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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 

ហ្វរឹកហ្វឺនពួកដគឲ្យ្រជាតំោងរ្រ្់ប្ពះដយហូវា៉ា 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 



-xviii-

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 រនរឹងប្តរូវជាន់្លារីដៅ។ 

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 ដហើយជាន់្លារីដោយ្ង្រឹមថាពួកដគរាន្ំរផ្លា 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)។ 

 ចូរឲ្យរាស្តេអុរីសសាខអលមាន្ង្រឹមក្នុងប្ពះជាមា្ច ្់ដឡើង។ ដៅដពល

ឥឡូវដនះមា្ច ្់ចមា្ក រកំពុងប្្រមូលខផលាែ៏មានតនមលាដៅក្នុងចំដោមមនុ្សែប្គ្់រ

ោំងសា្ន៍ ខែលប្ពះអង្គរានរង់ចំាពួកដគជាយូរមកដហើយ។ ដៅដពលែ៏្លារី 

ខាងមុ្ដនះ ប្ពះអង្គនរឹងយងមកដោយប្ពះអង្គផ្ទា ល់ ដហើយដៅនថ្ែ៏រ រីករាយ

ដោះដោល្ំរេងែ៏អ្់កល្បរ្រ្់ប្ទង់ ្ប្មា្់រពូជពងសែរ្រ្់សា្ន៍

អុរីសសាខអលនរឹងប្តរូវរាន្ដប្មច ជាប្ោចុងដប្រោយ្រង្អ្់ (្ ៦)៕



ទំព័រ-225- ពួកហោរា និងហ្តេច



ហ្តេចម៉ា ន៉ា ហ្ និងហ្តេចយ៉ាូហ្ៀ្-ទំព័រ-451-

៣២

ស្តេចម៉ា ន៉ា ស្ និងស្តេចយ៉ាសូ្ៀ្

អង្គារ-២ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ ង្ៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក១២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហ្ចកតេពី ហោតខ្លា ច ដល់ ពពរះហយហូវ៉ា ហនរះ ហពរោ្ ឲ្យ មន 

ជពីវតិ ហហើយ អ្នក ណា ដដល មន ហ្ចកតេពី ហនរះ នឹង ហៅ ដត មន ចិតតេ ្ ្ក្់រ្្កល់ 

ជានិច្ច ឥត មន ហ្ចកតេពី អាពកក់ ណា មក ហលើ ខលាួន ហ�ើយ។  ្ុភា្ិត ១៩:២៣

  នគរយូដាដដលធ្លា ្់រចហពមើនរុងហរឿងហៅហពញទំាងរជ្ជោលរ្រ្់ហ្តេច

ហហហ្គា ពតរូវរោនធ្លា ក់ចុរះទា្រមតេងហទៀតហៅក្នុងរជ្ជោលដ៏អាពកក់រ្រ្់ហ្តេច

ម៉ាាន៉ា ហ្ ហៅហពលដដលោរនិយមសា្នដថទរោនហងើ្រហ�ើងវញិ ហហើយ 

ព្រជារាស្តេជាហពចើនពតរូវរោនដឹកនំហៅរកោរថ្វា យ្រង្ំរូ្រពពរះ។ «ដតម៉ា ន៉ា ហ្    

ពទង់ពពលួងពួកយូដា និងពួកអ្នកពករុងហយរូសា�ិម ឲ្យរោនហ្វាើោរ អាពកក់ 

ហលើ្ ជាងសា្ន៍ដថទទំាង្រ៉ាុនមា នហៅហទៀត   ជាសា្ន៍ដដល ពពរះហយហូវ៉ា 

រោន ្ំរផ្លា ញ ពពីមុខពួកកូនហៅអុពីស្សាដអលហចញ» (ររោក្សពតទពី២ ៣៣:៩)។ 

ពនលាលឺដ៏មន្ិរ ពីរុងហរឿងថនមនុ្្សជំនន់មុន  ពតរូវរោនធ្លា ក់ចុរះហដាយសារភាព

ងងឹតថនអ្រ្ិយជំហនឿ និងជំហនឿខុ្ឆ្ង។    អំហពើអាពកក់ដ៏្ំក៏ រោនដុរះ ពនលាក 

ហ�ើង ហហើយរ ពីករាលដាល យ៉ា ង ទូលំ ទូលាយ អំនួត ោរ្ង្កត់្ង្កិន ្ម្អ្់រ 

រ្រ្់មនុ្្សទំាងអ្់រោនហកើតហ�ើងជំនួ្ឲ្យោរល្អ។ យុតតេិ្ម៌ពតរូវ រោន ្រង្ូច 

អំហពើហិងសាមនជ័យជម្នរះ។

 ្រ៉ាុដនតេ ហៅក្នុង្ម័យោលថនអំហពើអាពកក់ទំាងហនរះ ក៏ហៅដតមនទពី

្ម្ល់្ពម្់រពពរះនិងអំហពើល្អដដរ។ ្រទពិហសា្ន៍ដ៏តានតឹងដដលសា្ន៍

យូដារោនឆលាងោត់ហៅក្នុងរាជ្យហ្តេចហហហ្គារោនហកើនហ�ើងសាជា្មាពី ភាព 

រងឹ មំថនអតតេចរតិ  ហៅ ក្នុងចិតតេរ្រ្់មនុ្្សជាហពចើន ឥ�ូវហនរះរោនហ្វាើជាកំដែង



ទំព័រ-452- ពួកហោរា និងហ្តេច

ោរពារព្រឆំាងនឹងអំហពើទុច្ចរតិដដលកំពុងមនជ័យជម្នរះហនរះ។ ទពី្រនទា ល់រ្រ្់ 

ពួកហគតំណាងឲ្យហ្ចកតេពីពិតនិងហ្ចកតេពី្ុចរតិ រោន្រហ ឆ្ រះកំហឹង រ្រ្់ ហ្តេច 

ម៉ា  ន៉ា ហ្ និងពួកមននតេពី រ្រ្់ពពរះអង្ឲ្យពយាយមតំាងខលាួនហគជាតួអាពកក់ហដាយ 

កំចាត់ហចាលនូវ្ំហ�ងជំទា្់ទំាងឡាយ។ «ម៉ា ន៉ា ហ្ ពទង់រោន កម្ច យឈាម 

ដដលឥតហទា្ ជាហពចើន ទាល់ដតរោនហ្វាើឲ ្យពករុងហយរូសា�ិម ហពញ 

ហដាយឈាមហនរះ ចា្់រ តំាង ពពី ម្ង ហៅដល់ម្ង» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ 

២១:១៦)។ 

 ហអសាយគលឺជាមនុ្្សដំ្ូរង្រង្អ្់ដដលពតរូវហគកំចាត់ហចាល។ ហលាក 

ជា  ហោរាដដលរោនឈរហៅចំហពារះសា្ន៍យូដា អ្់រយៈហពលជាងកនលារះ

្តវត្សរក៍្នុងនមជាអ្នកនំសារដដលពពរះហយហូវ៉ារោនដតងតំាង។ «ខលារះហទៀត 

ពតរូវ ហ្ចកតេពី   ល្ួង ហដាយ មនហគចំអកឲ្យ ទំាងវយនឹងរពំាត់ ក៏ពទំាទំាងជា្់រ 

ចំណងនិង   ជា្់រ គុកែង ពតរូវហគហចាលនឹង្មា ល្ួង ហហើយអារ្រណាតេ ច់ ក៏ពតរូវ 

សាលា ្់រ នឹង ដាវ ពតរូវហដើរ រវ ពីមរវម ទំាងហ្លាៀកដ្្កហចៀម និងដ្្កពដព ពតរូវ 

កម្សត់ទុគ៌ត ពតរូវ  ហគ ្ ង្កត់ ្ ង្កិន ហហើយហ្វាើរោ្រ (ជាអ្នកដដលហលាកិយ មិន 

ឲ្យតថមលា) ក៏ហដើរសាត់ពពាត់ហៅក្នុងទពីរហោសាថា ន ហហើយហៅទពីភ្នំ ទំាងហៅក្នុង 

រអាង ហហើយ និង រូង ក្នុង ដពី ហលាកិយមិនគួរនឹងពួកអ្នកទំាងហនរះហទ» 

(ហហហពពើរ ១១:៣៦-៣៨)។

 ពួកអ្នកដដលរងហពគារះហដាយសារោរហ្រៀតហ្រៀន ហៅក្នុងរជ្ជោល

ហ្តេចម៉ា ន៉ា ហ្ពតរូវរោនពពរះពតា្់្រង្្្់រឲ្យ្រង្ហា ញពពរះរាជសារពិហ្្ 

្តេពីពពីោរ ្ តេពី្រហនទា ្និងោរជំនំុជពមរះ។ ហោរារោនព្រោ្ថ្ ហ្តេចថនសា្ន៍  

យូដា «រោនហ្វាើោរដដលគួរ្្អ្់រហខ្ើមទំាងអ្់ហនរះ ហហើយរោនព្រពពឹតតេអំហពើដ៏

លាមកអាពកក់ ហលើ្ជាង … ដដលហៅមុនហគ»។ ហដាយសារដតអំហពើ អាពកក់ 

ហនរះ នគរ រ្រ្់ពទង់កំពុងដតរកិំលចូលហៅក្នុងវ្ិរតតេិហហើយ មិនយូរ្រ៉ាុនមា ន 

រាស្តេ ក្នុងនគរក៏ពតរូវរោនចា្់រជាហឈលាើយយកហៅទពីពករុងរោ្៊រពី�ូន ហៅទពីហនរះ 

ពួកហគ រោន ោលា យ ហៅ  «ជារពំានិងរ្ឹរ្រដល់អ្់ទំាងពួកខ្មា ំង្ពតរូវហគ» 



ហ្តេចម៉ា ន៉ា ហ្ និងហ្តេចយ៉ាូហ្ៀ្-ទំព័រ-453-

(ពងសាវតារក្សពតទពី២ ២១: ១១, ១៤)។ ្រ៉ាុដនតេ ពពរះអម្ច ្់មិនរោនហរោរះ្រង់ពួក

អ្នកដដលរោនទទួលស្ាល់ពពរះអង្ថ្ជាអ្នកដឹកនំរ្រ្់ពួកហគ ហៅក្នុងទឹក

ដពីព្រហទ្ហពរៅហនរះហចាលជាហលើកចុងហពោយ្រង្អ្់ហទ ពួកហគអាចទទួល 

រងទុក្ហវទនជាខ្លា ំងដមន ្រ៉ាុដនតេ ពពរះនឹងព្រទានោរហំដារះដល់ពួកហគតាមហពល 

កំណត់និងតាមែលាូវរ្រ្់ពទង់។ អ្់អ្នកដដលទុកចិតតេហលើពទង់ទំាងស្្រុងនឹង 

ដ្វាងរកហ�ើញទពីពំនក់យ៉ា ងពិតពរោកដ។

 ពួកហោរារោន្រនតេោរពពមននិងោរដា្់ហតឿនយ៉ា ងហសាមា រះពតង់ ពួក 

ហលាករោននិយយហៅោន់ហ្តេចម៉ា ន៉ា ហ្និងរាស្តេរ្រ្់ពទង់ហដាយឥតភ័យ

ខ្លា ច ្រ៉ាុដនតេ សារហនរះពតរូវរោនហគព្រម្ហមើលង្យ សា្ន៍យូដា ដដលហរោរះ

្រង់ជំហនឿហនរះមិនរោនយកចិតតេទុកដាក់នឹងសារហនរះហ�ើយ។ ជាលទ្ធ ែល 

ដដល នឹង ហកើតហ�ើង ព្រជារាស្តេហៅដត្រនតេព្រពពឹតតេោរអាពកក់ដដដល ពពរះរោន 

្រហណាតេ យឲ្យហ្តេចពតរូវចា្់រជាហឈលាើយហដាយកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ ដដលរោន  

«ដាក់ហខ្្ន រះ ដាក់ពចវក់ នំហៅឯពករុងរោ្៊រពី�ូន» ជារាជធ្នពី្រហណាតេ រះអា្ន្ន 

រ្រ្់ពួកហគ។ ហ្ចកតេពីហវទនហនរះរោនហ្វាើឲ្យហ្តេចភាញា ក់ខលាួន «ហនរះក៏ទូលអងវារ

ដល់ពពរះហយហូវ៉ាថនពទង់ ពពមទំាង្រនទា ្រពពរះទ័យចុរះជាខ្លា ំង ហៅចំហពារះ ពពរះ 

ថន ពួកអយ្យហោ ពទង់ វញិ ក៏អ្ិសាឋា នហហើយពពរះក៏ទន់ពពរះហឫទ័យ សាតេ ្់រតាម  

ហ្ចកតេពីដដលពទង់ទូល អងវារ ហពរោ្នំពទង់មកឯរាជ្យក្នុងពករុងហយរូសា�ិម

វញិ ដូហច្នរះ ហទើ្រម៉ា ន៉ា ហ្ រោនពជា្រថ្ ពពរះហយហូវ៉ាពទង់ជាពពរះពិត»

(ររោក្សពតទពី២ ៣៣:១១-១៣)។ ្រ៉ាុដនតេ ោរដកដព្រចិតតេហនរះជាគំនិត ដ៏គួរឲ្យកត់ 

្ម្ល់ ដតយលឺតហពលនឹងជួយ្ហនង្្រះនគររ្រ្់ពទង់ឲ្យរួចែុតពពីឥទ្ធិពល

ថនអំហពើពុករលួយ ឲ្យរួចពពីោរថ្វា យ្រង្ំរូ្រពពរះជាហពចើនឆា្ន ំមកហនរះហៅហហើយ។ 

មនុ្្សជាហពចើនរោនជំព្់រដួលមិនអាចហងើ្រហ�ើងវញិរោនហ�ើយ។

ពុធ-៣ តុលា   អំណានពពរះគម្ពីរព្រចំាថ ង្ៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក១៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ោល ណា មនុ្្ស ្ ុចរតិ មន អំណាច ហ�ើង ហនរះ ជន 



ទំព័រ-454- ពួកហោរា និងហ្តេច

ទំាងឡាយ រដមង មន ចិតតេ រ ពីករាយ ដត ោល ណា មនុ្្ស អាពកក់ ពគ្់រពគង វញិ 

ហនរះ ្រណាតេ ជន ដស្្ក ្ ងៃូរ ហ�ើង។ ្ុភា្ិត ២៩:២

 ហៅក្នុង ចំហណាមពួកអ្នកដដលមន្រទពិហសា្ន៍ថនជពីវតិ ដដលពតរូវ

រោន្ំរពាក់្ំរ្រ៉ានហដាយោរហរោរះ្រង់ជំហនឿរ្រ្់ហ្តេចម៉ា ន៉ា ហ្ រហូតមិន 

អាចដកដព្រពត�្់រមកវញិរោនហនរះ គលឺពពរះរាជ្ុរពតារ្រ្់ពទង់ផ្ទា ល់ ដដល

រោនហ�ើងពគងរាជ្យ្រលលា័ង្កហៅក្នុងពពរះជនមាថមភៃពពរះវ្សា។ មនហ្ចកតេពីដចង 

ទុកពពី ហ្តេចអំាម៉ាូន យ៉ា ងដូហច្នរះថ្ «ពទង់រោនហដើរតាមអ្់ទំាងែលាូវរ្រ្់ពពរះ 

្ិរតា ពពមទំាងហគារព ព្រតិ្រតតេិ ហហើយថ្វា យ្រង្ំដល់អ្់ទំាងរូ្រពពរះរ្រ្់ 

ពពរះ្ិរតា ពទង់ហរោរះ្រង់ហចាល ពពរះហយហូវ៉ាជាពពរះថនពួកអយ្យហោពទង់ ឥតហដើរ  

តាមែលាូវរ្រ្់ពពរះហយហូវ៉ា ហ�ើយ» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ ២១:២១, ២២) 

ពពរះអង្ «ឥត ្រនទា ្រពពរះទ័យចុរះ ហៅចំហពារះ ពពរះហយហូវ៉ា ដូចជាម៉ា ន៉ា ហ្ 

ជាពពរះ្ិរតា ពទង់ រោន្រនទា ្រហនរះហ�ើយ គលឺអំាម៉ាូនហនរះពទង់រោនព្រពពឹតតេរលំង

ោន់ដតហពចើនហ�ើង»។ ពពរះមិនរោនអនុញ្ញា តឲ្យហ្តេចដ៏អាពកក់អង្ហនរះហសាយ

រាជ្យរោនយូរហ�ើយ។ ហៅកណាតេ លោរព្រម្ដល់ពពរះដ៏ពពហហើនរ្រ្់ពទង់ 

ពពរះអង្ពតរូវរោនអ្នក្រហពមើរ្រ្់ពទង់ហ្វាើគុតហៅនឹងកដនលាង ្រនទា ្់រពពីហ�ើងពគង

រាជ្យរោនដតពពីរឆា្ន ំ្រ៉ាុហណាណ រះ ហហើយ «ពួកអ្នកស្្រុកហគ្មលា ្់រអ្់អ្នកដដលរោន

ហលើកគា្ន ក្ត់នឹងហ្តេចអំាម៉ាូនហនរះវញិ ហគ ហលើក យ៉ាូហ្ៀ្ ជាពពរះរាជ្ុរពតា 

តំាងហ�ើងជាហ្តេចជំនួ្ ពពរះ្ិរតា» (ររោក្សពតទពី២ ៣៣:២៣, ២៥)។

 ជាមួយនឹងោរហ�ើងពគងរាជ្យ្ម្តតេិរ្រ្់ហ្តេចយ៉ាូហ្ៀ្ ដដលពទង់

រោនពគ្់រពគងព្រហទ្រោនចំនួនសាម្ិ្រមួយឆា្ន ំហនរះ អ្់អ្នកដដលរោន 

រកសាភាព្ររ ិ្ ុទ្ធថនហ្ចកតេពីជំហនឿរ្រ្់ពួកហគរោនចា្់រហែតេើម្ង្ឹមថ្ ោរធ្លា ក់ 

ចុរះ ថននគរនឹងពតរូវរោនពតរួតពិនិត្យ។ ហទារះ្រពីជាហ្តេច្មាពីហនរះហទើ្រដតមនពពរះជនមា

រោនពរំោ្រពីពពរះវ្សាក៏ហដាយ ក៏ពទង់រោនហោតខ្លា ចពពរះ ហហើយចា្់រ តំាង ពពី 

ហដើមមក «ពទង់ព្រពពឹតតេអំហពើដ៏ពតឹមពតរូវ ហៅពពរះហនពតពពរះហយហូវ៉ា ហហើយក៏ហដើរ 

តាមពគ្់រទំាងែលាូវរ្រ្់ដាវ ពីឌ ជាអយ្យហោពទង់ ឥតដ្ររហចញហៅខ្ងសាតេ ំ ឬ 



ហ្តេចម៉ា ន៉ា ហ្ និងហ្តេចយ៉ាូហ្ៀ្-ទំព័រ-455-

ខ្ង ហឆវាងហ�ើយ» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ ២២:២)។ ហដាយរោនព្រ្ូត ហចញ 

ពពីហ្តេច អាពកក់ ហុ៊ំព័ទ្ធជំុវញិហៅហដាយហ្ចកតេពីល្ួងឲ្យហដើរតាមជំោនថនពពរះ

្ិរតារ្រ្់ពទង់ ហហើយជាមួយនឹងទពីព្ឹរកសាពពីរ្រពីនក់ដដលហលើកទឹកចិតតេឲ្យពពរះ

អង្យងតាមែលាូវពតឹមពតរូវ ហទារះជាយ៉ា ងណាក៏ហដាយ ក៏ហ្តេចយ៉ាូហ្ៀ្រោន 

ហសាមា រះពតង់ហៅនឹងពពរះថនសា្ន៍អុពីស្សាដអលដដរ។ ហដាយោរពពមនពពីកំហុ្ 

រ្រ្់ហ្តេចជំនន់មុន ពពរះអង្រោនហពជើ្ហរ ើ្ ព្រពពឹតតេពតឹមពតរូវ ជំនួ្ឲ្យោរ

ធ្លា ក់ចូលហៅក្នុងអំហពើរោ្រដ៏ហថ្កទា្រ និងោរអា្់រយ្ដដលពពរះ្ិរតា និង

អយ្យហោរ្រ្់ពទង់រោនធ្លា ក់ចូលកនលាងមក។ ពពរះអង្ «មិនរោនង្កដ្ររហចញ 

ហៅខ្ងសាតេ ំ ឬហៅខ្ងហឆវាងហ�ើយ»។ ជាហ្តេច ដដល មនតួនទពី ហសាមា រះ ពតង់   

ពពរះអង្រោនតំាងពពរះទ័យសាតេ ្់រ្រង្្្់រតាមោរដណនំ ដដលពពរះរោនព្រទាន

ឲ្យដឹកនំដល់សា្ន៍អុពីស្សាដអល ហហើយោរសាតេ ្់រ្រង្្្់ររ្រ្់ពពរះអង្ហ្វាើ  

ឲ្យពពរះអាចហព្រើពរោ្់ពទង់ជាអ្នក្រហពមើដ៏មនកិតតេិយ្រោន។

 ហៅហពលហ្តេចយ៉ាូហ្ៀ្ចា្់រហែតេើមហសាយរាជ្យ និងហៅអំ�ុងហពល 

ជា ហពចើនឆា្ន ំមុន ពួកអ្នកដដលមនចិតតេហសាមា រះពតង់ហៅស្្រុកយូដាកំពុង្ង្ស័យ

ថ្ ហតើហ្ចកតេពី្នយារ្រ្់ពពរះចំហពារះសា្ន៍អុពីស្សាដអលពពី្ុររាណនឹងពតរូវ

រោន្ហពមចដដរឬអត់។ តាមគំនិតរ្រ្់មនុ្្ស ពពរះរាជហគាល្ំរណងរ្រ្់   

ពពរះ្ពម្់រនគរដដលពពរះរោនហពជើ្ហរ ើ្ ហនរះ ោក់ដូចជា មិនអាច ្ ហពមច 

រោន ហ�ើយ។  

 ោរហរោរះ្រង់ជំហនឿកនលាងមក្មាពីៗហនរះរោន្រដនថាមកមលា ំងោន់ដតខ្លា ំង

ហ�ើង ហទៀតហៅហលើភាពកហមសាយខ្ងជំហនឿជាហពចើន្តវត្សរក៍នលាងមក។ អំ្ូររ

ទំាងដ្់រថនសា្ន៍អុពីស្សាដអលរោនដ្រកដខញាកខ្្ច ត់ខ្្ច យហៅក្នុងចំហណាម

សា្ន៍ដថទ។  មនដតអំ្ូររ យូដា  និង អំ្ូររហ្រនយ៉ា មពីន្រ៉ាុហណាណ រះ  ដដលហៅ 

ហ្្្ល់។ ហហើយ ហទារះជា យ៉ា ង ហនរះក៏ហដាយ   ឥ�ូវហនរះ អំ្ូររទំាងពពីរហនរះ

ោក់ដូចជាកំពុងឋិតហៅនឹងមត់ហពជារះមរណៈ និងហ្ចកតេពីហិនវនិ្ ែង 

ដដរ។    ពួកហោរារោនចា្់រហែតេើមទ្្សន៍ទាយអំពពីោរវនិ្ចុងហពោយថន 



ទំព័រ-456- ពួកហោរា និងហ្តេច

ទពីពករុងដ៏ស្្្់សា្អ តរ្រ្់ពួកហគ ដដលមនពពរះវោិរដដលហ្តេចសា�ូម៉ាូន

រោន សាង្ង់ហៅទពីហនរះ និងជាកដនលាងដដលជាទពី្ង្ឹមថនភាពឧដុង្ឧតតេម

ខ្ងហលាកិយតំាងហៅែងដដរ។  ហតើពពរះរោនផ្លា ្់្រតេូរហគាល្ំរណងដដលពទង់

រោនមន្រនទាូលពរោ្់រថ្ពពរះអង្នឹងរហំដារះពួកអ្នកដដលទុកចិតតេដល់ពទង់

ហនរះហហើយឬយ៉ា ងណា? ហៅចំហពារះមុខោរហ្រៀតហ្រៀនដល់ពួកអ្នក្ុចរតិ

ដ៏យូរអដងវាង និងោររ ពីក ចហពមើន ថនអំហពើ អាពកក់ហនរះ ហតើអ្់អ្នកដដលហៅដត   

ហសាមា រះពតង់ជាមួយនឹងពពរះមន្ង្ឹមថ្នឹងមនថ្ងៃល្អព្រហ ើ្រដដររ លឺហទ? 

 ្ំណួរ ដ៏អនទារះសាទំាងហនរះពតរូវរោន្រនលាលឺហ�ើងហដាយហោរាោរោគុក។ 

ហដាយហមើលហ�ើញសាថា នភាពថនពួកអ្នកហសាមា រះពតង់ហៅជំនន់រ្រ្់ហលាក 

ហលាករោនពណ៌នអំពពី្រនទាុកដ៏្ងៃន់ហៅក្នុងចិតតេរ្រ្់ហលាកជា្ំណួរថ្ 

«ពពរះ អម្ច ្់  ហអើយ ហតើទូល្រង្ំពតរូវដស្្កអងវារពពរះអង្ដល់ោលណាហទៀត 

ហ្រើពពរះអង្មិនសាដា ្់រទូល្រង្ំដូហច្នរះ? ទូល្រង្ំដស្្កទូលពពរះអង្្ដាពីអំពពីអំហពើ 

ហោរ ហៅ  ដដលពួកហគព្រពពឹតតេ ហមដាចក៏ពពរះអង្មិន្ហនង្្រះហយើងខញាុំ?  ហហតុអវាពី

រោនជាពពរះអង្ហអាយទូល្រង្ំ ហ�ើញដតអំហពើអាពកក់ ហហតុអវាពីរោនជាពពរះអង្

ហ�ើញោរ្ង្កត់្ង្កិនហហើយហៅហ្ងៃៀមដូហច្នរះ? ហៅជំុវញិទូល្រង្ំ មនដត 

ោរ លួច ្រលាន់ អំហពើហោរហៅ និងោរ្រដាឹងែដាល់ ទា្់ដទងគា្ន ។ គាមា ននរណា 

ហគារពពកឹត្យ វន័ិយ រ ពីឯយុតតេិ្ម៌ ក៏គាមា ននរណាហ្វាើតាមដដរ មនុ្្សអាពកក់ 

ឈ្នរះមនុ្្ស ្ ុចរតិ ហៅពកមវនិិចឆ័យហទា្ ហដាយអយុតតេិ្ម៌» (ោរោគុក 

១:២-៤, KHSV) ។ 

ពពហស្បតិ៍-៤ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក១៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដ្ិត ហ្ចកតេពី ្ ុចរតិ ថន ពពរះ រោន ្ ំដដង មក ក្នុង ដំណឹង 

ល្អ ហនរះ ហដាយសារ ហ្ចកតេពី ជំហនឿ ហហើយ ឲ្យ រោន ហ្ចកតេពី ជំហនឿ ចំហរ ើន ហពចើន 

ហ�ើង ែង ដូច មន ហ្ចកតេពី ដចង ទុក មក ថ្ «មនុ្្ស ្ ុចរតិ នឹង រ្់ ហៅ ហដាយ 

អាង ហ្ចកតេពី ជំហនឿ»។  រ ៉ាូម ១:១៧



ហ្តេចម៉ា ន៉ា ហ្ និងហ្តេចយ៉ាូហ្ៀ្-ទំព័រ-457-

 ពពរះរោនហឆលាើយត្រហៅនឹងោរអំពាវនវថនកូនរ្រ្់ពទង់។ តាមរយៈ

្រ្ូររមត់រ្រ្់អ្នកដដលពពរះអង្រោនហពជើ្តំាង    ពទង់រោន្រង្ហា ញោរតំាង   

ពពរះទ័យរ្រ្់ពទង់ថ្នឹងនំមកនូវទណ្ឌ កមមាមកហលើនគរដដលរោនង្កដ្ររ

ហចញពពីពពរះអង្ ហៅ្រហពមើពពរះថនសា្ន៍ដថទវញិ។ ក្នុងអំ�ុងហពលហនរះមន 

អ្នកខលារះរោនទូល ្ ួរអំពពីពពឹតតេិោរណ៍អនគតដដរ   ហហើយពពរះអង្ក៏ចា្់រហែតេើម

្ំដដងរោដិោរ្យហ្វាើឲ្យកិច្ចោរថននគរដដលពគ្់រពគងហៅហលើដែនដពីហនរះដព្រព្ររួល 

និងរោនហ្វាើឲ្យពួករោ្៊រពី�ូនហលចហធ្លា ហ�ើងែង។   ពពរះពទង់រោនតំាងសា្ន៍ 

ខ្ល់ហដដ៏  «គួរ ដ្ញាង  ខ្លា ច  ហហើយមនភាពគួរហ្្ើម»     ឲ្យហ្វាើជាដំ្រងដាក់ 

ទណ្ឌ កមមាដល់សា្ន៍ យូដា ភាលា មៗមួយរហំពច (ខ ៧)។ ពួកហមដឹកនំ សា្ន៍ 

យូដា និងពួកអភិជនពតរូវរោនចា្់រជាហឈលាើយយកហៅទពីពករុងរោ្៊រពី�ូន ទពីពករុង 

និងភូមិទំាងឡាយ ពពមទំាងវលដស្្ទំាង្រ៉ាុនមា នរោនវយកំហទចនិងទុកហចាល។

 ហដាយមន ទំនុកចិតតេថ្ហទារះ្រពីជាមនោរជំនំុជពមរះដ្រ្រហនរះក៏ហដាយ 

ក៏ពពរះរាជហគាល្ំរណងរ្រ្់ពពរះ្ពម្់ររាស្តេរ្រ្់ពទង់ នឹងពតរូវរោន ្ ហពមច   

តាមវ ិ្ ពីណាមួយ ហៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខ្នដដរ  ហលាកោរោគុករោន 

ពោ្រចុរះហដាយោរចុរះចូល ្ំុោរហ្រើក្ដមតេងពពីពពរះហយហូវ៉ា។  ហលាក រោន 

ទូលថ្ «ឱពពរះហយហូវ៉ា ជាពពរះថនទូល្រង្ំ ជាពពរះដ៏្ររ ិ្ ុទ្ធ ថនទូល្រង្ំហអើយ 

ហតើពទង់មិនគង់ហៅតំាងពពីអ្់កល្ហរៀងមកហទឬអពី?» ហហើយ្រនទា ្់រមក    

ហ្ចកតេពីជំហនឿរ្រ្់ហលាករោនហ�ើងដល់ហួ្ពពីកតេពី្ង្ឹមថនហពលអនគតដ៏

ខលាពី ដដលពពរះរោន ពរោ្់រឲ្យដឹងជាមុន ហហើយហដាយព្រោន់ខ្្ជ ្់រនូវហ្ចកតេពី្នយា 

ដ៏អសា្ច រ្យ   ដដល្រង្ហា ញពពីហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់រ្រ្់ពពរះ   ដល់រាស្តេដដលហជឿ 

ទុកចិតតេហលើពទង់ ហលាក រោន្រដនថាមថ្ «ហយើងខញាុំរាល់គា្ន នឹងមិនសាលា ្់រហទ»    

(ខ ១២)។ ជាមួយនឹងោរព្រោ្ ពពីជំហនឿរ្រ្់ហលាកហនរះ ហលាករោនដាក់ 

ករណពី រ្រ្់ហលាក និងរាស្តេអុពីស្សាដអលទំាងអ្់ដដលមនជំហនឿ ហៅក្នុង   

ពពរះហ្តេថនពពរះដ៏ហពារហពញហៅហដាយោរអាណិតអា្ូរ។

 ោរអនុវតតេជំហនឿដ៏រងឹមំ រ្រ្់ហលាកោរោគុកដ្រ្រហនរះមិនដមនជា 
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្រទពិហសា្ន៍ដតមតេងរ្រ្់ហលាកហទ។ មនហពលមួយ ោលកំពុងដត្មាឹងសាមា ិ្៍ 

អំពពី ហពលអនគត ហលាករោន   មនព្រសា្ន៍ថ្    «ខញាុំនឹងហៅពតង់ទពីចំាយម 

ខញាុំនឹង ហ�ើងហៅហលើ្រ៉ាម ហហើយ ខំ ហមើលហៅ ហដើម្ពីឲ្យដឹងជាពទង់នឹងមនពពរះ 

្រនទាូលមកដូចហមតេចហហើយនឹងហឆលាើយពពីដំហណើ រដដលខញាុំហចាទព្រោន់ជាយ៉ា ង

ណា»។ ហនរះពពរះហយហូវ៉ាពទង់មនពពរះ្រនទាូលត្រហៅោន់វញិហដាយពពរះគុណ

ថ្ «ចូរកត់ ោរ ជាក់ដ្តេងហនរះទុក ពតរូវឲ្យចារកឹឲ្យចបា្់ហៅហលើោតេ រចុរះ ហដើម្ពី 

ឲ្យមនុ្្ស ដដលកំពុងរត់  ក៏អាចហមើល រោនដដរ  ដ្ិតោរជាក់ដ្តេងហនរះទុក 

្ពម្់រដល់ហវលាកំណត់ ក៏កំពុង ស្្រូត ឲ្យ ដល់ហពលហនរះហហើយហៅពគាហនរះ 

នឹងមិនកុហកហទ ហ្រើ្ិនជា្រង្អង់យូរ ក៏ ចូរ រង់ចំាចុរះ ដ្ិតនឹងមកជាពិត ឥត 

រារង់ហ�ើយ។ ហមើលចិតតេហគរោន ហរោ៉ា ង ហ�ើង មិន ហទៀងពតង់ហៅក្នុងខលាួនហគហទ 

ដតមនុ្្ស្ុចរតិនឹង រ្់ហៅ ហដាយ សារហ្ចកតេពី ជំហនឿរ្រ្់ខលាួន» (ោរោគុក 

២:១-៤)។

 ហ្ចកតេពីជំហនឿដដលរោនពពងឹងកមលា ំងដល់ហលាកោរោគុក និងពួកអ្នក

្ររ ិ្ ុទ្ធនិងយុតតេិ្ម៌ហៅពគាដដលមនហ្ចកតេពីលំរោកយ៉ា ង្ងៃន់្ងៃរហៅ ជំនន់  

ហនរះ ក៏ជាហ្ចកតេពីជំហនឿដដលរាស្តេរ្រ្់ពពរះ ហៅ្ម័យ្ពវាថ្ងៃហនរះពតរូវពទំាពទ 

ដដរ។ ហៅហពលដ៏ហ ម្ា ងងឹត្ំរែុត ហពោម្ររយិោ្ដ៏តឹងដតង្ំរែុត ពួកអ្នក 

ហជឿជា ពគិ្តេ្ររ ិ្ ័ទ គួររកសាចិតតេរ្រ្់ខលាួនហៅហលើព្រភពថនពនលាលឺនិងអំណាចទំាង

អ្់។ តាមរយៈហ្ចកតេពីជំហនឿហៅហលើពពរះ ហ្ចកតេពីជំហនឿនិងហ្ចកតេពីោលា ោន 

រ្រ្់ហគនឹងពតរូវរោនពពងឹងជា្មាពីហ�ើងវញិ ពពីមួយថ្ងៃហៅមួយថ្ងៃ។ «ដតមនុ្្ស 

្ុចរតិ នឹង រ្់ ហៅ ហដាយសារហ្ចកតេពីជំហនឿរ្រ្់ខលាួន»។ ក្នុង ហពល ្រហពមើពពរះ 

មិនពតរូវ មនោរ រា្យ ោរង្កហរ ឬោរភ័យខ្លា ចហ�ើយ។    ពពរះរាជ្ំរណង 

ពពរះហឫទ័យរ្រ្់ពពរះនឹងរោន្ហពមចហលើ្ពពីោររពឹំងចង់រោនរ្រ្់ពួក 

អ្នកដដលហសាមា រះពតង់ចំហពារះពទង់។ ពពរះអង្ នឹងព្រទានពរោជាញា  ដល់ហគ តាមោរ 

ចំារោច់រ្រ្់ ពួកហគ។

 សាវក័្រ៉ាុល រោនហ្វាើទពី្រនទា ល់យ៉ា ងចបា្់អំពពីពពរះគុណដ៏្ររ្ូិររ្ំរា្់រ



ហ្តេចម៉ា ន៉ា ហ្ និងហ្តេចយ៉ាូហ្ៀ្-ទំព័រ-459-

មនុ្្សពគ្់ររូ្រដដលពតរូវហ្ចកតេពីល្ួង។ ពពរះរោនព្រទានោរធ្នរា៉ា ្់ររងដល់ 

ហលាកថ្ «ដតពទង់មនពពរះ្រនទាូលមកខញាុំថ្ គុណរ្រ្់អញ លមាមដល់ឯង 

ហហើយ ដ្ិតកមលា ំងអញរោនហពញខ្្ន តហដាយហ្ចកតេពីកហមសាយ ដូហច្នរះ ខញាុំនឹង

្ូ៊អួតពពីហ្ចកតេពីកហមសាយរ្រ្់ខញាុំ ហដាយអំណរជាខ្លា ំង ហដើម្ពីឲ្យពពរះហចសាតេ

ថនពពរះពគិ្តេរោន្ណឋាិ តហៅនឹងខញាុំ ហហតុហនរះរោនជាខញាុំអរ្្របាយក្នុងោល 

ដដលមនហ្ចកតេពីកហមសាយ ក្នុងោលដដលហគតមារះតិរះហដៀល ក្នុង ហ្ចកតេពី លំរោក 

ោលហគហ្វាើទុក្ ហ្រៀតហ្រៀន ហហើយក្នុងហ្ចកតេពីដដលខញាុំពតរូវចហង្អៀតចង្អល់ហដាយ

យល់ដល់ពពរះពគិ្តេ ដ្ិតោល ណា ខញាុំហខសាយ ហនរះខញាុំ មន កមលា ំងយ៉ា ង 

ចំណានវញិ» (កូរនិ្ូ្ទពី២ ១២:៩, ១០)។

សុព្រ-៥ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ ង្ៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក១៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឯ ្ ំណល់ ថន ពួក កូន ហៅ យូដា ដដល រួច ជពីវតិ ហគ នឹង ចាក់ 

ឫ្ ហៅ ហពោម ហហើយ នឹង ្រហង្កើត ែល ហៅ ហលើ។ ហអសាយ ៣៧:៣១ម ពទ

 ហយើងពតរូវដតស្្ឡាញ់និង្ំរែុ្ជំហនឿដដលពួកហោរា និងពួកសាវក័

រោន្រញ្្ជ ក់ពរោ្់ររួចហហើយ ជាជំហនឿដដលឈរហៅហលើហ្ចកតេពី្នយា រ្រ្់ 

ពពរះ និងជាជំហនឿដដលរង់ចំាោររហំដារះរ្រ្់ពទង់ តាមហពលកំណត់ និង តាម 

ែលាូវរ្រ្់ ពទង់។ ពាក្យហពចន៍ថន្រទទំនយដ៏ពិតទំាងហនរះ នឹងរោន្ហពមច 

ហៅពគាចុង ហពោយ្រង្អ្់ ហៅក្នុងពពឹតតេិោរណ៍យងមកវញិដ៏មន្ិរ ពីល្អថន 

ពពរះអម្ច ្់ហយ្ូ៊វពគិ្តេ ជាពពរះអង្្ហនង្្រះថនហយើង ដដលជាហ្តេច ហលើ អ្់ 

ទំាងហ្តេច និង ជាពពរះ ហលើ អ្់ទំាងពពរះ។ ហពលដដលហយើង រង់ចំាោក់ ដូចជា 

យូរ ចិតតេហយើងព្រដហលជាពតរូវហខទាចខ្ទា ំហដាយ្ររយិោ្ថនោររោក់ទឹកចិតតេ 

មនុ្្សជាហពចើនដដលរោនទុកចិតតេដល់ពទង់រោនដួលចុរះហដាយវ ិ្ ពីហែ្សងៗ 

្រ៉ាុដនតេ ចូរហយើងដស្្ក ព្រោ្ ទំាងអ្់គា្ន  ជាមួយនឹង ហោរា ដដល រោនខំព្ឹរង 

ដព្រង ហលើកទឹកចិតតេ ដល់ សា្ន៍ យូដា ហៅពគាហរោរះ្រង់ជំហនឿខ្លា ំងជាងហពល

ណាៗទំាងអ្់ហនរះថ្ «ឯពពរះហយហូវ៉ា ពទង់គង់ហៅក្នុងពពរះវោិរ្ររ ិ្ ុទ្ធ 
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រ្រ្់ពទង់វញិ ចូរឲ្យដែនដពីទំាងមូលហ្ងៃៀមហៅចំហពារះពទង់ចុរះ» (ោរោគុក 

២:២០)។ ្ូមហយើងចងចំាហៅក្នុងចិតតេនូវសារដ៏រ ពីករាយហនរះ «ដ្ិតោរជាក់ 

ដ្តេងហនរះ ទុក្ពម្់រដល់ ហវលាកំណត់ ក៏កំពុងស្្រូតឲ្យដល់ ហពល ហនរះ 

ហហើយ ហៅពគាហនរះនឹងមិន កុហកហទ ហ្រើ្ិនជា ្រង្អង់យូរ ក៏ចូររង់ចំាចុរះ 

ដ្ិតនឹងមកជាពិត ឥតរារង់ ហ�ើយ។ … ដតមនុ្្ស្ុចរតិ នឹងរ្់ហៅ 

ហដាយសារហ្ចកតេពីជំហនឿរ្រ្់ខលាួន» (ខ ៣ និង ខ ៤)។

«ឱ ពពរះ ហយហូវ៉ា ហអើយ កំពុង ដដល ឆា្ន ំ ទំាង ឡាយ កនលាង ហៅ 

ហនរះ ្ ូម ហ្វាើ ឲ្យ កិច្ច ោរ រ្រ្់ ពទង់ ហកើត ហ�ើង ជា ្ មាពី 

កំពុង ដដល ឆា្ន ំ ទំាង ឡាយ កនលាង ហៅ ្ូម ្ ំដដង ឲ្យ ស្ាល់ ោរ ហនរះ វញិ 

ហហើយ ក្នុង ពគា ដដល ពទង់ ហពោ្ ្ូម នឹក ចំា ពពី ហ្ចកដាពី ហមតាតេ  ករុណា ែង»។

«ពពរះពទង់កំពុងយងមកពពីហ្ម៉ា ន

 គលឺពពរះដ៏្ររ ិ្ ុទ្ធពទង់យងមកពពីភ្នំរោ៉ា រា៉ាន

្ិរ ពីល្អថនពទង់ ្ិរទរំោងថែទាហម�

ហហើយដែនដពីរោនហពញហដាយហ្ចកតេពី្រហ ើ្រដល់ពទង់។

ហ្ចកតេពីរុងហរឿងរ្រ្់ពទង់ក៏ដូចជាពនលាលឺមនរ្មាពីហចញពពីពពរះហ្តេពទង់

ហនរះឯងជាទពីលាក់ទុកនូវពពរះហចសាតេ ថនពទង់។

មនអា្ន្នហរាគហចញពពីចំហពារះពទង់

ក៏មនរនទារះហចញពពីដានពពរះរោទពទង់។

ពទង់ឈរហ�ើង ក៏វ្់ដែនដពី

ពទង់ពកហ�កទតហៅក៏្រហណតេ ញសា្ន៍ទំាង្រ៉ាុនមា នហចញពពីគា្ន  

ឯភ្នំ្ំដ៏ហៅអ្់កល្ហរៀងមក ហនរះពតរូវខ្្ច ត់ខ្្ច យហៅ ហហើយភ្នំតូចដ៏ហៅជាដរា្រ 

ក៏ឱនលំហទានចុរះអ្់ទំាងដំហណើ ររ្រ្់ពទង់មនតំាងពពី្ុររាណមក»។

«ពទង់រោនយងហចញមក ហដើម្ពីជួយ្ហនង្្រះរាស្តេរ្រ្់ពទង់



ហ្តេចម៉ា ន៉ា ហ្ និងហ្តេចយ៉ាូហ្ៀ្-ទំព័រ-461-

 គលឺហដើម្ពី្ហនង្្រះអ្នកដដលពទង់រោនចាក់ហព្រងតំាងឲ្យ»។

«ហទារះហ្រើហដើមលាវា មិនមនផ្្ក  

ក៏ឥតមនដែលាទំពំាងរោយជូរ

 ហហើយែលថនហដើមអូលពីវក៏ខ្នមន 

ដស្្ចម្ក រឥត្រហង្កើតរោនអាោរ

 ហវាូងហចៀមពតរូវរោត់ហចញពពីហពោល 

ហហើយគាមា នហគាហៅក្នុង�្នងក៏ហដាយ

 គង់ដតខញាុំនឹងរ ពីករាយ ហដាយសារពពរះហយហូវ៉ា 

 ខញាុំនឹងអរ្្របាយក្នុងពពរះដ៏ជួយ្ហនង្្រះខញាុំដដរ

 ពពរះហយហូវ៉ា គលឺជាពពរះអម្ច ្់ពទង់ជាកមលា ំងខញាុំ»។

                                      ដកស្្ង់ពពីោរោគុក ៣:២-៦, ១៣, ១៧-១៩។

សៅរ៍-៦ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ ង្ៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក១៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ អ្់ អ្នក រា្រសា ហៅ ដែនដពី ដដល រកសា អ្់ ទំាង 

្រ ញ្ាតតេ ចបា្់រ រ្រ្់ ពពរះហយហូវ៉ា ហអើយ ចូរ ដ្វាង រក ពទង់ ចូរ ដ្វាង រក ហ្ចកតេពី 

្ុចរតិ ចូរ ដ្វាង រក ហ្ចកតេពី ្ ុភាព ចុរះ ព្រដហល ជា អ្នក រាល់ គា្ន  នឹង រោន រំោង 

ទុក ហៅ ក្នុង ថ ង្ៃ ថន ហ្ចកតេពី ខ្ញា ល់ រ្រ្់ ពពរះហយហូវ៉ា ហទ ដឹង។  ហ្ផ្ន ២:៣

 មិនដមនដតហលាកោរោគុកម្ន ក់ឯងហទ ដដលរោនែ្សពវាែសាយដំណឹង

អំពពីហ្ចកតេពី្ង្ឹមដ៏ពតចរះពតចង់ និងហជាគជ័យនហពលអនគត ពពមទំាង

ោរជំនំុជពមរះដដលកំពុងហកើតហ�ើងហនរះ។ ហៅក្នុងរជ្ជោលហ្តេចយ៉ាូហ្ៀ្ពពរះ

្រនទាូលរ្រ្់ពពរះអម្ច ្់រោនមកឯហលាកហ្ផ្ន ហដាយ្រញ្្ជ ក់យ៉ា ងចបា្់

អំពពីលទ្ធែលថនោរ្រនតេហរោរះ្រង់ជំហនឿ ហហើយអំពាវនវឲ្យពួកជំនំុពិតពរោកដ

ដ្ររមកចា្់រអារមមាណ៍មកឯកតេពី្ង្ឹមដ៏អសា្ច រ្យហៅទពី្ំរែុតវញិ។ ្រទទំនយ  

ថន  ោរ ជំនំុជពមរះ ដដល នឹង ហកើត ហ�ើងដល់សា្ន៍យូដា ហៅហពលឆា្់រៗ ហនរះ 



ទំព័រ-462- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហព្រៀ្ររោនហៅនឹងកមលា ំងថនោរជំនំុជពមរះដដលនឹងពតរូវធ្លា ក់មកហលើពិភព

ហលាកដ៏អាពកក់ នពគាយង មកវញិជាហលើកទពីពពីររ្រ្់ពពរះពគិ្តេដដរ៖

«ថ ង្ៃដ៏្ំរ្រ្់ពពរះហយហូវ៉ាជិតមកដល់ 

គលឺរោនមកជិតហហើយ

 ក៏ព្រញឹកណា្់ដដរ គលឺឮ្ូរថ ង្ៃថនពពរះហយហូវ៉ាហហើយ

 ហវលាហនរះ ពួកមនុ្្សខ្លា ំងពូដក នឹងដស្្កហ�ើងយ៉ា ងជូរចត់។

«ថ ង្ៃហនរះជាថ ង្ៃថនហ្ចកតេពីហពោ្ 

គលឺជាថ ង្ៃដ៏ហវទន ហហើយមនទុក្ 

ជាថ ង្ៃ្ំរផ្លា ញ ហហើយរលំាង 

ជាថ ង្ៃងងឹត ហហើយស្្អា្់រ

«ជាថ ង្ៃហម�មពីរស្្ទំ ហហើយងងឹតយ៉ា ងពោ្់

ជាថ ង្ៃឮ្ូរដពត និង្ដពមកដ៏ពនលាឹក 

ទា្់នឹងពករុងដដលមនហពគឿងោរពារ

ហហើយទា្់នឹងកំដែងយ៉ា ងខ្្់»។

 ហ្ផ្ន ១:១៤-១៦ ។

 «អញនឹងហ្វាើឲ្យមនុ្្សហកើតមនទុក្លំរោក ឲ្យហគរោនហដើរដូច ជា 

មនុ្្ស ខ្វា ក់ ហដាយហពពារះហគរោនហ្វាើរោ្រនឹងពពរះហយហូវ៉ា ឈាមហគនឹងពតរូវ 

ចាក់ហចញ ដូចជា្ូលពី … ហទារះទំាងពរោក់ និងម្រ្រ្់ហគ ក៏មិនអាចនឹងជួយ

ហគឲ្យរួចក្នុងថ្ងៃថនហ្ចកតេពីខ្ញា ល់រ្រ្់ពពរះហយហូវ៉ាដដរ គលឺស្្រុកទំាងមូលនឹងពតរូវ   

ហឆរះ   អ្់  ហៅ ហដាយហភលាើងថនហ្ចកតេពីព្រចណ្ឌ រ្រ្់ពទង់ ដ្ិតពទង់នឹងហ្វាើឲ្យែុត 

ហៅ ហអើពទង់នឹងហ្វាើឲ្យអ្់អ្នក ដដលអាស្្័យហៅក្នុងស្្រុក រោនែុតហៅ 

ជាមួយរហំពច» (ខ ១៧ និង ១៨)។



ហ្តេចម៉ា ន៉ា ហ្ និងហ្តេចយ៉ាូហ្ៀ្-ទំព័រ-463-



ទំព័រ-464- ពួកហោរា និងហ្តេច

«ម្ន លនគរឥតខ្មា ្ហអើយ ចូរមូលគា្ន មក ហអើ ចូរមូលគា្ន  

មុនកំណត់ដដលពតរូវ្ហពមចតាមចបា្់រ

គលឺមុនដដលថ ង្ៃហនរះកនលាងរោត់ហៅដូចជាអង្្ក ម 

មុនដដលហ្ចកតេពីខ្ញា ល់ដ៏្ហ័្រ្រ្់ពពរះហយហូវ៉ាមកហលើអ្នករាល់គា្ន

 ហអើមុនដដលថ្ងៃមកដល់ ក្នុងោលដដលហ្ចកតេពីខ្ញា ល់រ្រ្់ពពរះហយហូវ៉ា 

មកហលើអ្នករាល់គា្ន ។

«អ្់អ្នករា្រសាហៅដែនដពី ដដលរកសាអ្់ទំាង្រ ញ្ាតតេិចបា្់ររ្រ្់ពពរះហយហូវ៉ាហអើយ

ចូរដ្វាងរកពទង់ ចូរដ្វាងរកហ្ចកតេពី្ុចរតិ 

ចូរដ្វាងរកហ្ចកតេពី្ុភាពចុរះ

ព្រដហលជាអ្នករាល់គា្ន នឹងរោនរំោងទុក

ហៅក្នុងថ្ងៃថនហ្ចកតេពីខ្ញា ល់រ្រ្់ពពរះហយហូវ៉ាហទដឹង» ។

ហ្ផ្ន ២:១-៣ ។

 «ហមើល ហៅពគាហនរះ អញនឹងហ្វាើហទា្ដល់អ្់ពួកអ្នកដដលហ្វាើទុក្

ឯង អញនឹងជួយ្ហនង្្រះអ្នកណាដដលខវាិន ហហើយនឹងព្រមូលអ្នកណាដដល

ពតរូវ្រហណតេ ញឲ្យមកវញិ រួចអញនឹងតំាងហគដដលពពីហដើមមនហ្ចកតេពីខ្មា ្ហៅ

ហពញហលើដែនដពី ឲ្យហ�ើងជាទពី្រហ ើ្រនិងជាកិតតេិ្ពទាវញិ» (ហ្ផ្ន 

៣:១៩, ២០)។

«ឱកូនស្ ព្ី្ុពីយ៉ាូនហអើយ ចូរហពចៀងហ�ើង ឱអុពីស្សាដអលហអើយ

 ចូរដស្្កហ�ើងចុរះ ឱកូនស្ ព្ីហយរូសា�ិមហអើយ

 ចូរអរ្្របាយ ហហើយរ ពីករាយឲ្យអ្់អំពពីចិតតេហៅ 

 ពពរះហយហូវ៉ា ពទង់រោនហលើកហទា្ឯងហចាល

 ពទង់រោនហរោរះខ្មា ំង្ពតរូវរ្រ្់ឯងហចញហហើយ៖

 ឯហ្តេចថនសា្ន៍អុពីស្សាដអល គលឺពពរះហយហូវ៉ា

 ពទង់គង់ហៅកណាតេ លឯង



ហ្តេចម៉ា ន៉ា ហ្ និងហ្តេចយ៉ាូហ្ៀ្-ទំព័រ-465-

 ឯងមិនពតរូវរងោរអាពកក់ហទៀតហ�ើយ។

«ហៅថ្ងៃហនរះនឹងមនពាក្យហពាលដល់ពករុងហយរូសា�ិមថ្ កំុឲ្យខ្លា ចហ�ើយ

 ឱ្ុពីយ៉ាូនហអើយ កំុឲ្យថដឯងអន់្យឲ្យហសារះ 

 ពពរះហយហូវ៉ាដ៏ជាពពរះថនឯង ពទង់គង់ហៅកណាតេ លឯង

 ពទង់ជាពពរះដ៏មនឥទ្ធិឫទ្ធិ ហដើម្ពីជួយ្ហនង្្រះ 

ពទង់នឹងមនហ្ចកតេពីរ ពីករាយអរ្្របាយចំហពារះឯង

ពទង់នឹង្ពមកក្នុងហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់រ្រ្់ពទង់

 ក៏នឹងអរ្្របាយនឹងឯង ហដាយ្ំហ�ងហពចៀង»។

 ខ ១៤ ដល់ខ ១៧ ៕

 



ទំព័រ-466- ពួកហោរា និងហ្តេច



គម្ពីរកករឹត្យវន័ិយ-ទំព័រ-467-

៣៣

គម្ពីរក្រឹត្យវិន័យ

អាទិត្យ-៧ តុលា   អំណាន កពរះគម្ពីរក្រចំាថ ង្ៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក១៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ការ ហ្រើក ្ ំដែង កពរះ្រន្ូល កទង់ ហោរះ ផ្សាយ ពន្លឺ ហចញ ក៏ 

ហ្វើ ឲ្យ មនុ្្ស ហោត លងៃង់ មាន ហោ្រល់។ ទំនុកតហមកើង ១១៩:១៣០

សារ រ្រ្់ពួកហោរា ពាក់ព័ន្ធនរឹងការចា្់រជាហ្្ើយ រ្ឹករ្រ្់នគរ 

បា្៊រពីឡូនោក់ែូចជា្ងៃ្់រសាងៃ ត់ ្ុ៉រដនតេ ដ្ររជាមានឥទ្ធិពលោ៉ងខំ្្ង  ដែលបាន

ជួយហរៀ្រចំផ្្ូវឲ្យមានការដកទកមង់ ដែលបានហកើតហឡើងហៅោនា ំទពីែ្់រកបំា្រពីថន 

រជ្ជកាលហ្តេចយូ៉ហ្ៀ្ ។ ចលោថនការដកទកមង់ដែលបានពង្វ ងការជំនំុ

ជកមរះែ៏គួរឲ្យភ័យខ្្ចមួយរយៈហោរះ បានហកើតហឡើងហៅកនាុងលក្ខណៈដែល 

ហគមិនបានរពំរឹងទុកជាមុនទាល់ដតហសារះ គលឺតាមរយៈការរកហ�ើញនិងការ្ិកសា

ចំដណកថនគម្ពីរ្ររ ិ្ ុទ្ធ ដែលកតរូវ បាន ទុកខុ្កដន្ង ហ�ើយបានបាត់អ្់រយៈ 

ហពល ជាហកចើនោនា ំ។

 កាលពពីជិតមួយ្តវត្សរមុ៍ន ហៅកនាុងអំឡុងហពលថនពិ ព្ី្ុរណ្យរលំង

ហលើកែំ្ូរងរ្រ្់ហ្តេចហ�ហ្គា ហគបានតកមរូវឲ្យពួក្ង្ឃអានគម្ពីរកករឹត្យវន័ិយ 

ជាសាធារណៈហរៀងរាល់ថ្ងៃ។ គលឺជាការហគារពែល់្រញ្ញតតេិដែលហោកមូ៉ហ្បាន

កត់កតាទុកជាពិហ្្ ជាកករឹត្យវន័ិយដែលកពរះបានក្រទាន ហៅកនាុង ហ្ចកតេពី 

្ញ្្ញ  ដែល្រហងកើតបានជាចំដណកមួយថនគម្ពីរហចាទិយកថា ដែលបានហ្វើ

ឲ្យរាជ្យរ្រ្់ហ្តេចហ�ហ្គាមានការចហកមើនរុងហរឿងជាខំ្្ង។ ្ុ៉រដនតេ ហ្តេច

ម៉ាោ៉ហ្មិនញហញើតនរឹងែកយក្រញ្ញតិតេហនរះហចញហឡើយ ហ�ើយហោយ សារ 

ការមិនយកចិតតេទុកោក់ គម្ពីរកករឹត្យវន័ិយក្រចំាកពរះវោិរហនរះក៏កតរូវបានបាត់ 

ហៅកនាុងរជ្ជកាលរ្រ្់កទង់។ ែូហចនារះក្រជារាស្តេក៏បានខកខ្នដលងបានហរៀន



ទំព័រ-468- ពួកហោរា និងហ្តេច

្ូកតពពីហ្ៀវហៅហនរះជាទូហៅ អ្់ជាហកចើនោនា ំ។

 ហ្ៀវហៅ្រហ្រហោយថែ ដែលបានបាត់ជាយូរមកហ�ើយហោរះកតរូវ

បានរកហ�ើញហោយ្ហមតេច្ង្ឃ�ុពីលគពីោ៉ ហៅហពលជួ្ជុលកពរះវោិរតាម

ដផ្នការរ្រ្់ហ្តេចយូ៉ហ្ៀ្ហែើម្ពីរកសាពិ្ិែ្ឋភាពថនអគារហនរះ។ ្ហមតេច្ង្ឃ

ក៏បានជូនគម្ពីរែ៏មានតថម្ហោរះហៅហោកហ្ផាោជាហ្មៀនែ៏មានចំហណរះ ែរឹង 

ដែលបានអានគម្ពីរហោរះ រួចថាវ យហៅហ្តេច ជាមួយនរឹងហរឿងរ៉ាវថនការរកហ�ើញ   

គម្ពីរហោរះ។ 

 ហ្តេចយូ៉ហ្ៀ្មានកពរះទ័យពុរះកហ្ជញ្្ជ លជាខំ្្ង ហៅហពលដែលកទង់

បានឮអំណានជាហលើកែំ្ូរង ពពីែំ្ូរោម ននិងការកពមានដែលបានកត់កតាហៅ

កនាុងកកំាងពពី្ុររាណហនរះ។ ពពីមុនមក កពរះអង្គមិនដែលបានកជា្រចបា្់ពពីការ

ដែលកពរះបានហរៀ្រចំ្កមា្់រសា្ន៍អុពីស្សាដអលហឡើយ «ទំាងជពីវតិ និងហ្ចកតេពី  

ស្ា្់រ ទំាងកពរះពរ និងហ្ចកតេពី្រណាតេ សា» (ហចាទិយកថា ៣០:១៩) និងរហ្រៀ្រ 

ហកជើ្ហរ ើ្ ផ្្ូវថនជពីវតិជា្មពីហឡើងវញិ ហែើម្ពីឲ្យពួកហគបានក្ាយហៅជាការ្រហ ើ្រ

តហមកើងហៅដផ្នែពីជាកពរះពរែល់អ្់ទំាងសា្ន៍។ «ែូហចនារះចូរមានកមំ្ាងហ�ើយ 

ចិតតេក្ាោនហឡើង កំុឲ្យខ្្ច ឬមានហ្ចកតេពីភ័យញ័រចំហពារះហគហឡើយ ែ្ិតគលឺ 

កពរះហយ�ូវ៉ជាកពរះថនឯង ដែលោងហៅជាមួយនរឹងឯង កទង់មិនដែលខ្ន 

នរឹងហកបា្ឯងហទ ក៏មិនដែលលរះហចាលឯងដែរ» (ហចាទិយកថា ៣១:៦)។

 គម្ពីរហោរះមានហពញហៅហោយការធាោរ៉ា្់ររងរ្រ្់កពរះជាមាចា ្់ ដែល

្ពវកពរះ�ឫទ័យចង់ជួយ្ហ្ជង្្គ រះជាខំ្្ង ែល់អ្់អនាកទុកចិតតេែល់កទង់ទំាង

ស្្រុង។ ខណៈដែលកពរះអង្គបានរហំោរះពួកហគហចញពពីចំណងទា្ករហៅស្្រុក

ហអ្ុពីព្ ហ�ើយកទង់ក៏បានហ្វើការោ៉ងអសាចា រ្យហែើម្ពីតំាងហគហៅកនាុងទរឹកែពី្នយា 

ហ�ើយតំាងហគជាកំពូលថននគរទំាងឡាយហៅដផ្នែពី។

ច័ន្ទ-៨ តុលា   អំណាន កពរះគម្ពីរក្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក១៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពពី ហកពារះ ឯ កពរះ្រន្ូល ថន កពរះ ហោរះរ្់ ហៅ ហ�ើយ ពូដក ផ្ង 



គម្ពីរកករឹត្យវន័ិយ-ទំព័រ-469-

ក៏ មុត ជាង ោវ ណា មាន មុខ ២ ទំាង ្ ្ុរះ ចូល ហៅ ទាល់ ដត កាត់ កពលរឹងនិង 

វញិ្្ញ ណ ហ�ើយ ្ ោ្ក់ និង ខួរ ឆ្រឹង ោច់ ពពី គានា  ទំាង ពិចារណា អ្់ ទំាង គំនិត 

ដែល ចិតតេ គិត ហ�ើយ ដែល ្ ំហរច ដែរ ។ ហ�ហកពើរ ៤:១២

 ទន្រឹមនរឹងការហលើកទរឹកចិតតេហនរះបានផ្តេល់ជារង្វ ន់ថនការសាតេ ្់រ្រង្្គ ្់រ ក៏

មាន្រទទំោយពពីការជំនំុជកមរះទា្់នរឹងអនាកដែលមិនសាតេ ្់រ្រង្្គ ្់រដែរ។  

ហ�ើយ ហៅហពលដែលហ្តេចកទង់កពរះ្ណាតេ ្់រកពរះ្រន្ូលថនគម្ពីរហោរះ កទង់បាន

កជា្រនូវលក្ខខណ្ឌ ដែលស្្ហែៀងហៅនរឹង្រទពិហសា្ន៍ទំាងឡាយដែលកំពុង

ហកើតហឡើងហៅកនាុងនគររ្រ្់កទង់ ហៅកនាុងរូ្រភាពដែលបាន្រង្ហា ញហៅពពីមុខ

កទង់។ កនាុងការភា្ជ ្់រទំោក់ទំនងហៅនរឹង្រទទំោយ ដែលពណ៌ោអំពពីការចាក  

ហចញពពីកពរះហនរះ កពរះអង្គបានភាញា ក់ហផ្្ើលជាខំ្្ង ហោយបានទតហ�ើញក្រហោគ 

ចបា្់ៗ ្រញ្្ជ ក់ថាថ្ងៃថនហ្ចកតេពីហវទោនរឹងហកើតហឡើងោ៉ងរ�័្ ហ�ើយ  មិន 

អាចពយាបាលបានហឡើយ។ ភាសាហោរះចបា្់ោ្់ណា្់ ហ�ើយអត្ថន័យថន

កពរះ្រន្ូលហោរះក៏មិនមានកំ�ុ្ដែរ។ ហ�ើយហៅចុង្រញចា ្់រថនគម្ពីរ ហោរះ គលឺ

ជាហ្ចកតេពី្ហង្ខ្រថនែំហណារះស្សាយរ្រ្់កពរះជាមួយនរឹងសា្ន៍អុពីស្សាដអល 

និងែំហណើ រការថនកពរឹតតេិការណ៍ោហពលអោគត កពរះបានហ្វើឲ្យហរឿងហនរះហ�ើញ

ចបា្់ហទវមួយជាពពីរ។ ហោកមូ៉ហ្បានក្រកា្ហៅកាន់រាស្តេអុពីស្សាដអល

ដែលកំពុងដតសាតេ ្់រោ៉ងែូហចនារះថា ៖

«ឱថផ្្ហម�ហអើយ ចូរហផ្្ៀងកតហចៀកចុរះ ខញាុំនរឹង្រហញចា ញវចា

 ហ�ើយ្ូមឲ្យដផ្នែពីសាតេ ្់រពាក្យ ដែលហចញពពីមាត់ខញាុំដែរ។

 ហគាលលទ្ធិរ្រ្់ខញាុំ នរឹងធ្ាក់មកែូចជាហភ្ៀង 

ហ�ើយពាក្យ្មតេពីខញាុំ នរឹងចុរះែូចជាទរឹក្ហន្សើម

គលឺែូចជាហភ្ៀងរលរឹម មកហលើហ ម្ លបា្់ខចាពី

ហ�ើយែូចជាហភ្ៀងមួយហម មកហលើតិណជាតិទំាងឡាយដែរ

ពពីហកពារះខញាុំនរឹងក្រកា្កបា្់រពពីកពរះោមកពរះហយ�ូវ៉



ទំព័រ-470- ពួកហោរា និងហ្តេច

ចូរ្រហ ើ្រែល់កពរះថនហយើងខញាុំថា កទង់ជាកពរះែ៏្ំឧតតេម។

កទង់ជា្មោ ការរ្រ្់កទង់្ុទ្ធដតកគ្់រល័ក្ខណ៍

ែ្ិតអ្់ទំាងផូ្្វកទង់ ្ុទ្ធដតក្រក្រហោយយុតតេិ្ម៌

កទង់ជាកពរះែ៏ហសាម រះកតង់ ឥតមានហ្ចកតេពីទុចចារតិណាហឡើយ

 កទង់ក៏កតរឹមកតរូវ ហ�ើយហទៀងកតង់»។

ហចាទិយកថា ៣២:១-៤។

«ចូរនរឹកចំាពពីថ្ងៃចា្់្ុររាណ

 ចូរពិចារណាពពីអ្់ទំាងោនា ំែ៏មានជាហកចើនែំណតមក៖

 ចូរ្ួរឪពុកឯងចុរះ គាត់នរឹង្ដមតេងឲ្យឯងែរឹង

 ហ�ើយ្ួរពួកចា្់ទំុថនឯងផ្ង ហគនរឹងកបា្់រែល់ឯង។

 កាលកពរះែ៏ខ្្់្ំរផុ្ត បានដចកមរតកែល់សា្ន៍ទំាង្ុ៉រោម ន

 គលឺកាលកទង់បាន្ំរដ្រកពួកកូនហៅអ័ោមហចញពពីគានា

 ហោរះកទង់បានោក់កពំក្រទល់ ឲ្យអ្់ទំាងក្រជាជន

 តាមចំនួនអ្់ពួកកូនហៅអុពីស្សាដអល

ែ្ិតហករអាកររ្រ្់កពរះហយ�ូវ៉ ហោរះគលឺជារាស្តេរ្រ្់កទង់

ហ�ើយោ៉កុ្រជាចំដណកមរតកកទង់។

កទង់ហ�ើញហោកហៅែំ្រន់សាងៃ ត់

ហ�ើយហៅទពីរហោសា្ថ នជាទពីមាន្ុទ្ធដត្ូរ្័ព្គរឹកកង

ហោរះកទង់បានព័ទ្ធហោកជំុវញិ ហ�ើយបានដ្ទំា 

កពមទំាងរកសាហោក ទុកែូចជាក្រស្ ព្ីកពរះហនកតរ្រ្់កទង់»។

ខ ៧ ែល់ ១០។

្ុ៉រដនតេ រាស្តេអុពីស្សាដអល «ហោរះហគបានហបារះ្រង់ហចាលកពរះដែល្រហងកើតខ្ួនមក

 ហ�ើយបានហមើលង្យែល់្មោថនហ្ចកតេពី្ហ្ជង្្គ រះរ្រ្់ខ្ួន។



គម្ពីរកករឹត្យវន័ិយ-ទំព័រ-471-

ហគបាន្រណាតេ លឲ្យកទង់មានហ្ចកតេពីក្រច័ណ្ឌ ហោយសារកពរះែថទ

ក៏បានចាក់រុកឲ្យកទង់ខ្ញា ល់ ហោយសារការគួរ្្្់រហខ្ើម។

ហគបានថាវ យយញ្ញ្ូរជា ែល់ពួកអារក្ស

ដែលមិនដមនជាកពរះហសារះ គលឺែល់កពរះដែលហគមិនបានសា្គ ល់

ជាកពរះ ម្ពីដែលហទើ្រនរឹងហកើតហឡើង ដែលពួកអយ្យហកាឯងមិនបានហកាតខ្្ចហឡើយ។

ឯកពរះែ៏ជា្មោដែលកទង់្រហងកើតឯង ហោរះឯងឥតរវល់វញិ

គលឺបាន្ំរហភ្ចកពរះដែលបាន្រហងកើតជពីវតិឯងមក។ 

«កពរះហយ�ូវ៉កទង់បានហ�ើញ ហ�ើយក៏ហខ្ើម

ហោយហកពារះកិរោិ្រង្ុច្រង្្ល រ្រ្់ពួកកូនក្ររុ្ កូនស្ ព្ីកទង់។

ហោរះកទង់មានកពរះ្រន្ូលថា អញនរឹងហគចមុខហចញពពីហគ

អញនរឹងចំាហមើលចុង្ំរផុ្តរ្រ្់ហគជាោ៉ងណា

ែ្ិតហគជាតំណមនុ្្សហវៀចហពកណា្់ 

ជាកូនហៅដែលមិនមានហ្ចកតេពីហសាម រះកតង់ហសារះ។

ហគបាន្រណាតេ លឲ្យអញ មានហ្ចកតេពីក្រចណ្ឌ

ហោយសាររ្រ្់ដែលមិនដមនជាកពរះ ក៏បានចាក់រុកអញឲ្យខរឹង

ហោយសាររ្រ្់ឥតក្រហោជន៍រ្រ្់ហគ

ែូហចនារះ អញនរឹង្រណាតេ លឲ្យហគមានហ្ចកតេពីក្រច័ណ្ឌ ដែរ 

ហោយសារពួកមនុ្្សដែលមិនដមនជាសា្ន៍ណាហទ

ហ�ើយនរឹងចាក់រុកឲ្យហគខរឹង ហោយសារសា្ន៍មួយដែលឥតកបាជាញា »។

អង្គារ-៩ តុលា   អំណាន កពរះគម្ពីរក្រចំាថ ង្ៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក១៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ កគ្់រ ទំាង កពរះ្រន្ូល ថន កពរះ ្ុទ្ធ ដត ្ររ ិ្ ុទ្ធ កទង់ ជា ដខល 

ែល់ អ្់ អនាក ដែល ពរឹង កជក កនាុង កទង់។  ្ុភា្ិត ៣០:៥



ទំព័រ-472- ពួកហោរា និងហ្តេច

«អញនរឹង្រង្គរហ្ចកតេពីអាកកក់ហៅហលើហគ

អញនរឹងបាញ់កពរួញអញអ្់រលពីងហៅហលើហគ។

ហគហឆរះកតរូវរ ពីងថរហៅ ហោយឃ្្ន 

ហ�ើយហរាយហរៀវហៅហោយអំណាចហ ត្េ

និងហ្ចកតេពី�ិនវោិ្ែ៏ជូរចត់

ហ�ើយអញនរឹងចាត់្តវថកពហៅខំ្ហគ

កពមទំាង្តវលូនវរហៅែពីឲ្យហៅចរឹកផ្ង»។

«ែ្ិតហគជាសា្ន៍ដែលឥតមានហ្ចកតេពីែំ្ូរោម ន

 ហគគាម នហោ្រល់ហៅកនាុងខ្ួនហសារះ។ 

 ឱហ្រើហគមានកបាជាញា  ហ�ើយបានយល់ហ្ចកតេពីហនរះ

 ឱហ្រើហគនរឹងពិចារណាពពីចុង្ំរផុ្តរ្រ្់ហគហៅហអរះ!

 ហ វ្ើែូចហមតេច ឲ្យមនុ្្សដតមានា ក់ហែញែល់មួយពាន់ោក់ 

ឬពពីរោក់ ហ្វើឲ្យមួយមុលឺនោក់រត់ហៅបាន?

ហលើកដតកពរះែ៏ជា្មោរ្រ្់ពួកហោរះបានលក់ហគ 

ឬកពរះហយ�ូវ៉បានក្រគល់ហគហៅ្ុ៉រហណាណ រះ 

ែ្ិត ម្ោរ្រ្់ហគ មិនែូចជា្មោរ្រ្់ហយើងហោរះហទ

គលឺជាពួកខ្ម ំង្កតរូវនរឹងហយើង ដែលហ្វើ្រោ្ល់ថាែូហចានា រះផ្ង»។

«ហនរះហតើមិនដមនោក់ទុកនរឹងអញកពមទំាង្ិរទកតា

 ហៅជាមួយនរឹងកទព្យ្ម្តតេិអញហទឬអពី?

 គលឺហ្ចកតេពី្ង រ្ឹក និងហ្ចកតេពី្ងគុណ 

ហោរះហស្្ចហៅអញ កនាុងកាលដែលហជើងហគរអិលភ្ាត់

ែ្ិតថ្ងៃដែលហគកតរូវអនតេរាយ ហោរះជិតមកែល់

 ហ�ើយការដែលកតរូវមកហលើហគក៏មកជាោ្់រផ្ង»។

ខ ១៥ ែល់ ២១, ២៣, ២៤, ២៨ ែល់ ៣១, ៣៤, ៣៥។



គម្ពីរកករឹត្យវន័ិយ-ទំព័រ-473-

 សារទំាងអ្់ហនរះ និងសារស្្ហែៀងគានា ហនរះហផ្្សងៗហទៀតបាន្រង្ហា ញ  

ែល់ហ្តេចយូ៉ហ្ៀ្អំពពីហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់រ្រ្់កពរះែល់រាស្តេកទង់ និងអនាក 

ដែល្្្់រហខ្ើមអំហពើបា្រ។ ខណៈដែលកពរះរាជាបានអាន្រទទំោយថនការជំនំុ

ជកមរះោ៉ងរ�័្មកហលើអនាកដែលបានវោិ្ហៅកនាុងការ្ររះហបារហោរះ កទង់ 

ភ័យរន្ធត់ចំហពារះហពលអោគត។ ការក្រកពរឹតតេអាកកក់ រ្រ្់សា្ន៍យូោ ្ ំហ្ង 

ខំ្្ងណា្់ ហតើអវពីហៅជាលទ្ធផ្លថនការ្រនតេហបារះ្រង់ជំហនឿរ្រ្់ពួកហគហោរះ?

 កាលពពីោនា ំមុនៗកន្ងមក កពរះរាជាមិនបានហអើហពើនរឹងជ័យជមនារះថនការ

ថាវ យ្រង្គំរូ្រកពរះហឡើយ។ «ែ្ិតហៅោនា ំទពី៨កនាុងរាជ្យកទង់ កាលកទង់ហៅហកមង ហៅ 

ហឡើយ» កពរះអង្គបានលរះ្រង់កពរះអង្គកទង់ទំាងស្្រុង ហែើម្ពី្រហកមើកិចចាការ រ្រ្់ 

កពរះ។ ្ួរនោនា ំហកកាយមក ហៅហពលដែលកទង់មានកពរះជនមថមភៃកពរះវ្សា កទង់

បានខំក្ររឹងដក្រងអ្់ពពីកពរះទ័យហែើម្ពីែកយកហ្ចកតេពីល្ួងហចញពពីក្រជារាស្តេ

រ្រ្់កទង់ ហោយការជកមរះ្ម្ាត «ស្្រុកយូោ និងកករុងហយរូសាឡិមឲ្យរួច  

ពពីអ្់ទំាងទពីខ្្់ រូ្រកពរះ រូ្រោ្ក់ និងរូ្រ្ិតទំាង្ុ៉រោម នហចញ»។ «ហគក៏ ្ំរបាក់ 

្ំរដ្រកអា្ោកពរះបាលហៅចំហពារះកទង់ ក៏កា្់ររលំំរូ្រកពរះអាទិត្យដែលហៅខ្្់

ពពីហលើហគ កពមទំាងរូ្រកពរះ រូ្រោ្ក់ និងរូ្រ្ិត ទំាង្ុ៉រោម ន ផ្ង ហ�ើយកិនកហម្ច 

ជាផ្ង់្ូលពី រួចហរាយរុរះហលើផ្នាូរហខ្ម ចរ្រ្់ពួកអនាកដែលបានថាវ យយញ្ញ្ូរជាែល់ 

កពរះទំាងហោរះ» (របាក្សកតទពី២ ៣៤:៣-៥)។

 កទង់មិនដមន្ពវកពរះទ័យហ្វើកិចចាការោ៉ងក្ររុងក្រយ័តនាហៅដតកនាុងទរឹកែពី

យូោ្ុ៉រហណាណ រះហទ អនាកែរឹកោំវយ័ហកមងអង្គហនរះបានពកងពីកកិចចាក្ររឹងដក្រងរ្រ្់កទង់

ហៅែល់ទរឹកែពីប៉ាហល្្ពីន ជាទរឹកែពីដែលធ្ា្់របាន កាន់កា្់រហោយ អំ្ូររអុពីស្សាដអល 

ទំាងែ្់រដ្មហទៀតផ្ង ដែលហពលហោរះមានដតពួកអនាកហ្្្ល់ែ៏ទន់ហខសាយ

្ុ៉រហណាណ រះ។ កំណត់កតាបាន្រហ្រោ៉ងែូហចនារះ «កទង់ក៏ ហ្វើ ោ៉ងហោរះ ហៅអ្់ 

ទាំងទពីកករុងរ្រ្់ពួកម៉ាណាហ្ ពួកហអកបាអិម និងពួក ្ ុពីមាម ន រ�ូតែល់ស្្រុក 

រ្រ្់ពួកដណ្រថាលពី និងកដន្ងបាក់ដ្រកហៅជំុវញិទំាង្ុ៉រោម នដែរ ក៏រលំំ អា្ោ 

្ំរបាក់្ំរដ្រករូ្រកពរះ និងរូ្រោ្ក់ឲ្យ ហៅជា ផ្ង់ ្ ូលពី កា្់ររលំំអ្់ទំាងរូ្រ កពរះ 
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អាទិត្យ ហៅកគ្់រកនាុងស្្រុកអុពីស្សាដអលហចញ រួចកទង់វលិកតឡ្់រមកឯកករុង

ហយរូសាឡិមវញិ» (ខ ៦ និង ៧)។

 ែូហចនារះ ហ្តេចយូ៉ហ្ៀ្បានខំក្ររឹងដក្រងជំរុញតួោទពីជាហ្តេចរ្រ្់កទង់ 

ហែើម្ពីហលើកតហមកើងហគាលការថនកករឹត្យវន័ិយែ៏្ររ ិ្ ុទ្ធរ្រ្់កពរះ តំាងពពីែំ្ូរង ទពី 

ថនកពរះជនមរ្រ្់កទង់មក។ ហ�ើយឥឡូវហនរះ ខណៈដែលហ្ផាោដែលជាហ្មៀន

បានអានគម្ពីរកករឹត្យវន័ិយថាវ យកទង់្ណាតេ ្់រ កពរះមោក្សកតបានចាត់ទុកគម្ពីរ

ហនរះថាជាឃ្្ំងថនចំហណរះែរឹង ជាចំណងហមកតពីភាព ែ៏មាន អំណាច ហៅកនាុងការ

ដកទកមង់ដែលកពរះអង្គកបាថានា ចង់ោំមកកាន់ទរឹកែពីរ្រ្់កទង់ជាខំ្្ង។ កទង់

បានតំាងកពរះទ័យហ្វើកិចចាការហៅតាមពន្លឺថនែំ្ូរោម នហនរះ ហ�ើយក៏ហ្វើឲ្យអ្់

ពពី្មត្ថភាពរ្រ្់កទង់ ហែើម្ពីឲ្យរាស្តេរ្រ្់កពរះអង្គសា្គ ល់ចបា្់ពពីការ្រហកងៀន

រ្រ្់កករឹត្យវន័ិយ ហ�ើយែរឹកោំពួកហគឲ្យ្រណតេុ រះការហគារពែល់ហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់



គម្ពីរកករឹត្យវន័ិយ-ទំព័រ-475-

និងកករឹត្យវន័ិយថនឋាន្ួគ៌ ក្រ្ិនជាបាន។

ពុធ-១០ តុលា   អំណាន កពរះគម្ពីរក្រចំាថ ង្ៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក២០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឯ កករឹត្យវន័ិយ រ្រ្់ កពរះហយ�ូវ៉ ហោរះ កគ្់រ លក្ខណ៍ 

ក៏ ដក កពលរឹង ហឡើង វញិ ហ្ចកតេពី ្រោ្ល់ ថន កពរះហយ�ូវ៉ ជា ពិត ក៏ ហ្វើ ឲ្យ មនុ្្ស 

ហ្្ លងៃង់ មាន កបាជាញា  ។ ទំនុកតហមកើង ១៩:៧

 ្ុ៉រដនតេ ហតើការដកទកមង់ដែលពួកហគកតរូវការហនរះអាចហ វ្ើហៅបានដែរឬហទ? 

សា្ន៍អុពីស្សាដអលបានឈានជិតែល់កពំដែនថនការអត់្មត់រ្រ្់កពរះហៅ

ហ�ើយ មិនយូរហទ កពរះអង្គនរឹងទម្ាក់ទណ្ឌ កមមមកហលើអ្់អនាកដែលក្រមា្ែល់ 

កពរះោមរ្រ្់កទង់ជាមិនខ្ន ។ ហ្ចកតេពីហកកា្រ្រ្់កពរះបានពុរះកហ្ជញ្្ជ ល

ទា្់នរឹងមនុ្្សរួចហៅហ�ើយ ។ ហោយមានកពរះទ័យហពញហៅហោយទុក្ខកងវល់ 

និងកតេពីស្្ង្កកពរះទ័យ ហ្តេចយូ៉ហ្ៀ្បានដ�កកពរះពស្តេ ហ�ើយកកា្រហៅចំហពារះ

កពរះទំាងមានវញិ្្ញ ណទុក្ខកពរួយ ដ្វងរកការអត់ឱនហទា្ែល់អំហពើបា្រថន

រាស្តេែ៏ឥតហកាតដកកងហោរះ។

 កាលហោរាស្ ព្ីហឈាម រះ�ុ៊លោមានជពីវតិរ្់ហៅទពីកករុងហយរូសាឡិម 

ជិតកពរះវោិរ កពរះតកមិរះរ្រ្់ហ្តេចដែលហពារហពញហៅហោយការភ័យខ្្ច

ែ៏គួរឲ្យរហំភើ្រ កទង់បានហៅឯោង ហ�ើយកទង់បានតំាងកពរះទ័យនរឹង្ួរហៅ 

កពរះជាមាចា ្់ តាមរយៈអនាកោំសារដែលកពរះបានហកជើ្តំាងហនរះ ហែើម្ពី្ិកសា 

ឲ្យែរឹងថា ហតើមានវ ិ្ ពីអវពីដែលកទង់អាចជួយ្ហ្ជង្្គ រះសា្ន៍យូោដែលមាន 

កំ�ុ្ហនរះបាន ហៅហពលដែលពួកហគកំពុងដតហៅមាត់រហ ត្េ ថនហ្ចកតេពីវោិ្ 

ោហពលឥឡូវហនរះ ក្រ្ិនហ្រើបាន។

 ហោយសារទមងៃន់ថនសា្ថ នការណ៍និងការហគារពែល់ហោរាស្ ព្ីរូ្រហនរះ

ផ្ង ហ្វើឲ្យកពរះអង្គ្ហកមចកពរះទ័យហកជើ្យកថានា ក់ែរឹកោំជាន់ខ្្់្ំរផុ្តក្រចំា

កពរះនគរឲ្យហៅជួ្រោង។  កពរះអង្គបាន្រង្្គ ្់រែល់ពួកហគថា «ចូរឲ្យអនាករាល់

គានា ហៅទូល្ួរែល់កពរះហយ�ូវ៉ ពពីែំហណើ រកពរះ្រន្ូលដែលមានកនាុងគម្ពីរ ដែល 
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ហគបានក្រទរះហ�ើញហនរះ ឲ្យហយើងនិងពួក្រណាតេ ជន ជាពួកយូោទំាងអ្់គានា   

ផ្ង ែ្ិតហ្ចកតេពីហកកវហកកា្រ្រ្់កពរះហយ�ូវ៉ដែលហកើតហឡើងទា្់នរឹងហយើង

រាល់គានា ហោរះខំ្្ងថកកដលង ពពីហកពារះពួកអយ្យហកាហយើងរាល់គានា  មិនបានសាតេ ្់រតាម

កពរះ្រន្ូលកនាុងគម្ពីរហនរះ ហែើម្ពីនរឹងក្រកពរឹតតេតាមកគ្់រទំាងហ្ចកតេពី ដែលបាន្រង្្គ ្់រ 

មកហយើងរាល់គានា ហទ» (ពងសាវតារក្សកតទពី២ ២២:១៣)។

 កពរះអមាចា ្់បានក្រទានកពរះ្រន្ូលែល់ហ្តេចយូ៉ហ្ៀ្តាមរយៈោង

�ុ៊លោថា កពរះមិនអាចពង្វ ងហ្ចកតេពីវោិ្ែល់ទពីកករុងហយរូសាឡិមហទ។ ហទារះ 

្រពីជាឥឡូវហនរះក្រជារាស្តេបាន្រោ្្រខួ្នហៅចំហពារះកពរះក៏ហោយ ក៏ពួកហគមិន

អាចហគចផុ្តពពីទណ្ឌ កមមបានដែរ។ ចិតតេរ្រ្់ហគកតរូវបានហ្វើឲ្យ្្រឹកហោយសារ

អំហពើអាកកក់ោ៉ងយូរអដងវង ដែលក្រ្ិនហ្រើមិនមានទណ្ឌ កមមហទ ហោរះពួកហគ

នរឹងវលិហៅក្រកពរឹតតេអំហពើបា្រែូចហែើមវញិជាមិនខ្ន។ ហោរាស្ ព្ីហោរះបានកបា្់រ 

ហគថា «កពរះហយ�ូវ៉ ជាកពរះថនសា្ន៍អុពីស្សាដអល កទង់មានកពរះ្រន្ូល ែូហចនារះ 

ចូរហៅកបា្់រែល់មនុ្្សដែលចាត់អនាករាល់គានា មកឯខញាុំថា កពរះហយ�ូវ៉កទង់មាន

កពរះ្រន្ូលែូហចនារះថា ហមើលអញនរឹងោំហ្ចកតេពីអាកកក់មកហលើទពីហនរះ ហ�ើយហលើ  

្រណាតេ ជនដែលហៅកករុងហនរះដែរ គលឺកគ្់រទំាងហ្ចកតេពីកនាុងគម្ពីរ ដែលហ្តេចយូោ 

បានទតហោរះ ពពីហកពារះហគបានហបារះ្រង់ហចាលអញ ហ�ើយបានែុតកំញាន ថាវ យ 

ែល់កពរះែថទ ជាការដែលោំឲ្យអញមានហ្ចកតេពីហកកា្ ហោយសារការទំាង

្ុ៉រោម នដែលថែហគហ្វើ ហោយហ�តុហោរះបានជាហ្ចកតេពីហកកា្រ្រ្់អញនរឹងហឆរះ 

ឆួលហឡើងទា្់នរឹងទពីហនរះ ហ�ើយនរឹងពន្ត់មិនបានផ្ង» (ខ ១៥ ែល់ ១៧)។ 

 ្ុ៉រដនតេ ហោយសារកពរះមោក្សកតបាន្រោ្្រកពរះ�ឫទ័យហៅចំហពារះកពរះ 

កពរះអមាចា ្់ក៏បានទទួលសា្គ ល់កាយវកិាររ្រ្់ហ្តេចដែលខំដ្វងរកការអត់

ឱនហទា្និងហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណា។ កពរះបាន្រញ្ជូ នសារហៅកទង់ថា «ហោរះ 

ហោយហកពារះឯងមានចិតតេទន់ ហ�ើយបាន្រោ្្រខ្ួនហៅចំហពារះកពរះហយ�ូវ៉ 

កនាុងកាលដែលឯងបានឮហ្ចកតេពីដែលអញបានទាយទា្់នរឹងទពីហនរះ ហ�ើយ

ទា្់នរឹង្រណាតេ ជនដែលហៅកករុងហនរះថា ហគនរឹងកតរូវសា្រ្ូន្យ ហ�ើយកតរូវកតឡ្់រ 
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ជាហ្ចកតេពី្រណាតេ សា ហ�ើយហោយហកពារះឯងបានដ�ក្ហម្ៀក្ំរពាក់ កពម ទំាង 

យំហៅមុខអញែូហចនារះ ហោរះកពរះហយ�ូវ៉កទង់មានកពរះ្រន្ូលថា អញក៏បាន ឮ 

ហ�ើយ ហ�តុហោរះបានជាអញនរឹងឲ្យឯងហៅជួ្រជំុនរឹងពួកអយ្យហកាឯង ហ�ើយ 

ហគនរឹង្រញចាុ រះឯង ហៅកនាុងផ្នាូរហោយ្ុខសានតេ ដភនាកឯងនរឹងមិនហ�ើញអ្់ទំាង

ហ្ចកតេពីអាកកក់ ដែលអញនរឹងោំមកហលើទពីហនរះហទ ែូហចនារះ ហគក៏ោំយកពាក្យ 

ទំាង ហោរះ ហៅទូលែល់ហ្តេចវញិ» (ខ ១៩ និង ២០)។

ពពហស្បតិ៍-១១ តុលា អំណាន កពរះគម្ពីរក្រចំាថ ង្ៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក២១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ មាន ហពល ្ ំរា្់រ កគ្់រ ទំាង អ្់ គលឺ មាន ហពល ្ ំរា្់រ កគ្់រ 

ការ ដែល ចង់ ហ្វើ ហៅ ហកកាម ហម�។ សាសាតេ  ៣:១

  ហ្តេចកតរូវដតថាវ យកពរឹតតេិការណ៍អោគតហៅឯកពរះ កពរះអង្គមិនអាចផ្ា្់

្រតេូរកពរះរាជកករឹត្យរ្រ្់កពរះហយ�ូវ៉បានហទ។ ្ុ៉រដនតេ ហៅកនាុងការក្រកា្ពពីការ

ជំនំុជកមរះរ្រ្់កពរះថនឋាន្ួគ៌ តាមកមមវ្ោរ្រ្់ពួកហគហនរះ កពរះជាមាចា ្់

មិនបានែកយកឱកា្ថនការដកដក្រចិតតេនិងការដកទកមង់ហចញហទ ហ�ើយហ្តេច

យូ៉ហ្ៀ្បានតំាងកពរះទ័យនរឹងហ្វើឲ្យអ្់ពពីអំណាចរ្រ្់កទង់ ហែើម្ពីោំមក

នូវការដកទកមង់ែ៏្ំខ្ន់មួយ ហោយ្ម្រឹងហមើលហៅឯ្ំរណងកពរះ�ឫទ័យ

ចង់្រន្ថយការជំនំុជកមរះរ្រ្់កទង់ ហោយហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណា។ កទង់បានចាត់

ឲ្យមានការក្រជំុែ៏្ំមួយជា្រោ្ន់ ហោយបានអហញ្ជ ើញពួកចា្់ទំុ ពួកអនាកមុខ

អនាកការហៅទពីកករុងហយរូសាឡិមនិងស្្រុកយូោមកជួ្រជំុគានា  ជាមួយនរឹងក្រជារាស្តេ 

សាមញ្ញ។ ពួកោ�មលឺននិងក្រជារាស្តេទំាងហោរះ រួមជាមួយនរឹងពួក្ង្ឃនិង 

ពួក ហលវ ពី ផ្ង បានមកជួ្រជំុជាមួយនរឹងកពរះមោក្សកតហៅទពីោនកពរះវោិរ។

 ហ្តេចកទង់បានអានហៅកាន់អង្គក្រជំុែ៏្ំហនរះ ហោយផ្ាល់នូវ «អ្់ ទំាង 

កពរះ្រន្ូលហៅកនាុងគម្ពីរ ជាហ្ចកតេពី្ញ្្ញ ដែលបានក្រទរះហ�ើញកនាុងកពរះវោិរ 

ថនកពរះហយ�ូវ៉ ឲ្យហគសាតេ ្់រ» (ពងសាវតារក្សកតទពី២ ២៣:២)។ កពរះរាជាជាអនាក 

អានហនរះ កពរះអង្គមានការរជួំលកពរះទ័យជាខំ្្ង កពរះអង្គបាន្រហញចា ញសារ



ទំព័រ-478- ពួកហោរា និងហ្តេច

រ្រ្់កទង់ហោយហ្ចកតេពីរហំភើ្រនិងកពរះទ័យហខ្ចខំ្្។ អនាកសាតេ ្់ររ្រ្់កទង់បាន

រជួំលចិតតេោ៉ងកជាលហករៅ។ កកមិតថនអារមមណ៍ហនរះបាន្រង្ហា ញហៅកនាុងទរឹក

កពរះភ័្ជកតេរ្រ្់ហ្តេច កនាុងឧតតេមភាពថនសារហនរះហោយផ្ាល់ និងកនាុងការកពមាន 

ថនការ  ជំនំុ ជកមរះដែលនរឹងមកែល់។ ទំាងអ្់ហនរះ បាន្៉ររះពាល់ចិតតេរ្រ្់ ហគ  

ជាខំ្្ង ហ�ើយមនុ្្សជាហកចើនបានហ្រតេជាញា ចិតតេរួ្ររួមជាមួយនរឹងកពរះមោក្សកត

កនាុងការដ្វងរកការអត់ឱនហទា្ពពីកពរះ។

 ឥឡូវហនរះ ហ្តេចយូ៉ហ្ៀ្បានហ្នាើ្ំុឲ្យអនាកដែលមានអំណាចខ្្់

្ំរផុ្តរួ្ររួមជាមួយនរឹងក្រជារាស្តេ ហៅកនាុងហ្ចកតេពី្ញ្្ញ ែ៏មហោឡារកិហៅ 

ចំហពារះកពរះ ហែើម្ពី្�ការជាមួយគានា ហៅវញិហៅមកកនាុងការខំក្ររឹងដក្រង្រហងកើត 

ការផ្ា្់្រតេូរែ៏្ំខ្ន់។ «ហ្តេចកទង់្រហៅហលើទពី្កល់ ចុរះ្ញ្្ញ នរឹងកពរះហយ�ូវា៉ 

ឲ្យបានហែើរតាមកពរះហយ�ូវ៉ ហ�ើយកាន់តាមកករឹត្យកកម និងហ្ចកតេពី្រោ្ល់ 

ហ�ើយនិង្រញ្ញតតេិរ្រ្់កទង់ទំាង្ុ៉រោម នអ្់អំពពីចិតតេ ហ�ើយអ្់អំពពីកពលរឹងកទង់ 

ហែើម្ពីនរឹង្ហកមចតាមអ្់ទំាងពាក្យថន្ញ្្ញ ដែលកត់ទុកហៅកនាុងគម្ពីរហនរះ»។ 
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ចហម្ើយត្រមកវញិជាទពីហពញចិតតេជាងការដែលហ្តេចរពំរឹងទុក៖ «ហ�ើយ្រណាតេ ជន

ទំាងឡាយហគក៏យល់កពមដែរ» (ខ ៣)។ 

 ហៅកនាុងការដកទកមង់ដែលហកើតហឡើងជា្រនតេ កពរះរាជាបានដ្ររចំណា្់រ

អារមមណ៍រ្រ្់កទង់ហៅឯការវោិ្ថនស្ាកសានា មរ្រ្់ការថាវ យ្រង្គំរូ្រកពរះ

ដែលហៅហ្្្ល់មតេង។ ក្រជារាស្តេហៅទូទំាងនគរបានហ្វើតាមក្រថពណពី

ថននគរជំុវញិ កនាុងការកកា្រថាវ យ្រង្គំែល់រូ្រកពរះដែលហ វ្ើពពីហ ើ្  ពពី ម្ ដែលោក់

ែូចជា រ្ឹងដតមិនមានកមំ្ាងរ្រ្់មនុ្្សណាអាចកមាចា ត់ហចាលនូវោនថន

អំហពើអាកកក់ហនរះហចញបានហទ។ ្ុ៉រដនតេហ្តេចយូ៉ហ្ៀ្បានត្ូ៊ោ៉ង្វិតសាវ ញ

ហែើម្ពី្ម្ាតទរឹកែពីរ្រ្់កទង់។ កពរះអង្គបានជួ្រជាមួយនរឹងពួកអនាកថាវ យ្រង្គំ

រូ្រកពរះ ហោយបាន្ម្ា្់រ «ពួក្ង្ឃទំាងអ្់ថនទពីខ្្់» ោ៉ង្ហម្ើម។ «មួយ 

ហទៀត យូ៉ហ្ៀ្ក៏្ំរបាត់ពួកកគរូខ្្រ កគរូគាថា កពមទំាងរូ្រោ្ក់ និងកពរះទំាង 

្ុ៉រោម ន ហ�ើយកគ្់រទំាងហ្ចកតេពីគួរ្្្់រហខ្ើម ដែលហ�ើញមានហៅស្្រុកយូោ 

និងហៅកករុងហយរូសាឡិមទំាងអ្់ហចញ ហែើម្ពីឲ្យបាន្ហកមចតាមពាក្យថន

កករឹត្យវន័ិយកត់ទុកកនាុងគម្ពីរ ដែល�ុពីលគពីោ៉ជា្ហមតេច្ង្ឃបានក្រទរះហ�ើញ

កនាុងកពរះវោិរថនកពរះហយ�ូវ៉» (ខ ២០ និង ២៤)។

 ហៅ្ម័យថនការដ្រងដចកនគរ កាលពពី្ុ៉រោម ន្តវត្សរក៍ន្ងមកហនរះ 

កាលហ្តេចហយរ ៉ូហបាម ជា្ុរកតហនបាតបាន្វរះដ្វង្រដងវរចិតតេ រ្រ្់ក្រជារាស្តេ

ហចញពពីពិ ព្ីថាវ យតង្វ យហៅកពរះវោិរ ហៅកនាុងទពីកករុងហយរូសាឡិម ហៅជាទកមង់ 

ថនការថាវ យ្រង្គំ្មពី កពរះអង្គបានសាងអា្ោដែលមិន្ររ ិ្ ុទ្ធហៅឯហ្រតដអល 

ហោយការក្រមា្ែល់កពរះដែលរាស្តេអុពីស្សាដអល្រហកមើ។

 សុព្រ-១២ តុលា   អំណាន កពរះគម្ពីរក្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក២២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ែូហចនារះ ចូរ មាន កំឡាំង ហ�ើយ ចិតតេ ក្ាោន ហឡើង កំុ ឲ្យ ខ្្ច 

ឬ មាន ហ្ចកតេពី ភ័យ ញ័រ ចំហពារះ ហគ ហឡើយ ែ្ិត គលឺ កពរះហយ�ូវ៉ ជា កពរះ ថន ឯង 

ដែល ោង ហៅ ជា មួយ នរឹង ឯង កទង់ មិន ដែល ខ្ន នរឹង ហកបា្ ឯង ហទ ក៏ មិន 



ទំព័រ-480- ពួកហោរា និងហ្តេច

ដែល លរះ ហចាល ឯង ដែរ។ ហចាទិយកថា ៣១:៦ 

 ហៅហពលថាវ យអា្ោ ជាកដន្ងដែល្ុ៉រោម នោនា ំហៅមុខនរឹងកតរូវទាក់

ទាញក្រជារាស្តេឲ្យអនុវតតេការថាវ យ្រង្គំរូ្រកពរះហនរះ មានអនាក្រហកមើរ្រ្់កពរះមានា ក់  

បានមកពពីស្្រុកយូោ ជាមួយនរឹងកពរះ្រន្ូលថនការហថាក លហទា្ែល់ការក្រមា្ 

ហនរះ។ ហោកបាន «ដស្្កហឡើងទា្់នរឹងអា្ោ» ហោយក្រកា្ថា «មានា ល 

អា្ោៗហអើយ កពរះហយ�ូវ៉កទង់មានកពរះ្រន្ូលែូហចនារះ ហមើល នរឹងមាន្ុរកតា

មួយហកើតមកកនាុងកពរះវង្សរ្រ្់ោវ ពីឌ កពរះោមយូ៉ហ្ៀ្ កទង់នរឹងថាវ យពួក្ង្ឃ

ថនអ្់ទំាងទពីខ្្់ ដែលែុតកំញានហៅហលើឯង ទុកជាយញ្ញ្ូរជាហៅហលើឯង 

កពមទំាងែុតឆ្រឹងមនុ្្សហៅហលើឯងដែរ» (ពងសាវតារក្សកតទពី១ ១៣:២)។ ការ  

ក្រកា្ហនរះបានអមហោយ្ញ្្ញ ដែល្រញ្្ជ ក់ថា កពរះជាមាចា ្់បានមាន្រនូ្ល

អំពពីហរឿងហនរះហោយផ្ាល់។

 ្រពី្តវត្សរប៍ានកន្ងហៅ។ ហៅកនាុងអំឡុងហពលថនការដកទកមង់ដែល

កពរះហៅយូ៉ហ្ៀ្បានោំមក កពរះរាជាបានោងហៅឯហ្រតដអលហោយផ្ាល់ 

ហៅទពីហោរះកពរះអង្គបានទតហ�ើញអា្ោពពីចា្់្ុររាណហោរះ។ ្រទទំោយ

ដែលបាន្រន្លឺហឡើងអ្់ហពលជាហកចើនោនា ំកន្ងមកហ�ើយហៅចំហពារះវតតេមាន 

ថនហ្តេច ហយរ ៉ូហបាមហោរះ ឥឡូវហនរះបាន្ហកមចជាការពិតជាក់ដ្តេងហ�ើយ។

 «ឯអា្ោដែលហៅកតង់កករុងហ្រតដអល និងទពីខ្្់ ដែលហយរ ៉ូហបាម 

កូនហនបាត ជាអនាកដែលោំឲ្យពួកអុពីស្សាដអលហ វ្ើបា្របានហ្វើ កទង់ក៏្ំរដ្រក 

្ំរបាក់អា្ោ និងទពីខ្្់ កពមទំាងែុតទពីខ្្់ហោរះ វយកហម្ចជាផ្ង់្ូលពី 

ហ�ើយែុតរូ្រកពរះផ្ង។

 «កាលយូ៉ហ្ៀ្ដ្ររទតហៅ ហោរះក៏ហ�ើញផ្នាូរហខ្ម ចហៅភនាំ រួចកទង់ចាត់

ហគឲ្យហៅយកឆ្រឹងពពីផ្នាូរទំាងហោរះ មកែុតហលើអា្ោ ហ្វើ្រង្្្់រែល់ អា្ោ 

ហោរះ តាមកពរះ្រន្ូលថនកពរះហយ�ូវ៉ ដែលអនាក្ំណ្់ររ្រ្់កពរះបានក្រកា្

ទុក គលឺជាអនាកដែលបានទាយកបា្់រពពីការទំាងហោរះ។

 «រួចកទង់មានកពរះ្រនូ្ល្ួរថា ហតើមុ៉ងអពី ដែលអញហ�ើញឯហណារះ 



គម្ពីរកករឹត្យវន័ិយ-ទំព័រ-481-

ពួកអនាកកករុងហោរះហគទូលហឆ្ើយថា ហោរះគលឺជាមុ៉ងថនអនាក្ំណ្់ររ្រ្់កពរះដែល 

មកពពីស្្រុកយូោ ហ�ើយបានទាយពពីការទំាង្ុ៉រោម ន ដែលកទង់បានហ្វើ្ហកមច

ែល់អា្ោហ្រតដអលហនរះ កទង់មានកពរះ្រន្ូលថា ទុកចុរះកំុឲ្យ អនាក ណា ហៅ 

ហរ ើ្ ឆ្រឹងគាត់ហឡើយ ែូហចនារះ ហគក៏ទុកឆ្រឹងគាត់ហៅ កពមទំាងឆ្រឹង ថន ហោរា ដែល 

មកពពីសាម៉ារ ពីហោរះដែរ» (ពងសាវតារក្សកតទពី២ ២៣:១៥-១៨)។

 ហៅជកមាលភនាំហែើមអូលពីវភាគខ្ងហជើង ទល់មុខនរឹងកពរះវោិររ្រ្់ 

កពរះហយ�ូវ៉ែ៏ស្្្់ស្ាត ហៅហលើភនាំមូ៉រ ពីោ៉ មានទពី្កាក រៈ និងរូ្រចម្ាក់ដែល

ហ្តេចសាឡូមូ៉នបានតំាងហែើម្ពី្ំរហពញចិតតេែល់ពួកមហ� ព្ីរ្រ្់កទង់ ដែល 

ជាអនាកថាវ យ្រង្គំរូ្រកពរះ។ ្ូមហមើលគម្ពីរពងសាវតារក្សកតទពី១ ១១:៦-៨។ រូ្រ 

ភាពបាក់ដ្រកទំាងហោរះបាន្រហៅហលើ «ភនាំថនការវយក្រោរ» ហនរះជាទពី 

្មា្គ ល់ដែលមិនហចរះនិោយ ពពីការហបារះ្រង់ជំហនឿែ៏្ំនិងែ៏អាកកក់្ំរផុ្តថន 

សា្ន៍អុពីស្សាដអល កាលពពីពពីរ្រពី្តវត្សរក៍ន្ងមក។ រូ្រទំាងអ្់ហោរះក៏កតរូវ

បានែកយកហចញនិង្ំរផ្ាញហោយហ្តេចយូ៉ហ្ៀ្ផ្ងដែរ។ កពរះរាជាបាន  

្វរះដ្វងសា្ថ ្រោជំហនឿរ្រ្់សា្ន៍យូោហៅហលើកពរះ ថន កពរះអយ្យហកាកទង់ 

ហោយកបារព្ធពិ ព្ី្ុរណ្យរលំងែ៏្ំ ស្្្រហៅតាមហ្ចកតេពីដែលបានដចងហៅកនាុង

គម្ពីរកករឹត្យវន័ិយ។ ពួកអនាកមានការទទួលខុ្កតរូវហៅកនាុងពិ ព្ីែ៏្ររ ិ្ ុទ្ធហនរះ

បានហរៀ្រចំ្កមា្់រការកបារព្ធពិ ព្ី ហ�ើយ ហៅថ្ងៃ កបារព្ធពិ ព្ីហោរះ ហគបានថាវ យ

តង្វ យយញ្ញ្ូរជាហោយហ្រ ពី។ «ពិតកបាកែជាមិនដែលមាន្ុរណ្យរលំងោ៉ង

ហោរះហឡើយ ចា្់រតំាងពពីកគាពួកហៅោវ យ ជាអនាកដែលកគ្់រកគងហលើពួក អុពីស្សាដអល 

រ�ូតមកែល់កគា ពួកហ្តេច អុពីស្សាដអល និងពួកហ្តេចយូោទំាង្ុ៉រោម នផ្ង»  

