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ស្ងឃមឹបានរ វ្ ន់ 

Expect Rewards 

 

 បតើអបកសាគ ល់អុំពីផលូវ ឬ អគារកដលោនប ម្ ោះបដើមផជីាការបគារពដល់បុគគលណាោប កក់ដរឬបទ? ចូរស្ុំឡឹងបមើលជុុំវញិ
អបក និងប ើញថាោនផលូវ អគារ យនថបហាោះ អាកាស្យនោឌ ន ក ៉ា ល់ ទីរកុង ភូម ិទបនល និងរបស់្ដសទបទៀតជាបរចើនកដល
រតូវ នោកប់ោយប ម្ ោះរបស់្មនុស្ស។ បនោះជាអវីកដលបគបធវើស្រោបជ់ារង្វវ ន ់និងផថល់ជាការបគារពបៅកានព់ួកបគ។ ពួកបគ
ទទួល នរង្វវ នព់ីបរពាោះពួកបគ នបធវើកិចចការអវីមយួកបុងការជួយ របជាជនរបស់្ពួកបគ ឬ ស្ហ្គមន៍របស់្ពួកបគ។ 
 
 ពានរង្វវ នណូ់្កបលគឺ នស្បរមចឱ្យជាបរៀងរល់ឆាប ុំបៅកានអ់ស់្អបកកដល នបធវើកិចចការ បដើមផជីួយ មនុស្សជាតិទុំង
អស់្។ ឯកអគគរជទូតកដលមកពីរបបទស្ដសទបទៀត នផថល់ការបគារពយ៉ា ងខ្ពងខ់្ពស់្បោយឱ្យកូនបសាោស្សនរជធានី
របស់្ពួកបយើង។ ទុំងអស់្បនោះគឺជារង្វវ នក់ដលអសាច រយ និងមនិអាចកាតស់ថ្ល ន។ គាម នរ កប់បៀវតសណាកដលអាចបរបៀបបស្មើ
ជាមយួការបគារពបនោះ នបទ។ បទោះបីជាសថ្ងមយួរង្វវ នទ់ុំងអស់្បនោះនឹងរលយសាបសូ្នយកប៏ោយ។ 
 
 ប៉ាុកនថ បតើអវីជារង្វវ នក់ដលមកពីរពោះជាោច ស់្? របសិ្នបបើបយើងសាគ ល់ពីរបបៀបកបុងការផថល់ការបគារពបៅកានគ់ាប បៅវញិ
បៅមក។ បតើរពោះជាោច ស់្មនិបធវើបរចើនជាងបនោះបៅបទៀតបៅកានអ់ស់្អបកកដលរស្ឡាញ់រពោះអងគបទឬ? ជាការពិតណាស់្រទង់
នឹងបធវើ  រគានក់តគិតថារពោះរគិស្ថនឹងបលើកតបមកើងពួកបយើងមុនបពលកដលរពោះបិតារបស់្រពោះអងគការពារបយើងឱ្យបៅកតបសាម ោះ
រតងដ់ល់ទីបុំផុត។ រពោះបយស្ ូ នបលើកទឹកចិតថសាវករបស់្រពោះអងគ «របសិ្នបបើោនបគតមោះតិោះបដៀល បបៀតបបៀននិងោនបគ
និយយអារកករ់គបយ់៉ា ង បងខូចប ម្ ោះអបករល់គាប  បរពាោះកតខ្ញុ ុំបនាោះអបករល់គាប ោនសុ្ភមងគលបហ្ើយ! ចូរអរស្បាយរកីរយ
បឡើងបរពាោះអបករល់គាប នឹងទទួលរង្វវ នយ់៉ា ងធុំបៅសាទ នបរមសុ្ខ្ដផតិពួកពាការ*ីកដលរស់្បៅមុនអបករល់គាប ក៏រតូវបគ
បបៀតបបៀនដូបចាប ោះកដរ» (ោ៉ា ថាយ ៥:១១-១២)។ 
 

 

 

 

 
 



96 

 

គ្ទរាង 

ក. រង្វវ នប់ពលបចចុបផនប Present Rewards 
ខ្. រង្វវ នប់ពលអនាគត Future Rewards 
 

ទោលទៅ 
១. ពិភាកាពីរង្វវ នក់ដលបយើងអាចរ ុំពឹងទុកកបុងនាមពួកបយើងជាអបកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
២. បង្វា ញពីរបបភទរង្វវ នក់ដលពួកបយើងរ ុំពឹងទុកបៅកបុងសថ្ងអនាគត របសិ្នបបើបយើងបបរមើរពោះរគិស្ថ។ 
 

