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ម្តើខ្ុំអាចឈានម្ៅដល ់
អ្ន្ទគតម្ោយរម្បៀបណា? 
How Do I Approach the Future? 

 
 

ជុំនួញរបរ់បលករ ៉ាបូ នីរុន  នទទួលលទនផលផធុយពីការគិត បោយោរប៉ាុនាម នឆាប ុំដុំបូង ជាការពិតបលក ន
 តប់ងថ់្វកិារ។ បញ្ហា បនាោះគឺ បលកពិតជាមនិ នដឹងថាបហតុអវី នជាវបកើតបឡើងកបបបនាោះបទ។ ម្ចនកិចចរនាមយួរតូវ  
 នបធវើបឡើងបដើមផទីិញរកុមហ ុនរបរ់ាត។់ បតើាតគ់ួរកតលករ់កុមហ ុនបនាោះបដើមផយីករ ក ់ឬករ៏កាវទុក បោយរងឃមឹថា
នឹងទទួល នចុំណូ្លបៅបពលអនាគត? របរិនជាាតរ់ានក់តអាចដឹងពីអនាគតកមនបនាោះ!  

 
បលករ ៉ាបូ នីរុន  នបធវើដូចជាអបកបផសងបទៀត នបធវើកដរ។ ាត ់នបៅរករគូទយ។ របរិនជាាតអ់ាចដឹងពី 

អនាគត ាតន់ឹងដឹងពីរបបៀបបធវើ។ រគូទយ នរបការថា បដើមផ―ីបឃើញ‖ និបយជិកម្ចប ក់កដលមនិបោម ោះរតង ់ជាមនុរស
កដលគួរឱ្យទុកចិតឋម្ចប កប់ៅកកផរាតន់ឹងពាយមចង់កាល យបៅជាម្ចច រ់រកុមហ ុនបៅបពលឆាប់ៗ បនោះ។ អវីកដលរគូទយ ន
និយយជាការពិត បុគគលម្ចប កប់នោះ នបមើលការខុររតូវបលើការ តប់ងរ់បរ់រកុមហ ុន។  

 
បលករ ៉ាបូ នីរុន  នបធវើរកមមភាពយ៉ា ងឆាបរ់ហ័រ។ បលក នបដញ បលកការីុ កដលជារហការរីបរ់ាត ់ 

បចញ។ ាត់ នទុកចិតឋបលកការីុអរ់រយៈបពលជាបរចើនឆាប ុំ ប៉ាុកនថ ាតម់្ចនអារមមណ៍្ថា រគូទយនឹងមនិអាចទយខុរ
បទ។ 

 

បៅយបប់នាោះ បលករ ៉ាបូ នីរុន  នបៅរកុមជុំនុុំរបរ់ាត។់ បៅទីបនាោះបលករតូវ នរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនបង្ហា ញពី
បទរកុំហុរ។ បលក នដឹងកុំហុរពីការបៅរករគូទយ បហើយ នបៅបលកការីុមករូមការអតប់ទរ។ បោយការ
រននតច់ិតឋរបរ់ាត ់បលកការីុ នតាុំងចិតថបធវើអតថឃ្លតខលួនឯង! បរកាយមក បលកការីុ រតូវ នបគបង្ហា ញពីភាពាម ន
បទរទុំងររុងកបុងការបធវើកុំហុរណាមយួបនាោះបទ។ 

 
បតើបរឿងបនោះយ៉ា ងបម៉ាចកដរចុំបពាោះមនុរសកដលបចោះកតចងដ់ឹងពីអនាគតបនាោះ? បតើវជាកុំហុរឬ? បៅកបុងបរឿងបនោះ អបក

នឹងបឃើញពីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច រ់ចង់ឱ់្យអបកបមើលបឃើញពីអនាគត និងពីអវីកដលរពោះអងគ នបបើករកមឋងអុំពីវ។ 
 

 
 
 



120 

 

គ្ទរាង 
ក. គបរម្ចងការបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់នាគត God’s Design for the Future 

ខ. មូលបហតុកដលរពោះជាម្ចច រ់ោកក់ដនកុំណ្តព់ីការបបើករកមឋងរបរ់រពោះអងគ Why God Limits His Revelation 

គ. គបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់ពលបចចុបផនប God’s Design for Today 

 

ទោលទៅ 
១. បង្ហា ញពបីាលបុំណ្ង និងម្ចតិកាសនការបបើករកមឋងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់នាបពលអនាគត ។ 
២. ពនយល់ពីមូលបហតុកដលរពោះជាម្ចច រ់ោកក់ដនកុំណ្ត់សនការបបើករកមឋងរបរ់រពោះអងគពីអនាគត ។ 
៣. ពណ៌្នាពីរបបៀបកដលអបកអាចបដើរតាមគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
 

ក. គម្រោងការរបសរ់ពះជាោា សស់រោប់អ្ន្ទគត God’s Design For The Future 

ទោលទៅទី១. បង្ហា ញពីទោលបំណង និងាតិកាម្នការទបើរសណមដងរបស់រពះជ្ជាច ស់នទពលអនគ្ត។ 
 

មនុរសជាោប មរពោះហរថកតមយួគតក់ដលរពោះជាម្ចច រ់របទនឱ្យនូវការរម្ចគ ល់ពីឱ្យអាចគិតពីអនាគត ន។ រតវ
បធវើរកមមភាពបោយរភាវគតិបដើមផរីបមូលអាហារររម្ចបអ់នាគត ប៉ាុកនថ មនុរសគិតពីអនាគត បហើយកថ្មទុំងពាយម
រគបរ់គងអនាគតបៅតាមបាលបុំណ្ងផ្ទធ ល់ខលួន ។ មនុរសមនិ នអភវិឌណនរ៍មតទភាពរបរ់ខលួនបដើមផគីិតពីអនាគតបោយ
ខលួនឯង នបទ គឺវផឋល់ឱ្យបោយរពោះជាម្ចច រ់។ វជាកផបកមយួសនអាកបផកិរយិរបរ់មនុរស កដលជាោប មរពោះហរថមយួ
កដលរពោះអងគ ន បបងកើតមកជាតុំណាងរបរ់រពោះអងគ។ 

