើងកាល យបៅជាកូនរបរ់រពោះអងគ។ រពោះបយរ ូបបរងៀនបយើងឱ្យបៅ
រពោះជាម្ចច រ់ថារពោះបិតា បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ ន ដូចជាអវីកដលរទង ់នបធវើកដរ។ ចូរគិតពីនយ័កដលបៅរពោះោទិករសន
រកលបលកជារពោះបិតា! បយើងោចចូលបៅកានរ់ពោះអងគ នរគបប់ពលបវល និងទូលរូមនូវអវីកដលបយើងរតូវការ។ 
រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលមកបយើងថា រពោះវរបិតាររឡាញ់បយើង និងចងរ់បទនដល់បយើងនូវអវីកដលបយើងរតូវការ។ 

 
ដផតិរពោះបិតាម្ចនរពោះហឫទយ័ររឡាញ់អបករល់គ្នប  បរពាោះអបករល់គ្នប  នររឡាញ់ខ្ញុ ុំ បហើយបជឿថាខ្ញុ ុំបចញ
ពីរពោះជាម្ចច រ់មក។ (យ៉ាូហាន ១៦:២៧) 

 
បហតុបនោះបហើយ នជាខ្ញុ ុំរុុំរ បអ់បករល់គ្នប  កុុំបោយខ្វល់ខាវ យអុំពីមាូបោហាររុំរបច់ិញ្ច ឹមជីវតិ ឬរបមលៀក
បុំពាករ់ុំរប់បិទ ុំងកាយបឡើយ។ ជីវតិម្ចនតសមលបលើរមាូបោហារ បហើយរបូកាយកម៏្ចនតសមលបលើររបមលៀក
បុំពាកប់ៅបទៀត។ ចូររ ុំសពបមើលបកាបកសបីៅបលើបម  វមនិកដលោបបរពាោះ មនិកដលរចូតកាត ់មនិកដល
របមូលររូវោកជ់រងុកបឡើយ ប៉ាុកនថ រពោះបិតារបរ់អបករល់គ្នប កដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្ រទងច់ិញ្ច ឹមវ។ រឯី
អបករល់គ្នប  អបករល់គ្នប ម្ចនតសមលបលើរបកាបកសទីុំងបនាោះបៅបទៀត។ (ម្ច៉ា ថាយ៦:២៥-២៦) 
 
រូមផកីតអបករល់គ្នប  កដលជាមនុរសោរកក ់កប៏ចោះបោយរបរ់លអៗបៅកូន ចុោះចុំណ្ង់បបើរពោះបិតារបរ់អបក
រល់គ្នប  កដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្ បតើរទងន់ឹងរបទនអវីៗដល៏អៗ បោយអរ់អបកកដលទូលរូមពីរពោះអងគ 

យ៉ា ងណាបៅបទៀត!។ (ម្ច៉ា ថាយ ៧:១១) 
 

រឯីខ្ញុ ុំវញិ ខ្ញុ ុំរុុំរ បអ់បករល់គ្នប ថា ចូររូម បនាោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងរបទនបោយ ចូរករវងរកគងក់តនឹងប ើញ ចូរ
បគ្នោះទវ រ បនាោះរពោះអងគនឹងបបើកបោយអបករល់គ្នប ជាពុុំខាន។ (លូកា១១:៩) 
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 កផបករបរ់បយើងម្ចនលកខណ្ៈងាយររួល រគ្នន់កតទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់នូវអវីកដលបយើងរតូវការ។ បនោះជាកផបករុំខាន់
មយួសនការអធិោឌ ន។ បយើងទូលរូម បហើយរទង ់នម្ចនបនធូលរនាថានឹងបឆលើយតប។ បយើងមនិរតូវម្ចនភាពភយ័ខាល ច
បៅកបុងការទូលរូមអវីពីរពោះអងគ កដលបយើងគិតថាវពិ កររម្ចប់រពោះជាម្ចច រ់បនាោះបទ។ រពោះជាម្ចច រ់ោចបធវើរគបទ់ុំងអរ់
 ន។ ដូបចបោះបហើយបទើបបយើងទូលរូមបោយដឹងថារពោះជាម្ចច រ់គឺជារពោះបិតារបរ់បយើង។ 

 

ច្ូរសូមទនះអនរនឹងបានទទួល 
លូកា ១១:៩ 

 តរមូវការរបសអ់នរ ភាពទពញបរបិូរណ៍របសរ់ពះជ្ជាច ស់ 
 ភាពទនប់ខ្ាយ កម្ចល ុំងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 បរជយ័ ការអតប់ទររបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 ភាពឯកា…………………………………………………….បរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 អវជិាជ  រពោះតុំរោិះរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 បញ្ញា  រពោះរ ជាញ របរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 ជុំងឺ ការបរ រឱ្យជារបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើអបក នទទួលរពោះបយរ ូ ជារពោះអងគរបស្តងាគ ោះរបរ់អបកបហើយឬបៅ? បបើទទួលរចួបហើយបនាោះ ចូរអររពោះគុណ្  
    រពោះជាម្ចច រ់ កដលរទងប់ធវើជារពោះបិតារបរ់អបក។ របរិនបបើមនិទនប់ទបនាោះ បតើអបកចងប់ធវើការអធិោឌ នដូចបនោះកដរឬបទ?   
    រពោះជាម្ចច រ់ខ្ញុ ុំចង ់នរពោះអងគបធវើជារពោះបិតា។ អររពោះគុណ្កដលរទង ់នចាត់រពោះរជបុរតាមកបដើមផរីបស្តងាគ ោះខ្ញុ ុំ។ រូម  
   រពោះអងគអតប់ទរនូវរល់កុំហុរឆគង កដលខ្ញុ ុំ នរបរពឹតថ និងជួយ ដល់ខ្ញុ ុំបធវើអវីកដលជាកិចចការរតឹមរតូវ។ 
 
៨ រូមទបនធញខ្គមពរីចងចាុំម្ច៉ា ថាយ ៦: ២៥-២៦។ 
 
៩ រូមចាបប់ផថើមបរៀវបៅកុំណ្តរ់តាអធិោឌ ន។ ជាដុំបូង បធវើការរ ុំលឹកនូវបញ្ជ ីកដលម្ចនដូចតបៅ «ចូររូមបនាោះអបកនឹង  
   ទទួល» បដើមផជីាការរ ុំលឹកដល់អបកពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ោចបធវើ នររម្ចប់អបក។ បនាធ បម់កររបររចុោះបៅកបុងបរៀវបៅ  
   កុំណ្តរ់តារបរ់អបក ចុំបពាោះតរមូវការ និងតរមូវការចាុំ ច ់កដលអបកចងឱ់្យរពោះអងគផគតផ់គងដ់ល់អបក។ ចូរអធិោឌ នររម្ចប់  
   កិចចការទុំងបនាោះ។ បៅបពលកដលរទងរ់បទនឱ្យ ចូរររបររបៅកកផរបរចកថីរតូវការបនាោះនូវកាលបរបិចឆទ កដលអបក ន  
   ទទួលចបមលើយ។ បរៀវបៅកុំណ្តរ់តាបនោះ នឹងជួយ អបកឱ្យចងចាុំពីកិចចការកដលរពោះបិតារបរ់អបក នបធវើររម្ចបអ់បក។ 
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ង. រពះជាមាា ស្អ់ាចនធវើរគបក់ិចាការទងំអស្ ់God Can Do Anything 
ទោលទៅទ៥ី. បង្ហា ញពីភាពធំឧតតមម្នរពះជ្ជាច ស់ ទៅរនុងការផគត់ផគងែ់ល់តរមូវការរបស់ទយើង។  

 
 បបើគិតពតីរមូវការរបរ់អបក ហាក់បីដូចជាធុំរបមផ ើមណារ់ររម្ចបអ់បក កតផធុយមកវញិ វពិតជាតូចណារ់ បបើ
បរបៀបបធៀបបៅនឹងភាពធុំឧតថុងឧតថមរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ អុំណាចរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ គ្នម នកដនកុំណ្តប់ឡើយ រទង ់នបបងោើត
ពិភពបលក និងបធវើកិចចការបោយបរចកថីបងាគ បរ់បរ់រពោះអងគ។ ចាបធ់មមជាតិនានា រគ្ននក់តជាខាប តគុំរ ូកដលរពោះជាម្ចច រ់
 នបបងោើតបឡើងររម្ចបព់ិភពបលករបរ់រពោះអងគ កិចចការទុំងបនោះមនិកមនជាអបកកុំណ្ត់រពោះជាម្ចច រ់បទ។ បៅបពលកដល
កិចចការបនាោះរមររបបៅនឹងបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ បនាោះរពោះអងគនឹងបកនទម ឬ បនទយដុំបណ្ើ រការរបរ់ពួក
វ។ រទងរ់បកហលនឹងមនិផ្ទល រ់បឋូរការបនទយរកមមភាពរបរ់ពួកវបោយវនិយ័ធងនធ់ងរបឡើយបនោះជាការបរៀបចុំរបរ់
រពោះោទិករ។ លទនផល គឺជាការអោច រយកដលរពោះបយរ ូ នបងាា ញដូចជារទងប់រ រអបកជុំងឺឱ្យ នជា បរ រអបកោល ប់ឱ្យ
ររ់បឡើងវញិ បធវើឱ្យអបកខាវ ក ់នប ើញ និងអបកថ្លង ់នឮ បោយោររពោះបនធូល ឬ ការប៉ាោះពាល់។ បយើងមនិរតូវភយ័ខាល ចថា 
បញ្ញា របរ់បយើងធុំបពកររម្ចប់រពោះបឡើយ! 

 
រពោះបយរ ូទតបមើលបគ រចួម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «ការបនោះមនុរសបធវើពុុំបកើតបទ រឯីរពោះជាម្ចច រ់វញិអវីកប៏ោយ
រពោះអងគបធវើបកើតទុំងអរ់។ (ម្ច៉ា ថាយ ១៩:២៦) 

 

 បពលបវលមនិោចកុំណ្តរ់ពោះជាម្ចច រ់ នបទ រទងម់្ចនរពោះជនមគងប់ៅតាុំងកតពីបដើមបរៀងមក បហើយរទងជ់ារពោះ។ 
រទងគ់ងប់ៅអរ់កលផ។ រពោះជាម្ចច រ់ទតប ើញពីអនាគតចារ់ ដូចជារទងទ់តប ើញអតីត និងបចចុបផនបកដរ បរពាោះចុំបណ្ោះ
ដឹងរបរ់រពោះអងគគ្នម នកដនកុំណ្ត់បនាោះបទ។ គ្នម នអវីកដលោចលក់ ុំងរពោះអងគ នបឡើយ រូមផកីតគុំនិតរបរ់បយើង។ រទង់
ម្ចនវតថម្ចនរគបទ់ីកកនលងបៅកបុងពិភពបលកបនោះ។ 
 

 រពោះជាម្ចច រ់យល់ពីបយើងបរចើនជាងបយើងយល់អុំពីខ្លួនឯង បហើយរជាបពីអវីកដលលអរបបរើរររម្ចប់បយើង។ បៅបពល
បយើងចូលបៅជិតរពោះអងគបោយការអធិោឌ ន និងទូលរូមរពោះអងគររម្ចបក់ារកណ្នាុំដល់បយើង បហើយបយើងោចទុកចិតថ 
រពោះរ ជាញ ញាណ្ បរចកថីរបផរុរ និងបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងគ ន ។ កិចចការកដលរទងប់ធវើរុទនកតលអរតឹមរតូវ។ 
បយើងោចរបគល់ជីវតិរបរ់បយើងដល់រពោះអងគ បោយអុំណ្ររបាយ បោយដឹងថា រទង់នឹងកថ្រកាបយើង នយ៉ា ងលអ។ 
      

      ភាពគងប់ៅ 
      រពោះរ ជាញ ញាណ្ 

រពោះជាម្ចច រ់គ្នម នកដនកុំណ្ត់កបុង   ចុំបណ្ោះដឹង     

      របផរុរ 

      ឫទន នុភាព 
      បរចកថីររឡាញ់ 



26 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ រូមថាបឡើងវញិនូវបរចកថីពិតដអ៏ោច រយទុំងបនោះ៖ 
 រទងល់អ បហើយរពវរពោះហឫទយ័បឆលើយតបនឹងការអធិោឌ នរបរ់ទូលបងគុំ។ 
 រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរគបឫ់ទន នុភាព រទងោ់ចជួយ ទូលបងគុំបពលឥលូវបនោះ។ 
 រពោះជាម្ចច រ់គងប់ៅរគបទី់កកនលង រទងគ់ងប់ៅជាមយួទូលបងគុំបពលឥលូវបនោះ។ 
 រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរគបទ់ុំងរពោះរ ជាញ ញ្ញដ ណ្ រទងនឹ់ងបធវើអវីកដលលអបុំផុត។ 
 រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតារបរ់ទូលបងគុំ រទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ផគតផ់គងនូ់វតរមូវការរបរ់ទូលបងគុំ។ 
 រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់ទូលបងគុំ បហើយទូលបងគុំររឡាញ់រពោះអងគ។ 
 
 បតើអបកម្ចនោរមមណ៍្យ៉ា ងណាចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ បៅបពលកដលអបកនិយយបឡើងវញិនូវរបបយគទុំងបនោះ? ខ្ញុ ុំផឋល់
បយបល់ឱ្យអបកកបុងសថ្ងនីមយួៗ ចូរករវងរកកកនលងបរងៀមោង តរ់រម្ចបក់ាររញ្ជ ឹងគិត បហើយនិងថាបឡើងវញិនូវបរចកថីពិត
ទុំងបនោះមុនបពលអបកអធិោឌ ន។ រូមបធវើកបបបនោះ រហូតអបកបបងោើត នជាទម្ចល បព់ិតរ កដពីការគិតអុំពីរពោះជាម្ចច រ់ 
បៅកបុងបពលអបកអធិោឌ ន។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
 ចបមលើយររម្ចបល់ុំហាត់រិការបរ់អបកមនិរតូវ នបគបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបឡើយ។ រុំណួ្រទុំងបនោះ រតូវ ន
បគបធវើរចួបហើយ ដូបចបោះអបកនឹងមនិបមើលប ើញចបមលើយររម្ចបរ់ុំណួ្របនាធ បក់បុងបពលបនាោះបទ។ រូមបមើលបលខ្កដលអបករតូវ
ការ បហើយកុុំពាយមបមើលចបមលើយមុន។ 
 
៦  គ) លនត់ួអុំបពើ បចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១  ចបមលើយរបរ់អបករបកហលជាខុ្រពីខ្ញុ ុំ។ ខ្ញុ ុំយកគមពរីលូកា ១១: ១ ការអធិោឌ នរបរ់ខ្ញុ ុំ ដូចអវីកដលខ្ញុ ុំ នចាបប់ផឋើម
 រិកាបមបរៀននីមយួៗ បហើយនិងរ ុំឭកខ្លួនឯងពីបរចកថីរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងបយបរម្ច ៣៣: ៣។ 
 
៧  ចបមលើយរបរ់អបក។ ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាអបកនឹងទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តងាគ ោះរបរ់អបក។ របរិនបបើអបករតូវការចងដ់ឹង
 បកនទមបទៀតអុំពីកិចចការបនោះ រូមរួររគូរបរ់អបកអុំពីកិចចការបនាោះ បៅបពលអបកបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
២  ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៨  ខ្គមពរីទុំងបនោះ នឹងជួយ ឱ្យអបកចងចាុំនូវអវីកដលម្ចនោរៈរុំខាន់បុំផុត បៅបពលអបកអធិោឌ ន។ 
 
៣ ក) រពោះជាម្ចច រ់ៈ រទងជ់ាអបកណា រទង ់នបធវើអវីខ្លោះររម្ចប់អបក បហើយរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកបធវើអវីខ្លោះ។ 
 
៩  ចបមលើយរបរ់អបក។ រគូរបរ់អបកនឹងអធិោឌ នថា រពោះជាម្ចច រ់នឹងផគតផ់គងត់រមូវការរបរ់អបក។ 
 
៤ ក) កផនដីទុំងអរ់ 
 ខ្) បោយចបរមៀងកដលម្ចនអុំណ្ររបាយ 
 គ) រពោះអម្ចច រ់ជារពោះជាម្ចច រ់ រទង ់នបបងោើតបយើង បហើយបយើងជាកមមរិទនរបរ់រពោះអងគ ដូចជារបជារស្តរថរបរ់
      រពោះអងគ និងរកុមរបរ់រពោះអងគ។ 
  ) បោយការអររពោះគុណ្ និងការបលើកតបមោើង 
 ង) រពោះអម្ចច រ់លអ កថីររឡាញ់របរ់រពោះអងគបៅអរ់កលផ បហើយភាពបោម ោះរតងរ់បរ់រពោះអងគគងប់ៅជាបរៀងរហូត 
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១០  អបករបកហលជាម្ចនោរមមណ៍្ថាម្ចនភាពបជឿជាកប់លើរពោះអម្ចច រ់ជាងមុន បហើយនិងម្ចនបុំណ្ងចិតថចងន់ិយយ
 ជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ បៅបពលអធិោឌ នជាងមុន។ 

 
៥ ក) រទង ់នរបទនរពោះបុរតាកតមយួរបរ់រពោះអងគ បដើមផឱី្យបយើងោចររ់បៅ ន។ 
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ចូលនៅកាន់រពះជាមាា ស្ ់
នោយរនបៀបរតឹមរតូវ 

Come to God the Right Way 
 

 
 បតើអបកធាល បឮ់បកមងៗប ល្ ោះគ្នប បៅបពលបលងជាមយួគ្នប កដរឬបទ?  

 «ឱ្យវមកខ្ញុ ុំ ឥលូវបនោះ!» បកមងម្ចប ក់និយយ។ 
 «បហតុអវី?» បកមងម្ចប កប់ទៀតរួរ។ 
 «បរពាោះខ្ញុ ុំចង ់នវ!» បកមងទីមយួនិយយ។ 
 

 បហើយបៅបពលពួកបគប ល្ ោះគ្នប  ពួកបគទញបៅមុខ្បៅបរកាយ។ ពួកបគមនិ នបរៀនពីរបបៀបចូលបៅជិតអបកដសទ 
បៅបពលរុុំអវីបផសងៗ កដលពួកបគចង ់នបនាោះបទ។  
 
 មនុរសមយួចុំនួន បធវើកិចចការទុំងបនោះដូចបកមងៗកដរ បៅបពលពួកបគអធិោឌ ន។ ប៉ាុកនថ បទោះបីជារពោះជាម្ចច រ់កតងកត
ោឋ ប់ឮ បៅបពលបយើងអធិោឌ នកប៏ោយ ក៏បយើងរតូវកតចូលមករករពោះអងគបោយរបបៀបរតឹមរតូវកដរ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងបរៀនពីរបបៀបចូលបៅជិតរពោះជាម្ចច រ់ បោយោកបផកិរយិកដលបងាា ញរពោះអងគពកីារបគ្នរព 
និងបលើកតបមោើង កដលរទងោ់ករមនឹងទទួល។ អបកនឹងបរៀនពីអវីកដលរពោះគមពរីបបរងៀនអុំពីរបបៀប បពលបវល និងទីកកនលង 
បដើមផអីធិោឌ ន។ អវីៗកដលអបកបរៀននឹងផឋល់ឱ្យអបកនូវភាពបជឿជាក ់បៅបពលអបកនិយយបៅកាន់រពោះបិតា កដលគងប់ៅ
ោទ នបរមរុខ្។ 
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គ្ទរាង 
ក. បតើអវបីៅគឺជារបបៀបកដលរតឹមរតូវ? What is the Right Way? 
ខ្. ោកបផកិរយិកបុងការអធិោឌ ន Attitudes for Prayer 
គ. កកនលងកដលរតូវអធិោឌ ន Where to Pray 
 . បៅកបុងឥរយិបទកបបណា? In What Position? 
ង. បៅកបុងលុំនាុំអវី? In What Pattern? 
 

ទោលទៅ  
១. ពនយល់ពីោរៈរុំខានស់នការចូលបៅកាន់រពោះជាម្ចច រ់ តាមរយៈរពោះរជបុរតារបរ់រពោះអងគ គឺរពោះបយរ ូ។ 
២. បធវើតាមបរចកថីបបរងៀនបៅកបុងរពោះគមពរីអុំពីរបបៀបណា បពលណា និងបៅកកនលងណា បដើមផអីធិោឌ ន។ 
៣. ពិភាកានូវអវីកដលរពោះគមពរីម្ចនបនធូលអុំពីទីកកនលង និងបពលបវលកដលរតូវអធិោឌ ន។ 
៤. ពិពណ៌្នានូវអវីកដលរពោះគមពរីម្ចនបនធូលអុំពីឥរយិបទសនរបូកាយបៅកបុងការអធិោឌ ន។ 
៥. រោិះគិតពិចារណាពីការអធិោឌ នរបរ់រពោះអម្ចច រ់ កដលជាគុំររូរម្ចបក់ារអធិោឌ នរបរ់បយើង។ 
 

ក. នតើអវីនៅគឺជារនបៀបដែលរតឹមរតូវ? What Is the Right Way? 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីស្ឋរៈសំខាន់ម្នការច្ូលទៅកាន់រពះជ្ជាច ស់ តាមរយៈរពះរាជបុរតារបស់រពះអងគ គ្ឺរពះទយស ូ។ 
 

 «បតើវពិតជាម្ចនបញ្ញា  បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ នកមនកដរឬបទ?» មនុរសមយួចុំនួនរួរដូបចបោះ។ «បតើោរនា
ទុំងអរ់មនិ ននាុំបៅរករពោះជាម្ចច រ់បទឬអី?» 
 

 រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា៖ 
 

ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយជាផលូវ ជាបរចកឋីពិត និងជាជីវតិ។ គ្នម ននរណាម្ចប ក់ោចបៅកាន់រពោះបិតា នបឡើយបលើកកលង
កតបៅតាមរយៈខ្ញុ ុំ។ (យ៉ាូហាន ១៤:៦) 

 

 បយើងចូលបៅកានរ់ពោះបិតា នតាមរយៈរពោះបយរ ូ បោយកផអកបលើមូលោឌ នរគឹោះសនកិចចការកដលរទង ់នបធវើររម្ចប់
បយើង។ បយើងអធិោឌ នកបុងរពោះនាមរពោះបយរ ូ បោយរុំោងបៅបលើរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះអងគ។ រពោះបយរ ូផ្ទធ ល់គឺជា
រពោះកដលបគ្នរពបរចកថីរនារបទនអុំណាចឱ្យបយើងោចចូលបៅជិតរពោះអងគ។ រពោះគមពរីរ បប់យើងអុំពីកិចចការបនោះររម្ចប់
អរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគ៖ 
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អវីៗកដលអបករល់គ្នប ទូលរូមកបុងនាមខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំនឹងបធវើកិចចការបនាោះជាមនិខាន បដើមផបីោយរពោះបិតារុំកដងរិររីងុ
បរឿងកបុងរពោះបុរតា។ (យ៉ាូហាន ១៤:១៣) 

 
បហតុបនោះ បងបអូនបអើយ បយើងម្ចនចិតថរងឹបុឹងចូលមកកបុងទីរកាោ រៈ បោយោររពោះបលហិតរបរ់រពោះបយរ ូ 
បរពាោះរពោះអងគ នបបើកម្ចគ៌្នមយួថ្មី ជាម្ចគ៌្នកដលម្ចនជីវតិ បោយរទងឆ់លងកាត់វ ុំងនន បពាលគឺរបូកាយរបរ់
រពោះអងគកដលបកើតមកជាមនុរស បយើងរតូវនាុំគ្នប ចូលបៅជិតរពោះអងគបោយចិតថបទៀងរតង ់បពារបពញបោយជុំបនឿ
ម្ចុំមនួ និងម្ចនចិតថបររុិទន រជោះររឡោះពគីុំនិតបៅហមង រពមទុំងម្ចនរបូកាយលងបោយទឹកដប៏ររុិទន
ផង។ (បហរបឺ ១០:១៩,២០,២២) 

 
បោយបយើងម្ចនមហាបូជាចារយ*មយួរបូដរ៏បបរើរឧតឋម កដល នយងកាតោ់ទ នបរមរុខ្ គឺរពោះបយរ ូជា
រពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បយើងរតូវកតកានជ់ុំបនឿកដលបយើងរបការបនាោះ បោយ នម្ចុំមនួ ដផតិបយើងម្ចន
មហាបូជាចារយ កដលោចរមួរុខ្ទុកខជាមយួបយើងជាមនុរសទនប់ខ្ាយ គឺរពោះអងគករ៏តូវរងការលផងលរគប់
ចុំពូកដូចបយើងកដរ កតរទងម់និ នរបរពឹតថអុំបពើ បបោោះបឡើយ បហតុបនោះ បយើងរតូវចូលបៅកានប់លល័ងោសន
រពោះគុណ្ ទុំងទុកចិតថ បដើមផបីោយ នទទួលរពោះហឫទយ័បមតាថ  និងរពោះគុណ្ទុកជាជុំនួយបៅបពលណា
កដលបយើងរតូវការ។ (បហរបឺ ៤:១៤-១៦) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើអតទនយ័មយួណាចុំបពាោះអបក បៅបពលកដលអបកបរបើនូវពាកយថា «បៅកបុងរពោះនាមរពោះបយរ ូ» បៅកបុងបរចកថីអធិោឌ ន  
    របរ់អបក? 
 ក) ខ្ញុ ុំទូលរូមមនិកមនបោយបរពាោះការលអរបរ់ខ្ញុ ុំបនាោះបទ ប៉ាុកនថបោយបរពាោះអវីកដលរពោះបយរ ូ នបធវើររម្ចបខ់្ញុ ុំ បធវើឱ្យ
      ខ្ញុ ុំកាល យជាកូនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) ខ្ញុ ុំមនិ នគិតពីអតទនយ័សនពាកយបនាោះបទ ប៉ាុកនថរគ្ននក់តបរបើពាកយទុំងបនាោះតាមទម្ចល ប។់ 
  គ) ខ្ញុ ុំចូលមកបដើមផទូីលរូម និងទទួលនូវអវីកដលរពោះបយរ ូ នរនាជាមយួខ្ញុ ុំ។ 
  ) ខ្ញុ ុំជាកមមរិទនិរបរ់រពោះបយរ ូ  បហើយទូលរូមរពោះអងគឱ្យជួយ ដល់ខ្ញុ ុំ។ 
 ង) បនោះជាអវីកដលរពោះបយរ ូ  ចង់ នពីបយើងកដលរទងប់រមុងទុកជាមុន ដូបចបោះបហើយបទើបខ្ញុ ុំទូលរូមបៅកបុងរពោះនាម
      រពោះអងគ។ 
  ច) ពាកយបនាោះគឺដូចជារបូមនថសនបវទមនថ កដលបធវើឱ្យបរចកថីអធិោឌ នរបរ់បយើងោចឮ ន។ 
 ឆ) រពោះបយរ ូ គឺជាមហាបូជាចារយរបរ់ខ្ញុ ុំ រូមទូលអងវរដល់រពោះបិតាបោយបៅកបុងរពោះនាមរបរ់រពោះអងគ។ 
 ជ) ខ្ញុ ុំអធិោឌ នរបបៀបបនោះ ពីបរពាោះរពោះបយរ ូ នរ បដ់ល់បយើង។ ខ្ញុ ុំពិតជាមនិដឹងនូវអតទនយ័សនពាកយទុំងបនាោះបទ។ 
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២ បហរប ឺ១០: ១៩ បបរងៀនថាបយើងម្ចនបររភីាពចូលបៅកាន់រពោះជាម្ចច រ់បោយោរកត 
 ក) ការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូ បៅបលើបឈើឆាោ ង។ 
 ខ្) បងាា ញនូវការករបចិតថបោយបោម ោះ។ 
 គ) បរចកថីអធិោឌ នរបរ់អបកបជឿបលើរពោះអងគ។ 
 

ខ. អាកបបកិរយិាស្រមាប់ការអធិស្ឋា ន Attitudes for Prayer 
ទោលទៅទ២ី. ទធវើតាមទសច្រតីបទរងៀនទៅរនុងរពះគ្មពីរអំពី រទបៀបណ្ដ ទៅទពលណ្ដ និងរណនលងណ្ដទែើមបអីធិស្ឋា ន។ 

 

ការទោរព អំណរ ការអររពះគ្ុណ ភាពទជឿជ្ជរ់ Respect, Joy, Thankfulness, Confidence 
 ការគិតអុំពីរពោះជាម្ចច រ់ជានរណា និងអុំពីបរចកថីរបផរុររបរ់រពោះអងគ បរចកថីររឡាញ់ និងឫទន នុភាពកដលបធវើ
ឱ្យកិចចការបនាោះម្ចនភាពងាយររួលររម្ចប់បយើង បដើមផចូីលបៅជិតរពោះអងគបោយោកបផកិរយិរតឹមរតូវ។ បយើងចូលបៅ
បោយការបគ្នរព និងការចុោះចូលចុំបពាោះរពោះអម្ចច រ់របរ់បយើង បហើយជារពោះកដលបបងោើតបយើង បយើងរតូវបរតៀមជាបររច កបុង
ការបធវើអវកីដលរទងរ់ បប់យើង។ បយើងចូលបៅកានរ់ពោះបិតារបរ់បយើងបោយបរចកថីអុំណ្រ ការអររពោះគុណ្ និងបោយភាព
បជឿជាក។់ បយើងដឹងថារពោះជាម្ចច រ់នឹងោឋ ប់ឮ បហើយបឆលើយតបនូវការអធិោឌ នរបរ់បយើង បោយោរកតរទងរ់រឡាញ់
បយើង បហើយរទង ់នរនាថា នឹងរបទនឱ្យបយើងនូវអវីកដលបយើងរតូវការ។ រពោះបយរ ូ   នរ បប់យើងអុំពីការអធិោឌ ន
ថា៖ 

 
រឯីខ្ញុ ុំវញិ ខ្ញុ ុំរុុំរ បអ់បករល់គ្នប ថា ចូររូម បនាោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងរបទនបោយ ចូរករវងរក គងក់តនឹងប ើញ ចូរ
បគ្នោះទវ រ បនាោះរពោះអងគនឹងបបើកបោយអបករល់គ្នប ជាពុុំខាន។ (លូកា ១១:៩) 

 

 បៅបពលបយើងម្ចនការអធិោឌ នយ៉ា ងពិត បហើយ នឮរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលមកកាន់បយើង ឬ  នប ើញនូវ
ការបឆលើយតប បរចកថីអធិោឌ ន បនាោះបយើងបរៀនពីបទពិបោធនក៍ដលរទង ់នោឋ ប់ឮ បហើយបឆលើយតបការអធិោឌ ន។ កាបនោះ
បធវើឱ្យជុំបនឿរបរ់បយើងកាន់កតរងឹម្ចុំបឡើង។ ជួនកាលបយើងរតូវកតរងចាុំបោយភាពអតធ់មត ់ប៉ាុកនថបយើងោចទុកចិតថ និង
អររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចប់ការបឆលើយតប កដលនឹង នរបរមច។ 
 

 រពោះជាម្ចច រ់មនិលុំបអៀងបទ។ រទងរ់រឡាញ់មនុរសរគបគ់្នប  បហើយរទងោ់វ គមន៍បយើងទុំងអរ់គ្នប ។ បលកោវក
បពរតុរ នបរៀនពីកិចចការបនោះបោយបទពិបោធន ៍បហើយបលកម្ចនរបោរន៍ថា៖ 
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បពលបនាោះ បលកបពរតុរចាប់បផឋើមម្ចនរបោរន៍ថា៖ «ឥឡូវបនោះ ខ្ញុ ុំ នយល់យ៉ា ងចារ់បហើយថា 
រពោះជាម្ចច រ់របរ់កមនុរសទួបៅឥតបរ ើរមុខ្បឡើយ កបុងចុំបណាមជាតិោរន៍ទុំងប៉ាុនាម ន អបកណាកប៏ោយ
បោយកតបគ្នរពបកាតខាល ចរពោះអងគ បហើយរបរពឹតថអុំបពើរុចរតិ រពោះអងគមុខ្ជាគ្នប់រពោះហឫទយ័នឹងអបកបនាោះមនិ
ខាន។ (កិចចការ ១០:៣៤-៣៥) 

 

ការបនទ បខលនួ និងការណររច្ិតត Humility and Repentance 
 រពោះបយរ ូ នរ បប់រឿងអុំពីបុររពីរនាក ់បដើមផបីងាា ញពីោកផកិរយិកដលរតឹមរតវូ និងខុ្រឆគងកបុងបពលអធិោឌ ន៖ 

 
រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «ម្ចនបុររពីរនាកប់ឡើងបៅអធិោឌ នកបុងរពោះវហិារ។ ម្ចប ក់ខាងគណ្ៈផ្ទររីុី  
ម្ចប កប់ទៀតជាអបកទរពនន។ បុររខាងគណ្ៈផ្ទររីុីឈរអធិោឌ នកបុងចិតថថា “បពិរតរពោះជាម្ចច រ់ ទូលបងគុំ 
រូមអររពោះគុណ្រពោះអងគ បរពាោះទូលបងគុំមនិដូចជនឯបទៀតៗបទ អបកទុំងបនាោះរុទនកតជាបចារ ជាមនុរសទុចចរតិ 
ជាមនុរសរបរពឹតថអុំបពើផិតកផត ់បហើយទូលបងគុំកម៏និដូចអបកទរពននបនោះកដរ ទូលបងគុំតមោហារពីរដងកបុងមយួ
ោទិតយ បហើយទូលបងគុំថាវ យរបរ់អវីៗទុំងអរ់ កដលទូលបងគុំរក នមយួភាគដបដ់ល់រពោះអងគ”។ រឯីអបក 
ទរពននគ្នតឈ់របៅពីចម្ចង យ មនិទុំងហា នបងើបមុខ្ផង។ គ្នត់គករ់ទូងទូលថា “ឱ្រពោះជាម្ចច រ់បអើយ! រូម
ោណិ្តបមតាថ ទូលបងគុំជាមនុរស បផង”។ ខ្ញុ ុំរុុំរ បអ់បករល់គ្នប ថា រពោះជាម្ចច រ់បរ រអបកទរពននបនោះ
បោយ នរុចរតិ បហើយគ្នតរ់តឡបប់ៅផធោះវញិ រឯីបុររខាងគណ្ៈផ្ទររីុីមនិ នរុចរតិបទ។ អបកណា
បលើកតបមោើងខ្លួន អបកបនាោះនឹងរតូវបគបនាធ បចុោះ រឯីអបកកដលបនាធ បខ្លួននឹងរតូវបគបលើកតបមោើងវញិ។  
(លូកា ១៨:១០-១៤) 

 

 អុំនួត និងោកផកិរយិកដលចាុំកតចាបក់ុំហុរអបកដសទ គឺជាអុំបពើ ប ។ អុំបពើ បបុំកបកបយើងពរីពោះវតថម្ចន និង 
រពោះពររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ពួកគណ្ៈផ្ទររីុី  នបិទទវ របៅនឹងមុខ្របរ់ពួកបគផ្ទធ ល់។ ប៉ាុកនថ ការកកករបចិតថគុំនិត 
(បោកោថ យនូវកុំហុរឆគងកដលបយើង នរបរពឹតថ បហើយចងឈ់បប់ធវើកិចចការកដលមនិលអ) បបើកទវ រររម្ចបប់យើងបដើមផ ី
ទទួលនូវការអតប់ទរ និងការរបទនពររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ការបនាធ បខ្លួន គឺផធុយគ្នប នឹងអុំនួត។ អបកទរពននដឹងថា គ្នត់ជា
មនុរសម្ចន ប បហើយរពមទទួលោគ ល់ថាជាមនុរសម្ចន ប។ គ្នត់ដឹងថា គ្នត់មនិរមនឹងទទួលរពោះពររបរ់
រពោះជាម្ចច រ់បទ ប៉ាុកនថ គ្នត់ នចូលមកទូលរូមររម្ចប់បរចកថីបមតាថ ករណុា។ បហើយរពោះជាម្ចច រ់ក ៏នអតប់ទរដល់
គ្នត។់ 

 

ការអត់ទទាស និង ការរសឡាញ់អនរែម្ទ Forgiving and Loving Others 
 ការរអបប់ខ្ពើម ការអនច់ិតថ និងភាពមនិបពញចិតថនឹងអតប់ទរដល់អរ់អបកណាកដល នបធវើខុ្រចុំបពាោះបយើងនឹងបិទ
ទវ ររវងរពោះជាម្ចច រ់ បហើយនិងបយើង។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា៖ 
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បបើអបករល់គ្នប អតប់ទរបោយមនុរសបលក រពោះបិតារបរ់អបករល់គ្នប បៅោទ នបរមរុខ្ កអ៏តប់ទរបោយ
អបករល់គ្នប កដរ។ ប៉ាុកនថ បបើអបករល់គ្នប មនិអតប់ទរបោយមនុរសបលកបទបនាោះ រពោះបិតារបរ់អបករល់គ្នប ក៏
មនិអតប់ទរ បោយអបករល់គ្នប កដរ។ (ម្ច៉ា ថាយ ៦:១៤-១៥) 

 

 បបើបយើង នបធវើអវីខុ្រចុំបពាោះអបកដសទ រពោះបយរ ូបបរងៀនបយើងថា បយើងគួរកតបធវើកិចចការកដលរតឹមរតូវ បហើយរុុំនូវការ
អតប់ទរ។ បយើងគួរកតរបុងរបយត័បកបុងការរបរពឹតថចុំបពាោះអបកដសទបោយកថីររឡាញ់ និងបរចកថីរបផរុរ បៅកបុងផធោះរបរ់
បយើង បៅកកនលងបធវើការ ឬ បៅរគបទ់ីកកនលងកដលបយើងបៅ។ ោកបផកិរយិកដលោរកក ់ររ ុំងការអធិោឌ ន។ 

