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ពេលពេរះវិញ្ញា ណបរសិទុ្ធបានមកសណិ្តពលើអ្នករាលគ់្្ន

ល្ងាចថ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ្្ងសៅរទី៍៣០មិ្ នុា

អំណានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្ដា ហ៍សនរះ៖កចិ្ចការ១៖៦-៨,លូកា២៤៖២៥,លូកា២៤៖៤៤-
៤៨,សចាទយិកថា១៩៖១៥,កិច្ចការ១៖៩-២៦,សុភាសិត១៦៖៣៣។

ខចងចា៖ំ«ប៉នុនតែកាលណាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នមកសណិ្តសលើអ្នករាល់គ្្ន សនារះអ្នករាល់គ្្ន នងឹប្ន
ព្រះសចស្តែ សហើយនិងស្វើជាទីបនាទា ល់្ ីខ្ុ ំសៅពករុងសយរសូ្ឡមិព្មទាងំពសរុកយូដានងិពសរុកស្រ៉ារីទាងំ
មលូសហើយរហូតដល់ចុងនែនដីបែុំតែង»(កិច្ចការ១៖៨)។

សៅក្នុងគម្រីកិច្ចការជំ្ កូ១ព្រះសយសូ៊វប្នសនយាដល់ស្វករបស់ពទងថ់ាឆាប់ៗ សនារះព្រះនឹងបញូ្នព្រះ
វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធឲ្យមកសណិ្តសលើសគសដើម្ចីសពមើនករាលា ងំដល់សគ។ព្រះវញិ្ញា ណនងឹជួយ�ដល់ស្វករបស់ព្រះ
សយសូ៊វឲ្យស វ្ើកចិ្ចការ្សិសសសដើម្នីងឹែសាយដំណឹងដល់មនុស្សទូទាងំ្ភិ្សោក។ព្រះវញិ្ញា ណនងឹស វ្ើប្ដិ
ហារយិជ៍ាសពចើន។ស្លសនារះមនុស្សពគបគ់្្ន នងឹដឹងថាកិច្ចការ្សិសសសនារះគមឺក្ពី្រះជារា្ច ស់។ព្រះសយសូ៊វ
មនិអាចសៅជាមយួនងឹសិស្សពទងក់្នុងរូបកាយជាមនុស្សរហូតសនារះសទ។រាងកាយជាមនុស្សរបស់ពទងម់និ

អាចឲ្យពទងស់ វ្ើអវពីគបយ៉់ងសពរាបស់្វករបស់ពទងប់្នសទ។សហើយព្រះសយសូ៊វកព៏តរូវយងសៅស្ថា នសួគ៌
សដើម្ពី្រះវញិ្ញា ណយងមកសលើនែនដីសនរះសហើយគងជ់ាមយួរាសសតែរបស់ព្រះអង្គ។
 ប៉នុនតែអ្នកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វមនិយល់្សីសចកដាទីាងំសនរះសទរហូតទាល់នតបនាទា ប់្ ពី្រះសយសូ៊វរាន


ព្រះជន្មរស់្សុីគតសឡើងវញិសទើបសគយល់។សិស្សរបស់ពទងប់្នលរះបងអ់វពីគបយ៉់ងសដើម្សីដើរតាមពទង។់

សិស្សរបស់ពទងស់ជឿជាកថ់ាព្រះអង្គករា្ច តស់្សនរ៍ ៉មូសហើយនងឹស្ដា រឲ្យពបសទសអុពីស្នអលកាលា យសៅជានគរ
ដខ៏្លា ងំកាលា សឡើងវញិមនិខ្ន។សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វមនិងាយនឹងគិតតាមនបបសែ្សង្សីនរះសទ។
 សៅក្នុងគម្រីកិច្ចការជំ្ កូ១សយើងប្នអានអំ្សីមសរៀនចុងសពកាយនដលព្រះសយសូ៊វបសពងៀនដល់សិ
ស្សរបស់ពទង។់ព្រះសយសូ៊វសនយាថានឹងពបទានព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធដល់សគ។គម្រីកិច្ចការជំ្ូក១កប៏្នពប្ប់
សយើងនដរថាព្រះសយសូ៊វយងសៅស្ថា នសួគនិ៌ង្កីារនដល្កួជនំុំសញ្ញា ្្មសីពតៀមខលានួសដើម្ទីទួលព្រះវញិ្ញា ណបរ ិ
សុទ្ធនដរ។

សមសរៀនទី១ ៣០មិ្ ុនា-៦កក្កដា



2ថ្្ងអាទិត្យ ១កក្កដា

ស្សនអ៍ុីពស្នអល្្មី

 គម្រីសញ្ញា ចាស់ប្នសនយាដល់ស្សនអ៍ុីពស្នអលថាព្រះនឹងបញូ្នព្រះនមស្ុសដីល់្ួកសគ។
ព្រះនមស្ុសគីឺជាព្រះមយួអង្គនដលព្រះវរបិតាសរ ើសតាងំ។ព្រះវរបិតាប្នសរ ើសតាងំព្រះនមស្ុសឲី្យជួយ�សង្គគ្

សរារះរាសសតែរបស់ព្រះអង្គ។ប៉ុននតែសសសងា្គ រះសគសចញ្ីអវី?ខខលារះសៅក្នុងគម្រីសញ្ញា ចាស់សនយាថាព្រះនមស្ុសី
សនារះកជ៏ាសសដាចនដរ។សសដាចអង្គសនរះនឹងសស្យរាជ្យជាសរៀងរាបដរាបតសៅ(ទំនុកតសម្កើង៨៩៖៣,៤,
៣៥-៣៧)។ខសែ្សងសទៀតនដលនចងអំ្ីព្រះនមស្ុសបី្នសនយាថានឹងរានព្រះអង្គសសសងា្គ រះមយួអង្គនដល

នឹងសុគតជួសប្បរបស់រាសសតែពទង់(សអស្យ៥២៖១៣-៥៣៖១២ដានីនយល៉៩៖២៦)។សសចកដាី
សនយាអំ្ីព្រះនមស្ុសនីដលខុសគ្្ន ទាងំសនរះមនិែទាុយគ្្ន សនារះសទ។ែទាុយសៅវញិគឺជាការបងាហា ញ្ីកិច្ចការ

របស់ព្រះនមស្ុសនីែ្នកសែ្សងសទៀតនដលសយើងមនិដឹង។ទីមយួគឺព្រះនមស្ុសពីតរូវរងទុក្ខ។រចួមកព្រះនមស្ុសកី៏
កាលា យសៅជាសសដាច(លូកា១៧៖២៤,២៥លូកា២៤៖២៥និង២៦)។
 ប៉ុននតែបញ្ហា នដលស្សនយូ៍ដារានសៅជំនានព់្រះសយសូ៊វសនារះគឺ្ួកសគសង្មឹថានឹងប្នព្រះនម
ស្ុសនីដលអាចសសសងា្គ រះសគ្ីស្សនរ៍ ៉ូម។កដាីសង្មឹនដលមនិពតឹមពតរូវសនរះបណាដា លឲ្យស្សនយូ៍ដាមនិយ
ល់ថាព្រះនមស្ុសពីតរូវយងមកសដើម្រីងទុក្ខសហើយសុគតជំនួសប្បសយើង។
 ដំបូងសឡើយសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វពបកាសពប្បដ់ល់ស្សនយូ៍ដាអំ្ីកដាីសង្មឹរបស់្ួកសគ
ថាព្រះនមស្ុសនីឹងកាលា យជាសសដាចដរ៏ានអំណាចមយួអង្គសលើនែនដីសនរះ។្ួកសគសជឿថាព្រះសយសូ៊វគឺជាសសដាច
(រ៉ាថាយ១៦៖១៦,២០)។ជួនកាលស្វករបស់ព្រះសយសូ៊វដសណដាើ មគ្្ន ចងអ់ង្គុយជិតបលលាល័ង្ករបស់ព្រះ
សយសូ៊វស្លនដលព្រះអង្គសឡើងសស្យរាជ្យ(រ៉ាកុស១០៖៣៥-៣៧លូកា៩៖៤៦)។ព្រះសយសូ៊វប្ន
ពប្បស់្វករបស់ពទងជ់ាមុនអំ្ីការរងទុក្ខនិងការសុគតរបស់ព្រះអង្គ។ប៉ុននតែស្វករបស់ពទងម់និប្ន
យល់្ីសសចកដាីនដលព្រះអង្គពប្បដ់ល់្ួកសគសទ។ដូសច្នរះសៅស្លនដលព្រះសយសូ៊វសុគត
ស្វករបស់ពទងក់ស៏កើតសសចកដាីពចបូកពចបល់ក្នុងចិតតែ។្ួកសគប្តប់ងក់ដាីសង្មឹអស់(លូកា២៤៖២១)។
 សតើគម្រីកិច្ចការ១៖៦បសពងៀនសយើងដូចសមដាចនដលស្វករបស់ព្រះសយសូ៊វ្ំុប្នយល់?
សតើព្រះសយសូ៊វស្លាើយតបយ៉ងដូចសមដាចសៅក្នុងគម្រីកិច្ចការ១៖៧?
 ការសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នបំផ្លា ញកដាីសង្មឹរបស់សិស្សពទងន់ដលខំរ ំ្ ឹងថាពទងជ់ាព្រះនម
ស្ុស។ីប៉ុននតែសពកាយមក្ួកសគស�ើញព្រះអង្គរានព្រះជន្មរស់សឡើងវញិ្ួកសគកច៏ាបស់ែដាើមរានកដាីសង្មឹជា

្្មី។ស្លសនរះ្ួកសគសជឿជាកជ់ាខ្លា ងំថាព្រះសយសូ៊វនឹងកាលា យជាសសដាចថនស្សនអ៍ុីពស្នអលសលើនែនដីសនរះ
សហើយនឹងបញ្ចបអ់ំណាចអាណាចពករ ៉ូម។
 ចសមលាើយរបស់ព្រះសយសូ៊វគួរឲ្យចាបអ់ារម្មណ៍ណាស់។ព្រះអង្គមនិប្នរានបនទាូលអវីទាកទ់ង
សៅនឹងការែដាល់នគរសៅឲ្យស្សនអ៍ុីពស្នអលសនារះវញិសទ។សហើយព្រះអង្គកម៏និប្នរានបនទាូលអវីអំ្ី

ការកាលា យមកជាសសដាចស្សនអ៍ុីពស្នអលនដរ។ែទាុយសៅវញិព្រះសយសូ៊វពប្បស់ៅស្វករបស់ព្រះអង្គឲ្យ
នឹកចាថំារាននតព្រះប៉ុសណាណ រះនដលដឹង្ីស្លសវោនដលព្រះអង្គនឹងស្វើសសចកដាីនដលព្រះអង្គប្នសនយា

ទាងំអមបាលរ៉ាន។មនុស្សមនិអាចដឹង្ីស្លសនារះប្នសឡើយ។
 ដូចនដលគម្រីលូកា២៤៖២៥ប្នបងាហា ញសយើងពស្ប់សតើអវីសៅជាបញ្ហា ្ិតពប្កដរបស់អ្នក

សដើរតាមព្រះសយសូ៊វ?សហតុអវីប្នជាសយើងងាយនឹងសជឿនូវសសចកដាីនដលសយើងចងស់ជឿជាងនសវងរកសសចកដាី
្ិតនដលព្រះគម្រីបសពងៀនវញិ?សតើសយើងអាចសគច្ីអនាទា កស់នរះសដាយវ ិ្ ីណា?
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កិច្ចការ្ិសសសនដលព្រះសយសូ៊វបងា្គ បឲ់្យស្វកពទងស់្វើ


សូមអានគម្រីកិច្ចការ១៖៨។តាមសសចកដាីនដលប្នអាន្ីខសនរះសតើព្រះសយសូ៊វបងា្គ បឲ់្យស្វកពទ
ងស់្វើអវី?

គម្រីកិច្ចការ១៖៨ពប្បស់យើងអំ្ីកិច្ចការនដលព្រះសយសូ៊វបងា្គ បឲ់្យស្វកពទងស់្វើ។កិច្ចការសនរះ
រានបនួនែ្នកសំខ្ន់ៗ រមួរាន៖

១ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ៖ព្រះវញិ្ញា ណនតងនតបំស្ញការងារសពរាបឲ់្យរាសសតែរបស់ព្រះ។ប៉ុននតែ្យា
ការរីបស់ព្រះសៅសមល័យសញ្ញា ចាស់ប្នពប្បស់យើងអំ្ីស្លសវោមយួនាស្លអនាគតនដលព្រះនឹងពប
ទានព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធមកឲ្យរាសសតែរបស់ពទងត់ាមនបបដវ៏សិសសមយួ(សអស្យ៤៤៖៣យ៉ូនអល
២៖២៨,២៩)។ព្រះសយសូ៊វប្នស្ញសដាយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរចួសហើយតាងំ្ីកាលនដលព្រះអង្គ
បសំ្ញព្រះរាជកិច្ចសៅសលើនែនដីសនរះសៅសឡើយ(លូកា៤៖១៨-២១)។ប៉ុននតែព្រះវរបិតាពទងច់ាកព់្រះវញិ្ញា ណ
របស់ព្រះអង្គសលើអ្នកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វបនាទា ប់្ ីព្រះអង្គសលើកតសម្កើងព្រះសយសូ៊វសៅសលើស្ថា នសួគម៌ក
(យ៉ូហាន៧៖៣៩កិច្ចការ២៖៣៣)។

២ស្មរបនាទា ល់៖ពាក្យថាស្មរបនាទា ល់គឺជានរណារា្ន កន់ដលប្នស�ើញសហតុការណ៍ណាមយួ
ផ្ទា ល់នភ្នក។អ្នកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វគឺជាស្មរបនាទា ល់របស់ពទង់(កិច្ចការ១៖២១,២២កិច្ចការ៤៖២០
និងយ៉ូហានទី១១៖១-៣ែងនដរ)។ស្លសនារះព្រះសយសូ៊វបញ្្ឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គសចញសៅពបកាស
ពប្បម់នុស្សទាងំអស់សលើសោកសនរះអំ្ីព្រះអង្គ។

៣នែនការសពរាបកិ់ច្ចការ្ិសសស៖ព្រះសយសូ៊វបងា្គ បឲ់្យសិស្សរបស់ពទងស់ វ្ើបនាទា ល់សៅពករុងសយរូ
ស្ឡិមជាមុនសិន។រចួសគពតរូវស្វើបនាទា ល់សៅពសរុកយូដានិងស្រ៉ារតីាមសពកាយ។ទីបំែុតព្រះសយសូ៊វ

បងា្គ បស់ៅស្វករបស់ពទងឲ់្យែសាយសៅមនុស្សទាងំអស់។ទីពករុងសយរូស្ឡិមគឺជាមជ្ឈដ្ានខ្ងស្ស
នារបស់ស្សនយូ៍ដា។ប៉ុននតែព្រះសយសូ៊វប្នសុគតសៅសលើស�ើឆា្ក ងខ្ងសពរៅរបងទីពករុង។ព្រះសយសូ៊វក៏
ប្នបំស្ញសបសកកម្មសៅសពរៅទីពករុងសៅកានព់សរុកយូដានិងស្រ៉ារនីដរ។ដូសច្នរះសិស្សរបស់ពទងក់ព៏តរូវ
សៅបំស្ញសបសកកម្មសៅកននលាងដថទសទៀតនដរ។្ួកសគពតរូវនតសៅពគបទ់ិសទីសលើនែនដីសនរះ។

៤ទស្សនិកជនសពរាបកិ់ច្ចការ្ិសសស៖សៅសមល័យគម្រីសញ្ញា ចាស់ព្រះជារា្ច ស់រានគសពរាងឲ្យ
មនុស្សរា្ន និងស្សនទ៍ាងំប៉ុនា្ម ននដលសៅជំុវញិស្សនអ៍ុីពស្នអលប្នមកឯពទង។់ព្រះអង្គមនិប្ន
សពគ្ងឲ្យស្សនអ៍ុីពស្នអលសចញសៅស្សនស៍ែ្សងៗសដើម្នីឹងែសាយ្ីព្រះអង្គសនារះសទ។


(ប្វបសពមើ្ ិសសសរបស់ព្រះស ្្ម រះយ៉ូណាសគឺជាឧទាហរណ៍សដាី្ីការយកស្ររបស់ព្រះសៅពប្បដ់ល់
ស្សនដ៍ថទ។នតសរឿងនបបសនរះមនិសកើតសឡើងញឹកញាបស់ទ)។ប៉ុននតែសៅក្នុងសញ្ញា ្្មីវញិសរឿងខុសនបលាក្ី
សមល័យសដើម។នមនសហើយពករុងសយរូស្ឡិមគឺជាមជ្ឈដ្ានខ្ងស្សនាសពរាបអ់្នកសជឿព្រះសយសូ៊វ។
ប៉ុននតែ្ួកសគមនិពតរូវស្្ន កស់ៅទីសនារះរហូតសទ។ែទាុយសៅវញិព្រះបងា្គ បឲ់្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គសចញសៅែសាយ
ដំណឹងល្អដល់មនុស្សពគបគ់្្ន ពាសស្ញ្ិភ្សោក។

សូមអានគម្រីលូកា២៤៖៤៤-៤៨។សតើព្រះសយសូ៊វឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គែសាយដំណឹងអំ្ីអវី?

ព្រះសយសូ៊វសៅចំណាយស្ល៤០ថ្្ងជាមយួនឹងសិស្សរបស់ព្រះអង្គសទៀតបនាទា ប់្ ីព្រះអង្គរានព្រះ
ជន្មរស់សឡើងវញិ(កិច្ចការ១៖៣)។ព្រះអង្គ្ន្យល់្ីសសចកដាី្ិតក្នុងព្រះគម្រីឲ្យសគស្ដា បជ់ាសពចើន។ស្ល
សនរះសិស្សរបស់ព្រះអង្គកានន់តយល់ចបាស់អំ្ីសសចកដាី្ិតជាងមុន។

ថ្្ងចល័នទា ២កក្កដា
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ព្រះអង្គនឹងយងមកវញិមដាងសទៀត

 សូមអានគម្រីកិច្ចការ១៖៩-១១។សតើសោកលូកាបរយិយអំ្ីការយងសៅឋានសួគរ៌បស់ព្រះ
សយសូ៊វសៅក្នុងគម្រីកិច្ចការ១៖៩-១១ដូចសមដាចខលារះ?បនាទា ប់្ ីព្រះសយសូ៊វយងសៅឋានសួគស៌ហើយសទវតា្ីរ
អង្គប្នជួបនឹងសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វ។សតើការជួបសនរះរានអតថានល័យ្ិសសសអវី?(សចាទិយកថា១៩៖១៥)

 សយើងពតរូវយល់ថាសោកលូកាបរយិយ្ីព្ឹតតែិការណ៍សនរះសដាយសោកសពបើពាក្យស្ចនជ៍ាមនុស្ស
សោករបស់សយើង។វ ិ្ ីនតមយា៉ងគតន់ដលសោកលូកាអាចបរយិយអំ្ីការចាកសចញរបស់ព្រះសយសូ៊វគឺ

សដាយការសពបើពាក្យថាព្រះសយសូ៊វសហារះសឡើងសៅសលើសម�។
 ការយងសៅឋានសួគរ៌បស់ព្រះសយសូ៊វគឺជាប្ដិហារយិម៍កអំ្ីព្រះ។សោកលូកាសពបើកិរយិ-

សល័្ទា«សលើកពទងស់ឡើង»សដើម្បីងាហា ញសយើងថាការយងរបស់ព្រះសយសូ៊វគឺជាប្ដិហារយិ។៍ពាក្យថា
«សលើកពទងស់ឡើង»បងាហា ញឲ្យសយើងស�ើញថាព្រះសយសូ៊វ្ំុប្នសលើកអង្គពទងស់ឡើងសៅសលើសម�សនារះសទ។

ែទាុយសៅវញិគឺរាននរណារា្ន កជ់ាអ្នកសលើកពទងស់ឡើង៖«សនារះព្រះប្នសលើកពទង់សឡើងសៅ»(កិច្ចការ១៖៩)។
ពគ្នតមដាងគតន់ដលសយើងស�ើញពាក្យ«សលើកសឡើងសលើ»សនរះសៅក្នុងគម្រីសញ្ញា ្្មីគឺសៅក្នុងខសនរះនតមដាង។
ប៉ុននតែសយើងស�ើញពាក្យ«សលើកសឡើងសលើ»សនរះបនួពប្ដំងសៅក្នុងគម្រីសញ្ញា ចាស់។គម្រីសញ្ញា ចាស់សពបើ

ពាក្យ«សលើកសឡើងសលើ»សនរះសដាយសំសៅសៅសលើទសងវើរបស់ព្រះ។ដូសច្នរះសបើសយើងយល់្ីអតថានល័យថនពាក្យថា
«សលើកសឡើងសលើ»សៅក្នុងគម្រីសញ្ញា ចាស់សនារះសយើងកអ៏ាចយល់ប្នថាពាក្យសនរះរាននល័យយ៉ងដូចសមដាច
សៅក្នុងគម្រីសញ្ញា ្្មីសនរះនដរ។ពាក្យថា«សលើកសឡើងសលើ»សនរះជួយ�ឲ្យសយើងដឹងថាព្រះវរបិតាផ្ទា ល់ជាអ្នក
សលើកព្រះសយសូ៊វសឡើងសៅសលើសម�។«សលើកសឡើងសលើ»កប៏ងាហា ញឲ្យសយើងស�ើញថាព្រះវរបិតាគឺជាអ្នកសពប្ស
ឲ្យព្រះសយសូ៊វរានព្រះជន្មរស់្ីសុគត(កិច្ចការ២៖២៤,៣២រ ៉ូម៦៖៤)។ប៉ុននតែសៅក្នុងគម្រីយ៉ូហាន
១០៖១៨ព្រះសយសូ៊វរានបនទាូលថាពទងរ់ានព្រះសចស្ដា អាចនឹងសពប្សខលាួនឯងឲ្យរចួសពកាយ្ីសុគតវញិ
ប្ន៖«ខុ្ំប្នទទួលអំណាចសនរះ្ីព្រះវរបិតាខ្ុ ំមក[ប្នសសចកដាីថាអំណាចសចស្ដា សនារះជារបស់ពទង់
សហើយ]»។ពសបស្លជាមយួគ្្ន សនរះខសនរះកប៏្នបងាហា ញឲ្យសយើងស�ើញថាអំណាចសចស្ដា របស់ព្រះសយសូ៊វ
ថានឹងសពប្សខលាួនឯងឲ្យរស់សឡើងវញិសនារះមក្ីព្រះវរបិតានដរ។
 ្្កមកប្ងំព្រះសយសូ៊វក្នុងកាលនដលព្រះអង្គកំ្ុងសឡើងសៅសលើ។រចួសោកលូកាកប៏រយិយ
ពប្បស់យើងអំ្ីសទវតា្ីរអង្គនដលមក�រនក្រ្ួកស្វក។រាននតសោកលូកាប៉ុសណាណ រះនដលប្នសរសសរ
ពប្បស់យើងអំ្ីសទវតាទាងំ២អង្គសនរះ។សទវតាទាងំសនារះពាកអ់ាវស។្ួកសទវតាពប្បម់ក្ួកស្វករបស់
ព្រះសយសូ៊វថាព្រះអង្គនឹងយងពតឡបម់កវញិក្នុងសណ្ានដនដលសនារះឯង។ព្រះអង្គសឡើងសៅសលើសម�

កាលនដល្ួកស្វកកំ្ុងនតសមើលព្រះអង្គ(កិច្ចការ១៖៩)។
 សណ្ាននដលស្វករបស់ព្រះសយសូ៊វស�ើញព្រះអង្គយងសៅសលើសម�ក្នុង្្កសនារះគឺជាសសច
កដាីសនយានដលព្រះអង្គនឹងយងមកនែនដីវញិសៅក្នុង្្កនដរ។នមនសហើយការយងមកជាសលើកទី្ីររបស់
ព្រះសយសូ៊វនឹងសកើតសឡើងសៅក្នុង្្ក«រានទាងំព្រះសចស្តែ និងសិរលី្អជាខ្លា ងំ»(លូកា២១៖២៧)។
«ពគប់ទាងំនភ្នកនឹងស�ើញពទង»់(វវិរណៈ១៖៧)។អំណាចព្រះសចស្ដា និងសិរលី្អថនការយងមកជាសលើកទី
្ីរនឹងប្នសលើសលនជ់ាងព្រះសចស្ដា និងសិរលី្អនដល្ួកស្វកស�ើញកាលព្រះអង្គយងសៅសលើសម�បនាទា ប់
្ីពទងរ់ានព្រះជន្មរស់្ីសុគតវញិ។
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សពតៀមខលាួនសពរាបទ់ទួលព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ


សៅក្នុងគម្រីកិច្ចការ១៖៧,៨ព្រះសយសូ៊វប្នស្លាើយតបសៅនឹងសំណួររបស់ស្វកពទង់្ ីស្ល
នដលព្រះអង្គនឹងយងពតឡបម់កវញិ។ព្រះសយសូ៊វមនិប្នបញ្្កថ់ាស្លសនារះគឺជាស្លណាសទ។

ប៉ុននតែសយើងស�ើញតពមរុយសៅក្នុងបនទាូលរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងយងមកវញិសៅស្លនដលព្រះវញិ្ញា ណ
ប្នមកសហើយស្លនដល្ួកស្វកព្រះអង្គប្នបំស្ញការងាររបស់សគសពសចប្ច់(រ៉ាថាយ២៤៖១៤)។
ពាក្យរបស់សទវតាសៅកាន់្ ួកស្វកមនិប្នស្លាើយតបសៅនឹងសំណួរថាសតើនគរថនព្រះនឹងមកសៅស្ល
ណាសនារះសទប៉ុននតែពាក្យរបស់សទវតាែដាល់ជាតពមរុយមកថានគររបស់ព្រះសយសូ៊វនឹងមកក្នុងស្លឆាប់ៗ ។
សហតុែលសនរះសហើយនដលអាច្ន្យល់ឲ្យសយើងយល់ថាសហតុអវីប្នជា្ួកស្វក«ពតឡប់សៅឯពករុង
សយរូស្ឡិមវញិសដាយអំណរជាខ្លា ងំ»(លូកា២៤៖៥២)។្ួកសគសជឿជាកថ់ាទីបញ្ចបនឹ់ងមកដល់នា
ស្លឆាប់ៗ សនារះ។
 សូមអានគម្រីកិច្ចការ១៖១២-២៤។ដូចនដលប្នអានខសនរះពស្ប់
សតើរាននរណាខលារះសៅបនទាបខ់្ងសលើ?សតើអ្នកនដលសៅបនទាបខ់្ងសលើសពតៀមខលាួនទទួលព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
សដាយរសបៀបណា?
 សិស្សព្រះសយសូ៊វប្នវលិពតឡប់្ ីភ្នអំូលីវវញិ។រចួ្ួកសគកព៏បមូលែដាុ ំគ្្ន សៅក្នុងបនទាបខ់្ង
សលើែទារះមយួសៅក្នុងពករុងសយរូស្ឡិម។សសតែីអ្នកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វខលារះកស៏ៅទីសនារះនដរ(លូកា៨៖១-៣
កិច្ចការ២៣៖៤៩កិច្ចការ២៤៖១-១២)។សូម្នីតរាតានិងបងប្អូនព្រះសយសូ៊វកស៏ៅទីសនារះជាមយួ្ួក
ស្វកនដរ។

សតើនរណាខលារះជាបងពបរុសរបស់ព្រះសយសូ៊វ?(រ៉ាកុស៦៖៣)។ព្រះគម្រីែដាល់ជាសហតុែលសមរម្យ
ឲ្យសយើងអាចសជឿប្នថាបងៗរបស់ព្រះសយសូ៊វគឺជាកូនមុនរបស់សោកយ៉ូនសបជាមយួនឹងពប្ន្ធមុន។
សយើងដឹងថានាងរារមីនិអាចជារាដា យរបស់្ួកសគប្នសទសពពារះព្រះសយសូ៊វគឺជាកូនច្ងរបស់នាងរ៉ារី
(រ៉ាថាយ១៖១៨-២៣លូកា១៖៣៤,៣៥)។អ្នកពសីនអលលាិនជីថវត៉ក៍យ៏ល់ពសបសៅនឹងសសចកដាីសនរះ
នដរ។សោកពសីរានពបស្សនថ៍ា្ួកសគគឺជាបងៗរបស់ព្រះសយសូ៊វ»ដកពសង់្ ីសសៀវសៅព្រះថនសសច
កដាីពសោញ់ទំ្ល័រ.....។យ៉ងណាមញិការនដលបងៗរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នមកចូលរមួសៅបនទាបខ់្ង
សលើជាមយួ្ួកស្វក្ិតជាសរឿងដគ៏ួរឲ្យភ្ាកស់ែ្អើលមយួ។បងៗរបស់ព្រះសយសូ៊វនតងនតមនិសជឿថាព្រះ
សយសូ៊វគឺជាមយួអង្គនដលព្រះចាតឲ់្យមក(រ៉ាកុស៣៖២១យ៉ូហាន៧៖៥)។ប៉ុននតែការនដលព្រះសយសូ៊វ
ប្នរានព្រះជន្មរស់្ីសុគតវញិទំនងជានកនពបគំនិតរបស់្ួកគ្ត។់សហើយព្រះសយសូ៊វកប៏្នសលចមក
ឯបងពបរុសរបស់ពទងយ៉់កុបក្នុងសភា្្ិសសសមយួ(កូរនិ្ូសទី១១៥៖៧)។សពកាយមកសោកយ៉
កុបប្នស្នងតំនណងជាអ្នកដឹកនាសំហគមនព៍គីស្ទា នជំនួសឲ្យសោកស្ពតរុស(កិច្ចការ១២៖១៧
កិច្ចការ១៥៖១៣កិច្ចការ២១៖១៨កាឡាទី២៖៩,១២)។
 អ្នកនដលសៅបនទាបខ់្ងសលើប្នអ្ិដ្ានជាសពចើនអសនក(កិច្ចការ១៖១៤)។្ួកសគកប៏្នសៅ
ឯព្រះវហិារសដើម្សីរសសើរតសម្កើងព្រះនដរ(លូកា២៤៖៥៣)។ចបាស់ណាស់គឺស្វករបស់ព្រះសយសូ៊វ

លនត់ួប្បរបស់សគសហើយនកនពបអតតែចរតិរបស់្ួកសគ។្ួកសគសពតៀមខលាួនរចួសពសចសដើម្ឲី្យព្រះពបទាន
ព្រះវញិ្ញា ណរបស់ពទងដ់ល់សគ។

 សតើសរៀងរាល់ថ្្ងសយើងអាចស្វើអវីខលារះសដើម្សីពតៀមខលាួនឲ្យប្នរចួរាល់សពរាបឲ់្យព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធស្វើព្រះរាជកិច្ចរបស់ពទងស់ៅក្នុងជីវតិសយើង?
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ស្វកទាងំដប់្ ីររបស់ព្រះសយសូ៊វ

 សរឿងទីមយួនដល្ួកជំនំុ្្មីស្វើមុនសគគឺសពជើសសរ ើសមនុស្សរា្ន កម់កជំនួសយូដាស។សៅជំនាន់
សនារះ្ួកជំនំុពគីស្ទា នរានគ្្ន ចំនួន១២០នាក់(កិច្ចការ១៖១៥)។

សូមអានគម្រីកិច្ចការ១៖២១,២២។ដូចនដលខទាងំសនរះប្នបងាហា ញពស្ប់សតើអ្នកជំនួសសោក
យូដាសពតរូវរានបទ្ិសស្្នអ៍វី?សហតុអវីប្នជាបទ្ិសស្្នស៍នរះសំខ្នស់មលារ៉ះ?

