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ការសរសសើរតស ក្ើងព្រះជាម្ចា ស់  
 

 
 
  ម្ចនរសបៀបជាសព្រើន ស ើ្បសី វ្ើការរិនិតយស្ើលរីជីវតិ។    ឧទាហរណ៍ 
កែវក លម្ចនទឹែែនលះកែវ សេែអ៏ារបតូរ្ែរិរណ៌នាបានថា   កែវសនាះសៅខ្វះ
ទឹែពាែែ់ណ្តត លសទៀត។ រស ល្ើយទាាំងវជិជម្ចន និងអវជិជម្ចនេឺព្តឹ្ព្តូវ ូរគ្នា  ។     
ឥរយិាបថ្យួ ក លសយើងែាំណតប់ាន ជាញឹែញាបវ់ាអាព្ស័យសៅសលើរសបៀប
ក លសយើងអារសព្្បបាន ឬ ្និបានសៅតា្ស្ថា នភារ ក លឆ្លងកាតផ់្លូវ
របស់សយើង។ 
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ម្ចនព្េិសតបរស័ិទក លសស្ថម ះព្តងជ់ាសព្រើនបានផ្សរវផ្ាយ រីទុែខសវទនាននជីវតិ
ព្េិសតបរស័ិទរបស់រួែគ្នត ់ ខ្ណៈសរលក លអាែសផ្សងសទៀតែជួ៏បនូវការលបង
លក រ កតរួែគ្នតស់្ើលសៅកបជាម្ចនរនលឺព្តរះព្តរងស់ៅវញិ។  សតើ្ូលសហតុ
អវីសៅក លបណ្តត លឱ្យម្ចនភារខុ្សកបលែគ្នា កបបសនះ។ ការសរសសើរតស ក្ើង 
និង ការអរព្រះេុណ! 
  ការសរសសើរតស ក្ើង េឺជាការសឆ្លើយតបរុងសព្កាយរបស់ព្េិសតបរស័ិទ 
សោយ ឹង “សយើង ឹងថា ព្េបក់ារទាាំងអស់ ផ្សាំគ្នា ស ើងសព្ម្ចបជ់ាសសរែតីលអ 
 ល់អស់អាែក លព្សឡាញ់ព្រះ េឺអស់អាែក លព្រះ អងគព្តាស់សៅ ព្សប
តា្េសព្ម្ចងការរបស់ព្រះ អងគ។ ”  រ  ូ្ ២៨:៨   
ឥរយិាបទសនះ េួរកតម្ចនជានិរាសៅែាុងរាំសណ្ត្សយើងរាល់គ្នា ។ កតសព្ម្ចប់
អស់អាែក លម្ចនការយល់ ឹងរីឥរយិាបថក លព្តឹ្ព្តូវសនះ សនាះសេអារនឹង
ម្ចនថា្រលជាវជិជម្ចន និង ជាេូែន ល៏អអស្ថា រយម្ចា ែ!់  
េាំនិតអាំរីការសរសសើរតស្កើងព្រះជាម្ចា ស់ 

 

 
សយើងទទួលបាននូវែម្ចល ាំងបកនា្    សនសហម្ច ៨:១០ខ្  
 
សយើង្និព្តូវអរព្រះេុណសៅសរលក លជួបការលបងលសនាះ
សទ យា ែុប ១:១២ 
 
ការសរសសើរតស ក្ើង្និសាំខានស់នាះសទ ទាំនុែ ាំសែើង ៩៦:៤ 
 
ព្រះជាម្ចា ស់្និសរវព្រះហឫទយ័នឹងការសរសសើរតស ក្ើងសទ  

សហសព្រើរ ១៣:១៥-១៦ 
  

 
រិត /្និរិត 
 
រិត /្និរិត 
 
រិត /្និរិត 
 
រិត /្និរិត 
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ការសរសសើរតស ក្ើង ជាការអរព្រះេុណព្រះអងគ។ ការសរសសើរតស ក្ើងជាការ 
ថាវ យព្រះែិតតិយស ខ៏្ពងខ់្ពស់សៅ ល់ព្រះអងគ។  ជាការងាយព្សលួសៅែាុងការ
សរសសើរតស ក្ើងព្រះអងគ សៅសរលក លអវីៗព្េបយ់ា ងែាំរុងកត ាំសណើ រការលអ
ព្បសសើរ ប ុកនតសលើសរីសនាះសៅសទៀត សយើងសៅកតបនតការសរសសើរតស ក្ើងព្រះអងគ 
សទាះបីជាម្ចនសរឿង្និលអសែើតស ើងែស៏ោយ។ 
 

