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ផផនការរបស្រ់ពះជាមាា ស្ ់
ស្រមាប់ររុមជំន ំ 

God’s Plan for the Church 
 
  
 ស្ពោះបយស ូម្ចនស្ពោះបនទូលថា៖ “ខ្ញុ ុំនឹងសងស់្កុមជុំនុុំរបស់ខ្ញុ ុំ។ មចចុរជពុុំម្ចនអុំណាចបលើស្កុមជុំនុុំ”  
(ម្ច៉ា ថាយ ១៦:១៨) ។ ស្ពោះបនទូលបនោះជាស្ពោះបនទូលសនាមយួដអ៏ោច រយ! ខ្បនោះស្ បប់យើងអុំពីបសចកឋីសុំខានម់យួចុំនួនអុំពី
ស្កុមជុំនុុំ។  
 
 ១. ស្កុមជុំនុុំ ជាស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះបយស ូ — “ស្កុមជុំនុុំរបស់ខ្ញុ ុំ” ។ 

២. ស្ពោះបយស ូម្ចនកផនការសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ — “ខ្ញុ ុំនឹងសង”់ ។ 
៣. ស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះបយស ូនឹងម្ចនជយ័ជមនោះ — “មចចុរជពុុំម្ចនអុំណាចបលើស្កុមជុំនុុំ” ។ 
 
 ស្ពោះជាម្ចច ស់ម្ចនកផនការសស្ម្ចប់ស្កុមជុំនុុំ តាុំងពីបដើមកុំបណ្ើ តពិភពបលកមកបមល៉ាោះ ។ វជាកផនការដល៏កក់ុំ ុំង

មយួ។ បនាទ បម់ក បៅបពលកុំណ្តម់កដល់ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបបើកសកមឋងកផនការរបស់ស្ពោះអងគ ។ បយើងនឹងបមើលប ើញថា 
កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់កប៏កើតបឡើងបៅបពលអនាគតផងកដរ។ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបរៀបចុំកិចចការអោច រយជាបស្ចើនសស្ម្ចប់
បយើង បដើមបឱី្យបយើងអាចសមលងឹបៅរកអនាគតបោយជុំបនឿ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការចាបប់ផឋើមរបស់ស្កុមជុំនុុំ The Beginning of the Church 
ខ្. ស្កុមជុំនុុំស្បកបបោយសិររីងុបរឿងបៅបពលអនាគត The Glorious Future of the Church 
គ. ោថ នភាពបចចុបបននរបស់ស្កុមជុំនុុំ Present Condition of the Church 
 

ទោលទៅ 
១. បងាា ញពីរបបៀបសនកផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ នចាបប់ផតើម។ 
២. ស្ បអ់ុំពីតួនាទីរបស់ស្ពោះបយស ូ កនុងកផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ។ 
៣. ភាជ បក់ផនការដអ៏ស់កលបរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់បៅនឹងបញ្ញា បចចុបបនន។ 

 

រ. ការចាប់ពផដើមរបស្រ់រុមជំន ំ The Beginning of the Church 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញពីរទបៀបម្នណផនការរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ររុមជំន ំបានចាប់ទផតើ ម។ 
 
 បតើស្កុមជុំនុុំ នបកើតមកពីណា? ស្បកហលជាស្កុមជុំនុុំ នបកើតម្ចនបៅកនុងតុំបនរ់បស់អនកជាបស្ចើនសតវតសរ ៍ឬ បទើប
កតម្ចន។ ស្បកហលនរណាម្ចន កក់នុងសហគមនរ៍បស់អនក នចាបប់ផឋើមស្បកាសដុំណឹ្ងលអ ឬ នរណាម្ចន កម់កពីកកនលងបផសង
មកស្បកាសអុំពីស្ពោះស្គិសត។  
 
