
 47 

ការសរសសើរតស ក្ើងព្រះជាម្ចាស ់ 
 

 
 
  មានវធីិជាច្រើន ច ើម្បពិីនិត្យចម្ើលពីជីវតិ្។    ឧទាហរណ៍ កែវម្យួ
មានទឹែែនលះ ចេអារប្តូរម្ែពិពណ៌នាបានថា   កែវចនាះចៅទចទពាែែ់ណ្តត
ល។ រចម្លើយទាាំងវជិជមាន និងអវជិជមាន្តឹ្ម្្តូ្វ ូរគ្នា  ។     ឥរយិាប្ថម្យួ 
ក លចយើងបានែាំណត្ជ់ាញឹែញាប្ ់ វាអា្រ័យចៅចលើរចប្ៀប្ក លរ្ម្ប្ ឬ 
ម្និអាររ្ម្ប្តាម្ស្ថា នភាព ក លឆ្លងកាត្ផ់្លូវជីវតិ្រប្រ់ចយើង។ 
  ្េីរទប្ររ័ិទចស្ថម ះ្ត្ងជ់ាច្រើនបានផ្ាយអាំពីជីវតិ្ជា្េីរទប្ររ័ិទ ៏
លាំបាែរប្រ់ខ្លួន  ខ្ណៈចពលអាែខ្លះចទៀត្ទទួលច្គ្នះការលបងល កត្ហាែ់
បី្ ូរជាចេបានចពញចៅចោយររមីភ្លថឺាល ចៅវញិ។  ចត្ើមានែតាត អវកី លចធវើឱ្យ
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មានភាពខុ្រកប្លែកប្ប្ចនះ?   េឺចោយស្ថរមានការររចរើរត្ចម្កើង និង ការ
អរ្ពះេុណ!        
  ការររចរើរត្ចម្កើងជាការចឆ្លើយត្ប្ ល៏អប្ាំផុ្ត្រប្រ់្េីរទប្ររ័ិទ ក ល
 ឹងថា “ចយើង ឹងចទៀត្ថាអវីៗទាាំងអរ់ផ្សាំគ្នា ច ើង ច ើម្បីឲ្យអរ់អាែ្រឡាញ់
្ពះជាមាា រ់បានទទួលផ្លលអ េឺអាែក ល្ពះអងគបាន្តារ់ចៅម្ែ ្រប្
តាម្េច្មាងការរប្រ់្ពះអងគ” ។  រ  ូម្ ៨២:៨   
  រាំចពាះចយើងភាេច្រើន ឥរយិាប្ថចនះ្តូ្វចធវើការជានិរា  ប្ ុកនត រ្មាប្់
អាែក លបានប្ណុ្ះឥរយិាប្ថលអ្ តឹ្ម្្តូ្វ ចេប្ចចាញថាម្ពលជាវជិជមាន និង 
ចធវើឱ្យមានការ្ប្ែប្ អ៏ស្ថា រយម្យួ!  
 
គំនិតអំរីការសរសសើរតស ក្ើងព្រះជាម្ចាស ់

 

ចយើងទទួលបានែមាល ាំងប្កនាម្    ចនចហមា ៨:១០ខ្  
 

ចយើងម្និ្ពះអរេុណ ចពលជួប្នឹងទុែខលាំបាែចទ  
យា ែុប្ ១:១២ 
 
ការររចរើរត្ចម្កើងម្និរាំខានច់ទ ទាំនុែ ាំចែើង ៩៦:៤ 
 
្ពះជាមាា រ់ម្និរពវ្ពះហឫទយ័នឹងការររចរើរត្ចម្កើងចទ  

ចហច្ពើរ ១៣:១៥-១៦  

ពិត្ /ម្និពិត្ 
 
 
ពិត្ /ម្និពិត្ 
 
ពិត្ /ម្និពិត្ 
 
ពិត្ /ម្និពិត្ 

 

 ការររចរើរត្ចម្កើង ជាការអរ្ពះេុណ្ពះអងគ។ ការររចរើរត្ចម្កើង ជាការ 
ថាវ យែិត្តិយរ ខ៏្ពងខ់្ពរ់រាំចពាះ្ពះអងគ។   វាងាយ្រួលែាុងការររចរើរ្ពះ
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អងគ ចៅចពលអវីៗែាំពុង ាំចណើ រការលអ ប្ កុនត មានចរឿងម្យួចទៀត្ ចយើងររចរើរ
ត្ចម្កើង្ពះអងគ ចទាះបី្ជាមានចរឿងម្និលអចែើត្ច ើងែច៏ោយ។ 
 