 អ្នកនដលមកជំនួសតំនណងឲ្យយូដាសពតរូវនតជាអ្នកនដលប្នស�ើញព្រះសយសូ៊វបនាទា ប់្ ីព្រះអង្គ
រានព្រះជន្មរស់សឡើងវញិ(កិច្ចការ៤៖៣៣)។បទ្ិសស្្នស៍នរះសំខ្នដ់ល់សមលារ៉ះកស៏ពពារះនតការរានព្រះ
ជន្មរស់សឡើងវញិជាកតាតែ បញ្្កថ់ាជំសនឿរបស់ពគីស្ទា នគឺជាការ្ិត។សហើយកជ៏ាភសតែុតាងបញ្្កថ់ាព្រះ

សយសូ៊វគឺជាព្រះនមស្ុស។ីព្រះនមស្ុសគីឺជាព្រះអង្គសសសងា្គ រះនដលព្រះវរបិតាប្នសរ ើសឲ្យសសសងា្គ រះរាសសតែរបស់
ព្រះអង្គ្ីប្ប។

 ស្វករបស់ព្រះសយសូ៊វសសពមចចិតតែសពជើសសរ ើសមនុស្សរា្ន កន់ដលសៅជាមយួនឹង្ួកសគនដរស្ល
នដលព្រះសយសូ៊វគងស់ៅនែនដីសៅសឡើយ។អ្នក្្មីសនរះនឹងកាលា យសៅជាស្វក។្ួកស្វកគឺសំសៅសៅសលើ
អ្នកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វទាងំ១២នាកន់ដលសពកាយមកកាលា យសៅជាពគរូនិងអ្នកដឹកនាំ្ ួកជំនំុបនាទា ប់្ ីព្រះសយសូ៊វ
ប្នរានព្រះជន្មរស់សឡើងវញិសហើយប្នយងសៅឋានសួគប៌្ត។់សោកប៉ុលគឺជាឧទាហរណ៍ដគួ៏រឲ្យចាប់
អារម្មណ៍មយួ្ីសពពារះថាគ្តជ់ាស្វករា្ន កគ់តន់ដលមនិប្នសដើរតាមព្រះសយសូ៊វកាល្ីព្រះអង្គបំស្ញ
សបសកកម្មសៅសលើនែនដីសនរះ។ប៉ុននតែសោកប៉ុលថាគ្តក់ជ៏ាស្វករា្ន ករ់បស់ព្រះសយសូ៊វដូចគ្្ន សៅនឹង
ស្វកទាងំ១២ឯសទៀតនដរ។សហតុអវីប្នជាសោកប៉ុលរានពបស្សនយ៉៍ងដូសច្នរះ?្ីសពពារះសោកប៉ុល
ប្នជួបព្រះសយសូ៊វសៅតាមែលាូវសៅទីពករុងដារ៉ាស។ការជួបសនរះែដាល់ជាករាលា ងំដល់ប៉ុលឲ្យស្វើបនាទា ល់ពប្ប់
មនុស្សដថទសទៀតអំ្ីសសចកដាី្ិតនដលព្រះសយសូ៊វរានព្រះជន្មរស់សឡើងវញិ(កូរនិ្ូសទី១៩៖១)។សោក
ស្វកប៉ុល្ំុប្នយល់ថាខលាួនរានបទ្ិសស្្នឬ៍ជំនាញតិចជាងស្វកដថទសទៀតសនារះសទ(កូរនិ្ូសទី១
៩៖២កាឡាទី២៖៦-៩)។សោកប៉ុលនិងសិស្ស១២នាកស់ទៀតនដលព្រះសយសូ៊វប្នសរ ើសគឺជា្ួកស្វក
(កិច្ចការ១៖២៥,២៦)។អតថានល័យស្មញញាបំែុតថនពាក្យថាស្វកពតងស់នរះគឺ«អ្នកសនស្រ»។ជួនកាលសគ
កស៏ពបើពាក្យសនរះសំសៅសលើមនុស្សមយួចំនួនសទៀតនដលែសាយដំណឹងល្អពប្បដ់ល់អ្នកដថទនដរ
(កូរនិ្ូសទី២៨៖២៣ភលីី្២៖២៥)។

 ដូចនដលសយើងប្នស�ើញសៅក្នុងគម្រីកិច្ចការ១៖២៣-២៦ពស្ប់សតើអ្នកដឹកនាពំករុមជំនំុសពជើស
សរ ើសរ៉ាតធ់ាសសដាយរសបៀបណា?

 ្ួកសគប្នអ្ិដ្ានសៅឯព្រះសដើម្ឲី្យប្នដឹង្ីនែនការរបស់ពទង។់«សនារះសគចាប់សឆា្ន តពតរូវសលើ
រូបរ៉ាតធ់ាសរចួសគក៏រាប់គ្ត់បញ្ចូ លជាមយួនឹង្ ួកស្វ ល័កទាងំ១១នាក»់(កិច្ចការ១៖២៦)។

 សតើស្វើយ៉ងណាសទើបអ្នកអាចដឹង្ីនែនការរបស់ព្រះសពរាបជី់វតិអ្នក?
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ការសិកសាបននថាម៖«ព្រះវរបិតាប្នពបទានព្រះវញិ្ញា ណរបស់ពទងដ់ល់្ួកជំនំុដំបូងបនាទា ប់្ ីព្រះសយសូ៊វ
យងពតឡបស់ៅស្ថា នសួគវ៌ញិ។ចាបត់ាងំ្ីស្លសនារះរហូតដល់ការយងមកជាសលើកទី្ីរព្រះបិតាប្ន
បងា្គ បឲ់្យ្ួកជំនំុបំស្ញកិច្ចការមយួទូទាងំ្ិភ្សោក។កិច្ចការសនរះគឺជាការែសាយដំណឹងល្អអំ្ីព្រះ
សយសូ៊វ។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងពបទានអំណាចសចស្ដា ដល់្ួកជំនំុឲ្យែសាយដំណឹងល្អសនរះ។បនាទា ប់្ ី
ព្រះសយសូ៊វយងពតឡបស់ៅឋានសួគវ៌ញិសិស្សរបស់ព្រះអង្គកច៏ាបស់ែដាើមពបកាស្ីការនដលព្រះអង្គ
ប្នស្វើកាល្ីព្រះអង្គគងស់ៅនែនដី។សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វកព៏បកាសសៅបណាដា ជនឲ្យនបរ្ីប្ប
សហើយសពតៀមខលាួនសពរាបក់ារយងមកជាសលើកទី២របស់ព្រះសយសូ៊វនដរ។ព្រះសយសូ៊វប្នបងា្គ បឲ់្យស្

វករបស់ពទងស់្វើសសចកដាីទាងំសនរះបនាទា ប់្ ីពទងយ់ងសៅឋានសួគវ៌ញិ។សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វគឺជាស្មរ
បនាទា ល់របស់ពទង់«រហូតដល់ចុងនែនដីបំែុតែង»(កិច្ចការ១៖៨)។ក្នុងនាមជាពគីស្ទា ននាសមល័យសនរះ

សយើងមនិពតរូវ�បស់ឡើយរហូតដល់មនុស្សពគបគ់្្ន សលើនែនដីសនរះប្នដឹងអំ្ីដំណឹងល្អ»។JohnR.W.
Stott,TheMessageofActs:TheSpirit,theChurch&theWorld,page44,adapted.

«ការបញ្្របស់ព្រះសយសូ៊វដល់អ្នកសដើរតាមព្រះអង្គគឺសំសៅសៅសលើពគបទ់ាងំអ្នកសជឿព្រះអង្គ។
គឺរមួទាងំអស់អ្នកណានដលសជឿព្រះសយសូ៊វរហូតដល់ទីបំែុតែង។សយើងមនិពតរូវយល់ខុសថាកិច្ចការ

សសសងា្គ រះមនុស្សគឺជាតួនាទីរបស់ពគរូគងាវ លនតប៉ុសណាណ រះសទ។ព្រះប្នបងា្គ បអ់្នកសជឿទាងំអស់ឲ្យែសាយដំ
ណឹងល្អដល់មនុស្សដថទសទៀត។អស់អ្នកណានដលទទួលប្នជីវតិ្្មី្ីព្រះសយសូ៊វសនារះព្រះវញិ្ញា ណថន


ព្រះនឹងដឹកនាសំគឲ្យជួយ�សសសងា្គ រះមនុស្សដល់ព្រះ។កិច្ចការសនរះសហើយគឺជាសហតុែលនដលព្រះប្ន

បសង្កើត្ួកជំនំុសៅសលើនែនដីសនរះ។អស់អ្នកណានដលប្នចូលរមួជាមយួ្ួកជំនំុសនារះស ្្ម រះថាប្នស្វើ
ជាថដគូជាមយួព្រះសយសូ៊វសហើយ។ទាងំព្រះសយសូ៊វនិងអ្នកសជឿព្រះអង្គស្វើការរមួគ្្ន សដើម្សីសសងា្គ រះ

មនុស្ស»ដកពសង់្ ីសសៀវសៅព្រះថនសសចកដាពីសឡាញ់,ទំ្ល័រ....។

សំណួរភភិាកសា៖

១សៅក្នុងគម្រីកិច្ចការ១៖៧ព្រះសយសូ៊វរានបនទាូលសៅកានសិ់ស្សរបស់ព្រះអង្គថា«មនិពតរូវឲ្យអ្នករាល់
គ្្ន ដឹងស្លដឹងកំណត់នដលព្រះវរបិតាប្នទុកសៅក្នុងអំណាចរបស់ពទង់សនារះសឡើយ»។អ្នកពសីនអលលាិន
ជីថវត៉រ៍ានពបស្សនថ៍ា៖«ព្រះមនិប្នអនុញ្ញា តឲ្យរាសសតែរបស់ព្រះដឹងស្លសវោនដលព្រះវញិ្ញា ណបរ ិ
សុទ្ធពតរូវចាកប់ង្អុរមកឬស្លនដលព្រះសយសូ៊វពតរូវយងមកមដាងសទៀតសនារះសទ»--SelectedMessages,
Vollume1,page188.អ្នកពសីកប៏្នរានពបស្សនស៍ទៀតថា«អស់អ្នកណានដលចាបស់ែដាើមពបកាស
្ីស្លថ្្ងឬឆា្ន នំដលព្រះសយសូ៊វពតរូវយងមកគឺប្នពបកាស្ីដំណឹងនដលមនិប្នមក្ីព្រះសនារះ
សទ»។សតើពបស្សន៍្ ីអ្នកពសីនអលលាិនជីថវត៉និ៍ង្ីព្រះគម្រីទាងំសនរះពប្បស់យើងដូចសមដាចខលារះសៅសមល័យ
សនរះ?

២សតើសសចកដាីអ្ិដ្ានរានស្រៈសំខ្នប់៉ុនណាសពរាប់្ ួកជំនំុដំបូង?
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«ខ្ុ ំចងស់រាលា បម់នុស្ស»

ទូរសល័្ទាលីហវិងយន៉សរាទជ៍ាខ្លា ងំ។
«រ៉ាក់កូនសវទនាណាស់»។សំសឡងឮតាមទូរសល័្ទាមក។គឺសំសឡងកូនពបស្ពសីរបស់ហវិងយន៉

ស ្្ម រះយងំៗ។នាងពទសហាយំយ៉ងពតដាបពតដួស«ជីវតិខ្ុ ំ្ិប្កណាស់រ៉ាក។់
ខ្ុ ំមនិដឹងពតរូវស្វើយ៉ងណាសទ»។
 ទាងំកដាីប្រម្ភហវិងយន៉កន៏ាយំងំៗមកែទារះនាងសហើយសគទាងំ្ីរកច៏ាបស់ែដាើមនិយយគ្្ន ។យងំៗ
សរៀបរាបថ់ារានសំសឡងនដលសចរះនតមកបញ្្ឲ្យនាងសពបើហិងសា។នាងសរៀបរាបថ់ា«ខ្ុ ំចងថ់វម៉នុស្ស
ខ្ុ ំចងស់រាលា បម់នុស្សណារ៉ាក។់រ៉ាកឆ់ាបោ់កក់ាបិំតសៅសពពារះសបើខ្ុ ំស�ើញកាបិំតគឺខ្ុ ំនឹងសរាលា បម់នុស្ស
សហើយ»។
 ហវិងយន៉កទូ៏រសល័្ទាសៅកានស់ោកពគរូគងាវ លរបស់នាងសៅឯព្រះវហិារសសសវនសដយអាតស់វន
ទីសទាចិនតូក្ូយ។សោកពគរូគងាវ លយូ្នហវូកំ្ុងនតដឹកនាកំារថាវ យបង្គំស្លោ្ង ចនតគ្តសុ់ខចិតតែមកែទារះ
នាងហវិងយន៉សហើយអ្ិដ្ាននិងអានព្រះគម្រីជាមយួយងំៗ។

យងំៗស្ញចិតតែនឹងការអ្ិដ្ាននិងការអានព្រះគម្រីសហើយនាងកច៏ាបស់ែដាើមអានព្រះគម្រីជាពបចាំ
ពសបស្លនដលនាងស្្ន កស់ៅជាមយួរាដា យសក្មកមយួរយៈ។សហើយនាងកអ៏ានសសៀវសៅរបស់អ្នកពសី
នអលលាិនជីថវត៉ន៍ដរ។សំសឡងនដលនាងនតងឮកប៏្ត់សហើយនាងចាបស់ែដាើមញញឹម។នាងចាបស់ែដាើមសៅព្រះវហិារសៅឯព្រះវហិារចិនតូក្ូយ។

បដាីរបស់យងំៗរានការភ្ាកស់ែ្អើលជាខ្លា ងំសៅនឹងការផ្លា ស់បដាូររបស់ពប្ន្ធខលាួន។គ្តក់ច៏ាបស់ែដាើម
សៅព្រះវហិារជាមយួពប្ន្ធនិងរាដា យ។មយួឆា្ន សំពកាយមកសគទាងំ២នាកក់ទ៏ទួល្ិ្ីបុណ្យពជមុជទឹក។

 សពកាយមករាដា យបសង្កើតរបស់យងំៗកធ៏ាលា កខ់លាួន�ឺសហើយស្ទ្យអស់តពមរិះមនិដឹង្យាប្ល
គ្តន់បបណា។យងំៗកសំុ៏ឲ្យពករុមជំនំុជួយ�អ្ិដ្ានឲ្យរាដា យនាង។នាងពប្បឲ់្យរាដា យនាងសប្រះរូប

បដិរាព្រះ្ុទ្ធពបចាពំគរួស្រសចាលសហើយឲ្យទុកចិតតែសលើព្រះសយសូ៊វវញិ។ពសបស្លនដល្ួកជំនំុអ្ិដ្ាន
ឲ្យសនារះរាដា យនាងកប៏្នជាសរះសស្ើយយ៉ងអស្្ច រ្យ។
 ហវិងយន៉សលើកសឡើងថា«មុនការអ្ិដ្ានសនារះរាដា យនាងមនិសជឿព្រះសយសូ៊វសទប៉ុននតែបនាទា ប់្ ី
ការអ្ិដ្ានសនារះមកគ្តព់្មសជឿព្រះសហើយ»។
 រាដា យរបស់យងំៗកស៏រ ើរូបបដិរាសចាលសហើយបនួពប្នំខសពកាយមកគ្តន់ិងបដាីគ្តក់ទ៏ទួល្ិ្ី
បុណ្យពជមុជទឹកនដរ។សហើយមនិទានច់បស់ទ។យងំៗនិងហវិងយន៉នតងពប្បប់ងប្អូនស្ចញ់ាតិខលាួន

នដលសៅឯពបសទសចិនអំ្ីព្រះសហើយរានបងប្អូនខលារះចាបស់ែដាើមសៅព្រះវហិារអាតស់វនទីសទាសៅទីសនារះខលារះ
សហើយ។
 អ្នកពសីហវិងយន៉រានអាយុ៥៣ឆា្ន សំហើយៗគ្តអ់រព្រះគុណព្រះនិងព្រះវហិារចិនសៅទីពករុងតូ
ក្ូយនដលប្នផ្លា ស់បដាូរជីវតិពគរួស្ររបស់គ្ត។់គ្តរ់ានពបស្សនថ៍ា«សរៀងរាល់សប្ដា ហ៍្ួកខ្ុ ំរានកននលាង
សពរាបថ់ាវ យបង្គំ។

រានសរាជិក៨នាកប់្នទទួល្ិ្ីបុណ្យពជមុជទឹកក្នុងព្រះវហិារចិនថនទីពករុងតូក្ូយសដាយស្រនត
សោកពសី។

ព្រះវហិារចិនតូក្ូយនដលជាព្រះវហិារអាតស់វនទីសទាសពបើភាស្ចិននតមយួគតស់ៅក្នុងពបសទសជប៉ុន
ប្នសែដាើមសឡើងសដាយរានសរាជិក៥នាកស់ៅឆា្ន ២ំ០១២សដាយរានការគ្ពំារ្ីដងាវ យពបចាសំប្ដា ហ៍
ទី១៣។ស្វថ្្ងសនរះព្រះវហិារនណនសដាយរានសរាជិក៥០នាកស់ហើយកំ្ុងនតសពតៀមនឹង្ពងីកព្រះវ ិ
ហារឲ្យរានទំហំសទវដង។
 សោកពគរូគងាវ លយូសំុណូម្រថា«សូមជួយ�អ្ិដ្ានឲ្យ្ួកខ្ុ ំនដល
កំ្ុងនតលូតោស់សនរះែង»។
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ព្រះចាក់ព្រះវិញ្ញា ណបរសិទុ្ធមកល�ើរាសស្ររបសព់ទង់

ល្ងាចថ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ្្ងសៅរទី៍១១កក្កដា

អំណានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្ដា ហ៍សនរះ៖កចិ្ចការ២៖១-៤យ៉ូហាន១៤៖១៦កិច្ចការ
២៖៥-១៣យ៉ូអអល២៖២៨-៣២កិច្ចការ២៖២២-៣៩ទំនុកតសម្កើង១១០៖១-៣។

ខចងចា៖ំ«ឯព្រះសយសូ៊វសនរះព្រះប្នសពប្សឲ្យពទង់រានព្រះជន្មរស់ស�ើងវញិសហើយ្ កួសយើងសនរះជាទី
បន្ទា ល់្ ីពទង់ទាងំអស់គ្នា ដូសចនារះអដលពទង់ប្នដំសកើងស�ើងសដាយសារព្រះហស្តសា្ត ំថនព្រះសហើយប្ន
ទទលួសសចក្តីសនយាគឺជាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ្ ីព្រះវរបិតាសន្រះពទង់ប្នចាក់សសចក្តីសនរះមកអដលអនាករាល់
គ្នា កំ្ ងុអតសមើលសហើយសា្ត ប»់(កិច្ចការ២៖៣២,៣៣)។

សតើព្រះគម្រីរាននយ័យ៉ងដូចសមដាចសដាយការសពបើពាក្យថា«បុណ្យថ ្្ងទ៥ី០»?ពាក្យសនរះប្នមក្ពីាក្យពកិក
ថា«សេនស្ខុសស្ត»(pentecoste)។គជឺាស ្្ម រះ្ិធបុីណ្យសាសន្មយួរបស់សាសនយូ៍ដាអដលសគឲ្យស ្្ម រះ
ថាបណុ្យអាទិត្យ(និក្ខមនំ៣៤៖២២)ឬជាបណុ្យេលដំបងូ(ជនគណន្២៨៖២៦)។េលដំបងូគឺជាេល
អេលែអដលទទលួប្ន្កីារពបមលូេលដំបងូ។បណាដា ជនថាវា យេលដំបូងសៅឯព្រះ៥០ថ ្្ងបន្ទា ប់្ បុីណ្យរលំង។
បុណ្យរលំងគឺជា្ធិបុីណ្យដ៏្ សិសសមយួរបស់សាសនយូ៍ដា។្ិធបុីណ្យរលំងពប្រ្្ធស�ើងសដើម្អីបអរសាទរ
្សី្លសវលាអដលព្រះប្នរសំដារះរាសស្តអុពីសាអអល្ទីាសភា្សៅឯពបសទសសអសីុ្ទា។ដូសចនារះបណុ្យេលដំបងូគឺ
ជាថ្្ងអណំរនិងការដឹងគុណ។សៅថ្្ងសន្រះរាសស្តអុពីសាអអលន្យំក«េលដំបងូ្ ីចរំតូ»សៅថាវា យព្រះ(និក្ខមនំ
៣៤៖២២)។

 បណុ្យេលដំបងូប្នកាលែ យមក្ជីារបូស័្ទាសពរាបក់ារ«ពបមលូេល»ដបំងូខាងឯព្រះវញិ្ញា ណ
ថន្ួកជំនំុពគីសាទា ន។សៅជំន្នស់ន្រះព្រះជារា្ច ស់ប្នចាកប់ងុ្រព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ពទងម់កសលើរាសស្ត


របស់ព្រះអង្គជាបរបិរូជាងជំន្នម់នុៗ។រចួករ៏ានមនុស្ស៣០០០ន្កប់្នទទលួបណុ្យពជមជុទកឹសៅថ្្ង
មយួ(កិច្ចការ២៖៤១)។រានអនាកពប្ជ្ញខាងព្រះគម្រីជាសពចើននិយយថាបណុ្យថ្្ងទ៥ី០គឺជាថ្្ងកសកើត្កួ

ជនំុំ។បុណ្យថ ្្ងទ៥ី០សន្រះសហើយគជឺាស្លមយួសៅកនាុងព្រះគម្រីអដលអនាកសជឿតាមព្រះសយសូ៊វទាងំសាសន៍
យូដានិងសពកាយៗមកទាងំអនាកមនិអមនជាសាសនយូ៍ដាប្នកាលែ យមកជាសហគមនថ៍ន្ួកជំនំុរបស់ព្រះសៅ
សលើអេនដីសនរះ។

សមសរៀនទី២ ៧-១៣កក្កដា
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ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធបង្ុរមក

 ព្រះសយសូ៊វបង្្គ បឲ់្យសាវករបស់ព្រះអង្គរងច់ាសំៅពករុងសយរូសា�ិមរហូតដល់ព្រះពបទានព្រះ
វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធមកឲ្យសគ។ដូសចនារះសាវករបស់ព្រះសយសូ៊វកព៏បព្ឹត្តតាម។្ួកសគរងច់ាសំហើយអធិដាឋា ន។្ួក
សគទូលសូមអំណាច្ីព្រះសដើម្យីកឈនារះសលើប្បសគ។្ួកសគសរសសើរតសម្កើងព្រះ។រចួថ្្ងវសិសសអដលព្រះ
សយសូ៊វប្នសនយាកម៏កដល់។សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វ«ពបជំុទាងំអស់គ្នា សៅកអនលែងអត១»(កិច្ចការ
២៖១)។កអនលែងសនរះទំនងជាបនទាបធ់ំ១ដូចសៅកនាុងកិច្ចការជំ្ូក១អដរ។សពកាយសន្រះមនិយូរប៉ុន្្ម នអនាកទាងំ
សនរះនឹងបដាូរទីតាងំសៅកានក់អនលែង១សេ្សងសទៀតអដលរានលក្ខណៈសាធារណៈជាងសនរះ(កិច្ចការ២៖៦-១៣)។

 សូមអានគម្រីកិច្ចការ២៖១-៣។សតើរានប្ដិហារយិឬ៍ការបង្ហា ញនូវព្រះសចសាដា ្ិសសសអវាីប្ន
សកើតស�ើងសៅពសបស្លអដលព្រះជារា្ច ស់ប្នបង្ុរព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ពទងម់កសលើរាសស្តព្រះអង្គ?

 ដំបូងរានសំស�ង្ីសលើសមឃ។គឺរានសន្ធឹកសពបៀបប្នសៅនឹងខ្យល់្្ុយរះ។
សន្ធឹករបស់ខ្យល់ឮពគបទិ់សទី។រចួអណាដា តស្លែើងតូចៗក៏«មកសណឋាិ តសលើសគពគប់គ្នា »។អមនសហើយព្រះ

វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធអតងអតសធវាើការជាមយួរាសស្តរបស់ព្រះសៅកនាុងសញ្ញា ចាស់។ប៉ុអន្តសៅស្លសនរះរាសស្តរបស់
ព្រះសមើលសឃើញអំណាចសចសាដា របស់ព្រះវញិ្ញា ណសដាយអ្នាកផ្ទា ល់របស់សគ។«សៅសមយ័សលាកអព័ប្ហាំ

អុីសាកនិងយ៉កុបព្រះជារា្ច ស់បង្ហា ញ្ីអំណាចរបស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសៅឲ្យមនុស្សសឃើញតាមវធិី
យ៉ងអសា្ច រ្យ។ប៉ុអន្តមនុស្សមនិអដលប្នសឃើញអំណាចទាងំពសរុងរបស់ព្រះវញិ្ញា ណសទ។សៅស្លសនរះ
្ួកសាវករបស់ព្រះសយសូ៊វន្គំ្នា អធិដាឋា នសំុព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធតាមអដលព្រះសយសូ៊វប្នសនយាថានឹងពប
ទានឲ្យសគ។សៅឯសាថា នសួគឯ៌សណារះព្រះសយសូ៊វកប៏អនថាមសសចកដាីអធិដាឋា ន្ីសលើសសចកដាីអធិដាឋា នរបស់្ួក
សាវកពទងស់ទៀត។ព្រះសយសូ៊វទូលសូមអំសណាយជាព្រះវញិ្ញា ណ្ីព្រះវរបិតាពទង។់ព្រះសយសូ៊វចងប់ង្ុរ
អំសណាយទានសនរះសៅសលើរាសស្តរបស់ព្រះអង្គ»។ដកពសង់្ ីសសៀវសៅTheActoftheApostles,page
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មុនអដលប្ដិហារយិស៍នរះសកើតស�ើងសលាកយ៉ូហានប្ទីសទាប្នពប្បស់ៅបណាដា ជនថារាសស្តរបស់ព្រះ
នឹងពតរូវពជមុជសដាយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ(លូកា៣៖១៦សហើយអានកិច្ចការ១១៖១៦)។ការពជមុជសដាយ
ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងសកើតស�ើងបន្ទា ប់្ ីការយងមករបស់ព្រះអមស្ុស។ីព្រះសយសូ៊វកប៏្នរានបនទាូលថា
ព្រះអង្គនឹងពបទានព្រះវញិ្ញា ណសៅអនាកសដើរតាមពទងអ់ដរ(លូកា២៤៖៤៩កិច្ចការ១៖៨)។ព្រះសយសូ៊វប្ន
ទូលសំុឲ្យព្រះបង្ុរព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធមកសលើអនាកសដើរតាមព្រះអង្គសៅថ្្ងបុណ្យទី៥០។បុណ្យថ្្ងទី៥០គឺ
ជាស្លសវលាអដលព្រះបង្ុរព្រះវញិ្ញា ណរបស់ពទងម់កសលើ្ួកជំនំុ។បុណ្យថ្្ងទី៥០គឺជាស្លដំបូងបង្ស់
អដលព្រះសយសូ៊វសធវាើការសៅសលើសាដា នសួគស៌ពរាបរ់ាសស្តរបស់ពទង់(យ៉ូហាន១៤៖១៦,២៦យ៉ូហាន
១៥៖២៦)។សៅថ្្ងបុណ្យទី៥០កដាីសនយារបស់ព្រះចំសពារះរាសស្តពទងក់ាលែ យមកជាការ្ិត។ព្រះជារា្ច ស់
បញូ្នព្រះវញិ្ញា ណមកឲ្យសគ។បុណ្យថ្្ងទី៥០សកើតស�ើងអតមដាង។ប៉ុអន្តសយើងពតរូវអតទូលសំុឲ្យព្រះចាកប់ំ

ស្ញព្រះវញិ្ញា ណរបស់ពទងម់កសយើងសរៀងរាល់ថ្្ង។

 សតើសធវាើយ៉ងណាសទើបសយើងអាចដឹងថាព្រះវញិ្ញា ណថនព្រះកំ្ុងសធវាើការសៅកនាុងជីវតិរបស់សយើង?
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និយយភាសាសេ្សងៗ

 សៅកនាុងគម្រីកិច្ចការ២៖៤ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នេដាល់អំណាចឲ្យអនាកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វ
និយយភាសាសេ្សងៗអដលសគមនិធាលែ បស់ចរះ្ីមុនមក។អំសណាយទានសនរះគឺជាអំសណាយទានមយួកនាុងចំ

សណាមអំសណាយទានជាសពចើនសទៀតអដលប្នមក្ីព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ(កិច្ចការ១០៖៤៥,៤៦កិច្ចការ
១៩៖៦)។ឧទាហរណ៍សេ្សងសទៀតអដលបង្ហា ញ្ីអំសណាយអដលប្នមក្ីព្រះវញិ្ញា ណរានដូចជា៖(១)
ការដឹង្ីអន្គត[កិច្ចការ១១៖២៨](២)យល់សបដាិ្ិសសសៗមក្ីព្រះ[កិច្ចការ៧៖៥៥](៣)
ន្សំារមក្ីព្រះ[កិច្ចការ២៖៨កិច្ចការ២៨៖២៥](៤)្យាប្ល[កិច្ចការ៣៖៦និងខ១២កិច្ចការ
៥៖១២,១៦](៥)រានគតិបណិ្តនិងជំន្ញសដើម្បីំស្ញការង្រ្ិសសសសពរាបព់្រះ[កិច្ចការ៦៖៣,
៥]។
 សហតុអវាីព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធពបទានអំសណាយទានឲ្យអនាកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វសចរះនិយយភាសា
សេ្សងៗ?កំុស្លែចថាសៅកនាុងគម្រីកិច្ចការ១៖៨ព្រះសយសូ៊វពបគល់ភារកិច្ច្ិសសសឲ្យអនាកសដើរតាមព្រះអង្គសធវាើ
សៅសលើអេនដីសនរះ។ដូសចនារះសាវករបស់ព្រះសយសូ៊វពតរូវអតសចរះភាសាមនុស្សអដលពតរូវដឹង្ីដំណឹងល្។

សយើងប្នសរៀនរចួមកសហើយថាបុណ្យថ្្ងទី៥០គឺជាស្លសវលា្ិសសសអដលព្រះបង្ុរព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធមកសលើ្ួកជំនំុរបស់ពទង។់ឥ�ូវអានគម្រីកិច្ចការ២៖៥-១២។សតើខទាងំសនរះបញ្្កថ់ាពបធានដឹក
ន្ពំ្រះវហិារនិយយភាសាសេ្សងសៅកនាុងថ្្ងបុណ្យទី៥០អដរសទ?

