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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)។ 
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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  
  
 



37 

 

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។ 
 



39 

 

 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។ 
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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។ 
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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។ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