 មុនបពលដុំណឹ្ងលអមកដល់តុំបន់របស់អនក—ឬ បៅមុនបពលនរណាម្ចន ក ់នោគ ល់ដុំណឹ្ងលអបនាោះ—ស្ពោះជាម្ចច ស់
ម្ចនកផនការរចួបស្សចបៅបហើយ។ កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ពុុំ នចាបប់ផឋើមបៅជុំនានរ់បស់អនក បហើយវកពុ៏ុំ នចាបប់ផឋើម
បៅបឈើឆាក ង បៅបពលស្ពោះបយស ូ នបោយទិវងគតបនាោះបទ។ កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ នចាប់បផឋើម បៅមុនបពលស្ពោះអងគ
 នបបងកើតពិភពបលក។ បលកប៉ាូល នស្ បស់្កុមជុំនុុំបៅស្កុងបអបភសូអុំពីកផនការបនោះថា៖ 
 

“ស្ពោះអងគ នបស្ជើសបរ ើសបយើងកនុងអងគស្ពោះស្គិសត តាុំងពីមុនកុំបណ្ើ តពិភពបលកមកបមល៉ាោះ បដើមប ី
ឱ្យបយើង នវសុិទធ និង ឥតបៅហ្ងបៅចុំបពាោះស្ពោះភស័្តកតស្ពោះអងគ បស្ពាោះស្ពោះអងគម្ចនស្ពោះហឫទយ័
ស្សឡាញ់បយើង។ ស្ពោះអងគ នតុំរវូបយើងទុកជាមុន ឱ្យបធវើជាបុស្តរបស់ស្ពោះអងគបោយោរ
ស្ពោះបយស ូស្គិសត ស្សបនឹងស្ពោះបុំណ្ង ដស៏បបរុសរបស់ស្ពោះអងគ។” (បអបភសូ ១:៤-៥)  
 

 បនាទ បម់ក ស្ពោះបយស ូ នយងមកចុំបពលបវលដស៏្តឹមស្តូវ។ (សូមបមើលកាឡាទី ៤:៤) ស្ពោះបយស ូ នបបស្ងៀន
បសចកឋីពិតអុំពសី្ពោះជាម្ចច ស់ បហើយ នសកមឋងការអោច រយជាបស្ចើន។ ស្ទង ់នចាបប់ផឋើមពន័ធកិចចរបស់ស្ពោះអងគ កនុងចុំបណាម
ោសន៍យូោ បហើយជនជាតិយូោជាបស្ចើន និងមនុសសដស៏ទបទៀត នបដិបសធស្ពោះបយស ូ។ បនាទ បម់ក ពួកបគ នឆាក ង
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ស្ពោះអងគ។ ប៉ាុកនត ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបស្ សស្ពោះបយស ូឱ្យម្ចនស្ពោះជន្រស់បឡើងវញិ បហើយ នបបងកើតមូលោឌ នស្គឹោះសនស្កុមជុំនុុំ
របស់ស្ពោះអងគ។ ជាថ្្ីមឋងបទៀត បលកប៉ាូល នពនយល់កិចចការបនោះបៅកានស់្កុមជុំនុុំបៅស្កុងបអបភសូថា៖ 
 

“បៅជុំនាន់បដើម មនុសសម្ចន ពុុំ នោគ ល់គុំបរងការបនោះដូចស្ពោះជាម្ចច ស់ នបងាា ញឱ្យស្កុមោវក 
និងពាការដីវ៏សុិទធរបស់ស្ពោះអងគ នាបចចុបបននកាលោគ ល់ តាមរយៈស្ពោះវញិ្ញដ ណ្បនាោះបឡើយ គឺថា 
បោយោរដុំណឹ្ងលអោសន៍ដសទម្ចនសិទធិចូលរមួទទួលមតក៌ ម្ចនសិទធិចូលរមួកនុងស្ពោះកាយកត
មយួ និងម្ចនសិទធិទទួលស្ពោះពរ តាមស្ពោះបនទូលសនារមួជាមយួោសន៍អុីស្ោកអល កនុងស្ពោះស្គិសត
បយស ូកដរ (បអបភសូ ៣:៥-៦)។” 
 

