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បុពវកថា 
 
 បតើបលកអបកធ្លល បឆ់ងល់អុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបជ់ីវតិរបរ់អបកជាអវីកដរឬបទ? របកហលជាអបកជាអបក 
បទើបនឹងបជឿ ឬករ៏បកហលអបកជារគិរថបររ័ិទបរចើនឆាប ុំកដរ។ ប៉ាុកនថ បៅបពលអបកបនថបដើរតាមរពោះអម្ចច រ់ អបកអាចនឹងម្ចន 
រុំណួ្រមយួចុំនួនបកើតបឡើងកបុងគុំនិតរបរ់អបក៖ 
 

ឥឡូវបនោះខញុ ុំជារគិរថបររ័ិទ បតើរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យខញុ ុំបធវើអវីបនាធ ប?់ បតើរពោះអងគនឹងរ បខ់ញុ ុំអុំពីវ
យ៉ា ង ដូចបមឋចកដរ? បៅបពលខញុ ុំរកបឃើញអវីកដលរពោះអងគចងឱ់្យខញុ ុំបធវើ បធវើវបោយរបបៀបណា? បៅបពលទុកខ
លុំ ក និងបញ្ហា នានា បកើតបឡើង បតើការបនោះម្ចននយ័ថា ខញុ ុំខកខានកបុ ងគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ឬ? បតើ
អនាគតនឹងបៅជាយ៉ា ងណា? បតើរពោះអងគនឹងបង្ហា ញវដល់ខញុ ុំកដរឬបទ? បតើខញុ ុំគួរកតបឆលើយតបបៅនឹងអវីកដលរពោះ
អងគបបើករកមឋងយ៉ា ងដូចបមឋចកដរ? 

 
 មុខវជិាជ បនោះរតូវ នបរៀបចុំបឡើង បដើមផជីួយ អបកករវងរកចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្រទុំងបនោះ។ បៅបពលរិកាបមបរៀន
នីមយួៗ អបកនឹងរកបឃើញកានក់តបរចើនរឋីអុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់បក និងរបបៀបកដលអបកអាចរបរមចចិតថ
បដើរតាមវ ន។ អបកនឹងរកបឃើញថា អបកកជ៏ាកផបកមយួបៅកបុងគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគរចួបររចបៅបហើយ។  
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ករមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
 គបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់—ជបរមើររបរ់បងបអូ ន  ជាមុខវជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខវជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមមវធិី
បបងកើតរិរស ររម្ចបអ់បកបទើបនឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរស ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនង
របរ់ពួកបគជាមយួរពោះរគិរថ រិការពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងយល់ដឹងអុំពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ររម្ចប់
ជីវតិរបរ់ពួកបគកាន់កតរបបរើរជាងមុន។ 
 

 រិរសនឹងរិការបធ្លនបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខវជិាជ នីមយួៗម្ចនលកខ
ណ្ៈជាកិចចរនធនា និងង្ហយររួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិការតូវ នបរៀបចុំ
ររម្ចបក់មមវធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 

 
 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទី៣ 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 

Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបរ់បងបអូន 

Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់- 

ជបរមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបរ់បងបអូន 

Your Bible 
 

របបៀបរិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន   

John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 

Theology 
 

រពោះបយរ ូជានរណា 

Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់បងបអូន  

Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំន  ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបរ់ 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Worship 

ភារកិចចរបរ់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខលួនឯងផ្ទធ ល់ 

Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិទទ 

Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិរថបររ័ិទបៅកបុងរហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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រុនម្ពលអ្នកចាប់ម្ផដើរ 
 
រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័រុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខសនបមបរៀននីមយួៗម្ចនចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខលីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរម្ចង ររម្ចប ់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបាលបៅសនបមបរៀន។ បាលបៅ  គឺជាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនាធ បព់ីបរៀន 
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបាលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
រុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យរបរមចបាលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនរុំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត ់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ហដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយរុំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
របរិនបបើាម នកកនលងទុំបនររគបរ់ាន ់បដើមផរីរបររចបមលើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមលើយទុំងបនាោះបៅ
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខលួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចបៅកបុងកផបក រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់    
អបក។ រូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមលើយផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នរិកាកានក់តរបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិង្ហយនឹងបមើលបឃើញចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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 រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខវជិាជ បនោះ បរបើរុំណួ្ររបបភទបផសងៗាប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ម្ចនគុំរសូនរបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយរុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហ ទរជើសទរ ើស 
 រុំណួ្រពហុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីម្ចនររបុទុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ) ៦៦ កណ្ឍ ។ 
 
 កបុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងវងប់លើ ខ) កដល នបង្ហា ញបៅខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីម្ចនររបុទុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខ ស/រតូវ 
 រុំណួ្រ ខុរ/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរយករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាកដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីម្ចន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ) រពោះគមពរីជារពោះរជោរររម្ចបអ់បកបជឿបៅរពវសថ្ងបនោះ។  
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទុំងអរ់ ររបររជាភាោបហរបឺ។  

ឃ) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  
 របបយគ ខ) និង ឃ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមផបីង្ហា ញជបរមើររបរ់អបក ដូចអបក
  នបឃើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
រុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលររបាប  ដូចជាបឈាម ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខររម្ចបប់ឈាម ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) បៅខាងមុខឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលាតប់ធវើ  
     (ខាងបឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ហជ បៅភបុំរីុសណ្    ១) ម៉ាូបរ 

 …២….ខ)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់  ២) យ៉ាូបរវ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី   

 …១….ឃ)  នររ់បៅកបុងដុំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 

ឃ្លល  ក) និង ឃ) និយយអុំពីម៉ាូបរ បហើយឃ្លល  ខ) និង គ) និយយអុំពីយ៉ាូបរវ ។ អបកគួរកតររបររបលខ ១ បៅពីមុខ 
ក) និង ឃ) បហើយររបររបលខ ២ បៅពីមុខ ខ) និង គ) ដូចអបក នបឃើញបៅខាងបលើ ។ 

 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលោង តប់រងៀម និងបពលបវលបទៀងទតរ់រម្ចបក់ាររិការបរ់អបក។ វនឹងង្ហយររួលផចង់
អារមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទម្ចល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទុំងម្ចនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខវជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតរទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចូរទូលរូម
រពោះអម្ចច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរម្ចងបមបរៀន និងបាលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខគមពរីបយង និងររបររកុំណ្ត់រតាកដលអាច
ម្ចនរបបយជន។៍ ខគមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចរុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តម្ចនរបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរុំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខលួន 
របរ់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិថភក័ថិ បៅកបុងការរិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។  ាម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្យរិកាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខវជិាជ បនោះ អបកនឹងបឃើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ រកោររុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ហដ
រម្ចគ ល់យ៉ា ងចារ់ ររម្ចបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អបកររម្ចបក់ារកកតរមូវ។ របរិនបបើអបកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាម ខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខវជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចរិកាវបោយខលួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចរិកាមុខវជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខវជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធ្លនររម្ចប់ពន័នកិចច
ពនននាារ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬរហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងបឃើញថា ទុំង
ម្ចតិកា ទុំងវធិីោស្តរថសនការរិកាលអរបបរើរររម្ចបប់ាលបុំណ្ងទុំងបនោះ ។ 
 
 របរិនបបើអបករិកាមុខវជិាជ បនោះបោយខលួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភលចបរបើអារយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) របរ់អបក។ របរិនបបើអបក
រិកាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបរ់អបក
 នោកឱ់្យ។  
 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងោកលវទិាល័យគលូបបល (Global Universtity) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសកថ្មបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
ររម្ចបព់ត័ម៌្ចន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ហដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខលួនម្ចប ក់ៗ  ម្ចនររម្ចបរិ់រសកដល នបញ្ចបម់ុខវជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 

ឧទហរណ៍្ របរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកអាចទទួល 
វញិ្ហដ បនបរតពីរគូកដលមកពីោកលវទិាល័យគលូបប (Global University)  ន។ របរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខលួន អបកអាច
បផញើរកោរការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បរ់អបក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ហដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរហរដឌអាបមរកិ។ 

 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបរៀវបៅររម្ចប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ រម្ចា រ
រិកាបផសងៗកដលអាចរក នររម្ចបម់ុខវជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទុំងកាករត។ 

 

 រូមចូលបមើបលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org ររម្ចបជ់ាធនធ្លនបកនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
បលករគូ បជ ឡូបវល ហារ៉ាប់ (Reverend J. Lowell Harrup)  នបបរមើជារគូគង្ហវ លអរ់រយៈបពលជាបរចើនឆាប ុំបៅ 

អាឡិកានរទ (Alexandria) វបីអ (VA) រប ូរកហស  លរ៍ (Brussels) បិលហគីម (Belgium) បហើយនិងទីរកុង កានោ់ 
(Kansas) រដឌមហីស  រូ ី(Missouri) ។ បលក នទទួលរញ្ហដ បរតពីមហាវទិាល័យ ភាគអាបគបយ ៍(Southeastern) របរ់រកុម
ជុំនុុំរពោះជាម្ចច រ់បៅរកុងបលកកលនដ ៍រដឌហវល័ររោី។ 

 
បលករគូ ហារ៉ាប់ ម្ចនពន័នកិចចអធិបាយយ៉ា ងបរចើនកបុងជុំរុ ុំរគួោរ បៅកបុងការរបជុុំរបរ់រគគូង្ហវ ល និង កបុងរិកាខ

ោលអបកដឹកនាុំ។ បលកកប៏បរមើពន័នកិចចបៅកានយុ់វជនបៅវទិាល័យ និងោកលវទិាល័យ។បលកររបររមុខវជិាជ នូវ
គុំនិតរីុជបរៅកដលបលក នទទួលពីបទពិបោធនជ៍ាបរចើនឆាប ុំរបរ់បលកកបុងការរិការពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និង
កបុងការផឋល់របឹកាដល់មនុរសកដលម្ចនអាយុ និងរបវតថិបផសងៗាប ។  

 
រូមរពោះជាម្ចច រ់របទនពរដល់បលកអបក បៅបពលអបកចាបប់ផឋើមរិកាគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់—ជបរមើរ

របរ់បងបអូ ន រូមឱ្យអបក នបបើកចិតថបដើមផទីទួលយកបរចកឋីពិតពីរពោះបនធួលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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ម្រម្រៀន 

១  ទតើរពះជ្ជាច ស់ពិតជ្ជានគ្ទរាងការណមនឬ?  
 Does God Really Have a Design? 

២ ទតើរពះជ្ជាច ស់នឹងរាបខ់្ ំអំពអីវណីែលរតូវទធវើបនា ប់ទទៀតណែរឬទទ?   
 Will God Tell Me What to Do Next? 

៣  ទតើរពះជ្ជាច សរ់ពំឹងទ រទរច្ើនទពរឬ?  
 Does God Expect Too Much? 

៤ ទតើខ្ ំរំព ងណតខរខានបំទពញគ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់ណមនឬ?  
 Am I Missing God’s Design? 
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ម្តើរពះជាោា សព់ិតជា 
ោនគម្រោងការមរនឬ? 

 Does God Really Have a Design? 
 
 
 កិចចការជាបរចើនហាកប់ីដូចជាបកើតបឡើងបោយសចដនយ! បៅកបុងរបបទរបអរីុបម្ចនបូជនីយោទ នដ៏អោច រយ កដលបគ 
បៅថាពីរ៉ា មតី។ ពួកវម្ចនលកខណ្ៈធុំរកឹមសរក បហើយបៅរទិតបរទររងឹម្ចុំរបព់ានឆ់ាប ុំ។ ថ្មរុំណ្ង់បង្ហខ ុំជាប ់ាប យ៉ា ងលអឥត 
បខាច ោះបោយមនិរតូវការ យអ បដើមផភីាជ បថ់្មទុំងបនាោះបឡើយ។ បតើបគអាចរងព់ីរ៉ា មតីបោយរានក់តរបមូលដុុំថ្មបនថុបពីបលើាប
 នកដរឬបទ? បទ បយើងដឹងថា វមនិបកើតបឡើងដូបចបោះ នបឡើយ។ 
 
 បៅបពលមយួ ម្ចនោទ បនិកដអ៏ោច រយម្ចប ក ់កដល នដឹងមុនបពលបលកចាបប់ផឋើមោងរង ់ពីបូជនីយោទ នចុង 
បរកាយ ថានឹងម្ចនលកខណ្ៈកបបណា។ បលក នគូរបលង ់វ។ បលក នបរៀបចុំកផនការ ម្ចនរម្ចា ររគបរ់ាន ់បនាធ បម់ក 
បង្ហា ញដល់មនុរសរបព់ានន់ាក់ឱ្យដឹងពីភារកិចចផ្ទធ ល់របរ់ពួកបគបរៀងៗខលួន។ មនិ ចរ់ងសយ័បទ ម្ចនបញ្ហា ជាបរចើន ន
បកើតបឡើង បៅបពលកដលពួកបគបធវើការជាមយួាប ។ អបកខលោះ នប ោះបងប់ចាល អបកខលោះបទៀតមនិ នបុំបពញតួនាទីរបរ់ខលួន។ 
ប៉ាុកនថ ោទ បនិកដអ៏ោច រយបៅកតបនថរហូតដល់រ ោទពីរ៉ា មតី នចបរ់ពវរគប។់  

  
  រូមពិចារណាអុំពីមនុរសរបព់ានអ់បកកដលរតូវករងផ្ទធ ុំងថ្មធុំៗ។ បតើម្ចនបរឿងអវបីកើតបឡើង របរិនបបើាម នគបរម្ចងការ 

បនាោះបទ? បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងបរៀនអុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កបុងការបបងកើតពិភពបលក និងបបងកើតអបកផ្ទធ ល់។  
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គ្ទរាង  
ក. រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនគបរម្ចងការររម្ចបអ់វីៗទុំងអរ់ God Has a Design for Everything  
ខ. រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនគបរម្ចងការររម្ចបម់នុរស God Has a Design for People  
គ. មនុរសខលោះម្ចនបទពិបោធន៍អុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ Others Have Experienced God’s Design  
ឃ. អបកអាចម្ចនបទពិបោធនអ៍ុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ន You Can Experience God’s Design 

 

ទោលទៅ  
១. ផឋល់ឧទហរណ៍្អុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
២. បរៀបរបព់ីលកខណ្ៈរុំខាន់ៗ សនគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបម់នុរស។ 
៣. បង្ហា ញពគីបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងជីវតិមនុរសកបុងរពោះគមពរី។ 
៤. ពណ៌្នាពីោទ នភាពមយួកដលរពោះជាម្ចច រ់បធវើការបចញពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគបៅកបុងជីវតិអបក។ 
 

ក. រពះជាោា សោ់នគម្រោងការសរោប់អ្វីៗទងំអ្ស ់ 
     God Has A Design For Everything 
ទោលទៅទី១. ផដល់ឧទាហរណ៍អំពីគ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 

 

 រពោះជាម្ចច រ់ ម្ចនគបរម្ចងការររម្ចបអ់វីៗរគបយ់៉ា ង។ រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលរ បប់លកយ៉ាូបថា រពោះអងគ នបរៀបចុំ
មហារមុរទឱ្យម្ចនជបរៅប៉ាុណាត  បៅបពលណារពោះអាទិតយរតូវរោះបឡើង បហើយកផនដីនឹងរតូវម្ចនទុំហុំប៉ាុណាត ។ រពោះអងគ ន 
រចនាផ្ទក យ និង នបបងកើតបផលកបបនាធ រ។ រពោះជាម្ចច រ់ នរចនារបបៀបកដលរតវបបងកើតកូនជាយ៉ា ងណា! រពោះអងគរបទន 
កម្ចល ុំងដល់រតវបាបឈាម ល និងអានុភាពដល់រតវបរោះ។ រពោះអងគ នបបងកើតរតវឥស្តនធីយ ៍ដូបចបោះ វអាចបហើររុំកាុំងបៅ 
កានភ់បុំដខ៏ពរ់ ន (យ៉ាូប ៣៨-៣៩)។ 
 
 រពោះអងគ នរចនាអវីៗទុំងអរ់ បហើយមនុរសជាកផបកដល៏អវបិររបុំផុតសនការរចនារបរ់រពោះអងគ។ រពោះអងគយក រពោះ
ហឫទយ័ទុកោកព់ិបររចុំបពាោះគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគររម្ចបម់នុរស ពីបរពាោះរពោះអងគម្ចនបាលបុំណ្ងពិបររ 
ររម្ចបព់ួកបគ។ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់  នបបងកើតមនុរសបលកមកឱ្យម្ចនលកខណ្ៈដូចរពោះអងគ ជាជាងម្ចនលកខណ្ៈដូចរតវ។ រពោះជាម្ចច រ់ 
រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យម្ចនការរបកបាប ។ រពោះអងគ នបបងកើតបយើងឱ្យម្ចនលកខណ្ៈដូបចបោះ បដើមផឱី្យបយើងអាចរកីរយនឹង 
ទុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះអងគ។ រពោះជាម្ចច រ់ ម្ចនរពោះតរមោិះ និងកផនការ។ រពោះអងគ នបបងកើតបយើងមកបដើមផឱី្យបយើងអាច គិត  
និងបរៀបចុំគបរម្ចងការកដរ។ រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់ រពោះអងគ នបបងកើតបយើងឱ្យបចោះររលញ់។  រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនការបរជើរ
បរ ើរ រពោះអងគក ៏នបបងកើតបយើងឱ្យបចោះបរជើរបរ ើរកដរ។ 
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 រពោះជាម្ចច រ់ ម្ចនគបរម្ចងការររម្ចបម់នុរសម្ចប ក់ៗ  ប៉ាុកនថ មនិកមនរគបា់ប  នបរជើរបរ ើរបធវើតាមអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់
 នបរាងទុកបនាោះបទ។ ជាការពិតរពោះគមពរីកចងថា ម្ចប ក់ៗ  នរបរមចចិតថបធវើអវីៗតាមកដលខលួនចងប់ធវើ (រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ ប៉ាុកនថ 
កផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់មនិ នផ្ទល រ់បឋូរបទ! អបក នបរៀនតាមបទពិបោធនផ៍្ទធ ល់ខលួនរបរ់អបកបហើយថា រពោះជាម្ចច រ់ ន
របទនឱ្យអបក និងមនុរសរគបរ់បូនូវឱ្ការ បដើមផបីធវើជាកផបកសនគបរម្ចងការដអ៏ោច រយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់តាមរយៈការរបស្តង្ហគ ោះ
របរ់រពោះអងគ។ បយើងអាចរហការជាមយួរពោះអងគ បហើយបៅសថ្ងមយួបយើងនឹងម្ចនលកខណ្ៈដូចរពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 

 កបុងកផបកលុំហាតអ់នុវតថនីមយួៗបនោះ រុំណួ្រ ឬលុំហាតន់ឹងជួយ អបករ ុំលឹកបឡើងវញិ ឬ អនុវតថអវីកដលអបក នរិកា
មកបហើយ។ ចូរបធវើតាមការកណ្នាុំ កដលបគ នផថល់ររម្ចបប់ញ្ចបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ បៅបពលអបកទទួល នការកណ្នាុំ 
ចូរររបររ ចបមលើយរបរ់អបកកបុងបរៀវបៅកុំណ្ត់រតារបរ់អបក។ របរិនបបើចាុំ ច ់ចូររ ុំលឹកកផបក កដលម្ចនចុំណ្ងបជើងថា 
“របបៀបបឆលើយរុំណួ្ររិកា” បៅបពលចាបប់ផថើមសនបរៀវបៅមគគបទរករិ៍កាបនោះ។  
 
១ រូមអាន បលកុបផតថិ ១ កបុងរពោះគមពរីរបរ់អបក។ រូមរ បក់ិចចការពីរយ៉ា ងកដលរពោះជាម្ចច រ់  នរចនាបឡើងកដល ន   
    ពណ៌្នាបៅកបុងជុំពូកបនោះ 
    ........................................................................................................................................................... 
 
២ បយើងដឹងថា រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនការបរជើរបរ ើរ។ រូមបរៀបរបអ់ុំពកីារបរជើរបរ ើរកដលអបកបធវើ បដើមផបីង្ហា ញថាអបក ម្ចន 
    លកខណ្ៈដូចរពោះជាម្ចច រ់កបុងការម្ចនរមតទភាពបដើមផបីរជើរបរ ើរ។        
    ........................................................................................................................................................... 
 
 រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់អបកជាមយួចបមលើយកដល នោកជូ់នបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀនបនោះ។ 
 

ខ. រពះជាោា សោ់នគម្រោងការសរោប់រនសុស God Has a Design for People 

ទោលទៅទី២.  ទរៀបរាប់អំពីលរខណៈសំខាន់ៗម្នគ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់មន សស 
 
 ការម្ចនគបរម្ចងការររម្ចបអ់វីមយួ គឺម្ចនរណាឌ ន ឬ លកខណ្ៈជាកល់ក់។ ឧទហរណ៍្ ការរចនាផធោះមយួរប់ 
បញ្ចូ លទុំងបលង់ររម្ចបផ់ធោះបនាោះរតូវម្ចនជញ្ហជ ុំង បងអួច ទវ រ និងបនធប។់ បយើងនិយយថា រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនគបរម្ចងការ 
ររម្ចបម់នុរស។ បតើលកខណ្ៈសនគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគជាអវីកដរ?  
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គ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់ចាប់ទផដើ មជ្ជមួយការយល់ែឹង God’s Design Begins With Knowledge 
 បរថចោវឌីធ្លល បជ់ាអបកដឹកនាុំម្ចប ក់កបុងចុំបណាមពួកអបកដឹកនាុំរបជារស្តរថរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ រទង ់នររបររទុំនុក 
តបមកើងជាបរចើនកបុងរពោះគមពរី។ កបុងទុំនុកតបមកើង ១៣៩ រទង ់នររបររថា រពោះជាម្ចច រ់រជាបដឹងពីរកមមភាពរបរ់រទង ់និង
គុំនិតរបរ់បលក។ រពោះជាម្ចច រ់រជាបរូមផកីតអវីកដលបលកបហៀបនឹងនិយយបៅបទៀត។ រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើត បរថច 
ោវឌីមកបហើយរទង ់នសចបបលកបៅកបុងសផធម្ចឋ យរបរ់បលក។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍  
 
៣ រូមអានខគមពរីនីមយួៗកដល នោកជូ់នកបុងខបយងខាងបរកាមបនោះ ។ បៅកកផរខបយងនីមយួៗ រូមររបររអវី កដល  
    បគនិយយថា រពោះជាម្ចច រ់រជាបអុំពីបគ។ រពោះជាម្ចច រ់រជាបអុំពីកិចចការទុំងបនោះអុំពីអបកកដរ។ 
  ក. យ៉ាូប ២៣:១០........................................................................................................................... 
      .............................................................................................................................................. 
  ខ. ទុំនុកតបមកើង ៣១:៧................................................................................................................... 
    .............................................................................................................................................. 
  គ. ទុំនុកតបមកើង ១០៣:១៤............................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................... 
  ឃ. ទុំនុកតបមកើង ១៣៩:១៦.............................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................. 
 
 រពោះជាម្ចច រ់មនិកមនរានក់ត នបបងកើតបលកោវឌីបទ រទងក់ ៏នបបងកើតអបកកដរ។ រពោះអងគររឡាញ់បរថចោវឌី 
បទោះបី រទង ់នរជាបអវីៗទុំងអរ់អុំពីបលកកប៏ោយ។ រពោះអងគររឡាញ់ អបកតាមរបបៀបដូចាប កដរ។ រទង ់នបរៀបចុំ 
គបរម្ចងការររម្ចបក់ុំបណ្ើ តរបរ់អបក ការរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបក ជីវតិរបរ់អបក និង ភាពអរ់កលផជានិចចរបរ់អបកកដរ។ របរិន
បបើអបករហការជាមយួរពោះអងគ បហើយបរជើរបរ ើរ តាមកផនការរបរ់រពោះអងគររម្ចបជ់ីវតិរបរ់អបក រពោះអងគនឹងដឹកនាុំអបក
បោយរបរិទនភាព នងិបោយរកមម (ភលីីព ២:១៣)។  
 

គ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់រាប់បញ្ចូលភាពទផសងៗោន  God’s Design Includes Diversity 

  របជាជនបៅបលើពិភពបលកបនោះម្ចនពូជោរន ៍និងរញ្ហជ តិជាបរចើន។ រូមពិចារណាពីភាពបផសងាប សនរបបភទ
រកក់ាល រទងរ់ទយសនកភបក និងពណ៌្រមផរុរបរ់ករផក។ បៅកបុងពូជោរនន៍ីមយួៗ បយើងបមើលបឃើញលកខណ្ៈខុរ
ាប ពីមយួបៅមយួ។ បយើងម្ចនគុំនិតបផសងៗាប ។ បយើងចូលចិតថអាហារកបបបផសងៗាប ។ បៅបពលរពោះជាម្ចច រ់បបងកើតបយើង
មកជាបុគគលម្ចប ក់ៗ  ដូបចបោះ បតើវជាបរឿងលអរបសពកដរឬបទ? 
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  បទោះបបីៅកបុងរគួោរ ជួនកាលកូនបកមងកម៏និរូវម្ចនលកខណ្ៈដូចាប កដរ។ កូនខលោះរគម ខលោះបទៀតបថាល រ។ កូនបកមង 
ខលោះបទៀតម្ចនរកប់មម  ខលោះបទៀតម្ចនរកម់និរូវបមម ។ លកខណ្ៈខុរាប កបបបនោះមនិរូវរុំខានរ់រម្ចបឪ់ពុកម្ចឋ យបឡើយ 
របរិនបបើពួកបគររឡាញ់កូនៗរបរ់ខលួនបនាោះ។ អវីកដលរុំខានរ់រម្ចបឪ់ពុកម្ចឋ យគឺថា កូនៗជាកមមរិទនរបរ់ពួកបគ។ 
 
  រពោះជាម្ចច រ់ នបរៀបចុំលកខណ្ៈខុរាប កដលបយើងបឃើញ។ រពោះអងគ នបរៀបចុំបយើងឱ្យម្ចនលកខណ្ៈខុរាប ជា 
បុគគល។ បនោះជាអវីមយួដអ៏ោច រយអុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគ។ បៅបពលខលោះបយើងម្ចនអារមមណ៍្ថា ាម ននរណាម្ចប កដូ់ច 
បយើងបឡើយ វជាបរឿងពតិកមន! 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ រូមរ បរ់បបៀបមយួកដលអបកម្ចនលកខណ្ៈខុរាប ពីមតិថភក័ថិរបរ់អបក។      
    ............................................................................................................................................................ 
 

គ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់ានខាន តគ្ំរូ God’s Design Involves a Standard 
 បតើបយើងអាចគិតអុំពីពីរ៉ា មតីកដលបយើង ននិយយកាលមុនមក នកដរឬបទ?  វមនិរុំខានប់ទកដលផ្ទធ ុំងថ្មទុំង
អរ់ រតូវម្ចនលកខណ្ៈដូចាប បនាោះ ប៉ាុកនថ វរុំខានក់ដលផ្ទធ ុំងថ្មទុំងបនាោះរតូវខាុំចូលាប ។ ពួកវរតូវទទលួការសចប បដើមផឱី្យបគ
អាចបរបើពួកវ ន។ ការបនោះម្ចននយ័ថា ផ្ទធ ុំងថ្មនីមយួៗរតូវ នកកសចបររបបៅតាមគបរម្ចងការរបរ់ោទ បនិក។ 
 
 តាមរបបៀបដូចាប  បយើងរតូវ នសចបររបបៅតាមគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយគបរម្ចងការបនោះជាបទ់កទ់ង 
ជាមយួរឋង់ោរ ឬ ខាប តគុំរ។ូ បអបភរូ ៤:១៣ រ បប់យើងថា ខាប តគុំររូរម្ចបជ់ីវតិបយើងគឺជា “កុំពរ់របរ់រពោះរគិរថកដល 
បុំបពញអវីៗទុំងអរ់”។ បនោះជាបាលបៅបឆាព ោះបៅកានអ់វីកដលរពោះជាម្ចច រ់កុំពុងកតដឹកនាុំបយើងតាមរយៈការបបរងៀនរពោះ
បនធូលរបរ់រពោះអងគ។ បៅបពលបយើងអនុញ្ហដ តឱ្យរពោះអងគបធវើការកបុងបយើងទុំងអរ់ាប  រពោះអងគផ្ទល រ់បឋូរបយើងររបបៅតាម 
រឋងោ់រ និងខាប តគុំរសូនរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ។ បៅទីបុំផុត បយើងជាបុរតធីតារបរ់រពោះអងគ។ បយើងគួរកតម្ចនលកខណ្ៈដូច
រពោះអងគ។ 
  
 ការបនោះមនិកមនម្ចននយ័ថា បយើងកលងជាខលួនឯងបទៀតបនាោះបទ។  បៅបពលកដលកូនធុំបឡើង ពួកបគបពញវយ័ដូចជា
ឪពុក ម្ចឋ យរបរ់ពួកបគ បហើយក៏បចោះដឹងបរចើនកដរ។ ពួកបគបចោះគិតដូចឪពុកម្ចឋ យរបរ់ពួកបគតាមរបបៀបមយួចុំនួន។ ពួកបគ 
អាចចាបប់ផឋើមយល់ដឹងមូលបហតុអវី នជាឪពុកម្ចឋ យរបរ់ពួកបគអបរ់ ុំពួកបគ បបរងៀនពួកបគ និងបរចើនកតបបណាឋ យឱ្យពួកបគ
របឈមនឹងបញ្ហា ផ្ទធ ល់ខលួនកដរ។ ប៉ាុកនថ ពួកបគបៅកតជាខលួនរបរ់ពួកបគដកដល។ 
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 របរិនបបើបយើងបរៀនោឋ បប់ង្ហគ បរ់ពោះបយរ ូរគិរថបោយបោម ោះរតង ់បៅសថ្ងមយួ បយើងនឹង នដូចរពោះអងគ។ ការបនោះ
ម្ចននយ័ថា កដនកុំណ្តប់ចចុបផនបរបរ់បយើងនឹងរតូវ នដកបចញ។ បយើងនឹងោគ ល់រពោះជាម្ចច រ់តាមរបបៀបមយួ បពញ 
លកខណ្ៈ។ បយើងនឹងយល់អុំពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគយ៉ា ងលអឥតបខាច ោះ។ បយើងនឹងររឡាញ់រពោះអងគបោយ បរចកឋី
ររឡាញ់រគបល់កខណ្ៈ និងម្ចនទុំនាកទ់ុំនងដល៏អរបបរើរជាមយួរពោះអងគ។  
 

លំហាត់អន វតតន៍  
 
៥ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិតួអកសរបៅខាងមុខរបបយគនីមយួៗអុំពីរពោះរគិរថ កដលម្ចនខាប តគុំរ ូររម្ចបជ់ីវតិរបរ់បយើង។ 

ក)  រទង ់នបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
ខ)  រទងជ់ាោរនយូ៍ោ។ 
គ)  រទងម់្ចនរពោះបនធូលអុំពីបរចកឋីពិត។ 
ឃ) រទង ់នចុំណាយបពលកុម្ចរភាពរបរ់រពោះអងគបៅកបុងភូមតូិចមយួ។ 

 

គ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់នឱំ្យានការរួបរួមោន  God’s Design Brings Togetherness 

 បយើងរតូវ នរចនាបឡើងបដើមផឱី្យរតូវាប នឹងកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បយើងអាចម្ចនចុំណុ្ចបខាយរតងក់ផបក កដល 
អបកដស៏ទខាល ុំង បហើយអបកដស៏ទអាចម្ចនចុំណុ្ចបខាយរតងក់ផបកកដលបយើងខាល ុំងវញិកដរ។ រពោះគមពរីម្ចនបទគមពរី ជាបរចើន បដើមផ ី
បករោយទុំនាកទ់ុំនងបនោះ កដលបយើងម្ចនជាមយួាប បៅវញិបៅមក។ កបុងនាមជារគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បយើងបុំពាក់
ចរតិលកខណ្ៈសនរពោះបិតារបរ់បយើង បហើយរកីរយទុំនាកទ់ុំនងជាមយួាប បៅវញិបៅមក (បអបភរូ ២:១១-១៩)។ បយើងទុំង
អរ់ាប រមួាប កោងផ្ទធ ុំងថ្មរងរ់ពោះវហិារកដលរពោះជាម្ចច រ់គងប់ៅតាមរយៈរពោះវញិ្ហដ ណ្របរ់រពោះអងគ (បអបភរូ ២:២០-
២២)។ បយើងទុំងអរ់ាប  ជាកូនរកមុុំរបរ់រពោះរគិរថ (២ករ ១១:២; វវ ២១:៩)។ បយើងទុំងអរ់ាប ជាកងទព័  
(បអបភរូ ៦:១០-១៨)។ 
   
 វពិតណារ់កដលថា កផនការ ឬ ការរចនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ជាកផនការសនការរបួរមួាប គឺរមួាប ជាមយួរពោះអងគ និងរមួ
ាប ជាមយួាប បៅវញិបៅមក។ បហតុបនោះ វរមបហតុរមផលកបុងការគិតថា គបរម្ចងការកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនររម្ចប់
បយើងម្ចប ក់ៗ នងឹមនិរបឆាុំងនឹងអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនកផនការររម្ចបអ់បកបផសងៗបទៀត និងររម្ចបក់ុំបណ្ើ តពិភពបលក 
បនាោះបឡើយ។ 
 
 បៅបពលបយើងចាបប់ផឋើមករវងរកអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់បរមុងទុកររម្ចបប់យើង បយើងនឹងបឃើញថា រទងក់តងកតម្ចនកិចច
ការពីរបៅកបុងរពោះហឫទយ័: (១) ការរកីចបរមើនផ្ទធ ល់ខលួ ន របរ់បយើងជាមយួរពោះរគិរថកដលជាគុំររូបរ់បយើង និង(២) ការរកី
ចបរមើនខាងកផបកទុំនាកទ់ុំនង របរ់បយើងកដលរហរបតិបតថិជាមយួគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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លំហាត់អន វតតន៍  
 
៦ បតើឧទហរណ៍្ណាមយួជាឧទហរណ៍្អុំពីរបបៀប កដលកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនររម្ចប់បយើងរបប់ញ្ចូ លទុំង ការ   
    របួរមួាប ? 
 ក) បលកជូអានដឹងថា រពោះជាម្ចច រ់រជាបអវីៗទុំងអរ់អុំពីរបូបលក បោយរបប់ញ្ចូ លទុំងអវីកដលអារកក ់និង អវី
      កដលលអ។ 
 ខ) ម្ច៉ា នាល និងអុីហាប ់ជាអបកបជឿដូចាប  ប៉ាុកនថ ម្ចនរញ្ហជ តិបផសងាប  
 គ) ពិតា បរៀនបរបើរមតទភាពបបរងៀនរបរ់នាង បដើមផជីួយ ជិននីដឹកនាុំការរិការពោះគមពរី។ 
 
៧ រូមអានខរពោះគមពរីនីមយួៗកដល នោកជូ់នកបុងខបយងខាងបរកាម (ខាងបឆវង)។ បនាធ បម់ករូមផគូផគង វជាមយួនឹង   
    ទិដឌភាពសនគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលបង្ហា ញ (ខាងោឋ ុំ)។ រូមររបររបលខបៅខាងមុខខបយង។ 
 .....ក  យ៉ាូហាន ១០:១៤-១៥ ១) ចុំបណ្ោះដឹងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 .....ខ  យ៉ាូហាន ១៧:២១ ២) ភាពបផសងៗាប  
 .....គ  ១កូរនិថូ្រ ១២:១៤ ៣) ខាប តគុំរ ូ
 .....ឃ  ភលីីព ២:៥ ៤) ការរបួរមួាប  
 .....ង  ១យ៉ាូហាន ៣:១៦ 
 
៨ ឧបម្ចថា មតិថភកថិម្ចប ករួ់រអបកនូវរុំណួ្រដូចបនោះ៖ “បតើគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចប់មនុរសជាអវីកដរ?” បៅកបុង   
    បរៀវបៅរបរ់អបក រូមររបររការបរៀបរបអ់ុំពីលកខណ្ៈទុំងបនួសនគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដលអបកអាចបឆលើយ 
     ន។ 
 

គ. រនុសសខលះោនបទពិម្ោធន៍អ្ំពីគម្រោងការរបសរ់ពះជាោា ស ់
      Others Have Experienced God’s Design 
ទោលទៅទី៣. បង្ហា ញពីគ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់ទៅរន ងជីវិតមន សសរន ងរពះគ្មពីរ។ 
 
 រពោះគមពរីរ បប់យើងអុំពីមនុរសជាបរចើនកដលម្ចនបទពិបោធនអ៍ុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បៅកបុងជីវតិរបរ់     
ពួកបគ។ រូមបយើងពិចារណាអុំពីដុំបណ្ើ របរឿងអុំពីមនុរសមយួចុំនួនកបុងចុំបណាមពួកបគ។  
 

សិសសរបស់រពះទយស៊ូ The Disciples of Jesus 
 បៅបពលរពោះបយរ ូគងប់ៅបលើកផនដី រពោះអងគ នបរជើរបរ ើររិរសដបព់ីររបូកបុងចុំបណាមរិរសទុំងអរ់របរ់ 
រពោះអងគ បដើមផបីៅជាមយួរពោះអងគ (ម្ច៉ា កុរ ៣:១៣-១៥)។ របបៀបបនោះជាគនលឹោះបឆាព ោះបៅកានក់ផនការរបរ់រពោះអងគ។ រពោះអងគនឹង
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គងប់ៅជាមយួពួកបគ បហើយផ្ទល រ់បឋូរពួកបគ។ រពោះអងគ នបរជើរបរ ើរពួកបគបោយរបុងរបយត័ បនាធ បព់ីរពោះអងគ ន
ចុំណាយបពលអធិោឌ នបពញមយួយបរ់ចួមក (លូកា ៦:១២-១៦)។ រពោះអងគកម៏្ចនកផនការផងកដរ គឺបធវើការកដលរពោះបិតា 
 នចាតឱ់្យរពោះអងគមកបធវើ (យ៉ាូហាន ១៧:៤)។ 
 

 បាលបៅចុងបរកាយកបុងកផនការរបរ់រពោះរគិរថររម្ចបព់ួករិរសរបរ់រពោះអងគ គឺបដើមផបីធវើឱ្យពួកបគម្ចន ឯកភាពដ៏
លអឥតបខាច ោះជាមយួាប បៅវញិបៅមក និងជាមយួរពោះអងគ (យ៉ាូហាន ១៧:២០-២៣)។ ដូបចបោះ បៅបពលបយើងអានបរឿងអុំពី
បុគគល ទុំងអរ់បនោះបៅកបុងរពោះគមពរី បយើងបឃើញភាល មៗថា ពួកបគមនិដូចាប បឡើយ។ 
 
 បុររពីរនាករ់តូវ នបគោគ ល់ថា “អបកកដលម្ចនចិតថខាល ុំងដូចផគរលន់” (ម្ច៉ា កុរ ៣:១៧)។ បលកយ៉ាូហានជាម្ចប ក់
កបុងចុំបណាមបុររទុំងពីរបនោះ កម៏្ចនបឈាម ោះមយួបទៀតកដរ គឺ “ម្ចប កក់ដលរពោះបយរ ូ ររឡាញ់” (យ៉ាូហន ១៣:២៣)។ បលក 
បពរតុររតូវការចិតថអតធ់មតប់រចើនជាងពួករិរសបផសងៗបទៀត។ បលកណាថាកណ្ល រតូវ នទទួលោគ ល់ថាជាមនុរស 
កដលាម នពុតតផតុ (យហ ១:៤៧)។ 
 
 ពួករិរសទុំងបនាោះម្ចនមុខរបរ និង របវតថិបផសងៗពីាប  គឺម្ចនតាុំងពីអបកបនោទរហូតដល់អបកទរពនន។ ពួកបគកាល យ 
ជាមនុរសកដលបគោគ ល់ថាជា “ោវកទុំងដបព់ីររបូ”។ ពួកបគ នរកាបុគគលិកលកខណ្ៈផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់ពួកបគ។ ប៉ាុកនថ ការ
បជឿបលើរពោះរគិរថនាុំឱ្យពួកបគបៅជាមយួាប ។ បឈាម ោះរបរ់ពួកបគរតូវ នចារបៅបលើរគឹោះសនទីរកុងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
(វវិរណ្ៈ ២១:១៤)។ 
 
 ពួករិរសទុំងដបព់ីរ នឆលងកាតប់ទពិបោធនជ៍ាបរចើនជាមយួរពោះរគិរថ។ ជួនកាល ពួកបគជួបបរចកឋីរុខ បពល
ខលោះបទៀត ពួកបគអរ់កម្ចល ុំង។ ជួនកាល ពួកបគទទួល នអាហារតាមរយៈការអោច រយ។ ជួនកាល ពួកបគរតូវទិញអាហារ 
បរបិភាគ។ ពួកបគរកីរយនឹងជយ័ជមបោះដ៏អោច រយ ពួកបគកធ៏្លល ប ់កទ់ឹកចិតថកដរ។ ប៉ាុកនថ បោយោរពួកបគបៅជាមយួនឹង 
រពោះរគិរថ កផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នរបរមចតាមរយៈពួកបគ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩ បទពិបោធនព៍ួករិរសរបរ់រពោះបយរ ូបង្ហា ញឱ្យបយើងបឃើញថា បដើមផោីគ ល់កផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់  កិចចការរុំខាន់  
    បុំផុតកដលរតូវបធវើគ ឺ

 ក)  រទុំរទនឹងការលុំ ក និងបហតុការណ៍្អារកក់ៗ ។ 
 ខ)  ជួបការអោច រយ និងជយ័ជមបោះធុំៗ។ 
 គ)  បនថបៅជាបន់ឹងរពោះរគិរថ។ 
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១០ របបៀបរបរ់បលកបពរតុរកដលបឆលើយតបនឹងរពោះបយរ ូមនិដូចរបបៀបរបរ់បលកយ៉ាូហានបឡើយ។ ចុំបពាោះគបរម្ចងការ  
      របរ់រពោះជាម្ចច រ់ រពឹតថិការណ៍្បនោះបញ្ហជ កអ់ុំពីលកខណ្ៈសន 

 ក) ភាពបផសងៗាប ។ 
 ខ)  ចុំបណ្ោះដឹង។ 
 គ)  ការបៅជាមយួាប ។ 
 

សាវរប៉ូល Paul the Apostle 
 មនុរសជុំនិតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលបយើងោគ ល់ថាជាប៉ាូលធ្លល បម់្ចនបឈាម ោះថា រូលជាអបកររុកបតើរុរ។ បៅរា
មយួ បលក នរអបរ់ពោះបយរ ូរគិរថ និងពួកអបកកដលបដើរតាមរពោះអងគ។ បលកក៏ធ្លល បទ់ទួលខុររតូវបលើការរម្ចល បរ់គិរថ 
បររ័ិទកដរ ដផតិបលកគិតថា ពួកបគកុំពុងកតរបម្ចថ្រពោះជាម្ចច រ់។ បៅទីបុំផុត បៅបពលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលផ្ទធ ល់ 
បៅកានប់លករូល ខណ្ៈបពលកដលបលកកុំពុងកតបធវើដុំបណ្ើ របៅកានរ់កុងមយួបោយម្ចនលិខិតអនុញ្ហដ តឱ្យបលក ចាប់
ចងពួករិរសរបរ់រពោះរគិរថ ន។ 
 
 បរកាយមក បៅបពលបលកប៉ាូលពិនិតយបមើលជីវតិពីមុនរបរ់បលក បលកបៅខលួនបលកថាអបកម្ចន បខាល ុំងជាងបគ 
(១ធម ១:១៥)។ របរិនបបើវធិោីស្តរថរបរ់រពោះជាម្ចច រ់អាចម្ចនរបរិទនភាពបលើរបូបលក ដូបចបោះ វនឹងម្ចនរបរិទនភាព បលើ
អបកបផសងៗបទៀតកដលរម័រគចិតថបធវើតាមវធិីោស្តរថបនោះកដរ។ ២ធីម៉ាូបថ្ ៤:៧-៨ បលកប៉ាូលបញ្ហជ កអ់ុំពីទុំនុកចិតថដល់ បលក 
ធីម៉ាូបថ្កដលជាមតិថភក័ថិវយ័បកមងរបរ់បលកបៅចុងបញ្ចបស់នជីវតិរបរ់បលក។ បលកម្ចនរបោរនថ៍ា បលក នបញ្ចប់
ការរតរ់បណាុំងនិង នរកាជុំបនឿ។ បហតុបនោះបលកបជឿជាកថ់ាម្ចនរង្ហវ នប់រតៀមជាបររចមនិកមនររម្ចបក់តរបូបលកបទ 
ប៉ាុកនថ កម៏្ចនររម្ចប់មនុរសទុំងអរ់កដលបធវើដូបចបោះកដរ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍   
 
១១ បៅខាងបរកាមបនោះ ជាបរចកឋីរបងខបបីយ៉ា ងអុំពីជីវតិរបរ់បលកប៉ាូល។ រូមគូររងវងព់ទ័នជុុំវញិតួអកសរចុំបពាោះ បរចកឋី    
     របងខបដល៏អបុំផុតអុំពីអវីកដលជីវតិរបរ់បលកប៉ាូលបង្ហា ញរ បប់យើងអុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ក) រគិរថបររ័ិទមយួចុំនួន នចុំណាយបពលជាបរចើនកបុងជីវតិរបរ់ពួកបគ របឆាុំងនឹងគបរម្ចងការរបរ់ 
               រពោះជាម្ចច រ់។ 
  ខ) បុំណ្ងរពោះហឫទយ័ដល៏អបុំផុតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់អាចបកើតបឡើង នបទោះបីមនុរសបរជយ័បៅអតីតកាលក៏   
       បោយ។  
 គ)  អបកបជឿរគបរ់បូគរួកតដឹងថា បគអាចនឹងជួបការបរជយ័ នកដរ។ 
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ឃ. អ្នកអាចោនបទពិម្ោធន៍អ្ំពីគម្រោងការរបសរ់ពះជាោា សប់ាន  
       You Can Experience God’s Design 
ទោលទៅទី៤: ពណ៌នពសីាែ នភាពណែលរពះជ្ជាច ស់ទធវើការទច្ញពីគ្ទរាងការរបស់រពះអងគ ទៅរន ងជីវិតរបស់អនរ។ 
 
 កផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់បកម្ចនលកខណ្ៈបពញបលញ និងផ្ទធ ល់ខលួនកដូ៏ចររម្ចបោ់វកម្ចប ក់ៗ កដរ។  
រពោះអងគម្ចនភាពរបិទនោប លជាមយួពួកបគ រពោះអងគករ៏ពវរពោះហឫទយ័ម្ចនភាពរបិទនោប លជាមយួបលកអបកកដរ  
(យ៉ាូហាន១៧:២១)។ រពោះអងគកុំពុងកតបធវើការតាមរបបៀបដូចាប បៅកបុងអបក ោទ នភាពរបរ់អបកដូចកដលរពោះអងគ នបធវើការ
កបុងពួកបគ និងកបុងោទ នភាពរបរ់ពួកបគកដរ។ ដូចជីវតិរបរ់បលកប៉ាូលកដរ រពោះជាម្ចច រ់អាចរបរមចបាលបុំណ្ងរបរ់
រពោះអងគកបុងជីវតិរបរ់អបក បទោះបីអបក នបរជយ័យ៉ា ងណាកប៏ោយ។ 
 

បៅបពលអបកដឹងថា រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនគបរម្ចងការររម្ចបអ់បកលកខណ្ៈរបរ់អបកនឹងផ្ទល រ់បឋូរ អបកនឹងចាបប់ផឋើមម្ចន 
ទរសនៈបផសងពីអវីកដល នបកើតបឡើងកបុងជីវតិរបរ់អបក។  
 
 ជាងបឈើផ្ទល រ់បឋូររទងរ់ទយបឈើបោយបរបើពនាល ក ឬ រណារ។ បគខាតវ់បោយបរបើរកោរខាត។់ បពរជមនិម្ចនតសមល
បពញបលញបឡើយរហូតទល់កតជាងបរគឿងអលង្ហក រខាតស់ចបកផបកកដលាម នតសមលបចញបោយបរបើពនាល កជាមុនរិន។  
រពោះជាម្ចច រ់អាចនឹងបធវើការបៅកបុងអបកបោយផចិតផចងប់ុំផុត! ជួនកាល បយើងអាចម្ចនអារមមណ៍្ថា បយើងរតូវវយដុំអារ និង 
ខាត។់ បយើងកតងកតគិតថា កិចចការទុំងបនោះបកើតបឡើងរានក់តបោយោរមនុរសរុំណាង ឬ ោទ នភាពកដលបយើងកុំពុងកត
រទិតបៅប៉ាុបណាត ោះ។ របតិកមមរបរ់បយើងម្ចនលកខណ្ៈខុរពីបនោះ ពិតណារ់ របរិនបបើបយើងបជឿថា វជាកផបកសនដុំបណ្ើ រការ
របរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងជីវតិរបរ់បយើង។ 
 
 រ ៉ាមូ ៨:២៩-៣០ រ បប់យើងអុំពីដុំបណ្ើ រការកដលរពឹតថិការណ៍្នានាកបុងជីវតិរបរ់បយើងផស ុំាប បឡើង។ រូមចងចាុំថា 
បយើងរិកាអុំពីការពិតកដលរពោះជាម្ចច រ់រជាបអវីៗរគបយ់៉ា ងអុំពីបយើង? កផនការរបរ់រពោះអងគររម្ចបជ់ីវតិរបរ់បយើង ចាប់
បផឋើមបៅរតងប់នោះ។ 
 
 ដផតិអរ់អបកកដលរពោះអងគ នបរជើរបរ ើរ រទងក់ ៏នតុំរវូបគទុកជាមុនបអាយម្ចនលកខណ្ៈដូចរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ
កដរ បដើមផបីអាយរពោះបុរតា នបៅជាបរៀមចផងកបុងបណាឋ បងបអូនជាបរចើន។ អរ់អបកកដលរពោះអងគ នតុំរវូទុកជាមុនបនាោះ រទង់
ក ៏នរតារ់បៅ បហើយអបកកដលរពោះអងគ នរតារ់បៅបនាោះ រទងក់ប៏រ របអាយបគ នរុចរតិ រឯីអរ់អបកកដលរពោះអងគ
បរ របអាយ នរុចរតិ រទងក់រ៏បទនបអាយបគម្ចនរិររីងុបរឿងកដរ។ (រ ៉ាមូ ៨:២៩-៣០) 
 
 បៅបពលអបកបនថរិកាមុខវជិាជ បនោះ អបកនឹងពិនិតយបមើលរបបៀបមយួចុំនួនកដលរពោះជាម្ចច រ់បរបើបដើមផផី្ទល រ់បឋូរបយើង។ 
ជាពិបររ អបកនឹងពិនិតយបមើលរបបៀបកដលោទ នភាពមយួចុំនួនអាចជួយ បយើងឱ្យោគ ល់អវីបៅកដលជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ 
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របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ប៉ាុកនថ តាុំងពីបដើមដុំបូង រូមចងចាុំថា: រពោះជាម្ចច រ់ធុំជាងោទ នភាពទុំងឡាយ។ រពោះអងគនឹងបរបើអវីៗ 
ទុំងអរ់កដលបកើតបឡើងចុំបពាោះអបក បដើមផរីបរមចបាលបៅចុងបរកាយរបរ់រពោះអងគ របរិនបបើអបករហការជាមយួរពោះអងគ
បនាោះ។  
 
 បយើងដឹងបទៀតថា អវីៗទុំងអរ់ផស ុំាប បឡើង បដើមផឱី្យអរ់អបកររឡាញ់ រពោះជាម្ចច រ់   នទទួលផលលអ គឺអបកកដល
រពោះអងគ នរតារ់បៅមកររបតាមគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគ។ (រ ៉ាមូ ៨:២៨) 
 
លំហាត់អន វតតន៍  
 
១២ រូមអាន រ ៉ាមូ ៨:២៨។ រូមររបររបរៀបរប់ពីកាលៈបទរៈ ឬោទ នភាពណាមយួកបុងជីវតិរបរ់អបកកបុងបរៀវបៅររបររ  
      របរ់អបក។ បនាធ បម់ក រូមរួរខលួនឯងនូវរុំណួ្របនោះ បតើរពោះជាម្ចច រ់បរបើោទ នភាពបនោះ បដើមផរីបរមចគបរម្ចងការរបរ់   
     រពោះអងគររម្ចបខ់ញុ ុំ នយ៉ា ងដូចបមឋច? រូមពាយមររបររចបមលើយមយួចុំបពាោះរុំណួ្របនោះ។ 
 
 កបុងបមបរៀនទី២ បយើងនឹងពិភាកាអុំពីជុំហានបនាធ បរ់បរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់បក និងរបបៀបកដលរទងរ់ពវរពោះ
ហឫទយ័ម្ចនរពោះបនធូលមកកាន់អបក។ មុនបពលអបកបនថ រូមអានទុំនុកតបមកើង១៣៩ ទុំងអរ់ បហើយរញ្ជ ឹងគិតអុំពី
បរចកឋីពិតដអ៏ោច រយ កដលវបង្ហា ញអុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កបុងជីវតិរបរ់អបក។  
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
 ចបមលើយបៅកានរ់ុំណួ្ររិការបរ់អបកមនិរតូវ នោកជូ់នបៅតាមលុំោបធ់មមតាបឡើយ។ ការបធវើដូបចបោះជួយ អបក 
មនិឱ្យបមើលបឃើញចបមលើយមុនបៅនឹងរុំណួ្របនាធ ប់។ រូមបមើលបលខណាកដលអបករតូវការ និងរូមកុុំពាយមបមើល 
ចបមលើយមុន។ 
 
៧ ក ១) ចុំបណ្ោះដឹងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់  

 ខ ៤) ការរបួរមួាប   
 គ ២) ភាពបផសងៗាប  
 ឃ  ៣) ខាប តគុំរ ូ
 ង ៣) ខាប តគុំរ ូ
 
១ ចបមលើយរបរ់អបក។ បលកុបផតថិ ១ រ បអ់ុំពីកិចចការមយួចុំនួនកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរចនាបឡើងដូចជាពនលឺ និងភាព 
 ងងឹត (ខ៣-៤) រមុរទ និងដី (ខ៩-១០) និងមនុរស (ខ២៦-២៧)។ 
 
៨ ចបមលើយរបរ់អបកគួរកតរបប់ញ្ចូ លកផបកសនចុំបណ្ោះដឹង ភាពបផសងៗាប  ខាប តគុំរ ូនិង ការរបួរមួាប ដូចកដលម្ចនបរៀបរប ់
 បមបរៀនបនោះ។ 
 

 ២ ចបមលើយរបរ់អបក។  ការរបរមចចិតថរបរ់អបកបដើមផរិីកាមុខវជិាជ បនោះបង្ហា ញឱ្យបឃើញថា អបកអាចបធវើការរបរមចចិតថ 
 ន។ ការបនោះជារបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់បបងកើតអបកឱ្យម្ចនលកខណ្ៈដូចរពោះអងគ។ 

 
៩  គ) បនថបៅជាបន់ឹងរពោះរគិរថ។ 
 
៣   (តាមពាកយបពចនរ៍បរ់អបក) 

 ក) ជុំហាន ឬផលូវរបរ់ាត ់
 ខ) ទុកខបវទនា ឬការថ្បអ់ារមមណ៍្របរ់ាត់ 

 គ) ាត់បបងកើតមកពីអវី របបៀបសនការជបរូ់នយាត ់
 ឃ) ចុំនួនសថ្ងរបរ់ាត់ 
 

១០ ក) ភាពបផសងៗាប ។ 
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៤ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
១១ ខ) បុំណ្ងរពោះហឫទយ័ដល៏អបុំផុតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់អាចបកើតបឡើង ន បទោះបីមនុរសបរជយ័បៅអតីតកាល 
      កប៏ោយ។ 
 
៥ ក) រពោះអងគ នបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលអុំពីបរចកឋីពិត។ 
 
១២ ចបមលើយរបរ់អបក។ រូមពាយមដឹងអុំពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់កុំពុងកតបធវើកបុងជីវតិរបរ់អបក។ 
 
៦ គ) ពិតា បរៀនពីរបបៀបបរបើរមតទភាពបបរងៀនរបរ់នាង បដើមផជីួយ ជិននីដឹកនាុំការរិការពោះគមពរី។ 
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ម្តើរពះជាោា សន់ឹងរបាប់ខ្ុំអ្ំពីអ្វី 
 មដលរតូវម្ធវើបន្ទា ប់ម្ទៀតមដរឬម្ទ?  