ក. រ វ្ ន់ដពលបចាុបែនន Present Rewards 
ទោលទៅទ១ី. ពិភារាពីរង្ហវ ន់ណែលពួរទយើងអាច្រពំឹងទុររនុងនមពួរទយើងជ្ជអនរផសពវផាយែំណឹងលអទោយខលួនឯង។ 
 
 ការផសពវផាយដុំណឹ្លអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ មនិកមនជាពន័នកិចចកដលបធវើស្រោបរ់ង្វវ នប់នាោះបទ។ ពួកបគបធវើពន័នកិចចបនោះ
ពីបរពាោះរពោះជាោច ស់្ នរស្ឡាញ់ពួកបគ និងរពោះរគិស្ថ នស្បស្រង្វគ ោះពួកបគ។ ពួកបគប្ងចាបម់នុស្សបោយសារការសាថ ប់
បង្វគ បប់ៅបលើបទបញ្ញជ របស់្រពោះរគិស្ថ។ ពួកបគបធវើកិចចការបនោះពីបរពាោះពួកបគរស្ឡាញ់មនុស្ស និងចងឱ់្យពួកបគោនបស្ចកឋី
ស្ងឃមឹ និងោនអតថនយ័កបុងជីវតិដូចកដលពូកបគ នកស្វងរកប ើញបៅកបុងរពោះរគិស្ថបយស្ ូ។ 
 
 បទោះបីជារង្វវ នម់និកមនជាបគាលបៅរបស់្អបកបបរមើពន័នកិចចជារគិស្ថបរស័ិ្ទកប៏ោយកក៏ិចចការបនោះ នគាបរ់ពោះហ្ឫ
ទយ័ដល់រពោះជាោច ស់្កបុងការរបទនរង្វវ នជ់ាបរចើនកដរ។ រង្វវ នស់នអបកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់គឺោនទុំង
បពលបចចុបផនប និងអនាគតទុំងពុករលួយ និងអស់្កលផ ទុំងខាងសាច់្ ម និងខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
 

វតតានរបស់រពះអាច ស់ The Lord’s Presence 

 រង្វវ នម់យួកដលអសាច រយជាងបគបុំផុតបៅបពលបចចុបផនបស្រោបអ់បកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់គឺជា
បស្ចកថីស្នារបស់្ពួកបយើងកដលរពោះអោច ស់្បនថគងជ់ាមយួ។ បនាធ បព់ីរពោះអងគសុ្គតនិងោនរពោះជនមរស់្បឡើងវញិ
រពោះបយស្ ូ នប ជ្ូ នសាវករបស់្រពោះអងគទុំងអស់្បៅកបុងពិភពបលកទុំងមូលបដើមផកីចកចាយដុំណឹ្ងលអរបស់្រពោះអងគ
ជាមយួមនុស្សទុំងអស់្។ កិចចការបនោះពិតជាអសាច រយ និងោនបញ្ញា ជាបរចើនផងកដរ។ ពួកសាវកមុខ្ជាឆងល់ថាពួកបគអាចបធវើ
 នបោយរបបៀបណា រគានក់តជាមនុស្សធមមតាកដលបពារបពញបោយភាពភយ័ខាល ចអាចរគបដណ្ឋ ប់ពិភពបលកបោយ
ដុំណឹ្ងលអរបស់្រពោះរគិស្ថ នយ៉ា ងដូចបមថច។ 
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 ប៉ាុកនថ មុនបពលកដលពួកបគបប ច្ញអារមមណ៍្ភ័យខាល ចរបស់្ពួកបគ រពោះរគិស្ថ នអោះអាងជាមយួពួកបគអុំពរីពោះវតថ
ោនរបស់្រពោះអងគបៅកតបនថគងប់ៅជាមយួពួកបគ «ចូរដឹងថាខ្ញុ ុំបៅជាមយួអបករល់គាប ជាបរៀងរល់សថ្ងរហូ្តដល់អវសានកាល
សនពិភពបលក» (ោ៉ា ថាយ ២៨:២០)។ 
 
 រពោះបយស្ ូោនរគបទ់ុំងអុំណាចទុំងបៅសាទ នបរមសុ្ខ្ និងបៅកផនដី អុំណាចសនការរជាបដឹងរបស់្រពោះអងគគាម ន
កដនកុំណ្ត ់ឬ ឧបស្គគបនាោះបទ។ ការសុ្គតនិងផបូរកម៏និអាចឃ្លត់ឃ្លុំងរពោះអងគ នកដរ។ ោនបុគគលោប ក់កដលកតងកតបៅ 
ជាមយួបយើងជាបរៀងរល់សថ្ង និងការបបរមើរបស់្ពួកបយើងវពិតជារង្វវ នដ់អ៏សាច រយជាងអវីបផសងបទៀតកដលពួកបយើងអាចទទួល
 ន។ 
 