សតើរានសាសនយូ៍ដាប៉ុន្្ម នន្ករ់ស់សៅសលើអេនដីសនរះកាល្ីសតវត្សទី១(ឆ្នា ១ំ-១០០)?អនាកពប្ជ្ញខាង
ព្រះគម្រីខលែរះសលើកស�ើងថារានសាសនយូ៍ដាតិចជាង២លានន្ក។់ឯអនាកពប្ជ្ញខលែរះសទៀតថារានពបរាណ
ជា៨លានន្ក។់ឯអនាកពប្ជ្ញខលែរះសទៀតសលើកស�ើងថា៦០%ថនសាសនយូ៍ដាសនរះមនិប្នរស់សៅកនាុងពសរុក
យូដាសទ។សាសនយូ៍ដា្ីតំបនឬ់ពបសទសសេ្សងៗសធវាើដំសណើ រមកកានទ់ីពករុងសយរូសា�ិមសពរាបប់ុណ្យថ្្ង

ទី៥០។ប៉ុអន្តសាសនយូ៍ដាទាងំសនរះមនិសពបើភាសាអារ៉ាសមកសទ។សាសនយូ៍ដាអដលរស់សៅកនាុងពសរុក
យូដាសពបើភាសាអារ៉ាសមកសៅសមយ័សន្រះ។

 ពបធានព្រះវហិារមនិនិយយភាសាអដលសគមនិសចរះឬអបលែកអដលគ្្ម នអនាកយល់ប្នសន្រះសទ។
្ួកសគនិយយភាសា្្មី។សតើសយើងដឹងយ៉ងដូសចនារះសដាយវធិីណា?សយើងដឹងសពពារះរានអចងសៅកនាុងគម្រីកិច្ច
ការ២៖៦,៨។(កិច្ចការ២១៖៤០កិច្ចការ២២៖២កិច្ចការ២៦៖១៤)។ចបាស់ណាស់សាវករបស់
ព្រះសយសូ៊វនិយយភាសាដថទន្សមយ័សន្រះ។្ិតជាការអសា្ច រ្យអមនសហើយអដលបុរសមក្ីពសរុកកាលី
ស�ទាងំសនរះអាចនិយយភាសាដថទប្នភាលែ មៗអបបសនរះ!សាសនយូ៍ដាខលែរះស្លឮសាវករបស់ព្រះសយសូ៊វ
និយយភាសាដថទអបបសនរះគិតថាសាវករបស់ព្រះសយសូ៊វពសវងឹពសា(កិច្ចការ២៖១៣)។

 មនុស្សជាសពចើនយល់ថាអដលសាវកព្រះសយសូ៊វសចរះនិយយភាសាអបលែកៗសន្រះគឺមក្ីសគពសវងឹ
ពសាសទ្ំុអមនសដាយសារព្រះបណាដា លឲ្យសគសចរះនិយយអបបសន្រះស�ើយ។សតើសយើងពតរូវពបយត័នាមនិឲ្យធាលែ ក់
សៅកនាុងការគិតដូចជា្ួកសគសដាយរសបៀបណា?

ថ្្ងចន័ទា ៩កក្កដា
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ការបសពងៀនរបស់សលាកស្ពតរុស

 ដូចអដលសយើងប្នសរៀន្ីម្សលិមញិមកសហើយរានសាសនយូ៍ដាខលែរះគិតថាសលាកស្ពតរុស
ពសវងឹពសា(កិច្ចការ២)។ការយល់ពច�ំរបស់្ួកសគហុចឱកាសឲ្យសលាកស្ពតរុសអាច្ន្យល់្ីសសចកដាី

្ិតដល់្ួកយូដា្ីការអដលកំ្ុងសកើតស�ើង្ិតពប្កដ។ដំបូងសលាកស្ពតរុសតពមងស់ៅឯព្រះគម្រី
(កិច្ចការ២៖១៦-២១)។សលាកស្ពតរុសសពបើព្រះគម្រីបង្ហា ញដល់សាសនយូ៍ដាថាព្រះកំ្ុងចាកប់ង្ុរព្រះ
វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសលើរាសស្តរបស់ពទងត់ាមអដលពទងប់្នសនយា។

 អានគម្រីកិច្ចការ២៖១៧និងយ៉ូអអល២៖២៨។សតើខទាងំ២សនរះដូចគ្នា យ៉ងណាខលែរះ?
សតើសលាកស្ពតរុសសជឿថាសារ្ិសសសរបស់សហារាយ៉ូអអលសសពមចសៅស្លណា?

 សារ្ិសសសរបស់សហារាយ៉ូអអលគឺជាសសចកដាីសនយា១្ីអន្គត។សារសនរះនិយយអំ្ីស្លសវ
លាណាមយួន្ស្លអន្គតអដលព្រះនឹងសសសង្្គ រះរាសស្តរបស់ពទង់(យ៉ូអអល២៖៣២)។នឹងរានសរឿងជា
សពចើនសកើតស�ើងតាមធម្មជាតិសៅស្លសន្រះសដើម្បីង្ហា ញឲ្យដឹងថាព្រះជារា្ច ស់ពទងស់ពតៀមនឹងសសសង្្គ រះរាសស្ត
របស់ពទងស់ហើយ។សហើយព្រះកនឹ៏ងបង្ុរព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ពទងស់លើរាសស្តពទងអ់ដរសៅស្លសន្រះ
(យ៉ូអអល២៖២៨-៣១)។សលាកស្ពតរុសចងជ់ួយ�ឲ្យសាសនយូ៍ដាយល់្ីសរឿងសហតុអដលកំ្ុងសកើតស�ើង
សៅទីពករុងសយរូសា�ិម។ដូសចនារះសលាកស្ពតរុសរឭំកដល់សាសនយូ៍ដា្ីបទទំន្យរបស់សលាកយ៉ូអអល។
សលាកស្ពតរុសសង្មឹថាទំន្យរបស់សហារាយ៉ូអអលនឹងជួយ�ឲ្យ្ួកសាសនយូ៍ដាសមើលសឃើញថាបុណ្យថ្្ង
ទី៥០រានសារៈសំខានខ់ាលែ ងំ។ស្លសលាកស្ពតរុសសូពតខ្ីគម្រីយ៉ូអអលគ្តប់ដាូរពាក្យយ៉ងសំខានម់យួ។
ចូរសយើងសេទាៀងសមើលពបសាសនរ៍បស់សហារាយ៉ូអអលរចួសមើលពបសាសនរ៍បស់សលាកស្ពតរុសសៅសមើល។
សលាកយ៉ូអអលសេដាើមសសចកដាីគ្តស់ដាយពាក្យថា«សពកាយពគ្សន្រះ»(យ៉ូអអល២៖២៨)។ពាក្យថា
«សពកាយពគ្សន្រះ»ប្នសសចកដាីថានឹងរានសរឿងអវាីសកើតស�ើងន្ស្លអន្គត។ប៉ុអន្តសលាកស្ពតរុសបដាូរ្ី

ពាក្យថា«សពកាយពគ្សន្រះ»មកជាពាក្យថា«ដល់ថ្្ងជានស់ពកាយបង្ស់»(កិច្ចការ២៖១៧)។ការបដាូរពាក្យ
សនរះបង្ហា ញសយើងថាអេនាកចុងសពកាយថនអេនការដធ៏ំសធងរបស់ព្រះសពរាបស់សសង្្គ រះសយើងរាល់គ្នា សទើបអតចាប់
សេដាើមសៅស�ើយសទ។្ួកជំនំុដំបូងមនិប្នដឹងថាពគ្ចុងសពកាយសន្រះនឹងសកើតស�ើងសៅស្លណាសទ។ប៉ុអន្ត
្ួកសគសជឿថាពគ្សន្រះនឹងមកដល់ឆ្ប់ៗ ។

 ការសាលែ បស់កើតស�ើងជំុវញិសយើងពគបស់្ល។សបើដូសចនារះសហតុដូចសមដាចប្នជាការអដលព្រះសយ
សូ៊វរានព្រះជន្មរស់ស�ើងវញិគឺជាសសចកដាី្ិតដសំ៏ខានស់មលែរ៉ះ?
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ព្រះសយសូ៊វរានតំអណងកិត្តិយសសៅខាងសាដា ំព្រះវរបិតា

 សៅអេនាកទីបីថនការបសពងៀនរបស់គ្ត់សលាកស្ពតរុសនិយយសាជា្្មីអំ្ីអំសណាយទានមក
្ីព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធអដលបណាដា លឲ្យរាសស្តរបស់ព្រះសចរះនិយយភាសាដថទ។សដាយសពពារះអតអំសណាយ
ទានសនរះសហើយប្នជា្ួកយូដាចូលមកសាដា បស់លាកស្ពតរុស។សលាកស្ពតរុសពប្ប់្ ួកសគថារូបសលាក
និងសាវកដថទសទៀតអដលនិយយភាសាដថទ្ំុអមនពសវងឹពសាសន្រះសទ។សពពារះសបើពសវងឹពសាទាងំព្ឹក
សរ៉ាង៩អមន្ិតជាចអមលែកណាស់!(កិច្ចការ២៖១៥)។រចួសលាកស្ពតរុសក៏្ ន្យល់ថាមូលសហតុអដល្ួក
សាវកនិយយភាសាដថទប្នគឺសដាយសពពារះព្រះបង្ុរព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ្ីសាថា នសួគម៌កសលើសគ។

សូមអានគម្រីកិច្ចការ២៖៣៣-៣៦។សៅកនាុងខទាងំសនរះសតើរានទំន្កទ់ំនងគ្នា អវាីរវាង(១)ព្រះពប
ទានកិត្តិយសឲ្យព្រះសយសូ៊វសៅខាងសាដា ំពទងនិ់ង(២)ព្រះពបទានព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធដល់អនាកសដើរតាម

ព្រះសយសូ៊វ?
 «ព្រះហស្តសាដា ំថនព្រះ»(កិច្ចការ២៖៣៣)គឺជារូបស័្ទា។ពាក្យសនរះបង្ហា ញថាព្រះវរបិតាពបទាន
អំណាចសចសាដា ជាសពចើនដល់ព្រះសយសូ៊វ(ទំនុកតសម្កើង១១០៖១-៣)។សលាកស្ពតរុស្ន្យល់ថាព្រះជារា្ច ស់
ចាកប់ង្ុរវញិ្ញា ណពទងម់កសលើសាវករបស់ព្រះសយសូ៊វ្ីសពពារះព្រះជារា្ច ស់ប្នពបទានកិត្តិយសដខ៏្ងខ់្ស់បំ
េុតដល់ព្រះអង្គសៅសលើឋានសួគ។៌ព្រះជារា្ច ស់មនិប្នពបទានអវាី្្មីដល់ព្រះសយសូ៊វសន្រះសទ។ព្រះសយសូ៊វ
ធាលែ បក់ានត់ំអណងកិត្តិយសសនរះតាងំ្ីមុនមកសមលែរ៉ះ(យ៉ូហាន១៖-៣យ៉ូហាន១៧៖៥)។ប៉ុអន្តស្លសនរះព្រះ
កិត្តិយសរបស់ព្រះសយសូ៊វបង្ហា ញដល់សគពគបគ់្នា ថាព្រះវរបិតាចាតទុ់កព្រះរាជបុពតាពទងជ់ារា្ច ស់និងអង្គ
សសសង្្គ រះថនមនុស្សពគបគ់្នា អដលប្នសជឿដល់ពទង់(កិច្ចការ២៖៣៦)។
 ព្រះកិត្តិយសរបស់ព្រះសយសូ៊វអដលសៅខាងសាដា ំព្រះហស្តថនព្រះគឺេសាភ្ាបស់ៅនឹងពបធានបទ
ដសំ៏ខានម់យួសៅកនាុងព្រះគម្រីសពាលគឺមហាវវិាទរវាងសសចកដាីល្និងអាពកក។់មហាវវិាទសនរះជួយ�ឲ្យ
សយើងយល់ថាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងមនិមកសណឋាិ តសលើមនុស្សសលាកស្ញសលញសទដរាបទាល់អតព្រះ
សយសូ៊វប្នឈរសៅខាងព្រះហស្តសាដា ំថនព្រះ(យ៉ូហាន៧៖៣៩)។ព្រះសយសូ៊វឈរសៅខាងព្រះហស្ត
សាដា ំថនព្រះ្ីសពពារះពទងប់្នឈនារះអំស ើ្ប្បសៅពតងស់ឈើឆ្្ក ងសហើយ(យ៉ូហាន១៧៖៤,៥)។ខទាងំសនរះ
បង្ហា ញសយើងថាព្រះសយសូ៊វពតរូវអតសៅទទួលតំអណងកិត្តិយសសៅព្រះហសដាខាងសាដា ំថនព្រះជាមុនសិន
រចួសទើបព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធអាចយងមកសលើអេនដីសនរះ។សហតុអវាី?្ីសពពារះកាលណាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
យងមកសន្រះបញ្្កថ់ាព្រះវរបិតាប្នទទួលយកការសុគតរបស់ព្រះអង្គជួសសយើងសហើយ។ព្រះសយសូ៊វ
ពទងឈ់នារះសហើយសាតាងំបរាជយ័(យ៉ូហាន១២៖៣១)។មុនព្រះសយសូ៊វសុគតអំស ើ្ប្បប្ងំព្រះ្ីសយើង។
ដូសចនារះសយើងពតរូវការការសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វសដើម្សីសសង្្គ រះសយើង។ការសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វកប៏ង្ហា ញ
ថាសាតាងំប្ននិយយកុហក្ីព្រះ។ស្លព្រះសយសូ៊វគងស់ៅអេនដីសៅស�ើយព្រះអង្គអតស់ទាសឲ្យ
ប្បសហើយសសសង្្គ រះមនុស្ស្ីវញិ្ញា ណអាពកក។់សឈើឆ្្ក ងេដាល់អំណាចឲ្យព្រះសយសូ៊វសធវាើការទាងំសន្រះ។
ដូសចនារះសតើរានសរឿងអវាីសកើតស�ើងសៅស្លអដលព្រះវរបិតាទទួលការសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅសលើសឈើ

ឆ្្ក ង?ព្រះវរបិតាកសមទាចកិច្ចការរបស់សាតាងំសៅសលើអេនដីសនរះ។សហើយសៅសមយ័របស់សយើងព្រះនឹង
ចាកប់ង្ុរវញិ្ញា ណរបស់ពទងម់កសលើរាសស្តពទងស់ដើម្ឲី្យសគសពតៀមខលែួនជាសពសចសពរាបក់ារយងមកជាសលើក
ទី្ីររបស់ព្រះសយសូ៊វ។
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េលអេលែដំបូង

 សាសនយូ៍ដាអដលមកពករុងសយរូសា�ិមសាដា បស់លាកស្ពតរុសបសពងៀនពគបគ់្នា ។ពាក្យស្ចន៍
របស់សលាកស្ពតរុសចាកទ់មលែុរះសបរះដូងរបស់សគ។សាសនយូ៍ដាអដលកំ្ុងសាដា បស់លាកស្ពតរុសនិយយ
សន្រះខលែរះទំនងជាអនាកអដលប្នអពសកឲ្យ្ួកទាហានរ ៉ូមសរាលែ បព់្រះសយសូ៊វកាល្ីប៉ុន្្ម នសប្ដា ហ៍មុន
សន្រះេងកម៏និដឹង(លូកា២៣៖១៣-២៥)។ប៉ុអន្តសៅស្លសនរះពករុមមនុស្សដអដលសន្រះឯងអបរមកសជឿ
ថាសយសូ៊វមក្ីណាសាអរត៉គឺជាមយួអង្គអដលព្រះវរបិតាប្នចាតត់ាងំមកអមន។ព្រះវរបិតាសរ ើសឲ្យព្រះ
សយសូ៊វសសសង្្គ រះរាសស្តរបស់ព្រះអង្គ្ីប្ប។សាសនយូ៍ដាទាងំប៉ុន្្ម នអដលសាដា បស់លាកស្ពតរុសរាន
អារម្មណ៍កដាុកកដាួលនិងសសាកសាដា យជាខាលែ ងំ។្ួកសគដសង្ហា យសួរស�ើងថា«សតើសយើងខ្ញុ ំពតរូវសធវាើដូចសមដាច?»
(កិច្ចការ២៖៣៧)។

 សូមអានគម្រីកិច្ចការ២៖៣៨។ដូចអដលខសនរះបង្ហា ញសយើងពសាប់សតើចំណុច២យ៉ងអដល
សយើងពតរូវរានពបសយជននឹ៍ងប្នសសសង្្គ រះសន្រះរានអវាីខលែរះ?

ការអពបចិត្តគឺប្នសសចកដាីថាសយើងសសាកសាដា យចំសពារះប្បអដលសយើងប្នពបព្ឹត្តទាស់នឹងព្រះឬ
មនុស្សដថទសទៀត។ការអពបចិត្តគឺប្នសសចកដាីថាសយើងផ្លែ ស់បដាូរជីវតិរបស់សយើងទាងំពសរុង។សហើយការ

អពបចិត្តកប៏្នសសចកដាីថាសយើងអបរសចញ្ីអំស ើ្ប្បរបស់សយើងសហើយឈបព់បព្ឹត្តប្បសន្រះតសៅសទៀត
(កិច្ចការ៣៖១៩កិច្ចការ២៦៖២០)។ការសសាកសាដា យចំសពារះប្បរបស់សយើងគឺធំសធងជាងការពគ្ន់
អតសកើតទុក្ខអដលសយើងប្នពបព្ឹត្តប្ប។ការអពបចិត្តនិងជំសនឿ្ិតគឺជាអំសណាយទានមក្ីព្រះ។ប៉ុអន្ត
សយើងអាចបដិសសធមនិព្មយកអំសណាយទានថនការអពបចិត្តឬអំសណាយទានឯសទៀតរបស់ព្រះប្ន
(កិច្ចការ៥៖៣១-៣៣កិច្ចការ២៦៖១៩-២១រ ៉ូម២៖៤)។
 ចាបត់ាងំ្ីជំន្នស់លាកយ៉ូហានប្ទីសទាមក្ួកអនាកសជឿអតងភ្ាបក់ារអពបចិត្តសៅនឹង្ិធីបុណ្យ
ពជមុជទឹក(រ៉ាកុស១៖៤)។្ិធីបុណ្យពជមុជទឹកកាលែ យមកជានិមតិ្តរូបថនការសសាកសាដា យចំសពារះការសធវាើ
ប្ប។្ិធីបុណ្យសនរះកាលែ យមកជារូបស័្ទាសពរាបស់សចកដាី២យ៉ងរមួរាន៖(១)ព្រះជារា្ច ស់លាងសរ្ាត
ប្ប្ីជីវតិអនាកសជឿព្រះអង្គនិង(២)ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធពបទានចិត្តនិងគំនិត្្មីដល់អស់អនាកសជឿឲ្យសាដា ប់
បង្្គ បត់ាមព្រះ(កិច្ចការ២៖៣៨,២២៖១៦និងទីតុស៣៖៥-៧)។

សៅកនាុងគម្រីកិច្ចការ២៖៣៨និង៣៩ព្រះជារា្ច ស់េដាល់នូវកដាីសនយាយ៉ង្ិសសសមយួដល់អស់អនាក
ណាអដលអបរសចញ្ីអំស ើ្ប្បសហើយទទួល្ិធីបុណ្យពជមុជទឹក។សតើព្រះជារា្ច ស់សនយានឹងឲ្យអវាី?

ព្រះជារា្ច ស់ព្មពបទានឲ្យដល់សាសនយូ៍ដាអដលកំ្ុងសាដា បស់លាកស្ពតរុសនូវព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
និងអំសណាយទានជាការអតស់ទាសប្បេងអដរ។ព្រះវញិ្ញា ណនឹងជួយ�ឲ្យរាសស្តរបស់ព្រះអង្គលូតលាស់
បសពមើដល់្ួកជំនំុនិងបំស្ញព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះ(ស្ពតរុសទី១២៖៩)។្ិតជាអំសណាយទានដអ៏សា្ច រ្យ
អមន!ព្រះជារា្ច ស់បសង្កើត្ួកជំនំុស�ើងសដើម្ឲី្យសរាជិកសចញសៅេសាយដំណឹងល្សៅដល់មនុស្សឯ
សទៀត។ចាប់្ ីស្លសនរះសៅ្ួកអនាកសជឿនឹងដឹងថាព្រះសសសង្្គ រះសគ។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងជួយ�្ួកសគ
ឲ្យេសាយដំណឹងល្អដលព្រះសយសូ៊វពបគល់ឲ្យសគមុនអដលពទងយ់ងពត�បស់ៅសាថា នសួគវ៌ញិ។

 សតើសយើងរានកដាីសង្មឹកនាុងព្រះពគីសទាអវាីេដាល់ឲ្យអនាកដថទប្នពបសិនសបើសយើងខលែួនឯងមនិទាងំសជឿ
ជាកថ់ាព្រះពគីសទាប្នលាងសរ្ាតប្បសយើងសហើយេងសន្រះ?
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ការសិកសាបអនថាម៖ព្រះជារា្ច ស់បង្ុរព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ពទងម់កសលើ្ួកជំនំុសៅបុណ្យថ្្ងទី៥០។
បុណ្យថ្្ងទី៥០គឺជាស្លសវលាអដលអនាកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វទាងំសាសនយូ៍ដាសហើយសពកាយមកទាងំ
សាសនដ៍ថទប្នកាលែ យមកជាសហគមនថ៍ន្ួកអនាកសជឿ្្មីសៅសលើអេនដី។អំសណាយទានជាព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធរបស់ព្រះសៅកាន់្ ួកជំនំុបង្ហា ញសយើងនូវសសចកដាី្ិតដសំ៏ខានម់យួ។អំសណាយទានសនរះបង្ហា ញ
សយើងឲ្យដឹងថាព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅនគរសាថា នសួគប៌្នចាបស់េដាើមសពរាបស់យើងសហើយ។សហើយ
កប៏ង្ហា ញសយើងឲ្យដឹងថាសាថា នសួគនិ៌ងអេនដីេសារភ្ាបគ់្នា តាមវធិី្ិសសសអដលសយើងមនិអាចយល់ប្ន

អស់សសចកដាីស�ើយ
«ព្រះប្នសលើកព្រះសយសូ៊វស�ើងសៅសលើសមឃ។ការយងសៅសាថា នសួគរ៌បស់ព្រះសយសូ៊វបង្ហា ញ

ដល់សាវករបស់ពទងថ់ាមនិយូរប៉ុន្្ម ន្ួកសគនឹងទទួលអំសណាយជាព្រះវញិ្ញា ណអដលព្រះសយសូ៊វប្ន
សនយាថានឹងពបទានដល់សគ...។ព្រះសយសូ៊វយងចូលពចកទាវា រថននគរសាថា នសួគ។៌ព្រះអង្គពបថាបស់លើ
បលលែ័ង្កសដាយរានសទវតាហុ៊ំ្ទ័្ធជំុវញិពទង។់សទវតាទាងំសនរះសលើកតសម្កើងពទង។់ពគ្នអ់តសទវតាទាងំសនរះ
សលើកតសម្កើងពទងច់ប់សន្រះព្រះវរបិតាកប៏ង្ុរព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធមកសលើអនាកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វ។ព្រះវរ
បិតាពបទានកិត្តិយសនិងសិររីុងសរឿងដល់ព្រះសយសូ៊វពសបស្លអដលពទងច់ាកប់ង្ុរព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
មកសលើអនាកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វ។កិត្តិយសនិងសិររីុងសរឿងសនរះជារបស់ព្រះសយសូ៊វតាងំអត្ីមុនអដលព្រះ
បសង្កើតអវាីៗមកសមលែរ៉ះ។កិត្តិយសនិងសិររីុងសរឿងសនរះគឺជាកិត្តិយសនិងសិររីុងសរឿងអតមយួអដលព្រះសយសូ៊វ

និងព្រះវរបិតារាន។ព្រះវរបិតាចាកប់ង្ុរព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសៅបុណ្យថ្្ងទី៥០សដើម្បីង្ហា ញថាព្រះអង្គ
ទទួលយកព្រះសយសូ៊វទុកជាអង្គសសសង្្គ រះមនុស្សសលាក។ព្រះវរបិតាពបទានអំណាចព្រះសចសាដា ដល់ព្រះ
សយសូ៊វទាងំសៅសលើសាថា នសួគន៌ិងអេនដីេង។ស្លសនរះព្រះសយសូ៊វគឺជាមហាក្សពតនិងជាសសមដាចសង្

របស់សយើង។អំសណាយទានរបស់ព្រះវរបិតាជាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធអដលប្នពបទានមកអនាកសដើរតាម
ព្រះសយសូ៊វបញ្្កថ់ាស្លសនរះព្រះសយសូ៊វគឺជាសសដាចនិងជាសសមដាចសង្របស់្ួកសគ»។
ដកពសង់្ ីសសៀវសៅTheActoftheApostlesរបស់អនាកពសីអអលលែិនជីថវត៉។៍

សំណួរ្ិភាកសា៖

១សតើសសចកដាីអដលប្នសកើតស�ើងសៅបុណ្យថ្្ងទី៥០អវាីអដល្ួកជំនំុសយើងន្សមយ័បច្ចុប្ននាសនរះនឹង
ទទួលប្នដូចគ្នា ?

២សាសនយូ៍ដាសៅសមយ័ព្រះសយសូ៊វរងច់ាពំ្រះអមស្ុស។ីព្រះអមស្ុសគីឺជាព្រះអង្គសសសង្្គ រះ។ព្រះជារា្ច ស់
សរ ើសតាងំឲ្យព្រះអមស្ុសសីសសង្្គ រះរាសស្តរបស់ព្រះអង្គ្ីប្ប។ប៉ុអន្តមនុស្សជំន្នស់ន្រះមនិប្នគិតថាព្រះ
អមស្ុសនីឹងពតរូវសុគតសហើយរានព្រះជន្មស�ើងវញិសន្រះសទ។សតើចំណុចសនរះអាចបសពងៀនសយើង្ីសមសរៀន

សំខានអ់វាី?

៣កិច្ចការ២៖៣៨អចងអំ្ីការអដលអនាកសជឿពតរូវទទួល្ិធីបុណ្យពជមុជទឹក។ចុរះសបើនរណារានា កស់ជឿ
សលើព្រះសយសូ៊វសហើយអតពតរូវសាលែ បម់ុនអដលប្នពជមុជទឹក។សតើគ្តនឹ់ងប្នសសសង្្គ រះអដរឬសទ?ចូរេដាល់
សហតុេលសពរាបច់សមលែើយរបស់អនាក។
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ByBatdelGerBattsetseg

ខ្ញុ ំសៅព្រះវហិារសលើកទីមយួកាល្ីខ្ញុ ំសរៀនថានា កទី់៩។សហតុេលអដលសៅសន្រះគួរឲ្យសអៀនខា្ម ស
ណាស់។ខ្ញុ ំសៅ្ីសពពារះមតិ្តជិតសនាិទ្ធរបស់ខ្ញុ ំសសពមចចិត្តសគងជាមយួមតិ្តពបរុសរបស់ន្ង។

ប៉ុអន្ត្ីដំបូងស�ើយមតិ្តរបស់ខ្ញុ ំអ៊ុតកូសំុដំបូន្្ម ន្ីខ្ញុ ំ្ីសពរៅវទិយាល័យសយើងសៅកនាុងរដឋាធានីអ៊ឡូានប្
តាថនពបសទសម៉ុងសហា្គ ល។កាលសណារះខ្ញុ ំអាយុអត១៦ឆ្នា សំទប៉ុអន្តខ្ញុ ំពប្កដកនាុងចិត្តថាន្ងសធវាើសន្រះមនិពតឹម
ពតរូវស�ើយ។ខ្ញុ ំពប្បន់្ងកំុឲ្យន្ងសធវាើសរឿងហនាឹង។ប៉ុអន្តខ្ញុ ំកសួ៏របងពសីខ្ញុ ំចងប់្នសយបល់គ្ត់្ ីសរឿងសនរះ
អដរ។បងពសីខ្ញុ ំអដលជាអនាកសៅព្រះវហិារសសសវនសដយអាតស់វនទីសទាកស៏ៅរកអ៊ុតកូផ្ទា ល់សហើយពប្បន់្ង
ឲ្យរងច់ារំហូតដល់ន្ងសរៀបការសិន។

អ៊ុតកូខឹងខាលែ ងំណាស់អដលខ្ញុ ំទរាលែ យអា្ក៍ំប្ងំរបស់ន្ងអស់យ៉ងដូសចនារះ។ន្ងចាបស់េដាើមនិយយ
អាពកក់្ ីខ្ញុ ពំប្បស់ៅមតិ្តរមួថានា កស់ហើយ្ួកសគចាបស់េដាើមអលងរវរីវល់នឹងខ្ញុ ំ។ពតឹម១សប្ដា ហ៍ប៉ុសណាណ រះខ្ញុ ំប្ត់
បងម់តិ្តជិតសនាិទ្ធរានា កប់ូករមួទាងំមតិ្តរមួថានា កទ់ាងំអស់។

ខ្ញុ ំឯកាណាស់ដូសចនារះខ្ញុ ំកសំុ៏សៅព្រះវហិារជាមយួបងពសីខ្ញុ ំ។អនាកសៅព្រះវហិារសគទទួលសាវា គមនខ៍្ញុ ំ។
្ួកគ្តរ់សួរាយរាកទ់ាកស់ហើយេដាល់ភា្កកស់រៅដា មនិអតប៉ុសណាណ រះ្ួកគ្តអ់្មទាងំបសពងៀន្ីព្រះដល់ខ្ញុ ំ
សទៀតេង។បីបនួអខសពកាយមកមតិ្តរមួថានា ករ់បស់ខ្ញុ ំចាបស់េដាើមនិយយរកខ្ញុ ំវញិ។សគដឹងថាខ្ញុ ំចាបស់េដាើមសៅ

ព្រះវហិារសហើយសគសួរខ្ញុ ំថា«ឯងសធវាើអីហនាឹង?សមច៉ប្នសុខៗសៅព្រះវហិារចឹង?»ខ្ញុ ំកព៏ប្បស់គថាខ្ញុ ំសធវាើជា

ពគីសាទា នសហើយ។
 អតខ្ញុ ំមនិសូវជាឲ្យឪ្ុករាដា យខ្ញុ ំដឹងសរឿងសនរះជាចំហប៉ុន្្ម នសទ។ឪ្ុករាដា យខ្ញុ ំជាអនាកកាន់្ ុទ្ធ
សាសន្ដូចពបជាជនភាគសពចើនសទៀតសៅកនាុងពបសទសម៉ុងសហា្គ លសនរះសហើយ្ួកគ្តខឹ់ងខាលែ ងំណាស់្ី
សរឿងអដលខ្ញុ ំចងក់ាលែ យជាពគីសាទា នសន្រះ។ខ្ញុ ំសៅអតបន្តសៅព្រះវហិារសរៀងរាល់សប្ដា ហ៍អតសដាយលួចលាក់

្ីឪ្ុករាដា យខ្ញុ ំ។មនិយូរប៉ុន្្ម នខ្ញុ ំកព៏ប្បក់ារ្ិតដល់្ួកគ្ត់អតកដ៏ឹងមកវញិថា្ួកគ្តដឹ់ងសរឿងសនរះ
តាងំ្ីយូរមកសហើយ។្ួកគ្តព់្មទទួលការសសពមចចិត្តពជមុជទឹករបស់ខ្ញុ ំ។

 ១ឆ្នា កំនលែរះសពកាយ្ីអ៊ុតកូឈបរ់ាបខ់្ញុ ំជាមតិ្តន្ងកម៏កេទារះខ្ញុ ំសៅសវលាលា្ង ចមយួសហើយទទួល
សា្គ ល់ថាខ្ញុ ំនិយយពតរូវ។ន្ងពប្បខ់្ញុ ំទាងំសពកៀមពកំថាន្ងរានថេទាសពារះសហើយប្នរលូំតកូនសចាលសទៀត។
រចួន្ងនិយយមកខ្ញុ ំថា«អតឯងជាមនុស្សល្ណាស់គ្នា មនិចងប់្តឯ់ងជាមតិ្តសទ...គ្នា សុខចិត្តសាលែ ប់

