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២០១៨





បុព្វកថា

 ដ្ៀវដៅពួកដោរា និងដ្តេច គឺជាដ្ៀវដៅទរីពរីរ   ននដ្ៀវដៅមួយ 

ខ្សែខែលមានប្រំាកបាល ខែលរានលាតប្តោងអំពរីប្្រវតតេិសាស្តេែ៏អាថ៌ កំរំាង។

ដោះ្ររីជាយ៉ា ងដនះក៏ដោយ ដ្ៀវដៅដនះគឺជាដ្ៀវដៅចុងដប្រោយ្រង្អ្់ ក្នុង

ចំដោមដ្ៀវដៅខែលអ្នកស រ្ីរាន្រដ្រ និងជាសា្ន នែចុងដប្រោយ្រង្អ្់

នន្ំដេរជាដប្ចើន    ខែលរានប្្រ្ូតដចញពរីសាលា ្ររា៉ា ករោខែលដោរដពញ

ដៅដោយដទពដរោ្ល្យ រ្រ្់អ្នកស រ្ី ខអលលាិន ជរី នវ ៉ាត៍។ តាមរយៈអំឡុងដពល  

ចិត្ិ្រឆ្្ន ំននរោរ្រដ្រនិងរោរនិយយរ្រ្់អ្នកស រ្ី ដៅ្ហរែ្ឋអាដមរកិ 

និងដៅោ្ដពញោំង្កលដលាក អ្នកស រ្ីនវ ៉ាត៍រាន្រង្ហា ញជាសាធារេៈ

ពរីសារៈ្ំខាន់ែ៏ធំដធងក្នុងប្ពរឹតតេិរោរេ៍ននប្្រវតតេិសាស្តេ ខែល្រង្ហា ញឲ្យដ�ើញថា 

ដៅក្នុងកិច្ចរោររ្រ្់មនុ្សែ មានឥទ្ិពលននដ្ចកតេរី្ុចរតិ  និងអំដពើអាប្កក់ 

ខែលមនុ្សែដមើលមិនដ�ើញ គឺជាប្ពះហ្តេរ្រ្់ប្ពះ និងកិច្ចរោរនន្ប្តរូវ 

ែ៏ធំ។

 ដោយដមើលដ�ើញយ៉ា ងចបា្់អំពរី្ុរព្វដហតុននកិច្ចរោរោំងឡាយ 

អ្នកនិពន្រានដ្រើកវាងំននដចញ  ្រង្ហា ញពរីទ្សែនៈននប្្រវតតេិសាស្តេ ដោយ 

ប្ពរឹតតេិរោរេ៍ពរីអតរីតរោល ខែលមានសារៈ្ំខាន់ រហូតែល់អ្់កល្ប។ អ្នក

ស រ្ីរាន្រញ្ជា ក់អំពរីទ្សែនៈដនះដោយវធិរីយ៉ា ងែូដច្នះ៖

 «ដគមិនរានរកដ�ើញកមាលា ំងនននគរោំងឡាយនិងកមាលា ំងនន្ុរគ្គលមា្ន ក់ៗ

ដៅក្នុងឱរោ្និងទរីកខនលាងខែលប្ពរឹតតេិរោរេ៍ោំងដោះដកើតដឡើង ខែលដធ្វើឲ្យ 

ពួកដគ្ររាជ័យដោះដឡើយ  ក៏មិនដ�ើញមាន្ររាជ័យដៅក្នុងភាពឧែុង្គឧតតេម

រ្រ្់ពួកដគខែរ។ គឺមានខតប្ពះដចសាតេ  និងប្ពះរាជដោល្ំរេងរ្រ្់ប្ពះ

ខតម្យ៉ាងគត់ ខែលដធ្វើឲ្យពួកដគមានភាពឧែុង្គឧតតេម ឬរ រឹងមំា។ គឺពួកដគជាអ្នក

្ដប្មចដជាគវា្ោរ្រ្់ពួកដគ ដោយផ្ទា ល់ដោយអាក្រ្បកិរយិរ្រ្់ពួកដគ 

ចំដោះប្ពះរាជដោល្ំរេងរ្រ្់ប្ពះ»។

 «ប្្រវតតេិសាស្តេរ្រ្់មនុ្សែ ោក់ទងដៅនរឹងសា្ន នែរ្រ្់មនុ្សែ 



ដជាគជ័យរ្រ្់ដគដៅក្នុង្មរភូមិ ដជាគជ័យរ្រ្់ដគក្នុងរោរដឡើងដៅរោន់

ភាពឧែុង្គឧតតេមខាងដលាកិយ។ ប្្រវតតេិសាស្តេរ្រ្់ប្ពះ ពេ៌ោរោរខែលប្ពះ 

យល់ដ�ើញពរីមនុ្សែជាតិ»។

 ដ្ៀវដៅពួកដោរា និងដ្តេចដនះ ដ្រើក្រង្ហា ញពរីរាជ្យែ៏រុងដរឿងរ្រ្់

ប្ពះដៅសាឡូម៉ាូន ដលើសា្ន៍អុរីសសាខអល ជាចប្កភពមួយ ជាមួយនរឹង 

ប្ពះវោិរននប្ពះដយហូវា៉ា ជាមជ្ឈមេ្ឌ លននរោរថា្វ យ្រង្គំប្ពះែ៏ពិតប្រាកែ។ 

គឺជារោរពេ៌ោអំពរីរោផ្លា ្់្រតេូរពរីរោរល្អដៅជាអាប្កក់ននរាស្តេ ខែលប្ពះ្ព្វ 

ប្ពះឫទ័យ និងជារាស្តេខែលប្ពះអង្គរានដប្ជើ្ដរ ើ្  ជារោរប្្រោញប្្រទង់ 

រវាងរោរដសាម ះប្តង់ចំដោះប្ពះ ជាមួយនរឹងរោរ្រដប្មើែល់ប្ពះតូចៗដៅក្នុង 

នគរោំងឡាយ ខែលដៅខក្បរពួកដគ។ ដហើយដៅទរីដនះ ដគដមើលដ�ើញពរី

ភ័្តេុតាងែ៏អសា្ច រ្យយ៉ា ងជាក់ចបា្់ននទំោ្់យ៉ា ងជិត្្និទ្ រវាងប្ពប្គិ្តេ 

និងសាតំាង ែដេតេើ មចិតតេនិងភកតេរីភាពរ្រ្់មនុ្សែ ដៅក្នុងអំឡុងដពល

ែ៏ដោរដៅននប្្រវតតេិសាស្តេពិភពដលាក។ 

 ដ្ៀវដៅដនះ្ំ្ូររដៅដោយដមដរៀនននតួអង្គ ែ៏គួរឲ្យចា្់រអារមមេ៍ 

ជាដប្ចើន ែូចជា ដ្តេចសាឡូម៉ាូនែ៏មានប្រាជាញា  ខែលប្រាជាញា រ្រ្់ប្ពះអង្គ

មិនអាចទ្់រប្ទង់ពរីរោរ្ំរោននរឹង្រញ្ញតតេិរ្រ្់ប្ពះរានដឡើយ ដ្តេចដយរ ៉ាូដរាម 

ជាដ្តេចខែលប្្ររោន់ដោលរោរស្ឡាញ់ខត្លាួនឯង និងលទ្ផលខែល 

ដកើតដឡើង ដៅក្នុងរាជ្យរ្រ្់ប្ពះអង្គ ដលាកដអលរីយ៉ា  ជាមនុ្សែែ៏អង់អាច 

រោលា ោននិងមិនដចះភ័យខាលា ច ដលាកដអលរីដ្ ជាដោរាននដ្ចកតេរី្ុ្សានតេ 

និងរោរដប្រា្ឲ្យជា ប្ពះរាទអ័ោ្់រ ជាដ្តេចខែលអាប្កក់ និងគួរឲ្យភ័យខាលា ច

ប្ពះដៅដហដ្ោ ជាដ្តេចខែលមានភកតេរីភាព និងប្ពះទ័យល្អ ដលាកោនរីខយ៉ាល 

ជាអ្នកខែលោ្់រែល់ប្ពះហឫទ័យរ្រ្់ប្ពះ ដលាកដយដរមា ជាដោរាននទុក្ខ 

ប្ពរួយ ដលាកោរោយ សារោររី និងមា៉ា ឡាគរីជាដោរាននរោរសាតេ រដឡើងវញិ។ 

ផុតពរីពួកដលាកោំងអ្់ដនះ ដ្តេចខែលប្តរូវយងមកក៏ដលចដឡើងក្នុង្ិរ រី

ល្អ  គឺកូនដចៀមននប្ពះ ជាប្ពះរាជ្ុរប្តា្្ួនភ្ា ខត មួយអង្គគត់ ខែលរាន ដធ្វើឲ្យ  

តង្្វ យយញ្ញ្ូរជា ជានិមិតតេរូ្ររាន្ដប្មចជារោរពិត។ 



 ដ្ៀវដៅ រោរចា្់រដផតេើមននទរី្រញ្ច ្់រ    គឺជាដ្ៀវដៅែំ្ូរងននដ្ៀវដៅ 

មួយខ្សែដោះ ខែល្ដង្ខ្រពរីប្្រវតតេិសាស្តេពិភពដលាក ចា្់រតំាងពរីរោរ្រង្ក្រដង្កើត 

ដលាក រហូតែល់ចុង្រញ្ច ្់រននរជជារោលដ្តេចោវ រីឌ។ ដ្ៀវដៅ ប្ពះននដ្ចកតេរី 

ស្ឡាញ់  ខែលជាដ្ៀវដៅទរី្ររី ្ររយិយអំពរីប្ពះជនម និងប្ពះរាជកិច្ចរ្រ្់ 

ប្ពះប្គិ្តេ។ ដ្ៀវដៅ ពួកដោរា និងដ្តេច ្កតេិ្មនរឹងដៅចដោលា ះននដ្ៀវ

ដៅោំងពរីរដនះ។  ដ្ៀវដៅកិច្ចរោរននពួកសាវក័  ជាដ្ៀវដៅទរី្ួរន  ពេ៌ោអំពរី

ប្្រវតតេិសាស្តេននពួកជំនំុប្គិ្តេ្ររ ិ្ ័ទែំ្ូរង។  រ រីឯ  មោវវិាទ  ជាដ្ៀវដៅចុង 

ដប្រោយននខ្សែដនះ ពេ៌ោអំពរីប្្រវតតេិននទំោ្់ខែលដកើតដឡើងរហូតែល់

្ព្វនថ្ដនះ  និងចា្់រពរីប្ោដោះមក  ្តេរីអំពរីសា្ន មនន្រទទំោយ  រហូតែល់ 

ខផនែរីថមរី។

 ដ្ៀវដៅ  ពួកដោរា  និងដ្តេច  ប្តរូវរានដរាងពុម្ពជាដប្ចើនយកដៅ

ដរាះពុម្ពផសាយ តំាងពរីដ្ៀវដៅដនះចា្់រដផតេើមដកើតដឡើងមកដមលា៉ាះ ដហើយ ឥឡូវដនះ 

រាន្រង្ហា ញជាសាធារេៈ ដៅក្នុងទប្មង់ែ៏គួរឲ្យោក់ោញ  ចា្់រតំាងពរីរោរ 

ដរៀ្រចំខក្ប្មរួលសាជាថមរីដឡើងវញិមក   ្រ៉ាុខនតេ មិនមានអត្ថ្រទ  ឬដល្ទំព័រ 

ោមួយប្តរូវរានផ្លា ្់្រតេូរដឡើយ។       

 ដ្ៀវដៅខែលរានខកទប្មង់ជាថមរីដនះ   ប្តរូវរានខកលម្អដោយរោរ្រក

សសាយែ៏គួរឲ្យចា្់រអារមមេ៍ជាដប្ចើន រោរ្រកសសាយោំងដោះភាគដប្ចើនរាន 

ដរៀ្រចំតាមរូ្រភាពដែើមជាពិដ្្្ប្មា្់រកិច្ចរោរដនះ។ ខែលដធ្វើឲ្យដ្ៀវដៅ  

ភាគដនះ្ំ្ូររដៅដោយដមដរៀនននដ្ចកតេរីជំដនឿដៅដលើប្ពះ និងប្ពះរាជ្ុរប្តា 

រ្រ្់ប្ទង់ ខែលជាប្ពះអង្គ្ដ្ង្្គ ះននពិភពដលាក និងទិព្វញ្្ញ េរ្រ្់ប្ទង់ 

ដៅក្នុងជរីវតិននវ រីរ្ុររ្និងវ រីរោរ រី  ក្នុង្ម័យ្ញ្្ញ ចា្់  ខែលទរីពរឹងដៅដលើ

្រទពិដសាធន៍ខាងជំដនឿសា្ោ និងរាន្ំរភលាឺគំនិតមនុ្សែោំងឡាយ ខែល 

រានអានទំព័រននដ្ៀវដៅដនះ គឺជា្ំរេងប្រាថា្ន យ៉ា ងដសាម ះអ្់ពរីចិតតេរ្រ្់ 

អ្នកដរាះពុម្ព និងគេៈកមាម ធិរោរមរតកននរោរដរាះពុម្ពផសាយរ្រ្់ អ្នកស រ្ី 

ខអលលាិន ជរី នវ ៉ាត៍  ។
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ចមាកា �ទំពាងំបាយជូ��បស់្ ពរះអមាចា ស់

 គឺក្នុងដោល្ំរេងោំមកនូវអំដោយោនែ៏ល្អ្ំរផុតពរីឋាន្ួគ៌ 

មករោន់មនុ្សែោំងអ្់ដៅដលើខផនែរី ដទើ្រប្ពះរានប្តា្់ដៅដលាកអ័ប្រាោំ

ឲ្យដចញពរីញាតិ្ោតេ នរ្រ្់ដលាកខែលថា្វ យ្រង្គំរូ្រប្ពះ ដហើយប្ពះអង្គរាន

្ំុឲ្យោត់ដៅរ្់ដៅក្នុងទរឹកែរីរោោន។ ប្ពះអង្គមាន្រនទាូលថា«អញនរឹង្រដង្កើត

នគរមួយយ៉ា ងធំពរីឯង អញនរឹងឲ្យពរែល់ឯង ោំងដលើកដ ម្ ះឯងជាធំផង 

ឯងនរឹងរានដធ្វើជាទរី្រដញ្ច ញពរែល់មនុ្សែោំងឡាយ» (ដលាកុ្រ្បតតេិ ១២:២)។ 

គឺជាកិតតេិយ្ែ៏ធំមួយខែលប្ពះរានប្តា្់ដៅដលាកអ័ប្រាោំ ឲ្យដធ្វើជាឳពុក

ែល់មនុ្សែខែលប្តរូវដធ្វើជាអ្នកខថរកសាដ្ចកតេរីពិតរ្រ្់ប្ពះ ែល់ពិភពដលាក 

ដនះរា្់រ្តវតសែរ ៍ជាអ្នកខែលមនុ្សែប្គ្់រសា្ន៍ដៅដលើខផនែរី រានទទួល 

ប្ពះពរ ដៅក្នុងប្ពរឹតតេិរោរេ៍ននរោរយងមករ្រ្់ប្ពះខម្សុែរី ខែលប្ពះរាន្ន្យ 

តាមរយៈដលាក។

 មនុ្សែ រ្ឹងខតខលងសា្គ ល់ប្ពះែ៏ពិតដៅដហើយ។ គំនិតរ្រ្់ពួកដគប្តរូវ

រាន្ិរទរំាងឲ្យងងរឹតដោយរោរថា្វ យ្រង្គំរូ្រប្ពះ។ មនុ្សែរាន្ំប្្ររឹងខប្្រង

ផ្លា ្់្រតេូរ «ប្ករឹត្យវន័ិយែ៏្ររ ិ្ ុទ្ដហើយ្រញ្ញតតេិក៏ល្អខែរ» (រ ៉ាូម ៧:១២) រ្រ្់ប្ពះ 

ដៅតាមចិតតេែ៏ដោរដៅនិងអាតាម និយមរ្រ្់ពួកដគ។ ្រ៉ាុខនតេដោយដ្ចកតេរី ដមតាតេ  

ករោុ រ្រ្់ប្ទង់ ប្ពះមិនរានដរាះ្រង់ដគដចាលដឡើយ។ ប្ពះអង្គមាន្ំរេង

ចង់ឲ្យពួកដគរួ្ររួមជាមួយនរឹងប្ទង់ដឡើងវញិ តាមរយៈពួកជំនំុរ្រ្់ប្ទង់។

ប្ពះអង្គរានរពំរឹងថាដោលរោរោំងឡាយខែលរាន្រង្ហា ញ តាមរយៈរាស្តេ 

រ្រ្់ប្ទង់នរឹងរានជាមដធ្យរាយ្ប្មា្់រសាតេ ររូ្រអង្គខាង រ្ីលធម៌រ្រ្់ប្ទង់ 

ដៅក្នុងមនុ្សែជាថមរីដឡើងវញិ។

 ប្ករឹត្យវន័ិយរ្រ្់ប្ទង់នរឹងប្តរូវរានមនុ្សែដលើកតដម្កើងដឡើង អំោច

ប្គ្់រប្គងរ្រ្់ប្ទង់ប្តរូវរានដគរកសាទុក ដហើយប្ពះអង្គរានប្្រោនកិច្ចរោរែ៏

ធំនិងនថលាថ្នូរ ែល់ពូជពងសែននសា្ន៍អុរីសសាខអល។ ប្ពះរានខញកពួកដគដចញ 

ពរីដលាកិយ ដែើម្បរីឲ្យប្ទង់រានប្្រោនដ្ចកតេរីពិតែ៏ពិ្ិែ្ឋែល់ពួកដគ។ ប្ទង់

រានដធ្វើឲ្យពួកដគដៅជាអ្នកទទួល្រដញ្ញើននប្ករឹត្យវន័ិយរ្រ្់ប្ទង់  ដហើយប្ទង់
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មាន្ំរេងចង់ឲ្យពួកដគរកសាទុកនូវចំដេះែរឹងអំពរីប្ទង់ ដៅក្នុងចំដោម 

មនុ្សែោំងអ្់។ ែូដច្នះពនលាឺននឋាន្ួគ៌ប្តរូវខតខចងចំាងដៅរោន់ពិភពដលាក 

ខែលហុ៊ំព័ទ្ដោយភាពងងរឹត ដហើយមនុ្សែមា្ន ោំងឡាយប្តរូវខតឮរោរអំោវ

ោវឲ្យង្កខ្ររដចញពរីរោរថា្វ យ្រង្គំរូ្រប្ពះ មក្រដប្មើែល់ប្ពះខែលមានប្ពះជនម

រ្់វញិ។ 

 ប្ពះរានរដំោះរាស្តេរ្រ្់ប្ពះអង្គដចញពរីប្្រដទ្ដអ្ុរីពទាមក «ដោយ

ប្ពះដចសាតេ និងប្ពះហ្តេែ៏ខាលា ំងពូខក» (និក្ខមនំ ៣២:១១)។ «រួចប្ទង់ចាត់ ដប្្រើ 

ម៉ាូដ្ ជាអ្នក្រដប្មើប្ទង់ និងដអើរ ៉ាុន ខែលប្ទង់រានដរ ើ្ យក។ ដលាកោំងពរីរ ដោះ 

ក៏្ខមតេងទរី្មា្គ ល់រ្រ្់ប្ទង់ ដៅកោតេ លសា្ន៍ដោះ និងរោរយ៉ា ងអសា្ច រ្យ

ដៅក្នុងស្រុករ្រ្់ោំ»។ «ប្ទង់រាន្រង្្គ ្់រែល់្មុប្ទប្កហម ្មុប្ទដោះ 

ក៏រ រីងដៅ យ៉ា ងដោះ ប្ទង់រានោំដគដែើររោត់ទរីជដប្រៅ ែូចជាដែើរដៅទរីដោក» 

(ទំនុកតដម្កើង ១០៥:២៦, ២៧; ១០៦:៩)។ ប្ពះអង្គរានជួយ្ដ្ង្្គ ះពួកដគ

ដចញពរី្ោ្ឋ នជាោ្ករ ដែើម្បរីឲ្យប្ទង់អាចោំពួកដគដៅរោន់ទរឹកែរីែ៏ល្អ 

ជាទរឹកែរីខែលប្ទង់រានដរៀ្រចំទុក្ប្មា្់រជាជប្មករោរោរពួកដគ ឲ្យរួចផុត ពរី 

ខាម ំង្ប្តរូវ។ ប្ពះអង្គអាចោំពួកដគដៅឯប្ពះអង្គផ្ទា ល់ ប្ពមោំងឱ្រប្កដសា្រ 

ពួកដគដៅក្នុងប្ពះោហុែ៏អ្់កល្បរ្រ្់ប្ទង់ ដហើយជារោរដឆលាើយត្រដៅនរឹង

ដ្ចកតេរីល្អនិងដ្ចកតេរីដមតាតេ ករុោរ្រ្់ប្ទង់ ពួកដគនរឹងដលើកតដម្កើង ប្ពះោម 

ប្ទង់ ដហើយថា្វ យ្ិរ រីល្អែល់ប្ពះោមដោះដៅដលើខផនែរី។

 «ប្ពះអមា្ច ្់រានដប្ជើ្ដរ ើ្ អុរីសសាខអល ទុកជាប្្រជារាស្តេ រ្រ្់ ប្ពះអង្គ 

ប្ពះអង្គដប្ជើ្ដរ ើ្ កូនដៅដលាកយ៉ា កុ្រ ទុកជាចំខេកមត៌ករ្រ្់ប្ពះអង្គ

ផ្ទា ល់។ ប្ពះអង្គរានរកដ�ើញ សា្ន៍អុរីសសាខអលដៅវាលរដោសា្ថ នក្នុង ទរឹក 

ែរី ហួតខហង ខែលមានខតខឆ្កនប្ពរ្់ដៅ ប្ពះអង្គ្ររីរាច់ថា្ន ក់ថ្នមនិងអ្់ររអុំរីសសាខអល 

ប្ពះអង្គរោរោរដគ ែូចប្្រស រ្ីប្ពះដនប្តរ្រ្់ប្ពះអង្គ។ ប្ពះអង្គប្្រប្ពរឹតតេចំដោះ

សា្ន៍អុរីសសាខអល ែូច្ត្វឥ្នទារី្រដប្ងៀនកូនដៅក្នុង្ំ្ុរក ប្ពមោំងដហើរ 

រោរោរពរីដលើកូនរ្រ្់វា ដហើយប្តោងសាលា ្រប្ករុងកូនរ្រ្់វា និង ោក់កូន ដៅ 

ដលើចំដអងសាលា ្រផង។ មានខតប្ពះអមា្ច ្់មួយអង្គគត់ ខែលែរឹកោំប្្រជារាស្តេ
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រ្រ្់ប្ពះអង្គ គឺប្ពះអង្គមិនប្តរូវរោរប្ពះែនទដឡើយ» (ដចាទិយកថា ៣២:៩-១២, 

គម្ពរីរភាសាខ្មរ្រច្ចុ្រ្បន្ន)។ ែូដច្នះប្ទង់រានោំរាស្តេអុរីសសាខអលមករោន់ប្ពះ

អង្គផ្ទា ល់ ខែលពួកដគអាចប្ជកដរោនដៅដប្រោមមលា្់រននប្ពះែ៏្្ព្់្ំរផុត។ ប្ពះ

អង្គរានរកសាពួកដគឲ្យផុតពរីដ្ចកតេរីវោិ្ ពរីែំដេើ រដៅមក ចុះដឡើងដៅទរី 

រដោសា្ថ ន ដោយរោរអសា្ច រ្យ ទរី្ំរផុត ពួកដគរានតំាងទរីលំដៅ ដៅដលើទរឹកែរី 

ខែលប្ពះរាន្ន្យ ជានគរែ៏ល្បរីលបាញមួយ។

 ដលាកដអសាយ រាននិោនតាមខ្រ្រដប្្រៀ្រប្្រែូចមួយ យ៉ា ងរដំភើ្រ 

និង គួរឲ្យចា្់រចិតតេ នូវដរឿងខែលប្ពះរានប្តា្់ដៅរាស្តេអុរីសសាខអល និងរាន 

ហ្វរឹកហ្វឺនពួកដគឲ្យឈរជាតំោងរ្រ្់ប្ពះដយហូវា៉ា ដៅដលើពិភពដលាកដនះ 

ដោយ្រដង្កើតផលខផលា និងដធ្វើកិច្ចរោរល្អប្គ្់រយ៉ា ង។

 «្ញាុំ្ូមដប្ចៀង្រទថា្វ យ ្្ួន្មាលា ញ់រ្រ្់្ញាុំ គឺជា្រទចដប្មៀងដប្ចៀង 

ពរី្្ួន្មាលា ញ់្ញាុំ ខាងឯចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់ប្ទង់ថា ្្ួន្មាលា ញ់្ញាុំ 

ប្ទង់មានចមា្ក រទំោំងរាយជូរដៅដលើភ្នំ ខែលមានជរីជាតិ។ ប្ទង់ក៏រោ្់រ ោ្់ ែរី 

ដហើយដរ ើ្ យកែំុថមដចញ រួចប្ទង់ោំទំោំងរាយជូរ យ៉ា ងល្អ្ំរផុត ក៏្ង់ ្រ៉ាម 

មួយដៅជាកោតេ ល ដហើយដធ្វើធុងោ្ន ្រោ្រខផលាផង។ ដប្រោយដោះ ប្ទង់ប្រាថា្ន

ចង់ឲ្យទំោំងរាយជូរដកើតផល ខតរានដកើតផលរោលា យជាទំោំងរាយជូរនប្ព

វញិ» (ដអសាយ ៥:១,២)។

 តាមរយៈរាស្តេខែលប្ពះអង្គរានដប្ជើ្ដរ ើ្  ប្ពះមានដោល្ំរេង

នរឹងប្្រោនប្ពះពរែល់មនុ្សែោំងអ្់។ ដោរាប្្ររោ្ថា «ពរីដប្ោះចមា្ក រ

ទំោំងរាយជូររ្រ្់ប្ពះដយហូវា៉ាននពួកពល្ររវិារ ដោះគឺជាពូជពងសែ រ្រ្់ 

អុរីសសាខអល និងពួកយូោ ជាែំោំខែលោ្់រែល់ប្ពះដនប្តប្ទង់ ដហើយប្ទង់

ប្រាថា្ន ចង់រានដ្ចកតេរីយុតតេិធម៌ ខតដមើល រានខតរោរកមា្ច យ្មវញិ ក៏ប្រាថា្ន

ចង់រានដ្ចកតេរី្ុចរតិខែរ ខតដមើលរានខត្ខប្មកប្កលួចវញិ» (ដអសាយ 

៥:៧)។

 ប្ពះរានប្តា្់្រង្្គ ្់រែល់រាស្តេនន្រទទំោយរ្រ្់ប្ពះអង្គ ដោយ

ប្ពះ្រនទាូលដចញពរីប្ពះឱ្្ឋប្ទង់ផ្ទា ល់។  ពួកដគប្តរូវរានរោរោរដោយ្រញ្ញតតេិ
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ននប្ករឹត្យវន័ិយរ្រ្់ប្ទង់ ខែលជាដោលរោរននដ្ចកតេរីពិត ដ្ចកតេរីយុតតេិធម៌

និងភាព្ររ ិ្ ុទ្ែ៏ដៅអ្់កល្ប។ រោរសាតេ ្់រ្រង្្គ ្់រចំដោះដោលរោរោំងដនះគឺ  

ជារោររោរោររ្រ្់ពួកដគ  ដប្ោះដោលរោរដនះនរឹងជួយ្ដ្ង្្គ ះពួកដគឲ្យរួច

ពរីរោរ្ំរផ្លា ញ ល្ាួនឯងដោយសាររោរប្្រប្ពរឹតតេអំដពើរា្រ។    ដហើយប្ពះអង្គរាន

ោក់ប្ពះវោិរែ៏្ររ ិ្ ុទ្រ្រ្់ប្ទង់ដៅក្នុងទរឹកែរីដោះ ែូចជា្រ៉ាមដៅនរឹងចមា្ក រ

ទំោំងរាយជូរខែរ។

 ប្ពះប្គិ្តេគឺជាប្គរូ្រដប្ងៀនរ្រ្់ពួកដគ។  ប្ពះអង្គដៅខតដធ្វើជាប្គរូនិង

ជាអ្នកែរឹកោំរ្រ្់ពួកដគ ែូចរោលប្ទង់រានគង់ដៅជាមួយពួកដគដៅទរី 

រដោសា្ថ នខែរ។ ដៅក្នុងដរាងឧដរា្ថ និងក្នុងប្ពះវោិរ ្ិរ រីល្អរ្រ្់ប្ទង់

គង់ដៅក្នុងដទវតាែ៏្ររ ិ្ ុទ្ ដៅពរីដលើទរី្ដោតេ ្ដប្រា្។  តាងោមឲ្យពួកដគ 

ប្ពះអង្គ រាន្រង្ហា ញដ្ចកតេរីស្ឡាញ់និងរោរអត់ធមត់រ្រ្់ប្ទង់ ជា្ររ្ូិររ 

ែល់ ពួក ដគ។ 

 ដោល្ំរេងរ្រ្់ប្ពះប្តរូវរានោក់ដៅពរីមុ្ពួកដគ ដហើយរយៈដពល

ននរោរចដប្មើនរុងដរឿងរ្រ្់ពួកដគប្តរូវរាន្រង្ហា ញយ៉ា ងចបា្់ តាមរយៈដលាក  

ម៉ាូដ្។  ដលាកមានប្្រសា្ន៍ថា «ែ្បិតឯងជាសា្ន៍្ររ ិ្ ុទ្ ែល់ប្ពះ ដយហូវា៉ា 

ជាប្ពះននឯង ដហើយប្ពះដយហូវា៉ា ជាប្ពះននឯង ប្ទង់រានដរ ើ្ យកឯង ឲ្យ រាន 

ជារ្រ្់ផងប្ទង់ ដលើ្ជាងអ្់ោំងសា្ន៍ ខែលដៅខផនែរីផង»។

 «ដៅនថ្ដនះ ឯងរាន្ុ្ចិតតេទទួលប្ពមថាប្ពះដយហូវា៉ា ប្ទង់ជាប្ពះ 

ននឯង ដហើយថា ឯងនរឹងដែើរតាមផលាូវប្ទង់ ប្ពមោំងរោន់តាមអ្់ោំងដ្ចកតេរី

្រង្្គ ្់រ និងចបា្់រ ដហើយនិង្រញ្ញតតេិរ្រ្់ប្ទង់ោំង្រ៉ាុោម ន ក៏នរឹងសាតេ ្់រតាមប្ពះ

្រនទាូលប្ទង់ផង។ ប្ពះដយហូវា៉ាប្ទង់ក៏រានទទួលប្ពមដៅនថ្ដនះថា ឯងជារា ស្តេ  

រ្រ្់ផងប្ទង់ ពិតែូចជាប្ទង់រាន្ន្យនរឹងឯងដហើយ ប្ពមោំងប្រា្់រឲ្យឯង

រោន់តាមប្គ្់រោំង្រញ្ញតតេិោំង្រ៉ាុោម នរ្រ្់ប្ទង់ ដហើយឲ្យរានដលើកឯងដឡើង 

ជា្្ព្់ផង គឺ្្ព្់ដលើ្អ្់ោំងសា្ន៍ខែលប្ទង់រាន្រដង្កើត ដោយមាន 

ដ្ចកតេរី្រដ ើ្រ និងដករ តេិ៍ដ ម្ ះ ដហើយនិងដ្ចកតេរីថ្កុំដថ្កើង ដែើម្បរីឲ្យឯងរានដធ្វើ

ជារាស្តេ្ររ ិ្ ុទ្ែល់ប្ពះដយហូវា៉ា ជាប្ពះននឯងែូចជាប្ទង់រានមានប្ពះ្រនទាូល 
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សសា្់រ» (ដចាទិយកថា ៧:៦; ២៦:១៧-១៩)។

 ពួកកូនដៅអុរីសសាខអលប្តរូវខតរោន់រោ្់រទរឹកែរីោំងអ្់ ខែលប្ពះរាន

ប្តា្់្រង្្គ ្់រែល់ពួកដគ។ នគរោខែលមិនប្ពមទទួលរោរថា្វ យ្រង្គំនិងរោរ

្រដប្មើែល់ប្ពះែ៏ពិតនរឹងប្តរូវ្ំរផ្លា ញដចាល។ ្រ៉ាុខនតេ គឺជាដោល្ំរេងរ្រ្់ប្ពះ

ខែលថាដោយរោរ្រង្ហា ញអំពរីលក្ខេៈរ្រ្់ប្ទង់តាមរយៈសា្ន៍អុរីសសាខអល 

មនុ្សែោំងឡាយនរឹងប្តរូវរានោំមកឯប្ទង់។ រោរអំោវោវនន ែំេរឹ ងល្អប្តរូវ

ខតប្្ររោ្ប្រា្់រែល់មនុ្សែោំងអ្់ដៅដលើសាកលដលាក។ តាមរយៈរោរ

្រដប្ងៀនអំពរីពិធរីថា្វ យតង្្វ យយញ្ញ្ូរជា ប្ពះប្គិ្តេប្តរូវរានដគដលើកតដម្កើងដៅ

ចំដោះនគរោំងអ្់ ដហើយអ្់អ្នកោខែលនរឹង្មលារឹងដមើលដៅឯប្ទង់នរឹង

មានជរីវតិរ្់ដៅ។ អ្់អ្នកខែលែូចជាោងរា៉ាោ្រ ជាសា្ន៍រោោន 

និងោងរ្់ ជាសា្៍ម៉ាូអា្់រ ខែលរានខ្ររដចញពរីរោរថា្វ យ្រង្គំរូ្រប្ពះ មក 

ថា្វ យ្រង្គំប្ពះពិត នរឹងភាជា ្់រ្លាួនដគដៅនរឹងរាស្តេខែលប្ពះរានដប្ជើ្ដរ ើ្ ។ 

ដៅដពលខែលចំនួនននសា្ន៍អុរីសសាខអលរោន់ខតដកើនដប្ចើនដឡើង ពួកដគ 

ប្តរូវ ពប្ងរីកទរឹកែរីរ្រ្់ដគ រហូតោល់ខតប្ពំប្្រទល់នននគររ្រ្់ពួកដគរានព័ទ្

ជំុវញិពិភពដលាកោំងមូល។ 

 ្រ៉ាុខនតេរាស្តេអុរីសសាខអល្ុររាេមិនរាន្ំរដពញតាម្ំរេងប្ពះហឫទ័យ

រ្រ្់ប្ពះដទ។ ប្ពះជាមា្ច ្់រានមាន្រនទាូលថា «អញរានផសាឯំងទុកជាទំោំង

រាយជូរ្ប្មំាង ជាពូជយ៉ា ងល្អ្ំរផុត ចុះដធ្វើែូចដមតេចឲ្យឯងរានរោលា យដៅជា

ខ្្នងរ្រ្់ដែើមទំោំងរាយជូរែនទែល់អញែូដច្នះ» «អុរីសសាខអលជាដែើមទំោំង

រាយជូរប្ទរុ្រប្ទរុលខែលដកើតមានខផលា ដគមានផលរោន់ខតដប្ចើនដឡើងយ៉ា ងោ 

ដោះក៏ចដប្មើនអា្ោរ្រ្់្លាួនជាដប្ចើនដឡើងយ៉ា ងដោះខែរ ដហើយស្រុកដគ 

រានឮយ៉ា ងោ ដោះដគរានដធ្វើ្រដង្្គ លដោរពឲ្យល្អយ៉ា ងដោះខែរ»។ 

«ឥឡូវដនះ ឱពួកប្ករុងដយរូសាឡិម និងជនជាតិយូោដអើយ ្ូមវនិិច្័យដរឿង 

អញ ខែលដកើតកតេរីនរឹងចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់អញដនះចុះ ដតើគួរឲ្យអញដធ្វើ 

អ្វរីដទៀត ែល់ចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់អញ ខែលអញលះ្រង់មិនរានដធ្វើដោះ 

ែូដច្នះ រោលអញប្រាថា្ន ឲ្យដកើតមានផលល្អ ដមតេចក៏រោលា យដៅជាមានខផលាទំោំង 
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រាយជូរនប្ពវញិ? ឥឡូវដនះ អញនរឹងប្រា្់រឲ្យឯងរាល់ោ្ន ែរឹងថា អញនរឹងដធ្វើ

អ្វរីែល់ចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់អញដោះ គឺអញនរឹងដរ ើរ្រងដចញ ដោះ្ត្វនរឹង 

ចូល្ុរី្ំរផ្លា ញ អញនរឹងរលំំកំខផងដចញ ដោះចមា្ក រនរឹងប្តរូវជាន់ឈលារីដៅ។ 

អញនរឹង្ំរផ្លា ញអ្់រលរីង នរឹងោម នអ្នកោរោត់លួ្ ឬប្ជរួយែរីដទៀតដឡើយ 

គឺនរឹងដកើតមានអញ្្ច ញ ដហើយនិង្រោលា ែុះដឡើងវញិដហើយអញនរឹង្រង្្គ ្់រែល់

ដម� ោមមិនឲ្យធាលា ក់ដភលាៀងមកដលើចមា្ក រដោះតដៅ» (ដយដរមា ២:២១; 

ហូដ្ ១០:១ ដអសាយ ៥:៣-៧)។

 តាមរយៈដលាកម៉ាូដ្ ប្ពះជាមា្ច ្់រាន្រង្ហា ញែល់រាស្តេរ្រ្់ប្ទង់

ពរីលទ្ផលននរោរមិនដសាម ះប្តង់។ ដោយរោរ្រែិដ្ធមិនប្ពមរកសាដ្ចកតេរី

្ន្យជាមួយនរឹងប្ទង់ ពួកដគរានរោត់ ល្ាួនឯងដចញពរីប្ពះជនមរ្រ្់ប្ទង់ ដហើយ

ប្ពះពររ្រ្់ប្ទង់ក៏ខលងដកើតដឡើងែល់ពួកដគដទៀត។ ដៅដពលខែលពួកដគ

យកចិតតេទុកោក់នរឹងរោរប្ពមានដនះ ប្ពះអង្គរានប្្រោនប្ពះពរែ៏្ររ្ូិររែល់

សា្ន៍យូោ ដហើយតាមរយៈពួកដគ ប្ទង់នរឹងប្្រោនប្ពះពរដនះែល់ប្្រជារាស្តេ

ោំងឡាយខែលដៅជំុវញិពួកដគផងខែរ។ ដៅក្នុងប្្រវតតេិសាស្តេរ្រ្់ពួកដគ

ដគខតងខតដភលាចប្ពះជាញរឹកញា្់រ ដហើយដមើលមិនដ�ើញកិតតេិយ្រ្រ្់ដគខែល

ជាអ្នកតំោងឲ្យប្ទង់ផង។ ពួកដគរានឆក់យកពរីប្ទង់នូវកិច្ចរោរខែលប្ទង់

តប្មរូវចង់រានពរីពួកដគ ដហើយពួកដគរានឆក់យកពរីមនុ្សែែូចោ្ន នូវរោរខេ

ោំខាងជំដនឿសា្ោនិងគំរូល្អ។ ពួកដគប្រាថា្ន ចង់រានផលខផលាពរីចមា្ក រទំោំង

រាយជូរ ខែលដគប្ោន់ខតជាអ្នកចំាចមា្ក រ្រ៉ាុដោ្ណ ះ។ មហិច្តានិងរោរដលាភ

លន់រ្រ្់ពួកដគរាន្រោតេ លឲ្យពួកដគរោលា យដៅជាមនុ្សែខែលគួរឲ្យ្្អ្់រ

ដ ្្ពើម ពរី្ំោក់្ូម្បរីខតពួកអ្នកមិនដជឿប្ពះផងខែរ។ ទដង្វើដនះរានផតេល់

ឱរោ្ឲ្យពួកសា្ន៍ែនទ្រកសសាយអតតេចរតិនិងប្ករឹត្យវន័ិយ្ប្មា្់រនគរ

រ្រ្់ប្ទង់តាមខ្រ្រ្ុ្ដៅវញិ។ 

 ប្ពះរានប្ោំប្ទជាមួយនរឹងរាស្តេរ្រ្់ប្ទង់ដោយប្ពះហឫទ័យជាប្ពះ

វរ្ិរតា។ ប្ទង់រានជំនំុជប្មះែល់ពួកដគដោយប្្រោនដ្ចកតេរីអាេិតដមតាតេ  

និងែកយកដ្ចកតេរីអាេិតដមតាតេ ដចញ។ ប្ទង់រាន្រង្ហា ញអំដពើរា្ររ្រ្់ពួក
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ដគដៅចំដោះមុ្ដគ ដោយអត់ធមត់ ដហើយប្ទង់រានរង់ចំារោរទទួលសា្គ ល់

រ្រ្់ពួកដគដោយអត់ប្ោំ។ ប្ពះអង្គរាន្រញជាូ នពួកដោរានិងពួកអ្នកោំសារ

ជាដប្ចើន ឲ្យដៅជំរុញរោរប្្ររោ្រ្រ្់ប្ទង់ ែល់ពួកក្ិករោំងឡាយ ្រ៉ាុខនតេ 

ជំនួ្ឲ្យរោរសា្វ គមន៍ ពួកដគខ្ររជារានចាត់ទុកពួកមនុ្សែខែលែរឹង្ុ្

ប្តរូវនិងមានអំោចខាងប្ពលរឹងវញិ្្ញ េោំងដោះថាជា្ប្តរូវដៅវញិ។ ពួក

ក្ិករោំងដោះរានដ្រៀតដ្រៀននិង្មាលា ្់រពួកដគ្រង់។ ប្ពះរាន្រញជាូ នអ្នក

ោំសារែនទដទៀតឲ្យដៅ ្រ៉ាុខនតេ ពួកដគរានទទួលវា្ោែូចជាអ្នកខែលប្ពះ

រានចាត់ឲ្យដៅដលើកមុនខែរ ពួកក្ិករោំងដោះដៅខត្រង្ហា ញ្ម្អ្់ររ រឹត

ខតខាលា ំងរោលា ជាងមុនដៅដទៀត។ 

 រោរែករោរ្ព្វប្ពះហឫទ័យរ្រ្់ប្ទង់ដចញ ដៅប្ោនិរដទ្ដៅ

ប្្រដទ្ែនទដោះរានែរឹកោំឲ្យមនុ្សែជាដប្ចើនរានខកខប្្រចិតតេ ្រ៉ាុខនតេ ្រោទា ្់រ

ពរីពួកដគរានចូលដៅតំាងទរីលំដៅ ដៅក្នុងទរឹកែរី្ន្យ ប្្រជារាស្តេយូោរាន

ប្្រប្ពតរឹតេនូវកំហុ្ែូចជាមនុ្សែជំោន់មុនដឡើងវញិ ដហើយរានោំពួកដគឲ្យ

ធាលា ក់ចូលដៅក្នុងទំោ្់ខាងនដយរាយជាមួយនរឹងប្្រដទ្ជិតខាង ខែល 

ដៅជំុវញិ។ ពួកដោរាខែលប្ពះរានចាត់្រញជាូ នដៅក៏រានទទួលរោរមិនទុកចិតតេ 

និងរោរប្្រមាថដមើលង្យ ែូចដគរានប្្រប្ពរឹតតេដៅដលើពួកអ្នកោំសារមុនៗ

ខែរ ដហើយពរី្តវតសែរមួ៍យដៅ្តវតសែមួយ ពួកអ្នកខថចមា្ក ររាន្រខន្ថមពិរុទ្

ភាពរ្រ្់ដគរោន់ខតដប្ចើនដឡើងៗ។ 

 ដែើមទំោំងរាយជូរល្អខែលប្ពះរានោំដៅដលើភ្នំននសា្ន៍ភរីលរី្ទារីន 

ប្តរូវរានសា្ន៍អុរីសសាខអល្្អ្់រដ្្ពើម ដហើយទរី្ំរផុតប្តរូវដរាះដៅខាងដប្រៅ

រ្រងចមា្ក រ ពួកដគរានវាយែំ ដហើយជាន់ឈលារីដោយ្ង្ឃរឹមថាពួកដគរាន្ំរផ្លា ញ

ដចាលជាដរៀងរហូតដហើយ។ ពួកក្ិកររ្រ្់ប្ពះរានែកយកដែើមទំោង

រាយជូរដចញ ដហើយ្ិរទរំាងមិនឲ្យអ្នកោដមើលដ�ើញ។ ប្ពះក៏រានោំវា 

ដឡើងវញិ ្រ៉ាុខនតេ ដៅមា្ខ ងរ្រង ដហើយដោយទដង្វើរដ្រៀ្រដនះ ដគខលងដមើល 

ដ�ើញ ពូជវាដទៀតដហើយ។ ខមករ្រ្់វាដោរមកដលើរ្រង ដហើយខមកខែល

្ំរដៅអាចនរឹងប្តរូវរានភាជា ្់រដៅនរឹងខមកខែលដោរដៅដលើរ្រងដោះ ្រ៉ាុខនតេ ប្ពះ 



-xxi-

រានែកខមកដោះឲ្យផុតពរីអំោចរ្រ្់មនុ្សែដធ្វើឲ្យដគមិនអាចដ្ង 

ដៅែល់ ឬដធ្វើឲ្យមានរោរ្ូចខាតដឡើយ។

 តនមលាពិដ្្ននពួកជំនំុរ្រ្់ប្ពះដៅដលើខផនែរី្ព្វនថ្ដនះ គឺជាអ្នក

ខថរកសាចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់ប្ទង់ គឺជាសារននែំ្ូរោម ននិងរោរដប្កើនរឭំក

ខែលប្ពះរានប្្រោនែល់ពួកដោរាខែល្រង្ហា ញយ៉ា ងចបា្់អំពរីដោល្ំរេង

ែ៏អ្់កល្បរ្រ្់ប្ទង់ ជំនួ្ឲ្យមនុ្សែដលាក។  ដៅក្នុងរោរ្រដប្ងៀន រ្រ្់ 

ពួកដោរា ដ្ចកតេរីស្ឡាញ់រ្រ្់ប្ទង់ចំដោះពូជមនុ្សែ ខែលរាត់្រង់ និង  

ខផនរោរននដ្ចកតេរី្ដ្ង្្គ ះរ្រ្់ពួកដគប្តរូវរានដ្រើក្រង្ហា ញ យ៉ា ងចបា្់។ 

ដរឿងននរោរប្តា្់ដៅសា្ន៍អុរីសសាខអល ដជាគជ័យ និង្ររាជ័យរ្រ្់ពួក

ដគរោរសាតេ រពួកដគឲ្យប្ពះ្ព្វប្ពះហឫទ័យជាថមរីដឡើងវញិ រោរ្រែិដ្ធមា្ច ្់ 

ចមា្ក រ  រ្រ្់ពួកដគ និងរោរខថរកសាខផនរោរដៅប្គ្់រ្ម័យរោល ដោយរាស្តេ 

្ំេល់ ែ៏ល្អ ខែលជាអ្នក្ដប្មចនូវរាល់ដ្ចកតេរី ្ ន្យ ដនះគឺជានផទាដរឿងនន

អ្នកោំសាររ្រ្់ប្ពះ ែល់ពួកជំនំុរ្រ្់ប្ទង់ដៅប្គ្់រ្តវតសែរ ៍ ខែលរាន 

កនលាងដៅ។ ដហើយ្ព្វនថ្ដនះ សាររ្រ្់ប្ពះចំដោះរាស្តេរ្រ្់ប្ពះ   ចំដោះ 

ពួកជំនំុ រ្រ្់ ប្ទង់ គឺចំដោះអ្់អ្នកខែលប្គ្់រប្គងចមា្ក រទំោងរាយជូររ្រ្់

ប្ទង់ក្នុងឋានៈ ជាក្ិករែ៏ដសាម ះប្តង់ គឺោម នអ្នកោដប្រៅពរីអ្នកខែលប្ពះមាន

្រនទាូលដៅរោន់ តាមរយៈពួកដោរាពរី្ុររាេដោះដឡើយ«ដៅប្ោដោះនរឹង មាន  

ចមា្ក រ  ្ប្មា្់រ  ដធ្វើសសាទំោំងរាយជូរ ចូរដប្ចៀងជូនថា អញដនះគឺប្ពះដយហូវា៉ា 

ជាអ្នកខថរកសា អញនរឹងដសសាចទរឹកជានិច្ច ដហើយនរឹងខថដមើលោំងយ្់រោំងនថ្ 

ខប្កងអ្នកោ ដធ្វើឲ្យអនតេរាយ» (ដអសាយ ២៧:២, ៣)។ 

 ចូរឲ្យរាស្តេអុរីសសាខអលមាន្ង្ឃរឹមក្នុងប្ពះជាមា្ច ្់ដឡើង។ ដៅដពល

ឥឡូវដនះមា្ច ្់ចមា្ក រកំពុងប្្រមូលខផលាែ៏មានតនមលាដៅក្នុងចំដោមមនុ្សែប្គ្់រ

ោំងសា្ន៍ ខែលប្ពះអង្គរានរង់ចំាពួកដគជាយូរមកដហើយ។ ដៅដពលែ៏្លារី 

ខាងមុ្ដនះ ប្ពះអង្គនរឹងយងមកដោយប្ពះអង្គផ្ទា ល់ ដហើយដៅនថ្ែ៏រ រីករាយ

ដោះដោល្ំរេងែ៏អ្់កល្បរ្រ្់ប្ទង់ ្ប្មា្់រពូជពងសែរ្រ្់សា្ន៍

អុរីសសាខអលនរឹងប្តរូវរាន្ដប្មច ជាប្ោចុងដប្រោយ្រង្អ្់ (្ ៦)៕



ទំព័រ-692- ពួកហោរា និងហ្តេច



ក៏មានពួកហោរាននពពរះជួយគ្នា ដែរ-ទំព័រ-693-

អង្គារ-១ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖  ោបាគុក ជំពូក២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ែូហចនារះ ហៅ កនាុង ្រណាតេ ជន ទំាងឡាយ ហ្រើ មាន អនាក ណា ជា 

រ្រ្់ ផង ពទង់ ហោរះ ្ ូម ឲ្យ ពពរះ នន អនាក ហោរះ បាន គង់ ជា មួយ ហ�ើយ ឲ្យ អនាក 

ហោរះ ហ�ើង ហៅ ឯ ពករុង ហយរូសា�ិម ដែល ហៅ ស្រុក យូដា ហែើម្ពី នឹង សាអា ង 

ពពរះវោិរ នន ពពរះហយ�ូវ៉ា ជា ពពរះ នន សា្ន៍ អុពីសសាដអល ចុរះ គឺ ជា ពពរះ ដែល 

គង់ ហៅ ពករុង ហយរូសា�ិម ហោរះ។ ដអ្រា៉ា១:៣ 

 ហៅហកៀកនឹងសា្ន៍អុពីសសាដអល ដែលបានចួលរួមកនាុងការសាថា ្រោ

ពពរះវោិរហ�ើងវញិ ហោរះមានសា្ន៍សាមា៉ា រ ពី ជាមនុ្្សចពមរុរះជាតិសា្ន៍ 

ដែលហកើតហ�ើងហដាយសារដតការហរៀ្រការរ្រ្់អាណានិគមជនននសា្ន៍

ែនទ ដែលមកពពីអាណាហេតតេននព្រហទ្អា្ហ្៊ើរ ជា្ំណល់ពូជនន អំ្ូររ 

អុពីសសាដអលទំាងែ្់រ ដែលហៅហ្្្ល់ កនាុងទឹកែពីសាមា៉ា រ ពីនិងកាលពីហ�។  

ហៅឆ្នា ំហពកាយៗមកហទៀតមានសា្ន៍សាមា៉ា រ ពីជាហពចើនដែលបានអរះអាងថា

ជាអនាកថាវា យ្រង្ំពពរះពិត ្រ៉ាុដនតេ ចិតតេរ្រ្់ពួកហគជាអនាកថាវា យ្រង្ំរូ្រពពរះហៅវញិ។ 

ជាការពិតណា្់ ពួកហគបានហជឿថារូ្រពពរះរ្រ្់ពួកហគ ពិតជាបានរឭំកែល់ 

ពួកហគអំពពីពពរះែ៏មានពពរះជន្មរ្់ជាពពរះដែលែឹកោំហោក្ននាិវ្ហនរះទំាង

មូល។ ្រ៉ាុដនតេ ហទារះជាយ៉ា ងហនរះក៏ហដាយ ក៏ពួកហគបានហគ្រពរូ្រចមាលា ក់

យ៉ា ងងុ្រងល់ដែរ។

 ហៅកនាុងអំ�ុងហពលននការសាអា ងពពរះវោិរថាវា យពពរះហយ�ូវ៉ាហ�ើងវញិ

ហនរះ សា្ន៍សាមា៉ា រ ពីពតរូវបានហគទទួលស្ាល់ថាជា «ពួកខ្្ម ំង្ពតរូវរ្រ្់ 

៤៦

«ក៏មានពួកហោរាននពពរះជួយគ្នា ដែរ»



ទំព័រ-694- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពួកយូដា និងហ្រនយ៉ា មពីន»។ កាលឮថា «ពួកអនាកដែលមកពពី្ណាឋា នជាហ ល្ាើយ 

ហគកំពុងដតសាអា ងពពរះវោិរថាវា យពពរះហយ�ូវ៉ា ជាពពរះននសា្ន៍អុពីសសាដអល 

ែូហចានា រះ ហោរះហគក៏ចូលមកឯ្ូរ ៉ាូបា្ិរល និងពួកអនាកដែលជាកំពូលហលើវង្ស

រ្រ្់ពួកអយ្យហកា» ហ�ើយ្រង្ហា ញពពី្ំរណងចង់រួ្ររួមជាមួយពួកហគ កនាុងការ 

សាង្ង់ពពរះវោិរហោរះ។ ពួកហគបានហ្នាើហយ្រល់ថា «្ូមឲ្យហយើងរាល់

គ្នា សាអា ងជាមួយនឹងអនាករាល់គ្នា ផង ែ្ិតហយើងក៏ដ្វាងរកតាមពពរះននអនាករាល់

គ្នា  ែូចជាអនាករាល់គ្នា ដែរ ហយើងរាល់គ្នា បានថាវា យយញ្ញ្ូរជាែល់ពទង់ តំាងពពី 

ពគ្ដែលហអសារោហដាន ជាហ្តេចស្រុកអា្ហ្៊ើរ បានោំហយើងមកហៅស្រុក 

ហនរះ»។ ដត្ំហណើ ហនរះពតរូវបាន្រែិហ្ធ «ឯការសាអា ងពពរះវោិរថាវា យពពរះនន

ហយើង ហោរះមិនជាធុរៈរ្រ្់អនាករាល់គ្នា ហទ គឺហយើងនឹងហធវាើការហនរះដតគ្នា ហយើង

ថាវា យពពរះហយ�ូវ៉ា ជាពពរះននសា្ន៍អុពីសសាដអលវញិ ែូចជាពពរះរាជា្ុពីរូ្ 

ជាហ្តេចហពើ្ុពី បាន្រង្្្់រមកហយើងហ�ើយ» (ដអ្រា៉ា  ៤:១-៣)។

 មានដតរាស្ត្េ ំណល់រ្រ្់ពពរះ្រ៉ាុហណាណ រះ ដែលហគបានហពជើ្ហរ ើ្ ឲ្យ

វលិពត�្់រមកពពីទពីពករុងបា្៊រពី�ូន។ ្រ៉ាុដនតេ ឥ�ូវហនរះ េណៈដែលពួកហគពយាយម

ហធវាើកិច្ចការដែលោក់ែូចជា�ួ្ពពីកមាលា ំងរ្រ្់ពួកហគហោរះ អនាកជិតខ្ងរ្រ្់

ពួកហគក៏បានចូលមក្ំុេលាួនជួយ។ សា្ន៍សាមា៉ា រ ពីនិយយហយងហៅហលើ 

ការថាវា យ្រងំ្ពពរះែ៏ពិតរ្រ្់ពួកហគ ហ�ើយ្រង្ហា ញពពីហគ្ល្ំរណងចង់ដចក

រដំលកនូវឯក្ិទិ្និងពពរះពរ ដែលភ្ជា ្់រទំោក់ទំនងជាមួយនឹងការថាវា យតង្វា យ

ហៅកនាុងពពរះវោិរហោរះ។ ពួកហគដ្លាងថា «្ូមឲ្យហយើងរាល់គ្នា សាអា ងជាមួយ

នឹងអនាករាល់គ្នា ផង ែ្ិតហយើងក៏ដ្វាងរកតាមពពរះននអនាករាល់គ្នា ែូចជាអនាករាល់ 

គ្នា ដែរ»។ ្រ៉ាុដនតេ ព្រ្ិនហ្រើពួកហមហលើវង្សអយ្យហការ្រ្់ពួកហគទទួលការហ្នាើ

្ំុជួយហោរះ ពួកហគបានហ្រើកទាវា រឲ្យការថាវា យ្រងំ្រូ្រពពរះចូលមកហ�ើយ។ ពួក

ហគបានែឹងពពីភ្ពមិនហសា្ម រះពតង់រ្រ្់សា្ន៍សាមា៉ា រ ពី។ ពួកហគបានែឹងថា 

ជំនួយដែលទទួលបានតាមរយៈការចង្ម័្ន្ជាមួយនឹងមនុ្្សទំាងហនរះ 

នឹងមិនមានអវាពីទំាងអ្់ ហ្រើហព្រៀ្រហធៀ្រហៅនឹងពពរះពរ ដែលពួកហគរពឹំងថានឹង



ក៏មានពួកហោរាននពពរះជួយគ្នា ដែរ-ទំព័រ-695-

ទទួលបានពពីការហធវាើតាមការពតា្់្រង្្្់រយ៉ា ងចបា្់រ្រ្់ពពរះហយ�ូវ៉ា។  

ពុធ-២ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖  ោបាគុក ជំពូក៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ឯ អ្់ អនាក ដែល ្ ល់ ហៅ ពពី សា្ន៍ ហនរះ ហទារះ ហ្រើ ហៅ 

កដនលាង ណា ក៏ ហដាយ ហោរះ ពតរូវ ឲ្យ ពួក មនុ្្ស ហៅ ទពី ហោរះ ជួយ ែល់ ហគ ជា ពបាក់ 

ជា មា្ ជា រ្រ្់ មាន តនមលា ពពម ទំាង ្ តវា ហពរៅ ពពី តង្វា យ ្ ្ម័ពគ ពពី ចិតតេ ដែល 

្ំរា្់រ ពពរះវោិរ នន ពពរះ ដែល ហៅ ពករុង ហយរូសា�ិម ផង។ ដអ្រា៉ា  ១:៤ 

 ពពរះអមា្ច ្់បានមាន្រនូ្លតាមរយៈហោកម៉ាូហ្ ពពីទំោក់ទំនងដែល

រាស្តេអុពីសសាដអលរកសាជាមួយនឹងព្រហទ្ជិតខ្ងយ៉ា ងែូហចនារះថា «មិនពតរូវ 

តំាង្ញ្្ញ នឹងហគ ឬអាណិតហមតាតេ ែល់ហគហ�ើយ ក៏មិនពតរូវហរៀ្រការ ជាមួយ 

នឹងហគ … ែ្ិតហគនឹង្រដងវារកូនឯងពពីអញហចញ ឲ្យហៅហគ្រពព្រតិ្រតតេិតាម 

ពពរះែនទ យ៉ា ងហោរះហ្ចកតេពីខ្ញា ល់ននពពរះហយ�ូវ៉ានឹងពតរូវកាត់ហ�ើងទា្់នឹង

ឯងរាល់គ្នា  ហ�ើយពទង់នឹង្ំរផ្លា ញឯងហចញជាឆ្្់រ»។ «ែ្ិតឯងជា សា្ន៍ 

្ររ ិ្ ុទ្ែល់ពពរះហយ�ូវ៉ា ជាពពរះននឯង ហ�ើយពពរះហយ�ូវ៉ាពទង់បានហរ ើ្ ឯង

ពពីអ្់ទំាងសា្ន៍ដែលហៅដផនែពី ទុកជាសា្ន៍រ្រ្់ផងពទង់»

(ហចាទិយកថា ៧:២-៤; ១៤:២)។

 ហោកម៉ាូហ្បានពបា្់រឲ្យែឹងជាមុនយ៉ា ងចបា្់នូវលទ្ផលដែល 

ហកើត ហ�ើងពពីការចង្ម្័ន្ជាមួយនឹងនគរដែលហៅជំុវញិ។ ហោកម៉ាូហ្ បាន  

មានព្រសា្ន៍ថា «ពពរះហយ�ូវ៉ាពទង់នឹងកមា្ច ត់កមា្ច យឯង ឲ្យហៅហៅ កនាុង 

ពគ្់រ ទំាងសា្ន៍ ពពីចុងដផនែពីមាខា ង រ�ូតែល់ចុងដផនែពីមាខា ង ហៅទពីហោរះឯង

នឹងហគ្រពព្រតិ្រតតេិែល់ពពរះែនទ ហធវាើពពីហ ើ្  ហ�ើយនិង្្ម ដែលឯងនិងពួក      

អយ្យហកាឯងមិនដែលស្ាល់ហសារះហៅកនាុងសា្ន៍ទំាងហោរះឯងនឹងរកហ្ចកតេពី 

ស្ណុកមិនបាន ហ�ើយបាតហជើងឯងមិនហចរះបាន្ពមាកហ�ើយ គឺហៅទពីហោរះ

ពពរះហយ�ូវ៉ាពទង់នឹងហធវាើឲ្យចិតតេឯងញ័ររន្ត់ ឲ្យដ្នាកឯងស្វងំហៅ ហ�ើយឲ្យ 

មានគំនិតពពរួយលំបាកដែរ ហទារះទំាងជពីវតិឯងក៏នឹងគ្្ម នទពីកំណត់ែល់ឯង ផង    



ទំព័រ-696- ពួកហោរា និងហ្តេច

ឯងនឹងហចរះដត្័យខ្លា ចទំាងយ្់រទំាងន្ងៃ ឥតមាន្ង្ឹមនឹងរ្់ហៅហ�ើយ 

ហៅហពលពពឹកឯងនឹងថា ឱកាលណាបានោងៃ ចហៅ�នាន៎ ហ�ើយ ែល់ហពល ោងៃ ច 

ហោរះនឹងថា ឱកាលណាបានពពឹកហ�ើងហៅ�នាន៎ គឺហដាយហពររះហ្ចកតេពី្ិត្័យ

ហៅកនាុងចិតតេឯង ដែលោំឲ្យឯងខ្លា ចហោរះ ហ�ើយហដាយហពររះការដែលដ្នាក

ឯងនឹងហ�ើញផង» (ហចាទិយកថា ២៨:៦៤-៦៧)។  មានហ្ចកតេពី្នយាថា «្រ៉ាុដនតេ 

ហៅទពីហោរះឯងនឹងដ្វាងរកពពរះហយ�ូវ៉ា ជាពពរះននឯង ហ�ើយនឹងហ�ើញពទង់ 

កនាុងកាលដែលរកពទង់អ្់ពពីចិតតេ ហ�ើយអ្់ពពីពពលឹងឯងផង» 

(ហចាទិយកថា ៤:២៩)។

 ហោក្ូរ ៉ាូបា្ិរលនិង្�ការ ពីរ្រ្់ហោកបានែឹងយ៉ា ងចបា្់ពពី

្រទគម្ពីរទំាងហនរះ និង្រទគម្ពីរហផ្សងៗហទៀត ដែលមានន័យែូចគ្នា  ហ�ើយ ហៅ 

កនាុង្ណាឋា នជាហ្លាើយ្្មពីៗហនរះ ពួកហគធ្លា ្់រមាន្្តេុតាងជាហពចើនននអំហពើ 

អាពកក់ ដែលបានោំនូវការជំនំុជពមរះមកហលើពួកហគនិងជពីែូនជពីតារ្រ្់ពួកហគ 

ដែលពពរះបានមាន្រន្ូលពបា្់រឲ្យែឹងជាមុនយ៉ា ងចបា្់ តាមរយៈហោកម៉ាូហ្ 

ហដាយង្កមករកពពរះយ៉ា ងអ្់ពពីចិតតេ និងការរឭំកហ្ចកតេពី្ញ្្ញ ននទំោក់ទំនង

រ្រ្់ពួកហគហ�ើងវញិជាមួយនឹងពពរះពទង់បានអនុញ្្ញ តឲ្យពួកហគវលិពត�្់រ

មកកាន់ព្រហទ្យូដាវញិ ហែើម្ពីឲ្យពួកហគសាថា ្រោអវាពីៗដែលពតរូវបាន្ំរផ្លា ញ

ជា្្មពីហ�ើងវញិ។ ហតើពួកហគបានចុរះ្ន្ិ្ញ្្ញ ជាមួយនឹងអនាកថាវា យ្រង្ំពពរះ

ហៅហពលដែលពួកហគចា្់រហផតេើមកិច្ចការសាង្ង់ហោរះដែរឬហទ?

 ពពរះបានមាន្រន្ូលថា «ឯងមិនពតរូវតំាង្ញ្្ញ នឹងហគ» ហ�ើយ។ 

ហ�ើយអ្់អនាកដែលបានថាវា យេលាួនែល់ពពរះហៅហលើអា្ោជា្្មពីហ�ើងវញិ្្មពីៗ

ហនរះ ដែលបាន្រហងកើតហៅចំហររះគំនរបាក់ដ្រកននពពរះវោិររ្រ្់ពទង់ បាន  

ែឹងថាដេ្ស្រោ្ត់កំណត់ពពំដែនរវងរាស្តេរ្រ្់ពទង់និងហោកិយពតរូវបាន

រកសាយ៉ា ងចបា្់ឥតព្រដកកបាន។ ពួកហគបាន្រែិហ្ធមិនពពមចង្ម្័ន្

ជាមួយនឹងមនុ្្សដែលមិនបានហធវាើតាមការអរះអាងហៅកនាុងហ្ចកតេពី្នយា

ហោរះហ�ើយ ហទារះ្រពីជាពួកហគបានែឹងអំពពីពកឹត្យវន័ិយរ្រ្់ពពរះក៏ហដាយ។ 



ក៏មានពួកហោរាននពពរះជួយគ្នា ដែរ-ទំព័រ-697-

 ហគ្លការដែលពពរះបានតំាងហ�ើងហៅកនាុងគម្ពីរហចាទិយកថា ្ពមា្់រ

ការសាថា ្រោនគរអុពីសសាដអលពតរូវបានរាស្តេរ្រ្់ពពរះហែើរតាម រ�ូត ែល់ ពគ្ 

អវសានកាល។ ភ្ពចហពមើន  រុងហរឿងពិតពបាកែ អាស្័យហៅហលើការ្រនតេ  

កិច្ចពពមហពពៀងននទំោក់ទំនងជាមួយនឹងពពរះ។ ហយើងមិនពតរូវេំព្ឹរងដព្រង 

្ពមរុរះ្ពមរួលហគ្លការហនរះ ហដាយចង្ម្័ន្ជាមួយនឹងអនាកដែលមិន 

ហកាតខ្លា ចែល់ពទង់ហ�ើយ។

ពពហស្បតិ៍-៣ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖  ហ្ផ្ោ ជំពូក១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ដត ្ ូរ ៉ាូបា្ិរល និង ហយ្ួរ ហ�ើយ ពួក អនាក ឯ ហទៀត ដែល 

ជា កំពូល ហលើ វង្ស នន ពួក ឰយុហកា នន សា្ន៍ អុពីសសាដអល ក៏ ហ្លាើយ ថា ឯ ការ 

សាអា ង ពពរះវោិរ ថាវា យ ពពរះ នន ហយើង ហោរះ មិន ជា ធុរៈ រ្រ្់ អនាក រាល់ គ្នា  ហទ គឺ 

ហយើង នឹង ហធវាើ ការ ហនរះ ដត គ្នា  ហយើង ថាវា យ ពពរះហយ�ូវ៉ា ជា ពពរះ នន សា្ន៍ 

អុពីសសាដអល វញិ ែូច ជា ពពរះរាជា ្ ុពីរូ្ ជា ហ្តេច ហពើ្ុពី បាន ្រង្្្់រ មក ហយើង 

ហ�ើយ។ ដអ្រា៉ា  ៤:៣ 

 នឹងមានហពគ្រះថានា ក់ជា្រនតេ្រោ្្់រ ែល់អនាកអរះអាងថាជាពគិ្តេ្ររ ិ្ ័ទ 

កនាុងការគិតថាពួកហគចង្ម័្ន្ជាមួយនឹងហោកិយ ហែើម្ពីឲ្យមានឥទ្ិពល

ហៅហលើហោកិយហោរះ។ ្រ៉ាុដនតេ ហទារះ្រពីជាកិច្ចការហនរះោក់ែូចជា្រង្ហា ញពពីការ

ផតេល់អតថាព្រហយជន៍ជាធំក៏ហដាយ ក៏ការហោរះដតងដត្រញ្ច ្់រហៅហដាយការបាត់

្រង់ខ្ងពពលឹងវញិ្្ញ ណដែរ។ ព្រឆំ្ងទា្់នឹងឥទ្ិពលែ៏មានកលល្ិច 

ដែល្វារះដ្វាងចូលមកតាមរយៈមហធយាបាយននការអន្ងហដាយ្រហញ្ច ើច្រហញ្ច ើ 

ពពី្ំណាក់្ពតរូវននហ្ចកតេពីពិតរាស្តេរ្រ្់ពពរះពតរូវដតចំាយមហដាយព្រយ័តនា

ព្រដយង។ ពួកហគជាអនាកែំហណើ រ្ំចតនិងជាជនចដមលាកហៅកនាុងហោកិយហនរះ 

ដែលកំពុងហធវាើែំហណើ រតាមផលាូវដែលហចាមហរាមរខំ្នហដាយហពគ្រះថានា ក់។ ពួក

ហគមិនពតរូវយកចិតតេទុកដាក់ហៅនឹងឧបាយហដារះេលាួនែ៏្ិុរនព្រ្្់រនិងការអូ្ 

ទាញដែលមានការហស ើ្្រសសាល ល្ួងោំឲ្យឃ្លា តឆ្ងៃ យពពី្កតេពីភ្ពចំហររះ ពពរះ ហ�ើយ។ 



ទំព័រ-698- ពួកហោរា និងហ្តេច

 ្ពតរូវែ៏គួរឲ្យ្័យខ្លា ចែល់កិច្ចការរ្រ្់ពពរះមិនដមនជា្ពតរូវដែល 

ហ្រើកចំ�និងដែលពបា្់រឲ្យែឹងជាមុនហោរះហទ។ អនាកដែលែូចជា្ពតរូវរ្រ្់

ពួកយូដានិងហ្រនយ៉ា មពីនបានចូលមកហដាយរក្យ្មតេពីដផអាមដលហាម និង ភ្សា 

គួរ្ម ្រង្ហា ញពពីហចតោចង់ចង្ម្័ន្មិតតេភ្ពជាមួយនឹងកូនរ្រ្់ពពរះ ដែល 

មានអំណាចនឹងហបាក្រហញ្ឆោ តយ៉ា ងខ្លា ំងកាលា ។ ហែើម្ពីទ្់រទល់ជាមួយនឹងមនុ្្ស

ដ្រ្រហនរះ ពួកហគពតរូវដតែឹងេលាួនជានិច្ច ដពកងអោ្ក់អា្៌កំបំាងយ៉ា ងព្ររុងព្រយ័តនា

និងស្ាត់ជំោញ ទាក់យកហៅហដាយមិនែឹងេលាួន។ ហ�ើយជាពិហ្្ ហៅ 

្ម័យ្ពវាន្ងៃ ជាពគ្្រញ្ច ្់រននព្រវតតេិសាស្តេពិ្ពហោកហនរះ ពពរះតពមរូវឲ្យ 

កូនៗរ្រ្់ពទង់មានការព្ររុងព្រយ័តនាជានិច្ច ឥតសសាកសសានតេ។ ្រ៉ាុដនតេ ហទារះ្រពី 

ជាជហមាលា រះហនរះមិនហចរះច្់រ មិនហចរះ្្់រ្រក៏ហដាយ ក៏ពពរះមិន បានទុក ហចាល 

អនាកណាមានា ក់ ឲ្យព្រយុទ្ត្ូ៊ដតមានា ក់ឯងដែរ។ ពួកហទវតាតាមជួយនិង

ការររែល់អនាកដែលហែើរហដាយ្រោ្្រេលាួនហៅចំហររះពពរះ។ ពពរះអមា្ច ្់រ្រ្់ 



ក៏មានពួកហោរាននពពរះជួយគ្នា ដែរ-ទំព័រ-699-

ហយើង មិនដែលក្ត់នឹងអនាកណាដែលហសា្ម រះពតង់ជាមួយនឹងពពរះអង្ហ�ើយ។ 

ហៅហពលដែលកូនៗរ្រ្់ពពរះអង្ចូលហៅជិតពទង់ហែើម្ពីដ្វាងរកការការររ 

ពពីមនុ្្សអាពកក់ ពពរះអង្បានហលើក្តេង់ដារ តេព៍្រឆំ្ងនឹង្ពតរូវ្ពមា្់រពួកហគ 

ហដាយហ្ចកតេពីស្ឡាញ់និងការអាណិតអា្ូរ។ ពពរះអង្មាន្រន្ូលថា 

កំុ ្រ៉ារះរល់ពួកហគហ�ើយ ហពររះហគជាកូនរ្រ្់ហយើង។ ហយើងបានឆ្លា ក់ហគទុក

ហៅហលើបាតនែរ្រ្់ហយើងហ�ើយ។

 ហដាយមិនហចរះហនឿយ�ត់កនាុងការព្រឆំ្ងរ្រ្់ពួកហគ សា្ន៍ 

សាមា៉ា រ ពីបាន «ោំឲ្យពួកយូដាហេសាយនែហៅ ហ�ើយ្រហងអាើល្រង្អា ក់ហគកនាុងការ

សាអា ងហោរះ ហគជួលពួកអនាកពបាជញា ឲ្យជួយគំនិត ហែើម្ពីនឹង្រង្អា ក់ការដែលហផតេើម

ហធវាើហោរះ ហៅអ្់រវងពពរះជន្ម្ុពីរូ្ ជាហ្តេចហពើ្ុពី ែរា្រែល់ដារ ពីយុ្ បាន 

ពគងរាជ្យហ�ើងហៅស្រុកហពើ្ុពី» (ដអ្រា៉ា  ៤:៤-៥)។ ហដាយរបាយ ការណ៍ 

ដកលាងកាលា យហនរះ ពួកហគបាន្រហងកើតមន្ិល្ង្ស័យហៅកនាុងចិតតេយ៉ា ងង្យស្រួល។ 

្រ៉ាុដនតេ អំណាចននការអាពកក់ពតរូវបាន្រង្ខា ំងជាហពចើនឆ្នា ំ ហ�ើយព្រជារាស្តេ

យូដាមានហ្រ ពីភ្ពអាច្រនតេការសាង្ង់រ្រ្់ពួកហគ្រនតេហៅហទៀត។

 ហៅហពលដែលសាតំាង្្ុរះស្ា្រហញ្ច ញឥទិ្ពលហៅហលើអំណាចែ៏េ្្់ 

្ំរផុត ហៅកនាុងនគរហមឌពីនិងហពើ្ុពី ឲ្យ្រង្ហា ញការមិនហពញចិតតេែល់រាស្តេរ្រ្់ 

ពពរះ ពួកហទវតាក៏បានហធវាើការជំនួ្ឲ្យពួកនិរហទ្ជនដែរ។ ទំោ្់ហនរះហធវាើ

ឲ្យហទវតាននឋាន្ួគ៌យកពពរះទ័យទុកដាក់ពគ្់រៗគ្នា ។ ពពរះបានព្រទាន ពនលាឺ 

ននទំោ្់ែ៏ធំ រវងកងទ័ពលអានិងកងទ័ពអាពកក់ហនរះតាមរយៈហោរាដានពី

ដយ៉ាល។ ហទវតាកាពពពីដយ៉ាលបានពុរះររជាមួយនឹងអំណាចននហ្ចកតេពីងងឹត

អ្់្រពី្បាតេ �៍ កនាុងការេំព្ឹរងដព្រងរារាងំឥទ្ិពលដែលកំពុងដតហធវាើការហៅកនាុង

ពពរះទ័យរ្រ្់ហ្តេច្ុពីរូ្ ហ�ើយហៅមុនការព្រកួតហនរះបាន្រញ្ច ្់រ ពពរះពគិ្តេ

បានយងមកជួយហទវតាកាពពពីដយ៉ាលហដាយផ្្ល់។ ហទវតាកាពពពីដយ៉ាលបាន  

មាន្រន្ូលថា «្រ៉ាុដនតេ មា្ច ្់ែ៏ធំនននគរហពើ្ុពីបានឃ្ត់ហយើងអ្់២១ន ង្ៃ 

ដតហមើល មពីដកល ជាពួកមោហទវតាមួយបានមកជួយហយើងយ៉ា ងហោរះ ហយើង



ទំព័រ-700- ពួកហោរា និងហ្តេច

បានហៅទពីហោរះជាមួយនឹងពួកហ្តេចហពើ្ុពីហៅ» (ដានពីដយ៉ាល ១០:១៣)។ កិច្ច

ការទំាងអ្់ដែលហទវតាអាចហធវាើជំនួ្រាស្តេរ្រ្់ពពរះបានច្់រ្ពវាពគ្់រ

ហ�ើយ។ ពួកហគក៏បានទទួលជ័យជមនារះហៅទពីចុង្ំរផុត កងទ័ពរ្រ្់្ពតរូវ

បាន្រង្ខា ំងទុកហៅហពញមួយរជជាកាលរ្រ្់ហ្តេច្ុពីរូ្ និងហៅកនាុង្ម័យ 

ពពរះរាជ្ុរពតារ្រ្់ពទង់ ពពរះោមកំ្៊រពី្ដែលបានហសាយរាជ្យព្រដ�លពបំា

ពពីរឆ្នា ំកនលារះ។

ស ុពក-៤ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖  ហ្ផ្ោ ជំពូក២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ចំដណក ហពគឿង ព្រដា្់រ មា្ ពបាក់ រ្រ្់ ពពរះវោិរ នន ពពរះ 

ដែល ហន្ូ៊រហកនាសា បាន យក ពពី ពពរះវោិរ ហៅ ពករុង ហយរូសា�ិម ោំ មក ឯ ពករុង 

បា្៊រពី�ូន ហោរះ ពតរូវ ព្រគល់ ហៅ វញិ ឲ្យ បាន យក ហៅ ដាក់ ហៅ កដនលាង ធម្មតា 

កនាុង ពពរះវោិរ ដែល ហៅ ពករុង ហយរូសា�ិម ចុរះ ពតរូវ ដាក់ ទំាង អ្់ ហៅ កនាុង 

ពពរះវោិរ នន ពពរះ។ ដអ្រា៉ា  ៦:៥  ចុរះ។ ហអ 

 ហនរះគឺជាឱកា្ែ៏លអា្ពមា្់រសា្ន៍យូដា។ ភ្នា ក់ង្រែ៏េ្្់្ំរផុត

នននគរឋាន្ួគ៌បានហធវាើការហៅកនាុងពពរះទ័យរ្រ្់ហ្តេច ហ�ើយរាស្តេរ្រ្់ពពរះ

ពតរូវដតហធវាើការជាមួយនឹង្កម្មភ្ពខ្ងហពរៅ្ំរផុត ហែើម្ពីអនុវតតេពពរះរាជឱង្ក រ

រ្រ្់ហ្តេច្ុពីរូ្។ ពួកហគពតរូវដតេំព្ឹរងដព្រងឲ្យអ្់ពពីកមាលា ំង (កាយចិតតេ) 

ហែើម្ពីសាអា ងពពរះវោិរនិងការថាវា យតង្វា យរ្រ្់ពពរះវោិរហនរះ ពពមទំាងតំាង

ទពីលំហៅ្ពមា្់រេលាួនឯងហៅកនាុងទឹកែពីយូដាជា្្មពីហ�ើងវញិ។ ្រ៉ាុដនតេ មនុ្្សជា

ហពចើនបាន្រង្ហា ញការមិនហពញចិតតេ ហៅកនាុងន្ងៃននពពរះហចសាតេ រ្រ្់ពពរះជាមា្ច ្់

ហនរះ។ ការព្រឆំ្ងននពួក្ពតរូវរ្រ្់ពួកហគខ្លា ំងកាលា និងព្រក្រហដាយការហ្រតេជាញា    

ចិតតេ ហ�ើយពួកអនាកសាង្ង់ក៏បាក់ទឹកចិតតេ្រនតេិចមតេងៗ។ ពួកហគេលារះមិនអាច     

ហ្លាចទ្្សនពីយភ្ពននការតំាងហជើងជញ្ជា ំងហ�ើយ េណៈដែលមនុ្្សជា

ហពចើនបាន្រង្ហា ញឲ្យហ�ើញថាេវារះទំនុកចិតតេ ហៅហលើការចា្់រហផតេើមរ្រ្់ពួកហគ។ 

ហ�ើយហៅហពលដែលសា្ន៍សាមា៉ា រ ពីកាន់ដតកាលា ោនហ�ើង ពួកសា្ន៍ 



ក៏មានពួកហោរាននពពរះជួយគ្នា ដែរ-ទំព័រ-701-



ទំព័រ-702- ពួកហោរា និងហ្តេច

យូដា ជា ហពចើនបាន្ង្ស័យជាពិហ្្ថា ហតើហពលដែលពតរូវចា្់រហផតេើមសាង

្ង់បានមកែល់ហ�ើយឬហៅ។ មិនយូរ្រ៉ាុោ្ម នអារម្មណ៍ហនរះបានរាលដាល

យ៉ា ងទូលំទូោយ។ ពួកជាងជាហពចើនបានបាក់ទឹកចិតតេនិងហនឿយណាយ

ហ�ើយបានវលិពត�្់រហៅផ្រះវញិ ហែើម្ពីហធវាើកិច្ចការព្រចំាជពីវតិជាធម្មតា។ 

 កិច្ចការហៅកនាុងពពរះវោិរមានែំហណើ រការហៅមុេយ៉ា ងយឺតហៅជំោន់

ហ្តេចកំ្៊រពី្។ ហ�ើយហៅកនាុងរជជាកាលហ្តេច្្មឺឌពី្ដកលាងកាលា យ (ដែលហគ ហៅ 

ថា ហអើថាហ្៊ើកហ្្ ហៅកនាុងគម្ពីរដអ្រា៉ា  ៤:៧) ពួកសាមា៉ា រ ពីបាន្រញ្ចុ រះ្រញ្ចូ ល

ពួកមននតេពីេិលេូចឲ្យហចញចបា្់រោមឃ្ត់សា្ន៍យូដាកំុឲ្យសាង្ង់

ពពរះវោិរនិងទពីពករុងហ�ើងវញិ។

 ពពរះវោិរ្ឹងដតពតរូវបានហគហបារះ្រង់ហចាលនិងគ្្ម នអនាកណាយកចិតតេ

ទុកដាក់ជាងមួយឆ្នា ំ។ ពួក្រណាតេ ជនបានរ្់ហៅតាមផ្រះ្ដម្ងរ្រ្់ពួក

ហគ ហ�ើយទទួលយកការរ ពីកចហពមើនជា្រហណាតេ រះអា្ននា ្រ៉ាុដនតេ សាថា នភ្ពរ្រ្់ 

ពួកហគអាពកក់នពកដលង។ កិច្ចការដែលពួកហគហធវាើ មិនបានចហពមើនហ�ើងហទ។ 

ធ្តុទំាងឡាយននធម្មជាតិោក់្រពីែូចជារួមគំនិតទា្់នឹងពួកហគ។ ហដាយ

សារពួកហគបានទុកពពរះវោិរឲ្យហៅទំហនរ ពពរះបានព្រទានហពគ្រះរាងំ្ងៃួត

យ៉ា ងខ្លា ំងមកហលើពួកហគ។ ពពរះបានព្រទានដផលាហ ើ្ែ៏្ររ្ូិររហៅតាមទពីវល និង 

តាមចមាក រហរត និងទំរំងបាយជូរ ពពមទំាងហព្រង ជានិមិតតេ្ញ្្ញ ននការ 

គ្្់រពពរះ�ឫទ័យែល់ពពរះ ្រ៉ាុដនតេ ពួកហគបានហព្រើពបា្់អំហណាយទានែ៏្ំ្ូររ

្្របាយហនរះ្ពមា្់រជាព្រហយជន៍ផ្្ល់េលាួនហៅវញិ ពពរះក៏ែកយកពពរះពរ 

ពត�្់រហៅវញិ។

 សាថា នភ្ពដ្រ្រហនរះបានហកើតហ�ើងហៅហែើមរាជ្យហ្តេចដារ ពីយុ្ �ុពី្ 

តាហព្។ រាស្តេអុពីសសាដអលបានឋិតហៅកនាុងលកខាណៈគួរឲ្យ្ហងវាគ ទំាងខ្ង

ពពលឹងវញិ្្ញ ណនិងទំាងខ្ងហោកិយភ្ព។ ពួកហគបានរអូ៊រទំានិង្ង្ស័យ

អ្់ហពលែ៏យូរអដងវាង។ ពួកហគបានហពជើ្ហរ ើ្ ហធវាើតាមចំណា្់រអារម្មណ៍ផ្្ល់

េលាួនជាមុនអ្់រយៈហពលែ៏យូរ េណៈដែលហ�ើញថាពពរះវោិររ្រ្់ពពរះ



ក៏មានពួកហោរាននពពរះជួយគ្នា ដែរ-ទំព័រ-703-

ហៅកនាុងគំនរបាក់ដ្រក ហ�ើយមនុ្្សជាហពចើនហមើលមិនហ�ើញពពរះរាជហគ្ល

្ំរណងរ្រ្់ពពរះ កនាុងការសាតេ រសា្ន៍យូដាហ�ើងវញិហ�ើយ។ ពួកហគកំពុង 

បាននិយយថា «ហវោដែលនឹង្ង់ពពរះវោិរននពពរះហយ�ូវ៉ាហ�ើងវញិ មិន 

ទាន់មកែល់ហៅហ�ើយ» (ោកាយ ១:២)។

 ្រ៉ាុដនតេ ហទារះ្រពីជាហៅកនាុងហពលហវោែ៏ហ ្្ម ងងឹតដ្រ្រហនរះក៏ហដាយ ក៏ពួក

អនាកដែលបានហផញាើទំនុកចិតតេហលើពពរះ ហៅដតមានហ្ចកតេពី្ង្ឹមដែរ។ ពពរះបាន

ហលើកហោរាោកាយនិងហោរាសាការពីហ�ើងហែើម្ពីតពមរូវហៅតាមវ្ិរតតេិហនរះ។ 

អនាកោំសារដែលពពរះបានចាត់តំាងទំាងពពីររូ្រហនរះបាន្រង្ហា ញែល់្រណាតេ ជន

អំពពីមូលហ�តុដែលោំឲ្យពួកហគមាន្រញ្ហា  ហៅកនាុងទពី្រោ្ល់ែ៏រហំជើ្ររជួំល 

ហោរាទំាងពពីរបានព្រកា្ថា ការមិនមានភ្ពចហពមើនរុងហរឿង ជា្រហណាតេ រះ 

អា្ននា គឺជាលទ្ផលដែលមនុ្្សមិនយកចិតតេទុកដាក់ហៅហលើពពរះជាមុន

្រងអា្់។ ព្រ្ិនហ្រើរាស្តេអុពីសសាដអលបានហលើកតហមកើងែល់ពពរះ ព្រ្ិនហ្រើពួក

ហគបាន្រង្ហា ញថាពទង់ជាពពរះដែលគួរហគ្រព ហដាយយកការសាថា ្រោពពរះរាជ

ែំណាក់រ្រ្់ពទង់ហធវាើជាការង្រែំ្ូរង្រងអា្់ ហោរះពួកហគនឹងបានយង

ពពរះវតតេមាននិងពពរះពររ្រ្់ពពរះអង្ឲ្យហៅជាមួយនឹងពួកហគជាក់ជាមិនខ្ន។

សៅរ៍-៥ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖  ហ្ផ្ោ ជំពូក៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖ ដត ហ្រើ ឯង រាល់ គ្នា  វលិ មក ឯ អញ ពពម ទំាង រកសា 

ហ�ើយ ព្រពពឹតតេ តាម អ្់ ទំាង ពកឹត្យពកម រ្រ្់ អញ វញិ ហោរះ ហទារះ ហ្រើ ពួក 

និរហទ្ រ្រ្់ ឯង បាន ពតរូវ ខ្្ច ត់ខ្្ច យ ហៅ ហៅ ែល់ ហជើង ហម� ្ំរផុត ក៏ ហដាយ 

គង់ ដត អញ នឹង ព្រមូល ហគ ពពី ហោរះ ោំ មក ឯ កដនលាង ដែល អញ បាន ហរ ើ្  ្ំរា្់រ 

ឲ្យ ហ ្្ម រះ អញ ្ ណឋាិ ត ហៅ វញិ។ ហនហ�មា ១:៩     

 ហោរាោកាយបាន្ួរនូវ្ំណួរជពីកឫ្គល់ ែល់អនាកដែលបាក់

ទឹកចិតតេយ៉ា ងែូហចនារះថា «កំពុងដែលពពរះវោិរហនរះហៅេូច្រង់ហៅហ�ើយ ហោរះ

ហតើជាហវោឲ្យឯងរាល់គ្នា បានអាស្័យហៅកនាុងផ្រះដែល្ិរទ្ជាិតែូហចនារះឬ?  



ទំព័រ-704- ពួកហោរា និងហ្តេច

ឥ�ូវ ពពរះហយ�ូវ៉ាននពួកពល្ររវិរ ពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា ចូរឯងរាល់គ្នា

ពិចារណាផលាូវព្រពពឹតតេរ្រ្់េលាួនចុរះ»។ ហតើហ�តុអវាពីបានជាឯងរាល់គ្នា បានហធវាើការ

តិចតួចយ៉ា ងហនរះ? ហតើហ�តុអវាពីបានជាឯងរាល់គ្នា ខ្វា យេវាល់សាង្ង់ដតផ្រះ

រ្រ្់េលាួន ហ�ើយមិនគិតគូរពពីការសាអា ងពពរះវោិររ្រ្់ពពរះែូហចនារះ? ហតើឯណា

ទឹកចិតតេពុរះកហនញ្ជា លដែលឯងធ្លា ្់រមានកនាុងការសាអា ងពពរះវោិរថាវា យែល់ពពរះ  

ជា ្្មពីហ�ើងវញិហោរះ? ហតើការដែលអនាក្រហពមើដតេលាួនឯងហនរះបានព្រហយជន៍អវាពី

េលារះ? ហ្ចកតេពី្រ៉ាងពបាថានា ចង់ហចៀ្ឲ្យផុតពពីភ្ពពកពីពកបានែឹកោំអនាករាល់គ្នា

ឲ្យដលងយកចិតតេទុកដាក់ហៅហលើពពរះវោិរ ្រ៉ាុដនតេ ការពពហងើយកហនតេើយ ហនរះបាន

ោំមកឲ្យអនាករាល់គ្នា នូវការ្័យខ្លា ច។ «ឯងរាល់គ្នា បានហពររះពូជជាហពចើន

ដតពចរូតបានតិចហទ ក៏បាន្ុពី ដតមិនហចរះដ្អាត ហ�ើយបានផឹក ដតមិន បាន 

្ក្់រ្កល់ ពពមទំាងហ្លាៀករក់ ដតមិនបានកក់ហរៅតេ ហ�ើយ ឯអនាកណា ដែល 

្ុពី ន្ាួល ហោរះទទួល្នាួលឲ្យដតដាក់្ង់ធលាុរះហទ» (េ ៤ ែល់ េ៦)។

 ហ�ើយ្រោ្្់រមក ពពរះអមា្ច ្់បាន្រង្ហា ញែល់ពួកហគអំពពីមូលហ�តុ

ដែលបានោំឲ្យពួកហគចង់បាន ហៅកនាុងពពរះ្រន្ូលដែលពួកហគអាចយល់បាន

យ៉ា ងចបា្់៖ «ឯងរាល់គ្នា បាន្ង្ឹមនឹងបានហពចើន ដតហមើលបានដតតិចហទ 

ហ�ើយកាលណាឯងបានោំយកហៅែល់ផ្រះ ហោរះអញបានផលាុំផ្ត់ហៅ ពពរះ

ហយ�ូវ៉ាននពួកពល្ររវិរពទង់្ួរថា ហ�តុអវាពីបានជាែូហចនារះ គឺ ហដាយ ហពររះ 

វោិររ្រ្់អញ ដែលហៅេូច្រង់ កំពុងដែលឯងរាល់គ្នា រត់ហៅឯផ្រះឯង

ហរៀង េលាួនហោរះ ហ�តុែូហចនារះបានជាហម�មិនស្ក់ទមាលា ក់្ហន្សើមមកហលើឯង

ហទៀត ហ�ើយដផនែពីមិន្រហងកើតផលហទៀតហ�ើយ អញក៏្រង្្្់រឲ្យមានអំណត់ 

អត់ហ្លាៀងហៅកនាុងស្រុក ហ�ើយហៅហលើ្នាំ ឲ្យឥតមានស រ្ូវ ទឹកទំរំងបាយជូរ 

ហព្រង ឬផលដែលហកើតពពីែពីមក ក៏មិនឲ្យធ្លា ក់ហលើមនុ្្ស ហលើ្តវា ឬហលើការ 

ដែលនែមនុ្្សហធវាើហោរះផង» (េ ៩ ែល់ េ១១)។

 ពពរះអមា្ច ្់បាន្រង្្្់រថា «ចូរឯងរាល់គ្នា ពិចារណាផលាូវព្រពពឹតតេរ្រ្់

េលាួនចុរះ»។ «ចូរហ�ើងហៅឯ្នាំ យកហ ើ្មក្ង់ពពរះវោិរចុរះ ហោរះអញ នឹង 



ក៏មានពួកហោរាននពពរះជួយគ្នា ដែរ-ទំព័រ-705-

រ ពីករាយចំហររះវោិរហោរះ ហ�ើយនឹងបានហ្កើងផង» (េ ៧ និង េ៨)។

 ពួកហមែឹកោំហលើសា្ន៍អុពីសសាដអលបានទទួលយកសារននែំ្ូរោ្ម ន 

និងការ្តេពី្រហោ្្ដែលពពរះបានព្រទានតាមរយៈហោកោកាយមកដាក់កនាុង

ចិតតេ។ ពួកហគបានែឹងថាពពរះពទង់ហសា្ម រះពតង់ជាមួយនឹងពួកហគ។ ពួកហគមិន

ោ៊នហធវា្ព្រដ�្នឹងការដណោំដែលពពរះបានព្រទានែល់ពួកហគមតេងហ�ើយ

មតេងហទៀតហោរះហ�ើយ គឺថា ភ្ពចហពមើនរុងហរឿង ទំាងខ្ងហោកិយ និង ទំាង 

ខ្ងពពលឹងវញិ្្ញ ណ គឺពតរូវពឹងដផអាកហៅហលើការហគ្រព្រញ្ញតតេិរ្រ្់ពពរះហដាយ

ហសា្ម រះពតង់ហនរះឯង។ ហដាយភ្ញា ក់រឭកតាមការពពមានរ្រ្់ហោរាហនរះហោក    

្ូរ ៉ាូបា្ិរលនិងហយ្ួរ «ក៏សាតេ ្់រតាមពពរះ្រន្ូលននពពរះហយ�ូវ៉ា ជាពពរះ រ្រ្់ 

េលាួន ហ�ើយតាមរក្យទំោយរ្រ្់ហោរាោកាយែូចជាពពរះហយ�ូវ៉ា ជា 

ពពរះននហគ បានចាត់ហោក ឲ្យមកពបា្់រហោរះ ជនទំាងឡាយក៏ហកាតខ្លា ចហៅ 

ចំហររះពពរះហយ�ូវ៉ា» (េ ១២)។

 ហៅហពលដែលសា្ន៍អុពីសសាដអលបាន្ហពមចចិតតេសាតេ ្់រ្រង្្្់រភ្លា ម 

សារននការហលើកទឹកចិតតេក៏ចូលមក ្រោ្្់រពពីពពរះ្រន្ូល្តេពី្រហោ្្។ «អញ 

ហៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នា  េណៈហោរះ ពពរះហយ�ូវ៉ា ពទង់ដា្់ហតឿន ចិតតេ 

រ្រ្់្ូរ ៉ាូបា្ិរល កូនសាលធ្ល ជាហៅោវា យហលើស្រុកយូដា ហ�ើយ និងចិតតេ 

រ្រ្់ហយ្ួរ ជាកូនយ៉ាូសាដាក ែ៏ជា្ង្ធំ ពពមទំាងចិតតេរ្រ្់្ំណល់នន          

្រណាតេ ជនទំាងឡាយផង ហោរះហគក៏មកហធវាើការ្ង់ពពរះវោិររ្រ្់ពពរះហយ�ូវ៉ា 

ននពួកពល្ររវិរ ជាពពរះននេលាួនហគហ�ើង» (េ១៣ និង េ១៤)។

 ្រោ្្់រពពីការចា្់រហផតេើមសាង្ង់ពពរះវោិរមក មិនទំាងបានមួយដេ 

ផង ពួកអនាកសាង្ង់ក៏បានទទួលសារននការកមសានតេចិតតេមួយហទៀត។ ពពរះ

អមា្ច ្់បាន្រង្្្់រែល់ហោរាហដាយផ្្ល់ថា «ឱ្ូរ ៉ាូបា្ិរលហអើយ ចូរមាន 

កមាលា ំងឥ�ូវចុរះ ឱហយ្ួរ ជាកូនយ៉ាូសាដាកែ៏ជា្ង្ធំហអើយ ចូរមានកមាលា ំង 

ដែរ ឯងរាល់គ្នា ជាជនជាតិននស រ្ុកហនរះហអើយពពរះហយ�ូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូល

ថា ចូរឯងរាល់គ្នា មានកមាលា ំង ហ�ើយហធវាើការហៅ ែ្ិតអញហៅជាមួយនឹងឯង 



ទំព័រ-706- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហ�ើយ ហនរះជាពពរះ្រនូ្លរ្រ្់ពពរះហយ�ូវ៉ាននពួកពល្ររវិរ» (ោកាយ ២:៤)។

អាទិត្យ-៦ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖  ោកាយ ជំពូក១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ យ៉ា ង ហោរះ អញ នឹង ហៅ កណាតេ ល ពួក កូន ហៅ អុពីសសាដអល 

ហ�ើយ នឹង ហធវាើ ជា ពពរះ ឲ្យ ហគ ។ ែូហចនារះ ហគ នឹង ែឹង ថា អញ ជា ពពរះហយ�ូវ៉ា ជា 

ពពរះ ដែល បាន ោំ ហគ ហចញ ពពី ស្រុក ហអ្ុពីព្ មក ហែើម្ពី ឲ្យ បាន ហៅ កណាតេ ល ហគ 

គឺ អញ ហនរះ ហ�ើយ ជា ហយ�ូវ៉ា ជា ពពរះ នន ហគ។ និកខាមនំ ២៩:៤៥-៤៦

 ពពរះអមា្ច ្់បានមាន្រន្ូលែល់រាស្តេអុពីសសាដអល ដែលបានហបារះ 

ជំរហំៅហជើង្នាំ្ុពីណាយថា «យ៉ា ងហោរះអញនឹងហៅកណាតេ លពួកកូនហៅ

អុពីសសាដអល ហ�ើយនឹងហធវាើជាពពរះឲ្យហគ ែូហចនារះហគនឹងែឹងថា អញជាពពរះហយ�ូវ៉ា 

ជាពពរះដែលបានោំហគហចញពពីស្រុកហអ្ុពីព្មក ហែើម្ពីឲ្យបានហៅកណាតេ ល 

ហគ គឺអញហនរះហ�ើយជាហយ�ូវ៉ា ជាពពរះននហគ» (និកខាមនំ ២៩:៤៥, ៤៦ )។ 

ហ�ើយឥ�ូវហនរះ ហទារះ្រពីជាពួកហគ «បាន្ររះហបារហ�ើយបាន្ររ្ឈឺពពរះ�ឫទ័យ

ននពពរះវញិ្្ញ ណ្ររ ិ្ ុទ្រ្រ្់ពទង់» (ហអសាយ ៦៣:១០) មតេងហ�ើយមតេងហទៀត ក៏ 

ហដាយ ក៏ពពរះអង្ហៅដតលូកពពរះ�្តេហៅជួយ្ហនង្្រះពួកហគ តាមរយៈអនាក 

ោំសាររ្រ្់ពទង់ដែរ។ ជាការទទួលស្ាល់កិច្ច្�ការរ្រ្់ពួកហគជា 

មួយនឹងពពរះរាជហគ្ល្ំរណងរ្រ្់ពទង់ ពពរះអង្កំពុងរឭំកហ�ើងវញិនូវ

ហ្ចកតេពី្ញ្្ញ រ្រ្់ពទង់ ជាមួយនឹងពួកហគថា ពពរះវញិ្្ញ ណរ្រ្់ពទង់នឹង

គង់ហៅជាមួយពួកហគ ហ�ើយពពរះអង្បាន្រង្្្់រែល់ពួកហគថា «កំុខ្លា ចអពី»។

 ពពរះអមា្ច ្់បានមាន្រន្ូលពបា្់រែល់រាស្តេរ្រ្់ពទង់ ហៅហពល ្ ពវា 

ន្ងៃ ហនរះថា «ចូរមានកមាលា ំងហ�ើង… ហ�ើយហធវាើការចុរះ ែ្ិតអញនឹង ហៅ ជា មួយ 

ឯង»។ ពួកពគិ្តេ្ររ ិ្ ័ទដតងដតមានជំនួយែ៏រងឹមំាហៅកនាុងពពរះអមា្ច ្់ជានិច្ច។ 

ហយើងមិនែឹងពពីវធិពីននការជួយរ្រ្់ពពរះហទ ្រ៉ាុដនតេ អវាពីដែលហយើង ែឹងយ៉ា ង ចបា្់ 

ហោរះគឺថា ពពរះអង្មិនដែលទុកឲ្យអនាកដែលទុកចិតតេហលើពទង់្ររាជ័យហ�ើយ។

ព្រ្ិនហ្រើពគិ្តេ្ររ ិ្ ័ទែឹងពពីចំនួនហពលហវោដែលពពរះបានហរៀ្រផលាូវ្ពមា្់រ



ក៏មានពួកហោរាននពពរះជួយគ្នា ដែរ-ទំព័រ-707-

ពួកហគ ហែើម្ពីកំុឲ្យ្ពតរូវរ្រ្់ពួកហគ្ហពមចបានហជាគជ័យហោរះ ពួកហគនឹង

មិនពតរូវជំព្់រែួលហដាយការតអាូញដតអារហ�ើយ។ ជំហនឿរ្រ្់ពួកហគនឹងហៅជា

មួយនឹងពពរះ ហ�ើយគ្្ម នការពិបាកណាមានអំណាចអាចែកយកពួកហគ

ហចញបានហ�ើយ។ ពួកហគនឹងទទួលស្ាល់ពទង់ថាជាពបាជាញា និងជាលទ្ផល

ជាទពីគ្្់រចិតតេ ហ�ើយពពរះអង្នឹងោំឲ្យហ្ចកតេពីពបាថានា រ្រ្់ពទង់ ដែល ពទង់ ហធវាើ 

ការតាមរយៈពួកហគ ្ហពមចបានហជាគជ័យ។

 ការអងវារករយ៉ា ងហសា្ម រះអ្់ពពីពពរះ�ឫទ័យ និងការហលើកទឹកចិតតេដែល

ពពរះបានព្រទានតាមរយៈហោកោកាយ ពតរូវបាន្រញ្ជា ក់និង្រដនថាមហដាយ

ហោកសាការពី ជាអនាកដែលពពរះបានតំាងហ�ើងឲ្យ្រជាមួយនឹងហោក កនាុង

ការជំរុញសា្ន៍អុពីសសាដអលឲ្យហពកាក្រ និងសាង្ង់ពពរះវោិរ។ សារ 

ែំ្ូរងរ្រ្់ហោកសាការពី គឺជាការធ្ោអរះអាងថា ពពរះ្រន្ូលរ្រ្់ពពរះមិន



ទំព័រ-708- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពតឹមដតមិនដែលេុ្ហោរះហទ ្រ៉ាុដនតេ ដគឺជាហ្ចកតេពី្នយាននពពរះពរែល់អនាក

ដែលបានសាតេ ្់រពពរះ្រន្ូលនន្រទទំោយែ៏ពិតពបាកែដ្មហទៀតផង។

 ហទារះ្រពីជាមានដតទពីវលដែលោត្នឹ្ងធំលវាឹងហលវាើយ និងមាន ដត 

បាតនែទហទ �ុ៊ំព័ទ្ហដាយពួកមនុ្្សដែលហ្្មើងន្្មយ៉ា ងហនរះក៏ហដាយ ក៏សា្ន៍

អុពីសសាដអលបានហបារះជំោនហៅមុេហដាយហ្ចកតេពីជំហនឿ កនាុងការហ្លាើយត្រ

ហៅនឹងការពតា្់ហៅរ្រ្់អនាកោំសាររ្រ្់ពពរះ ហ�ើយ បានហធវាើការ ហដាយ 

ឧ្សា�៍ពយាយម ហែើម្ពីសាង្ង់ពពរះវោិរដែលបាក់ដ្រកជា្្មពីហ�ើងវញិ 

ដែរ។ ការសាង្ង់ហោរះគឺជាកិច្ចការដែលពតរូវការការរួ្ររួមជាមួយនឹងពពរះ   

យ៉ា ងរងឹមំា។  េណៈដែលពួក្រណាតេ ជនេំព្ឹរងដព្រងហធវាើការ ដែល ជា ចំដណក 

រ្រ្់ពួកហគ ហ�ើយ្វារះដ្វាងរកការភ្ញា ក់រឭកខ្ងពពរះគុណរ្រ្់ពពរះ ហៅកនាុង

ចិតតេនិងកនាុងជពីវតិរ្រ្់ពួកហគជា្្មពីហ�ើងវញិ ពពរះបានព្រទានសារែល់ពួកហគ

មួយហ�ើយមួយហទៀត តាមរយៈហោរាោកាយនិងសាការ ពី ជាមួយនឹង ការ 

ធ្ោ រា៉ា ្់ររងថា ពពរះអង្នឹងព្រទានរង្វា ន់ជា្ររ្ូិររែល់ជំហនឿរ្រ្់ពួកហគ និង 

ថា  ពពរះ្រន្ូលរ្រ្់ពពរះ ទាក់ទងនឹង្ិរ ពីលអាននពពរះវោិរហៅហពលអោគត 

ដែលពួកហគកំពុងសាង្ង់កំដផងហោរះនឹងមិនពតរូវ្ររាជ័យហ�ើយ។ ហៅកនាុង 

អគ្រហនរះ លុរះែល់កំណត់ ហគនឹងហ�ើញពពរះដែលជាហ្ចកតេពីពបាថានា នន

នគរទំាងអ្់ ដែលជាពពរះរាជពគរូនិងជាពពរះអង្្ហនង្្រះរ្រ្់មនុ្្សជាតិ។ 

 ែូហចនារះ ពពរះមិនបានទុកឲ្យពួកអនាកសាង្ង់ទំាងហោរះទទួលការពិបាក

ដតមានា ក់ឯងហទ «ក៏មានពួកហោរាននពពរះជួយគ្នា ដែរ»។ ហ�ើយពពរះននពួកពល

្ររវិរបានមាន្រន្ូលហដាយផ្្ល់ថា «ចូរឯងរាល់គ្នា មានកមាលា ំង ហ�ើយ ហធវាើ 

ការហៅ ែ្ិតអញហៅជាមួយនឹងឯងហ�ើយ» (ដអ្រា៉ា  ៥:២; ោកាយ ២:៤)។

 ហដាយការដកដព្រចិតតេយ៉ា ងហសា្ម រះពតង់ និង្ុ្ន្ៈកនាុងការ្រនតេកិច្ចការ

ហៅមុេ ហដាយហ្ចកតេពីជំហនឿ ហ្ចកតេពី្នយាននការចហពមើនរុងហរឿងជា្រហណាតេ រះ

អា្ននាក៏បានចូលមកែល់។ ពពរះអមា្ច ្់បានមាន្រន្ូលថា «ដតចា្់រ តំាង 

ពពីន្ងៃហនរះហៅ អញនឹងផតេល់ពរែល់ឯងវញិ» (េ ១៩)។



ក៏មានពួកហោរាននពពរះជួយគ្នា ដែរ-ទំព័រ-709-

 ពពរះបានព្រទានពពរះរាជសារែ៏មានតនមលា តាមរយៈហោក្ូរ ៉ាូបា្ិរល 

ជាអនាកែឹកោំរ្រ្់ពួកហគ ជាអនាកដែល មាន ការ្ឺចា្់រ ជាខ្លា ំង ជាហរៀង រាល់ 

ឆ្នា ំ ចា្់រតំាងពពីចាកហចញពពីទពីពករុងបា្៊រពី�ូនមក។ ពពរះអមា្ច ្់ បានមាន ្រន្ូល 

ថា នឹងមានហពលហវោមកែល់ ដែល្ពតរូវននរាស្តេរ្រ្់ពពរះនឹងពតរូវទមាលា ក់

ចុរះ។ «ពពរះហយ�ូវ៉ាននពួកពល្ររវិរ ពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា ហៅន្ងៃហោរះ 