 
ដូបចបោះ កាលណាអបកយកតងាវ យបៅថាវ យរពោះជាម្ចច រ់ បហើយបៅទីបនាោះ អបកនឹកប ើញថាបងបអូនណាម្ចប ក់
ម្ចនទុំនារ់នឹងអបក ចូរទុកតងាវ យរបរ់អបក បៅកកនលងថាវ យតងាវ យ បហើយបៅររុោះររួលនឹងបងបអូនរបរ់
អបកជាមុនរិន រចួរឹមវលិមកថាវ យតងាវ យរបរ់អបកវញិ។ (ម្ច៉ា ថាយ ៥:២៣-២៤) 

 

 បអបរថឡា (Estela) ជារគបូបរងៀនវយ័បកមងជនជាតិបប៉ារ ូ នអធិោឌ នបៅរពោះជាម្ចច រ់ឱ្យបុំបពញគ្នត់បោយ
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ បពលគ្នត់អធិោឌ ន រពោះជាម្ចច រ់ ននាុំគ្នតប់ៅរកគុំនិតកដលោកអ់នច់ិតថ គ្នតម់្ចនោរមមណ៍្ថា
របឆាុំងនឹងមនុរសម្ចប កយ់៉ា ងពិតរ កដ។ «រពោះអម្ចច រ់» គ្នត់ នអធិោឌ ន «កូនអតប់ទរដល់នាង។ រូមអតប់ទរឱ្យ
កូនររម្ចបក់ាររបកានខ់ាជ ប់នូវការអនច់ិតថរបឆាុំងនឹងនាង។ សថ្ងករអក ខ្ញុ ុំនឹងររបរររុំបុរតបៅនាង បហើយនិងរុុំនាងឱ្យ
អតប់ទរដល់ខ្ញុ ុំ។» ភាល មៗបនាោះ ជបរៅសនបរចកថីអុំណ្រ និងបរចកថីរុខ្ោនឋ នបុំបពញបលក បអរថឡា (Estela) បហើយ
គ្នត ់នររបរើរតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់ បៅបពលកដលរទង ់នបឆលើយតបនូវការអធិោឌ ន បហើយបុំបពញនាងបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្
របរ់រពោះអងគ។ 

 

ទសច្រតទីស្ឋម ះរតង ់និងទសច្រតីទស្ឋម ះអស់ពីច្ិតត Sincerity and Earnestness 
 បៅបពលអបកអធិោឌ ន ចូរម្ចនបគ្នលបុំណ្ងកបុងការនិយយ។ ជាញឹកញាប ់បយើងហាក់បីដូចជាអធិោឌ នបោយមនិ
 នគិតអុំពីអវី កដលបយើងនឹងរតូវនិយយ។ រពោះបយរ ូម្ចនដុំបណាោះរោយដអ៏ោច រយមយួបដើមផនីិយយអុំពីកិចចការបនោះ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៣ បញ្ជ ីខាងបរកាមជាោកបផកិរយិនានា។ ចូរគូរបនាធ ត់ពីបរកាមនូវពាកយនីមយួៗ កដលអបកចងម់្ចនបៅបពលអបក  
    អធិោឌ ន។ 

 អុំណ្រ   ភាពបោម ោះរតង ់   ភាពរកអឺតរកទម 
 ការោឋ ប់   ភាពបោម ោះរតងអ់រ់ពដីួងចិតថ  ការបលើកតបមោើង 
 ការអររពោះគុណ្  ការកកករបចិតថ   បរចកថីររឡាញ់ 
 ការអតប់ទរ  ការបជឿជាក ់   ការបនាធ បខ្លួន 
 ការថាវ យបងគុំ  ការោឋ បប់ងាគ ប់   ការបគ្នរព 
 

គ. កដនលងដែលរតូវអធិស្ឋា ន Where to Pray 

ទោលទៅទ៣ី. ពិភារានូវអវីណែលរពះគ្មពីរានបនទូល អំពីទីរណនលង និងទពលទវលាណែលរតូវអធិស្ឋា ន។ 

 
 រពោះជាម្ចច រ់បៅរគបទ់ីកកនលង ដូបចបោះបទោះបីបយើងបៅកកនលងណាកប៏ោយ រពោះជាម្ចច រ់នឹងោឋ ប់ឮបយើង បហើយនិង
បឆលើយតប។ បទោះបី ជាបយើងបរៀនបៅកបុងរពោះគមពរីថា ម្ចនកកនលងពិបររបផសងៗររម្ចប់ការអធិោឌ នកប៏ោយ។ ឧទហរណ៍្ 
រកុមជុំនុុំរបរ់បយើងបរបៀបដូចជារពោះវហិាររបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងរកុងបយរោូរមឹរតូវ នថាវ យដល់រពោះជាម្ចច រ់ដូចជា
រពោះដុំណាក់របរ់រពោះអងគ កដលបយើងោចបៅជួបរពោះអងគ ន។ រកុមជុំនុុំ គឺជាកកនលងពិបររររម្ចបថ់ាវ យបងគុំ។ 

 
រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលបរបៀនរបបៅបគថា៖ «កបុងគមពរីម្ចនកចងថា ដុំណាករ់បរ់បយើងរតូវបធវើជាដុំណាករ់ុំរប់
បោយជាតិោរន៍ទុំងឡាយអធិោឌ ន កតអបករល់គ្នប យកបធវើជារុំបុកបចារបៅវញិ។ (ម្ច៉ា កុរ ១១:១៧) 

 

 រពោះបយរ ូវ នបបរងៀនថា ទីកកនលងមនិរូវរុំខាន់ដូចជាោកផកិរយិបនាោះបទ ប៉ាុកនថ រទងក់ម៏្ចនរពោះបនធូលបទៀតថា
បយើងគួរកតអធិោឌ នបៅផធោះបរៀងៗខ្លួនកដរ។ បយើងបធវើតាមបគ្នលការណ៍្បនោះ បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ នយ៉ា ងបរងៀមោង ត់
បៅកបុងខ្លួនរបរ់បយើងផ្ទធ ល់ប៉ាុកនថវជាការលអ បដើមផមី្ចនទីកកនលង កដលបយើងោចម្ចនទុំនាក់ទុំនងជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ឱ្យ ន
បទៀងទត។់ បយើងោចគិត និងោឋ ប់យ៉ា ងបរងៀមោង ត់ររម្ចប់រុំបឡងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅបពលបយើងអធិោឌ ន។ 

 
រឯីអបកវញិ កាលណាអបកអធិោឌ ន រតូវចូលបៅកបុងបនធប ់បិទទវ របោយជិត បហើយទូលបៅកាន់រពោះបិតារបរ់
អបកកដលគងប់ៅកបុងទីោង ត់កុំ ុំង។ រពោះបិតារបរ់អបកកដលទតប ើញបៅកបុងទីោង ត់កុំ ុំង រទងន់ឹងរបទន
រងាវ នម់កអបកជាពុុំខាន។ (ម្ច៉ា ថាយ ៦:៦) 

 
 រពោះជាម្ចច រ់បងាា ញបយើងបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគថា បយើងគួរកតអធិោឌ នជាមូយអបកដសទបទៀតកដរ។ អបក
របកហលជាបធវើកិចចការបនោះជាមយួមតិថភកថិ កដលម្ចនបុំណ្ងចិតថចងអ់ធិោឌ នជាសដគូរជាមយួអបក។ បបើរិនជាោចបៅរចួ
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អធិោឌ នជាមយួរគួោររបរ់អបក។ បៅកបុងទីកកនលងអធិោឌ នតាមរកុមបផសងៗរបជុុំគ្នប បៅកបុងផធោះ ឬ បៅកបុងកកនលងរមរមយ
បផសងៗបទៀត។ បយើងោនអុំពរីកុមមយួដូចជាបៅកបុងគមពរីកិចចការ រកុមស្តរថីកដល នរបជុុំបៅតាមបបណាឋ យទបនល។ បនាធ បម់ក
អបកនឹងម្ចនឱ្ការពិបររបដើមផថីាវ យបងគុំរពោះជាម្ចច រ់ ដូចជាអបក នចូលរមួជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត បៅកបុងរពោះដុំណាក់
របរ់រពោះអងគ។ 
 

 រពោះគមពរីបបរងៀនថាម្ចនបពលបវលជាបរចើន និងោទ នភាពនានាបៅបពលបយើងលូតលរ់តាមរយៈការរបទនពរ
ររម្ចបក់ារអធិោឌ ន។ អធិោឌ នបៅទីណាកដលអបកបៅ។    

     
    កតឯង 
    ជាមយួមតិថភកថិ 
 អធោិឌ ន   ជាមយួរគួោររបរ់អបក 
    ជាមយួរកុមអធិោឌ ន 
    ជាមយួរកុមជុំនុុំ 
    បៅរគបទ់ីកកនលងកដលអបកបៅ 
     

លំហាត់អនុវតតន៍  
 

៤ អបកបទើបកតោនអុំពីទីកកនលងទុំងរ ុំមយួ ឬ ោទ នភាពកដលអបកោចអធិោឌ ន ន។ រូមររបររបញ្ជ ីទុំងបនាោះបៅកបុង  
   បរៀវបៅរបរ់អបក បនាធ បម់ក ពិពណ្នាពីផលរបបយជន៍ពិបររកដលោទ នភាពនីមយួៗម្ចន។ បតើអបក នទទួលផល 
   របបយជនទ៍ុំងបនោះបោយការបរបើឱ្ការទុំងអរ់របរ់អបក បដើមផអីធិោឌ នកដរឬបទ? 
 

ឃ. នៅកនងុឥរយិាបថដបបណា? In What Position? 

ទោលទៅទ៤ី. ពិពណ៌ននូវអវណីែលរពះគ្មពីរានបនទូល អំពីឥរយិាបទម្នរូបកាយទៅរនុងការអធិស្ឋា ន។ 
 

 បៅកបុងរពោះគមពរីជួនកាលមនុរសឈរអធិោឌ ន បដើមផបីងាា ញការបគ្នរព និងការចុោះចូល។ ជួនកាលពួកបគលុតជងគង់
ដូចជាពួកបគគួរកតបធវើបៅចុំបពាោះមុខ្បរថច បដើមផបីងាា ញការបគ្នរពរបរ់ពួកបគ ការចុោះចូល និងការរម័រគចិតថបដើមផបីគ្នរពតាម
បរចកថីបងាគ បរ់បរ់រពោះអងគ។ អបកនិពននគមពរីទុំនុកតបមោើងនិយយពីការអធិោឌ ន បពលចូលបៅររម្ចនឋបៅបពលយប។់ បយើង
ោនអុំពបីរថចោវឌី «អងគុយបៅមុខ្រពោះជាម្ចច រ់» បហើយអបកបជឿ១២០នាក ់នអងគុយបៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្បររុិទន ន
បុំបពញពួកបគបៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប។ បបើរិនជា បយើងអធិោឌ នរយៈបពលយូរ វម្ចនរបបយជនប៍ដើមផទីទួល ននូវ ការ
កមានឋចិតថ និង នររម្ចក ចូរគិតអុំពីរពោះជាម្ចច រ់ជុំនួរឱ្យភាពមនិរុខ្ររួលកដលបយើងម្ចន។ បពលខ្លោះ បយើងក៏
របកហលជាចងប់រកាកឈរ បហើយបដើរ បដើមផកុីុំឱ្យងងុយបគង បៅបពលបយើងអធិោឌ នផងកដរ។ 
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 មនុរសខ្លោះបទៀតអធិោឌ នបោយការបិទកភបក បដើមផបីិទ ុំងនូវការបមើលប ើញអវីកដលបុំកបរការយកចិតថទុកោករ់បរ់
ពួកបគបចញពីរពោះជាម្ចច រ់។ មនុរសខ្លោះបទៀត បចាលកភបករបរ់ពួកបគបៅោទ នបរមរុខ្បៅបពលអធិោឌ ន ដូចរពោះបយរ ូ 
 នបធវើកដរ។ បពលខ្លោះ បយើងឱ្នកាលចុោះ បហើយកាឋ បស់ដរបរ់បយើងកបុងោកផកិរយិសនការថាវ យបងគុំ បហើយទូលរូមបោយ 
បោម ោះអរ់ពីចិតថ។ បពលខ្លោះបទៀត បយើងចាបស់ដមនុរសម្ចប កប់ទៀតកដលកុំពុងកតអធិោឌ នជាមយួគ្នប  រហូតដល់ការអធិោឌ ន
ររបគ្នប ។ ដូចគ្នប បៅនឹងមនុរសបៅកបុងរពោះគមពរី នបធវើកដរ បយើងក ៏នបលើកសដចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់កបុងការររបរើរតបមោើង។ 
បយើងោចោក់សដរបរ់បយើងបៅបលើមនុរសកដលបយើងអធិោឌ នឱ្យបោយទុកចិតថថា រពោះជាម្ចច រ់នឹងបរបើសដរបរ់បយើងជា
តុំណាងឱ្យរពោះហរឋរបរ់រពោះអងគកបុងការបរ រឱ្យជា និងបលើកទឹកចិតថដល់ម្ចប ក់បនាោះ។  

 
ចូរនាុំគ្នប មក បយើងនឹងបោនកាយថាវ យបងគុំរពោះអងគ ចូរបយើងរកាបបៅចុំបពាោះរពោះភស្តកថរពោះអម្ចច រ់កដល ន
បបងោើតបយើងមក។ (ទុំនុកតបមោើង ៩៥:៦) 

 
 ចូរបលើកសដរបណ្មយបៅរកទីរកាោ រៈ ចូរររបរើរតបមោើងរពោះអម្ចច រ់!។ (ទុំនុកតបមោើង ១៣៤:២) 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ គុំរបូផសងៗពីការអធិោឌ នបៅកបុងរពោះគមពរី បងាា ញបយើងថាបៅបពលបយើងអធិោឌ ន បយើង 
 ក) រតូវកតលុតជងគងចុ់ោះ បហើយឱ្នកាលរបរ់បយើង។ 
 ខ្) ោចបៅកបុងឥរយិបថ្ណាមយួ។ 
 គ) រតូវបិទកភបករបរ់បយើង។  
 

ង. នៅកនងុលនំអំវី? In What Pattern? 
ទោលទៅទ៥ី. រះិគ្ិតពិចារណ្ដពីការអធិស្ឋា នរបស់រពះអាច ស់ ជ្ជគ្ំរូសរាប់ការអធិស្ឋា នរបស់ទយើង។ 

 

 រពោះបយរ ូ នរបទនលុំនាុំដរ៏បបរើរបុំផុតមយួ ររម្ចប់ការអធិោឌ នរបរ់បយើង ដូចគ្នប នឹងការបបរងៀនដអ៏ោច រយអុំពី
ការអធិោឌ ន។ បយើងបៅលុំនាុំបនោះថា «ការអធិោឌ នរបរ់រពោះអម្ចច រ់» បហើយបរបើវកបុងពីររបបៀប៖ ១) ការអធិោឌ នកដល
បយើងទបនធញ បហើយថាតាម និងទី២) លុំនាុំររម្ចបក់ារអធិោឌ នបផសងៗបទៀត។ 
 

អបករល់គ្នប រតូវទូលរពោះអងគដូចតបៅៈ ឱ្រពោះបិតាសនបយើងខ្ញុ ុំ កដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្បអើយ! រូមរុំកដង
រពោះនាមដវ៏រុិទនរបរ់រពោះអងគ បោយមនុរសបលកោគ ល់ រូមបោយរពោះរជយរពោះអងគ នមកដល់ រូម
បោយរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ  នរុំបរចបៅបលើកផនដី ដូចបៅោទ នបរមរុខ្កដរ។ រូមរបទនោហារ
កដល បយើងខ្ញុ ុំរតូវការបៅសថ្ងបនោះ។ រូមអតប់ទរបោយបយើងខ្ញុ ុំ ដូចបយើងខ្ញុ ុំអតប់ទរបោយ អរ់អបកកដល
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 នរបរពឹតថខុ្រនឹងបយើងខ្ញុ ុំ។ រូមកុុំបបណាឋ យបោយបយើងខ្ញុ ុំចាញ់ការលផងួបឡើយ កតរូមរ ុំបោោះបយើងខ្ញុ ុំ
បោយរចួពីម្ចរកុំណាច។ (ម្ច៉ា ថាយ ៦:៩-១៣) 

 

 អបករបកហលជាធាល ប់ម្ចនការបករោយបផសងៗគ្នប សនការអធិោឌ នទុំងបនោះ។  ហតទរុំបណ្របៅកបុងរមយ័មុនមយួ
ចុំនួនរមួម្ចនពាកយ «ដផតិរពោះអងគរគងរជយ រទងម់្ចនឫទន នុភាព និងរិររីងុបរឿង អរ់កលផជាអកងវងតបរៀងបៅ។ ោកម៉ាន។» 
បយើងចាបប់ផឋើម និងបញ្ចប់ការអធិោឌ នរបរ់បយើងបោយការទទួលោគ រ់ពីនរណាកដលជារពោះ និងរងឃមឹថាបពលបវល
កដលរទងន់ឹងបងាា ញរកឹតយវនិយ័ដអ៏ោច រយរបរ់រពោះអងគបៅបលើកផនដីបនោះ។ ោកម៉ានម្ចននយ័ថា «រូមឱ្យបកើតម្ចនដូបចបោះ
កមន»។ 
 

 កបុងគុំរកូារអធិោឌ នបនោះ រពោះបយរ ូម្ចនបនធូលរ ប់បយើងឱ្យអធិោឌ នថា «រពោះបិតាសនបយើងខ្ញុ ុំកដលគងប់ៅោទ ន
បរមរុខ្។» រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះកតមយួកដលបយើងអធិោឌ ន។ បយើងចូលមកបោយភាពបជឿជាក ់ដូចជាបុរតរបរ់រពោះអងគ
និយយបៅកាន់រពោះអងគអុំពីតរមូវការរបរ់បយើង។ បយើងចូលមកបោយបគ្នរព ការអធិោឌ នកបុងនាមរបរ់រពោះអងគគួរកត ន
ការរបរើរ។ 
 

 បរឿងកដលរតូវគិតដុំបូងបគ និងរុំខានជ់ាងបគបុំផុតររម្ចប់បយើងបដើមផអីធិោឌ នកបុងរគបក់ាលៈបទរៈទុំងអរ់ គឺ
ររម្ចបប់ុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ នរបរមច កដលរទងន់ឹងបធវើអវកីដលរទងរ់ជាបថាលអបុំផុត។ បបើបយើង
អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគដឹកនាុំបយើងកបុងការអធិោឌ ន បនាោះរទងន់ឹងយល់ពីគុំនិតរបរ់បយើងនូវអវីកដលបយើង នអធិោឌ ន។ 
បយើងរហការជាមយួរពោះអងគ បៅបពលបយើងអធិោឌ នបៅកបុងបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគររម្ចប់អវីៗទុំងអរ់កដលលអបុំផុត
ររម្ចបរ់កុមរគួោររបរ់បយើង របជាជាតិរបរ់បយើង បហើយនិងរកុមជុំនុុំរបរ់រពោះអម្ចច រ់រពោះបយរ ូរគិរថ។ 
 

 រពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្សនបយើងររឡាញ់បយើង បហើយរពវរពោះហឫទយ័របទនឱ្យបយើងនូវអវីកដលបយើង
រតូវការជាបរៀងរល់សថ្ង បធវើការបដើមផរីកចុំណី្ោហាររបរ់បយើង កម្ចល ុំង និងរុខ្ភាពកបុងការបធវើការ រ ជាញ  ទុំនាកទ់ុំនង 
រតឹមរតូវ ជរមក របមលៀកបុំពាករ់បរ់បយើង រទងរ់ បប់យើងឱ្យទូលរូមររម្ចប់អវីទុំងអរ់បនោះ។ 
 

 បយើងអធិោឌ នឱ្យរពោះជាម្ចច រ់អតប់ទរឱ្យបយើងនូវអវីកដលបយើង នបធវើខុ្រ។ ការលោះបង់បចាលោរមមណ៍្មនិលអ 
កដលបយើងម្ចនបៅបលើនរណាម្ចប កប់ផសងបទៀត។ វកម៏្ចននយ័ផងកដរថា បយើងបញ្ឈបក់ារបធវើអវីកដលមនិរតឹមរតូវ។ បយើងទូល
រូមនូវជុំនួយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បដើមផបីធវើកិចចការរតឹមរតូវ ជាមយួនឹងការអតប់ទររបរ់រពោះអងគររម្ចបក់ុំហុរ និងការធាល ក់
ចុោះរបរ់បយើង។ 
 

 បយើងអធិោឌ នដល់រពោះជាម្ចច រ់បដើមផកីណ្នាុំ និងជួយ បយើងឱ្យតទល់នឹងការលផងួ។ បយើងរតូវទូលរូមនូវការការពារ
ពីអុំណាចរបរ់ម្ចោតាុំង បមលផងួ វញិ្ញដ ណ្ោរកកក់ដលជាររតូវរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង។ បនោះ
របកហលជារមួបញ្ចូ លទុំងការបោោះឱ្យរចួពីការរបហាររបរ់វ៖ ពីការរងសយ័ ភាពភយ័ខាល ច ោកផកិរយិខុ្រឆគង ជុំងឺ 
ការ កទ់ឹកចិតថ និងអវីកដលររ ុំងបយើងពីការបធវើតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។  
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 បយើងបញ្ចបក់ារអធិោឌ នរបរ់បយើងបោយការរ ុំឭកខ្លួនឯងថា រពោះជាម្ចច រ់បៅ ុុំរគង។ រទងន់ឹងរបទនជយ័ជុំនោះ។ 
ឫទន នុភាពរបរ់រពោះអងគ គឺរគបរ់គ្ននណ់ារ់ររម្ចប់តរមូវការរបរ់បយើងទុំងអរ់គ្នប ។ បៅសថ្ងណាមយួ បយើងនឹង ន
ប ើញរពោះអងគ បហើយររ់បៅជាមយួរពោះអងគជាបរៀងរហូតបៅកបុងោណាចរកដល៏អឥតបខាច ោះរបរ់រពោះអងគ។ រពោះរជយរបរ់
រពោះអងគបពញបោយរិររីងុបរឿងរហូតតបៅ។ ោកម៉ាន! 
 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 
៦ រូមោន «ការអធិោឌ នរបរ់រពោះអម្ចច រ់» មថងមយួបនាធ ត់ៗ ។ រូមគិតអុំពីអតទនយ័សនបនាធ ត់នីមយួៗ បហើយនិយយបៅ 
   កាន់រពោះជាម្ចច រ់អុំពីរបបៀបកដលរពោះបនធូលទកទ់ងនឹងអបក។ 
 
៧ អធិោឌ នបោយបរបើបនាធ ត់នីមយួៗដូចលុំនាុំរបរ់អបក។ អបកគួរកតចាបប់ផឋើមកបបបនោះ៖ «រពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ ន 
    បរមរុខ្ កូនរូមបលើកតបមោើងរពោះនាមរបរ់រពោះអងគបៅសថ្ងបនោះកបុងរគបអ់វកីដលកូនម្ចន។ កូននឹងបធវើតាមបុំណ្ង 
    រពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ បហើយនិងទុកចិតថរពោះអងគចុំបពាោះបរចកថីរតូវការរបរ់កូនជាបរៀងរល់សថ្ង។» 
 
៨ បបើរិនអបកមនិទន់ចងចាុំការអធិោឌ នរបរ់រពោះអម្ចច រ់បៅបឡើយ រូមអនុវតថកបុងបពលឥលូវបនោះ។ បបើរិនពួកជុំនុុំបៅ  
    កបុងរកុមជុំនុុំរបរ់អបកអធិោឌ ននូវពាកយអធិោឌ នទុំងអរ់គ្នប បនាោះ រូមបរៀនពីការបករោយបនាោះអបកនឹងោចអធិោឌ ន 
     នផងកដរ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៤  ចបមលើយរបរ់អបក។ ការបរៀនអធិោឌ នបៅកបុងរគបោ់ទ នភាពលុំ កនានា នឹងបធវើឱ្យទុំនាក់ទុំនងរបរ់អបកជាមយួនឹង
 រពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្កាន់កតរងឹម្ចុំបឡើង។ 
 
១ ចបមលើយ ក) គ)  ) ង) និងឆ) លអទុំងអរ់។ បពលអបកអធិោឌ នកបុងរពោះនាមរពោះបយរ ូ រូមគិតអុំពីបរចកថី 
 អធិោឌ នបនាោះ។ ជាបរឿយៗ បយើងោចផឋល់ចបមលើយ ខ្) ច) ឬ ជ) កតទុំងអរ់បនាោះជាចបមលើយមនិរតឹមរតូវបទ។ 
 
៥ ខ្) ោចជាបៅកបុងឥរយិបថ្ណាមយួ។ 
 
២ ក) ការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូ បៅបលើបឈើឆាោ ង។ 
 
៣ ចបមលើយរបរ់អបក។ ោកផកិរយិអុំនួត គឺជាោកផកិរយិមយួកដលអបកគួរកតបចៀរវង។ បមបរៀនទុំងបនោះនឹងជួយ អបក
 ឱ្យអភវិឌណោកផកិរយិកដលរតឹមរតូវ។ 
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ស្ឋត ប់រពះជាមាា ស្ន់ៅនពល 
ដែលអនកអធិស្ឋា ន 

Listen to God When You Pray 
 
 
 
 បតើរពោះជាម្ចច រ់ធាល ប់ម្ចនបនធូលមកកានអ់បកកដរឬបទ? រពោះគមពរីកតរ់តាបពលបវលមយួចុំនួន បៅបពលកដល
រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលបៅកានម់នុរសបផសងៗគ្នប ។ រទង់ នម្ចនរពោះបនធូលបៅកានប់កមងរបុរម្ចប កប់ ម្ ោះ ោុំយូកអល 
បោយបៅប ម្ ោះរបរ់គ្នតប់ៅបពលយប ់បហើយរបទនរពោះរជោរដល់បលកបូជាចារយបអលី។ រទងម់្ចនរពោះបនធូល បៅ
កានស់្តរថីម្ចប ក់ប ម្ ោះ ហាកា បហើយរ បន់ាងថា កុុំឱ្យភយ័ខាល ច និងបងាា ញនាងនូវកកនលងកដលម្ចនទឹកបៅកបុងវលខ្ាច។់ 
បលកោុំយូកអល និងនាងហាកា ពួកបគទុំងពីរនាក់ នឮរពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

 ប៉ាុកនថ បទោះបីជារពោះជាម្ចច រ់មនិ នម្ចនបនធូលឮៗដូចកដលរទង ់នម្ចនបនធូលបៅកានប់លកោុំយូកអល និងនាង
ហាកាកប៏ោយ ក៏រទងក់តងកតម្ចនបនធូលកដរ។ រទងម់្ចនបរឿងជាបរចើនកដលចងម់្ចនរពោះបនធូលជាមយួអរ់អបកណាកដលនឹង
ោឋ ប់រពោះអងគ។  
 

 ជាបរឿយៗ ការអធិោឌ នរបរ់បយើងរគ្ននក់តជាកផបកមយួ កដលបយើងនិយយកតម្ចខ ង។ បយើងរតូវកតបរៀនយកចិតថទុក
ោកច់ុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ និងអវីកដលរទងរ់បកហលនឹងម្ចនបនធូលមកកានប់យើង បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ ន។ បបើរិនជា
បយើងបធវើដូចបនោះ បយើងនឹងរកប ើញពីរបបៀបកាល យបៅជាសដគូររបរ់រពោះអងគ។ រទងន់ឹងកណ្នាុំបយើង បហើយអនុញ្ញដ តឱ្យបយើង
ជាកផបកមយួបៅកបុងពន័នកិចចរបរ់រពោះអងគ។ 
 

 អបកជាកមមរិទនសនរគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ រទង ់នរបទនរពោះពរដអ៏ោច រយមយួពីបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងគ 
បហើយរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ម្ចនបនធូលមកកាន់អបក។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងបរៀនអុំពីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចន
រពោះបនធូល និងរបបៀបកដលអបកោចោឋ ប់ឮរពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះអងគ។  
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គ្ទរាង    
ក. រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទ័យម្ចនរពោះបនធូលជាមយួអបក God Wants to Talk with You 
ខ្. របបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលមកកានអ់បក How God Speaks to You 
គ. របបៀបោឋ ប់រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូល How to Hear God Speak 
 . បធវើតាមអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់រ បអ់បក Do What God Tells You 
 

ទោលទៅ  
១. បញ្ញជ កព់ីោរៈរុំខាន់សនការោថ ប់រពោះរូរបរៀងរពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងការអធិោឌ ន។ 
២. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនបនធូលមកកាន់បយើងបៅកបុងការអិោឌ ន។ 
៣. រ បនូ់វរបបៀបមយួចុំនួន បដើមផឮីរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលមកកានប់យើង។ 
៤. បធវើតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងការអធិោឌ ន។ 
 

ក. រពះជាមាា ស្ស់្ពវរពះហឫទ័យមានរពះបនទូលជាមួយអនក  
 God Wants to Talk with You 
ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីស្ឋរៈសំខាន់ម្នការស្ឋត ប់រពះសូរទសៀងរពះជ្ជាច ស់ទៅរនុងការអធិស្ឋា ន។ 
 
 ម្ចនបទគមពរីជាបរចើនកដលរ បប់យើងឱ្យោឋ ប់រពោះជាម្ចច រ់។ បទគមពរីភាគបរចើន ផឋល់គុំនិតថា បយើងមនិរតឹមកតឮនូវ
អវីកដលរទងម់្ចនបនធូលប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថបយើងករ៏តូវបធវើនូវអវីកដលរទងម់្ចនបនធូលរ បប់យើងកដរ។ 

 
ចូរបផធៀងរតបចៀកោឋ ប់ ចូរនាុំគ្នប មកជិតបយើង ចូររតងរតាបោ់ឋ បប់នាោះអបករល់គ្នប នឹងម្ចនជីវតិ។ បយើងនឹងចង
រមពននបមរតីមយួ កដលបៅរទិតបរទរអរ់កលផជានិចចជាមយួអបករល់គ្នប  បដើមផបីញ្ញជ ក់នូវបរចកឋីបមតាថ ករណុា
របរ់បយើងចុំបពាោះោវឌី។ (បអោយ ៥៥:៣) 

 
ចូរបផធៀងរតបចៀកោឋ ប់បរចកឋីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនរពោះបនធូលមកកានរ់កុមជុំនុុំទុំងបនោះ បោយកមនកទន!។ 
(វវិរណ្ៈ ៣:១៣) 
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លំហាត់អនុវតតន៍  
 
១ ឧបម្ចថាអបកជាឪពុកម្ចប ក។់ កូនរបុររបរ់អបកចូលមកជិតរុុំឱ្យអបកឱ្យជួយ គ្នត ់បហើយរ បអ់បកអុំពីបញ្ញា របរ់គ្នត ់
    ប៉ាុកនថ គ្នតម់និោឋ ប់រមឋរីបរ់អបកបឡើយ។ អបកម្ចនបុំណ្ងចងជ់ួយ  ប៉ាុកនថ គ្នត ់នរតប់គចមនុបពលកដលអបកបឆលើយតប។   
    បតើអបកម្ចនោរមមណ៍្កបបណា? បតើអបកនឹងបធវើអវី? បតើការអធិោឌ នរបរ់អបកធាល បប់កើតម្ចនដូចបនោះកដរឬបទ? រូមនិយយ  
    ជាមយួរពោះជាម្ចច រ់នូវកិចចការបនោះ។ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ខ. រនបៀបដែលរពះជាមាា ស្ម់ានរពះបនទូលមកកាន់អនក How God Speaks to You 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពរីទបៀបណែលរពះជ្ជាច ស់ានបនទូលមរកាន់ទយើងទៅរនុងការអិស្ឋា ន។ 

 
 រពោះជាម្ចច រ់បបើករកមឋងអងគរទង ់បោយម្ចនបនធូលបៅកាន់មនុរស និងអនុញ្ញដ តឱ្យពួកបគដឹងអុំពីរពោះអងគតាមរបបៀប
ជាបរចើន។ រទងម់្ចនបនធូលតាមរយៈធមមជាតិ កដលអនុញ្ញដ តឱ្យបយើងដឹងពីអវីមយួកដលជារពោះរ ជាញ  ឫទន នុភាព និងបរចកថី
របផរុររបរ់រពោះអងគ ខ្ណ្ៈបពលកដលបយើងរមលងឹបមើលបៅពិភពបលកកដលរទង ់នបបងោើត។ តាមរយៈបទពិបោធនស៍ន
ការយករពោះហឫទយ័ទុកោក់របរ់រពោះអងគ បធវើឱ្យបយើងនឹកប ើញពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគកដលថា «បិតាររឡាញ់កូន»។ 
រទងម់្ចនបនធូលតាមរយៈោទ នភាពនានា។ រទង់ម្ចនបនធូលតាមរយៈរកុមជុំនុុំរបរ់រពោះអងគ និងពន័នកិចចនានា។ រទង់ម្ចន
បនធូលតាមរយៈនិមតិថ រុបិនថ និងការកថ្លងរពោះបនធូលបរកាមការដឹកនាុំសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ រទង់ម្ចនបនធូលតាមរយៈ
ដុំបូនាម ន និងការបលើកទឹកចិតថកដលបយើងទទួល នពីរគិរថបររ័ិទដសទបទៀត។ រទងម់្ចនបនធូលតាមរយៈរបវតថិោស្តរថ និង
តាមរយៈអវីកដលកុំពុងបកើតបឡើងបៅកបុងពិភពបលករពវសថ្ង។ រទងម់្ចនបនធូលយ៉ា ងបរងៀមោង ត់ដល់មនរិការរបរ់បយើង 
និងរភាពខាងកបុងកដលបយើងបៅថា ជាវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង។ រទងប់បើរកមឋងរពោះហឫទយ័ របរ់រពោះអងគបៅកបុងចិតថគុំនិត
របរ់បយើង បហើយរទងម់្ចនបនធូលមកកាន់បយើង តាមរយៈរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគកដល នររបររបឡើង។ 

 
បបើអបកបៅខាងោឋ ុំ ឬបៅខាងបឆវង អបកនឹងឮរុំបឡងបនលឺខាងបរកាយខ្បងថា «បនោះជាម្ចគ៌្ន កដលអបករល់គ្នប
រតូវបដើរ!»។ (បអោយ ៣០:២១) 

 
បពលបនាោះ ម្ចនរពោះរូរបរៀងពីបលើបម មកថា៖ «បនោះជាបុរតដជ៏ាទីររឡាញ់របរ់បយើង បយើងគ្នបច់ិតថនឹង
រពោះអងគណារ់!»។ (ម្ច៉ា ថាយ ៣:២១) 

 



44 
 

រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលថា បៅរគ្នចុងបរកាយបងអរ់បយើងនឹងយកវញិ្ញដ ណ្បយើងមកចាកប់ងាូរបលើមនុរស
បលកផងទុំងពួង។ កូនរបុរកូនររីរបរ់អបករល់គ្នប នឹងកថ្លងរពោះបនធូលពួកយុវជននឹងនិមតិថប ើញការ
អោច រយបហើយពួកចារ់ទុុំរបរ់អបករល់គ្នប នឹងយល់រុបិននិមតិថ។ (កិចចការ ២:១៧) 

 
 មនិកមនរគបគ់ុំនិត កដលបចញពីចិតថគុំនិតរបរ់បយើង បៅបពលកដលបយើងកុំពុងអធិោឌ ន រុទនកតជារពោះរូរបរៀង 
របរ់រពោះជាម្ចច រ់បនាោះបទ។ មនិថាជារុបិន ឬការនិមតិថកឋី។ ការទុំងបនោះវជាគុំនិតរបរ់បយើងផ្ទធ ល់។ រុបិនភាគបរចើនរគ្នន ់
កតជាការឡាយឡុំគ្នប សនចុំណាប់ោរមមណ៍្ជាបរចើន កដល នកបប់ៅកបុងចិតថគុំនិតខ្ួរកាលរបរ់បយើង។ ប៉ាុកនថ ជួនកាល
រពោះជាម្ចច រ់បរបើមបធា យទុំងបនោះ បដើមផនីិយយជាមយួបយើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 
២ ឧបម្ចថា អបកម្ចនមតិថភកថមិ្ចប ក ់កដលកុំពុងអធិោឌ នរុុំរពោះអម្ចច រ់ដឹកនាុំគ្នត ់ថាបតើគ្នត់បៅបធវើការបៅទីរកុងបនាោះ ឬ ក៏  
    មនិបៅ។ រគបប់ពលកដលគ្នតគ់ិតអុំពីបរឿងបនោះ គ្នត់ម្ចនោរមមណ៍្ថាមនិរូវររួលចិតថ។ បតើរុំណួ្រអវីកដលរពោះអម្ចច រ់  
    របកហលជានឹងរបទនឱ្យគ្នត?់ បតើខ្គមពរីខាងបលើណាកដល នបងាា ញបៅកបុងចុំណុ្ចបនោះ? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

គ. រនបៀបស្ឋដ បរ់ពះជាមាា ស្ម់ានរពះបនទូល How to Hear God Speak 
ទោលទៅទ៣ី. រាប់រទបៀបមួយច្ំននួ ទែើមបឮីរពះជ្ជាច ស់ានរពះបនទូលមរកាន់ទយើង។ 