១កថសា ូនិរ ៥:១៨ បានករងថា សយើងព្តូវកតអរព្រះេុណព្រះអងគែាុងព្េប ់
...កាលៈសទសៈទាាំងអស់ / ឬ សតើសៅែាុងកាលៈសទសៈណ្តខ្លះ? ( ែកាលៈសទ
សៈ្និលអសរញ?) ។ 
 
 

សសេរោវឌីម្ចនទម្ចល បស់រសសើរតស ក្ើងព្រះជាម្ចា ស់ តាាំងរីវយ័សៅែុម្ចរភារ
របស់ព្ទង ់ សហើយសយើងអារស ើញរីឥរយិាបថននការសរសសើរតស ក្ើងរបស់
ព្ទង ់ សៅទូទាាំងបទេ ព្រីទាំនុែតស ក្ើងទាាំង្ូល សូ្បកីតសៅែាុងសរលក ល
ព្ទងែ់ាំរុងជួបបញ្ហា ែស៏ោយ។ សូ្រិនិតយស្ើលែណឌ េ ព្រីទាំនុែតស ក្ើង ស ើ្បី
ទទួលបានការសលើែទឹែរិតេរីរសបៀបក លព្តូវសរសសើរតស ក្ើងព្រះជាម្ចា ស់ ។ 
 

 

 
សតើសោែអាែែាំរុងកតព្បឈ្្ុខ្នឹងស្ថា នភារលាំបាែអវីខ្លះ សហើយសៅែាុង
ស្ថា នភារ្យួណ្ត ក លសោែអាែចាំបារព់្តូវសរសសើរតស ក្ើងព្រះជាម្ចា ស់? 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
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____________________________________________________ 
 
 

ទាំនុែតស្កើងននការសរសសើរ - ទាំនុែ ាំសែើង ១៥០ 
  
សៅែាុងទាំនុែសនះបានព្បាបស់យើងរីទីែកនលង ក លសយើងេួរកតសរសសើរតស ក្ើង
ព្រះអងគ ្ូលសហតុក លសយើងេួរសរសសើរតស ក្ើង រីរសបៀបក លសយើងេួរសរសសើរ
តស ក្ើង និងអាែណ្តខ្លះេួរសរសសើរតស ក្ើងព្រះអងគ។ 
 
១. ទីែកនលងក លសយើងេរួកតសរសសើរតស្កើងព្រះអងគ (ខ្១) 
                     
  ែកនលង្យួ(ែាុងរាំសណ្ត្ែកនលងឯសទៀត) េឺសៅែាុងទីបរសុិទធ ឬព្រះ
វហិារ។ ម្ចននយ័ថា សៅសរលក លសយើងជួបជុាំគ្នា ជា្យួព្បជារាស្ដសេរបស់ព្រះ
អងគសៅែាុងព្រះវហិារ ឬសៅែកនលងសផ្សងសទៀតែតី សនាះេួរកតម្ចនការសរសសើរត
ស ក្ើង។ សូ្កសវងរែព្ែុ្ជាំនុាំែាុងតាំបន ់ ក លជាែកនលងក លសោែអាែអារ
សរសសើរតស ក្ើងព្រះជាម្ចា ស់អស់រី ួងរិតតបាន។ 
 

២.  ្ូលសហតុក លជាសយើងព្តវូសរសសើរតស្កើងព្រះអងគ (ខ្២) 
 
  ព្រះជាម្ចា ស់ព្បែបសោយឫទាធ នុភារ សហើយព្រះអងគបានស វ្ើការ ៏្ ាំ្
ហិម្ច។  ឧទាហរណ៍៖ ែាំសណើ តរិភរសោែ ព្រះេ ព្រី ការព្បសូត ការសុេត 
និងការស់ស ើងវញិរបស់ព្រះព្េិសត និងសរឿងរា វជាសព្រើនសទៀត។ សោយស ើញរី
ភារអស្ថា រយរបស់ព្រះអងគ សយើងព្តូវកតសរសសើរតស ក្ើងព្រះអងគ ក លព្ទងយ់ែ
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ព្រះហឫទយ័ទុែោែរ់ាំសពាះសយើងរាល់គ្នា  បាំសរញសសរែតីព្តូវការរបស់សយើង ផ្ត
ល់នូវការែ្ានតរិតត និងសឆ្លើយតបនូវការអ្ិស្ថា ន។ល។  
 
៣. សតើសយើងេួរសរសសើរតស្កើងព្រះអងគសោយរសបៀបណ្ត (ខ្៣-៥) 
 
  ការសរៀបរាបស់ៅែាុងទាំនុែសនះ ែម៏្ចនបញ្ាូ លឧបែរណ៍តស្ដនតី្យួរាំនួន
ផ្ងក រ ប ុកនតការសរសសើរតស ក្ើងព្រះអងគ េឺ្និសតត តកតសលើឧបែរណ៍តស្ដនតី
ប ុសណ្តណ ះសនាះសទ។ 
 