Will God Tell Me What to Do Next? 
 
 
 ចូរកុុំរងសយ័អបកពិតជា នទទួលរពោះរគិរថជារពោះរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបករចួបហើយ។ ឥឡូវបនោះ អបកក៏ នរកបឃើញថា 
រពោះជាម្ចច រ់ពិតជាម្ចនគបរម្ចងការររម្ចបជ់ីវតិអបកកដរ។ ខញុ ុំដឹងថាអបករ ថាប ចងប់ធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ
ររម្ចបអ់បកកដរ។ 
  
 ប៉ាុកនថ របកហលជាអបកកុំពុងកតបងឿងឆងល់អុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបរ់អបកជាមយួគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅបពលឥឡូវ
បនោះ។ អបករបកហលជាមនិដឹងរ កដថាអបករទិតបៅកបុងគបរម្ចងការបនាោះ បហើយថារពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ ម្ចនរពោះ
បនធូលមកកានអ់បកអុំពីគបរម្ចងការបនាោះកដរឬអត។់ 
 
 កបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងរកបឃើញអវីកដលជាទីតាុំងបចចុបផនបរបរ់អបក កបុងគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។  អបកនឹងបរៀន
អុំពីការពិតមយួចុំនួនកដលបង្ហា ញរ បអ់បកឱ្យបជឿជាកថ់ា រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ម្ចនរពោះបនធូលមកកានអ់បក។ អបកក៏
នឹងបរៀនអុំពរីពោះបនធូលរនា និងទុំនុកបរមុងកដលរពោះអងគរបទនបដើមផដីឹកនាុំអបករបរមចគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគររម្ចប់
អបកកដរ។ 
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គ្ទរាង 
ក. អបក នចូលកបុងគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់រចួបហើយ You Have Already Entered God’s Design 

ខ. រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទ័យឱ្យអបកបធវើតាមគបរម្ចងការបរ់រពោះអងគ God Wants You to Follow His Design 

គ. រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទ័យបបើករកមឋងគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគ God Wants to Reveal His Design  
 

ទោលទៅ 

១. បរៀបរបព់ីទុំនាកទ់ុំនងបចចុបផនបរបរ់អបកជាមយួគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងរបបៀបកដលវបកើតបឡើង។ 
២. បង្ហា ញបហតុផលចុំនួនបីពីមូលបហតុកដលរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកបនថបធវើតាមគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគ។ 
៣. ផឋល់ភរឋុតាងកដលបញ្ជកថ់ារពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័បបើករកមឋងគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគបៅកានអ់បក។ 

 

ក. អ្នកបានចូលកនងុគម្រោងការរបសរ់ពះជាោា សរ់ចួម្ ើយ 
      You Have Already Entered God’s Design 
ទោលទៅទ១ី: ទរៀបរាប់អំពីទំនរ់ទំនងបច្ច របននរបស់អនរជ្ជមួយគ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់ និង រទបៀបណែលវាទរើតទឡើង។ 
 
 កបុងនាមជាអបកបជឿ អបកម្ចនទុំនុកចិតថថា អបក នទទួលបជឿរពោះរគរិថ បហើយអបកជា កូនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បនោះជា
ទុំនុកចិតថដូចាប កដលអបករតូវម្ចនបដើមផយីល់នូវការបបើករកមឋងពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ និងគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
ររម្ចបអ់បក។ រូមឱ្យបយើងរ ុំលឹកពីបទពិបោធនរ៍បរ់អបកកបុងការទទួលរពោះរគិរឋ បដើមផជីួយ កោងទុំនុកចិតថរបរ់អបក។ បបើ
បទោះជាបទពិបោធរបរ់អបក ជាបទពិបោធម្ចប ក់ៗ  ឬ ផ្ទធ ល់ខលួនកឋី កវ៏ម្ចនចុំណុ្ចរុំខាន់ៗ ជាបរចើន កដលរតូវ នកចក
ចាយដល់អរ់អបកកដលទទួលរពោះរគិរឋកដរ។ 
 

អនរបានទជឿទលើរពះរគ្ិសត You Believed in Christ 
 បទពិបោធពីការទទួលរពោះរគិរឋរបរ់អបក មនិកមនបកើតបឡើងបោយការាបជ់ួន ឬសចដនយបនាោះបទ។ អបកមនិ ន
ជុំពបច់ិតថបៅកបុងទុំនាកទ់ុំនងដអ៏ោច រយបនោះបោយសចដនយបនាោះបឡើយ ាម ននរណា នរបស្តង្ហគ ោះតាមរបបៀបបនាោះបទ។ មនិថាជា
យ៉ា ងណាបទ រពោះជាម្ចច រ់ នបធវើឱ្យម្ចនទុំនាកទ់ុំនងបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះអងគបៅកាន់អបក។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត 
រទងរ់បទនឱ្ការឱ្យអបកឮដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយរ ូ និងកផនការរបរ់រពោះអងគររម្ចប់បរចកឋីរបស្តង្ហគ ោះ។ ការទុំនាកទ់ុំនង
របរ់រពោះជាម្ចច រ់បោយផ្ទធ ល់ មនិកមនជាការរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបកបទ ប៉ាុកនថ វបកើតបឡើងបៅបពលអបកោឋ ប់បង្ហគ ប។់ 
 
 បតើអបក នោឋ ប់បង្ហគ បអ់វីខលោះ? អបក នោឋ ប់បង្ហគ បត់ាមបទបញ្ដតថិដល៏អឥតបខាច ោះ បដើមផបីជឿ ឬ ម្ចនជុំបនឿបពញបលញ
បៅកបុងរពោះរគិរឋ បហើយាម នមនុរសណាម្ចប កអ់ាចផឋល់ ររម្ចប់ការរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបក នបឡើយ។ ម្ចនធ្លតុោមញ្ដមយួ 
កបុងការបង្ហា ញពីបទគមពរី កដលផឋល់ឱ្យររម្ចប់ការរបស្តង្ហគ ោះ—ការបជឿទុកចិតថ (ជុំបនឿ)។ ការោឋ ប់បង្ហគ ប ់តរមូវឱ្យម្ចនជានិចច
កាលគឺ៖ បយើងរតូវកតបជឿ។ 
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 ជាឧទហរណ៍្ ចូរកតរ់ម្ចគ ល់ពីរបបៀបកដល បលកប៉ាូល និងបលករីុឡារ  នបឆលើយតបបៅនឹងរុំណួ្ររបរ់ឆាម ុំ
គុកជាអបករកុងភលីីព៖  ‖ បតើខញុ ុំរប ទរតូវបធវើយ៉ា ងណា បដើមផឱី្យ នទទូលការរបស្តង្ហគ ោះ?‖ (កិចចការ ១៦:៣០)។ ចបមលើយរបរ់
ពួកបគ គជឺាការកណ្នាុំកដលអាចទទួលយក នយ៉ា ងោមញ្ដបុំផុត ររម្ចប់បរចកឋីរបស្តង្ហគ ោះ៖ ―រូមបជឿបលើរពោះអម្ចច រ់
បយរ ូ បៅ បនាោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងរបស្តង្ហគ ោះបលក‖ (កិចចការ ១៦:៣១)។ ឆាម ុំគុករតូវកតោឋ ប់បង្ហគ ប់បរចកថីកណ្នាុំ បដើមផបីជឿបលើ
រពោះរគិរឋ។ 
 

 តាមរបបៀបដូចាប បនោះកដរ វជាការបឆលើយតបចុំបពាោះការោឋ ប់បង្ហគ បរ់បរ់អបក កដលរពោះរគិរឋ នយងមកគងក់បុងជីវតិ
របរ់អបក។ 
 

លហំាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរអានបទគមពរីកដល នផថល់ជូនខាងបរកាម។ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិ តួអកសរបៅខាងមុខបទគមពរីនីមយួៗកដលរ បព់ីអបក   
    កដលទទួលខុររតូវកបុងការោថ បប់ង្ហគ ប់បោយបជឿបលើរពោះរគិរឋ។ 
 ក) ម្ច៉ា កុរ ១៥:១៣ 
 ខ) លូកា ១:៤៥ 
 គ) យ៉ាូហាន១៧:៨ 
 ឃ) កិចចការ ១៨:៨ 
 
២ បតើបោយរបបៀបណា កដលថាការរបស្តង្ហគ ោះជាលទនផលសនការោឋ ប់បង្ហគ ប?់ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

អនរបានសាដ ប់បង្ហគ បត់ាមរពះបនាូល You Obeyed the Word 

 កបុងការកាល យជារគិរឋបររ័ិទមយួរបូ អបករតូវោឋ ប់បង្ហគ បត់ាមរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដលជារពោះគមពរី។ រពោះ
បនធូលដកររងប់ចញពីរពោះគមពរី កដលបយើងរិកាអុំពីមនុរសបៅកបុងរពោះគមពរី ភាពវរុិទនរបរ់រទង ់និងរពោះបុរតារបរ់រទង ់គឺ
រពោះបយរ ូ រគិរឋ។ វជារពោះគមពរីកដលរ បប់យើងអុំពីរពោះរគិរឋ  នយងមកបលើកផនដ ីបហើយរទង ់នរុគត និងររ់បឡើង
វញិ បហើយតាមរបបៀបបនាោះ រទងន់ឹងបលើកកលងបទរ ប។ មយួវញិបទៀត បៅបពលអបកទទួលរពោះរគិរឋ អបក នោឋ ប់
បង្ហគ បត់ាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ដូចកដល នបបើករកមឋងកបុងរពោះគមពរី។ អបក នបរៀនរគបរ់ានល់មមពី 
រពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់បដើមផោីឋ បប់ង្ហគ ប ់និងកាល យបៅជាបុរតធីតារបរ់រពោះអងគ។ 
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អនរបានសាដ ប់បង្ហគ ប់រពះវិញ្ញា ណ You Obeyed the Spirit 
 កបុងបពលដុំណាលាប  អបក នរបឈមមុខជាមយួបរចកឋីពិត សនការបបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ អបកមនិ
ម្ចនការរងសយ័ពីបទពិបោធនស៍នការបបើករកមថងឱ្យោគ ល់ថាខលួ នម្ចន ប បៅខាងកបុងខលួនបនាោះបឡើយ។ ឧទហរណ៍្ អបក
មនិរតឹមកតបរៀនអុំពីបរចកថីពិតសនការររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះរគិរឋប៉ាុបណាត ោះបទ។ ជាការពិតអបកកទុ៏កចតិថថា រពោះរគិរឋ នររ់
បឡើងវញិ និងម្ចនរពោះជនមគងប់ៅ។ ការបបើករកមថងឱ្យោគ ល់ថាខលួ នម្ចន ប បនោះបកើតមកពីកិចចការរបរ់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន 
កដលដឹកនាុំអបកបៅរកបរចកឋីពិត។ អបកោឋ បប់ង្ហគ ប់រពោះអងគបោយបឆលើយតបបៅនឹងការរបការបទររបរ់រពោះអងគ។ 
 

 អបក នោឋ ប់បង្ហគ បទ់ុំងរពោះបនធូល និងរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន។ លទនផលគឺថាអបកជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
គបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ មនិកមនបកើតបឡើងបៅបពលអនាគតបទ។ រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនគបរម្ចងការររម្ចប់ជីវតិរបរ់អបក 
មុនបពលអបកបកើតមកបមល៉ាោះ បហើយវ នចាបប់ផឋើមបៅកបុងអបក បៅបពលកដលរទង ់នបបងកើតអបកជាកូនរបរ់រពោះអងគ។ រទង់
អាចបញ្ជូ នកផនការរបរ់រពោះអងគបៅកានអ់បក បទោះបីជាអបករតូវ នបគបុំកបកបចញពីរពោះអងគកប៏ោយ។ កបុងនាមជាបុរតធីតា
របរ់រពោះអងគ អបកអាចរ កដថារទងន់ឹងបនថម្ចនរពោះបនធូលមកកានអ់បក។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ កបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក ចូរពនយល់ពីទុំនាកទ់ុំនងនាបពលបចចុបផនបរបរ់អបក ចុំបពាោះគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់   
    និងរបបៀបកដលអបក នចូលមកកបុងគបរម្ចងការបនាោះ។  
 

ខ. រពះជាោា សស់ពវរពះ ឫទ័យឱ្យអ្នកម្ធវើតារគម្រោងការបសរ់ពះអ្ងគ 
 God Wants You To Follow His Design 
ទោលទៅទ២ី. ច្ូរបង្ហា ញទហត ផលច្ំនួនបី ថាទហត អវីបានជ្ជរពះជ្ជាច ស់សពវរពះហឫទទយ ឱ្យអនរបនតទធវើតាមគ្ទរាងការរបស់រពះអងគ។ 
  
 កបុងនាមជាបុរតធីតារបរ់រពោះអងគ រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងោឋ បប់ង្ហគ បរ់ពោះអងគ។ បនោះគឺជា
របបៀប កដលបយើងបដើរតាមគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគ។ ជាបរចើនដងតាមរយៈបទកមពរី បទបញ្ហជ បនោះ រតូវ នបបងកើតបឡើង។ 
(បមើល ឧទហរណ៍្ ទុតិយកថា ២៧:១០ ១ោុំយូកអល១២:១៤ និងម្ច៉ា ថាយ ១៩:១៧)។ គុំនិតរុំខាន់សនរពោះគមពរីទុំនុក
តបមកើង ១១៩ គឺជាទុំនាកទ់ុំនងយ៉ា ងជិតរបិទនរវង បរចកថីររឡាញ់ ការោថ បប់ង្ហគ បរ់កឹតយវនិយ័ រពមទុំងរពោះបនធូលរបរ់
រពោះជាម្ចច រ់ (រូមបមើលឧទហរណ៍្ ខ៤៧, ៩៧ និង១៦៧)។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត រពោះរគិរឋចាតទុ់កការោឋ បប់ង្ហគ ប់ ជា
បទ ពិបោធន៍សនបរចកថីររឡាញ់ដរ៏ុំខានប់ុំផុត កដលបយើងអាចបធវើ ន (យ៉ាូហាន ១៤ :១៥)។ 
 

 



35 

 

ការសាដ ប់បង្ហគ បរ់បស់អនរនមំរនូវរពះពរ Your Obedience Brings Blessing 

  បហតុផលមយួកបុងចុំបណាមបហតុផលដអ៏ោច រយជាបរចើន កដលរពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យបយើងោឋ ប់បង្ហគ បរ់ពោះអងគ គឺបោយ 
បរពាោះវនាុំរពោះពររបរ់រពោះអងគមកកបុងជីវតិរបរ់បយើង។ 
 
 របជាជាតិអុីរោកអល  នទទួលនូវការរងទុកខបវទនាជាបរចើន ខណ្ៈបពលកដលពួកបគបៅជាទរករបៅររុក      
បអរីុប ប៉ាុកនថរពោះជាម្ចច រ់ ននាុំពួកបគបចញមក។ ពួកបគ នររ់បៅកបុងវលរបហាោទ ន អរ់មយួជុំនាន។់ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ចូរអាន និកខមនុំ ១៥:២៦ ការរនាដគ៏ួរឱ្យភាញ កប់ផអើលកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរនាជាមយួរបជារស្តរឋរបរ់រពោះអងគ។   
    បនាធ បម់ក ចូរបឆលើយនឹងរុំណួ្រតាមលុំោប់លុំបោយ បៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក។ 
 ក) បតើរពោះជាម្ចច រ់ នរ ប ់របជាជនឱ្យបធវើអវី? 

 ខ) បតើម្ចនអវីបកើតបឡើង របរិនជាពួកបគ នបធវើអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរ បព់ួកបគឱ្យបធវើ? 
 

 ទុំនុកតបមកើង១ រ បប់យើងអុំពីមនុរសកដលករវងរកអុំណ្របៅកបុងការោឋ បប់ង្ហគ បរ់កិតយវនិយ័រពោះអម្ចច រ់ (ខ២)។ 
មនុរសម្ចប ក ់នទទួលរពោះពរជាបរចើន បហើយជីវតិរបរ់ាតគ់ឺដូចជាបដើមបឈើកដលផថល់ផលកផលបហើយរលឹកមនិបចោះបោល ក 
ររបពាន។ 
 
 បទគមពរីបផសងបទៀតក ៏នពណ៌្នាអុំពីរពោះពរកដល នហូរមក បៅបពលកដលបយើងបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់
រពោះជាម្ចច រ់។ បៅកបុង ―ការបបរងៀនបៅបលើភបុំ‖ (ម្ច៉ា ថាយ ៥–៧) រពោះរគិរឋរនា អុំពីរុភមងគលនឹង នដល់អរ់អបកកដល
ម្ចនលកខណ្ៈដូចរពោះអងគ: ចិតថបររុិទន ចិតថបមតាថ ករណុា និងចិតថកោងរនថិភាព។ បៅគមពរី រ ៉ាមូ២:៧ បយើងបឃើញថា អរ់
អបកកដលបនថរបរពឹតថអុំបពើលអ នឹងទទួលជីវតិអរ់កលផជានិចច។ 
 

ការសាដ ប់បង្ហគ បរ់បស់អនរសាងសងរ់ពះរាជយរពះជ្ជាច ស់ Your Obedience Builds God’s Kingdom 

 រពោះរជយរពោះជាម្ចច រ់រកីចបរមើន ជាញឹកញាប់អាររ័យបៅបលើការោឋ ប់បង្ហគ បរ់បរ់បយើង។ រូមពិចារណារពោះបនធូល
អុំពីការអធិោឌ ន កដលរពោះបយរ ូ នបបរងៀនដល់រិរសរបរ់រពោះអងគ បដើមផអីធិោឌ នបៅរពោះជាម្ចច រ់៖ ― រូមឱ្យរពោះរជយ
រពោះអងគ នមកដល់ រូមឱ្យរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ នរបរមចបៅបលើកផនដី ដូចបៅោឌ នបរមរុខកដរ‖  
(ម្ច៉ា ថាយ ៦:១០)។ ការោឋ បប់ង្ហគ បរ់បរ់បយើង ម្ចនោររុំខាន់ណារ់ររម្ចបរ់ពោះរជយរពោះជាម្ចច រ់។ រពោះរជយរបរ់ 
រពោះអងគ រតូវ នោងរង់បៅបលើកផនដី ខណ្ៈបពលកដលបយើងោឋ បត់ាមបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគ។  
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 បៅកបុងរពោះគមពរី បយើងបមើលបឃើញពីបពលបវលកដលបគបធវើតាមកផនការរបរ់រពោះអងគរតូវ ន បហើយរពោះរជយរបរ់ 
រពោះអងគករ៏តូវ នរងប់ឡើងផងកដរ។ បយើងក ៏នបមើលបឃើញពីបពលបវលបផសងបទៀតកដរ បៅបពលកដលកូនរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់មនិោឋ ប់បង្ហគ ប ់ហាកដូ់ចជាបធវើឱ្យខកខាននូវកផនការរបរ់រពោះអងគ។ 

 
 ឧទហរណ៍្បៅកបុងរួនចារបអកដន បលកអោុំ  នទទួលទនកផលបឈើដឹងខុររត ូវ(បលកុបផតថិ ៣:៦)។ បតើការ
បបងកើតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់  នផឋល់នូវរពោះពរ ឬ បណាឋ ោរ តាមរយៈការរបរពឹតថរបរ់បលកអោុំ? មុនបពលបលកអោុំ ន
ទទួលទន បរចកថីរុខោនថម្ចនបៅរគបទ់ីកកនលង។ មនិម្ចនការកតរ់តាណាមយួកដលថា រតវ នរម្ចល ប់ាប បៅវញិបៅ
មកបនាោះបឡើយ។ មនិម្ចនបនាល បទ។ បលកអោុំ ម្ចនឱ្ការកបុងការបុំបពញបរចកឋីរុខោនថបៅបលើកផនដីដល់កូនបៅរបរ់ 
បលក។ កប៏៉ាុកនថ រូមបមើលនូវអវកីដល នបកើតបឡើង បៅបពលកដលបលកមនិ នោឋ ប់បង្ហគ បរ់ពោះជាម្ចច រ់។ 
  
 តុំណាងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងអោុំ រតូវ នររអាប។់ ាត់ នចាបប់ផឋើមបបនាធ រដល់ភរយិរបរ់ាត ់បហើយ
បិទ ុំងពីរពោះជាម្ចច រ់។ បនាធ ប់មក ោប រពោះហរថកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើត រតូវទទួលបណាថ ោរ។ រគប់ការបបងកើតបៅ
បលើកផនដីទុំងអរ់ ម្ចនចុំកណ្កបៅកបុងបណាឋ ោរបនោះដូចជាដី រតវ និងមនុរស។ ការមនិោឋ ប់បង្ហគ ប ់ នជោះឥទនិពល
ដល់នគរកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតមក (បលកុបផតិថ៣:៨១៩)។ 
 
 រានក់តតាមរយៈការមនិោឋ ប់បង្ហគ បរ់បរ់បលកអោុំ  នជោះឥទនិពលយ៉ា ងធងនធ់ងរបុំផុតដល់នគរ កបុងផលូវអវជិជម្ចន 
ការោឋ ប់បង្ហគ បយ់៉ា ងលអឥតបខាច ោះរបរ់រពោះរគិរឋ  នជោះឥទនិពលដល់នគរកបុងផលូវវជិជម្ចន។ ជាការពិត នគរបៅបលើកផនដីទុំង
មូលទទួលផលប៉ាោះពាល់ទុំង បលកអោុំ និងរពោះរគិរថ។ ការរបរពឹតថរបរ់ពួកបគទទួលលទនផលយ៉ា ងខាល ុំងបុំផុតបលើរពីអវី
ទុំងអរ់។ តាមរយៈអាោុំ ការបបងកើតទុំងមូលរតូវទទួលរងបណាឋ ោរ តាមរយៈរពោះរគិរថ ការបបងកើតទុំងមូលទទួល ន
ការបរ របលោះ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរអានគមពរី រ ៉ាមូ៥:១៥-២១។ ចូរររបររលទនផលនីមយួៗកដល នកតរ់តា បៅខាងបរកាមបឈាម ោះរបរ់បុគគលកដល  
    រកមមភាពរបរ់ាត ់ននាុំឱ្យបកើតម្ចនបឡើង។ 
 ក)  ការបលើកកលងបទរ បកើតបឡើងររម្ចបទ់ុំងអរ់ាប  
 ខ)  បរចកឋីោល ប់ នចាប់បផឋើមរគបរ់គង 

     គ)  មនុរសជាតិ រតូវរ ុំបោោះឱ្យម្ចនបររភីាព 
  ឃ)  ជីវតិរតូវ នផឋល់ឱ្យ 

  ង)  ការកាតប់ទរ នបកើតម្ចនដល់រគបា់ប  
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១) ការោឋ បប់ង្ហគ បរ់បរ់រពោះរគរិឋ     ២) ការមនិោឋ បប់ង្ហគ បប់លកអោុំ 
…………………………………………………..  …………………………………………….. 
…………………………………………………..  …………………………………………….. 
…………………………………………………..  ……………………………………………… 
  
 មនុរសបផសងបទៀតកជ៏ោះឥទនិពលដល់រពោះរជយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដរ។ បលកអរ ហាុំ បលកយ៉ាូបរវ បរឋចោវឌី និង
បលកបអលីយ៉ា  ទុំងអរ់ នជោះឥទនិពលយ៉ា ងខាល ុំងដល់រពោះរជយរពោះជាម្ចច រ់ តាមរយៈការោឋ ប់បង្ហគ បរ់បរ់ពួកាត។់ 
 

ការសាដ ប់បង្ហគ បរ់បស់អនរទធវើឱ្យោបរ់ពះហឫទទយរពះជ្ជាច ស់ Your Obedience Pleases God 
 រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះហឫទយ័ចងឱ់្យកូនរបរ់រពោះអងគោឋ ប់បង្ហគ ប ់បដើមផឱី្យពួកបគទទួល នរពោះពរ និងទទួល ន
រុខុម្ចលភាពសនរពោះរជយរបរ់រពោះអងគ។ តាមរបបៀបដរ៏បិទនោប លបុំផុត រទងក់ទ៏ទួលបោមនរសពីការោឋ ប់បង្ហគ បរ់បរ់ពួក 
បគកដរ។ 
 
 រពោះរគិរឋមនិ នរបឹងករបងបធវើបដើមផបីាលបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគផ្ទធ ល់បនាោះបទ ប៉ាុកនថ បធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់
រពោះបិតាវញិ។ រទង់បធវើបនាធ ល់ថា រទងរ់បរពឹតឋកតកិចចការណាកដលាបរ់ពោះហឫទយ័ រពោះបិតាប៉ាុបណាត ោះ (យ៉ាូហាន ៨:២៩)។ 
ការោឋ ប់បង្ហគ ប ់នបង្ហា ញពីភាពបពញបលញសនការទុំនាក់ទុំនងរវងរពោះបិតា និង រពោះបុរតា។ 
 
 អវីកដលាបរ់ពោះហឫទយ័រពោះបិតារតូវកតម្ចន ដូចកដលរទង ់នបឃើញរពោះបុរតាកតមយួរបរ់រពោះអងគោឋ បប់ង្ហគ ប់
ទុំងររុងយ៉ា ងដូបចាប ោះកដរ! ចូរកតរ់ម្ចគ ល់បៅកបុង ម្ច៉ា ថាយ ៣:១៧ និង ១៧:៥ ពីរបបៀបកដលរទងប់ឆលើយតបបៅនឹងជីវតិសន
ការោថ បប់ង្ហគ បប់ុរតារបរ់រពោះអងគ។ ជាការពិតរទង ់នម្ចនរពោះបនធូលពីោទ នរួគ ៌បហើយថារទងរ់ពវរពោះហឫទយ័។ អបក
កដូ៏ចជារពោះបុរតារបរ់រពោះអងគកដរ អាចបធវើឱ្យរទងរ់ពវរពោះហឫទ័យតាមរយៈការោឋ បប់ង្ហគ ប់របរ់អបក។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ បៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក ចូរបលើកយកបហតុផលចុំនួនបីកដលរពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យអបកបនថបធវើតាម (ោឋ បប់ង្ហគ ប)់   
    គបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគ។ 
   
 
 
 



38 

 

គ. រពះជាោា សស់ពវរពះ ឫទ័យម្បើកសមរដងគម្រោងការរបសរ់ពះអ្ងគ  
     God Wants To Reveal His Design 
ទោលទៅទី៣. ទច្ះផដល់ភសដ តាងណែលបញ្ារ់ថារពះជ្ជាច ស់សពវរពះហឫទទយទបើរសណមដងគ្ទរាងការរបស់រពះអងគទៅកាន់អនរ។ 
 

 របរិនជារពោះជាម្ចច រ់អាចរ បប់យើងពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគ មុនបពលបយើងកាល យជាកូនរបរ់រពោះអងគ បហើយ
របរិនបបើរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ជាមយួនឹងការោឋ ប់បង្ហគ បក់បុងនាមជាកូនរបរ់ រពោះអងគ បតើរទងន់ឹងមនិរ បប់យើងពីបាល
បុំណ្ងរបរ់រពោះអងគ កដលបយើងអាចោថ ប់បង្ហគ ប់ នបទឬអី? 
 
 អបកខលោះចូលមករករពោះជាម្ចច រ់ បោយពួកបគរតូវកតបធវើឱ្យរពោះអងគបជឿទុកចិតថបលើបគ បហើយបបើករកមឋងបាលបុំណ្ង
របរ់រពោះអងគ។ ពួកបគបធវើការអធិោឌ ន បហើយបបើបទោះជាបឃើញថាវមនិអាចបៅរចួ ខណ្ៈបពលពួកបគពាយម ―ករវងរក
បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់‖កប៏ោយ។ បតើបនោះពិតជារបូភាពកដលរពោះគមពរី នបង្ហា ញបយើងឬ? 
 
 ចូរគិតពីរបោប  កដលរពោះរគិរឋ នបបរងៀនអុំពកីារទទួលខុររតូវរបរ់មនុរស ដូចជាការបបរងៀនមយួ កដល នកត់
រតាបៅ គមពរីម្ច៉ា ថាយ ២៥: ១៤-៣០ និងគមពរីលូកា ១២:៤២-៤៨។ ការអវីកដលរទង ់នបបរងៀនមនិម្ចនការលកក់ុំ ុំង
បនាោះបទ ថ្វីបបើមនុរសម្ចនបញ្ហា កបុងការោគ ល់ពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យបគបធវើកប៏ោយ។ រពោះជាម្ចច រ់ ចងប់បើករកមឋង
កផនការរបរ់រពោះអងគ! បតើការពិតមយួណាកដលបង្ហា ញបយើងថារពោះជាម្ចច រ់ចងប់ធវើដូបចបោះ? 
 

រពះជ្ជាច ស់បានសនាថានឹងែឹរនអំនរ He Has Promised to Lead You 
 បយើងដឹងថារពោះជាម្ចច រ់ចងប់បើករកមឋងកផនការរបរ់រទង ់ពីបរពាោះរទងរ់នាថានឹងដឹកនាុំបយើង។ រទងន់ឹងមនិទុក
បយើងបចាលបោយាម នការបង្ហា ញផលូវបនាោះបទ។ 
  
 បៅបពលរពោះរគិរឋគងប់ៅបលើកផនដី ពួករិរសាម នបញ្ហា កបុងការរិកាអុំពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគបឡើយ។ រទង់
 នរ បប់គបោយោមញ្ដ នូវអវីកដលបកើតម្ចន។ រទង ់នបញ្ជូ នពួកបគឱ្យបធវើជាបនាធ ល់បៅបពលណាមយួ ឬ កកនលងណា
មយួកដលរទងច់ងឱ់្យពួកបគបៅ។ បៅបពលកដលរទង ់នរបទនអាហារដល់មនុរសរ ុំពានន់ាក់នូវនុំបុង័រ ុំដុុំ និងរតពីីរ 
កនធុយ រទង ់នរ បព់ួកបគពីរបបៀបបបរមើមនុរស (លូកា ៩:១៤)។ 
 
 ពួកបគមនិ នបរៀនរតឹមកតអវកីដលរពោះរគិរឋម្ចនរពោះបនធូលប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនឋ ពួកបគកប៏រៀនពីគុំររូបរ់រពោះអងគផងកដរ។ 
ាម នអវីគួរឱ្យរងសយ័បទ ពួកបគជាកផបកមយួសនពន័នកិចចរបរ់រពោះអងគ បៅកកនលងណាកដលរទង ់នយងបៅ។ បនាោះជារបបៀប 
កដលពួកបគ នបរៀនពបីាលបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគ។ 
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 កប៏៉ាុកនថ រពោះរគិរថរជាបថា រទងន់ឹងមនិបៅជាមយួពួកបគតាមរបបៀបដកដលបនាោះរហូតបទ។ បតើពួកបគនឹងដឹងពីវធិីបធវើ
បោយរបបៀបណា បៅបពលកដលរទងយ់ងរតឡបប់ៅោទ នរួគវ៌ញិ? បតើពួកបគនឹងរចបូករចបល់ឬ? បតើរទងន់ឹងរ បព់ួកបគ
ពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគបោយរបបៀបណា? 
 
 យ៉ាូហាន១៤-១៦ កតរ់តាពីអវីកដលរពោះរគិរឋ នកចកចាយជាមយួរិរសរបរ់រពោះអងគ បដើមផបីរៀបចុំពួកបគររម្ចប់
បពលបវលកដលរទងន់ឹងមនិ នម្ចនវតថម្ចនយូរប៉ាុនាម នបទៀតបទ។ រទង ់នរ បព់ួកបគនូវអវីកដលរទងន់ឹងបធវើ (បរៀបចុំកកនលង
ររម្ចបព់ួកបគ)។ រទង ់នរ បព់ួកបគថា ពួកបគមនិរតូវបោកបៅបៅបពលកដលរទងយ់ងរតឡបប់ៅវញិបនាោះបឡើយ។ ជា
ការពិត ការយងរតឡបប់ៅោទ នរួគវ៌ញិរបរ់រពោះអងគ នឹងជារបបយជនដ៍ល់ពួកបគ។ វម្ចនកតការយងរតឡបប់ៅវញិ
របរ់រពោះអងគប៉ាុបណាត ោះបទើបរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន (គនលឹោះកបុងការយល់ពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់) នឹងយងមក  
(យ៉ាូហាន១៦:៧)។ 
 
 រានក់តបីជុំពូកប៉ាុបណាត ោះកដល នររបររបឡើងនូវការធ្លនាអោះអាងជាបរចើនកដលរពោះរគិរថនឹងរបទនដល់អបកបដើរ
តាមរពោះអងគថា ពួកបគនឹងមនិបៅឯកការបឡើយ។ បៅលុំហាតប់នាធ ប ់អបកនឹងបឃើញចុំណុ្ចខលោះកបុងចុំណុ្ចទុំងបនោះ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ រពោះបយរ ូ នពណ៌្នាអុំពីកិចចការ និងចរតិលកខណ្ៈរបរ់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនបៅកបុងបទគមពរីកដល នផឋល់ឱ្យខាង  
    បរកាម។ ចូរផគូផគងការពណ៌្នា (ខាងបឆវង) បៅនឹងការផឋល់ឱ្យសនបទគមពរីកដលរតូវ នរកបឃើញ (ខាងោឋ ុំ)។ 
    ..… ក)  រទងន់ឹងបបរងៀនពួកបគ។     ១) យ៉ាូហាន ១៤:១៦ 
    ….. ខ)  រទងន់ឹងរបទនរិររីងុបរឿងដល់រពោះរគិរឋ។   ២) យ៉ាូហាន ១៤:១៧ 
    ….. គ)  រទងន់ឹងគងប់ៅជាមយួពួកបគជាបរៀងរហូត។   ៣) យ៉ាូហាន ១៤:២៦ 
    ….. ឃ)  រទងន់ឹងនាុំឱ្យពួកបគនឹកចាុំ    ៤) យ៉ាូហាន ១៦:១៣ 
            នូវអវីទុំងអរ់កដលរពោះរគិរឋ នរ បព់ួកបគ។ 
    ….. ង)  រទងន់ឹងរ ប់ពួកបគនូវបហតុការណ៍្កដលរតូវបកើតបឡើង។ ៥) យ៉ាូហាន ១៦:១៤ 
    ….. ច)  រទងន់ឹងបលើកយកអវីកដលរពោះរគិរឋម្ចនរពោះបនធូល បហើយ 

  រ បវ់បៅពួកបគ។ 
    ….. ឆ)  រទងគ់ងប់ៅជាមយួពួកបគ។ 
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រទងប់ានទធវើការបរមងុទ រជ្ជម នទែើមបែឹីរនអំនរ He Made Provision To Lead You 
 ដូបចបោះ បតើអវីជាការបរមុងជាទុកមនុ កដលរពោះជាម្ចច រ់ នបធវើបដើមផដីឹកនាុំអបក? បតើការរនាកដលបយើង នរិកា 
ររម្ចបក់តបពលអនាគត ឬ ករ៏ពោះបនធូលរនាទុំងបនាោះ នរបរមចរចួរល់បហើយ? 

 
 កបុងគមពរីកិចចការ២ បយើងបមើលបឃើញថា រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនរតូវ នរបទនមកដូចកដលរពោះរគិរថ នរនាកមន។ 
រពោះរគិរឋពិតជា នយងរតឡបប់ៅោទ នរួគវ៌ញិ រទងព់ិតជា នទូលរូមរពោះវរបិតាឱ្យរបទនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនមក
បហើយរកុមជុំនុុំពិតជា នទទួលនូវអវីកដល នរនាកមន។ 
 
 ប៉ាុកនថ គមពរីកិចចការររបររមនិរតឹមកតការរបរមចសនរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះរគិរឋកបុងការរបទនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន
ដល់អបកបជឿប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ ក ៏នកតរ់តាថាការបរមុងទុកបនោះររម្ចបភ់ាពជាអបកដឹកនាុំរបរ់ពួកបគឱ្យ នរគបរ់ាន។់ 
ជាការពិត ពួកបគអាចបធវើកិចចការររម្ចបរ់ពោះជាម្ចច រ់បនាធ បព់ីរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនយងមក  នបរចើនជាង ពួកបគអាចបធវើបៅ
បពលរពោះរគិរឋបៅបលើកផនដីបនោះបៅបទៀត។ ការយងរតឡបប់ៅវញិរបរ់រពោះអងគ ផឋល់របបយជនដ៍ល់ពួកបគដូចកដលរទង់
 នរនាកមន។ 
 
 ដូបចបោះ រពោះគមពរីរ បប់យើងថារពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនគឺជាការបរមុងទុកជាមុនរបរ់រពោះរគិរឋររម្ចបដ់ឹកនាុំបយើងឱ្យ
យល់ដឹងពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ប៉ាុកនថ បលើរពីបនោះបៅបទៀត រពោះគមពរីកផ៏ឋល់ឱ្យបយើងនូវឧទហរណ៍្ជាក់លកព់ី
របបៀបកដលរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនបធវើការ និងកណ្នាុំពីរបបៀបកដលបយើងអាចរហការជាមយួកិចចការរបរ់រពោះអងគ ន។ 
  

រពះវិញ្ញា ណអធិសាា ន The Spirit Prays  

 កុុំរងសយ័កបុងការរួរ បតើរពោះជាម្ចច រ់នឹងរ បខ់ញុ ុំអុំពីអវីកដលរតូវបធវើបនាធ បប់ទៀតកដរឬបទ?  អបក នរបឈមមុខជាមយួ 
បញ្ហា បនោះ៖ រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនអាចរូមផកីតអធិោឌ នតាមរយៈអបក បហើយរទងន់ឹងបធវើដូបចបោះកបុងបាលបុំណ្ងដល៏អឥតបខាច ោះ 
មយួរបរ់រពោះវរបិតា។ ការអធិោឌ នរបរ់អបកអាចជាការរកមឋងដឥ៏តបខាច ោះសនរពោះហឫទយ័របរ់រពោះវរបិតា 
(រ ៉ាមូ ៨:២៦:២៧)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៨ អានគមពរីរ ៉ាមូ៨:២៦:២៧។ បយងបៅបលើខគមពរីទុំងបនោះ ការអធិោឌ នរបរ់បយើងអាចជាការរកមឋងដឥ៏តបខាច ោះសនរពោះ  
    ហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ពីបរពាោះ 

    ក) រពោះវញិ្ហដ ណ្រ បប់យើងពីអវីកដលរតូវនិយយ។ 
   ខ) រពោះវញិ្ហដ ណ្ផ្ទធ ល់អធិោឌ នតាមរយៈបយើង។ 
    គ) បយើងដឹងនូវអវីកដលបយើងគួរនិយយ។ 



41 

 

រពះវិញ្ញា ណររទានរពះអំទោយទានជ្ជទរច្ើន The Spirit Gives Gifts 

 មា៉ាងវញិបទៀត រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលរបទនឱ្យបយើងយល់ដឹងពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ តាមរយៈរពោះ 
អុំបណាយទនជាបរចើនរបរ់រពោះអងគ។ ការទុំងបនោះ នពណ៌្នាបៅកបុង ១កូរនិថូ្រ១២និង១៤។ កបុងការបលើកតបមកើង 
រពោះបយរ ូរគិរឋ រពោះអុំបណាយទនជួយ កោងរកុមជុំនុុំ និង ខលួនឯង។ តាមរយៈ ការបចោះនិយយរបកបបោយរ ជាញ  ឬ ការ
បចោះនិយយបោយយល់គុំបរងការដល៏កក់ុំ ុំងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បយើងទទួលការយល់ដឹងយ៉ា ងជាកល់ក់ចុំបពាោះបុគគល 
បនាោះ និងរពោះតរមោិះរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ការយល់ចារ់បនោះ ឈានបៅរកអវីកដលបយើងអាចបរៀនតាមរយៈបញ្ហដ ពីធមមជាតិ
របរ់បយើង។ 
 

រពះវិញ្ញា ណគ្ងទ់ៅខាងរន ង The Spirit Indwells 

 បៅកបុងរបបៀបដជ៏ាកល់កម់យួ រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនគងប់ៅកបុងអបកដូចកូនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ អបកជាផលូវទឹកមយួ 
កដលរពោះជាម្ចច រ់អាចម្ចនរពោះបនធូលឆលងកាត់ ន។ 
 
 រពោះរគិរឋ រតូវ នរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទននាុំបៅវលរបហាោទ ន (ម្ច៉ា ថាយ ៤:១) បលកភលីីព រតូវ នវញិ្ហដ ណ្ដឹកនាុំ 
បៅបធវើជាបនាធ ល់ដល់មស្តនថីបអតយពូមី្ចប ក ់(កិចចការ៨:២៩)។ បលកប៉ាូល ចងប់ៅររុកអារីុ ប៉ាុកនថ រតូវ នដឹកនាុំ បោយរពោះ
វញិ្ហដ ណ្បៅអឺរ ៉ាបុវញិ (កិចចការ ១៦:៦-១០)។ តាមរបបៀបដូចាប កដរ រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលគងប់ៅកបុងអបក គឹជាការតរមូវ
ទុករបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បដើមផដីឹកនាុំអបកបៅរកបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគ។ 
 
រពះវិញ្ាណររទាននូវរពះបនាូល The Spirit Gave the Word 

 ម្ចនរបបៀបដជ៏ាក់លកម់យួបទៀត កដលរពោះជាម្ចច រ់ នរបទននូវរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនបដើមផដីឹកនាុំបយើង។ បនោះជាការ
របទនឱ្យបយើងនូវរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ ជារពោះគមពរី។ បៅបមបរៀនមយួបផសងបទៀត បយើងនឹងបរៀនពរីបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់
បរបើរពោះបនធូល បដើមផមី្ចនបនធូលមកកានប់យើង។ ឥឡូវបនោះ វម្ចនោរៈរុំខានរ់រម្ចប់អបក បដើមផយីល់ថារពោះបនធូលរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់គឺជាផលសនរពោះវញិ្ហដ ណ្ (២បពរតុរ ១:២១)។ វគឺជាផលូវទឹក កដលរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនម្ចនរពោះបនធូលឆលងកាត់
បៅបពលឥឡូវបនោះ។ វជាកផបកមយួកដលបយើងអាចគិតយល់ដល់រពោះបនធូលដស៏ទទុំងអរ់បទៀត ន។ 

 

 
 
 
 
 
 



42 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩ ឧបម្ចថា មតិថរបរ់អបកម្ចប ក ់នរួររុំណួ្រមយួបនោះមកកានអ់បកៈ បតើខញុ ុំដឹងបោយរបបៀបណាថា រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះ   
   ហឫទយ័បបើករកមឋងគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគមកកានខ់ញុ ុំ?  ជាដុំបូងរូមរលឹកបមបរៀនបៅកផបកបនោះរិន។ បនាធ ប់មកចូរ 
   ររបររចបមលើយបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបក តាមការកណ្នាុំដូចខាងបរកាមៈ ក) ចូរបរៀបរបព់ីរពោះបនធូលរនាកដល 
   រពោះរគិរឋ  នរបទននូវរបបៀបកដលបយើងនឹងរតូវ នដឹកនាុំបៅរកការយល់ដឹងពីបុំណ្ងរពោះឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់  
   ខ) ចូររ បព់ីរបបៀបកដលរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះរគិរឋរតូវ នរបរមច គ) ចូរររបររបឈាម ោះរបបៀបទុំងបនួកដល 
   រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនបណាឋ លឱ្យបយើងដឹងតាមរយៈគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 អបកជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បតើរទងន់ឹងរ បអ់បកនូវអវីកដលរតូវបធវើបនាធ ប់បទៀតកដរឬបទ? ពិតជារ ប!់ អបក
អាចរ កដថារពោះជាម្ចច រ់អាចម្ចនរពោះបនធូល បនាោះបហើយកដលរពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យអបកដឹងពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគ 
បហើយរទង ់នបធវើការបរមុងទុករចួបហើយ កបុងការម្ចនរពោះបនធូលមកកានអ់បក។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥  បៅខាងបរកាម ១) ការោឋ បប់ង្ហគ បរ់បរ់រពោះរគិរឋ អបកគួរកត នររបររចូលដូចបនោះ៖ 
  ក) ការបលើកកលងបទរ បកើតបឡើងររម្ចបទ់ុំងអរ់ាប ។ 
 គ) មនុរសជាតិ រតូវរ ុំបោោះឱ្យម្ចនបររភីាព។ 
 ឃ) ជីវតិរតូវ នផឋល់ឱ្យ។ 
 
 បៅខាងបរកាម ២) ការមិនោឋ ប់បង្ហគ បរ់បរ់បលកអោុំ អបកគួរកត នររបររចូលដូចបនោះ៖ 
 ខ) បរចកឋីោល ប់ នចាប់បផឋើមរគបរ់គង។ 
 ង) ការកាត់បទរ នបកើតម្ចនដល់រគបា់ប ។ 
 
១ គ) យ៉ាូហាន ១៧:៨ 
 ឃ) កិចចការ ១៨:៨ 
 
៦  រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកបនថបដើរតាមគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគ ពីបរពាោះការោឋ បប់ង្ហគ បរ់បរ់អបកនាុំមកនូវ 
 រពោះពរកោងរពោះរជយរបរ់រពោះអងគ និងឱ្យរទងរ់ពវរពោះហឫទ័យ។ 
 
២  ពីបរពាោះការរបស្តង្ហគ ោះបកើតម្ចនបៅបពលមនុរសម្ចប ក់ោឋ ប់តាមការកណ្នាុំ បដើមផបីជឿបលើរពោះរគិរឋ។ (ចបមលើយរបរ់អបក
 គួរកតរបហាក់របកហលបនោះ។) 
 
៧   ក)  ៣) យ៉ាូហាន ១៤:២៦ 
 ខ)  ៥) យ៉ាូហាន ១៦:១៤ 
 គ)   ១) យ៉ាូហាន ១៤:១៦ 
 ឃ)   ៣) យ៉ាូហាន ១៤:២៦ 
 ង)  ៤) យ៉ាូហាន ១៦:១៣ 
 ច)  ៥) យ៉ាូហាន ១៦:១៤ 
 ឆ)  ២) យ៉ាូហាន ១៤:១៧ 
 
៣  ចបមលើយរបរ់អបក។ របរិនជាអបកបជឿបលើរពោះរគិរឋ អបក នចូលបៅកបុងគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់បករចួ 
 បហើយតាមរយៈការោថ បប់ង្ហគ ប។់ អបកោឋ បប់ង្ហគ ប់រពោះជាម្ចច រ់បោយបជឿបលើរពោះរគិរឋ បហើយបោយជុំបនឿបលើទី
 បនាធ ល់សនរពោះបនធូល និងរពោះវញិ្ហដ ណ្របរ់រទង។់ 
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៨  ខ) រពោះវញិ្ហដ ណ្ផ្ទធ ល់អធិោឌ នតាមរយៈបយើង។ 
 
៤ ក) រទង ់នរ បឱ់្យបគោឋ បប់ង្ហគ បនូ់វរគបប់ញ្ដតិថរបរ់រទងទ់ុំងអរ់។ 
 ខ) រទង ់នម្ចនរពោះបនធូលថា ពួកបគនឹងមនិរងទុកខបោយោរជមងបឺផសងៗដូចកដលម្ចនបលើជនជាបអរីុបបនាោះបទ។ 
      (ចបមលើយរបរ់អបកគួរកតរបហាករ់បកហលបនោះ។) 
 
៩  ចបមលើយរបរ់អបកគួរកតរបហាក់របកហលដូចខាងបរកាមៈ 
 ក) រពោះរគិរឋ នម្ចនរពោះបធូលថា រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងយងមកដឹកនាុំអបកបដើរតាមរពោះអងគ។ 
 ខ) រពោះបនធូលរនារបរ់រពោះរគិរឋអុំពីការយងមករបរ់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន រតូវ នរបរមចបៅសថ្ងបុណ្យសថ្ងទី
     ៥០។ 
 គ) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនអធិោឌ នតាមរយៈបយើង របទនឱ្យបយើនូវរពោះអុំបណាយទនសនការបចោះនិយយរបកបបោយ
     រ ជាញ  ឬ ការបចោះនិយយបោយយល់គុំបរងការដ៏លកក់ុំ ុំងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់គងប់ៅកបុងបយើង បហើយរបទន   
              ឱ្យបយើងនូវ រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ជារពោះគមពរី។ 
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ម្តើរពះជាោា សរ់ពំឹងទុក 
ម្រចើនម្ពកឬម្ទ? 

Does God Expect To Much? 
 