 

 បៅបពលបយើងនិយយជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ ចូររ ុំពឹងថារទងន់ឹងបឆលើយតប។ រូមោឋ ប់ចបមលើយ។ ចូរយកចិតថទុកោក់
ជាពិបររ ចុំបពាោះគុំនិតដុំបូង កដល នចូលមកកាន់ចិតថគុំនិតរបរ់អបកបនាធ ប់ពីអបកនិយយបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់អុំពី
បញ្ញា ។ ជាញឹកញាប់គុំនិតទុំងបនោះ គឺមកពីរពោះអម្ចច រ់។ គុំនិតទុំងបនាោះរបកហលជាពាកយរបរ់ខ្គមពរី និងបបញ្ចញពនលឺ
យ៉ា ងចារ់ចូលបៅតាមរបបៀបកដលគុំនិតបនាោះអនុវតថបៅកបុងជីវតិអបក ឬករ៏បកហលជាអបកម្ចនោរមមណ៍្ថារុខ្ោនថអុំពី
បញ្ញា  កដលអបក នអធិោឌ ន។ រពោះជាម្ចច រ់ធានានឹងអបកថា រទងោ់ឋ ប់ឮ បហើយរទងន់ឹងរបរមចការបនាោះ។ ចូរអររពោះគុណ្ 
រពោះអងគររម្ចប់កិចចការបនោះ បហើយរងចាុំបោយបរងៀមោង ត់បដើមផដីឹងថា រទងោ់ក់អវីមយួបៅកបុងចិតថរបរ់អបក កដលអបកគួរកត
បធវើអុំពីកិចចការបនាោះ។ 
 

 ចូរអធិោឌ ន បហើយោឋ ប់រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បៅបពលណាកដលអបកោនរពោះគមពរី។ អបកនឹងរកប ើញនូវ
បរចកថីរនា ឬ ដុំបូនាម នបផសងៗរថីអុំពីអវីកដលគួរបធវើ គឺរតូវ នរកប ើញបៅកបុងរនលឹកសនរពោះគមពរីដអ៏ោច រយបនោះ។  ចូរទូល
រូមរពោះជាម្ចច រ់ឱ្យម្ចនបនធូលមកកានអ់បកតាមរយៈរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ។ បពលខ្លោះ បៅបពលកដលអបកគិតអុំពីខ្គមពរី 
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បនាោះខ្គមពរីនឹងបងាា ញពីរពោះបនធូលចុំបពាោះបរឿងរ៉ា វបនាោះ។ បនោះរបកហលជាម្ចនរបបយជនរ៍រម្ចប់អបក ឬករ៏បកហលជា
រពោះបនធូលកដលរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកកចកចាយដល់អបកដសទ។ ចូរររបររគុំនិតកដលរពោះជាម្ចច រ់របទនឱ្យ
អបក។ ចូរបនថគិតអុំពីគុំនិតទុំងបនាោះ។ រពោះជាម្ចច រ់នឹងបរបើអបក បដើមផបីធវើជាបនាធ ល់ ឬ កជ៏ាអបកនាុំោររបរ់រពោះអងគ។ 
 

 រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងរពោះគមពរី គឺជាអុំណាចចុងបរកាយរបរ់បយើង។ រពោះជាម្ចច រ់នឹងមនិរ បប់យើងនូវ
អវីជាការរបឆាុំង ចុំបពាោះការររបរររពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បឡើយ។ អវីរគបយ់៉ា ងកដលបយើងចាតទុ់កជារពោះរូរបរៀង
របរ់រពោះជាម្ចច រ់រតូវ នពិនិតយ និងវនិិចឆយ័កបុងពនលឺចុំបពាោះអវីកដលរពោះគមពរីបបរងៀន។ បនោះនឹងជួយ បយើងឱ្យោគ ល់ពីភាពខុ្រ
គ្នប រវងគុំនិតរបរ់បយើង និងការចាបោ់រមមណ៍្ ឬ រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលរបទនមកឱ្យបយើង។ 
 

 បនោះជាការលអកបុងការពិបរគ្នោះជាមយួរគិរថបររ័ិទកដលបពញវយ័ចារ់ទុំខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ បលើរពីបនោះអុំពីអវីកដល
បយើងម្ចនោរមមណ៍្ថា  នទទួលការដឹកនាុំពីរពោះអម្ចច រ់។ អរ់អបកកដលម្ចនបទពិបោធនប៍រចើនកបុងការបករោយ
រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលោចជួយ បយើង ន។ បយើងរតូវការជុំនួយពីគ្នប បៅវញិបៅមកតាមរយៈរកុមជុំនុុំ។ ជា
បរឿយៗ រពោះជាម្ចច រ់បរបើការបបរងៀន ទីបនាធ ល់ ឬកដ៏ុំបូនាម នរបរ់នរណាម្ចប ក់ឱ្យទទួលោគ ល់ពីអវីកដលរទង ់នរ បប់យើងជា
លកខណ្ៈផ្ទធ ល់ខ្លួន។ បនោះជាកផបកទុំងមូលសនលុំនាុំរពោះគមពរី។ រូមផកីតោវករបរ់រពោះបយរ ូក ៏នពិបរគ្នោះជាមយួនឹងោវក
បផសងបទៀតអុំពីបុំណ្ងរពោះហឫទ័យរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងរមលងឹបមើលបៅរពោះអងគររម្ចបក់ារកណ្នាុំរហូត ពួកបគោចទទួល
ោគ ល់យ៉ា ងចារ់ពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យពួកបគបធវើ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរឱ្យប ម្ ោះពីររបបៀបរុំខាន់ៗ កដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនបនធូលមកកានប់យើង បៅបពលបយើងកុំពុងអធិោឌ ន។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤ បតើអុំណាចចុងបរកាយកដលបយើងរតូវកតោកលផងបៅកបុងការបបើករកមឋង ឬ បៅកបុងរពោះបនធូលបនាោះជាអវី? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ឃ. នធវើតាមអវីដែលរពះជាមាា ស្រ់ាបអ់នក Do What God Tells You 
ទោលទៅទ៤ី. ទធវើតាមការែឹរនរំបស់រពះជ្ជាច ស់ទៅរនុងការអធិស្ឋា ន។ 

 

 បៅបពលបយើង នឮមកពីរពោះអម្ចច រ់ បហើយរទង ់នរ បប់យើងពីអវីកដលរតូវបធវើ បនោះជាកផបកមយួរបរ់បយើង គឺការ
ោឋ ប់បងាគ ប។់ រគ្នន់កតបយើងោឋ បប់ងាគ បរ់ពោះជាម្ចច រ់ បនាោះរទងជ់ារពោះអម្ចច រ់សនជីវតិរបរ់បយើងបហើយ។ បយើងបលើកតបមោើង
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រពោះបយរ ូជារពោះអម្ចច រ់ កដលបុំបពញគុំនិតរបរ់បយើងបោយការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគ និងបធវើអវីតាមរពោះអងគម្ចនបនធូល។ 
រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា៖ 
 

បហតុអវី នជាអបករល់គ្នប បៅខ្ញុ ុំថា “រពោះអម្ចច រ់! រពោះអម្ចច រ់!” កតមនិរបរពឹតថតាមពាកយខ្ញុ ុំដូបចបោះ។ 
(លូកា ៦:៤៦) 

 

 រពោះគមពរីបងាា ញរបរ់ពីរយ៉ា ងកដលបយើងរតូវការបដើមផចូីលបៅកាន់រពោះជាម្ចច រ់បោយភាពបជឿជាក ់និងប ើញពីការ
បឆលើយតបពាកយអធិោឌ នរបរ់បយើងគឺ៖ ១) បជឿបលើរពោះអម្ចច រ់រពោះបយរ ូរគិរថ ២) ររឡាញ់មនុរសរគបរ់បូ។ 

 
រតងហ់បឹងបហើយកដលបយើងដឹងថា បយើងបកើតមកពីបរចកឋីពិត បហើយចិតថបយើងមនិភយ័ខាល ចបៅចុំបពាោះរពោះភស្តកថ
រពោះអងគបទ។ បហតុបនោះ របរិនបបើចិតថគុំនិតរបរ់បយើងោកប់ទរបយើង បនាោះរពោះជាម្ចច រ់កដលធុំជាងចិតថរបរ់
បយើង រទងប់ឈវងយល់ទុំងអរ់។ កូនបៅជាទីររឡាញ់បអើយ របរិនបបើចិតថគុំនិតរបរ់បយើងមនិោកប់ទរ
បយើងបទ បនាោះបយើងនឹងម្ចនចិតថរងឹបុឹងបៅចុំបពាោះរពោះភស្តកថរពោះអងគ។ អវីៗកប៏ោយបោយកតបយើងទូលរូម បយើង
មុខ្ជាទទួលពីរពោះអងគមនិខាន បរពាោះបយើងកាន់តាមបទបញ្ញជ របរ់រពោះអងគ និងរបរពឹតថអុំបពើណាកដលគ្នប់
រពោះហឫទយ័រពោះអងគ។ រឯីបទបញ្ញជ *របរ់រពោះអងគម្ចនដូចតបៅ គឺបយើងរតូវបជឿបលើរពោះនាមរពោះបយរ ូ រគិរឋ 
ជារពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ និងរតូវររឡាញ់គ្នប បៅវញិបៅមក តាមបទបញ្ញជ កដលរទងរ់បទនមកបយើង។ 
 អបកណាកានត់ាមបទបញ្ញជ របរ់រពោះអងគ អបកបនាោះរទិតបៅជាបន់ឹងរពោះជាម្ចច រ់ បហើយរពោះជាម្ចច រ់ករ៏ទិតបៅ
ជាបន់ឹងអបកបនាោះកដរ។ រតងហ់បឹងបហើយកដលបយើងដឹងថា រពោះជាម្ចច រ់រទិតបៅជាបន់ឹងបយើង បោយោរ
រពោះវញិ្ញដ ណ្កដលរពោះអងគរបទនមកបយើង។ (១យ៉ាូហាន ៣:១៩-២៤) 

 

 រពោះគមពរីផឋល់ការកណ្នាុំទូបៅរបរ់រពោះជាម្ចច រ់អុំពីអវីកដលបយើងរតូវបធវើ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបងាា ញបយើងពីរបបៀប
កដលកិចចការទុំងបនោះអនុវតថកបុងោទ នភាពរបរ់បយើង។ រទង់នាុំមកនូវពាកយកដលបយើងរតូវការរគបប់ពលបវលបោយជាក់
លក់មកកបុងគុំនិតរបរ់បយើង ។ រពោះជាម្ចច រ់កុំពុងម្ចនបនធូលមកកានប់យើង បហើយវគឺជាអភយ័ឯករិទនរបរ់បយើងបដើមផ ី
ោឋ ប់នូវអវីកដលរទងរ់តូវកតម្ចនរពោះបនធូល។ 
 

 ចូរឱ្យបយើងបធវើតាមការកណ្នាុំពិបររ កដលរទងរ់បទនមកឱ្យបយើង។ ការកណ្នាុំពិបររបនាោះរបកហលជាដូចការ
ទុំងបនោះ៖ «ចូរអតធ់មត ់និងទុកចិតថខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំនឹងបធវើកិចចការទុំងអរ់បនោះ» ឬ«អតប់ទរ និងបុំបភលចនូវពាកយោរកក់ៗ របរ់បថី ឬ 
របពននរបរ់អបកបចាល។ បងាា ញនាងថាអបកររឡាញ់នាងបោយប៉ាោះប៉ាូវរបរ់ពិបររររម្ចបន់ាង»។ «ចូរចងចាុំពីជបម្ចល ោះ
កដលអបកម្ចនជាមយួអបកជិតខាងរបរ់អបក។ រូមបទរដល់គ្នត»់។ វកិយ័បរ័តកដលអបក នជុំពាកហ់ាងរបរ់ បលក រ ៉ានុ 
បធវើឱ្យខ្ញុ ុំមនិចងរ់បទនពរដល់អបកឱ្យ នបរចើនដូចកដលខ្ញុ ុំចងប់ធវើបនាោះបទ។ «អបញ្ជ ើញអបកដុតនុំញុាុំោហារបពលលង ច 
និងរ បព់ួកបគអុំពីបរចកថីររឡាញ់របរ់ខ្ញុ ុំ»។  
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 បពលបយើងោឋ ប ់និងបធវើតាមរពោះបនធូលកដលមកពីរពោះជាម្ចច រ់ នឹងងាយររួលកបុងការោគ ល់រពោះរូរបរៀងរបរ់
រពោះអងគ បទោះបីជារទិតបៅកបុងបញ្ញា បផសងៗកប៏ោយ។ បយើងរតូវការទុំងការបលើកទឹកចិតថ និងការបនាធ បខ្លួនដូចបយើងបរៀនបធវើ
តាមអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់រ បប់យើង។ បយើង ននិយយរចួមកបហើយថា បយើងោកលផងការចាប់ោរមមណ៍្ ឬ រពោះបនធូល
បោយការររបរររពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បយើងក ៏នពិភាកាជាមយួរគិរថបររ័ិទបផសងបទៀត របកហលជាមយួរគូ
គងាវ ល ឬ មនុរសចារ់ទុុំរបរ់បយើង រគិរថបររ័ិទកដលោចអធិោឌ នជាមយួបយើង និងជួយ បយើងឱ្យោគ ល់បុំណ្ង
រពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ជាអវី។ បយើងរតូវកតបនាធ បខ្លូន និងបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផទីទួលយកដុំបូនាម នពីអបកដសទ
បផសងបទៀត ឬកក៏កតរមូវបបើរិនជាបយើង នបធវើកុំហុរ។ រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងបធវើការជាមយួគ្នប បោយរីុ
រងាវ កជ់ាមយួ រកុមជុំនុុំ និងបៅតាមផធោះ។ បពលខ្លោះ រទងរ់ បប់យើងនូវអវីកដលបយើងបធវើ ប៉ាុកនថមនិដឹងបពលណា ឬ បោយ
របបៀបណាបដើមផបីធវើវបនាោះបទ។ រទងដ់ឹកនាុំបយើងមយួជុំហានមឋងៗ។ បយើងបរៀបចុំររម្ចប់អវីកដលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យ
បយើងបធវើ និងបនាធ បម់កោគ ល់ឱ្ការបៅបពលវជិតមកដល់។ 
 

 ចូរោឋ បរ់ពោះជាម្ចច រ់បៅបពលអបកអធិោឌ ន។ របបៀបសនការរនធនាពីរយ៉ា ងជាមយួរពោះអងគកដលោចបធវើឱ្យម្ចនអុំណ្រ
រគបប់ពល បទោះជាបៅកកនលងណាកប៏ោយ។ ជីវតិកាល យជាមគគុបទរសនការផសងបរពងកដលរ ុំបភើបជាមយួរពោះជាម្ចច រ់គឺ បៅ
បពលអបកបដើរតាមការកណ្នាុំរបរ់រពោះអងគ។ អបកនឹងប ើញរពោះជាម្ចច រ់ បធវើកិចចការយ៉ា ងអោច រយ បដើមផបីឆលើយតបការអធិោឌ ន
របរ់អបក។ 

 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 
៥ ចូរររបររបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក បពលខ្លោះអបក នឮរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនបនធូលបៅកាន ់អបកតាមរយៈចុំណុ្ចទុំងបនោះ៖    
    ក) ធមមជាតិ ខ្) រពោះគមពរី គ) គុំនិត។ 
 
៦ អធិោឌ ន និងោថ ប់រពោះរូរបរៀងរពោះជាម្ចច រ់ឥឡូវបនោះ បនាធ ប់មក ររបររចុោះនូវអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនបនធូលមកកាន់  
    អបក។ បធវើតាមអវីកដលរទងម់្ចនបនធូល។ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………..........……………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ឥឡូវបនោះ អបក នបញ្ចបនូ់វជុំពូកទីមយួបហើយ អបករតូវបរតៀមខ្លួនបដើបមផ ើបឆលើយតបចុំបពាោះការវយតសមលតាមជុំពូកទី១។ 
រ ុំលឹកបមបរៀនចារ់បឡើងវញិ បនាធ បម់ក បធវើតាមការកណ្នាុំបៅបលើរនលឹករកោរចបមលើយជុំពូកទីមយួ។ អបកគួរកតបុំបពញ និង
បផញើររកោរចបមលើយបៅកានរ់គូបបរងៀនបដើមផកីកតរមវូ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៤ រពោះគមពរីរបរ់អបក។ 
 
១  អបកនឹងមនិចូលចិតថវ កមនឬបទ? អបកនឹងបៅថា «រូមរងចាុំបនថិចរិន! រូមោឋ ប់ខ្ញុ ុំ! បតើខ្ញុ ុំនឹងោចជួយ អបកបោយ

 របបៀបណាបបើរិនជា មនិោឋ ប់ខ្ញុ ុំ?» របកហលជាបយើងទុំងអរ់គ្នប ម្ចនកុំហុរពីការអធិោឌ ន និងការរតប់គច។ 
 
៥  ចបមលើយរបរ់អបក។ រពោះជាម្ចច រ់របកហលនឹង នម្ចនបនធូលមកកានអ់បកតាមរយៈធមមជាតិ ការបងាា ញអបកអុំពីរ ជាញ

 របរ់រពោះអងគ ឫទន នុភាព និងការយករពោះហឫទយ័ទុកោក់ចុំបពាោះការបបងោើតរបរ់រពោះអងគ។ បបើរិនជាអបកមនិទន់
 ោឋ ប់ឮរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលតាមរយៈរពោះគមពរី ឬ ម្ចនបនធូលផ្ទធ ល់មកកាន់អបកបៅបឡើយ រូមចាបប់ផឋើមោឋ ប់
 បៅរល់បពលកដលអបកោនរពោះគមពរី និងអធិោឌ ន។ ការទបនធញខ្គមពរីនឹងបធវើឱ្យម្ចនភាពងាយររួលររម្ចប់
 រពោះអម្ចច រ់នាុំយកបៅកានក់ារចងចាុំរបរ់អបក បៅបពលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័បរបើខ្គមពរីទុំងបនាោះ។ 

 
២  របកហលជា «កុុំបៅ!» រពោះជាម្ចច រ់ជាបរឿយៗម្ចនបនធូលមកកាន់បយើងតាមរយៈរនថិភាព និងការធានានូវអវីមយួ

 កដលជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ ឬ បពលោរមមណ៍្មនិររួល ឬ ម្ចនបញ្ញា អុំពីវបៅបពលវមនិម្ចនជា
 បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ។ បនោះបងាា ញបៅគមពរី បអោយ ៣០: ២១។ 

 
៦  ចបមលើយរបរ់អបក។ បមបរៀនទុំងបនោះនឹងជួយ អបកឱ្យដឹងពីទុំហុំកដលអបក នោក់បរចកថីពិតបៅកបុងការអនុវតថ។ រូម

រពោះជាម្ចច រ់របទនពរបៅបពលអបកបធវើ។ 
 
៣ តាមរយៈគុំនិតកដលរទងោ់ក់បៅបលើគុំនិតរបរ់បយើង និងតាមរយៈអវកីដលបយើងករវងរកបៅកបុងរពោះគមពរី។ 
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  នមនរៀន 

 ៤   ទររើរពះបនទូលរបសរ់ពះជ្ជាច ស់ ទៅទពលណែលអនរអធិស្ឋា ន  
  Use God’s Word When You Pray     

   ៥   នឹរគ្ិតអំពីអនរែម្ទ ទៅទពលណែលអនរអធិស្ឋា ន  
    Think about Others When You Pray 

   ៦   ច្ូលរួមជ្ជមួយអនរែម្ទ ទៅទពលណែលអនរអធិស្ឋា ន  
    Join with Others When You Pray 

   ៧   អនុញ្ញា តឱ្យរពះវិញ្ញា ណែ៏វិសុទធជួយែល់អនរ  
    Let the Holy Spirit Help You 
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     នរបើរពះបនទលូរបស្រ់ពះជាមាា ស្ ់
  នៅនពលដែលអនកអធិស្ឋា ន 

     Use God’s Word When You Pray 

 
  
 រគបអ់វីទុំងអរ់កដលបយើងបធវើរតូវកតបធវើបោយជុំបនឿ ពីបរពាោះជីវតិរតូវ នោងរងប់ឡើងបៅបលើជុំបនឿ។ បយើងទទួល
ទនោហារ បហើយបយើងបជឿថា ោហារនឹងបធវើឱ្យបយើងធុំធាត។់ បយើងបផញើរុំបុរត បហើយបយើងបជឿថា របពន័នសរបរនីយន៍ឹងបផញើ
រុំបុរតទុំងបនាោះបៅមនុរសបៅកបុងទីរកុង និងរជធានីនានា។ បយើងបៅរួររុខ្ទុកខមតិថភកថិ បហើយបយើងបជឿថា គ្នត់នឹងរកា
ការរនារបរ់គ្នតប់ដើមផជីួបបយើង។ 
 

 ជីវតិរបរ់រគិរថបររ័ិទក ៏នោងរងប់លើជុំបនឿកដរ។ បយើងបជឿថារពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់បយើង បហើយយករពោះទយ័
ទុកោកច់ុំបពាោះបញ្ញា របរ់បយើង ដូបចបោះបហើយបយើងអធិោឌ នបៅរករពោះអងគបោយភាពបជឿជាក ់និងរ ុំពឹងថារទងន់ឹងបឆលើយតប។ 
 

 ប៉ាុកនថ បហតុអវី នជាបយើងបជឿថារពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់បយើង? បយើងបជឿថារទងរ់រឡាញ់បយើង បោយបរពាោះរទងម់្ចន
បនធូលដូបចបោះបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ។ រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ គឺបពញបៅបោយការបជឿជាក ់និងការទុកចិតថ
 ន បនោះគឺជារពោះជាម្ចច រ់។ របរិនបបើរពោះបនធូលនិយយថា រទងរ់រឡាញ់បយើង បនាោះរពោះជាម្ចច រ់ពិតជាររឡាញ់បយើង
កមន។ បៅបពលរទងអ់បញ្ជ ើញបយើងឱ្យអធិោឌ ន រទងព់ិតជាម្ចននយ័អញ្ច ឹងកមន។ 

 
 បមបរៀនបនោះ ពនយល់ពីរបបៀបបផសងៗកដលរពោះគមពរី នជួយ អបកបៅបពលកដលអបកអធិោឌ ន។ អបកនឹងបរៀនពីរបបៀប
រិកាបមបរៀនបនោះ បរបើរ រ់បមបរៀបនោះបៅបពលកដលអបកអធិោឌ ន បហើយោកប់រចកថីរនាបមបរៀនចូលបៅកបុងរកមមភាព
បនោះ។  
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គ្ទរាង 
ក. បរបើរពោះគមពរីជាការកណ្នាុំរបរ់អបក Use the Bible as Your Guide 
ខ្. ពរងឹងជុំបនឿរបរ់អបកជាមយួនឹងរពោះគមពរី Strengthen Your Faith with the Bible 
គ. បរបើខ្គមពរីបៅបពលកដលអបកអធិោឌ ន Use Bible Verses When You Pray 
 . បធវើបោយជុំបនឿបលើរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ Act in Faith on God’s Promises 
 

ទោលទៅ 
១. បញ្ញជ កព់ីោររុំខាន់សនការបរបើរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ជាការកណ្នាុំរបរ់អបក។ 
២. ពិភាកាពីោររុំខាន់សនជុំបនឿ កដលជាទិដឌភាពមយួសនបទពិបោធន៍របរ់បយើងកដលជារគិរថបររ័ិទ។ 
៣. បញ្ញជ ក់ពីោររុំខាន់សនការពឹងកផអកបលើបរចកថីរនាបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
៤. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបបធវើតាមរពោះបនធួលរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

ក. នរបើរពះគមពីរជាការដែនរំបស្អ់នក Use the Bible as Your Guide 
ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីស្ឋរសំខាន់ម្នការទររើរពះបនទូលរបស់រពះជ្ជាច ស់ជ្ជការណណនរំបស់អនរ។ 

 

 រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា ម្ចនទុំនាកទ់ុំនងបោយផ្ទធ ល់មយួ រវងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងការអធិោឌ ន
របរ់បយើង។  

 
បបើអបករល់គ្នប រទិតបៅជាបន់ឹងខ្ញុ ុំ បហើយបបើពាកយខ្ញុ ុំរទិតបៅជាបន់ឹងអបករល់គ្នប  ចូរទូលរុុំអវីៗតាមកតអបករល់
គ្នប  រ ថាប ចង ់នចុោះ បនាោះអបករល់គ្នប មុខ្កត នទទួលជាមនិខាន។ (យ៉ាូហាន ១៥:៧) 

 

 បនោះជាបរចកថីរនាអោច រយកដលបបរងៀនបយើងថា ការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ នរបរ់បយើងរបកហលជាោររ័យបៅ
បលើអវីមយួ កដលជាកផបកសនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដលម្ចនបៅកបុងជីវតិររ់បៅរបរ់បយើង។ បយើងរតូវកតរញ្ជ ឹងគិតពី
អវីកដលរពោះគមពរី ននិយយ និងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះបនធូលកណ្នាុំបយើងបៅកបុងការអធិោឌ នរបរ់បយើង។ បយើងបធវើតាមអវីកដល
រពោះគមពរីបបរងៀនអុំពីរបបៀបកដលរតូវអធិោឌ ន និងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនបនធូលមកកាន់បយើង តាមរយៈរពោះបនធូល
របរ់រពោះអងគបៅបពលបយើងអធិោឌ ន។ អធិោឌ នជាមយួអបកដសទ ការោនបចញពីរពោះគមពរី និងនិយយអុំពីអវីកដលបយើង ន
ោនបធវើឱ្យរពោះវតថម្ចនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនពិតកមនចុំបពាោះបយើង។  
 

 រពោះគមពរីបបរងៀនបយើងពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ ចុំបពាោះជីវតិរបរ់បយើង និងអនុញ្ញដ តឱ្យបយើងដឹងនូវអវី
កដលបយើងរតូវអធិោឌ នបដើមផឱី្យបុំណ្ងរពោះហឬទយ័របរ់រពោះអងគ នរបរមច។ បយើងរតូវកតអធិោឌ នចុំបពាោះអវីកដលនឹង
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បលើកតបមោើងដល់រពោះជាម្ចច រ់ និងអវីកដលនឹងលអរបបរើរររម្ចបអ់បកដសទកដរ មនិកមនរតឹមកតអវីកដលបយើងរគ្ននក់តចង ់ន ឬ 
ររម្ចបក់តបុំបពញចិតថខ្លួនឯងប៉ាុបណាត ោះបនាោះបទ។ 

 
បងបអូនម្ចនចិតថបលភលន់ កតមនិ នដូចការប៉ាងរ ថាប បទ បងបអូនករ៏ម្ចល ប ់និង ប្ នីរបគ បហើយបៅកត
គ្នម ន នផលអវី បងបអូនប ល្ ោះរបកកក និងទរ់កទងគ្នប  កប៏ៅកតពុុំ នទទួលអវីកដរ បរពាោះបងបអូនមនិទូល
រូមពីរពោះជាម្ចច រ់។ បងបអូនទូលរូមកដរ កតឥត នទទួល បរពាោះបងបអូនទូលរូមបោយបុំណ្ងោរកក ់គឺ
បងបអូនចង ់នរុំរប់កតបុំបពញចិតថបររើបរោលរបរ់ខ្លួនប៉ាុបណាត ោះ។ (យ៉ា កុប ៤:២-៣) 

 
ចូររបុងោម រតី បហើយអធិោឌ ន កុុំបោយចាញ់ការលផងួបឡើយ។ វញិ្ញដ ណ្របរ់មនុរសរបុងបរបៀបជាបររចកមន 
កតបគបៅទនប់ខ្ាយ បរពាោះនិរសយ័បលកីយ។៍ (ម្ច៉ា ថាយ ២៦:៤១) 

 

 បរចកថីអធិោឌ នជាបរចើនបៅកបុងរពោះគមពរី ជាការកណ្នាុំដល៏អររម្ចបប់យើង។ បយើងរបកហលជាបងាូរបចញរពលឹង
វញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងកបុងរពោះបនធូលសនការយុំបោករបរ់បរថចោវឌីររម្ចបក់ារអតប់ទរ ឬ បៅកបុងបរចកថីអធិោឌ នយ៉ា ង
តានតឹងរបរ់រពោះបយរ ូ ចុំបពាោះការបគ្នរពរបតិបត័នត៍ាម បៅមុនបពលកដលរទងរ់តូវ នបគបញ្ចូ នបៅឆាោ ង។ 

 
ឱ្រពោះជាម្ចច រ់បអើយ! រូមរបណី្របនាឋ រទូលបងគុំផង ដផតិរពោះអងគម្ចនរពោះហឫទយ័ បមតាថ ករណុាដ៏
បលើរលប់ រូមបលើកកលងបទរបោយទូលបងគុំផង ដផតិរពោះអងគម្ចនរពោះហឫទយ័ោណិ្តបមតាថ
ដទូ៏លុំទូលយ។ (ទុំនុកតបមោើង ៥១:១) 

 
ឱ្រពោះជាម្ចច រ់បអើយ! រូមបរ ររបទនបោយទូលបងគុំម្ចនចិតថបររុិទន រូមរបទនចិតថគុំនិតថ្មីដរ៏ងឹបុឹងមក
ទូលបងគុំផង។ (ទុំនុកតបមោើង ៥១:១០) 

 
រពោះអងគយងបៅមុខ្បនថិច រកាបរពោះភស្តកថដល់ដីទូលអងវរថា៖ «ឱ្រពោះបិតាបអើយ! របរិនបបើ ន រូមបោយ
កពងសនទុកខលុំ កបនោះ បចញឆាង យពីទូលបងគុំបៅ ប៉ាុកនថ រូមកុុំបធវើតាមបុំណ្ងទូលបងគុំបឡើយ គឺរូមបោយ ន
រុំបរចតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគវញិ។ (ម្ច៉ា ថាយ ២៦:៣៩) 

 

 បបើរិនបយើងចងឱ់្យបរចកថីអធោិឌ នរបរ់បយើងម្ចនរបរិទនភាព បយើងនឹងបុំបពញចិតថគុំនិតរបរ់បយើងបោយ
រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បៅបពលរពោះបនធូលរទិតបៅកបុងបយើង បនាោះបយើងោចទូលរូម និងទទួលការបឆលើយតបចុំបពាោះ
បរចកថីអធិោឌ នរបរ់បយើង។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរររបររគមពរីយ៉ាូហាន ១៥: ៧ ពីការចងចាុំបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ បតើអបកគិតពីអតទនយ័របរ់រពោះបយរ ូថា   
   «រពោះបនធូលរបរ់ខ្ញុ ុំរទិតបៅកបុងអបក» ជាអវី? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
២ បតើរពោះគមពរីកណ្នាុំអបកបៅបពលអធិោឌ នបោយរបបៀបណា? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ខ. ពរងឹងជំននឿរបស្អ់នកជាមួយនឹងរពះគមពីរ Strengthen Your Faith with the Bible 
ទោលទៅទ២ី. ពិភារាពីស្ឋរសំខាន់ម្នជំទនឿណែលជ្ជទិែាភាពមួយម្នបទពទិស្ឋធន៍របស់ទយើងណែលជ្ជរគ្ិសតបរសិ័ទ។ 

 
 បតើអបកធាល បន់ិយយថា «ខ្ញុ ុំចងម់្ចនជុំបនឿកថ្មបទៀត» ឬ «ខ្ញុ ុំមនិម្ចនជុំបនឿទល់បោោះ?» ប៉ាុកនថ អបកធាល បម់្ចនជុំបនឿរចួ
មកបហើយ! រគប់គ្នប រុទនកតម្ចនជុំបនឿ។ បៅបដើមដុំបូងសនបមបរៀនបនោះ ខ្ញុ ុំ ននិយយអវីៗកដលោមញ្ដជាបរចើន កដលរល់សថ្ង 
គឺបយើងបធវើបោយពឹងកផអកបលើជុំបនឿ។ 
 

 ឥលូវបនោះ អបកគឺជារគិរថបររ័ិទ បហើយអបកម្ចនជុំបនឿថ្មី។ បរចកថីជុំបនឿបនោះ គឺជាការបជឿបៅបលើរពោះជាម្ចច រ់ គឺជា
រពោះមយួអងគកដលបយើងបមើលមនិប ើញ។ ជុំបនឿបនោះគឺជាមូលោឌ នរគឹោះសនជីវតិថ្មីរបរ់អបក។ 

 
ជុំបនឿបធវើបោយបយើងម្ចនអវីៗកដលបយើងរងឃមឹថានឹង ន និងបធវើបោយោគ ល់ជាកច់ារ់នូវអវីៗកដលបយើង
បមើលពុុំប ើញ។ (បហរបឺ ១១:១) 

 

 រពោះជាម្ចច រ់ផ្ទធ ល់របទនជុំបនឿដល់បយើង ការបជឿជាក់កដលរទងន់ឹងបធវើអវីកដលរទង ់នរនា។ រទងប់ធវើការតាមរយៈ
រពោះបនធូលរបរ់រពោះងគមកពរងឹងជុំបនឿរបរ់បយើង បហើយបយើងរហការជាមយួរពោះអងគបៅកបុងកិចចការបនោះ ជុំបនឿរបរ់បយើង
លូតលរ់ បៅបពលបយើងោនអុំពីការអោច រយបផសងៗ កដល នបកើតបឡើងចុំបពាោះអបកដសទ។ បយើងរញ្ច ឹងគិតអុំពីបរចកថី
ររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើង និងដឹងថាអវីកដលរទង ់នបធវើចុំបពាោះមនុរសបៅរមយ័រពោះគមពរី បនាោះរទងន់ឹងបធវើ
ចុំបពាោះបយើងដូចគ្នប បៅរពវសថ្ងបនោះកដរ។  
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រតូវរមលងឹបមើលបៅរពោះបយរ ូ កដលជាបដើមកុំបណ្ើ តសនជុំបនឿ បហើយបធវើបោយជុំបនឿបនោះ នរគបល់កខណ្ៈ។ 
រពោះអងគរុខ្ចិតថលោះបងអ់ុំណ្រ កដលបរមុងទុករុំរបរ់ពោះអងគ បហើយរងទុកខលុំ កបៅបលើបឈើឆាោ ងឥតខាល ច
ខាម រ់បោោះបឡើយ។ ឥឡូវបនោះ រពោះអងគគងប់ៅខាងោឋ ុំបលល័ងោរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ (បហរបឺ ១២:២) 

 
ខ្ញុ ុំរូមជុំរបបងបអូន តាមរពោះអុំបណាយទនកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរបទនមកខ្ញុ ុំថា ម្ចប ក់ៗ មនិរតូវបលើកតសមល
ខ្លួនឯងខ្ពរ់ ហួរពីគុំនិតកដលរតូវគិតបនាោះបឡើយ កតរតូវគិតបោយ នរមរមយតាមកុំរតិសនជុំបនឿ កដល
រពោះជាម្ចច រ់របទនបោយម្ចប ក់ៗ ។ (រ ៉ាមូ ១២:៣) 

 
ដូបចបោះ ជុំបនឿបកើតមកពីបរចកឋីកដលបយើង នោឋ ប់ រឯីបរចកឋីកដលបយើង នោឋ ប់បនាោះបកើតមកពីរពោះបនធូល
របរ់រពោះរគិរឋ។ (រ ៉ាមូ ១០:១៧) 

 

 បៅកបុងគមពរីរ ៉ាមូ ១០: ១៧ បយើងរតូវ នរ ុំឭកឱ្យប ើញថា បនោះគឺមនិរតឹមកតជាការោន និងការរញ្ច ឹងគិតអុំពី
រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលនាុំឱ្យបយើងម្ចនជុំបនឿបនាោះបទ។ ការោឋ ប់ការអធិបាយ បធវើឱ្យជុំបនឿរបរ់បយើងកានក់ត
រងឹម្ចុំ។ ររម្ចប់បហតុផលបនោះបយើងបៅថាវ យបងគុំបៅរពោះវហិារ និងោឋ ប់ការផាយដុំណឹ្ងលអបៅបពលបយើងោច។ ការ
បបរងៀនចបរមៀង និងទីបនាធ ល់បផសងៗអុំពីរពោះបយរ ូជារពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដលពរងឹងជុំបនឿរបរ់បយើងបៅកបុង
រពោះអងគ។ 
 

 បយើងមនិយល់រគបទ់ុំងអរ់អុំពីកិចចការបនោះបទ ប៉ាុកនថ បយើងដឹងថារពោះជាម្ចច រ់បធវើការតាមរយៈជុំបនឿរបរ់បយើង។ អបក
មនិបជឿររ ុំងកិចចការរបរ់រពោះអងគកបុងបយើង។ 
 

 បៅទីបនាោះ រពោះបយរ ូ ពុុំ នបធវើការអោច រយបរចើនបឡើយ បរពាោះបគគ្នម នជុំបនឿ។ (ម្ច៉ា ថាយ ១៣:៥៨) 
 

រពោះជាម្ចច រ់ោចរុំបរចកិចចការរពវរគបទ់ុំងអរ់ដល់អបកបជឿ។ (ម្ច៉ា កុរ ៩:២៣) 
 