 
ការដប៏រាោះថាប ក់បនាោះគឺថាមនិកមនអាររ័យបលើបុំណ្ងចិតថរបរ់មនុរសបដើមផដីឹងពីអនាគតបនាោះបទ ប៉ាុកនឋ ជាការពិត 

ជួនកាលចុំបណ្ោះដឹងរបរ់មនុរសអុំពីអនាគត អាចដឹកនាុំាតប់ៅរករកមមភាពកដលលងីបលងើ។ ម្ចនភាពខុរាប រវងការ
អធិោឌ នបដើមផដីឹងពីអនាគត និងអធិោឌ នបដើមផដីឹងពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ជាធមមតាបយើងចងដ់ឹងពី
អនាគត ដូបចបោះបយើងអាចរបរមចចិតឋ នថានឹងរតូវបធវើអវី។ ប៉ាុកនឋបៅបពលកដលបយើងចងដ់ឹងពីបុំណ្ងរពោះឫទយ័របរ់រពោះជា
ម្ចច រ់ ដូបចបោះបយើង អាចបធវើអវីកដលរទងច់ងឱ់្យបយើងបធវើ។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
 
១ បតើឃ្លល របបយគមយួណាកដលបង្ហា ញពីឥរយិបថ្រតឹមរតូវចុំបពាោះអនាគត? 
  ក) ខញុ ុំចងដ់ឹងពីអនាគត ដូបចបោះខញុ ុំអាចរបរមចចិតថថារកមមភាពមយួណាកដលខញុ ុំរតូវបធវើ។ 
  ខ) ខញុ ុំចងដ់ឹងពីកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ដូបចបោះខញុ ុំអាចបធវើនូវអវីកដលរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យខញុ ុំបធវើ។ 
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អវីណែលរពះជ្ជាច ស់បានទបើរសណមដង What God Has Revealed 
រពោះជាម្ចច រ់ នបរជើរបរ ើរបបើករកមឋងបរឿងខលោះៗបៅបពលអនាគត។ រពឹតឋិការណ៍្កដលនឹងបកើតម្ចនគឺជាការលត

រតោងទរសនីយភាព ឬជាលុំោបល់ុំបោយសនរបូភាព កបុងការបបើករកមឋង (វវិរណ្ៈ)បៅកានប់លកយ៉ាូហាន កដលជាកណ្ឍ
គមពរីចុងបរកាយរបរ់រពោះគមពរី។ 

 
ជាបរចើនដងបលកយ៉ាូហាន នបរៀបរបយ់៉ា ងលុំអិតនូវអវីកដលបលក នបឃើញ ប៉ាុកនថ អបករ ជញរពោះគមពរីយល់បឃើញ

ថាវពិ កនឹងឯកភាពទុំងររុងបៅនឹងអវីកដលនឹងបកើតម្ចនខាល ុំងណារ់។ របកហល ជាបៅបពលកដលរពោះជាម្ចច រ់បង្ហា ញ
ពីអនាគត វពិ កនឹងទទួលយក បោយោរកតបចចុបផនបភាព។  

 
បតើបយើងអាចររសមបឃើញពីបរចកឋីពិត នូវការយងរតឡបម់កកផនដីរបរ់រពោះបយរ ូរគិរឋ ឬក៏ការបោយរជយដ៏

រុចរតិមយួពានឆ់ាប ុំ (វវិរណ្ៈ ១:៧,២០:១-៦) កដរឬបទ? មនិម្ចនអវីគួរឱ្យឆងល់បនាោះបទកដល ថាការបរៀបរបរ់បរ់បលក 
យ៉ាូហានជាបរចើនហាកប់ីដូចជាមនិជាកល់កប់ោោះ។ ពីបរពាោះបយើងមនិអាចបរៀបចុំឱ្យរតូវបៅនឹងការបមើលបឃើញរពឹតឋការណ៍្ 
កដលបយើងមនិដឹងចារ់បនាោះបទ បយើងម្ចនការពិ កកបុងការបករោយោររបរ់ាតឱ់្យ នរតឹមរតូវណារ់។ 

 
ប៉ាុកនឋ បបើបទោះជាម្ចនបញ្ហា ខលោះៗ កបុងការបករោយោរបរ់បលកយ៉ាូហានកប៏ោយ ក៏ម្ចនបរឿងជាបរចើនអុំពីអនាគត

កដលម្ចនភាពចារ់លរ់កដរ។ បៅបពលកដល បពលបវលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់មកដល់ ពិភពបលកនឹង នផ្ទល រ់ករប។ 
អរយិធមក៌ដលមនុរសបបងកើត នឹងរតូវ នបុំផ្ទល ញ ប៉ាុកនឋ មនុរសនឹងបៅររ់។រពោះរគិរឋនឹងបធវើអនថរគមន ៍បហើយនឹងបរៀបចុំនគរ
មយួ។ 

 

អារកសនឹងរតូវកាតប់ទរ បហើយលទនផលអារកកក់ដលបៅបរររល់នឹងរតូវដកបចញពីកផនដីបនោះ។ ម្ចរោតាុំង 
កដលជាបមរតួតរតារបរ់អុំបពើអារកកន់ឹងរតូវ នបបណ្ឋ ញបចញ រពមទុំងរតូវទទួលបទរផងកដរ។ 

 
បយើងនឹងរតូវ នផ្ទល រ់ករប! របូកាយរបរ់បយើងនឹងម្ចនរិររីងុបរឿង ចុំបណ្ោះដឹងរបរ់បយើងនឹងលអឥតបខាច ោះ។ បរចកឋី

