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ដធវើតាមរំរ ូ

Follow the Pattern 
  
 

 របសិ្នបបើអបកចងស់្ងផ់ធោះ បតើគួរកតបធវើអវីបៅជុំហានដុំបូង? មុនបពលកដលអបកអាចបធវើកិចចការទុំងបនាោះ ន អបករតូវកត
ោនគបរោង។ អបករតូវកតស្បរមចចិតថថាបតើចង ់នបនធបច់ុំនួនប៉ាុនាម ន បហ្ើយរតូវោកទ់វ រ និងបងអួចបៅកកនលងណា។ អបករតូវ
ការគុំរកូបុងការជួយ អបក ខ្ណ្ៈបពលកដលអបកសាងស្ង។់  
 
 បៅកបុងគមពរីស្មពននបមរតីចាស់្ បយើង នអានអុំពីរពោះជាោច ស់្កដលោនរពោះបនធូលបៅកានរ់បជារស្រស្ថរបស់្រពោះអងគ
ឱ្យស្ងក់កនលងថាវ យបងគុំរពោះអងគ។ រទង ់នរបទនគបរោងដល់ពួកបគ។ តាមពិត រពោះអងគ នោនរពោះបនធូលបៅកានព់ួកបគ
ចុំននួរ ុំពីរដង បដើមផឱី្យពួកបគ នយល់ចាស់្ និងបធវើតាមគបរោងការរបស់្រពោះអងគឱ្យ នរតឹមរតវូ។ បៅបពលពួកបគសាថ ប់
បង្វគ បរ់ពោះអងគ ស្ុំណ្ង់អាគាររតូវ នសាងស្ងរ់ចួរល់ទុំងរសុ្ង បហ្ើយរពោះជាោច ស់្ស្ពវរពោះហ្ឫទ័យ។ 
 
 របសិ្នបបើបយើងចងន់ាុំមនុស្សថាវ យរពោះបយស្ ូរគិស្ថ បយើងរតូវការគុំរ ូឬ គបរោង។ រពោះជាោច ស់្ នរបទននូវគបរោង
ការមកកានព់ួកបយើងតាមរយៈរពោះបនធូលរបស់្រពោះអងគ។ បយើងប ើញគបរោងការបនោះកបុងជីវតិ និងពន័នកិចចរបស់្រពោះបយស្ ូ 
និងតាមរយៈគុំររូគិស្ថបរស័ិ្ទជុំនានប់ដើម។ ខ្ណ្ៈបពលកដលអបកបរៀនអុំពីគបរោងការរបស់្រពោះជាោច ស់្អបកនឹងអាចអនុវតថន ៍
គបរោងការបនោះបៅកបុងពន័នកិចចរបស់្អបកកបុងការរបកាស្ដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូរគិស្ថ។ បនោះគឺជាការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ 
បោយខ្លូនឯងផ្ទធ ល់។ 
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គ្ទរាង 
ក. កផនការរបស់្រពោះជាោច ស់្ God’s Plan 
ខ្. រពោះជនមរបស់្រពោះរគិស្ថ Christ’s Life 
គ. គុំររូគិស្ថបរស័ិ្ទជុំនានប់ដើម Early Christians’ Example 
  

ទោលទៅ 
១. ចូរពនយល់នូវអវកីដលជាគុំររូបស់្រពោះជាោច ស់្ស្រោប់ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
២. ស្របស្រចុោះនូវអវីកដលរពោះបយស្ ូ នបង្វា ញដល់ពួកបយើងពីគបរោងការរបស់្រពោះជាោច ស់្ស្រោបក់ារផសពវផាយដុំណឹ្ង  
 លអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។       
៣. ចូរបង្វា ញអុំពីរបបៀបកដលរគសិ្ថបរស័ិ្ទជុំនានប់ដើមអាចបធវើជាគុំររូបស់្ពួកបយើងកបុងការរបកាស្ដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះរគិស្ថ។ 

 
ក. ផផនការរបស្រ់ពះជាមាា ស្ ់God’s Plan 
ទោលទៅទ១ី. ច្ូរពនយល់នូវអវីណែលជ្ជគ្ំរូរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ការផសពវផាយែំណឹងលអទោយខលួនឯងផ្ទា ល់។ 
 