 
 កាលពីរុំ បៅម្ចនអាយុ ១៧ឆាប ុំ បហើយ នឃ្លល តឆាង យពីផធោះជាបលើកដុំបូង។ ាត ់នបញ្ចប់បៅឯោលជាបរចើន
ឆាប ុំកបុងររុកកុំបណ្ើ តដតូ៏ចមយួរបរ់ាត។់ ឥឡូវបនោះាត ់នមកឯោកលវទិាល័យមយួបៅទីរកុងសនរបបទររបរ់ាត។់ 
សថ្ងទីមយួរបរ់ាតប់ៅកបុងថាប កប់រៀនម្ចនការភយ័ខាល ចជាខាល ុំង ម្ចនរិរសបៅកបុងមយួថាប កម់្ចនចុំនួនបរចើនបរមើនឹងរិរសមយួ
ោលបរៀនរបរ់ាតប់ៅឯផធោះ។ បរៅពីបនោះ រគូបបរងៀន នចាប់បផឋើម ររបររចុោះនូវអវីកដលរគូរ ុំពឹងចងឱ់្យរិរសបធវើកបុងអុំឡុង
បពលរិកាបោយម្ចនលុំហាត់អាន លុំហាត់ររបររ រុំណួ្រោកលផង ការបឆលើយផ្ទធ ល់ម្ចត ់ការបធវើគបរម្ចង។ វបមើលបៅ
ពិ កនឹងបៅរចួណារ់។ រុំ ចាបប់ផថើម កទ់ឹកចិតថជាខាល ុំង។  
 
 អវីកដលរុំ មនិ នដឹងបនាោះគឺថា មនិកមនកិចចការទុំងអរ់បនាោះ រតូវបធវើកតមយួសថ្ងបនាោះបទ បលើរពីបនោះបៅបទៀត រគូ
នឹងជួយ ។ បនាោះគឺជាអវីកដលាតន់ឹងបៅទីបនាោះ បដើមផជីួយ រុំឱ្យបៅដល់បាលបៅទុំងបនាោះ។ រុំ នឹងបធវើវបនថិចមឋងៗ។  
បមបរៀនថ្មីនមីយួៗនឹងបបងកើនចុំបណ្ោះដឹងបកនទមបទៀតបៅបលើបមបរៀនចារ់។ បៅទីបុំផុត បាលបៅនឹង នរបរមច។ 
 
 ជួនកាល បពលបយើងបមើលកផនការដធ៏ុំរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បយើងរបកហលជាម្ចនអារមមណ៍្ដូចជារុំកដរ។ វបមើលបៅ
ធុំបពក បហើយមនិអាចបៅរចួបទ។ វមនិអាចបៅរចួបទកដលបធវើតាមកម្ចល ុំងធមមជាតិរបរ់បយើង។ ប៉ាុកនថ ជាមយួរពោះជាម្ចច រ់រគប ់
យ៉ា ងអាចបៅរចួ។  បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងរិកាពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់រ ុំពឹងចង ់នពីបយើង ប៉ាុកនថ បយើងកន៏ឹងបឃើញ 
ផងកដរពីអវកីដលរពោះជាម្ចច រ់បធវើររម្ចបប់យើង និងតាមរយៈបយើង កបុងខណ្ៈកដលបយើងខុំរបឹងឱ្យដល់បាលបៅកដល 
រពោះជាម្ចច រ់ នបរៀបចុំររម្ចបជ់ីវតិបយើង។  
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គ្ទរាង 
ក. រពោះជាម្ចច រ់រ ុំពឹងទុកកិចចការធុំៗ God Expects Great Things 

ខ. រពោះជាម្ចច រ់របទនជុំនួយដ៏ម្ចនអុំណាច God Gives Powerful Help  
គ. រពោះជាម្ចច រ់មនិឈបប់ទ បៅបពលបយើងបរជយ័ God Does Not Stop When We Fail  
 

ទោលទៅ 
១. បង្ហា ញពីមូលបហតុកដលបយើងរតូវការជុំនួយពីរពោះជាម្ចច រ់ បដើមផឈីានបៅដល់បាលបៅកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបរៀបចុំ  
     ររម្ចបប់យើង។ 
២. ពណ៌្នាពីមុខង្ហររបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយនឹងកផបករបរ់បយើងបៅកបុងការអភវិឌណនខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្របរ់បយើង។ 
៣. ពនយល់ពីមូលបហតុកដលបយើងអាចម្ចនបជឿជាកថ់ា ការបរជយ័របរ់បយើងនឹងមនិបុំផ្ទល ញគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់  
     ររម្ចប់បយើងបនាោះបទ។ 

 

ក. រពះជាោា សរ់ពំឹងទុកកិចាការធំៗ God Expects Great Things 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញពីមូលទហត ណែលទយើងរតូវការជំនួយពីរពះជ្ជាច ស់ ទែើមបឈីានទៅែល់ទោលទៅណែលរពះជ្ជាច ស់បានទរៀបច្ំ     
                 សរាប់ទយើង។ 
 

 អបកម្ចនអនាគតដគ៏ួរឱ្យរ ុំបភើបមយួ ខណ្ៈបពលកដលអបករហការជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ បៅកបុងកផនការរបរ់ 
រពោះអងគ។ គបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគររម្ចបអ់បកលអ និងបៅអរ់កលផជានិចច។ ចូរបយើងគិតជាមយួាប អុំពីបាលបៅមយួចុំនួន 
កដលរពោះជាម្ចច រ់ នបរៀបចុំររម្ចបប់យើង កដលជាកផបកមយួសនគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគ។ ជាពិបររ បយើងនឹងបមើលបៅ 
បាលបៅទុំងអរ់បនាោះ កដលរពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យបយើងទុំងអរ់ាប ឈានបៅដល់។ ខណ្ៈបពលកដលរពោះជាម្ចច រ់ជួយ  
បយើងឱ្យឈានបៅរកភាពបជាគជយ័ទុំងបនោះ រទង់កអ៏ាចរបរមចកផនការរបរ់រពោះអងគររម្ចបជ់ីវតិបយើងម្ចប ក់ៗ ផងកដរ។ 
 

ការផ្លល ស់ណររ Transformation 
 គមពរីរ ៉ាមូ ១២:២  នរ បថ់ា បយើងរតូវការ ការកកករបចិតថគុំនិតទុំងររុង។ ខញុ ុំគិតថា មនុរសភាគបរចើនចងឱ់្យម្ចនការ
ផ្ទល រ់ករប ប៉ាុកនថ ផធុយបៅវញិ ពួកបគរបកហលជាផ្ទល រ់បថូរអវីមយួបោយរានក់តជាកផបកខាងបរៅ ខណ្ៈបពលកដលពួកបគ
ពាយមចមលងតាម ឬ កប៏ធវើតាមមនុរសបផសងបទៀត ឬ តាមគុំរណូាមយួកតប៉ាុបណាត ោះ។ បតើទុំងអរ់បនោះជាអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់
ម្ចនកផនការររម្ចប់បយើងឬ? បតើរទងច់ងឱ់្យបយើងរានក់តចមលងតាមនរណាម្ចប កប់ផសងបទៀតពីខាងបរៅ កដលរបកហលជាលអ
ឬ? វមនិរតឹមកតពិ កបធវើវប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ វរបកហលជាមនិអាចបៅរចួកតមថង។ បរៅពីបនោះ បតើវនឹងម្ចនគុណ្តសមលអវី
របរិនបបើបយើងទទួលបជាគជយ័កមនបនាោះ? អបក នគិតអុំពីកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ធុំប៉ាុណាត  បតើបយើងរានក់តចងច់មលង
តាមឬ? គុំនិតបនោះហាកប់ីដូចជាមនិរមបោោះ។ 
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 ការផ្ទល រ់បថូរ ម្ចនបរចើនជាងការបធវើតាម ឬ ចមលងតាមបៅបទៀត។ ការផ្ទល រ់បថូរគឺជាគនលឹោះមយួឈានបៅដល់ទីបុំផុតសន
កផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បបើាម នវបទ កផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ជាបរចើនររម្ចបប់យើងមនិអាចបៅដល់បទ។ ពួកគណ្ៈ
ផ្ទររីុីរានក់តចមលងតាមឥរយិបថ្ខាងោរនាប៉ាុបណាត ោះ ពួកបគមនិកដលម្ចនការផ្ទល រ់ករបបទ។ ចូរកតរ់ម្ចគ ល់ពីរបបៀប
កដលរពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីពួកបគបៅ ម្ច៉ា ថាយ ១៥:៧-៨។ វមនិម្ចនអវីគួរឱ្យឆងល់បទកដលថា ពួកបគមនិអាច
ររឡាញ់ខាម ុំងររតូវ ន។ បយើងមនិអាចររឡាញ់ររតូវរបរ់បយើងតាមនិរសយ័បលកីយ ៍នបឡើយ បហើយកម៏និអាច
របទនពរដល់អរ់អបកកដលោក់បណាឋ ោបយើង នកដរ។ ចូរបមើល “ការបបរងៀនបៅបលើភបុំ‖ (ម្ច៉ា ថាយ ៥-៧) បយើងបឃើញ
បញ្ដតថិជាបរចើនរបរ់រពោះរគិរឋ កដលពិតជាមនិអាចបៅរចួទល់កតបោោះ បលើកកលងកតបយើងផ្ទល រ់ករបរិន។ របកហលជាអបក
 នរបឈមមុខជាមយួ “អវីៗកដលមនិអាចបៅរចួ” ជាបរចើនរចួមកបហើយ កដលរពោះជាម្ចច រ់ហាក់ដូចជារ ុំពឹងចង ់នពីអបក។ 
   

លំហាត់អន វតតន៍  

  

១ ឥរយិបថ្ពិតរ កដនានា កដលរតូវ នពណ៌្នាបៅកបុងខគមពរីជាបរចើនកដល នផឋល់ឱ្យបៅខាងបរកាម(ខាងបឆវង)។ ចូរ  
    អានខគមពរីនមីយួៗ។ បនាធ ប់មក ចូរផគូរផគងវបៅនឹងរបបភទមនុរស កដល នពណ៌្នាបៅ (ខាងោឋ ុំ)។ 
    ..…ក)   ម្ច៉ា ថាយ ៥:៤០  ១) មនុរសកដលពាយមចមលងតាម 
    ..…ខ)   ម្ច៉ា ថាយ ៥:៤៤  ២) មនុរសកដលកកករបចិតថ  
    ..…គ)   ម្ច៉ា ថាយ ៦:២ 
    ..…ឃ)  ម្ច៉ា ថាយ ៦:៥ 
    ..…ង)   លូកា ៦:៣៦ 
  

ការសាដ ប់បង្ហគ ប ់Obedience 
 បៅបមបរៀនចុងបរកាយបយើង នគិតពីបរចកឋីពិតកដលថារពោះជាម្ចច រ់តរមូវឱ្យម្ចនការោឋ បប់ង្ហគ ប។់ បៅបពលបយើង
ម្ចនបុំណ្ងចិតថោថ បប់ង្ហគ ប ់បហើយរទងម់្ចនបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងោឋ បប់ង្ហគ ប់ បតើម្ចនអវីអាចបញ្ឈបប់យើង ន? ជា
ការពិតម្ចនបរឿងជាបរចើន។ 
 
 បញ្ដតិថមយួចុំនួនបៅកបុងបទគមពរី រកមម គឺបញ្ហដ តិថទុំងបនាោះតរមូវឱ្យបយើងបធវើអវីមយួ។ បញ្ដតថិបផសងបទៀត អកមម និង
តរមូវឱ្យបយើងបធវើអវីមយួបកើតបឡើងចុំបពាោះបយើង  ឬ ទទួលបទធិបោធនព៍ីអវីមយួ។ ការោឋ ប់បង្ហគ បត់ាមបញ្ដតិថអរកមមបោយ
ខលួនបយើងផ្ទធ ល់។ វជាការកដលមនិអាចបៅរចួររម្ចបប់យើង ប៉ាុកនឋ បញ្ដតថិអកមមកព៏ិ កោឋ បប់ង្ហគ ប់ដូចាប កដល បោយោរ
កតបញ្ហដ តថិទុំងបនាោះបរបើឱ្យបយើងបធវើអវីកដលទរ់នឹងនិរសយ័ខាងបលកីយរ៍បរ់បយើង។ 
 
 បបើបទោះជាបនាធ បព់ីបយើង នកកករបចិតថបហើយកប៏ោយ កវ៏មនិង្ហយររួលររម្ចបប់យើងនឹងបធវើអវីកដលរតឹមរតូវបនាោះ
បឡើយ។ ដូចាប បនោះកដរ បយើងខុំពាយមបធវើឱ្យ នរតឹមរតូវ បដើមផឈីានឱ្យដល់ករមតិរឋងោ់ររបរ់រពោះរគិរឋបយរ ូ បយើងក៏
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ម្ចនបទពិបោធនរ៍គបយ់៉ា ងសនអុំណាចបផសងៗបទៀតកដរ។ ទុំងអរ់បនោះហាកប់ីដូចជានាុំបយើងឱ្យបៅរករកមមភាព ឬ
អាកបផកិរយិកដលខុរឆគង។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២ ចូរអានគមពរីរ ៉ាមូ ៧:២១-២៣  បហើយររបររចបមលើយបៅនឹងរុំណួ្រតាមលុំោបល់ុំបោយបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់ 
    អបក។ 

    ក) បតើការតយុទនអវីកដលោវកប៉ាូលទទួលបទពិបោធន?៍ 
    ខ) បតើបលក នផឋល់នូវការពនយល់កបបណា ចុំបពាោះោទ នភាពកបបបនោះ? 

  
 បលកប៉ាូលមនិ នបបងកើតរកឹតយវនិយ័បនោះបទ បលកបធវើការរបងកតរកិតយវនិយ័បនោះបៅកបុងខលួនបលកផ្ទធ ល់។ ការោឋ ប់
បង្ហគ បដ់ោ៏មញ្ដ បៅនឹងអវីកដលបលក នដឹង គឺការបធវើអុំបពើលអ បហើយអវីកដលបលករ ថាប ចងប់ធវើ គឺទរ់របឆាុំងបៅនឹង
រកឹតយវនិយ័បនោះបៅវញិ។ 
 

ការររីច្ទរមើន Growth 
 បរៅពីការផ្ទល រ់ករប និងការោឋ ប់បង្ហគ ប ់រពោះជាម្ចច រ់រ ុំពឹងចង ់នការរកីចបរមើន។ រទងម់និចងឱ់្យបយើងបៅរតឹមកតជា 
“កូនកង៉ាត” ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្បនាោះបទ កតរតូវធុំធ្លតក់ាល យបៅជាកុម្ចរ បហើយបៅទីបុំផុតកាល យបៅជាមនុរសបពញវយ័ខាង
រពលឹងវញិ្ហដ ណ្។ ខណ្ៈបពលកដលបយើងរកីលូតលរ់ បយើងរបរមចចិតថបធវើអវីកដលរុំខានប់ុំផុត ដូបចបោះ បយើងអាចបធវើការ
បរជើរបរ ើរយកអវកីដលរតឹមរតូវ ន។ ការបនោះផឋល់ឱ្យបយើងនូវបរទរភាព។ ខណ្ៈបពលកដលបយើងលូតលរ់ បយើងមនិរតឹម
កតបរៀនបកនទមប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ បយើងកប៏រៀនពីការទទួលយកបៅជាការឱ្យវញិកដរ។ បយើងកតងកតចាបប់ផឋើមពីការបរៀនបៅការ
ទទួលខុររតូវបលើការបបរងៀន។ បៅបពលបនោះ បយើងកុំពុងនិយយអុំពីការឈានជុំហានទីមយួកបុងការរកបឃើញកផនការ 
រពោះជាម្ចច រ់ បបរងៀនអបកដស៏ទកដលហាក់ដូចជាបាលបៅមយួកបុងចុំបណាមបាលបៅមនិទន ់នរបរមច។ 
 
លំហាត់អន វតតន៍  
 
៣ ចូរអានខគមពរីបអបភរូកដល នផឋល់ឱ្យបៅខាងបរកាម។ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិតួអកសរ បៅខាងមុខបទគមពរីនីមយួៗកដល   
     នផឋល់ឱ្យ កដលពណ៌្នាអុំពីដុំបណ្ើ រការសនការរកីលូតលរ់ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្។ 
 ក) ២:៤-៥ 
 ខ) ៤:១៣-១៥ 
 គ) ៥:១-២ 
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៤ រ យការណ៍្មយួកបុងចុំបណាមរ យការណ៍្ជាបរចើន ម្ចនការពនយល់យ៉ា ងលអបុំផុតពីរបបៀបកដលបយើងរតូវការជុំនួយពី  
    រពោះជាម្ចច រ់ បដើមផបីធវើអវកីដលរទងរ់ ុំពឹងចង ់នពីបយើង។ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិតួអកសរបៅខាងមុខវ។ 

 ក) អបកបជឿថ្មី មនិអាចរ ុំពឹងឱ្យរពោះជាម្ចច រ់រ បព់ួកបគអុំពីអវីកដលរតូវបធវើបនាោះបទ។ 
 ខ) បយើងររ់បៅកបុងបលកីយក៍ដលមនុរសភាគបរចើន បធវើផធុយបៅនឹងបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) និរសយ័បលកីយរ៍បរ់បយើង មនិ នដឹកនាុំបយើងបៅរកអវី កដលរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងបធវើបនាោះ

      បទ។ 
 ឃ) ការយល់ឱ្យចារ់ពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់រ ុំពឹងចង ់នពីបយើង វជាពិ កររម្ចបប់យើង។ 
 

ខ. រពះជាោា សរ់បទនជំនួយដ៏ោនអ្ំណាច God Gives Powerful Help 
ទោលទៅទ២ី. ពណ៌នពីម ខង្ហររបស់រពះជ្ជាច ស់ ទហើយនិងណផនររបស់ទយើងទៅរន ងការអភិវឌ្ឍនខាងរពលឹងវិញ្ញា ណរបស់ទយើង។ 
 

 បតើរពោះជាម្ចច រ់រ ុំពឹងទុកបរចើនបពកឬ? បតើវអាចនឹងបធវើឱ្យរទងរ់កបរ់ពោះហឫទយ័កដរឬបទ? បតើរទងន់ឹងជួយ កដរឬបទ?
បយើងបទើបកត នបលើកបឡើងពីបាលបៅមយួចុំនួនកបុងចុំបណាមបាលបៅជាបរចើនកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបរៀបចុំររម្ចប ់
បយើង។ បាលបៅទុំងបនាោះមនិរ កដថាខុរាប ដូចកដលពួកវ នបកើតម្ចនបនាោះបទ។ អវីកដលបាលបៅបធវើគឺបដើមផបីង្ហា ញ
បយើងពីរបបភទសនកិចចការកដលរពោះជាម្ចច រ់ចងប់ធវើបៅកបុងបយើងតាមការយល់បឃើញជាបរចើនប៉ាុបណាត ោះ។  
 
 បយើង នបញ្ហជ ក់ថា បៅកបុងគបរម្ចងការ និងកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បាលបៅទុំងបនោះម្ចនោររុំខាន ់បហើយ 
រ ុំពឹងចង ់នទុំងអរ់។ បតើរពោះជាម្ចច រ់បធវើអវីខលោះបដើមផជីួយ បយើងឱ្យឈានដល់បាលបៅទុំងបនាោះ? ចូរបយើងបលើកយក
ចុំណុ្ចមយួចុំនួនកដល នរិការចួបហើយ  និងបមើលពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ជួយ បយើងឱ្យបធវើតាមកផនការរបរ់រទង។់ 
 

រពះជ្ជាច ស់ផ្លល ស់រតូរទយើង God Changes Us 

 អាថ្ក៌ុំ ុំងមយួកបុងចុំបណាមអាថ្៌កុំ ុំងធមមជាតិដអ៏ោច រយជាបរចើន គឺជារបបៀបកដលដងកូវបមអុំបៅកាល យជារតវបមអុំ
បៅ។ ដងកូវបមអុំបៅ ម្ចនរបូរងដូចជាដងកូវបរចើនជាងអវីបផសងបទៀត។ បបើវចងប់ៅមុខ វរតូវវរ បហើយមនិអាចបហើរ នបទ។ បតើ
វគិតថានឹងអាចម្ចនររមរ់រររ់ោអ តដូចបមឋច ន? ប៉ាុកនថ បៅកបុងទរមងស់នជីវតិរបរ់វ រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនគបរម្ចងការ
ផ្ទល រ់បថូរ។ បពលកដលវចាបប់ផថើមវរ រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ឱ្យវបហើរ។ បតើការផ្ទល រ់បថូរបនោះនឹងបកើតបឡើងបោយ
របបៀបណា? 
 
 ជារតវដងកូវមយួកាលកដល “ង្ហប”់ បៅបពលកដលវចូលបៅកបុងរុំបុករបរ់វ បនាធ បព់ីវបចញពីរមផកុមកវញិ 
កាល យជារតវបមអុំបៅមយួកាល។ វមិន នបរៀនបហើរបទ។ រតវដងកូវ នវរតាមកបបធមមជាតិ រតវបមអុំបៅកប៏ហើរតាមកបប
ធមមជាតិកដរ។ ការករបរបួលបនោះ បៅថា ―ការករបរបូកាយ‖ វមនិកមនជាលទនផលសនការខុំរបឹងរបរ់ដងកូវ បដើមផឱី្យកាល យបៅជា
បមអុំបៅបនាោះបទ។ វជាលទនផលសនការផ្ទល រ់បឋូរខាងកបុង។ 
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៥ ចូរអានបទគមពរីបៅកបុងរពោះគមពរីរបរ់អបក កដល នផឋល់ជូនបៅខាងបរកាម។ បតើមយួណាជាការពណ៌្នាដ៏លអបុំផុតអុំពី   
    ការករបរបូកាយ កដលរគិរឋបររ័ិទម្ចនបទពិបោធន៍? 

 ក) កាឡាទី ២:១៩-២០ 
 ខ) បអបភរូ ១:៩-១០ 
 គ) ២ បពរតុរ ១:១០ 
 

 ការបរបៀបបធៀបកដលបលើកឧទហរណ៍្បញ្ហជ កអ់ុំពីការករបរបូកាយរបរ់រតវដងកូវ បង្ហា ញពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់កុំពុង
បធវើការបៅកបុងបយើង។ ការករបរបូកាយគឺជាគុំនិត កដល នផឋល់ឱ្យបៅកណ្ឍ គមពរីរ ៉ាមូ ១២:១-២ រថីអុំពីការផ្ទល រ់បថូរកដលរពោះ
ជាម្ចច រ់ចង់ ន។ ចូរកតរ់ម្ចគ ល់ថា វអាចបកើតបឡើងបៅ នម្ចនកតបៅបពលកដលបាលការណ៍្សនជីវតិថ្មី ម្ចនបៅកបុង
បយើងប៉ាុបណាត ោះ។ ដូចកដលបយើង ននិយយបហើយថា រតវដងកូវមនិ នបធវើការខុំរបឹងបដើមផផី្ទល រ់បថូរខលួនឯងបនាោះបទ។ ជីវតិ
កដលរពោះជាម្ចច រ់ នោកឱ់្យវ គឺផ្ទល រ់បឋូរវឱ្យបៅជារតវបមអុំបៅ។ ដូចាប កដរ បយើងរតូវ នផ្ទល រ់បថូរ បៅបពលកដលបយើង
ទទួលយករពោះវញិ្ហដ ណ្ កដលរពោះជាម្ចច រ់ នរបទនដល់បយើង។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ចូរអានកណ្ឍ គមពរីរ ៉ាមូ ១២:១-២ រចួររបររចបមលើយបៅនឹងរុំណួ្រតាមលុំោប់លុំបោយបៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក។ 

 ក)  ម្ចនពីរចុំណុ្ចកដលរតូវឱ្យបធវើ បតើម្ចនអវីខលោះ? 
 ខ) បតើបយើងអនុញ្ហដ តឱ្យរពោះជាម្ចច រ់បធវើអវីខលោះ? 
 

អំោច្របសរ់ពះជ្ជាច សទ់ធវើការទៅរន ងទយើង God’s Power Works In Us 
 វង្ហយររួលនឹងបឃើញកផបករបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងបទបញ្ហដ តថិ ―រកមម‖ ជាបរចើនបៅបពលកិចចការរបរ់បយើងជា
កផបកមយួសនការរមួរហការបនាោះ។ ប៉ាុកនថ បតើអវីជាបទបញ្ហជ ទុំងបនាោះ កដលរពោះជាម្ចច រ់រ បប់យើងឱ្យបធវើ? បតើបយើងពឹងអាងបលើ
កម្ចល ុំងរបរ់បយើងបដើមផបីធវើវឬ? ឧទហរណ៍្បៅគមពរីបអបភរូ៤:១៧-៦:២០ បយើងរតូវ នរ បប់យើងឱ្យដឹងពីរបបៀបបង្ហា ញពី
ការអនុវតឋជាបរចើនកបុងជីវតិជារគិរឋបររ័ិទ និងភាពដូចជារពោះរគរិឋរបរ់បយើង។ វហាកដូ់ចជាថាយ៉ា ងបហាចណារ់បរឿង
ទុំងអរ់បនោះ នបនសល់ទុកឱ្យបយើងបធវើ។ ប៉ាុកនឋ កវ៏រ ុំពឹងទុកខពរ់បពកចុំបពាោះកម្ចល ុំងផ្ទធ ល់របរ់បយើង។ 
 
 បៅគមពរីបអបភរូ  ២:១០ បយើងបឃើញថា រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតបយើង បហើយបយើងរតូវ នបបងកើតបឡើងកបុងអងគ 
រពោះបយរ ូរគិរឋ បដើមផបីធវើអុំបពើលអ។ អុំបពើលអទុំងបនោះគឺជាអវីកដល នររបររចូលបៅកបុងបអបភរូ ៤:១៧-៦:២០។ 
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របរ់រពោះអងគកដលបុំបពញរកមមភាពបៅកបុងបយើង។ (បអបភរូ ៣:២០) 

 
 ចូរគិតអុំពីខគមពរីបនោះ។ ការរុុំរបរ់បយើងមនិម្ចនកកនលងណាមយួកដលម្ចនកដនកុំណ្តច់ុំបពាោះឫទន នុភាព និងរមតទ

ភាពរបរ់រពោះអងគបឡើយ បហើយឫទន នុភាពបនាោះបធវើការបៅកបុ ងបយើង។ 
 
 បយើងបមើលពី ―រកឹតយវនិយ័‖ កដលបកើតម្ចនចុំបពាោះបលកប៉ាូល (និងបកើតម្ចនចុំបពាោះបយើងម្ចប ក់ៗ )។ វ នការពារការ

ោឋ បប់ង្ហគ បដ់ឥ៏តបខាច ោះរបរ់ាត់។ របរិនជា ―រកឹតយវនិយ័‖ បនោះពូកកកមនបនាោះ បតើវអាចោកក់ដនកុំណ្ត់ចុំបពាោះកផនការ 
របរ់រពោះជាម្ចច រ់ នកដរឬបទ? ចុំបពាោះបលកប៉ាូល យ៉ា ងបហាចណារ់ម្ចនចុំណុ្ចមយួបៅកបុងជីវតិរបរ់ាតម់្ចនអារមមណ៍្
ថា ―រកឹតយវនិយ័‖  នហាមរ មាតយ់៉ា ងខាល ុំងមនិឱ្យបធវើអវកីដលាតដ់ឹងថាាតគ់ួរកតបធវើ។ ប៉ាុកនថ ចបមលើយចុំបពាោះកងវល់បនោះ 
រតូវ នផឋល់ឱ្យបៅកបុបទគមពរី រ ៉ាមូ ៨:១៤។ លទនផលរបរ់ ―រកឹតយវនិយ័‖ កដលមនិបណាឋ លឱ្យម្ចនការោថ ប់បង្ហគ បប់នាោះ រតូវ
 នលុបបចាល។ ―ឥតម្ចនបទរសពរប៍ទៀតបឡើយ‖ ( រ ៉ាមូ ៨:១)។ ជុំនួរបៅវញិ ឫទន នុភាពរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បធវើការបៅកបុង
បយើង។ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ពិតជា នជួយ  បោយចាតប់ញ្ជូ នរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ រទងពិ់តជា ជួយ បោយឫទន នុភាពសនរពោះ
វញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន។ កផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់បកមនិកមនជាអវីមយួកដលរទងរ់ានក់តចងឱ់្យបយើងបធវើប៉ាុបណាត ោះបទ។ ជា
ការពិត វជាអវីមយួកដលរទងច់ងប់ធវើរមួជាមយួអបក និងតាមរយៈអបក។ 
 
 រពោះគមពរីផឋល់នូវគុំនិតកដលជាគនលឹោះ បដើមផជីួយ បយើងឱ្យយល់ពីតុលយភាព រវងការខិតខុំរបឹងករបងរបរ់បយើងបដើមផ ី
របរមចគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងជីវតិបយើង និងជាជុំនួយកដលបយើងអាចដឹងថារពោះជាម្ចច រ់នឹងរបទនឱ្យ។ 
 

បហតុបនោះ បងបអូនជាទីររឡញ់បអើយ ដូចបងបអូនធ្លល បក់តោឋ បប់ង្ហគ បជ់ាបរៀងដរបមកបហើយបនាោះ ចូរោឋ ប់
បង្ហគ បត់បៅមុខបទៀតបៅ គឺមនិរតឹមកតបពលខញុ ុំបៅជាមយួប៉ាុបណាត ោះបទ ជាពិបររបពលខញុ ុំបៅឆាង យ រូមបង
បអូនខុំរបឹងបធវើការ ទុំងបារពបកាតខាល ច និង ញាប់ញ័រររបតាមការរបស្តង្ហគ ោះកដលបងបអូន នទទួល តផតិ 
រពោះជាម្ចច រ់បទបតើ កដលបធវើបអាយបងបអូនម្ចនទុំងបុំណ្ង ម្ចនទុំងរមតទភាពអាចនឹងរបរពឹតថតាមរពោះ
បុំណ្ងដរ៏បផរុររបរ់រពោះអងគ។ (ភលីីព ២:១២-១៣) 
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៧ ខាងបរកាមម្ចនរ យការណ៍្ចុំនួនបីរឋីអុំពីរបបៀបកដលបយើងអាចរបរមចបាលបៅកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបរៀបចុំររម្ចប ់ 
     បយើង។ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិតួអកសរបៅខាងមុខការពណ៌្នាមយួកដលលអជាងបគ។ 
 ក) បយើងរបរមចចិតថកបរបចញពីការបដើរតាមបលកីយ។៍ បពលកដលបយើងបធវើដូចបនោះ បយើងនឹងផ្ទល រ់ករបគុំនិតរបរ់ 
      បយើង បដើមផឱី្យបយើងអាចោឋ បប់ង្ហគ បរ់ពោះអងគ ន។ បោយការខុំរបឹងករបង បយើងទទួល នបជាគជយ័កបុងការ
      របរមចបាលបៅ។ 
 ខ) បយើងថាវ យខលួនបយើងបៅរពោះជាម្ចច រ់ បហើយខុំរបឹងោឋ បប់ង្ហគ បរ់ទង។់ បៅបពលជាមយួាប  បនាោះឫទន នុភាពរបរ់ 
      រពោះជាម្ចច រ់បធវើការបៅកបុងបយើង បហើយបុំផ្ទល រ់បុំករបបយើង។ បយើងបធវើដុំបណ្ើ រជាមយួាប បឆាព ោះបៅរកបាលបៅកដល
      រទង ់នបរៀបចុំទុក។ 
 គ) រពោះជាម្ចច រ់ឃុុំរគងគុំនិតរបរ់បយើង បហើយឱ្យបយើងម្ចនបុំណ្ងចិតថបធវើអវីកដលរតឹមរតូវ។ បោយបរពាោះបាលបៅ 
      កដលរទង ់នបរៀបចុំម្ចនការលុំ ក រទង់បធវើរគបក់ិចចការទុំងអរ់កបុងការជួយ បយើងបដើមផរីបរមចបាលបៅទុំង
      បនាោះ។ 
 

គ. រពះជាោា សរ់ិនឈប់ម្ទ ម្ៅម្ពលម្យើងបរាជ័យ  
 God Does Not Stop When We Fail 
ទោលទៅទី៣. ពនយល់ពីមូលទហត ណែលទយើងអាច្ទជឿជ្ជរ់ថា ការបរាជទយរបស់ទយើងនឹងមិនបំផ្លល ញគ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់  
                  ទយើងទនះទទ។ 
 

 កបុងការករវងយល់ពីកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងបដើរតាមទិរបៅរបរ់រពោះអងគម្ចនទិដឌភាពមយួកដលបយើងមនិ
ចូលចិតថរបឈមមុខ គឺជួនកាលបយើងបរជយ័។ របកហលកិចចការបនោះបកើតបឡើងបោយោរ ភាពលងងប់មល  និងភាពទន់
បខាយរបរ់បយើង។ បពលខលោះរូមផកីតអារមមណ៍្របរ់បយើងករ៏ចបូករចបល់កដរ។ 
 
 ថ្វីបបើ ―ឫទន នុភាពកដលបធវើការបៅកបុងបយើង‖ កឋី (បអបភរូ ៣:២០) ថ្វីបបើបរចកថីពិតកដលថារពោះជាម្ចច រ់បធវើការបៅកបុង
បយើងកឋី (ភលីីព២:១៣) បយើងបៅកតបរជយ័។ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនចបមលើយមយួររម្ចបអ់ុំបពើ ប គឺការអតប់ទរ (ការបកើតជាថ្មី)។ ប៉ាុកនថ របរិនជាបយើងធ្លល កចុ់ោះ
បនាធ បព់បីយើងបកើតជាថ្មី បតើម្ចនអវីបកើតបឡើង? បតើការធ្លល កចុ់ោះរបរ់បយើងផ្ទល រ់បថូរកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ឬ? ដូបចបោះបតើបយើង
រតូវទូទតរ់ង ―ភាពលអរបបរើរបុំផុតជាបលើកទីពីរ‖ឬ? បតើរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនគបរម្ចងការបរចើនររម្ចបជ់ីវតិបយើងកបុងករណី្
កដលបយើងបធវើឱ្យខូចខាតអវីមយួឬ? បតើការបរជយ័របរ់បយើងបធវើឱ្យរទងភ់ាញ កប់ផអើលឬ? បនាធ បម់ក បតើរទងច់ាកបចញពីបយើង
បៅរកមបធា យបោោះរោយបញ្ហា បយើងឬ? ចូរបយើងបមើលបរចកឋីពិតមយួចុំនួន កដលនឹងជួយ ឱ្យបយើងយល់ពីភាព 
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បរជយ័—មូលបហតុកដលបយើងធ្លល កចុ់ោះ និងរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់បឆលើយតប។ វនឹងជួយ បយើងឱ្យរកបឃើញចបមលើយបៅនឹង
រុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

ការបរាជទយពីអតតីកាលរបស់ទយើងានឥទធិពលទលើទយើង Our Past Failures Affect Us 

 អារមមណ៍្ និងការរ ុំជួលចិតថរបរ់បយើងភាគបរចើនរតូវ នបកើតបឡើងបៅតាមរបវតថិផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់បយើង។ ឧទហរណ៍្ 
របរិនជាសថ្ងឈបរ់រម្ចកមយួរតូវ នបរៀបចុំបឡើងមយួឆាប ុំបហើយមយួឆាប ុំបទៀតៗ បយើងនឹងម្ចនអារមមណ៍្ថា វជារបបៀបជាក់
លកម់យួបៅបពលសថ្ងបនាោះមកដល់។ សថ្ងឈបរ់រម្ចកខលោះជាសថ្ងបុណ្យ។ រកុមរគួោរ និងមតិថភក័ថិដូរកាដូាប បៅវញិបៅមក។ 
បគហោឌ នទុំងឡាយរតូវ នតុបកតងលុំអរ។ ម្ចនអុំណ្រ និងការបរចៀងកុំោនឋ។ បៅបពលសថ្ងឈប់ររម្ចកមកដល់ការ
បរៀបចុំពិធបីពលមុនរតូវ ននឹកបឃើញបឡើងវញិ បហើយពិធីបនាោះម្ចនឥទនិពលបៅបលើរបបៀបកដលបយើងគិត។  
 
 ជួនកាល ការបរជយ័ទបអ់ារមមណ៍្របរ់បយើងតាមរបបៀបដូចាប កដរ។ បយើងម្ចនរបវតិថសនអុំបពើ បមុនបពលរពោះរគិរឋ
យងមកគងក់បុងជីវតិបយើង។ បៅបពលកាលៈបទរៈបកើតបឡើងដូចកដលបយើងធ្លល បជ់ួបការបរជយ័ពីមុនមក ការនឹកបឃើញពី
ការបរជយ័ទុំងអរ់បនាោះកប៏កើតបឡើងមកវញិ។ បៅបពលបនាោះអារមមណ៍្របរ់បយើងបធវើឱ្យបយើងគិតតាមរបបៀបដូចាប ។ ម្ចរ
ោតាុំងអាចនឹងបរបើការចងចាុំ និងអារមមណ៍្ទុំងបនោះ បដើមផលីផងួបយើង បហើយបយើងអាចម្ចនលកខណ្ៈដូចកដលបយើង នបធវើ
ពីមុន។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 

៨ បតើរពឹតថិការណ៍្ណាមយួ ជាឧទហរណ៍្សនរបបៀបកដលរបវតថិបរជយ័របរ់មនុរសម្ចប ក់ អាចប៉ាោះពាល់ដល់អារមមណ៍្របរ់  
    ាត?់ 

 ក) មុនបពល ធ្លរោីកាល យជាអបកបជឿ នាងម្ចនមតិថិភក័ថិជាបរចើនកដលររ់បៅកបុងជីវតិកដលមនិរតឹមរតូវ។ បដើមផរីកា
      ទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគ ធ្លរោី នបធវើកិចចការកដលពួកបគ នបធវើ។ ឥឡូវបនោះនាងជាអបកបជឿបហើយនាងមនិ  

          អាចបធវើកិចចការទុំងបនាោះ នបនថបទៀតបទ។ មតិថិភក័ឋិថ្មីៗរបរ់នាងបលើកទឹកចិតថនាងររ់បៅឱ្យ នលអរតឹមរតូវ។ 
 ខ) មុនបពល បជរីុ កាល យជាអបកបជឿ ជាញឹកញាបា់ត់ម្ចនកុំហឹងជាមយួមនុរសកដលរបឆាុំងបៅនឹងគុំនិតរបរ់   

      ាត។់ ថ្មីៗបនោះាតជ់ួបបងរបុរម្ចប កក់ដលជារគិរថបររ័ិទ កដលមនិយល់ររបជាមយួាត។់ បជរីុ ដឹងថា   
          ាត់កុំពុងកតចាបប់ផឋើមម្ចនកុំហឹងជាមយួបងរបុរម្ចប កប់នាោះ។ 
 
 បបើបទោះជាបយើងមនិម្ចន បបនាធ បព់ីបយើង នរបស្តង្ហគ ោះបហើយកប៏ោយ កប៏យើងនឹងបធវើ បបៅបពលណាមយួ។ 

ទម្ចល បរ់បរ់បយើងមនិ នលអរគប់បពលបនាោះបទ ពិតណារ់បរយិការបៅជុុំវញិបយើង គឺរទិតបៅបរកាមបណាឋ ោរ។ បយើង
ធ្លល កចុ់ោះ ពីបរពាោះបយើងបៅជាមុរសបៅជួបបរចកឋីលផងួររ់បៅកបុងបលកីយក៍ដលធ្លល កចុ់ោះបៅរកីចបរមើនបៅរតូវការកាផ្ទល រ់បថូរ។ 
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រពះជ្ជាច ស់រជ្ជបពីការបរាជទយរបស់ទយើង God Knows About Our Failures 
 រល់ការបរជយ័របរ់បយើងទុំងអរ់រពោះជាម្ចច រ់រជាបដឹង។ វចាុំ ចក់ដលរតូវដឹងថាបយើងមនិកដលបធវើឱ្យរទងភ់ាញ ក ់
បផអើលបនាោះបទ មនិថាកាលៈបទរៈណាមយួបៅកបុងជីវតិបយើងកដលបកើតបឡើង មនិថាអវីកដលប៉ាោះពាល់ដល់ការង្ហរកដលបយើង
បធវើបនាោះបទ។ ចាបត់ាុំងពីអុំបពើ បរបរ់បយើងកដលមនិ នបធវើឱ្យរពោះជាម្ចច រ់ភាញ កប់ផអើលបនាោះមក បយើងអាចរ កដ នថា
រទងទ់ទួលយកវមករពោះតរមោិះទុំងអរ់។ 
 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩ បៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀនទី១ អបករតូវ នតរមូវឱ្យរញ្ជ ឹងគិត បទគមពរីទុំនុកតបមកើង១៣៩។  បទគមពរីទុំនុកតបមកើងបនោះ ធ្លនា  
    អោះអាងដល់បយើងថា រពោះជាម្ចច រ់ពិតជារជាបរគបក់ិចចការទុំងអរ់អុំពីបយើង។ ចូរអានខ២៤ និងខ១១១៦ មឋង 
    បទៀត។ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរសនពតម៌្ចនកដលរតឹមរតូវនីមយួៗខាងបរកាម។  

    ក) ការរជាបរពវរគបទ់ុំងអរ់របរ់រពោះជាម្ចច រ់ចុំបពាោះបយើងចាប់បផឋើមម្ចនតាុំងពីកុំបណ្ើ តរបរ់បយើងមកបមល៉ាោះ។ 
    ខ) គុំនិតរបរ់បយើងខលោះរពោះជាម្ចច រ់មនិរជាបដឹងបទ។ 
    គ) រល់ការរបរពឹតថរបរ់បយើងទុំងអរ់រពោះជាម្ចច រ់រជាបដឹង។ 

 

រពះគ្ ណរបស់រពះជ្ជាច ស់យរឈ្នះការបរាជទយរបស់ទយើង God’s Grace Overcomes Our Failures 
 បយើង ននិយយថារពោះជាម្ចច រ់រជាបដឹងពីការបរជយ័របរ់បយើង។ បបើបយើងរកបឡកបមើលធ្លតុពិតសនការបរជយ័ 
បតើអវីជាការតរមូវទុកជាមុន កដលបយើងរតូវម្ចនទុំនុកចិតថចុំបពាោះរពោះគុណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលនឹងបនថបធវើការបៅកបុងជីវតិ 
របរ់បយើង? 
 
 ទីមយួ ការអតប់ទរគឺអាចបធវើបៅ ន បនោះគឺជារបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់កញកបយើងបចញពីអុំបពើ បរបរ់បយើង។ 
បៅកបុង១យ៉ាូហាន ១:៩ បយើងបឃើញថារពោះជាម្ចច រ់ នរនាថានឹងបលើកកលងបទរដល់បយើង បៅបពលកដលបយើង
ោរភាព បរបរ់បយើងបៅកាន់រពោះអងគ។ កផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបជ់ីវតិបយើងមនិអាររ័យបៅបលើរមតទភាពដល៏អ
ឥតបខាច ោះរបរ់បយើងបនាោះបទ ប៉ាុកនថ វអាររ័យបៅបលើការរជាបដឹង និងរមតទភាពរបរ់រពោះអងគ។ 
 
 ទីពីរ ឫទន នុភាពរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ គឺអាចបធវើបៅ ន។ រគបអ់ុំណាចទុំងអរ់ រពោះជាម្ចច រ់ នបរបើបដើមផនីាុំអបកបៅ
រកបរចកថីរបស្តង្ហគ ោះបនថបៅរកការកដលអាចបធវើកិចចការ ន បនាធ បព់ីទទួលបរចកឋីរបស្តង្ហគ ោះ។ រពោះជាម្ចច រ់មនិ នរងចាុំរហូត 
ដល់បនាធ បព់ីអបកទទួល នការរបស្តង្ហគ ោះ បទើបគិតថា បតើរទងគ់ួរម្ចនកផនការអវីររម្ចបជ់ីវតិអបកបនាោះបទ។ បទពិបោធន៍សន
បរចកឋីរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបកបង្ហា ញពីសថ្ងសនជបរមើររបរ់អបកមនិកមនរពោះអងគបទ។ កបុងនាមជាបុរតធីតារបរ់រពោះអងគ អបកអាច
រ កដថា ឫទន នុភាពរបរ់រពោះអងគអាចឱ្យអបកបធវើ នឥឡូវបនោះ។ 
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 ឫទន នុភាពរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បនោះ ម្ចនរបរិទនភាពខាល ុំងណារ់។ បៅកបុងគមពរី២កូរនិថូ្រ១២:៧-១០ ោវកប៉ាូល
 នពណ៌្នាពីបទពិបោធនក៍ដលបលកធ្លល បជ់ួប។ បលក ― នបរជយ័‖  បដើមផទីទួលការរ ុំបោោះឱ្យម្ចនបររភីាពពីអវីកដល
បលក នអធិោឌ ន។ ប៉ាុកនថ តាមរយៈបទពិបោធនប៍នោះ បលកប៉ាូល នបរៀនបមបរៀនមយួ កដលបង្ហា ញបយើងពីរបបៀបកដល
ឫទន នុភាពរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនឥទនិពល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១០ ចូរអានគមពរី ២កូរនិថូ្រ ១២:៧-១០ បហើយររបររចបមលើយបៅកបុងបរៀវបៅររបរររបរ់អបកនូវរុំណួ្រតាមលុំោបល់ុំ  
      បោយ។ 
 ក) បតើបលកប៉ាូលបរៀន នអវីពីឫទន នុភាពរបរ់រពោះជាម្ចច រ់តាមរយៈបទពិបោធន ៍កដលបលក នបរៀបរប។់ 
 ខ) ជាលទនផលនូវអវីកដលាត ់នបរៀន បតើបលកប៉ាូលអាចបធវើអវី ន? 
 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត ឫទន នុភាពរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បធវើការបៅពីបលើការបរជយ័របរ់បយើង។ បរឿងពិតរ កដកដល 
បយើងរបឈមមុខជាញឹកញាប់ បៅបពលបយើងរបឈមនឹងការបរជយ័ ម្ចនដូចជា៖ បតើការបរជយ័ម្ចននយ័ថា ខញុ ុំអាចម្ចន
រតឹមកត ―ភាពលអរបបរើ របុំផុតជាបលើកទីពីរ‖ របរ់រពោះជាម្ចច រ់ឬ? បតើខញុ ុំ នបធវើឱ្យខូចកផនការដល៏អឥតបខាច ោះរបរ់រពោះជាម្ចច រ់
កដលម្ចនររម្ចបខ់ញុ ុំបហើយឬ? 
 
 រពោះជាម្ចច រ់ នបបរងៀនពាការបីយបរម្ចនូវបមបរៀនមយួកដលជួយ បយើងកបុងការបោោះរោយជាមយួបរឿងបនោះ។ 
បរកាយពីបឃើញការធ្លល កចុ់ោះសនជាតិោរនអ៍ុីរោកអល បលកបយបរម្ចរតូវ នបញ្ជូ នបៅកានផ់ធោះជាងរមូនម្ចប ក ់(បយបរម្ច 
១៨:១-១០)។ ាត ់នបមើលជាងរមូនយកដីឥដឌមក បហើយរិតវ។ ប៉ាុកនថ បពលរូន នពាកក់ណាឋ លបឃើញថាដីឥដឌបនាោះ 
―មនិលអ‖ ។ ជុំនួរឱ្យការប ោះដីឥដឌបនាោះបចាល ឬកប៏ធវើឱ្យថូ្បនាោះខូចខាត ជាងរមូន នរិតដីឥដឌមឋងបទៀតឱ្យកាល យជាថូ្កដល
លអឥតបខាច ោះ។ 
 
 បលកបយបរម្ច  នចាបប់ផឋើមយល់ពីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះតរមោិះចុំបពាោះការធ្លល កចុ់ោះរបរ់អុីរោកអល។ 
រពោះជាម្ចច រ់មនិចងប់ ោះបង់ពួកបគបចាលបឡើយ ប៉ាុកនឋ ចងរូ់នពួកបគបឡើងវញិ។ 
 
 កបុងការរជាបដឹងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ភាពមនិលអឥតបខាច ោះរបរ់អបករតូវ នរទងរ់ជាបដឹងដូចភាពលអឥតបខាច ោះរបរ់អបក
កដរ។ រពោះជាម្ចច រ់នឹងរូនអបកឱ្យកាល យបៅជាថូ្កដលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័។ បរគឿងផស ុំកដលរទង់រមលងឹរកបៅកបុងដីឥដឌសន
ជីវតិរបរ់អបកគឺ ―រពោះរគិរឋគងប់ៅជាមយួអបក‖ (កូឡូរ ១:២៧)។ ការធ្លល កចុ់ោះ បទោះជាអុំបពើ បកប៏ោយ កម៏និ នផ្ទល រ់បឋូរ
បរចកថីពិតកបុងការកដលរពោះរគិរឋគងប់ៅជាមយួអបកបនាោះបឡើយ។ 
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 ជុំពូក ១១ សនរពោះគមពរីបហរបឺររបររបឈាម ោះមនុរសជាបរចើនកដលរតូវ នបគចាតទុ់កថាជាវរិជនសនជុំបនឿ កដលម្ចន
កិតថិនាមលផលីាញ។ ជីវតិរបរ់ពួកបគពិតជាមនិរតូវ នបរៀបរបថ់ាជាគបរម្ចងការ ―កដលលអរបបរើរបុំផុតជាបលើកទីពីរ‖ 
របរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចប់ពួកបគបនាោះបទ។ ប៉ាុកនថ ចូររកបឡកបមើលបញ្ជ ី។ របរិនជាអបក នអានោចប់រឿងរបរ់មនុរស កដល
ម្ចនបឈាម ោះ អបកនឹងដឹងថាមនុរសទុំងបនោះ នដឹងថា អវីជាការបរជយ័។ ពួកបគ ―បរជយ័‖  ប៉ាុកនថ ពួកបគជាវរីជន។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១១ បយើងអាចម្ចនជុំបនឿចិតថថាការបរជយ័ និងភាពបខាយរបរ់បយើង នឹងមនិបុំផ្ទល ញគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់   
      ររម្ចបប់យើងបនាោះបឡើយ។ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅខាងមុខរបបយគនីមយួៗ កដលផឋល់បហតុផលមយួថាបហតុអវី  
        នជាវដូបចបោះ។ 

 ក) រគបា់ប ម្ចនបពលធ្លល កចុ់ោះ។ 
 ខ) គបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់អាររ័យបៅបលើរមតទភាពរបរ់បយើងកបុងការបដើរតាមវទុំងររុង បនាធ បព់ីបយើង
       នទទួលរពោះរគិរថបហើយ។ 
 គ) រពោះជាម្ចច រ់ នបរៀបចុំគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគររម្ចបប់យើង បោយរជាបជាមុនពីការបរជយ័របរ់បយើង។ 
 ឃ) ជាញឹកញាបម់នុរសធ្លល កចុ់ោះ ពីបរពាោះពួកបគធ្លល បម់្ចនរបវតថិបរជយ័។ 
 ង) រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនកផនការ ―កដលរបបរើរបុំផុតជាបលើកទីពីរ‖ ររម្ចបអ់បកកដលធ្លល កចុ់ោះ។ 
 
 ដូចមនុរសកដលម្ចនបឈាម ោះបៅគមពរីបហរបឺ ១១ អបកកអ៏ាចម្ចនបទពិបោធននូ៍វបាលបុំណ្ងដល៏អឥតបខាច ោះរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់បកកដរ បបើបទោះជាអាចម្ចនបពលធ្លល កចុ់ោះកប៏ោយ។ 
 

កប៏៉ាុកនថ រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលមកខញុ ុំថា    «រពោះគុណ្របរ់បយើង នផឋល់មកលមមរគបរ់ានរ់រម្ចបអ់បក 
បហើយ ដផតិឫទន នុភាពរបរ់បយើងនឹងបលចបចញមកយ៉ា ងខាល ុំងបុំផុតកបុងមនុរសទនប់ខាយ»។ ដូបចបោះ ខញុ ុំ 
ចូលចិតថអតួខលួនអុំពីភាពទនប់ខាយរបរ់ខញុ ុំជាងបដើមផបីអាយឫទន នុភាពរបរ់រពោះរគិរថមករណ្ឌិ បលើខញុ ុំ។ 
(២ កូរនិថូ្រ ១២:៩) 

 
 ឫទន នុភាពរបរ់រពោះអងគ អាចយកឈបោះការបរជយ័របរ់អបក បហើយអាចឱ្យអបកបធវើ ន បដើមផបីុំបពញគបរម្ចងការ 
ររម្ចបអ់បក។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
៦ ក) បយើងគឺ ១) ថាវ យខលួនបយើងផ្ទធ ល់ជាយញ្ដបូជាររ់ និង ២) មនិបបណាថ យខលួនបយើងបៅរបរពឹតថតាមបលកីយប៍នោះ។ 
 ខ) បយើងរតូវអនុញ្ហដ តិឱ្យរពោះជាម្ចច រ់កកករបបយើងពីខាងកបុងបោយផ្ទល រ់បឋូរគុំនិតរបរ់់បយើង។ 

  (ចបមលើយរបរ់អបកគួរកតររបដៀងាប ) 
 

១ ក) ២) មនុរសកដលកកករបចិតថគុំនិត 
 ខ) ២) មនុរសកដលកកករបចិតថគុំនិត 
 គ) ១) មនុរសកដលពាយមបធវើរតាបត់ាម 
  ឃ)  ១) មនុរសកដលពាយមបធវើរតាបត់ាម 
  ង) ២) មនុរសកដលកកករបចិតថគុំនិត 
 
៧  ខ) បយើងថាវ យខលួនបយើងបៅរពោះជាម្ចច រ់ បហើយខុំរបឹងោឋ បប់ង្ហគ បរ់ទង។់ បៅបពលជាមយួាប បនាោះឫទន នុភាពរបរ់ 
      រពោះជាម្ចច រ់បធវើការបៅកបុងបយើង បហើយបុំផ្ទល រ់បករមបយើង។ បយើងបធវើដុំបណ្ើ រជាមយួាប បឆាព ោះបៅរកបាលបៅកដល
      រទង ់នបរៀបចុំទុក។ 
 
២ ក) បលកចងប់ធវើអុំបពើលអ កតបលកកបរជាបធវើអុំបពើអារកកប់ៅវញិ។ 
  ខ) បលក នម្ចនរបោរន៍ថា បៅកបុងរររីងគកាយរបរ់បលកម្ចនបាលការណ៍្មយួ កដលបធវើឱ្យបលកជាបជ់ា
       បឈលើយបធវើតាមបញ្ហជ របរ់ ប។  
 
៨  ខ) មុនបពល បជរីុ កាល យជាអបកបជឿ ជាញឹកញាបា់ត់ម្ចនកុំហឹងជាមយួមនុរសកដលរបឆាុំងបៅនឹងគុំនិតរបរ់   
      ាត។់ ថ្មីៗបនោះាតជ់ួបបងរបុរម្ចប កក់ដលជារគិរថបររ័ិទ កដលមនិយល់ររបជាមយួាត។់ បជរីុ ដឹងថា   
               ាត់កុំពុងកតចាបប់ផឋើមម្ចនកុំហឹងជាមយួបងរបុរម្ចប កប់នាោះ។ 
 
៣  ខ) ៤:១៣-១៥ 
 
៩   ក) ខុរ 
 ខ) ខុរ 
 គ) រតូវ 
៤    គ) និរសយ័បលកីយរ៍បរ់បយើង មនិ នដឹកនាុំបយើងបៅរកអវី កដលរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងបធវើបនាោះ
      បទ។ 
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១០  ក) បលកប៉ាូលបរៀន នថា ឫទន នុភាពរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បលចបចញមកយ៉ា ងខាល ុំងបុំផុត បៅបពលកដលបលកទន់
      បខាយ។ 
 ខ) បលកប៉ាូលម្ចនអុំណ្ររបាយបៅកបុងភាពកបមាយរបរ់បលក បរពាោះបធវើឱ្យាតម់្ចនបទពិបោធននូ៍វ     
               ឫទន នុភាពរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ដ៏ខាល ុំងបុំផុត។ 
 
៥  ក) កាឡាទី ២:១៩-២០ 
 
១១  គ) រពោះជាម្ចច រ់ នបរៀបចុំគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគររម្ចបប់យើង បោយរជាបជាមុនពីការបរជយ័របរ់បយើង។ 
 ឃ) មនុរសជាញឹកញាប់ធ្លល កចុ់ោះ ពីបរពាោះពួកបគធ្លល បម់្ចនរបវតថិបរជយ័។ 
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           ម្តើខ្ុំកំពុងមតខកខានបំម្ពញ 
              គម្រោងការរបសរ់ពះជាោា សម់រនឬ?  

 Am I Missing God’s Design? 
 
 
 ការបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ជួនកាលរកីរយ បហើយជួនកាលជាការពិ កកដរ។ បលកអរ 
ហាុំ របឈមមុខនឹងបពលបវលដល៏ុំ កមយួកបុងចុំបណាមបពលបវលដល៏ុំ កទុំងបនាោះ។ រពោះជាម្ចច រ់ នរនាជាមយួ
បលកអរ ហាុំថា បលកនឹងកាល យបៅជាឪពុកសនរបជាជាតិដធ៏ុំមយួ។ ប៉ាុកនថ ជាបរចើនឆាប ុំកនលងផុតបៅ រពោះបនធូលរនាមនិ 
 នបកើតបឡើងបនាោះបទ។ កផនការកដលបលកអរ ហាុំ និងបលកររីោរ៉ា នបរៀបចុំបឡើងបដើមផឈីានបៅដល់រពោះបនធូល
រនារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នបញ្ចបប់ោយការឈចឺាប។់ បនាធ បម់ក រពោះជាម្ចច រ់ នម្ចនរពោះបនធូលមថងបទៀតបៅបលក 
អរ ហាុំ បហើយ នរ ុំលឹកបលកពីរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះអងគ។ បៅទីបុំផុត រពោះបនធូលរនាបនាោះ នរបរមចបៅកបុង
កុំបណ្ើ តដអ៏ោច រយបុំផុតរបរ់បលកអុីោក។ ប៉ាុកនថ ការលផងលរបរ់បលកអរ ហាុំមនិ នជាបប់នាោះបទ។ 
 
 ប៉ាុនាម នឆាប ុំបរកាយមក រពោះជាម្ចច រ់ នរ បប់លកអរ ហាុំឱ្យថាវ យញ្ដបូជាអុីោកជាកូនរបុរកដលបលក
ររឡាញ់បៅរពោះអងគបៅបលើភបុំមូរយី៉ា ។ បលកអរ ហាុំរតូវ នទមទរឱ្យោឋ បប់ង្ហគ បជ់ាជាងបធវើតាមអារមមណ៍្ តាម 
កាលៈបទរៈ ឬ តាមបុំណ្ងចិតថផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់ាត។់ បលកអរ ហាុំ នជួបការជរមុញបនោះ។ បលកបធវើតាមរពោះហឫទយ័
របរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយទទួលបទពិបោធនស៍នការអោច រយដខ៏ាល ុំង រពោះជាម្ចច រ់ផគតផ់គងព់កពបឈាម លមយួជុំនួរអុីោក  
(បលកុបផតថិ ២២:១-១៩)។  
 
 អបករបកហលជាកុំពុងកតរបឈមមុខបៅនឹងបញ្ហា ររបដៀងាប កដរ។ រពោះជាម្ចច រ់អាចនឹងបរបើកាលៈបទរៈ ជាកល់ក់
ណាមយួបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក បដើមផនីឹងលផងលជុំបនឿរបរ់អបកដូចាប កដរ។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងរិកាពីរបបៀបកដល
កាលៈបទរៈរបរ់បយើងរតូវ នទកទ់ងបៅនឹងគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើង។ បៅបពលអបករិកា អបកនឹង
រកបឃើញរបបៀបមយួចុំនួនកដលរពោះជាម្ចច រ់អាចបរបើកាលៈបទរៈនានាបដើមផជីួយ របរមចគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគបៅកបុង
ជីវតិរបរ់អបក។ 
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គ្ទរាង 
ក. កាលៈបទរៈបបងកើតឱ្យម្ចនរុំណួ្រជាបរចើន Circumstances Raise Questions  

ខ. កាលៈបទរៈអាចលផងលជុំបនឿរបរ់បយើង ន Circumstances Can Test Our Faith 

គ. កាលៈបទរៈអាចបរបៀនរបបៅបយើង ន Circumstances Can Discipline Us  

ឃ. កាលៈបទរៈអាចបលើកទឹកចិតថបយើង ន Circumstances Can Encourage Us 

 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីមូលបហតុកដលរពោះជាម្ចច រ់អនុញ្ហដ តឱ្យជុំបនឿរបរ់បយើងម្ចនការលផងល។ 
២. ពិភាកាពីមូលបហតុកដលការលុំ ក នបកើតបឡើង បៅបពលកដលបយើងកុំពុងពាយមបដើរតាមកផនការរបរ់ 
     រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើង។ 
៣. បង្ហា ញពីរបបៀបកដលកាលៈបទរៈលុំ កៗ អាចជារបភពសនការបលើកទឹកចិតថ ន។ 

 

ក. កាលៈម្ទសៈបម្ងកើតឱ្យោនសណួំរជាម្រចើន  Circumstances Raise Questions 
 ម្ចនបពលជាបរចើនកដលវហាក់ដូចជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់រតូវ នបញ្ហជ កត់ាមរយៈកាលៈបទរៈ។ 
ម្ចនបពលជាបរចើនបទៀត បៅបពលកាលៈបទរៈកដលបមើលបឃើញ នបកើតបឡើង បធវើឱ្យបយើងដឹងពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យ
បយើងបធវើ បនាោះម្ចនការលុំ ក។ បតើការលុំ កបញ្ហជ ក់ថាបយើង ត់បងរ់ពោះជាម្ចច រ់ឬ? បតើការកដលដឹងពីបាលបុំណ្ងរបរ់
រពោះជាម្ចច រ់ កដលជាការង្ហយររួល ឬលុំ ក វជាការកដលអាចបៅរចួកដរឬបទ? បតើម្ចនអវីបកើតបឡើង របរិនជាវមនិអាច
បកើតម្ចនបៅ នបនាោះ របរិនជា លកខខណ្ឍ ខាងបរៅទុំងអរ់ផធុយបៅនឹងអវីកដលបយើងគិតចុំបពាោះកិចចការកដលរពោះជាម្ចច រ់
ចងឱ់្យបយើងបធវើ? ចូរបយើងពិចារណាអុំពីទុំនាកទ់ុំនងសនកាលៈបទរៈរបរ់បយើង កដលជាគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ឬ ជា
បាលបុំណ្ងររម្ចបប់យើង។ 
 

ខ. កាលៈម្ទសៈអាចលបងលជំម្នឿរបសម់្យើងបាន  Circumstances Can Test Our Faith 

ទោលទៅទី១. ពនយល់ពីមូលទហត ណែលរពះជ្ជាច ស់អន ញ្ញា តឱ្យជំទនឿរបស់ទយើងានការលបងល។ 
 
 បយើងបរៀនពរីបបៀបទុកចិតឋចុំបពាោះកិចចការកដល នលផងល។ អបកបបើកទូក ចងោ់កលផងទូកបោយបបើកបៅកបុងបឹង 
ឬកចូ៏លចតមុនបពលពាយមឆលងកាតរ់មុរទ។ អបកបឡើងភបុំនឹងចងប់ធវើការោកលផងកម្ចល ុំងកខសពួរជាមុនរិន មុនបពល 
ោកជ់ីវតិរបរ់ាតប់ៅបលើកខសបនាោះ បៅបពលកុំពុងបឡើងចុំបណាតថ្ម។ 
 
 បៅឱ្ការខលោះរពោះជាម្ចច រ់ហាក់បីដូចជាបរបើកាលៈបទរៈពិ កៗបដើមផោីកលផងជុំបនឿរបរ់បយើង។ រទងោ់ក
លផងជុំបនឿរបរ់បយើង ពបីរពាោះជាទុំនាកទ់ុំនងផ្ទធ ល់របរ់បយើងជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ រទង់បធវើការតាមរយៈការលផងលទុំង
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បនាោះ។ បបើាម នជុំបនឿ បយើងមនិអាចបធវើឱ្យរមតាមគបរម្ចងការកដលរពោះអងគម្ចនររម្ចបប់យើង ឬាបរ់ពោះហឫទយ័រពោះអងគ
បនាោះបឡើយ។ 
 

បបើាម នជុំបនឿ ាម ននរណាអាចាបរ់ពោះហឫទយ័រពោះអងគ នបឡើយ។ អបកចូលមកជិតរពោះជាម្ចច រ់ រតូវកតបជឿ
ថា ពិតជាម្ចនរពោះជាម្ចច រ់កមន បហើយបជឿថា រពោះអងគនឹងរបទនរង្ហវ នដ់ល់អរ់អបកកដលករវងរករពោះអងគ។
(បហរបឺ១១:៦)។ 

 

ការលបងលបង្ហា ញពជំីទនឿរបស់ទយើង Testing Reveals Our Faith 
 មនុរសមយួចុំនួនគិតថាបគទុកចតិថរពោះជាម្ចច រ់ បៅបពលជួបោទ នភាពជាកក់រឋង ពួកបគពិតជាមនិ នទុកចិតថ 
រពោះអងគទុំងររុងបទ។ កាលៈបទរៈ និងបហតុការណ៍្ទុំងឡាយកតងកត នជួយ ាុំរទឱ្យទុំនុកចិតថរបរ់ពួកបគជាមយួ 
រពោះជាម្ចច រ់ បហើយ នបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលជាកិចចការង្ហយបធវើ។ បៅកបុងករណី្ជាបរចើន ពួក
បគចងប់ធវើអវីកដលពួកបគចងប់ធវើ បហើយអវីកដលពួកបគចងប់ធវើ នបកើតបឡើងបៅតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បតើ
ជុំបនឿបនោះម្ចនភាពបោម ោះរតងប់៉ាុណាត ? 
 
 រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងបឃើញពីរបបៀបកដលបយើងពិតជា នទុកចិតថរពោះជាម្ចច រ់ខាល ុំងប៉ាុណាត ។ បដើមផ ី
បង្ហា ញបយើងនូវកិចចការបនោះ រទង់អាចនឹងអនុញ្ហដ តមនិឱ្យម្ចនការាុំរទ និងដកជុំនួយបចញពីបយើង។ កិចចការបនោះអាចបកើត
បឡើងកដលបធវើឱ្យបយើងម្ចនការលុំ កកបុងការោឋ ប់បង្ហគ ប់ វរបកហលជាបធវើឱ្យបយើងឆងល់ថាបតើបយើងពិតជាបៅកបុងបុំណ្ង 
រពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ឬអត។់ 
 
 ប៉ាុកនឋ របរិនបបើបយើងមនិអនុញ្ហដ តឱ្យរពោះជាម្ចច រ់ោកលផងបយើង និងបង្ហា ញបយើងបទ បធវើដូចបមឋចបយើងអាចដឹងថា
បយើងទុកចិតថរពោះអងគដល់កុំរតិណា ចុំណុ្ចបខាយគឺបៅរតងជ់ុំបនឿរបរ់បយើងនឹងរកមនិបឃើញបទ បបើម្ចរោតាុំងមនិវយ
របហារបទបនាោះ។ 
 
 បលកបពរតុរ ម្ចនភាពបជឿជាកប់លើភកថីភាពរបរ់បលកចុំបពាោះរពោះរគិរឋ។ គុំនិតផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់បលកគឺថា បលក
ម្ចនការបថូរផ្ទឋ ចជ់ាងមនុរសបផសងៗបទៀត។ មុនបពលបគកាតប់ទររពោះបយរ ូ បលកបពរតុរទូលរពោះអងគថា៖ ―បទោះបីអបកឯ
បទៀតប ោះបង់បចាលរពោះអងគទុំងអរ់ាប កប៏ោយ កទូ៏លបងគុំមនិរុខចិតថប ោះបង់បចាលរពោះអងគជាោចខ់ាត‖ 
( ម្ច៉ា ថាយ ២៦:៣៣)។ 
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លំហាត់អន វតតន៍  
 

១ ចូរអានបទគមពរីកដល នផឋល់ឱ្យខាងបរកាម។ បៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក ចូរររបររចបមលើយនូវរុំណួ្រនីមយួៗ។ 
 ក) លូកា ២២:៣១។ បតើពាកយោរ់បតឿនអវី កដលរពោះរគិរឋ នរបទនឱ្យដល់បពរតុរ? 
 ខ) ម្ច៉ា ថាយ ២៦:៣៤។ បតើរពោះរគិរឋ នរ បឱ់្យបលកបពរតុរបធវើអវី? 
 គ) ម្ច៉ា ថាយ ២៦:៣៥។ បតើបលកបពរតុរទូលថា បលកនឹងមនិបធវើអវី? 
 ឃ) ម្ច៉ា ថាយ ២៦:៦៩-៧៥។ បតើបលកបពរតុរ នបធវើអវី? 
 
 កាលៈបទរៈពិ កៗ កដលបលកបពរតុរទទួលបទពិបោធ  នបង្ហា ញពីភាពទនប់ខាយខាងជុំបនឿរបរ់បលក 
បៅបពលបនាោះ។ បលកមនិអាចឈរបោយមនិម្ចនការាុំរទពីខាងបរៅ នបឡើយ។ 
 
 ប៉ាុកនថការោកលផងជុំបនឿ គឺម្ចនតសមល។ ោវកយ៉ា កុប យល់អុំពីតសមលបនោះ។ 
 

បងបអូនបអើយ ទុកខលុំ ករគបយ់៉ា ងកដលបងបអូនរតូវឆលងកាតប់នាោះ រូមចាត់ទុកថា ជាការកដលបធវើបអាយបង
បអូនម្ចនអុំណ្រដប៏របិូណ៌្វញិបោយដឹងថា ការលផងលបមើលជុំបនឿរបរ់បងបអូន នឹងនាុំបអាយបងបអូនបចោះរ ូ
រទុំ។ (យ៉ា កុប ១:២-៣) 

 
 ចូររកបឡកបមើលគុំនិតបៅកបុងខគមពរីទុំងបនាោះ ម្ចនការោកលផង អុំណ្ត។់ ពួកវបង្ហា ញរ បព់ីការទរ់របឆាុំង 
និងភាពលុំ ក។ ប៉ាុកនថ មនិកមនការបង្ហា ញពីទុកខលុំ កបនាោះម្ចននយ័ថា បយើងបរជយ័បៅកបុងគបរម្ចងការរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើងបនាោះបឡើយ។ ជាការពិត បយើងចាតទុ់កថាខលួនបយើងម្ចនភព័វរុំណាងបៅបពលការោកលផងមក
ដល់! 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
 
២ ចូរអានយ៉ា កុប ១:២-៣ បៅកបុងរពោះគមពរីរបរ់អបក។ បតើអវីជាលទនផលចុងបរកាយសនការលផងលជុំបនឿ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ការលបងលបទងកើនជំទនឿរបស់ទយើង Testing Builds Our Faith 
 ការលផងលជុំបនឿរបរ់បយើងតាមរយៈកាលៈបទរៈអវជិជម្ចនជាបរចើន កអ៏ាចបង្ហា ញឱ្យបយើងបឃើញថាបតើបយើងអាច
ទុកចិតថរពោះជាម្ចច រ់ នប៉ាុណាត ។ វអាចជួយ បបងកើនជុំបនឿរបរ់បយើង។ 

 
 បោយាម នការរងសយ័ទកទ់ងបៅនឹងបទពិបោធនរ៍បរ់បលកអរ ហាុំបៅបលើភបុំមរូយី៉ា  គឺជាបជាគជយ័សនជុំបនឿដ៏
ធុំមយួ វធុំបុំផុតកដលបលក នយកឈបោះ។ បលករតូវ នថាវ យយញ្ដបូជាកូនរបុររបរ់បលក ខណ្ៈបពលកដល 
រពោះជាម្ចច រ់បង្ហា ញពកពបឈាម លមយួឱ្យបលកថាវ យជុំនួរវញិ។ បលក នោឋ បប់ង្ហគ ប ់បទោះបីម្ចនការលុំ កកប៏ោយ
ជុំបនឿរបរ់បលករតូវ នលផងល និងបង្ហា ញភរថុតាង។ ឥឡូវបនោះបលកបរៀន នថា រពោះជាម្ចច រ់អាចផគតផ់គងយ់ញ្ដបូជា
ដល់បលក។ ឥឡូវបលកបរៀន នថា រពោះជាម្ចច រ់អាចកថ្រការកុមរគូោររបរ់បលក។ 
 
 បៅគមពរី ១ោុំយូកអល ១៧ បយើងបមើលបឃើញបៅបពលមយួកដលបលកោវឌី របឈមមុខជាមយួ កូលីយ៉ា ត កដល
ជាររតូវដខ៏ាល ុំងរបរ់អុីរោកអល។ យុវជនវយ័បកមងដូចោវឌី យកឈបោះអបកចមាុំងកដល ម្ចនម្ចឌធុំដូចកូលីយ៉ា ត វមនិ
អាចបៅរចួបទ!  ប៉ាុកនថ បៅបពលកដលោវឌីោឋ បឮ់ពីការរកបរឿងបឈាល ោះរបរ់កូលីយ៉ា ត បលកបរតៀមខលួនជាបររចកបុងការ
របយុទនជាមយួកូលីយ៉ា ត។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍  

 

៣ ចូរអានគមពរី ១ោុំយូកអល ១៧:៣៤-៣៧។ ោវឌីបរតៀមខលួនជាបររចកបុងការរបយុទនជាមយួកូលីយ៉ា តពីបរពាោះ 
 ក) បងរបុររបរ់ាត់បីបនួនាកប់ទៀតបជឿថា ាត់នឹងទទួល នជយ័ជុំនោះ។ 
 ខ) កូលីយ៉ា ត គឺជាជនជាតិភលីីរធីនដក៏ុំណាច បហើយោវឌីជាជនជាតិអុីរោកអល។ 
 គ) ោវឌី នបរៀនទុកចិតថរពោះជាម្ចច រ់រចួ បហើយបៅបពលកដលាតរ់បយុទនជាមយួរតវបតា និងរតវខាល ឃមុ ុំជាបរចើន។
  

 បតើម្ចនកាលៈបទរៈអវីខលោះកដលរពោះជាម្ចច រ់អនុញ្ហដ តឱ្យបយើងជួបបដើមផលីផងលជុំបនឿរបរ់បយើង? របកហលជាម្ចន
បរាោះថាប ក់ និងការខកបុំណ្ង។ របកហលជាម្ចនអបកកដលបៅជុុំវញិបយើងមនិទុកចិតថបយើង។ ភាពមនិរុខររួលកបុងចិតថអាច
ជាបញ្ហា ។ ការរបរមចបាលបៅរបរ់បយើងអាចនឹងរតូវពនាបពលហួរពីអវីកដលបយើងអាចទទួល ន។ កបុងចុំបណាម 
កាលៈបទរៈទុំងអរ់បនោះ រពោះជាម្ចច រ់កុំពុងកតោកលផងជុំបនឿរបរ់បយើងជាមយួរទង ់បដើមផបីង្ហា ញបយើងនូវចុំណុ្ចខវោះ
ខាត បហើយបដើមផឱី្យបយើងកានក់តទុកចិតថរពោះអងគបកនទមបទៀត។ 
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លំហាត់អន វតតន៍  

 

៤ បយើង នរិកានូវមូលបហតុចុំនួនពីរ កដលរពោះជាម្ចច រ់អនុញ្ហដ តឱ្យជុំបនឿរបរ់បយើងរតូវ នលផងលបោយកាលៈបទរៈ  
    លុំ កៗ។ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិតួអកសរបៅខាងមុខរបបយគនីមយួៗ កដល នបង្ហា ញពីបហតុផលមយួកបុងចុំបណាមបហតុ  
    ផលទុំងបនាោះ។ 
 ក) ជួនកាលបយើងរតូវឱ្យបគបង្ហា ញពីភាពរុងឹបុឹងពិតរ កដសនជុំបនឿរបរ់បយើង បដើមផបីយើងនឹងមនិចាញ់បបញ្ហឆ ត ខលួន
      ឯងបឡើយ។ 
 ខ) រពោះជាម្ចច រ់លផងលជុំបនឿរបរ់បយើង បដើមផរីទងអ់ាចរកបឃើញថាបតើ បយើងបខាយ ឬ ខាល ុំង។ 
 គ) ជុំបនឿរបរ់បយើងរតូវ នលផងលបដើមផបីង្ហា ញថា បយើង នបរជយ័កបុងគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចប់ 
      បយើង។ 
 ឃ) បនាធ បព់ីជុំបនឿរបរ់បយើងរតូវ នលផងលបហើយ បយើងនឹងអាចជួបបរឿងខាល ុំងជាងមុន។ 
 

គ. កាលៈម្ទសៈអាចម្របៀនរបម្ៅម្យើងបាន Circumstances Can Discipline Us 

ទោលទៅទី២. ពិភារាពីមូលទហត ណែលការលំបារបានទរើតទឡើង ទៅទពលណែលទយើងរំព ងពាយាមទែើ រតាមណផនការរបស់រពះជ្ជាច ស់  
                  សរាប់ទយើង។ 
  
 កាលៈបទរៈលុំ កៗកដលបកើតម្ចនបឡើង ខណ្ៈបពលកដលបយើងពាយមបដើរតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ 
រពោះជាម្ចច រ់ កអ៏ាចោកវ់និយ័បយើងផងកដរ។ បាលបុំណ្ងសនការោកវ់និយ័បនោះ គឺបដើមផតីរមងផ់លូវរបរ់បយើងឱ្យដល់បាល
បៅកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបរៀបចុំររម្ចបប់យើង។ តាមមតិខលោះ ការោកវ់និយ័ម្ចននយ័ថា ការោកទ់ណ្ឍ កមម ប៉ាុកនថ ជាការពិត
ការោក ់ទណ្ឍ កមមមនិម្ចនោររបបយជនច៍ុំបពាោះការោកវ់និយ័បនាោះបទ។ វម្ចនោររបបយជនប៍ៅបពលកដលភាពបរជយ័
 នបឆលើយតបបៅនឹងការោកវ់និយ័យ៉ា ងពិតរ កដ។ ការោកវ់និ័យ គឺជាការហវឹកហវឺន វជាការបរជើរបរ ើរនូវការរបរពឹតថដ៏
ជាកល់ក់បដើមផរីបរមចបាលបុំណ្ង។ 
 
 កបុងការកលងកីឡា ការោកវ់និយ័ គឺជាការបរៀនអនុវតថបៅតាមចាបប់ដើមផឈីបោះការរបកួត។ រកមមភាពបៅបរៅរងវង ់
ចាបម់និរតឹមកតចុំណាយកម្ចល ុំងឥតរបបយជនប៍៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ កបរជាទទួល នលទនផលផធុយពីការចង ់នបៅវញិ។ វ
រតូវ នបគពិនយ័។ 
 
 ការោកវ់និយ័អាចរមួបញ្ចូ លបៅនឹងកមមវធិីកដលម្ចនលកខខណ្ឍ ។ កបុងការបលងកីឡាម្ចនន័យថា អតទពលករកដល
បលង នបរតៀមខលួនជាមុន រតូវរបឈមមុខបៅនឹងការតរ ូបដើមផឱី្យកានក់តរងឹម្ចុំបឡើង។ 
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 វជាការង្ហយររួលនឹងយល់អុំពីទុំនាកទ់ុំនងរវងគុំនិតសនការោកវ់និយ័ និងការបធវើជារិរស។ រិរសទុំងដបព់ីរ
របរ់រពោះរគិរឋ គឺជារិរសកដល នោកវ់និយ័ ឱ្យបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទរ័បរ់រពោះអងគ។ បៅបពលកដលបយើង នអាន
អុំពីបរឿងរ៉ា វសនជវីតិរបរ់ពួកបគ បយើងបឃើញថារពោះរគិរឋ នអនុញ្ហដ តឱ្យពួកបគជានិចច ដូចជាអនុញ្ហដ តឱ្យពួកបគរបឈមមុខ 
នឹងោទ នភាពលុំ កៗ។ បទពិបោធនទ៍ុំងបនោះ គឺជាកផបកមយួសនការហវឹកហវឺនរបរ់ពួកបគ។ 
 
 ពួកបគបៅកបុងទូកជាមយួរពោះរគិរឋ កបុងបពលកដលម្ចនពយោុះដក៏រនបរាោះថាប កម់យួ ប៉ាុកនថ រពោះរគិរឋ ហាកប់ីដូចជាមនិ 
 នបធវើអវីមយួររម្ចបក់ិចចការបនាោះបទ។ រទងក់ុំពុងផធុំលក ់(ម្ច៉ា កុរ ៤:៣៥-៤១)។ ពួករិរស រ ុំបនួនាករ់តូវ នទុកឱ្យបៅ 
តាមបជើងភបុំ ខណ្ៈបពលរពោះរគិរឋ នផ្ទល រ់បថូររទងរ់ទយ។ បៅទីបនាោះពួកបគ  នរបឈមមុខជាមយួនឹងបកមងរបុរកដល 
ម្ចនវញិ្ហដ ណ្អារកកចូ់ល (ម្ច៉ា កុរ ៩:១៤-២៩)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍  
 

៥ ចូរអាន ម្ច៉ា កុរ ៦:៣៤-៤៤។ បនាធ បម់ក ចូរររបររចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្រតាមលុំោប់លុំបោយបៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តា 
    របរ់អបក ។ 

 ក) បតើោទ នភាពលុំ កអវីខលោះកដលពួកោវក នជួបរបទោះ? 
 ខ) បតើរពោះរគិរឋ នរ បព់ួកបគឱ្យបធវើអវីខលោះ? 
 គ) បតើពួកបគម្ចនធនធ្លនអវីខលោះ? 
 ឃ) បតើរពោះរគិរឋ នបធវើអវីខលោះ? 
  ង) បតើម្ចនលទនផលអវីខលោះ? 
 
 កបុងោទ នភាពអវជិជម្ចន និងកាលៈបទរៈលុំ កៗទុំងបនោះ រពោះរគិរឋ នោក់រិរសបៅតាមករមតិសនរមតទភាព 

របរ់ពួកបគ។ រទង ់នបបរងៀនពួកបគឱ្យទុកចិតថបលើរពោះអងគទុំងររុង។ រទង ់ននាុំ ពួកបគឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើរពោះអងគផ្ទធ ល់ 
និងចាកបចញពីភាពម្ចនកដនកុំណ្តរ់បរ់ខលួនឯង។ 

 
 បយើងមនិគួរអនុញ្ហដ តឱ្យការលុំ ក នាុំគុំនិតបយើងឱ្យរចបូករចបល់ចុំបពាោះ បាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បនាោះ
បឡើយ ។ ផធុយបៅវញិបយើងគូរកតដឹងថា របកហលជារពោះជាម្ចច រ់កុំពុងកតបរបើបញ្ហា ទុំងបនោះ បដើមផបីធវើឱ្យបយើងម្ចនគុំនិតកត
មយួចុំបពាោះរពោះអងគ។ បនោះគឺជាមូលបហតុ កដលគនលឹោះមយួកបុងចុំបណាមគនលឹោះជាបរចើនបដើមផយីកឈបោះោទ នភាពលុំ ក គឺ
ដឹកនាុំ ចិតថរបរ់បយើងឱ្យបផ្ទថ តទុំងររុងបៅបលើរពោះជាម្ចច រ់។ 
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៦ កាលៈបទរៈលុំ កៗ បបរងៀនបយើងឱ្យ 
 ក) ជួយ បយើងឱ្យដឹងថា បយើងមនិ នបដើរតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ) បធវើឱ្យវម្ចនោរៈរុំខានរ់រម្ចបប់យើង កបុងការពឹងកផអកបលើរពោះជាម្ចច រ់ទុំងររុង។ 
 គ) បង្ហា ញបយើងថា បយើងម្ចនរមតទភាពអាចរបឈមមុខជាមយួបញ្ហា បោយខលួនបយើង ន។ 
 ឃ) នាុំមកនូវការោកទ់ណ្ឍ កមមដល់បយើង ដូបចបោះបយើងដឹងថាបយើង នបរជយ័បហើយ។ 
 

ឃ. កាលៈម្ទសៈអាចម្លើកទឹកចិតតម្យើងបាន Circumstances Can Encourage Us 
ទោលទៅទី៣. បង្ហា ញពីរទបៀបណែលកាលៈទទសៈលំបារៗ អាច្ជ្ជររភពម្នការទលើរទឹរច្ិតតបាន។ 
 

 វជាការពិតកដលថាកាលៈបទរៈលុំ កៗ  នោកលផងជុំបនឿរបរ់បយើង និងោកវ់និយ័បយើង។ ប៉ាុកនថ បញ្ហា
ដកដលទុំងបនាោះអាចជារបភពសនការបលើកទឹកចិតថ បោយអាររ័យបៅបលើ ថាបតើបយើងជួបពួកវ បោយរបបៀបណា បហើយ
បយើង ដឹងពីអវីកដលជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ចូរបយើងពិចារណាអុំពីទិដឌភាពបីយ៉ា ងទកទ់ង បៅនឹងការ
បលើកទឹកចិតថបនោះ។ 
 

ភសត តាងណែលបញ្ញា រ់ថាទយើងជ្ជរមមសិទធិរបស់រពះជ្ជាច ស ់Proof That We Belong to God 

 ទីមយួ ការលុំ កអាចផថល់ភរថុតាងឱ្យបយើងដឹងថាបយើងជាកមមរិទនិរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បទគមពរី  នបញ្ហជ ក់យ៉ា ង
ចារ់អុំពកីម្ចល ុំងសនបរចកឋីអារកកក់ដលម្ចនបៅកបុងបលកីយ។៍ ម្ចរោតាុំងជាររតូវរបរ់អបកបដើរតាមរពោះរគិរឋ។ វមនិ
រពមចុោះចូលជាមយួនឹងភាពរកីចបរមើនបៅកបុងរពោះរជយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅរគបឱ់្ការទុំងអរ់។ ម្ចរោតាុំងបធវើកិចចការ
ទុំងបនោះបោយមនិរញុរ បោយម្ចនការតាុំងចិតថ និងបោយពា ទ។ វម្ចនអុំណាច បបើបទោះជាអុំណាចរបរ់វម្ចនកដន
កុំណ្តក់ប៏ោយ។ អវីកដលវម្ចនបលើរពីអុំណាចបនាោះបៅបទៀត គកឺារប កបបញ្ហឆ ត គឺជាបិតាសនការកុហក។  
 
 ម្ចរោតាុំងជាររតូវរបរ់រគិរឋបររ័ិទ បហើយវជារបពន័នរបរ់បលកីយ។៍ របពន័នបនោះមនិកមនជាកផបកមយួសនភាព
រុចរតិបទ។ វជារបពន័នមយួកដលបបងកើតបឡើងបោយការប កបបញ្ហឆ ត ការរងកតរ់ងកិន និងភាពអយុតថិធម។៌ វជារបពន័ន
មយួកដលរត ញ់ជាមយួមនុរស បៅថា លអជាអារកក ់និងអារកកជ់ាលអ។ វជារបពន័នសនការរនាមយួកដលមនិអាចបធវើ
 នជាចុំបណ្ោះដឹង កដលាម នបរចកឋីពិត។ វជារបពន័នមយួកដលរបឆាុំងនឹងរពោះជាម្ចច រ់ និងរពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
វគឺជារបពន័នមយួកដល នបដិបរធន ៍បនាធ បម់ក នឆាក ងរពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ តផតិរទងរុ់ចរតិ បោយបរចកឋី
រុចរតិរបរ់រពោះអងគ បធវើឱ្យភាញ កប់ផអើលដល់របពន័នបទរៈបនាោះ។ 
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៧ ចូរអាន យ៉ាូហាន ១៥:១៨-២០ បហើយបុំបពញតាមលុំោប់លុំបោយ។ រពោះរគិរឋ នរ ប់រិរសរបរ់រពោះអងគថាបលកីយ ៍ 
     នរអបដ់ល់រពោះអងគ។ រទង ់នរ ុំលឹកដល់ពួកបគថា បលកីយក៍ន៏ឹងរអបដ់ល់ពួកបគកដរ ពីបរពាោះ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ដូបចបោះ បតើកូនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់រ ុំពឹងចង ់នអវី បៅបពលកដលបគចាបប់ផថើមបដើរតាមបុំណ្ងរពោះហឫទ័យរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់? បគររ់បៅកបុងបរយិការកដលបតក់បន បហើយកុំពុងខុំពាយមបដើររកផលូវ កដលរតង។់ បទោះជាបៅកបុង
បលកីយដ៍ង៏ងឹត កតកគចងប់ដើរតាមពនលឺ។ មនិកដលម្ចនបទគមពរីណាបង្ហា ញពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដលម្ចន
រភាពដូចាប បៅនឹងរបពន័នបលកីយប៍នាោះបឡើយ បហើយរូមផកីតម្ចនរនថិភាពជាមយួវកអ៏តក់ដរ។ ទុំងពីរបកស គឺម្ចន 
រស្តង្ហគ ម ម្ចនការប៉ាោះទងគិច ម្ចនជបម្ចល ោះ និង ម្ចនការរបឈមមុខោកា់ប ។ រពោះបយរ ូ នម្ចនរពោះបនធូលបៅកានរិ់រស
របរ់រពោះអងគថា៖ 
 

ខញុ ុំនិយយរ បដូ់បចបោះ បដើមផបីអាយអបករល់ាប  នរបកបបោយបរចកឋីរុខោនថរមួជាមយួខញុ ុំ។  
អបករល់ាប ជួបនឹងទុកខបវទនាបៅកបុងបលក ប៉ាុកនថ ចូរម្ចនរងឃមឹបឡើង! ខញុ ុំ នឈបោះបលកបនោះបហើយ។  
(យ៉ាូហាន ១៦:៣៣) 

 

 ជុំនួរឱ្យការលុំ កកដលបធវើឱ្យបយើងឆងល់ ថាបតើបយើង នបរជ័យចុំបពាោះការបធវើតាមបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់
កដរឬបទ វអាចជាការលអកដលម្ចនអបកនាុំផលូវ កដលជាការរនាមយួបោយរពោះរគិរឋ ថាបយើងកុំពុងបៅកបុងកផនការរបរ់ 
រពោះអងគ។ វជាការពិតបហើយ បបើរិនជាទុកខលុំ ក នបកើតបឡើងបោយោរកតម្ចនការរបឆាុំងាប រវងរបពន័នបលកីយដ៍៏
អារកក ់និងជីវតិររ់បៅដរុ៏ចចរតិរបរ់បយើងផ្ទធ ល់បនាោះ។ 
 

 បៅកបុងគមពរីលូកា ៦:២០-២៦  នបង្ហា ញពីការបលើកទឹកចិតថដល់ោវកបៅកបុងខ២០-២៣។ ពួកបគរតូវ នបលើក
ទឹកចិតថផ្ទធ ល់បោយការលុំ កជាបរចើន! បៅបពលជាមយួាប បនាោះកដរ ចូរ កតរ់ម្ចគ ល់ពីការរពម្ចនបៅកបុងខ២៤-២៦។ ការ
រពម្ចនទុំងបនោះម្ចនការទកទ់ងបោយផ្ទធ ល់នឹងការទទួលយកនូវអវីកដលបកើតម្ចនបឡើងពីរបពន័នបលកីយ។៍ 
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៨ ចូរអាន គមពរីលូកា ៦:២០-២៦។ ចូរផគូរផគងបទពិបោធនន៍ីមយួៗ (ខាងបឆវង) បៅនឹងលទនផលកដលរពោះរគិរឋម្ចនរពោះ  
    បនធូល ថាវនឹងនាុំមកនូវ (ខាងោឋ ុំ)។ 
 ……ក) រកខសត ់     ១) លទនផល រុភមងគល 
 ……ខ) ម្ចន     ២)  លទនផល បវទនា 
 ……គ) ការបកាតររបរើរពីមនុរសទុំងអរ់ 
 ……ឃ) ការកានទុ់កខ 
 ……ង) ការរអបព់ីមនុរស 
  
 ទុកខលុំ កអាចបលើកទឹកចិតថបយើង។ ទុកខលុំ កទុំងបនាោះអាចបង្ហា ញរ បថ់ា បយើងបៅកបុងបុំណ្ងរពោះហឫទយ័
របរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយមនិម្ចនរញ្ហដ ណាមយួកដលថា បយើង នបរជយ័កបុងកផនការរបរ់រពោះអងគបឡើយ។ 
 

ឱ្កាសទែើមបកីារទទលួទជ្ជគ្ជទយ Opportunities For Victory 
 ទីពីរ ការលុំ កអាចផឋល់ឱ្ការឱ្យបយើងកបុងការទទួលបជាគជយ័។ វមកពីរបពន័នបលកីយ ៏បហើយចាបប់ផឋើមបៅកបុង
បលកីយ ៍បធវើឱ្យទុកខរពួយរបរ់បយើងបកើតម្ចនមក។ កប៏៉ាុកនថ រពោះរគិរឋ នយកឈបោះរបពន័នបលកីយប៍នោះបហើយ។ 
 
 ការលុំ ក និងការរបឆាុំង មនិអាចររ ុំងបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នបឡើយ។ បញ្ហា  នឹងរតូវ នបរជយ័។ 
ជាការពិតពួកវបធវើឱ្យជយ័ជុំនោះ នបកើតបឡើង ដូបចបោះរតូវកតម្ចនការតរ ូបដើមផទីទួល នបជាគជយ័។ បយើងជាអបកម្ចនជយ័ 
ជុំនោះ បហើយកប៏លើរពីអបកម្ចនជ័យជុំនោះបៅបទៀត បោយោរកតរពោះរគិរឋ។ 

 
 ចរតិលកខណ្ៈរបរ់មនុរស អាចដឹង នបោយការបមើលបៅកានរ់រតូវរបរ់ាត ់កដូ៏ចជាបមើលបៅកានម់តិឋភកិឋ
របរ់ាតក់ដរ។ រពោះគមពរី នរ បថ់ា ការបធវើជាមតិឋរបរ់បលកីយ ៍គឺបរមើនឹងការបធវើជាររតូវរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដរ។ បនោះម្ចន
នយ័ថា បបើបយើងបធវើជាមតិថរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បយើងនឹងកាល យជាររតូវបរ់បលកីយ។៍ 
   

មនុរសកផតច់ិតថបអើយ! បងបអូនមនិរជាបបទឬថា ការររឡាញ់បលកីយប៍ធវើបអាយខលួនបៅជាររតូវនឹង 
រពោះជាម្ចច រ់? អបកណាចង់បធវើជាមតិថរម្ចល ញ់នឹងបលកីយ ៍អបកបនាោះតាុំងខលួនជាររតូវនឹងរពោះជាម្ចច រ់។  
(យ៉ា កុប ៤:៤) 

 
 បតើអបកម្ចនជយ័ជុំនោះរតូវករវងរកការយល់រពមពីររតូវកដលចាញ់ឬ? បយើងមនិចង ់តប់ង់ការោកវ់និយ័សនការរកា
ការយកចិតថទុកោករ់បរ់បយើងចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ បោយករវងរកការររុោះររួល ឬការរហការពីរបពន័នបលកីយប៍នាោះ   
បឡើយ។ ផធុយបៅវញិ បទពិបោធនស៍នជយ័ជុំនោះបលើវ ផឋល់ឱ្យបយើងនូវការបបឋជាញ ជាថ្មីកបុងការបដើរតាមរពោះជាម្ចច រ់។ 
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៩ ចូរអាន គមពរី វវិរណ្ៈ៣:២១។ បតើរពោះរគីរឋ នរនាបៅកានន់រណា អុំពីរិទនិកដលអាចអងគុយបៅកកផររពោះអងគ បៅបលើ 
   បលល័ងករបរ់រទង ់ន? 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ការានទំន រច្ិតតពីការររឆងំជំទាស ់Confidence From Opposition 

 ទីបី ការលុំ កអាចផឋល់ឱ្យបយើងនូវទុំនុកចិតថកបុងការកដលបយើងកុំពុងពាយមផ្ទគ បប់ុំណ្ងចិតថរពោះជាម្ចច រ់។ បយើង
 នបលើកយកបញ្ហា កដលទកទ់ងបៅនឹងម្ចរោតាុំង នឹងរបពន័នបលកីយ ៍បហើយនឹងរបបៀបកដលបញ្ហា ទុំងអរ់បនាោះ អាច
ជារបភពសនការបលើកទកឹចិតឋ។ បនោះគឺជាកផបកទីបី កដលបយើងរតូវរបឈមមុខជាមយួនឹងការលុំ ក។ បៅកបុងបទគមពរី វរតូវ
 នបគបៅថា ―និរសយ័ធមមជាតិរបរ់មនុរស‖ ―និរសយ័ ប‖ ឬក ៏―និរសយ័បលកីយ‖៍។ វមនិកមនជាកផបកសនរងកាយខាង
បរៅបនាោះបទ។ វជាកផបកមយួរបរ់ខលួនឯងកដលយល់ររបជាមយួវ បហើយម្ចនបុំណ្ងបធវើតាមអវីកដលបលកីយផ៍ឋល់ឱ្យ។ 
 
 វអារកករ់គបរ់ានប់ហើយ កដលម្ចនម្ចរោតាុំងជាររតូវបនាោះ។ បរៅពីបនោះបយើងររ់បៅកបុងបលកីយក៍ដលធ្លល កចុ់ោះ 
ជាមយួនឹងរបពន័នកដលវ នបបងកើតបឡើង។ ប៉ាុកនថ អវីកដលកានក់តពិ កជាងបនោះបៅបទៀតបនាោះគឺថា បយើងរតូវ នចូលរមួ
ជាមយួររតូវរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ផងកដរ បនាោះគឺជានិរសយ័ធមមជាតិរបរ់បយើង។ បយើងមនិអាចផ្ទឋ ចខ់លួនបយើងបចញពីវ នបទ 
ជាថ្មីមឋងបទៀត បយើងរតូវកតយកឈបោះបលើវ។ ប៉ាុកនថ បដើមផយីកឈបោះ ន គឺរតូវកតម្ចនការរបយុទនាប ។ 
 
 កាឡាទីជុំពូក ៥ កតរ់តាពីកិចចការខាងនិរសយ័បលកីយ ៍ឬ និរសយ័ធមមជាតិរបរ់មនុរស។ វមនិកមនជាបញ្ច ីមយួ
កដលម្ចនលកខណ្ៈបពញបលញបនាោះបទ ប៉ាុកនថ វម្ចនរយបឈាម ោះរគបរ់ាន ់ដូបចបោះបយើងអាចចុំណាុំ ននូវកផបកបផសងបទៀតកដល
មនិទន ់នបលើកបឡើង។ 
 
 បតើបយើងអាចនឹងរតូវ នបលើកទឹកចិតឋបោយការរបឆាុំងពីនិរសយ័បលកីយ ៍ឬ បោយនិរសយ័ធមមជាតិរបរ់មនុរស
បោយរបបៀបណា? រតូវដឹងថាម្ចនចមាុំងកដលាម នទីបញ្ចបរ់វងនិរសយ័បលកីយ ៍និងរពោះវញិ្ហដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់ បោយ
ផឋល់ឱ្យបយើងនូវទុំនុកចិតឋ កដលបៅបពលបយើងបដិបរធនក៍ារបដើរតាមនិរសយ័បលកីយ ៍បយើងកុំពុងកតបធវើឱ្យរពោះជាម្ចច រ់រពវ
រពោះហឫទយ័បហើយ។ របរិនជាបយើងមនិ នររ់បៅតាមនិរសយ័បលកីយរ៍បរ់បយើងបនាោះបទ បនាោះវនឹងមនិម្ចនចមាុំង
បកើតបឡើងបឡើយ។ និរសយ័បលកីយ ៍មនិចាុំងជាមយួនឹងនិរសយ័បលកីយា៍ប ឯងបនាោះបទ ប៉ាុកនឋ វជាចមាុំងរវងនិរសយ័
បលកកីយ ៍និង រពោះវញិ្ហដ ណ្។ 
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១០ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិតួអកសរណាកដលជាពត័ម៌្ចនរតឹមរតូវខាងបរកាម។ 
 ក) ជីវតិរគិរឋបររ័ិទ មនិពាកព់ន័នបៅនឹងការបធវើរស្តង្ហគ មណាមយួបនាោះបទ។ 
 ខ) និរសយ័ធមមជាតិរបរ់មនុរស របឆាុំងបៅនឹងរពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) កាឡាទីជុំពូក ៥  នផឋល់នូវបញ្ជ ីមយួកដលបពញបលញពីកិចចការខាងនិរសយ័បលកីយ។៍ 

 
 ម្ចនរបបៀបជាបរចើន កដលរពោះជាម្ចច រ់អាចបរបើកាលៈបទរៈលុំ កៗបដើមផជីួយ អបកឱ្យបដើរតាមកផនការរពោះអងគ។    
កាលៈបទរៈទុំងបនាោះអាចជួយ ឱ្យជុំបនឿរបរ់បយើងកានក់តរកីចបរមើនបឡើង។ កាលៈបទរៈអាចជួយ ឱ្យបយើងបរៀនពឹងកផអកបលើ
រពោះជាម្ចច រ់។ ពួកវអាចផឋល់ឱ្ការកបុងការទទួលជ័យជុំនោះ ចូរគិតពីអវីកដលរពោះរគិរឋ នរនា អុំពីបឈើឆាក ង ការរបយុទន
របឆាុំង ការរតរ់បណាុំង ការបដិបរធនព៍ីបលកីយ ៍បរចកឋីលផងួ បហើយនិងបរចកឋីទុកខរពួយ។ ប៉ាុកនឋ ចូរគិតអុំពីអវីកដលរទង់
 នរនាដូចជាជយ័ជុំនោះ មកុដ បលល័ងគ របមលៀកបុំពាកព់ណ៌្រ បហើយនិងការទទួលយកពីរពោះបិតា។ បលកយ៉ា កុប ន
បលើកទឹកចិតថបយើងថា ―បងបអូនបអើយ ទុកខលុំ ករគបយ់៉ា ងកដលបងបអូនរតូវឆលងកាតប់នាោះ រូមចាតទុ់កថា ជាការកដលបធវើបអា
យបងបអូនម្ចនអុំណ្រដប៏របិូណ៌្វញិ‖ (យ៉ា កុប ១:២)។ 
 
 ឥឡូវបនោះ អបក នបញ្ចបជ់ុំពូកទីមយួបហើយ  អបកកប៏រតៀមខលួនបដើមផបីឆលើយតបបៅនឹងការវយតសមលរបរ់បមបរៀនកដរ។ 
ចូរបមើលបមបរៀនមុនៗបឡើងវញិ បនាធ បម់កបមើលតាមរកោរ់ចបមលើយ។ 
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៦ ខ) ការពឹងកផអកទុំងររុងបៅបលើរពោះជាម្ចច រ់ ជាការចាុំ ចរ់រម្ចបប់យើង។ 

 
១   ក) រទង ់នរ បា់តថ់ា ម្ចរោតាុំងនឹងបធវើការលផងលាត។់ 
 ខ) រទង ់នម្ចនរពោះបនធូលថា បពរតុរនឹងនិយយថា ាតម់និោគ ល់រពោះអងគបីដង។  
 គ) ាត ់ននិយយថា ាតន់ឹងមនិនិយយថា ាតម់និោគ ល់រពោះបយរ ូបនាោះបទ។ 
 ឃ) ាត ់ននិយយបីដងថាាតម់និោគ ល់រពោះបយរ ូ។ (ចបមលើយរបរ់អបកគួរកតដូចាប  ឬររបដៀងាប ។) 

 
៧   ពួកបគគឺជាកមមរិទនរបរ់រពោះអងគ មនិកមនជារបរ់បលកីយប៍ទ (ឬ ចបមលើយររបដៀងាប )។ 

 
២   បយើងនឹងម្ចនភាពឥតបខាច ោះ និងបពញបលញ (ឬ ចបមលើយររបដៀងាប )។ 

 
៨   ក)  ១) លទនផល រុភមងគល 
 ខ)  ២)  លទនផល បវទនា 
 គ)  ២)  លទនផល បវទនា 
 ឃ)  ១) លទនផល រុភមងគល 
 ង)   ១) លទនផល រុភមងគល 

 
៣ គ) ោវឌី នបរៀនទុកចិតឋរពោះជាម្ចច រ់រចួបហើយបៅបពលកដលរបយុទនជាមយួ រតវបតា និងខាល ឃមុ ុំ។ 

 
៩   ចុំបពាោះអរ់អបកកដលម្ចនជ័យជុំនោះ 
 
៤   ក) ជួនកាលបយើងរតូវការឱ្យបគបង្ហា ញពីកម្ចល ុំងពិតសនជុំបនឿរបរ់បយើង បធវើដូបចបោះបយើងនឹងមនិចាញ់ប កខលួនឯង។ 
 ខ) បនាធ បព់ីជុំបនឿរបរ់បយើងរតូវ នោកលផងបហើយ បយើងនឹងជួបបរឿងកដលធុំបលើរពីមុនបៅបទៀត។ 

 
១០ ខ) និរសយ័ធមមជាតិរបរ់មនុរស របឆាុំងបៅនឹងរពោះជាម្ចច រ់។ 
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៥   ក) ម្ចនមហាជនបរចើនកដលឃ្លល ន។ 
 ខ) ឱ្យពួកបគទទួលទនអវីមយួ។ 
 គ) នុំបុង័រ ុំដុុំ និងរតីពីរកនធុយ។ 
 ឃ) រទងរ់បទនពរដល់អាហារ បហើយរបទនវឱ្យរិរសរបរ់រទង ់បដើមផកីចកឱ្យដល់បណាឋ ជន។ 
 ង) ពួកបគទទួលទនកឆអតរគបា់ប ។(ចបមលើយរបរ់អបកគួរកតររបដៀងបនោះ។) 
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ម្ររម្រៀន 

៥  ទតើការទធវើជ្ជរគ្ិសតបរសិទទាន រ់រគ្ប់រោន់ណែរឬទទ?  
 Is Being a Christian Enough? 

៦  ទតើរពះជ្ជាច ស់អាច្ានរពះបនាូលមរកាន់ខ្ ំបានយ៉ាងែចូ្ទមដច្?  
 How Can God Speak to Me? 
៧ ទតើរពះទយស៊ូរជ្ជបពីគ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់ណែរឬទទ?  

 Did Jesus Know God’s Design? 

៨ ទតើខ្ អំាច្ឈានទៅែល់អនគ្តទោយរទបៀបោ?  

 How Do I Approach The Future? 
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 ម្តើការម្ធវើជារគិសតបរសិទ័ 
ោន ក់រគប់រាន់មដរឬម្ទ? 
Is Being a Christian Enough? 

 
 
 មុខជុំនួញរបរ់បលកណូ្កអល វ៉ាតរុន ម្ចនភាពបជាគជយ័ និងរកីចបរមើន។ ាតម់និម្ចនបញ្ហា ចុំបពាោះការង្ហរ
លុំ កបនាោះបទ បហើយករ៏ ុំពឹងចង ់នពីនិបយជិករបរ់ាតដូ់ចាប កដរ។ ាតម់និម្ចនភាពអតធ់មតជ់ាមយួនឹងភាពខជិល
រចអូរ បហើយកម៏និោធ កប់រធើរនឹងរឋីបបនាធ រឱ្យនិបយជិកណាកដលមនិបបងកើតផលរគបរ់ានប់នាោះកដរ។ បលក ណូ្កអល គឺ
ជារគិរឋបររ័ិទ។ 
 
 ាតជ់ាមនុរសរកមមបៅកបុងរកុមជុំនុុំរបរ់ាត ់បហើយនាុំមកនូវភាពបកលៀវកាល ចុំបពាោះការទទួលខុររតូវរបរ់ាតប់ៅ
កបុងរកុមជុំនុុំ ដូចាប នឹងាត ់នបធវើជាមយួការង្ហរ និងជុំនួញរបរ់ាតក់ដរ។ ប៉ាុកនឋ ជាបរចើនដងាតម់្ចនអារមមណ៍្ថា របបៀប
សនការបធវើការង្ហររបរ់ាតរ់តូវ នបធវើឱ្យរគិរឋបររ័ិទដស៏ទបទៀតមនិរបាយចិតឋ។ ជាញឹកញាប់ ការអធិបាយហាកប់ីដូចជា 
និយយរបឆាុំងបៅនឹងរកមមភាពរបរ់ាត ់ខណ្ៈបពលកដលពួកវបលចបឡើងនូវពាកយររបរើរពលីទនផលសនរកមមភាព
របរ់ាតក់ដល នបបងកើតបឡើង។ បលកណូ្កអល រតូវបងខុំចិតថ ទទួលោគ ល់ខលួនឯង បបើបទោះបីជាាតអ់ាចការពាររកមម
ភាពរបរ់ាតថ់ាជាការរតឹមរតូវកប៏ោយ កប៏ពលខលោះាតម់្ចនអារមមណ៍្មនិរបាយចិតឋបៅខាងកបុងចិតថ។ បរឿងមយួកដល
ាតដ់ឹងចារ់គ ឺម្ចនជបម្ចល ោះមយួបៅកបុងខលួនរបរ់ាតក់ដលមនិទន ់នបោោះរោយបៅបឡើយ។ 
 
 របកហលជាអបក នរួរខលួនឯងថា បតើភាពពិតរ កដរបរ់ខលួ នខញុ ុំផ្ទធ ល់បនាោះគឺជាអវី? បតើខញុ ុំដូចជាអវីកដលរពោះគមពីរថា
ជាខញុ ុំ ឬកខ៏ញុ ុំដូចជាអវីកដលខញុ ុំម្ចនអារមមណ៍្កដរឬបទ?  រូមផកីតបៅបពលបយើងបរៀនរពោះបនធូលវរបកហលជាពិ កររម្ចបប់យើង
កបុងការយល់ថាបយើងជានរណា។ បតើបយើងជាទហាន ឬកជ៏ាអបកបបងកើតរនថិភាព? កាល ហាន ឬក ៏កុំោក? អតធ់មត ់ឬកចូ៏ល
ចិតថបងកបរឿង? បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបរបៀបបធៀបនូវអវីកដលរពោះគមពរី នកចងថា បយើងបៅជាមយួបទពិបោធន ៍និង
រកមមភាពផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់បយើង។ បយើងនឹងរកបឃើញនូវអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ចាតទុ់កថារុំខាន។់ បនាធ បម់ក បយើងនឹងរិកា 
ពីរបបៀបកដលបយើងពិតជាអាចកាល យបៅជាអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ចង់ឱ្យបយើងកាល យបៅជា។ បនោះគឺជាបាលបៅពិតរ កដរបរ់
បយើង។ 
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គ្ទរាង 

ក. របបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ទតបមើលមកបយើង How God Sees Us 

ខ. អវីកដលម្ចនោររុំខានច់ុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់ What Is Important to God 
គ. ការបុំបពញនូវការរ ុំពឹងទុករបរ់រពោះជាម្ចច រ់ Fulfilling God’s Expectations  

 

ទោលទៅ 
១. ចូរពណ៌្នាពរីបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ទតបមើលមកបយើង។ 
២. ចូរបញ្ហជ កព់ីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ចាតទុ់កថាម្ចនោររុំខានប់ុំផុត។ 
៣. ចូរបង្ហា ញពីមូលបហតុកដលបយើងអាចកាល យបៅជាអបកកដលរពោះជាម្ចច រ់រ ុំពឹងចង ់ន។ 
 

ក. រម្បៀបមដលរពះជាោា សទ់តម្រើលរកម្យើង How God Sees Us 

ទោលទៅទី១. ពណ៌នពីរទបៀបណែលរពះជ្ជាច ស់ទតទមើលមរទយើង។ 
 

អវីណែលានណច្ងទ ររន ងរពះគ្មពរី What The Bible Says 
 បយើងរបកហលជាឮរគិរឋបររ័ិទមយួចុំនួននិយយពីពួកបគជាអវីបៅ ―កបុងរពោះរគិរឋ‖។ វហាកប់ីដូចជា ភាោមយួ
កដលរបឌិត ឬជាគុំនិតរបវ ើរវយ។ ប៉ាុកនឋ ជាការពិតរពោះគមពរីពិតជា នពណ៌្នាពីោទ នភាពរបរ់បយើងកមន។ 
 
 បៅបអបភរូជុំពូក ១ បយើងរតូវ នរ បថ់ា បយើងទទួល នរពោះពរពីោទ នបរមរុខ (ខ៣)។ បយើង នវរុិទន បហើយ
ឥតបៅហមង (ខ៤)។ បយើងរតូវ នបរជើរបរ ើរឱ្យបធវើជារបជារស្តរឋរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ររបតាមកផនការ និងរពោះហឫទយ័
របរ់រពោះអងគ (ខ១)។ បៅជុំពូក២ បយើងបឃើញថាបយើងម្ចនជីវតិររ់ជាមយួរពោះរគិរឋ បហើយនឹងររ់បឡើងវញិជាមយួរពោះអងគ
បៅោទ នបរមរុខ (ខ៥-៦)។ បយើងជាោប មរពោះហរឋកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើត (ខ១០) បហើយបយើងជាជនរមួជាតិ 
ជាមយួរបជាជនដវ៏រុិទន និងជារកុមរគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់ (ខ១៩)។ 
 
 បយើងរកបឃើញគុំនិតដូចាប ទុំងបនោះបៅកបុង ១បពរតុរ ២:៩។ បយើងបឃើញថា បយើងជាពូជោរន៍កដល រពោះអងគ
 នបរជើរបរ ើរ ជារកុមបូជាចារយរបរ់រពោះមហាកសរត ជាជាតិោរនដ៍វ៏រុិទន។ បហើយម្ចនការពណ៌្នាជាបរចើនបកនទមបទៀត
បរៅពីចុំណុ្ចទុំងបនោះ។ បតើនាមដខ៏ពងខ់ពរ់ ឬ បារមង្ហរអវីកដលអាចរតូវ នបរបើរុុំ? 
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លំហាត់អន វតតន៍  
 
១ ចូរអានខគមពរីនីមយួៗកដល នផឋល់ឱ្យបៅខាងបរកាម។ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិតួអកសរបៅខាងមុខ កដលខគមពរី នពណ៌្នា  
   ថាបយើងជាអវីបៅកបុងរពោះរគិរឋ។  
  ក) បអបភរូ ២:២២ 
  ខ) បអបភរូ ៤:១ 
  គ) បអបភរូ ៤:១៧ 
 

អវីណែលទយើងបទពិទសាធ What We Experience 

 បៅកបុងបទពិបោធនព៍ិតរ កដរបរ់បយើង បយើង នជួបនូវការតយុទនមយួ។ បយើងជាអបកកដលរតូវកតអរ់កម្ចល ុំង 
ឃ្លល នបររក។ បយើងម្ចនមហិចឆិតា និងការររបមើលររសម៉ា។ បយើងម្ចនអារមមណ៍្ជុំរញុបៅខាងកបុង បហើយ នជួបការទក់
ទញបៅខាងបរៅ។ ការលផងួនាុំឱ្យធ្លល កក់បុងអុំបពើ ប មនិកដលបចញពីបយើងបទ។ បៅបពលកដលបយើងគិតថា បយើង នយក
ឈបោះបៅតុំបនណ់ាមយួ បយើងរកបឃើញថា រស្តង្ហគ មរាន់ កត នផ្ទល រ់បថូរបៅទីតាុំងមយួបផសងបទៀតប៉ាុបណាត ោះ។ 

 
 ពួកបយើងមយួចុំនួនកដលជាកូនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ មនិ នរកបឃើញខលួនឯងបៅកបុងភាពរុខដុមកដល លអឥតបខាច ោះ 

ជាមយួអបកបជឿបផសងបទៀតបនាោះបទ។ បយើងធ្លល ប់ម្ចនការភយ័ខាល ច ការជុំទរ់ ការរោយចិតឋ។ រពោះជាម្ចច រ់ហាកប់ីដូចជា
របទនបឈាម ោះជាបរចើនឱ្យបយើង កដលម្ចនអតទនយ័ថាឈានខពរ់ដល់សផធបមឃ។ បយើងទុំងអរ់ាប ដឹងយ៉ា ងចារ់អុំពីកដន
កុំណ្តរ់បរ់បយើង បហើយកដនកុំណ្តប់នាោះរតូវ នបញ្ហជ ក់យ៉ា ងចារ់បៅបលើកផនដី ជាងបៅបលើសផធបមឃ។ 

 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត រកមមភាពរបរ់បយើងហាកប់ីដូចជាបលចបចញមកខាងបរៅនូវនិរសយ័បលកីយរ៍បរ់បយើង 

បរចើនជាងកផបកខាងោទ នបរមរុខរបរ់បយើង។ វនឹងម្ចនភាពង្ហយររួល របរិនជាការអធិោឌ នកតមឋង ម្ចនភាពរគប់
រានក់បុងការបោោះរោយបញ្ហា របរ់បយើងបនាោះ។ ប៉ាុកនឋ ផធុយបៅវញិ បយើងរកបឃើញថា ការអធិោឌ នរបរ់បយើងមនិ នបោោះ
រោយបញ្ហា ទល់កតបោោះ។ បយើងបៅកតរបឈមមុខនឹងបរចកឋីលផងួ និងការររ ុំង។ 

 
 បតើការលុំ កទុំងអរ់បនោះ ទក់ទងបៅនឹងការករវងរកកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបជ់ីវតិរបរ់បយើងបោយ

របបៀបណា? វម្ចនការទកទ់ងាប យ៉ា ងង្ហយររួលកបុងការរបរមចចិតឋបៅកបុង ―ជីវតិ‖ ដូចជាការរបរមចចិតឋថាបតើរតូវបធវើជា
រគូបបរងៀន រគូគង្ហវ ល ឬជាបវជជបណ្ឍិ ត។ ប៉ាុកនឋបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើងរមួម្ចនការបធវើការរបរមចចិតឋបៅ
កបុងជីវតិធមមតាបរចើនជាង។ វរមួបញ្ចូ លនូវរគបរ់កមមភាពទុំងអរ់របរ់បយើង។ ការលុំ កដព៏ិតរ កដបនាោះ គឺថាបតើបយើង
រតូវបធវើបោយរបបៀបណានូវអវីកដលបយើង នដឹងថាបយើងគូរកតបធវើវបនាោះ។ 
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 បយើងោកប់រឿងរុំខាន់ បៅកកនលងកដលមនិរូវរុំខាន់ បហើយបធវើបរឿងកដលរុំខាន ់បៅជាបរឿងកដលមនិរូវរុំខាន។់ 
ការទុំនាកទ់ុំនងរបរ់បយើងកាល យជារមុកោម ញ។ បាលបៅរបរ់បយើងបង្ហា ញថា បយើងម្ចនចិតថពីរ។ បៅបពលបយើងម្ចន
បញ្ហា កបុងការរបរមចចិតថបៅកបុងជីវតិ គឺបោយោរកតការរបរមចចិតថរបចាុំសថ្ងរបរ់បយើងមនិលអ។ វកាល យជាជាក់ករថងតាម  
រយៈកិចចការបនោះ ដូបចបោះការដឹងអុំពីតួនាទីរបរ់បយើងបៅកបុងរពោះរគិរឋ គឺមនិទនរ់គបរ់ានប់ទ របរិនជាវម្ចនការបធវើតិចតួច
ជាមយួនឹងឥរយិបថ្ រកមមភាព បាលបៅ និងបុំណ្ងចិតថបនាោះ។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍  

 

២ របកហលជាអបក នដឹងថា បៅកបុងកផបកខលោះសនជិវតិរបរ់អបក អបកម្ចនការររ់បៅយ៉ា ងលុំ ក បៅតាមអវីកដលអបកម្ចនបៅ  
    កបុងរពោះរគរិឋ។ កផបកផធុយាប នីមយួៗកដល នររបររចូល (ខាងបឆវង) ចូរោករ់ញ្ហដ  X បៅខាងបរកាមពាកយ ាម ន បបើ  
    ាម នទុកខលុំ កខលោះៗ បបើម្ចនទុកខលុំ កខលោះៗ ឬ បរចើន បបើម្ចនបញ្ហា ធងនធ់ងររតូវបោោះរោយ។ ខណ្ៈបពលកដលអបកបនថ  
    ការរិកា ចូររ ុំពឹងទុកថារពោះជាម្ចច រ់នឹងបង្ហា ញផលូវអបកនូវការបោោះ រោយបញ្ហា កដលអបក នរ ប។់ 
 

 ាម ន ខលោះៗ ច្រើន 

ការបធវើដុំបណ្ើ របឆាព ោះបៅបាលបៅកដលម្ចនរបបយជន ៍    

ការយកឈបោះចិតឋកដលអាតាម និយម    

ការបធវើការរបរមចចិតថកដលរតឹមរតូវ    

ការបោោះរោយជាមយួបរចកឋីលផងួ    

ការម្ចនទុំនាកទ់ុំនងលអជាមយួអបកដស៏ទ    

ការបផ្ទថ តបៅបលើបញ្ហា រុំខាន់    

 

អវីណែលរពះជ្ជាច ស់ទតទមើល What God Sees 
 បៅបពលកដលកូនៗ នធុំបឡើង ជាញឹកញាបឪ់ពុកម្ចឋ យចងចាុំកតបពលបវលលអៗ នូវឆាប ុំកនលងមករបរ់កូនៗពួាត់
ប៉ាុបណាប ោះ។ ទុកខលុំ កសនការចិញ្ច ឹមពួកបគរតូវ នបុំបភលចអរ់ ដូចជាការមនិ នបគងបពលយប ់កូនឈ ឺកអួត ការបបរងៀនឱ្យ
បៅបងគន ់និងបពលកដលមនិរបាយចិតថទុំងអរ់។ ម្ចនកតភាពរបិទនោប ល និង បរចកឋីររឡាញ់ប៉ាុបណាត ោះកដលបៅនឹក
ចាុំ។ កូនបកមងកដលពិ កបបរងៀន ជាញឹកញាប់រតូវ នចងចាុំដូចជាបទវតាមយួអញ្ច ឹង។ បតើបនោះជារបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់
ទតបមើលមកបយើង តាមរយៈរពោះបនរតកដលលុំបអៀងដូបចបោះឬ? ពិតជាមនិកមនដូបចាប ោះបទ!   