សរលក លសរសសើរតស ក្ើងព្រះអងគ៖ ជាញឹែញាបស់េកតងកតសព្បើសាំស ងកព្ត 
ស ើ្បពី្ប្ូល្នុសសឲ្យរូល្ែែាុងទីោនព្បយុទធ។  សៅសរលក លម្ចនទុែខ
លាំបាែ សូ្សព្បើការសរសសើរតស ក្ើង ទុែ ូរជាអាវុ្ ខ៏ាល ាំងរូកែ។ 
 
សេស ញចបីុ និងស ញរិណ រិសសសសៅសរលព្រឹែព្រលឹ្ ្ុនសរលនថៃចប់
សផ្តើ្រះ។ ជាការព្បនរ សៅសរលក លសយើងសរសសើរតស ក្ើងព្រះជាម្ចា ស់ រីព្រឹែ
ព្រលឹ្ សព្ពាះការសរសសើរតស ក្ើងអារជួយ តព្្ងឥ់រយិាបថសយើង សៅែាុងនថៃ
សនាះឯង។ 
 
សេសព្បើរងាវ ែរ់ាាំ និងរបាាំស ើ្បសីក ត្ងរីសសរភីារ អាំណរ និងជយ័ជ ា្ះ។ ការរាាំែ៏
អារនាាំឱ្យរាងកាយសយើង ស ើរតួជា្ស្ោបាយ្យួសៅែាុងការសរសសើរតស ក្ើង
បានក រ េឺ ូរជាការបងាា ញរីែេីព្សឡាញ់របស់សយើងសៅកានព់្រះអងគ។ 
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ឧបែរណ៍ម្ចនកខ្ស និងឧបែរណ៍បាំរងសាំស ង ព្តូវបានសព្បើែាុងសរលកានទុ់ែខ 
និងសរលម្ចនទុែខព្រួយ។ សូ្បកីតសៅែាុងសរលម្ចនទុែខសវទនាសនាះ សយើងែ៏
អារសរសសើរតស ក្ើងព្រះជាម្ចា ស់បានក រ។ 
 
ឈងិម្ចនសាំស ងឮខាល ាំង កតសបើសយើងសព្បើសៅែាុងឥរយិាបទក ល ព្តឹ្ព្តូវសនាះ 
សូ្បកីតសាំស ងតស្ដនតីខាល ាំងៗ ែអ៏ារនាាំសយើងឱ្យសរសសើរតស ក្ើងព្រះជាម្ចា ស់បាន
ក រ។ 

៤.   សតើអាែណ្តខ្លះេរួសរសសើរតស្កើងព្រះអងគ ខ្៦ 
  
  ជាការបញ្ហជ ែយ់ា ងរាស់ណ្តស់ថា ព្េបគ់្នា ទាាំងអស់ព្តូវកតសរសសើរ
តស ក្ើងព្រះអងគ។ ្និក្នព្គ្ននក់តជាការអសញ្ជ ើញប ុសណ្តណ ះសទ កតជាបទបញ្ហជ ។
ការសរសសើរតស ក្ើងទុែជាយញ្ញ បូជា សៅែាុង សហសព្រើរ ១៣:១៥ បានសរៀបរាបរី់
ការសរសសើរតស ក្ើងព្រះជាម្ចា ស់ សទាះបីជាសយើង្និម្ចនអារ ម្ណ៍រង ់ សរសសើរ
តស ក្ើងែស៏ោយ។  ស ើ្បសី វ្ើ ូសចា ះបាន េឺទា្ទារឲ្យសយើងស វ្ើសែ ម្ភារសោយ
សរញរីឆ្នទៈរិតព្បាែ !   
 
េាំរូននការសរសសើរតស ក្ើង សៅសរលម្ចនទុែខលាំបាែ 
 
សូ្អាន២របាែសព្ត ២០:១-២៣ ។  សៅសរលក លព្សុែយូោព្តូវបាន
ឈ្លល នពានសោយែងទរ័បរសទស សសេរយ ូស្ថតតបានព្ជាបរី ាំណឹងសនះ
ភាល ្ ែម៏្ចនការភយ័ខាល រ ព្ទងែ់ប៏ានអ្ិស្ថា នទូលអងវរ ល់ព្រះជាម្ចា ស់ ស ើ្បី
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សុាំការ ឹែនាាំ (ខ្៣) សហើយព្បកាសឲ្យអាែព្សុែទាាំង្ូលអ្ិស្ថា ន និងត្អា
ហារ។  រ ាំសររសនាះែម៏្ចនការធានាអះអាងថា ព្េបយ់ា ងនឹងបានលអព្បសសើរ
ស ើងវញិ (ខ្១៥-១៧) ។ 
 