 បតើអបកមនិធាល បឆ់ងល់បទថា ពីមូលបហ្តុកដលរពោះជាោច ស់្បបងកើតចរកវឡ ដូចជា សផធបម និងកផនដី ផ្ទក យនិងស្មុរទ 
ភបុំ និងរជលងភបុំ និងជាពិបស្ស្មនុស្ស? រពោះជាោច ស់្ោនកផនការស្រោបរ់គបអ់វីៗទុំងអស់្បនាោះ។ គាម នអវីមយួកដលរតូវ
 នបបងកើតបោយគាម នបគាលបុំណ្ងបនាោះបឡើយ។ ពិតកមនបហ្ើយ ពីបដើមដុំបូង តាុំងពីមុនបពលបបងកើតមនុស្សមកបមលោះ  
រពោះជាោច ស់្ោនបុំណ្ងកផនការចងក់ចកចាយនូវអវីកដលរទង ់នបបងកើតជាមយួមនុស្ស។ បនោះគឺជាគុំរដូព៏ិតរ កដអុំពី
ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ កដលជាការកចកចាយនូវអវីកដលបយើងោន។ 
 
 ការស្បរមចរពោះហ្ឫទយ័បដើមផបីបងកើតមនុស្សជាតិ (បលកបផតថិ ១: ២៦) គឺជាការកដលរពោះជាោច ស់្ នកចកចាយនូវ
លកខណ្ៈស្មផតថិផ្ទធ ល់របស់្រពោះអងគជាមយួមនុស្សជានិស្សយ័ជារពោះរបស់្រពោះអងគ។ បនោះគឺជាដុំណឹ្ងលអកដលរពោះជាោច ស់្
 នកចកចាយអុំពីអងគរទងផ់្ទធ ល់ជាមយួមនុស្ស។ រពោះជាោច ស់្ នរបទននូវអវីៗទុំងអស់្កដលរទង ់នបបងកើតដល់មនុស្ស
ជាអបករគបរ់គង។ បនាធ បម់ក បៅកបុងសួ្នបអកដន រពោះជាោច ស់្ នយងចុោះមក និងបដើរជាមយួមនុស្ស គឺជាបលកអោុំ។ 
ោនការយល់ដឹងយ៉ា ងសីុ្ជុំបៅ រវងរពោះជាោច ស់្និងមនុស្ស។  
 
 ការកចកចាយអុំពីបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះជាោច ស់្ មនិរតូវ នប្ឈបរ់តឹមកតជាមយួបលកអោុំបនាោះបទ។ បពល
មនុស្ស នរបរពឹតថអុំបពើ ប រពោះជាោច ស់្ នកណ្នាុំអុំពីដុំណឹ្ងលអសនការយងមករបស់្រពោះស្បស្រង្វគ ោះ។ បៅកបុងបលកុបផតថិ 
៣:១៥ គឺជាបស្ចកថីរបកាស្បលើកដុំបងូអុំពីដុំណឹ្ងលអ។ រពោះជាោច ស់្ោនរពោះបនធូលបៅកាន់សាតាុំងកដលជាស្តវពស់្ថា 
«ពូជនាង [រពោះបយស្ ូ]នឹងជាន់កាលឯង»។ រពោះជាោច ស់្ នបញ្ញច កថ់ា រពោះអងគនឹងរបទនរពោះរជយបុរតារបស់្រពោះអងគគឺ
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រពោះបយស្ ូបដើមផយីកឈបោះបលើសាតាុំង។ ជាការពិតណាស់្ការកចកចាយបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះជាោច ស់្ គឺគាម នកដន
កុំណ្តប់នាោះបទ។ បលកយ៉ាូហាន ស្របស្រថា៖ 
 

រពោះជាោច ស់្រស្ឡាញ់មនុស្សបលកខាល ុំងណាស់្បហ្តុបនោះបហ្ើយ នជារពោះអងគរបទនរពោះបុរតាកតមយួ
របស់្រពោះអងគមកបដើមផបីអាយអស់្អបកកដលបជឿបលើរពោះបុរតា ោនជីវតិអស់្កលផជានិចចគឺមនិបអាយបគវនិាស្
បឡើយ។ (យ៉ាូហាន ៣:១៦) 