(ពងសាវតារក្សកតទពី២ ២៣:២២)។ ្ុ៉រដនតេ ហទារះ្រពីជាកតរូវបានកពរះ្ពវកពរះ�ឫទ័យ

ក៏ហោយ ក៏កពរះទ័យពុរះកហ្ជញ្្ជ លរ្រ្់កពរះហៅយូ៉ហ្ៀ្ ហៅមិនអាច្ួននរឹង

បា្ររ្រ្់មនុ្្សពពីជំោន់មុនបានដែរ ឯហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់និងការហគារពរ្រ្់

ក្រជារាស្តេដែលហែើរតាមកទង់ ក៏មិនមានឥទ្ធិពលហ្វើឲ្យការមិនផ្ា្់្រតេូរចិតតេ 

រ្រ្់មនុ្្សជាហកចើន ដែលបាន្រែិហ្្មិនកពមដ្ររហចញពពីការថាវ យ្រង្គំ 
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រូ្រកពរះ ហោយ ជំព្់រែួលទំាងហោរះ មកឯកពរះពិតវញិហោរះបានដែរ។

 អ្់ហពលជាងមួយទ្វត្សរ ៍ហោយមានការកបារព្ធពិ ព្ី្ុរណ្យរលំងហនរះ 

ហ្តេចយូ៉ហ្ៀ្បាន្រនតេកគងរាជ្យ្រល្័ងកតហៅហទៀត។ ហៅហពលកពរះអង្គមាន

កពរះជនមសាម្ិ្រកបំា្ួរនកពរះវ្សា កពរះអង្គបានហសាយទិវង្គតហៅកនាុង្្ជង្្គ ម 

កនាុង្មរភូមិ ហពលហ វ្ើ្្ជង្្គ មជាមួយនរឹងកងទ័ពហអ្ុពីព្។ «ែូហចនារះ ពួកទ័ពកទង់

ក៏ហលើកយកកទង់ហចញពពីកពរះរាជរ្ហៅោក់ហលើកពរះរាជរ្មួយហទៀត ោំហៅ 

ឯកករុងហយរូសាឡិម កទង់ក៏្ុគតហៅ ហគ្រញចាុ រះ្ពកទង់ហៅកនាុងផ្នាូររ្រ្់ពួក

អយ្យហកាកទង់ ឯពួកយូោ និងពួកកករុងហយរូសាឡិមទំាងអ្់គានា ក៏កាន់ទុក្ខ

នរឹងយូ៉ហ្ៀ្ ឯហយហរមា ហោកហលើក្រទទំនួញទួញ ពពីយូ៉ហ្ៀ្ ហ�ើយពួក 

ចហកមៀងក្ររុ្ស្ ព្ី ក៏ហកចៀង្រទទំនួញពពីយូ៉ហ្ៀ្ែរា្រែល់្ពវថ្ងៃហនរះ ក៏

តំាងការហោរះទុកជាទម្ា្់រកនាុងពួកអុពីស្សាដអលតហៅ ហមើល្រទទំាងហោរះបាន

កត់ទុកកនាុងគម្ពីរ្ររហិទវហ�ើយ» (របាក្សកតទពី២ ៣៥:២៤, ២៥)។ «ហៅមុនកទង់

ហោរះគាម នហ្តេចណាឲ្យែូច» ហ្តេចយូ៉ហ្ៀ្ហឡើយ គលឺ «កទង់ដែលបានកតឡ្រ់ 

មកឯកពរះហយ�ូវ៉ ឲ្យអ្់ពពីចិតតេ អ្់ពពីកពលរឹង ហ�ើយអ្់ពពីកមំ្ាង តាមកគ្់រ 

ទំាងកករឹត្យ វន័ិយ រ្រ្់ ហោក មូ៉ហ្........  ហ�ើយកាលហកកាយកទង់មក ក៏មិន 

ដែលហកើតមានដែរ ្ុ៉រដនតេ កពរះ ហយ�ូវ៉កទង់ មិន បាន អន់ ្ យពពី ហ្ចកតេពី ហកកា្ ែ៏ 

ជា ខំ្្ង ដែល កទង់ ហកើត មាន ែល់ ពួក យូោ ហោយ ហកពារះ អ្់ ទំាង ហ្ចកតេពី ចាក់ រុក 

ដែល ម៉ាោ៉ហ្ បាន ក្រកពរឹតតេ នរឹង កទង់ ហោរះ ហឡើយ» (ពងសាវ តារក្សកតទពី២ ២៣:២៥, 

២៦)។ ហពលហវោថនការវោិ្ចុងហកកាយ្រង្្់ថននគរបានចូលមកែល់ោ៉ង 

រ�័្ ហ�ើយក្រជារាស្តេកតរូវបានចា្់រយកជាហ្្ើយហៅកាន់ទពីកករុងបា្៊រពីឡូន 

ហៅទពីហោរះពួកហគកតរូវហរៀន្ូកតអំពពីហមហរៀនដែលពួកហគធ្ា្់របាន្រែិហ្្មិន 

កពមហរៀន្ូកត ហៅហកកាម្ររោិការដែលហៅអនុហកគារះហៅហឡើយ៕
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៣៤

លោកលេលេមា

សៅរ៍-១៣ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីេព្រចំាថ្ងៃ៖ លអលេគាល ជំពូក២៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ដ្បិត ពពរះលេហូវ៉ា ពទង់ មាន ពពរះ្រន្ូល ថា អញ ស្គា ល់ 

លេចក្ពី ដដល អញ គបិត ពពី ដំល�ើ េ ឯង រាល់ គានា  មបិន ដមន គបិត ល្វើ លេចក្ពី អាពកក់ លទ 

គឺ គបិត ឲ្យ បាន លេចក្ពី េុខ វ បិញ លដើម្ពី ដល់ ចុង ្ំរផុត ឲ្យ ឯង រាល់ គានា  បាន 

លេចក្ពី េង្ឃឹម។ លេលេមា ២៩:១១

 លោកលេលេមាគឺជាមនុេ្សមានា ក់លៅកនាុងចំលណាមពួកអនាកដដលមាន

េង្ឃឹមេពមា្់រកាេភ្ញា ក់េឭកខាងពពលឃឹងវ បិញ្ញា �ថានឃឹងបានឋបិតល្េេូេអដងវង 

ដដលលកើតលចញពពីកាេដកទពមង់លៅលពកាម   លេ្ចេ៉ាូលេៀេលោរះ។ ពពរះបានពរាេ់

លៅេូ្រលោកឲ្យ្ំរលពញកបិច្ចកាេជាលោរា រំាងពពីលោកលៅមានវេ័លកមេង លៅ 

ល�ើេ គឺរំាងពពីឆ្នា ំទពីដ្់រ្រពីថនេជ្ជកាលលេ្ចេ៉ាូលេៀេមកលមល៉ារះ។ ជាេមាជបិក 

ថនេង្កនាុងអំ្ូរេលលវ ពី លោកលេលេមាបានទទួលកាេហវឃឹកហវឺនឲ្យ្រលពមើកាេដ៏

្រេ បិេុទ្ធ រំាងពពីលកមេងមក។ លៅកនាុងឆ្នា ំដ៏េ ពីករាេថនកាេលេៀ្រចំលនរះ លោកបាន

ដឃឹងខលរះៗថាពពរះបានដញកលោកជា្រេ បិេុទ្ធរំាងពពីកំល�ើ តមកឲ្យល្វើ «ជាលោរា 

ដល់អេ់ទំាងស្េន៍»។ លហើេលៅលពលដដលកាេពរាេ់លៅេ្រេ់ពពរះបាន

មកដល់ លោកបានពជា្រយ៉ា ងចបាេ់ពពីភ្ពគាមេ នតថមលេ្រេ់លោក លោកបាន 

ព្រកាេថា «ឱពពរះអមា្ច េ់លេហូវ៉ាលអើេ លមើល ទូល្រងគាំគាមេ នលវោេអ ប្ិ្របាេ 

លទ ដ្បិតទូល្រងគាំជាមនុេ្សលកមេងេុទ្ធ» (លេលេមា ១:៥, ៦)។

 លៅកនាុងេុវវេ័េ្រេ់លោកលេលេមា ពពរះបានទតល�ើញថាលោកជា

មនុេ្សមានា ក់ដដលលស្មេ រះពតង់លៅនឃឹងកបិច្ចកាេេ្រេ់ពទង់ នបិងជាអនាកដដលនឃឹងឈេ

ជាពនលឺទាេ់នឃឹងកាេព្រឆំ្ងដ៏្ំ។ លោកបាន្រង្ហា ញភ្ពលស្មេ រះពតង់លៅ កនាុង  
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វេ័កុមាេ លហើេឥ�ូវលនរះ លោកបានពទំាពទនឃឹងកាេពបិបាកៗជាលពចើនកនាុង ឋានៈ 

ជាទាោនថនលឈើឆ្កា ង។ ពពរះបាន្រង្គា ្់រដល់អនាកោំស្េដដលពទង់បានលពជើេ

រំាងលនរះថា «កំុឲ្យថាឯងជាមនុេ្សលកមេងល�ើេ ដ្បិតល្រើអញចាត់ ឯងឲ្យលៅ ឯ 

អនាកណា លោរះឯងពតរូវដតលៅ លហើេលេចក្ពីអវពីដដលអញ ្រង្គា ្់រ ឯង  លោរះឯងពតរូវ  

ដតពបា្់រដដេ ពពរះលេហូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូលមកខញាុំថា កំុ ឲ្យ ខាល ចចំលោរះលគល�ើេ 

ដ្បិតអញលៅជាមួេ លដើម្ពីនឃឹងជួេឲ្យឯងេួច»។«ដូលចនារះ ចូេឲ្យឯងពកវត់ ចលងការះ 

លហើេលពកាកល�ើងលៅពបា្់រដល់លគ រាមពគ្់រទំាងលេចក្ពីដដលអញ្រង្គា ្់រ ឯង 

ចុរះ កំុឲ្យសេេុតចបិត្ចំលោរះលគល�ើេ ដពកងអញល្វើឲ្យឯងសេេុតចបិត្លៅមុខ

លគជាពបិត ដ្បិតលមើលលៅថ្ងៃលនរះ អញ បាន រំាងឯង  ល�ើង ទុកជាទពីពករុងលពតៀម

លោេលពគឿងចមបាងំ ជាេេេដដក លហើេជាកំដផងលងហាបិន េពមា្់រតនឃឹងសេរុក 

ទំាងមូល នបិងលេ្ចទំាង្រ៉ាុោមេ ន ថនស្េន៍េូោ ពពមទំាងតនឃឹងពួកលៅោវ េ 

នបិងពួកេង្ លហើេនឃឹង ្រណ្ាជនទំាងឡាេលៅសេរុកលនរះផង លគនឃឹងតនឃឹង 

ឯងដត មបិន ឈនារះឯង ល�ើេ ដ្បិតអញលៅជាមួេលដើម្ពីនឃឹងជួេឯងឲ្យេួច លនរះ 

ជាពពរះ្រន្ូល ថន ពពរះលេហូវ៉ា» (ខ ៧, ៨, ១៧-១៩)។

 លោកលេលេមាបានឈេជាទពី្រោ្ល់ថនលេចក្ពីពបិត នបិងលេចក្ពី េុចេ បិត 

លៅចំលោរះព្រជារាសេេ្្រេ់លោកអេ់ដេេបិ្រឆ្នា ំ។ លៅេម័េ លបារះ្រង់ ជំលនឿ 

យ៉ា ងអោ ប្ិ្រលតេ្យ លោកពតរូវដតល្វើជាគំេូពពីកាេថាវ េ្រងគាំដល់ពពរះពបិតដតមួេ

អងគាគត់លៅកនាុងជពីវ បិត នបិងលៅកនាុងអត្ចេ បិតេ្រេ់លោក។ លៅពគាលឡាមព័ទ្ធទពីពករុង

លេេូស្�បិមដ៏ស្ោវ លោកពតរូវដតល្វើជាពពរះឱេ្ឋេ្រេ់ពពរះលេហូវ៉ា។ លោក

ពតរូវដតទេ្សន៍ទាេអំពពីកាេដួលេលំថនរាជវង្សេ្រេ់លេ្ចោវ ពីឌ នបិងពពីកាេវ បិោេ

ថនពពរះវ បិោេដ៏ល្អល�ើតដដលលេ្ចស្�ូម៉ាូនបានកស្ង។ លហើេលៅលពលដដល

លោកបានជា្់រគុកលោេស្េដតកាេនបិយេឥតខាល ចដពកងលោរះ លោកក៏លៅដត 

នបិយេចំៗ ព្រឆំ្ងលៅនឃឹងអំលពើបា្រ លៅទពីខ្េ់ដដេ។ លទារះ្រពីជាមានេម្អ្់រ 

កាេ្រដបិលេ្ ពពីេំណាក់ មនុេ្ស ក៏លោេ ក៏លៅទពី្រញ្ច ្់រលោកលៅដតល្វើទពី្រោ្ល់

អំពពីកាេេលពមចពបិតពបាកដថន្រទទំោេេ្រេ់លោក េ្ពីពពីវេោអាពកក់ដដល
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នឃឹងលកើតល�ើងដដដល លហើេលោកបានដចកេដំលកនូវទុក្ខលំបាក នបិងភ្ព

វ ឃឹកវេដដលនឃឹងលកើតល�ើងលោេកាេវ បិោេថនទពីពករុងដ៏មានកមមេលនរះដដេ។ 

 ្រ៉ាុដន្ លៅកណ្ាល លេចក្ពី វ បិោេដ៏ទូលំទូោេ ដដលនគេលនរះនឃឹងពតរូវ�លង

កាត់យ៉ា ងឆ្្់រេហ័េលោរះ  ពពរះដតងដតអនុញ្ញា តឲ្យលោកលេលេមាលមើលល�ើញ

ហួេពពីទេ្សនពីេភ្ពដ៏លពកៀមពកំោលពល្រច្ចុ្រ្ននា លៅឯក្ពីេង្ឃឹម ដ៏េុងលេឿង 

លៅលពលអោគត លៅលពលដដលពពរះនឃឹងេលំោរះរាសេេ្្រេ់ពទង់លចញពពីទឃឹកដពី 

េ្រេ់ខាមេ ំងេពតរូវ លហើេ រំាងលគលៅកនាុងទពី ពករុងេុពីេ៉ាូន ជា្មេពី ល�ើង វ បិញ។ លោក

បានលមើលល�ើញជាមុនលៅលពលដដលពពរះនឃឹងរំាងលេចក្ពីេញ្ញា ជាមួេនឃឹងពួក

លគជា្មេពីល�ើងវ បិញ។ «លហើេពពលឃឹងលគនឃឹងបានដូចជា េួនចបាេ ដដលមានទឃឹក    

លសស្ច  លោរះ  លគនឃឹងមបិនមានលេចក្ពីពពរួេ លទៀត ល�ើេ» (លេលេមា ៣១:១២)។  

អាទិត្យ-១៤ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីេព្រចំាថ្ងៃ៖ លអលេគាល ជំពូក២៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ កំុ ឲ្យ លចាល ពបាជាញា  ល�ើេ លោរះ នឃឹង កាេោេ ឯង ចូេ 

សេឡាញ់ ពបាជាញា  ចុរះ លោរះ នឃឹង ទំនុក ្ំរេុង ឯង។ េុភ្េបិត ៤:៦

 លោកលេលេមាបានេេលេេអំពពីកាេពរាេ់លៅ ឲ្យ្ំរលពញ ល្រេ ក កមមេ  

ជាលោរាលនរះ លោេផ្្ល់យ៉ា ងដូលចនារះថា «លោរះពពរះលេហូវ៉ាពទង់លូកពពរះហេ ្ 

មកោល់មាត់ខញាុំ លហើេមានពពរះ្រន្ូលថា លមើល អញបានោក់ ោក្យេ្រេ់ អញ 

លៅកនាុងមាត់ឯងលហើេ លមើល លៅថ្ងៃលនរះអញរំាង ឯងលលើ អេ់ ទំាងស្េន៍ 

នបិងលលើនគេទំាង្រ៉ាុោមេ ន លដើម្ពីឲ្យបានដកេលំលើង េុរះទមាល ក់ លហើេ្ំរផ្ល ញេលំំ 

ចុរះ ពពមទំាងេង់ល�ើងវ បិញ លហើេោំលទៀតផង» (លេលេមា ១:៩, ១0)។

 េូមអេគុ�ដល់ពពរះេំរា្់រពពរះ្រន្ូលថា «ស្្អ ង នបិងរំាង លគ ល�ើង»។ 

លោេស្េពពរះ្រន្ូលទំាងលនរះ លោកលេលេមាបានដឃឹងយ៉ា ងចបាេ់ពពីពពរះរាជ

លគាល្ំរ�ងេ្រេ់ពពរះ េ្ពីពពីកាេស្្េល�ើងវ បិញ នបិងកាេលពបាេ ឲ្យជា។ លោក

បានព្រកាេពពរះរាជស្េលនរះលោេកាល ោនលៅឆ្នា ំលពកាេៗដដលបានចូល

មកដល់។ លោក្រលញ្ច ញ្រទទំោេេ្ពីពពីកាេជំនំុជពមរះយ៉ា ងឆ្្់រេហ័េលនរះ 



លោកលេលេមា-ទំព័េ-487-

លោេគាមេ នកាេភ័េខាល ច។ ចា្់ររំាងពពីវលរា្រេុពីណា «នឃឹងលកើតមាន កាេ អាពកក់ 

ផុេលចញពពីទបិេខាងលជើង មកលលើពួក អនាក សេរុក ទំាងអេ់»។ ពពរះ លេហូវ៉ាបាន 

មាន្រន្ូលថា «លោរះអញនឃឹងល្វើលទាេដល់ ទពីពករុង ទំាងលោរះ លោេលពោរះលេចក្ពី

ទុច្ចេ បិតេ្រេ់លគទំាង្រ៉ាុោមេ ន គឺដដលលគ បានលបារះ្រង់លចាលអញ លហើេបាន ដុត 

កំញានថាវ េដល់ពពរះដថទ ពពមទំាងថាវ េ្រងគាំចំលោរះេ្រេ់ដដលថដខលួនលគបាន 

ល្វើផង» (ខ ១៤ នបិង ១៦)។ ក៏្រ៉ាុដន្ លោរាក៏បានព្រកាេពពីស្េេ្ពីពពីកាេធាោ

រា៉ា ្់រេងថនកាេអត់ឱនលទាេ  ដល់អេ់អនាកដដលនឃឹងង្កដ្រេលចញពពីអំលពើអាពកក់ 

អមជាមួេ នឃឹងស្េទំាងលោរះផងដដេ។

 ជាលមជាងដ៏ចំណាន លោកលេលេមាបានខំព្រឃឹងដព្រង រំាងពពីកាេចា្់រ

លផ្ើមកបិច្ចកាេេ្រេ់លោកមក កនាុងកាេលលើកទឃឹកចបិត្ដល់្រង្រ្អូនស្េន៍េូោ

េ្រេ់លោក ឲ្យចាក់ពគឃឹរះថនជពីវ បិតខាងពពលឃឹងវ បិញ្ញា �យ៉ា ងទូលំទូោេ នបិង 

យ៉ា ងពជាលលពរៅ លោេល្វើកាេដកដព្រចបិត្យ៉ា ងតឃឹងេុ ឃឹង។ ជាេូេណាេ់ មកលហើេ 

ដដលពួកលគពតរូវបានស្ងេង់ល�ើងលោេេមាភា េៈជាលឈើចំល្រើង នបិងជញ្ញ្្ជ ំង 

ដូចដដលស្វក័្រ៉ាុលបានមានព្រស្េន៍ ្រ៉ាុដន្ លោកលេលេមាបានលៅថា 

អាចម៍ពបាក់វ បិញ។ «មនុេ្សទំាងឡាេនឃឹងលៅលគជាអាចម៍ពបាក់ ពពីលពោរះពពរះ

លេហូវ៉ាពទង់បានលបារះ្រង់លចាលលគលហើេ» (លេលេមា ៦:៣០)។ ឥ�ូវលនរះ

លោកបានជំេុញឲ្យពួកលគចា្់រលផ្ើមស្ងេង់លោេឆ្ល តវងថវ នបិងឲ្យបាន 

ជា្់រលៅដរា្រអេ់កល្ លោេលបារះ្រង់េំរាមថនកាេលបារះ្រង់ជំលនឿនបិងកាេ

មបិនលជឿលចាល លហើេលព្រើពបាេ់មាេេុទ្ធ នបិង ពបាក់ដដលបានចពមាញ់េួចល្វើ 

ជា្មេដ៏មានតថមល គឺលេចក្ពីជំលនឿនបិងកាេស្្្់រ្រង្គា ្់រ នបិងេកកបិច្ចកាេេ្រេ់ ពពរះ 

ល្វើជាេមាភា េៈេពមា្់រចាក់ពគឃឹរះវ បិញ គឺមាន ដតកាេលោរះលទ ដដលអាចគា្់រដល់

ពពរះលនពតថនពពរះដ៏្រេ បិេុទ្ធ។

 ពពរះ្រន្ូល េ្រេ់ពពរះេពមា្់ររាសេេ្្រេ់ពទង់ រាមេេៈលោកលេលេមា

មានលេចក្ពីយ៉ា ងដូលចនារះ៖ «ចូេលៅព្រកាេពបា្់រោក្យទំាងលនរះលៅទបិេខាង លជើង 

លោេោក្យថា ពពរះលេហូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូលដូលចនារះ ឱអុពីសស្ដអល … 



ទំព័េ-488- ពួកលោរា នបិងលេច្

អញនឃឹងមបិនលពកា្ជាដរា្រល�ើេ ឲ្យឯងពគាន់ ដតទទួល ពពមថា ឯងមានលេចក្ពី 

ទុច្ចេ បិតដមន្រ៉ាុលណាណ រះ លោេបានេលំង នឃឹង ពពរះ លេហូវ៉ា ជាពពរះថនឯង … ឱ ពួក 

លកមេងៗដដលរា្េលអើេ ចូេវ បិលមកវ បិញចុរះ ដ្បិតអញជា្្រពីដល់ឯងរាល់គានា លហើេ 

លោរះអញនឃឹងេកឯងរាល់គានា មានា ក់ពពីពករុងមួេ លហើេពពីេោក់ពពីពូជអំ្ូរេមួេ 

ោំពត�្់រលៅឯពករុងេុពីេ៉ាូនវ បិញ»។ «ដតអញបាននឃឹកថា ល្វើដូចលម្ចឲ្យអញ

ោក់ឯងឲ្យលៅជាមួេនឃឹងពួកកូនលៅបាន ពពមទំាងឲ្យសេរុកដ៏គា្់រចបិត្ គឺជា 

មេតកយ៉ា ងល្អេ្រេ់ពួកកកកុញ លៅអេ់ទំាងស្េន៍ដល់ឯងផង លោរះអញ 

បានល�លើេថា ឯងរាល់គានា នឃឹងលៅអញថាជាពពរះវេ្របិរាេ្រេ់ឯង ក៏នឃឹងដលង 

ង្កដ្រេលចញពពីអញតលៅ»។  «ឱពួកកូនដដលរា្េលអើេ ចូេវ បិលមកវ បិញ ចុរះ 

អញនឃឹងលមើល អេ់ ទំាង អំលពើរា្េេ្រេ់ឯង ឲ្យបានជាល�ើង លមើល លេើងខញាុំ 

រាល់គានា មកឯពទង់លហើេ ដ ប្ិតពទង់ជាពពរះលេហូវ៉ា ជាពពរះថនលេើងរាល់គានា »  

(លេលេមា ៣:១២-១៤, ១៩, ២២)។

 ជាកាេ្រដនថែមលៅលលើកាេអងវេកេទំាងអេ់លនរះ ពពរះអមា្ច េ់បានព្រទាន

ពពរះ្រន្ូលចំៗដល់រាសេេ្្រេ់ពទង់ដដលមានកំហុេឲ្យលគង្កដ្រេ មកេកពទង់ 

វ បិញ។ ពួកលគបាននបិយេថា «លមើល លេើងខញាុំរាល់គានា  មក ឯពទង់ លហើេ ដ្បិតពទង់ 

ជាពពរះលេហូវ៉ាជាពពរះថនលេើងរាល់គានា  កាេដដលទុកចបិត្េង្ឃឹមដល់ភនាំ តូច លហើេ 

ដល់ពួកអុឃឹក ឃ្ឹកលៅលលើភនាំ្ំ លោរះពបិតពបាកដ ជាឥត ព្រលយជន៍ទលទ លេចក្ពី

េលញ្ង្គា រះថនស្េន៍អុពីសស្ដអល …  គួេឲ្យលេើង រាល់គានា លដកចុរះ កនាុងលេចក្ពី 

ខាមេ េេ្រេ់លេើង លហើេឲ្យលេចក្ពីអា្់រឱនពគ្រដ�្្់រលេើងដដេ ពពីលពោរះលេើង

បានល្វើបា្រនឃឹងពពរះលេហូវ៉ា ជាពពរះថនលេើង រាល់គានា  គឺទំាងខលួនលេើង នបិងពួក  

ឪពុកលេើងផង ចា្់ររំាងពពីលេើងលៅលកមេង ដរា្រដល់េពវថ្ងៃលនរះ លេើងក៏មបិន

បានស្្្់ររាមេំល�ងេ្រេ់ពពរះលេហូវ៉ា ជាពពរះថនលេើងរាល់គានា ផង» (ខ ២២ 

ដល់ ខ ២៥)។

ច័ន្ទ-១៥ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីេព្រចំាថ្ងៃ៖ លអលេគាល ជំពូក២៥
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ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពួក អនាក ដដល សេឡាញ់ ពកឃឹត្យវ បិន័េ ពទង់ លោរះ មាន 

លេចក្ពី េុខ ដ៏ លលើេលុ្រ លហើេ គាមេ ន លហតុ នឃឹង ចំព្់រ ដួល ល�ើេ ។ 

ទំនុកតលមកាើង ១១៩:១៦៥

 កាេដកទពមង់លៅលពកាមកាេដឃឹកោំេ្រេ់លេ្ចេ៉ាូលេៀេ បាន េមា្អ ត 

ទឃឹកដពីពពីទពីេកាកា េៈេ្រេ់េូ្រពពរះ ្រ៉ាុដន្ចបិត្េ្រេ់ព្រជារាសេម្បិនទាន់បានផ្ល េ់ដព្រ

លៅល�ើេលទ។ ពគា្់រពូជថនលេចក្ពីពបិតដដលបានដុរះពនលកល�ើងលហើេបាន 

េនយាថានឃឹងផ្ល់ចពមរូតជា្រេ បិ្ូរេលោរះ ពតរូវបានហុ៊ំព័ទ្ធលោេ្រោល ។ កាេលបារះ

្រង់ជំលនឿមួេ្មេពីលទៀតលនរះខាល ំងកាល ជាងមុនឆ្ងៃ េណាេ់ លហើេពពរះអមា្ច េ់បាន

ខំព្រឃឹងដព្រងោេ់ព្រជារាសេឲ្្យដឃឹងអំពពីលពគារះថានា ក់េ្រេ់ពួកលគ។ មានដតកាេ 

មានភក្ពីភ្ពចំលោរះពពរះលេហូវ៉ា្រ៉ាុលណាណ រះលទ លទើ្រពួកលគ អាច េង្ឃឹមថា នឃឹង 

បានគា្់រដល់ពពរះហឫទ័េថនពពរះ នបិងមានភ្ព ចលពមើន េុង លេឿង។

 លោកលេលេមាបានអំោវោវឲ្យពួកលគចា្់រអាេមមេ�៍យ៉ា ងេហ័េ

លៅលលើដំ្ូរោមេ នលៅកនាុងគម្ពីេលចាទបិេកថា។ លលើេពពីលោរាដថទលផ្សងៗលទៀត 

លោក បាន្រញ្្ជ ក់អំពពីពកឃឹត្យវ បិន័េេ្រេ់លោកម៉ាូលេ លហើេ្រង្ហា ញពពីេល្រៀ្រ

ដដលពកឃឹត្យវ បិន័េទំាងលោរះអាចោំមកនូវពពរះពេខាងពពលឃឹងវ បិញ្ញា �ដល់នគេ 

នបិងដល់ចបិត្េ្រេ់ព្រជារាសេម្ានា ក់ៗ។ លោកបានមានព្រស្េន៍ថា «ពតរូវឲ្យ

េួេេកផលូវចាេ់ទំាង្រ៉ាុោមេ ន លមើលជាមានផលូវណាដដលល្អ េួចឲ្យលដើេ រាម 

ផលូវលោរះ ចុរះ លោរះឯងរាល់គានា នឃឹងបានលេចក្ពីេពមាកដល់ពពលឃឹង ដតលគ 

ព្រដកកថា លេើង រាល់គានា មបិនពពមលដើេរាមលទ» (លេលេមា ៦:១៦)។

 មានថ្ងៃមួេ លោរាបាន្ំរលពញតួោទពីេ្រេ់លោក រាមកាេ ពរាេ់ 

្រង្គា ្់រេ្រេ់ពពរះ លៅរាមផលូវ្ំចូលលៅកនាុងទពីពករុង លហើេបានជំេុញពពីស្េៈ

េំខាន់ថនកាេលគាេពថ្ងៃេ្របាតហ៍ជាថ្ងៃ្រេ បិេុទ្ធ។ ព្រជារាសេដ្ដល េេ់លៅ

កនាុងទពីពករុងលេេូស្�បិមកំពុងមានលពគារះថានា ក់លោេស្េដតកាេលមើលង្េ

ភ្ព្រេ បិេុទ្ធថនថ្ងៃេ្របាតហ៍ លហើេលោក បានពពមាន ដល់ពួក លគជា 

ឱឡាេបិក ព្រឆំ្ងនឃឹងកាេល្វើរាមពួកលោកបិេ លោេល្វើកាេលៅថ្ងៃលោរះ។ ពពរះ 



ទំព័េ-490- ពួកលោរា នបិងលេច្

បានេនយាថានឃឹងព្រទានពពរះពេ រាមលក្ខខ�្ឌ ថនកាេស្្្់រ្រង្គា ្់រ។  «ពពរះ 

លេហូវ៉ា ពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា ល្រើេបិនជាឯងរាល់គានា នឃឹងខំពយាយមស្្្់រ

រាមអញ លដើម្ពីមបិនឲ្យលពីដេង្រនុ្កណាចូលមករាមទាវ េពករុងលនរះ លៅថ្ងៃ 

ឈ្់រេពមាក គឺនឃឹងដញកថ្ងៃឈ្់រេពមាកទុកជាថ្ងៃ្រេ បិេុទ្ធវ បិញ ឥតល្វើកាេអវពី 

លៅថ្ងៃលោរះ លោរះនឃឹងមានលេ្ច លហើេនបិងពួកលៅោវ េដដលគង់លលើ្រលល័ងកា 

ោវ ពីឌ ចូលមករាមទាវ េពករុងលនរះ លគនឃឹងជបិរះរាជេ្ លហើេនបិងលេរះ ទំាងខលួន លគ 

នបិងពួកលៅោវ េ ពពមទំាង្រណ្ាមនុេ្សលៅសេរុកេូោ នបិងពួកអនាកលៅពករុង

លេេូស្�បិមទំាង្រ៉ាុោមេ នផង លហើេទពីពករុងលនរះនឃឹងេថែបិតលេថែេលៅជាដរា្រត

លៅ» (លេលេមា ១៧:២៤, ២៥)។

 លេចក្ពីេនយាថនភ្ពចលពមើនេុងលេឿងដដលជាេង្វ ន់ថនភក្ពីភ្ពលនរះ 

លកើតល�ើងលោេ្រទទំោេថនកាេជំនំុជពមរះដ៏អាពកក់ ដដលនឃឹងលកើតល�ើងដល់ 

ទពីពករុង លោេពួកអនាកេេ់លៅទពីលោរះ្រង្ហា ញពពីកាេគាមេ នភក្ពីភ្ពដល់ពកឃឹត្យវ បិន័េ 

េ្រេ់ពទង់។ ព្រេបិនល្រើព្រជារាសេម្បិនេកចបិត្ទុកោក់លៅនឃឹងកាេោេ់លតឿនឲ្យ 

ស្្្់រ្រង្គា ្់រដល់ពពរះថនពួកអេ្យលកាេ្រេ់ពួកលគ នបិងលលើកតលមកាើងថ្ងៃេ្របាតហ៍

ឲ្យបាន្រេ បិេុទ្ធលទ លោរះទពីពករុងនបិងពពរះរាជវងំេ្រេ់ពួកលគនឃឹងពតរូវ្ំរផ្ល ញលោេ

លភលើងជាក់ជាមបិនខាន។

 ដូលចនារះ លោរាបានឈេយ៉ា ងេ ឃឹងមំា ជាេំល�ងថនលគាលកាេេេ់លៅ 

ពតឃឹមពតរូវ លោេបាន្រង្ហា ញយ៉ា ងចបាេ់ពពីគលពមាងដដលមានដចងលៅកនាុងគម្ពីេ

ពកឃឹត្យវ បិន័េ។ ្រ៉ាុដន្ ស្ថែ នភ្ពដ៏្ងៃន់្ងៃេលៅកនាុងទឃឹកដពីេូោ តពមរូវឲ្យមានវ បិធាន

កាេដ៏េំខាន់្ំរផុតដតមយា៉ាងគត់ លទើ្រអាចផ្ល េ់្រ្ូេឲ្យលៅជាព្រលេើេល�ើងបាន 

លហតុដូលចានា រះលហើេ លោកបានខំព្រឃឹងដព្រងល្វើកាេយ៉ា ងលស្មេ រះពតង់្ំរផុតជំនួេ  

មនុេ្សេ ឃឹងចលចេ។ «ដ្បិតពពរះលេហូវ៉ា ពទង់មានពពរះ្រន្ូលដល់មនុេ្សលៅ

សេរុកេូោ នបិងពករុងលេេូស្�បិមដូលចនារះថា ចូេកំេុលដពីោ្់រេ្រេ់ឯងរាល់ គានា  

ល�ើង លហើេកំុឲ្យស្្រលពោរះលៅកណ្ាល្រោល ល�ើេ»។ «ឱពករុងលេេូស្�បិម 

លអើេ ចូេោងចបិត្ឯងឲ្យពជរះលចញពពីលេចក្ពីទុច្ចេ បិតចុរះ លដើម្ពីឲ្យឯង បាន េលញ្ង្គា រះ 
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លតើគំនបិតអាពកក់នឃឹងលចរះដតលៅជា្់រកនាុងចបិត្ខលួនដល់កាលណាលទៀត» (លេលេមា 

៤:៣, ១៤)។

 ្រ៉ាុដន្ លោេស្េចំនួនមនុេ្សដ៏លពចើនលលើេលុ្រ កាេអំោវោវឲ្យដក

ដព្រចបិត្នបិងឲ្យមានកាេដកទពមង់លោរះមបិនពតរូវបានលគេកចបិត្ទុកោក់ល�ើេ។ 

រំាងពពីកាេលស្េទបិវងគាតេ្រេ់ពពរះបាទេ៉ាូលេៀេជាលេ្ចល្អមក អនាកដឃឹកោំ

នគេលពកាេៗបាន្រង្ហា ញភ្ពមបិនលស្មេ រះពតង់លៅនឃឹងកបិច្ចកាេេ្រេ់ពួកពទង់ លហើេ

បានដឃឹកោំមនុេ្សជាលពចើនឲ្យវលងវង។ លេ្ចេ៉ាូអាោេពតរូវបានទមាល ក់ពពី ្រលល័ងកា 

លោេមានអន្រាគមន៍ពពីេំណាក់លេ្ចសេរុកលអេុពីព្ លហើេលេ្ចលេហូយ៉ា គពីម 

នបិង្ុរពតច្ងេ្រេ់ពទង់ពពរះោមេ៉ាូអាេបានលស្េរាជ្យ្រន្។ លៅលដើម េជ្ជកាល 

លេ្ចលេហូយ៉ា គពីម លោកលេលេមាមានលេចក្ពីេង្ឃឹមតបិចតួចណាេ់ ថានឃឹង

អាចេលំោរះទឃឹកដពីេ្រេ់លោកលចញពពីលេចក្ពីវ បិោេ នបិងេលំោរះព្រជារាសេជ្ាទពី

សេឡាញ់េ្រេ់លោកឲ្យេួចផុតពពីកាេចា្់រជាលឈលើេ។ ្រ៉ាុដន្ លោកមបិនបាន

្រលណ្ាេឲ្យអនាកណារារាងំលោកឲ្យស្ងៃ ត់មាត់ល�ើេ លៅលពលដដលលេចក្ពី  

វ បិោេដ៏ជាក់ដេ្ងកំពុងគំរាមកំដហងដល់នគេេ្រេ់លោកលោរះ។ អេ់អនាក ដដល 

លៅលស្មេ រះពតង់លៅនឃឹងពពរះ ពតរូវបានលលើកទឃឹកចបិត្ឲ្យលៅដតេកសាលេចក្ពីេុចេ បិត 

លហើេបា្រជនពតរូវបានោេ់លតឿនឲ្យដ្រេលចញពពីអំលពើទុច្ចេ បិត ព្រេបិនល្រើអាច។

អង្គារ-១៦ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីេព្រចំាថ្ងៃ៖ លអលេគាល ជំពូក២៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឯ អនាក ដដល អួត លោរះ ពតរូវ ឲ្យ អួត ដត ពពី លេចក្ពី លនរះ វ បិញ គឺ ថា 

ខលួន មាន លយ្រល់ លហើេ ក៏ ស្គា ល់ ដល់ អញ ថា អញ ជា ពពរះលេហូវ៉ា ដដល 

លពបាេ ផសាេ លេចក្ពី េ្រ្ុេេ លេចក្ពី េុត្បិ្ម៌ នបិង លេចក្ពី េុចេ បិត លៅ 

ដផនដពី ដ្បិត អញ េ ពីករាេ ចបិត្ ចំលោរះ លេចក្ពី ទំាង លោរះ លហើេ លនរះ ជា ពពរះ ្រន្ូល   

ថន ពពរះលេហូវ៉ា។ លេលេមា ៩:២៤

 វ បិ្រត្បិលោរះទាមទាេឲ្យមានកាេខំព្រឃឹងដព្រងល្វើកាេជាស្ធាេ�ៈ នបិង 

ឲ្យបានដឃឹងេុេស្េ។ ពពរះបាន្រង្គា ្់រឲ្យលោកលេលេមាឈេលៅកនាុងទពីោន  

ថនពពរះវ បិោេ លហើេនបិយេពបា្់រដល់ព្រជារាសេេូ្ោដដលបានល្វើដំល�ើ េ 



ទំព័េ-492- ពួកលោរា នបិងលេច្

�លងកាត់។ លោកមបិនពតរូវកាត់លចាលពពរះ្រន្ូលមួេមា៉ា ត់ណាលចញពពីស្េដដល

ពពរះបានព្រទានដល់លោកដដលមានលេចក្ពីថា បា្រជនលៅទពីពករុងេុពីេ៉ាូន 

មានឱកាេពគ្់រពគាន់កនាុងកាេស្្្់រ នបិងង្កដ្រេលចញពពីផលូវអាពកក់េ្រេ់ខលួន

លោរះល�ើេ។ 

 លោរាក៏បានស្្្់រ្រង្គា ្់រពពរះ។ លោកបានឈេលៅលកាល ងទាវ េថនដំណាក់

េ្រេ់ពពរះលេហូវ៉ា លហើេលោកបាន្រនលឺេំល�ងថនកាេពពមាននបិងកាេោេ់

លតឿនលៅទពីលោរះ។ លៅលពកាមកាេ្រណ្ាលពពីពពរះដ៏មានពពរះលចស្្ដ៏ខ្េ់ លោក 

បានព្រកាេថា ៖

 «ឱអេ់អនាកកនាុងពួកេូោ ដដលចូលលៅថាវ េ្រងគាំពពរះលេហូវ៉ា រាមទាវ េ  

ទំាង លនរះលអើេ ចូេស្្្់រពពរះ្រន្ូលថនពពរះលេហូវ៉ាចុរះ ពពរះលេហូវ៉ា ថនពួក ពល 

្រេ បិវេជាពពរះថនស្េន៍អុពីសស្ដអលពទង់មានពពរះ្រន្ូលដូលចនារះថា ចូេដកផលូវព្រពពឃឹត្ 

នបិងចេ បិតេ្រេ់ឯងរាល់គានា ឲ្យល្អវ បិញចុរះ លោរះអញនឃឹងឲ្យឯងរាល់គានា អាសេ័េ

លៅទពីលនរះតលៅ កំុឲ្យទុកចបិត្នឃឹងោក្យកំភូតល�ើេ ដដលថាលនរះជាពពរះវ បិោេ

ថនពពរះលេហូវ៉ា គឺជាពពរះវ បិោេថនពពរះលេហូវ៉ា ជាពពរះវ បិោេថនពពរះលេហូវ៉ា ពបិត 

ដ្បិតល្រើឯងរាល់គានា ដកផលូវព្រពពឃឹត្ នបិងចេ បិតេ្រេ់ឯងឲ្យល្អ លហើេល្រើេលពមចក្ពី   

ដល់មនុេ្ស នបិងអនាកជបិតខាងលោេេុត្បិ្ម៌ ល្រើឯងមបិនេងកាត់េងកាបិនមនុេ្ស 

ព្រលទេដថទ ពួកកំពោ នបិងពួកសេពីលមមា៉ា េ លហើេមបិនកមា្ច េឈាមដដលឥត

មានលទាេលៅទពីលនរះ ក៏មបិនលគាេពរាមពពរះដថទ ឲ្យខលួនបានអន្រាេល�ើេ 

លោរះអញនឃឹងឲ្យឯងរាល់គានា អាសេ័េលៅទពីលនរះតលៅ គឺកនាុងសេរុកដដលអញ

បានឲ្យដល់ពួកអេ្យលកាឯង ចា្់ររំាងពពីចាេ់្ុររា� ដរា្រដល់អេ់កល្ 

ជានបិច្ច» (លេលេមា ៧:២-៧)។

 កាេមបិនចង់ោក់ទ�្ឌ កមមេេ្រេ់ពពរះដល់មនុេ្សបាន្រង្ហា ញយ៉ា ងចបាេ់ 

លៅទពីលនរះ។ ពទង់បានទ្់រកាេជំនំុជពមរះេ្រេ់ពទង់ លដើម្ពីឲ្យពទង់អាចអងវេកេ

ដល់មនុេ្សេ ឃឹងចលចេ។ ពពរះអងគាគឺជាពពរះដដលលពបាេផសាេ «លេចក្ពីេ្រ្ុេេ 



លោកលេលេមា-ទំព័េ-493-

លេចក្ពីេុត្បិ្ម៌ នបិងលេចក្ពីេុចេ បិតលៅដផនដពី» ដ្បិតអញេ ពីករាេចបិត្ចំលោរះ

លេចក្ពីទំាងលោរះលហើេ លនរះជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះលេហូវ៉ា»។ លោេចង់ឲ្យកូនៗ

េ្រេ់ពពរះអងគាដដលមានកំហុេពត�្់រមកវ បិញ ពពរះអងគាបានព្រឃឹងដព្រងលព្រើពគ្់រ

វ ប្ិ ពីលដើម្ពី្រលពងៀនដល់ពួកលគអំពពីជពីវ បិតអេ់កល្ (លេលេមា ៩:២៤)។ ពពរះអងគា

បានេលំោរះរាសេអុ្ពីសស្ដអលលចញពពីចំ�ងទាេភ្ព លដើម្ពីឲ្យពួកលគ្រលពមើ ពទង់ 

ដដលជាពពរះដ៏មានពពរះពេដ៏ពបិតនបិងមានពពរះជនមេេេ់ដតមួេអងគាគត់។ លទារះ្រពីជា

ពួកលគបានវលងវងកនាុងកាេថាវ េ្រងគាំេូ្រពពរះ នបិងបានលមើលង្េកាេពពមាន េ្រេ់ ពទង់ 

អេ់លពលជាេូេក៏លោេ ក៏ឥ�ូវលនរះពពរះអងគាព្រកាេពពី្ំរ�ងពពរះហឫទ័េ

ថនកាេពនយាេកាេោក់ទ�្ឌ កមមេ នបិងព្រទានឱកាេឲ្យពួកលគដកដព្រចបិត្ម្ងលទៀត

ដដេ។ ពពរះអងគាបាន្រញ្្ជ ក់យ៉ា ងចបាេ់ថា មានដតលោេស្េកាេដកដព្រចបិត្ 

ដ៏ពបិតពបាកដ្រ៉ាុលណាណ រះលទ ដដលអាចពង្វ ងលេចក្ពីវ បិោេដដលនឃឹងលកើតល�ើង

លោរះបាន។ កបិច្ចកាេនបិងតង្វ េដដលពួកលគបានោក់លៅកនាុងពពរះវ បិោេលោរះ 

ជាកាេឥតព្រលយជន៍ទលទ។ ពបិ ព្ីលផ្សងៗមបិនអាច្ួននឃឹងបា្រេ្រេ់ពួកលគបាន

លទ។ លទារះ្រពីជាពួកលគអរះអាងថាលគជារាសេដ្ដលពពរះបានលពជើេរំាងក៏លោេ 

ក៏មានដតកាេដកទពមង់ថនចបិត្នបិងកាេអនុវត្ថនជពីវ បិតដតមយា៉ាងគត់ ដដលអាចជួេ 

េលញ្ង្គា រះពួកលគ លចញពពីលទ្ធផលដដលមបិនអាចលចៀេេួច ថនកាេ្ំរោននឃឹង 

ពកឃឹត្យវ បិន័េលនរះ។

 លហតុដូលចនារះលហើេបានជាស្េេ្រេ់លោកលេលេមាដល់ស្េន៍េូោ

មានលេចក្ពីយ៉ា ងដូលចនារះ «លៅកនាុងទពីពករុងទំាង្រ៉ាុោមេ នេ្រេ់សេរុកេូោ លហើេ

លៅផលូវទំាង្រ៉ាុោមេ នថនពករុងលេេូស្�បិមដដេថា ចូេស្្្់រអេ់ទំាងោក្យថនលេចក្ពី

េញ្ញា លនរះ លហើេព្រពពឃឹត្រាមចុរះ» (លេលេមា ១១:៦)។  លហើេលនរះគឺជាស្េ  

ដដលលោកបានព្រកាេ លៅខ�ៈដដលលោកបានឈេលៅទពីោនពពរះវ បិោេ 

លៅលដើមេជ្ជកាលលេ្ចលេហូយ៉ា គពីម។

ពុធ-១៧ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីេព្រចំាថ្ងៃ៖ លអលេគាល ជំពូក២៧
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ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ទូល្រងគាំ បាន ល�ើញ ពពរះ្រន្ូល ពទង់ ទូល្រងគាំ ក៏ បាន 

ទទួល ទាន លល្រ ចូល អេ់ លហើេ ពពរះ្រន្ូល េ្រេ់ ពទង់ ជា លេចក្ពី អំ�េ 

លហើេ ជា ទពី េ ពីករាេ ចបិត្ ដល់ ទូល្រងគាំ ដ្បិត ឱ ពពរះលេហូវ៉ា ជា ពពរះ ថន ពួក 

ពល្រេ បិវេ លអើេ ទូល្រងគាំ បាន លៅ រាម ពពរះោម ពទង់។ លេលេមា ១៥:១៦

 លោកបានេឭំកលោេេលង្ខ្រពពី្រទពបិលស្្ន៍េ្រេ់ស្េន៍អុពីសស្ដអល 

រំាងពពីេម័េល្វើដំល�ើ េលចញពពីសេរុកលអេុពីព្មក។ លេចក្ពីេញ្ញា េ្រេ់ពពរះ

ជាមួេនឃឹងពួកលគលោរះគឺថា «ចូេស្្្់ររាមោក្យអញ លោរះអញនឃឹងល្វើជាពពរះ 

ដល់ឯងរាល់គានា  លហើេឯងរាល់គានា នឃឹងបានជារាសេេ្្រេ់អញ ពតរូវឲ្យឯងរាល់

គានា លដើេរាមផលូវដដលអញ្រង្គា ្់រឯងពគ្់រចំពូក លដើម្ពីឲ្យឯងបានលេចក្ពីេុខ 

សេរួល»។ លេចក្ពីេញ្ញា លនរះពតរូវបានលគ្ំរោនលោេគាមេ នកាេលអៀនខាមេ េ ម្ង 

លហើេម្ងលទៀត។ រាសេដ្ដលពពរះបានលពជើេលេ ើេលនរះ «បានលដើេរាមដត គំនបិត 

េ្រេ់ខលួនលគ នបិងលេចក្ពីេ ឃឹងចលចេកនាុងចបិត្អាពកក់េ្រេ់លគវ បិញ លគបានរា្េ 

លពកាេ ឥតលជឿនលៅខាងមុខលទ» (លេលេមា ៧:២៣, ២៤)។

 ពពរះអមា្ច េ់បានេួេថា «ចុរះលហតុអវពីបានជាព្រជាជនលៅពករុងលេេូស្�បិម

ទាំងលនរះបានរា្េលចញ លហើេជា្់រលៅកនាុងកាេលោរះជានបិច្ចដូលចនារះ?» (លេលេមា 

៥:៨)។ លៅកនាុងភ្ស្េ្រេ់លោរា គឺថាពួកលគមបិនបានស្្្់ររាមពពរះេូេលេៀង

េ្រេ់ពពរះ លហើេ្រដបិលេ្មបិនពពមដកតពមរូវ (េូម លមើលគម្ពីេលេលេមា ៥:៣)។  

លោកេំទួញថា «ឯលេចក្ពីពបិត លោរះបាន េូន្យ បាត់ គឺបានកាត់លចញពពីមាត់លគ 

លហើេ»។ «ឯេតវកុកដដលលហើេលលើអាកាេវក៏ស្គា ល់េដូវវដដេ ឯលលក នបិង 

ពតលចៀកកំា លហើេលពកៀល ក៏កាន់លពល លវោ ដដលពតរូវមកដដេ ដតរាសេេ្្រេ់ អញ 

លគមបិនស្គា ល់ចបា្់រេ្រេ់ពពរះលេហូវ៉ាលទ»។ «ពពរះលេហូវ៉ាពទង់មានពពរះ ្រន្ូល  ថា 

លតើមបិនពតរូវឲ្យអញ ល្វើ លទាេលគ លោេលពោរះអំលពើយ៉ា ងលោរះលទឬ? លតើ ពពលឃឹង 

អញមបិនពតរូវេងេឃឹក ចំលោរះស្េន៍ណាយ៉ា ងលនរះលទឬអពី?» (លេលេមា ៧:២៨; 

៨:៧; ៩:៩)។

 លពលលវោថនកាេដេវងេកពពរះអេ់ពពីចបិត្យ៉ា ងពជាលលពរៅក៏បានមក
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ដល់។ កាលជំោន់លេ្ចេ៉ាូលេៀេល្វើជាលមដឃឹកោំលលើពួកលគ ព្រជារាសេម្ាន

លេចក្ពីេង្ឃឹមខលរះៗ។ ្រ៉ាុដន្ លេ្ចអងគាលនរះខានបានទូលអងវេដល់ពពរះជំនួេ

ពួកលគលទៀតលហើេ ដ្បិតពពរះអងគាបាន្ររាជ័េកនាុងេមេភូមបិលៅលហើេ។ បា្រ 

េ្រេ់ព្រជារាសេ្្ ំល្ងខាល ំងណាេ់ ដតលពលលវោថនកាេទូលអងវេលចរះដត កនលង   

ផុតលៅ។ ពពរះអមា្ច េ់បានមាន្រន្ូលថា «លទារះល្រើមានម៉ាូលេ  ឬសំ្េូដអល 

ឈេលៅមុខអញក៏លោេ គង់ដតចបិត្អញមបិនដ្រេលៅឯជនជាតបិលនរះវ បិញល�ើេ 

ចូេលបារះលគឲ្យផុតពពីដភនាកអញលចញ លហើេឲ្យលគ លចញ លៅ ចុរះ ល្រើកាលណា លគ 

េួេឯងថា លតើឲ្យលេើងលចញលៅឯណា លោរះចូេឲ្យ ឯង ពបា្់រលគថា ពពរះលេហូវ៉ា 

ពទង់មានពពរះ្រន្ូលដូលចនារះ ឯពួកណាដដល េពមា្់រ ស្ល ្់រ លោរះពតរូវលចញលៅ 

ស្ល ្់រ ចុរះ លហើេពួកណាដដលេពមា្់រោវ ឲ្យលគ លៅឯោវលៅ នបិងពួកណាដដល  

េពមា្់រអំ�ត់អត់ ឲ្យលគអត់ឃ្ល នចុរះ ឯ ពួកណាដដលេពមា្់រដឃឹកលៅជា 

លឈលើេ លោរះឲ្យលគលៅជាលឈលើេដដេ» (លេលេមា ១៥:១, ២)។

 កាេ្រដបិលេ្មបិនេកចបិត្ទុកោក់លៅនឃឹងលេចក្ពីអលញ្ជ ើញថនលេចក្ពី

លមរ្ាកេុណាេ្រេ់ពពរះដដលពពរះអងគាកំពុងព្រទានឲ្យលៅលពលឥ�ូវលនរះ ក៏ដូចជា 

កាេជំនំុជពមរះដល់ព្រជារាសេដ៏្េ ឃឹងចលចេ ដដលបានធាល ក់មកលលើនគេអុពីសស្ដអល

ភ្គខាងលជើង កាលពពីមួេេតវត្សេក៍នលងមកលោរះដដេ។ ឥ�ូវលនរះ ស្េេ្រេ់ 

ពួកលគគឺ «ល្រើឯងរាល់គានា មបិនពពមស្្្់ររាមអញ លដើម្ពី នឃឹងលដើេរាមចបា្់រដដល 

អញបានោក់លៅមុខឯងរាល់គានា ព្រលយជន៍នឃឹងស្្្់ររាមោក្យេ្រេ់ពួកលោរា  

ជាអនាក្រលពមើេ្រេ់អញដដលអញ ចាត់ ឲ្យ មកឯឯងរាល់គានា លោេលពកាកពពីពពលឃឹម  

សស្ង នបិងចាត់លគផង ដតឯងរាល់ គានា  មបិនបានស្្្់ររាមលស្រះ លោរះអញនឃឹង

ល្វើឲ្យវ បិោេលនរះបានដូចជាេុពី�ូេវ បិញ លហើេ នឃឹងល្វើឲ្យទពីពករុងលនរះពត�្់រជាទពី

ផ្្ស្ ដល់អេ់ទំាងស្េន៍ លៅដផនដពីផង» (លេលេមា ២៦:៤-៦)។

 អេ់អនាកដដលបានឈេស្្្់រលេចក្ពីដ្លងកាេ�៍េ្រេ់លោកលេលេមា 

លៅទពីោនពពរះវ បិោេបានេល់យ៉ា ងចបាេ់ អំពពីកាេលលើកឧទាហេ�៍ពពីទពីពករុង

េុពី�ូេ នបិងពពីេម័េលោកលអលពី លៅលពលដដលស្េន៍ភពីលពីេ្ពីនមានជ័េ
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ជមនារះលលើស្េន៍អុពីសស្ដអល លហើេបានចា្់រេក ហបិ្រថនលេចក្ពី េញ្ញា លៅ។

ពពហស្បតិ៍-១៨ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីេព្រចំាថ្ងៃ៖ លអលេគាល ជំពូក២៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អញ លនរះ គឺ ពពរះលេហូវ៉ា អញ េ្ង់ ចបិត្ អញ ក៏ ល្ង ល 

ល្លើម លដើម្ពី នឃឹង េង ដល់ មនុេ្ស ទំាង អេ់ រាម ផលូវ លគ ព្រពពឃឹត្ លហើេ រាម ផល 

ថន កបិេ បិយ េ្រេ់ លគ។ លេលេមា ១៧:១០

 បា្រេ្រេ់លោកលអលពីបានលកើតល�ើង ្រន្ជាលេចក្ពីទុច្ចេ បិតដល់កូនៗ

េ្រេ់លោក លៅកនាុងតំដ�ងដ៏ពបិេបិដ្ឋ លហើេអំលពើអាពកក់បានេ ពីករាលោលោេ 

លពញទំាងថផ្ព្រលទេ។ កាេមបិនលអើលពើេ្រេ់គាត់ កនាុងកាេដកតពមង់អំលពើអាពកក់

ទំាងលនរះ បានោំមកនូវកាេវ បិោេដ៏គួេឲ្យភ័េខាល ច ដល់ស្េន៍ អុពីសស្ដអល។ 

កូនៗេ្រេ់ពួកគាត់ពតរូវ្ររាជ័េលៅកនាុងេមេភូមបិលោកលអលពី  ផ្្ល់ បានបាត់ ្រង់ 

ជពីវ បិត ហបិ្រថនលេចក្ពីេញ្ញា ពតរូវបានេពតរូវចា្់រេកលចញពពីព្រលទេអុពីសស្ដអល 

ទាោន្រពីោន់ោក់ពតរូវលគេមាល ្់រ ទំាងអេ់លនរះ លកើតល�ើងលោេស្េដតកាេ

្រដ�្ត្រលណ្ាេឲ្យអំលពើបា្ររាលោលលោេគាមេ នកាេេ្ពី្រលោ្េនបិងកាេពតរួត

ពបិនបិត្យ។ រាសេអុ្ពីសស្ដអល បានគបិតលោេ ឥតព្រលយជន៍ថា លទារះ្រពីជាកាេព្រពពឃឹត្

បា្រេ្រេ់ពួកលគ្ងៃន់្ងៃេយ៉ា ងណាក៏លោេ ក៏ហបិ្រថនលេចក្ពីេញ្ញា អាចជួេ

ដល់ពួកលគ ឲ្យមានជ័េជមនារះលលើស្េន៍ភពីលពីេ្ពីនបានដដេ។ លៅកនាុងលក្ខ�ៈ 

ដូចគានា លនរះ លៅេម័េ លោក លេលេមា ព្រជារាសេេូ្ោបានលជឿផ្កា ្់រមុខថា 

កាេលគាេព កាេថាវ េ តង្វ េ េញញា្ូរជាលៅពពរះវ បិោេ ដដលពពរះបានកំ�ត់ យ៉ា ង    

តឃឹងេុ ឃឹងលោរះ អាចេកសា  ពួកលគឲ្យេួចផុតពពីកាេជំនំុជពមរះដ៏េុត្បិ្ម៌ លោេស្េ 

ដត អំលពើ អាពកក់ េ្រេ់ ពួកលគ។

 ឱលមលេៀនអវពីអពីក៏េំខាន់លម៉ាលរះេពមា្់រអនាកដដលមានតួោទពីជាអនាកទទួល

ខុេពតរូវលៅកនាុងពពរះវ បិោេេ្រេ់ពពរះ ោេម័េេពវថ្ងៃលនរះ! លតើកាេពពមានអវពីអពីក៏

មឺុងមា៉ា ត់លម៉ាលរះដដលោ៊នព្រឆំ្ងនឃឹងកំហុេដដល្រង្្អ ្់រកបិត្បិេេដល់កបិច្ចកាេ

ថនលេចក្ពីពបិតលនរះ! េូមកំុឲ្យអនាកដដលអរះអាងថាជាអនាកលគាេពពកឃឹត្យ វ បិន័េពពរះ 
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្រលញ្ច ើចខលួនឯងថា កាេលគាេពពកឃឹត្យវ បិន័េ េ្រេ់ពពរះពពីេម្កលពរៅនឃឹងជួេេកសា

ខលួនឲ្យេួចផុតពពីកាេជំនំុជពមរះដ៏េុត្បិ្ម៌េ្រេ់ពពរះឲ្យលស្រះ។ េូមកំុឲ្យ ុមានអនាក  

ណាព្រដកកមបិនពពមទទួលកាេេ្ពី្រលោ្េលោេស្េអំលពើអាពកក់ ឬលថាកា លលទាេ

ដល់អនាក្រលពមើេ្រេ់ពពរះលោេស្េកាេមានចបិត្ពុរះកលញ្ញ្្ជ ល កនាុងកាេេមា្អ ត

ជំេពំពីកាេព្រពពឃឹត្អំលពើអាពកក់ល�ើេ។ ពពរះដដលេ្អ្់រ អំលពើបា្រ អំោវោវឲ្យ

អនាកដដលលគាេពពកឃឹត្យវ បិន័េេ្រេ់ពទង់ លចៀេលចញ ពពីអំលពើទុច្ចេ បិតទំាងអេ់។ 

កាេមបិនលអើលពើ លៅនឃឹងកាេដកដព្រចបិត្ លហើេមបិនពពមចុរះចូលកនាុងកាេស្្្់រ្រង្គា ្់រ 

នឃឹងោំមក នូវផលវ បិបាកយ៉ា ង្ងៃន់្ងៃេ ដល់មនុេ្សទំាងឡាេលៅេម័េេពវថ្ងៃ

លនរះដូចជាផលវ បិបាកដដលបានធាល ក់មកលលើស្េន៍អុពីសស្ដអលពពី្ុររា�ដូលចានា រះ 

ដដេ។ កាេជំនំុជពមរះេ្រេ់ពពរះមបិនអាចលចរះដតពនយាេលពលលោេគាមេ នដដន កំ�ត់ 

បានលទ។ លេចក្ពីវ បិោេថនទពីពករុងលេេូស្�បិមលៅេម័េលោកលេលេមា គឺ 

ជាកាេពពមានយ៉ា ង ង្ៃន់ ង្ៃេ ដល់ស្េន៍អុពីសស្ដអលទំលនើ្រថា ដំ្ូរោមេ ននបិង 

កាេោេ់លតឿនដដល បាន ព្រទានដល់ពួកលគរាមេេៈភ្ពជាឧ្រកេ�៍េ្រេ់

ពទង់ដដលលគបាន្រដបិលេ្លោរះ មបិនអាចរា្់រថាគាមេ នលទាេបានល�ើេ។

 ស្េេ្រេ់លោកលេលេមា ដល់ពួកេង្នបិងព្រជារាសេប្ានោេ់ឲ្យ

មានកាេព្រឆំ្ងពពីមនុេ្សជាលពចើន។ ពួកលគបានដសេកព្រឆំ្ងលោេេំល�ង

យ៉ា ងកងេពំងថា «លហតុអវពីបានជាឯងទាេលោេនូវពពរះោមពពរះលេហូវ៉ាថា 

ពពរះវ បិោេលនរះនឃឹងបានដូចជាេុពី�ូេ លហើេទពីពករុងលនរះនឃឹងពតរូវខូច្រង់ ឥតមាន 

អនាកណាលៅដូលចនារះ? េួចព្រជាជនក៏មូលគានា មកព័ទ្ធជំុវ បិញលេលេមា លៅ កនាុងពពរះវ បិោេ 

ថនពពរះលេហូវ៉ា» (លេលេមា ២៦:៩)។ ពួកេង្នបិងពួកលោរា ដកលងកាល េ នបិង 

ព្រជារាសេប្ានដ្រេមកខឃឹងនឃឹងលោក ដដលបាននបិយេ ោក្យ  មបិនពពីលរារះ នបិង 

ពពីទំោេលបាក្រលញ្ឆោ តលៅកាន់ពួកលគ។ លហតុដូលចានា រះស្េេ្រេ់ពពរះក៏ពតរូវបាន

លគលមើលង្េ លហើេអនាក្រលពមើេ្រេ់ពទង់ក៏ពតរូវបានលគគំរាមេមាល ្់រដដេ។

 មានលគបានោំោំដំ�ឃឹ ងពពីព្រស្េន៍េ្រេ់លោកលេលេមាលៅទូល

ដល់ពួកលៅោវ េថនស្េន៍េូោ លហើេពួកលគក៏បានព្រញា្់រព្រញាល់
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ចាកលចញពពីពពរះរាជវងំេ្រេ់លេ្ច ល វ្ើដំល�ើ េលៅកាន់ពពរះវ បិោេលដើម្ពីឲ្យបាន

ដឃឹងចបាេ់អំពពីលេឿងពបិតលោរះលោេផ្្ល់។ «លោរះពួកេង្ នបិងពួកលោរា 

លគជំរា្រដល់ពួកលៅោវ េ លហើេដល់ជនទំាងអេ់ថា មនុេ្សលនរះ គួេស្ល ្់រ 

លហើេ ដ្បិតលគបានទាេទាេ់នឃឹងពករុងលនរះ ដូចជាអេ់លោកអនាកបានឮលោេ

ពតលចៀកសស្្់រ» (ខ ១១)។ ្រ៉ាុដន្ លោកលេលេមាបានឈេលោេកាល ោន លៅ 

ចំលោរះមុខពួកលៅោវ េនបិងពួកជន លោេព្រកាេថា «ពពរះលេហូវ៉ាពទង់បាន  
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ចាត់ខញាុំ ឲ្យមកទាេពបា្់រអេ់ទំាងោក្យដដលអនាករាល់គានា បានឮ ទាេ់នឃឹង 

ពពរះវ បិោេ លហើេនឃឹងទពីពករុងលនរះ ដូលចនារះ ចូេដកផលូវ នបិងកបិេ បិយេ ្រេ់ អនាករាល់គនា ា 

ឥ�ូវ លហើេស្្្់ររាមពពរះ្រនូ្លថនពពរះលេហូវ៉ា ជាពពរះថន អនាករាល់គានា ចុរះ 

លោរះពពរះលេហូវ៉ាពទង់នឃឹងដព្រគំនបិតលចញពពីលេចក្ពីអាពកក់ ដដលពទង់បានព្រកាេ

ទាេ់នឃឹងអនាករាល់គានា វ បិញ  ដតឯខលួនខញាុំលនរះ ខញាុំលៅកនាុងកណ្ា្់រថដថនអនាករាល់គានា

លហើេ ចូេល្វើដល់ខញាុំរាមដដលអនាករាល់គានា ល�ើញ  ថា ល្អ លហើេលទៀងពតង់ចុរះ 

្រ៉ាុដន្ ពតរូវឲ្យដឃឹងពបិតថា ល្រើអនាករាល់គានា េមាល ្់រខញាុំ លោរះ នឃឹងោំឲ្យឈាមដដលឥត

មានលទាេព្រឡាក់លលើខលួនអនាករាល់គានា  លលើ ទពីពករុងលនរះ នបិងពួកអនាកដដលអាសេ័េ 

លៅផង ដ្បិតពពរះលេហូវ៉ាបានចាត់ខញាុំឲ្យមក លដើម្ពីនឃឹងពបា្់រោក្យទំាងលនរះ លៅ 

ពតលចៀកអនាករាល់គានា ជាពបិត» (ខ ១២ ដល់ ខ ១៥)។

សុព្រ-១៩ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីេព្រចំាថ្ងៃ៖ លអលេគាល ជំពូក២៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពពរះលេហូវ៉ា ពទង់ មាន ្រន្ូល េួេ ដូលចនារះ ឱ ពួក វង្ស 

អុពីសស្ដអល លអើេ លតើ អញ គាមេ ន អំណាច នឃឹង ល្វើ ដល់ ឯង រាល់ គានា  ដូច ជា ជាង 

េមេូន លនរះ បាន ល្វើ ដដេ លទ ឬ អពី លមើល ឱ ពួក វង្ស អុពីសស្ដអល លអើេ ដពី ឥដ្ឋ លៅ កនាុង 

ថដ េ្រេ់ ជាង េមេូន យ៉ា ង ណា លោរះ ឯង រាល់ គានា  ក៏ លៅ កនាុង ថដ អញ យ៉ា ង លោរះ 

ដដេ។ លេលេមា ១៨:៦

  ព្រេបិនល្រើលោរាតក់េលុតលោេស្េកាេគំរាមកំដហងពពី េំណាក់ ពួក 

អនាកមានអំណាចខ្េ់ លោរះស្េេ្រេ់លោកនឃឹងមបិនមានព្រេបិទ្ធបិភ្ពល�ើេ 

លហើេព្រដហលជានឃឹងពតរូវបាត់្រង់ជពីវ បិតផង ្រ៉ាុដន្ លេចក្ពីកាល ោនដដលលោក

បាន្រលញ្ច ញកាេពពមានដ៏ឱឡាេបិក បានោំឲ្យ មាន កាេ លគាេពពពីេំណាក់ ពួកជន 

នបិងបាន្រដងវេពួកលមដឃឹកោំថនស្េន៍អុពីសស្ដអល ឲ្យលពញចបិត្ដល់លោក 

វ បិញ។ ពួកលគបានពបិចាេណាជាមួេនឃឹងពួកេង្ដកលងកាល េ លោេ្រង្ហា ញពពី

ភ្ពលងៃង់ល ល្ ថនទំហំថនកាេគំាពទេ្រេ់ពួកលគ  លហើេោក្យេម្ពីេ្រេ់ពួកលគ

បាន្រលងកាើតព្រតបិកមមេលៅកនាុងគំនបិតេ្រេ់ពួកជន។ ដូលចនារះពពរះបាន្រលងកាើតអនាក
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កាេោេដល់អនាក្រលពមើេ្រេ់ពទង់។ ពួក ចាេ់ ទំុ ក៏បានេួ្រេួមជាមួេនឃឹងកាេតវ៉ា 

ព្រឆំ្ងនឃឹងកាេេលពមចចបិត្េ្រេ់ពួកេង្ ទាក់ទងនឃឹងវេោេ្រេ់លោក 

លេលេមា។ ពួកលគបាន េូពតកេ�ពី េ ្រេ់ លោកមពីកាដដលបានទេ្សន៍ទាេអំពពី

កាេជំនំុជពមរះដល់ទពីពករុងលេេូស្�បិម លោេនបិយេថា «មពីកាជាពួក ម៉ាូរា៉ា េុពីត 

បានទាេលៅកនាុងរាជ្យ លហលេគា ជាលេ្ចេូោ លហើេពបា្់រដល់ពួកជន លៅ 

សេរុកេូោថា ពពរះលេហូវ៉ា ថនពួកពល្រេ បិវេ ពទង់បានមានពពរះ្រន្ូលដូលចនារះ 

លគនឃឹងភ្ជួេភនាំេុពីេ៉ាូន ដូចជា ភ្ជួេដសេចមាកា េ លហើេពករុងលេេូស្�បិមនឃឹងពត�្់រ

ជាកងគំនេ ឯភនាំថន ពពរះវ បិោេ លោរះនឃឹងដូចជាទពីខ្េ់លៅថពពណាមួេ។ ពួកលគ  

បានេួេថា «ចុរះ លតើលហលេគាជាលេ្ចេូោ នបិងពួកេូោទំាងអេ់បានេមាល ្់រ

លោកឬអពី លតើពទង់មបិនបានលកាតខាល ចដល់ពពរះលេហូវ៉ាវ បិញ លហើេទូលអងវេ 

ចំលោរះ ពពរះអងគាលទឬអពី ឯពពរះលេហូវ៉ា ពទង់ក៏ដព្រគំនបិតលចញពពីលេចក្ពីអាពកក់ 

ដដល ពទង់បានព្រកាេទាេ់នឃឹងលគដដេ ល្វើដូលចនារះលេើងនឃឹងមានលឈាមេ រះថាបានព្រពពឃឹត្

អំលពើអាពកក់យ៉ា ង្ំ ទាេ់នឃឹងពពលឃឹងលេើងលហើេ» (ខ ១៨ នបិងខ ១៩)។

 រាមេេៈកាេអងវេកេេ្រេ់្ុរេេដ៏មានឥទ្ធបិពលទំាងលនរះ ជពីវ បិតេ្រេ់

លោរាពតរូវបានេួចផុតពពីកាេេមាល ្់រ លទារះ្រពីជាពួកេង្នបិងលោរាដកលងកាល េ

ជាលពចើន មបិនអាចពទំាពទនឃឹងលេចក្ពីពបិតដដលបានដ្លងលថាកា លលទាេដល់ពួក

លគ លហើេពួកលគចង់ដតេមាល ្់រលោក លោេលពោរះដតបានអំោវោវ ឲ្យមាន 

កាេ ្ររះលបាេ  លោរះ ក៏លោេ។

 ចា្់ររំាងពពីកាេពរាេ់លៅ េហូតដល់ទពី្រញ្ច ្់រថនកបិច្ចកាេេ្រេ់លោក 

លោរាលេលេមាបានឈេលៅចំលោរះស្េន៍េូោជា «្រ៉ាមចំាយម លហើេ ជា 

្រោ្េ» ព្រឆំ្ងទាេ់នឃឹងលេចក្ពីលពកា្ដដលមនុេ្សមបិនអាចេកឈនារះបាន។ 

ពពរះបានពពមានដល់អនាក្រលពមើេ្រេ់ពទង់ឲ្យដឃឹងជាមុនថា «លគ នឃឹងចបាងំនឃឹងឯង 

ដតមបិនអាចនឃឹងឈនារះបានលទ ដ្បិតអញលៅ ជាមួេ នឃឹងឯង លដើម្ពីនឃឹងជួេេលញ្ង្គា រះ 

លហើេលពបាេឯងឲ្យេួច លនរះជាពពរះ្រនូ្ល ថន ពពរះលេហូវ៉ា អញនឃឹងជួេឲ្យឯង

េួចពពីកណ្ា្់រថដថនមនុេ្សអាពកក់ លហើេនឃឹងលោរះឯងលចញពពីកណ្ា្់រថដថន
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មនុេ្សដដលគួេដេញាងខាល ច» (លេលេមា ៩:១, ២)។

 ពពរះបានពរាេ់លៅឲ្យលោកេងពទំានឃឹងកាេចំអកលមើលង្េយ៉ា ងលឃ្េ

លៅ។ ចបិត្ដ៏េលវៀេេ្រេ់លោកបានលមើល្លុរះលពរៅ លោេពពរួញថន កាេ នបិយេ 

�ក�ឺេដល់លោក លោេពួកអនាកដដលព្រមា្ដល់ស្េេ្រេ់លោក លហើេ

ល្វើឲ្យ្រន្ុកេ្រេ់លោកបាន្ូេសស្លលោេស្េកាេ្រ្ូេជំលនឿេ្រេ់ពួកលគ។ 

លោកបានព្រកាេថា «ខញាុំបានលៅជាទពីេំល�ើ ចដល់ជនជាតបិទំាងឡាេេ្រេ់

ខញាុំ លហើេជា្រទចលពមៀងេ្រេ់លគជានបិច្ចរាល់ថ្ងៃ»។ «ឯទូល្រងគាំបានពត�្់រ 

ជាទពីលេើច�ករាល់ថ្ងៃជានបិច្ច មនុេ្សទំាងអេ់ចំអក�ក�ឺេឲ្យទូល្រងគាំ»។ 

«អេ់ទំាងេមាល ញ់េនាបិទ្ធស្នា លេ្រេ់ទូល្រងគាំ លគជាពួកអនាកដដលចំាលមើលដត

ទូល្រងគាំដួលដដេ លគថា ចូេๆេពបា្់រចុរះ លោរះលេើងនឃឹង េពបា្់រ ដូចគានា  ព្រដហល

ជាលេើងនឃឹង្រញ្ចុ រះ្រញ្ចូ លវបានលទដឃឹង ដូលចនារះលេើង នឃឹងឈនារះ វបានលោរះលេើង  

នឃឹងេងេឃឹកនឃឹងវ» (្រេ បិលទវ ៣:១៤; លេលេមា ២០:៧, ១០)។

 ្រ៉ាុដន្ ពពរះបានពពងឃឹងកមាល ំងដល់លោរាឲ្យពទំាពទបានរាល់ដតថ្ងៃ។ លោក 

មានព្រស្េន៍លោេលេចក្ពីជំលនឿថា «្រ៉ាុដន្ ពពរះលេហូវ៉ាពទង់គង់ជាមួេនឃឹង

ទូល្រងគាំ ទុកជាមនុេ្សខាល ំងពូដកដដលគួេដេញាងខាល ច លហតុលោរះ ពួកអនាកដដល 

ល្រៀតល្រៀនទូល្រងគាំ លគនឃឹងពតរូវចំព្់រដួលឥតឈនារះបានល�ើេ លគនឃឹងពតរូវខាមេ េ 

ជាទពី្ំរផុត ពពីលពោរះលគនឃឹងល វ្ើរាម្ំរ�ងចបិត្មបិនបាន គឺជាលេចក្ពីអាមា៉ា េ់

ខាមេ េដ៏េថែបិតលេថែេអេ់កល្ជានបិច្ច ឥតលភលចបានល�ើេ»។ «ចូេលពចៀងថាវ េ 

ពពរះលេហូវ៉ា ចូេេេលេើេដល់ពពរះលេហូវ៉ាចុរះ ដ្បិតពទង់បានលោរះពពលឃឹងេ្រេ់

មនុេ្សលវទោ ឲ្យេួចលចញពពីកណ្ា្់រថដថនពួកដដលព្រពពឃឹត្អាពកក់» (លេលេមា 

២០:១១, ១៣)។

 ្រទពបិលស្្ន៍ដដលលោកលេលេមាបាន�លងកាត់ ទំាងកាល លោក លៅ 

ជាេុវជន នបិងលពលជាលពចើនឆ្នា ំលពកាេមកលទៀត លៅកនាុងកបិច្ចកាេ េ្រេ់ លោក 

បាន្រលពងៀនដល់លោកនូវលមលេៀនដដល «ផលូវេ្រេ់មនុេ្សមបិនលសេចលៅខលួន

លគលទ លហើេដដលតពមង់ជំោនេ្រេ់ខលួន លោរះក៏មបិនលសេច លៅ មនុេ្សដដល 
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លដើេដដេ»។ លោកបានលេៀនអ ប្ិស្្ឋ នថា «ឱពពរះលេហូវ៉ាលអើេ េូមផ្្ច លទូល 

្រងគាំចុរះ ដតគឺរាមលេចក្ពីលទៀងពតង់ មបិនដមនលោេលេចក្ពីខាញា ល់េ្រេ់ពទង់

ល�ើេ ដពកងពទង់ល្វើឲ្យទូល្រងគាំស្្រេូន្យលៅ» (លេលេមា ១០:២៣, ២៤)។

 លៅលពលបានលៅឲ្យទទួលទានពពីដពងថនក្ពីកងវល់នបិងទុក្ខពពរួេ នបិង

លៅលពលដដលពតរូវល្ួងលៅកនាុងលេចក្ពីលវទោេ្រេ់លោកឲ្យនបិយេថា «ខញាុំ

បានថាកមាល ំងខញាុំេូន្យបាត់អេ់លៅ លេចក្ពីេង ឃ្ឹមេ្រេ់ខញាុំក៏ផុតចាកពពីពពរះ

លេហូវ៉ាលហើេ»។ លោកបានេឭំកពពីទបិពវញ្ញា �េ្រេ់ពពរះ ជាតំណាង េ្រេ់ 

លោក លហើេបានព្រកាេលោេលជាគជ័េថា «គឺនឃឹកពពីលេចក្ពីលនរះថា កំុដត

មានលេចក្ពីេ្រ្ុេេេ្រេ់ពពរះលេហូវ៉ា លោរះលេើង បានេូន្យ បាត់អេ់េលពីង 

លៅលហើេ ឯលេចក្ពីលមរ្ាកេុណាេ្រេ់ពទង់ លោរះ មបិនលចរះ ផុត ល�ើេ លេចក្ពី 

ទំាងលោរះ លចរះដត្មេពីល�ើងរាល់ដតពពឃឹកជានបិច្ច លេចក្ពីលស្មេ រះពតង់េ្រេ់ពទង់្ំ

ណាេ់ ពពលឃឹងខញាុំបានលោលថា ពពរះលេហូវ៉ាជាចំដ�កថនខញាុំ លហតុលោរះខញាុំនឃឹង 

េង ឃ្ឹមដល់ពទង់ ពពរះលេហូវ៉ាពទង់ល្អដល់អេ់អនាកដដលេង់ចំាពទង់ គឺដល់ 

ពពលឃឹងថនអនាកណាដដលដេវងេកពទង់ ល្រើមនុេ្សនឃឹង េង្ឃឹម ដល់ លហើេេង់ចំា 

លេចក្ពីេលញ្ង្គា រះេ្រេ់ពពរះលេហូវ៉ា ឥតបាេមភាពពរួេ លោរះ ល្អលហើេ» (្រេ បិលទវ 

៣:១៨, ២២, ២៦)៕



សេចក្តីវនិាេដែលជិតចូលមកែល់-ទំព័រ-503-

៣៥

សេចក្តីវិនាេដែលជិតចូលមកែល់

សៅរ៍-២០ តុលា   អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សអសេគាល ជំពូក៣0

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ពពរះសេហូវ៉ា ពទង់ បាន សលច មក ឲ្យ ខ្ញំ ស�ើញ កាល ពតី 

សែើម សោេ ពពរះ្រន្ូល ថា សអើ អញ បាន សេឡាញ់ ឯង សោេ សេចក្តី 

សេឡាញ់ ែ៏ េ្ិតសេ្រ សៅ អេ់កល្ប សហតញ សនរះ បាន ជា អញ ទាញ នំា ឯង មក 

សោេ សេចក្តី េ្រ្បញរេ។ សេសរមា ៣១:៣

 សៅឆ្នា ំែំ្ូរងថនរាជ្យសេ្ចសេហូយ៉ា គតីម មានការពពមានជាសពចើនអំពតី 

សេចក្តីសវទនាដែលនឹងមកែល់។ ពពរះ្រន្ូលរ្រេ់ពពរះដែលបានមាន្រន្ូល 

តាមរេៈពួកសោរា ជិតបានេសពមច (សកើតមានស�ើង) សហើេ។ អំណាចថន

កងទ័ពអាេសេ៊ើរសៅភាគខាងសជើងដលងមានភាពខាលា ំងកាលា  និងដលងពគ្់រពគង 

នគរ ស្សេងៗ សទៀតសហើេ។ កងទ័ពសអេញតីព្សៅភាគ ខាង ត្ូបងជាកមាលា ំងទ័ពដែល   

សេ្ចេូោបានទតីពឹងដែលឥតបានការ មិនេូរ ្រ៉ាញនាមា នក៏បានទទួលការសាក

ពិសសាធឲ្យស�ើញការពិត។ ចពកភពបា្៊រតី�ូនបានសងើ្រស�ើងសៅភាគខាងសកើត 

សហើេមានអំណាចសលើនគរស្សេងៗ កាលា េជាអំណាច្មាតីមួេ សៅសលើពិភពសោក

យ៉ា ងរហ័េហួេពតីការរពឹំងទញក។ 

 សៅកនាញងអំ�ញងសពលដត្រ៉ាញនាមា នឆ្នា ំយ៉ា ងខលាតី្រ៉ាញសណាណ រះ ពពរះបានសព្រើឲ្យសេ្ច

ពករុងបា្៊រតី�ូនសធវើជាឧ្រករណ៍ថនសេចក្តីសពកាធរ្រេ់ពទង់ មកសលើនគរ េូោ 

ែ៏រងឹចសចេ។ ទតីពករុងសេរូសា�ិមពតរូវបានសឡាមព័ទ្ធនិងចូលលញកលញេសោេ  

ការព័ទ្ធចា្់រពតីេំណាក់កងទ័ពរ្រេ់សេ្ចសន្ូ៊រសកនាសា ម្ង សហើេម្ងសទៀត។ 

ែំ្ូរងស�ើេកងទ័ពបា្៊រតី�ូនបានចា្់ររាសេអ្ញតីសសាដអលេកសៅជាស្លាើេ

ដតពតីរ្រតីនាក់្រ៉ាញសណាណ រះ ដតសពកាេមក ទំាងកងទំាងកង ទំាងពាន់ទំាងមញឺន េក  



ទំព័រ-504- ពួកសោរា និងសេច្



សេចក្តីវនិាេដែលជិតចូលមកែល់-ទំព័រ-505-

សៅកាន់ទឹកែតីេញតីសណើ រ ដែលសៅទតីសនារះពួកសគបានតំាងទតីលំសៅជាអនាកនិរសទេ

ខលាួនសោេ្រង្ំ។ សេ្ចសេហូយ៉ា គតីម េ៉ាូយ៉ា គតីន និងសេសែគា ពគ្់រអង្គេញទ្ធដត

បានពត�្់រសៅជាសេ្ចរណ្ររ្រេ់អនាកែឹកនំាថនទតីពករុងបា្៊រតី�ូន សហើេសេ្ច

ទំាងសនារះក៏បានព្រឆំ្ងតវ៉ាជាលំោ្់រលំសោេ។ ទណ្ឌ កមមាបានសកើតស�ើងកាន់

ដតធងៃន់ធងៃរស�ើងៗ ែល់នគរ ដែលព្រឆំ្ង្ររះសបារមួេសនរះ  រហូតែល់ទតី្ំរ ញ្ត 

ទឹកែតីថននគរសនរះទំាងមូលពតរូវបានវនិាេហិនសោច ទតីពករុងសេរូសា�ិម ពតរូវ 

បានអន្រាេ និងសេរះ សោេ សភលាើង ពពរះវោិរដែលសេ្ចសា�ូម៉ាូនបានកសាង

ក៏ពតរូវបាន្ំរផ្លា ញ សហើេ នគរ េូោពតរូវែួលរលំ ដលងមានតួនាទតីពគ្់រពគងសៅ 

កនាញងចំសណាមនគរស្សេងៗសៅ សលើ ដ្នែតីែូចមញនសទៀត។

 សៅកនាញងេម័េថនការផ្លា េ់្រ្ូរទំាងសនារះ សារពតីពពរះថនឋានេួគ៌តាម

រេៈសោកសេសរមាបាន្រញ្ជា ក់ពតីការវនិាេថននគរអញតីសសាដអលជាសពចើន ែង។ 

ែូសចនារះ ពពរះបានព្រទានឱកាេជាសពចើនែល់កូនសៅអញតីសសាដអលឲ្យ រសំោរះខលាួន

សចញពតីការចងេម្័ន្ធសមពតតីភាពយ៉ា ងេមាញពគសាមា ញជាមួេនឹងសាេន៍សអេញតីព្ 

និងការសចៀេវងពតីទំនាេ់ជាមួេនឹងអនាកែឹកនំាពករុងបា្៊រតី�ូន។ ខណៈដែល

សពគារះថានា ក់ែ៏គំរាមសនរះបានខិតចូលមកកាន់ដតជិត សោកបាន្រសពងៀនែល់

ពួកជនសោេមសធយោបាេថនេកមមាភាពជាសរឿងសព្រៀ្រព្រែូចជាសពចើន សោេ

េង្ឹមថាសធវើែូសចានា រះនឹងោេ់ពួកសគឲ្យសា្គ ល់ពតីកាតពវកិច្ច ចំសពារះពពរះ សហើេ

ក៏នឹងសលើកទឹកចិត្ែល់ពួកសគឲ្យរកសាទំនាក់ទំនងមិត្ភាពជាមួេនឹងរោឋា ភិបាល

ពករុងបា្៊រតី�ូន្ងដែរ។

 សែើម្បតីពន្យល់អំពតីការសទារទន់សៅរកការមិនស្ា្់រ្រង្្គ ្់រតាមតពមរូវការរ្រេ់

ពពរះសោេសេងៃៀមសាងៃ ត់សនរះ សោកសេសរមាបានព្រមូល្្ញំពួកសរកា្រឲ្យចូលសៅ

កនាញង្រន្្់រព្រជញំថនពពរះវោិរ សហើេបានចាក់សសាសៅពតីមញខពួកសគពពមទំាងអស ជ្ា ើញ 

ពួកសគឲ្យពិសា។ តាមការរពឹំងទញករ្រេ់សោក សោកែឹងថានឹងបានទទួល

ការ្រែិសេធនិងការេ្តី្រសន្ាេយ៉ា ងោច់អហង្កា រ។ «សេើងរាល់គានា មិនពពម

ទទួលទានសសាទំពំាងបាេជូរសទ ពតីសពពារះេ៉ាូណាោ្រ ជាកូនសរកា្រ អេ្យសកា 



ទំព័រ-506- ពួកសោរា និងសេច្

សេើងបានផំ្្ថា កញំឲ្យឯងរាល់គានា ្ឹកសសាទំពំាងបាេជូរស�ើេ សទារះទំាង ឯង 

ឬកូនសៅឯងតសរៀងសៅ»។

អាទិត្យ-២១ តុលា   អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សអសេគាល ជំពូក៣១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ អំពាវនាវ ែល់ អញ សនារះ អញ នឹង សេលាើេ ត្រ សហើេ នឹង 

្រង្ហា ញ ឲ្យ ឯង ស�ើញ ការ យ៉ា ង ធំ សហើេ មញតមំា ដែល ឯង មិន ែឹង។ 

សេសរមា ៣៣:៣

 «សនារះពពរះ្រន្ូលថនពពរះសេហូវ៉ា ក៏មកែល់សេសរមាថា ពពរះសេហូវ៉ា 

ថន ពួកពល្ររវិរ ជាពពរះថនសាេន៍អញតីសសាដអល ពទង់មានពពរះ្រន្ូលែូសចនារះ 

ចូរសៅនិយេនឹងពួកសេរុកេូោ និងពួកអនាកសៅពករុងសេរូសា�ិមថា សតើឯង

រាល់គានា មិនពពមទទួលសេចក្តីសព្រៀនព្រសៅ សែើម្បតីនឹងស្ា្់រតាមពាក្យ អញសទ 

ឬ សនរះសហើេជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះសេហូវ៉ា ឯពាក្យរ្រេ់េ៉ាូណាោ្រ ជាកូន 

សរកា្រដែលបានោមែល់ពួកកូនសៅ មិនឲ្យ្ឹកសសាទំពំាងបាេជូរ សនារះ 

បានេសពមចសហើេ ែ្បិតសគមិន្ឹកសសារះ ែរា្រែល់េពវថ្ងៃសនរះ ពតីសពពារះសគ

ស្ា្់រតាម្រង្្គ ្់ររ្រេ់អេ្យសកាសគ ឯអញវញិអញ បាននិយេ នឹង ឯងរាល់គានា  

ពពមទំាងសពកាកស�ើងពតីពពលឹមសសាង សែើម្បតីនឹងពបា្់រ្ង ដតឯងរាល់គានា មិន

បានស្ា្់រតាមអញសសារះ» (សេសរមា ៣៥:៦, ១២-១៤)។

 ពពរះបានសធវើែូសចនារះ សែើម្បតី្រង្ហា ញពតីភាព្្ញេគានា សេ�រះ រវងការស្ា្់រ 

្រង្្គ ្់ររ្រេ់ពួកសរកា្រនិងការមិនស្ា្់រ្រង្្គ ្់រថនរាសេរ្្រេ់ពទង់។ ពួកសរកា្រ

បានសគារពតាមពកឹត្យវន័ិេថនឳពញករ្រេ់ពួកសគ សហើេឥ�ូវសនរះ ពួកសគមិន 

ពពមឲ្យពតរូវល្ួបង សហើេ្ំរពានសៅនឹងពកឹត្យវន័ិេសនារះស�ើេ។ ្រ៉ាញដន្ ព្រជារាសេ្

េូោមិនបានស្ា្់រពពរះ្រន្ូលរ្រេ់ពពរះសទ សហើេជា លទ្ធ្លពួកសគនឹងទទួល

ការជំនញំជពមរះយ៉ា ងធងៃន់ធងៃរ្ំរ ញ្តរ្រេ់ពពរះ សៅ សពល ្រន្ិចសទៀតសនរះសហើេ។

 ពពរះអមា្ច េ់បានមាន្រន្ូលថា «ឯអញវញិ អញបាន និយេ នឹងឯង 

រាល់គានា  ពពមទំាងសពកាកស�ើងពតីពពលឹមសសាង សែើម្បតីនឹងពបា្់រ្ង ដតឯងរាល់



សេចក្តីវនិាេដែលជិតចូលមកែល់-ទំព័រ-507-

គានា មិនបានស្ា្់រតាមអញសសារះ អញក៏បានចាត់ពួកសោរាទំាង្រ៉ាញនាមា នជាអនាក

្រសពមើអញ ឲ្យមកឯងដែរ ទំាងសពកាកស�ើងពតីពពលឹមសសាង សែើម្បតី នឹងចាត់សគ  

ឲ្យពបា្់រថា ចូរឲ្យឯងទំាងអេ់គានា វលិមកពតី ល្ាូវអាពកក់រ្រេ់ខលាួនឥ�ូវ សហើេ 

ដកកិរយិរ្រេ់ឯង្ង កញំឲ្យសៅតាមពពរះែថទ សែើម្បតី សគារព ែល់ វសនារះស�ើេ 

សនារះឯងរាល់គានា នឹងបានសៅជា្់រកនាញងសេរុកដែលអញ បាន ឲ្យែល់ឯង និង ពួក 

អេ្យសកាឯង ដតឯងរាល់គានា មិនបានស្្ៀងពតសចៀក ឬ ស្ា្់រតាមអញសសារះ 

ែូសចនារះ សោេស�ើញថា ពួកកូនសៅេ៉ាូណាោ្រ ជាកូន សរកា្រ បានេសពមចតាម 

្រង្្គ ្់ររ្រេ់អេ្យសកាសគ ដែលផំ្្មកសនារះ ដតជនជាតិទំាងសនរះមិនបានស្ា្់រ

តាមអញសទ សហតញសនារះពពរះសេហូវ៉ាជា ពពរះ    ថនពួកពល្ររវិរ គឺជាពពរះថនសាេន៍ 

អញតីសសាដអល ពទង់មានពពរះ្រន្ូល ែូសចនារះថា សមើលអញនឹងនំាពគ្់រទំាងសេចក្តី

អាពកក់មកសលើពួកេូោ សហើេ សលើពួកអនាកសៅពករុងសេរូសា�ិម ែូចជាអញ 

បានសពាលទាេ់នឹងសគសហើេ ពតីសពពារះអញបានពបា្់រែល់សគ ដតសគមិនបាន 

ស្ា្់រសទ សហើេអញបាន សៅសគ ដតសគមិនបានសេលាើេត្រស�ើេ» (ខ ១៤ ែល់ 

ខ ១៧)។

 សៅសពលដែលចិត្រ្រេ់មនញេសេពតរូវបាន្រន្ន់ និង្រង្ង្កា ្រសោេឥទ្ធិពល

ែ៏ខាលា ំងកាលា មិនអាចទ្់រទល់បានពតីពពរះវញិ្ញា ណ្ររេិញទ្ធ សនារះពួកសគនឹងេកចិត្ 

ទញកោក់ចំសពារះែំ្ូរនាមា នសនារះ ្រ៉ាញដន្សៅសពល ដែលពួក សគដ្ររ សចញ ពតីការោេ់  

សតឿន រហូតែល់ចិត្រ្រេ់ពួកសគដព្រកាលា េសៅជារងឹសនារះ ពពរះជាមា្ច េ់អនញញ្ញា ត

ឲ្យឥទ្ធិពលែថទែឹកនំាពួកសគវញិជាមិនខាន។ សពកាេពតី្រែិសេធសេចក្តីពិត 

ពួកសគក៏ដ្ររមកទទួលេកសេចក្តីដកលាងកាលា េ ដែលនឹងដព្រកាលា េជាអន្ាក់ថន

សេចក្តីវនិាេរ្រេ់ពួកសគផ្្ល់។

 ពពរះបានអងវរករែល់សាេន៍េូោកញំឲ្យ្រងកាសេចក្តីសពកាធរ្រេ់ពទង់

ស�ើង ្រ៉ាញដន្ពួកសគមិនបានស្ា្់រសទ។ ទតី្ំរ ញ្ត សាលពកមថនការ ជំនញំ ជពមរះ ក៏

បានព្រកាេស�ើងព្រឆំ្ងទាេ់នឹងពួកសគ។ ពួកសគក៏ពតរូវបានចា្់រជាស្លាើេ

េកសៅទតីពករុងបា្៊រតី�ូន។ ពពរះបានសព្រើសាេន៍ខាល់សែសនរះជាឧ្រករណ៍សែើម្បតី



ទំព័រ-508- ពួកសោរា និងសេច្

ោក់ទណ្ឌ កមមាែល់រាសេរ្្រេ់ពទង់ ដែល មិន ស្ា្់រ្រង្្គ ្់រ។ ការ្ឺចា្់ររ្រេ់ 

ជនជាតិសាេន៍ េូោពតរូវដត េមមាពតសៅនឹងពនលាឺដែលពួកសគធ្លា ្់រមាន 

សៅនឹងការពពមានដែលពួកសគបានសមើលង្េនិងបាន្រែិសេធ។ ពពរះបាន 

ពនយោរការជំនញំជពមរះរ្រេ់ ពទង់ជាេូរមក សហើេ ្រ៉ាញដន្ ឥ�ូវសនរះពពរះអង្គបាន

្រង្ហា ញការមិនេពវពពរះហឫទ័េរ្រេ់ ពទង់មកសលើពួកសគ សៅកនាញងការខំព្ឹរង

ដព្រងចញងសពកាេ្រង្អេ់ សែើម្បតីពិនិត្យសមើលអំសពើអាពកក់រ្រេ់ពួកសគ។

ច័ន្ទ-២២ តុលា   អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សអសេគាល ជំពូក៣២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ឯ ចិត្ ជា សពគឿង ្រសញ្ឆោ ត សលើេ ជាង ទំាង អេ់ សហើេ ក៏ 

អាពកក់ ហួេ ល្បត់ ្ ង សតើ អនាក ណា នឹង អាច សា្គ ល់ បាន។ សេសរមា ១៧:៩ 

 ពពរះពទង់បានព្រកាេពតីពពរះពរសៅសលើ្្រះរ្រេ់ពួកសរកា្រ។ សោរា 

បាន ព្រកាេថា «សោេសពពារះឯងរាល់គានា បានស្ា្់រតាម្រង្្គ ្់រេ៉ាូណាោ្រ 

ជា អេ្យសកាឯង សហើេរកសាអេ់ទំាង្រ ញ្ាត្ិរ្រេ់គាត់ ពពមទំាង េសពមច តាម 

អេ់ទំាងពាក្យ ដែលគាត់បានផំ្្មក ែូសចនារះ ពពរះសេហូវ៉ាថន ពួក ពល្ររវិរ 

ជាពពរះថនសាេន៍អញតីសសាដអល ពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា េ៉ាូណា ោ្រ ជាកូនសរកា្រ 

នឹងមិនដែលអាក់ខានមានមនញេសេេពមា្់រ្រសៅមញខ អញជាែរា្រតសៅ ស�ើេ» 

(ខ ១៨ និងខ ១៩)។  ែូសចនារះ ពពរះបាន្រសពងៀន ែល់រាសេរ្្រេ់ពទង់ថាភាពសសាមា រះ

ពតង់និងការស្ា្់រ្រង្្គ ្់រពតរូវបានេលាញរះ្រញ្្ច ំង មកសលើសាេន៍េូោសៅកនាញង ពពរះពរ 

េូម្បតីដតពួកសរកា្រក៏បានទទួលពពរះ ពរសោេសារការស្ា្់រ្រង្្គ ្់រតាមការ 

្រង្្គ ្់រពតីេំណាក់ជតីែូនជតីតារ្រេ់ ពួកសគដែរ។

 សមសរៀនសនរះគឺេពមា្់រសេើងទំាងអេ់គានា ។ ព្រេិនស្រើតពមរូវការ    រ្រេ់ ពពរះ

និងរ្រេ់ជតីែូនជតីតាែ៏មានពបាជ្ារ្រេ់ពួកសគ គឺជាមសធយោបាេដែលមានឥទ្ធិពល

ល្អ្ំរ ញ្ត សែើម្បតីរកសាេញវត្ិភាពែល់មនញេសេជំនាន់សពកាេរ្រេ់ពួកសគ ព្រឆំ្ង

សៅនឹងអំសពើអាពកក់ថនការមិនសចរះបា៉ា ន់ព្រមាណ ដែលជាតថមលាែល់ការស្ា្់រ

្រង្្គ ្់រយ៉ា ងតឹងរញងឹ សនារះអំណាចពគ្់រពគងរ្រេ់ពពរះនឹងពតរូវបានព្រកាន់ខាជា ្់រ 



សេចក្តីវនិាេដែលជិតចូលមកែល់-ទំព័រ-509-

សោេការសគារពែ៏ឧត្មយ៉ា ងពិតពបាកែ ថាពពរះអង្គ ្ររេិញទ្ធជាងមនញេសេ ជាក់ 

ជាមិនខាន។ ពពរះអាទិករនិងជាសម្រញ្ជា ការែ៏មានពពរះសចស្ាឥតពពំដែនរ្រេ់ 

សេើង ដែលនឹងជំនញំជពមរះែ៏គួរឲ្យភ័េខាលា ច ពពរះអង្គបានខំព្ឹរងដព្រងសព្រើ   ពគ្់រ  

មសធយោបាេសែើម្បតីនំាមនញេសេឲ្យសមើលស�ើញ និងឲ្យដកដព្រចិត្ពតីអំសពើបា្រ។ 

សោេសារមាត់ថនអនាក្រសពមើរ្រេ់ពទង់ ពពរះបានទេសេន៍ទាេអំពតីសពគារះថានា ក់

ថនការមិនស្ា្់រ្រង្្គ ្់រ ពពរះអង្គ្រស ្្ច ញពពរះេូរសេៀងថនការពពមាន និង្រង្ហា ញ 

ពតីអំសពើបា្រសោេភាពសសាមា រះពតង់។ រាសេរ្្រេ់ ពទង់ពតរូវបានរកសាឲ្យមានភាព

ចសពមើនរញងសរឿងសោេសារដតសេចក្តីសមត្ាករញណារ្រេ់ពទង់្រ៉ាញសណាណ រះ តាម រេៈ 

ការដ្រកសាែ៏ព្ររុងព្រេ័តនាែល់ឧ្រករណ៍ ដែលពទង់បានសពជើេតំាង។ ពពរះអង្គ

មិនអាចពទពទង់និងដ្រកសាមនញេសេដែល្រែិសេធែំ្ូរនាមា ន និងសមើលង្េការ  

េ្តី្រសន្ាេរ្រេ់ពទង់បានស�ើេ។ ពពរះអង្គអាចទ្់រឃាត់ការជំនញំជពមរះសោេ

សារអំសពើរ្រេ់ពួកសគសចញបានមួេពគា ្រ៉ាញដន្ពពរះអង្គមិនអាចពនយោរពពរះហេ ្

រ្រេ់ពទង់ជានិច្ចសនារះសទ។

 ពពរះអង្គបានរា្់រកូនសៅសាេន៍េូោសៅកនាញងចំសណាមមនញេសេដែល

ពទង់បានព្រកាេថា «ឯងរាល់គានា នឹងបានសធវើជានគរែល់អញ ដែលេញទ្ធដត 

ជាេង្ សហើេជាសាេន៍្ររេិញទ្ធឲ្យអញដែរ គឺពាក្យទំាងសនរះសហើេ ដែល

ឯងពតរូវពបា្់រែល់ពួកកូនសៅអញតីសសាដអល» (និក្មនំ ១៩:៦)។ សៅកនាញងកិច្ច ការ 

រ្រេ់គាត់ សោកសេសរមាមិនដែលសមើលរលំងសារៈេំខាន់ថនភាព្ររេិញទ្ធ

ខាង្លាូវចិត្ សៅកនាញងទំនាក់ទំនងស្សេងៗថនជតីវតិស�ើេ សហើេជាពិសេេសៅ  

កនាញងកិច្ចការ្រសពមើែល់ពពរះែ៏ខ្េ់្ំរ ញ្ត។ សោកបានសមើលស�ើញជាមញនពតីការ

ែួលរលំថននគរ និងការដ្រកដខ្កថនព្រជារាសេស្ៅកនាញងនគរេូោសៅកនាញងចំសណាម 

នគរនានា ្រ៉ាញដន្ សៅកនាញងដភនាក ថនសេចក្តីជំសនឿ សោកបានេមលាឹងសមើលសៅហួេ

ពតីសរឿងទំាងអេ់សនរះ រហូត ែល់ពគាការស្ារស�ើងវញិ។ សេចក្តីេនយោរ្រេ់ពពរះ

កំពញង្រនលាឺស�ើង សៅ កនាញង ពតសចៀករ្រេ់សោកថា៖ «រួចអញនឹងព្រមូលេំណល់

ថនហវូងរ្រេ់អញ សចញពតីពគ្់រទំាងសេរុក ដែលអញបាន្រសណ្ញសគ សៅសនារះ 



ទំព័រ-510- ពួកសោរា និងសេច្

សហើេនំាវលិពត�្់រមកឯសពកាលសគវញិ …  សមើល នឹងមានពគាមកែល់ ដែល

អញនឹង្រសងកាើតឲ្យោវ តីឌមានលំពង់េញចរតិមួេ លំពង់សនារះពទង់នឹងសសាេ

រាជ្យទញកែូចជាសេ្ច សហើេនឹងព្រពពឹត្សោេវងថវ ពពមទំាងេសពមចសេចក្តី   

េញត្ិធម៌ និងសេចក្តីេញចរតិសៅកនាញងសេរុក្ង សៅពគារ្រេ់ពទង់ ពួកេូោនឹង  

បានេសង្ង្្គ រះ សហើេពួកអញតីសសាដអលនឹងសៅសោេេន្ិេញខ ឯពពរះនាម ដែល 

សគនឹងសៅពទង់ សនារះគឺ ពពរះសេហូវ៉ាែ៏ជាសេចក្តីេញចរតិថនសេើងរាល់គានា » 

(សេសរមា ២៣:៣-៦)។

អង្គារ-២៣ តុលា   អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សអសេគាល ជំពូក៣៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពពរះសេហូវ៉ា ពទង់ មាន ពពរះ្រន្ូល ែូសចនារះ ថា សមើល អញ នឹង 