 រពោះជាោច ស់្កតងកតបធវើវឱ្យអាចបៅរចួស្រោបអ់បកបបរមើពន័នកិចចកដលបសាម ោះរតងក់បុងការបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័ 
របស់្រពោះអងគ។ រទង ់នប ជ្ូ នម៉ាូបស្ឱ្យបៅរ ុំបោោះរបជាជនអុីរសាកអលឱ្យរចួពីទស្ភាពបៅកបុងរបបទស្បអសីុ្ប។ ម៉ាូបស្ដឹង
កិចចការបនោះពិតជាលុំ កបពកបហ្ើយស្រោបគ់ាត់ ដូបចបោះបហ្ើយគាត់ចាបប់ផថើមោនការស្ងសយ័ និងោនស្ុំណួ្រជាបរចើន។ បតើ
គាតអ់ាចដឹកនាុំរបជាជាតិមយួបោយខ្លួនគាតផ់្ទធ ល់ នបោយរបបៀបណា? វគឺមនិអាចបៅរចួបទ។ ម៉ាូបស្ បនាធ បព់ីគាត់
សាគ ល់ពចីុំណុ្ចបខ្ាយរបស់្គាត់ គាត ់នចូលបៅកានរ់ពោះជាោច ស់្។ រពោះជាោច ស់្ស្នាថា រពោះអងគនឹងបៅកតបនថោនវតថ
ោនគងប់ៅជាមយួពួកបគតាមផលូវបៅកបុងវលរបហាសាទ នរហូ្តពួកបគ នបៅដល់ទឹកដីស្នា។ កបុងការបឆលើយតបបៅកាន់
រពោះជាោច ស់្ បលកម៉ាូបស្ទូលថា៖ «របសិ្នបបើរពោះអងគមនិយងបៅជាមយួបយើងខ្ញុ ុំបទសូ្មកុុំបអាយបយើងខ្ញុ ុំចាកបចញពីបនោះ
បឡើយ» (និកខមនុំ ៣៣:១៥)។ 
 
 ស្រោបប់លកម៉ាូបស្ វធិីសាស្រស្ថកតមយួគតក់ដលគាតអ់ាចបធវើកិចចការរបស់្គាត ់នគឺជាការធានាអោះអាងអុំពីការបនថ
គងជ់ាមយួរបស់្រពោះជាោច ស់្។ ដូចគាប កដរ វធិីសាស្រស្ថកតមយួស្រោបព់ួកបយើងបដើមផោីនស្មតទភាពកបុងការកចកចាយអុំពី
ជីវតិ និងបទពិបសាធនជ៍ារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្ពួកបយើងឱ្យទទួល នបជាគជយ័ និងោនភាពកាល ហានគឺរតូវោនវតថោនោច ស់្
សនវលចរមូតគងប់ៅជាមយួពួកបយើងជានិចចទុំងសថ្ង និងទុំងយប់។ 
 
 សាវកប៉ាូលគឺរតូវ នបគចាបោ់ក់គុក និងសាគ ល់ទុកខលុំ កជាបរចើនពីបរពាោះគាត ់នរបកាស្ដុំណឹ្ងលអអុំពី
រពោះរគិស្ថ។ បនាធ បព់ីការបង្វា ញខ្លួនមុនបពលការកាតប់ទស្ករណី្បចចុបផនបរបស់្គាត ់គាត ់នស្របស្របៅកានធ់ីម៉ាូបថ្ «ោន

កតរពោះអោច ស់្ប៉ាុបណាត ោះកដល នគាុំរទនិងរបទនបអាយខ្ញុ ុំោនកោល ុំងបដើមផបីអាយខ្ញុ ុំអាចរបកាស្រពោះបនធូលយ៉ា ងបកាោះកាយ
បអាយសាស្ន៍ដសទទុំងអស់្គាប សាឋ ប់» (២ធីម៉ាូបថ្ ៤:១៧)។ 
 