 
 ខ្គមពរីបនោះរតូវ នទទួលសាគ ល់ថាគឺជារពោះហ្ឫទយ័សនគុំរផូ្ទធ ល់របស់្រពោះជាោច ស់្ស្រោប់ ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ បស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះជាោច ស់្គឺោនលកខណ្ៈផ្ទធ ល់ខ្លួន ការរបទនឱ្យនិងការកចកចាយបស្ចកថី
រស្ឡាញ់ស្រោប់មនុស្សទុំងអស់្ រមួប ច្ូ លទុំងអបកផងកដរ។    
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
បរជើស្បរ ើស្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវបុំផុតស្រោបរ់បបយគនីមយួៗ។ ចូរគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរកដលជាជបរមើស្របស់្អបក។ 
 
១ រពោះជាោច ស់្ នបង្វា ញគបរោងការរបស់្រពោះអងគ អុំពីការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់តាមរយៈ 

 ក) ការយងជាមយួអោុំ។ 
 ខ្) ការោកអ់ោុំបៅកបុងសួ្នចារដរ៏ស្ស់្សាអ តមយួ។ 
 គ) ការកចកចាយលកខណ្ៈស្មផតថិផ្ទធ ល់របស់្រពោះអងគជាមយួអោុំ។ 
 
២ បៅបពលអោុំ នរបរពឹតថអុំពី ប រពោះជាោច ស់្បៅកតបនថកចកចាយអងគរទងផ់្ទធ ល់ជាមយួមនុស្សជាតិតាមរយៈ 
 ក) ការរបទនរពោះបុរតារបស់្រពោះអងគ រពោះបយស្ ូមកពួកបយើង។ 
 ខ្) ការោកទ់ណ្ឍ កមមដល់ស្តវពស់្។ 
 គ) រពោះអងគបសាកសាថ យ។ 
 
៣ បហ្តុអវីរពោះជាោច ស់្ចងក់ចកចាយអងគរទងផ់្ទធ ល់ និងរពោះរជបុរតារបស់្រពោះអងគជាមយួមនុស្សរគបគ់ាប ? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 សូ្មពិនិតយចបមលើយរបស់្អបកជាមយួលុំហាតទ់ុំងអស់្បនោះ។ 
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ខ្. រពះជនមរបស្រ់ពះររិស្ត Christ’s Life 
ទោលទៅទី២. ទធវើបញ្ា ីអំពីអវីណែលរពះទយស៊ូបានបង្ហា ញែល់ពួរទយើងពីគ្ទរាងការរបស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ការផសពវផាយែំណឹងលអ   
                  ទោយខលួនឯងផ្ទា ល់។  
      
 មនុស្ស នរបរពឹតថអុំបពើ ប។ លទនផលសនអុំបពើ បគឺ ជុំងឺ ការឈចឺាប ់ស្ស្រង្វគ ម និងបស្ចកថីសាល ប ់នបកើតោន
បឡើង។ បទោះបីជា រពោះជាោច ស់្កលងយងមកបដើរជាមយួមនុស្សដូចជាអវីកដលរទងធ់ាល បប់ធវើកាលពីមុនកប៏ោយ ករ៏ទងប់ៅកត
បនថោនកផនការកបុងការកចកចាយអុំពីពន័នកិចចរបស់្រពោះអងគជាមយួមនុស្សដកដល។ កផនការបនោះគឺជាការរបទនរពោះបយស្ ូ
មកដល់បយើង។ 
  