ឱ្ូរ ៉ាូបា្ិរល … ជាអនាក្រហពមើរ្រ្់អញហអើយ អញនឹងយកឯង តំាង ហ�ើង 

ជា ចិហញ្ច ៀនពតា ែ្ិតអញបានហរ ើ្ ឯងទុកហ�ើយ ហនរះហ�ើយជាពពរះ្រន្ូលនន

ពពរះហយ�ូវ៉ា» (េ ២៣)។ ឥ�ូវហនរះ ហៅោវា យហេតតេននសា្ន៍អុពីសសាដអល

ហនរះបានយល់ពពីអតថាន័យនន្រទទំោយ ដែលបានែឹកោំហោក្លាងកាត់ការ

បាក់ទឹកចិតតេនិងភ្ពអល់ដអក ឲ្យហោកអាចហពជើ្ហរ ើ្ ពពរះរាជហគ្ល្ំរណង

រ្រ្់ពពរះហៅកនាុងពគ្ទំាងអ្់ហោរះ។

 

ច័ន្ទ-៧ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖  ោកាយ ជំពូក២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ការ ហ្រើក ្ ំដែង ពពរះ្រន្ូល ពទង់ ហោរះ ផសាយ ពនលាឺ ហចញ 

ក៏ ហធវាើ ឲ្យ មនុ្្ស ហឆ្ត លងៃង់ មាន ហយ្រល់ ។ ទំនុកតហមកើង ១១៩:១៣០

 ពពរះ្រន្ូលផ្្ល់រ្រ្់ពពរះមកកាន់ហោកោកាយហនរះ បាន្រន្សល់

ទុកជាកំណត់ពតា្ពមា្់រការហលើកទឹកចិតតេែល់កូនៗរ្រ្់ពពរះហៅពគ្់រ្ម័យ

កាល។ ពពរះមានពពរះរាជហគ្ល្ំរណងកនាុងការ្រញជាូ នការពិបាកឲ្យធ្លា ក់មក

ហលើកូនៗរ្រ្់ពទង់ហនរះ។ ពពរះអង្មិនដែលែឹកោំពួកហគេុ្ពពីផលាូវដែលពពរះ

អង្ពតរូវែឹកោំពួកហគហោរះហ�ើយ ព្រ្ិនហ្រើពួកហគអាចហមើលហ�ើញចុង្រញ្ច ្់រ

តំាងពពីហែើមែំ្ូរង និងបានែឹងអំពពី្ិរ ពីលអាននពពរះរាជហគ្ល្ំរណងដែលកំពុង

ដត្ហពមចហោរះ។ ការពិបាកទំាងឡាយដែលពពរះអង្បានោំមកែល់ពួកហគ 

ជាការសាកល្ងនឹងការពិបាក គឺហែើម្ពីឲ្យពួកហគរងឹមំាកនាុងការ្ំរហពញកិច្ចការ 

និងរងការ្ឺចា្់រ្ពមា្់រពពរះអង្្រ៉ាុហណាណ រះ។ 

 ពពរះរាជសារដែលពពរះបានព្រទានតាមរយៈហោកោកាយនិងសាការពី 



ទំព័រ-710- ពួកហោរា និងហ្តេច

បានដា្់ព្រជារាស្តេឲ្យភ្ញា ក់ហ�ើង េំព្ឹរងដព្រងអ្់ពពីលទ្ភ្ពហែើម្ពីសាង

្ង់ពពរះវោិរហ�ើងវញិ ្រ៉ាុដនតេ េណៈដែលពួកហគហធវាើការ ពួកហគពតរូវបានរខំ្ន

យ៉ា ងហពកៀមពកំហដាយសា្ន៍សាមា៉ា រ ពី និងអនាកែនទដែល្រហងកើតជាឧ្រ្គ្ជា 

ហពចើន។ មានន្ងៃមួយហៅោវា យហេតតេនននគរហមែូហពើ្ុពីបានមកហមើលទពីពករុង 

ហយរូសា�ិម ហ�ើយបាន្ួររកហ ្្ម រះអនាកដែលបានអនុញ្្ញ តឲ្យសាង្ង់

ពពរះវោិរហ�ើងវញិ។ ព្រ្ិនហ្រើសា្ន៍យូដាមិនបានទុកចិតតេពពរះឲ្យែឹកោំ

ហទ ្ំណួរហនរះអាចនឹងោំមកនូវការវោិ្ែល់ពួកហគជាមិនខ្ន។ «្រ៉ាុដនតេ  

ពពរះហនពតននពពរះបានទតមកហលើពួកចា្់ទំុសា្ន៍យូដា ហ�ើយហោកហៅ

ោវា យមិនបាន្រញ្ឈ្់រការដែលកំពុងដតហធវាើហោរះហទ ចំាទពមំា្រញជាូ នហរឿងហោរះ 

ហៅែល់ដារ ពីយុ្» (ដអ្រា៉ា  ៥:៥)។ ពួកហគបានហ្លាើយត្រហៅហោកហៅោវា យ

ហេតតេវញិហដាយវងនវ ដែលពួកហគបាន្ហពមចចិតតេ្រហ្រ្ំ្ុរពតថាវា យហៅ

ហ្តេចដារ ពីយុ្�ុពីសាតេ ្ហព្ ្រោ្្់រមកហ្តេចហមែូហពើ្ុពីបានចា្់រអារម្មណ៍

ហៅហលើពកឹត្យចបា្់រពពីមុន ដែលបានហចញហដាយហ្តេច្ុពីរូ្ ជាមួយនឹងការ 

ពតា្់្រង្្្់រឲ្យសាង្ង់ពពរះវោិរនិងទពីពករុងហយរូសា�ិមហ�ើងវញិ ហ�ើយ

ការចំណាយ្ពមា្់រការសាង្ង់ហោរះនឹងពតរូវយកហចញពពីពពរះរាជឃ្លា ំង 

រ្រ្់ហ្តេច។

 ហ្តេចដារ ពីយុ្បានរកពពរះរាជពកឹត្យហនរះ ហ�ើយក៏បានហ�ើញ េណៈ

ហោរះពពរះអង្បានពតា្់្រង្្្់រែល់អនាកដែលបាន្ួរ្ំណួរហោរះ ឲ្យអនុញ្្ញ ត

ឲ្យ្រនតេែំហណើ រការសាង្ង់ពពរះវោិរជា្្មពីហ�ើងវញិហោរះតហៅហទៀត។ ពពរះ អង្ 

បានពតា្់្រង្្្់រថា «កំុឲ្យឃ្ត់ឃ្ំងការសាអា ងពពរះវោិរហនរះហ�ើយ ចូរ ទុក   

ឲ្យហៅោវា យរ្រ្់ពួកយូដា និងពួកចា្់ទំុរ្រ្់ហគ សាអា ង ពពរះវោិរហនរះហៅ

កដនលាងធម្មតាហោរះចុរះ»។

 ហ្តេចដារ ពីយុ្បានមាន្រន្ូល្រនតេថា  «មួយហទៀត ហយើងហចញ ្រង្្្់រ 

ពពីែំហណើ រដែលអនាករាល់គ្នា ពតរូវព្រពពឹតតេនឹងពួកចា្់ទំុរ្រ្់សា្ន៍យូដាហនរះ 

្ពមា្់រនឹងជួយសាអា ងពពរះវោិរននពពរះជាយ៉ា ងណាដែរ គឺពតរូវហ្រើកពពរះរាជ

ពទព្យរ្រ្់ហ្តេច ពពី្ួយអាករហៅខ្ងោយទហនលា ែល់អនាកទំាងហោរះ ទុក 
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្ពមា្់រនឹងចំណាយ ហែើម្ពីកំុឲ្យមានហ្ចកតេពីអាក់ខ្នការហោរះហ�ើយ ពពម 

ទំាងរ្រ្់អវាពីដែលហគពតរូវការផង ហទារះទំាងហគ្ស្ាវ ហចៀមហ ្្ម ល និងកូន 

ហចៀម្ពមា្់រជាតង្វា យែុត ថាវា យែល់ពពរះននសាថា ន្ួគ៌ ឬស រ្ូវ អំ្ិរល 

សសាទំរំងបាយជូរ និងហព្រង តាមដែលពួក្ង្ហៅពករុង ហយរូសា�ិម នឹង 

ពបា្់រមក ហោរះពតរូវហ្រើកឲ្យហគរាល់គ្នា ដតន្ងៃជាកំុខ្ន ហែើម្ពីឲ្យហគបាន ថាវា យ 

យញ្ញ្ូរជា ទុកជាកលាិន្ងៃុយែល់ពពរះននឋាន្ួគ៌ ហ�ើយអធិសាឋា នឲ្យហ្តេច

និងពួកពពរះរាជ្ុរពតាហ្តេចបានពពរះជន្មចហពមើន» (ដអ្រា៉ា  ៦:៧-១០)។ 

 ពពរះរាជាបាន្រនតេពពរះរាជឱង្ក រថា អនាកណាដែលដកដព្រពពរះរាជពកឹត្យ

ហនរះនឹងពតរូវទទួលទណ្ឌ កម្មយ៉ា ងធងៃន់ធងៃរ ហ�ើយពពរះអង្បាន្រញ្ច ្់រហដាយ

ពពរះរាជឱង្ក រែ៏គួរឲ្យកត់្ម្ាល់ថា៖ «ហ�ើយ្ូមឲ្យពពរះ ដែល បានហពបា្ 

ព្រទាន ឲ្យពពរះោមពទង់្ណឋាិ តហៅទពីហនរះ បានទមាលា ក់អ្់ទំាងហ្តេចណា 

និងសា្ន៍ណាដែលលូកនែហៅហធវាើេុ្នឹងព្រកា្ហនរះ ហែើម្ពីនឹង ្ំរផ្លា ញ 

ពពរះវោិរននពពរះ ដែលហៅពករុងហយរូសា�ិមហនរះហចញផង ហយើងដារ ពីយុ្ 

បានហចញព្រកា្ហ�ើយ ែូហចនារះ ពតរូវឲ្យ្ហពមច្ពវាពគ្់រតាមហដាយេនារះដេនាង

ចុរះ» (េ ១២)។ ែូហចនារះ ពពរះបានហរៀ្រចំផលាូវហែើម្ពីឲ្យការសាអា ងពពរះវោិរហនរះ

បានច្់រ្ពវាពគ្់រ។

អង្គារ-៨ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖  សាការ ពី ជំពូក១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ហោរះ ហទវតា ពបា្់រ មក េញាុំ ថា ហនរះ ជា ពពរះ្រន្ូល ដែល 

ពពរះហយ�ូវ៉ា មាន ពពរះ្រន្ូល ែល់ ្ ូរ ៉ាូបា្ិរល គឺ ពពរះហយ�ូវ៉ា នន ពួក ពល្ររវិរ 

ពទង់ មាន ពពរះ្រន្ូល ថា មិន ដមន ហដាយ ឥទ្ិឫទ្ិ ឬ ហដាយ អំណាច ហទ គឺ 

ហដាយសារ វញិ្្ញ ណ រ្រ្់ អញ វញិ។  សាការ ពី ៤:៦

 រាស្តេអុពីសសាដអលបាន្រនតេការសាង្ង់ហនរះ ហដាយហ្ចកតេពីជំហនឿ ជា 

ហពចើនដេ មុនហ្តេចបានហចញពពរះរាជពកឹត្យហនរះហៅហទៀត ពួកហោរារ្រ្់ពពរះ 

ហៅដត្រនតេជួយែល់ពួកហគ ហដាយមហធយាបាយដែលបានកំណត់ហៅកនាុងសារ

ននហពលហវោ តាមរយៈពពរះរាជហគ្ល្ំរណងរ្រ្់ពពរះ ្ពមា្់រ រាស្តេ 
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អុពីសសាដអល ពតរូវបានរកសាហៅចំហររះពួកជាងសាង្ង់ជានិច្ច។ ពពីរដេ ្រោ្្់រ 

ពពីសាររ្រ្់ហោកោកាយ ដែលបានកត់ពតាចុងហពកាយ្រងអា្់ពតរូវបាន

ផ្សពវាផសាយ ហោកសាការពីបានទទួលការហ្រើក្ដមតេងជាហពចើនែង ទាក់ ទង 

ហៅនឹងកិច្ចការរ្រ្់ពពរះ ហៅហលើដផនែពី  ពពរះបានព្រទានពពរះរាជសារទំាង

ហនរះជាការហព្រៀ្រព្រែូច និងនិមិតតេរូ្រដែលហកើតហ�ើងហៅ្ម័យដែលមិន

មានជំហនឿនិងមានការ្្់របារម្ភ និងជាសារដែលមានសារៈ្ំខ្ន់ជាពិហ្្ 

ែល់មនុ្្សដែលកំពុងហបារះជំោនហឆ្្រះហៅមុេហៅកនាុងពពរះោមរ្រ្់  ពពរះ 

ននសា្ន៍អុពីសសាដអល។ ្ពមា្់រពួកអនាកែឹកោំ ការ ហចញ្រញ្ជា ឲ្យសា្ន៍

យូដាសាង្ង់ពពរះវោិរហ�ើងវញិហនរះ ោក់ែូចជាហ្តេច ព្ររុងនឹង ែកហចញ 

ហៅវញិ រ ពីឯអោគតដព្រជាហ ្្ម អួអា្់រ។ ពពរះបានទតហ�ើញថា រាស្តេ រ្រ្់ពទង់

ពតរូវការការគំ្ពទនិងភ្ពរ ពីករាយហដាយសារការហ្រើក្ដមតេងននការអាណិត

អា្ូរនិងហ្ចកតេពីស្ឡាញ់ដែលគ្្ម នពពំដែនរ្រ្់ពពរះអង្។

 ហៅកនាុងការហ្រើក្ដមតេង ហោកសាការពីបានឮហទវតារ្រ្់ពពរះ្ួរថា 

«ឱពពរះហយ�ូវ៉ាននពួកពល្ររវិរហអើយ ហតើែល់កាលណាបានពទង់អាណិត

ហមតាតេ ែល់ពករុងហយរូសា�ិម និងទពីពករុងស រ្ុកយូដាទំាង្រ៉ាុោ្ម ន ដែលពទង់បាន

គ្នា ន់កានា ញ់នឹងហគអ្់៧០ឆ្នា ំហ�ើយហនរះ? ពពរះហយ�ូវ៉ាពទង់ហ្លាើយហដាយរក្យ

លអា គឺជារក្យកមសានតេ ែល់ហទវតាដែលហរលមកេញាុំហោរះ»។ ហោក សាការពី 

បានមានព្រសា្ន៍ «ហដាយរក្យលអា គឺជារក្យកមសានតេ»។

 «ែូហចនារះ ហទវតាដែលហរលមកនឹងេញាុំ ក៏ពបា្់រេញាុំថា ចូរ្រនលាឺហ�ើងថា 

ពពរះហយ�ូវ៉ាននពួកពល្ររវិរពទង់មានពពរះ្រន្ូលែូហចនារះ អញមាន ហ្ចកតេពី 

ព្រចណ្ឌ ជាខ្លា ំង ចំហររះពករុងហយរូសា�ិម និង ន្ាំ្ុពីយ៉ាូន ក៏មានហ្ចកតេពីថានា ំង

ថានា ក់ជាខ្លា ំង ចំហររះសា្ន៍ទំាង្រ៉ាុោ្ម នដែលហៅហដាយ្ងៃ្់ររងំ្្់រដែរ ែ្ិត

ពពីហែើមអញមានហ្ចកតេពីអាក់អន់ដត្រនតេិចហទ ដតហគបាន្រហងកើនការអាពកក់ហោរះ 

ជាហពចើនហ�ើង ហ�តុហោរះ ពពរះហយ�ូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា អញបានវលិ

មកឯពករុងហយរូសា�ិមទំាងមានហ្ចកតេពីអាណិតហមតាតេ  វោិររ្រ្់អញនឹង

បាន្ង់ហ�ើងវញិហៅទពីហនរះ ហ�ើយនឹងមានដេ្សវ្់្ន្ឹងហៅហលើពករុង

ហយរូសា�ិម» (សាការ ពី ១:១២-១៦)។

 ឥ�ូវហនរះពពរះបានពតា្់្រង្្្់រឲ្យហោរាទ្្សន៍ទាយថា «ពពរះហយ�ូវ៉ា

ននពួកពល្ររវិរពទង់មានពពរះ្រន្ូលែូហចនារះ ទពីពករុងទំាង្រ៉ាុោ្ម នរ្រ្់អញនឹង



ក៏មានពួកហោរាននពពរះជួយគ្នា ដែរ-ទំព័រ-713-

មានហ្ចកតេពីចហពមើន�ូរហ�ៀរហ�ើងហទៀត ហ�ើយពពរះហយ�ូវ៉ានឹងកមសានតេទុកខា

្នាំ្ុពីយ៉ាូន ពពមទំាងហរ ើ្ តំាងពករុងហយរូសា�ិមជា្្មពីផង» (េ ១៧)។

 ហពលហោរះហោកសាការពីបានហ�ើញអំណាចដែលបាន «កមា្ច ត់ កមា្ច យ 

ពួកយូដា ពួកអុពីសសាដអល និងពួកពករុងហយរូសា�ិម» តំណាង ហដាយ ដ្នាង 

្ួរន។ ្រោ្្់រពពីហោរះភ្លា ម ហោកបានហ�ើញជាងដែក្ួរនោក់ តំណាងឲ្យ

ភ្នា ក់ង្រដែលពពរះបានហព្រើកនាុងការសាតេ ររាស្តេ និងែំណាក់្ពមា្់រថាវា យ្រង្ំ 

រ្រ្់ពទង់ហ�ើងវញិ។  ្ូមហមើលេ ១៨ ែល់ េ ២១។

 ហោកសាការពីបានមានព្រសា្ន៍ថា «េញាុំក៏ហងើ្រដ្នាក ហ�ើងពកហ�ក 

ហមើលហៅ ហ�ើញមនុ្្សដែលកាន់ដេ្សរង្វា ្់ហៅនែ េញាុំបាន្ួរថា ហតើ អហញជា ើញ  

ហៅឯណា�នាឹង អនាកហោរះហ្លាើយមកេញាុំថា ហៅវ្់ពករុងហយរូសា�ិម ហែើម្ពី ឲ្យ 

ែឹងទទឹង និង្រហណាតេ យននទពីពករុងជា្រ៉ាុោ្ម ន ហោរះហ�ើញហទវតាដែលហរល

នឹងេញាុំក៏ហចញហៅ ហ�ើយហទវតាមួយហទៀតបានមកជួ្រគ្នា  ហដាយពបា្់រថា 

ចូររត់ហៅពបា្់រមនុ្្សកំហោរះហោរះថា ពករុងហយរូសា�ិមនឹងមានមនុ្្ស

អាស្័យហៅ ែូចជាហៅអ្់ទំាង្ូមិដែលឥតមានកំដផង ហដាយហពររះ មាន 

មនុ្្ស និង្តវាយ៉ា ង្នឹ្កហៅកនាុងហោរះ ែ្ិតអញនឹងបានជាកំដផងហ្លាើង

ែល់ទពីពករុងហៅព័ទ្ជំុវញិ ហ�ើយនិងជា្ិរ ពីលអាហៅកណាតេ លហនរះដែរ ហនរះ ជា 

ពពរះ្រន្ូលននពពរះហយ�ូវ៉ា» (សាការ ពី ២:១-៥)។

 ពពរះបានពតា្់្រង្្្់រឲ្យសាង្ង់ទពីពករុងហយរូសា�ិមហ�ើងវញិ ការ 

ហ្រើក្ដមតេងអំពពីការវ្់ទពីពករុងគឺជាការធ្ោរា៉ា ្់ររងថាពពរះអង្នឹងព្រទាន

កមាលា ំង និងការកមសានតេចិតតេែល់រាស្តេរ្រ្់ពទង់ដែលមានការតូចចិតតេ និង

្ហពមចហ្ចកតេពី្នយាែ៏អ្់កល្រ្រ្់ពទង់ជាមួយពួកហគ។ ពពរះអង្ បាន 

មាន្រន្ូលថា ការការររព្រក្រហដាយការដ្រកសារ្រ្់ពទង់នឹងបានែូចជា 

«កំដផងហ ល្ាើងែល់ទពីពករុងហៅព័ទ្ជំុវញិ» ហ�ើយ្ិរ ពីលអារ្រ្់ពទង់នឹងពតរូវបាន

្រង្ហា ញែល់កូនរ្រ្់មនុ្្សទំាងអ្់តាមរយៈពួកហគ។ ហ�តុែូហចនារះហ�ើយ

បានជាពពរះអង្កំពុង្រហងហាើយកិច្ចការ្ពមា្់ររាស្តេរ្រ្់ពទង់ ឲ្យមានហករ តេិ៍ហ ្្ម រះ

ល្ពីលបាញហៅហលើសាកលហោក។ «ឱពួកអនាកហៅពករុង្ុពីយ៉ាូនហអើយ ចូរ្រនលាឺ 

្ំហ�ងហ�ើង ហ�ើយដស្កហោ៊ហដាយអំណរចុរះ ែ្ិតពពរះែ៏្ររ ិ្ ុទ្នន

សា្ន៍អុពីសសាដអល ពទង់ធំព្រហ ើ្រហៅកណាតេ លឯងរាល់គ្នា » (ហអសាយ 

១២:៦)៕



ទំព័រ-714- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពុធ-៩ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំពូក២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ហនរះ ជា ការ ដែល ឯង រាល់ គ្នា  ព្រូវ ហ្វើ គឺ ព្រូវ ឲ្យ ពគ្់រ គ្នា  

និយាយ ហ្ចកតេពី ពិ្ នឹង អនាក ជិ្ ខាង ខ្ួន ហ�ើយ ព្រូវ ឲ្យ ្ ំហរច តាម ហ្ចកតេពី 

យុ្តេិ្ម៌ ែ៏ ពិ្ និង ហ្ចកតេពី ្ ុខ ហៅ កនាុង ទ្វ រ ពករុង រ្រ្់ ឯង រាល់ គ្នា ។  

សាការពី ៨:១៦

 ការហជឿនហលឿនហៅមុខឥ្ងាកហរ ដែលពួកជាងសាង្ង់ពពរះវោិរ

បាន្រហងកើ្ហ�ើងបានហ វ្ើឲ្យកងទ័ពថនអំហពើអាពកក់ខាវ យខវល់និង្ក់្្ុ្។ 

សាតំាងបានហ្រតេជាញា ចិ្តេខំព្ឹរងដព្រងហ្វើយា៉ា ងណាឲ្យរាស្តេរ្រ្់ពពរះចុរះហខសោយ

និងបាក់ទឹកចិ្តេ ហោយោក់្រងាហា ញអ្តេចរ ិ្ មិនពគ្់រលក្ខណ៍ ហៅពពីមុខពួក 

ហគ។ ព្រ្ិនហ្រើពួកអនាកដែលធ្្្់របានទទួលរងការឈឺចា្់រជាយូរអដងវង

ហោយសារការ្ំរពាននឹង្រញ្ញា ្តេិរ្រ្់ពពរះ ព្រូវបានហគ្រ្ួរលឲ្យព្រមា្ែល់

ពកឹ្្យវន័ិយរ្រ្់ពពរះមតេងហទៀ្ ហោរះពួកហគនឹងជា្់រចំណងថនអំហពើបា្រមតេង

ហទៀ្ហ�ើយ។

 ហោយសារពពរះបានហពជើ្ហរ ើ្ សា្ន៍អុពីស្សាដអល ឲ្យរកសោចំហណរះ

ែឹងថនពពរះហៅហលើដែនែពីហនរះ ពួកហគគឺជារាស្តេដែលជា្ព្រូវរ្រ្់សាតំាង 

វាបានហ្រតេជាញា ចិ្តេថានឹងហ្វើឲ្យពួកហគ�ិនវោិ្។ ហៅហពលដែល ពួកហគ សាតេ ្់រ 

្រងាគា ្់រពពរះ វាមិនអាចហ្វើឲ្យពួកហគឈឺចា្់រហ�ើយ ហ�្ុែូហចនារះហ�ើយបានជា

វាបានហព្រើពគ្់រអំណាច និងភាព្ិុរនព្រ្្់ររ្រ្់វាទំ្ងអ្់ ហែើម្ពី្រហញ្ឆោ ្

ពួកហគឲ្យធ្្ក់ចូលហៅកនាុងអំហពើបា្រ។ ហោយជា្់រអោទា ក់ថនហ្ចកតេពីល្ួងរ្រ្់

៤៧

លោកលេសរួនិងលេវតា
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វា ពួកហគក៏បាន្ំរពានហៅនឹងពកឹ្្យវន័ិយរ្រ្់ពពរះ ហ�ើយពពរះអងគាក៏ទុកហចាល

ពួកហគឲ្យក្ាយហៅជារពំាថនខាមា ំង្ព្រូវរ្រ្់ហគ។

 ដ្ហទ្រះ្រពីជាពួកហគព្រូវបានចា្់រជាហឈ្ើយហៅទពីពករុងបា្៊រពី�ូនក៏ហោយ 

ក៏ពពរះហៅដ្មិនហបារះ្រង់ពួកហគហចាលដែរ។ ពពរះអងគាបាន្រញូ្នពួកហោរា

មកឯពួកហគ ជាមួយនឹងការ្តេពី្រហោទា ្និងការពពមាន ពពមទំ្ងោ្់ពួក

ហគឲ្យភាញា ក់រឭកហ�ើង ហមើលហ�ើញពពីកំ�ុ្រ្រ្់ខ្ួន ហៅហពលដែលពួកហគ

បាន្រោទា ្រខ្ួនហៅចំហពារះពពរះ ហ�ើយងាកហៅរកពទង់ហោយដកដព្រចិ្តេយា៉ា ង

ហសាមា រះព្ង់ ពពរះអងគាបាន្រញូ្នសារថនការហលើកទឹកចិ្តេែល់ពួកហគ ហោយ

មាន្រនទាូលថា ពពរះអងគានឹងជួយរហំោរះពួកហគហចញពពី្ណាឋា នជាហឈ្ើយហ�ើយ

សាតេ រពួកហគឲ្យគ្្់រពពរះ�ឫទ័យែល់ពទង់ និងឲ្យពួកហគបានតំាងទពីលំហៅកនាុង

ទឹកែពីរ្រ្់ពួកហគជា្មាពីហ�ើងវញិ។ ហ�ើយឥ�ូវហនរះ ខណៈដែលកិច្ចការសាតេ រ

ហ�ើងវញិហនរះបានចា្់រហែតេើម ហ�ើយរាស្ត្េ ំណល់ថនសា្ន៍អុពីស្សាដអលបាន

វលិព្�្់រមកកាន់ស្្រុកយូោវញិ សាតំាងបានហ្រតេជាញា ចិ្តេថា នឹង្ំរផ្្ញការ

អនុវ្តេតាមពពរះរាជហគ្ល្ំរណងរ្រ្់ពពរះ ហ�ើយហៅចុង្រញ្ច ្់រ វាបាន ្ វរះ

ដ្វងជំរុញនគរដែលមិនហជឿពពរះឲ្យ្ំរផ្្ញពួកហគទំ្ងស្្រុង។

 ្រ៉ាុដនតេ ហៅកនាុងវ្ិរ្តេិហនរះ ពពរះបានពពងឹងកមំ្ាងែល់រាស្តេរ្រ្់ពទង់ 

«ហោយពាក្យល្អ គឺជាពាក្យកមសោនតេ» (សាការ ពី ១:១៣)។ តាមរយៈ ភាពអសា្ច រ្យ 

ែ៏្ំ្ហម្ើមថនកិច្ចការរ្រ្់សាតំាងនិងរ្រ្់ពពរះពគិ្តេ ពពរះអងគាបាន្រងាហា ញ

ពពរះហចសាតេ ថនអនាក្ពមរុរះ្ពមរួលរ្រ្់ពួកហគ ឲ្យ្ំរបា្់អនាកហចាទព្រកាន់រាស្តេ

រ្រ្់ពទង់ហចាល។

 ហៅកនាុងការហ្រើក្ដមតេងមួយ ហោរាបានហ�ើញ «ហយ្ួរ ជា ្ ហមតេច 

្ង្ឃ» «ទំ្ងហ្្ៀកពាក់កខវក់» (សាការ ពី ៣:១,៣) ឈរហៅចំហពារះ ហទវតា 

រ្រ្់ពពរះអមា្ច ្់ ទទូចអងវរករ្ំុហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណារ្រ្់ពពរះ ជំនួ្

្រណាតេ ជនរ្រ្់ហោកដែលមានការឈឺចិ្តេ។ ខណៈដែលហោកអងវរករ 

្ំុឲ្យបាន្ហពមចតាមហ្ចកតេពី្នយារ្រ្់ពពរះ សាតំាងបាន ហពកាក ឈរ 



ទំព័រ-716- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហ�ើងយា៉ា ងក្ាោនព្រឆំាងនឹងហោក។ វាចង្អុលហៅ ឯការ្ំរពាននឹងពកឹ្្យ

វន័ិយរ្រ្់ពពរះថនសា្ន៍អុពីស្សាដអល ថាជាហ�្ុែល ដែលពួកហគមិនអាច

សាតេ រការគ្្់រពពរះ�ឫទ័យែល់ពពរះហ�ើងវញិបានហ�ើយ។ វា ទ្ម ទ្រ ឲ្យ ពួក 

ហគក្ាយជារពំារ្រ្់វា ហ�ើយវាបានគំរាមថា ពពរះបានព្រទ្នពួកហគមក 

កនាុងកណាតេ ្់រថែវាហ�ើយ។

ពពហស្បតិ៍-១០ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំពូក៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ កំុ ឲ្យ ពួក ឯង ណា មួយ គិ្គូរ ្រហងកើ្ ការ អាពកក់ កនាុង ចិ្តេ 

ទ្្់ នឹង អនាក ជិ្ ខាង ខ្ួន ហ�ើយ ក៏ កំុ ឲ្យ ចូល ចិ្តេ នឹង ពាក្យ ្ ្្ កំភូ្ ដែរ 

ែ្ិ្ ពពរះហយ�ូវា៉ា ពទង់ មាន ពពរះ្រនទាូល ថា អញ ្ ្អ្់រ អ្់ ទំ្ង អំហពើ យា៉ា ង ហោរះ 

ណា្់។ សាការ ពី ៨:១៧

 ្ហមតេច្ង្ឃអងគាហនរះមិនអាចការពារខ្ួនហោក និងព្រជារាស្តេ រ្រ្់ 

ហោក ពពីការហចាទព្រកាន់រ្រ្់សាតំាងបានហ�ើយ។ ហោកមិនបានអរះអាង

ថាសា្ន៍អុពីស្សាដអលមានហ្រ ពីភាពពពីកំ�ុ្ហោរះហទ។ ហៅកនាុង ្ ហម្ៀក 

្ំរពាក់ កខវក់ ជានិមិ្តេរូ្រ្ំណាងឲ្យបា្រថនព្រជារាស្តេ ដែលហោក ទទួល 

្រនទាុកជា្ំណាងពួកហគ ហោកឈរហៅពពីមុខហទវតា ហោយលន់្ួ កំ�ុ្ 

រ្រ្់ពួកហគ និងចង្អុលហៅការដកដព្រចិ្តេនិងការ្រោទា ្រខ្ួនរ្រ្់ពួកហគ ហ�ើយ

ទពីពឹងហៅហលើហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណាថនពពរះែ៏ហពបា្ហោរះដែលអ្់ហទ្្បា្រ។ 

ហោកបានទ្មទ្រហ្ចកតេពី្នយារ្រ្់ពពរះហោយហ្ចកតេពីជំហនឿ។

 ្រោទា ្់រមក ហទវតាដែលជាពពរះពគិ្តេ ជាពពរះអងគា្ហ្ងាគា រះបា្រជន បាន

្ិរទមា្់អនាកហចាទព្រកាន់ែល់រាស្តេរ្រ្់ពទង់ ហោយមាន្រនទាូលថា «មានា ល 

សាតំាង ពពរះហយ�ូវា៉ាពទង់្រហោទា ្ឯង ហអើ ពពរះហយ�ូវា៉ាដែលបានហរ ើ្ ពករុង

ហយរូសា�ិម ពទង់្តេពី្រហោទា ្ែល់ឯងហនរះ ហ ើ្មិនដមនជាកនទាុយឧ្ ដែល 

បានកញឆោ ក់យកហចញពពីហភ្ើងហទឬ?» (ខ ២)។ រាស្តេអុពីស្សាដអល បានហៅ កនាុង

�ថនទុក្ខហវទោអ្់ហពលយា៉ា ងយូរ។ ពួកហគ្ឹងដ្ព្រូវបានហេរះហៅកនាុង
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អណាតេ ្ហភ្ើងដែលសាតំាងនិងភានា ក់ងាររ្រ្់វាបាន្រងាក ្់ហ�ើង ្ពមា្់រ  

ហ្ចកតេពីវោិ្រ្រ្់ពួកហគ ហោយសារអំហពើបា្ររ្រ្់ពួកហគហៅហ�ើយ ្រ៉ាុដនតេ 

ឥ�ូវហនរះពពរះបានលូកពពរះ�្តេហៅស្្ង់ពួកហគហ�ើង។

 ហៅហពលដែលពពរះបានទទួលយកការទូលអងវររ្រ្់ហោកហយ្ួរ 

ពពរះអងគាបាន្រងាគា ្់រថា «ចូរហោរះ្ហម្ៀក្ំរពាក់កខវក់ពពីហោកហចញ»។ ហ�ើយ  

ហទវតាបានមាន្រនទាូលហៅហោកហយ្ួរថា «ហមើល អញបានហលើកហចាលអំហពើ

ទុច្ចរ ិ្ ពពីឯងហចញហ�ើយ អញនឹងព្រោ្់រខ្ួនឯង ហោយ្ហម្ៀក ្ំរពាក់ ែ៏រុង 

ហរឿងវញិ ហោរះខញាុំក៏ទូលថា ្ូមឲ្យហគ្ំរពាក់កបាងំសា្អ ្ ហៅហលើកបាល ហោក ែង 

ែូហចនារះ ហគក៏្ំរពាក់កបាងំសា្អ ្ ហៅហលើកបាលហោកែង ពពមទំ្ង ព្រោ្់រ កាយ 

ឲ្យែង មានទំ្ងហទវតាថនពពរះហយ�ូវា៉ាឈរហៅទពីហោរះដែរ» (ខ៤ និង ខ៥)។ 

បា្ររ្រ្់ហោកនិងរ្រ្់ព្រជារាស្តេហោកព្រូវបានពពរះអ្់ហទ្្ឲ្យហ�ើយ។ 

រាស្តេអុពីស្សាដអលបានព្រោ្់រកាយហោយ«្ហម្ៀក្ំរពាក់ែ៏រុងហរឿង» គឺជា

ហ្ចកតេពី្ុចរ ិ្ រ្រ្់ពពរះពគិ្តេ ដែលពពរះបាន្ំរពាក់ឲ្យពួកហគ។ កបាងំ ដែល

បាន្ំរពាក់ហៅហលើកបាលរ្រ្់ហោកហយ្ួរ ែូចជាកបាងំដែលពួក្ង្ឃបាន

ពាក់ែូហចានា រះដែរ គឺមានឆ្ាក់អក្សរថា «្ររ ិ្ ុទ្ធែល់ពពរះហយ�ូវា៉ា» (និក្ខមនំ 

២៨:៣៦) ជា្ញ្ញា ្រញ្្ក់ថា ហទ្រះ្រពីជាមានការ្ំរពាននឹងពកឹ្្យវន័ិយថនពពរះ

រ្រ្់ហោក ហៅហពលកន្ងមកក៏ហោយ ក៏ឥ�ូវហនរះ ហោកមានលក្ខណៈ

្ម្ ត្េិអាច្រហពមើការងារថាវ យពពរះហៅកនាុងហរាងឧហបា្្រ្រ្់ពទង់ បាន ដែរ។

 ឥ�ូវហនរះហទវតាហោរះបានមាន្រនទាូលហៅហោកហយ្ួរថា«ពពរះហយ�ូវា៉ា  

ថនពួកពល្ររវិារ ពទង់មានពពរះ្រនទាូលែូហចនារះ ហ្រើឯងនឹងហែើរតាមែ្ូវរ្រ្់អញ 

ហ�ើយរកសោ្រហញញាើរ្រ្់អញ ហោរះឯងនឹងជាអនាកពគ្់រពគងហលើវោិររ្រ្់អញ 

ពពមទំ្ងរកសោទពីោនរ្រ្់អញែង ហ�ើយអញនឹងឲ្យឯងបានចូលកនាុងពួក

ដែលហៅទពីហនរះដែរ» (សាការ ពី ៣:៧)។ ព្រ្ិនហ្រើហោកសាតេ ្់រ្រងាគា ្់រពពរះ 

ពពរះអងគានឹងហលើក្ហមកើងហោកជាហៅោវ យ ជាអនាកែឹកោំ ហលើពពរះវោិរ និង 

ពិ ព្ីថាវ យ្ងាវ យ ហោកបានហែើរជាមួយនឹងហទវតា ហៅកនាុងជពីវ ិ្ ហនរះ ហ�ើយ 



ទំព័រ-718- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហៅទពីចុង្ំរែុ្ ហោកបានរួ្ររួមជាមួយនឹងពករុមចហពមៀងែ៏មាន្ិរ ពីរុងហរឿង 

ហៅជំុវញិ្រល្័ងករ្រ្់ពពរះ។

 «ឱហយ្ួរជា្ហមតេច្ង្ឃហអើយ ចូរសាតេ ្់រឥ�ូវ ពពមទំ្ងពួកអនាកដែល

អងគាុយជាមួយនឹងឯងែង ហពពារះហគជាពួកដែលជាទពីអសា្ច រ្យ ែ្ិ្ហមើល អញ 

នឹងឲ្យអនាក្រហពមើរ្រ្់អញហ ម្ា រះ លំពង់ហចញមក» (ខ ៨)។ សា្ន៍ អុពីស្សាដអល

មានហ្ចកតេពី្ង្ឃឹមហៅកនាុងលំពង់ ជាពពរះែ៏ជួយរហំោរះ ដែលនឹងយាងមក។  

គឺហោយសារហ្ចកតេពីជំហនឿហលើពពរះអងគា្ហ្ងាគា រះដែលនឹងយាងមកហោរះហ�ើយ

ដែលហោកហយ្ួរនិងព្រជារាស្តេរ្រ្់ហោកបានទទួលការអ្់ឱនហទ្្។ 

តាមរយៈហ្ចកតេពីជំហនឿកនាុងពពរះពគិ្តេ ពួកហគព្រូវបានសាតេ រឲ្យគ្្់រពពរះ�ឫទ័យ

ែល់ពពរះជា្មាពីហ�ើងវញិ  ហោយគុណ្ម្្តេិថនហ្ចកតេពីល្អរ្រ្់ពទង់ ព្រ្ិន

ហ្រើពួកហគបានហែើរតាមែ្ួវរ្រ្់ពពរះអងគានិងរកសោ្រញញា្តេិរ្រ្់ពទង់ ពួកហគគឺជា 

«មនុ្្សដែលមានហ្ចកតេពីអសា្ច រ្យ» មានកិ្តេិយ្ជាអនាក ហពជើ្ហរ ើ្  រ្រ្់ 

ពពរះថនឋាន្ួគ៌ ហៅកនាុងចំហណាមនគរទំ្ងឡាយហៅហលើដែនែពី។

សុពក-១១ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំពូក៤

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ពទង់ ក៏ ្រងាគា ្់រ ែល់ ពួក ដែល ឈរ ហៅ ចំហពារះ ពទង់ ថា ចូរ 

ហោរះ ្ ំហលៀក្ំរពាក់ កខវក់ ពពី ហោក ហចញ រួច ពទង់ មាន ពពរះ្រនទាូល ែល់ ហោក 

ថា ហមើល អញ បាន ហលើក ហចាល អំហពើ ទុច្ចរ ិ្  ពពី ឯង ហចញ ហ�ើយ អញ នឹង 

ព្រោ្់រ ខ្ួន ឯង ហោយ ្ ំហលៀក្ំរពាក់ ែ៏ រុងហរឿង វញិ។ សាការ ពី ៣:៤

 ហៅហពលដែលសាតំាងបានហចាទព្រកាន់ហោកហយ្ួរនិងព្រជារាស្តេ

រ្រ្់ហោក ក៏ែូចជាការដែលវាហចាទព្រកាន់ែល់អនាកដែលដ្វងរកហ្ចកតេពី

ហមតាតេ  និងការគ្្់រពពរះទ័យរ្រ្់ពពរះ ហៅពគ្់រ្ម័យកាលដែរ។ វាគឺជា 

«អា ហោរះដែលហចាទព្រកាន់ពពីពួក្រង្រ្អូនហយើងរាល់គ្នា  ដែលហចរះដ្ ហចាទ ពពី 

ហគ ហៅចំហពារះពពរះទំ្ងយ្់រទំ្ងថ្ងៃ» (វវិរណៈ ១២:១០)។ ទំោ្់ហោរះបាន

រ ពីករាលោលហៅហលើអនាកដែលពពរះបានជួយ្ហ្ងាគា រះហចញពពីអំណាចថនអំហពើ



ហោកហយ្ួរនិងហទវតា-ទំព័រ-719-

អាពកក់ និងអនាកដែលមានហ ម្ា រះក្់ហៅកនាុង្រញ្ពីជពីវ ិ្ រ្រ្់កូនហចៀម។ មិន

មានអនាកដែលពពរះបានទទួលឲ្យចូលកនាុងពគរួសាររ្រ្់ពទង់ណាមានា ក់ មិនមាន

ការហ្រតេជាញា ចិ្តេព្រឆំាងពពីសាតំាង ដែលជា្ព្រូវហោរះហ�ើយ។ ្រ៉ាុដនតេ ពពរះដែល

ជាហ្ចកតេពី្ង្ឹឃមរ្រ្់សា្ន៍អុពីស្សាដអល ជាអនាកការពាររ្រ្់ពួកហគ ជា 

ពពរះដែលដញកពួកហគជា្ររ ិ្ ុទ្ធ និងជាពពរះែ៏ហពបា្ហោរះរ្រ្់ពួកហគ ហៅ 

ហពលហោរះ ពទង់ក៏ជាហ្ចកតេពី្ង្ឃឹមរ្រ្់ពួកជំនំុ ោហពល ្ ពវថ្ងៃហនរះ ែូច គ្នា  

ដែរ។ 

 ការហចាទព្រកាន់រ្រ្់សាតំាង ទ្្់នឹងអនាកដែលដ្វងរកពពរះអមា្ច ្់ 

មិនព្រូវបាន្រហងកើនឲ្យរ ពីក្ំហ�ើង ហោយសារការមិន្្របាយចិ្តេហៅកនាុងអំហពើ

បា្ររ្រ្់ពួកហគហ�ើយ។ វាបានហលើក្ហមកើង ពួកហគហៅកនាុងអ្តេចរ ិ្ ែ៏មាន

ព្រ្ិទ្ធិភាពរ្រ្់វា ហពពារះវាែឹងថាមានដ្តាមរយៈការ្ំរពានពកឹ្្យវន័ិយរ្រ្់

ពពរះហទ ហទើ្រវាអាចមានអំណាចហលើពួកហគបាន។ 



ទំព័រ-720- ពួកហោរា និងហ្តេច

 ការហចាទព្រកាន់រ្រ្់វាហកើ្ហ�ើង ពពីភាពជា្ព្រូវរ្រ្់វាជាមួយនឹង

ពពរះពគិ្តេដ្មួយគ្់។ តាមរយៈដែនការថនហ្ចកតេពី្ហ្ងាគា រះ ពពរះហយ្ូ៊វ

កំពុង្ំរដ្រកកណាតេ ្់រថែសាតំាងមកហលើពគរួសាររ្រ្់មនុ្្ស ហ�ើយបានជួយ

្ហ្ងាគា រះែល់មនុ្្សឲ្យរួចពពីអំណាចរ្រ្់វា។ ្ម្អ្់រនិងភាពអាពកក់ទំ្ង

អ្់ថនហម្ររះហបារបានពុរះកហ្ញ្្លហ�ើង ហៅហពលដែលវាបានហ�ើញភ្តេុតាង

ថនភាពខ្ង់ខ្្់រ្រ្់ពពរះពគិ្តេ ហ�ើយវាបានហ្វើការហោយអំណាចនិងភាព

្ិុរនព្រ្្់រែូច្ិរសាច ហែើម្ពីទ្ញយកកូនៗរ្រ្់មនុ្្សដែលបានទទួល

ហ្ចកតេពី្ហ្ងាគា រះហចញពពីពពរះ។ វាែឹកោំមនុ្្សឲ្យធ្្ក់ចូលហៅកនាុងភាព 

្ង្័សយ ហ្វើឲ្យពួកហគបា្់្រង់ទំនុកចិ្តេហៅហលើពពរះ និង្ំរដ្រកពួកហគហចញពពី

ហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់រ្រ្់ពទង់ វាល្ួងពួកហគឲ្យ្ំរពានហៅនឹងពកឹ្្យវន័ិយ ហ�ើយ

ទ្មទ្រយកពួកហគថាជាពួកហឈ្ើយរ្រ្់វា ព្រកួ្ព្រដជងជាមួយនឹង្ិទ្ធិ

រ្រ្់ពពរះពគិ្តេ កនាុងការែហណតេើ មយកពួកហគហចញពពីវា។

 សាតំាងែឹងថា អនាកដែលទូល្ំុការអ្់ឱនហទ្្និងពពរះគុណ ពពី ពពរះ 

នឹងទទួលបានតាមការទូល្ូម ហ�្ុែូហចនារះហ�ើយបានជាវា្រងាហា ញបា្ររ្រ្់

ពួកហគ ហៅចំហពារះមុខហគ ហែើម្ពី្រងា្អ ក់ទឹកចិ្តេែល់ពួកហគ។ វាកំពុងដ្វង រក 

ឱកា្ជា្រនតេ្រោទា ្់រ ហែើម្ពី្្អូញដ្្អរទ្្់នឹងអនាកដែលកំពុងខំព្ឹរងដព្រងសាតេ ្់រ

្រងាគា ្់រពពរះ។ ្ូម្ពីដ្ការ្រហពមើែ៏ល្អ្ំរែុ្ និងដែលពពរះពទង់អាចទទួលយកបាន 

រ្រ្់ ពួកហគក៏វាពយាយាមហ្វើឲ្យមាន្ភាពពុករលួយដែរ។ វាខំព្ឹរងដព្រង 

រកសោ  ការហចាទ ព្រកាន់ែល់ពួកហគ ហោយការហបាក្រហញ្ឆោ ្ជាហពចើនរា្់រមិន 

អ្់ ហពារហពញហៅហោយល្ិចកិច្ចកលនិងអំហពើដែលហោរហៅ្ំរែុ្។

 មនុ្្សមិនអាចទ្់រទល់នឹងការហចាទព្រកាន់ពពី្ំណាក់្ព្រូវរ្រ្់

ពួកហគបានហទ។ ហគឈរលន់្ួបា្រហៅចំហពារះពពរះ ហោយមានអាវដែល

ព្រឡាក់ហៅហោយអំហពើបា្រ។ ្រ៉ាុដនតេ ពពរះហយ្ូ៊វ ជាហមធ្វ ពីរ្រ្់ហយើង ពទង់្រងាហា ញ

ការទូលអងវរែ៏មានព្រ្ិទ្ធិភាពជំនួ្អនាកដែលបានហ្រតេជាញា ចិ្តេរកសោពពលឹង

រ្រ្់ខ្ួនហៅជាមួយពទង់ ហោយការដកដព្រចិ្តេ និងហោយហ្ចកតេពីជំហនឿ។  



ហោកហយ្ួរនិងហទវតា-ទំព័រ-721-

ពពរះអងគាអងវរករជំនួ្ទហងវើរ្រ្់ពួកហគ ហ�ើយហោយសារការ្វា៉ាែ៏មាន 

អំណាចថនភនាំកាល់វា៉ារ ពី ពពរះអងគាបាន្ំរបា្់អនាកហចាទព្រកាន់រ្រ្់ពួកហគ។ ការ

សាតេ ្់រ្រងាគា ្់រែ៏ពគ្់រលក្ខណ៍រ្រ្់ពពរះអងគាចំហពារះពកឹ្្យវន័ិយរ្រ្់ពពរះ ពពរះអងគា 

ក៏បានទទួលពពរះហចសាតេ ទំ្ងហៅឋាន្ួគ៌និងហៅដែនែពី ហ�ើយពពរះវរ្ិរតា 

ពទង់ព្រទ្នហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណា និងការែ្សរះែសោមនុ្្ស ដែល មានហទ្្ 

ែល់ ពទង់ែងដែរ។ ពពរះអងគាបានមាន្រនទាូលហៅកាន់អនាកហចាទព្រកាន់ែល់រាស្តេ

រ្រ្់ពទង់ថា «មានា ល សាតំាង ពពរះហយ�ូវា៉ាពទង់្រហោទា ្ឯង ហអើ ពពរះហយ�ូវា៉ា

ដែលបានហរ ើ្ ពករុងហយរូសា�ិម ពទង់្តេពី្រហោទា ្ែល់ឯងហនរះ ហ ើ្មិនដមន 

ជាកនទាុយឧ្ ដែលបានកញឆោ ក់យកហចញពពីហភ្ើងហទឬ»។ ហ�ើយ ចំហពារះ អនាក 

ដែល ទពីពឹងែល់ ពទង់ ពពរះអងគាបានធ្ោអរះអាងថា «ហមើល 

អញបានហលើកហចាលអំហពើ ទុច្ចរ ិ្   ពពីឯងហចញហ�ើយ អញនឹងព្រោ្់រខ្ួនឯង 

ហោយ្ហម្ៀក្ំរពាក់ ែ៏រុងហរឿង វញិ» (សាការ ពី ៣:៤)។

សៅរ៍-១២ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំពូក៥

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖ ពពរះហយ�ូវា៉ា ថន ពួក ពល្ររវិារ ពទង់ មាន ពពរះ្រនទាូល 

ែូហចនារះ ហ្រើ ឯង នឹង ហែើរ តាម ែ្ូវ រ្រ្់ អញ ហ�ើយ រកសោ ្រហញញាើរ្រ្់ អញ ហោរះ ឯង 

នឹង ជា អនាក ពគ្់រពគង ហលើ វោិរ រ្រ្់ អញ ពពម ទំ្ង រកសោ ទពីោន រ្រ្់ អញ ែង 

ហ�ើយ អញ នឹង ឲ្យ ឯង បាន ចូល កនាុង ពួក ដែល ហៅ ទពី ហនរះ ដែរ ។ សាការ ពី ៣:៧

 អនាកដែលបានពាក់អាវថនហ្ចកតេពី្ុចរ ិ្ រ្រ្់ពពរះពគិ្តេនឹងឈរហៅ

ចំហពារះពទង់ ជាអនាកដែលពទង់បានហពជើ្ហរ ើ្ និងជាអនាកហសាមា រះព្ង់។ សាតំាង

មិនមានអំណាចទ្ញពួកហគហចញពពីពពរះ�្តេរ្រ្់ពពរះអងគា្ហ្ងាគា រះហ�ើយ។ 

មិនមានមនុ្្សណាមានា ក់ដែលមានហ្ចកតេពីជំហនឿនិងការសាតេ យហពកាយចំហពារះ

កំ�ុ្រ្រ្់ខ្ួន ដែលបានទ្មទ្រ្ំុការការពារពពីពទង់ ដែលពពរះអនុញ្ញា ្

ឲ្យធ្្ក់ចូលហៅកនាុងអំណាចរ្រ្់ខាមា ំង្ព្រូវហោរះហទ។ ពពរះ្រនទាូល រ្រ្់ 

ពទង់បាន្នយាថា «ហ្រើពំុហោរះ ឲ្យហគមកពឹងពាក់កមំ្ាងអញវញិ ហែើម្ពី ឲ្យ 



ទំព័រ-722- ពួកហោរា និងហ្តេច

បានជាហមព ព្ីនឹងអញ ចូរឲ្យហគជាហមព ព្ីនឹងអញចុរះ» (ហអសាយ ២៧:៥)។ 

ហ្ចកតេពី្នយាដែលពពរះអងគាបានព្រទ្នែល់ហោកហយ្ួរ ពទង់ក៏បានព្រទ្ន

ែល់មនុ្្សទំ្ងអ្់ដែរ៖ «ហ្រើឯងនឹងហែើរតាមែ្ូវរ្រ្់អញ ហ�ើយរកសោ 

្រហញញាើរ្រ្់អញ … អញនឹងឲ្យឯងបានចូលកនាុងពួកដែលហៅទពីហនរះដែរ» 

(សាការ ពី ៣:៧)។ ពួកហទវតារ្រ្់ពពរះ នឹងយាងជាមួយនឹងពួកហគ ហទ្រះ្រពី 

ជា ហៅកនាុងហោកិយហនរះក៏ហោយ ហ�ើយពួកហគនឹងឈរហៅកនាុងចំហណាមពួក

ហទវតាដែលហៅជំុវញិ្រល្័ងករ្រ្់ពពរះ ហៅទពីចុង្ំរែុ្។

 ការហ្រើក្ដមតេងឲ្យហ�ើញហោកហយ្ួរនិងហទវតារ្រ្់ហោរាសាការពី 

មានកមំ្ាងយា៉ា ងពិហ្្ ែល់្រទពិហសា្ន៍ថនរាស្តេរ្រ្់ពពរះ ហៅកនាុង

ទ្្សនពីយភាពចុង្រញ្ច ្់រោថ្ងៃ្ួននឹងបា្រែ៏្ំ។ ពពរះនឹងោំរាស្ត្េ ំណល់

ឲ្យធ្្ក់ចូលហៅកនាុងការពិបាក និងភាពអ្់្ង្ឃឹមយា៉ា ង្ំ  អនាកដែលកាន់ 

តាម្រញញា្តេិរ្រ្់ពពរះ និងមានជំហនឿហលើពពរះហយ្ូ៊វ នឹងរងពទំ្នូវកំ�ឹងរ្រ្់

សាតំាងនិងពួកហទវតារ្រ្់វា។ សាតំាងរា្់រពិភពហោកហនរះថា ជារាស្តេ 

រ្រ្់វា វាបានពគ្់រពគងអនាកដែលបានអរះអាងថាជាពគិ្តេ្ររ ិ្ ័ទដ្មហទៀ្   

ែង។  ្រ៉ាុដនតេ ហនរះគឺជាពករុម្ូចមួយដែលកំពុងទ្់រទល់នឹងអំណាចរ្រ្់វា។ 

ព្រ្ិនហ្រើវាបាន្ំរបា្់ពួកហនរះហចញពពីដែនែពី ហជាគជ័យរ្រ្់វានឹងបាន្ហពមច

ទំ្ងស្្រុង។ ហៅហពលដែលវាបានជរះឥទ្ធិពលែល់សា្ន៍ែថទ ឲ្យ្ំរផ្្ញ 

សា្ន៍អុពីស្សាដអល ហៅហពលអោគ្ែ៏ខ្ពីហនរះវាក៏នឹង្ំរែុ្អំណាចអាពកក់ 

ហៅដែនែពី ឲ្យ្ំរផ្្ញរាស្តេរ្រ្់ពពរះែូចគ្នា ដែរ។ ហគនឹង្ពមរូវឲ្យមនុ្្សហគ្រព

ចបា្់ររ្រ្់មនុ្្ស ដែលជា្រញញា្តេិព្រឆំាងហៅនឹងពកឹ្្យវន័ិយរ្រ្់ពពរះ។ 

 អនាកដែលហសាមា រះព្ង់ជាមួយនឹងពពរះនឹងព្រូវបានហគគំរាមកំដ�ង ហគ 

្រែិហ្្ និង្ម្ា្់រហោយគ្មា នការជំនំុជពមរះ។ ពួកហគព្រូវបាន «ទំ្ងឪពុក 

មាតេ យ ្រង្រ្អូន ញា្ិ្ោតេ ន ហ�ើយមិព្្ម្ាញ់ក៏នឹង្រញូ្នអនាករាល់គ្នា  ហ�ើយ

នឹង្ម្ា្់រអនាករាល់គ្នា ខ្រះដែរ» (លូកា ២១:១៦)។ ហ្ចកតេពី្ង្ឃឹមដ្មួយ 

រ្រ្់ពួកហគ គឺហៅកនាុងហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណារ្រ្់ពពរះ ការការពារដ្មួយគ្់ 



ហោកហយ្ួរនិងហទវតា-ទំព័រ-723-

រ្រ្់ពួកហគគឺការអ្ិសាឋា ន)។ ខណៈដែលហោកហយ្ួរបានអងវរករជាមួយ

នឹងហទវតា ែូហចនារះពួកជំនំុដែលហៅហ្្្ល់ ដែលមានចិ្តេហខទាចខាទា ំនិងមាន

ជំហនឿចបា្់ោ្់ នឹងទូលអងវរ្ំុការអ្់ឱនហទ្្ និងការរហំោរះ តាម

រយៈពពរះហយ្ូ៊វជាហមធ្វ ពីរ្រ្់ពួកហគដែរ។ ពួកហគបានែឹងយា៉ា ងចបា្់អំពពី

ជពីវ ិ្ ដែលហពារហពញហៅហោយអំហពើបា្ររ្រ្់ពួកហគ ពួកហគបានហមើលហ�ើញ

ភាពកហមសោយនិងភាពគ្មា ន្ថម្រ្រ្់ពួកហគ ហ�ើយពួកហគជិ្បា្់្រង់កតេពី

្ង្ឃឹមហៅហ�ើយ។

 ហមល្ួងឈរហៅដក្រ ហែើម្ពីនឹងហចាទព្រកាន់ែល់ពួកហគ ែូចជាវាបាន

ឈរព្រឆំាងជាមួយនឹងហោកហយ្ួរដែរ។ វាបានចង្អុល ហៅអាវក ខវក់រ្រ្់ 

ហោក និងអ្តេចរ ិ្ មិនពគ្់រលក្ខណ៍។ ពួកហគ្រងាហា ញភាពកហមសោយនិងភាព

លងៃង់    ហ្្រ្រ្់ពួកហគ អំហពើបា្រថនភាពអក្ញញាូរ្រ្់ពួកហគ ភាពមិនែូច ជា 

ពពរះពគិ្តេ ដែលមិនបានហលើក្ហមកើងែល់ពពរះែ៏ហពបា្ហោរះរ្រ្់ពួកហគ។ 

វាខំព្ឹរងដព្រង្ំរភិ្្ំរភ័យពួកហគហោយគំនិ្ថា ករណពី រ្រ្់ពួកហគមិនមាន

កតេពី្ង្ឃឹមហ�ើយ ហ�ើយស្ាកសានា មថនការព្រមា្រ្រ្់ពួកហគនឹងមិនអាចលុ្រ

ោងពជរះហ�ើយ។ វា្ង្ឃឹមថាហ្វើែូហចានា រះនឹង្ំរផ្្ញហ្ចកតេពីជំហនឿរ្រ្់ពួក  

ហគ ដែលហទ្រទន់ហៅតាមហ្ចកតេពីល្ួងរ្រ្់វា ហ�ើយងាកដ្ររហចញពពីការ

ហសាមា រះព្ង់ជាមួយនឹងពពរះ។

អាទិត្យ-១៣ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំពូក៦

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ អញ នឹង ចំហរ ើន កមំ្ាង ពួក វង្ស យូោ អញ នឹង ជួយ ្ ហ្ងាគា រះ 

ពួក វង្ស យ៉ាូដ្្រ ហ�ើយ នឹង ោំ ហគ មក វញិ ែ្ិ្ អញ មាន ហ្ចកតេពី អាណិ្ 

ហមតាតេ  ែល់ ហគ យា៉ា ង ហោរះ ហគ នឹង មាន ្ ណាឋា ន ែូច ជា អញ មិន បាន ហបារះ្រង់ 

ហចាល ហគ ហ�ើយ ែ្ិ្ អញ ហនរះ ជា ពពរះហយ�ូវា៉ា គឺ ជា ពពរះ ថន ហគ ហ�ើយ អញ នឹង 

សាតេ ្់រ ហគ។ សាការ ពី ១០:៦

 សាតំាងមានចំហណរះែឹងយា៉ា ងចបា្់ អំពពីបា្រដែលវាបានល្ួងែល់
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រាស្តេរ្រ្់ពពរះឲ្យព្រពពឹ ត្េ ហ�ើយវាបានជំរុញហ្ចកតេពីល្ួងថនការហចាទព្រកាន់

រ្រ្់វាទ្្់នឹងពួកហគ ហោយអរះអាងថាហោយសារបា្ររ្រ្់ពួកហគ ពួកហគ 

បានហ្វើឲ្យបា្់្រង់ការការពាររ្រ្់ពពរះ ហ�ើយវាអរះអាងថាវាមាន្ិទ្ធិនឹង

្ំរផ្្ញពួកហគ្រង់។ វាកា្់ហទ្្ពួកហគថាជាអនាកដែលបានកា្់ហចញពពីការ  

គ្្់រពពរះ�ឫទ័យែល់ពពរះ ែូចជារូ្រវាផ្ទា ល់ដែរ។ វានិយាយថា «ហ ើ្ពួកហគ

ជាមនុ្្សដែលព្រូវជំនួ្កដន្ងខញាុំហៅឋាន្ួគ៌ និងកដន្ងរ្រ្់ពួកហទវតា

ដែលបានរួ្ររួមជាមួយនឹងខញាុំឬ? ពួកហគអរះអាងថាហគ្រពពកឹ្្យវន័ិយរ្រ្់

ពពរះ ្រ៉ាុដនតេ ហ ើ្ពួកហគបានរកសោ្រញញា្តេិទំ្ងហោរះដមនឬហទ? ហ ើ្ពួកហគមិនដមន

ជាអនាកស្្ឡាញ់ខ្ួនឯង ខំ្ាងជាងស្្ឡាញ់ពពរះហទឬអពី? ហ ើ្ពួកហគមិនបាន

ចា្់រអារមមាណ៍ហៅហលើខ្ួនឯង ខំ្ាងជាងកិច្ចការ្រហពមើពពរះហទឬអពី? ហ ើ្ពួកហគ

មិនស្្ឡាញ់រ្រ្់ខាងហោកិយហទឬ? ចូរពកហ�កហមើលមកឯអំហពើបា្រដែល

បានកំណ្់ែល់ជពីវ ិ្ រ្រ្់ពួកហគ។ ហមើល�៍ ភាពអាតាមា និយម ការចូល ចិ្តេ 

អំហពើអាពកក់ ្ម្អ្់រគ្នា ហៅវញិហៅមករ្រ្់ពួកហគ»។ ហ ើ្ពពរះមិនបាន

្រហណតេ ញខញាុំនិងពួកហទវតារ្រ្់ខញាុំហចញពពីពពរះវ្តេមានរ្រ្់ពទង់ ហ�ើយដ្ររជា

ព្រទ្នរងាវ ន់ែល់ពួកអនាកដែលមានហទ្្ែូចគ្នា ហនរះហទឬអពី? ឱពពរះអងគា

ហអើយ ពពរះអងគាមិនអាចហ្វើែូហចនារះហោយយុ្តេិ្ម៌បានហទ។ ហ្ចកតេពីយុ្តេិ្ម៌

្ពមរូវឲ្យកា្់ហទ្្ទ្្់នឹងពួកហគ។ 

 ្រ៉ាុដនតេ ហៅហពលដែលអនាកហែើរតាមពពរះពគិ្តេ  បានហ វ្ើបា្រ ពួកហគមិនបាន

ព្រគល់ខ្ួនឲ្យហៅហពកាមការពគ្់រពគងថនភានា ក់ងាររ្រ្់សាតំាងហទ។ ពួកហគ

បានដកដព្រចិ ត្េពពីអំហពើបា្ររ្រ្់ពួកហគ ហ�ើយបានដ្វងរកពពរះហោយការ

្រោទា ្រខ្ួននិងការភាញា ក់ខ្ួន ហពលហោរះពពរះដែលជាហមធ្វ ពីរ្រ្់ពួកហគបាន

អងវរករជំនួ្ពួកហគ។ អនាកដែលព្រូវបាន្ំរពានយា៉ា ង្ងៃន់្ងៃរ ហោយភាព 

អក្ញញាូ រ្រ្់ពួកហគជាអនាកដែលែឹងពពីអំហពើបា្ររ្រ្់ខួ្ននិងពពីទណ្ឌ កមមា

រ្រ្់ពួកហគនឹងព្រកា្ថា៖ «មានា លសាតំាង ពពរះហយ�ូវា៉ាពទង់្រហោទា ្ឯង។ 

ខញាុំបានលរះ្រង់ពពរះជនមារ្រ្់ខញាុំ ហែើម្ពីមនុ្្សទំ្ងហនរះ។ ខញាុំបានឆ្ាក់ពួកហគជា
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្់រហៅកនាុងបា្ថែរ្រ្់ខញាុំ។ ពួកហគអាចមានអ្តេចរ ិ្ មិនពគ្់រលក្ខណ៍ ពួកហគ

អាច្ររាជ័យកនាុងការខំព្ឹរងដព្រង ្រ៉ាុដនតេ ពួកហគបានដកដព្រចិ្តេ ហ�ើយខញាុំបាន

អ្់ហទ្្ែល់ពួកហគ និងបានទទួលយកពួកហគហ�ើយ»។ 

 ការវាយព្រោររ្រ្់សាតំាងខំ្ាងក្ាណា្់ ការ្ំរភ័នតេរ្រ្់វាក៏្ិុរន

ព្រ្្់រណា្់ដែរ ្រ៉ាុដនតេ ពពរះហនព្រ្រ្់ពពរះទ្ហមើលពពីហលើរាស្តេរ្រ្់ពទង់។ 

ការឈឺចា្់ររ្រ្់ពួកហគមានទំ�ំ្ំហ្ង ហភ្ើងហចញពពី�ោក់ែូចជាហ�ៀ្រ

នឹង្រហញឆោ រះពួកហគហៅហ�ើយ ្រ៉ាុដនតេ ពពរះហយ្ូ៊វនឹងោំពួកហគហចញែូចជាមា្

ដែលបាន្ពមងកនាុងហភ្ើង។ ភាពខាងហោកិយរ្រ្់ពួកហគ នឹងព្រូវែក យក 

ហចញ រ ពីឯរូ្រអងគារ្រ្់ពពរះពគិ្តេព្រូវបាន្រងាហា ញយា៉ា ងចបា្់ តាម រយៈពួកហគ 

វញិ។

 ពពរះអមា្ច ្់ោក់ែូចជាបាន្ំរហភ្ចហ្ចកតេពីវោិ្ថនពួកជំនំុរ្រ្់ពទង់ 

និងរ្ួរ្សានា មដែលបាន្រងកហ�ើងហោយ្ព្រូវរ្រ្់ពួកជំនំុហោរះ ជា ហពចើន 

ែង។ ្រ៉ាុដនតេ ពពរះមិនបាន្ំរហភ្ចហទ  ហៅហលើពិភពហោកហនរះគ្មា នអវពីដែលជាទពី

គ្្់រែល់ពពរះ�ឫទ័យរ្រ្់ពទង់ ជាងពួកជំនំុរ្រ្់ពពរះអងគាហ�ើយ។ ពពរះអងគា

មិនមានហគ្ល្ំរណងចង់ឲ្យហគ្លការថនហោកិយហនរះហ្វើឲ្យកំណ្់ពតាថន

ពួកជំនំុរ្រ្់ពទង់ព្រូវពុករលួយហទ។ ពពរះអងគាមិនបានទុករាស្តេរ្រ្់ពពរះអងគា

ឲ្យសាតំាងល្ួងហ�ើយ។ ពពរះអងគានឹងោក់ទណ្ឌ កមមាែល់អនាកដែលហ្វើជា្ំណាង

ែល់ពទង់មិនបានព្ឹមព្រូវ ្រ៉ាុដនតេ ពពរះអងគានឹងមានអំណរចំហពារះអ្់អនាកដែល

ដកដព្រចិ្តេហោយហសាមា រះ្មា័ពគ។ ចំហពារះអ្់អនាកដែលអំពាវោវែល់ពទង់ ហែើម្ពី

ទូល្ំុកមំ្ាង្ពមា្់រពពងពីកអ្តេចរ ិ្ ដ្រ្រពគិ្តេ្ររ ិ្ ័ទ ពពរះអងគានឹងព្រទ្ន

នូវរាល់ជំនួយដែលពួកហគព្រូវការ។

ច័ន្ទ-១៤ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំពូក៧

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ហៅ ពគ្ ហោរះ ដខនាង រ្រ្់ ពពរះហយ�ូវា៉ា នឹង បាន ជា ល្អ ព្រថព 

ហ�ើយ រុងហរឿង ឯ ែល ហកើ្ ពពី ែពី នឹង បាន ជា ព្រហ ើ្រ ហ�ើយ ជា លំអ ែល់ 
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្ំណល់ ពួក សា្ន៍ អុពីស្សាដអល ដែល បាន រួច ។ ្ម័យ ហោរះ អនាក ណា 

ដែល ្ ល់ ហៅ កនាុង ពករុង ្ ុពីយ៉ាូន ជា អនាក ដែល ហៅ កនាុង ពករុង ហយរូសា�ិម ហៅ 

ហ�ើយ ហោរះ នឹង បាន ហៅ ជា អនាក ្ររ ិ្ ុទ្ធ គឺ ពគ្់រ ទំ្ង មនុ្្ស កនាុង ពករុង 

ហយរូសា�ិម ដែល មាន ហ ម្ា រះ ក្់ ទុក កនាុង ពួក មនុ្្ស រ្់។ ហអសាយ ៤:២-៣

 ហៅពគ្អវសាន រាស្តេរ្រ្់ពពរះនឹងហខសោយកមំ្ាង ហ�ើយ នឹង យំ ហសាក 

ហោយសារ្ម្អ្់រដែលបានហកើ្ហ�ើងហៅកនាុងទឹកែពី។ ពួកហគនឹងពពមានែល់

អនាកដែលបានជាន់ឈ្ពីពកឹ្្យវន័ិយរ្រ្់ពពរះ ទំ្ងទឹកដភនាក  ហ�ើយពួកហគនឹង

្រោទា ្រខ្ួនហៅចំហពារះពពរះ ហោយការសាតេ យហពកាយ ទំ្ងទុក្ខហសាក។ ពួកមនុ្្ស

អាពកក់នឹងចំអកែល់ទុក្ខកងវល់ និងហមើលងាយែល់ការអំពាវោវែ៏ឱឡារកិ

រ្រ្់ពួកហគ។ ្រ៉ាុដនតេ ការយំហសាកនិងការ្រោទា ្រខ្ួនថនរាស្តេរ្រ្់ ពពរះគឺជា

ភ្តេុតាងយា៉ា ងចបា្់ឥ្ព្រដកកបាន ្រញ្្ក់ថាពួកហគកំពុងទទួលបាននូវ

កមំ្ាងនិងភាពថ្្្នាូរ ខាងអ្តេចរ ិ្ ដែលបានបា្់្រង់ហៅ កនាុងែលវបិាក ថន 

អំហពើបា្រ។ ការហនរះហកើ្ហ�ើងហោយសារពួកហគបានចូលហៅជិ្ពពរះពគិ្តេ 

ហោយសារដភនាករ្រ្់ពួកហគបាន្ម្ឹងហៅកាន់ភាព្ររ ិ្ ុទ្ធែ៏ពគ្់រលក្ខណ៍ 

ដែលពួកហគែឹងយា៉ា ងចបា្់ពពីអំហពើបា្រយា៉ា ង្ងៃន់្ងៃររ្រ្់ពួកហគ។ ភាពទន់ 

ហខសោយនិងភាពទន់ទ្្រគឺជាលក្ខខណ្ឌ ថនហជាគជ័យ និងជ័យជមនារះ។ មកុែ

ែ៏មាន្ិរ ពីរុងហរឿងកំពុងរង់ចំាអនាកដែលឱនពកា្រហៅហទៀ្រហជើងហឈើឆាក ង។

 អនាកដែលហសាមា រះព្ង់និងអនាកអ្ិសាឋា នរ្រ្់ពពរះ ែូចជាពួកហគ ព្រូវបាន 

ពពរះអងគាការពារហៅកនាុងពទង់។ ពួកហគមិនែឹងខ្ួនថាមានដខលការពារ្ុវ្្ិភាព

ពួកហគហោយរហ្រៀ្រណាហ�ើយ ហោយមានការជំរុញពពី្ំណាក់សាតំាង ពួក 

អនាកែឹកោំហៅហលើពិភពហោកហនរះបានខំព្ឹរងដព្រង្ំរផ្្ញពួកហគ ្រ៉ាុដនតេ ព្រ្ិន

ហ្រើដភនាកថនកូនៗរ្រ្់ពពរះព្រូវបានហ្រើកែូចជាដភនាកអនាក្រហពមើរ្រ្់ហោក 

ហអលពីហ្ហៅឯែូថាន់ ហោរះពួកហគនឹងហមើលហ�ើញហទវតារ្រ្់ពពរះហៅជំុវញិ

ពួកហគ កំពុងហឡាមព័ទ្ធកងទ័ពថនហ្ចកតេពីងងឹ្ជាក់ជាមិនខាន។

 ខណៈដែលរាស្តេរ្រ្់ពពរះ្រោទា ្រចិ្តេរ្រ្់ពួកហគហៅចំហពារះពពរះ 



ហោកហយ្ួរនិងហទវតា-ទំព័រ-727-

អងវរករ្ំុចិ្តេ្ររ ិ្ ុទ្ធ ហទវតាបាន្រងាគា ្់រថា «ចូរហោរះ្ហម្ៀក្ំរពាក់កខវក់ពពី

ហោកហចញ» ហ�ើយពពរះបានមានពពរះ្រនទាូលហលើកទឹកចិ្តេថា «ហមើល អញ

បានហលើកហចាលអំហពើទុច្ចរ ិ្ ពពីឯងហចញហ�ើយ អញនឹងព្រោ្់រខ្ួនឯង 

ហោយ្ហម្ៀក្ំរពាក់ែ៏រុងហរឿងវញិ» (សាការ ពី ៣:៤)។ ពពរះបាន្ំរពាក់អាវថន

ហ្ចកតេពី្ុចរ ិ្ ដែលគ្មា នព្រឡាក់រ្រ្់ពពរះពគិ្តេ ហៅហលើកូនៗរ្រ្់ពពរះអងគា 

ដែលបានខំព្ឹរងដព្រង្្ូ៊ ទំ្ងព្រូវល្ួង និងដែលហសាមា រះព្ង់។ ពពរះបាន

ហ្្ៀកពាក់ឲ្យរាស្ត្េ ំណល់ដែលព្រូវបានហគ្្អ្់រហខ្ើម ហោយ្ហម្ៀក្ំរពាក់ 

ែ៏រុងហរឿង ដលងព្រូវអា្់រឱនហោយភាពពុករលួយរ្រ្់ហោកិយហទៀ្ហ�ើយ។ 

ពពរះបានក្់ហ ម្ា រះរ្រ្់ពួកហគហៅកនាុង្រញ្ពីជពីវ ិ្ ថនកូនហចៀម ហៅជាមួយនឹង

ពួកអនាកហសាមា រះព្ង់ហៅពគ្់រ្ម័យកាល។ ពួកហគបាន្្ូ៊ជាមួយនឹងអំហពើ

អាពកក់រ្រ្់ហមហបាក ពួកហគមិនបានងាកហរហោយសារ្ំហ�ងពគ�ឹមរ្រ្់

្្វោគហ�ើយ។ ឥ�ូវហនរះ ពពរះបានការពារពួកហគពពីការហបាក្រហញ្ឆោ ្រ្រ្់

ហមល្ួង ែរា្រែល់អ្់កល្។ ពពរះបានហែទារអំហពើបា្ររ្រ្់ពួកហគហៅហលើ 

ព្រភពថនអំហពើបា្រ (សាតំាង)។ ពពរះបាន្ំរពាក់ «មួកកិ្តេិយ្យា៉ា ងភ្ឺថ្ា» 

ហៅហលើកបាលរ្រ្់ពួកហគ។ 

 ហៅហពលដែលសាតំាងកំពុងជំរុញការហចាទព្រកាន់រ្រ្់វា ហទវតា 

្ររ ិ្ ុទ្ធ ដែលហគហមើលមិនហ�ើញកំពុងហោរះហៅមក ហបារះពតារ្រ្់ពពរះ ែ៏ មាន 

ពពរះជនមារ្់ ហៅហលើអនាកហសាមា រះព្ង់រ្រ្់ពពរះ។ ពួកអនាកទំ្ងហនរះគឺជាមនុ្្ស

ដែលឈរជាមួយនឹងកូនហចៀមរ្រ្់ពពរះ ហៅឯភនាំ្ុពីយ៉ាូន ទំ្ងមាន ហ ម្ា រះ

ពពរះវរ្ិរតា្រហ្រហៅហលើថាងៃ ្រ្រ្់ពួកហគែង។ ពួកហគហពចៀងចហពមៀង្រទ

ម្ាពីហៅចំហពារះ្រល្័ងករ្រ្់ពពរះ ្រទចហពមៀងដែលគ្មា នមនុ្្សណាអាចហចរះហពចៀង

ហនរះ បាន្ហ្ងាគា រះមនុ្្សមួយដ្ន ្ួរនមឺុន ្ួរនពាន់ោក់ ដែលពពរះបាន 

ហពបា្ហោរះហចញពពីដែនែពី។ «ហោរះជាពួកពព�មាចារ ពី ដែល មិន បាន្រង្ខូច 

ខ្ួននឹងស្ ព្ីហ�ើយ ហគតាមកូនហចៀមហៅពគ្់រកដន្ងដែលពទង់យាងហៅ ពទង់ 

បានហោរះហគហចញពពីពួកមនុ្្សហោក ទុកជាដែ្ ែំ្ូរង ថាវ យ ែល់ពពរះ ហ�ើយ 



ទំព័រ-728- ពួកហោរា និងហ្តេច

និងកូនហចៀម មិនហ�ើញមានហ្ចកតេពីភូ្ភរ ហៅកនាុង មា្់ ហគ ហ�ើយ ែ្ិ្ ហគ 

ឥ្ហៅ�មាង» (វវិរណៈ ១៤:៤, ៥)។

 ឥ�ូវហនរះបាន្នចូលែល់ការ្ហពមច្ពវពគ្់រ តាមពពរះ្រនទាូល 

រ្រ្់ហទវតាហោរះហ�ើយ «ចូរសាតេ ្់រឥ�ូវ ពពមទំ្ងពួកអនាកដែលអងគាុយជាមួយ

នឹងឯងែង ហពពារះហគជាពួកដែលជាទពីអសា្ច រ្យ ែ្ិ្ហមើល អញនឹង ឲ្យ អនាក 

្រហពមើរ្រ្់អញហ ម្ា រះ ‘លំពង់’ ហចញមក» (សាការ ពី ៣:៨)។  ពពរះពគិ្តេបាន

ហលចមកជាពពរះែ៏ហពបា្ហោរះ និងជាពពរះអងគា្ហ្ងាគា រះថនរាស្តេរ្រ្់ពទង់។ 

ឥ�ូវហនរះរាស្តេដែលហៅហ្្្ល់ពិ្ជា «ពួកដែលជាទពីអសា្ច រ្យ» ខណៈ

ដែលទឹកដភនាកនិងការ្រោទា ្រខួ្នថនការ្ំណាក់ហៅោដែនែពីរ្រ្់ហគ ដព្រ 

ក្ាយជាមានអំណរ និងមានកិ ត្េិយ្ហៅចំហពារះពពរះវ្តេមានរ្រ្់ពពរះនិង

កូនហចៀម។ «ហៅពគ្ហោរះ ដខនាងរ្រ្់ពពរះហយ�ូវា៉ា នឹងបានជាល្អព្រថពហ�ើយ  

រុងហរឿង ឯែលហកើ្ពពីែពី នឹងបានជាព្រហ ើ្រ ហ�ើយជាលម្អ ែល់្ំណល់ ពួក 

សា្ន៍អុពីស្សាដអល ដែលបានរួច។ ្ម័យហោរះ អនាកណា ដែល្ល់ ហៅ 

កនាុង ពករុង្ុពីយ៉ាូនជាអនាកដែលហៅកនាុងពករុងហយរូសា�ិមហៅហ�ើយហោរះនឹងបាន

ហៅជាអនាក្ររ ិ្ ុទ្ធ គឺពគ្់រទំ្ងមនុ្្សកនាុងពករុងហយរូសា�ិម ដែលមាន

ហ ម្ា រះក្់ទុកកនាុងពួកមនុ្្សរ្់» (ហអសាយ ៤:២, ៣)៕



«មិនមមនដោយឥទ្ិឫទ្ិ ឬដោយអំណាចដទ»-ទំព័រ-729-

៤៨

«មិនមមនដោយឥទ្ិឫទ្ិ ឬដោយអំណាចដទ»

អង្គារ-១៥ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំពូក៨

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ចូរ សរដសើរ ដល់ ពពរះដយហូវ៉ា មាន ពរ ដហើយ អ្នក ណា 

មដល ដកាតខ្លា ចដល់ ពពរះដយហូវ៉ា ដហើយ មាន ដសចក្ពី អំណរ ជា ខ្លា ំងចំដោរះ   

ដសចក្ពី ្រង្គា ្់រ រ្រស់ ពទង់។ ទំនុកតដមកើង ១១២:១

 ្រន្ទា ្់រពពីការដ្រើកសមម្ងរ្រស់ដោកដយសួរនិងដទវតារួចមកភ្លា ម 

ដោរាដនរះបានទទួលសារមួយទាក់ទងនឹងកិច្ចការរ្រស់ដោកសូរ ៉ាូបា្ិរល។ 

ដោកសាការពីបានមានព្រសាសន៍ថា «ឯដទវតាមដលដោលនឹងខ្ុំក៏មក ម្ង 

ដទៀត ោស់ខ្ុំដ�ើង ដូចជាដគោស់មនុស្សឲ្យភ្្ក់ពពីដដក រួចដទវតាសួរខ្ុំថា 

ឯងដ�ើញអ្ពីដន្រះ? ខំុ្ដ្លាើយថា ដ�ើញដជើងចដងកៀងដ្្ើពពីមាសទំាងអស់ មាន 

ទំាងចានដព្រងដៅដលើកំពូល និងចដងកៀងពបំាពពីរ ដហើយ្ំរពង់ពបំាពពីរ សពមា្់រ

្រង្ូរដព្រងដល់ចដងកៀងនពីមួយៗ មដលដៅដលើដជើងចដងកៀងដន្រះផង ក៏មាន ដដើម 

អូលពីវពពីរ ដៅមកបែរដន្រះ មួយខ្ងស្ាំចានដព្រង ដហើយមួយខ្ងដ្្ង»។

 «ដន្រះខ្ុំក៏សួរដល់ដទវតាមដលដោលនឹងខ្ុំថា ដោកមា្ច ស់ដអើយ ដនរះ 

ដតើជាអ្ពី? … ដន្រះដទវតាពបា្់រមកខំុ្ថា ដនរះជាពពរះ្រនទាូលមដលពពរះដយហូវ៉ា

មានពពរះ្រនទាូលដល់សូរ ៉ាូបា្ិរល គឺពពរះដយហូវ៉ាថនពួកពល្ររវិរ ពទង់មាន 

ពពរះ្រនទាូលថា មិនមមនដោយឥទ្ិឫទ្ិ ឬដោយអំណាចដទ គឺដោយ សារវញិ្ញា ណ   

រ្រស់អញវញិ»។

 «ដន្រះខ្ុំក៏សួរដទវតាថា ដដើមអូលពីវទំាងពពីរ មដលដៅខ្ងស្ាំ ដហើយ 

ខ្ងដ្្ងថនដជើងចដងកៀង ដន្រះដតើជាអ្ពី? ខ្ុំក៏សួរម្ងដទៀតថា ឯមមកអូលពីវ 



ទំព័រ-730- ពួកដោរា និងដសច្

ទំាងពពីរដនរះ ដៅមកបែរ្ំរពង់មាសទំាងពពីរ មដល ្រង្ូរដព្រង សមបុែរមាស ដចញ 

ដន្រះ ដតើជាអ្ពី? … ដទវតាពបា្់រខ្ុំថា ដនរះគឺជាអ្នកទំាងពពីរ មដលបាន ចាក់ 

ដព្រងតំាងឲ្យ ជាអ្នកមដលឈរដៅមកបែរពពរះអមា្ច ស់ថនមផនដពីទំាងដំុមូល» 

(សាការ ពី ៤:១-៦; ១១-១៤)។

 ដៅក្នុងការដ្រើកសមម្ងដនរះ ដដើមអូលពីវទំាងពពីរមដលដៅពពីមុខពពរះ 

តំណាងឲ្យការចាក់ដព្រងដចញពពី្ំរពង់មាស ចូលដៅក្នុង ដផើងថន ដជើង ចដងកៀង។ 

មាន្រដ ឆ្ រះដចញពពីចដងកៀងថនដរាងឧដបាស្ដនរះ មដល្រដ ្្ច ញពនលាឺភលាឺមចង

ចំាងជានិច្ច។ ដូចគ្្ន ដនរះមដរ ពនលាឺដ៏ដពញកមាលា ំង និងដសចក្ពីសសឡាញ់ ពពម

ទំាងអំណាចក៏នឹងដចញពពីអ្នកមដលបានចាក់ដព្រងតំាង មដលឈរ ដៅ ចំដោរះ 

ពពរះវត្មានរ្រស់ពពរះ ដៅកាន់រាសសរ្្រស់ពទង់មដរ ដ្្ើឲ្យពួក ដគអាច ្រដ ្្ច ញ 

ពនលាឺ ក្ពីអំណរ និងភ្ពសសស់សសាយដល់អ្នកដថទផងមដរ។ អស់អ្នកមដលមាន

្ររ្ូិររដៅដោយដសចក្ពីទំាងដនរះ ពតរូវមតមចកចាយដល់អ្នកដថទ ដោយ 

ដភ្គពទព្យថនដសចក្ពីសសឡាញ់។

 ដៅក្នុងការសាអា ងពពរះវោិររ្រស់ពពរះជា្្ពីដ�ើងវញិ ដោកសូរ ៉ាូបា្ិរល

បានព្រឈមជាមួយនឹងការពិបាកៗជាដពចើន។ ចា្់រតំាងពពីការចា្់រដផ្ើមមក 

ពួកសពតរូវបាន «ខំនំ្ឲ្យពួកយូោដខសោយថដដៅ ដហើយ្រដងអាើល្រង្អា ក់ដគក្នុង

ការសាអា ងដន្រះ»។ «ក៏្រង្ំឲ្យដគឈ្់រ ដោយកមាលា ំង និងអំណាច» (មអសរា៉ា  

៤:៤, ២៣)។ ្រ៉ាុមន្ ពពរះបានយាងចូលមក ជំនួសពួកជាងសាងសង់ ដហើយ

ឥ�ូវដនរះពពរះអងគាបានមាន្រនទាូលតាមរយៈដោរារ្រស់ពទង់ថា «ឱភ្នំ្ំដអើយ 

ដតើឯងជាអ្ពី ឯងនឹងពតរូវពត�្់រជាដពីរា្រដស្ើវញិ ដៅចំដោរះសូរ ៉ាូបា្ិរល ដហើយ 

ដោកនឹងនំ្យក្្ ជាកំពូលដចញមក ដោយមានសមពមកមសសកដោោ ថា 

សូមឲ្យបានព្រក្រដោយពពរះគុណ ដអើ ដោយពពរះគុណចុរះ» (សាការ ពី ៤:៧)។

ពុធ-១៦ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំពូក៩

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ពទង់ មាន ពពរះ្រនទាូល ត្រ ថា គឺ ដោយ ដពោរះ មត អ្នក រាល់ គ្្ន  



«មិនមមនដោយឥទិ្ឫទ្ិ ឬដោយអំណាចដទ»-ទំព័រ-731-

មាន ដសចក្ពី ជំដនឿ តិច ដពក ្រ៉ាុដណាណ រះ ដបែិត ខ្ុំ ពបា្់រ ជា ពបាកដ ថា ដ្រើ មាន 

ដសចក្ពី ជំដនឿ ដូច ពគ្្់រ ពូជ ១ យា៉ា ង លអាិត ដន្រះ អ្នក រាល់ គ្្ន  អាច នឹង និយាយ 

ដៅ ភ្នំ ដនរះ ថា ចូរ ដរ ើ ដចញ ពពី ទពី ដនរះ ដៅ ទពី ដន្រះ ចុរះ ដន្រះ នឹង បាន ដូដចា្ន រះ ដហើយ ក៏ 

គ្្ន ការ អ្ពី មដល អ្នក រាល់ គ្្ន  ដ្្ើ មិន ដកើត ដន្រះ ដទ។ មា៉ា ថាយ ១៧:២០បាន 

 ដៅោសដពញក្នុងព្រវតិ្សាសសថ្នរាសសរ្្រស់ពពរះ ភ្នំថនការ ពិបាក ្ ំៗ   

មដលោក់ដូចជាមិនអាចពទំាពទបានបានដកើតដ�ើងដល់អ្នកមដលបានខំព្ឹរង

មព្រងអនុវត្តាមពពរះរាជដគ្ល្ំរណងរ្រស់ពពរះថនឋានសួគ៌។ ពពរះបាន

អនុញ្ញា តឲ្យមានឧ្រសគគាម្រ្រដនរះ ដដើមបែពីជាការសាកលបែងដសចក្ពីជំដនឿ 

រ្រស់ពួកដគ។ ដៅដពលណាមដលដយើងមានការដពជៀតមពជកពគ្់រទិសទពី ដពល

ដន្រះដហើយគឺជាឱកាសពិដសសជាងដពលណាៗទំាងអស់ មដលដយើងពតរូវទុក

ចិត្ដលើពពរះនិងពពរះដចស្ាថនពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្រ្រស់ពទង់។ ការអនុវត្ 

ដសចក្ពីជំដនឿដ៏រស់ជាមដ្យោបាយដដើមបែពី្រដងកើនកមាលា ំងខ្ងពពលឹងវញិ្ញា ណ និង

្រដងកើនដសចក្ពីជំដនឿដ៏រងឹមំាឥតរដងគាើ។ គឺដោយដហតុដូដចា្ន រះដហើយមដលចិត្

បានពត�្់រជាអំណាចមដលមានដជាគជ័យ។  ដៅចំដោរះការទាមទារ ថន 

ដសចក្ពីជំដនឿ ឧ្រសគគាទំាងឡាយមដលសាតំាងបានោក់ពពង្យដៅតាមផលាូវ

រ្រស់ពគិស្្ររស័ិទ នឹងពតរូវរោយសា្រសូន្យ ដោយដពោរះពពរះដចស្ារ្រស់ 

ពពរះថនឋានសួគ៌នឹងយាងចូលមកកាន់ដគ ដោយមាន្រនទាូលថា «ក៏គ្្នការ

អ្ពីមដលអ្នករាល់គ្្ន ដ្្ើមិនដកើតដន្រះដទ» (មា៉ា ថាយ ១៧:២០)។

 ផលាូវរ្រស់ដោកិយចា្់រដផ្ើមដោយភ្ពអឹុក្ឹកនិងអំនួត។ ចំមណក 

ឯផលាូវរ្រស់ពពរះវញិ គឺជាការដ្្ើឲ្យថ្ងៃថនកិច្ចការតូចៗ កាលា យដៅជាដជាគជ័យ 

ខ្ងដសចក្ពីជំដនឿនិងដសចក្ពីសុចរតិដ៏ពតចរះពតចង់។ ជួនកាលពពរះអងគា្រដពងៀន

ដល់អ្នក្រដពមើការរ្រស់ពទង់ដោយបាននំ្មកនូវការខកចិត្និង្ររាជ័យយា៉ា ង

ជាក់មស្ង។ ពពរះមានដគ្ល្ំរណងចង់ឲ្យពួកដគដរៀនសូពតពគ្់រពគងការ

ពិបាកៗ។

 ជាញឹកញា្់រមនុស្សមតងមតពតរូវលបួែងឲ្យសាទា ក់ដសទាើរ ដៅចំដោរះ ភ្ព 



ទំព័រ-732- ពួកដោរា និងដសច្

អល់មអកនិងឧ្រសគគាដផ្សងៗ មដលដៅចំដោរះមុខ។ ្រ៉ាុមន្ ព្រសិនដ្រើពួកដគ

មានទំនុកចិត្យា៉ា ងរងឹមំា តំាងពពីដដើមរហូតដល់ទពី្រ ្្ច ្់រ ដន្រះពពរះនឹងសមាអា ត

ផលាូវសពមា្់រពួកដគ។ ដជាគជ័យនឹងដកើតមានដល់ពួកដគ ដៅដពលមដលពួក

ដគតសោូជាមួយនឹងការពិបាកៗ។ ដៅចំដោរះវញិ្ញា ណដ៏អង់អាចនិងជំដនឿដ៏រងឹ

មំាឥតរដងគាើរ្រស់សូរ ៉ាូបា្ិរល ភ្នំដ៏្ំថនការពិបាកៗនឹងកាលា យជាវលរា្រដស្ើ 

ដហើយថដមដលបានតំាងដជើងជញ្ជា ំង សូមបែពីមត «ថដដោក នឹង ដ្្ើ្រដង្ើយ ផង»។  

«ដហើយដោកនឹងនំ្យក្្ ជាកំពូលដចញមក ដោយមានសមពមកមសសក 

ដោោ ថា សូមឲ្យបានព្រក្រដោយពពរះគុណ ដអើ ដោយពពរះគុណចុរះ» 

(សាការ ពី ៤:៩, ៧)។

 ឫទ្ិនិងអំណាចរ្រស់មនុស្ស មិនអាចសាថា ្រន្ពពរះវោិររ្រស់ពពរះ

បានដទ ឬក៏មិនអាច្ំរផ្លា ញ្រង់បានមដរ។ មិនមមនដៅដលើ្្ រ្រស់ មនុស្ស ដទ 

្រ៉ាុមន្ ដៅដលើពពរះដយសោូវ ជា្្មដលពពរះវោិរសង់ដៅដលើពគ្់រសម័យកាល 

«ដហើយទ្ារសាថា ន�ំុពពលឹងមនុស្សសាលា ្់រនឹងមិនមដលឈ្នរះពួកជំនំុដ�ើយ» 

(មា៉ា ថាយ ១៦:១៨)។ ពពរះវត្មានរ្រស់ពពរះព្រទានសថាិរភ្ពដល់្ុរព្ដហតុ 

រ្រស់ពទង់។ «កំុឲ្យទុកចិត្នឹងអ្នក្ំ ឬនឹងពូជពង្សថនមនុស្សណាដ�ើយ» គឺ

ជាពពរះ្រនទាូលមដលពពរះបានព្រទានមកដល់ដយើង (ទំនុកតដមកើង ១៤៦:៣)។ 

«ឯងរាល់គ្្ន នឹងមានកមាលា ំងដោយដៅមតដសងៃៀម ដហើយមានដសចក្ពីទុកចិត្» 

(ដអសាយ ៣០:១៥)។ កិច្ចការមដលព្រក្រដោយសិរ ពីរុងដរឿងរ្រស់ពពរះ បាន

ចាក់ពគឹរះដៅដលើដគ្លការថនភ្ពពតឹមពតរូវដ៏ដៅអស់កលបែ មដលនឹងមិន 

សា្រសូន្យដ�ើយ។ កិច្ចការដន្រះនឹង្រន្ពពីកមាលា ំងមួយ ដៅកមាលា ំងមួយដទៀត 

«មិនមមនដោយឥទ្ិឫទ្ិ ឬដោយអំណាចដទ គឺដោយសារវញិ្ញា ណ រ្រស់ 

អញ វញិ» (សាការ ពី ៤:៦)។

 ដសចក្ពីសនយោថា «ថដថនសូរ ៉ាូបា្ិរលបានោំឫសពពរះវោិរដនរះ ដហើយ  

ថដដោកនឹងដ្្ើ្រដង្ើយផង» (ខ ៩)។ «យា៉ា ងដន្រះ ពួកចាស់ ទំុថន សាសន៍ 

យូោក៏សាអា ងដ�ើង ដោយមានដសចក្ពីចដពមើន ដោយនូវការទាយ រ្រស់ 



«មិនមមនដោយឥទិ្ឫទ្ិ ឬដោយអំណាចដទ»-ទំព័រ-733-

ដោរាោកាយ និងសាការពី ជាកូនអុពីដោ ដគបានសាអា ងដ�ើង ដរា្រ ដល់ ដហើយ 

តាម្រង្គា ្់រផងពពរះថនសាសន៍អុពីសសាមអល ដហើយតាមពពរះឱង្ក រថនសុពីរូស 

ោរ ពីយុស និងដអើថាដសោើកដសស ជាដស្ចដពើសុពីផង ដៅថ្ងៃទពី្រពី មខផលគាុន 

ក្នុងឆ្្ន ំទពីពបំាមួយ ថនរាជ្យដស្ចោរ ពីយុស ដន្រះពពរះវោិរបានសាអា ងដ�ើងរួច

ជាដសសច» (មអសរា៉ា  ៦:១៤, ១៥)។

ពពហស្បតិ៍-១៧ មករា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំពូក១០

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ គ្្ន ដសចក្ពី ភ័យ ខ្លា ច ណា ដៅ ក្នុង ដសចក្ពី សសឡាញ់ 

ដ�ើយ ដសចក្ពី សសឡាញ់ មដល ដពញ ខ្្ន ត ដន្រះ ្រដណ្ញ ដសចក្ពី ភ័យ ខ្លា ច 

ដចញ ពពី ដពោរះ ដសចក្ពី ភ័យ ខ្លា ច មតង ជា្់រ មាន ដសចក្ពី ដវទន្ ដហើយ អ្នក ណា 

មដល មាន ដសចក្ពី ភ័យ ខ្លា ច ដន្រះ មិន ទាន់ បាន ដពញ ខ្្ន ត ខ្ង ឯ ដសចក្ពី 

សសឡាញ់ ដៅ ដ�ើយ ដទ។ យ៉ាូោន ទពី១  ៤:១៨

 ដពកាយដន្រះ្រន្ិចមក ដគក៏បានពបារព្ពិ ព្ី្លាងពពរះវោិរ្្ពី មដល 

បាន  សាងដ�ើងដនរះ «ពគ្ដន្រះ ពួកកូនដៅអុពីសសាមអល ពួកសង្ឃ និង ពួក 

ដលវ ពី ពពមទំាងពួកអ្នកមដលពតរូវនំ្ដៅជាដឈលាើយឯដទៀត ក៏នំ្គ្្ន ដ្្ើ្ុរណ្យ្លាង 

ពពរះវោិរដនរះដោយអំណរ» ដហើយ «ឯពួកអ្នកមដលពតរូវនំ្ដៅជាដឈលាើយ

ដន្រះ ដគក៏ដ្្ើ្ុរណ្យរលំងដៅថ្ងៃដ្់រ្ួរនមខដចពតមដរ» (ខ ១៦, ១៧, ១៩)។

 ពពរះវោិរទពីពពីរដនរះ មានភ្ពរុងដរឿងមិនដស្ើនឹងពពរះវោិរទពីមួយ ឬពតរូវ

បានសរដសើរតដមកើងដោយអ្នកមដលដមើលដ�ើញនិមិត្សញ្ញា ថនពពរះវត្មាន

រ្រស់ពពរះ មដលសមនឹងពពរះវោិរទពីមួយដន្រះដទ។ ក៏មិនមានការ្រង្្ញ

អំណាចដ៏ហួសវស័ិយមក្រញ្ជា ក់ពពីការ្លាងពពរះវោិរដនរះមដរ។ ដគមិនបាន

ដ�ើញពពកថនសិរ ពីលអារ្រស់ពពរះយាងមកគង់ដៅដលើទពី្ររសុិទ្ មដលដទើ្រ មត 

នឹងសាងសង់្្ពីដនរះដទ។ ក៏មិនមានដភលាើងធ្លា ក់ពពីដលើដម� មក្រដ ឆ្ រះតង្្យ 

ដៅដលើអាសន្មដរ មលងមានដសគពីណាគង់ដៅចដន្លា រះដចរ ៉ាូ្រោពីន ដៅក្នុង 

ទពី្ររសុិទ្ ្ំរផុតដទៀតដហើយ ដគក៏រកហិ្រថនដសចក្ពីសញ្ញា  ទពីសដន្្ស ដពបាស 



ទំព័រ-734- ពួកដោរា និងដសច្

និង្រនទារះ្្ពកឹត្យវន័ិយដៅទពីដន្រះមលងដ�ើញដទៀតមដរ។ មិនមានសញ្ញា ពបា្់រ

ដល់ពួកសង្ឃឲ្យដឹងពពី្ំរណងពពរះហឫទ័យរ្រស់ពពរះដយហូវ៉ាតដៅដទៀត ដទ។

 ដហើយដនរះគឺជាអគ្រមដលទាក់ទងនឹងសំណង់មដលពពរះជាមា្ច ស់បាន

មាន្រនទាូល តាមរយៈដោរាោកាយថា៖ «សិរ ពីលអារ្រស់ វោិរជាន់ដពកាយ ដនរះ 

នឹងបានដលើសជាងជាន់មុនដៅដទៀត»។ «ក៏ នឹង អពងរួនអស់ទំាងសាសន៍មដរ 

ដន្រះទពីគ្្់រចិត្រ្រស់អស់ទំាងសាសន៍នឹងមកដល់ ពពរះដយហូវ៉ា ថនពួក ពល 

្ររវិរ ពទង់មាន ពពរះ ្រនទាូល ថា ដៅពគ្ដន្រះ អញនឹង្ំរដពញវោិរដនរះ ដោយ 

សិរ ពីលអា» (ោកាយ ២:៩, ៧)។ រា្់រសតវត្សរ ៍ពួកអ្នកពបាជ្បានខំព្ឹរងមព្រង

្រង្្ញថាដសចក្ពីសនយោមដលពពរះបានព្រទានតាមរយៈដោរាោកាយដន្រះ

បានសដពមចដហើយ ្រ៉ាុមន្ ដៅក្នុងពពឹត្ិការណ៍រ្រស់ពពរះដយសោូវដៅសសរុក

ណាសាមរ ៉ាត ពពរះមដលជាទពីគ្្់រចិត្ដល់អស់ទំាងសាសន៍ មដលដោយសារ

ពពរះវត្មានផ្ទា ល់រ្រស់ពទង់បានដ្្ើឲ្យ្ររដិវណពពរះវោិរបានដ្កើងដ�ើង 

មនុស្ស ជាដពចើនបាន្រដិដស្ជាោច់ខ្ត មិនសមលាឹងដមើលដៅឯសារៈសំខ្ន់

ដន្រះដ�ើយ។  អំនួត និងការមិនដជឿបាន្ិរទបំាងគំនិតរ្រស់ពួកដគមិនឲ្យ

យល់ពពីអតថាន័យពិតពបាកដថនោក្យរ្រស់ដោរាដនរះ។

 ពពរះវោិរទពីពពីរមិនពតរូវបានសរដសើរតដមកើងដោយពពកថនសិរ ពីលអារ្រស់

ពពរះដយហូវ៉ាដទ ្រ៉ាុមន្ ដោយសារពពរះមដលគង់ដៅក្នុងពទង់វញិ «ដបែិតមានពគ្់រ

ទំាងដសចក្ពីដោរដពញរ្រស់ពពរះ សណិ្តដៅក្នុងពទង់ទំាងមានរូ្រអងគាផង» 

គឺពពរះ «បានដលចមកក្នុងសាច់ឈាម» ដោយផ្ទា ល់ (កូ�ូស ២:៩; ព្ីម៉ាូដ្ 

ទពី១ ៣:១៦)។ ដៅក្នុងការសរដសើរតដមកើងដោយពពរះវត្មានរ្រស់ពពរះពគិស្

ផ្ទា ល់ ដៅក្នុងពពរះរាជដ្រសកកម្រ្រស់ពទង់ដៅដលើមផនដពី ដហើយដៅក្នុងពពរះ

វត្មានដនរះមតមួយគត់ មដលពពរះវោិរទពីពពីរដនរះមានសិរ ពីលអាខ្លា ំងជាងពពរះវោិរ

ទពីមួយ។ ពពរះមដលជា «ទពីគ្្់រចិត្រ្រស់អស់ទំាងសាសន៍» បានយាងមកដល់ 

ពពរះវោិររ្រស់ពទង់ជាពបាកដ ដៅដពលមដលពពរះថនសសរុកណាសាមរ ៉ាតបាន

្រដពងៀននិងបានពយោបាលដៅក្នុងទពីោនដ៏្ររសុិទ្៕ 



នៅជំនាន់ព្រះនាងនេសន�ើរ-ទំ្័រ-735-

សុក្រ-១៨ ម្ររា   េំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំ្ូក១១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖្ួក សងៃួនភ្ងៃ  នេើយ កំ្ុង ដែល ខ្ុំ ខ្ពីឃ្្ត សរនសរ ្ ពី នសចក្ពី 

សន្គ្រ រះ ដែល សំរា្់រ នយើង ទំាង េស់ គ្នា  ននារះ ខ្ុំ មាន នសចក្ពី ្រង្ំ នឹង សរនសរ 

ន្្ើ មក េនាក រាល់ គ្នា  ទំាង ទូន្ាន ឲ្យ ខំ តយុទ្ធ នែើម្ពី ការពារ នសចក្ពី ជំននឿ ដែល 