 បតើអបកចងប់ពញបោយទុំនុកចិតថបៅកបុងជីវតិរបចាុំសថ្ងរបស់្អបក និងការបបរមើស្រោបរ់ពោះរគិស្ថ បទោះបីជាបៅកតោប ក់
ឯង និងជួបការលុំ កកដឬបទ? រង្វវ នគ់ឺពិតជាអសាច រយណាស់្ ប៉ាុកនថ គឺោនល័កខខ្័ណ្ឍ មយួ។ ដុំបូងអបករតូវកតបៅ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើអវីជាបស្ចកថីស្នាដអ៏សាច រយកដលរពោះបយស្ ូ នរបទនឱ្យពួកសាវករបស់្រពោះអងគបៅបពលកដលរទងប់ ជ្ូ នពកួបគ
ឱ្យបៅកចកចាយដុំណឹ្ងលអ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

២ បតើបយើងអាចទទួលបស្ចកថីស្នាដូចគាប បនោះ  នបោយរបបៀបណា? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣ បតើនរណាស្ទិតបៅជាមយួបលកប៉ាូលបពលគាតប់ៅកបុងគុក? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤ បតើបលកម៉ាូបស្ោនស្មតទភាពដឹកនាុំជនជាតិអុីរសាកអលបចញពីវលរបហាសាទ នបៅកានទ់ឹកដីស្នា នបោយរបបៀប 
    ណា? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ បតើអវីជាបគាលបៅរបស់្ពួកបយើងបៅកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះរគិស្ថ? 
 ក) រង្វវ ន ់
 ខ្) នាុំមនុស្សថាវ យរពោះរគិស្ថ 
 

ការសកប់ច្ិតត Satisfaction 
 របសិ្នបបើបនោះគឺជារង្វវ នក់ដលអបកបបរមើជាបរចើនបទៀតចង ់ន វគឺជាអុំណ្រយ៉ា ងពិតរ កដសនការង្វរកដលបធវើ ន
លអ។ វរបបស្ើរជាងការោនរ កក់ខ្បរចើន។ រពោះបយស្ ូ នរបទនគុំរដូល៏អមកពួកបយើងបៅកបុងបរឿងកដលនិយយអុំពីអបក
បបរមើបីនាក់ (ោ៉ា ថាយ ២៥:១៤-៣០)។ អបកបបរមើទុំងបីគឺោនការង្វរកដលរតូវបធវើ តាមស្មតទភាពបរៀងៗខ្លួន។ ប៉ាុកនថ ោនកត
ពីរនាកប់៉ាុបណាត ោះកបុងចុំបណាមពួកបគកដលទទួល នការឮកដលបពារបពញបោយអុំណ្រ «លអបហ្ើយ!អបកបុំបរ ើដរ៏បបស្ើរោនចិតថ
បសាម ោះរតងប់អើយ!» អបកបបរមើទីបីមនិទទួល នរង្វវ ន់បទពីបរពាោះគាតម់និ នបធវើនូវអវីកដលគាតទ់ទួល ន។ 
 
 ស្រោបរ់យៈបពលបនួឆាប ុំ ខ្ញុ ុំបបរមើជារគូបបរងៀននិយយជាភាសា រុំងរបស់្ខ្ញុ ុំបៅកបុងរបបទស្ប ូគីណា ហាវ សូ្ 
(Burkina Faso)។ បៅឆាប ុំទី១ខ្ញុ ុំ នបបរងៀនថាប កម់ូលោឌ ន។ ោនសិ្ស្សរបកហ្ល៧០នាកប់ៅកបុងថាប ក។់ សិ្ស្សទុំងអស់្
បនាោះមកពីភូម ិនិងគាម ននរណាោប កក់បុងចុំបណាមពួកបគអាចនិយយពាកយជាភាសា រុំង នបទ។ ខ្ញុ ុំរតូវចាុំបផថើមបោយគាម ន
អវីទុំងអស់្។  
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 បពលប ច្បឆ់ាប ុំសិ្កា ពួកបគអាចយល់ភាសា រុំង និងអាចនិយយបៅកានគ់ាប បៅវញិបៅមកអាចអាន និង
ស្របស្រជាភាសា រុំង ន។ ស្រោបខ់្ញុ ុំ គឺគាម នរង្វវ ន់ណាកដលអសាច រយជាងអារមមណ៍្កដលបពារបពញបោយអុំណ្របៅកបុង
ការង្វរកដលបធវើ នលអបនាោះបទ។ 
 