 ការបរៀបរបអ់ុំពីពន័នកិចច និងបបកកមមរបស់្រពោះអងគផ្ទធ ល់ រពោះបយស្ ូ នោនរពោះបនធូលថា៖ 
 
រពោះវញិ្ញដ ណ្របស់្រពោះអោច ស់្ស្ណ្ឌិ តបលើខ្ញុ ុំ។ រពោះអងគ នចាក់បរបងអភបិស្កខ្ញុ ុំបអាយនាុំដុំណឹ្ងលអបៅរ ប់
ជនរកីរក។រពោះអងគ នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមករបកាស្រ បជ់នជាបជ់ាបឈលើយថា បគនឹងោនបស្រភីាពបហ្ើយរ ប់
មនុស្សខាវ កថ់ាបគនឹងបមើលប ើញវញិ។ រពោះអងគ នចាត់ខ្ញុ ុំបអាយមករ ុំបោោះអស់្អបកកដលរតូវបគស្ងកត់
ស្ងកិន រពមទុំងរបកាស្អុំពីឆាប ុំកដលរពោះអោច ស់្ស្ុំកដងរពោះហ្ឫទ័យបមតាថ ករណុា។ (លូកា ៤:១៨-១៩) 

 
     រពោះបយស្ ូ នបបរងៀនពួកបយើងអុំពីគុំរសូនការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ជាគុំររូបស់្រពោះអងគផ្ទធ ល់។
រពោះអងគមនិ នទទួលការបគារពពីមនុស្សកដលបៅជុុំវញិរពោះអងគបឡើយ។ រទង ់នទទួលមនុស្សកដលោនការអបរ់ ុំលអៗ ដូច
ជាបលក នីកូបដម និងអបករ ជញជនជាតិរកិកមយួចុំនួន។ រពោះអងគយងគង ់និងបរបិភាគជាមយួនឹងមនុស្សោន ប។ 
មនុស្សបកើត លង ់នមករករពោះអងគ បហ្ើយរទងក់ ៏នបរ ស្ពួកបគទុំងអស់្គាប  បទោះបីមនុស្សកដលោនអារកសចូលក ៏ន
មករករពោះអងគ បហ្ើយរទង ់នរ ុំបោោះពួកបគឱ្យោនបស្រភីាព។ រទង ់នចុំណាយបពលជាមយួបកមងៗ ទហាន និងស្រស្ថី
បមោ៉ា យកដល នកស្វងរកជុំនួយពីរពោះអងគ។ បតើអបកកដលធាល បប់ចាទរបកានរ់ពោះអងគោនអវីខុ្ស្ពីមនុស្សកដលរតូវការជុំនួយពី
រពោះអងគ?  
 
 រពោះបយស្ ូោនបគាលបុំណ្ងកតមយួ គឺបធវើពន័នកិចច និងបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះអងគកដល នប ជ្ូ ន
រទងម់ក។ សាវកបពរតុស្ ននិយយអុំពីរពោះជនម និងពន័នកិចចរបស់្រពោះបយស្ ូថា «រទង ់នយងពីកកនលងមយួបៅកកនលង
មយួ ទុំងរបរពឹតថអុំបពើលអនិងបរ ស្អស់្អបកកដលរតូវោរស្ងកតស់្ងកិនបអាយ នជាដផតិរពោះជាោច ស់្គងជ់ាមយួរពោះអងគ»
(កិចចការ១០:៣៨)។ រពោះជាោច ស់្ នបធវើកិចចការបៅកបុងរពោះរគិស្ថ អតប់ទស្ ប និងនាុំមនុស្សឱ្យរតឡបប់ៅឯរពោះអងគវញិ។  
 
 រពោះរគិស្ថ នលោះបង់ជាបរចើនបដើមផសី្រមចកផនការរបស់្រពោះបិតារពោះអងគ។ ដុំបូង រទង ់នលោះបង់រជដុំណាករ់បស់្
រពោះអងគបៅឯនគរសាទ នសួ្គ ៌កដលជាបលល័ងក និងសិ្ររីងុបរឿងរបស់្រពោះអងគ បដើមផយីងចុោះមករកពួកបយើង។ រទង ់នរបសូ្រត
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បៅកបុងស្បូកស្តវពីបរពាោះអស់្អបកកដលរទងយ់ងមកជួយ  នបដិបស្ធរពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ យ ដ្បូជាដវ៏បិស្ស្កដលរទង ់ន
ថាវ យបនាោះ គឺជាការថាវ យរពោះជនមរបស់្រពោះអងគផ្ទធ ល់បៅបលើបឈើឆាក ង។ វមនិទន់ស្ុំបរចបទ រហូ្តទល់កតរពោះបយស្ ូ ន
ករស្កបឡើងថា «ខ្ញុ ុំ នស្បរមចស្ពវរគបអ់ស់្បហ្ើយ» (យ៉ាូហាន ១៩:៣០)។ បនោះគឺជាការករស្កបឡើងបញ្ញជ ក់អុំពីការស្បរមច
ចបស់្ពវរគបោ់ននយ័ថាកិចចការរបស់្រពោះអងគ នបុំបពញរចួរល់អស់្បហ្ើយ។ គុំរសូ្រោប់ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយ
ខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ ការកចកចាយដុំណឹ្ងលអ គឺរតូវកតបធវើឱ្យោនភាពចាស់្លស់្អស់្កលផជានិចច។ 
 
