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      ម្តើរពះម្យស៊រូជាបពីគម្រោងការ 
      របសរ់ពះជាោា សម់ដរឬម្ទ?  

        Did Jesus Know God’s Design? 

 
 

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

 
កូនជាងម្ចនលកខណ្ៈពិបររ បហើយ នបង្ហា ញការរនាដធ៏ុំ។ កដនកុំណ្ត់របរ់ាត ់រតឹមកតជាភាពជាយុវជន

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

 
បតើការពិពណ៌្នាបនោះអាចជាតុំណាងពីរពោះរគិរឋ កាលពីរទងប់ៅបកមងកដរឬបទ? បៅបពលរពោះរគិរឋ កាល យជាមនុរស

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

 
បៅបពលកដលបយើងរិកាពីជីវតិរបរ់រពោះអងគ បយើងនឹងបរៀនបកនទមអុំពីអតទនយ័ បដើមផឱី្យដឹង និងបធវើតាមកផនការ

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

 

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

 

ក. រពះរគិសដបានម្រៀនតាររយៈភាពោនមដនកំណត់  
     Christ Learned Through Limitations 

ទោលទៅទី១. បង្ហា ញពីអវីណែលរពះរគ្ីសដបានទរៀនតាមរយៈបទពិទសាធន៍ម្នភាពានណែនរំណត់របស់រពះអងគ។ 
 

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

  
រទង ់នបរៀនពីកដនកុំណ្ត់ និងការខកបុំណ្ងបៅបពលជាកុម្ចរភាព តាមរយៈការោឋ បប់ង្ហគ ប់ឪពុកម្ចឋ យរបរ់ 

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

 
ចាបព់ីម្ចនឋានៈបរមើាប ជាមយួរពោះវរបិតា រទងទ់ទួលយកការជាបទ់កទ់ងជាមយួនឹងកដនកុំណ្ត់សនការោឋ ប ់  

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

 
 រទងម់និបធវើអវីកដលរទងច់ងប់ធវើបនាោះបទ ប៉ាុកនឋ បធវើបៅតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ប៉ាុបណាត ោះ (យ៉ាូហាន ៥:

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

លំហាត់អន វតតន៍  
  

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

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

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

 
បៅបពលរទងម់្ចនរពោះជនាម យុដប់ពីររពោះវរា រពោះបយរ ូរតូវ នម្ចតាបិតានាុំបៅរពោះវហិារ បៅពិធីបុណ្យចមលង  

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

 
របកហលជាបៅបពលបនោះរពោះបយរ ូ ម្ចនអារមមណ៍្ថា វជាកផបកសនការបធវើការលផងលមយួ កដលបយើងកជ៏ួបរបទោះបៅ

បពលកដលបយើងធុំលូតលរ់កដរ។ រុំណួ្របនោះកតងកតរតូវ នបលើកបឡើង៖ បតើបៅបពលណាកដលមនុរសម្ចប កច់ាបប់ផឋើម
បរៀបចុំទិរបៅជីវតិរបរ់ខលួន បហើយទទួលរខុររតូវបធវើការរបរមចចិតថបោយខលួនឯង? 

 
វគួរកតម្ចនរមផជញ្ជ ៈខាងវញិ្ហដ ណ្កដលលូតលរ់ ឬ ក៏ោម រតីកដលមកពីរពោះជាម្ចច រ់ បៅកបុងជីវតិរបរ់រពោះរគិរឋ 

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

 

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

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

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

 
រពោះរគិរឋ នបរៀនកិចចការបោយមនិម្ចនការរងសយ័ នាបពលបនាោះ អុំពីគបរម្ចងការ ឬ បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះ

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

 
ដូចជាបយើងកដរកដលកានក់តយល់ដឹងពីបរចកឋីពិត ចុំកណ្ករពោះរគិរឋកដូ៏ចាប កដរ។ រទង ់នបឃើញពន័នកិចចរបរ់

