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ពេលពេលាស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយព្េះជាម្ចាស្់ 
 

 
 
  ទារកត្រវូការអាហារសត្ាបចិ់ញ្ច ឹមរាងកាយឱ្យលូរលាស់យ៉ា ងណា  
ត្រីសទបរស័ិទទទើបនឹងទ ឿថ្ម ី កត៏្រូវការានអាហារខាងវញិ្ញា ណ ទ ើមបឲី្យលូរ
លាស់ខាងវញិ្ញា ណយ៉ា ងទ ោះដ រ។ ត្រោះទយស ូានបនទូលថា៖ 
«កនុ ងត្រោះរមពីរានដចងថា៖ មនុសសមិនដមនរស់ទោយសារ ដរអាហារប៉ាទុណាណ ោះ
ទទ រឺរស់ទោយសារត្របត់្រោះបនទូលដ លទចញមករីត្រោះឱ្សឋរបស់ត្រោះជាាច ស់
ដ រ » ។  ា៉ា ថាយ ៤:៤  
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  ទ ើមបទីទួលបានអាហារបំប៉ានខាងវញិ្ញា ណទនោះ  ត្រីសទបរស័ិទត្រូវាន
ទរលទវលាសងបស់ាង រដ់រាន កឯ់ង ជាមយួត្រោះជាាច ស់។ ទរលសងបស់ាង រជ់ា
អំឡុងទរលននទំ កទំ់នង  ិ៏រសនិទធជាមយួត្រោះជាាច ស់ ដ លអាចទ វ្ើឱ្យ
ទយើងយល់ ឹងកានដ់រទត្ចើនអំរីត្រោះអងគ និងបណំងត្រោះហឬទយ័ត្រោះអងគសត្ាប់
 ីវរិទយើង ការ ឹក  ំនិងលកខណៈរបស់ត្រោះអងគ។ ត្ទងក់ប៏នតចទត្មើនកាល ងំ ល់
ទយើង តាមរយៈទរលទវលាសងបស់ាង រទ់នោះផងដ រ ។ 
រឯីអស់អនកទ ឿសងឃឹមទលើត្រោះអាច ស់ ដរងដរានកាល ងំថ្មីជានិចច ។   ទត្បៀប 
បាននឹងសរវឥន្ទនទីទហាោះទហើរ  ទរសទុ ោះទៅមខុទោយមិនទចោះហរ ់ ទហើយទ ើរ 
ទោយមិនទចោះអស់កំឡងំ ។  ទអសាយ ៤០:៣១  
  ត្រោះរមពរីទលើកទឹកចិរដទយើងឱ្យានទរលទៅាន កឯ់ង ត្បកបជាមយួ
នឹងត្រោះជាាច ស់ ដ ល ឱំ្យទយើងានអំណរជាខាល ងំ ។    
ផទុយទៅវញិ ទរចូលចិរតនឹងត្កិរយវនិយ័របស់ត្រោះអាច ស់  ត្រមទាងំសញ្ជឹង រិរ
អំរីត្កិរយវនិយ័របស់ត្រោះអងគ ទាងំយបទ់ាងំនថ្ង ទំនុក ំទកើង ១:២ ។ សូមករ ់
សាគ ល់ផងដ រ ទៅកនុងរមពរីទំនុក ំទកើង ១១៩:១៤៨ ។  
  ទយើងត្រូវទរៀបចំរទត្ាងការទរលទវលាសងបស់ាង រ ់ ទ ើមបទីទួលបាននូវ
អរថត្បទយ នទ៍ត្ចើនបំផុរ។ សូមរិចារណាចណុំច ូចខាងទត្កាមទនោះ។ 

 
ពេលពេលា 
  សូមសួរខលួនឯងថា ទរើទរលណាជាទរល ល៏អបំផុរសត្ាបខំុ្់ ទៅ
ទរលនថ្ង ឬទរលយប ់ ទ ើមបចំីណាយទរលជាមយួត្រោះជាាច ស់ ទោយគ្មម នការ
រខំាន? កិចចការ ំបូង ទៅទរលត្រឹក  ជាទរលលអសត្ាបម់នុសសភារទត្ចើន 
ប៉ាុដនត ានអនកខលោះទរលលាង ចងាយត្សួលជាង។ ត្រីសទបរស័ិទាន ក់ៗ អាចាន
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ទរលទវលាសត្ាបទ់ វ្ើកិចចការទនោះខុសរីគ្មន     ប៉ាុដនត   សូមរាយមចំណាយ
ទរល បត់្បា ំទីកនុងមយួនថ្ង។ ទរលទវលាទនោះអាចទកើនទឡើង ទៅទរលទយើង
បនតអនុវរតជាត្បចា។ំ   