 
 រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនខាប តគុំរសូនបរចកថីរុចចរតិកដលតឹងរុងឹបហើយមនិអាចបតក់បន ន។ រទងប់ៅបយើងជាជនដវ៏រុិទនជា
កូនរបរ់រពោះអងគ និងជារងឃ។ បពលរទងទ់តបមើលមកបយើងបឃើញបយើងយ៉ា ងចារ់ថាបយើងជានរណា។ រទងទ់តបឃើញ
បុំណ្ងពីធមមជាតរិបរ់បយើងកដលមនិម្ចនអុំបពើ ប ប៉ាុកនថ រទងក់ទ៏តបឃើញនូវ និរសយ័ចារ់ ឬនិរសយ័សនអុំបពើ ប កដលបធវើ
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ឱ្យជីវតិពុោះពារបដើមផរីកជយ័ជុំនោះ។ រទងទ់តបឃើញពីភាពអាតាម និយម កដល នបង្ហា ញបៅតាមរបបៀបជាបរចើន។ រទងទ់ត
បឃើញពីការចាបប់ផឋើមដល៏អ កដលញឹកញាបប់ុំផុត បញ្ចបប់ោយលទនផលកដលម្ចនកឋីរងឃមឹតិចតួច។ 
 
 រទងទ់តបឃើញ បលកណូ្បអ ម្ចនជុំបនឿកដលអាចរចួផុតពីទឹកជុំនន ់ន (បលកុបផតថិ ៧:៦-១០) ប៉ាុកនឋ រទងក់ទ៏ត
បឃើញាតរ់រវងឹកដរ (បលកុបផតថិ ៩:២០-២១)។ រទងទ់តបឃើញ បលកម៉ាូបរ កដលម្ចនជុំបនឿ (និកខមនុំ ១៤:១៣-១៤) 
បហើយបឃើញកុំហឹង និងការមនិអតធ់មតរ់បរ់ាត ់បៅបពលកដលប កផ្ទធ ុំងថ្ម (ជនគណ្នា ២០:១១-១២)។ រទងទ់តបឃើញ 
បរឋចោវឌី ររបររបទទុំនុកតបមកើង ឬ ចុំបរៀងររបរើរតបមកើង និងថាវ យបងគុំ នយ៉ា ងលអ (២ោុំយ៉ាូកអល ២២ ទុំនុកតបមកើង
១៨)។ ប៉ាុកនថ រទងក់ទ៏តបឃើញាតប់ៅជាមយួនឹងនាង តបរ កដរ  (២ោុំយ៉ាូកអល ១១)។ បលក នទតបឃើញបលក 
បពរតុរ មនិម្ចនភាពរងឹបុឹង (ម្ច៉ា ថាយ ១៦:១៧ លូកា ២២:៥៤-៦២) និងបលកប៉ាូលកដលមនិម្ចនការអតធ់មតជ់ាមយួនឹង 
បលកម្ច៉ា កុរ (កិចចការ ១៥:៣៧-៤០)។ បតើម្ចនរិរសណាមយួកបុងចុំបណាមរិរសទុំងដបព់ីរនាក ់ម្ចនភាពបោម ោះរតងន់ឹង
រពោះរគិរឋ តាមរយៈការឈចឺាបរ់បរ់រពោះអងគ? ាម ននរណាម្ចប កប់ទ! រទងគ់ងប់ៅម្ចប កឯ់ង (ម្ច៉ា ថាយ២៦:៥៦)។ 
  
 ជនដវ៏រុិទនកដលមនិម្ចនភាពលអឥតបខាច ោះ និងបរជយ័ ប៉ាុកនថ កប៏ៅកតជាជនដវ៏រុិទនដកដល។ រទងទ់តបឃើញបយើង
យ៉ា ងចារ់ ដូចកដលរទង ់នទតបឃើញរបជាជនកដលបយើង នអានបៅកបុងរពោះគមពរីដូបចាប ោះកដរ។ របរិនបបើជីវតិរបរ់
បយើងរតូវ នកតរ់តាទុកយ៉ា ងលអិតលអនច់ារ់លរ់ដូចជាជីវតិពួកបគ វជាគុំរដូូចាប កដលបយើងអាចបមើលបឃើញ ន គឺ
បមើលបឃើញអុំពីរពោះអងគ។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
 

៣ ការពណ៌្នាដប៏ពញបលញភាគបរចើនសនរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ទតបឃើញបយើងគឺៈ 
  ក) បយើងរតូវ នបលើកបឡើងជាមយួរពោះរគិរឋ បហើយជាកូនៗរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ តួនាទីរបរ់បយើងគឺជាបូជាចារយ 
       និងជាពលរដឌកដលបដើរតាមបៅកបុងរគួោររពោះរគិរឋ។ 
  ខ) បយើងជាជាតិោរនម៍យួដវ៏រុិទន កដលរតូវ នបរជើរបរ ើរបោយរពោះជាម្ចច រ់ឱ្យបធវើជាកមមរិទនរបរ់រពោះអងគ។ 
       ប៉ាុកនថ បយើងកប៏ៅម្ចនបពលកដលបរជយ័ និងមនិរងឹបុឹងកដរ។ 
  គ) បយើងជាមនុរស បហើយអាចនឹងបរជយ័។ បយើងម្ចនបពលកដលខកបុំណ្ង បហើយជាញឹកញាបក់ារទុំនាកទ់ុំនង
       របរ់បយើងជាមយួនឹងអបកដស៏ទ គឺមនិ នលអ។ 
 

 
 
 
 



82 

 

ខ. អ្វីមដលោនោរសខំាន់ចំម្ ះរពះជាោា ស ់What Is Important To God 
ទោលទៅទី២. បញ្ញា រ់ពីអវីណែលរពះជ្ជាច ស់ចាត់ទ រថាានសារសំខាន់បំផ ត។ 
 

 បយើង នពិចារណានូវអវីកដលរពោះគមពរី នររបររពីបយើងថាជានរណា និងធ្លតុពិតសនបទពិបោធនរ៍បចាុំសថ្ងរបរ់
បយើង។ ប៉ាុកនថ បតើអវីកដលម្ចនោររុំខានរ់រម្ចបរ់ពោះជាម្ចច រ់។ បតើរទងឱ់្យតសមលបកនទមបៅបលើតួនាទីរបរ់បយើងជាជនដវ៏រុិទន 
ឬ បៅបលើអាកបផកិយរបរ់បយើង? បដើមផបីឆលើយនឹងរុំណួ្រទុំងបនោះ ម្ចនកិចចការពីរយ៉ា ងកដលរតូវពិចារណា។ 
 

រិច្ចការរបស់រពះរគ្ិសដ The Work of Christ 

 រទងឱ់្យតសមលជាអាទិភាព និងខពរ់ជាងបគបៅបលើកិចចការរបរ់រពោះរគិរឋ ទកទ់ងបៅនឹងភាពរុចចរតិរបរ់រពោះអងគ 
ភាពឥតបខាច ោះរបរ់រពោះអងគ និងការោឋ បប់ង្ហគ បរ់បរ់រពោះអងគ។ ទុំងបទគមពរី និងទុំងមូលបហតុ នបង្ហា ញរ បអ់ុំពកិចចការ
បនោះយ៉ា ងចារ់។ 

 
 ោរអុំពីការរបស្តង្ហគ ោះគឺថា បៅបពលបយើងជាមនុរសម្ចន បបៅបឡើយ រពោះរគិរឋ នរុគតជុំនួរបយើង បោយ

បង្ហា ញភាពយុតឋិធម៌ចុំបពាោះភាពអយុតថិធម ៌កដលរទងអ់ាចនឹងនាុំបយើងបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់។ រទង់ជាបុពវបហតុកបុងការកដល
បយើងមករករពោះជាម្ចច រ់ គឺជាលទនផលមយួ។ ភាពរុចចរតិ របរ់រទងន់ាុំមកនូវភាពរុចរតិរបរ់បយើង!  

 
 ដូបចបោះ បៅបពលកដលរពោះជាម្ចច រ់បៅបយើងថាជាជនវរុិទន (បហើយបយើងមនិម្ចនអារមមណ៍្ ឬ ឥរយិបទជាជនដ៏

វរុិទន) រទងម់និ នទតបឃើញរបូភាពមយួកដលខុរបនាោះបទ។ រទងក់ុំពុងទតបឃើញលទនផលចុងបរកាយសនដុំណាកក់ាល
មយួ កដលជាបុពវបហតុមយួចារ់លរ់ និងរបរមចរចួបហើយ រពមទុំងជាលទនផលកដល នធ្លនាយ៉ា ងលអរបបរើររចួ   
បហើយ។ រទងម់និ នោកក់ដនកុំណ្ត់បៅនឹងបពលបវលកបុងការយល់ដឹងពីបរចកឋីរតូវការ កដលមនិបង្ហា ញពីចុំបណ្ោះដឹង
បនាោះបឡើយ។ រទងទ់តបឃើញពីទីបញ្ចប ់(ឬ ដុំបណ្ើ ការ) តាុំងពីការចាបប់ផឋើមមកបមលោះ។ រទងទ់តបឃើញទីបញ្ចប់បៅកបុ ងការចាប់
បផឋើម។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
 

៤ រទងអ់ាចបៅបយើងថា ―ជនដវ៏រុិទន‖ ឬ ―មនុរសបររុិទន‖ ពីបរពាោះរទង ់
  ក) រជាបថាបយើងចងប់បរមើរពោះអងគ។ 
  ខ) មនិទតបឃើញពីកុំហុរ និងការបរជយ័របរ់់បយើងបឡើយ។ 
  គ) ទតបឃើញថាបយើងនឹងកាល យបៅជាយ៉ា ងណា។ 
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 វកុំពុងធ្លនាបនឋដុំបណ្ើ របរឿងពីបពុវបហតុសនការរបស្តង្ហគ ោះរបរ់បយើង។ កូឡូរ១:១៥-២៧ បង្ហា ញពី អាទិភាពសន
ការង្ហរ (និង បុគគល) របរ់រពោះរគិរឋ កដលម្ចនបៅកបុងកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ រពោះរគិរឋ នរ ុំបោោះបយើងឱ្យម្ចនបររ ី
ភាព បហើយការបរ របលោះរបរ់បយើងគឺបៅកបុងរពោះអងគ។ រទង់ជារពោះកដលបមើលបឃើញកដូ៏ចជាបមើលមនិបឃើញកដរ។ រទង់
ជារពោះកដលបបងកើតរគបរ់បរ់ទុំងអរ់។  រទង់ម្ចនរពោះជនមគងប់ៅមុនអវីៗទុំងអរ់ បហើយជារពោះដ៏ខពងខ់ពរ់បលើរអវីទុំង    
អរ់។ រទងម់្ចនកកនលងទីមយួ (អាទិភាព) កបុងរគបអ់វីៗ ទុំងអរ់ រមួទុំងអវីៗកដលរពោះជាម្ចច រ់ទតបឃើញកដរ។ ជាការពិត 
រទងជ់ាបុពវបហតុ។ 
 

រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័បអាយរបជាជនដវ៏រុិទនបនោះោគ ល់រិររីងុបរឿងដរ៏បបរើរបុំផុតសនគុំបរងការបនោះបៅ
កបុងចុំបណាមោរន៍ដសទ បពាលគឺរពោះរគិរឋគងប់ៅកបុងបងបអូនរពោះអងគរបទនបអាយបងបអូនម្ចនរងឃមឹថា 
នឹង នទទួលរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ។ (កូឡូរ ១:២៧) 

 

ការទ្លើយតបរបស់អនរ Your Response 
 លទនផលសនបុពវបហតុ (រពោះរគិរឋ និងកិចចការរបរ់រទង)់ រតូវ នធ្លនាថា៖ ភាពជារបជាជនដវ៏រុិទន រតូវ នបធវើឱ្យ
ម្ចនភាពបពញបលញ កដលរិរលីអរបរ់រពោះបុរតារពោះជាម្ចច រ់ រតូវ នបបើករកមឋង! 
 

 អវីៗរពវោរបពើកដលរពោះអងគបបងកើតមក កុំពុងកតអនធោះអកនធងទនធឹងរងច់ាុំបពលកដលរពោះជាម្ចច រ់នឹងបង្ហា ញ
បុរតរបរ់រពោះអងគ។ ( រ ៉ាមូ ៨:១៩) 

 
រូមគិតបមើល៍ រពោះបិតាម្ចនរពោះហឫទយ័ររឡាញ់បយើងខាល ុំងដល់កុំរតិណា គឺរពោះអងគររឡាញ់បយើង រហូត
ដល់បៅបៅបយើងថា ជាបុរតរបរ់រពោះអងគ បហើយបយើងពិតជាបុរតរបរ់រពោះអងគកមន! បហតុបនោះបហើយ នជា
មនុរសបលកមនិោគ ល់បយើង មកពីបគមនិ នោគ ល់រពោះអងគ។ កូនបៅជាទីររឡាញ់បអើយ! បពលបនោះ  បយើង
ទុំងអរ់ាប ជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បហើយកដលបយើងនឹងបៅជាយ៉ា ងណាៗបនាោះរពោះអងគពុុំទន់រុំកដងបអា
យបយើងដឹងបៅបឡើយបទ។ ប៉ាុកនថ បៅបពលរពោះរគិរឋយងមកដល់ បយើងនឹង នដូចរពោះអងគកដរ ដផតិរពោះអងគ
ម្ចនភាពយ៉ា ងណា បយើងនឹងបឃើញរពោះអងគយ៉ា ងបនាោះ។ (១យ៉ាូហាន ៣:១-២) 

  
 របរិនបបើរតូវការបពលបវលររម្ចបប់ធវើការ មនិរតូវ នពិចារណ្បនាោះបទ( ចាប់តាុំងពីរពោះជាម្ចច រ់មនិ នោកឱ់្យ
បៅបរកាមអុំណាចរបរ់វ)  បនាធ បម់ក បហតុ និងផល នបកើតបឡើងរពមាប ។ បៅកបុងទរសនៈរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បយើងជា
នរណារចួបហើយ បហើយបយើងនឹងកាល យបៅជាយ៉ា ងណាបនាោះរចួ។ 
  
 ការធ្លនាអោះអាងគឺអោច រយ ប៉ាុកនថកផបករបរ់អបកគឺរុំខាន។់ អបកបៅកតម្ចនោររុំខាន ់មនិកមនបោយការបកនទមបៅ
បលើកិចចការរបរ់រពោះរគិរឋបនាោះបទ ប៉ាុកនថ បោយបៅជាបក់បុ ងដុំបណ្ើ រការបនាោះវញិ។ 
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កប៏៉ាុកនថ បងបអូនរតូវកតកានជ់ុំបនឿបអាយ នរងឹបុឹងខាជ បខ់ជួន បដើមផកុីុំបអាយឃ្លល តចាកពីបរចកឋីរងឃមឹកដលបង
បអូនម្ចន តាុំងពី នឮដុំណឹ្ងលអមកបនាោះ គឺជាដុំណឹ្ងលអកដលបគ នរបការដល់មនុរសបលកទុំងអរ់
បៅបរកាមបមឃ បហើយខញុ ុំប៉ាូល  នទទួលមុខង្ហរបុំបរ ើដុំណឹ្ងលអបនោះកដរ។ (កូឡូរ១:២៣) 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
 

៥ ឧបម្ចថា ម្ចនអបកបជឿម្ចប កក់ដលអបកោគ ល់ បហើយ នរួរអបកថា៖ បតើអវីខលោះកដលរពោះជាម្ចច រ់ចាតទុ់កថារុំខាន់ជាងបគ   
    បតើរពោះរគរិឋ នបធវើអវីខលោះររម្ចបខ់ញុ ុំ បតើខញុ ុំរតូវបឆលើយតបនឹងកិចចការរបរ់រពោះអងគបោយរបបៀបណា? ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិតួអកសរ  
    ណា កដលបៅមុខចបមលើយរតឹមរតូវជាងបគ។ 
  ក) រពោះជាម្ចច រ់ចាតទុ់កការង្ហររបរ់រពោះរគិរឋរុំខានជ់ាងបគ ពីបរពាោះរទងរ់ជាបថាភាពកបមាយជាមនុរសរបរ់
      បយើងបធវើឱ្យបយើងមនិអាចចូលរមួបៅកបុងដុំបណ្ើ រការ នបទ។ បនោះម្ចននយ័ថារពោះជាម្ចច រ់មនិ នចាតទុ់កការ
      បឆលើយតបរបរ់បយើងជាការរុំខានប់នាោះបទ។ 
  ខ) រពោះជាម្ចច រ់ចាតទុ់កទុំងពីរថាម្ចនោររុំខាន់ កបុងរបបៀបបផសងាប ។ រទងច់ាតទុ់កកិចចការរបរ់រពោះរគិរឋជា
       កិចចការអាទិភាពដូចបុពវបហតុកដរ។ ការបឆលើយតបរបរ់បយើងម្ចនោររុំខានព់ីបរពាោះ បយើងបៅកតបៅកបុង   
                 ដុំបណ្ើ រការររម្ចប់លទនផលកដលបកើតបឡើង។ 
  
 បយើងចុំណាុំ នពីភាពខុរាប រវងអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់បៅបយើង និងពីអវីកដលបយើងបមើលបឃើញខលួនឯងថាជានរ
ណា។ បាលបៅរបរ់បយើងចារ់លរ់ គឺបុពវបហតុរបរ់រពោះអងគ និងកផនការររបរ់រពោះអងគរតូវ នបុំបពញបៅកបុងបយើង។ 
ប៉ាុកនឋ បៅបពលបនោះបយើងរតូវកតដឹងពីរបបៀបកដលបយើងអាចរហការបដើមផ ីបធវើឱ្យទរសនៈរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កាល យជាការពិត
បៅកបុងបទពិបោធនរ៍បរ់បយើង។ បយើងរតូវកតរកឱ្យបឃើញ ពីរបបៀបកដលបយើងអាចកាល យជាជនដវ៏រុិទន កដលបយើងគរួកត
ទទួល ន។ 
 

គ. ការបំម្ពញនូវការរពំឹងទុករបសរ់ពះជាោា ស ់Fulfilling God’s Expectations 

ទោលទៅទី៣. បង្ហា ញពីមូលទហត ណែលទយើងអាច្កាល យទៅជ្ជអនរណែលរពះជ្ជាច ស់រពំឹងច្ងប់ាន។ 

 

 ការបធវើចមាុំង តាមរយៈបទពិបោធន៍សនចមាុំងរគិរឋបររ័ិទ ភាពតានតឹងសនជីវតិរបរ់រគិរឋបររ័ិទ ទុំងអរ់ ន
បកើតបឡើង បោយោរកតបយើងកុំពុងពាយមករវងរកចបមលើយមយួបៅនឹងរុំណួ្របនោះ៖ បតើបយើងបរជើរបរ ើរកផនការរបរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចប ់បយើងជាបរៀងរល់សថ្ងបោយរបបៀបណា? 
 
 ម្ចនការបបរងៀនភាគបរចើនសនរមពនបមរតីថ្មី ទកទ់ងបៅនឹងរុំណួ្រមយួបនោះ។ បមបរៀនកដលរ បប់យើងពីរបបៀបបដើមផ ី
កាល យបៅជារគិរឋបររ័ិទ គឺខលីកតបមបរៀនកដលរ បប់យើងពីរបបៀបបធវើរកមមភាពកបុងនាមជារគិរឋបររ័ិទគឺកវងបបើតាមការបរបៀប
បធៀប។ 
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 រមតទភាពសនការផ្ទល រ់បឋូរ បកើតបឡើងពីការរបមូលកម្ចល ុំងជាមូលោឌ នចុំនួនពីរ។ ទីមយួជាភាពពិតរ កដសនការង្ហរ
របរ់រពោះរគរិឋកបុងអុំណាចរបរ់រពោះអងគចុំបពាោះចាបស់នអុំបពើ ប និងបរចកឋីោល ប។់ ទីពីរ គឺអុំណាចពិបររសនអុំបពើលអបដើមផ ី
យកឈបោះ និងជុំនួរអុំបពើអារកក។់ 
 

រពះរគ្ិសដានជទយជំនះទលើអំទពើបាប Christ Was Victorious Over Sin 
 បហតុផលទីមយួ កដលបយើង អាចបុំបពញគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងជីវតិរបរ់បយើង ន គឺបោយោរកត
រពោះរគិរឋ នយកឈបោះបលើអុំបពើ ប។ អុំបពើ បមនិអាចម្ចនអុំណាចបលើបយើងយូរបទៀត នបឡើយ។ វម្ចនឥទនិពល ប៉ាុកនឋ 
វាម នអុំណាចបទ។ 
 

 បតើជយ័ជុំនោះ និងកិចចការរបរ់រពោះរគិរឋម្ចនភាពពិតរ កដបោយរបបៀបណា? កិចចការបរ់រពោះរគិរឋមនិកមនជា
បយបល់ ឬ គុំនិតបនាោះបទ។ វគឺជារពឹតថិការណ៍្ពិត វបកើតបឡើងបៅបពលជាក់លកប់ៅកកនលងជាក់លក។់ វជាចមាុំងដព៏ិត
រ កដមយួ។ ម្ចនការកម្ចច យឈាមដព៏ិតរ កដ ការរុគតពិតរ កដ ការររ់បឡើងវញិពិតរ កដ និងជយ័ជុំនោះពិត 
រ កដ។ វជាការពិតពីបរពាោះ អុំណាចសនអុំបពើ បម្ចនពិតរ កដកមន។ 
 
 កបុងរបវតថិោស្តរថរបរ់មនុរសជាតិ ាម ននរណាម្ចប កអ់ាចបគចផុតពីអុំណាចចាបស់នអុំបពើ ប នបឡើយ។ បលក
ប៉ាូល  នររបររថា ―រគប់ៗ ាប រុទនកត នរបរពឹតថអុំបពើ ប បហើយាម នរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅជាមយួ‖  
(រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ 
 
 ម្ចនភរឋុតាងរគបរ់ាន ់ពីភាពពិតរ កដរបរ់វ ប៉ាុកនថ បបើបទោះជាម្ចនភរថុតាងបដើមផបីង្ហា ញពីភាពពិតសនវនិយ័បនោះ
កប៏ោយ កម៏្ចនភរឋុតាងបដើមផបីង្ហា ញពីជយ័ជុំនោះកដលរពោះរគិរឋ នយកឈបោះវកដរ។ ការម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ ន
បង្ហា ញភរឋុតាងអរ់រយៈបពលកររិបសថ្ងបោយមនុរសជាបរចើននាក ់(កិចចការ ១:៣ និង ១កូរនិថូ្រ ១៥:៣-៨)។ មនិម្ចន
រុំណួ្របទ។ រពោះរគិរឋ នម្ចនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ 
 
 អុំណាចសនអុំបពើ ប នម្ចនមូលោឌ នតាុំងពីការធ្លល កចុ់ោះកបុងអុំបពើ បរបរ់បលកអាោុំ។ ការម្ចនជយ័ជុំនោះបលើ
អុំបពើ ប គឺតាមរយៈការោឋ បប់ង្ហគ បរ់បរ់មនុរសម្ចប ក ់គឺរពោះរគិរឋ។ 

  
ររបុមក បោយោរកុំហុររបរ់មនុរសកតម្ចប ក ់មនុរសទុំងអរ់ រតូវជាបប់ទរយ៉ា ងណ្ បោយោរអុំបពើ
រុចរតិរបរ់មនុរសកតម្ចប ក ់មនុរសទុំងអរ់ក ៏នរុចរតិ និង នទទួលជីវតិយ៉ា ងបនាោះកដរ បហើយមនុរស
ទុំងអរ់ជាប ់ប បោយោរមនុរសកតម្ចប កម់និោឋ ប់បង្ហគ បយ់៉ា ងណា រពោះជាម្ចច រ់កន៏ឹងបរ រមនុរស
ទុំងអរ់បអាយ នរុចរតិ បោយោរមនុរសកតម្ចប ក ់នោឋ ប់បង្ហគ បយ់៉ា ងបនាោះកដរ។ (រ ៉ាមូ ៥:១៨-១៩) 
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 ជយ័ជុំនោះបនោះ គឺជាជីវតិកដលយកឈបោះបលើរកិតយនិនយ័ ម្ចនរងឃមឹបលើភាពអរ់រងណមឹ បាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជា
ម្ចច រ់ម្ចនបៅបលើភាពលងីបលងើរបរ់មនុរស និងម្ចនបរចកឋីររឡាញ់បលើការប៉ាោះទងគិច។ 

 
 អបកអាចម្ចនបរចកថីរុចរតិ និងបររភីាពពីរកិតយវនិយ័សនអុំបពើ បពីបរពាោះ បៅកបុងការយល់ដឹងពិតរ កដគឺថា  

រពោះរគិរឋ នរុគតជុំនួរអុំបពើ បរបរ់អបក។ រទងជ់ាអបកជុំនួរអបក។ វធិីោស្តរឋកដលម្ចរោតាុំងលផងួអបក គឺបុំ កទ់ឹក
ចិតឋអបកបធវើឱ្យអបករងសយ័បលើភាពពិតសនជយ័ជុំនោះរបរ់អបក។ វបរបើការបុំភយ័ ការបចាទរបកាន ់និងការប កបបញ្ហឆ ត។ ប៉ាុកនថ
អបកម្ចនបររភីាព! 
 

លំហាត់អន វតតន៍  
 

៦ អុំបពើ បមនិម្ចនអុំណាច ឬការរគបរ់គងបលើបយើង នយូរបនាោះបឡើយពីបរពាោះ 
  ក) ការមនិោឋ បប់ង្ហគ បរ់បរ់ បលកអាោុំ នាុំមកនូវអុំបពើ បបលើរគបម់នុរសជាតិទុំងអរ់។ 
  ខ) ជយ័ជុំនោះពិតរ កដរបរ់រពោះរគិរឋ ឈបោះបលើអុំណាចពិតរ កដរបរ់អុំបពើ បបហើយ។ 
  គ) រពោះគមពរី នពនយល់រ បប់យើងពីរបបៀបកដលរតូវបធវើដូចជារពោះរគិរឋ។ 

 

ការលអឈ្នះការអារររ់ Good Overcomes Evil 
 បហតុផលទីពីរ កដលជាមូលបហតុកដលវអាចបធវើបៅ នររម្ចប់បយើងបដើមផបីុំបពញ គបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់
បៅកបុងជីវតិបយើង គឺបោយបធវើលអ (មកពីរពោះជាម្ចខ រ់) យកឈបោះបលើការអារកក ់(មកពីម្ចរោតាុំង)។ រពោះគមពរីបបើករកមឋង
បរចកឋីពិតបនោះបដើមផរី បប់យើងពរីបបៀបយកឈបោះ និរសយ័ចារ់ ឬ និរសយ័ ប កដលបងកឱ្យម្ចនការឈចឺិតថយ៉ា ងខាល ុំង។ 
 
 ការបធវើអុំបពើ បមនិរតឹមកតរតូវ នបញ្ឈបប់៉ាុបណាត ោះបទ ពួកវករ៏តូវ នជុំនួរកកនលងកដរ។ អុំបពើ បមនិ នបបងកើត
មកបទ វបធវើតាមចិតថខលួនឯង។ បហតុដូបចបោះបហើយ នជាវបរបើខុរ កម្ចល ុំង ជុំនាញ និងរកមមភាពកដលគួរកតរតូវ នបរបើកបុង
របបៀបមយួកដលរតឹមរតូវ។ ដូបចបោះរពោះគមពរី នផឋល់ឱ្យនូវឧទហរណ៍្ជាបរចើន បដើមផបីង្ហា ញពីការលអ កដលនឹងជុំនួរកកនលង
ការអារកក។់ ការលអទុំងបនោះ មនិកមនរានក់តជារកមមភាពកផបកខាងបរៅប៉ាុបណាត ោះបទ កតវ នបង្ហា ញពីនិរសយ័ថ្មី។ កផបក
របរ់បយើងបៅកបុងរស្តង្ហគ ម កដលតយុទនខាល ុំងរវង ោចឈ់ាម និងវញិ្ហដ ណ្ គឺបដើមផជីុំនួរការអារកកប់ោយការលអបនាោះឯង។ 
 
 និរសយ័ចារ់ររ់បៅបលើពាកយកុហក (អុំបណាយទនរបរ់ម្ចរោតាុំង កដលជាបិតាសនការកុហក)។ និរសយ័ ថ្មី
បង្ហា ញពីបរចកឋីពិតបោយខលួនឯង។ ដូបចបោះ បយើងរតូវឈបកុ់ហក បហើយជុំនួរកកនលងវបោយការនិយយបរចកឋីពិតវញិ។ 

 
បហតុបនោះ រូមបងបអូនឈប់និយយកុហកបៅ «ម្ចប ក់ៗ រតូវនិយយកតបរចកឋីពិតបៅកានប់ងបអូនឯបទៀតៗ 
ដផតិបយើងជារររីងគរបរ់ាប បៅវញិបៅមក»។ (បអបភរូ ៤:២៥) 
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៧ ចូរអានរពោះគមពរីរបរ់អបកនូវបទគមពរីកដល នផឋល់ជូន។ បៅខាងបរកាមជាការពណ៌្នាពីរកមមភាពអារកក់ៗ  ចូរបរៀប   
    របព់រីកមមភាពលអៗបៅកបុងបទគមពរីបដើមផជីុំនួររកមមភាពអារកកប់នាោះ។ 
  ក) បអបភរូ ៤:២៨ ការលួច 
      …………………… ………………………………………………………………………………………………………… 
  ខ) បអបភរូ ៤:២៩ ការបរបើពាកយអាររូវ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 គ) ១បពរតុរ ៣:៩ ការរបរពឹតឋអុំបពើអារកក ់តបនឹងអុំបពើអារកក ់     
 ……………………………………………………………………………………………………………………………  
 ឃ) កាឡាទី ៥:១៦-២៦ ការបធវើកិចចការអារកកក់ដលជាការប៉ាងរ ថាប របរ់និរសយ័បលកីយ ៍
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ង) ៣យ៉ាូហាន១១ យកតរម្ចប់តាមអវីកដលមនិលអ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 ដុំបណ្ើ រការបនោះរតូវ នបង្ហា ញជាគុំរមូយួ កដលរតូវ នរកបឃើញបោយបទគមពរី។ ម្ចរោតាុំងកតងកតពាយមោក់
រកមមភាពអារកកប់ៅកបុងកកនលងកដលលអ។ បនាោះគឺជាអវីកដលនាុំមកនូវការធ្លល កចុ់ោះ (បលកុបផតថិ៣)។ បយើងរតូវោករ់កមម 
ភាពលអបៅកបុងកកនលងអារកកប់នាោះវញិ។ 
  
 បដើមផបីធវើរកមមភាពរតឹមរតវូ គឺមនិកមនរតឹមរតូវកតខលួនឯងបនាោះបទ។ ការបធវើរកមមភាពរតឹមរតូវបរបើកម្ចល ុំងសនគុំនិត និង
បាលបុំណ្ងរបរ់បយើងចុំនឹងនិរសយ័ថ្មី កដលរតូវ នបបងកើតបឡើងតាមភាពវរុិទន។ ដូចរពោះជាម្ចច រ់បធវើការបៅកបុងគុំនិត
ទុំងបនាោះ កដលហួរពីអុំណាចរបរ់បយើង បយើងបកងវរអុំណាច និងរមតទភាពរបរ់បយើងបចញពីអុំបពើអារកក ់ឱ្យបៅជាការ
បធវើអុំបពើលអវញិ និងផឋល់នូវការបង្ហា ញដល់រពោះជាម្ចច រ់តាមរយៈបយើង។ បនោះគឺជាដុំបណ្ើ រការសនការករបកាល យ (បហើយបយើងទុំង
អរ់ាប កុំពុងរទិតបៅកបុងដុំបណ្ើ រការ)បនោះផង។  
 
 បៅបពលបយើងទទួលោគ ល់ការពិតថា បយើងបៅកបុងដុំបណ្ើ រការបនាោះ លទនផលជាបរចើននឹងបកើតបឡើង។ បយើងនឹងកាន់ 
កតង្ហយយល់កបុងការទទួលអបកបផសងបទៀត កដលកុំពុងរទិតបៅកបុងដុំបណ្ើ រការបនាោះកដរ។ បយើងនឹងយល់ពីចមាុំងផ្ទធ ល់ខលួន
របរ់បយើងកានក់តរបបរើរជាងមុន។ បយើងនឹងម្ចនកម្ចល ុំងបៅកបុងការតទល់ជាមយួនឹងបរចកឋីលផងួ បោយដឹងពីរបបៀបសនការ
បឆលើយតប។ បយើងនឹងបរបើអុំណាចសនទម្ចល ប ់ជាអុំណាចមយួកដលម្ចរោតាុំងបរបើរ រ់ជាញឹកញាបប់នាោះ បដើមផបីធវើឱ្យខលួន
បយើងកានក់តខាល ុំងបឡើង។ ដូបចបោះ បយើងនឹងបបងកើនទម្ចល បល់អបដើមផជីុំនួរកកនលងកដលមនិលអពីអុំបពើ បរបរ់បយើង។ 
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៨ បយើង នរិកានូវបហតុផលមយួចុំនួនពីរបបៀបកដលបយើងអាចបុំបពញការរ ុំពឹងទុករបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិ  
   តួអកសរកដលបៅពីមុខរ យការណ៍្នីមយួៗកដល នផឋល់ឱ្យនូវបហតុផលមយួកបុងចុំបណាមបហតុផលទុំងបនាោះ។ 
  ក) រពោះជាម្ចច រ់រ ុំពឹងចងឱ់្យបយើងម្ចនភាពលអឥតបខាច ោះ និងបរចកឋីរុចរតិទុំងររុងកបុងរគបក់ិចចការកដលបយើងបធវើ។ 
  ខ)  អុំបពើ បម្ចនឥទនិពបលើបយើង ប៉ាុកនថាម នអុំណាចបទ។ 
  គ)  អុំបពើលអកដលបចញមកពីរពោះជាម្ចច រ់ គឺម្ចនជយ័ជុំនោះបលើអុំបពើអារកកក់ដលបចញមកពីម្ចរោតាុំង។ 
  ឃ) ចមាុំងបៅកបុងជីវតិរគិរឋបររ័ិទបកើតបឡើងពីការពាយមរបរ់បយើង ឱ្យកាល យបៅជាអវីកដលបយើងម្ចនរចួបហើយ
  ង)  បយើងកចកចាយពីបជាគជយ័ពិតរ កដ កដលរពោះរគិរឋ នយកឈបោះបោយជយ័ជុំនោះរបរ់រពោះអងគបលើអុំបពើ 
                ប។ 
 
 ការបុំបពញតាមការរ ុំពឹងទុករបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ជាការកដលអាចបៅរចួររម្ចបប់យើង។ បយើងអាចម្ចនភាពបជាគជយ័
ពីបរពាោះ រពោះរគិរឋ នយកជយ័ជុំនោះបលើអុំបពើ ប បហើយអុំណាចសនជីវតិរបរ់រពោះអងគបៅកបុងបយើងអាចយកឈបោះការអារកក់
បោយការបធវើការលអ ន។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
 

៩ ខណ្ៈបពលកដលអបកបូកររបុការរិការបរ់អបកបៅកបុងបមបរៀនបនោះ រូមចុំណាយបពលបនថិចបដើមផអីាន ១យ៉ាូហាន  
   ៣:១-៣, ៩-១០ បៅកបុងរពោះគមពរីរបរ់អបក។ បនាធ បម់ក ររបររចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្រតាមលុំោប់លុំបោយកបុងបរៀវបៅ  
   កតរ់តារបរ់អបក ។  
  ក) បតើបយើងម្ចនរងឃមឹបលើអវី? (ខ២) 
  ខ) បហតុអវី នជាបយើងមនិបនឋបធវើអុំបពើ ប? 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ ខ) រពោះជាម្ចច រ់ចាតទុ់កទុំងពីរថាម្ចនោររុំខាន់ កបុងរបបៀបបផសងាប ។ រទងច់ាតទុ់កកិចចការរបរ់រពោះរគិរឋជាកិចច
      ការអាទិភាពដូចបុពវបហតុកដរ។ ការបឆលើយតបរបរ់បយើងម្ចនោររុំខានព់ីបរពាោះ បយើងរតូវកតបៅជាបក់បុងដុំបណ្ើ រ  
               ការររម្ចបល់ទនផលកដលបកើតបឡើង។ 
 

១ ក) បអបភរូ ២:២២ 
 

៦ ខ) ជយ័ជុំនោះពិតរ កដរបរ់រពោះរគិរឋ ឈបោះបលើអុំណាចពិតរ កដរបរ់អុំបពើ បបហើយ។ 
 

២  ចបមលើយរបរ់អបក។ ការលុំ កទុំងឡាយណាកដលអបកជួប គឺពិតជាឱ្ការលអកបុងការម្ចនជយ័ជុំនោះ! 
 

៧  ក) បធវើការ និងឱ្យបៅអបកដសទ (ចុំណាុំៈ បយើងនឹងទកទ់ងបៅនឹងបរឿងរ៉ា វ មនិថាតាមរយៈការលួច ឬតាមរយៈការបធវើ
      ការ និងការឱ្យបនាោះបទ)។ 
 ខ) និយយកតពាកយលអកដលជួយ កោងអបកដសទ។ (ចុំណាុំៈ ពាកយរមឋនីឹងរតូវ នយកមកបរបើ។ រុំណូ្រគឺជា    
              ទម្ចល បម់យួកដលបយើងនឹងអភវិឌឃន។៍) 
 គ) ចុំបពាោះអុំបពើអារកក ់រតូវជូនពររតឡបប់ៅវញិ។ 
 ឃ) ចូរបធវើអុំបពើលអកដលរពោះវញិ្ហដ ណ្រពវរពោះហឫទយ័។ 
 ង) យកតរម្ចបត់ាមអវីកដលលអ។ ( ចូរបឆលើយបោយបរបើពាកយបពចនផ៍្ទធ ល់ខលួន។) 
 

៣ ខ) បយើងជាជាតិោរនម៍យួដវរុិទន កដលរពោះជាម្ចច រ់ នបរជើរបរ ើរឱ្យបធវើជាកមមរិទនរបរ់រពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ បយើងក៏
 បៅម្ចនបពលកដលបរជយ័ និងមនិរងឹបុឹងកដរ។ ( ជបរមើរដស៏ទបផសងៗបទៀត មនិ នផឋល់ឱ្យដល់កផបកទុំងពីរ នូវអវី
 កដលរពោះជាម្ចច រ់ទតបឃើញបនាោះបទ។) 
 

៨ ខ)  អុំបពើ បម្ចនឥទនិពបលើបយើង ប៉ាុកនថ ាម នអុំណាចបទ។ 
 គ)  អុំបពើលអកដលបចញមកពីរពោះជាម្ចច រ់ គឺម្ចនជយ័ជុំនោះបលើអុំបពើអារកកក់ដលបចញមកពីម្ចរោតាុំង។ 
 ង) បយើងកចកចាយពីបជាគជយ័ពិតរ កដ កដលរពោះរគិរឋ នយកឈបោះ បោយជយ័ជុំនោះរបរ់រពោះអងគបៅបលើអុំបពើ
       ប ។ 
 

៤ គ) ទតបឃើញថាបយើងនឹងកាល យបៅជាយ៉ា ងណា។ 
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៩ ក) កដលបយើងនឹងដូចជារពោះរគិរឋ។ 
 ខ) ពីបរពាោះលកខណ្ៈរបរ់រពោះជាម្ចច រ់គងប់ៅកបុងបយើង។ ( ចូរបឆលើយបោយបរបើពាកយបពចនផ៍្ទធ ល់ខលួន។) 
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       ម្តើរពះជាោា សអ់ាចោនរពះបនាូល 
        រកកានខ់្ុំបានយ៉ងដចូម្រដច?  

     How Can God Speak To Me? 
        

 
 ―ចូរបចញបៅ កុុំប៉ាោះរបរ់កដលមនិោអ ត។‖ របមលងកដលទទូច វនឹងម្ចនរិទនអុំណាច និងគួរឱ្យបជឿទុកចិតថ។ ោុំយូ

កអល នឮរបមលងបនោះ បៅបពលកដលាតប់ធវើដុំបណ្ើ រតាមផលូវរតឡបប់ៅផធោះ។ បលកម្ចនតួនាទីដរ៏ុំខានប់ៅកបុងមុខជុំនួញ
មយួកដលទទួល នរ កក់ខយ៉ា ងរមរមយ ប៉ាុកនឋ មនិ នផឋល់កិតថិយរដល់រពោះជាម្ចច រ់បទ។ របមលងមយួ នរ ុំខានគុំនិត
របរ់ាត ់បហើយវជាការពិត។ ោុំយូកអល  នដឹងថាវកុំពុងកតនិយយ ប៉ាុកនថ ាតម់និរ កដថាបតើ ាតក់ុំពុងកតឮវ
តាមរតបចៀក ឬកប៏ចញពីចិតថបនាោះបទ។ យ៉ា ងណាកប៏ោយ ាត ់នឮពាកយបនាោះដូចពីមុន។ 

 
 ោុំយូកអល  នធុំបឡើងបៅកបុងផធោះរគិរឋបររ័ិទមយួ ាតម់្ចនការចងចាុំពីការបៅបរៀនថាប ករ់ពោះគមពរីកាលពីាតប់ៅ

បកមង។ បងបអូនរបុរររីរបរ់ាតទ់ុំងអរ់ នបបរមើរពោះជាម្ចច រ់ ប៉ាុកនថ ជីវតិរបរ់ោុំយូកអល កនលងមករតូវ នទកទ់ញ
បោយ ―ជីវតិកដលលអរបបរើរ‖ ដូចជា ម្ចនលុយបរចើន ម្ចនផធោះធុំៗ និងបពារបពញបោយភាពរុខររួល។ បហតុបនោះបហើយ 
ជីវតិរបរ់ាត ់នបធវើដុំបណ្ើ របៅតាមទិរបៅខុរពីអបកបផសងបទៀតបៅកបុងរកុមរគួោរ។ ាតម់និ នអនុញ្ហដ តឱ្យមនរិការ
របរ់ាតរ់ ុំខានាតប់ទ។ ាតប់ៅបកមង បាលបុំណ្ងរបរ់ាតរ់តូវ នបរៀបចុំរចួជាបររច បហើយាត ់នបធវើដុំបណ្ើ រយ៉ា ង
ររួលបៅបលើផលូវបៅកាន ់―ភាពបជាគជយ័"។ បនាធ បម់កកប៏លចរបមលងបនោះបចញមក។ បតើវកុំពុងកតមកពីណា? បតើនរណា
កុំពុងកតនិយយ? ាត ់នរួរខលួនឯង។ 

 
 បពលោុំយូកអល នោឋ ប ់ាត់កច៏ាបប់ផឋើមរ កដអុំពីបរឿងមយួ គឺរបមលងបនាោះជារពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 

ាត ់នចងចាុំរពោះបនធូលពីោចប់រឿងបៅកបុងរពោះគមពរី ប៉ាុកនឋ បនោះវបលើរពីការចងចាុំបៅបទៀត។ ាតក់ ៏នឈបប់រងៀមបៅ
ពាកក់ណាឋ លផលូវបៅផធោះរបរ់ាត់  ចាបប់ផឋើមបកងវរគុំនិតរបរ់ាតប់ៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ បហើយ នបឆលើយតបបៅនឹងរពោះរូរ
បរៀងបនាោះបោយថាវ យជីវតិរបរ់ាត។់ 

 
 រពោះជាម្ចច រ់ពិតជាម្ចនរពោះបនធូល។ ាតអ់ាចរតូវ នោឋ បឮ់។ ជួនកាលវ បៅកបុងរបបៀបដូចកដលោុំយូកអល 

― នឮ‖ ពីរពោះអងគ ជួនកាលវរទិតតាមរបបៀបមយួផសងបទៀត។ 
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គ្ទរាង 
ក. របបៀបបផសងៗកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលមកកានប់យើង Ways God Speaks to Us  
ខ. មូលបហតុកដលមនុរសមយួចុំនួនមនិ នឮរពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់  
     Reasons Why Some Do Not Hear God’s Voice 

គ. ការធ្លនាអោះអាងថារពោះជាម្ចច រ់នឹងម្ចនរពោះបនធូល Assurance That God Will Speak 
  

ទោលទៅ 
១. ចូរពិនិតយបមើលពីរបបៀបបផសងៗាប  កដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលមកកានប់យើង។ 
២. ចូរបង្ហា ញពីគុំររូបរ់មនុរសកដលខកខានមនិ នទទួលរពោះរជោរពីរពោះជាម្ចច រ់ និងពីមូលបហតុ។ 
 

ក. រម្បៀបម្ផសងៗមដលរពះជាោា សោ់នរពះបនាូលរកកាន់ម្យើង  
     Ways God Speaks to Us 

ទោលទៅទ១ី. ពិនិតយទមើលពីរទបៀបទផសងៗោន  ណែលរពះជ្ជាច ស់ានរពះបនាូលមរកាន់ទយើង។ 
 

 មនុរសមយួចុំនួន  នចុំណាយបពលជាបរចើនរពួយ រមាថាបតើរពោះជាម្ចច រ់អាចរនធនាជាមយួពួកបគ នកដរឬបទ។ 
បតើរពោះជាម្ចច រ់អាចម្ចនរពោះបនធូលមកកានខ់ញុ ុំឬបទ? បតើរទងអ់ាចម្ចនរពោះបនធូលបោយរបបៀបណា?  ពួកបគរួរខលួនឯង។ វគួរ
ឱ្យចាបអ់ារមមណ៍្កដលថា រពោះជាម្ចច រ់កដល នបបងកើតបយើងមក បហើយរបទនឱ្យបយើងម្ចនរមតទភាពោឋ បឮ់ និងរនធនា
ជាមយួមនុរសបផសងបទៀត ជាញឹកញាបក់បរជាម្ចនគុំនិតថាម្ចនការពិ កកបុងការនិយយមកកានរ់ពោះអងគផ្ទធ ល់បៅវញិ! 
ប៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច រ់ពិតជាម្ចនរពោះបនធូល។ រទង ់នបរជើរបរ ើរបរបើរបបៀបជាបរចើនយ៉ា ងកបុងការម្ចនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួ 
បយើង។ 
 

រពះជ្ជាច ស់ានរពះបនាូលតាមរយៈរពះគ្មពីរ God Speaks Through The Bible  
 របបៀបដុំបូងកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលមកកានប់យើង គឺតាមរយៈរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគកដល នររបររទុក
បនាោះគឺ រពោះគមពរី។ វហាកប់ីដូចជាមនិអាចបៅរចួបទ បោយបរៀវបៅមយួកាលកដល នបញ្ចបរ់បកហលជាពីពានឆ់ាប ុំមុន 
អាចនិយយមកកានម់នុរសម្ចប ក់ៗបៅបពលបចចុបផនបបនោះ អុំពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបា់ត ់ឬនាង។ 
ប៉ាុកនឋ រពោះគមពរីម្ចនបលើរជាងបរៀវបៅបៅបទៀត។ រពោះគមពរីជាោរមយួមកកានប់យើងតាមរយៈរពោះជាម្ចច រ់បោយផ្ទធ ល់។ 
បរចកឋីពិតបនោះ អោះអាងឱ្យបយើងដឹងថា រពោះគមពរីអាចនិយយមកកានប់យើង បហើយបយើងអាចយល់ពីរពោះគមពរី ន។ 

 
 រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន នរ ុំលឹកពីរពោះគមពរី។ រទងជ់ារពោះទីបីសនរពោះរតីឯក។ រទងជ់ារពោះដូចរពោះបិតា និងរពោះបុរតាកដរ។ 
រគបល់កខណ្ៈរមផតឋកិដលរពោះទុំងពីរម្ចន រទងក់ម៏្ចនកដរ រមួទុំងម្ចនចុំបណ្ោះដឹងបពញលកខណ្ៈ។ រទងរ់ជាបដឹងរគបទ់ុំង
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អរ់។ រទងរ់ជាបពីបចចុនផនបកាល អតីតកាល និងអនាគតកាល។ រទង ់ោគ ល់អបកមុនបពលអបកបកើតមក មុនបពលឪពុក
ម្ចឋ យរបរ់អបកបកើតមក ឬមុនបពលអបកបផសងបទៀតបកើតមកបមលោះ។ 
 
 រទងជ់ាអបកនិពននរពោះគមពរី។ រទង ់នដឹកនាុំការររបររ រទងរ់ កដពីភាពរតឹមរតូវរបរ់រពោះគមពរី។ 

 
ជាបាលមយួដម៏្ចុំមនួ។ បបើបងបអូនផចងច់ិតថបៅកានព់ាកយបនោះ ពិតជារតឹមរតូវបហើយ បរពាោះពាកយបនោះបរបៀប ន
នឹងចបងកៀងកដលបុំភលកឺបុងទីងងឹត រហូតដល់សថ្ងរោះ និងរហូតដល់ផ្ទក យរពឹករោះបឡើងកបុងចិតថបងបអូន។ ជាបឋម 
រូមបងបអូនរជាបថា ាម ននរណាម្ចប កអ់ាចបករោយពាកយរបរ់ពាការ ីកដលម្ចនកចងទុកមកកបុងគមពរី តាម
គុំនិតរបរ់ខលួន នបឡើយ ដផតិរពោះបនធូលកដលពាការ ីនកថ្លងទុកមកបនាោះ មនិកមនបចញពីបុំណ្ងចិតថរបរ់
មនុរសបទ គឺរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនវញិឯបណាោះ កដលជុំរញុចិតថបលកទុំងបនាោះបអាយកថ្លងរពោះបនធូលកបុងរពោះ
នាមរពោះជាម្ចច រ់។ (២បពរតុរ ១:១៩-២១) 

 
 រពោះគមពរីគឺជាការបបើករកមឋងពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបម់នុរសជាតិ។ រពោះគមពរីមនិរតឹមកតអាចដឹកនាុំ
អបកបៅរកការរបស្តង្ហគ ោះប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ វករ៏គបរ់ានផ់ងកដរររម្ចបក់ារកណ្នាុំបៅបពលអនាគត។ រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន ន
ចូលរមួរគបក់ផបកទុំងអរ់បៅកបុងរពោះគមពរី កដលអបករតូវការកបុងដុំបណ្ើ រជារគិរឋបររ័ិទកដលម្ចនបជាគជយ័ម្ចប ក។់ 

  

លំហាត់អន វតតន៍  
 

១ ចូរអានរពោះគមពរីរបរ់អបក ២ធីម៉ាូបថ្ ៣:១៦-១៧ បហើយររបររបៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក នូវចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្រ
បនោះ៖ បតើបទគមពរីនឹងជួយ អបកជុំនិតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ឬ អបកបបរមើរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បោយរបបៀបណា? 
 