១កថរា ូនិរ ៥:១៨ ករងថា ចយើង្តូ្វកត្អរ្ពះេុណ្ពះែាុង្េប្ ់... 
កាលៈចទរៈ / ឬចត្ើែាុងកាលៈចទរៈអវីខ្លះ? (ឆ្លងកាត្ស់្ថា នភាពខុ្រគ្នា )។ 
 
 
ចរ្រោវឌីមានទមាល ប្រ់រចរើរត្ចម្កើង្ពះជាមាា រ់ តាាំងពីចៅែុមារភាព ចហើយ
ចយើងអារច ើញឥរយិាប្ថរចរើរត្ចម្កើង ចៅពារចពញែាុងប្ទេម្ពរីទាំនុែ
ត្ចម្កើងទាាំងម្ូល រូម្បកីត្ចៅែាុងចពលចរតរមានប្ញ្ហា ែច៏ោយ។   រូម្ពិនិត្យ
ចម្ើលទាំនុែត្ចម្កើង ច ើម្បទីទួលបាននូវការចលើែទឹែរិត្្ពីរចប្ៀប្ររចរើរត្ចម្កើង
្ពះជាមាា រ់ ។ 
 
 

ចត្ើស្ថា នភាពលាំបាែអវខី្លះក លអាែែាំពុង្ប្ឈម្ម្ុខ្  ចហើយអាែ្ត្វូ
ការររចរើរត្ចម្កើង្ពះជាមាា រ់? 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 

ទំនុកតស្កើងននការសរសសើរ - ទំនុកដំសកើង ១៥០ 
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  ទាំនុែត្ចម្កើងចនះ្បាប្ច់យើងពីទីែកនលង ក លចយើងេួរកត្ររចរើរត្ចម្កើង 
្ពះអងគ មូ្លចហតុ្ក លចយើងេួរររចរើរត្ចម្កើង រចប្ៀប្ក លចយើងេួរររចរើរ
ត្ចម្កើង និងអាែណ្តេួរររចរើរត្ចម្កើង្ពះអងគ។ 
 
១. ទីកន្នែងន្ដលស ើងគរួន្តសរសសើរតស្កើងព្រះអងគ (ខ១)                     
  ែកនលងម្យួ(ែាុងរាំចណ្តម្ែកនលងឯចទៀត្) េឺចៅែាុងទីប្ររុិទធ ឬ្ពះ
វហិារ។ ចនះមាននយ័ថា ចៅចពលចយើងជួប្ជុាំគ្នា ជាម្យួ្ប្ជារាស្ដររ្ប្រ់្ពះ
អងគចៅែាុង្ពះវហិារ ឬចៅែកនលងចផ្សងចទៀត្ែតី ្ត្ូវមានការររចរើរត្ចម្កើង។  
រូម្ករវងរែ្ែុម្ជាំនុាំែាុងត្ាំប្ន ់ ក លអាែអារររចរើរត្ចម្កើង្ពះជាមាា រ់ពីែាុង
 ួងរិត្តបាន។ 
 

២.  ្ូលសេតនុ្ដលជាស ើងព្តវូសរសសើរតស្កើងព្រះអងគ (ខ២) 
  ្ពះជាមាា រ់្ប្ែប្ចោយឫទាធ នុភាព ចហើយបានចធវើការ ធ៏ាំម្ហមិា។  
ឧទាហរណ៍ ែាំចណើ ត្ពិភ្ពចោែ ្ពះេម្ពរី ការ្ប្រូត្ ការរុេត្ និងការរ់
ច ើងវញិរប្រ់្ពះ្េិរត និងចរឿងរា វជាច្រើនចទៀត្។ ចោយបានច ើញភាពអ
ស្ថា រយរប្រ់្ពះអងគ ចយើង្តូ្វកត្ររចរើរ្ពះអងគ ក លយែ្ពះហឫទយ័
ទុែោែរ់ាំចពាះចយើងរាល់គ្នា  ប្ាំចពញត្្ម្វូការរប្រ់ចយើង ផ្តល់ការែម្ានតរិត្ត 
និងចឆ្លើយត្ប្ការអធិស្ថា ន។ ល។ 
 
៣. សតើស ើងគរួសរសសើរតស្កើងព្រះអងគសោ រសបៀបណា (ខ៣-៥) 
  មានឧប្ែរណ៍ម្យួរាំនួន្ត្ូវបានចរៀប្រាប្ច់ៅែាុងេម្ពរីទាំនុែត្ចម្កើងចនះ  
ប្ ុកនត ការររចរើរត្ចម្កើង្ពះអងគម្និ្តឹ្ម្កត្រាំចៅចៅចលើឧប្ែរណ៍ទាាំងចនាះ
ច ើយ។ 