្រសងកាើត ឲ្យ មាន ខ្យល់ ដែល ្ំរផ្លា ញ ទាេ់ នឹង ពករុង បា្៊រតី�ូន សហើេ ទាេ់ នឹង 

ពួក អនាក សៅ កណ្ាល សាេន៍ ដែល សលើក ខលាួន ស�ើង ទាេ់ នឹង អញ ដែរ។  

សេសរមា ៥១:១

 ែូសចនារះ ្រទទំនាេថនការជំនញំជពមរះដែលនឹងធ្លា ក់មកសនរះ ពតរូវបាន ោេ

ជាមួេនឹងសេចក្តីេនយោថនការរសំោរះ សៅពគាចញងសពកាេ្រង្អេ់។ អេ់អនាក

ដែលនឹងសពជើេសរ ើេ្រសងកាើតសេចក្តីេញខសាន្រ្រេ់ខលាួនជាមួេនឹងពពរះ និង រេ់ 

សៅសោេជតីវតិ្ររេិញទ្ធ សៅកណ្ាលចំសណាមការសបារះ្រង់ជំសនឿែ៏មានជ័េ

ជមនារះ សនារះនឹងទទួលបាននូវកមាលា ំងេពមា្់រការពិបាកពគ្់រយ៉ា ង និងអាចសធវើ 

ទតី្រន្ាល់ថាវ េពទង់ សោេអំណាចែ៏អសា្ច រ្យ។ សហើេ សៅជំនាន់សពកាេ ការ 

រសំោរះដែលសកើតស�ើងសោេសារពួកសគ នឹងមានកិត្ិនាមល្បតីលបាញជាងការ

រសំោរះកូនសៅអញតីសសាដអលសចញពតីព្រសទេសអេញតីព្សៅសទៀត។ ពពរះអមា្ច េ់បាន

មាន្រន្ូលតាមរេៈសោរារ្រេ់ពទង់ថា មាន ពគាមកែល់ ដែល «សគនឹង ដលង 

េ្ប្ថា ែូចជាពពរះសេហូវ៉ា មានពពរះជនមា រេ់ ដែលពទង់បាននំាពួកកូនសៅ

អញតីសសាដអលស�ើងសចញពតីសេរុកសអេញតីព្មក គឺសគនឹងថា ែូចជាពពរះសេហូវ៉ាពទង់

មានពពរះជនមារេ់ ដែលពទង់បាននំាពូជពងសេថនអញតីសសាដអលស�ើងរួច សហើេែឹក 



សេចក្តីវនិាេដែលជិតចូលមកែល់-ទំព័រ-511-

នំាសគសចញពតីសេរុកខាងសជើង និងពតីពគ្់រទំាងសេរុកដែលអញបាន្រសណ្ញសគ

សនារះវញិ សនារះសគនឹងសៅកនាញងសេរុករ្រេ់ខលាួនសគតសៅ» (ខ ៧ និងខ ៨)។ សនារះគឺជា

្រទទំនាេែ៏អសា្ច រ្យដែលសោកសេសរមាបាន្រង្ហា ញ សៅចញងព្រវត្ិសាសេ ្ថន 

នគរេូោ កាលដែលនគរបា្៊រតី�ូនបានស�ើងជាអនាកែឹកនំាសៅសលើ េកលសោក 

សហើេសៅសពលសនារះបានទំាងនំាកងទ័ពរ្រេ់សគមកសឡាមព័ទ្ធទាេ់នឹងកំដ្ង

ទតីពករុង  េញតីេ៉ាូនដ្មសទៀត្ង។ 

 សេចក្តីេនយោថនការរសំោរះសនរះ បានឮែល់ពតសចៀក អេ់អនាក ដែល ្ រ 

រងឹមំា សៅកនាញងការថាវ េ្រង្គំែល់ពពរះសេហូវ៉ា ោក់ែូច ជាចសពមៀង យ៉ា ង ពតីសរារះ។ 

សៅកនាញង្្រះថនអនាកខ្ង់ខ្េ់និងអនាកទន់ទា្រ មានែំ្ូរនាមា ន ថនពពរះ     ដែលរកសាសេចក្តី

េញ្ញា ពតរូវបានសគរកសាសោេសគារព ព្រសាេន៍រ្រេ់សោរា  ពតរូវបានរឭំក ស�ើង 

វញិម្ងសហើេម្ងសទៀត។ េូម្បតីដតកញមារក៏ពតរូវបានកសពកើករសំពើកយ៉ា ងអសា្ច រ្យ

ដែរ សហើេសៅកនាញងចំសណាមពួកេញវវេ័និងអនាកដែលស្រើក  ចិត្ទទួល ពពរះបាន

សធវើឲ្យសគមានការចងចំាែ៏ឋិតស្រ។

 គឺជាការសគារពែល់ពកឹត្យវន័ិេថនពពរះគម្តីរ្ររេិញទ្ធ យ៉ា ងេកចិត្ទញក

ោក់សនរះសហើេដែលសៅកនាញងេម័េសោកសេសរមាបាននំាមកនូវឱកាេែល់  

សោក ោនតីដេ៉ាល និងមិត្ភកិ្រ្រេ់សោកឲ្យសលើកតសមកាើងែល់ពពរះ សៅចំសពារះ 

នគរនានាសៅសលើដ្នែតី។ កូនៗថនសាេន៍សហសពពើរបានទទួលការអ្់ររសំៅ

តាម្្រះថនឳពញកម្ាេរ្រេ់ពួកសគ សធវើឲ្យពួកសគមានជំសនឿរងឹមំា និង្រន្ការ

្រសពមើែល់ពពរះែ៏មានពពរះជនមារេ់ ជាពពរះដែល្រសងកាើតថ្្សម�និងដ្នែតី។ សេ្ច

សន្ូ៊រសកនាសាបានសឡាមព័ទ្ធនិងចា្់រេកទតីពករុងសេរូសា�ិមសៅសែើមរជជាកាល

សេ្ចសេហូយ៉ា គតីម ពពមទំាងបាននំាេកសោកោនតីដេ៉ាលនិងគូកនរ្រេ់

សោកេកសៅជាមួេ្ង ជាមួេនឹងពួកកំសោរះែថទសទៀត ដែលសគបានសពជើេ

សរ ើេឲ្យ្រសពមើការង្រសៅទតីពករុងបា្៊រតី�ូន សេចក្តីជំសនឿរ្រេ់ពួកសហសពពើរទំាង

សនារះពតរូវបានសាកល្បងខាលា ំងកាលា ្ំរ ញ្ត។ ្រ៉ាញដន្ ពួកអនាកដែលបានសរៀនទញកចិត្

សលើសេចក្តីេនយោរ្រេ់ពពរះបានរកស�ើញភេ្ញតាងលមាមពគ្់រពគាន់ សៅកនាញង
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្រទពិសសាធន៍ដែលពួកសគធ្លា ្់របានេលាងកាត់ សៅកនាញងការរេ់សៅ្រសណ្ារះអាេននា

សៅសលើទឹកែតី្ររសទេសនារះ។ ពពរះគម្តីរជាអនាក្រង្ហា ញ្លាូវ និងជាជពមក  រ្រេ់ 

ពួកសគ។

 ជាអនាក្រកសសាេអត្ន័េថនការជំនញំជពមរះដែលនឹងធ្លា ក់មកសលើសាេន៍

េូោ សោកសេសរមាបាន្រយ៉ា ងកាលា ោន កនាញងការការពារសេចក្តីេញត្ិធម៌  

រ្រេ់ពពរះ និងការពារការសរៀ្រចំដែលព្រក្រសៅសោេសេចក្តីសមត្ាករញណា 

រ្រេ់ពទង់ សទារះ្រតីជាសៅកនាញងការោក់ទណ្ឌ កមមាែ៏ធងៃន់ធងៃររ្រេ់ពទង់ក៏សោេ។ 

សោរាបានសធវើការមិនសចរះសនឿេហត់។ សោេពបាថានា ចង់ចូលសៅឲ្យែល់មនញេសេ

ពគ្់រសេទា្់រ សោកបានពពងតីកការដចកចាេឥទ្ធិពលរ្រេ់សោកហួេពតីទតី

ពករុងសេរូសា�ិមសៅសទៀត គឺរហូតែល់សេរុកនានា ដែល សៅជញំវញិ សោេការ

សធវើែំសណើ រសៅកាន់ដ ន្ាកស្សេងៗថននគរសនារះជាញឹកញា្់រ។

 សៅកនាញងទតី្រន្ាល់រ្រេ់សោកសៅកាន់ពពរះវោិរ សោកសេសរមាដតង

ដតសយងសៅសលើការ្រសពងៀនថនគម្តីរពកឹត្យវន័ិេ ដែលពតរូវបានសគ្្ល់កិត្ិេេ

និងសលើកតសមកាើងសៅកនាញងអំ�ញងរជជាកាលសេ្ចេ៉ាូសេៀេ។ សោកបាន្រញ្ជា ក់ 

ជា្មាតីស�ើងវញិ អំពតីសារៈេំខាន់ថនការរកសាទំនាក់ទំនងថនសេចក្តីេញ្ញា ជាមួេ

នឹងពពរះថនសេចក្តីសមត្ាករញណាពគ្់រយ៉ា ង និងជា ពពរះ  ថនសេចក្តីអាណិត អាេូរ 

ដែលបានមាន្រន្ូលពតី្រ ញ្ាត្ិថនពកឹត្យវន័ិេ ែ្់រព្រការសនរះសៅសលើកំពូល ភនាំ 

េញតីណាេ។ ព្រសាេន៍ថនការពពមាននិងការោេ់សតឿនរ្រេ់សោកសេសរមា 

បានឮែល់ពគ្់រទតីកដនលាងទំាងអេ់កនាញងនគរ សហើេមនញេសេពគ្់រគានា មានឱកាេ

អាចែឹងពតីពពរះហឫទ័េរ្រេ់ពពរះ ទាក់ទងសៅនឹងនគរសនរះ។

ពុធ-២៤ តុលា   អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សអសេគាល ជំពូក៣៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ែ្បិត ពពរះអមា្ច េ់ ពទង់ មិន សបារះ្រង់ សចាល សៅ ជា ែរា្រ សទ 

ដត សទារះ ស្រើ ពទង់ សធវើ ទញក្ ក៏ សោេ គង់ ដត ពទង់ នឹង អាណិត សមត្ា សោេ សេចក្តី 

េ្រ្បញរេ ែ៏ ្ររ្ូិររ រ្រេ់ ពទង់ ដែរ។ ្ររសិទវ ៣:៣១-៣២
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 សោរាបានពបា្់រយ៉ា ងចបាេ់អំពតីមូលសហតញដែលពពរះវរ្ិរតាថនឋានេួគ៌ 

បាន្រសណ្ាេឲ្យការជំនញំជពមរះរ្រេ់ពទង់ធ្លា ក់មក «េូមឲ្យពគ្់រ សាេន៍ បាន 

ែឹងខលាួនថា សគជាមនញេសេសទ»។ «ស្រើឯងរាល់គានា សៅ ដតសែើរ ទទឹង នឹងអញ សហើេ 

មិនពពមស្ា្់រតាម សនារះអញនឹងនំាឲ្យ ឯងមាន សេចក្តី សវទនា៧ែងសលើេ 

សៅសទៀត តាមអំសពើបា្ររ្រេ់ឯង» ពពរះអមា្ច េ់បានពពមានែល់រាសេរ្្រេ់ពទង់

ឲ្យែឹងជាមញនថា «សនារះអញ … អញនឹងកមា្ច ត់កមា្ច េឲ្យសៅសៅពគ្់រទំាងនគរ 

សហើេនឹងហូតោវសៅតាមឯងសទៀត សនារះ សេរុក ឯងនឹងសៅជាសាងៃ ត់្ឹង» 

( ទំនញកតសមកាើង ៩:២០, សលវ តីវន័ិេ ២៦:២១, ២៨, ៣៣)។

 កាលសារថនសេចក្តីវនិាេដែលជិតចូលមកែល់សនរះ ពតរូវបានព្រកាេ

ពបា្់រែល់ពួកអនាកែឹកនំានិងពួកព្រជារាសេ ្សេ្ចសេហូយ៉ា គតីមដែលជាអនាក

ែឹកនំារ្រេ់ពួកសគ ជាអនាកដែលគួរដតែឹកនំាែ៏មានពបាជ្ាខាងពពលឹងវញិ្ញា ណ 

ដែលពតរូវលន់តួអំសពើបា្រ និងសធវើការដកទពមង់ ពពមទំាងសធវើការល្អ មញនសគ្រង្អេ់ 

សនារះ ដ្ររជាកំពញងចំណាេសពលរ្រេ់ពទង់កនាញងការេ្របាេផ្្ល់ខលាួនសៅវញិ។ 

ពទង់បានសេនាើស�ើងថា «អញនឹងេង់្្រះមួេធំ ដែលមាន្រន្្់រទូោេេពមា្រ់ 

អញ ក៏សធវើ្រង្អួច» ្ង។ សហើេរាជែំណាក់ដែល «្ិរទជញ្ជា ំងសោេក្ារតាសពរៅ 

រួចោ្រពណ៌ពកហម សេេ់» សនរះ ពតរូវបានសាងេង់ស�ើងសោេសព្រើ ពបាេ់ 

លញេ និងកមាលា ំងពលកមមាដែលសកើតសចញពតីការលួច្រនលាំនិងការេងកាត់េងកាិន។

 កំហឹងរ្រេ់សោរាបានសងើ្រស�ើង សហើេពពរះបានសលើកទឹកចិត្ឲ្យសោក

ព្រកាេអំពតីការជំនញំជពមរះែល់អនាកែឹកនំាដែលគាមា នជំសនឿសនរះ។ សោកព្រកាេ 

ថា «សវទនាែល់អនាកណាដែលេង់្្រះខលាួន សោេការទញច្ចរតិ សហើេសធវើ្រន្្់រ

ខលាួនសោេការមិនសទៀងពតង់ ជាអនាកដែលសព្រើពបាេ់ អនាក ជិត ខាងខលាួនទសទឥត 

សចញ្នាួលឲ្យ … សតើពតរូវឲ្យឯងសសាេរាជ្យ សោេ សពពារះដតឯងមានចិត្េង្វ ត 

និងចសពមើនស ើ្តាសពរៅឬអតី ឯឪពញកឯង សតើមិន បានេញតី សហើេ្ឹកដែរសទឬអតី 

្រ៉ាញដន្ បានព្រពពឹត្សេចក្តីេញត្ិធម៌ និង សេចក្តី េញចរតិ បានជាមានេនិ្េញខកនាញង 

ពគាសនារះ គាត់បានកាត់ក្តីឲ្យពួកពកតីពក និង ពួកកំេត់ទញគ៌ត ែូសចនារះក៏មានសេចក្តី  
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េញខ ពពរះសេហូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូលេួរថា ដែលព្រពពឹត្ែូសចានា រះ សតើមិនដមន 

ជាសា្គ ល់ែល់អញសទឬអតី ដតឯ ដភនាក ឯង និងចិត្ឯង សនារះរកដត្ំរសពញ សេចក្តី 

សោភរ្រេ់ឯងវញិ ក៏កមា្ច េឈាមរ្រេ់មនញេសេដែលឥតមានសទាេ ពពម 

ទំាងរ្ឹរជាន់ និងព្រពពឹត្សេចក្តីពចសឡាត្ង្រ៉ាញសណាណ រះ។ សហតញសនារះពពរះសេហូវ៉ា

ក៏មានពពរះ្រន្ូលពតីែំសណើ រសេហូយ៉ា គតីម ជា្រញពតេ៉ាូសេៀេ សេ្ចសាេន៍េូោ  

ែូសចនារះថា មនញេសេនឹងមិនសសាកស្ាេសោេពាក្យថា ឱ្រង ឱ្រ្អូនសអើេ ក៏មិន 

ដែល សសាកស្ាេថា ឱពពរះអមា្ច េ់សអើេ ឬថាពពរះករញណាែ៏ឧត្មសអើេ សនារះ 

ស�ើេ សគនឹងក្់រេពសេហូយ៉ា គតីម ែូចជាក្់រសខាមា ចេតវោ គឺសគនឹងអូេសៅ 

សបារះសចាល សៅខាងសពរៅទាវ រថនពករុងសេរូសា�ិម្រង់» (ខ ១៣ ែល់ខ ១៩)។

 សៅកនាញងសពលដត្រ៉ាញនាមា នឆ្នា ំ្រ៉ាញសណាណ រះ ការជំនញំជពមរះែ៏រន្ធត់សនរះក៏ធ្លា ក់មក

សលើសេ្ចសេហូយ៉ា គតីម ្រ៉ាញដន្ ពពរះថនសេចក្តីសមត្ាករញណាពទង់បានពបា្់រែល់

ព្រជារាសេថ្ននគរសនរះឲ្យែឹងជាមញនពតីពពរះរាជសគាល្ំរណងរ្រេ់ពទង់។ សៅ

ឆ្នា ំទតី្ួរនថនរជជាកាលសេ្ចសេហូយ៉ា គតីម «សោរាសេសរមាបានពបា្់រែល់្រណ្ាជន

សៅសេរុកេូោ និងពួកអនាកសៅពករុងសេរូសា�ិមទំាងអេ់ថា ចា្់រតំាងពតីឆ្នា ំ 

ទតី១៣ កនាញងរាជ្យេ៉ាូសេៀេជា្រញពតអំាម៉ាូន សេ្ចេូោ …  សោកបានសធវើទតី្រន្ាល់

អំពតី្ំរណងពពរះហឫទ័េចង់ជួេេសង្ង្្គ រះរ្រេ់ពពរះ ្រ៉ាញដន្ សាររ្រេ់សោក ពតរូវ 

បានសគសមើលង្េសៅវញិ (សេសរមា ២៥:២, ៣)។ សហើេឥ�ូវសនរះ ពពរះ្រន្ូល

រ្រេ់ពពរះជាមា្ច េ់មកកាន់ពួកសគមានសេចក្តីយ៉ា ងែូសចនារះថា៖

 «សហតញសនារះ ពពរះសេហូវ៉ាថនពួកពល្ររវិរ ពទង់មានពពរះ្រន្ូលែូសចនារះថា 

សោេសពពារះឯងរាល់គានា មិនបានស្ា្់រតាមពាក្យអញ សនារះសមើល អញនឹងចាត់

សៅនំាេកអេ់ទំាងពួកពគរួសៅសេរុកខាងសជើង និងសន្ូ៊រសកនាសា សេ្ចបា្៊រតី�ូន 

ជាអនាក្រសពមើរ្រេ់អញមក ពពរះសេហូវ៉ា ពទង់មានពពរះ្រន្ូល ថា អញនឹងនំាសគ  

មកទាេ់នឹងសេរុកសនរះ និងពួកអនាកសៅកនាញងសេរុក សហើេទាេ់នឹងសាេន៍ទំាង

្រ៉ាញនាមា នសៅជញំវញិ្ង អញនឹង្ំរផ្លា ញពួកសេរុក សនរះ អេ់ រលតីង ពពមទំាងសធវើឲ្យ

សៅជាទតីសេឡាំងកំាង ជាទតីដែលសគសធវើេញតីេេូ៊េឲ្យ សហើេ  ជា ទតីខូច ្រង់សៅ 



សេចក្តីវនិាេដែលជិតចូលមកែល់-ទំព័រ-515-

អេ់កល្បជានិច្ច មួេសទៀត អញនឹង ្ំរបាត់េំស�ង អរេ្របាេនិងេំស�ង   

រ តីករាេ េំស�ង្្រតីព្រពន្ធសថាមា ង្មាតី និងេូរតបាល់កិន សហើេពនលាឺចសងកាៀងពតី ពួកសគ 

សចញ។ ែូសចនារះ សេរុកសនរះទំាងមូលនឹងសៅជាសាងៃ ត់ពជងំ សហើេជាទតីសេឡាំងកំាង 

្ង សាេន៍ទំាងសនរះ នឹងពតរូវ្រសពមើសេ្ច បា្៊រតី�ូនអេ់៧០ឆ្នា ំ» (ខ៨ ែល់ខ១១)។

ពពហស្បតិ៍-២៥ តុលា   អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សអសេគាល ជំពូក៣៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ សេើង ពិចារណា សហើេ ល្បង ល ្ លាូវ ដែល សេើង ព្រពពឹត្ 

រួច ពត�្់រ ដ្ររ សៅ ឯ ពពរះសេហូវ៉ា វញិ ចញរះ។ ្ររសិទវ ៣:៤០

 សទារះ្រតីជាសោកបានព្រកាេអំពតីសេចក្តីសវទនាសនរះយ៉ា ងចបាេ់ក៏

សោេ ក៏ពួកព្រជារាសេដ្ែលបានឮកពមនឹងេល់ពតីសារែ៏េំខាន់ ដែល គួរ 

ឲ្យភ័េខាលា ចសនរះដែរ។ ពពរះពតរូវដតសធវើឲ្យពួកសគមានការចា្់រអារមមាណ៍ជាខាលា ំង 

ពពរះអង្គបានខំព្ឹរងដព្រង្រកសសាេអត្ន័េថនពពរះ្រន្ូលដែលសោរាបាន

និយេ។ ពទង់បាន្រង្្គ ្់រែល់សោកសេសរមាឲ្យសព្រៀ្រព្រែូចសជាគវេនា

ថននគរសនរះ សៅនឹងទ្រងហាូរទឹកថនដពងមួេដែលសពញសៅសោេសសាថនសេចក្តី

សពកាធរ្រេ់ពពរះ។ សៅកនាញងចំសណាមមនញេសេទតីមួេដែលពតរូវ្ឹកពតីដពងថនសេចក្តី

សវទនាសនារះ «គឺពករុងសេរូសា�ិម និងទតីពករុង សេរុកេូោ ទំាង ្រ៉ាញនាមា ន ពពមទំាង   

សេ្ច និងពួកសៅោវ េរ្រេ់សគ្ង»។ អនាកែថទសទៀតដែលនឹងពតរូវ្ឹកពតីដពង

ជាមួេគានា សនរះគឺ «ផ្សរា៉ានជាសេ្ចសេរុកសអេញតីព្ពួកមោតលិក និងពួកសៅោវ េ 

សហើេជនជាតិរ្រេ់សគ្ង» និងនគរជាសពចើនសៅសលើដ្នែតី រហូតែល់ពពរះ

រាជសគាល្ំរណងរ្រេ់ពពរះពតរូវបានេសពមច (េូមអានសេសរមា ជំពូក២៥)។

 សែើម្បតី្រកសសាេអំពតីការជំនញំជពមរះដែលនឹងធ្លា ក់មកកនាញងសពលែ៏ឆ្្់រ

សនារះ ពពរះបាន្រង្្គ ្់រឲ្យសោរា «នំាពួកចាេ់ទញំថន្រណ្ាជន និងពួកចាេ់ទញំ 

កនាញងពួកេង្ សចញសៅឯពចកភនាំថនកូនសៅហញតីនណំ» សហើេសៅទតីសនារះ្រន្ា្់រ 

ពតីការេមលាឹងសមើលសៅឯការសបារះ្រង់ជំសនឿថនសាេន៍េូោរួចមក សោកពតរូវ 

ដត្ំរដ្រក «ក្អមសនារះ» ជាចំដណកតូចៗ រួចព្រកាេជំនួេពពរះសេហូវ៉ាថា   



ទំព័រ-516- ពួកសោរា និងសេច្

«គឺដ្រ្រយ៉ា ងសនរះឯង ដែលអញនឹង្ំរដ្រក្ំរបាក់ជនជាតិសនរះ សហើេទតីពករុងសនរះ   

្ង គឺែូចជាអនាកណា្ំរដ្រកក្អមរ្រេ់ជាងេមាូន ឲ្យ្្គញំស�ើងវញិមិនបានដែរ»។

 សោរាក៏បានសធវើតាមការពតាេ់្រង្្គ ្់រ។ ្រន្ា្់រមកសោកក៏បានវលិ 

ពត�្់រមកកាន់ទតីពករុងវញិ សោកបាន្រសៅទតីោនពពរះវោិរនិងព្រកាេ

សៅកណ្ាលចំសណាមមនញេសេដែលបានឮសោកថា «ពពរះសេហូវ៉ាថនពួកពល 

្ររវិរជាពពរះថនសាេន៍អញតីសសាដអល ពទង់មានពពរះ្រន្ូលែូសចនារះ សមើល អញនឹង

នំាពគ្់រទំាងសេចក្តីអាពកក់មកសលើពករុងសនរះ សហើេនឹងអេ់ទំាងតំ្រន់សៅ ជញំវញិ 

ែូចជាអញបានព្រកាេពបា្់រទាេ់នឹងសគពតីសពពារះសគបានតំាងចិត្រងឹរូេសែើម្បតី 

មិនឲ្យឮពាក្យរ្រេ់អញស�ើេ» (ខ ១៩)។ 

 ព្រសាេន៍រ្រេ់សោរា បាន្ំរ ញ្េកំហឹង សៅកនាញងចំសណាមពួកអនាកដែល

មានអំណាចខ្ង់ខ្េ់ ជាជាងការែឹកនំា ពួកសគឲ្យដកដព្រចិត្ សហើេជាលទ្ធ្ល 

សោកសេសរមាពតរូវបានសគែកហូត សេរ តីភាព។ សទារះ្រតីជាសោរាសេសរមាពតរូវ

បានសគចា្់រោក់គញកពចវក់សខានា រះឃានា ងយ៉ា ងណាក៏សោេ ក៏សោកសៅដត្រន្

មានព្រសាេន៍អំពតីសាររ្រេ់ពពរះថនឋានេួគ៌ពបា្់រែល់អនាកដែល្រសៅ

ដក្បរសោកដែរ។ ពពរះ្រន្ូលថនសេចក្តី ពិត ដែលសោកបានព្រកាេ «សនារះ សៅ 

កនាញងចិត្ទូល្រង្គំ សកើតមានែូចជា សភលាើង  សេរះ ដែលក្់រសៅកនាញងេ្អឹងរ្រេ់ទូល្រង្គំ 

សហើេទូល្រង្គំក៏សនឿេហត់សោេខំពទំាទ្់រ ទាល់ដតពទំាមិនបានសទៀត» 

(សេសរមា ២០:៩)។

 គឺសៅសពលសនារះសហើេ ដែលពពរះអមា្ច េ់បាន្រង្្គ ្់រឲ្យសោកសេសរមា 

ស្រ្ជ្ាចិត្េរសេរសារ ដែលសោកពបាថានា ចង់ព្រកាេពបា្់រែល់អនាកដែលកំពញង

មានចិត្ចង់បានសេចក្តីេសង្ង្្គ រះនិងការអាណិតអាេូរជា្រន្្រន្ា្់រ។ ពពរះ

អមា្ច េ់បាន្រង្្គ ្់រែល់អនាក្រសពមើរ្រេ់ពទង់ថា «ចូរេកពកំាងមួេមកកត់អេ់

ទំាងពាក្យដែលអញបានពបា្់រែល់ឯង ទាេ់នឹងពួកអញតីសសាដអល និងពួកេូោ 

សហើេទាេ់នឹងសាេន៍ទំាង្រ៉ាញនាមា ន ចា្់រតំាងពតីថ្ងៃដែលអញស្្ើមនិយេ នឹង 

ឯង គឺតំាងពតីពគាេ៉ាូសេៀេែរា្រែល់េពវថ្ងៃសនរះ ព្រដហលជាពួកវងសេ េូោ 



សេចក្តីវនិាេដែលជិតចូលមកែល់-ទំព័រ-517-

នឹងស្ា្់រអេ់ទំាងសេចក្តីអាពកក់ ដែលអញេសពមចនឹងសធវើែល់សគសទែឹង 

ព្រសយជន៍ឲ្យសគបានវលិមកពតី្លាូវអាពកក់រ្រេ់សគសរៀងខលាួន សែើម្បតីឲ្យអញបាន

អត់សទាេចំសពារះអំសពើទញច្ចរតិ និងអំសពើបា្ររ្រេ់សគ» (សេសរមា ៣៦:២, ៣)។

 

សុព្រ-២៦ តុលា   អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សអសេគាល ជំពូក៣៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឱ ពពរះសេហូវ៉ា សអើេ ទូល្រង្គំ ែឹង សហើេ ថា អេ់ ទំាង   ខ 

ចបា្់រ  រ្រេ់ ពទង់ េញទ្ធ ដត េញចរតិ សហើេ ថា ពទង់ បាន សធវើ ឲ្យ ទូល្រង្គំ សកើត មាន 

ទញក្ សោេ សេចក្តី សសាមា រះពតង់ រ្រេ់ ពទង់ សទ។ ទំនញកតសមកាើង ១១៩:៧៥

 ជាការស្ា្់រ្រង្្គ ្់រសៅនឹងការពតាេ់្រង្្គ ្់រសនរះ សោកសេសរមាបាន

េញំជំនួេពតីមិត្ភក្ិែ៏សសាមា រះពតង់រ្រេ់សោកមានា ក់ គឺបារូកដែលជាសេមាៀន សហើេ 

សោក «ក៏េរសេរអេ់ទំាងពពរះ្រន្ូលថនពពរះសេហូវ៉ាចញរះកនាញងពកំាងតាមមាត់

សេសរមា ជាពពរះ្រន្ូលដែលពទង់បានមានពពរះ្រន្ូលែល់សោក» (ខ ៤)។ 

ទំាងអេ់សនរះពតរូវបានកត់ពតាទញកសៅកនាញងពកំាងដេ្បក សហើេ្រសងកាើតបានជាការ

េ្តី្រសន្ាេែល់អំសពើបា្រ ជាឱឡារកិ ជាការពពមានឲ្យែឹងជាមញន អំពតីលទ្ធ្ល

យ៉ា ងពិតពបាកែថនការសបារះ្រង់ជំសនឿជា្រន្្រន្ា្់រ និងជាការអំពាវនាវយ៉ា ង

សសាមា រះអេ់ពតីចិត្ ឲ្យលរះ្រង់សចាលនូវរាល់អំសពើអាពកក់ពគ្់រយ៉ា ង។

 លញរះការេរសេរសនារះបានច្់រេពវពគ្់រសហើេ សោកសេសរមា ដែល

សៅជា្់រគញកសៅស�ើេបានចាត់សោកបារូកឲ្យេកពកំាងសនារះសៅអានឲ្យព្រជា

រាសេស្្ា្់រសៅឯពពរះវោិរ កនាញងពិធតី្រញណ្យជាតិមួេ «រ តីឯសៅដខមិគេិរ កនាញង

ឆ្នា ំទតីពបំាថនរាជ្យសេហូយ៉ា គតីម ជា្រញពតេ៉ាូសេៀេ សេ្ចេូោ សនារះព្រជាជន

ទំាងឡាេសៅពករុងសេរូសា�ិម សហើេ្រណ្ាជនដែលមកឯពករុងសេរូសា�ិម 

ពតីទតីពករុងសេរុកេូោទំាង្រ៉ាញនាមា ន ក៏ព្រកាេឲ្យមានថ្ងៃតមសៅចំសពារះពពរះសេហូវ៉ា»។ 

សោរាបានមានព្រសាេន៍ថា «ព្រដហលជាសគនឹងទូលអងវរែល់ពពរះសេហូវ៉ា 

សហើេនឹងវលិមកពតី្លាូវអាពកក់រ្រេ់សគសរៀងខលាួនសទែឹង ែ្បិតសេចក្តីខ្ាល់ និង  

សេចក្តីសឃារសៅ ដែលពពរះសេហូវ៉ាបានសពាលទាេ់នឹងសាេន៍សនរះ សនារះ 
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ធងៃន់ ថពកដលង» (ខ ៩ និង ៧)។

 សោកបារូកក៏បានស្ា្់រតាម សហើេសោកក៏បានអានពកំាងសនារះសៅ

ចំសពារះរាសេេូ្ោ ្រន្ា្់រមកសទៀត សគបានសៅសោកបារូកឲ្យសៅអានពកំាង

សនារះឲ្យពួកអនាកែឹកនំាស្ា្់រ ។ ពួកសគបានស្ា្់រសោេេកចិត្ទញកោក់ សហើេ

បានេនយោថានឹងេកសរឿងទំាង្រ៉ាញនាមា នដែលពួកសគបានឮសៅទូលែល់សេ្ច 

្រ៉ាញដន្ ពួកសគបានទូនាមា នឲ្យសេមាៀនោក់ខលាួនេិន សពពារះពួកសគបារម្ភ ដពកងសោ 

សេ្ចនឹង្រែិសេធទតី្រន្ាល់សនារះ សហើេដេវងរកេមាលា ្់រអនាកដែលបានសរៀ្រចំ 

និង្រស ្្ច ញសារសនារះ។

 សៅសពលពួកសៅោវ េបានទូលែល់សេ្ចសេហូយ៉ា គតីម អំពតីអវតីដែល 

សោកបារូកបានអានរួចសហើេ ពពរះអង្គបាន្រញ្ជា ឲ្យសគេកពកំាងសនារះមក

អានថាវ េពទង់ពពរះេណ្ា្់រជា្រន្ាន់ មង្ន្តីរ្រេ់សេ្ចមានា ក់សឈាមា រះសេហូ៊ឌតី



សេចក្តីវនិាេដែលជិតចូលមកែល់-ទំព័រ-519-

បាននំាេកពកំាងសនារះមកថាវ េ សហើេក៏ចា្់រស្្ើមអានពពរះ្រន្ូលថនការេ្តី

្រសន្ាេនិងការពពមានទំាងឡាេ។ សពលសនារះជារែូវរង្ សហើេពពរះមោ

កសេពតនិងនាហមាឺនេពវមញខមង្ន្តីរ្រេ់ពទង់ និងពួកសៅោវ េថនសាេន៍េូោ 

កំពញងព្រមូល្្ញំគានា សៅជញំវញិសជើងពកានកស្្។ មង្ន្តីរ្រេ់ពទង់សទើ្រដតនឹងអាន

ពតីសពគារះថានា ក់ដែលនឹងសកើតស�ើងែល់ពទង់ និងព្រជារាសេរ្្រេ់ពពរះអង្គបាន 

្រ៉ាញនាមា នទំព័រ្រ៉ាញសណាណ រះ ខណៈដែលពពរះរាជាពទង់បានែសណ្ើ មេកពកំាងសនារះ

សោេកំហឹងពញរះកសង្ញ្ជា លស�ើង «សនារះសេ្ចពទង់េកកំា្ិរតកាត់ រួចសបារះសៅ 

កនាញងសភលាើងសៅសជើងពកាន ទាល់ដតពកំាងទំាងមូលបានសេរះអេ់សៅ» (ខ ២៣)។

 ទំាងសេ្ច ទំាងពួកមោតលិករ្រេ់ពទង់ សគមិនបានេលាញតចិត្ «ឬ 

ដហកេសមលាៀក្ំរពាក់» សគស�ើេ។ ្រ៉ាញដន្ សទារះជាយ៉ា ងសនរះក្តី ក៏មានពួក សៅោវ េ 

ខលារះ «បានទូលអងវរែល់សេ្ច េូមកញំឲ្យពទង់ែញតពកំាង្រ៉ាញសណាណ រះ ដតសេ្ចមិន 

ពពម ស្ា្់រតាមសទ»។ េំសណរសនារះពតរូវបាន្ំរផ្លា ញ សេចក្តី  សពកាធរ្រេ់សេ្ច

កំណាចក៏បាន្្ញរះស�ើងទាេ់នឹងសេសរមានិងបារូក «ដតពពរះសេហូវ៉ាពទង់បាន

ោក់សោកទញក» (ខ ២៤-២៦)។

 សែើម្បតីទាក់ទាញចំណា្់រអារមមាណ៍រ្រេ់អនាកថាវ េ្រង្គំសៅឯពពរះវោិរ 

ពពមទំាងសេ្ចនិងពួកមង្ន្តី្ង ពពរះបានេវរះដេវងពពមានែល់មនញេសេសាេន៍

េូោសោេពពរះគញណេពមា្់រជាការល្អរ្រេ់ពួកសគ សៅកនាញងេំសណរដែល មាន 

ការោេ់សតឿន សៅកនាញងពកំាងថនការសលើកទឹកចិត្ សោកបានមានព្រសាេន៍ 

្ា «ព្រដហលជាពួកវងសេេូោនឹងស្ា្់រអេ់ទំាងសេចក្តីអាពកក់ ដែលអញ 

េសពមចនឹងសធវើែល់សគសទែឹង ព្រសយជន៍ឲ្យសគបានវលិមកពតី្លាូវអាពកក់រ្រេ់  

សគសរៀងខលាួន សែើម្បតីឲ្យអញបានអត់សទាេចំសពារះអំសពើទញច្ចរតិ និងអំសពើបា្ររ្រេ់ 

សគ» (ខ ៣)។ ពពរះពទង់អាណិត អាេូរែល់ មនញេសេ ដែលកំពញងដតជួ្រការពិបាក

សោេសារដតភាពងងឹតងងល់ថនភាពខិលខូច ពពរះេវរះដេវង្ំរភលាឺភាពងងឹត

ខាងគំនិត សោេ្រ ជ្ាូ នការេ្តី្រសន្ាេនិងការគំរាមកំដហង ដែលពទង់បាន 

តាក់ ដតង ស�ើង េពមា្់រ្រសងកាើតការសលើកតសមកាើងែ៏ខ្េ់្ំរ ញ្ត ឲ្យពួកសគែឹងពតី
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ភាពលងៃង់ស ល្ា រ្រេ់ពួកសគ និងសែើម្បតីឲ្យពួកសគសសាកស្ាេចំសពារះកំហញេរ្រេ់

ខលាួន។ ពពរះអង្គអន្រះសាចង់ជួេែល់អនាកដែលមានសមាទនភាពនឹងសានា ថែខលាួន

ឯង ឲ្យដព្រចិត្លរះសចាលការឥតព្រសយជន៍រ្រេ់ពួកសគ និងដ្ររមកដេវងរក

ពពរះពរខាងពពលឹងវញិ្ញា ណ តាមរេៈ ទំនាក់ ទំនងយ៉ា ងជិតេនាិទ្ធ ជាមួេនឹង 

ពពរះ ថន ឋាន េួគ៌វញិ។

សៅរ៍-២៧ តុលា   អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សអសេគាល ជំពូក៣៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ សៅ កនាញង ពគា ពពរះរាជ ្រញពតា សនារះ មនញេសេ េញចរតិ នឹង 

មាន សេចក្តី ចំសរ ើន ស�ើង សហើេ នឹង មាន សេចក្តី េញខ ជា ្ររ្ូិររ ែរា្រ ែល់ 

ពពរះចន្  រលត់ េូន្យ សៅ។ ទំនញកតសមកាើង ៧២:៧

  ដ្នការរ្រេ់ពពរះមិនដមនការ្រ ជ្ាូ នអនាកនំាសារឲ្យមក្ំរសពញចិត្និង

្រសញ្ជា រែល់បា្រជនស�ើេ ពពរះអង្គមិនបាន្រ ជ្ាូ នសារថនសេចក្តីេញខសាន្

មកលួងសោមែល់អនាកដែលមិន្ររេិញទ្ធឲ្យ្រន្សពតកពតអាលខាងសាច់ឈាម

ស�ើេ។ ្្ញេសៅវញិ ពពរះអង្គបានោក់្រន្ញកយ៉ា ងធងៃន់សៅសលើមនេិការថន

អនាកព្រពពឹត្ការអាពកក់ និងចាក់ទមលាញរះចិត្រ្រេ់សគសោេពពរួញថនការដកដព្រចិត្ 

ែ៏មញតសេរួច។ សទវតាថនការ្រសពមើបានសលចមកឯសោកជាមួេនឹងការជំនញំជពមរះ

ែ៏គួរឲ្យភ័េខាលា ចរ្រេ់ពពរះ សែើម្បតីជតីកកកាេចំសណរះែឹងថនសេចក្តីពតរូវការ និង

សែើម្បតីតពមឹមេដពមកថនទញក្ពពរួេ ដែលបានេួរថា «សោកមា្ច េ់សអើេ សតើពតរូវ

ឲ្យខ្ញំសធវើែូចសម្ចឲ្យបានេសង្ង្្គ រះ្ង» (កិច្ចការ ១៦:៣០)។ ្រ៉ាញដន្ ពពរះហេ្

ដែលបាន្រន្ា្រសេមាើនឹងធូលតីែតី ដែលេ្តី្រសន្ាេ អំសពើបា្រ និងទមាលា ក់អំនួត 

ចិត្សោភលន់ ឲ្យមានភាពអាមា៉ា េ់ គឺជាពពរះហេ្ ដែលសលើកអនាកដែលសសាក

ស្ាេដែលបានព្រពពឹត្ខញេឲ្យសងើ្រមញខស�ើង។ សោេការអាណិតអាេូរែ៏

ពជាលសពរៅ្ំរ ញ្ត ពពរះដែល្រសណ្ាេឲ្យមានទណ្ឌ កមមាធ្លា ក់មក ពទង់េួរថា 

«សតើឲ្យខ្ញំសធវើយ៉ា ងណាចំសពារះអនាក?»

 សៅសពលមនញេសេមានបា្រព្រឆំ្ងនឹងពពរះែ៏្ររេិញទ្ធដែលព្រក្រសោេ



សេចក្តីវនិាេដែលជិតចូលមកែល់-ទំព័រ-521-

សេចក្តី   សមត្ា ករញណា សគអាចដេវងរកការព្រពពឹត្ែ៏ថ្លា្នាូរជាការដកដព្រយ៉ា ង 

សសាមា រះ អេ់ ពតីចិត្ និងលន់តួបា្ររ្រេ់សគ សោេទឹកដភនាកនិងចិត្ជូរចត់។ ពពរះ

អង្គមិនចង់បានអវតីពតីសគសពរៅពតីចិត្សខ្ចខំ្ា និងវញិ្ញា ណដែលស្ាេ សពកាេ  សនារះ 

សទ។ ្រ៉ាញដន្ សេ្ចសេហូយ៉ា គតីមនិងពួកមោតលិករ្រេ់ពទង់បាន្រែិសេធការ

ពតាេ់សៅរ្រេ់ពពរះ សៅកនាញងភាពអំនួត និងភាពពកអឺត ពកទមរ្រេ់ពួកសគ។ 

ពួកសគមិនបានេកចិត្ទញកោក់នឹងការពពមានសនារះសហើេដកដព្រចិត្សទ។ ឱកាេ 

ដែលពពរះបានព្រទានែល់ពួកសគចញងសពកាេ្រង្អេ់ គឺសៅសពលដែលសេ្ចបាន

ែញតពកំាងសនារះឯង។ ពពរះបានមាន ្រន្ូល ថា ព្រេិនស្រើពួកសគសៅដតមិនពពម

ស្ា្់រពពរះេូរសេៀងរ្រេ់ពទង់សទ ពពរះអង្គនឹងោក់សទាេែល់សគនូវទណ្ឌ កមមា

ែ៏គួរឲ្យភ័េខាលា ច។ ពួកសគបាន ្រែិសេធ  មិនពពមស្ា្់រែដែល សហើេពពរះក៏បាន 

ព្រកាេការជំនញំជពមរះរ្រេ់ពទង់ ទាេ់នឹងសាេន៍េូោ សហើេពទង់នឹងោក់

សេចក្តីសពកាធជាពិសេេរ្រេ់ពពរះអង្គ មកសលើមនញេសេដែលបានសលើកតសមកាើង

ខលាួនសោេអំនួត ទាេ់ នឹង អំណាចរ្រេ់ពពរះ។

 «សហតញសនារះពពរះសេហូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូលពតីែំសណើ រសេហូយ៉ា គតីម 

ជាសេ្ចេូោែូសចនារះថា វនឹងគាមា នអនាកណាេពមា្់រ អង្គញេសលើ្រលលា័ងកា រ្រេ់ ោវ តីឌ 

ស�ើេ សហើេេពវនឹងពតរូវសបារះសចាលសៅសពរៅ ឲ្យោលសរ្ៅ សៅ សពលថ្ងៃ និង 

េសនសេើមកកសៅសពលេ្់រ អញនឹងសធវើសទាេែល់វ និងពូជវ ពពមទំាងពួក 

មោតលិកទំាង្រ៉ាញនាមា ន សោេសពពារះអំសពើទញច្ចរតិរ្រេ់វរាល់គានា  សហើេអញនឹង

នំាអេ់ទំាងសេចក្តីអាពកក់មកសលើវរាល់គានា  និងសលើពួកអនាក សៅពករុង សេរូសា�ិម 

សហើេសលើពួកមនញេសេសៅសេរុកេូោទំាង្រ៉ាញនាមា ន្ង តាមដែលអញបាន សពាល 

ទាេ់នឹងវរាល់គានា សហើេ ដតសគមិនពពម ស្ា្់រ តាមសសារះ» (សេសរមា ៣៦:៣០, 

៣១)។

 ការែញតពកំាងមិនដមនជាទតី្រ ្្ច ្់រថន្រញ្ហា សនារះសទ។ ពពរះ្រន្ូល ដែល 

បានកត់ពតាទញក វង្េនឹង្រង្ហា ញជាងការេ្តី្រសន្ាេនិងការពពមាន ដែល 

ពួកសគធ្លា ្់រមាន និងទណ្ឌ កមមាដែលនឹងសកើតស�ើងយ៉ា ងរហ័េ ដែល  ពពរះបាន



ទំព័រ-522- ពួកសោរា និងសេច្

ព្រកាេទាេ់នឹងរាសេអ្ញតីសសាដអលដែល្ររះសបារ។ ្រ៉ាញដន្ សទារះ្រតីជាសោរាបាន

្រសងកាើតពកំាងស�ើងវញិក៏សោេ។ ពពរះបាន្រង្្គ ្់រែល់អនាក្រសពមើរ្រេ់ពទង់ថា 

«ចូរេកពកំាងមួេសទៀត សហើេេរសេរ ទញកពាក្យសែើម ទំាង ្រ៉ាញនាមា ន ែូចបាន 

េរសេរចញរះកនាញងពកំាងមញនសនារះដែលសេហូយ៉ា គតីមជាសេ្ច េូោបានែញតសចាល 

សៅសហើេសនារះ»។ កំណត់ពតាថន្រទទំនាេទាក់ទងនឹងសាេន៍េូោនិងទតី

ពករុងសេរូសា�ិម ពតរូវបានសេរះសៅជាស្រះដមន ្រ៉ាញន្ ដពពរះ្រន្ូលរ្រេ់ពពរះសៅ

ដតមានជតីវតិកនាញងចិត្រ្រេ់សោកសេសរមា «ែូចជា សភលាើងដែលកំពញងសេរះ» ែដែល 

សហើេពពរះបានអនញញ្ញា តឲ្យសោរា្រសងកាើតសារដែលមនញេសេកំសរាលចូល ចូល

ចិត្្ំរផ្លា ញសនារះជា្មាតីស�ើងវញិ។ 

អាទិត្យ-២៨ តុលា   អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សអសេគាល ជំពូក៣៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពទង់ មាន ពពរះហឫទ័េ ព្រក្រ សោេ ពបាជ្ា ក៏ មាន 

ឥទ្ធិឫទ្ធិ ែ៏ ថពកដលង សតើ មាន អនាក ណា ដែល រងឹទទឹង នឹង ពទង់ សហើេ មាន 

សេចក្តី េញខ ឬ សទ។ េ៉ាូ្រ ៩:៤

 សោកសេសរមាបានេកពកំាងមួេសទៀតព្រគល់ឲ្យសៅបារូក ដែល បាន 

«េរសេរទញកអេ់ទំាងពាក្យសនារះតាមមាត់សេសរមា ែូចជាមានសៅកនាញងពកំាង

ដែលសេហូយ៉ា គតីម សេ្ចេូោបានែញតសចាលសនារះ៖ ក៏មានសេចក្តីដ្រ្រែូច

គានា ជាសពចើនសទៀតបាន្រដន្ម្រ ្្ចូ ល្ង»(ខ ២៨ និងខ ៣២)។ កំហឹងរ្រេ់ 

មនញេសេបានេវរះដេវងការពារទ្់រទល់នឹងកិច្ចការថនអនាក្រសពមើរ្រេ់ពពរះ ្រ៉ាញដន្ 

ពគ្់រមសធយោបាេ ដែលសេ្ចសេហូយ៉ា គតីមបានខំព្ឹរងដព្រងកំណត់ពពំដែន 

ឥទ្ធិពលថនអនាក្រសពមើរ្រេ់ពពរះសេហូវ៉ា បាន្្ល់ឱកាេកាន់ដតសពចើនឲ្យ្រង្ហា ញ  

តពមរូវការរ្រេ់ពពរះឲ្យស�ើញកាន់ដតចបាេ់។

 វញិ្ញា ណថនការព្រឆំ្ងសៅនឹងការេ្តី្រសន្ាេ ដែលបានែឹកនំា ឲ្យ មាន  

ការស្រៀតស្រៀន និងការចា្់រសោកសេសរមាោក់គញក ក៏កំពញងសកើតស�ើងសៅសពល

្រច្ចញ្រ្បននាសនរះ្ងដែរ។ មនញេសេជាសពចើនមិនពពមេកចិត្ទញកោក់ស្ា្់រការពពមាន



សេចក្តីវនិាេដែលជិតចូលមកែល់-ទំព័រ-523-

សទ ដតដ្ររជាចូលចិត្ស្ា្់រតាមការ្រសពងៀនដកលាងកាលា េ ដែលតសមកាើងអំនួត រ្រេ់ 

ខលាួនឯង សហើេសមើលរលំងអំសពើអាពកក់សៅវញិ។ សៅពគាមានការពិបាក ដែល 

គាមា នជពមកការពារខលាួនសនារះ នឹងគាមា នជំនួេ មកពតីឋានេួគ៌សទ។ អនាក្រសពមើរ្រេ់

ពពរះដែលពពរះបានសពជើេតំាង គួរដតមានសេចក្តីកាលា ោននិងការអត់ធមាត់ចំសពារះ  

ការពិបាកៗនិងការ្ឺចា្់រ ដែល ធ្លា ក់មកសលើពួកសគ តាមរេៈការេ្តី្រសន្ាេ 

ការ្រែិសេធ និងការេល់ ខញេ។ ពួកសគគួរដត្រន្្រស ្្ច ញកិច្ចការរ្រេ់ពពរះ ដែល   

ពទង់បាន ព្រទានឲ្យ ពួកសគសធវើយ៉ា ងសសាមា រះពតង់សោេចងចំាថា ពួកសោរាពតី 

្រញរាណ និងពពរះ អង្គេសង្ង្្គ រះថនមនញេសេសោក ពពមទំាងពួកសាវក័រ្រេ់ពពរះអង្គ 

ក៏បានរង   ពទំានូវការរសំោភ្ំរពាននិងការស្រៀតស្រៀន សែើម្បតីជាព្រសយជន៍ែល់

ពិភពសោកែូចគានា ដែរ។

 ពពរះមានសគាល្ំរណងឲ្យសេ្ចសេហូយ៉ា គតីមេកពពរះទ័េទញកោក់ 



ទំព័រ-524- ពួកសោរា និងសេច្

ស្ា្់រែំ្ូរនាមា នរ្រេ់សោកសេសរមា សហើេទសងវើសនារះនឹងបានទាក់ទាញការេពវ 

ពពរះហឫទ័េពតីេំណាក់សេ្ចសន្ូ៊រសកនាសា សហើេជួេេសង្ង្្គ រះ ែល់ ពពរះអង្គឯង 

ពតីទញក្កងវល់ជាទមងៃន់្ង។ សេ្ចែ៏សកមាងខ្ចតីបានចងេម្័ន្ធសមពតតីជាមួេនឹងអនាក

ែឹកនំាទតីពករុងបា្៊រតី�ូន សហើេដែលព្រេិនជាពទង់សៅដតសសាមា រះពតង់សៅនឹង

សេចក្តីេនយោពទង់បានទទួលការសគារពពតីេំណាក់សាេន៍ែថទ សហើេការ

សនរះនឹងែឹកនំាឲ្យមានឱកាេែ៏មានតថមលាេពមា្់រការដកដព្រចិត្។

 សោេការសមើលង្េឯកេិទ្ធិែ៏ពិសេេ ដែលពពរះបាន ព្រទាន ែល់ 

ពទង់ សេ្ចេូោបានសែើរតាមការសពជើេសរ ើេរ្រេ់ពទង់ផ្្ល់សោេសេរ តី។ 

ពពរះអង្គបានក្បត់នឹងសេចក្តីេនយោដែលពទង់បានសធវើជាមួេនឹងអនាកែឹកនំា 

ពករុងបា្៊រតី�ូន សហើេបាន្ររះសបារ។ ទសងវើសនរះបាននំាពទង់និងនគររ្រេ់ពទង់

ឲ្យធ្លា ក់ចូលសៅកនាញងកដនលាងែ៏ដេនចសង្អៀត។ ពពរះបាន «សព្រើពួកកងទ័ព សាេន៍ 

ខាល់សែ សាេន៍េញតីរ តី សាេន៍ម៉ាូអា្់រ និងពួកកូនសៅអំាម៉ាូន ឲ្យ មកទាេ់នឹង 

ពទង់» (ពងសាវតារកសេពតទតី២ ២៤:២)។ សៅកនាញង អំ�ញងសពល ពតីរ្រតីឆ្នា ំ ពពរះអង្គបាន 

្រ ្្ច ្់ររាជ្យែ៏មហន្រាេរ្រេ់ពទង់ សៅកនាញងភាព អាមា៉ា េ់ សោេ្រែិសេធពពរះ 

ថនឋានេួគ៌ ដែលមានការចូលរួមពតីេំណាក់រាសេរ្្រេ់ពទង់្ង សហើេសោេ

ការសមើលង្េែល់អនាកែឹកនំាពករុងបា្៊រតី�ូនដែលមានទំនញកចិត្ ពទង់ពតរូវបាន 

សគក្បត់។ សហើេជា លទ្ធ្លថន កំហញេចញងសពកាេ កនាញងការដ្ររសចញពតីសគាល 

្ំរណងរ្រេ់ពពរះ ដែលពទង់  បាន្រង្ហា ញតាមរេៈអនាកនំាសាររ្រេ់ពទង់។

 សេ្ចសេហូយ៉ា គតីម (ដែលសគសា្គ ល់ថា សេគតីនតីយ៉ា  និងកូនតីយ៉ា  ្ ង ដែរ)  

ដែលជា្រញពតាសេហូយ៉ា គតីមបានស�ើងពគងរាជ្យ្រលលា័ងកាបាន្រតីដខ ែ្់រ ថ្ងៃ្រ៉ាញសណាណ រះ 

សោេសារការ្ររះសបាររ្រេ់អនាកែឹកនំាសាេន៍េូោ កងទ័ពខាល់សែក៏សឡាម

ព័ទ្ធទតីពករុងដែលមានសពគារះកមមាសនរះ សហើេពទង់ក៏បានពពមចញរះចាញ់។ សៅកនាញង 

ឱកាេសនរះ សេ្ចសន្ូ៊រសកនាសា «ពទង់ ក៏ែឹកនំាេ៉ាូយ៉ា គតីម ពពមទំាងពពរះមាតា និង 

ភរយិ សហើេពួកសមទ័ព និងពួក អនាក  ធំកនាញងសេរុកសនារះ្ង សៅឯសេរុក បា្៊រតី�ូន 

គឺពទង់នំាសគសចញ ពតីពករុង សេរូសា�ិម សៅជាស្លាើេែល់សេរុកបា្៊រតី�ូន សនារះ»។ 



សេចក្តីវនិាេដែលជិតចូលមកែល់-ទំព័រ-525-

មានចំនួន មនញេសេ រា្់រពាន់ «ដែលេញទ្ធដតជាមនញេសេសពញកមាលា ំងលមាមចបាងំបាន 

សនារះសេ្ច បា្៊រតី�ូនបាននំាសៅជាស្លាើេ ែល់សេរុកបា្៊រតី�ូនទំាងអេ់»។ 

ជាមួេ នឹងពួកមនញេសេទំាងអេ់សនរះ សេ្ចសេរុកបា្៊រតី�ូនបានេកសៅជាមួេ

នូវ «ពទព្យវសិេេ ពតីពពរះវោិរថនពពរះសេហូវ៉ា សហើេពតីពពរះរាជវងំ សចញ មក» 

(ពងសាវតារកសេពតទតី២ ២៤:១៥, ១៦, ១៣)។

 សទារះ្រតីជាសេ្ចសេរុកេូោដែលបានបាត់្រង់ទំាងអំណាច និងបានែក  

េកទំាងកមាលា ំងមនញេសេ និងពទព្យេម្បត្ិសនារះក៏សោេ ក៏ពពរះសៅដតអនញញ្ញា ត

ឲ្យសៅមានរាជរោឋា ភិបាលោច់សោេដ�កមួេដែរ។ សេ្ចសន្ូ៊រសកនាសាបាន 

ដតងតំាងមា៉ា ថានតីយ៉ា  ជា្រញពតាសៅ រ្រេ់សេ្ច    េ៉ាូសេៀេ សោេផ្លា េ់្រ្ូរពពរះ

នាមសៅជាសេសែគាវញិសនារះឲ្យសធវើជាព្រមញខថនរាជរោឋា ភិបាលសនរះ៕

 



ទំព័រ-526- ពួកហោរា និងហ្តេច

ច័ន្ទ-២៩ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក៣៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឯង រាល់ គានា  នឹង ស្វែង រក អញ ហ�ើយ នឹង ហ�ើញ ផង គឺ 

កាល ណា ឯង ស្វែង រក អញ ឲ្យ អ្់ អំពពី ចិតតេ។ ហយហរមា ២៩:១៣

 តំាងពពីហ�ើមរាជ្យរ្រ្់ពទង់ហរៀងមក ហ្តេចហ្ហ�គាពតរូវបានហ្តេចពករុង

បា្៊រពីឡូនទុកចិតតេទំាងស្រុង ហ�ើយមានហោរាហយហរមា�៏មាន្រទពិហោធន៍

ជាទពីព្ឹរកសា។ ហោយហធវែើតាម្រញ្ជា �៏ខ្ង់ខ្្់រ្រ្់កងទ័ពបា្៊រពីឡូន និងហោយ

ការយកពពរះទ័យទុកោក់ចំហោរះពពរះរាជោរមកពពីពពរះ តាមរយៈ ហោកហយហរមា 

ពពរះអង្គអាចរកសាការហគារពពពី្ំណាក់មនុ្្សស�លមានអំណាចខ្្់ៗ ជាហពចើន 

និងមានឱកា្ព្រស្័យទាក់ទងជាមួយនឹងពួកហគអំពពីចំហេរះ�ឹងថនពពរះពិត

ផងស�រ។ �ូហចនារះ ហ្លើយ្ឹកស�លនឹងនិរហទ្ខលួនរួចហៅហ�ើយ ហៅទពីពករុង 

បា្៊រពីឡូន ពតរូវបានហគព្រគល់តំសេងខ្្់ៗ និង ផតេល់ហ្រ ពីភាពជាហពចើន ពពរះ

នាមរ្រ្់ពពរះពតរូវបានហគហលើកតហមកើងយ៉ា ងឆ្ងៃ យ និងទូលំទូោយ រ ពីឯអនាក ស�ល 

្ល់ហៅកនាុងទឹក�ពីយូោ បានទ្់រោក ត់ ហ្ចកតេពីហវទនា�៏គួរឲ្យរន្ធត់ ស�លនឹង

ធ្ល ក់មកហលើពួកហគហៅទពីចុង្ំរផុតហនារះផងស�រ។

 ពពរះបានទូនាមា ន�ល់ហ្តេចហ្ហ�គា និងព្រជារាស្តេយូោទំាងអ្់  រួម

ទំាងអនាកស�លពតរូវបានចា្់រជាហ្លើយយកហៅបា្៊រពីឡូនផង តាមរយៈ ហោក 

ហយហរមា ឲ្យចុរះចូលជា្រហណាតេ រះអា្ននា ជាមួយនឹងអំណាចអនាក ពគ្់រ ពគងរ្រ្់ 

ពួកហគ។ វាជាការចំាបាច់ជាពិហ្្ ស�លអនាកពតរូវបានចា្់រជាហ្លើយគួរស្វែង

រក្នតេិភាពកនាុងទឹក�ពីស�លខលួនពតរូវបានហគនំាយកមកហនារះ។ ហទារះជាយ៉ា ង 

ហនរះ ក៏ហោយ ក៏ការហនរះវាផ្ុយហៅនឹងចំេូលចិតតេថនគំនិតរ្រ្់មនុ្្សស�រ 

៣៦

ស្តេចចុងស្រោយនៃៃគរយដូា



ហ្តេចចុងហពកាយថននគរយូោ-ទំព័រ-527-

ហ�ើយហោយយកចំហេញ ពពី កាលៈ ហទ្ៈហនរះ ោតំាង បាន្រហងកើត ហោរាសកលង

កាល យហៅកនាុងចំហណាមព្រជារាស្តេទំាងហៅទពីពករុង ហយរូោឡិម និងទំាងហៅ 

ទពីពករុងបា្៊រពីឡូន ស�លព្រកា្ថានឹមថនទា្ភាពហនរះនឹងពតរូវ្ំរស្រកហៅហពល

�៏ខលពី ហ�ើយភាពថ្ល្នាូរថននគរនឹងពតរូវោតេ រជា្មាពីហឡើងវញិ។

 ការយកចិតតេទុកោក់នឹង្រទទំនាយ្រហ ច្ ើចហ ច្ ើស្រ្រហនរះ អាចនឹង

នំាឲ្យមានការ្ររះហបារពពី្ំណាក់ហ្តេច និងពួកនិរហទ្ ពពមទំាង្រ៉ារះោល់�ល់ 

ហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណាស�លពពរះបានហរៀ្រចំទុក្ំរា្់រពួកហគហនារះផង។ សពកង

ការ្ររះហបារពតរូវបានហគពន្ុយរះឲ្យហកើតហឡើង ហ�ើយការ្ឺចា្់រ �៏ធំនឹង ចូលមក 

ពពរះអមាច ្់បានពតា្់្រង្្គ ្់រ�ល់ហោកហយហរមាឲ្យចូលមកហោរះសោយវ្ិរតតេិ 

ហោយឥត្រង្អង់ ហោយពពមាន�ល់ហ្តេចថននគរយូោអំពពីផលវបិាក�៏ពិតពបាក� 

ស�លហកើតហឡើងពពីការព្រឆំ្ង្ររះហបារ។ រ ពីឯពួកស�ល ពតរូវបាន ចា្់រជា ហ្លើយ 

ក៏ពតរូវបានោ្់ហតឿន ហោយទំនាក់ទំនងជាោយលក្ខអក្សរ កំុឲ្យពតរូវហគហបាក 

្រហញ្ឆោ តថាការរហំោរះនឹងហកើតហឡើងហៅហពលឆ្្់រៗហនរះហឡើយ។ ហោកបានជំរុញ 

�ល់ពួកហគថា «កំុឲ្យពួកហោរា និងពួក ពគរូទាយ រ្រ្់ឯង ស�លហៅកណាតេ ល

ពួកឯងរាល់គានា ្រហញ្ឆោ តឯងហឡើយ» (ហយហរមា ២៩:៨)។ ហៅកនាុងការពេ៌នា

ស�លបានភាជា ្់រទំនាក់ទំនងហនរះ ពតរូវបាន្រហងកើតហឡើងហោយពពរះរាជហគាល្ំរេង

រ្រ្់ពពរះ ហ�ើម្ពីោតេ រោ្ន៍អុពីសោសអលជា្មាពីហឡើងវញិ ហៅចុងឆ្នា ំទពីចិត្ិ្រ

ថនការនិរហទ្ខលួន ស�លអនាកនំាោររ្រ្់ពទង់បានទ្្សន៍ទាយ។

 ការស�លពពរះពទង់បានមាន្រន្ូលពបា្់រ�ល់រាស្តេរ្រ្់ពទង់ ស�លពតរូវ

ចា្់រជាហ ល្ើយអំពពីសផនការថនព្រហទ្អុពីសោសអលអវែពីក៏ហពញហោយកតេពីអាេិត

អា្ូរ�៏ស្ទន់ហម៉ាលរះ! ពពរះអង្គបានពជា្រថា ពួកហោរាសកលងកាល យនឹងអន្ងពួក

ហគឲ្យ្មលឹងហមើលហៅឯការរហំោរះយ៉ា ងឆ្្់ររ�័្ តំសេងរ្រ្់ពួកហគហៅ

ទពីពករុងបា្៊រពីឡូននិងហធវែើឲ្យមានការពិបាកជាខ្ល ំង។ បាតុកមមាឬការព្រឆំ្ង ្ររះហបារ 

ណា មួយហៅហលើសផនាករ្រ្់ពួកហគ នឹងោ្់ការព្ររុងព្រយ័តនា និងការរតឹ្រនតេឹង

ពពី្ំណាក់រ�្ឋអំណាចពួកខ្ល់ហ� ហ�ើយនិង�ឹកនំាឲ្យមានការរតឹត្ិតហ្រ ពីភាព



ទំព័រ-528- ពួកហោរា និងហ្តេច

រ្រ្់ពួកហគកាន់សតខ្ល ំង។ ជាលទ្ធផល ការ្ឺចា្់រនិងហពគារះ ម�នតេរាយនឹង 

ហកើតហឡើងជាមិនខ្ន។ ពពរះពទង់ចង់ឲ្យពួកហគចុរះចូលយ៉ា ងហ្ងៃៀមោងៃ ត់ ហៅ 

នឹងវា្នារ្រ្់ខលួន ហ�ើយពតរូវោក់ខលួន្រហពមើហគហោយចិតតេរ ពីករាយ។ ពពរះអង្គ

បានព្រទាន�ំ្ូរនាមា ន�ល់ពួកហគយ៉ា ង�ូហចនារះថា៖ «ចូរឲ្យឯងរាល់គានា ្ង់ផ្រះ 

ហ�ើយអាស្័យហៅចុរះ ចូរោំ�ំណំា ហ�ើយ ្ ុពីផលហនារះហៅ។ … ចូរខំព្ឹរងហធវែើឲ្យ 

ទពីពករុង ស�លអញបានឲ្យហគ�ឹកនំាឯងហៅហៅជាហ្លើយហនារះ បានហ្ចកតេពី្ុខ 

ហ�ើយពតរូវអធិោ្ឋ ន�ល់ពពរះហយ�ូវា៉ាឲ្យគង់ហៅទពីហនារះផង �្ិតកនាុងហ្ចកតេពី 

្ុខរ្រ្់ពករុងហនារះ ឯងរាល់គានា នឹង បាន ហ្ចកតេពី្ុខស�រ» (ខ ៥ �ល់ខ ៧)។

អង្គារ-៣០ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក៤០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ �្ិត ពពរះហយ�ូវា៉ា ពទង់ មាន ពពរះ្រន្ូល �ល់ ពួក វង្ស 

អុពីសោសអល �ូហចនារះ ថា ចូរ ស្វែង រក អញ ហនារះ ឯង រាល់ គានា  នឹង រ្់ ហៅ។ ហអម៉ាុ្  

៥:៤

 ហៅកនាុងចំហណាមពគរូសកលងកាល យហៅទពីពករុងបា្៊រពីឡូន មានមនុ្្សពពីរនាក់

ស�លអរះអាងថាជាមនុ្្ស្ររ ិ្ ុទ្ធ ្រ៉ាុសនតេ ពួកហគជាមនុ្្សស�លមានជពីវតិពុក

រលួយហទ។ ហោកហយហរមាបានហចាទព្រកាន់ទហងវែើអាពកក់រ្រ្់ពួក្ុររ្ទំាង

ហនរះ និងបានពពមាន�ល់ពួកហគអំពពីហពគារះថានា ក់។ ហោយខឹង ្ មបាហៅនឹង ការ 

្តេពី្រហន្ា្ ពួកហគបានខំព្ឹរងសព្រងព្រឆំ្ងនឹងកិចចការរ្រ្់ហោរាពិត ហោយ

្ំរផុ្ព្រជារាស្តេកំុឲ្យហជឿ្មតេពីរ្រ្់ហោក និងឲ្យព្រពពឹតតេផ្ុយពពី�ំ្ូរនាមា នរ្រ្់

ពពរះ ហោយឲ្យពួកហគចុរះចូលជាមួយនឹងហ្តេចពករុងបា្៊រពីឡូន។ ពពរះអមាច ្់បាន

្រញ្ជា ក់ពបា្់រតាមរយៈហោកហយហរមាថា ពួកហោរាសកលងកាល យទំាងហនរះគួរសត

ពតរូវបានព្រគល់ហៅកនាុងថ�ហ្តេចហន្ូ៊រហកនាោ ហ�ើយ្មាល ្់រហៅកនាុងពពរះហនពត 

រ្រ្់ពទង់។ មិនយូរ្រ៉ាុនាមា ន ចា្់រពពីហពលហនារះមក ការទ្្សន៍ទាយហនរះក៏ បាន 

្ហពមចជាការពិតពបាក�។



ហ្តេចចុងហពកាយថននគរយូោ-ទំព័រ-529-

 ហៅ្ម័យចុងហពកាយ មនុ្្សទំាងឡាយនឹង្រងកឲ្យមានការភ័នតេពចឡំ 

និងការ្ររះហបារហៅកនាុងចំហណាមពួកអនាកស�លអរះអាងថាពួកហគជាតំណាងថន

ពពរះ�៏ពិត។ ពួកអនាកស�លទ្្សន៍ទាយកុ�កនឹងហលើកទឹកចិតតេមនុ្្សឲ្យ្មលឹង

ហមើលហៅអំហពើបា្រ ថាជាហរឿងស�លមានពនលឺ។ ហៅហពលស�លលទ្ធផល�៏

អាពកក់ថនអំហពើអាពកក់រ្រ្់ពួកហគពតរូវបានហ្រើក្រង្ហា ញឲ្យហ�ើញ ពួកហគបាន

ខំព្ឹរងសព្រងោក់ការទទួលខុ្ពតរូចំហោរះការពិបាករ្រ្់ពួកហគ ហៅហលើ អនាក 

ស�លបានពពមាន�ល់ពួកហគហោយហោមា រះពតង់ហៅវញិ ព្រ្ិនហ្រើអាច ្ូម្ពី

សតោ្ន៍យូោក៏បានហចាទព្រកាន់�ល់ហោកហយហរមាហោយោរហជាគវា្នា

អាពកក់រ្រ្់ពួកហគស�រ។ ្រ៉ាុសនតេ ពពរះ្រន្ូលរ្រ្់ពពរះហយ�ូវា៉ាតាមរយៈហោក 

ហយហរមាស�លហោរារ្រ្់ពទង់ពតរូវ បាន្រង្ហា ញ ឲ្យហ�ើញ ថា ពតឹមពតរូវតំាងពពី្ុររាេ

យ៉ា ងពិតពបាក�យ៉ា ងណា ហនារះោររ្រ្់ពទង់ស�លពទង់បានតំាងហឡើង

្ពមា្់រ្ម័យ្ពវែថ្ងៃហនរះក៏នឹងបានជាការពិតពបាក�យ៉ា ង�ូហចានា រះស�រ។

 ហោកហយហរមាបានហធវែើតាមការទូនាមា នជា្រនតេ្រន្ា្់រ ឲ្យចុរះចូលហៅ នឹង 

កងទ័ពបា្៊រពីឡូន តំាងពពី�ំ្ូរងមក។ ហោកបានផតេល់�ំ្ូរនាមា នហនរះ មិនពតឹម សត 

�ល់ោ្ន៍យូោ្រ៉ាុហណាណ រះហទ ្រ៉ាុសនតេ ហោកបានផតេល់�ល់ព្រហទ្ទំាងឡាយ

ស�លហៅជំុវញិផងស�រ។ ហៅសផនាក�ំ្ូរងថនរជជាកាលហ្តេចហ្ ហ� គា មានរាជទូត 

មកពពីព្រហទ្ ហអ�ឹម ម៉ាូអា្់រ ទពីរ ៉ាុ្ និងនគរ�ថទ ហផ្សងៗ ហទៀត ចូលមកគាល់ 

ហ្តេចយូោ ហ�ើម្ពីចង់�ឹងនិង្ិកសាពពីការវនិិចឆោ័យរ្រ្់ពពរះអង្គ អំពពីហពលហវោ

ស�លជាឱកា្ស�លពតរូវរួ្ររួមគានា ហធវែើ្រ�ិវតតេន៍ ឬក៏ពពរះអង្គពតរូវ្រពងរួ្រ្រពងរួមគានា

ហធវែើ្ឹក្ង្ង្្គ ម ព្រឆំ្ងនឹងហ្តេចថនទពីពករុងបា្៊រពីឡូន។ ខេៈស�លពួករាជទូត

ទំាងអ្់ហនារះកំពុងរង់ចំាចហមលើយ ពពរះ្រន្ូលរ្រ្់ពពរះបានហលចមកឯហោក

ហយហរមា មាន្រនូ្លថា «ចូរហធវែើនឹម និងសខ្ស ហ�ើយោក់ហៅកឯង លំោ្់រហនារះ

ពតរូវហផញើហៅថាវែ យ�ល់ហ្តេចោ្ន៍ហអ�ឹម ហ្តេចោ្ន៍ម៉ាូអា្់រ ហ្តេចពួក កូន ហៅ 

អំាម៉ាូន ហ្តេចពករុងទពីរ ៉ាុ្ និងហ្តេចពករុង ្ ុពី�ូន ហោយថ�ពួកទូតស�លមក�ល់

ពករុងហយរូោឡិម ហ�ើម្ពីគាល់ហ្ ហ�គា ជាហ្តេចយូោ» (ហយហរមា ២៧:២, ៣)។ 



ទំព័រ-530- ពួកហោរា និងហ្តេច

 ពពរះបាន្រង្្គ ្់រ ឲ្យ  ហោក ហយហរមាសេនំា�ល់ពួករាជទូតទំាងហនារះឲ្យ

ទូលថាវែ យ�ល់អនាក�ឹកនំារ្រ្់ពួកហគថា ពពរះបានព្រគល់ហ្តេចពគ្់រអង្គហៅ

កនាុងកណាតេ ្់រថ�ហន្ូ៊រហកនាោ ជាហ្តេចពករុងបា្៊រពីឡូន និងថាហ្តេចពគ្់រអង្គទំាង

ហនារះពតរូវសត «្រហពមើហ្តេច ហនារះ និងកូន ហ�ើយនិងហៅរ្រ្់ហគផង �រា្រ�ល់ 

កំេត់ថនស្រុកហគ» (ខ ៧)។

 ហោកក៏បានសេនំា�ល់ពួករាជទូតទំាងហនារះ្រនតេហទៀតថា ព្រ្ិនហ្រើ

ពួកហគមិនយល់ពពម្រហពមើហ្តេចពករុងបា្៊រពីឡូនហទ ហនារះពួកហគនឹងពតរូវ ទទួល 

ហទា្ «ហោយោវ អំេត់អត់ និងអា្ននាហរាគ» (ខ ៨ �ល់ខ ១១) រ�ូតទាល់សត  

ហគបាន្ូន្យបាត់ហៅ។ ជាពិហ្្ ហៅហពលស�លពួកហគពតរូវសតស្ររហចញពពី

ការ្រហពងៀនរ្រ្់ហោរាសកលងកាល យ ស�លអាចផតេល់�ំ្ូរនាមា នផុ្យពពីហនរះហៅវញិ។ 

ពពរះអមាច ្់បានមាន្រន្ូលថា «សតឯឯងរាល់គានា  កំុឲ្យ ោតេ ្់រតាមពួកហោរារ្រ្់  

ឯង ឬតាមពួកពគរូទាយ ពួកយល់្្រតេិ ពួកពគរូ អង្គុយ  ធម៌ ឬពួកពគរូនក្ខតតេឫក្ស

ស�លនិយយនឹងឯងរាល់គានា ថា មិនពតរូវឲ្យ្រហពមើហ្តេចស្រុកបា្៊រពីឡូនហនារះហឡើយ 

�្ិតហគទាយជាហ្ចកតេពីកុ�ក�ល់ឯងរាល់គានា ហទ ហ�ើម្ពីឲ្យឯងពតរូវពោត់ចាក

ឆ្ងៃ យពពីស្រុករ្រ្់ឯង គឺឲ្យអញបាន ្រហេតេ ញឯងរាល់គានា ហចញ ហ�ើយឲ្យឯង  

ពតរូវវនិា្្រង់ សតោ្ន៍ណា ស�លឱនក ទទួលនឹម ហ�ើយ្រហពមើ�ល់ហ្តេច 

បា្៊រពីឡូនវញិ ហនារះអញនឹងទុកហគឲ្យហៅកនាុងស្រុករ្រ្់ខលួន ហគនឹងភជាួររា្់�ពី 

ហ�ើយអាស្័យហៅផង ហនរះហ�ើយជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះហយ�ូវា៉ា» (ខ ៨ �ល់ 

ខ១១)។ ទេ្ឌ កមមា �៏ សោល  ្ំរផុត ស�លពពរះ�៏មានហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណា

អាច ្រណាតេ លឲ្យហកើតហឡើង�ល់រាស្តេស�លព្រឆំ្ង្ររះហបារហនារះ គឺការចុរះចូល

ជាមួយនឹងការពគ្់រពគងរ្រ្់ទពីពករុងបា្៊រពីឡូន ្រ៉ាុសនតេ ព្រ្ិនហ្រើពួកហគព្រយុទ្ធ

ព្រឆំ្ងហៅនឹងចបា្់រថនការចុរះចូលហនរះ ហនារះពួកហគនឹងព្រ្មជាមួយនឹង

កមាល ំងទេ្ឌ កមមាយ៉ា ងហពញទំ�ឹងជាមិនខ្ន។

ពុធ-៣១ តុលា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក៤១



ហ្តេចចុងហពកាយថននគរយូោ-ទំព័រ-531-

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហតើ មាន អនាក ណា ជា ពពរះ ឲ្យ �ូច ពទង់ ស�ល ពទង់ អត់ ហទា្ 

ចំហោរះ អំហពើ ទុចចរតិ ហ�ើយ ក៏ ្ំរហភលច អំហពើ រលំង រ្រ្់ ្ ំេល់ ថន មរ�ក ពទង់ 

ពទង់ មិន ផងៃំ ហ្ចកតេពី ខ្ញ ល់ ទុក ជានិចច ហទ ពពី ហពោរះ ពទង់ ្ ពវែ ពពរះ�ឫទ័យ នឹង 

ហ្ចកតេពី ្ ្រ្ុរ្ វញិ។ មពីកា ៧:១៨

 ភាពអោច រ្យថនការព្រជំុពករុមព្ឹរកសាថននគរទំាងឡាយហនារះ បាន យល់  

យ៉ា ងចបា្់ ហៅហពលស�លហោកហយហរមាបានលពីនឹមថនការចុរះចូលហៅហលើ

ោមា រ្រ្់ហោក ហ�ើម្ពីពបា្់រឲ្យ�ឹងពពី្ំរេងពពរះ�ឫទ័យរ្រ្់ពពរះ។

 ហោកហយហរមាបានហពកាក្រយ៉ា ងរងឹមំា ហៅហលើហគាល ការ ថនការ 

ចុរះចូល ទា្់នឹងពួកអនាកព្រឆំ្ង។ អនាកស�លហលចហធ្ល ជាងហគកនាុងចំហណាម

អនាកស�លបាន្នមាតថាជាអនាកព្រឆំ្ងហៅនឹង�ំ្ូរនាមា នរ្រ្់ពពរះ គឺោណានា 

ជាហោរាសកលងកាល យមានា ក់ កនាុងចំហណាមពួកហោរាស�លព្រឆំ្ងនឹងព្រជារាស្តេ



ទំព័រ-532- ពួកហោរា និងហ្តេច

ស�លហោកហយរាមាបានពពមាន។ ហោយគិតថានឹងទទួលបានការគា្់រពពរះទ័យ

ពពី្ំណាក់ពពរះមោក្សពត និងពពី ពពរះរាជវង្សរ្រ្់ពទង់ ហោកបាន្រនលឺ្ំហឡង  

ព្រឆំ្ងហោយព្រកា្ថា ពពរះបានព្រទានពពរះ្រនូ្លថនការហលើកទឹកចិតតេ�ល់

ោ្ន៍យូោ�ល់គាត់។ គាត់បាននិយយថា «អញបាន្ំរបាក់នឹមរ្រ្់ហ្តេច

បា្៊រពីឡូនហ�ើយ ហៅ រវាងគពម្់រពពីរឆ្នា ំហទៀត ហនារះអញនឹងនំាយកអ្់ទំាងហពគឿង

ព្រោ្់ររ្រ្់ពពរះវោិរថនពពរះហយ�ូវា៉ា ស�លហន្ូ៊រហកនាោជាហ្តេចបា្៊រពីឡូន បាន   

យកពពី ទពី ហនរះ ហៅ�ល់ស្រុកបា្៊រពីឡូន ពតឡ្់រមកឯកសនលងហ�ើមវញិ អញក៏នឹងនំា 

ហយកូនា្ ជា្ុរពតហយ�ូយ៉ា គពីមហ្តេចយូោ និងពួកយូោ ទំាង្រ៉ាុនាមា ន ស�ល 

ពតរូវ�ឹកនំាហៅជាហ្លើយ�ល់ពករុងបា្៊រពីឡូន ឲ្យវលិមកឯ ទពីហនរះវញិស�រ �្ិត

អញនឹង្ំរបាក់នឹមរ្រ្់ហ្តេចបា្៊រពីឡូនពិត ហនរះហ�ើយជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះ

ហយ�ូវា៉ា» (ហយហរមា ២៨:២-៤)។ 

 ហៅចំហោរះវតតេមានថនពួក្ង្ឃនិងពួកព្រជារាស្តេ ហោកហយហរមាអងវែរ

�ល់ពួកហគឲ្យចុរះចូលជាមួយនឹងហ្តេចបា្៊រពីឡូនមួយរយៈ ស�លពពរះបាន កំេត់ 

ឲ្យ្ិន។ ហោកបាន្ំអាងពបា្់រ�ល់្ុររ្ៗោ្ន៍យូោទំាងឡាយអំពពី

្រទទំនាយរ្រ្់ហោរា�ូហ្ ោបាគុក និងហ្ផានា និង ហោរា�ថទហទៀត 

ស�លមានោរថនការពពមានស្ហ�ៀងហៅនឹងោររ្រ្់ហោកផ្ាល់ ហោក

បាន្ំអាងហៅហលើពពឹតតេិការេ៍កនាុង្រទទំនាយថនលទ្ធផលរ្រ្់អំហពើបា្រស�ល

មិនសកសព្រចិតតេ ស�លបានហកើតហឡើងយ៉ា ងពិតពបាក�រួចមកហ�ើយ ហៅកនាុងោរ 

ទំាងហនារះ។ កាលពពីអតពីតកាល ការជំនំុ ជពមរះរ្រ្់ពពរះបានហកើតហឡើង�ល់

ពួកអនាករងឹចហច្យ៉ា ងពិតពបាក�និងពតឹមពតរូវ តាម ហគាល្ំរេងរ្រ្់ពពរះ 

ស�លពទង់បាន្រង្ហា ញតាមរយៈពួកអនាក នំាោររ្រ្់ពទង់។ 

 ហោកហយហរមា  បានឲ្យហយ្រល់ជាហ្ចកតេពី្ននាិោ្ឋ នថា «សតហោរា ណា 

ស�ល ទាយ ពពី្នតេិ្ុខ ហ្រើកាលណាទំនាយរ្រ្់ហោរាហនារះបាន្ហពមចហ�ើយ 

ហនារះហទើ្រនឹងោ្គ ល់ ហោរាហនារះថា ពពរះហយ�ូវា៉ាបានចាត់ហព្រើមកសមន» (ខ ៩)។ 

ព្រ្ិនហ្រើោ្ន៍អុពីសោសអលហពជើ្ហរ ើ្ ព្រ្ុយនឹងហពគារះថានា ក់ ការរ ពីកចហពមើន 
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ហៅហពលអនាគត នឹងហកើតហឡើងយ៉ា ងពិតពបាក��ូចជាការពពមានរ្រ្់ហោរា

ពិតហនរះជាក់ជាមិនខ្ន។

 ោក្យស�លហោកហយហរមាទូនាមា នឲ្យចុរះចូលហនរះបាន្រងកកំ�ឹង�ល់

ោណានាឲ្យទា្់នឹងហ្ចកតេពីព្រកា្�៏គួរឲ្យហជឿទុកចិតតេរ្រ្់ោរហនារះ។ 

ហោយយកនឹមស�លជានិមិតតេ្ញ្ញា ហចញពពីហោកហយហរមា ោណានា និយយ 

ថា «ពពរះហយ�ូវា៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូល�ូហចនារះ គឺយ៉ា ងហនរះឯងស�លអញនឹង្ំរបាក់

នឹមរ្រ្់ហន្ូ៊រហកនាោ ជាហ្តេចបា្៊រពីឡូន ហចញពពីកថនអ្់ទំាងោ្ន៍ កនាុង 

រវាងគពម្់រ ពពីរឆ្នា ំ ហៅមុខហនរះ»។

ពពហស្បតិ៍-១ វិច្ឆិកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក៤២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ ហៅ ពបា្់រ �ល់ ោណានា ថា ពពរះហយ�ូវា៉ា ពទង់ មាន 

ពពរះ្រន្ូល �ូហចនារះ អនាក បាន ្ំរបាក់ នឹម ស�ល ហធវែើ ពពី ហ ើ្ សត ឯង បាន ហធវែើ នឹម ស�ក 

ជំនួ្ វញិ។ ហយហរមា ២៨:១៣

 «ហនារះហោរាហយហរមាក៏ហចញហៅបាត់» (ខ ១១)។  ហោយ ហ�ើញ �ូហចានា រះ 

ហោកមិនអាចហធវែើអវែពីហពរៅពពី�កខលួនហចញពពីទំនា្់ហនារះហឡើយ។  ្រ៉ាុសនតេ ពពរះបាន 

ព្រទានោរមួយហទៀត�ល់ហោកហយហរមា។ «ចូរហៅ ពបា្់រ �ល់ោណានា ថា 

«ពពរះ អមាច ្់ មាន ពពរះ ្រនូ្ល �ូច ត ហៅ ហនរះ៖ អនាក បាន ្ំរបាក់ នឹម ស�ល ហធវែើ ពពី ហ ើ្ 

សត ហយើង នឹង យក នឹម ស�ក មក ោក់ ជំនួ្ វញិ ពពរះ អមាច ្់ ថន ពិភព ទំាង មូល 

ជា ពពរះ រ្រ្់ ជន ជាតិ អុពីសោ សអល មាន ពពរះ ្រន្ូល ថា ហយើង ោក់ នឹម ស�ក ហលើ 

ព្រជា ជាតិ ទំាង ហនារះ ហ�ើម្ពី ្រង្ង្ក ្រ ពួក ហគ ឲ្យ ហៅ ហពកាម អំណាច ហន្ូ៊រ ហកនាោ ជា  

ហ្ដេច ស្រុក បា្៊រពី ឡូន។ ព្រជា ជាតិ ទំាង ហនារះ នឹង ្រហពមើ ហន្ូ៊រ ហកនាោ......

 «្រន្ា្់រ មក ពយាការ ពី ហយហរមា មាន ព្រោ្ន៍ ហៅ កាន់ ពយាការ ពីោណា នា 

ថា៖ ‘ហោក ោណា នា ហអើយ! ្ូម ោដេ ្់រ ខញុំ  ្ ិន! ពពរះ អមាច ្់ មិន បាន ចាត់ ហោក 

ឲ្យ មក ហទ! ហោក នំា ព្រជា ជន ហនរះ ឲ្យ ្ ង្ឹឃម ហលើ ោក្យ មិន ពិត ពពរះ អមាច ្់ មាន 



ទំព័រ-534- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពពរះ ្រន្ូល ថា ហយើង នឹង ្រហេដេ ញ អនាក ឲ្យ ចាក ហចញ ពពី សផន�ពី! ឆ្នា ំ ហនរះ អនាក ពតរូវ 

សត ោល ្់រ ហពោរះ អនាក បាន ព្រកា្ ឲ្យ ហគ ្ររះ ហបារ ព្រឆំ្ង នឹង ពពរះ អមាច ្់’ ពយាការ ពី   

ោណា នា ក៏ ទទួល មរេ ភាព ហៅ សខ ទពី ពបំា ពពីរ នា ឆ្នា ំ ហនារះ» (ខ ១៣ �ល់ខ 

១៧, ពពរះគម្ពីរសខមារ្រចចុ្រ្ននា)។

 ហោរាសកលងកាល យបានពពងឹងចិតតេរ្រ្់ព្រជារាស្តេ កំុឲ្យហជឿហៅ ហលើ ហោក 

ហយហរមា និងោររ្រ្់ហោក។ ហគបាន ព្រកា្យ៉ា ង ឥតហអៀនខ្មា ្ ថា ខលួន 

ជាអនាកនំាោររ្រ្់ពពរះ ហ�ើយហគក៏ទទួលបានលទ្ធផលជាហ្ចកតេពីោល ្់រ។ 

ហៅសខទពីពបំា ហោកហយហរមាបានទ្្សន៍ទាយអំពពីមរេភាពរ្រ្់ោណានា 

ហ�ើយហៅសខទពីពបំាពពីរ ព្រោ្ន៍រ្រ្់ហោកពតរូវបាន្រង្ហា ញថា្រទទំនាយ

ហនារះបានហកើតហឡើងជាពបាក� �ូចជាហោកបានទាយមកសមន។

 ការរហំជើ្ររជួំល ស�ល្រណាតេ លហឡើងហោយគំនិតរ្រ្់ពួកហោរាសកលង

កាល យបាននំាឲ្យមានការ្ង្ស័យមកហលើហ្តេចហ្ហ�គាថារួមចំសេកកនាុងអំហពើ

ក្ត់ ហ�ើយមានសតហោយ្កមមាភាពជា្រន្ាន់និងហោយការ្រហញ្ឆោ តរ្រ្់ពទង់

្រ៉ាុហណាណ រះ ហទើ្រអាចអនុញ្ញា តឲ្យពទង់្រនតេហោយរាជ្យ ជាហ្តេច្ររវិារ តហៅហទៀត 

បាន។ ឱកា្ល្អ្ពមា្់រហធវែើ្កមមាភាពបាន�ុចឲ្យហៅកនាុងហពល�៏ខលពី ្រន្ា្់រ 

ពពីការវលិពតឡ្់រ រ្រ្់ពួករាជទូតពពីទពីពករុងហយរូោឡិមហៅកាន់ព្រហទ្ រ្រ្់ 

ពួក ហគវញិ ខេៈស�លហ្តេចយូោបានយងជាមួយនឹងហ្រា៉ាយ៉ា  «ជាហៅោវែ យ 

្លូតល្អ» ហៅកនាុងហ្រ្កកមមាហៅកាន់រាជវាងំោ្ន៍ខ្ល់ហ� ហ្តេចហ្ហ�គា

បានហធវែើ្ម្្ថនការហោមា រះពតង់រ្រ្់ពទង់ជាមួយនឹងហ្តេចហន្ូ៊រហកនាោ ជា្មាពី 

ហឡើងវញិ។

 តាមរយៈហោកោនពីសយ៉ាលនិងពួកហ្លើយោ្ន៍ហ�ហពពើរ�ថទហទៀត 

ពពរះរាជាថនទពីពករុងបា្៊រពីឡូនបានោ្គ ល់ពពរះហចោតេ និងអំណាចពគ្់រពគង�៏កំពូល

រ្រ្់ពពរះ�៏ពិត ហ�ើយហៅហពលស�លហ្តេចហ្ហ�គាបាន្នយាថា នឹងហៅ

សតហោមា រះពតង់ជា្មាពីមតេងហទៀតហនារះ ហ្តេចហន្ូ៊រហកនាោបានតពមរូវឲ្យពទង់្ចាច

ហោយពពរះនាមរ្រ្់ពពរះជាមាច ្់ថនោ្ន៍អុពីសោសអល។ ព្រ្ិនហ្រើហ្តេច
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ហ្ហ�គាហគារពការ្នយាថន្ម្្ ម្ាពីហនរះសមន ្ម្្រ្រ្់ពទង់នឹងមាន 

ឥទ្ធិពលយ៉ា ងពជាលហពរៅ ហៅហលើគំនិតរ្រ្់ព្រជារាស្តេជាហពចើន ស�លកំពុង

្មលឹងហមើលអាក្រ្កិរយិរ្រ្់អនាកស�លបានអរះអាងថាហគារពពពរះនាមនិង

ថាវែ យកិតតេិនាម�ល់ពពរះថនោ្ន៍ហ�ហពពើរហោយអំេរ។

 ្រ៉ាុសនតេ ហ្តេចយូោបានហមើលរលំងកិតតេិយ្�៏ខ្្់ថនការនំា្ិរ ពីល្អមក

ថាវែ យ�ល់ពពរះនាមរ្រ្់ពពរះ�៏មានពពរះជនមារ្់។ មានកំេត់ពតា អំពពីហ្តេច 

ហ្ហ�គាយ៉ា ង�ូហចនារះ៖ «ពទង់បានព្រពពឹតតេអំហពើ�៏ោមកអាពកក់ ហៅពពរះ ហនពត 

ពពរះហយ�ូវា៉ា ជាពពរះថនពទង់ ឥត្រន្ា្រពពរះទ័យហៅមុខហោរាហយហរមា ស�ល

ហោកហោលហ្ចកតេពីស�លមកពពីពពរះឱ្្ឋពពរះហយ�ូវា៉ាហឡើយ ពទង់ក៏្ររះហបារ

ចំហោរះហ្តេចហន្ូ៊រហកនាោ ស�លហ្តេចហនារះបានចា្់រឲ្យពទង់្្្ហោយនូវពពរះ 

សតហ្ហ�គាបានហធវែើករងឹ ហ�ើយតំាងពពរះទ័យរងឹរ្ឹរង មិនពពមស្ររ មកឯ ពពរះ 

ហយ�ូវា៉ា ជាពពរះថនោ្ន៍អុពីសោសអលហទ» (របាក្សពតទពី២ ៣៦:១២, ១៣)។

សុព្រ-២ វិច្ឆិកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក៤៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឯង រាល់ គានា  បាន ហពោរះ ពូជ ជា ហពចើន សត ពចរូត បាន តិច ហទ ក៏ 

បាន ្ ុពី សត មិន ហចរះ ស្្អត ហ�ើយ បាន ផឹក សត មិន បាន ្ ក្់រ្កល់ ពពម ទំាង 

ហ្លៀកោក់ សត មិន បាន កក់ហរៅតេ  ហឡើយ ឯ អនាក ណា ស�ល ្ ុពី ្ នាួល ហនារះ ទទួល 

្នាួល ឲ្យ សត ោក់ កនាុង្ង់ ធលុរះ ហទ។  ោកាយ ១:៦

 ខេៈស�លហោកហយហរមាកំពុងសត្រនតេហធវែើទពី្រន្ាល់ហៅកនាុងទឹក�ពីយូោ 

ពពរះបានហលើកហោរាហអហ្គាលហឡើងពពីកនាុងចំហណាមពួកហ្លើយ្ឹកហៅកនាុង

ទពីពករុងបា្៊រពីឡូន ឲ្យពពមាននិងកមសានតេចិតតេ�ល់ពួកស�លហៅនិរហទ្ខលួនទំាង

ហនារះ និងឲ្យ្រញ្ជា ក់ពពីការពិតថនពពរះ្រន្ូលរ្រ្់ពពរះ ស�លពទង់បានមាន្រនូ្ល

តាមរយៈហោកហយហរមាផងស�រ។ ហៅកនាុងអំឡុងហពលឆ្នា ំទំាង្រ៉ាុនាមា នស�ល

ហៅហ្្្ល់ កនាុងរជជាកាលហ្តេចហ្ហ�គា ហោកហអហ្គាលបាន្រញ្ជា ក់



ទំព័រ-536- ពួកហោរា និងហ្តេច

យ៉ា ងចបា្់អំពពីភាពលងៃង់ហ ល្ ថនការទុកចិតតេហៅហលើទំនាយរ្រ្់ពួកអនាកស�ល

្រណាតេ លឲ្យពួកហ្លើយហជឿថាពួកហគនឹងបានវលិពតឡ្់រមកកាន់ទពីពករុងហយរូ

ោឡិមវញិ ហៅហពល�៏ខលពីខ្ងមុខហនារះ។ ពពរះក៏បានសេនំាហោកឲ្យពបា្់រ

ឲ្យ�ឹងជាមុន អំពពីការហឡាមព័ទ្ធនិងការ�ួលរលំទំាងស្រុងថនទពីពករុងហយរូោឡិម 

ហោយមហធយាបាយនិងនិមិតតេ្ញ្ញា ហផ្សងៗ និងោរ យ៉ា ងពបាក�ព្រជាផងស�រ។

 ហៅឆ្នា ំទពីពបំាមួយកនាុងរាជ្យហ្តេចហ្ហ�គា ពពរះអមាច ្់បានហលចមកឯ

ហោកហអហ្គាលហៅកនាុងការហ្រើក្សមតេងអំពពីការោ្់ហតឿនមួយចំនួន ស�ល

្រណាតេ ជនពតរូវអនុវតតេហៅទពីពករុងហយរូោឡិម និងហៅមាត់ទាវែ រថន�ំណាក់រ្រ្់  

ពពរះ ពពមទំាងហៅ្រន្្់រខ្ងកនាុងថនពពរះវោិរផង។ ្រន្្់រ ថន រូ្រ ពពរះ និងរូ្រ «គំនូរ  

ពគ្់រទំាង្តវែលូនវារ ្តវែគួរហខ្ើមហ្្អើម និងអ្់ទំាងរូ្រពពរះរ្រ្់ពូជពង្ស

ោ្ន៍អុពីសោសអល» ទំាងអ្់ហនរះបានរោត់កាត់មុខហោរាស�លកំពុង្មលឹង 

មិនោក់សភនាកហោយភាញ ក់ហផ្អើលយ៉ា ងរ�័្ (ហអហ្គាល ៨:១០)។

 ពួកអនាក�ឹកនំាខ្ងពពលឹងវញិ្ញា េហៅកនាុងចំហណាមពួក្រណាតេ ជន ជា 

«ពួកចា្់ទំុថនពួកអុពីសោសអល» មានចំនួន�ល់ហៅចិត្ិ្រនាក់ កំពុងហមើល

សផ្សងថនហពគឿងពកអូ្រ�ុយហឡើងហៅចំហោរះតំណាងថនរូ្រពពរះ ស�លហគបាន

ោក់កនាុង្រន្្់រ្មាងៃ ត់ថនទពីោនពពរះវោិរ។ «ពពរះហយ�ូវា៉ាពទង់មិនហ�ើញ ហយើង 

ហទ» ្ុររ្ោ្ន៍យូោបានតហមកើងខលួនឯងខេៈស�លពួកហគចូលរួមកនាុងការ

អនុវតតេតាមោ្ន៍�ថទ។ ពួកហគបានអរះអាងយ៉ា ងពពហ�ើនថា «ពពរះហយ�ូវា៉ា

បានហបារះ្រង់ហចាលស្រុកហនរះហ�ើយ» (ខ ១១ និងខ ១២)។

 មាន «ការគួរ្្អ្់រហខ្ើមយ៉ា ង្ហម្ើម ស�លហគព្រពពឹតតេហទៀត» ស�ល 

ពតរូវបានហ�ើញ។ ហៅមាត់ទាវែ ររ្រ្់ពពរះវោិរ ស�លហចញពពីខ្ងហពរៅហៅខ្ង 

កនាុងទពីោនថនពពរះហយ�ូវា៉ា ហគហ�ើញមាន «ពួកស ព្ីៗអង្គុយយំនឹងពពរះថាមូ្» 

ហ�ើយហៅ «ខ្ងកនាុងរ្រ្់ពពរះវោិរ … ពតង់មាត់ទាវែ រពពរះវោិរថនពពរះហយ�ូវា៉ា 

ហៅកណាតេ លបំាងោច និងអា្នា មានមនុ្្សព្រស�លជា ២៥នាក់ ស្ររ

ខនាងហៅខ្ងពពរះវោិរថនពពរះហយ�ូវា៉ា ហ�ើយមុខហៅខ្ងហកើត ហគកំពុងសតថាវែ យ  



ហ្តេចចុងហពកាយថននគរយូោ-ទំព័រ-537-

្រង្គំ ពពរះអាទិត្យ ហៅទិ្ខ្ងហកើតហនារះ» (ខ ១៣ �ល់ខ ១៦)។

 ហ�ើយឥឡូវហនរះ ហទវតា�៏មាន្ិរ ពីរុងហរឿង ស�លបានយងមកជាមួយ

នឹងហោកហអហ្គាលកាត់តាមការហ្រើក្សមតេងពពីការអាពកក់ �៏គួរឲ្យ ភាញ ក់ 

ហផ្អើល ហៅកនាុងទពីខ្្់ថនស្រុកយូោហនារះបាន្ួរ�ល់ហោកថា៖ «ឯងហ�ើញ ឬហទ 

ហតើពួកវង្សយូោរា្់រការគួរ្្អ្់រហខ្ើមទំាងហនារះ ស�លហគព្រពពឹតតេ ហៅទពី ហនរះថា ជា 

ការសោលឬអពី? �្ិតហគបានហធវែើឲ្យស្រុកហនរះមានហពញហោយហ្ចកតេពីពចហឡាត 

ហ�ើយបានស្ររជា្រណាតេ លឲ្យអញខឹងមតេងហទៀត ហ�ើយហមើល ហគហលើកសមក 

ហ ើ្ព្រេម្យហៅពចមុរះហគផង �ូហចនារះ អញនឹងព្រពពឹតតេហោយហ្ចកតេពីហពកាធស�រ 

សភនាកអញនឹងមិនព្រេពី ហឡើយ អញនឹងមិនអាេិត ហមតាតេ ហទ ហទារះហ្រើហគ អំោវ 

នាវ ហោយ្ំហឡងយ៉ា ងខ្ល ំងោក់ពតហចៀកអញក៏ហោយ គង់សតអញមិនពពម 

ោតេ ្់រហឡើយ» (ខ ១៧ និងខ ១៨)។

 តាមរយៈហោកហយហរមា ពពរះអមាច ្់បានមាន្រន្ូលអំពពីមនុ្្សអាពកក់ 

ស�លោ៊ន្រហៅចំហោរះព្រជារាស្តេ ហៅកនាុងពពរះនាមរ្រ្់ពទង់ហោយឥត

ហកាតសពកង៖ «�្ិតទំាងហោរា និង្ង្ឃផង ្ុទ្ធសតហោមា កហពគាក ទំាងអ្់គានា  

ហអើ ពពរះហយ�ូវា៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា អញបានហ�ើញ អំហពើ អាពកក់រ្រ្់ហគ 

ហៅកនាុងពពរះវោិររ្រ្់អញផង» (ហយហរមា ២៣:១១)។ ហៅកនាុងការជំនំុជពមរះ�៏

គួរឲ្យរន្ធត់មកហលើោ្ន៍យូោ �ូចបានកត់ពតាហៅកនាុងសផនាកខ្ង្រ ច្ ្់រថន 

ព្រវតតេិកាលកនាុងរាជ្យហ្តេចហ្ហ�គា ការហចាទ ព្រកាន់អំពពីការ្ំរោនហៅនឹងភាព

្ររ ិ្ ុទ្ធថនពពរះវោិរហនរះពតរូវបានរឭំកហឡើងវញិមតេងហទៀត។ ្ំហេរ�៏្ររ ិ្ ុទ្ធ 

បានសចងថា «មួយហទៀត អ្់ទំាងហមថន ពួក ្ ង្ឃ និងពួក្រណាតេ ជន ក៏ព្រពពឹតតេ 

រលំងយ៉ា ងខ្ល ំង តាមអ្់ទំាង អំហពើគួរ្្អ្់រហខ្ើមរ្រ្់ពួកោ្ន៍�ថទ ហគហធវែើ

្រង្្អ ្់រ�ល់ពពរះវោិរថនពពរះហយ�ូវា៉ា ស�លពទង់បានសញកជា្ររ ិ្ ុទ្ធ ហៅពករុង  

ហយរូោឡិម» (របាក្សពតទពី២ ៣៦:១៤)។

 ថ្ងៃថនហ្ចកតេពីហវទនា្ពមា្់រោ្ន៍យូោកំពុងចូលមក�ល់យ៉ា ង

ឆ្្់ររ�័្។ ពពរះអមាច ្់សលង្រង្ហា ញពពីមុខពួកហគនូវហ្ចកតេពី្ង្ឃឹមកនាុងការ



ទំព័រ-538- ពួកហោរា និងហ្តេច



ហ្តេចចុងហពកាយថននគរយូោ-ទំព័រ-539-

្រសងវែរការជំនំុជពមរះ�៏ធំ្ំរផុត ហចញតហៅហទៀតហ�ើយ។ ពពរះអង្គ បាន ្ ួរថា 

«�ូហចនារះហតើឯងរាល់គានា នឹងរួចខលួនឥតមានហទា្ហោរះបានឬ អញនឹងហៅឲ្យ

មានោវមកហលើពគ្់រទំាងមនុ្្សហៅសផន�ពី ហនរះជាពពរះ្រន្ូល ថន ពពរះហយ�ូវា៉ា» 

(ហយហរមា ២៥:២៩)។

សៅរ៍-៣ វិចឆិ្កា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក៤៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ហនារះ ពពរះអមាច ្់ហយ�ូវា៉ា ពទង់ ្ ្្ ថា �ូច ជា អញ 

រ្់ ហៅ ហទារះ ហ្រើ េូហអ ោនពីសយ៉ាល និង យ៉ាូ្រ បាន ហៅ កនាុង ស្រុក ហនារះ ក៏ ហោយ 

គង់ សត នឹង ជួយ កូន ព្ររុ្ កូន ស ព្ី ខលួន ឲ្យ រួច មិន បាន ស�រ គឺ ហ្ចកតេពី ្ ុចរតិ 

រ្រ្់ អនាក ទំាង ហនារះ នឹង ជួយ បាន សតពពលឹង រ្រ្់ ខលួន ឲ្យ រួច ្រ៉ាុហណាណ រះ។  

ហអហ្គាល ១៤:២០

 ្ូម្ពីសតពពរះ្រន្ូលហនរះ ក៏ពួកហគបានចំអកហមើលង្យស�រ។ ពួកអនាករងឹ 

ចហច្បានហោលថា «កំេត់ថ្ងៃបាន្រន្ថយហៅ ហ�ើយពគ្់រទំាងការជាក់ស្តេង

ក៏ខ្នមាន»។ ្រ៉ាុសនតេ តាមរយៈហោកហអហ្គាល ពពរះបាន្តេពី្រហន្ា្�ល់

ការ្រ�ិហ្ធពពរះ្រនូ្លពិតថន្រទទំនាយហនារះយ៉ា ងធងៃន់ធងៃរ។ ពពរះអមាច ្់បាន  

មាន្រន្ូលថា «�ូហចនារះ ពតរូវឲ្យពបា្់រហគថា ពពរះអមាច ្់ហយ�ូវា៉ា ពទង់មានពពរះ 

្រន្ូល�ូហចនារះ អញនឹងហធវែើឲ្យោក្យ ទំហនៀម ហនារះ បាត់ហៅ ហគនឹងសលងហព្រើោក្យ 

ហនារះ ទុកជាទំហនៀម ហៅស្រុកអុពីសោសអល ហទៀត ្រ៉ាុសនតេ ពតរូវពបា្់រហគថា ហវោ 

កំេត់ជិត�ល់ហ�ើយ ពពមទំាងហពល ស�លនឹង្ហពមចតាមពគ្់រទំាងការ ជាក់ 

ស្តេងហនារះផង �្ិតនឹងគាមា នការជាក់ស្តេងសកលងកាល យ ឬោក្យទំនាយ្រហ ច្ ើច 

ហៅកនាុងពូជពង្ស អុពីសោសអល ហទៀតហឡើយ ពពីហពោរះអញហនរះ គឺហយ�ូវា៉ា អញនឹង  

ហចញ្រង្្គ ្់រ ហ�ើយ ោក្យ ស�លអញពបា្់រហនារះ នឹងបាន្ហពមចជាពិត ឥត 

ស�ល្រន្ថយហទៀតហឡើយ �្ិតឱពូជពង្សរងឹចហច្ហអើយ ហៅពគារ្រ្់ឯង 

អញនឹងហចញវាចា ហ�ើយ នឹងហធវែើ្ហពមចតាមផង ហនរះជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះ

អមាច ្់ហយ�ូវា៉ា។



ទំព័រ-540- ពួកហោរា និងហ្តេច

 ពពរះ្រនូ្លថនពពរះហយ�ូវា៉ា ក៏មក�ល់ខញុំហទៀតថា កូនមនុ្្សហអើយ ហមើល 

ពូជពង្សអុពីសោសអល ហគនិយយថា ការជាក់ស្តេងស�លគាត់ហ�ើញ ហនារះ ្ សមតេង 

ពពីពគាហៅមុខជាយូរ គាត់ទាយពពីហវោស�លហៅឆ្ងៃ យហៅហឡើយ �ូហចនារះ ចូរ ពបា្រ់  

�ល់ហគថា ពពរះអមាច ្់ហយ�ូវា៉ាពទង់មានពពរះ្រនូ្ល�ូហចនារះ នឹងគាមា នោក្យរ្រ្់

អញណាមួយពតរូវ្រន្ថយហទៀតហឡើយ គឺោក្យស�ល អញ ្រហ ច្ ញហនារះនឹងបាន  

្ហពមចជាពិត ហនរះជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះអមាច ្់ហយ�ូវា៉ា» (ហអហ្គាល ១២: 

២២-២៨)។

 ហៅកនាុងចំហណាមមនុ្្សស�លបាន�ឹកនំាព្រហទ្ ឲ្យធ្ល ក់ចូលហៅកនាុង

ហ្ចកតេពីវនិា្យ៉ា ងរ�័្ អនាកស�លអាពកក់ជាងហគ្ំរផុតហនារះ គឺហ្ហ�គា 

ស�លជាហ្តេចរ្រ្់ពួកហគ។ ហោយការហបារះ្រង់�ំ្ូរនាមា នរ្រ្់ពពរះអមាច ្់យ៉ា ង

ជាក់ស្តេង  ស�លពទង់បានព្រទានតាមរយៈពួកហោរា ហោយការ្ំរហភលច្ំរេុល

ថនការស្លងអំេរគុេស�លពទង់បានជំោក់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនាោ ហោយការ្ំរោន