ម្ចនស្តរថីម្ចប ក់បកើតជុំងឺធាល ក់្ម ដបព់ីរឆាប ុំមកបហើយ នាងមកពីបរកាយរពោះបយរ ូ បហើយពាល់ជាយរពោះពស្តរឋ
រពោះអងគ ដផតិនាងរោិះគិតកបុងចិតថថា «បបើខ្ញុ ុំរគ្ននក់ត នពាល់ោវបលក ខ្ញុ ុំមុខ្ជាទទួលការរបស្តងាគ ោះមនិខាន»។ 
រពោះបយរ ូ កបរបៅបរកាយ ទតប ើញនាង កម៏្ចនរពោះបនធូលថា៖ «កូនររីបអើយ! ចូរកាល ហានបឡើង ជុំបនឿរបរ់
នាង នរបស្តងាគ ោះនាងបហើយ»។ ស្តរថីធាល ក់្ម នជារោះបរផ ើយបៅបពលបនាោះ។ (ម្ច៉ា ថាយ ៩:២០-២២)
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បពលរពោះអងគយងបៅដល់ផធោះ មនុរសខាវ កទ់ុំងពីរនាក់ចូលបៅជិតរពោះអងគ។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលបៅ
អបកទុំងពីរថា៖ «បតើអបកបជឿថាខ្ញុ ុំោចបធវើបោយកភបកអបកភល ឺនឬ?»។ បគទូលរពោះអងគថា៖ «បយើងខ្ញុ ុំបជឿបហើយ 
រពោះអម្ចច រ់បអើយ»។ រពោះអងគកព៏ាល់កភបកអបកទុំងពីរ ទុំងម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «រុុំបោយ នរុំបរចតាមជុំបនឿ
របរ់អបកចុោះ»។ បពលបនាោះ កភបករបរ់បគក ៏នភល។ឺ (ម្ច៉ា ថាយ ៩:២៨-៣០) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរឱ្យឧទហរណ៍្បដើមផបីងាា ញថារគបគ់្នប ម្ចនជុំបនឿ។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………    
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤ បយងបៅតាមគមពរី បហរបឺ ១២: ២ និងរ ៉ាមូ ១២: ៣ បតើជុំបនឿរបរ់បយើង នមកពីណា បដើមផបីជឿបលើរពោះជាម្ចច រ់ និង  
   ទុកចិតថបលើបរចកថីរនារបរ់រពោះអងគ? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………   
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ បតើជុំបនឿបកើតម្ចនបោយរបបៀបណា បបើបយងបៅតាមគមពរី បហរបឺ ១០: ១៧? បតើម្ចនការកណ្នាុំអវីខ្លោះដល់អបកនូវអវីកដល 
    អបកគួរកតបធវើ? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

គ. នរបើខគមពីរនៅនពលដែលអនកអធិស្ឋា ន Use Bible Verses When You Pray 
ទោលទៅទ៣ី. បញ្ញា រ់ពីស្ឋរសំខាន់ម្នការពឹងណផែរទលើទសច្រតីសនាទៅរនុងរពះបនទូលរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
 បរចកថីរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ចុំបពាោះកូនរបរ់រពោះអងគ គឺដូចជាករក ឬ បរៀវបៅធនាគ្នរបៅធនាគ្នរសននរគ
ឋានរួគ។៌ បយើងម្ចនបរចកថីរនាបផសងៗបៅកបុងរពោះគមពរី (បរៀវបៅករករបរ់បយើង) និងរតូវកតបងាា ញពីបរចកថីរនា
ទុំងបនោះររម្ចបក់ារចុំណាយរ ក។់ គណ្នីរបរ់រពោះជាម្ចច រ់នឹងមនិកដលអរ់បទ ដូបចបោះ បយើងោចបងាា ញខ្គមពរីទុំងបនោះ
បៅរពោះជាម្ចច រ់បៅបពលបយើងអធិោឌ ន និងដឹងថារទងន់ឹងបលើកកិតថិយររបរ់បុរតារបរ់រពោះអងគបៅបលើពួកបគ។ 
រពោះជាម្ចច រ់ គឺ នរបរមចបរចកថីបោម ោះរតង់បៅនឹងបរចកថីរនារបរ់រពោះអងគ។ 
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ធនោរម្នស្ឋែ នបរមសុខ 
ចុំណាយបៅ…………………អបកបជឿរគបរ់បូ……………………..  
បូកររបុ…………………រគបត់រមូវការរបរ់ពួកនាង/ពួកគ្នត់…… 
 

 រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ គឺ នរបរមចបោយបរចកថីរនាកដលរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង នបុំបពញ និង
ោច់្ មរបរ់បយើងរតូវការ។ បោយបរពាោះរពោះបយរ ូ នបុំផ្ទល រ់បុំករបមនុរស ចិញ្ច ឹម និងពា លពួកបគ បយើងដឹងថា 
រទងខ់្វល់ខាវ យអុំពីតរមូវការរបរ់បយើង។ រទងរ់នាររម្ចលនូវបនធុករបរ់បយើង មតិថភាពររម្ចបភ់ាពឯបការបរ់បយើង 
ការអតប់ទរររម្ចបអ់ុំបពើ ប ការបោោះកលង បចញពីទម្ចល ប់ោរកក់ៗ  និងអវីៗបផសងៗបទៀតកដលបយើងរតូវការ។ 

 
រពោះរបរ់ខ្ញុ ុំនឹងបុំបពញបរចកឋីរតូវការរគបយ់៉ា ងរបរ់បងបអូន ររបតាមរិររីងុបរឿងដរ៏បបរើរបុំផុតរបរ់រពោះអងគ 
បោយរមួកបុងអងគរពោះរគិរឋបយរ ូ។ (ភលីីព ៤:១៩) 

 

 រពោះ ទោវឌី ជាកខ្សរជវងសរបរ់រពោះអម្ចច រ់បយរ ូ សនបយើងកដល នយងមកកបុងបលកីយបនោះ បដើមផរីបទននូវគុំរូ
ពីរបបៀបកដលបយើងោចបធវើឱ្យបរចកថីរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ជាកផបកមយួបៅកបុងការអធិោឌ នរបរ់បយើង។ 

 
បពិរតរពោះជាអម្ចច រ់ ឥឡូវបនោះ រូមបោយរពោះបនធូលកដលរពោះអងគរនាចុំបពាោះទូលបងគុំ និងកូនបៅរបរ់
ទូលបងគុំ បៅរទិតបរទររហូតតបៅ បហើយរូមរទងរ់ុំបរចតាមរពោះបនធូលបនោះផង។ រូមបោយរពោះនាមរបរ់
រពោះអងគ នឧតឋុងគឧតឋមជានិចច បហើយរូមបោយបគបៅកតបពាលថា “រពោះអម្ចច រ់សនពិភពទុំងមូល ជារពោះ
របរ់ជនជាតិអុីរោកអល”។ រូមបរ ររបទនបោយពូជពងសរបរ់ោវឌី ជាអបកបុំបរ ើរបរ់រពោះអងគ  ន
រទិតបរទរបៅចុំបពាោះរពោះភស្តកថរបរ់រពោះអងគ រហូតតបៅផង។ បពិរតរពោះអម្ចច រ់សនពិភពទុំងមូល ជារពោះសនជន
ជាតិអុីរោកអល! រពោះអងគ នបរ របោយទូលបងគុំដឹង អុំពីគុំបរងការកដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័ នឹង
កតងតាុំងពូជពងសរបរ់ទូលបងគុំ បោយបឡើងរបងរជយបនថពីទូលបងគុំ។ បហតុបនោះបហើយ នជាទូលបងគុំម្ចន
ចិតថកាល ហាន ទូលពាកយអធិោឌ នបនោះថាវ យរពោះអងគ។ បពិរតរពោះជាអម្ចច រ់! ម្ចនកតរពោះអងគបទជារពោះជាម្ចច រ់ 
បរចកឋីទុំងប៉ាុនាម នកដលរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលរុទនកតពិត ឥឡូវបនោះ រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលរនារបទន
រុភមងគលមកទូលបងគុំ។ ឥឡូវបនោះ រូមរពោះអងគរបទនពរដល់ពូជពងសរបរ់ទូលបងគុំ បដើមផបីោយបគ ន
រទិតបរទរបៅចុំបពាោះរពោះភស្តកថរបរ់រពោះអងគតបរៀងបៅ។ រពោះជាអម្ចច រ់បអើយ! រូមរបទនពរដល់ពូជពងសរបរ់
ទូលបងគុំ ររបតាមរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគផង បនាោះពួកបគនឹងទទួលរពោះពរអរ់កលផជានិចច។ 
(២ោុំយូកអល ៧:២៥-២៩) 
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 អបកោចអធិោឌ នររបដៀងគ្នប បៅនឹងបរចកថីអធិោឌ នររម្ចបរ់ម្ចជិកបៅកបុងរគួោររបរ់អបក កដលមនិទន់បជឿ
បលើរពោះបយរ ូ ឬ មនិទន់ទទួលរពោះអងគជារពោះរបស្តងាគ ោះ។ 

 
រពោះបិតា កូនរូមអរគុណ្ដល់រពោះអងគបោយបរពាោះរទងរ់រឡាញ់__________________(រូមបុំបពញ
ទុំនាកទ់ុំនង និងប ម្ ោះ) របរ់ខ្ញុ ុំកដលមនិទន់ោគ ល់រពោះអងគបៅបឡើយ។ បៅកបុងគមពរី កិចចការ ១៦: ៣១ 
បលកប៉ាូល និងបលករីុឡារ នរ បអ់បកយមគុកថា «បជឿបលើរពោះអម្ចច រ់បយរ ូ បហើយអបកនឹង ន
របស្តងាគ ោះ ទុំងអបកនិងអបកផធោះរបរ់អបក។» កូនពិតជាបជឿបលើរពោះអម្ចច រ់បយរ ូ បហើយកូននឹងទូលអងវរររម្ចប់
រកុមរគួោររបរ់កូនទុំងអរ់ឱ្យ នទទួលការរបស្តងាគ ោះ។ 

 
រូមជួយ _______________ឱ្យទទួលបជឿបលើរពោះបយរ ូ។ រូមបរបើកូនបដើមផជីួយ ដល់គ្នត់(នាង)។ រូម
រ បកូ់ននូវអវីកដលកូនរតូវបធវើ និងរូមជួយ កូនបដើមផបីធវើកិចចការបនោះ។ រូមអររពោះគុណ្រពោះអងគររម្ចប់
ការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ នបនោះ។ កូនដឹងថាអវីកដលរទង ់នបធវើររម្ចបអ់បកទុំងបនាោះរទងន់ឹងបធវើររម្ចប់
កូនដូចគ្នប កដរ បហើយកូនពិតជាអររពោះគុណ្រពោះអងគររម្ចបក់ិចចការបនោះ។ កូនទូលរូមកិចចការបនោះបៅកបុង
រពោះនាមរពោះបយរ ូរគិរគ។ ោកម៉ាន។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរបបងោើត «ធនាគ្នរសនោទ នបរមរុខ្» មយួបហើយពិនិតយបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក ដូចឧទហរណ៍្កដលបគ នផឋល់ឱ្យ។   
    រូមបុំបពញប ម្ ោះរបរ់អបកបៅមុខ្ ចុំណាយបៅ ។  បនាធ បម់ក បៅកកនលង បូកររបុ រូមររបររនូវបរចកថីរតូវការកដល  
    អបកចងឱ់្យរពោះជាម្ចច រ់ជួយ ។ រូមនិយយជាមយួរពោះអងគអុំពីកិចចការបនោះ រូមដកររងគ់មពរីភលីីព ៤:១៩។ 
 
៧ របរិនជារម្ចជិកណាម្ចប ករ់បរ់រគួោររបរ់អបកមនិទន់បជឿបលើរពោះបយរ ូ បៅបឡើយ រូមបុំបពញបៅកបុងចបនាល ោះនានា  
    បៅកបុងការអធិោឌ នបោយកផអកបៅបលើគមពរីកិចចការ ១៦: ៣១។ 
 
៨ រូមទបនធញគមពរីភលីីព ៤: ១៩ បហើយដកររងខ់្បនាោះបៅកបុងការអធិោឌ នរបរ់អបក។ បតើខ្គមពរីបនាោះបធវើឱ្យអបកម្ចន 
    ោរមមណ៍្ថាម្ចនការធានាអោះោងយ៉ា ងខាល ុំង (ជុំបនឿ) ររម្ចប់ចបមលើយបនោះកដរឬបទ? 
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ឃ. នធវើនោយជំននឿនលើរពះបនទូលស្នារបស្រ់ពះជាមាា ស្ ់ 
        Act in Faith on God’s Promises 
ទោលទៅទ៤ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបទធវើតាមរពះបនទូលសនារបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 

ទរតៀមខលួនទទួលច្ទមលើយ Prepare for the Answer 
 បលកនាយកសនវទិាោទ នរពោះគមពរី និងភរយិរបរ់បលក នអធិោឌ នដល់រពោះអម្ចច រ់ឱ្យរបទនពួកគ្នតនូ់វរតវ
មយួចុំនួនបដើមផផីគតផ់គងទ់ឹកបោោះររម្ចបប់រចកថីរតូវការរបរ់រិរស។ ពួកគ្នតម់្ចនវលបៅម ជាបរចើនររម្ចបរ់តវបគ្ន ប៉ាុកនថ
របងមយួចុំនួនម្ចនភាពរទុឌបរទម ឬ រតូវកតជួរជុល។ សថ្ងមយួ រពោះអម្ចច រ់ម្ចនបនធូលបៅកាន់ពួកគ្នតប់ៅកបុងគុំនិតរបរ់
ពួកគ្នតថ់ា៖ «បតើអបកនឹងោក់រតវបគ្ន កដលអបកកុំពុងកតអធិោឌ នទូលរូមបនោះ បៅកកនលងណា? បបើរិនជាអបករ ុំពឹងថាបយើង
នឹងបឆលើយតប ចូរបរតៀមខ្លួនជាបររច។ ចូរជួរជុលរបង។» បោយការោឋ បប់ងាគ ប់ ពួកគ្នត ់នជួរជុលរបង។ ប៉ាុនាម នសថ្ង
បរកាយមកបនាធ បព់ីកិចចការបនោះរចួរល់រពោះជាម្ចច រ់ នផគតផ់គងរ់តវបគ្នដល់គ្នត។់ 
 

 បុររម្ចនជុំងឺម្ចប ក់កដលមនិោចនឹងបងើបបចញពកីរគរបរ់គ្នតអ់រ់រយៈបពលជាយូរមកបហើយ  នអបញ្ជ ើញរគូ
គងាវ លម្ចប កឱ់្យមកអធិោឌ នររម្ចបក់ារពា លគ្នត។់ គ្នត់ នរ បរ់បពននគ្នតថ់ា៖ «បរៀបចុំរបមលៀកបុំពាក់បងរចួបហើយ
ឬបៅ។ បងនឹងបរកាកបឡើង បនាធ បព់ីបលករគូគងាវ លអធិោឌ នឱ្យបងរចួ»។ គ្នត ់នបរកាកបឡើងយ៉ា ងលអអោច រយ។ 
 

 បតើអបកម្ចន «របងបដើមផជីួរជុល» បដើមផបីរតៀមខ្លួនជាបររចកបុងការទទួលនូវអវីកដលអបក នអធិោឌ នរូម បហើយ
បដើមផទីទួលនូវអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរនាថានឹងរបទនឱ្យអបកឬបៅ? រូមបនថបធវើនូវអវីកដលជាកផបករបរ់បយើង បហើយបជឿ
ថាចបមលើយនឹងមកដល់។ 

 

ទជឿ និងអររពះគ្ុណែលរ់ពះជ្ជាច ស់ Believe and Thank God 
 ឧទហរណ៍្ថាអបកជាមនុរសរកគ្នម នការងារបធវើ បររកឃ្លល ន និងជុំពាកប់ុំណុ្លបគ។ បនាធ បម់ក ពូរបរ់អបកកដលជា
អបកម្ចនរ បអ់បកថាគ្នតន់ឹងរងរល់បុំណុ្លរបរ់អបក បហើយផឋល់ការងារមយួដល់អបក។ គ្នត់ឱ្យករកមយួដល់អបក ដូបចបោះ
អបកោចទទួល នោហារ កដលអបករតូវការ និងរបមលៀកបុំពាក់មយួចុំនួន។ អបកនឹងនិយយថា៖ «វបមើលបៅពិតជាអោច រយ
ណារ់ ប៉ាុកនថខ្ញុ ុំរតូវកតបមើលរិន ថាបតើករកបនោះរតឹមរតូវឬអត។់ បបើរិនជាខ្ញុ ុំទទួលលុយបោយបរពាោះកតករកបនាោះ ខ្ញុ ុំនឹង
អរគុណ្ពូ។ បៅបពលខ្ញុ ុំទទួលរ កក់ខ្ដុំបូងររម្ចបក់ារងារកដលពូ នផថល់ឱ្យខ្ញុ ុំបនាោះ ខ្ញុ ុំរ កដជានឹងអរគុណ្ដល់ពូ?» បបើ
តាមពិតវមនិកមនដូបចាប ោះបទ! អបកនឹងរបាយ អបកបជឿការពិតនូវអវីកដលគ្នត់ នរនានឹងអបក។ បតើបយើងគួរកតបជឿបៅបលើ
រពោះជាម្ចច រ់កដរឬបទ? រទងរ់បាយបៅបពលបយើងបជឿ និងអររពោះគុណ្រពោះអងគបោយភាពបោម ោះរតង់ចុំបពាោះអវីកដលរទង ់ន
ផថល់ឱ្យបយើង បទោះបីជាមុនបពលបយើងម្ចនវបៅកបុងសដរបរ់បយើងកប៏ោយ។ ចូរបលើកតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់ររម្ចប់
ការបឆលើយតប។ 
 



62 
 

បហតុបនោះបហើយ នជាខ្ញុ ុំរុុំរ បអ់បករល់គ្នប ថា អវីកប៏ោយបោយកតអបករល់គ្នប អធិោឌ នរុុំ ចូរបជឿថាអបករល់
គ្នប  នទទួលបហើយ បនាោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងរបទនបោយអបករល់គ្នប ជាពុុំខាន។ (ម្ច៉ា កុរ ១១:២៤) 

 
កប៏៉ាុកនថ អបកបនាោះរតូវទូលរូម បោយចិតថបជឿ ឥតរងសយ័អវីបោោះ ដផតិអបកកដលម្ចនចិតថរងសយ័ បរបៀប ន
នឹងរលករមុរទរតូវបកប់ កចុោះបឡើងបៅតាមខ្យល់។ (យ៉ា កុប ១:៦) 

 

ច្ូរបនតទជឿ Keep on Believing 
 បរឿងរ៉ា វរបរ់បលកោរ ហាុំ (ជាបុពវបុររសនអុំបូរោរ៉ាប ់និងអុំបូរយូោ) បបរងៀនបយើងឱ្យបនថជុំបនឿ បោយ
រពោះជាម្ចច រ់ នរ បប់លកោរ ហាុំថា គ្នត់នឹងកាល យបៅជាបិតាសនមនុរសរគបជ់ាតិោរន៍។ ប៉ាុកនថ ២៥ឆាប ុំកនលងផុតបៅ
បលកោរ ហាុំគ្នម នកូនបោោះ។ 

 
កាលបណាោះ បលកម្ចនោយុជិតមយួរយឆាប ុំបហើយ បទោះបបីលកបមើលមករបូកាយរបរ់បលក ប ើញថាជិត
ោល ប ់និងបមើលបៅបលកយយោរ៉ា ប ើញថា ពុុំោចបបងោើតកូន នបោោះបនាោះកប៏ោយ ក៏ជុំបនឿរបរ់បលក
មនិអនថ់្យកដរ។ បលកមនិ តជ់ុំបនឿ បហើយមនិរងសយ័នឹងរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់បទ ផធុយបៅ
វញិ ជុំបនឿរបរ់បលកបធវើបោយបលកម្ចនកម្ចល ុំងចិតថនឹងបលើកតបមោើងរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បរពាោះបលក
បជឿរ កដកបុងចិតថថា បបើរពោះជាម្ចច រ់រនាបធវើអវី រទងព់ិតជាម្ចនឫទន នុភាពនឹងរុំបរចតាម នមនិខាន។ 
(រ ៉ាមូ ៤:១៩-២១) 

 

 គុំររូបរ់បលកោរ ហាុំ បបរងៀនបយើងឱ្យចាកបចញពីទរសនៈធមមជាតិសនជុំបនឿ។ បញ្ឈបក់ាររមលងឹបមើលបៅបញ្ញា  
និងបផ្ទឋ តរុំខាន់បៅបលើបរចកថីរនា។ ចូរកុុំរមលងឹបមើលបៅរពុំកដនកុំណ្ត់របរ់អបក ឬ បញ្ញា ព ិកៗកដលបិទផលូវរបរ់
អបក។ រូមរមលងឹបមើលបៅរពោះរគិរថ។ បទោះបីជាបៅបពលកដលរគបយ់៉ា ងហាកប់ីដូចជាបដើរខុ្រ ប៉ាុកនថ ចូរបៅកតទុកចិតថ និង
បលើកតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់។ ភបុំសនបញ្ញា ជាបរចើនមនិោចឃ្លត់អបកពីការបនថដុំបណ្ើ រជាមយួរពោះបយរ ូ នបឡើយ។ រទងន់ឹងដក
បញ្ញា ទុំងបនាោះបចញ បហើយបងាា ញផលូវអបកតាមរយៈបញ្ញា ទុំងបនាោះ ឬ បលើកអបកឱ្យផុតពីបញ្ញា បនាោះ។ ភបុំមនិកមនជាបញ្ញា
ចុំបពាោះរពោះអងគបឡើយ។ 

 
រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលបឆលើយបៅបគថា៖ «ខ្ញុ ុំរុុំរ បប់ោយអបករល់គ្នប ដឹងចារ់ថា របរិនបបើអបករល់គ្នប
ម្ចនជុំបនឿឥតរងសយ័បោោះ អបករល់គ្នប មនិរតឹមកតោចបធវើបោយបដើមឧទុមពរបនោះបរកៀមរវិតប៉ាុបណាត ោះបទ គឺបបើ
អបករល់គ្នប បពាលបៅកាន់ភបុំបនោះថាៈ “ចូរបចញពីទីបនោះ ធាល កក់បុងរមុរទបៅ!”បនាោះនឹងរុំបរចដូបចាប ោះជាមនិ
ខាន។ អវីកប៏ោយបោយកតអបករល់គ្នប អធិោឌ នរុុំទុំងម្ចនជុំបនឿ អបករល់គ្នប មុខ្ជា នទទួលកមន»។ 
(ម្ច៉ា ថាយ ២១:២១-២២) 
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ទទួល ទហើយទធវើសរមមភាព Accept and Act 
 បៅបពលកដលបយើងបជឿថា បយើងទទួល ន បនាោះបយើងបធវើរកមមភាព។ មនុរសកដលអធិោឌ នបដើមផបីុំកបកទម្ចល បម់និ
លអ រតូវប ោះជុំហានបោយជុំបនឿ បោយការប ោះបចាលនូវអវីកដលពួកបគ នទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់ឱ្យរ ុំបោោះពួកបគបចញពី
កិចចការបនាោះ។ អរ់អបកកដលអធិោឌ នឱ្យរពោះជាម្ចច រ់បរបើ ចូរប ោះជុំហានបោយជុំបនឿ បធវើអវីកដលរទងរ់ បព់ួកបគឱ្យបធវើបោយ
ទុកចិតថបលើឬទន នុភាពរបរ់រពោះអងគ បដើមផជីួយ ដល់ពួកបគ។ បៅបពលបយើងចាបប់ផឋើមបធវើតាមរពោះបនធូលរនារបរ់
រពោះជាម្ចច រ់ បនាោះបយើងប ើញថាវ នរបរមច។ បនោះគឺជាលុំនាុំសនរពោះគមពរី។ 

 
រឯីជុំបនឿវញិកដូ៏បចាប ោះកដរ របរិនបបើគ្នម នការរបរពឹតថអុំបពើលអបទ ជុំបនឿបនាោះោល ប់កតមឋង!  របរិនបបើម្ចនម្ចប ក់
បពាលថាៈ អបកឯងម្ចនជុំបនឿ រឯីខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំរបរពឹតថអុំបពើលអ។ រូមបងាា ញជុំបនឿរបរ់អបកកដលឥតម្ចនការរបរពឹតថ
អុំបពើលអ បោយខ្ញុ ុំបមើលបមើល៍ បនាោះខ្ញុ ុំនឹងបងាា ញបោយអបកប ើញជុំបនឿរបរ់ខ្ញុ ុំ បោយអុំបពើលអកដលខ្ញុ ុំ ន
របរពឹតថ។ (យ៉ា កុប ២:១៧-១៨) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ ចុំណ្ងបជើងបមបរៀនបៅកផបកបនោះ ម្ចនប ម្ ោះបនួរបបៀប បដើមផបីធវើរកមមភាពតបនឹងបរចកថីរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់  
    បៅបពល (ឬបនាធ បព់ី) អធិោឌ នទូលរុុំអវីមយួ។ បតើម្ចនអវីខ្លោះ? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១0 បតើបនួរបបៀបបដើមផបីធវើរកមមភាពបលើបរចកថីជុំបនឿណាមយួ កដលអបកម្ចនគបរម្ចងបរបើជារបចាុំ? 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១១ ចូរររបររបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបកពីអវីកដលអបកកុំពុងអធិោឌ នទូលរូម បរចកថីរនាកដលអបកកុំពុងចង ់ន   
      និងកិចចការបនួបទៀតកដលអបកនឹងររបររវចូលឥលូវបនោះ។ បៅបពលអបកររបររចប ់រូមររបររលទនផល។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥  បោយោថ បឮ់មនុរសអធិបាយពីរពោះរគិរថ បោយរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បនោះកណ្នាុំថា បយើងគួរោឋ ប ់ 
 ដុំណឹ្ងលអកដលកចកចាយបៅរពោះវហិារ ឬ បៅកកនលងណាកដលបយើងម្ចនឱ្ការ។ 
 
១  «បបើអបករល់គ្នប រទិតបៅជាបន់ឹងខ្ញុ ុំ បហើយបបើពាកយខ្ញុ ុំរទិតបៅជាបន់ឹងអបករល់គ្នប  ចូរទូលរុុំអវីៗតាមកតអបករល់គ្នប
 រ ថាប ចង ់នចុោះ បនាោះអបករល់គ្នប មុខ្កត នទទួលជាមនិខាន..» ឃ្លល បនោះ «បបើពាកយខ្ញុ ុំរទិតបៅជាបន់ឹងអបករល់គ្នប » 
 កណ្នាុំថាបយើងរតូវកតចងចាុំអវី កដលរពោះបយរ ូបបរងៀនអបក និងបធវើនូវអីវកដលរទងម់្ចនរពោះបនធូល។  
 
៦-៨  ចបមលើយរបរ់អបក។ ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាការបធវើកិចចការទុំងបនោះ នឹងជួយ ដល់អបក។ 
 
២  វរ បអ់បកពីរបបៀបចូលបៅកាន់រពោះជាម្ចច រ់ និងអវីកដលអបកអធិោឌ នទូលរូម។ ការអធិោឌ ននានាបៅកបុងរពោះគមពរី 
 គឺជាគុំររូរម្ចបអ់បក។ 
 
៩ បរតៀមខ្លួនទទួលចបមលើយ បជឿ និងអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ ចូរបនថជុំបនឿ ទទួល និងបធវើរកមមភាព។ 
 
៣ អបករបកហលជានិយយពីមាូបោហារកដលបយើងបរបិភាគ រុំបុរតកដលបយើងបផញើ ការណាត់ជួបកដលបយើងរកា។ 
 
១០ ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាអបកនឹងបរបើទុំងបនួខាងបលើបនោះ។ 
 
៤  មកពីរពោះបយរ ូ និងមកពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១១ រូមរពោះជាម្ចច រ់របទនពរដល់អបក បៅបពលអបកោក់កិចចការទុំងបនោះ កបុងការអនុវតថបរចកថីអធិោឌ នរបរ់អបក។ 
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នឹកគិតអំពីអនកែម្ទ 
នៅនពលអនកអធិស្ឋា ន 

Think about Others When You Pray 

  
 
 បតើអបកបធវើអវីបៅបពលកដលអបកដឹងពីនរណាម្ចប កក់ដលកុំពុងឈចឺាប់ ឬ ម្ចនបញ្ញា ? អបករបកហលជានិយយថា «ខ្ញុ ុំ
នឹងពាយមជួយ ដល់គ្នត។់» ប៉ាុកនថ ចុោះបបើរិនជាអបកបៅឆាង យ? ចុោះរបរិនបបើគ្នត់រតូវការអវីកដលអបកមនិម្ចន? ចុោះរបរិន
បបើគ្នតម់្ចនបញ្ញា ពិ កកដលហួរពីរមតទភាពរបរ់អបកកបុងការបោោះរោយ? 
 
 បៅកបុងោទ នភាពទុំងបនោះ អបកោចអធិោឌ ន។ បទោះបីជាអបកគិតថាអបកោចជួយ អបកដសទ អបកកគ៏ួរកតអធិោឌ ន។ 
គ្នត ់ឬ នាង របកហលម្ចនតរមូវការកដលមនិោចបមើលប ើញ។ បៅបពលអបកអធិោឌ ន រពោះជាម្ចច រ់នឹងបងាា ញអបកនូវអរ់
អបកណាកដលម្ចនតរមូវការ និងនិយយបៅកាន់អបកអុំពីរបបៀបកបុងការជួយ ។ 
 
 បមបរៀនបនោះ ពនយល់ពីគនលឹោះខ្លោះៗបដើមផអីធិោឌ នររម្ចប់អបកដសទ។ បមបរៀនបនោះ នឹងជួយ អបកឱ្យដឹងពីអវីកដលរតូវ
អធិោឌ ន និងពីរបបៀបអធិោឌ ន។ បៅបពលអបកោក់អវីកដលអបកបរៀនកបុងការអនុវតថ បនាោះអបកនឹងបធវើតាមគុំរនូានា កដល ន
ោកប់ៅកបុងរពោះគមពរី បហើយកន៏ឹងចូលរមួកបុងកិចចការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងជីវតិរបរ់អបកដសទកដរ ។ 
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គ្ទរាង 
ក. បមើលរកពបីរចកថីរតូវការរបរ់អបកដសទ Look at the Needs of Others 
ខ្. អធិោឌ នររម្ចប់រគួោររបរ់អបក Pray for Your Family 
គ. អធិោឌ នររម្ចប់អបកដសទ Pray for Others 
 . ជួយ បុំបពញតរមូវការ Help Meet the Needs 
 

ទោលទៅ 
១. យល់ចិតថមនុរស កដលម្ចនបរចកថីរតូវការ។ 
២. ពិពណ៌្នាពីោរៈរុំខាន់សនការអធិោឌ ន ររម្ចប់រគួោររបរ់បយើង។ 
៣. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលបយើងគួរកតអធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទ។ 
៤. ពនយល់ពីតួនាទីរបរ់បយើងបៅកបុងការបុំបពញតរមូវការអបកដសទ។ 
 

ក. រកនមើលពនីស្ចកតីរតូវការរបស្អ់នកែម្ទ  Look at the Needs of Others 
ទោលទៅទ១ី. យល់ច្ិតតមនុសស ណែលានទសច្រតីរតូវការ។  

 
 រពោះបយរ ូទតមនុរសជុុំវញិរពោះអងគ បហើយ នប ើញពីបរចកថីរតូវការរបរ់ពួកបគ។ រទងម់្ចនរពោះហឫទយ័ទុកោក ់
ចុំបពាោះអរ់អបកកដលរងការឈចឺាប។់ រទងទ់ទួលោវ គមនអ៍បករក ជនអនាថា មនុរសខាវ ក ់មនុរស លង។់ បទោះបីជា កុំឡុង
បពលកដលមនុរសជាបរចើន នោឋ ប់ការបបរងៀនរបរ់រពោះអងគកប៏ោយ ក៏រពោះបយរ ូ រជាបថាពួកបគឃ្លល ន បហើយរទង ់ន
រ បព់ួករិរសរបរ់រពោះអងគឱ្យផឋល់អវីៗដល់ពួកបគបដើមផឱី្យពួកបគបរបិភាគ។ 

 
 បរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះបយរ ូចុំបពាោះមនុរស បធវើឱ្យរពោះអងគឈចឺាបជ់ាមយួអរ់អបកណាកដលរងការឈចឺាប់។ 
បរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនកបុងបយើងនឹងជួយ បយើងរមលងឹបឆាព ោះបៅរពោះបនរតរបរ់រពោះបយរ ូចុំបពាោះអរ់អបក
ណា កដលបមើលមនិប ើញ បោយោរអុំបពើ ប ជាជនរងបរគ្នោះរបរ់ម្ចោតាុំង មនុរស តប់ង ់និងអបកកដលទទួលរងនូវ
ការឈចឺាប់អរ់កលផ។ បរចកថីររឡាញ់កបបបនោះ នឹងនាុំបយើងឱ្យអធិោឌ ន រូមផកីតរពោះបយរ ូក ៏នបធវើដូចគ្នប កដរ។ 
រពោះបយរ ូក ៏នរមលងឹបមើលបៅបរចកថីរតូវការរបរ់អរ់អបក កដលចុំអកោក់រពោះអងគ បៅបពលរទងរ់តូវ នបគឆាោ ងបៅ
បឈើឆាោ ង ររម្ចប់អុំបពើ បរបរ់ពួកបគកដរ។ រពោះបយរ ូបនលឺររបមលងថា៖ 

 
ឱ្រពោះបិតាបអើយ! រូមរពោះអងគអតប់ទរបោយអបកទុំងបនោះផង ដផតិបគមនិដឹងថាបគកុំពុងបធវើអវីបឡើយ។  
(លូកា ២៣:៣៤) 
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 មថងបហើយមឋងបទៀត រពោះបយរ ូ ន «បពញបៅបោយរពោះហឫទយ័ោណិ្តោរូរ» ឬ«រ ុំជួលរពោះទយ័ បោយកឋី
ោណិ្តោរូរ» បៅបពលកដលរទងទ់តបមើលបៅបរចកថីរតូវការរបរ់មនុរស។ បរចកថីកឋួលោណិ្ត ម្ចននយ័ថា «ការឈឺ
ចាបជ់ាមយួ ឬ យល់ោរមមណ៍្ឈចឺាប់របរ់អបកដសទទុកដូចជាការឈចឺាប់របរ់ខ្លួនឯង។ បរចកថីកថួលោណិ្តបនោះ ននាុំ
រពោះបយរ ូ បៅកាន់បរចកថីអធិោឌ ន និងបធវើកិចចការ។ ការអោច រយរបរ់រពោះអងគ នផឋល់នូវលទនផលដធ៏ុំវបិររវោិលចុំបពាោះ
បរចកថីកថួលោណិ្តរបរ់រពោះអងគ ការរកមឋងនូវបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ កបុងការបុំបពញនូវបរចកថីរតូវការរបរ់
មនុរស។ 

 
កាលរពោះបយរ ូយងបឡើងពទូីក ទតប ើញមហាជនដប៏រចើនយ៉ា ងបនោះ រពោះអងគម្ចនរពោះហឫទយ័
ោណិ្តោរូរបគពនប់ពកណារ់ បហើយរទងក់ប៏រ រអបកជុំងបឺោយ នជា។ (ម្ច៉ា ថាយ ១៤:១៤) 

 

 មនុរសមយួចុំនួនគិតកតពីបញ្ញា  ឬ ផលរបបយជនរ៍បរ់ពួកបគកតប៉ាុបណាត ោះ បហើយបមើលមនិប ើញពីបរចកថីរតូវការ
របរ់មនុរសកដលបៅជុុំវញិខ្លួនពួកបគបឡើយ។ អវីកដលោរកកប់នាោះ មនុរសមយួចុំនួនប ើញកតបញ្ញា របរ់អបកដសទ កតគ្នម ន
ោរមមណ៍្ខ្វល់ខាវ យ ោណិ្ត ោរូរ ឬ ជួយ រ ុំកលកទុកខចុំបពាោះអបកកដលម្ចនការឈចឺាប់បោោះបឡើយ។ បយើងរតូវកតអធិោឌ ន 
បនាោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងបធវើឱ្យបយើងដឹងកថ្មបទៀត ចុំបពាោះបញ្ញា របរ់មនុរស កដលបៅជុុំវញិខ្លួនបយើង។ បនាធ បម់ក រពោះជាម្ចច រ់ 
នឹងចាកប់ុំបពញបយើងបោយបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងគដល់មនុរស កដលបយើងកុំពុងកតអធិោឌ នឱ្យ បហើយបយើងោច
អធិោឌ នបោយបរចកថីកថួលោណិ្តរបរ់រពោះរគិរថ។ 
 

 ការខ្វល់ខាវ យចុំបពាោះមនុរសកដលម្ចនតរមូវការ បធើវឱ្យការអធិោឌ នម្ចនរបរិទនភាព។ វនាុំមកនូវបរចកថីបោម ោះរតង់
កបុងការអធិោឌ ន ទូលអងវរកានក់តរជាលបរៅបឡើង (អធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទ) និងបបងោើតជុំបនឿចុំបពាោះចបមលើយកដលបយើងដឹង
ថារពោះជាម្ចច រ់ខ្វល់ខាវ ល់ចុំបពាោះបរចកថីរតូវការ។ 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរចមលងបរចកថីរតូវការកដលបៅកបុងតារងខាងបរកាមកបុងគមពរី លូកា ១១:៩ កដលបៅកបុងបមបរៀនទី១ ទុំពរ័ទី២១ ចូលកបុង  
    បរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ តាមរយៈចុំនុចនីមយួៗ ចូរររបររប ម្ ោះរបរ់មនុរសម្ចប កក់ដលអបកោគ ល់ថាម្ចន 
    តរមូវការ។ 
  
