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ពេលពេលាស្ងបស់្ងង តជ់ាមយួព្េះជាម្ចា ស់្ 
 

 
 
  ទារកព្តូេការអាហារស្ព្ម្ចបចិ់ញ្ា ឹមរាងកាយឱ្យលូតលាស់្យ៉ា ងណា 
ព្រិស្តបរស័ិ្ទដែលពទើបនឹងព ឿថ្មី កព៏្តូេការអាហារខាងេញិ្ញា ណ ពែើមបឲី្យលូត
លាស់្ខាងឯេញិ្ញា ណែូព ន្ ះដែរ។ ព្េះពយស្ ូម្ចនបនទូលថា៖ 
 
"មនុស្សមិនដមនរស់្ពោយស្ងរដតនំបុង័ប៉ាុពណាណ ះពទ រឺរស់្ពោយស្ងរព្របទ់ាងំ
ព្េះ បនទូលដែលពចញេីព្េះ ឱ្ស្ឋរបស់្ព្េះ មកដែរ"»។ ម្ច៉ា ថាយ ៤:៤  
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  ពែើមបទីទួលបានអាហារបំប៉ានខាងេញិ្ញា ណពនះ  ព្រិស្តបរស័ិ្ទព្តូេម្ចន
ពេលពេលាស្ងបស់្ងង តដ់តម្ចន កឯ់ង ជាមយួព្េះជាម្ចា ស់្។ ពេលពេលាស្ងបស់្ងង ត់
ជាពេលពេលាមយួននទំនាកទំ់នងែ ិ៏តស្និទធជាមយួព្េះអងគ ដែលអាចព វ្ើឱ្យ
ពយើងកានដ់តស្ងគ ល់ព្ទង ់ បំណងព្េះហឬទយ័របស់្ព្េះអងគ ព្េមទាងំការែឹកនា ំ
និងលកខណៈរបស់្ព្េះអងគស្ព្ម្ចប ី់េតិរបស់្ពយើងដថ្មពទៀត។ តាមរយៈការ
ចំណាយពេលពេលាស្ងបស់្ងង តព់នាះ ព្ទងក់ប៏នតចពព្មើនកម្ចល ងំែល់ពយើងដែរ។    
 
«ដតអស់្អនកណាដែលស្ងឃឹមែល់ព្េះ ពយហូវ៉ា េញិពនាះនឹងម្ចនកម្ចល ងំចពព្មើន
ជា និចា ពរនឹងពហើរព ើងពៅពលើពោយស្ងល បែូចជាឥន្ទនទី ពរនឹងរតព់ៅឥតដែល
ហត ់ពហើយនឹងពែើរឥតដែលពលវើយព ើយ»។ ពអស្ងយ ៤០:៣១  
 
  ព្េះរមពរីបានពលើកទឹកចិតដពយើងឲ្យចំណាយពេលពេលាជាមយួនឹងព្េះ
ជាម្ចា ស់្ ដែលនាឲំ្យពយើងម្ចនអំណរយ៉ា ងពលើស្លប។់  
 
រឺអនកពនាះពព្តក អរដតនឹងព្កឹតយ េនិយ័របស់្ព្េះ ពយហូវ៉ា ពហើយស្ញ្ជឹងរិតអំេី
ព្កឹតយ េនិយ័របស់្ព្េះ អងគទាងំយបទ់ាងំនថ្ង។ ទំនុកតពមកើង ១:២ 
 ជាមយួគ្នន ពនាះដែរ កម៏្ចនពៅកនុងរមពរី ទំនុកតពមកើង ១១៩:១៤៨ ។  
   