 ការអោច រយសនបទគមពរី មនិកមនបៅកបុងរបបៀបកដលវរតូវ នបគររបររបនាោះបទ ប៉ាុកនឋ វរទិតតាមរបបៀបកដលបធវើឱ្យបគ
យល់ផងកដរ។ ររម្ចបរ់ពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន បៅកតម្ចនរពោះជនមគងប់ៅ។ រទងជ់ាភាប កង់្ហរ សនភាពជាអបកនិពននរពោះគមពរី 
បហើយរទងក់ជ៏ាភាប កង់្ហរសនការយល់ដឹងរបរ់បទគមពរីកដរ។ 

 
 ចូរគិតអុំពបីទគមពរីមយួចុំនួន កដលអបក នរិកាបៅបមបរៀនទីពីរ កដលអោះអាងរ បប់យើងថា រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន
អាចដឹកនាុំបយើង ន។ ឧទហរណ៍្៖ ចូរនឹកចាុំពីការបបរងៀនរបរ់រពោះរគិរឋ បៅយ៉ាូហាន១៤ និង១៦ រឋីអុំពីអបកជុំនួយ ឬ
អបកកមានឋចិតឋកដលនឹងយងមក គឺរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន (យ៉ាូហាន ១៤:១៦; ១៦:១២-១៥)។ ចូរនឹកចាុំពីការធ្លនាសនការ
របទនឱ្យបៅកបុង រ ៉ាមូ ៨:២៦-២៧ កដលរពោះវញិ្ហដ ណ្រជាបពីរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយនឹងដឹកនាុំការអធិោឌ ន
របរ់បយើង។ រូមផកីតរពោះរគិរឋកម៏្ចនរពោះបនធូលថា រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងនាុំយកការបបរងៀនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ មកកបុង
គុំនិតបយើង។ 
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ប៉ាុកនថ រពោះដជ៏ួយ ការពារ គឺរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនកដលរពោះបិតាចាត់បអាយមកកបុងនាមខញុ ុំនឹងបបរងៀនបរចកឋីទុំង
អរ់ដល់អបករល់ាប  រពមទុំងរ ុំលឹកអវីៗកដលខញុ ុំ នរ បអ់បករល់ាប ផង។ (យ៉ាូហាន ១៤:២៦) 

 
 បតើរពោះវញិ្ហដ ណ្បធវើកិចចការបនោះបោយរបបៀបណា? តាមរយៈរពោះបនធូល រទងជ់ាអបកនិពនន។ 
 
 បតើអបកធ្លល ប ់នអានបទគមពរី បហើយភាល មៗបនាោះ ខគមពរី ឬ បទគមពរីរោបក់តបលចបឡើងមកកដរឬបទ? បទគមពរី
និយយមកកានត់រមូវការរបរ់អបក  អបកមនិរ កដពីមូលបហតុ ប៉ាុកនឋ វផថល់ឱ្យនូវចបមលើយ ឬកជ៏ាចុំណុ្ចកណ្នាុំណាមយួ។ 
វរបកហលជាផថល់នូវការធ្លនាអោះអាងណាមយួ។ បយើងមនិម្ចនបទពិបោធនអ៍ុំពីកិចចការបនោះបទ បបើបយើងករវងរកបទគមពរី
បដើមផាីុំរទគុំនិតរបរ់បយើង ប៉ាុកនថ បៅបពលកដលបយើងចងដ់ឹងពីរពោះតរមោិះរបរ់រពោះជាម្ចច រ់តាមរយៈបទគមពរីវញិ។ 
 
 រពោះរគិរឋ នរជាបយ៉ា ងចារ់អុំពីការកដលរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន នម្ចនរពោះបនធូលតាមរបបៀបណាមយួ ដូបចបោះជា
ញឹកញាបរ់ទង់ នដកររងប់ទគមពរីបចញពីរពោះគមពរីរមពននបមរតចីារ់ បហើយម្ចនរពោះបនធូលថា បទគមពរីទុំងបនាោះរុំបៅបលើ
រពោះអងគ។ បបើាម នជុំនួយពីរពោះជាម្ចច រ់បទ បរចកឋីពិត ឬការបង្ហា ញផលូវនឹងរតូវ តប់ង ់(រូមបមើល លូកា៤:១៨ ររម្ចបជ់ា
ឧទហរណ៍្)។ អបកបផសងបទៀតក ៏នទទួលបទពិបោធនស៍នការបបើករកមឋងរបបភទបនោះកដរ (ដូចជា បលកបពរតុរកដលម្ចន
កចងកបុងបទគមពរីកិចចការ ២:១៤-២១)។ 
 
 ោុំយូកអល កដលអបក នអានបរឿងរបរ់ាតប់ៅបពលចាបប់ផឋើមបមបរៀនបនោះ គឺជាមតិឋភកឋិជិតរបិទនរបរ់ខញុ ុំ។ របមលង
កដលាត ់នឮបនាោះ គឺជារបមលងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលកុំពុងម្ចនរពោះបនធូលតាមរយៈគមពរីបអោយ ៥២:១១ បទោះជារពោះ
បនធូលបនាោះជារពោះបនធូលបដើមកដលម្ចនបនធូលបៅកាន់មនុរសបផសងកប៏ោយ។ បនោះគឺជាឧទហរណ៏្មយួសនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដ៏
វរុិទនកដលបរបើរពោះបនធូលបៅកបុងបទគមពរី បដើមផមី្ចនបនធូល និងបធវើឱ្យយល់នូវោររបរ់រពោះបនធូល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍   
 
២ ឧបម្ចថា អបកកុំពុងពាយមពនយល់បៅកានន់រណាម្ចប ក ់អុំពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនអាចបរបើរពោះបនធូលបៅកបុង  
    បទគមពរី បដើមផមី្ចនបនធូលមកកានអ់បក។ បៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក ចូរបលើកយកឧទហរណ៍្មយួបៅកបុងជីវតិ  
    ផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់អបក ជីវតិនរណាម្ចប កប់ផសងបទៀតកដលអបកោគ ល់ ឬបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
  រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងដឹកនាុំបយើងបដើមផអីនុវតថនូវបទគមពរី បោយបយងបៅបលើបាលការណ៏្កដល នបបរងៀន
យ៉ា ងចារ់លរ់។ រទងន់ឹងមនិជុំទរ់ជាមយួរពោះអងគផ្ទធ ល់បទ។ 
  
  របរិនជាបាលការណ៏្សនបទគមពរីនឹងជួយ បយើងឱ្យបដើរតាមគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បនាោះបយើងគូរកតយល់ពី
របបៀបកដលបាលការណ៍្ទុំងបនាោះរតូវ នផឋល់ឱ្យបៅកបុងបទគមពរី។ រពោះគមពរីមនិកមនរានក់តជាការរបមូលផឋុ ុំគុំនិតសនជីវតិ
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បនាោះបឡើយ។ រពោះគមពរីកតរ់តាពីការម្ចនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកានម់នុរស បហើយនឹងការបឆលើយតបរបរ់ពួកបគបៅ
កានរ់ពោះអងគវញិ។ បាលការណ៍្ទុំងឡាយរតូវ នបង្ហា ញ បហើយបយើងយល់ពីអតទន័យរបរ់វបោយពិនិតយបៅបលើការកត់
រតាពីោររុំខាន់របរ់វបៅបលើជីវតិមនុរស។ ការកតរ់តាបនោះ នបង្ហា ញបយើងពីរបបៀបកដលបាលការណ៍្ទុំងឡាយរតូវ
 នអនុវតថ និងរកាបយើងពីការមនិម្ចនតុលយភាពបៅកបុងទរសនៈរបរ់បយើងចុំបពាោះពួកវ។ 
  
 ឧទហរណ៍្ រពោះរគិរឋ នបបរងៀនបាលការណ៍្សនជយ័ជុំនោះចុងបរកាយបគបៅបលើចិតឋរលូតបូត និងការបនាធ បខឡួន៖ 
―អបកណាម្ចនចិតថរលូតបូត អបកបនាោះម្ចនរុភមងគលបហើយដផតិពួកបគនឹងទទួលកផនដីទុកជាមតក៌‖ ម្ច៉ា ថាយ ៥:៥។  
 
 ប៉ាុកនឋ បតើអវីជាការបនាធ បខលួន? បយើងយល់ពីរបបៀបកដលវបធវើឱ្យម្ចនលុំនឹង ជាមយួនឹងលកខណ្ៈរមផតិឋបផសងបទៀត 
តាមរយៈការរិកាពីជីវតិរបរ់បលកម៉ាូបរ។ (ចូរអាននិកខមនុំ ១២)។ 
  
 បយើងយល់ពីភាពខុរាប រវងការកកករបចិតថ និងភាពបោកោឋ យបោយបមើលបៅកានជ់ីវតិ បរឋចោវឌី និងបរឋច
រូល កដលជារពោះមហាកសរតពីរអងគបៅរបបទរអុីរោកអល។ វមនិកមនជាអុំបពើ បដធ៏ងនធ់ងរបុំផុតរបរ់បរថចរូលបនាោះបទ
កដលបណាឋ លឱ្យរទង ់តប់ងន់គរបនាោះ។ ការពិតបនាោះគឺថា រទងប់ឆលើយតបបោយភាពបោកោឋ យ ប៉ាុកនឋ មនិកមនជាការកក
ករបចិតថ និងផ្ទល រ់បឋូរផលូវរបរ់រទងប់ោយពិតរ កដបនាោះបទ។ ផធុយបៅវញិ បរឋចោវឌី នកកករបចិតថបោយអរ់ពីដួងចិតថ
របរ់រទង។់ (ចូរបរបៀបបធៀបចុំបពាោះការផឋល់ឱ្យនូវឧទហរណ៍្ ១ោុំយូកអល ១៣:៨-១៤;១៥:១៧-២៥; ២ោុំយូកអល ១២ 
និងទុុំនុកតបមកើង៥១។) 
 

លំហាត់អន វតតន៍   
 
៣ ចូរអានកិចចការ ៥:៤០-៤២ និងខគមពរីកដល នផឋល់ឱ្យខាងបរកាម។ រពឹតថិការណ៍្ នពណ៌្នាបៅកបុងគមពរីកិចចការ បហើយ  
    វជាឧទហរណ៍្មយួសនបាលការណ៍្កដល នផឋល់ឱ្យបៅកបុង 
  ក) ម្ច៉ា ថាយ ៥:៧។ 
  ខ) ម្ច៉ា ថាយ ៥:១១។ 
  គ) លូកា ៦:៣៧។ 
 
  បយើងរបកហលជានិយយថា រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនកដល នអនុវតថរពោះបនធូលបដើមផដីឹកនាុំបយើងបៅកបុងបាលការណ៍្
ទុំងឡាយកដលទុំងជាក់លក ់ទុំងយល់ដឹងផងកដរ ខណ្ៈបពលកដលបយើងបឃើញពីរបបៀបកដលពួកវ នបធវើការបៅកបុង
ជីវតិរបរ់មនុរស។ 
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លំហាត់អន វតតន៍  
 
៤ បយើង នរិកាពីការកណ្នាុំបីរបបភទកដលបយើងទទួល នតាមរយៈបទគមពរី។ ចូរអានបទគមពរីនីមយួៗ កដល នផឋល់  
   ឱ្យខាងបរកាម បហើយផគូផគងវបៅនឹងឃ្លល កដល នបរៀបរបព់រីបបភទសនការកណ្នាុំកដលវជាតុំណាង។ ចូរររបររបលខឃ្លល   
   បៅពីមុខបទគមពរី។ 
  ……ក) យ៉ាូបរវ ៦:៤   ១) បទបញ្ហជ ផ្ទធ ល់កដល នផឋល់ឱ្យដល់មនុរសណាម្ចប កឬ់រកុមណាមយួ 
  ……ខ) ម្ច៉ា ថាយ ៥:៤៤  ២) បាលការណ៍្សនឥរយិបថ្                             
  ……គ) ម្ច៉ា ថាយ ១៩:២១  ៣) គុំរសូនបាលការណ៍្បៅកបុងជីវតិរបរ់នរណាម្ចប ក ់    
  ……ឃ) កិចចការ ៧:៥៤-៦០                        
 

រពះជ្ជាច ស់ានរពះបនាូលតាមរយៈមន សសទផសងទទៀត God Speaks Through Others 
 រពោះជាម្ចច រ់កប៏របើអបកបផសងបទៀតបដើមផពីនយល់ពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគចុំបពាោះបយើងកដរ។ រពោះអងគអាចបរបើ
រគិរឋបររ័ិទ ឬអបកមនិកមនជារគិរឋបររ័ិទឱ្យបធវើកិចចការបនោះ។ 
 
 បយើងបធវើការ និងររ់បៅកបុងរចនារមពនន ឬការទុំនាកទ់ុំនងបោយពឹងកផអកបៅបលើរិទនអុំណាច ដូចជារជរោឌ ភ ិល 
រកុមរគួោរ មុខជុំនួញ និងរកុមជុំនុុំរបរ់បយើង។ កិចចការនីមយួៗទុំងបនោះ ម្ចនការទទួលខុររតូវបៅកកនលងសនការកណ្នាុំ
ជាកល់ក់។ កិចចការនីមយួៗរតូវ នបង្ហា ញបោយបទគមពរី ជាអតទនយ័កដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូល។ ឧទហរណ៍្ 
ឪពុកម្ចឋ យរបរ់បកមងតូចៗ នកណ្នាុំពួកបគ បហើយរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នរ បថ់ា វគឺជាបុំណ្ងរពោះហឬទយ័
របរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបកូ់នៗកដលោឋ បប់ង្ហគ ប។់  
 

កុម្ចរកុម្ចរបីអើយ ចូរោឋ ប់បង្ហគ ប់ម្ចតាបិតា បោយយល់ដល់រពោះអម្ចច រ់ បធវើដូបចបោះបទើបរតឹមរតូវ។  
(បអបភរូ៦:១) 

 
 អបករគបរ់គងជាតិោរនម៍យួ ម្ចនរិទនិដឹកនាុំបង្ហា ញទិរបៅដល់របជាពលរដឌសនជាតិោរនប៍នាោះ បហើយរពោះ
បនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នកចងថា វគឺជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ កដលអបកដឹកនាុំរតូវ នបគោឋ បត់ាម។ 

 
មនុរសរគបរ់បូរតូវោឋ ប់បង្ហគ ប់អាជាញ ធរ ដផតិអុំណាចទុំងឡាយរុទនកតមកពីរពោះជាម្ចច រ់ គឺរពោះអងគ នកតង
តាុំងបអាយម្ចនអុំណាចទុំងបនាោះបឡើង។ (រ ៉ាមូ ១៣:១) 
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 បលើរពីរបបភទសនការទុំនាកទ់ុំនងទុំងបនោះ បយើងកអ៏ាចម្ចនមនុរសណាមយួកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបរជើរបរ ើរឱ្យ
ចូលមកកបុងជីវតិបយើង។ ពួកបគអាចម្ចនរ ជាញ បោយការបធវើដុំបណ្ើ រដក៏វងឆាង យជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ ជាញឹកញាបក់ារផឋល់
ដុំបូនាម នរបរ់ពួកបគរកកាតស់ថ្លមនិ ន ពីបរពាោះពួកបគោគ ល់ផលូវរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍   
 
៥ ចូរអាននិកខមនុំ ១៨:១៣-២៦។ ចូរររបររចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្រខាងបរកាមបៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក។ 
  ក) បតើបលកម៉ាូបរ ម្ចនបញ្ហា អវីខលោះ? (ខ ១៣-១៧) 
  ខ) បតើបលកបយរតូផឋល់ដុំបូនាម នអវីខលោះដល់បលកម៉ាូបរ? (ខ ១៨-២៣) 
  គ) បតើទទួល នលទនផលអវីខលោះ? (ខ ២៤-២៦) 
 
  បរឋចោវឌី  នរបរពឹតឋអុំបពើ ប បោយការជុំបរឿនរបជាជនអុីរោកអល ពីបរពាោះរទងម់និយករពោះហឫទយ័ទុកោក់
ជាមយួនឹងការផឋល់បយបល់របរ់បលកយ៉ាូអាប ់(២ោុំយូកអល ២៤:៣-៤,១០)។ បលកបយរតូ និងបលកយ៉ាូអាបម់និម្ចន 
―រិទនអុំណាច‖ បលើបលកម៉ាូបរ និងបរឋចោវឌីបនាោះបទ ជាការពិត បលកម៉ាូបរ ជាអបកដឹកនាុំ បហើយបរឋចោវឌី គឺជារពោះ
មហាកសរត។ កប៏៉ាុកនថម្ចនតសមលបៅកបុងការឱ្យបយបល់។ 
 
  រពោះជាម្ចច រ់អាចនឹងបរបើការលផងល ឬ ការរបឡងណាមយួកដលោលរបរ់អបក នផឋល់ឱ្យ បដើមផបីង្ហា ញអបកថា 
រទង ់នរបទនឱ្យអបកនូវអុំបណាយ ឬ រមតទភាពដព៏ិតរ កដ។ រទងអ់ាចម្ចនរពោះបនធូលតាមរយៈរគូបបរងៀនកដលជាញឹក
ញាបា់ត់ម្ចនបទពបការលយពិបររៗ។ 
  
  បតើម្ចនអវីបកើតបឡើង របរិនជាដុំបូនាម នកដលបយើងទទួល មនិម្ចនការឯកភាពាប  (ដូចជាករណី្មនិធមមតា)? 
ដុំបូនាម នមយួចុំនួនគួរកតកុុំយកចតិថទុកោក ់ពីបរពាោះវរបឆាុំងបៅនឹងការកណ្នាុំកបុងបទគមពរី។ ជួនកាលបយើងរតូវការ
ពិចារណាអុំពីមនុរសកដល នផឋល់ដុំបូនាម នដល់បយើង បតើាតម់្ចនបចតនាអវីចុំបពាោះបយើង? ប៉ាុកនថ ជាមយួនឹងការការពារទុំង
បនោះ របឆាុំងបៅនឹងការរចបូករចបល់បនោះ ចូរចងចាុំ ទុំនុកចិតថបនាោះគឺថារពោះជាម្ចច រ់អាចម្ចនរពោះបនធូលយ៉ា ងចារ់ បហើយ
នឹងម្ចនរពោះបនធូលយ៉ា ងចារ់។ 
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លំហាត់អន វតតន៍   
 
៦ គីកណ្ត ខុំរបឹងបធវើការង្ហររបរ់ាត ់បហើយម្ចនអារមមណ៍្ថាាត់មនិទទួល នរ កច់ុំណូ្លរគបរ់ាន។់ ាត់រួរមតិថ 
    របរ់ាតប់តើរតូវបធវើដូចបមឋច។ ចូរអាន គមពរីបអបភរូ ៦:៥-៨ បហើយរបរមចចិតថថាដុំបូនាម នមយួណាកដលអបកគិតថា ាត ់
    គូរកតបដិបរធបយងបៅបលើការកណ្នាុំទុំងបនាោះ។ 
  ក) ឌូអាន ផឋល់ដុំបូនាម នដល់ាត់ថា គួរបធវើការតាមលុយតិច បោយបចញពីបធវើការមុនបម្ច៉ា ងបពលកដល បៅហាវ យ
       របរ់ាតម់និបៅ។ 
   ខ) បប ់ នរ បឱ់្យាតន់ិយយជាមយួបៅហាវ យរបរ់ាត ់និងពនយល់ពីទុកខលុំ ករបរ់ាត។់ 
   គ) លីនី ផឋល់ដុំបូនាម នដល់ាត់ថា កុុំខុំរបឹងបធវើការបពកបោយោរកតាតម់និ នទទួលតសមលកដលរ័កឋិរម។ 
 

រពះជ្ជាច ស់ានរពះបនាូលតាមរយៈបទពិទសាធន៍ពីអតីតកាល God Speaks Through Past Experiences 

 បទពិបោធនព៍ីអតីតកាលសនការបដើរតាមការដឹកនាុំផលូវរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នឹងជួយ ឱ្យអបកបរៀនោឋ បរ់ពោះរូរបរៀង
របរ់រពោះជាម្ចច រ់កានក់តចារ់តាមរយៈរចកណាមយួកដលរទងច់ងម់្ចនរពោះបនធូល។ បៅបពលកដលអបកគិតរតឡបប់រកាយ
វញិបៅបលើជីវតិរបរ់អបក អបកនឹងនឹកចាុំថារពោះជាម្ចច រ់បោម ោះរតង ់បហើយរទង ់នម្ចនរពោះបនធូលកមន។ បៅបពលនីមយួៗ
កដលអបកអាចកតរ់ម្ចគ ល់រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះអងគ ឬកក៏ុំពុងកតដឹកនាុំបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក អបកកានក់តរបបរើរជាងមុន
បហើយអាចចុំណាុំរពោះរូរបរៀងបនាោះ ន។ 
 
 បៅកបុងរបបៀបដូចាប បនោះកដរ រពោះជាម្ចច រ់ នបធវើការកបុងជីវតិរបរ់មនុរស បៅកបុងបទគមពរីបៅតាមបាការណ៍្ជាក់
លក ់រទងក់ន៏ឹងបធវើការបៅកបុងជីវតិរបរ់អបកបៅតាមបាលការណ៍្ជាកល់កដូ់ចាប កដរ។ អបករបកហលជានឹងបមើលបឃើញ
កិចចការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក តាមលុំោបស់នរពតឹថិការណ៍្កដលមនិទកទ់ងាប បោោះបៅបពលដុំបូង។ បនាធ ប់
មកអបកនងឹអាចបឃើញវជាលុំោប។់ បនាធ ប់មកបទៀត អបកនឹងអាចបមើលបឃើញវបៅតាមលុំោបល់ុំបោយ។ បៅទីបុំផុតតាម 
រយៈបទពិបោធនស៍នការបដើរតាមរពោះជាម្ចច រ់ផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់អបក អបកនឹងអាចដឹង នពីបាលការណ៍្ទុំងឡាយមយួណា
កដលរទងក់ុំពុងកតបធវើការ។ ឧទហរណ៍្បញ្ហជ កប់នាធ បប់នោះ គឺជាឧទហរណ៍្មយួអុំពីកិចចការទុំងបនោះ។ 
 
 បៅបពលកដល បលកជីម  នបញ្ចបថ់ាប កម់ហាវទិាល័យរពោះគមពរី រកុមជុំនុុំពីរកកនលង  នបរបើររុុំឱ្យបលកបៅបធវើជា
រគូគង្ហវ លរបរ់ពួកបគ។ បលក នអធិោឌ ន អានរពោះគមពរី បហើយរូមបយបល់ពីអបកដឹកនាុំខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្។ ហាកប់ី
ដូចជាមនិម្ចនភាពចារ់លរ់ណាមយួបទ។ មនិម្ចនបាលការណ៍្សនបទគមពរីណាមយួកដល នរ បឱ់្យដឹងថាបលក
រតូវបរជើរបរ ើរបៅរកុមជុំនុុំមយួ បហើយមនិបៅរកុមជុំនុុំមយួបផសងបទៀតបនាោះបទ។ រគូបបរងៀនបៅមហាវទិាល័យរពោះគមពរីរបរ់
បលក នកណ្នាុំឱ្យបលកបរជើរបរ ើររកុមជុំនុុំមយួកបុងចុំបណាមពួកវ បហើយចារ់ទុុំខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ម្ចប ក់ នផឋល់
ដុំបូនាម នឱ្យបលកបរជើរយករកុមជុំនុុំមយួបផសងបទៀត។ 
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 បៅទីបុំផុត បលកមនិអាចបៅរងចាុំ នយូរបទៀតបទ បហើយរតូវកតបធវើការរបរមចចិតថ។ ទុំងម្ចនការភយ័ខាល ច បលក
 នបធវើការរបរមចចិតថ បហើយបៅរ បរ់កុមជុំនុុំ។ បៅបពលបនោះបលក នបធវើការបបឋជាញ ចិតថបហើយ។ បលក នបធវើរគបក់ិចច
ការ កដលបលកដឹងថារតូវបធវើ។ 

  
  បរឿងកដលអោច រយបនាោះគឺថា ភាពភយ័ខាល ចសនការបរជើរបរ ើររបរ់បលករតូវ នជុំនួរបោយទុំនុកចិតថបៅកបុងការ

តាុំងចិតថរបរ់បលក។ បលកចាបប់ផឋើមរ កដកបុងចិតថថា បលករទិតបៅកបុងបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បហើយ។ 
 
 បតើបលកជីម ម្ចនរុំណាង បហើយ នរបរមចចិតថរតឹមរតូវឬ? បទ ការបរជើរបរ ើររបរ់បលកមនិកមនបធវើបឡើងបោយ

រុំណាងបនាោះបឡើយ វគឺជាលទនផលសនការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ អរ់រយៈបពលយ៉ា ងយូរកបុងការករវងរកដុំបូនាម ន 
បលកជីម ចងប់ធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់បោយភាពបោម ោះរតង។់ បលកកុំពុងបដើរបនាធ បព់ីរពោះវញិ្ហដ ណ្។ 
បលកម្ចនការយល់ដឹងជាថ្មី ឬ  នកកករបចិតថគុំនិត (រ ៉ាមូ ១២:១-២)។ បលកពិតជាបធវើការរបរមចចិតថពិតកមន ប៉ាុកនថ បោយ
ាម នការយល់ដឹងអុំពីការរបរមចចិតថបនាោះបទ តាមការបឆលើយតបបៅនឹងការដឹកនាុំរបរ់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដ៏វរុិទន។ 

 
 ជាបរចើនឆាប ុំបរកាយមក បលកជីម រតូវ នរតារ់បៅឱ្យបធវើការរបរមចចិតថដរ៏ុំខានម់យួបទៀត។ ថ្មីមថងបទៀត បលក

 នករវងរករពោះជាម្ចច រ់ អធិោឌ ន ោឋ ប់ការកណ្នាុំ ករវងរកការកដលអាចបធវើបៅរចួបផសងៗ។ មឋងបទៀតបហើយ មនិម្ចនរពោះ
រូរបរៀងពោីទ នបរមរុខបទ។ មឋងបទៀតបហើយ ាតឈ់ានមកដល់បពលបវលមយួ កដលាតម់និអាចរងចាុំរយៈបពលយូរ
បទៀត ន បហើយរតូវកតបធវើការរបរមចចចិតថ។ ាត ់នរបរមចចតិថបហើយ ភាពភ័យខាល ចរបរ់ាត់រតូវ នជុំនួរបោយ
ទុំនុកចិតថ បៅបពលកដលាតប់ដើរតាមរពោះជាម្ចច រ់បៅកតម្ចនមថងបទៀត។ 

 
 បលកជីម ចាបប់ផឋើមោគ ល់បាលការណ៍្មយួ កដលបៅកតម្ចនភាពរទិតបរទរបៅកបុងការករវងរកបុំណ្ងរពោះ

ហឫទយ័រពោះជាម្ចច រ់។ បៅបពលកដលបលកម្ចនភាពបោម ោះរតងក់បុងការករវងរករពោះជាម្ចច រ់ រពោះជាម្ចច រ់ នដឺកនាុំាត់
បៅតាមបពលនីមយួៗ វកាល យជាម្ចនោររុំខានរ់រម្ចបប់លកបដើមផបីធវើការរបរមចចិតថ។ បាលការណ៍្បនាោះ នកាល យជា
មូលោឌ នសនការទុកចិតថមយួ។ បលកបឃើញថាបាលការណ៍្ កដល នផឋល់ឱ្យបៅខគមពរីខាងបរកាម  នបធវើការបចញពីជីវតិ
ផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់បលក។ 

 
រពោះអម្ចច រ់ពរងឹងជុំហានរបរ់មនុរសបអាយ នម្ចុំមនួបហើយរពោះអងគាបរ់ពោះហឫទយ័នឹងម្ចា៌របរ់បគ។
(ទុំនុកតបមកើង ៣៧:២៣) 

 
 បលកអាចទុកចិតថបលើវ ន។ មនិកដលម្ចនរបមលងណាមយួកដលបលកអាចបញ្ហជ កអ់ោះអាង ន ប៉ាុកនឋ រពោះជា

ម្ចច រ់កុំពុងម្ចនរពោះបនធូល។ ជាការពិតរពោះជាម្ចច រ់កុំពុងម្ចនរពោះបនធូលតាមរបបៀបជាបរចើន។ បពលកដលពួកវរមួបញ្ចូ លាប  
ការរបរមចចិតថរបរ់បលកជីម គឺជាការបឆលើយតបបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់។  
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៧ បយើងបទើបកត នរិកាឧទហរណ៍្មយួ ពីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ នដឹកនាុំមនុរសម្ចប ក ់កដលចងប់ធវើតាមបុំណ្ងរពោះ 
    ហឫទយ័របរ់រពោះអងគ។ ចូរគិតពីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ នដឹកនាុំអបក។ បនាធ បម់កចូរររបររចបមលើយខលីមយួបៅកបុង 
    បរៀវបៅររបរររបរ់អបក នូវរុំណួ្រតាមលុំោប់លុំបោយ។ 
  ក) បតើរពោះជាម្ចច រ់ នដឹកនាុំអបកឱ្យបៅរកបរចកឋីរបស្តង្ហក ោះបោយរបបៀបណា? 
  ខ) បតើមនុរសកបបណាកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបរបើឱ្យមកដឹកនាុំអបក? 
  គ) បតើោរកបបណាបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដល នផឋល់ឱ្យអបកបៅកបុងការដឹកនាុំពិបររ? 
  ឃ) បតើកាលៈបទរៈកបបណាកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបរបើបដើមផបីរៀបចុំអបក?  
  គ) បតើអបក នរបងកតបឃើញ គុំរ ូឬកប៏ាលការណ៍្ណាមយួសនការដឹកនាុំបៅកបុងជីវតិរបរ់អបកកដរឬបទ? បតើម្ចនអវី
      ខលោះ? 
 

រពះជ្ជាច ស់អាច្ានរពះបនាលូទោយផ្លា ល់ God May Speak Directly 

 បរៅពីបរបើរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ បរបើមនុរសបផសងបទៀត ឬ បទពិបោធនព៍ីអតីតកាល កបុងការនិយយមកកាន់
បយើង រពោះជាម្ចច រ់ក៏ម្ចនរពោះបនធូលបោយផ្ទធ ល់នូវឱ្ការដូចាប កដរ។ បតើរពោះជាម្ចច រ់បរជើរបរ ើរបរបើវធិីោស្តរឋកបបបនោះញឹក
ញាបប់៉ាុណាត ? បបើរិនជាបយើងបញ្ចូ លការបចោះដឹងរបរ់បយើង បធវើជាតុំណាងឱ្យរពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បនាោះបយើង
អាចនិយយ នថា រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលបោយផ្ទធ ល់មកកានប់យើងជាញឹកញាប។់ របរិនជាបយើងម្ចនបៅកបុងគុំនិត 
រានក់តពាកយកដលបយើងអាចោឋ បឮ់ បយើងនឹងនិយយថា រពោះជាម្ចច រ់បរជើរបរ ើរបរបើរពោះគមពរីញឹកញាបជ់ាង។ កប៏៉ាុកនថ រទង់
ពិតជាម្ចនរពោះបនធូល។ ចូរចងចាុំថា រពោះរជោរ នឹងមនិកដលម្ចនការរបឆាុំងបៅនឹងអវីកដលរទង ់នម្ចនរពោះបនធូលរចួ
បហើយបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រទងប់នាោះបទ។ 

 
 បតើអបកដឹងបោយរបបៀបណាថារបមលងកដលអបក នឮជារពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់? រពោះគមពរីផឋល់ឱ្យបយើងនូវ

ការរតួតពិនិតយពីរយ៉ា ងកដលរកាតុលយភាពាប បៅវញិបៅមក។ ទីមយួគឺ បជឿតាមអបករ ប។់ ដូចជា បចៀមរតូវោគ ល់របមលង
របរ់អបកគង្ហវ ល (យ៉ាូហាន ១០:៤) អបកនឹងោគ ល់របមលងអបកគង្ហវ លរបរ់អបក  (យ៉ាូហាន ១០:១៤-១៥)។ បៅបពលកដល
បយើង នករវងរករពោះជាម្ចច រ់ ចូរបុំបពញគុំនិតរបរ់អបកបោយរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគ បហើយបដើរតាមរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន 
អបកអាចដឹង នថាបនាោះគឺជារពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនរពោះបនធូល។ 

 
 ការរតួតពិនិតយទីពីរ បធវើឱ្យម្ចនកម្ចល ុំងបឡើងជាមុន៖ ការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កតងកតររបបៅនឹងរពោះបនធូលរបរ់

រពោះអងគកដល នររបររទុក។ បអោយ ៨:២០  នកតរ់តាថា ―ចូរពិនិតយបមើលពាកយទូនាម ន និងរកខីភាពចុោះ! របរិនបបើ
បគនិយយមនិររបតាមរពោះបនធូលបនោះបទ បនាោះនឹងាម នសថ្ងរោះបលើពួកបគបោោះបឡើយ។‖ 
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៨ ចូរអានកិចចការ ១០:៩-៣៣ បហើយររបររចបមលើយបៅកបុងបរៀវបៅកិចចការរបរ់អបក បៅនឹងរុំនួរតាមលុំោបល់ុំបោយ។ 
  ក) បតើវធិីោស្តរឋពីរយ៉ា ងអវីខលោះកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលបៅកានប់លកបពរតុរ (ខ៩-១៦,១៩-២០)? 
  ខ) បតើរពោះរជោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នបញ្ហជ កប់ោយរបបៀបណា (ខ១៤, ១៧-១៨,២២)? 
  គ) បតើបលកបពរតុរ នបឆលើយតបបោយរបបៀបណា (ខ២១-២៣,២៨)?         
 

ខ. រូលម្ តុមដលរនុសសរួយចំនួនរិនបានឮរពះសរូម្សៀងរបសរ់ពះជាោា ស ់
     Reasons Why Some Do Not Hear God’s Voice 
ទោលទៅទី២. បង្ហា ញពីគ្ំរូរបស់មន សសណែលខរខានមិនបានទទួលរពះរាជសារពីរពះជ្ជាច ស់ និងពីមូលទហត ។ 
 

 ម្ចនបហតុផលធុំៗពីរ កដលជាមូលបហតុបធវើឱ្យមនុរសខកខានមនិ នឮរពោះរូរបរៀង ឬការដឹកនាុំពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
ទីមយួគឺថា ពួកបគមនិអាចទទួលយករបបៀបសនការម្ចនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ន។ មយួ វញិបទៀតគឺថា ពួកបគមនិ
 នោឋ បប់ង្ហគ បនូ់វអវី កដលរពោះជាម្ចច រ់ នម្ចនរពោះបនធួលរចួមកបហើយ។  
 

ការបែិទសធរទបៀបរបស់រពះជ្ជាច ស់ Rejection Of God’s Method 
ទីមយួ មនុរសមយួចុំនួន នកុំណ្តរ់ចួពីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់គួរកតម្ចនរពោះបនធូល។ បៅបពលកដលរទងប់រជើរ

បរ ើរផលូវបផសង ពួកបគមនិ នបរតៀមបទ។ ជួនកាល ពួកបគខកខានមនិ នឮរពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះអងគទុំងអរ់ាប  ជួនកាល
ពួកបគបដិបរធរពោះរជោរបោយោររបបៀបកដលវបកើតបឡើង។ 

 
បហរបឺ ១:១-៣ រ បប់យើងថា រទង ់នផ្ទល រ់បឋូររបបៀបកដលរទង ់នម្ចនរពោះបនធូលបៅកានម់នុរស។ មុនបពលការ

យងមករបរ់រពោះរគិរឋ រទង ់នម្ចនរពោះបនធូលតាមរយៈឪពុក ជីដូនជីតា និងពាការ។ី ប៉ាុកនថបនាធ បម់ក រទងប់រជើរបរ ើរ
ជុំនួរពីការម្ចនរពោះបនធូលតាមរបបៀបបនាោះ បៅជាការម្ចនរពោះបនធូលតាមរយៈរពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ។ រពោះរជោរអុំពី រពោះ
ជាម្ចច រ់ជានរណា រតូវ នរបទនឱ្យយ៉ា ងលអឥតបខាច ោះតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរឋ។ ប៉ាុកនឋ បោយមនុរសមយួចុំនួនមនិទទួល
យកចុំណុ្ចកណាឋ ល (រពោះបយរ ូ ) ពួកបគខកខានមនិ នទទួលរពោះរជោរ (រពោះជាម្ចច រ់ជានរណា)បនាោះបទ។ 

 
ណាម្ច៉ា ន ់ជាបមទព័ដខ៏ាល ុំងពូកកម្ចប ក ់បហើយទទួលបជាគជយ័រគបក់បបយ៉ា ង ប៉ាុកនថ ាតប់កើតបរគឃលង ់ជាជុំងឺបរើរ

ករផកកដលគួរឱ្យញបញើត។ (បមើល ២ពងាវតារកសរត ៥។) រពោះជាម្ចច រ់ នបរបើវធិបីផសងៗបដើមផមី្ចនបនធូលបៅកាន់ាត ់
បហើយបៅទីបុំផុត ននាុំាត ់បៅរកបលកបអលីបរ កដលជាពាការ។ី បលកណាម្ច៉ា ន ់រ ុំពឹងទុកថា បលកបអលីបរផ្ទធ ល់
នឹងនិយយមកកានា់ត់ កប៏៉ាុកនថអបកបបរមើរបរ់បលកបអលីបរបទ កដលជាអបកនាុំោរជុំនួរវញិ (ខ៩:១២)។ មនិ ច់
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រងសយ័បទ បលកណាម្ច៉ា ន់ ម្ចនបញ្ហា មយួចុំណុ្ចទកទ់ងបៅនឹងោរ ពីបរពាោះបលកមនិចូលចិតថអបកនាុំោរ។ ប៉ាុកនថ បៅ
បពលកដលាតោ់ឋ បប់ង្ហគ ប់ោរបនាោះ ាតរ់តូវ នបរ រឱ្យជា (ខ ១៣-១៤)។ 

 
ជួនកាលរពោះជាម្ចច រ់អាចបរជើរបរ ើរម្ចនរពោះបនធូលតាមរបបៀបណាមយួកដលបយើងមនិទម្ចល ប។់ បនាោះគឺជាអភយ័ឯក

រិទនិ និងជារិទនិរបរ់រពោះអងគកបុងនាមជារពោះ។ ចូរកុុំខកខានបោយមនិ នទទួលរជោររបរ់រពោះអងគបោយបរពាោះកតរបបៀប
កដលរទងយ់កមកបរបើបនាោះបឡើយ។ 
 

ការមិនសាដ ប់បង្ហគ ប ់Disobedience 
ទីពីរ មនុរសមយួចុំនួនខកខានមនិ នបធវើតាមការដឹកនាុំ និងោឋ បរ់ពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បោយោរកតបគ

មនិ នោឋ បប់ង្ហគ ប។់ ខញុ ុំ ននិយយរចួមកបហើយពីោររុំខាន់សនការោឋ បប់ង្ហគ ប ់គឺការោឋ ប់រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជា
ម្ចច រ់ ប៉ាុកនឋ ខញុ ុំ នបលើកយកបាលការណ៍្បនោះមកនិយយមថងបទៀតបៅបពលបនោះបោយោរកតវម្ចនោររុំខាន់ជាខាល ុំង។ 
(បមើលបមបរៀនទ២ី។) អវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលជាបរចើនបលើកយ៉ា ងបនោះ គឺបធវើឱ្យម្ចនការរកីចបរមើនជាលុំោប់ កដល
រតូវបបើករកមឋងឱ្យបយើងដឹងពីជុំហានមយួបៅបពលមយួ។ បយើងមនិរតូវ នបង្ហា ញនូវកផនការទុំងមូលបៅបពលចាបប់ផឋើម
ដុំបូងបនាោះបទ។ 

 
បលកបគឌាន  នបរៀបចុំកងទព័បដើមផរី ុំបោោះជនជាតិអុីរោកអល។ ាត ់នបធវើតាមរពោះជាម្ចច រ់។ របរិនជាម្ចន

បពលណាមយួ កដលាតម់និ នោឋ បប់ង្ហគ ប់ ាតម់និអាចរ ុំពឹងថា រពោះជាម្ចច រ់នឹងបនឋបង្ហា ញកផនការរកមមភាពរបរ់
រទងត់បៅបទៀតបឡើយ។ ប៉ាុកនឋ ខណ្ៈបពលកដលបលកបគឌាន  នបដើរតាមជុំហាននីមយួៗ បនាធ ប់មកបទៀតកម៏្ចនការ
រនធនាយ៉ា ងចារ់លរ់ជាមយួរពោះអងគ។ បៅចុងបរកាយ ាតម់្ចនកងកម្ចល ុំងកដល នបរជើរបរ ើរបោយផ្ទធ ល់ចុំនួនបីរយ
នាក ់កដល នវយឈបោះជនជាតិម្ច៉ា ឌានរបព់ានន់ាក។់ (ចូរបមើល បៅហាវ យ ៧:១-២៥។) 

 
បទពិបោធនរ៍បរ់បលកបគឌាន ផឋល់នូវដុំបូនាម នដូបចបោះ៖ របរិនជាអបកម្ចនការពិ កកបុងការោឋ បក់ារកណ្នាុំពី 

រពោះជាម្ចច រ់ ចូរចាបប់ផឋើមរោវរជាវរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បដើមផកីរវងរកកកនលងកដលអបកបរជយ័ បដើមផបីធវើតាមអវីកដល
រពោះជាម្ចច រ់ នបបើករកមឋងរចួមកបហើយពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍   
 
៩ ចូរផគូរផគងការពណ៌្នារបរ់បុគគលម្ចប ក់ៗ កដល នខកខានមនិ នបដើរតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បៅនឹងឃ្លល កដល  
     នផឋល់នូវបហតុផលថា បហតុអវី នជាាតប់ធវើដូបចបោះ។ 

 
……ក) បលក ត ដឹងថារពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យាតអ់តប់ទរ ១) ការបដិបរធពីវធិីោស្តរថ 
        ឱ្យមតិថាតម់្ចប ក់ កដល នបធវើខុរចុំបពាោះាត ់ប៉ាុកនឋ      (របរ់រពោះ) 
        បលក ត មនិ នអតប់ទរឱ្យបទ។ បៅបពលបនោះ ២) ការមនិោឋ បប់ង្ហគ ប់ 
        ាតរ់កបឃើញថា ការអធិោឌ នររម្ចបក់ារដឹកនាុំ 
        របរ់ាត ់ហាកប់ីដូចជាមនិម្ចនចបមលើយបោោះ។ 

……ខ) បលកោន  នករវងរកការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។  
        ឪពុកម្ចឋ យរបរ់ាតក់ ៏នអធិោឌ នូវអវីកដលាត់គួរកត 
        បធវើកដរ។ ពួកាត់ នផឋល់ដុំបូនាម ឱ្យាតប់ធវើការចុំនួនមយួឆាប ុំ 
        បដើមផរីនស ុំលុយររម្ចប់ការបណ្ឋុ ោះបណាឋ លបៅបពលខាង 
        មុខ។ ប៉ាុកនឋ បលកោន បដិបរធការផឋល់ដុំបូនាម នរបរ់ 
        ពួកាត ់បលកមនិ នរ ុំពឹងទុកថា រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូល 
         តាមរយៈពួកាតប់ទ។ 

……គ) លីនោ បនឱ់្យកតនាង នដឹងនូវអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ចង ់
        ឱ្យនាងបធវើបនាធ បប់ទៀត។ នាងដឹងថា រពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យនាង 
        ជួយ បបរងៀនថាប ករ់ពោះគមពរីបៅបពលបនោះ  ប៉ាុកនថនាងមនិទន់ 
         នបធវើបៅបឡើយបទ។ 
    

គ. ការធាន្ទអ្ះអាងថារពះជាោា សន់ឹងោនរពះបនាូល  
Assurance That God Will Speak 

 
អបកកដលមនិចងប់ធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ រតូវកតម្ចនភាពភយ័ខាល ចខលោះបហើយ កដលាត ់ឬនាង

នឹងមនិអាចឮរពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ នបទ។ អុំណាចសនការទុំនាកទ់ុំនង មនិអាររ័យបៅបលើបយើងបទ ប៉ាុកនឋ
អាររ័យបៅបលើរពោះអងគ។ 

 
រពោះជាម្ចច រ់ពិតជាម្ចនរពោះបនធូល រទងន់ឹងម្ចនរពោះបនធូលមកកានអ់បក។ តាមរយៈការបនោះ អបកអាចម្ចនទុំនុកចិតថ

 ន បហើយរទងអ់ាចបធវើឱ្យរពោះអងគផ្ទធ ល់ោឋ បឮ់។ រពោះគមពរី នកតរ់តាឧទហរណ៍្ជាបរចើនពី រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធួល 
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និង នោឋ ប់ឮ បបើបទោះបីជាបៅបពលកដលមនុរសមនិោឋ ប់រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះអងគកប៏ោយ។ (ចូរបមើល យ៉ាូណារ ១:៣ 
និងកិចចការ៩:១-៦។) រពោះជាម្ចច រ់ពិតជាម្ចនរពោះបនធូលបៅកានន់រណាកដលកុំពុងោឋ ប។់ 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
  

១០ ចូររញ្ជ ឹងគិតរពោះបនធូលបៅកបុងបទគមពរីកដល នផឋល់ឱ្យខាងបរកាម។ ចូរររបររចបមលើយមយួ បៅនឹងរុំណួ្រនីមយួៗ  
      បៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តាររបរ់អបក។ 
  ក) ទុំនុកតបមកើង ១៩:៧-១១ បតើរពោះជាម្ចច រ់ផថល់រកិតយវនិយ័ ឬ រពោះបនធូលអវីមកដល់បយើង? (ខ ១១) 
  ខ) ទុំនុកតបមកើង ២៣:១-៣ បហតុអវី នជារពោះជាម្ចច រ់ដឹកនាុំបយើង? (ខ៣) 
  គ) ទុំនុកតបមកើង ២៥:៨-១០ បហតុអវី នជារពោះជាម្ចច រ់បបរងៀនបយើង? (ខ៨) 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៦    ាតគ់ួរកតបដិបរធ 
  ក) ការផឋល់ដុំបូនាម នរបរ់ឌូអាន បហើយនិង 
  គ) ការផឋល់ដុំបូនាម នរបរ់លីនី។ បតើអបកអាចពនយល់ នបទថាបហតុអវី? 
 
១   វនឹងបបរងៀនឱ្យាតប់ធវើអុំបពើលអរគបយ់៉ា ង។ ( ឬចបមលើយររបដៀងាប ) 
 
៧    ចបមលើយរបរ់អបក។ ខញុ ុំរងឃមឹថាការបឆលើយតបរបរ់អបកបៅនឹងរុំណួ្រទុំងបនោះ នឹងជួយ អបកបៅបពលកដលអបកករវង
 យល់ពីការដឹកនាុំបៅកបុងជីវតិរបរ់អបកកានក់តបពញបលញបឡើង។ 
 
២    ចបមលើយរបរ់អបក។ អបកអាចបរៀបរបព់ីបទពិបោធនរ៍បរ់បលកោុំយូកអល ឬបពលណាមយួកដលម្ចនបរឿងររបដៀង
 ាប បកើតបឡើងចុំបពាោះអបក ឬនរណាម្ចប កប់ទៀតកដលអបកោគ ល់។ 
 
៨  ក) តាមរយៈនិមតិថមយួ (ខ ១០-១៦) និង របមលងមយួ (១៣,១៥,១៩) 
  ខ) បលកបពរតុរ  នចុំណាុំរពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ (ខ១៤) បហើយកាលៈបទរៈទុំងឡាយ នបញ្ហជ ក់
       អុំពីវ (ខ១៧-១៨,២២). 
  គ) ាតោ់ឋ បប់ង្ហគ បរ់ពោះរូរបរៀងរពោះជាម្ចច រ់ (ខ២៣) បហើយ នទទួលអរ់អបកកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរ បឱ់្យ
      ាតទ់ទួល។ (ចបមលើយរបរ់អបកគួរកតររបដៀងាប ។ បហតុការណ៍្បនោះគឺជាឧទហរណ៍្ដល៏អមយួ សនរបបៀបកដល  
             រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលបោយផ្ទធ ល់។) 
 
៣  ខ) ម្ច៉ា ថាយ ៥:១១ 
 
៩  ក )  ២) មនិោឋ បប់ង្ហគ ប់ 
  ខ)  ១) ការបដិបរធពីរបបៀប (របរ់រពោះ) 
  គ)  ២) មនិោឋ បប់ង្ហគ ប់ 
 
៤  ក)   ១) បទបញ្ហជ ផ្ទធ ល់កដល នផឋល់ឱ្យដល់មនុរសណាម្ចប កឬ់រកុមណាមយួ 
  ខ)    ២) បាលការណ៍្សនឥរយិបថ្ 
  គ)   ១) បទបញ្ហជ ផ្ទធ ល់កដល នផឋល់ឱ្យដល់មនុរសណាម្ចប ក ់ឬរកុមណាមយួ 
  ឃ)   ៣) គុំរសូនបាលការណ៍្បៅកបុងជីវតិរបរ់នរណាម្ចប ក ់
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១០ ក) វផឋល់ឱ្យបយើងនូវចុំបណ្ោះដឹង ឬការរពម្ចន។ 
  ខ) រទងដ់ឹកនាុំបដើមផជីារបបយជនដ៍ល់រពោះនាមរបរ់រពោះអងគ ឬបដើមផបីុំបពញបរចកឋីរនារបរ់រពោះអងគ។ 
  គ) រទងប់បរងៀនបយើង ពីបរពាោះរទងល់អ បហើយបោម ោះរតង។់(ឬកច៏បមលើយររបដៀងាប ) 
 
៥  ក) ាត ់នកាតក់ឋីមនុរសទុំងអរ់បោយផ្ទធ ល់ បហើយការង្ហរបនោះបរចើនបពកររម្ចបា់តប់ធវើម្ចប កឯ់ង។ 
  ខ) បលកបយរតូ  នផឋល់ដុំបូនាម នឱ្យាត ់កតងតាុំងមនុរសកដលម្ចនរមតទភាពបដើមផជីួយ ាត។់ 
  គ) មនុរសរតូវ នកតងតាុំង បហើយបញ្ហា រតូវ នបោោះរោយ។ (ចបមលើយរបរ់អបកគួរកតររបដៀងាប ។) 
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      ម្តើរពះម្យស៊រូជាបពីគម្រោងការ 
      របសរ់ពះជាោា សម់ដរឬម្ទ?  

        Did Jesus Know God’s Design? 

 
 

ហាងជាងបឈើម្ចប ក់ោក់ោល កថា ―បបើកមុខជុំនួញ‖ ពយរួបៅបលើទវ រ។ វជាការង្ហររគួោរមយួ កដលរគបរ់គងបោយ
ឪពុកម្ចប ក ់និងកូនរបុរម្ចប ករ់បរ់ាតជ់ាកូនជាង។ កិតថិរពធខាងភាពបោម ោះរតងរ់រម្ចបជ់ាងបឈើ និងកូនរបុរ កដលម្ចន
ការរបុងរបយត័បធវើតាមការបរជើរបរ ើរម៉ាូតរបរ់អតិថ្ិជន។ 

 
កូនជាងម្ចនលកខណ្ៈពិបររ បហើយ នបង្ហា ញការរនាដធ៏ុំ។ កដនកុំណ្ត់របរ់ាត ់រតឹមកតជាភាពជាយុវជន

ប៉ាុបណាត ោះ។ អវីកដលាត់ នបធវើ ាតប់ធវើ នរតឹរតូវ ប៉ាុកនឋ ម្ចនកិចចការជាបរចើនកដលាតរ់តូវបរៀន។ អវីកដលបធវើឱ្យកូនជាងបនោះ
ម្ចនភាពបលចបធ្លល ខាល ុំង គឺរមតទភាពរបរ់ាត ់កដល នោកក់ម្ចល ុំងទុំងររុងបៅកបុងការង្ហររបរ់ខលួន។ បៅបពលកដល
អបកបផសងបទៀតហាកប់ីដូចជាធ្លល កប់ៅកបុងអុំបពើ ប  ផធុយបៅវញិ កូនរបុររបរ់ជាងបឈើ កបរជាជុំនោះបៅបធវើកិចចការកដលរតឹម
រតូវវញិបោយោរបុំណ្ងចិតឋបៅខាងកបុង។ 

 
បតើការពិពណ៌្នាបនោះអាចជាតុំណាងពីរពោះរគិរឋ កាលពីរទងប់ៅបកមងកដរឬបទ? បៅបពលរពោះរគិរឋ កាល យជាមនុរស

បពញវយ័ រទង ់នចុោះចូលបៅនឹងកដនកុំណ្តស់នជីវតិកបបធមមជាតិ។ បៅបពលរទងប់ៅជាទរក ជីវតិរបរ់រទងរ់ទិតបៅកបុង
ភាពបរាោះថាប ក់ ឪពុកម្ចឋ យរបរ់រទងរ់តូវកតរតប់ភៀរខលួនជាមយួរពោះអងគ បដើមផកីារពាររុវតទិភាព។ បបើបទោះបីជា រទងជ់ារពោះ
បុរតាដប៏ៅអរ់កលផរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កប៏ោយ កប៏រឋចបហរ ៉ាតូអាចរម្ចល បរ់ទង ់នកដរ។ កបុងនាមជារពោះជាម្ចច រ់ និងជារពោះ
បុរតា រពោះរគរិឋពិតជារជាបពីកផនការដប៏ៅអរ់កលផជានិចច។ ប៉ាុកនឋ បៅបពលកដលកាល យជាមនុរសបពញវយ័ រទងប់រជើរបរ ើរ
កចកចាយ បទពិបោធនជ៍ាមនុរសកបុងការបរៀនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះជាម្ចច រ់តាមរយៈការអធិោឌ ន។ 

 
បៅបពលកដលបយើងរិកាពីជីវតិរបរ់រពោះអងគ បយើងនឹងបរៀនបកនទមអុំពីអតទនយ័ បដើមផឱី្យដឹង និងបធវើតាមកផនការ

របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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គ្ទរាង  
ក. រពោះរគរិឋ នបរៀនតាមរយៈភាពម្ចនកដនកុំណ្ត ់Christ Learned Through Limitations 
ខ. រពោះរគរិឋ នបរៀនបពលរទងច់បរមើនវយ័ Christ Learned as He Grew 
គ.រពោះរគរិឋ នបរៀនបពលរទងអ់ធិោឌ ន Christ Learned as He Prayed 
ឃ. រពោះរគរិឋ នបរៀនបពលរទង ់នជួបបទពិបោធន៍ Christ Learned as He Experienced  

 

ទោលទៅ 
១. បង្ហា ញពីអវីកដលរពោះរគរិឋ នបរៀនតាមរយៈបទពិបោធនស៍នភាពម្ចនកដនកុំណ្តរ់បរ់រពោះអងគ។ 
២. ផឋល់គុំនិតអុំពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ កដលដកររងប់ចញពីការពណ៌្នាបៅកបុងបទគមពរីអុំពីកុម្ចរភាព  
     របរ់រពោះរគរិឋ។ 
៣. ពណ៌្នាពីបមបរៀនកដលអបក នបរៀនតាមរយៈការអធិោឌ ន កដលម្ចនលកខណ្ៈដូចរពោះរគិរឋ នបរៀនកដរ។ 
៤. បង្ហា ញពីអវីកដលរពោះរគិរឋ នបរៀនតាមរយៈបទពិបោធន។៍ 

 

ក. រពះរគិសដបានម្រៀនតាររយៈភាពោនមដនកំណត់  
     Christ Learned Through Limitations 

ទោលទៅទី១. បង្ហា ញពីអវីណែលរពះរគ្ីសដបានទរៀនតាមរយៈបទពិទសាធន៍ម្នភាពានណែនរំណត់របស់រពះអងគ។ 
 

រពោះរគិរឋ នយល់ដឹងជាមយួភាពម្ចនកដកកុំណ្ត។់ រពោះសនការបបងកើត (យ៉ាូហាន ១:៣)  នោក់កដនកុំណ្ត់ 
រពោះអងគផ្ទធ ល់ឱ្យកាល យជាោច់ឈាម កដលរទង ់នបបងកើតមក! រទងម់្ចនបចតនាោកក់ដនកុំណ្តនូ់វចុំបណ្ោះដឹង រពោះវតឋម្ចន 
និងអុំណាចរបរ់រពោះអងគ។ រទង់ នអនុញ្ដតឱ្យរពោះអងគផ្ទធ ល់បរៀនតាមរយៈបទពិបោធន។៍ 

  
រទង ់នបរៀនពីកដនកុំណ្ត់ និងការខកបុំណ្ងបៅបពលជាកុម្ចរភាព តាមរយៈការោឋ បប់ង្ហគ ប់ឪពុកម្ចឋ យរបរ់ 

រពោះអងគ។ កុម្ចរភាពរបរ់រពោះអងគម្ចនលកខណ្ៈធមមតា មនិម្ចនបហតុផលណាកដលរតូវគិតបផសងបទៀតបទ។ បោយមនិម្ចន
ការរងសយ័ រទងរ់តូវ នបង្ហា ញពីការម្ចនវនិយ័តាុំងពីបៅវយ័បកមង។ បទោះបីជារទងច់បរមើនវយ័បឡើងកប៏ោយ កប៏ៅកតម្ចន
កដនកុំណ្តស់នការលូតលរ់បនថិចមឋងៗកដរ។ 

 
ចាបព់ីម្ចនឋានៈបរមើាប ជាមយួរពោះវរបិតា រទងទ់ទួលយកការជាបទ់កទ់ងជាមយួនឹងកដនកុំណ្ត់សនការោឋ ប ់  

បង្ហគ ប។់ 
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បទោះបីរពោះអងគម្ចនឋានៈជារពោះជាម្ចច រ់ក៏បោយ ក៏រពោះអងគពុុំ នបកាឋ បកាឋ បឋ់ានៈកដលបរមើនឹងរពោះជាម្ចច រ់
បនោះទុកជាកមមរិទនិោចម់ុខរបរ់រពោះអងគបឡើយ។ ផធុយបៅវញិ រពោះអងគ នលោះបង់អវីៗទុំងអរ់ មកយក 
ឋានៈជាទរកររពោះអងគ នបៅជាមនុរសដូចមនុរសឯបទៀតៗ បហើយករ៏រ់បៅកបុងភាពជា មនុរសោមញ្ដ
កដរ។ រពោះអងគ នោក់ខលួន បធវើតាមរពោះបញ្ហជ រហូតដល់បោយទិវងគត គឺរហូតដល់បោយទិវងគតបលើបឈើឆាក ង
កថ្មបទៀតផង។ (ភលីីព ២:៦-៨) 

 
 រទងម់និបធវើអវីកដលរទងច់ងប់ធវើបនាោះបទ ប៉ាុកនឋ បធវើបៅតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ប៉ាុបណាត ោះ (យ៉ាូហាន ៥:

១៩.៣០)។ រទងប់រៀនតាមរយៈបទពិបោធន ៍កដលមនុរសរតូវកតបៅបរកាមអុំណាចបគៀបរងកតជ់ាកក់រថង។ បុំណ្ងរ ថាប ពី
ធមមជាតិ(ាម នអុំបពើ ប) អាចជាបញ្ហជ អវីមយួ ប៉ាុកនឋ រពោះហឫទ័យរបរ់រពោះបិតា អាចជាអវីមយួបផសងបទៀត។ អុំឡុងបពលរទង់
ជួបបរចកឋីលផងួ រទង ់នយល់ពីោររុំខាន់សនភាពជាមនុរសរបរ់រពោះអងគកដលម្ចនភាពកបមាយ បហើយមនិកតប៉ាុបណាត ោះ
បយើងដឹងថា រទង ់នតាុំងចិតថបោយបរជើរបរ ើរមនិបធវើឱ្យថ្មកាល យបៅជានុំបុង័ (លូកា ៤:១-៤)។ បទពិបោធនរ៍បរ់ 
រពោះអាទិករសនជីវតិកដលរតូវកចកចាយ!  
 