២ ចូររញ្ជ ឹងគិតពីបរចកថីរតូវការរបរ់បុគគលម្ចប ក់ៗ  កដលអបកជួបជាបរៀងរល់សថ្ង។ ចូរររបររបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់  
    អបកនូវប ម្ ោះ និងបរចកថីរតូវការរបរ់អបកណាកដលអបកម្ចនោរមមណ៍្ខ្វល់ខាវ យជាពិបររ។ 
 
៣ ចូរទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់បដើមផជីួយ អបកឱ្យររឡាញ់មនុរស បហើយដឹងពីតរមូវការរបរ់ពួកបគដូចជារបរ់ខ្លួនឯង។ ចូរ 
    អធិោឌ នបោយបរចកថីកឋួលោណិ្តចុំបពាោះមនុរសកដលបៅកបុងបញ្ជ ីប ម្ ោះរបរ់អបក។ 
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ខ. អធិស្ឋា នស្រមាបរ់គួស្ឋររបស្អ់នក Pray for Your Family 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពសី្ឋរៈសំខាន់ម្នការអធិស្ឋា ន សរាប់រគ្ួស្ឋររបស់ទយើង។ 

 
 បៅកបុងរពោះគមពរីម្ចនគុំររូបរ់បុររ និងស្តរថីជាបរចើនកដល នអធិោឌ នររម្ចបកូ់នៗ និងរម្ចជិកបផសងៗបទៀតសន
រគួោររបរ់ពួកបគ។ បរចកថីអធិោឌ នរបរ់បលកអរ ហាុំ កដល នរបស្តងាគ ោះបលកឡុតជាកមួយរបរ់គ្នត់បចញពីបរចកថី
ោល ប ់បៅបពលកដលរកុងរុដុមរតូវ នបុំផ្ទល ញ។ រពោះជាម្ចច រ់ នបឆលើយតបការអធិោឌ នកបុងការបរជើរបរ ើររបពននររម្ចប់
កូនរបុររបរ់គ្នត ់គឺបលកអុីោក។ បលកអុីោក នអធិោឌ នបៅរពោះជាម្ចច រ់កបុងការពា លរបពននរបរ់គ្នត ់គឺ
បលកររីបរបបកា។ បលកររី នអធិោឌ នររម្ចបកូ់នៗរបរ់គ្នតម់ុនបពលពួកបគបកើតមកបមលោះ។ បលកម្ច៉ា ណូ្ោ  ន
អធិោឌ នថា រូមរពោះជាម្ចច រ់នឹងអនុញ្ញដ តឱ្យពួកគ្នត់ដឹងពីរបបៀបចិញ្ច ឹមកូនរបរ់ពួកបគ។ ជាបរៀងរល់សថ្ង បលកយ៉ាូប  ន
អធិោឌ នដល់រពោះជាម្ចច រ់ឱ្យរកាកូនៗរបរ់គ្នត់ពីអុំបពើ ប ឬ អតប់ទរដល់ពួកបគបៅបពលពួកបគរបរពឹតថ ប។ ឪពុក
ម្ចឋ យ ននាុំកូនៗរបរ់ពួកបគបៅរពោះវហិារ បហើយថាវ យពួកគ្នតប់ៅរពោះជាម្ចច រ់។ ម្ចថ យរគបគ់្នប   ននាុំកូនៗរបរ់ពួកបគ
បៅរករពោះបយរ ូបដើមផឱី្យរបរ់រពោះអងគរបទនពរ បហើយបរ រឱ្យជាពីជុំងឺ។ 
 

 តាមរយៈរពោះគមពរីបយើងរកប ើញថា រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យរកុមរគួោរទុំងមូល នបបរមើរពោះអងគទុំង
អរ់គ្នប  និងម្ចនអុំណ្របោយរពោះពររបរ់រពោះអងគបលើរកុមរគួោររបរ់អបក។ របរិនបបើរម្ចជិកនីមយួៗបៅកបុងរគួោរ
របរ់អបកមនិទនទ់ទួលបជឿបលើរពោះរគិរថជារពោះរបស្តងាគ ោះ ការអធិោឌ នដរ៏ុំខាន់របរ់អបកររម្ចបព់ួកបគ គឺបរចកឋីរបស្តងាគ ោះ
របរ់ពួកបគ។ បនោះជាខ្រពោះគមពរីដអ៏ោច រយកដលរ បព់ីអវី កដលបយើងោចនឹងរ ុំពឹង នបបើរិនជាបយើងបជឿ។ 

 
រូមបជឿបលើរពោះអម្ចច រ់បយរ ូ បៅ បនាោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងរបស្តងាគ ោះបលក រពមទុំងរបស្តងាគ ោះរកុមរគោួររបរ់
បលកផងកដរ។ (កិចចការ ១៦:៣១) 

 

 បនោះគឺជាខ្គមពរីចងចាុំ និងដកររងប់ៅបពលបយើងអធិោឌ នររម្ចបរ់កុមរគួោររបរ់បយើងអុំពីការរបស្តងាគ ោះ។ ការ
ពរងឹងជុំបនឿរបរ់បយើងបនោះ បពលបយើងរ ុំឭកខ្លួនបយើងថារពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យរកុមរគួោរទុំងមូលបជឿ និង ន
របស្តងាគ ោះ។ បោយោរជុំបនឿ បយើងោចរបការពីការរបស្តងាគ ោះរបរ់ពួកបគ។ 
 

 បរចកថីររឡាញ់ចុំបពាោះរគួោររបរ់បយើងគួរកតបធវើឱ្យបយើងម្ចនភាពអតធ់មត ់និងរបផរុរជាមយួពួកបគ បទោះបីជា
ពួកបគរបឆាុំងនឹងដុំណឹ្ងលអកប៏ោយ។ តាមពិតម្ចោតាុំងមនិចងឱ់្យរគួោរ និងមតិថភកថិរបរ់បយើងទទួលការរបស្តងាគ ោះបទ។ 
បពលខ្លោះ បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ នកានក់តខាល ុំងររម្ចប់អបកដសទ ពួកបគហាក់ដូចជាបោះប ររបឆាុំង និងកិចចការរបរ់
រពោះជាម្ចច រ់កានក់តខាល ុំង។ ដូបចបោះ បនោះគឺរុំខាន់ បរពាោះបយើង៖ ១) បនថការអធិោឌ ន និងររបរើរតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់កបុងជុំបនឿ 
ចុំបពាោះការបឆលើយតប ២) ចូរអតធ់មត ់៣) បងាា ញពួកបគថាបយើងររឡាញ់ពួកបគ និង៤) ោឋ ប់បងាគ ប់រពោះអម្ចច រ់ បៅបពល
រពោះអងគបងាា ញបយើងពីរបបៀបបធវើជាបនាធ ល់ដល់ពួកបគ ឬ កអ៏ធិោឌ នររម្ចបព់ួកបគ។ 

 ការអធិោឌ ន + ការអតធ់មត ់+ បរចកថីររឡាញ់ + ការោឋ បប់ងាគ ប ់= លទនផល 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ គូររញ្ញដ  X បៅជិតបរចកថីអធិោឌ ន ររម្ចប់រគួោរកដលបយើងរកប ើញគុំរបូៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 .….ក) ោហាររបចាុំសថ្ង 
 .….ខ្) ការបរ រឱ្យជាពីជុំងឺ 
 .….គ) ការកណ្នាុំកបុងការចិញ្ច ឹមបី ចកូ់នៗ 
 .…. ) ការការពារ 
 .….ង) ការអតប់ទរររម្ចប់អុំបពើ ប 
 .….ច) ការការពាររបឆាុំងនឹងអុំបពើ ប 
 .….ឆ) ការថាវ យកូនៗ 
 .….ជ) ការរបទនពរដល់កូនៗ 
 .….ឈ) ការកណ្នាុំកបុងការបរជើរបរ ើរគូរររករ 
  
 បៅកបុងលុំហាត់ខាងបលើ ចូរគូរបនាធ តប់ៅបរចកថីអធិោឌ នណាកដលអបក នបធវើររម្ចប់រម្ចជិករគួោររបរ់អបក។ ចូរ
គូរ X បៅពីមុខ្បរចកថីអធិោឌ នណាកដលអបកម្ចនគបរម្ចងចងន់ិយយបៅរពោះជាម្ចច រ់អុំពីកិចចការបនោះឥលូវបនោះ។ 
 
៥ ចូរររបររបញ្ជ ីប ម្ ោះរបរ់រគោួរ និងោច់ញាតិរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ ចូរទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់  
   បដើមផជីួយ អបកឱ្យោគ ល់ និងដឹងពីតរមូវការរបរ់ពួកបគ។ បៅបពលរទងជ់ួយ បយើងឱ្យប ើញពីតរមវូការទុំងបនោះរូមររបររ 
   តរមូវការទុំងបនោះបៅជិតប ម្ ោះមនុរសម្ចប ក់ៗ  បនាធ បម់ក ចូរអធិោឌ នឱ្យពួកបគជាបរៀងរល់សថ្ង។ បៅបពលកដល   
   រពោះជាម្ចច រ់បឆលើយតបការអធិោឌ នរបរ់អបក ចូរររបររកាលបរបិចឆទ និងតរមូវការកដល នបុំបពញ។ របរិនបបើអបកគ្នម ន  
   រគួោរ និងោច់ញាតិ អបករបកហលជាចងប់ធវើកិចចការបនោះររម្ចបរ់គួោរ ឬ មតិថភកថិបផសងៗបទៀត។ 
 
៦ រូមទបនធញគមពរី កិចចការ ១៦: ៣១ បហើយររងព់ាកយកដលអបកអធិោឌ នររម្ចបក់ាររបស្តងាគ ោះដល់រគួោរអបក (ឬ ររម្ចប់  
    រគួោរ មតិថភកិថរគិរថបររ័ិទបផសងបទៀត)។ 
 

គ. អធិស្ឋា នស្រមាបអ់នកែម្ទ Pray for Others 
ទោលទៅទី៣. ពិពណ៌នពរីទបៀបណែលទយើងគ្ួរណតអធិស្ឋា នសរាប់អនរែម្ទ។ 

  

 វជាអភយ័ឯករិទនមយួកដលបយើងម្ចនភារកិចចបធវើកិចចការជាមយួរពោះជាម្ចច រ់បដើមផជីយួ អបកដសទតាមរយៈ
ការអធិោឌ ន។ មនុរសបៅរគបទ់ីកកនលងទុំងអរ់រតូវការការបលើកទឹកចិតថ និងជាជុំនួយ។ ចូរពិចារណាបមើលពីរគូបបរងៀនបៅ
តាមោល អបកដឹកនាុំបៅកបុងរកុមជុំនុុំ និងមស្តនថីរជការកដលបធវើការបៅជួររជរោឌ ភ ិលនានា។ ពួកបគករ៏តូវការជុំនួយរបរ់
រពោះជាម្ចច រ់កដរ។ បយើងអធិោឌ នររម្ចបរ់បជាជាតិរបរ់បយើង និងអបកដសទររម្ចប់ការកកករបជាថ្មី បហើយនិងររម្ចប់
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របជារស្តរថរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅរគបទ់ីកកនលងកដរ។ រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះហឫទយ័ខ្វល់ខាវ យចុំបពាោះតរមូវការមនុរសជាតិរគប់
របូ បហើយរពោះអងគម្ចនដុំបណាោះរោយរគបប់ញ្ញា ទុំងអរ់។ បយើងបធវើជាសដគូររបរ់រពោះអងគបោយកចកចាយភាពខ្វល់ខាវ យ
របរ់រពោះអងគ យកបរចកថីរតូវការរបរ់មនុរសបៅចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ ោឋ ប់តាមការកណ្នាុំរបរ់រពោះអងគ បនាធ បម់ក បធវើអវី
កដលរទងរ់ បប់យើងឱ្យបធវើ។ រពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ បងាា ញបយើងពីរបបៀបអធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទ។  

 
ជាបឋម ខ្ញុ ុំរូមកផឋផ្ទឋ ុំបោយបគទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់អធិោឌ ន* និងអងវររពោះអងគទុំងអររពោះគុណ្ រុំរប់
មនុរសទុំងអរ់ផង។ រតូវទូលអងវររុំរបប់រឋច និងអបកកាន់អុំណាចរគប់ៗ របូ បដើមផបីោយបយើងររ់បៅ ន
រុខ្បកសមកានថ គ្នម នចលចល ទុំងបគ្នរពរបណិ្បត័នរ៍ពោះជាម្ចច រ់អរ់ពីចិតថ និងម្ចនជីវតិសថ្លថ្បូរ។ បនោះ
បហើយជាការលអ និងគ្នបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាម្ចច រ់ ជារពោះរបស្តងាគ ោះរបរ់បយើង កដលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័
បោយមនុរសទុំងអរ់  នទទួលការរបស្តងាគ ោះ និង នោគ ល់បរចកឋីពិតយ៉ា ងចារ់។ (១ធីម៉ាូបថ្ ២:១-៤) 

 
រឯីខ្ញុ ុំវញិ ខ្ញុ ុំរុុំបញ្ញជ ក់រ បអ់បករល់គ្នប ថា ចូរររឡាញ់ខាម ុំងររតូវរបរ់អបករល់គ្នប  រពមទុំងទូលអងវរ
រពោះជាម្ចច រ់ រូមរពោះអងគរបទនពរបោយអរ់អបកកដលបបៀតបបៀនអបករល់គ្នប ផង។ (ម្ច៉ា ថាយ ៥:៤៤) 

 
រពោះ ទបរបដគ្នចាតប់លកបយហ ូកាល ជាកូនរបរ់បលកបរបលម្ច និងបលកបូជាចារយបរផ្ទនា ជាកូន 
របរ់បលកម្ច៉ា បរយ៉ា  បោយបៅជួបពាការបីយបរម្ចបហើយរ បថ់ា៖ «ចូរទូលអងវររពោះអម្ចច រ់ជារពោះសនបយើង 
រូមរពោះអងគរបណី្របនាឋ របយើងផង។ (បយបរម្ច ៣៧:៣) 

 
ចូរនាុំគ្នប ទូលរូមរពោះអម្ចច រ់របទនរនថិភាព មករកុងបយរោូឡឹម រូមបោយអរ់អបកកដលររឡាញ់រកុង
បនោះ ោចររ់បៅយ៉ា ងរុខ្ោនថ!។ (ទុំនុកតបមោើង ១២២:៦) 

 
រូមរពោះអម្ចច រ់ ជារពោះរបរ់បលក បងាា ញបោយបយើងខ្ញុ ុំោគ ល់ផលូវកដលបយើងខ្ញុ ុំរតូវបដើរ និងអុំបពើកដលបយើងខ្ញុ ុំ
រតូវរបរពឹតថ។ (បយបរម្ច ៤២:៣) 

 
បៅទីបុំផុត បងបអូនបអើយ រូមអធិោឌ នបោយបយើងផង បដើមផបីោយរពោះបនធូលរបរ់រពោះអម្ចច រ់  ន
ផសពវផាយយ៉ា ងឆាបរ់ហ័រតបៅបទៀត និង នរងុបរឿងដូចបៅកបុងចុំបណាមបងបអូនកដរ។ រូមអធិោឌ ន
បោយបយើងបគចផុតពីមនុរសពាល ពីមនុរសោរកក ់ដផតិមនិកមនរគបគ់្នប បទកដលម្ចនជុំបនឿ។ រពោះអម្ចច រ់
ម្ចនរពោះហឫទយ័បោម ោះរតង ់រពោះអងគនឹងបរ ររបទនបោយបងបអូនម្ចនជុំហររងឹបុឹង និងការពារបងបអូនកុុំ
បោយធាល កប់ៅកបុងកណាឋ បស់ដរបរ់បមកុំណាច។ (២ បថ្រាឡូនិច ៣:១-២) 
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កបុងចុំបណាមបងបអូន បបើម្ចននរណាម្ចប ក់បកើតទុកខលុំ ក រតូវបោយគ្នត់អធិោឌ ន បបើម្ចននរណាអររបាយ 
រតូវបរចៀងបទបលើកតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់។ កបុងចុំបណាមបងបអូន បបើនរណាម្ចនជុំងឺ រតូវអបញ្ជ ើញរពឹទន ចារយរបរ់
រកុមជុំនុុំមក បដើមផបីោយបលកទុំងបនាោះអធិោឌ នបោយគ្នត់ និងលបបរបងបោយកបុងរពោះនាមរពោះអម្ចច រ់។ 
ពាកយអធិោឌ នកដលផុរបចញមកពីជុំបនឿ នឹងរបស្តងាគ ោះអបកជុំងឺបនាោះ បហើយរពោះអម្ចច រ់នឹងបរ រគ្នតប់ោយ
បរកាកបឡើងវញិ របរិនបបើគ្នត ់នរបរពឹតថអុំបពើ ប រពោះអងគនឹងបលើកកលងបទរបោយ។ ដូបចបោះ រូមបង
បអូនលនត់ួ បដល់គ្នប បៅវញិបៅមក រពមទុំងអធិោឌ នបោយគ្នប បៅវញិបៅមកផង បដើមផបីោយ នជា
រោះបរផ ើយ។ ពាកយទូលអងវររបរ់មនុរសរុចរតិម្ចនរបរិទនភាពខាល ុំងណារ់។ (យ៉ា កុប ៥:១៣-១៦) 

 

 បរបងកដល នបលើកបឡើងបៅកបុងខ្គមពរីទុំងបនោះមនិម្ចនអុំណាចបរ រអបកជុំងឺឱ្យជាបនាោះបទ ប៉ាុកនថ វតុំណាងឱ្យពី
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន កដលជាអបកបធវើការវញិ។ បពលបវលបៅកបុងរពោះគមពរី បរបងកដលលបបៅបលើកាលមនុរសបៅបពលបគ
ថាវ យខ្លួនគ្នតប់ៅចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ និងបបរមើដល់រពោះអងគ។ ការអធិោឌ នររម្ចបក់ារបរ រជុំង ឺ នរមួបញ្ចូ លនូវ
ការលនត់ ួប និងការថាវ យខ្លួនបៅចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់។ រពវសថ្ង ម្ចនមនុរសជាបរចើនរ បព់ីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់
បរ រពួកបគឱ្យជាពីជុំងឺកដលបមើលមនិជា បៅបពលកដលពួកបគបធវើតាមការកណ្នាុំរបរ់រពោះអងគដូចម្ចនកចងបៅកបុងគមពរី 
យ៉ា កុប ៥: ១៣-១៦។ 
 

 ចូរឱ្យបយើង នអធិោឌ នទុំងអរ់គ្នប ឥលូវបនោះ៖ 

 
រពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្ កូនររឡាញ់រពោះអងគបរពាោះរទងោ់ករមឱ្យកូនថាវ យបងគុំ និង
ររឡាញ់។ រទង់ជារពោះកដលបពញបៅបោយឫទន នុភាព ជារពោះោទិករកដលបបងោើតអវីៗទុំងអរ់ឥលូវបនោះ 
រូមគងប់ៅទីបនោះជាមយួកូន បហើយនាុំចិតឋកូនឱ្យអធិោឌ ន។ 

 
 រទងទ់តប ើញកុំហុរ និងការបរជយ័របរ់កូនទុំងអរ់គ្នប ។ កូនរូមលនត់ួនូវកិចចការទុំងអរ់បៅ
ចុំបពាោះរពោះអងគ។ រូមរពោះអងគ អតប់ទរឱ្យកូន និងជួយ កូននូវអវីកដលរទងច់ងឱ់្យកូនបធវើ។ រូមអររពោះគុណ្
រពោះអងគររម្ចប់ការកដលរទងប់ញ្ចូ នបុរតារបរ់រពោះអងគ គឺរពោះបយរ ូ រគិរថបដើមផរីបស្តងាគ ោះកូនឱ្យរចួពី ប។ 
រូមអររពោះគុណ្រពោះអងគររម្ចប់ការកដលបធវើឱ្យកូនកាល យជាបុរតាបុរតីរបរ់រពោះអងគ។ កូនចូលបៅជិតរពោះអងគ
បោយអុំណ្រកបុ ងការបធវើជាសដគូរ ជាមយួរពោះអងគកបុ ងការអធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទ។ 

 
 រូមរពោះទនពរររម្ចបរ់គួោររបរ់កូន និងឱ្យកូនបមើលប ើញនូវតរមូវការរបរ់មនុរសម្ចប ក់ៗ ។ រូមបងាា ញកូនពី
 របបៀបកដលកូនោចជួយ ដល់អបកដសទម្ចប ក់ៗ ។ ពួកបគមយួចុំនួនរតវូការបរចកថីរបស្តងាគ ោះរបរ់រពោះអងគ។ រូមជួយ កូន
 ឱ្យរ បព់ួកបគអុំពីរពោះអងគ បហើយបងាា ញពួកបគពីបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងគបៅកបុ ងកិចចការកដលកូនបធវើ និង
 និយយ។  
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កូនរូមអធិោឌ នររម្ចប់អបកដឹកនាុំរបជាជាតិរបរ់កូន និងរបជាជាតិដសទបទៀតកដរ។ រូមរបទនឱ្យពួកបគ
នូវរ ជាញ ។ រូមជួយ ពួកបគឱ្យោគ ល់រពោះអងគ និងបបរមើរពោះអងគផង។ រូមរទងន់ាុំបរចកថីរុខ្ោនថដល់
ពិភពបលក។ រូមរបទនោហារររម្ចបអ់បកកដលអតឃ់្លល ន រូមពា លអបកកដលម្ចនជុំងឺ បហើយនិង
ផឋល់បររភីាពដល់អរ់អបកណាកដលរតូវបគរងោត់រងោិន។ 

 
កូនរូមអធិោឌ នររម្ចប់មិតថភកថិរបរ់កូន និងរគិរថបររ័ិទនានា បហើយររម្ចបរ់គូគងាវ ល និងពួកជុំនុុំ
របរ់បយើងរគបគ់្នប ។ កូនអធិោឌ នររម្ចបរ់បជារស្តរថរបរ់រពោះអងគ និងកិចចការរបរ់រពោះអងគបៅរគបក់ដនដី 
កដលជាោណាចរករបរ់រពោះអងគកដលនឹងជិតយងមក បហើយនិងបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគនឹង
របរមចបៅបលើ កផនដី និងបៅោទ នបរមរុខ្។ រូមរទងជ់ួយ កូនបដើមផឱី្យកិចចការរបរ់កូនជាកផបកមយួបៅ
កបុ ងកិចចការបនោះ បហើយឱ្យ នររមចកមន។ កូនទូលរូមបោយបៅកបុ ងរពោះនាមរបរ់រពោះបយរ ូ និងបោយ
រិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ។ ោកម៉ាន។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ រូមោនខ្គមពរីបៅកបុងកផបករបរ់បមបរៀនបនោះមឋងបទៀតបោយរបុងរបយត័ប បហើយទូលរូមដល់រពោះជាម្ចច រ់បដើមផបីងាា ញ 
    អបកបៅកកនលងណាកដលអបករបកហលជាបធវររបកហលបៅកបុងការអធិោឌ នរបរ់អបក។ រូមររបររអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់  
    រ បអ់បកឱ្យបធវើវចូលបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ 
 
៨ ចូរអធិោឌ ននូវបរចកថីអធិោឌ នពីមុនមឋងបទៀត។ ចូរបធវើកផបកនីមយួៗឱ្យម្ចនភាពចាល់លរ់ជុំនួរឱ្យជាលកខណ្ៈទូបៅ៖ 
    «[ខ្ញុ ុំ] ររឡាញ់អបក…កុំហុររបរ់ខ្ញុ ុំ (ចូរឱ្យប ម្ ោះទុំងបនាោះ)…រគួោររបរ់ខ្ញុ ុំ (ររបររប ម្ ោះពួកគ្នត ់និងអធិោឌ នជា  
    លកខណ្ៈពិបររររម្ចប់បរចកថីរតូវការរបរ់ពួកបគ)»។ ចូរររបររប ម្ ោះអបកដឹកនាុំនានាកដលអបកអធិោឌ នឱ្យ។   
    បញ្ញជ ក់ពីបញ្ញា ជាក់លក់នានា និងកផបកពិបររកដលអបករតូវការ បហើយអររពោះគុណ្រពោះអងគររម្ចបអ់ភយ័ឯករិទន  
    ចុំបពាោះការជួយ តាមរយៈការអធិោឌ ន។ 
 

ឃ. ជួយបំនពញតរមវូការ Help Meet the Need 
ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ពីតួនទីរបស់ទយើងទៅរនុងការបំទពញតរមូវការអនរែម្ទ។ 

 
 រពោះជាម្ចច រ់កុំណ្តក់ម្ចល ុំងជាបរចើនបធវើឱ្យម្ចនចលនា បដើមផបីឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ ន និងបុំបពញតរមូវការមនុរស។ 
ដុំបូង រទងជ់ួយ បយើងឱ្យប ើញពីតរមូវការ និង                                           ។ បនាធ បម់ក 
រទងប់ងាា ញបយើងពីរបបៀបអធិោឌ ន     ការទុំងបនាោះ        ឱ្យ                        ត ។     ឱ្យ    
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                ត       និងជួយ បយើងឱ្យបធវើ ដូបចបោះបយើងនឹងម្ចនរពោះពរពីការងារកដលបយើងបធវើជាសដគូររបរ់រពោះអងគ។ 
រពោះជាម្ចច រ់កប៏ធវើការកបុងមនុរសដសទ និងបធវើអវកីដលហួរពីនិរសយ័ធមមជាតិកដលមនុរសមនិោចបធវើ ន។ រទង់ក ៏នបញ្ជូ ន 
បទវតារបរ់រពោះអងគ បដើមផបីុំបពញនូវបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ និងបឆលើយតបចុំបពាោះការអធិោឌ នរបរ់បយើងផងកដរ។ 
 

របបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់បឆលើយតបការអធោិឌ ន 
រ បប់យើងនូវអវីកដលរតូវបធវើ បធវើការកបុងកាលៈបទរៈនានា 
រ បអ់បកដសទនូវអវីកដលរតូវបធវើ បធវើការកបុងបយើង 
រ បប់ទវតានូវអវីកដលរតូវបធវើ ការពារអុំណាចសនវញិ្ញដ ណ្ោរកក ់

បធវើការកបុងធមមជាតិ បធវើការកបុងការអោច រយ 
 
  

 ការអោច រយសនការរបទនោហារដល់មនុរសរ ុំពាន់នាករ់បរ់រពោះបយរ ូ បងាា ញបយើងនូវរបបៀបមយួកដលបយើងោច
ជួយ រពោះអងគកបុងការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ ន។ រទង់ នអធិោឌ នបលើោហារសថ្ងរតងរ់បរ់បកមងរបរុម្ចប ក ់ោហារបនាោះ ន 
បកើនបរចើនបឡើង បហើយោកោ់ហារបៅកបុងសដរបរ់ោវកទុំងអរ់បដើមផកីចកដល់ហវូងមនុរស។ បកមងរបុរបនាោះោចបរបិភាគ
ោហារបនាោះ។ ោវកកោ៏ចញុាុំោហារបនាោះ ន។ ប៉ាុកនថ បោយបរពាោះពួកបគ នឱ្យោហារទុំងអរ់បនាោះបៅមនុរស 
ការអោច រយក ៏នបកើតបឡើង។ បៅបពលពកួបគកចកគ្នប  រពោះជាម្ចច រ់បធវើវឱ្យម្ចនចុំនួនបរចើនបឡើងរហូតដល់រគបគ់្នប ម្ចនបរចើន
បដើមផបីរបិភាគ បហើយបៅរល់ដបព់ីរលអីបទៀត។ បយើងករ៏តូវកតបធវើឱ្យបលើរពីការអធិោឌ ន ររម្ចប់តរមូវការរបរ់អរ់អបកណា 
កដលបររកឃ្លល នគឺមនិកមនររម្ចបក់តនុំបុង័ខាងោច់្មប៉ាុបណាត ោះបទ កតករ៏រម្ចបន់ុំបុង័ខាងជីវតិផងកដរ។ រពោះជាម្ចច រ់
នឹងរបទនពរបយើង បហើយផគតផ់គងរ់គបត់រមូវការរបរ់បយើងកដរ បៅបពលបយើងអធិោឌ ន និងកចកដល់អបកដសទ។ រពោះបយរ ូ
ម្ចនរពោះបនធូលថា៖ 

 
ចូរបធវើអុំបណាយដល់អបកដសទ បនាោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងរបទនអុំបណាយដល់អបករល់គ្នប កដរ រទងន់ឹងរបទនមក
យ៉ា ងបរបិូណ៌្ហូរបហៀរ។ រពោះជាម្ចច រ់នឹងវល់បោយអបក តាមរងាវ ល់កដលអបកវល់បោយអបកដសទ។                  
(លូកា ៦:៣៨) 

 

 កណ្ឍ គមពរីបនបហម្ច គឺជាទីបនាធ ល់បលើកទឹកចិតថផ្ទធ ល់ខ្លួនសនរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់បធវើការបៅកបុងបុគគល កដល
អធិោឌ នបៅកបុងអបកដសទ និងបៅកបុងកាលៈបទរៈណាមយួបដើមផបីឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ ន។ បលកបនបហម្ច ជាទរករ
បៅររុក ប ឡូីន កដលម្ចនតួនាទីលអជាអបកបបរមើកដលោចទុកចិតថរបរ់រពោះរជា។ ប៉ាុកនថ គ្នតខ់្វល់ខាវ យចុំបពាោះបរចកថី
រតូវការរបរ់អបកដសទ ជាពិបររមនុរសកដលជាជនរមួជាតិរបរ់គ្នតឱ់្យ នរតឡបប់ៅរកុងបយរ ៉ាោូឡឹមវញិ។ បៅបពល
បងរបុររបរ់គ្នត ់ននាុំដុំណឹ្ងសនបញ្ញា បៅទីបនាោះមករ បគ់្នត ់បលកបនបហម្ច នបឆលើយតបថា៖ 
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បពលខ្ញុ ុំឮពាកយទុំងបនាោះខ្ញុ ុំអងគុយចុោះ បហើយយុំបោក រពមទុំងកានទុ់កខអរ់រយៈបពលជាបរចើនសថ្ង។ ខ្ញុ ុំតម
ោហារ បហើយទូលអងវររពោះសនោទ នបរមរុខ្។ (បនបហម្ច ១:៤) 

 

 បលកបនបហម្ច  នអធិោឌ នអុំពីកុំកផងកដលរតូវការជួរជុលបឡើងវញិ បដើមផកីារពាររបជារស្តរថពីខាម ុំងររតូវរបរ់
ពួកបគ បហើយរពោះជាម្ចច រ់ នោកគ់បរម្ចងបៅកបុងដួងចិតថរបរ់បលកឱ្យបធវើអវីកដលជាតរមូវការ។ បលកបនបហម្ច ម្ចន
ោរមមណ៍្ខ្វល់ខាវ យចុំបពាោះការអបងោតបមើលពីកិចចការបនោះរបរ់រពោះរជា បហើយរួរពីមូលបហតុកដលបលកបកើតទុកខ។ បលក
បនបហម្ច ម្ចនការភយ័ខាល ចបរពាោះគ្នម ននរណាម្ចប ក់រតូវម្ចនទឹកមុខ្បរកៀមរកុំបៅចុំបពាោះរពោះវតថម្ចនរបរ់រពោះរជាបឡើយ។ គ្នត់
ោចនឹងរតូវទទួលបទរ ឬ ក៏ តប់ងជ់ីវតិចុំបពាោះការមនិរបាយចិតថរបរ់រពោះរជា។ ប៉ាុកនថ បលកបនបហម្ច បឆលើយតបយ៉ា ង
រហ័រ បហើយអធិោឌ នយ៉ា ងបរងៀមោង ត់បៅចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ បហើយយកឱ្ការបនោះនិយយបៅកានរ់ពោះរជាអុំពីបរចកថី
រតូវការរបរ់របបទរខ្លួន។ បលកបនបហម្ច នអធិោឌ នថា «រូមរបទនភាពបជាគជយ័ឱ្យទូលបងគុំបៅសថ្ងបនោះ បហើយបធវើឱ្យ
រពោះរជាបមតាថ ដល់ទូលបងគុំផង»។ បហើយរពោះជាម្ចច រ់ក ៏នបធវើកិចចការបនាោះយ៉ា ងពិតរ កដកមន។ ជុំនួរឱ្យការមនិ
របាយចិតថ រពោះរជា នពិភាកាបញ្ញា ជាមយួបលកបនបហម្ច។ 

 
រពោះបៅអធិរជម្ចនរជឱ្ងាោ រមកខ្ញុ ុំថា៖ «បតើបលកចងរុ់ុំអវីពីបយើង?»។ បពលបនាោះ ខ្ញុ ុំកអ៏ធិោឌ នដល់រពោះសន
ោទ នបរមរុខ្ រចួខ្ញុ ុំទូលបរឋចវញិថា៖ «របរិនបបើរពោះករណុារពវរពោះហឫទយ័ បហើយបបើរទងរ់បណី្
របនាឋ រដល់ទូលបងគុំកមនបនាោះ រូមចាត់ទូលបងគុំបោយបៅររុកយូោ គឺបៅរកុងកដលម្ចនផបូរបុពវបុររ
របរ់ទូលបងគុំ បដើមផរីងរ់កុងបនាោះបឡើងវញិផង»។ រពោះរជាបោយម្ចនរពោះមបហរីគងប់ៅកកផរផងរួរខ្ញុ ុំបទៀត
ថា៖ «បតើបលករតូវការរយៈបពលប៉ាុនាម ន បដើមផបីធវើដុំបណ្ើ របៅ បហើយអងាោ ល់បទើបបលករតឡបម់កវញិ?»។ ខ្ញុ ុំ
ទូលរពោះបៅអធិរជពីបពលបវលកដលខ្ញុ ុំរតូវរតឡបម់កវញិ បហើយបរឋចកយ៏ល់រពមបោយខ្ញុ ុំបចញដុំបណ្ើ រ។ 
(បនបហម្ច ២:៤-៦) 

 

 ពិតជារ ុំបភើប! រពោះរជា នកាល យបៅជាសដគូរកបុងគបរម្ចងការរបរ់បលកបនបហម្ច បៅបពលកដលរពោះជាម្ចច រ់ ន
បឆលើយតបនូវបរចកថីអធិោឌ នរបរ់បលក។ រពោះរជា នរបទនឱ្យបលកបនបហម្ចនូវអុំណាច ការផគតផ់គង ់និងទហាន 
កងទព័បដើមផកីារពារបលក។ 
 

 រពោះជាម្ចច រ់ជួយ បលកបនបហម្ចជាបនថបនាធ ប់គ្នប កបុងការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ ន។ បលកបនបហម្ច នោងរង់
កុំកផងរបរ់រកុងបយរោូឡឹម បហើយបបរមើការងារជាអបករគបរ់គង។ បលកបនបហម្ច  នរបទននូវោថ្ក៌ុំ ុំងសនភាព
បជាគជយ័របរ់គ្នត់ជាពាកយថា «បោយបរពាោះរពោះជាម្ចច រ់គងជ់ាមយួខ្ញុ ុំ»។ បយើងកោ៏ចនិយយថាកិចចការដអ៏ោច រយកដល
បយើង នបុំបពញតាមរយៈការអធិោឌ នរបរ់គ្នត ់ពីបរពាោះគ្នតម់្ចនឆនធោះកបុងការបធវើជាសដគូរជាមយួរពោះជាម្ចច រ់កបុងការ
បឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ នទុំងអរ់។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ បលកបនបហម្ច គឺជាគុំរមូយួដល៏អចុំបពាោះការអធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទបោយបរពាោះបលក 
 ក) ម្ចនតួនាទីលអ បហើយម្ចនឥទនិពលកបុងជួរមស្តនថី។ 
 ខ្)  នបធវើការបរបើរុុំយ៉ា ងជាកល់ក ់បហើយ នបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផបីធវើការ។ 
 គ) ទុកចិតថបលើរពោះរជា កដលជាររតូវរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១០ រូមរ ុំឭកនូវបរចកថីរតូវការកដលអបក នររបររបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក និង នអធិោឌ នររម្ចបប់មបរៀន 
      បនោះ។ ទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់ បដើមផបីងាា ញអបកនូវអវី កដលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកបធវើពកីិចចការទុំងបនាោះ។ ចូរោឋ ប់ 
      ចបមលើយរបរ់រពោះអងគ។ ចូរររបររបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបកនូវគុំនិតនានា កដលរទងរ់បទនឱ្យអបកអុំពីរបបៀប កដល រទង ់
      រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកជួយ បឆលើយនូវបរចកថីអធិោឌ នរបរ់អបក។ បនាធ បម់ក ចូរចាបយ់កឱ្ការកដលរទងរ់បទនមក 
      ឱ្យអបក។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៩ ខ្)  នបធវើការបរបើរុុំយ៉ា ងជាកល់ក ់បហើយបរតៀមជាបររចកបុងការបធវើ។ ឃ្លល  គ) គឺមនិរតឹមរតវូបទ។ បទោះបីជាបលក
      បនបហម្ច រតូវ នបគនិរបទរ កប៏លកមនិ នបមើលរពោះរជាដូចជាឧបគគរចុំបពាោះដុំបណាោះរោយបនាោះកដរ ប៉ាុកនថ 
      បលកបមើលដូចជាសដគូរកដលម្ចនរកាឋ នុពល។  
 
៤ រគបគ់ុំរទូុំងអរ់គឺម្ចនបៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 លុំហាត់បផសងៗបទៀតកដលបៅកបុងបមបរៀបនោះ គឺជាការអនុវតថនជ៍ាកក់រឋងកបុងការអធិោឌ ន។ ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាគុំរទូុំងអរ់
 បនាោះនឹង នជួយ អបក។ 
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ចូលរមួជាមួយអនកែម្ទ 

នៅនពលអនកអធិស្ឋា ន 
Join with Others When You Pray 

 
  
 បតើអបកធាល ប ់នរកប ើញរពោះពរ កដលមកពីការអធិោឌ នជាមយួរគិរថបររ័ិទបផសងបទៀតកដរឬបទ? បតើអបកធាល ប ់ន 
បធវើវជាការអនុវតថបដើមផជីួបជុុំរគោួររបរ់អបកទុំងអរ់គ្នប  ចុំបពាោះការអធិោឌ នអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់រចកថីបមតាថ
ករណុារបរ់រពោះអងគ បហើយនាុំយកបរចកថីរតូវការរបរ់អបកបៅចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់កដរឬបទ? បតើអបកចូលរមួការរបជុុំគ្នប
អធិោឌ នររម្ចបរ់ពោះវហិាររបរ់អបកកដរឬបទ? 
  

