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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។  
 
 
 
 
 



42 

 

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) 
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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។ 
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 