ទរលទវលា ង៏ាយត្សួលបំផុរសត្ាបខំុ្់ជាមយួត្រោះជាាច ស់ រឺមករី 
 
____________________________________________________ 
 

ទីកន្លែង 
 

ត្រឹកទឡើងកាលងងឹរទៅទឡើយត្រោះទយស ូទរើនទឡើងត្ទងយ់ងទចញរីផទោះទ ព្ ោះ
ទៅកដនលងមយួសាង រ ់ទហើយអ្ិសាឋ នទៅទីទ ោះ ។  ា៉ា កុស ១:៣៥ 
  ត្បដហលជាមនិសមត្សបសត្ាបអ់នកកនុងការចាកទចញរីផទោះ  ូចត្រោះ
ទយស ូបានទ វ្ើទ ោះទទ ប៉ាុដនត សូមរាយមទ វ្ើយ៉ា ងណារកកដនលងមយួ ដ ល
គ្មម នការរខំាន ឬានការរខំានរិចរួច ។ 

កដនលងងាយត្សួលបំផុរសត្ាបខំុ្់ ទរលទៅាន កឯ់ងជាមយួត្រោះជា
ាច ស់រឺ  
 
____________________________________________________ 
ព្េះគមពីរ 
  សូមអានត្រោះបនទូលរាល់នថ្ងមយួកថាខណ័ទ  ឬមយួ ំរូក។ មុនទរល
អនកអាន ត្រវូទូលសំុត្រោះជាាច ស់ឲ្យានបនទូលមកកានអ់នក តាមរយៈត្រោះ
បនទូលទ ោះ ។ 
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សូមទបើកដននកទូលបងគ ំ ទ ើមបីឱ្យទូលបងគទំមើលទ ើញភារនថ្លថ្នូ រ  អ៏សាច រយនន 
ត្កឹរយវនិយ័របស់ត្រោះអងគ។   ទំនុក ទំកើង ១១៩:១៨ 
   ំណឹងលអយ៉ាូហានទៅកនុងរមពរីសញ្ញា ថ្ម ី ជាកដនលង ល៏អមយួដ លអនក
ចាបទ់ផដើម ប ទ បម់ករមពរីកិចចការរបស់រួកសាវក័។ល។ 
  ចូរសញ្ជ ឹងរិរអវដី លអនកបានអាន។ ត្រោះរមពរីរំុដមនត្គ្មនដ់រជា
ទសៀវទៅត្បវរដិសាន្ទសដ្មមតា សិការីអរីរកាលប៉ាុទណាណ ោះទទ ។   ត្រោះរមពរីជា
ត្រោះបនទូល រ៏ស់របស់ត្រោះជាាច ស់ ដ លានត្រោះបនទូលមកកានទ់យើងសរវនថ្ង
ទនោះ។ ត្រោះជាាច ស់កត្មានត្រោះបនទូលមកកានទ់យើង តាមរយៈសំទឡង
ណាស់ ប៉ាុដនត ជាទរឿយៗ ត្ទងា់នបនទូលតាមរយៈចំណាបអ់ារមមណ៍ ឬរំនិរ
វញិ  ។ 
 
កាលណាអនកអានត្រោះរមពរី សូមសួរខលួនឯងនូវសំណួរទាងំទនោះ៖ 
 

១.  ទរើខរមពរីទនោះនិយយអវីខលោះ? 
២.  ទរើានអវីដ លខំុ្មនិយល់ឬទទ? 
៣.  ទរើខរមពរីទនោះអនុវរតចំទ ោះខំុ្បានយ៉ា ង ូចទមតច? 