 បនោះគឺជាការពិតផងកដរបៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ បៅបពលពួកបយើងប ើញោនអបក
ផ្ទល ស់្បថូរជុំបនឿថ្មី បហ្ើយរស់្បៅជាជីវតិរគិស្ថបរស័ិ្ទ បរចៀងស្របស្ើតបមកើងរពោះ និយយបៅកានរ់កុមសនមនុស្សកដលោនវយ័
បកមង ឬ បធវើពន័នកិចចផ្ទធ ល់ខ្លួនកបុងការកចកចាយបទពិបសាធនជ៍ារគិស្ថបរស័ិ្ទជាមយួមនុស្សបផសងបទៀត បនោះជារង្វវ នក់ដលមនិ
អាចបរបៀបផធឹម នបោយរបស់្ោនតសមលបៅបលើកផនដី។ វគឺជារង្វវ នក់បុងការយល់ថាពួកបយើងរតូវ នបរបើកបុងការជួយ 
ស្បស្រង្វគ ោះរពលឹងបចញពីការ តប់ងអ់ស់្កលផជានិចច និងបទវតាបៅនគរសាទ នសួ្គ៌កុំពុងកតអបអរសាទរ រពោះបយស្ ូោន
រពោះបនធូលបៅកានប់លកបពរតុស្ថា «អបកណាលោះបង់ផធោះស្ុំកបង បងបអូនរបុស្រសី្ ឪពុកោឋ យ កូនឬករស្ចុំការបរពាោះកតខ្ញុ ុំ 
អបកបនាោះនឹង នទទួលវញិមយួជាមយួរយរពមទុំងោនជីវតិអស់្កលផជានិចច» (ោ៉ា ថាយ ១៩:២៩)។ 
 
 ោនរគិស្ថបរស័ិ្ទដុំបូងជនជាតិអាស្រហ្វិកជាបរចើនបៅកបុងរបបទស្របស់្ខ្ញុ ុំកដលរតូវជួបទុកខលុំ ក។ ខ្លោះកបុងចុំបណាម
ពួកបគរតូវកាតក់ាល់បចញពីរកុមរគួសារ មតិថភកថិ។ ប៉ាុកនថ រពោះអោច ស់្បសាម ោះរតង។់ ពួកបគរតូវ ននាុំចូលកបុងរគួសារថ្មីជា
រគួសាររបស់្រពោះជាោច ស់្ និងោនរពោះពររគបយ់៉ា ងជារពោះពរដអ៏សាច រយ។ 
 
 រគបទ់ីកកនលងកដលអបកបៅ អបកនងឹជួបបងបអូនរបុស្រសី្បៅកបុងរពោះរគិស្ថ។ អបករបកហ្លជាមនិនិយយភាសារបស់្
ពួកបគ និងរបកហ្លជាពណ៌្កស្ផករបស់្អបកខុ្ស្ពីពណ៌្កស្ផករបស់្ពួកបគ។ ប៉ាុកនថ អបកនឹងដឹង និងោនអារមមណ៍្ថាបស្ចកថី
រស្ឡាញ់ នចងភាជ ប់អបកទុំងអស់្គាប ។ របសិ្នបបើអបក តប់ងម់តិថភកថិោប កប់ោយសារកតអបកទទួលរពោះរគិស្ថ  ឬ បោយ
សារការកចកចាយបទពិបសាធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនជារគិស្ថបរស័ិ្ទរបស់្អបក អបកនឹងទទួលរង្វវ នជ់ាមយួមតិថភកថិជាបរចើនបៅកបុង
រគួសាររបស់្រពោះជាោច ស់្។ 
 
 អរ ហាុំ នចាកបចញពីផធោះរបស់្គាត ់ញាតិស្នាថ នរបស់្គាត ់រកុមរគួសាររបស់្គាត ់និងរសុ្កកុំបណ្ើ តរបស់្គាត់
បដើមផសីាថ ប់បង្វគ បរ់ពោះជាោច ស់្។ រង្វវ នគ់ឺ គាត ់នកាល យបៅជាឪពុកសនរបជាជាតិជាបរចើន។ មនិកតប៉ាុបណាត ោះ គាតទ់ទួល ន
រពោះពររគបយ់៉ា ង  បៅកផនដីបនោះ និងរបស់្ោនតសមលបៅនគរសាទ នសួ្គ ៌ោប កប់ៅកបុងចុំបណាមអបកបបរមើរបស់្គាត ់ន
និយយបៅកានគ់ាត៖់ 
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រពោះអោច ស់្ នរបទនពរដល់ោច ស់្ខ្ញុ ុំយ៉ា ងបរចើនរហូ្តដល់បលក នបៅជាអបកោនាននៈខ្ពស់្។រពោះអងគ
របទនបអាយបលកោនហ្វូងបចៀម និងហ្វូងបគា ោនរ ក ់ោស្អបកបុំបរ ើរសី្របុស្ អូដឌ និងលជាបរចើន
ផង។ កបុងរគាកដលោច ស់្របស់្ខ្ញុ ុំោនវយ័ចាស់្ណាស់្បៅបហ្ើយបលករសី្សារ៉ា  ជាភរយិ បបងកើត នកូន
របុស្មយួជូនបលក គឺកូនរបុស្បនោះបហ្ើយកដលនឹងទទួលអវីៗទុំងអស់្ពីបលក។  
(បលកុបផតថិ ២៤:៣៥-៣៦) 

