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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។ 
 
 
 
 



18 

 

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) 

 



21 

 

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 
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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។ 

 
 
 