 បហតុបនោះ ស្កុមជុំនុុំគឺជាអស់អនកកដលបជឿស្ពោះស្គិសតមកពីស្គបស់្បជាជាតិទុំងអស់ ។ តាមរយៈដុំណឹ្ងលអ ឥឡូវបនោះ 
ពួកបគកាល យជាកផនកសនស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងព់ទ័ធជុុំវញិស្បបយគណាកដលស្តឹមស្តូវ: 
 ក) កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ នចាបប់ផឋើម បៅបពលស្ពោះបយស ូ នបោយទិវងគត។ 
 ខ្) កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ នចាបប់ផឋើម បៅបពលបបងកើតមនុសសបលក។ 
 គ) ស្ពោះជាម្ចច ស់កុំពុងសបស្មចកផនការរបស់ស្ពោះអងគ សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំតាុំងពីបដើមដុំបូងមកបមល៉ាោះ។ 
 
២ សូមអាន បអបភសូ ៣:៥-៦បឡើងវញិ។ សូមសរបសរចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្រខាងបស្កាមបនោះ បោយបស្បើពាកយបពចនផ៍្ទទ ល់ខ្លួន  
    របស់អនក។ 
 ក) បតើស្ពោះជាម្ចច ស់ នបបើកសកមឋងកផនការរបស់ស្ពោះអងគ បោយរបបៀបណា? 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 ខ្) បតើកផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ជាអវី? 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 
 ចូរបផទៀងផ្ទទ តច់បមលើយរបស់អនកជាមយួនឹងចបមលើយ កដល នោកជូ់នបៅកផនកចុងបស្កាយសនបមបរៀនបនោះ។ 
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ខ. ររុមជំន ំរបរបពោយស្រិរី  ងពរឿងពៅពពលអ្នារត 
     The Glorious Future of the Church 
ទោលទៅទី២: រាប់អំពីតួនទីរបស់រពះទយស៊ូ រន ងណផនការរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ររុមជំន ំ។  
 
 ស្ពោះជាម្ចច ស់កុំពុងបរៀបចុំកផនការរបស់ស្ពោះអងគ តាមរយៈស្ពោះស្គិសត។ ការបដិបសធរបស់មនុសសចុំបពាោះស្ពោះស្គិសតមនិ
 នបញ្ឈបស់្ពោះជាម្ចច ស់បឡើយ។ ការបោយទិវងគតរបស់ស្ពោះស្គិសត កម៏និ នបញ្ឈបស់្ពោះអងគកដរ។ ស្ពោះជាម្ចច ស់បៅកតបរៀបចុំ
កផនការរបស់ស្ពោះអងគ។ 
 
 ស្ពោះជាម្ចច ស់កម៏្ចនកផនការសស្ម្ចបអ់នាគតកដរ! បៅបពលកុំណ្ត់ ស្ពោះជាម្ចច ស់នឹងសបស្មចកផនការរបស់ស្ពោះអងគ។ 
ស្ពោះអងគនឹងមិនស្តូវចាញ់ បឡើយ! ស្ពោះគមពរីស្ បប់យើង អុំពីអវីមយួកដលស្ពោះជាម្ចច ស់ នបស្មុងទុកសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់
ស្ពោះអងគ។ បៅបពលស្ពោះបយស ូ ស្តូវបគបធវើគត ់ស្ពោះអងគ នអធិោឌ នថា៖ 

 
“ឱ្ស្ពោះបិតាបអើយ! ទូលបងគុំចងឱ់្យអស់អនកកដលស្ពោះអងគស្បទនមកទូលបងគុំ  នបៅជាមយួ 
ទូលបងគុំ ឯកកនលងកដលទូលបងគុំបៅបនាោះកដរ បដើមបឱី្យបគប ើញសិររីងុបរឿងកដលស្ពោះអងគស្បទន 
មកទូលបងគុំ បស្ពាោះស្ពោះអងគ នស្សឡាញ់ទូលបងគុំ តាុំងពីមុនកុំបណ្ើ តពិភពបលកមកបមល៉ាោះ”  
(យ៉ាូហាន ១៧:២៤) ។ 
 