របស្តង្ហគ ោះនឹង នបពញបលញ។ ម្ចប ក់ៗ នឹង នលអឥតបខាច ោះ។ អបកករ៏ទិតបៅកបុងបុំណ្ងរពោះហឫទ័យដល៏អឥតបខាច ោះរបរ់រពោះ
ជាម្ចច រ់កដរ។ កបុងនាមជាបមការោទ បនា រពោះរគិរឋនឹងបញ្ចបក់ារង្ហររបរ់រពោះអងគកបុងអបក រពោះរជយរបរ់របរ់រពោះអងគនឹង
 នរបរមច។ 

 
វង្ហយយល់ពីមូលបហតុកដលរពោះជាម្ចច រ់មនិរ បប់យើងបកនទមបទៀត។ បយើងពិ កររសម ពីអវីកដលរទងពិ់តជា ន

រ បប់យើង។  
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២ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខពត័ម៌្ចនរតឹមរតូវនីមយួៗ។ 
  ក) ការបរៀបរបរ់បរ់បលកយ៉ាូហានពីអនាគត គឺមនិដឹងចារ់បទ ពីបរពាោះពួកវមនិកមនជាបរចកឋីពិត។ 
  ខ) គមពរីវវីរណ្ៈ ននិយយថា រពោះរគិរឋនឹងយងរតឡបម់កកផនដីបោយផ្ទធ ល់។ 
  គ) ពីបរពាោះបយើងអាចបរបើចុំបណ្ោះដឹងខុរអុំពីអនាគតកាល ដូបចបោះរពោះជាម្ចច រ់ នបរជើរបរ ើរមនិរ បប់យើងអុំពី     
       អនាគត។ 
  ឃ) កផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើងរមួបញ្ចូ លនូវភាពឥតបខាច ោះដប៏ពញបលញ។ 
 

ទោលបំណងរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ការទបើរសណមដង God’s Purpose For Revelation 
 បោយយល់ដឹងតិចតួចអុំពីអនាគត បយើងបៅកតពាយម ―ជួយ ‖ រពោះជាម្ចច រ់។ របរិនជាអបកចងអ់ានឧទហរណ៍្
មយួបនោះបៅកបុងបទគមពរី អបកអាចរកវបឃើញបៅកបុងគមពរីបលកុបផតថិ ១៦ ជាបរឿងរបរ់បលកអរ ហាុំ និងនាងហាការ។ ការ
ខុំរបឹងរបរ់បយើងបដើមផនីាុំបៅរករពោះបនធូលរនា ជាញឹកញាបប់ធវើឱ្យបយើងបោកោឋ យនឹងាម នរពោះពរ។ រពោះជាម្ចច រ់ ន
កចកចាយជាមយួបយើងនូវការបមើលបឃើញមយួកភលតអុំពីអនាគត ដូបចបោះបយើងអាចនឹងម្ចនរងឃមឹ មនិកមនបយើងពាយម
បបងកើតរបូមនឋមយួ បដើមផបីធវើឱ្យបហតុការណ៍្បៅបពលអនាគតបកើតបឡើងបនាោះបទ។ 
 

 រពោះបយរ ូ នបមើលបឃើញអុំណ្រដខ៏ាល ុំងបុំផុតសនកផនការរបរ់រពោះបិតាចុំបពាោះរពោះអងគ។  
 

រតូវរមលងឹបមើលបៅរពោះបយរ ូ កដលជាបដើមកុំបណ្ើ តសនជុំបនឿ បហើយបធវើបអាយជុំបនឿបនោះ នរគបល់កខណ្ៈ។ 
រពោះអងគរុខចិតថលោះបងអ់ុំណ្រ កដលបរមុងទុករុំរបរ់ពោះអងគ បហើយរងទុកខលុំ កបៅបលើបឈើឆាក ងឥតខាល ច
ខាម របោោះបឡើយ។ ឥឡូវបនោះ រពោះអងគគងប់ៅខាងោឋ ុំបលល័ងករបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ (បហរបឺ ១២:២) 

 
 កផនការរបរ់ម្ចរោតាុំង គឺបរបើចុំបណ្ោះដឹងបពលអនាគតកដលរពោះរគិរឋម្ចន ( កដលអាណាចរកបៅបលើកផនដីនឹង
កាល យបៅជារបរ់រពោះរគិរឋ) បដើមផឱី្យរពោះរគិរឋកុំណ្តរ់បបៀបកដលង្ហយៗបដើមផ ីនពួកវ។ វនឹងបធវើឱ្យរពោះរគិរឋរានក់ត
រកាបថាវ យបងគុំវប៉ាុបណាត ោះ (លូកា ៤:៥-៨)។ ប៉ាុកនឋរពោះរគិរឋ នបដិបរធនរ៍ុំបណ្ើ ររបរ់ម្ចរោតាុំង បហើយបដើរតាមផលូវ 
រពោះជាម្ចច រ់កដលម្ចនររម្ចបរ់ពោះអងគវញិ។  

  
 រពោះជាម្ចច រ់ នបង្ហា ញបយើងពីអនាគត បដើមផជីួយ បយើងបោោះរោយបញ្ហា លុំ កៗបៅបពល បចចុបផនប។ អវីកដលពិត

ជាមនិអាចបៅរចួ (និរសយ័ធមមជាតិ) កបុងការបឈាងចាបប់ាលបៅ កដលរទង ់នបរៀបចុំររម្ចបប់យើង បដើមផឱី្យម្ចនភាពលអ
ឥតបខាច ោះ កដលនាុំបយើងរមលងឹបមើលបៅរពោះអងគររម្ចបជ់ាជុំនួយជាបរៀងរល់សថ្ង។ រទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងចូលបៅជិត
កម្ចល ុំង និងរពោះគុណ្របរ់រពោះអងគ បដើមផោីឋ បប់ង្ហគ ប ់នូវអវីកដលរទង ់នរ បប់យើងឱ្យបធវើ។ 
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៣ ចូរបុំបពញរបបយគខាងបរកាម។ រពោះជាម្ចច រ់ នបង្ហា ញបយើងពីអនាគតកាល ដូបចបោះបយើងនឹង 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ.រូលម្ តុមដលរពះជាោា សោ់ក់មដនកំណត់ពីការម្បើកសមរដងរបសរ់ពះអ្ងគ 
 Why God Limits His Revelation 
ទោលទៅទី២. ពនយល់ពីមូលទហត ណែលរពះជ្ជាច ស់ោរ់ណែនរំណត់ម្នការទបើរសណមដងរបស់រពះអងគពីអនគ្ត។ 
 