  ពែើមបទីទួលបាននូេអតថព្បពយ នព៍ចញេីការចំណាយពេលពនា ពយើង
ព្តូេពរៀបចំដែនការស្ព្ម្ចបព់េលពេលាស្ងបស់្ងង ត។់  
ចំណុចខាងពព្កាមរឺជាចំណុចដែលព្តូេព វ្ើការេិ្រណា ៖ 
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ពេលពេលា 
  សូ្មសួ្រខ្លួនឯងថា ពតើពេលណាជាពេលពេលាដែលលអបំែុតស្ព្ម្ចបខំុ្់្ 
ពតើពៅពេលនថ្ង ឬកព៏េលយប ់ ពែើមបចំីណាយពេលជាមយួព្េះជាម្ចា ស់្ ពោយ
គ្នម នការរខំាន? កិចាការែំបូងពៅពេលព្េឹក  ជាពេលាដែលលអស្ព្ម្ចបម់នុស្ស
ភារពព្ចើន ប៉ាុដនតម្ចនអនកខ្លះពទៀតពេលលាង ចរឺជាពេលពេលាដែលងាយព្ស្លួ
ជាងស្ព្ម្ចបេួ់កគ្នត។់ ព្រិស្តបរស័ិ្ទម្ចន ក់ៗ អាចម្ចនពេលពេលាពែសងៗគ្នន
ស្ព្ម្ចបព់េលស្ងបស់្ងង តព់នះ ប៉ាុដនតសូ្មេាយមចំណាយពេលឲ្យបានែបព់្បាំ
នាទីកនុងមយួនថ្ង។ ពេលពេលាពនាះអាចនឹងពកើនព ើង ពៅពេលដែលពយើងពៅ
ដតបនតអនុេតតជាព្ប្។ំ  
  

ពេលពេលាែង៏ាយព្ស្ួលបំែុតស្ព្ម្ចបខំុ្់្ជាមយួព្េះជាម្ចា ស់្ រឺ្បេី់ 
 
____________________________________________________ 
 

ទីកដនលង 
ព្េឹកព ើង កាលពៅងងឹតពៅព ើយ ព្េះ អងគពតើនព ើង ពហើយយងពចញពៅ
កានទី់ស្ងង ត ់រចួអ្ិស្ងឋ នពៅទីពនាះ។  ម្ច៉ា កុស្ ១:៣៥ 
  ព្បដហលវមនិដមនជាពេលពេលាដែលស្មព្ស្បស្ព្ម្ចបព់លាកអនក
កនុងការ្កពចញេីែទះែូចដែលព្េះពយស្ ូបានព វ្ើពនាះពទ ប៉ាុដនតសូ្មេាយម
ព វ្ើយ៉ា ងណារកកដនលងណាមយួ ដែលគ្នម នការរខំាន ឬម្ចន ដតតិចតួច ។ 
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ទីកដនលងដែលស្មព្ស្បបំែុតស្ព្ម្ចបខំុ្់្ ចូលពៅកានព់្េះជាម្ចា ស់្រឺ  
____________________________________________________ 
 
ព្េះរមពរី 
  សូ្មអានព្េះបនទូលមយួកថាខ្ណ័ឌ  ឬមយួ ំេូកជាពរៀងរាល់នថ្ង។ មុន
ពេលដែលពលាកអនកអាន សូ្មព វ្ើការទូលសំុ្ព្េះជាម្ចា ស់្ឲ្យម្ចនបនទូលមក
កានព់លាកអនក តាមរយៈព្េះបនទូលដែលពលាកអនកអានពនាះ ។ 
 
សូ្មបំភ្លឺដភ្នកទូល បងគ ំឲ្យបានព ើញការែអ៏ស្ងា រយពៅកនុ ងព្កឹតយ េនិយ័របស់្ព្េះ 
អងគ។ ទំនុកតពមកើង ១១៩:១៨ 
 
  សូ្មដណនាដំនលងដែលពលាកអនករួរ្បព់ែដើមអាន ពនាះរឹពែតើមេីែំណឹង
លអយ៉ាូហានដែលពៅកនុងព្េះរមពរីស្ញ្ញា ថ្ម ី បនាទ បម់កពលាកអនករួរអានកណឌ
រមពរីកិចាការ ដែលជាកិចាការរបស់្េួកស្ងេក័។ល។ 
 