ហៅនឹង្ម្្ស�លពទង់បាន្្្ ហោយនូវពពរះនាមរ្រ្់ពពរះ�៏ជាពពរះថន

ោ្ន៍អុពីសោសអល ហ្តេចស្រុកយូោបាន្ររះហបារព្រឆំ្ងនឹងពួកហោរា ព្រឆំ្ង

នឹងអនាកស�លហធវែើគុេចំហោរះពទង់ ហ�ើយព្រឆំ្ង នឹងពពរះហោយផ្ាល់។ ហោយ

ពបាជាញ �៏ឥតព្រហយជន៍រ្រ្់ពពរះអង្គ ពទង់បានស្ររហៅរកជំនួយពពី្ពតរូវថន

ភាពចហពមើនរុងហរឿងរ្រ្់ោ្ន៍អុពីសោសអល «ហោយចាត់រាជទូតហៅឯ ស្រុក 

ហអ្ុពីព្ ហ�ើម្ពីឲ្យហគបានឲ្យហ្រះ និងពល ទ័ព មកជាហពចើន»។ ពពរះអមាច ្់បាន  

្ួរ�ល់អនាកស�លបានក្ត់នឹងការ ហោមា រះ ពតង់ �៏្ររ ិ្ ុទ្ធ យ៉ា ងហថាកទា្រហនារះ 

ថា «�ូហចនារះ ហតើនឹងចហពមើនហឡើងបានឬ ហតើអនាកណាស�លព្រពពឹតតេ�ូហចនារះនឹងរួច

ខលួនឬ ហតើនឹងអាចផាតេ ច់ហ្ចកតេពី្ញ្ញា  ហ�ើយរួចខលួនបានឬ? ពពរះអមាច ្់ ហយ�ូវា៉ា 

ពទង់្្្ថា �ូចជាអញរ្់ហៅ ហនារះពបាក�ជាហ្តេចហយើងនឹងពតរូវោល ្់រ ហៅ  

កសនលងថនហ្តេច ស�លបានតំាងពទង់ហឡើង ឲ្យហោយរាជ្យស�លពទង់បានហមើល

ង្យោក្យ្ម្្ ហ�ើយផាតេ ច់ហ្ចកតេពី្ញ្ញា រ្រ្់ហ្តេចហនារះ្រង់ គឺនឹងពតរូវ 

ោល ្់រ ហៅកណាតេ លពករុងបា្៊រពីឡូនជិតហ្តេចហនារះឯង ហ�ើយផាហរា៉ាន និងពល



ហ្តេចចុងហពកាយថននគរយូោ-ទំព័រ-541-

ទ័ព�៏ខ្ល ំងពូសកនឹងមិនមកជួយកនាុងចមបាងំ ហោយមានគានា ្ន្ធឹករ្រ្់ពទង់ ៖ 

… �្ិតហ្តេចហយើងបានហមើលង្យោក្យ្ម្្ ហោយផាតេ ច់ហ្ចកតេពី្ញ្ញា  ហនារះ 

ហចញ ហ�ើយហមើល ពទង់ក៏ចា្់រថ�្្្ផង សតបានហធវែើការយ៉ា ង�ូហចនារះវញិ 

�ូហចនារះ ហតើនឹងរួចខលួនឬ?» (ហអហ្គាល ១៧:១៥-១៨)។

 ថ ង្ៃថនការអាពកក់ចុងហពកាយបានហកើតមាន�ល់ «ហៅោវែ យ�៏ហៅ�មាង» 

ហនារះ។ ពពរះអមាច ្់បានមាន្រន្ូលថា «ចូរហោរះកបាងំ ហោរះមកុ�ហចញ ហនរះ 

មិន�ូចធមមាតាហទ ចូរហលើកអវែពីស�លទា្រហថាក ហ�ើយ្រន្ា្រអវែពី ស�លខ្ង់ខ្្់ចុរះ 

អញនឹងហធវែើឲ្យពតឡ្់រពតឡិនហៅ ហនរះក៏មិនហៅហទៀតស�រ �រា្រ�ល់អនាកហនារះ 

ហកើតហឡើង ស�លមានចបា្់រទទួល រួចអញនឹងព្រគល់អនាកហនារះ» (ហអហ្គាល 

២១:២៥-២៧)៕ 



ទំព័រ-542- ពួកហោរា និងហ្តេច

អាទិត្យ-៤ វិច្ិកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក៤៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហមើល ចិតតេ ហគ បាន ហបាោ ង ហ�ើង មិន ហទៀង ពតង់ ហៅ ក្នុង ខ្ួន 

ហគ ហទ តត មននុ្្ស ្ នុចរតិ នឹង រ្់ ហៅ ហោយសារ ហ្ចកតេពី ជំហនឿ រ្រ្់ ខ្ួន។ 

ោបាគនុក ២:៤

 ហៅឆំ្្ទពីពបំា្ួរនថនរាជ្យហ្តេចហ្ហេគា «ហោរះហន្ូ៊រហក្សា ជាហ្តេចស្រុក 

បា្៊រពី�ូនក៏មក ោំទំាងពួកពលទ័ពរ្រ្់ពទង់ទំាង្រោនុោមា ន មកហបារះទ័ពចបាងំនឹង  

ពករុងហយរូសា�ិម ក៏ហលើក្រោទា យហៅព័ទ្ធជនុំវញិ» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ ២៥:១)។ 

សាថា នភាពថន សា្ន៍យូោបាន ធ្្ក់ចូល ហៅក្នុងភាពអ្់្ង្ឹម ពពរះអម្ចា ្់

បានម្ន្រនទាូលហោយផ្ទា ល់តាមរយៈហោកហអហ្គាលថា «ហមើលអញទា្់ 

ទទឹង នឹងឯង អញនឹងហូតោវ រ្រ្់ អញហចញពពីហសសាម ហហើយនឹងកាត់ទំាង  

មននុ្្ស ន្ុចរតិ និងមននុ្្សទនុចចារតិ ហចញពពីឯងផង»។ «អញ គឺពពរះហយហូវោ បាន 

ហូតោវរ្រ្់អញ ពពីហសសាម ហចញហហើយ ោវហោរះនឹងមិនបាន្៊កចូលហៅ 

វញិហទៀតហ�ើយ េូហច្រះ ឱកូន មននុ្្សហអើយ ចូរេកេហងហើមធំចនុរះ ឯងនឹងពតរូវេក

េហងហើមធំហៅចំហោរះត្្កហគ ហោយចនុកហ្ៀតចហងករះ ហហើយម្នចិតតេជូរចត់ រួច 

កាលណា ហគ្ួរ ឯងថា ហហតនុអ្ពីបានជាេហងហើមធំេូហច្រះ ហោរះពតរូវឲ្យឯងពបា្់រ ថា 

គឺហោយ ហពោរះបាន ឮេំណឹង ពពីហពោរះការហោរះកំពនុងតតមក ហហើយចិតតេមននុ្្ស  

ទំាង អ្់នឹង រោយ ហៅ ថេទំាងអ្់នឹងអន់ហខសាយ វញិ្ញា ណទំាងអ្់នឹង 

ស្យនុត ចនុរះ ហហើយកបាលជង្គង់ទំាង្រោនុោមា ននឹងទន់េូចជាទឹក»។ «អញនឹងចាក់ 

ហ្ចកតេពីគ្ាន់ក្ាញ់រ្រ្់អញហៅហលើឯង ហហើយនឹងផ្នុំហលើឯងហោយហ្្ើងថន

ហ្ចកតេពីហពកាធរ្រ្់អញ ក៏នឹងព្រគល់ឯងហៅក្នុងកណាតេ ្់រថេមននុ្្សកំហរាល 

៣៧

ការចាប់ជាឈ្លើយ យកឈៅស្រុកបាប៊ីឡនូ



ការចា្់រជាហ្្ើយ យកហៅស្រុកបា្៊រពី�ូន-ទំព័រ-543-

តេល ព្រ្្់រ្ំរផ្្ញ» (ហអហ្គាល ២១:៣, ៥-៧, ៣១ )។

 កងទ័ពហអ ន្ុពីពទាខំព្ឹរងតព្រងហលើកចូលមកហេើម្ពីជួយ្ហ្រ្្គ រះទពីពករុងតេល  

ពតរូវហោមព័ទ្ធហនរះ ហេើម្ពីចា្់រយកទពីពករុងហនរះពត�្់រមកវញិ ហហើយ កងទ័ព 

ខាល់ហេ បានេក្យពពីការហោមព័ទ្ធរាជធ្នពីយូោហៅមួយរយៈ។ ហ្ចកតេពី

្ង្ឹមបានេនុរះពន្កហ�ើងហៅក្នុងពពរះទ័យរ្រ្់ហ្តេចហ្ហេគា ពពរះអង្គ បាន   

ចាត់អ្កោំសារឲ្យហៅឯហោកហយហរម្ ន្ុំឲ្យហោកអធិសាឋា នជំនួ្សា្ន៍

ហហហពពើរ។

 ចហម្ើយេ៏គួរឲ្យ្័យខ្ាចរ្រ្់ហោរាគឺថាកងទ័ពខាល់ហេនឹងវលិពត�្់រ

មកវញិ ហហើយនឹង្ំរផ្្ញទពីពករុងទំាងស្រុង។ សាលពកមបាន្ហពមចហចញ 

មកហហើយ។ នគរេ៏រងឹចហច្ហនរះពនុំអាច្រតង្រការជំននុំជពមរះរ្រ្់ពពរះបានត

ហៅហទៀតហទ។ ពពរះអម្ចា ្់បានពពម្នេល់រាស្តេរ្រ្់ពទង់ថា «កនុំឲ្យ្រហញ្ឆោ ត

ខ្ួនឯងរាល់គ្ាហោយថា ពួកខាល់ហេនឹង្យហចញពពីហយើងជាពបាកេហោរះហ�ើយ 

េ្ិតហគនឹងមិន្យហចញហៅហទ ពពីហពោរះហទារះហ្រើឯងរាល់គ្ាបានវយពលទ័ព

ទំាងមូលរ្រ្់ពួកខាល់ហេតេលចបាងំនឹងឯង  ឲ្យម្ន្ល់តតមននុ្្សរ្ួរ្

្រោនុហណាណ រះក៏ហោយ គង់តតហគនឹងហពកាកហ�ើងហៅក្នុងពតសាល       ហគហរៀងខ្ួន មក 

េនុតទពីពករុងហនរះហចាលតេរ» (ហយហរម្ ៣៧:៩, ១០)។ ព្រជារាស្តេយូោតេល

ហៅហ្្្ល់ពតរូវបានចា្់រជាហ្្ើយ ហេើម្ពីហរៀន្ូពតតាមរយៈហមហរៀនថន

ការខ្រះខាត តេលពួកហគមិនពពមហរៀន្ូពតកាលហៅម្នឱកា្ពគ្់រពគាន់

ហៅហ�ើយ។ ការ្ហពមចសាលពកមតេលហចញពពីពពរះេ៏ជាកំពូលអ្កពតរួត ពិនិត្យ  

ហនរះ ពនុំអននុញ្ញា តឲ្យហ ើ្ហរ ើការជំននុំជំររះហនរះបានហ�ើយ។

 ហៅក្នុងចំហណាមអ្ក ន្ុចរតិតេលហ្្្ល់ហៅក្នុងទពីពករុងហយរូសា�ិម 

ជាអ្កតេលហោរាបានយល់ចបា្់ពពី្ំរណងរ្រ្់ពពរះហោរះ គឺជាមននុ្្ស តេល 

បានតំាងចិតតេ យកហិ្រថនហ្ចកតេពី្ញ្ញា េ៏ពិ្ិេឋា តេលម្ន្រញញាតតេិថនពកឹត្យវន័ិយ

រ្រ្់ពពរះបាន្រហ្រហៅហលើ្រនទារះ្មាហៅោក់ទនុកឲ្យផនុតពពីថេមននុ្្សតេល

គាមា នហមតាតេ ។ ពួកហគក៏បានហធ្ើេូហច្រះ។ ពួកហគបានោក់ហិ្រហោរះហៅក្នុងរូង្ំ្



ទំព័រ-544- ពួកហោរា និងហ្តេច

ទំាងទួញហសាកនិងទនុក្ខហពកៀមពកំ ហេើម្ពីោក់កំបំាងពពីរាស្តេអនុពីសសាតអល  និង 

រាស្តេយូោ ហោយសារតតអំហពើ បា្ររ្រ្់ ពួក ហគ ហហើយពួកហគក៏រក្រនទារះ្មាហោរះ

តលងហ�ើញតហៅហទៀត។ ហិ្រេ៏ពិ្ិេឋា ហៅតតោក់កំបំាងេតេល។ ពួក្រណាតេ ជន  

ពនុំអាចនឹងរខំានេល់ហិ្រហោរះតហៅហទៀតបានហ�ើយ ហោយសារតតហិ្រ ហោរះ  

ជាហិ្រ្ររ ិ្ នុទ្ធ។

ច័ន្ទ-៥ វិច្ិកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក៤៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អ្់ អ្ក រា្រសា ហៅ តផនេពី តេល រកសា អ្់ ទំាង ្រញញាតតេ 

ចបា្់រ រ្រ្់ ពពរះហយហូវោ ហអើយ ចូរ ត្្ង រក ពទង់ ចូរ ត្្ង រក ហ្ចកតេពី ្ នុចរតិ 

ចូរ ត្្ង រក ហ្ចកតេពី ្ នុភាព ចនុរះ ព្រតហល ជា អ្ក រាល់ គ្ា នឹង បាន បំាង ទនុក ហៅ 

ក្នុង ថ្ងៃ ថន ហ្ចកតេពី ខាញា ល់ រ្រ្់ ពពរះហយហូវោ ហទ េឹង។ ហ្ផ្ោ ២:៣

 ហោកហយហរម្បាន្រជាទពី្រោទា ល់េ៏ហសាមា រះពតង់្ពម្្់រពពរះ ចំហោរះ 

មននុ្្សអ្់ហពលជាហពចើនឆំ្្ ហហើយឥ�ូវហនរះ  ហៅហពលតេលទពីពករុងតេលពតរូវ

ទទួលទណ្ឌ កមមាហនរះហហៀ្រនឹងធ្្ក់ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថេរ្រ្់សា្ន៍េថទ ហោក 

បានពិចារណាថា កិចចាការរ្រ្់ហោកពតរូវបាន្រញចា ្់រហហើយរួចហោក្រោនុន្រោង  

នឹង ចាកហចញហៅ ្រោនុតនតេ កូនរ្រ្់ហោរាតក្ងក្ាយម្្ក់ ក្នុងចំហណាមហោរា 

តក្ង ក្ាយទំាងោយ តេលបានរាយការណ៍ថាហោកហយហរម្្រពមរុងនឹងចូល

រួមជាមួយនឹងកងទ័ពបា្៊រពី�ូន និងជំរនុញទាោនយូោឲ្យចនុរះចូលជាមួយនឹង

ហគហោរះបានរារាងំហោក។ ហោរាក៏បានពចានហចាលការហចាទព្រកាន់មិនពិត

ហោរះ ្រោនុតនតេ ហទារះជាយោ ងហនរះកតេពី ក៏ «ពួកហៅោ្យម្នហ្ចកតេពីហពកាធនឹងហយហរម្ 

ក៏វយហោក ហហើយោំហៅ�នុំទនុក» (ហយហរម្ ៣៧ៈ១៥)។

 ហ្ចកតេពី្ង្ឹមតេលបានពន្កហ�ើងហៅក្នុងចិតតេពួកហៅោ្យ និង 

ព្រជារាស្តេ  ហៅហពលតេលកងទ័ពរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហក្សាបានត្ររហៅទិ្

ខាងត្ូង ហេើម្ពីជួ្រជាមួយនឹងកងទ័ពហអ ន្ុពីពទាហោរះមិនយូរ្រោនុោមា នក៏បានរោយ 



ការចា្់រជាហ្្ើយ យកហៅស្រុកបា្៊រពី�ូន-ទំព័រ-545-

ហៅជាធូលពីេពី។ ពពរះ្រនទាូលថនពពរះអម្ចា ្់ម្នហ្ចកតេពីថា «តនផ្ហរាោន ជាហ្តេច  

ស្រុកហអ ន្ុពីពទា ជា្ត្្ហម្ើមតេលហេកហៅកណាតេ លទហន្រ្រ្់ខ្ួនហអើយ 

អញទា្់នឹងឯង»។ អាននុភាពថនសា្ន៍ហអ ន្ុពីពទាគឺជាហ ើ្ពចត់ហធ្ើពពីហេើម ្រ្រនុ្ 

កំបាក់។ ពពរះ្រនទាូលរ្រ្់ពពរះបានម្ន្រនទាូលថា «ហោរះហគនឹងេឹងថា អញហនរះ 

ជាពពរះហយហូវោពិត ក្នុងកាលតេលអញោក់ោវរ្រ្់អញហៅក្នុងថេហ្តេច

បា្៊រពី�ូន ហហើយវបានលូកោវហោរះហៅហលើស្រុកហអ ន្ុពីពទា អញនឹងកម្ចា ត់កម្ចា យ

ពួកសា្ន៍ហអ ន្ុពីពទា ឲ្យហៅហៅកណាតេ លអ្់ទំាងសា្ន៍ ពពមទំាងត្រង តចក 

ហគ ឲ្យហៅហៅពគ្់រទំាងស រ្ុក ហោរះហគនឹងេឹងថា អញហនរះជាពពរះហយហូវោ ពិត» 

(ហអហ្គាល ២៩:៣, ៦; ៣០:២៥, ២៦)។

 ខណៈតេលពួកហៅោ្យថនសា្ន៍យូោ កំពនុង្ម្ឹងហមើលហៅឯ

ជំនួយពពីកងទ័ពហអ ន្ុពីពទាទំាងឥតព្រហយជន៍ហោរះ ហ្តេចហ្ហេគាកំពនុងគិតពពី

ហោរារ្រ្់ពពរះតេលពតរូវបានហគចា្់រោក់គនុក ហោយម្នព្រផ្ូលអាពកក់យោ ង 

គួរឲ្យតក់្្នុត។ ជាហពចើនថ្ងៃហពកាយមក ហ្តេចបានចាត់ហគឲ្យហៅ ោំហោកមក 

ហហើយបាន្ួរហោកជា្ម្ងៃ ត់ថា «ហតើម្នពពរះ្រនទាូលណាមកពពីពពរះហយហូវោ

ឬហទ? ហយហរម្ទូលត្រថាម្នតេរ ហោកក៏ទូលថា ពទង់នឹងពតរូវព្រគល់ហៅ 

ក្នុងកណាតេ ្់រថេថនហ្តេចបា្៊រពី�ូន»។

 «មួយ ហទៀត ហយហរម្ ក៏ ទូល ្ ួរ ហ្តេច ហ្ហេគា ថា ហតើ ទូល ្រង្គំ បានហធ្ើ  

ខនុ្ អ្ពី នឹង ពទង់ ឬ នឹង ពួក ោមនុឺន ពទង់ ឬ នឹង ពួក ជន ជាតិ ហនរះ បាន ជា ោក់ ទូល ្រង្គំ 

ហៅ ក្នុង គនុក េូហច្រះ ឥ�ូវ ហតើ ពួក ហោរា រ្រ្់ ពទង់ ហៅ ឯ ណា តេល ហគ ទាយ ថា 

ហ្តេច បា្៊រពី�ូន នឹង មិន មក ទា្់ នឹង ពទង់ ឬ ទា្់ នឹង ស្រុក ហនរះ ហ�ើយ ? 

ឥ�ូវ ហនរះ ឱ ពពរះ ករនុណា ជា ពពរះ អម្ចា ្់ ថន ទូល ្រង្គំ ហអើយ ្ូម ពពរះ ្ ណាតេ ្់រ 

្ូម ហមតាតេ  ហពបា្ ឲ្យ ទូល ្រង្គំ បាន ទូល អង្រ ្រនតេិច ្ូម កនុំ ឲ្យ ទូល ្រង្គំ ពត�្់រ ហៅ 

ក្នុង ផទារះ រ្រ្់ ហ្មាៀន យោូណា ថាន ហទៀត ហ�ើយ តពកង ទូល ្រង្គំ ស្ា្់រ ហៅ ទពី ហោរះ 

(ហយហរម្ ៣៧:១៧-២០)។

 េូហច្រះ ហ្តេចហ្ហេគាពទង់ «្ររ្្គ ្់រឲ្យហគ�នុំហោកទនុកហៅទពីោនគនុក



ទំព័រ-546- ពួកហោរា និងហ្តេច



ការចា្់រជាហ្្ើយ យកហៅស្រុកបា្៊រពី�ូន-ទំព័រ-547-

វញិ ហហើយឲ្យហគយកនំ្រនុ័ងមួយេនុំ ពពីផូ្វថនពួកេនុតនំ្រនុ័ងមកឲ្យហោករាល់ៗថ្ងៃ 

េរា្រេល់នំ្រនុ័ងទំាង្រោនុោមា នហៅទពីពករុងបានអ្់ហហើយ េូហច្រះ ហយហរម្ក៏ហៅ 

ជា្់រ ក្នុងទពីោនគនុកហោរះ» (ខ ២១)។ ហ្តេចមិនោ៊ន្ររ្ហ ញហ្ចកតេពីជំហនឿហៅ 

ហលើហោកហយហរម្ហោយចំហហទ។ ហទារះ្រពីជាការ្័យខ្ាចរ្រ្់ពទង់បាន្រង្ខំ

ឲ្យពទង់ត្្ងរកព័ត៌ម្នពពីហោកហោយ្ម្ងៃ ត់ក៏ហោយ ក៏ពពរះអង្គម្នភាព 

កហមសាយ មិនោ៊នព្រឆំ្ងនឹងការ្តេពី្រហោទា ្ពពី្ំណាក់ពួកហៅោ្យ និង 

ព្រជារាស្តេរ្រ្់ពទង់ ហោយចនុរះចូលជាមួយ្ំរណងពពរះហឫទ័យរ្រ្់ពពរះ 

េូចតេលហោរាបានព្រកា្ហ�ើយ។

 ហោកហយហរម្បាន្រនតេផតេល់េំ្ូរោមា ន ឲ្យចនុរះចូលជាមួយនឹងការពគ្់រ

ពគងថនទពីពករុងបា្៊រពី�ូន ហចញពពីទពីោនថនទពី�នុំឃាំងេតេល។ ការព្រឆំ្ង គឺ

ជាការអំោវោវហៅរកហ្ចកតេពីស្ា្់រជាពបាកេ។ ពពរះរាជសាររ្រ្់ពពរះចំហោរះ

សា្ន៍យូោម្នហ្ចកតេពីយោ ងេូហច្រះ៖ «អ្កណាតេលហកៀច ហៅក្នុងទពីពករុងហនរះ 

នឹងពតរូវស្ា្់រហោយោវ ហោយអំណត់អត់ ឬហោយអា្ន្ហរាគ តតអ្កណា 

តេលហចញហៅឯពួកខាល់ហេ ហោរះនឹងបានរ្់ហៅវញិ ជពីវតិអ្កហោរះនឹងរា្់រ

ទនុកេូចជារ្ឹរ្រេល់ខ្ួន អ្កហោរះនឹងរ្់ហៅតហៅ»។ ពពរះ្រនទាូលហនរះហោរា

បាននិយយយោ ងចបា្់និងជាវជិ្ជម្ន។ ហោរាបានព្រកា្ហោយនូវពពរះ

ោមថនពពរះអម្ចា ្់ថា «ទពីពករុងហនរះនឹងពតរូវព្រគល់ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថេថនពួកទ័ព

រ្រ្់ហ្តេចបា្៊រពី�ូន ហហើយហគនឹងចា្់រយកបានជាពិត» (ហយហរម្ ៣៨:២, ៣)។

 ទពី្ំរផនុត ពួកហៅោ្យបានខឹងនឹងេំ្ូរោមា នេតេលៗរ្រ្់ហោកហយហរម្ 

តេលផទានុយហៅនឹងហគាលការថនការព្រឆំ្ងរ្រ្់ពួកហគ តេលបាន្រហងកើតការ

ព្រឆំ្ងេ៏ខំ្ាងក្ាហៅចំហោរះហ្តេច ហោយជំរនុញទូលថាហោរាហោរះគឺជា្ពតរូវ

ហៅនឹងព្រហទ្ជាតិ និងថាព្រសា្ន៍រ្រ្់ហោកបានហធ្ើឲ្យថេរ្រ្់ព្រជា

រាស្តេចនុរះហខសាយ ហហើយបានោំវ្ោអាពកក់មកហលើពួកហគ េូហច្រះ ហោកពតរូវ   

តតទទួលហទា្េល់ស្ា្់រ។



ទំព័រ-548- ពួកហោរា និងហ្តេច

អង្គារ-៦ វិច្ិកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក៤៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ការ តេល ទូល្រង្គំ ហកើត ម្ន ទនុក្ខ ពពរួយ ហោរះ គឺ ជាព្រហយជន៍  

េល់ ទូល្រង្គំ ហហើយ ហេើម្ពី ឲ្យ ទូល្រង្គំ បាន ហរៀន យក ្រញញាតតេ រ្រ្់ ពទង់។ 

ទំននុកតហមកើង ១១៩:៧១

 ហ្តេចកំសាកបានពជា្រថាការហចាទព្រកាន់ហោរះមិនពិតហទ ្រោនុតនតេ ហេើម្ពី

ផ្្គ ្់រចិតតេេល់អ្កតេលម្នអំណាចខ្្់ និងម្នតួោទពី តេលម្នឥទ្ធិពល 

ពពរះអង្គបានហធ្ើពនុតជាហជឿការហចាទព្រកាន់មិនពិតរ្រ្់ពួកហគ ហហើយបាន 

ព្រគល់ហោកហយហរម្ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថេពួកហគឲ្យចាត់ការតាមការហពញចិតតេ

រ្រ្់ពួកហគ។ ហោរាពតរូវបានហគ «ោក់ក្នុងគនុកងងឹតរ្រ្់ម្ោ លគា ជាកូន 

ោម្ោ ហលក តេលហៅទពីោនគនុក ហគយកតខ្ស្ពមរូតហយហរម្ចនុរះហៅ រ ពីឯហៅក្នុង  

គនុកងងឹតហោរះគាមា នទឹកហទ ម្ន ន្ុទ្ធតត្ក់វញិ ហហើយហយហរម្ ក៏ផនុងហៅក្នុង 

្ក់ហោរះ» (ខ ៦)។ ្រោនុតនតេ ពពរះបានហលើកមិតតេ្កតេិ្ពម្្់រហោក តេលបានទូល   

អង្រេល់ហ្តេចជំនួ្ហោក ហហើយបានយកហោកហៅកាន់ទពីោន�នុំឃាំង

ជា្មាពីហ�ើងវញិ។

 ហ្តេចបានឲ្យហគោំហោកហយហរម្មកមតេងហទៀត ហហើយបាន្ួរហោក

ជា្ម្ងៃ ត់អំពពីហគាល្ំរណងរ្រ្់ពពរះ ទាក់ទងនឹងទពីពករុងហយរូសា�ិម។ ជា 

ចហម្ើយត្រហៅវញិ ហោកហយហរម្បានហចាទ្ួរថា «ហ្រើ្ិនជាទូល្រង្គំទូល 

ពទង់ឲ្យបានពជា្រ ហោរះហតើពទង់មិន្ម្្្់រទូល្រង្គំជាពបាកេហទឬ? ហហើយហ្រើ  

ទូល្រង្គំទូោមា នពទង់ ហោរះពទង់ក៏មិនពពមសាតេ ្់រតាមតេរ»។ ហ្តេចបានយងចូល

ហៅក្នុងទពីចហងអៀតជាមួយនឹងហោរា ហហើយហ្តេចហ្ហេគាបាន្នយាថា «េូច

ជាពពរះហយហូវោពទង់ម្នពពរះជនមារ្់ហៅ តេលពទង់បាន្រហងកើតពពលឹងឲ្យហយើង

ហនរះ ហោរះពបាកេជាហយើងមិន្ម្្្់រ ឬព្រគល់អ្កហៅក្នុងកណាតេ ្់រថេថនពួក

អ្កតេលរកជពីវតិអ្កហ�ើយ» (ខ ១៥ និងខ ១៦)។

 ហៅម្នឱកា្្ពម្្់រពពរះរាជា ហេើម្ពី្ររ្ហ ញការយកពពរះទ័យទនុក

ោក់ហៅនឹងការពពម្នរ្រ្់ពពរះហយហូវោ ហហើយ្រន្ធូរ្រនថាយការជំននុំជពមរះហោយ



ការចា្់រជាហ្្ើយ យកហៅស្រុកបា្៊រពី�ូន-ទំព័រ-549-

កតេពីហមតាតេ ករនុណា ហទារះជាឥ�ូវហនរះកំពនុងតតធ្្ក់មកហលើទពីពករុងនិងព្រហទ្ជាតិ

ហៅហហើយក៏ហោយ។  ហនរះគឺជាសារតេលហោកហយហរម្បានទូលថ្ាយេល់

ហ្តេច «ហ្រើពទង់យងហចញហៅឯពួកហៅោ្យរ្រ្់ហ្តេចបា្៊រពី�ូន ហោរះពទង់ 

នឹងគង់ពពរះជនមាហៅ ហហើយទពីពករុងហនរះក៏មិនពតរូវេនុតនឹងហ្្ើងតេរ គឺពទង់និងពួក

វងសាពទង់នឹងបានរួចជពីវតិ ្រោនុតនតេ ហ្រើពទង់មិនពពមហចញហៅឯពួកហៅោ្យរ្រ្់

ហ្តេចបា្៊រពី�ូនហទ ហោរះទពីពករុងហនរះនឹងពតរូវព្រគល់ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថេថនពួក

ខាល់ហេ ហហើយហគនឹងេនុតហចាល ឯពទង់ក៏មិនរួចពពីកណាតេ ្់រថេហគតេរ»។

 ហ្តេចហ្ហេគា ពទង់ម្នពពរះ្រនទាូលនឹងហយហរម្ថា «ហយើងខ្ាច ពួក 

សា្ន៍យូោ តេលរវតចូលហៅខាងពួកខាល់ហេ ហហើយតពកងសា្ន៍ខាល់ហេ

ព្រគល់ហយើងហៅក្នុងកណាតេ ្់រថេហគហហើយហគតមារះតិរះហេៀលហយើង តតហយហរម្ 

ទូលត្រថា ហគនឹងមិនព្រគល់ពទង់ហៅហទ ទូល្រង្គំអង្រពទង់ ្ូមសាតេ ្់រពពរះ

្រនទាូលថនពពរះហយហូវោ តាមហ្ចកតេពីតេលទូល្រង្គំទូលេល់ពទង់ចនុរះ ហោរះពទង់  

នឹងបានហ្ចកតេពី ន្ុខ ហហើយនឹងម្នពពរះជនមាហៅ» (ខ ១៧ េល់ខ ២០)។

 េូហច្រះ ្ូម្ពីហៅហម្ោ ងចនុងហពកាយ្រងអ្់ក៏ហោយ ក៏ពពរះហៅតត្ររ្ហ ញ

យោ ងចបា្់អំពពីពពរះហឫទ័យចង់្ររ្ហ ញហ្ចកតេពីហមតាតេ ករនុណា េល់អ្កតេលបាន 

ហពជើ្ហរ ើ្ ចនុរះចូលនឹងតពមរូវការថនហ្ចកតេពីយនុតតេិធម៌រ្រ្់ពទង់តេរ។ ព្រ្ិនហ្រើ 

ហ្តេចបានហពជើ្ហរ ើ្ សាតេ ្់រ្ររ្្គ ្់រ ហោរះពពរះព្រតហលជាបានទនុកជពីវតិឲ្យព្រជា

រាស្តេជាមិនខាន ហហើយទពីពករុងក៏ពតរូវបាន្ហ្រ្្គ រះ រួចផនុតពពីមោអគ្គិ្័យផង 

តេរ ្រោនុតនតេ ពពរះអង្គពទង់បានពពរះតពមិរះថា ពទង់បានយងមកឆ្ងៃ យណា្់ហៅ 

ហហើយ មិនអាចហបារះជំោន្យហពកាយវញិបានហ�ើយ។ ពទង់បានពពរួយបារម្ភ

ចំហោរះសា្ន៍យូោ ពពរួយបារម្ភចំហោរះការហ ើ្ចចំអក ពពរួយបារម្ភចំហោរះ 

ពពរះជនមារ្រ្់ពទង់។ ្រោទា ្់រពពីបាន្ររះហបារព្រឆំ្ងនឹងពពរះជាហពចើនឆំ្្មក ហ្តេច 

ហ្ហេគាបានគិតថា ការទទួលយកពពរះ្រនទាូលពពរះតាមរយៈហោរាហយហរម្ 

ហៅ ចំហោរះ មនុខព្រជារាស្តេគឺជាហរឿងហថាកទា្រខំ្ាងណា្់ ហហើយការមិនោ៊ន

តតំាងនឹងខាមា ំង្ពតរូវក៏ជាហរឿងេ៏អាម្ោ ្់ណា្់តេរ។



ទំព័រ-550- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពុធ-៧ វិច្ិកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក៤៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ មក ហយើង វលិ ពត�្់រ ហៅ ឯ ពពរះហយហូវោ ចនុរះ េ្ិត ពទង់ 

បាន តហកហួរ ហយើង ហហើយ ពទង់ ក៏ នឹង ហពបា្ ឲ្យ ជា ផង ពទង់ បាន វយ ឲ្យ 

រ្ួរ្ ហហើយ ពទង់ នឹង រនុ ំ្ិរទ វញិ។ ហូហ្ ៦:១

 ហោកហយហរម្បានទូលអង្រេល់ហ្តេចហ្ហេគាទំាងទឹកត្្ក ន្ុំឲ្យ  

ពទង់ជួយ្ហ្រ្្គ រះពពរះជនមារ្រ្់ពទង់ និងជពីវតិរ្រ្់ព្រជារាស្តេ។ ហោកបាន

្រញ្្ជ ក់ទូលពទង់ទំាងវញិ្ញា ណហខទាចខាទា ំថាព្រ្ិនហ្រើពទង់មិនយកពពរះទ័យទនុក

ោក់ហៅនឹងការទូោមា នហនរះហទ ហោរះពទង់មិនអាចហគចឲ្យរួចពពរះជនមាបានហ�ើយ 

ហហើយពពរះរាជពទព្យរ្រ្់ពទង់ទំាងអ្់នឹងធ្្ក់ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថេកងទ័ព

បា្៊រពី�ូនជាក់ជាមិនខាន។ ្រោនុតនតេ ហ្តេចបានហចញពពរះរាជេំហណើ រហៅតាមផ្ូវ

ខនុ្រួចហៅហហើយ ហហើយពទង់មិនអាច្រតេូរជំោនរ្រ្់ពទង់បានហ�ើយ។ ពពរះ

អង្គបាន្ហពមចពពរះទ័យហធ្ើតាមេំ្ូរោមា នរ្រ្់ហោរាតក្ងក្ាយ និងរ្រ្់ 

មននុ្្សតេលហោកបាន្អ្់រជាខំ្ាង ពពមទំាងជាអ្កតេលបានចំអកេល់

ភាពកហមសាយរ្រ្់ហោក ហោយការហធ្ើតាម្ំរណងពបាថ្ារ្រ្់ពួកហគយោ ង

រ្យ។ ពពរះអង្គបានលរះ្រង់ហ្រ ពីភាពជាមននុ្្សថ្្្្ូរ ហហើយបានក្ាយហៅ

ជាទា្ករចំហោរះមតិសាធ្រណៈេ៏កំសាក។ ជាមួយនឹងហគាល្ំរណងមិន 

ជាក់ោក់ក្នុងការព្រពពឹតតេអំហពើអាពកក់ ពទង់ក៏គាមា នការតំាងចិតតេ្ពម្្់រអំហពើលអ 

េ៏ក្ាោនតេរ។ ហទារះ្រពីជាហោកហយហរម្បានទូោមា នពពរះអង្គឲ្យហមើលហ�ើញ

ផលវបិាកជាមនុនក៏ហោយ ក៏ពទង់មិនម្នលទ្ធភាពនឹងសាតេ ្់រ្ររ្្គ ្់រតេរ ហហើយ 

ជាលទ្ធផល ពទង់បានធ្្ក់ហៅក្នុងការ្ហពមចពពរះទ័យ ខនុ្កាន់តតហពរៅ។

 ហ្តេចម្នភាពហខសាយខំ្ាងតមនតទន រហូតេល់ថ្ាក់មិនចង់ឲ្យអ្ក 

្រហពមើក្នុងេំណាក់ពទង់ និងព្រជារាស្តេេឹងថា ពពរះអង្គបានជួ្រព្រជនុំជាមួយនឹង

ហោកហយហរម្ហ�ើយ ការ្័យខ្ាចចំហោរះមននុ្្ស បានពគ្់រពគង ហលើពពរះទ័យ  

រ្រ្់ពទង់ទំាងស្រុង។ ព្រ្ិនហ្រើហ្តេចហ្ហេគាបានហពកាក្រហ�ើងយោ ងក្ាោន 



ការចា្់រជាហ្្ើយ យកហៅស្រុកបា្៊រពី�ូន-ទំព័រ-551-

ហហើយព្រកា្ថាពពរះអង្គហជឿ្មតេពីរ្រ្់ហោរាតេលបានហកើតហ�ើងយោ ងពិត

ពបាកេោក់កណាតេ លរួចមកហហើយហោរះ ហមោ្រះ្មពពរះអង្គនឹងបាន្រហញចា ៀ្ 

វោិ្កមមាយោ ងហពចើនមិនខាន! ពពរះអង្គគួរតតម្ន្រនទាូលថា ខញានុំនឹង សាតេ ្់រតាម 

ពពរះអម្ចា ្់ ហហើយនឹងជួយ្ហ្រ្្គ រះទពីពករុងហចញពពីហ្ចកតេពីវោិ្។ ខញានុំមិនោ៊ន 

ហលមាើ្្រញញាតតេិរ្រ្់ពពរះ ហោយសារតតការ្័យខ្ាច ចំហោរះ មននុ្្ស ឬចង់ឲ្យ 

មននុ្្សចូលចិតតេហទ។ ខញានុំស្ោញ់ហ្ចកតេពីពិត ខញានុំ្អ្់រ បា្រ ហហើយខញានុំនឹងហេើរតាម

េំ្ូរោមា នរ្រ្់ពពរះេ៏ខ្្់្ំរផនុតថនសា្ន៍អនុពីសសាតអលវញិ។

 ហពលហោរះព្រជារាស្តេនឹងហគារពសាមា រតពីេ៏ក្ាោនរ្រ្់ពទង់ ហហើយ

អ្់អ្កតេលកំពនុងហររាហៅកណាតេ លហ្ចកតេពីជំហនឿ និងការមិនហជឿ នឹង្រ

យោ ងរងឹមំ្ហៅខាងភាពពតឹមពតរូវជាមិនខាន។ ការហកាតខ្ាចនិង យនុតតេិធម៌ ថន 

កិចចាការហនរះ នឹងបានហលើកទឹកចិតតេេល់ព្រជារាស្តេរ្រ្់ពពរះអង្គ ហោយការ ហកាត 

្រហ ើ្រនិង្កតេពីភាព។ ពពរះអង្គនឹងម្នការគំាពទជាហពចើនហលើ្លនុ្រ ហហើយ

ជនជាតិយូោក៏ពតរូវបានរកសាឲ្យរួចពពីហ្ចកតេពីហវទោថនការ្ម្្្់រររ្្គ ល អំណត់ 

និងអគ្គិ្័យ តេលមិនបានពបា្់រឲ្យេឹងជាមនុនផង តេរ។

 ភាពកហមសាយរ្រ្់ហ្តេចហ្ហេគាគឺជាអំហពើបា្រ តេលពទង់ពតរូវតត 

ទទួលទណ្ឌ កមមាេ៏គួរឲ្យ្័យខ្ាច។ កងទ័ព្ពតរូវបានវយកហមទាចេូចវយ

ផ្ទា ំងទឹកកកតេលគាមា នការការោរ ហហើយ្ំរផ្្ញទពីពករុងហខទាចខទាពីហៅ។ កងទ័ព

ហហហពពើរពតរូវបានហគវយឲ្យពច្ូរកពច្រល់។ ព្រហទ្ជាតិក៏ពតរូវហគ េហណតេើ ម យក 

បាន។ ហ្តេចហ្ហេគាពតរូវបានហគចា្់រោក់គនុក ហហើយហគបានហធ្ើគនុត្រនុពតាពទង់

ហៅចំហោរះពពរះហនពតរ្រ្់ពទង់។ ហគបានចា្់រ ហ្តេចយក ហៅជា ហ្្ើយ ហចញ 

ពពីទពីពករុងហយរូសា�ិម ហគបានហខ្រះពពរះហនពតពទង់ ហហើយ្រោទា ្់រពពីមកេល់ទពីពករុង

បា្៊រពី�ូន ពពរះអង្គពតរូវវោិ្យោ ងហវទោ។ កងទ័ពខាល់ហេមិនបាន្រន្សល់ទនុក 

ពពរះវោិរេ៏លអហ�ើត តេលបានហធ្ើជាមកនុេថន្ំ្ ន្ុពីយោូនជាង្ួរន្តវត្សរម៍កហហើយ 

ហោរះហ�ើយ។ «ហគេនុតពពរះវោិរថនពពរះ្រង់ ហហើយរលំំកំតផង ពករុង ហយរូសា�ិម 

ក៏េនុតអ្់ទំាងពពរះរាជេំណាក់ ហហើយ ្ំរផ្្ញហពគឿងព្រោ្់រ ម្នតថម្ ហៅក្នុង 



ទំព័រ-552- ពួកហោរា និងហ្តេច

េំណាក់ទំាងហោរះតេរ ឯអ្់អ្ក តេលបានរួចពពីោវ ហោរះពទង់ េឹកោំហៅឯ 

ស្រុកបា្៊រពី�ូន ហហើយហគក៏ហធ្ើជា អ្ក្រហពមើពទង់ និងវងសាននុវង្ស រ្រ្់ពទង់តហៅ 

េរា្រេល់នគរហពើ ន្ុពីបានពគ្់រពគងរាជ្យហ�ើង» (របាក្សពតទពី២ ៣៦:១៩)។

 ហៅ្ម័យតេលហ្តេចហន្ូ៊រហក្សា្ំរផ្្ញទពីពករុងហយរូសា�ិមជាហលើក

ចនុងហពកាយ ម្នមននុ្្សជាហពចើនតេលបានរត់ហគចហចញពពីការហោមព័ទ្ធ ហហើយ 

ពតរូវបានហគ្ម្្្់រហោយោវ។ អ្់អ្កតេលហ្្្ល់មួយចំនួន តេល ជា 

ពួកអ្ិជន ជាហមថនពួក្ង្ និងពួកម្នតេពី និងពួកហៅោ្យថននគរ ពតរូវបាន

ចា្់រយកហៅកាន់ទពីពករុងបា្៊រពី�ូន ហហើយហៅទពីហោរះពួកហគពតរូវបានកាត់ហទា្

ថាជាជនក្ត់។ ខ្រះហទៀតពតរូវបានហគចា្់រជាហ្្ើយ ឲ្យរ្់ហៅជាអ្ក្រហពមើេល់   

ហ្តេចហន្ូ៊រហក្សានិងរាជវងសាននុវង្សរ្រ្់ពទង់តហរៀងហៅ «េរា្រេល់នគរហពើ ន្ុពី

បានពគ្់រពគងរាជ្យហ�ើង ហេើម្ពីឲ្យបាន្ហពមចតាមពពរះ្រនទាូលថនពពរះហយហូវោ 

តេលមកហោយសារម្ត់ហោរាហយហរម្» (ខ ២០ និងខ ២១)។

ពពហស្បតិ៍-៨ វិច្ិកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ោនពីតយោល ជំពូក១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ េ្ិត ហគ បាន សា្រហពោរះ ជា ខ្យល់ ហហើយ នឹង ពចរូត កាត់ 

បាន ជា ខ្យល់ គួច វញិ ឥត ម្ន ហេើម ស្រូវ ហសារះ ក៏ គាមា ន ពគា្់រ លមាម នឹង កិន ហធ្ើ ជា 

ហមសៅ បាន ផង ឬ ហ្រើ ហកើត ម្ន ផល តេរ ហោរះ មននុ្្ស េថទ នឹង ហល្រ បាត់ ហៅ។ 

ហូហ្ ៨:៧

 ហោកហយហរម្បានកត់ពតាពពីហរឿងរ្រ្់ហោកផ្ទា ល់យោ ងេូហច្រះថា៖ 

«រ ពីឯហន្ូ៊រហក្សា ជាហ្តេចបា្៊រពី�ូន ពទង់បាន្ររ្្គ ្់រហន្ូ៊រសារាោោន ជាហមទ័ពធំ 

ពពីេំហណើ រហយហរម្ថា ចូរយកហយហរម្ហៅទំននុក្ំររនុងហអាយបានលអផង កនុំឲ្យហធ្ើ 

បា្រ េល់ហោកហ�ើយ គឺពតរូវឲ្យព្រពពឹតតេនឹងហោកតាមតេលហោកពបា្់រចនុរះ» 

(ហយហរម្ ៣៩:១១, ១២)។

 ហពកាយពពីម្នតេពីថននគរបា្៊រពី�ូនបានហោរះតលងហចញពពីទពី�នុំឃាំង ពួក

ខាល់ហេក៏បានចា្់រហឆ្្តហពជើ្ហរ ើ្ ហោរាហយហរម្ ជាមួយនឹងរាស្ត្េ ំណល់   



ការចា្់រជាហ្្ើយ យកហៅស្រុកបា្៊រពី�ូន-ទំព័រ-553-



ទំព័រ-554- ពួកហោរា និងហ្តេច

តេលហៅហ្្្ល់ឲ្យហធ្ើជា «អ្ករកសាចម្ក រទំោំងបាយជូរនិងជាអ្កហធ្ើតស្

ចម្ក រវញិ»។ ហៅពពីហលើពួកមននុ្្សទំាងហនរះ អ្កពគ្់រពគងពករុងបា្៊រពី�ូនបាន

តំាងហកហេោ ឲ្យហធ្ើជាហៅោ្យហខតតេ។ បានពតឹមតត្រោនុោមា នតខកន្ងផនុតហៅ 

្រោនុហណាណ រះ ហៅោ្យហខតតេ្មាពីហនរះក៏ពតរូវហគកា្់រ្ម្្្់រយោ ងថពពថផ្ស។ ្រោទា ្់រពពី

បាន�្ងកាត់ការជំននុំជពមរះយោ ងអយនុតតេិធម៌រួចមក ទពីចនុង្ំរផនុត ពួកអ្កពកពតរូវ

បានពួកអ្កេឹកោំរ្រ្់ហគ្រញចានុ រះ្រញចាូ លឲ្យហៅពជកហកានហៅព្រហទ្ហអ ន្ុពីពទា។ 

ហោកហយហរម្បាន្រន្ឺ្ំហ�ងព្រឆំ្ងតវោចលោហនរះ។ ហោកបានអង្រថា 

«កនុំឲ្យហៅអាស្័យហៅស្រុកហអ ន្ុពីពទាហោរះ»។ ្រោនុតនតេ ពួកហគមិនបានសាតេ ្់រតាម

េំ្ូរោមា នថនពពរះវញិ្ញា ណហោរះហទ ហហើយហគព្រមូល្ំណល់ពួកយូោ … គឺទំាង 

ព្ររុ្ទំាងស ព្ី និងកូនហកមាង»ចូលមកអាស្័យហៅក្នុងព្រហទ្ហអ ន្ុពីពទា។ «ពពីហពោរះ

ហគមិនពពមសាតេ ្់រតាមពពរះ្រនទាូលថនពពរះហយហូវោហទ ហគក៏ហៅេល់ពករុងថាហផ្្» 

(ហយហរម្ ៤៣:៥-៧)។

 ្រទទំោយថនហ្ចកតេពីវោិ្តេលហោកហយហរម្បានព្រកា្ពបា្់រេល់

ពួក្ំណល់តេលបាន្ររះហបារព្រឆំ្ងហៅនឹងហ្តេចហន្ូ៊រហក្សា ហោយ ហ្ៀ្  

ខួ្នហៅព្រហទ្ហអ ន្ុពីពទាហោរះ ម្នោយ�ំជាមួយ នឹងហ្ចកតេពី ្ នយា ថនការ 

អត់ឱនហទា្េល់អ្កតេលបានតកតព្រចិតតេ ហចញពពីភាពលងៃង់ហ្្ រ្រ្់ ខ្ួន 

ហហើយព្ររុងហព្រៀ្រវលិពត�្់រមកវញិ។ ខណៈតេលពពរះអម្ចា ្់មិនអាចទនុក

ជពីវតិឲ្យពួកអ្កតេលត្ររហចញពពីេំ្ូរោមា នរ្រ្់ពពរះអង្គ ហៅ្រហពមើឥទ្ធិពលថន

ការថ្ាយ្រង្គំរូ្រពពរះរ្រ្់ជនជាតិហអ ន្ុពីពទាហោរះ ពពរះអង្គបាន្ររ្ហ ញហ្ចកតេពី

ហមតាតេ ករនុណាេល់អ្កតេលបាន្ររ្ហ ញ្កតេពីភាព និងភាពហសាមា រះពតង់វញិ។ 

ពពរះបានម្ន្រនទាូលថា  « ឯពួកអ្កតេលរួចពពីោវ ហគនឹងហចញពពីស្រុកហអ ន្ុពីពទា

វលិហៅឯស្រុកយូោវញិ ម្នគ្ាតិចហទ ហោរះ្ំណល់ពួក យូោ ទំាង ្រោនុោមា នតេល 

បានហៅអាស្័យហៅស្រុកហអ ន្ុពីពទា ហគនឹងេឹងជាោក្យណាតេលនឹង្ថាិតហ្ថារ

ហៅ ហទារះហ្រើជាោក្យរ្រ្់អញ ឬោក្យរ្រ្់ហគកតេពី» (ហយហរម្ ៤៤:២៨)។

 ទនុក្ខកង្ល់រ្រ្់ហោរាហៅហលើអំហពើខូចអាពកក់យោ ងធងៃន់ធងៃររ្រ្់អ្ក



ការចា្់រជាហ្្ើយ យកហៅស្រុកបា្៊រពី�ូន-ទំព័រ-555-

តេលធ្្្់រតតជាពន្ឺេល់ហោកិយ ទនុក្ខកង្ល់រ្រ្់ហោកហៅហលើវ្ោអាពកក់

ថនទពីពករុង ន្ុពីយោូន និងហៅហលើព្រជារាស្តេតេលពតរូវបានហគចា្់រជាហ្្ើយហៅ

ទពីពករុងបា្៊រពី�ូន ពតរូវបាន្ររ្ហ ញហៅក្នុងគម្ពីរ្ររហិទវ តេលហោកបាន្រន្សល់ 

ទនុកជាកំណត់ពតា ទនុកជាការរឭំកពពីភាពលងៃង់ហ្្ថនការត្ររហចញពពីេំ្ូរោមា ន 

រ្រ្់ពពរះហយហូវោ ហៅតាមពបាជាញា រ្រ្់មននុ្្សវញិ។ ហៅកណាតេ លហ្ចកតេពីវោិ្

តេលបានហកើតហ�ើង ហោកហយហរម្ហៅតតអាចព្រកា្ថា «កនុំតតម្នហ្ចកតេពី

្្រ ន្ុរ្រ្រ្់ពពរះហយហូវោ ហោរះហយើងបាន្ូន្យបាត់អ្់រលពីងហៅហហើយ»

ហហើយការអធិសាឋា នជាព្រចំារ្រ្់ហោកគឺ «ចូរហយើងពិចារណា ហហើយល្ងល  

ផ្ូវតេលហយើងព្រពពឹតតេ រួចពត�្់រត្ររហៅឯពពរះហយហូវោវញិចនុរះ» ្ររហិទវ ៣:២២, 

៤០)។ កាលព្រហទ្យូោ្រហៅជាព្រហទ្មួយក្នុងចំហណាមនគរ ទំាងោយ 

ហៅហ�ើយ ហោកបាន្ួរពពរះរ្រ្់ហោកថា «ហតើពទង់បានហបារះ្រង់ហចាល

ពួកយូោជាោច់ខាតឬ? ហតើពពរះហឫទ័យពទង់្អ្់រហខ្ើមពករុង ន្ុពីយោូនឬអពី?»

ហហើយហោកបានទូលអង្រហោយក្ាោនថា «្ូមកនុំ្អ្់រហយើងខញានុំហ�ើយ ហោយ 

យល់េល់ពពរះោមពទង់ ្ូមកនុំ្ររ្អ ្់រ្រល្័ងកថន្ិរ ពីលអរ្រ្់ពទង់ ្ូមនឹកចំា 

ហ�ើងវញិ ហហើយកនុំផ្តេ ច់ហ្ចកតេពី្ញ្ញា  តេលពទង់បានតំាងនឹងហយើងខញានុំហ�ើយ» 

(ហយហរម្ ១៤:១៩, ២១)។ ជំហនឿោច់ខាតរ្រ្់ហោរាហៅហលើពពរះរាជហគាល

្ំរណងេ៏អ្់កល្រ្រ្់ពពរះ ហេើម្ពីោំយករហ្រៀ្រហរៀ្ររយហចញពពីភាពពច្ូរក 

ពច្រល់ និងហេើម្ពី្ររ្ហ ញេល់នគរទំាងោយហៅហលើតផនេពី និងហៅហលើចពកវល 

ទំាងមូល អំពពីលក្ខណៈថនហ្ចកតេពីយនុតតេិធម៌ និងហ្ចកតេពីស្ោញ់រ្រ្់ពទង់ 

ឥ�ូវហនរះបានេឹកោំហោកឲ្យអង្រករជំនួ្អ្កតេលបានត្ររហចញពពីអំហពើ

អាពកក់ មកឯហ្ចកតេពីយនុតតេិធម៌វញិ ហោយទំននុកចិតតេ។

សុព្រ-៩ វិច្ិកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ោនពីតយោល ជំពូក ២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អញ បាន ទាញ ោំ ហគ ហោយ តខ្ស ជា ហ្ចកតេពី ទទូច រ្រ្់ 

មននុ្្ស គឺ ហោយ ចំណង ថន ហ្ចកតេពី ស្ោញ់ អញ បាន ហធ្ើ េល់ ហគ េូច ជា អ្ក 



ទំព័រ-556- ពួកហោរា និងហ្តេច

តេល ហលើក ្រហងហើ្រ នឹម ហៅ ក ហគា ហហើយ ោក់ ហ ម្ា  ហៅ មនុខ វ។ ហូហ្ ១១:៤ 

 ពករុង ន្ុពីយោូនពតរូវបាន្ំរផ្្ញទំាងស្រុងហៅហហើយ រាស្តេរ្រ្់ពពរះពតរូវ

បានហគចា្់រយកហៅជាហ្្ើយ។ ហោរាបានព្រកា្ទំាងទនុក្ខពពរួយថា «ទពីពករុង 

តេលពពីហេើមម្នហពញហោយមននុ្្ស ឥ�ូវបានពតហម្ចហៅយោ ងណាហ្ន៎! 

ោងតេលពពីហេើមជាព្រធ្នហៅកណាតេ លអ្់ទំាងសា្ន៍ ឥ�ូវហនរះបានពត�្់រ

ជាហមម្ោ យវញិយោ ងណាហ្ន៎! ពពីហេើមជា្រនុពតពីហៅកណាតេ លហខតតេទំាង្រោនុោមា ន តត

ឥ�ូវហនរះបានហៅចំណនុ រះហគវញិយោ ងណាហ្ន៎! ោងយំអណតេឺ តអណតេ កហៅហពល 

យ្់រទឹកត្្ករោមហៅហលើថ្ាល់ផង ក្នុងពួកអ្កតេលស្ោញ់ោង ហោរះ 

ឥត ម្ននរណាមួយជួយហោរះទនុក្ខហ�ើយ ពួកហ្ឿនមិតតេទំាងអ្់បានក្ត់ ោង 

ហហើយ ហគបានពត�្់រហៅជាខាមា ំង្ពតរូវវញិ។

 «ពួកយូោបានហៅជាហ្្ើយ ហហើយក៏ពតរូវរងទនុក្ខ ហហើយ្រហពមើយោ ង 

ធងៃន់ ោងអាស្័យហៅកណាតេ លអ្់ទំាងសា្ន៍ឥតម្នហ្ចកតេពី្ពម្កហ�ើយ 

ពួកអ្កតេលហ្រៀតហ្រៀនោងបានតាមោងទាន់ ហៅពចកចហងអៀត អ្់ទំាង

ផ្ូវថនពករុង ន្ុពីយោូនកំពនុងតតយំទួញ ពពីហពោរះគាមា នអ្កណាមកឯជំននុំមនុតមំ្ហសារះ 

អ្់ទំាងទ្ារទពីពករុងហៅសាងៃ ត់ហពចៀ្រ ហហើយពួក្ង្ក៏្ងៃូរ ពួកពកមនុំៗម្ន ហ្ចកតេពី  

ទនុក្ខ ហហើយតួទពីពករុងក៏ម្នហ្ចកតេពីជូរចត់តេរ ពួកអ្កតេលតតំាងនឹងោងបាន

ហ�ើងជាកំពូល ហហើយពួកខាមា ំង្ពតរូវម្នហ្ចកតេពីចហពមើន េ្ិតពពរះហយហូវោ 

ពទង់បានហធ្ើទនុក្ខោង ហោយហពោរះអំហពើរលំងេ៏្ររ្ូិររ ពួកហកមាងៗពតរូវ្ំរ្ររហៅ 

ជា ហ្្ើយ ហៅពពីមនុខពួកតេលតតំាង»។

 «ពពរះអម្ចា ្់ពទង់បានពគ្របំាងកូនស ព្ីថនពករុង ន្ុពីយោូនហោយពពកក្នុង  

កាលតេលពទង់ខាញា ល់យោ ងណាហ្ន៎ ពទង់បានទម្្ក់ហ្ចកតេពីលមអរ្រ្់អនុពីសសាតអល 

ចនុរះពពីឋាន្ួគ៌មកេល់េពី ក៏មិនបាននឹកចំាពពីកំណល់កល់ពពរះបាទពទង់ហៅថ្ងៃ

តេលពទង់ខាញា ល់ហោរះហទ ពពរះអម្ចា ្់ពទង់បានហល្រអ្់ទំាងទពីលំហៅរ្រ្់

យោ កនុ្របាត់ហៅ ឥតម្នព្រណពី ហ�ើយ ក្នុងពគាតេលពទង់ម្នហ្ចកតេពីហពកាធ 

ហោរះពទង់បានរលំំអ្់ទំាងទពីមំ្មួនរ្រ្់កូនស ព្ីយូោ ពទង់បានពពរ្្រទពីទំាង 

ហោរះេល់េពី ហហើយទំាង្រោទា ្រ្រហោថា កទំាងនគរ និងពួកហៅោ្យផង ក្នុងពគា



ការចា្់រជាហ្្ើយ យកហៅស្រុកបា្៊រពី�ូន-ទំព័រ-557-

តេលពទង់ម្នហ្ចកតេពីខាញា ល់េ៏្ហ័្ ហោរះពទង់បានកាត់ត្្ងរ្រ្់អនុពីសសាតអល

ហចញ ក៏បានេកពពរះហ្តេសាតេ ំពទង់ហចញពពីមនុខខាមា ំង្ពតរូវ ហហើយបាន្រហញឆោ រះ 

យោ កនុ្រ េូចជាហ្្ើងហ�រះហថា្គ លហ�ើង្រន្សនុ្ពគ្់រជនុំវញិ ពទង់បានយឹតធ្ូ េូចជា 

ខាមា ំង្ពតរូវ ពទង់បានហលើកពពរះហ្តេ េូចជាអ្កតតំាង ក៏បានព្រោរជពីវតិថន 

ពគ្់រទំាងអ្់តេលគា្់រត្្ក ឯហៅក្នុងពតសាលថនកូនស ព្ី ន្ុពីយោូន ហោរះពទង់

បានចាក់ហ្ចកតេពីហពកាធរ្រ្់ពទង់ ហចញេូចជាហ្្ើង»។

 «ឱកូនស ព្ីថនពករុងហយរូសា�ិមហអើយ ហតើពតរូវឲ្យខញានុំហធ្ើ្រោទា ល់េល់ោង

យោ ងណា ហតើនឹងហធៀ្រោងេូចជាអ្ពី ឱកូនស ព្ីពកមនុំថន ន្ុពីយោូនហអើយ ហតើខញានុំនឹង 

ផទាឹមោងនឹងអ្ពី ហេើម្ពីនឹងកមសានតេចិតតេោងបាន េ្ិតការអនតេរាយរ្រ្់ោងធំ

េូចជា្មនុពទហហើយ ហតើអ្កណានឹងហមើលឲ្យជាបាន?» «ឱពពរះហយហូវោ ហអើយ 

្ូមពទង់នឹងនឹកចំាពពីការតេលហកើតេល់ហយើងខញានុំរាល់គ្ា ្ូមពទង់ទតមកឲ្យ

ហ�ើញហ្ចកតេពីតេលហគតមារះហេៀលេល់ហយើងខញានុំ ចំតណកមរតករ្រ្់ហយើងខញានុំបាន

ត្ររហៅជារ្រ្់ពួកអ្កេថទ ឯផទារះ្ំត្រងរ្រ្់ហយើងខញានុំ ក៏បានហៅជារ្រ្់ 

សា្ន៍ហពរៅហហើយ ហយើងខញានុំជាកូនកំពោ ឥតម្នឪពនុកម្តេ យ ហយើងខញានុំបាន ហៅ 

ជាហមម្ោ យ … ពួកអយ្យហកាហយើងខញានុំបានហធ្ើបា្រ ហហើយក៏វោិ្អ្់ហៅ ឯ 

ហយើងខញានុំក៏បានពតរូវរងអំហពើទនុចចារតិរ្រ្់គាត់តេរ ម្នពួកអ្ក្រហពមើហធ្ើជាហៅោ្យ  

ហលើហយើងខញានុំ ឥតម្នអ្កណានឹងហោរះហយើងខញានុំឲ្យរួចពពីកណាតេ ្់រថេហគហ�ើយ …  

ហោយហហតនុហនរះបានជាចិតតេហយើងខញានុំស្យនុតចនុរះ ហហើយត្្កហយើងខញានុំក៏បានពត�្់រ  

ហៅជាងងឹត ហោយហពោរះការទំាងហនរះតេរ»។

 «ឱពពរះហយហូវោហអើយ ពទង់គង់ហៅអ្់កល្ជានិចចា រាជ្យពទង់ក៏្ថាិត

ហ្ថារហៅេល់អ្់ទំាងតំណមននុ្្សតហរៀងហៅ ហហតនុអ្ពីបានជាពទង់ហ្្ចហយើង

ខញានុំជាហរៀងរា្រេរា្រ ហហើយហបារះ្រង់ហចាលហយើងខញានុំជាយូរអតង្ងេូហច្រះ ឱពពរះ 

ហយហូវោហអើយ ្ូម្ំរត្ររហយើងខញានុំឲ្យវលិមកឯពទង់វញិ ហោរះហយើងខញានុំនឹង បានត្ររ  

មកហហើយ ្ូមតកជពីវតិរ្រ្់ហយើងខញានុំហ�ើងវញិ េូចជាកាលពពីហេើម»  (្ររហិទវ 

១:១-៥; ២:១-៤, ១៣; ៥:១-៣,  ៧, ៨,១៧, ១៩-២១)៕
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សៅរ៍-១០ វិចិ្ឆកា  អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ដានពីយ ែ៉ល  ជំពូក៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  ដ្ិត ពពរះ បាន ្រហងកើត អ្នក រាល់ គ្្ន  ជា ្ ្ពី មិន យមន ពពី 

ពូជ យដល យតង យត ពុករលួ៉ ហោរះ ហទ គឺ ពពី ពូជ យដល មិន ហចរះ ពុករលួ៉ វញិ គឺ 

ជា ពពរះ្រន្ូល ដ៏ រ្់ ហ�ើ៉ ហៅ ជា្់រលា្់រ។ ហពពតរុ្ទពី១ ១:២៣

 ហពលហវលាដ៏ហ្្ងងឹតថនហ្ចកតេពីវោិ្និងហ្ចកតេពីស្លា ្់រ យដលបាន

្រញ្ច ្់រនគរ៉ូដាពបាកដជាបានោំមកនូវភាពអ្់្ង្ឹមដល់ចិតតេដ៏អំនួត 

្ំរផុតមិនខាន ព្រ្ិនហ្រើមិនបានទទួលការហលើកទឹកចិតតេពពី្ំណាក់្ំហេង

ថន្រទទំោ៉ថនអ្នកោំស្ររ្រ្់ពពរះហទហោរះ។ តាមរ៉ៈហរឿងរ្រ្់ហលាក 

ហ៉ហរមាហៅ ទពីពករុង ហ៉រូស្េិម ហរឿងរ្រ្់ហលាកដានពីយ ែ៉ល ហៅក្នុងពពរះរាជវាងំ 

ថនទពីពករុងបា្៊រពីេូន និងហរឿងរ្រ្់ហលាកហអហ្គ្ល  ហៅឯទហនលាហកបារ ពពរះអមា្ច ្់

បាន្រញ្ជា ក់យែ ងចបា្់ហដា៉ហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណា អំពពីពពរះរាជហគ្ល្ំរណង

ដ៏អ្់កល្រ្រ្់ពទង់ និងបានព្រទានការធាោរាែ ្់ររងថនពពរះ�ឫទ័៉រ្រ្់ 

ពទង់ ក្នុងការព្រទានដល់រាស្តេយដលបានហពជើ្ហរ ើ្ រ្រ្់ពពរះអង្គនូវហ្ចកតេពី

្នយា យដលមានកត់ពតាទុកហៅក្នុងគម្ពីររ្រ្់ហលាកមែូហ្។ ហ�តុហោរះហ�ើ៉

បានជាពពរះអង្គបានមាន្រន្ូលថា អ្់អ្នកយដលហៅយតហស្្រះពតង់ជាមួ៉នឹងពទង់ 

ពពរះអង្គនឹងហ្វើឲ្យហ្ចកតេពី្នយាហនរះហកើតហេើងដល់ពួកហគ «គឺជាពពរះ្រន្ូលដ៏ 

រ្់ ហ�ើ៉ហៅជា្់រលា្់រ» (ហពពតរុ្ទពី១ ១:២៣)។

 ហៅជំោន់ហដើរចុរះហេើងហៅវាលរហោស្ថា ន ពពរះអមា្ច ្់បានហរៀ្រចំ

យផនការជាហពចើន្ពមា្់រឲ្យរាស្តេរ្រ្់ពទង់នឹកចំាពពីពពរះ្រន្ូលថនពកឹត្យវន័ិ៉

រ្រ្់ពទង់។ ្រោ្្់រពពីការតំាងទពីលំហៅជាអចិថ្តនតេ៉៍ហៅស្រុកកាណានរួចមក 

៣៨

ពន្លឺឆ្ងកាត់ភាពងងឹត
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ពួក្រណាតេ ជនបានរឭំកពពី្រញ្ញតតេិហនរះជាហរៀងរាល់ថ្ងៃហៅពគ្់រផ្រះ ពួកហគពតរូវយត 

្រហ្រហៅនឹងពក្រទាវ រនិងហកាលា ងទាវ រនិងលាតពតដាងពពី្រន្រះ្្ថនការរឭំកឲ្យ 

បានចបា្់ៗ។  មនុ្្សទំាងហក្ងទំាងចា្់ពតរូវយតហពចៀងជាចហពមៀង និង្ូពត 

្រញ្ញតតេិទំាងហោរះ។ ពួក្ង្ពតរូវយត្រហពងៀន្រញ្ញតតេិដ៏្ររ ិ្ ុទ្ធហនរះ ហៅក្នុងការ 

ព្រជំុជាស្ធារណៈ ហ�ើ៉ពួកអ្នកដឹកោំព្រហទ្ពតរូវយត្ិកសាអំពពី្រញ្ញតតេិទំាង

ហោរះហរៀងរាល់ថ្ងៃ។ «កំុឲ្យគម្ពីរពកឹត្យវន័ិ៉ហនរះហ្លាចបាត់  ពពីមាត់ឯងហេើ៉ គឺពតរូវ

ឲ្យនឹកជញជា ឹងទំាង៉្់រទំាងថ្ងៃវញិ ហដើម្ពីឲ្យ បាន កាន់ ហ�ើ៉ព្រពពឹតតេតាមអ្់

ទំាងហ្ចកតេពីយដលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរហនរះឯង ដ្ិតគឺយែ ងហោរះយដលឯងនឹងបាន

ហកើតការហៅពគ្់រទំាងផលាូវឯង ហ�ើ៉នឹង បាន ចហពមើនហេើងផង» ( ែ៉ូហ្វ ១:៨)។

 ហលាក ែ៉ូហ្វពតរូវយត្រហពងៀនអំពពី្ំហណររ្រ្់ហលាកមែូហ្ ដល់ រាស្តេ       

អុពីសស្យអល «ក្នុងពគ្់រទំាងហ្ចកតេពីយដលហលាកមែូហ្បាន្រង្្គ ្់រមក ែ៉ូហ្វ 

ហោរះគ្្នពាក្យណាមួ៉យដល ែ៉ូហ្វមិនបានអានហមើល ហៅមុខពួកជំនំុស្្ន៍

អុពីសស្យអលទំាងអ្់គ្្ន ហោរះហទ ហ�ើ៉ក៏មានពួកស ព្ីៗ ពួកហក្ងៗ និងពួក អ្នក 

ព្រហទ្ហពរៅ យដលហៅជាមួ៉នឹងហគយដរ» ( ែ៉ូហ្វ ៨:៣៥)។ ការហនរះស្្រ ហៅ

នឹងការពតា្់្រង្្គ ្់ររ្រ្់ពពរះហ៉�ូវាែយដលបានព្រទាន្ពមា្់រការោត់្ម

ជាស្ធារណៈ អំពពីពពរះ្រន្ូលហៅក្នុងគម្ពីរពកឹត្យវន័ិ៉ហៅហរៀងរាល់ពបំាពពីរឆ្្ន ំ 

ហៅហពល្ុរណ្យបារា។ំ ហលាកបានយណោំដល់អ្នកដឹកោំខាងពពលឹងវញិ្្ញ ណ

ថនស្្ន៍អុពីសស្យអល «ពតរូវឲ្យព្រមូល្រណាតេ ជន ទំាង ព្ររុ្ទំាងស ព្ី និង កូន 

ហក្ង ហ�ើ៉និងពួកអ្នកដថទយដលហៅអ្់ទំាងទពីពករុងរ្រ្់ឯងមក ហដើម្ពីឲ្យ 

ហគស្តេ ្់រ ហ�ើ៉បានហរៀន ពពមទំាងហកាតខាលា ច ដល់ ពពរះហ៉�ូវាែ ជាពពរះថនឯង 

ទំាងព្រ៉័ត្ន និងព្រពពឹតតេតាមអ្់ទំាងពាក្យក្នុងពកឹត្យវន័ិ៉ហនរះ ហ�ើ៉ឲ្យ កូន  

ហៅហគយដលមិនដឹង បានឮយដរ ហ�ើ៉បានទមាលា ្់រហកាតខាលា ចដល់ពពរះហ៉�ូវាែ 

ជាពពរះថនឯង ហៅអ្់ទំាងហវលាណាយដលឯងហៅក្នុងស រ្ុក យដលឯងឆលាង

ទហនលា៉័រដាន់ហៅចា្់រ៉កហោរះ» (ហចាទិ៉កថា ៣១:១២, ១៣)។

 ព្រ្ិនហ្រើពួកហគបាន៉កចិតតេទុកដាក់ហៅនឹងដំ្ូរោ្នហនរះហៅហពល  
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ជាហពចើន្តវត្សរហ៍ពកា៉មកហទៀត ហមែលារះ្មព្រវតតេិស្ស្តេថននគរអុពីសស្យអល

នឹងខុ្យ្រលាកពពីមុនយែ ងណាហៅ�្នន៎! មានយតការហគ្រពហដា៉រ ពីករា៉ ដល់ 

ពពរះ្រន្ូលដ៏្ររ ិ្ ុទ្ធរ្រ្់ពពរះ ហៅក្នុងចិតតេ្រែុហណាណ រះហទ ហទើ្រពួកហគមាន្ង្ឹម

ថានឹងអាច្ហពមចនូវពពរះរាជហគ្ល្ំរណងរ្រ្់ពពរះបាន។ គឺជាការហគ្រព

ពកឹត្យវន័ិ៉រ្រ្់ពពរះហោរះហ�ើ៉យដលបានផតេល់កមាលា ំងដល់រាជ្យថនហ្តេចដាវ ពីឌ 

និងឆ្្ន ំដំ្ូរងៗក្នុងរាជ្យហ្តេចស្េូមែូន គឺតាមរ៉ៈហ្ចកតេពីជំហនឿហៅហលើពពរះ

្រន្ូលដ៏រ្់ហនរះហ�ើ៉ យដលបានោំមកនូវការយកទពមង់ហៅជំោន់ហលាក

ហអលពីយែ  និងជំោន់ហ្តេច ែ៉ូហ្ៀ្។ ហ�ើ៉គឺជាពពរះ្រន្ូលថនហ្ចកតេពីពិត

ដយដលហោរះឯងយដលបានហ្វើឲ្យស្្ន៍អុពីសស្យអលមាន មរតកដ៏្ំ្ូររ ្ ្របា៉ 

គឺហដា៉ស្រពពរះ្រន្ូលហោរះឯង យដលហលាកហ៉ហរមាបានអំពាវោវហៅក្នុង

ការខំព្ឹរងយព្រងរ្រ្់ហលាកហឆ្្រះហៅរកការយកទពមង់។   ហៅទពីណាយដល ហលាក 

បានជួ្រនឹងមនុ្្ស ហលាកបានអងវរករ ដល់ ពួកហគ ហដា៉ហស្្រះអ្់ ពពី ចិតតេថា 

«ចូរស្តេ ្់រអ្់ទំាងពាក្យថនហ្ចកតេពី្ញ្្ញ ហនរះចុរះ»។ ជាពាក្យយដល នឹងោំឲ្យ 

ពួកហគ ៉ ល់ពពី្ំរណងរ្រ្់ពពរះបានយែ ងចបា្់ ហដើម្ពីពពងពីកដល់ស្្ន៍ ោោ ពពី

ចំហណរះដឹងថនហ្ចកតេពីពិតយដលជួ៉្ហ្តង្្គ រះ (ហ៉ហរមា ១១:២)។

អាទិត្យ-១១ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ដានពីយ ែ៉ល ជំពូក ៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ពពរះហ៉�ូវាែ ពទង់ មាន ពពរះ្រន្ូល ដូហច្នរះ ថា ចូរ ឲ្យ ឯង រាល់ 

គ្្ន  ឈរ តាម ផលាូវ ហ�ើ៉ ហមើល ចុរះ ពតរូវ ឲ្យ ្ ួរ រក ផលាូវ ចា្់ ទំាង ្រែុោ្ន ហមើល ជា 

មាន ផលាូវ ណា យដល ល្អ រួច ឲ្យ ហដើរ តាម ផលាូវ ហោរះ ចុរះ ហោរះ ឯង រាល់ គ្្ន  នឹង បាន 

ហ្ចកតេពី ្ ំរាក ដល់ ពពលឹង យត ហគ ព្រយកក ថា ហ ើ៉ង រាល់ គ្្ន  មិន ពពម ហដើរ តាម 

ហទ។  ហ៉ហរមា  ៦:១៦

 ហៅឆ្្ន ំចុងហពកា៉ថនការហបារះ្រង់ជំហនឿរ្រ្់ស្្ន៍៉ូដា ការដា្់

ហតឿនរ្រ្់ពួកហោរាោក់ដូចជាមានព្រហយជន៍តិចហៅៗ ហ�ើ៉ហៅហពល

យដលកងទ័ពខាល់ហដបានហោមព័ទ្ធទពីពករុងជាហលើកទពី្រពី និងជាហលើកចុង ហពកា៉ 
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ទំព័រ-562- ពួកហោរា និងហ្តេច

្រង្អ្់ កតេពី្ង្ឹមបានរស្ត់ហចញពពីចិតតេមនុ្្សរាល់គ្្ន បាត់អ្់ រលពីង។ ហលាក

ហ៉ហរមាបានទ្្សន៍ទា៉អំពពីហ្ចកតេពីវោិ្ហ�ើ៉ហដា៉ហពពារះ យត ការទទូច 

រ្រ្់ហលាក ្ំុឲ្យពួកហគចុរះចូលជាមួ៉នឹងទពីពករុងបា្៊រពីេូន ហទើ្រទពី្ំរផុត ហគ ក៏ 

បានចា្់រហលាកដាក់គុក។ ្រែុយនតេ ពពរះមិនបានទុកហចាលពួកអ្នកយដលហ្្្ល់

ហៅក្នុងទពីពករុងដ៏ហស្្រះពតង់ ឲ្យហៅអ្់្ង្ឹមហដា៉គ្្នជំនួ៉ហោរះហេើ៉។ 

្ូម ព្ីយតក្នុងហពលយដលហលាកហ៉ហរមាពតរូវបានពួកអ្នកហមើលង្៉ដល់ស្រ 

រ្រ្់ហលាកតាមដានហលាកយែ ង្្អិតយែ ងណាក៏ហដា៉ ក៏ការហ្រើក្ំយដង្្ពីៗ

្តេពីពពីពពរះ�ឫទ័៉ចង់អត់ហទា្ និង្ហ្តង្្គ រះរ្រ្់ពពរះថនឋាន្ួគ៌ យដលជា   

ព្រ្ពថនការកមសានតេចិតតេដល់ពួកជំនំុរ្រ្់ពពរះ ចា្់រ   តំាងពពីថ្ងៃហោរះមកទល់ 

នឹង ហពលហនរះ ហៅយតបានហកើតក្នុង គំនិត រ្រ្់ហលាកយដរ។

 ហដា៉ព្រកាន់ខាជា ្់រនូវហ្ចកតេពី្នយារ្រ្់ពពរះ ហលាកហ៉ហរមា បាន ហព្រើ 

ពគ្់រមហ្យាបា៉ ហដើម្ពី្រកសស្៉នូវជំហនឿរ្រ្់ហលាក ហៅហលើការ្ហពមច

តាម្ំរណងពពរះ�ឫទ័៉រ្រ្់ពពរះ ចុងហពកា៉្រង្អ្់ ្ពមា្់រ រាស្តេ រ្រ្់ពទង់ 

ហៅចំហពារះពួកអ្នកយដលរ្់ហៅក្នុងទពីពករុងអាពកក់ដ៏អ្័ពវហនរះ។ ហៅចំហពារះ 

វតតេមានរ្រ្់ស្ក្សពី និងហដា៉ការពិនិត្យយែ ង៉កចិតតេទុកដាក់ហៅហលើពកដា្

ស្្ន មស្្រចបា្់រ ហលាកបានទិញយស្ ចមាក រពពីដូនតាជាកាក់ពបាក់ដ្់រពបំាពពីរ 

ហៅជិតខាង្ូមិណាហថាតផង ។

 ហ្រើគិតតាមគំនិតរ្រ្់មនុ្្ស ការទិញដពីយដលកាន់កា្់រហដា៉កងទ័ព

បា្៊រពីេូនដូហច្នរះ គឺជា្កម្ភាពដ៏ហឆ្តលងៃង់។ ហោរាខលាួនឯងកំពុងយតព្រកា្

ពបា្់រអំពពីការវោិ្ថនទពីពករុងហ៉រូស្េិម ហ្ចកតេពីហវទោថននគរ៉ូដា និង 

ការវោិ្ចុងហពកា៉ថននគរ។ ហលាកបានទ្្សន៍ទា៉អំពពីការចា្់រជាហឈលាើ៉

ហៅកាន់ទពីពករុងបា្៊រពីេូនអ្់ហពលដ៏៉ូរ។ ហពលហវលាបានកនលាងផុតហៅជាហពចើន

ឆ្្ន ំ ហលាកមិនយដលមាន្ង្ឹមអំពពីអតថាព្រហយជន៍ផ្្ល់ខលាួនយដលបានពពីការ

ទិញដូរយដលហលាកបានហ្វើដូហចា្ន រះហទ។ ហទារះជាយែ ងណាក៏ហដា៉ ហពកា៉ពពី 

្ិកសាអំពពី្រទទំោ៉យដលបានកត់ពតាហៅក្នុងពពរះគម្ពីររួចមក ហលាកបានដឹង   



ពនលាឺឆលាងកាត់ភាពងងឹត-ទំព័រ-563-

ក្នុង ចិតតេយែ ងចបា្់ថា ពពរះអមា្ច ្់មាន្ំរណងព្រគល់ទឹកដពី្នយាហៅដល់

កូនហៅយដលពតរូវបានចា្់រជាហឈលាើ៉ហនរះទុកជាហករអាកររ្រ្់ពួកហគវញិ។ 

ហដា៉យ្្នកថនហ្ចកតេពីជំហនឿ ហលាកហ៉ហរមាបានហមើលហ�ើញពួកនិរហទ្ជន 

កំពុងវលិពតេ្់រមកកាន់កា្់រទឹកដពីពពីដូនតារ្រ្់ពួកហគជា្្ពីហេើងវញិ។ តាម 

រ៉ៈការទិញដពីហៅណាហថាត ហលាកអាចហ្វើកិច្ចការយដលហលាកអាចហ្វើបាន 

ហដើម្ពីហលើកទឹកចិតតេដល់អ្នកដថទ ហដា៉ហ្ចកតេពី្ង្ឹម យដលបានោំមកនូវ

ការកមសានតេចិតតេជាខាលា ំងដល់ចិតតេរ្រ្់ហលាកផងយដរ។

 ហពកា៉ពពីបានចុរះ�តថាហលខាហលើលិខិតហផ្រកម្្ិទ្ធិ និងអមហដា៉ការ

ចុរះ�តថាហលខារ្រ្់ស្ក្សពីផង ហលាកហ៉ហរមាបានយផតេផ្តេ ំដល់បារូកយដលជា

ហ្្ៀនរ្រ្់ហលាកថា «ពពរះ អមា្ច ្់ ថន ពិ្ព ទំាង មូល ជា ពពរះ រ្រ្់ ជន ជាតិ 

អុពីសស្ យអល មាន ពពរះ ្រន្ូល ថា ‘ចូរ ៉ ក លិខិត ្រញ្ជា ក់ ទិញ ដពី ហនរះ គឺ ទំាង លិខិត  

មាន ្ិរទ ពតា និង លិខិត ហៅ ចំ� ហៅ ដាក់ ក្នុង ឆ្្ន ំង ដពី មួ៉ ហដើម្ពី រកសា ទុក ឲ្យ បាន  

៉ូរ ពពរះ អមា្ច ្់ ថន ពិ្ព ទំាង មូល ជា ពពរះ រ្រ្់ ជន ជាតិ អុពីសស្ យអល មាន ពពរះ  

្រនូ្ល ថា៖ ហៅ ក្នុង ស្រុក ហនរះ ព្រជា ជន ហៅ យត ទិញ ផ្រះ ទិញ ដពី យស្ និង ទិញ ចមាក រ 

ទំពំាង បា៉ជូរ ្រនតេ ហៅ ហទៀត’» (ហ៉ហរមា ៣២:១៤, ១៥, ពពរះគម្ពីរយខ្រ្រច្ចុ្រ្ន្ន)។

 ហៅ្ម័៉អនតេរកាលដ៏ចយមលាកហនរះ ្ភាពការណ៍ថនស្រុក៉ូដាមាន

ភាពបាក់ទឹកចិតតេជាខាលា ំង យដល្រោ្្់រពពីការហ្វើឲ្យ្ុពកិត្យដល់ការទិញដពីនិង

ការហរៀ្រចំទុកដាក់ពកដា្ស្្ន មជាលា៉លក្ខណ៍អក្សរហោរះមក ជំហនឿរ្រ្់

ហលាកហ៉ហរមាក៏ពតរូវបានស្កល្ងកាន់យតខាលា ំងហេើងយ្មហទៀត ហទារះ្រពីជា

ពពីមុនហលាកធាលា ្់រយតរងឹមំាមិនរហង្គើក៏ហដា៉។ ហៅក្នុងការខំព្ឹរងយព្រងហលើកទឹក

ចិតតេដល់ស្្ន៍៉ូដា ហតើហលាកបានព្រពពឹតតេហដា៉ឥតហកាតយពកងឬ? ហៅក្នុង

ហគ្ល្ំរណងរ្រ្់ហលាកក្នុងការ្រហងកើតទំនុកចិតតេហៅហលើហ្ចកតេពី្នយារ្រ្់

ពពរះ ហតើហលាកបានផតេល់មូលដាឋា នថនហ្ចកតេពី្ង្ឹមយកលាងកាលា ៉ឬ? អ្់អ្នកយដល

បានចូលហៅក្នុងទំោក់ទំនងថនហ្ចកតេពី្ញ្្ញ ជាមួ៉នឹងពពរះ បានហមើលង្៉

យផនការយដលពទង់បានហរៀ្រចំជំនួ្ពួកហគយែ ង៉ូរ។ ហតើហ្ចកតេពី្នយាដល់



ទំព័រ-564- ពួកហោរា និងហ្តេច

ស្្ន៍យដលពទង់បានហពជើ្ហរ ើ្ ហនរះធាលា ្់របាន្ហពមចពិតពបាកដយដរឬហទ?

ច័ន្ទ-១២ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ដានពីយ ែ៉ល ជំពូក ៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អញ ហនរះ គឺ ពពរះហ៉�ូវាែ អញ ្ ្ង់ ចិតតេ អញ ក៏ ល្ង ល 

ហ្លាើម ហដើម្ពី នឹង ្ ង ដល់ មនុ្្ស ទំាង អ្់ តាម ផលាូវ ហគ ព្រពពឹតតេ ហ�ើ៉ តាម ផល 

ថន កិរយិ រ្រ្់ ហគ។  ហ៉ហរមា ១៧:១០ 

                                                                                                                                                                  ហដា៉មានវញិ្្ញ ណអល់យអក ទំាងបានពកា្រចុរះហដា៉ទុក្ខកងវល់ចំហពារះ  

ការឈឺចា្់ររ្រ្់អ្នកយដលមិនពពមយកយព្រពពីអំហពើបា្ររ្រ្់ពួកហគ  ហោរាបាន 

អំពាវោវដល់ពពរះ ្ំុការ្ំរ្លាឺ្រយនថាមហទៀត ទាក់ទងនឹង ពពរះរាជហគ្ល្ំរណង

រ្រ្់ពពរះ្ពមា្់រមនុ្្សហលាក។

 ហលាកបាន អ្ិស្ឋា នថា «ឱពពរះអមា្ច ្់ហ៉�ូវាែហអើ៉ ហមើលពទង់ បាន 

្រហងកើតថផ្ហម� និងយផនដពី ហដា៉ស្រពពរះហចស្តេ ដ៏្ំរ្រ្់ពទង់និងពពរះពា�ុ

ដ៏ហលើក្ហពមច គ្្នអវពីយដលពិបាកហពកដល់ពទង់ហទ គឺពទង់្យមតេង ហ្ចកតេពី 

្្រ្ុរ្ ដល់មនុ្្សទំាងពាន់ៗ ហ�ើ៉ក៏្ងអំហពើទុច្ចរតិរ្រ្់ពួកអ៉្យហកា 

ហៅហលើពទរូងថនពួកកូនហៅហគ ហៅតាមហពកា៉ ពទង់ជាពពរះដ៏្ំ   ហ�ើ៉មានឫទ្ធិ 

ពពរះោមពទង់ គឺពពរះហ៉�ូវាែថនពួកពល្ររវិារ ពទង់ព្រ្្់រក្នុងការ ជួ៉គំនិត 

ហ�ើ៉ក៏មានឫទ្ធិក្នុងការហ វ្ើ ពពរះហនពតពទង់ទតហ�ើញអ្់ទំាងផលាូវរ្រ្់ពួក 

មនុ្្សជាតិ ហដើម្ពីនឹង្ងពគ្់រគ្្ន តាមផលាូវហគព្រពពឹតតេ        ហ�ើ៉តាមផលថនកិរយិ 

រ្រ្់ហគហរៀងខលាួន ពទង់ក៏បានហ្វើទពី្មា្គ ល់ និងការអស្្ច រ្យ ហៅស្រុកហអ្ុពីព្ 

ដរា្រដល់្ពវថ ង្ៃហនរះ ពពមទំាងហៅពួកអុពីសស្យអល ហ�ើ៉កណាតេ លពួកមនុ្្ស 

ដថទផង ពទង់ក៏បានតំាងកិតតេិោមរ្រ្់ពទង់ហេើង ដូចជាមាន្ពវថ ង្ៃហនរះ ហ�ើ៉ 

បានោំអុពីសស្យអលជារាស្តេពទង់ហចញពពីស រ្ុកហអ្ុពីព្មកហដា៉ទពី្មា្គ ល់និង

ការអស្្ច រ្យ ហដា៉ពពរះ�្តេខាលា ំងពូយក និងពពរះពា�ុហលើក្ហពមច ពពមទំាង 

ការយ្ញែងខាលា ចយែ ង្ំផង ក៏បានព្រទានស្រុកហនរះឲ្យដល់ហគ ជាស រ្ុកយដល 

ពទង់បាន្្្នឹងពួកអ៉្យហកា ថានឹងឲ្យដល់ហគ គឺជាស រ្ុកមានទឹកហដារះ



ពនលាឺឆលាងកាត់ភាពងងឹត-ទំព័រ-565-

និងទឹក�្ុំ�ូរហ�ៀរ។ ហគក៏ចូលមកចា្់រ៉កស្រុក ្រែុយនតេ មិនបានស្តេ ្់រតាម

ពពរះ្រន្ូលថនពទង់ ឬហដើរតាមពកឹត្យវន័ិ៉រ្រ្់ពទង់ហេើ៉ ក៏មិនបានហ្វើអវពីមួ៉

យដលពទង់បាន្រង្្គ ្់រដល់ហគយដរ ហ�តុហោរះបានជាពទង់្រណាតេ លឲ្យការអាពកក់

ទំាងហនរះមកហលើហគ» (ខ ១៧ ដល់ខ ២៣)។

 កងទ័ពរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្្រពមរុងនឹងចា្់រ៉កទពីពករុង្ុពី ែ៉ូន ហដា៉ 

ការវា៉លុកហ�ើ៉។ កងទ័ព៉ូដាយដល្រែុន្រែងរកសាទពីពករុងហៅពគ្ចុងហពកា៉

ហោរះពតរូវបាន្មាលា ្់រអ្់រា្់រពាន់ោក់។ ហ�ើ៉ជាហពចើនពាន់ោក់ ហទៀត ពតរូវ

ស្លា ្់រហដា៉ការអត់ឃ្លា ននិងជំងឺ។ វា្ោថនទពីពករុងហ៉រូស្េិមពតរូវបាន ហបារះពតា 

ហ�ើ៉។ ្រែមហោមព័ទ្ធរ្រ្់កង ទ័ព្ពតរូវកំពុង្មលាឹងហមើលរលំង�ួ្កំយផង

ពករុងហ�ើ៉។ ហោរាបាន្រនតេអ្ិដាឋា នហៅកាន់ពពរះជាមា្ច ្់ថា «ហមើល ព្រដា្់រ

ចមបាងំរ្រ្់ពួកខាល់ហដបានមកដល់ ហដើម្ពីនឹងចា្់រ៉កទពីពករុង ពករុងហនរះបាន

ពតរូវព្រគល់ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថដថនពួកខាល់ហដ យដលមកត៉ុទ្ធហ�ើ៉ គឺពតរូវ 

ព្រគល់ ហៅ ហដា៉ចាញ់ដាវ អំណត់អត់ និងអា្ន្នហរាគ ឯអ្់ទំាងការយដល

ពទង់បានមានពពរះ្រន្ូល ហោរះបានហកើត មកហ�ើ៉ ពទង់ក៏ទតហ�ើញយដរ ហ�ើ៉ 

ឱពពរះ អមា្ច ្់ហ៉�ូវាែហអើ៉ ពទង់បានមានពពរះ្រន្ូលមកទូល្រង្គំថា ចូរឯង 

ទទួល ្រញ្្ច ំចមាក រហដា៉ពបាក់ ហ�ើ៉ ហៅ្្រ្រោ្ល់មក យតទពីពករុងហនរះពតរូវ 

ព្រគល់ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថដថនពួកខាល់ហដហ�ើ៉» (ខ ២៤ និងខ ២៥)។

  ពពរះបានហឆលាើ៉ត្រហៅនឹងការអ្ិស្ឋា នរ្រ្់ហោរាហដា៉ពពរះគុណ។ 

«ពពរះ្រន្ូលរ្រ្់ពពរះអមា្ច ្់មកកាន់ហលាកហ៉ហរមា» ក្នុងពគ្ទុក្ខលំបាក គឺ 

ចំហពលយដលហ្ចកតេពីជំហនឿរ្រ្់អ្នកោំស្រថនហ្ចកតេពីពិតរូ្រហនរះកំពុងពតរូវស្ក

ល្ងហដា៉ហ្លាើង ហោរះគឺ៖«ហមើល អញហនរះជាពពរះហ៉�ូវាែ ជាពពរះថនពគ្់រទំាង   

ស្ច់ ហតើមានការអវពីយដលពិបាកហពកដល់អញយដរឬ?»(ខ ២៦ និងខ ២៧)។ 

ទពីពករុងហនរះនឹងធាលា ក់ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថដកងទ័ពខាល់ហដហៅហពល្រនតេិចហទៀត

ហនរះហ�ើ៉ ហកាលា ងទាវ រនិងពពរះរាជវាងំថនទពីពករុងហនរះ ពតរូវ បានហគ ដុតហឆរះ្ហោ្ធ រ 

្ហៅ្ធ  ្រែុយនតេ ្វពីហ្រើមានហ�តុការណ៍យដល្រញ្ជា ក់ថាការវោិ្ជិតចូលមកដល់ 



ទំព័រ-566- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហ�ើ៉ព្រជារាស្តេពតរូវបានហគចា្់រជាហឈលាើ៉ក៏ ហដា៉ ក៏ហគ្ល្ំរណងដ៏អ្់កល្ 

រ្រ្់ពពរះហ៉�ូវាែ្ពមា្់រស្្ន៍អុពីសស្យអល ហៅមិនទាន់បាន្ហពមចយដរ។ 

ហៅក្នុងការ្រនតេហឆលាើ៉ត្រហៅនឹងការអ្ិស្ឋា នថនអ្នក្រហពមើរ្រ្់ពទង់ ពពរះអមា្ច ្់ 

បានមាន្រន្ូលហៅ កាន់ពួកអ្នកយដលពតរូវទណ្ឌ កម្ កំពុង យតធាលា ក់ហៅហលើអ្នក 

ទំាង ហោរះ  ថា៖

 «ហមើល អញនឹងព្រមូលហគហចញពពីអ្់ទំាងស្រុក យដល អញ បាន ្រហណតេ ញ 

ហគហៅហោរះ ហដា៉ហ្ចកតេពីកំ�ឹង ហ្ចកតេពីហឃ្រហៅ ហ�ើ៉និងហ្ចកតេពីគ្្ន ន់

កា្ន ញ់ដ៏ខាលា ំងរ្រ្់អញ ក៏នឹងោំហគមកឯទពីហនរះវញិ ពពមទំាងឲ្យ ហគហៅហដា៉ 

្ុខស្នតេ ហោរះហគនឹងបានជារាស្តេរ្រ្់អញ ហ�ើ៉ អញ នឹង ហ្វើជាពពរះដល់ 

ហគ  អញនឹងឲ្យហគមានទឹកចិតតេយតមួ៉ និងផលាូវព្រពពឹតតេយតមួ៉ ព្រហយជន៍ឲ្យ

ហគបានហកាតខាលា ចដល់អញជាដរា្រ ្ពមា្់រជាហ្ចកតេពី ល្អ ដល់ ហគ និងកូន ហៅ 

ហគតហរៀងហៅ អញនឹងតំាងហ្ចកតេពី្ញ្្ញ នឹងហគ ជាហ្ចកតេពី្ញ្្ញ ដ៏ឋិតហ្រ 

ហៅអ្់កល្ជានិច្ចថា អញនឹងមិនយ្ររ ហចញពពីហគ ហេើ៉ គឺនឹងឲ្យហគបាន 

ហ្ចកតេពីល្អវញិ អញនឹងដាក់ហ្ចកតេពីហកាតខាលា ចដល់អញក្នុងចិតតេហគ ព្រហយជន៍ 

កំុឲ្យហគឃ្លា តហចញពពីអញហេើ៉ ហអើ អញនឹង៉ក ហគជាទពីរ ពីករា៉ចិតតេ ហដើម្ពី 

នឹងហពបា្ហ្ចកតេពីល្អដល់ហគ ពិតពបាកដជាអញ នឹងដំាហគចុរះ ហៅក្នុងស្រុកហនរះ 

ឲ្យអ្់ពពីចិតតេ ហ�ើ៉អ្់ពពីពពលឹងអញ»។

«ដ្ិតពពរះហ៉�ូវាែ ពទង់មានពពរះ្រន្ូលដូហច្នរះថា អញបានោំអ្់ទំាង

ការអាពកក់យែ ង្ំហនរះ មកហលើជនជាតិហនរះយែ ងណា អញក៏នឹងោំអ្់ទំាង

ការយដលអញបាន្នយាដល់ហគ មកហលើហគយែ ងហោរះយដរ ពគ្ហោរះមនុ្្ស 

នឹង ទទួល្រញ្្ច ំចមាក រ ហៅក្នុងស្រុកហនរះហទៀត ជាស រ្ុកយដល ឯងរាល់ គ្្ន ថា 

បានហចាលស្ងៃ ត់ហ�ើ៉ ឥតមានមនុ្្ស ឬ្តវហៅហទៀតហេើ៉ គឺបានព្រគល់

ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថដថនពួកខាល់ហដ មនុ្្សនឹងទទួល្រញ្្ច ំយស្ ចមាក រហដា៉ 

ពបាក់ ពពមទំាងចុរះហ្្រះ និង្ិរទពតា ហ�ើ៉ ហៅ្្រ្រោ្ល់ មកផង គឺហៅ

ក្នុងស្រុកហ្រនយែ មពីនហនរះឯងនឹងហៅពកវល់ពករុងហ៉រូស្េិម ហៅអ្់ទំាង 
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ទពីពករុងរ្រ្់ស្រុក៉ូដា ហៅទពីពករុងស្រុក្្នំ ទពីពករុងស្រុកទំោ្រ និងក្នុងទពីពករុង

ថនស្រុកត្ូងទំាង្រែុោ្នយដរ ដ្ិតអញនឹងហ្វើឲ្យពួកហគយដលជា្់រជាហឈលាើ៉ 

បានពតេ្់រមកវញិ ហនរះហ�ើ៉ជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះហ៉�ូវាែ» (ខ ៣៧ ដល់ 

ខ ៤៤)។

អង្គារ-១៣ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ដានពីយ ែ៉ល ជំពូក ៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឱ ពពរះហ៉�ូវាែ ហអើ៉  ្ូម ្រហពងៀន ទូល្រង្គំ ឲ្យ ស្្គ ល់ ផលាូវ 

ថន ពទង់ ទូល្រង្គំ នឹង ហដើរ ក្នុង ហ្ចកតេពី ពិត រ្រ្់ ពទង់ ្ូម ្ំរពពរួម ចិតតេ ទូល្រង្គំ 

មក ឲ្យ ហកាតខាលា ច ដល់ ពពរះោម ពទង់។  ទំនុកតហមកើង ៨៦:១១

 ជាការ្រញ្ជា ក់អំពពីការធាោរាែ ្់ររងថនការរហំដារះនិងការស្តេ រហេើងវញិ

ហនរះ «ពពរះ្រន្ូលថនពពរះហ៉�ូវាែ ក៏មកដល់ហ៉ហរមាមតេងហទៀត ក្នុងកាលយដល

ហលាកហៅជា្់រ�ំុក្នុងទពីលានគុកថា៖

 «ពពរះហ៉�ូវាែយដលហ្វើការទំាងហនរះ គឺពពរះហ៉�ូវាែ យដលជ្់រ្ូន ្រហងកើត 

ហដើម្ពីនឹងតំាងហេើង យដលមានពពរះោមជាពពរះហ៉�ូវាែ ពទង់មានពពរះ ្រន្ូល 

ថា ចូរអំពាវោវដល់អញ ហោរះអញនឹងហឆលាើ៉ត្រ ហ�ើ៉នឹង ្រង្ហា ញ ឲ្យឯង 

ហ�ើញការយែ ង្ំ ហ�ើ៉មុតមំា យដលឯងមិនដឹង ដ្ិតពពរះហ៉�ូវាែ ជាពពរះ 

ថន ស្្ន៍អុពីសស្យអល ពទង់មានពពរះ្រន្ូលពពីដំហណើ រអ្់ទំាងផ្រះហៅទពីពករុង

ហនរះ និងពពីដំណាក់ហ្តេច៉ូដា យដលពតរូវរលំំ ហដា៉ស្រ ព្រដា្់រ ចមបាងំ ហ�ើ៉ 

និងដាវ យដលហគចាកហចញហៅត៉ុទ្ធ នឹងពួកខាល់ហដ ហ�ើ៉ ក៏្ំរហពញផ្រះ ទំាង 

ហោរះ ហដា៉ស្ក្ពថនមនុ្្ស យដលអញ្មាលា ្់រ ហដា៉ ហ្ចកតេពីកំ�ឹង និង 

ហ្ចកតេពីហឃ្រហៅរ្រ្់អញ ហ�ើ៉បានហគចមុខហចញ ពពី ទពី  ពករុង ហនរះ ហដា៉ហពពារះ

អ្់ទំាងអំហពើអាពកក់ទំាង្រែុោ្នរ្រ្់ហគ …  ឯទពីពករុងហនរះ នឹងបាន្ពមា្់រ

ជាហ�តុោំឲ្យអរ្្របា៉ដល់អញ្ពមា្់រ  ជាហ្ចកតេពី្រហ ើ្រ និង្ិរ ពីល្អផង 

ហៅចំហពារះអ្់ ទំាងនគរហៅយផនដពី ជាពួកអ្នកយដលនឹងឮនិយ៉ពពីអ្់ ទំាង 
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ការល្អ យដលអញហពបា្ដល់ហគ រួចហគនឹងហកាតខាលា ចហ�ើ៉្័៉ញ័រហដា៉ហពពារះ

ពគ្់រទំាងហ្ចកតេពីល្អនិង ហ្ចកតេពី ្ ុខទំាង្រែុោ្ន យដលអញផតេល់ដល់ហគ»។

 «ពពរះហ៉�ូវាែ ពទង់មានពពរះ្រន្ូលដូហច្នរះថា ហៅទពីហនរះ យដល ឯង រាល់ 

គ្្ន ថា ជាទពីខូច្រង់ឥតមានមនុ្្ស ឬ្តវណាហៅហទៀត គឺហៅក្នុងទពីពករុងថន

ស រ្ុក៉ូដាទំាង្រែុោ្ន ហ�ើ៉ហៅអ្់ទំាងផលាូវរ្រ្់ពករុងហ៉រូស្េិម យដល 

ហចាលស្ងៃ ត់ហនរះ ឥតមានអ្នកណាអាស្័៉ហៅ ឬមនុ្្ស ឬ្តវណាហេើ៉ 

ហោរះនឹងមានឮ្ំហេងមនុ្្សមតេងហទៀត ជា្ំហេងអរ្្របា៉ និង ្ ំហេង  

រ ពីករា៉ គឺ្ំហេងរ្រ្់្រតេពីព្រពន្ធហថ្ាង្្ពី និង្ំហេង ពួកអ្នកយដល ហពាលថា 

ចូរហលើក្រហ ើ្រពពរះហ៉�ូវាែថនពួកពល្ររវិារ ដ្ិតពពរះហ៉�ូវាែ ពទង់ល្អ ពពីហពពារះ

ហ្ចកតេពី្្រ្ុរ្រ្រ្់ពទង់ឋិតហ្រហៅអ្់កល្ ហ�ើ៉្ំហេងរ្រ្់ពួក

យដលោំ៉កតង្វ ៉អរពពរះគុណចូលក្នុងពពរះវោិរថនពពរះហ៉�ូវាែយដរ ដ្ិត

អញនឹងហ្វើឲ្យពួកអ្នកស រ្ុកហនរះ យដលហៅជាហឈលាើ៉ បានវលិមកវញិដូច កាល 

ពពីហដើម ហនរះហ�ើ៉ជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះហ៉�ូវាែ»។

 «ពពរះហ៉�ូវាែ ថនពួកពល្ររវិារ ពទង់មានពពរះ្រនូ្លដូហច្នរះថា ហៅ ស្រុក 

ហនរះយដលខូច្រង់ ឥតមានមនុ្្សឬ្តវណាហស្រះ ហ�ើ៉ហៅអ្់ ទំាងទពីពករុង 

ហោរះនឹងមានទពីលំហៅរ្រ្់ពួកអ្នកគង្វ ល យដលឲ្យ�វូង្តវរ្រ្់ហគហដក

្ពមាកមតេងហទៀត �វូង្តវនឹងចូលហពកាមថដថនអ្នកយដលរា្់រវាមតេងហទៀត ហៅ 

អ្់ទំាងទពីពករុងហៅស្រុក្្នំ ស្រុកទំោ្រ ស្រុកត្ូង ស្រុក ហ្រន យែ មពីន និងពគ្់រ

កយនលាងជំុវញិពករុងហ៉រូស្េិម ហ�ើ៉ហៅទពីពករុងស្រុក៉ូដាទំាង្រែុោ្នផង ហនរះ 

ជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះហ៉�ូវាែ»។

 «ពពរះហ៉�ូវាែ ពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា ហមើល នឹងមានពគ្មកដល់ យដល 

អញនឹង្ហពមចតាមពាក្យល្អយដលអញបាននិយ៉ពពីដំហណើ រពួកវង្សអុពីសស្យអល 

និងពួកវង្ស៉ូដា» (ហ៉ហរមា ៣៣:១-១៤)។ 

 ហនរះគឺជាការយដលពពរះបានកមសានតេចិតតេដល់ពួកជំនំុរ្រ្់ពទង់ ហៅក្នុង

៉ុគ្ម័៉យដលហ្្ងងឹត្ំរផុតថនទំោ្់រ្រ្់ពួកហគ ជាមួ៉នឹង កង ទ័ព 
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ថនហ្ចកតេពីអាពកក់។ ស្តំាងោក់ដូចជាមានជ័៉ជម្នរះក្នុង ការខំព្ឹរង យព្រង 