បហតុអវី នជារពោះជាម្ចច រ់មនិបង្ហា ញអវីៗទុំងអរ់ឱ្យបយើងដឹងជាមុន? បតើរទងម់និទុកចិតឋបយើងកមនបទ? រុំណួ្រគឺ
មនិកមនមកពទីុំនុកចិតឋរពោះអងគចុំបពាោះបយើងបនាោះបទ ប៉ាុកនថជាទុំនុកចិតឋរបរ់បយើងចុំបពាោះរពោះអងគវញិ។ 

 
របរិនជាបយើង នបមើលបឃើញរគបជ់ុំហានទុំងអរ់កដលរតូវបៅដល់បាលបៅនាបពលអនាគត បយើងនឹងរបញាប់

របញាល់ចាបយ់កកិចចការមយួចុំនួន បហើយពាយមបគចបវោះពីកិចចការមយួចុំនួនបទៀត។ ការនាុំរតឡបម់កវញិនូវអវីកដល
បយើងបធវើ គឺមនិរតូវនឹងកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបប់យើងបទ។ បយើងបមើលបឃើញពីគុំរសូនការរបញាប់របញាល់ ឬក៏ការ
បគចបចញបនោះបៅកបុងជីវតិរបរ់មនុរសមយួចុំនួនកដលបយើង នអានបៅកបុងរពោះគមពរី។ 

 
បលកយ៉ាូបរវ  នរបរមចបៅការវយយកទីរកុងបយរខូី។ ទីរកុងសអ  នបញ្ហជ ក់យ៉ា ងចារ់លរ់ថា នឹងរតូវវយ

យកបនាធ បប់ទៀត។ ាតច់ង់បញ្ចបក់ិចចការរបរ់ាតយ់៉ា ងខាល ុំង ដូបចបោះាត់របញាបប់ៅវយយកទីរកុងសអ បោយមនិម្ចនការ
ដឹកនាុំពីរពោះជាម្ចច រ់។ លទនផលគឺរតូវមហនថរយ (យ៉ាូបរវ ៧:២-៥)។ 

 
បរឋចោវឌី ខុំរបញាបប់ៅយកហិប (ហិបរមពននបមរតីសនរននិរញ្ហដ របរ់រពោះជាម្ចច រ់ជាមយួអុីរោកអល) រតឡប់

បៅទីរកុងបយរោូឡឹមវញិ។ បាលបៅរតឹមរតវូ បមើលបៅគួរឱ្យចងប់ធវើខាល ុំង។រពោះរជាបធវើកិចចការកដលផឋល់ផលលអ បហើយ ន
ោកហិ់បបៅបលើរបទោះមយួវញិ បោយមនិ នករងហិបដូចកដលតរមូវឱ្យបធវើបនាោះបទ (និកខមនុំ ២៥:១២-១៤; យ៉ាូបរវ ៣:២-
៤)។ ជាថ្មីមឋងបទៀត លទនផលគឺមនិម្ចនដុំបណ្ើ រការបលឿនជាង បៅកបុងរពោះរជយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បនាោះបទ ប៉ាុកនឋ នាុំមកនូវបរាោះ
មហនឋរយវញិ (២ោុំយ៉ាូកអល ៦:៦-៨)។ 

 
បលកបពរតុរ យល់បឃើញថាការបធវើពលិកមមរបរ់រពោះរគិរឋ កដលបធវើបៅបលើបឈើឆាក ងបដើមផឈីានដល់ករមតិខពរ់

ជាងបនោះ បលកមនិអាចទទួលយក នបទ (ម្ច៉ា ថាយ ១៦:២២)។ ាតច់ងរ់បយុទនបោយបរបើោវជាជាងបដើរតាមរពោះ
រគិរឋតាមរយៈបទពិបោធនប៍នាោះ (យ៉ាូហាន ១៨:១០-១១)។ 
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ជនួកាល អវីជាបាលបុំណ្ងពិតរ កដសនការនិយយ ខញុ ុំចងដឹ់ងពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបខ់ញុ ុំ 
គឺដូចបនោះ៖ ខញុ ុំចងដឹ់ងពីកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បដើមផឱី្យខញុ ុំអាចរបរមចចិតថបធវើអវីកដលខញុ ុំគួរកតបធវើ។ បយើងរតូវកតទទួលនូវកដន
កុំណ្ត ់កដលរពោះជាម្ចច រ់ នបបើករកមឋង បហើយចូររ កដថាបុំណ្ងចិតថកដលចងោ់គ ល់បុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ 
គឺរតឹមរតូវ។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
  

៤ បហតុផលកដលរុំខានប់ុំផុតកដលរពោះជាម្ចច រ់ នោកក់ដនកុំណ្ត ់ពីការបបើករកមឋងរបរ់រទងប់ៅបពលអនាគតពីបរពាោះ 
  ក) ចុំបណ្ោះដឹងពីអនាគតរបរ់បយើង នឹងមនិ នផ្ទល រ់បឋូរវ នបទ។ 
  ខ) ជាញឹកញាបប់យើងខុំរបញាបរ់បញាល់ ឬ បគចបវោះពីជុំហានកដលរបបរើរជាងបនោះ។ 
  គ) ជួនកាលវពិ កររម្ចបប់យើងកបុងការយល់ពីអវីកដលនឹងបកើតម្ចនបឡើង។ 
 