 លុោះដល់បពលកុំណ្ត់ ស្ពោះជាម្ចច ស់នឹងបឆលើយតបពាកយអធិោឌ នបនាោះ។ បៅសថ្ងមយួ ស្កុមជុំនុុំនឹងបៅជាមយួស្ពោះបយស ូ 
បហើយបយើងនឹងបមើលប ើញសិររីងុបរឿងរបស់ស្ពោះអងគ។ គ្្នននរណាម្ចន ក់ដឹងទុំងស្សុងថាោថ នបរមសុខ្ម្ចនលកខណ្ៈយ៉ា ង
ណាបឡើយ ប៉ាុកនត ការបៅជាមយួស្ពោះបយស ូស្គិសតជាអវីកដលអោច រយ! 

 
 ស្ពោះគមពរីស្ បប់យើងថា ស្ពោះបយស ូនឹងយងមកកានក់ផនដីបនោះមឋងបទៀតសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ បលកប៉ាូល
 នស្ បស់្កុមជុំនុុំបៅស្កុងបថ្សាឡូនិក អុំពីស្ពឹតតិការណ៍្បនោះ៖ 

 
“ដបតិបៅបពលម្ចនឮសនូរជាសញ្ញដ លនប់ឡើង បហើយបៅបពលឮសុំបឡងមហាបទវតានិង 
សុំបឡងកស្តរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ ស្ពោះអម្ចច ស់ផ្ទទ ល់ស្ទងន់ឹងយងចុោះពីោថ នបរមសុខ្មក ។ 
អស់អនកបជឿបលើ ស្ពោះស្គិសតកដល នោល ប់បៅបនាោះ នឹងរស់បឡើងវញិជាមុន បនាទ បម់ក បទើប
ស្ពោះអម្ចច ស់បលើកបយើងកដលបៅរស់បៅបឡើយ ឱ្យបឡើងបៅកនុងពពកជាមយួបងបអូនទុំងបនាោះ 
បដើមបជីួបនឹងស្ពោះអងគកនុងអាកាសបវហាស៍ បហើយបយើងនឹងសថិតបៅជាមយួស្ពោះអម្ចច ស់រហូត 
តបៅ” (១ បថ្សាឡូនិក ៤:១៦-១៧) ។ 
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 បយើងពុុំដឹងអុំពីបពលបវល កដលបហតុការណ៍្បនោះ នឹងស្តូវបកើតបឡើងបនាោះបឡើយ។ វអាចបកើតបឡើងភាល មៗ។ 
ស្ពោះជាម្ចច ស់ស្ជាបដឹងអុំពីបពលបវលស្តឹមស្តូវ ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ បៅកនុងស្បបយគខាងបស្កាមបនោះ ចូរសរបសរបុំបពញពាកយ (មយួ ឬ បស្ចើនពាកយ) កដលស្តឹមស្តវូ។ 

 ក) បោយោរស្ពោះជាម្ចច ស់ នសបស្មចកផនការរបស់ស្ពោះអងគបៅអតីតកាល បនាោះបយើងអាចម្ចនជុំបនឿបលើស្ពោះអងគ   
                 សស្ម្ចប់...................................................................................................................................។ 
 ខ្) បហតុការណ៍្មយួកនុងបហតុការណ៍្ដអ៏ោច រយបុំផុតបៅោថ នបរមសុខ្ គឺថា បយើងនឹងបៅជាមយួ

................................................................................................................................................។ 
 គ) បៅបពលស្ពោះបយស ូយងមកទទួលស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ បនាោះនឹងម្ចនសុំបឡង...................................... 
  ................................................................................................................................................។  
   ) ពួកអនកបជឿ ទុំងមនុសសបៅរស់ និង ទុំងមនុសសោល បន់ឹងជួបគ្នន ជាមយួ.............................................។ 
 
