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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។ 
 

 



25 

 

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 ។ 
 



29 

 

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។ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