លំហាត់អន វតតន៍  
  

១ រពោះរគរិឋម្ចនបចតនា ោក់កដនកុំណ្តរ់ពោះអងគផ្ទធ ល់ ដូបចបោះរទងអ់ាចកចកចាយបៅកបុង…………របរ់បយើង។ 
  ក) អុំបពើ ប 
  ខ) បរជយ័ 
  គ) មនុរសជាតិ 
 

ខ. រពះរគិសដបានម្រៀនម្ពលរទង់ចម្ររើនវ័យ Christ Learned As He Grew 
ទោលទៅទី២. ផដល់គ្ំនិតអំពបីំណងរពះហឫទទយរបស់រពះជ្ជាច ស់ ណែលែររសងទ់ច្ញពីការពណ៌នទៅរន ងបទគ្មពីរ អំពីរ ារភាពរបស់  
                  រពះរគ្ិសដ។ 
 

រពោះរគិរឋ នរកីចបរមើនទុំងចុំបណ្ោះ និងការយល់ដឹង។ រពោះគមពរី នតករ់តាកកនលងពិបររសនជីវតិរបរ់រពោះអងគ
បពល នបកើតបឡើង។ បៅកបុងលូកា ២:៤០ ការលូតលរ់ដុំបូងរបរ់រពោះអងគរតូវ នពណ៌្នា។ វគួរកតម្ចនភរឋុតាងកដល
បង្ហា ញពីការរបណី្របណាឋ ររបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដល នផឋល់ដល់រពោះអងគ កដលរពោះគមពរី នររបររថា រទងប់ពញបោយ
រពោះរ ជាញ ញ្ហដ ណ្តាុំងពីរទងប់ៅជាកុម្ចរភាពមកបមលោះ។ ប៉ាុកនថ រទងម់និ នបធវើការអោច រយបទរហូតដល់រទង ់នចាបប់ផឋើមពន័ន
កិចចរបរ់រទងប់ៅររុកកាលីបឡ។  
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 បនោះជាទីរុំាល់ដុំបូងបងអរ់ កដលរពោះបយរ ូ នបធវើបៅភូមកិាណាកបុងររុកកាលីបឡ។ រពោះអងគ ន
រុំកដងរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ បហើយពួករិរសក ៏នបជឿបលើរពោះអងគ។ (យ៉ាូហាន ២:១១) 

 
បៅបពលរទងម់្ចនរពោះជនាម យុដប់ពីររពោះវរា រពោះបយរ ូរតូវ នម្ចតាបិតានាុំបៅរពោះវហិារ បៅពិធីបុណ្យចមលង  

(លូកា ២:៤១-៤២)។ បៅកបុងរងគមរបរ់ពួកោរន៍យូោ រទងឈ់ានដល់វយ័កដលរតូវ នបគចាតទុ់កថាជាមនុរសធុំបៅ
កបុងបរឿងោរនា។ ប៉ាុកនថ រទងប់ៅកតរតូវោឋ បប់ង្ហគ បម់្ចតាបិតារបរ់រពោះអងគ។ 

 
របកហលជាបៅបពលបនោះរពោះបយរ ូ ម្ចនអារមមណ៍្ថា វជាកផបកសនការបធវើការលផងលមយួ កដលបយើងកជ៏ួបរបទោះបៅ

បពលកដលបយើងធុំលូតលរ់កដរ។ រុំណួ្របនោះកតងកតរតូវ នបលើកបឡើង៖ បតើបៅបពលណាកដលមនុរសម្ចប កច់ាបប់ផឋើម
បរៀបចុំទិរបៅជីវតិរបរ់ខលួន បហើយទទួលរខុររតូវបធវើការរបរមចចិតថបោយខលួនឯង? 

 
វគួរកតម្ចនរមផជញ្ជ ៈខាងវញិ្ហដ ណ្កដលលូតលរ់ ឬ ក៏ោម រតីកដលមកពីរពោះជាម្ចច រ់ បៅកបុងជីវតិរបរ់រពោះរគិរឋ 

របកហលវជាកផបកមយួកដលបកើតបឡើងហួរពីរពោះជនមរបរ់រទងប់ៅបទៀត។ បរឿងមយួកដលចារ់លរ់បនាោះគឺ៖ វ ន
បបងកើតភាពតានតឹងបៅកបុងជីវតិរបរ់រពោះអងគ រទង ់នករវងរកកកនលងកដលអាចោប កប់ៅកបុងរពោះដុំណាក ់ន ប៉ាុកនឋ បៅកត
រទិតបៅបរកាមការដឹកនាុំរបរ់ម្ចតាបិតារពោះអងគដកដល (លូកា២:៤៣-៥១)។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍   
 
២ ចូរអាន គមពរីលូកា ២:៤១-៥១។ តាមរយៈឥរយិបថ្របរ់រពោះអងគបៅបពលកដល នបរៀបរបអ់ុំពី រពោះបយរ ូ កដល ន 
    បង្ហា ញថារទង់ 

ក) អាចបធវើការរបរមចចិតថបោយផ្ទធ ល់ ពីបរពាោះាម ននរណាម្ចនរិទនអុំណាចបលើរពោះអងគបឡើយ។ 
ខ) រតូវ នកុំណ្ត់បោយរិទនអុំណាចរបរ់ម្ចតាបិតារពោះអងគ ប៉ាុកនថអាចបបរមើរពោះជាម្ចច រ់ នយ៉ា ងលអរបសព។ 
គ) មនិ ចប់ធវើតាមដុំបូនាម ន និងការដឹកនាុំរបរ់ម្ចតាបិតារបរ់រពោះអងគបឡើយ។  
 
បៅកបុងគមពរីលូកា ២:៤០ បយើងដឹងថារពោះរគិរឋ នបពាបពញបោយរ ជាញ ញាណ្។ បៅគមពរីលូកា ២:៥២ កចងថា 

រទងម់្ចនវយ័ចបរមើនបឡើងបោយរ ជាញ វងសវ។ តាមរយៈចុំណុ្ចបនោះ ហាកប់ីជារូមផកីតរ ជាញ កដលដូចជាអុំបណាយទន
មយួ នទកទ់ងបៅនឹងោទ នភាពរបរ់មនុរសម្ចប ក ់កបុងភាពបពញវយ័ និងការរកីលូតលរ់។ រ ជាញ កដលនឹងបុំបពញ 
រពោះរគិរឋបពលបៅជាកុម្ចរ រតូវការចុំណាយបពលបដើមផវីវិឌណនខ៍ាងរតិវញិ្ហដ ណ្ បហើយរូមផកីតការលូតលរ់ខាងវញិ្ហដ ណ្។  

 
រពោះរគិរឋ នបរៀនកិចចការបោយមនិម្ចនការរងសយ័ នាបពលបនាោះ អុំពីគបរម្ចងការ ឬ បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះ

ជាម្ចច រ់ររម្ចបរ់ទង។់ បៅបពលកដលរទងច់ាបប់ផឋើមយល់កបុងភាពជាកូនរបរ់រពោះអងគ រទង ់នករវងរកកកនលងកដលរតឹម
រតូវរបរ់រពោះអងគបៅកបុងរពោះវហិារ។ ប៉ាុកនថ បាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ររម្ចបរ់ពោះអងគក៏ នរមួបញ្ចូ លទុំងនាងម្ច៉ា រ ីនិង
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បលកយ៉ាូករបផងកដរ បហើយកទ៏ទួលនូវការោកវ់និយ័ និងការបបរងៀនពីពួកបគជាបរចើនឆាប ុំកដរ។ រទងម់និ នបមើលបឃើញរបូ
ភាពបពញបលញបៅវយ័ដបព់ីររពោះវរាបនាោះបទ  ប៉ាុកនថ រទង ់នបឆលើយតបតាមរបបៀបវយ័ដបព់ីររពោះវរា នូវអវីកដលរទង ់ន  
ដឹង។ ការពិតបនាោះគឺថារពោះជាម្ចច រ់មនិទន ់នបញ្ចបប់ៅបឡើយបៅកបុងការហវឹកហវឺនរពោះរគិរឋ ដូបចបោះ បហើយ នជារពោះ
រគិរឋមនិទនប់រតៀមខលួនរចួរល់បៅកបុងពន័នកិចចរបរ់រទង។់ 

 
ដូចជាបយើងកដរកដលកានក់តយល់ដឹងពីបរចកឋីពិត ចុំកណ្ករពោះរគិរឋកដូ៏ចាប កដរ។ រទង ់នបឃើញពន័នកិចចរបរ់

រទងត់ាុំងពីបៅបកមង បហើយរទងច់បរមើនបឡើងបដើមផយីល់អុំពីពន័នកិចចទុំងបនាោះ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍   
 
៣ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅខាងមុខបរចកឋីរនបិោឌ នអុំពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះរគិរឋ កដលដកររងប់ចញពីការពណ៌្នា  
    បៅកបុងបទគមពរីអុំពីកុម្ចរភាពរបរ់រពោះរគិរឋ បៅគមពរីលូកា ២:៣៩-៥២។ 
  ក) មនុរសម្ចប កក់ដលបមើលបឃើញពីបុំណ្ងរពោះហឫទ័យរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបា់ត់ បៅកតរតូវការលូតលរ់
       កបុងការយល់ដឹងអុំពីវ។ 
  ខ) មនុរសម្ចប កម់និអាចបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងទទួលយកភាពម្ចនកដនកុំណ្តប់ៅ
       បពលកតមយួ នបទ។ 
  គ) រ ជាញ កដលរពោះជាម្ចច រ់របទនឱ្យទកទ់ងបៅនឹងបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ មនិទកទ់ងបៅនឹង
       ការលូតលរ់ ឬក៏ភាពបពញវយ័បនាោះបទ។ 
 

គ. រពះរគិសដបានម្រៀនម្ពលរទង់អ្ធិោា ន Christ Learned As He Prayed 
ទោលទៅទី៣. ពណ៌នពីទមទរៀនណែលអនរបានទរៀនតាមរយៈការអធិសាា ន ណែលានលរខណៈែូច្រពះរគ្ិសដបានទរៀនណែរ។ 
 

រពោះរគិរឋមនិរតឹមកតបរៀនបៅបពលកដលរទងច់បរមើនវយ័ប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ រទងក់ប៏រៀនបៅបពលកដលរទងអ់ធិោឌ នផង
កដរ។ ការអធិោឌ ន ជាការភាជ បម់នរិការរបរ់រពោះអងគបៅកានរ់ពោះបិតា គឺដូចជាការបធវើរបរ់បយើងកដរ។ ខណ្ៈបពលកដល
រពោះគមពរីមនិ នររបររអវីបោោះ ពីទម្ចល បស់នការអធិោឌ នកបុងនាមជាយុវជនម្ចប ក ់(ដល់រពោះជនមោមរិបរពោះវរា) វម្ចន
ភាពចារ់លរ់ពីជវីតិសនការអធិោឌ ន អុំឡុងបពលពន័នកិចចបីឆាប ុំរបរ់រពោះអងគ កដលវជាទម្ចល បម់យួ កដលរទង ់ន 
អភវិឌណនត៍ាុំងពីបៅកមង។ បតើរទងអ់ាចបរៀន នអវីខលោះ ពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់តាមរយៈការអធិោឌ ន? 
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វិនទយ Discipline 
 រពោះរគិរឋ នចុោះចូលបៅនឹងវនិយ័កបុងការអធិោឌ ន។ ការអធិោឌ នមនិកមនជាលុំហាត់មយួកដលង្ហយររួលបនាោះបទ 
វករមនឹងម្ចនការាុំរទពីនិរសយ័ោច់ឈាមណារ់។ ជាការពិត ជយ័ជុំនោះខាងវញិ្ហដ ណ្កដលឆលងកាតក់ារឈចឺាបប់ៅកបុង
វញិ្ហដ ណ្ ជាញឹកញាប ់នឈបោះតសមលសនការឈចឺាប់បៅកបុងរងកាយរបរ់បយើង។ ោចឈ់ាមរបរ់បយើងចងន់ាុំបយើងឱ្យបៅ
ឆាង យពីការចូលរមួចុំកណ្ក កបុងកផបកសនការតយុទនបនាោះ។ 
  
 បាលការណ៍្បនោះរតូវ នបបើករកមឋងយ៉ា ងចារ់លរ់ កបុងបទពិបោធនស៍នការអធិោឌ នរបរ់រពោះរគិរឋ បៅកបុង
រួនបកតបរម្ច៉ា នី។ បៅទីបនាោះបយើងបឃើញរពោះអងគ បោយមនិ នគិតដល់កផបកខាងកបុងវញិ្ហដ ណ្ បៅពាកក់ណាឋ លដុំបណ្ើ រ
ការសនការផ្ទល រ់បឋូរ កដលបនធនប់ៅតាមបាលបុំណ្ងកដលមនិបចោះផ្ទល រ់បឋូររបរ់រពោះបិតា។ 

 
រពោះអងគយងបៅមុខបនថិច រកាបរពោះភស្តកថដល់ដីទូលអងវរថា៖ 
 
ឱ្រពោះបិតាបអើយ! របរិនបបើ ន រូមបអាយកពងសនទុកខលុំ កបនោះបចញឆាង យពីទូលបងគុំបៅ ប៉ាុកនថ រូមកុុំបធវើ
តាមបុំណ្ងទូលបងគុំបឡើយគឺរូមបអាយ នរុំបរចតាមរពោះហឫទ័យរបរ់រពោះអងគវញិ។ (ម្ច៉ា ថាយ ២៦:៣៩) 

 
 រករមករបរ់រទង ់គឺជារករមកមនុរសពិតរ កដម្ចប ក ់កដលបរៀនពីផលូវរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បៅពាកក់ណាឋ លសនភាព

តានតឹងបនាោះ ការរពួយរពោះហឫទ័យចុំបពាោះការអធិោឌ ន រងកាយជាមនុរសរបរ់រពោះអងគឈានដល់ចុំណុ្ចសនការបខាោះ
បលវើយមយួ បហើយរទង ់នកបកបញើរដូចជាដុំណ្ក់ឈាម (លូកា ២២:៤៤)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍   
 
៤ ចូរអាន ម្ច៉ា ថាយ ២៦:៤០-៤១។ រិរសទុំងឡាយមនិ នអធិោឌ នបទ ពីបរពាោះពួកបគ 
  ក) មនិរ កដថានឹងរតូវអធិោឌ នកបបណា។ 
  ខ) មនិម្ចនចិតថអធិោឌ នបៅបពលបនាោះ។ 
  គ)  នអនុញ្ហដ តឱ្យនិរសយ័ោចឈ់ាមរគបរ់គងពួកបគ។  

 
 រងកាយមនុរសកតងកតករវងរកការកមានឋខាងរបូកាយ។ បុំណ្ងចិតថរបរ់វមនិ នដឹកនាុំបៅរកការអធិោឌ នបៅ
រកការទូលអងវរបនាោះបទ។ រពោះរគិរឋ នបរៀនពីបរចកឋីពិតបនាោះយ៉ា ងចារ់ បបើបទោះជារទងម់្ចននិរសយ័ជាមនុរសកដលលអ
ឥតបខាច ោះ ាម នភាពបៅហមងបោយោរបណាឋ ោ មកពីអុំបពើ បរបរ់បលកអោុំកប៏ោយ។ 
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ការពឹងណផអរ Dependency 
រពោះរគិរឋក ៏នបរៀនពីរបបៀបពឹងកផអកបលើរពោះបិតា បៅបពលរទងអ់ធិោឌ ន។ ការដឹកនាុំថ្មីនីមយួៗសនពន័នកិចចរបរ់រទង ់

រតូវ នដឹងមុនបោយការពរងីកបពលបវលអធិោឌ ន។ បៅបពលកដលរទងប់រជើរបរ ើររិរសទុំងទុំងដបព់ីរនាក ់រទង់
ចុំណាយបពលមយួយបអ់ធិោឌ ន។ បទោះបីពាកយសនការអធិោឌ នបនាោះមនិ នកតរ់តាកប៏ោយ បយើងបឃើញថារទងម់្ចនភាព
បជឿជាកប់ៅសថ្ងបនាធ ប ់ខណ្ៈបពលកដលរទង ់នរតារ់បៅរិរសទុំងដបព់ីរឱ្យមករករទង ់បៅបពលកដលរទង ់នបរជើរ
បរ ើរ (លូកា ៦:១២-១៦)។ 

 
បយើងរតូវ នអនុញ្ហដ តឱ្យោឋ បឮ់នូវរបបៀបកដលរទងអ់ធិោឌ ន បៅបពលកដលរទងឈ់ានដល់បពលបវលសនការរងទុកខ 

និងការរុគត (យ៉ាូហាន១៧)។ តាមរយៈកិចចការបនោះ បយើងបមើលបឃើញពីទុំហុំសនការទុំនាកទ់ុំនងផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់រពោះអងគ
ជាមយួរពោះបិតា។ ការអធិោឌ នរបរ់រទង ់គឺជាការពិតជាកក់រឋងផ្ទធ ល់ខលួន កដលបយើងបរធើរកតអាចចាបយ់ករបូភាពរពោះបិតា
បៅទីបនាោះ។ រពោះរគិរឋ នរ ុំលឹក រពោះបិតាពីទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគ និងពីរបបៀបកដលរទងទុ់កចិតថដល់អរ់អបកកដលរពោះ
បិតា នរបទនដល់រពោះអងគ។ វជាការអធិោឌ នមយួកដលម្ចនការពឹងកផអកទុំងររុង។ 

 

ការទំនរ់ទនំងែ៏ានររសិទធិភាព Effective Communication 

រពោះរគិរឋក ៏នបរៀនបទៀតថា ការអធិោឌ នគឺជារបបៀបកដលម្ចនរបរិទនិភាពបពញបលញ និងម្ចនទុំនាកទ់ុំនងរគប់
រានជ់ាមយួរពោះជាម្ចច រ់។ បៅបពលរទងអ់ធិោឌ ន កិចចការនានាក ៏នបកើតបឡើងពិតកមន។ បៅបពលរទងក់ុំពុងបធវើពិធី
រជមុជទឹក រទង ់នអធិោឌ ន បហើយរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន នយងមករណ្ឌិ តបលើរទង ់កបុងទរមងជ់ារតវរពាប  
(លូកា ៣:២១-២២)។ 

 
រទង ់នបបនាធ ររិរសកដលពួកបគមនិ នអធិោឌ នរបរ់ពួកបគ បៅបពលកដលពួកបគមនិអាចរ ុំបោោះបកមងរបុរម្ចប ក់

ឱ្យរចួផុតពីវញិ្ហដ ណ្អារកកក់ដល នរងកតរ់ងកិន (ម្ច៉ា កុរ ៩:១៩, ២៨-២៩)។ រទងម់្ចនរពោះបនធូលថា ជយ័ជុំនោះបកើតបឡើង
បោយោរការអធិោឌ ន។ អុំណាចរបរ់រទង ់បញ្ហជ កព់ីការអធិោឌ នរបរ់រទង។់ 

 
រពោះបយរ ូ នអធិោឌ នបរ របលកឡាោរឱ្យររ់បឡើងវញិ (យ៉ាូហាន ១១:៣៨-៤៤)។ រទង ់នករវងរកអុំណាច 

និងការដឹកនាុំពីរពោះបិតាយ៉ា ងពិតរ កដតារយៈការអធិោឌ ន។ រទងប់រៀន នថា មធយមភាគសនការអធិោឌ ន គឺម្ចនភាព
រគបរ់ាន ់និងម្ចនរបរិទនិភាពររម្ចបទ់ុំនាកទ់ុំនងជាមយួរពោះជាម្ចច រ់។ 
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លំហាត់អន វតតន៍   
 
៥ បយើង នបរៀនកិចចការបីយ៉ា ងកដលរពោះរគិរឋ នបរៀនតាមរយៈការអធិោឌ ន។ ចូរគិតពីអវីកដលអបក នបរៀនតាមរយៈការ 
    អធិោឌ ន។ បៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក ចូរររបររពីការពណ៌្នាសនបទពិបោធនខ៍លីមយួកដលអបកម្ចន ឬកប៏មបរៀន  
    ណាមយួកដលអបករតូវបរៀនបៅកបុងកផបកខាងបរកាមបនោះ៖  
  ក) វនិយ័ 
  ខ) ការពឹងកផអកបៅបលើ 
  គ) ការទុំនាកទ់ុំនងដម៏្ចនរបរិទនិភាព 
 

ឃ. រពះរគិសដបានម្រៀនម្ពលរទង់បានជួបបទពិម្ោធន ៍
 Christ Learned As He Experienced 
ទោលទៅទី៤. បង្ហា ញពីអវីណែលរពះរគ្ិសដបានទរៀនតាមរយៈបទពិទសាធន៍។ 
 
 រពោះរគិរឋ នបរៀនតាមរយៈបទពិបោធន។៍ ម្ចនរបបភទចុំបណ្ោះដឹងបផសងៗ បៅបពលកដលរទង ់នពិបោធអវីមយួ 
រទង ់នបចោះចារ់ជាងអវីកដលរទង ់នដឹងអុំពីវ ប៉ាុកនថ ម្ចនការកចកោចព់ីាប ទុំងររុង។ 
 
 ភាពបររុិទនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ រតូវ នបង្ហា ញតាមរយៈចរកិលកខណ្ៈបោយកឡកពីាប ។ កបុងនាមជារពោះបុរតារបរ់
រពោះអងគ រពោះរគិរឋមនិ នមកចូលរមួផ្ទធ ល់ជាមយួអបកម្ចន បបទ ប៉ាុកនថ មកបកើតជាមនុរស។ បាលបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគ គឺ
បដើមផកីចករ ុំកលកបទពិបោធនជ៍ាមនុរស ប៉ាុកនឋ បៅកតរកាភាពវរុិទនរបរ់រពោះអងគដកដល។ 
 

 បតើរពោះរគិរឋអាចបរៀនអវីខលោះតាមរយៈបទពិបោធន៍ជាមនុរស កដលរទងម់និ នដឹងបទបនាោះ? 
 

ជទយជំនះទលើទសច្រដីលបួង Victory Over Temptation 

 រពោះរគិរឋ នបរៀនតាមរយៈបទពិបោធនស៍នការលផងួ។ បរចកឋីលផងួមនិកមនជាអវីមយួកដលរទង ់ នអបងកតបឃើញ
បនាោះបទ។ វគឺជាអុំណាចមយួកដលរទងម់្ចនអារមមណ៍្ថាអាចបធវើអវីៗ នទុំងអរ់បងខុំឱ្យរទងប់ធវើការអារកក។់ ចូរបធវើតាម 
រពោះអងគ ដូចរទង ់នជួបការលផងួបៅវលរបហាោទ ន (លូកា ៤:១-១៣)។ 

 
រពោះវញិ្ហដ ណ្ ននាុំរទងប់ៅវលរបហាោទ នអរ់រយៈបពលកររិបសថ្ងរទងម់និ នបោយអាហារបទ។ បៅអុំឡុង

បពលកររិបសថ្ងរទង ់នជួបបរចកឋីលផងួបផសងៗាប  ពីម្ចរោតាុំង។ បពលបនាោះ រទង ់នរបឈមមុខជាមយួបរចកឋីលផងួ
បីយ៉ា ងកដល នកតរ់តាបៅកបុងរពោះគមពរី គឺរទងឃ់្លល ន អរ់កម្ចល ុំង និងបខាយខាងរងកាយ។ រទងទ់ទួលអារមមណ៍្ពីភាព
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ម្ចនកដនកុំណ្តក់បុងនាមជាមនុរសជាតិរបរ់រទង។់ រកមមភាពមយួចុំនួនកដលអារកស នរទងល់ផងួឱ្យបធវើបៅបពលបនាោះ 
ហាកប់ីដូចជាមនិម្ចនកុំហុរអវីបទ ជាពិបររការបធវើឱ្យថ្មកាល យបៅជានុំបុង័។ 

 
រគបប់រចកឋីរងឃមឹរបរ់បលកីយ ៍ររម្ចប់ភាពអរ់កលផទុំងអរ់ អាររ័យបៅបលើការររ់បៅរបរ់រពោះរគិរឋកដល

អាចដឹង និងបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះបិតា បោយមនិបធវើតាមការឃ្លល ន ភាពអរ់កម្ចល ុំង ភាពបខាោះបលវើយ ឬក៏
កាលៈបទរៈណាមយួបនាោះបទ។ របបភទសនការតយុទនបនាោះ គឺជាបទពិបោធនស៍នបរចកឋីលផងួ។ 

 
ចូរបរបៀបបធៀបពជីយ័ជុំនោះរបរ់រពោះអងគ បៅនឹងការបរជយ័របរ់មនុរសបផសងបទៀត។ បលកបអោវ នបៅបរ ញ់

រតវជាបរចើនបម្ច៉ា ង បៅបពលកដលកលិនរមលរបរ់បលកយ៉ា កុប ឈងុយជាងកដលបធវើឱ្យាតម់និអាចរទុំ ន បលកុបផតថិ 
(២៥:២៧-៣៤)។ ជនជាតិអុីរោកអលបៅកបុងវលរបហាោទ ន ម្ចនបញ្ហា មយួ បៅបពលកដលពួកបគចងរ់តឡបប់ៅរបបទរ
បអរីុបវញិ បោយបរពាោះកតអាហារប៉ាុនាម នមុខកដលពួកបគចងប់របិភាគប៉ាុបណាត ោះ (និកខមនុំ ១៦:១-៣)។ 

  
រពោះបយរ ូ នបរៀនតាមរយៈបទពិបោធន។៍ រទង ់នបរៀនពីភាពទនប់ខាយរបរ់របូកាយ និងគុំនិតខាងបលកីយ។៍ 

រទងក់ ៏នបរៀនពីការរគបរ់ានស់នអុំណាចរបរ់រពោះបនធូលបដើមផតីយុទនបៅនឹងការលផងួ។ រទង ់នយល់ពីភាពកបមាយ 
ប៉ាុកនថមនិម្ចនភាពអតធ់មតជ់ាមយួនឹងអុំបពើ បបទ (បហបរបើ ៤:១៥)។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍   
 
៦ ការកដលរពោះរគិរឋជួបការលផងួបង្ហា ញបយើងថា៖ 
  ក) ការលផងួបកើតបឡើងបៅបពលកដលបយើងបខាយខាល ុំងមនិអាចយកឈបោះវ ន។ 
  ខ) រទងព់ិតជាមនិជួបនឹងបរចកឋីលផងួដូចពួកបយើងជួបបនាោះបទ។ 
  គ) បយើងអាចយកឈបោះបរចកថីលផងួបោយបរបើរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
  ឃ) វអាចបៅរចួកដលយកឈបោះបរចកឋីលផងួ បបើបទោះជាបៅបពលកដលបយើងបខាយ ឬ អរ់កម្ចល ុំងកប៏ោយ។ 
 

ការសាដ ប់បង្ហគ ប ់Obedience 
រពោះរគិរឋ នបរៀនោឋ ប់បង្ហគ បត់ាមរយៈការរងទុកខ។ វជាបរឿងមយួបៅកបុង ឋានបរមរុខររម្ចប់រពោះបុរតាកដលចុោះ

ចូលរពោះបិតា។ ប៉ាុកនឋ បៅម្ចនបរឿងមយួបទៀតររម្ចបម់នុរសកដលរតូវោឋ បប់ង្ហគ បប់ៅបលើកផនដី។ ការោឋ បប់ង្ហគ បរ់បរ់
មនុរស គឺជាការចុោះចូលបៅនឹងរពោះជាម្ចច រ់ បៅបពលកដលកម្ចល ុំងសននិរសយ័បលកីយរ៍បឆាុំងជាមយួនឹងវ បៅបពលកដល
អុំណាចសនការបបងកើតកដល នធ្លល កចុ់ោះទុំងអរ់របឆាុំងជាមយួនឹងវ បៅបពលកដលអនុភាពទុំងអរ់របរ់ម្ចោតាុំង
របឆាុំងជាមយួនឹងវ។ 
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ការោឋ បប់ង្ហគ បក់បបបនោះ គឺរតូវ នបរៀនតាមរយៈការរងទុកខ (បហរប ឺ៥:៨)។ មនិម្ចនរបបៀបណាបផសងបទៀតបទ។ 
បយើងមនិចងប់កករបនយ័ខុរពីបទគមពរី បៅបពលកដលបយើងនិយយថាវម្ចនោររុំខាន់ររម្ចបរ់ពោះរគិរឋកដលបកើតជា
មនុរសបដើមផដីឹង ដូចជាបយើងដឹង បដើមផោីឋ បប់ង្ហគ ប់ដូចជាបយើងរតូវកតោឋ បប់ង្ហគ បប់នាោះកដរ។ 

 
បតើភាពផធុយាប អាចម្ចនអតទនយ័យ៉ា ងដូចបមឋចចុំបពាោះអុំណាចទុំងអរ់? បតើបរចកឋីោល បអ់ាចម្ចនអតទនយ័យ៉ា ង

ដូចបមឋចចុំបពាោះជីវតិរទងផ់្ទធ ល់? បតើការឈចឺាប់អាចម្ចននយ័ដូចបមឋច ចុំបពាោះរពោះបយហូវ៉ា  កដលជារពោះបរ រឱ្យជា? បតើ
តរមូវការអាចម្ចននយ័ដូចបមឋចចុំបពាោះអបកកដលកុំណ្តរ់បភពធនធ្លន? បតើមនុរសម្ចប ក់អាចវរ់កវងលទនផលទឹកមយួកកវ 
កដលយកបចញមកពីរមុរទ បៅបលើរមុរទកដរឬបទ? 

 
ប៉ាុកនឋ ររម្ចបរ់ពោះរគិរឋ ការយកកុំបណ្ើ ត កដលរទងក់ាល យជាមនុរស គឺជាបទពិបោធនស៍នការោកក់ដនកុំណ្ត ់

ផ្ទធ ល់។ ជារបបៀបកដលរទង ់នបរៀនោឋ បត់ាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ កបុងនាមជាមនុរសជាតិ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍  
  

៧ តាមរយៈបទពិបោធនស៍នការរងទុកខរបរ់រពោះអងគ រពោះរគិរឋ នបរៀនោឋ បប់ង្ហគ ប់ ពីបរពាោះរទង ់
  ក) មនិម្ចនការយល់ដឹងពីការរងទុកខ ឬការឈចឺាបព់ីមុនមក។ 
  ខ) បធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ដូចជាមនុរស មនិកមនដូចរពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលគងប់ៅ
       ោទ នបរមរុខបនាោះបទ។ 
  គ) មនិកមនជាកមមវតទុសនបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះបិតា មុនបពលកដលរទងក់ាល យជាមនុរសបនាោះបទ។ 
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៨ បយើង នរិការបបៀបជាបរចើន កដលរពោះរគិរឋ នបរៀន និងបធវើតាមគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបរ់ពោះអងគ។ ចូរ  
    អានរបបយគនីមយួៗកដលពណ៌្នាពីរបបៀបទុំងបនាោះ។ បនាធ ប់មកបៅកបុ ងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក ចូរបុំបពញរបបយគ  
    តាមលុំោបល់ុំបោយ បោយបរៀបរបព់ីរបបៀបកដលអបកអាចបដើរ តាមគុំររូបរ់រពោះអងគបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក។ 
 ក) រពោះរគិរឋ នបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់យ៉ា ងលអឥតបខាច ោះ កបុងកដនកុំណ្ត់កដលជាកផបកមយួ
      សនបទពិបោធនជ៍ាមនុរសរបរ់រពោះអងគ។ ខញុ ុំអាចបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ បៅកបុងកដន  
               កុំណ្ត់ទុំងបនោះ កដលជាកផបកមយួសនជីវតិរបរ់ខញុ ុំ៖ 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ខ) រពោះរគិរឋ នបរៀនពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ តាមរយៈការោកវ់និយ័ចុំបពាោះការអធិោខ ន។ ខញុ ុំអាច
      បរៀនពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់តាមរយៈការោកវ់និយ័បោយ៖ 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  គ) រពោះរគិរឋ នបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ បបើបទោះជាម្ចនបរចកឋីលផងួ ការបររកឃ្លល នការ
      អរ់កម្ចល ុំង ការឈចឺាប់ ការរងទុកខ។ ខញុ ុំអាចបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ ជុំនួរឱ្យការបធវើតាម  
             ការលផងួខលោះដូចជាការបររកឃ្លល ន ការអរ់កម្ចល ុំង ការឈចឺាប់ ការរងទុកខ៖ 
         …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 រពោះរគិរឋ ជារពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់មុនបពលកដលរទង ់នយងមកបលើកផនដី។ រទងរ់ជាបរពវរគបទ់ុំងអរ់

មុនបពលរទងយ់ងមក ប៉ាុកនឋ វជាការយល់ដឹងបផសងាប មយួ បៅបពលកដលរទង ់នបលើកបៅវញិ បៅបពលកដលរទង ់ន
យងរតឡបប់ៅោទ នបរមរុខវញិបដើមផបីធវើជាមហាបូជាចារយដអ៏ោច រយរបរ់បយើង បហើយជាតុំណាងឱ្យបយើងបៅចុំបពាោះ 
រពោះបិតា (បហរបឺ ១២:២)។ 

 
 អវីជាការបលើកទឹកចិតថ! អវីជាគុំរ!ូ រពោះរគិរឋ នយងបៅមុនបយើង។ រទង ់នបរៀន និងបធវើតាមគបរម្ចងការរបរ់ 

រពោះជាម្ចច រ់ ររម្ចបរ់ពោះអងគ។ រទងម់្ចនជយ័ជុំនោះ។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
៥    ចបមលើយរបរ់អបក។ បតើអបកបមើលបឃើញបាលការណ៍្ខលោះៗ បៅកបុងជីវតិសនការអធិោឌ នរបរ់រពោះរគិរឋកដលអបកអាច
 យកបៅអនុវតឋបដើមផជីួយ ឱ្យអបកបរៀន និងបដើរតាមគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដរឬបទ? 
 
១  គ) មនុរសជាតិ 
 
៦  គ) បយើងអាចយកឈបោះបរចកថីលផងួបោយបរបើរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
  ឃ) វអាចបៅរចួកដលយកឈបោះបរចកឋីលផងួ បបើបទោះជាបៅបពលកដលបយើងបខាយ ឬអរ់កម្ចល ុំងកប៏ោយ។ 
 
២  ខ) រតូវ នកុំណ្ត់បោយរិទនអុំណាចរបរ់ម្ចតាបិតារពោះអងគ ប៉ាុកនថអាចបបរមើរពោះជាម្ចច រ់ នយ៉ា ងលអរបសព។ 
 
៧  ខ) បធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ដូចជាមនុរស មនិកមនដូចរពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដលគងប់ៅ
      ោទ នបរមរុខបនាោះបទ។ 
 
៣  ក) មនុរសម្ចប កក់ដលបមើលបឃើញពីបុំណ្ងរពោះហឫទ័យរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបា់ត់ បៅកតរតូវការលូតលរ់កបុង 
      ការយល់ដឹងអុំពីវ។ 
 
៨     ចបមលើយរបរ់អបក។ ខញុ ុំរងឃមឹថាអបកអាចបមើលបឃើញបរចើនរបបៀប កដលអបកអាចបដើរតាមគុំររូបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុង
  ជីវតិររ់អបក។ 
 
៤  គ)  នអនុញ្ហដ តឱ្យនិរសយ័ោចឈ់ាមរគបរ់គងពួកបគ។ 
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ម្តើខ្ុំអាចឈានម្ៅដល ់
អ្ន្ទគតម្ោយរម្បៀបណា? 
How Do I Approach the Future? 

 
 

ជុំនួញរបរ់បលករ ៉ាបូ នីរុន  នទទួលលទនផលផធុយពីការគិត បោយោរប៉ាុនាម នឆាប ុំដុំបូង ជាការពិតបលក ន
 តប់ងថ់្វកិារ។ បញ្ហា បនាោះគឺ បលកពិតជាមនិ នដឹងថាបហតុអវី នជាវបកើតបឡើងកបបបនាោះបទ។ ម្ចនកិចចរនាមយួរតូវ  
 នបធវើបឡើងបដើមផទីិញរកុមហ ុនរបរ់ាត។់ បតើាតគ់ួរកតលករ់កុមហ ុនបនាោះបដើមផយីករ ក ់ឬករ៏កាវទុក បោយរងឃមឹថា
នឹងទទួល នចុំណូ្លបៅបពលអនាគត? របរិនជាាតរ់ានក់តអាចដឹងពីអនាគតកមនបនាោះ!  

 
បលករ ៉ាបូ នីរុន  នបធវើដូចជាអបកបផសងបទៀត នបធវើកដរ។ ាត ់នបៅរករគូទយ។ របរិនជាាតអ់ាចដឹងពី 

អនាគត ាតន់ឹងដឹងពីរបបៀបបធវើ។ រគូទយ នរបការថា បដើមផ―ីបឃើញ‖ និបយជិកម្ចប ក់កដលមនិបោម ោះរតង ់ជាមនុរស
កដលគួរឱ្យទុកចិតឋម្ចប កប់ៅកកផរាតន់ឹងពាយមចង់កាល យបៅជាម្ចច រ់រកុមហ ុនបៅបពលឆាប់ៗ បនោះ។ អវីកដលរគូទយ ន
និយយជាការពិត បុគគលម្ចប កប់នោះ នបមើលការខុររតូវបលើការ តប់ងរ់បរ់រកុមហ ុន។  

 
បលករ ៉ាបូ នីរុន  នបធវើរកមមភាពយ៉ា ងឆាបរ់ហ័រ។ បលក នបដញ បលកការីុ កដលជារហការរីបរ់ាត ់ 

បចញ។ ាត់ នទុកចិតឋបលកការីុអរ់រយៈបពលជាបរចើនឆាប ុំ ប៉ាុកនថ ាតម់្ចនអារមមណ៍្ថា រគូទយនឹងមនិអាចទយខុរ
បទ។ 

 

បៅយបប់នាោះ បលករ ៉ាបូ នីរុន  នបៅរកុមជុំនុុំរបរ់ាត។់ បៅទីបនាោះបលករតូវ នរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនបង្ហា ញពី
បទរកុំហុរ។ បលក នដឹងកុំហុរពីការបៅរករគូទយ បហើយ នបៅបលកការីុមករូមការអតប់ទរ។ បោយការ
រននតច់ិតឋរបរ់ាត ់បលកការីុ នតាុំងចិតថបធវើអតថឃ្លតខលួនឯង! បរកាយមក បលកការីុ រតូវ នបគបង្ហា ញពីភាពាម ន
បទរទុំងររុងកបុងការបធវើកុំហុរណាមយួបនាោះបទ។ 

 
បតើបរឿងបនោះយ៉ា ងបម៉ាចកដរចុំបពាោះមនុរសកដលបចោះកតចងដ់ឹងពីអនាគតបនាោះ? បតើវជាកុំហុរឬ? បៅកបុងបរឿងបនោះ អបក

នឹងបឃើញពីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ចង់ឱ់្យអបកបមើលបឃើញពីអនាគត និងពីអវីកដលរពោះអងគ នបបើករកមឋងអុំពីវ។ 
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គ្ទរាង 
ក. គបរម្ចងការបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់នាគត God’s Design for the Future 

ខ. មូលបហតុកដលរពោះជាម្ចច រ់ោកក់ដនកុំណ្តព់ីការបបើករកមឋងរបរ់រពោះអងគ Why God Limits His Revelation 

គ. គបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់ពលបចចុបផនប God’s Design for Today 

 

ទោលទៅ 
១. បង្ហា ញពបីាលបុំណ្ង និងម្ចតិកាសនការបបើករកមឋងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់នាបពលអនាគត ។ 
២. ពនយល់ពីមូលបហតុកដលរពោះជាម្ចច រ់ោកក់ដនកុំណ្ត់សនការបបើករកមឋងរបរ់រពោះអងគពីអនាគត ។ 
៣. ពណ៌្នាពីរបបៀបកដលអបកអាចបដើរតាមគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
 

ក. គម្រោងការរបសរ់ពះជាោា សស់រោប់អ្ន្ទគត God’s Design For The Future 

ទោលទៅទី១. បង្ហា ញពីទោលបំណង និងាតិកាម្នការទបើរសណមដងរបស់រពះជ្ជាច ស់នទពលអនគ្ត។ 
 

មនុរសជាោប មរពោះហរថកតមយួគតក់ដលរពោះជាម្ចច រ់របទនឱ្យនូវការរម្ចគ ល់ពីឱ្យអាចគិតពីអនាគត ន។ រតវ
បធវើរកមមភាពបោយរភាវគតិបដើមផរីបមូលអាហារររម្ចបអ់នាគត ប៉ាុកនថ មនុរសគិតពីអនាគត បហើយកថ្មទុំងពាយម
រគបរ់គងអនាគតបៅតាមបាលបុំណ្ងផ្ទធ ល់ខលួន ។ មនុរសមនិ នអភវិឌណនរ៍មតទភាពរបរ់ខលួនបដើមផគីិតពីអនាគតបោយ
ខលួនឯង នបទ គឺវផឋល់ឱ្យបោយរពោះជាម្ចច រ់។ វជាកផបកមយួសនអាកបផកិរយិរបរ់មនុរស កដលជាោប មរពោះហរថមយួ
កដលរពោះអងគ ន បបងកើតមកជាតុំណាងរបរ់រពោះអងគ។ 

 
ការដប៏រាោះថាប ក់បនាោះគឺថាមនិកមនអាររ័យបលើបុំណ្ងចិតថរបរ់មនុរសបដើមផដីឹងពីអនាគតបនាោះបទ ប៉ាុកនឋ ជាការពិត 

ជួនកាលចុំបណ្ោះដឹងរបរ់មនុរសអុំពីអនាគត អាចដឹកនាុំាតប់ៅរករកមមភាពកដលលងីបលងើ។ ម្ចនភាពខុរាប រវងការ
អធិោឌ នបដើមផដីឹងពីអនាគត និងអធិោឌ នបដើមផដីឹងពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ជាធមមតាបយើងចងដ់ឹងពី
អនាគត ដូបចបោះបយើងអាចរបរមចចិតឋ នថានឹងរតូវបធវើអវី។ ប៉ាុកនឋបៅបពលកដលបយើងចងដ់ឹងពីបុំណ្ងរពោះឫទយ័របរ់រពោះជា
ម្ចច រ់ ដូបចបោះបយើង អាចបធវើអវីកដលរទងច់ងឱ់្យបយើងបធវើ។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
 
១ បតើឃ្លល របបយគមយួណាកដលបង្ហា ញពីឥរយិបថ្រតឹមរតូវចុំបពាោះអនាគត? 
  ក) ខញុ ុំចងដ់ឹងពីអនាគត ដូបចបោះខញុ ុំអាចរបរមចចិតថថារកមមភាពមយួណាកដលខញុ ុំរតូវបធវើ។ 
  ខ) ខញុ ុំចងដ់ឹងពីកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ដូបចបោះខញុ ុំអាចបធវើនូវអវីកដលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យខញុ ុំបធវើ។ 
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អវីណែលរពះជ្ជាច ស់បានទបើរសណមដង What God Has Revealed 
រពោះជាម្ចច រ់ នបរជើរបរ ើរបបើករកមឋងបរឿងខលោះៗបៅបពលអនាគត។ រពឹតឋិការណ៍្កដលនឹងបកើតម្ចនគឺជាការលត

រតោងទរសនីយភាព ឬជាលុំោបល់ុំបោយសនរបូភាព កបុងការបបើករកមឋង (វវិរណ្ៈ)បៅកានប់លកយ៉ាូហាន កដលជាកណ្ឍ
គមពរីចុងបរកាយរបរ់រពោះគមពរី។ 

 
ជាបរចើនដងបលកយ៉ាូហាន នបរៀបរបយ់៉ា ងលុំអិតនូវអវីកដលបលក នបឃើញ ប៉ាុកនថ អបករ ជញរពោះគមពរីយល់បឃើញ

ថាវពិ កនឹងឯកភាពទុំងររុងបៅនឹងអវីកដលនឹងបកើតម្ចនខាល ុំងណារ់។ របកហល ជាបៅបពលកដលរពោះជាម្ចច រ់បង្ហា ញ
ពីអនាគត វពិ កនឹងទទួលយក បោយោរកតបចចុបផនបភាព។  

 
បតើបយើងអាចររសមបឃើញពីបរចកឋីពិត នូវការយងរតឡបម់កកផនដីរបរ់រពោះបយរ ូរគិរឋ ឬក៏ការបោយរជយដ៏

រុចរតិមយួពានឆ់ាប ុំ (វវិរណ្ៈ ១:៧,២០:១-៦) កដរឬបទ? មនិម្ចនអវីគួរឱ្យឆងល់បនាោះបទកដល ថាការបរៀបរបរ់បរ់បលក 
យ៉ាូហានជាបរចើនហាកប់ីដូចជាមនិជាកល់កប់ោោះ។ ពីបរពាោះបយើងមនិអាចបរៀបចុំឱ្យរតូវបៅនឹងការបមើលបឃើញរពឹតឋការណ៍្ 
កដលបយើងមនិដឹងចារ់បនាោះបទ បយើងម្ចនការពិ កកបុងការបករោយោររបរ់ាតឱ់្យ នរតឹមរតូវណារ់។ 

 
ប៉ាុកនឋ បបើបទោះជាម្ចនបញ្ហា ខលោះៗ កបុងការបករោយោរបរ់បលកយ៉ាូហានកប៏ោយ ក៏ម្ចនបរឿងជាបរចើនអុំពីអនាគត

កដលម្ចនភាពចារ់លរ់កដរ។ បៅបពលកដល បពលបវលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់មកដល់ ពិភពបលកនឹង នផ្ទល រ់ករប។ 
អរយិធមក៌ដលមនុរសបបងកើត នឹងរតូវ នបុំផ្ទល ញ ប៉ាុកនឋ មនុរសនឹងបៅររ់។រពោះរគិរឋនឹងបធវើអនថរគមន ៍បហើយនឹងបរៀបចុំនគរ
មយួ។ 

 

អារកសនឹងរតូវកាតប់ទរ បហើយលទនផលអារកកក់ដលបៅបរររល់នឹងរតូវដកបចញពីកផនដីបនោះ។ ម្ចរោតាុំង 
កដលជាបមរតួតរតារបរ់អុំបពើអារកកន់ឹងរតូវ នបបណ្ឋ ញបចញ រពមទុំងរតូវទទួលបទរផងកដរ។ 

 
បយើងនឹងរតូវ នផ្ទល រ់ករប! របូកាយរបរ់បយើងនឹងម្ចនរិររីងុបរឿង ចុំបណ្ោះដឹងរបរ់បយើងនឹងលអឥតបខាច ោះ។ បរចកឋី

របស្តង្ហគ ោះនឹង នបពញបលញ។ ម្ចប ក់ៗ នឹង នលអឥតបខាច ោះ។ អបកករ៏ទិតបៅកបុងបុំណ្ងរពោះហឫទ័យដល៏អឥតបខាច ោះរបរ់រពោះ
ជាម្ចច រ់កដរ។ កបុងនាមជាបមការោទ បនា រពោះរគិរឋនឹងបញ្ចបក់ារង្ហររបរ់រពោះអងគកបុងអបក រពោះរជយរបរ់របរ់រពោះអងគនឹង
 នរបរមច។ 

 
វង្ហយយល់ពីមូលបហតុកដលរពោះជាម្ចច រ់មនិរ បប់យើងបកនទមបទៀត។ បយើងពិ កររសម ពីអវីកដលរទងពិ់តជា ន

រ បប់យើង។  
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២ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខពត័ម៌្ចនរតឹមរតូវនីមយួៗ។ 
  ក) ការបរៀបរបរ់បរ់បលកយ៉ាូហានពីអនាគត គឺមនិដឹងចារ់បទ ពីបរពាោះពួកវមនិកមនជាបរចកឋីពិត។ 
  ខ) គមពរីវវីរណ្ៈ ននិយយថា រពោះរគិរឋនឹងយងរតឡបម់កកផនដីបោយផ្ទធ ល់។ 
  គ) ពីបរពាោះបយើងអាចបរបើចុំបណ្ោះដឹងខុរអុំពីអនាគតកាល ដូបចបោះរពោះជាម្ចច រ់ នបរជើរបរ ើរមនិរ បប់យើងអុំពី     
       អនាគត។ 
  ឃ) កផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើងរមួបញ្ចូ លនូវភាពឥតបខាច ោះដប៏ពញបលញ។ 
 

ទោលបំណងរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ការទបើរសណមដង God’s Purpose For Revelation 
 បោយយល់ដឹងតិចតួចអុំពីអនាគត បយើងបៅកតពាយម ―ជួយ ‖ រពោះជាម្ចច រ់។ របរិនជាអបកចងអ់ានឧទហរណ៍្
មយួបនោះបៅកបុងបទគមពរី អបកអាចរកវបឃើញបៅកបុងគមពរីបលកុបផតថិ ១៦ ជាបរឿងរបរ់បលកអរ ហាុំ និងនាងហាការ។ ការ
ខុំរបឹងរបរ់បយើងបដើមផនីាុំបៅរករពោះបនធូលរនា ជាញឹកញាបប់ធវើឱ្យបយើងបោកោឋ យនឹងាម នរពោះពរ។ រពោះជាម្ចច រ់ ន
កចកចាយជាមយួបយើងនូវការបមើលបឃើញមយួកភលតអុំពីអនាគត ដូបចបោះបយើងអាចនឹងម្ចនរងឃមឹ មនិកមនបយើងពាយម
បបងកើតរបូមនឋមយួ បដើមផបីធវើឱ្យបហតុការណ៍្បៅបពលអនាគតបកើតបឡើងបនាោះបទ។ 
 

 រពោះបយរ ូ នបមើលបឃើញអុំណ្រដខ៏ាល ុំងបុំផុតសនកផនការរបរ់រពោះបិតាចុំបពាោះរពោះអងគ។  
 

រតូវរមលងឹបមើលបៅរពោះបយរ ូ កដលជាបដើមកុំបណ្ើ តសនជុំបនឿ បហើយបធវើបអាយជុំបនឿបនោះ នរគបល់កខណ្ៈ។ 
រពោះអងគរុខចិតថលោះបងអ់ុំណ្រ កដលបរមុងទុករុំរបរ់ពោះអងគ បហើយរងទុកខលុំ កបៅបលើបឈើឆាក ងឥតខាល ច
ខាម របោោះបឡើយ។ ឥឡូវបនោះ រពោះអងគគងប់ៅខាងោឋ ុំបលល័ងករបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ (បហរបឺ ១២:២) 

 
 កផនការរបរ់ម្ចរោតាុំង គឺបរបើចុំបណ្ោះដឹងបពលអនាគតកដលរពោះរគិរឋម្ចន ( កដលអាណាចរកបៅបលើកផនដីនឹង
កាល យបៅជារបរ់រពោះរគិរឋ) បដើមផឱី្យរពោះរគិរឋកុំណ្តរ់បបៀបកដលង្ហយៗបដើមផ ីនពួកវ។ វនឹងបធវើឱ្យរពោះរគិរឋរានក់ត
រកាបថាវ យបងគុំវប៉ាុបណាត ោះ (លូកា ៤:៥-៨)។ ប៉ាុកនឋរពោះរគិរឋ នបដិបរធនរ៍ុំបណ្ើ ររបរ់ម្ចរោតាុំង បហើយបដើរតាមផលូវ 
រពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនររម្ចបរ់ពោះអងគវញិ។  

  
 រពោះជាម្ចច រ់ នបង្ហា ញបយើងពីអនាគត បដើមផជីួយ បយើងបោោះរោយបញ្ហា លុំ កៗបៅបពល បចចុបផនប។ អវីកដលពិត

ជាមនិអាចបៅរចួ (និរសយ័ធមមជាតិ) កបុងការបឈាងចាបប់ាលបៅ កដលរទង ់នបរៀបចុំររម្ចបប់យើង បដើមផឱី្យម្ចនភាពលអ
ឥតបខាច ោះ កដលនាុំបយើងរមលងឹបមើលបៅរពោះអងគររម្ចបជ់ាជុំនួយជាបរៀងរល់សថ្ង។ រទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងចូលបៅជិត
កម្ចល ុំង និងរពោះគុណ្របរ់រពោះអងគ បដើមផោីឋ បប់ង្ហគ ប ់នូវអវីកដលរទង ់នរ បប់យើងឱ្យបធវើ។ 
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៣ ចូរបុំបពញរបបយគខាងបរកាម។ រពោះជាម្ចច រ់ នបង្ហា ញបយើងពីអនាគតកាល ដូបចបោះបយើងនឹង 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ.រូលម្ តុមដលរពះជាោា សោ់ក់មដនកំណត់ពីការម្បើកសមរដងរបសរ់ពះអ្ងគ 
 Why God Limits His Revelation 
ទោលទៅទី២. ពនយល់ពីមូលទហត ណែលរពះជ្ជាច ស់ោរ់ណែនរំណត់ម្នការទបើរសណមដងរបស់រពះអងគពីអនគ្ត។ 
 

បហតុអវី នជារពោះជាម្ចច រ់មនិបង្ហា ញអវីៗទុំងអរ់ឱ្យបយើងដឹងជាមុន? បតើរទងម់និទុកចិតឋបយើងកមនបទ? រុំណួ្រគឺ
មនិកមនមកពទីុំនុកចិតឋរពោះអងគចុំបពាោះបយើងបនាោះបទ ប៉ាុកនថជាទុំនុកចិតឋរបរ់បយើងចុំបពាោះរពោះអងគវញិ។ 

