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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។ 
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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។ 



85 

 

 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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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។) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