៤ កនុងយ៉ាូហាន ១៧:២៤ ស្ពោះបយស ូ នទូលសូមឲ្យ 
  ក) ស្ពោះជាម្ចច ស់ស្សឡាញ់បយើងកថ្មបទៀត។ 
  ខ្) បយើងនឹងបៅបៅជាមយួស្ពោះអងគបៅឯោថ នបរមសុខ្។ 
  គ) ស្ពោះបិតានឹងស្បទនស្កុមជុំនុុំដល់ស្ពោះអងគ។ 
 
៥ សូមអាន វវិរណ្ៈ ២២:៣-៥។ បតើអនកណានឹងបោយរជយជាមយួស្ពោះស្គិសតបៅោថ នបរមសុខ្? 
  ក) ពួកបទវតា 
  ខ្) ពួកពាការ ីនិង ពួកោវក 
  គ) ពួកអនកបបស្មើទុំងអស់របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ 
 
៦ ចូរពនយល់អុំពីកផនការអនាគតរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ កដលម្ចនសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ 
   ........................................................................................................................................................... 
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រ. ស្ថា នភាពបច្ា បបននរបស្រ់រុមជំន  ំPresent Condition of the Church 
ទោលទៅទ៣ី. ភ្ជា ប់ណផនការដ៏អស់រលបរបស់រពះជ្ជាច ស់ទៅនឹងបញ្ញា បច្ច របនន។ 
 
 ស្កុមជុំនុុំម្ចនអតីតកាលដអ៏ោច រយ និងអនាគតកាលកដលស្បកបបោយសិររីងុបរឿង ប៉ាុកនត ស្កុមជុំនុុំស្តវូរស់បៅបលើកផនដី
បៅបពលឥឡូវបនោះ។ បយើងមនិ នរស់បៅអស់កលប បៅអតីតកាល ឬ អនាគតកាលបនាោះបទ ប៉ាុកនត បយើងរស់បៅឥឡូវបនោះ។ 
បតើបសចកឋីពិតទុំងបនោះ កដលបយើង នសិកាអាចជួយ បយើងឥឡូវបនោះ នយ៉ា ងដូចបមឋចកដរ? 

 

ទោលបំណងរបស់ររុមជំន  ំThe Purpose of the Church 
 បនតិចបទៀត បយើងនឹងពិនិតយបមើលភារកិចចរបស់ស្កុមជុំនុុំឲ្យ នពោិឋ រ ប៉ាុកនត ឥឡូវបនោះ បយើងស្តូវពិនតិយបមើលបគ្នលបៅ
ទូបៅមយួចុំនួនសិន។ បយើងអានលិខ្ិតរបស់បលកប៉ាូលបផញើបៅកានស់្គិសតបរស័ិទបៅស្កុងបអបភសូ: 
 

“ស្ពោះជាម្ចច ស់ នផឋល់ស្ពោះគុណ្បនោះមកខ្ញុ ុំ បដើមបនីាុំដុំណឹ្ងលអបៅស្ បោ់សន៍ដសទ អុំពីស្ពោះជន្ដ៏

បរបិូណ៌្បុំផុតរបស់ស្ពោះស្គិសឋ កដលមនុសសបលកគិតមនិដល់បនាោះកដរ។ ស្ពោះជាម្ចច ស់កស៏្បណី្ 
សបនាឋ ស ឱ្យខ្ញុ ុំបុំភលមឺនុសសទុំងអស់ ោគ ល់របបៀបស្ពោះអងគចាត់កចងគុំបរងការកដលលកទុ់ក តាុំងពី
អស់កលបជានិចចបរៀងមក កនុងស្ពោះជាម្ចច ស់ផ្ទទ ល់ កដល នបបងកើតអវីៗសពវោរបពើ។ ១០ បៅបពល
បនោះ បោយោរស្កុមជុំនុុំ វតថុស័កឋិសិទធិ និងអុំណាចនានាបៅោថ នបលើ  នោគ ល់ស្ពោះស្ ជាញ ញាណ្
ស្គបវ់ស័ិយរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។” (បអបភសូ ៣:៨-១០)  
 