 
 សាវកទុំងចិតសិ្បនាកក់ដលរពោះបយស្ ូ នប ជ្ូ នបចញបៅ នរតឡបម់កវញិទុំងអុំណ្រនូវអវីកដលពួកបគ នបធវើ
កបុងរពោះនាមរពោះអោច ស់្។ ដូចគាប ផងកដរ គាម នអវីកដលស្កបច់ិតថជាងការកដលរតូវ នបរបើបោយរពោះជាោច ស់្កបុងការនាុំមនុស្ស
ដសទបទៀតបៅកានរ់ពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ បតើោនអវីបកើតបឡើងចុំបពាោះបលកអរ ហាុំបៅបពលកដលគាតច់ាកបចញពីរសុ្កកុំបណ្ើ តរបស់្គាតប់ដើមផបីធើវតាម  
    រពោះជាោច ស់្? 
    ........................................................................................................................................................... 

 
ខ្. រ វ្ ន់ដៅម្ថៃអ្នារត Future Rewards 
រង្ហវ ន់ណែលោគ ល់ Known Rewards 
ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីររទភទម្នរង្ហវ ន់ណែលពួរទយើងរពំឹងទុរទៅម្ថងអនគ្ត ររសិនទបើពួរទយើងបទរមើរពះរគ្ិសត។ 
 
 បរៅពីរង្វវ នក់ដលពួកបយើងអាចរកីរយបៅបពលបចចុបផនបបនោះ ោនរង្វវ នក់ដលបៅអស់្កលផនាបពលអនាគតជាបរចើន
កដល នស្នាផងកដរស្រោបអ់ស់្អបកកដល នសាថ បប់ង្វគ ប់តាមបទបញ្ញជ របស់្រពោះរគិស្ថកបុងការកចកចាយដុំណឹ្ងលអ។ 
មយួកបុងចុំបណាមពីររបបភទសនរង្វវ នប់ពលអនាគតគឺទុំងអស់្បនាោះរតូវ នបបើកស្កមថងយ៉ា ងចាស់្មកកានព់ួកបយើងបៅកបុង
រពោះបនធូលរពោះជាោច ស់្។ ទុំងអស់្បនាោះជារង្វវ នក់ដលសាគ ល់។ ពួកបយើងនឹងបលើកយកមកពិចារណាខ្លោះៗ។ 
 

១. «រឯីអស់្អបកកដលោនរ ជាញ វញិ នឹងភលដូឺចសផធបម បហ្ើយអស់្អបកកដលជួយ កណ្នាុំមនុស្សោប ជាបរចើនបអាយរបរពឹតថ
អុំបពើសុ្ចរតិបគនឹង នភលដូឺចផ្ទក យ អស់្កលផជាអកងវងតបរៀងបៅ» (ោនីកយ៉ាល ១២:៣)។ ផ្ទក យគឺបៅឆាង យពីកផនដី 
និងរតូវចុំណាយបពលជាបរចើនកខ្ស្រោបក់ារបធវើដុំបណ្ើ រតាមយនអវកាស្បោយបលផឿនបលឿនបុំផុតបដើមផបីៅដល់កកនលង
កដលជិតបុំផុតមយួ។ ប៉ាុកនថ បៅបលើកផនដីបនោះ ពួកបយើងអាចប ើញពួកវបប ច្ញពនលឺ! បតើវមនិអសាច រយបទឬ កដលបយើង
ដឹងថាបៅសថ្ងមយួអបក និងខ្ញុ ុំនឹងប ច្ញពនលឺដូចជាផ្ទក យជាបរៀងរហូ្តបៅកបុងរពោះរជរបស់្រពោះជាោច ស់្ របសិ្នបបើបយើងនាុំ
មនុស្សជាបរចើនបៅកានរ់ពោះរគិស្ថ? 
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២. បយើងនឹងបសាយរជយជាមយួរពោះរគិស្ថ! រពោះរគិស្ថ នស្បស្រង្វគ ោះបយើងបហ្ើយ ដូបចបោះបយើងោនជីវតិអស់្កលផជានិចច។ គាម ន