ជំនួសឯងណា»។
 អ៊ុតកូមនិប្នដឹងសទអតពាក្យរបស់ន្ងករ៏ានអចងសៅកនាុងព្រះគម្រីអដរ។សៅកនាុងគម្រី

យ៉ូហាន១៥៖១៣ព្រះសយសូ៊វរានបនទាូលថា«គ្្ម នអនាកណារានសសចក្តីពសឡាញ់ធំជាងសនរះគឺអដល
អនាកណានឹងប្តូរជីវតិជំនួស្ ួកសំឡាញ់របស់ខលែួនសន្រះសទ»។
 អ៊ុតកូនិងខ្ញុ ំសៅអតជាមតិ្តល្រហូតមកទល់ស្វាថ្្ងសនរះប៉ុអន្តមតិ្តល្របស់ខ្ញុ ំ(ព្រះសយសូ៊វ)ប្នពប
គល់ព្រះជន្មពទងស់ពរាបខ់្ញុ ំ។

BatdelgerBattsetseg(រូបខាងស្វាង)គឺជាពគរូបសពងៀនថានា កទី់ពប្សំៅសាលាធូហា្គ ល
អដលជាសាលាអាតស់វនទីសទាអតមយួគតស់ៅកនាុងពបសទសម៉ុងសហា្គ ល។ដង្វា យពបចាំ
សប្ដា ហ៍ទី១៣ថនពតីរាសសនរះនឹងជួយ�សងស់ាលាសពរាបសិ់ស្សថានា កទី់៩ដល់ទី១២
សដើម្សីល់កអនលែងសពរាបសិ់ស្សថានា កប់ឋមអ្មសទៀត។
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ជីវភាពពួកជំនុំនៅសម័យសញ្ញា ថ្ី

ល្ងាចថ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ្្ងសៅរទី៍១៤កក្កដា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្ដា ហ៍សនរះ៖កចិ្ចការ២៖៤២-៤៦កចិ្ចការ៤៖៣៤,៣៥កចិ្ចការ
៣៖១-២៦កិច្ចការ៤៖១-១៨កិច្ចការ៥៖១-១១កិច្ចការ៥៖៣៤-៣៩។

ខចងចា៖ំ«រាល់តែថ្្ងសគសៅតែ្ យាយាមក្ុងព្រះវហិារសដាយរានចិែ្តព្មសព្ៀងគ្្ឯកាលសៅផរ្ះក៏កាច់
នបំុង័សហើយបរសិោគអាហារសដាយអណំរនងិចិែ្តស ម្ រះពែង់ព្មទាងំសរសសើរដល់ព្រះសហើយបណា្ត ជន
ទាងំអស់គ្្ក៏រាប់អានសគចំតណកព្រះអរា្ច ស់ពទង់ក៏បតនថែមនូវអស់អ្កតដលកំ្ុងតែប្នសស្គ្រ រះរាល់តែ
ថ្្ងសៅក្ុង្ កួជំនំុត្មសទៀែ»(កិច្ចការ២៖៤៦,៤៧)។

 ពគី្្នដំបូងសជឿថាព្រះសយសូ៊វនឹងយាងមកវញិឆាប់ៗ ។្កួ្វកទូលសួរពទងថ់ាស្លណាសទើប
នគររបស់ព្រះអងរនងឹមកដល់(កិច្ចការ១៖៦-៨)។ចសមលើយរបស់ព្រះសយសូ៊វស វ្ើឲ្យ្កួសគគែិថានគររបស់ព្រះ
អងរនងឹមកដល់ស្លតដលព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធយាងមកសហើយសៅស្លតដល្កួជំនំុប្នផសាយដំណឹងល្អអំ្ី
ព្រះសយសូ៊វដល់មនុស្សពគបគ្់្សលើសោកសនរះសហើយចបស់ វ្ពគបស់ហើយ។សហែុសនរះសហើយប្នជា្កួ្វក
របស់ព្រះសយសូ៊វគិែថាស្លតដលនគររបស់ព្រះពែរូវមកដល់ចាប់្ ថី ្្ងបុណ្យទ៥ី០។បុណ្យថ ្្ងទ៥ី០គឺជាស្ល
តដលព្រះបង្អុរព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ពទងម់កសលើ្កួជំនំុ។បន្្បម់ក្កួជំនំុសចញសៅផសាយដំណឹងល្អដល់
មនុស្សពគបគ្់្សលើតផនដីសនរះ។្ែិតមនសហើយ្កួ្វករបស់ព្រះសយសូ៊វ្ំុប្នសៅជួបមនុស្សពគបរូ់បសៅ
សលើតផនដីសនរះសទ។ផុ្យសៅវញិមនុស្សរ្ាស វ្ទសិទមីកឯ្កួ្វកសៅវញិ។្ួក្វកគឺជាមនុស្សមយួ

ពករុមតដលព្រះសយសូ៊វចាែត់ាងំឲ្យដឹកន្ំ្ កួជំនំុ។
សែើ្ កួជំនំុស វ្ើអវសី្លសគគែិថាព្រះសយសូ៊វជិែយាងមកសហើយ?្កួសគលកអ់វពីគបយ់ា៉ា ងតដលសគរាន។

្កួសគសិកសាអំ្ ពី្រះសយសូ៊វសហើយជយួ�អក្ពក។រចួបញ្ហា កស៏ផដាើមរានស�ើងសៅក្ុងចសំណាម្កួជនំុំ។សហើយអក្
សពរៅ្ី្ កួជំនំុកវ៏ាយលុកមកសលើ្កួជំនំុតដរ។ព្រះជារា្ច ស់្យាយាមរកសា្កួជំនំុមនិឲ្យតបកប្ក។់សដាយសពររះ
រានជំនួយ្ពី្រះសន្រះសហើយប្នជាជំសនឿរបស់្កួជំនំុន្ស្លសន្រះសៅតែរានោ្រងឹរាដំតដល។

សមសរៀនទី៣ ១៤-២០កក្កដា
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បសពងៀននិងមែិ្តោ្សៅក្ុង្ួកជំនំុ

ដំបូងសោកលូការានពប្សនថ៍ាព្រះបង្អុរព្រះវញិ្ញា ណរបស់ពទងម់កសលើ្ួកជំនំុពទង។់បន្្បម់ក
សោកបរយិាយអំ្ីជីវោ្ពបចាថំ្្ងរបស់្ួកជំនំុសៅក្ុងទីពករុងសយរូ្�ិម។សោកលូកាសរៀបរាបថ់ា្ួក
ជំនំុស្វើសរឿង៤យា៉ា ងរមួរាន៖(១)សគចំណាយស្ល ដ្ា បក់ារបសពងៀនរបស់្ួក្វក។(២)្ួកសគតចករ ំ
តលកអវីតដលសគរានសៅវញិសៅមក។(៣)្ួកសគបរសិោគជាមយួគ្្និង(៤)សគអ្ិដាឋា នជាមយួគ្្
(កិច្ចការ២៖៤២)។សៅក្ុងកិច្ចការ២៖៤៦សោកលូការានពប្សនថ៍ា្ួកសគបសពងៀនសៅក្ុងព្រះវហិារ
ក្ុងពករុងសយរូ្�ិម។ប៉ាុតន្ត្ួកសគបរសិោគនិងអ្ិដាឋា នជាមយួគ្្សៅឯផ្រះរបស់្ួកសគ។

្ួកជំនំុសគខិែខំសិកសាយា៉ា ងយកចិែ្តទុកដាក់្ ីសសចកដាី្ិែអំ្ីព្រះសយសូ៊វតដល្ួក្វកបសពងៀន។
ព្រះវញិ្ញា ណបំស្ញនូវអារមមណ៍រសំ�ើបដល់្ួកអ្កសជឿ។្ួកសគចងស់រៀនស្វពគបត់បបយា៉ា ង្ី្ួក្វក។
ប្ដិហារយិជ៍ាសពចើនជួយ�ឲ្យអ្កសជឿ្មីទទួលយកការបសពងៀនរបស់្ួក្វកថាជាសសចកដាី្ិែ(កិច្ចការ
២៖៤៣)។

មែិ្តោ្ជិែស្ិទ្ធខាងជំសនឿរវាង្ួកអ្កសជឿកប៏គ្ហា ញ្ីសសចកដាីពសឡាញ់ដព៏ជាលសពរៅរបស់្ួកសគចំ
សររះព្រះតដរ។្ួកជំនំុតែងតែសៅជំុគ្្ក្ុងព្រះវហិារឬសៅផ្រះរបស់្ួកសគ។សគបរសិោគជំុគ្្។្ួកសគពប្
រ្វស្វើ្ិ្ីោងព្រះអរា្ច ស់ជាមយួគ្្។សគអ្ិដាឋា នជំុគ្្(កិច្ចការ២៖៤២,៤៦)។សដាយការពបព្ឹែ្តតបប
សនរះជាពបចាថំ្្ង្ួកជំនំុពគី្្នដំបូងបគ្ហា ញឲ្យស�ើញថា្ួកសគសជឿថាព្រះសយសូ៊វនឹងយាងមកវញិឆាប់ៗ ។
រចួ្ួកសគនឹងសៅជំុគ្្សទៀែសៅក្ុងនគររបស់ព្រះអងរ(រា៉ា ថាយ២៦៖២៩)។
 ផ្រះរបស់្ួកជំនំុគឺជាតផ្កមយួយា៉ា ងសំខានស់ពរាបជ់ីវោ្របស់ព្រះវហិារ។តមនសហើយ្ួកជំនំុ
សៅតែបន្តសៅព្រះវហិារសដើម្ថីាវ យបងរំ។សៅថ្្ងបរសុិទ្ធពគី្្នជា្សនយូ៍ដាទាងំសនរះសៅ្ោពបជំុ
ជាមយួ្សនយូ៍ដាដថទសទៀែ(យា៉ា កុប២៖២)។្ោពបជំុគឺជាព្រះវហិារឬកតនលងថាវ យបងរំរបស់្ួក
្សនយូ៍ដា។ប៉ាុតន្តការថាវ យបងរំ្ិែរបស់ពគី្្នគឺសកើែស�ើងសៅក្ុងផ្រះ្ួកជំនំុសៅសមយ័សញ្ញា ្មី។

 សូមអានគម្រីកិច្ចការ២៖៤៤,៤៥និងកិច្ចការ៤៖៣៤,៣៥។សែើអវីសៅជាតផ្កសំខានថ់នមែិ្ត
ោ្ពគី្្នន្សមយ័សញ្ញា ្មី?

 ្ួកជំនំុយូដាគិែថាពគ្ចុងសពកាយនឹងមកដល់ឆាប់ៗ ។ដូសច្រះ្ួកសគយល់ថាពទ្្យទាងំប៉ាុន្ម ន
របស់សគមនិសំខានស់ន្រះសទ។្ួកសគយកពទ្្យមកតចកជាមយួអ្កតដលពកក្ុងចំសណាម្ួកសគ។្ួកសគ
សជឿថាព្រះសយសូ៊វនឹងបំស្ញែពមរូវការរបស់សគសៅឯនគររបស់ព្រះអងរ(លូកា២២៖២៩,៣០)។ការតចក
រតំលកជួយ�ឲ្យ្ួកជំនំុរានអារមមណ៍ជិែស្ិទ្ធនឹងគ្្។សគពសឡាញ់គ្្សៅវញិសៅមកទុកដូចជាពគរួ្រតែ
មយួ។្ួកសគកាល យជាគំរូថនការតចករតំលករបស់អ្កពគី្្ន។

 សែើអ្កតចករតំលករបស់ពទ្្យតដលព្រះពបទានឲ្យអ្កតាមវ ិ្ ីណាខលរះ?
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សោកស្ពែរុសនិងយ៉ាូហាន្យាប្លមនុស្សខវិនរ្ាកឲ់្យជា

 សៅក្ុងគម្រីកិច្ចការ៣៖១សោកស្ពែរុសនិងយ៉ាូហានសៅព្រះវហិារសៅសរា៉ា ង៣រសសៀល។សន្រះ
គឺជាស្លតដលពែរូវអ្ិដាឋា នពបចាថំ្្ង។សៅក្ុងខសនរះសយើងប្នសរៀនសសចកដាីមយួសំខានអ់ំ្ីសោកយ៉ាូហាន
និងស្ពែរុស។សោកស្ពែរុសនិងយ៉ាូហានមនិតមនសៅព្រះវហិារស្មើរសណរះសដើម្បីសពងៀននិងន្អំ្កសជឿ្មី
សន្រះសទ។តាម្ិែសោកស្ពែរុសនិងយ៉ាូហានសៅឯព្រះវហិារសវោសរា៉ា ង៣រសសៀលសរៀងរាល់ថ្្ង្ីសពររះ
្ួកគ្ែម់និតដលសប្រះបងទ់រាល ប់្ សនយូ៍ដាស�ើយ(កិច្ចការ២០៖១៦កិច្ចការ២១៖១៧-២១)។
សៅឯព្រះវហិារសន្រះសោកស្ពែរុសនិងយ៉ាូហានប្នស្វើប្ដិហារយិដ៍អ៏ ្្ច រ្យមយួ(កិច្ចការ៣៖១-១០)។
ប្ដិហារយិស៍នរះផដាល់ឱកាសឲ្យសោកស្ពែរុសអ្ិបបាយសសចកដាីមយួសទៀែអំ្ីព្រះសយសូ៊វ។

សូមអានគម្រីកិច្ចការ៣៖១២-២៦។ដូចតដលខសនរះប្នបគ្ហា ញសយើងព្ប់សែើសៅក្ុងសសចកដាី
អ្ិបបាយរបស់សោកស្ពែរុសរានចំណុចសំខាន់្ ិសសសៗអវីខលរះ?

ពគី្្នដំបូងអ្ិបបាយឬបសពងៀន្ីសសចកដាីពប្យំា៉ា ង៖(១)ព្រះសយសូ៊វរងទុក្ខជំនួសប្បសយើង។
ព្រះអងរគឺជាព្រះតមស្ុស។ីព្រះតមស្ុសគីឺជាព្រះមយួអងរតដលព្រះវរបិតាសរ ើសតាងំឲ្យរសំដារះរា្ស្តរបស់ពទង់្ ី
អំស ើ្ប្ប(កិច្ចការ៣៖១៨)។(២)ព្រះវរបិតាដាស់ព្រះសយសូ៊វស�ើង្ីសុគែសហើយសពប្សពទងឲ់្យរានព្រះ
ជនមរស់ស�ើងវញិ(កិច្ចការ៣៖២៥)។(៣)ព្រះសយសូ៊វយាងសៅ ថ្ែ នសួគស៌ហើយព្រះវរបិតាពបទានកិែ្តិយស
ដល់ពទង់(កិច្ចការ៣៖១៣)។(៤)ព្រះសយសូ៊វនឹងយាងមកវញិមដាងសទៀែ(កិច្ចការ៣៖២០)។(៥)សយើងពែរូវតែតបរសចញ្ីអំស ើ្ប្ប។ព្រះែពមរូវឲ្យសយើងតបរសចញ្ីអំស ើ្ប្បជាមុនសទើបព្រះអងរអាចអ�យ័សទាស
ឲ្យសយើងប្ន(កិច្ចការ៣៖១៩)។

ស្វថ្្ងសនរះកត៏ដរសយើងបន្តផសាយដំណឹងដតដលសនរះ។សមយ័កាលនិងទីកតនលងតដលសយើងរស់សៅ
ស្វថ្្ងសនរះខុស្ីសមយ័្ួក្វក។្ួក្វកគឺជាពបធានដឹកន្និំងជាពគរូ។ព្រះសយសូ៊វសរ ើសយក្ួក
្វកឲ្យដឹកន្ំ្ ួកជំនំុស្លព្រះអងរយាងពែ�បស់ៅ ថ្ែ នសួគវ៌ញិ។្ួក្វកសៅតែបន្តកានត់ាមទរាល ប់
របស់្សនយូ៍ដា។ដូសច្រះ្សនយូ៍ដាតដលទទួលយកព្រះសយសូ៊វពគ្នត់ែពែរូវឈបក់ានត់ាមសញ្ញា
ចាស់សហើយផ្ល ស់មកកានត់ាមសសចកដាីសញ្ញា ្មីរបស់ព្រះវញិប៉ាុសណាណ រះ។ក្ុងន្មជាពគី្្ន្ួកសគពែរូវតែ

ទទួលយកព្រះសយសូ៊វជាអងរសស្គ្រ រះរបស់សគ។្ួកសគកព៏ែរូវសកើែជា្មីផងតដរ។

ស្វថ្្ងសនរះសយើងរស់សៅក្ុងសមយ័កាលនិងទីតាងំខុស្ី្ួក្សនយូ៍ដាតដលសជឿព្រះសយសូ៊វ
ដំបូងៗ។ប៉ាុតន្ត្ររបស់សយើងសស្ើរតែដូច្ួកសគទាងំពសរុង៖(១)ព្រះសយសូ៊វសុគែជំនួសប្បសយើង។
(២)ព្រះអងររានព្រះជនមរស់្ីសុគែស�ើងវញិ។(៣)ព្រះអងរនឹងយាងមកវញិមដាងសទៀែ។រានតែព្រះសយសូ៊វ
ប៉ាុសណាណ រះតដលអាចសស្គ្រ រះសយើងប្ន។សហែុសនរះសហើយប្នជាសយើងពែរូវតែសផ្ដា ែ្ររបស់សយើងសៅសលើព្រះសយសូ៊វជាសំខានស់្លសយើងអ្ិបបាយឬបសពងៀនអំ្ី្រទាងំបីរបស់សទវតាសៅក្ុងគម្រីវវិរណៈជំ្ូក

១៤។សយើងពែរូវតែបសពងៀនថាព្រះសយសូ៊វប្នសុគែសៅសលើសឈើឆា្ក ង។សយើងពែរូវបសពងៀនថាព្រះអងររាន
ព្រះជនមរស់្ីសុគែវញិ។សហើយសយើងពែរូវតែបសពងៀនថាព្រះនឹងយាងពែ�បម់កមដាងសទៀែក្ុងស្លឆាប់ៗ
ខាងមុខ។

ថ្្ងចន័្ ១៦កក្កដា
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វាយលុកសលើ្ួកជំនំុរបស់ព្រះ


សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វផសាយដំណឹងអំ្ីព្រះសយសូ៊វដល់្សនយូ៍ដាតដលសៅក្ុងសយរូ្�ិម។
ការផសាយដំណឹងល្អរបស់្ួកសគទទួលប្នសជាគជយ័ជាខាល ងំ។រាន្សនយូ៍ដាជាសពចើនន្កប់្ន
ទទួលយកព្រះសយសូ៊វសហើយចូលរមួជាមួយួ្ួកជំនំុ្មី។្ួកជំនំុ្មីរកីចសពមើនយា៉ា ងឆាបរ់ហ័ស។អ្កពគប់
ពគងព្រះវហិារ្សនយូ៍ដាសរៅដា ពកហាយស្លសគស�ើញោ្សជាគជយ័របស់្ួកជំនំុ។ពបធាន្ំជាងសគ
ថនព្រះវហិារពបចាពំករុងសយរូ្�ិមគឺជាសសមដាចសង្ឃ។សសមដាចសង្ឃគឺជាពបធានខាង្សន្សពរាប់
ពបជាជន្សនយូ៍ដា។សសមដាចសង្ឃនិងជំនួយការរបស់សោកោគសពចើនគឺជា្ួក្ឌូសីុ។្ឌូសីុ
គឺជាពករុមខាង្សន្ពបចាំ្ សនយូ៍ដា។្ួកសគមនិសជឿថាព្រះនឹងដាស់មនុស្ស ល្ បឲ់្យរស់ស�ើងវញិ
ស�ើយ។ដូសច្រះ្ួកសគមនិសបបាយចិែ្តស�ើយសៅស្លតដលសោកស្ពែរុសនិងយ៉ាូហានបសពងៀនថាព្រះ
ប្នសពប្សឲ្យព្រះសយសូ៊វរានព្រះជនមរស់្ីសុគែវញិ។ទាហានរកសាព្រះវហិារកច៏ាបខ់លួនសោក
ស្ពែរុសនិងយ៉ាូហាន។តស្អកស�ើងទាហានកន៏្ខំលួនសោកទាងំ្ីរសៅជួបនឹងសសមដាចសង្ឃនិង្ួកសមដឹក
ន្ំ្ សន្យូដាពបចាទីំពករុងសយរូ្�ិម(កិច្ចការ៤៖១-៧)។

សូមអាន្ចស់រឿងសៅក្ុងគម្រីកិច្ចការ៤៖១-១៨។សែើសោកស្ពែរុសស្លើយែបសៅកានស់មដឹកន្ំ
្សន្ទាងំសន្រះយា៉ា ងដូចសមដាចសៅក្ុង្ចស់រឿងសនរះ?សែើសោកស្ពែរុសរានពប្សនយ៍ា៉ា ងដូចសមដាច
តដលស្វើឲ្យសមដឹកន្ំ្ សន្ទាងំសន្រះ�យ័ខាល ចដល់សមល៉ារះ?

 សោកស្ពែរុសរានពប្សន៍្ ីសសចកដាីតដលស្វើឲ្យសមដឹកន្ំ្ សនយូ៍ដា�យ័ខាល ចប្ែប់ង់
មុខែំតណងរបស់្ួកសគ។សោកស្ពែរុសពប្បស់ៅសមដឹកន្ទំាងំសន្រះថាសោក្យាប្លបុរសខវិនសន្រះ
សដាយនូវព្រះន្មព្រះសយសូ៊វ។សោកស្ពែរុសកព៏ប្បស់គផងតដរថារានតែព្រះសយសូ៊វប៉ាុសណាណ រះតដលអាច
សស្គ្រ រះសយើងប្ន។សោកស្ពែរុសនិងយ៉ាូហានឈរយា៉ា ងអងអ់ាចសៅចំសររះសមដឹកន្ំ្ សនយូ៍ដាដ៏
រានអំណាច។ប៉ាុតន្តសោកស្ពែរុសនិងយ៉ាូហានសគ្រ្អំណាចមយួតដល្ំសលើស្ីពករុមសមដឹកន្ំ
្សន្ទាងំសន្រះសទៀែ។សោកស្ពែរុសនិងយ៉ាូហានពែឹមតែជាអ្កសន្ទពែី្ីពសរុកកាលីស�ប៉ាុសណាណ រះ។
្ួកគ្ែម់និប្នចូលសរៀន្ោ្សនយូ៍ដាស�ើយ។ប៉ាុតន្ត្ួកគ្ែរ់ានពប្សនស៍ររស្ញសដាយ
អំណាចនិងោ្អងអ់ាចកាល ហាន។្ួកសមដឹកន្ទំាងំសន្រះមនិប្នដឹងថាអំណាចសនរះប្នមក្ីព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធសទ។ព្រះវញិ្ញា ណបំស្ញសោកស្ពែរុសនិងសោកយ៉ាូហាន។ព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលថាព្រះវញិ្ញា ណ
នឹងបំស្ញឲ្យសគ(រា៉ា ថាយ១០៖១៦-២០)។

ពករុមសមដឹកន្ទំាងំសន្រះមនិអាចពបតកកថាសោកស្ពែរុសនិងយ៉ាូហានមនិប្ន្្យប្លឲ្យបុរសខវិន
សន្រះជាប្នសទ។សពររះថាបុរសខវិនសន្រះអាចសដើរសហើរវញិតមនសហើយមនុស្សពគបគ្់្សុទ្ធតែស�ើញគ្ែ!់
ដូសច្រះសមដឹកន្ទំាងំសន្រះបគ្រ បឲ់្យសោកស្ពែរុសនិងយ៉ាូហានឈបផ់សាយដំណឹងែសៅសទៀែ។្ួកសគ
�យ័ខាល ច្ររបស់្ួកពគី្្ននិង្សន្្មីរបស់្ួកសគ។រក្យស្ចនរ៍បស់សោកស្ពែរុសសៅកាន់
សមដឹកន្ទំាងំសន្រះតចងចាងំសពបៀបប្នសៅនឹងសពគឿងអលគ្្ក រ៖«សបើគួរគប្ីសៅចំសររះព្រះឲ្យសយើងខ្ុ ំ
្្ត ប់តាមសោករាល់គ្្ជាជាង្ ្ត ប់តាមព្រះសន្រះសូម្ ិចារណាចុរះដ្ែិសយើងខ្ុ ំនឹងតលងនិយាយ្ ី

ការតដលសយើងខ្ុ ំប្នស�ើញសហើយឮ្ុំប្នសទ(កិច្ចការ៤៖១៩,២០)។
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សោកអាន្្៉ា សនិងន្ង្�រីា៉ា

ពករុមពគី្្នដំបូងជាមនុស្សលរះបងជ់ួយ�អ្កដថទមនិអាតាម និយម។្ួកសគឲ្យពទ្្យពគបយ់ា៉ា ងតដល
សគរានសៅ្ួកជំនំុសដើម្ទុីកយកសៅតចកជូនដល់អ្កពក។ប៉ាុតន្តពបធានព្រះវហិារមនិប្នបង្ខំឲ្យសរាជិក
ណារ្ាកឲ់្យសន្រះសទ។អ្កសជឿ្មីៗមនិចាបំ្ចព់ែរូវពបគល់របស់ពទ្្យមុនសដើម្បី្នចូលជាសរាជិកសន្រះសទ។
ប៉ាុតន្តរានឧទារហណ៍ជាសពចើនតដលសរាជិកពបគល់ឲ្យសដាយសពររះចិែ្តសគចង។់គំរូថនការឲ្យសដាយសម័ពគ
ចិែ្តសនរះន្ឲំ្យ្ួកជំនំុទាងំមូលចងព់បគល់របស់ពទ្្យសគតដរ។ឧទាហរណ៍មយួគឺសោកប្ណាប្ស
(កិច្ចការ៤៖៣៥,៣៧)។សយើងសិកសា្ីគ្ែត់្មសទៀែក្ុងគម្រីកិច្ចការន្ស្លសពកាយ។
 តែករ៏ានគំរូថនោ្អាតាម និយមសៅក្ុង្ួកជំនំុតដលសកើែស�ើងពសបស្លតដល្ួកសមដឹកន្ំ
្សនយូ៍ដាចាបស់ផដាើមវាយលុកមកសលើ្ួកជំនំុតដរ។គំរូថនោ្អាតាម និយមទាងំសនរះរានឥទ្ធិ្លបង្កឲ្យ
រានសពគ្រះថ្ាកយ់ា៉ា ងអាពកកម់កសលើ្ួកជំនំុតដលកំ្ុងតែលូែោស់។តមនសហើយគឺរានឥទ្ធិ្លរហូែន្ំ
ឲ្យរានការតបកប្កក់្ុង្ួកជំនំុតដលកំ្ុងលូែោស់តែមដាង។

សូមអាន្ចស់រឿងសៅក្ុងគម្រីកិច្ចការ៥៖១-១១។សែើថផ្សរឿងសនរះបសពងៀនសយើង្ីសមសរៀនអវីខលរះ?

 សោកអាន្្៉ា ន្សនិងន្ង្�រីា៉ា ្យាយាមោកទុ់កលុយខលរះសពរាបខ់លួនសគ។
តែចំណុចសនរះ្ំុតមនជាបញ្ហា សន្រះសទ។តដលសចាទជាបញ្ហា សន្រះគឺថា្ួកគ្ែប់្នកុហកដល់្ួកជំនំុ។
ប្បរបស់អ្កទាងំ្ីរគប៏្នសពគ្ងទុកជាមុន។សោកស្ពែរុសរានពប្សនស៍ៅកានន់្ង្�រីា៉ាថា
«សហែុអវីប្នជាព្មសព្ៀងគ្្និងល្ងដល់ព្រះវញិ្ញា ណថនព្រះអរា្ច ស់ដូសច្រះ»(កិច្ចការ៥៖៩)។អ្កទាងំ
្ីរមនិចាបំ្ចព់ែរូវលកដី់សដើម្យីកពប្កម់កឲ្យ្ួកជំនំុសទ។ប៉ាុតន្តសគជាអ្កសសពមចចិែ្តលកស់ដាយខលួន
ឯង។ទំនងជាសហែុផល្ិែតដល្ួកសគលកដ់ីសន្រះគឺមក្ីសគចងឲ់្យពបធានព្រះវហិារយល់ថា្ួកសគជា
មនុស្សល្អ។

ការ្ន្យល់សនរះអាចជួយ�ឲ្យសយើងយល់ប្ន្ីមូលសហែុតដលព្រះដាកស់ទាសដល់អាន្្៉ា ន្សនិងន្ង
្�រីា៉ាយា៉ា ង្្ងន់្ ្ងរដល់សមល៉ារះ។ទសងវើរបស់្ួកសគគឺជាគំរូអាពកកដ់ល់អ្កសជឿដថទសទៀែ។្ួកសគបគ្ហា ញ
ដល់្ួកជំនំុថាោ្ស ម្ រះពែងច់ំសររះព្រះជារា្ច ស់្ំុតមនជាសរឿងសំខានស់�ើយ។

សោកអាន្៉ា្ ន្សនិងន្ង្�រីា៉ា ស្វើប្ប។ព្រះអាចនឹងមនិដាកស់ទាសោល មៗដូចសោកអាន្្៉ា ន្ស
និងន្ង្�រីា៉ា ។ប៉ាុតន្តប្បតែងតែជាសរឿងដអ៏ាពកកស់ៅក្ុងព្រះសនពែរបស់ព្រះ(សអសសគ្ល១៨៖២០
រ ៉ាូម៦៖២៣)។សរឿងតដលថាព្រះមនិដាកស់ទាសសយើងោល មៗគឺជាសសចកដាីតដលបគ្ហា ញឲ្យស�ើញថាព្រះអងរ
រានចិែ្តសប្ុរសចំសររះសយើងប៉ាុនណា(ស្ពែរុសទី២៣៖៩)។

សែើស្វើដូចសមដាចឲ្យសយើងពបយែ័្មនិ«ល្ងដល់ព្រះវញិ្ញា ណថនព្រះអរា្ច ស់»ដូចសោកអាន្្៉ា ន្សនិង
ន្ង្�រីា៉ាប្ន?
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ការចាបខ់លួនជាសលើកទី២

ព្រះជារា្ច ស់ប្នសពបើអ្កដឹកន្ំ្ ួកជំនំុដំបូងឲ្យស្វើកិច្ចការជាសពចើន។ព្រះអងរសពបើពប្ស់្ួកសគឲ្យ
កាែស់ទាសសោកអាន្្៉ា ន្សនិងន្ង្�រីា៉ា ដូចតដលសយើងប្នសរៀនកាល្ីម្សលិមញិ។ព្រះកប៏្នសពបើ
ពប្ស់អ្កដឹកន្ំ្ ួកជំនំុឲ្យបគ្ហា ញ្ីសសចកដាីសមតា្ត និងសសចកដាីពសឡាញ់របស់ពទងស់ៅកានម់នុស្សរាន
ប្ប។ពបធានដឹកន្ពំ្រះវហិារស្វើប្ដិហារយិ៍្ យាប្លជំងឺជាសពចើន(កិច្ចការ៥៖១២-១៦)។ប្ដិហារយិ៍
ទាងំសនរះបគ្ហា ញថាព្រះវញិ្ញា ណថនព្រះស្វើការជាមយួ្ួកជំនំុ។មនុស្សរ្ាត្មទាងំសជឿសទៀែថាពសសរាល
សោកស្ពែរុសកអ៏ាច្យាប្លអ្កជំងឺប្នតដរ!សោកលូកាហាក់្ ុំប្ននិយាយថាពសសរាលសោក
ស្ពែរុសអាចពរប្លអ្កជំងឺសន្រះសទ។ប៉ាុតន្តបណាដា ជនសគគិែដូសច្ារះ។ជួនកាលមនុស្សរ្ាសជឿសៅសលើ
សសចកដាីខុសសផ្សងៗអំ្ីប្ដិហារយិរ៍បស់ព្រះ។ប៉ាុតន្តព្រះបន្តស្វើការសៅក្ុងជីវែិមនុស្សទាងំសនរះ។ព្រះ
សៅតែបន្តពបទានព្រះគុណរបស់ពទងដ់ល់សគ។ព្រះគុណគឺជាអំសណាយទានថនសសចកដាីសមតា្ត 
ការអែស់ទាសនិងអំណាចយកឈរ្ះប្បរបស់ព្រះ។

ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នបំស្ញពបធានព្រះវហិារកានត់ែសពចើនស�ើងៗ។គ្រមយួសទៀែសពរាប់
ពបធានព្រះវហិារទាងំសនរះគឺសៅថា្ួក្វក។្ួក្វកគឺសំសៅសលើពករុមបុរសមយួពករុមតដលព្រះ
សយសូ៊វប្នសពជើសសរ ើសឲ្យដឹកន្និំងបសពងៀនដល់្ួកជំនំុបន្្ប់្ ីព្រះអងរយាងពែ�បស់ៅ ថ្ែ នសួគ៌
វញិ។កាលសបើព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធចាកប់ំស្ញ្ួក្វកកានត់ែសពចើនស�ើងកាលណាសន្រះ្ួក្វក

កក៏ានត់ែស្វើប្ដិហារយិស៍ពចើនស�ើងជាយា៉ា ងសន្រះតដរ។ពករុមសមដឹកន្ំ្ សន្្សនយូ៍ដាសកើែកដាីពច
តណននឹង្ួក្វកនិងអំណាចមក្ីព្រះរបស់្ួកសគជាខាល ងំ។ដូសច្រះ្ួកសមដឹកន្ំ្ សន្កច៏ាប់្ ួក
សគជាសលើងទី២(កិច្ចការ៥៖១៧,១៨)។ប៉ាុតន្ត្ួក្វកសគចខលួនអស់។ការសគចខលួនរបស់្ួកសគកជ៏ា

ប្ដិហារយិត៍ដរ(កិច្ចការ៥៖១៩-២៤)។រចួសោកស្ពែរុសករ៏ានពប្សនយ៍ា៉ា ងកាល ហាន។សោករាន
ពប្សនថ៍ាពគី្្នគួរតែ«ពែរូវតែ្ ្ត ប់បគ្រ ប់របស់ព្រះជាជាងមនុស្ស»(កិច្ចការ៥៖២៩)។បន្្ប់
មកសមដឹកន្ំ្ សន្យូដាជាសពចើនចាបស់ផដាើមគិែថាទំនងជាព្រះពបទានអំណាចរបស់ពទងស់ៅកាន់្ វ
ករបស់ពទងត់មន។

សូមអានគម្រីកិច្ចការ៥៖៣៤-៣៩។ដូចតដលខទាងំសនរះបគ្ហា ញសយើងព្ប់សែើសោកការា៉ា ោល
ជួយ�និយាយយា៉ា ងដូចសមដាចសដើម្កំុីឲ្យ្ួកសមដឹកន្សំពរាប់្ ួក្វក?