្ំរផ្លា ញរាស្តេអុពីសស្យអលហៅហ�ើ៉ ្រែុយនតេ ពពរះកំពុងពគ្់រពគងស្ថា នការណ៍

ោហពល្រច្ចុ្រ្ន្ន ហ�ើ៉ហៅក្នុងអំេុងឆ្្ន ំយដលនឹងចូលមកដល់ហោរះ រាស្តេ 

រ្រ្់ពទង់នឹងមានឱកា្រហំដារះឲ្យរួចពពីហរឿងអតពីតកាល។ ពពរះរាជស្ររ្រ្់

ពទង់ដល់ពួកជំនំុរ្រ្់ពពរះអង្គគឺ៖

 «ឱយែ កុ្រ ជាអ្នក្រហពមើអញហអើ៉ កំុឲ្យខាលា ចហេើ៉ ឱអុពីសស្យអល ហអើ៉ 

កំុឲ្យស្៉ុតចិតតេយដរ ដ្ិតហមើល អញនឹងជួ៉្ហ្តង្្គ រះឯងពពីចមាងៃ ៉  និងពូជ 

ពង្សឯង ឲ្យរួចពពីស្រុកយដលហគហៅជាហឈលាើ៉ហោរះផង ហោរះពួក យែ កុ្រ នឹង វលិ 

ពតេ្់រមកវញិ ហ�ើ៉នឹងហៅហដា៉្ុខស្រួល និងហ្ច កតេពី   ្ ងៃ្់រស្ងៃ ត់ ឥតមាន 

អ្នកណា្ំរ្័៉ហេើ៉ ដ្ិតពពរះហ៉�ូវាែពទង់ មាន    ពពរះ ្រនូ្លថា អញហៅជាមួ៉ 

ហដើម្ពីនឹងជួ៉្ហ្តង្្គ រះឯង ពពីហពពារះអញនឹង ហ្វើ ឲ្យអ្់ទំាងនគរ យដលអញ

បានកមា្ច ត់កមា្ច ៉ឯងហៅហោរះពតរូវផុតអ្់រលពីងហៅ …  ដ្ិតពពរះហ៉�ូវាែពទង់

មានពពរះ្រន្ូលថា អញនឹង ហមើលឯង ឲ្យ ជា ហ�ើ៉នឹងហ្វើឲ្យរ្ួរ្ឯងបាន ្ រះ 

ហៅ» (ហ៉ហរមា ៣០:១០, ១១, ១៧)។

 ហៅ្ម័៉ស្តេ រហេើងវញិដ៏រ ពីករា៉ អំ្ូររអុពីសស្យអលទំាងដ្់រយដលបាន

យ្រកបាក់គ្្ន  បានរួ្ររួមគ្្ន ជា្្ពីហេើងវញិជាមនុ្្សយតមួ៉។ ពួកហគបានទទួល

ស្្គ ល់ពពរះថាជាអ្នកពគ្់រពគងហលើ «ពគ្់រទំាងពគរួស្រអុពីសស្យអលទំាងអ្់»។ 

ពពរះអង្គបានមាន្រន្ូលថា «ហៅពគ្ហោរះអញនឹងហ្វើជាពពរះដល់ពគ្់រទំាងពគរួ

ថនស្្ន៍អុពីសស្យអល ហ�ើ៉ហគនឹងបានជារាស្តេរ្រ្់អញ»។ «ដ្ិតពពរះ

ហ៉�ូវាែពទង់មានពពរះ្រន្ូលដូហច្នរះថា ចូរហពចៀងហដា៉ ចិតតេអរ ្ ្របា៉ ហពពារះ 

ពួកយែ កុ្រ ហ�ើ៉យស្កហេើងហដា៉អំណរ ហដា៉ ហពពារះ ហមព្រធានថនអ្់ 

ទំាង ស្្ន៍ ចូរព្រកា្ពបា្់រចុរះ ចូរហលើក្រហ ើ្រ ហដា៉ពាក្យថា ឱពពរះ 

ហ៉�ូវាែហអើ៉ ្ូមជួ៉្ហ្តង្្គ រះ្ំណល់ថនស្្ន៍អុពីសស្យអល ជារាស្តេ 

រ្រ្់ពទង់ផង ហមើល អញនឹងោំហគមកស្រុកខាងហជើង ហ�ើ៉នឹងព្រមូលហគ 

ពពីចុងយផនដពី្ំរផុត មានទំាងពួកខាវ ក់ ពួកខវិន ស ព្ីមាន ទមងៃន់ និងស ព្ីយដលហរៀ្រ   



ទំព័រ-570- ពួកហោរា និងហ្តេច

នឹង្ពមាលកូនផង ជាពួកមនុ្្សយែ ង្ំ យដល នឹង  វលិមកហៅទពីហនរះវញិ ហគ 

នឹងមកហដា៉ទឹកយ្្នក និងពាក្យទូលអងវរ អញ នឹងោំមុខហគ ហ�ើ៉តពមង់ហគ  

ហដើរហៅយក្រមាត់ទហនលា តាមផលាូវពតង់ ជាផលាូវ យដល ហគមិនចំព្់រដួលហេើ៉ ដ្ិត 

អញជាឪពុកដល់ស្្ន៍អុពីសស្យអល ហ�ើ៉ពួកហអពបាអិមជាកូនច្ងរ្រ្់ 

អញ» (ហ៉ហរមា ៣១:១, ៧-៩)។

ពុធ-១៤ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ដានពីយ ែ៉ល ជំពូក ៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ កាល ណា ខ្យល់កួច �ួ្ បាត់ ហៅ ហោរះ មនុ្្ស អាពកក់ 

ឥត មាន ្ ល់ ហេើ៉ យត មនុ្្ស ្ ុចរតិ មាន ឫ្ ដ៏ ្ ថាិតហ្ថារ ហៅ អ្់កល្ 

វញិ។ ្ុភា្ិត ១០:២៥

 ហដា៉ការ្រោ្្រខលាួន ហៅចំហពារះនគរទំាងោ៉ ពួកអ្នកយដលហគធាលា ្់រ

បានទទួលស្្គ ល់ថាជាមនុ្្ស្ំណពវថនពពរះហៅឋាន្ួគ៌ហលើ្ជាងជាតិ

ស្្ន៍ណាៗទំាងអ្់ហោរះ ក្នុង្ភាពជាជននិរហទ្ ពតរូវយតហរៀន្ូពតអំពពី

ហមហរៀនថនការស្តេ ្់រ្រង្្គ ្់រ ដ្ិតអពីវាមានស្រៈ្ំខាន់ខាលា ំងណា្់្ពមា្់រ

្ុ្មង្គលរ្រ្់ពួកហគោហពលអោគត។ ទាល់យតពួកហគបានហរៀន្ូពតពពី 

ហមហរៀនទំាងហោរះ ហទើ្រពពរះអាចហ្វើនូវកិច្ចការទំាងោ៉យដលពពរះអង្គចង់ហ្វើ

្ពមា្់រពួកហគ។ «គឺអញនឹងវា៉ផ្្ច លឯងតាមខា្ន តវញិ អញនឹងមិន្រហណាតេ ៉

ឲ្យឯងហៅហដា៉ឥតវា៉ផ្្ច លហេើ៉»។ ពពរះអង្គបានមាន្រន្ូលហៅក្នុងការ

ពន្យល់អំពពីពពរះរាជហគ្ល្ំរណងរ្រ្់ពទង់ ហដើម្ពីដាក់ហទា្ហគ្ពមា្់រហ្ចកតេពី

ល្អខាងពពលឹងវញិ្្ញ ណ (ហ៉ហរមា ៣០:១១)។ ្រែុយនតេ ពពរះអង្គមិនទាន់បានយញក 

ពួកអ្នកយដលពតរូវទទួលហ្ចកតេពីស្ោញ់ដ៏ស្ទន់រ្រ្់ពទង់ហចញហដា៉យេក 

ហៅហេើ៉ហទ។ ពពរះអង្គបាន្រង្ហា ញយផនការរ្រ្់ពទង់ហៅចំហពារះអ្់ទំាង

ស្្ន៍ហៅហលើយផនដពីក្នុងការោំមកនូវហជាគជ័៉ ហចញពពីភាព្ររាជ័៉ យែ ង 

ជាក់យ្តេង ហដើម្ពីជួ៉្ហ្តង្្គ រះ ជាជាងការ្ំរផ្លា ញ។ ពពរះពទង់ក៏បានព្រទាន 

ស្រដល់ហោរារូ្រហនរះថា៖



ពនលាឺឆលាងកាត់ភាពងងឹត-ទំព័រ-571-

 «ឱស្្ន៍ដថទទំាង្រែុោ្នហអើ៉ ចូរឲ្យឯងរាល់គ្្ន ស្តេ ្់រពពរះ្រន្ូលថន 

ពពរះហ៉�ូវាែ ហ�ើ៉យ្លាងពបា្់រដល់ពួកហការះយដលហៅឆ្ងៃ ៉ថា ពពរះយដលបាន

កមា្ច ត់កមា្ច ៉ស្្ន៍អុពីសស្យអលហៅ ពទង់នឹងព្រមូលហគមកវញិ ហ�ើ៉នឹង 

រកសាហគ ដូចជាអ្នកគង្វ លឃ្វ ល�វូងហចៀមរ្រ្់ខលាួន ពពីហពពារះពពរះហ៉�ូវាែពទង់

បានហលារះយែ កុ្រហ�ើ៉ ពទង់បានហដារះហគហចញពពីកណាតេ ្់រថដថនពួកអ្នកយដល

ខាលា ំងជាងខលាួន ហគនឹងមក ហ�ើ៉ហពចៀងហៅហលើទពីខ្្់ថន្្នំ្ុពី ែ៉ូន ហ�ើ៉នឹង 

មក�ូរយ� ដល់ហ្ចកតេពី្្រ្ុរ្រ្រ្់ពពរះហ៉�ូវាែ គឺមកដល់ស្រូវ ទឹកទំពំាង 

បា៉ជូរ ហព្រង និងកូនហចៀម កូនហគ្ ពពី�វូង្តវ ហ�ើ៉ពពលឹងហគនឹងបាន 

ដូច ជា្ួនចបារយដលមានទឹកហសស្ច ហោរះហគនឹងមិនមានហ្ចកតេពីពពរួ៉ហទៀត

ហេើ៉ ពគ្ហោរះ ោងពកមំុនឹងមានចិតតេ រ ពីករា៉ ក្នុងការហលាតកហពាឆោ ង ពពមទំាង 

ពួកកំហោរះៗ និងពួកចា្់ៗទំាងអ្់គ្្ន ផង ដ្ិតអញនឹង្ំរយព្រហ្ចកតេពីហស្ក 

ហៅរ្រ្់ហគ ហៅជាហ្ចកតេពីអំណរវញិ ហ�ើ៉កមសានតេចិតតេហគ ពពមទំាងឲ្យហគ

រ ពីករា៉ហចញពពីហ្ចកតេពីទុក្ខពពរួ៉រ្រ្់ហគ អញក៏នឹងចយម្អតពពលឹងថនពួក ្ ង្ 

ហដា៉ ហ្ចកតេពី្ររ្ូិររ ហ�ើ៉រាស្តេអញនឹងបាន្ក្់រចិតតេ ហដា៉ហ្ចកតេពី្្រ្ុរ្  

រ្រ្់អញ ហនរះហ�ើ៉ជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះហ៉�ូវាែ»។

 «ពពរះហ៉�ូវាែថនពួកពល្ររវិារជាពពរះថនស្្ន៍អុពីសស្យអល ពទង់ មាន 

ពពរះ្រន្ូលដូហច្នរះថា កាលណាអញោំពួកហគ យដលជាហឈលាើ៉ មក វញិ ហោរះ 

ហៅក្នុងស្រុក៉ូដា ហ�ើ៉អ្់ទំាងទពីពករុងហៅស្រុកហោរះ ហគនឹង និយ៉ ពាក្យ 

ហនរះហេើងជា្្ពីហទៀត គឺថា ឱទពីលំហៅថនហ្ចកតេពី្ុចរតិ ហ�ើ៉ ្ ្នំថនហ្ចកតេពី 

្ររ ិ្ ុទ្ធហអើ៉ ្ូមពពរះហ៉�ូវាែព្រទានពរដល់ឯង ហោរះពួក ៉ ូដា និងអ្់អ្នក 

ហៅទពីពករុងរ្រ្់ហគ គឺជាពួកអ្នកហ្វើយស្ចមាក រ ហ�ើ៉ពួក អ្នក យដលឃ្វ ល�វូង 

្តវយដរ ហគនឹងហៅទពីហោរះ ដ្ិតអញបានចយម្អតពពលឹងមនុ្្សយដលហលវើ៉ 

ហ�ើ៉ឯពពលឹងពពរួ៉លំបាក ហោរះអញ បាន ឲ្យ្ក្់រ ចិតតេ ហេើងវញិ»។

 «ពពរះហ៉�ូវាែពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា នឹងមានពគ្មកដល់ យដលអញ    

នឹង តំាង្ញ្្ញ ្្ពី នឹងពួកវង្សអុពីសស្យអល ហ�ើ៉នឹងពួកវង្ស៉ូដា មិនយមន



ទំព័រ-572- ពួកហោរា និងហ្តេច

តាម្ញ្្ញ យដលអញបានតំាងនឹងពួកអ៉្យហកាហគ ហៅថ្ងៃ យដលអញ បាន ចា្់រ   

ថដដឹកហគ ហចញពពីស្រុកហអ្ុពីព្មកហោរះហទ ជាហ្ចកតេពី្ញ្្ញ យដល ពពរះហ៉�ូវាែ 

ពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា ហគផ្តេ ច់ហចញហ�ើ៉ ហទារះហ្រើអញ ជា្រតេពី ដល់ហគក៏ហដា៉ 

គឺពពរះហ៉�ូវាែពទង់មានពពរះ្រនូ្លថា ហ្ចកតេពី ្ ញ្្ញ  យដល អញនឹងតំាងចំហពារះ  

ពួកវង្សអុពីសស្យអលក្នុងហពលហពកា៉ពគ្ហោរះ គឺ យែ ង  ដូហច្នរះ អញនឹងដាក់ពកឹត្យ  

វន័ិ៉រ្រ្់អញហៅខាងក្នុងខលាួនហគ ទំាង ចារកឹ ទុកក្នុងចិតតេហគ ហោរះអញនឹង 

ហ្វើ ជាពពរះដល់ហគ ហ�ើ៉ហគនឹងបានជារាស្តេរ្រ្់អញ រួចហគនឹង ្រហពងៀន  អ្នក 

ជិតខាង ហ�ើ៉ និង្រង្រ្អូន ហគហរៀងខលាួនហទៀតថា ចូរឲ្យស្្គ ល់ពពរះហ៉�ូវាែ ចុរះ 

ដ្ិតពពរះហ៉�ូវាែពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា ហគនឹងស្្គ ល់អញពគ្់រៗគ្្ន  តំាងពពី 

អ្នក តូច្ំរផុត រ�ូតដល់ អ្នក ្ ំ្ំរផុតក្នុងពួកហគ ហពពារះអញនឹងអត់ហទា្ចំហពារះ 

អំហពើទុច្ចរតិរ្រ្់ហគ ហ�ើ៉នឹងយលងនឹកចំាពពីអំហពើបា្រហគហទៀតជាដរា្រហៅ» 

(ហ៉ហរមា ៣១:១០-១៤, ២៣-២៥, ៣១-៣៤)៕



នៅក្នុងព្រះរាជវាងំនៃទីពករុងបាបី៊ឡូៃ-ទំ្័រ-573-

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរដ្េពីយ៉ែល ជំពូក ១

ព្រហស្បតិ៍-១៥ វិចិ្ឆកា   អំណាៃ ព្រះគម្ីរពបចំាន្ងៃ៖ ដាៃីយ ែ៉ល ជំ្ូក៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ព្រះន៉ហូវាែ ពទង់ កាៃ់ ខាង ខ្នុំៗ ៃឹង មិៃ ខាលា ច អ្ី នឡើ៉ 

ន�ើ មៃនុស្ស អាច ៃឹង ន្្ើ អ្ី ដល់ ខ្នុំ បាៃ។ ទំៃនុក�នមកើង ១១៨:៦

 ្ួកសាសៃ៍អនុីស្សាយអលព�រូវបាៃចាប់ជាន្លាើ៉៉កនៅពករុងបាបី៊ឡូៃ

អស់រ៉ៈកាល៧០ឆំ្្។ នៅនដើមឆំ្្នៃរ៉ៈកាល៧០ឆំ្្នោរះ ក៏មាៃ្ួកពគីសាទា ៃ

យដលនស្ហាជា�ិក្នុងចំនណាមកូៃនៅសាសៃ៍អនុីស្សាយអលយដរ។ ្ួកនគគឺជា  

មៃនុស្សយដលពបកាៃ់ខាជា ប់ៃឹងនោលការ យែ ងរងឹមំាដូចយដកយ្ប មិៃ ្ នុករលួ៉ 

តាម ភា្អាតាមា ៃិ៉មនឡើ៉។ ្ួកនគគឺជាមៃនុស្សយដលបាៃនលើក�នមកើងព្រះ

នដា៉ហ៊ាៃលរះបង់អ្ីៗពគប់យែ ងទំាងអស់។  នៅក្នុងទឹកដីយដលខលាួៃព�រូវបាៃ

នគចាប់ជាន្លាើ៉ ្ួកបនុរសទំាងនៃរះបាៃន្្ើតាមព្រះរាជនោលបំណងរបស់

ព្រះ នដា៉ការផ្តល់ព្រះ្រយដលនកើ�មក្ីចំនណរះដឹងនៃព្រះន៉ហូវាែ ដល់ 

សាសៃ៍ដនទ។ ្ួកនគគឺជា�ំណាង របស់ព្រះ។ ្ួកនគមិៃយដលសពមបសពមរួល

ជាមួ៉ៃឹង្ួកអ្កថ្្៉បងំ្រូបព្រះនឡើ៉។ ្ួកនគព�រូវបាៃនគនលើក�នមកើង

នសចក្តីជំនៃឿ ៃិងន ម្ា រះជាអ្កថ្្៉បងំ្ព្រះដ៏មាៃព្រះជៃមារស់របស់្ួកនគ 

ឲ្យមាៃកិ�្តិ៉សយែ ងខ្ង់ខ្ស់។ នហើ៉្ួកនគក៏បាៃន្្ើដូនច្ារះ។ ្ួកនគបាៃ 

នលើក�នមកើងព្រះពគប់ន្លនវលា ទំាងន្លយដល្ួកនគចនពមើៃរនុងនរឿង ៃិង 

ទំាងន្លយដលទ័លពក នហើ៉ព្រះក៏បាៃនលើក�នមកើងដល់្ួកនគវញិយដរ។

 នរឿងរាែ វយដលបនុរសជា្ួកអ្កថ្្៉បង្ំដល់ព្រះន៉ហូវាែទំាងនៃរះ បាៃ

៣៩

នៅក្នុងព្រះរាជវាងំនៃទីពករុងបាប៊ីឡៃូ



ទំ្័រ-574- ្ួកនហារា ៃិងនស្តច



នៅក្នុងព្រះរាជវាងំនៃទីពករុងបាបី៊ឡូៃ-ទំ្័រ-575-

កាលា ៉ជាន្លាើ៉សឹកនៅទីពករុងបាបី៊ឡូៃ ៃិងយដលនពគឿងពបដាប់នៃព្រះវហិារ

របស់ព្រះព�រូវបាៃនគដាក់នៅក្នុងព្រះវហិាររបស់ព្រះនៃទីពករុងបាបី៊ឡូៃ ព�រូវ

បាៃ្ួកអ្កមាៃជ័៉ជម្រះសំអាងថ្ជាភស្តនុតាងបញ្ជា ក់ថ្សាសោ ៃិង 

ពបន្ណីរបស់្ួកនគ ខ្ង់ខ្ស់ជាងសាសោៃិងពបន្ណីរបស់សាសៃ៍នហនព ើ្រ។ 

បែនុយៃ្ត តាមរ៉ៈភា្អាមាែ ស់បំផនុ�នដា៉សារសាសៃ៍អនុីស្សាយអលបាៃ យបរនចញ 

្ីព្រះអង្ ព្រះពទង់បាៃពបទាៃភស្តនុតាងអំ្ីភា្ពបនសើរឧ�្តមរបស់ព្រះអង្ 

ភា្បរសិនុទ្ធនៃ�ពមរូវការរបស់ព្រះអង្ ៃិងលទ្ធផលដ៏្ិ�ពបាកដនៃការសា្ត ប់

បង្្ប់វញិ។ នហើ៉ទីបោទា ល់យដលពទង់បាៃពបទាៃនៃរះ គឺជាភស្តនុតាងយ�មួ៉

គ�់យដលមៃនុស្សអាចទទួល៉កតាមរ៉ៈអ្កយដលនសាមា រះព�ង់ជាមួ៉ៃឹង ពទង់។

 នៅក្នុងចំនណាម្ួកអ្កយដលរកសាភក្តីភា្របស់ខលាួៃជាមួ៉ៃឹងព្រះ 

មាៃដូចជា នលាកដាៃីយ ែ៉ល ៃិងគូកៃរបស់នលាកបីោក់នទៀ� យដលជាគំរូ

ដ៏ល្ីលបាញអំ្ីមនុខ�ំយណងរបស់មៃនុស្ស យដលរួបរួមជាមួ៉ព្រះដ៏មាៃពបាជ្ា

ៃិងមាៃអំណាច។ ្ួក ន៉ុវជៃនៅក្នុងយសរាជវង្សទំាងនៃរះព�រូវបាៃនគ៉កនចញ

្ី្ួកន្លាើ៉សឹកដ៏សាមញ្ញ  ្ីផទារះសាសៃ៍៉ូដារបស់្ួកនគមកកាៃ់ទីពករុង 

ដ៏រនុងនរឿង នហើ៉ចូលនៅក្នុងព្រះរាជវាងំនៃព្រះមហាក្សព�ដ៏្ំបំផនុ� នៅនលើ 

្ិភ្នលាក។ នស្តចនៃបូ៊នក្សា «ពទង់មាៃព្រះបៃទាូលបង្្ប់ដល់អាសផ្្ស 

ជាោ៉នលើ្ួកកនពមៀវរបស់ពទង់ ឲ្យោំ្ូជនស្តច ៃិង្ួកមាៃព�កូលខ្ស់ 

ក្នុង្ួកកូៃនៅអនុីស្សាយអលចូលមក គឺជាមៃនុស្សកំនោរះៗយដលឥ�មាៃនខាច រះ

អ្ីនសារះ ជាអ្កយដលមាៃរូបរាងល្អ នហើ៉នចរះសាទា �់ក្នុងពគប់ទំាងចំនណរះ ឆ្ប់ 

៉ល់ខាងនសចក្តីនពរៅពជរះ មាៃគំៃិ�វាងនវ ៃិងអស់ទំាងអ្កយដលមាៃ�ពមិរះ 

អាចន្្ើការង្រក្នុងដំណាក់នស្តចបាៃ … 

 «រឯីក្នុង្ួកអ្កទំាងបែនុោមា ៃនោរះ មាៃ្ួក៉ូដាខលារះ គឺមាៃដាៃីយ ែ៉ល 

មួ៉ ហាណាោមួ៉ មីសាយអលមួ៉ ៃិងអ័សារាមួ៉»។ នដា៉ទ�ន�ើញ

សកា្ត ៃនុ្លនៃសម�្ថភា្ដ៏នលចន ល្ា នៅក្នុង្ួក ន៉ុវជៃទំាងនៃរះ នស្តចនៃបូ៊

នក្សាបាៃនប្តជ្ាថ្ៃឹងបង្ឹក្ួកនគឲ្យកាៃ់�ំយណងសំខាៃ់ៗនៅក្នុងព្រះៃគរ។ 



ទំ្័រ-576- ្ួកនហារា ៃិងនស្តច

នដើម្ីឲ្យ្ួកនគមាៃគនុណសម្�្តិពគប់ពោៃ់ សពមាប់បំន្ញកិចចការពបចំាជីវ�ិ

របស់្ួកនគបាៃ នស្តចបាៃនរៀបចំឲ្យ្ួកនគនរៀៃភាសាខាល់នដ នហើ៉ព្រះ

អង្បាៃពបទាៃការអប់រអំស់រ៉ៈន្លបីឆំ្្ ដូចយដលព្រះអង្ ល្ា ប់បាៃពបទាៃ

ដល់្ួកនមដឹកោំ្ំៗនៅក្នុងៃគរកៃលាងមកយដរ។

សុព្រ-១៦ វិចិ្ឆកា   អំណាៃ ព្រះគម្ីរពបចំាន្ងៃ៖ ដាៃីយ ែ៉ល ជំ្ូក៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ ៃឹក ចំា ្ ី ្ ួក អ្ក ោំ មនុខ យដល បាៃ ផសា៉ ព្រះបៃទាូល 

មក អ្ក រាល់ ោ្ ព�រូវ យ� ពតាប់ តាម នសចក្តី ជំនៃឿ របស់ អ្ក ទំាង នោរះ ទំាង 

្ិចារណា នមើល ចនុង បំផនុ� នៃ កិរយិ នគ ផង។ នហនព ើ្រ ១៣:៧

  នៅហ្ា៉នលើ្ួកកនពមៀវបាៃប្តូរន ម្ា រះរបស់ដាៃីយ ែ៉ល ៃិងគូកៃ 

របស់នលាកបីោក់នទៀ� នៅតាម�ំណាងនៃព្រះរបស់សាសៃ៍ខាល់នដវញិ។ 

ទាក់ទងនៅៃឹងន ម្ា រះយដលឳ ន្ុកមា្ត ៉ជាសាសៃ៍ នហនព ើ្របាៃដាក់ឲ្យនោរះ 

មាៃសារៈសំខាៃ់ជាខាលា ំង។ ន ម្ា រះទំាងនោរះយ�ងយ�្រជាលក្ខណៈនៃអ�្ត

ចរ�ិយដលឳ ន្ុកមា្ត ៉ពបាថ្្ចង់ន�ើញកូៃរបស់នគមាៃ។ នមនលើ្ួក ន៉ុវជៃ

យដលព�រូវបាៃចាប់ជាន្លាើ៉ទំាងនោរះបាៃ «ឲ្យមាៃន ម្ា រះនផ្សងវញិ គឺនលាក  

ឲ្យដាៃីយ ែ៉លមាៃន ម្ា រះថ្ នបល្ិសសាសារ ឲ្យហាណាោ មាៃ ន ម្ា រះថ្ 

សាពដាក់ ឲ្យមីសាយអលមាៃន ម្ា រះថ្ យមសាក់ នហើ៉ក៏ឲ្យអ័សារាមាៃន ម្ា រះ 

ថ្ អ័នបឌនៃនកា»។

 នស្តចមិៃបាៃបង្ខំឲ្យ ន៉ុវជៃសាសៃ៍នហនព ើ្រទំាងនៃរះនបារះបង់ជំនៃឿ 

របស់្ួកនគ នដើម្ីបំន្ញចិ�្តដល់ការថ្្៉បង្ំរូបព្រះនោរះនទ បែនុយៃ្ត ព្រះអង្ 

សង្ឹមថ្ ្ួកនគៃឹងោំការនៃរះចូលមកក្នុងជីវ�ិរបស់្ួកនគបៃ្តិចម្តងៗ។ 

នដា៉ដាក់ន ម្ា រះយដលមាៃៃ័៉តាមការថ្្៉បងំ្រូបព្រះ នដា៉ោំ្ួកនគឲ្យ 

មាៃទំោក់ទំៃងជិ�ស្ិទ្ធជាមួ៉ៃឹងពបន្ណីនៃការថ្្៉បង្ំរូបព្រះ ៃិងនៅ 

នពកាមឥទ្ធិ្លនៃ្ិ្ីទាក់ទាញចិ�្តតាមការថ្្៉បង្ំរូបព្រះនៃសាសៃ៍ដនទ ព្រះអង្ 

សង្ឹមថ្ៃឹងអូសទាញ្ួកនគឲ្យនបារះបង់ជំនៃឿសាសោនៃៃគររបស់្ួកនគ



នៅក្នុងព្រះរាជវាងំនៃទីពករុងបាបី៊ឡូៃ-ទំ្័រ-577-

នចាល នហើ៉យបរមករួបរួមជាមួ៉ៃឹងការថ្្៉បង្ំរូបព្រះនៃ្ួកបាបី៊ឡូៃវញិ។

 នៅពោដំបូងនៃកិចចការរបស់្ួកនគ មាៃការសាកល្ងអ�្តចរ�ិ យែ ង្ំ។ 

គឺនស្តចបាៃឲ្យ្ួកនគបរនិភាគអាហារៃិងស្សា យដលបាៃមក្ី�នុព្រះនសាងៃ ៉របស់ 

នស្តចយ�បែនុនណាណ រះ។ នៅក្នុងទនង្ើនៃរះ នស្តចគិ�ថ្ៃឹងបង្ហា ញ្ីការស្្ព្រះទ័៉

របស់ពទង់ដល់្ួកនគ ៃិងជាការ៉កព្រះទ័៉ទនុកដាក់ចំនោរះសនុខនុមាលភា្

របស់្ួកនគផងយដរ។ បែនុយៃ្ត អាហារនោរះមួ៉ យផ្កព�រូវបាៃនគថ្្៉នៅរូបព្រះ 

អាហារយដលនគ៉កមក ្ ី�នុរបស់នស្តចព�រូវបាៃនគថ្្៉នៅ្្ួកព្រះយកលាងកាលា ៉ 

នហើ៉អ្កយដលទទួលទាៃអាហារនោរះព�រូវបាៃនគចា�់ទនុកថ្ជាការផ្តល់ការ

នោរ្ដល់ព្រះនៃទីពករុងបាបី៊ឡូៃ។  ភា្នសាមា រះព�ង់នៅៃឹងព្រះន៉ហូវាែ បាៃ 

ហាម ឃា�់នលាក ដាៃី យ ែ៉ល ៃិងមិ�្តភក្តិរបស់នលាក មិៃឲ្យចូលរួមនៅក្នុង

ការនោរ្បូជាយបបនៃរះនឡើ៉។ សូម្ីយ�ពោៃ់យ� ន្ុ�ន្្ើជាទទួលទាៃ

អាហារៃិងស្សានោរះ ក៏ជាការជំទាស់នៅៃឹងជំនៃឿរបស់្ួកនគយដរ ការន្្ើ យបប 

នៃរះ គឺជាការ ពបគល់ ខលាួៃនៅឲ្យសាសៃ៍ដនទ ៃិងបៃ្តនុរះបង្្អ ប់ដល់នោលការ

នៃពកឹ�្យវៃ័ិ៉របស់ព្រះនហើ៉។ ្ួកនគមិៃខាលា ចពប ន្ុ៉ៃឹងឥទ្ធិ្លដ៏នហវហ�់ 

នៃភា្ន�ើ�ឆ្៉ៃិងការបា�់បង់ការលូ�លាស់ខាងរាងកា៉ គំៃិ� ៃិង 

ព្លឹង វញិ្្ញ ណនឡើ៉។ ្ួកនគបាៃដឹងអំ្ីនរឿងណាដាប់ៃិងអ័បី៊ហូ៊វ ជាកំណ�់  

ពតា  ្ ីអ្កយដលមិៃនចរះបាែ ៃ់ពបមាណ នហើ៉លទ្ធផលនៃការនោរះព�រូវបាៃនគរកសា

ទនុកនៅក្នុងពកំាងយស្កនៃព្រះគម្ីរ នហើ៉្ួកនគបាៃដឹងថ្ អំណាចនៃរាង

កា៉ៃិងគំៃិ�របស់្ួកនគៃឹងទទួលផលបែរះោល់យែ ង្ងៃៃ់្ងៃរ នដា៉ការនពបើ  

ពបាស់ស្សា។

 ឳ ន្ុកមា្ត ៉របស់ដាៃីយ ែ៉ល ៃិងមិ�្តភក្តិរបស់នលាក បាៃពបិ�នពបៀៃ

បនពងៀៃអំ្ីទមាលា ប់នៃការដឹងខ្ា� ឬការនចរះពបមាណខលាួៃយែ ងចបាស់។ ្ួក 

ោ�់បាៃបនពងៀៃដល់្ួកនគថ្ ព្រះបាៃពទពទង់្ួកនគឲ្យមាៃសម�្ថភា្ ៃិង 

ថ្ ្ួកនគមិៃព�រូវបំព រ្ួញៃិងបំផ្លា ញដល់អំណាចរបស់្ួកនគនឡើ៉។ ការ 

អប់រទំំាងនៃរះគឺ ជាមន្យោបា៉សពមាប់នលាកដាៃីយ ែ៉ល  ៃិងមិ�្តភក្តិរបស់ 



ទំ្័រ-578- ្ួកនហារា ៃិងនស្តច

នលាកឲ្យការោរ្ួកនគ នៅកណា្ត លឥទ្ធិ្លយដលោំឲ្យខនុសសីល្ម៌ នៅ

ក្នុងព្រះរាជវាងំនស្តចនៃទីពករុងបាបី៊ឡូៃ។ មាៃនសចក្តីល្ួងយែ ងខាលា ំងកាលា នៅជនុំ 

វញិ ្ ួកនគ នៅក្នុងដំណាក់ដ៏ន�ើ�ឆ្៉ ៃិង ន្ុករលួ៉នៃរះ បែនុយៃ្ត ្ួកនគនៅយ� 

មិៃព្មពបឡូកពបោក់ដយដល។ មិៃមាៃអំណាចណា ឬឥទ្ធិ្លណា យដល 

អាចអូសទាញ្ួកនគនចញ្ីនោលការយដល្ួកនគបាៃនរៀៃសូព�កាល្ីនកមាង 

នដា៉ការសិកសាព្រះបៃទាូល ៃិងកិចចការរបស់ព្រះនោរះបាៃនឡើ៉។

 ពបសិៃនបើដាៃីយ ែ៉លចង់ នលាកអាចរកន�ើញនលសសមរម្យនៅជនុំវញិ

ខលាួៃ នដើម្ីចាកនចញ្ីទមាលា ប់នៃការនចរះបាែ ៃ់ពបមាណយែ ង�ឹងរនុងឹនៃរះ។ នលាក 

អាចពបយកកថ្ នដា៉នៅនពកាមការោប់ព្រះហឫទ័៉របស់នស្តច ៃិងជារាសស្ត

យដលនៅនពកាមអំណាចរបស់ពទង់ នលាកមិៃមាៃមន្យោបា៉នដារះស្សា៉ 

នពរៅ្ីទទួលទាៃអាហារៃិងស្សារបស់នស្តចនោរះនឡើ៉ ពបសិៃនបើនលាក

ហ៊ាៃពបឆំ្ងនៅៃឹងនស្តច នោរះនលាកពបាកដជាបា�់បង់មនុខ�ំយណង ៃិង បា�់ 



នៅក្នុងព្រះរាជវាងំនៃទីពករុងបាបី៊ឡូៃ-ទំ្័រ-579-

បង់ជីវ�ិជាក់ជាមិៃខាៃ។ ពបសិៃនបើនលាកមិៃនោរ្ពកឹ�្យវៃ័ិ៉របស់ព្រះ 

នលាកៃឹងទទួលបាៃការោប់ព្រះហឫទ័៉្ីសំណាក់នស្តច ៃិងរកសាសនុវ�្ថិភា្

នៃអ�្ថពបនយជៃ៍ផ្ទា ល់ខលាួៃ ៃិងបនងកើៃនជាគជ័៉ខាងនលាកិ៉ យែ ងឆ្លា � 

វាង នវមិៃខាៃ។

 បែនុយៃ្ត នលាកដាៃីយ ែ៉លមិៃសាទា ក់នសទាើរនឡើ៉។ សពមាប់នលាក ការ ស្្ 

ព្រះទ័៉របស់ព្រះជាមាច ស់ ពបនសើរជាងការ ោប់ព្រះទ័៉្ីសំណាក់ព្រះនៅ 

អ្ិរាជយដលមាៃអំណាចបំផនុ�នៃនលាកិ៉ នោលគឺពបនសើរជាងជីវ�ិរបស់ 

នលាកផ្ទា ល់នៅនទៀ�។ នលាកបាៃនប្តជ្ា្រយែ ងរងឹមំានៅនលើនសចក្តីសនុចរ�ិ 

របស់នលាក នទារះបីមាៃលទ្ធផលយែ ងណាក៏នដា៉។ នលាក «បាៃសនពមច 

ក្នុងចិ�្តថ្ មិៃព្មឲ្យខលាួៃនៅហមាង នដា៉ អាហារ របស់ នស្តច ឬនដា៉ស្សា

ទំោំងបា៉ជូរយដលពទង់ ល្ា ប់នសា៉នឡើ៉»។ នហើ៉គូកៃរបស់នលាកទំាង

បីោក់ក៏បាៃោំពទដល់ការតំាងចិ�្តនៃរះផងយដរ។

សៅរ៍-១៧ វិចិ្ឆកា   អំណាៃ ព្រះគម្ីរពបចំាន្ងៃ៖ ដាៃីយ ែ៉ល ជំ្ូក១០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ចូរ ឲ្យ កិរយិ យដល អ្ក រាល់ ោ្ ពបព្ឹ�្ត បាៃ ឥ� 

នលាភ នឡើ៉ ឲ្យ សកប់ ចិ�្ត ៃឹង របស់ យដល មាៃ នហើ៉ បែនុនណាណ រះ ចនុរះ ដ្ិ� ពទង់ 

មាៃ បៃទាូល ថ្ «អញ ៃឹង មិៃ ចាក នចញ ្ ី ឯង ក៏ មិៃ នបារះ បង់ នចាល ឯង 

នឡើ៉»។ នហនព ើ្រ ១៣:៥

 នដើម្ី្ៃដល់ការសនពមចចិ�្តនៃរះ ន៉ុវជៃនហនព ើ្ររូបនៃរះមិៃបាៃ

បនញច ញសកមមាភា្ព្នហើៃនកាងកាចនទ បែនុយៃ្ត នដា៉មាៃនសចក្តីសង្ឹម

នៅនលើព្រះយែ ងមនុ�មំាវញិ ។ ្ួកនគមិៃបាៃនពជើសនរ ើសន្្ើឲ្យយបលាក្ីនគ

នោរះនទ បែនុយៃ្ត ្ួកនគសនុខចិ�្តទទួលការ្ឺចាប់ ជាជាងពបមា្ដល់ព្រះ ។ 

ពបសិៃនបើ្ួកនគបាៃសពមបសពមរួលជាមួ៉ការពបព្ឹ�្តិខនុសនៅតាមសំនណើ

ឲ្យ៉ល់ព្មបៃទាៃ់នៅតាមកាលៈនទសៈនោរះ ការចាកនចញ្ីនោលការ 

 របស់្ួកនគៃឹងបៃ្ថ៉វញិ្្ញ ណនៃអំន ើ្ព�ឹមព�រូវ ៃិងការស្អប់នខ្ើម កំហនុស របស់   



ទំ្័រ-580- ្ួកនហារា ៃិងនស្តច

្ួកនគជាក់ជាមិៃខាៃ។ ជំហាៃនៃការពបព្ឹ�្តិខនុសដំបូង អាចដឹកោំ នៅរក 

កំហនុសនផ្សងៗនទៀ� រហូ�ដល់នសចក្តីល្ួងនបាសសមា្អ �្ួកនគ នចញ្ី

ទំោក់ទំៃងជាមួ៉ៃឹងព្រះនៃឋាៃសួគ៌ទំាងស្សរុង ។ “ព្រះពទង់ក៏ន្្ើឲ្យដាៃីយ ែ៉ល

បាៃពបកបនដា៉នសចក្តីសប ន្ុរស ៃិងនសចក្តីស្សោញ់របស់នៅហ្ា៉នោរះ”

នហើ៉សំនណើ របស់ដាៃីយ ែ៉លថ្មិៃព�រូវឲ្យខលាួៃនៅហមាងនោរះក៏ព�រូវបាៃ

នៅហ្ា៉នោរះទទួលនដា៉នោរ្ ។ បែនុយៃ្ត នៅហ្ា៉នោរះមាៃការសាទា ក់នសទាើរ

ក្នុងការអៃនុញ្្ញ �តាមសំណូម្រនោរះ ។ នលាក្ៃ្យល់ថ្ “ន ើ៉ងខាលា ចព្រះករនុណា 

ជាព្រះអមាច ស់នៃន ើ៉ង យដលពទង់បាៃ�ពមរូវអាហារ ៃិងនពគឿងផឹកដល់អ្ក 

ណាស់ ចង់ឲ្យពទង់ទ�ន�ើញមនុខអ្ករាល់ោ្បាៃអាពកក់ជាង្ួកកំនោរះៗ 

ស្សករៃឹងឯងន្្ើអី យែ ងនោរះ អ្កៃឹងន្្ើឲ្យន ើ៉ងពប ន្ុ៉កបាលចំនោរះនស្តច

នហើ៉”។ 

 ន្លនោរះនលាកដាៃីយ ែ៉លបាៃៃិយ៉នៅនមែលសារ ជាអ្ក�ពមរួ�

យដលនស្តចបាៃតំាងឲ្យព�រួ�នលើ ន៉ុវជៃសាសៃ៍នហនព ើ្រ សនុំការអៃនុនពោរះ្ី

ការបរនិភាគអាហារនស្តច ៃិងការទទួលទាៃស្សារបស់ពទង់ ។ នលាកបាៃ

សនុំឲ្យនម�ពមរួ�នោរះសាកល្ងព�ឹមដប់ន្ងៃនមើល ក្នុងអំឡនុងន្លនោរះ្ួក

ន៉ុវជៃនហនព ើ្របរនិភាគយ�អាហារសាមញ្ញបំផនុ� ខណៈយដល្ួក ន៉ុវជៃ 

ដនទនទៀ�នគបរនិភាគអាហារឆ្ងៃ ញ់ៗ ។

 ោ៉�ពមរួ�នោរះបារម្ភយពកងការ៉ល់ព្មតាមសំនណើ នៃរះៃឹងន្្ើឲ្យ 

នស្តចមិៃស្្ព្រះហឫទ័៉ យ�នទារះជាយែ ងនៃរះក៏នដា៉ក៏នលាក៉ល់ព្ម

តាម នហើ៉នលាកដាៃីយ ែ៉លបាៃដឹងចបាស់ថ្ករណីរបស់នលាកៃឹងមាៃ

ជ័៉ជម្រះជាមិៃខាៃ។ នៅចនុងបញច ប់នៃការសាកល្ងដប់ន្ងៃ នគបាៃន�ើញ

លទ្ធផលផទានុ៉ស្សឡរះ្ីការព្រួ៉បារម្ភរបស់នមនលើ្ួកកនពមៀវ ។ «មនុខនគបាៃ 

ស្សស់ជាង នហើ៉នគមាៃសាច់ល្អជាង្ួកកំនោរះៗយដលបរនិភាគអាហារ 

របស់នស្តចនៅនទៀ�» ចំនោរះរូបរាងខាងនពរៅ ្ួក ន៉ុវជៃនហនព ើ្របាៃបង្ហា ញ

ភា្ល្អដាច់នគ នបើនពបៀបន្ៀបជាមួ៉ៃឹង្ួក ន៉ុវជៃយដលជាគូកៃរបស់្ួក



នៅក្នុងព្រះរាជវាងំនៃទីពករុងបាបី៊ឡូៃ-ទំ្័រ-581-

នគ ។ ជាលទ្ធផល នៅហ្ា៉របស់្ួក�ពមរួ�នោរះក៏៉ល់ព្មអៃនុញ្្ញ �

ឲ្យនលាកដាៃីយ ែ៉ល ៃិងគូកៃរបស់នលាកបរនិភាគយ�អាហារសាមញ្ញ នៅ

ក្នុងអំឡនុងន្លនៃវគ្សិកសាទំាងមូល ។

 អស់រ៉ៈន្លបីឆំ្្ ន៉ុវជៃនហនព ើ្របាៃសិកសានដើម្ីទទួលបាៃ 

«វជិាជា ៃិងភាសារបស់សាសៃ៍ខាល់នដ»។ នៅក្នុងអំឡនុងន្លនៃរះ ្ួកនលាក

បាៃពបកាៃ់ខាជា ប់ៃូវភក្តីភា្ចំនោរះព្រះ ៃិងបាៃទី្ឹងនៅនលើព្រះនចសា្ត របស់

ពទង់ទំាងស្សរុង។ នដា៉ទមាលា ប់នៃការលរះបង់ខលាួៃឯងនៃរះ ្ួកនគបាៃរួបរួម

ោ្យែ ងនសាមា រះសមា័ពគ ទំាងខាងនោលបំណង ការឧសសាហ៍្យោយមៃិងភា្ 

រងឹមំា។ គឺមិៃមាៃអំៃួ�ៃិងមហិច្ឆតានទជានហ�នុយដលបាៃោំ្ួកនគឲ្យចូល

នៅក្នុងព្រះរាជវាងំរបស់នស្តច ជានដគូជាមួ៉ៃឹងអ្កមិៃ ល្ា ប់ស្ាល់ឬ

នកា�ខាលា ចដល់ព្រះ គឺ្ួកនគជាទាសករនៅក្នុងទឹកដីបរនទសយដលព្រះដ៏មាៃ

ពបាជ្ាញាណបាៃតំាង្ួកនគនៅទីនោរះ។ នដា៉យបកនចញឆ្ងៃ ៉្ីឥទ្ធិ្ល

នៃផទារះសយម្ង ៃិងទំោក់ទំៃងដ៏្ិសិដ្ឋ ្ួកនគបាៃខំពបឹងយពបងនដារះស្សា៉

ខលាួៃឲ្យរួច្ីមៃនុស្សយដលសងក�់សងកិៃ យែ ងគួរឲ្យនកា�សរនសើរ ៃិងនលើក

�នមកើងសិរលី្អរបស់ព្រះយដល្ួកនគបនពមើ។

 ព្រះបាៃទទួល៉កភា្រងឹមំាៃិងការលរះបង់ខលាួៃរបស់្ួក ន៉ុវជៃ

នហនព ើ្រ ៃិងភា្បរសិនុទ្ធនៃមូលនហ�នុរបស់្ួកនគ នហើ៉ព្រះអង្ក៏បាៃពបទាៃ

ព្រះ្រដល់្ួកនគ។ ព្រះ «ពទង់ពបទាៃឲ្យនគមាៃ�ពមិរះ នហើ៉ឲ្យបាៃន�លាៀវឆ្លា �

ក្នុងពគប់ទំាងចំនណរះៃិងពបាជ្ា ឯដាៃីយ ែ៉ល នលាកក៏មាៃនយបល់ក្នុងអស់

ទំាងការជាក់យស្តង ៃិងការ៉ល់សប្តិផង»។ នសចក្តីសៃយោថ្ «ដ្ិ�អស់ 

អ្កណាយដលនលើក�នមកើងអញ នោរះអញៃឹង�នមកើងអ្កនោរះនឡើងយដរ» 

(សាំ៉ូយអលទី១ ២:៣០) ព�រូវបាៃសនពមច។ ខណៈយដលនលាកដាៃីយ ែ៉ល   

នតាងព្រះជាប់ នដា៉ភា្នសាមា រះព�ង់ឥ�ង្កនរ វញិ្្ញ ណនៃនសចក្តីទំោ៉ក៏

បាៃ ល្ា ក់មកនលើរូបនលាក។ នៅន្លយដលនលាកបាៃទទួលការបនពងៀៃ 

អំ្ីមៃនុស្ស ទាក់ទងនៅៃឹង�ួោទីនៃជីវ�ិនៅក្នុងព្រះរាជវាងំ ព្រះក៏កំ ន្ុងយ�



ទំ្័រ-582- ្ួកនហារា ៃិងនស្តច

បនពងៀៃដល់នលាកឲ្យដឹង្ីអា្៌កំបំាងនៃន្លអោគ� ៃិងឲ្យក�់ពតាអំ្ី

ជំោៃ់មៃនុស្សយដលៃឹងចូលមកដល់ ោន្លខាងមនុខផងយដរ តាមរ៉ៈ�ួនលខ 

ៃិងៃិមិ�្តសញ្្ញ  យដលពគបដណ្ត ប់នលើពបវ�្តិសាសស្តនៃ្ិភ្នលាកនៃរះ 

រហូ�ដល់ ទី អវសាៃកាល។

អាទិត្យ-១៨ វិចិ្ឆកា   អំណាៃ ព្រះគម្ីរពបចំាន្ងៃ៖ ដាៃីយ ែ៉ល ជំ្ូក១១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ នសចក្តី នកា�ខាលា ច ដល់ ព្រះន៉ហូវាែ នោរះ នពបាស ឲ្យ មាៃ 

ជីវ�ិ នហើ៉ អ្ក ណា យដល មាៃ នសចក្តី នោរះ ៃឹង នៅ យ� មាៃ ចិ�្ត សកប់សកល់ 

ជាៃិចច ឥ� មាៃ នសចក្តី អាពកក់ ណា មក នលើ ខលាួៃ នឡើ៉។ សនុភាសិ� ១៩:២៣ 

 លនុរះន្លនវលានៃការសាកល្ងសពមាប់្ួក ន៉ុវជៃនៅក្នុងវគ្ សិកសា 

នោរះបាៃមកដល់  ្ួក ន៉ុវជៃនហនព ើ្រក៏បាៃចូលពបឡងជាមួ៉ៃឹងនបក្ខជៃ

ដនទនទៀ� អំ្ីកិចចការៃគរ។ នហើ៉ «ក្នុង្ួកអ្កទំាងនោរះ ឥ�ន�ើញមាៃ 

អ្កណាដូចជាដាៃីយ ែ៉ល ហាណាោ មីសាយអល ៃិងអ័សារា» នឡើ៉។ 

នយបល់ដ៏ឆ្លា �វាងនវរបស់្ួកនគ ចំនណរះដឹងដ៏ទូលំទូលា៉របស់្ួកនគ 

ជនពមើស ៃិងភាសាដ៏សាទា �់ជំោញ ៃិង្លសម្ទានៃគំៃិ�របស់្ួកនគ 

បញ្ជា ក់្ីកមាលា ំងយដលោមា ៃគូនពបៀប។ «នហើ៉ក្នុងពគប់ទំាងនរឿងខាងឯពបាជ្ា 

ៃិងនយបល់ យដលនស្តចពទង់សួរដល់នគ នោរះក៏ន�ើញថ្ នគវនិសសជាង

អស់ទំាង្ួកពគរូមៃ្តអាគម នហើ៉ៃិងពគរូអង្នុ៉្ម៌ យដលនៅពគប់ក្នុងអាណា

នខ�្តពទង់មួ៉ជាដប់សួៃ» «ដូនច្រះ អ្កទំាងនោរះបាៃន្្ើការង្រ នៅចំនោរះ 

នស្តចនៅ»។  

 នគបាៃពបមូលផ្តនុំ�ំណាងមក្ីពគប់ទិសទីនៃយផៃដី មាៃមៃនុស្សយដល

នៅឯរាជវាងំនៃទីពករុងបាបី៊ឡូៃមាៃមៃនុស្សយដលមាៃនទ្នកាសល្យខ្ស់

បំផនុ� មៃនុស្សយដលមាៃអំនណា៉ទាៃ (ដនុង) ្ីកំនណើ �ដ៏នពចើៃបំផនុ� ៃិង

មាៃវប្្ម៌ដ៏ទូលំទូលា៉យដល្ិភ្នលាកបាៃផ្តល់ឲ្យ បែនុយៃ្តនៅក្នុង ចំនណាម 

្ួកនគទំាងអស់នោរះ ោមា ៃអ្កណា អាចនពបៀបផទាឹមនៅៃឹង ្ ួក ន៉ុវជៃ នហនព ើ្រ 



នៅក្នុងព្រះរាជវាងំនៃទីពករុងបាបី៊ឡូៃ-ទំ្័រ-583-

នោរះបាៃនឡើ៉។ ខាងកមាលា ំងនៃរាងកា៉ ៃិងសពមស់ខាងបញ្្ញ សម្ទា 

ខាងចំនណរះដឹង ៃិងអក្សរសាសស្ត គឺ្ួកនគ្រនដា៉ោមា ៃគូពបយជង។ 

ជំហរ រងឹមំា ភា្មនុរះមនុ� ជំហាៃមិៃយពបពបរួល ទឹកមនុខស្សស់បស់ វញិ្្ញ ណ 

ភលាឺថ្លា  ដនងហាើមឥ�នៅហមាងទំាងអស់នៃរះសនុទ្ធយ�ជាសញ្្ញ នៃទមាលា ប់ល្អទំាងអស់ 

ជា លក្ខណសញ្្ញ នៃភា្ន្លា្្ូរ យដល្មមាជា�ិនកា�សរនសើរដល់អ្កយដល

នោរ្តាមចបាប់្មមាជា�ិ ។

 នៅក្នុងការទទួលបាៃពបាជ្ានៃសាសៃ៍បាបី៊ឡូៃ នលាកដាៃីយ ែ៉ល

ៃិងមិ�្តភក្តិរបស់នលាកមាៃនជាគជ័៉នលើស្ីៃិស្សិ�ដនទយែ ងឆ្ងៃ ៉ បែនុយៃ្ត 

ការសិកសារបស់្ួកនគមិៃយមៃនកើ�នឡើងនដា៉នចដៃ្យនោរះនទ។ ្ួកនគទទួល

បាៃចំនណរះដឹងនៃរះនដា៉សារយ�ការនពបើពបាស់អំណាចដ៏បនុិៃពបសប់របស់



ទំ្័រ-584- ្ួកនហារា ៃិងនស្តច

្ួកនគ នៅនពកាមការដឹកោំនៃព្រះវញិ្្ញ ណបរសិនុទ្ធបែនុនណាណ រះ។ ្ួកនគបាៃដាក់

ខលាួៃនគនៅក្នុងទំោក់ទំៃងជាមួ៉ៃឹងព្រះ យដលជាពបភ្ នៃពបាជ្ា ពគប់យែ ង 

នហើ៉្ួកនគបាៃរស់នៅនដា៉ការអ្ិសា្ឋ ៃរបស់្ួកនគ។ ្ួកនគបាៃដាក់

ខលាួៃនៅព�ង់កយៃលាងយដលព្រះអាចពបទាៃព្រះ្រដល់្ួកនគ។ ្ួកនគបាៃ

នជៀសវាង្ីអ្ីយដលន្្ើឲ្យអំណាចរបស់្ួកនគចនុរះនខសា៉ នហើ៉្ួកនគបាៃ

បនងកើៃឱកាសនដើម្ឲ្យបាៃពគប់ទំាងចំនណរះ។ ្ួកនគបាៃនដើរតាម នោល ការ  

នៃជីវ�ិ យដលអាចផ្តល់កមាលា ំងខាងពបាជ្ាដល់្ួកនគ។ ្ួកនគបាៃខំពបឹងយពបង

ឲ្យបាៃពបាជ្ា សពមាប់នោលបំណងយ�មួ៉គ�់ គឺការសរនសើរ�នមកើង ដល់ ព្រះ។ 

្ួកនគបាៃដឹងថ្នដើម្ី្រជា�ំណាងឲ្យសាសោ្ិ� នៅកណា្ត លសាសោ

យកលាងកាលា ៉នៃសាសៃ៍ដនទបាៃ ្ួកនគព�រូវយ�មាៃពបាជ្ាភលាឺថ្លា  ៃិងមាៃអ�្តចរ�ិ

យបបពគិស្តបរស័ិទយែ ងពគប់លក្ខណ៍។ នហើ៉ព្រះគឺជាពគរូបនពងៀៃនដា៉ផ្ទា ល់

របស់្ួកនគ។ ្ួកនគបាៃនដើរជាមួ៉ៃឹងព្រះនដា៉ការអ្ិសា្ឋ ៃជាៃិចច នដា៉ 

ការសិកសា៉កចិ�្តទនុកដាក់ នដា៉បៃ្តទាក់ទងជាមួ៉ៃឹងព្រះយដលនមើលមិៃ

ន�ើញ ដូចជានលាកនហណនុ កយដរ។ 

 នជាគជ័៉្ិ�ពបាកដនៃពគប់ទំាងកិចចការ មិៃយមៃជាលទ្ធផល យដល 

នកើ�នឡើងនចដៃ្យ ឬជានជាគវាសោនទ។ វាគឺជាលទ្ធផលនៃទិ្្ញ្្ញ ណរបស់ 

ព្រះ ជារង្្ៃ់នៃនសចក្តីជំនៃឿ ៃិងការពបរុងពប៉័�្នៃគនុណសម្�្តិៃិងការ

�សូ៊្យោយម។ គនុណសម្�្តិល្អខាងគំៃិ�ៃិងសំនឡងយដលមាៃសីល្ម៌

ខ្ស់ មិៃយមៃជាលទ្ធផលយដលនកើ�នឡើងនដា៉នចដៃ្យនទ។ ព្រះពបទាៃ 

ឱកាសឲ្យ ឯនជាគជ័៉អាស្ស័៉នៅនលើការនពបើពបាស់ឱកាសទំាងនោរះ។

នៅន្លយដលព្រះកំ ន្ុងន្្ើការនៅក្នុងចិ�្តនលាកដាៃីយ ែ៉លៃិងគូកៃរបស់

នលាក «ឲ្យមាៃទំាងចំណង់ចង់ន្្ើ នហើ៉ឲ្យបាៃពបព្ឹ�្តតាមបំណង 

ព្រះហឫទ័៉ពទង់យដរ» (ភីលី្ ២:១៣)។ ក្នុងនោរះ ព្រះបាៃបង្ហា ញ្ីនោលការ

នៃកិចចសហការរបស់ព្រះ យដលនបើោមា ៃការនៃរះនទ នោរះនជាគជ័៉្ិ�ពបាកដ

ៃឹងមិៃអាចនកើ�នឡើងបាៃនឡើ៉។ ការខំពបឹងយពបងរបស់ មៃនុស្ស មិៃអាច 



នៅក្នុងព្រះរាជវាងំនៃទីពករុងបាបី៊ឡូៃ-ទំ្័រ-585-

ទទួលបាៃអ្ីនសារះនឡើ៉ ពបសិៃនបើោមា ៃព្រះនចសា្ត របស់ព្រះ។ នដើម្ីន្្ើឲ្យ

ព្រះគនុណរបស់ព្រះកាលា ៉មកជារបស់ផងន ើ៉ង ន ើ៉ងព�រូវយ�បំន្ញៃូវកិចចការ

យដលជាចំយណករបស់ន ើ៉ងផ្ទា ល់ ។ ព្រះពបទាៃព្រះគនុណរបស់ពទង់ឲ្យន្្ើការ

ក្នុងជីវ�ិន ើ៉ងនដើម្ីឲ្យន ើ៉ងគិ�ៃិងពបព្ឹ�្ត បែនុយៃ្ត មិៃយដលជាការជំៃួសការ

ខំពបឹងយពបងរបស់ន ើ៉ងនទ។ 

ច័ន្ទ-១៩ វិចិ្ឆកា   អំណាៃ ព្រះគម្ីរពបចំាន្ងៃ៖ ដាៃីយ ែ៉ល ជំ្ូក១២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ោក្យ សំដី យដល ៃិយ៉ ចំ ន្ល នោរះ ន្ៀប ដូច ជា យផលា 

សារ ីមាស ្ លា ក់ ភាជា ប់ ៃឹង កបាច់ ពបាក់។ សនុភាសិ� ២៥: ១១ 

 ខណៈយដលព្រះបាៃសហការជាមួ៉ៃឹងនលាកដាៃីយ ែ៉ល ៃិងមិ�្តភក្តិ 

របស់នលាកនោរះ ព្រះអង្ក៏ៃឹងសហការជាមួ៉ៃឹងអស់អ្កយដលខំពបឹងយពបង

ន្្ើតាមព្រះហឫទ័៉របស់ពទង់ផងយដរ។ នហើ៉នដា៉ការពបទាៃព្រះវញិ្្ញ ណ

បរសិនុទ្ធនៃរះ ព្រះអង្ៃឹង្ពងឹងកមាលា ំងដល់ពគប់ទំាងនោលបំណង្ិ�ទំាងអស់ 

ៃិងពគប់ទំាងការតំាងចិ�្តន្លា្្ូរទំាងអស់។ អស់អ្កយដលនដើរនដា៉ការសា្ត ប់

បង្្ប់ ៃឹងជួបពបទរះៃឹងឧបសគ្ជានពចើៃ។ ឥទ្ធិ្លខាលា ំងកាលា  ៃិងមាៃលិ្ច

កិចចកលអាចចង្ួកនគភាជា ប់នៅជាមួ៉ៃឹងនលាកិ៉ បែនុយៃ្ត ព្រះជាមាច ស់អាច

បង្ង្ក បឲ្យសាបសូៃ្យៃូវភ្ាក់ង្រទំាងោ៉ណាយដលន្្ើការចង់្្រះជាមួ៉

ៃឹងអ្កយដលព្រះអង្បាៃនពជើសតំាង នៅក្នុងកមាលា ំងរបស់ពទង់ ្ួកនគអាចៃឹង

៉កជ័៉ជម្រះនលើពគប់ទំាងនសចក្តីល្ួងអាចពគប់ពគងបាៃៃូវរាល់ការ្ិបាក

ពគប់យែ ង។

 ព្រះបាៃោំនលាកដាៃីយ ែ៉លៃិងមិ�្តភក្តិរបស់នលាក ឲ្យមាៃទំោក់

ទំៃងជាមួ៉ៃឹង្ួកអ្ក្ំនៅទីពករុងបាបី៊ឡូៃ នដើម្ីឲ្យ្ួកនលាកអាចន្្ើជា

�ំណាងឲ្យអ�្តចរ�ិរបស់ពទង់ នៅកណា្ត លចំនណាមៃគរនៃ្ួកអ្កថ្្៉

បង្ំរូបព្រះ។ ន�ើ្ួកនលាកន្្ើយែ ងណានដើម្ីឲ្យសមនៅៃឹង�ួោទីដ៏នសាមា រះព�ង់ 

ៃិងមាៃកិ�្តិ៉សនៃរះ? គឺការនសាមា រះព�ង់នៅៃឹងកិចចការ�ូចនៃរះនហើ៉ យដល
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ផ្តល់ភា្ព�ចរះព�ចង់ដល់ជីវ�ិរបស់្ួកនគទំាងស្សរុង។ ្ួកនគបាៃនលើក

�នមកើងដល់ព្រះនៅក្នុងភារកិចចដ៏�ូចបំផនុ� ក៏ដូចជានៅក្នុងការទទួលខនុសព�រូវ

្ំៗផងយដរ។ 

 ព្រះបាៃពតាស់នៅឲ្យន ើ៉ងន្្ើទីបោទា ល់្ីពទង់ នៅនលើ្ិភ្នលាក 

ោន្លស្្ន្ងៃនៃរះ ដូចជាព្រះអង្បាៃពតាស់នៅនលាកដាៃីយ ែ៉ល ឲ្យន្្ើ

ទីបោទា ល់្ីពទង់នៅទីពករុងបាបី៊ឡូៃយដរ។ ព្រះអង្ស្្ព្រះហឫទ័៉ចង់ឲ្យ

ន ើ៉ងបង្ហា ញដល់មៃនុស្សទំាងោ៉ អំ្ីនោលការនៃៃគររបស់ពទង់នៅក្នុង 

កិចចការដ៏�ូចបំផនុ� ព្មទំាងកិចចការដ៏្ំបំផនុ� នៅក្នុងជីវ�ិរបស់ន ើ៉ង។  មាៃ

មៃនុស្សជានពចើៃកំ ន្ុងរង់ចំាកិចចការ្ំៗ យដលព�រូវផ្តល់នៅឲ្យ្ួកនគ ខណៈ

យដល្ួកនគបា�់បង់ឱកាសនដើម្ីបង្ហា ញភា្នសាមា រះព�ង់ដល់ព្រះជានរៀងរាល់

ន្ងៃ។ ្ួកនគបរាជ័៉មិៃបាៃបនណ្ត ញចិ�្តរងឹរូសនចញ្ីភារកិចច�ូចៗនៃជីវ�ិ

នឡើ៉។ នៅន្លយដល្ួកនគកំ ន្ុងរង់ចំាកិចចការ្ំៗនដើម្ីឲ្យ្ួកនគអាច

អៃនុវ�្តនទ្នកាសល្យ្ំៗ នហើ៉បំន្ញចិ�្តដល់ចំណង់របស់្ួកនគ ន្ល

នវលារបស់្ួកនគក៏បាៃកៃលាងផនុ�នៅ។ 

 នៅក្នុងជីវ�ិរបស់ពគិស្តបរស័ិទ្ិ�ពបាកដ មិៃមាៃអ្ីយដលមិៃសំខាៃ់ 

នឡើ៉ រាល់ភារកិចចសនុទ្ធយ�សំខាៃ់នៅចំនោរះព្រះនៃព�នៃព្រះ យដលពបកប 

នដា៉សោ្ៃនុភា្។ ព្រះជាមាច ស់វាស់យវងសម�្ថភា្មៃនុស្សសពមាប់ឲ្យ 

បំន្ញកិចចការយែ ងព�ឹមព�រូវ។ សម�្ថភា្យដលមិៃបាៃនពបើពបាស់ ក៏ព�រូវបាៃ 

ោំមកជំៃនុំជពមរះ ដូចជាសម�្ថភា្យដលបាៃនពបើពបាស់យដរ។ ព្រះៃឹងជំៃនុំជពមរះ

ន ើ៉ងនៅតាមអ្ីយដលន ើ៉ងគួរយ�បំន្ញ បែនុយៃ្ត ន ើ៉ងមិៃបាៃសនពមចនដា៉

សារយ�ន ើ៉ងមិៃបាៃនពបើពបាស់អំណាចរបស់ន ើ៉ងនដើម្ីថ្្៉សិរលី្អដល់ព្រះ 

នៅវញិ។

 នដា៉សារយ�អ�្តចរ�ិន្លា្្ូរមិៃយមៃជាលទ្ធផលនៃការនចដៃ្យ 

ការនៃរះក៏មិៃយមៃជាការោប់ព្រះហឫទ័៉ជា្ិនសស ឬជានទ៉្យទាៃ 

នៃព្រះដ៏មាៃស្្ញ្ញូញ្្ញ ណយដរ។ អ�្តចរ�ិនៃរះគឺជាលទ្ធផលនៃការមាៃវៃ័ិ៉
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ខលាួៃឯង ជាលទ្ធផលនៃការលរះបង់ខលាួៃ នដើម្ីកិចចការរបស់ព្រះៃិងមៃនុស្សដនទ។

ព្រះកំ ន្ុងមាៃបៃទាូលនៅកាៃ់ ន៉ុវជៃោសម័៉បចចនុប្ៃ្នៃរះ តាមរ៉ៈ ការនសាមា រះ

ព�ង់នៅៃឹងនោលការនៃការនចរះបាែ ៃ់ពបមាណ យដល្ួក ន៉ុវជៃសាសៃ៍

នហនព ើ្របាៃបង្ហា ញ។ ន ើ៉ងព�រូវការមៃនុស្សយដលហ៊ាៃថ្ហ៊ាៃន្្ើ ដូចជា 

នលាកដាៃីយ ែ៉ល នដើម្ីបនុ្្នហ�នុនៃភា្ព�ឹមព�រូវ ។ ចិ�្តបរសិនុទ្ធនដខាលា ំង្ូយក 

នសចក្តីកាលា ហាៃោមា ៃការភ័៉ខាលា ច គឺជានសចក្តីព�រូវការចំាបាច់ សពមាប់ការ

ន្្ើសង្ង្្មរវាងអំន ើ្អបា៉មនុខ ៃិងគនុណ្ម៌ យដលព�រូវការពបរុងពប៉័�្ឥ�

្ប់្រ។ សាតំាងបាៃចូលមកឯចិ�្តរបស់មៃនុស្សពគប់ោ្ នដា៉នសចក្តី 

ល្ួងតាមទពមង់ជានពចើៃ ឲ្យនស្សើបស្សាល បយណ្ត �បនណា្ត ៉នៅតាម 

ចំណង់នៃការបរនិភាគ។

អង្គារ-២០ វិចិ្ឆកា   អំណាៃ ព្រះគម្ីរពបចំាន្ងៃ៖ ហូនស ជំ្ូក១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  កាល ណា ផលាូវ ពបព្ឹ�្ត របស់ មៃនុស្ស ណា ជា ទី ោប់ ដល់ 

ព្រះហឫទ័៉ នៃ ព្រះន៉ហូវាែ នោរះ ពទង់ ក៏ បណា្ត ល ឲ្យ ទំាង ្ ួក ខាមា ំងសព�រូវ 

បាៃ ជា នមព�ី ៃឹង អ្ក នោរះ យដរ។ សនុភាសិ� ១៦:៧

 រាងកា៉គឺជាមជ្ឈដា្ឋ ៃនៃគំៃិ�ៃិងចិ�្ត យដលព្រះបាៃបនងកើៃសពមាប់

នលើក�នមកើងអ�្តចរ�ិ នចញ្ីនៃរះនហើ៉យដលសាតំាងជាខាមា ំងសព�រូវបាៃ�ពមង់

នសចក្តីល្ួងរបស់វា នដើម្ីបៃ្ថ៉ ៃិងបង្្អ ប់អំណាចខាងរាងកា៉ ។ នជាគ

ជ័៉របស់វានៅទីនៃរះយ�ងយ�ជាមន្យោបា៉សពមាប់បញចនុ រះបញចូ លមៃនុស្ស 

ឲ្យ ល្ា ក់នៅក្នុងអំន ើ្អាពកក់ទំាងស្សរុង។ ពបសិៃនបើមិៃមាៃការពគប់ពគង្ី

សំណាក់អំណាចដ៏ខ្ស់នោរះនទ នោរះទំនោរនៃៃិស្ស័៉ខាងរាងកា៉ៃឹង

ព�រូវវោិស ឬសាលា ប់បា�់បង់ជាក់ជាមិៃខាៃ។ ព្រះបាៃោំរាងកា៉មកដាក់ 

នៅនពកាមអំណាចដ៏ខ្ស់នៃមៃនុស្ស។ �ណាហា   ព�រូវបាៃពគប់ពគងនដា៉ចិ�្ត 

នហើ៉ចិ�្តនោរះឯងព�រូវយ�ពគប់ពគងនដា៉ព្រះ ។ អំណាចដ៏ ្ ំសពមាប់ 

្ិចារណា ព�រូវបាៃសមា្អ �នដា៉ព្រះគនុណរបស់ព្រះ ព�រូវយ�បនងកើ�ឥទ្ធិ្ល
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នៅក្នុងជីវ�ិ  អំណាចខាងពបាជ្ា សម�្ថភា្ខាងរាងកា៉ ៃិង្ិរនវលា នៃ 

ជីវ�ិ អាស្ស័៉នៅនលើពកឹ�្យវៃ័ិ៉ (ចបាប់) យដលមិៃនចរះយពបពបរួល។ តាមរ៉ៈ 

ការសា្ត ប់បង្្ប់តាមចបាប់ដ៏�ូច មៃនុស្សអាចមាៃជ័៉ជម្រះនលើខលាួៃឯង មាៃ 

ជ័៉ជម្រះនលើការស្សោញ់យ�ខលាួៃឯង មាៃជ័៉ជម្រះនលើ្ួកពគប់ពគង ្ួក 

មាៃអំណាច «ៃិង្ួកមាច ស់នៃនសចក្តីងងឹ�នៅនលាកិ៉នៃរះវញិ នហើ៉ទាស់

ៃឹងអំណាចអាពកក់ខាងវញិ្្ញ ណ នៅឋាៃដ៏ខ្ស់យដរ»។ នអនភសូរ ៦:១២ ។

 នៅក្នុង្ិ្ីថ្្៉�ង្្៉្ីបនុរាណ យដលមាៃដំណឹងល្អជាៃិមិ�្តរូប 

មិៃមាៃ�ង្្៉ណាយដលមាៃសាលា កស្ាមព�រូវបាៃនគថ្្៉នៅនលើអាសោ

នឡើ៉ ។ �ង្្៉៉ញ្ញបូជាយដល�ំណាងឲ្យព្រះពគិស្តព�រូវយ�ោមា ៃនៅហមាង ។ 

ព្រះបៃទាូលរបស់ព្រះយដលចង្អនុលនៅឯ�ង្្៉នៃរះ គឺជាការបកស្សា៉អំ្ីអ្ី

យដលកូៃៗរបស់ពទង់ព�រូវយ�ន្្ើជា «៉ញ្ញបូជារស់»«ដ៏ឧ�្តម ឥ�ពបោក់ 

ឥ�ពជរួញ»។  រ ែូម ១២:១; នអនភសូរ ៥:២៧ ។

 កិ�្តិ៉សរបស់សាសៃ៍នហនព ើ្រគឺជាបនុរសយដលមាៃជំនៃឿ ដូចជា 

ជំនៃឿរបស់ន ើ៉ងយដរ យ�នទារះជាយែ ងនៃរះក៏នដា៉ ក៏្ួកនគបាៃ្រ យែ ង 

រងឹមំា នៅនពកាមឥទ្ធិ្លអាពកក់នៃព្រះរាជវាងំនៅទីក្នុងបាបី៊ឡូៃយដរ នពោរះ

្ួកនគទី្ឹងនៅនលើកមាលា ំងយដលខាលា ំងោមា ៃព្ំយដៃ ។ ្ួកសាសៃ៍ដនទបាៃ

នមើលន�ើញការបកស្សា៉្ីអំន ើ្ល្អៃិងនសចក្តីនមតា្ត ករនុណារបស់ព្រះ ៃិង  

នសចក្តីស្សោញ់របស់ព្រះពគិស្ត នៅក្នុងជីវ�ិរបស់្ួកនគ ។ នហើ៉ន ើ៉ង

មាៃគំរូនៃជ័៉ជម្រះនៅនលើនមនៃនសចក្តីល្ួង មាៃភា្បរសិនុទ្ធនលើអំន ើ្ 

អសីល្ម៌ មាៃការលរះបង់ៃិងភា្នសាមា រះសមា័ពគ នលើភា្ោមា ៃព្រះៃិងការ

ថ្្៉បង្ំរូបព្រះ នដា៉សារបទ្ិនសា្ៃ៍របស់្ួកនលាក ។

 ន៉ុវជៃោសម័៉បចចនុប្ៃ្នៃរះ ព�រូវមាៃវញិ្្ញ ណដូចជាវញិ្្ញ ណយដល

នលាកដាៃីយ ែ៉លមាៃដូនច្ារះយដរ ្ួកនគអាចទាញ៉កនចញ្ីពបភ្នៃ

កមាលា ំងដូចោ្ មាៃអំណាចពគប់ពគងខលាួៃឯងដូចោ្ នហើ៉ៃិង បង្ហា ញ ្ ីព្រះ 

គនុណដូចោ្ នៅក្នុងជីវ�ិរបស់្ួកនគ នទារះបីនៅក្នុងកាលៈនទសៈដ៏្ិបាក



នៅក្នុងព្រះរាជវាងំនៃទីពករុងបាបី៊ឡូៃ-ទំ្័រ-589-

យែ ងណាក៏នដា៉ ។ នទារះបីជាព�រូវហ៊នុំ្័ទ្ធនដា៉នសចក្តីល្ួងឲ្យបយណ្ត �

បនណា្ត ៉ខលាួៃក៏នដា៉ ជា្ិនសសនៅក្នុងទីពករុង្ំៗរបស់ន ើ៉ង ជាកយៃលាង 

យដល នគបនងកើ�ឲ្យមាៃការន្ញចិ�្តនៅៃឹងភា្នព�កព�អាលៃិងមាៃសនពមើប

ពគប់ទពមង់ជានពចើៃ ៃិងយែ ងទាក់ទាញក៏នដា៉ ក៏នោលបំណងរបស់្ួក

នគក្នុងការសរនសើរ�នមកើងដល់ព្រះ នៅយ�រងឹមំាដយដល នដា៉សារ យ�ព្រះគនុណ 

របស់ព្រះ។ ្ួកនគអាចទប់ទល់ៃឹងនសចក្តីល្ួងពគប់យែ ង យដលគំរាម 

កំយហងដល់ចិ�្ត នដា៉សារការតំាងចិ�្តយែ ងមនុ�មំា ៃិងការពបរុងពប៉័�្

នដា៉ពបិ�នពបៀៃ ។ បែនុយៃ្ត ព្រះៃឹងពបទាៃនជាគជ័៉ដល់យ�អ្កណាយដល

បាៃនប្តជ្ាចិ�្តពបព្ឹ�្តអំន ើ្សនុចរ�ិបែនុនណាណ រះ។

 នៃរះគឺជាឆ្កជីវ�ិដ៏ឧ�្តមនៃកំនោរះនហនព ើ្រដ៏ន្លា្្ូរ! ខណៈយដល្ួក

នលាកព�រូវបាៃនគបង្្ប់ឲ្យលាចាកនចញ្ីផទារះ យដល្ួកនលាកបាៃ រស់ 

នៅកាល្ីកនុមារនោរះ ្ួកនគមិៃមាៃក្តីស្សនមថ្ៃឹងមាៃវាសោខ្ង់ខ្ស់ដូនច្រះ

នទ។ ្ួកនគបាៃទី្ឹងនៅនលើព្រះយែ ងរងឹមំាៃិងនសាមា រះព�ង់ ដូនច្រះ ព្រះអាច

សនពមចព្រះរាជនោលបំណងរបស់ពទង់បាៃ តាមរ៉ៈ ្ ួកនលាក ទំាង អស់ 

ោ្ ។

 ព្រះស្្ព្រះហឫទ័៉ចង់បង្ហា ញនសចក្តី្ិ�ដ៏អសាច រ្យ តាមរ៉ៈ 

ន៉ុវជៃៃិងកនុមារៗនៅសម័៉ស្្ន្ងៃនៃរះ ដូចជាអ្ីយដលព្រះអង្បាៃបង្ហា ញ 

តាមរ៉ៈ្ួកបនុរសទំាងនោរះយដរ ។ ជីវ�ិរបស់នលាកដាៃីយ ែ៉ល ៃិង គូកៃ 

របស់នលាក គឺជាការបកស្សា៉អំ្ីអ្ីយដលព្រះអង្ៃឹងន្្ើសពមាប់អស់អ្ក

យដលទី្ឹងនលើព្រះអង្ ៃិងខំពបឹងយពបងសពមចតាមព្រះរាជនោលបំណង

របស់ព្រះអង្អស់អំ្ីចិ�្ត ៕  



ទំព័រ-590- ពួកហោរា និងហ្តេច

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរដ្េពីយ៉ែល ជំពូក ២

ពុធ-២១ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហូហ្ ជំពូក២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពន្លឺ ថន មនុ្្ស ្ ុចរតិ ហោរះ ជា ទពី ្ ្របាយ ហហើយ តត 

ចហងកៀង រ្រ្់ មនុ្្ស អាពកក់ នឹង រលត់ ហៅ។ ្ុភា្ិត ១៣:៩   

 មិនយូរ្ុ៉រោមា ន ្រោទា ្់រពពីហោកដានពីតយ៉លនិងមិតតេភកតេិរ្រ្់ហោកបាន

ចូលកាន់តំតែង្រហពមើហ្តេចពករុងបា្៊រពីឡូនមានពពឹតតេិការែ៍មួយបានហកើត

ហឡើង តែលបាន្រង្ហា ញពពីអំណាចនិងភាពហ ម្ា រះពតង់ចំហោរះពពរះថន្្ន៍

អុពីស្្តអល ែល់នគរតែលមិនហជឿពពរះ។ ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្មាន្ុ្ិរនចតម្ក

មួយ តែល ហ្វើឲ្យពពរះអង្គ «មានវញិ្ញា ែវងិ្ុ៊ងបានជាពទង់ផទាំមិនលក់ហឡើយ»។ 

្ុ៉រតនតេ ហោរះ ្រពីជាពពរះអង្គពទង់ពពរះតពមិរះយ៉ងណាក៏ហដាយ ក៏ពទង់មិនអាចនឹក

ហ�ើញពពី្ុ្ិរននិមិតតេហោរះវញិតែរ ហៅហពលតែលពទង់ហតើនហឡើងវញិ។

 ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្បានហការះព្រជំុពួកអនេកពបាជ្ញរ្រ្់ពទង់ោំងពពរះទ័យ

អល់តអក គលឺ «ពួកពគរូមនតេអាគម ពគរូអង្គុយ្ម៌ និងពគរូអា្រ្មា្់រ ពពមោំងពួក 

ខាល់ហែ»ហែើម្ពីត្វងរកជំនួយពពីពួកហគ ។ ពពរះអង្គបានមាន្រនទាូលថា «អញ 

បាន  យល់ ្ ្រតេិ ហហើយមានវញិ្ញា ែវងិ្ុ៊ងហដាយចង់ែឹងន័យកនេុង្្រតេិហោរះ»។  

ហដាយព្រហយគថនភាពអល់តអក ពពរះអង្គបានហ្នេើ្ំុឲ្យពួកហគ្រកស្្យ 

្ុ្ិរននិមិតតេហោរះថាវ យពទង់ពជា្រ ហែើម្្រន្ូរអារមមាែ៍រ្រ្់ពទង់ ។

 ពួកអនេកពបាជ្ញបានហ្្ើយត្រហៅនឹង្ំហែើ ហនរះថា«្រពិពតពពរះករុណា 

្ូមឲ្យ ពទង់មានពពរះជនមាតហរៀងហៅ ្ូមពទង់មានពពរះ្រនទាូលពបា្់រ្ុ្ិរន

៤០

សបុិននិមិត្តរបសស់ស្តចសនប៊ូស្នេសា



្ុ្ិរននិមិតតេរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្-ទំព័រ-591-

ហោរះ មកហយើងខ្ញុំ ជាបាវ្រហពមើចុរះ ហោរះហយើងខ្ញុំនឹងកាត់ស្្យថាវ យពទង់ 

ពជា្រ»។

 ហដាយមិន្ពវពពរះទ័យហៅនឹងចហម្ើយរ្រ្់ពួកហគ និងមានមនទាិល 

្ង្ស័យថាពួកហគោក់ែូចជាមិនចង់ជួយែល់ពទង់ ហោរះ្រពីជាពួកហគហ្វើពុត

ជាអរះអាងថានឹងហ្រើក្រង្ហា ញពពីអា្៌កំបំាងរ្រ្់មនុ្្សក៏ហដាយ ក៏ពពរះរាជា

បាន្រង្្គ ្់រែល់ពួកអនេកពបាជ្ញរ្រ្់ពទង់ ហដាយហ្ចកតេពី្នយាពពីការព្រោន 

ពទព្យ្ម្តតេិនិងកិតតេិយ្ែល់ពួកហគតែរ ព្រ្ិនហ្រើហគអាចពរាន់តតទូលថាវ យ

ពទង់អំពពី្ុ្ិរននិមិតតេហោរះ្ុ៉រហណាណ រះ ហហើយត្មោំងអំពពីអត្ថន័យថន្ុ្ិរន

ហោរះហទៀតផង តតពទង់គំរាមនឹង្ម្ា្់រហចាលវញិ ព្រ្ិនហ្រើពួកហគមិនអាច

ទូលថាវ យពទង់ពជា្របានហទ ។ ពពរះអង្គបានមាន្រនទាូលថា«ហ្ចកតេពីហោរះហយើង

បានហភ្ចហៅហហើយ ហ្រើអនេករាល់រានេ មិនពបា្់រឲ្យហយើងែឹង្្រតេិហោរះហហើយ

កាត់ស្្យផង ហោរះអនេករាល់រានេ នឹងពតរូវកា្់រជាែំុៗ ហហើយផទារះ រ្រ្់អនេករាល់រានេ

នឹងហៅជាកតន្ង្រហោទា ្រង់ោមក តតហ្រើអនេករាល់រានេ ពបា្់រ្្រតេិហោរះពពមោំង 

កាត់ស្្យផង ហោរះអនេករាល់រានេ នឹងបានអំហណាយោន និងរង្វ ន់ ហហើយ 

កិតតេិយ្ពពីហយើងវញិ»។

 ពួកអនេកពបាជ្ញហៅតតទូលត្រហៅពទង់វញិថា «្ូមតតឲ្យពពរះករុណា

មានពពរះ្រនទាូលពបា្់រ្្រតេិហោរះែល់ហយើងខ្ញុំ ជាបាវ្រហពមើពទង់ចុរះ ហោរះហយើង

ខ្ញុំនឹងកាត់ស្្យថាវ យពទង់ពជា្រ»។

 ឥឡូវហនរះហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្បានហពកាកហឡើងោំងកំហឹង និងភាពមុលឺងម៉ាត់ 

ហដាយបានទតហ�ើញនូវភាពជាក់ត្តេងថនការក្ត់រ្រ្់មនុ្្ស តែលពទង់ 

បានទុកពពរះទ័យោំងហោរះ ពពរះអង្គបានព្រកា្ថា «ហយើងបានែឹងពិត ពបាកែថា 

អនេករាល់រានេ នឹងចង់បានហពលហវោ ហដាយហ�ើញថា ហយើងបានហភ្ច ហ្ចកតេពី 

ហៅហហើយ ហ្រើ្ិនជាអនេករាល់រានេ មិនពបា្់រ្្រតេិហោរះែល់ហយើងហទ ហោរះមាន

ហោ្តតមួយ្ុ៉រហណាណ រះ្ពមា្់រអនេកោំងអ្់រានេ  ែ្ិតអនេករាល់រានេ បាន្រហងកើត

ោក្យភូតភរ ហហើយ្ហបាក្ពមា្់រហ្្ើយមកហយើង ចំាទពមំា តត ពរាហោរះ បាន 



ទំព័រ-592- ពួកហោរា និងហ្តេច

ផ្្្់តព្រហៅ ែូហចនេរះ ចូរពបា្់រ្្រតេិហោរះែល់ហយើង ហោរះហយើងនឹងែឹងថា អនេក

រាល់រានេ អាចនឹងកាត់ស្្យបានតមន»។

ពពហស្បតិ៍-២២ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហូហ្ ជំពូក ៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ ទុក ដាក់ អ្់ ោំង ការ ឯង ហៅ នឹង ពពរះហយហូវ៉ ចុរះ 

ហោរះ អ្់ ោំង គំនិត រ្រ្់ ឯងនឹង បាន ្ ំហរច។  ្ុភា្ិត ១៦:៣ 

 ហោរហពញហដាយការភ័យខ្ាចចំហោរះលទ្ផលថនការ្ររាជ័យរ្រ្់ពួកហគ 

ពួកពគរូមនតេអាគមោំងហោរះបានខំព្ឹរងតព្រងទូលែល់ហ្តេចថា ្ំហែើ រ្រ្់ 

   ពទង់ោក់ែូចជាមិន្មហហតុផលោល់តតហ្រះ ហហើយការ្កល្ង 

រ្រ្់ពទង់ហនរះជាការហួ្ល្ត់ តែលហគមិនធ្្្់របាន្ួរែល់មនុ្្សណា

មានេ ក់ហឡើយ។ ពួកហគបានព្រតកកថា «រាមា នមនុ្្សណាមួយ ហៅហលើ តផនែពីហនរះ 

តែលអាចនឹង្រង្ហា ញែំហែើ រថនពពរះករុណាបានហទ ក៏មិនតែល មាន  ហ្តេច 

ណាហោរះហ្រើ្ំ ហហើយមានអំណាចយ៉ងណាក៏ហដាយ តែលបាន្រង្្គ ្់រការ

យ៉ងហនរះែល់ពួកពគរូមនតេអាគម ពគរូអង្គុយ្ម៌ ឬែល់ពួក ខាល់ហែ ណាៗ ហឡើយ 

ការតែលពពរះករុណាពទង់្រង្្គ ្់រហនរះ ជាការកពមមានណា្់ រាមា នអនេកណា 

អាច នឹង្រង្ហា ញែំហែើ រហនរះែល់ពពរះករុណាបានហទ មានតតពួកពពរះ តែលមិន

ឋិតហៅកនេុង្ច់ឈាមវញិ្ុ៉រហណាណ រះ»។

 ហហតុែូហចនេរះ «ហ្តេចពទង់ក៏ខា្ញ ល់ ហហើយមានហ្ចកតេពីហពកវហពកា្យ៉ង 

ថពកតលង ក៏្រង្្គ ្់រឲ្យ្ំរផ្្ញពួកអនេកពបាជ្ញោំងអ្់តែលហៅពករុង បា្៊រពីឡូនហៅ»។

 កនេុងចំហណាមពួកអនេកតែលពួកតពមរួតរ្រ្់ហ្តេចតាមរក្ម្ា្់រ តាម 

ការពតា្់្រង្្គ ្់ររ្រ្់ហ្តេចហោរះ ក៏មានហោកដានពីតយ៉លនិងគូកនរ្រ្់

ហោកផងតែរ ។ ហៅហពលមានហគពបា្់រពពីពពរះរាជ្រញ្ជា រ្រ្់ហ្តេចថាពួក

ហោកពតរូវ្្្់រហោរះ ដានពីតយ៉លបាន្ំុហៅហោកហអើយុ៉ក ជាហមកងអង្គរក្ស 

«ហដាយវងថវ ហហើយហ្្ៀវឆ្្ត»ថា «ហហតុអវពីបានជាពពរះរាជឱង្ក រថនហ្តេចព្រ្ំ 



្ុ្ិរននិមិតតេរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្-ទំព័រ-593-

(្រោទា ន់) អពីហម្៉រះ?«ហោកហអើយុ៉កក៏បានហរៀ្ររា្់រពបា្់រដានពីតយ៉លអំពពីហរឿងរ៉ាវ

ថនពពរះទ័យអនទារះ្រ្រ្់ហ្តេច ចំហោរះ្ុ្ិរនែ៏ចតម្ក និងពពីការ្ររាជ័យកនេុង

ការត្វងរកជំនួយពពីពួកអនេកតែលពទង់បានព្រគល់ទំនុកចិតតេោំងស្ រ្ុង ហៅ 

ហលើពួកហគហោរះ។ ហដាយបានឮែូហចានេ រះដានពីតយ៉លបានយកជពីវតិរ្រ្់ហោក

មកដាក់ហៅហលើបាទថែោំងពពីរ ហហើយបានចូលហៅរាល់ហ្តេច ្ំុឲ្យពទង់ពពរះរាជ

ោនហពលហវោឲ្យហោក្រនតេិច ហែើម្ពីហោកអាចទូល្ំុែល់ពពរះរ្រ្់ហោកឲ្យ 

ពទង់្រង្ហា ញពពី្ុ្ិរន និងពពីការ្រកស្្យ្ុ្ិរនហោរះែល់ហោក ។

 ពពរះមោក្សពតក៏បានអនុញ្ញា តតាម្ំែូមពរហោរះ ។ «ហោរះ 

ដានពីតយ៉ល ក៏វលិហៅឯផទារះ ពបា្់រហរឿងហោរះែល់ោណាោ មពី្តអល និង 

អ័្រា ជាគូកនរ្រ្់ហោក”។  ពួកហគបានត្វងរកពបាជា្ញ ពពីពពរះ តែល ជា 

ព្រភពថនពន្លឺនិងតពមិរះ ។ ពួកហគមានជំហនឿរងឹមំាហដាយែឹងពបាកែថាពពរះបាន

ដាក់ពួកហគ ហៅកតន្ងតែលពួកហគកំពុងរ្់ហៅហែើម្ពី្ំរហពញភារកិច្ចថាវ យពទង់ 

និងឲ្យជួ្រនឹងភារកិច្ចតែលហ្តេចពទង់តពមរូវហនរះ ។ ហៅហពល មានការអល់តអក 

និងមានហពរារះថានេ ក់ ពួកហគតតងតតង្កហៅរកពពរះហែើម្ពីទទួលការែឹកោំនិង

ការការោរ ហហើយពទង់តតងតតបាន្រង្ហា ញជំនួយែល់ពួកហគជាែរា្រ ។ 

ឥឡូវហនរះ ពួកហគបានចុរះចូលហៅនឹងពពរះតែលជាហៅពកមថនតផនែពីហដាយទុក្ខ

ហ្ក អងវរករ្ំុឲ្យពពរះអង្គជួយរហំដារះពួកហគ ហៅកនេុងហពលតែលមានហ្ចកតេពី

ពតរូវការចំាបាច់ហនរះ ។ ហហើយពួកហគមិនបានអងវរករហដាយឥតព្រហយជន៍

ហឡើយ ។ ពពរះតែលពួកហគបានហលើកតហមកើង ឥឡូវហនរះពពរះអង្គក៏បានហលើក 

តហមកើងពួកហគវញិតែរ ។ ពពរះវញិ្ញា ែរ្រ្់ពពរះបានគង់ហៅជាមួយនឹងពួកហគ 

ហហើយពពរះអង្គបានហ្រើក្តមតេងឲ្យហោកដានពីតយ៉លបានហ�ើញ្ុ្ិរនរ្រ្់ 

ហ្តេច និងអត្ថន័យថន្ុ្ិរនហោរះ “កនេុងការជាក់ត្តេងហៅហវោយ្់រ»។

សុព្រ ២៣ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហូហ្ ជំពូក ៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចិតតេ រ្រ្់ មនុ្្ស តែល មាន ពបាជា្ញ  ហោរះ ្រហពងៀន មាត់ 



ទំព័រ-594- ពួកហោរា និងហ្តេច



្ុ្ិរននិមិតតេរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្-ទំព័រ-595-

រ្រ្់ ខ្ួន ហហើយ ក៏ ្រហងកើត ឲ្យ ្រ្ូររ មាត់ មាន ចំហែរះ កាន់ តត ហពចើន ហឡើង ផង។  

្ុភា្ិត ១៦:២៣

 ្កមមាភាពែំ្ូរងរ្រ្់ហោកដានពីតយ៉លគលឺអរពពរះគុែែល់ពពរះ ចំហោរះ

ការហ្រើក្តមតេងតែលពពរះបានព្រោនឲ្យហោក ហោកបានឧោន ហឡើងថា 

«្ូមឲ្យពពរះោមថនពពរះបានព្រក្រហដាយពពរះពរ ហៅអ្់កល្តហរៀងហៅ 

ែ្ិតពបាជា្ញ  និងហតជានុភាពជារ្រ្់ផងពទង់ គលឺពទង់តែល្ំរផ្្្់្ំរតព្រហពល

កំែត់ និងរែូវកាល ពទង់ែកហ្តេចហចញ ហហើយក៏តំាងហ្តេចហឡើង ពទង់

ព្រោនពបាជា្ញ ែល់ពួកអនេកពបាជ្ញនិងចំហែរះែល់អ្់អនេកតែលមានហយ្រល់ 

ពទង់ក៏្តមតេងឲ្យហ�ើញអ្់ោំងហ្ចកតេពីពជាលហពរៅ ហហើយោក់កំបំាង ពទង់ 

ពជា្រហ្ចកតេពីតែលហៅទពីងងឹត ហហើយមានពន្លឺហៅជាមួយនឹងពទង់  ឱពពរះ ថន 

ពួកអយ្យហកាទូល្រង្គំហអើយ ទូល្រង្គំអរពពរះគុែ ហហើយក៏្រហ ើ្រែល់ពទង់ 

ពពីហពោរះពទង់បានហពបា្ឲ្យទូល្រង្គំមានពបាជា្ញ  និងអំណាច ហហើយឥឡូវហនរះ

ពទង់បាន្តមតេងឲ្យទូល្រង្គំែឹងហ្ចកតេពី តែលហយើងខ្ញុំបាន្ូមពពីពទង់ ែ្ិតពទង់

បាន្តមតេងឲ្យហយើងខ្ញុំ ្្គ ល់ហរឿងរ៉ាវរ្រ្់ហ្តេច»។

 ហមើលន៍ ហ្្ើយ្ឹក្្ន៍យូដាបានចូលមកចំហោរះពពរះវតតេមាន

ថនពពរះមោរាជព្រចំាអាណាចពកែ៏មានអំណាចហលើ្ហគហៅហលើពិភពហោក 

ហដាយហ្ងៃៀម ង្ៃ ត់និងមានទំនុកចិតតេ ។ ហៅកនេុងព្រ្្ន៍ជាែំ្ូរងរ្រ្់រាត់   

ហោកមិនបានោមោរយកកិតតេិោម្ពមា្់រខ្ួនឯងហឡើយ ហហើយហោកបាន

ហលើកតហមកើងពពរះថាជាព្រភពថនពបាជា្ញ  ។ ហោកបានហ្្ើយត្រហៅនឹង្ំែួរ

រ្រ្់ហ្តេចថា «ហ្ចកតេពីអា្៌កំបំាងតែលពពរះករុណាបាន្រង្្គ ្់រមក ហោរះ រាមា ន 

ពួកអនេកពបាជ្ញ ពួកពគរូអា្រ្មា្់រ ពួកពគរូអង្គុយ្ម៌ ឬពគរូោយណា តែលអាចនឹង

កាត់ស្្យថាវ យពពរះករុណាបានហទ តតមានពពរះមួយអង្គ តែលគង់ហៅ 

ឋាន្ួគ៌ ពទង់្តមតេងឲ្យយល់ហ្ចកតេពីអា្៌កំបំាងបាន ហហើយពទង់បាន្តមតេង

ឲ្យពពរះករុណាហន្ូ៊រហកនេ្បានពជា្រ ពពីការតែលពតរូវហកើតមកហៅថ្ងៃហពកាយ 

្ុ្ិរនរ្រ្់ពទង់ និងការជាក់ត្តេងតែលពទង់បានហ�ើញកំពុងផទាំលក់ គលឺ 



ទំព័រ-596- ពួកហោរា និងហ្តេច

រូ្រ្ំណាក

ថន្ុ្ិរននិមិតតេរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្

 ្រទទំោយែ៏អ ្្ច រ្យថននគររ្រ្់មនុ្្សគលឺជារូ្រ្ំណាកថន្ុ្ិរននិមិតតេ 

រ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្ជាមោក្សពតែ៏្ំនិងែ៏មានមហិច្ឆតាថននគរបា្៊រពីឡូន។  ពពរះ

អង្គចង់ពជា្រពពីការតែលនឹងហកើតហឡើងហៅហពលខាងមុខ ហហើយហៅកនេុង្ុ្ិរននិមិតតេ 

អំពពីរូ្រ្ំណាក តែលរាមា នមនុ្្សណាអាចកាត់ស្្យបានហោរះ ពពរះជាមា្ច ្់បាន

ហ្រើក្រង្ហា ញឲ្យបានែឹងអំពពីការតែលនឹងហកើតហឡើងហៅ ហពលខាងមុខ ។

 ពពរះបានព្រោន្ុ្ិរននិមិតតេហនរះែល់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្ តែលបានហជឿថា ទពី

ពករុងបា្៊រពីឡូននឹងឋិតហ្រហៅជាហរៀងរហូតហនរះ ។ ពពរះបានព្រោនការ្រកស្្យពពី

្ុ្ិរននិមិតតេហនរះ ែល់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្ តាមរយៈហោរារ្រ្់ពទង់ ហែើម្ពីឲ្យហ្តេច 

ហន្ូ៊រហកនេ្បានពជា្រថាទពីពករុងបា្៊រពីឡូននឹងមិនឋិតហ្រហៅជាហរៀងរហូតហឡើយ និង

ហែើម្ពីឲ្យពពរះរាជាពទង់ពជា្រថា ហ្ចកតេពីពិត្ំជាងការពគ្់រពគងរ្រ្រចពកព័ទ្និយម។  

ពពរះបានព្រោន្ុ្ិរននិមិតតេហនរះែល់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្ មិនតមនពរាន់តតហែើម្ពីឲ្យ 

 ហ្តេចអង្គហនរះបានពជា្រថានគរហៅតផនែពីហនរះពរាន់តតជានគរ្រហណាតេ រះអា្ននេ ហហើយ  

នឹងពតរូវរោយបាត់្រង់ហៅវញិ គលឺមានតតនគរែ៏អ្់កល្ ជានគររ្រ្់ពពរះពគិ្តេ 

មួយគត់ តែលតំណាងឲ្យែំុ្មាតែលនឹងក្ាយហៅជាភនេំែ៏្ំ ហហើយពគ្រែែតេ ្់រហពញ 

ោំងតផនែពីហោរះ្ុ៉រហណាណ រះហទ ្ុ៉រតនតេ គលឺហែើម្ពីឲ្យហ្តេចោំងឡាយតែលហែើរតាមហ្តេច

ហន្ូ៊រហកនេ្បានពជា្រពពីហរឿងហោរះផងតែរ ។

 រូ្រ្ំណាករ្រ្់មនុ្្សោំងមូល តំណាងឲ្យនគររ្រ្់មនុ្្ស ្ុ៉រតនតេ 

ការត្រងតចកថនរូ្រ្ំណាក តែលតំណាងហដាយហោហធ្តុគលឺតំណាងឲ្យចពកភព

្ំៗោំង្ួរនហៅហលើពិភពហោកហនរះ តែលនឹងហកើតហឡើងហៅហលើតផនែពីហនរះ តំាង ពពី 

្ម័យហោកដានពីតយ៉លតហរៀងមក ។ នគរោំងហនរះចា្់រហផតេើមហដាយនគរបា្៊រពីឡូន 

្រោទា ្់រមកហទៀត ហៅកនេុង្ិរ ពីរុងហរឿងថននគរហនរះគលឺហៅហពកាមការែឹកោំរ្រ្់ហ្តេច

ហន្ូ៊រហកនេ្ គលឺនគរតែលខ្្់ជាងហគ តែលបានពគ្់រពគងពិភពហោក ។ ហោកហអ 

ហអច្ឆ ្យ្ុពី (A. H. Sayce) បានមានព្រ្្ន៍ថា «ហៅកនេុងព្រហទ្ 

អា្្ុសពីរ ពីតែលមានព្រជាពលរែ្ឋហពចើន និងចា្់ជាងហគ ពតរូវបានចហពមើនរុងហរឿងហដាយ

នគរបា្៊រពីឡូនភាគខាងត្ូង។ ទពីហនរះហហើយតែលជាមជ្ឈមែ្ឌ លនិងជាចំែុចចា្់រ



្ុ្ិរននិមិតតេរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្-ទំព័រ-597-

ហផតេើមថនភាពចហពមើនហជឿនហលឿន តែលហពកាយមកបានរ ពីករាលដាលោ្ហពញោំង

អា្ុពីខាងលិច» ។ The Acnient Empires of East, 1894 nig 1900 eds, p. 93.

«ហៅកនេុងព្រហទ្ហោរះ ពតរូវបាន្រង្ហា ញនូវ្ំែល់ថនការហជឿនហលឿនហែើមែំ្ូរង  

មួយចំនួន ែូចតែលហគបានរកហ�ើញជា្រនតេ្រោទា ្់រ និងការរក ហ�ើញ ជាយូរ មក 

ហហើយ … បា្៊រពីឡូន … តែលតំណាងហដាយវ្រ្្ម៌ការចហពមើន ហជឿនហលឿន 

អក្សរ្ស្តេ  និងអំណាចពគ្់រពគងោំងអ្់ខាង្្ោ» ។ - ្ិល្ៈ ។ 

«បា្៊រពីឡូន» (New York, 1908), vol. 1, pp. 396, 397   

សៅរ៍-២៤ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហូហ្ ជំពូក ៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ោក្យ ្ ំែពី ពពីហរារះ ហោរះ ហ្ៀ្រ ែូច ជា ្ ំែំុ �មាុំ ក៏ តផអែម 

ែល់ ពពលឹង ហហើយ ជា ថានេ ំ ផ្សរះ ែល់ ្ អែឹង ផង។ ្ុភា្ិត ១៦:២៤

 «រាមា នរាជធ្នពីណាហៅហលើពិភពហោកហនរះ តែលធ្្្់រជាមជ្ឈមែ្ឌ លតែល 

មានអំណាចខំ្ាងក្ា មានពទព្យ្ម្តតេិ និងមានវ្រ្្ម៌ែ៏្ំ្ូរររុងហរឿងអ្់ហពលែ៏

យូរអតងវងហោរះហឡើយ» ។ - Robert  Wm. Rogers, A History of Babylonia and 

Assyria, 4th ed., vol. 1 p, 386 ។

 វជាការលអែពតឹមពតរូវតែលការហ្រើក្តមតេង និងការពពមានមកពពីពពរះពតរូវបាន

ព្រោនមកែល់ចពកភពតែលពគ្់រពគងពិភពហោក ្ុ៉រតនតេ នគរបា្៊រពីឡូន ជា នគរមា្   

ែ៏្ំ បានកន្ងផុតហៅ ហៅហពកាមអនេកែឹកោំែ៏ទន់ហខសោយរ្រ្់ណា្ូរនពីដា្ និង 

ពពរះរាជ្ុរពតាពទង់ ហ្រល្្រ ហៅឆ្នេ ំ ៥៣៩ មុនពគិ្តេ្ករាជ ពពរះបានព្រោន

ការហ្រើក្តមតេងហៅជំោន់ែតែលហោរះ ។

 កងទ័ពហមែូហពើ្ុពីបានែហែតេើ មជ័យជមនេរះពពីនគរបា្៊រពីឡូន ហៅហពកាមការែឹក

ោំរ្រ្់មោរាជ្ុពីរ ៉ុ្ ។ នគរហពើ្ុពីតែលតំណាងហដាយពបាក់ហៅកនេុងរូ្រ្ំណាក 

ហោរះ បានអង្គុយហៅហលើ្រល្័ងកថនចពកភពហៅហលើពិភពហោកអ្់រយៈ ហពល 

ព្រតហល ពពីររយឆ្នេ ំ។

 ហៅឆ្នេ ំ ៣៣១ មុនពគិ្តេ្ករាជ ពពរះហៅដារ ពីយុ្ទពី III (Codomannus) 

បានទទួលការវយព្រោរពពីកងទ័ពរ្រ្់មោរាជអាឡិកហ្សង់ ហៅ្មរភូមិ 

អាហ្រឡា ហហើយពពរះហៅអាឡិកហ្សង់ថនចពកភពពកិក  ក៏បានក្ាយហៅជាអនេកពគ្់រពគង 



ទំព័រ-598- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហៅហលើពិភពហោក ។ និមិតតេរូ្រតំណាងឲ្យនគរពកិកគលឺលងហាិន ។ ពពរះហៅអាឡិកហ្សង់

បានហ្យទិវង្គតហៅឆ្នេ ំ ៣២៣ មុនពគិ្តេ្ករាជ ហហើយហៅកនេុងហពលតតពពីរ្រពីឆ្នេ ំ

្ុ៉រហណាណ រះ នគររ្រ្់ពទង់ពតរូវបានត្រងតចក រវងហម្រញ្ជា ការកងទ័ព ហហើយមួយ 

្តវត្សរហ៍ពកាយមក នគរហោរះក៏ពតរូវបានចុរះហខសោយែ៏អ្់្ង្ឹម ហហើយពតរូវបាន

ធ្្ក់ហៅជារោំថនអំណាចមួយតែលហកើតហឡើងពពីនគរហៅតាមែងទហន្ទពីហ្៊រើរ ។

 នគររ ៉ូមបានពគ្់រពគងហលើនគរ្ុពីរ ពីតែលត្រងតចក តែលជាអតពីតចពកភពពកិក

ែ៏មានអំណាចហនរះហៅឆ្នេ ំ ១៩០ មុនពគិ្តេ្ករាជ ខែៈតែលព្រហទ្ហអ្ុពីពទាបាន

ទទួល ្្គ ល់អំណាចពពរះហៅអ្ិរាជរ ៉ូមតែលតំណាងហដាយតែកហៅឆ្នេ ំែតែលហោរះ។ 

នគររ ៉ូមពតរូវបានរួ្ររួមរានេ ហៅហែើមែំ្ូរង ជា្ធ្រែៈរែ្ឋមួយ។ ហពកាយមក នគរ 

ហោរះបានក្ាយជាចពកភពមួយ ។ ការត្រងតចកក៏បានចូលមកកនេុងចពកភពរ ៉ូម តែល  

តំណាងហដាយតែកោយនឹងែពីឥែ្ឋជានិមិតតេរូ្រ តាមយៈការលុកលុយ ពពី្ំណាក់ 

ពួកមនុ្្សថពពតែលមកពពីភាគខាងហជើង និងខាងហកើតថនទវពី្រអលឺរ ៉ុ្រ ហៅ្តវត្សរ ៍ទពី ្ួរន 

ហហើយនគររ ៉ូម តែលជានគរតំណាងហដាយអនេកែឹកោំតែក បានបាក់ត្រក ជា 

ហរៀងរហូត ។ មានការខិតខំព្ឹរងតព្រងជាខំ្ាង ហែើម្ពីផ្សរះផសោរព្រហទ្ហៅអលឺរ ៉ុ្រ ជា 

នគរ  រ ៉ូមតែលបាក់ត្រក ឲ្យហៅជាចពកភពតតមួយជា្មាពីហឡើងវញិ ហដាយការហរៀ្រ 

អាោហ៍ពិោហ៍ ហយងហៅតាម្រទទំោយតែលតចងថាោយខ្ួននឹងអ្់ោំងពូជ

មនុ្្ស ្ុ៉រតនតេ ពួកហគពតរូវ្ររាជ័យ ។ ឧតតេមហ្នពីយ៍ឆ្ឡលឺហម៉ង និងពពរះហៅ ណា្ូ៉រហឡអុង 

បានខំព្ឹរងតព្រងហព្រើកមំ្ាងទ័ពហែើម្ពី ្្ថ ្រោចពកភពមួយហឡើងវញិ ្ុ៉រតនតេ ពួកហគ ពតរូវ 

្ររាជ័យ ។ ្រទទំោយបានព្រកា្ថាការត្រងតចកហនរះនឹងមិនអាច្រពងរួ្រ្រពងរួម

ហឡើងវញិបានហទ ែូចជាតែកមិនអាចោយជាមួយនឹងែពីឥែ្ឋយ៉ងែូហចានេ រះតែរ ។  

ោក្យថា «ហគនឹងមិនហៅជា្់រជិតរានេ នឹងរានេ ហទ»ខំ្ាងជាងកិច្ចការទូត ឬកមំ្ាងកងទ័ព។

 ពពរះជាមា្ច ្់ពទង់នឹងតំាងនគររ្រ្់ពទង់ហឡើងហៅ្ម័យចុងហពកាយថនការ

ត្រងតចកថននគររ ៉ូម ជានគរតែលនឹងមិនពតរូវ្ំរផ្្ញហឡើយ ជានគរតែលនឹង មិនពតរូវ 

ព្រគល់ឲ្យហៅព្រជារាស្តេណាហពរៅពពីរាស្តេរ្រ្់ពទង់ តែលនឹងតំាងទពីលំហៅហៅទពីហោរះ 

ជាហរៀងរហូតហឡើយ ។ «្ុ្ិរនហនរះជាពបាកែហហើយ ឯហ្ចកតេពី្ពមាយក៏ជាពិតតែរ» ។  

 The Publishers.