រង្វវ ន ់ឬ អុំបណាយណាអសាច រយជាងបនោះបទ។ ប៉ាុកនថ រទងក់ ៏នស្នាជាមយួបយើងផងកដរអុំពីបលល័ងករបស់្រពោះអងគ។ 
រ កដណាស់្ ពួកបយើងនឹងបសាយរជយជាមយួរពោះរគិស្ថ និង នដូចជារពោះអងគ។ 

 
៣. រពោះអោច ស់្ក ៏នស្នារបទនមកុដផងកដរបៅកានអ់ស់្អបកកដលរស្ឡាញ់រពោះអងគ។ 

 មកុដសនបស្ចកថីសុ្ចរតិ (២ធីម៉ាូបថ្ ៤:៨) 
 មកុដកដលនឹងបៅស្ទិតបស្ទរអស់្កលផជានិចច (១កូរនិថូ្ស្ ៩:២៥) 
 មកុដសនជីវតិ (យ៉ា កុប ១:១២) 
 មកុដសនសិ្ររីងុបរឿង (១បពរតុស្ ៥:៤) 

 
 រង្វវ នទ់ុំងអស់្បនោះនឹងកាល យបៅជារបស់្បយើង របសិ្នបបើបយើងបធវើកិចចការកដលរពោះជាោច ស់្ នរបទនមកឱ្យពួក
បយើង។ បយើងរតូវកតបធវើកិចចការបនោះឱ្យអស់្ពីចិតថ និងបសាម ោះរតងរ់ហូ្តដល់ទីបុំផុត។ រតូវចងចាុំថាអបកគឺមនិ ន តប់ង់
បពលបវលបៅកបុងការបបរមើរពោះរគិស្ថបទ។ ចូរឱ្យកភបករបស់្អបកស្ុំឡឹងបៅបលើអវីកដលបៅនគរសាទ នសួ្គ ៌ស្រោបព់ិភពបលក
បនោះ និងអវីទុំងអស់្កដលោនតសមលវនឹងរលយ តប់ង។់ ប៉ាុកនថ កិចចការរបស់្ពួកបយើងកដលបធវើស្រោបរ់ពោះជាោច ស់្នឹងបៅ
ស្ទិតបស្ទរអស់្កលផជានិចច។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើោននយ័ដូចបមថចបពលកដលនិយយថាពួកបយើងនឹងបសាយរជយជាមយួរពោះរគិស្ថ? 

 ក) ពួកបយើងនឹងទទួលចុំកណ្កបៅកបុងរពោះរជយសនសាទ នបរមសុ្ខ្របស់្រពោះអងគ។ 
 ខ្) មនុស្សជាបរចើននឹងបគារព បហ្ើយថាវ យបងគុំពួកបយើង។ 
 

៨  កិចចការដស៏្ុំខានប់ុំផុតកដលពួកបយើងអាចបធវើគឺជាអវីកដលពួកបយើងអាចបធវើស្រោបរ់ពោះជាោច ស់្ពីបរពាោះកិចចការបនោះនឹង 
 ក) រលយ តប់ង ់
 ខ្) បៅអស់្កលផជានិចច 
 

៩  សូ្មអាន ២ធីម៉ាូបថ្ ៤:៨; ១កូរនិថូ្ស្ ៩:២៥ យ៉ា កុប ១:១២ និង១បពរតុស្ ៥:៤ បតើអវីគឺជាកមមវតទុសនខ្គមពរីទុំងបនោះ? 
 .................................................................................................................................................. 
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រង្ហវ ន់ណែលមិនោគ ល ់Unknown Rewards 
 បៅកបុងការបបើកស្កមថងរបស់្រពោះអងគបៅកានប់លកយ៉ាូហាន រពោះបយស្ ូោនរពោះបនធូលថា៖ «ចូរសាឋ ប ់បយើងនឹងមក
ដល់កបុងបពលឆាប់ៗ ទុំងយករង្វវ នម់កកចកបអាយោប ក់ៗ  តាមអុំបពើកដលខ្លួន នរបរពឹតថ» (វវិរណ្ៈ ២២:១២)។ ោន
រពោះបនធូលបៅកានស់ាវករបស់្រពោះអងគ រទងោ់នរពោះបនធូលថា៖  
 