 រទងន់ាុំរបជារស្តរថរបរ់រពោះអងគឱ្យចូលជិតគ្នប  បៅបពលណាកដលពួកបគកចកចាយនូវកថីអុំណ្រ និងការខ្វល់ខាវ យ
ជាមយួគ្នប ។ កផនការរបរ់រពោះអងគចុំបពាោះពួកបគ គឱឺ្យពួកបគយល់ និងយកចិតថទុកោក់អុំពីតរមូវការរបរ់អបកដសទ។ បយើង
ម្ចនបទពិបោធន៍ជាបរចើនពីការរបទនពរ បៅបពលបយើងបធវើតាមកផនការរបរ់រពោះអងគ។ អវីបៅជាការោគ ល់យ៉ា ងបរៅពី
មតិថភាពកដលបយើងម្ចន បៅបពលកដលបយើងោចដកបនធុកបចញពីដួងចិតថរបរ់បងរបុរ ឬ បងររីតាមរយៈការអធិោឌ ន។ 
បរចកថីជុំបនឿរបរ់បយើងកានក់តរងឹម្ចុំ គឺបៅបពលកដលបយើងបលើកទឹកចិតថគ្នប បៅវញិបៅមកឱ្យទុកចិតថបលើបរចកថីរនារបរ់
រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

 បមបរៀនបនោះពនយល់ពបីគ្នលការណ៍្សនការអធិោឌ នជាមយួអបកដសទ និងផឋល់ឱ្យបយើងនូវរបបភទសនការអធិោឌ ន កដល
មកពីរពោះគមពរីបនោះ។ បៅបពលកដលអបកអនុវតថបគ្នលការណ៍្កដលអបកបរៀន បនាោះជីវតិខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អបកនឹងរកី
ចបរមើន បហើយបពញបរបិូរណ៍្។ អបកនឹងដឹងពីទុំនាកទ់ុំនងយ៉ា ងរងឹម្ចុំ ជាមយួរពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្របរ់អបក 
និងជាមយួបងបអូនរបុរររី កដលជាបុរតធីតាសនរគួោររបរ់រពោះអងគ។ 
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គ្ទរាង 
ក. អធិោឌ នជាមយួមតិថភកថិម្ចប ក់ Pray with a Friend  
ខ្. អធិោឌ នជាមយួរគួោររបរ់អបក Pray with Your Family 
គ. អធិោឌ នជាមយួរកុមអធិោឌ ន Pray with a Prayer Group 
 . អធិោឌ នជាមយួពួកជុំនុុំ Pray with the Church 
 

ទោលទៅ 

១. ទទួលយកអតទរបបយជនព៍ីឱ្ការអធិោឌ នជាមយួអបកដសទ។ 
២. បបងោើតលុំនាុំគុំរអូធិោឌ នររម្ចបរ់គួោរ។ 
៣. ពិពណ៌្នាពីរបបៀបចាបប់ផឋើមរកុមអធិោឌ ន។ 
៤. បញ្ញជ កព់ីតរមូវការនានាបៅកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់អបក កដលអបកោចអធិោឌ ន។ 
 

ក. អធិស្ឋា នជាមួយមិតតភកតិមាន ក់ Pray with a Friend 
ទោលទៅទ១ី. ទទួលយរអតែររទយាជន៍ពឱី្កាសអធិស្ឋា នជ្ជមួយអនរែម្ទ។ 

 
 រពោះបយរ ូ នរនាថានឹងគងជ់ាមយួបយើងកបុងរបបៀបពិបររមយួ បៅកកនលងណាកដលបយើងជួបជុុំគ្នប ពីពីរ ឬ បី
នាកក់បុងនាមរបរ់រពោះអងគ។ ដូចជាោវកពីរនាកក់ដលបធវើដុំបណ្ើ របឆាព ោះបៅភមូបិអបម្ច៉ា រ  នប ើញរពោះរគិរថបៅបពលកដល
ពួកបគនិយយអុំពីរពោះអងគ។ អបក និងមតិថភកថិោចដឹងពីវតថម្ចនរបរ់រពោះអងគ។ រទង់នឹងម្ចនរពោះបនធូលមកកាន់អបកតាមរយៈ
បទគមពរី។ រទងគ់ងប់ៅទីបនាោះ បដើមផរីបទនពរដល់អបក បុំបពញអបកបោយកឋអីុំណ្រកបុងរពោះវតថម្ចនរបរ់រពោះអងគ បហើយចាត់
បញ្ជូ នអបកឱ្យរ បអ់បកដសទថារទងម់្ចនរពោះជនមគងប់ៅ។ 
 

 រពោះបយរ ូអនុញ្ញដ តឱ្យោវកបៅភូមបិអបម្ច៉ា រោគ ល់រពោះអងគ បៅបពលកដលរទងរ់មូតុជាមយួពួកបគ។ ការទទួលទន
ោហារជាមយួមតិថភកថិផឋល់ឱ្ការបដើមផោីគ ល់គ្នប កានក់តចារ់ជាមយួអបកបផសង និងជាមយួរពោះអម្ចច រ់បៅបពលបយើង
និយយអុំពីអវីកដលរទង ់នបធវើររម្ចបប់យើង។ រគិរថបររ័ិទជាបរចើនអបញ្ជ ើញមតិថម្ចប ក ់ឬ បរចើននាកប់ៅទទួលោហារបពល
លង ចបដើមផកីណ្នាុំពួកបគឱ្យោគ ល់រពោះបយរ ូ  បហើយរទងគ់ងប់ៅទីបនាោះ។ 
 

 ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាអបកម្ចនមតិថភកថិជារគិរថបររ័ិទម្ចប ក ់កដលោចជាសដគូរអធិោឌ នររម្ចប់អបក បុគគលម្ចប កក់ដលអបកោច
អធិោឌ នជាមយួយ៉ា ងបទៀងទតជ់ារបចាុំ ឬ យ៉ា ងបហាចណារ់មយួរ ថ ហ៍មឋង។ កបុងការម្ចនបុគគលម្ចប ក់កដលោចយល់
ររបជាមយួកបុងការអធិោឌ នោរៈរុំខាន់។ បនោះោចជានរណាម្ចប កជ់ួយ  និងបលើកទឹកចិតថអបក ឬ រគិរថបររ័ិទថ្មីណាម្ចប ក់
កដលរតូវការជុំនួយរបរ់អបកកបុងការអធិោឌ ន។ អបករ កដជាចងអ់ធិោឌ នជាញឹកញាប់ជាមយួមតិថភកថិបផសងៗកដលអបកនាុំ
ចូលមកកាន់រពោះអម្ចច រ់។ 
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 រពោះគមពរីផឋល់នូវបរចកថីរនារបរ់រពោះបយរ ូររម្ចប់ពីរ ឬ បីនាកក់ដល នជួបជុុំគ្នប អធិោឌ ន។ 

 
ខ្ញុ ុំរុុំរ បប់ោយអបករល់គ្នប ដឹងចារ់បទៀតថា កបុងចុំបណាមអបករល់គ្នប  របរិនបបើម្ចនពីរនាកប់ៅបលើកផនដី
បនោះ រមួចិតថគុំនិតគ្នប  ទូលរូមអវីកប៏ោយ រពោះបិតារបរ់ខ្ញុ ុំ កដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្នឹងរបទនបោយជា
មនិខាន ដផតិបៅទីណាម្ចនពីរ ឬបីនាកជ់ួបជុុំគ្នប កបុងនាមខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំករ៏ទិតបៅទីបនាោះជាមយួបគកដរ។  
(ម្ច៉ា ថាយ ១៨:១៩-២០) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ រូមទបនធញគមពរី ម្ច៉ា ថាយ ១៨: ១៩-២០។ 
 
២ ចូរររបររប ម្ ោះមតិថភកថិរបរ់អបកកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក រមួទុំងម្ចប ក់កដលអបក នអធិោឌ នជាលកខណ្ៈផ្ទធ ល់ 
    ខ្លួន ឬ ជាមយួម្ចប ក់កដលអបករតូវអធិោឌ នឱ្យ។ បបើរិនជាអបកមនិម្ចនសដគូរអធិោឌ នបទ រូមរកបមើលបបើរិនជាអបកោច 
    ករវងរកម្ចប ក។់ 
 

ខ. អធិស្ឋា នជាមួយរគួស្ឋររបស្អ់នក Pray With Your Family 
ទោលទៅទ២ី. បទងកើតលំនគំ្ំរូអធិស្ឋា នសរាប់រគ្ួស្ឋរ។ 

 
 រគួោររបរ់រគិរថបររ័ិទ គឺជារពោះពរដអ៏ោច រយមយួ។ ជាកាពិត វោចជាកិចចការតិចតួចសនោទ នរួគប៌ៅបលើកផនដី 
បៅបពលកដលរគួោរទុំងមូលថាវ យបងគុំ និងបបរមើរពោះជាម្ចច រ់ជាមយួគ្នប ។ របរិនបបើរគួោររបរ់អបកោគ ល់រពោះអម្ចច រ់ 
ពួកបគគួរកតរកីរយជាមយួនឹងការលូតលរ់ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អបក បហើយម្ចនរបបយជនត៍ាមរយៈរគួោរអធិោឌ ន
ជាបរៀងរល់សថ្ង។ កុំឡុងបពលបនោះ បពលបវលជារបចាុំសនការអធិោឌ ន បពលខ្លោះបយើងោចបៅថា «រនឋិបវលរគួោរ» កដល
ឪពុកម្ចថ យគួរកតជាអបកដឹកនាុំ។ របរិនបបើម្ចនកតឪពុក ឬ ម្ចថ យបៅកបុងផធោះជារគិរថបររ័ិទ ឪពុក ឬ ម្ចថ យគួរកតរបមូល
កូនៗ បហើយអធិោឌ នជាមយួពួកបគជាបរៀងរល់សថ្ង ចូរយកចិតថទុកោកប់ធវើវបោយរុភាព និងបោយការពិចារណា។ 
 

 បទោះបីជាឪពុកម្ចឋ យគួរកតជាអបកដឹកនាុំរនថិបវលរគួោរកប៏ោយ រម្ចជិកនីមយួៗសនរគួោររគិរថបររ័ិទោចបរបើ
រុុំអបកបផសងបទៀតឱ្យោនរពោះគមពរី និងអធិោឌ ន នកដរ។ រគួោររគិរថបររ័ិទកោ៏ចអធិោឌ នជាមយួគ្នប  បៅបពលទទួល
ទនោហារ អររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបោ់ហារ និងទូលរូមរពោះអងគររម្ចប់រពោះពរ។  
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ពួកបគហាមរ មមនិបោយយកបឋីរបពនន មនិបោយបរបិភាគោហារខ្លោះកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបបងោើតមក បដើមផ ី
បោយអបកបជឿកដលោគ ល់បរចកឋីពិតបរបិភាគ ទុំងអររពោះគុណ្។ អវីៗកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបបងោើតមករុទនកត
លអទុំងអរ់ មនិរតូវបចាលណាមយួបឡើយ គឺរតូវទទួលទុំងអររពោះគុណ្វញិ។ (១ ធីម៉ាូបថ្ ៤:៣-៤) 

 

 បៅបពលកដលកូនៗ  នបបរងៀនឱ្យអធិោឌ នររម្ចប់គ្នប បៅវញិបៅមក និងររម្ចបត់រមូវការម្ចប ក់ៗបៅកបុង
រគួោរជាការអោច រយណារ់។ ពួកបគោចចូលបៅជិតឪពុកម្ចឋ យរបរ់បគ នបៅរគបក់ាលៈបទរៈ និងអធិោឌ នររម្ចប់
បញ្ញា របរ់ពួកបគ។ ពួកបគបបងោើតនូវការទទួលោគ ល់អុំពីទម្ចល ប់សនឆាកជីវតិ កដលរពោះជាម្ចច រ់ នផគតផ់គង ់និងរមលងឹបមើល
បៅរពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបក់ារកណ្នាុំ និងជាជុំនួយ។ រគួោរកដលអធិោឌ នរមួគ្នប ពរងឹងនូវបរចកថីររឡាញ់បោយចងភាជ ប់
ពួកបគជាមយួគ្នប ។ ជីវតិកានក់តម្ចនភាពរលូន ពីបរពាោះពួកបគអធិោឌ នររម្ចបទ់ុំនាក់ទុំនងរគួោរ និងការបឆលើយតបរបរ់
រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

អធិស្ឋា ន 
   សរាបរ់គ្ួស្ឋរ    ជ្ជមួយរគ្ួស្ឋរ 
   ការរបស្តងាគ ោះររម្ចបទ់ុំងអរ់គ្នប   ការថាវ យបងគុំបៅកបុងរគួោរ 
   ទុំនាកទ់ុំនងរគួោរ    បពលបរបិភាគោហារ 
   តរមូវការរបរ់រគួោរ   បៅរកុមជុំនុុំ 
   តរមូវការផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចប ក់ៗ    ជាមយួបុគគលម្ចប ក់ៗ  
  
 បៅកបុងករណី្បនោះអបកចងម់្ចនរនថិបវលរគួោរបៅកបុងផធោះរបរ់អបក (ឬចងជ់ួយ រគួោរបផសងបទៀត បដើមផបីធវើកិចចការ
បនាោះកដរ) ទុំងបនោះ ជាគុំរកូណ្នាុំមយួចុំនួន។ 
 

ការណណនសំរាបក់ារថ្វវ យបងគំរនុងរគ្ួស្ឋរ Suggestions for Family Devotions 

១.  បរជើរបរ ើរបពលបវលបទៀងទតម់យួ កដលរមរមយបុំផុតររម្ចប់រគបគ់្នប ។ បៅបពលរពឹករពលឹម គឺជាការលអ។ 
 រគួោរមយួចុំនួនម្ចនការអធិោឌ នបៅតុោហារបពលរពឹក។ រគួោរបផសងបទៀតករវងរកបៅបពលលង ច គឺម្ចន
 របបយជនប៍រចើនជាង។ 
២.  អធិោឌ នជាមយួគ្នប ជារបចាុំ បៅបពលបវលដូចគ្នប  បបើរិនជាោចបធវើ ន។ 
៣.  ឱ្យរម្ចជិកសនរគួោរនីមយួៗ នចូលរមួចុំកណ្ក។ ដូចជាការោន រុំណូ្មពរអធិោឌ ន មតិបយបល់ និង
 ការអធិោឌ ន។ 
៤.  ោនអតទបទខ្លី បហើយងាយយល់ពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ជាពិបររ របរិនបបើម្ចនកូនតូចៗបៅកបុងរគួោរ។ 
 (អបករបកហលជានឹងចងប់របើបរៀវបៅបរឿងរបរ់រពោះគមពរីជាមយួកូនតូចៗ)។ ម្ចនរគួោរជាបរចើនបរបើការោនជារបចាុំ 
 កដល នមកពីបរៀវបៅរនថិបវល។ 
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៥.  ឱ្យរម្ចជិកនីមយួៗសនរគួោរកចកចាយនូវរុំណួ្រ ឬ មតិបយបល់អុំពីអវីកដល នោន។ 
៦. បរចៀងចបរមៀងរមួគ្នប មយួ ឬ ពីរបទបដើមផរីរបរើររពោះ បហើយអររពោះគុណ្ ឬ ក៏ថាវ យបងគុំ។ 
៧.  ផឋល់ឱ្ការឱ្យនិយយពីតរមូវការពិបររ ឬ ផឋល់មូលបហតុកបុងការអរគុណ្។ 
៨.  ម្ចនបពលបវលខ្លីររម្ចបអ់ធិោឌ ន កដលម្ចនម្ចប កោ់ចនឹងដឹកនាុំ ឬ កទ៏ុំងអរ់គ្នប ោចនឹង
 ចូលរមួសនការអធិោឌ ន។ (ខ្ញុ ុំរូមកណ្នាុំពីការអធិោឌ នខ្លី ដូបចបោះរគួោរនឹងមនិធុញរទន ់និងមនិអតប់ពញចិតថនឹង
 បពលអធិោឌ នបនាោះបទ)។ 
៩.  បលើកទឹកចិតថទុំងអរ់គ្នប ឱ្យោឋ ប់រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ចូររ ុំពឹងថារទងន់ឹងម្ចនរពោះបនធូល។ 
១០.  កុុំ កទ់ឹកចិតថ របរិនបបើម្ចនការររ ុំង និងបពលបវលមនិរមរមយ បៅបពលកដលវមនិោចម្ចនការអធិោឌ នជា
 រគួោរ។ ចូរបៅកតបនថកិចចការបនោះ។ ចូរកុុំពាយមបធវើតាមកមមវធិីកដលបគបរៀបចុំឱ្យ ប៉ាុកនថរតូវយកលុំនាុំតាម
 កាលៈបទរៈណាកដលរពោះជាម្ចច រដឹកនាុំ ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ រូមនិយយជាមយួរគិរថបររ័ិទបផសងបទៀត អុំពគុីណ្តសមលសនការអធិោឌ នជារគួោរពីបពលបវលដរ៏បបរើរបុំផុត និង 
    គបរម្ចងដល៏អមយួបដើមផបីធវើតាម។ បបើរិនជាអបកររ់បៅជាមយួរគួោរ រូមពិភាកាកិចចការបនោះជាមយួរគួោរអបក។  
    បបើរិនជាម្ចនការអធិោឌ ន ជារគួោររចួបហើយ រូមររបររនូវការកណ្នាុំររម្ចបក់ាររកីចបរមើនចូលកបុងបរៀវបៅ 
    ររបរររបរ់អបក។ 
 
៤ កតរ់តាឱ្ការចុំនួនបនួ បដើមផអីធិោឌ នជាមយួរម្ចជិកបផសងបទៀតសនរគួោរ។ បតើទុំងបូនបនោះ មយួណាកដលអបកកុំពុង 
    បរបើ ឬ អបកនឹងបរបើកបុងបពលឥលូវបនោះ? 
 
៥ របរិនបបើអបកម្ចនឱ្ការ រូមចាបប់ផឋើមអធិោឌ នជារគួោរ បទោះបីជាអបកចាបប់ផឋើមជាមយួមនុរសកតម្ចប កក់ប៏ោយ។ 
 

គ. អធិស្ឋា នជាមួយរកុមអធិស្ឋា ន Pray with a Prayer Group 

ទោលទៅទ៣ី. ពិពណ៌នពីរទបៀបចាប់ទផាើ មររុមអធិស្ឋា ន។ 

 
 រពោះជាម្ចច រ់កុំពុងបធវើការតាមរបបៀបមយួដអ៏ោច រយ កបុងរកុមអធិោឌ នតូចៗបៅបលើពិភពបលករពវសថ្ងបនោះ។ មតិថភកថិ
ទុំងឡាយរបមូលគ្នប បៅរិការពោះគមពរី និងអធិោឌ ន៖ រពោះជាម្ចច រ់បឆលើយតបការអធិោឌ ន បៅបពលកដលពួកបគរបួរមួកបុង
ជុំបនឿររម្ចប់រុំណូ្មពររបរ់បុគគលម្ចប ក់ៗ ។ អបកជិតខាងកដលមនិទនទ់ទួលការរបស្តងាគ ោះ ជាធមមតាទទួល ការអបញ្ជ ើញកបុង
ការបៅផធោះរបរ់មតិថភកថិម្ចនភាពងាយររួលជាងឱ្យពួកបគបៅរពោះវហិារ។ ពួកបគភាគបរចើន កុំពុងករវងរករពោះរគិរថបៅកបុង
ផធោះ កដលម្ចនការរបជុុំគ្នប អធិោឌ ន។ ការអោច រយសនការបរ រជុំងឺ ឱ្យជា នកុំពុងកតបកើតបឡើង រពោះជាម្ចច រ់កុំពុងកត
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បោោះរោយបញ្ញា នានាកបុងទុំនាក់ទុំនងរគួោរ និងមនុរសរបព់ាន់នាក ់នបពញបៅបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បៅកបុងរកុម
អធិោឌ នតូចៗ។  
 

 កិចចការកដលបកើតបឡើងរពវសថ្ង ដូចជាកិចចការសនរមយ័រពោះគមពរីរមពននបមរតថី្មីកដរ។ រគិរថបររ័ិទដុំបូង នជួបជុុំ
គ្នប បៅកបុងរពោះវហិាររបរ់ោរន៍យូោ និងោលរបជុុំរបរ់ោរនយូ៍ោ (ទីកកនលងថាវ យបងគុំជាោធារណ្របរ់ោរន៍
យូោ) និងជាលុំបៅឋានរបរ់អបកបជឿបផសងបទៀតកដរ។ បរកាយមក ពួកបគរតូវ នបគបបៀតបបៀន និងចាកបចញពីោលរបជុុំ
របរ់ោរន៍យូោ។ ប៉ាុកនថ ពួកបគបៅកតម្ចនបរចកថីរនារបរ់រពោះរគិរថ បហើយប ើញការរនា នរបរមចបៅបពលពួក
បគរបជុុំគ្នប កបុងរកុមតូចៗ។ បៅកបុងផធោះ កបុងរងូភបុំ តាមដងទបនល បៅកបុងរងូបរកាមដកីបុងចុំបណាមទីបញ្ចុ ោះរពបៅកបុងគុក ពួកបគ
 នអធិោឌ នជុុំគ្នប ។ រពោះជាម្ចច រ់ នបឆលើយតបការអធិោឌ នរបរ់ពួកបគ។ 
 

 បលកបពរតុរ នរបការដុំណឹ្ងលអបលើកដុំបូងដល់ បៅមនុរសកដលមនិកមនជាជនជាតិយូោ បៅកបុងផធោះរបរ់
បលកកូបនលរ កដលជានាយទហានកបុងកងវរបរនាតូចរ ៉ាមុូ្ច ុំងម្ចប ក។់ រពោះជាម្ចច រ់ នបុំបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
ដល់អរ់អបកកដលរបមូលគ្នប បៅទីបនាោះ បហើយបធវើឱ្យយល់ចារ់ពីដុំណឹ្ងលអកដលម្ចនររម្ចបម់នុរសទុំងអរ់កដលបៅ
រគបទ់ីកកនលង។ 
 

 បរកាយមក បលកបពរតុរជាបគុ់ក បហើយរតូវ នបគកាតប់ទររបហារជីវតិ។ ប៉ាុកនថ អបកបជឿទុំងអរ់ នរបជុុំគ្នប បៅ
កបុងផធោះរបរ់នាងម្ច៉ា រ ីកដលរតូវជាម្ចឋ យរបរ់បលកម្ច៉ា កុរ បហើយ នអធិោឌ នររម្ចប់បលកបពរតុរយ៉ា ងបោម ោះអរ់ពី
ចិតថ។ បនាធ បម់ក បទវតា ននាុំបលកបពរតុរបចញពីគុកកបុងការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ នរបរ់រគិរថបររ័ិទ។ 
បហតុការណ៍្បនោះបងាា ញពីអុំណាច សនការអធិោឌ ន។ រចវក់របូតធាល ក ់ទវ របបើកចុំហរ បហើយការរ ុំបោោះឱ្យម្ចនបររភីាព ន
បកើតបឡើង បៅបពលកដលរបជារស្តរឋរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ជួបជុុំគ្នប  បហើយអធិោឌ ន។ 
 

 រកុមជុំនុុំបៅរកុងភលីីព ចាបប់ផឋើមបឡើងបោយរកុមអធិោឌ ន។ បលកប៉ាូល និងបលករីុឡារ នរកប ើញរកុមស្តរថី 
កដលជួបជុុំគ្នប អធិោឌ នតាមដងទបនល។ ស្តរថីម្ចប ក់កបុងចុំបណាមស្តរថីទុំងអរ់គឺ នាងលីឌា នទទួលរពោះរគិរថ។ នាង ន
អបញ្ជ ើញបលកប៉ាូល និងបលករីុឡារបៅផធោះរបរ់នាង ដូបចបោះពួកបគោចម្ចនមូលោឌ នរគឹោះររម្ចប់ កិចចការរបរ់បគខ្ណ្ៈ
បពលពួកបគបៅរកុងភលីីព។ កិចចការដអ៏ោច រយោចបកើតបឡើងពីការជួបជុុំអធិោឌ នរបរ់រកុមស្តរថី! រុំបុរតបលកប៉ាូល នបផញើ
បៅរកុមជុំនុុំភលីីពប៉ាុនាម នឆាប ុំបរកាយមកបងាា ញពីកម្ចល ុំងសនរកុមជុំនុុំរបរ់រកុងភលីីព។  
 

 រកុមតូចៗរពវសថ្ង ជាធមមតាម្ចនការផ្ទល រ់បថូរយ៉ា ងខាល ុំងកបុងកមមវធិរីបរ់ខ្លួន។ អបកខ្លោះជួបជុុំគ្នប មយួរ ថ ហ៍មឋងបៅ
តាមផធោះដកដល។ អបកដសទបផសងបទៀតជួបជុុំគ្នប បៅកបុងផធោះរបរ់រម្ចជិកបផសងបទៀតសនរកុមបនាោះ។ បហើយអបកបផសងបទៀតជួបជុុំ
បៅកបុងរពោះវហិារ បរងចរក ការយិល័យ និងបៅោលបរៀនជាបដើម។ កបុងមយួរកុមោចចាបប់ផឋើមបោយរតឹមកតម្ចនគ្នប ពីរ 
ឬបីនាកក់ ៏ន។ បបើរិនជាម្ចនបរចើនជាងដបព់ីរនាក់វនឹងម្ចនការពិ កររម្ចបទ់ុំងអរ់គ្នប  កបុងការចូលរមួបោយបររ ី
បៅកបុងរកុមតូចបនាោះ។ រកុមស្តរថីមយួចុំនួនជួបជុុំគ្នប បៅបពលរពឹក ឬ បពលរបរៀរខ្ណ្ៈបពលកដលបរុរៗកុំពុងបធវើការ 
បហើយបកមងៗកុំពុងបៅោល។ រកុមរមួបញ្ចូ លគ្នប  (បុររ និងស្តរថី) ជាធមមតាជួបជុុំគ្នប បៅបពលលង ច។ បនាធ បព់ីការអធិោឌ ន 
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រកុមខ្លោះម្ចនបភរជៈ និងការរបកបគ្នប  បហើយរកុមបផសងបទៀតកម៏និម្ចន។ អបកខ្លោះបទៀត អធិោឌ នបៅបពលោហារបពលរពឹក ឬ 
ជបប់លៀងបៅកបុងរណាឌ គ្នរ ឬ បភាជនីយោឌ ន។ 

 
 បុគគលម្ចប ក់ៗ កដលម្ចនតួនាទីកបុងរកុមអធិោឌ នគួរកតពិចារណាពីោទ នភាព និងការទទួលខុ្ររតូវចុំបពាោះអរ់អបក
កដលចូលរមួ។ របរិនបបើការជួបជុុំម្ចនរយៈបពលយូរបពក អបកខ្លោះនឹងមនិោចចូលរមួបរពាោះកតភារកិចចបៅឯផធោះរបរ់បគ។ អបក
ម្ចនភារកិចច មនិគួរប ោះបង់បចាលភារកិចចបឡើយ។ អបកខ្លោះរបកហលជា តប់ងនូ់វចុំណាបោ់រមមណ៍្បបើរិនជាការជួបជុុំ បនាោះ
ចុំណាយបពលយូរ។ ប៉ាុកនថរកុមខ្លោះរបកហលជាោចនឹងទុកអវីៗបចាលមយួដុុំរិន បហើយចុំណាយបពលកបុងការទុំនាក់ទុំនង
ជាមយួរពោះជាម្ចច រ់។ របរិនបបើ ម្ចនរម្ចជិកមយួចុំនួនរតូវការបៅមុន បនាោះពួកបគម្ចនរិទនិកបុងការបៅមុន។ បៅបពល
កដលរពោះជាម្ចច រ់កុំពុងបធវើការអោច រយនានា ផ្ទល រ់បថូរជីវតិ និងបុំបពញមនុរសបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគបពលបវលហាក់
បីដូចជាខ្លីណារ់។ 
 

 ការកណ្នាុំបៅកបុងបមបរៀនបនោះ ររម្ចបរ់នថិបវលរគួោរោចជាជុំនួយររម្ចប់ការដឹកនាុំរកុមអធិោឌ ន។ ជាទូបៅ
ទុំងបនោះជាជុំហានដល៏អ៖ 

១. ចាបប់ផថើមបពលបវលខ្លីររម្ចបប់ោយការបរចៀងររបរើរ។ កិចចការបនោះជួយ ឱ្យគុំនិតរបរ់បយើងបផ្ទថ តរុំខាន់បៅបលើ
 រពោះជាម្ចច រ់ និងបរចកថីបមតាថ ករណុារបរ់រពោះអងគ បហើយនិងការបលើកទឹកចិតថបោយជុំបនឿ។ 
២. ម្ចនបពលខ្លីររម្ចបោ់ន និងកចកចាយកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ កិចចការបនោះ របកហលជានឹងរិកា
 រពោះគមពរីជាមយួរគូ ឬ បុគគលម្ចប ក់ៗកដលោចផឋល់ខ្គមពរី និងរ បព់ីរបបៀបកដលកិចចការបនាោះោចជួយ ដល់
 គ្នត/់នាង។ 
៣. ម្ចនកុំណ្តរ់តាអុំពកីារអធិោឌ ន កដលម្ចនការបឆលើយតប។ បៅកបុងវធិីបនោះ បុគគលម្ចប ក់ៗ ោចអររពោះគុណ្
 រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់វី កដលរទង ់នបធវើ និងការបលើកទឹកចិតថឱ្យអធិោឌ នររម្ចបត់រមូវការរបរ់អបកដសទបផសង
 បទៀត។ 
៤. បលើកទឹកចិតថដល់អរ់អបកកដលម្ចនតរមូវការពិបររ ឬ រុំណូ្មពរអធិោឌ ន បដើមផកីចកចាយដល់អបកដសទកដល
 បៅកបុងរកុម។ 
៥. បលើកទឹកចិតថឱ្យទុំងអរ់គ្នប ឱ្យ នចូលរមួអធិោឌ នររម្ចបប់រចកថីរតូវការ និងររម្ចបអ់បកដសទ បៅបពល កដល
 រពោះអម្ចច រ់ដឹកនាុំ។ 

 

 រកុមអធិោឌ នមយួចុំនួន ជាកផបកមយួសនកមមវធិីរបរ់រកុមជុំនុុំតាមតុំបន។់ តាមរយៈពួកបគ មនុរសជាបរចើនោចម្ចន
បទពិបោធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនពីការបធវើជាកមមរិទនសនរគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ឧទហរណ៍្ដូចជារកុមជុំនុុំមយួបៅទីរកុងបរអ ូល 
របបទរកូបរ ៉ា នរកីចបរមើន រម្ចជិកពីពីរមុនីបីពាន់នាកដ់ល់បីមុនីរ ុំពានន់ាក់កបុងរយៈបពលមយួឆាប ុំ បោយោរកតការចាប់
បផឋើមបោយរកុមអធិោឌ ន។ រកុមនីមយួៗ ម្ចនការបរៀបចុំជាមូលោឌ នតូចៗសនមនុរសដបន់ាក ់បហើយពួកបគ នជួបជុុំគ្នប មយួ
រ ថ ហ៍មឋងកបុងផធោះរម្ចជិកទុំងអរ់បៅកបុងទីរកុងទុំងមូល។ លទនផលពិតជាអោច រយណារ់៖ ការដូរជុំបនឿ ការអោច រយ 



84 
 

ពិតជារកីចបរមើនកមន! រកុមជុំនុុំបនោះបៅកតបនថការរកីចបរមើនតាមរកុមបការិការនីមយួៗបដើមផបីនថការជួបជុុំ និងកាន់កតបកើន
ចុំនួនបឡើង។ 
 

 បៅតាមតុំបនប់ផសងបទៀត រម្ចជិកកដលមកពីរកុមជុំនុុំកដលម្ចនរបវតថិបផសងគ្នប  នជួបជុុំគ្នប ជារកុមៗ។ រពោះជាម្ចច រ់
បុំផ្ទល រ់បុំករបជីវតិបធវើឱ្យរកុមជុំនុុំម្ចនជីវតិ និងនាុំការរបួរមួយ៉ា ងអោច រយកបុងរបូកាយរបរ់រពោះរគិរថ បៅបពលកដលរបជារស្តរថ
របរ់រពោះអងគអធិោឌ នរមួគ្នប ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ បតើរកុមអធិោឌ នបៅកបុងតុំបនអ់បកគឺជាអវី? ចូរកតវ់ចូលបៅកបុងបរៀវបៅររបររអបកនូវអវីកដលអបកដឹងបៅបពលណាកដល 
   ពួកបគជួបជុុំ និងបៅកកនលងណា។ ចូរគូរបនាធ តព់ីបរកាមនូវអវី កដលអបកនឹងផ្ទថ ុំបផញើបៅកាន់មតិថភកថិកដលររ់បៅជិតផធោះរបរ់ 
   អបក។ រូមអធិោឌ នររម្ចប់រកុមបផសងៗបទៀត។ 
 
៧ របរិនបបើគ្នម នរកុមអធិោឌ នបៅកបុងផធោះអបកជិតខាងរបរ់អបក រូមអធិោឌ នអុំពីការកដលោចនឹងម្ចន។ ចូរររបររនូវអវី 
    កដលរពោះអម្ចច រ់ម្ចនបនធូលមកកានអ់បកអុំពីលទនភាព ពីកកនលងកដលរតូវជួបជុុំ នរណាកដលរតូវអបញ្ជ ើញ បពលណា  និង 
    ចាបប់ផថើមបោយរបបៀបណា។ ចូរបធវើអវីកដលរទងរ់ បអ់បកឱ្យបធវើ។ 
 

ឃ. អធិស្ឋា នជាមួយពួកជំនុំ Pray with the Church 
ទោលទៅទ៤ី. បញ្ញា រ់ពីតរមូវការននទៅរនុងររុមជំនុរំបស់អនរ ណែលអនរអាច្អធិស្ឋា ន។ 

 
 ចលនារកុមអធិោឌ នអោច រយណារ់ ប៉ាុកនថពួកជុំនុុំអោច រយជាងរកុមអធិោឌ នបៅបទៀត។ ពួកជុំនុុំរតូវកតនាុំរពោះរគិរថ 
បៅកានព់ិភពបលកបធវើឱ្យរគិរថបររ័ិទនានារទិតកបុងជុំបនឿ បងាា តព់ួកបគឱ្យបបរមើ និងជយួ កបុងជីវតិជារបចាុំរបរ់ពួកបគ 
បហើយនិងកិចចការររម្ចប់រពោះរគិរថ។ បយើងនឹងរកប ើញនូវរពោះពរដអ៏ោច រយ មតិថភាព និងពន័នកិចចកបុងរកុមអធិោឌ ន ប៉ាុកនថ
បយើងករ៏តូវការចូលរមួបៅកបុងរកុមជុំនុុំតាមតុំបនក់ដរ។ អបកណាកដលបយើងដឹកនាុំបៅរករពោះរគិរថកបុងរកុមអធិោឌ ន គួរកតោច
ដឹកនាុំចូលបៅកបុងការរបកបកបុងរកុមជុំនុុំតាមតុំបនក់ដរ។ ពួកបគរតវូការពន័នកិចច និងគួរកតអភវិឌណចូលបៅកបុងរម្ចជិករងឹម្ចុំ
កដលោចបកើតបឡើងកបុងកិចចការរបរ់ពួកបគ ន។ 
 

 ការអធិោឌ នជាជីវតិសនពួកជុំនុុំ បហើយការអធិោឌ នម្ចនអុំណាច។ រពោះបយរ ូម្ចនបនធូលអុំពីរពោះវហិារគឺដូចជាផធោះសន
ការអធិោឌ នកដរ។ ពួកោវក នបៅរពោះវហិារបដើមផអីធិោឌ ន។ អបកដឹកនាុំរកុមជុំនុុំ នចុំណាយបពលបវលជាបរចើនបដើមផ ី
អធិោឌ ន។ រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យផធោះរគបគ់្នប  នថាវ យបៅរពោះអងគររម្ចបក់ារថាវ យបងគុំជាោធារណ្ៈនឹងកាល យ
បៅជាផធោះរបរ់អបកអធិោឌ ន និងជាកកនលង កដលរទងោ់ចជួបជុុំជាមយួរបជារស្តរថរបរ់រពោះអងគ ន។ 
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បនាោះបយើងនឹងនាុំបគមកកានភ់បុំដវ៏រុិទនរបរ់បយើង បយើងបធវើបោយបគរកីរយបៅកបុងដុំណាករ់បរ់បយើងកដលជា
កកនលងអធិោឌ ន បយើងនឹងទទួលតងាវ យដុតទុំងមូល រពមទុំងយញ្ដបូជាបផសងៗកដលបគយកមកថាវ យបៅ
បលើោរនៈរបរ់បយើង។ ដផតិបគនឹងបៅដុំណាករ់បរ់បយើងថាជាកកនលងរុំរបជ់ាតិោរន៍ទុំងអរ់
អធិោឌ ន។ (បអោយ ៥៦:៧) 