្ុ្ិរននិមិតតេរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្-ទំព័រ-599-

យ៉ងហនរះ  ឯពតង់ពទង់ ឱពពរះករុណាហអើយ ពទង់ហកើតមានគំនិត កាលពទង់ 

កំពុងផទាំហៅហលើពពរះពកឡា្រនទាំ ពពីការតែលពតរូវហកើតមកហៅខាងមុខ ហហើយពពរះ

តែលពទង់្តមតេងឲ្យបានយល់ការអា្៌កំបំាង ពទង់បានហ្វើឲ្យពពរះករុណា 

ពជា្រពពីការតែលពតរូវមកែល់ តតចំតែកទូល្រង្គំ ការអា្៌កំបំាង ហនរះ បាន 

្តមតេងមកឲ្យទូល្រង្គំយល់ មិនតមនហដាយហពោរះទូល្រង្គំមានពបាជា្ញ  ហលើ្ 

ជាងមនុ្្សណាហទៀតហទ គលឺហែើម្ពីឲ្យហ្ចកតេពី្ពមាយហោរះ បាន្តមតេងមក 

ឲ្យពទង់បានពជា្រវញិ ហហើយឲ្យពទង់ពពរះករុណាបានពជា្រ អ្់ោំងគំនិត 

តែលពទង់បានគិត ហៅកនេុងពពរះទ័យ្ុ៉រហណាណ រះ ។ ្រពិពតពពរះករុណា ពទង់ បាន 

ទតហ�ើញរូ្រមួយយ៉ង្ំ រូ្រហោរះតែល្ំ្ហម្ើម ហហើយភ្លឺយ៉ងអ ្្ច រ្យ 

ក៏្រហៅចំហោរះពទង់ មានភាពគួរត្្ញងខ្ាច ឯកបាលរ្រ្់រូ្រហោរះ ជា មា្    

យ៉ងលអែ ហែើមពទរូងនិងថែជាពបាក់ ហោរះនិងហ្្ជាលងហាិន ហជើងជាតែកហហើយ  

ព្រអ្់រហជើងជាតែកោយនិងែពីឥែ្ឋ ពទង់បានទតហ�ើញ ែរា្រែល់ មាន ្ មា មួយ 

ដា្់រផ្តេ ច់ហចញ ឥតថែអនេកណាហ វ្ើ មកទង្គិចពតរូវរូ្រហោរះពតង់ព្រអ្់រហជើង តែល  

ហ្វើពពីតែកនឹងែពីឥែ្ឋ ក៏្ំរបាក់្ំរត្រកហខទាចខទាពីហៅ  រួចោំងតែក ែពីឥែ្ឋ លងហាិន ពបាក់ 

ហហើយនិងមា្ក៏ពតរូវត្រកបាក់ហខទាចខទាពីោំងអ្់ ហហើយពតឡ្់រែូចជាអង្ក ម

ហៅោនស្្រូវតខពបំាង រួចខ្យល់្រក់ផ្ត់យកហៅបាត់ឥតតែលហ�ើញផង់

ណារ្រ្់រូ្រហោរះហទៀតហឡើយ ឯ្មាតែលទង្គិចនឹងរូ្រហោរះក៏ពតឡ្់រហៅជាភនេំ

យ៉ង្ំ ហៅហពញតផនែពីោំងែំុមូល ។

អាទិត្យ-២៥ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហូហ្ ជំពូក ៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ែ្ិត ពពរះ តែល ្រហងកើត ហោកពីយ៍ និង រ្រ្់ ្ ពវ ្ រហពើ 

ពពរះអង្គ ហោរះ ពទង់ ជា ពពរះអមា្ច ្់ ថន ្ ្ថ ន្ួគ៌ និង តផនែពី ពទង់ មិន គង់ ហៅ 

កនេុង វោិរ តែល ថែ មនុ្្ស បាន ហ្វើ ហទ។ កិច្ចការ  ១៧:២៤

 ហ្ចកតេពីហោរះហហើយ ជា្ុ្ិរនរ្រ្់ពទង់ពពរះករុណា ឥឡូវហនរះ ហយើង 

ខ្ញុំ  នឹងកាត់ស្្យ ថាវ យពពរះករុណាពជា្រ ្រពិពតពពរះករុណា ពទង់ជាហ្តេច 



ទំព័រ-600- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហលើអ្់ោំងហ្តេច គលឺជាហ្តេចតែលពពរះថនឋាន្ួគ៌ ពទង់បានព្រោនឲ្យមាន

រាជ្យពពរះហច ត្េ  ឥទិ្ឫទ្ិ និង្ិរ ពីលអែោំងហនរះ ហហើយកតន្ងណាតែលមានមនុ្្ស

ជាតិអាស្្័យហៅ ហោរះពពរះពទង់បានព្រោនោំង្តវហៅែពីនិង្តវហហើរ   

ហលើអាកា្ មកកនេុងពពរះហ្តេពទង់ ពពមោំងតំាងពទង់ឲ្យពគ្់រពគងហលើោំង

អ្់ផង គលឺពទង់តែលជាកបាលមា្ហោរះ។ តពពីពទង់ហៅហោរះនឹងមាននគរមួយ

ហទៀតហកើតហឡើង តែលហថាកជាងពទង់ រួចនឹងមាននគរមួយហទៀត ជានគរ ទពី្រពី  

តែល  ជាលងហាិន នគរហោរះនឹងមានអំណាចពគ្់រពគងហលើតផនែពីោំងមូល។ 

ឯនគរទពី្ួរននឹងមានកមំ្ាងែូចតែក ែ្ិតតែលតែក្ំរបាក់្ំរត្រកឲ្យហខទាចខទាពី 

ហហើយក៏កំរា្រ (្ំរបាក់) អវពីៗោំងអ្់ជាយ៉ងណា នគរហោរះក៏នឹង្ំរត្រក្ំរបាក់

ឲ្យហខទាចខទាពី ហហើយកិនលអែិតយ៉ងហោរះតែរ គលឺែូចជាតែក តែល្ំរបាក់ ្ំរត្រក  

រ្រ្់ោំងហោរះឯង ហហើយតែលពទង់បានហ�ើញព្រអ្់រហជើង និងពមាមហជើង

ហោរះមានមួយចំតែកជាែពីរ្រ្់ជាង្មាូន ហហើយមួយចំតែក ហទៀតជាតែក 



្ុ្ិរននិមិតតេរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្-ទំព័រ-601-

វញិ ហោរះគលឺថា នគរហោរះនឹងតញកត្រករានេ  តតកនេុងនគរហោរះ នឹងមានកមំ្ាង 

ែូចជាតែក ែ្ិតពទង់បានហ�ើញតែកោយនឹងែពី្អែិតជាយ៉ងណា ហោរះគលឺ

ហគនឹងោយខ្ួននឹងអ្់ោំងពូជមនុ្្សផងយ៉ងហោរះតែរ តតហគនឹងមិន

ហៅជា្់រជិតរានេ នឹងរានេ ហទ ែូចជាតែកតែលមិនោយជា្់រនឹងែពីតែរ រ ពីឯហៅ ពរា 

ថនហ្តេចោំងហោរះ ពពរះថនឋាន្ួគ៌ពទង់នឹងតំាងនគរមួយហឡើង តែលមិន 

ពតរូវ្ំរផ្្ញហឡើយ ហហើយអំណាចហ្ួងក៏មិនពតរូវហផទារែល់្្ន៍ែថទណា

តែរ គលឺនឹង្ំរបាក់្ំរត្រក ហហើយហល្រ្ំរបាត់នគរោំងហោរះវញិ នគរហោរះ នឹង 

ឋិតហ្រហៅអ្់កល្ជានិច្ច គលឺែូចជាពទង់បានហ�ើញ្មាហោរះ ដា្់រផ្តេ ច់ ហចញ 

ពពីភនេំឥតមានថែអនេកណាហ្វើ ហហើយ្មាហោរះបាន្ំរបាក់្ំរត្រកោំងតែក លងហាិន 

ែពីឥែ្ឋ ពបាក់និងមា្ហោរះហហើយ គលឺពពរះែ៏ជា្ំ ពទង់បាន្តមតេងឲ្យពពរះករុណា  

ពជា្រពពីការតែលពតរូវមកហៅខាងមុខ ្ុ្ិរនហនរះជាពបាកែហហើយ ឯហ្ចកតេពី 

្ពមាយក៏ជាពិតតែរ”។ 

 ពពរះរាជាបានទទួល ្្គ ល់ការពិតថនការ្រកស្្យហនរះ ហហើយហដាយ

ការ្រោទា ្រពពរះកាយនិងការហ្ងៃើច្រហ ើ្រ ពពរះអង្គ «ពកា្រផ្ក ្់រពពរះភកកតេថាវ យ

្រង្គំ» ហដាយមាន្រនទាូលថា ពិតពបាកែជាពពរះថនអនេក ជាពពរះហលើអ្់ ោំង 

ពពរះហហើយ ពទង់ជាពពរះអមា្ច ្់ហលើអ្់ោំងហ្តេច គលឺជាពពរះតែល្តមតេងឲ្យ

យល់ហ្ចកតេពីអា្៌កំបំាង»។

 ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្ បាន  លុ្រហចាល នូវពពរះរាជ្រញ្ជា  តែលបានហចញឲ្យ

្ម្ា្់រពួកអនេកពបាជ្ញហចញ ។ ជពីវតិរ្រ្់ពួកហគពតរូវបានទុកឲ្យហៅរ្់ ហដាយ 

្រតតទំោក់ទំនងរ្រ្់ហោកដានពីតយ៉លជាមួយនឹង ពពរះ  តែល  ជាអនេក ហ្រើក 

្រង្ហា ញពពីអា្៌កំបំាង ។ ហហើយ «ហ្តេចពទង់ក៏តំាងដានពីតយ៉ល   ហឡើងជា្ំ ពទង់ 

ព្រោនអំហណាយោនយ៉ងវហិ្្ជាហពចើនែល់ហោក ពពមោំងតំាងហោក

ឲ្យពតរួតហលើហខតតេបា្៊រពីឡូនោំងមូល ហហើយបានជាអ្ិ្រតពី ហលើពួកអនេកពបាជ្ញ 

ោំង្ុ៉រោមា ន ហៅពករុងបា្៊រពីឡូនផង ឯដានពីតយ៉ល ហោក្ូម ែល់ហ្តេច ហហើយ  

ពទង់ក៏តំាង្ពដាក់ តម្ក់ និងអ័ហ្រឌហនហកា ហឡើងជាអនេកពតរួតហលើពក្ួង



ទំព័រ-602- ពួកហោរា និងហ្តេច

ការោំងពួង ហៅហខតតេបា្៊រពីឡូន តតដានពីតយ៉ល   ហោក ហៅ កនេុង ពពរះរាជ វងំ 

វញិ»។

ច័ន្ទ-២៦ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហូហ្ ជំពូក ៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ ទិញ ហ្ចកតេពី ពិត ចុរះ  កំុ ឲ្យ លក់ ហចញ ហឡើយ  ហអើ ោំង 

ពបាជា្ញ  ហ្ចកតេពី ែំ្ូរោមា ន និង ហយ្រល់ ផង។ ្ុភា្ិត ២៣: ២៣

 ហៅកនេុងឆ្នេ ំោំងឡាយថនព្រវតតេិ្ស្តេរ្រ្់មនុ្្ស ការលូតោ្់ 

ថននគរហផ្សងៗ ការហកើតហឡើងនិងការែួលរលំថននគរោោ ោក់្រពីែូច ជា

ហកើតហឡើងស្្្រហៅតាមហរាល្ំរែងនិងភាពក្ាោនរ្រ្់មនុ្្ស ពពឹតតេិការែ៍

តែលហកើតហឡើងោក់ែូចជាមានទំហំ្ំហ្ង តែលហួ្ពពីអំណាច មហិច្ឆតា 

ឬការនឹកគិតរ្រ្់មនុ្្ស ។ ្ុ៉រតនតេ ពពរះ្រនទាូលរ្រ្់ពពរះបានហ្រើកវងំនន

ហចញ ហហើយហយើងបានហមើលហ�ើញខាងហលើ ខាងហពកាយ និងហ�ើញ្្ុរះការ

្តមតេងហរឿងថនចំណា្់រអារមមាែ៍ អំណាច និងហ្ចកតេពីពបាថានេ រ្រ្់ មនុ្្ស 

ហដាយភានេ ក់ង្ររ្រ្់ពពរះតែលព្រក្រហដាយហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណា កំពុង រក  

មហ្យាបាយផតេល់ែំ្ូរោមា នថនពពរះរាជហរាល្ំរែងរ្រ្់ពទង់ផ្ទា ល់ យ៉ង 

ហ្ងៃៀម ង្ៃ ត់និងហដាយអត់្មាត់ ។ 

 ្វក័្ុ៉រលបានហលើកហឡើងហៅមុន្ម័យពករុងអាត្ន ្តេពីអំពពីពពរះរាជ 

ហរាល្ំរែងរ្រ្់ពពរះ ហៅកនេុងការ្រហងកើតហោក និងការត្រកបាក់រ្រ្់ 

ពូជមនុ្្ស និងនគរហផ្សងៗ ហដាយោក្យហពចន៍តែលមាន្ពម្់និងភាព

ទន់ភ្ន់រាមា នគូហព្រៀ្រ ។ ហោកបានត្្ងយ៉ងែូហចនេរះ  «ែ្ិតពពរះតែល ្រហងកើត 

ហោកិយ និងរ្រ្់្ពវ្រហពើ ពពរះអង្គហោរះ ពទង់ជាពពរះអមា្ច ្់ថនឋាន្ួគ៌

និងតផនែពី ពទង់មិនគង់ហៅកនេុងវោិរតែលថែមនុ្្សបានហ្វើហទ ក៏មិនបាច់ 

មានថែមនុ្្ស្រហពមើពទង់ ែូចជាពទង់ពតរូវការអវពីហោរះផងតែរ ែ្ិតគលឺពទង់តែល

ផ្គត់ផ្គង់ហដាយពពរះអង្គពទង់ ឲ្យពគ្់រោំងអ្់មានជពីវតិ មានែហងហាើម ពគ្់រ ជំពូក 



្ុ្ិរននិមិតតេរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្-ទំព័រ-603-

ពទង់បាន្រហងកើតមនុ្្សពគ្់រ្្ន៍ពពីឈាមតតមួយ ឲ្យបានហៅហពញ ហលើ 

តផនែពី ពពមោំង្ហពមចកំែត់ហពលហវោ តែលបានតំាងជាមុន និងពពំ 

 ទពី លំហៅរ្រ្់ហគពគ្់ររានេ  ហែើម្ពីឲ្យហគត្វងរកពពរះ តពកងហគនឹងរកពទង់ហ�ើញ 

ហដាយខំរាវរកតមនហោរះហទែឹង ហោរះហ្រើពទង់មិនគង់ឆ្ងៃ យពពីហយើងនពីមួយៗក៏

ហដាយ»។ កិច្ចការ ១៧:២៤-២៧ ។ 

 ពពរះបាន្រញ្ជា ក់យ៉ងចបា្់ថា អនេកណាតែលមាន្ំរែងមុរះមុត

យ៉ងណាក៏ហដាយក៏នឹង “ជា្់រចំែងថនហ្ចកតេពី្ញ្ញា ”តែរ (ហអហ្រាល 

២០:៣៧) ។ ហរាល្ំរែងរ្រ្់ពទង់ហៅកនេុងការ្រហងកើតហោកគលឺចង់ឲ្យពួក

មនុ្្សតែលពទង់្រហងកើត រ្់ហៅហលើតផនែពីហនរះ ្រហងកើតជាពពរះពរ ្ ពមា្់រ 

ខ្ួនឯង និង្ពមា្់ររានេ ហៅវញិហៅមក ហហើយនឹងបានជាការ្រហ ើ្រតហមកើង

ែល់ពពរះអាទិកររ្រ្់ពួកហគ ។ មនុ្្សោំងអ្់នឹងយល់ពពីហរាល្ំរែង

ហនរះហដាយខ្ួនឯង។ ពពរះបានមាន ្រនទាូលហៅ កាន់ ពួកហគ «ជារាស្តេតែលអញ

បានជ្់រ្ូន្ពមា្់រតតខ្ួនអញ ហែើម្ពីឲ្យហគបាន្តមតេងហចញជាហ្ចកតេពី 

្រហ ើ្ររ្រ្់អញផង»។ ហអ្យ ៤៣:២១ ។

 ហៅកនេុងពកឹត្យវន័ិយរ្រ្់ពទង់ ពពរះបាន្រញ្ជា ក់ឲ្យែឹងអំពពីហរាលការ

តែលហៅហពកាមការរ ពីកចហពមើនពិតពបាកែពគ្់រោំងអ្់ ោំង្ពមា្់រ នគរ 

ហផ្សងៗ និងោំង្ពមា្់រ្ុរគ្គលមានេ ក់ៗ  ហោកមូ៉ហ្បានព្រកា្អំពពីពកឹត្យវន័ិយ

ហនរះ ែល់រាស្តេអុពីស្្តអលថា «ែ្ិតហនរះនឹងបានជាពបាជា្ញ  ហហើយ ជា 

ហយ្រល់ែល់ឯងរាល់រានេ »។ «ហនរះមិនតមនជាហ្ចកតេពីឥតព្រហយជន៍ែល់ឯង

រាល់រានេ ហទ គលឺជាជពីវតិែល់ឯងរាល់រានេ វញិ»។ និក្ខមនំ ៤:៦, ៣២:៤៧ ។  

ពពរះតែលបានធ្ោចំហោរះរាស្តេអុពីស្្តអលហនរះ ពពរះអង្គក៏បានធ្ោ 

្ពមា្់រនគរ និង្ុរគ្គលោំងឡាយតែលហៅហពកាមហម�ហនរះ តាម លក្ខខែ្ឌ  

និងកពមិតែូចរានេ តែរ។

 ពពរះតែលព្រក្រហដាយ្ពវញញាូញ្ញា ែបានទតហមើលហ�ើញពគ្់រ្ម័យ



ទំព័រ-604- ពួកហោរា និងហ្តេច

កាល ហហើយបានទ្្សន៍ោយអំពពីការហកើតហឡើងនិងការែួលរលំថននគរោំង

ឡាយ ហៅហលើ្កលហោកហនរះ រា្់ររយឆ្នេ ំ មុននគរោំងឡាយ បាន ហកើត 

ហឡើងហៅហលើតផនែពីហនរះហៅហទៀត ។ ពពរះបានមាន្រនទាូលពបា្់រហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្

ថា នគរបា្៊រពីឡូននឹងែួលរលំ ហហើយនគរទពីពពីរនឹងហកើតហឡើង តែលនឹងមាន

ហពលកំែត់ពពីការកាត់ហោ្រ្រ្់ខ្ួនផងតែរ ។ ហដាយការមិនបានហលើក

តហមកើងែល់ពពរះែ៏ពិត ្ិរ ពីរុងហរឿងរ្រ្់នគរហោរះនឹងពតរូវរលត់ ហហើយនគរ 

ទពី្រពីនឹងចូលកាន់កា្់រតំតែងហោរះជំនួ្វញិ។ នគរទពី្រពីហនរះក៏នឹងពតរូវកន្ង

ផុតហៅតែរ ហហើយនគរទពី្ួរនតែលខំ្ាងែូចតែកនឹងចូលមកជំនួ្នគរោំង

ឡាយហៅហលើពិភពហោក ។

អង្គារ-២៧ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហូហ្ ជំពូក ៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហមើល អញ នឹង ហ្វើ ការ ១ ្ មាពី វញិ ការ ហោរះ នឹង ហលច ហឡើង 

ឥឡូវ ហតើ ឯង រាល់ រានេ  នឹង មិន ្ ្គ ល់ ហទ ឬ អញ នឹង ហ្វើ ផ្ូវ ១ ហៅ ទពី រហោ ្្ថ ន 

ហហើយ ទហន្ ហៅ ្ មុពទ ខសោច់។ ហអ្យ ៤៣:១៩

 ព្រ្ិនហ្រើអនេកែឹកោំនគរបា្៊រពីឡូន តែលមានពទព្យ្ម្តតេិជាងនគរ

ណាៗោំងអ្់ ហៅហលើពិភពហោកហនរះ បានរកសោការហកាតខ្ាច ែល់ 

ពពរះហយហូវ៉ ហៅចំហោរះមុខពួកហគរហូត ហោរះពពរះនឹងបានព្រោនពបាជា្ញ  និង 

អំណាចែល់ពួកហគ តែលនឹងចងពួកហគភាជា ្់រហៅនឹងពពរះអង្គ និងហ្វើឲ្យពួក

ហគបានខំ្ាងពូតកជាក់ជាមិនខាន ។ ្ុ៉រតនតេ ពួកហគបាន យកពពរះហ្វើជា ទពីពឹង ពជក 

តតហៅហពលណាតែលពួកហគមានការយយពី និងមានចិតតេអល់តអក្ុ៉រហណាណ រះ ។ 

ហៅកនេុងហពលត្រ្រហនរះ ពួកហគមិនបានត្វងរកជំនួយពពីមនុ្្សែ៏អ ្្ច រ្យ

ហឡើយ ពួកហគបានត្វងរកជំនួយពពីមនុ្្ស ែូចជាហោកដានពីតយ៉ល ជាមនុ្្ស

តែលពួកហគបានែឹងថាបាន្រហ ើ្រតហមកើងែល់ពពរះែ៏មានពពរះជនមារ្់ ហហើយ

តែលពតរូវបានពពរះ្រហ ើ្រតហមកើងែល់ហោកវញិតែរ។ ពួកហគ បាន អំោវ ោវ   



្ុ្ិរននិមិតតេរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្-ទំព័រ-605-

ែល់ហោក ឲ្យហ្រើក្រង្ហា ញអា្៌កំបំាងថនទិពវញ្ញា ែហនរះ ពួកអនេកែឹកោំទពីពករុង

បា្៊រពីឡូនែ៏អំនួតបានគិតថា ពួកហគជាអនេកមានពបាជា្ញ ែ៏ខ្្់្ំរផុត ពួកហគបាន

្ំរត្រកខ្ួនហគហចញឆ្ងៃ យពពីពពរះ ហដាយការ្ំរោន ពួកហគមិនអាចយល់ ពពីការ 

ហ្រើក្រង្ហា ញ និងការពពមានតែលពពរះបានព្រោនែល់ពួកហគ ោក់ទង នឹង 

ហពលអោគតហោរះហទ ។

 ហៅកនេុងព្រវតតេិ្ស្តេថននគរោំងឡាយហៅហលើពិភពហោកហនរះ អនេក

្ិកសោពពរះ្រនទាូលរ្រ្់ពពរះអាចហមើលហ�ើញពពីការ្ហពមចតាម្រទទំោយ 

រ្រ្់ពពរះយ៉ងពិតពបាកែ។ ទពី្ំរផុត ទពីពករុងបា្៊រពីឡូនបានត្រកបាក់ខា្ច ត់ខា្ច យ 

កន្ងបាត់ហៅ ហដាយ្រតតភាពចហពមើនរុងហរឿង អនេកែឹកោំនគរហោរះបាន

ដាក់ខ្ួនឯងឲ្យហៅដាច់ហចញពពីពពរះ ហហើយបានអាងហលើ្ិរ ពីលអែថននគររ្រ្់

ពួកហគ ហៅហលើ ន្េ ថែរ្រ្់មនុ្្ស ។ ពពរះថនឋាន្ួគ៌បានទម្ាក់ហ្ចកតេពី 

ហពកា្រ្រ្់ពទង់មកហលើព្រហទ្ហមែូហពើ្ុពី ហពោរះតតនគរហនរះបានជាន់្្ពី 

ពកឹត្យវន័ិយរ្រ្់ពពរះនឹងហជើង ។ ការហកាតខ្ាចពពរះមិនអាចរកកតន្ង បាន 

ហៅកនេុងចិតតេរ្រ្់មនុ្្សជាហពចើនបានហឡើយ ។ ភាពកហមសោយ ការព្រមា្ 

និងភាពពុករលួយបានទទួលជ័យជមនេរះ ។ នគរោំងឡាយតែលហែើរតាមនឹង

កាន់តតមានភាពពុករលួយខំ្ាងហឡើង ហហើយនគរោំងហោរះបានធ្្ក់ចុរះកាន់ 

តតហពរៅ និងហៅតតហពរៅ កនេុងជញជា ពីងថន ព្ីល្ម៌ ។

 អំណាចតែលអនេកែឹកោំពគ្់ររូ្រហៅហលើតផនែពីហនរះអនុវតតេ គលឺជាអំណាច

តែលពពរះថនឋាន្ួគ៌ព្រោនឲ្យ ហហើយហជាគជ័យរ្រ្់ហគ ក៏អាស្្័យហៅ

ហលើការហព្រើពបា្់អំណាចតែលពពរះបានព្រោនឲ្យហោរះតែរ ។ ពពរះ្រនទាូល 

រ្រ្់ពពរះតែលជាអនេកឃំ្្ហមើល ្ពមា្់រអនេកែឹកោំមានេ ក់ៗគលឺ «អញនឹង 

ពកវត់ឲ្យឯង ហោរះហ្រើឯងមិន ្្គ ល់អញក៏ហដាយ»។ ហអ្យ ៤៥:៥ ។ 

ហហើយពពរះ្រនទាូលតែលពពរះបានមាន្រនទាូលពបា្់រហ្តេចហន្ូ៊រហកនេ្ពពី្ុររាែ 

គលឺជាហមហរៀនថនជពីវតិ្ពមា្់រពួកហគមានេ ក់ៗ «្ូមឲ្យពទង់ផ្តេ ច់អំហពើបា្ររ្រ្់ 

ពទង់ហចញ ហដាយព្រពពឹតតេហ្ចកតេពី្ុចរតិវញិ ហហើយផ្តេ ច់អំហពើទុច្ចរតិរ្រ្់ 
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ពទង់ហចញផង ហដាយ្តមតេងហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណាែល់ពួកពកពីពក តពកងនឹង

មានហ្ចកតេពី្ុខជាអតងវងតហៅ»។ ដានពីតយ៉ល ៤:២៧ ។

 ហែើម្ពីឲ្យយល់ពពីហរឿងហនរះ និងហែើម្ពីឲ្យយល់ថា «ហ្ចកតេពី្ុចរតិរតមង

ហលើកតហមកើងនគរ»តែល «រាជ្យបានតំាងហៅជា្់រ ហដាយ្រតតហ្ចកតេពី 

្ុចរតិហទ»និង «ហ្ចកតេពីហទៀងពតង់”ហែើម្ពីទទួល ្្គ ល់កិច្ចការរ្រ្់អនេកែឹក

ោំោំងហោរះ  ហៅកនេុងការ្រង្ហា ញពពីពពរះហច ត្េ រ្រ្់ពពរះតែល ែកហ្តេចហចញ 

ហហើយក៏តំាងហ្តេចហឡើង»។ ្ុភា្ិត ១៤:៣៤, ១៦:១២, ២០:២៨;  

ដានពីតយ៉ល ២:២១ ។

 មានតតហៅកនេុងពពរះ្រនទាូលរ្រ្់ពពរះ្ុ៉រហណាណ រះ តែល្រង្ហា ញ ពពីអោគត 

ហនរះយ៉ងចបា្់ ។ ពពរះ្រនទាូលហៅទពីហនរះបាន្រង្ហា ញអំពពីកមំ្ាងថននគរ ក៏ែូច 

ជា្ុរគ្គលមានេ ក់ៗ តែលមិនអាចរកហ�ើញហៅកនេុងឱកា្ ឬមហ្យាបាយ តែល 

ហលចហឡើងឲ្យពួកហគហមើលហ�ើញ មិនអាចរកហ�ើញហៅកនេុងភាពឧែុង្គឧតតេម

ែ៏អំនួតរ្រ្់ពួកហគហឡើយ។ ការហនរះពតរូវបានវ្់តវង ហដាយ្រតតភកតេពីភាព

តែលពួកហគ្ហពមចតាមពពរះរាជហរាល្ំរែងរ្រ្់ពពរះ្ុ៉រហណាណ រះ ៕



គុកភ្លើង-ទំព័រ-607-

ពុធ-២៨ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហូភេ ជំពូក ៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ភេតេច ពទង់ មាន ្រន្ូល នឹង ដានពីយ ែ៉ល ថា ពិត ពរាកដ ជា 

ពពរះ ថន អ្នក ជា ពពរះ ភលើ អេ់ ទំាង ពពរះ ភហើ៉ ពទង់ ជា ពពរះអមាចា េ់ ភលើ អេ់ ទំាង 

ភេតេច គឺ ជា ពពរះ យដល េំយដង ឲ្យ ៉ ល់ ភេចកតេពី អា្៌កំរំាង ពពី ភពររះ ភ�ើញ ថា 

អ្នក អាច នឹង េំយដង ឲ្យ ៉ ល់ ភេចកតេពី អា្៌កំរំាង ភនរះ រាន។ ដានពីយ ែ៉ល ២:៤៧

 េុ្ិរននិមិតតេអំពពីរូ្រេំណាកដ៏ធំរានភ្រើកភ�ើងភៅចំភររះពពរះ្កកតេ

ភេតេចភន្ូ៊រភក្នសា ពពីពពឹតតេិការណ៍រហូតដល់ទពីអវសានកាល យដលពពរះរាន

ព្រទានឲ្យពពរះអង្គរាន៉ល់អំពពីចំយណកយដលពទង់ពតរូវភធវើ ភៅក្នុង ព្រវតតេិសាសេតេ   

ពិ្ពភោក និងពពីទំនាក់ទំនងយដលនគររ្រេ់ពទង់ពតរូវ្រនតេទាក់ទងជាមួ៉

នឹងនគរថនឋានេួគ៌ ។ ភៅក្នុងការ្រកស្សា៉េុ្ិរនភនរះ ពពរះអង្គរានយណនំា

ឲ្យភេតេចរានពជា្រអំពពីការ្រភងកើតភ�ើងថននគរដ៏អេ់កល្បរ្រេ់ពពរះ។ 

ភោក ដានពីយ ែ៉លរានមានព្រសាេន៍ថា “រ ពីឯភៅពរាថនភេតេចទំាងភនារះ ពពរះ

ថនឋានេួគ៌ពទង់នឹងតំាងនគរមួ៉ភ�ើង យដលមិនពតរូវ្ំរផ្ល ញភ�ើ៉ ភហើ៉

អំណាចហលួងក៏មិនពតរូវភ្្រដល់សាេន៍ដថទណាយដរ គឺនឹង្ំររាក់្ំរយ្រក 

ភហើ៉ ភល្រ្ំររាត់នគរទំាងភនារះវញិ នគរភនារះនឹងឋិតភ្រភៅអេ់កល្ប

ជានិចចា  … េុ្ិរនភនរះជាពរាកដភហើ៉ ឯភេចកតេពីេពមា៉ក៏ជាពិតយដរ”។ 

ដានពីយ ែ៉ល ២:៤៤, ៤៥ ។

 ភេតេចរានទទួលសា្គ ល់ពពរះភចសាតេ រ្រេ់ពពរះ ភដា៉មាន្រន្ូល ភៅ 

កាន់ ភោកដានពីយ ែ៉លថា   “ពិតពរាកដជាពពរះថនអ្នកជាពពរះភលើអេ់ទំាង

ពពរះភហើ៉ … អាចនឹងេយមតេងឲ្យ៉ល់ភេចកតេពីអា្៌កំរំាងភនរះរាន”ខ ៤៧ ។ 

៤១

គុកភ្លើង



ទំព័រ-608- ពួកភោរា និងភេតេច



គុកភ្លើង-ទំព័រ-609-

មួ៉រ៉ៈភពកា៉ពពីភនារះមក ភេតេចភន្ូ៊រភក្នសារានទទួលឥទ្ិពលពពីការភកាត

ខ្ល ចពពរះ ្រែុយនតេ ពពរះទ័៉រ្រេ់ពទង់មិនទាន់រានពតរូវេមាអា តអេ់ពពីមហិច្ឆតា

ខ្ងភោកិ៉ និងភេចកតេពីពរាថា្ន ភលើកតភមកើងខលួនឯងភៅភ�ើ៉ភទ ។ ភាព

េម្ូបរេ្របា៉យដលភកើតមានភ�ើងភៅក្នុងរាជ្យរ្រេ់ពទង់រាន្ំរភពញពពរះទ័៉

រ្រេ់ពទង់ភដា៉អំនួត ។ មួ៉រ៉ៈភពកា៉មកពពរះអង្គរានឈ្់រេរភេើរ

តភមកើងដល់ពពរះ ភហើ៉រាន្រនតេការថាវ ៉្រង្គំដល់រូ្រពពរះ ភដា៉ពពរះទ័៉

ពុរះកភក រ្ោ លនិងជំភនឿង្់រងល់ ។

 រក្យថា “គឺពទង់យដលជាកបាលមាេភនារះ”(ខ ៣៨) រានដិតដាម 

យែ ងភពរៅ ភៅក្នុងពពរះរាជតពមិរះរ្រេ់ភេតេចមួ៉អង្គភនរះ ។ ពួកអ្នកពរាជ្ញភៅ

ក្នុងនគររ្រេ់ពទង់រានទាញ៉ក្លចំភណញពពី្រទទំនា៉ភនរះ និងពពីការវលិ

ពត�្់រភៅថាវ ៉្រង្គំដល់រូ្រពពរះវញិរ្រេ់ពពរះអង្គ ភដា៉រានទូលភេ្នើេំុឲ្យ

ពទង់សាងរូ្រេំណាកមួ៉ យដលស្េភដៀងភៅនឹងរូ្រយដលពទង់រានទតភ�ើញ

ភៅក្នុងេុ្ិរនភនារះ ភហើ៉ដាក់តំាងភៅកយនលងយដលមនុេ្សអាចភមើលភ�ើញ

កបាលមាេ យដលភោរាដានពីយ ែ៉លរាន្រកស្សា៉ថា ជាតំណាង ថននគរ 

រ្រេ់ពទង់ភនារះ ។

 ភដា៉ភពញពពរះទ័៉ភៅនឹងេំភណើ យ្រ្រ្រភ រ្ោ រភនរះ ពពរះអង្គក៏រាន

តំាងពពរះទ័៉ថានឹងភធវើឲ្យរានេភពមច ភហើ៉ឲ្យរានភលើេពពីភនារះភៅភទៀត ។ 

ជំនួេឲ្យការភធវើរូ្រេំណាកភនារះភ�ើងវញិតាមការយដលពទង់រានទតភ�ើញ 

ពពរះអង្គរាន្ំរភ្លើេរូ្រភដើមភនារះភៅវញិ ។ រូ្រេំណាកភនារះមិន រានចុរះ ្ ៉ 

ភៅៗ ចា្់រតំាងពពីកបាលដល់ចុងភជើងភនារះភទ ្រែុយនតេ ពតរូវរានកសាង ពពីមាេ 

ទំាងមូលភៅវញិ ជាតំណាងថានគររា្៊រពី�ូនទំាងមូលគឺជានគរយដលឋិតភ្រភៅ    

ជាភរៀងរា្រដរា្រ ជានគរយដលនឹងមិនពតរូវវនិាេ ជានគរយដលមាន ពគ្់រទំាង 

អំណាច យដលនឹង្ំរយ្រក្ំររាក់នគរភ្្សងៗជាចំយណកតូចៗ ភហើ៉ នគរ 

ភនារះនឹងឈរភៅជាភរៀងរហូតតភៅ ។

 ភដា៉មានពពរះតពមិរះអំពពីការ្រភងកើតចពក្ព និងេនតេតិវង្សមួ៉យដល 



ទំព័រ-610- ពួកភោរា និងភេតេច

នឹងគង់វង្សភៅជាភរៀងរហូត ពពរះអង្គរានអំរវនាវយែ ងដាច់អហង្ក រថាពទង់

គឺជាភមដឹកនំាដ៏ខ្ល ំង ភៅចំភររះកងទ័ពរ្រេ់នគរទំាងឡា៉ភៅភលើយ្នដពីយដល

រាមា នអ្នកណាអាចឈរភៅរានភ�ើ៉ ។ ពពរះអង្គរានពិភាកសាជាមួ៉នឹងពួក

អ្នកពរាជ្ញរ្រេ់ពទង់ភដា៉កតេពីរ ពីករា៉ ភររភពញភៅភដា៉មហិច្ឆតានិងអំនួត

ថនភាពអាតាមា និ៉មឥតឧ្រមា ភដើម្បពីេភពមចឲ្យរានតាមពពរះរាជ្ំរណង

ភនរះ។ ភដា៉រាន្ំរភ្លចភចាលនូវទិពវ ញ្ា ណដ៏អសាចា រ្យយដលរានភារោ ្់រមក

ជាមួ៉នឹងេុ្ិរននិមិតតេ អំពពីរូ្រេំណាកភនារះ ភដា៉្ំរភ្លចភចាល្ងយដរថា 

ពពរះថនសាេន៍អុពីស្សាយអលរាន្រ រ្ោ ក់យែ ងចបាេ់អំពពីសារៈេំខ្ន់ ថនរូ្រ 

េំណាកភនរះ តាមរ៉ៈភោកដានពីយ ែ៉លជាអ្នក្រភពមើរ្រេ់ពទង់ និង្ំរភ្លច

ថាភៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួ៉នឹងការ្រកស្សា៉េុ្ិរនភនរះ ្ុររេដ៏ខ្ល ំងថន

នគរភនរះពតរូវរានេភកង្្គ រះភចញពពីការេុគតដ៏គួរឲ្យអាមាែ េ់ ភដា៉រាន 

្ំរភ្លចអវពីៗទំាងអេ់ ភពរៅពពីភេចកតេពីពរាថា្ន ចង់សាថា ្រនាអំណាច និងភាព ជា 

កំពូល  ្រណាតេ ច់រ្រេ់ពួកភគ ភនារះភេតេចនិងពួកនាហមាឺនភៅក្នុងនគររានភ្រតេជា្ញ

ចិតតេភធវើយែ ងណាខំព្ឹរងយព្រងភដើម្បពីភលើកេ្ួ៉នគររា្៊រពី�ូនឲ្យកាល ៉ជានគរ

យដលខ្េ់ និងមានតថមល្ំរ្ុតយដលទទួលរានសាវ មពី្កតេិជាសាកល ។

ពពហស្បតិ៍-២៩ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហូភេ ជំពូក ១០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ភ្រើ ជា យែ ង ភនារះ យមន ភនារះ ពពរះ ថន ភ ើ៉ង ខ្ញុំ យដល ភ ើ៉ង ខ្ញុំ 

ភរារព ព្រតិ្រតតេិ តាម ពទង់ អាច នឹង ជួ៉ ឲ្យ ខ្ញុំ រួច ពពី គុក ភ្លើង យដល ភេរះ យែ ង 

េភៅ្ រាន ភហើ៉ ្រពិពត ពពរះករុណា ពពរះអង្គ ភនារះ ក៏ នឹង ជួ៉ ឲ្យ ភ ើ៉ងខ្ញុំ រួច ពពី 

ពពរះហេតេ ពទង់ យដរ។ ដានពីយ ែ៉ល ៣:១៧

និមិតតេរូ្រជាតំណាងយដលពពរះរាន្រង្ហា ញដល់ភេតេច និងព្រជារាសេតេ 

ឲ្យដឹងពពីពពរះរាជភរាល្ំរណងរ្រេ់ពទង់ េពមា្់រនគរទំាងឡា៉ភៅ ភលើ 

យ្ន ដពីភនរះ ឥ�ូវភនរះពតរូវរានភគ៉កមក្រភពមើដល់េិរ ពីរុងភរឿងថនអំណាច 
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រ្រេ់មនុេ្សភៅវញិ។ ការ្រកស្សា៉រ្រេ់ភោកដានពីយ ែ៉ល ពតរូវរានភគ 

្រដិភេធ និង្ំរភ្លចភចាល ភេចកតេពីពិតពតរូវរានភគ្រកស្សា៉ និងអនុវតតេខុេ  

និងនិមិតតេរូ្រយដលពពរះថនឋានេួគ៌រានភរៀ្រចំភ�ើង គឺភដើម្បពីភ្រើក គំនិត រ្រេ់ 

មនុេ្ស ឲ្យដឹងពពីពពឹតតេិការណ៍េំខ្ន់ៗ ភៅភពលអនាគត ពតរូវរានភគភព្រើភដើម្បពី

រារាងំការរ ពីករាលដាលថនចំភណរះដឹង យដលពពរះេពវពពរះហឫទ័៉ចង់ឲ្យ

ពិ្ពភោកទទួលរានភៅវញិ។ ដូភច្នរះ សាតំាងកំពុងព្ឹរងយព្រង ្រយងវរពពរះ

រាជភរាល្ំរណងរ្រេ់ពពរះេពមា្់រពូជមនុេ្ស តាមរ៉ៈមហិច្ឆិតាទុចចារតិ 

រ្រេ់មនុេ្ស ។ េពតរូវរ្រេ់មនុេ្សពគ្់រពូជសាេន៍រានដឹងថាភេចកតេពីពិត

យដលមិនោ៉�ំជាមួ៉នឹងភាពយកលងកាល ៉ គឺជាអំណាចដ៏ខ្ល ំងអសាចា រ្យ

េពមា្់រជួ៉េភកង្្គ រះដល់មនុេ្សភោក ្រែុយនតេ ភៅភពលយដលអំណាចភនារះ 

ពតរូវរានភគភព្រើភដើម្បពីភលើកតភមកើងខលួនឯង និងភដើម្បពីជំរុញយ្នការរ្រេ់

មនុេ្ស ភេចកតេពីភនារះនឹងពត�្់រភៅជាអំណាចេពមា្់រអំភពើអាពកក់ភៅវញិ។

 ភេតេចភន្ូ៊រភក្នសារាន្រ រ្ោ ឲ្យភគសាងរូ្រេំណាកមាេភនារះ ភចញ

ពពីពពរះរាជពទព្យយដលមានភៅក្នុងពពរះរាជឃ្ល ំងរ្រេ់ពពរះអង្គ យដលមានលក្ខណៈ

ស្េភដៀងភៅនឹងរូ្រេំណាកយដលពពរះអង្គរានទតភ�ើញភៅក្នុងេុ្ិរនភនារះ 

ភដា៉ភោហធាតុយតមួ៉មុខ្រែុភណាណ រះ ជំនួេឲ្យភោហធាតុទំាងឡា៉យដល

ពទង់រានេុ្ិរនភ�ើញ ។ តាមទមាល ្់រយដលពួកភគធាល ្់រភធវើ រូ្រេំណាក ជា 

តំណាងឲ្យពពរះរ្រេ់ពួកភគ កនលងមក សាេន៍ខ្ល់ភដមិនធាល ្់រ សាងអវពីយដល 

ធំេភម្បើមនិងព្រក្រភដា៉េពីហវសិាលដូចជារូ្រេំណាកដ៏ពតចរះពតចង់ 

យដលមានកម្េ់ថមភៃហតថា និងទទឹងពរំាមួ៉ហតថាដូភច្នរះភ�ើ៉ ។ ភហើ៉ការភនរះ 

មិនគួរឲ្យភា្ញ ក់ភ្អាើលភទ យដលថាភៅក្នុងទឹកដពីយដលមានការថាវ ៉្រង្គំរូ្រពពរះ

រានរ ពីករាលដាលជាទូភៅភនរះ េពមេ់និងតថមលយដលមិនអាចកាត់ថ្លរានថន

រូ្រេំណាកយដលរានតំាងភៅភលើទួលឌូរាែ ភនរះ ជាតំណាង ឲ្យេិរ ពីរុងភរឿង 

រ្រេ់នគររា្៊រពី�ូន ភហើ៉តំណាងឲ្យភាពរុងភរឿងនិងអំណាចថននគរភនរះ 

យដលពតរូវរានភគតំាងជាវតថាុេ័កតេិេិទ្ិេពមា្់រថាវ ៉្រង្គំ  ភហតុដូភច្នរះ រូ្រភនរះពតរូវ
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រានដាក់តំាងេពមា្់រភរាល្ំរណងភនរះ ភហើ៉ពពរះរាជ្រ រ្ោ រាន្្សពវ្សា៉

ភៅពគ្់រទិេទពីថា ភៅថ្ងៃអ្ិភេកេលងរូ្រភនារះ មនុេ្សទំាងអេ់ពតរូវយត្រង្ហា ញ

្កតេពីភាពដ៏ខ្ង់ខ្េ់ដល់អំណាចថននគររា្៊រពី�ូនភដា៉ពកា្រភៅចំភររះ 

រូ្រភនារះ។

 ថ្ងៃយដលរានកំណត់ក៏រានចូលមកដល់ ភហើ៉ហវូងមនុេ្សជាភពចើន

េន្ឹកេន្ា្់រមកពពី  “ជនទំាងឡា៉ពពមទំាងសាេន៍ដថទ និងមនុេ្ស ពគ្់រ 

ភាសា” រានមកជួ្រជំុរា្ន ភៅទពីទួលឌូរាែ  ។ ភៅភពលណាយដល រានឮ េំភ�ង 

ភ្លង មនុេ្សទំាងអេ់ “រានពកា្រថាវ ៉្រង្គំរូ្រមាេ”តាមពពរះរាជ្រ រ្ោ រ្រេ់

ភេតេច ។ ភៅថ្ងៃយដលមានពពឹតតេិការណ៍ដ៏េំខ្ន់ភនារះ អំណាចថនភាពងងឹត

ោក់ដូចជាកំពុងទទួលរានេ ញ្ា ថនជ័៉ជម្នរះ ការថាវ ៉្រង្គំដល់រូ្រមាេ 

រាន្រង្ខំឲ្យភារោ ្់រទំនាក់ទំនងភៅនឹងការ្រភងកើតទពមង់ថនការថាវ ៉្រង្គំរូ្រពពរះ

ជាអចិថកនតេ៉៍ដ៏ពតឹមពតរូវ យដលពតរូវរានទទួលសា្គ ល់ថាជាសាេនារ្រេ់រដ្ឋ 

ព្រចំានគរ។ សាតំាងរានេង្ឹមថាទភងវើភនរះនឹងមាន ជ័៉ជម្នរះភលើពពរះរាជ

ភរាល្ំរណងរ្រេ់ពពរះ ក្នុងការភធវើឲ្យពួកភឈលើ៉េឹកសាេន៍អុពីស្សាយអល

ភៅទពីពករុងរា្៊រពី�ូនកាល ៉ភៅជាមភធយោរា៉ថនពពរះពរេពមា្់រនគរថនសាេន៍ 

ដថទទំាងអេ់ ។

 ្រែុយនតេ ្រញញាតតេិរ្រេ់ពពរះខុេពពីភេចកតេពីេង្ឹមភនារះភៅវញិ ។ មិនយមន

មនុេ្សទំាងអេ់រានលុតជង្គង់ថាវ ៉្រង្គំដល់រូ្រេំណាកយដលជាតំណាង

ឲ្យអំណាចរ្រេ់មនុេ្សភនារះភ�ើ៉។ មានមនុេ្ស្រពីនាក់យដលរានតំាងចិតតេ  

ថា នឹងមិនព្រមា្ដល់ពពរះថនឋានេួគ៌ ភៅកណាតេ លចំភណាមមនុេ្សយដល

កំពុងថាវ ៉្រង្គំទំាងអេ់ភនារះភ�ើ៉។ ពពរះរ្រេ់ពួកភគគឺជាភេតេចភលើអេ់

ទំាងភេតេច ជាពពរះភលើអេ់ទំាងពពរះ ពួកភគនឹងមិនពកា្រថាវ ៉្រង្គំដល់ពពរះ

ឯណាមួ៉ភ�ើ៉ ។

 ភដា៉មានអំនួតនឹងជ័៉ជម្នរះភនរះ មានភគនំារក្យមកទូលថាវ ៉ដល់

ភេតេចភន្ូ៊រភក្នសាថា ភៅក្នុងចំភណាមរាសេតេរ្រេ់ពទង់ មានមនុេ្សយដល មិន 
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សាតេ ្់រ្រង្្គ ្់រអំណាចរ្រេ់ពទង់ ។ ពរាកដជាពួកអ្នកពរាជ្ញ រ្រេ់ភេតេច ទំាង ភនារះ  

ភហើ៉ យដលពចយណននឹងគូកនដ៏ភសាមា រះពតង់រ្រេ់ភោកដានពីយ ែ៉ល ភដា៉ 

ភេតេចរានព្រទានកិតតេិ៉េដល់ពួកភោក យដលឥ�ូវភនរះរានរា៉ការណ៍

ថាវ ៉ភេតេចអំពពីការ្ំររនយែ ងជាក់យេតេងរ្រេ់ពួកភគ ភៅនឹង្ំរណង ពរាថា្ន  

រ្រេ់ពទង់ ។ ពួកភគរានទូលដល់ភេតេចថា «្រពិពតពពរះករុណា ពទង់រាន ភចញ 

ពពរះរាជ្រង្្គ ្់រថា អេ់មនុេ្សណាយដលឮេូរយពត ខលុ៉ េុ៊ង ចា្ុរពី ពិណ ្ុរពី 

និងតកនតេពីពគ្់រយែ ង ភនារះពតរូវយតពកា្រថាវ ៉្រង្គំដល់រូ្រមាេភនរះ ភហើ៉ថា 

ភ្រើអ្នកណាមិនពកា្រថាវ ៉្រង្គំភទ ភនារះពតរូវភរារះភៅក្នុងគុកភ្លើងយដលភេរះ

យែ ងេភៅ្ រ ពីឯក្នុងពួកអ្នកយដលពទង់រានតំាងភ�ើង ភលើពកេួងការភខតតេ 

រា្៊រពី�ូនភនារះ មានពួកសាេន៍៉ូដាខលរះ គឺសាពដាក់ យមសាក់ និង 

អ័ភ្រឌ  ភនភកា ទំាង្រពីនាក់ភនារះ ្រពិពតពពរះករុណា ភគមិនរានសាតេ ្់រ ្រង្្គ ្់រ 

ពទង់ភទ ភគក៏មិនទំាងភរារពព្រតិ្រតតេិដល់ពពរះថនពទង់ ឬថាវ ៉្រង្គំ ដល់ 

រូ្រមាេ យដលពទង់រានតំាងភ�ើងភនារះយដរ»។

សុព្រ-៣០ វិចិ្ឆកា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហូភេ ជំពូក ១១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  យត ភ្រើ មិន ជួ៉ ភទ ភនារះ េូម ឲ្យពទង់ ពពរះករុណា ពជា្រ ថា 

ភ ើ៉ង ខ្ញុំ មិន ពពម ភរារព តាម ពពរះ រ្រេ់ ពទង់ ភ�ើ៉ ក៏ មិន ពពម ថាវ ៉្រង្គំ ដល់ រូ្រ 

មាេ យដល ពទង់ រាន តំាង ភ�ើង ភនារះ យដរ។  ដានពីយ ែ៉ល ៣:១៨

 ភេតេចរាន្រង្្គ ្់រឲ្យភគនំា្ុររេទំាងភនារះមករាល់ពទង់ ពពរះអង្គ រាន 

េួរភៅពួកភគថា    «ភតើភដា៉្ំរណងចិតតេឬ យដលឯងរាល់រា្ន មិនភរារពដល់

ពពរះថនភ ើ៉ង ឬថាវ ៉្រង្គំដល់រូ្រមាេយដលភ ើ៉ងរានតំាងភ�ើងភហើ៉ភនារះ?»

ពពរះអង្គរានពយោយមភដើម្បពី្រញចាូ លពួកភគភៅក្នុងចំភណាមព្រជារាសេតេជាភពចើន

ទំាងភនារះ ភដា៉ការគំរាមកំយហង ។ ភដា៉ចងអាុលភៅកាន់គុកភ្លើង ពពរះអង្គ

រានរឭំកដល់ពួកភគអំពពីទណ្ឌ កមមាយដលកំពុងរង់ចំាពួកភគ ព្រេិនភ្រើពួកភគ



ទំព័រ-614- ពួកភោរា និងភេតេច

ភៅយតមិនពពមភរារពតាមភរាល្ំរណងរ្រេ់ពទង់ ។ ្រែុយនតេ ពួក៉ុវជនភហភពពើរ

ទំាងភនារះរាន្រង្ហា ញ្កតេពីភាពរ្រេ់ពួកភគភៅភលើពពរះថនឋានេួគ៌ និងជំភនឿ 

រ្រេ់ពួកភគ ភៅភលើអំណាចថនការរភំដារះរ្រេ់ពពរះ ។ ការឱនពកា្រភៅ 

ចំភររះមុខរូ្រេំណាកពតរូវរានភគទទួលសា្គ ល់ថាជាទភងវើថនការពកា្រថាវ ៉

្រង្គំ ។ ការភរារព្ូរជាយ្រ្រភនរះ ពួកភគថាវ ៉ភៅពពរះយតមួ៉អង្គគត់ ។

 ខណៈយដល៉ុវជនភហភពពើរទំាង្រពីរានឈរភៅចំភររះភេតេច ពពរះអង្គ

រានធានាឲ្យពួកភគទុកចិតតេថាពួកភគនឹងទទួលរាននូវអវពីយដលមនុេ្សភៅក្នុង

នគរមិនធាល ្់រមាន។ ពួកភគធាល ្់រ្ំរភពញភារកិចចាយែ ងភសាមា រះពតង់។ ពពរះអង្គរាន

ព្រទានឱកាេឲ្យពួកភគមតេងភទៀត។ មានយតការ្រង្ហា ញេន្ៈ ចង់រួ្ររួមជាមួ៉

នឹងហវូងព្រជារាសេតេជាភពចើនភនារះ្រែុភណាណ រះ ភទើ្រពួកភគអាចមាន េុវតថាិភាព 

ពពរះអង្គរាន្រយនថាមថា «ភតើភដា៉្ំរណងចិតតេឬ យដលឯងរាល់រា្ន មិនភរារព 

ដល់ពពរះថនភ ើ៉ង ឬថាវ ៉្រង្គំដល់រូ្រមាេយដលភ ើ៉ងរានតំាងភ�ើងភហើ៉

ភនារះ?”្រន្ា្់រមក ពពរះអង្គរានេួរ ភដា៉៉កពពរះអង្គុលពីចងអាុលភៅភលើថា 

“ភតើមានពពរះឯណាយដលអាចនឹងភដារះឯងរាល់រា្ន  ឲ្យរួចពពីកណាតេ ្់រ ថដ ភ ើ៉ង 

រាន?»

 ការគំរាមកំយហងរ្រេ់ពទង់ជាការឥតព្រភយជន៍ទភទ ។ ភេតេចមិន

អាច្រយងវរ្ុររេទំាង្រពីនាក់ភនរះភចញពពីការភសាមា រះពតង់ភៅនឹងពពរះយដលជាអ្នក

ដឹកនំាភលើចពកវាលភនរះរានភ�ើ៉ ។ ពួកភគរានភរៀនពពីព្រវតតេិសាសេតេថនឳពុក

មាតេ ៉រ្រេ់ពួកភគថា ការមិនសាតេ ្់រ្រង្្គ ្់រ ្តេល់លទ្្លជាការមិន ភសាមា រះពតង់ 

ភពរារះមហនតេរា៉ និងភេចកតេពីសាល ្់រ និងថាការភកាតខ្ល ចពពរះគឺជាភដើមចមថន

ពរាជា្ញ  យដលជាពគឹរះថនភាពចពមរុងចភពមើនពិតពរាកដទំាងអេ់ ។ ពួកភគរាន

និយ៉ទំាងព្រឈមមុខជាមួ៉នឹងគុកភ្លើងយែ ងភេងៃៀមសាងៃ ត់ថា«្រពិពតពពរះរាជា   

ភន្ូ៊រភក្នសា ភ ើ៉ងខ្ញុំមិនចំារាច់ទូលភេលើ៉ដល់ពទង់ពពីដំភណើ រភនរះភទ ភ្រើជា 

យែ ងភនារះយមន ភនារះពពរះថនភ ើ៉ងខ្ញុំ យដលភ ើ៉ងខ្ញុំភរារពព្រតិ្រតតេិតាម ពទង់

អាចនឹងជួ៉ឲ្យខ្ញុំរួចពពីគុកភ្លើង យដលភេរះយែ ងេភៅ្រានភហើ៉ ្រពិពត 



គុកភ្លើង-ទំព័រ-615-

ពពរះករុណា»។ ជំភនឿរ្រេ់ពួកភគកាន់យតរងឹមំាភ�ើង ភៅភពលយដលពួកភគ

រានព្រកាេថាពពរះនឹងពតរូវរានតភមកើងភ�ើង ភដា៉ការរភំដារះពួកភគ ភហើ៉

ពួកភគរាន្រយនថាមភដា៉ការធានារាែ ្់ររងថនភជាគជ័៉ យដលភកើតភចញពពីការ

ទុកចិតតេពពរះយែ ងភេងៃៀមសាងៃ ត់ភនរះថា «យតភ្រើមិនជួ៉ភទ ភនារះេូមពទង់  ពពរះ 

ករុណា  ពជា្រថា ភ ើ៉ងខ្ញុំមិនពពមភរារពតាមពពរះរ្រេ់ពទង់ភ�ើ៉ ក៏មិន ពពម 

ថាវ ៉្រង្គំដល់រូ្រមាេ យដលពទង់រានតំាងភ�ើងភនារះយដរ»។

 ភេចកតេពីភពកាធរ្រេ់ភេតេចពុរះកភក រ្ោ លរាមា នពពំយដន។ «ពទង់មានភពញ

ភដា៉ភេចកតេពីភឃ្រភៅ»«ពពរះ្កកតេពទង់ក៏ផ្ល េ់យព្រភៅ ទាេ់នឹង សាពដាក់ 

យមសាក់ និងអ័ភ្រឌភនភកា»ជាតំណាងថនពូជមនុេ្សយដលភគេអា្់រ និងជា 

ភឈលើ៉េឹក។ ភដា៉ការ្រង្្គ ្់រឲ្យភគដុតភ្លើងឲ្យភរៅតេ ជាងមុនមួ៉ជាពរំាពពីរ

ដង ពពរះអង្គរាន្រ រ្ោ ឲ្យមនុេ្សខ្ល ំងពូយកក្នុងកងទ័ពរ្រេ់ពទង់ចា្់រចងពួក

អ្នកយដលថាវ ៉្រង្គំដល់ពពរះថនសាេន៍អុពីស្សាយអលទំាងភនារះ ្រពមរុងនឹង កាត់ 

ភទាេព្រោរជពីវតិ។

 «ដូភច្នរះ ភគក៏ចងអ្នកទំាងភនារះភារោ ្់រទំាងភខ្ទំាងអាវ និងឈ្នួត ពពម 

ទំាងេភមលៀក្ំររក់ឯភទៀត្ង ភរារះចុរះក្នុងគុកភ្លើងយដលភេរះយែ ងេភៅ្

ភៅ ភហតុភនារះ ភដា៉ភពររះ្រង្្គ ្់រភេតេចក៏តឹងរុងឹណាេ់ ភហើ៉គុកភ្លើង រាន 

ភរៅតេ យែ ងថពកយលងរានជាអណាតេ តភ ល្ើងភេរះេមាល ្់រពួកអ្នកយដលរានភលើក

ភរារះសាពដាក់ យមសាក់ និងអ័ភ្រឌភនភកាភនារះភៅ»។

 ្រែុយនតេ ពពរះមិនយដលភ្លចរាសេតេរ្រេ់ពទង់ភ�ើ៉។ ភៅភពលយដល

ទាោនរានភរារះេមារ្រន្ាល់រ្រេ់ពទង់ចូលភៅក្នុងគុកភ្លើង ពពរះអង្គេភកង្្គ រះ

រាន្រង្ហា ញអង្គពទង់ដល់ពួកភគ ក្នុងេណា្ឋ នជាមនុេ្ស ភហើ៉រានយងជា

មួ៉ពួកភគភៅកណាតេ លគុកភ្លើង។ ភៅចំភររះពពរះវតតេមានរ្រេ់ពពរះ កភ ត្េ   

រាន ពត�្់រភៅជាពតជាក់ អណាតេ តភ្លើងក៏រាត់្រង់អំណាច។

សៅរ៍-១ ធ្នូ  អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហូភេ ជំពូក ១២
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ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ឥ�ូវ ភនរះ ភន្ូ៊រភក្នសា ភ ើ៉ង ក៏ េរភេើរ ភហើ៉ ភលើក 

ដំភកើង ពពម ទំាង ពណ៌នា គុណ ដល់ មោក្សពត ថន សាថា នេួគ៌ ដ្បិត អេ់ ទំាង 

ការ ថន ពទង់ េុទ្ យត ពិត ពតង់ ភហើ៉ ្ លូវ ព្រពពឹតតេ ទំាង ្រែុនាមា ន រ្រេ់ ពទង់ ក៏ 

៉ុតតេិធម៌ យដរ ពទង់ អាច នឹង ្រន្ា្រ អេ់ អ្នក យដល ព្រពពឹតតេ ភដា៉ ចិតតេ ធំ ភៅ។  

ដានពីយ ែ៉ល ៤:៣៧

 ភេតេចរានទតភមើលពពី្រលល័ងករ្រេ់ពទង់ ភដា៉រពឹំងថានឹងភមើលភ�ើញ

្ុររេយដលរានព្រមា្ដល់ពទង់ទំាង្រពីនាក់ភនរះភេរះអេ់រលពីង។ ្រែុយនតេ 

អារមមាណ៍ដ៏ភជាគជ័៉រ្រេ់ពទង់ភនរះស្សា្់រយតរានផ្ល េ់យព្រភៅមួ៉រភំពច។ 

ពួកនាហមាឺនយដលអង្គុ៉យក្បរពទង់រានភមើលភ�ើញពពរះ្កកតេពទង់ភ�ើងសាល ំង 

ខណៈយដលពពរះអង្គរានយងភចញពពី្រលល័ងក ភៅេមលឹងភមើលឥត ដាក់ពពរះភនពត 

ភ្្រះភៅកាន់អណាតេ តភ្លើងយដលកំពុងភេរះយែ ងេភន្ាេភៅ្។ ភេតេចរាន

យ្ររភៅពួកអ្នកជំនិតរ្រេ់ពទង់ ទំាងភា្ញ ក់ភ្អាើល រួចរានេួរថា «ភតើមិនយមន 

្រពីនាក់ យដលភ ើ៉ងភរារះភៅក្នុងភ្លើងទំាងជា្់រចំណង្ងភទឬអពី ភគក៏ទូល 

ត្រ ថា ្រពិពតពពរះករុណាភអើ៉ ពិតដូភចា្ន រះភហើ៉ រួចពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា 

ភមើល ភ ើ៉ងភ�ើញ្ួរននាក់ ឥតជា្់រចំណងភសារះ កំពុងភដើរភៅកណាតេ ល 

ភ្លើង ឥតមានអវពីភសារះ ឯអ្នកទពី្ួរនក៏មានភាពដូចជាកូនពពរះ»។

 ភតើភេតេចថនសាេន៍ដថទភនរះសា្គ ល់លក្ខណៈថនកូនពពរះរានភដា៉ 

រភ្រៀ្រណា? ភឈលើ៉េឹកសាេន៍ភហភពពើររាន្ំរភពញតួនាទពីថនការភសាមា រះពតង់

ភៅក្នុងទពីពករុងរា្៊រពី�ូន មានជពីវតិនិងអតតេចរតិយដលតំណាងឲ្យភេចកតេពី ពិត 

ភៅចំភររះពទង់ ។ ភៅភពលពតរូវរានេួរអំពពីមូលភហតុថនភេចកតេពីជំភនឿរ្រេ់

ពួកភគ ពួកភគរានភេលើ៉ភដា៉រាមា នការស្ាក់ភេ្ើរ។ ពួកភគរាន្រង្ហា ញពពី

ភរាលការថនភេចកតេពីេុចរតិយែ ងចបាេ់ោេ់និងយែ ងសាមញញា ភនរះគឺជា

ការ្រភពងៀនដល់មនុេ្សយដលភៅជំុវញិពួកភគ អំពពីពពរះយដល ពួកភគ 

ថាវ ៉្រង្គំ។ ពួកភគរានពរា្់រអំពពីពពរះពគិេតេ ជាពពរះដ៏ភពរាេភោរះ យដលនឹង 

យងមក និងយដលភៅក្នុងពទង់ពទា៉ថនមនុេ្សទពី្ួរនភៅកណាតេ លគុកភ្លើង 
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យដលភេតេចរានទទួលសា្គ ល់ថាជាកូនរ្រេ់ពពរះ ។

 ភហើ៉ឥ�ូវភនរះ ពពរះរាជារានភ ល្ចនូវភាពធំឧតតេមនិងភាពថ្ល្្នូររ្រេ់

ពពរះអង្គផ្្ល់ ភេតេចភន្ូ៊រភក្នសារានយងចុរះពពី្រលល័ងក ភៅឯមាត់គុកភ្លើង 

ភដា៉យស្េកភ�ើងថា «អ្នកភរារពដល់ពពរះដ៏ខ្េ់្ំរ្ុតភអើ៉ េូមភចញមក 

ភហើ៉មកឯភណរះចុរះ!»

 ដូភច្នរះ សាពដាក់ យមសាក់ និងអ័ភ្រឌភនភកាក៏ភចញពពីគុកភ្លើងមក ភៅ 

ចំភររះហវូងមនុេ្សជាភពចើនេន្ឹកេន្ា្់រ ទំាង្រង្ហា ញថាពួកភគ មិនមាន ការ 

ឈឺចា្់រអវពីភ�ើ៉។ ពពរះវតតេមានថនពពរះអង្គេភកង្្គ រះរ្រេ់ពួកភគរានយ្រកសា

ពួកភគឲ្យរួចពពីការឈឺចា្់រ ភហើ៉មានយតចំណងយដលចងពួកភគ្រែុភណាណ រះយដល

រានភេរះ។ « រួចពួកភៅោវ ៉ភខតតេ ពួក្ូឈួ៉ ពួកភៅោវ ៉ស្េរុក និងពួក

ជំនិតរ្រេ់ភេតេចយដលរានព្រជំុរា្ន  ភគក៏ភ�ើញមនុេ្សទំាងភនារះយដលភ្លើង

រាមា នអំណាចភលើខលួនភគភសារះ េក់កបាលភគក៏មិនរានទំាងរួញយដរ ឯភខ្អាវ 

មិនរានភេរះ ក៏ឥតមានកលិនភឈងៃៀមភៅជា្់រភលើភគ្ង»។

 ភដា៉រាន្ំរភ្លចពពីរូ្រមាេដ៏ធំ យដលរាន្រភងកើតពិធពីដ៏អឹុកធឹកភនរះ 

ភៅចំភររះពពរះវតតេមានថនពពរះដ៏មានពពរះជនមារេ់ មនុេ្សទំាងឡា៉រាន្័៉ខ្ល ច

និងញ័រចំព្រ្់រ។ ពពរះរាន្រង្្គ ្់រឲ្យភេតេចយដលរាន្រន្ា្រពពរះកា៉ភនរះ

ព្រកាេថា «េូមឲ្យពពរះថនសាពដាក់ យមសាក់ និងអ័ភ្រឌភនភកា រាន ព្រក្រ 

ភដា៉ពពរះពរ ជាពពរះយដលពទង់រានចាត់ភទវតារ្រេ់ពទង់ ឲ្យមកភពរាេ 

ពួក្រភពមើពទង់ យដលទុកចិតតេដល់ពទង់ ឲ្យរួច ភគរានរលំងនឹង្រង្្គ ្់រថនភេតេច 

ពពមទំាងព្រ្ុ៉ខលួនភគ ភដើម្បពីមិនឲ្យភរារព ឬថាវ ៉្រង្គំដល់ពពរះឯណា ភពរៅ 

ពពីពពរះរ្រេ់ខលួនភ�ើ៉»។

 ្រទពិភសាធន៍ថនថ្ងៃភនារះរានដឹកនំាភេតេចភន្ូ៊រភក្នសាឲ្យភចញពពរះរាជ

ពកឹត្យមួ៉ ្រង្្គ ្់រ    «ដល់្រណាតេ ជនទំាងឡា៉ ពពមទំាងសាេន៍ដថទ និង 

មនុេ្សពគ្់រភាសាថា ភ្រើអ្នកណានិយ៉្រង្ខុេពពីពពរះថនសាពដាក់ យមសាក់ 

និងអ័ភ្រឌភនភកា ភនារះនឹងពតរូវកា្់រដាច់ជាដំុៗ ភហើ៉្្រះភគនឹងពតរូវទុកជាទពី



ទំព័រ-618- ពួកភោរា និងភេតេច
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្រភន្ា្រង់ោមក»។ ពទង់រានជំរុញជាមូលភហតុថនពពរះរាជពកឹត្យភនរះថា   

«ពពីភពររះរាមា នពពរះឯណាភទៀត យដលអាចនឹងជួ៉ឲ្យរួចយែ ងដូភច្នរះ រាន 

ភ�ើ៉»។

អាទិត្យ-២ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហូភេ ជំពូក ១៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ កាល ណា ឯង ភដើរ កាត់ ទឹក ធំ ភនារះ អញ នឹង ភៅ ជា មួ៉ 

កាល ណា ភដើរ កាត់ ទភនល ភនារះ ទឹក នឹង មិន លិច ឯង ភ�ើ៉ កាល ណា ឯង លុ៉ 

កាត់ ភ្លើង ភនារះ ឯង នឹង មិន ពតរូវ រោក ភហើ៉ អណាតេ ត ភ្លើង ក៏ មិន ្ ្រភេរះ ឯង 

យដរ។ ភអសា៉ ៤៣:២

 ភៅក្នុងពពរះ្រន្ូលទំាងភនរះ ភេតេចពករុងរា្៊រពី�ូនរានខំព្ឹរងយព្រង

្្សពវ្សា៉ភៅចំភររះមនុេ្សទំាងអេ់ភៅភលើយ្នដពី អំពពីជំភនឿរ្រេ់ពទង់ថា

ពពរះភចសាតេ និងអំណាចពគ្់រពគងរ្រេ់ពពរះថនឋានេួគ៌មានតថមលគួរទទួលការ

ភកាតេរភេើរដ៏ឧតតេម ។ ភហើ៉ពពរះរានេពវពពរះហឫទ័៉ជាខ្ល ំង ភៅនឹងការ

ខំព្ឹរងយព្រង្រង្ហា ញការភរារពដល់ពទង់ និងការលន់តួរា្រយែ ងទូលំទូោ៉

រេភពញទំាងនគររា្៊រពី�ូនរ្រេ់ភេតេចភនរះ ។ 

 អ្នកមានកិតតេិ៉េទំាង្រពីនាក់រានភចញពពីគុកភ្លើងភដា៉រាមា នការ

ឈឺចា្់រ ភហើ៉ភេតេចមានការរន្ត់ភដា៉ដំភណើ រភនរះ និងរានថាវ ៉ េិរ ពីលអា 

ដល់ពពរះ ។ ការយដលភេតេចរានលន់តួភទាេជាសាធារណៈ និងការខំព្ឹរង 

យព្រងភលើកតភមកើងពពរះថនឋានេួគ៌ឲ្យខ្េ់ជាងពពរះភ្្សងៗភទៀតទំាងអេ់ភនារះ 

គឺជាការពតឹមពតរូវ  ្រែុយនតេ ការខំព្ឹរងយព្រង្រង្ខំដល់រាសេតេរ្រេ់ពទង់ឲ្យភធវើការ

លន់តួភេចកតេពីជំភនឿ ភដើម្បពី្រង្ហា ញការភរារពស្េភដៀងរា្ន ភនរះ ភេតេចភន្ូ៊រភក្ន

សាកំពុង្ំរភ្លើេេិទ្រ្រេ់ពទង់ជាភេតេច យដលភសា៉រាជ្យ្រភណាតេ រះអាេន្ន 

ភនរះភហើ៉ ។ ពពរះអង្គមិនមានេិទ្ិទំាងខ្ងរដ្ឋ្រភវណពី និងទំាងខ្ងេពីលធម៌ 

ភដើម្បពីគំរាមកំយហងេមាល ្់រមនុេ្សយដលមិនថាវ ៉្រង្គំដល់ពពរះ ដូចជាពពរះអង្គ



ទំព័រ-620- ពួកភោរា និងភេតេច

រានភចញពពរះរាជពកឹត្យឲ្យភរារះចូលភៅក្នុងភ្លើងនូវអ្នកណាយដលមិនពពម

ថាវ ៉្រង្គំរូ្រមាេភនារះភ�ើ៉ ។ ពពរះមិនយដល្រង្ខំឲ្យមនុេ្សសាតេ ្់រ្រង្្គ ្់រពទង់

ភទ។ ពពរះទុកភេរ ពីភាពឲ្យភគភពជើេភរ ើេអ្នកណាយដលពួកភគចង់្រភពមើ 

ភដា៉ខលួនឯង ។

 ភដា៉ការរភំដារះអ្នក្រភពមើដ៏ភសាមា រះពតង់រ្រេ់ពទង់ ពពរះជាមាចា េ់ រាន 

ព្រកាេថា ពទង់ឈរភៅខ្ងអ្នកយដលពតរូវភគេងកត់េងកិន ភហើ៉ពទង់េតេពី 

្រភន្ាេដល់អ្នកយដលព្រ្ំងទាេ់នឹងពពរះថនឋានេួគ៌។ ៉ុវជនភហភពពើរ

ទំាង្រពីនាក់រានព្រកាេពរា្់រមនុេ្សទំាងអេ់ភៅនគររា្៊រពី�ូនទំាងមូល 

អំពពីជំភនឿរ្រេ់ពួកភគ ភៅភលើពពរះយដលពួកភគថាវ ៉្រង្គំ។ ពួកភគរាន ទពីពឹង 

ភៅភលើពពរះ។ ភៅក្នុងភពលអាេន្នរ្រេ់ពួកភគ ភគរាននឹកចំាពពីភេចកតេពី 

េនយោថា «កាលណាឯងភដើរកាត់ទឹកធំ ភនារះអញនឹងភៅជាមួ៉ កាលណា 

ភដើរកាត់ទភនល ភនារះទឹកនឹងមិនលិចឯងភ�ើ៉ កាលណាឯងលុ៉កាត់ភ្លើង 

ភនារះឯងនឹងមិនពតរូវរោក ភហើ៉អណាតេ តភ្លើងក៏មិន្្រភេរះឯងយដរ»។ 

ភអសា៉ ៤៣:២។ ភហើ៉ភៅក្នុងលក្ខណៈដ៏អសាចា រ្យរ្រេ់ពួកភគ ជំភនឿរ្រេ់

ពួកភគភៅភលើពពរះដ៏មានពពរះជនមារេ់ពតរូវរានេរភេើរតភមកើង ភៅក្នុងចំភណាម

យ្្នកថនមនុេ្សទំាងអេ់ ។ ដំណឹងថនការរភំដារះដ៏អសាចា រ្យភនរះពតរូវរានរំនំា

៉កភៅកាន់ព្រភទេជាភពចើន ភដា៉ព្រតិ្ូយដលជាតំណាងព្រភទេ 

ទំាងភនារះ យដលភេតេចភន្ូ៊រភក្នសារានអភញរោ ើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធពីអ្ិភេកពពរះ 

ភនរះ។ ពពរះពតរូវរានេរភេើរតភមកើងភៅរេភពញទំាងយ្នដពី ភដា៉សារកូន

ដ៏ភសាមា រះេមា័ពគរ្រេ់ពពរះអង្គ ។

 មានភមភរៀនេំខ្ន់ៗជាភពចើន យដលពតរូវភរៀនេូពតភចញពពី្រទពិភសាធន៍

រ្រេ់៉ុវជនភហភពពើរ ភៅភលើ្្នំឌូរាែ ភនរះ។ ភៅេម័៉ភ ើ៉ងេពវថ្ងៃភនរះ 

អ្នក្រភពមើរ្រេ់ពពរះជាភពចើន យដលមិនរានព្រពពឹតតេខុេអវពីភសារះ នឹងពតរូវរាន 

ព្រគល់ខលួនភៅឲ្យមានការព្រមា្និងការរភំោ្្ំររន ដ៏ឈឺចា្់រ ភៅក្នុង 

ថដ  រ្រេ់អ្នកមានការពចយណន និងការវភងវងខ្ងសាេនា ភដា៉សារយតការ

ភលើកទឹកចិតតេពពីេំណាក់សាតំាង។ ជាពិភេេកំហឹងរ្រេ់មនុេ្ស នឹង ភងើ្រ 



គុកភ្លើង-ទំព័រ-621-

ភ�ើង ព្រ្ំងទាេ់នឹងពួកអ្នកយដលភលើកតភមកើងថ្ងៃេ្របាតហ៍ថន្រញញាតតេិទពី្ួរន 

ភហើ៉ទពី្ំរ្ុតពកឹត្យចបា្់រជាសាកលនឹងព្រកាេកាត់ភទាេព្រ ោរជពីវតិ ។

 ភពលភវោថនទុក្ខពពរួ៉ភៅចំភររះរាសេតេរ្រេ់ពពរះ នឹងអំរវនាវឲ្យ

មានជំភនឿយដលនឹងមិនស្ាក់ភេ្ើរ ។ កូនរ្រេ់ពពរះពតរូវយត្រង្ហា ញថាពពរះអង្គ

គឺជាពពរះយតមួ៉អង្គគត់យដលពួកភគពតរូវថាវ ៉្រង្គំ និងថារាមា នការអវពី េូម្បពី យត 

ជពីវតិរ្រេ់ភគផ្្ល់ក៏ភដា៉ ក៏មិនអាច្រយងវរពួកភគឲ្យឱនពកា្រភៅចំភររះពពរះ

យកលងកាល ៉េូម្បពីយត្រនតេិចភសារះភ�ើ៉។ ចំភររះចិតតេយដលមាន្កតេពីភាព ្រ រ្ោ  

ថនអំភពើរា្រ យដលមនុេ្សយដលមានយដនកំណត់នឹងពត�្់រជារាមា នន័៉ 

ភៅចំភររះពពរះ្រន្ូលរ្រេ់ពពរះដ៏អេ់កល្ប ។ មនុេ្សនឹងសាតេ ្់រ្រង្្គ ្់រតាម

ភេចកតេពីពិត ភទារះ្រពីជាមានលទ្្លជាការជា្់រគុក ពតរូវនិរភទេខលួន ឬពតរូវ 

សាល ្់រក៏ភដា៉។

 ភៅេម័៉ចុងភពកា៉ថនព្រវតតេិសាសេតេពិ្ពភោកភនរះ ពពរះជាមាចា េ់ 

កំពុងភធវើការយែ ងអសាចា រ្យ ជំនួេពួកអ្នកយដលឈររងឹមំាភៅភលើអំភពើលអា ដូច

ជាពពរះអង្គរានភធវើភៅេម័៉ភោកសាពដាក់ យមសាក់ និងអ័ភ្រឌភនភកា 

ដូភចា្ន រះយដរ ។ ពពរះអង្គយដលរានយងជាមួ៉នឹងពួក៉ុវជន ភហភពពើរ ដ៏មាន 

កិតតេិ៉េភៅក្នុងគុកភ្លើង ពពរះអង្គក៏នឹងយងជាមួ៉នឹងអេ់អ្នកយដលភដើរ

តាមពទង់ ភៅពគ្់រទពីកយនលង្ងយដរ។ ពពរះវតតេមានដ៏និរនតេររ៍្រេ់ពទង់នឹង 

កមសានតេចិតតេនិងជួ៉ពទពទង់។ ភៅកណាតេ លពរាមានអាេន្ន ជាភពរារះអាេន្ន 

យដលមិនធាល ្់រមាន តំាងពពីមាននគរភៅភលើយ្នដពីមក រាសេតេយដលរាន ភពជើេ

ភរ ើេរ្រេ់ពទង់នឹងឈររងឹមំាមិនរភង្គើ។ សាតំាងនិង្ររវិារអាពកក់រ្រេ់ពួកវា 

មិនអាច្ំរផ្ល ញពួក្ររេុិទ្ដ៏ភខសា៉្ំរ្ុតរ្រេ់ពពរះរានភ�ើ៉។ ពួកភទវតា  

យដលភររភពញភៅភដា៉កមាល ំង នឹងការររពួកភគ ភហើ៉ពពរះភ៉ហូវាែនឹង

ភលចមកតំណាងឲ្យពួកភគ ជា «ពពរះភលើអេ់ទំាងពពរះ”យដលអាចជួ៉េភកង្្គ រះ

មនុេ្សទំាងអេ់យដលទុកចិតតេភលើពពរះអង្គ»។



ទំព័រ-484- ពួកហោរា និងហ្តេច



ឫទ្ធា នុភាពដ៏ជាធំយ៉ា ងពិតប្រាកដ-ទំព័រ-623-

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរដ្េពីយ៉ែល ជំពូក ៤

ច័ន្ទ-៣ ធ្នូ   អំណាន ប្ពរះគម្ពីរប្្រចំាថ្ងៃ៖ ហូហ្ ជំពូក ១៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ កាល ណា ហកើត មាន ហ្ចកតេពី អំនួត ហោរះ ក៏ ហកើត មាន 

ហ្ចកតេពី ខ្មា ្ ដដរ ដត ប្រាជាញា  ដតង ហៅ នឹង មនុ្្ស ្ ុភាព។  ្ុភា្ិត ១១:២

ហោយប្តរូវរានហលើកតហមកើងជាអ្នកមានកិតតេិយ្ដ៏កំពូលថនពិភពហោក 

ដដល្ូម ព្ីដតប្ពរះក៏រានទទួលស្គា ល់ប្ទង់ថាជា«ហ្តេចហលើអ្់ទំ្ងហ្តេច»

(ហអហ្គាល ២៦:៧) ផងដដរហោរះ ក៏មានហពលខ្រះហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្រាន

ទទួលការគា្់រប្ពរះហឫទ័យដល់ប្ពរះហយហូវ៉ា ដដលជាមូលហហតុហធវើឲ្យនគរ

និងរាជ្យរ្រ្់ប្ទង់មាន្ិរ ពីរុងហរឿងនិងចប្មរុងចហប្មើនដដរ ។ ករណពី ហនរះរាន

ហកើតហ�ើង្រោទា ្់រពពី្ុ្ិរននិមិតតេហ�ើញរូ្រ្ំណាកដ៏ធំមក។ ប្ពរះតប្មិរះរ្រ្់

ប្ទង់ប្តរូវរានទទួលឥទធាិពលយ៉ា ងអំនួតហោយការហ្រើក្ដមតេងហនរះ និងហោយ

គំនិតថាចប្កភពរា្៊រពី�ូនគឺជានគរស្កល ហទ្រះ្រពីជាហៅទពីចុង្ំរផុតនគរ

ហោរះនឹងប្តរូវដួលរលំ ហហើយនគរមួយហទៀតនឹងប្តរូវហកើតហ�ើង រហូតដល់ 

ទពីអវស្ន អំណាចទំ្ងអ្់ហៅហលើដផនដពីនឹងប្តរូវជំនួ្ហោយនគរដដល

ប្ពរះថនឋាន្ួគ៌នឹងតំាងហ�ើង ហហើយនគរហោរះនឹងមិនប្តរូវ្ំរផ្្ញក៏ហោយ។

 ប្ពរះតប្មិរះដ៏ថ្្្្នូររ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្ ្តេពីពពីហគាល្ំរណងរ្រ្់ប្ពរះ 

ទ្ក់ទងនឹងនគរោោប្តរូវរានប្ពរះអងគាដលងចា្់រអារមមាណ៍ ហៅក្នុង្រទពិហស្ធន៍

រ្រ្់ប្ទង់ហៅហពលហប្កាយមកហទៀត ្រ៉ាុដនតេ កាលវញិ្ញា ណដ៏អំនួតរ្រ្់ប្ទង់  

៤២

ឫទ្ធា នុភាពដ៏ជាធំយ៉ា ងពិតប្រាកដ



ទំព័រ-624- ពួកហោរា និងហ្តេច

ប្តរូវរាន្រោទា ្រចុរះហៅវលឌូរា៉ា  ប្ពរះអងគារានទទួលស្គា ល់មតេងហទៀតថានគរ

រ្រ្់ប្ពរះគឺជា «រាជ្យដ៏ឋិតហ្រហៅអ្់កល្ជានិច្ច ហហើយអំណាចប្គ្់រប្គង

រ្រ្់ប្ទង់ក៏ហៅប្គ្់រទំ្ងតំណមនុ្្សតហរៀងហៅ»។ ជាអ្នកថាវ យ្រងគាំរូ្រប្ពរះ 

ពពីកំហណើ ត និងហោយការហវឹកហវឺន និងជាហមដឹកោំហលើប្្រជារាស្តេដដលថាវ យ

្រងគាំរូ្រប្ពរះ ហទ្រះ្រពីជាប្ពរះអងគាមាននិ្្ស័យយុតតេិធម៌និងប្្រប្ពឹតតេអំហពើប្តឹមប្តរូវពពីកំហណើ ត 

ក៏ហោយ ក៏ប្ពរះជាមា្ច ្់អាចហប្្រើប្រា្់ប្ពរះអងគាជាឧ្រករណ៍្ប្មា្់រោក់

ទណ្ឌ កមមាដល់អ្នកប្្រឆំាង្ររះហរារ និង្ប្មា្់រការ្ហប្មចប្ពរះរាជហគាល

្ំរណងរ្រ្់ប្ពរះដដរ។ «ពួកអ្នកគួរដ្ញាងខ្្ច ហៅកណាតេ លប្គ្់រទំ្ង ស្្ន៍» 

(ហអហ្គាល ២៨:៧) ្រោទា ្់រពពីការរង់ចំាហោយអត់ធមាត់និងការខំប្្ឹរងដប្្រង

ហធវើការហនឿយហត់មក ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្ប្តរូវរានប្្រទ្នឲ្យប្គ្់រប្គងទពីប្ករុង

ទពីរ ៉ាុ្ ប្្រហទ្ហអ្ុពីពទាក៏រានធ្្ក់ហៅជារពំាថនកងទ័ពដ៏មានហជាគជ័យរ្រ្់ 

ប្ទង់ ហហើយហៅហពលដដលប្ទង់រាន្រដនថែមនគរមួយហហើយមួយហទៀត ហៅ 

ក្នុងអាណាចប្ករា្៊រពី�ូន ប្ទង់រាន្រដនថែមកិតតេិោមរ្រ្់ប្ទង់កាន់ដតខំ្្ង

ហ�ើងៗ ឲ្យក្ាយហៅជាប្ពរះមោក្សប្តដ៏ធំ្ំរផុត អ្់មួយប្ពរះជនមារ្រ្់ប្ទង់។

 មិនគួរភាញា ក់ហផអើលហ�ើយ ការដដលប្ពរះហៅអធិរាជដ៏មានហជាគជ័យ 

មាន មហិច្ឆតា និងមានវញិ្ញា ណដ៏អំនួតហនរះ ប្តរូវរានអារក្សល្ួងឲ្យដ្ររហចញ

ពពីផ្ូវថនការ្រោទា ្រខ្ួន ជាផ្ូវដតមួយគត់ដដលដឹកោំ ហៅរកឫទ្ធា នុភាព ដ៏ធំ 

យ៉ា ងពិតប្រាកដ។ ហៅចហោ្រះ្ង្រ្គា មកាន់កា្់រទឹកដពីរ្រ្់ប្ទង់ ប្ពរះអងគា 

រានផតេល់គំនិតជាហប្ចើន ហដើម្ពីពប្ងឹងកមំ្ាងនិងដកលមអរាជធ្នពីរ្រ្់ប្ទង់ 

រហូតដល់រាជធ្នពីរា្៊រពី�ូនរានក្ាយជា្ិរ ពីលអធំជាងហគថននគររ្រ្់ប្ទង់ 

ដដលមានហ ម្ា រះថា «ទពីប្ករុងមា្» «ទពីគួរ្រហ ើ្ររ្រ្់ដផនដពីទំ្ងមូល»។ 

ការហប្តកប្តអាលរ្រ្់ប្ទង់ក្នុងការស្ថែ ្រោ និង្ញ្ញា ថនហជាគជ័យរ្រ្់

ប្ទង់ក្នុងការហធវើឲ្យទពីប្ករុងរា្៊រពី�ូនក្ាយជាទពីប្ករុងដ៏អស្្ច រ្យមួយក្នុងចំហណាម

ទពីប្ករុងជាហប្ចើនហៅហលើពិភពហោក រាន្រណាតេ លឲ្យប្ទង់មានអំនួត រហូត 

ដល់ប្ពរះអងគារានធ្្ក់ចូលហៅក្នុងហប្គារះថា្ន ក់យ៉ា ងធងៃន់ថនការ្ំរផ្្ញកំណត់



ឫទ្ធា នុភាពដ៏ជាធំយ៉ា ងពិតប្រាកដ-ទំព័រ-625-

ប្តារ្រ្់ប្ទង់ ជាអ្នកដឹកោំដដលប្ពរះអាច្រនតេហប្្រើប្រា្់ជាឧ្រករណ៍ ្ប្មា្់រ

្ំរហពញប្ពរះរាជហគាល្ំរណងរ្រ្់ប្ទង់។

 

អង្គារ-៤ ធ្នូ   អំណាន ប្ពរះគម្ពីរប្្រចំាថ្ងៃ៖ យូ៉ាដអល ជំពូក ១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ មាន ផ្ូវ មួយ ដដល ហមើល ហៅ ដូច ជា ប្តឹម ប្តរូវ លអ ដល់ 

មនុ្្ស ដត ចុង ្ំរផុត ថន ផ្ូវ ហោរះ គឺ ជា ហ្ចកតេពី ស្្្់រ វញិ។  ្ុភា្ិត ១៤:១២

ប្ពរះរានប្្រទ្ន្ុ្ិរននិមិតតេមួយហទៀតដល់ហ្តេច ហោយហ្ចកតេពី 

ហមតាតេ  ករុណា ហដើម្ពីប្ពមានដល់ប្ទង់អំពពីការវោិ្រ្រ្់ប្ពរះអងគា និងអំពពី

អោទា ក់ដដលោក់ពប្រ្យ្ប្មា្់រការវោិ្រ្រ្់ប្ទង់។ ហៅក្នុងការហ្រើក 

្ដមតេងហៅហវោយ្់រ ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្រានទតហ�ើញហដើមហ�ើមួយហដើម

យ៉ា ងធំ ហៅកណាតេ លដផនដពី  ហដើមហ�ើហោរះមានកំពូលទល់នឹងហម� ហហើយ

ដមកវោត្នធាឹងរហូតដល់ចុងដផនដពី្ំរផុត។ ឯហវូង្តវហៅដផនដពីមកពពី

ភ្នំនិងទពីទួលទំ្ង្រ៉ាុោមា នកំពុងរ ពីករាយហខញាៀវខ្ញា រហៅហប្កាមម្្់រហដើមហ�ើហោរះ 

ចំដណក្តវ្រក្សពីទំ្ងឡាយហៅហលើអាកា្រានហធវើ្ំ្ុរកហៅហលើដមកស្ខ្ 

ថនហដើមហ�ើហោរះ។ «្្ឹកហដើមហោរះលអហមើល ហហើយដផ្ក៏មានហប្ចើន ទុកជា 

អាោរ្ប្មា្់រប្គ្់រទំ្ងអ្់ ឯ្តវហៅដផនដពីរានមកប្ជកហៅហប្កាមម្្់រ 

… ប្គ្់រទំ្ងស្ច់រានអាោរចិញ្ច ឹមខ្ួនពពីហោរះមក»។

 «ចូរកា្់រហដើមហ�ើហោរះចុរះ ប្តរូវឲ្យកា្់រផ្តេ ច់ដមកហចញ ប្ពមទំ្ង 

អប្ងរួនជប្មរុរះ្្ឹក ហហើយកមា្ច ត់កមា្ច យផលផង ប្តរូវឲ្យ្តវទំ្ង្រ៉ាុោមា នហចញ

ពពីហប្កាម ហហើយ្តវស្្្រពពីដមកវហៅ  ្រ៉ាុដនតេប្តរូវឲ្យទុកគល់និងឫ្ហៅជា្់រ

ក្នុងដពីចុរះ មានទំ្ងវណ័្ឌ ដដក និងលង្ិនព័ទធាជំុវញិហៅក្នុងហ ម្ា ខ្ចពីហៅវលដដរ 

ហហើយប្តរូវឲ្យរានទទឹកហោយ្ហន្សើមពពីហលើហម� ប្ពមទំ្ងឲ្យមានចំដណក

ហៅក្នុងហ ម្ា ថនដផនដពី ជាមួយនឹងអ្់ទំ្ង្តវផង ប្តរូវឲ្យចិតតេវរានផ្្្់ 

ដប្្រពពី្ណាឋា នចិតតេមនុ្្ស ឲ្យហៅជាចិតតេរ្រ្់្តវវញិ រួចឲ្យហៅយ៉ា ងហោរះ 

ដរា្រដល់កន្ងហៅអ្់៧ខួ្រ ហទ្្ហនរះ គឺជាពួកពិនិត្យប្តរួតហមើលដដល



ទំព័រ-626- ពួកហោរា និងហ្តេច

កាត់ឲ្យ ហហើយហ្ចកតេពីហនរះក៏តាម្ររ្គា ្់រថនពួក្ររ ិ្ ុទធា ប្្រហយជន៍ឲ្យមនុ្្ស

ដដលហៅរ្់រានដឹងថា ប្ពរះដ៏ខ្្់្ំរផុតប្ទង់ប្គ្់រប្គងហលើរាជ្យរ្រ្់មនុ្្ស 

ក៏ប្្រគល់ដល់អ្នកណាតាមប្ពរះហឫទ័យ ប្ពមទំ្ងតំាងមនុ្្ស្ណាឋា នទ្្រ

ហថាក្ំរផុតហ�ើង ឲ្យប្គ្់រប្គងផង»។

 ហោយមានកងវល់ជាខំ្្ងហប្ពារះដត្ុ្ិរននិមិតតេ ដដលជាភ្តេុតាងថន

ហ្ចកតេពីទំោយពពីភាពមិនអនុហប្គារះហោរះ ប្ពរះរាជារានរឭំកនូវ្ុ្ិរនហនរះមតេង

ហទៀតប្រា្់រដល់ «ពួកប្គរូមនតេអាគម ប្គរូអងគាុយធម៌ ពួកខ្ល់ហដ និងប្គរូទ្យ»។ 

្រ៉ាុដនតេ ហទ្រះ្រពីជា្ុ្ិរនហោរះជាក់ដ្តេងយ៉ា ងណាក៏ហោយ ក៏គាមា នអ្នកប្រាជញា

ណាអាចកាត់ស្ស្យរានដដរ ។

 ទពី្រោទា ល់ប្តរូវរានហកើតហ�ើងមតេងហទៀត ហៅក្នុងនគរដដលថាវ យ្រងគាំរូ្រ

ប្ពរះហនរះ អំពពីហរឿងពិតដដលថា មានដតអ្នកដដលស្្ឡាញ់ និងហកាតខ្្ច 

ដល់ប្ពរះ្រ៉ាុហណាណ រះ ដដលអាចយល់នូវអា្៌កំរំាងថននគរឋាន្ួគ៌។ ហ្តេចប្ទង់



ឫទ្ធា នុភាពដ៏ជាធំយ៉ា ងពិតប្រាកដ-ទំព័រ-627-

រានចាត់ហគឲ្យហៅហៅោនពីដយ៉ាលជាអ្នក្រហប្មើរ្រ្់ប្ទង់ ជា្ុររ្ដដល មាន  

តថម្ថ្្្្នូរ ជាអ្នកមានកិតតេិយ្ មានភាពនឹងធឹង និងជាអ្នកដដលមានប្រាជាញា

ឥតដប្្រប្្ររួល ចូលមកគាល់ប្ពរះអងគា។

 ហៅហពលដដលហោកោនពីដយ៉ាលរាន�រហៅចំហពារះប្ពរះវតតេមានរ្រ្់

ហ្តេច ជាការហ្្ើយត្រហៅនឹងការប្តា្់ហៅរ្រ្់ប្ទង់ ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្ 

រានមាន្រនទាូលថា «ឱហ្រល្ិ្សាស្រជាហមថនពួកប្គរូមនតេអាគមហអើយ 

ហោយហប្ពារះហយើងដឹងថា មានវញិ្ញា ណថនប្ពរះដ៏្ររ ិ្ ុទធា្ណឋាិ តហៅហលើអ្នក 

ហហើយថាគាមា នការអា្៌កំរំាងណា ដដលហធវើឲ្យអ្នកពិរាកចិតតេហ�ើយ រានជា

ហយើង្ូមឲ្យអ្នកប្រា្់រពពីការជាក់ដ្តេង ដដលហយើងរានហ�ើញក្នុង្ុ្ិរន 

ហហើយកាត់ស្ស្យឲ្យហយើងផង»។ ្រោទា ្់រពពីហរៀ្ររា្់រប្រា្់រពពី្ុ្ិរនហោរះរួច

មក ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្រានមាន្រនទាូលថា «ឱហ្រល្ិ្សាស្រហអើយ ចូរកាត់ 

ស្ស្យហៅ ពពីហប្ពារះអ្់ទំ្ងពួកអ្នកប្រាជញាក្នុងនគរហយើង មិនអាចនឹងកាត់ស្ស្យ

ឲ្យហយើងរានយល់ហទ ដតអ្នកអាចស្ស្យរានវញិ ដ្ិតវញិ្ញា ណរ្រ្់ប្ពរះដ៏

្ររ ិ្ ុទធា្ណឋាិ តហៅហលើអ្នក»។

ពុធ-៥ ធ្នូ   អំណាន ប្ពរះគម្ពីរប្្រចំាថ្ងៃ៖ យូ៉ាដអល ជំពូក ២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហ្ចកតេពី ហ្មាើងថ្មា ោំ មុខ ហ្ចកតេពី ហិនវោិ្ ហហើយ ចិតតេ 

ប្ពហហើន ក៏ ោំ ឲ្យ ដួល ចុរះ ដដរ។ ្ុភា្ិត ១៦:១៨

្ប្មា្់រហោកោនពីដយ៉ាល ហោកដឹងពពី្ុ្ិរនហោរះយ៉ា ងចបា្់ ហហើយ

ស្រៈ្ំខ្ន់ថន្ុ្ិរនហោរះរានហធវើឲ្យហោកភាញា ក់ហផអើលជាខំ្្ង ។ ហោក 

«ប្តរូវហងឿងហៅមួយ្នទាុរះ ហហើយគំនិតរ្រ្់ហោកក៏ោំឲ្យរារម្ភប្ពរួយ» ហោយ

ទតហ�ើញភាពស្ទា ក់ហ្ទាើរនិងការប្ពរួយរារម្ភរ្រ្់ោនពីដយ៉ាលដូហច្នរះ ហ្តេចក៏

រាន្ររ្្ញការអាណិតអា្ូរដល់អ្នក្រហប្មើរ្រ្់ប្ទង់។ ប្ពរះអងគារាន មាន 

្រនទាូលថា «ហ្រល្ិ្សាស្រហអើយ កំុឲ្យ្ុ្ិរនហនរះ ឬហ្ចកតេពី្ប្មាយរាន

ោំឲ្យអ្នករារម្ភប្ពរួយហ�ើយ»។



ទំព័រ-628- ពួកហោរា និងហ្តេច

 ោនពីដយ៉ាលទូលត្រថា «្រពិប្តប្ពរះអមា្ច ្់ជពីវតិថនទូល្រងគាំ ្ូមឲ្យ

្ុ្ិរនហនរះហកើតដល់ពួកអ្នកដដល្អ្់រប្ទង់វញិចុរះ ហហើយហ្ចកតេពី្ប្មាយ

រានដល់ពួក្ប្តរូវរ្រ្់ប្ទង់ដដរ»។ ហោរាហនរះរានដឹងថាប្ពរះរានប្្រទ្ន

ភារកិច្ចដ៏ធំឲ្យហោកហ្រើក្ររ្្ញដល់ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្ អំពពីការជំនំុជប្មរះដដល

ហហៀ្រនឹងធ្្ក់មកហលើប្ទង់ហោយស្រដតអំនួតនិងភាពប្កអឺតប្កទម។ ហោក

ោនពីដយ៉ាលប្តរូវដត្រកស្ស្យ្ុ្ិរននិមិតតេហោរះជាភាស្ដដលហ្តេចអាច យល់ 

រាន ហទ្រះ្រពីជាហ្ចកតេពី្ំខ្ន់ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្្ចហៅក្នុង្ុ្ិរនហោរះរានហធវើ

ឲ្យហោកស្ទា ក់ហ្ទាើរ ហោយការហងឿង្ងៃល់្ឹងដតមិនោ៊ននិយយក៏ហោយ 

ក៏ហោកប្តរូវដតនិយយអំពពីហ្ចកតេពីពិតដដរ ហទ្រះ្រពីជាមានផលវរិាកហកើតហ�ើង 

ដល់ហោកយ៉ា ងណាក៏ហោយ ។

 ្រោទា ្់រមក ហោកោនពីដយ៉ាលរានទូលថាវ យហ្តេចអំពពីការប្តា្់្ររ្គា ្់រ

ថនប្ពរះដ៏មាន្ពវប្ពរះហចស្តេ  ។ ហោករានមានប្្រស្្ន៍ថា «ឯហដើមហ�ើ 

ដដលប្ទង់ទតហ�ើញថារានដុរះ ហហើយក៏មំាហោរះ ដដលមាន កំពូលលូត ហ�ើង 

ទល់នឹងថផទាហម� ហហើយហមើលវហ�ើញរហូតដល់ប្គ្់រទពីហៅដផនដពី ជាហដើម 

ហ�ើមាន្្ឹកលអហមើល ហហើយផលក៏មានហប្ចើន ទុក្ប្មា្់រជាអាោរ ដល់ 

ប្គ្់រទំ្ងអ្់ ដដល្តវហៅដផនដពីរានប្ជកហប្កាម ហហើយ្តវ ហហើរហលើ 

អាកា្ក៏ហធវើ្ំ្ុរកហៅ  ្រពិប្តប្ពរះករុណា ហដើម ហ�ើហោរះ គឺជាអងគាប្ទង់ 

ដដលរានហ�ើងជាធំ ហហើយមានអានុភាព ដ្ិតភាពធំរ្រ្់ប្ទង់រានលូត

ហ�ើងរហូតដល់ថផទាហម� ហហើយអំណាចប្គ្់រប្គងរ្រ្់ប្ទង់ក៏ដល់ចុងដផន

ដពី្ំរផុតដដរ  ហហើយដំហណើ រដដលប្ពរះករុណារានហ�ើញពួកពិនិត្យប្តរួតហមើល

មួយរូ្រ និងពួក្ររ ិ្ ុទធាមួយចុរះមកពពីស្ថែ ន្ួគ៌និយយថា ចូរកា្់រហដើម ហ�ើ 

ហនរះចុរះ ហហើយ្ំរផ្្ញហៅ ដតប្តរូវទុកគល់ និងឫ្ជា្់រហៅក្នុងដពី មានទំ្ង 

វណ័្ឌ ដដក និងលង្ិនព័ទធាជំុវញិ ហៅកណាតេ លហ ម្ា ហៅវល ហហើយប្តរូវឲ្យ រាន 

ទទឹក ហោយ្ហន្សើមពពីហលើហម�ប្ពមទំ្ងឲ្យមានចំដណក ជាមួយនឹង អ្់ 

ទំ្ង្តវហៅដផនដពី ទ្ល់ដតរានកន្ងអ្់៧ខួ្រហៅ  ្រពិប្តប្ពរះករុណា 



ឫទ្ធា នុភាពដ៏ជាធំយ៉ា ងពិតប្រាកដ-ទំព័រ-629-

ហនរះជាហ្ចកតេពី្ប្មាយ ហហើយគឺជា្ររ្គា ្់រដដលមកពពីប្ពរះដ៏ខ្្់្ំរផុត ជា 

ការដដលប្តរូវមកដល់ប្ទង់ ប្ពរះករុណាជាប្ពរះអមា្ច ្់ជពីវតិថនទូល្រងគាំ  គឺថា 

ប្ទង់នឹងប្តរូវ្រហណតេ ញហចញពពីមនុ្្សហោកហៅ ហហើយប្ទង់នឹងមានទពីលំ

ហៅជាមួយនឹងអ្់ទំ្ង្តវហៅដផនដពី ឲ្យប្ទង់រានហស្យហ ម្ា ដូចជាហគា 

ប្ទង់នឹងប្តរូវទទឹក ហោយ្ហន្សើមពពីហលើហម� ដរា្រដល់រានកន្ងអ្់ ៧ខួ្រ  

ទ្ល់ដតប្ទង់រានប្ជា្រថា ប្ពរះដ៏ខ្្់្ំរផុតប្ទង់ប្គ្់រប្គងហលើរាជ្យរ្រ្់មនុ្្ស 

ហហើយក៏ប្្រទ្នដល់អ្នកណាតាមប្ពរះហឫទ័យ ឯដំហណើ រដដល ហគរាន ្ររ្គា ្់រ 

ឲ្យទុកគល់ និងឫ្ថនហដើមហោរះឲ្យហៅ ហោរះគឺថា រាជ្យប្ទង់នឹងរាន ទុកហៅ

្ប្មា្់រកាលណាប្ទង់រានប្ជា្រថា ឋាន្ួគ៌មានអំណាចប្គ្់រប្គង»។

ពពហស្បតិ៍-៦ ធ្នូ   អំណាន ប្ពរះគម្ពីរប្្រចំាថ្ងៃ៖ យូ៉ាដអល ជំពូក ៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អ្នក ណា ដដល យឺត នឹង ខឹង ហោរះ វហិ្្ ជាង អ្នក ដដល 

មាន កំឡាំង ខំ្្ង ហហើយ អ្នក ណា ដដល �្នរះ ចិតតេ ខ្ួន ក៏ វហិ្្ ជាង អ្នក ដដល 

�្នរះ យក រាន ទពី ប្ករុង ហៅ ហទៀត។ ្ុភា្ិត ១៦:៣២

 ហោយរាន្រកស្ស្យ្ុ្ិរននិមិតតេហោយហស្មា រះប្តង់ ហោកោនពីដយ៉ាល

រានទូល្ូមឲ្យប្ពរះហៅអធិរាជដ៏អំនួតហនរះដកដប្្រប្ពរះទ័យ ហហើយដ្ររ ហៅ 

រក ប្ពរះវញិ ដ្ិតហោយស្រការប្្រប្ពឹតតេិប្តឹមប្តរូវ ប្ពរះអងគាអាច្រដងវរហប្គារះកាច

ដ៏គំរាមកំដហងហនរះ។ ហោរារានទូលអងវរថា «ឱប្ពរះករុណាហអើយ ្ូមឲ្យប្ទង់

រានរា្់រហ្ចកតេពីទូោមា នរ្រ្់ទូល្រងគាំជាគួរទទួលចុរះ ្ូមឲ្យប្ទង់ផ្តេ ច់អំហពើ

រា្ររ្រ្់ប្ទង់ហចញ ហោយប្្រប្ពឹតតេហ្ចកតេពី្ុចរតិវញិ ហហើយផ្តេ ច់អំហពើ 

ទុច្ចរតិរ្រ្់ប្ទង់ហចញផង ហោយ្ដមតេងហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណាដល់ពួកប្កពីប្ក 

ដប្កងនឹងមានហ្ចកតេពី្ុខជាអដងវងតហៅ»។

ស្្ន មថនការប្ពមាននិងដំ្ូរោមា នរ្រ្់ហោរាោនពីដយ៉ាល មានឥទធាិពល

ហៅហលើហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្មួយរយៈ ្រ៉ាុដនតេ មិនយូរ្រ៉ាុោមា ន ប្ពរះទ័យដដលមិនរាន

ដកដប្្រហោយប្ពរះគុណរ្រ្់ប្ពរះហនរះ ក៏ដលងមានស្្ន មដិតោមពពីប្ពរះវញិ្ញា ណ
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្ររ ិ្ ុទធាតហៅហទៀត។  ការ្រដណតេ ត្រហណាតេ យខ្ួននិងមហិច្ឆតាមិនទ្ន់រាន 

លុ្រ្ំររាត់ហចញពពី ប្ពរះទ័យរ្រ្់ហ្តេចហៅហ�ើយ ហហើយហប្កាយមកហទៀត 

លក្ខណៈអាប្កក់ទំ្ងហោរះក៏ហកើតហ�ើងស្ជា្មាពី។ ហទ្រះ្រពីជាការវោិ្ដ៏ធំ 

នឹងធ្្ក់មកហលើប្ទង់ និងការប្ពមានពពីទហងវើរ្រ្់ប្ទង់កន្ងមកក៏ហោយ ក៏ 

ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្រាន្រហណាតេ យអងគាប្ទង់ឲ្យវញិ្ញា ណថនការប្ចដណនប្គ្់រប្គង 

ហលើប្ទង់ ទ្្់នឹងនគរចំណុរះដដរ។ ការប្គ្់រប្គងរ្រ្់ប្ទង់ ដដលពពីមុន ធ្្្់រ 

ដតមានយុតតេិធម៌ និងមានហ្ចកតេពីហមតាតេ កប្មិតខ្្់ហោរះ រានក្ាយ ជាអំណាច 

្ងកត់្ងកិន។ ហោយហធវើឲ្យប្ពរះទ័យរ្រ្់ប្ទង់កាន់ដតរងឹហ�ើង ប្ពរះអងគារាន

ហប្្រើប្រា្់ហទពហកា្ល្យដដលប្ពរះរានប្្រទ្នឲ្យ្ប្មា្់រ្ិរ ពីលអផ្ទា ល់ប្ពរះអងគា 

ហោយហលើកតហមកើងអងគាប្ទង់ឲ្យខ្្់ជាងប្ពរះ ដដលរានប្្រទ្នប្ពរះជនមានិង

អំណាចដល់ប្ទង់។

 ការជំនំុជប្មរះរ្រ្់ប្ពរះរានរារង់អ្់ហពលជាហប្ចើនដខ។ ្រ៉ាុដនតេ ជំនួ្ 

ឲ្យការអត់ធមាត់រ្រ្់ប្ទង់ ដដលដឹកោំឲ្យមានការដកដប្្រប្ពរះទ័យ ហ្តេច រាន 

្រហណាតេ យតាមអំនួតរ្រ្់ប្ទង់ រហូតដល់ប្ពរះអងគាដលងទុកចិតតេហៅហលើការ

្រកស្ស្យ្ុ្ិរន ហហើយរានប្្រប្ពឹតតេតាមការប្ពរួយរារម្ភរ្រ្់ប្ទង់កន្ងមក

ជា្មាពីហ�ើងវញិ។

 មួយឆា្ន ំ្រោទា ្់រពពីរានទទួលការប្ពមានហោរះមក ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្

កំពុងយងហៅក្នុងប្ពរះរាជវងំរ្រ្់ប្ទង់ និងកំពុងគិតអំពពីអំនួតថនអំណាច 

រ្រ្់ប្ទង់ ជាអ្នកដឹកោំនិងអំពពីហជាគជ័យថនការស្ថែ ្រោរ្រ្់ប្ទង់ ទំ្ង រាន 

មាន្រនទាូលថា «ហនរះហតើមិនដមនជាប្ករុងរា្៊រពី�ូនដ៏ធំ ដដលអញរាន ស្អ ង 

ទុកជាប្ពរះរាជស្ថែ ន ហោយអានុភាពថនអំណាចរ្រ្់អញ ហហើយ្ប្មា្់រ

ជា្ិរ ពីលអថនឥទ្ធា នុភាពរ្រ្់អញហទឬ?»