 រពោះរគិស្ថ នភលក់បស្ចកថីសាល បក់ដលអបក និងខ្ញុ ុំបៅោនជីវតិរស់្បៅ។ រទង ់នបងស់ថ្លបុំណុ្លរបស់្បយើងបៅរពោះ
ជាោច ស់្ជុំនួស្បយើងរចួបហ្ើយ។ រពោះរគិស្ថ គឺជារពោះបលើស្អស់្ទុំងរពោះ បហ្ើយជាបស្ថចបលើស្អស់្ទុំងបស្ថច  នយងមក
កផនដីបនោះ កបុងនាមជាអបកបុំបរ ើ សូ្មផកីតកកនលងោករ់ពោះសិ្រសារកគ៏ាម នកដរ។ រទង ់នបធវើកិចចការបនោះ ពីបរពាោះរទងរ់ស្ឡាញ់ពួក
បយើង។ បតើោនដុំណឹ្ងលអណាបផសងបទៀតកដលរបបស្ើរជាងដុំណឹ្ងលអបនោះកដរឬបទ? ជាការពិតណាស់្ គឺគាម នបទ! 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ ចូរគូស្រងវងជុ់ុំវញិអកសរកដលបៅពីមុខ្របបយគណាកដលរតឹមរតូវ អុំពីរពោះបយស្ ូ។ 
 ក) រទងរ់តូវ នប ជ្ូ នបោយរពោះជាោច ស់្។ 
 ខ្) រទងយ់ករពោះទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះមនុស្សបលកទុំងអស់្។ 
 គ) រទងម់និ នជួយ មនុស្សកដលមករករពោះអងគបទ។ 
  ) អុំណាចបចសាថ របស់្រពោះអងគោនកដនកុំណ្ត។់ 
 ង) បគាលបៅរបស់្រពោះអងគ គឺបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះជាោច ស់្។ 
 ច) រពោះអងគស្ម័រគរពោះហ្ឫទយ័បធវើជាយ ដ្បូជា។ 
 
៥  បហ្តុអវី នជារពោះបយស្ ូស្ម័រគរពោះហ្ឫទយ័ថាវ យអងគរទងស់្រោប់ពួកបយើង? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

រ. រំររូរិស្តបរសិ្ទ័ជនំាន់ដដើម Early Christians’ Example 
ទោលទៅទី៣. ច្ូរបង្ហា ញអំពីរទបៀបណែលរគ្ិសតបរសិ័ទជំនន់ទែើមអាច្ទធវើជ្ជគ្ំរូរបស់ពួរទយើងទៅរនុងការររកាសែំណឹងលអអំពរីពះរគ្ិសត។ 
 