បាន ព្រគល់ មក ្ ួក ្ររសុិទ្ធ ១ ែង ជា សំនរច។  យូដាស ៣

 នៅកនាុងការគ្្់រព្រះហឫទ័យដែលនស្ចសុពីរូសបាន្រគ្ហា ញែល់្ួក

នគ កូននៅ្ួកន្លើយជិតពបំាមឺុននាក់ បានទទួល េត្ថព្រនោជន៍ ព្ីព្រះរាជ

ពកឹត្យេនុញ្ញា តឲ្យវលិពតឡ្់រនៅសសរុកកំន�ើ តរ្រស់្ួកនគវញិ។ នទារះ្រពី ជា 

ោ៉ា ងននរះក៏នដាយ ន្រើនព្រៀ្រន�ៀ្រនៅនឹងមនុស្សរា្់រដសននាក់ដែលបានដ្រក

ដខ្កនៅពាសន្ញទំាងអាណានខត្ថនព្រនទសនមែូន ើ្សុពី ្ួកននរះ គឺជា្ួក 

ដែល នសសសល់្រ៉ាុនណាណ រះ។ រាសសេុ្ពីសសាដេលភ្គនពចើន បានសនពមច ចិត្

្រន្រស់នៅកនាុងទឹកែពីដែលខលួននិរនទសនៅននារះែដែល ជាជាងពទំាពទ នឹងការ

្ិបាកថនការន�វើែំន�ើ រវលិពតឡ្់រនៅសសរុកកំន�ើ ត និងការសា្ថ ្រនាទពីពករុង

និង្្រះសដម្ងដែលបាក់ដ្រករ្រស់្ួកនគជា្្ពីនឡើងវញិ។ 

 រយៈន្លជានពចើនឆ្នា ំបានកនលង្ុតនៅ នៅន្លដែលព្រះរាជពកឹត្យ

ទពី ព្ីរដែលនចញនដាយព្រះនៅដារ ពីយុសហុពីស្ាសន្ស ែ៏គួរជាទពីន្ញចិត្ែូច

ជាព្រះរាជពកឹត្យទពីមួយ កាលដែលព្រះេងរនៅនសាយរាជ្យននារះ្ងដែរ។ 

ែូនចនារះ ព្រះបានព្រទានឱកាសកនាុងនសចក្ពីនមត្្ករុណា ែល់សាសន៍យូដា 

ដែលនៅកនាុងអាណាចពកនមែូន ើ្សុពីម្ងនទៀត ឲ្យវលិពតឡ្់រនៅកាន់ទឹកែពី 

៤៩

នៅជំនាន់ព្រះនាងនេសន�ើរ



ទំ្័រ-736- ្ួកនោរា និងនសច្



នៅជំនាន់ព្រះនាងនេសន�ើរ-ទំ្័រ-737-

ែូនត្រ្រស់្ួកនគវញិ។ ព្រះេមាចា ស់បានទតន�ើញពគ្នវទនា ដែលនឹងនកើត

នឡើងនៅរជ្ជកាលនស្ចនស៊ើកនសស ដែលសារ ល់ថាជាព្រះនៅអាោសូរូស 

នៅកនាុងក�្ឌ គម្ពីរនាងនេសន�ើរ នហើយព្រះេងរមិនពគ្ន់ដតនំាមកនូវការផ្ល ស់

្រ្ូរចិត្ នៅកនាុងគំនិតរ្រស់មនុស្សដែលមានេំណាច្រ៉ាុនណាណ រះនទ ្រ៉ាុដន្ ព្រះេងរ

ដ្មទំាង្រណ្ាលចិត្ែល់នោកសាការពីឲ្យេងវរករែល់្ួកេនាកនិរនទសទំាង

ននារះ ឲ្យវលិពតឡ្់រនៅសសរុកកំន�ើ តវញិ្ងដែរ។

 «ហឺយៗ ព្រះនយហូវ៉ាពទង់មានព្រះ្រន្ូលថា ចូររត់នចញ ្ ពីសសរុក ខាង 

នជើងមក» គឺជាព្រះរាជសារដែលព្រះបានព្រទានែល់េំ្ូររេុពីសសាដេលដែល

បានខាចា ត់ខាចា យ នហើយបានតំ្ងទពីលំនៅកនាុងទឹកែពីឆ្ងៃ យ ព្ីទឹកែពីកំន�ើ តរ្រស់

្ួកនគ។ «ែ្ិតេញបានដ្រងដចកឯងរាល់គ្នា នៅែូចជាខ្យល់ទំាង្ួរននៅ

នលើអាកាស ននរះជាព្រះ្រនូ្លថនព្រះនយហូវ៉ា ហឺយ ្ួកសុពីយ៉ាូន ដែលនៅ

ជាមួយនឹងកូនសសពីពករុងបា្៊រពីឡូននេើយ ចូរនដារះខលួនឲ្យរួចចុរះ ែ្ិត ព្រះនយហូវ៉ាា 

ថន្ួក្ល្ររវិរ ពទង់មានព្រះ្រន្ូលែូនចនារះថា នពកាយសិរ ពីល្អ ននារះ ពទង់ បាន 

ចាត់េញនៅឯសាសន៍ែថទ ដែល្រលន់ឯងរាល់គ្នា  ព្ីនពពារះេនាកណាដែល 

ពាល់ឯងរាល់គ្នា  ននារះគឺជាពាល់ែល់ព្រសសពីព្រះននពតថនពទង់នហើយ ែ្ិត 

នមើលេញនឹងគ្ថែ ព្ីនលើនគ នហើយនគនឹងពតឡ្់រជារ្ឹរ្រែល់្ួកេនាកដែល

្រនពមើនគវញិ ននារះឯងរាល់គ្នា នឹងែឹងថា ព្រះនយហូវ៉ាថន្ួក្ល្ររវិរ ពទង់ 

បានចាត់េញមក» (សាការ ពី ២:៦-៩)។

 ព្រះមាននគ្ល្ំរ�ងតំ្ង ព្ីនែើមែំ្ូរងមក គឺចង់ឲ្យរាសសរ្្រស់ពទង់

បានជាការសរនសើរតនមកើងែល់សិរ ពីល្អថនព្រះនាមរ្រស់ពទង់នៅនលើដ្នែពី។ 

នៅកនាុងេំឡុងន្លថនការនិរនទសរ្រស់្ួកនគជានពចើនឆ្នា ំ ព្រះបានព្រទាន

ឱកាសែល់្ួកនគជានពចើន ឲ្យដ្ររមកនស្ារះពតង់ជាមួយនឹងពទង់វញិ។ ្ួក

នគខលរះបានសនពមចចិត្ស្ា្់រត្មនិងនរៀនសូពត ខលរះនទៀតបានរកន�ើញ

នសចក្ពីសន្គ្រ រះនៅកណ្ាលទុក្ព្រួយ។ ្ួកេនាកទំាងននរះពតរូវបានរា្់រ្រញចាូ ល

នៅកនាុងចំនណាម្ួកេនាកនសសសល់ ដែលបានវលិពតឡ្់រមកវញិ។ ្ួកនគ



ទំ្័រ-738- ្ួកនោរា និងនសច្

ពតរូវបានព្រះវញិ្ញា �ភ្្ជ ្់រនៅនឹង «ចុង្ំរ្ុតរ្រស់នែើមត្នពរៅ នៅដំានៅ 

នលើភនាំោ៉ា ងខ្ស់សសនឡត» ដែលនឹងពតរូវដំា «នៅនលើភនាំោ៉ា ងខ្ស់ថនសសរុក

េុពីសសាដេល» (នេនសគ្ល ១៧:២២, ២៣)។

សៅរ៍-១៩ ម្ររា   េំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំ្ូក១២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាសំប្តា ហ៍៖ ែ្ិត មាន មនុស្ស ខលរះ បាន លួច ចូល គឺ ជា ្ ួក េនាក 

ដែល មាន នទាស កត់ ទុក តំ្ង ្ ពី នែើម មក ជា មនុស្ស ទមិល នល្ើស ដែល 

្ំរផ្ល ស់ ព្រះគុ� រ្រស់ ព្រះ ថន នយើង រាល់ គ្នា  ឲ្យ នៅ ជា នសចក្ពី អាសអាភ្ស 

នហើយ នគ មិន ព្ម ទទួល ព្រះេមាចា ស់នយសូ៊វ ថន នយើង ដែល ពទង់ ជា មាចា ស់ ដត ១ 

្ង នទ។ យូដាស ៤  

 គឺេស់េនាកដែល «ព្រះបាន្រណ្ាលចិត្ឲ្យនឡើងនៅ» (ដេសរា៉ា  ១:៥) 

ដែលបានវលិពតឡ្់រនៅវញិ នៅនពកាមព្រះរាជពកឹត្យរ្រស់នស្ចសុពីរូស។ 

្រ៉ាុដន្ ព្រះមិនបាន្្់រេងវរករែល់្ួកេនាកដែលស្័ពគចិត្រស់នៅកនាុងទឹកែពី

និរនទសននារះនទ នហើយព្រះេងរបានន�វើឲ្យ្ួកនគមានលទ្ធភ្្អាចវលិពតឡ្់រ

នៅវញិ ត្មរយៈភ្នា ក់គ្រជានពចើន។ នទារះ្រពីជាោ៉ា ងននរះក៏នដាយ ក៏មនុស្ស 

ជានពចើន នៅកនាុងចំនណាមេនាកដែលមិនព្មន ល្ើយត្រនៅនឹងព្រះរាជពកឹត្យ

រ្រស់នស្ចសុពីរូស នៅដតមិនចា្់រអារម្�៍នៅនឹងឥទ្ធិ្លចុងនពកាយននរះ

ែដែល នហើយនទារះ្រពីជានោកសាការពីបានព្មានឲ្យ្ួកនគចាកនចញ ព្ី

ទពីពករុងនយរូសាឡិម កំុ្រដង្អ្រង្អង់ក៏នដាយ ក៏្ួកនគមិនយកចិត្ទុកដាក់នឹង

ការេំពាវនាវននារះដែរ។

 ខ�ៈននារះ សា្ថ នភ្្នៅកនាុងអាណាចពកនមែូន ើ្សុពីបានផ្ល ស់្រ្ូរ

ោ៉ា ងរហ័ស។ ព្រះនៅដារ ពីយុស ហុពីស្ាសន្ស ដែលបាន្រគ្ហា ញការគ្្់រ

ព្រះទ័យចំនពារះសាសន៍យូដា នៅកនាុងរជ្ជកាលរ្រស់ពទង់ននារះ ពតរូវបាន

មោរាជនស៊ើកនសសែន�្ើ មយករាជ្យបាន។ គឺនៅកនាុងសម័យនស្ចេងរ 

ននរះនហើយ ដែល្ួកយូដាដែលមិនបានយកចិត្ទុកដាក់នៅនឹងសារព្មាន
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ឲ្យចាកនចញ ព្ីទពីពករុងពតរូវបានព្រ្មនៅនឹងវ្ិរត្ិ។ នដាយការ្រែិនស�មិន

ព្មទទួលេត្ថព្រនោជន៍ដែលព្រះបានព្រទាន ឲ្យចាកនចញ ព្ីទពីពករុង 

ឥឡូវននរះ ្ួកនគបានព្រ្មនឹងនសចក្ពីសាល ្់រ។

 ត្មរយៈនោកោមា៉ា ន សាសន៍េ័កាក់ ជាមនុស្សសាោវថព្ថ្្ស 

ដែលមានេំណាចោ៉ា ងខ្ស់នៅកនាុងនគរនមែូន ើ្សុពី សាតំ្ងបានន�វើការនៅ 

ន្លននរះ នែើម្ពីព្រឆំ្ងនឹងព្រះរាជនគ្ល្ំរ�ងរ្រស់ព្រះ។ នោកោមា៉ា ន

បានរ ពីករាយនឹងការ្យាបាទោ៉ា ងជូរចត់ទាស់នឹងនោកមា៉ា នែកាយ ជាសាសន៍ 

យូដា។ នោកមា៉ា នែកាយមិនបានន�វើឲ្យោមា៉ា ន្ឺចា្់រនឡើយ គឺពគ្ន់ដត

មិនបាន្រគ្ហា ញការពកា្រថាវ យ្រងរំនោកោមា៉ា ននដាយនគ្រ្្រ៉ាុនណាណ រះ។ 

នដាយការព្រមា្ «ចង់ចា្់រមា៉ា នែកាយដតមួយ្រ៉ាុនណាណ រះ» បានជាោមា៉ា ន 

រកឱកាសនឹង «្ំរផ្ល ញសាសន៍យូដាទំាងេស់្រង់ ដែលមាននៅន្ញកនាុង

នគររ្រស់េ័ោសូ៊រុសទំាងមូលវញិ គឺជាជាតិរ្រស់មា៉ា នែកាយទំាង្រ៉ាុន្ាន» 

(នាងនេសន�ើរ ៣:៦)។

 នដាយមានការយល់ខុសនូវសម្ពីរ្រស់ោមា៉ា ន នស្ចនស៊ើកនសសបាន

្រនណ្ាយឲ្យនគេូសទាញឲ្យនចញព្រះរាជពកឹត្យមួយឲ្យសមាល ្់ររគ្រ លែល់

សាសន៍យូដាទំាងេស់ «ដែលខាចា ត់ខាចា យនៅកណ្ាលសាសន៍ទំាង្រ៉ាុន្ាន 

កនាុងពគ្់រទំាងអាណានខត្» ថនអាណាចពកនមែូន ើ្សុពី (ខ ៨)។ នគបានកំ�ត់

យកថ ង្ៃមួយដែលពតរូវព្រោរជពីវតិសាសន៍យូដាទំាងេស់ និងរ្ឹរេូសយក

ពទ្្យសម្ត្ិរ្រស់្ួកនគ្ង។ នស្ចសឹងដតមិនបានពជា្រេំ ព្ីលទ្ធ្លដែល

នឹងនកើតនឡើង ព្ីការេនុវត្ព្រះរាជពកឹត្យននរះនឡើយ។ សាតំ្ងជាេនាកញុរះញង់ 

នដាយផ្្ល់ នៅ ព្ីនពកាយឆ្កននរះ កំ្ុង្យាោមកមាចា ត់េនាកដែលរកសា

ចំន�រះែឹងេំ ព្ីព្រះែ៏្ិត ឲ្យេស់ ព្ីដ្នែពី។

 «នហើយនៅពគ្់រដតនខត្ ពតង់កដនលងណាក៏នដាយ ដែលព្រះរាជឱគ្ក រ 

និង្រគ្រ ្់រថននស្ចបាននៅែល់ ននារះមាននសចក្ពីនៅនសាកជាខាល ំង នៅកនាុង 

្ួកសាសន៍យូដា ព្មទំាងការតមេត់យំដយក នហើយដសសកពទនោ ក៏មាន
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គនាានពចើនបានពគលំនដាយសំ្ត់ថ�្នែកនៅគំនរដ្រះ្ង» (នាងនេសន�ើរ 

៤:៣)។ ព្រះរាជពកឹត្យរ្រស់នស្ចនមឌពី និងន ើ្សុពីមិនអាចែកហូតវញិបាន 

នឡើយ ភ្្េស់សង្ឹមបាននលចនឡើងោ៉ា ងចបាស់ រាសសេុ្ពីសសាដេលទំាង 

េស់ពតរូវជួ្រនឹងវសនាអាពកក់ថននសចក្ពីវនិាសមិនខាន។

អាទិត្យ-២០ ម្ររា   េំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំ្ូក១៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ នសចក្ពី នកាតខាល ច ែល់ ព្រះនយហូវ៉ា ននារះ នពបាស ឲ្យ មាន 

ជពីវតិ នហើយ េនាក ណា ដែល មាន នសចក្ពី ននារះ នឹង នៅ ដត មាន ចិត្ សក្់រ សកល់  

ជានិចចា ឥត មាន នសចក្ពី អាពកក់ ណា មក នលើ ខលួន នឡើយ។  សុភ្សិត ១៩:២៣

 ្រ៉ាុដន្ គនពមាងការរ្រស់សពតរូវ ពតរូវបាន្ររាជ័យនដាយសារព្រះនចស្ា

ដែលពគ្់រពគងនលើកូនរ្រស់មនុស្ស។ នៅកនាុងទិ្វញ្ញា �រ្រស់ព្រះ នាង 

នេសន�ើរ ជាសស្ពីសាសន៍យូដា ដែលនកាតខាល ចែល់ព្រះែ៏ខ្ស់្ំរ្ុត ពតរូវបាន 

តំ្ងនឡើងជាមាចា ស់ក្សពតពីយ៍ថនព្រះរាជាណាចពកនមែូន ើ្សុពី។ នោកមា៉ា នែកាយ 

គឺជាសាច់ញាតិជិតែិតរ្រស់ព្រះនាង។ នៅកនាុងនាទពីចុងនពកាយរ្រស់្ួកនគ 

នគបានសនពមចចិត្ទូលេងវរែល់នស្ចនស៊ើកនសស ជំនួសព្រជារាសសរ្្រស់ 

្ួកនគ។ ព្រះនាងនេសន�ើរពតរូវដត្្សងនព្ងចូលនៅគ្ល់នស្ចកនាុងឋានៈជា

េនាកសពម្រសពមរួល។ នោកមា៉ា នែកាយបានមានព្រសាសន៍ថា «នហើយ 

ព្រដហលជាព្រះនាង បានតំ្ងនឡើងកនាុងរាជ្យ សពមា្់រន្លននរះឯងនទែឹង» 

(ខ ១៤)។

 វ្ិរត្ិដែលព្រះនាងនេសន�ើរបានព្រ្មននរះទាមទារែំនណារះ 

សសាយជា្រន្ាន់ និងោ៉ា ងនស្ារះេស់ ព្ីចិត្ ្រ៉ាុដន្ ទំាងព្រះនាង និងទំាង 

នោកមា៉ា នែកាយបានែឹងោ៉ា ងចបាស់ថាព្រសិនន្រើព្រះមិនបានន�វើការែ៏

េសាចា រ្យជំនួស្ួកនគនទ ននារះការខំព្ឹរងដព្រងរ្រស់្ួកនគនឹងកាល យជាេសារ

ឥតការជាក់ជាមិនខាន។ ែូនចនារះ ព្រះនាងនេសន�ើរបានចំណាយន្លព្រសស័យ

ទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះ ដែលជាព្រភ្ថនកមាល ំងរ្រស់ព្រះនាង។ ព្រះនាង 
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បាន្រគ្រ ្់រនោកមា៉ា នែកាយឲ្យ «នៅព្រមូល្ួកសាសន៍យូដា ដែលនៅពករុង

សូ៊សានឲ្យព្រជំុគ្នា តមេត់ឲ្យខ្ុំ កំុឲ្យ្ររនិភ្គេវពីទំាងយ្់រទំាងថ្ងៃេស់រវង្រពី

ថ្ងៃ ឯខ្ុំ និង្ួកសសពី្រនពមើរ្រស់ខ្ុំ ក៏នឹងតមែូនចានា រះដែរ ោ៉ា ងននារះ ខ្ុំនឹងចូល 

នៅគ្ល់នស្ច ដែលជាការខុសចបា្់រ នហើយន្រើខ្ុំពតរូវសាល ្់រ ក៏សាល ្់រនៅចុរះ» 

(ខ ១៦)។

 ព្ឹត្ិការ�៍ដែលេមនដាយនជាគជ័យត្មនពកាយោ៉ា ងរហ័ស គឺការ

្រគ្ហា ញព្រះកាយនៅចំនពារះេងរព្រះមោក្សពតរ្រស់ព្រះនាងនេសន�ើរ ព្រះរាជា

បាន្រគ្ហា ញសញ្ញា ថនការគ្្់រព្រះហឫទ័យែល់ព្រះនាង ការជ្់រនលៀងរ្រស់ 

ព្រះមោក្សពតនិងព្រះេគរមនហសពី ជាមួយនឹងនោកោមា៉ា នជានភ្ៀវដតមានា ក់ 

គត់ ការ្្ំមិនលក់រ្រស់ព្រះរាជា ការព្រទានកិត្ិយសែល់នោកមា៉ា នែកាយ  

ជាសាធារ�ៈ និងការ្រន្ា្រខលួន ព្មទំាងការធាល ក់ចុរះរ្រស់ោមា៉ា ន នដាយ 

ការរកន�ើញដ្នការអាពកក់រ្រស់នោក ទំាងេស់ននរះគឺជានរឿងរា៉ា វែ៏គួរឲ្យ 

ចា្់រអារម្�៍។ ព្រះជាមាចា ស់បានយកព្រះទ័យទុកដាក់ោ៉ា ងខាល ំងនឹងរាសស្

ដែលទទួលសារ ល់កំហុសរ្រស់ពទង់ នហើយព្រះរាជពកឹត្យដែលបាននចញ

នដាយព្រះរាជា េនុញ្ញា តឲ្យ្ួកនគព្រយុទ្ធ្រ្ូរផ្្ច់សពមា្់រជពីវតិរ្រស់្ួកនគ 

ពតរូវបាន្្ស្វ្សាយោ៉ា ងរហ័សនៅែល់ពគ្់រទពីកដនលងនៅកនាុងនគរ នដាយ 

េនាកជិរះនសរះោ៉ា ងនលឿនជាជំនិរះ ដែលបាន «រួសរាន់នចញនៅនដាយព្រញា្់រ 

ព្រញាល់ មានទំាង្រគ្រ ្់រនស្ច្រង្ំ្ង នហើយព្រះរាជឱគ្ក រននារះ»។ «នហើយ 

នៅពគ្់រទំាងនខត្ និងទពីពករុង នៅកដនលងណាដែលបានព្រកាសពបា្់រ 

ព្រះរាជឱគ្ក រ និង្រគ្រ ្់ររ្រស់នស្ច ននារះ្ួកសាសន៍យូដាក៏មាននសចក្ពីរ ពីក

រាយសាទរ ព្មទំាងជ្់រនលៀង នហើយមានថ្ងៃស្របាយ មាន្ួកសាសន៍ 

ែថទជានពចើន ដែលនៅកនាុងសសរុកបានចូលជាតិជាសាសន៍យូដានដាយនកើត

មាននសចក្ពីនកាតខាល ចែល់នគ» (នាងនេសន�ើរ ៨:១៤, ១៧)។

 នៅថ្ងៃដែលនគបានកំ�ត់ថននសចក្ពីវនិាសរ្រស់្ួកនគ «ននារះ្ួក 

សាសន៍យូដា ក៏មូលគ្នា នៅទពីពករុងខលួនទំាង្រ៉ាុន្ាននៅេស់ទំាងអាណានខត្



ទំ្័រ-742- ្ួកនោរា និងនសច្

រ្រស់នស្ចេ័ោសូ៊រុស នែើម្ពីនឹងតសូ៊ចំនពារះ្ួកេនាកដែលរកន�វើបា្រែល់នគ 

នហើយគ្្នេនាកណាអាចនឹងពទំានៅចំនពារះនគបាននឡើយ ែ្ិតសាសន៍ទំាង

េស់បាននកើតមាននសចក្ពីនកាតខាល ចែល់នគនហើយ»។ ្ួកនទវត្ដែលនពារ

ន្ញនដាយកមាល ំងដែលមានព្រះោងនៅជាមួយ ត្មការពាររាសសរ្្រស់ 

ពទង់ ខ�ៈដែល្ួកនគ «បានមូលគ្នា  នែើម្ពីការពារជពីវតិខលួន»  

(នាងនេសន�ើរ ៩:១២, ១៦)។

ច័ន្ទ-២១ ម្ររា   េំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  សាការ ពី ជំ្ូក១៤

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ នាគ ក៏ ខឹង នឹង សស្ពី ននារះ នហើយ នចញ នៅ ចបាងំ នឹង 

សំ�ល់ ្ ូជ នាង ទំាង ្រ៉ាុន្ាន ជា ្ ួក េនាក ដែល កាន់ ត្ម ្រញញាត្ ព្រះ នហើយ 

មាន នសចក្ពី ្រន្ាល់ ្ ពី ព្រះនយសូ៊វ។ វវិរ�ៈ ១២:១៧

 នោកមា៉ា នែកាយបានទទួលតំដ�ងកិត្ិយសោ៉ា ងខ្ង់ខ្ស់ ដែល 

ព្ីមុនជារ្រស់នោកោមា៉ា ន។ នោកមានមុខតំដ�ង «ជាេនាក្រន្ា្់រនឹង

នស្ចេ័ោសូ៊រុសននារះឯង នហើយក៏ជាេនាក�ំកនាុង្ួកសាសន៍យូដា ព្មទំាង

មាន្ួក្រង្រ្អូននោកោ៉ា ងសន្ធឹករា្់រអាន្ង» (នាងនេសន�ើរ ១០:៣) 

នហើយនោកបាន្យាោមនលើកតនមកើងសុវត្ថិភ្្រ្រស់សាសន៍េុពីសសាដេល។ 

ែូនចនារះ ព្រះបាននំាមកែល់រាសសន្ពជើសនរ ើសរ្រស់ពទង់ ឲ្យគ្្់រព្រះហឫទ័យ 

ែល់នស្ច នៅកនាុងព្រះរាជវងំនមែូន ើ្សុពី ម្ងនទៀត ន�វើឲ្យការេនុវត្ត្ម

ព្រះរាជនគ្ល្ំរ�ងរ្រស់ព្រះមានលទ្ធភ្្ស្ារ្ួកនគឲ្យវលិពតឡ្់រនៅ

កាន់ទឹកែពីកំន�ើ តរ្រស់្ួកនគវញិ។ ្រ៉ាុដន្ រហូតែល់ ព្ីរ្រពីឆ្នា ំនពកាយមកនទៀត 

គឺនៅកនាុងឆ្នា ំទពីពបំា ព្ីរថនរាជ្យរ្រស់ព្រះនៅនេើថានស៊ើកនសសទពី១ ជារាជាទាោទ 

រ្រស់មោរាជនស៊ើកនសស ដែលសាសន៍យូដាជានពចើនបានវលិពតឡ្់រនៅ

ទពីពករុងនយរូសាឡិមវញិ នៅនពកាមការែឹកនំារ្រស់នោក ដេសរា៉ា។

 ្រទ្ិនសា�ន៍ែ៏្ិបាកដែលធាល ក់មកនលើរាសសរ្្រស់ព្រះ នៅសម័យ

ព្រះនាងនេសន�ើរមិនដមនមានលក្�ៈ្ិនសសសពមា្់រដតសម័យននារះ្រ៉ាុនណាណ រះ



នៅជំនាន់ព្រះនាងនេសន�ើរ-ទំ្័រ-743-

នទ។ ព្រះជាេនាកន្រើកសដម្ង បានទតនមើលនៅពគ្់រសម័យកាល រហូតែល់ 

ទពី្ំរ្ុតកល្ បានមានព្រះ្រនូ្លថា «នាគក៏ខឹងនឹងសស្ពីននារះ នហើយនចញ

នៅចបាងំនឹងសំ�ល់្ូជនាងទំាង្រ៉ាុន្ាន ជា្ួកេនាកដែលកាន់ត្ម្រញញាត្ិ 

ព្រះ នហើយមាននសចក្ពី្រន្ាល់ ព្ីព្រះនយសូ៊វ» (វវិរ�ៈ ១២:១៧)។ មនុស្ស

ខលរះដែលកំ្ុងរស់នៅនលើដ្នែពីនាន្លស្វថ្ងៃននរះនឹងន�ើញព្រះ្រន្ូល

ននរះបានសនពមច។ វញិ្ញា �ែដែល ដែលបានែឹកនំាមនុស្សឲ្យន្រៀតន្រៀន

ែល់្ួកជំនំុែ៏នស្ារះពតង់កាល ព្ីេតពីតកាល កំ្ុងនឹងែឹកនំាឲ្យមានការន្រៀត

ន្រៀនសសនែៀងគ្នា ននរះ ែល់េនាកដែលរកសាភក្ពីភ្្រ្រស់្ួកនគចំនពារះព្រះ 

នៅន្លេនាគតដែរ។ នយើងពតរូវដតនរៀ្រចំខលួននៅន្លឥឡូវននរះ សពមា្់រ

ទំនាស់ែ៏�ំដែលនឹងនកើតនឡើងនាសម័យចុងនពកាយ។

 ពកឹត្យចបា្់រដែលនឹងនចញឲ្យេនុវត្នៅពគ្ចុងនពកាយ្រង្អស់ព្រឆំ្ង 

នឹងរាសសសំ្�ល់រ្រស់ព្រះ នឹងមានលក្�ៈសសនែៀងគ្នា នឹងព្រះរាជពកឹត្យ

ដែលនចញនដាយព្រះនៅេ័ោស៊ូរុសព្រឆំ្ងទាស់នឹងសាសន៍យូដាែូនចានា រះ

ដែរ។ នគនមើលន�ើញសពតរូវថន្ួកជំនំុែ៏្ិត នាសម័យស្វថ្ងៃននរះ នៅកនាុង 

ពករុមតូចដែលរកសាពកឹត្យវន័ិយថនថ្ងៃស្របាតហ៍រ្រស់ព្រះ ែូចជានោក 

ោមា៉ា ននមើលន�ើញនោកមា៉ា នែកាយ នៅឯមាត់ទាវ រែូនចានា រះដែរ។ ការ នគ្រ្

ពកឹត្យវន័ិយរ្រស់ព្រះថនរាសសរ្្រស់ព្រះេងរ គឺជាការស្ពី្រនន្ាស ជា្រន្ ្រន្ា្់រ

ែល់េនាកដែលនបារះ្រង់នចាលការនកាតខាល ចព្រះ និងកំ្ុងជាន់្លពីថ្ងៃ 

ស្របាតហ៍រ្រស់ពទង់។

 សាតំ្ងនឹង្ំរ្ុសការតូចចិត្ទាស់នឹងមនុស្សភ្គតិចដែលមិនព្ម

ទទួលយកទំននៀមទមាល ្់រនិងព្រថ្�ពី ដែលនគនិយមចូលចិត្។ េនាកមាន

េំណាចនិងមានកិត្ិយសនឹងរួ្ររួមជាមួយនឹង្ួកេនាកទទឹងចបា្់រនិងមនុស្ស

ទុចចារតិ ឲ្យ្្ល់ែំ្ូរន្ានព្រឆំ្ងទាស់នឹងរាសសរ្្រស់ព្រះ។ ពទ្្យសម្ត្ិ 

ភ្្វងថវ ចំន�រះែឹង នឹងរួ្ររួមគ្នា  នែើម្ពី្ិរទបំាង្ួកនគនដាយការព្រមា្

នមើលគ្យ។ េនាកែឹកនំាដែលន្រៀតន្រៀន ពគរូគគ្វ ល និងសមាជិកព្រះវោិរ 



ទំ្័រ-744- ្ួកនោរា និងនសច្

នឹងរួមគំនិតក្ត់ព្រឆំ្ងនឹង្ួកនគ។ ្ួកនគបាន្យាោម្ួ្លរលំំជំននឿ

រ្រស់្ួកនគ នដាយេំនួតនិងការគំរាមកំដហង នដាយសំនឡងនិងសំន�រ។ 

នដាយេនាកតំណាងដកលងកាល យ និងការេំពាវនាវនដាយកំហឹងមនុស្សនឹង្ំរ្ុស

តណាហា រ្រស់មនុស្ស។ នែើម្ពីនំាមកនូវការព្រឆំ្ងនៅនឹងការគំ្ពទថ្ងៃស្របាតហ៍

ថនព្រះគម្ពីរ ្ួកនគនឹង្ឹងដ្្អកនៅនលើការសងកត់សងកិនយកមកចាក់្ំរន្ញ 

ែល់ភ្្ចននាល រះព្រនោង នដាយ្ំុមានេវពីដែល «ព្រះគម្ពីរសដម្ងថា» ននារះ 

នឡើយ។ នែើម្ពីរកសាសុវត្ថិភ្្ព្រជាព្ិរយភ្្និងការឧ្រត្ថម្ភ ្ួកេនាកចបា្់រ

នឹងនទារទន់នៅរកការទាមទាររ្រស់ចបា្់រថនថ្ងៃអាទិត្យ។ ្រ៉ាុដន្ ្ួកេនាកដែល

នកាតខាល ចព្រះមិនអាចទទួលយកការ្រនពងៀនដែល្ំរពាននឹង្រញញាតិ្ថន

ពកឹត្យវន័ិយែ្់រព្រការនឡើយ។ នៅកនាុងសមរភូមិែ៏�ំននរះ នឹងមានការព្រយុទ្ធ

ែ៏តឹងដតងចុងនពកាយ្រង្អស់ នៅកនាុងទំនាស់រវងនសចក្ពី្ិត និងនសចក្ពី 

ដកលងកាល យ។ នហើយព្រះនឹងមិនទុកឲ្យនយើងនៅសង្ស័យចំនពារះនរឿងននរះនឡើយ។ 

ស វ្ថ ង្ៃននរះ ព្រះជាមាចា ស់នឹង្រគ្ហា ញឲ្យន�ើញ ព្ីភ្្ពតឹមពតរូវថន្ួកជំនំុនិង

ព្រជារាសសរ្្រស់ព្រះេងរ៕



លោកអែសរ៉ា  ជាសង្ឃនិងជាលសមៀន-ទំព័រ-745-

អង្គារ-២២ មករា   ែំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ឡាគពី ជំពូក១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ពពី លពររះ អែសរ៉ា  បាន តំាង ចិត្ត អសវែង រក ក្នុង ពករឹត្យវន័ិយ 

រ្រស់ ពពរះលយហូវ៉ា ល�ើម្ពី នរឹង ព្រពពរឹត្ត តាម លហើយ ្រង្ហា ត់្រលពងៀន តាម ្រញ្ញត្ត 

និង លសចក្តពី យនុត្តិធម៌ ក្នុង ពួក ែនុពីស្រាអែល។ អែសរ៉ា  ៧:១០

 ព្រអហលចិតសិ្រឆំ្្ ្រន្ទា ្់រពពីការវលិពតឡ្់រមកស្សរុកកំល�ើ តវញិ

រ្រស់ពករុមទពីមួយ លៅលពកាមការ�រឹកនំ្រ្រស់លោកសូរ ៉ាូបា្ិរលនិងលយសួរមក  

លស្តចលែើថាលស៊ើកលសស ឡងគពីម៉ា ននុស បានលឡើងលរាយរជ្យលៅនគរ

លម�ូលពើសនុពី។ ពពរះន្មរ្រស់លស្តចែង្គលនរះពតរូវបានភ្ជា ្់រទំន្ក់ទំនងជាមួយនរឹង

ព្រវត្តិរាសស្ត�៏ពិសិ�្ឋ លោយទិពវែញ្្ញ ��៏ែរាចា រ្យមួយឈនុត។ គឺលៅក្នុងរជ្យ

រ្រស់លស្តចែង្គលនរះលហើយអ�លលោកអែសរ៉ា  និងលនលហម បានរស់លៅ និង 

បានលធវែើការ។ ពពរះែង្គលនរះលហើយគឺជាពពរះមហាក្សពតអ�លបានលចញពពរះរជ

ពករឹត្យលលើកទពី្រពី និងលលើកចនុងលពកាយ្រង្អស់ ឲ្យរាងសង់ទពីពករុងលយរូរាឡិម

ជា្មពីលឡើងវញិ លៅឆំ្្ ៤៥៧ មនុនពគិស្តសករជ។ លគបានល�ើញការវលិពតឡ្់រ

រ្រស់រាសន៍យូោមួយពករុម លពកាមការ�រឹកនំ្រ្រស់លោកអែសរ៉ា  ការ្រញចា ្់រ

ការរាងសង់កំអែងទពីពករុងលយរូរាឡិមលោយលោកលនលហមនិងសហការ ពី  

រ្រស់លោក ការទទួលរា្គ ល់ពិធពីលៅក្នុងពពរះវហិារ និងការអកទពមង់ ជំលនឿ 

រាសន្�៏ធំ អ�ល្រលងកើតលឡើងលោយលោកអែសរ៉ា  និងលោកលនលហម 

លៅ ក្នុងរជ្យរ្រស់ពពរះែង្គ។ លៅក្នុងការ�រឹកនំ្�៏យូរែអងវែងរ្រស់ពទង់ ពពរះែង្គ

អតងអត្រង្ហា ញការគា្់រពពរះហឫទ័យចំលររះរសស្តរ្រស់ពពរះ លហើយលៅក្នុង 

មិត្តរាសន៍យូោ�៏ជាទពីស្សឡាញ់ និងជាទពីទនុកចិត្តរ្រស់ពទង់ មនលោក 

៥០

លោកអែសរ៉ា  ជាសង្ឃនិងជាលសមៀន



ទំព័រ-746- ពួកលហារ និងលស្តច



លោកអែសរ៉ា  ជាសង្ឃនិងជាលសមៀន-ទំព័រ-747-

លោកអែសរ៉ា  និងលនលហម ពពរះែង្គបានទទួលរា្គ ល់ថាជាមននុស្សអ�លពពរះ

បានអតងតំាង និងបានលលើកលឡើងសពម្់រកិចចាការពិលសសមួយ។

 ្រទពិលរាធន៍រ្រស់លោកអែសរ៉ា  ខ�ៈអ�លលោករស់លៅក្នុង

ចំលណាមរាសន៍យូោអ�លលៅលសសសល់ក្នុងទពីពករុងបា្៊រពីឡូន មនលក្ខ�ៈ 

ពិលសសែរាចា រ្យ អ�លបានទាក់ទាញការគា្់រពពរះហឫទ័យ�ល់ពពរះរជា

លែើថាលស៊ើកលសសជាខ្លា ំង អ�លពពរះែង្គបានមន្រនទាូលជាមួយលោយលសរ ពី 

ទាក់ទងនរឹងពពរះលចរា្ត រ្រស់ពពរះថនឋានសួគ៌ និងពពរះរជលគាល្ំរ�ង 

រ្រស់ពពរះ ក្នុងការរា្ត ររាសន៍យូោឲ្យចូលលៅក្នុងទពីពករុងលយរូរាឡិមជា 

្មពីលឡើងវញិ។

 លោយលកើតលចញពពីជំនួរវង្សរ្រស់លោកលែើរ ៉ានុន លោកអែសរ៉ាធ្លា ្់របាន

ទទួលការហវែរឹកហវែឺនអែ្កខ្ងភ្ពជាសង្ឃ លហើយ្រអនថែមពពីលលើលនរះ លោកក៏

បានយល់�រឹងែំពពីសំល�ររ្រស់ពួកពគរូមន្តអាគម និងពួកពគរូទាយ ពពមទំាង

ពួកែ្កពបាជ្ញលៅពពរះរជាណាចពកលម�ូលពើសនុពី អ្មលទៀតែងអ�រ។ ្រ៉ានុអន្ត 

លោកមិនទាន់លពញចិត្តលៅនរឹងរាថែ នភ្ពខ្ងពពលរឹងវញិ្្ញ �រ្រស់លោក

លៅលឡើយលទ។ លោកពបាថ្ាចង់បានភ្ពស្ស្រគ្ាជាមួយនរឹងពពរះទំាងស្សរុង 

លោកពបាថ្ាចង់បានពបាជា្ញ  ល�ើម្ពី្ំរលពញតាមពពរះរជលគាល្ំរ�ងរ្រស់ពពរះ។ 

លហតនុ�ូលច្រះលហើយ បានជាលោក «បានតំាងចិត្តអសវែងរកក្នុងពករឹត្យវន័ិយរ្រស់

ពពរះលយហូវ៉ា ល�ើម្ពីនរឹងព្រពពរឹត្តតាម លហើយ្រង្ហា ត់្រលពងៀនតាម្រញ្ញត្តិ និង 

លសចក្តពីយនុត្តិធម៌ ក្នុងពួកែនុពីស្រាអែល» (អែសរ៉ា  ៧:១០)។ ការលនរះបាន �រឹក

នំ្លោកឲ្យោក់ខលាួនសិកសាពពីព្រវត្តិរាសស្តថនរសស្តរ្រស់ពពរះ លោយ យក ចិត្ត 

ទនុកោក់ �ូចជាកំ�ត់ពតាលៅក្នុងលសៀវលៅពួកលហារ និងលស្តច យ៉ា ង �ូលច្ារះ 

អ�រ។ លោកបានស្រាវពជាវលសៀវលៅព្រវត្តិរាសស្ត និងលសៀវលៅ នលយបាយ 

ថនពពរះគម្ពីរ ល�ើម្ពីសិកសាែំពពីរល្រៀ្រអ�លពពរះបានែននុញ្្ញ តឲ្យទពីពករុងលយរូរាឡិម

ពតរូវ្ំរផ្លា ញ និងឲ្យរសស្តរ្រស់ពទង់ពតរូវលគចា្់រជាលឈលាើយលៅកាន់ទរឹក�ពីថន 

រាសន៍�ថទ។



ទំព័រ-748- ពួកលហារ និងលស្តច

ពុធ-២៣ មករា   ែំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ឡាគពី ជំពូក២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ទពី ណា អ�ល ឥត មន ែ្ក ពបាជា្ញ  នំ្ មនុខ លន្រះ ព្រជាជន 

រអមង �ួល លៅ អត ល្រើ មន ែ្ក ព្ររឹកសា ជា លពចើន លន្រះ មន លសចក្តពី សនុខ វញិ។ 

សនុភ្សិត ១១:១៤

 លោកអែសរ៉ាបានលផ្្ត តគំនិតយ៉ា ងពិលសស �ល់្រទពិលរាធន៍រ្រស់

រាសន៍ថនែនុពីស្រាអែល ចា្់រតំាង ពពីពពរះបានព្រទានលសចក្តពីសនយា�ល់លោក

ែ័ពបាហាំមក។ លោកបានសិកសាែំពពីការអ�នំ្អ�លពពរះបានព្រទានលៅភ្ំ

សនុពីណាយ និងតាមរយៈការល�ើរចនុរះល�ើរលឡើងជាយូរែអងវែងលៅវលរលហារាថែ ន។ 

ខ�ៈអ�លលោកបានសិកសាកាន់អតលពចើន លោក�រឹងកាន់អតលពចើន ែំពពី 

�ំលណារះស្រាយរ្រស់ពពរះ ជាមួយនរឹងកូនៗរ្រស់ពពរះែង្គ និងបាន�រឹងពពីភ្ព 

ពិសិ�្ឋរ្រស់ពករឹត្យវន័ិយអ�លពពរះបានព្រទានលៅភ្ំសនុពីណាយ លន្រះចិត្តរ្រស់

លោកអែសរ៉ា ក៏ពតរូវបានពនុរះកល្រញ្ជា លលឡើង។ ជំលនឿរ្រស់លោកបានផ្លា ស់

អព្រជា្មពីលឡើង និងកាន់អតមនុឺងម៉ា ត់អ្មលទៀត លហើយលោកបានល្រ្តជា្ញ ចិត្តថា

នរឹងសិកសាពពីព្រវត្តិរាសស្ត�៏ពិសិ�្ឋលនរះ ល�ើម្ពីយកចំល�រះ�រឹងលនរះសពម្់រនំ្

មកនូវពពរះពរ និងពនលាឺ�ល់ព្រជារសស្តរ្រស់លោក។

 លោកអែសរ៉ាបានខំព្ររឹងអព្រងល�ើម្ពីលរៀ្រចំចិត្ត សពម្់រលធវែើកិចចាការ 

អ�លលោកបានលជឿ លៅចំលររះមនុខលោក។ លោកបានអសវែង រកពពរះែស់ 

ពពីចិត្ត ល�ើម្ពីឲ្យលោកបានកាលា យលៅជាពគរូ�៏មនពបាជា្ញ លៅក្នុងព្រលទស

ែនុពីស្រាអែល។ ខ�ៈអ�លលោកបានអ្ររចិត្តនិងគំនិតឲ្យពពរះពគ្់រពគង 

ពពរះែង្គបាននំ្លគាលការថនការអញកជា្ររសិនុទ្ធយ៉ា ងពិតពបាក� មក�ល់ 

ជពីវតិរ្រស់លោក អ�លលៅឆំ្្លពកាយៗមកលទៀត បានជរះឥទ្ធិពលជាគំរូ មិន 

ពគាន់អតលៅលលើជពីវតិយនុវជន អ�លបានអសវែងរកការ្រលពងៀនរ្រស់លោក

្រ៉ានុលណាណ រះលទ អតរហូត�ល់ែ្កអ�លមនទំន្ក់ទំនងជាមួយនរឹងលោកទំាង 

ែស់លទៀតែង។

 ពពរះលពជើសលរ ើសលោកអែសរ៉ាជាឧ្រករ�៍ថនលសចក្តពីល្អរ្រស់ពទង់ 



លោកអែសរ៉ា  ជាសង្ឃនិងជាលសមៀន-ទំព័រ-749-

សពម្់ររសស្តែនុពីស្រាអែល ល�ើម្ពីឲ្យពពរះែង្គអាចោក់កិត្តិយសលៅលលើភ្ព

ជាសង្ឃ ជាសិរ ពីល្អ អ�លធ្លា ្់របានងងរឹតសូន្យសនុង លៅក្នុងែំឡនុងលពលថន

សណា្ឋ នជាលឈលាើយលន្រះ។ លោកអែសរ៉ាបានចលពមើនលូតោស់លៅជា្រនុរស

អ�លមនចំល�រះពិលសសខនុសពពីមននុស្សធមមតា និងបានកាលា យជា «លសមៀន

រាទា ត់ជំន្ញខ្ងពករឹត្យវន័ិយលោកម៉ាូលស» (ខ ៦)។ គនុ�សម្ត្តិលនរះបាន

លធវែើឲ្យលោកកាលា យលៅជា្រនុរស�៏ឧ�នុង្គឧត្តមលៅក្នុងពពរះរជាណាចពក

លម�ូលពើសនុពី។

 លោកអែសរ៉ាបានកាលា យលៅជាពពរះឱស្ឋរ្រស់ពពរះ ល�ើម្ពី្រលពងៀន�ល់

ែ្កអ�លលៅជនុំវញិលោក ែំពពីលគាលការអ�លពគ្់រពគងឋានសួគ៌។ លៅក្នុង 

ែំឡនុងលពលថនជពីវតិរ្រស់លោក លទារះ្រពីជាលៅជិតពពរះរជវងំរ្រស់លស្តច

លម�ូលពើសនុពី ឬលៅទពីពករុងលយរូរាឡិមក្តពី លោកអតងអតលធវែើការតាមលគាលការ 

អ�លលោកបាន្រលពងៀនជានិចចា។ ខ�ៈអ�លលោកបានទាក់ទងជាមួយ

នរឹងមននុស្ស�ថទ លសចក្តពីពិតអ�លលោកបានលរៀន សមតថែភ្ពថនកិចចាការ

រ្រស់លោកកាន់អតរ ពីកចលពមើនលឡើង។ លោកបានកាលា យជា្រនុរសអ�លមន 

ចិត្តអា�ិតអាសូរ និងមនចិត្តលកលាៀវកាលា ។ លោកគឺជាទពី្រន្ទា ល់រ្រស់ពពរះ 

�ល់ពិភពលោកទំាងមូល ែំពពីែំណាចថនលសចក្តពីពិតរ្រស់ពពរះគម្ពីរ ល�ើម្ពី 

លធវែើឲ្យជពីវតិថ ល្ា្្ូរ។

 ការខំព្ររឹងអព្រងរ្រស់លោកអែសរ៉ា  ល�ើម្ពីទទួលចំណា្់រអារមម�៍

លៅក្នុងការសិកសាពពរះគម្ពីរពតរូវបានែ្តល់ែចិថ្រន្តយ៍ភ្ពលោយរារការែចាិតែចាង់

រ្រស់លោក ការតសូ៊ពកាញនលនៀលែស់មួយជពីវតិ និងការ្រលងកើនចំល�រះ

ខ្ងពពរះគម្ពីរ្រអនថែមលទៀត ។ លោកបានព្រមូលសំល�រថនពករឹត្យវន័ិយអ�ល

លោកបានរកល�ើញ លហើយចមលាងទនុក និងអចកចាយ្រន្ត នូវសំល�រ ទំាង លនរះ។ 

�ូលច្រះ ពពរះ្រនទាូល�៏្ររសិនុទ្ធក៏កាន់អតមនលពចើនលឡើង លហើយបាន�ល់ ថ� 

មននុស្ស ជាលពចើន ែ្តល់ជាចំល�រះ�រឹងអ�លមនតថមលាជាលពចើនឥតគ�ន្ ។



ទំព័រ-750- ពួកលហារ និងលស្តច

ពពហស្បតិ៍-២៤ មករា   ែំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ឡាគពី ជំពូក៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ មួយ លទៀត លយើង លែើថាលស៊ើកលសស ជា លស្តច លយើង លចញ 

ពពរះរជឱង្ក រ ្រង្្គ ្់រ �ល់ ពគ្់រ ទំាង លម ឃ្លា ំង លៅ ខ្ង ន្យ ទលនលា ថា រ្រស់ ែវែពីៗ 

អ�ល អែសរ៉ា  �៏ ជា សង្ឃ ជា លសមៀន ចមលាង ពករឹត្យវន័ិយ រ្រស់ ពពរះ ថន រាថែ នសួគ៌ 

លោក នរឹង សូម ក៏ លោយ លន្រះ ពតរូវ អត ឃ្ម តខមពី នរឹង ឲ្យ ចនុរះ។ អែសរ៉ា  ៧:២១

 ជំលនឿរ្រស់លោកអែសរ៉ា  អ�លពពរះបានលធវែើការយ៉ា ងែរាចា រ្យសពម្់រ

រសស្តរ្រស់ពពរះែង្គ បាន�រឹកនំ្ឲ្យលោកទូល �ល់លស្តចលែើថាលស៊ើកលសស

ែំពពីលសចក្តពីពបាថ្ា ចង់វលិពតឡ្់រលៅកាន់ទពីពករុងលយរូរាឡិម ល�ើម្ពីទទួល

ចំណា្់រអារមម�៍លៅក្នុងការសិកសាពពរះ្រនទាូលរ្រស់ពពរះ និងល�ើម្ពីជួយ�ល់

្រង្រ្អូនរ្រស់ពួកលោក ក្នុងការរាងសង់ទពីពករុង្ររសិនុទ្ធជា្មពីលឡើងវញិ។ 

ខ�ៈអ�លលោកអែសរ៉ាបានព្រកាសែំពពីការលរាម រះពតង់�៏ពគ្់រលក្ខ�៍រ្រស់

លោក ចំលររះពពរះថនរាសន៍ែនុពីស្រាអែល ថាជាពពរះ អ�លអាចការររនិង

អ្រកសារសស្តរ្រស់ពពរះែង្គ យ៉ា ងរាវែ ហា្់រលន្រះ ពពរះមហាក្សពតមនលសចក្តពី

រលំភើ្រយ៉ា ងពជាលលពរៅ។ ពពរះែង្គបានពជា្រយ៉ា ងចបាស់ថា រសស្តែនុពីស្រាអែល 

កំពនុងវលិពតឡ្់រលៅកាន់ទពីពករុងលយរូរាឡិមវញិ ល�ើម្ពី្រលពមើ�ល់ ពពរះលយហូវ៉ា 

ពពរះរជាមនទំននុកពពរះទ័យជាខ្លា ំងលៅលលើលសចក្តពីសនុចរតិរ្រស់លោកអែស

រ៉ា  អ�លលោកបាន្រង្ហា ញការគា្់រពពរះទ័យ�ល់ពទង់ជាខ្លា ំង លហើយក៏បាន 

ព្រទានតាមសំល�ើ រ្រស់លោក ពពមទំាងបានព្រទានែំលណាយជាលពចើន 

សពម្់រកិចចាការថនពពរះវហិារលទៀតែង។ ពពរះែង្គបានតំាងលោកជាពពរះរជ

តំណាងពិលសសថនពពរះរជាណាចពកលម�ូ លពើសនុពី និងបានព្រទាន ែំណាច 

្រអនថែមលទៀត ល�ើម្ពីែននុវត្តតាមលគាល្ំរ�ងអ�លមនលៅក្នុងគំនិតរ្រស់ 

លោក។

 ពពរះរជ្រញ្ជា ឲ្យរាងសង់ពពរះវហិារនិងទពីពករុងលយរូរាឡិមជា្មពីលឡើង

វញិ រ្រស់លស្តចលែើល ើ្លស៊ើកលសសឡនុងជពីម៉ា ននុស គឺជាពពរះរជ្រញ្ជា ទពី្រពី គិត

ចា្់រតំាងពពីចនុង្រញចា ្់រថនសណា្ឋ នជាលឈលាើយ រយៈលពលចិតសិ្រឆំ្្លន្រះ មន



លោកអែសរ៉ា  ជាសង្ឃនិងជាលសមៀន-ទំព័រ-751-

សភ្ពែរាចា រ្យសពម្់រ្រង្ហា ញែំពពីពពរះថនឋានសួគ៌ ក្នុងការទទួលរា្គ ល់ការ

សលពមចរ្រស់លោកអែសរ៉ា  និងសពម្់រភ្ពស្រ ន្ុរស ថនការព្រទានឲ្យ�ល់

រសស្តរ្រស់ពពរះអ�លលៅលសសសល់។ លស្តចលែើថាលស៊ើកលសសបានចាត់ទនុក

លោកអែសរ៉ា  «ជាសង្ឃ ជាលសមៀនចមលាងែស់ទំាងពពរះ្រនទាូល ក្នុងពករឹត្យពកមទំា

ង្រ៉ានុន្ម នថនពពរះលយហូវ៉ា និង្រញ្ញត្តិថនពទង់ �ល់ពួកែនុពីស្រាអែល» ជា «លសមៀន  

ចមលាងពករឹត្យវន័ិយរ្រស់ពពរះថនឋានសួគ៌»។ ពពរះរជាបានព្រទានពពរះរជ

ែំលណាយយ៉ា ងសន្ធរឹក �ល់លសន្្រតពីរ្រស់ពពរះែង្គល�ើម្ពី «បានថាវែ យ សម័ពគ 

ពពីចិត្ត �ល់ពពរះថនរាសន៍ែនុពីស្រាអែល ជាពពរះអ�លគង់លៅ ពករុង លយរូរាឡិម» 

លហើយ្រអនថែមលលើលន្រះ ពពរះែង្គបានលពតៀម្រពមរុងនរឹងលធវែើការចំណាយជាលពចើន 

លោយបាន្រង្្គ ្់រថា «ពតរូវ្រលញចា ញយកពពីឃ្លា ំងហលាួងចនុរះ» (ខ ១១, ១២, ១៥, 

២០)។

 លស្តចលែើថាលស៊ើកលសសបានមន្រនទាូលពបា្់រលោកអែសរ៉ាថា 

«ពពីលពររះលស្តច និងពួកលសន្្រតពីទំាង ៧ បានចាត់ែ្កលៅពតរួតពតាលមើល 

ក្នុងស្សរុកយូោ និងពករុងលយរូរាឡិម តាមពករឹត្យវន័ិយរ្រស់ពពរះថនែ្ក ជា

ចបា្់រអ�លលៅក្នុងកណា្ត ្់រថ�ែ្ក»។ «លហើយរ្រស់ែវែពីលែ្សងលទៀតអ�លខវែរះខ្ត

ក្នុងពពរះវហិារថនពពរះរ្រស់ែ្ក អ�លែ្កពតរូវការ្រលញចា ញពបាក់ទិញ លន្រះពតរូវ

្រលញចា ញយកពពីឃ្លា ំងហលាួងចនុរះ» (ខ១៤ �ល់ ខ២៣)។

 ក្នុងការព្រទានចបា្់រែននុញ្្ញ តឲ្យកូនលៅែនុពីស្រាអែលវលិពតឡ្់រលៅ

វញិ ពពរះលៅលែើថាលស៊ើកលសសបានលរៀ្រចំសពម្់រការរា្ត រលឡើងវញិថនសមជិក

ពួកសង្ឃ សពម្់រពិធពីពពី្រនុរ�និងឯកសិទ្ធិរ្រស់ពួកលគ។ ពពរះែង្គបាន មន 

្រនទាូលថា «លយើង្រញ្ជា ក់�ល់ែ្ករល់គ្ាថា ចំអ�កពួកសង្ឃ ពួកលលវ ពី ពួក 

ចលពមៀង ពួកឆ្ម ំទាវែ រ ពួកលនធពីនិម និងពួកែ្ក្រលពមើ ក្នុងពពរះវហិារ ថន ពពរះ លនរះ 

លន្រះមិនពតរូវឲ្យទារសួយអាករ ពន្ធខលាួន ឬពន្ធគយ ពពីែ្កទំាងលន្រះ លឡើយ»។ 

ពពរះែង្គក៏បានលរៀ្រចំសពម្់រការអតងតំាងម្រន្តពីរ�្ឋ្រលវ�ពី  ឲ្យពគ្់រពគងអែ្ក

លៅពកមនិងយនុត្តិធម៌ សពម្រលៅតាមចបា្់ររ្រស់រាសន៍យូោែងអ�រ។ 



ទំព័រ-752- ពួកលហារ និងលស្តច

ពពរះែង្គបានមន្រនទាូលថា «ឯអែសរ៉ាឯង តាមពបាជា្ញ រ្រស់ពពរះថនែ្ក អ�ល 

ស�្ឋិ តលលើែ្ក លន្រះពតរូវឲ្យែ្កតំាងពួកែ្កលឡើង អ�លជាែ្កជំន្ញក្នុង

ពករឹត្យវន័ិយរ្រស់ពពរះថនែ្ក ឲ្យលធវែើជាលៅពកម និងសនុភ្ ឲ្យជំននុំជពមរះ �ល់ 

ែ្ក ទំាងរាសន៍លៅខ្ងន្យទលនលា លហើយពតរូវ្រង្ហា ត់្រលពងៀនពករឹត្យវន័ិយ 

�ល់ែស់ែ្កណាអ�លមិនរា្គ ល់ែង ឯែ្កណាអ�លមិនពពមព្រពពរឹត្តតាម

ពករឹត្យវន័ិយរ្រស់ពពរះថនែ្ក លហើយនរឹងចបា្់ររ្រស់លស្តចែង លន្រះពតរូវអតកាត់ 

លទាសជាព្រញា្់រចនុរះ លទារះ�ល់រាលា ្់រ ឬនិរលទស ឬរ រឹ្រយករ្រស់ពទព្យលគ ឬ 

ោក់គនុកក្តពី» (ខ ២៤ �ល់ ខ២៦)។

សុពក-២៥ មករា   ែំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ឡាគពី ជំពូក៤



លោកអែសរ៉ា  ជាសង្ឃនិងជាលសមៀន-ទំព័រ-753-

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ពពម ទំាង លពបាស ែ្តល់ លសចក្តពី ស្រ ន្ុរស រ្រស់ ពទង់ �ល់ ខ្ញនុំ 

លៅ ចំលររះ លស្តច ពួក លសន្្រតពី ពទង់ លហើយ ពួក ែ្ក ព្រធ្ន �៏ មន ែំណាច 

រ្រស់ លស្តច ែង ខ្ញនុំ ក៏ មន កមលា ំង ចំលរ ើន លឡើង លោយ នូវ ពពរះហស្ត ថន ពពរះលយហូវ៉ា 

ជា ពពរះ ថន ខ្ញនុំ អ�ល ស�្ឋិ ត លលើ ខ្ញនុំ លហើយ ខ្ញនុំ បាន លៅ ព្រមូល ពួក ែ្ក អ�ល ជា 

កំពូល ក្នុង រាសន៍ ែនុពីស្រាអែល ឲ្យ លឡើង លៅ ជា មួយ។  អែសរ៉ា  ៧:២៨

 �ូលច្រះ «លហើយលោយលពររះពពរះហស្តថនពពរះលយហូវ៉ា ជាពពរះថនលោក 

បានស�្ឋិ តលលើលោក» លោកអែសរ៉ាបានទូលែងវែរឲ្យលស្តចលរៀ្រចំែំលណាយ

យ៉ា ងសន្ធរឹកសពម្់រការវលិពតឡ្់ររ្រស់ព្រជារសស្តែនុពីស្រាអែលទំាងែស់ 

ពពមទំាងសពម្់រពួកសង្ឃនិងពួកលលវ ពីលៅក្នុងនគរលម�ូលពើសនុពី «អ�លចង់លៅ 

ឯពករុងលយរូរាឡិម» ែង (ខ ៦ និង ខ ១៣)។ �ូលច្រះ លស្តចបានព្រទានឱកាស

ឲ្យកូនលៅថនែ្កលពកៀមពកំចិត្តទំាងលន្រះ វលិពតឡ្់រលៅកាន់ទរឹក�ពីរ្រស់ពួក

លគវញិ ជាមួយនរឹងពទព្យសម្ត្តិ អ�លភ្ជា ្់រទំន្ក់ទំនងជាមួយនរឹងលសចក្តពី

សនយាស្តពីពពីពូជពង្សែនុពីស្រាអែល។ ពពរះរជ្រញ្ជា លនរះបាននំ្មកនូវក្តពីែំ�រ

ជាខ្លា ំង �ល់ពួកែ្កអ�លបានរួ្ររួមជាមួយនរឹងលោកអែសរ៉ា  ក្នុងការសិកសា

ែំពពីពពរះរជលគាល្ំរ�ងរ្រស់ពពរះ ទាក់ទងនរឹងរសស្តរ្រស់ពទង់។លោកអែសរ៉ា  

បានមនព្ររាសន៍ថា «សូមសរលសើរតលមកើង�ល់ពពរះលយហូវ៉ា ជាពពរះថនពួក 

ែយ្យលកាលយើងរល់គ្ា អ�លពទង់បាន្រណា្ត លពពរះទ័យលស្តច ឲ្យសលពមចនរឹង

តាក់អតងពពរះវហិារថនពពរះលយហូវ៉ា អ�លលៅពករុងលយរូរាឡិមឲ្យល្អលឡើង�ូលច្រះ 

ពពមទំាងលពបាសែ្តល់លសចក្តពីស្រ ន្ុរសរ្រស់ពទង់�ល់ខ្ញនុំ លៅចំលររះលស្តច 

ពួកលសន្្រតពីពទង់ លហើយពួកែ្កព្រធ្ន�៏មនែំណាចរ្រស់លស្តចែង ខ្ញនុំក៏ 

មនកមលា ំងចលពមើនលឡើង លោយនូវពពរះហស្តថនពពរះលយហូវ៉ា ជាពពរះថនខ្ញនុំ អ�ល 

ស�្ឋិ តលលើខ្ញនុំ លហើយខ្ញនុំបានលៅព្រមូលពួកែ្កអ�លជាកំពូល ក្នុងរាសន៍ 

ែនុពីស្រាអែល ឲ្យលឡើងលៅជាមួយ» (ខ ២៧ និង ខ ២៨)។

 ពពរះបាន្រង្ហា ញទិពវែញ្្ញ �រ្រស់ពពរះែង្គឲ្យល�ើញយ៉ា ងជាក់អស្តង 

លៅក្នុងការលចញពពរះរជពករឹត្យរ្រស់លស្តចលែើថាលស៊ើកលសសលនរះ។ ព្រជារសស្ត
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ខលារះបានសមលារឹងលមើលលៅពពរឹត្តិការ�៍លនរះ លហើយបានទទួលែតថែព្រលយជន៍ពពី

ឱកាសថនការវលិពតឡ្់រលៅវញិលនរះ លពកាម្ររយិកាសគួរជាទពីលពញចិត្ត

យ៉ា ងថពកអលង។ លគបានោក់ល ម្ រះឲ្យកអនលាងអ�លពតរូវជួ្រជនុំគ្ាជាទូលៅមួយ 

លហើយលៅលពលអ�លលគបានកំ�ត់ ែ្កអ�លពបាថ្ាចង់វលិពតឡ្់រលៅកាន់

ទពីពករុងលយរូរាឡិមវញិក៏បានមកជួ្រជនុំគ្ា ល�ើម្ពីលរៀ្រចំលធវែើ�ំល�ើ រយ៉ា ងអវង

ឆ្ងៃ យមួយ។ លោកអែសរ៉ាបានមនព្ររាសន៍ថា «ខ្ញនុំបានព្រមូលែ្កទំាង

លន្រះមកពតង់មត់ទលនលា អ�លហូរលៅឯពករុងអាហាវ៉ា លយើងរល់គ្ាក៏�ំលឡើង

ពតរាលលៅទពីលន្រះ្រពីថ្ងៃ កំពនុងអ�លខ្ញនុំពតរួតលមើល្រណា្ត ជន និងពួកសង្ឃ 

អតឥតមនល�ើញពួកកូនលៅលលវ ពីណាមួយ លៅទពីលន្រះលឡើយ» (អែសរ៉ា  

៨:១៥)។

 លោកអែសរ៉ាបានរពំរឹងថានរឹងមនមននុស្សជាលពចើន វលិពតឡ្់រលៅ

កាន់ទពីពករុងលយរូរាឡិមវញិ ្រ៉ានុអន្ត ចំនួនមននុស្សអ�លបានល្លាើយត្រលៅនរឹង

ការែំរវន្វរ្រស់លោក មនតិចតួចគួរឲ្យែស់សង្ឃរឹម។ មននុស្សជាលពចើន

អ�លមនែទារះសអម្ងនិង�ពីធលាពី មិនចង់លរះ្រង់ពទព្យសម្ត្តិទំាងលនរះលឡើយ។ 

ពួកលគចូលចិត្តនរឹងការសពមកនិងការមនផ្សនុកភ្ព លហើយលពញចិត្តនរឹង

រ្ាក់លៅក្នុងទរឹក�ពីអ�លលគបាននិរលទសលនរះ�អ�ល។ គំរូរ្រស់ពួកលគបាន

្រង្ហា ញជាឧ្រសគ្គ�ល់ែ្ក�ថទ អ�លបានលពជើសលរ ើសយកលជាគវសន្រ្រស់

ពួកលគ លៅព្រ ន្ុយព្រថាន ជាមួយនរឹងពួកែ្កអ�លកំពនុងលបារះជំហានលៅមនុខ 

លោយលសចក្តពីជំលនឿ ល្រើលទារះជាមនែវែពីលកើតលឡើងក៏លោយលន្រះ។

សៅរ៍-២៦ មករា   ែំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖ កាល ណា មននុស្ស សនុចរតិ មន ែំណាច លឡើង លន្រះ 

ជន ទំាងឡាយ រអមង មន ចិត្ត រ ពីករយ អត កាល ណា មននុស្ស អាពកក់ ពគ្់រពគង 

វញិ លន្រះ ្រណា្ត ជន អស្សក ្ ងៃូរ លឡើង។ សនុភ្សិត ២៩:២ 

 ខ�ៈអ�លលោកអែសរ៉ាបានសមលារឹងលមើលលៅពករុមមននុស្ស អ�លកំពនុង 



លោកអែសរ៉ា  ជាសង្ឃនិងជាលសមៀន-ទំព័រ-755-

ជួ្រព្រជនុំគ្ាលន្រះ លោកមនការភ្្ញ ក់លែ្អើលជាខ្លា ំង លោយលោកមិនបានល�ើញ

កូនលៅលលវ ពីម្ក់លរារះ។ លតើសមជិកថនែំ្ូររអ�លពពរះបានអញកសពម្់រ

្រលពមើកិចចាការ�៏ពិលសស លៅក្នុងពពរះវហិារលនរះលគលៅឯណាែស់លហើយ? ពួក 

លលវ ពី គួរអតជាែ្កទពីមួយអ�លពតរូវល្លាើយត្រលៅនរឹងការពតាស់លៅរ្រស់ពពរះ

ថា លតើែ្កណាលៅខ្ងខ្ញនុំ?  ពពរះបានព្រទានែតថែព្រលយជន៍�ល់ពួកលគជា

លពចើន ទំាងលៅក្នុងែំឡនុងលពលថនសណា្ឋ នជាលឈលាើយ និងទំាងលៅលពកាយ 

ពគាលន្រះ។ ពួកលគមនែំ�រជាមួយនរឹងលសរ ពីភ្ព�៏លពញលលញ ក្នុងការ

្រលពមើលសចក្តពីពតរូវការខ្ងពពលរឹងវញិ្្ញ � �ល់្រង្រ្អូនរ្រស់ពួកលគ លៅក្នុង 

ទរឹក�ពីអ�លលគបាននិរលទសលៅ។ រាោព្រជនុំពតរូវបានរាងសង់លឡើងវញិ 

អ�លមនពួកសង្ឃ�រឹកនំ្ពួក្រណា្ត ជនក្នុងការថាវែ យ្រង្គំពពរះ និង្រលពងៀន 

�ល់ពួក្រណា្ត ជន។ លស្តចបានែននុញ្្ញ តឲ្យរកសាថ្ងៃស្របាតហ៍ និងពបារព្ធ 

ពិធពីពិលសសៗ ស្ស្រលៅតាមជំលនឿរ្រស់រាសន៍យូោ លោយលសរ ពី។ ្រ៉ានុអន្ត 

លៅឆំ្្អ�លកនលាងលៅ ្រន្ទា ្់រពពីទពី្រញចា ្់រថនសណា្ឋ នជាលឈលាើយ រាថែ នភ្ពបាន 

ផ្លា ស់្រ្តូរ លហើយការទទួលខនុសពតរូវជាលពចើនបានធ្លា ក់មកលលើពួកែ្ក�រឹកនំ្

ថនរាសន៍ែនុពីស្រាអែល។ ពពរះវហិារលៅទពីពករុងលយរូរាឡិមពតរូវបានរាងសង់

ជា្មពីលឡើងវញិ និងពតរូវបានពបារព្ធពិធពី្រនុ�្យ្លាងថាវែ យ�ល់ពពរះ លហើយលគពតរូវ 

ការពួកសង្ឃ្រអនថែមលទៀត ល�ើម្ពីពបារព្ធពិធពីលៅក្នុងពពរះវហិារលន្រះ។ មនលសចក្តពី

ពតរូវការជា្រន្ទា ន់នូវមននុស្សរ្រស់ពពរះ ឲ្យ្ំរលពញកិចចាការជាពគរូ្រលពងៀនរ្រស់

ពួក្រណា្ត ជន។ លហើយលពរៅពពីលនរះ រាសន៍យូោអ�លសល់លៅក្នុងទពីពករុង 

បា្៊រពីឡូន ក៏កំពនុងព្រឈមនរឹងលពគារះថ្ាក់ លោយលសរ ពីភ្ពខ្ងរាសន្រ្រស់

ពួកលគពតរូវបានរ រឹត្រន្តរឹង ។ ពពរះបានពពមន�ល់រាសន៍យូោលៅក្នុងនគរលម�ូ 

លពើសនុពីយ៉ា ងចបាស់ តាមរយៈលហាររាការពី និងតាមរយៈ្រទពិលរាធន៍្មពីៗ 

រ្រស់ពួកលគ លៅក្នុងែំឡនុងពគាលវទន្លៅសម័យពពរះន្ងលែសលធើរនិងលោក 

ម៉ា ល�កាយ ឲ្យវលិពតឡ្់រលៅកាន់ស្សរុកកំល�ើ តរ្រស់ខលាួនវញិ។ លពលលវោ 

បានមក�ល់ ព្រសិនល្រើលគ្រន្តរស់លៅលពកាមឥទ្ធិពលថនរាសន៍�ថទតលៅ



ទំព័រ-756- ពួកលហារ និងលស្តច

លទៀត លន្រះលសចក្តពីវនិ្សនរឹងលកើតលឡើង�ល់ពួកលគជាក់ជាមិនខ្ន។ លោយ

លមើលល�ើញរាថែ នភ្ពអព្រព្ររួល�ូលច្រះ ពួកសង្ឃលៅក្នុងទពីពករុងបា្៊រពីឡូនគួរ

អត�រឹងភ្លា មពពីការលចញពពរះរជពករឹត្យលនរះថាជាការពតាស់លៅឲ្យវលិពតឡ្់រ

លៅកាន់ទពីពករុងលយរូរាឡិមវញិ។

 ពពរះមហាក្សពតនិងពួកន្ហមឺនរ្រស់ពទង់បានលធវែើលលើសពពីចំអ�ករ្រស់

ពពរះែង្គនិងពួកលគ ក្នុងការល្រើកែលាូវសពម្់រការវលិពតឡ្់រលៅវញិលនរះ។ ពួក

លោកបានែ្តល់មលធយាបាយជាលពចើនែលនក ្រ៉ានុអន្ត លតើពួកមននុស្សអ�លពតរូវវលិ

ពតឡ្់រលៅវញិទំាងែស់លន្រះ លៅឯណា? ពួកកូនលៅលលវ ពីបាន្ររជ័យ លៅ

លពលអ�លឥទ្ធិពលថនការសលពមចចិត្តរួម�ំល�ើ រជាមួយនរឹង្រង្រ្អូនរ្រស់ពួក

លគ បាន�រឹកនំ្មននុស្ស�ថទឲ្យលធវែើតាមគំរូរ្រស់ពួកលគ។ ការពពលងើយកលន្តើយ 

�៏ចអមលាករ្រស់ពួកលគ ជាការ្រង្ហា ញយ៉ា ងគួរឲ្យលរាករា្ត យ ពពីអាក្រ្កិរយិ

រ្រស់រសស្តែនុពីស្រាអែល លៅទពីពករុងបា្៊រពីឡូន លៅលលើពពរះរជលគាល្ំរ�ង

រ្រស់ពពរះសពម្់ររសស្តរ្រស់ពទង់។

 លោកអែសរ៉ាបានែំរវន្វ�ល់ពួកលលវ ពីម្តងលទៀត លោយលសចក្តពី 

ែលញជា ើញជា្រន្ទា ន់ ឲ្យពួកលគរួ្ររួមជាមួយនរឹងពករុមរ្រស់លោក។ ល�ើម្ពី្រញ្ជា ក់

ពពីសកមមភ្ពជា្រន្ទា ន់លនរះ លោកបានលធវែើការែងវែរករជាោយលក្ខែក្សរ�ល់

ែ្ក «អ�លជាកំពូល»  និង «ជាមននុស្សអ�លព្រក្រលោយពបាជា្ញ » (អែសរ៉ា  

៧:២៨; ៨:១៦)។

អាទិត្យ-២៧ មករា   ែំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ររំត់ និង លសចក្តពី លព្រៀន ព្រលៅ រអមង ឲ្យ លកើត មន ពបាជា្ញ  

អត កូន ណា អ�ល ្រលណា្ត យ ឲ្យ ព្រពពរឹត្ត តាម ែំលពើ ចិត្ត លន្រះ អតង លធវែើ ឲ្យ ម្ត យ 

មន លសចក្តពី ខ្ម ស វញិ។ សនុភ្សិត ២៩:១៥ 

 ខ�ៈអ�លពួកែ្ក�ំល�ើ រកំពនុងអតរង់ចំាជាមួយនរឹងលោកអែសរ៉ា  

ពួកែ្កនំ្រារ�៏លរាម រះពតង់ទំាងលនរះ បានព្រញា្់រព្រញាល់ វលិពតឡ្់រមកវញិ



លោកអែសរ៉ា  ជាសង្ឃនិងជាលសមៀន-ទំព័រ-757-

ជាមួយនរឹងការែងវែរករថា «ល�ើម្ពីនរឹងនំ្ពួកែ្កសពម្់រលធវែើការង្រ ក្នុង

ពពរះវហិាររ្រស់ពពរះថនលយើងរល់គ្ា មកជាមួយែង» (អែសរ៉ា  ៨:១៧)។ ការ

ែំរវន្វលនរះពតរូវបានពួកលគយកចិត្តទនុកោក់រា្ត ្់រ ែ្កខលារះអ�លកំពនុងរាទា ក់

លសទាើរបានសលពមចចិត្តវលិពតឡ្់រលៅវញិ។ សរនុ្រទំាងែស់ពួកសង្ឃអសសិ្រ 

ន្ក់ និងពួកនពីធពីនិមពពីររយថមភៃន្ក់ ជាមននុស្សអ�លលោកអែសរ៉ា  

អាចទពីពរឹង បានថា ជាែ្ក្រលពមើការ�៏មនពបាជា្ញ  ពពមទំាងជាពគរូ្រលពងៀន 

និងជាែ្ក ជំនួយ�៏ល្អ ពតរូវបាននំ្លៅកាន់ជំរ។ំ

 ឥឡូវលនរះ ពួកលគទំាងែស់គ្ាបានលរៀ្រចំខលាួនរួចជាលស្សច ល�ើម្ពីនរឹង 

លចញ�ំល�ើ រលៅ។ លៅពពីមនុខពួកលគ គឺជាការលធវែើ�ំល�ើ រមួយអ�លមនរយៈ

លពលរ្់រអខ។ ពួក្រនុរសទំាងលន្រះបាននំ្លៅជាមួយនរឹងលគនូវព្រពន្ធនិងកូនៗ

រ្រស់លគ និងសមភៃ រៈផ្ទា ល់ខលាួនរ្រស់ពួកលគ លពរៅពពីពទព្យសម្ត្តិសពម្់រ

ពពរះវហិារនិងសពម្់រពិធពីលែ្សងៗថនពពរះវហិារអ្មលទៀតែង។ លោកអែសរ៉ា  

បាន�រឹងយ៉ា ងចបាស់ថា ខ្ម ំងសពតរូវកំពនុងរង់ចំាលៅតាមែលាូវ ្រពមរុងនរឹង្ក់្រលាន់

និង្ំរផ្លា ញ�ល់លោកនិងពួកែ្ករួម�ំល�ើ រជាមួយនរឹងលោក អតលោកមិន



ទំព័រ-758- ពួកលហារ និងលស្តច

បានសនុំកងទ័ពពពីលស្តចឲ្យតាមការររពួកលោកលឡើយ។ លោកបានពន្យល់ 

ថា «�្ិតអ�លសូមទាហាន និងពលលសរះ ពពីលស្តចឲ្យលៅរងំរពួកខ្ម ំងសពតរូវ 

តាមែលាូវ លន្រះនរឹងនំ្ឲ្យខ្ញនុំមនលសចក្តពីខ្ម ស ពពីលពររះលយើងបានទូលលស្តច 

លហើយថា ពពរះហស្តថនពពរះរ្រស់លយើងរល់គ្ា ស�្ឋិ តលៅនរឹងែស់ែ្កអ�ល

អសវែងរកពទង់ ល�ើម្ពីនរឹងលពបាសឲ្យបានលសចក្តពីល្អ អតពពរះលចរា្ត  និងលសចក្តពី 

លពកវលពកាធថនពទង់ លន្រះទាស់នរឹងែស់ែ្កអ�លលបារះ្រង់លចាលពទង់វញិ» 

(ខ ២២)។

 លៅក្នុងលរឿងលនរះ លោកអែសរ៉ា  និងពួកែ្ករួម�ំល�ើ រជាមួយនរឹង

លោកបានល�ើញឱកាសមួយ ល�ើម្ពី្រង្ហា ញពពីពពរះន្មរ្រស់ពពរះលៅចំលររះ

រាសន៍�ថទ។ លសចក្តពីជំលនឿលៅលលើពពរះលចរា្ត ថនពពរះ�៏មនពពរះជនមរស់នរឹង

ពពងរឹងកមលា ំង�ល់ពួកលគ ព្រសិនល្រើឥឡូវលនរះ កូនលៅែនុពីស្រាអែលផ្ទា ល់បាន

្រង្ហា ញការទនុកចិត្តលៅលលើពពរះអ�លជាែ្ក�រឹកនំ្រ្រស់ពួកលគ។ លហតនុ�ូលច្រះ 

លហើយ ពួកលគបានល្រ្តជា្ញ ចិត្តថាទនុកចិត្តលៅលលើពពរះែង្គទំាងស្សរុង។ ពួកលគមិន

បានសនុំទាហានឲ្យតាមការររពួកលគលឡើយ។ ពួកលគនរឹងមិនែ្តល់ឱកាស�ល់

រាសន៍�ថទឲ្យអាងលលើកមលា ំងរ្រស់មននុស្ស ជំនួសឲ្យសិរ ពីល្អអ�លជារ្រស់ 

ពពរះអតមួយែង្គលន្រះលឡើយ។ ពួកលគមិនអាច្រលងកើតការសង្ស័យណាមួយ 

លៅក្នុងគំនិតមិត្តភក្តិអ�លជារាសន៍�ថទរ្រស់ពួកលគ ឲ្យអ្ររលចញពពីភ្ព

លរាម រះពតង់ថនការទពីពរឹងលៅលលើពពរះ �ូចជារសស្តរ្រស់ពទង់លឡើយ។ ពួកលគនរឹង 

ទទួលបានកមលា ំង មិនអមនលោយរារពទព្យសម្ត្តិ មិនលោយរារែំណាច 

និងឥទ្ធិពលរ្រស់ពួកែ្កថាវែ យ្រង្គំរូ្រពពរះលន្រះលទ ្រ៉ានុអន្ត តាមរយៈការគា្់រ 

ពពរះហឫទ័យរ្រស់ពពរះវញិ។ មនអតការលគារពពករឹត្យវន័ិយរ្រស់ពពរះជាមចា ស់ 

លៅចំលររះពួកលគ និងការខំព្ររឹងអព្រងរា្ត ្់រ្រង្្គ ្់រតាមពករឹត្យវន័ិយលន្រះ 

្រ៉ានុលណាណ រះ អ�លពួកលគទទួលបានការការររ។

 ចំល�រះ�រឹងែំពពីរាថែ នភ្ព លៅលពកាមការអ�លពួកលគ្រន្តមនែំ�រ

លៅក្នុពពរះហស្ត�៏រ ពីកចលពមើនរ្រស់ពពរះ ពួកលគបានថាវែ យលពចើនលលើសពពីធមមតា

�ល់កិចចាការ�៏ពិសិ�្ឋ អ�លលោកអែសរ៉ា និងពករុមមននុស្សអ�លមនជំលនឿ

រ្រស់លោកបានពបារព្ធលធវែើ លៅមនុនលពលលចញ�ំល�ើ ររ្រស់ពួកលគ។ លោក



លោកអែសរ៉ា  ជាសង្ឃនិងជាលសមៀន-ទំព័រ-759-

អែសរ៉ាបានព�៌ន្ែំពពី្រទពិលរាធន៍រ្រស់លោកថា «រួចមកខ្ញនុំបាន ព្រកាស 

ពបា្់រ ឲ្យមនការតមលៅមត់ទលនលាអាហាវ៉ាលន្រះ ល�ើម្ពីឲ្យលយើង្រន្ទា ្រខលាួន

លៅចំលររះពពរះថនលយើងរល់គ្ា ព្រលយជន៍នរឹងសូមពទង់ឲ្យតពមង់ែលាូវលយើង 

និងកូនលៅ លហើយរ្រស់ពទព្យលយើងទំាងែស់ែង»  «�ូលច្រះ លយើងរល់គ្ាបាន 

តម លហើយសូមែងវែរ�ល់ពពរះថនលយើងពពី�ំល�ើ រលនរះ លហើយពទង់ក៏ទទួល 

រា្ត ្់រតាមលយើង» (ខ ២១ និង ខ២៣)។

ច័ន្ទ-២៨ មករា   ែំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ពគ្់រ ទំាង ពពរះ្រនទាូល ថន ពពរះ សនុទ្ធ អត ្ររសិនុទ្ធ ពទង់ ជា អខល 

�ល់ ែស់ ែ្ក អ�ល ពរឹង ពជក ក្នុង ពទង់ ៦ កនុំ ឲ្យ ្រអនថែម ្រញចាូ ល ក្នុង ពពរះ្រនទាូល 

ពទង់ លឡើយ អពកង ពទង់ ្រលន្ទា ស �ល់ ឯង លហើយ ល�ើញ ថា ឯង ជា មននុស្ស 

ភូតភរ។ សនុភ្សិត ៣០:៥,៦

 លទារះ្រពីជាយ៉ា ងលនរះក៏លោយ ក៏ពពរះពររ្រស់ពពរះ មិនបានលធវែើឲ្យការ

ែននុវត្តការព្ររុងព្រយ័ត្និងការលរៀ្រចំទនុកជាមនុនលន្រះឥតព្រលយជន៍អ�រ។ ជា

ការព្ររុងព្រយ័ត្ក្នុងការរកសាសនុវតថែិភ្ពថនពទព្យសម្ត្តិទំាងែស់ លោកអែសរ៉ា  

«ក៏អញកលមពួកសង្ឃ ១២ ន្ក់លចញទនុក» ជាពួកមននុស្សអ�លធ្លា ្់របាន

្រង្ហា ញភ្ពលរាម រះពតង់និងភក្តពីភ្ព «រួចខ្ញនុំ្លារឹងពបាក់ មស និងលពគឿងព្រោ្់រ 

ទំាង្រ៉ានុន្ម ន ព្រគល់�ល់លគ គឺជាតង្វែ យសពម្់រពពរះវហិារថនពពរះរ្រស់លយើង 

អ�លលស្តច ពួកលសន្្រតពី ពួកែ្កជាព្រធ្នរ្រស់ពទង់ និងពួកែនុពីស្រាអែល 

ទំាងែស់ អ�លលៅទពីលន្រះបានថាវែ យ»។ ពួក្រនុរសទំាងលនរះពតរូវលធវែើសកមមភ្ព

ទទួលខនុសពតរូវ ជាែ្កអ្រកសាពទព្យសម្ត្តិរ្រស់ពពរះ អ�លលោកបាន 

ព្រគល់ឲ្យអ្រកសាលនរះ លោយព្ររុងព្រយ័ត្។ «ែ្ករល់គ្ាជាមននុស្ស្ររសិនុទ្ធ

�ល់ពពរះលយហូវ៉ា លហើយលពគឿងព្រោ្់រទំាងលនរះក៏្ររសិនុទ្ធអ�រ ឯពបាក់ និង 

មសលនរះ ជាតង្វែ យអ�លថាវែ យសម័ពគពពីចិត្ត�ល់ពពរះលយហូវ៉ា ជាពពរះថនពួក 

ែយ្យលកាែ្ករល់គ្ា �ូលច្រះ ចូរព្ររុងព្រយ័ត្ និងអ្រកសារ្រស់ទំាងលនរះ �រ្រ

�ល់ែ្ករល់គ្ាបាន្លារឹងទំាងែស់ លៅពករុងលយរូរាឡិម ព្រគល់លៅចំលររះ 

លមពួកសង្ឃ និងពួកលលវ ពី លហើយនិងពួកអ�លជាកំពូលលលើវង្សរ្រស់ឪពនុក



ទំព័រ-760- ពួកលហារ និងលស្តច

រាសន៍ែនុពីស្រាអែល ោក់លៅក្នុង្រនទា្់រថនពពរះវហិាររ្រស់ពពរះលយហូវ៉ា រួចជា 

លស្សច» (ខ ២៤ និង ២៥ លហើយនិង ២៨ និង ២៩)។

 ការអ្រកសាអ�លលោកអែសរ៉ាបានែននុវត្ត លៅក្នុងការែ្តល់មលធយាបាយ

លធវែើ�ំល�ើ រនិងសនុវតថែិភ្ព�ល់ពទព្យសម្ត្តិរ្រស់ពពរះជាមចា ស់ ្រលពងៀននូវ

លមលរៀន�៏មនតថមលាអ�លលយើងគួរលរៀនសូពតលោយយកចិត្តទនុកោក់។ មន

អតែ្កអ�លមនលសចក្តពីលរាម រះពតង់្រ៉ានុលណាណ រះ អ�លលោកបានលពជើសលរ ើស 

លហើយលោកបានអ�នំ្�ល់ពួកលគយ៉ា ងចបាស់ ទាក់ទងនរឹងការទទួលខនុស 

ពតរូវ អ�លលៅលលើ្រនទានុករ្រស់ពួកលគ។ លៅក្នុងការអតងតំាងម្រន្តពីលរាម រះពតង់ 

ឲ្យលធវែើជាលហរញ្ញិកលលើពទព្យសម្ត្តិរ្រស់ពពរះអ្រ្រលនរះ លោកអែសរ៉ាបាន�រឹង

ពពីភ្ពចំាបាច់និងតថមលាថនសណា្ត ្់រធ្្្់រ និងរល្រៀ្រលរៀ្ររយ ទាក់ទងជាមួយ 

នរឹងកិចចាការរ្រស់ពពរះ។

 លៅក្នុងែំឡនុងលពលពពីរ្រពីថ ង្ៃអ�លកូនលៅែនុពីស្រាអែលបានរង់ចំាលៅ

មត់ទលនលា ការលរៀ្រចំពគ្់រយ៉ា ង សពម្់រការលធវែើ�ំល�ើ របានរួចរល់ជាសលពមច 

សពម្់រ�ំល�ើ រ�៏អវងឆ្ងៃ យមួយ។ លោកអែសរ៉ាបានសរលសរថា «រួចមកលៅ 

ថ្ងៃទពី ១២ អខលចពត លន្រះលយើងរល់គ្ាបានលធវែើ�ំល�ើ រលចញពពីទលនលាអាហាវ៉ា 

ល�ើម្ពីនរឹងលៅឯពករុងលយរូរាឡិម ពពរះហស្តថនពពរះរ្រស់លយើងក៏ស�្ឋិ តលៅ

ជាមួយ លហើយពទង់ជួយឲ្យលយើងរួចពពីកណា្ត ្់រថ�ថនពួកខ្ម ំងសពតរូវ និងពួក

លចារអ�ល្រងក្់រខលាួនតាមែលាូវែង» (ខ ៣១)។ ការលធវែើ�ំល�ើ រលន្រះមនរយៈលពល 

ព្រអហល្ួរនអខ មននុស្សអ�លរួម�ំល�ើ រជាមួយនរឹងលោកអែសរ៉ាមនចំនួន

សរនុ្ររហូត�ល់រ្់ររន់ន្ក់ រ្់រទំាងសស្តពីនិងកូនលកមងែង អ�លលធវែើឲ្យការ

លធវែើ�ំល�ើ រលនរះមនការយឺតយ៉ា វជាខ្លា ំង។ ្រ៉ានុអន្ត លោកបានអ្រកសាពួកលគឲ្យ

មនសនុវតថែិភ្ពពគ្់រៗគ្ា។ ខ្ម ំងសពតរូវរ្រស់ពួកលគមិនហ៊ានលធវែើឲ្យលគឈឺចា្់រ 

លឡើយ។ �ំល�ើ ររ្រស់ពួកលគ គឺជា�ំល�ើ រ�៏រនុងលរឿងមួយ លហើយលៅថ្ងៃទពីមួយ 

ថនអខលចពត ក្នុងឆំ្្ទពីពបំាពពីរថនពពរះលៅលែើថាលស៊ើកលសស ពួកលគក៏បានមក�ល់

ទពីពករុងលយរូរាឡិម៕   



ការភ្ញា ក់រឭកខាងព្រលឹងវញិ្ញា ណ-ទំ្័ររ-761-

អង្គារ-២៩ មករា   អំណាន ព្ររះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំ្ូរក៤

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ឱ ្ួរក កំផិតទំាង ព្ររុស ទំាង សសពី អអើយ អតើ មិន ដឹង អទ ឬ អពី ថា 

ដដល សសឡាញ់ ដល់ អោកពីយ៍ អោរះ គឺ ជា ស្អ្់រ ដល់ ព្ររះ អ�ើយ ដូអ្នរះ អនក ណា 

ដដល ្ ូល ្ ិត្ត ្ ង់ អ្វើ ជា មិពត សមលា ញ់នឹង អោកពីយ៍ អោរះ អ ម្ រះ ថា បាន តំាង 

ខលាួន ជា ខាម ំងសពតរូវ នឹង ព្ររះ វញិ ។ យ៉ា កុ្រ ៤ :៤

  ការមកដល់ទពីពករុងអយរូសាឡិមរ្រស់អោកដអសរ៉ា គឺពតឹមពតរូវតាម

កាលកំណត់។ អគពតរូវការឥទ្ិ្រលថនវត្តមនរ្រស់អោកជាចំាបា្់។ ការ

មកដល់រ្រស់អោកបានោំមកនូវអស្ក្តពីកាលា ហានដល់្ិត្តរ្រស់មនុស្សជា

អព ើ្នដដលបានអ្វើការអពកាមការ្ិរបាកៗ អៅអ្រលកនលាងមក។ ចា្់រតំាង ្រពី 

ការវលិពតឡ្់រអលើកទពីមួយរ្រស់្ួរកដដលពតរូវចា្់រជាអ្លាើយ អពកាមការដឹក

ោំរ្រស់អោកសូរ ៉ាូបា្ិរលនិងអយសួរ កាល្រពីជាង្ិតសិ្រឆ្ន ំមុន កិ្្ចការ

ជាអព ើ្នបានសអពម្រួ្រល់អ�ើយ។ ព្ររះវហិារពតរូវបានសាងសង់្្់រស្រវ

ពគ្់រ អ�ើយកំដផងទពីពករុងក៏ពតរូវបានជួសជុលរួ្រល់ខលារះអ�ើយផងដដរ ដត អៅ  

មនកដនលាងជាអព ើ្នអទៀត ដដលមិនទាន់រួ្រល់អៅអឡើយ។

 អៅកនុង្ំអណាម្ួរកអនកដដលបានវលិពតឡ្់រមកកាន់ទពីពករុង

អយរូសាឡិមវញិ កាល្រពីឆ្ន ំកនលាងអៅ មនមនុស្សជាអព ើ្ន ដដលអៅដត អសាម រះ 

ពតង់ជាមួយនឹងព្ររះ ដរ្រណា្ួរកអគអៅមនជពីវតិរស់អៅ ្រ៉ាុដន្ត ្ួរកកូនអៅ

រ្រស់សាសន៍អុពីសសាដអលមួយ្ំនួន្ំបានអមើលដលងអ�ើញភ្្រ្ររសុិទ្ថន

ពកឹត្យវន័ិយរ្រស់ព្ររះ។ សូម្ពីដតមនុស្សដដលអគបានព្រគល់ការទទួលខុស 

ពតរូវឲ្យ ក៏បានរស់អៅកនុងអំអ្រើបា្រដ៏អ្រើក្ំ�ដដរ។ កិ្្ចការរ្រស់្ួរកអគ

៥១

ការភ្ញា ក់រឭកខាងព្រលងឹវិញ្ញា ណ



ទំ្័ររ-762- ្ួរកអហារ និងអស្្ត

ព្រឆំ្ងជាខាលា ំងអៅនឹងការខំព្ឹរងដព្រងរ្រស់្ួរកអនកដដលជំរុញកិ្្ចការរ្រស់

ព្ររះ ឲ្យអជឿនអលឿនអៅមុខ ខណៈដដល្ួរកអគបាន្ំរពានអៅនឹងពកឹត្យវន័ិយ

រ្រស់ព្ររះអស់អ្រលយ៉ា ងយូរអោរះ ព្ររះ្រររ្រស់ព្ររះថនឋានសួគ៌ក៏មិនអា្

ធ្លា ក់មកអលើព្រជារសស្តដដរ។

 គឺជាទិ្រវញ្ញា ណរ្រស់ព្ររះ ដដល្ួរកអនកបានវលិពតឡ្់រមកវញិជាមួយ

នឹងអោកដអសរ៉ា  មនអ្រលដសវងរកព្ររះជាម្ច ស់យ៉ា ង្ិរអសស។ ្រទ្ិរអសា្ន៍

ថនការអ្វើដំអណើ រអ្ញ្រពីទពីពករុងបា្៊រពីឡូនរ្រស់្ួរកអគ អោយគ្ម នការការពារ

្រពីសំណាក់អំណា្រ្រស់មនុស្ស ដដល្ួរកអគអទើ្រនឹងបានឆលាងកាត់្មពីៗអនរះ 

បាន្រអពងៀន្រពីអមអរៀនខាងព្រលឹងវញិ្ញា ណជាអព ើ្នដល់្ួរកអគ។ មនុស្សជា

អព ើ្នបានរ ពីក្អពមើនខាងជំអនឿយ៉ា ងរងឹមំ អ�ើយខណៈដដល្ួរកអគបានរស់

អៅោយឡំជាមួយនឹង្ួរកអនកដដលបានបាក់ទឹក្ិត្តនិងព្រអងើយកអន្តើយ 

អៅកនុងទពីពករុងអយរូសាឡិម ឥទ្ិ្រលរ្រស់្ួរកអគគឺជាកតា្ត ដ៏មនអំណា្

អៅកនុងការដកទពមង់ ដដលបានអកើតអឡើងមិនយូរ្រ៉ាុោម នអពកាយ្រពីអោរះមក។

 ្ួរនថ្ងៃអពកាយ្រពីការមកដល់ ពទ្រ្យសម្ត្តិជាពបាក់ ជាមស ព្រមទំាង

ដ្រងសពម្់រ្ិរ ព្ីកនុងអរងឧអបាស្ ពតរូវបានព្រគល់អៅកនុងថដមនន្តពីថន

ព្ររះវហិារ អៅ្ំអពារះមុខសាក្សពីនិងអោយភ្្រពតឹមពតរូវជាទពី្ំរផុត។ រ្រស់ 

ទំាងអស់ពតរូវបាន្ិរនិត្យ «តាម្ំនួន តាមទមងៃន់» (ដអសរ៉ា  ៨:៣៤)។

 កូនអៅដដលបានពតឡ្់រ្រពីសណាឋា នជាអ្លាើយមកវញិជាមួយនឹង

អោកដអសរ៉ា  «ក៏ថាវ យតង្វ យដុតដល់ព្ររះថនសាសន៍អុពីសសាដអល» ជា 

តង្វ យអោរះបា្រ និងជានិមិត្តរូ្រថនការដ្លាងអំណរគុណ្ំអពារះការការពារ

រ្រស់្ួរកអទវតា្ររសុិទ្ អៅកនុងអំឡុងអ្រលថនការអ្វើដំអណើ ររ្រស់្ួរកអគ។ 

«្រោទា ្់រមក អគបានព្រគល់រជពកឹត្យជូនអស់អោកឧ្ររជ និងអទសាភិបាល 

តំ្រន់ដ្រ៉ាកខាងលិ្ទអនលាអអ៊ើពបាត។ អស់អោកទំាងអោរះបានជួយគំ្ពទជន

ជាតិអុពីសសាដអល និងព្ររះដំណាក់រ្រស់ព្ររះជាម្ច ស់» (ខ ៣៥ និង ខ៣៦ 

គម្ពីរភ្សាដខមរ្រ្្ចុ្រ្នន)។



ការភ្ញា ក់រឭកខាងព្រលឹងវញិ្ញា ណ-ទំ្័ររ-763-

 ្រោទា ្់រ្រពីអ្រលអោរះភ្លា មមក ្ួរកអនកជាព្រធ្នថនសាសន៍អុពីសសាដអល 

មួយ្ំនួនតូ្បាន្ូលមកឯអោកដអសរ៉ា អោយត្អូញដត្អរជាខាលា ំង។ ្ួរក អគ 

និយយថា «្ួរកអុពីសសាដអលទំាង្រ៉ាុោម ន ព្រមទំាង្ួរកសង្ឃ និង្ួរកអលវ ពី» 

បាន្ំរពាននឹង្រញញាត្តិដ៏្ររសុិទ្រ្រស់ព្ររះអយ�ូវ៉ា អោយបានអរៀ្រការជាមួយ

នឹង្ួរកអនកអៅជំុវញិ។ «ដ្ិតអគបានយកកូនសសពីពកមំុថនសាសន៍ទំាងអោរះ

សពម្់រខលាួនអគ និងសពម្់រកូនព្ររុសអគដដរ» ្ួរកអគបានជពម្រ ដល់អោក 

ដអសរ៉ាថា «យ៉ា ងអោរះ្ូរជ្ររសុិទ្បានោយឡំនឹង្ួរកអនកសសរុកទំាងអនរះ 

អ�ើយគឺ្ួរកអនកជាព្រធ្ន និង្ួរកអៅហាវ យជាអលខមួយ កនុងការរលំង អនរះ 

ដដរ» (ដអសរ៉ា  ៩:១, ២)។

ពុធ-៣០ មករា   អំណាន ព្ររះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំ្ូរក៥

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ដូអ្នរះ អនក អ�ើញ ថា អស្ក្តពី ជំអនឿ បាន រួម ជា មួយ នឹង ការ 

ដដល អោក ព្រព្ឹរត្ត អ�ើយ អស្ក្តពី ជំអនឿ បាន ពគ្់រ លក្ខណ៍ អោយសារ ការ 

អោរះ ឯង។ យ៉ា កុ្រ ២:២២ 

 អៅកនុងការសិកសារ្រស់អោក អំ្រពីមូលអ�តុដដលបានដឹកោំឲ្យធ្លា ក់

ជាអ្លាើយអៅនគរបា្៊រពីឡូន អោកដអសរ៉ាបានដឹងថាការអបារះ្រង់ជំអនឿរ្រស់

សាសន៍អុពីសសាដអល ្ូលមកអោយសារការោយឡំជាមួយនឹងមនុស្សអៅ 

កនុងនគរថនសាសន៍ដថទអោរះឯង។ អោកបានអមើលអ�ើញថា ព្រសិនអ្រើ្ួរក

អគបានសា្ត ្់រតាម្រញញាត្តិរ្រស់ព្ររះ អោយដញកខលាួនឲ្យោ្់អ្ញ្រពីមនុស្ស

អៅនគរជំុវញិ្ួរកអគ អោរះព្ររះនឹងដ្រកសា្ួរកអគ ឲ្យរួ្្រពីទុក្ខព្ររួយនិង

្រទ្ិរអសា្ន៍ថនភ្្រអាម៉ា ស់ជាអព ើ្ន។ ឥឡូវអនរះ អៅអ្រលដដលអោក 

បាន ពជា្រថា អទារះ្រពីជាមនអមអរៀន្រពីអតពីតកាលយ៉ា ងអនរះក៏អោយ ក៏្ួរក

មនុស្សដដលអល្អធ្លា ជាងអគអនរះហ៊ាន្ំរពាននឹង្រញញាត្តិដដលព្ររះបាន

ព្រទាន សពម្់រជាការការពារទ្់រទល់នឹងការអបារះ្រង់ជំអនឿដដរ ដូអចាន រះ 

្ិត្តរ្រស់អោកបាន្ុររះកអនញ្រោ លអៅកនុងគំនិតរ្រស់អោក។ អោកបាន



ទំ្័ររ-764- ្ួរកអហារ និងអស្្ត

គិតអំ្រពីអស្ក្តពីល្អរ្រស់ព្ររះដដលបានអនុញ្ញា តឲ្យរសស្តរ្រស់ព្ររះអង្គោក់

អជើងជាន់ទឹកដពីកំអណើ តរ្រស់ខលាួនជា ម្ពីម្តងអទៀតអនរះ អ�ើយអោកមន ការ 

តូ្្ិត្ត ព្រក្រអៅអោយអស្ក្តពីសុ្រតិ និងទុក្ខព្ររួយ ្ំអពារះភ្្រ អកតញញាូ 

រ្រស់្ួរកអគអនរះ។

 អោកបានមនព្រសាសន៍ថា «កាលខញាុំបានឮអស្ក្តពីអោរះ ខញាុំក៏ ដ�ក   

សអមលាៀក្ំរពាក់ អបា្សក់កបាល និង្ុរក្ង្កា រ្រស់ខញាុំ អ�ើយសលាុត ្ ិត្ត អង្គុយ 

អៅពគ្អោរះ អស់អនកណាដដលញា្់រញ័រ្ំអពារះព្ររះ្រនទាូលថនព្ររះ រ្រស់ 

សាសន៍អុពីសសាដអល អគក៏មូលគ្ន មកឯខញាុំ អោយអពពារះអំអ្រើរលំងរ្រស់្ួរកអនក

ដដលមក្រពីអ្លាើយអោរះ ដតខញាុំសលាុត្ិត្តអង្គុយអៅដរ្រដល់អ្រលតង្វ យ

ោងៃ ្» (ខ ៣ និងខ ៤)។ 

 អៅអ្រលថាវ យតង្វ យអ្រលោងៃ ្ អោកដអសរ៉ាបានអពកាកអឡើង មន 

ទំាងអាវកនុងនិងអាវអពរៅរដ�ក អោកបានលុតជង្គង់និង្រោទា ្រ្ិត្តអៅ្ំអពារះ



ការភ្ញា ក់រឭកខាងព្រលឹងវញិ្ញា ណ-ទំ្័ររ-765-

ព្ររះថនឋានសួគ៌ អលើកថដព្រទូលអៅឯព្ររះអោយមនព្រសាសន៍ថា «ឱព្ររះ 

ថនទូល្រង្គំអអើយ ទូល្រង្គំមនអស្ក្តពីខាម ស អ�ើយក៏ពក�មមុខ និងអងើ្រ 

អមើលអៅពទង់ ជាព្ររះថនទូល្រង្គំផង ្រពីអពពារះការទុ្្ចរតិរ្រស់អយើងខញាុំបាន

្អពមើនជាអព ើ្នអឡើង ដល់លិ្កបាលអយើងខញាុំ អ�ើយអទាស រ្រស់ អយើង ខញាុំក៏ 

អកើនអឡើង ដល់ថផទាអម�ដដរ។

 «ចា្់រតំាង្រពីពគ្្ួរកអយ្យអកាអយើងខញាុំ ដរ្រមកដល់ស្រវថ្ងៃអនរះ អយើង 

ខញាុំមនអទាសជាទមងៃន់ថពកអ្រក អ�ើយអោយអពពារះអំអ្រើទុ្្ចរតិរ្រស់អយើងខញាុំ 

បានជាអយើងខញាុំ ព្រមទំាង្ួរកអស្ត្ និង្ួរកសង្ឃរ្រស់អយើងខញាុំ បានពតរូវ ព្រគល់ 

អៅកនុងកណា្ត ្់រថដថន្ួរកអស្ត្សសរុកដថទ ដល់ោវ ដល់សណាឋា នជាអ្លាើយ 

ដល់ការរ្ឹរជាន់ អ�ើយដល់អស្ក្តពីអាម៉ា ស់ខាម ស ដូ្ជាមនស្រវថ្ងៃអនរះ 

អ�ើយឥឡូវ អៅអវោមួយដភលាតអនរះ មនព្ររះគុណសដម្តងមកដល់អយើងខញាុំ 

អំ្រពីព្ររះអយ�ូវ៉ា ជាព្ររះថនអយើងខញាុំ ឲ្យបានអនកខលារះរួ្អ្ញ អ�ើយឲ្យបាន្រអង្្គ ល

មួយអៅកនុងទពី្ររសុិទ្រ្រស់ពទង់ ព្រអយជន៍ឲ្យព្ររះថនអយើងខញាុំបាន្ំរភលាឺដភនក

អយើងខញាុំ អ�ើយអពបាសឲ្យអយើងខញាុំបានរស់អឡើងវញិ្រន្តិ្ អៅកនុងការ ្រអពមើ 

អគអនរះ ដ្ិតអយើងខញាុំជាបាវ្រអពមើអគដមន ដតព្ររះថនអយើងខញាុំមិនបានអបារះ្រង់

អចាលអយើងខញាុំ កំ្ុរងដដលអៅ្រអពមើអគអោរះអទ គឺបានផ្តល់អស្ក្តពីស្រ្ុរស

មកអយើងខញាុំ ឲ្យបានរស់អឡើងវញិ្រន្តិ្ អៅដភនកថន្ួរកអស្ត្ សាសន៍ អ្រើសុពី ផង 

អដើម្ពីនឹងតំាងព្ររះវហិារថនព្ររះរ្រស់អយើងខញាុំ អ�ើយជួសជុល ទពីបាក់ដ្រក អឡើង 

វញិ ព្រមទំាងឲ្យមនកំដផង អៅសសរុកយូោ និងពករុងអយរូសាឡិម អឡើងផង។

 «ដតឥឡូវអនរះ ឱព្ររះថនអយើងខញាុំអអើយ ដដលមនការយ៉ា ងអនរះ អោរះអតើ 

អយើងខញាុំនឹងថាដូ្អម្ត្អៅ? ដ្ិតអយើងខញាុំបានអបារះ្រង់អចាលពកឹត្យពកមទំាង

្រ៉ាុោម នរ្រស់ពទង់អ្ញ ជាអស្ក្តពីដដលពទង់បាន្រង្្គ ្់រមក អោយសារ ្ួរក 

អហារ … ដូអ្នរះ អពកាយអស់ទំាងការដដលបានអកើតដល់អយើងខញាុំ អោយ អពពារះ 

អំអ្រើអាពកក់ និងអទាសរ្រស់អយើងខញាុំ ដដលមនទមងៃន់ជាខាលា ំងអម៉ាលារះ អទារះអ្រើ ពទង់ 

ឱព្ររះថនអយើងខញាុំអអើយ ពទង់មិនបានអ្វើអទាសដល់អយើងខញាុំ ឲ្យអសមើនឹងការទុ្្ចរតិ



ទំ្័ររ-766- ្ួរកអហារ និងអស្្ត

រ្រស់អយើងខញាុំអទ អ�ើយបានទំាងអពបាស ឲ្យអយើងខញាុំមនសំណល់រួ្អ្ញដូអ្នរះ

ផង ឥឡូវអនរះ អតើអយើងខញាុំនឹងវលិអៅព្រព្ឹរត្តរលំងពកឹត្យពកមរ្រស់ពទង់អទៀត 

អោយភ្រោ ្់រញាតិនឹង្ួរកសាសន៍អោរះឯង ដដលព្រព្ឹរត្តការគួរស្អ្់រអខ្ើមទំាង

អោរះឬអពី? អ្រើអ្វើដូអចាន រះ អតើពទង់មិនមនអស្ក្តពីអពកា្ដល់អយើងខញាុំ ដរ្រដល់

ពទង់បាន្ំរផ្លា ញអស់រលពីងអទឬអពី ឥតឲ្យមនសំណល់សល់ ឬអនកណាឲ្យ 

បានរួ្អឡើយ ឱព្ររះអយ�ូវ៉ា ជាព្ររះថនសាសន៍អុពីសសាដអលអអើយ ពទង់ សុ្រតិ 

ដ្ិតអយើងខញាុំមនដតសំណល់ ដដលបានរួ្្រ៉ាុអណាណ រះអទ ដូ្ជាស្រវថ្ងៃអនរះ 

អមើល អយើងខញាុំអៅ្ំអពារះពទង់ មនជា្់រទំាងអទាសផង ដ្ិតកនុង អំអ្រើ យ៉ា ង អនរះ 

គ្ម នអនកណានឹង្រអៅ្ំអពារះពទង់បានអឡើយ» (ខ ៦ ដល់ ខ១៥)។

ពពហស្បតិ៍-៣១ មករា   អំណាន ព្ររះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំ្ូរក៦