្សនយូ៍ដាជាសពចើនសគ្រ្សោកការា៉ា ោល។សោករឭំក្ួកសមដឹកន្ទំាងំសនរះអំ្ីមនុស្ស្ី
ពករុមសៅក្ុងពបវែ្តិ្្ស្តរបស់្សនយូ៍ដា។ពករុមទាងំ២សកៀងគរមនុស្សជាសពចើនសហើយបង្កបញ្ហា ។
ប៉ាុតន្តទីបំផុែពបធានពករុមទាងំ២សនរះកព៏ែរូវ ល្ ប។់សហើយបរវិាររបស់ពករុមសនរះករ៏លែស់ៅតដរ។ដូសច្រះ
សោកការា៉ា ោលរានពប្សនថ៍ាពបសិនសបើ្សន្ពគីស្សផដាើមសដាយមនុស្សសន្រះ្សន្មយួ
សនរះនឹងពែរូវបញ្ចបឆ់ាប់ៗ ជាមនិខាន។តែសបើ្សន្ពគីស្សផដាើមសដាយព្រះវញិសន្រះគ្ម នអវីអាចបរ្ឈប់

ប្នស�ើយ។ដូសច្រះសមដឹកន្ំ្ សន្យូរដាព្ម ដ្ា បត់ាមសោកការា៉ា ោលសហើយកព៏្មសដារះតលង
្ួក្វកវញិ។ប៉ាុតន្តសគវាយ្ួក្វកជាមុនសិន។រចួ្ួកសមដឹកន្ំ្ សន្យូដាពប្ប់្ ួកសគឲ្យឈប់
ផសាយ្ីព្រះសយសូ៊វែសៅសទៀែ។

 ដូចតដលសរឿងសនរះបគ្ហា ញព្ប់សែើដំបូន្ម នល្អៗអាចជួយ�សយើងប្នដូចសមដាចខលរះ?
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ការសិកសាបតនថែម៖«សយើងជាអ្កពគបព់គងអំសណាយទានតដលព្រះពបទានមកឲ្យសយើង។ព្រះអងរពបទានអំ
សណាយទានឲ្យសយើងសដើម្ឲី្យសយើងបសពមើ្ ួកជំនំុរបស់ពទង។់ព្រះសយសូ៊វទុកឲ្យសយើងពគបព់គងអំសណាយ
ទានទាងំសនរះបន្្ប់្ ីព្រះអងរយាងពែ�បស់ៅ ថ្ែ នសួគវ៌ញិ។ព្រះសយសូ៊វរ ំ្ ឹងចងឲ់្យសយើងរងច់ារំហូែ
ដល់ព្រះអងរយាងមកតផនដីវញិ។ដូសច្រះសយើងពែរូវតែស្វើជាអ្កពគបព់គងល្អសលើពគបទ់ាងំអស់តដលព្រះ
ប្នពបគល់មកឲ្យសយើង»។ដកពសង់្ ីសសៀវសៅTestimoniesfortheChurch,volume8,page
37,របស់អ្កពសីតអលលិនជីថវ ៉ាែ។៍

«រា្ស្តរបស់ព្រះសតាងយល់ថាការសនយារបស់្ួកសគជាមយួនឹងព្រះគឺជាសរឿងបរសុិទ្ធ។មនុស្សតែង
គិែថា្ួកសគមនិចាបំ្ចរ់កសារក្យសនយារបស់សគសៅនឹងព្រះឲ្យដូចតដលសគរកសារក្យសនយារបស់សគជា
មយួមនុស្សដថទស�ើយ។ប៉ាុតន្តសែើសនយារបស់សយើងសៅនឹងព្រះមនិសូវបរសុិទ្ធឬមនិសូវផលូវការដូចកិច្ចស
នយាជាមយួមនុស្សឬ?តមនសហើយសសចកដាីសនយារបស់សយើងសៅនឹងព្រះមនិប្នកែព់តាទុកជាពកដាស
្្មអវីសទ។សបើពគ្នត់ែសយើងមនិរកសារក្យសនយារបស់សយើងចំសររះព្រះសន្រះ្ំុតមនរាននយ័ថាសយើងរ ំ
សោ�ចបាបព់បសទសសយើងសន្រះសទ។ប៉ាុតន្តសែើពគី្្ននឹងក្ែរ់ក្យសនយាឬ?សទ។គ្ម នឯក្ផលូវចបាប់តដលសយើងសីុសញ៉ាយល់ព្មសហើយណារាន្រៈសំខានជ់ាងសសចកដាីសនយារបស់សយើងចំសររះព្រះ
ស�ើយ»ដកពសង់្ ីសំសណររបស់អ្កពសីតអលលិនជីថវ ៉ាែ៍TheSDABibleComentary,volume6,
page1056។

សំណួរ្ិោកសា៖

១ព្រះសយសូ៊វទុកអំសណាយទាន្ិសសស្ីរយា៉ា ងឲ្យអ្កសដើរតាមព្រះអងរ។អំសណាយទី១គឺជាសសចកដាី
សនយាតដលថាព្រះអងរនឹងយាងមកវញិឆាប់ៗ ។អំសណាយទី២គឺជាកិច្ចការតដលព្រះសយសូ៊វឲ្យអ្កសដើរ

តាមព្រះអងរសចញសៅផសាយពប្បម់នុស្សពគបគ្់្សលើតផនដីអំ្ីដំណឹងល្អតដលព្រះអងរប្នសស្គ្រ រះសគ។
សែើសសចកដាីសនយានិងព្រះរាជកិច្ចសនរះជួយ�ឲ្យសយើងបសពមើព្រះក្ុងការផសាយដំណឹងល្អសៅកានម់នុស្សពគប់
គ្្កានត់ែស្ញសលញជាងមុនតដរឬសទ?

២រានមនុស្សរ្ាកស់លើកស�ើងថា៖«សយើងពែរូវតែសពែៀមខលួនឲ្យរចួជាសពសចទុកដូចជាព្រះសយសូ៊វនឹង
យាងមកសៅថ្្ងសនរះ។ដរាបទាល់តែស្លពទងយ់ាងមកសយើងពែរូវតែបន្តបំស្ញព្រះរាជកិច្ចថាវ យពទង់

ជាសរៀងរាល់ថ្្ងសដាយអស់្ីករាល ងំកាយចិែ្តសយើង»។សហែុអវីប្នជាទស្សនៈសនរះជាទស្សនៈរានពប្ជ្ា
សហើយសំខាន?់សែើពប្ជ្ាសនរះគួរដឹកន្សំយើងយា៉ា ងណាពសបស្លតដលសយើងកំ្ុងបសពមើការថាវ យព្រះ?

៣សហែុអវីប្នជាសយើងចាបំ្ចយ់កព្រះជនមការសុគែនិងការរានព្រះជនមរស់ស�ើងវញិរបស់
ព្រះសយសូ៊វទុកជាសសចកដាីសំខានច់ម្ងសៅក្ុងការបសពងៀនរបស់សយើងដល់អ្កដថទអំ្ីពទង?់

៤សែើសយើងគ្យនឹងយល់ចិែ្តរបស់មនុស្សដថទសទ?សែើ្ចស់រឿងរបស់សោកអាន្្៉ា ន្សនិងន្ង
សស�រីា៉ា បសពងៀនសយើងដូចសមដាចខលរះ?
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ខ្ុ ំតែងតែចងរ់ានកូនចិញ្ច ឹមតាងំ្ីខ្ុ ំសៅសកមងមកសមល៉ារះ។ចំណងស់នរះសៅតែរានខាល ងំដតដលសូម្តីែ
បន្្ប់្ ីខ្ុ ំសរៀបការរចួសហើយរានកូនពបរុសខលួនឯងរ្ាកក់ស៏ដាយប៉ាុតន្តខ្ុ ំសចរះតែខាល ចថាខ្ុ ំរានគុណសម្ែ្តិ
មនិពគបព់គ្នស់ពរាបយ់កកូនចិញ្្ច ឹម។

ទីបំផុែខ្ុ ំកប៏ំស្ញសំណំុតបបបទសដើម្យីកកូនចិញ្ច ឹម។ខ្ុ ំកអ៏្ិដាឋា នថា«សូមព្រះអងរពបទានកូន
តដលទូលបងរំអាចសមើលត្ប្ន។សូមព្រះអងរផដាល់ជាសញ្ញា សរារ ល់ថាកូនតដលទូលបងរំយកមកចិញ្ច ឹម
សន្រះជាកូនរបស់ព្រះអងរតាមរយៈសញ្ញា សនរះ៖សូមឲ្យកូនដំបូងសគតដលកូនប្នជួបគឺជាកូនតដលព្រះ
អងរចងឲ់្យទូលបងរំយកមកចិញ្ច ឹម»។

ន្ងខ្ុ ំអ្ិដាឋា នតបបសនរះរយៈស្ល២តខកនលរះ។រចួខាងកុរារកំពរកយ៏កសកមងពសីអាយុ២ឆ្ាបំូមនី
មកឲ្យ្ួកខ្ុ ំ។តែស្លន្ងមកដល់ន្ងសចរះតែសមលងឹមុខខ្ុ ំមនិដាក។់ខ្ុ ំចងយ់កឈរ្ះចិែ្តន្ងដូសច្រះខ្ុ ំក៏
ឲ្យនំចំណីនិងែុក្កតាសៅឲ្យន្ងសលង។តែន្ងពគតវងែុក្កតាសន្រះសចាលសហើយមនិព្មឲ្យខ្ុ ំប៉ារះខលួនន្ង
ស្រះ។ខ្ុ ំកន៏្បំូមនីពែ�បស់ៅមណុ្លកុរារកំពរវញិ។

«ខ្ុ ំខាល ចណាស់មនិហ៊ានយកកូនមកចិញ្ច ឹមសទបង»ខ្ុ ំពប្បប់ដាីខ្ុ ំយា៉ា ងដូសច្រះ។
តែខ្ុ ំហាកញ់ាណថាព្រះកំ្ុងរានបន្ូលមកខ្ុ ំថា«រចួចុរះសសចកដាីអ្ិដាឋា នឯងជាសរឿយមកសហើយ

និងសំណូម្រឯងតដលថាសំុឲ្យកូនតដលប្នជួបដំបូងទុកជាកូនតដលសយើងជាអ្កសរ ើសឲ្យសន្រះ?»
ខ្ុ ំទួញយំសហើយទូលសៅព្រះថា«ខ្ុ ំរា្ច ស់ខាល ចមនិហ៊ានរស់សៅជាមយួកូនសនរះសទ»។

ប៉ាុតន្តសពកាយមកខ្ុ ំកដូ៏រសសចកដាីអ្ិដាឋា នរបស់ខ្ុ ំសៅជាតបបសនរះវញិ៖«ពបសិនសបើខ្ុ ំរា្ច ស់ពែរូវយកកូន
ពសីសនរះមកចិញ្ច ឹមសូមព្រះអងរពបទានទំនុកចិែ្តនិងការធាន្ថាព្រះអងរជាអ្កចិញ្ច ឹមបីប្ចត់្រកសាន្ង។
តែសបើខ្ុ ំរា្ច ស់មនិពែរូវចិញ្ច ឹមកូនសនរះសទសូមព្រះអងរដកយកបន្ុកដ៏្ ្ងនថ់នអារមមណ៍តដលចងយ់កសកមង

មកចិញ្ច ឹមសៅក្ុងចិែ្តខ្ុ ំរា្ច ស់សចាលសចញចុរះ»។
ខ្ុ ំអ្ិដាឋា នតបបសនរះ៥ថ្្ង។ដល់ថ្្ងទីពប្ខំ្ុ ំកអ៏ានព្រះគម្រីពែង់្ ំយូតអលទី២២៤៖១៤ស្លថាវ យ

បងរំសហើយកយ៏ល់ថាសនរះគឺជាចសមលើយ។សៅក្ុងខសនរះសសដាចដាវឌីរានបន្ូលថា«សយើងរានសសចក្តី
ចសង្អៀែចិែ្តជាខាល ងំសូមឲ្យសយើងរាល់គ្្ធាល ក់សៅក្ុងព្រះហស្តថនព្រះសយហូវា៉ា វញិចុរះដ្ែិសសចក្តី
សមតា្ត ករុណារបស់ពទង់្ ំណាស់»។
 ខ្ុ ំចងចាថំាព្រះតែងតែដឹកន្ខំ្ុ ំសហើយខ្ុ ំដឹងថាព្រះអងរនឹងបន្តត្រកសាពគរួ្ររបស់ខ្ុ ំសដាយសស
ចកដាីសមតា្ត ករុណាដ៏្ ំស្ង។ខ្ុ ំកស៏សពមចចិែ្តថានឹងធាល កស់ៅក្ុងព្រះហស្តរបស់ព្រះសយហូវា៉ា ចុរះ។
 «សតារះសៅយកកូនពសីសន្រះមកវញិ»ខ្ុ ំពប្បស់ៅបដាីយា៉ា ងដូសច្រះ។
 ទឹកត�្កហូររហាមសលើតផនថ្ាល់របស់ខ្ុ ំស្លតដលសយើងទាងំ២ជិរះឡានសៅកានម់ណ្លកុ
រារកំពរ។ខ្ុ ំសៅតែចាតំ�្កសមលងឹរបស់ន្ងទាងំគូ។រចួខ្ុ ំគិែក្ុងចិែ្តថាអូតមនសហើយខ្ុ ំនងឹជួបកូនពសី
ដជ៏ាទពីសឡាញ់របស់ខ្ុ ំសហើយ។ខ្ុ ំកអ៏្ិដាឋា នសទៀែថា«ឱព្រះជារា្ច ស់សអើយសូមព្រះអងរជួយ�ឲ្យខ្ុ ំរា្ច ស់
ទាងំ២ន្កព់សឡាញ់ន្ងផង»។

ខ្ុ ំទាងំ២ន្ករ់ងច់ាមំយួសន្ុរះសៅឯមណ្លកុរារកំពររចួកុរារបីូមនីកចូ៏លមកក្ុងបន្ប។់ន្ង
សដើរសដាយសស្ងៀម ្្ង ែែ់ពមងម់ករកខ្ុ ំសហើយដាកថ់ដដែូ៏ចរបស់ន្ងមកក្ុងថដខ្ុ ំ។ខ្ុ ំហាករ់ានអារមមណ៍
ថាព្រះជារា្ច ស់ជាអ្កកានថ់ដរបស់ខ្ុ ំ។ខ្ុ ំអ្ិដាឋា នសទៀែថា«ខ្ុ ំរា្ច ស់នឹងន្ថំដសនរះសៅនគរ ថ្ែ នសួគ»៌។
សហើយ្ួកខ្ុ ំកព៏ែ�បស់ៅផ្រះវញិសៅ។
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ល្ងាចថ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ្្ងសៅរទី៍២១កក្កដា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្ដា ហ៍សនរះ៖កចិ្ចការ៦,កចិ្ចការ៧៖៤៨សហសព ើ្រ៥៖១១-១៤
មកីា៦៖១-១៦កិច្ចការ៧កិច្ចការ៨៖៤-២៥។

ខចងចា៖ំ«ព្រះបន្ទូលក៏ប្នផ្សាយសៅកាន់តែសពចើនស�ើងសហើយចនំនួ្ កួសិស្សប្នចសំរ ើនស�ើងថពកតលង
សៅពករុងសយរទូសា�មិឯ្ កួសង្ឃក៏រានសន្ធធឹកចុរះចទូលស�ឿតែរ។»(កិច្ចការ៦៖៧)។

សាសនយ៍ទូដាជាសពចើនទទលួស�ឿព្រះសយស៊ទូវសៅក្ុងថ្្ងបណុ្យទី៥០។បណុ្យថ្្ងទ៥ី០គឺជាស្លមយួតែល
ព្រះប្នចាកប់ងុ្រអំសណាយទានព្រះអង្គតែលជាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធមកសលើ្កួ�នំុំរបស់ពទង។់ព្រះវរបិតា


ចាកប់ងុ្រព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ពទងម់កសលើ្កួ�នំុំរបស់ពទងម់យួរយៈខី្បន្្ប់្ ពី្រះសយស៊ទូវយាងពែ�ប់
សៅសាថា នសួគវ៌ញិ។សាសនយ៍ទូដាជាសពចើនតែលក្ាយមកជាពគីស្ានសៅកុ្ងបុណ្យថ ្្ងទ៥ី០គឺជាសាសនយ៍ទូដា

តែលនិយាយភាសាពកិកតែលប្នសៅរស់សៅទីពករុងសយរទូសា�មិ(កិច្ចការ២៖៥,៩-១១)។សាសនយ៍ទូដា


ទាងំសនរះខុស្សីាសនយ៍ទូដាតែលរស់សៅក្ុងពសរុកយទូដាតែលសោកលទូការានពបសាសនស៍ៅក្ុងគម្រីកិច្ចការ
៦៖១។សាសនយ៍ទូដាតែលនិយាយភាសាពកិកមនិសចរះភាសាអារ៉ា សមកសទ។

សាសនយ៍ទូដាតែលសពបើភាសាពកិកមនិែទូចសាសនយ៍ទូដាតែលសកើែសៅពសរុកយទូដាសទ។សាសនយ៍ទូដា
តែលសពបើភាសាពកិកសុទ្ធតែប្នសកើែសៅកុ្ងពបសទសែថទ។ែទូសច្រះ្ួកសគមនិយល់្�ីសពរៅថនទំសនៀមទរ្ាប់

របស់្កួយទូដា្ែិសទ។្កួសគមនិយល់្ទីរ្ាបស់ៅថ្វា យបង្គពំ្រះសពចើនសណាឋា នក្ុងព្រះវហិារសយរទូសា�មិ
សន្រះសទ។សហើយ្កួសគកម៏និប្នកានត់ាមបញញា ែិ្សោកម៉ាទូសសសពរាបស់ាសនយ៍ទូដាតែលសៅកុ្ងអីុពសាតអល
តែរ។

ប៉ាតុន្សាសនយ៍ទូដាតែលនិយាយភាសាពកិកស្ម័ពគចែ្ិជាងសាសនយ៍ទូដាណាៗទាងំអស់កុ្ងការទទួល
យកព្រះរ�បញ្ជា របស់ព្រះសៅផ្សាយែណំធឹ ងលស្ៅកានស់ាសនែ៍ថទ។ព្រះជារា្ច ស់ប្នសពបើសាសនយ៍ទូដា
នយិាយភាសាពកិកទាងំសនរះជាសពចើនន្កស់ែើម្ផី្សាយែណំធឹ ងលស្ៅកានម់នុស្សពគបគ្់្សៅសលើតផ្នែសីនរះ។

សមសរៀនទី៤ ២១-២៧កក្កដា
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សព�ើសសរ ើសបុរស៧ន្កស់ែើម្បីសពមើការ

 សទូមអានគម្រីកិច្ចការ៦៖១។ែទូចតែលខទាងំសនរះប្នបង្ហា ញសយើងពសាប់សែើ្ួក�ំនំុសាសន៍
យទូដានិយាយភាសាពកិករអ៊ទូរទាអំំ្ីសរឿងអវាី?


«្ួកសគយល់ថ្ពបធានែធឹកន្ំ្ ួក�ំនំុមនិប្នយកចិែ្ទុកដាកព់គបព់គ្នស់ៅនធឹងែពមរូវការសស្ីសមរា៉ា យ
សាសនព៍កិក។្ួក�ំនំុតែងផ្ដាល់�ំនួយែល់សរា�ិកណាតែលខវារះខាែ។សកម្ភា្អយុែ្ិធមណ៌ាតែល
សកើែស�ើងនធឹងមនិតសដាង្ីសសចកដាីពសឡាញ់របស់ព្រះស�ើយ។ប៉ាុតន្សាតាងំប្នបណាដា លឲ្យសាសនយ៍ទូដា
និយាយភាសាពកិកគិែ្ីសរឿងអាពកក់ៗ ។ែទូសច្រះពបធានែធឹកន្ំ្ ួក�ំនំុពែរូវតែពបញាបស់ដារះពសាយបញ្ហា សែើម្ី
ធាន្ឲ្យប្នថ្តលងរានសហែុផ្លណាសទៀែតែលសធវាើឲ្យនរណារ្ាកម់និសបបាយចិែ្ជាមយួនធឹងរសបៀប
តែល្ួក�ំនំុពបព ធ្ឹែ្។សបើ្ំុសន្រះសទសាតាងំចបាស់ជាឈរ្ះជាមយួតផ្នការរបស់វាក្ុងការន្ឲំ្យ្ួក�ំនំុ
ទាស់តទងគ្្មនិខាន»។ែកពសង់្ ីសសៀវសៅTheActoftheApostles,page88
របស់អ្កពសីតអល្ិន�ីថវ ៉ាែ។៍

ស្លសន្រះពបធានែធឹកន្ពំ្រះវហិារករ៏ានែំសណារះពសាយ១។សគកស៏ទូមឲ្យសាសនយ៍ទូដានិយាយភាសា
ពកិកសរ ើសយកមនុស្ស៧ន្ក់្ ីក្ុងចំសណាម្ួកសគឲ្យមកសធវាើជាអ្ក«តចកចំតណកមហាទូបអាហារ»។តផ្នការ
សនរះនធឹងអនុញ្ញា ែឲ្យពបធានៗចំណាយស្លក្ុង«សសចក្ីអធិសាឋា ននិងការផ្សាយព្រះបន្ទូលវញិ»(កិច្ចការ
៦៖៤)។ែទូសច្រះ្ួកពបធានៗកផ៏្្ស្វាផ្សាយ្ីការបសពងៀនរបស់ព្រះសយស៊ទូវែល់មនុស្សែថទ។ឯបុរសទាងំ
៧ន្កទ់ទួលខុសពែរូវខាង�ីវភា្ពបចាថំ្្ងរបស់្ួក�ំនំុ។

សទូមអានគម្រីកិច្ចការ៦៖២-៦។សែើសគសព�ើសសរ ើសបុរស៧ន្កស់ហើយឲ្យបសពមើការសដាយវធិីណា?

សគកឲ៏្យង្រសៅបុរសទាងំ៧ន្កស់ន្រះថ្ជា�ំនួយការ។្ួកសគកជ៏ាមនុស្សតែលរានស្ញសដាយព្រះ
វញិ្ញា ណថនព្រះ។ែំបទូងស�ើយពបធានព្រះវហិារអធិដាឋា នឲ្យ�ំនួយការទាងំសន្រះ។រចួពបធានែធឹកន្ំ្ ួក�ំនំុ
កដ៏ាកថ់ែសលើបុរសទាងំ៧ន្កស់ហើយអធិដាឋា នឲ្យព្រះពបទាន្រែល់្ួកសគ។អាកប្កិរយិាសនរះបង្ហា ញថ្


្ួក�ំនំុទទួលយកបុរសទាងំ៧ន្កឲ់្យបសពមើការសហើយ។

 សហែុអវាីការរស់សៅតែលចុរះសពមរុងនធឹងគ្្សហើយការរកសាឲ្យគំនិែរបស់សយើងរវល់តែនធឹងកិច្ចការ
របស់ព្រះជាសរឿងសំខាន?់សែើសយើងអាចសធវាើការសនរះប្នសដាយវធិីណា?
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ការបំស្ញកិច្ចការរបស់សស្ផានសពរាបព់្រះ

កាល្ីម្សលិមញិសយើងប្នសរៀនរចួមកសហើយថ្្ួក�ំនំុប្នសព�ើសសរ ើសអ្កែធឹកន្ំ្ ្ី៧ន្កស់ផ្្សងសទៀែ
តែលឲ្យស្្រះថ្�ំនួយការ។ពករុមអ្ក�ំនួយការសធវាើការសៅក្ុងព្រះវហិារសហើយក�៏ួយ�ផ្សាយែំណធឹ ងសៅកាន់
មនុស្សែថទផ្ងតែរ។្ួកសគផ្សាយែំណធឹ ងល្ែល់មនុស្សពគបគ្់្តែលចងែ់ធឹង្ីសសចកដាីសន្រះ។រាន្ួកអ្ក
ស�ឿ្្ីៗជាសពចើនចទូលមកជាមយួនធឹង្ួក�ំនំុ(កិច្ចការ៦៖៧)។រចួអ្កសពរៅកច៏ាបស់ផ្ដាើមវាយលុកសរា�ិក្ួក


�ំនំុ។គម្រីកិច្ចការរានបរយិាយអំ្ីែំសណើ រសរឿងតែលប្នសកើែស�ើងចំសោរះអ្កស�ឿរ្ាកស់្្រះសស្ផានសៅអំ
�ុងស្លសនរះ។
 សទូមអានគម្រីកិច្ចការ៦៖៨-១៥។សែើខទាងំសនរះបសពងៀនសយើងយា៉ា ងែទូចសមដាចខ្រះអំ្ីសោកសស្ផាន
និង�ំសនឿរបស់គ្ែ?់សហើយសែើសោកសស្ផានបសពងៀន្ីអវាីតែលសធវាើឲ្យអ្កពបឆាងំនធឹងសោកខធឹងខ្ាងំយា៉ា ងសន្រះ?

 សស្ផានគឺជាសាសនយ៍ទូដានិយាយភាពកិក។គ្ែផ់្សាយែំណធឹ ងល្សៅក្ុងសាោពប�ំុ(វហិាររបស់
សាសនយ៍ទូដា)តែលនិយាយភាសាពកិក។រានសាោពប�ំុជាសពចើនសៅក្ុងទីពករុងសយរទូសា�ិម។កិច្ចការ
៦៖៩រានបរយិាយអំ្ីសាោពប�ំុ២។សាោពប�ំុមយួរានសរា�ិកជាសាសនយ៍ទូដាមក្ីទិសខាងែ ទ្ូង។
សគមក្ីពសរុកគីសរន្ួកពសរុកអម័សលកសានពទា។ឯសាោពប�ំុ១សទៀែរាន្ួកយទូដាមក្ីទិសខាងស�ើង។
សគមក្ីពសរុកគីលីគ្សហើយពសរុកអាសីុ។

ពប្កែណាស់សគសធវាើទុក្ខែល់សស្ផានសដាយសពោរះតែព្រះសយស៊ទូវ។ការសធវាើទុក្ខបុកសម្ញមកសលើសោក
សស្ផានបង្ហា ញសយើងថ្គ្ែប់្នយល់អំ្ីែំណធឹ ងល្ថនព្រះសយស៊ទូវយា៉ា ងជាកច់បាស់។ការយល់របស់សោក
សស្ផានគឺរាន�សពរៅសលើស្ីការយល់របស់្ួក�ំនំុសាសនយ៍ទូដាតែលមក្ីពសរុកយទូដាពសាប។់សពែរូវរបស់
សោកសស្ផានសប្ទពបកានគ់្ែថ់្និយាយោក្យកុហកទាស់នធឹងសោកម៉ាទូសសសហើយនិងព្រះ។សពរាប់្ ួកអ្ក
ពបឆាងំការសន្រះគឺសស្ើនធឹងការពបឆាងំសៅនធឹងចបាបនិ់ងព្រះវហិារ។សោកសស្ផានប្នបសន្្សសៅសមែធឹកន្ំ
សាសនយ៍ទូដាថ្្ួកសគពសឡាញ់ព្រះវហិារជាងពសឡាញ់ព្រះ(កិច្ចការ៧៖៤៨)។

្ួក�ំនំុសាសនយ៍ទូដាសផាដា ែែថម្ខ្ស់ព�រុលសៅសលើសំណងព់្រះវហិារនិងទំសនៀមទរ្ាបថ់នការថ្វា យបង្គំ
(កិច្ចការ៣៖១កិច្ចការ១៥៖១,៥កិច្ចការ២១៖១៧-២៤)។្ួកសគ្ិប្កលរះសចាលទរ្ាបទ់ាងំសនរះណាស់
(កាឡាទី៥២-៤សហសព ើ្រ៥៖១១)។សោកសស្ផាននិងសាសនយ៍ទូដានិយាយភាពកិកែថទសទៀែជាសពចើនែធឹង
ថ្ការសុគែរបស់ព្រះសយស៊ទូវគឺសស្ើនធឹងការបញ្ចបថ់នការសគ្រ្សំណងព់្រះវហិារនិងទរ្ាបថ់នការថ្វា យបង្គំ
សផ្្សងៗ។

សែើសយើងគួរពបកានខ់ាជា បព់�រុលសៅសលើសសចកដាីមយួចំនួនតែលសយើងស�ឿអំ្ីព្រះតែរឬសទ?ពបសិនសបើសយើង
ពបកានព់�រុលសៅសលើសសចកដាី�ំសនឿមួយួចំនួនស្កសែើនធឹងរានសរឿងអវាីសកើែស�ើងពបសិនសបើរាន្ន្ឺ្្ី(រកស�ើញ

សសចកដាី្ិែ្្ី)?សែើសធវាើយា៉ា ងណាសទើបសយើងពប្កែថ្មនិតបរ្ីសសចកដាី្ិែែទូចតែលសមែធឹកន្សំាសនយ៍ទូដាប្ន
តបរសចញ្ីព្រះសយស៊ទូវប្ន?