 ខណៈដដលប្ពរះ្រនទាូលអួតអាងដ៏អំនួតហនរះ មិនទ្ន់ទំ្ងហចញផុតពពី

ប្ពរះឱ្ឋាហៅហ�ើយផង ប្ពរះ្ូរហ្ៀងមកពពីឋាន្ួគ៌រានប្្រកា្ថា ហពល

កំណត់ថនការជំនំុជប្មរះរ្រ្់ប្ពរះរានមកដល់ហហើយ។ ប្ពរះ្រនទាូលប្តា្់ 



ឫទ្ធា នុភាពដ៏ជាធំយ៉ា ងពិតប្រាកដ-ទំព័រ-631-

្ររ្គា ្់ររ្រ្់ប្ពរះហយហូវ៉ារាន្រន្ឺហៅក្នុងប្ពរះកាណ៌រ្រ្់ប្ទង់ថា «មា្ន ល 

ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្ហអើយ មានហ្ចកតេពីប្រា្់រដល់ឯងហហើយ ថារាជ្យរាន ផុត 

ហចញពពីឯងហហើយ ឯងនឹងប្តរូវ្រហណតេ ញហចញពពីពួកមនុ្្សហោកហៅ ឯងនឹង

មានទពីលំហៅជាមួយនឹងពួក្តវហៅដផនដពី ឲ្យរាន្ុពីហ ម្ា ដូចជាហគា ដរា្រ 

ដល់រានកន្ងហៅអ្់៧ខួ្រ ទ្ល់ដតឯងរានដឹងថា ប្ពរះដ៏ខ្្់្ំរផុតប្ទង់ប្គ្់រ

ប្គងហលើរាជ្យរ្រ្់មនុ្្ស ហហើយក៏ប្្រទ្នដល់អ្នកណា តាម ប្ពរះហឫទ័យ»។

សុព្រ-៧ ធ្នូ   អំណាន ប្ពរះគម្ពីរប្្រចំាថ្ងៃ៖ ហអម៉ាុ្ ជំពូក ១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហ្រើ អ្នក ណា ដដល មិន ហចរះ ប្គ្់រប្គង ហលើ ចិតតេ រ្រ្់ ខ្ួន ហោរះ 

ហធៀ្រ ដូច ជា ទពី ប្ករុង ដដល រលំ ហហើយ ឥត មាន កំដផង។ ្ុភា្ិត ២៥:២៨

 រហំពចហោរះ ការដឹងខុ្ប្តរូវដដលប្ពរះរានប្្រទ្នដល់ប្ទង់ក៏ប្តរូវរាន

ដកយកហចញ ការវនិិច្ឆ័យដដលប្ទង់រានគិតថាប្តឹមប្តរូវ ប្រាជាញា ដដល ប្ទង់ 

មាន អំនួតហលើខ្ួនឯង ប្តរូវរានដកយកហចញ ហហើយហ្តេចដដលធ្្្់រដត មាន 

 អំណាចអងគាហនរះក៏រានក្ាយហៅជាវកិលចរតិ។ ប្ពរះហ្តេរ្រ្់ប្ទង់ក៏ដលង
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កាន់ដំ្រងរាជ្យរានតហៅហទៀត។ ប្ពរះអងគាមិនដដលយកប្ពរះទ័យទុកោក់ស្តេ ្់រ

ការប្ពមានហ�ើយ ហហើយឥ�ូវហនរះ ប្ពរះអាទិកររានដកយកអំណាចដដល 

ប្ពរះអងគារានប្្រទ្នឲ្យប្ទង់ហចញ ហហើយរាន្រហណតេ ញប្ទង់ហចញពពីពួកមនុ្្ស 

ហ្តេច ហន្ូ៊រហក្នស្ «ក៏ហស្យហ ម្ា ដូចជាហគាអងគាប្ទង់ប្តរូវទទឹកហោយ្ហន្សើម 

ពពីហលើហម�ទ្ល់ដតប្ពរះហក្ប្ទង់រានដុរះដវង ដូចជាស្្្រឥង្នទាពី ហហើយ 

នខ្ប្ទង់ក៏ដូចជាប្កចកថន្តវស្្្រ»។

 ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្រានក្ាយជាមនុ្្សដដលគួរឲ្យភាញា ក់ហផអើល ពពី ្ ំណាក់ 

រាស្តេរ្រ្់ប្ទង់ទំ្ងអ្់ ប្ពរះអងគារាន្រោទា ្រប្ពរះកាយ ហៅចំហពារះមនុ្្សទំ្ង

អ្់ហៅហលើពិភពហោកអ្់រយៈហពលប្រំាពពីរឆា្ន ំ។ ្រោទា ្់រមក ប្ពរះរានប្្រទ្ន

ប្រាជាញា ដល់ប្ទង់ជា្មាពីហ�ើងវញិ ហហើយហោយ្មឹ្ងហមើលហៅឯប្ពរះថនឋាន្ួគ៌

ហោយ្រោទា ្រប្ពរះកាយ ប្ពរះអងគារានទទួលស្គា ល់ប្ពរះហ្តេរ្រ្់ប្ពរះហៅក្នុង 

ទណ្ឌ កមមារ្រ្់ប្ទង់ហនរះ។ ប្ពរះអងគារានទទួលស្គា ល់កំហុ្រ្រ្់ប្ទង់និង 

ហ្ចកតេពីហមតាតេ ករុណារ្រ្់ប្ពរះ ក្នុងការស្ថែ ្រោហ�ើងវញិរ្រ្់ប្ទង់ហនរះ ហៅ 

ក្នុងការប្្រកា្ជាស្ធ្រណៈមួយ។ ប្ពរះអងគា (ហ្តេច) រានមាន ្រនទាូល ថា 

«លុរះដល់ផុតហពលកំណត់ហហើយ ហោរះហន្ូ៊រហក្នស្ហយើងរានហងើ្រដភ្នកហ�ើង

ហៅហលើហម� ហហើយ្តិស្មា រតពីក៏ប្ត�្់រមកឯហយើងវញិ រួចហយើងរានប្កា្រ

ថាវ យ្រងគាំដល់ប្ពរះដ៏ខ្្់្ំរផុត ប្ពមទំ្ង្រហ ើ្រ ហហើយហលើកតហមកើងប្ពរះដ៏

មានប្ពរះជនមាគង់ហៅអ្់កល្ជានិច្ចផង ហោយហប្ពារះអំណាចប្គ្់រប្គង 

រ្រ្់ប្ទង់ឋិតហ្រហៅជាដរា្រ ហហើយរាជ្យប្ទង់ក៏ហៅអ្់ទំ្ងតំណមនុ្្ស

តហរៀងហៅ ឯអ្់ទំ្ងមនុ្្សហោក ក៏រា្់រទុកជា ឥត ការ ទហទ ប្ទង់ហធវើតាម

ដតប្ពរះហឫទ័យក្នុងពួកពល្ររវិរថនឋាន្ួគ៌ ហហើយ ហៅ កណាតេ លពួក 

មនុ្្សហោកផង ឥតមានអ្នកណាអាចនឹងឃាត់ទ្់រប្ពរះហ្តេប្ទង់ ឬនឹង 

ទូល្ួរប្ទង់ថា ប្ទង់ហធវើអវពីដូហច្នរះរានហ�ើយ។

 «ហៅហវោហោរះឯង ្តិស្មា រតពីរ្រ្់ហយើងក៏ប្ត�្់រមកវញិ 

ឯ្ិរ ពីលអ ថន រាជ្យហយើង ហហើយនិងឥទ្ធា នុភាព ប្ពមទំ្ងរ្មាពីពន្ឺ ក៏មកឯ ហយើង 

វញិដដរ ពួក ប្្ឹរកសា និងពួកហ្ោ្រតពី ហគមករកហយើង គឺហយើងរាន តំាងហ�ើង 

ហៅក្នុងរាជ្យ រ្រ្់ហយើងវញិ ហហើយអំណាចហយើងក៏កាន់ដតធំដ្មហ�ើង»។



ឫទ្ធា នុភាពដ៏ជាធំយ៉ា ងពិតប្រាកដ-ទំព័រ-633-

 ប្ពរះហៅអធិរាជដដលធ្្្់រដតមានអំនួត រានក្ាយមកជាកូនរ្រ្់ 

ប្ពរះដ៏្ុភាព ជាអ្នកដឹកោំដដលហប្្រើអំណាចជិរះជាន់្ងកត់្ងកិន មកជា

ហ្តេចដដលមានប្រាជាញា និងការអាណិតអា្ូរ។ ជាហ្តេចដដលធ្្្់រ ដត្ំរពាន

និងប្្រមា្ដល់ប្ពរះថនឋាន្ួគ៌ ឥ�ូវហនរះ រានទទួលស្គា ល់ ប្ពរះហចស្តេ  ថន 

ប្ពរះដ៏ខ្្់្ំរផុត ហហើយរានខំប្្ឹរងដប្្រងផ្សពវផសាយការហកាតខ្្ចដល់

ប្ពរះហយហូវ៉ា និងហ្ចកតេពី្ុខស្នតេថនប្្រជារាស្តេរ្រ្់ប្ទង់យ៉ា ងហស្មា រះអ្់

ពពីដួងហឫទ័យ។ ហៅហប្កាមការ្តេពី្រហោទា ្រ្រ្់ប្ពរះហលើអ្់ទំ្ងប្ពរះ ហ្តេច 

ហលើអ្់ទំ្ងហ្តេច ហៅទពី្ំរផុត ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្រានហរៀននូវហមហរៀនមួយ 

ដដលអ្នកដឹកោំទំ្ងអ្់គួរដតហរៀន្ូប្តផងដដរ គឺជាហមហរៀនដដលប្រា្់រថា 

ឫទ្ធា នុភាពដ៏ជាធំយ៉ា ងពិតប្រាកដ មានហៅក្នុងហ្ចកតេពី្ុចរតិពិតប្រាកដ។  

ប្ពរះអងគារានទទួលស្គា ល់ថាប្ពរះហយហូវ៉ាគឺជាប្ពរះដដលមានប្ពរះជនមារ្់ 

ហោយមាន្រនទាូលថា «ឥ�ូវហនរះ ហន្ូ៊រហក្នស្ ហយើងក៏្រហ ើ្រ ហហើយ ហលើក 

តហមកើង ប្ពមទំ្ងពណ៌ោគុណដល់មោក្សប្តថនឋាន្ួគ៌ ដ្ិតអ្់ទំ្ង

ការថនប្ទង់្ុទធាដតពិតប្តង់ ហហើយផ្ូវប្្រប្ពឹតតេទំ្ង្រ៉ាុោមា នរ្រ្់ប្ទង់ក៏យុតតេិធម៌

ដដរ ប្ទង់អាចនឹង្រោទា ្រអ្់អ្នកដដលប្្រប្ពឹតតេហោយចិតតេធំហៅ»។

 ប្ពរះរាជហគាល្ំរណងរ្រ្់ប្ពរះ ដដលថានគរដ៏ធំហៅហលើពិភពហោក

គួរដត្ររ្្ញការ្រហ ើ្រតហមកើងដល់ប្ទង់ ឥ�ូវហនរះ រាន្ហប្មចហហើយ។ 

ការប្្រកា្ជាស្ធ្រណៈ ដដលហ្តេចហន្ូ៊រហក្នស្រានទទួលស្គា ល់ហ្ចកតេពី

ហមតាតេ ករុណា ហ្ចកតេពីលអ ប្ពមទំ្ងអំណាចប្គ្់រប្គងរ្រ្់ប្ពរះហនរះ គឺជា 

្កមមាភាពចុងហប្កាយ្រងអ្់ថនប្ពរះជនមារ្រ្់ប្ទង់ ដដលរានកត់ប្តាហៅក្នុង

ប្្រវតតេិស្ស្តេដ៏ពិ្ិដឋា ៕



ទំព័រ-484- ពួកហោរា និងហ្តេច



ពពរះ ជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើលដែល�នុ្្សហ�ើល�ិនហ�ើញ-ទំព័រ-635-

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរដ្េពីយ៉ែល ជំពូក ៥

សៅរ៍-៨ ធ្នូ  អំណាន ពពរះគ�្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអ�ុ៉្ ជំពូក ២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖ ចូរ ហ្ទេរ ្រនទេុក រ្រ្់ អ្នក ហៅ ហលើ ពពរះហេហូវ៉ ហោរះ ពទង់ 

នឹង       ជួេ ទ្់រទល់ អ្នក ពទង់ �ិន ពព� ឲ្យ �នុ្្ស ្ ុចរតិ ពតរូវ រហងគើ ហ�ើេ។ 

ទំនុកតំហកើង ៥៥:២២ 

 ហៅទពីចុង្ំរ្ុតថនជពីវតិរ្រ្់ហោកដានពីដេ៉ល មានការផ្លា ្់្រតេូរែ៏ធំ

បានហកើតហ�ើងហៅក្នុងទឹកែពីដែលហោកនិងគូកនជាសា្ន៍ហហហពពើររ្រ្់

ហោកពតរូវបានហគចា្់រជាហ្លាើេ កាលពពីជាងហុក្ិ្រឆ្្ន ំ�ុន។ ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នសា 

ជា «ពួកអ្នកគួរដ្ញែងខ្លា ច ហៅកណាតេ លពគ្់រទំាងសា្ន៍»(ហអហ្គាល ២៨:៧) 

បានហសាេទិវងគត ហហើេនគរបា្៊រពី�ូន ដែលជា «ទពីគួរហលើក្រហ ើ្ររ្រ្់

ដ្នែពីទំាង�ូល»(ហេហរមា ៥១:៤១) ក៏ពតរូវបានឋិតហៅហពកា�ការពគ្់រពគង

រ្រ្់ហ្តេចដែលឥតមានពបាជាញែ ថនរាជទាយាទរ្រ្់ពពរះអងគ ហហើេជាលទ្ធ្ល 

ការរោេបាត់្រង់ែ៏ពិតពបាកែ នឹងចូល�កែល់្រនតេិច�តេងៗ។

 �ិនេូរ្ុ៉រោមា ន នគរបា្៊រពី�ូនែ៏អំនួតក៏បានែួលរលំ តា�រេៈភាព

លិងៃតលងៃង់និងភាពកហ�សោេរ្រ្់ហ្តេចហ្រលសាសារ ដែលពតរូវជាហៅរ្រ្់

ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នសា ។ ហដាេបានទទួលរាជ្យ្�្បតតេិតំាងពពីវេ័ជំទង់ ហ្តេច 

ហ្រលសាសារមានអំនួតហៅនឹងអំណាចនិងមានចិតតេហប៉ាងហ�ើងទា្់នឹងពពរះ

ថនឋាន្ួគ៌។ ពពរះអងគក៏មានឱកា្ជាហពចើន ហែើ�្បពីេល់ែឹងពពីពពរះរាជហគាល

៤៣

ព្រះ ជាអ្នកឃ្លា មំ�ើលដែល�នុស្សម�ើល�ិនម�ើញ



ទំព័រ-636- ពួកហោរា និងហ្តេច

្ំរណងរ្រ្់ពពរះ និងពពីការទទួលខុ្ពតរូវរ្រ្់ពទង់ ក្នុងការចុរះចូលសាតេ ្់រ

្រង្គ ្់រែល់ពពរះចា្់រតំាងពពីហពលហោរះ�ក ។ ពពរះអងគបានពជា្រអំពពីទណ្ឌ ក�មា

ថនពពរះអេ្យហការ្រ្់ពទង់ ហដាេ្រញ្ញតតេិរ្រ្់ពពរះ ហចញពពី្ងគ��នុ្្ស 

ហហើេពទង់ក៏បានពជា្រអំពពីការផ្លា ្់្រតេូរជំហនឿនិងការសាថា ្រោហ�ើងវញិែ៏

អសាចា រ្យរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នសា្ងដែរ។ ្ុ៉រដនតេ ហ្តេចហ្រលសាសារបាន្រហណាតេ េ

ឲ្យហ្ចកតេពីស្ឡាញ់ការ្្របាេ និងការហលើកតហ�កើងខលាួនឯង លុ្រ្ំរបាត់

ហ�ហរៀនដែលពពរះអងគ�ិនគួរ្ំរហ្លាចទំាងហនរះ ។ ពពរះអងគបានហបារះ្រង់ឱកា្

ដែលពពរះបានព្រទានែល់ពទង់ ហហើេ�ិនបានេកពពរះទ័េទុកដាក់ហព្រើពបា្់

�ហធយោបាេពពីពទព្យ្�្បតតេិរ្រ្់ពទង់ ហែើ�្បពីឲ្យកាន់ដតមានភាព្្និទ្ធសា្ន ល

ជា�ួេនឹងហ្ចកតេពីពិតហ�ើេ។ ហ្តេចហ្រលសាសារដ្ររជាហធវើពពហងើេកហនតេើេ

ហៅនឹងអវពីដែលហ្តេចហន្ូ៊រហក្នសាធ្លា ្់របានទទួលការ្ឺចា្់រជាទ�ងៃន់ ដែល 

�ិនបានែឹងជា�ុន រហូតែល់បាន្រោទេ ្រខលាួន ហៅទពីចុង្ំរ្ុតហោរះ។

 ហៅ�ុនការ្ទេុេគា្ន ហនរះចូល�កែល់�ិនេូរ្ុ៉រោមា ន នគរបា្៊រពី�ូនពតរូវ

បានហឡា�ព័ទ្ធហដាេហ្តេច្ុពីរូ្ ជាកនិដាឋា រ្រ្់ហ្តេចដារ ពីេុ្ ថននគរហ�ឌពី 

និងហ�្រញ្ជា ការកងទ័ពចព�ររះ ហ�ែូ និងហពើ្ុពី។ ្ុ៉រដនតេ ហៅក្នុង្រោទេ េែ៏រងឹមំា

ដែលោក់ែូចជា�ិនអាចែហណតេើ �េកបាន ដែលមានកំដ្ងពកា្់ៗ និង 

មានទាវ រហធវើពពីលង្ិន ការពារហដាេទហនលាហអើពបាត និងមានហ្្បៀងអាោរហពតៀ�

ព្ររងយ៉ាង្ន្ធឹក្ោ្ធ ្់រ ពពរះហៅអធិរាជហពតកកា�អងគហនរះបានចំណាេហពល

ដែលមាន្ុវតថាិភាពហែើ�្បពីជ្់រហលៀង្្របាេយ៉ាងអូ៊អរ។

 ហៅក្នុងអំនួតនិងភាពពកអឺតពកទ�រ្រ្់ពទង់ ជា�ួេនឹងអារ�មាណ៍ 

ហធវ្ព្រដហ្ហដាេសារ្ុវតថាិភាព ហ្តេចហ្រលសាសារ « ពទង់ជ្់រហលៀង 

យ៉ាងធំ ែល់ពួកហ្ោ្រតពីរ្រ្់ពទង់�ួេពាន់ោក់ ហហើេក៏ហសាេសសា 

ទំពំាងបាេជូរ ហៅចំហពារះអ្នកទំាង�ួេពាន់ោក់ហោរះ»។  ការទាក់ទាញ 

ហដាេពទព្យ្�្បតតេិនិងអំណាចបាន្រដនថា�ឲ្យទ្្សនពីេភាពហោរះកាន់ដត

មានភាពរុងហរឿង។ ោរ ពីស្្់ៗ ដែលមាន�នតេហ្្នហ៍បានហៅក្នុងចំហណា�



ពពរះជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើលដែល�នុ្្សហ�ើល�ិនហ�ើញ-ទំព័រ-637-

ពួកហ្ញែៀវហៅក្នុងពិធពីជ្់រហលៀងរ្រ្់ហ្តេច។ ក៏មាន្ុររ្ ដែលមាន 

ហទពហកា្ល្យហ្្នើ�ៗ និងមានចំហណរះែឹងខ្ង់ខ្្់ហៅទពីហោរះ្ងដែរ។ ពួក

អ្នកែឹកោំនិងរែឋា្ុររ្បានទទួលទានសសាែូច្ឹកទឹក ហហើេបាន្រង្្ញ

ថាពួកហគកំពុងហៅហពកា�ឥទ្ធិពលែ៏�ួហ៉៉ថន្ុរា។

អាទិត្យ-៩ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគ�្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអ�ុ៉្ ជំពូក   ៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ មាន ពរ ហហើេ នគរ ណា ដែល េក ពពរះហេហូវ៉ ទុក ជា 

ពពរះ រ្រ្់ ខលាួន គឺ ជាសា្ន៍ ដែល ពទង់ បាន ហរ ើ្  ទុក ជា �រែក រ្រ្់ ពទង់។ 

ទំនុកតហ�កើង ៣៣:១២

  ជា�ួេនឹងហហតុ្លដែលបានទមាលា ក់រាជ្យ តា�រេៈការ្ំរពុល ែ៏ឥត 

ហអៀនខ្មា ្ និងជា�ួេនឹង្នទេុរះចិតតេនិងតហព�កតណ្ាែ៏ទន់ទា្រ ឥ�ូវហនរះ 

ហៅក្នុងអំណាចពគ្់រពគង ហ្តេចបានែឹកោំការស្វងឹហខញែៀវខ្ញែ រហួ្ហហតុ 

ហដាេពពរះអងគផ្ទេ ល់។ ហៅហពលដែលពិធពីជ្់រហលៀងកំពុងដតែំហណើ រការ 

ពពរះអងគបាន “្រញ្ជា ឲ្យហគេកដពងមា្ និងដពងពបាក់ដែលពពរះហៅហន្ូ៊រហក្នសា 

ជាជពីតាបានរ្ឹរអូ្�កពពីពពរះវោិរហៅពករងហេរូសា�ិ� ។ ហ្ដេចមាន្ំរណង

េកដពងទំាងហោរះ�កដាក់សសា ្ពមា្់រពទង់ផ្ទេ ល់ ្ពមា្់រពួក�ហហ ព្ី 

្ពមា្់រពួក្្នំ ពព�ទំាងោហមាឺន�ននតេពីរ្រ្់ហ្ដេច។ ហ្តេចបាន្រង្្ញថាគាមា ន

អវពី្័កតេិ្ិទ្ធិដែលពពរះហ្តេពទង់កាន់�ិនបានហោរះហ�ើេ។ «ហពលហោរះ ហគ 

ក៏  េកដពងមា្ … ហហើេទំាងហ្ដេច ទំាងោហមាឺន�ននតេពី ទំាងពួក�ហហ ព្ី និង

ស ព្ី្្នំបានហព្រើដពងទំាងហោរះ្ពមា្់រហ្ព្ុរា។ កាលហ្ព្ុរារួច ហហើេ 

ហគោំគា្ន ្រហ ើ្រតហ�កើងរូ្រពពរះហធវើពពីមា្ ពបាក់ លង្ិន ដែក ហ ើ្ និង្មា»។

 ហ្តេចហ្រលសាសារ�ិនបានគិតថា មានពពរះថនឋាន្ួគ៌កំពុងទត

ហ�ើលការ្្របាេអូ៊ដអរ្រ្់ពទង់ហនរះហទ ពពរះអងគក៏�ិនបានពជា្រថាពពរះដែល

ជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើលហៅឋាន្ួគ៌បានទតហ�ើល�កហលើទ្្សនពីេភាពថនការ

ព្រមា្វតថាុ្័កតេិ្ិទ្ធិហនរះដែរ ហគបានឮ្្នូរ្ំហណើ ចថនការព្រមា្ែល់ពិ្ិែឋា



ទំព័រ-638- ពួកហោរា និងហ្តេច

វតថាុ ហគបានហ�ើញដតការថាវ េ្រងគំរូ្រពពរះ ។ រហំពចហោរះពពរះជាហ ញ្ែៀវដែលគាមា ន

អ្នកណាអហញជា ើញក៏បាន្រង្្ញពពរះវតតេមានរ្រ្់ពទង់។ ខណៈដែលការ្្របាេ

អូ៊អរកំពុងដតហកើនហ�ើងែល់កំពូល ថែដែល�ិនមានឈា��ួេ បាន ហលច 

ហ�ើង ហហើេ្រហ្រតួអក្សរហៅហលើជញ្ជា ំងពពរះរាជវងំ ដែលចំាង ពនលាឺែូច ជា

ហ្លាើងជាពាក្យដែលហវូង�នុ្្សែ៏ធំហោរះ�ិនមានអ្នកណាអាចអានបានហ�ើេ

ជាព្រ្្នូលថនហ្ចកតេពីវោិ្ែល់ហ្តេចដែលឥ�ូវហនរះកំពុងដតធ្លា ក់�កហលើ 

ហ្តេច ដែល�ន្ិការកំពុង្តេពី្រហោទេ ្�កហលើពួកហ្ញែៀវរ្រ្់ពទង់។

 ការ្្របាេអឹងកងបានពត�្់រជាសាងៃ ត់ពជងំ ខណៈដែល្ុររ្និង

ោរ ពីទំាងឡាេបាន្័េរន្ធត់រកពាក្យដាក់គាមា ន ្�លាឹងហ�ើលហៅថែដែលកំពុង

្រហ្រតួអក្សរែ៏អា្៌កំបំាង ។ ទហងវើថនជពីវតិអាពកក់រ្រ្់ពួកហគបានរសាត់

ហៅពពី�ុខពួកហគ ជាទ្្សនពីេភាពែ៏ទូលំទូោេ ពួកហគោក់ែូចជាបាន

ទទួលែពីកាហការះឲ្យចូលខលាួនហៅកាន់តុោការែ៏អ្់កល្បរ្រ្់ពពរះជាមាចា ្់ 

អំណាចដែលពួកហគហទើ្រដតនឹងបានព្រមា្្មាពីៗហនរះ។  កដនលាងដែល�ួេ ្ នទេុរះ 

�ុនហនរះ ជាទពីដែលមាន្ំហណើ ចកាអា កកាអា េ និង្�តេពីព្រមា្្៊កហ្ៀតយ៉ាង

្ិុរនព្រ្្់របានពត�្់រជាកដនលាងដែលមានទឹក�ុខហ្លាកសាលា ំងនិងមាន្ដព�ក

ថនការ្័េខ្លា ច។ ហៅហពលដែលពពរះហធវើឲ្យ�នុ្្ស្័េខ្លា ច ពួកហគ�ិន 

អាចោក់កំបំាង្នទេុរះថនការ្័េខ្លា ចរ្រ្់ពួកហគបានហ�ើេ។

 ហ្តេចហ្រលសាសារគឺជាអ្នកដែលមានការ្័េតក់្លាុតជាងហគ ហៅ 

ក្នុងចំហណា��នុ្្សទំាងអ្់ហោរះ។ ពពរះអងគគឺជាអ្នកដែលទទួលខុ្ពតរូវខ្្់

ជាងហគ ចំហពារះការ្ររះហបារព្រឆំ្ងនឹងពពរះ ដែលបានហ�ើង ែល់កព�ិត យ៉ាង 

ខ្្់ ហៅក្នុងអាណាចពកបា្៊រពី�ូនហៅេ្់រហោរះ។ ហ្តេចបាន្លាន់ហសាលា  ហដាេ 

ការ្័េខ្លា ច ហៅចំហពារះពពរះវតតេមានរ្រ្់ពពរះជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើល ដែល �នុ្្ស 

ហ�ើល �ិន ហ�ើញ ជាតំណាងថនអំណាច ដែលហគបានព្រឆំ្ងនិងព្រមា្ ។  

ពពរះបានដា្់�ន្ិការរ្រ្់ហ្តេចឲ្យភាញែ ក់ហ�ើង។ «ពពរះជង្ឃ (ហជើង) ញ័រ 

ចំព្រ្់រ ហហើេ  ជងគង់ពទង់ក៏រណដេំ គា្ន »។ 



ពពរះជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើលដែល�នុ្្សហ�ើល�ិនហ�ើញ-ទំព័រ-639-

ហ្តេចហ្រលសាសារបានហលើកពពរះអងគឯង 

ព្រឆំ្ងនឹងពពរះថនឋាន្ួគ៌ហដាេឥតហកាតញហញើត ហហើេបានទុកចិតតេ 

ហៅហលើ អំណាចខលាួនឯង ដែលហគ�ិននឹកសាមា នថាពពរះអងគោ៊នមាន្រនទេូល 
ពាក្យថា «ហហតុអវពីបានជាពពរះអងគហធវើែូហចា្ន រះ?»ហ�ើេ។ ្ុ៉រដនតេ ឥ�ូវហនរះ ពពរះអងគ

បានពជា្រថាពទង់ពតរូវដតទទួលការខុ្ពតរូវចំហពារះភាពជាអ្នកដ្រកសោ ដែល 

ពពរះ បាន ព្រទានែល់ពទង់ និងថាហៅក្នុងឱកា្ជាហពចើនហលើ្លុ្រនិង 

អាក្រ្បកិរយិារងឹទទឹងរ្រ្់ពទង់ ពពរះនឹង�ិនអត់ឱនឲ្យពទង់ហ�ើេ ។

ច័ន្ទ-១០ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគ�្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអ�ុ៉្ ជំពូក ៤

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំ៖ អ្នក ណា ដែល ដ្ទំា ហែើ� ោវ  អ្នក ហោរះ នឹង បាន ដ្លា ្ររហិភាគ 

ហហើេ អ្នក ណា ដែល ្ំរហរ ើ ហៅោវ េ ខលាួន ហដាេ លអា ហោរះ នឹង បាន កិតតេិ្ពទេ។  

្ុភា្ិត ២៧:១៨

 ការខំព្ឹរងដព្រងអានអក្សរហ្លាើងហោរះ�ិនមានព្រហយាជន៍ហ�ើេ។ ្ុ៉រដនតេ 

ហៅទពីហនរះមានអា្៌កំបំាងដែលពពរះអងគ�ិនអាចេល់បាន គឺជាអំណាច�ួេ 

ដែលហគ�ិនអាចេល់ និង�ិនអាចព្រដកកបាន។ ពពរះអងគបានដ្ររហៅរកអ្នក 

ពបាជញែក្នុងនគររ្រ្់ពទង់ ហែើ�្បពី្ំុជំនួេ។ ្ដព�កយ៉ាងខ្លា ំងរ្រ្់ពទង់បាន

ឮរពំងហៅក្នុងចំហណា�អងគព្រជំុ ពតា្់្រង្គ ្់រឲ្យោំពួកអា្រធមា្់រ និងពួក 

ខ្ល់ហែ ហហើេពួកពគរូទាេ�ក។ ពទង់បាន្នយោថា «អ្នកណាដែលអាន 

ហ�ើល  អក្សរហនរះ ហហើេសសាេន័េឲ្យហេើង្ង អ្នកហោរះនឹងបានហ្លាៀកពាក់ 

្ំពត់ពណ៌សាវ េ ហហើេនឹងមានដខ្សមា្ពាក់ហៅក ក៏នឹងបានតំាងហ�ើង

ជាអ្នកពគ្់រពគងទពី្រពីក្នុងនគរ»។ ្ុ៉រដនតេ ការអំពាវោវថានឹងព្រទាន រង្វ ន់ជាហពចើន 

ែល់ទពីព្ឹរកសោដែលពទង់ទុកពពរះទ័េហោរះ �ិនបានព្រហយាជន៍ហ�ើេ។ ពបាជាញែ

ញាណរ្រ្់ពពរះថនឋាន្ួគ៌�ិនដ�ន្ពមា្់រលក់ ឬទិញែូរហ�ើេ «អ្់

ទំាងពួកអ្នកពបាជញែរ្រ្់ហ្តេចក៏ចូល�ក ដតហគហ�ើលអក្សរហោរះ �ិនបាន ហ�ើេ 

ក៏�ិនអាចនឹងសសាេន័េថាវ េហ្តេចបានដែរ»។ ពួកហគ�ិនមានលទ្ធភាព



ទំព័រ-640- ពួកហោរា និងហ្តេច

អាចអានតួអក្សរអា្៌កំបំាងហនរះបាន ែូចជាពួកអ្នកពបាជញែជំោន់�ុន�ិនអាច

្រកសសាេ្ុ្ិរននិ�ិតតេរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នសា យ៉ាងែូហចា្ន រះដែរ។

 ហពលហោរះមាចា ្់ក្សពតពីេ៍ដែលជាមាតា បាននឹកហ�ើញែល់ ហោក 

ដានពីដេ៉ល ដែលបានែឹងពពី្ុ្ិរននិ�ិតតេរ្រ្់ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នសា និងបាន្រក 

សសាេ្ុ្ិរនដែលទាក់ទងនឹងរូ្រ្ំណាកែ៏ធំ កាលពពីជាងកនលារះ ្ តវត្សរ ៍

�ុន។ ពពរះោងបានមាន្រនទេូលថា «្រពិពតពពរះករុណា ្ូ�ពទង់មានពពរះជនមា

ចហព�ើនហៅជាេឺនេូរ ្ូ�កំុឲ្យគំនិតពទង់ោំឲ្យមានពពរះទ័េវតិកកហ�ើេ ក៏

កំុឲ្យពពរះ្នកតេពទង់ផ្លា ្់ដព្រហៅែូហច្នរះដែរ ែ្បិតហៅក្នុងនគរពទង់ មាន�នុ្្ស 

មា្ន ក់ហឈាមា រះដានពីដេ៉លជាអ្នកដែលមានវញិ្្ញ ណថនពពរះែ៏្ររ ិ្ ុទ្ធ្ណឋាិ តហៅ 

ហហើេហៅក្នុងរាជ្យថនពពរះ្ិរតាពទង់ហោរះហ�ើញមានពនលាឺ និងហយា្រល់ ពព� 

ទំាងពបាជាញែ  ែូចជាពបាជាញែ រ្រ្់ពួកពពរះហៅក្នុងអ្នកហោរះ រ ពីឯហ្តេចហន្ូ៊រហក្នសា 

្ិរតាពទង់ ក៏បានតំាងអ្នកហោរះហ�ើង ជាអធិ្រតពីហលើពួកពគរូ�នតេអាគ� ពគរូ អងគុេ 

ធ�៌ ពួកខ្ល់ហែ និងពួកពគរូទាេ ហអើ គឺជាហ្តេច ជា្ិរតាពទង់ហោរះឯង ដែល 

តំាងហគពពីហពពារះហ�ើញថា មានវញិ្្ញ ណយ៉ាងវហិ្្ មានតព�ិរះ និង ហយា្រល់ 

ក៏មានចំហណរះហចរះកាត់សសាេ្្រតេិ និងហដារះសសាេព្រសា្ន  ហហើេដក ហ្ចកតេពី 

ែ៏ពជាលហពរៅ ហៅក្នុងខលាួនអ្នកហោរះ ដែលហ្តេច ពទង់ព្រទាន ហឈាមា រះថា 

ហ្រល្ិ្សោសារ ែូហច្នរះ ្ូ�ឲ្យហគហៅដានពីដេ៉លហោរះ�កឥ�ូវ ហោកនឹង 

្រកដព្រហ្ចកតេពីថាវ េពទង់។ 

 «ែូហច្នរះ ហគក៏ោំដានពីដេ៉លចូល�កចំហពារះហ្តេច»។ ហៅក្នុងការខំព្ឹរង

ដព្រងោំេកភាព្ងៃ្់រសាងៃ ត់ពត�្់រ�កវញិ ហ្តេចហ្រលសាសារបានមាន 

្រនទេូលហៅកាន់ហោរាថា “ហតើហោកជាហឈាមា រះដានពីដេ៉លហោរះ ហៅក្នុង ពួក 

ហ្លាើេសា្ន៍េូដា ដែលហ្តេចជា្ិរតាហេើងបានែឹកោំហចញ ពពីស្រក េូដា 

�កឬអពី  ហេើងបានឮនិយាេពពីហោកថា មានវញិ្្ញ ណ ថនពួកពពរះ្ណឋាិ ត 

ហលើហោក ហហើេថាមានពនលាឺ ហយា្រល់និងពបាជាញែ ស រ្ួចសសាល់ហៅក្នុងខលាួន

ហោក រ ពីឯពួកអ្នកពបាជញែ និងពួកពគរូអងគុេធ�៌បានចូល�កចំហពារះហេើង 



ពពរះជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើលដែល�នុ្្សហ�ើល�ិនហ�ើញ-ទំព័រ-641-

ហែើ�្បពីឲ្យបានអានហ�ើលអក្សរហនរះ ហហើេនឹងដព្រន័េហ្ចកតេពី�កឲ្យសាតេ ្់រ

បាន ដតហគ�ិនអាចនឹងដព្របានហទ ្ុ៉រដនតេ ចំដណកហោក ហេើងបានឮថា 

ហោក្ិុរនព្រ្្់រនឹងដព្រហ្ចកតេពី ហហើេដកន័េែ៏ពជាលហពរៅបាន ឥ�ូវហនរះ 

ហ្រើហោកអាចនឹងហ�ើលអក្សរហនរះ ហហើេដព្រន័េហ្ចកតេពីឲ្យហេើងសាតេ ្់របាន 

ហោរះហោកនឹងបានហ្លាៀកពាក់្ំពត់ពណ៌សាវ េ ហហើេមានដខ្សមា្ ពាក់ 

ហៅក្ង ក៏នឹងបានតំាងហ�ើងជាអ្នកពគ្់រពគងទពី្រពីក្នុងនគរ»។

 ហដាេ្រហ្ងៃៀ�សាងៃ ត់យ៉ាងថ្លា្្នូរ ជាអ្នក្រហព�ើរ្រ្់ពពរះែ៏ ខ្្់ ្ំរ្ុត 

ហៅចំហពារះហវូង�នុ្្សដែលកំពុង្័េ្លាន់ហសាលា  ដានពីដេ៉ល �ិនបានភាញែ ក់ហ្អាើល

ចំហពារះហ្ចកតេពី្នយោរ្រ្់ហ្តេចហនរះហ�ើេ ហោកក៏�ិនបាននិយាេពាក្យ

្រហញចា ើច្រហញចា ើដែរ ដតហោកបាន្រកសសាេសារថនហ្ចកតេពីវោិ្ហោរះ។ 

ហោកបានមានព្រសា្ន៍ថា «ឯអំហណាេទានរ្រ្់ពពរះករុណា ្ូ�ទុក 

្ពមា្់រពពរះអងគពទង់ ហហើេ្ូ�ព្រទានរង្វ ន់ែល់អ្នកែថទហទៀតចុរះ ្ុ៉រដនតេ 

ចំដណកទូល្រងគំៗនឹងអានហ�ើលអក្សរហនរះ ថាវ េពទង់ពពរះករុណា ហហើេនឹង 

្រកដព្រថាវ េពទង់ពជា្រ្ង»។

 

អង្គារ-១១ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគ�្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអ�ុ៉្ ជំពូក ៥

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ដត ពទង់ ្ តេល់ ពពរះគុណ �ក កាន់ ដត ខ្លា ំង ហ�ើង ហហតុ ហោរះ 

បាន ជា ពទង់ មាន ្រនទេូល ថា «ពពរះ ពទង់ ទា្់ ទទឹង នឹង ពួក មាន ឫក ធំ ដត ពទង់ 

្តេល់ ពពរះគុណ �ក ពួក រា្រ សា វញិ»។ យ៉ាកុ្រ ៤:៦

 ែំ្ូរងហោកបានរឭំកហ្តេចហ្រលសាសារអំពពីហរឿងរ៉ាវដែលពពរះអងគ

បានពជា្រ ដត�ិនបាន្រហពងៀនហ�ហរៀនថនការ្រោទេ ្រខលាួនដែលបានជួេ្ហនង្គ រះ

ែល់ពទង់។ ហោកបានមានព្រសា្ន៍ពពីអំហពើបា្រ និងការែួលរលំរ្រ្់ 

ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នសា   និងអំពពីែំហណារះសសាេរ្រ្់ពពរះ ជា�ួេនឹងពពរះអងគ 

(ហ្តេចហន្ូ៊រហក្នសា) អំពពីអំណាចពគ្់រពគងនិង្ិរ ពីរុងហរឿងដែលពពរះបានព្រទាន

ែល់ពទង់ ការជំនំុជព�រះរ្រ្់ពពរះហដាេសារអំនួតរ្រ្់ពទង់ និងការទទួល



ទំព័រ-642- ពួកហោរា និងហ្តេច



ពពរះជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើលដែល�នុ្្សហ�ើល�ិនហ�ើញ-ទំព័រ-643-

សាគ ល់ពពរះហចសាតេ រ្រ្់ពពរះថនសា្ន៍អុពីសសាដអល ហៅហពល្រនតេ�កហទៀត 

្រោទេ ្់រ�ក ហោកបាន្តេពី្រហោទេ ្ែល់ហ្តេចហ្រលសាសារហដាេពាក្យយ៉ាង

ថ ល្ា្្នូរនិងដាច់អហង្ក រ ចំហពារះភាពកហ�សោេែ៏ធំរ្រ្់ពទង់។ ហោកបាន 

ហ្រើក ្រង្្ញអំហពើបា្ររ្រ្់ហ្តេចហៅចំហពារះពទង់ ហដាេ្រង្្ញែល់ពទង់ពពីហ�

ហរៀនដែលពទង់គួរហរៀន ដតពទង់�ិនបានហរៀនហសារះ។ ហ្តេចហ្រលសាសារ�ិន

បានអានពពី្រទពិហសាធន៍រ្រ្់ពពរះ្ិរតាពទង់ហ�ើេ ពទង់ក៏�ិនបានេកពពរះទ័េ

ទុកដាក់សាតេ ្់រការពពមានថនពពឹតតេិការណ៍ែ៏្ំខ្ន់្ពមា្់រពទង់ដែរ។ ពពរះ 

បានព្រទានឱកា្ថនការទទួលសាគ ល់ និងសាតេ ្់រ្រង្គ ្់រពពរះែល់ពទង់ ្ុ៉រដនតេ 

ពពរះអងគ�ិនបានេក�កដាក់ហៅក្នុងពពរះទ័េហទ ហហើេពទង់ហហៀ្រនឹងពចរូត

កាត់ព្រ�ូល្លពពី្លវបិាកថនការ្ររះហបាររ្រ្់ពទង់ហហើេ។

 ហោរាបានមានព្រសា្ន៍ថា «ឱហ្រលសាសារហអើេ … គង់ដត ពទង់ 

�ិន បាន្រោទេ ្រពពរះទ័េដែរ គឺពទង់បានហលើកអងគពទង់ហ�ើង ទា្់នឹង ពពរះអមាចា ្់  

ថនឋាន្ួគ៌វញិ ហហើេហគបានោំេកដពងរ្រ្់ពពរះវោិរថនពពរះ�កចំហពារះ

ពទង់ ឯពទង់និងអ្់ពួកហ្ោ្រតពីរ្រ្់ពទង់ ពព�ទំាង្រយិា និងពួក ស ព្ី 

អ្នកមា្ន ងទំាងអ្់គា្ន  បាន្ឹកសសាទំពំាងបាេជូរពពីដពងទំាងហោរះ ក៏បាន 

្រហ ើ្រ ែល់អ្់ទំាងពពរះ ដែលហធវើពពីពបាក់ មា្ លង្ិន ដែក ហ ើ្ និង្មា 

ដែលហ�ើល�ិនហ�ើញ សាតេ ្់រ�ិនឮ ក៏�ិនែឹងអវពីហសារះ ដតចំដណកពពរះដែលកាតេ ្់រ

ែហង្ើ�ជពីវតិពពរះករុណាហៅក្នុងពពរះហ្តេ ហហើេអ្់ទំាង្លាូវរ្រ្់ពពរះករុណា

ជារ្រ្់្ងពពរះហោរះដែរ ហោរះពពរះករុណា�ិនបានហលើកតហ�កើងពពរះអងគហោរះ

ហសារះ យ៉ាងហោរះបានជាចាត់ហព្រើចំដណកថែហនរះពពីចំហពារះពពរះ�ក ហហើេ មាន   

កត់អក្សរហនរះទុកហៅ»។

 ហដាេង្កហៅសារហៅនឹងជញ្ជា ំងដែលពពរះថនឋាន្ួគ៌បាន្រញជាូ ន

�ក ហោរាដានពីដេ៉លបានអានហ្ចកតេពីថា «ហ�ហន ហ�ហន ហទកិល អូ៊ផ្រ្ុពីន»។ 

ពួកហគហ�ើលដលងហ�ើញថែដែលបាន្រហ្រតួអក្សរហៅហលើជញ្ជា ំងហទៀត

ហហើេ ្ុ៉រដនតេ ពួកហគហៅដតហ�ើលហ�ើញពាក្យទំាង្ួរនម៉ាត់ ជា�ួេ នឹង្ញ្្ញ  



ទំព័រ-644- ពួកហោរា និងហ្តេច

្មាគ ល់យ៉ាងចបា្់ហៅហ�ើេ ហហើេឥ�ូវហនរះ ពួក�នុ្្សទំាងហោរះកំពុង

សាតេ ្់រឥតែកែហង្ើ� ខណៈដែលហោរាបានព្រកា្ថា ៖

«ហហើេហនរះជាហ្ចកតេពី្រកដព្រថនពាក្យទំាងហោរះ «ហ�ហន» ដព្រថា ពពរះ បាន 

រា្់រថ្ងៃថនរាជ្យពទង់ ហហើេបានហធវើឲ្យ្ុតហៅ «ហទកិល» ដព្រថា ពទង់បាន 

ពតរូវ្លាឹងហៅជញជា ពីង ហ�ើញថាខវរះខ្ត ឯ«ហពហរ្»ហោរះដព្រថា នគររ្រ្់ពទង់

ពតរូវដ្រងដចកឲ្យែល់ពួកសា្ន៍ហ�ឌពី និងសា្ន៍ហពើ្ុពីហហើេ»។

 ហៅក្នុងអំហពើលងៃង់ហ ល្ា ែ៏លពីោ ហៅរាពតពីចុងហពកាេហោរះ ហ្តេចហ្រល 

សាសារ និងពួកោហមាឺន្ពវ�ុខ�ននតេពីរ្រ្់ពទង់បាន្ំរហពញ រង្វ ្់ ថនពិរុទ្ធភាព 

រ្រ្់ពួកហគ និងពិរុទ្ធភាពថនសា្ន៍ខ្ល់ហែហហើេ។ ការអត់ពទំារ្រ្់ ពពរះ 

ក៏ដលងអាចការពារអំហពើអាពកក់ដែលគំរា�កំដហងតហៅហទៀតបានដែរ។ ពពរះ 

បានខំព្ឹរងដព្រង្រហពងៀនែល់ពួកហគអំពពីការហគារពពកឹត្យវន័ិេរ្រ្់ពទង់ 

តា�រេៈពបាជាញែ រ្រ្់�នុ្្ស។ ពពរះអងគបានមាន្រនទេូលអំពពីអ្នកដែលការ

ជំនំុជព�រះរ្រ្់ពួកហគបានហ�ើងហៅែល់ឋាន្ួគ៌ថា «ហេើងរាល់គា្ន ចង់ដត

ហ�ើលបា្៊រពី�ូនឲ្យជាដែរ ដតវ�ិនបានជាហសារះ»។ ហេហរមា ៥១:៩ ។ ហដាេ

សារដតភាពកំហូចែ៏ចដ�លាកថនចិតតេរ្រ្់�នុ្្សទពី្ំរ្ុតពពរះបានរកហ�ើញថា

ពពរះអងគពតរូវដតហចញសានពក�ថនការជំនំុជព�រះជាចំាបាច់ ដែល�ិនអាច ែក 



ពពរះជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើលដែល�នុ្្សហ�ើល�ិនហ�ើញ-ទំព័រ-645-

វញិបានហ�ើេ។ ហ្តេចហ្រលសាសារពតរូវដតរលំែួល ហហើេនគររ្រ្់ពទង់  

ក៏ពតរូវបានព្រគល់ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថែរ្រ្់ហ្តេចែថទហ្្សងហៅវញិដែរ។

ពុធ-១២ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគ�្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអ�ុ៉្ ជំពូក ៦

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ែ្បិត អ្់ ទំាង ហ្ចកតេពី ដែល ហៅ ក្នុង ហោកពីេ៍ ហនរះ គឺ ជា 

ហ្ចកតេពី ្៉រងពបាថា្ន  រ្រ្់ សាច់ ឈា� និង ហ្ចកតេពី ្៉រងពបាថា្ន  រ្រ្់ ដ្្នក ហហើេ 

ហ្ចកតេពី អំនួត រ្រ្់ ជពីវតិ ហោរះ �ិន ហកើត �ក ពពី ពពរះវរ្ិរតា ហទ គឺ �ក ដត ពពី 

ហោកពីេ៍ ហនរះ វញិ។ េ៉ូោនទពី១  ២:១៦

 ហៅហពលដែលហោរា្្់រនិយាេ ហ្តេចបាន្រញ្ជា ឲ្យហគជូនរង្វ ន់

ែល់ហោក តា�ពពរះ្រនទេូល្នយោ ហហើេហែើ�្បពីឲ្យស្្រហៅតា�ហ្ចកតេពី្នយោ

ហនរះ «ហគ្ំរពាក់ដានពីដេ៉លហដាេ្ំពត់ពណ៌សាវ េ ពព�ទំាងដខ្ស មា្ ហៅ 

ក្ង រួចក៏ព្រកា្ពបា្់រពពីែំហណើ រហោកថា ពតរូវបានជាអ្នកពគ្់រពគងទពី្រពីក្នុង

នគរ ហៅេ្់រហោរះឯងហ្រលសាសារ ជាហ្តេចសា្ន៍ខ្ល់ហែ ពទង់ពតរូវហគ 

ហធវើគុត ហហើេដារ ពីេុ្ ជាសា្ន៍ហ�ឌពី ដែលមានពពរះជនមាព្រមាណ៦២ឆ្្ន ំ 

ហហើេ ក៏ទទួលពគងរាជ្យហ�ើង»។

 កាលពពីជាង�ួេ្តវត្សរក៍នលាង�ក ពពរះវញិ្្ញ ណបានទាេ ទុក �ក 

ជា �ុនថា «ហវោពពល្់រដែលជាហពល្្របាេ …»។ ហៅហពលដែលហ្តេច

និងពួកឧ្ររាជរ្រ្់ពទង់បានព្រកួតគា្ន ក្នុងការព្រមា្ែល់ពពរះ រហំពចហោរះ

ក៏សសា្់រដតពត�្់រហៅជាការ្ិត្័េតក់្លាុត និងហ្ចកតេពីវោិ្ហៅវញិ។ 

ហហើេឥ�ូវហនរះ ពពឹតតេិការណ៍្ំខ្ន់ៗបានហកើតហ�ើងជា្រនតេ្រោទេ ្់រ យ៉ាង 

ពតឹ�ពតរូវ ែូច្រទទំោេថនពពរះគ�្ពីរបានទាេទុកតំាងពពី�ុនតួអងគហៅក្នុងហរឿង

ហោរះបានហកើត�កជាហពចើនឆ្្ន ំហៅហទៀត។

 ខណៈដែលហៅក្នុង្រនទេ្់រជ្់រហលៀង ព័ទ្ធជំុវញិហដាេពួកអ្នកដែលពតរូវ

បានហបារះពតាហដាេហ្ចកតេពីវោិ្ហៅហ�ើេ អ្នកោំសាររ្រ្់ពពរះបានពពមាន

ែល់ហ្តេចថា “ទពីពករងពតរូវចា្់រេក”ហដាេខ្មា ំង្ពតរូវ ដែលព្រឆំ្ងហៅនឹង 
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�ហធយោបាេទំាងឡាេដែលពួកហគបានគិតថាមាន្ុវតថាិភាពហហើេ «ឯ្លាូវ 

ទឹក ហគចា្់រេកបាន ហហើេវល្ឹរងហគែុតអ្់ហៅ ែូហច្នរះ ពួកទាោន មាន 

ចិតតេ្័េខ្លា ច»។ ខ ៣១ និងខ ៣២។ កងទ័ពហ�ែូនិងហពើ្ុពីបាន្រដងវរទឹក ទហនលា  

ហអើពបាត ហហើេបានហែើរក្ួបនព្ុយហយាពតាចូលហៅក្នុងទពីពករងដែលគាមា នការ

ការពារហនរះតំាងពពីហពលដែលហ្តេចនិងពួកហ្ោ្រតពីរ្រ្់ពទង់កំពុងដតោំគា្ន

ហសាេនិង្ឹកពពីដពងែ៏ពិ្ិែឋារ្រ្់ពពរះហេហូវ៉ ហហើេបាន្រហ ើ្រតហ�កើង 

ែល់ពពរះរ្រ្់ពួកហគ ដែលហធវើពពីមា្និងពពីពបាក់ហោរះ�កហ�លា៉រះ។ ឥ�ូវហនរះកង

ទ័ពរ្រ្់ហ្តេច្ុពីរ ៉ុ្បាន្រហៅពពីហពកា�កំដ្ងពពរះរាជវងំ ហហើេទពីពករង

មានហពញហៅហដាេកងទ័ពរ្រ្់្ពតរូវ «ែូចជាហពញហដាេែងកូវ»  (ខ ១៤) 

ហហើេ្ដព�កថនជ័េជ�្នរះរ្រ្់ពួកហគបាន្រនលាឺហ�ើង ឮលុ្រហលើ្ដព�ក 

ពទហោេំហដាេកតេពីអ្់្ង្ឃឹ�រ្រ្់ពួកអ្នក្្របាេរ ពីករាេ ទំាងហោរះ ។

«ហៅេ្់រហោរះឯងហ្រលសាសារ ជាហ្តេចសា្ន៍ខ្ល់ហែ ពទង់ពតរូវហគ 

ហធវើគុត»ហហើេហ្តេចដែលបានចង្�្័ន្ធនឹងគា្ន ហោរះក៏បានហ�ើងហសាេ

រាជ្យជំនួ្វញិ។

 ពួកហោរាសា្ន៍ហហហពពើរ បានមានព្រសា្ន៍ពបា្់រយ៉ាង ចបា្់ 

ទាក់ទងហៅនឹងលក្ខណៈថនការែួលរលំថនទពីពករងបា្៊រពី�ូនហនរះ។ ែូច

ហៅក្នុងការហ្រើក្ដ�តេងដែលពពរះបានព្រទានែល់ពួកហគអំពពីពពឹតតេិការណ៍

ោហពលអោគត ពួកហគបានឧទានថា «ហ្សាក បាន ពតរូវចា្់រេក 

យ៉ាងណាហ្នន៎ ទពីគួរហលើក្រហ ើ្ររ្រ្់ដ្នែពីទំាង�ូលពតរូវចា្់របានយ៉ាង

ណាហ្នន៎ ហអើ បា្៊រពី�ូនបានហៅជាទពីសាងៃ ត់ហពចៀ្រ ហៅកណាតេ លអ្់ទំាង

សា្ន៍យ៉ាងណាហ្នន៎!»«ញញួរដែលវេដ្នែពីទំាង�ូលបានកាច់បាក់

យ៉ាងណាហ្នន៎ ពករងបា្៊រពី�ូនបានពត�្់រជាទពីខូច្រង់ ហៅកណាតេ លអ្់

ទំាងសា្ន៍យ៉ាងណាហ្នន៎!» « ដ្នែពីក៏ញ័រ ហដាេ ្ ូរថនការចា្់រេក 

ពករងបា្៊រពី�ូន ្ដព�ករ្រ្់ហគក៏បានឮ ហៅកណាតេ ល អ្់ ទំាង  សា្ន៍»។

 «ពករងបា្៊រពី�ូនសសា្់រដតរលំំ ហហើេពតរូវ្ំរផ្លា ញហៅភាលា � ចូរ 



ពពរះជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើលដែល�នុ្្សហ�ើល�ិនហ�ើញ-ទំព័រ-647-

ពទហោេំនឹងវចុរះ ពតរូវឲ្យេកព្រទាល�ុខ្រះហៅ្ិរទឲ្យវបាត់្ឺ 

ហ្រើ្ិនជានឹងហ�ើលឲ្យជាបាន»។ «ែ្បិតហ�្ំរផ្លា ញបាន�កហលើវហហើេ 

គឺហលើពករងបា្៊រពី�ូន ពួកខ្លា ំងពូដករ្រ្់វពតរូវហគចា្់របាន ហហើេធ្នូទំាង

្ុ៉រោមា នរ្រ្់ហគពតរូវបាក់ហខទេចខទេពី ពពីហពពារះពពរះហេហូវ៉ពទង់ជាពពរះដែល្ង

្ំណង ពទង់នឹងត្រ្្នងជា�ិនខ្ន ឯពួកហ�ទ័ព ពួកអ្នកពបាជញែ ពួក 

ហៅោវ េ ពួកោេ និងពួក�នុ្្សខ្លា ំងពូដកទំាង្ុ៉រោមា នរ្រ្់វ ហោរះ 

អញនឹងហធវើឲ្យស្វងឹ ហគនឹងហែកលក់ហៅជាហរៀងរា្រែរា្រ ឥតភាញែ ក់ ហ�ើង  

វញិ ហ�ើេ ហនរះជាពពរះ្រនទេូលថន�ោក្សពត ដែលពពរះោ�ពទង់ជា 

ពពរះហេហូវ៉ថនពួកពល្ររវិរ»។

ពពហស្បតិ៍-១៣ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគ�្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអ�ុ៉្ ជំពូក៧

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ពពរះហេហូវ៉ ថន ពួក ពល្ររវិរ ពទង់ មាន ្រនទេូល ថា កំដ្ង 

យ៉ាង ពកា្់ រ្រ្់ ពករង បា្៊រពី�ូន នឹង ពតរូវ រលំ អ្់ រលពីង ហហើេ ទាវ រ ែ៏ ខ្្់ ទំាង 

្ុ៉រោមា ន នឹង ពតរូវ ហ្លាើង ហ្រះ គឺ យ៉ាង ហោរះ ដែល ជនជាតិ ទំាងឡាេ បាន ខំ ហធវើ ការ 

ឲ្យ ដត បាន ទហទៗ ហហើេ សា្ន៍ ទំាង ្ុ៉រោមា ន ឲ្យ ដត បាន ជា ចំណពី  ហ្លាើង ដែរ ហគ 

នឹង ហនឿេ ហត់ ហៅ។  ហេហរមា ៥១:៥៨

 «ដន បា្៊រពី�ូនហអើេ អញបានដាក់អោទេ ក់្ពមា្់រចា្់រឯង ហហើេ 

ឯង  ពតរូវជា្់រដែរ ឯង�ិនបានែឹងខលាួនហសារះ គឺបានរកឯងហ�ើញ ហហើេចា្់រ 

បាន្ង ពពីហពពារះឯងបានតេុទ្ធនឹងពពរះហេហូវ៉ ពពរះហេហូវ៉ពទង់បានហ្រើក

ឃ្លា ំងអាវុធរ្រ្់ពទង់ ហហើេេកហពគឿង្ស្សាតេ វុធថនហ្ចកតេពីគា្ន ន់កា្ន ញ់រ្រ្់

ពទង់ហចញ�ក ែ្បិតពពរះអមាចា ្់ ជាពពរះហេហូវ៉ថនពួកពល្ររវិរ ពទង់មាន

ការដែលពតរូវហធវើហៅស្រករ្រ្់ពួកខ្ល់ហែ»។

 «ពពរះហេហូវ៉ថនពួកពល្ររវិរ ពទង់មានពពរះ្រនទេូលែូហច្នរះថា ពួកកូន 

ហៅអុពីសសាដអល និងពួកកូនហៅេូដា ពតរូវហគ្ងកត់្ងកិនជា�ួេគា្ន  ពួកអ្នក

ទំាង្ុ៉រោមា នដែលចា្់រហគោំហៅជាហ្លាើេ ហោរះក៏�ំុឃ្ំងហគជា្់រហៅ �ិន ពព�  
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ដលងហចញហទ ឯពពរះែ៏ហពបា្ហោរះហគ ពទង់មានឥទ្ធិឫទ្ធិ ពពរះោ�ពទង់ គឺជា 

ពពរះហេហូវ៉ថនពួកពល្ររវិរ ពទង់នឹងកាន់កតេពីហគ ហែើ�្បពីនឹងហពបា្ឲ្យដ្នែពី

បានហ្ចកតេពីសសាកសសានតេ ហហើេឲ្យពួកអ្នកហៅពករងបា្៊រពី�ូន ហកើតមាន្័េ 

អា្ន្នវញិ»។ ហេហរមា ៥១:៤១; ៥០:២៣, ៤៦; ៥១:៨, ៥៧; ៥០:២៤, 

២៥, ៣៣, ៣៤។

 ែូហច្នរះ «កំដ្ងយ៉ាងពកា្់រ្រ្់ពករងបា្៊រពី�ូន»នឹងពតរូវ«រលំអ្់រលពីង 

ហហើេទាវ រែ៏ខ្្់ទំាង្ុ៉រោមា ននឹងពតរូវហ្លាើងហ្រះ»។ ពពរះហេហូវ៉ «នឹង្ំរបាត់

ហ្ចកតេពីហ្មាើងថ្មារ្រ្់ពួកអំនួត»។ «ហហើេនឹង្រោទេ ្រ្រហោថា កឫកខ្្់ រ្រ្់ 

�នុ្្សកាចអាពកក់»។ ហោរះ «ពករងបា្៊រពី�ូនដែលជា្ិរ ពីលអាថនអ្់ទំាងនគរ 

ហហើេជាទពីល�អាថនហ្ចកតេពីអំនួតរ្រ្់សា្ន៍ខ្ល់ហែ នឹងពតរូវែូចជាកាល

ពពរះបានរោំងពករង្ូែំុ� និងពករងកូ�ូ៉រ៉ា្រង់ ពករងហោរះនឹងគាមា នអ្នកណាហៅ

តហៅហទៀតហ�ើេ ក៏�ិនដែលមានអ្នកណាអាស្័េហៅ ដារា្រ ែល់អ្់ 

ទំាង ែំណ�នុ្្សតហៅ ហទារះទំាងសា្ន៍អារ៉ា្់រ ហគក៏�ិនែំហ�ើង ពតសាល 

ហៅទពីហោរះ ហហើេពួកគង្វ លក៏�ិនោំហវូង្តវរ្រ្់ហគហៅហែកហៅទពីហោរះ

ដែរ គឺនឹងមានដត្តវដែលហៅទពីរហោសាថា នបានហែកហៅទពីហោរះវញិ ឯ្ទេរះ 

ហគនឹងមានហពញហដាេ្ំហ�ង្តវេំ ្តវអូ្ពទពីចនឹងអាស្័េហៅ 

ហហើេ ពដពថពពនឹងហោតកហញឆេ ងហៅទពីហោរះ ហវូងដ្កថពព នឹងលូនហៅ ក្នុង 

ែំណាក់រ្រ្់ហគ ហហើេសាវ ននឹងហៅក្នុង�នទេពីរជាទពី្្របាេរ្រ្់ហគដែរ 

ឯហពលហវោរ្រ្់ទពីពករងហោរះ ក៏ជិតែល់ហហើេ ថ្ងៃកំណត់នឹង�ិន្រនថាេ

្ុ៉រោមា នហទ»។ «អញនឹងហពកាកហ�ើងទា្់នឹងហគ                          ហហើេកាត់ទំាង ហឈាមា រះ និង 

្ំណល់�នុ្្ស ទំាងកូន និងហៅ ហចញពពីពករងបា្៊រពី�ូន្ង ហោរះ ជាពពរះ 

្រនទេូលថនពពរះហេហូវ៉ ពពរះហេហូវ៉ថនពួកពល្ររវិរ ពទង់មានពពរះ្រនទេូលថា 

អញនឹង្ំរផ្លា ្់ទពីហោរះឲ្យហៅជាលំហៅរ្រ្់្តវព្រមា ហហើេជាពតពំាងទឹក 

អញក៏នឹងហបា្ហដាេអំហបា្ជាការ្ំរផ្លា ញ»។ ហេហរមា ៥១:៥៨; 

ហអសាេ ១៣:១១, ១៩-២២; ១៤:២៣។



ពពរះជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើលដែល�នុ្្សហ�ើល�ិនហ�ើញ-ទំព័រ-649-

 ការកាត់ហទា្រ្រ្់ពពរះដែលជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើល បាន�កែល់ហ្តេច

ចុងហពកាេ្រងអា្់ថននគរបា្៊រពី�ូន ែូចជាែំណឹងដែលពពរះបានពបា្់រែល់

ហ្តេចថននគរហនរះកាលពពី�ុន�កថា៖ «មា្ន លហ្តេចហន្ូ៊រហក្នសាហអើេ មាន ហ្ចកតេពី 

ពបា្់រែល់ឯងហហើេ ថារាជ្យបាន្ុតហចញពពីឯងហហើេ»។ ដានពីដេ៉ល ៤:៣១។

«ឱោងពក�ំុ ជាកូនថនពករងបា្៊រពី�ូនហអើេ ចូរចុរះ�កអងគុេហៅធូលពីែពី

ចូរអងគុេហៅែពី ឥតមាន្រលលា័ងកចុរះ … ចូរឲ្យឯងអងគុេហ្ងៃៀ�

ហហើេចូលហៅឯទពីងងឹតចុរះ ែ្បិតហគនឹងដលងហៅឯងជាមាចា ្់ថនអ្់ទំាងសា្ន៍ហទៀត ។

«អញបានហពកាធចំហពារះរាស្្តេរ្រ្់អញ 

ក៏បានឲ្យ�រតកអញពតរូវទា្រចុរះ ពព�ទំាងព្រគល់ហគហៅក្នុងកណាតេ ្់រថែរ្រ្់ឯង៖

ឯឯង�ិនបានអាណិតហ�តាតេ ែល់ហគហទ …  ហហើេបានគិតថា ឯងនឹងហធវើជាមាចា ្់ជាែរា្រហៅ

បានជាឯង�ិនបានេកចិតតេទុកដាក់នឹងហ្ចកតេពីទំាងហនរះ ក៏�ិនបានគិតែល់ចុង្ំរ្ុតដែរ ។

សុព្រ-១៤ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគ�្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអ�ុ៉្ ជំពូក៨

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ឫក ខ្្់ នឹង ចិតតេ អំនួត គឺ ចហងកៀង រ្រ្់ �នុ្្ស អាពកក់ ហោរះ 

ហៅ ថា ជា អំហពើ បា្រ ទំាង អ្់។ ្ុភា្ិត ២១:៤

«ែូហច្នរះ ចូរសាតេ ្់រហ្ចកតេពីហនរះឥ�ូវ

 ឯងដែលអាល័េ (គិត) ដតហលង្្របាេ

ហហើេហៅហដាេឥតកងវល់ 

ឯងនឹកក្នុងចិតតេថា

គឺអញហនរះហហើេ ឥតមានអ្នកណាហទៀតហ�ើេ

អញនឹង�ិនដែលអងគុេជាស ព្ីហ�ម៉ាេ 

ក៏�ិនដែលសាគ ល់ការពពាត់ពបា្កូនហ�ើេ … 

«ដតហ្ចកតេពីទំាងពពីរ�ុខហនរះនឹងហកើតែល់ឯងជា�ួេរហំពច

 ហៅថ្ងៃែដែល គឺទំាងការពពាត់ពបា្កូន



ទំព័រ-650- ពួកហោរា និងហ្តេច

 ហហើេហៅជាហ�ម៉ាេ្ង ហោរះនឹងហកើតែល់ឯងហពញទពី

 ហទារះហ្រើឯងមានរហ្រៀនជាហពចើន 

ហហើេហវទ�នតេជា្ររ្ូិររយ៉ាងណាក៏ហដាេ

ពពីហពពារះឯងបានទុកចិតតេនឹងអំហពើកំណាចរ្រ្់ឯង

ឯងបានគិតថា គាមា នអ្នកណាហ�ើញឯងហទ 

ឯពបាជាញែ  និងចំហណរះរ្រ្់ឯង ហោរះបាន្រង្ខូចចិតតេឯងហហើេ

ឯងបាននឹកក្នុងចិតតេថា គឺអញហនរះហហើេ 

ឥតមានអ្នកណាហទៀតហ�ើេ

ហដាេហហតុហោរះនឹងមានការអាពកក់ហកើតែល់ឯង

ដែលឯងនឹង�ិនែឹងជាហកើត�កពពីណា្ង

ហហើេនឹងមានហ្ចកតេពីហវទោធ្លា ក់�កហលើឯង

ដែលឯងនឹង្រដងវរហចញ�ិនបានហ�ើេ 

ក៏នឹងមានហ្ចកតេពីវោិ្ហោ�កហលើឯងភាលា �

ជាហ្ចកតេពីដែលឯងនឹង�ិនដែលបានសាគ ល់ហ�ើេ ។ 

«ចូរ្រហ�ើងឥ�ូវ ហដាេពឹងែល់ហវទ�នតេ 

និងរហ្រៀនរ្រ្់ឯងដែលមានជាហពចើនហោរះ

ជាវជិាជា ដែលឯងបានខំព្រពពឹតតេតា� តំាងដតពពីហកមាង�ក 

ហហើេលហ�ើលហ្រើឯងនឹងបានព្រហយាជន៍ណាខលារះ 

ឬហ្រើឯងនឹងអាច្្នរះបាន ។

«ឯងបានណាេចិតតេហហើេ

 ហដាេហ្ចកតេពីព្ឹរកសោែ៏្ររ្ូិរររ្រ្់ឯង

 ចូរឲ្យពួកពគរូទាេ ពួកពគរូជតារា ព្ី 

និងពួកពគរូទាេហដាេដខហពញ្ូរណ៌ ្រហ�ើងឥ�ូវ



ពពរះជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើលដែល�នុ្្សហ�ើល�ិនហ�ើញ-ទំព័រ-651-

ហហើេជួេ្ហនង្គ រះឯងឲ្យរួចពពីការដែលពតរូវ�កហលើឯងចុរះ ។

«ហ�ើលហគនឹងបានែូចជាជនញ្ជា ំង ហ្លាើងនឹងហ្រះហគអ្់ហៅ

 ហគនឹងហដារះខលាួនឲ្យរួចពពីអំណាចហ្លាើង�ិនបាន …

ហហើេនឹងគាមា នអ្នកណា្ពមា្់រជួេ្ហនង្គ រះឯងហ�ើេ»។

ហអសាេ ៤៧:១-១៥ ។

 ពពរះបានអនុញ្្ញ តឲ្យរាល់នគរហ�ើងកាន់កា្់រតំដណងហលើឆ្ក្ដ�តេង

រ្រ្់ខលាួន ហៅហលើដ្នែពី ហែើ�្បពីឲ្យហរឿងរ៉ាវហោរះបាន្ហព�ចតា�ពពរះរាជ្ំរណង

ពពរះហឫទ័េរ្រ្់ពពរះ ដែលជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើល និងជាពពរះែ៏្ររ ិ្ ុទ្ធ។ ្រទ ទំោេ 

បានគូ្វ្អំពពីការហកើតហ�ើង និងការរ ពីកចហព�ើនថនចពក្ពធំៗ ហៅហលើ 

ពិ្ពហោក ហនរះ មាន៖ បា្៊រពី�ូន ហ�ែូ ហពើ្ុពី ពកិក និងរ ៉ូ�។ ដែលនគរនពី�ួេៗ

ហនរះមានអំណាចកាន់ដតហខសោេហៅៗ ហហើេព្រវតតេិសាស្្តេបានរឭំកអំពពី្រទ

ទំោេហនរះហដាេខលាួនឯង។ នគរនពី�ួេៗមានរេៈហពលថនការសាកល្បង 

រ្រ្់ខលាួនហរៀងៗខលាួន នគរនពី�ួេៗបានែួលរលំ ្ិរ ពីរុងហរឿងថននគរនពី�ួេៗ

បាន្ុតរលត់ហៅ ហហើេអំណាចថននគរទំាងហោរះក៏បានបាត់្រង់ហៅវញិដែរ។

សៅរ៍-១៥ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគ�្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអ�ុ៉្ ជំពូក៩

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖ ពពរះហេហូវ៉ ពទង់ មាន ្រនទេូល ែូហច្នរះ ថា កំុ ្រពី ឲ្យ អ្នក 

ពបាជញែ អួត ពពី ពបាជាញែ  រ្រ្់ ខលាួន ហ�ើេ ក៏ កំុ ឲ្យ �នុ្្ស ខ្លា ំង ពូដក អួត ពពី កំឡាំង ខលាួន 

ឬ អ្នក មាន អួត ពពី ពទព្យ ្ �្បតតេិ រ្រ្់ ខលាួន ដែរ។ ហេហរមា ៩:២៣

 ហៅហពលដែលនគរទំាងឡាេបាន្រែិហ្ធហគាលការណ៍រ្រ្់ពពរះ 

ហហើេហៅក្នុងការ្រែិហ្ធន៍ទំាងហោរះបានោំ�កនូវហ្ចកតេពីវោិ្រ្រ្់ពួក

ហគហដាេផ្ទេ ល់ ហហើេពពរះរាជហគាល្ំរណងថនការពគ្់រពគងរ្រ្់ពពរះបាន

ហធវើការយ៉ាងពបាកែចបា្់ ហៅពគ្់រ្�័េកាល។ គឺហរឿងហនរះហហើេដែល



ទំព័រ-652- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហោរាហអហ្គាលបានហ�ើញហៅក្នុងតំណាងែ៏អសាចា រ្យ ដែលពពរះបានព្រទាន

ែល់ហោកហៅហពលនិរហទ្ហៅដែនែពីខ្ល់ហែ ហៅចំហពារះគំហហើញែ៏ភាញែ ក់

ហ្អាើលដែលពណ៌ោអំពពីនិ�ិតតេរូ្រដែលបាន្រង្្ញអំពពីអំណាចពគ្់រពគង ដែល

ពតរូវដតហកើតហ�ើងែល់អ្នកែឹកោំទំាងឡាេហៅហលើពិ្ពហោក។

 ហៅហលើពចំាងទហនលាហកបារ ហោកហអហ្គាលបានហ�ើញខ្យល់ព្ុយរះ្រក់ 

�កពពីទិ្ខ្ងហជើង «មានពពកយ៉ាងធំ និងហ្លាើងចព�ររះគា្ន  ហហើេមាន រ្មាពី្លាឺ 

ហៅជំុវញិ ឯពពីកណាតេ លពពកហោរះ មានហចញជាពណ៌លង្ិនស្ហៅ គឺហចញ 

ពពីកណាតេ លហ្លាើងហោរះ»។ មានកង់�ួេចំនួនជា្់រគា្ន ហៅវញិហៅ�ក ហហើេពតរូវ

បាន្រងវិលហដាេតួមានជពីវតិ្ួរន ។ ហៅពពីហលើកង់ទំាងហនរះ «មានភាពជា      

្រលលា័ងក ដែលហ�ើលហៅែូចជាត្ូបងកហណតេ ៀង ហហើេហៅហលើភាពដែលហ�ើល

ហៅែូចជា្រលលា័ងកហោរះហ�ើញមានពទង់ពទាេែូចជា�នុ្្សអងគុេហៅហលើ»។ 

«ឯ្ិរ ពីលអាថនពពរះហេហូវ៉ ក៏ហចញពពីព្រហឡារះទាវ រថនពពរះវោិរ 

ហៅ្ណឋាិ តពពីហលើពួកហចរូ្៊រពីន»។ ហអហ្គាល ១:៤, ២៦; ១០:៨។ មានហគ 

តហព�ៀ្រកង់ហោរះយ៉ាង្មាុពគសាមា ញ ដែលគំហហើញែំ្ូរងោក់ែូចជា�ិនចបា្់

ោ្់ ្ុ៉រដនតេ កង់ទំាងហោរះវលិស្្រគា្ន យ៉ាងពតឹ�ពតរូវ។ ពួកហទវតាបានពទពទង់

និងែឹកោំហដាេថែ ហៅពពីហពកា�សាលា ្រថនហចរ ៉ូ្៊រពីន ដែលកំពុងរុញ កង់ ទំាង ហោរះ 

ហៅពពីហលើពួកហោក ខ្ងហលើ្រលលា័ងកដែលហធវើពពីត្ូបងកហណតេ ៀងមានឥនទេធនូ�ួេ 

ដែលជាតំណាងឲ្យហ្ចកតេពីហ�តាតេ ករុណារ្រ្់ពពរះ។

 ឆ្កថនភាព្មាុពគសាមា ញថនពពឹតតេិការណ៍រ្រ្់�នុ្្ស ហៅហពកា�ការ 

ពគ្់រពគងរ្រ្់ពពរះ ែូចជាកង់ដែលមានភាព្មាុពគសាមា ញហៅហពកា�ការែឹក

ោំថនថែដែលហៅពពីហពកា�សាលា ្ររ្រ្់ហចរ ៉ូ្៊រពីនយ៉ាងែូហចា្ន រះដែរ។ ហៅ កណាតេ ល 

ហ្ចកតេពីហវទោ និង្្នូរហខ្មា ចរ្រ្់នគរទំាងឡាេ ពពរះដែលគង់ពពីហលើហចរ ៉ូ្៊រពីន

ហៅដតែឹកោំកិចចាការទំាងឡាេហៅហលើដ្នែពីហនរះ។

 ព្រវតតេិសាស្្តេថននគរទំាងឡាេកំពុងនិយាេ�កកាន់ហេើងោហពល

្រចចាុ្រ្បន្នហនរះ។ ពពរះបានហរៀ្រចំកដនលាង្ពមា្់រនគរនពី�ួេៗ និង�នុ្្សមា្ន ក់ៗ



ពពរះជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើលដែល�នុ្្សហ�ើល�ិនហ�ើញ-ទំព័រ-653-

ហៅក្នុងដ្នការែ៏ធំរ្រ្់ពទង់។ ្ពវថ្ងៃហនរះ �នុ្្សនិងនគរទំាងឡាេ 

កំពុងពតរូវបានសាកល្បងហដាេដខ្សព្រហយាល (កូនតឹង) ហៅក្នុងពពរះហ្តេថនពពរះ

ដែល�ិនធ្លា ្់រមានកំហុ្ទាល់ដតហសារះ។ �នុ្្សនិងនគរទំាងអ្់កំពុង

ហពជើ្ហរ ើ្ ហជាគវ្ោរ្រ្់ពួកហគហដាេខលាួនឯង ហហើេពពរះកំពុង ពគ្់រពគង 

្ពមា្់រការ្ហព�ចពពរះរាជហគាល្ំរណងរ្រ្់ពទង់ ។

 ្រទទំោេរ្រ្់ពពរះ ដែលជាពពរះែ៏ធំបានព្រទានហៅក្នុងពពរះ្រនទេូល 
រ្រ្់ពទង់ បាន្រពងរួ្រ្រពងរួ�ទំោក់ទំនងពពី�ួេហៅ�ួេ ហៅក្នុងពចវក់ថន 

ពពឹតតេិការណ៍ទំាងឡាេ តំាងពពីហែើ�អ្់កល្ប រហូតែល់អោគត ែ៏អ្់ កល្ប 

ដែលពបា្់រពពីកដនលាងដែលហេើងកំពុងឋិតហៅក្នុងតំណាក់ការ្រនតេគា្ន ថនេុគ

្�័េ និងអវពីដែលហេើងរពឹំងថានឹងហកើតហ�ើងហៅហពលខ្ង�ុខ។ ្រទទំោេ 

ទំាងអ្់ហោរះបានហកើតហ�ើងរួច�កហហើេ រហូត�កែល់ហពល្រចចាុ្រ្ប ន្ន ហនរះ 



ទំព័រ-654- ពួកហោរា និងហ្តេច

បានគូ្វ្ហៅហលើទំព័រព្រវតតេិសាស្្តេ ហហើេពពរះបានពបា្់រ ហេើង យ៉ាង  

ចបា្់ថា អវពីដែល�ិនទាន់បានហកើតហ�ើង នឹងពតរូវបាន  ្ ហព�ច តា� លំដា្់រ 

លំហដាេរ្រ្់វ ជាក់ជា�ិនខ្ន ។

 ្ញ្្ញ ថនហពលហវោ្ពវថ្ងៃហនរះព្រកា្ថា ហេើងកំពុង្រហៅ 

ចំណុចចា្់រហ្តេើ�ថនពពឹតតេិការណ៍ែ៏ធំយ៉ាងឧឡារកិហោរះហហើេ។ អវពីៗទំាងឡាេ

ហៅហលើពិ្ពហោកហនរះកំពុងដតរហំជើ្ររជួំល ។ ្រទទំោេរ្រ្់ពពរះអងគ្ហនង្គ រះ

្តេពីពពីពពឹតតេិការណ៍ថនការយាង�កវញិរ្រ្់ពទង់កំពុងហកើតហ�ើងហៅចំហពារះដ្្នក

រ្រ្់អ្នក៖ « អ្នករាល់គា្ន នឹងឮនិយាេពពីច�បាងំ និងែំណឹងពពីច�បាងំ ហោរះ 

កំុឲ្យមានចិតតេ្្់របារ�្ភហ�ើេ ែ្បិតការទំាងហោរះពតរូវដត�កែល់ ដតហោរះ 

ពំុទាន់ ែល់ចុង្ំរ្ុតហៅហ�ើេហទ ពពីហពពារះសា្ន៍�ួេនឹងហលើកគា្ន ទា្់ 

នឹងសា្ន៍�ួេ នគរ�ួេទា្់នឹងនគរ�ួេ ហហើេនឹងហកើតមានអំណត់ 

ជំងឺអា្ន្នហរាគ និងកហពកើកែពីហៅកដនលាងហ្្សងៗ»។  ម៉ាថាេ ២៤:៦, ៧ ។

អាទិត្យ-១៦ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគ�្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ អូបាឌា ជំពូក១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  វរហហើេ ែ្បិត ថ្ងៃ ហោរះ ជា ថ្ងៃ គួរ ហ្្បើ� ែល់ហ�៉លារះ បាន ជា 

គាមា ន ថ្ងៃ ណា �ួេ ឲ្យ ែូច ហ�ើេ ហោរះ ជា ពគា ហវទោ រ្រ្់ ពួក យ៉ាកុ្រ ្ុ៉រដនតេ ហគ 

នឹង បាន ហពបា្ ឲ្យ រួច ហចញ ពពី ពគា ហោរះ។ ហេហរមា ៣០:៧

 ្ពវថ្ងៃហនរះគឺជាហពលដែលមានការចា្់រអារ�មាណ៍ជាខ្លា ំងែល់ជពីវតិ

ទំាងឡាេ។ ហ្តេចនិងអ្នកែឹកោំរែឋា ជា�នុ្្សដែល មានតំដណង ថនភាព 

ហសាមា រះពតង់ និងអំណាចពគ្់រពគង ជា្ុររ្ោរ ពីដែលមានចំហណរះែឹង ពគ្់រ 

ស្ទា្់រវណ្ៈទំាងអ្់ កំពុងហផ្តេ តអារ�មាណ៍ហៅហលើពពឹតតេិការណ៍ដែលកំពុង

ហកើតហ�ើង្តេពីអំពពី�នុ្្សហេើង។ ពួកហគកំពុង្�លាឹងហ�ើលទំោក់ទំនងដែល

កំពុងហកើតហ�ើងហៅក្នុងចំហណា�នគរទំាងឡាេ។ ពួកហគ្ហងកតហ�ើលកមាលា ំង

ដែលកំពុងកាន់កា្់រធ្តុទំាងឡាេថនដ្នែពី ហហើេពួកហគបានទទួលសាគ ល់

ថាហរឿងដែលធំនិងដាច់ខ្តជិតហកើតហ�ើងហហើេ ហរឿងហោរះគឺថាពិ្ពហោក



ពពរះជាអ្នកឃ្លា ំហ�ើលដែល�នុ្្សហ�ើល�ិនហ�ើញ-ទំព័រ-655-

ហនរះកំពុងដតហៅមាត់ហពជារះថនវ្ិរតតេិែ៏ធងៃន់ធងៃរ ។

 មានដតពពរះគ�្ពីរហទ ហហើេពពរះគ�្ពីរដត�ួេគត់ ដែល្រង្្ញពពី

ទ្្សនពីេភាពពតឹ�ពតរូវថនពពឹតតេិការណ៍ទំាងអ្់ហនរះ ។ ហៅទពីហនរះមាន្រង្្ញ

អំពពីឆ្កចុងហពកាេថនព្រវតតេិសាស្្តេពិ្ពហោកហេើង ជាពពឹតតេិការណ៍ ដែល 

បាន ជរះស្ហមាលរួច�កហហើេ ្ំហ�ងថនការចូល�កែល់ថនពពឹតតេិការណ៍

ទំាងហោរះបានហធវើឲ្យដ្នែពីញ័ររញជាួ េ ហហើេបានហធវើឲ្យចិតតេរ្រ្់�នុ្្ស្័េ

រន្ធត់ ។

 «ហ�ើល ពពរះហេហូវ៉ពទង់ហធវើដ្នែពីហៅទហទហសារះ ហហើេឲ្យ សាងៃ ត់ ្ ូន្យ 

ក៏ហធវើឲ្យពត�្់រពត�ិន ពព�ទំាងកមាចា ត់កមាចា េអ្់ពួកអ្នកដែលហៅដ្នែពី

្ង … ពពីហពពារះពពរះហេហូវ៉ពទង់បានមានពពរះ្រនទេូលែូហច្នរះហហើេ ដ្នែពី កំពុង 

ដតហសាេហសាក ហហើេ្វិតហពកៀ�ហៅ ឯហោកិេក៏កំពុងដតហរាេហរៀវ ហហើេ 

្វិតហពកៀ�ដែរ ពួកអ្នកជាន់ខ្្់ហៅដ្នែពីហគហរាេហរៀវហៅ ដ្នែពីពតរូវ 

ហសាមា ក ហពគាក ហដាេសារពួកអ្នកដែលអាស្័េហៅ ពពីហពពារះហគបានរលំងអ្់

ទំាងពកឹត្យពក� ហគបានហធវើខុ្នឹងចបា្់រទំាង្ុ៉រោមា ន ហហើេផ្តេ ច់ហ្ចកតេពី្ញ្្ញ

ែ៏ហៅអ្់កល្បជានិចចាហចញ ហហតុែូហច្នរះបានជាហ្ចកតេពី្រណាតេ សាបានហល្រ

្ុពីដ្នែពី ហហើេពួកអ្នកដែលអាស្័េហៅ ក៏មានហទា្ទំាងអ្់គា្ន  បាន 

ជាពួកអ្នកអាស្័េហៅហោរះ ហគពតរូវហ្រះអ្់រលពីងហៅ មាន�នុ្្ស ្ ល់ ហៅ 

ដត្រនតេិច្រនតេួចហទ»។ ហអសាេ ២៤:១-៦ ។

 «វរហហើេថ្ងៃហោរះ ែ្បិតថ្ងៃថនពពរះហេហូវ៉ជិតែល់ហហើេ ថ្ងៃហោរះនឹង

�កែូចជាការ្ំរផ្លា ញពពីពពរះែ៏មានពគ្់រពពរះហចសាតេ  ឯអាោរហតើ�ិនបានដាច់

ហចញពពីចំហពារះដ្្នកហេើង ពព�ទំាងហ្ចកតេពីអំណរ និងហ្ចកតេពីរ ពីករាេ ពពីពពរះវោិរ

រ្រ្់ពពរះថនហេើង្ងហទឬអពី? ឯពូជពហពង្រះក៏ពុករលួេហៅហពកា�្ំរដណកែពី 

ជពងរកទំាង្ុ៉រោមា នក៏ហៅទហទ ហហើេពកង់ស្រូវក៏រលំអ្់ហហើេ ពពីហពពារះ ស្រូវ 

បាន្វិតហពកៀ�ហៅ ហអើហ្នន៎ ្តវទំាង្ុ៉រោមា នដស្កេំស៊ាន ហវូងហគាពតរូវ 

ស្ឡាំង កំាង ែ្បិតគាមា នទពីគង្វ លរក្ុពីហសារះ ហអើទំាងហវូងហចៀ� ក៏ពតរូវ វោិ្ 
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ដែរ»។ «ហែើ�ទំពំាងបាេជូរបាន្វិតហពកៀ� ហហើេហែើ�ោវ ក៏ហរាេហរៀវចុរះ 

ឯហែើ�ទទឹ� ហែើ�ហលមាើ និងហែើ�សារ ពី គឺអ្់ទំាងហែើ�ហ ើ្ហៅចមាក រ បាន្វិត 

ហពកៀ�ហៅ ហអើ ហ្ចកតេពីអំណរក៏បានហរៀវបាត់ពពី�នុ្្សហោកដែរ»។    

េូ៉ដអល ១:១៥-១៨, ១២ ។

 «ហ្ររះែូងខញែុំព្រែំ (រណតេំ ) ហៅក្នុងខលាួន ខញែុំហៅហ្ងៃៀ��ិនបានហទ ែ្បិត … 

ឯងបានឮ្ូរដពត ជា្ូរអឺងកងថនច�បាងំហហើេ ហគដស្កហតឿនគា្ន ឲ្យ្ំរផ្លា ញ

ខ្ជា ន់ហលើការ្ំរផ្លា ញ ពពីហពពារះស្រកទំាង�ូលពតរូវខូចអ្់ហហើេ ទពីអាស្័េ

ហៅរ្រ្់ខញែុំសសា្់រដតខូច្រង់ភាលា � ហហើេពតសាលរ្រ្់ខញែុំជា�ួេរហំពចដែរ»។ 

ហេហរមា ៤:១៩, ២០។ «វរហហើេ ែ្បិតថ្ងៃហោរះជាថ្ងៃគួរហ្្បើ� ែល់ហ�៉លារះបាន

ជាគាមា នថ្ងៃណា�ួេឲ្យែូចហ�ើេ ហោរះជាពគាហវទោរ្រ្់ពួកយ៉ាកុ្រ ្ុ៉រដនតេ 

ហគនឹងបានហពបា្ឲ្យរួចហចញពពីពគាហោរះ»។ ហេហរមា ៣០:៧ ។

«ពពីហពពារះឯងបានថា ពពរះហេហូវ៉ជាទពីពឹងពជកថនឯង 

គឺបានេកពពរះែ៏ខ្្់្ំរ្ុតជាទពីលំហៅរ្រ្់ឯង 

យ៉ាងហោរះ នឹងគាមា នហ្ចកតេពីអាពកក់ណាហកើតហ�ើង 

ែល់ឯងហ�ើេ 

ក៏គាមា នហវទោណា�កជិតទពីលំហៅរ្រ្់ឯងដែរ»។ 

ទំនុកតហ�កើង ៩១:៩, ១០ ។

«ឱកូនស ព្ី្ុពីេូ៉នហអើេ … ពពរះហេហូវ៉ពទង់នឹងហោរះឯង ហចញពពីកណាតេ ្់រ

ថែថនពួកខ្មា ំង្ពតរូវរ្រ្់ឯង ឥ�ូវហនរះ មានសា្ន៍ ជាហពចើន �ូលគា្ន  �ក 

ទា្់នឹងឯង ហគហពាលថា ចូរឲ្យវពតរូវហសាមា កហពគាកហៅ ហហើេឲ្យដ្្នក ហេើង 

បាន្ក្់រ ហដាេហ�ើល្ុពីេូ៉នចុរះ ្ុ៉រដនតេ ហគ�ិនសាគ ល់គំនិតរ្រ្់ ពពរះហេហូវ៉ 

ហទ ក៏�ិនេល់ហ្ចកតេពីព្ឹរកសោរ្រ្់ពទង់ដែរ ែ្បិតពទង់បានព្រ�ូលហគហៅ 

ទពីោនែូចជាកណាតេ ្់រស្រូវ»។ �ពីកា ៤:១០-១២។ ្រោទេ ្់រ�ក ពពរះរាជហគាល 

្ំរណងរ្រ្់ពពរះនឹងបានហស្ច នគរទំាងឡាេដែលហៅហពកា�ថ្ងៃនឹង 

ហលើកតហ�កើងហគាលការណ៍ថននគររ្រ្់ពទង់ ៕
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ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរដ្េពីយ៉ែល ជំពូក ៦

ច័ន្ទ-១៧ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ យ៉ូណាស ជំពូក១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  នសចក្ពី សនុចរតិ រ្រស់ មននុស្ស ពគ្់រ លក្ខណ៍ នឹង ដំរង់ ផ្ូវ ខ្លួន 

តត មននុស្ស អាពកក់ នឹង ដលួល នោយសារ អំនពើ អាពកក់ រ្រស់ ខ្លួន វញិ។ សនុភាសិត  

១១:៥

 នៅនពលពពរះនៅោរ ពីយនុស ជានស្ចថនសាសន៍នមឌពីបានដនណ្ើ ម

រាជ្រល្័ង្កតដលធ្្្់របានពគ្់រពគងនោយអតពីតនស្ចពករុងបា្៊រពីឡូនរលួចមក

ពពរះអង្គបាននរៀ្រចំរោឋា ភិបាលសាជា្្ពីនឡើងវញិភ្ាម។ ពពរះអង្គ «សព្វ 

ពពរះទ័យ នឹងតំាងនៅហ្្វ យនខត្ ១២០ នាក់នឡើង ឲ្យពតរួតពតានលើនគរ ជា

ពលួកអ្កតដលពតរូវផសាយនចញនៅនៅនពញក្នុងនគរទំាងមូល ន�ើយឲ្យមាន

អធិ្រតពី្រពីនាក់ពតរួតនលើនៅហ្្វ យទំាងននារះ … ឯោនពីតយ៉លនោកក៏នៅក្នុង

ពលួកអធិ្រតពីននារះតដរ។ រលួចមកោនពីតយ៉ល បានពតឡ្់រ ជាកំពូល នលើពលួក 

អធិ្រតពី និងពលួកនៅហ្្វ យទំាង្៉រនុន្ាន ដ្ិតនោកមានវញិ្ញា ណយ៉ងសសរួច 

សសាល់ ន�ើយនស្ចពទង់គិតនឹងតំាងនោក ឲ្យពតរួតនលើនគរទំាងមូល»។

 កិត្ិយសតដលនស្ចបានព្រទានដល់នោកោនពីតយ៉ល បាន្រង្ក

ឲ្យមានការពចតណនពពីសំណាក់ពលួកអ្កដឹកនំាដថទនផ្សងនទៀតក្នុងនគរ 

ន�ើយពលួកនគបានខំព្ឹរងតព្រងតស្វងរកឱកាសនដើម្ពីត្ូញតត្រទាស់នឹងគាត់ 

្៉រនុតន្ ពលួកនគរកមិនន�ើញនឡើយ ។

 អាក្រ្កិរយិតដលគ្ានកតន្ង្រននាទោ សបានរ្រស់នោកោនពីតយ៉ល 

៤៤

នៅក្នុងរងូសងិ្ហ
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ននរះ រតឹតត្រនង្កើនការពចតណនពពីសំណាក់សពតរូវរ្រស់គាត់ត្មនទៀត ។ ពលួក

នគអត់ពទំាមិនទទលួលសា្គ ល់មិនបានថា «នយើងនឹងរកឱកាសទាស់នឹងន្្រះ

ោនពីតយ៉លននរះមិនបាននឡើយ នវៀរតតរកបានខាងឯពកឹត្យវន័ិយរ្រស់ ពពរះ ថន 

វា្៉រនុនណាណ រះ»។

 ពលួកនមដឹកនំាទំាងអស់ននារះបានពិភាកសាគ្ា ព្រឌិតនរឿង ដ៏ឥតនអៀន 

ខ្ាសមលួយ នោយសង្ឹមថានឹងអាច្ំរផ្្ញនហ្រាននរះ្រង់។ ពលួកនគបានន្រ្ជាញា

ចិត្នឹងសនុំឲ្យនស្ចឡាយពពរះ�ស្នលខានៅនលើចបា្់រមលួយ ហ្មពបាម មិន ឲ្យ 

អ្កណាម្ាក់នៅក្នុងនគរ សនុំអ្វពីពពីពពរះ ឬពពីមននុស្សណានពរៅ ពពីនស្ច ោរ ពីយនុស 

នឡើយ នៅក្នុងអំឡនុងនពលសាមសិ្រថ្ងៃ។ ការព្រពពឹត្ិនល្ើស នៅ នឹងចបា្់រ 

ននរះ ពតរូវផ្នាទោ នទាសនោយនបារះទម្ាក់ចូលនៅក្នុងរូងសិង្ហ ។

 ពលួកនមដឹកនំាទំាងននារះក៏បាននរៀ្រចំចបា្់រនៅននារះ នៅតាម គនពមាង 

ការ ន�ើយបានថា្វ យនៅនស្ចោរ ពីយនុសនដើម្ពីសនុំពពរះ�ស្នលខា។ នោយ 

អំពាវនាវអំពពីភាពខ្ង់ខ្ស់រ្រស់ពទង់ ពលួកនគបាន្រញ្នុ រះ្រញូ្លពទង់ថា ការ

អននុវត្ការពតាស់្រង្្គ ្់រននរះនឹង្រតនថែមឲ្យពទង់កាន់តតមានពពរះកិត្ិនាមនិង

អំណាចពគ្់រពគងខំ្ាងនឡើង ។ នោយមិនបានពជា្រអំពពីនគាល្ំរណងអាពកក់

រ្រស់ពលួកនមដឹកនំាទំាងននារះ នស្ចមិនបានពិចារណាអំពពីសម្្់ររ្រស់ពលួកនគ 

តដល្រង្ក្់រនៅក្នុងចបា្់រននារះនទ ន�ើយនោយមានអំនលួតតាមការ្រនញ្ើច

្រនញ្ើរ្រស់ពលួកនគ ពពរះអង្គក៏បានឡាយពពរះ�ស្នលខានៅនលើចបា្់រននារះ។

 ពលួកសពតរូវរ្រស់ោនពីតយ៉ល ក៏បានចាកនចញពពីចំនពារះពពរះវត្មានរ្រស់

នស្ចោរ ពីយនុស ទំាងក្ពីអំណរចំនពារះអនាទោ ក់ តដលឥឡូវននរះពលួកនគបានោក់

សពមា្់រចា្់រអ្ក្រនពមើរ្រស់ពពរះនយ�ូវ៉ាយ៉ងព្ររុងព្រយ័ត្ននរះ។ សាតំាងបាន 

នដើរតលួយ៉ងសំខាន់នៅក្នុងការរលួមគំនិតក្ត់ននរះ។ នហ្រាោនពីតយ៉លមានតលួនាទពី

យ៉ងខ្ស់នៅក្នុងនគរ ន�ើយនទវតាអាពកក់បារម្ភតពកងឥទ្ិពលរ្រស់នោក

្រនថែយការពគ្់រពគងរ្រស់ពលួកវានៅនលើពលួកអ្កដឹកនំា។ គឺភ្ាក់ង្ររ្រស់សាតំាង

ននរះន�ើយតដលបាន្ំរផនុសឲ្យមានការពចតណននៅក្នុងចំនណាមពលួកនមដឹក



ទំព័រ-660- ពលួកនហ្រា និងនសច្

នំា គឺជាពលួកវាន�ើយតដលបាន្ំរផនុសឲ្យមានតផនការនធ្វើឲ្យនោកោនពីតយ៉ល

វនិាស ន�ើយពលួកនមដឹកនំាទំាងននារះក៏បាននធ្វើជាឧ្រករណ៍អាពកក់  និងនធ្វើ

ឲ្យតផនការននារះមានព្រសិទ្ិភាព។

អង្គារ-១៨ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ យ៉ូណាស  ជំពូក២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ នទារះ ន្រើ ពពរួត ថដ គ្ា គង់ តត មននុស្ស អាពកក់ នឹង មិន រលួច ពពី 

នទាស នឡើយ តត ពូជពង្ស រ្រស់ មននុស្ស សនុចរតិ នឹង មាន ជំនលួយ ជលួយ ឲ្យ រលួច។  

សនុភាសិត ១១:២១

 ពលួកសពតរូវរ្រស់នោកោនពីតយ៉ល បានចាត់ទនុកការថា្វ យខ្លួននៅពពរះ

យ៉ងជិតស្ិទ្ សពមា្់រនជាគជ័យថនតផនការរ្រស់ពលួកនគ។ ន�ើយការ 

ប៉ាន់ស្ានចំនពារះអត្ចរតិរ្រស់នោកោនពីតយ៉លននរះពិតជាពតឹមពតរូវ ដូចពលួក 

នគបានគិតទនុកជាមនុនពបាកដតមន ។ នោកបានដឹងពពីនគាល្ំរណងរ្រស់ 

ពលួកនគក្នុងការនធ្វើគនពមាងចបា្់រននរះ ្៉រនុតន្ នោកមិនបានផ្្ស់្រ្ូរទម្ា្់រ  រ្រស់ 

នោកសូម្ពី្រន្ិចនសារះនឡើយ។ នតើន�តនុអ្វពីបានជានោកមិនបានឈ្់រអធិសាឋា ន 

នៅនពលឥឡូវននរះ ពគាតដលនោកពតរូវការអធិសាឋា នជាចំាបាច់ននារះ? 