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ កាល ដអសរ៉ា  កំ្ុរង ដត អ្ិសាឋា ន អ�ើយ លន់តួ អោយ យំ 

អ�ើយ ផ្តួល ខលាួន ពកា្រ ្ ុរះ អៅ មុខ ព្ររះវហិារ ថន ព្ររះ ដូអចាន រះ អោរះ មន ្ួរក 

អុពីសសាដអល យ៉ា ង សន្ឹក ទំាង ព្ររុស ទំាង សសពី និង អកមងៗ ព្រជំុ គ្ន  មក ឯ អោក 

្រពី អពពារះ ្ួរក ្រណា្ត ជន ក៏ យំ ជា ខាលា ំង ដដរ។ ដអសរ៉ា  ១០:១ 

 ទុក្ខព្ររួយរ្រស់អោកដអសរ៉ា  និង្ួរកស�ការ ពីរ្រស់អោក ដដលបាន 

លូន្ូលអៅកនុងកណា្ត លកិ្្ចការរ្រស់ព្ររះ អោយការអបាក្រអញ្ឆោ តអោរះ 

បានោំមកនូវការដកដព្រ្ិត្ត។ មនុស្សជាអព ើ្នដដលមនបា្របានទទួលឥទ្ិ្រល

យ៉ា ងពជាលអពរៅ។ «្ួរក្រណា្ត ជនក៏យំជាខាលា ំងដដរ» (ដអសរ៉ា  ១០:១)។ ្ួរក

អគបានចា្់រអផ្តើមដឹងអំ្រពីភ្្រដ៏គួរឲ្យស្អ្់រអខ្ើមថនអំអ្រើបា្ររ្រស់្ួរកអគ និង

ភ្្រ្ងៃន់្ងៃរដដលព្ររះបានកំណត់មកអលើអំអ្រើបា្រអោរះ អៅកនុងកពមិត ដដល 

មនដដនកំណត់មួយ។ ្ួរកអគបានអមើលអ�ើញភ្្រ្ិរសិដឋាថនពកឹត្យវន័ិយ

អនរះ អៅភនំសុពីណាយ អ�ើយ្ួរកអគជាអព ើ្នបានញា្់រញ័រ្ំអពារះគំនិតថនការ

្ំរពានរ្រស់្ួរកអគអោរះ។

 អៅកនុង្ំអណាម្ួរកអនកដដលមនវត្តមនអៅទពីអោរះ មនមន ក់ 



ការភ្ញា ក់រឭកខាងព្រលឹងវញិ្ញា ណ-ទំ្័ររ-767-

អ ម្ រះ  អសកាោ បានទទួលសា្គ ល់ថា ពាក្យដដលអោកដអសរ៉ា  មន ព្រសាសន៍ 

គឺជាការ្ិរត អោកបានលន់តួថា «អយើងរល់គ្ន បានរលំងទាស់នឹងព្ររះថន

អយើងខញាុំអ�ើយ អោយបានយកព្រ្រន្ជាសសពីសាសន៍ដថទ ជា្ួរកសសពី អៅសសរុក 

អនរះ ្រ៉ាុដន្ត អៅមនទពីសង្ឹឃមដល់្ួរកអុពីសសាដអល ្រពីដំអណើ រអនរះដដរ»។ អោក 

អសកាោបានអសនើអយ្រល់ថា អនកដដលបាន្ំរពាននឹងពកឹត្យវន័ិយរ្រស់ព្ររះ 

គួរដតអ្វើអស្ក្តពីសនយាជាមួយនឹងព្ររះ អដើម្ពីអបារះ្រង់អំអ្រើបា្រ រ្រស់ ខលាួន អចាល 

អ�ើយសពម្រខលាួន «ឲ្យការអោរះបានសអពម្តាមពកឹត្យវន័ិយ»។ អោកអងវរ 

ឲ្យអោកដអសរ៉ា  «អពកាកអឡើង ្រពីអពពារះការអនរះអសស្អៅអោក អ�ើយ អយើង 

ខញាុំក៏អៅជាមួយនឹងអោកដដរ សូមឲ្យមន្ិត្តកាលា ហានអឡើង អ�ើយ សអពម្ 

ការអៅ»។

 «ដូអ្នរះ ដអសរ៉ា ក៏អពកាកអឡើង ឲ្យអស់ទំាងអម្ួរកសង្ឃ ្ួរកអលវ ពី និង 

្ួរកអុពីសសាដអលទំាងអស់ ស្្នឹងអ្វើតាមពាក្យអោរះ អគក៏ស្្» (ខ២ 

ដល់ ខ៥)។

 អនរះគឺជាការចា្់រអផ្តើមថនការដកទពមង់ដ៏អសា្ច រ្យ។ ជាមួយនឹងការអត់

ម្ត់និងអស្ក្តពីឆ្លា តវងថវ ព្រមជាមួយនឹងការ្ិរចារណាយ៉ា ងព្ររុងព្រយ័តន

អៅអលើភ្្រពតឹមពតរូវ និងសុខុមលភ្្រដ៏គួរជាទពីរ្់រអានរ្រស់្ុរគ្គលពគ្់រ

រូ្រ អោកដអសរ៉ា  និងស�ការ ពីរ្រស់អោកបានខំព្ឹរងដព្រងដឹកោំរសស្ត

អុពីសសាដអល ដដលមនការសា្ត យអពកាយអនរះឲ្យអដើរតាមផលាូវល្អ។ ្ំណុ្ 

ដដល្ិរអសស អលើសអវពីៗទំាងអស់អោរះ គឺអោកដអសរ៉ាជាពគរូ្រអពងៀនពកឹត្យ

វន័ិយអោយផ្ទា ល់ អ�ើយអៅអ្រលដដលអោកផ្តល់្ំណា្់រអារមមណ៍ផ្ទា ល់

ខលាួន អៅអលើការវនិិ ឆ្ោ័យអទាសអៅអលើពគ្់រករណពី  អោកបានសវរះដសវង្រញ្រោ ក់

ពបា្់រដល់មនុស្សទំាងឡាយអំ្រពីភ្្រ្ររសុិទ្ថនពកឹត្យវន័ិយអនរះ និងព្ររះ្ររ 

ដដលទទួល បានតាមរយៈការសា្ត ្់រ្រង្្គ ្់រតាមពកឹត្យវន័ិយ។

 អៅកដនលាងណាដដលអោកដអសរ៉ាបានអ្វើការ អោរះការភ្ញា ក់រឭកថនការ

សិកសាព្ររះគម្ពីរ្ររសុិទ្បានដុរះ្រនលាកអឡើង។ ពគរូ្រអពងៀនពតរូវបានដតងតំាងអឡើង 



ទំ្័ររ-768- ្ួរកអហារ និងអស្្ត

ឲ្យ្រអពងៀនដល់្រណា្ត ជន ពកឹត្យវន័ិយរ្រស់ព្ររះពតរូវបានអលើកតអមកាើង និង 

ថាវ យសិរ ពីរុងអរឿង។ អសៀវអៅថន្ួរកអហារ ពតរូវបានអគសិកសាសសាវពជាវ អ�ើយ

សារថនការយងមករ្រស់ព្ររះដមស្ុសពីបានោំមកនូវអស្ក្តពីសង្ឃឹម និងការ

កមសាន្ត្ិត្តដល់អនកដដលមន្ិត្តអពកៀមពកំ និងទុក្ខព្ររួយជាអព ើ្នោក់។

 រយៈអ្រលជាង្រពីរពាន់ឆ្ន ំ បានកនលាងផុតអៅ គិតចា្់រ្រពីអោក ដអសរ៉ា  

«បានតំាង្ិត្តដសវងរកកនុងពកឹត្យវន័ិយរ្រស់ព្ររះអយ�ូវ៉ា អដើម្ពីនឹង ព្រព្ឹរត្ត 

តាម អ�ើយ្រង្ហា ត់្រអពងៀនតាម្រញញាត្តិ និងអស្ក្តពីយុត្តិ្ម៌កនុង្ួរកអុពីសសាដអល»  

(ដអសរ៉ា  ៧:១០) ្រ៉ាុដន្ត អ្រលអវោដដលបានកនលាងផុតអៅអនរះមិនបាន្រន្ថយ

ឥទ្ិ្រលថនគំរូដដលអជឿស៊្់រអៅអលើព្ររះរ្រស់អោកអឡើយ។ កំណត់ពតាថន 

ជពីវតិរ្រស់អោកបានជំរុញទឹក្ិត្តដល់មនុស្សជាអព ើ្ន អៅពគ្់រ 

សតវត្សរឲ៍្យអ្រ្តជាញា ្ិត្ត «ដសវងរកពកឹត្យវន័ិយរ្រស់ព្ររះ អ�ើយអនុវត្តតាម»។

សុពក-១ កុម្ភៈ   អំណាន ព្ររះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំ្ូរក៧

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ឯ ពកឹត្យវន័ិយ រ្រស់ ព្ររះអយ�ូវ៉ា អោរះ ពគ្់រ លក្ខណ៍

ក៏ ដក      ព្រលឹង អឡើង វញិ អស្ក្តពី ្រោទា ល់ ថន ព្ររះអយ�ូវ៉ា ជា ្ិរតក៏ អ្វើ ឲ្យ  មនុស្ស 

អ ល្ា  លងៃង់ មន ពបាជាញា ។ ទំនុកតអមកាើង ១៩:៧

 មូលអ�តុរ្រស់អោកដអសរ៉ាខ្ង់ខ្ស់អ�ើយ្ររសុិទ្ អោកសកមម

អោយអស្ក្តពីសសឡាញ់យ៉ា ងពជាលអពរៅដល់មនុស្ស អៅពគ្់រទំាងកិ្្ចការ

ដដលអោកបានអ្វើ។ អស្ក្តពីអាណិតអាសូរនិងភ្្រទន់ភលាន់ដដលអោកបាន

្រង្ហា ញដល់អនកដដលមនបា្រ អទារះ្រពីជាអោយអ្តោ ឬអោយមិនដឹង 

ខលាួនក្តពី គួរដតបានជាអមអរៀនជាក់ដស្តងដល់មនុស្សទំាងឡាយ ដដលសវរះដសវង

ោំមកនូវការដកទពមង់។ អនក្រអពមើរ្រស់ព្ររះពតរូវដតរងឹមំដូ្ជា្មោ ដដល

ពាក់្័រន្នឹងអគ្លការថនភ្្រពតឹមពតរូវ អ�ើយ្ួរកអគក៏ពតរូវដត្រង្ហា ញការ

អាណិតអាសូរនិងការអត់ពទំាផងដដរ។ ្ួរកអគពតរូវដត្រអពងៀនដល់អនក្ំរពាន

នឹងពកឹត្យវន័ិយ អំ្រពីផលាូវថនជពីវតិ អោយោក់្រញ្ចូ លនូវអគ្លការដដលជាមូល



ការភ្ញា ក់រឭកខាងព្រលឹងវញិ្ញា ណ-ទំ្័ររ-769-

ោឋា នពគឹរះថនអំអ្រើពតឹមពតរូវ ដូ្ជាអោកដអសរ៉ា ដូអចាន រះដដរ។

 អៅកនុងសម័យថន្ិរភ្រអោកអយើងស្រវថ្ងៃអនរះ គឺអៅអ្រលដដល

សាតំាងកំ្ុរងសវរះដសវងរក្ិរទដភនក្ុររសនិងសស្តពីទំាងឡាយមិនឲ្យអមើលអ�ើញ

នូវការទាមទាររ្រស់ពកឹត្យវន័ិយរ្រស់ព្ររះ តាមរយៈភ្ន ក់ង្រជា អព ើ្ន អលើស 

លុ្រ អ្រលអោរះអគក៏ពតរូវការ្ុររសនិងោរ ពីដដល្រណា្ត លឲ្យមនុស្សជាអព ើ្ន 

«ញា្់រញ័រ្ំអពារះពកឹត្យពកមរ្រស់ព្ររះថនអយើងខញាុំ» ផងដដរ (ដអសរ៉ា  ១០:៣)។ 

អយើងពតរូវការអនកដកទពមង់្ិរតពបាកដ ដដល្ង្អុលពបា្់រអនក្ំរពាន្បា្់រទំាង

ឡាយអៅឯព្ររះដដលបានព្រទានពកឹត្យវន័ិយអនរះមក និង្រអពងៀនដល់ ្ួរក 

អគថា «ឯពកឹត្យវន័ិយរ្រស់ព្ររះអយ�ូវ៉ាអោរះពគ្់រលក្ខណ៍ ក៏ដកព្រលឹង អឡើង 

វញិ» (ទំនុកតអមកាើង ១៩:៧)។ មនអស្ក្តពីពតរូវការ្ុររសដដល ្ូរដកខាង ព្ររះ 

គម្ពីរ មនុស្សដដលអលើកតអមកាើង្រញញាត្តិរ្រស់ព្ររះអយ�ូវ៉ា អៅពគ្់រទំាងពាក្យ

សម្តពីនិងសកមមភ្្រ មនុស្សដដលខំព្ឹរងដព្រង្រពងឹងអស្ក្តពីជំអនឿ។្ំដណក   

ឯពគរូ្រអពងៀនវញិ ក៏មនអស្ក្តពីពតរូវការចំាបា្់ផងដដរ គឺពតរូវការអនកដដលជំរុញ

ដល់្ិត្តមនុស្សអោយការអគ្រ្រនិងអស្ក្តពីសសឡាញ់ដល់្រទគម្ពីរឲ្យបាន 

អព ើ្ន។

 អំអ្រើទុ្្ចរតិដដលរ ពីករលោលយ៉ា ងទូលំទូោយ ោអ្រល្រ្្ចុ្រ្នន 

អនរះ នឹងោំមកនូវការ្ររជ័យយ៉ា ង្ងៃន់្ងៃរដល់ការសិកសានិងការអគ្រ្រតាម 

្រទគម្ពីរ ដ្ិតអៅអ្រលណាដដលមនុស្សោក់ព្ររះ្រនទាូលរ្រស់ព្ររះឲ្យអៅឆ្ងៃ យ

្រពីខលាួន អំណា្រ្រស់ព្ររះគម្ពីរដដលរតឹត្ិតអស្ក្តពី្រ៉ាងពបាថាន ខាងអំអ្រើអាពកក់ 

ថន្ិត្ត្រពីកំអណើ តអោរះ ក៏ពតរូវបានអគ្រដិអស្ផងដដរ។  មនុស្សអគសា្រ អពពារះ 

សា្់្ម អ�ើយអគព្រមូលផលបានមកវញិជាអំអ្រើ្ុរករលួយ។

 ការដ្ររអ្ញ្រពីពកឹត្យវន័ិយរ្រស់ព្ររះ អកើតមកជាមួយនឹងការទុកព្ររះ

គម្ពីរឲ្យអៅមួយដឡក អគ្លលទ្ិដដលមនុស្សបាន្រន្ូរ្រន្ថយអ្ញ្រពីការ

សា្ត ្់រ្រង្្គ ្់រតាម្រញញាត្តិរ្រស់ព្ររះ បានកាត់្រន្ថយកមលា ំង ថនករណពី យ កិ្្ច ខាង 

សពីល្ម៌ អ�ើយអ្រើកទាវ រទំន្់រឲ្យអំអ្រើទុ្្ចរតិ�ូរ្ូលមកកនុងអោកិយយ៉ា ង



ទំ្័ររ-770- ្ួរកអហារ និងអស្្ត

គំ�ុក។ អ្វើឲ្យភ្្រគ្ម ន្បា្់រ ការអកង្ំរបាត់ និងភ្្រ្ុរករលួយអបាក្រក់

យ៉ា ងគំ�ុកដូ្ទឹកជំនន់។ អគអមើលអ�ើញដតការព្ដណន អស្ក្តពី សននិោឋា ន   

អាពកក់ ភ្្រ្ុរតត្ុត ភ្្រខុសដ្រលាក ការសងកាត់សងកាិន ទុក្ខព្ររួយការក្ត់ នឹង 

អស្ក្តពី្ិរតដ៏្ិរសិដឋា និងការ្រដណ្ត ត្រអណា្ត យអៅតាមអស្ក្តពី្រ៉ាងពបាថាន

អៅពគ្់រទពីកដនលាង។  ព្រ្័រន្អគ្លការថនអស្ក្តពីជំអនឿសាសោ និង អគ្ល 

លទ្ិទំាងមូល ដដល្រអងកាើតជាពគឹរះ និងជាអពគ្ងថនអាយុជពីវតិរ្រស់សង្គម 

ពតរូវបាន្ុរះទន់អខសាយដូ្សំរម ព្ររុងដតនឹងធ្លា ក់អៅកនុងភ្្ររលំរោយ

អៅអ�ើយ។

 អៅសម័យ្ុងអពកាយថនព្រវត្តិសាសស្ត្ិរភ្រអោកអនរះ ព្ររះសូរអសៀង

ដដលបានមន្រនទាូលអៅភនំសុពីណាយ អៅដត្រនលាឺអឡើងដដដលថា «កំុឲ្យមន

ព្ររះឯណាអទៀតអៅ្ំអពារះអញឲ្យអសារះ» (និក្ខមនំ ២០:៣)។ មនុស្សបាន 

តំាងអគ្ល្ំរណងរ្រស់ខលាួន ព្រឆំ្ងនឹងព្ររះរជអគ្ល្ំរណងរ្រស់ព្ររះ 

្រ៉ាុដន្ត អគមិនអា្្ំរបាត់ព្ររះ្រនទាូលថនពកឹត្យវន័ិយបានអឡើយ។ គំនិតរ្រស់

មនុស្សអោកមិនអា្អគ្ផុត្រពីករណពី យកិ្្ចរ្រស់ខលាួន ្ំអពារះអំណា្ ដ៏ 

ខ្ស់បានអទ។ ពទឹស្តពីនិងគំនិតជាអព ើ្ននឹងអកើតអឡើង មនុស្សនឹង ខិតខំ្ំរ្ិរទ 

មត់ អោយការព្រឆំ្ងអៅនឹងការអ្រើកសដម្តង អ�ើយលុ្រ្ំរបាត់ពកឹត្យវន័ិយ

រ្រស់ព្ររះ ្រ៉ាុដន្ត ការពតាស់្រង្្គ ្់រអៅដតរងឹមំ អ�ើយកាន់ដតខាលា ំងអឡើងៗថា 

«ឯងពតរូវថាវ យ្រង្គំដល់ព្ររះអម្ច ស់ ជាព្ររះថនឯង អ�ើយពតរូវអគ្រ្រដល់ពទង់

ដតមួយព្ររះអង្គ្រ៉ាុអណាណ រះ» (ម៉ា ថាយ ៤:១០)។

សៅរ៍-២ កុម្ភៈ   អំណាន ព្ររះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំ្ូរក៨

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖ ្ួរក អនក ដដល សសឡាញ់ ពកឹត្យវន័ិយ ពទង់ អោរះ មន   

អស្ក្តពី សុខ ដ៏ អលើសលុ្រអ�ើយ គ្ម ន អ�តុ នឹង  ្ ំ្រ្់រ ដួល អឡើយ។ 

ទំនុកតអមកាើង ១១៩:១៦៥ 



ការភ្ញា ក់រឭកខាងព្រលឹងវញិ្ញា ណ-ទំ្័ររ-771-

 ដូអ្នរះ គ្ម នអវពីដូ្ជាអរឿងអនរះដដលជាការ្រន្ថយនិងការ្រពងឹងកមលា ំង

ថនពកឹត្យវន័ិយរ្រស់ព្ររះអយ�ូវ៉ាបានអឡើយ។ ពកឹត្យវន័ិយអោរះយ៉ា ងណា គឺ 

ពតរូវដតអៅជាយ៉ា ងអោរះដដដល។ ពកឹត្យវន័ិយអោរះពតរូវដត ្ររសុិទ្ យុត្តិ្ម៌ 

ល្អ និងអ្រញអលញអោយខលាួនឯងជានិ្្ច  គ្ម នអនក ណាអា្លុ្រ្ំរបាត់ ឬ 

ផ្លា ស់្រ្តូរបានអឡើយ។ ការអគ្រ្រនិងការមិនអគ្រ្រ វគឺ ជា សម្តពី រ ្រស់ មនុស្ស 

អទ។

 នឹងមនទំោស់យ៉ា ង្ំ អកើតអឡើងអៅពគ្្ុងអពកាយ្រង្អស់ រវង

្បា្់ររ្រស់មនុស្សនិង្រញញាត្តិរ្រស់ព្ររះអយ�ូវ៉ា ទាក់ទងអៅនឹង អស្ក្តពី ្ិរតនិង 

អស្ក្តពីខុសឆ្គង។ ឥឡូវអនរះ អយើងកំ្ុរងធ្លា ក់្ូលកនុងសមរភូមិអនរះ គឺមិនដមន

ជាសមរភូមិរវងការព្រកួតព្រដជងដអណ្តើ មយកភ្្រព្រអសើរឧត្តមរ្រស់ ្ួរក 



ទំ្័ររ-772- ្ួរកអហារ និងអស្្ត

ជំនំុអទ ្រ៉ាុដន្ត រវងអស្ក្តពីជំអនឿថនព្ររះគម្ពីរនិងអស្ក្តពីជំអនឿថនអរឿងព្រឌិត និង 

ព្រថ្រណពី ។ ភ្ន ក់ង្រដដលកំ្ុរងដតរួ្ររួមគ្ន ព្រឆំ្ងនឹងអស្ក្តពី្ិរត កំ្ុរង ដត 

អ្វើការអៅអ្រលស្រវថ្ងៃអនរះ។ ព្ររះ្រនទាូល្ររសុិទ្រ្រស់ព្ររះ ដដលពទង់ បាន 

ព្រទានឲ្យអយើង អោយតថមលាយ៉ា ងអព ើ្នថពកដលង តាមការលរះ្រង់ នឹង ការ 

្រងហាូរ ្ ម មនតថមលាកាន់ដតតិ្អៅៗ។ មនមនុស្សតិ្តួ្្រ៉ាុអណាណ រះ ដដល

ទទួលយកព្ររះគម្ពីរអនរះទុកជា្បា្់រថនជពីវតិ។ ការមិនអសាម រះពតង់ បានរ ពីក រល  

ោលគួរឲ្យភ្ញា ក់អផ្អើល មិនដមនពតឹមដតអៅកនុងអោកិយ្រ៉ាុអណាណ រះអទ ្រ៉ាុដន្ត ដ្ម

ទំាងអៅកនុងព្ររះវហិារដ្មអទៀតផង។ មនុស្សជាអព ើ្នបាន្ូលមកព្ររះវហិារ

អដើម្ពី្រដិអស្នឹងអគ្លលទ្ិដដលជាសសរពទរូងថនអស្ក្តពីជំអនឿ។ អរឿង 

្ិរត ដ៏្ំថនការ្រងកា្រអងកាើតអោក ដដលបាន្រង្ហា ញអោយអនកនិ្រន្ដដល

ព្ររះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្បាន្រណា្ត ល ការធ្លា ក់្ុរះរ្រស់មនុស្ស តង្វ យ្ួន នឹង 

បា្រ ្រមនភ្្រថនពកឹត្យវន័ិយ ទំាងអស់អនរះពតរូវបាន្រដិអស្ អោយ ការ 

ដ្ករដំលកមួយ្ំដណក្ំ ្រពីសំណាក់្ិរភ្រអោកដដលអរះអាងថាជាពគិស្ត

្ររស័ិទ។ មនុស្សរ្់រពាន់ោក់ដដលមនអំនួត្រពី្ំអណរះដឹងរ្រស់ខលាួន ចាត់

ទុកការោក់ជំអនឿទំាងសសរុងអៅអលើព្ររះគម្ពីរថាជាភស្តុតាងថនភ្្រកអមសាយ 

និងបានសិកសាព្ររះគម្ពីរអដើម្ពីរកអរឿងតវ៉ាព្រឆំ្ងជាមួយនឹងព្ររះគម្ពីរ អ�ើយ 

្រ៉ាុន្រ៉ាង្រន្យល់មនុស្សឲ្យឃ្លា តឆ្ងៃ យ្រពីព្ររះគម្ពីរ អៅតាមការ្ិរតដ៏សំខាន់

្ំរផុតរ្រស់្ួរកអគ។

 ពគិស្ត្ររស័ិទគួរដតអរៀ្រ្ំខលាួនសពម្់រអវពីដដលជាការអលមើសដដលនឹង

ធ្លា ក់មកអលើ្ិរភ្រអោកអនរះយ៉ា ងគួរឲ្យភ្ញា ក់អផ្អើល អ�ើយការអរៀ្រ្ំអនរះ ្ួរក

អគគួរដតអ វ្ើអោយការសិកសាព្ររះ្រនទាូលរ្រស់ព្ររះយ៉ា ងយក្ិត្តទុកោក់ អ�ើយ

ខំព្ឹរងដព្រងតពមរូវជពីវតិរ្រស់ខលាួន ឲ្យសស្រអៅតាម្រញញាត្តិថនព្ររះ្រនទាូលអនរះ។ 

អរឿងរ៉ា វដ៏គួរឲ្យញា្់រញ័រថនតពមរូវការដ៏អស់កល្ អំ្រពីអរឿងរ៉ា វទំាងឡាយ អពរៅ

្រពីជំអនឿសាសោដដលពគ្ន់ដតជាការសញរោ ឹងគិត ជាសាសោ ថនពាក្យ និង ជា 

ទពមង់ ដដលទុកអស្ក្តពី្ិរតអៅ្រពីខាងអពរៅ។ ព្ររះបានពតាស់អៅឲ្យមនការ



ការភ្ញា ក់រឭកខាងព្រលឹងវញិ្ញា ណ-ទំ្័ររ-773-

ភ្ញា ក់រឭកនិងការដកទពមង់។ ព្ររះ្រនទាូលថនព្ររះគម្ពីរ អ�ើយព្ររះគម្ពីរ ដត មួយ គត់ 

ដដលអយើងពតរូវឮអ្ញ្រពីអាសោ  ្រ៉ាុដន្ត អំណា្ថនព្ររះគម្ពីរពតរូវបានអគឆក់

្រលាន់យកបាត់ អ�ើយអយើងអមើលអ�ើញលទ្ផលជាសំអឡងទន់ទា្រថនជពីវតិ

ខាងព្រលឹងវញិ្ញា ណ។ អៅកនុងអស្ក្តពីអ្ិ្របាយជាអព ើ្ន ោអ្រលស្រវថ្ងៃ អនរះ 

អយើងមិនអ�ើញមន្រង្ហា ញអំ្រពីព្ររះដដលបានោស់មនសិការ និងព្រទាន 

ជពីវតិដល់មនុស្សអឡើយ។ អគមិនបានឮអនកសា្ត ្់របាននិយយថា «អតើអយើង

មិនមនអស្ក្តពីខមួលខាម ញ់អៅកនុង្ិត្ត កនុងអ្រលដដលពទង់កំ្ុរងដតមនព្ររះ

្រនទាូលនឹងអយើង អ�ើយសដម្តង្រពីគម្ពីរ តាមផលាូវអោរះអទឬអពី» (លូកា ២៤:៣២)។ 

មនមនុស្សជាអព ើ្នដដលដសសកដអង្ហា យ អៅព្ររះដ៏មន ព្ររះ ជនម រស់ ្ង់បាន 

ព្ររះវត្តមនរ្រស់ព្ររះ។ សូមឲ្យព្ររះ្រនទាូលរ្រស់ព្ររះមន្រនទាូលអៅកាន់្ិត្ត 

រ្រស់្ួរកអគ្ុរះ។ សូមឲ្យអនកដដលធ្លា ្់របានឮដតព្រថ្រណពី  និងពទឹស្តពី រ្រស់ 

មនុស្ស ព្រមទំាងភ្សិត បានឮព្ររះសូរអសៀងរ្រស់ព្ររះ ដដលអា្ដកដព្រ 

មនុស្សឲ្យមនជពីវតិអស់កល្ផង។

អាទិត្យ-៣ កុម្ភៈ   អំណាន ព្ររះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំ្ូរក៩

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ព្ររះអយ�ូវ៉ា ពទង់ បាន មន ព្ររះ្រនទាូល ថា អទារះ អ្រើ យ៉ា ង 

អោរះ ក៏ អោយ ្ូរ ឲ្យ ឯង រល់ គ្ន  វលិ មក ឯ អញ ឲ្យ អស់ អំ្រពី ្ ិត្ត អោយ តម អត់ 

អ�ើយ យំ ្ិរោ្រ ព្រម ទំាង អៅអសាក ឥឡូវ អនរះ ្ ុរះ ។ មិន ពតរូវ ឲ្យ ដ�ក អាវ 

ខលាួន អទ គឺ ពតរូវ ដ�ក ្ ិត្ត វញិ អ�ើយ វលិ មក ឯ ព្ររះអយ�ូវ៉ា ជា ព្ររះ ថន ឯង ្ ុរះ 

ដ្ិត ពទង់ ព្រក្រ អោយ ព្ររះគុណ និង អស្ក្តពី អមតា្ត ករុណា ពទង់ យឺត នឹង ខាញា ល់ 

អ�ើយ ក៏ មន អស្ក្តពី ស្រ្ុរស ជា ្ររ្ូិររ ពទង់ មន ព្ររះ�ឫទ័យ សា្ត យ អោយ 

ពតរូវ វយផ្្ច ល អគ ដដរ ។ យ៉ាូដអល ២:១២-១៣ 

 ្រនលាឺដ៏្ំបានដ្ងចំាងអ្ញ្រពីអសៀវអៅ្ួរកអហារ និងអស្ត្។ អស្ក្តពី

ដដលព្រក្រអោយសិរ ពីរុងអរឿងពតរូវបានអលើកយកមក្រណ៌ោអំ្រពីទពីពករុងសុពីយ៉ាូន 

ជាទពីពករុងរ្រស់ព្ររះ។ យ៉ា ងណាមិញព្ររះជាម្ច ស់ក៏បានអរៀ្រ្ំសពម្់រឲ្យ្រនលាឺ



ទំ្័ររ-774- ្ួរកអហារ និងអស្្ត

បានដ្ងចំាង តាមរយៈអនកអដើរ តាម ពទង់ អៅសម័យស្រវថ្ងៃអនរះ។ ព្រសិនអ្រើ

្ួរក្ររសុិទ្អៅសម័យសញ្ញា ចាស់បានអ្វើទពី្រោទា ល់ដ៏ពត្រះពត្ង់អំ្រពីភក្តពីភ្្រ 

អតើអនកដដលបានទទួល្រនលាឺជាអព ើ្នសតវត្សរអ៍ោរះមិនគួរអៅដតជាសញ្ញា ថន

ទពី្រោទា ល់ អំ្រពីអំណា្ ថនអស្ក្តពី ្ិរតអោរះអទឬអពី? សិរ ពីល្អថន្រទទំោយ្ិរទ

បំាង្រនលាឺរ្រស់្ួរកអគ អៅ្រពីអលើផលាូវ រ្រស់អយើង។ និមិត្តរូ្របានជួ្រជាមួយនឹង 

រូ្រភ្្រដមនដទន អៅកនុងការសុគតថនព្ររះរជ្ុរពតារ្រស់ព្ររះ។ ព្ររះពគិស្ត 

បានមនព្ររះជនមរស់្រពីសុគត អោយ ព្រកាសអៅអលើផនូរទអទថា«ខញាុំជាអស្ក្តពី 

រស់អឡើងវញិ អ�ើយជាជពីវតិ» (យ៉ាូហាន ១១:២៥)។ ព្ររះអង្គបានចាត់

ព្ររះវញិ្ញា ណរ្រស់ពទង់មកកនុងអោកិយ អដើម្ពីោំឲ្យអយើង្ងចំានូវអវពីៗទំាង 

អស់។ អោយព្ររះអ្សា្ត ថនបាដិហារ្យរ្រស់ពទង់ ព្ររះអង្គបានដ្រកសាសំអណរ

ថនព្ររះ្រនទាូលរ្រស់ពទង់ឲ្យគង់វង្សអៅពគ្់រ សម័យកាល។

 ្ួរកអនកដកទពមង់ដដលអគបាន្ងភ្រោ ្់រអៅនឹង្រអង្្គ លសសរបានផ្តល់

អ ម្ រះឲ្យអយើងថា ព្ររូអតស្តង់ អោយបានដឹងថាព្ររះបានពតាស់អៅ្ួរកគ្ត់

ឲ្យផ្តល់្រនលាឺថនដំណឹងល្អដល់្ិរភ្រអោក អ�ើយអៅកនុងការខំព្ឹរងដព្រងអ្វើ

កិ្្ចការអនរះ ្ួរកគ្ត់បានលរះ្រង់ពទ្រ្យសម្ត្តិ អសរ ពីភ្្រនិងរ�ូតដល់ 

អាយុ  ជពីវតិ រ្រស់ខលាួន។ ដំណឹងល្អពតរូវបានព្រកាសផ្ស្រវផសាយអៅដល់ទពីជិត

ឆ្ងៃ យ អៅ្ំអពារះការអ្រៀតអ្រៀននិងអស្ក្តពីសាលា ្់រ។ ព្ររះ្រនទាូលរ្រស់ព្ររះ 

ពតរូវបានពំាោំអៅដ្កចាយដល់មនុស្សមន ទំាងឡាយ ទំាងវណណៈខ្ស់ ទា្រ 

អនកមន អនកពក អនកអ្រះដឹង និងអនកលងៃិតលងៃង់ ឲ្យបានសទាុរះសាទា សិកសាព្ររះ 

្រនទាូលអោរះ អោយ ខលាួន ឯង។ អតើអយើងជាមនុស្សដដលរស់អៅកនុងឱកាស 

្ុងអពកាយថនមហាវវិទអនរះ ពតរូវអសាម រះពតង់អៅនឹងភ្រកិ្្ចរ្រស់អយើង ដូ្

ជាអតពីត្ួរកអនកដកទពមង់បានអសាម រះពតង់អៅ នឹងកិ្្ចការ រ្រស់្ួរក គ្ត់ដដរ 

ឬអទ?

 «្ូរផលាុំដពតអឡើងអៅពករុងសុពីយ៉ាូន ្ូរដញកអ្រលអ្ញសពម្់រតមអត់ 

្ូរព្រកាសឲ្យមនជំនំុមុតមំ្ុរះ ពតរូវឲ្យព្រមូល្ួរកជន អ�ើយដញក ្ួរក ជំនំុ 



ការភ្ញា ក់រឭកខាងព្រលឹងវញិ្ញា ណ-ទំ្័ររ-775-

អ្ញជា្ររសុិទ្ ្ូរព្រជំុ្ួរកចាស់ៗ អ�ើយព្រមូលកូនអកមង៖ … ពតរូវឲ្យ ្ួរក 

សង្ឃ ជា្ួរកអនកអ្វើការង្រថាវ យព្ររះអយ�ូវ៉ា បានយំអៅពតង់ កណា្ត ល បំាង 

សា្ និងអាសោ ពតរូវឲ្យអគទូលថា ឱព្ររះអយ�ូវ៉ាអអើយ សូមពទង់អមតា្ត

ព្រណពី ដល់រសស្តពទង់ផង សូមកំុព្រគល់មរតករ្រស់ពទង់ អៅឲ្យពតរូវអគ តមរះ តិរះ 

អដៀល ឲ្យ្ួរកសាសន៍ដថទបានពគ្់រពគងអលើអគអឡើយ អតើមនទំនងអវពីឲ្យ អគ 

បានអៅកណា្ត លអស់ទំាងសាសន៍ថា អតើព្ររះរ្រស់អគអៅឯណា»។ «អទារះ 

អ្រើ  យ៉ា ងអោរះក៏អោយ ្ូរឲ្យឯងរល់គ្ន វលិមកឯអញ ឲ្យអស់អំ្រពី្ិត្ត អោយ 

តមអត់ អ�ើយយំ្ិរោ្រ ព្រមទំាងអៅអសាកឥឡូវអនរះ្ុរះ មិនពតរូវ ឲ្យ ដ�ក 

អាវខលាួនអទ គឺពតរូវដ�ក្ិត្តវញិ អ�ើយវលិមកឯព្ររះអយ�ូវ៉ា ជាព្ររះថនឯង្ុរះ 

ដ្ិតពទង់ព្រក្រអោយព្ររះគុណនឹងអស្ក្តពីអមតា្ត ករុណា ពទង់យឺតនឹងខាញា ល់ 

អ�ើយក៏មនអស្ក្តពីស្រ្ុរសជា្ររ្ូិររ ពទង់មនព្ររះ�ឫទ័យសា្ត យអោយ 

ពតរូវវយផ្្ច លអគដដរ ឯពទង់ ព្រដ�លនឹងដ្ររជាមនព្ររះ�ឫទ័យសា្ត យ 

កនុងពគ្អនរះអទដឹង អ�ើយខាងអពកាយពទង់នឹងមនព្ររះ្ររដដរ គឺឲ្យ មន 

តង្វ យអមសៅ និងតង្វ យព្រួ្ សពម្់រថាវ យដល់ព្ររះអយ�ូវ៉ា ជាព្ររះថនឯង 

រល់គ្ន ផង»  (យ៉ាូដអល ២:១៥-១៧, ១២-១៤)៕



ទំព័រ-776- ពួកហោរា និងហ្តេច

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរនេនេមា ជំពូកទពី១ េិង ទពី២

ច័ន្ទ-៤ កុម្ភៈ   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក១០

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  តែ ហ្រើ ឥែ មន ហ្ចកតេពី ជំហនឿ ហទ ហោរះ មិន អាច នឹង គា្់រ 

ដល់ ពពរះហឫទ័យ ពពរះ បាន ហ�ើយ ដ្ិែ អ្នក ណា តដល ចូល ហៅ ឯ ពពរះ ហោរះ 

ពែរូវ តែ ហជឿ ថា មន ពពរះ តមន ហហើយ ថា ពទង់ ព្រទាន រង្វា ន់ ដល់ អ្់ អ្នក តដល 

ត្វាង រក ពទង់។ ហហហពពើរ ១១:៦ 

 ហោកហនហហមជាសា្ន៍ហហហពពើរមួយរូ្រតដលបាននិរហទ្ហៅក្ននុង 

ចំហណាមសា្ន៍ហហហពពើរទំាងឡាយ ជាមននុ្្សមនមនុខែំតែង ដ៏មន 

ឥទិ្ពលនិងមនកិែតេិយ្ ហៅក្ននុងពពរះរាជវាងំថននគរហពើ ន្ុពី។ ក្ននុងឋានៈ ជា 

អ្នកថាវា យតពងដល់ហ្តេច ហោកអាចហចញចូលហៅចំហោរះពពរះវែតេមនរ្រ្់

ហ្តេចបានហោយហ្រ ពី។ ហោយគនុែ្ម្ែតេិថនមនុខែំតែងរ្រ្់ហោក និង 

ហោយសារតែ្មែ្ថភាព ពពមទំាងភាពហសាម រះពែង់រ្រ្់ហោក ហោកបាន 

ក្លា យហៅជាមិែតេភកតេិ និងទពីព្ឹរកសារ្រ្់ពពរះមោក្សពែ។ ហទារះ្រពីជាហោកបាន

ទទួលក្រគា្់រពពរះហឫទ័យពពីពពរះមោក្សពែ តដលព័ទ្ជនុំវញិហោយភាពអនុឹកធឹក

និងរនុងហរឿងក៏ហោយ ក៏ហោកមិនបានហភលាចពពរះ និងរាស្តេរ្រ្់ហោកតដរ។ 

ចិែតេរ្រ្់ហោកបានត្ររហៅរកទពីពករុងហយរូសា�ិមហោយចំណា្់រអារមមែ៍

យ៉ា ងពជាលហពរៅ ហ្ចកតេពី្ង្ឹមនិងកតេពីអំែររ្រ្់ហោកពែរូវបានចងភាជា ្់រជា

មួយនឹងភាពចហពមើនរនុងហរឿងថនទពីពករុងហោរះ។ ពពរះរាជហគាល្ំរែងរ្រ្់ពពរះ

គឺហដើម្ពីោំពពរះពរមកឲ្យរាស្តេរ្រ្់ពពរះអង្គហៅក្ននុងទឹកដពីថនជពីដូនជពីតារ្រ្់ពួក

៥២

បុរសដែលរង់ចាឱំកាសល្អ



្រនុរ្តដលរង់ចំាឱក្្ល្អ-ទំព័រ-777-

ហគ តាមរយៈ្រនុរ្តដលពទង់បានពតា្់ហៅហនរះឲ្យមនទពីលំហៅក្ននុងពពរះរាជ 

វាងំថននគរហពើ ន្ុពី ហដើម្ពីហធវាើក្រថាវា យពពរះអង្គ។

 ហោយអ្នកោំសារមកពពីស្រុកយូោ សា្ន៍ហហហពពើរតដលហ្្នោជាែិ

បានដឹងថា ថ្ងៃថនក្រសាកល្ងបានមកដល់ទពីពករុងហយរូសា�ិម ជាទពីពករុង

តដលពពរះបានហពជើ្តំាងហហើយ។ ពួកនិរហទ្ជនតដលបានវលិពែ�្់រមក

វញិកំពនុងតែមនទនុក្ខពពរួយនិងរងក្រ្តេពី្រហោទោ ្យ៉ា ងឈឺចា្់រ។ ពពរះវោិរនិង

ទពីពករុងមួយត្្នកពែរូវបានសាង្ង់រួចរាល់ ្រ៉ានុតនតេ កិច្ចក្រថនក្រសាង្ង់ហ�ើង

វញិហនរះពែរូវបានឆាហៅរខំាន ពិធពីហៅក្ននុងពពរះវោិរពែរូវបានរខំាន ហហើយពួក

្រណាតេ ជនហៅតែភាញា ក់ហ្្អើលហោយកំត្ងទពីពករុង ហៅជាគំនរ បាក់ត្រកមួយ ត្្នក 

ធំហៅហ�ើយ។

 ហោរហពញហៅហោយទនុក្ខកងវាល់ ហោកហនហហមមិនអាចពិសា អាោរ  

ឬទឹកហ�ើយ ហោកក៏បាន «អង្គនុយយំ ហហើយហៅហសាក ហៅអ្់ពពីរ្រពីថ្ងៃ... 

ក៏ែម»។ ហៅក្ននុងក្រហសាកហៅហនរះ ហោកបានត្ររហៅរកជំនួយពពីពពរះ ហោក 

បានមនព្រសា្ន៍ថា «ខញានុំអធិសាឋា ន ហៅចំហោរះពពរះថនឋាន្ួគ៌»។ ហោក

បានលន់ែួបា្ររ្រ្់ហោកនិងបា្ររ្រ្់្រណាតេ ជនយ៉ា ងហសាម រះអ្់ពពីចិែតេ។ 

ហោកទូលអងវារ ន្ុំឲ្យពពរះរកសា្រនុពវាហហែនុថនសា្ន៍អនុពីសសាតអលឲ្យពពរះអង្គ

សាតេ រហ្ចកតេពីក្លា ោននិងកមលា ំងរ្រ្់ហោកជា្មពីហ�ើងវញិ និងជួយដល់ពួក

ហគក្ននុងក្រសាង្ង់ស្រុកយូោ តដលបានបាក់ត្រកហនរះជា្មពីហ�ើងវញិ។

 ខែៈតដលហោកហនហហមអធិសាឋា ន ជំហនឿនិងហ្ចកតេពីក្លា ោនរ្រ្់

ហោកក៏បានរងឹមំហ�ើង។ មែ់រ្រ្់ហោកហោរហពញហៅហោយោក្យ្ំអាង 

ដ៏្ររ ិ្ នុទ្។ ហោកបានចង្អនុលហៅក្រព្រម្តដលពួកហគបានទមលា ក់ហៅហលើពពរះ 

ព្រ្ិនហ្រើរាស្តេរ្រ្់ពទង់តដលពែរូវបានទនុកឲ្យហៅហខសាយនិងពែរូវហគជិរះជាន់ 

ហគបានត្ររមករកពពរះអង្គវញិ ហៅហពលឥ�ូវហនរះ ហហើយហោកបានទទូច

ន្ុំឲ្យពពរះអម្ច ្់្ហពមចហ្ចកតេពី្នយារ្រ្់ពពរះអង្គតដលបាន្នយាថា៖ 

«តែហ្រើឯងរាល់គា្ន វលិមកឯអញ ពពមទំាងរកសា ហហើយព្រពពឹែតេតាមអ្់ទំាង
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ពកឹែ្យពកមរ្រ្់អញវញិ ហោរះហទារះហ្រើពួកនិរហទ្រ្រ្់ឯងបានពែរូវខា្ច ែ់ខា្ច យ 

ហៅហៅដល់ហជើងហមឃ្ំរ ន្ុែក៏ហោយ គង់តែអញនឹងព្រមូលហគពពីហោរះ ោំមក 

ឯកតនលាងតដលអញបានហរ ើ្  ្ពម្់រឲ្យហ ម្ រះអញ្ែឋាិ ែហៅវញិ» តដរ 

(្ូមហមើលគម្ពីរហចាទិយកថា ៤:២៩-៣១)។ ពពរះបានព្រទានហ្ចកតេពី្នយា

ហនរះដល់រាស្តេអនុពីសសាតអល តាមរយៈហោកម៉ាូហ្ មនុនហពលតដលពួកហគចូល

ហៅក្ននុងទឹកដពីក្ណាន ហហើយហ្ចកតេពី្នយាហនរះហៅតែឈររងឹមំឥែតព្រព្ររួល

ពគ្់រ្ែវែ្សរ។៍ ឥ�ូវហនរះ រាស្តេរ្រ្់ពទង់បានវលិមករកពទង់វញិហោយ 

ហ្ចកតេពីហសាម រះពែង់និងជំហនឿ ហហើយហ្ចកតេពី្នយារ្រ្់ពទង់នឹងមិន្ររាជ័យ

ហ�ើយ។

អង្គារ-៥ កុម្ភៈ   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក១១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ឱ ពពរះអម្ច ្់ ហអើយ ្ូម ពទង់ ហ្ទោៀង ពពរះក្ែ៌ សាតេ ្់រ 

ចំហោរះ ហ្ចកតេពី អធិសាឋា ន រ្រ្់ ទូល្រង្គំ និង ហ្ចកតេពី អធិសាឋា ន រ្រ្់ ពួក អ្នក 

្រហពមើពទង់ តដល ហក្ែខាលា ច ដល់ ពពរះោម ពទង់ ហោយ អំែរ ហហើយ ្ ូម 

ចហពមើនដល់ ទូល្រង្គំ ជា អ្នក ្រហពមើពទង់ ហោយ ហពបា្ ព្រទាន ឲ្យ មននុ្្ស ហនរះ 

មន ចិែតេ ហមតាតេ  ដល់ ទូល្រង្គំ ហៅ ថ្ងៃ ហនរះ (រ ពីឯ ខញានុំ ជា អ្នក ថាវា យ តពង ដល់ ហ្តេច)។ 

ហនហហម ១:១១

 ហោកហនហហមតែងតែឈឺចិែតេខលាួនឯងជំនួ្ព្រជារាស្តេរ្រ្់ហោក។ 

្រ៉ានុតនតេ ឥ�ូវហនរះ ខែៈតដលហោកអធិសាឋា ន ហគាល្ំរែងដ៏្ររ ិ្ នុទ្មួយបាន

ហកើែហ�ើងហៅក្ននុងចិែតេរ្រ្់ហោក។ ហោកបានតំាងចិែតេថាព្រ្ិនហ្រើហោក

អាចទទួលបានក្រហពបា្ហមតាតេ ពពីពពរះមោក្សពែ និងទទួលបានជំនួយចំាបាច់

ក្ននុងក្រ្រហងហើយ ពពមទំាង្មភា រៈហ្្សងៗ្ង ហោកនឹងហធវាើក្រសាង្ង់

កំត្ងទពីពករុងហយរូសា�ិមនិងសា្ថ ្រោកមលា ំងថននគរអនុពីសសាតអលជា្មពីហ�ើង

វញិ។ ហហើយហោកបានទូល ន្ុំដល់ពពរះ ជួយហធវាើឲ្យហោកទទួលបានក្រគា្់រ

ពពរះហឫទ័យ ហៅក្ននុងពពរះហនពែរ្រ្់ហ្តេច ហដើម្ពីឲ្យហោកអាចអននុវែតេត្ន
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ក្រហនរះបាន។ ហោកបានទូលអងវារថា «្ូមចហពមើនដល់ទូល្រង្គំជាអ្នក

្រហពមើពទង់ ហោយហពបា្ព្រទានឲ្យមននុ្្សហនរះមនចិែតេហមតាតេ ដល់ទូល្រង្គំ 

ហៅថ្ងៃហនរះ»។

 ហោកហនហហមបានរង់ចំាឱក្្ល្អ ហដើម្ពីទូលថាវា យ្ំហែើ រ្រ្់

ហោកដល់ហ្តេចហនរះអ្់ហពល្ួរនតខ។ ហៅក្ននុងអំ�នុងហពលហោរះ ហទារះ្រពីជា

ចិែតេរ្រ្់ហោកមនហោរហពញហៅហោយទនុក្ខជាទមងៃន់ក៏ហោយ ក៏ហោកបាន

ខំហធវាើទឹកមនុខរ ពីករាយហៅចំហោរះពពរះវែតេមនរ្រ្់ហ្តេចតដរ។ ហៅក្ននុងដំណាក់ 

ដ៏រនុងហរឿងនិងហ�ើែឆាយ មននុ្្សទំាងអ្់ពែរូវតែ្រង្ហ ញចិែតេភលាឺថាលា និង្្របាយ

រ ពីករាយ។ គឺមិនពែរូវឲ្យមនស្ហមលថនកងវាល់ហៅហលើទឹកមនុខរ្រ្់អ្នកតដល 

ចូលហៅគាល់ពពរះរាជាហ�ើយ។ ្រ៉ានុតនតេ ហៅហពលតដលពែរូវចូលនិវែតេន៍រ្រ្់

ហោកហនហហម មននុ្្សតដលជាអ្នកអធិសាឋា ន លន់ែួហទា្ និងទឹកតភ្នក តដល

បានោក់កំបំាងពពីគំនិែរ្រ្់មននុ្្សជាហពចើនហោរះពែរូវបានពពរះនិងពួកហទវតា

សាតេ ្់រឮ និងទែហឃើញ។

 ទំហំថនទនុក្ខហសាកតដលហៅក្ននុងចិែតេអ្នកហ្្នោជាែិរូ្រហនរះ មិនអាច 

ោក់កំបំាងបានែហៅហទៀែហ�ើយ។ ក្រ្ពមនតេមិនលក់ជាហពចើនយ្់រ និង

ចិែតេហោរហពញហៅហោយទនុក្ខកងវាល់ជាហពចើនថ្ងៃ បានទនុកសា្ន មហៅហលើទឹកមនុខ 

រ្រ្់ហោក។ ពពរះរាជាតដលធ្លា ្់រពិនិែ្យហមើលទឹកមនុខពទង់បានពជា្រពពីភាព 

ខនុ្ពពីធមមតាហនរះ។ ហោយបារមភាពពី ន្ុវែ្ថិភាពផ្ទោ ល់រ្រ្់ពទង់ ពពរះអង្គបានទែ

ហឃើញថាមន្រញ្ហ អា្៌កំបំាងមួយចំនួនហៅក្ននុងចិែតេរ្រ្់អ្នកថាវា យតពងរ្រ្់ 

ពទង់រូ្រហនរះ។ ពពរះអង្គ បាន្ួរថា «អ្នកឥែមនឈឺហសារះ ហហែនុអវាពីបានជា 

មនទឹកមនុខពពរួយដូហច្នរះ ហនរះហកើែតែពពីហ្ចកតេពីទនុក្ខក្ននុងចិែតេហទ»។

 ្ំែួរហនរះបានហធវាើឲ្យហោកហនហហមមនហពញហៅហោយក្រពពរួយ

បារមភា។ ហែើពពរះរាជាមិនខាញា ល់ហទឬអពី ហៅហពលតដលពពរះអង្គឮថា ហោក្រហពមើ 

ពទង់តែ្ំ្រកក្យ តែក្ននុងចិែតេត្ររជាមនទនុក្ខកងវាល់រ្រ្់ ព្រជារាស្តេ រ្រ្់ 

ហោកដូហច្នរះហនរះ? ហែើជពីវែិរ្រ្់អ្នកហលមើ្ចបា្់រហនរះអាចហៅគង់វង្សបានតដរ
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ឬហទ? ត្នក្ររ្រ្់ហោកក្ននុងក្រសាតេ រកមលា ំង ទពីពករុងហយរូសា�ិមហ�ើងវញិ 

ហហៀ្រនឹងពែរូវបានហបារះ្រង់ហចាលហៅហហើយឬ? ហោក្រហ្រថា «ហោរះខញានុំក៏ 

ភ័យខាលា ចណា្់» ហោកបានទូលថាវា យពពីមូលហហែនុថនទនុក្ខកងវាល់រ្រ្់ហោក

ដល់ពពរះរាជាទំាងញ័រមែ់និងទឹកតភ្នក។ ហោក បានទូលថា «្ូមឲ្យ ពពរះ 

ករនុណា ព្រក្រហោយហ្ចកតេពីចហពមើនចនុរះ ហធវាើដូចហមតេចមិនឲ្យទូល្រង្គំមនទឹក 

មនុខពពរួយបាន ហ្រើទពីពករុងជាទពីមន្្នូរហខាម ចរ្រ្់ពួកអយ្យហក្រ្រ្់ទូល្រង្គំ

ហៅតែពគំាពគា ហហើយទាវា រក៏ហ�រះអ្់ហហើយដូហច្នរះ ហ្តេចពទង់មនពពរះ្រនទោូល 

្ួរខញានុំថា ដូហច្នរះ ហែើអ្នកចង់បានអវាពី? ខញានុំក៏អធិសាឋា នដល់ពពរះ ថនឋាន្ួគ៌ រួច 

ខញានុំទូលដល់ហ្តេចថា ហ្រើពពរះករនុណា្ពវាពពរះទ័យយ៉ា ងហនរះ ហហើយហ្រើពទង់ 

អាែិែហមតាតេ ដល់ទូល្រង្គំ ហោរះ្ូមពទង់ចាែ់ទូល្រង្គំ ឲ្យហៅ ឯស្រុកយូោ 

ដល់ទពីពករុង ជាទពីមន្្នូរហខាម ចរ្រ្់អយ្យហក្ទូល្រង្គំឲ្យបាន ្ង់ទពីពករុង 

ហោរះហ�ើងវញិចនុរះ»។

ពុធ-៦ កុម្ភៈ   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក១២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ហហើយ ពគ្់រ ទំាង ហ្ចកតេពី អវាពី តដល អ្នក រាល់ គា្ន  នឹង អធិសាឋា ន 

្ូម ហោយ មន ចិែតេ ហជឿ ហោរះ នឹង បាន ្ ហពមច ទំាង អ្់។ ម៉ា ថាយ ២១:២២

 ក្រនិទានពពីសា្ថ នភាពថនទពីពករុងហយរូសា�ិមបានោ្់ក្រអាែិែ

អា្ូររ្រ្់ពពរះរាជាហោយមិនមនក្រព្រក្ន់ពូជសា្ន៍ហ�ើយ។ ្ំែួរ

មួយហទៀែបាន្តេល់ឱក្្ល្អតដលហោកហនហហមបានរង់ចំាជាយូរមក

ហហើយ៖ «ដូហច្នរះ ហែើអ្នកចង់បានអវាពី?» ្រ៉ានុតនតេ មននុ្្សរ្រ្់ពពរះរូ្រហនរះមិនបាន

្្សងហពពងហ�លាើយហោយព្រ ន្ុយព្រថានហទទាល់តែហោកបានត្វាងរកក្រតែោំ 

ពពីពពរះមួយអង្គតដលខ្្់ជាងហ្តេចហអើថាហ្៊ើកហ្្ជាមនុន្ិន។ ហោកមន

កិច្ចក្រដ៏ពិ្ិដឋាតដលពែរូវ្ំរហពញ តដលហោកពែរូវក្រជំនួយពពីពពរះរាជា ហហើយ

ហោកបានដឹងថាក្រហនរះពែរូវពឹងហៅហលើក្រទូលថាវា យ្រញ្ហ  តាមរហ្រៀ្រតដល 

អាចទាក់ទាញឲ្យពពរះអង្គយល់ពពម និងព្រទានជំនួយរ្រ្់ពទង់។ហោកបាន 



្រនុរ្តដលរង់ចំាឱក្្ល្អ-ទំព័រ-781-

មនព្រសា្ន៍ថា «ខញានុំក៏អធិសាឋា នដល់ពពរះថនឋាន្ួគ៌»។ ហៅក្ននុងហ្ចកតេពី 

អធិសាឋា ន្ហង្ខ្រហនរះ ហោកហនហហមបានចូលហៅក្ននុងពពរះវែតេមនថនហ្តេច

ហលើអ្់ទំាងហ្តេចហហើយទូល ន្ុំអំណាចតដលអាចផ្លា ្់្រតេូរចិែតេមននុ្្សបាន

ដូចជាហគ្រតងវារទឹកទហនលាដូហចា្ន រះតដរ។

 ហដើម្ពីអធិសាឋា នដូចហោកហនហហមហៅក្ននុងពគាមនហ្ចកតេពីពែរូវក្រ

ត្រ្រហនរះ គឺជាព្រភពមួយ្ពម្់រហោរះសសាយ្រញ្ហ រ្រ្់ពគិ្តេ្ររ ិ្ ័ទ ហៅ 

ហពក្មក្លៈហទ្ៈទំាងឡាយ ហៅហពលតដលក្រអធិសាឋា នតាមទពមង់ហ្្សង

ព្រតហលជាមិនអាចហធវាើបាន។ ពគ្រដែតេ ្់រហោយក្ររវល់មមញឹកហៅក្ននុង

ដំហែើ រជពីវែិ ្ង្កែ់្ង្កិនហោយភាពអល់តអកជាហពចើនអហនក  ហៅតែអាច 

ទូលអងវារហៅពពរះ ន្ុំក្រតែោំពពីឋាន្ួគ៌ហទៀែ។ ពួកអ្នកហធវាើដំហែើ រតាម្លាូវ

ទឹកឬ្លាូវហគាក ក៏អាចោក់ខលាួនហៅហពក្មក្រក្រោររ្រ្់ពពរះថនឋាន្ួគ៌្ង

តដរ។ ហៅពគាជួ្រក្រពិបាកនិងហ្ចកតេពីវោិ្ភាលា មៗ ចិែតេអាច្រញជាូ ន្តពមក

រកជំនួយពពីពពរះ តដលបាន្នយាថាពពរះអង្គនឹងយងមកជួយដល់អ្នកហសាម រះ

ពែង់រ្រ្់ពទង់ ហោយហជឿជាក់ហៅហលើពទង់ហៅហពលតដលហយើងអំោវោវរក 

ពពរះអង្គ។ ហៅរាល់ក្លៈហទ្ៈ ហៅរាល់លក្ខខែ្ឌ  ហៅហពលតដលចិែតេបាន

លិចលង់ហោយទនុក្ខហសាក និងកងវាល់ ឬពែរូវវាយព្រោរហោយហ្ចកតេពីល្ួង

យ៉ា ងហោរហៅ ហយើងអាចរកហឃើញក្រធ្ោរា៉ា ្់ររង ក្រគំាពទ និងជំនួយ 

ហៅក្ននុងហ្ចកតេពីស្ឡាញ់ និងអំណាច តដលមិនហចរះតព្រព្ររួលរ្រ្់ពពរះតដល

ហគារពហ្ចកតេពី្នយា។

 ក្ននុងឱក្្ថនក្រអធិសាឋា នដ៏ខលាពី ហៅក្ន់ហ្តេចហលើអ្់ទំាងហ្តេចហនរះ 

ហោកហនហហមបានព្រមូលហ្ចកតេពីក្លា ោនហដើម្ពីទូលដល់ហ្តេចហអើថាហ្៊ើក

ហ្្ អំពពី្ំរែងរ្រ្់ហោក តដលចង់ដកខលាួនហចញពពីភារកិច្ចហៅក្ននុងពពរះរាជវាងំ 

មួយរយៈ និង ន្ុំក្រអននុញ្ញា ែហដើម្ពីសាង្ង់កតនលាងបាក់ត្រកថនទពីពករុង

ហយរូសា�ិមនិងហធវាើឲ្យទពីពករុងហនរះរងឹមំនិងមនកំត្ងក្រោរជា្មពីហ�ើងវញិ។ 

លទ្្លដ៏្ំខាន់្ពម្់រសា្ន៍យូោឋិែហៅហលើ្ំហែើ ហនរះហហើយ។ 



ទំព័រ-782- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហោកហនហហមបានត្លាងយ៉ា ងដូហច្នរះថា «ហ្តេចក៏អននុញ្ញា ែឲ្យតាមតដល

ពពរះហ្តេល្អរ្រ្់ពពរះថនខញានុំបាន្ែឋាិ ែហលើខញានុំរួចមកខញានុំបានហៅដល់ពួក 

ហៅោវា យ ហៅខាងោយទហនលា ជូនពពរះរាជសា្ន៍ហោរះដល់ហគ ឯហ្តេចពទង់ 

បានចាែ់ហមទ័ពនិងទ័ពហ្រះឲ្យហៅជាមួយនឹងខញានុំតដរ» ។

ពពហស្បតិ៍-៧ កុម្ភៈ   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក១៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ដ្ិែ ពពរះពទង់ មិន បាន ព្រទាន ឲ្យ ហយើង មន វញិ្ញា ែ តដល 

តែង តែ ខាលា ច ហ�ើយ គឺ ឲ្យ មន វញិ្ញា ែ ដ៏ មន អំណាច ហ្ចកតេពី ស្ឡាញ់ និង 

ពបាជាញា  នឹងធឹង វញិ។  ធពីម៉ាូហ្ទពី២ ១:៧ 

 ហោយមន ន្ុវែ្ថិភាពពពីជំនួយតដលហោកបានខំព្ឹរងត្វាងរកហោរះ 

ហោកហនហហមបានចា្់រហ្តេើមហរៀ្រចំកិច្ចក្រ្ំខាន់ៗហដើម្ពីធ្ោឲ្យបាន 

អំពពីហជាគជ័យថនក្រចា្់រហ្តេើមហោរះ។ ហោកមិនបានហធវា្ព្រតហ្ តដលោំ

ឲ្យ្រ៉ារះោល់ដល់កិច្ចក្រហោរះហ�ើយ។ ហោកមិនបាន្រង្ហ ញពពីហគាល្ំរែង



្រនុរ្តដលរង់ចំាឱក្្ល្អ-ទំព័រ-783-

ហនរះដល់អ្នកណាហ�ើយ ្ូម្ពីតែ្រង្រ្អូនរួមព្រហទ្រ្រ្់ហោកផ្ទោ ល់ក៏មិន

ឲ្យដឹងតដរ។ ហៅហពលតដលហោកបានពជា្រថាមននុ្្សជាហពចើនបានមនកតេពី

អំែរជាមួយនឹងហោកហៅក្ននុងហជាគជ័យរ្រ្់ហោកហនរះ ហោកបារមភាតពកង 

មនក្រពចតែនពពី្ពែរូវរ្រ្់ពួកហគហកើែហ�ើង ហោយ ្កមមភាពថន 

ក្រមិនហចរះទ្់រមែ់ ហហើយអាចនឹងោំមកនូវក្រ្ររាជ័យដល់ក្រខំព្ឹរង 

តព្រងហោរះ។

 ្ំហែើ រ្រ្់ហោកពែរូវបានពពរះរាជាទទួលយក ហោយក្រ្ពវា 

ពពរះហឫទ័យជាខាលា ំង តដលហធវាើឲ្យហោកហនហហមហៅតែមនហ្ចកតេពីក្លា ោន 

ោ៊ន ន្ុំជំនួយជា្រនតេហៅហទៀែ។ ហដើម្ពី ត្េល់កិែតេិយ្និងអំណាចពគ្់រពគង 

ដល់ហ្រ្កកមមហនរះ ក៏ជាក្រ ត្េល់ ន្ុវែ្ថិភាពក្ននុងក្រហធវាើដំហែើ រហនរះ្ងតដរ 

ហោកបានទូល ន្ុំកងកមលា ំងក្រោរហទៀែ្ង។ ហោកបានទទួលពពរះរាជ

សាររ្រ្់ពពរះរាជា ហៅជូនហោកហៅោវា យហខែតេហៅឯោយទហនលាហអ៊ើពបាែ ជា

ទឹកដពីតដលហោកពែរូវហធវាើដំហែើ រ�លាងក្ែ់ហៅស រ្ុកយូោ ហហើយហោកក៏ 

មនពពរះរាជសារពពីពពរះរាជា ហ្ញាើជូនហោកហមថពពរ្រ្់ហ្តេច ហៅភ្នំលបាែូន 

ឲ្យ្្គែ់្្គង់ហឈើដល់ហោកតាមហ្ចកតេពីពែរូវក្រ្ងតដរ។ ហដើម្ពីកនុំឲ្យមនឱក្្

ថនក្រែ្អូញតែ្អរថាហោកបាន្ំរហ្លាើ្ហ្រ្កកមមហោរះ ហោកហនហហមពែរូវ 

តែមនរដឋាអំណាច និងអ្នកមនកិែតេិយ្តាមក្រោរហោកហោយព្ររុងព្រយ័ែ្ន 

ហោយមនក្រ្រញ្ជា ក់យ៉ា ងចបា្់ោ្់។

 គំរូថន្កមមភាពតដលបានហរៀ្រចំជាមនុនដ៏ឆាលា ែវាងថវនិងតដលមន

ក្រតំាងចិែតេហនរះគឺជាហមហរៀនដល់ពគិ្តេ្ររ ិ្ ័ទពគ្់រៗគា្ន ។ កូនៗរ្រ្់ពពរះមិន

ពគាន់តែអធិសាឋា នហោយហ្ចកតេពីជំហនឿ្រ៉ានុហណាណ រះហទ ្រ៉ានុតនតេ ត្មទំាងពែរូវហធវាើក្រ

ហោយឧ្សាហ៍ពយាយមនិងព្ររុងព្រយ័ែ្នហទៀែ្ង។ ពួកហគជួ្រព្រទរះនឹងក្រ

ពិបាកៗជាហពចើន ហហើយតែងតែ្រនទោច់្រង្្អ ក់ដល់កិច្ចក្រតដលពពរះហធវាើជំនួ្

ពួកហគ ពពីហពោរះពួកហគចាែ់ទនុកក្រខំព្ឹរងតព្រងហោយព្ររុងព្រយ័ែ្ននិង្្ចិែ្្ចង់ 

ថាជា្់រទាក់ទងនឹងជំហនឿែិចែួចហពក។ ហោកហនហហមមិនបានចាែ់ទនុកថា



ទំព័រ-784- ពួកហោរា និងហ្តេច

កិច្ចក្ររ្រ្់ហោកពែរូវបាន្រញ្ច ្់រហោរះហទ ហៅហពលតដលហោកបានយំនិង

អធិសាឋា នហៅពពរះអម្ច ្់។ ហោកបាន្រពងរួ្រ្រពងរួមក្រទូល ន្ុំរ្រ្់ហោក

ជាមួយនឹងក្រខំព្ឹរងតព្រងដ៏្ររ ិ្ នុទ្ ហោយចាែ់ទនុកភាពហសាម រះពែង់ និងក្រ

ខិែខំព្ឹរងតព្រងហោយក្រអធិសាឋា ន្ពម្់រហជាគជ័យថនកិច្ចក្រ តដលហោក 

បានហធវាើ។ ក្រពិចារណាហោយយកចិែតេទនុកោក់ និងក្រហរៀ្រចំត្នក្រយ៉ា ង 

រងឹមំគឺជាចំែនុ ច្ំខាន់្ពម្់រអននុវែតេកិច្ចក្រដ៏ពិ្ិដឋា ោហពល្រច្ចនុ្រ្ន្ន 

ហនរះ ក៏ដូចជាហៅ្ម័យសាង្ង់កំត្ងទពីពករុងហយរូសា�ិមហ�ើងវញិតដរ។

 ហោកហនហហមមិនបានទពីពឹងហលើក្រមិនហជឿជាក់ហទ។ មហធយាបាយ 

តដលហោកមិនមន ហោកបាន ន្ុំពពីអ្នកតដលអាចឲ្យហោកបាន។ ហហើយពពរះ

ជាម្ច ្់ហៅតែរង់ចំា្រណាតេ លចិែតេដល់មននុ្្សតដលមនពទព្យ្ម្ែតេិថនហ្ចកតេពី

ល្អរ្រ្់ពទង់ ជាែំណាងឲ្យ្រនុពវាហហែនុថនហ្ចកតេពីពិែ។ អ្នកតដលហធវាើក្រថាវា យ 

ពទង់ ពែរូវតែទទួលបានជំនួយតដលពពរះអង្គបានហរៀ្រចំមននុ្្ស្ពម្់រជួយ  

អំហណាយទំាងហនរះនឹងហ្រើក ល្ាូវហោយពនលាឺថនហ្ចកតេពីពិែ តដលនឹងហចញហៅ

ដល់ទឹកដពីជាហពចើនតដលហៅងងឹែ។ ្្រ ន្ុរ្ជនទំាងហោរះ អាចមិនតមន 

ជាពគិ្តេ្ររ ិ្ ័ទ ហហើយក៍មិនតដលដឹងពពីពពរះ្រនទោូលរ្រ្់ពពរះ ្រ៉ានុតនតេ ពួកជំននុំ 

មិនពែរូវ ្រដិហ្ធអំហណាយរ្រ្់ពួកហគហោរះហទ៕



អ្នកសង់កំផែងទីកករុង-ទំព័រ-785-

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរនេនេមា ជំពូកទពី២ ទពី៣ េិង ទពី៤

សុក្រ-៨ ្រុម្ភៈ   អំណាន កពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក១៤

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ចូរ ក្រកពរឹត្ត នរឹង ពួក អ្នក កករៅ កោយ ករាជ្ញា  ទំាង ថៃ យក 

ឱកាស ឲ្យ ទាន់ កពៃ ែង ។ ចូរ ឲ្យ ពាក្យ សំដី រ្រស់ អ្នក រាៃ់ គ្្ន  រាន ក្រក្រ 

កោយ កពរះគុណ ជ្និច្ច ទំាង ្រង់ អំ្ិរៃ ែង កដើម្ី ឲ្យ ដរឹង ជ្ ផ្រ្រ យ៉ា ង ណា 

ផដៃ គួរ ក្លើយ ដៃ់ មនុស្ស នីមួយៗ។ កូឡូស៤:៥-៦ 

 ដំកណើ ររ្រស់កោកកនកេមរានមកដៃ់ទីកករុងកយរូសាឡិមកោយ

សុវត្ិភាព។ កពរះរាជសាររ្រស់កពរះមហាក្សកត កែញាើជូនកោកកៅហាវា យកេត្ត

ផដៃកៅតាមែលូវរ្រស់កោក រានែ្តៃ់សុវត្ិភាពដៃ់កោក កោយការ 

ទទួៃសាវា គមន៍យ៉ា ងអុរឹកធរឹក និងែ្តៃ់ជំនួយជ្ទីកពញចិត្តយ៉ា ងរេ័ស។ មិន

មនខ្មា ំងសកតរូវណាហា៊ា នកធវាើទុក្ខ្ុរកកម្នញដៃ់មនន្តីផដៃការពារកោយអំណាច

រ្រស់កស្តចកពើសីុ កពមទំាងមនការយកចិត្តទុកោក់កោយអ្នកដរឹកនំាក្រចំា

កេត្តកនរះកឡើយ។ កទារះ្ីរជ្យ៉ា ងកនរះក៏កោយ ក៏កោករាន មកដៃ់ទីកករុង 

កយរូសាឡិម ជ្មួយនរឹងការការពារ អមដំកណើ រកនារះែងផដរ ផដៃ្រង្ហា ញ

ថាកោករានមកកោយមនក្រសកកមមាដ៏សំខ្ន់្ំរែុត ផដៃនំាឲ្យមនការ 

កចផណនពីសំណាក់ពួកសាសន៍ដថទ ផដៃកៅផក្រទីកករុង ផដៃផតង ផត 

្រកងកើតភាពជ្សកតរូវ ក្រឆំាងទាស់នរឹងសាសន៍យូោ កោយការ្រងករ្ួរសសា្ន ម 

និងការក្រម្មកកៃើពួកកគ។ កៃើសពីកនរះ មនកមដរឹកនំាថនអំ្ូររទំាងកនរះ 

ក ម្ា រះ សានរាឡាត ជ្អំ្ូររេូរ ៉ាូផណម ្ូ្រ៊ាីយ៉ា  ជ្អំ្ូររអំាម៉ាូន និងកកផសម 

៥៣

អ្នកសង់កំផែងទីកករុង



ទំព័រ-786- ពួកកហារា និងកស្តច



អ្នកសង់កំផែងទីកករុង-ទំព័រ-787-

ជ្សាសន៍អារា៉ា ្់រ។ អ្នកដរឹកនំាទំាង្ីរនាក់កនរះរានសមលរឹងកមើៃចៃនារ្រស់

កោកកនកេមកោយការររិះគន់តំាងពីដំ្ូរងមក កេើយរានររិះរកកគ្់រ

មកធយោរាយកដើម្ី្រផងវារនិងរខំ្នដៃ់កិច្ចការរ្រស់កោក។

 កោកកនកេមរាន្រន្តអនុវត្តការោស់កតឿននិងការក្ររុងក្រយ័ត្ន 

ផដៃកោករានកធវាើតំាងពីការចា្់រកែ្តើមកិច្ចការមកកនារះ ដូចមុនដផដៃ។ 

កោយដរឹងថាពួកសកតរូវដ៏ជូរចត់និងផដៃរានក្រ្តជ្ញា ចិត្តទំាងកនារះរានកកកាក

ឈរ ក្ររុងនរឹងក្រឆំាងនរឹងកោកកេើយ កោករានោក់រំាងកដើមកំកណើ ត

ថនក្រសកកមមារ្រស់កោកពីពួកកគ រេូតទាៃ់ផតការសិកសាអំពីស្ានភាព

កនារះអាចកធវាើឲ្យកោកអាច្រកងកើតផែនការរ្រស់កោកកនរះកឡើង។ កធវាើដូកច្នរះ 

កោកសង រ្ឹមថានរឹងរកសាកិច្ចសេការរ្រស់ពួក្រណា្ត ជន និងកធវាើឲ្យពួក កគ 

កធវាើការ កៅចំកពារះការក្រឆំាងពីសំណាក់ខ្មា ំងសកតរូវផដៃអាចនរឹងកកើតកឡើង។

 កោយកកជើសករ ើសមនុស្សពីរ្ីរនាក់ផដៃកោកទុកចិត្ត កោកកនកេម

រានករា្់រដៃ់ពួកកគអំពីកាៃៈកទសៈផដៃដរឹកនំាឲ្យកោកមកកាន់ទីកករុង

កយរូសាឡិមកនរះ និងពីវតុ្្ំរណងផដៃកោកករាថា្ន ចង់ឲ្យរានសកកមច កពម

ទំាងពីផែនការផដៃកោករានកស្នើឲ្យកគកធវាើតាម  ពួកកគក៏មនចំណា្់រ 

អារមមាណ៍ក្នុងការចូៃរួមជ្មួយនរឹងកិច្ចការរ្រស់កោកភាល ម កេើយជំនួយ 

រ្រស់ពួកកគក៏មនសុវត្ិភាពែងផដរ។

 កៅយ្់រទី្ីរ ្រនាទា ្់រពីការមកដៃ់ទីកករុងកយរូសាឡិម កោកកនកេម

រានកកកាកកឡើងទំាងកណា្ត ៃអករាកត កចញកៅពិនិត្យកមើៃកផនលងរាក់ផ្រក

ថនទីកករុងកយរូសាឡិម កោយផ្ទា ៃ់ជ្មួយនរឹងមនុស្សជំនិត ផដៃកោក ទុក 

ចិត្តពីរ្ីរនាក់។ កោយជិរះកៅកៃើេ្នងកសរះជ្ជំនិរះ កោករានកធវាើដំកណើ រ្លង

កាត់ពីកផនលងមួយ កៅកផនលងមួយកទៀតថនទីកករុង ពិនិត្យរកកមើៃកំផែងនិង

ទាវា រផដៃរាក់ផ្រកថនទីកករុងថនជីដូនជីតារ្រស់កោកកនរះ។ ការ្លុរះ្រញ្្ច ំង 

ដ៏ឈឺចា្់រមនកពញកៅក្នុងគំនិតរ្រស់អ្នកកស្នហាជ្តិសាសន៍យូោម្ន ក់

កនរះ េណៈផដៃកោករានសមលរឹងកមើៃទំាងចិត្តកកកៀមកកំ កៅកាន់គំនររាក់
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ផ្រកថនទីកករុងកយរូសាឡិមជ្ទីសសឡាញ់រ្រស់កោក ផដៃគ្មា ន អ្នកណា 

ការពារកសារះកនារះ។ អនុសសាវរយ៍ីថនភាពរុងករឿងរ្រស់នគរអីុសសាផអៃកៅ

កពៃកនលងមក រានកៃចកឡើងកជកង្ ែទាុយសសឡរះពីភស្តុតាងថនភាព

អាម៉ា ស់ថនទីកករុងផដៃកោកកំពុងកមើៃក�ើញកៅកពៃកនារះ។

សៅរ៍-៩ ្រុម្ភៈ   អំណាន កពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក១៥

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖ កគ្ ណា ផដៃ ឥត មន ការ ក្រើក សផម្តង កនារះ 

្រណា្ត ជន រផមង ផៃង ទ្់រ ចិត្ត ផត អ្នក ណា ផដៃ ក្រកពរឹត្ត តាម ្រញ្ញត្ត ចបា្់រ 

កនារះ ស្របាយ កេើយ។ សុភាសិត ២៩:១៨ 

 កោកកនកេមរានកធវាើដំកណើ រជំុវញិទីកករុង។ កោកមនក្រសាសន៍ថា 

«ឯពួកតកមរួតទីកករុង ឥតរានដរឹងជ្េញាុំកៅឯណា ឬរានកធវាើអវាីកទ េញាុំមិនទាន់ 

រាន ករា្់រដៃ់ពួកយូោ ពួកសង្ ឬពួកអ្នកមនកតកូៃេ្ស់ ពួកតកមរួត ឬ 

ពួកអ្នកឯកទៀត ផដៃរកសីុកធវាើការកៅកឡើយផដរ»។ កោករានចំណាយ

កពៃផដៃកសសសៃ់កៅយ្់រកនារះកដើម្ីអធិសាឋា ន ដ្ិតកោករាន កជ្្រ 

ថា កពរឹកកឡើង កោកនរឹងអំពាវនាវឲ្យមនការភាញា ក់រឭក និងការេំក្ររឹងផក្រង  

អស់ពីចិត្តកដើម្ី្រកងរួ្រ្រកងរួមការរាក់ផ្រកនិងភាពគ្មា នកពៃរឹងវញិ្្ញ ណថន 

្រង្រ្ូនរួមជ្តិរ្រស់កោក។

 កោកកនកេមរានទទួៃការកតាស់្រង្គា ្់រពីកពរះមហាក្សកត តកមរូវ

ឲ្យអ្នករស់កៅក្នុងទីកករុងសេការជ្មួយកោក ក្នុងការសាងសង់កំផែងទីកករុង

ជ្្មាីកឡើងវញិ ្រ៉ាុផន្ត កោកមិនរានទីពរឹងកៅកៃើការកក្រើអំណាចកទ។ ផត

កោករានេំក្ររឹងផក្រងរកការគំ្កទពីសំណាក់ពួក្រណា្ត ជន កោយទំនុកចិត្ត

និងកោយការអាណិតអាសូរវញិក្រកសើរជ្ង។ កោយដរឹងថាការរួ្ររួមខ្ង 

ែលូវចិត្ត កពមទំាងការរួមថដគ្្ន គឺជ្សារៈសំខ្ន់ក្នុងកិច្ចការដ៏ធំ កៅចំកពារះ 

មុេ កោក។ ៃុរះថ្ងៃផស្កចូៃមកដៃ់ កោករានក្រមូៃពួក្រណា្ត ជនមក

ជួ្រជំុគ្្ន  កោយរាន្រង្ហា ញការសំអាង ផដៃរាន្ំរែុសថាមពៃផដៃកំ
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ពុងសងៃ្់រសាងៃ ត់រ្រស់ពួកកគ កេើយរាន្រកងរួ្រ្រកងរួមចំនួនមនុស្សផដៃផ្រក 

ផេញាកគ្្ន កឡើងវញិ។

 ពួកអ្នកសា្ត ្់ររ្រស់កោកកនកេម មិនរានដរឹងពីការកធវាើដំកណើ រជំុវញិ

ទីកករុងរ្រស់កោកកាៃពីយ្់រមិញកនារះកទ កេើយកោកក៏មិនរានករា្់រដៃ់

ពួកកគផដរ។ ្រ៉ាុផន្ត ការផដៃកោករានកធវាើដំកណើ រជំុវញិ កនរះរានែ្តៃ់វភិាគ

ទានជ្កកចើនដៃ់កជ្គជ័យរ្រស់កោក កកពារះកោកអាចនិយយអំពីស្ាន

ភាពថនទីកករុងកនរះយ៉ា ងចបាស់ោស់និងកោយមនកំណត់កេតុែង ផដៃ

កធវាើឲ្យពួកអ្នកសា្ត ្់ររ្រស់កោកមនការភាញា ក់កែ្ើៃ។ សា្ន មដិតោមផដៃ រាន 

កកើតកឡើងដៃ់គំនិតរ្រស់កោក េណៈផដៃកោករានសមលរឹងកមើៃកៅ

ភាពកកមសាយនិងការេូចខ្តថនទីកករុងកយរូសាឡិម រានែ្តៃ់ភាពកសាមា រះ 

កតង់   និង អំណាចដៃ់ពាក្យសម្តីរ្រស់កោក។

 កោកកនកេមរាន្រង្ហា ញដៃ់ក្រជ្រាសស្តរ្រស់កោកនូវការស្តី្រកនាទា ស 

កៅក្នុងចំកណាមសាសន៍ដថទ ភាពអា្់រឱនខ្ងជំកនឿរ្រស់ពួកកគ និងការ 

ក្រម្ដៃ់កពរះរ្រស់ពួកកគ  កោករានករា្់រដៃ់ពួកកគថា កោករាន ឮ 

អំពីទុក្ខកវទនារ្រស់ពួកកគ ពីសសរុកឆាងៃ យ កទើ្រកោករានទូៃអងវារដៃ់កពរះ

ថនឋានសួគ៌ជំនួសពួកកគ និងថាកោករានក្រ្តជ្ញា ចិត្តថានរឹងសំុអនុញ្្ញ តពី

កពរះរាជ្ កដើម្ីមកជួយដៃ់ពួកកគ។ កោករានសំុដៃ់កពរះថាមិនឲ្យកស្តច 

កគ្ន់ផតអនុញ្្ញ តចបា្់រឲ្យកោក្រ៉ាុកណាណ រះកទ ្រ៉ាុផន្ត ផ្មទំាងឲ្យកពរះអងគាកករាស

ក្រទានអំណាចនិងជំនួយ ផដៃកោកកតរូវការសកម្់រកិច្ចការកនរះកទៀតែង 

កេើយកពរះក៏រានក្លើយត្រកៅនរឹងការអធិសាឋា នរ្រស់កោកតាមវធីិដ៏អសា្ច រ្យ 

ផដៃ្រញ្ជា ក់ថាផែនការកនរះពិតជ្ផែនការរ្រស់កពរះករាកដផមន។

 អវាីៗទំាងអស់ផដៃកោកមនក្រសាសន៍កនរះរាន្រង្ហា ញថា កោក

មនការគំ្កទពីសំណាក់កពរះកចសា្ត រ្រស់កពរះថនសាសន៍អីុសសាផអៃែង 

និងពីកស្តចនគរកពើសីុែង កេើយ្រនាទា ្់រមក កោកកនកេមសួរដៃ់ពួក

្រណា្ត ជនកោយផ្ទា ៃ់ថា កតើពួកកគ្ក់យកអត្ក្រកយជន៍ពីឱកាសកនរះ 
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កេើយកកកាកឈរកឡើង និងសាងសង់កំផែងទីកករុងផដរឬកទ។

 ចិត្តរ្រស់កោកកនកេមឋិតកៅជ្្់រនរឹងកិច្ចការផដៃកោករាន

ចា្់រកែ្តើមកធវាើកនារះទំាងសសរុង។ កសចក្តីសង្រឹម កមល ំង ភាពស្របាយរកីរាយ 

ការក្រ្តជ្ញា ចិត្តរ្រស់កោក រាៃោៃនិងជំរុញដៃ់អ្នកដថទ កោយ កសចក្តីកាល ហាន 

ដ៏េ្ង់េ្ស់ ឲ្យមនកគ្ៃ្ំរណងយ៉ា ងេ្ស់កតផដតដូចកោកផដរ។ មនុស្ស

ម្ន ក់ៗរានកាល យដូចជ្កោកកនកេម កេើយរានជួយឲ្យចិត្តនិងថដរ្រស់អ្នក

ជិត ខ្ងពួកកគរ រឹងមំកឡើង។

អាទិត្យ-១០ ្រុម្ភៈ   អំណាន កពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក១៦

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ កពរះកយេូវ៉ា កទង់ កាន់ ខ្ង េញាុំៗ នរឹង មិន ខ្ល ច អវាី កឡើយ

កតើ មនុស្ស អាច នរឹង កធវាើ អវាី ដៃ់ េញាុំ រាន។ ទំនុកតកមកើង ១១៨:៦ 

 កៅកពៃផដៃពួកសកតរូវរ្រស់សាសន៍អីុសសាផអៃរានឮថាពួកយូោ 

សង្រឹមថាអាចនរឹងសកកមចកិច្ចការកនរះរាន ពួកកគរានកសើចចំអក និងកមើៃ 

ង្យដៃ់ពួកយូោ កោយនិយយថា  «កតើឯងរាៃ់គ្្ន កធវាើអវាីកនរះ កតើគិត្ររះករារ 

នរឹងកស្តចឬអី?»  ផតកោកកនកេមរានក្លើយត្រថា «កពរះថនឋានសួគ៌កទង់

នរឹងជួយចកកមើនដៃ់កយើងរាៃ់គ្្ន  កេតុកនារះ កយើងរាៃ់គ្្ន ជ្ពួក្រកកមើកទង់ 

និងកៃើកគ្្ន កឡើងកធវាើ ផតឯអ្នករាៃ់គ្្ន វញិ គ្មា នចំផណក គ្មា នចបា្់រ ឬទីនរឹក 

រឭកកៅកករុងកយរូសាឡិមកឡើយ»។

 កៅក្នុងចំកណាមពួកអ្នកផដៃទទួៃវញិ្្ញ ណពុរះកកនញ្ជា ៃរ្រស់កោក

កនកេម គឺពួកសង្។ កោយសារផតតួនាទីដ៏មនឥទ្ិពៃរ្រស់ពួកកោក 

ឥទ្ិពៃរ្រស់្ុររសទំាងកនរះមនអំណាចយ៉ា ងខ្ល ំងកៅកៃើការង្រកនារះ កទារះ 

ជ្ជំរុញកៅកៃឿនកៅមុេ ឬ្រនទាច់្រង្្ក់ក្តី កេើយការក្ររុងកក្រៀ្រ សេការ 

រ្រស់ពួកកគ រានជួយជ្វភិាគទានជ្ខ្ល ំង ដៃ់កជ្គជ័យថនការសាងសង់ 

កនារះ តំាងពីកដើមដំ្ូរងមក។ ពួកកមដរឹកនំា និងពួកអ្នកកគ្់រកគងថនសាសន៍

អីុសសាផអៃរានកកកាកកឡើង្ំរកពញភារកិច្ចរ្រស់ពួកកគយ៉ា ងថ្ល្្នូរ កេើយ



អ្នកសង់កំផែងទីកករុង-ទំព័រ-791-

ពួក្ុររសដ៏កសាមា រះកតង់ទំាងកនរះកតរូវរានពណ៌នាយ៉ា ងមនកិត្តិយសកៅក្នុង

កពរះគម្ីររ្រស់កពរះ។ មនមនុស្សមួយចំនួនតូច គឺពួកតកូអា ជ្ពួកអ្នកផដៃ 

មនកតកូៃេ្ស់ «ឥតរានជួយកធវាើការរ្រស់កពរះអម្ច ស់ថនកគកឡើយ» ការនរឹក

ចំាពីពួកអ្នក្រកកមើដ៏េជាិៃកចអូសទំាងកនរះគឺជ្សញ្្ញ ផដៃកពារកពញកៅកោយ

ការកអៀនខ្មា ស កេើយកតរូវរានទុកជ្ការកពមនដៃ់មនុស្សទំាងអស់កៅ

ជំនាន់កកកាយ។

 កៅក្នុងរាៃ់ចៃនាថនជំកនឿសាសនា មនមនុស្សផដៃមិនកពមរួ្ររួម

ជ្មួយនរឹងមនុស្សដថទ កោយមិនកពមជួយគ្្ន  កៅកពៃផដៃពួកកគមិនអាច

ក្រផកករានថាកិច្ចការកនារះជ្រ្រស់ែងកពរះ។ ពួកមនុស្សទំាងកនារះគួរផត

ចងចំាឲ្យចបាស់ថាមនកំណត់កតាកៅឋានកៃើ ជ្្រញជា ីផដៃៃុ្រមិនរាន 

មិនមនកំេុស កេើយពួកកគនរឹងកតរូវជំនំុជកមរះកចញពី្រញជា ីកនារះ។ មន

កំណត់កតាអំពីមនុស្សរាៃ់គ្្ន ផដៃមិនកអើកពើនរឹងឱកាសកដើម្ី្រកកមើកិច្ចការ 

រ្រស់កពរះ ក៏មនរាៃ់ទកងវាើកោយកសចក្តីជំកនឿ និងកោយកសចក្តីសសឡាញ់ 

ផដៃកគរានក្រកាន់ខ្ជា ្់រ កៅក្នុងការចងចំា ដរា្រដៃ់អស់កៃ្ែងផដរ។

 ជ្ការក្រឆំាងកៅនរឹងឥទ្ិពៃពីការកពមនថនវត្តមនរ្រស់កោក

កនកេម គំរូរ្រស់ពួកតកូអាផដៃមនកតកូៃេ្ស់មនទមងៃន់តិចតួចណាស់។ 

ជ្ទូកៅ មនុស្សកតរូវរានកៃើកទរឹកចិត្តកោយការកស្នហាជ្តិមតុភូមិនិងទរឹក 

ចិត្តពុរះកកនញ្ជា ៃ។ ពួកមនុស្សផដៃមនសមត្ភាពនិងឥទ្ិពៃរានចងកកង

ក្រជ្រាសស្តជ្កករុម តាមថា្ន ក់កែ្សងៗគ្្ន  អ្នកដរឹកនំាកករុមនីមួយៗទទួៃេុសកតរូវ

ការសាងសង់ផែ្នកមួយថនកំផែងទីកករុង។ កេើយមនសំកណរពីពួកកគេលរះថា 

«ពួកសង្រានជួសជុៃទៃ់មុេនរឹងែទារះកគករៀងេលួន»។

 ឥឡូវកនរះ កៅកពៃផដៃកិច្ចការរានចា្់រកែ្តើម កមល ំងរ្រស់កោក

កនកេមមិនរានចុរះកេសាយកឡើយ។ កោករានសកម្រសកមរួៃកិច្ចការសាង

សង់កនារះកោយការក្ររុងក្រយ័ត្ន ឥតកនឿយណាយ កោយផណនំាដៃ់ពួកជ្ង 

និង្រញ្ជា ក់ពីឧ្រសគគា កេើយែ្តៃ់តាមកសចក្តីកតរូវការ្រនាទា ន់ៗទំាងឡាយ។ 



ទំព័រ-792- ពួកកហារា និងកស្តច

ឥទ្ិពៃរ្រស់កោកកតរូវរានកគឯងដរឹងឮកៅតាម្រកណា្ត យកំផែងផដៃមន

ក្រផវងជិត្ួរនគីឡូផម៉ាកត។ កោករានកៃើកទរឹកចិត្តដៃ់ពួកអ្នកភ័យខ្ល ច 

រានោស់កតឿនអ្នកផរ ៉ារ ៉ាកៅពីកកកាយកគ និងកៃើកទរឹកចិត្តដៃ់អ្នកឧសសាេ៍

ពយោយម កោយសម្តីផដៃសមសស្រកៅនរឹងកពៃកវោ។ កេើយកោករាន 

ឃ្ល ំកមើៃសកមមាភាពថនសកតរូវរ្រស់កោកកគ្់រកពៃកវោផដៃពួកកគផតង

ផតក្រមូៃគ្្ន ពីចមងៃ យ កេើយកធវាើការសនទានា ហាក់ដូចជ្ចង់ក្រកពរឹត្តអំកពើ

េិៃេូច កេើយ្រនាទា ្់រមកពួកកគរានចូៃមកជិតពួកអ្នកសាងសង់ ្រ៉ាុន្រ៉ាង

្រផងវារចំណា្់រអារមមាណ៍រ្រស់ពួកកគ។

ច័ន្ទ-១១ ្រុម្ភៈ   អំណាន កពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក១៧

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ផស្ក កឡើង កគ កកកាក ពី កពៃរឹម សសាង កចញ កៅ ឯ ទី 

រកហាស្ាន តកូអា កំពុង ផដៃ កគ កចញ កៅ កនារះ យ៉ាូសាផ្ត កទង់ ឈរ មន 

កពរះ្រនទាូៃ ថា ពួក យូោ និង ពួក អ្នក កៅ កករុង កយរូសាឡិម កអើយ ចូរ សា្ត ្់រ 

កយើង ចុរះ ចូរ ឲ្យ មន កសចក្តី ជំកនឿ កជឿ ដៃ់ កពរះកយេូវ៉ា ជ្ កពរះ ថន អ្នក រាៃ់ គ្្ន  

កទើ្រ អ្នក រាៃ់ គ្្ន  នរឹង រាន ខ្ជា ្់រេជាួន ចូរ កជឿ តាម ពួក កហារា រ្រស់ កទង់ កទើ្រ អ្នក 

រាៃ់ គ្្ន  នរឹង ក្រក្រ កោយ កសចក្តី ចកកមើន។ ររាក្សកតទី២ ២០:២០ 

 កៅក្នុងសកមមាភាពរ្រស់កោកជ្កកចើន កោកកនកេមមិនរាន្ំរកភលច

ក្រភពថនកមល ំងរ្រស់កោកកឡើយ។ កោករានកៃើកចិត្តរ្រស់កោកកឆ្ារះ

កៅរកកពរះ ផដៃជ្អ្នកកគ្់រកគងកៃើអវាីៗទំាងអស់ជ្និច្ច។ កោករាន 

ឧទានកឡើងថា «កពរះថនឋានសួគ៌កទង់នរឹងជួយចកកមើនដៃ់រូ្រកយើងរាៃ់គ្្ន »។ 

កេើយពាក្យកនារះកតរូវរានកគ្រនទារកឡើងម្តងកេើយម្តងកទៀត កធវាើឲ្យរកំភើ្រដៃ់

ចិត្តរ្រស់ពួកអ្នកសាងសង់កំផែងទីកករុង។

 ្រ៉ាុផន្ត ការសាងសង់កំផែងការពារទីកករុងកយរូសាឡិមកឡើងវញិកនរះ 

ក៏មិនរានដំកណើ រការកៅកោយមិនមនការអុកឡុករខំ្នផដរ។ សាតំាងរាន

កធវាើការកដើម្ី្ំរែុសឲ្យមនការក្រឆំាង កេើយនំាមកនូវការរាក់ទរឹកចិត្ត។ 



អ្នកសង់កំផែងទីកករុង-ទំព័រ-793-



ទំព័រ-794- ពួកកហារា និងកស្តច

សានរាឡាត ្ូ្រ៊ាីយ៉ា និងកសផកម គឺជ្ភា្ន ក់ង្រដ៏សំខ្ន់កៅក្នុងចៃនារ្រស់

វ ឥឡូវកនរះ ពួកកគរានតំាងេលួនជ្អ្នករខំ្នដៃ់ការសាងសង់កឡើងវញិកនរះ។ 

ពួកកគរានពយោយម្ំរផ្រក្ំររាក់កៅក្នុងចំកណាមពួកអ្នកសាងសង់ទំាងកនារះ  

ពួកកគរានចំអកដៃ់ការេំក្ររឹងផក្រងរ្រស់ពួកអ្នកសាងសង់ កោយក្រកាសថា 

សំណង់កនរះមិនអាចសកកមចរានកឡើយ និងរានទស្សន៍ទាយអំពី្ររាជ័យ

ផ្មកទៀតែង។

 សានរាឡាតនិយយកោយចំអកកមើៃង្យថា «ពួកយូោកកមសាយ

កនរះកធវាើអវាីដូកច្នរះ កគគិតការពារេលួនឬ? … កតើកគនរឹងកធវាើឲ្យ្មាទំាង្រ៉ាុនាមា នកចញពី 

គំនរសំរាម ផដៃក្រះអស់កេើយ រានកកើតកឡើងផដរឬ?» ្ូ្រ៊ាីយ៉ា កៅផត្រន្ត

្រផន្មកោយកមើៃង្យថា «ក្រើកគ្ន់ផតមនចចកមួយកឡើងកៅកៃើកំផែង

្មា ផដៃកគកំពុងផតកធវាើកនារះ (នរឹងកធវាើ) ឲ្យរៃំកៅកេើយ»។ 

 ភាល មកនារះពួកអ្នកសាងសង់កតរូវរានេ៊ាុំព័ទ្កោយសកមមាភាពក្រឆំាង។  

ពួកកគរានក្រមូៃែ្តុំគ្្ន កដើម្ីយមកាមជ្ក្រចំា ទ្់រទៃ់នរឹងកៃៃ្ិចរ្រស់

ខ្មា ំងសកតរូវ ផដៃេំពយោយមកក្រើកគ្់រវធីិ កដើម្ី្រណា្ត ៃឲ្យមនការភ័ន្តកចឡំ

និងភាពអៃ់ផអក និង្ំរែុសឲ្យមនការមិនទុកចិត្តគ្្ន កោយអរះអាងថាកគ

ជ្មិត្ត។ ពួកកគរានេំក្ររឹងផក្រង្ំរផ្ល ញកសចក្តីកាល ហានរ្រស់សាសន៍យូោ។ 

ពួកកគរាន្រកងកើតការរួមគំនិតក្ត់ កដើម្ីទាញកោកកនកេមទមល ក់ចូៃ

កៅក្នុងអនាទា ក់រ្រស់ពួកកគកេើយកគរានរកក�ើញថាសាសន៍យូោផដៃមន

ចិត្តមិនកសាមា រះកតង់ ករៀ្រចំេលួន្រផន្មៃ្ិចកៃក្ត់ផ្មកទៀត។ ពួកកគរាន 

ែ្សពវាែសាយដំណរឹ ងថា កោកកនកេមមនផែនការក្ត់ជ្មួយនរឹងកស្តច 

នគរកពើសីុ កោយកៃើកតកមកើងេលួនកឡើងជ្កស្តចកៃើសាសន៍អីុសសាផអៃ  

កេើយថាអ្នកផដៃជួយដៃ់កោកគឺជ្ជនក្ត់។

 ្រ៉ាុផន្ត កោកកនកេមរានសមលរឹងកមើៃកៅកពរះ កដើម្ីការដរឹកនំានិង 

ការគំ្កទ កេើយ «ក្រជ្ជនេំក្ររឹងេ្នរះផេ្នងកធវាើការកនរះកោយកសាមា រះអស់ពី 

ចិត្ត»។ កិច្ចការកនារះរាន្រន្តកៅមុេរេូតដៃ់ កគ រានសង់ មក ដៃ់កផនលង 



អ្នកសង់កំផែងទីកករុង-ទំព័រ-795-

ក្រទៃ់មុេគ្្ន  កេើយកំផែងទំាងមូៃក៏រានសង់កឡើងរានកម្ស់ពាក់

កណា្ត ៃថនកម្ស់ផដៃកគ្រកមរុងនរឹងសង់។

 េណៈផដៃពួកសកតរូវថនសាសន៍អីុសសាផអៃរានក�ើញការេំក្ររឹង

ផក្រងដ៏រ រឹងមំ មិនរកងគាើរ្រស់ពួកកគ ពួកកគក៏មនកំេរឹងក្រះ្ួៃកឡើង។ ចា្់រ 

តំាងពីកពៃកនារះមក ពួកកគផៃងហា៊ា នកក្រើវរិានការេិងសាតកៅកទៀតកកពារះ

ពួកកគរានដរឹងថាកោកកនកេមរានកំពុងកធវាើសកមមាភាពកៅកកកាមការកតាស់

្រង្គា ្់ររ្រស់កពរះមហាក្សកត កេើយពួកកគកពរួយរារម្ភផកកងការក្រឆំាងយ៉ា ង

សកមមារ្រស់ពួកកគទាស់នរឹងកោកអាចនរឹងនំាឲ្យការមិនកពញកពរះេឫទ័យ 

រ្រស់កពរះមហាក្សកតរាល ក់មកកៃើពួកកគ។ កេើយឥឡូវកនរះ កៅក្នុងកំេរឹងរ្រស់ 

ពួកកគ ពួកកគមនកទាសកោយផ្ទា ៃ់ ពី្រទឧកកិដឋា កោយពួកកគរានកចាទ 

ក្រកាន់កោកកនកេម។ ក្នុងការជួ្រជំុគ្្ន កដើម្ីទទួៃដំ្ូរនាមា ន ពួកកគ «ក្ររឹកសា

កពមគ្្ន នរឹងមកចបាងំនរឹងកករុងកយរូសាឡិម»។

អង្គារ-១២ ្រុម្ភៈ   អំណាន កពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក១៨

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ដូកច្នរះ កៅ កផនលង ណា ផដៃ អ្នក រាៃ់ គ្្ន  ឮ សូរ ផកត កនារះ 

កតរូវ ឲ្យ អ្នក រាៃ់ គ្្ន  មូៃ មក ឯ កយើង កៅ ទី កនារះ កពរះ ថន កយើង រាៃ់ គ្្ន  កទង់ នរឹង 

តស៊ាូ ជំនួស កយើង។ កនកេម ៤:២០ 

 ក្នុងេណៈផដៃពួកសាម៉ា រកំីពុងករៀ្រចំផែនការក្ត់ទាស់នរឹង កោក 

កន កេម និងកិច្ចការរ្រស់កោក ពួកអ្នកដរឹកនំាេលរះ ក្នុងចំកណាមសាសន៍យូោ

ផដៃរានរវតចិត្តក៏រានេំក្ររឹងផក្រង្ំររាក់ទរឹកចិត្តកោក កោយ្រកងកើនការ

ពិរាកកៅក្នុងកិច្ចការកនារះផដរ។ «សំរាមក៏មនយ៉ា ងសន្រឹក ដៃ់កម៉ាលរះរាន

ជ្កយើងនរឹងសង់កំផែងកឡើងវញិពំុរាន»។ ការរាក់ទរឹកចិត្តកៅផត កកើត កចញ 

ពីក្រភពមួយកែ្សងកទៀត។ «ឯពួកសាសន៍ យូោ ផដៃមនទីៃំកៅ កៅ ជិត 

កគ» ជ្អ្នកផដៃមិនរានចូៃរួមក្នុងកិច្ចការសាងសង់រានក្រមូៃ ក្រកយគ 

និងររាយការណ៍រ្រស់ពួកសកតរូវ កេើយកក្រើក្រកយគនិង ររាយ ការណ៍ 



ទំព័រ-796- ពួកកហារា និងកស្តច

ទំាងកនរះ កដើម្ី្រន្យកសចក្តីកាល ហាន និង ្រកងកើតការអាក់អន់ចិត្ត។

 ្រ៉ាុផន្ត ការចំអកឡកឡាយ ការក្រឆំាងនិងការគំរាមកំផេង ហាក់ដូច

ជ្កគ្ន់ផតជ្ការជំរុញទរឹកចិត្តដៃ់កោកកនកេម ឲ្យមនការក្រ្តជ្ញា ចិត្តកាន់

ផតរ រឹងមំកឡើង និងោស់សាមា រតីកោកឲ្យកាន់ផតក្ររុងក្រយ័ត្នខ្ល ំងកឡើង្រ៉ាុកណាណ រះ។ 

កោករានដរឹងពីកកគ្រះថា្ន ក់ ផដៃកោកកតរូវជួ្រក្រទរះកៅក្នុងសនង្គា មជ្មួយ

នរឹងសកតរូវកនរះ ្រ៉ាុផន្ត កសចក្តីកាល ហានរ្រស់កោកមិនរានតក់សលុតកឡើយ។ 

កោកមនក្រសាសន៍ថា «រានជ្កយើងេញាុំអធិសាឋា ន ដៃ់កពរះថនកយើងរាៃ់គ្្ន  

កេើយតំាងពួកចំាយម ឲ្យរវងំទំាងយ្់រទំាងថ្ងៃ»។ «ដូកច្នរះ េញាុំក៏ោក់ពួក 

្រណា្ត ជន ឲ្យកាន់ោវៃំផពង និងធ្នូរ្រស់កគ ឈរកៅកតង់កផនលងកំផែងទា្រៗ 

កេើយកៅខ្ងកៃើែង តាមវង្សរ្រស់កគ េញាុំក៏កតរួតកមើៃ រួចចូៃកៅជិតករា្់រ 

ដៃ់ពួកអ្នកធំ និងពួកកម កពមទំាងពួក្រណា្ត ជនទំាង្រ៉ាុនាមា នថា កំុឲ្យខ្ល ចកគ 

កឡើយ ចូរនរឹករឭកដៃ់កពរះអម្ច ស់ផដៃកទង់ធំ កេើយគួរផសញាងខ្ល ចវញិ រួច

តស៊ាូការពារពួក្រង្រ្ូនកូនក្ររុសកូនសសី កេើយក្រពន្ និងែទារះសផម្ងរ្រស់

អ្នករាៃ់គ្្ន ចុរះ។

 «កាៃពួកខ្មា ំងសកតរូវរានឮថា កយើងរាៃ់គ្្ន ដរឹងក្នុងគំនិតកគ កេើយ 

ថា កពរះរាននំាឲ្យកសចក្តីក្ររឹកសារ្រស់កគេូច្រង់កៅដូកចា្ន រះ កនារះកយើងទំាង 

អស់គ្្ន  ក៏វៃិកៅកធវាើកំផែង តាមការកយើងករៀងេលួន ដូកច្នរះ ចា្់រតំាង ពីកវោ 

កនារះកៅ ពួករ្រស់េញាុំពាក់កណា្ត ៃក៏កធវាើការ កេើយពាក់កណា្ត ៃកទៀត ក៏ 

កាន់ៃំផពង ផេៃ ធ្នូ និងអាវកកការះ។ … ចំផណកពួកអ្នកផដៃកធវាើកំផែង និង 

ពួកអ្នកផដៃៃីផសង កេើយពួកអ្នកផដៃជញជាូ នោក់ កគកធវាើការ កោយថដ 

ម្ខ ង កេើយថដម្ខ ងកទៀតកាន់កកគឿងសសសា្ត វុធ។ ពួកជ្ង្មាកគ កកវត់ោវ 

កៅ  ចកងករះ កេើយក៏កធវាើការទំាងដូកចា្ន រះ»។

 មនពួកអ្នកកាន់ផកតឈរកៅជិតកោកកនកេម កេើយកៅផែ្នកម្ខ ង

កទៀតថនជញ្ជា ំងមនកផនលងពួកសង្ ផដៃមនកាន់ផកតដ៏ពិសិដឋា។ ពួក្រណា្ត

ជនក៏រានផ្រកគ្្ន កៅ្ំរកពញកិច្ចការករៀងៗេលួន ្រ៉ាុផន្ត កៅកពៃផដៃកកគ្រះ



អ្នកសង់កំផែងទីកករុង-ទំព័រ-797-

ថា្ន ក់រានចូៃមកដៃ់កៅកតង់ចំណុចណាមួយ កោកកនកេម រាន្រញជាូ ន 

សញ្្ញ ដៃ់ពួកកគ ឲ្យនំាគ្្ន រត់កៅកាន់កផនលងផដៃមន្រញ្ហា កនារះកំុ្រង្ង់។ 

កោកកនកេមមនក្រសាសន៍ថា «យ៉ា ងកនារះ កយើងរាៃ់គ្្ន កចរះផត កធវាើការ 

កៅ មនុស្សពាក់កណា្ត ៃរានកាន់ៃំផពងចា្់រតំាងពីថ្ងៃររះ ដរា្រដៃ់ផ្ក យ 

កៃច កចញមក»។

ពុធ-១៣ ្រុម្ភៈ   អំណាន កពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក១៩