 51 

  ចពលររចរើរត្ចម្កើង្ពះអងគ ចេកត្ងកត្ច្ប្ើរាំច ងក្ត្ញឹែញាប្ ់
ច ើម្បី្ ប្មូ្លម្នុរសឲ្យរូល្ប្យុទធ។  ចៅចពលមានទុែខលាំបាែ រូម្ច្ប្ើការ
ររចរើរត្ចម្កើងទុែជាអាវុធ ម៏្ហិមា។ 
  ចេច ញចាបីុ្ និងច ញពិណ ពិចររចៅ្ពឹែ្ពលឹម្ មុ្នចពលថ្ថៃ
ចាប្ច់ផ្តើម្រះ។ ជាការលអ្ ប្ថ្ព ចពលចយើងររចរើរត្ចម្កើង្ពះជាមាា រ់ ចៅចពល
្ពឹែ្ពលឹម្ ច្ពាះការររចរើរត្ចម្កើងជួយ ត្្ម្ងឥ់រយិាប្ថចយើង ចៅែាុងថ្ថៃ
ចនាះ។ 
  ចេច្ប្ើរងាវ ែរ់ាាំ និងរបាាំច ើម្បរីកម្តងពីចររភីាព អាំណរ និងជយ័ជ
ម្ាះ។ ការរាាំរបាាំនាាំឱ្យរាងកាយចយើង ច ើរតួ្ជាយានែាុងការររចរើរត្ចម្កើង ទុែ 
 ូរជាការរកម្តងពីែី្្រឡាញ់រប្រ់ចយើង រាំចពាះ្ពះអមាា រ់។ 
  កខ្សចាបីុ្ និងឧប្ែរណ៍ប្ាំពងរាំច ង ្ត្ូវបានច្ប្ើែាុងចពលកានទុ់ែខ 
និងទុែខ្ពួយ។ រូម្បកីត្ែាុងចពលចវោចែើត្ទុែខចនាះ ែអ៏ារនាាំឱ្យចយើងចរះ 
ររចរើរត្ចម្កើង្ពះជាមាា រ់បានក រ។ 

ឈងិមានរាំច ងឮខាល ាំង ចហើយចប្ើចយើងមានឥរយិាប្ទ្តឹ្ម្្តូ្វ រូម្បី
កត្រាំច ងខាល ាំងៗ ែអ៏ារនាាំចយើងឱ្យររចរើរត្ចម្កើង្ពះជាមាា រ់បានក រ។ 