៥ ចូរអាន ២បពរតុរ ៣:១០-១១។ ចូរបរៀបរបព់រីបបៀបកដលខបនាោះ  ននិយយថា បយើងគួរកតបឆលើយតបបៅនឹងចុំបណ្ោះ  
    ដឹងកដលោទ នរួគ ៌និងកផនដីរតូវ នបុំផ្ទល ញបៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក។ 

 

គ. មផនការរបសរ់ពះជាោា សស់រោប់ម្ពលបចជុបបនន God’s Design For Today 
ទោលទៅទី៣. ពណ៌នពីរទបៀបណែលអនរអាច្ទែើ រតាមគ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់ជ្ជទរៀងរាល់ម្ថៃ។ 
 

បតើអវីជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅបពលបចចុបផនបបនោះ? បតើរទងរ់ពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកបធវើអវី? ម្ចន
របបភទសនបទពិបោធនខ៍ាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្បផសងៗាប ។ របបភទសនបទពិបោធនជ៍ាក់លកប់ៅកបុងរពោះរគិរឋ គឺម្ចនអតទនយ័
កតមឋងររម្ចបទ់ុំងអរ់ ឬររម្ចបម់យួបពល។ ការបកើតជាថ្មី គឺជាកផបកមយួកបុងចុំបណាមរបបភទទុំងបនោះ ររម្ចបរ់ពោះជា
ម្ចច រ់ នរបទននូវបរចកឋីរបស្តង្ហគ ោះអរ់កលផជានិចច។ 

 
បទពិបោធនប៍ផសងបទៀតហាកប់ីដូចជារបបភទតាមរដូវកាល។ រានក់តម្ចនការវលិចុោះបឡើងសនការបបងកើតរបរ់រពោះ

អងគ ដូបចបោះបទពិបោធនទ៍ុំងបនោះ នបកើតបឡើងវញិបៅបពលបវល ឬ អុំឡុងបពលជាកល់ក់ណាមយួសនជីវតិខាងរពលឹង
វញិ្ហដ ណ្របរ់បយើង។ ការរកីផុរផុល ជាបពលបវលពិបររមយួសនការផ្ទល រ់ជាថ្មីខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ វជាកផបកមយួសន
របបភទទុំងបនោះ។ បយើងមនិររ់បៅកបុងោទ នភាពសនការរកីផុរផុលរហូតបនាោះបទ។ បយើងករវងរក ―បភលៀង‖ គឺជាការបកើតបឡើង
ជាថ្មីខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ បៅកបុងបពលបភលៀង។ រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតធមមជាតិតាមរដូវកាលទុំងបនោះយ៉ា ងចារ់ តាមរយៈ
ពន័នកិចចសនរពោះបនធូលរបរ់រទង ់និងរពោះវញិ្ហដ ណ្។ ជាធមមតាម្ចនរញ្ហដ ជាបរចើនកដលបង្ហា ញរ ប ់ទុំងបរចកឋីរតូវការ
ររម្ចបក់ាររកីផុរផុល និងបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់បដើមផបីញ្ជូ នកផបកណាមយួ ដូចជាធមមជាតិកដលម្ចន
រញ្ហដ បពលរដូវកាលនីមយួៗឈានមកដល់។ 
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លំហាត់អន វតតន៍   
 
៦ បទពិបោធន៍ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្កដលជារដូវកាល គឺជាបទពិបោធន៍មយួកដលបកើតបឡើង 
  ក) បៅតាមបពលបវលបទៀងទត។់ 
  ខ) កតមឋងគត។់ 
  គ) បៅតាមមូលោឌ នជាបនថបនាធ ប។់  
 
 ប៉ាុកនឋ តាមរយៈមឋងររម្ចបទ់ុំងអរ់ និងបទពិបោធនជ៍ារដូវកាល ម្ចនបទពិបោធនទ៍ុំងបនាោះ កដលផឋល់អតទនយ័
បដើមផបីបងកើតជាមូលោឌ នរបចាុំសថ្ងមយួ។ រពោះជាម្ចច រ់ នោក់បយើងបៅកបុងពិភពបលកកដលរទង ់នបបងកើតបឡើងបោយម្ចន
ការវលិជុុំជាបរៀងរល់សថ្ង។ ពីបរពាោះបយើងររ់បៅពីមយួសថ្ងបៅមយួសថ្ង ម្ចនបាលការណ៍្ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ដជ៏ាក់លក់ជា
បរចើន កដលរទងម់្ចនបចតនាឱ្យបយើងបដើរតាមពីមយួសថ្ងបៅមយួសថ្ង។ បធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទ័យរបរ់រពោះអងគ បៅកបុងទរមង់
មូលោឌ នរបរ់វ គឺបធវើមយួសថ្ងៗនូវកិចចការទុំងបនាោះកដលបយើងដឹងពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគររម្ចបស់ថ្ងបនាោះ។ 
 
 ចូរបយើងរកបឡកបមើលនូវអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ចងឱ់្យបយើងបធវើរបចាុំសថ្ង។ បនាធ បម់កបមើល អវីកដលរទង ់នរនា។ 
 
 បៅបពលកដលរពោះពនាល  ឬ រតោលសនរពោះវតថម្ចនរបរ់រពោះអម្ចច រ់ ជាចុំណុ្ចកណាឋ លសនការថាវ យបងគុំបៅអុំឡុង
បពលរមពន័នបមរតីចារ់ ម្ចនការកុំណ្តម់ុខង្ហរបៅកានម់នុរសជាកល់ក់កដល នរតារ់បៅឱ្យបធវើជាបូជាចារយ និងរកុម 
បលវ។ី កិចចការទុំងបនោះរតូវបុំបពញជាបរៀងរល់សថ្ង។ បបើមនិម្ចនការអនុវតឋពីការោឋ បប់ង្ហគ ប់ជាបរៀងរល់សថ្ងបនាោះបទ ការបរៀបចុំ
ពិធីបុណ្យរបចាុំឆាប ុំដធ៏ុំបនាោះ និងបធវើមនិ នលអបទ។ 
  