 ពាកយោថ នបលើ  សុំបៅបៅបលើ ទីតាុំងសនសស្តងាគ មខាងវញិ្ញដ ណ្។ ពាកយ វតថុសកតិសិទធិ និង អុំណាចនានា គឺជាវញិ្ញដ ណ្
អាស្កកក់ដលនាុំមនុសសឱ្យស្បស្ពឹតតអុំបពើអាស្កក។់ បលកប៉ាូលពនយល់ថា បគ្នលបុំណ្ងរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ គឺ
បដើមបបីស្តងាក បវញិ្ញដ ណ្អាស្កកប់ៅកនុងពិភពបលកបនោះ។ សូមពិនិតយបមើលកផនកបផសងបទៀតសនជុំពូក៣។ ស្ពោះគមពរីកចងថា បោយ
ោរបគ្នលបុំណ្ងរបស់ស្កុមជុំនុុំគឺស្តូវយកឈនោះអុំបពើអាស្កក់ បយើងអាចចូលមករកស្ពោះជាម្ចច ស់បោយចិតតកាល ហានតាមរយៈ
ការអធិោឌ ន បហើយបយើងស្តូវកតឯកភាពគ្នន បៅកនុងបសចកឋីស្សឡាញ់ (បអបភសូ ៣:១១-១៩)។ 
  
 បគ្នលបុំណ្ងទូបៅទីពីររបស់ស្កុមជុំនុុំ ម្ចនកចងបៅកនុងប៉ាុន្ានខ្ចុងបស្កាយសនកណ្ឍ គមពរីបអបភសូជុំពូក ៣។ 
  

“ស្ពោះជាម្ចច ស់អាចបធវើអវីៗទុំងអស់ ហួសពីបសចកឋីសុុំ និង ហួសពីអវីៗកដលបយើងនឹកគិត បោយ 
ោរឫទធ នុភាពរបស់ស្ពោះអងគកដលបុំបពញសកម្ភាពបៅកនុងបយើង សូមបលើកតបមកើងសិររីងុបរឿង 
របស់ស្ពោះអងគកនុងស្កុមជុំនុុំ និង កនុងស្ពោះស្គិសតបយស ូ បៅស្គបជ់ុំនានអ់ស់កលបជាអកងវងតបរៀងបៅ។ 
អាកម៉ាន ។” (ខ្ ២០-២១)  
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ សូមអានកណ្ឍ គមពរីបអបភសូជុំពូក ៣ មឋងបទៀត។ សូមសរបសរស្ បអ់ុំពីបគ្នលបុំណ្ងចុំនួនពីរសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំបោយបស្បើ  
    ពាកយបពចនផ៍្ទទ ល់ខ្លួន។  
 ក) ខ្ ៨—១០................................................................................................................................ 
 ខ្) ខ្ ២០—២១............................................................................................................................. 
 

ទ រខលំបាររបស់ររុមជំន  ំThe Suffering of the Church 
 ជួនកាល ស្គិសតបរស័ិទរងទុកខបវទនាបោយោរពួកបគបជឿបលើស្ពោះស្គសិត។ ស្បកហលជាបគបធវើ បអនក បោយោរកត
អនកជាស្គិសតបរស័ិទ។ ជួនកាល មនុសសស្តូវបគបធវើ ប ឬ យល់ស្ចឡុំ បហើយមនុសសដសទបទៀតស្បឆាុំងនឹងពួកបគ បោយោរ
កតជុំបនឿរបស់ពួកបគ។ បយើងបៅការបនោះថាជាការបបៀតបបៀន។ 
 