 
រិរសទុំងបនាោះពាយមោឋ បប់រចកឋីបបរងៀនរបរ់រកុមោវក័ រមួររ់ជាមយួគ្នប ជាបងបអូន បធវើពិធីកាចន់ុំបុង័ 
និងពាយមអធិោឌ ន។ មនុរសម្ចប បកាតរញបក់រញងរគប់ៗ គ្នប  ដផតិរកុមោវក័ នរុំកដងឫទនិ ដិហារយិ ៍និង
បធវើទីរុំគ្នល់បផសងៗជាបរចើន។ (កិចចការ ២៤:២-៤៣) 

 
ជាបរៀងរល់សថ្ង បគរមួចិតថគុំនិតគ្នប ពាយមចូលរពោះវហិារ បធវើពិធីកាចន់ុំបុង័បៅតាមផធោះ រពមទុំងបរបិភាគ
ោហារជាមយួគ្នប យ៉ា ងរបាយរកីរយ និងបោយចិតថបោម ោះររផង។ បគនាុំគ្នប ររបរើរតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់ 
បហើយរបជាជនទុំងមូលបគ្នរពរបោ់នពួកបគទុំងអរ់គ្នប ។ រពោះអម្ចច រ់បកនទមចុំនួនអបកកដលរពោះអងគ ន
របស្តងាគ ោះ មកកបុងរកុមរបរ់បគជាបរៀងរល់សថ្ង។ (កិចចការ ២៤:៤៦-៤៧) 

 
បៅបពលអធិោឌ នបម្ច៉ា ងបីរបរៀល បលកបពរតុរ និងបលកយ៉ាូហាន នបឡើងបៅរពោះវហិារជាមយួគ្នប ។  
(កិចចការ ៣:១) 

 

 បៅឯរបងរពោះវហិារ ខ្ណ្ៈបពលកដលពួកបលកទុំងពីរកុំពុងបដើរចូលបៅកបុងរពោះវហិារបដើមផអីធិោឌ ន បលកបពរតុរ 
និងបលកយ៉ាូហាន នប ើញអបករុុំទនម្ចប កក់ដលមនិោចបដើរ ន។ បៅកបុងរពោះនាមរពោះបយរ ូពួកបលក នបងាគ ប់បុររ
បនាោះឱ្យបរកាកបឡើង បហើយបដើរ គ្នតក់ប៏ដើរ នកមន។ ជាលទនផលសនការបរ រឱ្យជាបនោះ និងការកថ្លងរុនធរកថារបរ់បលក
បពរតុរដល់មនុរសកដល នប ើញកិចចការបនាោះ ម្ចនមនុរសរបម្ចណ្បីពាន់នាក ់នទទួលរពោះរគិរថ បៅសថ្ងបនាោះ។ អបក
ម្ចនអុំណាចនានា នចាប់បលកបពរតុរ និងបលកយ៉ាូហានបៅកបុងគុកចុំបពាោះការរបការដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយរ ូ និង
 នបញ្ញជ ឱ្យពួកបលកឈប់បធវើកិចចការបនាោះបទៀត។ ភាល មបនាោះ គ្នតក់ ៏នរតូវបគបោោះកលង ពួកបលក ន ជួបជុុំគ្នប ជាមយួ
រគិរថបររ័ិទបផសងបទៀត បហើយ នអធិោឌ នដល់រពោះជាម្ចច រ់ឱ្យរបទននូវបរចកថីកាល ហាន បដើមផបីនថរ បម់នុរសអុំពី
រពោះបយរ ូ។ 
 

កាលពួកបគទូលអងវររពោះជាម្ចច រ់ដូបចាប ោះរចួបហើយ កកនលងកដលបគជួបជុុំគ្នប បនាោះករ៏ញ្ជួ យ បគ នបពារបពញ
បោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនទុំងអរ់គ្នប  បហើយនាុំគ្នប កថ្លងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បោយចិតថអងោ់ច។ 
(កិចចការ ៤:៣១) 

 

 បតើអបកោចបបងោើតដុំណាក់រពោះជាម្ចច រ់ ជាដុំណាកម់យួសនការអធិោឌ នបៅសថ្ងបនោះបោយរបបៀបណា? បយើងបញ្ចូ ល
ការអធិោឌ នទុំងអរ់បៅកបុងការបបរមើបផសងៗ រមូម្ចនថាប ករ់ពោះបនធូល ការថាវ យបងគុំ ការរបកបយុវជន ការផាយដុំណឹ្ងលអ
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នានា។ បយើងផឋល់ឱ្ការររម្ចបរ់ុំណូ្មពរអធិោឌ ន និងទីបនាធ ល់អុំពីការបឆលើយតបការអធិោឌ ន។ ពួកជុំនុុំមយួចុំនួនម្ចន
បនធបអ់ធោិឌ នបៅកកនលងកដលមនុរសរបមូលផឋុ ុំគ្នប អធិោឌ ន មុនបពលការថាវ យបងគុំចាបប់ផឋើម។ អរ់អបកណាកដលចងទ់ទួល
រពោះរគិរថ ឬ ចង់បពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដរ៏រុិទន ចូរបៅបនធបអ់ធិោឌ ន បៅបពលកដលអបកបញ្ចប់ការថាវ យបងគុំបនាោះ។ 
រគិរថបររ័ិទនានា  នកណ្នាុំ និងអធិោឌ នជាមយួពួកបគ។ បៅតាម រកុមជុំនុុំបផសងបទៀត មនុរសោចបៅោរនៈកដលបៅ
ខាងមុខ្រកុមជុំនុុំ បដើមផអីធិោឌ នបៅបពលមុន ឬ បនាធ ប់ពីកមមវធិី។  
 

 រកុមជុំនុុំជាបរចើន  នបបើកទវ រររម្ចបម់នុរសចូលមកអធិោឌ នបពលណាក ៏ន។ អបកខ្លោះម្ចនការអធិោឌ ន
បៅបពលរពឹករពលឹមមុនបពលកដលមនុរសបៅបធវើការរបរ់ពួកបគ។ បៅកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់របបទរកូបរ ៉ាជាបរចើនម្ចនបុររ និង
ស្តរថីរបរ់យនាកជ់ួបជុុំគ្នប បម្ច៉ា ង ៥:០០ ជាបរៀងរល់រពឹកបដើមផអីធិោឌ ន។ 
 

 បតើរកុមជុំនុុំរបរ់អបករតូវការភាញ ក់រឭកខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ឱ្យរកីផុលផុរកដរឬបទ? បតើរគូគងាវ លរបរ់អបករតូវការ
អុំណាចរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងពន័នកិចចរបរ់គ្នតប់កនទមបទៀតកដរឬបទ? បតើអបកចងឱ់្យរម្ចជិកសនរកុមជុំនុុំរបរ់អបកបពញ
បោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន និងម្ចនភាពកាល ហានបធវើជាបនាធ ល់ដូចជារកុមជុំនុុំបដើមបធវើកដរឬបទ? បតើអបកចងប់ ើញការអោច រយ 
បៅកបុងការបឆលើយតបការអធិោឌ ន និងឱ្យរពោះអម្ចច រ់បកនទមមនុរសមកកបុងរពោះវហិាររបរ់អបកដល់នរណាកដលនឹងទទួល ន
ការរបស្តងាគ ោះកដរឬបទ? បបើរិនជាដូបចាប ោះ ចូរអធិោឌ នររម្ចប់រកុមជុំនុុំរបរ់អបក បៅកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់អបក និងជាមយួពួកជុំនុុំ
របរ់អបក។ រពោះជាម្ចច រ់កុំពុងបធវើកិចចការទុំងបនោះ បៅកបុងរកុមជុំនុុំ ជាបរចើនបៅរពវសថ្ង។ រទងោ់ចបរបើអបកឱ្យនាុំលទនផលទុំង
បនោះបៅរកុមជុំនុុំរបរ់អបក បៅបពលកដលអបកបធវើកផបករបរ់អបក និងបលើកទឹកចិតថ អបកដសទបទៀតឱ្យអធិោឌ ន។  

 
ខ្ញុ ុំម្ចនអុំណ្រខាល ុំងណារ់ បៅបពលបគរ បខ់្ញុ ុំថា: ចូរបយើងនាុំគ្នប បៅរពោះដុំណាក់របរ់រពោះអម្ចច រ់!»។ 
(ទុំនុកតបមោើង ១២២:១) 

 
ចូរបលើកសដរបណ្មយបៅរកទីរកាោ រៈ ចូរររបរើរតបមោើងរពោះអម្ចច រ់!»។ (ទុំនុកតបមោើង ១៣៤:១) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ចូរកតរ់តាអុំពីបរចកថីរតូវការបៅកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់អបកចុំបពាោះតរមូវការណាកដលអបកម្ចនបុំណ្ងចងអ់ធិោឌ នចូលបៅកបុង 
    បរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ ចូរអធិោឌ នពីតរមូវការទុំងបនាោះ។ 
 
៩ ចូរទូលរុុំរពោះជាម្ចច រ់ពីរបបៀបកដលអបកោចជួយ អភវិឌណនខាងកផបកពន័នកិចចអធិោឌ នឱ្យកានក់តរីុជបរៅ បៅកបុងរកុមជុំនុុំ 
    របរ់អបក។ ចូរររបររការបឆលើយតបរបរ់រពោះអងគ ចូលបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៤  បៅកបុងរនថិបវលរគួោរ បៅបពលបរបិភាគោហារ បៅរកុមជុំនុុំ នងិជាមយួរម្ចជិកម្ចប ក់ៗ សនរគោួរផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់
 អបកបៅបពលណាក ៏ន ជាពិបររ បៅបពលគ្នត ់ឬ នាងម្ចនតរមូវការពិបររ។ ឬកោ៏ចជាបពលកដលអបកម្ចន
 តរមូវការ។ ម្ចថ យជាបរចើន  នបធវើបនាធ ល់ពីការបរ រឱ្យ នជាភាល មៗពីការឈកឺាល ឬ ពីបញ្ញា នានា បៅបពល
 កដលកូនតូចម្ចប ក ់នោកស់ដបលើកាលរបរ់គ្នត ់បហើយទូលរូមរពោះបយរ ូកបុងការបធវើឱ្យគ្នត ់នធូររោល។ 
 
 រគបទ់ុំងចបមលើយបផសងៗបទៀត គឺជាបគ្នលការណ៍្សនលុំហាត់អនុវតថនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនកដលអបក នបរៀន។ របរិនជាអបក
កុំពុងបធវើអវីកដលរតូវ នកណ្នាុំបៅកបុងបមបរៀនបនោះ បនាោះអបកកុំពុងកតរកីចបរមើនបៅកបុងពន័នកិចចអធោិឌ នរបរ់អបករចួបហើយ។   
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អនុញ្ញា តឱ្យរពះវិញ្ញា ែ 
ែ៏វិស្ទុធជួយែលអ់នក 

Let the Holy Spirit Help You 
 
 
 បលកររីឌាន នអធិោឌ នថា៖ «    ដ ៏  ត      ត               ដ ៏  ត      ត !»។ បលកររីម្ចន
ោរមមណ៍្តករ់លុតចុំបពាោះបរចកថីអធិោឌ នរបរ់បលកររី។ បហតុអវី? ពីបរពាោះបលកររីបទើបកត នោនបរចកឋីរយការណ៍្
ពីបុររម្ចប កក់ដលបលកររី នអធិោឌ នឱ្យ គឺបលកវុចិទរ័ ភលមី្ច៉ា  កដលរតូវ នបគរម្ចល បខ់្ណ្ៈបពលកដលបលក នយក
រជោររបរ់រពោះបយរ ូ ចូលបៅកបុងតុំបនទ់ីបប។ 
 

  ត                   ឌា                       ។ ប៉ាុកនឋ បលកររី នដឹងយ៉ា ងចារ់ថា បលកររី
គួរកតបធវើវ។ អវីកដលគ្នតម់និ នដឹងគឺថា បរចកឋីរយការណ៍្បនាោះខុ្រ។ បលកវុចិទរ័ មនិទនោ់ល បប់ៅបឡើយបទ។ 
បលកររី នបៅកកនលងមយួបលើតុំបនភ់បុំហិម្ចសលដខ៏្ពរ់ កដលម្ចនរគបដណ្ឋ បប់ោយទឹកកក បោយបជើងរបរ់គ្នតទ់ុំងពីរ
 នជាប់កក។ 
 

 បលើកកលងកតការអោច រយប៉ាុបណាត ោះ បលកវុចិទរ័របកហលជានឹងោល ប់ បោយោរការឆលងបរគដុំបៅរលួយ មុនបពល
កដលបលកោចរកអរយិយធមម៌យួប ើញ។ ប៉ាុកនថ រពោះអម្ចច រ់ម្ចនគបរម្ចងកផនការបផសង។ តាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគ 
រទង ់នរ បប់លកររីឌាន ជាររីកដលររ់បៅកផបកមយួបទៀតសនពិភពបលកឱ្យអធិោឌ នររម្ចបប់លកវុចិទរ័។ គ្នតោ់ឋ ប់
បងាគ ប ់បនាោះការអោច រយកប៏កើតបឡើង បហើយបលកវុចិទរ័ រតូវ នបរ រឱ្យជា។ 
 

 មនុរសបផសងបទៀតម្ចនបទពិបោធនដូ៍ចគ្នប នឹងបលកររីឌានកដរ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នកណ្នាុំការអធិោឌ ន
របរ់ពួកបគ បហើយកិចចការដអ៏ោច រយកប៏កើតបឡើង។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចនវធិីោស្តរថជាបរចើន កបុងការជួយ បយើងបៅបពល 
កដលបយើងអធិោឌ ន។ 
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គ្ទរាង 
ក. ោឋ បរ់ពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ Listen to the Spirit’s Voice 
ខ្. ម្ចនោរមមណ៍្តាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនរពោះហឫទយ័ Feel What the Spirit Feels 
គ. អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្អធិោឌ នតាមរយៈអបក Let the Spirit Pray Through You 
 . រកមឋងបចញនូវអុំណាចរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ Act in the Spirit’s Power 
 

ទោលទៅ 
១. បញ្ញជ កព់ីកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកបុងការអធិោឌ នរបរ់បយើង។ 
២. ពិពណ៌្នាពីោរមមណ៍្កដលចូលបៅកបុងការអធិោឌ នរបរ់បយើង។ 
៣. ពនយល់ពីអតទនយ័សនការអធិោឌ នបៅកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
៤. ពនយល់ពីោររុំខាន់សនការោកអ់ុំណាចរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ចូលបៅកបុងការអនុវតថ។ 
 

ក. ស្ឋដ ប់រពះស្រូនស្ៀងរបស្រ់ពះវិញ្ញា ែ Listen to the Spirit’s Voice 
ទោលទៅទ១ី. បញ្ញា រ់ពីរិច្ចការរបស់រពះវិញ្ញា ណែ៏វិសុទធរនុងការអធិស្ឋា នរបស់ទយើង។ 

 
 បយើង ននិយយរចួមកបហើយអុំពីការោថ ប់រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ ន។ រទង់ជា
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលម្ចនបនធូលមកកាន់បយើងតាមរយៈការរនធនាកបុងរបបៀបពីរយ៉ា ង បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ ន និង
ោនរពោះគមពរី។ បពលខ្លោះ រទងប់ងាា ញពីអវីកដលម្ចនបៅកបុងជីវតិបយើង កដលរពោះជាម្ចច រ់មនិរពវរពោះហឫទយ័។ រទង់ជួយ 
បយើងឱ្យោរភាពនូវកុំហុរបៅរពោះជាម្ចច រ់ បហើយទូលរូមឱ្យរពោះអងគបលើកកលងបទរ។ បនាធ បម់ក រទងរ់បទនឱ្យបយើង
នូវបរចកថរុីខ្ និងការធានាអោះោងថា រពោះជាម្ចច រ់ នអតប់ទរឱ្យបយើងបហើយ។ ជីវតិរបរ់បយើងរតូវ នផ្ទល រ់បថូរ
បៅបពលកដលបយើងោឋ ប់តាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បហើយអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគជួយ បយើងពីមយួសថ្ងបៅមយួសថ្ង។  

 
យ៉ា ងណាមញិ រពោះវញិ្ញដ ណ្កយ៏ងមកជួយ បយើងកដលទនប់ខ្ាយបនោះកដរ ដផតិបយើងពុុំដឹងអធិោឌ នដូចបមឋច 
បដើមផបីោយ នរមបនាោះបឡើយ កតរពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទធ ល់ រទងទូ់លអងវរបោយបយើង បោយរពោះរូរបរៀងកដល
គ្នម ននរណាោចកថ្លង ន។ រឯីរពោះជាម្ចច រ់កដលបឈវងយល់ចិតថមនុរសរទងរ់ជាបរពោះបុំណ្ងរបរ់
រពោះវញិ្ញដ ណ្ បរពាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្ទូលអងវរបោយរបជាជនដវ៏រុិទន ររបតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
(រ ៉ាមូ ៨:២៦-២៧) 
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រពះវិញ្ញា ណជួយទយើងអធិស្ឋា ន 
រ ៉ាមូ ៨: ២៦-២៧ 

  បញ្ញា របរ់បយើង     ជុំនយួរបរ់រពោះអងគ 
  ខ្វោះការអធិោឌ ន     បលើកទឹកចិតថបយើងឱ្យអធិោឌ ន 
  ជុំបនឿតិច      របទនជុំបនឿដល់បយើង 
  មនិយល់ពីតរមូវការ    រ បប់យើងពីអវីកដលរតូវអធិោឌ ន 
  មនិយល់ពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័រពោះ   អធិោឌ នររម្ចបប់យើងឱ្យបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័
        រពោះជាម្ចច រ់ 
  ការរបឆាុំងនឹងវញិ្ញដ ណ្ោរកក ់   របទនឱ្យបយើងនូវជយ័ជមបោះ 
  បយើងខ្វោះរមតទភាពខាងនិយយ   អធិោឌ នតាមរយៈបយើង 
 

 ចូរអររពោះគុណ្ដល់រពោះជាម្ចច រ់ កដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ បយើងឱ្យអធិោឌ ន។ រទង់ នយងមកគងជ់ាមយួ
បយើង របទនបយើងនូវនិរសយ័ថ្មី កណ្នាុំបយើង បហើយជួយ បយើងឱ្យថាវ យបងគុំ និងបបរមើដល់រពោះជាម្ចច រ់។ រពោះបយរ ូ ម្ចន
រពោះបនធូលថា៖ 

 
រពោះជាម្ចច រ់ជាវញិ្ញដ ណ្ បហតុបនោះអរ់អបកកដលថាវ យបងគុំរពោះអងគ រតូវកតថាវ យបងគុំតាមវញិ្ញដ ណ្ និងតាម
បរចកឋីពិត។ (យ៉ាូហាន ៤:២៤) 

 
 បៅបពលកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដឹកនាុំបយើង បយើងម្ចនអុំណ្រចុំបពាោះការោគ ល់រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះបិតារបរ់បយើង។ 

 
ដផតិអរ់អបកកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់កណ្នាុំ រុទនកតជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បងបអូនពុុំ ន
ទទួលវញិ្ញដ ណ្កដលបធវើបោយបងបអូនបៅជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើ បហើយបោយបៅកតភយ័ខាល ចបទៀតបទ គឺបងបអូន នទទួល
រពោះវញិ្ញដ ណ្កដលបធវើបោយបងបអូនបៅជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បោយោររពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះ បយើងបនលឺ
រុំបឡងបឡើងថា «អប័ា!» ឱ្រពោះបិតា! គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទធ ល់កដលផឋល់រកខីភាពបោយវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងដឹង
ថា បយើងពិតជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កមន។ របរិនបបើបយើងពិតជាបុរតកមន បនាោះបយើងមុខ្ជាទទួលមតក៌
ពុុំខាន។ បយើងនឹងទទួលមតក៌ពីរពោះជាម្ចច រ់ គឺទទួលមតក៌រមួជាមយួរពោះរគិរឋ។ បោយបយើងរងទុកខលុំ ក
រមួជាមយួរពោះអងគដូបចបោះ បយើងកន៏ឹងទទួលរិររីងុបរឿងរមួជាមយួរពោះអងគកដរ។ (រ ៉ាមូ ៨:១៤-១៧) 

 

 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ បយើងឱ្យយល់ពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយនាុំចិតថគុំនិតរបរ់បយើងបៅកានប់រចកថី
ពិតកដលបយើងរតូវការ។ 
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ប៉ាុកនថ រពោះដជ៏ួយ ការពារ គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន*កដលរពោះបិតាចាតប់ោយមកកបុងនាមខ្ញុ ុំនឹងបបរងៀនបរចកឋីទុំង
អរ់ដល់អបករល់គ្នប  រពមទុំងរ ុំលឹកអវីៗកដលខ្ញុ ុំ នរ បអ់បករល់គ្នប ផង។ (យ៉ាូហាន ១៤:២៦) 

 
រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអម្ចច រ់នឹងរណ្ឌិ តបៅបលើរពោះបុរតាបនាោះ គឺជារពោះវញិ្ញដ ណ្កដលផឋល់រ ជាញ  បោយបចោះ
ពិចារណាដឹងខុ្ររតូវ រពោះវញិ្ញដ ណ្កដលផឋល់ការ ល្ រសវ និងចិតថអងោ់ច រពោះវញិ្ញដ ណ្កដលបុំភលបឺោយ
ោគ ល់ និងបគ្នរពបកាតខាល ចរពោះអម្ចច រ់។ (បអោយ ១១:២) 

 

 ការបបរងៀន និងការកណ្នាុំរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមកកានប់យើងភាគបរចើនតាមរយៈរពោះគមពរី ដូបចបោះ ចូររញ្ជ ឹងគិត
ពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅបពលកដលអបកោនរពោះគមពរី។ ចូរទបនធញខ្គមពរី និងរូរតខ្ទុំងបនាោះបឡើងវញិបពញមយួ
សថ្ង។ អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះបនធូលបធវើការកបុងអបក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនោចនាុំរពោះបនធូលកដលរតឹមរតូវចូលបៅកបុងការចងចាុំរបរ់
អបក និងអនុវតថរពោះបនធូលបៅកបុងោទ នភាពរបរ់អបក បៅបពលកដលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័កណ្នាុំ និងបលើកទឹកចិតថដល់
អបក។ រទងន់ឹងបរបើរពោះបនធូលបដើមផបីធវើឱ្យជុំបនឿរបរ់បយើង នលូតលរ់ បហើយអបកនឹងប ើញពីការបឆលើយតបចុំបពាោះ
ការអធិោឌ នយ៉ា ងអោច រយ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ អបករបកហលនឹងកតរ់ម្ចគ ល់នូវអវីកដលបយើងកុំពុងកតរ ុំឭកបៅកបុងបមបរៀនមុនរបរ់មុខ្វជិាជ សនបរចកថីពិតមយួចុំនួនកដល 
   បយើង នបរៀន។ បនោះជាកផបកមយួដរ៏ុំខាន់សនការរិកាកដលហមតច់ត។់ ចូររតឡបប់ៅបមបរៀនទី៣ បហើយោនវមឋងបទៀត។  
   ោននូវអវីកដលអបក នកតរ់តាបៅកបុងបរៀវបៅអុំពីបមបរៀនបនោះ។ 
 
២ ររបរររបងខបកិចចការមយួចុំនួន កដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នរ បអ់បកឱ្យអធិោឌ ន ឬ  នរ បឱ់្យបធវើតាុំងពីបពល 
    កដលអបកចាបប់ផឋើមរិកានូវមុខ្វជិាជ បនោះ។ បតើលទនផលទុំងបនាោះជាអវី? 
 
៣ រ ុំឭកបមបរៀនទី៤ បឡើងវញិ។ បតើអបកបរបើរពោះបនធូលជាការកណ្នាុំកដរឬបទ? បតើរពោះបនធូលបនោះជួយ អបកបោយរបបៀបណា? 
 

ខ. មានអារមមែ៍តាមរពះវិញ្ញា ែមានរពះហឫទ័យ Feel What the Spirit Feels 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពអីារមមណ៍ណែលច្ូលទៅរនុងការអធិស្ឋា នរបស់ទយើង។ 

 
 បយើង ននិយយអុំពីការខ្វល់ខាវ យចុំបពាោះអរ់អបកកដល តប់ង ់និងម្ចនោរមមណ៍្ដឹងពីមនុរសដសទបទៀត។ បនោះ
មកពីបរចកថរីរឡាញ់ កដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនររម្ចបព់ួកបគ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះអងគកដលគងជ់ាមយួបយើងររឡាញ់
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មនុរស បហើយបធវើឱ្យបយើងររឡាញ់ពួកបគកដរ។ បយើងកានក់តអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគដឹកនាុំជីវតិបយើងតាមផលូវរបរ់រពោះអងគ បយើង
កានក់តបពញបោយបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះអងគ។ 

 
បរចកឋីរងឃមឹមនិបធវើបោយបយើងខ្កចិតថបឡើយ បរពាោះរពោះជាម្ចច រ់ នចាក់បងាូររពោះហឫទយ័ររឡាញ់របរ់
រពោះអងគមកកបុងចិតថបយើង បោយរបទនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមកបយើង។ (រ ៉ាមូ ៥:៥) 

 

 រពោះហឫទយ័កឋួលោណិ្តដរ៏ជាលបរៅរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បពលខ្លោះោចនឹងបធវើឱ្យទឹកកភបកហូរចុោះ ខ្ណ្ៈបពល
កដលបយើងអធិោឌ នររម្ចបម់នុរស ប៉ាុកនថបពលខ្លោះបទៀតជាអុំណ្ររបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន កដលនងឹបណាឋ លបយើងឱ្យម្ចនកថី
អុំណ្រ និងររបរើរតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់។ 

 
ចូរម្ចនអុំណ្ររបាយជានិចច ចូរអធិោឌ នឥតឈប់ឈរ ចូរអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់រគបក់ាលៈបទរៈ 
ទុំងអរ់ ដផតិរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័បោយបងបអូន កដលរមួជាមយួរពោះរគិរឋបយរ ូ បធវើដូបចបោះឯង។  
(១ បថ្រាឡូនិក ៥:១៦-១៨) 

 
បងបអូនបអើយ បយើងរតូវកតអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់រឋីអុំពីបងបអូនជានិចច បយើងបធវើដូបចបោះពិតជារតឹមរតូវកមន 
បរពាោះជុំបនឿរបរ់បងបអូនកាន់កតចុំបរ ើនបឡើង បហើយបងបអូនកម៏្ចនចិតថររឡាញ់គ្នប បៅវញិបៅមក រតឹកតខាល ុំង
បឡើងៗកដរ។ (១ បថ្រាឡូនិក ១:៣) 

 
បពលណាខ្ញុ ុំនឹកគិតដល់បងបអូន ខ្ញុ ុំកតងកតអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់របរ់ខ្ញុ ុំជានិចច គឺរគបប់ពល ខ្ញុ ុំទូលអងវរ
រពោះជាម្ចច រ់រុំរបប់ងបអូនទុំងអរ់គ្នប  ខ្ញុ ុំទូលអងវរបោយចិតថរកីរយជាដរប។ (ភលីីព ១:៣-៤) 

 
ចូរអររបាយជាមយួអរ់អបកកដលអររបាយ ចូរយុំបោកជាមយួអរ់អបកកដលយុំបោក។ (រ ៉ាមូ ១២:១៥) 

 

 បយើង ននិយយរចួមកបហើយអុំពីោកផកិរយិបៅបពលអធិោឌ ន។ រូមឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគងប់ៅរគបក់ផបកកបុង
ជីវតិរបរ់បយើង កដលបយើងនឹងម្ចនោរមមណ៍្ពីអវីកដលរទងម់្ចនោរមមណ៍្៖ បពញបោយបរចកថីរអបប់ខ្ពើមចុំបពាោះអុំបពើ ប ចង់
ផ្ទគ បរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាម្ចច រ់កបុងរគបក់ិចចការទុំងអរ់កដលបយើងបធវើ ម្ចនបុំណ្ងចិតថបនាធ ន់បដើមផជីួយ ដល់អបកដសទឱ្យម្ចន
បររភីាពពីអុំបពើ ប និងប ើញលទនផលម្ចនបុំណ្ងចិតថឱ្យរពោះជាម្ចច រ់យងរតឡបម់កកផនដីវញិ និងបរៀបចុំោណាចរក
របរ់រពោះអងគ ររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់ និងមនុរសម្ចនភាពបោម ោះរតង ់និងការតាុំងចិតថខ្ពរ់កបុងការអធិោឌ នរបរ់បយើង ម្ចន
អុំណ្រកបុងការទុំនាក់ទុំនងជាមូយរពោះជាម្ចច រ់ ការធានាអោះោងថា រពោះអងគនឹងបឆលើយតប បហើយម្ចនឆនធោះកបុងការបធវើកិចចការអវី
កដលរទងរ់ បប់យើងឱ្យបធវើ។ 



94 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ រូមរ ុំឭកបមបរៀនទី១ បឡើងវញិបោយទូលរូមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនឱ្យនាុំមកចូលបៅកបុងករមតិមយួកានក់តកបុងការថាវ យ 
    បងគុំ បពលកដលអបកយកបពលរញ្ជ ឹងគិតអុំពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
 
៥ រូមរ ុំឭកបមបរៀនទី២ បហើយអធិោឌ នបៅរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បដើមផពីរងឹងនូវោកផកិរយិកដលរតឹមរតូវបៅកបុងអបក។ 
 
៦ អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ អបកអធិោឌ ននូវបរចកថីអធិោឌ នរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ រូមចុំណាយបពលោក ់
   ោរមមណ៍្បៅរគបក់ផបកសនបរចកថីទុំងបនោះឱ្យ នរីុជបរៅ។ 

 
គ. អនុញ្ញា តឱ្យរពះវិញ្ញា ែអធិស្ឋា នតាមរយៈអនក Let the Spirit Pray Through You 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីអតែន័យម្នការអធិស្ឋា នទៅរនុងរពះវិញ្ញា ណ។ 

 
 ជាបរចើនបលើកបរចើនោរកដលបយើងមនិ នដឹងពីរបបៀបអធិោឌ ន។ បយើងមនិយល់ពីអវីកដលជាបរចកថីរតូវការរបរ់
មនុរសម្ចប ក់ៗ  ឬ ដុំបណាោះរោយរបរ់បគជាអវី។ បយើងមនិរ កដថាអវីជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ឬក ៏
របកហលជាបយើងមនិម្ចនពាកយអវី បដើមផបីងាា ញពីបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដលនឹងហូរចូលមកកបុងបយើង ឬ 
ការឈចឺាប់កដលហាក់បីដូចជាកហកបយើងជាចបរមៀក ជបម្ចល ោះកផបកខាងកបុង ការភយ័ខាល ច បហើយនិងការការ ក់កបកគ្នប ។ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនទទួលយករគបទ់ុំងបុំណ្ង និងតរមូវការខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ បហើយម្ចនរពោះបនធូលជាមយួរពោះបិតាអុំពី
កិចចការទុំងអរ់បនាោះបោយផ្ទធ ល់។ បពលខ្លោះ រទងោ់ចនឹងបធវើកិចចការបនោះបោយបុំបពញតាមរយៈបបូរម្ចតរ់បរ់អបកបៅកបុង
ភាោអធិោឌ នកដលមកពីរពោះអងគ បហើយមនិកមនមកពីគុំនិតរបរ់អបកផ្ទធ ល់បឡើយ។ បរកាមការជុំរញុទឹកចិតថរបរ់រពោះអងគ
អបកបងាូរបចញមកនូវបុំណ្ងយ៉ា ងរជាលបរៅកបុងរពលឹងរបរ់អបក ឬ ការថាវ យបងគុំដល់រពោះជាម្ចច រ់។ ម្ចនបពលខ្លោះបទៀត 
រទងរ់បកហលជាម្ចនបុំណ្ងចងប់ធវើកិចចការបនោះកបុងភាោរបរ់រពោះអងគផ្ទធ ល់ ជាភាោអធិោឌ នកដលពិបររ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ោនគមពរី រ ៉ាមូ ៨: ២៦-២៧ មឋងបទៀត។ ររបររពីគុណ្រមផតថិនានា កដលអបកប ើញកបុងការអនុញ្ញដ ណ្ឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ 
    ដវ៏រុិទនអធិោឌ នតាមរយៈអបក។ 

 
អបកណានិយយភាោចុំកឡកអោច រយ អបកបនាោះនិយយបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ មនិកមននិយយបៅកាន ់
មនុរសបទ ដផតិគ្នម ននរណាយល់នយ័ បរពាោះរពោះវញិ្ញដ ណ្នាុំចិតថអបកបនាោះបោយកថ្លងពីបរចកឋីដល៏ក់កុំ ុំង។  
(១ កូរនិថូ្រ ១៤:២) 
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 ជាការបោោះកលងដអ៏ោច រយខាងវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង តាមរយៈការអធិោឌ នបធវើឱ្យវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងទទួល ននូវការ
បោោះកលងយ៉ា ងអោច រយ។ បយើងមនិចាុំ ច់យល់រគបយ់៉ា ងអុំពីបញ្ញា  និងដុំបណាោះរោយបនាោះបទ រពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនវតថម្ចន
កបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគផ្ទធ ល់ បហើយទូលរូមអវីកដលលអរបបរើរ។ រទងអ់ធិោឌ នតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់
រពោះជាម្ចច រ់កិចចការ បនោះរបទនឱ្យបយើងនូវការអោះោងថា ការអធិោឌ ននឹងម្ចនការបឆលើយតប។ 
 

 របបភទសនកាអធិោឌ នបនោះបៅថា «ការអធិោឌ នកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្» ឬ« ការនិយយភាោចកមលក»។ បពលខ្លោះ មនុរស
និយយរុំបៅបៅបលើវថាជា ភាោដសទ (glossolalia)  កដលមកពីភាោរកិក។ រពវសថ្ងម្ចនរគរិថបររ័ិទរបល់ននាក់
បៅកបុងពិភពបលកអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនអធិោឌ នតាមរយៈពួកបគ កបុងភាោណាមយួកដលរទងប់រជើរបរ ើរ។ 
 

 កិចចការបនោះបកើតបឡើងដុំបូងចុំបពាោះមនុរស១២០នាក ់កដលបដើរតាមរពោះបយរ ូ បៅសថ្ងបុណ្យសថ្ងទីហារិប។ ពួកបគ
បុំបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន និងចាបប់ផឋើមបលើកតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់កបុងភាោបផសងៗ កដលពួកបគមនិកដលធាល ប ់ន
បរៀន។ បៅកបុងចុំបណាមនុរស កដល នរបមូលផឋុ ុំគ្នប  ម្ចនមនុរសមកពីបណាឋ របបទរជាបរចើន នយល់ភាោកដល
រគិរថបររ័ិទកុំពុងនិយយបៅកបុងភាោបផសងៗពីគ្នប ។ ពួកបគ ននិយយអុំពីកិចចការអោច រយកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបធវើ! 