រទងត់ាុំងពីបៅបកមង បហើយរទងច់បរមើនបឡើងបដើមផយីល់អុំពីពន័នកិចចទុំងបនាោះ។ 
 

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

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

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

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

 
 រករមករបរ់រទង ់គឺជារករមកមនុរសពិតរ កដម្ចប ក ់កដលបរៀនពីផលូវរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ បៅពាកក់ណាឋ លសនភាព

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

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

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

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

 
បយើងរតូវ នអនុញ្ហដ តឱ្យោឋ បឮ់នូវរបបៀបកដលរទងអ់ធិោឌ ន បៅបពលកដលរទងឈ់ានដល់បពលបវលសនការរងទុកខ 

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

 

ការទំនរ់ទនំងែ៏ានររសិទធិភាព Effective Communication 

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

 
រទង ់នបបនាធ ររិរសកដលពួកបគមនិ នអធិោឌ នរបរ់ពួកបគ បៅបពលកដលពួកបគមនិអាចរ ុំបោោះបកមងរបុរម្ចប ក់

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

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

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

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

 បតើរពោះរគិរឋអាចបរៀនអវីខលោះតាមរយៈបទពិបោធន៍ជាមនុរស កដលរទងម់និ នដឹងបទបនាោះ? 
 

ជទយជំនះទលើទសច្រដីលបួង Victory Over Temptation 

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

 
រពោះវញិ្ហដ ណ្ ននាុំរទងប់ៅវលរបហាោទ នអរ់រយៈបពលកររិបសថ្ងរទងម់និ នបោយអាហារបទ។ បៅអុំឡុង

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

 
រគបប់រចកឋីរងឃមឹរបរ់បលកីយ ៍ររម្ចប់ភាពអរ់កលផទុំងអរ់ អាររ័យបៅបលើការររ់បៅរបរ់រពោះរគិរឋកដល

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

 
ចូរបរបៀបបធៀបពជីយ័ជុំនោះរបរ់រពោះអងគ បៅនឹងការបរជយ័របរ់មនុរសបផសងបទៀត។ បលកបអោវ នបៅបរ ញ់

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

  
រពោះបយរ ូ នបរៀនតាមរយៈបទពិបោធន។៍ រទង ់នបរៀនពីភាពទនប់ខាយរបរ់របូកាយ និងគុំនិតខាងបលកីយ។៍ 

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

 

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

ការសាដ ប់បង្ហគ ប ់Obedience 
រពោះរគិរឋ នបរៀនោឋ ប់បង្ហគ បត់ាមរយៈការរងទុកខ។ វជាបរឿងមយួបៅកបុង ឋានបរមរុខររម្ចប់រពោះបុរតាកដលចុោះ

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

 
បតើភាពផធុយាប អាចម្ចនអតទនយ័យ៉ា ងដូចបមឋចចុំបពាោះអុំណាចទុំងអរ់? បតើបរចកឋីោល បអ់ាចម្ចនអតទនយ័យ៉ា ង

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

 
ប៉ាុកនឋ ររម្ចបរ់ពោះរគិរឋ ការយកកុំបណ្ើ ត កដលរទងក់ាល យជាមនុរស គឺជាបទពិបោធនស៍នការោកក់ដនកុំណ្ត ់

ផ្ទធ ល់។ ជារបបៀបកដលរទង ់នបរៀនោឋ បត់ាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ កបុងនាមជាមនុរសជាតិ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍  
  

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

 
 រពោះរគិរឋ ជារពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់មុនបពលកដលរទង ់នយងមកបលើកផនដី។ រទងរ់ជាបរពវរគបទ់ុំងអរ់

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

 
 អវីជាការបលើកទឹកចិតថ! អវីជាគុំរ!ូ រពោះរគិរឋ នយងបៅមុនបយើង។ រទង ់នបរៀន និងបធវើតាមគបរម្ចងការរបរ់ 

រពោះជាម្ចច រ់ ររម្ចបរ់ពោះអងគ។ រទងម់្ចនជយ័ជុំនោះ។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

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

  