 វជាបពលកដលបលកោការ ីកុំពុងបុំបពញមុខង្ហរជាបូជាចារយរបចាុំសថ្ងរបរ់ាត ់បពលបនាោះ បទវតាការពីកយ៉ាល ន
រ បា់តថ់ា ាតន់ឹងម្ចនកូនរបុរមយួ កដលនឹងបរៀបចុំផលូវរបជារស្តរឋរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចប់ការយងមករបរ់រពោះ
អម្ចច រ់ (លូកា ១:៨-១៧)។ បៅបពលកដលបលកយយអាណ្ កដលជាពាការនី អធិោឌ នរល់សថ្ងបៅកបុងរពោះវហិារ ាត់
រតូវ នរបទនឱ្យនូវអភយ័ឯករិទនដអ៏ោច រយបុំផុត។ ាត់ នបធវើបនាធ ល់ពីការលោះបង់របរ់រពោះរគិរឋផ្ទធ ល់ កដលជាបរចកឋី
របស្តង្ហគ ោះដល់ពិភពបលក! (លូកា ២:៣៦-៣៨)។ 

 
 ដូបចបោះ បតើបយើងបធវើអវីជាបរៀងរល់សថ្ង? បនាធ បព់ីបុណ្យសថ្ងទី៥០ រកុមជុំនុុំម្ចនបទពិបោធនស៍នភាពបជាគជយ័ដអ៏ោច រយ 

(កិចចការ ២:៤០-៤១)។ ឥរយិបទរបរ់អបកបជឿ រតូវ នកតរ់ម្ចគ ល់បោយរកមមភាពរបចាុំសថ្ង កដលនាុំមកនូវរពោះពររបរ់
រពោះជាម្ចច រ់កដលបៅបនថដល់ពួកបគ។ វដូចកដលពួកបគបនថបោយការថាវ យបងគុំបោយវញិ្ហដ ណ្របរ់ពួកបគនូវការថាវ យបងគុំ
កបុងពីធីជាបរៀងរល់សថ្ង កដលបុំបពញបោយបូជាចារយ បៅកបុងរមពននបមរតីចារ់។ បតើអវីគឺជាគុំររូបរ់ពួកបគ? ចូបយើងកុំណ្តវ់ 
ដូចកដលវ នពណ៌្នាបៅ គមពរីកិចចការ ២:៤៤-៤៧៖ 
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អរ់អបកកដល នបជឿបលើរពោះអម្ចច រ់ ម្ចនចិតថគុំនិតកតមយួ បហើយយករបរ់របរកដលខលួនម្ចនមកោករ់មួាប
ទុំងអរ់។ បគលករ់ទពយរមផតថិ និងអវីៗជារបរ់ខលួនយករ កម់កកចកាប តាមបរចកឋីរតូវការរបរ់ពួកបគ 
ម្ចប ក់ៗ ។ ជាបរៀងរល់សថ្ង បគរមួចិតថគុំនិតាប ពាយមចូលរពោះវហិារបធវើពិធីកាចន់ុំបុង័បៅតាមផធោះ រពមទុំង
បរបិភាគអាហារជាមយួាប យ៉ា ងរបាយរកីរយ និងបោយចិតថបោម ោះររផង។ បគនាុំាប ររបរើរតបមកើងរពោះជា
ម្ចច រ់ បហើយរបជាជនទុំងមូលបារពរបអ់ានពួកបគទុំងអរ់ាប ។ រពោះអម្ចច រ់បកនទមចុំនួនអបកកដលរពោះអងគ
 នរបស្តង្ហគ ោះ មកកបុងរកុមរបរ់បគជាបរៀងរល់សថ្ង។ 

 
 ទីមយួ ពួកបគកថ្រកាទុំនាកទ់ុំនងជាមយួបងបអូ នរបរ់ពួកបគ នយ៉ា ងលអជាបរៀងរល់សថ្ង។  ពួកបគម្ចនការរបកបាប
យ៉ា ងជិតរបិទន (ខ ៤៤,៤៦)។ 

 
 ាម នអវីមកបងខូចការោឋ ប់ រពោះរូរបរៀងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ខាល ុំងដូចការម្ចនទុំនាកទ់ុំនងមនិរតឹមរតូវជាមយួរបជាជន

របរ់រពោះជាម្ចច រ់បនាោះបទ។ ភាពលវីងជូរចត ់ការតូចចិតថ រចកណ្ន ឬ អារមមណ៍្មនិរតឹមរតូវបផសងបទៀតនឹងរ កដជាបធវើឱ្យអន់
ថ្យនូវរមតទភាពរបរ់អបក បដើមផមី្ចនការបឆលើយតបបោយបររបីៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់។ វជាការលអ រតូវរតួតពិនិតយបមើលទុំនាក់
ទុំនងរបរ់អបកជារបចាុំសថ្ង។ រពោះគមពរី នរ បថ់ា របរិនជាទុំនាកទ់ុំនងមយួរតូវ នខូច ឬ កក់បកកបុងចបនាល ោះសនសថ្ង ចូរឱ្យ
សថ្ងចុងបរកាយ ជាសថ្ងបញ្ចបស់នការវវិទ។ 

 
របរិនបបើបងបអូនខឹង រូមរបយត័ប កុុំរបរពឹតថអុំបពើ ប កុុំទុកកុំហឹងរហូតដល់សថ្ងលិចបនាោះបឡើយ។  
(បអបភរូ ៤:២៦) 

 