 ការឈចឺាបក់បបបនោះ ពិ កនឹងយល់ខាល ុំងណាស់។ ជួនកាល អនកអាចនឹងសួរថា៖ “ស្បសិនបបើស្ពោះជាម្ចច ស់ម្ចនអវី
កដលលអស្បបសើរសស្ម្ចបខ់្ញុ ុំ ចុោះបហតុអវី នជាខ្ញុ ុំឈចឺាប់ខាល ុំងបម៉ាលោះ បៅបពលឥឡូវបនោះ? សុំណួ្របនោះជាសុំណួ្រមយួពិ កនឹង
បឆលើយខាល ុំងណាស់។ សូមឱ្យបយើង នបធវើការពិចារណាអុំពីអវីកដលស្ពោះគមពរី នសរបសរ។ 
 
 ១. ទុកខលុំ កខ្លោះជាបរឿងធម្តា ។  មនុសសស្គបរ់បូកតងកតឆលងកាតស់្គ្នលុំ ក គឺមនិថាអនកបនាោះជាស្គិសតបរស័ិទ ឬ មនិ
កមនស្គិសតបរស័ិទបឡើយ។ សូមបកីតស្គិសតបរស័ិទកស៏្តូវជួបទុកខលុំ កកដរ។ បលកប៉ាូល ស្ បប់ុរសម្ចន កប់្្ោះ  ធីម៉ាូបថ្ថា៖ 
“អស់អនកកដលចងរ់ស់បៅ បោយបគ្នរពស្បណិ្បត័នស៍្ពោះជាម្ចច ស់ កនុងស្ពោះស្គិសតបយស ូ មុខ្ជាស្តូវបគបបៀតបបៀន ដូបចនោះឯង” 
(២ធីម៉ាូបថ្ ៣:១២)។ ប៉ាុកនត បយើងស្តូវដឹងការអោច រយមយួ គឺបៅបពលបយើងជួបទុកខលុំ ក ស្ពោះជាម្ចច ស់គងប់ៅជាមយួបយើង 
បហើយស្ពោះអងគស្បទនកម្ចល ុំងដល់បយើង។ 
 
 ២. ទុកខលុំ កជាអភយ័ឯកសិទធិមយួ។  បយើងដឹងថា បយើងម្ចនកិតតិយសខាល ុំងណាស់កដលរងទុកខលុំ កសស្ម្ចប់
ស្ពោះស្គិសត។ បោយោរស្ពោះជាម្ចច ស់ម្ចនរងាវ នព់ិបសសសស្ម្ចបអ់ស់អនកកដលស្តូវបគបបៀតបបៀន បនាោះវជាបរឿងពិបសស។ 
បលកប៉ាូល នស្ បស់្កុមជុំនុុំបៅស្កុងភលីីពថា៖ “ដបតិស្ពោះអងគស្បណី្សបនាឋ សបងបអូនឱ្យបុំបរ ើស្ពោះស្គសិត បោយមនិស្គ្ននក់ត
បជឿបលើស្ពោះអងគប៉ាុបណាណ ោះបទ គឺកថ្មទុំងរងទុកខលុំ កបដើមបសី្ពោះអងគកថ្មបទៀតផង” (ភលីីព ១:២៩)។ 
 
 ៣. ទុកខលុំ កជាបរឿងបបណាឋ ោះអាសនន។  ទុកខលុំ កនឹងមនិបៅយូរបឡើយ។ បលកប៉ាូល នសរបសរបៅកានស់្កុមជុំនុុំ
បៅស្កុងរ ៉ាមូថា៖ “ខ្ញុ ុំយល់ប ើញថា ទុកខលុំ កនាបចចុបបននកាល ពុុំអាចបស្បៀបផទឹមនឹងសិររីងុបរឿង កដលស្ពោះជាម្ចច ស់សុំកដងឱ្យ
បយើងប ើញបៅអនាគត កាលបនាោះ នបឡើយ” (រ ៉ាមូ ៨:១៨)។ 
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 ៤. ទុកខលុំ កនាុំឱ្យទទួល នរងាវ ន។់  បៅស្គ្នម្ចនទុកខលុំ ក បយើងអាចបមើលបៅអនាគតកាល គឺបៅកានោ់ថ ន
បរមសុខ្។ ស្ពោះគមពរីកចងថា៖ “ស្បសិនបបើបយើងស ូ ស្ទុំ បយើងនឹង នស្គងរជយជាមយួស្ពោះអងគ (២ធីម៉ាូបថ្ ២:១២)។ 
ស្ពោះជាម្ចច ស់នឹងកតស់្តាទុក។  
 