 រពោះរគិស្ថ នយងមកបដើមផរី បព់ួកបយើងអុំពីរពោះជាោច ស់្ និងបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះអងគ។ មនុស្សអារកក់
 នឆាក ងរពោះអងគ ប៉ាុកនថ រទងម់និស្ទិតបៅកបុងផបូររហូ្តបទ។ រពោះអងគោនរពោះជនមរស់្ គឺរពោះអងគ នោនរពោះជនមរស់្ពីផបូរបឡើង
វញិ  បហ្ើយឥឡូវបនោះរពោះអងគ នយងបៅគងប់ៅខាងសាថ ុំរពោះវរបិតា បៅឯនគរសាទ នសួ្គ។៌ 
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 កផនការរបស់្រពោះជាោច ស់្ស្រោប់ការកចកចាយដុំណឹ្ងលអមនិប្ឈបរ់តឹមកតរពោះរគិស្ថបនាោះបទ។ រពោះរគិស្ថ នបផធរ
កិចចការបនោះបៅកានព់ួកសាវក និង សិ្ស្សរបស់្រពោះអងគ។ រពោះអងគោនរពោះបនធូលបៅបគថា៖ «ចូរនាុំគាប បៅរគបទ់ីកកនលងកបុង
ពិភពបលក បហ្ើយរបកាស្ដុំណឹ្ងលអដល់មនុស្សបលកទុំងអស់្ចុោះ» (ោ៉ា កុស្ ១៦:១៥)។ ការបង្វគ បប់នោះមនិកមនស្រោប់
កតរកុមអបកកដលបរជើស្តាុំងដូចជា ពួកសាវក  អបកផាយដុំណឹ្ងលអ  អបកជុំនួយ  រគូគង្វវ ល  ឬក ៏រគូបបរងៀនប៉ាុបណាត ោះបទ។ 
ការបង្វគ បប់នោះគឺស្រោបប់យើងទុំងអស់្គាប ។ 
 
 បតើរពោះបយស្ ូ នចាតប់ ជ្ូ នពួកសិ្ស្សរបស់្រពោះអងគឱ្យបចញបៅបោយរបបៀបណា? បស្ចកថីអធិសាឌ នបៅកាន់
រពោះបិតារបស់្រពោះអងគ រពោះរគិស្ថ នោនរពោះបនធូលថា «ទូលបងគុំចាតប់គបអាយបៅកបុងបលកដូចរពោះអងគ នចាតទូ់លបងគុំ
បអាយមកកបុងបលកកដរ» (យ៉ាូហាន ១៧:១៨)។ រពោះជាោច ស់្ នចាតប់ ជ្ូ នរពោះបយស្ ូឱ្យមកជាមយួបបស្កកមមកដលបពញ 
បោយឫទន នុភាព និងសិ្ទនិអុំណាច។ រទង ់នរបទនរពោះបយស្ ូស្រោបម់នុស្សទុំងអស់្ មនិកមនមកបដើមផោីកប់ទស្ ឬ 
វនិិចឆយ័បទស្បនាោះបទ ប៉ាុកនថ រទងយ់ងមកបដើមផរី ុំបោោះមនុស្សឱ្យោនបស្រភីាពវញិ។ បនោះគឺជាបបស្កកមមកដលរពោះរគិស្ថ ន 
របទនមកពួកបយើង។ បតើវមនិកមនជាការអសាច រយបទឬអីកដលបយើងដឹងថាបយើងគឺជាអបកនាុំសាររបស់្រពោះជាោច ស់្?  
 
 សូ្មពិចារណាអុំពីបលកបពរតុស្ កដលគាត ់ននិយយដូចកដលរពោះបយស្ ូ នោនរពោះបនធូល បៅសថ្ងបុណ្យទី
ហាសិ្ប។ បរឿងបនោះរតូវ នកតរ់តាបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ២:១៤-៣៩។  គាត ់នឈរបៅពីមុខ្ហ្វូងមនុស្សបហ្ើយកចក
ចាយអុំពីរពោះរគិស្ថជាមយួពួកបគ។ សូ្មសាថ បគ់ាតខ់្ណ្ៈបពលកដលគាតន់ិយយ មុនបពលកដលបគវនិិចឆយ័គាត។់ ឥឡួវបនោះ 
សូ្មតាមោនគាត់បពលកដលគាតប់ៅផធោះនាយទហានរ ៉ាោុូុំងោប ក់គឺបលកកូបនលស្ កដលជាអបកកស្វងរករពោះជាោច ស់្។ 
អបកនឹងប ើញគាត់កចកចាយមថងបទៀត ពីទីបនាធ ល់របស់្គាតអ់ុំពីរពោះរគិស្ថជាមយួមនុស្សដសទបទៀត (សូ្មបមើល  
កិចចការ ១០:៣៤-៤៣)។ 
 
 បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ នផថល់ពតោ៌នលុំអិតជាបរចើនអុំពីបលកប៉ាូល។ ចូរបធវើតាមបលកប៉ាូល បៅកបុងដុំបណ្ើ រ
របស់្គាត ់និងសាថ បគ់ាត។់ គាត់ ននិយយថាគាម នរពោះឯណាបទ គឺោនកតរពោះរគិស្ថមយួអងគគត ់និងការជាបឆ់ាក ងរបស់្
រពោះអងគ។ បនធុកចិតថរបស់្បលកប៉ាូល គឺនាុំមនុស្សថាវ យរពោះរគិស្ថនិងកចកចាយពីបទពិបសាធនក៍ដលជារគិស្ថបរស័ិ្ទផ្ទធ ល់
ខ្លួនរបស់្គាតជ់ាមយួមនុស្សដសទបទៀត។ 
 
 បលកប៉ាូលសុ្ខ្ចិតថរងការឈចឺាបប់ដើមផកីចកចាយអុំពីដុំណឹ្ងលអបនោះ។ គាតរ់តូវជាបគុ់ក រតូវបគវយ ជាបប់ខាប ោះ អត់
អាហារ ឯបកានិង រតូវអបកបធវើការជាមយួប ោះបងគ់ាត ់ប៉ាុកនថ កិចចការទុំងអស់្បនោះមនិអាចប្ឈបគ់ាតព់ីការកចកចាយដុំណឹ្ង
លអជាមយួមនុស្សដសទបទៀត នបឡើយ។ របសិ្នបបើគាតម់និអាចនិយយ នបនាោះគាតន់ឹងស្របស្រជាសារ ឬ កោ៏ននរណា
ោប កប់ផសងបទៀតស្របស្រជុំនួស្គាត។់ គាត់បធវើកិចចការទុំងអស់្បនោះរហូ្តដល់សថ្ងកដលគាតម់និអាចនិយយ ន។ «រឯីខ្ញុ ុំវញិ 
ខ្ញុ ុំ នបូជាជីវតិរចួបរស្ចបហ្ើយបហ្ើយកដ៏ល់បពលកុំណ្ត់ កដលខ្ញុ ុំរតូវចាកបចញពីបលកបនោះកដរ។ខ្ញុ ុំ នពុោះពារតយុទនលអ
របបស្ើរ ខ្ញុ ុំ នរតដ់ល់ទីបៅ បហ្ើយខ្ញុ ុំបៅកតកានជ់ុំបនឿជាបដ់កដល» (២ធីម៉ាូបថ្ ៤:៦-៧)។ 
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 បពលរពោះបយស្ ូ នបង្វា ញអងគរទងឱ់្យរសី្ថសាស្ន៍សាោ៉ា រសីាគ ល់  នាង នរបញាបរ់តប់ៅឯអបករស្ុករបស់្នាង
បហ្ើយរបកាស្អុំពីអវីកដលរពោះរគិស្ថ នបធើវបៅកបុងជីវតិរបស់្នាងដល់ពួកបគ។ (សូ្មបមើល យ៉ាូហាន ៤:៥-២៩)។ បៅ    
ស្មយ័បដើមបៅអាស្រហ្វិក បពលអបករបោ៉ា ញ់ នស្ោល បស់្តវដុំរមីយួ គាតរ់តូវរតប់ៅផធោះបហ្ើយរបកាស្ដុំណឹ្ងលអបនោះដល់
មនុស្សទុំងអស់្។ បពលអបកយនអវកាស្ អាបមរកិ នបៅដល់ភពរពោះចន័ធបលើកដុំបូង ទុំងវទិយ ុទូរទស្សន ៍ការកស្ត  ន
ផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបនោះតាមរបពន័នទុំងអស់្បៅដល់មនុស្ស និងបៅដល់រគបទ់ីកកនលង។ បនោះគឺជាលកខណ្ៈរបស់្មនុស្ស
កដលចងក់ចកចាយដុំណឹ្ងលអ ។ ចុោះទុំរ ុំអបក និងខ្ញុ ុំកដលោនដុំណឹ្ងលអដអ៏សាច រយ បតើមនិគួរនឹងកចកចាយដុំណឹ្ងលអសនការ
ស្បស្រង្វគ ោះរបស់្រពោះជាោច ស់្បទឬអី? 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ បតើអវីកដលសាវកបពរតុស្  សាវកប៉ាូល និងស្រស្ថីសាស្ន៍សាោ៉ា រោីនលកខណ្ៈដូចគាប ? 
 ក) ពួកបគជាមនុស្សកដលោនការអបរ់ ុំ។ 
 ខ្) ពួកបគចងក់ចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ថជាមយួមនុស្សដសទបទៀត។ 
 គ) ពួកបគចងឱ់្យមនុស្សបគារពពកួបគ។ 
 