ថ្្ងចម័ន្ ២៣កក្កដា
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ការ�ំនំុ�ពមរះកដាីរបស់សស្ផានសៅចំសោរះមុខសាសនយ៍ទូដា


សទូមអានគម្រីកិច្ចការ៧៖១-៥៣។សៅក្ុងខទាងំសនរះសែើសោកសស្ផានរានពបសាសនយ៍ា៉ា ង
ណាសៅកានអ់្កសចាទពបកានរ់ទូបគ្ែ?់

សោកសស្ផានពែរូវសគចាបខ់្ួនសពោរះតែរទូបសោកប្ននិយាយថ្សាសនយ៍ទូដា្ុំចាបំ្ចក់ានត់ាម
បញញាែ្ិសដាីអំ្ីការយកសែវាសៅបទូជាសៅស្លថ្វា យបង្គំែសៅសទៀែសហើយ។សោកម៉ាទូសសប្នសចញជាបញញាែ្ិ
ទាងំសនរះរបសិ់បឆ្ាមំុន។្ួកសាសនយ៍ទូដាកានត់ាមបញញាែ្ិទាងំសនរះ។្ួកសគសគ្រ្តាមក្ួនចបាបថ់ន
ការថ្វា យបង្គំកែ៏ទូចជាចបាបសី់លធមស៌ផ្្សងៗតែលសោកម៉ាទូសសដាកឲ់្យសគ។សែើរានសរឿងអវាីសកើែស�ើងសៅ
ស្លរាននរណារ្ាកម់កនិយាយថ្ចបាបណ់ាមយួខាងសលើសនរះតលងសំខានែ់សៅសទៀែ?គឺ្ួកសាសន៍
យទូដាស�ឿថ្រ្ាកស់ន្រះកំ្ុងពបរា្ព្រះជារា្ច ស់។

ចសម្ើយរបស់សោកសស្ផានគឺជាសសចកដាីអធិបបាយែត៏វងអន្្យជាងសគសៅក្ុងគម្រីកិច្ចការ។
សដាយសារតែសសចកដាីអធិបបាយរបស់សោកសស្ផានរានសភា្តវងតបបសនរះសយើងយល់ថ្ោក្យស្ចន៍
របស់សស្ផានរានសារៈសំខានខ្់ាងំ។ែំបទូងស�ើយសោកសស្ផានសរៀបរបអ់ំ្ីពបវែ្ិសាសស្របស់រសស្អុី
ពសាតអល។ពបធានបទរបស់សស្ផានអាចសធវាើឲ្យសយើងគិែថ្សនរះពគ្នត់ែជា្ម័ែរ៌ានចាស់ប៉ាុសណាណ រះ។
ប៉ាុតន្សយើងពែរូវតែយល់ថ្អ្កន្សំារ្ិសសសៗរបស់ព្រះសៅ�ំន្នស់ញ្ញា ចាស់តែងនិយាយតបបែទូសច្រះ
សៅកានរ់សសរ្បស់ព្រះសៅស្លណាតែលសគឈបស់ាដា បត់ាមព្រះអង្គ។អ្កន្សំារ្ិសសសទាងំសនរះតែង
សពបើសសចកដាីសញ្ញា ចាស់រវាងព្រះនិងរសស្របស់ពទងទុ់កជាឧទាហរណ៍ជាគំរទូសពរាបស់សចកដាីអធិបបាយរបស់សគ។ស្លតបបសន្រះអ្កន្សំារ្ិសសសទាងំសន្រះតែងសពបើោក្យសហសព ើ្រ«rib»។ោក្យសនរះប្ន
សសចកដាីថ្ព្រះន្រំសស្របស់ពទងស់ៅសាោកដាី្ីសពោរះសគប្នពបព ធ្ឹែ្សល្ើសនធឹងសសចកដាីសញ្ញា ្ិសសស

តែលព្រះអង្គប្នតាងំជាមយួនធឹងសគ។
ចទូរសយើងពកស�កសមើលឧទាហរណ៍មយួថនោក្យ«rib»សៅក្ុងសញ្ញា ចាស់។ោក្យថ្«rib»រាន

សពបើ៣ែងសៅក្ុងគម្រីមកីា៦៖១,២។សោកមកីាសពបើពប្ស់សសចកដាីសញ្ញា រវាងព្រះនិងរសស្របស់ពទង់
សៅឯភ្សីុំណាយទុកជាគំរទូសពរាបស់សចកដាីអធិបបាយរបស់សោកសៅកានរ់សស្របស់ព្រះ។ែំបទូងសោក
មកីាប្នសំុឲ្យរសស្អុីពសាតអលនធឹកចាំ្ ីសសចកដាីល្ៗជាសពចើនតែលព្រះប្នសធវាើសពរាបរ់សស្ពទង់(មកីា
៦៖៣-៥)។បន្្បម់កសទៀែសោកមកីារឭំករសស្អុីពសាតអលអំ្ីការតែលព្រះែពមរូវឲ្យសគសធវាើសៅក្ុងសសចកដាីសញ្ញា របស់ពទងជ់ាមយួនធឹង្ួកសគ(មកីា៦៖៦-១២)។រចួសោកមកីាកព៏្រាន្ួកសគអំ្ី

បណាដា សាតែលនធឹងសកើែស�ើងពបសិនសបើ្ួកសគសធវាើខុស្ីសសចកដាីសញ្ញា របស់ព្រះ(មកីា៦៖១៣-១៦)។
សសចកដាីអធិបបាយរបស់សោកមកីា�ួយ�ឲ្យសយើងយល់្ីមទូលសហែុតែលសោកសស្ផានរានពបសាសន៍

អំ្ីពបវែ្ិរបស់រសស្អុីពសាតអលសៅក្ុងពបសាសនរ៍បស់សោក។សាសនយ៍ទូដាតែលកំ្ុងពចសឡាែខធឹង
ប្នទាមទារឲ្យសោកសស្ផាន្ន្យល់្ីការបសពងៀនរបស់គ្ែ។់ប៉ាុតន្សោកសស្ផាន្ំុប្ន្យាយាម

ែតាងំជាមយួនធឹងសាសនយ៍ទូដាទាងំសនរះអំ្ី�ំសនឿរបស់គ្ែឬ់សចាទពបកានថ់្ការកុហករបស់្ួកសគអំ្ី
គ្ែគឺ់ជាសរឿងមនិ្ិែស�ើយ។សោកសស្ផានចាបស់ផ្ដាើមនិយាយសដាយសំស�ងឮៗខ្ាងំៗ។អ្កន្សំារ
សៅសមម័យសញ្ញា ចាស់កស៏ធវាើែទូសច្ារះតែរសៅស្លតែល្ួកសគព្រានសាសនអ៍ុីពសាតអលថ្ព្រះពទងម់និ
ស្វាព្រះទម័យចំសោរះសគតែលប្នសធវាើខុសនធឹងសសចកដាីសញ្ញា របស់ពទង។់សោកសស្ផានចងស់ពកើនរឭំក្ួក
យទូដាថ្្ួកសគមនិប្នសាដា បប់ង្្គ បត់ាមព្រះឬអរព្រះគុណពទងឲ់្យពគបព់គ្នត់ាមតែលពទងប់្នសធវាើ
សពរាប់្ ួកសគសន្រះសទ។
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ព្រះសយស៊ទូវសៅឯទីកាែក់ដាីន្នគរឋានសួគ៌


សហារជាង្រសពរាបស់ពបើចំសោរះអ្កន្សំារ្ិសសស។សោកសស្ផានក្ាយមកជាសហារសៅស្ល
តែលគ្ែព់បកាសថ្ព្រះរានបញ្ហា ទាស់នធឹងរសស្អុីពសាតអល។ម្សលិមញិសយើងប្នសរៀនរចួមកសហើយ
ថ្បញ្ហា របស់ព្រះនធឹងរសស្ពទងគឺ់ជាែំសណើ រការ«ផ្្ទូវចបាប»់តែលពែរូវតែសដារះពសាយគ្្សៅឯែុោការ។
ោក្យសនរះប្នមក្ីោក្យពកិក«rib»។តែគួរឲ្យសាដា យកិច្ចការរបស់សស្ផានជាសហាររានរយៈស្លខ្ី។
សហែុអវាីប្នខ្ី?្ីសពោរះគ្ែព់ប្បរ់សស្អុីពសាតអល្ី«rib»របស់ព្រះឬបញ្ហា ជាមយួ្ួកសគ។រចួ្ួក

យទូដាខធឹងនធឹងគ្ែជ់ាខ្ាងំ។្ួកសគមនិចងស់ាដា បប់ញ្ហា មុខចបាបរ់បស់ព្រះជាមយួ្ួកសគស�ើយ។

សទូមអានគម្រីកិច្ចការ៧៖៥៥,៥៦។សៅក្ុងខទាងំសនរះសស្ផានទទួលប្នការសបើកសតមដាង១។
សែើការជាកត់សដាងតែលសស្ផានទទួលប្នរានអែថានម័យយា៉ា ងែទូចសមដាច?

«សោកសស្ផានបង្ហា ញបណាដា �នថ្សារ្ិសសសអំ្ីព្រះអង្គសសសង្្គ រះសៅក្ុងព្រះគម្រីគឺសដាីអំ្ីព្រះ
សយស៊ទូវ។សស្ផានប្ននិយាយ្ីសសចកដាីខ្រះអំ្ីព្រះវហិារសៅពករុងសយរទូសា�ិមតែលសធវាើឲ្យសមែធឹកន្សំាស
ន្យទូដាកំ ទ្ូលៗរានកំហធឹង។សមែធឹកន្សំាសន្កំ ទ្ូលៗរបស់សាសនយ៍ទូដាសធវាើជាភាញា កស់ផ្្ើលសហើយរន្ធែ់
សដាយោក្យរបស់សស្ផាន។សមែធឹកន្រ្ំាកស់នរះប្នតហកអាវខ្ួនសែើម្បីង្ហា ញ្ីការរន្ធែរ់បស់គ្ែ។់
សៅស្លតែលសមែធឹកន្សំន្រះតហកអាវសោកសស្ផានែធឹងថ្សាសនយ៍ទូដានធឹងសរ្ាបគ់្ែឆ់ាប់ៗ មនិ
ខាន។សោកសស្ផានសមើលែធឹងថ្្ួកយទូដាមនិព្មសាដា បោ់ក្យរបស់គ្ែស់�ើយ។សស្ផានែធឹងថ្ពគ្
សន្រះគ្ែប់្ននិយាយជាសលើកចុងសពកាយសហើយ។សហែុសន្រះប្នជាគ្ែឈ់បអ់ធិបបាយពែធឹមកណាដា ល
ទី»។ែកពសង់្ ីសសៀវសៅTheActoftheApostles,page100,របស់អ្កពសីតអល្ិន�ីថវ ៉ាែ។៍

សស្ផានឈរសៅចំសោរះមុខសមែធឹកន្សំាសនយ៍ទូដា។ពសបស្លជាមយួគ្្សនរះព្រះសយស៊ទូវកំ្ុងឈរ
សៅសរងឧសប្ស្សៅឋានសួគ។៌សរងឧសប្ស្សៅឯនគរសាថា នសួគគឺ៌ជាកតន្ងតែលព្រះវនិិច្ម័យរសស្
របស់ពទងស់ហើយសធវាើការសសសង្្គ រះសគ។ព្រះសយស៊ទូវឈរសៅតក្រនធឹងព្រះវរបិតាសែើម្បីង្ហា ញថ្ការកាែក់ដាី
តែលកំ្ុងសកើែស�ើងសលើតផ្នែីរវាងសោកសស្ផាននិង្ួកសមែធឹកន្សំាសនយ៍ទូដា្ុំតមនជាការកាែក់ដាី

្ិែពប្កែសៅស�ើយសទ។ការកាែក់ដាី្ិែពប្កែគឺនធឹងសកើែស�ើងសៅនគរសាថា នសួគរ៌វាងព្រះសហើយនិង
សពែរូវរបស់ពទង។់ព្រះជារា្ច ស់នធឹង�ំនំុ�ពមរះសទាសពគរូបសពងៀននិងសមែធឹកន្តំក្ងក្ាយក្ុង្ួកសាសន៍

អុីពសាតអល។
សែើសោកអ្កស�ើញសទថ្សោកសស្ផានមនិប្នអងវារឲ្យសាសនអ៍ុីពសាតអលពែ�បម់ករកព្រះវញិ?

តផ្្កមយួសនរះមនិស�ើញរានសៅក្ុងសសចកដាីអធិបបាយរបស់សោកសស្ផានសសារះ។ប៉ាុតន្សសចកដាីសនរះគឺជា
តផ្្កមយួថនសសចកដាីអធិបបាយ១សផ្្សងសទៀែមុនស្លសនរះសៅក្ុងគម្រីកច្ចិការ(កិច្ចការ២៖៣៨កិច្ចការ

៣៖១៩កិច្ចការ៥៖៣១)។សហែុអវាីប្នជាប្ែត់ផ្្កសនរះ?្ីសពោរះថ្ស្លសនរះសាសនយ៍ទូដាតលងជា
រសស្្ិសសសរបស់ព្រះសទៀែសហើយ។ព្រះឲ្យសាសនយ៍ទូដាតចកចាយនទូវអំសណាយថនការប្នសសសង្្គ រះ
ែល់មនុស្សពគបគ្់្សៅសលើតផ្នែីសនរះ។ប៉ាុតន្ចាប់្ ីស្លសនរះែសៅអស់អ្កណាតែលសែើរតាមព្រះសយស៊ទូវ
ទាងំសាសនយ៍ទូដាឬសពរៅ្ីសាសនយ៍ទូដាកដាីនធឹងសចញ្ីពករុងសយរទូសា�ិមសហើយផ្សាយែំណធឹ ងល្្ីការ

ប្នសសសង្្គ រះែល់មនុស្សពគបគ្់្សលើសោកសនរះ(កិច្ចការ១៖៨)។
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អ្កសែើរតាមព្រះសយស៊ទូវផ្សាយែំណធឹ ងល្

សមែធឹកន្សំាសនយ៍ទូដាទទួលប្នសជាគ�ម័យជាខ្ាងំសៅស្លតែល្ួកសគប្នសរ្ាបស់ោកសស្ផាន
នធឹងែំុ្្រចួ។ការស្ាបរ់បស់សោកសស្ផានកជ៏ាចំណុចសផ្ដាើមថនការសធវាើទុក្ខបុកសម្ញសផ្្សងសទៀែទាស់នធឹងអ្ក
សែើរតាមព្រះសយស៊ទូវសៅក្ុងពករុងសយរទូសា�ិម។ចបាស់ណាស់ការសធវាើទុក្ខទាងំសនរះគឺសផ្ដាើមស�ើងសដាយពករុម

មនុស្សតែលប្នសរ្ាបស់ោកសស្ផានែតែលសន្រះឯង។សមពករុមថនពករុមសនរះរានស្្រះថ្សុល។គ្ែ់
ប្នសធវាើប្ប្ួក�ំនំុពគីស្ានជាខ្ាងំ។

ពករុមពគីស្ានរែស់គច្ីការសធវាើទុក្ខសបៀែសបៀនសដាយប្នរែស់ៅសៅពករុងសផ្្សងថនពសរុកយទូដានិងសារា៉ា រ។ី
ទីណាតែល្ួកសគសៅ្ួកសគផ្សាយែំណធឹ ងល្្ីការតែលព្រះសយស៊ទូវសសសង្្គ រះមនុស្ស្ីប្បសៅទីសន្រះ។

រចួសសចកដាីសនយារបស់ព្រះសយស៊ទូវសៅក្ុងគម្រីកិច្ចការ១៨កប៏្នសសពមច។្ួកសគប្នផ្សាយែំណធឹ ងល្
សៅពគបទិ់សទីថនពសរុកយទូដានិងសារា៉ា រ។ី

 សទូមអានគម្រីកិច្ចការ៨៖៤-២៥។សែើសយើងសរៀនប្នសមសរៀនអវាី្ីសាចស់រឿងក្ុងខទាងំសនរះ?

សាសនស៍ារា៉ា រគីឺជា«សាសនអ៍ុីពសាតអលោកក់ណាដា ល»។សែើោក្យសនរះរាននម័យយា៉ា ងែទូចសមដាច?
គឺប្នសសចកដាីថ្្ួកសាសនស៍ារា៉ា រសី�ឿសលើព្រះតែមយួ។្ួកសគទទួលសា្គ ល់គម្រីទាងំពប្រំបស់សោកម៉ាទូសស។
្ួកសគអនុវែ្តាមក្ួនកាែត់ស្ក។្ួកសគរងច់ាឲំ្យព្រះអង្គសសសង្្គ រះយាងមក។ប៉ាុតន្សៅក្ុងតកវតភ្ករបស់
សាសនយ៍ទូដាវញិសគយល់ថ្�ំសនឿរបស់សាសនស៍ារា៉ា រគីឺ«មនិល្»សដាយ�ំសនឿមនិពែធឹមពែរូវខ្រះ។ែទូសច្រះ
សៅក្ុងតកវតភ្ករបស់សាសនយ៍ទូដា្ួកសាសនស៍ារា៉ា រមីនិសម័កដាិសមនធឹងទទួលប្នសសចកដាីសនយាតែលព្រះ
ប្នពបទានែល់សាសនអ៍ុីពសាតអលសៅក្ុងសសចកដាីសញ្ញា របស់ពទងស់�ើយ។

ប៉ាុតន្សៅស្លតែលសាសនស៍ារា៉ា រក្ីាយមកជាពគីស្ាន្ួក�ំនំុទទូទាងំទីពករុងសយរទូសា�ិមរានការភាញា ក់
សហើយរន្ធែចិ់ែ្ជាខ្ាងំ។ែទូសច្រះពបធានែធឹកន្ំ្ ួក�ំនំុកច៏ាែស់ោកស្ពែរុសនិងយ៉ាទូហានឲ្យសៅសែើម្នីធឹងសសើុប
ឲ្យែធឹងថ្សសចកដាីសន្រះ្ិែតមនឬជាយា៉ា ងណា។ព្រះជារា្ច ស់រងច់ាចំាកបងុ្រព្រះវញិ្ញា ណថនពទងម់កសលើ

សាសនស៍ារា៉ា ររីហទូែទាល់តែសោកស្ពែរុសនិងយ៉ាទូហានប្នសៅែល់ទីសន្រះសិន(កិច្ចការ៨១៤-១៧)។
សហែុអវាីប្នជាព្រះសធវាើយា៉ា ងែទូសច្ារះ?ទំនងជាព្រះចងប់ង្ហា ញែល់ពបធានែធឹកន្ំ្ ួក�ំនំុឲ្យែធឹងថ្្ួកសគពែរូវ
ទទួលយកសាសនស៍ារា៉ា រសីធវាើជាសរា�ិក្ួក�ំនំុរបស់សគឲ្យស្ញសលញតែរ(អានគម្រីកិច្ចការ១១៖១-
១៨)។

្ួក�ំនំុសៅតែបន្រកីលទូែោស់បន្្ប់្ ី្ួកសាសនស៍ារា៉ា រចីទូលរមួ។សៅក្ុងគម្រីកិច្ចការ៨៖២៧
សយើងអានអំ្ីភលីី្និងសាសនស៍អធីយ៉ាទូ្ី។សាសនស៍អធីយ៉ាទូ្ីសនរះប្នមកឯពករុងសយរទូសា�ិមសែើម្នីធឹង

ថ្វា យបង្គំសហើយស្លសនរះកំ្ុងពែ�បស់ៅផ្្រះវញិ។គ្ែប់្នសរៀនព្រះគម្រីជាមយួនធឹងភលីី្។រចួសាសន៍
សអធីយ៉ាទូ្ីសន្រះកសំុ៏ឲ្យភលីី្ព�មុ�ទធឹកឲ្យគ្ែ់(កិច្ចការ៨៖៣៨)។

ែំបទូងស�ើយសាសនស៍ារា៉ា រីបន្្បម់កសាសនស៍អធីយ៉ាទូ្ី!ែំណធឹ ងល្ពែរូវសគផ្សាយសៅមនុស្សពគប់
គ្្សលើតផ្នែីសនរះែទូចតែលព្រះសយស៊ទូវប្នសនយាតមន។ប៉ាុតន្សាចស់រឿងទាងំ២សនរះពគ្នត់ែជាការសផ្ដាើមថន
សសចកដាីតែលព្រះសយស៊ទូវប្នសនយាជាមយួនធឹងសាវករបស់ព្រះអង្គសៅក្ុងគម្រីកិច្ចការ�ំ ទ្ូក១សទ។មនិយទូរ
ប៉ាុន្្ន្ួក�ំនំុសាសនយ៍ទូដានធឹងសធវាើែំសណើ រសចញសៅពគបទិ់សទីសលើតផ្នែីសនរះសហើយផ្សាយែំណធឹ ងល្្ីព្រះ
សយស៊ទូវសសសង្្គ រះសយើងពគបគ្់្្ីប្ប។
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ការសិកសាបតនថាម៖«ការសធវាើទុក្ខសបៀែសបៀនមកសលើ្ួក�ំនំុសៅពករុងសយរទូសា�ិមប្ន�ួយ�ឲ្យ្ួកពគីស្ាន

ផ្សាយែំណធឹ ងល្អំ្ីព្រះសយស៊ទូវសៅពគបទិ់សទីសលើសោកសនរះ។អ្កសែើរតាមព្រះសយស៊ទូវប្នទទួលសជាគ
�ម័យជាខ្ាងំសៅក្ុងកិច្ចការរបស់សគថ្វា យព្រះសៅពករុងសយរទូសា�ិម។ែទូសច្រះរានសពគ្រះថ្្កព់បសិនសបើសគ
សៅទីសន្រះយទូរស្កសហើយមនិព្មសាដា បត់ាមបញ្ជា របស់ព្រះសយស៊ទូវតែលពទងឲ់្យសគសចញសៅផ្សាយែំណធឹ ង
ល្ែល់មនុស្សពគបទិ់សទី។អ្កសែើរតាមព្រះសយស៊ទូវសភ្ចថ្វធិីែតាងំជាមយួសសចកដាីអាពកកត់ែលល្ជាង
សគបំផុ្ែគឺពែរូវពបធឹងតពបងសធវាើការថ្វា យព្រះ។ផ្្ុយសៅវញិអ្កសែើរតាមព្រះសយស៊ទូវចាបស់ផ្ដាើមគិែថ្ការង្រ
សំខានប់ំផុ្ែរបស់្ួកសគគឺពែរូវត្រកសាព្រះវហិារសៅពករុងសយរទូសា�ិម្ីការសធវាើទុក្ខសបៀែសបៀនរបស់សាតាងំ។
ែទូសច្រះអ្កសែើរតាមព្រះសយស៊ទូវ្ំុប្នបសពងៀនអ្កស�ឿ្្ីៗឲ្យសចញសៅផ្សាយែំណធឹ ងល្សៅកានម់នុស្ស
តែលមនិទានប់្នឮសន្រះសទ។អ្កសែើរតាមព្រះសយស៊ទូវកំ្ុងសថាិែសៅក្ុងភា្សពគ្រះថ្្កស់ដាយការែធឹកន្ំ
្ួក�ំនំុឲ្យសពែកអរជាមយួនធឹងការតែល្ួកសគប្នសធវាើសហើយ។ែទូសច្រះព្រះកអ៏នុញ្ញា ែឲ្យព្រះវហិាររបស់
ពទងព់ែរូវសគបំផ្ាញ។ការវាយពបហារសន្រះបណាដា លឲ្យរសស្របស់ពទងព់ែរូវរែខ់ា្ច ែខ់ា្ច យសៅកានក់តន្ង
សផ្្សងៗឆា្ង យ្ីទីពករុងសយរទូសា�ិម។រចួ្ួកអ្កស�ឿទាងំសនរះកស៏ចញសៅផ្សាយែំណធឹ ងសៅពគបទិ់សទី»។
ែកពសង់្ ីសសៀវសៅTheActoftheApostles,page105,របស់អ្កពសីតអល្ីន�ីថវ ៉ាែ។៍

សំណទូ រ្ិភាកសា៖

១អានសំសណរែកពសងរ់បស់អ្កពសីតអល្ិន�ីថវ ៉ាែខ៍ាងសលើសដាយយកចិែ្ទុកដាក។់សែើសំសណរសនរះជា
ការព្រានសពរាបស់យើងតែលជារសស្របស់ព្រះយា៉ា ងណាសៅ?សែើសធវាើែទូចសមដាចសទើបសយើងអាចែធឹងថ្មនិ
តមនកំ្ុងតែការោរអវាីមយា៉ាងតែលសយើងរានពសាបស់ហើយតបរមនិសចញសៅផ្សាយែំណធឹ ងល្សៅមនុស្ស

ពគបគ្់្សលើតផ្នែីសនរះ?

២ពែធឹមស្លតែលព្រះសយស៊ទូវយាងពែ�បស់ៅសាថា នសួគវ៌ញិសម្បរ់វាងសាសនស៍ារា៉ា រនីិងសាសនយ៍ទូដា
រានមករបរ់យឆ្ាមំកសហើយ។អ្កពប្�ញាខាងគម្រីខ្រះយល់ថ្ភលីី្គឺជាសាសនយ៍ទូដាតែលនិយាយភាសា
ពកិកតែលសកើែសៅពបសទសែថទមុនតែលគ្ែម់កពករុងសយរទូសា�ិម។សែើសយើងសរៀនសទូពែប្នអវាី្ីការតែល
ភលីី្សៅផ្សាយែំណធឹ ងែល់សាសនស៍ារា៉ា រ?ីក្ុងន្មជាអ្កសសសវនសែយអាែស់វនទីស្សយើងករ៏ាន

អារម្ណ៍ចទូលចិែ្និងមនិចទូលចិែ្ជាែិសាសនខ៍្រះតែរ។ប៉ាុតន្សែើសឈើឆា្ក ងរបស់ព្រះសយស៊ទូវអាចបសពងៀន
សយើងឲ្យែធឹងថ្មនុស្សពគបជ់ាែិសាសនសុ៍ទ្ធតែែទូចគ្្ទាងំអស់សៅក្ុងព្រះសនពែព្រះតែរឬសទ?សែើការ

សុគែរបស់ព្រះសយស៊ទូវសពរាបម់នុស្សពគបរ់ទូបបសពងៀនសយើងយា៉ា ងែទូចសមដាចអំ្ីែថម្្ិែរបស់មនុស្សពគប់
រទូប?