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ដូកច្នរះ កយើង នរឹង ផ្លង ករា្់រ ពី កសចក្តី ទំាង កនរះ ថា ដូច កម្តច 

ក្រើ សិន ជ្ កពរះ កាន់ ខ្ង កយើង កតើ អ្នក ណា អាច ទាស់ នរឹង កយើង រាន ។  

រ ៉ាូម ៨:៣១ 

 ឥឡូវកនរះកោកកនកេមរានតកមរូវឲ្យអ្នកផដៃរស់កៅក្នុងទីកករុង 

និងភូមិនានា កៅខ្ងកករៅទីកករុងកយរូសាឡិម មកសកមន្តកៅក្នុង កំផែង 

ទីកករុង កដើម្ីជួយយមកាមកៅកពៃយ្់រែង និងកដើម្ីជួយកធវាើការកៅកពៃ

កពរឹកែង។ កធវាើដូកច្នរះនរឹងជួយការពារការពនយោរកពៃជ្ចំារាច់ និងអាចកាត់ 

្រន្យឱកាសរ្រស់សកតរូវ ផដៃរាន្រកងកើនការវយក្រហារដៃ់ពួកអ្នកកធវាើ

ការតាមវធីិណាមួយ កៅកពៃផដៃពួកកគកធវាើដំកណើ រកៅមកពីែទារះកៅកផនលង

កធវាើការ។ កោកកនកេមនិងសេការរី្រស់កោក មិនរានរួញរាកោយ

សារការពិរាកៗនិងតានតរឹងកឡើយ។ កទារះ្ីរជ្កៅកពៃថ្ងៃក្តី សូម្ីផតកៅ

កពៃសកមន្តៃក់មួយផភលតក្តី ក៏ពួកកគមិនផដៃកោរះសកមលៀក្ំរពាក់ការពារ 

ឬកកគឿងសសសា្ត វុធរ្រស់ពួកកគកចញផដរ។

 ការក្រឆំាងនិងការរាក់ទរឹកចិត្ត ផដៃពួកអ្នកសាងសង់កៅសម័យ

កោកកនកេមរានជួ្រក្រទរះពីសំណាក់សកតរូវផដៃក្រើកចំេ និងអ្នកផដៃ

ផកលង្រនលំកធវាើជ្មិត្តភក្តិ គឺជ្តួយ៉ា ងថន្រទពិកសាធន៍រ្រស់មនុស្សផដៃកធវាើការ

ថាវា យកពរះកៅសម័យសពវាថ្ងៃកនរះកំពុងផតជួ្រក្រទរះដូចគ្្ន ផដរ។ កគិស្ត្ររស័ិទ    

កតរូវរានសាកៃ្ង មិនផមនកគ្ន់ផតកោយសារកំេរឹង ភាពគ្មា នតថមល និង 



ទំព័រ-798- ពួកកហារា និងកស្តច

អំកពើកឃ្រកៅរ្រស់ខ្មា ំងសកតរូវ្រ៉ាុកណាណ រះកទ ្រ៉ាុផន្ត ការមិនក្រកាន់កទាស 

កោយសារភាពមិនរ រឹង្ុររឹង ភាពកតជ្ក់មិនកតជ្ក់ករៅ្ត មិនករៅ្ត   និងការកវៀច 

កវររ្រស់មិត្តភក្តិ និងអ្នកជំនួយផដៃរានសារភាពផ្មកទៀតែង។ ការចំអក 

ឡកឡាយនិងការស្តី្រកនាទា ស កតរូវរានកគផវងកៅកៃើពួកកគ។ កេើយសកតរូវ

ផដៃដរឹកនំាឲ្យមនការក្រម្កមើៃង្យ កៅក្នុងឱកាសដ៏មនតថមលកនរះរាន

កក្រើករាស់មកធយោរាយដ៏កឃ្រកៅនិងអំកពើេិងសាយ៉ា ងធងៃន់ធងៃរ។

 សាតំាងរានក ល្ៀតយកចំកណញកគ្់រយ៉ា ង ពីរាតុមិន្ររសុិទ្ ទំាងឡាយ 

កដើម្ីសកកមចកគ្ៃ្ំរណងរ្រស់វ។ កៅក្នុងចំកណាមពួកអ្នកផដៃអរះអាង

ថាជ្អ្នកគំ្កទដៃ់កិច្ចការរ្រស់កពរះ ក៏មនអ្នកផដៃរួ្ររួមជ្មួយនរឹងសកតរូវ

រ្រស់កទង់ែងផដរ កេតុដូកច្នរះ កពរះអងគារានោក់កិច្ចការរ្រស់កទង់ឲ្យកងទ័ព

សកតរូវដ៏ជូរចត់្ំរែុត ក្រយុទ្កោយក្រើកចំេ។ សូម្ីផតអ្នកផដៃករាថា្ន ចង់

កធវាើកិច្ចការរ្រស់កទង់ កដើម្ី្រកងកើនគំនិត ក៏កៅផត្រន្យថដដៃ់អ្នក្រកកមើរ្រស់

កទង់កោយការសា្ត ្់រតាមររាយការណ៍ កេើយពួកកគពាក់កណា្ត ៃកជឿពាក្យ

មួៃ្រង្ក ច់ដ៏អំនួត និងការគំរាមកំផេងពីសកតរូវរ្រស់កទង់។ សាតំាង ទទួៃ 

រានកជ្គជ័យយ៉ា ងធំកធង តាមរយៈភា្ន ក់ង្ររ្រស់វ កេើយអ្នកទំាងឡាយ

ផដៃកទារទន់កៅរកឥទ្ិពៃរ្រស់ពួកកនារះ កតរូវកៅកកកាមអំណាច ថនមន្តអាគម  

ផដៃកធវាើឲ្យករាជ្ញា និងការយៃ់ដរឹងរ្រស់អ្នកក្ររុងក្រយ័ត្នចុរះកេសាយ  ្រ៉ាុផន្ត 

ដូចជ្កោកកនកេមដូកចា្ន រះផដរ  រាសស្តរ្រស់កពរះមិនកតរូវភ័យខ្ល ច ឬស្្់រ 

សកតរូវរ្រស់ពួកកគកឡើយ។  កោយទុកចិត្តកៃើកពរះពួកកគកតរូវផតករារះជំហាន 

កៅមុេ កធវាើកិច្ចការរ្រស់កពរះកោយមិនអាតាមា និយម និងថាវា យកិច្ចការផដៃ

កគកធវាើកៅកនារះកៅទិពវាញ្្ញ ណរ្រស់កទង់។

 កៅកណា្ត ៃការរាក់ទរឹកចិត្ត កោកកនកេមរានយកកពរះជ្ទីពរឹង 

ជ្អ្នកការពារយ៉ា ងពិតករាកដរ្រស់កោក។ កេើយអ្នកផដៃជ្អ្នកគំ្កទ

ដៃ់អ្នក្រកកមើរ្រស់កពរះអងគា ក៏កតរូវផតជ្ទីពរឹងដៃ់មនុស្សទំាងឡាយ កៅ 

កគ្់រ សម័យកាៃែងផដរ។ កៅកគ្់រទំាងវ្ិរត្តិ រាសស្តរ្រស់កទង់ អាចនិយយ 



អ្នកសង់កំផែងទីកករុង-ទំព័រ-799-

កោយទំនុកចិត្តថា «ក្រើសិនជ្កពរះកាន់ខ្ងកយើង កតើអ្នកណា អាចទាស់ នរឹង 

កយើងរាន» (រ ៉ាូម ៨:៣១)។ កទារះ្ីរជ្យ៉ា ងកនរះក៏កោយ ក៏កៃៃ្ិច ដ៏ 

្ិុរនក្រស្់រ និងភា្ន ក់ង្ររ្រស់សាតំាងកៅផតោក់ពកង្យកៅពីមុេពួកកគ

ដផដៃ កពរះអាចកជ្្រពីកៃៃ្ិចទំាងកនារះ កេើយកធវាើឲ្យដំ្ូរនាមា នរ្រស់ពួក

សកតរូវសា្រសូន្យកៅ។ ការក្លើយត្រកៅនរឹងកសចក្តីជំកនឿនា កពៃសពវា 

ថ្ងៃកនរះ គឺជ្ការក្លើយត្ររ្រស់កោកកនកេមថា «កពរះថនកយើងរាៃ់គ្្ន  

កទង់  នរឹងតស៊ាូជំនួសកយើង» ដ្ិតក្រើកពរះកទង់គង់កៅជ្មួយកិច្ចការណាមួយ

កេើយ កនារះករាកដជ្គ្មា នមនុស្សណាអាចនរឹងរារាងំកជ្គជ័យផ្្ត ច់កព័កត 

រ្រស់កិច្ចការកនារះរានកឡើយ៕



ទំព័រ-800- ពួកហោរា និងហ្តេច



ការ្តេតីបហ ទ្ោ ្ ទា្់នឹងអំហពើឆក់ប្លន់-ទំព័រ-801-

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរនេនេមា ជំពូកទពី ៥

ព្រហស្បតិ៍-១៤ កុម្ភៈ   អំណាន ពពរះគម្តីរពបចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក២០

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ឯ សា្្ ដែល បរ ិ្ ុទ្ធ ហ�ើយ ឥត ហៅ�្មង ហៅ ចំហោរះ 

ពពរះ ែ៏ ជា ពពរះវរបិតា ហ្រះ គឺ ឲ្យ ហៅ ្ ួរ ពួក កំពោ និង ពួក ហមម៉ា យ ក្ុង កាល 

ដែល ហគ មន ហ្ចកតេតី ហវទ្ ហ�ើយ ឲ្យ រកសា ខ្លួន មិន ឲ្យ ពបឡាក់ ហោយ 

ហោកតីយ៍ ហនរះ ហ�ើយ។ យ៉ា កុប ១:២៧ 

 កំដែងទតីពករុងហយរូសា�ិមមិនទាន់ពតរូវបានសាង្ង់រួចរាល់ហៅ

ហ�ើយហទ ហៅហពលដែលពពរះបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍រប្់ហោកហនហ�ម 

ឲ្យគិតអំពតីសាថា នភាពមិន្បបាយចិតតេរប្់មនុ្្សដែលមនវណ្ណៈទ័លពក។ 

ហៅក្ុង្ភាពថនពបហទ្ដែលមិនទាន់មន្ថាិរភាពហៅហ�ើយ  មនុ្្សមួយ

ចំនួនមិនយកចិតតេទុកោក់នឹងការភ្ួររា្់ហ�ើយ។ ហលើ្ពតីហ្រះហៅហទៀត 

ហោយសារដតភាពអាតា្ម និយមដែលហកើតហចញពតីពួកអ្កដែលបានវលិពត�ប់

មកកាន់ស្រុកយូោវញិហ្រះ ពពរះពររប្់ពពរះមិនបានហកើតមនែល់ែតីរប្់

ពួកហគហ�ើយ ែូហច្រះ ពួកហគក៏បានជួបពបទរះនឹងការខ្រះខាតស្រូវអង្ករ។

 ហែើម្តីចិញឹ្មជតីវតិែល់ពគរួសាររប្់ពួកហគ ពួកអ្កពកបានបងំ្ចិតតេខ្តីបុល

ពតីពួកអ្កមន ក្ុងអពតាការពបាក់ខ្្់�ួ្ពបមណ។ ពួកហគក៏ពតរូវបង្ិត 

បង្ំឲ្យខ្តីលុយហគដែលមនការពបាក់យ៉ា ងខ្្់ហនរះ ្ពមប់បង់ពន្ធយ៉ា ង 

ធងៃន់ ែល់ហ្តេចថននគរហពើ្ុតី ដែលពទង់បានតពមរូវពតីពួកហគែងដែរ។ ជាការ 

បដនថាម   ហៅហលើទុក្ពពរួយរប្់ពួកអ្កពក ពួកអ្កដែលកាន់ដតមនបាន 

៥៤

ការស្តីបន ទ្ោ ស ទាសន់ឹងអំន�ើឆក់ប្លន់



ទំព័រ-802- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហៅក្ុងចំហណាមពួកយូោបានហឆ្លៀតយកចំហណញពតីភាពចំាបាច់ រប្់ពួក អ្ក 

ពកហ�ើយ  ហធ្ើឲ្យខ្លួនហគកាន់ដតមនបានហ�ើងដ្មហទៀត។

 ពពរះបានពតា្់បង្គា ប់ែល់រាស្តេអុតីសសាដអល តាមរយណៈហោកម៉ាូហ្ថា 

ហៅហរៀងរាល់ឆំ្្ទតីបតី ពួកហគពតរូវថរតង្្យែប់�ូតមួយ ្ពមប់ជាពបហយជន៍ 

ែល់ជនពកតីពក ហ�ើយពពរះអងគាបានហធ្ើការហពតៀមបពមរុងបដនថាមហទៀត ហៅក្ុង

ការផ្អា កការហធ្ើដស្ចម្ក រហៅហរៀងរាល់ពបំាពតីរឆំ្្មតេង គឺពតរូវទុកែតីឲ្យទំហនរ 

ហ�ើយហភាគែលដែលហៅហ្្្ល់ ពតរូវទុក្ពមប់អ្កដែលមនការខ្រះ

ខាត  ការហសា្ម រះពតង់ហៅក្ុងការថ្ាយតង្្យដបបហនរះ គឺហែើម្តីជួយ្ពមល 

ែល់អ្កពកតីពក និង្ពមប់ការហពបើពបា្់ហោយកតេតីហមតាតេ  បានហធ្ើឲ្យហ្ចកតេតី 

ពិតថនការថ្ាយបងគាំពពរះរប្់មនុ្្សទំាងអ្់ មនភាពស្្់ថា្ល  ហៅចំហោរះ 

មនុ្្ស និងជាឱកា្ឲ្យពួកហគបានហធ្ើជាបណាតេ ញថនពពរះពរ។ ពពរះហយ�ូវ៉ា

មនពពរះរាជហោលបំណងចង់ឲ្យរាស្តេអុតីសសាដអលបានហរៀន្ូពតពតីការកម្ត់

ភាពអាតា្ម និយម និងបហង្កើតអតតេចរតិទូលំទូោយនិងថ្្ល្្ូរ។

 ពពរះក៏បានដណ្ំតាមរយណៈហោកម៉ាូហ្ែងដែរថា «ហបើឲ្យរាស្តេអញ 

ណាមួយ ជាអ្កទ័លពក ដែលហៅជាមួយនឹងឯង បានខ្តីពបាក់ ហ្រះមិនពតរូវ 

ពបពពឹតតេនឹងហគែូចជាម្្់បំណុលហទ ក៏មិនពតរូវយកការពតីហគហ�ើយ»។ 

«ឯចំដណកមុនបងអា្់ថនែលែំបូង ដែលហកើតពតីែតីរប្់ឯង ហ្រះពតរូវ្ំចូល

ហៅក្ុងែំណាក់ពពរះហយ�ូវ៉ាជាពពរះថនឯង»។ «កំុឲ្យហសាងៃ រកូនពដពនឹងទឹក

ហោរះរប្់ហមវហ�ើយ» (និក្មនំ ២២:២៥ និង ហចាទិយកថា ២៣:១៩)។ រួច

ពពរះអងគាបានមនបនទោូលមតេងហទៀតថា «ដតហបើ្ិនជាមនអ្កទ័លពកណា ហៅ 

ជាមួយនឹងឯងដែរ ជាបងបអាូនឯងដែលហៅទតីពករុងឯង ក្ុងស្រុកដែល ពពរះហយ�ូវ៉ា 

ជាពពរះថនឯង បានពបទានមក ហ្រះមិនពតរូវឲ្យឯងតំាងចិតតេរបឹង ឬកាតេ ប់ថែនឹង

បងបអាូនជាអ្កពកហ្រះហ�ើយ។  គឺពតរូវឲ្យោថែែល់ហគវញិជាកំុខាន ហ�ើយ 

ឲ្យ ហគខ្តីតាមចិតតេ ឲ្យល្មមែល់ពោទ័លពកហ្រះចុរះ»។ «ពតីហពោរះពួកទ័លពកមិន

ហចរះដែលែុតពតីក្ុងស្រុកហ�ើយ ហ�តុហនរះបានជាអញបង្គា ប់ែល់ឯងថា 



ការ្តេតីបហ ទ្ោ ្ ទា្់នឹងអំហពើឆក់ប្លន់-ទំព័រ-803-

ពតរូវឲ្យឯងោថែែល់បងបអាូន និងពួកអ្កទ័លពក ហ�ើយនឹងពួកកម្សត់ទុរគត 

ហៅក្ុងស្រុកឯងជាកំុខានវញិ» (ហចាទិយកថា ១៥:៧, ៨, ១១)។

សុពក-១៥ កុម្ភៈ   អំណាន ពពរះគម្តីរពបចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក២១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ចូរ សាតេ ប់ ចុរះ បង បអាូន ្ ងៃួនភាងៃ  ហអើយ ហតើ ពពរះ មិន បាន ហរ ើ្  

ពួក អ្ក ពក ហៅ ហោកតីយ៍ ហនរះ ដែល ជា អ្ក មន ខាង ហ្ចកតេតី ជំហនឿ ហ�ើយ ជា 

អ្ក ពគង មរែក ក្ុង នគរ ដែល ពទង់ បាន ្ នយា ទុក ឲ្យ ពួក អ្ក ដែល 

ស្ឡាញ់ ពទង់ ហទ ឬ អតី។ យ៉ា កុប ២:៥

 ហៅហពលហពកាយពតីការវលិពត�ប់ពតីការនិរហទ្ហៅកាន់ទតីពករុងបាប៊តី�ូន

មក ពួកអ្កមនសា្ន៍យូោបានហធ្ើែទោុយពតីការពតា្់បង្គា ប់ទំាងហនរះ។ 

ហៅហពលដែលពួកអ្កពកមនករណតី យកិច្ចំាបាច់ពតរូវខ្តីលុយរប្់ពួកហគ 

ហែើម្តីបង់ពន្ធថ្ាយហ្តេច ពួកហគក៏បានឲ្យពួកអ្កពកទំាងហ្រះខ្តី ប៉ាុដនតេ ពួកហគ

យកការពបាក់ក្ុងអពតាយ៉ា ងខ្្់។ ហោយការរបឹអូ្យកែតីធ្លតីរប្់ពួកអ្ក

ពកតីពក ពួកហគបានជំរុញពួកអ្កជំោក់បំណុលែ៏អភ័ព្ទំាងហ្រះឲ្យធ្្ល ក់ចូល

ហៅក្ុងភាពពកតីពកបំែុតបនតេិចមតេងៗ។ ពួកហគជាហពចើន្ក់ពតរូវបានហគបង្ំឲ្យ

លក់កូនពបរុ្កូនស ត្ី ហៅហធ្ើជាខ្ុំបហពមើហគ ហ�ើយោក់ែូចជាោ្ម ន្ង្ឹម

ថានឹងសាតេ រសាថា នភាពរប្់ហគឲ្យពបហ ើ្រហ�ើងវញិបានហទ ោ្ម នវធិតី ដែល 

អាច នឹង ហោរះកូនពបរុ្ស ត្ី ឬដស្ចម្ក ររប្់ពួកហគបានហ�ើយ ោ្ម នកតេតី 

្ង្ឹម ហៅ ចំហោរះមុខពួកហគហ�ើយ គឺមនដតទុក្ពពរួយធងៃន់ហ�ើងៗ ជាមួយ 

នឹង ចំណង ទា្ភាពអ្់មួយជតីវតិប៉ាុហណ្ារះ។ ដតពួកហគមនជាតិសា្ន៍ 

ែូចោ្ គឺជា កូនថនហ្ចកតេតី្ញ្ញា ែូចោ្ កូនហៅអ្កពក ក៏ែូចជាកូនហៅជា ទតី 

ស្ឡាញ់រប្់អ្កមនដែរ។

 ហពលហ្រះពួកបណាតេ ជនក៏បានហលើកយកសាថា នភាពរប្់ពួកហគ 

ហៅ ជពមបហោកហនហ�ម។ ពួកហគបាននិយយថា «ដតហមើល ហយើងខ្ុំ្ំ

ឲ្យកូនពបរុ្កូនស ត្ីហយើងខំុ្ហៅជាខ្ុំហគ ហ�ើយកូនស ត្ីរប្់ហយើងខ្ុំខ្លរះក៏បាន



ទំព័រ-804- ពួកហោរា និងហ្តេច

ជាប់ជាខ្ុំហគហ�ើយ ហយើងខ្ុំក៏ហចៀ្មិនរួចដែរ ែ្ិតអ្កឯហទៀតបានដស្ចម្ក ររ

ប្់ហយើងខ្ុំហៅហ�ើយ»។

 កាលហោកហនហ�មបានឮអំពតីការជិរះជាន់យ៉ា ងហោរហៅហនរះ ចិតតេ

រប្់ហោកមនហពញហៅហោយការឈឺចាប់។ ហោកមនពបសា្ន៍ថា 

«កាលខ្ុំបានឮ្ដពមករប្់ហគ និងោក្យទំាងហ្រះហ�ើយ ហ្រះខ្ុំក៏មនចិតតេ

ឈឺចាប់ជាខា្ល ំង»។ ហោកបានហ�ើញថា ពប្ិនហបើហោកមនហជាគជ័យក្ុង

ការបំបាត់ទម្ល ប់ជិរះជាន់របឹអូ្យកែតីធ្លតីដស្ចំការ រប្់អ្កែថទ ហោយការ 

គំរាម កំដ�ង ហនរះបានហធ្ើឲ្យហោកពតរូវតំាងជំ�រហែើម្តីយុតតេិធម៌។ ហោកបាន

ហចញហៅជួយ្ពមលទុក្ែល់បងបអាូនរប្់ហោក ហោយថាមពល តាម 

ចរតិ លក្ណណៈ រប្់ហោក និងហោយការហបតេជ្ាចិតតេ។

 ហោយសារពួកអ្កដែល្ង្កត់្ង្កិនទំាងហ្រះជាពួកអ្កមន ដែល

បានជួយឧបតថាម្ភែល់ហ្ចកតេតីពតរូវការថនការសាង្ង់ទតីពករុងហ�ើងវញិ ក៏ពួក

ហគមិនមនឥទ្ធិពលអ្តីហៅហលើហោកហនហ�មដែរ។ ហោកបាន្តេតីបហ ទ្ោ ្ 

យ៉ា ងចំៗ ហៅហលើពួកអ្កមននិងពួកអ្កែឹក្ំ ហ�ើយហៅហពលដែលហោក

បានពបមូលែតេុំពួកបណាតេ ជនមកជួបជំុោ្ជាហពចើន ហោកបានបង្ហា ញហៅ

ចំហោរះពួកហគនូវតពមរូវការរប្់ពពរះ ទាក់ទងនឹងករណតី ហនរះ។

 ហោកបានទាក់ទាញអារម្មណ៍រប្់ពួកហគឲ្យហផ្តេ តហៅហលើពពឹតតេិការណ៍

ដែលបានហកើតហ�ើងហៅក្ុងរាជសាររប្់ហ្តេចអ័ោ្។ ហោកបានរឭំក

ហ�ើងវញិនូវសារដែលពពរះបានពបទានែល់សា្ន៍អុតីសសាដអលហៅហពល

ហ្រះ ហែើម្តី្តេតីបហ ទ្ោ ្ែល់អំហពើហោរហៅនិងការជិរះជាន់រប្់ពួកហគ។ 

ហោយសារដតការថ្ាយបងគាំែល់រូបពពរះរប្់ពួកហគ ពពរះបានបណាតេ លឲ្យកូន

ហៅសា្ន៍យូោធ្្ល ក់ចូលហៅក្ុងកណាតេ ប់ថែរប្់បងបអាូនហគ ដែលជា អ្ក 

ថ្ាយបងគាំរូបពពរះហៅហ�ើយ គឺពួកអុតីសសាដអលហ្រះឯង។ ហពកាយមកហទៀត

ពពរះ អងគាបានបដណតេ តបហណាតេ យឲ្យ្ពតរូវរប្់ពួកហគ្ម្ល ប់មនុ្្សពបរុ្ៗ

សា្ន៍យូោរាប់ោន់្ក់ហៅក្ុង្មរភូមិ ហ�ើយបាន�ុ៊ំព័ទ្ធស ត្ីៗ និង កូន 

ហក្មង ក្ុងហោលបំណងចង់ចាប់ពួកហគយកហៅហធ្ើជាទា្ករ ឬលក់ឲ្យហៅ

ហធ្ើជាទា្ករែល់សា្ន៍ែថទ។



ការ្តេតីបហ ទ្ោ ្ ទា្់នឹងអំហពើឆក់ប្លន់-ទំព័រ-805-

សៅរ៍-១៦ កុម្ភៈ   អំណាន ពពរះគម្តីរពបចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក២២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖ ែ្ិត ការ ដែល ស្ឡាញ់ ពបាក់ ហ្រះ ហ�ើយ ជា ហម 

ឫ្ ថន ហ្ចកតេតី អាពកក់ ពគប់ យ៉ា ង ដែល អ្ក ខ្លរះ បាន ហោង តាម ហ�ើយ ពតរូវ 

លួងហោម ឲ្យ ោ្ល ត ហចញ ពតី ហ្ចកតេតី ជំហនឿ ទំាង ចាក់ ទំលុរះ ខ្លួន ហគ ហោយ 

ហ្ចកតេតី ពពរួយ លំបាក ជា ហពចើន។ ធតីម៉ាូហ្ទតី១ ៦:១០ 

 ហោយសារដតអំហពើបាបរប្់សា្ន៍យូោ ពពរះជាម្្់មិនបាន

យងចូលមកការោរ្មរភូមិរប្់ពួកហគហទ ប៉ាុដនតេ តាមរយណៈហោរាអូបិឌ

 ពពរះអងគាបាន្តេតីបហ ទ្ោ ្អំហពើហោរហៅដែលកងទ័ពហែ្សងៗបានពបពពឹតតេ៖ 

«ឥ�ូវហនរះ អ្ករាល់ោ្គិតបង្ង្្ក បពួកកូនហៅយូោ និងពួកពករុងហយរូសា�ិម 

ទុកជាបាវពបរុ្បាវស ត្ីរប្់អ្ករាល់ោ្ហទៀត ដតឯអ្ករាល់ោ្ ហតើមិនមន

អំហពើរលំងចំហោរះពពរះហយ�ូវ៉ាជាពពរះថនអ្ករាល់ោ្ ដែរហទឬអតី?» (របាក្សពត 

ទតី២ ២៨:១០)។ ហោកអូបិឌបានពពមនែល់រាស្តេអុតីសសាដអលថាហ្ចកតេតី

ហពកាធរប្់ពពរះបានបងគារហ�ើង ទា្់នឹងពួកហគ និងថាអំហពើអយុតតេិធម៌និង 

ការជិរះជាន់រប្់ពួកហគ បានទាញ ឲ្យមនការជំនំុជពមរះរប្់ពពរះធ្្ល ក់មក។ 

ហោយឮោក្យទំាងហនរះ ពួកកងទ័ពក៏បានចាកហចញ ពតីពួកហឈ្លើយ និង 

ជ័យភ័ណ្ឌ  ហៅចំហោរះមុខពួកហមែឹក្ំនិងបណាតេ ជនទំាងអ្់ហៅ។ ប ទ្ោ ប់មក 

ពួកអ្កែឹក្ំថនអំបូរហអពបាអឹមមួយចំនួនក៏ «ហពកាក ហ�ើង្ំពួកហឈ្លើយមក 

រួចហរ ើយក្ហម្លៀកបំោក់ពតីក្ុងរបឹបហ្រះ ដចកែល់ អ្់អ្កណា ដែលអាពកាត 

ឲ្យហគហ្្លៀកោក់ ពពមទំាងឲ្យមនដ្្ក ហជើង ោក់ែង រួចដចកអាោរ ែល់ 

ហគឲ្យបរហិភាគ ក៏ចាក់ហពបងោបឲ្យែង ឯអ្់ អ្កណាដែលមនកម្ល ំងតិច 

ហ្រះហគបញិ្រះហលើ្ត្ោ បញូ្ន ពត�ប់ ហៅ ឯពួកបងបអាូនហគ ពតឹមពករុង 

ហយរ តីខូរ ជាទតីពករុងហែើមលហមុើហៅ រួចហគវលិ មក ឯពករុងសាម៉ា រ តីវញិ» (ខ ១៥)។

 ហោកហនហ�មនិងអ្កែថទខ្លរះហទៀតបានហោរះសា្ន៍យូោមួយ

ចំនួន ដែលពតរូវបានហគលក់ឲ្យហៅសា្ន៍ែថទ ហ�ើយឥ�ូវហនរះ ហោកបាន

ចាត់ទុកទហង្ើហនរះជាការែទោុយហៅនឹងការពបពពឹតតេរប្់ពួកហគ គឺហបារះបង់ការ 

ចំហណញ ខាងហោកិយ គឺកំពុងជួយ្ហង្ង្គា រះែល់បងបអាូនរប្់ខ្លួនហ�ើយ។ 

ហោកបានមនពបសា្ន៍ថា «ការដែលអ្ករាល់ោ្ហធ្ើហនរះមិនលអាហទ គួរ



ទំព័រ-806- ពួកហោរា និងហ្តេច

គប ត្ីឲ្យអ្ករាល់ោ្បានពបពពឹតតេ ហោយហ្ចកតេតីហកាតខា្ល ចែល់ពពរះថនហយើង

រាល់ោ្វញិហទហតើ គឺហោយហពោរះហ្ចកតេតីត្មរះតិរះហែៀលថនពួកសា្ន៍ែថទ 

ជាខា្ម ំង្ពតរូវហយើង»។

 ហោកហនហ�មបានបង្ហា ញែល់ ពួកហគថា ហ្តេចនគរហពើ្ុតីបានពបទាន

អំណាចែល់រូបហោក ហោកអាចទាមទារពទព្យ្ម្តតេិមួយចំដណកធំ 

្ពមប់ជាពបហយជន៍រប្់ខ្លួនហោកផ្ទោ ល់។ ប៉ាុដនតេ ែទោុយពតីការហធ្ើែូហច្ារះ 

ហោកមិនបានយកអ្តី្ូម ត្ីដតបនតេិច មកហធ្ើជារប្់ផ្ទោ ល់ខ្លួនហ�ើយ ហ�ើយ 

ដ្ម ទំាងបានែតេល់ជាអំហណាយជាហពចើន្ពមប់ជួយ្ពមលែល់ពួក អ្ក 

ពកតីពកតាមហ្ចកតេតីពតរូវការហទៀតែង។ ហោកបានជំរុញឲ្យពួកហមែឹក្ំទំាង

ឡាយក្ុងចំហណាមសា្ន៍យូោដែលមនហទា្ហោយការ�ួងដ�ងយក

ែតីធ្លតីហគហនរះ ឲ្យបញ្ឈប់កិច្ការទុច្រតិហនរះ ហ�ើយពបគល់ែតីធ្លតី និងលុយ 

ដែល មនចំនួនកាន់ដតហកើនហ�ើង ដែលពួកហគបានខ្តី ជូនអ្កពកតីពកវញិ ហ�ើយ

ពតរូវឲ្យពួកហគខ្តីហោយមិនចំាបាច់មនពទព្យបញ្្ំឬការពបាក់ហ�ើយ។

 ហោកបានមនពបសា្ន៍ោក្យទំាងហនរះហៅចំហោរះមុខពករុមជំនំុទំាង

អ្់។ ពប្ិនហបើពួកហមែឹក្ំទំាងហ្រះចង់ហោរះសាយករួចខ្លួន ពួកហគមន 

ឱកា្នឹងហធ្ើែូហច្ារះ។ ប៉ាុដនតេ ពួកហគមិនបានហោរះសាហ�ើយ។ ពួកហគ និយយ 

ថា «ហយើងខ្ុំនឹងពបគល់ហៅវញិ ហ�ើយនឹងដលងយកការពតីហគតហរៀងហៅ ហយើង

ខ្ុំនឹងហធ្ើែូចជាហោកមនពបសា្ន៍ រួចខ្ុំហៅពួក្ង្មក ចាប់ឲ្យអ្ក 

ទំាង ហ្រះ្្្ថា នឹងហធ្ើតាមោក្យ្នយាហ្រះ»។ ហៅហពលហ្រះ ហៅចំហោរះ  

មុខ ពួក្ង្ ហោកហនហ�ម «ក៏រោ្់្្ក់អាវខ្ុំហោលថា ហបើអ្កណាមិន

ពបពពឹតតេតាមោក្យ្នយាហនរះ ហ្រះ្ូមឲ្យពពរះរោ្់អ្កហ្រះ ហចញពតីែទោរះ 

និងពតីការរប្់ខ្លួនយ៉ា ងហនរះដែរ ្ូមដតឲ្យហគរោ្់ហចញចុរះ ហ�ើយហចាល 

ហៅទហទែង ពួកជំនំុទំាងអ្់ោ្ក៏ហឆ្លើយហ�ើងថា អាដម៉ាន ហ�ើយហគ្រហ ើ្រ 

ែល់ពពរះហយ�ូវ៉ា រួចក៏ហធ្ើតាមោក្យ្នយាហ្រះ»។៤៤:២៨ 

 កំណត់ពតាហនរះបហពងៀនហមហរៀនមួយយ៉ា ង្ំខាន់ «ែ្ិតការដែល 

ស្ឡាញ់ពបាក់ ហ្រះហ�ើយជាហមឫ្ថនហ្ចកតេតីអាពកក់ពគប់យ៉ា ងដែលអ្ក 

ខ្លរះបានហោងតាម ហ�ើយពតរូវលួងហោមឲ្យោ្ល តហចញពតីហ្ចកតេតីជំហនឿ ទំាង 



ការ្តេតីបហ ទ្ោ ្ ទា្់នឹងអំហពើឆក់ប្លន់-ទំព័រ-807-

ចាក់ទម្លុរះខ្លួនហគ ហោយហ្ចកតេតីពពរួយលំបាកជាហពចើន» (ធតីម៉ាូហ្ទតី១ ៦:១០)។ 

ហៅជំ្ន់ហនរះ ហ្ចកតេតីពបាថ្ាដែលចង់បានហពចើនដ្មហទៀត គឺជាចំណង់ 

មួយ ែ៏ជាទតីហពញនិយម។ ជាញឹកញាប់ ពទព្យ្ម្តតេិដែលបានមកគឺហោយ

ការលួចបន្លំ។ មនមនុ្្សជាហពចើនដែលជួប ពបទរះនឹងការពិបាកហោយ 

ភាពពកតីពក ខំពបឹងដពបងហធ្ើការជាទមងៃន់ហែើម្តីបានពបាក់ដខបនតេិចបនតេួចដែលមិន

អាច  ហោរះសសាយបាន ្ូម ត្ីដតហ្ចកតេតីពតរូវការែ៏តូចបំែុតថនជតីវតិែង។ ទុក្ 

លំបាក និងភាពខ្រះខាត ជាមួយនឹងភាពោ្ម នកតេតី្ង្ឹមថានឹងបានពបហ ើ្រ 

ហ�ើង ហធ្ើឲ្យបនទោុករប្់ពួកហគកាន់ដតធងៃន់ធងៃរហ�ើង។ ពួកហគមិនែឹងជាង្ក ហៅ 

ខាង ណា ហែើម្តីឲ្យធូរហ្្ើយពតីភាពទុក្ពពរួយនិងការហកៀប្ង្កត់ហ�ើយ។ 

ហ�ើយ ទំាង អ្់ហនរះហ�ើយ ដែលអ្កមនអាចោំពទែល់ភាព�ឺុោនិងភាព

ទំហយើែល់ហ្ចកតេតីពបាថ្ា ហែើម្តីពបមូលពទព្យ្ម្តតេិរប្់ពួកហគ!

អាទិត្យ-១៧ កុម្ភៈ   អំណាន ពពរះគម្តីរពបចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក២៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ែូហច្រះ អ្់ ទំាង ការ អ្តី ដែល អ្ក រាល់ ោ្ ចង់ ឲ្យ មនុ្្ស 

ហោក ពបពពឹតតេ នឹង ខ្លួន ហ្រះ ពតរូវ ឲ្យ អ្ក ពបពពឹតតេ នឹង ហគ ែូហច្ារះ ដែរ ែ្ិត ហនរះ ឯង 

ជា ពកឹត្យវន័ិយ ហ�ើយ ជា ហ្ចកតេតី ទំ្យ រប្់ ពួក ហោរា។ ម៉ា ថាយ ៧:១២ 

 ការស្ឡាញ់លុយនិងភាព្ដម្ង បានហធ្ើឲ្យពិភពហោកហនរះកា្ល យ

ហៅជារូងរប្់ហចារលួចឬហចារប្លន់។ ពពរះគម្តីរែតេល់រូបភាពថា ការហោភលន់

និងការ្ង្កត់្ង្កិននឹងហកើតហ�ើងហៅមុនហពលការយងមកវញិរប្់ពពរះ

ពគិ្តេ។ ហោកយ៉ា កុបបាន្រហ្រថា «ឥ�ូវហនរះ ពួកអ្កមនហអើយ ចូរយំ 

ហសាក ចុរះ»។ «ម្ពបាក់រប្់អ្ករាល់ោ្បានែុរះ្្ឹម ឯ្្ឹមហ្រះ នឹងបាន 

ទុក ្ ពមប់ជាទតីប ទ្ោ ល់ ទា្់នឹងអ្ករាល់ោ្ ហ�ើយនិង្ុតីសាច់អ្ករាល់ោ្

ែូចជាហភ្លើង ែ្ិតអ្ករាល់ោ្បានខំពបមូលបងគារពទព្យ្ម្តតេិហ�ើង ហៅជាន់ 

ហពកាយបងអា្់ហនរះ ហមើល ពបាក់ឈ្ួល ដែលអ្ករាល់ោ្បានបង្្នចំហោរះ

ពួកហជើងឈ្ួល ជាអ្កពចរូតហៅដស្រប្់អ្ករាល់ោ្ ហ្រះក៏ដស្កហ�ើង 

ហ�ើយ្ដពមកថនពួកអ្កដែលពចរូតហ្រះ បានឮហៅែល់ ពពរះកាណ៌រប្់

ពពរះអម្្់ថនពួកពលបរវិរដែរ អ្ករាល់ោ្បានហៅហលើដែនែតី ដបបពបហ ើ្រ 



ទំព័រ-808- ពួកហោរា និងហ្តេច

រុងហរឿង តាមដតចិតតេ្ហពមើបហស ើ្ប ទំាងចដមអាតចិតតេ ែូចជាហៅថ្ងៃ ្ ម្ល ប់ ្ ត្ 

អ្ករាល់ោ្បានកាត់ហទា្ ក៏បាន្ម្ល ប់មនុ្្ស្ុចរតិ ដតហគមិនបាន

តយុទ្ធនឹងអ្ករាល់ោ្វញិហសារះ» (យ៉ា កុប ៥:១, ៣-៦)។ ហ

 ្ូម្តីដតពួកអ្កដែលអរះអាងថាកំពុងហែើរហោយការភ័យខា្ល ចែល់

ពពរះជាម្្់ក៏ហោយ ក៏មនអ្កខ្លរះពបពពឹតតេែូចជាពួកអ្កមនថនសា្ន៍អុតីសសាដអល 

មតេងហ�ើយមតេងហទៀត ហៅក្ុងចំហណាមពួកហគដែរ។ ពតីហពោរះពួកហគមនអំណាច

នឹងហធ្ើែូហច្ារះ  ពួកហគបានហធ្ើហលើ្ពតីពួកហ្រះហៅហទៀត ហ�តុែូហច្រះ ពួកហគ

ក៏បានកា្ល យហៅជាអ្កជិរះជាន់្ង្កត់្ង្កិន។ ហ�ើយហោយសារដតហៅមន

ភាពកំណាញ់ហ៉៉ា្្ិត និងគំនិតហវៀចហវរហៅក្ុងជតីវតិរប្់ពួកអ្កដែលពតរូវ

បានហៅហោ្ម រះតាមពពរះ្មរប្់ពពរះពគិ្តេ ពតីហពោរះមនហោ្ម រះរប្់ពួកអ្ក

ដែលបានទទួលការ្ង្កត់្ង្កិនរប្់ពួកហគ ហោយអយុតតេិធម៌ ហៅក្ុង 

កំណត់ពតាថនពពរះវោិរ ជំហនឿរប្់ពពរះពគិ្តេពតរូវបានហគកាន់ហោយការពបម្។ 

ភាព�ឺុោ ការមនបាន�ួ្ហ�តុ ការែហណតេើ មយកហោយគំរាមកំដ�ង 

កំពុងហធ្ើឲ្យជំហនឿរប្់មនុ្្សជាហពចើនបានពុករលួយ និងកំពុងបំផ្្ល ញ

ពពលឹងវញិ្ញា ណរប្់ពួកហគ។ ពពរះវោិរទទួលខុ្ពតរូវយ៉ា ងហពញទំ�ឹង 

ចំហោរះអំហពើបាបថន្មជិករប្់ខ្លួន។ គឺពពរះវោិរបានែតេល់ឱកា្ឲ្យ

អំហពើអាពកក់ហ�ើយ ពប្ិនហបើមិនបានបហញ្ញ្ំហ�ងទា្់នឹងអំហពើបាបហនរះ។

 ទំហនៀមទម្ល ប់ថនពិភពហោកហនរះមិនដមនជាលក្ណណៈ្ពមប់ពគិ្តេ

បរ ិ្ ័ទហទ។ ពគិ្តេបរ ិ្ ័ទមិនពតរូវយកតពមប់តាមការអនុវតតេែ៏មុតស្រួចរប្់

ពិភពហោកហនរះហ�ើយ មនែូចជាការមនបាន�ួ្ហ�តុ ឬការែហណតេើ ម 

យកហោយការគំរាមកំដ�ងជាហែើម។ រាល់្កម្មភាពអយុតតេិធម៌ ហៅហលើ 

មនុ្្សែូចោ្ គឺជាការបំោនហៅនឹងចបាប់ម្ហ�ើយ។ អំហពើមិនលអាដែល

ហគបានពបពពឹតតេហៅហលើកូនរប្់ពពរះ ក៏ែូចជាការពបពពឹតតេហៅហលើពពរះអងគាហោយ

ផ្ទោ ល់ ដែលហៅក្ុងលក្ណណៈជាមនុ្្សែ៏បរ ិ្ ុទ្ធរប្់ពទង់ដែរ។ ការប៉ាុនប៉ាង

ហកងយកចំហណញពតីអ្កលងៃិតលងៃង់ អ្កទន់ហខសាយ ឬពតីពោហពោរះអា្ន្ 

រប្់អ្កែថទ ពតរូវបានកត់ពតាហៅក្ុងបញ្តីថនឋាន្ួគ៌ថា ជាការលួចបន្លំ។ 

អ្កដែលពិតជាហកាតខា្ល ចែល់ពពរះ ្ុខចិតតេរងទុក្ហវទ្ទំាងយប់ទំាងថ្ងៃ 



ការ្តេតីបហ ទ្ោ ្ ទា្់នឹងអំហពើឆក់ប្លន់-ទំព័រ-809-

និងបរហិភាគអាោរថនភាពពកតីពក ជាជាងការបដណតេ តបហណាតេ យ ហៅតាម 

ហ្ចកតេតីប៉ាងពបាថ្ា ដែលជាការជិរះជាន់្ង្កត់្ង្កិន ែល់ស្តេតីហមម៉ា យ និង 

ហក្មងកំពោ ឬបដង្រជនបរហទ្ហចញពតីការលអារប្់ហគ។

 ការង្កដបរហចញពតីភាពហសា្ម រះពតង់ែ៏តូចបំែុត បានបំបាក់របំាងនិង

ហរៀបចំចិតតេឲ្យពបពពឹតតេអំហពើអយុតតេិធម៌កាន់ដតខា្ល ំង។ ក៏ែូចជាទំ�ំដែលមនុ្្ស

បានហកងយកែលពបហយជន៍ពតីការខាតបង់រប្់អ្កែថទ្ពមប់ខ្លួនឯង 

ចិតតេរប្់ហគបានពត�ប់ជា្្ឹកស្ពន់ក្ុង ការទទួលឥទ្ធិពល ថន ពពរះវញិ្ញា ណ

រប្់ពពរះដែរ។ ការចំហណញដែលទទួលបានហោយតថម្លដបបហនរះ គឺជាការ

បាត់បង់មួយដែលគួរឲ្យភ័យខា្ល ច។

 ហយើងទំាងអ្់ោ្ជាអ្កជំោក់បំណុលចំហោរះហ្ចកតេតីយុតតេិធម៌រប្់

ពពរះ ប៉ាុដនតេ ហយើងោ្ម នអ្តីហែើម្តីនឹង្ងបំណុលហនរះហទ។ ហពលហ្រះពពរះរាជបុពតា

រប្់ពពរះបានបង់ថ្្លជំនួ្បំណុលរប្់ហយើងហ�ើយ។ ពពរះអងគាបាន ពត�ប់ 

ជាអ្កពក ហែើម្តីឲ្យហយើងអាចមនហោយសារភាពពកតីពករប្់ពពរះអងគា។ ហោយ

ទហង្ើែ៏្ប្ុរ្ហៅហលើជនពកតីពករប្់ពពរះអងគា ហយើងអាចបង្ហា ញពតីភាព 

កតញញាូែ៏ហសា្ម រះពតង់រប្់ហយើង ចំហោរះហ្ចកតេតីហមតាតេ ករុណា ដែលពពរះមន 

ចំហោរះហយើង។ ហោកសាវក័ប៉ាុលោ្់ហតឿនថា «ែូហច្រះ កាលណាហយើង មន 

ឱកា្ ហ្រះពតរូវហធ្ើលអាែល់មនុ្្សទំាងអ្់ ហ�ើយគឺែល់ពួក អ្កហជឿ ជាហែើម» 

(កាឡាទតី ៦:១០)។ «ពតីហពោរះអ្ករាល់ោ្មនពួកអ្កពកហៅជាមួយជាែរាប 

ហ�ើយកាលណាអ្ករាល់ោ្ចង់ហធ្ើគុណនឹងហគ ហ្រះហចរះដតហធ្ើបាន»។ 

«ែូហច្រះ អ្់ទំាងការអ្តីដែលអ្ករាល់ោ្ចង់ឲ្យមនុ្្សហោកពបពពឹតតេនឹងខ្លួន 

ហ្រះពតរូវឲ្យអ្កពបពពឹតតេនឹងហគែូហច្ារះដែរ ែ្ិតហនរះឯងជាពកឹត្យវន័ិយ ហ�ើយ 

ជាហ្ចកតេតីទំ្យរប្់ពួកហោរា» (ម៉ា កុ្ ១៤:៧; ម៉ា ថាយ ៧:១២)៕



ទំព័រ-810- ពួកហោរា និងហ្តេច



ផែនការក្បត់រប្់សា្ន៍ដទទ-ទំព័រ-811-

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរនេនេមា ជំពូកទពី ៦

 

ច័ន្ទ-១៨ កុម្ភៈ   អំណាន ពពរះគម្ពីរពបចំាទ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក២៤

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ខ្ញំ ក៏ ពតរួត ហមើល រួច ចូល ហៅ ជិត ពរាប់ ដល់ ពួក អ្នក ធំ និង 

ពួក ហម ពពម ទំាង ពួក បណាតេ ជន ទំាង ប៉ាញន្មា ន ថា កញំ ឲ្យ ខ្លា ច ហគ ហ�ើយ ចូរ នឹក រឭក 

ដល់ ពពរះអមចា ្់ ផដល ពទង់ ធំ ហ�ើយ គួរ ផ្្ងខ្លា ច វញិ រួច ត្ូ៊ ការពារ ពួក បង 

ប្ូន កូន ពបរុ្ កូន ស ព្ី ហ�ើយ ពបពន្ធ និង ែ្រះ្ំផបង រប្់ អ្នក រាល់ គ្្ន  ចញរះ។ 

ហនហ�ម ៤:១៤

 សានរាឡាតនិង្ម្័ន្ធមិតតេរប្់ហគ មិនោ៊នហធវើ្ង្រ្គា មជាមួយនឹង

សា្ន៍យូដា ហដាយចំ�ហទ ប៉ាញផនតេ ពួកហគហៅផតពយាយាមបនតេបំរាក់សាមា រតពី 

បង្កភាពអល់ផអក និងហធវើឲ្យមនរបួ្សា្ន មដល់ពួកសា្ន៍យូដាជា្មងៃ ត់

ដផដល។ ពួកបណាតេ ជនរាន្ង់កំផែងជញំវញិទពីពករុងហយរូសា�ិមរួចរាល់

យា៉ា ងឆាប់រ�័្។ ហៅហពលផដលកំផែងហន្រះពតរូវរានសាង្ង់រួចជាហស្ច 

ហ�ើយបពមរុងនឹងដាក់្នលាឹកទាវ រ ្ពតរូវទនសា្ន៍អញពីសសាផអលមិនអាច្ង្ឹម

ថានឹងវាយចូលក្នញងទពីពករុងរានហ�ើយ។ ដូហច្នរះពួកហគរានខំពបឹងផពបងជាខ្លា ំង 

ហដើម្បពីបញ្ឈប់កិចចាការហន្រះកញំឲ្យអាចបនតេហៅមញខហទៀតរាន។ ហៅទ្ងៃចញង ហពកាយ  

បង្្់ ពួកហគរានហរៀបចំផែនការមួយ ហដាយ្ង្ឹមថានំ្យកហោក

ហនហ�មហចញពពីកផនលាងរប្់ហោក ហ�ើយហៅហពលផដលពួកហគចាប់ហោក

រានហៅក្នញងអំណាចរប្់ពួកហគ ពួកហគអាច្មលា ប់ឬដាក់គញកហោកក៏រាន។

  ហដាយពញតហធវើជាចង់្ពមប្ពមរួលជាមួយនឹងភាគពីពបឆំាង ពួកហគ

៥៥

ផែនការក្បត់របសស់ាសន៍ដទៃ



ទំព័រ-812- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពយាយាមហធវើការពបជញំជាមួយហោកហនហ�ម ហ�ើយពួកហគរានអហញជ ើញហោក

ឲ្យមកជួបនឹងពួកហគ ហៅទពីវាលភូមិអូណូរ។ ប៉ាញផនតេ ហដាយសារភាពឆាលា តវាង

ទវពពីពពរះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ញទ្ធ ហោករានពជាបពពីហគ្លបំណងអាពកក់រប្់ពួកហគ 

ហ�ើយក៏រានពបផកក។ ហោក្រហ្រថា «ផតខ្ញំចាត់មនញ្្សឲ្យហៅពរាប់វញិ

ថា ខ្ញំកំពញងផតហធវើការមួយយា៉ា ងធំ ខ្ញំនឹងចញរះមកមិនរាន និងឲ្យខ្ញំលរះហចាល 

ការហនរះឲ្យឈប់ហៅ ហដើម្បពីនឹងចញរះហៅឯអ្នកហធវើអពី?» 

 ហដាយរានហ�ើញថាកលល្ិបចរប្់ពួកហគមិនរានហជាគជ័យ ពួក

ហគក៏រានហរៀបចំផែនការ្មាពីផដលមនពិ្ពញលជាងមញនហៅហទៀត។ សានរាឡាត

រានចាត់អ្នកបហពមើម្ន ក់ឲ្យកាន់្ំបញពតហបើកចំ�មួយហៅជូនហោកហនហ�ម 

ផដលមនហ្ចកតេពីថា៖ «មនឮដំណឹងហៅពគប់ទំាងសា្ន៍ ហ�ើយហោក 

ហកផ្មជាសាក្សពីថា អ្នកហ�ើយនិងពួកយូដាគិតបរះហរារ រានជា្ង់កំផែង 

ហនរះហ�ើង គឺថា អ្នកចង់ហធវើជាហ្តេចហគ។ … អ្នកក៏រានតពមរូវឲ្យមនពួកហោរា

ពបកា្ពរាប់ពពីអ្នក ហៅពករុងហយរូសា�ិមថា មនហ្តេចពគង រាជ្យ ហៅ ស រ្ុក 

យូដាហ�ើយពាក្យយា៉ា ងហន្រះហយើងនឹងបញជូ នដល់ហ្តេចឥ�ូវ ដូហច្នរះ ចូរមក 

ឲ្យហយើងរានពិហពគ្រះគ្្ន ្ិន»។

 ពប្ិនហបើពួកហោរាទំាងហន្រះពតរូវរានបហង្កើតពរាកដផមន ហន្រះនឹង

បណាតេ លឲ្យមនការចាប់ចងជាមិនខ្ន ផដលហគនឹងនំ្ពួកហោរាទំាងហន្រះ

ហៅថាវ យហ្តេចភាលា ម ផដលហធវើឲ្យមន្ិល្ង្ស័យបនតេិចបនតេួច រ ពីកធំហ�ើងហៅជា

កំ�ញ្ធងៃន់ធងៃរជាមិនខ្ន។ ប៉ាញផនតេ ពពរះរានពរាប់ហោកហនហ�មឲ្យដឹងថា 

លិខិតហន្រះផកលាងកាលា យទំាងស្រុង ផដលហគ្រហ្រហដើម្បពីបំែញ្ការភ័យខ្លា ច

រប្់ហោក និងនំ្ហោកឲ្យចូលក្នញងអន្្ក់រប្់ពួកហគប៉ាញហណាណ រះ។ ហរឿងផដល

ហធវើឲ្យហោកយល់ចបា្់យា៉ា ងដូហច្នរះ មកពពីលិខិតហន្រះ ពតរូវរាន្រហ្រ ជា 

ចំ� ជាភ្តេញតាងបញ្ជ ក់ថាមនមនញ្្សរានអានលិខិតហន្រះ ហ�ើយរានដឹង

ពពីហ្ចកតេពីក្នញង្ំបញពតហន្រះ និងរានទទួលការគំរាមកំផ�ង។ 

 ហោកក៏រានហ្លាើយតបហៅវញិជាបន្្ន់ថា «គ្មា នអវពីដូចជា អ្នកថា 



ផែនការក្បត់រប្់សា្ន៍ដទទ-ទំព័រ-813-

ហន្រះហទ គឺអ្នកបហង្កើតហរឿងហនរះ តាមផតចិតតេអ្នកវញិប៉ាញហណាណ រះ»។ ហោកហនហ�ម

មិនរានលងៃិតលងៃង់មិនដឹងពពីកលល្បិចរប្់សាតំាងហទ។ ហោករានពជាប 

ចបា្់ថាការប៉ាញនប៉ាងទំាងហនរះ គឺហដើម្បពីបន្ថយទដរប្់ពួកអ្នកសាង្ង់ 

ហ�ើយហធវើដូហចា្ន រះ ពួកហគនឹងបំែលាិចបំផ្លា ញដល់កិចចាខិតខំរប្់ពួកហគរាន។

អង្គារ-១៩ កុម្ភៈ   អំណាន ពពរះគម្ពីរពបចំាទ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក២៥

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ហបើ គ្មា ន ពពរះហយ�ូវា៉ា  ្ ង់ ែ្រះ ហ�ើងហន្រះ ពួក ជាង ផដល ្ ង់

ហគ ហធវើ ការ ជា ឥត ពបហយាជន៍ ហទ ហបើ គ្មា ន ពពរះហយ�ូវា៉ា ផ្ រកសា ទពី ពករុង ហន្រះ ពួក  

យាម លបាត  ហគ ចំា យាម ជា ឥត ពបហយាជន៍ ផដរ។  ទំនញកតហម្កើង ១២៧:១

 សាតំាងរានបរាជ័យមតេងហ�ើយមតេងហទៀត ហ�ើយឥ�ូវហនរះ វារាន

ពពរ្យឧប្គគានិងហពគ្រះថា្ន ក់ហៅតាមែលាូវទនអ្នកបហពមើរប្់ពពរះ ហដាយ

កលល្បិចនិងភាពបញិនពប្ប់កាន់ផតខ្លា ំងហ�ើង។ សានរាឡាតនិង បក្សពួក

រប្់ហគរានជួលមនញ្្សផដលអរះអាងថាជាមិតតេរប្់ហោកហនហ�ម ហដាយ

ែតេល់ដំបូន្មា នអាពកក់ដល់ពួកហគ ហ�ើយថាជាពពរះបន្ូលរប្់ពពរះជាមចា ្់។ 

ហមម្ន ក់ក្នញងចំហណាមពួកអ្នកផដលចូលរួមហៅក្នញងកិចចាការទញចចារតិហន្រះគឺ 

ហ្ម៉ា យា៉ា ជាមនញ្្សផដលហោកហនហ�មរានតំាងឲ្យមនកិតតេិយ្ហៅហពល

ម្ាពីៗហនរះ។ បញរ្ហនរះរានពួនហៅក្នញងបន្ប់មួយហៅផក្បរហរាងឧហរា្្ ហធវើ

ោក់ដូចជាជពីវតិរប្់ខលាួនជួបពបទរះនឹងហពគ្រះថា្ន ក់អវពីមួយ។ ហៅហពលហន្រះ 

ពពរះវោិរពតរូវរានការពារហដាយជញ្ជ ំងនិងទាវ រ ប៉ាញផនតេ ទាវ រទនទពីពករុង មិនទាន់ 

បិទហៅហ�ើយ។ ហដាយពញតហធវើជាពពរួយរារម្ភចំហពារះ ញ្វត្ថិភាពរប្់ហោក

ហនហ�ម ហ្ម៉ា យា៉ា រានជូនហយាបល់ឲ្យហោកចូលហៅក្នញងពពរះវោិរ។ ហគ 

រានជូនហយាបល់ថា «្ូមហយើងហៅជួបគ្្ន  ហៅក្នញងពពរះវោិរទនពពរះ គឺក្នញង 

ទពីបរ ិ្ ញទ្ធ ហ�ើយបិទទាវ រភជិតហៅ ដ្បិតហគនឹងមក្មលា ប់ហោក គឺហគនឹងមកហៅ 

ហពលយប់ជាមិនខ្ន ហដើម្បពីនឹង្មលា ប់ហោកបង់»។

 ពប្ិនហបើហោកហនហ�មរានហធវើតាម្ំណូមពរពញតត្បញតហន្រះ គឺ



ទំព័រ-814- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហោករានហរារះបង់ជំហនឿរប្់ហោកចំហពារះពពរះយា៉ា ងចបា្់ ហ�ើយហោក

នឹងកាលា យជាមនញ្្សកំសាកគួរឲ្យ្្ប់ហខ្ើម ហៅចំហពារះផភ្នកពួកបណាតេ ជន។ 

ហៅក្នញងទ្្សនៈទនកិចចាការដ៏្ំខ្ន់ផដលហោករានហធវើ និងទំនញកចិតតេផដល

ហោករានហពាលអរះអាងថាមនហៅក្នញងពពរះហចសាតេ រប្់ពពរះ ហោកមិនគួរ

ពួនខលាួនហដាយភ័យខ្លា ចដូហចា្ន រះហ�ើយ។ ដំណឹងហនរះនឹងែ្សពវែសាយ ឮ ញ្្ 

សាយ ហៅក្នញងចំហណាមមនញ្្សទំាងឡាយ ហ�ើយម្ន ក់ៗនឹងផ្វងរកកផនលាង

មន ញ្វត្ថិភាពហរៀងៗខលាួន ចំផណកឯទពីពករុងនឹងធ្លា ក់ជារពំារប្់្ពតរូវជាក់

ជាមិនខ្ន។ ្កមមាភាពផដលខវរះភាពវាងទវរប្់ហោកហនហ�មមួយហន្រះ 

្ឹងផតហ្មាើនឹងការពបគល់អវពីៗទំាងអ្់ផដលហោករានទទួលកនលាងមកហៅ 

ឲ្យ្ពតរូវផដរ។

 ហោកហនហ�មហៅផតពបកាន់អតតេចរតិហសាមា រះពតង់ ហដាយបដិហ្ធហៅ

នឹង្ំណូមពរពពីទពីពបឹកសារប្់ហោក។ ហោករានមនពបសា្ន៍ថា «ខ្ញំក៏ 

ពិចារណាយល់ហ�ើញថា មិនផមនជាពពរះផដលបរ្គា ប់ដល់គ្ត់ដូហចា្ន រះហទ គឺ 

គ្ត់រានទាយទំន្យហនរះ ទា្់នឹងខ្ញំវញិ ហ�ើយគឺ្ូប៊ពីយា៉ា និងសានរាឡាត 

រានជួលគ្ត់ែង»។

 ដំបូន្មា នដ៏ហ ម្ា កខវក់ផដលហ្ម៉ា យា៉ា រានពរាប់ហៅហោកហនហ�ម

ពតរូវរានគំ្ពទពពី្ំណាក់អ្នកផដលមនមញខតំផណងខ្្់ៗជាហពចើនន្ក់ ផដល

ហៅហពលហន្រះរានអរះអាងថាជាមិតតេភកតេិរប្់ហោកហនហ�ម ផដលរានរួម

ទដជាមួយនឹង្ពតរូវរប្់ហោក។ ប៉ាញផនតេ ការផដលពួកហគដាក់អន្្ក់ហនរះ 

មិនផមនជាការឥតពបហយាជន៍ហទ។ ហោកហនហ�មរានហ្លាើយតបហដាយគ្មា ន

ភ័យខ្លា ចយា៉ា ងដូហច្នរះថា «គួរគប្បពីឲ្យមនញ្្សផបបដូចខ្ញំរត់ឬអពី? ហតើមនអ្នក  

ឯណាមួយដូចខ្ញំ ផដលនឹងចូលហៅក្នញងពពរះវោិរ ឲ្យផតរួចជពីវតិហន្រះ? ខ្ញំ មិន 

ពពមចូលហៅហទ»។

 ហទារះបពីជាមនកលល្បិចរប្់្ពតរូវទំាងហបើកចំ�និងអា្៌កំរំាង

ដូហច្នរះក៏ហដាយ ក៏កិចចាការសាង្ង់ហៅផតហរារះជំោនហៅមញខយា៉ា ងអង់អាច



ផែនការក្បត់រប្់សា្ន៍ដទទ-ទំព័រ-815-

កាលា ោនដផដល ហ�ើយហៅក្នញងរយៈហពលមិនដល់ពពីរផខែង គិតចាប់តំាងពពី

ហោកហនហ�មរានមកដល់ទពីពករុងហយរូសា�ិមមក ទពីពករុងពតរូវរាន�៊ញំព័ទ្ធ

ហដាយកំផែងការពារដ៏រងឹមំ ហ�ើយពួកអ្នកសាង្ង់អាចហដើរពពីហលើកំផែង 

្មលាឹងហមើលហៅកងទ័ព្ពតរូវហៅខ្ងហពកាម ផដលកំពញងបរាជ័យ និងតក់្លាញត។ 

ហោកហនហ�ម្រហ្រថា «កាលពួកខ្មា ំង្ពតរូវរប្់ហយើងទំាងប៉ាញន្មា នរានឮ 

ហន្រះសា្ន៍ដទទទំាងប៉ាញន្មា នផដលហៅជញំវញិហយើងក៏ភ័យខ្លា ច ហ�ើយហគហពទាម

ចញរះជាខ្លា ំងហៅផភ្នកខលាួនហគ ហដាយយល់ហ�ើញថា ការហន្រះហកើតហ�ើងអំពពីពពរះ 

ទនហយើងហទ»។

ពុធ-២០ កុម្ភៈ   អំណាន ពពរះគម្ពីរពបចំាទ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក២៦

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ចូរ ទញក ដាក់ ែលាូវ អ្នក នឹង ពពរះហយ�ូវា៉ា ចញរះ ផ្ម ទំាង ទញក ចិតតេ  

ដល់ ពទង់ ែង ហន្រះ ពទង់ នឹង ហពរា្ ឲ្យ រាន ្ ំហរច។ ទំនញកតហម្កើង ៣៧:៥

 ប៉ាញផនតេ ហទារះបពីជាមនភ្តេញតាងពពីពពរះ�្តេផដលពគប់ពគងទដក៏ហដាយ 

ក៏មិនពគប់ពគ្ន់្ពមប់បន្ច់បរ្្ក់ ភាពហទាមន្្ស ការពបឆំាងបរះហរារ និង

ចិតតេហវៀចហវរក្នញងចំហណាមសា្ន៍អញពីសសាផអលរានផដរ។ «ពួកអ្នកធំក្នញង 

សា្ន៍យូដា ហគក៏ហែ្ើ្ំបញពតជាហពចើនចបាប់ ហៅ្ូប៊ពីយា៉ា  ហ�ើយមន្ំបញពត 

រប្់្ូប៊ពីយា៉ា មកដល់ហគវញិផដរ  ដ្ិបតមនមនញ្្សជាហពចើនហៅស រ្ុកយូដា 

រាន្្ប្នឹងគ្ត់ ហដាយហពពារះគ្ត់ជាកូនពបសាររប្់ហ្កាន្»។ ហៅ

ទពីហនរះហគហមើលហ�ើញអំហពើអាពកក់ផដលជាលទ្ធែលទនការហរៀបការជាមួយ

នឹងអ្នកថាវ យបងគាំរូបពពរះ។ ពគរួសារទនសា្ន៍យូដារានភាជ ប់ទំន្ក់ទំនងជា

មួយនឹង្ពតរូវរប្់ពពរះ ហ�ើយទំន្ក់ទំនងហន្រះក៏រានកាលា យជាអន្្ក់។ 

មនញ្្សជាហពចើនរានហធវើដូចគ្្ន ហនរះ។ ពួកអ្នកទំាងហនរះរានបំែញ្បញ្ហា ជា

ហពចើន ឲ្យហកើតហ�ើងជាបនតេបន្្ប់ ដូចជាពួក�វូងមនញ្្សផដលរានរួមដំហណើ រ

ជាមួយនឹងសា្ន៍អញពីសសាផអល ហចញពពីពបហទ្ហអ ញ្ពីព្ដូហចា្ន រះផដរ។ ពួកហគ

មិនរានហសាមា រះពតង់ហៅនឹងកិចចាការរប្់ពពរះហទ ហ�ើយហៅហពលផដលហគពតរូវ



ទំព័រ-816- ពួកហោរា និងហ្តេច

រានតពមរូវឲ្យមនការលរះបង់ ហដើម្បពីកិចចាការរប្់ពពរះ ពួកហគហរៀបចំខលាួននឹង

បំពានហៅនឹងពាក្យ្នយាទនការឧបត្ថម្ភនិងកិចចា្�ការរប្់ពួកហគ។

 អ្នកខលារះផដលធ្លា ប់មនផែនការក្បត់ខ្លា ំងបំែញត ទា្់នឹងសា្ន៍យូដា 

ឥ�ូវហនរះ រានអរះអាងថាចង់រាប់អានពួកហគជាមិតតេភកតេិវញិ។ ពួកអ្នកធំទន

សា្ន៍យូដាផដលរានហធវើឲ្យពចបូកពចបល់ហដាយការហរៀបការជាមួយនឹងអ្នក

ថាវ យបងគាំរូបពពរះ និងអ្នកផដលធ្លា ប់ដឹកនំ្ឲ្យមនទំន្ក់ទំនងជាមួយនឹង្ូប៊ពីយា៉ា  

និងរាន្្ប្ថានឹងបហពមើគ្ត់ហន្រះ ឥ�ូវហនរះរានហធវើជាតំណាងរប្់គ្ត់ 

ជាមនញ្្សផដលមន្មត្ថភាពនិងមនទ្្សនវ ិ្ ័យ ក្នញងការចង្ម្័ន្ធភាព

ជាមួយនឹងអ្នកផដលនឹងែតេល់អត្ថពបហយាជន៍ជាហពចើនដល់សា្ន៍យូដា។ 

ហៅហពលជាមួយគ្្ន ហន្រះ ពួកហគរានក្បត់ជាមួយនឹងហោកហនហ�ម ក្បត់ជា 

មួយនឹងផែនការ និងចលន្រប្់ហោក។ ដូហច្នរះ កិចចាការទនរាស្តេរប្់ពពរះ

ពតរូវរានហបើកចំ�្ពមប់ការវាយពបោរពពី្ំណាក់្ពតរូវរប្់ពួកហគ 

ហ�ើយពពរះរានែតេល់ឱកា្ឲ្យមនមនញ្្សយល់ខញ្ពពី្មតេពីនិង្កមមាភាព 

រប្់ហោកហនហ�ម និងរខំ្នដល់កិចចាការរប្់ហោកែង។



ផែនការក្បត់រប្់សា្ន៍ដទទ-ទំព័រ-817-

 ហៅហពលពួកអ្នកពក និងពួកអ្នកផដលពតរូវហគ្ង្កត់្ង្កិនរានអំពាវ

ន្វដល់ហោកហនហ�ម ហដើម្បពីផកតពមរូវកំ�ញ្រប្់ពួកហគ ហោករានឈរ 

យា៉ា ងកាលា ោន ជាអ្នកការពាររប្់ពួកហគ និងរានហធវើឲ្យពួកអ្នកផដលរាន 

ពបពពឹតតេខញ្្គាងទំាងហន្រះដកយកការ្តេពីបហន្្្ ផដលឋិតហៅហលើពួកហគ 

ផ្មហទៀតែង។ ប៉ាញផនតេ ឥ�ូវហនរះ ហោកមិនរានហពបើអំណាចផដលហោកធ្លា ប់

រានហពបើជំនួ្បងប្ូនរួមជាតិរប្់ហោក ផដលពតរូវហគ្ង្កត់្ង្កិនហន្រះ 

្ពមប់រូបហោកផ្្ល់ហ�ើយ។ ការខំពបឹងផពបងរប្់ហោក ពតរូវរានជួប

ពបទរះនឹងភាពអកតញញាូនិងការក្បត់ហវៀចហវរ ប៉ាញផនតេ ហោកមិនរានហពបើអំណាច 

ហនរះ ហដើម្បពីនំ្យកជនក្បត់មកដាក់ទណ្ឌ កមមាហទ។ ហោករានហរារះជំោន 

ហៅមញខ ក្នញងការបនតេបហពមើដល់បណាតេ ជនហដាយហ្ងៃៀមសាងៃ ត់ និងមិនអាតាមា និយម 

មិនផដលទញកឲ្យការខំពបឹងផពបងរប្់ហោកចញរះ្យ ឬបផណតេ តបហណាតេ យឲ្យ

ចំណាប់អារមមាណ៍រប្់ហោកធ្លា ក់ចញរះហ�ើយ។

 សាតំាងធ្លា ប់រានវាយពបោរទា្់នឹងពួកអ្នកផដលខំពបឹងផពបងហធវើ

ឲ្យកិចចាការរប្់ពពរះរ ពីកចហពមើនហៅមញខហន្រះជាហពចើនដងមកហ�ើយ។ ហទារះបពី 

ជាវាទ័លគំនិតជាញឹកញាប់ក៏ហដាយ ក៏វាផតងផតហធវើឲ្យការវាយពបោររប្់

វាទំាងហន្រះរាន ម្ាពីហ�ើងវញិ ហដាយហពបើនូវមហធយារាយ្មាពីៗ ផដលវាមិនធ្លា ប់ 

រានហពបើពរា្់។ ប៉ាញផនតេ កិចចាការផដលគួរឲ្យភ័យខ្លា ចបំែញតហន្រះ គឺជាការហធវើ 

ការជា្មងៃ ត់រប្់វា តាមរយៈអ្នកផដលរាន្នយាថាជាមិតតេហៅនឹង 

កិចចាការរប្់ពពរះ។ ការពបឆំាងហដាយហបើកចំ� អាចសាោវនិងហោរហៅ 

ប៉ាញផនតេ ការពបឆំាងហន្រះអាចមនហ្ចកតេពីអនតេរាយដល់កិចចាការរប្់ពពរះតិចជាង 

ភាពជា្ពតរូវហដាយ្មងៃ ត់រប្់អ្នកផដលអរះអាងថា ជាអ្នកបហពមើដល់ពពរះ 

ផតចិតតេជាអ្នកបហពមើដល់សាតំាងហៅវញិហន្រះ។ អ្នកទំាងហនរះមនការពបឆំាង

ហនរះហៅក្នញងអំណាចរប្់ពួកហគ ហដើម្បពីដាក់អត្ថពបហយាជន៍ហៅក្នញងទដរប្់

អ្នកផដលនឹងហពបើពរា្់ចំហណរះដឹងរប្់ខលាួន ្ពមប់បន្ច់បរ្្ក់ដល់កិចចា

ការរប្់ពពរះ និងហធវើឲ្យអ្នកបហពមើរប្់ពទង់មនរបួ្។



ទំព័រ-818- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពពហស្បតិ៍-២១ កុម្ភៈ   អំណាន ពពរះគម្ពីរពបចំាទ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំពូក២៧

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ដ្បិត ខ្ញំ រាន ផ្តេ ច់ ចិតតេ ថា ហៅ ក្នញង ពួក អ្នក រាល់ គ្្ន  ហន្រះ ខ្ញំ 

មិន ពពមសាគា ល់ ហរឿង អវពី ហទៀត ហពរៅ ពពី ពពរះហយ្ូ៊វពគពី្្ ហទ ហ�ើយ គឺ ផដល ពទង់ 

ពតរូវ ឆា្ក ង ែង។ កូរនិ្ូ្ទពី១  ២:២

 រាល់កលឧរាយផដលហមទនហ្ចកតេពីងងឹតអាចផណនំ្ឲ្យហពបើ នឹងពតរូវ

រានមនញ្្សហពបើពរា្់្ពមប់ដឹកនំ្អ្នកបហពមើរប្់ពពរះឲ្យបហង្កើត្ម្័ន្ធភាព

ជាមួយនឹងភា្ន ក់រ្ររប្់សាតំាង ការហ្្នើ ញ្ំមតេងហ�ើយមតេងហទៀតនឹង ហកើត

ហ�ើងហដើម្បពីអំពាវន្វហៅពួកហគហចញពពីការបហពមើភារកិចចា ប៉ាញផនតេ ពួកហគគួរហ្លាើយ

តបហដាយភាពរងឹមំដូចជាហោកហនហ�មថា «ខ្ញំកំពញងផតហធវើការមួយយា៉ា ងធំ 

ខ្ញំនឹងចញរះមកមិនរានហទ»។ អ្នកបហពមើកិចចាការរប្់ពពរះអាចបនតេហធវើកិចចាការ 

រប្់ពួកហគហដាយ ញ្វត្ថិភាព ហដាយទញកឲ្យការខំពបឹងផពបងរប្់ខលាួនបដិហ្ធ 

ហៅនឹងភាពខញ្្គាងផដលពយារាទ នឹងជរះពត�ប់ឲ្យពួកហគមនរបួ្វញិ។ 

ដូចជាពួកអ្នកសាង្ង់កំផែងទពីពករុងហយរូសា�ិមដូហចា្ន រះផដរពួកហគពតរូវផត

ពបផកកមិនពពមផបរហចញពពីកិចចាការរប្់ពួកហគ ហដាយសារការគំរាមកំផ�ង 

ការហ ើ្ចចំអក ឬភាពខញ្្គាងហ�ើយ។ ពួកហគមិនផដលខវរះការពបរុងពបយ័ត្ន 

ឬហធវ្ពបផ�្មួយន្ទពីណាហ�ើយ ដ្បិត្ពតរូវរប្់ពួកហគហៅផតបនតេហដើរ

តាមែលាូវរប្់ពួកវាដផដល  ពួកហគពតរូវផតអធិសាឋា នទូលហៅពពរះ «ហ�ើយតំាង 

ពួកចំាយាម ឲ្យរវាងំទំាងយប់ទំាងទ្ងៃ» (ហនហ�ម ៤:៩)។

 ខណៈផដលហពលហវោទនទពីចញងបញចា ប់ កាន់ផតខិតចូលជិត ហន្រះ

ហ្ចកតេពីល្ួបងរប្់សាតំាងក៏មនអំណាចកាន់ផតខ្លា ំងហ�ើង មកហលើអ្នកបហពមើ 

ការរប្់ពពរះ។ វានឹងហពបើភា្ន ក់រ្ររប្់មនញ្្ស ហដើម្បពីចំអក�កឡាយនិង

ហជរពបម្ដល់អ្នកផដល «្ង់កំផែងទពីពករុង» ប៉ាញផនតេ ហតើពួកអ្នកសាង្ង់គួរ

ផតចញរះហៅជួបនឹងការវាយពបោរទន្ពតរូវរប្់ពួកហគផដរឬហទ? ទហងវើហនរះនឹង

ពន្ឺយតដល់កិចចាការសាង្ង់ជាមិនខ្ន។ ពួកហគគួរផតខំពបឹងផពបងយក 

ជ័យជម្នរះហលើហគ្លបំណងទន្ពតរូវរប្់ពួកហគ ប៉ាញផនតេ ពួកហគមិនពតរូវបហណាតេ យ



ផែនការក្បត់រប្់សា្ន៍ដទទ-ទំព័រ-819-

ឲ្យកិចចាការអវពីមួយហៅហគហចញពពីកិចចាការរប្់ខលាួនហ�ើយ។ ហ្ចកតេពីពិតខ្លា ំង

ជាងការពបពពឹតតេខញ្ ហ�ើយភាពពតឹមពតរូវនឹងមនជ័យជម្នរះហលើការខញ្្គាង។

 ពួកហគក៏មិនពតរូវបហណាតេ យឲ្យ្ពតរូវរប្់ពួកហគទទួលរានមិតតេភាព 

និងការអាណិតអា្ូររប្់ពួកហគផដរ ដ្ិបតហធវើដូហចា្ន រះនឹងបហញ្ឆោ តពួកហគឲ្យ

ហចញពពីកផនលាងបំហពញភារកិចចា។ អ្នកណាផដលហធវើកិចចាការរប្់ពពរះហដាយ

្កមមាភាពមិនពបរុងពបយ័ត្ន នំ្ឲ្យមនការ្តេពីបហន្្្និងបន្ថយទដពួកអ្នក 

បហពមើការជាមួយគ្្ន  នឹងនំ្មកនូវភាពហៅ�មាងដល់អតតេចរតិរប្់ពួកហគ 

ផដលមិនរ្យនឹងលញបបំរាត់ហចញរាន និងយកឧប្គគាយា៉ា ងធងៃន់ធងៃរមក

ដាក់ហៅហលើែលាូវទនអន្គតដ៏មនពបហយាជន៍រប្់ខលាួន។

 «ពួកអ្នកផដលហរារះបង់ហចាលបញញាតតេិចបាប់ ហគរផមង្រហ ើ្រមនញ្្ស 

អាពកក់» ( ញ្ភា្ិត ២៨:៤)។ ហៅហពលផដលអ្នកកំពញងរួបរួមជាមួយនឹង

ហោកិយ ហ�ើយទាមទារភាពបរ ិ្ ញទ្ធយា៉ា ងធំហធង ញ្ំរួបរួមជាមួយនឹងអ្នកផដល

ធ្លា ប់ជាអ្នកពបឆំាងហៅនឹងកិចចាការទនហ្ចកតេពីពិត ហយើងគួរផតភ័យខ្លា ច ហ�ើយ 

តំាងចិតតេហចៀ្ហចញពពីពួកហគ ដូចជាហោកហនហ�មដូហចា្ន រះផដរ។ ដំបូន្មា ន

ផបបហនរះពតរូវរានហរៀបចំហដាយ្ពតរូវទនហ្ចកតេពីល្ពគប់យា៉ា ង។ ហនរះគឺជា្មតេពី 

រប្់អ្នកឱកា្និយម ហ�ើយហៅ្ម័យ្ពវទ្ងៃហនរះ ហយើងពតរូវផតពបឆំាង 

ដាច់អ�រ្្ក រ ដូចជាហៅ្ម័យហោកហនហ�មផដរ។ ឥទ្ធិពលណាផដល

ទាញជំហនឿរាស្តេរប្់ពពរះហចញពពីការដឹកនំ្រប្់ពទង់ ពតរូវផតទប់ទល់ហដាយ 

ភាពរងឹមំ។

 ហៅក្នញងការហបតេជ្ាចិតតេយា៉ា ងរងឹមំរប្់ហោកហនហ�មហៅនឹងកិចចាការ

រប្់ពពរះ និងការទពីពឹងដល់ពពរះយា៉ា ងហពញទំ�ឹងរប្់ហោក គឺជាហ�តញែល

ទនការបរាជ័យទន្ពតរូវរប្់ហោក ក្នញងការទាញហោកឲ្យធ្លា ក់ចូលហៅក្នញង

អំណាចរប្់ពួកហគ។ មនញ្្សផដលពពហងើយកហនតេើយនឹងធ្លា ក់ជារពំាទនហ្ចកតេពី

ល្ួបងយា៉ា ងរ្យស្រួល ប៉ាញផនតេ ហៅក្នញងជពីវតិមនញ្្សផដលមនហគ្លបំណង
 

ទ ល្ា្្នូរ មនគំនិតល្ អំហពើអាពកក់រកកផនលាងឈរហជើងមិនរានហ�ើយ។  ជំហនឿ



ទំព័រ-820- ពួកហោរា និងហ្តេច

រប្់អ្នកផដលហរារះជំោនហៅមញខជាបនតេ មិនទន់ហខសាយហ�ើយ អ្នកហន្រះ 

ទទួលសាគា ល់ហ្ចកតេពីស្ឡាញ់ដ៏គ្មា នពពំផដនរប្់ពពរះ ពពីខ្ងហលើ ខ្ងហពកាម 

និងហៅឯន្យ ហធវើកិចចាការពគប់យា៉ា ង ហដើម្បពី្ហពមចពពរះរាជហគ្លបំណងល្

រប្់ពពរះ។ អ្នកបហពមើដ៏ហសាមា រះពតង់រប្់ពពរះ ហធវើការជាមួយនឹងការហបតេជ្ាចិតតេ

ផដលនឹងមិនបរាជ័យហ�ើយ ហពពារះបលលា័ង្ករប្់ពពរះ គឺជាការការពារជានិចចា 

និរនតេររ៍ប្់ពួកហគ។

 ពពរះរានពបទានជំនួយពពីឋាន្ួគ៌ ្ពមប់ហ្ចកតេពីពតរូវការបន្្ន់ៗ 

ទំាងឡាយ ផដលពបភពរប្់មនញ្្សមិនអាចហពបៀបែ្ឹមរាន។ ពពរះអងគាពបទាន

ពពរះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ញទ្ធមកជួយហៅក្នញងពគប់ែលាូវចហង្ៀត ហដើម្បពីែតេល់កមលា ំងដល់

ហ្ចកតេពី្ង្ឹម និងការធ្ន្រា៉ា ប់រងរប្់ហយើង ហដើម្បពីបំភលាឺគំនិត និង្ម្ត 

ចិតតេរប្់ហយើង។ ពពរះអងគាពបទានឱកា្ និងហបើកបណាតេ ញទនកិចចាការ។ 

 ពប្ិនហបើរាស្តេរប្់ពទង់កំពញង្មលាឹងហមើលការចង្ញលបរ្ហា ញពពីទិពវញ្ញា ណ

រប្់ពពរះអងគា និងកំពញងហរៀបចំខលាួន្�ការជាមួយនឹងពទង់ ពួកហគនឹងហមើល

ហ�ើញលទ្ធែលដ៏ធំ្ហម្បើមអសាចា រ្យ ៕



បានបង្រៀនងៅក្នុរ្ករឹត្យវន័ិយរបស់្្រះ-ទំ្័រ-821-

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរនេនេមា ជំពូកទពី៨ ជំពូក៩ េិងជំពួក១០

 

សុក្រ-២២ ្រុម្ភៈ   អំណាន ្្រះគម្ពីរ្បចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ថាយ ជំ្ូក២៨

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ចូរ សរងសើរ ដល់ ្ទរ់ ងោយ ង្ររះ ការ ឥទ្ិឫទ្ិ របស់ ្ទរ់

ចូរ សរងសើរ ដល់ ្ទរ់ ឲ្យ សម នរឹរ សណាឋា ន ដ៏ ធំ ្បងសើរ

របស់ ្ទរ់។ ទំននុកតងមកើរ ១៥០:២

 ងនរះជាង្លបនុណ្យផ្នុំត្ត។ មននុស្សជាង្ចើនបានមកជួបជនុំគ្្ងៅទពី្ករុរ

ងយរូសាឡិម  ្ួកបណាតា ជនមនចិតតាងររង្ញងៅងោយកតាពីអំណរ។ កំតផរ

ទពី្ករុរ្តរូវបានសារសរ់រួចរាល់ ចំតណកឯសន្រឹកទ្វា រក៏្តរូវបានោក់ង�ើយ

អស់តដរ ប៉ានុតនតា ទពី្ករុរមួយតផ្កធំងៅបាក់តបកងៅងឡើយ។ 

 ងៅងលើងវទិកាងធវាើ ព្ីង�ើមួយ តដលបានងធវាើងៅងលើផ្ូវដ៏ធំ ង�ើយ្័ទ្

ជនុំវញិងោយកម្មករតដលមនចិតតាង្កៀម្កំ ងោយនរឹកង�ើញនូវសិរ ពីល្អតដល

បានចាកងចញ ព្ីសាសន៍យូោបាត់ងៅ ងោកតអសរា៉ា  តដលមនអាយនុ ចាស់ 

ង�ើយងោរះ បាន�រងៅ ព្ីងលើងោរះ។ បរប្អូនសាសន៍ងលវ ពីបាន្បមូលផតានុំគ្្

ងៅខារសាតា ំនិរខារង្វារងោក។ ងោយសម្រឹរងមើល ព្ីងលើងវទិកា ត្្ករបស់ 

ងោកបាន្គតវរងៅងលើសមនុ្ទកបាលមននុស្ស (មននុស្សជាង្ចើនតដលងមើល

ងៅង�ើញតតកបាល)។ កូនថនងសចកតាពីសញ្ញា របស់្្រះ បានមក ជួបជនុំគ្្ ព្ី 

្បងទសតដលងៅជនុំវញិ។ «រួចតអសរា៉ា ងោកក៏សូមឲ្យ្្រះងយ�ូវ៉ា ជា ្្រះ 

ដ៏ធំ បាន្បកបងោយ្្រះ្រ ្ួកបណាតា ជនក៏ទទួលថា អាតម៉ានៗ … ង�ើយ 

្កាបចនុរះផ្ក ប់មនុខដល់ដពី ថាវា យបរ្ំដល់្្រះងយ�ូវ៉ា»។

៥៦

បានបង្រៀនងៅក្នុរ្ករឹត្យវិន័យរបស់្ ្រះ



ទំ្័រ-822- ្ួកងោរា និរងសតាច

 ប៉ានុតនតា ងៅទពីងនរះងៅតតមន្សតានុតារថនអំង ើ្បាបរបស់សាសន៍អនុពីស្សាតអល

ដតដល។ តាមរយៈការងរៀបការជាមួយនរឹរសាសន៍ដថទរបស់្ួកបណាតា ជន 

ភាសាង�ង្ ើ្របានត្បក្ាយងៅជា ន្ុករលួយ ង�ើយ្តរូវមនការយកចិតតាទនុក

ោក់ជាខំ្ារក្នុរការ្ន្យល់អំ ព្ី្ករឹត្យវន័ិយជាភាសារបស់មននុស្ស ងដើម្ពីឲ្យ

មននុស្សបានយល់ទំ្រអស់គ្្។ ្ួកសរ្ឃនិរ្ួកងលវ ពីមួយចំនួនបានរួបរួម

ជាមួយនរឹរងោកតអសរា៉ា  ក្នុរការ្ន្យល់អំ ព្ីងគ្លការថន្ករឹត្យវន័ិយ។ 

«្ួក  អ្កទំ្រងោរះបានអានងមើល ក្នុរគម្ពីរ្ករឹត្យវន័ិយរបស់្្រះ ្្មទំ្រ 

ស្សាយន័យងសចកតាពីឲ្យងគបានយល់បទតដលអានងមើលងោរះ»។

 «ឯបណាតា ជនទំ្រឡាយ ងគក៏ងផទៀរ្តងចៀកសាតា ប់ ក្នុរគម្ពីរ ្ករឹត្យ 

វន័ិយងោរះ»។ ្ួកងគបានសាតា ប់្្រះបនទូល្្រះដ៏ខ្ស់បំផនុត ងោយការ តំារ 

ចិតតា និរកតាពីងគ្រ្។ ខណៈតដល្ករឹត្យវន័ិយ្តរូវបាន្ន្យល់ ្ួកងគបានយល់ 

ព្ីកំ�នុសរបស់ខ្ួន ង�ើយ្ួកងគបានយំទួញងោយសារការបំរនរបស់្ួក

ងគ។ ប៉ានុតនតា ថ្ងៃងនរះគឺជាថ្ងៃបនុណ្យ ជាថ្ងៃថនអំណរ ជាការ្បជនុំដ៏បរសិនុទ្ ជាថ្ងៃ

តដល្្រះបានបង្្ប់ឲ្យបណាតា ជនមនអំណរ និរងសចកតាពីសបបាយរ ពីករាយ 

ង�ើយងោយមនគំនិតដូងច្ារះង�ើយ ងទើប្ួកងគបានោក់ទនុកនូវទនុក្ខង្កៀម្កំ

របស់ងគ ង�ើយមនអំណរងោយសារងសចកតាពីងមតាតា ករនុណាដ៏ធំងធររបស់្្រះ

ចំងររះ្ួកងគវញិ។ ងោកងនង�មបានមន្បសាសន៍ថា «ថ្ងៃងនរះជាថ្ងៃ

បរសិនុទ្ដល់្្រះងយ�ូវ៉ា ជា្្រះថនងយើររាល់គ្្ កនុំឲ្យងសាកងៅ ឬយំតយក 

អវាពីងឡើយ ងនរះដ្ិតជនទំ្រឡាយបានយំ ងោយឮរក្យក្នុរ្ករឹត្យវន័ិយងោរះ 

ងោកក៏្បាប់ដល់ងគថា ចូរងៅចនុរះ ចូរបរងិភាគរបស់ចមងៃ ញ់ និរង្គឿរ 

បតរ្អម   ងៅ ង�ើយជូនខ្រះដល់អ្កណាតដលគ្្ម នអវាពីងរៀបឲ្យផរ ដ្ិតថ្ងៃងនរះ 

ជាថ ង្ៃបរសិនុទ្ ដល់្្រះអមចា ស់ថនងយើររាល់គ្្ ក៏កនុំឲ្យមនចិតតា្្រួយងឡើយ 

ព្ីង្ររះងសចកតាពីអំណររបស់្្រះងយ�ូវ៉ាជាកមំ្រថនអ្ករាល់គ្្»។ 

 ង្ល្ រ្ឹកថនថ្ងៃងោរះគឺជា្ិធពីខារជំងនឿសាសោ ង�ើយ្ួកបណាតា ជន

បានចំណាយង្លតដលងៅងសសសល់ក្នុរថ្ងៃងោរះ ងដើម្ពីងរៀបរាប់ងោយ 



បានបង្រៀនងៅក្នុរ្ករឹត្យវន័ិយរបស់្្រះ-ទំ្័រ-823-

កតញញាូអំ ព្ី្្រះ្ររបស់្្រះ និរមនអំណរជាមួយនរឹរងសចកតាពីល្អតដល្្រះ

បាន្បទ្នឲ្យ។ ងគបានតចក្ទ្្យសម្តតាិជាង្ចើនចំតណកដល់្ួកអ្ក្កពី្ក

តដលគ្្ម នអវាពីនរឹរងរៀបចំ។ ង្លងោរះមនកតាពីអំណរយ៉ា រថ្កតលរង្ររះ្ួក

ងគបានអាន្្រះបនទូលថន្ករឹត្យវន័ិយរបស់្្រះ ង�ើយបានយល់្គប់ៗគ្្។

 លនុរះដល់តស្អកងឡើរ ្ួកងគក៏បានបនតាអាននិរ្ន្យល់្ករឹត្យវន័ិយ

ងោរះតងៅងទៀត។ ង�ើយងៅង្លមួយតដលងគបានកំណត់ គឺងៅថ្ងៃទពីដប់ 

តខទពី្បំា ព្ីរ (្្រះគម្ពីរបរសិនុទ្សរងសរថាតខអស្សនុជ) ្ួកងគបាន្បារ្្្ិធពី

ថ្ងៃធួននរឹរបាបយ៉ា រអធិកអធម ងយរតាមការ្តាស់បង្្ប់របស់្្រះ។

 ចាប់តំារ ព្ីថ្ងៃទពីដប់្បំា ដល់ថ្ងៃទពីថមភៃ ព្ីរ ក្នុរតខដតដល ្ួកបណាតា ជន

និរ្ួកអ្កដរឹកោំរបស់្ួកងគក៏្បារ្្្ិធពីបនុណ្យបារាមំតារងទៀត។ ង្ររះមន 

ងសចកតាពីតចរទនុកមកថា «្តរូវ្បកាស្បាប់ងៅអស់ទំ្រទពី្ករុរងគ និរងៅ 



ទំ្័រ-824- ្ួកងោរា និរងសតាច

្ករុរ ងយរូសាឡិមថា ចូរងចញងៅឯ្្ំ កាប់យកតមកងដើមអូលពីវស្សរុក និរ 

ងដើមអូលពីវថ្្ តមកយពីងថា ធារចាក និរតមកង�ើញរឹកស្ិទ្មកងធវាើបារា ំតាម 

ងសចកតាពីតដលបានតចរទនុកមក ដូងច្រះ ្ួកបណាតា ជនក៏ងចញងៅកាប់យកតមក

ទំ្រងោរះមកងធវាើបារា ំងៅងលើដំបូលផទរះងគងរៀរខ្ួន និរងៅទពីធ្ាផទរះងគ 

និរ ងៅទពីោន ្្រះវោិរថន្្រះ។ … ដូងច្រះ មនងសចកតាពីរ ពីករាយងកើតងឡើរ 

ជាខំ្ារ ង�ើយ រាល់ៗថ្ងៃ ចាប់តំារ ព្ីថ្ងៃដំបូរ ដរាបដល់ថ្ងៃចនុរបំផនុត 

ងោរះងោក (តអសរា៉ា ) ក៏អានងមើលក្នុរគម្ពីរ្ករឹត្យវន័ិយរបស់្្រះ»។

សៅរ៍-២៣ ្រុម្ភៈ   អំណាន ្្រះគម្ពីរ្បចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា កនុស ជំ្ូក១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖  ្្រះងយ�ូវ៉ា  ្ទរ់ គរ់ ងៅ ជិត នរឹរ អស់ អ្កតដល 

អំរវោវ  ដល់ ្ទរ់ គឺ អស់ អ្ក តដល អំរវោវ ដល់ ្ទរ់ ងោយ ្ ិត ្តរ់។  

ទំននុកតងមកើរ ១៤៥:១៨

 ខណៈតដល្ួកងគបានសាតា ប់្្រះបនទូលថន្ករឹត្យវន័ិយ ព្ីមួយថ្ងៃងៅ

មួយថ្ងៃ ្ួកបណាតា ជនបានដរឹរ ព្ីការបំរន និរអំង ើ្បាបរបស់្ួកងគកាល

ព្ីជំោន់មនុនៗ។ ្ួកងគបានងមើលង�ើញថាគឺងោយសារតតការចាកងចញ ព្ី

្្រះងោរះង�ើយ តដលបណាតា លឲ្យ្្រះបានដកយកការត្រកសាងោយការ

ការររងចញ ព្ី្ួកងគ ង�ើយកូនងៅរបស់ងោកអ័្បាោំ្តរូវបានខាចា ត់ខាចា យ

ងៅកាន់ទរឹកដពីបរងទស រួច្ួកងគបានងបតាជាញា ចិតតាថានរឹរតសវាររកងសចកតាពីងមតាតា  

ករនុណារបស់្ទរ់ និរបានសនយាថានរឹរងដើរតាមការ្តាស់បង្្ប់របស់្្រះអរ្

ផរ។ មនុននរឹរចូលដល់្ិធពីដ៏ឱឡារកិ តដលបាន ្បារ្្ ងធវាើងៅ ថ្ងៃ ទពី ព្ីរ 

មនុននរឹរបិទបញចា ប់្ិធពីបនុណ្យ បារាងំនរះ ្ួកងគបានតញកខ្ួនងចញ ព្ីសាសន៍   

ដថទតដលងៅជាមួយ្ួកងគ។

 ងៅង្លតដល្ួកបណាតា ជនបានឱន្កាបងៅចំងររះ្្រះជាមចា ស់  

ងដើម្ពីលន់តួបាបរបស់្ួកងគ និរអរវារករសនុំការអត់ឱនងទ្ស ង�ើយ្ួកងម

ដរឹកោំរបស់្ួកងគបានងលើកទរឹកចិតតាដល់្ួកងគឲ្យងជឿថា ងយរតាម 



បានបង្រៀនងៅក្នុរ្ករឹត្យវន័ិយរបស់្្រះ-ទំ្័រ-825-

ងសចកតាពីសនយា ្្រះបានឮការអធិសាឋា នរបស់្ួកងគ។ 

្ួកងគមិន្តរូវ្គ្ន់តតទួញងសាក តស្សកយំ និរតកត្បចិតតាប៉ានុងណាណ រះងទ 

ប៉ានុតនតា ត្មទំ្រ្តរូវងជឿថា្្រះបាន   អត់ងទ្សដល់្ួកងគងទៀតផរតដរ។ 

្ួកងគ្តរូវតតបង្ហា ញងសចកតាពីជំងនឿរបស់ខ្ួន ងោយងរៀបរាប់ ព្ីងសចកតាពីងមតាតា

ករនុណារបស់្ទរ់ ង�ើយសរងសើរតងមកើរដល់្ទរ់ចំងររះ ងសចកតាពីល្អ របស់ 

្្រះអរ្។ ្ួក្គរូបង្រៀនទំ្រងនរះបានមន្បសាសន៍ថា «ចូរ�រងឡើរ 

សូមឲ្យ្្រះងយ�ូវ៉ា ជា្្រះថនអ្ករាល់គ្្ តដល គរ់ងៅអស់កល្ងរៀរងៅ

ដល់អស់កល្ជានិចចា បាន្បកប ងោយ ្្រះ្រ»។

 បោទ ប់មក សំងឡរចង្មៀរបានបន្ឺងឡើរ ងចញ ព្ី�វាូរមននុស្សតដល

កំ ន្ុរ្បជនុំគ្្ ទំ្រង្កាក�រ ងលើកថដងៅងលើសំងៅងៅឋានសួគ៌ យ៉ា រ រ ំ្ រ 

ងឡើរយ៉ា រដូងច្រះថា៖

 «សូមឲ្យ្្រះោមរបស់្ទរ់ ជា្្រះោមដ៏រនុរងរឿរ

  បាន្រតដរ ជា្រតដលខ្ស់ងលើសជារអស់ទំ្រ្រ និរងសចកតាពីសរងសើរផរ ។

 គឺ្ទរ់តតមួយតដលជា្្រះឯកអរ្

 ្ទរ់បានបងរកើតថផទងម� និរអស់ទំ្រជាន់ថនថផទងម�

 ្្មទំ្រ្ួក្លបរវិរងៅងលើងោរះ

 និរតផនដពី ង�ើយសមនុ្ទ

 និររបស់ស្វាសារង ើ្តដលងៅឋានទំ្រងោរះផរ

 ្ទរ់ក៏ទប់ទល់ជពីវតិថនរបស់ទំ្រងោរះ

 ង�ើយ្ួក្លងៅងលើងម� ក៏ថាវា យបរ្ំដល់្ទរ់»។

 លនុរះចង្មៀរសរងសើរតងមកើរបានបញចា ប់ ្ួកអ្កដរឹកោំថន្ករុមជំននុំទំ្រ

អស់ក៏បានងរៀបរាប់អំ ព្ី្បវតតាិសាសសតាថនសាសន៍អនុពីស្សាតអល ងោយបាន

បង្ហា ញអំ ព្ីងសចកតាពីល្អរបស់្្រះតដលធ្ាប់តតឧដនុរ្ឧតតាម ្បាប់ដល់្ួកងគ  

និរ ព្ីទំ�ំថនភា្អកតញញាូរបស់្ួកងគ។ បោទ ប់មកងទៀត ្ករុមជំននុំទំ្រអស់ក៏ 



ទំ្័រ-826- ្ួកងោរា និរងសតាច

បានសនយាថានរឹរងគ្រ្តាម្ករឹត្យវន័ិយរបស់្្រះ។ ្ួកងគបានទទួលររ

ការ�ឺចាប់ងោយសារតតអំង ើ្បាបរបស់្ួកងគ ឥឡូវងនរះ ្ួកងគបានទទួល

ស្ាល់នូវងសចកតាពីយនុតតាិធម៌ថនដំងណារះស្សាយរបស់្្រះជាមួយ្ួកងគ ង�ើយ

បានស្្ថានរឹរងគ្រ្តាម្ករឹត្យវន័ិយរបស់្ទរ់ផរតដរ។ ង�ើយសម្្ 

ងនរះនរឹរក្ាយជា «សម្្្ិត្បាកដ» តដល្តរូវបានោក់ បង្ហា ញ ជាងរៀរ 

រ�ូត តំារ ព្ីបានសរងសរ ង�ើយមន្ួកសរ្ឃនិរ្ួកងលវ ពីចនុរះ�ត្ថងលខា 

រួចមក ទនុកជាការរឭំកអំ ព្ីកាត្វាកិចចាតដល្ួកងគ្តរូវតតអននុវតតា។ ងសចកតាពីសម្្

ងនរះទនុកជាការរឭំកអំ ព្ីកាត្វាកិចចា និរជារបំារទប់ទល់នរឹរងសចកតាពីល្ួរ។ 

្ួកបណាតា ជនបានស្្យ៉ា រឱឡារកិថា «នរឹរកាន់តាម្ករឹត្យវន័ិយរបស់

្្រះ តដលបាន្បទ្នមក ងោយសារងោកម៉ាូងស ជាអ្កបង្មើ្ទរ់ ង�ើយ 

ឲ្យរកសា និរ្ប្ រ្ឹតតាតាម្គប់ទំ្រ្ករឹត្យ្កមរបស់្្រះងយ�ូវ៉ា ជា្្រះ អមចា ស់ 

ថនងយើររាល់គ្្ ្្មទំ្រចបាប់យនុតតាិធម៌ និរបញញាតតាិ្ទរ់ផរ»។ សម្្ងលើក

ងនរះមនរាប់បញចាូ លទំ្រការមិនងរៀបការជាមួយនរឹរមននុស្សងៅក្នុរទរឹកដពី

ងោរះផរតដរ។

អាទិត្យ-២៤ ្រុម្ភៈ   អំណាន ្្រះគម្ពីរ្បចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា កនុស ជំ្ូក២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ងោរះ ខញានុំ តវ៉ា  ដល់ ្ ួក អ្ក ធំ ថន សាសន៍ យូោ ថា ង�តនុ ដូច 

ងមតាច បាន ជា អ្ក រាល់ គ្្ បង្្អ ប់ ដល់ ថ្ងៃ �ប់ សំរាក ។ ងោយ ្ប្ រ្ឹតតា អំង ើ្ 

អា្កក់ យ៉ា រ ងនរះ ងធវាើ អពី ឯ ្ ួក ឰយនុងកា របស់ អ្ក រាល់ គ្្ ងតើ មិន បាន ងធវាើ ដូងច្រះ 

ងទ ឬ អពី ង�តនុ ងោរះ បាន ជា ្្រះ ថន ងយើរ រាល់ គ្្ ្ទរ់ បាន ោំ អស់ ទំ្រ ងសចកតាពី 

អា្កក់ ងនរះ មក ងលើ ងយើរ នរឹរ ងលើ ទពី ្ករុរ ងនរះ ផរ ប៉ានុតនតា អ្ក រាល់ គ្្ ោំ ឲ្យ មន 