  ចូរស្ញ្ជ ឹងរិតេីអវីដែលពលាកអនកបានអាន។ ព្េះរមពរីេំុដមនព្គ្ននដ់ត
ជាពស្ៀេពៅព្បេតដិស្ងន្ទស្ដ្មមតា ដែលសិ្កាេីអតីតកាលប៉ាុពណាណ ះពទ ។   ព្េះ
រមពរី រឺជាព្េះបនទូលែរ៏ស់្របស់្ព្េះជាម្ចា ស់្ ដែលម្ចនព្េះបនទូលមកកាន់
ពយើងនាពេលបចាុបបនន។ ព្េះជាម្ចា ស់្កព្មម្ចនព្េះបនទូលមកកានព់យើងតាម រ
យៈសំ្ព ងណាស់្ ប៉ាុដនត ជាពរឿយៗ ព្ទងម់្ចនបនទូលមកពយើងតាមមរយៈ 
ចំណាបអ់ារមមណ៍ ឬជារំនិតេញិ  ។ 
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កាលណាពលាកអនកអានព្េះរមពរី សូ្មសួ្រខ្លួនឯងនូេសំ្ណួរទាងំពនះ៖ 
១.  ពតើអតថបទរមពរីពនះនិយយអំេីអវីខ្លះ? 
២.  ពតើម្ចនអវីដែលខំុ្្មនិយល់ដែរឬពទ? 
៣.  ពតើខំុ្្អាចយកអតថបទរមពរីពនះមកអនុេតតបានយ៉ា ងែូចពមតចដែរ? 

 
  ការអានព្េះបនទូលអាចព វ្ើឱ្យពលាកអនកយកមកអនុេតតបាន តាមរពបៀប
ពែសងៗគ្នន ដែរ ។ ឧទាហរណ៍ ព្បដហលជាម្ចនការបងាគ បម់យួដែលពលាកអនក
ព្តូេស្ងដ បប់ងាគ បត់ាម ការព្េម្ចនមយួ ដែលព្តូេយកចិតដទុកោក ់ ព្េះបនទូល
ស្នា ឬ រំរមូយួដែលព្តូេយកតព្ម្ចបត់ាម ។  
  ព្តូេម្ចនពស្ៀេពៅមយួកាលស្ព្ម្ចបព់ វ្ើការកតព់្តាជាពរៀងរាល់នថ្ង ជា 
ព្បពយ ន ៍ពែើមបឲី្យពលាកអនកអាចព ល្ើយតបនឹងសំ្ណួរទាងំពនះបាន។ វ ួយ 
ឱ្យពយើងងាយព្ស្ួលចង្នូំេរាល់រំនិតព្ប្នំថ្ងទាងំពនាះ។ ពបើម្ចនអវីមយួ
ដែលពលាកអនកមនិយល់ ពលាកអនកចាស់្ជាព្តូេសួ្រអនកពែសងពទៀត ឬ រក
ពមើលពៅកនុងេចនានុព្កមអតាថ ្ិបាយព្េះរមពរី។ 
 

ការអ្ិស្ងឋ ន 
  ការអ្ិស្ងឋ នជាការទូលពៅកានព់្េះជាម្ចា ស់្។   ួនកាលការអ្ិស្ងឋ ន 
ម្ចនភាេងាយព្ស្លួ ពហើយម្ចនពេលខ្លះពទៀត ការអ្ិស្ងឋ នកម៏និងាយព្ស្ួល
ពនាះដែរ ។ ពៅពេលដែលកូនៗរបស់្ពយើងនិយយមកកានព់យើង ពយើង
ព្បាកែជា្សំ្ងដ បេួ់កពរ។ ចុះទព្ម្ចដំតព្េះបិតារបស់្ពយើងដែលរងព់ៅស្ងថ ន
សួ្រ ៌ ពេញពោយពស្ចកដីព្ស្ឡាញ់ ព្ទងព់្បាកែជាចងស់្ងដ ប ់ ពយើងពព្ចើនជាង
អមាលម្ចនពៅពទៀត។  ួនកាលការអ្ិស្ងឋ ន ជាការពៅពស្ងៀម ពោយព្គ្នន់