៤.   សតើអនកណាគួរសរសសើរតស្កើងព្រះអងគ ខ៦  
  ជាការប្ញ្ហជ ែយ់ា ងរារ់ណ្តរ់ថា ទាាំងអរ់គ្នា ្ត្វូកត្ររចរើរត្ចម្កើង 
្ពះអងគ។ ម្និកម្ន្គ្ននក់ត្ជាការអចចជ ើញចទ កត្ជាប្ទប្ញ្ហជ ។ ការររចរើរ 
ត្ចម្កើង្ពះអងគ ក លចរៀប្រាប្ច់ៅចហច្ពើរជាំពូែ ១៣:១៥  រាំចៅចៅចលើការ
ររចរើរត្ចម្កើង្ពះជាមាា រ់ ចទាះបី្ចយើងមានអារម្មណ៍ថាម្និរងរ់រចរើរ
ត្ចម្កើងែច៏ោយ។  ច ើម្បចីធវើ ូចរាះបាន ចយើង្ត្ូវការរែម្មភាពចរញពីឆ្នទៈពិត្
្បាែ !   
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គំរូននការសរសសើរតស្កើង សៅសរលម្នទកុខលំបាក 
  រូម្អាន២របាែស្ត្ ២០:១-២៣ ។  ចៅចពលក ល្រុែយូោ្ត្ូវ
បានឈ្លល នពានចោយែងទព័ប្រចទរ ចររ្យ ូស្ថផាត្បាន្ជាប្ពី ាំណឹង
ចនះភាល ម្ៗ។ ចរតរភ្យ័ខាល រ អធិស្ថា នទូលអងវរ ល់្ពះជាមាា រ់ រុាំការ
កណនាាំ (ខ្៣) ចហើយ្ប្ការឲ្យអាែ្រុែទាាំងមូ្លអធិស្ថា ន និងត្ម្អាហារ។  
មានការធានាអះអាងថា ្េប្ក់ារទាាំងអរ់បានលអ្ ប្ចរើរច ើងវញិ (ខ្១៥-
១៧) ។ 
  កាលណ្តជាំចនឿប្ចចាញរែម្មភាព ប្ណ្តត ជនចាប្ច់ផ្្ើម្ររចរើរត្ចម្កើង
្ពះជាមាា រ់ (ខ្១៨-១៩)។   ចៅថ្ថៃប្នាទ ប្ ់ ្ែុម្រច្ម្រងរមួ្ជាម្យួ្ែុម្ត្ស្ដនត ី
បាន ឹែនាា្ំ ែុម្ែងទព័ច ព្ ះចៅជរួម្ុខ្។ ប្ទរច្ម្រងចនាះជាការ«ររចរើរ
ត្ចម្កើង្ពះអមាា រ់! ចររែតី្រឡាញ់រប្រ់្ពះអងគចៅអរ់ែលបជានិរា»។ 
ចៅចពលពួែចេបានច្ររងរច្ម្រង ្ពះអមាា រ់បានប្ចណត ញពួែទាហាន 
ក លែាំពុងឈ្លល នពានពួែចេ ឲ្យភ្តិ្ភ្យ័(ខ្២២) ចហើយ្ប្ទានជយ័ជម្ាះ  ល់
អរ់អាែក ល្រឡាញ់្ពះអមាា រ់! ពួែចេ្តូ្វរាំណ្តយចពលបី្ថ្ថៃច ើម្បី
្ប្មូ្លផ្តុ ាំគ្នា  ។ 
  ឥ ូវចនះ ចប្ើ្ពះជាមាា រ់អារស្ថទ ែច់ាប្ព់ួែខាម ាំងរ្ត្វូ ចៅែាុងស្ថា ន
ភាពលាំបាែកប្ប្ចនះបាន ្ទងែ់អ៏ារជួយ អរ់ ល់អាែក ល្រឡាញ់្ពះអ
មាា រ់ក រ។         
  រូម្ចលើែយែឧទាហរណ៍ម្យួចទៀត្។  រាំបុ្្ត្ជាច្រើនរប្រ់ចោែ
ប្ ូល្ត្ូវបានររចររចៅែាុងម្នទរី ុាំឃាំង ជាែកនលងក លេួរឱ្យចស្ថែចៅ 
ប្ ុកនត ការក លេួរឱ្យចាប្អ់ារម្មណ៍ចនាះ ចយើងរមាគ ល់ច ើញថា ្ប្ធានប្ទ
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ទូចៅភាេច្រើនចៅែាុង រាំប្ុ្ត្រប្រ់ចោែជាពាែយថ្នអាំណរចៅវញិ។  េម្ពរីភ្ី
លីពជាេាំរូ្ស្ថប្។់ 

រូម្រិែា និងចឆ្លើយរាំណួរខាងច្កាម្ចនះ  ក លទាែទ់ងនឹងឧប្បត្តិ
ចហតុ្ម្យួ ចៅែាុងជីវតិ្រប្រ់ចោែប្ ូល ចៅែាុងែិរាការ ១៦: ១៦-៣៤  ។ 
 

 
១.  ចត្ើចោែប្ ូលចៅទីណ្ត? _______________________________ 

 

២.  ចហតុ្អវីបានជាចោែ្តូ្វចៅទីចនាះ? _______________________ 
 

៣.  ចត្ើចោែែាំពុងចធវើអវីចៅចពលយប្?់ _________________________  
 

៤.  ចត្ើមានអវីចែើត្ច ើងរាំចពាះ ម្ ាំេុែ និង្ែមុ្្េួស្ថរ? ______________ 

 

 
   ាំបូ្ងចយើងច ើញថា ជាែាំហុរនិងទុែលាំបាែជាែក់រតង កត្ចៅទី
ប្ាំផុ្ត្ ការចនាះប្ងាា ញថា ជា្ពះពរ ពិ៏ត្្បាែ ម្យួចៅវញិ។ ការររចរើរ
ត្ចម្កើង និងការទុែរិត្តចលើ្ពះជាមាា រ់ ជាេនលឹះនាាំចយើងចៅរែចររភីាពរប្រ់
្ពះអងគ។ 

អាែចលើែត្ចម្កើងចយើង េឺអាែក លថាវ យពាែយអរ្ពះេុណទុែជាត្ងាវ យ ចហើយ 
ចយើងនឹងរចស្ដងាគ ះអរ់អាែក លច ើរតាម្មាគ៌្នរប្រ់ចយើង។ ទាំនុែ ាំចែើង ៥០:
២៣ 