៣អាន្ីរសបៀបតែលភលីី្សធវាើបន្្ល់សៅកានស់ាសនស៍អធីយ៉ាទូ្ីសៅក្ុងគម្រីកិច្ចការ៨៖២៧-៣០។
សែើសធវាើយា៉ា ងណាសទើបសយើងអាចសបើកចិែ្ឲ្យទទូោយសែើម្ទីទួលប្នឱកាសបតនថាមសទៀែក្ុងការផ្សាយ
ែំណធឹ ងល្សៅកានម់នុស្សែថទ?
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យារា�ីហារ ៉ាទូស្សរីានអាយុ២៥ឆ្ាំសហើយជាកទូនពបរុសរបស់សោកពគរូគង្វា លរ្ាក់កំ្ុងឈក្ន់ធឹងសស្ហា
ជាខ្ាងំ។តែសគរានបញ្ហា មយួសោលគឺមែិ្ពសីរបស់សគស្្រះសាគីកទូ្ុំតមនជាអ្កអាែស់វនទីស្ស�ើយ។

ហារ ៉ាទូស្សបី្ន�ួបនធឹងសាគីកទូសៅឯសាោគិោនុបដាឋា អាែស់វនទីស្១សៅខាងសពរៅរ�ធានីែទូក្យទូថនពបសទស
�ប៉ាុន។បន្្ប់្ ីសន្រះមក្ួកសគទាងំ២សធវាើការជាមយួគ្្សៅឯម�្ឈមណ្ឌ លសុខភា្អាែស់វនទីស្មយួសៅសលើ
សការះអទូគីណាវា៉ា ពបសទស�ប៉ាុន។ទីសន្រះសហើយតែល្ួកសគចាបស់ផ្ដាើមតសវាងយល់ចិែ្គ្្។

ហារ ៉ាទូស្សី្ យាយាមន្ឲំ្យសាគីកទូក្ាយមកជាអ្កអាែស់វនទីស្។សគតាងំសៅន្ងឲ្យសៅព្រះវហិារសរៀងរល់
សប្ដា ហ៍។សគសំុឲ្យពគរូគង្វា លបសពងៀនព្រះគម្រីែល់ន្ង។សគអែួសរសសើរ្ីសសចកដាី្ិែរបស់ព្រះគម្រីព្មទាងំ
សសចកដាីល្ទាងំប៉ាុន្្ន្ីការក្ាយសៅជាពគីស្ាន។

ហារ ៉ាទូស្សសីរៀបរបស់�ើងថ្«ប៉ាុតន្ន្ងមនិព្មក្ាយមកជាពគីស្ានសទ។ន្ងត្មទាងំនិយាយពប្បខ់ញាុ ំ
យា៉ា ងមុងឺរា៉ា ែថ់្‘ខញាុ ំនធឹងមនិសធវាើជាពគីស្ានដាចខ់ាែ!’»។

ហារ ៉ាទូស្សកីស៏ប្រះបងក់ារ្យាយាមរបស់សគ។សគែធឹងថ្សគមនិអាចបញ្ចុ រះបញ្ចទូ លសាគីកទូឲ្យស�ឿព្រះសយស៊ទូវ
ប្នសទសហើយត្មទាងំគិែថ្សគទាងំ២គួរតែតចកផ្្ទូវគ្្។«តែខញាុ ំសៅតែពសឡាញ់ន្ងែតែល»ហារ ៉ាទូស្សសីោល

ស�ើង។
ពសាបត់ែអែថាបទមយួរបស់អ្កពសីតអល្ិន�ីថវ ៉ាែផុ៍្សស�ើងសៅក្ុងគំនិែសគគឺអែថាបទតែលរានសៅក្ុង

សសៀវសៅសារសៅកានយុ់វ�នជាសសៀវសៅមយួតែលសគអានសុសស្វាសៅសហើយតាងំ្ីសៅជាយុវវ ម័យសៅឯ
វទិយាលម័យអាែស់វនទីស្មកសម្៉ារះ។អែថាបទសន្រះសរសសរថ្៖«ពបសិនសបើបុរសនិងន្ររីានទរ្ាបអ់ធិដាឋា នមយួ

ថ្្ង២ែងមុនតែលសគចាបស់ផ្ដាើមសញជា ធឹងគិែអំ្ីសរឿងអាោហ៍្ិោហ៍សន្រះ្ួកសគពែរូវតែអធិដាឋា នឲ្យប្នមយួថ្្ង៤
ែងសៅស្លតែល្ួកសគចាបស់ផ្ដាើមគិែគទូរអំ្ីសរឿងសនរះ»។

ហារ ៉ាទូស្សសីវចព្រះគម្រីនិងសសៀវសៅរបស់អ្កពសីតអល្ិន�ីថវ ៉ាែម៍យួកបាលសហើយកស៏ៅលំតហសៅសលើភ្មំយួ
សៅ�ិែទីសន្រះបីថ្្ងសពរាបអ់ធិដាឋា ននិងែមអែ។់គ្ែព់ប្បថ់្«ខញាុ ំទទូលសួរសៅព្រះថ្‘ព្រះអង្គសអើយសែើឲ្យទទូល
បង្គំសធវាើយា៉ា ងែទូចសមដាច?’»សហើយគ្ែថ់្«ខញាុ ំអានសហើយរកសាសំសណរថនសសចកដាីអធិដាឋា នពបចាថំ្្ងរបស់ខញាុ ំ»។

បន្្ប់្ ីការែមអែស់ន្រះហារ ៉ាទូស្សទីទួលសធវាើការង្រមយួសៅឯមណ្ឌ លចាស់�រមយួតែលសៅដាចព់សយាល
្ីែំបនែ់ីសគ្ក�ប៉ាុន។គ្ែយ់ល់ថ្ការសៅឆា្ង យ្ីគ្្សនរះសបើមនិបំផ្ាញសទគឺនធឹងរ ធឹែបន្ធឹងចំណងសស្ហារបស់

្ួកគ្ែ់សហើយគ្ែក់អ៏ធិដាឋា នសទូមឲ្យលទ្ធផ្លតែលទទួលប្នមកពសបតាមបំណងព្រះហឫទម័យរបស់ព្រះ។
សស្ហាតែលឃ្្ែឆា្ង យ្ិែជារានផ្លលំប្កសពរាបហ់ារ ៉ាទូស្ស។ី
 ហារ ៉ាទូស្សពីប្បថ់្«ខញាុ ំមនិអាចសៅ�ិែន្ងមនិអាចន្នំ្ងសៅព្រះវហិារឬបសពងៀនព្រះគម្រីែល់ន្ង
ស�ើយ។ខញាុ ំមនិអាចសធវាើអវាីប្នសពរៅតែ្ីអធិដាឋា នសន្រះសទ។ខញាុ ំ្ិែជាប្នអធិដាឋា នសពចើនណាស់»។
 គ្ែថ់្ស្លសន្រះសហើយតែលព្រះប្នចទូលមកសធវាើអន្រគមន។៍ពែធឹមតែប៉ាុន្្នអាទិែ្យសសារះសាគីកទូ

ពបកាសថ្ន្ងចងទ់ទួល្ិធីបុណ្យព�មុ�ទធឹក។គ្ែថ់្ចិែ្ន្ងប្នផ្ាស់បដាទូរទាងំពសរុង។សាគីកទូកប៏្នព�មុ�
ទធឹកសហើយសពកាយមកគទូសស្ហ៍ទាងំ២ន្កក់ប៏្នសរៀបការនធឹងគ្្។

ស្លសនរះហារ ៉ាទូស្សអីាយុ៥៦ឆ្ាសំហើយៗគ្ែម់និតែលសភ្ច្ីសរឿងបដាទូរ�ំសនឿរបស់សាគីកទូស�ើយសហើយសរឿង
សន្រះឯងក្ាយមកជាពគធឹរះថនកិច្ចការរបស់គ្ែក់្ុងន្មជាអ្កែធឹកន្ពំករុម�ំនំុអាែស់វនទីស្សៅពបសទស�ប៉ាុន។
ែំតណងរបស់សោករមួរានពបធានសបសកកម្អាែស់វនទីស្ពបធានន្យកដាឋា នសុខភា្និងជា�ំនួយការ
សោកពបធានតផ្្កផ្សាយែំណធឹ ងល្។

សោកហារ ៉ាទូស្សសី្លសនរះរានកទូនពប្នំ្ក់(រទូប្ីខាងស្វាង)ប្នរានពបសាសនថ៍្«ជាពគរូគង្វា ល
ខញាុ ំប្នពែធឹមតែបសពងៀនព្រះគម្រីអធិបបាយសហើយពសឡាញ់មនុស្សខញាុ ំសធវាើប្នតែប៉ាុណណធឹ ងសទ។តែ
ឲ្យបដាទូរចិែ្មនុស្សឲ្យសគទទួលស�ឿព្រះសយស៊ទូវសន្រះជាកិច្ចការរបស់ព្រះ។
រានតែព្រះអង្គសទជាអ្កសសពមច»។
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លោកប៉ុលបានក្លា យជាគ្រីស្ទា ន

ល្ងាចថ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ្្ងសៅរទី៍២៨កក្កដា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖កចិ្ចការ២៦៖៩-១១,សចាទយិកថា២១៖២៣,
កចិ្ចការ៩៖១-២០,កូរនិ្ូសទី១៩៖១។

ខចងចា៖ំ«ចូរសៅចុរះ្ីសពររះអ្នកសោរះជាពបដាប់សរ ើសតាងំដល់ខ្ុ ំសំរាប់នឹងពបកាសស ម្ រះខ្ុ ំដល់្ កួ
សាសន៍ដថទនងិ្ កួសសតាចសហើយនិង្ កួកូនសៅសាសន៍អុពីសាអអលផង»(កិច្ចការ៩៖១៥)។

 សរឿងមយួក្នុងចំសណាមសរឿងដអ៏សា្ច រ្យបំផុតសៅក្នុងពបវតតាសិាសសតាថន្កួជំនំុគម្រីសញ្ញា ្មគីសឺរឿងសតាីអំ្ ី
រសបៀបអដលសោកប៉លុអពបកាលា យជាពគីសាទា ន។សោកប៉លុ្ំុអមនជាសពតរូវថន្ួកជំនំុអតរា្ន កគ់តអ់ដលប្នអពប
កាលា យជាពគីសាទា នសោរះសទ។ប៉អុនតាអ្អីដលស្្ើឲ្យសរឿងរបស់សោកប៉លុកានអ់តសំខាន់នងិអសា្ច រ្យខាលា ងំសោរះគកឺអនលាង
ជាសពចើនអដលសោកប្នស្្ើដសំ�ើ រសៅផ្ស្ផ្សាយដំ�ឹងល្អអំ្ ពី្រះសយសូ៊វនងិប្ដហិារ្យទាងំឡាយអដលប្ន
សកើតស�ើងសោរះឯង។សោកប៉លុគឺជាមនុស្សរា្ន កក់្នុងចំសណាមអ្នកតាមយាយីសៅសលើ្កួជំនំុដខ៏ាលា ងំកាលា បំផុត។
សោកអាចនឹងរារាងំការលូតោស់ដល់្កួជំនំុប្នយ៉ាងសពចើន។សោកចងប់ផំ្លា ញ្កួជនំុំសចាលនងិរានសម
ដកឹោសំាសនយូ៍ដាជយួ�គាពំទដល់សោកផងអដរ។ប៉អុនតាសៅតាមផលាូវសៅទីពករុងដារ៉ាសពសាបអ់តសោកប៉លុ
អបរជាសពជើសសរ ើសទទួលយកអផនការរបស់ព្រះសំរាបរូ់បសោកនងិប្នកាលា យសៅជាសាវក័ដសំ៏ខានបំ់ផុតរបស់
ព្រះសៅវញិ។្ួកសាវក័គឺជាមនុស្សអដលព្រះសយសូ៊វប្នសពជើសសរ ើសឲ្យដឹកោំ្ កួជនំុំបោទា ប់្ ពី្រះអង្គប្ន
យាងពត�បស់ៅឋានសួគវ៌ញិ។«សោកប៉លុគឺជាមនុស្សរា្ន កក់្នុងចសំណាមអ្នកស្្ើទុក្ខបកុសម្នញដអ៏ាពកកបំ់ផុត
មកសលើ្កួជំនំុពគីសាទា ន។ប៉អុនតាសពកាយមកសោកប៉លុប្នកាលា យជាអ្នកការររដល់្កួជំនំុដខ៏ាលា ងំកាលា បផុំតរា្ន ក់
សៅវញិ។សោកប៉លុកប៏្នទទួលសជាគជយ័ក្នុងកចិ្ចការផសាយដំ�ឹងល្អសៅមនុស្សរា្ន ទាងំឡាយសពចើនជាងសាវក័
ដថទៗសទៀតអដរ»។(ដកពសង់្ ីEllenG.White,SketchesfromtheLifeofPaul,page9,adapted)។
 ការធ្លា បព់បឆាងំទាស់នឹង្កួជំនំុរបស់សោកប៉លុក្នុងអតីតកាលអតងអតស្្ើឲ្យសោករានអារមម�៍
ថាសោក្ំុសកតាសិមនឹងស្្ើកចិ្ចការថ្ាយព្រះសយសូ៊វទាល់អតសសារះ។ប៉អុនតាការអតឱ់នសទាស្ពី្រះស្្ើឲ្យសោក
រានសររស្ញសដាយការដឹងគុ�។ការផ្លា ស់បតាូរចិតតារបស់សោកប៉លុប្នស្្ើឲ្យសាសោពគីសាទា នផ្លា ស់អពប
ជាសរៀងរហូត។

សមសរៀនទី៥ ២៨កក្កដា-៣សីហា
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សោកប៉ុលស្្ើទុក្ខសបៀតសបៀន្ួកជំនំុ(កិច្ចការ២៦៖៩-១១)

 សោកប៉ុលគឺជាសាសនយូ៍ដារា្ន កអ់ដលនិយាយភាសាសពកក។សោកប្នសកើតសៅពករុងសតើសុស។
សតើសុសគឺជារាជធ្នីថនពសរុកគីលីគា(កិច្ចការ២១៖៣៩)។សោកប៉ុលប្នសៅសិកសាសៅទីពករុងសយរូសា�ិម
ជាមយួនឹងសោកការ៉ាោល(កិច្ចការ២២៖៣)។សោកការ៉ាោលគឺជាពគរូដល៏្បីំផុតរា្ន កក់្នុងជំោន់
សោរះ។សោកប៉ុលគឺជាអ្នកផ្រសីុិរា្ន ក។់ផ្រសីុិគឺជាសមដឹកោសំាសោយូដាមយួពករុម។្ួកសគប្នពបតិបតតាិ
តាមពកឹត្យវនិយ័យ៉ាងមត៉ច់តណ់ាស់។ក្នុងោមជាអ្នកផ្រសីុិសោកប៉ុលជួនកាលប្នស្្ើពជរុលសដាយសារ
អតសោកគិតថាសោរះគឺជាសរឿងពតឹមពតរូវ(កាឡាទី១៖១៤)។សោរះសហើយជាមូលសហតុអដលសោករានចំអ�ក
ក្នុងការសំឡាបស់ោកសសទាផ្ន។បោទា ប់្ ីការសាលា បរ់បស់សោកសសទាផ្នសោកប៉ុលប្នកាលា យជាសម
សគខាងស្្ើទុក្ខសបៀតសបៀនសលើ្ួកជំនំុ។

 សូមអានកិច្ចការ២៦៖៩-១១។ដូចអដលខទាងំសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងសតើសោកប៉ុល្�៌ោ
សកមមភា្ទាស់នឹង្ួកជំនំុរបស់សោកយ៉ាងដូចសមតាចអដរ?

 សោកប៉ុលរានពបសាសនក៍្នុងគម្រីកូរនិ្ូសទី១១៖២៣ថាដំ�ឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វស្្ើឲ្យ
្ួកសាសនយូ៍ដា«រវាតចិតតា»។សតើមក្ីសហតុអ្ី?្ីសពររះដំ�ឹងល្អ្ំុពសបគា្ន នឹងសគាលគំនិតរបស់្ួក
សគសតាីអំ្ីព្រះអង្គសសសង្្គ រះថាគួរជាអ្នកណា។្ួកសាសនយូ៍ដាចងប់្នសសតាចមយួអង្គអដលអាចរសំដារះ្ួក
សគឲ្យរចួ្ី្ួកសាសនរ៍ ៉ូម។សាសនយូ៍ដាជាសពចើនមនិអាចទទួលយករូបភា្ព្រះអង្គសសសង្្គ រះពតរូវសុគត
សៅសលើស�ើឆា្ក ងប្នស�ើយ។ព្រះគម្រីប្នអចងថាជនណាអដលពតរូវសគ្្ួយរសលើស�ើឆា្ក ងគឺជាមនុស្សអដល
ពតរូវបណាតា សារបស់ព្រះ(សចាទិយកថា២១៖២៣)។សហតុសោរះ្ួកសាសនយូ៍ដាប្នគិតថាការសុគត
របស់ព្រះសយសូ៊វគឺជាភសតាុតាងបញ្ជា កថ់ាព្រះអង្គ្ំុអមនជាព្រះអង្គសសសង្្គ រះស�ើយ។
 គម្កីិច្ចការ៩៖១,២បង្ហា ញថាសោកសុលថនពករុងសតើសុសគឺជាអ្នកអដលស្្ើទុក្ខបុកសម្នញមក
សលើ្ួកអ្នកសជឿ។សោកប៉ុលចងស់ៅទីពករុងដារ៉ាសអដលជាទីពករុងដសំ៏ខានម់យួឋតិសៅពបរា�ជាជាង
២២០គី�ូអមព៉តខាងសជើងទីពករុងសយរូសា�ិម។រានសាសនយូ៍ដាជាសពចើនរស់សៅក្នុងទីពករុងដារ៉ាស។
្ួកសាសនយូ៍ដាអដលរស់សៅអដនដីខាងសពរៅពសរុកយូដាកស៏ៅអតបនតាទាកទ់ងមកមនុស្សក្នុងពករុងសយរូសា�ិម
អដរ។សយរូសា�ិមគឺជាមជ្ឈម�្ឌ លថនសាសោយូដា។អសនសហព្ីនគឺជាពករុមពបឹកសាសាសនយូ៍ដាសៅ
ក្នុងពករុងសយរូសា�ិម។មជ្ឈម�្ឌ លថនទីពករុងរបស់្ួកសាសនយូ៍ដាគឺជាសាោពបជុំ។សាោពបជំុគឺជា
«ព្រះវហិារ»របស់្ួកសាសនយូ៍ដា។ទំោកទ់ំនងរវាងពករុងសយរូសា�ិមនិងសាោពបជំុទាងំឡាយសកើត
ស�ើងជាញឹកញាប់ភាគសពចើនគឺស្្ើស�ើងតាមលិខិតសា្ន ម។«សបសកជន»គឺជាអ្នកអដលោយំកលិខិតទាងំ
សនរះសៅកានទី់កអនលាងណាមយួ។រក្យថាសបសកជនគឺជា«មនុស្សអដលពតរូវប្នសគចាតឲ់្យសៅ»។សបសកជន
គឺជាមនុស្សអដលពតរូវសពជើសសរ ើសសដាយពករុមពបឹកសាអសនសហព្ីនឲ្យស្្ើកិច្ចការ្ិសសសណាមយួ។សោក
ប៉ុលប្នសស្នើសូមពបធ្នពករុមពបឹកសាអសនសហព្ីនឲ្យសចញសំបុពតសដើម្ោីយំកសៅកានស់ាោពបជំុសៅ
ទីពករុងដារ៉ាស។សហតុសោរះប៉ុលគឺជាសបសកជន។សំបុពតទាងំសោរះផតាល់ឲ្យសោកប៉ុលរានអំណាចក្នុង
ការចាបច់ងពគីសាទា នទាងំឡាយសហើយោខំលាួន្ួកសគសៅកានទី់ពករុងសយរូសា�ិម(សូមអានកិច្ចការ២៦៖១២)។
ក្នុងភាសាសពកករក្យថាសបសកជនរាននយ័ថា«សាវក័»។្ួកសាវក័គឺជាមនុស្សអដលព្រះសយសូ៊វប្ន
សពជើសសរ ើសឲ្យដឹកោំ្ ួកជំនំុបោទា ប់្ ីព្រះអង្គប្នយាងពត�បស់ៅឋានសួគវ៌ញិ។សហតុសោរះមុនស្លអដល
សោកប៉ុលកប៏្នកាលា យជាសាវក័របស់ព្រះសយសូ៊វសោកគឺជាសាវក័របស់ពករុមពបឹកសាអសនសហព្ីនសោរះឯង។
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សៅតាមផលាូវសៅទីពករុងដារ៉ាស(កិច្ចការ៩៖៥)

 សូមអានកិច្ចការ៩៖៣-៩។សតើខទាងំសនរះអ្លាងពប្បថ់ារានអ្ីសកើតស�ើងសៅស្លអដលសោក
ប៉ុលសៅតាមផលាូវសៅកានទី់ពករុងដារ៉ាស?សតើបនទាូលរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅកានស់ោកប៉ុលសៅក្នុងកិច្ចការ
៩៖៥រានអត្ថនយ័អ្ីខលារះ(សូមអានកិច្ចការ២៦៖១៤ផងអដរ)?

 សោកប៉ុលនិងមតិតាភកតាិរបស់សោកប្នស្្ើដំស�ើ រជិតដល់ទីពករុងដារ៉ាសសៅសហើយពសាបអ់ត
រានសរឿងមយួសកើតស�ើងអដល្ួកសគ្ំុប្នរ ំ្ ឹងទុកជាមុនថានឹងសកើតស�ើងស�ើយ។្ួកសគប្នស�ើញ្ន ្លាឺ
ដភ៏លារឺោទា លមយួ្ីសលើសម�និងឮសូរស័្ទានិយាយ។បទ្ិសសា្នស៍នរះ្ំុអមនជាយល់សបតាិរបស់សោកប៉ុល
និងមតិតាភកតាិរបស់សោកស�ើយប៉ុអនតាវាគឺជាសរឿង្ិតៗអដលប្នសកើតស�ើងចំសររះ្ួកសគ។ព្រះពទងច់ងផ់តាល់
បទ្ិសសា្នស៍នរះដល់សោកប៉ុលអតរា្ន កប់៉ុសណាណ រះមនិអមនសំរាបម់តិតាភកតាិរបស់សោកស�ើយ។មតិតាភកតាិរបស់
សោកប្នស�ើញ្នលាឺ។ប៉ុអនតា្នលាឺសោរះប្នស្្ើឲ្យសោកប៉ុលងងឹតអភ្នកអតរា្ន កឯ់ងប៉ុសណាណ រះ។មតិតាភកតាិរបស់
សោកប៉ុលប្នឮសំសលង។ប៉ុអនតារានអតសោកប៉ុលប៉ុសណាណ រះអដលប្នយល់្ីអ្ីអដលសំសលងសោរះប្ន
អ្លាងពប្ប។់្នលាឺសោរះគឺជាសិរលី្អមក្ីព្រះសយសូ៊វ។ព្រះសយសូ៊វប្នសលចមកជួបនឹងសោកប៉ុលសៅតាម
ផលាូវ(កិច្ចការ២២៖១៤)។សពកាយមកសោកប៉ុលប្នសរសសរសៅក្នុងសំបុពតរបស់សោកអំ្ីរសបៀបអដល
សោកប្នស�ើញព្រះសយសូ៊វ។បទ្ិសសា្នស៍នរះស្្ើឲ្យសោកប៉ុលអរះអាងដូចគា្ន នឹង្ួកសាវក័ទាងំ១១
ោករ់បស់ព្រះសយសូ៊វអដរអដលប្នអ្លាងថា្ួកសគប្នស�ើញព្រះសយសូ៊វរានព្រះជនមរស់សៅសពកាយស្ល
អដលព្រះអង្គប្នសុគតសហើយ។
 សោកប៉ុលប្នសនទាោគា្ន ជាមយួនឹងព្រះសយសូ៊វ។ការសនទាោជាមយួនឹងព្រះសយសូ៊វសនរះកាន់
អតរានអានុភា្សំរាបស់ោកប៉ុលជាងអដលប្នស�ើញ្នលាឺសោរះសៅសទៀត។សោកប៉ុលធ្លា បស់ជឿថាការ
អដលសោកតាមសបៀតសបៀនសលើ្ួកអ្នកសជឿសលើព្រះសយសូ៊វគឺជាកិច្ចការបសពមើព្រះ។សោករានអារមម�៍ថា
សោកប្នយកសគាលជំសនឿខុសឆ្គងមកការររសាសោយូដា។ប៉ុអនតាសៅតាមផលាូវសៅកានទ់ីពករុងដារ៉ាស
សោកប៉ុលប្នដឹងថាព្រះសយសូ៊វពទងរ់ានព្រះជនមរស់សៅស�ើយ។សោកប៉ុលកដឹ៏ងផងអដរថាកាលណា
សោកសបៀតសបៀន្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វគឺរាននយ័ថាសោកប្នសបៀតសបៀនដល់ព្រះសយសូ៊វផ្ទា ល់
ព្រះអង្គអដរ។
 ព្រះសយសូ៊វរានបនទាូលពបកបសដាយគតិប�្ឌិ តពប្បដ់ល់សោកប៉ុលថា៖«អដលធ្ក់ជល់នឹង
ជនលាួញដូសច្នរះសោរះ្ ិប្កដល់អ្នកណាស់»(កិច្ចការ២៦៖១៤)។ពប្កដណាស់សោកប៉ុលយល់អំ្ី
ព្រះបនទាូលពបកបសដាយគតិប�្ឌិ តសនរះចប្ាស់ណាស់។បនទាូលដព៏បកបសដាយពប្ជ្ាសនរះដកពសងស់ចញ្ី
រូបស័្ ្ួអំ្ីសត្សគាអដល្យាយាមខំពបឹងតតាងំនឹងជនលាួញអដលកសិករសពបើសំរាបប់ញ្ជា វា។សៅស្លអដល
សរឿងសោរះសកើតស�ើងសត្សគាប្នពតឹមអត�ខឺលាួនជាងមុនសៅសទៀតប៉ុសណាណ រះ។
 បនទាូលពបកបសដាយគតិប�្ឌិ តសនរះកអ៏ាចនឹងចង្អុលសៅសមរភូមកិ្នុងគំនិតរបស់សោកប៉ុលផង
អដរ។ព្រះគម្រីប្នដាកស់ ម្ រះសមរភូមសិនរះថាជាការពបយុទ្ធពបឆាងំនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះវញិ្ញា �បរសុិទ្ធ
(យ៉ូហាន១៦៖៨-១១)។ការពបយុទ្ធសនរះប្នចាបស់ផតាើមតាងំ្ីសោកសសទាផ្នពតរូវសគសំឡាបស់ម៉លារះ។«សោក
សុលរានចំអ�កយ៉ាង្ំក្នុងការកាតស់ទាសសសទាផ្ន។សោកប៉ុលប្នជួយ�សំសរចចិតតាឲ្យដាកស់ទាសសសទាផ្ន
ដល់សាលា ប។់ប៉ុអនតាសោកសុលប្នស�ើញភសតាុតាងបញ្ជា កថ់ាព្រះពទងគ់ងស់ៅជាមយួនឹងសសទាផ្ន។ភសតាុតាង
សនរះស្្ើឲ្យសោកកានអ់តមនិពប្កដក្នុងចិតតាថាការសបៀតសបៀនមកសលើ្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វគឺជាសរឿង
ពតឹមពតរូវឬអតស់ោរះ។ចិតតាគំនិតរបស់សោកសុលចាបស់ផតាើមពចបូកពចបល់យ៉ាងខាលា ងំ។អារមម�៍របស់សោក
កអ៏លងនឹងន។សហតុសោរះសោកប្នសៅជួប្ិភាកសាសយាបល់្ីមនុស្សអដលរានពប្ជ្ានិងគំនិតល្អៗ។
ទីបំផុតសមដឹកោសំាសោនិងអ្នកពគបព់គងទាងំសនរះកប៏្ន្ង្កស់ោកសុលថាសសទាផ្នប្នសរលរក្យ
ទាស់នឹងព្រះនិងថាព្រះសយសូ៊វគឺជាព្រះអង្គសសសង្្គ រះអកលាងកាលា យ»។ដកពសង់្ ី(EllengG.White,
TheActsoftheApostles,page112,113,adapted)។
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ការសួរសុខទុក្ខរបស់សោកអាោ្ន៉ ោស(កាឡាទី១៖១,១១,១២)

 សៅស្លអដលសោកសុលដឹងថាសោកកំ្ុងអតសនទាោជាមយួនឹងព្រះសយសូ៊វសដាយផ្ទា ល់
សោកកប៏្នទូលសួរនូវសំ�ួួរអដលព្រះសយសូ៊វពតរូវការឲ្យសោកសួរ៖«ព្រះអរា្ច ស់សអើយសតើពតរូវឲ្យទូលបង្គំ
ស្្ើដូចសមតាច?»(កិច្ចការ២២៖១០)។សំ�ួររបស់សោកសុលបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីអ្ីអដលរានសៅក្នុង
ចិតតារបស់សោក។សោករានការសសាកសាតា យអដលប្នពបយុទ្ធពបឆាងំនឹងព្រះសយសូ៊វ។សំខាន់ជាងសនរះ
សទៀតសោរះសំ�ួររបស់សោកបង្ហា ញពប្បថ់ាសោកកំ្ុងអតសបើកចិតតាទទួលព្រះសយសូ៊វឲ្យចូលមកដឹកោំ
ជីវតិរបស់សោកចាប់្ ីស្លសនរះតសៅ។ព្រះសយសូ៊វប្នពប្បស់ោកសុលឲ្យស្្ើដំស�ើ រសៅកានទី់ពករុង
ដារ៉ាសសហើយរងច់ាសំៅទីសោរះរហូតទាល់អតរានសគពប្បស់ោកឲ្យស្្ើអ្ីបនតាសទៀត។
 ព្រះគម្រីប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងសៅក្នុងកិច្ចការ៩៖១០-១៩អំ្ីរសបៀបអដលព្រះអរា្ច ស់ស្្ើឲ្យ
សោកសុល្ីពករុងសតើសុសសពតៀមខលាួនជាសពសចសំរាបជី់វតិ្មីជាសាវក័ប៉ុលវញិ។សាវក័គឺជាសមដឹកោំនិង
ពគរូបសពងៀនអដលព្រះសយសូ៊វប្នសពជើសសរ ើសឲ្យដឹកោំ្ ួកជំនំុសៅក្នុងសមយ័កាលគម្រីសញ្ញា ្មី។សហតុសោរះ
សតើព្រះសយសូ៊វពទងប់្នស្្ើអ្ីខលារះសដើម្ឲី្យសោកសុលសពតៀមខលាួនឲ្យសហើយ?ដំបូងព្រះសយសូ៊វប្នពបទាន
ការជាកអ់សតាងដល់សោកអាោ៉្ន ោស។ក្នុងការជាកអ់សតាងសោរះព្រះសយសូ៊វប្នពប្បស់ោកអាោ្ន៉ ោសឲ្យ
សៅសួរសុខទុក្ខសោកសុលនិងដាកថ់ដសលើសោកសដើម្សីោកប្នភលាអឺភ្នកស�ើងវញិ។សោកអាោ៉្ន ោស
សា្គ ល់សោកសុលថាជាអ្នកណារចួសៅសហើយ។សោកអាន៉្នោសកដឹ៏ងផងអដរថារានអ្នកសជឿសលើព្រះសយសូ៊វ
ជាសពចើនរងការសបៀតសបៀននិងពតរូវសាលា បស់ដាយសារសោកសុល។សោកអាោ្ន៉ ោសកដឹ៏ងអំ្ីមូលសហតុ
អដលសោកសុលស្្ើដំស�ើ រមកកានទ់ីពករុងដារ៉ាសសនរះអដរ។សហតុសោរះសយើងយល់ប្នយ៉ាងពសរួលអំ្ី
មូលសហតុអដលសោកអាោ៉្ន ោស្ិតជាមនិចងស់ៅជួបសោកសុលសោរះ។
 ប៉ុអនតាអ្ីអដលសោកអាោ្ន៉ ោស្ុំប្នដឹងសោរះគឺពតងថ់ាសោកសុលប្នជួបព្រះសយសូ៊វសដាយ
ផ្ទា ល់រចួសហើយអដលប្នផ្លា ស់បតាូរជីវតិរបស់សោកជាសរៀងរហូត។សោកអាោ៉្ន ោស្ុំប្នដឹងស�ើយថា
សោកសុលអលងស្្ើការឲ្យសមដឹកោសំាសនយូ៍ដាសទៀតសហើយ។សោកអាោ្ន៉ ោសរានការភ្ាកស់ផ្អើល
យ៉ាងខាលា ងំអដលប្នដឹងថាព្រះសយសូ៊វប្នសូមឲ្យសោកសុលស្្ើការសំរាបព់្រះអង្គវញិ។ព្រះសយសូ៊វ
ប្នសពជើសសរ ើសសោកស្្ើជាមនុស្សអដលផសាយដំ�ឹងល្អសៅដល់ទាងំសាសនយូ៍ដានិងសាសនដ៍ថទ
សៅពគបទី់កអនលាង។

 សូមអានកាឡាទី១៖១,១១,១២។សតើសោកប៉ុលរានពបសាសនអ៍្ីខលារះអំ្ីកិច្ចការរបស់
សោកក្នុងោមជាសាវក័?

 ក្នុងគម្រីកាឡាទីសោកប៉ុលរានពបសាសនថ៍ា្ំុរានមនុស្សណាមយួប្នផតាល់សារឬកប៏្ន
អតងតាងំសោកឲ្យស្្ើជាសាវក័ស�ើយ។ប៉ុអនតាគឺព្រះសយសូ៊វអង្គពទងផ់្ទា ល់អដលប្នផតាល់សារដល់រូបសោក។
សៅស្លអដលសោកអាោ៉្ន ោសប្នមកសួរសុខទុក្ខសោកសុលសោកអាោ្ន៉ ោសរានពបសាសនម៍តាងសទៀត
អំ្ីអ្ីអដលព្រះសយសូ៊វប្នពប្បស់ោកប៉ុលរចួសហើយអំ្ីកិច្ចការអដលព្រះអរា្ច ស់ពបទានដល់សោកប៉ុលឲ្យ
ស្្ើជាសាវក័។ការផ្លា ស់បតាូរក្នុងជីវតិរបស់សោកប៉ុលគឺជាការអសា្ច រ្យខាលា ងំណាស់អដលរានអតព្រះជារា្ច ស់
ប៉ុសណាណ រះសទើបអាចផ្លា ស់បតាូរចិតតារបស់សោកប្ន។រានអតព្រះសចសាតា របស់ព្រះប៉ុសណាណ រះសទើបអាច្ ន្យល់្ី
មូលសហតុអដលស្្ើឲ្យមនុស្សអដលពបយុទ្ធពបឆាងំនឹងព្រះសយសូ៊វបំផុតអពបកាលា យមកជាសាវក័អដលរាន
សសចកតាីពសឡាញ់បំផុតរបស់ព្រះអង្គ។

 សយើងប្នស�ើញចិតតារបស់សោកសុលផ្លា ស់បតាូរ។សតើការផ្លា ស់បតាូរចិតតារបស់សោកប៉ុលប្នផតាល់
កតាីសង្មឹដល់សោកអ្នកយ៉ាងដូចសមតាចអដរសំរាបម់នុស្សអដលសោកអ្នកអ្ិដាឋា នឲ្យអដល្ួកសគហាកដូ់ច
ជា្ុំរានចំណាបអ់ារមម�៍ក្នុងការបសពមើព្រះទាល់អតសសារះសោរះ?
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សោកប៉ុលចាបស់ផតាើមស្្ើកិច្ចការសំរាបព់្រះជារា្ច ស់(កិច្ចការ៩៖២០-២៥)

 ខគម្រីកិច្ចការ៩៖១៩-២៥ប្នផតាល់តពមរុយថាសោកប៉ុលអាចនឹងសា្ន កស់ៅក្នុងទីពករុងដារ៉ាស
មយួរយៈមុនស្លពត�បស់ៅពករុងសយរូសា�ិមវញិ(កិច្ចការ៩៖២៦)។ប៉ុអនតាសៅក្នុងកាឡាទី១៖១៧
សោកប៉ុលបអន្ថមថាមុនស្លសោកស្្ើដំស�ើ រសៅពករុងសយរូសា�ិមសោកប្នស្្ើដំស�ើ រសៅពសរុកអារ៉ាប។់
សៅទីសោរះសោកប្នរស់សៅរា្ន កឯ់ងអស់មយួរយៈកាល។«សៅទីសនរះសោកប៉ុលរស់សៅអតរា្ន កឯ់ង
ក្នុងវាលរសហាឋាន។សោករានស្លសពចើនសដើម្គីិត្ិចារណាអំ្ីព្រះនិងសិកសាបអន្ថម»។ដកពសង់្ ី
EllenG.White,TheActsoftheApostles,page125,adapted។

 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ៩៖២០-២៥។សតើសោកលូកាពប្បស់យើងអ្ីខលារះអំ្ីកិច្ចការរបស់សោក
ប៉ុលសំរាបព់្រះក្នុងទីពករុងដារ៉ាស?សតើសោកប៉ុលរានបទ្ិសសា្នស៍ជាគជយ័អ្ីខលារះ?