ងសចកតាពី ង្កាធ មក ងលើ ្ ួក អនុពីស្សាតអល ត្ម ងទៀត ងោយ បង្្អ ប់ ដល់ ថ្ងៃ �ប់ 

សំរាក ដូងច្រះ។  ងនង�ម ១៣:១៧-១៨

 មនុននរឹរថ្ងៃតមអត់្តរូវបានបញចា ប់ ្ួកបណាតា ជនងៅតតបានបង្ហា ញ

ការងបតាជាញា ចិតតារបស់្ួកងគបតន្ថមងទៀត ក្នុរការង្កតបរមករក្្រះជាមចា ស់



បានបង្រៀនងៅក្នុរ្ករឹត្យវន័ិយរបស់្្រះ-ទំ្័រ-827-

វញិ ងោយសចាចា ថានរឹរ�ប់្បម្ដល់ថ្ងៃសបបាត�៍តងៅងទៀត។ ងៅង្ល

ងនរះងោកងនង�មមិនបានង្បើអំណាចរបស់ងោកងដើម្ពីការររជនក្ត់

ថនសាសន៍ដថទ មិនឲ្យចូលមកក្នុរទពី្ករុរងយរូសាឡិម ដូចកាល ព្ីមនុនងទ 

ប៉ានុតនតា ក្នុរការខំ្បរឹរត្បរងដើម្ពីជួយសង្ង្្រះ្ួកបណាតា ជន ឲ្យរួច ព្ីការងទ្រ

ទន់ងៅរកងសចកតាពីល្ួរ ងោកបានចរ្ួកងគ ងោយ ងសចកតាពីសនយា យ៉ា រ 

មនុឺរ ម៉ា ត់  ថាមិន្តរូវជាន់�្ពី្ករឹត្យវន័ិយថនថ្ងៃសបបាត�៍ ងោយទិញដូរ ព្ី្ួក

អ្កលក់ទំ្រងោរះងទៀតងឡើយ ងោយសរ្ឃរឹមថាងធវាើដូងច្រះអាចនរឹរបនទច់បង្្អ ក់

្ួកអ្កជំនួញទំ្រងោរះ និរបញចា ប់ការចរាចរទំនិញបាន។

 តផនការងនរះក៏បានងរៀបចំងឡើរ ស្មប់គំ្្ទដល់ការថាវា យបរ្ំ្្រះ

ជាសាធារណៈផរតដរ។ ្ួក្ករុមជំននុំបានសនយាថា នរឹរផតាល់វភិាគទ្ន ជា 

ចំនួន្ន្្បចំាឆំ្្ ស្មប់កិចចាការងរារឧងបាស្ត្មងទៀត។ ងោកងនង�ម 

សរងសរថា «ងយើរចាប់ងឆ្្ត» «ង�ើយឲ្យយកផលដំបូរ ព្ីតស្សចមក រ របស់ 

ងយើរ និរផលដំបូរ ព្ីង�ើ្គប់មនុខ មកឯ្្រះវោិរថន្្រះងយ�ូវ៉ា រាល់ៗ 

ឆំ្្ ្្មទំ្រកូនច្ររបស់ខ្ួនងយើរ និររបស់សតវាងយើរផរ ដូចជាបាន

កត់ទនុកក្នុរ្ករឹត្យវន័ិយ ង�ើយនិរកូនច្រក្នុរ�វាូរងគ្ �វាូរងចៀម របស់ ងយើរ» ។

 សាសន៍អនុពីស្សាតអលបានោំយកតង្វា យមកថាវា យដល់្្រះ ងោយ 

ការ សាតា យង្កាយជា្ន់ង្ក ចំងររះការងបារះបរ់ជំងនឿរបស់្ួកងគ។ ្ួកងគ 

បានលន់តួងទ្សងោយការកាន់ទនុក្ខនិរទួញងសាក។ ្ួកងគបានទទួលស្ាល់

ងសចកតាពីសនុចរតិថនដំងណារះស្សាយរបស់្្រះជាមួយ្ួកងគ ង�ើយបានចនុរះ

ងសចកតាពីសនយាថានរឹរងគ្រ្តាម្ករឹត្យវន័ិយរបស់្្រះអរ្។ ឥឡូវងនរះ ្ួកងគ

្តរូវតតបង្ហា ញងសចកតាពីជំងនឿងៅងលើងសចកតាពីសនយារបស់្្រះអរ្។ ្្រះបាន

ទទួលយកការតកត្បចិតតារបស់្ួកងគ ឥឡូវងនរះ ្ួកងគមនអំណរក្នុរការ

ធាោរា៉ា ប់ររថនការអត់ឱនងទ្ស និរការសាតា រការគ្ប់្្រះ�ឫទ័យដល់្្រះ

របស់្ួកងគ ជា្្មពីងឡើរវញិ។

 ការខំ្បរឹរត្បរសាតា រការថាវា យបរំ្្្រះដ៏្ិតរបស់ងោកងនង�ម្តរូវ



ទំ្័រ-828- ្ួកងោរា និរងសតាច

បានបំរក់មកនុដងោយងជាគជ័យយ៉ា រធំងធរ។ ងៅង្លតដលមននុស្សងសា្ម រះ

្តរ់ងៅនរឹរសម្្តដលងគបានស្្ជាមួយនរឹរ្្រះ ងៅង្លតដល្ួកងគ

ងៅតតសាតា ប់បង្្ប់តាម្្រះបនទូលរបស់្្រះ ងោរះ្្រះក៏ងៅតតសង្មចងសចកតាពី

សនយារបស់្ទរ់ ងោយចាក់្្រះ្រមកងលើ្ួកងគតដរ។

 ចំងររះអ្កតដលបានដរឹរ ព្ីអំង ើ្បាបរបស់ខ្ួន ង�ើយផទនុក ងៅងោយ 

ភា្គ្្ម នតថម្ អ្កងោរះអាចរកង�ើញងមងរៀន និរការងលើកទរឹកចិតតាងៅក្នុរ

កំណត់្តាងនរះ។ ្្រះគម្ពីរបានបង្ហា ញយ៉ា រងសា្ម រះ្តរ់ អំ ព្ីលទ្ផលថន

ការងបារះបរ់ជំងនឿរបស់សាសន៍អនុពីស្សាតអល ប៉ានុតនតា ្្រះគម្ពីរក៏បាន្ណ៌ោ

អំ ព្ីការបោទ បខ្ួននិរការត្បចិតតាយ៉ា រ្ជាលង្រៅរបស់្ួកងគ តដលបាន 

បង្ហា ញ ព្ីង្លងវោថនការតបរមករក្្រះរបស់ងគវញិផរតដរ។

 រាល់ការតបរមករក្្រះងោយងសា្ម រះ្តរ់ ោំមកនូវងសចកតាពីអំណរដ៏

ខាជា ប់ខជាួនដល់ជពីវតិ។ ងៅង្លតដលបាបជនង្កងៅរក្្រះវញិ្ញា ណបរសិនុទ្ 

អ្កងោរះនរឹរងមើលង�ើញកំ�នុស និរងសចកតាពីខូចអា្កក់របស់ខ្ួន តដលផទនុយ 

ព្ីភា្បរសិនុទ្ថន្្រះដ៏ធំ តដល្ទរ់ជា្្រះដ៏្ជាបចិតតាមននុស្ស។ អ្កងោរះងមើល

ង�ើញខ្ួនឯរថាជាអ្កបំរននរឹរ្ករឹត្យវន័ិយ។ ប៉ានុតនតា ្្រះមិនបាន្បទ្នផ្ូវ

ថនកតាពីអស់សរ្ឃរឹមដល់ងគ ងោយសារតតង�តនុងោរះងឡើយ ង្ររះ្្រះបានអត់ 

ងទ្សឲ្យងគង�ើយ។ ងគនរឹរមនអំណរជាមួយនរឹរការអត់ឱនងទ្ស ងៅក្នុរ

ងសចកតាពីស្សឡាញ់ថន្្រះវរបិតាថនការអត់ឱនងទ្សងៅឋានសួគ៌។ គឺសិរ ពីល្អ 

របស់្្រះ តដល�៊នុំ្័ទ្មននុស្សមនបាប តដលបានតកត្បចិតតា ងៅក្នុរ្្រះ�សតា

ថនងសចកតាពីស្សឡាញ់របស់្ទរ់ ងដើម្ពីរនុរំបួសឲ្យងគ និរសម្អ ត្ួកងគឲ្យសា្អ ត 

ព្ីអំង ើ្បាប និរងដើម្ពីងស្ៀករក់ឲ្យ្ួកងគងោយអាវផ្យថនងសចកតាពីសង្ង្្រះ៕   

 



ការកែទម្រង់-ទំព័រ-829-

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរនេនេមា ជំពូកទពី ១៣

ច័ន្ទ-២៥ កុម្ភៈ   អំណាន មពរះគ្្រពីរម្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ែុស ជំពូែ៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ្រ៉ាុកនតែ ដោយ ដមររះ ដសចែតែពី ដ្រត្តែ ែរុណា ដ៏ ថមែកែង រ្រស់ 

មទង់ បាន ជា មទង់ ្ិរន បាន ្ំរផ្លា ញ ដគ អស់ រែពីង ដៅ ឬ ដបារះ្រង់ ដចាែ ដគ 

ដ�ើយ ដ្ិត មទង់ ជា មពរះ ដ៏ មន មពរះហឫទ័យ សដ ត្ែ ស ដហើយ ដ្រត្តែ ែរុណា។ 

ដនដហម ៩:៣១

 ពួែ្រណាតែ ជនយូោបានសចាចា ដោយផ្ទា ែ់ជាឱឡារែិនិងជាសាធារណៈ

ថានឹងដោរពត្្រមែឹត្យវន័ិយរ្រស់មពរះ។ ្រ៉ាុកនតែ ដៅដពែកដែ ឥទ្ិពែ រ្រស់ 

ដោែកអសរ៉ា  និងដនដហមមតរូវបានដែយែដចញពពីពួែដគ្ួរយរយៈ  ដ្រះ

មន្រនុស្សជាដមចើនបានក្ររដចញពពីមពរះ។ ដោែដនដហមបានវែិមត�្់រ

ដៅកាន់នគរដពើសុពីវញិ។ ដៅដពែអវតតែមនរ្រស់ដោែដៅែ្ុងទពីមែរុង

ដយរូសា�ិ្រ អំដពើអាមែែ់ែ៏បានែូនចូែ ដហើយគំរ្រែំកហងនឹង ្ំរផ្លា ញ 

នគរដនរះ។ ពួែអ្ែថាវា យ្រង្ំរូ្រមពរះ ្ិរនមោន់កតបានឈានដជើងចូែែ្ុង

ទពីមែរុង្រ៉ាុដណាណ រះដទ ្រ៉ាុកនតែ ពួែដគក្្រទំាងបានដ្វាើឲ្យ្ររដិវណមពរះវហិារែខវាែ់ 

ដោយសារវតតែមនរ្រស់ពួែដគដទៀតផង។ ត្្ររយៈ ការដរៀ្រ អារហ៍ពិរហ៍ 

ពួែដគបាន្ំ្រែនូវ្ិរតតែភាព្ួរយរវាងដអែពីយ៉ា សុពី្រ ជាសដ្រតែចសង្ឃ និង 

្ូ្៊រពីយ៉ា  ជាសាសន៍អំា្រ៉ាូន កដែជាសមតរូវដ៏ជូរចត់រ្រស់សាសន៍អុពីស្សាកអែ។ 

ជាែទ្ផែថនការចងស្រ្័ន្កដែ្ិរន្ររសុិទ្ដនរះ ដអែពីយ៉ា សុពី្របានអនុញ្ញា ត

ឲ្យ្ូ្៊រពីយ៉ា រស់ដៅែ្ុងអោរ្ួរយដៅកែ្រមពរះវហិារ កដែកាែពពី្ុរនដគបាន

៥៧

ការកែទម្រង់



ទំព័រ-830- ពួែដហារ និងដសតែច



ការកែទម្រង់-ទំព័រ-831-

ដម្រើជាឃ្លា ំងសមម្់រោែ់សមភា រៈនិងតង្វា យរ្រស់ពួែ្រណាតែ ជន។

ដោយសារកតភាពដឃ្រដៅនិងដវៀចដវររ្រស់សាសន៍អំា្រ៉ាូន និងសាសន៍ 

្រ៉ាូអា្់រ ្រែដែើសាសន៍អុពីស្សាកអែ មពរះបានមន្រនទាូែត្្ររយៈដោែ

្រ៉ាូដសថា ពួែដគគួរកតមតរូវបានកាត់ដចញពពីមែរុ្រជំនំុថនរសសតែមទង់ (សូ្រដ្រើែ 

គ្រ្ពីរដចាទិយែថា ២៣:៣-៦)។ ជាការរងឹទទឹងដៅនឹងមពរះ្រនទាូែដនរះ សដ្រតែច

សង្ឃបានែរះ្រង់ឃ្លា ំងសមម្់រតង្វា យដៅែ្ុង្រនទា្់រថនមពរះរជដំណាែ់រ្រស់

មពរះ ឲ្យដៅដ្វាើជាែកនលាងរ្រស់តំណាងថនពូជ្រនុស្សកដែធាលា ្់រសមលា ្់រ្រនុស្ស

ដោយឥតជំនំុជម្ររះ។ ោមា នអវាពីកដែជាការម្រម្ដែ់មពរះ ្ំជាងការម្រគែ់

ការដពញចិតតែដៅឲ្យសមតរូវរ្រស់មពរះ និងសមតរូវថនដសចែតែពីពិតរ្រស់មពរះអង្

ដ្រះដ�ើយ។

 ែ្ុងការវែិមត�្់រ្រែពពីរជធានពីថននគរដពើសុពីវញិ ដោែដនដហម

បានមជា្រអំពពីការម្រម្ដ៏កាលា ហានដនរះ ដោែបានចាត់វធិានការ្រដណតែ ញ

អ្ែឈាលា នរនដនរះដចញជា្រ ទ្ា ន់។ ដោែមនម្រសាសន៍ថា «ការដ្រះបាន

ទំ្ស់ចិតតែខ្ុំជាខ្លា ំង ដហតុដ្រះខ្ុំែ៏យែអស់ទំាងម្រោ្់រម្រោរ្រស់្ូ្៊រពីយ៉ា  

ដបារះដចញដៅខ្ងដមរៅ្រនទា្់រ ខ្ុំែ៏្រង្្្់រឲ្យដគសមអា ត្រនទា្់រ រួចខ្ុំយែដមគឿង

ម្រោ្់ររ្រស់មពរះវហិារថនមពរះ មព្រទំាងតង្វា យដ្រសៅ និងែំញាន ដៅោែ់ ទុែ 

ែ្ុងដ្រះវញិ»។

 ្ិរនមោន់កតមពរះវហិារដទកដែមតរូវបានកែងជាែកនលាងសកាកា រ្ូរជា 

្រ៉ាុកនតែ សូ្រ្ពីកតតង្វា យែ៏មតរូវបានដគដម្រើមបាស់ខុសទិសដៅកដរ។ ការដនរះទំនង 

ជាបាន្ំរបាែ់ទឹែចិតតែដែ់ដសចែតែពីស្រ្ុរសរ្រស់ពួែ្រណាតែ ជនជាដមចើន។ ពួែ

ដគបានបាត់្រង់ចិតតែពុរះែដ្រញ្ជោ ែនិងដសចែតែពីដែលាៀវកាលា  ដហើយែ៏កែងថាវា យ

តង្វា យដ្់រហូត្ួរយរ្រស់ពួែដគ។ ឃ្លា ំងតង្វា យ រ្រស់មពរះជាមចា ស់ែ៏មនរ្រស់ 

រ្ររកាន់កតតិច ពួែអ្ែចដម្រៀង និងអ្ែ្រដម្រើការដផ្សងៗដទៀតថនមពរះវហិារ

បានទទួែការឧ្រត្ថ្រភា្ិរនមគ្់រមោន់ ែ៏បានចាែដចញពពីែិចចាការរ្រស់ខលាួន ដៅ 

ដ វ្ាើការដៅែកនលាងដផ្សងដទៀតវញិ។



ទំព័រ-832- ពួែដហារ និងដសតែច

អង្គារ-២៦ កុម្ភៈ   អំណាន មពរះគ្្រពីរម្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ែុស ជំពូែ៤

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ្រនុស្ស សុចរតិ ដគ ដដើរ ត្្រ ផលាូវ ដទៀង មតង់ រ្រស់ ខលាួន ែូន ដៅ 

រ្រស់ អ្ែ ដ្រះ មន ពរ ត ដរៀង ដៅ។ សុភាសិត ២០:៧

 ដោែដនដហមបានដរៀ្រចំែិចចាការដដើ្រ្ពីសមអា តការរដំោភ្ំររន

ដនរះ។ ដោែបានម្រ្ូរែអ្ែកដែបានចាែដចញពពីការ្រដម្រើែិចចាការដៅែ្ុង

ដំណាែ់រ្រស់មពរះ «រួចខ្ុំែ៏ម្រ្ូរែពួែដែវ ពី ្រែតំ្ងទុែដៅដំកណង រ្រស់ ដគ 

វញិ»។ ទដងវាើដនរះបានជំរុញទឹែចិតតែដែ់ពួែ្រណាតែ ជនឲ្យមនទំនុែចិតតែ ដហើយ 

សាសន៍យូោទំាងអស់ែ៏បាន្ំ «តង្វា យ១ភាគែ្ុង១០ ពពីស្សរូវទឹែ ទំរំង 

បាយជូរ និងដម្រង្រែោែ់ែ្ុងឃ្លា ំង»។ អ្ែកដែ «បានរ្់រជា ្រនុស្ស ដសាមា រះ 

មតង់» មតរូវបានតំ្ងឲ្យ «មតរួតដែើឃ្លា ំងទំាងដ្រះ» «ដហើយការង្ររ្រស់ដគ 

គឺជាអ្ែកចែចំកណែដែ់្រង្រអាូនខលាួន»។

 ែទ្ផែ្ួរយដទៀតថនការដរៀ្រការជា្ួរយនឹងពួែអ្ែថាវា យ្រង្ំរូ្រមពរះ 

គឺការ្ិរនដោរពថ្ងៃស្របាតហ៍ ជាសញ្ញា កដែកញែសាសន៍អុពីស្សាកអែ ជា 

អ្ែថាវា យ្រង្ំដែ់មពរះពិត ដចញពពីសាសន៍ដផ្សងៗ។ ដោែដនដហមបានរែ

ដ�ើញថាពួែអ្ែរែសុពីនិងអ្ែជំនួញជាដមចើន ្រែពពីម្រដទសកដែដៅជំុវញិ 

កដែបានចូែ្រែែ្ុងទពីមែរុងដយរូសា�ិ្របាន្ំឲ្យ្រនុស្សជាដមចើនែ្ុង 
ចំដណា្រសាសន៍អុពីស្សាកអែចូែរួ្រែុ្ងការចរចរទំនិញដៅថ្ងៃស្របាតហ៍។ 

ដៅមន្រនុស្សខលារះកដែដគ្ិរនអាចអូសទាញឲ្យែរះ្រង់ដោែការដនរះកដរ 

្រ៉ាុកនតែ ្រនុស្សដថទដទៀតបាន្ំររនដៅនឹងមែឹត្យវន័ិយ ដហើយ បាន រួ្ររួ្រជា 

្ួរយនឹងសាសន៍ដថទ ែ្ុងការខិតខំម្ឹរងកម្រងរ្រស់ពួែដគ ដដើ្រ្ពីយែជ័យជ្រ្រះ

ដែើអ្ែកដែយែចិតតែទុែោែ់ជាដមចើនដទៀត។ ្រនុស្សជាដមចើន្ិរនហ៊ាន 

្ំររនដៅនឹងថ្ងៃស្របាតហ៍ ដោយដ្រើែចំហដទ។ ដោែដនដហម សរដសរ 

ថា «ដៅមោដ្រះ ខ្ុំបានដ�ើញ្រនុស្សខលារះដៅស្សរុែយូោែំពុងកតជាន់្ុងកផលា

ទំរំងបាយជូរ ដៅថ្ងៃឈ្់រសមមែ មព្រទំាងដឹែែណាតែ ្់រស្សរូវចូែ្រែ 

និងផទាុែសតវាោ ដោយស្សាទំរំងបាយជូរ កផលាទំរំងបាយជូរ កផលាោវា  និង 



ការកែទម្រង់-ទំព័រ-833-

្រនទាុែមគ្់រ្ុរខ កដែដគដឹែ្រែែុ្ងមែរុងដយរូសា�ិ្រ ដៅថ្ងៃឈ្់រសមមែ។ 

… ែ៏មន្រនុស្សពពីមែរុង ទពីរ ៉ាុស ដៅែ្ុងទពីមែរុងកដរ ដគកតងយែមតពី និងទំនិញ 

មគ្់រ្ុរខ ្រែែែ់ឲ្យពួែែូនដៅយូោ»។

 ដគអាចការររសា្ថ នភាពក្រ្រដនរះបាន ម្រសិនដ្រើពួែអ្ែដឹែ្ំបាន 

ដម្រើអំណាចរ្រស់ពួែដគ ្រ៉ាុកនតែ ដសចែតែពី្រ៉ាងមបាថ្ាែ្ុងការ្ំរដពញត្្រចំណា្់រ 

អារ្រមាណ៍រ្រស់ខលាួន បានដឹែ្ំពួែដគឲ្យដពញចិតតែនឹងអំដពើ្ិរនមតឹ្រមតរូវដនរះ។ 

ដោែដនដហម្ិរនញដញើតនឹងសតែពី្រដ ទ្ា សដែ់ពួែដគអំពពីការ្ិរនយែចិតតែទុែ

ោែ់នឹងែរណពី យែិចចារ្រស់ខលាួនដ្រះដ�ើយ។ ដោែបានតវា៉ាយ៉ា ងតឹងរុងឹថា 

«ដហតុដូចដ្រតែចបានជាអ្ែរែ់ោ្្រង្អា ្់រដែ់ថ្ងៃឈ្់រសមមែ ដោយម្រមពឹតតែ 

អំដពើអាមែែ់យ៉ា ងដនរះដ្វាើអពី ឯពួែអយ្យដការ្រស់អ្ែរែ់ោ្ ដតើ្ិរនបាន ដ្វាើ 

ដូដច្រះដទឬអពី ដហតុដ្រះបានជាមពរះថនដយើងរែ់ោ្ មទង់បាន្ំអស់ទំាង

ដសចែតែពីអាមែែ់ដនរះ ្រែដែើដយើងនិងដែើទពីមែរុងដនរះផង ្រ៉ាុកនតែ អ្ែរែ់ោ្្ំ

ឲ្យមនដសចែតែពីដមកា្ ្រែដែើពួែអុពីស្សាកអែក្្រដទៀត ដោយ្រង្អា ្់រដែ់ 

ថ្ងៃឈ្់រសមមែដូដច្រះ»។ ្រ ទ្ា ្់រ្រែ ដោែបាន្រង្្្់រថា «កាែណាអស់

ទំាងទាវា រថនមែរុងដយរូសា�ិ្រ ចា្់រដផតែើ្រងងឹត ដហៀ្រនឹងចូែថ្ងៃ ឈ្់រសមមែ  

ដហើយ» ដ្រះពួែដគមតរូវ្ិរទទាវា រ ដហើយ្ិរនមតរូវដ្រើែដ�ើយ រហូតទាែ់កត ផុត 

ថ្ងៃស្របាតហ៍ ដហើយបានចាត់អ្ែ្រដម្រើកដែដោែទុែចិតតែ ខ្លា ំងជាង ្រនុស្ស 

រ្រស់ពួែតុោការដៅទពីមែរុងដយរូសា�ិ្រ ឲ្យដៅចំាឃ្លា ំដ្រើែដៅមត់ទាវា រ 

ទពីមែរុងទំាងដ្រះ ដដើ្រ្ពីពិនិត្យដ្រើែឲ្យដឹងថាដតើមនដគ្ំទំនិញចូែ្រែកដរ

ឬដទ។

ពុធ-២៧ កុម្ភៈ   អំណាន មពរះគ្្រពីរម្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ែុស ជំពូែ៥

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  មន មទព្យ ស្រ្តតែិ តិច ដហើយ មន ដសចែតែពី ដកាតខ្លា ច ដែ់ 

មពរះដយហូវា៉ា ដ្រះ វដិសស ជាង មន ដមចើន ដហើយ មន ដសចែតែពី ទុែ្ខ វញិ។ 

សុភាសិត ១៥:១៦



ទំព័រ-834- ពួែដហារ និងដសតែច

 ដោយ្ិរនមព្រដបារះ្រង់ដចាែនូវដោែ្ំរណងរ្រស់ពួែដគ «ដ្រះ 

ពួែឈមាួញ និងពួែអ្ែកដែែែ់ដូរដផ្សងៗ ែ៏ដដែដៅខ្ងដមរៅមែរុងដយរូ

សា�ិ្រ្រតែងពពីរកដរ» ដោយសង្ឃឹ្រថានឹងរែឱកាសដដើ្រ្ពីចរចរជា្ួរយនឹង 

ជនជាតិឬម្រជារសសតែថននគរដ្រះ។ ដោែដនដហមបានមពមន ដែ់ពួែ ដគ 

ថា ពួែដគនឹងមតរូវទទួែទណ្ឌ ែ្រមា ម្រសិនដ្រើពួែដគដៅកត្រនតែដ្វាើដូដច្ារះតដៅ

ដទៀត។ ដោែគំរ្រថា «អ្ែរែ់ោ្ដដែដៅកែ្រែំកផងដនរះដ វ្ាើអពី? ដ្រើដៅ កត 

ដ្វាើដូដច្រះដទៀត ដ្រះខ្ុំនឹងចា្់រអ្ែរែ់ោ្ដហើយ តំ្ងពពីដ្រះតដៅ ដគែ៏ កែង 

្រែដៅថ្ងៃឈ្់រសមមែដទៀត»។  ដោែែ៏បាន្រង្្្់រដែ់ពួែដែវ ពីឲ្យចំា

យ្រដៅអស់ទំាងទាវា រ ដោយដឹងថាពួែដគនឹងសាតែ ្់រ្រង្្្់រដោែជាង្រនុស្ស

្្រមាត្ ខណៈកដែពួែដគមនទំ្ែ់ទំនងយ៉ា ងជិតស្ិទ្ ជា្ួរយនឹង ែិចចាការ 

្រដម្រើដែ់មពរះ កដែជាការស្រដហតុផែគួរឲ្យរពឹំងថាពួែដគមនចិតតែ

ពុរះដររែ្ុងការដោរពដែ់មែឹត្យវន័ិយរ្រស់មពរះ។

 ដហើយឥ�ូវដនរះ ដោែដនដហមបានក្ររចំណា្់រអារ្រមាណ៍រ្រស់

ដោែដៅរែដមោរះថ្ាែ់កដែគំរ្រែំកហងដែ់សាសន៍អុពីស្សាកអែ្រតែងដទៀត 

ដោយសារការដរៀ្រអារហ៍ពិរហ៍និងការភាជោ ្់រទំ្ែ់ទំនងជា្ួរយនឹងពួែ

អ្ែថាវា យ្រង្ំរូ្រមពរះ។ ដោែសរដសរថា «ដៅមោដ្រះខ្ុំែ៏ដ�ើញ ពួែយូោ 

ខលារះ កដែបានយែម្រពន្ ជាស្សពីសាសន៍អាសដូឌ អំា្រ៉ាូន និង្រ៉ាូអា្់រ ដហើយ

ែូនដគរែ់ែណាតែ ែនិយយជាភាសាអាសដូឌ ឥតដចរះនិយយភាសា រ្រស់ 

ពួែយូោដ�ើយ គឺដគនិយយត្្រកតភាសារ្រស់សាសន៍ដគដរៀងខលាួន»។

 ការចងស្រ្័ន្កដែផទាុយនឹងចបា្់រដនរះ ែំពុង្រណាតែ ែឲ្យមនការ

មច្ូរែមច្រែ់យ៉ា ង្ំដៅែ្ុងសាសន៍អុពីស្សាកអែ ដមររះពួែកដែបាន ចង 

ស្រ្័ន្ទំាងដនរះ គឺជាពួែអ្ែកដែមនតំកណងខ្ង់ខ្ស់ ជាអ្ែដឹែ្ំ កដែ 

ពួែ្រណាតែ ជន មនសិទ្ិសំុដំ្ូរ ម្ា ននិងជាគំរូកដែផតែែ់សុវត្ថិភាព។ ដោយ

ដ្រើែដ�ើញដសចែតែពីវ ិ្ សដែ់ម្រដទសជាតិ ម្រសិនដ្រើពួែដគដៅកត្រនតែ្រដណាតែ យ

ខលាួនម្រមពឹតតែអំដពើអាមែែ់ដនរះតដៅដទៀត ដោែដនដហមបានពិភាែសារែ



ការកែទម្រង់-ទំព័រ-835-

ដំដណារះស្សាយយ៉ា ងដសាមា រះសមា័មគ ជា្ួរយនឹងពួែអ្ែកដែ ម្រមពឹតតែខុស ទំាង 

អស់ដ្រះ។ ដោយចងអាុែដៅឯដសតែចសា�ូ្រ៉ាូន ដោែបានរឭំែ ដែ់ពួែ 

ដគថា ដៅែ្ុងចំដណា្រនគរទំាងឡាយកដែបានដែើតដ�ើងដៅដែើកផនដពី

ដនរះ ោមា នដសតែចណា ជាដសតែចកដែមពរះបានម្រទានមបាជ្ាដ៏ឧដុង្ឧតតែ្រ ដូច 

មពរះអង្ដ�ើយ ្រ៉ាុកនតែ ដៅកតពួែសសតែពីកដែថាវា យ្រង្ំរូ្រមពរះ្រកងវារមពរះទ័យ

មពរះអង្ដចញពពីមពរះបាន ដហើយគំរូរ្រស់មពរះអង្បានដ្វាើឲ្យសាសន៍អុពីស្សាកអែ

មត�្់រដៅជាពុែរែួយ។ ដោែដនដហមបានគំរ្រយ៉ា ងោច់អហង្កា រថា 

«ដតើគួរឲ្យដយើងសាតែ ្់រត្្រអ្ែរែ់ោ្ និងម្រមពឹតតែដសចែតែពីអាមែែ់ជា្ំទំាង

ដនរះ ដហើយម្រមពឹតតែរែំងនឹងមពរះថនដយើង ដោយយែម្រពន្ ជា សាសន៍ ដថទ 

ឬអពី?» «្ិរនមតរូវឲ្យអ្ែរែ់ោ្ឲ្យែូនស្សពីដៅែូនម្ររុសរ្រស់ដគ ឬយែែូនស្សពី 

រ្រស់ដគ្រែឲ្យែូនម្ររុសរ្រស់ខលាួន ឬសមម្់រខលាួនដ្រះដ�ើយ»។

 ដៅដពែកដែដោែបានោតមតោងដៅចំដររះ្ុរខពួែដគ អំពពីមែឹត្យ
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វន័ិយរ្រស់មពរះនិងការគំរ្រែំកហង មព្រទំាងការជំនំុជម្ររះកដែបានដែើត

ដ�ើងដែ់សាសន៍អុពីស្សាកអែែនលាង្រែ ដោយសារកតអំដពើបា្រ ក្រ្រ ដនរះ 

ដហើយដទើ្រ្រនសិការ្រស់ពួែដគែ៏បានភ្ាែ់រឭែដ�ើង ដហើយែិចចាការថនការ

កែទម្រង់ែ៏បានចា្់រដផតែើ្រ កដែបាន្រកងវារដសចែតែពីដមកា្ដ៏គួរឱ្យភិតភ័យ 

រ្រស់មពរះ ឲ្យកាលា យដៅជាការោ្់រមពរះហឫទ័យនិងមពរះពរវញិ។

ពពហស្បតិ៍-២៨ កុម្ភៈ   អំណាន មពរះគ្្រពីរម្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ែុស ជំពូែ៦

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ែំុ ឲ្យ ទឹ្រ នឹ្រ ដស្សៀែ ជា ១ នឹង ្រនុស្ស ្ិរន ដជឿ ដ�ើយ ដ្ិត 

ឯ ដសចែតែពី សុចរតិ និង ដសចែតែពី ទទឹង ចបា្់រ ដតើ មន ការ ម្រែ្រ អវាពី នឹង ោ្ ឬ ពនលាឺ 

និង ងងឹត ោយ�ំ ោ្ ដូច ដ្រតែច បាន។ ែូរនិ្ូសទពី២  ៦:១៤

 មន្រនុស្សខលារះកដែ្ិរនឋិតដៅែ្ុងតំកណងដ៏ពិសិដ្ឋ បានអងវារែរ 

ជំនួសម្រពន្រ្រស់ពួែដគ ដោយម្រកាសថាពួែដគ្ិរនអាចក្រែពពីពួែ្ង

ទំាងដ្រះបានដ�ើយ។ ្រ៉ាុកនតែ ្ិរនចំាបាច់មនការដោរពដែ់ពួែដគដទ ែ៏្ិរន

ចំាបាច់ដោរពដែ់្ុរខតំកណងនិងតួ្ទពីរ្រស់ពួែដគកដរ។ ដៅែ្ុងចំដណា្រ

ពួែសង្ឃនិងពួែដ្រដឹែ្ំទំាងអស់ ម្រសិនដ្រើអ្ែណា្ិរនមព្រ្ំរក្រែខលាួន

ដចញពពីទំ្ែ់ទំនងជា្ួរយនឹងពួែអ្ែថាវា យ្រង្ំរូ្រមពរះដទ នឹងមតរូវដែដចញ

ពពីែិចចាការរ្រស់មពរះជាមចា ស់ជា្រ ទ្ា ន់។ មោដ្រះដៅរ្រស់សដ្រតែចសង្ឃម្ែ់ 

បានដរៀ្រការជា្ួរយនឹងែូនស្សពីរ្រស់សានបាឡាត កដែដគបានស្ាែ់ 

មគ្់រោ្ ្ិរនមតឹ្រកតមតរូវបានដែដចញពពី្ុរខតំកណង្រ៉ាុដណាណ រះដទ ្រ៉ាុកនតែ រហូត

ដែ់បានកាត់ដចញពពីសាសន៍អុពីស្សាកអែ ជា្រ ទ្ា ន់ក្្រដទៀតផង។ ដោែ 

ដន ដហម បានអ្ិសា្ឋ នថា «ឱមពរះថនទូែ្រង្ំដអើយ សូ្រមទង់នឹែចំាពពីដគ 

ពពីដមររះដគបាន្រង្អា ្់រការង្រជាសង្ឃ និងដសចែតែពីសញ្ញា ថនការង្រដ្រះ 

និងពួែដែវ ពីកដរ»។

 ភាពទង្ឹរះខ្សឹែខ្ួសែយ៉ា ង្ងៃន់្ងៃររ្រស់្រនុស្សដនរះ នឹង្រង្ហា ញពពីការ

ទា្រទារឲ្យអ្ែដ វ្ាើការរ្រស់មពរះកដែដសាមា រះមតង់នឹងមទង់មតរូវជំនំុជម្ររះកត
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្រ្យ៉ាងគត់។ មនការម្រទាញម្រទង់ជា្រនតែ្រ ទ្ា ្់រ ជា្ួរយនឹងធាតុម្រឆំាង 

ដហើយមនកតដោយការត្រអត់ ការ្រ ទ្ា ្រខលាួន និងការអ្ិសា្ឋ ន្រ៉ាុដណាណ រះដទ 

កដែដ្វាើឲ្យែិចចាការដបារះជំហានដៅ្ុរខបាន។

 ្រនុស្សជាដមចើនកដែបានដរៀ្រការជា្ួរយនឹងអ្ែថាវា យ្រង្ំរូ្រមពរះ 

បានសដម្រចចិតតែដៅជា្ួរយនឹងដគ ជាជននិរដទស ខលាួនដចញ ពពីស្សរុែ រ្រស់ 

ខលាួន ដហើយពួែអ្ែទំាងដ្រះបានរួ្ររួ្រជា្ួរយនឹងសាសន៍សាម៉ា រ ពី កដែមតរូវ

បានដគ្រដណតែ ញដចញពពីមែរុ្រជំនំុ។ អ្ែកដែធាលា ្់រមនតំកណងជាអ្ែ្រដម្រើ

ដែ់មពរះ បានរែដ�ើញផលាូវរ្រស់ពួែដគ ចូែ្រែកាន់ទពីដនរះ ដហើយដមកាយ 

្រែដទៀត ពួែដគែ៏បានចូែរួ្រម្រមពឹតតែអំដពើអាមែែ់យ៉ា ងដពញទំហឹង។ ដៅ

ែ្ុងដោែ្ំរណងពមងឹងស្រ្័ន្ភាពដនរះ សាសន៍សាម៉ា រ ពីបាន សន្យថានឹង 

អនុវតតែត្្រជំដនឿនិងម្រថពណពី រ្រស់សាសន៍យូោឲ្យកាន់កតខ្លា ំង ដហើយ 

ដបារះ្រង់ជំដនឿរ្រស់ខលាួនដចាែ ដដើ្រ្ពីដ្រតែជ្ាចិតតែសាតែ រទំ្ែ់ទំនងជា្រង្រអាូននឹង

ោ្ដនរះឲ្យបានម្រដសើរដ�ើងវញិ ដហើយបានសាងសង់មពរះវហិារ្ួរយដៅដែើ

ភ្ំដែរសុិពី្រ ទែ់្ុរខនឹងដំណាែ់រ្រស់មពរះដៅទពីមែរុងដយរូសា�ិ្រ។ ជំដនឿ 

រ្រស់ពួែដគដៅកត្រនតែោយ�ំោ្ រវាងជំដនឿថនសាសន៍យូោនិងជំដនឿ ថន 

សាសន៍ដថទ ដហើយពួែដគបានអរះអាងថាដគជារសសតែរ្រស់មពរះ កដែ ជា 

ម្រភពថនកផនការ ជាការម្រែួតម្រកជង និងសមតរូវរវាងសាសន៍ទំាងពពីរ 

ពពីជំ្ន់្ួរយដៅជំ្ន់្ួរយ។

 ដដើ្រ្ពីឲ្យការកែទម្រង់្ដពែ្រចចាុ្រ្ន្ដនរះបានដបារះជំហានដៅ្ុរខ

ដយើងែ៏មតរូវការ្រនុស្សកដែនឹង្ិរន្រនូ្រ្រន្ថយឬដយគយែ់ដែ់អំដពើបា្រ ឬ 

ហ៊ានដែើែតដ្រកាើងែិតតែិ្្ររ្រស់មពរះ ដូចជាដោែកអសរ៉ា  និងដោែ ដនដហម 

ដូដច្ារះកដរ។ អ្ែកដែទទួែ្រនទាុែ្ំរដពញែិចចាការដនរះ ្ិរនមតរូវ ដៅដសងៃៀ្រដទ 

ដៅដពែកដែមនការម្រមពឹតតែខុសបានដែើតដ�ើង ដហើយែ៏្ិរនមតរូវ្ិរទបំាង

អំដពើអាមែែ់ដោយយែដសចែតែពីដ្រត្តែ ែរុណា្រែមគ្រដណតែ ្់រកដរ។ ពួែដគនឹង

ចងចំាថាមពរះ្ិរនក្រនជាអ្ែដោរព្រនុស្សដ្រះដទ និងថា ភាពតឹងកតង 
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ចំដររះ  ្រនុស្សតិចតួច នឹង្រង្ហា ញដសចែតែពីដ្រត្តែ ែរុណាដែ់្រនុស្សជាដមចើន។ 

ពួែដគែ៏នឹងចងចំាផងកដរថា មពរះវញិ្ញា ណថនមពរះមគិសតែនឹង្រង្ហា ញដៅែ្ុងអ្ែ 

កដែសតែពី្រដ ទ្ា សដែ់ការអាមែែ់។

 ដៅែ្ុងែិចចាការរ្រស់ោត់ ដោែកអសរ៉ា  និងដនដហមបាន្រ ទ្ា ្រខលាួន

ដៅចំដររះមពរះ ែន់តួបា្ររ្រស់ដោែ និងបា្ររ្រស់ពួែ្រណាតែ ជន ដហើយ 

និង ទទូចអងវារសំុការអត់ឱនដទាស ហាែ់ដូចជាពួែដោែជាអ្ែ ម្រម្ 

ដូដច្ារះកដរ។ ពួែដោែបានរងទុែ្ខ អ្ិសា្ឋ ន និងទទួែការឈឺចា្់រ ដោយ 

អត់្មាត់។ ការដ្រះដហើយកដែដ្វាើឲ្យែិចចាការរ្រស់ ដោែទំាងពពីរ មនការ ពិបាែ 

ជាខ្លា ំង កដែសាសន៍ដថទពិបាែនឹងជំទាស់ដោយចំហ ្រ៉ាុកនតែ ការម្រឆំាង ជា 

សមងៃ ត់ពពីសំណាែ់អ្ែកែលាងដ វ្ាើជា្ិរតតែ កដែបានដ្វាើឲ្យ្រនុស្សអាមែែ់ខចាពីឥទ្ិពែ

រ្រស់ខលាួនដម្រើ ជាអ្ែកដែបាន្រដងកាើន្រនទាុែថនអ្ែ្រដម្រើរ្រស់មពរះ ឲ្យកាន់ កត 

្ងៃន់្ួរយជាដ្់រ។ ពួែអ្ែែ្ត់ទំាងដនរះបានជួយផចាុងដផតែើ្រដែ់សមតរូវរ្រស់ 

មពរះជាមចា ស់ដោយសមភា រៈ សមម្់រដម្រើមបាស់ែ្ុងស្រង្្្ររ្រស់ពួែដគ ម្រឆំាង  

នឹងរសសតែរ្រស់មពរះ។ ្ំរណងមបាថ្ាអាមែែ់ និងគំនិតម្រឆំាង ្ររះដបារ រ្រស់ 

ពួែដគ កតងកតម្រឆំាងនឹងតម្ររូវការរ្រស់មពរះជានិចចា។

សុពក-១ មីនា   អំណាន មពរះគ្្រពីរម្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ែុស ជំពូែ៧

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ អ្ែ ណា កដែ ដ្រើែង្យ មពរះ្រនទាូែ ដ្រះ នឹង ្ ំ ឲ្យ ខលាួន 

មតរូវ វ ិ្ ស កត អ្ែ ណា កដែ ដកាតខ្លា ច ដែ់ មែឹត្យវន័ិយ ដ្រះ នឹង បាន រង្វា ន់ 

វញិ។ សុភាសិត ១៣:១៣

 ដជាគជ័យកដែដោែដនដហមទទួែបានពពីការខំម្ឹរងកម្រងរ្រស់ 

ោត់បាន្រង្ហា ញថាការអ្ិសា្ឋ ន ដសចែតែពីជំដនឿ និងមបាជ្ា មព្រទំាង 

សែ្រមាភាព ដ៏ ដែលាៀវកាលា  នឹងសដម្រចដជាគជ័យបាន។  ដោែដនដហម ្ិរន ក្រន 

ជាសង្ឃដទ ដោែ្ិរនក្រនជាដហារដទ ដហើយែ៏្ិរនបានទា្រទារចង់បានតួ្ទពី

ខ្ង់ខ្ស់អវាពីកដរ។ ដោែគឺជាអ្ែកែទម្រង់ កដែបានដែើតដ�ើងដៅមោ ដ៏ សំខ្ន់  
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្ួរយ។ ដោែមនដោែ្ំរណងតម្រង់រសសតែរ្រស់ដោែឲ្យដដើរត្្រមពរះ។ 

ដោយមនការជំរុញទឹែចិតតែពពីដោែ្ំរណងដ៏្ំដនរះ ដោែបានដម្រើមបាស់ 

អស់ទំាងថា្រពែរ្រស់ដោែ ដដើ្រ្ពីឲ្យដោែ្ំរណងដនរះបានសដម្រច។ 

ដសចែតែពីសុចរតិដ៏ខ្ង់ខ្ស់និងឥតង្ែដរ បានែំណត់ជាសញ្ញា ថនការ ខំ 

ម្ឹរង កម្រង រ្រស់ដោែដនរះ។ ដៅដពែកដែដោែបានដៅជួ្រជា្ួរយនឹង

ពួែ្រនុស្សអាមែែ់និងពួែអ្ែម្រឆំាង ដដើ្រ្ពីកែតម្ររូវ ដោែបានដ្រតែជ្ាចិតតែ

ឈរដៅដែើជំហរដ៏រងឹមំ កដែពួែ្រណាតែ ជនបានភ្ាែ់រឭែដ្វាើការដោយចិតតែ

ពុរះែដ្រញ្ជោ ែនិងកាលា ហាន ពួែដគបានដឹងពពីភែតែពីភាពរ្រស់ដោែ ការ ស្សឡាញ់ 

ម្រដទស ជាតិ និងដសចែតែពីស្សឡាញ់ដ៏មជាែដមរៅរ្រស់ដោែចំដររះមពរះដហើយ

ដោយ ដ្រើែដ�ើញដូដច្ារះ ពួែដគសុខចិតតែដដើរត្្រដោែ ដទារះ្រពីជា ដោែ 

ដឹែ្ំ ដៅទពីណាែ៏ដោយ។

 ភាពឧសសាហ៍ព្យយ្រដៅែ្ុងភារែិចចាកដែមពរះបានកតងតំ្ង គឺជា

កផ្ែដ៏សំខ្ន់្ួរយថនជំដនឿសាស្ដ៏ពិតមបាែដ។ ្រនុស្សអាចចា្់រយែ

កាែៈដទសៈជាឧ្រែរណ៍រ្រស់មពរះ កដែដ្វាើការត្្រដោែ ្ំរណង រ្រស់ 

មទង់។ សែ្រមាភាពកដែោច់ខ្តនិងភាលា ្រៗ ដៅដពែដ៏មតឹ្រមតរូវនឹង្ំ្រែ 

នូវ   ដជាគជ័យ ដ៏មតចរះមតចង់ ខណៈកដែការពន្យរដពែនិងការមពដងើយ

ែដនតែើយហុចែទ្ផែជាការ្ររជ័យយ៉ា ង្ងៃន់្ងៃរ និង្រង្អា ្់រដែ់មពរះែិតតែិ្្រ

រ្រស់មពរះផង។ ម្រសិនដ្រើពួែអ្ែដឹែ្ំដៅែ្ុងែិចចាការថនដសចែតែពីពិត្រង្ហា ញ 

ពពីទឹែចិតតែរយពីែរយែ ម្រសិនដ្រើពួែដគមពដងើយែដនតែើយ និងោមា នដោែ 

្ំរណងចបាស់ោស់ ដ្រះពួែជំនំុនឹង្ិរនម្ររុងម្រយ័ត្ ដសារះអដង្ើយ ដហើយ 

ចូែចិតតែការស្របាយ ជាែ់ជា្ិរនខ្ន កតម្រសិនដ្រើពួែអ្ែដឹែ្ំទំាងដ្រះ

មនដោែ្ំរណង្ររសុិទ្ែ្ុងការ្រដម្រើដែ់មពរះ ដហើយដោរពដែ់មពរះអង្

កត្ួរយអង្គត់ដ្រះ មែរុ្រជំនំុនឹងរួ្ររួ្រោ្ មនែតែពីសង្ឃឹ្រ និងមន ចិតតែ អនទារះ សា 

ជាែ់ជា្ិរនខ្ន។



ទំព័រ-840- ពួែដហារ និងដសតែច

 មពរះ្រនទាូែរ្រស់មពរះសំ្ូររដៅដោយការមត្ស់្រង្្្់រខ្លា ំងៗ និង ្ ងៃន់ៗ 

ជាដមចើន។ អំដពើបា្រ និងភាព្ររសុិទ្មតរូវបានោែ់ដៅកែ្រោ្ កដែដោយ 

សារការដ្រើែ ដយើងអាចដចាែ្ួរយ ដហើយយែ្ួរយ។ ទំព័រកដែពណ៌្ 

អំពពីស្រអា្់រ ែំហុស និងគំនិតដវៀចដវររ្រស់សានបាឡាត និង្ូ្៊រពីយ៉ា  ែ៏មន 

ពណ៌្អំពពីភាពថ្លា្្ូរ ជំដនឿស៊្់រ និងការែរះ្រង់ផ្ទា ែ់ខលាួន រ្រស់ដោែ 

ដនដហមនិងកអសរ៉ាផងកដរ។ មពរះទុែដសរ ពីភាពឲ្យដយើងយែតមម្់រត្្រ្ួរយ

ណាែ៏បាន ត្្រចិតតែដយើងចង់ដមជើសដរ ើស។ មពរះបានោែ់ែទ្ផែកដែគួរ

ឲ្យភ័យខ្លា ចថនការ្ំររននឹងមែឹត្យវន័ិយរ្រស់មពរះ ម្រឆំាងទាស់នឹងមពរះពរ 

កដែជាែទ្ផែថនការ្ិរនសាតែ ្់រ្រង្្្់រ។ ដយើងមតរូវកតសដម្រចចិតតែដោយខលាួន

ឯងថា ដតើមតរូវទទួែការឈឺចា្់រដោយការ្ំររន ឬទទួែអំណរ ដោយ ការ 

សាតែ ្់រ្រង្្្់រ។

សៅរ៍-២ មីនា   អំណាន មពរះគ្្រពីរម្រចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា ែុស ជំពូែ៨

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖ ដហើយ ពួែ អ្ែ កដែ នឹង ដែើត ពពី ឯង ្រែ ដគ នឹង សង់  

ទពី ចាស់ កដែ ខូច្រង់ ដ�ើង ជា ្ មាពី ឯង នឹង សង់ ដ�ើង ដែើ ដជើង ជញ្ជោ ំង កដែ 

មន ដៅ តំ្ង ពពី ដមចើន ដំណ ត ្រែ ដហើយ ែ៏ នឹង មន ដឈាមា រះ ថា ជា អ្ែ ជួសជុែ 

ទពី បាែ់ ក្រែ គឺ ជា អ្ែ កដែ ដរៀ្រចំ ផលាូវ ដៅ ឯ ទពី ែំដៅ ដ�ើង វញិ។ ដអសាយ 

៥៨:១២

 ែិចចាការថនការសាតែ រដ�ើងវញិ និងការកែទម្រង់កដែបានដែើតដ�ើង

ដោយសារពួែដឈលាើយកដែបានវែិមត�្់រ្រែកាន់ស្សរុែែំដណើ តវញិដមកា្រ  

ការដឹែ្ំរ្រស់ដោែ សូរ ៉ាូបា្ិរែ ដោែកអសរ៉ា  និងដោែដនដហមដ្រះ 

្រង្ហា ញពពីរូ្រភាពថនែិចចាការសាតែ រមពែឹងវញិ្ញា ណជា្មាពីដ�ើងវញិ កដែមតរូវកត 

្រដងកាើតដ�ើងដៅចុង្រញចា ្់រថនម្រវតតែិសាសសតែពិភពដោែដយើងដនរះ។ សាសន៍

អុពីស្សាកអែកដែដៅដសសសែ់ជា្រនុស្សទន់ដខសាយ មតរូវបានទទួែការ

្ំរផលាិច្ំរផ្លា ញពពីសំណាែ់ខ្មា ំងសមតរូវរ្រស់ពួែដគ ្រ៉ាុកនតែ មពរះមនដោែ្ំរណង

រែសាចំដណរះដឹងអំពពីមពរះអង្ និងមែឹត្យវន័ិយរ្រស់មទង់ដៅដែើកផនដពីដនរះត្្រ
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រយៈពួែដគ។ ពួែដគជាអ្ែក្រែសាការថាវា យ្រង្ំដ៏ពិតមបាែដ ជាអ្ែរែសា 

ដសចែតែពីទំ្យដ៏្ររសុិទ្។ ្រទពិដសា្ន៍ដផ្សងៗោ្ ខណៈកដែពួែដគ បាន 

សាងសង់មពរះវហិារ និងែំកផងទពីមែរុងដយរូសា�ិ្រ ពួែដគបានជួ្រម្រទរះនឹង

ការម្រឆំាងយ៉ា ង្ងៃន់្ងៃរ គឺពួែដគបានជួ្រនឹងការម្រឆំាងយ៉ា ងខ្លា ំងកាលា ។ ពួែ

អ្ែបានទទួែ្រនទាុែែិចចាការជាទ្រងៃន់ពពីសំណាែ់ពួែអ្ែដឹែ្ំែិចចាការដ្រះ 

្រ៉ាុកនតែ ្ុររសទំាងដ្រះដៅកតដបារះជំហានដៅ្ុរខ ដោយទំនុែចិតតែឥតង្ែដរ 

ដោយវញិ្ញា ណថនការ្រ ទ្ា ្រខលាួន និងដោយការចងស្រ្័ន្ជា្ួរយនឹងមពរះយ៉ា ង

រងឹមំទំាងដជឿថា មពរះអង្នឹងដ្វាើឲ្យដសចែតែពីពិតរ្រស់មទង់មនដជាគជ័យ 

ជាែ់ជា្ិរនខ្ន។ ដូចជាដសតែចដហដសោកដរ ដោែដនដហម «កាន់ខ្ជោ ្់រ 

ត្្រមពរះដយហូវា៉ា ឥតែរះ្រង់កែងត្្រមទង់ដ�ើយ គឺបានកាន់ត្្រ អស់ 

ទំាង មែឹត្យមែ្រ … មពរះដយហូវា៉ាែ៏គង់ជា្ួរយនឹងមទង់កដរ» 

(ពងសាវត្រែ្សមតទពី២ ១៨:៦, ៧)។

 ការសាតែ រមពែឹងវញិ្ញា ណដ�ើងវញិគឺជាការកដែដបារះជំហានដៅ្ុរខ 

ដៅស្័រយដោែដនដហម គឺជានិ្ិរតតែរូ្រ កដែបានសដង្ខ្រដៅែ្ុងគ្រ្ពីរ 

ដអសាយថា៖ «ដគនឹងសង់អស់ទំាងទពី កដែខូច្រង់ពពីដដើ្រដ�ើងវញិ ដហើយ

ដរៀ្រែកនលាងដចាែសាងៃ ត់ពពីកាែ្ុរនដ�ើងជា្មាពី ដគនឹងជួសជុែអស់ទំាងទពីមែរុង

កដែខូច្រង់ ដហើយអស់ទំាងទពីែកនលាងកដែដចាែសាងៃ ត់ តំ្ងពពីដមចើន តំណ 

ត ្រែផង»។ «ដហើយពួែអ្ែកដែនឹងដែើតពពីឯង្រែ ដគនឹងសង់ទពីចាស់កដែ

ខូច្រង់ដ�ើងជា្មាពី ឯងនឹងសង់ដ�ើងដែើដជើងជញ្ជោ ំង កដែមនដៅតំ្ង ពពី 

ដមចើនតំណត្រែដហើយ ែ៏នឹងមនដឈាមា រះថា ជាអ្ែជួសជុែទពីបាែ់ក្រែ គឺ

ជាអ្ែកដែដរៀ្រចំផលាូវដៅឯទពីែំដៅដ�ើងវញិ» (ដអសាយ ៦១:៤;  ៥៨:១២)។

 ដៅទពីដនរះ ដហារពណ៌្អំពពី្រនុស្សកដែែំពុងកសវាងរែសា្ថ ្រ្

ដ�ើងវញិនូវដោែ ការកដែជាមគឹរះថននគររ្រស់មពរះ ដៅស្័រយកដែ្រនុស្ស

បានក្ររដចញពពីដសចែតែពីពិត និងដសចែតែពីសុចរតិ។ ពួែដគជួសជុែស្ា្រ បាែ់ 

ក្រែ កដែដគបានដ្វាើឲ្យខូចខ្តដៅែ្ុងមែឹត្យវន័ិយរ្រស់មពរះ ែំកផងកដែ 

មពរះបានោែ់ព័ទ្ជំុវញិរសសតែកដែមពរះអង្បានដមជើសដរ ើស ជាការការររ 



ទំព័រ-842- ពួែដហារ និងដសតែច

សមម្់រពួែដគ ដហើយយែការសាតែ ្់រ្រង្្្់រដែ់្រញញាតតែិថនដសចែតែពីយុតតែិ្្៌រ 

ភាពដសាមា រះមតង់ និងភាព្ររសុិទ្ ជាអ្ែជួយសដ្រង្្រះរ្រស់ពួែដគ។

 ដហារបានចងអាុែចំដៅែិចចាការរ្រស់ពួែ្រណាតែ ជនកដែដៅដសស

សែ់ កដែបានសង់ែំកផងទពីមែរុងដនរះ ជារែ្យកដែមនអត្ថន័យ យ៉ា ង 

ចបាស់ថា «ដ្រើឯងឃ្ត់ដជើងឯង ្ិរនឲ្យក្ររដចញពពីថ្ងៃឈ្់រសមមែ គឺ្ិរន 

ឲ្យដ្វាើត្្រអំដពើចិតតែដៅថ្ងៃ្ររសុិទ្រ្រស់អញ ដ្រើឯងរ្់រថ្ងៃឈ្់រសមមែទុែ

ជាទពីរ ពីែរយចិតតែ ដហើយដែើែថ្ងៃ្ររសុិទ្រ្រស់មពរះដយហូវា៉ា ទុែជាថ្ងៃ គួរ ដោរព 

មព្រទំាងម្រតិ្រតតែិត្្រផង ឥតដ្វាើត្្រអំដពើចិតតែរ្រស់ខលាួន ឬកសវាងរែដសចែតែពី 

អំណរដែ់ខលាួនឯង ឬដរែកតរែ្យរ្រស់ផងខលាួនដ�ើយ មោដ្រះឯងនឹង 

បានចិតតែរ ពីែរយែ្ុងមពរះដយហូវា៉ា ដហើយអញនឹង្រញជោ ិរះឯងដៅដែើទពីខ្ស់ថន

កផនដពី ដហើយនឹងចិញចា ឹ្រឯងដោយ្ររតែរ្រស់យ៉ា ែុ្រ ជាអយ្យដកាឯង ដ្ិត 

មពរះឱស្ឋថនមពរះដយហូវា៉ាបានដចញវាចាដហើយ» (ដអសាយ ៥៨:១៣, ១៤)។

 ដៅមោអវសានកាែ (ទពីចុង្ំរផុតថនពិភពដោែ) មគ្់រសា្ថ ្័រនរ្រស់ 

មពរះទំាងអស់មតរូវកតបានសា្ថ ្រ្ជា ម្ាពីដ�ើងវញិ។ ស្ា្របាែ់ក្រែកដែ ដគបាន

្រដងកាើតដ�ើងដៅែ្ុងមែឹត្យវន័ិយ ដៅស្័រយសានបាឡាត កដែ្រនុស្សបាន 

ផ្លា ស់្រតែូរដ្រះ មតរូវកតបានជួសជុែ។ ដោយឈរជាអ្ែកែទម្រង់ដៅចំដររះ 

ពិភពដោែ រសសតែសំណែ់រ្រស់មពរះមតរូវកត្រង្ហា ញថាមែឹត្យវន័ិយ រ្រស់មពរះគឺ

ជាមគឹរះថនការកែទម្រង់កដែមនការអត់មទំា និងថាថ ង្ៃស្របាតហ៍ថនមែឹត្យវន័ិយ

ទពី្ួរន មតរូវកតឈរដៅជាការរឭំែអំពពីការ្រងកា្រដងកាើតដោែ ជាការរឭំែ ជានិចចា   

អំពពីមពរះដចសាតែ រ្រស់មពរះ   ពួែដគមតរូវកត្រង្ហា ញឲ្យបានចបាស់ អំពពីភាពចំាបាច់

ថនការសាតែ ្់រ្រង្្្់រត្្រមគ្់រទំាង្រញញាតតែិទំាងអស់ថនមែឹត្យវន័ិយ។ ពួែដគមតរូវ 

កត សហការ  ជា្ួរយមពរះអង្ ែុ្ងការសាងសង់ែកនលាងបាែ់ក្រែជា្មាពីដ�ើងវញិ 

ត្្រការមត្ស់្រង្្្់រដោយដសចែតែពីស្សឡាញ់រ្រស់មពរះមគិសតែ។ ពួែដគមតរូវកត 

ជួស ជុែែកនលាងបាែ់ក្រែ ជាអ្ែសា្ថ ្រ្ផលាូវដៅឯទពីែំដៅ។ សូ្រដ្រើែខ ១២៕



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-843-

អាទិត្យ-៣ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា កុស ជំ្ូក៩

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ជា ្ ួក អ្នក ដដល ព្រះ របស់ ដោកពីយ៍ ដនរះ បាន បង្អា ប់ ដល់ 

គំនិត ្ ួក ដគ ដដល មិន ដជឿ ដពកង រស្ពី ្ ន្លឺ ថន ដំណឹង លអា ដដល សំដដង ្ ពី សិរ ពីលអា 

ថន ព្រះពគពីស្ទ ដ៏ ជា រូប អង្គ ព្រះ បាន ភ្លឺ មក ដល់ ដគ។ កូរនិ្ូសទពី២ ៤:៤

 ឆ្ងកាត់ដ្លដេោជាដពរើនសតេត្សរថ៍ន «ដសរក្ពីលំបាក ដសរក្ពី 

ងងឹត» និង (ភា្) «ឈ្ប់សូន្យសុងពគបសង្កត់ ដោយដេទនារិត្»(ដអសាយ 

៨:២២) បានដ្វើឲ្យពបេតិ្សាសសរ្បស់មនុស្សជាតិ ចាប់តំាង ព្ីឳ្ុកម្យ ដដើម

ដំបូងរបស់ដយើងបានបាត់បង់សួនរបារដអដដន មកដល់ពរាដដលព្រះរាជបុពតា

របស់ព្រះបានដលរមកជាព្រះដ៏ជួយសដ្ង្្គ រះដល់បាបជន ក្ពីសង្ឹមរបស់

មនុស្សជាតិពតរូេបានឈរដៅដលើការយាងមកថនព្រះដ៏ដពបាសដោរះ ដដើម្ពី 

រដំោរះ  បុរស និងនារ ពីទំាងឡាយ ឲ្យរួរផុត ព្ីអំដ ើ្បាបនិងដសរក្ពីស្ាប់។

 ព្រះបានពបទានការពតាស់បង្្គ ប់អំ ព្ីដសរក្ពីដនរះជាដំបូង ដល់ ដោក 

អ័ោមនិងនាងដអវ៉ា ដៅក្នុងការពបកាសផ្នា្ទ ដទាសដល់្ស់ដៅក្នុងសួនរបា រ 

ដអដដន ដៅដ្លដដលព្រះបានមនបន្ទូលដៅកាន់សាតំាង ដដល ្ ួកដគ បាន  

ឮផ្្ទ ល់នឹងពតដរៀកថា «អញនឹងដ្វើឲ្យឯង ដ�ើយនិងសស្ពី គលឺទំាង ្ ូជឯង និង

្ូជនាងមនដសរក្ពីខំ្្ងនឹងរា្ន  ្ូជនាងនឹងកិនកបាលឯងដ�ើយ  ឯងនឹង រឹក 

ដកងដជើងដគ» (ដោកុប្ត្ិ ៣:១៥)។

 ខណៈដដលគូសាវ មពីដដលមនកំ�ុសមួយគូដនរះ បានឮព្រះបន្ទូល 

ទំាងដនរះ ដសរក្ពីសង្ឹមក៏បានដលើកទឹករិត្ដល់្ួកដគដ�ើង ដ្ិតដៅក្នុង 

៥៨

ការយាងមករបសព់្រះដ៏ជួយរដំោរះ



ទំ្័រ-844- ្ួកដោរា និងដសរ្

បទទំនាយទាក់ទងនឹងការបំបាក់អំណាររបស់សាតំាង ្ួកដគបានដឹងអំ ព្ី

ដសរក្ពីសនយាថនការរដំោរះដរញ ព្ីការដបកបាក់ដដលដកើតដ�ើងតាមរយៈការ

បំពាននឹងពកឹត្យេន័ិយ។ ដទារះបពីជា្ួកដគពតរូេដតរងដពរារះដោយអំណាររបស់

សពតរូេរបស់ដគ ដោយសារដត្ួកដគបានធ្្ក់ដៅដពកាមឥទ្ិ្លដដល

ពបដោមលួងដោមរបស់សពតរូេ ដ�ើយបានដពជើសដរ ើសមិនស្ាប់បង្្គ ប់ការ

ពតាស់បង្្គ ប់យា៉ា ងរបាស់របស់ព្រះដយ�ូវ៉ាក៏ដោយ ក៏្ួកដគមិនពតរូេធ្្ក់

រូលដៅក្នុងដសរក្ពីអស់សង្ឹមទំាងសសរុងដដរ  ព្រះរាជបុពតារបស់ព្រះកំ្ុង

ពបទានការដពបាសដោរះឲ្យ្ួននឹងបាប ដោយសារព្រះដោ�ិតដដលជួយ

សដ្ង្្គ រះជពីេតិរបស់ព្រះអង្គផ្្ទ ល់ ជំនួសឲ្យការបំពានរបស់្ួកដគ។ ព្រះបាន

ពបទានដ្លដេោថនការសាកល្ងដល់្ួកដគ ដដើម្ពីឲ្យ្ួកដគបានពត�ប់

ជាកូនរបស់ព្រះជា្្ពីដ�ើងេញិ តាមរយៈ ដសរក្ពីជំដនឿដលើព្រះដរស្ារបស់ 

ព្រះពគិស្ដដើម្ពីជួយសដ្ង្្គ រះ។

 ដោយមដ្យាបាយដ៏មនដជាគជ័យរបស់វ ក្នុងការបដងវរមនុស្សដរញ

ព្ីផ្ូេថនការស្ាប់បង្្គ ប់ សាតំាងបានក្ាយជា «ព្រះរបស់ដោកិយដនរះ» 

(កូរនិ្ូសទពី២ ៤:៤)។ អំណារពគប់ពគងដដល ព្ីមុនធ្្ប់ដតជារបស់ដោក 

អ័ោមដនារះ ពតរូេបានធ្្ក់ដៅដលើអ្នកដដណ្ើ មអំណារ (សាតំាង)។ ប៉ាុដន្ ព្រះ

រាជបុពតារបស់ព្រះបានោក់ដផនការថានឹងយាងមកកាន់ដផនដពីដនរះ ដដើម្ពី 

ដរញថ្្ថនអំដ ើ្បាប ដ�ើយការយាងមកដនារះមិនពតឹមដតដដើម្ពីដពបាសដោរះ  

មនុស្សប៉ាុដណាណ រះដទ ដតគលឺដដើម្ពីស្ារដ�ើងេញិនូេអំណារពគប់ពគងដក្ងក្ាយ

ដនារះជា្្ពីដ�ើងេញិផងដដរ។ គលឺការស្ារដ�ើងេញិដនារះដ�ើយដដលដោក 

មពីកាបានទាយទុកជាមុន ដៅដ្លដដលដោកបានមនពបសាសន៍ថា 

«ដូដរ្នរះ ឯឯង ឱប៉ាមថន�វូងដរៀម ជាទួលខ្ស់របស់កូនសសពីសុពីយ៉ាូនដអើយ 

ដនរះនឹងមកឯឯងេញិ គលឺអំណារពគប់ពគង ដូរដដើមនឹងមកឯឯង» (មពីកា 

៤:៨)។ ដោកសាេក័ប៉ាុលបានដយាងដៅដលើបទទំនាយដនរះថា «បានដោរះ 

របស់កំណាន់ ដដលពទង់បានទិញទុកឲ្យដយើង» (ដអដភសូរ ១:១៤)។ ដ�ើយ



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-845-

អ្នកសរដសរគម្ពីរទំនុកតដម្កើងក៏មនគំនិតថនការស្ារភា្ដដើមរបស់មនុស្ស

ដូររា្ន ដនរះ ដៅក្នុងរិត្ដដរ ដៅដ្លដដលព្រះអង្គ (ដស្រសា�ូម៉ាូន) បាន 

មនបន្ទូលថា «្ួកអ្នកសុររតិនឹងបានសសរុកទុកជាមរតក ដ�ើយនឹង ដៅ 

ក្នុង សសរុកដនារះជានិរ្ច» (ទំនុកតដម្កើង ៣៧:២៩)។

ច័ន្ទ-៤ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា កុស ជំ្ូក១០

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ដោក អ័ពបាោំ ជា ឰយុដកា អ្នក រាល់ រា្ន  ដោក បាន 

ដពតកអរ ដោយ ដ�ើញ ពរា ខ្ុំ ដោក ក៏ បាន ដ�ើញ ដមន ដ�ើយ មន ដសរក្ពី 

រ ពីករាយ។  យូ៉ាោន  ៨:៥៦

 ក្ពីសង្ឹមថនការដពបាសដោរះ តាមរយៈព្ឹត្ិការណ៍ថនការយាងមក

ថនព្រះរាជបុពតារបស់ព្រះ ជាព្រះអង្គសដ្ង្្គ រះ និងជាដស្រដនរះ មិនដដល 

រលប់បាត់ដរញ ព្ីរិត្របស់មនុស្សដ�ើយ។ មនមនុស្សខ្រះដដលមន ជំដនឿ

បានឈានដល់�ួស ព្ីសសដមលថនបរ្ចុប្ន្នកាល រ�ូតដល់សាសន៍អុពីសសាដអល

នាដ្លអនាគតដ្មដទៀតផង។ ព្រះជាម្ច ស់បានការពារការដបើកសដម្ង 

អំ ព្ីព្រះ�ឫទ័យរបស់ពទង់ដ៏មនតថម្ដនរះ តាមរយៈដោកអ័ោម ដសត 

ដអណុក ម៉ា ្ូសាឡា ណូដអ សឹម អ័ពបាោំ អុពីសាក និងយា៉ា កុប ព្ម ទំាង 

មនុស្សដដលពបដសើរថ្្ថ្ា ជាដពរើនរូបដផ្សងដទៀត។  គលឺដោយដ�តុដូដចា្ន រះ

ដ�ើយបានជាព្រះបានពបទានរំដណរះដឹង ស្ពី ព្ីតពមរូេការថនពកឹត្យេន័ិយរបស់

ពទង់ និងដសរក្ពីសដ្ង្្គ រះដដលពតរូេបានសដពមរតាមរយៈតង្វ យ្ួននឹងបាប

ថនព្រះរាជបុពតាជាទពីសសឡាញ់របស់ពទង់ ដល់សាសន៍អុពីសសាដអល ជារាសស ្

ដដលពទង់បានដពជើសដរ ើស ដដលព្រះអង្គបានពបទានដសរក្ពីសនយាអំ ព្ី 

ព្រះដមស្ុសពី ដល់្ិភ្ដោកទំាងមូល។

 ដសរក្ពីសង្ឹមរបស់សាសន៍អុពីសសាដអលពតរូេបានតំណាង ដៅក្នុង

ដសរក្ពីសនយាដដលព្រះបានសនយា ដៅដ្លដដលពទង់ពតាស់ដៅដោក

អ័ពបាោំ  ដ�ើយដពកាយមកដទៀត បានរឭំកម្ងដ�ើយម្ងដទៀត ដល់កូន 



ទំ្័រ-846- ្ួកដោរា និងដសរ្



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-847-

ដៅ របស់ដោក «ពគប់ទំាងពគរួដៅដផនដពីនឹងបាន្រដោយសារឯង» 

(ដោកុប្ត្ិ ១២:៣)។ ខណៈដដលព្រះរាជដរាលបំណងរបស់ព្រះសពមប់

ការដពបាសដោរះមនុស្សដោកពតរូេបានដបើកបង្ហា ញដល់ដោកអ័ពបាោំ

ព្រះអាទិត្យថនដសរក្ពីសុររតិក៏បានររះដ�ើងដៅក្នុងរិត្របស់ដោក  ដ�ើយ

ដសរក្ពីងងឹតរបស់ដោកក៏ពតរូេបានរោយបាត់បង់។ ដៅទពីរុងបំផុត ដ្ល

ដដលព្រះអង្គសដ្ង្្គ រះបានយាងមកនិងមនបន្ទូលដោយផ្្ទ ល់ ដៅក្នុង 

រំដណាម កូនរបស់មនុស្ស ដោកបានដ្វើទពីបនា្ទ ល់អំ ព្ីដសរក្ពីសង្ឹមដ៏ពតររះ  

ពតរង់ថនការរដំោរះរបស់្ួកអយ្យដកាតាមរយៈការយាងមករបស់ព្រះដ៏

ដពបាសដោរះ។ «ដោកអ័ពបាោំ ជាអយ្យដកាអ្នករាល់រា្ន  ដោកបាន ដពតក អរ  

ដោយដ�ើញពរាខ្ុំ ដោកក៏បានដ�ើញដមន ដ�ើយមនដសរក្ពីរ ពីករាយ» 

(យ៉ាូោន ៨:៥៦)។

 ដសរក្ពីសង្ឹមដ៏មន្រដនរះ ពតរូេបានពបាប់ឲ្យដឹងជាមុន ដៅដ្ល 

ដដលដោកយា៉ា កុបជាជពីតាដដលដ�ៀបនឹងស្ាប់ដនរះបានពបសិទ្ិ្រឲ្យកូន

ពបរុសរបស់ដោកដឈ្ារះយូោ៖

 «យូោដអើយ ្ួកបងបអាូនឯងនឹងសរដសើរឯង៖

  ថដឯងនឹងចាប់កញ្ច ឹងកថន្ួកខំ្្ងសពតរូេឯង 

 ្ួកកូនឪ្ុកឯងនឹងឱនដរារ្ដល់ឯង …

 យូោជាសិងហាសា្ទ េ កូនដអើយ ឯងបានដ�ើងមក ព្ីសុពីរពំា

 វបានពកាបរុរះ បានដដកដូរជាសិងហា ដ�ើយដូរជាសិងហាយា៉ា ងខំ្្ង    

 ដនារះដតើអ្នកណាោ៊ា នោស់វ 

 ដំបងរាជ្យនឹងមិនដដលឃ្្ត ព្ីយូោ       

 ឬអំណារពគប់ពគង ព្ីដជើងវដ�ើយ 

 ដរាបដល់សុពី�ូរបានមកដល់ ដនារះបណ្ាជនទំាងឡាយនឹងរុរះរូលរំដពារះពទង់» 

 (ដោកុប្ត្ិ ៤៩:៨-១០)។ 

 



ទំ្័រ-848- ្ួកដោរា និងដសរ្

អង្គារ-៥ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា កុស ជំ្ូក១១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ដនរះ ជា ដសរក្ពី ដពបៀប ្ ន្យល់ ដល់ ជាន់ ឥ�ូេ ដនរះ ជា ពរា 

ដដល ដគ ដៅ ដត ថាវ យ ដង្វ យ និង យញ្ញបូជា ដៅ ដ�ើយ ដដល ដង្វ យ ទំាង 

ដនារះ ្ ុំ អារ នឹង ដ្វើ ឲ្យ អ្នក ដដល ថាវ យ បាន ពគប់ លក្ខណ៍ ខ្ង ឯ បញ្្ញ  រិត្ បាន 

ដ�ើយ។ ដ�ដព ើ្រ ៩:៩

 ដៅតាមព្ំពបទល់ថនទឹកដពីដដលព្រះបានសនយា ការយាងមកថនព្រះ

ដដលដពបាសដោរះ្ិភ្ដោកដនរះ ពតរូេបានពបាប់ឲ្យដឹងជាមុនម្ងដទៀត 

ដៅក្នុងបទទំនាយដដលបានដ្្ងពបាប់ដោយដោកបាឡាម៖

 «ខំុ្ដ�ើញដសដេរមួយអង្គ 

 ដតមិនដមនក្នុងដ្លឥ�ូេដនរះដទ 

 ខំុ្សមឹ្ងដមើលដសដេរដនារះ 

 ដតមិនដមនដៅជិតដទ 

 មនផ្្ក យមួយររះដរញ ព្ីយា៉ា កុប 

 មនដំបងរាជ្យមួយដរញ ព្ីអុពីសសាដអល 

 ដសដេរដនារះនឹងវយបំដបកកបាលរបស់ម៉ាូអាប់ 

 ដ�ើយពបល័យកូនដៅទំាងអស់របស់ដសត»

    (ជនគណនា ២៤:១៧, ព្រះគម្ពីរភាសាដខ្របរ្ចុប្ន្ន)។

 ព្រះរាជដរាលបំណងរបស់ព្រះក្នុងការបញូ្នព្រះរាជបុពតារបស់ពទង់ 

ជាព្រះដ៏ដពបាសដោរះដល់្ូជមនុស្សដដលធ្្ក់រុរះ តាមរយៈដោកម៉ាូដស 

ពតរូេបានរកសាដៅក្នុងសាសន៍អុពីសសាដអល។ ដៅក្នុងឱកាសមួយមុនដ្ល 

ដោកទទួលមរណភា្បន្ិរ ដោកម៉ាូដសបានមនពបសាសន៍ថា 

«ព្រះដយ�ូវ៉ា ជាព្រះថនឯង ពទង់នឹងបណ្ាលឲ្យមនដោរាមួយដកើតដ�ើង 

ព្ី្ួកបងបអាូនឯង ឲ្យដូរជាអញពតរូេឲ្យឯងរាល់រា្ន ស្ាប់តាមអ្នកដនារះរុរះ» គលឺ

ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដយ�ូវ៉ាដដលមនបន្ទូលដល់អ្នកបដពមើរបស់ពទង់ 



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-849-

«អញនឹងោក់ពាក្យអញដៅក្នុងមត់ដោរាដនារះ អ្នកដនារះនឹងពបាប់ដល់ដគ

តាមពគប់ទំាងដសរក្ពី ដដលអញនឹងបង្្គ ប់មក» (ដចាទិយកថា ១៨:១៥, ១៨)។

 ដៅសម័យ្ួកអយ្យដកា តង្វ យដុតដដលភ្ាប់ទំនាក់ទំនងដៅនឹង

ការថាវ យបង្គំដ៏បរសុិទ្ ដដលបានតំាងដ�ើងជាការរឭំកជានិរ្ចអំ ព្ីការយាង

មករបស់ព្រះអង្គសដ្ង្្គ រះ ដ�ើយ្ិ ព្ីថាវ យតង្វ យដបបដនរះក៏បានបន្ដរៀង

មក ដៅដ្ញទំាងពបេត្ិសាសសរ្បស់សាសន៍អុពីសសាដអល។  ដៅក្នុងកិរ្ចការ

របស់សាោពបជំុនិងព្រះេោិរ ដដលបានដកើតដ�ើងដពកាយ ព្ីដ្លដនារះមក 

្ួកបណ្ាជនពតរូេបានបដពងៀនដរៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយមដ្យាបាយជានិមិត្រូប 

និងជាសសដមល ព្ីដសរក្ពី្ិតដ៏្ំដដលទាក់ទងដៅនឹងព្រះពគិស្ ជាព្រះដ៏ 

ដពបាសដោរះ ជាសដម្រសង្ និងជាដស្រ បានពំានំាដ្្រះដៅមុខ រ�ូតដល់ 

ព្ឹត្ិការណ៍ថនមោេវិទរុងបំផុត រវងព្រះពគិស្និងសាតំាងជាការសមអា ត 

ដោកសន្និវសដនរះ ព្ីអំដ ើ្បាប និងបាបជន។ ការថាវ យតង្វ យដុតនិងតង្វ យ 

ដមសៅដៅក្នុង្ិ ព្ីថនដោកម៉ាូដសបានរងអាុលដៅ្ិ ព្ីថាវ យតង្វ យមួយដដល

ពបដសើរជាងដនារះ គលឺការថាវ យតង្វ យដៅឋានសួគ៌។ តង្វ យយញ្ញបូជាដៅ

ដផនដពីគលឺជា «ដសរក្ពីដពបៀប្ន្យល់ដល់ជាន់ឥ�ូេដនរះ» ដដលពតរូេបានថាវ យ

ទំាងជាតង្វ យដោរះបាបនិងតង្វ យដុត។ កដន្ងបរសុិទ្ថនតង្វ យទំាង ព្ីរ

ដនារះគលឺជា «គំរូ ព្ីរបស់ដៅឋានសួគ៌»។ ដ្ិតស្វថ្ងៃដនរះព្រះពគិស្ ជាសដម្រ 

សង្ថនដយើងជា «អ្នកមនការង្រក្នុងទពីបរសុិទ្ ដ�ើយក្នុងដរាងឧដបាស្ 

ដ៏្ិត ដដលព្រះអម្ច ស់បានដំដ�ើង មិនដមនជាមនុស្សដទ» (ដ�ដព ើ្រ ៩:៩, 

២៣; ៨:២)។

 ចាប់តំាង ព្ីថ្ងៃដដលព្រះជាម្ច ស់បានមនបន្ទូលដៅកាន់្ស់ ដៅក្នុង 

សួនរបារដអដដនថា «អញនឹងដ្វើឲ្យឯង ដ�ើយនិងសស្ពី គលឺទំាង្ូជឯង និង្ូជ

នាងមនដសរក្ពីខំ្្ងនឹងរា្ន  ្ូជនាងនឹងកិនកបាលឯង ដ�ើយឯងនឹងរឹក 

ដកងដជើងដគ» (ដោកុប្តិ្ ៣:១៥) មកសាតំាងបានដឹងថាវមិនអារពគប់ 

ពគងទំាងសសរុងដលើមនុស្សដដលរស់ដៅដលើ្ិភ្ដោកបានដ�ើយ។ ដៅដ្ល



ទំ្័រ-850- ្ួកដោរា និងដសរ្

ដោកអ័ោមនិងកូនពបរុសៗរបស់ដោកបានពបារ្្្ិ ព្ីថាវ យតង្វ យយញ្ញបូជា 

ដដលព្រះបានតាក់ដតង ជានិមិត្រូបថនការយាងមករបស់ព្រះដ៏ដពបាសដោរះ 

សាតំាងបានដឹងថា មននិមិត្រូបថនទំនាក់ទំនងរវងឋានសួគ៌និងដផនដពីដៅ 

ក្នុងនិមិត្រូបទំាងដនរះ។ វបានខំពបឹងដពបងជាបន្បនា្ទ ប់ ដដើម្ពីទប់សា្ក ត់ទំនាក់ 

ទំនងដនរះ ដៅក្នុងអំ�ុងដ្លជាដពរើនសតេត្សរដ៍ពកាយមកដទៀត។ ដៅក្នុង

ការខំពបឹងដពបងដដលមិនដររះដនឿយ�ត់វបានដ្វើឲ្យមនុស្សយល់ពរ�ំអំ ព្ី

ព្រះនិងបកសសាយមិនពតឹមពតរូេអំ ព្ី្ិ ព្ីដដលរងអាុលដៅឯព្រះអង្គសដ្ង្្គ រះ 

ដ�ើយវបានទទួលដជាគជ័យដៅដលើពគរួសាររបស់មនុស្សមួយភាគ្ំ។

ពុធ-៦ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា កុស ជំ្ូក១២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖   ពទង់ ពតរូេ ដគ ដមើលង្យ ដ�ើយ ពតរូេ មនុស្ស ដបារះបង់ 

ដចាល ពទង់ ជា មនុស្ស ទូទុក្ខ ដ�ើយ ក៏ ធ្្ប់ សា្គ ល់ ដសរក្ពី ឈលឺ ចាប់ ពទង់ ពតរូេ ដគ 

ដមើលង្យ ដូរ ជា អ្នក ណា ដដល មនុស្ស ដគរ មុខ ដរញ ដ�ើយ ដយើង រាល់ រា្ន  

មិន បាន រាប់អាន ពទង់ ដសារះ។ ដអសាយ ៥៣:៣

 ដៅដ្លដដលព្រះមនបំណងរង់បដពងៀនដល់មនុស្សថា អំដណាយ

ដដលផ្សរះផសា្ួកដគជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្្ទ ល់ ដកើតដរញ ព្ីដសរក្ពី សសឡាញ់ 

របស់ពទង់ សពតរូេទពីមួយរបស់មនុស្សដោក បានខំពបឹង ដពបង បង្ហា ញថា 

ព្រះជាអ្នកដដលស្វព្រះទ័យជាមួយនឹងដសរក្ពីេនិាសរបស់្ួកដគ។ ដូដរ្នរះ 

តង្វ យយញ្ញបូជា និង្ិ ព្ីទំាងឡាយរបស់្ួកដគ ដដល ព្រះថនឋានសួគ៌ 

បានដតងតំាងដ�ើង  ដដើម្ពីបង្ហា ញអំ ព្ីដសរក្ពីសសឡាញ់ ពតរូេបានបដងវរឲ្យ 

បដពមើជាមដ្យាបាយដដលបាបជនមនដសរក្ពីសង្ឹមជាការឥតពបដយាជន៍ 

យកដៅដពបើដដើម្ពីផ្្គ ប់រិត្ខ្ួនដោយអំដណាយនិងកិរ្ចការលអាៗ បានក្ាយ

ជាដសរក្ពីដពកា្រំដពារះព្រះដៅេញិ។ ដៅដ្លជាមួយរា្ន ដនារះ សាតំាង 

បានខំពបឹងដពបងបំផុស និង្ពងឹងដសរក្ពីប៉ាងពបាថា្ន អាពកក់របស់មនុស្ស 

ទំាងឡាយ ដដើម្ពីឲ្យវអារដឹកនំាមនុស្សជាដពរើនឲ្យឃ្្តដរញ ព្ីព្រះ ង្ៃ យ



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-851-

ដៅៗ ដ�ើយទពីបំផុត ពតរូេបានជាប់ដខ្្ន រះថនអំដ ើ្បាបយា៉ា ងអស់សង្ឹម 

តាមរយៈការបំពានម្ងដ�ើយម្ងដទៀត។ 

 ដៅដ្លដដលព្រះបានពបទានព្រះបន្ទូលដនារះជាោយលក្ខអក្សរ 

តាមរយៈ្ួកដោរាជាសាសន៍ដ�ដព ើ្រសាតំាងបានសិកសាយា៉ា ងយករិត្ទុក

ោក់នូេសារដដលទាក់ទងដៅនឹងព្រះដមស្ុសពី។ វបានតាមោនព្រះបន្ទូល 

ដដល ដរៀបរាប់សដង្ខបយា៉ា ងរបាស់ ឥតពបដកកបាន អំ ព្ីព្រះរាជកិរ្ចរបស់

ព្រះពគិស្ដៅក្នុងរំដណាមមនុស្ស ជាតង្វ យយញ្ញបូជា និងជាដស្រ ដ៏មន 

ជ័យជម្នរះ។ វបានអានដៅក្នុងពកំាងដស្កថនគម្ពីរសញ្្ញ ចាស់ ពតង់កដន្ងថា 

ព្រះអង្គដដលពបសូតមកដនារះនឹងបាន «ដូរជាកូនដរៀមដដលដគដឹកដៅស

ម្ប់»«ព្រះភ្ក្ ពទង់ ពតរូេខូរដៅខុសជាង្ម្តាមនុស្ស ដ�ើយរាងកាយ 

ពទង់ក៏ខុសនឹងរាងកាយរបស់មនុស្សជាតិទំាង្ួងផង» (ដអសាយ ៥៣:៧; 

៥២:១៤)។ ព្រះអង្គសដ្ង្្គ រះថនការបនា្ទ បព្រះកាយ ដដលព្រះបានសនយាពទង់ 

«ពតរូេដគដមើលង្យ ដ�ើយពតរូេមនុស្សដបារះបង់ដចាល ពទង់ជាមនុស្សទូទុក្ខ 

… គលឺជាអ្នកដដលព្រះ បានវយ ជាអ្នកដដលរងដេទនា» ដតព្រះអង្គក៏ដៅដត 

មនព្រះដរស្ាដ៏អសា្ច រ្យរបស់ពទង់ដដើម្ពី «បានសដពមរក្ពីដល់្ួកកម្សត់ក្នុង

បណ្ាជន» ពទង់ពតរូេ «ជួយសដ្ង្្គ រះដល់្ួកកូនរបស់មនុស្សពកពីពក»ព្មទំាង 

«វយ្ួកអ្នកសង្កត់ សង្កិនឲ្យដខ្ទរខ្ទពីដៅ» (ដអសាយ ៥៣:៣, ៤; ទំនុកតដម្កើង 

៧២:៤)។ បទទំនាយដនរះបានដ្វើឲ្យសាតំាងភ័យខ្្រ និងញាប់ញ័រដតវ 

មិនបានដបារះបង់គំនិត របស់វ ក្នុងការពប្ំងដៅនឹងការដពតៀមបពមរុងថន

ដសរក្ពីដមត្ាករុណារបស់ព្រះដយ�ូវ៉ា សពមប់ដពបាសដោរះមនុស្សដោក

ដដលបាត់បង់ដនារះដចាលដ�ើយ ពបសិនដបើវអារដ្វើបាន។ វបានតំាង រិត្ 

បិទដភ្នករបស់មនុស្សជា ដពរើនតាមដដលវអារដ្វើបាន កំុឲ្យដមើលដ�ើញ

សារៈសំខ្ន់្ិតពបាកដថនបទទំនាយស្ពីអំ ព្ីព្រះដមស្ុសពី ដដើម្ពីដរៀបរំផ្ូេឲ្យ

មនុស្សបដិដស្ព្រះពគិស្ ដៅដ្លដដលព្រះអង្គនឹងយាងមក។

 ដៅក្នុងអំ�ុងដ្លជាដពរើនសតេត្សរមុ៍នទឹកជំនន់ ដជាគជ័យបាន



ទំ្័រ-852- ្ួកដោរា និងដសរ្

ដកើតមនដល់ការខំពបឹងដពបងរបស់សាតំាង ដដើម្ពីនំាមកនូេការរ ពីករាលោល

ថនការពប្ំងបរះដបារ ទាស់នឹងព្រះដនរះពាសដ្ញ្ិភ្ដោក។ ដ�ើយសូម្ពី

ដតដមដរៀនថនការជន់លិរដផនដពីដនរះក៏មិនអារដ្វើឲ្យ្ួកដគរងចំាបានយូរប៉ាុន្ាន

ដដរ។ ដោយភា្បិុនពបសប់ដ៏អសា្ច រ្យ សាតំាងបានដឹកនំាកូនរបស់មនុស្ស 

ឲ្យធ្្ក់រូលដៅក្នុងការពប្ំងបរះដបារដនរះបន្ិរម្ងៗ សាជា្្ពីដ�ើងេញិ។ 

ដមើលដៅវោក់ដូរជាមនដជាគជ័យម្ងដទៀត ប៉ាុដន្ ព្រះរាជដរាលបំណង 

របស់ព្រះ សពមប់មនុស្សដដលបានធ្្ក់រុរះ មិនពតរូេបានដកយកដរញដោយ

សារការដនរះដ�ើយ។ តាមរយៈភា្រពមរុងរដពមើនរបស់ដោកអ័ពបាោំ 

ដដលជាដសសសឡាយរបស់សឹម រំដណរះដឹងថនព្រះទ័យរង់ដ្វើការលអារបស់ 

ព្រះដយ�ូវ៉ា ដដលព្រះអង្គបានដរៀបរំសពមប់រកសាអត្ថពបដយាជន៍ថនអនាគត

របស់មនុស្សជំនាន់ដពកាយ។ ជាដរឿយៗ្ួកអ្នកនំាសារថនដសរក្ពី្ិតពតរូេបាន 

ដកើតដ�ើង ដដើម្ពី្ញ្្ញ ក់អារម្ណ៍អំ ព្ីអត្ថន័យថន្ិ ព្ីថាវ យតង្វ យយញ្ញបូជា 

ដដលព្រះបានដតងតំាង ដ�ើយជា្ិដសសអំ ព្ីដសរក្ពីសនយារបស់ព្រះដយ�ូវ៉ា 

ទាក់ទងនឹងព្ឹត្ិការណ៍ថនព្រះមួយអង្គ ដដល្ិ ព្ីថាវ យតង្វ យយញ្ញបូជាបាន

រងអាុលពបាប់។ ដូដរ្នរះ ្ិភ្ដោកពតរូេបានដ្រកសាឲ្យរួរផុត ព្ីការដបារះបង់ 

ជំដនឿជាសកល។

ពពហស្បតិ៍-៧ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា កុស ជំ្ូក១៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ដត ព្រះអាទិត្យ ថន ដសរក្ពី សុររតិ នឹង ររះ ដ�ើង មន ទំាង 

អំណារ ដពបាស ឲ្យ ជា ដៅ ក្នុង រំដអង ស្ាប សំរាប់ ឯង រាល់ រា្ន  ដដលដកាត ខ្្រ     

ដល់ ដឈ្ារះ អញ ដនារះ ឯង រាល់ រា្ន  នឹង ដរញ ដៅ ដោតកដពាឆោ ង ដូរ ជា កូន ដរា 

ដដល ដលង ដរញ ្ ពី ដពកាល។  ម៉ា ឡាគពី ៤:២

 ព្រះរាជដរាលបំណងរបស់ព្រះមិនដមនពតរូេបានមនុស្សពបតិបត្ិ 

ដោយឥតមនការពប្ំងយា៉ា ងតឹងដតងដនារះដទ។ សពតរូេថនដសរក្ពី្ិតនិង

ដសរក្ពីសុររតិបានខំពបឹងដពបងដ្វើការយា៉ា ងអស់លទ្ភា្ ដដើម្ពីដ្វើឲ្យកូន



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-853-

ដៅរបស់ដោកអ័ពបាោំបំដភ្រ្ន្លឺនិងការពតាស់ដៅដ៏បរសុិទ្របស់្ួកដគ 

ដ�ើយង្កដបរដៅថាវ យបង្គំព្រះដក្ងក្ាយេញិ។ ដ�ើយជាញឹកញាប់ការខំ

ពបឹងដពបងរបស់វដនរះដស្ទើរដតទទួលបានដជាគជ័យ។ ជាដពរើនសតេត្សរមុ៍ន 

ការយាង មកជាដលើកទពីមួយរបស់ព្រះពគិស្ភា្ងងឹតបានពគបដណ្ប់្ិភ្ 

ដោកដនរះ ដ�ើយមនុស្សមនភា្ងងឹតងងល់ជាខំ្្ង។ សាតំាងបានដបារះ 

សសដមលថនដសរក្ពីអាពកក់របស់វកាត់ផ្ូេរបស់មនុស្ស ដដើម្ពីទប់សា្ក ត់្ួក

ដគកំុឲ្យមនរំដណរះដឹងអំ ព្ីព្រះ និង ព្ីអនាគតថន្ិភ្ដោកដនរះ។ មនុស្ស

ជាដពរើនកំ្ុងអង្គុយដៅដលើសសដមលថនដសរក្ពីស្ាប់។ ដសរក្ពីសង្ឹមដត

មួយគត់របស់្ួកដគគលឺពតរូេដតដកយកភា្ងងឹតដនរះដរញ ដដើម្ពីបានដមើល 

ដ�ើញព្រះ។

 ដោយការដបើកបង្ហា ញអំ ព្ីបទទំនាយដនរះ ដស្រោេ ពីឌ ជាអ្នកដដល 

ព្រះបានចាក់ដពបងតំាង បានដមើលដ�ើញជាមុនអំ ព្ីការយាងមករបស់ 

ព្រះពគិស្ថា «ដូរជា្ន្លឺដៅដ្លព្លឹមសសាង កាលថ្ងៃកំ្ុងដតររះ» 

(សាំយូដអលទពី២ ២៣:៤)។ ដោក�ូដសបានបញ្្ក់ថា «ឯដំដណើ រដដល 

ពទង់យាងដរញមក ដនារះដទៀងដូរជាអរុណររះ» (�ូដស ៦:៣)។ ្ន្លឺថនដ្ល 

ថ្ងៃបានបំដបកខ្ួនបន្ិរម្ងៗ យា៉ា ងយលឺតៗដៅដលើដផនដពី បដណ្ញដរញនូេ 

សសដមលថនភា្ងងឹត ដ�ើយបានោស់ដផនដពីឲ្យមនជពីេតិដ�ើងេញិ។ ក៏ដូរ

ជាព្រះអាទិត្យថនដសរក្ពីសុររតិនឹងររះដ�ើង «មនទំាងអំណារដពបាសឲ្យ 

ជា ដៅក្នុងរំដអងស្ាប» (ម៉ា ឡាគពី ៤:២)។ ឯបណ្ាជនដដលដដើរក្នុង «ដសរក្ពី 

ងងឹត ដគបានដ�ើញ្ន្លឺយា៉ា ង្ំ ្ួកអ្នកដដលអាសស័យដៅក្នុងសសរុកថនម្ប់

ដសរក្ពីស្ាប់ ដគមន្ន្លឺភ្លឺមកដលើដគដ�ើយ» (ដអសាយ ៩:២)។

 ដោយសម្ឹងដមើលដៅឯការរដំោរះដ៏មនសិរ ពីរុងដរឿងដនរះ យា៉ា ង 

អដណ្តអណូ្ង ដោរាដអសាយបានឧទានថា ៖

 «ដ្ិតមនបុពតមួយដកើតដល់ដយើង

 ព្រះពទង់ពបទានបុពតាមួយមកដយើងដ�ើយ 



ទំ្័រ-854- ្ួកដោរា និងដសរ្

 ឯការពគប់ពគងនឹងដៅដលើស្ារបស់បុពតដនារះ

 ដ�ើយដគនឹងដៅព្រះនាមពទង់ថា

 ព្រះដ៏ជួយគំនិតយា៉ា ងអសា្ច រ្យ ព្រះដ៏មនព្រះដរស្ា

 ព្រះេរបិតាដ៏គង់ដៅអស់កល្ និងជាម្ច ស់ថនដមពតពីភា្។

 ឯដសរក្ពីរដពមើនថនរដ្ឋបាលពទង់ និងដសរក្ពីសុខសាន្របស់ពទង់

 ដនារះនឹងមិនដររះផុត

 ព្ីបល្័ង្ករបស់ោេ ពីឌ

 និងនគរថនពទង់ដ�ើយ

 ដដើម្ពីនឹងតំាងដ�ើង ដ�ើយទប់ទល់ 

 ដោយដសរក្ពីយុត្ិ្ម៌ និងដសរក្ពីសុររតិ 

 ចាប់តំាង ព្ីឥ�ូេដនរះ ជាដរៀងរាបដរាបដៅ 

 គលឺដសរក្ពីឧសសា�៍របស់ព្រះដយ�ូវ៉ាថន្ួក្លបរវិរ នឹងសដពមរការដនរះ»

 (ខ ៦ និង ខ៧)។

សុព្រ-៨ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា កុស ជំ្ូក១៤

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ព្រះេញិ្្ញ ណ ថន ព្រះអម្ច ស់ដយ�ូវ៉ា ពទង់ សណ្ឋិ ត ដលើ ខ្ុំ  

ព្ី ដពពារះ ព្រះដយ�ូវ៉ា ពទង់ បាន ចាក់ ដពបង តំាង ខ្ុំ ឲ្យ ផសាយ ដំណឹង លអា ដល់ 

មនុស្ស ទាល់ ពក ពទង់ បាន ចាត់ ខ្ុំ ឲ្យ មក ដដើម្ពី នឹង ដពបាស មនុស្ស ដដល មន 

រិត្ សដពងង និង ពបកាស ពបាប់ ្ ពី ដសរក្ពី ដពបាស ដោរះ ដល់ ្ ួក ដឈ្ើយ 

ដ�ើយ ្ ពី ការ ដោរះ ដលង ដល់ ្ ួក អ្នក ដដល ជាប់ រំណង ។ ព្ម ទំាង ពបកាស 

ពបាប់ ្ ពី ្ ្ន ំ ដដល ព្រះដយ�ូវ៉ា ពទង់ ស្វ ព្រះ�ឫទ័យ និង ្ ពី ថ្ងៃ ដដល ព្រះ ថន 

ដយើង ខ្ុំ នឹង សងសឹក ផង ដ�ើយ ឲ្យ កំសាន្ រិត្ ថន អស់ អ្នក ណា ដដល 

ដសាយដសាក។ ដអសាយ ៦១:១,២

 ជាដពរើនសតេត្សរដ៍ពកាយមកដទៀត ពបេត្ិសាសសថ្នសាសន៍អុពីសសាដអល 

ដៅមុនព្ឹត្ិការណ៍ទពីមួយ ពតរូេបានដគយល់ជាទូដៅថាជាការយាងមករបស់



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-855-

ព្រះដមស្ុសពី ដោយដយាងដៅតាមបទទំនាយដដលមនដសរក្ពីថា «ការដដល 

ឯងដ្វើជាអ្នកបដពមើរបស់អញ ដដើម្ពីដលើកអស់ទំាង្ូជអំបូរថនយា៉ា កុបដ�ើង 

ដ�ើយនឹងនំា្ួកបពមរុងទុកក្នុងសាសន៍អុពីសសាដអលឲ្យមកេញិ ដនារះជាការ 

តិរតួរដ្កដល់ឯង អញនឹងបដន្ថមការដនរះឲ្យឯងបានដ្វើជា្ន្លឺដល់សាសន៍

ដថទទំាងប៉ាុន្ានដទៀត ដដើម្ពីឲ្យឯងបានដ្វើជាអ្នកជួយសដ្ង្្គ រះរបស់អញ 

រ�ូតដល់រុងដផនដពីបំផុត»។ «ដនារះសិរ ពីលអាថនព្រះដយ�ូវ៉ានឹងសដម្ងមក  

ពគប់មនុស្សទំាងឡាយនឹងបានដ�ើញព្មរា្ន  ដ្ិតព្រះឱស្ឋថនព្រះដយ�ូវ៉ា

បានមនព្រះបន្ទូលដ�ើយ» (ដអសាយ ៤៩:៦; ៤០:៥)។ គលឺដោយសារ្ន្លឺ 

ថនមនុស្សដនរះដ�ើយ ដដលដពកាយមកដោកយ៉ាូោនបាទពីស្ទបានបញ្្ក់ 

អរះអាងយា៉ា ងក្ាោន ដៅដ្លដដលដោកបានមនពបសាសន៍ថា«ខ្ុំជា 

សំដ�ង ដដលបន្លឺដ�ើងដៅទពីរដោសា្ថ នថា ‘រូរតពមង់ផ្ូេថាវ យព្រះអម្ច ស់

ដូរជាដោរាដអសាយបានទាយទុក»។

 ព្រះបានពបទានបទទំនាយថនដសរក្ពីសនយាដនរះដល់ព្រះពគិស្៖ 

«ព្រះដយ�ូវ៉ា ជាព្រះដ៏ដពបាសដោរះសាសន៍អុពីសសាដអល ដ�ើយជាព្រះដ៏ 

បរសុិទ្ថនដគ ពទង់មនព្រះបន្ទូលដូដរ្នរះដល់អ្នកដនារះ ដដលមនុស្សទំាងឡាយ 

មិនដអើដ ើ្ ដដលជាទពីសអាប់ដខ្ើមដល់សាសន៍ដនរះ … ព្រះដយ�ូវ៉ាពទង់មន 

ព្រះបន្ទូលដូដរ្នរះថា … អញនឹងទំនុកបពមរុងឯង ដ�ើយតំាងឯងដ�ើងទុកជា

ដសរក្ពីសញ្្ញ ដល់បណ្ាជន ពបដយាជន៍នឹងដរៀបរំដផនដពីដ�ើង ឲ្យដគបាន 

ពគងទពី ដដលដចាលសាងៃ ត់ ទុកជាមរតក ព្មទំាងពបាប់ដល់្ួកអ្នកដដលជាប់ 

រំណងថារូរដរញដៅ ដ�ើយដល់្ួកអ្នកដដលដៅក្នុងដសរក្ពីងងឹតថា 

រូរសដម្ងខ្ួនដរញមករុរះ … ដគមិនដដលដសសកឃ្្នដទៀត ឯរំោយដ្្ 

ឬព្រះអាទិត្យ នឹងមិនដ្វើទុក្ខដគ ដ្ិតព្រះដដលផ្ល់ដសរក្ពីដមត្ាដល់ដគ 

ពទង់នឹងនំាដគដៅ ដអើពទង់នឹងដឹកថដដគនំាដៅតាមទពីមនកបាលទឹក» 

(ដអសាយ ៤៩:៧-១០)។

 ភា្រងឹមំដៅក្នុងរំដណាមសាសន៍យូោ ជា្ូជអំបូររបស់អ្នកដដល



ទំ្័រ-856- ្ួកដោរា និងដសរ្

បានរកសារំដណរះដឹងរបស់ព្រះ បាន្ពងឹងជំដនឿរបស់្ួកដគដោយឈរដៅ 

ដលើសារសសដដៀងរា្ន ដនរះ។ ្ួកដគបានអានដោយអំណរយា៉ា ងថពកដលង អំ ព្ី

រដបៀបដដលព្រះបានចាក់ដពបងតំាងដល់ព្រះមួយអង្គឲ្យ «ផសាយដំណឹងលអា 

ដល់មនុស្សទ័លពក» «ដពបាសមនុស្សដដលមនរិត្សដពងង និងពបកាស 

ពបាប់ ព្ីដសរក្ពីដពបាសដោរះដល់្ួកដឈ្ើយ» ព្មទំាងពបកាសពបាប់ ព្ី « ្្ន ំ

ដដលព្រះដយ�ូវ៉ាពទង់ស្វព្រះ�ឫទ័យ» (ដអសាយ ៦១:១, ២)។ ដតរិត្ 

របស់្ួកដគដពារដ្ញដៅដោយទុក្ខព្រួយ ដៅដ្លដដល្ួកដគបានគិត 

អំ ព្ីការឈលឺចាប់ដដលព្រះអង្គដនារះបានរងពទំា ដដើម្ពីឲ្យបានសដពមរព្រះរាជ

ដរាលបំណងរបស់ព្រះ។ ្ួកដគបានតាមោនព្រះបន្ទូលដៅក្នុងបទទំនាយ

ដោយការបនា្ទ បរិត្យា៉ា ងពជាលដពរៅ៖

សៅរ៍-៩ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា កុស ជំ្ូក១៥

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖  ដត ពទង់ ពតរូេ របួស ដោយ ដពពារះ អំដ ើ្ រលំង របស់ 

ដយើង ក៏ ពតរូេ វយ ជំា ដោយ ដពពារះ អំដ ើ្ ទុរ្ចរតិ របស់ ដយើង ដទ ឯ ការ វយផ្្ច ល 

ដដល នំា ឲ្យ ដយើង បាន ជា ដមពតពី ដនារះ បាន ធ្្ក់ ដៅ ដលើ ពទង់ ដ�ើយ ដយើង រាល់ 

រា្ន  បាន ដពបាស ឲ្យ ជា ដោយសារ សា្ន ម រពំាត់ ដៅ អង្គ ពទង់ ។ ដអសាយ ៥៣:៥

 «ដតើមនអ្នកណា បានដជឿដំណឹង ដដលដយើងពបាប់?

  ដ�ើយព្រះពា�ុថនព្រះដយ�ូវ៉ាបានសដម្ងដរញឲ្យអ្នកណាដ�ើញ?