 
  ការអានត្រោះបនទូលអាចឱ្យអនកអនុវរតបាន តាមមទ្ាបាយមយួចំនួន 
។ ឧទាហរណ៍ ត្បដហលជាានការបងាគ បម់យួដ លត្រូវសាដ បត់ាម ការត្រាន
មយួ ដ លត្រូវយកចិរដទុកោក ់ការសនា ឬ រំរូមយួដ លត្រូវទ វ្ើតាម ។  
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  ជាការានទសៀវទៅមយួសត្ាបក់រត់្តាទរៀងរាល់នថ្ង ជាទរឿងាន
ត្បទយ នណ៍ាស់ ទ ើមបទី ល្ើយសំណួរទាងំទនោះ។ វាទ វ្ើឱ្យទយើងងាយត្សួលចង
ចារំំនិរត្បចានំថ្ងទ ោះ។ ទបើ ានអវីមយួដ លអនកមនិយល់ សូមត្បាក ថា ត្រូវ
សួរមនុសសាន កទ់ទៀរ ឬ រកទមើលវច នុត្កមអតាថ ្ិបាយត្រោះរមពរី។ 
 

ការអធិស្ឋាល 
  ការអ្ិសាឋ នជាការទូលថាវ យត្រោះជាាច ស់។   ួនកាល ការអ្ិសាឋ ន 
ានភារងាយត្សួល ទរលខលោះការអ្ិសាឋ នអាចរិបាកកថ៏ាបាន។ ទរលណា     
កូនៗទយើងនិយយមកកានទ់យើង ទយើងសាដ បរួ់កទរ។ ចុោះទំរាដំរត្រោះបិតាដ ល
រងទ់ៅសាថ នសួរ ៌ ទរញទោយទសចកដតី្សឡញ់ ត្ទងត់្បាក ជាចងស់ាដ ប ់
ទយើងទត្ចើនជាងទនោះទៅទទៀរ។  ួនកាល ការអ្ិសាឋ នជាការទៅទសងៀម 
អនុញ្ញា រឱ្យត្រោះជាាច ស់ានត្រោះបនទូល ទោយទសងៀមសាង រម់កកានទ់យើង។ 
  
ទរលអនកអ្ិសាឋ ន៖ 
   
១. ចូរសារភាររាល់កំហុសទាងំអស់។ សូមអាន ១យ៉ាូហាន ១:៩ ។ 
២. ចូរអររុណ និងសរទសើររទមកើងត្រោះជាាច ស់  ចំទ ោះកិចចការដ លត្ទងប់ាន
ទ វ្ើ និងបងាា ញថាត្ទងជ់ានរណា។  នលីីរ ៤:៦ ដណ ទំយើងតាមរទបៀបទនោះ 

៣. ចូរទូលសំុត្រោះអងគ រីរត្មវូការរបស់អនក និងអនក នទ។ លូកា ១១:១០-
១៣ ធា អោះអាងថា ត្រោះជាាច ស់សរវត្រោះហឬទយ័ទ ល្ើយរបការអ្ិសាឋ ន ។ 
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ចាបំាចត់្រវូរកាកំណរត់្តាទៅកនុងទសៀវទៅសំណូមអ្ិសាឋ ន និងការ
ទ ល្ើយរបការអ្ិសាឋ ន។  ឧទាហរណ៍... 
 

ស្ំណូម    ថ្ងង            ថ្ងង  
អ្ិសាឋ ន    ទូលសំុ  ទទួលបានចទមលើយ 
 

សូម ួយ ទូលបងគំឱ្យទចោះដចកចាយ ំទនឿជាមយួទលាកសទីវ។ 
  
ទរើទូលបងគំសទត្មចចិរតបានត្រឹមត្រូវទៅកដនលងទ វ្ើការទទ?  
 

សូម ួយ ទូលបងគំឱ្យត្សឡញ់អនក ិរខាងរបស់ទូលបងគំផង ។ 
 

 
  ត្រូវទចោះនចនត្បឌិររកវ ិ្ ីចំណាយទរលទវលាទនោះ រិទសសសត្ាបអ់នក។ 
អាចជាការរូររូបភារមយួ សរទសរជាបទចទត្មៀងផ្ទទ ល់ខលួនទ ើមបថីាវ យបងគតំ្រោះ
ជាាច ស់ ករត់្តានូវត្រោះរររបស់អនក ឬទាញយកខត្រោះរមពរី និងបទចទត្មៀង
ថាវ យបងគំទៅទលើIpodរបស់អនក។ សូមោកវ់និយ័ទលើខលួនឯង ឱ្យទចោះចណំាយ
ទរលទវលាសងបស់ាង រជ់ាទរៀងរាល់នថ្ង និងដចកចាយអវដី លអនកបានទរៀន
ជាមយួអនក នទ។ ទនោះជាការទលើកទឹកចិរត ល់រួកទរផងដ រ។ 