នោកសនុខចិត្បាត់្រង់ជពីវតិ នោយសង្ឹមថានឹងបានទទលួលជំនលួយមកពពីពពរះ។ 

នោកបាន្ំរនពញភារកិច្រ្រស់នោកនោយនសងៃៀមសាងៃ ត់ ក្នុងឋានៈ ជា នម 

នលើពលួកនៅហ្្វ យនខត្ ន�ើយនៅនពលអធិសាឋា ន នោកបានចូល នៅក្នុង 

្រនទោ្់ររ្រស់នោក ន�ើយបានអធិសាឋា នសំនៅនៅទពីពករុងនយរូសាឡិម តាម 

ទម្ា្់ររ្រស់នោក ទំាង្រង្លួចនៅន្រើកចំ� នោកបានទូលពាក្យ្រណឹ្ងរ្រស់

នោកថា្វ យនៅពពរះថនឋានសលួគ៌។ នោកមិនបាន្ិរទបំាងសកម្ភាពរ្រស់

នោកនទ។ នទារះ្រពីជានោកបានដឹងយ៉ងចបាស់អំពពីផលវបិាកថនភក្ពីភាព 

រ្រស់នោកចំនពារះពពរះក៏នោយ ក៏វញិ្ញា ណរ្រស់នោកមិនបានសាទោ ក់នសទោើរ

តដរ។ នៅចំនពារះពលួកអ្កតដលកំពនុងនរៀ្រចំតផនការថននសចក្ពីវនិាសរ្រស់

នោក នោកមិនបាន្រនណ្ាយឲ្យតផនការននារះនកើតនឡើង តដលនំាឲ្យ 



នៅក្នុងរូងសិង្ហ-ទំព័រ-661-

ទំនាក់ទំនងរ្រស់នោកជាមលួយនឹងពពរះថនឋានសលួគ៌ចនុរះនខសាយនឡើយ។ នៅ

ពគ្់រទំាងករណពី ទំាងអស់តដលពពរះរាជាបានពតាស់្រង្្គ ្់រ នោកោនពីតយ៉ល 

នគារពតាមទំាងអស់ ្៉រនុតន្ នទារះ្រពីជានស្ចឬពពរះរាជពកឹត្យរ្រស់ពទង់ក៏នោយ 

ក៏មិនអាចនធ្វើឲ្យនោកង្កនរនចញពពីភក្ពីភាពចំនពារះនស្ចនលើអស់ទំាងនស្ច 

បានតដរ ។

 ដូនច្រះ នហ្រាបានព្រកាសយ៉ងក្ាហ្ននោយភាពនសងៃៀមសាងៃ ត់ថា 

គ្ានអំណាចណានៅតផនដពីននរះតដលអាចនពជៀតចូលនៅចនន្ារះមននុស្សនិងពពរះ

បាននឡើយ។ នៅជនុំវញិពលួកអ្កថា្វ យ្រង្គំរូ្រពពរះ នោកគឺជាស្រ្រនាទោ ល់ដ៏

នស្ារះពតង់ចំនពារះនសចក្ពីពិតរ្រស់នោក ។ 

ការព្រកាន់ខាជា ្់រនូវអំនពើពតឹមពតរូវតដលមិនចនុរះចាញ់រ្រស់នោក គឺជាពន្ឺដ៏

ពតចរះពតចង់នៅក្នុងភាពងងឹតខាងសពីលធម៌ថនរាជវាងំរ្រស់នស្ចថនសាសន៍

ដថទននរះ។ នោកោនពីតយ៉លឈរនៅចំនពារះពិភពនោកនាសម័យ្រច្នុ្រ្ន្

ននរះ ជាគំរូសពមា្់រពលួកពគិស្្ររស័ិទតដលមិននចរះភ័យខ្ាច និងមាន សា្វ មពីភកិ្។

 ពលួកនមដឹកនំាទំាងននារះបានឃ្្ំនមើលនោកោនពីតយ៉លនពញមលួយថ ង្ៃ។ 

ពលួកនគបានន�ើញនោកចូលនៅក្នុង្រនទោ្់ររ្រស់នោក្រពីដង ន�ើយពលួកនគ បាន 

ឮ សំនឡង រ្រស់នោក្រន្ឺ ទូលអង្វរដល់ពពរះយ៉ងនស្ារះអស់ពពីចិត្។ តស្កនឡើង

ពលួកនគក៏បានតូ្ញតត្រទូលដល់នស្ច។ ោនពីតយ៉លជារដឋា្រនុរសដ៏ មានកិត្ិយស  

និងនស្ារះពតង់្ំរផនុតរ្រស់ពទង់ បានរងឹទទឹងនឹងពពរះរាជពកឹត្យរ្រស់នស្ច។ 

ពលួក នគបានទូលរឭំកដល់ពពរះរាជាថា «ពទង់បានចនុរះ�តថែនលខានៅចបា្់រ្ំររាម 

ន�ើយថា ន្រើអ្កណានឹងសូមអ្វពីពពីពពរះណាឬពពីមននុស្សណាក៏នោយនលើកតលង

តតសូមពពីពពរះរាជា ក្នុងរវាង៣០ថ្ងៃ ននារះនឹងពតរូវនបារះនចាលនៅក្នុងរូងសិង្ហ

តមនឬមិនតមន?»

 នស្ចបានមាន្រនទោូលត្រថា «នសចក្ពីននារះពិតតមនន�ើយតាម រន្រៀ្រ 

ចបា្់រថនសាសន៍នមឌពី និងសាសន៍នពើសនុពី តដលនឹងផ្្ស់្រ្ូរមិនបាននឡើយ»។



ទំព័រ-662- ពលួកនហ្រា និងនសច្

ពុធ-១៩ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ យ៉ូណាស ជំពូក៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ពិត ពបាកដ ជា នសចក្ពី នឃ្រនៅ រ្រស់ មននុស្សនឹង 

សរនសើរ    ពទង់ ឯ សំណល់ ថន នសចក្ពី នឃ្រនៅ ននារះ ពទង់ នឹង រលួ្ររតឹ ទនុក វញិ។ 

ទំននុកតនម្កើង ៧៦:១០

  ឥឡូវននរះពលួកនគបានទូលថា្វ យដល់នស្ចោរ ពីយនុស អំពពីអាក្រ្កិរយិ

រ្រស់ឧ្ររាជដ៏នស្ារះពតង់រ្រស់ពទង់ នោយទឹកចិត្នពតកអរយ៉ងថពកតលង ។ 

ពលួកនគបានទូលដល់នស្ចថា «ន្្រះោនពីតយ៉លននារះ តដលជាពលួក នឈ្ើយ 

សាសន៍យូោ មិននអើនពើចំនពារះពទង់នទ ឱពពរះករនុណានអើយ ក៏មិនយកចិត្ទនុក

ោក់នឹងចបា្់រ្ំររាម តដលពទង់បានចនុរះ�តថែនលខាន�ើយននារះតដរ គឺនចរះតត

អធិសាឋា នសូមមលួយថ្ងៃ្រពីដងវញិ»។ នៅនពលពពរះរាជាបានឮពាក្យសម្ពីទំាង

ននរះ ពពរះអង្គបានពជា្រភ្ាមមលួយរនំពចអំពពីអនាទោ ក់ តដលពលួកនគបានោក់សពមា្់រ

ចា្់រអ្ក្រនពមើដ៏នស្ារះពតង់រ្រស់ពទង់។ ពពរះអង្គបានទតន�ើញថាមិនតមនជា 

ចិត្ពនុរះកន្រញ្ជា ល នដើម្ពីសិរ ពីរនុងនរឿងនិងពពរះកិត្ិនាមរ្រស់នស្ចនទ ្៉រនុតន្ គឺជាចិត្

ពចតណននឹងនោកោនពីតយ៉លនៅវញិនទ តដលបានដឹកនំាពលួកនគឲ្យមានការ

នស្ើសនុំ្រនង្កើតពពរះរាជពកឹត្យននរះនឡើង។ «ពទង់ក៏នទាមនស្សជាខំ្ាង»ចំនពារះការ

រលួមចំតណកនៅក្នុងអំនពើអាពកក់តដលនំាឲ្យមលួន៉៉ននរះ ពទង់ «ខំរកផ្ូវ … ដរា្រ

ដល់ថ្ងៃលិច»នដើម្ពីជលួយដល់សម្ាញ់រ្រស់ពទង់។ ពលួកនមដឹកនំាបានគិតស្ាន

អំពពីការខំព្ឹរងតព្រងរកវធិពីជលួយដល់នោកននារះ ពលួកនគក៏បាន ចូល នៅ គាល់ 

នស្ចទូលថា «្រពិពតពពរះរាជា សូមពទង់ពជា្រថា តាមចបា្់រថន សាសន៍ នមឌពី 

និងសាសន៍នពើសនុពី ចបា្់រណាឬ្ំររាមណា តដលនស្ចបាន តំាងទនុក ន�ើយ 

ននារះនឹងផ្្ស់្រ្ូរមិនបាននឡើយ»។ នទារះ្រពីជាចបា្់រននារះបាននធ្វើនឡើងនោយ

ព្រញា្់រព្រញាល់ក៏នោយ ក៏នគមិនអាចផ្្ស់្រ្ូរបានតដរ ន�ើយពតរូវ តត 

អននុវត្ ជាធរមាន។

«ដូនច្រះ នស្ចពទង់ក៏នចញ្រង្្គ ្់រ ន�ើយនគនំាយកោនពីតយ៉លនៅនបារះចនុរះ

ក្នុងរូងសត្វសិង្ហនៅ នស្ចពទង់មានពពរះ្រនទោូលដល់ោនពីតយ៉លថា ពពរះថន 
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អ្កតដលអ្កនគារពជានិច្ ពទង់នឹងជលួយសន្រង្្គ រះអ្កជាពិត នគ ក៏ យក ្ ្មលួយ 

មក្ិរទ សន្្់រមាត់រូង នស្ចពទង់ក៏ព្រថា្់រពតាពពរះទំរង់ ន�ើយនិងចិនញ្ៀន  

ពតារ្រស់នសនា្រតពីពទង់ផង នដើម្ពីមិនឲ្យមានអ្វពីផ្្ស់្រ្ូរពពីដំនណើ រោនពីតយ៉ល

នឡើយ រលួចពទង់វលិនៅឯពពរះរាជវាងំវញិ ក៏អត់ពពរះនសាងៃ យ អស់ មលួយ យ្់រ ននារះ 

ពលួកមនហ្រ ពីមិនបានព្រគំថា្វ យពទង់នទ ឯពទង់ក៏ផទោំ មិន លក់ តដរ»។

 ពពរះមិនបានការពារមិនឲ្យសពតរូវរ្រស់នោកោនពីតយ៉ល នបារះ នោក 

ចូលនៅក្នុងរូងសិង្ហនទ គឺពពរះអង្គបានអននុញ្ញា តឲ្យពលួកនទវតា និងមននុស្សអាពកក់

សនពមចនគាល្ំរណងរ្រស់ពលួកនគយ៉ងដូនច្ារះ ្៉រនុតន្ ការននារះតដល នធ្វើឲ្យពទង់ 

អាចរនំោរះអ្ក្រនពមើរ្រស់ពពរះអង្គកាន់តតគលួរឲ្យកត់សមា្គ ល់ និងយកជ័យជម្រះ

នលើ្រច្ាមិត្ថននសចក្ពីពិតនិងនសចក្ពីសនុចរតិកាន់តតនពញនលញ។ អ្កសរនសរ

គម្ពីរទំននុកតនម្កើងបាន្រង្្ហ ញថា «ពិតពបាកដជានសចក្ពីនឃ្រនៅរ្រស់មននុស្ស 

នឹងសរនសើរពទង់»(ទំននុកតនម្កើង ៧៦:១០)។ តាមរយៈ នសចក្ពីក្ាហ្នរ្រស់ 

មននុស្សម្ាក់តដលនពជើសនរ ើសនដើរតាមការពតឹមពតរូវ ជាជាងការនគារពចបា្់រ 

រ្រស់ មននុស្សននរះ សាតំាងពតរូវបាន្ររាជ័យ ន�ើយមននុស្សរ្រស់ពពរះពតរូវបាន

នលើកតនម្កើងនិងផ្ល់កិត្ិយស។

 លនុរះតស្កនឡើង នស្ចោរ ពីយនុសនតើននឡើងតំាងពពីពពលឹមសសាងៗ ន�ើយ

បានយងនៅកាន់រូងសិង្ហជាព្រញា្់រននារះ «ពទង់តសសកនៅោនពីតយ៉ល នោយ 

សំនឡងយ៉ងកណ្នុ ក សលួរថា ឱោនពីតយ៉លជាអ្ក្រនពមើថនពពរះដ៏មានពពរះជន្

រស់នអើយ នតើពពរះថនអ្ក តដលអ្កនគារពជានិច្ននារះ ពទង់អាចនឹងជលួយឲ្យអ្ក

រលួចពពីសិង្ហបានឬនទ?”

 សំនឡងរ្រស់នហ្រាទូលត្រមកវញិថា «្រពិពតពពរះករនុណា សូមពទង់

បានព្រក្រនោយពពរះជន្ចនពមើនជាយឺនយូរចនុរះ ពពរះថនទូល្រង្គំពទង់បានចាត់

នទវតារ្រស់ពទង់ ឲ្យមក្ិរទមាត់សិង្ហទំាងអស់ វាមិនបានព្រទូស្ ដល់ទូល្រ ង្គំ 

នទ ពពីនពពារះនៅចំនពារះពពរះ ននារះមិនន�ើញជាទូល្រង្គំមាននទាសអ្វពីនឡើយ 

ន�ើយ្រពិពតពពរះករនុណា នៅចំនពារះពទង់ ទូល្រង្គំក៏មិនបាននធ្វើខនុសអ្វពីតដរ»។



ទំព័រ-664- ពលួកនហ្រា និងនសច្
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ពពហស្បតិ៍-២០ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ យ៉ូណាស  ជំពូក៤

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖  ពទង់ បាន ឲ្យ នយើង ខញានុំ ន�ើញ នសចក្ពី នវទនា ដ៏ លំបាក ជា 

នពចើន  ន�ើយ តត ពទង់ នឹង នពបាស ឲ្យ មាន ជពីវតិ ចំនរ ើន នឡើង វញិ ពទង់ នឹង នំា 

នយើង ខញានុំ នឡើង នចញ ពពី ទពី ជំនៅ ថន តផនដពី។ ទំននុកតនម្កើង  ៧១:២០  

 «ដូនច្រះ នស្ចពទង់មានពពរះទ័យរ ពីករាយថពកតលង ក៏នចញ្រង្្គ ្់រឲ្យ

នយងយកោនពីតយ៉លនចញពពីរូងមក នគក៏នយងយកោនពីតយ៉លនចញមក 

ន�ើយឥតន�ើញមានរ្រលួសណានៅខ្លួននោកនឡើយ ពពីនពពារះនោកបានទនុក

ចិត្នឹងពពរះថននោក ។ រលួចនស្ចពទង់នចញ្រង្្គ ្់រ ន�ើយនគក៏នំាពលួកអ្កតដល

្រ្ឹងនចាទោនពីតយ៉ល មកនបារះនគនៅក្នុងរូងសិង្ហវញិ គឺទំាងខ្លួននគនិងព្រពន្ 

កូននគផង ន�ើយសិង្ហទំាងឡាយក៏មានអំណាចនលើនគបានទំាង្ំរបាក់ឆ្ឹង

នគឲ្យនខទោចខទោពីនៅមនុនតដលនគធ្្ក់នៅដល់បាតរូងផង»។

 នស្ចថនសាសន៍ដថទ បាននចញនសចក្ពីព្រកាសនលើកតនម្កើងដល់ពពរះ

រ្រស់នោកោនពីតយ៉លថាជាពពរះដ៏ពិតម្ងនទៀត «រលួចមក នស្ចោរ ពីយនុស ពទង់

នចញពពរះរាជសាសន៍នផញាើដល់្រណ្ាជនទំាងឡាយ ពពមទំាងសាសន៍ដថទ 

និងមននុស្សពគ្់រភាសាតដលនៅនលើតផនដពីទំាងមូលថា សូមឲ្យនសចក្ពីសនុខ

បានចនពមើនដល់អ្ករាល់គ្ាចនុរះ នយើងនចញ្រង្្គ ្់រឲ្យមននុស្សទំាងឡាយ នៅ 

នពញក្នុងអាណាចពករ្រស់នយើង បានញា្់រញ័រ ន�ើយនកាតខ្ាច នៅ ចំនពារះ 

ពពរះថនោនពីតយ៉ល ដ្ិតពទង់ជាពពរះដ៏មានពពរះជន្រស់នៅ ក៏ឋិតន្រនៅ អស់ 

កល្នរៀងតនៅ រាជ្យពទង់នឹងមិនពតរូវ្ំរផ្្ញនឡើយ ន�ើយអំណាច ពគ្់រពគង 

រ្រស់ពទង់ នឹងនៅជា្់រដរា្រដល់ចនុង្ំរផនុត ពទង់នពបាសឲ្យរលួច ន�ើយក៏ជលួយ 

សន្រង្្គ រះ ពទង់នធ្វើទពីសមា្គ ល់ និងការអស្ារ្យនៅឋានសលួគ៌ន�ើយនៅតផនដពី គឺ

ពទង់តដលបាននពបាសឲ្យោនពីតយ៉លរលួចពពីអំណាចសិង្ហ»។

 ឥឡូវននរះពលួកអ្កព្រឆំាងដ៏នឃ្រនៅ ជាមលួយនឹងអ្ក្រនពមើរ្រស់ពពរះ

ពតរូវបានបាក់ត្រកនខទោចខទោពីទំាងសសរុង។ «ោនពីតយ៉លននរះ ក៏ចនពមើននឡើងនៅក្នុង

រាជ្យរ្រស់ោរ ពីយនុស ន�ើយក្នុងរាជ្យរ្រស់សនុពីរូស ជាសាសន៍នពើសនុពីតដរ»។ 
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ន�ើយតាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមលួយនឹងនោក ពពរះនៅអធិរាជថនសាសន៍ 

ដថទអង្គននរះពតរូវបាន្រង្្គ ្់រឲ្យទទលួលសា្គ ល់ពពរះរ្រស់នោកថា ជាពពរះតដល   

«ឋិតន្រនៅអស់កល្ ឥតតដលកន្ងបាត់នឡើយ ន�ើយរាជ្យរ្រស់ពទង់នឹង

្ំរផ្្ញមិនបានផង»

 នយើងអាចនរៀនសូពតនចញពពីនរឿងថនការរនំោរះនោកោនពីតយ៉លននរះ

បានថា នៅក្នុងនពលថនការពិបាកនិងមាននសចក្ពីវនិាស កូនៗរ្រស់ពពរះនឹង

នៅតតរងឹមំាដូចកាលតដលនហ្រាោនពីតយ៉លមាននជាគជ័យថនក្ពីសង្ឹមនិង

មានពន្ឺពតចរះពតចង់ ព័ទ្ជនុំវញិនោយអ្វពីៗតដលពលួកនគពបាថ្ាចង់បានដូនច្ារះ

តដរ។ នោកោនពីតយ៉លតដលនៅក្នុងរូងសិង្ហ គឺជានោកោនពីតយ៉លតដល

បានឈរនៅចំនពារះនស្ច ជានមនលើពលួករដឋាម្រន្ពីទំាងអស់ និងជានហ្រា ថន 

ពពរះ ដ៏ខ្ស់្ំរផនុត។ ជាមននុស្សតដលមានចិត្នៅជា្់រជាមលួយ ពពរះនទារះ ្រពីនៅ 

នពល មានការពិបាកដ៏ធំក៏នោយ ក៏នៅតតមានជំននឿរងឹមំាដូចជានៅនពល
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មានភាពចនពមើនរនុងនរឿងតដរ នៅនពលតដលពន្ឺនិងការគា្់រពពរះ�ឫទ័យ 

ដល់ពពរះ និងពន្ឺរ្រស់មននុស្សចំាងមកនលើរូ្រនគ។ នសចក្ពីជំននឿ្នដល់

អ្វពីតដលនមើលមិនន�ើញ និងន្ងចា្់រភាពពិតពបាកដតដលនៅអស់កល្។

 នគរឋានសលួគ៌នៅជិត្រនង្កើយនឹងអស់អ្កតដលរងទនុក្ខនោយសារអំនពើ

សនុចរតិ។ ពពរះពគិស្្រង្្ហ ញការសព្វពពរះទ័យរ្រស់ពទង់ ជាមលួយនឹងចំណា្់រ 

អារម្ណ៍ ថនរាសសដ៏្នស្ារះពតង់រ្រស់ពទង់ ពពរះអង្គរងទនុក្ខក្នុងភាពជាមននុស្ស 

ជាមលួយពលួក្ររសិនុទ្រ្រស់ពទង់ ន�ើយអ្កណាតដល្៉ររះពាល់ដល់មននុស្សតដល

ពទង់បាននពជើសនរ ើស ក៏ដូចជា្៉ររះពាល់ដល់ពពរះអង្គតដរ។ ពពរះនចស្ាតដល

នៅជិត្រនង្កើយនដើម្ពីជលួយរនំោរះឲ្យរលួចពពីការឈឺចា្់រខាងរាងកាយ និងការ 

ពិបាកចិត្ ក៏នៅជិត្រនង្កើយនដើម្ពីនឹងជលួយសន្រង្្គ រះឲ្យរលួចពពីការអាពកក់ដ៏ធំ 

តដលនធ្វើឲ្យអ្ក្រនពមើរ្រស់ពពរះអាចនឹងរកសានសចក្ពីសនុចរតិរ្រស់ពលួកនគ នៅ 

នពកាម្ររយិកាសទំាងឡាយ និងឲ្យមាននជាគជ័យតាមរយៈពពរះគនុណ រ្រស់ 

ពពរះផងតដរ ។

សុព្រ-២១ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  មពីកា ជំពូក១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ពពរះ ពទង់ ក៏ នធ្វើ ឲ្យ ោនពីតយ៉ល បាន ព្រក្រ នោយ នសចក្ពី 

ស្រ ន្ុរស និង នសចក្ពី សសឡាញ់ រ្រស់ នៅហ្្វ យ ននារះ។ ោនពីតយ៉ល ១:៩ 

 ្រទពិនសាធន៍រ្រស់នោកោនពីតយ៉លជារដឋា្រនុរសនៅក្នុងនគរបា្៊រពីឡូន

និងនមដូនពើសនុពី្រង្្ហ ញពពីនសចក្ពីពិតថា ពលួកអ្ក្រនពមើការង្រមិនចំាបាច់ តត ជា 

អ្កពគ្់រពគង ឬជាអ្កននយបាយននារះនទ ្៉រនុតន្ អ្កននារះពតរូវតតជាមននុស្ស

តដលពពរះបានតណនំានៅពគ្់រជំហ្ន។ នោកោនពីតយ៉លជានាយករដឋាម្រន្ពីថន

នគរដ៏ធំ្ំរផនុតនៅនលើតផនដពី នៅនពលជាមលួយគ្ាននារះ នោកក៏ ជានហ្រា រ្រស់ 

ពពរះ តដលបានទទលួលពន្ឺពពីការ្រណ្ាលចិត្ថនឋានសលួគ៌ផងតដរ។ មននុស្ស

តដលចូលចិត្្៉រងពបាថ្ាដូចជានយើងរាល់គ្ា ស្ា្រប៉ាកការ្រស់ពលួកនហ្រាតដល 

ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិនុទ្បានដឹកនំាបានពណ៌នាថា ជាមននុស្សតដលគ្ានកំ�នុស។ 
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កិច្ការរ្រស់នោកនៅតតមានភាពសសរុរះសសរួលគ្ា នៅនពលព្រឈមនឹងការ

ឃំ្្នមើលពពីសំណាក់ពលួកសពតរូវរ្រស់នោក ពលួកនគបានរកន�ើញថានោកគ្ាន  

កំ�នុសនសារះ ។ នោកឈរជាគំរូដល់អ្ក្ំរនពញកិច្ការទំាងឡាយតដលពតរូវ

តតនធ្វើតាម នៅនពលចិត្រ្រស់ពលួកនគពតរូវបានផ្្ស់្រ្ូរនិងោងសម្ាត ន�ើយ

នៅនពលតដលមូលន�តនុរ្រស់ពលួកនគមានភាពពតឹមពតរូវនៅចំនពារះពពរះននពត 

រ្រស់ពពរះ ។

 ការអននុវត្ន៍យ៉ងតឹងរនុងឹ តាមពពរះថនឋានសលួគ៌ នំាមកនូវពពរះពរ ទំាង 

ខាងនោកិយ និងទំាងខាងពពលឹងវញិ្ញា ណ។ នោយមានសា្វ មពីភក្ិចំនពារះ 

ពពរះឥតង្កនរ នោយមិនយកព្រនយជន៍ផ្ទោ ល់ខ្លួនជាធំ  នោយនសចក្ពីសនុចរតិ

និងភាពថ្្្្ូរឥតរនង្គើ តំាងពពីនៅនក្ងនៅនឡើយ នោកោនពីតយ៉ល «បាន 

ព្រក្រនោយនសចក្ពីស្រ ន្ុរស និងនសចក្ពីសសឡាញ់»រ្រស់នៅហ្្វ យតដល

ជាសាសន៍ដថទ តដលនស្ចបាននមើលការខនុសពតរូវនលើរូ្រនោកននារះ ។ 

ោនពីតយ៉ល ១:៩។ អត្ចរតិដតដលននរះ តដលបាន្រញ្ជា ក់ពពីជពីវតិរ្រស់នោក

នៅនពលនពកាយតមកនទៀត។ នោកបាននឡើងតំតណងជានាយករដឋាម្រន្ពី

ថននគរបា្៊រពីឡូនយ៉ងឆា្់ររ�័ស។ តាមរយៈរាជ្យរ្រស់ពពរះនៅអធិរាជ ដ៏ 

មាននជាគជ័យ ការដលួលរលំថននគរ  និងការ្រនង្កើតចពកភព្្ពីមលួយនទៀត 

ពបាជាញា និងភាពជារដឋា្រនុរសរ្រស់នោក មានភាពល្ពគ្់រលក្ខណ៍ ការគលួរសម 

រ្រស់នោក ចិត្ល្្ររសិនុទ្រ្រស់នោក ការព្រកាន់ខាជា ្់រនូវនគាលការណ៍ 

រ្រស់នោក តដលសូម្ពីតតពលួកសពតរូវរ្រស់នោកក៏ពតរូវបាន្រង្ខំចិត្ទទលួល

សា្គ ល់ថា «ពលួកនៅហ្្វ យក៏តស្វងរកន�តនុពពីដំនណើ ររាជការតផនដពី ឲ្យទាស់ 

នឹងោនពីតយ៉ល តតនគរកឱកាស ឬកំ�នុសអ្វពីមិនបាននឡើយ ក៏មិនន�ើញ 

មាន ្ ្ស់នធ្្យ ឬនទាសទាស់អ្វពីតដរ ពពីនពពារះនោកជាមននុស្សនស្ារះពតង់»។

 នោយទទលួលបានកិត្ិយសពពីមននុស្ស ឲ្យនធ្វើជាអ្កទទលួលខនុសពតរូវកិច្



នៅក្នុងរូងសិង្ហ-ទំព័រ-669-

ការរដឋា និងជាមលួយនឹងកិច្ការសមាងៃ ត់ថននគរ តដលជរះឥទ្ិពលជាសាកល 

នោកោនពីតយ៉លក៏ពតរូវបានពពរះព្រទានកិត្ិយសឲ្យនធ្វើជារាជទូតរ្រស់ពទង់ 

និងពតរូវបានព្រទាននូវការន្រើកសតម្ងជានពចើន អំពពីអា្៌កំបំាងថននពល អនាគត 

តដលនឹងចូលមកដល់ផងតដរ ។ ្រទទំនាយដ៏អស្ារ្យរ្រស់នោកពតរូវបាន

កត់ពតានៅក្នុងជំពូក ៧ ដល់ជំពូក ១២ ថនគម្ពីរតដលមានន្្រះ រ្រស់ នោក 

(គម្ពីរោនពីតយ៉ល) ននរះ តដលសូម្ពីតតនហ្រាខ្លួនឯងក៏មិនអាចយល់បានទំាង

អស់តដរ ្៉រនុតន្ លនុរះកាលការ្ំរនពញការង្រថនជពីវតិរ្រស់នោកបាន្រញ្្់រ ពពរះ

បានព្រទានការធ្នារ៉ា្់ររងដ៏មានពរថា «ដរា្រដល់ចនុង្ំរផនុត»គឺនៅពគា

អវសានកាលថនព្រវត្ិសាសសពិ្ភពនោក ននារះពពរះនឹងអននុញ្ញា តឲ្យនោក

ឈរនៅកតន្ងដ៏មាននជាគវាសនារ្រស់នោកម្ងនទៀត។ ពពរះមិនបានអននុញ្ញា ត

ឲ្យនោកយល់ពពីអ្វពីៗពគ្់រយ៉ងតដលពពរះអង្គបានន្រើកសតម្ង ឲ្យនោកបាន

ន�ើញពពីពពរះរាជនគាល្ំរណងរ្រស់ពពរះននារះនទ។ ពពរះបាន្រង្្គ ្់រទាក់ទង 

នឹង្រទទំនាយតដលពពរះបានពពមានននរះថា «ចូរ្ិរទបំាងពាក្យទំាងននរះ 

ន�ើយ ្ិរទពតានសៀវនៅននរះ»។ នទវតាក៏បាន្រង្្គ ្់រដល់អ្ក្រនពមើដ៏នស្ារះពតង់

រ្រស់ពពរះនយ�ូវ៉ាននរះម្ងនទៀតថា «ពតរូវ្ិរទបំាង ន�ើយ្ិរទពតាទនុក ដរា្រ 

ដល់ ពគា្ំរផនុត»។ «ពតរូវឲ្យអ្កនៅតាមផ្ូវរ្រស់អ្កចនុរះ ដរា្រដល់ចនុង ្ំរផនុត 

ដ្ិតអ្កនឹងពតរូវសពមាកនៅ តតនឹងបានឈរនឡើងវញិ នដើម្ពីទទលួលចំតណក

រ្រស់អ្កនៅពគាចនុង្ំរផនុត»។ ោនពីតយ៉ល ១២:៤, ៩, ១៣ ។

សៅរ៍-២២ ធ្នូ   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖  មពីកា ជំពូក២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍៖ មាន ពរ ន�ើយ អ្ក ណា តដល នមើល និង អស់ អ្ក 

តដល ស្ា្់រ ពាក្យ ទំនាយ ទំាង ននរះ ន�ើយ ព្រពពឹត្ តាម នសចក្ពី ទំាង ្៉រនុន្ាន 

តដល កត់ ទនុក ននរះ តដរ ដ្ិត ឯ នពល នវោ ននារះ ជិត ដល់ ន�ើយ។ វវិរណ : ១:៣



ទំព័រ-670- ពលួកនហ្រា និងនសច្

 នៅនពលតដលនយើងខិតចូលមកកាន់តតជិតដល់ទពីអវសានថនព្រវត្ិ

សាសសពិ្ភពនោកននរះ ្រទទំនាយតដលនោកោនពីតយ៉លបានកត់ពតាទនុក 

ទាមទារឲ្យនយើងមានការចា្់រអារម្ណ៍ជាសំខាន់ ខណៈតដល្រទទំនាយ

ទំាងននារះបានពបា្់រអំពពីនពលនវោដ៏ជាក់ោក់ តដលនយើងកំពនុងរស់នៅននរះ។ 

នយើងគលួរភាជា ្់រការ្រនពងៀនថនគម្ពីរចនុងនពកាយថនកណ្ឌ គម្ពីរសញ្ញា ្្ពី នៅ នឹង 

្រទទំនាយទំាងននរះ។ សាតំាងបានដឹកនំាមននុស្ស ជានពចើនឲ្យនជឿថា តផ្កខ្រះ 

ថន្រទទំនាយក្នុងសំនណររ្រស់នោកោនពីតយ៉លនិងនោកយូ៉ហ្នជាអ្ក

តដលពពរះបានន្រើក្រង្្ហ ញ មននុស្សមិនអាចយល់បាននទ។ ្៉រនុតន្ នសចក្ពីសនយា

បាន្រញ្ជា ក់យ៉ងចបាស់ថា ពពរះពរជាពិនសសនឹងចូលមកជាមលួយនឹងការសិកសា

្រទទំនាយទំាងននរះ «ចំតណកឯពលួកអ្កមានពបាជាញា  នគនឹងយល់វញិ» (ខ ១០) 

ពតរូវបានមាន្រនទោូលអំពពីការន្រើកសតម្ងរ្រស់នោកោនពីតយ៉ល តដលពតរូវ 

បាន្រកពតា នៅថ្ងៃនពកាយ និងការន្រើកសតម្ងតដលពពរះបានព្រទានដល់

នោកយូ៉ហ្ន ជាអ្ក្រនពមើរ្រស់ពទង់ សពមា្់រជាការដឹកនំាដល់រាសសរ្្រស់

ពពរះ នៅពគ្់រទំាងសតវត្សរ ៍អំពពីនសចក្ពីសនយាតដលថា «មានពរន�ើយ អ្ក 

ណាតដលនមើល និងអស់អ្កតដលស្ា្់រពាក្យទំនាយទំាងននរះ ន�ើយព្រពពឹត្

តាមនសចក្ពីទំាង្៉រនុន្ាន តដលកត់ទនុកននរះតដរ ដ្ិតឯនពលនវោ ននារះ ជិត 

ដល់ន�ើយ»។ វវិរណៈ ១:៣ ។

 នចញពពីការនកើតនឡើងនិងការដលួលរលំថននគរទំាងឡាយ តដលបាន

្រង្្ហ ញយ៉ងចបាស់នៅក្នុងគម្ពីរោនពីតយ៉លនិងវវិរណៈ នយើងពតរូវតតនរៀនសូពត

ពពីសិរ ពីរនុងនរឿងរ្រស់នោកិយ តដលមិនមានតថម្ និងពគាន់តតលម្ពពីខាងនពរៅ

្៉រនុនណាណ រះ។ នគរបា្៊រពីឡូនជាមលួយអំណាចនិងសារៈសំខាន់ទំាងអស់រ្រស់ខ្លួន 

ដូចជាពិភពនោកតដលនយើងមិនធ្្្់របានន�ើញ ជាអំណាចនិងសារៈសំខាន់ 

តដលមននុស្សនៅសម័យននារះហ្ក់ដូចជាមានលំនឹងនិងភាពរងឹមំា តតពតរូវ 



នៅក្នុងរូងសិង្ហ-ទំព័រ-671-

បាន ដលួលរលំទំាងសសរុង! តដលពតរូវវនិាសនៅដូចជា «ផ្្ក ន្្»។ យ៉កនុ្រ 

១:១០។ នគរនមដូនពើសនុពី នគរពកិក និងនគររ ៉ូម ពតរូវបានវនិាសយ៉ង ដូនច្ារះ 

តដរ។ ចំតណកនគរតដលមិនមានពគឹរះនៅនលើពពរះពគិស្ក៏នឹងពតរូវវនិាសដូនច្ារះ

តដរ។ មានតតអ្កតដលបានចងភាជា ្់រនៅនឹងពពរះរាជនគាល្ំរណងរ្រស់ពទង់ 

្៉រនុនណាណ រះនទ នទើ្រអាចពទំាពទបាន។ នគាលការណ៍រ្រស់ពទង់គឺជានរឿងតដល

ពិភពនោកសា្គ ល់ថា ជានរឿងតដលមិននចរះតព្រព្ររួល។

 ការសិកសានោយព្ររុងព្រយ័ត្អំពពីការសនពមចពពរះរាជនគាល្ំរណង 

រ្រស់ពពរះ នៅក្នុងព្រវត្ិសាសសថ្ននគរទំាងឡាយ និងការន្រើកសតម្ងអំពពី

នរឿងរ៉ាវតដលនឹងមកដល់នៅនពលខាងមនុខ នឹងជលួយនយើងឲ្យប៉ាន់ស្ាននៅ

ក្នុងតថម្ពិតថននរឿងរ៉ាវតដលនយើងបាននមើលន�ើញ និងនមើលមិនន�ើញ និង

នរៀនសូពតអំពពីនគាល្ំរណងពិតពបាកដថនជពីវតិ។ នោយនមើលន�ើញនរឿងរ៉ាវ

ថននពលនវោក្នុងពន្ឺថនភាពអស់កល្ នយើងគលួររស់នៅសពមា្់រ នសចក្ពីពិត 

ថ្្្្ូរ និងការពទំាពទ ដូចជានោកោនពីតយ៉លនិងមិត្ភក្ិរ្រស់នោកដូនច្ារះ

តដរ។ ន�ើយការសិកសាអំពពីនគាលការណ៍ថននគររ្រស់ពពរះជាម្ាស់និងជាពពរះ

អង្គសន្រង្្គ រះថននយើង តដលជានគរដ៏មានពរនិងឋិតន្រជានរៀងរ�ូត នៅ 

ក្នុងជពីវតិនានពល្រច្នុ្រ្ន្ននរះ នយើងអាចនរៀ្រចំខ្លួនរង់ចំាការយងមករ្រស់
 

ពទង់ នដើម្ពីទទលួលពទព្យសម្ត្ិថននគរននារះ ជាមលួយនឹងពពរះអង្គ ៕



ទំព័រ-484- ពួកហោរា និងហ្តេច



ការវលិត្រឡប់នននិរហទ្ជន-ទំព័រ-673-

អាទិត្យ-២៣ ធ្នូ   អំណាន តពរះគម្ពីរតបចំាន្ងៃ៖  មពីកា ជំពូក៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ អញ និយាយ ពពី ្ ៊ពីរូ្ ថា ជា អ្នក គង្វា ល រប្់ អញ ជា អ្នក 

ដែល នឹង ្ ំហរច តាម បំណង ចិ្រតេ អញ ទំាង ប៊៉ន្មា ន ហ�ើយ បង្គា ប់ ឲ្យ តករុង 

ហយរូសាឡិម បាន ្ ង់ ហឡើង វញិ និង ឲ្យ ហជើង ជញ្ជា ំង នន តពរះវោិរ បាន ដាក់ 

ច៊រះ។ ហអសាយ ៤៤:២៨ 

 តពឹ្រតេិការណ៍ដែលកងទ័ពរប្់ហ្តេច្៊ពីរូ្ហោមព័ទ្ធកំដែងទពីតករុង

បាប៊ពីឡូន គឺជា្ញ្ញា តបាប់ែល់សា្ន៍យូដា ឲ្យែឹងថាការរហំដារះពួកហគហចញ

ពពីទា្ភាពជិ្រចូលមកែល់ហ�ើយ។ តពរះគម្ពីរបានពណ៌ន្អំពពីតពរះន្មរប្់ 

តទង់ចំៗ ជាងមួយ្្រវ្រ្សរ ៍ម៊នហ្តេច្៊ពីរូ្តទង់តប្ូ្រហៅហទៀ្រ ហ�ើយបាន

បណាតេ លឲ្យមានកំណ្់រតតា្តេពីអំពពីកិច្ចការជាក់លាក់ ដែលតពរះអងគានឹងហ្វាើក្ន៊ង

ការចាប់យកទពីតករុងបាប៊ពីឡូនហដាយមិនែឹងខ្ួន ហៅក្ន៊ងការហរៀបចំែ្ូវ្តមាប់

ការហដារះដលងកូនហៅននពួកហ្្ើយ្ឹក។ តពរះបានមានបន្ូលតាមរយៈ

ហលាកហអសាយថា ៖

 «តពរះហយ�ូវ៉តទង់មានតពរះបន្ូលែល់្៊ពីរូ្ ដែលតទង់បានចាក់ 

ហតបងតំាងហឡើងហ�ើយ ជាអ្នកដែលតទង់កាន់នែសាតេ ំ ហែើម្ពីឲ្យបានបង្ង្រា បអ្់

ទំាងសា្ន៍ហៅម៊ខខ្ួន … តពមទំាងហបើកទាវា រហៅម៊ខខ្ួន រួចទាវា រទំាងហន្រះនឹង

មិនត្ររូវបិទវញិហឡើយ គឺមានតពរះបនូ្លែូហច្នរះថា អញនឹងហែើរហៅ ខាង ម៊ខ ឯង 

ហ�ើយនឹងពតង្បអ្់ទំាងទពីរែិបរែ៊បឲ្យហ្មាើ អញនឹងបំដបកអ្់ទំាងទាវា រ

លង្ិនឲ្យហខ្ចខ្ពី ហ�ើយនឹងបំបា្់ររន៊កដែកដែរ អញនឹងឲ្យឃ្្ំង លាក់ កំបំាង 

៤៥

ការវិលត្រឡប់នៃៃិរទេសជៃ
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និងតទព្យ្ម្្រតេិដែលកប់ទ៊កែល់ឯង ហែើម្ពីឲ្យឯងបានែឹងថា អញហនរះ 

គឺហយ�ូវ៉ ជាតពរះននសា្ន៍អ៊ពីស្សាដអល ដែលហៅឯងតាមហ ម្ា រះ»។ 

ហអសាយ ៤៥:១-៣ 

 ហៅក្ន៊ងការចូលហៅកាន់កាប់ហៅកណាតេ លរាជធានពីបាប៊ពីឡូនរប្់ 

កងទ័ពហពើ្៊ពី តាមែ្ូវទហន្ ហដាយមិនបានរពឹំងទ៊កជាម៊ន ដែលហគបានបដងវារ

ទឹកហចញតាមតបោយហែ្សង និងតាមទាវា រចូលហៅខាងក្ន៊ង ដែលហៅហបើកចំ�

និងមិនបានយាមកាមហដាយតបរុងតបយ័្រ្នហន្រះ សា្ន៍យូដា មានភ័្តេ៊តាង 

ជាហតចើន ្តេពីអំពពីការ្ហតមចបទទំន្យរប្់ហលាកហអសាយយ៉ាងត្ឹរមត្ររូវ 

ទាក់ទងនឹងការែួលរលំភ្ាមៗរប្់ពួកអ្នក្ងរា្់រ្ងរាិនរប្់ពួកហគ។ ហ�ើយ

ទំាងអ្់ហនរះបានក្ាយជា្ញ្ញា យ៉ាងពិ្រតបាកែ្តមាប់ពួកហគ ដែលបញ្ជា ក់

ថាតពរះកំព៊ង្ំហលៀងកិច្ចការនននគរទំាងោយជំនួ្ពួកហគ ្តមាប់ការ

ភាជា ប់ទំន្ក់ទំនងដែលមិនអាចបំដបកបាន ហៅនឹងលក្ខណៈននការចាប់យក 

ការែួលរលំទពីតករុងបាប៊ពីឡូន ដែលបានហតរោងទ៊ក តាមតពរះបន្ូលរប្់តពរះ ៖

 «អញនិយាយពពី្៊ពីរូ្ថាជាអ្នកគង្វា លរប្់អញ ជាអ្នកដែលនឹង

្ហតមចតាមបំណងចិ្រតេអញទំាងប៊៉ន្មា ន ហ�ើយបង្គា ប់ឲ្យតករុងហយរូសាឡិមបាន

្ង់ហឡើងវញិ និងឲ្យហជើងជញ្ជា ំងននតពរះវោិរបានដាក់ច៊រះ»។ «អញបាន

ហលើក្៊ពីរូ្ហនរះហឡើងហដាយហ្ចកតេពី្៊ចរ្ិរ អញនឹងហ្វាើឲ្យតគប់ទំាងែ្ូវរប្់

ហគបានត្រង់ ហគនឹង្ង់ទពីតករុងរប្់អញហឡើង ហ�ើយនឹងដលងពួកបំបរបង់

រប្់អញឲ្យវលិមកវញិ មិនដមនហដាយន្្ហលារះ ឬរង្វា ន់ណាហទ ហន្រះជាតពរះ

បន្ូលរប្់តពរះហយ�ូវ៉ននពួកពលបរវិរ»។ ហអសាយ ៤៤:២៨; ៤៥:១៣។

ច័ន្ទ-២៤ ធ្នូ   អំណាន តពរះគម្ពីរតបចំាន្ងៃ៖  មពីកា ជំពូក៤

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ល៊រះ ែល់ តគប់ ៧០ ឆ្្ន ំ ហន្រះ ហ�ើយ ហន្រះ អញ នឹង ហ្វាើ ហទា្ 

ហ្តេច បាប៊ពីឡូន និង ពួក សា្ន៍ ហន្រះ ហដាយ ហតររះ អំហពើ ទ៊ច្ចរ្ិរ រប្់ ហគ ឯ 

ស្ រ្ុក រប្់ ពួក ខាល់ហែ ហន្រះ អញ នឹង ហ្វាើ ឲ្យ សាងៃ ្់រតជងំ ជា ែរាប ហៅ ហនរះ ជា 
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តពរះបន្ូល នន តពរះហយ�ូវ៉។ ហយហរមា ២៥:១២ 

 មិនដមនមានដ្របទទំន្យហនរះប៊៉ហណាណ រះហទ ដែលពួកនិរហទ្ជនមាន

ឱកា្ហែញើហ្ចកតេពី្ង្ឹមរប្់ពួកហគ ្តេពីពពីការរហំដារះែ៏ឆ្ប់រ�័្ហន្រះហទ។ 

្ំហណររប្់ហលាកហយហរមា ក៏ជាហ្ចកតេពី្ង្ឹមរប្់ពួកហគដែរ ហ�ើយហៅ     

ក្ន៊ងបទទំន្យទំាងហនរះបានកំណ្់រអំពពីរយៈហពលដែលបានកន្ងែ៊្រហៅ

យ៉ាងចបា្់ ម៊ននឹងការសាតេ រសា្ន៍អ៊ពីស្សាដអលហចញពពីនគរបាប៊ពីឡូនហឡើង

វញិ។ តពរះបានមានបន្ូលតបាប់ឲ្យែឹងជាម៊នតាមរយៈអ្នកនំ្សាររប្់តទង់ 

ថា «ល៊រះែល់តគប់៧០ឆ្្ន ំហន្រះហ�ើយ ហន្រះអញនឹងហ្វាើហទា្ហ្តេចបាប៊ពីឡូន 

និងពួកសា្ន៍ហន្រះ ហដាយហតររះអំហពើទ៊ច្ចរ្ិររប្់ហគ ឯស្្រុករប្់ពួក 

ខាល់ហែ ហន្រះអញនឹងហ្វាើឲ្យសាងៃ ្់រតជងំជាែរាបហៅ ហនរះជាតពរះបន្ូលនន 

តពរះហយ�ូវ៉»។ ហយហរមា ២៥:១២។ តពរះបានបង្្ញការរោប់តពរះ�ឫទ័យ

ចំហររះសា្ន៍យូដាដែលហៅហ្្្ល់ ជាចហម្ើយ្របហៅ នឹងការអ្ិសាឋា ន

ែ៏ហក្ៀវក្ារប្់ពួកហគ។ «ហ�ើយតពរះហយ�ូវ៉តទង់មានតពរះបន្ូលថា អញនឹង 

ឲ្យ   ឯង  រាល់  រោ្ន  រកអញហ�ើញ អញនឹងហដារះឯងរាល់រោ្ន ឲ្យរួចពពី្ណាឋា នជា

ហ្្ើយ ហ�ើយនឹងតបមូលឯងពពីតគប់ទំាងសា្ន៍ និងពពីតគប់កដន្ងណាដែល

អញបានបហណតេ ញឯង នំ្វលិត្រឡប់មកឯកដន្ងដែលអញបានឲ្យហគចាប់   

ហៅជាហ្្ើយហន្រះវញិ ហនរះហ�ើយជាតពរះបន្ូលននតពរះហយ�ូវ៉»។ ហយហរមា 

២៩:១៤ 

 ហលាកដានពីដយ៉លនិងគូកនរប្់ហលាកដ្រងដ្ររឭំកអំពពីបទទំន្យ 

ដែលបានទាយទ៊កអំពពីតពរះរាជបំណងរប្់តពរះទំាងហនរះ តបាប់ែល់ តបជារាស្តេ 

រប្់ហលាកជាញឹកញាប់។ ហ�ើយឥឡូវហនរះ ខណៈដែលតពឹ្រតេិការណ៍បាន

ហកើ្រហឡើងយ៉ាងរ�័្ ជា្ញ្ញា ្មាគា ល់ពពីតពរះ�្តេែ៏មាន តពរះហចសាតេ  រប្់ 

តពរះ កំព៊ងហ វ្ាើការហៅក្ន៊ងចំហណាមនគរទំាងោយ ែូហច្នរះ ហលាកដានពីដយ៉ល

បានតបាប់អំពពីគំនិ្រពិហ្្ ្តេពីពពីការរហំដារះរប្់តពរះែល់សា្ន៍អ៊ពីស្សាដអល។ 

ជំហនឿរប្់ហលាកហៅហលើតពរះបន្ូលននបទទំន្យ បានែឹកនំ្ហលាក ឲ្យចូល
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ហៅក្ន៊ងបទពិហសា្ន៍ដែល្ំហណរអា្៌កំបំាងបានតបាប់ឲ្យែឹងជាម៊នហន្រះ។ 

តពរះជាមា្ច ្់មានបន្ូលថា «ល៊រះកាលបាន្ហតមចតគប់៧០ឆ្្ន ំហៅស្្រុក 

បាប៊ពីឡូនហ�ើយ ហន្រះអញនឹងហតបា្ឯងរាល់រោ្ន  ហ�ើយនឹងហ្វាើ ្ ហតមច ែល់ 

ឯងរាល់រោ្ន  តាមរក្យល្អរប្់អញ ហដាយហ្វាើឲ្យឯងរាល់រោ្ន វលិមកឯទពីហនរះ

វញិ ែ្ិ្រតពរះហយ�ូវ៉ តទង់មានតពរះបន្ូលថា អញសាគា ល់ហ្ចកតេពីដែលអញ

គិ្រពពីែំហណើ រឯងរាល់រោ្ន  មិនដមនគិ្រហ្វាើហ្ចកតេពីអាតកក់ហទ គឺគិ្រឲ្យ បាន 

ហ្ចកតេពី្៊ខវញិ ហែើម្ពីែល់ច៊ងបំែ៊្រ ឲ្យឯងរាល់រោ្ន បានហ្ចកតេពី្ង្ឹម 

ហន្រះ ឯងរាល់រោ្ន នឹងអំរវន្វែល់អញ ហ�ើយនឹងហៅអ្ិសាឋា នែល់អញ 

រួចអញនឹងយល់តពមតាម។ ឯងរាល់រោ្ន នឹងដ្វាងរកអញ ហ�ើយនឹង ហ�ើញ 

ែង គឺកាលណាឯងដ្វាងរកអញឲ្យអ្់អំពពីចិ្រតេ»។ ខ ១០  ែល់ខ ១៣ 

  ហៅម៊នហពលការែួលរលំនននគរបាប៊ពីឡូនបនតេិច កាលហលាកដានពីដយ៉ល

កំព៊ងពិចារណាអំពពីបទទំន្យទំាងហនរះ ហលាកបានទូល្ូមែល់តពរះឲ្យបានយល់

ពពីហពលកំណ្់រហនរះ តពរះបានតបទានការហបើក្ដមតេងមួយ្៊្រែល់ហលាក 

ទាក់ទងនឹងការហកើ្រហឡើងនិងការែួលរលំនននគរទំាងហន្រះ។ ជាមួយ នឹង 

ការហបើក្ដមតេងហលើកែំបូង ដែលបានក្់រតតាហៅក្ន៊ងគម្ពីរដានពីដយ៉លជំពូក ៧ 

ការបកស្សាយដែលតពរះបានតបទានែល់ហលាកហន្រះ មិនទាន់ហ្វាើឲ្យហោរា

បានយល់ចបា្់ទំាងអ្់ហៅហឡើយហទ។ ហលាកបាន្រហ្រអំពពីបទពិហសា្ន៍

ហៅហពលហន្រះថា «គំនិ្រខញ៊ំបាននំ្ឲ្យខញ៊ំវ្ិរករាតពរួយជាខំ្ាង ភាពខញ៊ំក៏ផ្្្់ ដតប 

ហៅ ដ្រខញ៊ំបានទ៊កែំហណើ រហន្រះហៅដ្រក្ន៊ងចិ្រតេហទ»។ ដានពីដយ៉ល ៧:២៨ 

អង្គារ-២៥ ធ្នូ   អំណាន តពរះគម្ពីរតបចំាន្ងៃ៖  មពីកា ជំពូក៥

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ហបើ រោមា ន តពរះហយ�ូវ៉ ្ ង់ ែ្រះ ហឡើង ហន្រះ ពួក ជាង ដែល 

្ង់ ហគ ហ្វាើ ការ ជា ឥ្រ តបហយាជន៍ ហទ ហបើ រោមា ន តពរះហយ�ូវ៉ ដ្ រកសា ទពី តករុង ហន្រះ 

ពួក  យាម លបា្រ ហគ ចំា យាម ជា ឥ្រ តបហយាជន៍ ដែរ។ ទំន៊ក្រហមរាើង១២៧:១ 

 តាមរយៈការហបើក្ដមតេងមួយហែ្សងហទៀ្រ ពន្ឺបដនថែមបានជរះមកហលើ



ការវលិត្រឡប់នននិរហទ្ជន-ទំព័រ-677-

តពឹ្រតេិការណ៍ ហៅហពលអន្គ្រ ហ�ើយហៅច៊ងបញ្ច ប់ននការហបើក្ដមតេង

ដែលហលាកដានពីដយ៉លបានឮថា «អ្នកបរ ិ្ ៊ទ្ធមា្ន ក់កំព៊ងដ្រនិយាយ ហ�ើយ

មានអ្នកបរ ិ្ ៊ទ្ធមួយហទៀ្រ្ួរែល់អ្នកដែលនិយាយហន្រះថា ហ្រើែល់កាល

ណាហទើបបាន្ហតមចការជាក់ដ្តេង?» ដានពីដយ៉ល ៨:១៣ ។ ចហម្ើយដែល

អ្នកបរ ិ្ ៊ទ្ធហន្រះបានហ្្ើយ្របមកវញិ «គឺែរាបែល់បានកន្ង២៣០០តពឹកនិង

លាងៃ ចហៅ ហន្រះហទើបទពីបរ ិ្ ៊ទ្ធនឹងបានសា្អ ្រហឡើងវញិ»(ខ ១៤) បានហ្វាើឲ្យ 

ចិ្រតេ ហលាកហពញហដាយភាពអល់ដអក។ ហលាកបានខំតបឹងដតបងអ្់ពពីចិ្រតេ 

ហែើម្ពីរកយល់ពពីអ្រថែន័យននការហបើក្ដមតេងហន្រះ។ ហលាកមិនអាចយល់ពពីទំន្ក់

ទំនងដែលបានរំោតទែល់ការចាប់ជាហ្្ើយអ្់រយៈហពលចិ្រ្ិបឆ្្ន ំ 

ដែល ហលាកហយហរមាបានទ្្សទាយហន្រះហឡើយ ចំដណក ២៣០០ ឆ្្ន ំ ដែល

ហលាកបានឮពួកបរ ិ្ ៊ទ្ធននឋាន្ួគ៌ដ្្ងតបាប់ហៅក្ន៊ងការហបើក្ដមតេងហនរះបាន

កន្ងែ៊្រហៅ ម៊នហពលការ្មា្អ ្រទពីបរ ិ្ ៊ទ្ធរប្់តពរះ។ ហទវតាកាតពពីដយ៉ល

បានែតេល់ការបកស្សាយមួយដែ្នកែល់ហលាក ហ�ើយហៅហពលដែល ហោរា 

បាន ឮរក្យថា «ការជាក់ដ្តេង … រាប់ហពលហៅម៊ខជាយូរលង់»។ ហលាកបាន

ក្់រតតាបទពិហសា្ន៍រប្់ហលាកទំាង «ហខសារះហលវាើយ ហ�ើយ្ឺហៅ បួន ែប់ 

ន្ងៃ រួចខញ៊ំហតកាកហឡើងហៅទទួលការរប្់ហ្តេចវញិ ខញ៊ំក៏អសា្ច រ្យក្ន៊ងចិ្រតេពពី
 

ែំហណើ រការជាក់ដ្តេងហន្រះ ប៊៉ដនតេ រោមា នអ្នកណាយល់ហសារះ»។ ខ ២៦ និងខ 

២៧ ។

 ហដាយហៅដ្រទទួលបន្៊កជំនួ្សា្ន៍អ៊ពីស្សាដអល ហលាកដានពីដយ៉ល

បាន្ិកសាបទទំន្យរប្់ហលាកហយហរមាសារជា្មាពី។ បទទំន្យ ទំាង ហន្រះ 

បង្្ញយ៉ាងចបា្់ ចបា្់តកដឡ្រ ដែលហលាកបានយល់ហដាយសារទពីបន្្ល់ 

ដែលបានក្់រតតាហៅក្ន៊ងហ្ៀវហៅ «ពពីចំនួនឆ្្ន ំដែលត្ររូវកន្ងហៅ ហែើម្ពីនឹង

្ហតមចការខូចបង់ននតករុងហយរូសាឡិម គឺតគប់៧០ឆ្្ន ំ»។ ដានពីដយ៉ល ៩:២ 

 ជាមួយនឹងជំហនឿ ដែលមានមូលដាឋា នហៅហលើតពរះបន្ូលននបទទំន្យ

យ៉ាងចបា្់ហនរះ ហលាកដានពីដយ៉លបានទូលអងវារ្ំ៊ឲ្យតពរះ្ហតមចហ្ចកតេពី



ទំព័រ-678- ពួកហោរា និងហ្តេច

្នយាហនរះឲ្យបានឆ្ប់។ ហលាកបានទូលអងវារ្ំ៊ឲ្យតពរះកិ្រតេិន្មរប្់តពរះ 

ត្ររូវបានដ្រកសា។ ហៅក្ន៊ងការទូលអងវាររប្់ហលាក ហលាកបាន បញ្ចូ ល រូប 

ហលាកផ្្ល់ជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលមិនបានយកចិ្រតេទ៊កដាក់ចំហររះតពរះរាជ

បំណងរប្់តពរះ ហ�ើយហលាកបានលន់្ួរហទា្រប្់ពួកហគថាជាអំហពើបាប

រប្់ហលាកផ្្ល់ ។

 ហោរាបានតបកា្ថា «ហន្រះខញ៊ំបានតំាងចិ្រតេចំហររះតពរះែ៏ជាតពរះអមា្ច ្់ 

ហែើម្ពីរកអ្ិសាឋា ន ហ�ើយទូលអងវារ តពមទំាង្រមអ្់រ ហ្្ៀក្ំព្់រន្មា ហ�ើយ 

តពលំាងដែរះែង ខញ៊ំបានអ្ិសាឋា នែល់តពរះហយ�ូវ៉ ជាតពរះននខញ៊ំ ក៏ លន់ ្ួរ»។ 

ខ ៣ និងខ ៤ ។ ហទារះបពីជាហលាកដានពីដយ៉លបានបហតមើែល់តពរះជាយូរ 

មកហ�ើយ ហ�ើយត្ររូវបានហទវតាហៅថាជា «អ្នក្ំណប់យ៉ាង្ំខាន់» 

ក៏ហដាយ ក៏ឥឡូវហនរះហលាកបានបង្្ញខ្ួនជាអ្នកមានបាបហៅចំហររះតពរះ 

ហដាយដា្់ហ្រឿនពពីហ្ចកតេពីត្ររូវការែ៏្ំរប្់រាស្តេដែលហលាកស្្ោញ់ដែរ។  

ការអ្ិសាឋា នរប្់ហលាកហររហពញហៅហដាយហវោរហកា្ល្យ ហៅក្ន៊ងភាពង្យ

ស្្រួលនិងភាពហសាមា រះ្មា័តគែ៏មានកមំ្ាង។ ្ូមសាតេ ប់ ហលាកទូល អងវារ ែល់ តពរះ៖

 «ឱតពរះអមា្ច ្់ជាតពរះែ៏្ំ ហ�ើយគួរដ្ញងខ្ាច ជាតពរះដែលរកសាហ្ចកតេពី

្ញ្ញា និងហ្ចកតេពី្ប្៊រ្ ចំហររះអ្់អ្នកដែលស្្ោញ់ែល់តទង់ ហ�ើយ 

កាន់តាមបញញា្រតេិតទង់ហអើយ ហយើងខញ៊ំរាល់រោ្ន បានហ្វាើបាប បានតបតពឹ្រតេតកវចិតក 

ហវៀន គឺបានតបតពឹ្រតេអាតកក់ ហ�ើយបរះហបារ តពមទំាងង្កដបរហចញ ពពីតកឹ្រ្យ 

តកម និងបញញា្រតេិចបាប់រប្់តទង់ែង ក៏មិនសាតេ ប់តាមពួកហោរា ជាអ្នក បហតមើ 

តទង់ ដែលបានទាយែល់ពួកហ្តេច ពួកហៅោវា យ ពួកអយ្យហកា រប្់ ហយើង 

ខញ៊ំ និងបណាតេ ជនក្ន៊ងស្្រុក ហដាយនូវតពរះន្មតទង់ដែរ។

ពុធ-២៦ ធ្នូ   អំណាន តពរះគម្ពីរតបចំាន្ងៃ៖  មពីកា ជំពូក៦

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ឯ ហ្ចកតេពី ហមតាតេ ករ៊ណា និង ហ្ចកតេពី អ្់រ ហទា្ ហន្រះ ជា 

រប្់ ែង តពរះ ែ៏ ជា តពរះអមា្ច ្់ នន ហយើង ខញ៊ំ វញិ ហទារះ ហបើ ហយើង ខញ៊ំ បាន បរះហបារ នឹង 



ការវលិត្រឡប់នននិរហទ្ជន-ទំព័រ-679-

តទង់ ក៏ ហដាយ។ ដានពីដយ៉ល ៩:៩

 «ឱតពរះអមា្ច ្់ហអើយ ហ្ចកតេពី្៊ចរ្ិរជារប្់ែងតទង់ហ�ើយ ដ្រខាង 

ហយើងខញ៊ំ មានដ្រហ្ចកតេពីតជប់ម៊ខវញិ ែូចជា្ពវាន្ងៃហនរះ គឺទំាងពួកមន៊្្ស 

ហៅស្្រុកយូដា ពួកអ្នកហៅតករុងហយរូសាឡិម និងសា្ន៍អ៊ពីស្សាដអល 

ទំាងអ្់រោ្ន  ដែលហៅជិ្រហៅឆ្ងៃ យ ហៅក្ន៊ងអ្់ទំាងតបហទ្ដែលតទង់បាន 

បហណតេ ញហគ ហដាយហតររះអំហពើរលំង ដែលហគបានតបតពឹ្រតេទា្់នឹងតទង់ែង។ …

 «ឱតពរះអមា្ច ្់ហអើយ ហ្ចកតេពីតជប់ម៊ខជារប្់ែងហយើងខញ៊ំហ�ើយ គឺ រប្់ 

ពួកហ្តេច ពួកហៅោវា យនិងពួកអយ្យហកាននហយើងខញ៊ំ ពពីហតររះហយើងខញ៊ំបានហ្វាើ

បាបនឹងតទង់ ឯហ្ចកតេពីហមតាតេ ករ៊ណា និងហ្ចកតេពីអ្់រហទា្ ហន្រះជារប្់ែង

តពរះែ៏ជាតពរះអមា្ច ្់ននហយើងខញ៊ំវញិ ហទារះហបើហយើងខញ៊ំបានបរះហបារនឹងតទង់ក៏

ហដាយ»។  «ឱតពរះអមា្ច ្់ហអើយ តាមតគប់ទំាងហ្ចកតេពី្៊ចរ្ិររប្់តទង់ 

ហន្រះ ្ ូមឲ្យ ហ្ចកតេពី ខាញ ល់ និងហ្ចកតេពីហតកា្រប្់តទង់ បានដបរហចញ ពពី 

តករុងហយរូសាឡិម គឺជាភ្នំបរ ិ្ ៊ទ្ធរប្់តទង់ហៅ ែ្ិ្រតករុងហយរូសាឡិម និងពួក

រាស្តេរប្់តទង់បានត្រឡប់ជាទពី្រមារះ្ិររះហែៀល ែល់មន៊្្សទំាងអ្់ដែល

ហៅព័ទ្ធជំ៊វញិហយើងខញ៊ំ។

 «គឺហដាយហតររះដ្រអំហពើបាបរប្់ហយើងខញ៊ំ ហ�ើយនិងអំហពើទ៊ច្ចរ្ិររប្់

ពួកអយ្យហកាហយើងខញ៊ំហទ ែូហច្នរះ ឱតពរះននហយើងខញ៊ំហអើយ ្ូមតទង់សាតេ ប់តាម

ហ្ចកតេពីអ្ិសាឋា ន និងរក្យទូលអងវាររប្់អ្នកបហតមើតទង់ ហ�ើយ្ូមហ្វាើឲ្យ 

តពរះភង្កតេតទង់ភ្ឺមកហលើទពីបរ ិ្ ៊ទ្ធរប្់តទង់ ដែលហៅសាងៃ ្់រហតចៀបច៊រះគឺហដាយ

យល់ែល់តពរះអមា្ច ្់ ឱតពរះននទូលបងគាំហអើយ្ូមហែ្អៀងតពរះកាណ៌មកសាតេ ប់ 

្ូមហបើកតពរះហនត្រតទង់ទ្រហមើលហ្ចកតេពីខូចបង់រប្់ហយើងខញ៊ំ និងទពីតករុងដែល

បានហៅតាមតពរះន្មតទង់ ែ្ិ្រហយើងខញ៊ំមិនដមនទូលអងវារែល់តទង់ហដាយ 

ហតររះហយើងខញ៊ំមានហ្ចកតេពី្៊ចរ្ិរហទ គឺហដាយហតររះដ្រហ្ចកតេពីហមតាតេ ករ៊ណា

ែ៏្ំរប្់តទង់វញិ។ 

 «ឱតពរះអមា្ច ្់ហអើយ ្ូមតទង់តពរះ្ណាតេ ប់ ឱតពរះអមា្ច ្់ហអើយ 



ទំព័រ-680- ពួកហោរា និងហ្តេច

្ូម   តទង់អ្់រហទា្ ឱតពរះអមា្ច ្់ហអើយ ្ូមតទង់សាតេ ប់ ហ�ើយហតបា្ ហមតាតេ  

ែង ឱតពរះននទូលបងគាំហអើយ ្ូមកំ៊បង្អង់ហឡើយ ហដាយ យល់ែល់អងគាតទង់ 

ែ្ិ្រ ទពីតករុងននតទង់ និងរាស្តេរប្់តទង់ បានហៅ តាម តពរះន្ម តទង់ ហ�ើយ»។ 

ខ ៤ ែល់ខ ៩ និង ខ ៦ ែល់ខ ១៩ 

 តពរះននឋាន្ួគ៌បានបន្្បតពរះកាយយ៉ាងទាប មកសាតេ ប់ការអងវារករ

ែ៏ហសាមា រះអ្់ពពីចិ្រតេរប្់ហោរា។ ្ូម្ពីហៅម៊នហពលហលាកបានបញ្ច ប់ការ 

ទូលអងវារ្ំ៊ការអភ័យហទា្ជំនួ្និងការសាតេ រហឡើងវញិហន្រះ មោហទវតា 

កា តពពីដយ៉លបានហលចមកឯហលាក ហ�ើយនំ្ហលាកឲ្យចាប់អារមមាណ៍ហៅហលើ

ការហបើក្ដមតេងដែលហលាកបានហ�ើញ ហៅម៊នការែួល រលំនននគរបាប៊ពីឡូន 

និងការហសាយទិវងគា្ររប្់ហ្តេចហបលសាសារ ។ ហ�ើយហៅ ហពល ហន្រះ  

ហទវតាបានហរៀបរាប់ហៅចំហររះម៊ខហលាកយ៉ាងលម្អិ្រ អំពពីរយៈហពលចិ្រ្ិប 

អាទិ្រ្យដែលបានចាប់ហែតេើម គឺ «ចាប់តំាងពពីហចញបង្គា ប់ឲ្យតំាងតករុងហយរូសាឡិម 

ហ�ើយ្ង់ហឡើងវញិ»។ ខ ២៥ ។

 ហលាកដានពីដយ៉លបានអ្ិសាឋា នហៅឆ្្ន ំទពីមួយ ក្ន៊ងរាជ្យហ្តេច ដារ ពីយ៊្ 

(ខ ១) ជាតពរះហៅអ្ិរាជហមឌពី ដែលហ្តេច្៊ពីរូ្ ជាហមទ័ពរប្់ តពរះអងគា 

បាន ែហណតេើ មយកពពីហ្តេចបាប៊ពីឡូន ដែលជាែំបងរាជននការតគប់តគងហៅ

ហលើសាកលហលាក។ តពរះបានហលើក្រហមរាើងរាជ្យរប្់ហ្តេចដារ ពីយ៊្។ តពរះ

បានចា្់រហទវតាកាតពពីដយ៉លមកឯតទង់ «ហែើម្ពីចហតមើនកមំ្ាង ហ�ើយ ទប់ ទល់ 

ហ្តេច» ដានពីដយ៉ល ១១:១ ។ ហៅក្ន៊ងការហសាយទិវងគា្ររប្់តពរះអងគា ហៅក្ន៊ង

អំឡ៊ងហពលតបដ�លពពីរឆ្្ន ំហតកាយពពីការែួលរលំននទពីតករុងបាប៊ពីឡូនមក ហ្តេច

្៊ពីរូ្ក៏បានហឡើងតគងរាជ្យបនតេ ហ�ើយហែើមរាជ្យរប្់តពរះអងគាបានបង្ងគាប់ 

រយៈហពលចិ្រ្ិបឆ្្ន ំ ចាប់តំាងពពីសា្ន៍ហ�ហតពើរត្ររូវបានហ្តេចហនបូ៊ហក្នសា 

ចាប់ជាហ្្ើយ ហចញពពីែ្រះ្ដម្ងរប្់ពួកហគហៅស្្រុកយូដា យកហៅ កាន់ 

ទពីតករុងបាប៊ពីឡូនហៅហលើកែំបូងមក។ 

ពពរះហស្បតិ៍-២៧ ធ្នូ   អំណាន តពរះគម្ពីរតបចំាន្ងៃ៖  មពីកា ជំពូក៧



ការវលិត្រឡប់នននិរហទ្ជន-ទំព័រ-681-

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ តទង់ ជា តពរះ ដែល ហ្វាើ ការ យ៉ាង អសា្ច រ្យ តទង់ បាន ្ ំដែង ឲ្យ 

សាគា ល់ ឥទា្ធ ន៊ភាព នន តទង់ ហៅ កណាតេ ល អ្់ ទំាង សា្ន៍។ ទំន៊ក្រហមរាើង 

៧៧:១៤

 តពរះបានរហំដារះហលាកដានពីដយ៉លហចញពពីរូង្ិង្ ហែើម្ពីបហងរាើ្រការរោប់

តពរះ�ឫទ័យហៅក្ន៊ងគំនិ្ររប្់មោរាជ្៊ពីរូ្។ គ៊ណ្ម្្រតេិដែលមិន

ហចរះរ ពីង្ងៃួ្រននមន៊្្សរប្់តពរះ ក្ន៊ងឋានៈជារែឋាប៊រ្ដែលមាន្ម្រថែភាព

ហមើលហ�ើញហៅឆ្ងៃ យ បានែឹកនំ្ហ្តេចហពើ្៊ពីឲ្យ្ដមតេងការហរោរពែល់ហលាក 

និងហលើក្រហមរាើងការវនិិច្័យរប្់ហលាកយ៉ាងខ្្់ ។ ហ�ើយឥឡូវហនរះ ែល់

ហពលដែលតពរះបានមានបន្ូលថាតទង់បណាតេ លឲ្យហគ្ង់តពរះវោិររប្់តទង់ 

ហៅទពីតករុងហយរូសាឡិមហឡើងវញិហ�ើយ តទង់បានបណាតេ លតពរះទ័យហ្តេច្៊ពីរូ្ 

ដែលជាភា្ន ក់ង្ររប្់តពរះអងគា ឲ្យតជាបពពីបទទំន្យទំាងោយ ដែល 

ទាក់ទង  នឹងតពរះអងគា (ហ្តេច) ផ្្ល់ជាបទទំន្យ ដែល ហលាកដានពីដយ៉ល 

បាន ែឹងយ៉ាងចបា្់ តពមទំាងែតេល់ហ្រ ពីភាពែល់សា្ន៍យូដាវញិែងដែរ ។

 ខណៈដែលតពរះរាជាបានទ្រហ�ើញតពរះបន្ូលរប្់តពរះ ដែលតបាប់

ឲ្យែឹងជាម៊នអំពពីលក្ខណៈននការែួលរលំននទពីតករុងបាប៊ពីឡូន ដែលហ្តេចនន

ហលាក្ន្និវ្ហនរះបានតបាប់ឲ្យែឹងជាម៊ន តំាងពពីជាងមួយរយឆ្្ន ំ ម៊នតពរះ 

អងគា  តប្ូ្រហន្រះ «អញនឹងតកវ្់រឲ្យឯង ហទារះហបើឯងមិនសាគា ល់អញក៏ហដាយ 

ហែើម្ពីឲ្យមន៊្្សទំាងោយចាប់តំាងពពីទិ្ខាងន្ងៃររះរ�ូ្រែល់ទិ្ខាងន្ងៃ

លិចបានែឹងថា ហតរៅពពីអញរោមា នតពរះណាហែ្សងហទៀ្រហឡើយ គឺអញហនរះ ជា 

តពរះហយ�ូវ៉ ឥ្រមានតពរះណាហទៀ្រហសារះ»ខណៈដែលតពរះអងគាបានទ្រហ�ើញ

ផ្្ល់នឹងតពរះហនត្រតទង់នូវការតបកា្រប្់តពរះែ៏អ្់កល្ថា « អញបាន 

ហៅ  ឯង តាមហ ម្ា រះឯង ហនរះហដាយយល់ែល់ពួកយ៉ាក៊បជាអ្នកបហតមើអញ 

និងអ៊ពីស្សាដអល ជាអ្នកដែលអញបានហតជើ្ហរ ើ្  អញបានកំណ្់រ ន្ម 

ត្រកូល ែល់ឯងហ�ើយ ហទារះហបើឯងមិនបានសាគា ល់អញក៏ហដាយ»។ ខណៈ 

ដែលតពរះអងគាបានអានកំណ្់រតតាដែលតពរះវញិ្ញា ណបានបណាតេ ល មាន 



ទំព័រ-682- ពួកហោរា និងហ្តេច



ការវលិត្រឡប់នននិរហទ្ជន-ទំព័រ-683-

ហ្ចកតេពីថា «អញបានហលើក្៊ពីរូ្ហនរះហឡើង ហដាយហ្ចកតេពី្៊ចរ្ិរ អញនឹង

ហ វ្ាើឲ្យតគប់ទំាងែ្ូវរប្់ហគបានត្រង់ ហគនឹង្ង់ទពីតករុងរប្់អញហឡើង ហ�ើយ

នឹងដលងពួកបំបរបង់រប្់អញឲ្យវលិមកវញិ មិនដមនហដាយន្្ហលារះ 

ឬរង្វា ន់ណាហទ ហន្រះជាតពរះបន្ូលរប្់តពរះហយ�ូវ៉ននពួកពលបរវិរ»។ 

តពរះអងគាបានអន៊ញ្ញា ្រឲ្យហ្្ើយ្ឹកសា្ន៍យូដាមានហ្រ ពីភាពហឡើងវញិ 

ហ�ើយតពរះអងគាក៏បានជួយឲ្យពួកហគសាង្ង់តពរះវោិរននតពរះហយ�ូវ៉ហឡើង

វញិែងដែរ ។

 ហៅក្ន៊ងហ្ចកតេពីតបកា្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលបានហចញ ែសាយ 

«ហៅតគប់ក្ន៊ងនគរតទង់»ហ្តេច្៊ពីរូ្បានតបាប់ឲ្យតបជារាស្តេរប្់តទង់ែឹងពពី

ការហដារះដលងសា្ន៍ហ�ហតពើរ ឲ្យវលិត្រឡប់ហៅស្្រុកកំហណើ ្រវញិ តពមទំាង

អន៊ញ្ញា ្រឲ្យសាង្ង់តពរះវោិររប្់ពួកហគហឡើងវញិែងដែរ។ តពរះរាជា 

បាន តបកា្ហដាយការែឹងគ៊ណ ហៅក្ន៊ងតពរះរាជឱង្រា រហនរះយ៉ាងែូហច្នរះ     

«តពរះហយ�ូវ៉ជាតពរះននឋាន្ួគ៌ តទង់បានតបទានអ្់ទំាងនគរហៅដែនែពី

មកហយើងហ�ើយ ក៏បានបង្គា ប់ឲ្យហយើងសា្អ ងតពរះវោិរថាវា យតទង់ ហៅតករុង 

ហយរូសាឡិម ក្ន៊ងស្្រុកយូដា ែូហច្នរះ ហៅក្ន៊ងបណាតេ ជនទំាងោយ ហបើមាន 

អ្នកណាជារប្់ែងតទង់ ហន្រះ្ូមឲ្យតពរះននអ្នកហន្រះបានគង់ជាមួយ ហ�ើយ

ឲ្យអ្នកហន្រះហឡើងហៅឯតករុងហយរូសាឡិមដែលហៅស្្រុកយូដា ហែើម្ពីនឹងសា្អ ង

តពរះវោិរននតពរះហយ�ូវ៉ជាតពរះននសា្ន៍អ៊ពីស្សាដអលច៊រះ គឺជាតពរះដែលគង់

ហៅតករុងហយរូសាឡិម»ដអ្រ៉ា ១:១-៤ ។

 តពរះអងគាបានតតា្់បង្គា ប់បនតេហៅហទៀ្រ ទាក់ទងនឹង្ំណង់តពរះវោិរ

ហនរះយ៉ាងែូហច្នរះ «ត្ររូវឲ្យសា្អ ងតពរះវោិរហឡើងវញិ គឺជាកដន្ងដែល្តមាប់

ថាវា យយញញាបូជា ត្ររូវឲ្យដាក់ហជើងជញ្ជា ំងវោិរហន្រះឲ្យមំាមួន ឯកម្្់ 

តពរះវោិរ ត្ររូវជា ៦០ �្រថែ ទទឹង ៦០ �្រថែដែរ ហដាយ្មាយ៉ាង្ំៗបពីជាន់ 

និងហ ើ្្មាពីមួយជាន់ ឯតបាក់ចំណាយ ហន្រះត្ររូវហបើកមកពពីឃំ្្ង�្ួង ចំដណក 

ហតគឿងតបដាប់មា្តបាក់រប្់តពរះវោិរននតពរះ ដែលហនបូ៊ហក្នសាបាន យក 



ទំព័រ-684- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពពីតពរះវោិរ ហៅតករុងហយរូសាឡិម នំ្មកឯតករុងបាប៊ពីឡូន ហន្រះត្ររូវ តបគល់ 

ហៅវញិ ឲ្យបានយកហៅដាក់ហៅកដន្ង្មមាតា ក្ន៊ងតពរះវោិរដែលហៅតករុង

ហយរូសាឡិមច៊រះ ត្ររូវដាក់ទំាងអ្់ហៅក្ន៊ងតពរះវោិរននតពរះ» ដអ្រ៉ា ៦:៣-៥។

សុព្រ-២៨ ធ្នូ   អំណាន តពរះគម្ពីរតបចំាន្ងៃ៖ ណា�៊៊ម ជំពូក១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ហ្ចកតេពី ្ ៊ចរ្ិរ និង ហ្ចកតេពី យ៊្រតេិ្ម៌ ជា ហជើង ្ រាល់ នន 

បល្័ងរា តទង់ ហ្ចកតេពី ្ ប្៊រ្ និង ហ្ចកតេពី ពិ្រ ត្រង់ ហែើរ នំ្ ម៊ខ តទង់។ 

ទំន៊ក្រហមរាើង ៨៩:១៤

 ែំណឹង្តេពីពពីតពរះរាជឱង្រា រហនរះបានឮ្៊្សាយ រ្ហពញតគប់ ទំាង 

អាណាហខ្រតេ ហៅក្ន៊ងតពរះរាជាណាចតករប្់ហ្តេច ហ�ើយមានហ្ចកតេពីអំណរ

ជាខំ្ាងហៅក្ន៊ងចំហណាមតបជារាស្តេដែលត្ររូវហគ្ងរា្់រ្ងរាិន។ មន៊្្សជា 

ហតចើនកំព៊ងបាន្ិកសាបទទំន្យែូចជាហលាកដានពីដយ៉លដែរ ហ�ើយបាន 

ដ្វាងរកតពរះ ហែើម្ពីឲ្យតទង់ហ្វាើអនតេរាគមន៍ហៅក្ន៊ងហ្ចកតេពី្នយាហនរះជំនួ្ 

តករុង ្ ៊ពីយូ៉ន ហ�ើយឥឡូវហនរះ  តពរះបានហ្្ើយ្របហៅនឹងហ្ចកតេពីអ្ិសាឋា ន 

រប្់ពួកហគ ហ�ើយពួកហគបានរួបរួមរោ្ន ហតចៀងហដាយកតេពីអំណរ៖

«កាលតពរះហយ�ូវ៉តទង់បាននំ្ពួកហ្្ើយមកឯតករុង្៊ពីយូ៉នវញិ 

ហន្រះហយើងរាល់រោ្ន បានែូចជាមន៊្្សដែលយល់្បតេិហទ 

តរោហន្រះ មា្់រហយើងបានហពញហដាយការហ ើ្ច្បបាយ 

ហ�ើយអណាតេ ្រក៏ហពញហដាយបទចហតមៀង ៖ 

ហន្រះហៅតគប់ទំាងសា្ន៍មានហគថា 

តពរះហយ�ូវ៉តទង់បានហ្វាើការយ៉ាង្ំ្តមាប់ពួកហន្រះពិ្រ ។ 

តពរះហយ�ូវ៉បានហ្វាើការយ៉ាង្ំ្តមាប់ហយើងដមន 

ហយើងក៏អរណា្់ដែរ»។

ទំន៊ក្រហមរាើង ១២៦:១-៣ ។ 

 «ែូហច្នរះ ពួកអ្នកដែលជាកំពូលហលើវងសាន៊វង្សរប្់ពួកយូដា និង ពួក 



ការវលិត្រឡប់នននិរហទ្ជន-ទំព័រ-685-

ហបនយ៉ាមពីន ហ�ើយពួក្ង្ និងពួកហលវ ពី គឺអ្់អ្នកដែលតពរះ បាន បណាតេ ល 

ចិ្រតេ ឲ្យហឡើងហៅសា្អ ងតពរះវោិរននតពរះហយ�ូវ៉ ហៅតករុងហយរូសាឡិមហន្រះ 

ហគក៏ហរៀបចំហឡើង ហ�ើយអ្់អ្នកដែលហៅជំ៊វញិហគទំាងប៊៉ន្មា ន ក៏ជួយែគា្់រែគាង់ 

ហដាយហតគឿងតបាក់ ហតគឿងមា្ និងវ្រថែ៊ឯហទៀ្រ តពមទំាង្្រវា និងរប្់មាន 

្រនម្ហែ្សងៗ ហតរៅពពី្រង្វា យទំាងប៊៉ន្មា ន ដែលបានថាវា យ្មា័តគពពីចិ្រតេ ឯហ្តេច  

្៊ពីរូ្ តទង់ក៏បហញ្ច ញហតគឿងតបដាប់រប្់តពរះវោិរននតពរះហយ�ូវ៉ ដែល 

ហនបូ៊ហក្នសាបាននំ្យកពពីតករុងហយរូសាឡិម … គឺ្៊ពីរូ្ ជាហ្តេចហពើ្៊ពី តទង់ 

បានបង្គា ប់ឲ្យមពីតតាដា្រ ជាហមតពរះឃំ្្ង យកហតគឿងទំាងហន្រះហចញមករាប់ 

តបគល់ែល់ហ្្បាសារ ជាហៅោវា យននពួកយូដា ឯចំនួនននរប្់ទំាង 

ហន្រះ គឺជាថា្មា្៣០ ថា្តបាក់១រន់ កំាបិ្រ២៩ ដពងមា្៣០ 

ដពងតបាក់ថា្ន ក់ទពី២មាន៤១០ និងហតគឿងតបដាប់ឯហទៀ្រៗមួយរន់ រួមហតគឿង 

តបដាប់ទំាងមា្តបាក់ទំាងអ្់ មានចំនួន៥រន់៤០០ ហ�ើយហ្្បាសារ

ក៏នំ្យកហតគឿងទំាងហន្រះហឡើងមក ក្ន៊ងកាលដែលនំ្ពួកហ្្ើយត្រឡប់ពពី 

តករុងបាប៊ពីឡូនហឡើងមកឯតករុងហយរូសាឡិមវញិ»។ ដអ្រ៉ា ១:៥-១១ 

 ហ្តេច្៊ពីរូ្បានតបគល់ការទទួលខ៊្ត្ររូវជាអ្នកែឹកនំ្ហលើពួកអ្នក

ដែលវលិត្រឡប់ហៅកាន់ស្្រុកយូដាវញិ ហៅឲ្យ្ូរ ៉ូបាបិល (ដែលហគ សាគា ល់ 

ថា ហ្្បាសារ) ដែលត្ររូវជាដ្ស្្ោយរប្់ហ្តេចដាវ ពីឌ ហ�ើយមាន

្ហមតេច្ង្យូ៉ហ្វាជាហមែឹកនំ្បន្្ប់ពពីហលាក។ ការហ្វាើែំហណើ រ្្ងកា្់រ

វលរហោសាថែ នអ្់ហពលជាហតចើនន្ងៃ ត្ររូវ បាន ្ ្ងែ៊្រហដាយ្៊វ្រថែិភាព ហ�ើយ

តករុមមន៊្្សជាហតចើនក៊រះករហនរះបានែឹងគ៊ណែល់តពរះ ចំហររះហ្ចកតេពីហមតាតេ  

ករ៊ណាជាហតចើនអហនករប្់តពរះអងគា ពួកហគបានចាប់ហែតេើមការសាថែ បន្អវាពីៗ 

ដែលបានបាក់ដបកនិងត្ររូវបំផ្្ញហន្រះជា្មាពីហឡើងវញិភ្ាម។ «ពួកហមហលើវង្ស 

ឳព៊ករប្់ហគ» បានែឹកនំ្ការថាវា យ្រង្វា យ្មា័តគពពីចិ្រតេ ្តមាប់នឹង សា្អ ង 

តពរះវោិរននតពរះ ហៅកដន្ងចា្់ហឡើងវញិ ហ�ើយពួកបណាតេ ជនក៏បានហ្វាើ 

តាមគំរូរប្់ពួកហគ ហដាយបាននំ្យក្រង្វា យមកដាក់ក្ន៊ងឃំ្្ង្តមាប់ 



ទំព័រ-686- ពួកហោរា និងហ្តេច

ការហន្រះ។ ្ូមហមើលគម្ពីរដអ្រ៉ា ២:៦៤-៧០ ។

សៅរ៍-២៩ ធ្នូ   អំណាន តពរះគម្ពីរតបចំាន្ងៃ៖  ណា�៊៊ម ជំពូក២

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍៖ ចូរ ការររ ែល់ មន៊្្ស តកពីតក និង មន៊្្ស កំតរ 

ហ�ើយ  កា្់រ កតេពី ែល់ មន៊្្ស ហវទន្ និង មន៊្្ស កំ្្់រ ហដាយ យ៊្រតេិ្ម៌ ច៊រះ។ 

ទំន៊ក្រហមរាើង ៨២:៣

 ពួកហគបានសាង្ង់អា្ន្មួយហៅត្រង់កដន្ងអា្ន្ពពីប៊រាណ 

ហៅក្ន៊ងទពីលានននតពរះវោិររួចរាល់យ៉ាងរ�័្នតកដលង។ ពួកបណាតេ ជន 

«ក៏មូលរោ្ន  ហៅតករុងហយរូសាឡិម មានចិ្រតេដ្រមួយ» ហែើម្ពីតបារព្ធ ពិ ព្ីថាវា យ 

អា្ន្ហនរះ ហ�ើយហៅទពីហន្រះពួកហគបានរួបរួមរោ្ន តបារព្ធពិ ព្ីថាវា យ្រង្វា យ 

ដែលត្ររូវបានខកខានតំាងពពី្ម័យដែលទពីតករុងហយរូសាឡិមត្ររូវវនិ្្ 

ហដាយហ្តេចហនបូ៊ហក្នសាហន្រះ ជា្មាពីហឡើងវញិ ។ ម៊ននឹងដបករោ្ន ហៅហៅតាមទពី

លំហៅរប្់ពួកហគហរៀងៗខ្ួន ដែលពួកហគបានខំតបឹងដតបងសាតេ រហឡើងវញិ

ហន្រះ «ពួកហគក៏បានហ្វាើប៊ណ្យបារា»ំ។ ដអ្រ៉ា ៣:១-៦ ។

 ការ្ង់អា្ន្្តមាប់្រង្វា យែ៊្រជា្មាពីហឡើងវញិ បានហ្វាើឲ្យរាស្តេ

្ំណល់មានកតេពីអំណរជាពន់ហពក។ ពួកហគបានចូលហៅក្ន៊ងការហរៀបចំជាចំាបាច់ 

្តមាប់ការសាថែ បន្តពរះវោិរជា្មាពីហឡើងវញិយ៉ាងអ្់ពពីចិ្រតេ ហដាយ រួបរួម រោ្ន  

យ៉ាងក្ាោន ខណៈដែលការហរៀបចំទំាងោយហចរះដ្របនតេហៅម៊ខ ពពីមួយ ដខ 

ហៅមួយដខ។ ពួកហគបានបា្់របង់និមិ្រតេរូបននតពរះវ្រតេមានរប្់តពរះដែលពួក

ហគអាចហមើលហ�ើញហនរះអ្់ជាហតចើនឆ្្ន ំមកហ�ើយ។ ហ�ើយឥឡូវហនរះ ព័ទ្ធជំ៊

វញិហដាយការចងចំាអំពពីការហបារះបង់ជំហនឿែ៏ហតកៀមតកំននជពីែូនជពីតារប្់ពួក

ហគ ពួកហគចង់បាននិមិ្រតេរូបននការអ្់រឱនហទា្ និងការរោប់តពរះ�ឫទ័យ 

រប្់តពរះហនរះជាខំ្ាង។ ពួកហគបានឲ្យ្រនម្ែល់ការយល់តពមរប្់តពរះ ខ្្់

ជាងការមានភាពចហតមើនរ៊ងហរឿងផ្្ល់ខ្ួន និងឯក្ិទ្ធិពពីប៊រាណ ជា្មាពី ហឡើង 

វញិ។ តពរះមានហ្ចកតេពីហតកា្ជំនួ្ពួកហគ យ៉ាងអសា្ច រ្យ ហ�ើយពួកហគោក់



ការវលិត្រឡប់នននិរហទ្ជន-ទំព័រ-687-

មានការធាន្រ៉ាប់រងពពីតពរះវ្រតេ មានរប្់តទង់ ជាមួយនឹងពួកហគ ដ្រពួកហគក៏

ហៅដ្រចង់បានតពរះពរដែល្ំជាងហនរះែដែល។ ពួកហគបាន្ម្ឹង 

ហមើលហៅខាងម៊ខ ែល់ហពលដែលពួកហគអាចនឹងហ�ើញពន្ឺនន្ិរ ពីល្អរប្់ 

តពរះដចងចំាងហចញពពីតពរះវោិរ ដែលបានសាថែ បន្ហឡើងវញិហន្រះ។

 ពួកជាងដែលបានចូលរួមហៅក្ន៊ងការហរៀបចំ្មាភា រៈ្តមាប់សាង្ង់ 

បានរកហ�ើញែំ៊ ម្ា្ំៗដែលហគបាននំ្យកមកសាង្ង់តពរះវោិរហៅ្ម័យ

ហ្តេចសាឡូមូ៉ន ហៅក្ន៊ងចំហណាមកហម្ចបាក់ដបក ហ�ើយពួកហគបានហរៀបចំ  

ហតបើតបា្់ែំ៊្មាទំាងហន្រះ តពមទំាងបានែតេល់្មាភា រៈ្មាពីៗហែ្សងហទៀ្រជាហតចើន 

ែងដែរ មិនយូរប៊៉ន្មា ន កិច្ចការហន្រះក៏បានហជឿនហលឿនហៅម៊ខ រ�ូ្រែល់ 

្ំរណាក់ការដែលបានចាក់តគឹរះរួចជាហស្្ច។  កិច្ចការហនរះត្ររូវបានហ្វាើហៅ 

ចំហររះម៊ខមន៊្្សរាប់រន់ន្ក់ ដែលបានតបមូលែតេ៊ំរោ្ន ហមើលភាពហជឿនហលឿន

ននការង្រ និងហែើម្ពីបហញ្ច ញអំណរក្ន៊ងការមានចំដណកក្ន៊ងការសាង្ង់

ហន្រះ។ ហៅហពលពួកហគបានដាក់្មាតជរុង (តគឹរះ) ហៅតាមកដន្ងរួចរាល់ហ�ើយ 

ពួកបណាតេ ជន ដែលអមហដាយ្ំហឡងដត្ររប្់ពួក្ង្និង្ឹងរប្់ 

កូនហៅហអសាភែង «ហគក៏ហតចៀងហ្្ើយរោ្ន  ហដាយរក្យ្រហ ើ្រ ហ�ើយ 

អរតពរះគ៊ណ ែល់តពរះហយ�ូវ៉ថា តទង់តបកបហដាយករ៊ណាគ៊ណ ហ្ចកតេពី 

្ប្៊រ្ននតទង់ហៅអ្់កល្ជានិច្ច ែល់ពួកអ៊ពីស្សាដអល»។ ខ ១១ ។

 ែ្រះ្ដម្ងដែលពួកហគបតមរុងនឹងសាង្ង់ហឡើងវញិ គឺជាតបធាន 

បទ ននបទទំន្យជាហតចើន ដែលទាក់ទងហៅនឹងកិច្ចការដែលតពរះ្ពវា 

តពរះ�ឫទ័យចង់បង្្ញែល់តករុង្៊ពីយូ៉ន និងពួកអ្នកដែលមានវ្រតេមានហៅ

ក្ន៊ងពិ ព្ីដាក់្មាតជរុង គួរដ្រចូលរួមអ្់ពពីចិ្រតេ ហៅក្ន៊ងតពរះវញិ្ញា ណ ននឱកា្ 

ហន្រះ។ ហ�ើយលាយឡំជាមួយនឹង្ំហឡងែូរ្រង្នតេពី និង្ដតមក ្ រហ ើ្រ 

្រហមរាើង ដែលហគបានឮហៅន្ងៃែ៏រ ពីករាយហន្រះ ក៏មាន្ំហឡងតបឆំ្ងែងដែរ។ 

«ដ្រមានរោ្ន ហតចើន ក្ន៊ងពួក្ង្ ពួកហលវ ពី និងពួកអ្នកជាកំពូលហលើវង្សននពួក

អយ្យហកា ជាមន៊្្សចា្់ដែលហ�ើញតពរះវោិរម៊ន ហគក៏យំជាខំ្ាង 



ទំព័រ-688- ពួកហោរា និងហ្តេច

ក្ន៊ងកាល ដែលហ�ើញដាក់ហជើងជញ្ជា ំងតពរះវោិរហនរះ ក៏មានរោ្ន ជាហតចើនបាន

ដស្្កហោ៊ហដាយហ្ចកតេពីរ ពីករាយដែរ»។ ខ ១២ ។

អាទិត្យ-៣០ ធ្នូ   អំណាន តពរះគម្ពីរតបចំាន្ងៃ៖  ណា�ំ៊៊ ជំពូក៣

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ឱ ្ ូម ឲ្យ មន៊្្ស ទំាងោយ ្ រហ ើ្រ ែល់ តពរះហយ�ូវ៉ 

ហដាយ ហតររះ ហ្ចកតេពី ្ ប្៊រ្ រប្់ តទង់ ហ�ើយ ហដាយ ហតររះ អ្់ ទំាង ការ 

អសា្ច រ្យ ដែល តទង់ បាន ហតបា្ ែល់ មន៊្្ស ជា្ិរ។ ទំន៊ក្រហមរាើង ១០៧:៨ 

 ទ៊ក្ខហតកៀមតកំដែលបានហកើ្រហឡើង ហៅក្ន៊ងចិ្រតេរប្់ពួកមន៊្្សចំ

ណា្់ៗទំាងហន្រះគឺជាហរឿង្មមាជា្ិរ ខណៈដែលពួកហគបានគិ្រអំពពីលទ្ធែល

ននអំហពើអាតកក់បនតេបន្្ប់ ជាយូរអដងវាងរប្់ពួកហគ។ តប្ិនហបើពួកហគនិង

មន៊្្សហៅជំន្ន់ពួកហគហន្រះបានសាតេ ប់បង្គា ប់តពរះ និងហ្វាើតាមតពរះរាជបំណង

រប្់តទង់្តមាប់រាស្តេអ៊ពីស្សាដអល ហម្៉រះ្មតពរះវោិរដែលហ្តេចសាឡូមូ៉ន 

បានសាងហនរះមិនត្ររូវបំផ្្ញហឡើយ ហ�ើយពួកហគក៏មិនចំាបាច់ក្ាយហៅជា

ហ្្ើយដែរ។ ប៊៉ដនតេ ហដាយសារដ្រការមិនែឹងគ៊ណនិងភាពមិនហសាមា រះត្រង់ 

ពួកហគបានត្ររូវខា្ច ្់រខា្ច យហៅក្ន៊ងចំហណាមសា្ន៍ែនទ។

 ឥឡូវហនរះសាថែ នភាពបានផ្្្់បតេូរ។ តពរះជាមា្ច ្់បានយាងមកជួប
 

នឹងរាស្តេរប្់តទង់ហដាយភាពស្្ទន់ ហ�ើយបានអន៊ញ្ញា ្រឲ្យពួកហគវលិ 

ត្រឡប់មកកាន់ទឹកែពីកំហណើ ្ររប្់ពួកហគ ជា្មាពីហឡើងវញិ។ ពួកហគមានភាព

ហតកៀមតកំហដាយសារដ្រកំ�៊្ពពីអ្រពី្រកាល បានហបើកែ្ូវឲ្យពួកហគមានអំណរ   

យ៉ាងនតកដលង។ តពរះបានបណាតេ លតពរះទ័យហ្តេច្៊ពីរូ្ឲ្យជួយែល់ពួកហគ

ក្ន៊ងការសាង្ង់តពរះវោិរជា ម្ាពីហឡើងវញិ ហ�ើយការហនរះបានអំរវន្វឲ្យ

មានការែឹងគ៊ណែ៏តជាលហតរៅ។ ប៊៉ដនតេ អ្នកខ្រះមិនបាន្ម្ឹងហមើលហៅឯ 

ទិពវាញ្ញា ណដែលហបើកចំ�រប្់តពរះហទ ។ ជំនួ្ឱកតេពីអំណរ ពួកហគដបរជាហពញ



ការវលិត្រឡប់នននិរហទ្ជន-ទំព័រ-689-

ចិ្រតេនឹងគំនិ្រហទាមន្្សនិងការបាក់ទឹកចិ្រតេហៅវញិ។ ពួកហគធ្ាប់បានហ�ើញ

្ិរ ពីរ៊ងហរឿងននតពរះវោិររប្់ហ្តេចសាឡូមូ៉ន ពួកហគបានទួញហសាកហដាយ

សារដ្រការបាក់ដបកននតពរះវោិរហនរះត្ររូវបានសាង្ង់ហៅវញិ ។

 ពួកហគបានបហងរាើ្រការទួញហសាក ការ្រ្អូញដ្រ្អរនិងការហតបៀបហ្ៀប

ហដាយការមិនហពញចិ្រតេ ដែលជរះឥទ្ធិពលជាខំ្ាង ហៅហលើមន៊្្សជាហតចើន 

តពមទំាងបានហ វ្ាើឲ្យនែរប្់ពួកអ្នកសាង្ង់ច៊រះហខសាយែងដែរ។ ពួកហគបាន

ែឹកនំ្ឲ្យពួកជាងទំាងហន្រះ្ង្ស័យថា ហ្រើពួកហគគួរបនតេសាង្ង់្ំណង់

ដែលមានការររិះគន់ជាហតចើនតំាងពពីែំបូង ហ�ើយដែលបណាតេ លឲ្យមានការ 

ទួញហសាកជាហតចើនហនរះ្រហៅហទៀ្រឬយ៉ាងណា។

 ហទារះជាយ៉ាងហនរះក៏ហដាយ ក៏មានមន៊្្សជាហតចើនហៅក្ន៊ងចំហណាម 

ពួកតករុមជំនំ៊ ដែលមានជំហនឿរងឹមំា និងមានទ្្សនវ ិ្ ័យទូលំទូលាយ មិន

បានែឹកនំ្ពួកជាងទំាងហន្រះឲ្យហមើលហ�ើញ្ិរ ពីរ៊ងហរឿង្ិរច្ួរច ឬការមិន 

ហពញ ចិ្រតេហន្រះដែរ។ «ក៏មានរោ្ន ជាហតចើនបានដស្្កហោ៊ហដាយហ្ចកតេពីរ ពីករាយ

ដែរ ែល់ហម្៉រះបានជាបណាតេ ជនរកសាគា ល់្ូរ្ំហឡងណាដែលអរ្បបាយ 

និង្ូរ្ំហឡងរប្់អ្នកដែលយំ ហន្រះមិនបានហទ ពពីហតររះហគដស្្ក ជា 

យ៉ាងខំ្ាង ហ�ើយ្ូរ្ដតមកហន្រះ ក៏ឮហៅឆ្ងៃ យែង»។ ខ ១២ និងខ ១៣ 

 តប្ិនហបើពួកអ្នកដែលមិនមានអំណរហៅហពលដាក់ហជើងជញ្ជា ំងនន

តពរះវោិរ បានែឹងជាម៊ននូវលទ្ធែលននការខវារះជំហនឿរប្់ពួកហគហៅន្ងៃហន្រះ  

ហម្៉រះ្មពួកហគភ័យញ័ររន្ធ្់រជាមិនខាន។ ពួកហគមិនបានែឹងអំពពីទមងៃន់ននរក្យ

មិនយល់តពមរប្់ពួកហគហន្រះហទ ពួកហគមិនបានែឹងពពីទំ�ំននការបហញ្ច ញ

ការមិនហពញចិ្រតេរប្់ពួកហគ ដែលនឹងពនយារែល់ការបហង្ើយការសាង្ង់

តពរះរាជ្ំរណាក់រប្់តពរះហនរះខំ្ាងប៊៉នណាហទ ។



ទំព័រ-690- ពួកហោរា និងហ្តេច

ច័ន្ទ-៣១ ធ្នូ   អំណាន តពរះគម្ពីរតបចំាន្ងៃ៖  ោបាគ៊ក ជំពូក១

 ខព្រះគម្ពីរព្រចាំ៖ ឱ ្ ូម ឲ្យ មន៊្្ស ទំាងោយ ្ រហ ើ្រ ែល់ តពរះហយ�ូវ៉ 

ហដាយ ហតររះ ហ្ចកតេពី ្ ប្៊រ្ រប្់ តទង់ ហ�ើយ ហដាយ ហតររះ អ្់ ទំាង ការ 

អសា្ច រ្យ ដែល តទង់ ហតបា្ ែល់ មន៊្្ស ជា្ិរ។ ទំន៊ក្រហមរាើង ១០៧:៣១ 

 សារៈ្ំខាន់ននតពរះវោិរែំបូង និងពិ ព្ីថាវា យ្រង្វា យតាម ដបប សា្ន្ 

ហដាយដាក់នែពពីហលើ ធ្ាប់ជាតបភពននអំនួ្ររប្់សា្ន៍អ៊ពីស្សាដអល ហៅ 

ម៊នហពលការចាប់ជាហ្្ើយរប្់ពួកហគ។ ប៊៉ដនតេ ការថាវា យបងគាំរប្់ ពួកហគ

បានខវារះខា្រមិនមានគ៊ណ្ម្្រតេិ ដែលតពរះបានចា្់រទ៊កថាជាការ្ំខាន់

បំែ៊្រហន្រះជាញឹកញាប់។ ្ិរ ពីរ៊ងហរឿងននតពរះវោិរទពីមួយ ដែលល្ពីលបាញ 

ខាងការថាវា យ្រង្វា យហន្រះ មិនអាចហ្វាើឲ្យពួកហគរោប់តពរះ�ឫទ័យែល់តពរះ

បានហទ ហតររះការថាវា យ ្រង្វា យ ដបបហន្រះ ដ្រមួយ ម៊ខ ហៅចំហររះតពរះហនត្រ 

រប្់តពរះ ទ៊កែូចជាមិនបានថាវា យែូហចា្ន រះដែរ។ ពួកហគមិនបាន នំ្យក  

្រង្វា យមកថាវា យែល់តទង់ហដាយការបន្្បខ្ួន និង ហដាយវញិ្ញា ណ ននការ 

សាតេ យហតកាយហឡើយ ។

 គឺហៅហពលដែលហរោលការែ៏្ំខាន់នននគររប្់តពរះ  ត្ររូវបាន ហគ 

ហមើលដលងហ�ើញ ពិ ព្ីហន្រះមានភាពអ្ិកអ្មនិងមានមន៊្្សចូលរួមយ៉ាង 

ហតចើនក៊រះករ ។ ហៅហពលដែលពួកហគមិនយកចិ្រតេទ៊កដាក់ហៅនឹងលក្ខណៈ

ននការសាង្ង់ ហៅហពលដែលខវារះការ្មា្អ ្រចិ្រតេ ហៅហពលដែលមន៊្្ស

ហមើលង្យែល់ភាពសាមញញាននភាពជាតពរះ ដែលភាពរ៊ងហរឿងនិងការចូល 

ចិ្រតេភាព្ំដញង ទាមទារឲ្យមានតពរះវោិរ្ំ្រាឹមន្រាតាក់ដ្រងយ៉ាងរ៊ងហរឿង 

និងពិ ព្ីប៊ណ្យយ៉ាងគតគឹកគហតគង។ ប៊៉ដនតេ អវាពីៗែូចដែលបានហរៀបរាប់មកហនរះ 

មិនបាន្រហ ើ្រ្រហមរាើងែល់តពរះហទ ។ តពរះអងគាមិនដមនវយ្រនម្ពួកជំនំ៊រប្់

តទង់ហដាយសារលក្ខណៈខាងហតរៅហន្រះហទ គឺហៅហលើការហរោរពនិងស្្ោញ់

យ៉ាងយកចិ្រតេទ៊កដាក់ ដែលដញកពួកហគឲ្យខ៊្រោ្ន ដាច់ស្្ឡរះពពីហលាកិយ

វញិ។ តពរះអងគាប៉ាន់តបមាណ្រនម្ពួកជំនំ៊ហន្រះហៅតាមការរ ពីកលូ្រលា្់នន

្មាជិកខាងចំហណរះែឹងអំពពីតពរះតគិ្តេ ហៅតាមការរ ពីកចហតមើនននបទពិហសា្ន៍

ខាងតពលឹងវញិ្ញា ណរប្់ពួកហគ។ តពរះអងគាទ្រហមើលពពីហរោលការនន
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ហ្ចកតេពីស្្ោញ់និងហ្ចកតេពីល្អ ។ ្តម្់នន្ិល្ៈទំាងអ្់ មិនអាច 

ហតបៀបែ្ឹមហៅនឹងលម្អនិងលក្ខណៈននតពរះវោិរដែលត្ររូវបានបង្្ញ ហៅ 

ក្ន៊ងពួកអ្នកដែលមានអ្រតេចរ្ិរជា្ំរណាងរប្់តពរះតគិ្តេហឡើយ។

 តករុមជំនំ៊អាចជាមន៊្្សដែលតកពីតកបំែ៊្រហៅក្ន៊ងទឹកែពី។ តករុមជំនំ៊អាច

រោមា នភាពទាក់ទាញពពីអាការខាងហតរៅ ប៊៉ដនតេ តប្ិនហបើ្មាជិកមានហរោល

ការននអ្រតេចរ្ិររប្់តពរះតគិ្តេ ហន្រះពួកហទវតានឹងរួបរួមជាមួយនឹងពួកហគ 

ហៅក្ន៊ងការថាវា យបងគាំរប្់ពួកហគ។ ការ្រហ ើ្រ ្រហមរាើងនិងការដ្្ងអំណរ 
គ៊ណដែលហចញពពីចិ្រតេែ៏មានអំណរ នឹងហឡើងហៅឯតពរះ ែូចជា្រង្វា យដែល

មានក្ិនតកអូប្ងៃ៊យ្ងៃប់ែូហចា្ន រះដែរ។

«ឱ្ូមអរតពរះគ៊ណែល់តពរះហយ�ូវ៉ 

ែ្ិ្រតទង់ល្អ 

ហ្ចកតេពី្ប្៊រ្ននតទង់ឋិ្រហ្រហៅជានិច្ច 

គួរឲ្យពួកអ្នកដែលតពរះហយ�ូវ៉បានហតបា្ហលារះ 

បានថាែូហច្នរះដែរ 

គឺអ្់អ្នកដែលតទង់បានហលារះ”។

“ចូរហតចៀងថាវា យតទង់ ចូរហតចៀង្រហ ើ្រែល់តទង់ច៊រះ 

ឲ្យគិ្ររពឹំងពពីអ្់ទំាងការអសា្ច រ្យរប្់តទង់។ 

ចូរយកតពរះន្មបរ ិ្ ៊ទ្ធរប្់តទង់ជាទពីអំណរតពឺតពរួចច៊រះ 

ត្ររូវឲ្យអ្់អ្នកដែលដ្វាងរកតពរះហយ�ូវ៉ 

មានចិ្រតេរ ពីករាយហឡើង “ ។

“ែ្ិ្រតទង់ហតបា្តពលឹងដែល្ង្វា ្រ ឲ្យបាន្រាប់្រាល់ 

ហ�ើយតទង់ចដម្អ្រតពលឹងដែលហស្្កឃ្្ន 

ហដាយហ្ចកតេពីល្អ»។

ទំន៊ក្រហមរាើង ១០៧:១, ២; ១០៥:២, ៣ ១០៧:៩ ៕