 «ដ្ិតពទង់បានរដពមើន្ំដ�ើងដៅរំដពារះព្រះអង្គ ដូរជាលំ្ង់ទន់ខ្ចពី

  ដ�ើយដូរជាឫសដដល្ន្កដរញ ព្ីដពី�ួតដ�ង៖

  ពទង់ឥតមនពទង់ពទាយលអា ឬសណា្ឋ នរុងដរឿងដទ

  ដ�ើយកាលដយើងបានដមើលពទង់

  ដនារះក៏រ្ានភា្លមអាណា ដដលឲ្យដយើងរ ពីករាយរិត្ដដរ។

 «ពទង់ពតរូេដគដមើលង្យ ដ�ើយពតរូេមនុស្សដបារះបង់ដចាល



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-857-

  ពទង់ជាមនុស្សទូទុក្ខ ដ�ើយក៏ធ្្ប់សា្គ ល់ដសរក្ពីឈលឺចាប់

  ពទង់ពតរូេដគដមើលង្យ ដូរជាអ្នកណាដដលមនុស្សដគរមុខដរញ

  ដ�ើយដយើងរាល់រា្ន មិនបានរាប់អានពទង់ដសារះ។ 

 «ពទង់បានពទំាពទ រងអស់ទំាងដសរក្ពីឈលឺចាប់របស់ដយើង

 ដ�ើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទំាងដសរក្ពីទុក្ខព្រួយរបស់ដយើង្ិត 

 ប៉ាុដន្ ដយើងរាល់រា្ន បានរាប់ពទង់ទុកជាអ្នកមនដទាសេញិ

 គលឺជាអ្នកដដលព្រះបានវយ ជាអ្នកដដលរងដេទនា។

 «ដតពទង់ពតរូេរបួស ដោយដពពារះអំដ ើ្រលំងរបស់ដយើង

  ក៏ពតរូេវយជំា ដោយដពពារះអំដ ើ្ទុរ្ចរតិរបស់ដយើងដទ

  ឯការវយផ្្ច លដដលនំាឲ្យដយើងបានជាដមពតពី      

 ដនារះបានធ្្ក់ដៅដលើពទង់

 ដ�ើយដយើងរាល់រា្ន បានដពបាសឲ្យជា       

 ដោយសារសា្ន មរពំាត់ដៅអង្គពទង់។

 «ដយើងទំាងអស់រា្ន បានទាសដរញដូរជាដរៀម

  គលឺដយើងបានដបរដរញដៅតាមផ្ូេដយើងដរៀងខ្ួន

  ដ�ើយព្រះដយ�ូវ៉ាបានទម្ក់អំដ ើ្ទុរ្ចរតិរបស់ដយើង

 ទំាងអស់រា្ន ដៅដលើពទង់។

 

 «ពទង់ពតរូេដគសង្កត់សង្កិន ដ�ើយដ្វើទុក្ខ 

 ដតពទង់មិនបានដ�ើបព្រះឱស្ឋដសារះ 

 គលឺដូរជាកូនដរៀមដដលដគដឹកដៅសម្ប់ 

 ដ�ើយដូរជាដរៀមដដលគដៅរំដពារះ្ួកអ្នកកាត់ដរាមយា៉ា ងណា 



ទំ្័រ-858- ្ួកដោរា និងដសរ្

 ពទង់ក៏មិនបានដ�ើបព្រះឱស្ឋដសារះយា៉ា ងដនារះដដរ។

 «ពទង់ពតរូេដកដរញ ព្ីអំណារការពារ ដ�ើយ ព្ីដសរក្ពីយុត្ិ្ម៌ 

 ឯសម័យជំនាន់ពទង់ ដតើមនអ្នកណារំ្ ឹងគិតដ�ើញថា 

 ពទង់បានពតរូេកាត់ដរញ ព្ីឋានរបស់មនុស្សរស់ដនរះ

 ដ�ើយពតរូេវយ ដោយដពពារះអំដ ើ្រលំងរបស់ជនជាតិខ្ុំដនារះ។

 «ដ�ើយក្នុងកាលដដលពទង់សុគត ដនារះដគក៏បញ្ចុ រះស្ពទង់ដៅជាមួយនឹង្ួកអាពកក់ 

 ដ�ើយដៅក្នុងផ្នូររបស់អ្នកមនម្ន ក់ 

 ដទារះដបើពទង់មិនដដលដ្វើអំដ ើ្ទុរ្ចរតិណាមួយក៏ដោយ 

 ក៏មិនដដលមនការបដញ្ឆោ តដៅក្នុងព្រះឱស្ឋពទង់ដ�ើយផង

     (ដអសាយ ៥៣:១-៩)។

អាទិត្យ-១០ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  ម៉ា កុស ជំ្ូក១៦

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ព្រះដយ�ូវ៉ា ថន ្ ួក ្ លបរវិរ ពទង់ មន ព្រះបន្ទូល ថា 

ម្ន ល ោេ ដអើយ រូរ ភ្ាក់ ដ�ើង ទាស់ ដ�ើង ទាស់ នឹង អ្នក គង្វ ល របស់ អញ 

ដ�ើយ ទាស់ នឹង មនុស្ស ដដល ជា គូកន អញ រុរះ រូរ វយ អ្នក គង្វ ល ដនារះ �វូង 

ដរៀម នឹង ពតរូេ ខ្្ច ត់ខ្្ច យ ដៅ រួរ អញ នឹង ដពប ថដ ដៅ ដលើ កូន តូរៗ េញិ។  

សាការ ពី ១៣:៧

 ព្រះដយ�ូវ៉ាបានមនបន្ទូលដោយផ្្ទ ល់ អំ ព្ីព្រះអង្គសដ្ង្្គ រះដដល

រងការឈលឺចាប់ដនរះ តាមរយៈដោកសាការពីថា «ម្ន លោេដអើយ រូរភ្ាក់ដ�ើង

ទាស់នឹងអ្នកគង្វ លរបស់អញ ដ�ើយទាស់នឹងមនុស្ស ដដលជាគូកនអញ 

រុរះ» (សាការ ពី ១៣:៧)។ ព្រះពគិស្បានរងការឈលឺចាប់ដៅដពកាមដសរក្ពី 

យុត្ិ្ម៌របស់ព្រះ  ជំនួស និងដដើម្ពីមនុស្សមនបាបយា៉ា ង្ិតពបាកដ។ 

មនុស្សដនារះពតរូេដតយល់អំ ព្ីអត្ថន័យថនពាក្យថាយុត្ិ្ម៌។ ដគពតរូេដតដឹង ព្ី 



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-859-

អត្ថន័យដដលអ្នកមនបាបឈរដៅរំដពារះព្រះ ដោយរ្ានដមធ្េ ពី។ ព្រះដ៏  

ដពបាសដោរះបានទស្សន៍ទាយអំ ព្ីព្រះអង្គពទង់តាមរយៈអ្នកសរដសរគម្ពីរ 

ទំនុកតដម្កើងថា៖

 «ដសរក្ពីត្រះតិរះដដៀលបានញំាញពីរិត្ទូលបង្គំ 

 ក៏មនដសរក្ពីទមងៃន់សង្កត់ដៅដ្ញក្នុងខ្ួនដ�ើយ 

 ទូលបង្គំបានគន់រកអ្នកណាដដលនឹងអាណិតដមត្ា 

 ដតឥតមនមួយដសារះ 

 ក៏ដសវងរកអ្នកណាដដលនឹងកមសាន្រិត្ ដតមិនដ�ើញមួយដទ 

 ដគបានឲ្យថា្ន ំស្ឹកមកទូលបង្គំសពមប់ជាអាោរ 

 ដ�ើយកាលទូលបង្គំដសសក ដនារះដគយកទឹកដខ្រះមកឲ្យផឹក»

 (ទំនុកតដម្កើង ៦៩:២០, ២១)។

 

 ព្រះអង្គបានទស្សន៍ទាយ អំ ព្ីការពបព្ឹត្ដដលពទង់់បានទទួលរង

ដនារះ យា៉ា ងដូដរ្នរះថា «ដពពារះមនដឆ្កមកដឡាម្័ទ្ទូលបង្គំ ដ�ើយមន្ួក 

មនុស្សអាពកក់ដដើរពកដេលជំុេញិទូលបង្គំ ដគបានចាក់ទម្ុរះថដដជើងថនទូលបង្គំ 

អស់ទំាងឆអាឹងក្នុងរាងកាយថនទូលបង្គំរាប់បានទំាងអស់ ដគគន់ដមើល ដ�ើយ 

សមឹ្ងមកទូលបង្គំ ដគយកសដម្ៀកបំពាក់ទូលបង្គំដរករា្ន ឯអាេដេងរបស់ 

ទូលបង្គំ ដគក៏ដ្វើដ ្្ន តចាប់យក» (ទំនុកតដម្កើង ២២:១៦-១៨)។ 

 ការ្ណ៌នាអំ ព្ីការឈលឺចាប់យា៉ា ងជូររត់ និងការសុគតយា៉ា ងដឃ្រ

ដៅរបស់ព្រះអង្គដដលព្រះបានសនយាដនារះ មនដ្ញដៅដោយដសរក្ពីសនយា 

ដ៏ដពកៀមពកំ សពមប់អ្នកដដល «ព្រះដយ�ូវ៉ាបានស្វព្រះ�ឫទ័យនឹងវយ 

ពទង់ឲ្យជំា» ដ�ើយឲ្យឈលឺចាប់កាលណាព្រះជន្ ពទង់បានពតរូេថាវ យទុកជា 

«យញ្ញបូជាដោរះបាប» ព្រះដយ�ូវ៉ាបានមន បន្ទូលថា៖

 «ដនារះពទង់នឹងបានដ�ើញ្ូជ្ង្សរបស់ពទង់ 

 ដ�ើយនឹងរដពមើនព្រះជន្ពទង់ឲ្យយលឺនយូរតដៅ 



ទំ្័រ-860- ្ួកដោរា និងដសរ្

 ឯបំណងព្រះ�ឫទ័យថនព្រះដយ�ូវ៉ា ដនារះនឹងដជឿនដ�ើងដោយព្រះ�ស្ពទង់

  ពទង់នឹងដ�ើញផលថនការដដលព្លឹងពទង់រងដេទនា ដនារះនឹងបានស្កប់ស្កល់ផង 

 អ្នកដ៏សុររតិ គលឺជាអ្នកបដពមើរបស់អញ ពទង់នឹងដ្វើឲ្យមនុស្សជាដពរើនបានសុររតិ 

 «ដោយដគសា្គ ល់ដល់ពទង់ ដ�ើយពទង់នឹងទទួលរងដទាសរំដពារះអំដ ើ្ទុរ្ចរតិរបស់ដគ

  ដ�តុដនារះអញនឹងឲ្យពទង់មនរំដណកជាមួយនឹង្ួកអ្នក្ំ 

 ដ�ើយពទង់នឹងដរករបឹបជាមួយនឹង្ួកអ្នកដ៏ខំ្្ង្ូដក 

 ព្ីដពពារះពទង់បានពររួរព្លឹងដរញ រ�ូតដល់ស្ាប់ 

 ដគបានរាប់ពទង់ទុកជាអ្នកទទឹងរបាប់ 

 ប៉ាុដន្ ពទង់បានទទួលរងដទាសថនអំដ ើ្បាបរបស់មនុស្សជាដពរើន 

 ដ�ើយបានអងវរជំនួសមនុស្សដដលទទឹងរបាប់េញិ»

    (ដអសាយ ៥៣:១០-១២)។

ច័ន្ទ-១១ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  លូកា ជំ្ូក១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ដមើល ដនរះ ដន អ្នក បំដរ ើ របស់ អញ ដដល អញ ទប់ទល់ គលឺ ជា 

អ្នក ដពជើសដរ ើស របស់ អញ ដដល ជា ទពី រ ពីករាយ ដល់ រិត្ អញ អញ បាន ោក់ 

េញិ្្ញ ណ អញ ឲ្យ សណ្ឋិ ត ដលើ ពទង់ ដ�ើយ ពទង់ នឹង សំដដង ដរញ ឲ្យ ពគប់ ទំាង 

សាសន៍ បាន ដ�ើញ ដសរក្ពី យុត្ិ្ម៌។ ដអសាយ ៤២:១ 

គលឺដោយសារដសរក្ពីសសឡាញ់ដល់បាបជន ដទើបបណ្ាលឲ្យ ព្រះពគិស ្  

ដរញថ្្ដោរះជំនួស្ួកដគយា៉ា ងដូដរ្នរះ។ «ពទង់ដ�ើញថាឥតមន អ្នកណា 

មួយដ�ើយ ដ�ើយក៏នឹកដប្ក ព្ីការដដលឥតមនអ្នកណាសពមប់ 

ជួយអងវរ ជំនួសដគ» រ្ានអ្នកណាអារដរញថ្្ដោរះ បុរស នារ ពី ទំាងឡាយ 

ដរញ ្ ពី អំណាររបស់សពតរូេដ�ើយ «ដូដរ្នរះ ព្រះពា�ុរបស់ពទង់បាននំាយក

ដសរក្ពីសដ្ង្្គ រះមកឯពទង់ ដ�ើយដសរក្ពីសុររតិរបស់ពទង់ក៏ទប់ទល់ពទង់» 

(ដអសាយ ៥៩:១៦)។



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-861-

 «ដមើល ដនរះដនអ្នកបដពមើរបស់អញ ដដលអញទប់ទល់

  គលឺជាអ្នកដពជើសដរ ើសរបស់អញ ដដលជាទពីរ ពីករាយដល់រិត្អញ

  អញបានោក់េញិ្្ញ ណអញឲ្យសណ្ឋិ តដលើពទង់

  ដ�ើយពទង់នឹងសដម្ងដរញ ឲ្យពគប់ទំាងសាសន៍បានដ�ើញដសរក្ពីយុត្ិ្ម៌»

      (ដអសាយ ៤២:១)។

 ដៅក្នុងព្រះជន្របស់ព្រះអង្គ មិនមនោយ�ំជាមួយនឹងព្រះបន្ទូល

ការពារព្រះអង្គពទង់បន្ិរដសារះដ�ើយ។ ការដរារ្ដដលដោកិយបានផ្ល់ 

ជាការពប្ំង ពទ្្យសម្ត្ិ និងដទ្ដកាសល្យ  មិនដូរជាព្រះរាជបុពតា

របស់ព្រះដ�ើយ។ ក៏រ្ានមដ្យាបាយណាដដលមនុស្សដពបើពបាស់ដដើម្ពីទទួល

បានសាវ មពីភក្ិ ឬដដើម្ពីបង្្គ ប់ឲ្យមនការដរារ្បូជា ពតរូេបានព្រះដមស្ុសពីដពបើ

ពបាស់ដនារះដដរ។ ការលរះបង់ព្រះអង្គឯងដ៏ដសងៃៀមសាងៃ ត់របស់ពទង់ដនរះ ពតរូេ

បានបង្ហា ញឲ្យដ�ើញជាសសដមលដៅក្នុងព្រះបន្ទូលថា៖

 

 «ពទង់នឹងមិនដសសក ឬបន្លឺដ�ើង 

 ឬឲ្យអ្នកណាឮសំដ�ងដៅក្នុងផ្ូេដ�ើយ  

 ពទង់នឹងមិនផ្្រ់ដដើមដពតងដដលបាក់ដទ 

 ក៏មិនលត់ពបដឆរះដដលដៅ�ុយដដរ

  ពទង់នឹងសដម្ងដរញនូេដសរក្ពីយុត្ិ្ម៌ ដោយដសរក្ពី្ិត»

      (ខ ២ និង ៣)។

 ភា្ផ្ទុយរា្ន ោរ់សស�រះ ព្ី្ួកពគរូដៅជំនាន់ព្រះអង្គដនារះ គលឺការដដល 

ព្រះអង្គសដ្ង្្គ រះរស់ដៅក្នុងរំដណាមមនុស្ស។ ដៅក្នុងព្រះជន្របស់ព្រះអង្គ 

ដគមិនដដលដ�ើញមនជដម្រះក្ុងកំ្ាង រ្ានការថាវ យបង្គំដដលសដម្ងនិង 



ទំ្័រ-862- ្ួកដោរា និងដសរ្

រ្ានសកម្ភា្ដដើម្ពីទាមទារការទរះថដអបអរសាទរដ�ើយ។ ព្រះដមស្ុសពីបាន 

គង់ ដៅក្នុងព្រះ ដ�ើយលក្ខណៈរបស់ព្រះេរបិតាពតរូេបានដបើកបង្ហា ញដៅក្នុង

ព្រះ រាជបុពតារបស់ព្រះអង្គ។ ពបសិនដបើរ្ានរំដណរះដឹងអំ ព្ីព្រះដទ ការ បនា្ទ ប  

ខ្ួននឹងពតរូេបាត់បង់ជាដរៀងរ�ូត។ ពបសិនដបើរ្ានជំនួយមក ព្ីព្រះដទ បុរស 

នារ ពីទំាងឡាយនឹងពតរូេលិរលង់ដពរៅដៅៗ។ ជពីេតិនិងអំណារពតរូេដតបាន 

ពបទានដោយព្រះដដលបានបដង្កើត្ិភ្ដោកដនរះ។ មនុស្សមិនអារដោរះ 

សសាយដសរក្ពីពតរូេការចំាបារ់របស់ខ្ួនដោយេ ិ្ ពីណាដផ្សងដទៀតដព្ ព្ី 

ព្រះអង្គដ�ើយ។

 មនបទទំនាយបដន្ថមដទៀតស្ពីអំ ព្ីព្រះដមស្ុសពីដនរះ «ពទង់នឹងមិនដដល 

អន់្យ ឬរសាយរិត្ដរាបដល់បានតំាងដសរក្ពីយុត្ិ្ម៌ដ�ើងដៅដផនដពី 

ដ�ើយដការះទំាងប៉ាុន្ាននឹងសង្ឹមដល់ពកឹត្យពកមរបស់ពទង់»។ ព្រះរាជបុពតា 

របស់ព្រះ «នឹងដលើកតដម្កើងពកឹត្យេន័ិយ ដ�ើយឲ្យមនកិត្ិស្្ទ» (ខ ៤ និង 

ខ២១)។ ព្រះអង្គមិនបានបន្ូរបន្ថយសារៈសំខ្ន់ថនការទាមទាររបស់ពកឹត្យ 

េន័ិយដ�ើយ ដតដដើម្ពីនឹងដលើកតដម្កើងេញិ។ ដៅដ្លជាមួយរា្ន ដនារះ ពទង់ 

ពតរូេដតរដំោរះបញ្ញត្ិរបស់ព្រះ ដរញ ព្ីការរដំោភយា៉ា ង្ងៃន់្ងៃរដដលមនុស្ស 

បានោក់ដៅដលើ្ួកដគ ដ�តុដនារះដ�ើយបានជាមនុស្សជាដពរើនមនដសរក្ពី

ក្ាោនក្នុងការខំពបឹងដពបងរបស់្ួកដគ ដដើម្ពីបដពមើដល់ព្រះដដលអារ 

ទទួលយកបាន។

អង្គារ-១២ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  លូកា ជំ្ូក២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ព្រះេញិ្្ញ ណ ថន ព្រះដយ�ូវ៉ា នឹង សណ្ឋិ ត ដៅ ដលើ អ្នក ដនារះ 

គលឺ ជា ព្រះេញិ្្ញ ណ ថន ពបាជ្ា នឹង ដយាបល់ ជា ព្រះេញិ្្ញ ណ ថន គំនិត វងថេ និង 

ឫទ្ានុភា្ ជា ព្រះេញិ្្ញ ណ ថន ដសរក្ពី ដររះ ដឹង និង ដសរក្ពី ដកាតខ្្រ ដល់ 

ព្រះដយ�ូវ៉ា។ ដអសាយ ១១:២

 ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ស្ពី ព្ីដបសកកម្របស់ព្រះដយ�ូវ៉ាសពមប់្ិភ្



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-863-

ដោក មនដសរក្ពីយា៉ា ងដូដរ្នរះ៖ «អញដនរះគលឺជាដយ�ូវ៉ា អញបានដៅឯង 

មកដោយដសរក្ពីសុររតិ អញនឹងកាន់ថដឯង ដ�ើយដ្រកសាឯង អញនឹង 

តំាងឯងដ�ើង ទុកជាដសរក្ពីសញ្្ញ ដល់បណ្ាជន ដ�ើយជា្ន្លឺភ្លឺ ដល់អស់ 

ទំាងសាសន៍ ដដើម្ពីនឹងដ្វើឲ្យដភ្នកមនុស្សខ្វ ក់បានភ្លឺដ�ើង និងនំា្ួកពតរូេ 

ចាប់រងដរញ ព្ីគុកងងឹត ដ�ើយឲ្យ្ួកអ្នកដដលអង្គុយដៅក្នុងទពីងងឹត 

បានដរញរួរ ព្ីទពី�ំុឃ្ំង អញជាដយ�ូវ៉ា ដនរះដ�ើយជាដឈ្ារះរបស់អញ 

អញមិនព្មពបគល់សិរ ពីលអារបស់អញដល់អ្នកណាដទៀត ឬឲ្យដសរក្ពីសរដសើរ

របស់អញដល់រូប្្ក់ដ�ើយ ដមើលការខ្ងដដើមទំាងប៉ាុន្ានបានកន្ងដៅ 

ដ�ើយគលឺជាការ្្ពី ដដលអញដ្្ងពបាប់ដនរះ អញពបាប់ ព្ីការទំាងដនារះ ដល់ឯង 

រាល់រា្ន  មុនដដលដកើតមកផង» (ខ ៦ ដល់ ៩)។

 ព្រះថនសាសន៍អុពីសសាដអលបាននំាមកនូេការរដំោរះដល់ ទពីពករុង សុពីយ៉ាូន  

តាមរយៈព្រះបុពតាដដលជាពរាប់្ូជដដលពទង់បានសនយា ។ «មនលំ្ង់មួយ

នឹងដុរះដរញ ព្ីគល់របស់អុពីសាយ ដ�ើយដមកមួយដដលដរញ ព្ីឫសរាត់ 

នឹងដកើតមនផលដផ្»។ «ដូដរ្នរះ ព្រះអម្ច ស់ពទង់នឹងពបទានទពីសម្គ ល់មួយ 

មកអ្នករាល់រា្ន  ដោយព្រះអង្គពទង់ ដមើល នាងព្�្ចារ ពីនឹងមនគភ៌ពបសូត 

បានបុពតាមួយ ដ�ើយនឹងឲ្យព្រះនាមថា ដអម៉ា ញូដអល បុពតដនារះនឹងបរដិភាគ 

ខ្្ញ់ទឹកដោរះ ដ�ើយនឹងទឹក�្ុំ ដរាបដល់ដររះបដិដស្ដចាលរបស់អាពកក់ 

ដ�ើយដរ ើសយករបស់លអាេញិ» (ដអសាយ ១១:១; ៧:១៤, ១៥)។

 «ព្រះេញិ្្ញ ណថនព្រះដយ�ូវ៉ា នឹងសណ្ឋិ តដៅដលើអ្នកដនារះ គលឺជាព្រះ

េញិ្្ញ ណថនពបាជ្ានិងដយាបល់ ជាព្រះេញិ្្ញ ណថនគំនិតវងថេ និងឫទ្ានុភា្ 

ជាព្រះេញិ្្ញ ណថនដសរក្ពីដររះដឹង និងដសរក្ពីដកាតខ្្រដល់ព្រះដយ�ូវ៉ា 

អ្នកដនារះនឹងថេរ�័ស រំដពារះដសរក្ពីដកាតខ្្រដល់ព្រះដយ�ូវ៉ា ដ�ើយនឹង 

ជំនំុជពមរះ មិនដមនតាមដភ្នកដមើលដ�ើញ ឬសដពមរដសរក្ពីតាមពតដរៀក    

ស្ាប់ឮដនារះដ�ើយ គលឺនឹងជំនំុជពមរះ្ួកទ័លពក ដោយដសរក្ពីសុររតិ ដ�ើយ

សដពមរក្ពីឲ្យមនុស្សរាបសាដៅដផនដពី ដោយដសរក្ពីដទៀងពតង់ ក៏នឹងវយ



ទំ្័រ-864- ្ួកដោរា និងដសរ្

ដផនដពីដោយរពំាត់ថនមត់ខ្ួន ព្មទំាងពបោរជពីេតិមនុស្សដដលពបព្ឹត្

អាពកក់ ដោយខ្យល់ដដងហាើម ព្ីបបូរមត់ផង ដសរក្ពីសុររតិនឹងបានជាដខ្ស 

ពកវត់រដង្ករះរបស់អ្នកដនារះ ដ�ើយដសរក្ពីដស្ារះពតង់ជាដខ្សពកវត់កមំ្ង

ផង»។ «ដៅពរាដនារះ ឫសថនអុពីសាយនឹងបានតំាងដ�ើងទុកជាទង់ ដល់ 

ជនជាតិទំាងឡាយ ឯពគប់សាសន៍ ដគនឹងដសវងរកអ្នកដនារះ ឯទពីសពមក 

របស់អ្នកដនារះ នឹងបានជាទពីរុងដរឿងឧត្ម» (ដអសាយ ១១:២-៥, ១០)។

 «ដ�ើយពបាប់ដោកថា ព្រះដយ�ូវ៉ាថន្ួក្លបរវិរពទង់មនព្រះ 

បន្ទូលដូដរ្នរះ ដមើលមនុស្សដដលដឈ្ារះថា “លំ្ង់” និង្ន្កដុរះដ�ើង ព្ី 

កដន្ងរបស់ខ្ួន ដ�ើយនឹងសង់ព្រះេោិរថនព្រះដយ�ូវ៉ាដ�ើង គលឺអ្នកដនារះ 

ឯងនឹងសង់ព្រះេោិរថនព្រះដយ�ូវ៉ា ដ�ើយនឹងតំាងសិរ ពីលអាថនទពីដនារះដ�ើង 

ក៏នឹងអង្គុយពគប់ពគងដៅដលើបល្័ង្ករបស់ខ្ួន អ្នកដនារះនឹងដ្វើជាសង្ដៅ

ដលើបល្័ង្ករបស់ខ្ួន ដ�ើយទំាង ព្ីរនាក់នឹងមនដសរក្ពីដមពតពីនឹងរា្ន » 

(សាការ ពី ៦:១២, ១៣)។

ពុធ-១៣ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  លូកា ជំ្ូក៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ អញ នំា ដសរក្ពី សុររតិ របស់ អញ មក ជិត ដសរក្ពី ដនារះ នឹង 

មិន ដៅ ្ ងៃ យ ដ�ើយ ឯ ដសរក្ពី សដ្ង្្គ រះ របស់ អញ ក៏ មិន បងអាង់ ដដរ អញ នឹង 

តំាង ដសរក្ពី សដ្ង្្គ រះ របស់ អញ ដៅ ពករុង សុពីយ៉ាូន សំរាប់ ្ ួក អុពីសសាដអល 

ដដល ជា សិរ ពីលអា របស់ អញ។ ដអសាយ ៤៦:១៣

 នឹងមនកបាលទឹកមួយដបើកដ�ើងសពមប់នឹង «ជពមរះអំដ ើ្បាប និង 

ដសរក្ពីដៅ�្ង» (សាការ ពី ១៣:១) កូនរបស់មនុស្សពតរូេដតឮការអំពាេនាេ

ដ៏មន្រ៖

 

 «�លឺយ អស់អ្នកដដលដសសកដអើយ រូរមកឯទពីទឹករុរះ

  ឯអ្នកដដលរ្ានពបាក់ដអើយ រូរមកទិញ ដ�ើយបរដិភាគដៅ



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-865-

  ដអើ រូរមកទិញសសាទំពំាងបាយជូរ និងទឹកដោរះដរា

 ឥតបង់លុយ ឥតថ្្ដទ

 «ដ�តុអវពីបានជាចាយពបាក់ឲ្យ បានដតរបស់ដដលមិនដមនជាអាោរ

  ដ�ើយបង់កមំ្ង ឲ្យបានដតរបស់ដដលមិនស្កប់រិត្ដូដរ្នរះ?

  រូរស្ាប់តាមអញឲ្យអស់ ព្ីរិត្រុរះ ដនារះឯងនឹងបានបរដិភាគយា៉ា ង ង្ៃ ញ់

  ដដើម្ពីឲ្យព្លឹងឯងបានស្កប់ស្កល់ ដោយមហាូបយា៉ា ងថ្្េដិសស 

 

 «រូរឱនពតដរៀក ដ�ើយមកឯអញ

  រូរស្ាប់រុរះ ដនារះព្លឹងឯងនឹងបានរស់ដៅ

  ដ�ើយអញនឹងតំាងដសរក្ពីសញ្្ញ នឹងឯងរាល់រា្ន

  ជាសញ្្ញ ដ៏ដៅអស់កល្ជានិរ្ច

  គលឺជាដសរក្ពីដមត្ាករុណាដស្ារះពតង់ ដដលបានផ្ល់ដល់ោេ ពីឌ»

     (ដអសាយ ៥៥:១-៣)។

 ព្រះបានសនយាជាមួយនឹងសាសន៍អុពីសសាដអលថា៖ «ដមើល អញ 

បានតំាងោេ ពីឌទុកជាទពីបនា្ទ ល់ដល់ពបជាជាតិទំាងឡាយ គលឺជាអ្នកនំាមុខ 

ដ�ើយជាអ្នកបង្្គ ប់ដល់ដគ ដមើល ឯងនឹងដៅសាសន៍មួយដដលឯងមិន 

បានសា្គ ល់ ដ�ើយសាសន៍មួយដដលមិនបានសា្គ ល់ឯង ដគនឹងរត់មកឯឯង 

ដោយដពពារះព្រះដយ�ូវ៉ាជាព្រះថនឯង គលឺជាព្រះដ៏បរសុិទ្ថនសាសន៍អុពីសសាដអល 

ដ្ិតពទង់បានដលើកតដម្កើងឯងដ�ើយ» (ខ ៤ និង ខ៥)។

 «អញនំាដសរក្ពីសុររតិរបស់អញមកជិត ដសរក្ពីដនារះនឹងមិនដៅ 

ង្ៃ យដ�ើយ ឯដសរក្ពីសដ្ង្្គ រះរបស់អញ ក៏មិនបងអាង់ដដរ អញនឹងតំាងដសរក្ពី

សដ្ង្្គ រះរបស់អញដៅពករុងសុពីយ៉ាូន សពមប់្ួកអុពីសសាដអល ដដលជាសិរ ពីលអា 

របស់អញ» (ដអសាយ ៤៦:១៣)។



ទំ្័រ-866- ្ួកដោរា និងដសរ្

 ដៅក្នុងព្រះរាជកិរ្ចរបស់ព្រះអង្គដៅដលើដផនដពីដនរះ ព្រះដមស្ុសពីពតរូេ

ដតបង្ហា ញអំ ព្ីសិរ ពីលអាថនព្រះេរបិតារបស់ពទង់ ដល់មនុស្សដោក ទំាងដោយ 

ព្រះបន្ទូល និងដោយការពបព្ឹត្។  ព្រះអង្គពតរូេដតដ្វើឲ្យ្ូជមនុស្សដដល 

បានធ្្ក់រុរះ (មនបាប) ដនរះបានដឹងអំ ព្ីដសរក្ពីសសឡាញ់ដដលរ្ានព្ំដដន

របស់ព្រះ ដៅក្នុងពគប់ទំាងសកម្ភា្ដដលពទង់បដញ្ច ញ ពគប់ទំាងព្រះបន្ទូល

ដដលព្រះអង្គបានដ្្ង និងពគប់ទំាងការអសា្ច រ្យ ដដលព្រះអង្គបានដ្វើ។

 «ឱអ្នកដដលនំាដំណឹងលអា មកដល់ពករុងសុពីយ៉ាូនដអើយ

  រូរដ�ើងដៅពបកាសពបាប់ ព្ីដលើភ្នំខ្ស់រុរះ 

 ឱអ្នកដដលនំាដំណឹងលអាមកដល់ពករុងដយរូសា�ិមដអើយ

 រូរបន្លឺសំដ�ងដ�ើងជាខំ្្ង 

 រូរបន្លឺដ�ើង កំុខ្្រដ�ើយ 

 រូរពបាប់ដល់ទពីពករុងថនសសរុកយូោទំាងប៉ាុន្ានថា ដមើលន៍ ព្រះថនអ្នករាល់រា្ន !

 «ដមើល ព្រះអម្ច ស់ដយ�ូវ៉ាពទង់នឹងយាងមក ដោយមនព្រះដរស្ា 

 ដ�ើយព្រះពា�ុថនពទង់នឹងកាន់កាប់ពតរួតពតាឲ្យពទង់ 

 ដមើល ពទង់នំាយករង្វ ន់មកជាមួយ ដ�ើយបំណារ់ដដលពទង់សងដល់ដគក៏ដៅរំដពារះពទង់ 

 ពទង់នឹងឃ្វ ល�វូងរបស់ពទង់ 

 ដូរជាអ្នកគង្វ ល ពទង់នឹងពបមូលអស់ទំាងកូនដរៀមមកបពីដៅព្រះពា�ុ 

 ដ�ើយដលើកផ្្ទ ប់ដៅព្រះឱរា 

 ក៏នឹងនំា្ួកដមៗ ដដលមនកូនខ្ចពី ដៅដោយ្្នម»

 (ដអសាយ ៤០:៩-១១)។

 «ដៅពរាដនារះ មនុស្សពតដរៀក្្ង់នឹងឮព្រះបន្ទូលក្នុងគម្ពីរ 

 ដ�ើយដភ្នករបស់មនុស្សខ្វ ក់នឹងដមើលដ�ើញ ព្ីក្នុងសភា្ជាងងឹត 



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-867-

 ដ�ើយសូន្យសុង 

 មនុស្សរាបសា នឹងមនដសរក្ពីអំណររដពមើនដ�ើងក្នុងព្រះដយ�ូវ៉ា 

 ដ�ើយ្ួកអ្នកពកពីពកក្នុងបណ្ាមនុស្ស ដគនឹងរ ពីករាយដោយសារព្រះដ៏បរសុិទ្

 ថនសាសន៍អុពីសសាដអល» 

 «ឯ្ួកអ្នកដដលពបព្ឹត្ខុសខ្ងេញិ្្ញ ណ ដគនឹងមនដយាបល់េញិ 

 ដ�ើយមនុស្សដដលរទូរទំានឹងទទួលដសរក្ពីដពបៀនពបដៅ»

    (ដអសាយ ២៩:១៨, ១៩, ២៤)។

 

ពពហស្បតិ៍-១៤ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  លូកា ជំ្ូក៤

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ «ឯ ឯង ដបដ្្�ិម សសរុក យូោ ដអើយ ឯង មិន ដមន តូរ ជាង 

ដគ ក្នុង ្ ួក ដៅោវ យ ដៅ សសរុក យូោ ដទ ដ្ិត នឹង មន ដៅោវ យ ១ ដរញ ្ ពី 

ឯង មក ដៅោវ យ ដនារះ នឹង ឃ្វ ល អុពីសសាដអល ជា រាសស ្អញ»។ ម៉ា ថាយ ២:៦ 

 ដូដរ្នរះ ព្រះបានមនបន្ទូលដៅកាន់្ិភ្ដោកទាក់ទងដៅនឹងការ

យាងមករបស់ព្រះដដលជួយរដំោរះមនុស្សដរញ ព្ីអំដ ើ្បាប តាមរយៈ្ួក 

អយ្យដកានិង្ួកដោរា និងតាមរយៈតំណាង និងនិមិត្រូប។ ដខ្សបនា្ទ ត់ថនបទ 

ទំនាយយា៉ា ងដេង ដដលព្រះេញិ្្ញ ណបណ្ាលបានរងអាុលដៅឯព្ឹត្ិការណ៍ 

ថនព្រះដដលជា «ទពីរាប់រិត្របស់អស់ទំាងសាសន៍» (ោកាយ ២:៧)។ 

ជាព្ឹត្ិការណ៍ដដលពគប់ទពីកដន្ងថនកំដណើ តរបស់ពទង់ និងពគប់ដ្លដេោ

ថនការពបសូតរបស់ព្រះអង្គ បានបញ្្ក់យា៉ា ងរបាស់ោស់។ ព្រះរាជបុពតា 

របស់ដស្រោេ ពីឌពតរូេដតពបសូតដៅទពីពករុង�្ួងោេ ពីឌ។ ដោរាបានមន 

ពបសាសន៍ថា ដរញ ព្ីទពីពករុងដបដ្្�ិម «ដូដរ្នរះ អ្នកដនារះនឹងពបគល់ដគដៅ 

… អ្នកដនារះ នឹងបានេលិពត�ប់មកឯ្ួកកូនដៅអុពីសសាដអលេញិ» 

(មពីកា ៥:២)។

 «ឯឯងដបដ្្�ិម សសរុកយូោដអើយ! 



ទំ្័រ-868- ្ួកដោរា និងដសរ្

 ឯងមិនដមនតូរជាងដគ ក្នុង្ួកដៅោវ យ ដៅសសរុកយូោដទ 

 ដ្ិតនឹងមនដៅោវ យមួយដរញ ព្ីឯងមក 

 ដៅោវ យដនារះនឹងឃ្វ លអុពីសសាដអល ជារាសសអ្ញ»

      (ម៉ា ថាយ ២:៦)។

 ដ្លកំណត់ថនព្ឹត្ិការណ៍ (ការយាងមក) ដលើកទពីមួយរបស់ព្រះពគិស្

និងព្ឹត្ិការណ៍សំខ្ន់ៗដផ្សងៗដទៀត ដដលផ្គុំជាកិរ្ចការក្នុងព្រះជន្ថនព្រះ

អង្គសដ្ង្្គ រះពតរូេបានដទេតាកាព ព្ីដយ៉ាលពបាប់ឲ្យដឹងដៅក្នុងគម្ពីរោនពីដយ៉ាល។ 

ដទេតាបានមនបន្ទូលថា «ពគប់៧០អាទិត្យបានកំណត់ដល់សាសន៍ឯង 

៤៥៧ B.C.

ព្រះរាជពកិត្យ បង្គប់

ឲ្យសង់ទពីពករុង

ដយរូសា�ិម

ដ�ើងេញិ

៤០៨ B.C.

ការស្ារដ�ើងេញិ

ថនទពីពករុងដយរូ�ិម

បានសដពមរ

ស្វពគប់

A.D. ២៧

្ិ ព្ីបុណ្យ

ពជមុជទឹក

របស់

ព្រះដយស៊ាូេ

៦២ អាទិត្យ

ពគប់៧០អាទិត្យ (៤៩០ ្្ន ំ បានកំណត់ដល់សាសន៍ឯង)

៧ អាទិត្យ



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-869-

និងដល់ទពីពករុងបរសុិទ្របស់ឯង ដដើម្ពីនឹងរលំត់បំបាត់អំដ ើ្រលំង និងដ្វើឲ្យ 

អំដ ើ្បាបផុតដៅ ដ�ើយឲ្យបាន្ួននឹងអំដ ើ្ទុរ្ចរតិ ព្មទំាងនំាដសរក្ពី 

សុររតិដ៏ដៅអស់កល្ជានិរ្ចរូលមក និងបិទពតាការជាក់ដស្ង និងដសរក្ពី 

ទំនាយ ដ�ើយនឹងចាក់ដពបងតំាងអ្នកដ៏បរសុិទ្បំផុតដ�ើង» (ោនពីដយ៉ាល 

៩:២៤)។  មួយថ្ងៃក្នុងបទទំនាយ ដស្ើនឹងមួយ ្្ន ំ។ សូមដមើលគម្ពីរ 

ជនគណនា ១៤:៣៤ និង ដអដសរាល ៤:៦។ រិតសិបអាទិត្យ ឬបួនរយ 

ដ្សិប ពបំាបួនថ្ងៃ តំណាងឲ្យ បួនរយដ្សិប ្្ន ំ។ ដទេតាបានពបទាន 

A.D. ២៧

្ិ ព្ីបុណ្យ

ពជមុជទឹក

របស់

ព្រះដយស៊ាូេ

A.D. ៣១

ការជាប់ ្្ក ង

របស់

ព្រះដយស៊ាូេ

A.D. ៣៤

ការដចាលសម្ប់

ដោកដោក

ដស្ទផ្ន

នឹងដុំ្្

១ អាទិត្យ

ពគប់៧០អាទិត្យ (៤៩០ ្្ន ំ បានកំណត់ដល់សាសន៍ឯង)



ទំ្័រ-870- ្ួកដោរា និងដសរ្

រំណុរចាប់ដផ្ើមថនដ្លកំណត់ដនរះយា៉ា ងដូដរ្នរះ៖ «ដូដរ្នរះពតរូេឲ្យដឹង ដ�ើយ 

យល់ថា ចាប់តំាង ព្ីដរញបង្្គ ប់ឲ្យតំាងពករុងដយរូសា�ិម ដ�ើយសង់ដ�ើងេញិ  

ដរាបដល់ពរាអ្នកដដលចាក់ដពបងតំាងដនារះ គលឺជាអ្នកដដលជាកំ្ូលបណ្ារ់

ដនារះពតរូេជារំនួន៧អាទិត្យ និង៦២អាទិត្យ រួរដៅពរាពជរួលពចាល ដនារះ 

ទពីពករុងនឹងបានសង់ដ�ើងេញិ មនទំាងផ្ូេធ្្ និងកំដផងផង» (ោនពីដយ៉ាល 

៩:២៥) �ុកសិបពបំាបួនអាទិត្យ ឬ បួនរយ ដប៉ាតសិបបពី ្្ន ំ។ ការដរញបញ្្ 

ឲ្យសាងសង់ទពីពករុងដយរូសា�ិមជា្្ពីដ�ើងេញិ ពតរូេបានបញ្ច ប់ដោយព្រះរាជ

ពកឹត្យរបស់ដស្រដអើថាដស៊ាើកដសស�ុងជពីម៉ា នុស ដដលមនសុ្លភា្ 

ដៅ ្្ន ំ ៤៥៧ មុនពគិស្សករាជ។ សូមដមើលគម្ពីរដអសរា៉ា  ៦:១៤; ៧:១, ៩។ 

ចាប់តំាង ព្ីដ្លបួនរយដប៉ាតសិបបពី ្្ន ំដនារះមក បន្រ�ូតដល់រដូេដ្្ថនពគិស្

សករាជទពី ២៧។ ដយាងតាមបទទំនាយ អំ�ុងដ្លដនរះពតរូេឆ្ងដល់ដ្ល

ដដលព្រះដមស្ុសពី ជាព្រះដដលព្រះបានចាក់ដពបងតំាង  ព្រះដយស៊ាូេបានទទួល

ការចាក់ដពបងតំាងដោយព្រះេញិ្្ញ ណបរសុិទ្ ដៅពគិស្សករាជទពី ២៧ ដៅ

ក្នុង្ិ ព្ីទទួលបុណ្យពជមុជទឹករបស់ព្រះអង្គ ដ�ើយចាប់តំាង ព្ីដ្លដនារះភ្ាម 

ព្រះអង្គបានចាប់ដផ្ើមបំដ្ញព្រះរាជកិរ្ចរបស់ពទង់។ បនា្ទ ប់មក សារដនារះ 

ពតរូេបានពបកាសដ�ើងថា «ដ្លដេោបានសដពមរដ�ើយ» (ម៉ា កុស ១:១៥)។

សុព្រ-១៥ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  លូកា ជំ្ូក៥

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ រំដណក អស់ អ្នក ដដល ពតរូេ ខ្្ច ត់ខ្្ច យ ដនារះ ដគ ដដើរ រុរះ 

ដ�ើង ទំាង ផសាយ ដំណឹង លអា គលឺ ជា ព្រះបន្ទូល។ កិរ្ចការ ៨:៤

 បនា្ទ ប់មក ដទេតាបានមនបន្ទូលថា «ដៅោវ យដនារះនឹងតំាងសញ្្ញ

យា៉ា ងមុលឺងម៉ា ត់នឹងមនុស្សជាដពរើនដៅរវងមួយអាទិត្យ ដតដល់ពាក់កណ្ាល 

អាទិត្យដនារះ នឹងដ្វើការថាវ យយញ្ញបូជា និងតង្វ យឈប់ដៅ ដ�ើយដៅក្នុង 

ព្រះេោិរ នឹងមនដ្វើការគួរសអាប់ដខ្ើមដដលនឹងបង្ខូរបំផ្្ញ ក៏នឹងមន

ដសរក្ពីដពកា្ចាក់ដៅដលើទពីខូរបង់ដនារះ ដរាបដល់រុងបំផុត ជាដេោដដល 



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-871-

បានកំណត់ទុកដ�ើយ» (ោនពីដយ៉ាល ៩:២៧)។ ដៅនិទា�រដូេ (រដូេស្ឹក 

ដឈើោស់) ថនពគិស្សករាជ ៣១ ព្រះពគិស្ជាតង្វ យយញ្ញបូជា្ិតពបាកដ

ពតរូេបានថាវ យជាយញ្ញបូជាដៅភ្នំកាល់វ៉ារ ពី។ ពរាដនារះវងំននថនព្រះេោិរ 

ពតរូេរដ�កជា ព្ីរ ដដលបង្ហា ញថា្ិសិដ្ឋភា្ និងសារៈសំខ្ន់ថន្ិ ព្ីថាវ យ 

តង្វ យបានបាត់បង់ដ�ើយ។ ជាដ្លដេោដដលការថាវ យតង្វ យយញ្ញ 

បូជាដៅដលើដផនដពីដនរះពតរូេបញ្ច ប់។

 រយៈដ្លមួយសប្ា�៍ (ពបំា ព្ីរ ្្ន ំ) ពតរូេបានបញ្ច ប់ដៅពគិស្សករាជទពី 

៣៤។ បនា្ទ ប់មក ដោយការគប់ដោកដស្ទផ្ននឹង្្ ទពីបំផុតសាសន៍យូោ

បានដបារះពតាការបដិដស្ដំណឹងលអារបស់្ួកដគ។ ្ួកសាេក័ដដលបានដបក

ដខ្កដៅកាន់ទពីជិត ង្ៃ យ ដោយសារការដបៀតដបៀន «ដគដដើររុរះដ�ើងទំាង 

ផសាយដំណឹងលអា» (កិរ្ចការ ៨:៤) ដ�ើយមួយរយៈខ្ពីដពកាយមក ព្រះបានផ្្ស់

ប្ូរជំដនឿដោកសុលដដលជាអ្នកដបៀតដបៀនឲ្យបានដៅក្ាយជាដោកប៉ាុល 

ជាសាេក័ដល់សាសន៍ដថទេញិ។ បទទំនាយជាដពរើនដដលទាក់ទងនឹងការ

យាងមករបស់ព្រះអង្គសដ្ង្្គ រះបានដឹកនំាសាសន៍ដ�ដព ើ្រឲ្យរស់ដៅក្នុង

អាកប្កិរយិាដដលមនក្ពីសង្ឹមជានិរន្រ។៍ មនុស្សជាដពរើនពតរូេបានស្ាប់

ដៅក្នុងដសរក្ពីជំដនឿ ដោយមិនបានទទួលដសរក្ពីសនយា។ ប៉ាុដន្ ដោយដមើល  

ដសរក្ពីសនយាដនារះ ព្ីរមងៃ យ ្ួកដគបានដជឿ និងបានលន់តួថា្ួកដគពរាន់

ដតជាជនរដម្កនិងជាអ្នកសំរតដៅដលើដផនដពីដនរះប៉ាុដណាណ រះ។ ដៅសម័យ 

ដោកដ�ណុក ដសរក្ពីសនយាទំាងដនរះបានដកើតដ�ើងម្ងដទៀត តាមរយៈ 

្ួកអយ្យដកានិង្ួកដោរា ដដលបានដ្វើឲ្យដសរក្ពីសង្ឹម ព្ីការដកើតដ�ើង

របស់ព្រះដមស្ុសពីដៅដតមនជពីេតិ។ 

 មិនដមនជាដលើកដំបូងដទដដលព្រះបានបង្ហា ញអំ ព្ីដ្លដេោជាក់

ោក់ថនការយាងមកដលើកទពីមួយដនារះ ដ�ើយសូម្ពីដតដៅក្នុងបទទំនាយ 

របស់ដោកោនពីដយ៉ាលក៏បានពបាប់ឲ្យដឹងអំ ព្ីព្ឹត្ិការណ៍ដនរះផងដដរ ក៏ការ

បកសសាយសារដនារះ្ំុដមនសុទ្ដតពតឹមពតរូេទំាងអស់ដនារះដទ។



ទំ្័រ-872- ្ួកដោរា និងដសរ្

 ដ្លដេោបានកន្ងផុតជាដពរើនសតេត្សរ ៍ទពីបំផុត សំដ�ងរបស់្ួក

ដោរាក៏ពតរូេបានសងៃប់សាងៃ ត់។ ថដរបស់្ួកអ្នកពប្ំងក៏កាន់ដតមនទមងៃន់្ងៃន់

ដ�ើង មកដលើសាសន៍អុពីសសាដអល។ ខណៈដដលសាសន៍យូោបានចាកដរញ 

ព្ីព្រះ ជំដនឿរបស់្ួកដគក៏កាន់ដតសសអាប់ ដ�ើយដសរក្ពីសង្ឹមក៏សឹងដត

ដលងបំភ្លឺអំ ព្ីដ្លអនាគតតដៅដទៀត។  មនុស្សជាដពរើនមិនបានយល់

សម្ពីរបស់្ួកដោរា ដ�ើយអ្នកដដលដៅដតមនជំដនឿរងឹមំដដដលបាន

ពបរុងដពបៀបខួ្ននឹងពបកាសថា «កំណត់ថ្ងៃបានបន្ថយដៅ ដ�ើយពគប់ទំាង

ការជាក់ដស្ងក៏ខ្នមន» (ដអដសរាល ១២:២២)។ ប៉ាុដន្ ដៅក្នុងពករុមពបឹកសា  

ថនឋានសួគ៌ ព្រះបានកំណត់ដ្លដេោថនការយាងមករបស់ព្រះពគិស្រួរ

ជាដសសរដ�ើយ។ ដត «លុរះដេោកំណត់បានមកដល់ ដនារះព្រះពទង់បានចាត់

ព្រះរាជបុពតាពទង់ ឲ្យមកចាប់កំដណើ តនឹងសស្ពី គលឺដកើតដពកាមអំណារថន 

ពកឹត្យេន័ិយ ដដើម្ពីនឹងដោរះ្ួកអ្នកដដលដៅដពកាមពកឹត្យេន័ិយពបដយាជន៍ 

ឲ្យដយើងបានទទួលសគុណ ទុកជាកូនរិញ្ច ឹម» (កាឡាទពី ៤:៤, ៥)។

 ព្រះពតរូេដតពបទានដមដរៀនដល់មនុស្ស ជាភាសារបស់មនុស្ស។ អ្នកនំា

សារថនដសរក្ពីសនយាពតរូេដតនិយាយដ�ើង។ មនុស្សម្ន ពតរូេដតឮសំដ�ងដៅ 

ក្នុងព្រះេោិររបស់ព្រះអង្គ។ ព្រះអង្គ ដដលជាអ្នកនិ្ន្ថនដសរក្ពី្ិតពតរូេដត 

បំដបកដសរក្ពី្ិត ដរញ ព្ីអង្្ក មថនពាក្យសម្ពីរបស់មនុស្ស ដដលដ្វើឲ្យសម្ពី

ដនរះរ្ានពបសិទ្ភា្។ ព្រះពតរូេដតពបទាននិយមន័យស្ពី ព្ីដរាលការថនការ 

ពគប់ពគងរបស់ព្រះ និងដផនការថនការដពបាសដោរះដនារះយា៉ា ងរបាស់ោស់។ 

ព្រះអង្គពតរូេដតបង្ហា ញដមដរៀនដៅក្នុងគម្ពីរសញ្្ញ ចាស់ពបាប់ដល់មនុស្សទំាង 

ឡាយ។

សៅរ៍-១៦ មីនា   អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖  លូកា ជំ្ូក៦

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖ ដូដរ្នរះ ដដល កូន ដៅ បាន ពបកប ដោយ សារ់ ឈាម 

ព្ម រា្ន  ដនារះ ពទង់ ក៏ ទទួល រំដណក ជា សារ់ ឈាម ដូដចា្ន រះ ដដរ ដដើម្ពី ឲ្យ ពទង់ 

បាន បំផ្្ញ អា ដនារះ ដដល មន អំណារ ដលើ ដសរក្ពី ស្ាប់ គលឺ ជា អារក្ស ដោយ 

ពទង់ សុគត ។ ដ�ដព ើ្រ ២:១៤



ការយាងមករបស់ព្រះដ៏ជួយរដំោរះ-ទំ្័រ-873-

 ដៅដ្លដដលព្រះអង្គសដ្ង្្គ រះបានយាងមកនាដ្លរុងដពកាយ 

បងអាស់ ដោយ «មកយករូបភា្ជាបាេបដពមើេញិ» (ភពីលពី្ ២:៧) និងបាន 

ចាប់ដផ្ើមព្រះរាជកិរ្ចថនព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គ សាតំាងអារពតឹមដតរឹក 

ដកងដជើងព្រះប៉ាុដណាណ រះ ដៅដ្លដដលរាល់សកម្ភា្ថនការបនា្ទ បព្រះ

កាយ ឬការឈលឺចាប់ ព្រះពគិស្បានកិនកបាលសពតរូេរបស់ព្រះអង្គ។ 

ភា្តានតឹងដដលអំដ ើ្បាបបាននំាមក ពតរូេបានដផ្ទរដៅដលើព្រះឱរាថនព្រះ

ដដលរ្ានបាប ដ�ើយដៅដ្លដដលព្រះពគិស្បានរងពទំានឹងការពប្ំង ព្ី

សំណាក់បាបជនទាស់នឹងព្រះអង្គ គលឺព្រះអង្គកំ្ុងបង់ថ្្ដោរះមនុស្សដដល

មនបាប និងកំ្ុងផ្្រ់រំណង ដដលសាតំាងបានរង្ួកដគដ�ើយ។ ដរៀង 

រាល់ការឈលឺចាប់ថនភា្តានតឹង ដរៀងរាល់ការពបម្ គលឺជាមដ្យាបាយថន

ការរដំោរះមនុស្សដោក។

 ពបសិនដបើសាតំាងអារទាក់ទាញព្រះដយស៊ាូេឲ្យរុរះចាញ់ដសរក្ពីល្ួង

របស់វដតបន្ិរ ពបសិនដបើវអារដឹកនំាព្រះអង្គឲ្យដ្វើឲ្យភា្បរសុិទ្ដ៏ពគប់

លក្ខណ៍របស់ពទង់ ពបឡាក់ដោយសកម្ភា្ ឬដោយសារដតគំនិត ដតបន្ិរ 

ដនារះដមដលើភា្ងងឹតនឹងមនជ័យជម្នរះដលើព្រះដដលជាអ្នកដោរះបាបមនុស្ស 

ដ�ើយនឹងទទួលបានពគរួសាររបស់មនុស្សទំាងអស់ មកខ្ងវជាក់ជាមិន 

ខ្ន។ ប៉ាុដន្ ដៅដ្លដដលសាតំាងអារបង្កឲ្យមនការឈលឺចាប់ វមិនអារ

ដ្វើឲ្យអ្នកដស្ាកដពរាកបានដ�ើយ។ វអារបណ្ាលឲ្យមនការលំបាក 

ប៉ាុដន្ វមិនអារបំផ្្ញបានដទ។ វបានដ្វើឲ្យព្រះជន្របស់ព្រះពគិស្មន 

ទំនាស់និងមនការឈលឺចាប់ ជាយូរអដងវង ប៉ាុដន្ ដរៀងរាល់ការពបយុទ្ វបាន

បាត់បង់អំណារពគប់ពគងដលើមនុស្សដោក។

 ព្រះអង្គសដ្ង្្គ រះថនដយើងបានសាកល្ងអាេុ្ជាមួយនឹងដមដលើដសរក្ពី

ងងឹត ដៅក្នុងដសរក្ពីល្ួងដៅវលរដោសា្ថ ន ដៅក្នុងសួនរបារ ដគតដសម៉ា នពី 

និងដៅដលើដឈើ ្្ក ង។សា្ន មរបួសរបស់ព្រះអង្គបានក្ាយជាសញ្្ញ ថនជ័យជម្នរះ

របស់ព្រះអង្គ ជំនួស្ូជមនុស្ស។ ដៅដ្លដដលព្រះពគិស្បានជាប់ដៅដលើ

ដឈើ ្្ក ងយា៉ា ងឈលឺចាប់ ដៅដ្លដដលអារក្សមនអំណរ ដ�ើយមនុស្សអាពកក់

បានដជរពបម្ដល់ពទង់ ដ្លដនារះដ�ើយ គលឺជាដ្លដដលសាតំាងបាន 



ទំ្័រ-874- ្ួកដោរា និងដសរ្

រឹកដកងដជើងពទង់។ ប៉ាុដន្ សកម្ភា្ដនារះឯងដដលបានកិនកបាលសាតំាង។ 

តាមរយៈការសុគត ព្រះអង្គបានបំផ្្ញ «អាដនារះ ដដលមនអំណារដលើ 

ដសរក្ពីស្ាប់ គលឺជាអារក្ស» (ដ�ដព ើ្រ ២:១៤)។ សកម្ភា្ដនរះបានកំណត់

ដជាគវសនារបស់ដមពប្ំងបរះដបារ និងដ្វើឲ្យដផនការថនដសរក្ពីសដ្ង្្គ រះ

បានដកើតដ�ើងដរាបដល់អស់កល្។ ដៅក្នុងការសុគត ព្រះអង្គបានទទួល

ជ័យជម្នរះដលើអំណារថនដសរក្ពីស្ាប់ ដៅក្នុងការមនព្រះជន្រស់ដ�ើងេញិ 

ព្រះអង្គបានដបើកផ្នូរថនអ្នកដដើរតាមពទង់ទំាងអស់។ ដៅក្នុងការពបកួតរុង 

ដពកាយដនរះ ដយើងដមើលដ�ើញការសដពមរថនបទទំនាយដដលបានដរងថា 

«្ូជនាងនឹងកិនកបាលឯង ដ�ើយឯងនឹងរឹកដកងដជើងដគ» (ដោកុប្ត្ិ 

៣:១៥)។  

 «្ួកសងៃួនភាងៃ ដអើយ ឥ�ូេដនរះ ដយើងរាល់រា្ន ជាកូនព្រះដ�ើយ ដតដដល 

ដយើងរាល់រា្ន នឹងបានដៅជាយា៉ា ងណាដទៀត ដនារះមិនទាន់សដម្ងមកដៅ 

ដ�ើយ ប៉ាុដន្ ដយើងដឹងថា កាលណាពទង់ដលរមកដនារះដយើងនឹងបានដូរជា 

ពទង់ ដ្ិតដដលពទង់យា៉ា ងណា ដនារះដយើងនឹងដ�ើញពទង់យា៉ា ងដនារះឯង» 

(យ៉ាូោនទពី១ ៣:២)។ ព្រះអង្គសដ្ង្្គ រះរបស់ដយើងបានដបើកផូ្េ ដដើម្ពីឲ្យមនុស្ស

ដដលមនបាប្ងៃន់បំផុត មនុស្សដដលមនដសរក្ពីពតរូេការខំ្្ងបំផុត មនុស្ស 

ដដលពតរូេដគជិរះជាន់ និងសអាប់ដខ្ើមបំផុត អាររកផ្ូេរូលដៅឯព្រះេរបិតា។

 «ឱព្រះដយ�ូវ៉ាដអើយ ពទង់ជាព្រះថនទូលបង្គំ

  ទូលបង្គំនឹងដលើកតដម្កើងពទង់ដ�ើង 

 ទូលបង្គំនឹងសរដសើរដល់ព្រះនាមពទង់ 

 ព្ីដពពារះពទង់បានដ្វើការយា៉ា ងអសា្ច រ្យ 

 គលឺជាការដដលបានគិតសដពមរនឹងដ្វើតំាង ព្ីបុរាណមក 

 ដោយដសរក្ពីដស្ារះពតង់្ិតពបាកដ»

     (ដអសាយ ២៥:១)៕



«ពូជពង្សនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល»-ទំព័រ-875-

អាទិត្យ-១៧ មីនា   អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក៧

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ពពរះយេហូវ៉ា ពទង់ មាៃ ពពរះ្រៃ្ូល ដូយ្នរះ អញ បាៃ វលិ មក 

ឯ ពករុង សី៊េ៉ាូៃ យហើេ ក៏ ៃឹង អាស្ស័េ យៅ កណាតា ល ពករុង យេរូសាឡិម យោរះ 

ពករុង យេរូសាឡិម ៃឹង បាៃ យៅ ថា ជា ទី ពករុង នៃ យស្កតាី ពិត យហើេ ភនំ រ្រស់ 

ពពរះយេហូវ៉ា នៃ ពួក ពល្ររវិរ ៃឹង បាៃ យៅ ថា ជា ភនំ ្ររស៊ិទ្ធ។ សាការ ី៨:៣

 យៅកន៊ងការព្រកាសពីយស្កតាីពិត អំពីដំណឹងល្អដ៏យៅអស់កល្បដល់ 

មៃ៊ស្សពគ្់រទំាងសាសៃ៍ ពគ្់រទំាងពូជអំ្ូររ ពគ្់រទំាងភាសា ៃិងពគ្់រទំាង 

ពគរួសារ ពួកជំៃំ៊រ្រស់ពពរះយៅយលើអែៃដី ោសម័េ្រ្្៊្រ្បៃនយៃរះ កំព៊ងសយពម្

្រទទំោេពី្៊ររាណអដលអ្ងថា «យៅពរាខាងម៊ខ យោរះពួកយ៉ា ក៊្រៃឹង 

ចាក់ឫសយៅ ពួកអី៊ស្សាអអលៃឹងពៃ្លកយ្ញយឡើង យហើេយគៃឹង្រយងកើតែល

ែសាេយៅយពញយលើអែៃដី» (យអសាេ ២៧:៦)។ ពួកអនកយដើរតាមពពរះពគិសតា 

រួមជាមួេៃឹងពួកយទវតានៃឋាៃសួគ៌ កំព៊ងយ្ញយៅពគ្់រទីកអៃ្លង ពាសយពញ 

អែៃដី យហើេជាលទ្ធែលនៃកិ្្ការរ្រស់ពួកយគ មៃ៊ស្សអដលជាែលអែ្លដ៏

មាៃតនម្លកំព៊ងមាៃ្ំៃួៃយកើៃយឡើង។ សព្វន្ងៃយៃរះ ការែ្សព្វែសាេ យស្កតាី ពិត 

នៃពពរះគម្ីរ យោេមយ្យោបាេរ្រស់ពួកជំៃំ៊អដលមាៃការលរះ្រង់ កំព៊ងោំ

អត្ថព្រយយជៃ៍ដល់កូៃៗរ្រស់មៃ៊ស្ស អដលមិៃធ្្ល ្់រមាៃកាលពីម៊ៃមក 

ជាស្សយមាលពីយស្កតាីសៃយោរ្រស់ពពរះដល់យោកអ័ពបាហាំៃិងដល់ សាសៃ៍ 

អី៊ស្សាអអ លរា្់រសតវត្សរក៍ៃ្លងមកយហើេយោរះ ៃិង្ំយពារះពួកជំៃំ៊រ្រស់ពពរះ

យៅយលើអែៃដីពគ្់រសម័េកាល «អញៃឹងឲ្យពរដល់ឯង … ឯងៃឹងបាៃយ្្វើ

៥៩

«ពូជពង្សនៃសាសៃ៍អ៊ីស្សាអអល»



ទំព័រ-876- ពួកយហារា ៃិងយសត្ា



«ពូជពង្សនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល»-ទំព័រ-877-

ជាទី្រយ្្ញពរដល់មៃ៊ស្សទំាងឡាេ» (យោក៊្រ្បតតាិ ១២:២)។

 យស្កតាីសៃយោនៃពពរះពរយៃរះ បាៃសយពម្ជាយព ើ្ៃអយៃក យៅកន៊ង 

អំឡ៊ងយពលជាយព ើ្ៃសតវត្សរ ៍យពកាេពីការវលិពតឡ្់រមកពីសណាឋា ៃជា

យ្្លើេរ្រស់សាសៃ៍អី៊ស្សាអអលមក។ គឺជាការយរៀ្រ្ំរ្រស់ពពរះពគិសតា អដល

អែៃដីទំាងមូលបាៃយរៀ្រ្ំសពមា្់រការយងមកជាយលើកទីមួេរ្រស់ពទង់ 

យទារះ្ីរជាយពល្រ្្៊្រ្បៃនយៃរះយគកំព៊ងយរៀ្រ្ំែ្លូវ សពមា្់រការយងមកវញិជា

យលើកទីពីររ្រស់ពពរះអង្គក៏យោេ។ យៅឆ្ន ំ្៊ងយពកាេនៃការៃិរយទស  ពពរះបាៃ

ព្រទាៃការធ្ោរា៉ា ្់ររងអដលព្រក្រយោេពពរះគ៊ណដល់សាសៃ៍អី៊ស្សាអអល

រ្រស់ពទង់ តាមរេៈយោកសាការថីា «អញបាៃវលិមកឯពករុងសី៊េ៉ាូៃ យហើេ

ក៏ៃឹងអាស្ស័េយៅកណាតា លពករុងយេរូសាឡិម យោរះពករុងយេរូសាឡិម ៃឹង 

បាៃ យៅថា ជាទីពករុងនៃយស្កតាីពិត យហើេភនំរ្រស់ពពរះយេហូវ៉ានៃពួកពល្ររវិរ 

ៃឹងបាៃយៅថាជាភនំ្ររស៊ិទ្ធ»។ យហើេពពរះអង្គបាៃមាៃ្រៃូ្លអំពីរាសសតារ្រស់

ពទង់ថា «យមើល … យហើេអញៃឹងបាៃជាពពរះដល់យគយោេយស្កតាីពិត ៃិង 

យស្កតាីស៊្រតិ» (សាការ ី៨:៣, ៧, ៨)។

 យស្កតាីសៃយោទំាងយៃរះមាៃលក្ខខណ្ឌ យៅយលើការសាតា ្់រ្រង្្គ ្់រ។ អំយពើបា្រ

អដលបាៃកំណត់លក្ខណៈរ្រស់សាសៃ៍អី៊ស្សាអអលយៅម៊ៃយពលជា្់រជា

យ្្លើេ ៃឹងមិៃពតរូវយកើតយឡើងមតាងយទៀតយឡើេ។ ពពរះជាម្ាស់បាៃោស់យតឿៃ

ដល់ពួកអនកអដលបាៃ្ូលរួមយៅកន៊ងការសាងសង់ទីពករុងជា្ី្យឡើងវញិថា 

«្ូរសយពម្តាមយស្កតាីេ៊តតាិ្ម៌ដ៏ពិត យហើេសអមតាងយស្កតាីស្រ្៊បរស ៃិង

យស្កតាីអាណិតយមតាតា ដល់រាន យៅវញិយៅមក្៊រះ។ កំ៊ឲ្យសងកត់សងកិៃ ស្សីយមមា៉ា េ 

ពួកកំពពា ពួកអនកសាន ក់យៅ ឬមៃ៊ស្សទ័លពកយឡើេ ក៏កំ៊ឲ្យពួកឯងណាមួេ

គិតគូរ្រយងកើតការអាពកក់យៅកន៊ង្ិតតាទាស់ៃឹង្រង្រ្អូៃខ្លួៃអដរ»។ «គឺពតរូវឲ្យពគ្់រ

រាន ៃិយេយស្កតាីពិតៃឹងអនកជិតខាងខ្លួៃ យហើេពតរូវឲ្យសយពម្តាមយស្កតាី

េ៊តតាិ្ម៌ដ៏ពិត ៃិងយស្កតាីស៊ខ យៅកន៊ងទា្វ រពករុងរ្រស់ឯងរាល់រាន » (សាការ ី

៧:៩, ១0; ៨:១៦)។



ទំព័រ-878- ពួកយហារា ៃិងយសត្ា

ច័ន្ទ-១៨ មីនា   អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក៨

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ដ្បិត ចា្់រ តំាង ពី ទិស ខាង យកើត រហូត ដល់ ទិស ខាង លិ្ 

យោរះ យ្្រះ អញ ៃឹង បាៃ ជា ្ ំ យៅ កណាតា ល ពួក សាសៃ៍ ដនទ យហើេ យៅ ពគ្់រ 

ទី កអៃ្លង យគ ៃឹង ដ៊ត កំញាៃ ថា្វ េ ដល់ យ្្រះ អញ ពពម ទំាង ដង្្វ េ ្ររស៊ិទ្ធ 

ែង ដ្ិបត យ្្រះ អញ ៃឹង បាៃ ជា ្ ំ យៅ កន៊ង សាសៃ៍ ដនទ វញិ យៃរះ ជា 

ពពរះ្រៃូ្ល រ្រស់ ពពរះយេហូវ៉ា នៃ ពួក ពល្ររវិរ ។ មា៉ា ឡាគី ១:១១ 

 យោេការចា្់រជាយ្្លើេេកយៅកាៃ់ទីពករុងបា្ី៊រឡូៃ សាសៃ៍ 

អី៊ស្សាអអលបាៃទទួលឥទ្ធិពលនៃការថា្វ េ្រង្គំរូ្រ្មា្ល ក់ យ៉ា ងសាហាវ 

យោរយៅ។ ្រោ្្់រពីការវលិពតឡ្់រមកវញិរ្រស់ពួកយគ យគបាៃចា្់រអារម្ណ៍

ជាខា្ល ំងយៅយលើការអណោំខាងជំយៃឿសាសោ ៃិងយៅយលើការសិកសាសំយណរ

នៃពពរះគម្ីរពកឹត្យវៃ័ិេ ៃិងយៅកន៊ង្រទទំោេទាក់ទងយៅៃឹងការថា្វ េ្រង្គំ 

ដល់ពពរះដ៏ពិត។ ការសាងសង់ពពរះវហិារជា្្ីយឡើងវញិ យ្្វើឲ្យពួកយគអា្ពបារព្ធ 

ពិ្ីយែ្សងៗយៅកន៊ងយរាងឧយបាស្។ យៅយពកាមការដឹកោំរ្រស់យោក 

សូរ ៉ាូបា្ិរល អអសរា៉ា  ៃិងយៃយហមា ពួកយគបាៃពពមយពពៀងរាន ថាៃឹងយរារព

តាមពកឹត្យវៃ័ិេ ៃិង្រ ្្ញតតាិរ្រស់ពពរះយេហូវ៉ាជា្្ីយឡើងវញិ។  យពលយវោ

នៃការរកី្យពមើៃអដលបាៃយកើតយឡើងតាមយពកាេ បាៃែតាល់ភសតា៊តាងជាយព ើ្ៃ 

អំពី្ំរណង ពពរះហឫទ័េ នៃការទទួលេក ៃិងការអត់ឱៃយទាសរ្រស់ពពរះ 

្រ៉ា៊អៃតា យោេភាពងងឹតងងល់ ពួកយគបាៃអ្ររយ្ញពីយជាគវសោដ៏ភ្លឺសា្វ ងរ្រស់

ពួកយគ មតាងយហើេមតាង យទៀត ៃិងបាៃសពម្រខ្លួៃយគតាមអ្រ្រអាត្ាៃិេម

យៅវញិ ពំ៊យោរះយទពកឹត្យវៃ័ិេពបាកដជាបាៃោំមកៃូវការយពបាស ឲ្យជា ៃិង

ជីវតិខាងពពលឹងវញិ្្ញ ណដល់មៃ៊ស្សជាយព ើ្ៃឥតគណោជាមិៃខាៃ។

 ការខកខាៃមិៃបាៃ្ំរយពញតាម្ំរណងពពរះហឫទ័េរ្រស់ពពរះយៃរះ 

បាៃយកើតយឡើងយៅសម័េយោកមា៉ា ឡាគី។ អនកោំសាររ្រស់ពពរះបាៃយោរះស្សាេ

ជាមួេៃឹងអំយពើអាពកក់ អដលកំព៊ងឆក់្រ្លៃ់ការរកី្យពមើៃខាងយោកិេ ៃិង

អំណា្ខាងពពលឹងវញិ្្ញ ណរ្រស់សាសៃ៍អី៊ស្សាអអល។ យៅកន៊ងការសតាី



«ពូជពង្សនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល»-ទំព័រ-879-

្រយោ្សទាស់ៃឹងការ្ំរពាៃយៃរះ យហារាមិៃទ៊កឲ្យសល់យឡើេ យទារះ្ីរជា ពួក 

យហារា ឬពួក្រណាតា ជៃកតាី។ «យៃរះជាពពរះ្រៃ្ូលយ៉ា ង្ងៃៃ់នៃពពរះយេហូវ៉ា» ដល់ 

អី៊ស្សាអអល យោេសារយោកមា៉ា ឡាគី គឺជាយមយរៀៃពីអតីតកាលអដលពួក

យគមិៃ្ំរយភ្ល្ ៃិងថាយស្កតាីសៃយោអដលពពរះយេហូវ៉ាបាៃសៃយោជាមួេៃឹង 

ពគរួសាររ្រស់សាសៃ៍អី៊ស្សាអអល ពតរូវបាៃយគយរារពយោេការព្រមា្។ មាៃ

អតយោេការលៃ់តួយ្ញពីដួង្ិតតា្រ៉ា៊យណាណ រះយទ យទើ្រអា្ទទួល ពពរះពរ រ្រស់ 

ពពរះ។ យហារាបាៃមាៃព្រសាសៃ៍ថា «ខ្៊ំសូមអនករាល់រាន ឲ្យទូលអង្វរដល់ពពរះ 

យដើម្បីឲ្យពទង់បាៃែតាល់ពពរះគ៊ណដល់យេើង» (មា៉ា ឡាគី ១:១, ៩)។

 យទារះជាយ៉ា ងយៃរះក៏យោេ ក៏មិៃអមៃយោេសារការ្ររាជ័េរ្រស់

សាសៃ៍អី៊ស្សាអអលយទ អដលយ្្វើឲ្យអែៃការនៃការយោរះបា្រមៃ៊ស្សយោក

យៅពគ្់រសម័េកាល មិៃបាៃសយពម្យោរះ។ ពួកអនកអដលយហារា បាៃ 

ៃិយេពបា្់រយោរះ មិៃបាៃសាតា ្់រសារយោរះយឡើេ ្រ៉ា៊អៃតា យទារះជាយ៉ា ងណា 

ក៏យោេ ពពរះរាជយរាល្ំរណងរ្រស់ពពរះយេហូវ៉ាយៅអតយបារះជំហាៃយៅម៊ខ 

យឆ្្រះយៅរកការសយពម្ជាៃិ្្។ ពពរះបាៃមាៃ្រៃូ្លតាមរេៈអនកោំសារ

រ្រស់ពពរះអង្គថា «ដ្បិតចា្់រតំាងពីទិសខាងយកើត រហូតដល់ទិសខាងលិ្ 

យោរះយ្្រះអញៃឹងបាៃជា្ំ យៅកណាតា លពួកសាសៃ៍ដនទ យហើេយៅ ពគ្់រ 

ទីកអៃ្លង យគៃឹងដ៊តកំញាៃថា្វ េដល់យ្្រះអញ ពពមទំាងតង្្វ េ ្ររស៊ិទ្ធ ែង 

ដ្បិតយ្្រះអញៃឹងបាៃជា្ំ យៅកន៊ងសាសៃ៍ដនទវញិ យៃរះជាពពរះ្រៃ្ូល

រ្រស់ពពរះយេហូវ៉ានៃពួកពល្ររវិរ»។ មា៉ា ឡាគី ១:១១

 យស្កតាីសៃយោនៃ «ជីវតិៃិងយស្កតាីស៊ខ» អដលពពរះបាៃតំាងជាមួេ

ៃឹងកូៃយៅរ្រស់ពួកយលវ ីគឺជាយស្កតាីសៃយោអដលៃឹងោំមកៃូវពពរះពរជា្ររ្ូិររ 

ព្រសិៃយ្រើពួកយគយរារពតាម ឥឡូវយៃរះ ពពរះជាម្ាស់បាៃរឭំកជា្្ីយឡើងវញិ 

ជាមួេៃឹងពួកអនកអដលធ្្ល ្់រជាយមដឹកោំ ្រ៉ា៊អៃតា តាមរេៈការមិៃសាតា ្់រ្រង្្គ ្់រ 

ពួកយគបាៃពតឡ្់រយៅ «ជាទីយមើលង្េ យៅ្ំយពារះម៊ខជៃទំាងឡាេ» 

(មា៉ា ឡាគី ២:៥,៩



ទំព័រ-880- ពួកយហារា ៃិងយសត្ា

 យហារាបាៃពពមាៃយ៉ា ងឱឡារកិដល់ពួកអនកព្រពពឹតតាអាពកក់ អំពីន្ងៃ

នៃការជំៃំ៊ជពមរះអដលៃឹងយកើតយឡើង ៃិងពពរះរាជយរាល្ំរណងរ្រស់ពពរះយេហូវ៉ាា 

អដលៃឹងោំមកៃូវយស្កតាីវោិស អដលៃឹងយកើតមាៃយឡើងយ៉ា ងរហ័ស ដល់ 

ពួកអនកអដល្ំរពាៃទំាងឡាេ។ យហើេមិៃមាៃអនកណាមួេអដលរ្ាៃយស្កតាី

សង្ឹមយឡើេ ្រទទំោេនៃការជំៃំ៊ជពមរះរ្រស់យោកមា៉ា ឡាគី យកើតយឡើង

ជាមួេៃឹងយស្កតាីអយ ជ្ ើញដល់អនកអដលមិៃយ្រះសាតា េយពកាេ ឲ្យមាៃ យមពតី  

ជាមួេៃឹងពពរះយឡើងវញិ។ «្ូរវលិមកឯអញវញិ្៊រះ យោរះអញៃឹង ពតឡ្់រ 

មកឯឯងអដរ» (មា៉ា ឡាគី ៣:៧)។

អង្គារ-១៩ មីនា   អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក៩

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សូម្បី អត មៃ៊ស្ស ឆកួត យ្រើ វ យៅ មាត់ យសងៃៀម យោរះ យគ រា្់រ ថា 

ជា អនក មាៃ ពបាជ្ា អដរ ឯ អនក ណា អដល ្ិរទ ្រ្ូររ មាត់ ខ្លួៃ ទ៊ក យោរះ ក៏ រា្់រ ជា 

អនក យឆ្លៀវ ឆ្្ល ត យហើេ។ ស៊ភាសិត ១៧:២៨ 

 ្ិតតាមៃ៊ស្សទំាងអស់ហាក់ដូ្ជាយឆ្លើេត្រយៅៃឹងយស្កតាីអយ ជ្ ើញយៃរះ។ 

ពពរះនៃឋាៃសួគ៌កំព៊ងអង្វរករដល់កូៃរ្រស់ពទង់អដលបាៃព្រពពឹតតាខ៊ស ឲ្យ 

អ្ររមករកពពរះអង្គវញិ យដើម្បីឲ្យពួកយគអា្សហការជាមួេៃឹងពទង់ជា្្ីយឡើង

វញិ ទាក់ទងយៅៃឹងការ្រៃតាអៃ៊វតតាពពរះរាជយរាល្ំរណងរ្រស់ពទង់ កន៊ងការ

្ំរយពញកិ្្ការរ្រស់ពទង់តយៅម៊ខយទៀតយៅយលើអែៃដី។ ពពរះជាម្ាស់បាៃ

ហ៊្ពពរះហសតារ្រស់ពពរះអង្គ មកចា្់រនដសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល ៃិងយដើម្បីជួេ

ដល់ពួកយគយៅតាមែ្លូវ្យង្អៀតនៃការ្រដិយស្ ៃិងការលរះ្រង់ខ្លួៃឯង ៃិង

យដើម្បីទទួលមរតកជាមួេៃឹងពពរះអង្គ ជាកូៃរ្រស់ពទង់។ យតើពពរះបាៃអង្វរករ 

ដល់ពួកយគអដរឬយទ? យតើពួកយគបាៃសម្លឹងយមើលយៅឯយស្កតាីសង្ឹមអតមួេ

គត់រ្រស់ពួកយគអដរឬយទ? 

 យៃរះគឺជាកំណត់ពតាដ៏យពកៀមពកំ អដលសាសៃ៍អី៊ស្សាអអលយៅសម័េ

យោកមា៉ា ឡាគីបាៃស្ាក់យស្ើរកន៊ងការព្រគល់្ិតតាដ៏អំៃួតរ្រស់ពួកយគយៅកន៊ង
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ការសាតា ្់រ្រង្្គ ្់រយោេរួសរាៃ់ ៃិងយោេយស្កតាីស្សឡាញ់ យហើេេល់ពពម 

សហការដ៏យពញ្ិតតាយោរះ! ការតពមរូវ្ិតតាខ្លួៃឯងយកើតមាៃយឡើងយៅកន៊ង្យម្លើេ  

រ្រស់ពួកយគ «យតើយេើងៃឹងវលិយៅយ៉ា ងដូ្យមតា្?»។

 ពពរះជាម្ាស់បាៃ្រង្ហា ញដល់រាសសតារ្រស់ពពរះអង្គៃូវអំយពើបា្រមួេ 

យៅ កន៊ង្ំយណាមអំយពើបា្រទំាងឡាេយោរះ។ ពពរះអង្គសួរថា «្៊រះយតើមៃ៊ស្ស 

ៃឹងយកាងេករ្រស់ពពរះឬ? ្រ៉ា៊អៃតា ឯងរាល់រាន បាៃយកាងេក រ្រស់អញយហើេ»។ 

ពួកអនកអដលមិៃសាតា ្់រ្រង្្គ ្់រយៅអតសួរ យោេមិៃទទួលសា្គ ល់អំយពើបា្រថា 

«យតើយេើងបាៃយកាងេករ្រស់ពទង់ឯណា?»។

 តាមពិត្យម្លើេរ្រស់ពពរះ្បាស់ោស់ជាខា្ល ំង «ឯងរាល់រាន បាៃ

យបារះ្រង់យចាលយស្កតាី្រ ្្ញតតាិរ្រស់អញ ចា្់រតំាងពីពរាពួកអេ្យយកា យរៀងមក 

ឥតកាៃ់តាមយឡើេ ពពរះយេហូវ៉ានៃពួកពល្ររវិរពទង់្រង្្គ ្់រថា ្ូរវលិមក 

ឯអញវញិ្៊រះ យោរះអញៃឹងពតឡ្់រមកឯឯងអដរ អតឯងរាល់រាន ថា 

យតើយេើងៃឹងវលិយៅយ៉ា ងដូ្យមតា្? ្៊រះយតើមៃ៊ស្សៃឹងយកាងេករ្រស់ពពរះឬ 

្រ៉ា៊អៃតា ឯងរាល់រាន បាៃយកាងេករ្រស់អញយហើេ រួ្អ្ររជាសួរថា យតើយេើង 

បាៃយកាងេករ្រស់ពទង់ឯណា គឺកន៊ងតង្្វ េ១ភាគកន៊ង១០ យហើេកន៊ង តង្្វ េ 

យលើក្៊រះយឡើងយោរះឯង ឯងរាល់រាន គឺមៃ៊ស្សយៅៃគរយៃរះទំាងមូល ពតរូវ 

្រណាតា សាយហើេ យោេយពពារះអតងអតយកាងេករ្រស់អញយ៉ា ងដូយ្នរះ ្ូរ ោំ 

េកតង្្វ េ១ភាគកន៊ង១០ទំាងអស់មកោក់កន៊ងោ្ល ំង្៊រះ យដើម្បីឲ្យមាៃយស្បៀង

អាហារយៅកន៊ងដំណាក់នៃអញ យហើេល្បងលអញឥឡូវ យ្រើអញមិៃ យ្រើក 

ទា្វ រឋាៃសួគ៌ យដើម្បីចាក់ពពរះពរមកយលើឯង អដលៃឹងរ្ាៃកអៃ្លងល្ម ទ៊ក បាៃ 

យទ យៃរះយហើេជាពពរះ្រៃូ្លរ្រស់ពពរះយេហូវ៉ានៃពួកពល្ររវិរ ដូយ្នរះ យោេ 

េល់ដល់ឯងរាល់រាន  យោរះអញៃឹង្រយោ្សដល់សត្វអដលសី៊្រង្ខូ្ មិៃឲ្យ

វ្ំរផ្្ល ញែលអដលយកើតពីដីឯងយឡើេ ឯយដើមទំពំាងបាេជូរ យៅ្មាក រ រ្រស់ 

ឯង ក៏មិៃជពមរុរះអែ្លពីកាលយៅកតាឹ្រអដរ យៃរះយហើេជាពពរះ្រៃ្ូលរ្រស់ពពរះយេហូវ៉ា

នៃពួកពល្ររវិរ យ៉ា ងយោរះពគ្់រទំាងសាសៃ៍ៃឹងថា ឯងរាល់រាន មាៃពរ ដ្បិត
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ស្សរុករ្រស់ឯងរាល់រាន ៃឹងបាៃជាស្សរុកស្របាេណាស់ យៃរះជាពពរះ្រៃ្ូល

រ្រស់ពពរះយេហូវ៉ានៃពួកពល្ររវិរ» (ខ ៧ ដល់ ខ១២)។

 ពពរះព្រទាៃពពរះពរដល់នដរ្រស់មៃ៊ស្ស យដើម្បីឲ្យពួកយគបាៃ្រង្វិល

្ំអណករ្រស់ពពរះអង្គថា្វ េយៅពទង់វញិ។ ពពរះអង្គបាៃព្រទាៃពៃ្លឺពពរះអាទិត្យ 

ៃិងទឹកយភ្លៀងដល់ពួកយគ ពពរះអង្គបាៃ្រណាតា លឲ្យ្រអៃ្ល្រង្ក ដ៊រះលូតោស់

យឡើង ពពរះអង្គបាៃព្រទាៃស៊ខភាពៃិងសមត្ថភាព យដើម្បីឲ្យបាៃ សយពម្ 

្ំរណង។ ពពរះពរទំាងឡាេយកើតមកពីពពរះហសតាដ៏ខា្ល ំងពូអករ្រស់ពទង់ យហើេ

ពពរះអង្គពបាថាន ្ង់ឲ្យ្៊ររសៃិងោរទំីាងឡាេដឹងគ៊ណដល់ពទង់វញិ យោេ

្រង្វិល្ំអណករ្រស់ពពរះអង្គថា្វ េដល់ពទង់វញិ យៅកន៊ងតង្្វ េដ្់រហូតមួេ 

ៃិងតង្្វ េសទា្ធ  កន៊ងតង្្វ េអរពពរះគ៊ណ យៅកន៊ងតង្្វ េយលើក្៊រះ យលើក យឡើង 

ៃិងយៅកន៊ងតង្្វ េមួេភាគកន៊ងពបំា។ ពួកយគពតរូវអតថា្វ េយភាគែលរ្រស់ពួក

យគយៅកិ្្ការរ្រស់ពពរះអង្គ យដើម្បីកំ៊ឲ្យ្មាក រទំពំាងបាេជូររ្រស់ពពរះអង្គ

យៅ ជាវលដ៏យសារះកយពការះយោរះយឡើេ។ ពួកយគពតរូវអតសិកសាអំពីអ្វីអដលពពរះ

បាៃយ្្វើជំៃួសពួកយគ។ ពួកយគពតរូវអតថា្វ េការពិបាករ្រស់ពួកយគយៅពពរះអង្គ

យៅកន៊ងការអ្ិសាឋា ៃ។ ពួកយគពតរូវអត្រង្ហា ញ្ំណា្់រអារម្ណ៍មិៃអាត្ាៃិេម 

កន៊ងការសា្ថ ្រោកិ្្ការរ្រស់ពពរះអង្គ យៅពគ្់រទីកអៃ្លង យៅយលើពិភពយោក។

 តាមរេៈសារទំាងឡាេ ដូ្ជាសារអដលយោកមា៉ា ឡាគី ជាយហារា

្៊ងយពកាេ្រង្អស់យៅកន៊ង្ំយណាមយហារាយៅកន៊ងគមី្រសញ្្ញ ចាស់ បាៃ ព្រកាស 

ែសាេយៃរះ ក៏ដូ្ជាតាមរេៈការជិរះជាៃ់ពីសំណាក់កងទ័ពសាសៃ៍ដនទអដរ 

ទី្ំរែ៊ត សាសៃ៍អី៊ស្សាអអលបាៃយរៀៃសូពតយមយរៀៃ អដលថាការ្យពមើៃរ៊ង យរឿង 

ពិតពបាកដ អាស្ស័េយៅយលើការសាតា ្់រ្រង្្គ ្់រតាមពកឹត្យវៃ័ិេរ្រស់ពពរះ។ 

្រ៉ា៊អៃតា ជាមួេមៃ៊ស្សជាយព ើ្ៃ ការសាតា ្់រ្រង្្គ ្់រមិៃអមៃជាការ្រងហាូរយស្កតាីជំយៃឿ 

ៃិងយស្កតាីស្សឡាញ់យោរះយទ។ មូលយហត៊រ្រស់ពួកយគស៊ទ្ធអតមាៃភាពអាត្ា

ៃិេម។ តង្្វ េខាងយពរៅ ពតរូវបាៃថា្វ េជាមយ្យោបាេនៃការទទួលបាៃ

ភាពឧដ៊ង្គឧតតាមដល់ព្រយទសជាតិ។ រាសសតាអដលពពរះបាៃយពជើសយរ ើស មិៃ បាៃ 
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កា្ល េ ជាពៃ្លឺ ដល់ពិភពយោកយទ ្រ៉ា៊អៃតា បាៃ្ិរទបំាងខ្លួៃឯងពីពិភពយោក 

ជាអនកការពារ ព្រឆំ្ងយៅៃឹងភាពទាក់ទាញឲ្យធ្្ល ក់្ូលយៅកន៊ងការថា្វ េ្រង្គំ 

រូ្រពពរះយៅវញិ។ ការកំណត់ពពំអដៃជាមួេៃឹងពពរះ បាៃែតាល់ការហាមពបាម 

ការយរៀ្រការរវង  រាសសតារ្រស់ពពរះអង្គ ជាមួេៃឹងសាសៃ៍ដនទ ៃិងការហាម 

ពបាម សាសៃ៍អី៊ស្សាអអលពីការ្ូលរួមកន៊ងការអៃ៊វតតាការ ថា្វ េ ្រង្គំរូ្រពពរះ 

រ្រស់ៃគរ អដល យៅជំ៊វញិ បាៃោំឲ្យខូ្ខាតជាដំណំ ដូ្ជាការសាងសង់ 

កំអែងបំាងសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល ៃិងមៃ៊ស្សទំាងអស់ដូយចាន រះអដរ ទយង្វើដូយ្នរះ 

ជាការ្ិរទទា្វ រមិៃឲ្យមៃ៊ស្សដនទទទួលពពរះពរអដលពពរះបាៃ្រង្្គ ្់រដល់ 

សាសៃ៍អី៊ស្សាអអល ឲ្យែតាល់យៅដល់ពិភពយោកែងអដរ។

ពុធ-២០ មីនា   អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក១០

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ពី យពពារះ យគ មិៃ បាៃ ្ ៊រះ ្ ូល តាម យស្កតាី ស៊្រតិ នៃ ពពរះ 

យោេ យគ រក តំាង យស្កតាី ស៊្រតិ រ្រស់ ខ្លួៃ យគ ឥត សា្គ ល់ យស្កតាី ស៊្រតិ រ្រស់ 

ពទង់ យឡើេ។ រ ៉ាូម ១០:៣

 យៅយពលជាមួេរាន យៃរះ សាសៃ៍េូោពតរូវបាៃ្ំរអ្រកយ្ញពីពពរះ 

យោេសារអំយពើបា្ររ្រស់ពួកយគ។ ពួកយគមិៃអា្ដឹងពីសារៈសំខាៃ់យ៉ា ង 

ពជាលយពរៅ ខាងពពលឹងវញិ្្ញ ណនៃពិ្ីជាៃិមិតតារូ្ររ្រស់ពួកយគយោរះយឡើេ។ 

យៅកន៊ងយស្កតាីស៊្រតិផ្្ល់ខ្លួៃរ្រស់ពួកយគ ពួកយគបាៃទ៊ក្ិតតាយៅយលើកិ្្

ការរ្រស់ពួកយគ យៅយលើតង្្វ េេ ្្ញ្ូរជា ៃិងយៅយលើពិ្ីយោរះយោេផ្្ល់ 

ជំៃួសឲ្យការទីពឹងយៅយលើយស្កតាីល្អរ្រស់ពពរះ អដលពិ្ីទំាងយៃរះ បាៃ ្ ង្អ៊ល 

ពបា្់រ។ ដូយ្នរះ «ពីយពពារះយគមិៃបាៃ្៊រះ្ូល តាមយស្កតាីស៊្រតិនៃពពរះ យោេ

យគរកតំាងយស្កតាីស៊្រតិរ្រស់ខ្លួៃយគ ឥតសា្គ ល់យស្កតាីស៊្រតិរ្រស់ពទង់

យឡើេ» (រ ៉ាូម ១០:៣) ពួកយគបាៃសា្ថ ្រោខ្លួៃឯងយៅយលើទពមង់ៃិេមអដល

យពញ្ិតតាយៅៃឹងខ្លួៃឯង។ យោេ្ង់បាៃពពរះវញិ្្ញ ណៃិងយស្កតាីស្សឡាញ់   

រ្រស់ពពរះ ពួកយគបាៃពយោយម្រយងកើត្ំណ៊្ខ្វរះខាត យោេការយរារពពិ្ី



ទំព័រ-884- ពួកយហារា ៃិងយសត្ា

ខាងសាសោយ៉ា ងតឹងរ៊ងឹ។ យោេមិៃយពញ្ិតតាៃឹងពិ្ីអដលពពរះបាៃអតង

តំាងយោេផ្្ល់ ពួកយគបាៃោក់ទមងៃៃ់យ៉ា ង្ងៃៃ់យៅយលើ្រ ្្ញតតាិរ្រស់ពពរះ 

យោេ្រអៃ្ថមយរឿងព្រឌិតរ្រស់ពួកយគជាយព ើ្ៃឥតគណោ។ ពួកយគយរារព

តាមទពមង់ទំាងយៃរះកាៃ់អតខា្ល ំង ពួកយគក៏ោ្ល តចាកពីពពរះកាៃ់អតឆ្ងៃ េអដរ។

 ពួក្រណាតា ជៃមិៃអា្រកសាពកឹត្យវៃ័ិេ ជាមួេៃឹងការ្រអៃ្ថម្ំណ៊្

តូ្តា្ៃិង្រៃ្៊កជាយព ើ្ៃដូយ្នរះបាៃយឡើេ។ យរាលការនៃយស្កតាីស៊្រតិដ៏

្ំបាៃតំាងយឡើងយៅកន៊ងពកឹត្យវៃ័ិេ  ៃិងយស្កតាីពិតដ៏មាៃសិររី៊ងយរឿងអដល

ជាៃិមិតតារូ្រនៃពិ្ីយោរះ ពតរូវបាៃពគ្របំាង  យហើេបាៃក្់រយៅយពកាមសពមាមនៃ 

ព្រនពណីៃិងសកម្ភាពរ្រស់មៃ៊ស្ស ។ ពួកអនកអដលមាៃ្ំរណង្ង់

្រយពមើពពរះពិតពបាកដ ៃិងពួកអនកអដលបាៃពយោយមយរារពពកឹត្យវៃ័ិេទំាង

មូល ជាការរួ្ររួមជាមួេៃឹងពួកសង្ៃិងពួកអនកដឹកោំ  បាៃអស្សក្ងៃូរ យៅ 

យពកាម្រៃ្៊កយ៉ា ង្ងៃៃ់្ងៃរ។

 ជាៃគរមួេ ខណៈអដលពួកយគពបាថាន រង់ចំាការយងមករ្រស់ពពរះ

អមស្៊សី សាសៃ៍អី៊ស្សាអអលពតរូវបាៃយគ្ំរអ្រកយ្ញពីពពរះយ៉ា ងឆ្ងៃ េយៅកន៊ង 

្ិតតាៃិងកន៊ងជីវតិ អដលពួកយគមិៃអា្មាៃទំោក់ទំៃងពិតពបាកដ កន៊ងអតតា្រតិ

ឬយ្រសកកម្នៃពពរះដ៏យពបាសយោរះ តាមយស្កតាីសៃយោបាៃយឡើេ។ ជំៃួស

ឲ្យការពបាថាន ្ង់រយំោរះខ្លួៃឲ្យរួ្ពីអំយពើបា្រ ៃិងការ្ង់បាៃសិរលី្អ ៃិង   

យស្កតាី ស៊ខសាៃតានៃភាព្ររស៊ិទ្ធ ្ិតតារ្រស់ពួកយគបាៃយផ្តា តយៅយលើការរយំោរះ

យោេយព្រើកមា្ល ំងទ័ពនៃៃគររ្រស់ពួកយគៃិងការអកទពមង់យោេអំណា្រ្រស់

ពួកយគយៅវញិ។ ពួកយគបាៃរង់ចំា ការយងមករ្រស់ពពរះអមស្៊សី ជាយសតា្ 

អដល មាៃជ័េជមនរះ យដើម្បី្ំរបាក់ៃឹមទំាងឡាេ យហើេយលើកសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល

ឲ្យមាៃអំណា្ពគ្់រពគងយលើៃគរទំាងឡាេ។ យ្្វើដូយ្នរះ សាតំាងមាៃជ័េជមនរះ 

យលើការយរៀ្រ្ំ្ិតតារ្រស់មៃ៊ស្សឲ្យ្រដិយស្ពពរះអង្គសយ្ង្្គ រះ យៅយពលអដល 

ពពរះអង្គបាៃយល្មក។ អំៃួតនៃ្ិតតារ្រស់ពួកយគ ៃិងគំៃិតខ៊សសតាី អំពី លក្ខណៈ 

ៃិងយ្រសកកម្រ្រស់ពពរះ បាៃការពារពួកយគមិៃឲ្យោក់ទមងៃៃ់ យ៉ា ងយស្ារះពតង់ 



«ពូជពង្សនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល»-ទំព័រ-885-

យៅយលើភ័សតា៊តាងនៃភាពជាពពរះអមស្៊សីរ្រស់ពពរះអង្គ។

 សាសៃ៍េូោបាៃរង់ចំាការយងមករ្រស់ពពរះអង្គសយ្ង្្គ រះជាង

មួេពាៃ់ឆ្ន ំ។ យស្កតាីសង្ឹមដ៏ភ្លឺសា្វ ងរ្រស់ពួកយគឋិតយៅយលើពពឹតតាិការណ៍

យៃរះ។ ពពរះោមរ្រស់ពទង់ពតរូវបាៃយគោក់តមកល់យៅកន៊ង្រទទំោេៃិងកន៊ង

្យពមៀង យៅកន៊ងពពរះវហិារអស់មួេពាៃ់ឆ្ន ំ ្រ៉ា៊អៃតា យៅយពលអដលពពរះអង្គ 

បាៃយងមក ពួកយគមិៃសា្គ ល់ពទង់ថាជាពពរះអមស្៊សីអដលពួកយគបាៃរង់ចំា

ជាេូរមកយហើេយោរះយឡើេ។ «ពទង់បាៃយងមកគង់យៅអែៃដីរ្រស់ពទង់ 

អតរាសសតាពទង់មិៃបាៃទទួលពទង់យសារះ» (េ៉ាូហាៃ ១:១១)។ ្ំយពារះ្ិតតាអដល

ស្សឡាញ់យោកិេរ្រស់ពួកយគ ពពរះអដលជាទីស្សឡាញ់នៃពួកយទវតា ពទង់ 

បាៃពតឡ្់រ «ដូ្ជាឫសអដលពៃ្លកយ្ញពីដីហួតអហង ពទង់ឥតមាៃ ពទង់ 

ពទាេល្អ ឬសណាឋា ៃរ៊ងយរឿងយទ» យហើេកាលយគបាៃយមើលពទង់ យោរះក៏ រ្ាៃ 

ភាពលម្អណា អដលឲ្យយគរកីរាេ្ិតតាអដរ (យអសាេ ៥៣:២)។

ពពហស្បតិ៍-២១ មីនា   អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក១១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ្ូរ សាតា ្់រ ពាក្យ យព្រៀ្រ ព្រដូ្ ១ យទៀត មាៃ យៅអក មាន ក់ អដល 

ោំ ្ ំការ ទំពំាងបាេជូរ រាត់ បាៃ យ្្វើ រ្រង ព័ទ្ធ ជំ៊វញិ ពពម ទំាង ជីក ទី ជាៃ់ អែ្ល 

យហើេ សង់ ្រ៉ាម ក៏ ព្រវស់ យៅ ឲ្យ ពួក អនក យ្្វើ ្ ំការ រួ្ យ្ញ ពី ស្សរុក យោរះ យៅ។ 

មា៉ា ថាេ ២១:៣៣ 

 ពពរះជៃ្រ្រស់ពពរះយេសូ៊វទំាងស្សរុង យៅកន៊ង្ំយណាមសាសៃ៍េូោ 

គឺជាការសតាី្រយោ្ស្ំយពារះភាពអាត្ាៃិេមរ្រស់ពួកយគ ដូ្អដលបាៃ្រង្ហា ញ

យៅកន៊ងការមិៃពពមទទួលសា្គ ល់ការទាមទារដ៏េ៊តតាិ្ម៌រ្រស់ពពរះ អដលជាម្ាស់ 

្មាក រទំពំាងបាេជូរ ពីពួកអនកអដលយ្្វើការកន៊ង្មាក រដូយចាន រះអដរ។ ពួកយគបាៃ

ស្អ្់រគំរូនៃភាពយស្ារះពតង់ ៃិងយស្កតាីស្សឡាញ់្ំយពារះជំយៃឿសាសោរ្រស់ 

ពពរះអង្គ យហើេយៅយពលអដលការសាកល្បង្៊ងយពកាេ ជាយពល មាៃៃ័េ

ថាជាការសាតា ្់រ្រង្្គ ្់រយដើម្ីបឲ្យបាៃជីវតិអស់កល្ប ឬការមិៃសាតា ្់រ្រង្្គ ្់រយដើម្បី



ទំព័រ-886- ពួកយហារា ៃិងយសត្ា



«ពូជពង្សនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល»-ទំព័រ-887-

ឲ្យបាៃយស្កតាីសា្ល ្់រ បាៃមកដល់ ពួកយគបាៃ្រដិយស្ពពរះដ៏្ររស៊ិទ្ធនៃសាសៃ៍

អី៊ស្សាអអល យហើេបាៃកា្ល េជាអនកទទួលខ៊សពតរូវ្ំយពារះការជា្់រឆ្ក ងរ្រស់

ពទង់ យៅយលើយ ើ្ឆ្ក ងយៅកាល់វ៉ាវ។ី

 យៅកន៊ងយរឿងយព្រៀ្រព្រដូ្ពី្មាក រទំពាងបាេជូរ យៅ្៊ង្រ្្្់រនៃ

យ្រសកកម្រ្រស់ពពរះអង្គ យៅយលើអែៃដីយៃរះ ពពរះពគិសតាបាៃទាញ្ំណា្់រ

អារម្ណ៍រ្រស់ពួកពគរូ្រយពងៀៃសាសៃ៍េូោឲ្យអ្ររមកឯពពរះពរដ៏្ររ្ូិររ អដល

ពពរះអង្គបាៃព្រទាៃដល់សាសៃ៍អី៊ស្សាអអល យហើេយៅកន៊ងពពរះពរទំាងយៃរះ 

បាៃ្រង្ហា ញពីការទាមទាររ្រស់ពពរះ្ំយពារះការសាតា ្់រ្រង្្គ ្់ររ្រស់ពួកយគ។  

ពពរះអង្គបាៃ្រង្ហា ញយៅ្ំយពារះម៊ខពួកយគយ៉ា ង្បាស់ អំពីសិរលី្អនៃពពរះរាជ

យរាល្ំរណងរ្រស់ពពរះ អដលៃឹងបាៃសយពម្យោេការសាតា ្់រ្រង្្គ ្់រ។ ការ 

ដកេកអំយពើអាពកក់យ្ញពីអោគត ពពរះអង្គបាៃ្រង្ហា ញពីរយ្រៀ្រអដលៃគរ

ទំាងមូលកំព៊ងបាៃអក្លង្រៃ្លំពពរះពររ្រស់ពទង់ យហើេោំមកៃូវយស្កតាីវោិស

ដល់ខ្លួៃឯង។

 ពពរះពគិសតាបាៃមាៃ្រៃ្ូលថា «មាៃយៅអកមាន ក់អដលោំ្មាក រទំពំាង

បាេជូរ រាត់បាៃយ្្វើរ្រងព័ទ្ធជំ៊វញិ ពពមទំាងជីកទីជាៃ់អែ្ល យហើេសង់្រ៉ាម 

ក៏ព្រវស់យៅឲ្យពួកអនកយ្្វើ្មាក រ រួ្យ្ញពីស្សរុកយោរះយៅ» (មា៉ា ថាេ២១:៣៣)។

 ដូយ ន្រះ ពពរះអង្គសយ្ង្្គ រះសំយៅយៅយលើ «្មាក រទំពំាងបាេជូររ្រស់

ពពរះយេហូវ៉ានៃពួកពល្ររវិរ» អដលកាលពី្រ៉ា៊ោ្ៃសតវត្សរម៊៍ៃ យហារា 

យអសាេបាៃយពាលថាជា «ពូជពង្សរ្រស់អី៊ស្សាអអល» (យអសាេ ៥:៧)។

 ពពរះពគិសតាបាៃ្រៃតាថា ម្ាស់្មាក រ «កាលជិតដល់រដូវយ្ររះអែ្លយហើេ 

យោរះក៏យព្រើបាវខ្លួៃឲ្យយៅឯពួកអនកទំាងយោរះ យដើម្បីៃឹងទទួលែល ជា្ំអណក 

រ្រស់ខ្លួៃ អតពួកយ្្វើ្មាក រ យគចា្់របាវទំាងយោរះវេមាន ក់ សមា្ល ្់រមាន ក់ យហើេ 

មាន ក់យទៀតយចាលៃឹង្្វញិ យៅអកក៏យព្រើបាវដនទជាយព ើ្ៃជាងម៊ៃឲ្យយៅ

យទៀត អតយគព្រពពឹតតាៃឹងបាវទំាងយោរះអ្រ្រដូ្រាន  ដល់យពកាេ្រង្អស់ រាត់ 

ចាត់កូៃខ្លួៃឲ្យយៅយោេគិតថា យគៃឹងយកាតខា្ល ្ដល់កូៃអញ ្រ៉ា៊អៃតា កាលពួក  



ទំព័រ-888- ពួកយហារា ៃិងយសត្ា

្មាក របាៃយ�ើញ យោរះយគៃិយេរាន ថា យៃរះជាកូៃពគងមរតកយហើេ ្ូរយេើង 

សមា្ល ្់រវយ្ញយៅ»។

 យោេការពិពណ៌ោអំពីរូ្រភាពយៃរះយៅ្ំយពារះពួកសយមតា្សង្ ពី

សកម្ភាពនៃអំយពើអាពកក់ដ៏្ំរ្រស់ពួកយគ ឥឡូវយៃរះ ពពរះពគិសតាបាៃោក់ជា

សំណួរដល់ពួកយគថា «ដូយ្នរះ កាលណាយៅអក្មាក រមកដល់ យតើរាត់ៃឹងយ្្វើ

អ្វីដល់ពួកអនកអដលយ្្វើ្មាក រទំាងយោរះ?» ពួកសង្បាៃតាមោៃការពណ៌ោ

យោរះយោេ្ំណា្់រអារម្ណ៍យ៉ា ងពជាលយពរៅ យហើេយោេមិៃបាៃពិចារ

ណាថាព្រធ្ៃ្រទយោរះមាៃទំោក់ទំៃងជាមួេៃឹងពួកយគយោេផ្្ល់ ពួក

យគបាៃ្ូលរួមជាមួេៃឹងពួក្រណាតា ជៃ យឆ្លើេយឡើងថា «រាត់ៃឹងសមា្ល ្់រពួក

កំណា្ទំាងយោរះយ៉ា ងអាពកក់ណាស់ រួ្ៃឹងព្រវស់្មាក រយៅឲ្យពួកឯយទៀត

វញិ អដលយគៃឹងឲ្យែលដល់រាត់តាមរដូវ»។

 ពួកយគបាៃព្រកាសកាត់យទាសឲ្យខ្លួៃឯងធ្្ល ក់យៅកន៊ងយស្កតាីយវទោ

យោេមិៃដឹងខ្លួៃ។ ពពរះយេសូ៊វបាៃទតយៅពួកយគ យហើេយៅយពកាមពកអស

ពពរះយៃពតយ៉ា ងម៊តរ្រស់ពពរះអង្គ ពួកយគបាៃដឹងថាពទង់បាៃពជា្រអំពី្ិតតា

ដ៏អា្៌កំបំាងរ្រស់ពួកយគយហើេ។ ភាពជាពពរះរ្រស់ពពរះអង្គបាៃជរះយៅយលើ 

ពួកយគ ជាមួេៃឹងពពរះយ្សាតា យ៉ា ងពបាកដ្បាស់។ ពួកយគបាៃយមើល យ�ើញ 

 រូ្រភាពរ្រស់ពួកយគ យៅកន៊ង្ំយណាមពួកអនកយ្្វើការកន៊ង្មាក រទំាងយោរះ 

យហើេ  ពួក យគបាៃឧទាៃទំាងមិៃដឹងខ្លួៃថា «យទ មិៃអមៃយឡើេ!»

