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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 
 



49 

 

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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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
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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រពោះជាម្ចច រ់អាចបធវើអវីៗទុំងអរ់ ហួរពីបរចកឋីរុុំ និង ហួរពីអវីៗកដលបយើងនឹកគិត បោយោឫទន នុភាព

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) 

 

 
 
 
 



52 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 

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។ 

 
 
 
 

 
 



60 

 

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



61 

 

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។) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