អបកទុំងបនាោះ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបហើយចាបប់ផឋើមនិយយភាោបផសងៗពីគ្នប  តាម
រពោះវញិ្ញដ ណ្បរ ររបទនបោយ។ (កិចចការ ២:៣) 

 

 បលកប៉ាូលបធវើទបីនាធ ល់ពីការអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្អធិោឌ ន តាមរយៈបលកជាភាោដសទ ជាការទកទ់ងដ៏
អោច រយមយួ បៅបពលកដលបលក នអធិោឌ នទូលអងវរចុំបពាោះតរមូវការរបរ់រគិរថបររ័ិទថ្មីៗ អបកបធវើការជារគិរថបររ័ិទ 
បហើយនិងរកុមជុំនុុំនានា កដលបលក នរកប ើញ។ (គ្នត់និយយរុំបៅបៅបលើវជា «ការអធិោឌ នបោយវញិ្ញដ ណ្របរ់
គ្នត»់)។ ប៉ាុកនថ កិចចការបនោះមនិោចឃ្លត់បលកពីការអធិោឌ នយ៉ា ងបោម ោះអរ់ពីចិតថកបុងពាកយអធិោឌ នរបរ់គ្នតផ់្ទធ ល់ ន
បឡើយ។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ជួយ បយើងអធិោឌ នកបុងរបបៀបទុំងពីរបនោះ។ 

 
របរិនបបើខ្ញុ ុំអធិោឌ នជាភាោចុំកឡក វញិ្ញដ ណ្ខ្ញុ ុំបៅអធិោឌ នពិតកមន ប៉ាុកនថ រ ជាញ របរ់ខ្ញុ ុំបៅបរងៀម ឥត
រោិះគិតអវីបទ។ ដូបចបោះ បតើខ្ញុ ុំរតូវបធវើដូចបមឋច? ខ្ញុ ុំនឹងអធិោឌ នបោយបរបើវញិ្ញដ ណ្របរ់ខ្ញុ ុំ បហើយខ្ញុ ុំកន៏ឹងអធិោឌ ន 
បោយបរបើរ ជាញ របរ់ខ្ញុ ុំផងកដរ។ ខ្ញុ ុំនឹងបរចៀង បោយបរបើវញិ្ញដ ណ្របរ់ខ្ញុ ុំ បហើយខ្ញុ ុំកន៏ឹងបរចៀងបោយបរបើរ ជាញ
របរ់ខ្ញុ ុំផងកដរ។ (១ កូរនិថូ្រ ១៤:១៤-១៥) 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ របរិនជាអបកម្ចនោរមមណ៍្ថា រតូវការកុំរតិសនការអធិោឌ នកដលរីុជបរៅជាងបនោះ ចូរនិយយជាមយួរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
    អុំពីកិចចការបនោះ។ 
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៩ ឥលូវបនោះ រូមរ ុំឭកបមបរៀនទី៥ បហើយទូលរូមរពោះវញិ្ញដ ណ្ជួយ អបកឱ្យម្ចនោរមមណ៍្ដូចកដលរទងម់្ចនោរមមណ៍្អុំពី 
    តរមូវការកដលអបក នកតទុ់ក។ ចូរអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកណ្នាុំ និងអធិោឌ នតាមរយៈអបកររម្ចបត់រមូវការ 
    នីមយួៗ។ ចូរនិយយពាកយ កដលរទងរ់បទនមកឱ្យអបក បហើយរទងន់ឹងអធិោឌ នររម្ចបក់ិចចការទុំងអរ់បនោះបៅតាម 
    បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

ឃ. នធវើស្កមមភាពកនងុអំណាចរបស្រ់ពះវិញ្ញា ែ Act in the Spirit’s Power 
ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ពីស្ឋរសំខាន់ម្នការោរ់អំណ្ដច្របស់រពះវិញ្ញា ណច្ូលទៅរនុងការអនុវតត។ 

 
 តាមរយៈបមបរៀនទុំងអរ់បនោះ បយើង ននិយយអុំពីការអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះជាម្ចច រ់បរបើបយើងបដើមផជីួយ បឆលើយនូវការ
អធិោឌ នរបរ់បយើង។ បយើងោឋ បរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបដើមផឱី្យរពោះអងគរបទនការកណ្នាុំ ប៉ាុកនថ បតើបយើងោចបធវើកិចចការអវី 
កដលរទងរ់ បប់យើងឱ្យបធវើកដរឬបទ? តាមរយៈឫទន នុភាពរបរ់រពោះអងគ! 

 
ដផតិរពោះជាម្ចច រ់បទបតើ កដលបធវើបោយបងបអូនម្ចនទុំងបុំណ្ង ម្ចនទុំងរមតទភាពោចនឹងរបរពឹតថតាម
រពោះបុំណ្ងដរ៏បផរុររបរ់រពោះអងគ។ (ភលីីព ២:១៣) 

 

 បនាធ បព់ីបយើងអធិោឌ នបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ បហើយទូលរូមជុំនួយពីរពោះអងគ បយើងោចបចញបៅ បធវើតាមបងាគ ប់របរ់
រពោះអងគបោយទុកចិតថបលើរពោះអងគបធវើការតាមរយៈបយើង។ បបើរិនជាបយើងទូលរូមរពោះអងគ ឱ្យរបស្តងាគ ោះមតិថភកថរិបរ់បយើង 
បនាោះរទងរ់ បប់យើងឱ្យបបរងៀនពួកបគអុំពរីពោះបយរ ូ។ បយើងទូលរូមរពោះអងគឱ្យជួយ បយើង បដើមផបីធវើវ បហើយរទងន់ឹងជួយ 
បយើង។ បយើងោចនិយយ និងបធវើរកមមភាពបោយភាពបជឿជាក ់បោយដឹងថារពោះជាម្ចច រ់នឹងបឆលើយតបការអធិោឌ នរបរ់
បយើង។ 
 

បហតុបនោះបហើយ នជាបយើងម្ចនចិតថរងឹបុឹងបៅចុំបពាោះរពោះភស្តកថរពោះអងគ គឺថា របរិនបបើបយើងទូលរូមអវី ររប
តាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ បនាោះរទងន់ឹងរពោះរណាឋ ប់បយើងជាមនិខាន។ បបើបយើងដឹងថា រពោះអងគរទង់
រពោះរណាឋ ប់បយើង បទោះបីបយើងទូលរូមអវីពីរពោះអងគកប៏ោយ បយើងដឹងថា បយើង នទទួលអវីៗកដលបយើង
ទូលរូមបនាោះរចួបហើយ។ (១ យ៉ាូហាន ៥:១៤-១៥) 

 

 អុំណាចរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះ មនិកមនររម្ចបក់តនិយយ អុំពីរកខីភាពរបរ់រពោះបយរ ូប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ ករ៏រម្ចប់
ការររ់បៅ ររម្ចប់រពោះអងគផងកដរ បោយបធវើជាមនុរសកដលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងបធវើ។ ជីវតិរបរ់បយើងនិយយឮ
ជាងពាកយរមឋបីៅបទៀតអុំពីបរចកថីររឡាញ់ និងឫទន នុភាពរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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ប៉ាុកនថ អបករល់គ្នប នឹងទទួលឫទន នុភាពមយួ គឺឫទន នុភាពសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមករណ្ឌិ តបលើអបករល់គ្នប ។ 
អបករល់គ្នប នឹងបធវើជាបនាធ ល់របរ់ខ្ញុ ុំ បៅកបុងរកុងបយរោូឡឹម កបុងររុកយូោទុំងមូល កបុងររុកោម្ច៉ា រ ីនិង
រហូតដល់ររុកោច់ររយលសនកផនដី។ (កិចចការ ១:៨) 

 
ដផតិរពោះជាម្ចច រ់ពុុំ នរបទនបោយបយើងម្ចនវញិ្ញដ ណ្កដលនាុំបោយខាល ចបទ គឺរពោះអងគរបទនបោយបយើង
ទទួលវញិ្ញដ ណ្កដលផឋល់កម្ចល ុំង បរចកឋីររឡាញ់ និងចិតថធងន។់ (១ ធីម៉ាូបថ្ ១:៧) 

 
ខ្ញុ ុំរូមជុំរបថា ចូរររ់បៅបោយររបតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ បនាោះបងបអូននឹងមនិបុំបពញតាមបុំណ្ងចិតថ
បលភលន់របរ់និរសយ័បលកីយប៍ទៀតបឡើយ។ (កាឡាទី ៥:១៦) 

 

 បៅបពលកដលអបកបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ ទុំងបនោះ ការរបលងកដលរុំខាន់ គឺការយកបៅអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀន។ 
ម្ចោតាុំង ជាវញិ្ញដ ណ្ោរកកម់យួ នឹងពាយមររ ុំងបយើង។ វរបឆាុំងនឹងកិចចការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយមនិចងឱ់្យអបក
អធិោឌ ន។ ប៉ាុកនថ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងជួយ អបក! រទងន់ឹងរបទនឱ្យអបកម្ចនជយ័ជុំនោះបលើម្ចោតាុំង និងឫទន នុភាពបដើមផ ី
បធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ រូមរទងរ់បទនពរ និងបរបើអបកឱ្យទទួលជយ័ជុំនោះដអ៏ោច រយររម្ចប់ខ្លួនឯង 
និងររម្ចបអ់បកដសទបទៀត បៅបពលអបកអធិោឌ ន។ 

 
ចូរទទួលការរបស្តងាគ ោះយកមកបធវើជាមកួកដក និងយករពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់មកបធវើជាោវរបរ់
រពោះវញិ្ញដ ណ្។ ចូរអធិោឌ នរគបប់ពលបវល តាមការកណ្នាុំរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ បោយបរបើទុំងពាកយអធិោឌ ន  
ទុំងពាកយអងវររគបយ់៉ា ង បហើយរបុងោម រតីទូលអងវររពោះជាម្ចច រ់ បោយចិតថពាយមបុំផុតរុំរបរ់បជាជន
ដវ៏រុិទនទុំងអរ់។ (បអបភរូ ៦:១៧-១៨) 

 
ដផតិបរគឿងរស្តោឋ វធុកដលបយើងបរបើ មនិកមនជាោវធុខាងរបរ់មនុរសបទ គឺជាោវធុដម៏្ចនឫទន នុភាពមកពី
រពោះជាម្ចច រ់ កដលោចរ ុំលុំកុំកពងបនាធ យនានា។ បយើងរ ុំលុំការរោិះគិត និងគុំនិតបឆមើង កបស្តនធើងទុំងប៉ាុនាម ន កដល
ររ ុំងមនិបោយោគ ល់រពោះជាម្ចច រ់។ បយើងបកៀររបមូលចិតថគុំនិត បោយមកោឋ ប់បងាគ បរ់ពោះរគិរឋវញិ។  
(២ កូរនិថូ្រ ១០:៤-៥) 

 
រឯីបងបអូនវញិ បងបអូនជាទីររឡាញ់បអើយ ចូរកោងគ្នប បៅវញិបៅមក បលើជុំបនឿដវ៏រុិទនបុំផុតរបរ់បងបអូន 
ចូរអធិោឌ នតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ (យូោ ១:២០) 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ ចូររ ុំឭកបរចកថីរបងខបបមបរៀនទី៦ បហើយទូលរូមរពោះអម្ចច រ់ឱ្យជួយ អបកបធវើរកមមភាពកបុងអុំណាចរបរ់រពោះអងគ   
      បៅបពលអបកអធិោឌ នជាមយួអបកដសទ និងបលើកទឹកចិតថអបកដសទឱ្យអធិោឌ ន។ 
 
១១ ចូរកតរ់តានូវបញ្ញា បផសងៗបៅកបុងជីវតិរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក បៅកកនលងណាកដលអបករតូវការអុំណាចរបរ់ 
      រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនចូល ។ ចូរនិយយជាមយួរពោះអងគអុំពីកិចចការទុំងបនោះ។ 
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ទផទៀងផ្ទទ ត់ច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
 លុំហាត់នានាកដលបៅកបុងបមបរៀនបនោះ នរួររុំណួ្រអបកឱ្យរ ុំឭកអវីកដលអបក នបរៀន។ បតើអបក នអនុវតថ
បគ្នលការណ៍្ទុំងបនាោះ មកកបុងជីវតិរបរ់អបកឥលូវបនោះកដរឬបទ? រពោះពរសនការអធិោឌ នមនិម្ចនដល់អរ់អបកណាកដល
រគ្ននក់តបរៀនអុំពីការអធិោឌ នបទ ប៉ាុកនថ ម្ចនដល់អរ់អបកណាកដលម្ចនការអធិោឌ នពិតរ កដ។ ចូរកុុំបធវើជារគិរថបររ័ិទ 
កដលបរងៀមោង ត។់ រពោះជាម្ចច រ់ ជារពោះបិតារបរ់អបក ររឡាញ់អបក រទងប់រតៀមខ្លួនជាបររចកបុងការោឋ ប ់និយយ និង
បឆលើយតប។ 
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CL1210 នៅនពលបងបអូនអធិស្ឋា ន / CL1210 When You Pray 
 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

ោរយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាជុំពូកនីមយួៗ រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ រូមោនរុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររម្ចបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បមម  ររម្ចប់
ចបមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចគ្នប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទហរណ៏្  
១. ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តងាគ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តងាគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្   ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាប់បផឋើម។ 
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រកោស្ចនមលើយជំពូកទីមួយ  
 
 រូមោក់ពណ៌្បមម បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ គ ឃ  ១១. ក ខ គ ឃ 
 
២. ក ខ គ ឃ  ១២. ក ខ គ ឃ 
 
៣. ក ខ គ ឃ  ១៣. ក ខ គ ឃ 
 
៤. ក ខ គ ឃ  ១៤. ក ខ គ ឃ 
 
៥. ក ខ គ ឃ  ១៥. ក ខ គ ឃ 
 
៦. ក ខ គ ឃ  ១៦. ក ខ គ ឃ 
 
៧. ក ខ គ ឃ  ១៧. ក ខ គ ឃ 
 
៨. ក ខ គ ឃ  ១៨. ក ខ គ ឃ 
 
៩. ក ខ គ ឃ  ១៩. ក ខ គ ឃ 
 
១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   
 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររម្ចបជ់ុំពូកទី១។ ររម្ចប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក ឬ
ក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។ រូមបនថការរិការបរ់អបកបៅជុំពូកទី២។ 
 
 
 
 
 
 
PN 06.13 
 

ររម្ចបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យគលូបលប៉ាុបណាត ោះ សថ្ងទី……………………………………… 

ពិនធុ…………………………………….. 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី១  
 
១ បតើការពណ៌្នាដល៏អបុំផុតណាមយួ កដលជាបគ្នលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើងកបុងការអធិោឌ ន? 
  ក) និយយជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ 
  ខ្) នឹកប ើញដល់រពោះជាម្ចច រ់ចុំបពាោះបរចកថីរតូវការរបរ់បយើង 
  គ) ការបធវើជាអបកម្ចនតួនាទីបៅកបុងោរនារបរ់បយើង 
 
២ ពាកយថា ថាវ យបងគុំ ម្ចននយ័ថា 
 ក) ការទូលអងវរជុំនួរអបកដសទ 
 ខ្) រុុំរពោះជាម្ចច រ់ររម្ចប់បុំបពញតរមូវការ 
 គ) ទទួលោគ ល់ពីគុណ្តសមលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 
៣ ការអតប់ទររបរ់រពោះជាម្ចច រ់រតូវ នបងាា ញដល៏អបុំផុតបោយ 
 ក) រពោះជាម្ចច រ់រជាបពីភាពទនប់ខ្ាយរបរ់បយើង។ 
 ខ្) ការរុគតជាយញ្ដបូជាសនបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) យញ្ដបូជា ជាបរចើនកដល នបរៀបរបប់ៅកបុងរពោះគមពរីរញ្ញដ ចារ់។ 
 
៤ បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ ន មុនដុំបូងបយើងគួរកតរញ្ជ ឹងគិតអុំពី 
 ក) រពោះជាម្ចច រ់ ជារពោះបិតារបរ់បយើង។ 
 ខ្) មនុរសដសទ និងបរចកថីរតូវការរបរ់ពួកបគ។ 
 គ) បរចកថីរតូវការផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់បយើង។ 
 
៥ បៅបពលកដលបយើងនិយយថារពោះជាម្ចច រ់គ្នម នកដនកុំណ្ត ់បនាោះបយើងម្ចននយ័ថារទងម់្ចន 
 ក) កដនកុំណ្ត់ខ្លោះៗ។ 
 ខ្) គ្នម នកដនកុំណ្ត។់ 
 គ) ម្ចនកដនកុំណ្ត់ដូចជាមនុរសធមមតា។ 
 
៦ បតើភាពរុំខាន់អវីកដលបយើងោចបរបើរុុំពីរពោះបិតា ន? 
 ក) បយើងបធវើអុំបពើលអចុំបពាោះអបកដសទ។ 
 ខ្) រពោះបយរ ូ នបលោះបយើងឱ្យម្ចនបររភីាពបោយរទងរុ់គតជុំនួរបយើង។ 
 គ) បយើងបបរមើ និងជួយ ជាថ្វកិារដល់រកុមជុំនុុំ។ 
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៧ បហតុអវ ីនជាការកដលបយើងចូលបៅជិតរពោះជាម្ចច រ់តាមរយៈ រពោះបយរ ូ  ម្ចនោរៈរុំខាន?់ 
  ក) បោយបរពាោះរពោះបយរ ូជាបូជាចារយដរ៏បបរើរជាងបលកម៉ាូបរ ឬបលកអឺរ ៉ានុ។ 
  ខ្) បោយបរពាោះការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ របបរើរជាងរគូបបរងៀនោរនាបផសងៗបទៀត។ 
 គ) បោយបរពាោះរពោះបយរ ូជាផលូវបៅឯរពោះជាម្ចច រ់ គ្នម ននរណាម្ចប កោ់ចបៅកាន់រពោះជាម្ចច រ់ ន បលើកកលងកតបៅ
 តាមរយៈរពោះអងគ។ 
 
៨ គណ្ៈផ្ទររីុីបៅកបុងគមពរីលូកា ១៨: ១០-១៤ មនិបពញចិតថនឹងរពោះជាម្ចច រ់បោយោរបគជា 
 ក) មនុរសលអ។ 
 ខ្) មនុរសោរកក។់ 
 គ) មនុរសម្ចនអុំនួត។ 
 
៩ អបកទរពននបធវើឱ្យរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័បោយបរពាោះបលក 
 ក) អធិោឌ នយូរ។ 
 ខ្) កកករបចិតថគុំនិតចុំបពាោះអុំបពើ បរបរ់គ្នត។់ 
 គ) ជាពលរដឌលអម្ចប ក។់ 
 
១០ រពោះបយរ ូ នបបរងៀនថារពោះជាម្ចច រ់អតប់ទរឱ្យបយើង 
 ក) បទោះបីជាបយើងមនិអតប់ទរដល់អបកដសទកប៏ោយ។ 
 ខ្) បៅបពលកដលបយើងបងាា ញថាបយើងលអរគបរ់គ្នន។់ 
 គ) បៅកបុងរបបៀបដូចគ្នប បពលបយើងអតប់ទរដល់អបកដសទ។ 
 
១១ បតើការអធិោឌ នមយួណាកដលរុំខាន់ជាងបគ? 
 ក) ោកផកិរយិសនដួងចិតថ។ 
 ខ្) ទីតាុំងរបរ់មនុរស។ 
 គ) ឥរយិបថ្សនរបូកាយ។ 
 
១២ បតើការពិពណ៌្នាណាមយួខាងបរកាម បងាា ញពីការបបរងៀនតាមរពោះគមពរី ពីឥរយិបទសនរបូកាយរបរ់មនុរសម្ចប ក់ បៅ 
      កបុងការអធិោឌ ន? 
 ក) របកហលជាកបុងឥរយិបទណាមយួ។ 
 ខ្) បធវើតាមរបបៀបកដលរគគូងាវ ល នបបរងៀនអបក។ 
 គ) បិទកភបក ឱ្នកាលចុោះ បហើយកាឋ បស់ដ។ 
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១៣ បរចកថអីធិោឌ នកដលរពោះបយរ ូ នបបរងៀនដល់ពួករិរសរបរ់រពោះអងគ គឺរកប ើញបៅកបុង 
 ក) គមពរីម្ច៉ា ថាយ ៦: ៩-១៣។ 
 ខ្) គមពរីម្ច៉ា ថាយ ៦: ២៥-២៨។ 
 គ) គមពរីយ៉ាូហាន ៣: ១៦-១៩។ 
 
១៤ បតើការរបរពឹតថណាមយួបៅកបុងរពោះគមពរីខាងបរកាម ជាកផបករុំខានម់យួសនជីវតិសនការអធិោឌ នរបរ់បយើង? 
 ក) លុតជងគង ់
 ខ្) ការោឋ ប់ 
 គ) ការបបងោើតរុំណូ្មពរផ្ទធ ល់ខ្លួនកតប៉ាុបណាត ោះ 
 
១៥ ោរទុំងឡាយកដលទកទ់ងបៅនឹងបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់នឹងរតូវវនិិចឆយ័បោយ 
 ក) ដុំបូនាម នរបរ់អបកដសទកដលផឋល់ឱ្យ។ 
 ខ្) រុបិនថកដលបយើងោចម្ចន។ 
 គ) រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១៦ បតើបៅកបុងរបបៀបណាខ្លោះ កដលជាញឹកញាប់រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនបនធូលបៅកាន់របជារស្តរថរបរ់រពោះអងគ? 
 ក) រុបិនថ និងនិមតិថ 
 ខ្) ការោឋ ប់ឮរពោះរូរបរៀង 
 គ) រពោះគមពរី និងវចិារណ្ញ្ញដ ណ្របរ់បយើង 
 
១៧ បតើបៅកបុងរបបៀបណាខ្លោះ កដលរពោះជាម្ចច រ់ោចម្ចនបនធូលបៅកាន់រគិរថបររ័ិទ? 
 ក) រគូទយ 
 ខ្) តារោស្តរឋ 
 គ) ការបបរងៀន និងទីបនាធ ល់បផសងៗ 
 
១៨ បៅបពលកដលបយើងោឋ ប ់បតើរពោះជាម្ចច រ់នឹងម្ចនបនធូលមកកានប់យើងបោយរបបៀបណា? 
 ក) តាមរយៈរពោះបនធូលររម្ចបប់យើង ឬ ររម្ចប់មនុរសបផសងបទៀត 
 ខ្) តាមរយៈនិមតិថអុំពីអនាគត 
 គ) តាមរយៈអុំបពើ ប និងភាពបរជយ័របរ់អបកដសទ 
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១៩ បយើងបរៀនពីរបបៀបកដលអនុវតថរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ចូលបៅកបុងោទ នភាពជាកល់ក់មយួបោយោរ 
 ក) ការោឋ ប់តាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
 ខ្) ការោនបរៀវបៅអុំពីអបកដសទ។ 
 គ) ការរងចាុំរុបិនតថនិមតិថ។ 
 
២០ បតើអវជីាតរមូវការបដើមផមី្ចនបទពិបោធនស៍នការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាម្ចច រ់? 
 ក) ដឹងរគបទ់ុំងរពោះបនធូល 
 ខ្) បពញចិតថោឋ ប់បងាគ បរ់ពោះជាម្ចច រ់ 
 គ) គបរម្ចងលអិតលអន់ពីរបបៀបកដលបុំបពញបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ ។ 
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CL1210 នៅនពលបងបអូនអធិស្ឋា ន / CL1210 When You Pray 
 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

ោរយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទរ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ការណណន ំ
 
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
ោនរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររម្ចបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
ររម្ចបច់បមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចគ្នប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆលើយ។ 
ឧទហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តងាគ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តងាគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្   ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាប់បផឋើម។ 
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រកោស្ចនមលើយជំពូកទីពីរ 
 
 រូមោក់ពណ៌្បមម បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័បររម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ គ ឃ  ២០. ក ខ្ គ    

 
 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររម្ចបជ់ុំពូកទី២។ ររម្ចប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក ឬ
ក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។ 
 
 
 
 
 
 
PN 06.13 

ររម្ចបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យគលូបលប៉ាុបណាត ោះ 

 
សថ្ងទី…………………………………………… 

ពិនធុ…………………………………….. 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី២ 
 
១ គមពរីយ៉ាូហាន ១៥: ៧  នកចងថា រពោះជាម្ចច រ់នឹងបឆលើយតបការអធិោឌ នរបរ់បយើងរបរិនបបើបយើង 
 ក) បៅជាប់នឹងរពោះរគិរថ បហើយរពោះបនធូលបៅជាបន់ឹងបយើង។ 
 ខ្) ឱ្យលុយយ៉ា ងបរចើនបៅរកុមជុំនុុំ។ 
 គ) ររ់បៅបោយម្ចនជីវតិបររុិទន។ 
 
២ គមពរីយ៉ា កុប ៤: ២-៣ រ ប់បយើងពីបរចកថីអធិោឌ នរបរ់បយើងមនិម្ចនការបឆលើយតបបៅបពលកដល 
 ក) ជាអបកបបរមើកដលគ្នម នតសមល។ 
 ខ្) មនិ នអធិោឌ នរយៈបពលយូរ។ 
 គ) ម្ចនបុំណ្ងចិតថោតាម និយម។ 
 
៣ ម្ចនស្តរថីម្ចប កប់ៅកបុងគមពរីម្ច៉ា ថាយ ៩: ២០-២២ រតូវ នបរ រឱ្យជាពីជុំងឺធាល ក់្ មបោយោរនាង 
 ក)  នទូលអងវរររម្ចប់ការពា ល។ 
 ខ្)  នហាតរ់មជុំបនឿរបរ់នាង។ 
 គ)  នតមោហារ និងអធិោឌ ន។  
 
៤ បយើងោចពឹងកផអកបលើបរចកថីរនាសនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នបោយបរពាោះ 
 ក) រពោះជាម្ចច រ់បពារបពញបៅបោយភាពបោម ោះរតង ់ចុំបពាោះរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ។ 
 ខ្) បយើងយល់ថាលអ។ 
 គ) រគបោ់រនាទុំងអរ់បៅបលើពិភពបលក បលើកទឹកចិតថមនុរសឱ្យបធវើដូបចាប ោះកដរ។ 
 
៥ បតើបលកអរ ហាុំ នរងចាុំកូនសនបរចកថីរនាបដើមផឱី្យ នរបរមចអរ់រយៈបពលប៉ាុនាម នឆាប ុំ? 
 ក) ១០ ឆាប ុំ 
 ខ្) ២៥ ឆាប ុំ 
 គ) ១០០ ឆាប ុំ 
 
៦ បទពិបោធនរ៍បរ់បលកអរ ហាុំបបរងៀនបយើងឱ្យបជឿបលើបរចកថីរនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 ក) បៅកបុងលកខខ្ណ្ឍ ធមមជាតិ។ 
 ខ្) បៅបពលកដលពួកបគ បៅកបុងរពោះរជយកដលម្ចនលទនភាព។ 
 គ) រហូតដល់បយើងអរ់ការអតធ់មត។់ 
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៧ បរចកថកីថួលោណិ្តម្ចននយ័ថា 
 ក) ម្ចនោរមមណ៍្ដឹងពីការឈចឺាបរ់បរ់អបកដសទ។ 
 ខ្) ប ើញពីការឈចឺាប់របរ់ពិភពបលក។ 
 គ) ការឈចឺាប់កបុងភាពរងបោ់ង ត។់ 
 
៨ ការអធិោឌ នទូលអងវរជុំនួរ គឺជា 
 ក) ការបលើកតបមោើង និងថាវ យបងគុំ។ 
 ខ្) អធិោឌ នររម្ចបខ់្លួនឯង។ 
 គ) អធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទ។ 
 
៩ បហតុអវ ីនជាការអធិោឌ នររម្ចបរ់គួោរមយួ ម្ចនោររុំខានខ់ាល ុំងបមលោះ? 
 ក) ការអធិោឌ ននឹងបញ្ឈបប់កមងពីអុំបពើ ប ឬមនិោឋ ប់បងាគ ប់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) អធិោឌ នររម្ចបរ់គួោរ គឺជាបញ្ដតិទុំងដបរ់បការ។ 
 ក) រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់រគួោរ និងរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យរគួោរបបរមើរពោះអងគទុំងអរ់គ្នប ។ 
 
១០ បហតុអវ ីនជារពោះគមពរីបលើកទឹកចិតថឱ្យអធិោឌ នររម្ចប់អបកដសទ? 
 ក) បោយោរការអធិោឌ នររម្ចបអ់បកដសទ បយើងោចកចកចាយពីរពោះទយ័ខ្វល់ខាវ យរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) ម្ចនមនុរសជាបរចើនកុំពុងឈ ឺបហើយអបកបផសងបទៀតម្ចន ប។ 
 គ) បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ ន បយើងមនិម្ចនតរមូវការខាងកផបករបូកាយបទ។ 
 
១១ បលកបនបហម្ច ជាគុំររូបរ់មនុរសកដល 
 ក) អធិោឌ នមនិ នបជាគជយ័បលើការងាររបរ់បលក។ 
 ខ្) រតូវបរបើបោយរពោះជាម្ចច រ់បដើមផបីឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ នរបរ់បលក។ 
 គ) អធិោឌ នយ៉ា ងបកលៀវកាល បទោះគ្នម នលទនផល។ 
 
១២ បៅកបុងគមពរីលូកា ៦: ៣៨ រ បប់យើងថា រពោះជាម្ចច រ់របទនឱ្យបយើង 
 ក) បៅបពលកដលបយើងឱ្យបៅអបកដសទ។ 
 ខ្) រគ្ននក់តរគបរ់គ្ននក់បុងការបុំបពញតរមូវការរបរ់បយើង។ 
 គ) តិចជាងអវីកដលបយើងោចនឹកោម ន។ 
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១៣ វជាកិចចការរុំខាន់ណារ់កដលបយើងអធិោឌ នជាមយួមតិថភកថិម្ចប កប់រពាោះ 
 ក) រពោះបយរ ូម្ចនវតថម្ចនបៅកបុងលកខណ្ៈពិបររបៅបពលកដលម្ចនពីរ ឬបីនាក់អធិោឌ នរមួគ្នប ។ 
 ខ្) បផ្ទថ តរុំខាន់បៅបលើបញ្ញា របរ់មតិថភកថិកដលបធវើឱ្យបយើងម្ចនោរមមណ៍្ថារបបរើរ។ 
 គ) រពោះគមពរី នបងាគ ប់បយើងដូបចបោះ។ 
 
១៤ វជាកិចចការរុំខាន់ណារ់បដើមផមី្ចនបពលអធិោឌ នជាមយួរគួោរបរពាោះ 
 ក) កិចចការបនោះនឹងររ ុំងបញ្ញា កដលបកើតបឡើង។ 
 ខ្) រពោះជាម្ចច រ់នឹងោឋ បឮ់ពាកយអធិោឌ នពីចុំបណាមរគួោរជាងការអធិោឌ នផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចប ក់ៗ ។ 
 គ) ការអធិោឌ នពរងឹងចុំណ្ងសនកថីររឡាញ់កដលចងភាជ ប់រគួោរទុំងមូលរមួគ្នប ។ 
 
១៥ ការអធិោឌ នរកុមតូច 
 ក) ម្ចនកតបៅកបុងរបបទរោបមរកិប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) គ្នម នោទិបទពបៅកបុងរមយ័រកុមជុំនុុំបដើមបទ។ 
 គ) ពិតជាោមញ្ដ បៅកបុងរមយ័រកុមជុំនុុំបដើម។ 
 
១៦ វធិីោស្តរថកបុងការបមើលប ើញពីការភាញ ក់រឭកខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ បៅកបុងរកុមជុំនុុំ គឺបដើមផ ី
 ក) បបងោើតគណ្ៈកមមការបដើមផបីធវើគបរម្ចង។ 
 ខ្) ពិភាកាពីកមមវធិរីបរ់អបក។ 
 គ) អធិោឌ នររម្ចបក់ិចចការបនាោះ។ 
 
១៧ កិចចការរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បៅកបុងការអធិោឌ នរបរ់បយើង គឺបដើមផ ី
 ក) បពលខ្លោះបងាា ញបយើងពីកិចចការបផសងៗ បៅកបុងជីវតិរបរ់បយើង កដលមនិគ្នប់រពោះទយ័ដល់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) បកករបការអធិោឌ នរបរ់បយើងបៅជាភាោ កដលរពោះជាម្ចច រ់យល់។ 
 គ) ោឋ ប់បោយរបុងរបយត័បនូវអវីកដលអបកនិយយ។ 
 
១៨ បយើងោចម្ចនោរមមណ៍្ដឹងពីអវីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចនោរមមណ៍្ បោយោរ 
 ក) ររឡាញ់អបកដសទឱ្យខាល ុំងកថ្មបទៀត។ 
 ខ្) អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគម្ចនវធីីោស្តរថរបរ់រពោះអងគបៅកបុងជីវតិរបរ់បយើង។ 
 គ) ខ្វោះខាតកបុងការការយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះអបកដសទ។ 
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១៩ ការអធិោឌ នបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចននយ័ថា 
 ក) ទូលរូមឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនដកអរ់ទុំងបញ្ញា របរ់បយើងបៅចុំបពាោះរពោះបិតា។ 
 ខ្) របមលងភាោសនការអធិោឌ នកដលបចញមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
 គ) រគ្ននក់តោឋ ប់ពីអវីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្កុំពុងម្ចនរពោះបនធូល។ 
 
២០ វជាការរុំខានក់បុងការអុនវតថតាមនូវអុំណាចរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បដើមផឱី្យបយើងោច៖ 
 ក) ទទួល ននូវអវីកដលបយើងអធិោឌ នទូលរូម។ 
 ខ្) ររ់បៅបោយម្ចនបររភីាពពីបញ្ញា ។ 
 គ) បធវើអវីកដលរពោះអម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងបធវើ។ 
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ពាកយនពជន៍ចុងនរកាយ 
 
ជូនចុំបពាោះរិរានុរិរសជាទីររឡាញ់ 
 
 បយើងរងឃមឹថាការរិកាបនោះ  នបធវើឱ្យអបកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបរ់អបកជាមយួនឹងរពោះជាម្ចច រ់។ បនាធ បព់ីការ
រិកា  បមបរៀន និងការបឆលើយរុំណួ្រទុំងអរ់មក បតើអបក នឆងល់ថា “បតើខ្ញុ ុំពិតជារគិរឋបររ័ិទឬ? បតើខ្ញុ ុំោគ ល់រពោះជាម្ចច រ់
កដរឬបទ? បតើរទងព់ិតជាគងប់ៅកបុងជីវតិខ្ញុ ុំកដរឬបទ?” បយើងចងផ់ឋល់ឱ្ការឱ្យអបកបៅបពលបនោះ បដើមផមី្ចនទុំនាក់ទុំនងជាមយួ
រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 បយើងទុំងអរ់គ្នប កតងកតម្ចនកុំហុរ។ បយើង នបធវើឱ្យខ្លួនឯង និងអបកដស៏ទឈចឺាប។់ រពោះគមពរី នបៅកិចច
ការបនាោះថាអុំបពើ ប បហើយបយើងទុំងអរ់គ្នប ម្ចនបទរកុំហុរ: “ រគប់ៗ គ្នប រុទនកត នរបរពឹតឋអុំបពើ ប បហើយគ្នម នរិររីងុ
បរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅជាមយួ” ( រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបរ់បយើង នររ ុំងបយើងមនិឱ្យោគ ល់រពោះហឫទយ័ររឡាញ់
របរ់រពោះបិតា។ ក៏ប៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់បយើង ថ្វីបបើបយើងម្ចនអុំបពើ បកប៏ោយ។ “ រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់មនុរស
បលកខាល ុំងណារ់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគរបទនរពោះបុរតាកតមយួរបរ់រពោះអងគមក បដើមផបីោយអរ់អបកកដលបជឿ
បលើរពោះបុរតា ម្ចនជីវតិអរ់កលផជានិចច គឺមនិបោយបគវនិារបឡើយ” ( យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ រពោះបយរ ូ នទទួលយក
ទរណុ្កមម កដលបយើងរមនឹងទទួលររម្ចប់អុំបពើ បរបរ់បយើង បៅបពលកដលរទង ់នរុគត។ 
 
 បតើអបកចងឱ់្យរ កដថា រពោះបយរ ូជារពោះរបស្តងាគ ោះអបកកដរឬបទ? វពិតជាោមញ្ដណារ់៖ 
 ចូរទទួលោគ ល់ថាអបកជាមនុរសម្ចន ប កដល នោចប់ចញពីរពោះជាម្ចច រ់ បហើយទូលរូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទរឱ្យ។ 
 ចូរបជឿបលើរពោះបយរ ូឱ្យអរ់ពីចិតថ បហើយឱ្យរទងរ់ជាបថា អបក នទទួលរពោះអងគជារពោះរបស្តងាគ ោះរបរ់អបក។ 

 
 អបកោចនិយយបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់បោយពាកយរបរ់អបកផ្ទធ ល់ បោយនិយយនូវបរចកឋីអធិោឌ នដូចបនោះ៖ 

ឱរពោះបយរ ូ បអើយ ទូលបងគុំដឹងថាទូលបងគុំជាមនុរសម្ចន ប។ រូមអតប់ទរដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំបជឿថា
រទងជ់ារពោះរជបុរតាដប៏ៅអរ់កលផរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ អរគុណ្រពោះអងគកដលរុគតបៅបលើ បឈើឆាោ ងជុំនួរ
អុំបពើ បរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមយងមកគងក់បុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមបធវើការបៅកបុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមបធវើ
ជារពោះអម្ចច រ់របរ់ទូលបងគុំបៅសថ្ងបនោះ។ រូមអររពោះគុណ្រពោះអងគកដល នរបស្តងាគ ោះទូលបងគុំ! ោកមន។ 

  
 របរិនជាអបក នអធិោឌ ននូវបរចកឋីអធិោឌ នបនោះឱយអរ់ពីចិតថ អបកនឹងទទួល នការអតប់ទរពីអុំបពើ ប និង

ជីវតិអរ់កលផជានិចច។ រពោះបយរ ូជារពោះអម្ចច រ់សនជីវតិរបរ់អបក។ រពោះគមពរី នរ បថ់ា “ ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលោរភាព
អុំបពើ បរបរ់បយើង បនាោះរពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនរពោះហឫទយ័បោម ោះរម័រគ និងរុចរតិ រទងន់ឹងអតប់ទរបយើងបោយរចួពី
 ប រពមទុំងជុំរោះបយើងបោយ នបររុិទន រចួពីរគបអ់ុំបពើទុចចរតិទុំងអរ់ផង” (១យ៉ាូហាន ១:៩)។ 
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 រូមោវ គមន៍ការមកដល់រគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បយើងចង់ម្ចនបរចកថីអុំណ្រជាមយួអបក ដូបចបោះរូមររបររ 
និងរ បប់យើងពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបធវើកបុងជីវតិរបរ់អបក។ 

រូមរពោះជាម្ចច រ់របទនពរដល់អបក! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទតើអនរានមិតតភរតិណែលរតូវការស្ឋគ ល់បណនែមអពំីរពះទយស ូណែលឬទទ? 

 រូមបផញើប ម្ ោះ និងោរយោឌ នមតិថភកថិរបរ់អបកររម្ចបច់បមលើយដអ៏ោច រយសនជីវតិរបរ់អបក។ 
ប ម្ ោះ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ោរយោឌ ន………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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