 
របរិនជាបយើង នបមើលបឃើញរគបជ់ុំហានទុំងអរ់កដលរតូវបៅដល់បាលបៅនាបពលអនាគត បយើងនឹងរបញាប់

របញាល់ចាបយ់កកិចចការមយួចុំនួន បហើយពាយមបគចបវោះពីកិចចការមយួចុំនួនបទៀត។ ការនាុំរតឡបម់កវញិនូវអវីកដល
បយើងបធវើ គឺមនិរតូវនឹងកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើងបទ។ បយើងបមើលបឃើញពីគុំរសូនការរបញាប់របញាល់ ឬក៏ការ
បគចបចញបនោះបៅកបុងជីវតិរបរ់មនុរសមយួចុំនួនកដលបយើង នអានបៅកបុងរពោះគមពរី។ 

 
បលកយ៉ាូបរវ  នរបរមចបៅការវយយកទីរកុងបយរខូី។ ទីរកុងសអ  នបញ្ហជ ក់យ៉ា ងចារ់លរ់ថា នឹងរតូវវយ

យកបនាធ បប់ទៀត។ ាតច់ង់បញ្ចបក់ិចចការរបរ់ាតយ់៉ា ងខាល ុំង ដូបចបោះាត់របញាបប់ៅវយយកទីរកុងសអ បោយមនិម្ចនការ
ដឹកនាុំពីរពោះជាម្ចច រ់។ លទនផលគឺរតូវមហនថរយ (យ៉ាូបរវ ៧:២-៥)។ 

 
បរឋចោវឌី ខុំរបញាបប់ៅយកហិប (ហិបរមពននបមរតីសនរននិរញ្ហដ របរ់រពោះជាម្ចច រ់ជាមយួអុីរោកអល) រតឡប់

បៅទីរកុងបយរោូឡឹមវញិ។ បាលបៅរតឹមរតវូ បមើលបៅគួរឱ្យចងប់ធវើខាល ុំង។រពោះរជាបធវើកិចចការកដលផឋល់ផលលអ បហើយ ន
ោកហិ់បបៅបលើរបទោះមយួវញិ បោយមនិ នករងហិបដូចកដលតរមូវឱ្យបធវើបនាោះបទ (និកខមនុំ ២៥:១២-១៤; យ៉ាូបរវ ៣:២-
៤)។ ជាថ្មីមឋងបទៀត លទនផលគឺមនិម្ចនដុំបណ្ើ រការបលឿនជាង បៅកបុងរពោះរជយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បនាោះបទ ប៉ាុកនឋ នាុំមកនូវបរាោះ
មហនឋរយវញិ (២ោុំយ៉ាូកអល ៦:៦-៨)។ 

 
បលកបពរតុរ យល់បឃើញថាការបធវើពលិកមមរបរ់រពោះរគិរឋ កដលបធវើបៅបលើបឈើឆាក ងបដើមផឈីានដល់ករមតិខពរ់

ជាងបនោះ បលកមនិអាចទទួលយក នបទ (ម្ច៉ា ថាយ ១៦:២២)។ ាតច់ងរ់បយុទនបោយបរបើោវជាជាងបដើរតាមរពោះ
រគិរឋតាមរយៈបទពិបោធនប៍នាោះ (យ៉ាូហាន ១៨:១០-១១)។ 
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ជនួកាល អវីជាបាលបុំណ្ងពិតរ កដសនការនិយយ ខញុ ុំចងដឹ់ងពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបខ់ញុ ុំ 
គឺដូចបនោះ៖ ខញុ ុំចងដឹ់ងពីកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បដើមផឱី្យខញុ ុំអាចរបរមចចិតថបធវើអវីកដលខញុ ុំគួរកតបធវើ។ បយើងរតូវកតទទួលនូវកដន
កុំណ្ត ់កដលរពោះជាម្ចច រ់ នបបើករកមឋង បហើយចូររ កដថាបុំណ្ងចិតថកដលចងោ់គ ល់បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ 
គឺរតឹមរតូវ។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
  

៤ បហតុផលកដលរុំខានប់ុំផុតកដលរពោះជាម្ចច រ់ នោកក់ដនកុំណ្ត ់ពីការបបើករកមឋងរបរ់រទងប់ៅបពលអនាគតពីបរពាោះ 
  ក) ចុំបណ្ោះដឹងពីអនាគតរបរ់បយើង នឹងមនិ នផ្ទល រ់បឋូរវ នបទ។ 
  ខ) ជាញឹកញាបប់យើងខុំរបញាបរ់បញាល់ ឬ បគចបវោះពីជុំហានកដលរបបរើរជាងបនោះ។ 
  គ) ជួនកាលវពិ កររម្ចបប់យើងកបុងការយល់ពីអវីកដលនឹងបកើតម្ចនបឡើង។ 
 
៥ ចូរអាន ២បពរតុរ ៣:១០-១១។ ចូរបរៀបរបព់រីបបៀបកដលខបនាោះ  ននិយយថា បយើងគួរកតបឆលើយតបបៅនឹងចុំបណ្ោះ  
    ដឹងកដលោទ នរួគ ៌និងកផនដីរតូវ នបុំផ្ទល ញបៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក។ 

 

គ. មផនការរបសរ់ពះជាោា សស់រោប់ម្ពលបចជុបបនន God’s Design For Today 
ទោលទៅទី៣. ពណ៌នពីរទបៀបណែលអនរអាច្ទែើ រតាមគ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់ជ្ជទរៀងរាល់ម្ថៃ។ 
 

បតើអវីជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅបពលបចចុបផនបបនោះ? បតើរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកបធវើអវី? ម្ចន
របបភទសនបទពិបោធនខ៍ាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្បផសងៗាប ។ របបភទសនបទពិបោធនជ៍ាក់លកប់ៅកបុងរពោះរគិរឋ គឺម្ចនអតទនយ័
កតមឋងររម្ចបទ់ុំងអរ់ ឬររម្ចបម់យួបពល។ ការបកើតជាថ្មី គឺជាកផបកមយួកបុងចុំបណាមរបបភទទុំងបនោះ ររម្ចបរ់ពោះជា
ម្ចច រ់ នរបទននូវបរចកឋីរបស្តង្ហគ ោះអរ់កលផជានិចច។ 

 
បទពិបោធនប៍ផសងបទៀតហាកប់ីដូចជារបបភទតាមរដូវកាល។ រានក់តម្ចនការវលិចុោះបឡើងសនការបបងកើតរបរ់រពោះ

អងគ ដូបចបោះបទពិបោធនទ៍ុំងបនោះ នបកើតបឡើងវញិបៅបពលបវល ឬ អុំឡុងបពលជាកល់ក់ណាមយួសនជីវតិខាងរពលឹង
វញិ្ហដ ណ្របរ់បយើង។ ការរកីផុរផុល ជាបពលបវលពិបររមយួសនការផ្ទល រ់ជាថ្មីខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ វជាកផបកមយួសន
របបភទទុំងបនោះ។ បយើងមនិររ់បៅកបុងោទ នភាពសនការរកីផុរផុលរហូតបនាោះបទ។ បយើងករវងរក ―បភលៀង‖ គឺជាការបកើតបឡើង
ជាថ្មីខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ បៅកបុងបពលបភលៀង។ រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតធមមជាតិតាមរដូវកាលទុំងបនោះយ៉ា ងចារ់ តាមរយៈ
ពន័នកិចចសនរពោះបនធូលរបរ់រទង ់និងរពោះវញិ្ហដ ណ្។ ជាធមមតាម្ចនរញ្ហដ ជាបរចើនកដលបង្ហា ញរ ប ់ទុំងបរចកឋីរតូវការ
ររម្ចបក់ាររកីផុរផុល និងបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់បដើមផបីញ្ជូ នកផបកណាមយួ ដូចជាធមមជាតិកដលម្ចន
រញ្ហដ បពលរដូវកាលនីមយួៗឈានមកដល់។ 
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លំហាត់អន វតតន៍   
 
៦ បទពិបោធន៍ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្កដលជារដូវកាល គឺជាបទពិបោធន៍មយួកដលបកើតបឡើង 
  ក) បៅតាមបពលបវលបទៀងទត។់ 
  ខ) កតមឋងគត។់ 
  គ) បៅតាមមូលោឌ នជាបនថបនាធ ប។់  
 
 ប៉ាុកនឋ តាមរយៈមឋងររម្ចបទ់ុំងអរ់ និងបទពិបោធនជ៍ារដូវកាល ម្ចនបទពិបោធនទ៍ុំងបនាោះ កដលផឋល់អតទនយ័
បដើមផបីបងកើតជាមូលោឌ នរបចាុំសថ្ងមយួ។ រពោះជាម្ចច រ់ នោក់បយើងបៅកបុងពិភពបលកកដលរទង ់នបបងកើតបឡើងបោយម្ចន
ការវលិជុុំជាបរៀងរល់សថ្ង។ ពីបរពាោះបយើងររ់បៅពីមយួសថ្ងបៅមយួសថ្ង ម្ចនបាលការណ៍្ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ដជ៏ាក់លក់ជា
បរចើន កដលរទងម់្ចនបចតនាឱ្យបយើងបដើរតាមពីមយួសថ្ងបៅមយួសថ្ង។ បធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទ័យរបរ់រពោះអងគ បៅកបុងទរមង់
មូលោឌ នរបរ់វ គឺបធវើមយួសថ្ងៗនូវកិចចការទុំងបនាោះកដលបយើងដឹងពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគររម្ចបស់ថ្ងបនាោះ។ 
 
 ចូរបយើងរកបឡកបមើលនូវអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យបយើងបធវើរបចាុំសថ្ង។ បនាធ បម់កបមើល អវីកដលរទង ់នរនា។ 
 
 បៅបពលកដលរពោះពនាល  ឬ រតោលសនរពោះវតថម្ចនរបរ់រពោះអម្ចច រ់ ជាចុំណុ្ចកណាឋ លសនការថាវ យបងគុំបៅអុំឡុង
បពលរមពន័នបមរតីចារ់ ម្ចនការកុំណ្តម់ុខង្ហរបៅកានម់នុរសជាកល់ក់កដល នរតារ់បៅឱ្យបធវើជាបូជាចារយ និងរកុម 
បលវ។ី កិចចការទុំងបនោះរតូវបុំបពញជាបរៀងរល់សថ្ង។ បបើមនិម្ចនការអនុវតឋពីការោឋ បប់ង្ហគ ប់ជាបរៀងរល់សថ្ងបនាោះបទ ការបរៀបចុំ
ពិធីបុណ្យរបចាុំឆាប ុំដធ៏ុំបនាោះ និងបធវើមនិ នលអបទ។ 
  
 វជាបពលកដលបលកោការ ីកុំពុងបុំបពញមុខង្ហរជាបូជាចារយរបចាុំសថ្ងរបរ់ាត ់បពលបនាោះ បទវតាការពីកយ៉ាល ន
រ បា់តថ់ា ាតន់ឹងម្ចនកូនរបុរមយួ កដលនឹងបរៀបចុំផលូវរបជារស្តរឋរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចប់ការយងមករបរ់រពោះ
អម្ចច រ់ (លូកា ១:៨-១៧)។ បៅបពលកដលបលកយយអាណ្ កដលជាពាការនី អធិោឌ នរល់សថ្ងបៅកបុងរពោះវហិារ ាត់
រតូវ នរបទនឱ្យនូវអភយ័ឯករិទនដអ៏ោច រយបុំផុត។ ាត់ នបធវើបនាធ ល់ពីការលោះបង់របរ់រពោះរគិរឋផ្ទធ ល់ កដលជាបរចកឋី
របស្តង្ហគ ោះដល់ពិភពបលក! (លូកា ២:៣៦-៣៨)។ 

 
 ដូបចបោះ បតើបយើងបធវើអវីជាបរៀងរល់សថ្ង? បនាធ បព់ីបុណ្យសថ្ងទី៥០ រកុមជុំនុុំម្ចនបទពិបោធនស៍នភាពបជាគជយ័ដអ៏ោច រយ 

(កិចចការ ២:៤០-៤១)។ ឥរយិបទរបរ់អបកបជឿ រតូវ នកតរ់ម្ចគ ល់បោយរកមមភាពរបចាុំសថ្ង កដលនាុំមកនូវរពោះពររបរ់
រពោះជាម្ចច រ់កដលបៅបនថដល់ពួកបគ។ វដូចកដលពួកបគបនថបោយការថាវ យបងគុំបោយវញិ្ហដ ណ្របរ់ពួកបគនូវការថាវ យបងគុំ
កបុងពីធីជាបរៀងរល់សថ្ង កដលបុំបពញបោយបូជាចារយ បៅកបុងរមពននបមរតីចារ់។ បតើអវីគឺជាគុំររូបរ់ពួកបគ? ចូបយើងកុំណ្តវ់ 
ដូចកដលវ នពណ៌្នាបៅ គមពរីកិចចការ ២:៤៤-៤៧៖ 
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អរ់អបកកដល នបជឿបលើរពោះអម្ចច រ់ ម្ចនចិតថគុំនិតកតមយួ បហើយយករបរ់របរកដលខលួនម្ចនមកោករ់មួាប
ទុំងអរ់។ បគលករ់ទពយរមផតថិ និងអវីៗជារបរ់ខលួនយករ កម់កកចកាប តាមបរចកឋីរតូវការរបរ់ពួកបគ 
ម្ចប ក់ៗ ។ ជាបរៀងរល់សថ្ង បគរមួចិតថគុំនិតាប ពាយមចូលរពោះវហិារបធវើពិធីកាចន់ុំបុង័បៅតាមផធោះ រពមទុំង
បរបិភាគអាហារជាមយួាប យ៉ា ងរបាយរកីរយ និងបោយចិតថបោម ោះររផង។ បគនាុំាប ររបរើរតបមកើងរពោះជា
ម្ចច រ់ បហើយរបជាជនទុំងមូលបារពរបអ់ានពួកបគទុំងអរ់ាប ។ រពោះអម្ចច រ់បកនទមចុំនួនអបកកដលរពោះអងគ
 នរបស្តង្ហគ ោះ មកកបុងរកុមរបរ់បគជាបរៀងរល់សថ្ង។ 

 
 ទីមយួ ពួកបគកថ្រកាទុំនាកទ់ុំនងជាមយួបងបអូ នរបរ់ពួកបគ នយ៉ា ងលអជាបរៀងរល់សថ្ង។  ពួកបគម្ចនការរបកបាប
យ៉ា ងជិតរបិទន (ខ ៤៤,៤៦)។ 

 
 ាម នអវីមកបងខូចការោឋ ប់ រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ខាល ុំងដូចការម្ចនទុំនាកទ់ុំនងមនិរតឹមរតូវជាមយួរបជាជន

របរ់រពោះជាម្ចច រ់បនាោះបទ។ ភាពលវីងជូរចត ់ការតូចចិតថ រចកណ្ន ឬ អារមមណ៍្មនិរតឹមរតូវបផសងបទៀតនឹងរ កដជាបធវើឱ្យអន់
ថ្យនូវរមតទភាពរបរ់អបក បដើមផមី្ចនការបឆលើយតបបោយបររបីៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់។ វជាការលអ រតូវរតួតពិនិតយបមើលទុំនាក់
ទុំនងរបរ់អបកជារបចាុំសថ្ង។ រពោះគមពរី នរ បថ់ា របរិនជាទុំនាកទ់ុំនងមយួរតូវ នខូច ឬ កក់បកកបុងចបនាល ោះសនសថ្ង ចូរឱ្យ
សថ្ងចុងបរកាយ ជាសថ្ងបញ្ចបស់នការវវិទ។ 

 
របរិនបបើបងបអូនខឹង រូមរបយត័ប កុុំរបរពឹតថអុំបពើ ប កុុំទុកកុំហឹងរហូតដល់សថ្ងលិចបនាោះបឡើយ។  
(បអបភរូ ៤:២៦) 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
  

៧ ចូរររបររបឈាម ោះមនុរសកដលជាកផបកមយួដរ៏ុំខាន់ បៅកបុងជីវតិរបចាុំសថ្ងបៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក។ បតើអបកម្ចន 
    ទុំនាកទ់ុំនងលអជាមយួអបកបផសងបទៀតកដរឬបទ? ចូរកតវ់ជាទុំលប់បដើមផពីិនិតយបមើលទុំនាកទ់ុំនងទុំងបនោះជារបចាុំសថ្ង   
    បហើយបធវើអវីកដលរុំខានប់ដើមផកីថ្រកាវឱ្យ នលអ។  

 
 បរៅពីការរបួរមួកដល នពណ៌្នាបៅកបុងគមពរីកិចចការ ២:៤៦ បោយមនិរងសយ័ ម្ចនការបងាូរនូវការ បលើកទឹកចិតថ 

និងការោរ់បតឿន។ បហរបឺ ៣:១៣ ជាការបញ្ហជ បយើងបោយផ្ទធ ល់បដើមផជីួយ  និងបលើកទឹកចិតថដល់អបកបផសងបទៀត។ 
 
 បៅកបុងបាលការណ៍្ រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់រ បប់យើងឱ្យរ កដជាបរៀងរល់សថ្ង កដលទុំនាកទ់ុំនងរបរ់បយើង

ម្ចនភាពរតឹមរតូវ។ ដូបចបោះ បរៅពទីុំនាកទ់ុំនងមនិរតឹមរតូវទុំងបនោះ បយើងរតូវជួយ ផគតផ់គង ់បបរមើ បហើយនឹងជួយ ាប បៅវញិបៅ
មក។ ជាមយួនឹងគុំនិតថ្មីៗ អបកអាចបមើល គមពរីរ ៉ាមូ ១២:១-២ អបកនឹងម្ចនឱ្ការកបុងការបធវើកិចចការបនោះ។ 
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 ទីពីរ ពួកបគ នររបរើ រតបមកើងរពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរល់សថ្ង (ខ៤៦-៤៧)។  ការររបរើរតបមកើងគឺម្ចនការបង្ហា ញជា
បរៀងរល់សថ្ង កបុងនាមជាកូនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ វគួរកតចាបប់ផឋើមដូចជាយញ្ដបូជាសនការោឋ បប់ង្ហគ ប់ ប៉ាុកនឋ វនឹងបញ្ចបប់ោយ
ការបង្ហា ញពីភាពរកីរយ ររម្ចបក់ារលអរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 

  
 ទីបី ពួកបគបនថឧទធិររបរ់ពួកបគជាបរៀងរល់សថ្ង។  ឧទហរណ៍្កដល នផឋល់ឱ្យបៅគមពរីកិចចការ២ បង្ហា ញពីរបបៀប

កដលអបកបជឿបផ្ទឋ តចិតឋភកឋីរបរ់បគកបុងរកមមភាពបនោះ។ រពោះរគិរឋ នម្ចនរពោះបនធូលថា អបកណាកដលចងប់ដើរតាមរពោះអងគ 
―រតូវលីបឈើឆាក ងរបរ់ខលួនជាបរៀងរល់សថ្ង‖ (លូកា ៩:២៣)។ 

 
 តាមរយៈកិចចការបនោះ រពោះរគិរឋ នម្ចនរពោះបនធូលថា បៅមយួសថ្ងៗបយើងរតូវកតរ ុំលឹកខលួនឯងថា បយើងជារបរ់រពោះជា

ម្ចច រ់។ បោយោរកតឥរយិបថ្ និងផបតគ់ុំនិត អវីៗរពវយ៉ា ងនឹងបធវើបឡើងបដើមផរិីរលីអរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

 បរឋចោវឌី  នបរៀនពីការឧទធិរ កដលទកទ់ងបៅនឹងការថាវ យដល់រពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរល់សថ្ង នូវរបរ់កដលរទង់
 នរផថ្ ឬ  នរនានឹងបធវើ (ទុំនុកតបមកើង ៦១:៨)។ 

 
 ទីបនួ ពួកបគ នរមលឹងបមើលបៅរពោះជាម្ចច រ់បោយមិនរងសយ័ររម្ចបក់ារផគតផ់គងនូ់វតរមូវការរបចាុំសថ្ងរបរ់ពួក

បគ។  បនោះវគួរកតជាកផបកមយួរបរ់បយើងកដរ៖ ―រូមរបទនអាហារកដលបយើងរតូវការបៅសថ្ងបនោះ‖ (ម្ច៉ា ថាយ៦:១១)។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍  

  

៨ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមខុការពណ៌្នាសនរកមមភាពនីមយួៗ កដលជាកផបកសនការោឋ បប់ង្ហគ បជុ់ុំវញិជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
  ក) ការតមអាហារររម្ចបក់ារពនាបពល 
  ខ) ការររបរើរតបមកើង និងការអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ 
  គ) ការឧទធិរខលួនថាវ យរពោះជាម្ចច រ់ 
  ឃ) ការកថ្រកាទុំនាកទ់ុំនងរបរ់បយើងជាមយួអបកបផសងបទៀតឱ្យ នលអ 
  ង) ការម្ចនបទពិបោធនក៍បុងការបកើតជាថ្មី 
  ច) ទុកចិតថរពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបត់រមូវការរបចាុំសថ្ង  
 

 ដូបចបោះបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់មនិពិ កបទ។ បយើងបឃើញថាម្ចនការរចបូករចបល់ បៅបពលកដល
បយើងម្ចនភាពរមុកោម ញជាមយួបរឿងជាបរចើនបទៀត។ កបុងការោឋ ប់បង្ហគ បជ់ាបរឿងរល់សថ្ងរបរ់បយើង រទងន់ឹងដឹកនាុំនូវការ
របរមចចិតថកបុងការផ្ទល រ់ករបជីវតិរបរ់បយើង។ 
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 បតើរទង ់នរនាអវីខលោះ? រទង់ម្ចនរពោះបនធូលថា រទងន់ឹងបធវើឱ្យថ្មីបឡើងជាបរៀងរល់សថ្ងបោយគុណ្របបយជនស៍នរពោះ
គុណ្ និងជុំនួយដល់បយើង (ទុំនុកតបមកើង ៦៨:១៩)។ បយើងមនិបរបើអរ់នូវការផគតផ់គងរ់បរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបស់ថ្ងករអក
បោយកឋីអុំណ្រដប៏ពារបពញ នូវការបុំរងុទុកររម្ចបស់ថ្ងបនោះបនាោះបទ។ 

 
 បនោះជាការវលិចុោះបឡើងជាបរៀងរល់សថ្ង កដលរទង ់នបបងកើតវបឡើង។ វបៅទីបនាោះជាមយួបលកអោុំ កដលជាមនុរស

ដុំបូងបគ។ វម្ចនបៅកបុងពិធីថាវ យបងគុំសនជនជាតិអុីរោកអល។ វម្ចនបៅកបុងរកុមជុំនុុំសនរមពននបមរតីថ្មី។ បៅកបុងការវលិជុុំ
របចាុំសថ្ងបនាោះ រពោះជាម្ចច រ់ នដឹកនាុំបយើង។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍  

  

៩ របកហលជាអបក ដឹងបហើយថា អបករតូវចាបប់ផឋើមោឋ បប់ង្ហគ បរ់ពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរល់សថ្ងបៅចុំណុ្ចមយួ ឬចុំណុ្ចបរចើន  
    បៅកបុងរបបៀបទុំងបនួកដល នបរៀបរបប់ៅកបុងកផបកបនោះសនបមបរៀន។ បៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក ចូរបុំបពញរបបយគ  
    នីមយួៗ អុំពីកផបកសនការោឋ ប់បង្ហគ បរ់បចាុំសថ្ងទុំងបនោះ។ 
  ក) (បយងតាមការរិការុំណួ្រទី៧)។ ខញុ ុំរតូវការរតួតពិនិតយរបចាុំសថ្ងនូវទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ខញុ ុំជាមយួ មនុរសទុំងបនោះ 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ខ) របបៀបមយួកបុងរបបៀបជាបរចើន កដលខញុ ុំអាចចុំណាយបពលររបរើរតបមកើងរពោះជាម្ចច រ់ជារបចាុំសថ្ងគឺបដើមផ៖ី 
          …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  គ) ការបធវើឱ្យការឧទធិររបរ់ខញុ ុំកានក់តថ្មីបឡើងបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរល់សថ្ង ម្ចននយ័ថាខញុ ុំរតូវកត៖ 
          …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ឃ) ខញុ ុំរតូវកតទុកចិតថរពោះជាម្ចច រ់បដើមផផីគតផ់គងត់រមូវការរបចាុំសថ្ងរបរ់ខញុ ុំនូវ៖ 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………
  
 

សូមអបអរសាទរ! 
 

អបក នបញ្ចបវ់គគបនោះបហើយ។ បយើងរងឃមឹថាវជាជុំនួយដអ៏ោច រយមយួដល់អបក! ចូរនឹកចាុំពីការបុំបពញនូវ 
ការវយតសមលបមបរៀនទីពីរ បហើយរបគល់រកោរចបមលើយបៅរគូរបរ់អបក។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
៥  បយើងគួរររ់បៅកបុងជីវតិបររុិទនបោយថាវ យបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់។ (ចបមលើយរបរ់អបកគួរកតររបដៀងាប ។)  
 
១  ខ) ខញុ ុំចងដ់ឹងពីកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បដើមផខីញុ ុំអាចបធវើនូវអវីកដលរទងច់ងឱ់្យបធវើ។ 
 
៦  ក) បៅតាមបពលបវលបទៀងទត។់ 
 
២  ក) ខុរ 
  ខ) រតូវ 
  គ) ខុរ 
  ឃ) រតូវ 
 
៧  ចបមលើយរបរ់អបក។ បតើម្ចននរណាម្ចប កក់ដលអបកគួរកតអតប់ទរឱ្យកដរឬបទ? បតើអបកគួរកតរូមនរណាម្ចប កអ់តប់ទរ
 ឱ្យអបកកដរឬបទ? ទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់បដើមផជីួយ ឱ្យអបកបឃើញនូវអវីកដលចាុំ ចរ់តូវបធវើរបរិនជាអបកម្ចនទុំនាកទ់ុំនង
 កដល កក់បក។ 
 
៣  ចបមលើយរបរ់អបក។ ខញុ ុំ ននិយយ ដូបចបោះបយើងនឹងម្ចនអុំណ្រ បហើយដឹងពីរបបៀបកដលរតូវបឆលើយតបនាបពល 
 បចចុបផនប។  
 
៨ ខ) ការររបរើរតបមកើង និងការអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ 
  គ) ការឧទធិរខលួនថាវ យរពោះជាម្ចច រ់ 
  ឃ) ការកថ្រកាទុំនាកទ់ុំនងរបរ់បយើងជាមយួអបកបផសងបទៀតឱ្យ នលអ 
  ច) ទុកចិតថរពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបត់រមូវការរបចាុំសថ្ង  
 
៤  ខ) ជាញឹកញាបប់យើងខុំរបញាបរ់បញាល់ ឬបគចបវរពីជុំហានកដលរបបរើរជាងបនោះ។ 
 
៩  ចបមលើយរបរ់អបក។ ខញុ ុំរងឃមឹថាអបក នបរៀបរបនូ់វរបបៀបកដលរតូវអនុវតថ អបកអាចបធវើតាមបាលការណ៍្នីមយួៗទុំង
 បនោះបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក។ 
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CL1310  គម្រោងការរបសរ់ពះជាោា ស—់ជម្ររើសរបសប់ងបអូន 
CL1310 God’s Design- Your Choice  
 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
 
បឈាម ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខបរៀងរិរស………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខរបរ់អបក។) 
អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាជុំពូកនីមយួៗ រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ រូមអានរុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររម្ចបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បមម  ររម្ចប់
ចបមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខកដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចាប នឹងបលខសនរុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
 
ឧទហរណ៏្  
១. ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បៅវយ័បកមង។ 
 ខ) ទទួលរពោះបយរ ូជារបស្តង្ហគ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 

 
ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ  (ទទលួ រពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ     គ ឃ 
 

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោសចម្រលើយជំពូកទីរួយ  
 
 រូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររម្ចបប់លខនីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ គ ឃ  ១១. ក ខ គ ឃ 

២. ក ខ គ ឃ  ១២. ក ខ គ ឃ 

៣. ក ខ គ ឃ  ១៣. ក ខ គ ឃ 

៤. ក ខ គ ឃ  ១៤. ក ខ គ ឃ 

៥. ក ខ គ ឃ  ១៥. ក ខ គ ឃ 

៦. ក ខ គ ឃ  ១៦. ក ខ គ ឃ 

៧. ក ខ គ ឃ  ១៧. ក ខ គ ឃ 

៨. ក ខ គ ឃ  ១៨. ក ខ គ ឃ 

៩. ក ខ គ ឃ  ១៩. ក ខ គ ឃ 

១០. ក ខ គ ឃ  ២០. ក ខ គ ឃ 

  
 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររម្ចបជ់ុំពូកទី១។ ររម្ចប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។ រូមបនថការរិការបរ់អបកបៅជុំពូកទី២។  
 
 
 
 
 
 
 
PN 06.13 
  
       

ររម្ចបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………… 
ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្រលជំពូកទី១  
 
១ គបរម្ចងការដអ៏ោច រយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចប់មនុរសកដលម្ចនការបដិបរធនជ៍ាបរចើន ដូចបៅរ ៉ាមូ ៣:២៣ កដល ន    
    និយយដូចបនោះ 
  ក) ផលិតភាព។ 
  ខ) បរចកឋីរបស្តង្ហគ ោះ។ 
 គ) ម្ចប ក់ៗ ។ 
 
២ ខាប តគុំរ ូដព៏ិតរ កដរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើងគឺថា បយើង នដូច 
  ក) រិរសរបរ់រពោះបយរ ូ។ 
  ខ) មនុរសបពញបោយរពោះវញិ្ហដ ណ្កដលបយើងបកាតររបរើរ។ 
  គ) រពោះបយរ ូរគិរឋ។  
 
៣ ជាការពិតកដលរិរសរបរ់រពោះបយរ ូទុំងអរ់ ម្ចនភាពខុរាប ពីអបកអធិបាយបផសងបទៀត ទកទ់ងនឹងបាលការណ៍្សន 
  ក) ចុំបនោះដឹង។  
  ខ) ភាពបផសងៗាប ។ 
   គ) ខាប តគុំរ។ូ 
 
៤ ជីវតិរបរ់បលកប៉ាូលកដលជាោវក នបង្ហា ញរ បប់យើងថា 
  ក) ការបរជយ័មនិ នបធវើឱ្យវមនិអាចបៅរចួកបុងការបដើរតាមគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បនាោះបទ។ 
  ខ) ម្ចនកតអបកមនិកដលបរជយ័ប៉ាុបណាត ោះ បទើបអាចាបរ់ពោះហឫទ័យរពោះជាម្ចច រ់។  
  គ) ម្ចនរងឃមឹតិចតួចចុំបពាោះបគុគលកដលបរជយ័។ 
 
៥ រពោះជាម្ចច រ់ជាញឹកញាប់បធវើបៅតាមគបរម្ចងការរបរ់រទងក់បុងជីវតិបយើងបោយ 
  ក) របទនឱ្យបយើងនូវកផនការលុំអិតៗររម្ចបជ់ីវតិរបរ់បយើង។ 
  ខ) ការពារបយើងពីកាលៈបទរៈលុំ កៗ។ 
  គ) នាុំបយើងឆលងកាតក់ារោកលផង។ 
 
៦ ជាការពិតបយើង នចូលបៅកបុងកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើងបោយ 
  ក) ោឋ បប់ង្ហគ ប់តាមរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងរពោះវញិ្ហដ ណ្។ 
  ខ) រគប ុំងនូវអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យបយើងបធវើ។ 
   គ) ពនយល់ពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកាន់អបកដស៏ទ។ 
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៧ នរណាម្ចប កក់ដល នចូលបៅកបុងគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់រចួបហើយ  នបធវើដូបចបោះបោយ 
   ក) សចដនយ។ 
  ខ) បងខុំ។ 
  គ) ោឋ បប់ង្ហគ ប់។ 
 
៨ រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងបនថបដើរតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ ពីបរពាោះរបរិនជាបយើងបធវើរទងន់ឹង 
  ក) រគបរ់គងការប៉ាងរ ថាប របរ់បយើង។ 
  ខ) ទទួលអុំណ្ររបាយ។ 
  គ) បង្ហា ញអុំណាចរបរ់រទង។់ 
 
៩ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា រទងយ់ងបៅបនាោះនឹងជារបបយជនដ៍ល់ពួករិរស ពីបរពាោះ 
  ក) អបកបជឿបផសងបទៀតនឹងរ ុំពឹងទុកបលើពួកបគកានក់តខាល ុំងបឡើង។  
   ខ) ពួកបគរតូវចាបប់ផឋើមអធិបាយរពោះបនធូលយ៉ា ងឆាបរ់ហ័រ។ 
   គ) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងយងមកដឹកនាុំពួកបគ។ 
 
១០ បយើងដឹងថារពោះជាម្ចច រ់ចង់ដឹកនាុំបយើងបរពាោះ 
  ក) រទង ់នរបទនឱ្យបយើងនូវរពោះវញិ្ហដ ណ្។ 
  ខ) បយើងបោម ោះរតង់កបុងការករវងរករពោះអងគ។ 
  គ) បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគពិ កយល់ណារ់។ 
 
១១ គមពរីរ ៉ាមូ ១២:១-២ បយើងជាអបកកដលរតូវ នបុំផ្ទល រ់បុំករប។  បនោះម្ចននយ័ថា បយើងគឺ 
  ក)  នផ្ទល រ់ករបទុំងររុង។  
  ខ)  នរ បព់ីអវីកដលរតូវបធវើ។ 
  គ) មនិដូចអបកបជឿបផសងបទៀត។ 
 
១២ បយើងអាចបុំបពញការរ ុំពឹងទុករបរ់រពោះជាម្ចច រ់ពីបរពាោះ 
  ក) បយើងអាចយល់ថាពួកវជាអវី។ 
  ខ) ជាការពិតអុំណាចរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បធវើការបៅកបុងបយើង។ 
  គ) កម្ចល ុំងរបរ់បយើងអាចបធវើឱ្យ នរបរមច។ 
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១៣ ការអភវិឌណនខ៍ាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្របរ់បយើង ម្ចនលកខណ្ៈដូចាប បៅនឹងការផ្ទល ល់បឋូរពីដងកូវបមអុំបៅបៅជារតវបមអុំបៅ   
       កដលបកើតបឡើងខណ្ៈបពលកដល 
  ក) បយើងខុំពាយមឱ្យម្ចននិរសយ័ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្។ 
  ខ) រពោះជាម្ចច រ់ទតបមើលការខុររតូវបលើការផ្ទល រ់បថូររបរ់បយើង។ 
  គ) បយើងចុោះចូលបៅនឹងអុំណាចរបរ់រពោះជាម្ចច រ់កដល នបធវើការបៅកបុងបយើង។ 
 
១៤ បមបរៀនខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្កដល បលកបយបរម្ចបរៀប នបៅផធោះជាងរមូនបនាោះគឺថា 
  ក) បៅបពលម្ចនការបរជយ័ រពោះជាម្ចច រ់ឈបប់ធវើការ។ 
  ខ) ការបរជយ័អាចកុំណ្ត់រពោះគុណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
  គ) រពោះគុណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់យកឈបោះការបរជយ័។ 
 
១៥ ការបរជយ័របរ់បយើងនឹងមនិបុំផ្ទល ញគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើងបនាោះបឡើយ ពីបរពាោះរពោះបនធូលរបរ់  
      រពោះជាម្ចច រ់ នរ បថ់ា 
  ក) អុំណាចរបរ់រពោះម្ចច រ់ខាល ុំងបុំផុតបៅបពលកដលបយើងបខាយ។  
  ខ) ការបរជយ័របរ់បយើងមនិរ កដថាជាកុំហុររបរ់បយើងបនាោះបទ។ 
  គ) រពោះជាម្ចច រ់បមើលរ ុំលងកុំហុររបរ់អបកបជឿ។ 
 
១៦ រពោះជាម្ចច រ់ោកលផងជុំបនឿរបរ់បយើងពីបរពាោះ 
  ក) រទងរ់តូវការដឹងថា បតើបយើងទុកចិតថរពោះអងគឬអត។់ 
  ខ) បយើងរតូវការដឹងថាបតើបយើងទុកចិតថរពោះជាម្ចច រ់ប៉ាុណាត ។ 
  គ) រទងច់ងប់ឃើញថាបតើបយើងពឹងអាងបលើការផគតផ់គងព់ីខាងបរៅកដរឬបទ។ 
 
១៧ រពោះជាម្ចច រ់អនុញ្ហដ តឱ្យជុំបនឿរបរ់បយើងរតូវ នោកលផងបដើមផ ី 
  ក) ោកប់ទរនូវភាពកបមាយរបរ់បយើង។ 
  ខ) របទនពរដល់បយើងនូវកម្ចល ុំងកដលខុរពីធមមតា។ 
  គ) ជួយ កោងជុំបនឿបឡើង។ 
 
១៨ រពោះរគិរឋអនុញ្ហដ តឱ្យរិរសទុំងឡាយជួបការលុំ ក ពីបរពាោះរិរសរតូវ 
  ក)  នោកព់ិនយ័ចុំបពាោះការបរជយ័របរ់ពួកបគ។ 
  ខ) បរៀនទុកចិតថបលើរពោះអងគទុំងររុង។ 
  គ) បង្ហា ញដល់រពោះអងគថាពួកបគខាល ុំងប៉ាុណាត ។ 
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១៩ បៅបពលបយើងម្ចនបទពិបោធន៍នូវការរបឆាុំងពីនិរសយ័មនុរសកដលបពញបោយអុំបពើ បរបរ់បយើង បនោះបង្ហា ញថា  
      បយើងកុំពុងកតពាយមផ្ទគ បរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាម្ចច រ់ ពីបរពាោះ 
  ក) ោចឈ់ាមរបរ់បយើងចង ់នអវីកដលបលកីយផ៍ឋល់ឱ្យ។ 
  ខ) បលកីយរ៍អបអ់បកកដលជាកមមរិទនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
  គ) ោចឈ់ាម និងរពោះវញិ្ហដ ណ្របឆាុំងាប ។ 
 
២០ ជាការពិត កាលៈបទរៈលុំ កៗអាចបលើកទឹកចិតថបយើង ពីបរពាោះពួកវ 
  ក) បធវើឱ្យបយើងពាយមកានក់តខាល ុំងបឡើងបដើមផបីគចបចញពីការលុំ កទុំងឡាយ។ 
  ខ) ជួយ បយើងឱ្យម្ចនជយ័ជុំនោះតាមរយៈរពោះរគិរឋ។ 
  គ) បញ្ហច កព់ីជបម្ចល ោះរវងម្ចរោតាុំង និងរពោះរគិរឋ។ 
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CL1310  គម្រោងការរបសរ់ពះជាោា ស—់ជម្ររើសរបសប់ងបអូន 
CL1310 God’s Design- Your Choice  
 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
 
បឈាម ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខបរៀងរិរស………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខរបរ់អបក។) 
អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររម្ចបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
ររម្ចបច់បមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខកដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចាប នឹងបលខសនរុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆលើយ។ 
 
ឧទហរណ៏្  
១. ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បៅវយ័បកមង។ 
 ខ) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 
 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ  (ទទលួ រពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ    ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ     គ ឃ 
 

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោសចម្រលើយជំពូកទីពីរ 
 
 រូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររម្ចបប់លខនីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ គ ឃ  ១១. ក ខ គ ឃ 

២. ក ខ គ ឃ  ១២. ក ខ គ ឃ 

៣. ក ខ គ ឃ  ១៣. ក ខ គ ឃ 

៤. ក ខ គ ឃ  ១៤. ក ខ គ ឃ 

៥. ក ខ គ ឃ  ១៥. ក ខ គ ឃ 

៦. ក ខ គ ឃ  ១៦. ក ខ គ ឃ 

៧. ក ខ គ ឃ  ១៧. ក ខ គ ឃ 

៨. ក ខ គ ឃ  ១៨. ក ខ គ ឃ 

៩. ក ខ គ ឃ  ១៩. ក ខ គ ឃ 

១០. ក ខ គ ឃ  ២០. ក ខ គ ឃ 
 
 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររម្ចបជ់ុំពូកទី២។ ររម្ចប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។  
 
 
 
 
 

 
 

 
PN 06.13 

 

ររម្ចបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………… 
ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្រលជំពូកទី២  
 
១ របបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ទតបមើលបយើងគឺដូច 
  ក) កូនកដលម្ចនកុំហុរ បហើយរតូវការ ការកថ្រកា។ 
  ខ) អបកបដើរតាមរពោះរគិរឋកដលបពញវយ័។ 
  គ) ជនដវ៏រុិទនកដលរតូវការ ភាពបពញលកខណ្ៈ។ 
 
២ បោយទតបមើលមកបយើង រពោះជាម្ចច រ់ នោកអ់ាទិភាពដ៏ខពរ់បុំផុតបលើ 
 ក) ចិតថគុំនិត និងឥរយិបថ្របរ់បយើង។ 
 ខ) របបៀបកដលបយើងរបរពឹតថបៅកបុងជីវតិរបរ់បយើងជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
 គ) កិចចការរបរ់រពោះបយរ ូ រគិរឋររម្ចបប់យើង។ 
 
៣ របបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ទតបមើលបយើងគឺអាររ័យបៅបលើ 
 ក) ភាពរុចរតិរបរ់រពោះរគិរឋបៅកបុងបយើង។ 
 ខ) បុំណ្ងចិតថរបរ់បយើងឱ្យ នដូចរពោះរគិរឋ។ 
 គ) កិចចការបរ់រពោះរគិរឋកតមយួគត។់ 
 
៤ បយើងបៅកតរុំខានប់ៅកបុងគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បោយ 
 ក) បនថឱ្យរទងក់កករបបយើង។  
 ខ) បកនទមកផបករបរ់បយើងបៅកបុងកិចចការរបរ់រពោះរគិរឋ។ 
 គ) រងចាុំោឋ បប់ង្ហគ បរ់ហូតដល់បយើងដឹងបកនទមបទៀត។ 
 
៥ បយើងអាចម្ចនជយ័ជុំនោះបលើអុំបពើ ប ពីបរពាោះ 
 ក) បយើងម្ចនបុំណ្ងចិតថដខ៏ាល ុំងបដើមផបីធវើកិចចការលអ។ 
 ខ) រពោះរគិរឋ នកុំបទចអុំណាចសនអុំបពើ បកដលរគបរ់គងបលើបយើងបហើយ។ 
 គ) អុំបពើ ប គឺរានក់តជាគុំនិត ឬមតិកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
៦ រពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលមកកានប់យើងអុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគជាដុំបូងតាមរយៈ 
 ក) ដុំបូនាម នរបរ់អបកដសទ។ 
 ខ) ការបង្ហគ ប់របរ់អបកដឹកនាុំ។ 
 គ) រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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៧ គុំរសូនការទុំនាកទ់ុំនង  នអាររ័យបៅបលើរិទនិអុំណាចកដលឆលងកាតត់ាមអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់អាចម្ចនរពោះបនធូលគឺថា 
    បុគគលបនាោះរតូវម្ចន ……………………… របរ់ាត។់ 
 ក) ការរគបរ់គង 
 ខ) មតិថភក័ិឋ 
 គ) អបកជិតខាង 
 
៨ បៅបពលកដលបយើងនិយយថា រពោះជាម្ចច រ់បបើករកមឋងគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគមកកានប់យើងញឹកញាប់កាន់កតចបរមើន  
    បឡើង បនោះម្ចននយ័ថា រទងប់ង្ហា ញបយើងនូវគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគ 
 ក) មយួជុំហានមឋង។ 
 ខ) បៅបពលកដលគបរម្ចងការបនាោះនឹងដល់ទីបញ្ចប។់ 
 គ) មឋងទុំងអរ់។ 
 
៩ មនុរសមយួចុំនួនដូចជាបលកណាម្ច៉ា ន ់អាចខកខានកបុងការោឋ បរ់ពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ពីបរពាោះពកួបគ 
 ក) បដិបរធនរ៍បបៀបសនការម្ចនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ) មនិ នោឋ បប់ង្ហគ បរ់ពោះជាម្ចច រ់កនលងមក។ 
 គ) មនិចងក់កករប។ 
 
១០ ការបរៀបរបប់ៅកបុងរពោះគមគរីអុំពីកុម្ចរភាពរបរ់រពោះបយរ ូបង្ហា ញបយើងថា 
 ក) មនុរសម្ចប ករ់តូវកតរកីចបរមើនបពញបលញ មុនបពលកដលាត់អាចបធវើឱ្យរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ទុំងររុង  
       ន។ 
 ខ) មនុរសកដលម្ចនការយល់ដឹងខាងរពោះវញិ្ហដ ណ្ មនិចាុំ ច់ចុោះចូលបៅនឹងរិទនិអុំណាចណាមយួរបរ់មនុរស
      បនាោះបទ។ 
 គ) ការម្ចនកដនកុំណ្ត ់ជួនកាលវជាកផបកមយួសនគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១១ រពោះរគិរឋបរៀនតាមរយៈបទពិបោធនស៍នការម្ចនកដនកុំណ្តរ់បរ់រទងនូ់វ  
 ក) រពោះពិបរធរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ទរ់បៅនឹងអុំបពើទុចចរតិ។ 
 ខ) បរឿងរបរ់មនុរសកដលម្ចនការបគៀបរងកត។់ 
 គ) បររភីាពពិតរ កដសនការបធវើជាកូនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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១២ បទពិបោធនរ៍បរ់រពោះរគិរឋកបុងការចបរមើនវយ័បឡើងបង្ហា ញបយើងថា 
 ក) បយើងនឹងមនិដឹងពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់បទរហូតដល់បយើងបពញវយ័។ 
 ខ) បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់មនិទកទ់ងនឹងករមតិសនភាពបពញវយ័របរ់បយើងបទ។ 
 គ) បយើងរតូវកតរកីចបរមើនកបុងការយល់ដឹងរបរ់បយើងនូវបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១៣ ដូចកដលរពោះរគិរឋ នបធវើ បយើងអាចបរៀនតាមរយៈការអធិោឌ ន 
 ក) អាថ្ក៌ុំ ុំងសនភាពបជាគជយ័។ 
 ខ) ការររម្ចកបៅកបុងការទូលអងវរ។  
 គ) ោកវ់និយ័និរសយ័បលកីយរ៍បរ់បយើង។ 
 
១៤ បយងតាមគមពរីបហរបឺ៥:៨ រពោះរគិរឋ នបរៀនោឋ បប់ង្ហគ បត់ាមរយៈ 
 ក) ជយ័ជុំនោះ។ 
 ខ) ការរងទុកខ។ 
 គ) បជាគជយ័។ 
 
១៥ ការយកឈបោះបរចកឋីលផងួអាចរតូវ នពណ៌្នាយ៉ា ងរបបរើរបុំផុតដូចជាបទពិបោធនស៍ន  
 ក) ការបរៀន នថា បយើងម្ចនភាពបខាយ និងការភាល ុំងភាល ត។់ 
 ខ) ការបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទ័យរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បោយមនិគិតពីកាលៈបទរៈ។ 
 គ) ការរកបឃើញថាបយើងខកខានមនិ នបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទ័យរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១៦ រពោះជាម្ចច រ់មនិ នបង្ហា ញបយើងលុំអិតអុំពីអនាគតបទ បរពាោះ 
 ក) ការពណ៌្នាពរីពឹតថិកាណ៍្អនាគត គឺមនិង្ហយយល់បទ។ 
 ខ) ចុំបណ្ោះដឹងពីរពឹតថិការណ៍្អនាគត មនិម្ចនតសមលកបុងការររ់បៅរបចាុំសថ្ងបទ។ 
 គ) បយើងអាចនឹងខុំរបឹងរបញាបរ់បញាល ឬកប៏គចបចញពីជុំហានកណាថ ល។ 
 
១៧ រពោះជាម្ចច រ់ នបង្ហា ញបយើងពីកិចចការដជ៏ាកល់ក់បៅអនាគត ដូបចបោះបយើងអាច 
 ក) របឈមមុខនឹងកាលៈបទរៈនាបពលបចចុបផនបបោយកថីរងឃមឹ។ 
 ខ) របរមចពីរបបៀបបធវើឱ្យបហតុការណ៍្បៅបពលអនាគតបកើតបឡើង។ 
 គ) បគចបចញពីជុំហានកដលបយើងគិតថាមនិរុំខាន។់ 
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១៨ រពោះជាម្ចច រ់ នោក់កដនកុំណ្តនូ់វការបបើករកមឋងរបរ់រពោះអងគពីជីវតិ នាបពលអនាគតរបរ់បយើងពីបរពាោះ 
 ក) គបរម្ចងការពិតរ កដ គឺជាកមមវតទុសនការផ្ទល រ់ករប។ 
 ខ) ដូចជាបលកយ៉ាូបរវ កដលបយើងអាចនឹងពាយមរ ុំលងជុំហានជាកល់ក់ណាមយួ។ 
 គ) រទងរ់ជាបថា រទងម់និអាចទុកចិតថបយើង។ 
 
១៩ ទរមងជ់ាមូលោឌ នកដលរបបរើរបុំផុត កបុងការបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ គឺបដើមផ ី
 ក) បធវើការររមចចិតថអុំពីវជិាជ ជីវៈមយួណាកដលរតូវបធវើតាម។ 
 ខ) បធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់មយួសថ្ងមឋងៗ ររម្ចបស់ថ្ងបនាោះ។ 
 គ) រងចាុំរពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបក់ារបបើករកមឋងនាបពលអនាគត។  
 
២០ ររម្ចបគ់បរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ចុំបពាោះបយើង រពោះជាម្ចច រ់រ ុំពឹងពីបយើងជាបរៀងរល់សថ្ងបដើមផ ី
 ក) បធវើឱ្យមនរិការរបរ់បយើងកានក់តថ្មីបឡើង។ 
 ខ) ម្ចនបទពិបោធនអ៍ុំពីការរកីផុរផុល។ 
 គ) នាុំនរណាម្ចប កប់ៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់។ 
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 កយម្ពចន៍ចុងម្រកាយ 
 
ជូនចុំបពាោះរិរានុរិរសជាទីររឡាញ់ 
 
 បយើងរងឃមឹថាការរិកាបនោះនឹងបធវើឱ្យអបកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបរ់អបកជាមយួនឹងរពោះជាម្ចច រ់។ បនាធ បព់ីការរិកា
បមបរៀន និងការបឆលើយរុំណួ្រទុំងអរ់មក បតើអបក នឆងល់ថា “បតើខញុ ុំពិតជារគិរថបររ័ិទឬ? បតើខញុ ុំោគ ល់រពោះជាម្ចច រ់កដរឬបទ? 
បតើរទងព់ិតជាគងប់ៅកបុងជីវតិខញុ ុំកដរឬបទ?” បយើងចងផ់ថល់ឱ្ការឱ្យអបកបៅបពលបនោះ បដើមផមី្ចនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួ 
រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
 បយើងទុំងអរ់ាប កតងកតម្ចនកុំហុរ។ បយើង នបធវើឲ្យខលួនឯង និង អបកដសទឈចឺាប។់ រពោះគមពរី នបៅកិចចការ 
បនាោះថាជាអុំបពើ ប បហើយបយើងទុំងអរ់ាប ម្ចនបទរកុំហុរ: “រគប់ៗ ាប រុទនកត នរបរពឹតថអុំបពើ ប បហើយាម នរិររីងុ 
បរឿងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅជាមយួ” (រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបរ់បយើង នររ ុំងបយើងមនិឲ្យោគ ល់រពោះហឫទយ័ររឡាញ់ 
របរ់រពោះវរបិតា។ កប៏៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័នឹងបយើង ថ្វីបបើបយើងម្ចនអុំបពើ បកប៏ោយ។ “រពោះជាម្ចច រ់ររឡាញ់ 
មនុរសបលកខាល ុំងណ្រ់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគរបទនរពោះបុរតាកតមយួរបរ់រពោះអងគមក បដើមផបីអាយអរ់អបកកដល 
បជឿបលើរពោះបុរតា ម្ចនជីវតិអរ់កលផជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិារបឡើយ” (យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ រពោះបយរ ូ នទទួលយក 
ទរណុ្កមម កដលបយើងរមនឹងទទួលររម្ចបអ់ុំបពើ បរបរ់បយើង បៅបពលកដលរទង ់នរុគត។ 
 
 បតើអបកចងឲ់្យរ កដថា រពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះអបកកដរឬបទ? វពិតជាោមញ្ដណារ់៖ 
  ចូរទទួលោគ ល់ថាអបកជាមនុរសម្ចន ប កដល នោចប់ចញពីរពោះជាម្ចច រ់ បហើយទូលរូមឲ្យរពោះអងគអតប់ទរឲ្យ។ 
  ចូរបជឿបលើរពោះបយរ ូឲ្យអរ់ពីចិតថ បហើយឲ្យរទងរ់ជាបថា អបក នទទួលរពោះអងគជារពោះរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបក។ 
 

 អបកអាចនិយយបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់បោយពាកយរបរ់អបកផ្ទធ ល់ បោយនិយយនូវបរចកថីអធិោឌ នដូចបនោះ៖ 
ឱ្រពោះបយរ ូបអើយ ទូលបងគុំដឹងថា ទូលបងគុំជាមនុរសម្ចន ប។ រូមអតប់ទរដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំបជឿថា 
រទងជ់ារពោះរជបុរតាដប៏ៅអរ់កលផរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ អរគុណ្រពោះអងគកដលរុគតបៅបលើ បឈើឆាក ងជុំនួរ អុំបពើ
 បរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមយងមកគងក់បុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមបធវើការបៅកបុ ងជីវតិរបរ់ទូលបងគុំ។ រូមបធវើជា
រពោះអម្ចច រ់របរ់ទូលបងគុំបៅសថ្ងបនោះ។ រូមអររពោះគុណ្រពោះអងគកដល នរបស្តង្ហគ ោះទូលបងគុំ! អាកម៉ាន។ 
 

 របរិនជាអបក នអធិោឌ ននូវបរចកថីអធិោឌ នបនោះ បហើយបធវើវឲ្យអរ់ពីចិតថអុំបពើ បរបរ់អបកនឹងទទួល ននូវការ
អតប់ទរ បហើយអបកនឹងទទួល នជីវតិអរ់កលផជានិចច។ រពោះបយរ ូ ជារពោះអម្ចច រ់សនជីវតិរបរ់អបក។ រពោះគមពរី នរ ប់
ថា “ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលោរភាពអុំបពើ បរបរ់បយើង បនាោះរពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនរពោះហឫទ័យបោម ោះរម័រគ និង រុចរតិ 
រទងន់ឹងអតប់ទរបយើងបអាយរចួពី ប រពមទុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបររុិទន រចួពីរគបអ់ុំបពើទុចចរតិទុំងអរ់ផង”  
(១យ៉ាូហាន ១:៩)។ 
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 រូមោវ គមន៍ការចូលរមួកបុងរគួោររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បយើងចងម់្ចនបរចកថីអុំណ្រជាមយួអបក ដូបចបោះ រូមររបររ 
និងរ បប់យើងពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ នបធវើកបុងជីវតិរបរ់អបក។  
 
រូមរពោះជាម្ចច រ់របទនពរដល់អបក! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
បឈាម ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទតើអនរានមិតតភទរតណែលរតូវការសាគ ល់បណនែមអពំីរពះទយស៊ូណែលឬទទ? 
 រូមបផញើបឈាម ោះ និងអារយោឌ នមតិថភកថិរបរ់អបកររម្ចបច់បមលើយដអ៏ោច រយសនជីវតិរបរ់អបក។ 
បឈាម ោះ……………………………………………………………………………………………………………………… 
អារយោឌ ន…………………………………………………………………………………………………………….. 
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