កាលណ្តជាំសនឿបងាា ញសរញជាសែ ម្ភារ សនាះបណ្តត ជនចបស់ផ្េើ្សរសសើរ
តស ក្ើងព្រះជាម្ចា ស់ (ខ្១៨-១៩)។   សៅនថៃបនាទ ប ់ព្ែុ្រសព្្ៀងរួ្ ជា្យួព្ែុ្
តស្ដនតី បាន ឹែនាាំសោយព្ែុ្ែងទរ័ស ព្ ះសៅជួរ្ុខ្។ បទរសព្្ៀងសនាះសព្រៀងរី
ការ «សរសសើរតស ក្ើងព្រះអម្ចា ស់! សសរែតីព្សឡាញ់របស់ព្រះអងគសៅអស់ែលប
ជានិរា»។ សៅសរលក លរួែសេបានសព្រៀងបទរសព្្ៀងសនាះ ព្រះអម្ចា ស់បាន

បសណត ញរួែទាហាន ក លែាំរុងឈ្លល នពានរួែសេសរញទាាំងភតិភយ័(ខ្២២) 
សហើយព្ទងព់្បទានជយ័ជ ា្ះ  ល់អស់អាែក លព្សឡាញ់ព្រះអងគ! កតរួែសេ
ព្តូវរាំណ្តយសរលសវោបីនថៃស ើ្បពី្ប្ូលផ្តុ ាំគ្នា  ។ 
 
ឥ ូវសនះ សបើព្រះជាម្ចា ស់អារស្ថទ ែច់បរួ់ែខាម ាំងសព្តូវ សៅែាុងស្ថា នភារ ៏
លាំបាែកបបសនះបាន ព្ទងែ់អ៏ារជួយ  ល់អស់អាែក លព្សឡាញ់ព្រះអងគបាន
ក រ។ 

 
 សូ្សលើែនូវឧទាហរណ៍្យួសទៀត៖  សាំបុព្តជាសព្រើនរបស់សោែប ូលព្តូវ
បានសរសសរសៅែាុង្នទីរ ុាំឃាំង ក លជាែកនលងក លេួរជាទីសស្ថែសៅ ប ុកនត
អវីក លេួរឱ្យចបអ់ារ ម្ណ៍សនាះ េឺសយើងកបរជាស ើញថា សសរែតីក លម្ចនសៅ
ែាុងសាំបុព្តរបស់សោែ ភាេសព្រើនជាពាែយសររនន៍នអាំណរសៅវញិ ។   ូរម្ចន
សៅែាុងែណឌ េ ព្រីភលីីរជាេាំរូព្ស្ថប។់ 
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សូ្សិែា និងសឆ្លើយសាំណួរខាងសព្កា្សនះ  ក លទាែទ់ងនឹងឧបបតតិសហតុ
្យួ សៅែាុងជីវតិរបស់សោែប ូល ែាុងេ ព្រីែិរាការ ១៦: ១៦-៣៤  ។ 

 
 

 
១.សតើសោែប ូលសៅទីណ្ត? _______________________________ 

 

២.សហតុអវីបានជាសោែព្តូវសៅទីសនាះ? _______________________ 

 

៣.សតើសោែែាំរុងស វ្ើអវីសៅសរលយប?់_________________________ 

  
៤.សតើម្ចនអវីសែើតស ើងរាំសពាះ ម្ ាំេុែ និងព្ែុ្ព្េួស្ថរ? ______________ 

 

 
 
 ាំបូងអវីក លសយើងស ើញម្ចនសនាះ េឺម្ចនសុទធកតជាែាំហុសឆ្គង និងទុែខលាំបាែ 
កតសៅទីបាំផុ្តែិរាការទាាំងសនាះ បានកព្បកាល យសៅជាព្រះររ ព៏្បតយែសរាស់។ 
ការសរសសើរតស ក្ើង និងការទុែរិតតសលើព្រះជាម្ចា ស់ េឺជាេនលឹះក លនាាំសយើងសៅ
រែសសរភីារសៅែាុងព្រះអងគ។ 
 

« អាែណ្តក លថាវ យពាែយអរព្រះ េុណទុែជាយញ្ញ បូជាអាែសនាះសលើែ
តស ក្ើងសយើងសហើយសយើងនឹងបងាា ញការសសស្ដងាគ ះរបស់ព្រះ ល់អាែណ្តក ល
សរៀបផ្លូ វរបស់ខ្លួ នឲ្យព្តង ់»។ ទាំនុែ ាំសែើង ៥០:២៣ 
 
   