សុព្រ-២២ មីនា   អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក១២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ អនក ណា អដល ធ្្ល ក់ យលើ ្ ្ យោរះ ៃឹង ពតរូវ បាក់ អ្រក អត អនក 

ណា អដល ពតរូវ ្ ្ យោរះ ធ្្ល ក់ មក យលើ ខ្លួៃ យោរះ ៃឹង ពតរូវ កិៃ យខ្្ខ្ី យៅ។  

មា៉ា ថាេ ២១:៤៤ 

 ពពរះពគិសតាបាៃសួរយ៉ា ងឱឡារកិ ៃិងយោេកតាីសាតា េស្សយណារះថា 

«យតើអនករាល់រាន មិៃអដលយមើលកន៊ងគម្ីរយទឬអី អដលថា ្្អដលពួកជាងសង់ 



«ពូជពង្សនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល»-ទំព័រ-889-

ែ្រះបាៃយចាលយ្ញ យោរះបាៃពតឡ្់រជា្្ពជរុងយ៉ា ងឯក? ការយោរះគឺពពរះអម្ាស់ 

ពទង់បាៃយ្្វើ យហើេជាការយ៉ា ងអស្ារ្យយៅអភនកយេើងខ្៊ំ ដូយ្នរះ ខ្៊ំពបា្់រអនក 

រាល់រាន ថា ៃគរពពរះៃឹងពតរូវហូតយ្ញពីអនករាល់រាន  ព្រគល់យៅឲ្យ សាសៃ៍ 

មួេយទៀត អដលយគៃឹង្រយងកើតែលរ្រស់ៃគរយោរះអនកណាអដលធ្្ល ក់យលើ្្

យោរះ ៃឹងពតរូវបាក់អ្រក អតអនកណាអដលពតរូវ្្យោរះធ្្ល ក់មកយលើខ្លួៃយោរះៃឹង

ពតរូវ កិៃយខ្្ខ្ីយៅ» (មា៉ា ថាេ ២១:៣៤-៤៤)។

 ព្រសិៃយ្រើពួក្រណាតា ជៃបាៃទទួលពទង់ យម្ល៉ារះសមពពរះពគិសតាបាៃ្រអង្វរ

យស្កតាីវោិសពីសាសៃ៍េូោជាក់ជាមិៃខាៃ។  ្រ៉ា៊អៃតា ភាពព្អណៃ ន្ ៃីស 

បាៃយ ្្វើឲ្យពួកយគមាៃ្ិតតារងឹរូស។ ពួកយគបាៃយ្រតាជ្ា្ិតតាថា យគៃឹងមិៃទទួល

ពពរះពគិសតានៃស្សរុកណាសាអរ ៉ាតជាពពរះអមស្៊សីយឡើេ។ ពួកយគបាៃ្រដិយស្ 

ពៃ្លឺនៃយោកិេ យហើេជីវតិរ្រស់ពួកយគពតរូវបាៃហ៊៊ំព័ទ្ធយោេភាពងងឹត 

ដូ្យពលពាក់កណាតា លអាពធ្ពត ចា្់រតំាងពីយពលយោរះតយៅ។ យស្កតាីយវទោ

អដលពួកយហារាបាៃពបា្់រឲ្យដឹងជាម៊ៃយោរះក៏បាៃធ្្ល ក់មកយលើៃគរេូោ។ 

យស្កតាី្រ៉ាងពបាថាន ដ៏សាហាវ អដលមិៃអា្ពគ្់រពគងបាៃរ្រស់ពួកយគ បាៃោំ 

មកៃូវយស្កតាីវោិស។ ពួកយគបាៃ្ំរផ្្ល ញរាន យៅវញិយៅមក យោេកំហឹង 

ដ៏ងងឹតងងល់។ អំៃួត ការព្រឆំ្ង្ររះយបារយ៉ា ង្យ្សរងឹរូស រ្រស់ពួកយគ 

បាៃោំឲ្យអនកពគ្់រពគងអំណា្ៃគររ ៉ាូមខឹងសមបាជាមួេៃឹងពួកយគ។ ទីពករុង 

យេរូសាឡិមពតរូវបាៃ្ំរផ្្ល ញ ពពរះវហិារបាៃកា្ល េជាគំៃរបាក់អ្រក យហើេ

យៅជំ៊វញិទីយោរះពតរូវបាៃយគភជួររាស់ដូ្ជាវលអស្ស។ ពួកកូៃយៅរ្រស់សាសៃ៍ 

េូោបាៃវោិស យោេទពមង់នៃយស្កតាីសា្ល ្់រយ៉ា ងយវទោ។ មៃ៊ស្សជាយព ើ្ៃ

ពតរូវបាៃយគលក់ឲ្យយ្្វើជាខ្៊ំ្រយពមើយៅកន៊ងទឹកដីនៃសាសៃ៍ដនទ។

 យហត៊ដូយចាន រះយហើេបាៃជាពពរះរាជយរាល្ំរណងរ្រស់ពពរះ សពមា្់រ 

មៃ៊ស្សយៅយលើពិភពយោកយៃរះ តាមរេៈសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល ជាសាសៃ៍ 

អដលពពរះបាៃយពជើសយរ ើស ពតរូវបាៃពពរះអង្គ្រអង្វរមកឲ្យបាៃសយពម្ យោេ

ពួកជំៃំ៊ោសម័េ្រ្្៊្រ្បៃនយៃរះវញិ។ ពទង់បាៃ «ព្រគល់្មាក រយោរះយៅឲ្យអនក



ទំព័រ-890- ពួកយហារា ៃិងយសត្ា

យែ្សងវញិ» ជារាសសតាអដលរកសាយស្កតាីសញ្្ញ រ្រស់ពទង់ អដលបាៃ«ថា្វ េយភាគ

ែលដល់ពទង់តាមរដូវកាល» យ៉ា ងយស្ារះពតង់។ ពពរះមិៃអដលខកខាៃមិៃ

បាៃ្រ ជ្ូ ៃអនកតំណាងដ៏យស្ារះពតង់រ្រស់ពទង់ អដលេក្ំណា្់រអារម្ណ៍ 

រ្រស់ពទង់មកយ្្វើជារ្រស់ខ្លួៃ មកកាៃ់អែៃដីយៃរះយឡើេ។ ស្រ្រោ្ល់ 

ទំាងយៃរះមាៃយព ើ្ៃអយៃក យៅកន៊ង្ំយណាមរាសសតាអី៊ស្សាអអល អដលមាៃ

ពពលឹងវញិ្្ញ ណ យហើេយស្កតាីសៃយោនៃយស្កតាីសញ្្ញ អដលពពរះយេហូវ៉ាបាៃ

សៃយោជាមួេៃឹងរាសសតារ្រស់ពទង់ក៏បាៃសយពម្តាមរេៈពួកយគ។

 សព្វន្ងៃយៃរះ ពួកជំៃំ៊រ្រស់ពពរះមាៃយសរភីាពកន៊ងការយបារះជំហាៃយៅ

ម៊ខ យដើម្បីឲ្យបាៃសយពម្ៃូវពពរះរាជ្ំរណងរ្រស់ពពរះ សពមា្់រយស្កតាីសយ្ង្្គ រះ

ដល់ពូជមៃ៊ស្សអដលបាត់្រង់។  រាសសតារ្រស់ពពរះបាៃទទួលការ្ឺចា្់រ យោេ

ការ្ំរ្ិរទសិទ្ធិយសរភីាពអស់យពលជាយព ើ្ៃសតវត្សរ។៍ ការែ្សព្វែសាេ ដំណឹង

ល្អយៅកន៊ងភាព្ររស៊ិទ្ធនៃដំណឹងល្អយោរះពតរូវបាៃយគហាមោត់ យហើេអនកអដល

យៅអតហ៊ាៃរងឹទទឹងយៅៃឹងអំណា្រ្រស់មៃ៊ស្ស ៃឹងពតរូវទទួលរងទណ្ឌ កម្

យ៉ា ង្ងៃៃ់្ងៃរ្ំរែ៊ត។ ជាលទ្ធែល ្មាក រទំពំាងបាេជូរដ៏ល្អយ៉ា ង្ំរ្រស់ពពរះ

ជាម្ាស់ សឹងអតបាៃបាត់្រង់ទំាងស្សរុង។ មៃ៊ស្សបាៃព្រមា្ដល់ពៃ្លឺនៃ 

ពពរះ្រៃូ្លរ្រស់ពពរះ។ ភាពងងឹតនៃការខ៊សឆ្គង ៃិងជំយៃឿពជរុលៃិេម បាៃ

គំរាមកំអហងល៊្រ្ំរបាត់្ំយណរះដឹងនៃជំយៃឿសាសោពិតពបាកដ សឹងអត 

រោេសា្រសូៃ្យ។ ពួកជំៃំ៊រ្រស់ពពរះយៅយលើអែៃដីពតរូវបាៃចា្់រជាយ្្លើេ

យៅកន៊ងអំឡ៊ងយពលដ៏េូរអអង្វងនៃការយ្រៀតយ្រៀៃរ្ាៃ្្់រ្រ ដូ្ជាកូៃ

យៅនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអលពតរូវបាៃចា្់រជាយ្្លើេយៅៃគរបា្រ្ី៊រឡូៃ យៅ

កន៊ងអំឡ៊ងយពលនៃការៃិរយទសខ្លួៃដូយចាន រះអដរ។

 ្រ៉ា៊អៃតា សូមអរពពរះគ៊ណដល់ពពរះ អដលពួកជំៃំ៊រ្រស់ពពរះអង្គអលងជា្់រ

្ំណងតយៅយទៀតយហើេ។ សាសៃ៍អី៊ស្សាអអលខាងពពលឹងវញិ្្ញ ណបាៃ 

សាតា រកិតតាិេសរ្រស់ពួកយគជា្្ីយឡើងវញិ យៅពរានៃការរយំោរះយ្ញពីទីពករុង

បា្ី៊រឡូៃ។ យៅពគ្់រទីកអៃ្លងយលើពិភពយោកយៃរះ ្៊ររសោរទំីាងឡាេកំព៊ង



«ពូជពង្សនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល»-ទំព័រ-891-

យឆ្លើេត្រយៅៃឹងសារអដលពពរះនៃឋាៃសួគ៌បាៃ្រ ជ្ូ ៃមក អដលយោក 

េ៉ាូហាៃ ជាអនកអដលពពរះបាៃយ្រើក្រង្ហា ញបាៃទស្សៃ៍ទាេ យហើេពតរូវបាៃ

ព្រកាសយៅម៊ៃការយងមកជាយលើកទីពីររ្រស់ពពរះពគិសតាថា «្ូរយកាតខា្ល ្ 

ដល់ពពរះ យហើេសរយសើរសិរលី្អរ្រស់ពទង់្៊រះ ដ្បិតយពលអដលពទង់ពតរូវ ជំៃំ៊ 

ជពមរះ យោរះ បាៃមកដល់យហើេ» (វវិរណៈ ១៤:៧)។



ទំព័រ-892- ពួកយហារា ៃិងយសត្ា

សៅរ៍-២៣ មីនា   អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក១៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖ ្ូរ ឲ្យ អព្រ ្ ិតតា ្ ៊រះ ដ្បិត ៃគរ សា្ថ ៃសួគ៌ ជិត ដល់ 

យហើេ។ មា៉ា ថាេ ៣:២

 ពួកពល្ររវិរនៃអំណា្អាពកក់អលងចា្់រពួកជំៃំ៊ជាយ្្លើេតយៅ

យទៀតយហើេ យពពារះ «ពករុងបា្ី៊រឡូៃដ៏ជា្ំបាៃរលំយហើេ បាៃរលំយហើេ» 

ដ្បិតវបាៃឲ្យ «ពគ្់រទំាងសាសៃ៍ែឹកស្សានៃយស្កតាីយោរយៅរ្រស់ការកំែិត

ខ្លួៃ»។ «រាសសតាអញយអើេ ្ូរយ្ញពីទីពករុងយោរះមក យដើម្បីកំ៊ឲ្យពតរូវមាៃ្ំអណក

កន៊ងអំយពើបា្រវយឡើេ អពកងពតរូវយវទោដូ្ជាវអដរ» (ខ ៨ ៃិង ១៨:៤)។   

ខណៈពួកយ្្លើេ អដលបាៃៃិរយទសបាៃសាតា ្់រសារថា «្ូរឲ្យពគ្់រទំាងមៃ៊ស្ស

រត់យ្ញពីកណាតា លពករុងបា្ី៊រឡូៃ» (យេយរមា ៥១:៦) យោេេក្ិតតាទ៊កោក់ 

យហើេពតរូវបាៃពពរះតំាងឲ្យមករស់យៅយលើទឹកដីអដលពពរះបាៃសៃយោជាមួេ

ៃឹងពួកយគ ជា្្ីយឡើងវញិយោរះ ពួកអនកអដលយកាតខា្ល ្ដល់ពពរះោសម័េ

សព្វន្ងៃយៃរះ កំព៊ងសាតា ្់រសារឲ្យចាកយ្ញពីទីពករុងបា្ី៊រឡូៃខាងពពលឹង

វញិ្្ញ ណ យហើេពួកយគបាៃ្រជាជ័េសញ្្ញ នៃពពរះគ៊ណរ្រស់ពពរះ 

យៅយលើអែៃដីអដលពពរះបាៃ្រយងកើតជា្្ី ជាទឹកដីកាណាៃយៅឋាៃសួគ៌។

 យៅសម័េយោកមា៉ា ឡាគី សំណួរ្ំអកឡកឡាេរ្រស់អនកមិៃដឹង

កំហ៊សថា «យតើពពរះនៃយស្កតាីេ៊តតាិ្ម៌ពទង់យៅឯណា?» ពពរះបាៃយឆ្លើេត្រ

យៅៃឹងសំណួរយៃរះយ៉ា ងឱឡារកិថា «ពពរះអម្ាស់ … ពទង់ៃឹងយោអតមក

ដល់ពពរះវហិាររ្រស់ពទង់ភា្ល ម ឯទូតអដលោំយស្កតាីសញ្្ញ មក … អតមាៃ 

អនកឯណា្ៃ់យៅបាៃ កន៊ងកាលអដលពទង់យងមកយោរះ យតើអនកណាៃឹង 

្រយៅ កន៊ងកាលអដលពទង់យល្មក ដ្បិតពទង់យព្រៀ្រដូ្ជាយភ្លើងរ្រស់ជាង

សំរង យហើេដូ្ជាក្៊បងរ្រស់ជាងព្រយមាក ពទង់ៃឹងគង់្៊រះ ដូ្ជាជាង 

សំរង យហើេៃិងយដញអា្ម៍ពបាក់ ពទង់ៃឹងសំអាតពួកកូៃយៅយលវ ីយហើេ 

សំរងយគដូ្ជាមាស យហើេៃឹងពបាក់ យោរះយគៃឹងថា្វ េតង្្វ េដល់ពពរះយេហូវ៉ា 

យោេយស្កតាីស៊្រតិ ពរាយោរះ តង្្វ េរ្រស់ពួកេូោ ៃិងពករុងយេរូសាឡិម



«ពូជពង្សនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល»-ទំព័រ-893-

ៃឹងជាទីរា្់រដល់ពពរះហឫទ័េនៃពពរះយេហូវ៉ា ដូ្កាលពីយដើម គឺដូ្កាល 

ពីចាស់្៊ររាណយោរះ» (មា៉ា ឡាគី ២:១៧; ៣:១-៤)។

 យៅយពលអដលពពរះអមស្៊សី ជាពពរះនៃយស្កតាីសៃយោជិតយងមកដល់

សារនៃការោំម៊ខនៃការយងមកដល់យោរះគឺ៖ ពួកមៃ៊ស្សអាពកក់ៃិងអនក

មាៃបា្រយអើេ ្ូរអព្រ្ិតតា្៊រះ ពួកផ្រសី៊ិៃិងពួកសាឌូសី៊យអើេ ្ូរអព្រ្ិតតា្៊រះ 

«ដ្បិតៃគរសា្ថ ៃសួគ៌ជិតដល់យហើេ» (មា៉ា ថាេ ៣:២)។     

 សព្វន្ងៃយៃរះ យៅកន៊ងអំណា្ៃិងវញិ្្ញ ណរ្រស់យោកយអលីយ៉ា  ៃិង 

យោកេ៉ាូហាៃបាទីស្ អនកោំសារអដលពពរះបាៃចាត់តំាងកំព៊ងទាក់ទាញ

អារម្ណ៍ពិភពយោកអដលជា្់រ្ំណងនៃការជំៃំ៊ជពមរះយៃរះ យៅឯពពឹតតាិការណ៍

អដលៃឹងយកើតយឡើងយៅយពលឆ្្់រៗយៃរះ អដលទាក់ទងយៅៃឹងទី្៊ង្រ្្្់រ

នៃយពលសាកល្បង ៃិងការយងមករ្រស់ពពរះពគិសតា ជាយសតា្យលើអស់ទំាង 

យសតា្ ជាពពរះយលើអស់ទំាងពពរះ។ មិៃេូរ្រ៉ា៊ោ្ៃយទ មៃ៊ស្សទំាងអស់ពតរូវអត

ទទួលការជំៃំ៊ជពមរះយៅតាមអំយពើអដលខ្លួៃបាៃព្រពពឹតតា។ យពលយវោនៃការ

ជំៃំ៊ជពមរះរ្រស់ពពរះបាៃមកដល់យហើេ យហើេយៅកន៊ង្ំយណាមពួកជំៃំ៊រ្រស់

ពទង់យៅយលើអែៃដី មាៃការទទួលខ៊សពតរូវដ៏្ំ កន៊ងការពពមាៃដល់អនកអដល

កំព៊ង្រយៅមាត់គំៃរបាក់អ្រកដ៏អស់កល្ប។ ពពរះបាៃពបា្់រឲ្យដឹងយ៉ា ង 

្បាស់ អំពីយរាលការអដលជា្រយង្្គ ល ជាលទ្ធែលនៃមហាវវិទ ជាយរាលការ

អដលមៃ៊ស្សយោកទំាងអស់យែ្ើយជាគវសោ អដលមៃ៊ស្សទំាងឡាេយៅ

យលើពិភពយោកដ៏ទូលំទូោេយៃរះពតរូវេក្ិតតាទ៊កោក់។

 យៅកន៊ងយពលសាកល្បង្៊ងយពកាេ្រង្អស់ សពមា្់រកូៃរ្រស់មៃ៊ស្ស 

ទំាងអស់រាន  យៅយពលអដលពពរះៃឹងសយពម្យជាគវសោអោគតរ្រស់មៃ៊ស្ស

ទំាងអស់ យៅយពលឆ្្់រៗយៃរះ ជាយរៀងរហូត ពពរះជាម្ាស់នៃឋាៃសួគ៌រពឹំង

ថាពួកជំៃំ៊រ្រស់ពពរះអង្គយៅយលើអែៃដី ៃឹងយពកាកយឡើង្រយ្្ញសកម្ភាព

យ៉ា ងខា្ល ំងកា្ល  អដលមិៃធ្្ល ្់រមាៃកាលពីម៊ៃមក។ ពួកអនកអដលពតរូវបាៃរយំោរះ

ឲ្យមាៃយសរភីាពយៅកន៊ងពពរះពគិសតា តាមរេៈ្ំយណរះដឹងនៃយស្កតាីពិតដ៏មាៃ 
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តនម្ល ពតរូវបាៃពពរះអម្ាស់ពពរះយេសូ៊វចាត់ទ៊កថា ជាអនកអដលពពរះអង្គបាៃ

យពជើសតំាង អដលពទង់សព្វពពរះហឫទ័េ ជាងមៃ៊ស្សទំាងឡាេអដលយៅ 

យលើនែ្នៃអែៃដីយៃរះ យហើេពពរះអង្គយៅអត្រៃតា្រង្ហា ញការសរយសើរតយមកើងរ្រស់

ពពរះអង្គ ដល់ពួកអនកអដលពទង់បាៃយៅយ្ញពីភាពងងឹត មកឯពៃ្លឺដ៏អស្ារ្យ។ 

ពពរះពរជាយព ើ្ៃយលើសល៊្រអដលពទង់បាៃព្រទាៃ ពតរូវអតអ្កចាេ ដល់អនក 

ដនទ។ ដំណឹងល្អនៃយស្កតាីសយ្ង្្គ រះ ពតរូវអតបាៃព្រកាសែសាេដល់មៃ៊ស្ស

ពគ្់រទំាងសាសៃ៍ ពគ្់រពូជអំ្ូររ ពគ្់រភាសារ ៃិងពគ្់រពគរួសារ។

អាទិត្យ-២៤ មីនា   អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក១៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ដ្បិត គឺ ជា ពពរះ អដល មាៃ ពពរះ្រៃ្ូល ្រង្្គ ្់រ ឲ្យ មាៃ ពៃ្លឺ ភ្លឺ 

យ្ញ ពី យស្កតាី ងងឹត ពទង់ បាៃ ្ំរភ្លឺ មក កន៊ង ្ ិតតា យេើង ខ្៊ំ ឲ្យ យេើង ខ្៊ំ មាៃ រស្ី 

ពៃ្លឺ នៃ ដំយណើ រ សា្គ ល់ សិរលី្អ រ្រស់ ពពរះ អដល យៅ ពពរះភ្កតា នៃ ពពរះយេសូ៊វ ពគីស្។

កូរៃិ្ូសទី២  ៤:៦

 យៅកន៊ងការយ្រើកសអមតាងរ្រស់ពួកយហារាពី្៊ររាណ ពពរះជាម្ាស់នៃ 

សិរលី្អ ជាតំណាងឲ្យការព្រទាៃពៃ្លឺពិយសស មកយលើពួកជំៃំ៊រ្រស់ពទង់យៅ 

េ៊គសម័េយ្្ងងឹតៃិងរ្ាៃជំយៃឿ យៅម៊ៃយពលពពរះអង្គយងពតឡ្់រមក

វញិជាយលើកទីពីរ។ ពពរះអង្គពតរូវររះយៅយលើពួកជំៃំ៊រ្រស់ពទង់ ជាពពរះអាទិត្យ 

នៃយស្កតាីស៊្រតិ «មាៃទំាងអំណា្យពបាសឲ្យជា យៅកន៊ង្ំយអងសា្ល ្រ» 

(មា៉ា ឡាគី ៤:២)។ យហើេៃឹងមាៃឥទ្ធិពលនៃជីវតិ យស្កតាីកា្ល ហាៃ ភាពជា 

អនកជួេ ៃិងការយពបាសឲ្យជាដ៏ពិតពបាកដ ែសាេយ្ញពីសាវក័ពិតពបាកដ 

មាន ក់ៗ។

 ការយងមករ្រស់ពពរះពគិសតាៃឹងយកើតយឡើង យៅកន៊ងេ៊គសម័េដ៏

ងងឹត្ំរែ៊តកន៊ងព្រវតតាិសាសសតាអែៃដី។ សម័េយោកណូយអៃិងយោកឡ៊ត 

្រង្ហា ញពីរូ្រភាពនៃសា្ថ ៃភាពយៅយលើពិភពយោក ម៊ៃការយងមករ្រស់កូៃ 

មៃ៊ស្ស។ ពពរះគម្ីរ្ង្អ៊លយឆ្្រះយៅកាៃ់យពលយវោយៃរះ អដលអរះអាងថា
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សាតំាងៃឹងយព្រើអស់ទំាងអំណា្រ្រស់វ ៃិង «ពគ្់រទំាងឫទ្ធិ ទីសមា្គ ល់ ៃិង 

ការអស្ារ្យដ៏កំភូត។ យហើេយោេពគ្់រទំាងយស្កតាីឆយបាករ្រស់យស្កតាីទ៊្្

រតិ» (អ្សសាឡូៃី្ទី២ ២:៩, ១០)។ កិ្្ការរ្រស់វពតរូវបាៃ្រង្ហា ញយ៉ា ង 

្បាស់យោេកំយណើ ៃយ៉ា ងយលឿៃនៃភាពងងឹត កំហ៊សឆ្គងជាយព ើ្ៃអយៃក 

ជំយៃឿែ្៊េពីយស្កតាីពិត ៃិងភ័ៃតាភំាង ោសម័េ្៊ងយពកាេយៃរះ។ មិៃអមៃ 

មាៃអតសាតំាង្រ៉ា៊យណាណ រះយទ អដលកំព៊ងដឹកោំពិភពយោកអដលពតរូវបាៃ

ចា្់រជាយ្្លើេយៃរះ ្រ៉ា៊អៃតា ការយបាក្រយញ្ឆោ តរ្រស់វកំព៊ងយ ្្វើឲ្យយៅហ្ងដល់ 

អនកអដលអរះអាងថា ជាពួកជំៃំ៊រ្រស់ពពរះអម្ាស់យេសូ៊វពគិសតាអ្មយទៀតែង។ 

ការយបារះ្រង់ជំយៃឿដ៏្ំៃឹង្រយងកើៃភាពងងឹតឲ្យសូៃ្យស៊ងដូ្ពាក់កណាតា ល 

អពធ្ពត។ ្ំយពារះរាសសតារ្រស់ពពរះ យពលយោរះគឺជារាពតីនៃការពិបាកយវទោ 

ជារាពតីនៃការេំយសាក ជារាពតីនៃការយ្រៀតយ្រៀៃខាងយស្កតាីជំយៃឿ ្រ៉ា៊អៃតា ពៃ្លឺ 

រ្រស់ពពរះៃឹងអ្ងចំាងយ្ញពីរាពតីនៃភាពងងឹតយោរះ។

 ពទង់យ្្វើឲ្យ «ពៃ្លឺភ្លឺយ្ញពីយស្កតាីងងឹត» (កូរៃិ្ូសទី២ ៤:៦)។  យៅ 

យពលអដល «អែៃដីបាៃខូ្ យហើេយៅទយទ មាៃស៊ទ្ធអតងងឹតយៅពគ្រយលើ

ជយពរៅទឹក» «យហើេពពរះវញិ្្ញ ណនៃពពរះក៏យររាយៅពីយលើទឹក។ យោរះពពរះពទង់មាៃ 

ពពរះ្រៃូ្លថា ្ូរឲ្យមាៃពៃ្លឺយឡើង ដូយ្នរះ ពៃ្លឺក៏មាៃយឡើង» (យោក៊្រ្បតតាិ 

១:២, ៣)។ ដូយ្នរះ យៅកន៊ងយពលរាពតីនៃភាពងងឹតខាងពពលឹងវញិ្្ញ ណ ពពរះ

្រៃូ្លរ្រស់ពពរះបាៃយបារះជំហាៃយៅម៊ខ ពពរះអង្គមាៃ្រៃូ្លយៅកាៃ់រាសសតា
 

រ្រស់ពទង់ថា «្ូរយពកាកយឡើង យហើេភ្លឺមក្៊រះ ដ្បិតពៃ្លឺរ្រស់ឯងបាៃមក 

ដល់យហើេ សិរលី្អនៃពពរះយេហូវ៉ាក៏បាៃររះយឡើងដល់ឯងអដរ» (យអសាេ 

៦០:១)។

 ពពរះគម្ីរសអមតាងថា «ដ្បិតយមើល យស្កតាីងងឹតៃឹងពគ្រយលើអែៃដី 

យហើេយស្កតាីសូៃ្យស៊ងៃឹងពគ្រយលើអស់ទំាងជៃជាតិ អតពពរះយេហូវ៉ាពទង់

ៃឹងររះយឡើងភ្លឺដល់ឯង យហើេយគៃឹងយ�ើញសិរលី្អនៃពទង់ស្ថិតយលើឯង» (ខ ២)។ 

ពពរះពគិសតា ជាសិរលី្អអដលអ្ងចំាងយ្ញពីពពរះវរ្ិរតា បាៃយងមកកាៃ់
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ពិភពយោកយៃរះដូ្ជាពៃ្លឺនៃសិរលី្អយោរះ។ ពពរះអង្គបាៃយងមកយ ្្វើជា 

តំណាងរ្រស់ពពរះយៅជាមួេមៃ៊ស្ស យហើេពពរះគម្ីរបាៃអ្ងពីពពរះអង្គថា 

ពពរះបាៃចាក់យព្រងតំាងពទង់យឡើងយោេ «ចាក់ពពរះវញិ្្ញ ណ្ររស៊ិទ្ធ ៃិងពពរះ

យ្សាតា ឲ្យមកសណឋាិ តយលើពទង់» យហើេ «ពទង់បាៃយង្៊រះយឡើងយ្្វើការល្អ» 

(កិ្្ការ ១០:៣៨)។ ពពរះអង្គបាៃមាៃ្រៃូ្លយៅកន៊ងសាោព្រជំ៊ោស្សរុក

ណាសាអរ ៉ាតថា «ពពរះវញិ្្ញ ណពពរះអម្ាស់សណឋាិ តយលើខ្៊ំ ពីយពពារះពទង់បាៃ 

ចាក់យព្រងតំាងខ្៊ំ ឲ្យែសាេដំណឹងល្អដល់មៃ៊ស្សទ័លពក ពទង់បាៃចាត់ខ្៊ំឲ្យ 

មក យដើម្បីៃឹងយពបាសមៃ៊ស្សអដលមាៃ្ិតតាសយពងង យហើេព្រកាសពបា្់រពី

យស្កតាីយពបាសយោរះដល់ពួកយ្្លើេ ៃិងយស្កតាីភ្លឺយឡើងវញិដល់មៃ៊ស្សខា្វ ក់ 

យហើេឲ្យយោរះមៃ៊ស្ស អដលពតរូវយគជិរះជាៃ់ឲ្យរួ្ ពពមទំាងព្រកាសពបា្់រពី

ឆ្ន ំអដលពពរះអម្ាស់កំណត់ទ៊ក» (លូកា ៤:១៨, ១៩)។ យៃរះគឺជាកិ្្ការអដល

ពពរះអង្គបាៃពតាស់្រង្្គ ្់រឲ្យសាវក័រ្រស់ពទង់យ្្វើ។ ពពរះអង្គបាៃមាៃ្រៃូ្លថា 

«អនករាល់រាន ជាពៃ្លឺនៃយោកិេ ឯទីពករុងណាអដលយៅយលើភនំ យោរះោក់មិៃ 

កំបំាងយទ។ ដូយ្នរះ ្ូរឲ្យពៃ្លឺរ្រស់អនករាល់រាន  បាៃភ្លឺយៅម៊ខមៃ៊ស្សយោក 

យ៉ា ងយោរះអដរ យដើម្បីឲ្យយគយ�ើញការល្អ អដលអនករាល់រាន ព្រពពឹតតា រួ្សរយសើរ 

តយមកើងដល់ពពរះវរ្ិរតានៃអនករាល់រាន អដលគង់យៅឋាៃសួគ៌» (មា៉ា ថាេ ៥:១៤, 

១៦)។

 យៃរះគឺជាកិ្្ការអដលយហារាយអសាេពណ៌ោ យៅយពលអដលយោក 

មាៃព្រសាសៃ៍ថា «យតើមិៃអមៃឲ្យឯងបាៃអ្កអាហារដល់អនកអដលោ្ល ៃ 

យហើេោំមៃ៊ស្សពកអដលពតរូវយដញពីែ្រះយគមកឯែ្រះឯងយទឬអី? ឬយ្រើកាល

ណាឯងយ�ើញមៃ៊ស្សឥតមាៃសយម្លៀក្ំរពាក់ យោរះយតើមិៃអមៃឲ្យឯង្ិរទបំាង 

ឲ្យយគ ឥតអដលពួៃខ្លួៃៃឹងសា្់ញាតិរ្រស់ឯងយទឬអី? យ៉ា ងយោរះ យទើ្រពៃ្លឺ 

រ្រស់ឯងៃឹងយល្មក ដូ្ជារស្ីអរ៊ណ យហើេយស្កតាីស៊ខស្សរួលរ្រស់ឯង 

ៃឹងយល្យឡើងជាយ៉ា ងឆ្្់រ ឯយស្កតាីស៊្រតិរ្រស់ឯង យោរះៃឹងោំម៊ខឯង 

យហើេសិរលី្អនៃពពរះយេហូវ៉ាៃឹងការពារពីយពកាេឯង» (យអសាេ ៥៨:៧, ៨)។



«ពូជពង្សនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល»-ទំព័រ-897-

ច័ន្ទ-២៥ មីនា   អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក១៤

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ពពរះវញិ្្ញ ណ ពពរះអម្ាស់ សណឋាិ ត យលើ ខ្៊ំ ពី យពពារះ ពទង់ បាៃ 

ចាក់ យព្រង តំាង ខ្៊ំ ឲ្យ ែសាេ ដំណឹង ល្អ ដល់ មៃ៊ស្ស ទ័លពក ពទង់ បាៃ ចាត់ ខ្៊ំ 

ឲ្យ មក យដើម្បី ៃឹង យពបាស មៃ៊ស្ស អដល មាៃ ្ ិតតា សយពងង យហើេ ព្រកាស ពបា្់រ 

ពី យស្កតាី យពបាស យោរះ ដល់ ពួក យ្្លើេ ៃិង យស្កតាី ភ្លឺ យឡើង វញិ ដល់ មៃ៊ស្ស 

ខា្វ ក់ យហើេ ឲ្យ យោរះ មៃ៊ស្ស អដល ពតរូវ យគ ជិរះ ជាៃ់ ឲ្យ រួ្ ។ លូកា ៤:១៨ 

 ដូយ្នរះ យៅកន៊ងរាពតីនៃភាពងងឹតខាងពពលឹងវញិ្្ញ ណ សិរលី្អរ្រស់ពពរះ 

ពតរូវអតអ្ងចំាងយឆ្្រះយៅម៊ខ តាមរេៈពួកជំៃំ៊រ្រស់ពទង់កន៊ងការយលើកតយមកើង 

អនកទៃ់ទា្រ ៃិងកមសាៃតា្ិតតាដល់អនកអដលេំយសាក។

 មាៃសំយឡង្ងៃូរនៃយស្កតាីយសាកសយពងងរ្រស់ពិភពយោក។ 

មាៃយស្កតាីពតរូវការ ៃិងកតាីអស់សង្ឹមយៅពគ្់រទំាងនដ។ គឺជាកិ្្ការរ្រស់

យេើងកន៊ងការែតាល់ជំៃួេ យដើម្បីជួេ្រៃ្ធូរ្រៃ្ថេ ៃិង្រៃ្ៃ់ដល់ការពិបាក ៃិង  

យស្កតាីយវទោនៃជីវតិ។ ព្រសិៃយ្រើពពរះពគិសតាយៅជា្់រជាមួេៃឹងយេើង 

្ិតតារ្រស់យេើង ៃឹងមាៃយពញយៅយោេយស្កតាីអាណិតអាសូររ្រស់ពពរះ។ 

ពតារ្រស់រៃ្ធទឹក នៃភាពយស្ារះពតង់ យស្កតាីស្សឡាញ់ដូ្ជាពពរះពគិសតា 

ៃឹងពតរូវ្រកយ្ញ។

 មាៃមៃ៊ស្សជាយព ើ្ៃបាៃបាត់្រង់យស្កតាីសង្ឹម។ ្ូរោំពៃ្លឺពពរះអាទិត្យ

ពតឡ្់រមកឲ្យពួកយគវញិ។ មៃ៊ស្សជាយព ើ្ៃបាត់្រង់យស្កតាីកា្ល ហាៃ។ សូម

ៃិយេៃូវពាក្យរកីរាេជាមួេពួកយគ។ សូមអ្ិសាឋា ៃឲ្យពួកយគ។ មាៃពួក

យគជាយព ើ្ៃអដលពតរូវការៃំ្័៊រងជីវតិ។ សូមអាៃពពរះ្រៃ្ូលរ្រស់ពពរះឲ្យពួកយគ

សាតា ្់រ។ ្ំយពារះមៃ៊ស្សជាយព ើ្ៃកំព៊ងមាៃជំងឺែ្លូវ្ិតតា អដលរ្ាៃឱស្ ឬពគរូ 

យពទ្យ ណាអា្ពយោបាលបាៃយឡើេ។ សូមអ្ិសាឋា ៃឲ្យមៃ៊ស្សទំាងយោរះ។ 

សូមោំពួកយគមកឯពពរះយេសូ៊វ។ សូមពបា្់រដល់ពួកយគថា មាៃឱស្យៅ  

ស្សរុកកាឡាត ៃិងមាៃពគរូយពទ្យយៅទីយោរះ។

 ពៃ្លឺគឺជាពពរះពរ  គឺជាពពរះពរជាសាកល អដលកំព៊ង្រងហាូរពទព្យសម្បតតាិ



ទំព័រ-898- ពួកយហារា ៃិងយសត្ា

មកយលើពិភពយោកអដលមិៃដឹងគ៊ណ មិៃ្ររស៊ិទ្ធ ៃិងរ្ាៃសីល្ម៌យៃរះ។ 

ដូយ្នរះ ពៃ្លឺយៃរះគឺជាពពរះអាទិត្យនៃយស្កតាីស៊្រតិ។ ពិភពយោកយៃរះ ពតរូវបាៃ

យវ្ខ្្់រយៅកន៊ងភាពងងឹតនៃអំយពើបា្រ ទ៊ក្ខពពរួេ ៃិងការ្ឺចា្់រ យហើេពតរូវ

អត្ំរភ្លឺយោេ្ំយណរះដឹងនៃយស្កតាីស្សឡាញ់រ្រស់ពពរះ។ ពៃ្លឺអដលកំព៊ងភ្លឺ

យ្ញពី្រល្ល័ងកនៃឋាៃសួគ៌មក មិៃបាៃយរ ើសម៊ខមៃ៊ស្ស យៅតាមតំ្រៃ់ ឋាៃៈ 

ឬស្សទា្់រវណណៈយឡើេ។

 ពួកជំៃំ៊ពតរូវអតពំាោំសារនៃយស្កតាីសង្ឹមៃិងយស្កតាីយមតាតា ករ៊ណា 

យៅដល់្៊ង្ំរែ៊តនៃអែៃដី។ អស់អនកណាអដលៃឹងយបារះជំហាៃយៅម៊ខ ទំាង

យៅជា្់រជាមួេៃឹងកមា្ល ំងរ្រស់ពពរះអង្គ ៃិងែ្សរះែសាជាមួេៃឹងពទង់ យោរះៃឹង

មាៃយស្កតាីស៊ខសាៃតាជាពបាកដ។ សាសៃ៍ដនទអលងពគ្រដណតា ្់រយោេ

ភាពងងឹតនៃពាក់កណាតា លអពធ្ពតយទៀតយហើេ។ ភាពស្សអា្់រពតរូវបាៃ 

រសាត់យ្ញពីរស្ីដ៏ពត្រះពត្ង់រ្រស់ពពរះអាទិត្យនៃយស្កតាីស៊្រតិ។

 ពពរះពគិសតាបាៃ្រយងកើតការយពតៀម្ំររ៊ងពគ្់រយ៉ា ងយដើម្បីឲ្យពួកជំៃំ៊រ្រស់

ពពរះអង្គៃឹងបាៃពតឡ្់រជាពួកជំៃំ៊អដលបាៃផ្្ល ស់អព្រ្ំរភ្លឺយោេពៃ្លឺនៃយោកិេ   

អដលមាៃសិរលី្អនៃពពរះយអមា៉ា ញូអអល។ ពពរះអង្គមាៃយរាល្ំរណងឲ្យពគិសតា

្ររស័ិទទំាងឡាេពតរូវហ៊៊ំព័ទ្ធយោេ្ររយិកាសនៃពៃ្លឺៃិងយស្កតាីស៊ខសាៃតា 

ខាងពពលឹងវញិ្្ញ ណ។ ពពរះអង្គពបាថាន ្ង់ឲ្យយេើង្រង្ហា ញពីយស្កតាីអំណរ 

រ្រស់ពទង់ យៅកន៊ងជីវតិរ្រស់យេើង។

 «្ូរយពកាកយឡើង យហើេភ្លឺមក្៊រះ ដ្បិតពៃ្លឺរ្រស់ឯងបាៃមកដល់ 

យហើេ សិរលី្អនៃពពរះយេហូវ៉ាក៏បាៃររះយឡើងដល់ឯងអដរ» (យអសាេ ៦០:១)។ 

ពពរះពគិសតាកំព៊ងយងមកជាមួេៃឹងអំណា្ៃិងសិរលី្អដ៏ឧតតាមរ្រស់ពទង់។  

ពពរះអង្គកំព៊ងយងមកជាមួេៃឹងសិរលី្អរ្រស់ពពរះអង្គផ្្ល់ ៃិងសិរលី្អរ្រស់ 

ពពរះវរ្ិរតា។ យហើេពួកពលយទវតា្ររស៊ិទ្ធៃឹងអហហមពពរះអង្គ យៅតាមែ្លូវ 

រ្រស់ពទង់។ យៅយពលអដលពិភពយោកកំព៊ងអតក្់រយៅកន៊ងភាពងងឹត យោរះ

ៃឹងមាៃពៃ្លឺមកពីពគ្់រទិសទីអដលពួក្ររស៊ិទ្ធឋិតយៅ។ ពួកយគៃឹងទទួល



«ពូជពង្សនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល»-ទំព័រ-899-

ពៃ្លឺដំ្ូរងនៃការយងមកជាយលើកទីពីររ្រស់ពទង់។ ពៃ្លឺដ៏ពត្រះពត្ង់ៃឹង

្ំរភ្លឺយ្ញពីភាពរ៊ងយរឿងរ្រស់ពពរះអង្គ យហើេពពរះពគិសតា ជាពពរះដ៏យពបាសយោរះ 

ៃឹងទទួលការយកាតសរយសើរពីសំណាក់ពួកអនកអដលបាៃ្រយពមើដល់ពទង់។ 

យៅយពលអដលមៃ៊ស្សអាពកក់បាៃរត់ពួៃ ពួកអនកយដើរតាមពពរះពគិសតាៃឹងរកីរាេ

ជាមួេៃឹងអំណរនៃពពរះវតតាមាៃរ្រស់ពទង់។

 ្រោ្្់រមក ពួកអនកអដលពតរូវបាៃយពបាសយោរះ យៅកន៊ង្ំយណាមមៃ៊ស្ស 

ៃឹងទទួលមរតកអដលពពរះបាៃសៃយោ។ យោរះពពរះរាជយរាល្ំរណងរ្រស់

ពពរះសពមា្់រសាសៃ៍អី៊ស្សាអអលៃឹងបាៃសយពម្ជាពិតពបាកដ។ គឺពពរះរាជ 

យរាល្ំរណងរ្រស់ពពរះយោរះយហើេ អដលមៃ៊ស្សមិៃមាៃអំណា្ៃឹង 

្រដិយស្។ យទារះ្ីរជាយៅកណាតា លកិ្្ការរ្រស់មៃ៊ស្សអាពកក់ក៏យោេ ក៏

ពពរះរាជយរាល្ំរណងរ្រស់ពពរះបាៃយបារះជំហាៃយៅម៊ខយឆ្្រះយៅរកការ

សយពម្ យជាគជ័េអដរ យៅកន៊ងសាសៃ៍អី៊ស្សាអអលខាងពពលឹងវញិ្្ញ ណ

ោយពល្រ្្៊្រ្បៃនយៃរះ ដូ្ជាពូជពង្សនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល យៅពាស 

យពញ កន៊ងព្រវតតាិសាសសតានៃៃគរអដលបាៃអ្រងអ្ក យ៉ា ងដូយចាន រះអដរ។

 អនកយមើលយ�ើញយៅកន៊ងការយ្រើកសអមតាងយៅយការះបា៉ា ត់ម៉ា៊ស សម្លឹងយមើល

យៅដល់សម័េកាលនៃការសាតា រយឡើងវញិនៃសាសៃ៍អី៊ស្សាអអល យៅកន៊ង

អែៃដីអដលពពរះៃឹង្រយងកើតយឡើងវញិជា្្ី បាៃ្រញ្ជ ក់ថា «យពកាេយោរះមក 

ខ្៊ំពកយឡកយៅយ�ើញមៃ៊ស្សមួេហ្វូងយ៉ា ង្ំ អដលរ្ាៃអនកណា អា្ៃឹងរា្់រ 

បាៃយឡើេ យគមកពីពគ្់រទំាងសាសៃ៍ ពគ្់រទំាងពូជមៃ៊ស្ស ពគ្់រទំាងពគរួសារ 

យហើេពគ្់រទំាងភាសា ក៏្រយៅម៊ខ្រល្ល័ងក ៃិងកូៃយ្ៀម ទំាងពាក់អាវសអវង 

យហើេកាៃ់ធ្ងចាកយៅនដ យគ្រៃ្លឺសំយឡងថា យស្កតាីសយ្ង្្គ រះយស្ស្ៃូវពពរះ

នៃយេើងរាល់រាន  អដលគង់យលើ្រល្ល័ងក យហើេយស្ស្ៃឹងកូៃយ្ៀមែង រួ្អស់

ទំាងយទវតាអដល្រយៅជំ៊វញិ្រល្ល័ងក ពពមទំាងពួកចាស់ទំ៊ ៃិងតួមាៃជីវតិ 

ទំាង្ួរៃ ក៏ទមា្ល ក់ខ្លួៃពកា្រ្៊រះយៅ្ំយពារះ្រល្ល័ងក ថា្វ េ្រង្គំដល់ពពរះ ទំាងទូល 

ថា អាអម៉ាៃ សូមថា្វ េពពរះពរ សិរលី្អ បាពជ្ា ពាក្យអរពពរះគ៊ណ កិតតាិោម 



ទំព័រ-900- ពួកយហារា ៃិងយសត្ា

ពពរះយ្សាតា  ៃិងឥទ្ធិឫទ្ធិ ដល់ពពរះនៃយេើងរាល់រាន  យៅអស់កល្បជាៃិ្្ 

យរៀងរា្រតយៅ អាអម៉ាៃ»។

 «យោរះខ្៊ំឮសូរដូ្ជាសំយឡងនៃមៃ៊ស្សមួេហ្វូងយ៉ា ង្ំ ដូ្សូរទឹក 

យព ើ្ៃ យហើេដូ្សូរែ្គរោៃ់យ៉ា ងខា្ល ំងថា ហាយលលូយ៉ា  ដ្បិតពពរះអម្ាស់ 

ដ៏ជាពពរះ អដលមាៃពពរះយ្សាតា ្ំរែ៊ត ពទង់យសាេរាជ្យយឡើងយហើេ ្ូរឲ្យយេើង 

អរស្របាេ យហើេរកីរាេយឡើង ទំាងថា្វ េសិរលី្អដល់ពទង់្៊រះ ដ្បិតបាៃ 

ដល់យពលយរៀ្រវវិហមង្គលនៃកូៃយ្ៀមយហើេ ភរយិពទង់បាៃយរៀ្រខ្លួៃជា 

យស្ស្»។ «យគៃឹង្បាងំទាស់ៃឹងកូៃយ្ៀម អតកូៃយ្ៀមៃឹង្នរះយគ ពីយពពារះ

ពទង់ជាពពរះអម្ាស់យលើអស់ទំាងពពរះអម្ាស់ យហើេជាយសតា្យលើអស់ ទំាងយសតា្ 

ឯពួកអនកអដលយៅជាមួេៃឹងពទង់ យោរះជាអនកអដលពទង់បាៃយៅ បាៃយរ ើស 

យហើេជាអនកយស្ារះពតង់ទំាងអស់រាន » (វវិរណៈ ៧:៩-១២; ១៩:៦,៧; 

១៧:១៤)៕



ការប�ើកសម ត្ែងអំពីសិរលី្អនៃបពលអនាគត-ទំព័រ-901-

អង្គារ-២៦ មីនា   អំណាៃ ពពរះគ្ី្រព�ចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក១៦

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ពពរះ នៃ ឯង រាល់ គ្នា  ពទង់ មាៃ ពពរះ�ៃ្ូល ថា ចូរ កំសាៃតែ ទុក្ខ 

ចូរ កំសាៃតែ ទុក្ខ រាសសតែ អញ ចុរះ។ បអសាយ ៤០:១ 

 បៅកនាុងស្័យដ៏ប ម្ៅ ងងឹត�ំផុតនៃទំនាស់ជាយូរអមងវែងជា្ួយៃឹង

បសចកតែីអាពកក់ ពពរះបាៃព�ទាៃការប�ើកសម្តែងអំពីពពរះរាជបគ្ល�ំណងដ៏ 

អស់កល្បរ�ស់ពពរះបយហូវ៉ា ដល់ពួកជំៃំុរ�ស់ពពរះអង្គ។ ពពរះអង្គបាៃអៃុញ្ញា ត

ឲ្យរាសសតែរ�ស់ពទង់ស្្ឹងប ើ្លហួសពីការពិបាក នាបពល�ច្ុ�្បៃនា បៅឯបជាគជ័យ  

នៃបពលអនាគត គឺបៅបពលមដលសង្រ្្គ ្ពតរូវបាៃ�ញ្�់ ពួកអនាកមដលបាៃ

បពបាសបោរះៃឹងបដើរចូលបៅកនាុងទឹកដីសៃយា។ ការប�ើកសម្តែងអំពីសិរលី្អ 

នាបពលអនាគតបៃរះ �បងកើតជារូ�ភាពបោយពពរះហសតែរ�ស់ពពរះ បាៃជាទី 

សសឡាញ់ដល់ពួកជំៃំុនាបពលសពវែន្ងៃបៃរះ បៅបពលមដលវវិទអស់បពលជា

បពចើៃស្័យកាល ពតរូវបាៃ�ញ្�់បៅយ៉ា ងរហ័ស បហើយពពរះពរមដលពពរះ

បាៃសៃយាពតរូវបាៃបគទទួលសា្គ ល់ភ្ា្ៗ បៅកនាុងភាពបពញបលញ។

 បោរាពីចាស់�ុរាណបាៃផតែល់សារនៃការក្សាៃតែចិតតែជាបពចើៃដល់

ពួកជំៃំុនាបពល�ច្ុ�្បៃនាបៃរះថា «ចូរក្សាៃតែទុក្ខ ចូរក្សាៃតែទុក្ខរាសសតែ អញចុរះ» 

(បអសាយ ៤០:១) គឺជាការពរាស់�រ្្គ �់្កពីពពរះដល់បោរាបអសាយ បហើយ

ពពរះអង្គបាៃព�ទាៃៃូវការប�ើកសម្តែងដ៏អស្ារ្យ ជា្ួយៃឹង ការពរាស់ �រ្្គ �់ 

បៃរះ មដលជាកតែីសង្ឹ្ៃិងកតែីអំណររ�ស់ពួកអនាកបជឿ បៅពគ�់ទំាងសតវត្សរ ៍

បពកាយ្កបទៀត។ បទារះ�ីជា្ៃុស្ស បាៃ ប�ៀតប�ៀៃ បាៃបបារះ�ង់ក៏បោយ 

៦០

ការប�ើកសម្តែងអំពីសរិលី ្អនៃបពលអនាគត



ទំព័រ-902- ពួកបោរា ៃិងបសតែច



ការប�ើកសម ត្ែងអំពីសិរលី្អនៃបពលអនាគត-ទំព័រ-903-

ក៏កូៃរ�ស់ពពរះបៅពគ�់ស្័យ បៅមតបាៃទទួលការពទពទង់ បោយបសចកតែី 

សៃយាយ៉ា ងពិតពបាកដរ�ស់ពពរះអង្គដមដល។ ពួកបគបាៃស្្ឹងប ើ្លបៅ្ុខ 

បោយបសចកតែីជំបៃឿ បៅដល់ពគ្មដលពពរះអង្គៃឹង�ំបពញរា្ការធានា 

អរះអាង រ�ស់ពទង់ ដល់ពួកជំៃំុរ�ស់ពពរះអង្គថា «អញៃឹងប្វែើឲ្យឯងបាៃ 

ជាទីព�បសើរ បៅអស់កល្បជាៃិច្វញិ ជាទីអំណរ ដល់បពចើៃតំណតបៅ» 

(បអសាយ ៦០:១៥)។

 ជាញឹកញា�់ សក្មៅភាពរ�ស់ពួកជំៃំុមតងមតទទួលរងៃូវការពិបាក 

ៃិងការឈឺចា�់ ដ្បិតប�ើគ្មៅ ៃទំនាស់្ងៃៃ់្ងៃរបនារះបទ ពួកជំៃំុក៏្ិៃមាៃ 

បជាគជ័យមដរ។ «សីុបសចកតែីទំនាស់ទុកជាអាោរ បហើយផឹក បសចកតែី រ�ឹជាៃ់ 

ទុកជាទឹក» (បអសាយ ៣០:២០) ទំាងបៃរះគឺជាបរឿង្្មៅរារ�ស់ ្ ៃុស្ស 

ទំាងអស់ �៉ាុមៃតែ អនាកណាមដលទុកចិតតែបលើពពរះមដលមាៃពពរះបចសាតែ  ឲ្យជួយ 

របំោរះ ៃឹងមាៃជ័យជ្នារះយ៉ា ងពិតពបាកដ។ «�៉ាុមៃតែ ឱពួកយ៉ា កុ�បអើយ 

ឥឡូវបៃរះ  ពពរះបយហូវ៉ា ជាពពរះមដល�បងកើតឯង្ក បហើយឱពួកអីុសសាមអល 

បអើយ ពពរះ មដលជ�់សូៃឯង ពទង់មាៃពពរះ�ៃ្ូលដូបចនារះថា កំុឲ្យខ្្ចបឡើយ 

ដ្បិតអញ បាៃបោរះឯងបហើយ អញបាៃបៅចំប ម្ៅ រះឯង ឯងជារ�ស់ ផង 

អញ កាល ណាឯងបដើរកាត់ទឹក្ំ បនារះអញៃឹងបៅជា្ួយ កាលណា 

បដើរ កាត់ទបៃ្ បនារះ ទឹកៃឹង្ិៃលិចឯងបឡើយ កាលណាឯងលុយ កាត់ ប្្ើង 

បនារះឯង ៃឹង ្ ិៃពតរូវរោក បហើយអណាតែ តប្្ើងក៏្ិៃឆា�បេរះឯងមដរ 

ដ្បិតអញបៃរះ គឺ បយហូវ៉ា ជាពពរះនៃឯង អញជាពពរះដ៏�រសុិទ្ធនៃសាសៃ៍ 

អីុសសាមអល គឺជា ពពរះដ៏សបង្រ្្គ រះរ�ស់ឯង អញបាៃឲ្យសសរុកបអសីុព្ ទុក 

ជាន្្បោរះឯង ពព្ទំាងសសរុកបអ្ីយ៉ាូពី ៃិងសសរុកបសបា ជំៃួសឯងផង 

អញៃឹងឲ្យ្ៃុស្ស ដនទ ជំៃួសឯង បហើយព�ជាជាតិបផ្សងៗសនាងៃឹងជីវតិ 

ឯង បោយបពររះឯងមាៃតន្្វបិសសបៅម្នាកអញ ក៏គួរបលើកតប្កើង បហើយ 

ជាទីសសឡាញ់ ដល់ អញផង» (បអសាយ ៤៣:១-៤)។



ទំព័រ-904- ពួកបោរា ៃិងបសតែច

ពុធ-២៧ មីនា   អំណាៃ ពពរះគ្ី្រព�ចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក១៧

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ពទង់ ៃឹង �ំផ្្ញ បសចកតែី ស្ា�់ ឲ្យ សូៃ្យ បាត់ បៅ ជា ដរា� 

បនារះ ពពរះអម្ាស់បយហូវ៉ា ពទង់ ៃឹង ជូត ទឹក ម្នាក ពី ្ ុខ ្ ៃុស្ស ទំាង អស់ បហើយ 

ពទង់ ៃឹង ដក បសចកតែី តមៅរះតិរះបដៀល ចំបររះ រាសសតែ ពទង់ ពី មផៃដី ទំាង ្ ូល បចញ 

ដ្ិបត ពពរះបយហូវ៉ា ពទង់ បាៃ ពពរះ�ៃ្ូល ដូបចនារះ បហើយ។ បអសាយ ២៥:៨ 

 មាៃការអត់ឱៃបទាសបៅជា្ួយៃឹងពពរះ មាៃការទទួល យក 

បពញបលញ ៃិងបោយបសរ ីរា្រយៈបសចកតែីល្អរ�ស់ពពរះបយសូ៊វ ជាពពរះ 

រ�ស់បយើង មដលពតរូវបាៃបគឆាក ង ៃិងមាៃពពរះជៃមៅរស់បឡើងវញិ។ បោក 

បអសាយបាៃឮពពរះជាម្ាស់មាៃ�ៃ្ូលពបា�់ដល់ពួកអនាកមដលពពរះអង្គ 

បាៃបពជើសបរ ើសថា៖ «គឺអញ អញបៃរះបហើយជាអនាកមដល លុ�អំបពើ រលំង 

រ�ស់ ឯងបចញ បោយយល់ដល់ខួ្ៃអញ បហើយអញ្ិៃៃឹកចំាអំបពើបា�

រ�ស់ឯងបទៀតបឡើយ ចូររឭំកអញចុរះឲ្យបយើងបាៃតវ៉ាគ្នា  ចូររា�់បរៀ� 

ពបា�់  ពី បហតុ រ�ស់ឯង្ក បដើ្្បីឲ្យឯងបាៃរំាងបឡើងជាសុចរតិ»។ «ឯង

ៃឹងបាៃ�ឺតជញ្ជ ក់ទឹកបោរះនៃអស់ទំាង សាសៃ៍ បហើយៃឹង�ឺតបោរះ នៃ 

ពួកបសតែចមដរ បនារះឯងៃឹងដឹងថា អញបៃរះគឺបយហូវ៉ាជាពពរះដ៏ជួយសបង្រ្្គ រះ

ឯង បហើយជា ពពរះដ៏បពបាសបោរះឯង គឺជាពពរះដ៏មាៃពពរះបចសាតែ នៃយ៉ា កុ�» 

(ខ ២៥ ៃិង ខ២៦; ៦០:១៦)។

 បោរាបាៃព�កាសថា «ពទង់ៃឹង�ំផ្្ញបសចកតែីស្ា�់ឲ្យសូៃ្យបាត់

បៅជាដរា� បនារះពពរះអម្ាស់បយហូវ៉ាពទង់ៃឹងជូតទឹកម្នាកពី្ុខ្ៃុស្សទំាង

អស់ បហើយពទង់ៃឹងដកបសចកតែីតមៅរះតិរះបដៀលចំបររះរាសសតែពទង់ ពីមផៃដី 

ទំាង្ូលបចញ ដ្បិតពពរះបយហូវ៉ាពទង់បាៃមាៃពពរះ�ៃ្ូលដូបចនារះបហើយ»។ 

«បគ ៃឹងបៅពួកបនារះថា ជាជៃជាតិ�រសុិទ្ធ គឺជាពួកមដលពពរះបយហូវ៉ាពទង់ 

បពបាសបោរះ បនារះឯងៃឹងបាៃបៅថា ទីពករុងមដលបគមសវែងរក ជាទីពករុង 

មដល ្ ិៃ ពតរូវ�ង់បចាលបឡើយ»។ ពពរះអង្គបាៃសៃយាថា «ៃឹងមចកឲ្យ ដល់    

ពួកអនាក មដលបសាយបសាក បៅពករុងសីុយ៉ាូៃបាៃ្ួងល្្អជំៃួសបផរះ បហើយ 



ការប�ើកសម ត្ែងអំពីសិរលី្អនៃបពលអនាគត-ទំព័រ-905-

បព�ងនៃបសចកតែីអំណរជំៃួសបសចកតែីបសាកបៅ ពព្ទំាងអាវរក់ នៃបសចកតែី 

សរបសើរ ជំៃួសទុក្ខ្ងៃៃ់មដលពគ�សងកត់ បដើ្្បីឲ្យបគបាៃបៅថា 

ជាបដើ្ បឈើនៃ បសចកតែី សុចរតិ គឺជាបដើ្មដលពពរះបយហូវ៉ាបាៃោំ 

មាៃព�បយជៃ៍ ឲ្យ ពទង់ បាៃប្កើងបឡើង»។

 «ចូរភាញា ក់បឡើង ចូរភាញា ក់បឡើង ឱពករុងសីុយ៉ាូៃបអើយ 

 ចូររក់កមំ្ាងរ�ស់ឯង ឱបយរូសាឡិ្ជាទីពករុង�រសុិទ្ធបអើយ 

 ចូរព�ោ�់បោយសប្្ៀក�ំរក់ដ៏រុងបរឿងរ�ស់ឯងចុរះ 

 ដ្បិតពីបៃរះបៅ្ុខៃឹងគ្មៅ ៃពួក្ិៃកាត់មស្បក ឬពួកបសាមៅ កបពគ្កចូល្ក 

 កនាុងឯងបទៀតបឡើយ»។ 

 «ឱពករុងបយរូសាឡិ្បអើយ 

 ចូររោស់្ូលីដីពីឯងបចញ 

 បហើយបពកាកអង្គុយបឡើង 

 ឱកូៃសសីនៃពករុងសីុយ៉ាូៃមដលជាបឈ្ើយបអើយ 

 ចូរបោរះចំណងពីកឯងបចញ»។

 «ឱអនាកមាៃទុក្ខបវទនា មដលពតរូវខ្យល់ព្ុយរះបបាកឥតមាៃបសចកតែីក្សាៃតែចិតតែបអើយ 

 ប ើ្ល អញៃឹងបរៀ�្មៅឯងបឡើង បោយបាយអមាៃពណ៌ល្អ 

 បហើយៃឹងោក់បជើងជញ្្ជ ំងឯងបោយត្ូបងកបណតែ ៀង»។

  «អញៃឹងប វ្ែើកំមផងសីមាឯងពីត្ូបងទទឹ្ 

 បហើយទាវែ រឯងពីត្ូបងបារបកត 

 ៃិងកបាច់ឯងទំាង�៉ាុនាមៅ ៃពីត្ូបងមាៃតន្្»។

 «ឯកូៃបៅទំាង�៉ាុនាមៅ ៃរ�ស់ឯង ៃឹងប្វែើជាសិស្សរ�ស់ពពរះបយហូវ៉ា 



ទំព័រ-906- ពួកបោរា ៃិងបសតែច

 បហើយវរាល់គ្នា ៃឹងមាៃសៃតែិសុខជា�រ�ូិរ

  ឯងៃឹងបាៃរំាងមំា្ួៃ បៅបោយបសចកតែីសុចរតិ»។

 

 «បហើយៃឹងបៅឆាងៃ យពីការសងកត់សងកិៃ ដ្បិតឯងៃឹង្ិៃខ្្ចអវែីបសារះ 

 ក៏ៃឹងបៅឆាងៃ យពីបសចកតែីមសញាងខ្្ចមដរ ពីបពររះបសចកតែីបនារះៃឹង្ិៃ្កជិតឯងបឡើយ ។

 ប ើ្ល ៃឹងមាៃបគបលើកគ្នា បឡើង មតបនារះ្ិៃម្ៃ្កពីអញបទ 

 ឯអនាកណាមដលបលើកគ្នា ទាស់ៃឹងឯង បគៃឹងដួលចុរះបោយបពររះឯង»។ …

 «មដលស�់ប្្ើងប្វែើបពគឿងសសសាតែ វុ្សពមា�់ជាការរ�ស់ខ្ួៃ

 បហើយក៏បាៃ�បងកើតប្�ំផ្្ញទុកសពមា�់ៃឹង�ំផ្្ញផង ។ 

 ឯបពគឿងសសសាតែ វុ្ណា មដលបគប្វែើបឡើង 

 បនារះគ្មៅ ៃណា្ួយៃឹងអាចទាស់ៃឹងឯងបាៃបឡើយ 

 បហើយអស់ទំាងអណាតែ តណាមដលកបព ើ្កទាស់ៃឹងឯងកនាុងបរឿងកតែី 

 បនារះឯងៃឹងកាត់បទាសឲ្យវញិ 

 បៃរះបហើយជាបសចកតែី មដលពួកអនាក�បព ើ្រ�ស់ពពរះបយហូវ៉ាៃឹងទទួល

 ជា្រតក បហើយបសចកតែីសុចរតិរ�ស់បគក៏្កពីអញ     

 បៃរះជាពពរះ�ៃ្ូលនៃពពរះបយហូវ៉ា»។

  (បអសាយ ២៥:៨; ៦២:១២; ៦១:៣; ៥២:១, ២; ៥៤:១១-១៧)។

ពពហស្បតិ៍-២៨ មីនា   អំណាៃ ពពរះគ្ី្រព�ចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក១៨

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ដ្បិត ប ើ្ល ពពរះបយហូវ៉ា ពទង់ យង បចញ ពី សាថា ៃ រ�ស់ ពទង់ 

្ក បដើ្្បី ៃឹង សំបរច បទាស ដល់ ្ ៃុស្ស បៅ មផៃដី បោយ បពររះ អំបពើ ទុច្រតិ 

រ�ស់ បគ ឯ ដី ៃឹង ប�ើក �រ្ហា ញ ្ ្ បគ ឲ្យ ប�ើញ ឥត ពគ� បំាង ្ ៃុស្ស មដល 

ពតរូវ បគ សំឡា�់ បទៀត បឡើយ។ បអសាយ  ២៦:២១ 

 ពួកជំៃំុបាៃចូលបៅកនាុងទំនាស់ចុងបពកាយរ�ស់ខ្ួៃ មដលព័ទ្ធជំុវញិ

បោយបពគឿងសឹកនៃបសចកតែីសុចរតិរ�ស់ពពរះពគិសតែ។ «សសស់ល្អដូច ជា ពពរះ 



ការប�ើកសម ត្ែងអំពីសិរលី្អនៃបពលអនាគត-ទំព័រ-907-

ចៃ្ បហើយ្្ឺពតចរះដូចជាពពរះអាទិត្យ ក៏គួរមសញាងខ្្ច ដូចជាពលទ័ព មាៃ 

ទំាង ទង់ជ័យផង» (�ទចបព្ៀងសាឡូ ៉្ាូៃ ៦:១០) នាងបចញដំបណើ រ

បៅ្ុខ ចូលកនាុងពិ្ពបោក ទំាងមាៃជ័យជ្នារះ ដបណតែើ ្យក ទឹក ដី 

បដើ្្បីពគ�់ពគង។

 បពលបវោមដលប ម្ៅ ងងឹត�ំផុត នៃការពិបាករ�ស់ពួកជំៃំុ ជា្ួយ 

ៃឹងអំណាចរ�ស់អំបពើអាពកក់ មដលបកើតបឡើងយ៉ា ងឆា�់រហ័ស បៅន្ងៃនៃ

ការរបំោរះចុងបពកាយ�ង្អស់រ�ស់ពួកជំៃំុ បនារះបាៃ្កដល់បហើយ។ �៉ាុមៃតែ

្ិៃមាៃអនាកទុកចិតតែពពរះណា្ួយមដលពតរូវ្័យខ្្ចបឡើយ ដ្បិតពទង់បាៃប្វែើ

ជាទីមំា្ួៃដល់្ៃុស្សកំសត់ទុគ៌ត «កនាុងពគ្មដលមាៃទុក្ខលំបាក ជា ទី 

ពជក បកាៃឲ្យរួចពីព្ុយរះសង្រា ជា្្�់បំាងកប ត្ែ  កនាុងកាលមដលខ្យល់គំហុករ

�ស់ពួកគួរមសញាងខ្្ច បាៃដូចជាមាៃព្ុយរះ�ក់�៉ារះៃឹងជញ្្ជ ំង» (បអសាយ 

២៥:៤)។

 បៅន្ងៃបនារះមាៃមតពួកអនាកសុចរតិ�៉ាុបណាណ រះ មដលពពរះបាៃសៃយាថា

ៃឹងព�ទាៃការរបំោរះ «ពួក្ៃុស្សមាៃបា�បៅពករុងសីុយ៉ាូៃ បគ្័យខ្្ច 

បសចកតែីញា�់ញ័របាៃចា�់ពួក្ៃុស្សគពគក់បហើយ បតើមាៃអនាកណាកនាុងពួក

បយើងអាចៃឹងបៅចំបររះប្្ើងដ៏បេរះ�ៃ្ុសសបៃរះបាៃ? កនាុងពួកបយើងបតើមាៃ

អនាកណាអាចៃឹងបៅចំបររះការដ៏បេរះបៅអស់កល្បជាៃិច្បាៃ? គឺអនាកណា 

មដលបដើរបោយសុចរតិ បហើយបរលបសចកតែីបទៀងពតង់ ជាអនាកមដលស្អ�់ 

កំនរមដលបាៃ្កបោយសងកត់សងកិៃ បហើយរានដ្ិៃពព្ទទួលសំណូក ក៏

ចុកពតបចៀក្ិៃសាតែ �់បរឿងពីការកម្ាយ្្ បហើយមដលប្មៅចម្នាក្ិៃ

ពព្ប ើ្លការអាពកក់ផង អនាកបនារះៃឹងបាៃបៅកនាុងទីខ្ស់ ទីពំនាក់រ�ស់អនាក

បនារះៃឹងបៅបលើ្មៅោដ៏មំា្ួៃ ឯអាោរៃឹងបាៃព�ទាៃ្កអនាកបនារះ បហើយ 

ទឹក រ�ស់អនាកបនារះៃឹងបចរះមតមាៃបៅ» (បអសាយ ៣៣:១៤-១៦)។

 ពពរះ�ៃ្ូលរ�ស់ពពរះជាម្ាស់ដល់ពួកអនាកមដលបសាមៅ រះពតង់រ�ស់ពទង់

គឺ៖ «ចូរ្ក ជៃជាតិខញាុំបអើយ ចូរឲ្យចូលបៅកនាុង�ៃ្�់ខ្ួៃ បហើយ�ិទទាវែ រចុរះ 



ទំព័រ-908- ពួកបោរា ៃិងបសតែច

ពតរូវឲ្យពួៃខ្ួៃ�ៃតែិចសិៃ ទាល់មតបសចកតែីបពកា្បាៃកៃ្ងហួសបៅ ដ្បិត 

ប ើ្ល ពពរះបយហូវ៉ាពទង់យងបចញពីឋាៃរ�ស់ពទង់្ក បដើ្្បីៃឹងសបព្ច

បទាសដល់្ៃុស្សបៅមផៃដី បោយបពររះអំបពើទុច្រតិរ�ស់បគ ឯដីៃឹង ប�ើក 

�រ្ហា ញ្្បគឲ្យប�ើញ ឥតពគ�បំាង្ៃុស្សមដលពតរូវបគសម្ា�់បទៀត

បឡើយ» (បអសាយ ២៦:២០, ២១)។

 ពពរះបាៃព�ទាៃពៃ្ឺនៃភាព្័ៃតែភំាងរ�ស់អនាកមដល្ិៃបាៃបរៀ�ចំខ្ួៃ

ជួ�ពពរះជាម្ាស់បោយបសចកតែីសុខសាៃតែ បៅកនាុងការប�ើកសម្តែងអំពីន្ងៃជំៃំុ

ជព្រះដ៏្ំ បោយពួកអនាកនំាសារមដលមាៃការបលើកទឹកចិតតែរ�ស់ពពរះបយហូវ៉ា។

 «ប ើ្ល ពពរះបយហូវ៉ាពទង់ប វ្ែើមផៃដីបៅទបទបសារះ បហើយឲ្យសាងៃ ត់សូៃ្យ 

ក៏ប្វែើឲ្យពតឡ�់ពតឡិៃ ពព្ទំាងកម្ាត់កម្ាយអស់ពួកអនាកមដលបៅមផៃដី

ផង។ … ពីបពររះបគបាៃរលំងអស់ទំាងពកឹត្យពក្ បគបាៃប្វែើខុសៃឹងចបា�់

ទំាង�៉ាុនាមៅ ៃ បហើយផ្តែ ច់បសចកតែីសញ្ញា ដ៏បៅអស់កល្បជាៃិច្បចញ បហតុដូបចនារះ

បាៃជាបសចកតែី�ណាតែ សាបាៃបល�សីុមផៃដី បហើយពួកអនាកមដល អាសស័យ 

បៅ ក៏មាៃបទាសទំាងអស់គ្នា … ការស�បាយបោយវយ ពកា�់បាៃ បាត់ឈឹង 

សំបឡងរ�ស់ពួកអនាកមដលកំពុងមតរកីរាយក៏ផុត បហើយបសចកតែីអំណរបោយ

បដញសុ៊ងក៏អស់បៅ» (បអសាយ ២៤:១-៨)។

 «វរបហើយន្ងៃបនារះ ដ្បិតន្ងៃនៃពពរះបយហូវ៉ាជិតដល់បហើយ ន្ងៃបនារះៃឹង

្កដូចជាការ�ំផ្្ញពីពពរះដ៏មាៃពគ�់ពពរះបចសាតែ  ឯអាោរបតើ្ិៃបាៃោច់

បចញពីចំបររះម្នាកបយើង ពព្ទំាងបសចកតែីអំណរ ៃិងបសចកតែីរកីរាយ ពី

ពពរះវោិររ�ស់ពពរះនៃបយើងផងបទឬអី? ឯពូជពបពរ្រះក៏ពុករលួយបៅបពកា្

�ំមណកដី ជពងរុកទំាង�៉ាុនាមៅ ៃក៏បៅទបទ បហើយពកង់សសរូវក៏រលំអស់បហើយ 

ពីបពររះសសរូវបាៃសវែិតបពកៀ្បៅ បអើហនាន៎ សតវែទំាង�៉ាុនាមៅ ៃមសសកយំស៊ាៃ(្ងៃូរ)

ហវែូងបគ្ពតរូវសសឡាំងកំាង ដ្បិតគ្មៅ ៃទីគរ្វែ លរកសីុបសារះ បអើទំាងហវែូង បចៀ្ 

ក៏ពតរូវវនិាសមដរ» (យ៉ាូមអល ១:១៥-១៨, ១២)។

 បោកបយបរមាមាៃព�សាសៃ៍បៅបពលមដលបោកបាៃប ើ្លប�ើញ
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វនិាសក្មៅ មដលបាៃបកើតបឡើងបៅកនាុងអំឡុងបពល�ញ្�់នៃព�វតតែិសាសសតែ

មផៃដីថា «ឱបររះខញាុំ បររះខញាុំបអើយ ខញាុំមាៃបសចកតែីឈឺចា�់បៅកនាុងចិតតែ ប�រះដូង 

ខញាុំព�ដំបៅកនាុងខ្ួៃ ខញាុំបៅបសងៃៀ្្ិៃបាៃបទ ដ្បិតឱពពលឹងអញបអើយ ឯង បាៃ 

ឮសូរមពត ជាសូរអឺងកងនៃច្បាងំបហើយ បគមសសកបតឿៃគ្នា ឲ្យ�ំផ្្ញខ្្ជ ៃ់ 

បលើការ�ំផ្្ញ ពីបពររះសសរុកទំាង្ូលពតរូវខូចអស់បហើយ ទីអាសស័យបៅ 

រ�ស់ខញាុំសសា�់មតខូច�ង់ភ្ា្ បហើយពតសាលរ�ស់ខញាុំជា្ួយរបំពចមដរ» 

(បយបរមា ៤:១៩, ២០)។

សុព្រ-២៩ មីនា   អំណាៃ ពពរះគ្ី្រព�ចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក១៩

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ វរបហើយ ដ្បិត ន្ងៃ បនារះ ជា ន្ងៃ គួរ បស្បើ្ ដល់ប ៉្ា្រះ បាៃ ជា 

គ្មៅ ៃ ន្ងៃ ណា ្ ួយ ឲ្យ ដូច បឡើយ បនារះ ជា ពគ្ បវទនា រ�ស់ ពួក យ៉ា កុ� �៉ាុមៃតែ បគ 

ៃឹង បាៃ បពបាស ឲ្យ រួច បចញ ពី ពគ្ បនារះ។ បយបរមា ៣០:៧ 

 បោកបអសាយមាៃព�សាសៃ៍អំពីន្ងៃសងសឹករ�ស់ពពរះថា «បនារះ 

សណាឋា ៃខ្ស់រ�ស់្ៃុស្ស ៃឹងពតរូវ�បរ្្អ ៃទា� ឯបសចកតែី បេមៅើងនេមៅ រ�ស់ ្ ៃុស្ស 

ក៏ៃឹងពតរូវ�ន្ា�ចុរះ បៅពគ្បនារះ ៃឹងមាៃមតពពរះបយហូវ៉ា្ួយអង្គ�៉ាុបណាណ រះ

បទ មដលៃឹងបាៃតប្កើងបឡើង អស់ទំាងរូ�ពពរះៃឹងសា�សូៃ្យបាត់បៅអស់ 

រលីង។ … បៅពគ្បនារះ ្ៃុស្សៃឹងបបារះបចាលរូ�ពពរះរ�ស់ខ្ួៃមដលប្វែើពី

មាស បហើយពីពបាក់ ជារ�ស់មដលបគបាៃប្វែើសពមា�់ៃឹងថាវែ យ�ង្គំ បៅ ឲ្យ 

កណតែុ រ បហើយៃិងព�បចៀវ បដើ្្បីៃឹងចូលបៅកនាុងរអាង្មៅ បហើយកនាុងពកមហង 

្មៅរខិញរខុញ ឲ្យបាៃរួចពីបសចកតែីមសញាងខ្្ចនៃពពរះបយហូវ៉ា ៃិងសិរលី្អនៃ 

ឫទា្ធ ៃុភាព  រ�ស់ពទង់ កនាុងកាលមដលពទង់បពកាកបឡើងៃឹងអពងរួៃមផៃដី 

បោយ ឫទ្ធិយ៉ា ងអស្ារ្យ» (បអសាយ ២:១៧-២១)។

 បៅស្័យអៃតែរកាលទំាងបនារះ បៅបពលមដលអំៃួតរ�ស់្ៃុស្ស

ធ្ាក់ចុរះទា� បោកបយបរមាបាៃ�ញ្្ជ ក់ថា «ខញាុំបាៃពិចារណាប ើ្លមផៃដី 

ប�ើញថាខូច បហើយបៅទបទ រួចប ើ្លបៅបលើប្� បនារះក៏ឥតមាៃ ពៃឺ្ មដរ។ 



ទំព័រ-910- ពួកបោរា ៃិងបសតែច

ខញាុំពកបឡកប ើ្លបៅ្នាំ្ំ ប�ើញថាញ័រទំាងអស់ បហើយ្នាំតូចទំាង�៉ាុនាមៅ ៃក៏ 

កបពកើករញ្ជួ យ ខញាុំក៏ពិចារណាប ើ្លប�ើញថា គ្មៅ ៃ្ៃុស្សណាបទៀតបសារះ 

អស់ទំាងសតវែបហើរបលើអាកាសបាៃបហើរបៅបាត់បហើយ រួចខញាុំក៏ប ើ្លបៅ 

ប�ើញ ដីដុរះោល បាៃពតឡ�់ជាវលសាងៃ ត់ បហើយអស់ទំាងទីពករុង ក៏ពតរូវ រលំ 

ចុរះ បៅចំបររះពពរះបយហូវ៉ា បហើយចំបររះបសចកតែីខ្ញា ល់ដ៏សហ័សរ�ស់ពទង់»។ 

«វរបហើយ ដ្បិតន្ងៃបនារះជាន្ងៃគួរបស្បើ្ ដល់ប ៉្ា្រះបាៃជាគ្មៅ ៃន្ងៃណា្ួយឲ្យ

ដូចបឡើយ បនារះជាពគ្បវទនារ�ស់ពួកយ៉ា កុ� �៉ាុមៃតែ បគៃឹងបាៃបពបាសឲ្យរួច 

បចញពីពគ្បនារះ»  (បយបរមា ៤:២៣-២៦; ៣០:៧)។

 ន្ងៃនៃបសចកតែីបពកា្ដល់ពួកសពតរូវគឺជាន្ងៃនៃការរបំោរះចុងបពកាយ 

�ង្អស់នៃពួកជំៃំុរ�ស់ពពរះអង្គ។ បោរាមាៃព�សាសៃ៍ថា៖ 

 

 «ចូរចបព ើ្ៃកមំ្ាងនដមដលបខសាយ 

 បហើយឲ្យកបាលជង្គង់មដលញ័របាៃមំា្ួៃបឡើង

 ពតរូវឲ្យពបា�់ដល់ពួកអនាកមដលមាៃចិតតែ្័យខ្្ចថា 

 ចូរឲ្យមាៃកមំ្ាងចុរះ 

 កំុឲ្យខ្្ចបឡើយ ប ើ្ល ពពរះនៃអនាករាល់គ្នា       

 ពទង់ៃឹងយង្កសងសឹក 

 បហើយៃឹងយកររ្វែ ៃ់រ�ស់ពពរះ្ក 

 ពទង់ៃឹងយង្កជួយសបង្រ្្គ រះអនាករាល់គ្នា »។

 «ពទង់ៃឹង�ំផ្្ញបសចកតែីស្ា�់ឲ្យសូៃ្យបាត់បៅជាដរា� បនារះពពរះអម្ាស់

បយហូវ៉ាពទង់ៃឹងជូតទឹកម្នាកពី្ុខ្ៃុស្សទំាងអស់ បហើយពទង់ៃឹងដកបសចកតែី

តមៅរះតិរះបដៀលចំបររះរាសសតែពទង់ ពីមផៃដីទំាង្ូលបចញ ដ្បិតពពរះបយហូវ៉ាពទង់បាៃ

មាៃ�ៃ្ូលដូបចនារះបហើយ» (បអសាយ ៣៥:៣, ៤; ២៥:៨)។ បហើយបៅបពលមដល

បោរាបាៃប ើ្លប�ើញពពរះជាម្ាស់នៃសិរលី្អយងចុរះពីឋាៃសួគ៌ ជា្ួយៃឹង 



ការប�ើកសម ត្ែងអំពីសិរលី្អនៃបពលអនាគត-ទំព័រ-911-

ពួកបទវរា�រសុិទ្ធ ្កព�្ូលពួកជំៃំុបសសសល់បចញពីកនាុងចំបណា្្ៃុស្សទំាងឡាយ  

បៅបលើមផៃដី បោកបាៃឮពួកអនាករង់ចំា�ៃ្ឺសំបឡងពព្គ្នា បឡើងថា៖

 

 «ប ើ្ល បៃរះគឺជាពពរះនៃបយើងរាល់គ្នា  

 បយើងបាៃរង់ចំាពទង់ 

 បហើយពទង់ៃឹងជួយសបង្រ្្គ រះបយើង៖ 

 បៃរះគឺជាពពរះបយហូវ៉ាបហើយ 

 បយើងបាៃរង់ចំាពទង់ 

 បយើងៃឹងមាៃចិតតែរកីរាយ បហើយបពតកអរ 

 បោយបសចកតែីសបង្រ្្គ រះរ�ស់ពទង់»។

 បអសាយ ២៥:៩ ។

សៅរ៍-៣០ មីនា   អំណាៃ ពពរះគ្ី្រព�ចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក២០

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ �៉ាុមៃតែ ពតរូវ ឲ្យ ឯង រាល់ គ្នា  មាៃ បសចកតែី អំណរ បហើយ រកីរាយ 

បឡើង ជា ដរា� ចំបររះ ការ មដល អញ �បងកើត បនារះ ដ្បិត ប ើ្ល អញ ៃឹង ប្វែើ ឲ្យ 

ពករុង បយរូសាឡិ្ បាៃ ជា ទី រកីរាយ បហើយ ព�ជាជៃ ទំាងឡាយ ជា បសចកតែី 

អំណរ។ បអសាយ ៦៥:១៨ 

 បគបាៃឮពពរះសូរបសៀងនៃពពរះរាជ�ុពរារ�ស់ពពរះ មាៃ�ៃូ្លបចញ

ពីពួក�រសុិទ្ធមដលកំពុងបដកលក់ បហើយបោរាបាៃប�ើញពួកបគបចញ្ក

ពីផនាូរ្ក បោកបាៃមសសកបឡើងថា «ឯពួកស្ា�់រ�ស់ឯង បគៃឹងរស់បទៀត 

បគៃឹងរស់បឡើងវញិជា្ួយៃឹងសពរ�ស់អញ ឯងរាល់គ្នា មដលអាសស័យ

បៅកនាុង្ូលីដីបអើយ ចូរភាញា ក់បឡើង បហើយបពចៀងចុរះ ដ្បិតទឹកសបៃ្សើ្ រ�ស់ 

ឯង បព�ៀ�ដូចជាទឹកសបៃ្សើ្បពលពពលឹ្ ឯដីៃឹង�បញ្ញ ្ ៃុស្ស ស្ា�់ 

្ក»។

 «ពគ្បនារះ ម្នាករ�ស់្ៃុស្សខ្វែ ក់ ៃឹងបាៃ្្ឺបឡើង 



ទំព័រ-912- ពួកបោរា ៃិងបសតែច



ការប�ើកសម ត្ែងអំពីសិរលី្អនៃបពលអនាគត-ទំព័រ-913-

 បហើយពតបចៀករ�ស់្ៃុស្ស្្ង់ៃឹងឮបាៃ។ 

 ពគ្បនារះ ពួក្ៃុស្សខវែិៃៃឹងបោតដូចជាបព�ើស 

 បហើយអណាតែ តរ�ស់្ៃុស្សគៃឹងបពចៀងបឡើង»។

     បអសាយ ២៦:១៩; ៣៥:៥, ៦។

 បៅកនាុងការប�ើកសម្តែងរ�ស់បោរា ពួកអនាកមដលមាៃជ័យជ្នារះ 

បលើអំបពើបា� ឥឡូវបៃរះបាៃប�ើញបសចកតែីអំណរបៅចំបររះពពរះវតតែមាៃនៃ

ពពរះអាទិកររ�ស់ពួកបគ ទំាងៃិយយជា្ួយៃឹងពពរះបោយបសរ ីដូចជា 

្ៃុស្សៃិយយជា្ួយៃឹងពពរះ បៅកនាុងសួៃចបារបអមដៃ កាលបដើ្ ដំ�ូង 

ដូបចានា រះមដរ។ ពពរះអម្ាស់បាៃពរាស់�រ្្គ �់ដល់ពួកបគថា «ពតរូវឲ្យឯងរាល់

គ្នា មាៃបសចកតែីអំណរ បហើយរកីរាយបឡើងជាដរា� ចំបររះការ មដល អញ 

�បងកើតបនារះ ដ្បិតប ើ្ល អញៃឹងប្វែើឲ្យពករុងបយរូសាឡិ្បាៃជាទីរកីរាយ 

បហើយព�ជាជៃទំាងឡាយជាបសចកតែីអំណរ។ បនារះអញៃឹងមាៃបសចកតែីរកី  

រាយចំបររះពករុងបយរូសាឡិ្ ៃិងបសចកតែីអំណរចំបររះរាសសតែអញ រួចបៅ កនាុង 

ទីពករុងបនារះ ៃឹងមលងឮសំបឡងយំ ៃិងសមព្កបទៀតបឡើយ»។ «ឯពួកអនាក 

មដលបៅកនាុងពករុង បគៃឹង្ិៃថាខញាុំឈឺបទៀតបឡើយ ពពរះពទង់ៃឹងអត់បទាស

ចំបររះអំបពើទុច្រតិរ�ស់ព�ជាជៃផង»។

 

 «ដ្បិតបៅទីរបោសាថា ៃ ៃិងមាៃកបាលទឹកផុសបចញ 

 បហើយៃឹងមាៃផ្ូវទឹកហូរបៅស្ុពទខសាច់មដរ ។ 

 ខសាច់មដលប ត្ែ បពរចៗ ៃឹងពតឡ�់ជាពតរំងទឹក 

 បហើយដីហួតមហងៃឹងមាៃកបាលទឹកហូរ»។

 «បនារះៃឹងមាៃបដើ្កបការះដុរះបឡើង ជំៃួសគុ្្�ន្ា 

 បហើយបដើ្យីបថាៃឹងដុរះបឡើង ជំៃួសអញ្្ញ»។



ទំព័រ-914- ពួកបោរា ៃិងបសតែច

 «បហើយបៅទីបនារះៃឹងមាៃ្នាល់្ួយ 

 ជាផូ្វមដលបគៃឹងបៅថា ផ្ូវ�រសុិទ្ធ

 ពួក្ៃុស្សបសាមៅ កបពគ្កៃឹង្ិៃមដលបដើររា្ផ្ូវបនារះបឡើយ 

 គឺផូ្វបនារះ ៃឹងទុកសពមា�់មតពួកអនាក៖ 

 មដលបាៃបពបាសបោរះ�៉ាុបណាណ រះ ឯ្ៃុស្សមដលបដើរដំបណើ រ 

 បទារះប�ើជា្ៃុស្សលងៃីបលងៃើក៏បោយ គង់មត្ិៃវបងវែងមដរ»។

 «ពតរូវឲ្យលួងបោ្ចិតតែនៃពករុងបយរូសាឡិ្ បហើយមសសកពបា�់បគថា   

ពគ្ប្វែើសឹកសង្រ្្គ ្រ�ស់បគបាៃសបព្ចបហើយ អំបពើទុច្រតិរ�ស់បគក៏បាៃ

អត់បទាសឲ្យ បហើយបគបាៃទទួលសំណង្ួយជាពីរ ពីពពរះហសតែ នៃ ពពរះបយហូវ៉ា 

ឲ្យសនាងៃឹងអំបពើបា�បគមដរ» (បអសាយ ៦៥:១៨, ១៩; ៣៣:២៤; ៣៥:៦, 

៧; ៥៥:១៣; ៣៥:៨; ៤០:២)។

អាទិត្យ-៣១ មីនា   អំណាៃ ពពរះគ្ី្រព�ចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក២១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ពគ្ បនារះ ្ ុៃ មដល បគ អំរវនាវ បនារះ អញ ៃឹង ត� បេ្ើយ 

បហើយ កាល បគ កំពុង មត បចញ សំដី បៅ បឡើយ បនារះ អញ ៃឹង សាតែ �់ មដរ។ 

បអសាយ ៦៥:២៤ 

 បៅបពលមដលបោរាបាៃប ើ្លប�ើញពួកអនាកមដលបាៃបពបាសបោរះ

បាៃបៅកនាុងទីពករុងរ�ស់ពពរះ បោយមាៃបសរភីាពពីអំបពើបា� ៃិងសញ្ញា  

សមា្គ ល់នៃ�ណាតែ សា បោកបាៃឧទាៃទំាងភាញា ក់បផ្អើលថា «ឱពួកអនាកមដល

សសឡាញ់ពករុងបយរូសាឡិ្បអើយ ចូររកីរាយបឡើងជា្ួយៃឹងវ បហើយមាៃ 

បសចកតែីអំណរបោយបពររះវចុរះ អស់អនាកមដលយំទួញៃឹងទីពករុងបអើយ ចូររកី 

រាយបឡើងបោយបសចកតែីអំណរចំបររះវវញិ»។

 

 «បៅកនាុងសសរុកឯងៃឹង្ិៃមដលឮៃិយយពីបសចកតែីពចបឡាតបទៀត 



ការប�ើកសម ត្ែងអំពីសិរលី្អនៃបពលអនាគត-ទំព័រ-915-

 ឬពីការរ�ឹជាៃ់ ឬពីការ�ំផ្្ញបៅកនាុងពពំមដៃឯងបឡើយ 

 គឺឯងៃឹងបៅកំមផងឯងថា ‘បសចកតែីសបង្រ្្គ រះ’

 បហើយទាវែ រឯងថា `បសចកតែីសរបសើរ’»។

 «ពគ្បនារះពពរះអាទិត្យ ៃឹងមលងប្វែើជាពៃឺ្ដល់ឯងបៅបពលន្ងៃ 

 ឯពពរះចៃ្ក៏ៃឹងមលងបាៃសពមា�់ជាពៃឺ្ដល់ឯងតបៅ 

 គឺពពរះបយហូវ៉ា ពទង់ៃឹងជាពៃឺ្ដ៏បៅអស់កល្បជាៃិច្ដល់ឯងវញិ 

 បហើយពពរះនៃឯងៃឹងជាសិរលី្អដល់ឯងមដរ»។

 «ពពរះអាទិត្យរ�ស់ឯង ៃឹងមលងលិច 

 បហើយពពរះចៃ្រ�ស់ឯងៃឹង្ិៃបពជបទៀតបឡើយ 

 ពីបពររះពពរះបយហូវ៉ាៃឹងជាពៃឺ្ដ៏បៅអស់កល្បជាៃិច្ដល់ឯង 

 បហើយពគ្នៃបសចកតែីបសាកបៅរ�ស់ឯងៃឹងផុតបៅ»។

 «ពួកអនាកបៅកនាុងឯង ៃឹងបាៃជា្ៃុស្សសុចរតិទំាងអស់ 

 បគៃឹងពគងបាៃសសរុកជា្រតកបៅជាដរា� 

 បគជាម្កមដលអញបាៃផសា ំជាការមដលនដអញបាៃប្វែើ 

 បដើ្្បីឲ្យអញបាៃតប្កើងបឡើង»។ 

    បអសាយ ៦៦:១០; ៦០:១៨-២១។

 

 បោរាបាៃឮសំបឡងប្្ង ៃិងចបព្ៀងបៅទីបនារះ បាៃកត់ពរាទុក

បៅកនាុងការប�ើក�រ្ហា ញរ�ស់ពពរះ ជា�ទប្្ងៃិងចបព្ៀង មដលពតបចៀក រ�ស់ 

្ៃុស្ស្ិៃធ្ា�់ឮ ឬគំៃិតរ�ស់្ៃុសុ្សធ្ា�់គិតដល់បឡើយ។ «ឯពួកអនាក 

មដលពពរះបយហូវ៉ា បាៃបពបាសឲ្យរួច បគៃឹងវលិ្កវញិបគ ៃឹង្ក ដល់ពករុង 

សីុយ៉ាូៃបោយបពចៀង បហើយៃឹងមាៃបសចកតែីអំណរដ៏បៅអស់កល្បជាៃិច្ 



ទំព័រ-916- ពួកបោរា ៃិងបសតែច

រក់បៅបលើកបាលបគ បគៃឹងបាៃបសចកតែីបពតកអរ ៃិងបសចកតែីរកីរាយ ឯអស់  

ទំាងបសចកតែីទុក្ខពពរួយ ៃិងត្ងៃូរទំាង�៉ាុនាមៅ ៃបនារះៃឹងរត់បាត់បៅ»។ «ពីបពររះ 

 ពពរះបយហូវ៉ាពទង់បាៃក្សាៃតែចិតតែពករុងសីុយ៉ាូៃ ពទង់បាៃបោរះទុក្ខអស់ទំាង

កមៃ្ងខូច�ង់រ�ស់បគ ក៏បាៃប្វែើឲ្យទីសាងៃ ត់ឈឹង បាៃដូចជាចបារបអមដៃ 

បហើយឲ្យវលនព�បនារះ ពតឡ�់ដូចជាសួៃរ�ស់ពពរះបយហូវ៉ាមដរ ៃឹងមាៃ  

បសចកតែីអំណរ ៃិងបសចកតែីរកីរាយបៅកនាុងទីពករុងបនារះ ពព្ទំាងការអរពពរះគុណ  

ៃិងសំបឡងពីរ្្យពីបរារះផង»។ «បហើយពួកអនាកចបព្ៀង ៃិងពួកអនាកបលង ប្្ង 

បគៃឹងថា អស់ទំាងបដើ្បហតុនៃខញាុំបៅកនាុងឯងមដរ»។ «ពួកអនាកទំាងបៃរះ ៃឹង 

�ៃឺ្បឡើង បហើយមសសកបោយអំណរ បគៃឹងមសសកបឡើងជាខំ្្ងពីខ្ងស្ុពទ 

បោយបពររះឫទា្ធ ៃុភាពនៃពពរះបយហូវ៉ា» (បអសាយ ៣៥:១០; ៥១:៣; 

ទំៃុកតប្កើង ៨៧:៧; បអសាយ ២៤:១៤)។

 បៅកនាុងមផៃដីមដលពពរះ�បងកើតបឡើងជា្មៅី ពួកអនាកមដលបាៃបពបាស

បោរះៃឹងចូលរួ្បៅកនាុងកិច្ការៃិងកតែីអំណរ មដលបាៃនំា្កៃូវបសចកតែី

ស�បាយរកីរាយ ដល់បោកអ័ោ្ៃិងនាងបអវ៉ា កាលពគ្បដើ្ ដំ�ូង ដូបចានា រះ 

មដរ។ ពួកបគៃឹងរស់បៅកនាុងជីវតិនៃសួៃចបារបអមដៃ ជាជីវតិនៃ សួៃ ចបារ 

ៃិងទីវល។ «ពគ្បនារះ្ៃុស្សៃឹងសង់ផ្រះ បហើយៃឹងអាសស័យបៅផង ក៏ៃឹង 

ោំចមាក រទំរំងបាយជូរ បហើយៃឹង�របិភាគផលមដរ បគៃឹង្ិៃសង់ រួចមាៃ 

មានា ក់បទៀតអាសស័យបៅ ឬោំ រួចមាៃមានា ក់បទៀត�របិភាគផលបនារះបឡើយ ដ្បិត

អាយុរ�ស់រាសសតែអញៃឹងបាៃមវងដូចជាអាយុនៃបដើ្បឈើ បហើយពួកបរ ើស

រំាងរ�ស់អញៃឹងបព�ើពបាស់ការមដលនដបគប្វែើជាយឺៃយូរបៅ» (បអសាយ 

៦៥:២១, ២២)។

 អំណាចទំាងឡាយៃឹងពតរូវបាៃ�បងកើត បហើយ ស្តថាភាព ក៏ ៃឹង ពតរូវ 

បាៃ�បងកើៃ។ កិច្ការដ៏្ំ�ំផុតៃឹងពតរូវបាៃពួកបគ�ៃតែជំរុញបឆ្ារះបៅ្ុខ  

បសចកតែីពបាថានា ដ៏្ំ�ំផុត ចំណង់ដ៏ខ្ស់�ំផុត ៃឹងពតរូវបាៃសបព្ច។ បហើយ

បៅមតមាៃជ័យជ្នារះ ម្ៅីៗដ៏ខ្ង់ខ្ស់បកើតបឡើង មាៃភាពអស្ារ្យ មដល គួរ បកាត 



ការប�ើកសម ត្ែងអំពីសិរលី្អនៃបពលអនាគត-ទំព័រ-917-

សរបសើរ មាៃបសចកតែីពិត្មៅីៗមដលពតរូវយល់ មាៃព�ធាៃ�ទ្មៅីៗ មដល 

ពតរូវសិកសា បដើ្្បី�បងកើៃអំណាចខ្ងរាងកាយ គំៃិត ៃិងពពលឹង។

 បោរាចង់ឲ្យអនាកមដលបាៃប�ើញការប�ើកសម្តែង អំពីទស្សៃីយភាព

 ដ៏អស្ារ្យបៃរះ បាៃយល់ពីសារៈសំខ្ៃ់ដ៏បពញបលញនៃបសចកតែីទំាងបនារះ។ 

ពួកបគ «បាៃបសីុ�សួរ បហើយខំរកឲ្យដឹង… ទំាងមសវែងរកឲ្យដឹងបពល បវោ 

ណា ឬពគ្យ៉ា ងណា មដលពពរះវញិ្ញា ណនៃពពរះពគិសតែដ៏សណឋាិ តកនាុងបគ ពទង់ 

ចង្អុល�រ្ហា ញ។… មតពទង់បាៃសម្តែងឲ្យបគដឹងថា បសចកតែីទំាងបនារះ ្ ិៃ 

ម្ៃសពមា�់បគបទ គឺសពមា�់បយើងរាល់គ្នា វញិ គឺជាបសចកតែីទំាង�៉ាុនាមៅ ៃ 

មដលឥឡូវបៃរះ ពួកអនាកផសាយដំណឹងល្អបាៃពបា�់្កអនាករាល់គ្នា  បោយ 

ពពរះវញិ្ញា ណ�រសុិទ្ធ មដលពទង់បាៃចាត់ពីឋាៃសួគ៌្ក បហើយពួកបទវរាក៏

ចូលចិតតែចង់ពិៃិត្យប ើ្លបសចកតែីទំាងបនារះមដរ» (បពពតរុសទី១ ១:១០-១២)។

 ចំបររះបយើងមដលជាអនាកកំពុងឈរបៅបលើមាត់នៃការសបព្ចនៃ

បសចកតែីទំាងបនារះ អំពីបពលបវោ ការរស់បៅ មដលជាបសចកតែីពពរ្ងពីបរឿង

រា៉ា វទំាងឡាយមដលៃឹងបកើតបឡើង ជាពពឹតតែិការណ៍មដល កូៃរ�ស់ពពរះបាៃ 

ទៃឹ្ងរង់ចំាៃិងអ្ិសាឋា ៃសូ្ រំាងពីឳពុកមាតែ យដំ�ូងរ�ស់ បយើងបាៃបបារះ 

ជំោៃបដើរបចញពីសួៃចបារបអមដៃ្ក!

ច័ន្ទ-១ សមសា   អំណាៃ ពពរះគ្ី្រព�ចំាន្ងៃ៖  លូកា ជំពូក២២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ �្អូៃ បអើយ ចូរ មាៃ ចិតតែ អត់្មៅត់ ដរា� ដល់ ពពរះអម្ាស់ ពទង់ 

យង ្ ក ប ើ្ល អនាក ប្វែើ មសស  បគ រង់ចំា ផង វបិសស មដល បកើត ពី ដី ្ ក បោយ 

បសចកតែី អត់្មៅត់ ទាល់ មត បាៃ ប្្ៀង ធ្ាក់ ្ ក ខ្ង បដើ្ រដូវ ៃិង ចុង រដូវ ផង។ 

យ៉ា កុ� ៥:៧  

 ដំបណើ រមដលៃឹងបកើតបឡើងជា�ៃតែ បយើងទំាងអស់គ្នា កំពុងរស់បៅ 

កណាតែ លសសបមាល ៃិងការពចរួលពច�ល់នៃសក្មៅភាពរ�ស់បោកិយបៅ

បឡើយ �៉ាុមៃតែបៅបពលឆា�់ៗបៃរះ ពពរះអង្គសបង្រ្្គ រះនៃបយើងៃឹងយង្ក បោយ  



ទំព័រ-918- ពួកបោរា ៃិងបសតែច

នំា្កៃូវការរបំោរះ ៃិងការសពមាកផង។ ចូរបយើងស្ឹ្ងប ើ្លពពរះពររំាងពី   

បពលបនារះ្ក មដលបាៃគូសវសបោយពពរះហសតែរ�ស់ពពរះ។ ពពរះមដលបាៃ

សុគតជំៃួសអំបពើបា�នៃ្ៃុស្សបៅបលើពិ្ពបោក ពទង់កំពុងប�ើកទាវែ រឋាៃ 

សួគ៌យ៉ា ង្ំទូោយសពមា�់ពួកអនាកមដលបជឿដល់ពពរះអង្គ។ ស្រ្ូ្ិៃឹង 

ពតរូវសងៃ�់សាងៃ ត់បៅបពលឆា�់ៗបៃរះ បហើយពពរះៃឹងដបណតែើ ្បាៃបជាគជ័យ។ 

បយើងៃឹងប ើ្លប�ើញពទង់ ជាពពរះមដលបយើងបាៃបផញាើបសចកតែីសង្ឹ្ បៅ បពល  

ឆា�់ៗបៃរះ។ បហើយបៅចំបររះពពរះវតតែមាៃរ�ស់ពពរះអង្គ ការពិបាកៃិង ការ 

ឈឺចា�់ទំាងឡាយ ោក់ដូចជាឥតមាៃអវែីបសារះ។ បរឿងរា៉ា វពី្ុៃទំាង�៉ាុនាមៅ ៃ 

«បនារះៃឹងគ្មៅ ៃអនាកណាៃឹងចំាបទៀត ក៏្ិៃមដលចូលកនាុងគំៃិតបឡើយ»។ «ដូបចនារះ 

កំុឲ្យបបារះ�ង់បចាលបសចកតែីក្ាោៃរ�ស់អនាករាល់គ្នា  មដលមាៃររ្វែ ៃ់ ជា្ំ 

បនារះបឡើយ។ ដ្បិតអនាករាល់គ្នា ពតរូវការៃឹងបសចកតែីអត់្មៅត់ បដើ្្បីឲ្យបាៃទទួល 

បសចកតែីមដលពពរះបាៃសៃយា បោយប្វែើរា្ពពរះហឫទ័យរ�ស់ពពរះ ពីបពររះ 

បៅមត�ៃតែិចបទៀត «បនារះពពរះអង្គមដលពតរូវ្ក ពទង់ៃឹងយង្កម្ៃ ឥត 

�ង្អង់បឡើយ។ មតពួក្ៃុស្សសុចរតិៃឹងរស់បៅ បោយអាងបសចកតែីជំបៃឿ 

ប�ើអនាកណា្យបៅវញិ បនារះចិតតែអញគ្មៅ ៃបសចកតែីអំណរចំបររះអនាកបនារះ

បទ»។ «មតពពរះបយហូវ៉ាពទង់ៃឹងជួយសបង្រ្្គ រះសាសៃ៍អីុសសាមអលឲ្យរួច បោយ

បសចកតែីសបង្រ្្គ រះដ៏ឋិតប្រអស់កល្បជាៃិច្ ឯងរាល់គ្នា ៃឹង្ិៃពតរូវខ្មៅ ស 

ឬពជ�់   ្ ុខដរា�ដល់អស់កល្បតបរៀងបៅ» (បអសាយ ៦៥:១៧; បហបពពើរ 

១០:៣៥-៣៨; បអសាយ ៤៥:១៧)។

 ចូរស្្ឹងប ើ្លបៅបលើ ចូរស្្ឹងប ើ្លបៅបលើ បហើយចូរឲ្យជំបៃឿរ�ស់ 

អនាកបកើៃបឡើងជា�ៃតែ�ន្ា�់។ សូ្ឲ្យជំបៃឿបៃរះដឹកនំាអនាក េ្ងកាត់ផ្ូវចបង្អៀត   

មដលនំាចូលបៅកនាុងទាវែ រនៃទីពករុងដ៏ឧតតែ្ បៅឯនាយ អនាគតនៃ សិរលី្អ ដ៏ 

ទូលំទូោយ មដល្ិៃជា�់ចំណងបនារះ គឺសពមា�់ពួកអនាកមដលបាៃបពបាស

បោរះបហើយ។ «�ង�្អូៃបអើយ ចូរមាៃចិតតែអត់្មៅត់ ដរា�ដល់ ពពរះអម្ាស់ 

ពទង់យង្ក ប ើ្ល អនាកប្វែើមសសបគរង់ចំាផលវបិសស មដលបកើតពីដី្ក 



ការប�ើកសម ត្ែងអំពីសិរលី្អនៃបពលអនាគត-ទំព័រ-919-

បោយបសចកតែីអត់្មៅត់ ទាល់មតបាៃប្្ៀងធ្ាក់្កខ្ងបដើ្រដូវ ៃិងចុង រដូវ 

ផង ចូរឲ្យអនាករាល់គ្នា អត់្មៅត់ដូបចានា រះមដរ ទំាងរំាងចិតតែឲ្យខ្្ជ �់ខ្ជួៃបឡើង ដ្បិត 

ពពរះអម្ាស់ជិតយង្កបហើយ» (យ៉ា កុ� ៥:៧, ៨)។

 រាសសតែមដលបាៃសបង្រ្្គ រះៃឹង្ិៃសា្គ ល់ចបា�់ណា បព្ពីពកឹត្យវៃ័ិយ

រ�ស់ពពរះនៃឋាៃសួគ៌បឡើយ។ ពួកបគៃឹងរកីរាយទំាងអស់គ្នា  បាៃជួ�ជំុ 

ពករុ្ពគរួសារ ព�ោ�់កាយបោយសប្្ៀក�ំរក់នៃការសរបសើរតប្កើងៃិង

អរពពរះគុណ។ ពួកបគៃឹងបពចៀងជា្ួយគ្នា បៅពីបលើទស្សៃីយភាពនៃផ្ក យ 

ពពឹក បហើយពពរះរាជ�ុពរារ�ស់ពពរះៃឹងមសសកបឡើងបោយកតែីអំណរ បៅបពល 

មដលពពរះ ៃិងពពរះពគិសតែៃឹង�ៃឺ្ពពរះសូរបសៀងពព្គ្នា ថា «ៃិងគ្មៅ ៃបសចកតែី 

ស្ា�់ ឬបសចកតែីបសាកសបពងង ឬបសចកតែីយំទួញ ឬទុក្ខលំបាក ណា បទៀត 

បឡើយ»។

 «ពគ្បនារះៃឹងបកើតមាៃដូបចនារះថា ចា�់រំាងពីន្ងៃចូលមខ្ួយ ដរា� 

ដល់ ន្ងៃចូលមខ្ួយបទៀត បហើយពីន្ងៃឈ�់សពមាក្ួយ ដរា�ដល់ន្ងៃ ឈ�់ 

សពមាក្ួយបទៀត បនារះពគ�់្ៃុស្សទំាងអស់ៃឹង្កពកា�ថាវែ យ�ង្គំបៅ

ចំបររះអញ បៃរះជាពពរះ�ៃូ្លនៃពពរះបយហូវ៉ា»។ «បនារះសិរលី្អនៃ ពពរះបយហូវ៉ា 

ៃឹងសម្តែង្ក ពគ�់្ៃុស្សទំាងឡាយៃឹងបាៃប�ើញពព្គ្នា »។ «ដ្បិត មដល  

ដីប វ្ែើឲ្យបចញពៃ្ក បហើយសួៃចបារ�ណាតែ លឲ្យពូជបផ្សងៗ មដលបគោំ បៅ 

ទីបនារះ បាៃដុរះបឡើងជាយ៉ា ងណា បនារះពពរះអម្ាស់បយហូវ៉ា ពទង់ៃឹងប្វែើ ឲ្យ 

បសចកតែីសុចរតិ ៃិងបសចកតែីសរបសើរ បាៃបលចបឡើង»។ «បៅពគ្បនារះ 

ពពរះបយហូវ៉ានៃពួកពល�រវិរពទង់ៃឹងជា្កុដដ៏រុងបរឿង បហើយជាបពគឿង

ល្្អដល់សំណល់នៃរាសសតែពទង់»។

 «ពីបពររះពពរះបយហូវ៉ាពទង់ បាៃក្សាៃតែចិតតែពករុងសីុយ៉ាូៃ ពទង់បាៃ

បោរះទុក្ខអស់ទំាងកមៃ្ងខូច�ង់រ�ស់បគ ក៏បាៃប្វែើឲ្យទីសាងៃ ត់ឈឹង បាៃ ដូច 

ជាចបារបអមដៃ បហើយឲ្យវលនព�បនារះពតឡ�់ដូចជាសួៃរ�ស់ពពរះបយហូវ៉ា

មដរ»។ «បគៃឹងបលើកបសចកតែីសរបសើរពីល្្អនៃនពពលបាណូៃបផ្របៅឲ្យដល់
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ស្ុពទខសាច់វញិ ពព្ទំាងបសចកតែីរុងបរឿងនៃ ន្ាំបកើម្ល ៃិងវល សារ ៉ាុៃ ផង»។   

«ឯង្ិៃពតរូវបគបៅថា ទីពករុងបចាល�ង់ បហើយដីឯងក៏្ិៃពតរូវបៅថា 

ទីសាងៃ ត់ពជងំបទៀតបឡើយ គឺឯងៃឹងពតរូវបៅថា ‘ទីសសឡាញ់’ បហើយដី រ�ស់ 

ឯង ថាជា អនាក �តែីវញិ ពីបពររះពពរះបយហូវ៉ាពទង់មាៃបសចកតែីរកីរាយចំបររះឯង 

បហើយដីឯងៃឹងបាៃបរៀ�ការ ដ្បិតមដល្ៃុស្សកំបឡារះ យកសសីពក្ំុ ប្វែើ ជា 

ព�ពៃ្ធយ៉ា ងណា បនារះពួកកូៃព�រុសៗរ�ស់ឯងៃឹង្ករួ្ៃឹងឯងយ៉ា ងបនារះ

មដរ បហើយមដល�តែីបថាមៅ ង្មៅីមាៃចិតតែរកីរាយចំបររះព�ពៃ្ធយ៉ា ងណា បនារះពពរះ

នៃឯងៃឹងមាៃបសចកតែីរកីរាយចំបររះឯងយ៉ា ងបនារះមដរ» (បអសាយ ៦៦:២៣;  

៤០:៥; ៦១:១១; ២៨:៥; ៥១:៣; ៣៥:២; ៦២:៤, ៥)៕

 