លំហាត់អន វតតន៍  
  

៧ ចូរររបររបឈាម ោះមនុរសកដលជាកផបកមយួដរ៏ុំខាន់ បៅកបុងជីវតិរបចាុំសថ្ងបៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក។ បតើអបកម្ចន 
    ទុំនាកទ់ុំនងលអជាមយួអបកបផសងបទៀតកដរឬបទ? ចូរកតវ់ជាទុំលប់បដើមផពីិនិតយបមើលទុំនាកទ់ុំនងទុំងបនោះជារបចាុំសថ្ង   
    បហើយបធវើអវីកដលរុំខានប់ដើមផកីថ្រកាវឱ្យ នលអ។  

 
 បរៅពីការរបួរមួកដល នពណ៌្នាបៅកបុងគមពរីកិចចការ ២:៤៦ បោយមនិរងសយ័ ម្ចនការបងាូរនូវការ បលើកទឹកចិតថ 

និងការោរ់បតឿន។ បហរបឺ ៣:១៣ ជាការបញ្ហជ បយើងបោយផ្ទធ ល់បដើមផជីួយ  និងបលើកទឹកចិតថដល់អបកបផសងបទៀត។ 
 
 បៅកបុងបាលការណ៍្ រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់រ បប់យើងឱ្យរ កដជាបរៀងរល់សថ្ង កដលទុំនាកទ់ុំនងរបរ់បយើង

ម្ចនភាពរតឹមរតូវ។ ដូបចបោះ បរៅពទីុំនាកទ់ុំនងមនិរតឹមរតូវទុំងបនោះ បយើងរតូវជួយ ផគតផ់គង ់បបរមើ បហើយនឹងជួយ ាប បៅវញិបៅ
មក។ ជាមយួនឹងគុំនិតថ្មីៗ អបកអាចបមើល គមពរីរ ៉ាមូ ១២:១-២ អបកនឹងម្ចនឱ្ការកបុងការបធវើកិចចការបនោះ។ 
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 ទីពីរ ពួកបគ នររបរើ រតបមកើងរពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរល់សថ្ង (ខ៤៦-៤៧)។  ការររបរើរតបមកើងគឺម្ចនការបង្ហា ញជា
បរៀងរល់សថ្ង កបុងនាមជាកូនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ វគួរកតចាបប់ផឋើមដូចជាយញ្ដបូជាសនការោឋ បប់ង្ហគ ប់ ប៉ាុកនឋ វនឹងបញ្ចបប់ោយ
ការបង្ហា ញពីភាពរកីរយ ររម្ចបក់ារលអរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 

  
 ទីបី ពួកបគបនថឧទធិររបរ់ពួកបគជាបរៀងរល់សថ្ង។  ឧទហរណ៍្កដល នផឋល់ឱ្យបៅគមពរីកិចចការ២ បង្ហា ញពីរបបៀប

កដលអបកបជឿបផ្ទឋ តចិតឋភកឋីរបរ់បគកបុងរកមមភាពបនោះ។ រពោះរគិរឋ នម្ចនរពោះបនធូលថា អបកណាកដលចងប់ដើរតាមរពោះអងគ 
―រតូវលីបឈើឆាក ងរបរ់ខលួនជាបរៀងរល់សថ្ង‖ (លូកា ៩:២៣)។ 

 
 តាមរយៈកិចចការបនោះ រពោះរគិរឋ នម្ចនរពោះបនធូលថា បៅមយួសថ្ងៗបយើងរតូវកតរ ុំលឹកខលួនឯងថា បយើងជារបរ់រពោះជា

ម្ចច រ់។ បោយោរកតឥរយិបថ្ និងផបតគ់ុំនិត អវីៗរពវយ៉ា ងនឹងបធវើបឡើងបដើមផរិីរលីអរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

 បរឋចោវឌី  នបរៀនពីការឧទធិរ កដលទកទ់ងបៅនឹងការថាវ យដល់រពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរល់សថ្ង នូវរបរ់កដលរទង់
 នរផថ្ ឬ  នរនានឹងបធវើ (ទុំនុកតបមកើង ៦១:៨)។ 

 
 ទីបនួ ពួកបគ នរមលឹងបមើលបៅរពោះជាម្ចច រ់បោយមិនរងសយ័ររម្ចបក់ារផគតផ់គងនូ់វតរមូវការរបចាុំសថ្ងរបរ់ពួក

បគ។  បនោះវគួរកតជាកផបកមយួរបរ់បយើងកដរ៖ ―រូមរបទនអាហារកដលបយើងរតូវការបៅសថ្ងបនោះ‖ (ម្ច៉ា ថាយ៦:១១)។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍  

  

៨ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមខុការពណ៌្នាសនរកមមភាពនីមយួៗ កដលជាកផបកសនការោឋ បប់ង្ហគ បជុ់ុំវញិជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
  ក) ការតមអាហារររម្ចបក់ារពនាបពល 
  ខ) ការររបរើរតបមកើង និងការអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ 
  គ) ការឧទធិរខលួនថាវ យរពោះជាម្ចច រ់ 
  ឃ) ការកថ្រកាទុំនាកទ់ុំនងរបរ់បយើងជាមយួអបកបផសងបទៀតឱ្យ នលអ 
  ង) ការម្ចនបទពិបោធនក៍បុងការបកើតជាថ្មី 
  ច) ទុកចិតថរពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបត់រមូវការរបចាុំសថ្ង  
 

 ដូបចបោះបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់មនិពិ កបទ។ បយើងបឃើញថាម្ចនការរចបូករចបល់ បៅបពលកដល
បយើងម្ចនភាពរមុកោម ញជាមយួបរឿងជាបរចើនបទៀត។ កបុងការោឋ ប់បង្ហគ បជ់ាបរឿងរល់សថ្ងរបរ់បយើង រទងន់ឹងដឹកនាុំនូវការ
របរមចចិតថកបុងការផ្ទល រ់ករបជីវតិរបរ់បយើង។ 
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 បតើរទង ់នរនាអវីខលោះ? រទង់ម្ចនរពោះបនធូលថា រទងន់ឹងបធវើឱ្យថ្មីបឡើងជាបរៀងរល់សថ្ងបោយគុណ្របបយជនស៍នរពោះ
គុណ្ និងជុំនួយដល់បយើង (ទុំនុកតបមកើង ៦៨:១៩)។ បយើងមនិបរបើអរ់នូវការផគតផ់គងរ់បរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបស់ថ្ងករអក
បោយកឋីអុំណ្រដប៏ពារបពញ នូវការបុំរងុទុកររម្ចបស់ថ្ងបនោះបនាោះបទ។ 

 
 បនោះជាការវលិចុោះបឡើងជាបរៀងរល់សថ្ង កដលរទង ់នបបងកើតវបឡើង។ វបៅទីបនាោះជាមយួបលកអោុំ កដលជាមនុរស

ដុំបូងបគ។ វម្ចនបៅកបុងពិធីថាវ យបងគុំសនជនជាតិអុីរោកអល។ វម្ចនបៅកបុងរកុមជុំនុុំសនរមពននបមរតីថ្មី។ បៅកបុងការវលិជុុំ
របចាុំសថ្ងបនាោះ រពោះជាម្ចច រ់ នដឹកនាុំបយើង។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍  

  

៩ របកហលជាអបក ដឹងបហើយថា អបករតូវចាបប់ផឋើមោឋ បប់ង្ហគ បរ់ពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរល់សថ្ងបៅចុំណុ្ចមយួ ឬចុំណុ្ចបរចើន  
    បៅកបុងរបបៀបទុំងបនួកដល នបរៀបរបប់ៅកបុងកផបកបនោះសនបមបរៀន។ បៅកបុងបរៀវបៅកតរ់តារបរ់អបក ចូរបុំបពញរបបយគ  
    នីមយួៗ អុំពីកផបកសនការោឋ ប់បង្ហគ បរ់បចាុំសថ្ងទុំងបនោះ។ 
  ក) (បយងតាមការរិការុំណួ្រទី៧)។ ខញុ ុំរតូវការរតួតពិនិតយរបចាុំសថ្ងនូវទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ខញុ ុំជាមយួ មនុរសទុំងបនោះ 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ខ) របបៀបមយួកបុងរបបៀបជាបរចើន កដលខញុ ុំអាចចុំណាយបពលររបរើរតបមកើងរពោះជាម្ចច រ់ជារបចាុំសថ្ងគឺបដើមផ៖ី 
          …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  គ) ការបធវើឱ្យការឧទធិររបរ់ខញុ ុំកានក់តថ្មីបឡើងបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរល់សថ្ង ម្ចននយ័ថាខញុ ុំរតូវកត៖ 
          …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ឃ) ខញុ ុំរតូវកតទុកចិតថរពោះជាម្ចច រ់បដើមផផីគតផ់គងត់រមូវការរបចាុំសថ្ងរបរ់ខញុ ុំនូវ៖ 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………
  
 

សូមអបអរសាទរ! 
 

អបក នបញ្ចបវ់គគបនោះបហើយ។ បយើងរងឃមឹថាវជាជុំនួយដអ៏ោច រយមយួដល់អបក! ចូរនឹកចាុំពីការបុំបពញនូវ 
ការវយតសមលបមបរៀនទីពីរ បហើយរបគល់រកោរចបមលើយបៅរគូរបរ់អបក។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
៥  បយើងគួរររ់បៅកបុងជីវតិបររុិទនបោយថាវ យបៅកានរ់ពោះជាម្ចច រ់។ (ចបមលើយរបរ់អបកគួរកតររបដៀងាប ។)  
 
១  ខ) ខញុ ុំចងដ់ឹងពីកផនការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បដើមផខីញុ ុំអាចបធវើនូវអវីកដលរទងច់ងឱ់្យបធវើ។ 
 
៦  ក) បៅតាមបពលបវលបទៀងទត។់ 
 
២  ក) ខុរ 
  ខ) រតូវ 
  គ) ខុរ 
  ឃ) រតូវ 
 
៧  ចបមលើយរបរ់អបក។ បតើម្ចននរណាម្ចប កក់ដលអបកគួរកតអតប់ទរឱ្យកដរឬបទ? បតើអបកគួរកតរូមនរណាម្ចប កអ់តប់ទរ
 ឱ្យអបកកដរឬបទ? ទូលរូមរពោះជាម្ចច រ់បដើមផជីួយ ឱ្យអបកបឃើញនូវអវីកដលចាុំ ចរ់តូវបធវើរបរិនជាអបកម្ចនទុំនាកទ់ុំនង
 កដល កក់បក។ 
 
៣  ចបមលើយរបរ់អបក។ ខញុ ុំ ននិយយ ដូបចបោះបយើងនឹងម្ចនអុំណ្រ បហើយដឹងពីរបបៀបកដលរតូវបឆលើយតបនាបពល 
 បចចុបផនប។  
 
៨ ខ) ការររបរើរតបមកើង និងការអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ 
  គ) ការឧទធិរខលួនថាវ យរពោះជាម្ចច រ់ 
  ឃ) ការកថ្រកាទុំនាកទ់ុំនងរបរ់បយើងជាមយួអបកបផសងបទៀតឱ្យ នលអ 
  ច) ទុកចិតថរពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបត់រមូវការរបចាុំសថ្ង  
 
៤  ខ) ជាញឹកញាបប់យើងខុំរបញាបរ់បញាល់ ឬបគចបវរពីជុំហានកដលរបបរើរជាងបនោះ។ 
 
៩  ចបមលើយរបរ់អបក។ ខញុ ុំរងឃមឹថាអបក នបរៀបរបនូ់វរបបៀបកដលរតូវអនុវតថ អបកអាចបធវើតាមបាលការណ៍្នីមយួៗទុំង
 បនោះបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក។ 

 
 