៧ បហ្តុអវ ីនជា រកុមរគិស្ថបរស័ិ្ទបៅស្មយ័បដើមោនបុំណ្ងចិតថ កបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះរគិស្ឋដល់មនុស្ស  
    ដសទ? 
    ........................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................... 
 

 តាមរយៈទីបនាធ ល់ និង ស្កខីកមមរបស់្ពួកបគរកុមរគិស្ថបរស័ិ្ទបៅជុំនានប់ដើមអាចរបកាស្ដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូ
បៅដល់រកុងបយរ ៉ាសូាឡឹម រស្ុកយូោ រស្ុកសាោ៉ា រ ីនិងរហូ្តដល់ចរកភពរ ៉ាមូបទៀតផង។ ពួកអបកបជឿ នបធវើដុំបណ្ើ របៅរគប់
ទីកកនលង។ ពួកបគអធិបាយ និងកចកចាយអុំពីបទពិបសាធន៍ជារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្ពួកបគបៅកានម់នុស្សរគបគ់ាប ។ វជាការ
ពិតណាស់្បៅបពលពួកអបកមនិបជឿ នប ើញនូវការនិយយ ការរស់្បៅ និងការរបរពឹតថរបស់្ពួកអបកបជឿដូចជា រពោះរគិស្ថ 
កដល នោកប់ ម្ ោះឱ្យពួកបគថាជា រគិស្ថបរស័ិ្ទកដលោននយ័ថា «ដូចរពោះរគិស្ថ» ឬ «អបកបដើរតាមរពោះរគិស្ថ»។ 
  
 រកុមរគិស្ថបរស័ិ្ទបៅជុំនានប់ដើមោនបស្ចកថីរស្ឡាញ់ចុំបពាោះរពោះបយស្ ូ និងពួកបគពិតជាអររពោះគុណ្នូវអវីកដល
រពោះអងគ នបធវើចុំបពាោះពួកបគ រហូ្តដល់ពួកបគមនិអាចប្ឈបក់ាររបកាស្ដុំណឹ្ងលអ។ ពួកបយើងចង់កចកចាយបៅកាន់
មនុស្សដសទបទៀត នូវអវីកដលរពោះជាោច ស់្ នបធវើបៅកបុងបយើង ដូចរកុមរគិស្ថបរស័ិ្ទជុំនានប់ដើមកដរ ពីបរពាោះបយើងរស្ឡាញ់
រពោះអងគនិងបយើងចងក់ចកចាយនូវបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្រពោះអងគបៅដល់ពួកបគផងកដរ។  
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
៥  ពីបរពាោះរពោះអងគរស្ឡាញ់បយើង 

 
១  គ) ការកចកចាយលកខណ្ៈស្មផតថិផ្ទធ ល់របស់្រពោះអងគជាមយួបលកអោុំ។ 
 
៦  ខ្) ពួកបគចងក់ចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ថជាមយួមនុស្សដសទបទៀត។ 
 
២  ក) របទនរពោះបុរតារបស់្រពោះអងគ រពោះបយស្ ូមកពួកបយើង។ 
 
៧  ពីបរពាោះបស្ចកថីរស្ឡាញ់របស់្ពួកបគចុំបពាោះរពោះរគិស្ថ និង ចុំបពាោះមនុស្សដសទបទៀត។ 
 
៣  ពីបរពាោះ រពោះអងគរស្ឡាញ់បយើងយ៉ា ងខាល ុំង។ 
 
៤  ក) រតឹមរតូវ 
 ខ្) រតឹមរតូវ 
 គ) ខុ្ស្ 
  ) ខុ្ស្ 
 ង) រតឹមរតូវ 
 ច) រតឹមរតូវ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