 បៅបពលបយើង នប ើញ ស្ពោះជាម្ចច ស់ម្ចនអវីៗកដលអោច រយ បដើមបបីរៀបចុំសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ បហើយបយើងអាចជាកផនក
មយួបៅកនុងអនាគតដអ៏ោច រយបនោះ។ ប៉ាុកនត បយើងស្តូវម្ចនចិតតបោ្ោះស្តង ់បទោះបីបៅស្គ្នម្ចនទុកខលុំ កកប៏ោយ។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៨ តាមទសសនៈអុំពីកផនការអស់កលបរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ បហតុអវី នជាបៅបពលខ្លោះស្កុមជុំនុុំស្តូវបគបបៀតបបៀន? 
    ........................................................................................................................................................... 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 

 ចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្រសិការបស់អនកមនិស្តូវ នោកជូ់នតាមលុំោបល់ុំបោយបទ បដើមបកុីុំឱ្យអនកបមើលប ើញចបមលើយ 
មុន។ សូមរកបមើលបលខ្កដលអនកស្តូវការ បហើយកុុំពាយមបមើលចបមលើយមុន។ 
 
៨  ចបមលើយរបស់អនកគួរកតម្ចនចុំណុ្ចទុំងបនោះ: ទុកខបវទនា ជាបរឿងធមត្ាសស្ម្ចបម់នុសសស្គបរ់បូ។ វជាកិតតិយសចុំបពាោះ

 ការរងទុកខសស្ម្ចបស់្ពោះស្គិសត។ បយើងស័្ស្គចិតតរងទុកខបៅបពល ឥឡូវបនោះពីបស្ពាោះបយើងនឹង ទទួលរងាវ នប់ៅ 
 បពលបស្កាយ។  

 
១ គ) ស្ពោះជាម្ចច ស់កុំពុងសបស្មចកផនការរបស់ស្ពោះអងគ សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំតាុំងពីបដើមដុំបូងមកបមល៉ាោះ។ 
 
៧ ក) យកឈនោះបលើវញិ្ញដ ណ្អាស្កក ់
 ខ្) ថាវ យសិររីងុបរឿងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
     (ចបមលើយរបស់អនកគួរកតម្ចននយ័ស្សបដៀងបនោះ ។)  
 
២ ក) បោយស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធតាមរយៈពួកោវក និង ពួកពាការ ី។ 
 ខ្) ទុំងពួកយូោ និងពួកោសនដ៍ស៏ទនឹងម្ចនអុំណ្ររមួជាមយួនឹងស្ពោះពររបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ តាមរយៈ      
      ស្ពោះបយស ូស្គិសឋ ។ 
 
៦  ស្ពោះបយស ូស្គិសតនឹងយងមកវញិមឋងបទៀតសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ (ស្បជារស្តសតរបស់ស្ពោះអងគ)។ ស្កុមជុំនុុំ 

 នឹងបៅជាមយួស្ពោះអងគ បហើយបោយរជយរមួជាមយួស្ពោះអងគជាបរៀងរហូត។ 
 
៣  ក) អនាគតកាល 
  ខ្) ស្ពោះអម្ចច ស់បយស ូស្គិសត 
  គ) (ណាមយួកនុងចុំបណាមទុំងបនោះ) សុំបឡងបញ្ញជ  ជាសុំបឡងរបស់មហាបទវតា កស្តរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ 
   ) ស្ពោះអម្ចច ស់ 
 
៥  គ) អនកបបស្មើទុំងអស់របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ 
 
៤  ខ្) បយើងនឹងបៅបៅជាមយួស្ពោះអងគបៅោថ នបរមសុខ្។ 

 