 6 

ដតអនុញ្ញា តឱ្យព្េះជាម្ចា ស់្ម្ចនព្េះបនទូល ពោយពស្ងៀមស្ងង តម់កកានព់យើង
ប៉ាុពណាណ ះ។ 
  
ពេលអនកអ្ិស្ងឋ ន៖ 
១. ចូរស្ងរភាេរាល់កំហុស្ទាងំអស់្។ សូ្មអាន ១យ៉ាូហាន ១:៩ ។ 
២. ចូរអរព្េះរុណ និងស្រពស្ើរតពមកើងព្េះជាម្ចា ស់្ ចំព ះកិចាការដែលព្ទង់
បានព វ្ើ និងពោយពព្ ះព្េះអងគជានរណា។  ភ្លីីេ ៤:៦ កប៏ានដណនាំ
ពយើងឲ្យព វ្ើតាមរពបៀបពនាះដែរ 
៣.ចូរទូលសំុ្ព្េះអងគេីតព្មូេការរបស់្ពលាកអនកនិងអនកែនទ។ 
លូកា១១:១០-១៣ ពោយម្ចនការធានាយ៉ា ងចាស់្ថា ព្េះជាម្ចា ស់្ស្េវ
ព្េះហឬទយ័ នឹងព ល្ើយតបរាល់ការអ្ិស្ងឋ ន ។ 
 

 

ជាការ្បំាចព់លាកអនកព្តូេរកាកំណតព់្តាពៅកនុងពស្ៀេពៅសំ្ណូម
េរអ្ិស្ងឋ ន និងការព ល្ើយតបការអ្ិស្ងឋ ន។  ឧទាហរណ៍... 
 

សំ្ណូមេរ   នថ្ង            នថ្ង  
អ្ិស្ងឋ ន    ទូលសំុ្  ទទលួបានចពមលើយ 
សូ្ម ួយ ែល់ទូលបងគំឱ្យពចះដចក្យ ំពនឿជាមយួនឹង សុ្ភា។ 
ពតើទូលបងគបំានព វ្ើការស្ពព្មចចិតតព្តឹមព្តូេដែរឬពទពៅកដនលងព វ្ើការ?  
សូ្ម ួយ ទូលបងគំឱ្យព្ស្ឡាញ់អនក ិតខាងរបស់្ទូលបងគំែង ។ 
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  ព្តូេម្ចនរំនិតនចនព្បឌិតរកេ ិ្ ីស្ងន្ទស្តពៅកនុងការចំណាយពេលពេលា
ពស្ងៀមស្ងង តព់នះ ជាេិពស្ស្ស្ព្ម្ចបខ់្លួនពលាកអនកផ្ទទ ល់។ 
អាចជាការរូររូបភាេ ការស្រពស្រជាបទចពព្មៀងផ្ទទ ល់ខ្លួនពែើមបថីាវ យបងគំព្េះ
ជាម្ចា ស់្ ការកតព់្តានូេព្េះេររបស់្ពលាកអនក ឬទាញយកខ្ព្េះរមពរី និងបទ
ចពព្មៀងថាវ យបងគពំៅពលើ Ipod របស់្ពលាកអនក។ សូ្មោកេ់និយ័ពលើខ្លួនឯង 
ឱ្យពចះចំណាយពេលពេលាស្ងបស់្ងង តជ់ាពរៀងរាល់នថ្ង និងដចក្យនូេអវីដែល
អនកបានពរៀនជាមយួអនកែនទ ពនះកជ៏ាការពលើកទឹកចិតតែល់េួកពរែងដែរ។ 