 របសិ្នបបើោនបគស្អបក់លងរបរ់កអបករល់គាប របសិ្នបបើបគតមោះតិោះបដៀលបងខូចប ម្ ោះអបករល់គាប បរពាោះកត 
 បុរតមនុស្សអបករល់គាប ោនសុ្ភមងគលបហ្ើយ។ បៅរគាបនាោះចូរោនអុំណ្រស្បាយបឡើងដផតិអបករល់គាប  
 ទទួលរង្វវ នយ់៉ា ងធុំបៅសាទ នបរមសុ្ខ្។ (លូកា៦:២២-២៣) 
 
 បលកប៉ាូល នរ ុំឭកអបករកុងកូរនិថូ្ស្អុំពីបស្ចកថីស្នាដអ៏សាច រយរបស់្រពោះជាោច ស់្៖ «អវីៗកដលកភបកបមើលមនិប ើញ
អវីៗកដលរតបចៀកសាឋ ប់មនិឮនិងអវីៗកដលចិតថមនុស្សនឹកមនិដល់បនាោះរពោះជាោច ស់្ នបរៀបចុំទុកស្ុំរបអ់ស់្អបកកដល
រស្ឡាញ់រពោះអងគ» (១កូរនិថូ្ស្ ២:៩)។ 
 
 បយើងរបកហ្លជាមនិដឹងពីរង្វវ នទ់ុំងអស់្កដលរពោះជាោច ស់្ នោនកផនការស្រោបព់ួកបយើងបនាោះបទ។ បស្ចកថី
អុំណ្រមយួបៅកបុងចុំបណាមបស្ចកថីអុំណ្រជាបរចើនសននគរសាទ នសួ្គ ៌នឹងប ើញនូវអវីកដលរពោះជាោច ស់្ នបរៀបចុំស្រោប់
បយើង។ បស្ចកថីអុំណ្រដអ៏សាច រយមយួគឺពួកបយើងនឹងប ើញបៅនគរសាទ នសួ្គ៌ ោនបុរស្ និងស្រស្ថី កុោរ និងកុោរជីាបរចើនជា
អបកកដលពួកបយើង នកចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស្ ូរគិស្ថជាមយួ។ បតើសថ្ងមយួបនាោះនឹងអសាច រយយ៉ា ងណា? 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
១០ បយើងដឹងថាវគឺោនរបបយជនក៍បុងការបបរមើរពោះបយស្ ូសូ្មផកីតវបធវើឱ្យបយើងោនទុកខកប៏ោយ ពីបរពាោះ 
 ក) រពោះជាោច ស់្នឹងោកប់ទស្អស់្អបកកដល នបបៀតបបៀនពួកបយើង។ 
 ខ្) ពួកបយើងនឹងទទួល នរង្វវ ន់របសិ្នបបើពួកបយើងរងទុកខបដើមផផីលរបបយជនរ៍បស់្រពោះអងគ។ 
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១  បស្ចកថីស្នារបស់្រទងក់តងកតបៅជាមយួពួកបគ។ 
 
៧  ក) បយើងនឹងទទួលចុំកណ្កបៅកបុងរពោះរជយសនសាទ នបរមសុ្ខ្របស់្រពោះអងគ។ 
 
២  តាមរយៈភាពបសាម ោះរតងប់ៅកបុងការកចកចាយជាមយួមនុស្សដសទបទៀតនូវអវកីដលរពោះរគិស្ថ នបធវើស្រោបប់យើង។ 
 
៣  រពោះអោច ស់្។ 
 
៨  ខ្) អស់្កលផជានិចច។ 
 
៤  រពោះជាោច ស់្គងប់ៅជាមយួពួកបគ។ 
 
៩  មកុដជាបរចើនកដលពួកបយើងនឹងទទួល នបោយសារកតពួកបយើងរស្ឡាញ់ និងបបរមើរពោះបយស្ ូ។ 
 
៥  ខ្) នាុំមនុស្សថាវ យរពោះរគិស្ថ 
 
១០ ខ្) ពួកបយើងនឹងទទួល នរង្វវ ន់របសិ្នបបើពួកបយើងរងទុកខបដើមផផីលរបបយជនរ៍បស់្រពោះអងគ។ 
 
៦  រទងទ់ទួលបរចើនជាងអវីកដលរទងោ់នពីមុន។ 
 
 

អ្បអ្រស្គទរ! 
  

 
 
 
 
 
 

 
 អបក នប ច្បម់ុខ្វជិាជ បនោះបហ្ើយ ។ បយើងស្ងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះោនរបបយជនស៍្រោបអ់បក! 
    សូ្មកុុំបភលចបុំបពញការវយតសមលតាមជុំពូកទីពីរ បហ្ើយរបគល់រកោស្ចបមលើយបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់្អបក។ 
  
  

 