 សោកប៉ុលស្្ើដំស�ើ រសៅកានទ់ីពករុងដារ៉ាសក្នុងសគាលបំ�ងចាបខ់លាួន្ួកពគីសាទា នអដលោក់
ខលាួនសៅក្នុងទីពករុងក្នុងសាោពបជំុំ(កិច្ចការ៩៖២)។សាោពបជំុគឺជា«ព្រះវហិារ»ឬកអនលាងសំរាបថ្់ាយ
បង្គំរបស់្ួកសាសនយូ៍ដា។ប៉ុអនតាឥ�ូវសនរះសហតុផលសំរាបក់ារស្្ើដំស�ើ រសនរះពតរូវប្នផ្លា ស់បតាូរអស់
សហើយ។សោកប្នស្្ើដំស�ើ រសៅកានស់ាោពបជំុប៉ុអនតា្ំុអមនសៅចាបខ់លាួន្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វ
ស�ើយ។ឥ�ូវសនរះសោកប៉ុលសៅកានស់ាោពបជំុគឺសដើម្ជីួយ�្ួកសាសនយូ៍ដាដថទសទៀតឲ្យទទួលសជឿ
ព្រះសៅវញិ។ចូរសាកគិតអំ្ីអ្ីអដលបណាតា ជនប្នគិតស្លអដល្ួកសគប្នស�ើញនិងឮប៉ុលសៅសមើល៍!
គឺបុរសដអដលសនរះសហើយអដលប្នចាបខ់លាួនពគីសាទា ននិងសំឡាប់្ ួកសគសោរះ។ឥ�ូវសនរះសោកកំ្ុង
អតផសាយពប្បអ់ំ្ីព្រះសយសូ៊វសៅវញិ!សតើ្ួកអ្នកសជឿទាងំសនរះគួររានពបតិកមមអ្ីខលារះ?្ួកសគរានការ
ភ្ាកស់ផ្អើលនិងអសា្ច រ្យក្នុងចិតតាអំ្ីសរឿងរបស់សោកសុលថនពករុងសតើសុសនិងការផ្លា ស់បតាូរចិតតារបស់សោក
ខាលា ងំណាស់។សោកលូកាពប្បស់យើងថា«្ួកសាសនយូ៍ដាអដលរស់សៅទីពករុងដារ៉ាសសងឿងឆ្ងល់នឹង
សសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សោកប៉ុល»(កិច្ចការ៩៖២២,បកអពប្មី្ីNLV)។ចបាស់ណាស់្ំុរាននរណា
រា្ន កក់្នុង្ួកជំនំុរានសយាបល់ណាមយួអំ្ីថាសតើសោកប៉ុលនឹងរានអំណាចខាលា ងំប៉ុនណាក្នុងការដឹកោមំនុ
ស្សដថទៗសទៀតឲ្យមកទទួលសជឿព្រះសយសូ៊វោស្លអោគតសោរះស�ើយ។
 អ្នកអដលជំទាស់នឹងសោកប៉ុលមនិអាចពបអកកនឹងសាររបស់សោកប្នស�ើយ។សហតុសោរះ
្ួកអ្នកអដលពបឆាងំនឹងសោកខលារះកប៏្នសំសរចចិតតាថានឹងសំឡាបស់ោកប៉ុលសចាល។សោកប៉ុលប្នសរ
សសរអំ្ីអផនការរបស់្ួកសគក្នុងការប៉ុនបង៉យកជីវតិរបស់សោក(កូរនិ្ូសទី២១១៖៣២,៣៣)។សរឿង
របស់សោកប៉ុលអដលប្នសកើតស�ើងបង្ហា ញពប្បស់យើងថា្ួកអ្នកពបឆាងំនឹងសោកប៉ុលប្នសៅជួបនឹង
អ្នកពគបព់គងសៅថា្ន កម់ូលដាឋា នសដើម្សូីមឲ្យ្ួកសគគាពំទអផនការរបស់ខលាួនសដើម្សំីឡាបស់ោកប៉ុល។
ប៉ុអនតា្ួកសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នជួយ�សោកប៉ុលឲ្យសគចសចញ្ីទីពករុងក្នុងកសនតាកមយួ។
 សោកប៉ុលដឹងខលាួនតាងំ្ីសដើមទីមកថាសោកនឹងពតរូវរងការលំប្កនិងការជំទាស់ពបឆាងំជា
សពចើន្ីសពតរូវរបស់សោក(កិច្ចការ៩៖១៦)។ប៉ុអនតាគាម នអ្ីអាចរារាងំសសចកតាីជំសនឿរបស់សោកឬបំ�ង
របស់សោកមនិឲ្យបំស្ញតាមតួោទីរបស់សោកប្នស�ើយ។

 សោកប៉ុលរងការលំប្កសដាយសារការសបៀតសបៀនជាសពចើនក្នុងជីវតិ្មីរបស់សោកជាមយួនឹង
ព្រះសយសូ៊វ(កូរនិ្ូសទី២៤៖៨,៩)។ប៉ុអនតាសោក្ំុប្នចុរះចាញ់ស�ើយ។សតើសយើងអាចសរៀនយក
សសចកតាីជំសនឿរបស់សយើងស្្ើតាមដូចគា្ន សនរះសដាយរសបៀបណា?សតើសយើងអាចសរៀនរកសាការសដើរសៅមុខក្នុង
ស្លអដលសយើងរានអារមម�៍ថាចងចុ់រះចាញ់សដាយរសបៀបណា?
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សោកប៉ុលប្នពត�បស់ៅទីពករុងសយរូសា�ិមវញិ(កិច្ចការ៩៖២៦-៣០)

 សោកប៉ុលប្នពត�បស់ៅកានទី់ពករុងសយរូសា�ិមវញិបោទា ប់្ ីសោកប្នសគចខលាួនសចញ្ីទីពករុង
ដារ៉ាស។ដំស�ើ រពត�បម់កវញិសនរះជាសលើកទីមយួសហើយចាបត់ាងំ្ីសោកប្នស្្ើដំស�ើ រសៅកានទ់ីពករុង
ដារ៉ាស។សោកប៉ុលប្នកាលា យជាពគីសាទា នអស់រយៈស្លបីឆា្ន សំទើបពត�បចូ់លទីពករុងសយរូសា�ិមវញិ
(កាឡាទី១៖១៨)។ដំស�ើ រទស្សនកិច្ចរបស់សោកប៉ុលសៅកានទី់ពករុងសនរះមនិអមនជាសរឿងង្យពសរួល
ស�ើយ។រានបញ្ហា ជាសពចើនកំ្ុងរងច់ាសំោកប៉ុលទាងំក្នុងនិងទាងំសពរៅ្ួកជំនំុ។

 សូមអានកិច្ចការ៩៖២៦-៣០។សតើខទាងំសនរះពប្បស់យើងថារានអ្ីសកើតស�ើងដល់សោកប៉ុល
ស្លអដលសោកមកដល់ទីពករុងសយរូសា�ិម?

 សៅក្នុងពករុងសយរូសា�ិមសោកប៉ុលប្ន្យាយាមចូលរមួជាមយួនឹង្ួកសាវក័។្ួកសាវក័
គឺជាមនុស្សអដលព្រះសយសូ៊វប្នសពជើសសរ ើសឲ្យដឹកោំ្ ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គ។មកទល់នឹងឥ�ូវសនរះសោក
ប៉ុលប្នកាលា យខលាួនជាពគីសាទា នអស់រយៈកាលបីឆា្ន សំហើយ។ប៉ុអនតាដំ�ឹងសតាីអំ្ីការកាលា យមកជាពគីសាទា នរបស់
សោកប៉ុលហាកដូ់ចជាអសា្ច រ្យខាលា ងំណាស់អដលរានអត្ួកសាវក័បីបនួោកប់៉ុសណាណ រះសជឿសរឿងសោរះ។
្ួកសាវក័គិតថាសោកប៉ុលកាលា យខលាួនជាពគីសាទា នសដើម្ឲី្យ្ួកពគីសាទា នសជឿទុកចិតតាដល់សោកសដើម្ឲី្យ
សោកអាចរាយការ�៍ពប្បស់ ម្ រះរបស់្ួកសគដល់្ួកសាសនយូ៍ដា។ប៉ុអនតាសោកប្ណាប្សប្ន
ជួយ�្ួកសាវក័ឲ្យទទួលសា្គ ល់សោកប៉ុល។សោកប្ណាប្សឋតិក្នុងអំបូរសលវមីក្ីពសរុកគីពបរុស
(កិច្ចការ៤៖៣៦,៣៧)។សោកប្នអ�ោឲំ្យ្ួកសាវក័ប្នសា្គ ល់សោកប៉ុល។បោទា បម់កសទើប្ ួក
សាវក័សជឿថាសោកប៉ុលគឺជាពគីសាទា ន្ិតពប្កដអមន។្ួកសាវក័កក៏ាររានអសា្ច រ្យក្នុងចិតតាខាលា ងំណាស់
អដរសដាយសារអតរសបៀបអដលព្រះពទងប់្នផ្លា ស់បតាូរសោកប៉ុល។
 ជាការគួរសសាកសាតា យសោកប៉ុលជួបអតមនុស្សសៅក្នុង្ួកជំនំុអដលមនិសជឿទុកចិតតាសោក្ី
សពររះអតសោកធ្លា បប់្នស្្ើប្ប្ួកអ្នកសជឿក្នុងអតីតកាលសោរះឯង។្ួកអ្នកសជឿខលារះ្ំុប្នសជឿសលើសារ
អដលសោកប៉ុលអ្ិបបាយស�ើយ។សោកប់ុលអ្ិបបាយថាព្រះសយសូ៊វប្នសសសង្្គ រះសយើងរាល់គា្ន ្ីអំស ើ្
ប្ប។ប៉ុអនតារានសាសនយូ៍ដាជាសពចើនរាបទ់ាងំ្ួកសាវក័ផងរានការយឺតយ៉ាវនឹងយល់ថាអផនការ
ការថ្ាយបង្គំរបស់សាសនយូ៍ដា្ីបូរា�សោរះដល់ទីបញ្ចបស់ហើយសៅស្លអដលព្រះសយសូ៊វសុគតសៅ
សលើស�ើឆា្ក ងសោរះ។ពបអហលជាសដាយសារមូលសហតុសោរះសហើយសទើបស្្ើឲ្យសោករានមតិតាភកតាិជិតដិតបំផុត
ក្នុង្ួកជំនំុសុទ្ធអតជា្ួកអ្នកសជឿអដលនិយាយភាសាសពកក៖សោកប្ណាប្សសោកភលីី្រា្ន កក់្នុងចំសណាម
សមដឹកោទំាងំពប្ំ្ ីរោក់(កិច្ចការ២១៖៨)និងរ៉ា្ន សុន(កិច្ចការ២១៖១៦)។
 សោកប៉ុលប្នសា្ន កស់ៅទីពករុងសយរូសា�ិមអស់រយៈស្ល១៥ថ្្ង(កាឡាទី១៖១៨)។ក្នុង
កំ�ុងស្លសោរះសោកប៉ុលប្នសំសរចចិតតាអចកចាយដំ�ឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វជាមយួនឹង្ួកសាសន៍
យូដាអដលប្នពបឆាងំនឹងសសទាផ្ន។ប៉ុអនតា្ួកសាសនយូ៍ដាទាងំសនរះសគប្នបដិសស្មនិទទួលយកសារ
របស់សោកប៉ុលស�ើយសហើយអ្មទាងំចងប់៉ុនបង៉យកជីវតិសោកសទៀត។សពកាយមកព្រះសយសូ៊វប្ន
យាងមកឯសោកប៉ុលតាមការជាកអ់សតាង។ព្រះសយសូ៊វប្នពប្បស់ោកប៉ុលឲ្យចាកសចញ្ីពករុងសយរូសា�ិម
សដើម្សុីវត្ថិភា្ផ្ទា ល់របស់សោក(កិច្ចការ២២៖១៧-២១)។ពគីសាទា នជាសពចើនសៅក្នុងពករុងសយរូសា�ិម
ប្នជួយ�សោកប៉ុលឲ្យស្្ើដំស�ើ រសៅកានទី់ពករុងសសសារា។ត្ីសោរះសោកប៉ុលប្នសចញដំស�ើ រសៅ
កានភ់ូមកិំស�ើ តសៅពករុងសតើសុសក្នុងពសរុកគីលីគា។សោកប្នសា្ន កស់ៅគីលីគាអស់ជាសពចើនឆា្ន មំុនស្ល
ចាបស់ផតាើមសចញដំស�ើ រជាសពចើនដងសដើម្សីៅផសាយដំ�ឹងល្អ។
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ការសិកសាបអន្ថម៖ «ស្លអដលសមទ័្ ពតរូវសគសំឡាបស់ៅក្នុងសសង្្គ មស្្ើឲ្យកងទ័្ ប្តប់ងស់មដឹកោំ
របស់ខលាួន។ប៉ុអនតាសសចកតាីសាលា បរ់បស់សមទ័្ ក៏្ ុ ំប្នស្្ើឲ្យ្ួកសពតរូវកានអ់តរងឹរាសំោរះអដរ។ប៉ុអនតាសតើនឹងរាន
អ្ីសកើតស�ើងពបសិនសបើសមទ័្ សៅចូលរមួកំឡាងំនឹងខាងសពតរូវក្នុងសសង្្គ មវញិសោរះ?សរឿងទីមយួអដល
នឹងសកើតស�ើងសោរះគឺអតីតកងទ័្ របស់គាតនឹ់ងពតរូវប្តប់ងយុ់ទ្ធសាសសតារបស់គាត។់សរឿងទី្ីរសោរះគឺ
កងទ័្ រា្ខ ងសទៀតអដលគាតស់ទើបនឹងចូលរមួនឹងទទួលប្នគំនិតពប្ជ្ានិងកំឡាងំបអន្ថមសទៀត។ព្រះ
អរា្ច ស់អាចនឹងសំឡាបស់ោកសុលថនទីពករុងសតើសុសប្នយ៉ាងពសរួលកាលអដលគាតស់ៅតាមផលាូវសៅទី
ពករុងដារ៉ាស។សោរះនឹងស្្ើឲ្យពករុមសាសនយូ៍ដាអដលស្្ើប្ប្ួកជំនំុនឹងប្តប់ងឥ់ទ្ធិ្លយ៉ាងសពចើនមនិ
ខាន។ប៉ុអនតាព្រះពទងត់ាមព្រះពប្ជ្ាញា�របស់ពទង់ព្រះអង្គប្នទុកឲ្យសោកសុលសៅរស់។បោទា ប់
មកព្រះពទងប់្នផ្លា ស់បតាូរជីវតិរបស់សោកសុល។តាមមស្យាប្យសនរះស្្ើឲ្យព្រះអង្គប្នចាបយ់កសជើង
ឯក្ូអកខាងចបាងំឲ្យអបរមកចបាងំថ្ាយព្រះសយសូ៊វវញិ»។(ដកពសង់្ ីEllenG.White.TheActs
oftheApostles,page124,adapted)។

សំ�ួរ្ិភាកសា៖

១)ចូរគិតអ្មសទៀតអំ្ីសំ�ួររបស់ព្រះសយសូ៊វសៅកានស់ោកប៉ុលសៅតាមផលាូវសៅទីពករុងដារ៉ាស។
«សហតុអ្ីប្នជាអ្នកសបៀតសបៀនដល់ខ្ុ ំដូសច្នរះ?»(កិច្ចការ៩៖៤)។សំរាបស់ោកប៉ុលសំ�ួរសនរះសឲ្យ
ស�ើញថាព្រះសយសូ៊វ្ីពសរុកណាសាអរត៉រានព្រះជនមរស់្ីសុគតវញិសហើយ។សំ�ួរសនរះករ៏ាននយ័ថា
រានចំ�ង្ិសសសរវាងព្រះសយសូ៊វនិង្ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គផងអដរ(សូមអានគម្រីរ៉ាថាយ២៥៖៣៤-៤៥
ផងអដរ)។ព្រះសយសូ៊វរានទំោកទ់ំនងគា្ន នឹង្ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គ។អត្ថនយ័ថនសំ�ួររបស់ព្រះសយសូ៊វ
សៅកានស់ោកប៉ុលគឺចបាស់ណាស់ថា៖ការស្្ើអាពកកណ់ាមយួដាក់្ ួកជំនំុគឺជាការស្្ើប្បទាស់នឹងព្រះ
សយសូ៊វអង្គពទងផ់្ទា ល់អដរ។សតើសសចកតាី្ិតសោរះរានអត្ថនយ័អ្ីខលារះដល់សយើងសៅសមយ័ស្្ថ្្ងសនរះ?

២)ការស្្ើបោទា ល់ថ្ាយព្រះសយសូ៊វរាននយ័ថាសយើងពតរូវអតរងការលំប្កសដើម្ពី្រះសយសូ៊វ។រក្យសពកក
អដលបកអពបរក្យ«សមរបោទា ល់»រាននយ័ថា«វរីជនថនសសចកតាីជំសនឿ»។វរីជនសនរះគឺជាមនុស្សអដល
ហ៊ានពទាពំទនឹងការលំប្កនិងសុខចិតតា្លីជីវតិក្នុងបុ្្សហតុថនសសចកតាីជំសនឿរបស់ខលាួន។សតើការរងទុក្ខ
លំប្កសដើម្ពី្រះសយសូ៊វរាននយ័អ្ីខលារះសំរាបស់ោកអ្នក?

៣)រក្យទនឹំមទំសនៀម្ីបូរា�ជាភាសាឡាតាងំមយួសលើកស�ើងថា“Credoutintelligam”រាននយ័
ថា«ទាល់អតខ្ុ ំសជឿសទើបខ្ុ ំអាចយល់ប្ន»។សតើសគាលគំនិតសនរះជួយ�សយើងឲ្យយល់្ីអ្ីអដលប្នសកើតស�ើង
ដល់សោកសុលថនពករុងសតើសុសយ៉ាងដូចសមតាចខលារះ?មុនស្លសោកប៉ុលកាលា យជាអ្នកសជឿសលើព្រះសយសូ៊វ
សោកបុំល្ំុទានយ់ល់្ីសសចកតាី្ិតអំ្ីព្រះសយសូ៊វស�ើយ។ប៉ុអនតាសោករានបទ្ិសសា្នជ៍ាមយួព្រះ
សយសូ៊វសៅតាមផលាូវសៅទីពករុងដារ៉ាស។បោទា បម់កសោកប៉ុលកប៏្នយល់ថាព្រះសយសូ៊វជាអ្នកណា្ិត
ពប្កដ។សតើសយើងអាចសរៀនសមសរៀនអ្ីខលារះ្ីសរឿងសនរះសដើម្ជីួយ�សយើងសៅស្លអដលសយើងមនិសបបាយចិតតា
នឹងមនុស្សខលារះអដលមនិសជឿសលើការ្ិតក្នុងព្រះគម្រីអដលសយើងយល់ចបាស់សៅសហើយសោរះ?
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ផសាយដំ�ឹងល្អតាមសហ្សប៊ុក

 ជនជាតិកូសរខាងត្ូងមយួចំនួនកំ្ុងរានចំអ�កយ៉ាងសកមមបំផុតក្នុងការបសពមើព្រះដូចគា្ន នឹង
្ួកអ្នកបសពមើព្រះថនព្រះវហិារសសសវនសដយអាតស់វនទីសទាសផ្សងសទៀតអដរ។ពបសិនសបើប្នស្្ើដំស�ើ រសៅកាន់
បណាតា ពបសទសមជ្ឈមិបូរ៌សោកអ្នកនឹងប្នជួបជនជាតិកូសរដស៏សាម រះពតងស់ៅពបសទសទូរគីនិងសលប្�ន។់
ជនជាតិកូសរករ៏ស់សៅក្នុងពបសទសអាសហ្ិកនិងអាសមរកិខាងត្ូងផងអដរ។សូម្អីតសៅតាមតំបនដ់ាចព់ស
យាលក្នុងពបសទសបងក់ាលា អដសនិងឥណា្ឌ កស៏�ើញរានវតតារានជនជាតិកូសរដស៏កមមសៅទីសោរះផងអដរ។
 ប៉ុអនតាសបើសទារះបីជារានសាម រតីពសឡាញ់សបសកកមមសនរះសហើយកតាីមនុស្សវយ័សកមងខលារះសៅពបសទស
កូសរខាងត្ូងកក៏ំ្ុងអតពប�មនឹងឧបសគ្គមយួចំនួនអដរ។បញ្ហា ទាងំសោរះរានដូចជាវប្្មឆ៌លាងជំោន់
និងការលំប្កក្នុងការអស្ងរកការង្រស្្ើសៅក្នុងពបសទសមយួសនរះអដលស្្ើការចំថ្្ងសៅរជ៍ាសដើម។ប៉ុអនតា
ពគីសាទា នគ�ៈនិកាយសផ្សងសទៀតកជ៏ួបការលំប្កផងអដរ។ពគីសាទា នអាតស់វនទីសទារានចំនួនតិចតួចសបើ
សពបៀបស្ៀបសៅនឹងពគីសាទា នដថទសទៀតទូទាងំពបសទសអដលរានពបរា�ជា១៣ោនោកក់្នុងចំសណាម
្លរដឋាទាងំ៥១ោនោក។់្ួកជំនំុអាតស់វនទីសទាពតរូវប្នសចាទពបកានថ់ាជា្ួកជំនំុខុសឆ្គងនិងពតរូវប្ន
សគចំអក�ក�ឺយសៅថាជា្ួក«សាតា »(SDA)។
 និស្សតិសកលវទិយាល័យចំនួនពប្មំយួរូបប្នសំសរចចិតតាថានឹងស្្ើសរឿងអ្ីមយួថ្ាយព្រះ។
្ួកសគប្នបសង្កើតពករុមសហ្សប៊ុកមយួនិងសា្ថ នីយវ៍ទិ្ុយតាមពប្ន័្ធអុិនស ើ្រ�ិតមយួក្នុងសគាលបំ�ងជួយ�
អ្បំបន៉ខាងអផ្នកព្លឹងវញិ្ញា �ដល់អ្នកអាតស់វនទីសទាពសករសពកាយ។សោកហានសុ៊ហ្ុយនវយ័២៧ឆា្ន ំ
អដលជាសា្ថ បនិកគំសរាងនិងជានិស្សតិអផ្នករចោពកាហ្ិកថនសកលវទិយាល័យសាមយ៉ុកអដលដំស�ើ រការ
សដាយ្ួកជំនំុអាតស់វនទីសទាក្នុងរដឋាធ្នីសសអ៊ូលថនពបសទសកូសរខាងត្ូងប្នរានពបសាសនថ៍ា«សគាល
សៅរបស់សយើងគឺសផ្តា តសៅសលើយុវជនទាងំឡាយអដលរានអារមម�៍ថា្ួកសគ្ំុទានយ់ល់ដឹងចបាស់អំ្ី
សសចកតាីជំសនឿរបស់្ួកជំនំុអាតស់វនទីសទាសៅស�ើយ»។
 រានយុវជនអាតស់វនទីសទាមយួចំនួនប្នចាបអ់ារមម�៍នឹងគសពរាងសនរះ។ពករុមសហ្សប៊ុកប្ន
ដំស�ើ រការសៅឆា្ន ២ំ០១៤សហើយរានអ្នកចូលរមួចំនួន៩០០ោក់អដលជាតួសលខដសំ៏ខានសំ់រាប់្ ួកជំនំុ
អាតស់វនទីសទាសៅពបសទសកូសរខាងត្ូង។្ួកសគប្នបសង្ហា រះ�លាិបវ ី្ ីអូផ្ស្្ផសាយអំ្ីវ ិ្ ីស្្ើមហាូបបសួនិងទី
បោទា ល់សផ្សងៗយ៉ាងគួរឲ្យទាកទ់ាញ។សំរាបក់មមវ ិ្ ីទីបោទា ល់ពករុមអ្នកផលិតប្នសរាភា សជាមយួនឹងបុរស
សសតាីវយ័សកមងឬជួនកាលជាមយួនឹងតារាល្អីដលជាអ្នកអាតស់វនទីសទាសហើយទីបោទា ល់ទាងំសោរះផសាយសច
ញបនួពប្�ំលាិបឬសលើសសោរះផងករ៏ាន។�លាិបដល៏្ខីាលា ងំមយួចំនួនសោរះគឺរានវតតារានរបស់វរីបុរសសង ្
ពគាមដល៏្រីបស់អាតស់វនទីសទាមយួរូបស ម្ រះសដសមន៉ដ៍ដុស្ស(DesmondDoss)ក្នុងអំ�ុងស្លចាក់
ផសាយភា្យនតាសរឿងHacksawRidge។
 សោកអតកយុនបុងសហសា្ថ បនិកថនគសពរាងមយួរូបអដលរានវយ័២៥ឆា្ន ំអដលសរៀនអផ្នក
សទវវទិយាថនសកលវទិយាល័យសាមយ៉ុកប្នអ្លាងពប្បថ់ា«សយើងប្នរកស�ើញថាវ ិ្ ីផ្ស្្ផសាយសពរៅផលាូវ
ការអបបសនរះង្យពសរួលឲ្យ្ួកយុវជនចូលរមួ។្ួកយុវជនអាតស់វនទីសទាខលារះអដលអលងមកព្រះវហិារប្ន
ពប្បស់យើងថា្ួកសគកំ្ុងអតរកស�ើញការ្យាប្លតាមរយៈ្ន្ធកិច្ចរបស់្ួកសយើង»។
 សា្ថ នីយវ៍ទិ្ុយអដលរានភាជា បក់្នុងពករុមសហ្សប៊ុករានស ម្ រះថាវទិ្ុយ«សាតា »អដលជាអក្សរកាត់
មក្ីស ម្ រះ្ួកជំនំុអាតស់វនទីសទា។សា្ថ នីយស៍នរះប្នស្្ើការផសាយបនតាផ្ទា ល់្ីរសរ៉ាងក្នុងមយួសប្តា ហ៍។
ពបធ្នបទជាសពចើនអដលរមួរានពបធ្នយុវជន្ិភាកសាអំ្ីសកមមភា្ោស្លរសសៀលថ្្ងសបបាតហ៍និង
និស្សតិសាោចបាប់្ ិភាកសាអំ្ីឧបសគ្គសផ្សងៗក្នុងការរកសាថ្្ងសបបាតហ៍ជាសដើម។រានអ្នកសាតា ប់
   ពបរា�៧០០សៅ២០០០ោកជ់ាសរៀងរាល់សប្តា ហ៍។
    សហសា្ថ បនិកមយួរូបសទៀតគឺសោកហ្ុយនហូគីមវយ័២៧ឆា្ន ំ
   អដលសរៀនអផ្នកអក្សរសាសសតាអងស់គលាសប្នរានពបសាសនថ៍ា«គសពរាង
   ទាងំមូលរបស់សយើងអាចសរុបជារក្យមយួរ៉ាតថ់ា៖ឆនទាៈ។វាង្យពសរួល
   ណាស់ក្នុងការស្្ើជាពគីសាទា នអដលមនិសកមមប៉ុអនតា្ួកសយើងជាយុវជនអដល
   សឆរះឆលួរានឆនទាៈចងជ់ួយ�ឲ្យសហគមនអ៍ាតស់វនទីសទារានឥទ្ធិ្លកាន់
   អតខាលា ងំស�ើង»។
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កិច្ចការបម្រើ្្រះរបសម់ោកប៉ុល

ល្ងាចថ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ្្ងសៅរទី៍៤សីហា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖កចិ្ចការ៩៖៣២-៤៣,កចិ្ចការ១០៖៩-១៦,
សអសេសូរ២៖១១-១៩,កចិ្ចការ១១៖១-២៦,កចិ្ចការ១២៖១-១៨។

ខចងចា៖ំ«ស្ព្រុសក៏សបើករា្់និយាយថាពប្កដមមនខ្ុ ំយល់ស�ើញថាព្រះមនិសរ ើសមខុអ្នកណាសទគឺ
សៅក្នុងពគប់ទាងំសាសន៍អស់អ្នកណាមដលសកា្ខ្លា ចដល់ពទង់ព្មទាងំពបព រ្្ឹ តាសសចក្ីសុចរ ិ្ សោរះគាប់
ដល់ព្រះហឫទយ័ពទង់មដរ»(កិច្ចការ១០៖៣៤,៣៥)។

 សោកប៉លុប្នចាកសចញសៅកានព់ករុងស ើ្សុស។បោទា បម់កសោកស្ព រ្ុសកក៏ាលា យជាមនុស្សដ៏
សំខ្នប់ផុំ្ក្នុងថផទាសរឿងក្នុងព្រះគម្រីកិច្ចការមដលសរសសរស�ើងសោយសោកលូកា។សោកលូកាពប្បស់យើងថា
សោកស្ព្រុសប្នស្វើដសំ�ើ រពគបទ់កីមនលាងក្នុងពសរុកយូោសដើម្មីចកចាយដំ�រឹ ងល្អអំ្ ពី្រះសយសូ៊វសៅមនុស្សរា្ន 
ទាងំឡាយ។សោកស្ព រ្ុសកប៏្នស វ្ើដសំ�ើ រសៅកានព់សរុកមដលសៅមក្រខ្ងនរឹងពសរុកយូោផងមដរ។សោក
លូកាពប្បស់រឿង្រីមដលប្នសកើ្ ស�ើងសៅស្លសោរះដល់សយើងអំ្សីោកស្ព រ្ុស។សរឿងដំបូងគឺនយិាយអំ្ី
រសបៀបមដលសោកស្ព រ្ុស្យាប្លសអោសនងិសពប្សសសតាីរា្ន កស់ ម្ រះស្ប៊ថីាមដលប្នសាលា បស់ៅសហើយឲ្យ
រស់ស�ើងវញិ។បោទា បម់កសោកលូកាពប្បស់យើងអំ្សីរឿងរបស់កូសនោសក្នុងជំ្ កូទី១០។កូសនោស្ំុមមន
ជាសាសនយូ៍ោសទ។
 ស ើ្មនុស្សមដលមនិមមនជាសាសនយូ៍ោព រ្ូវប្នអនុញ្ញា ្ឲ្យចូលរមួក្នុង្កួជំនំុមដរឬសទ?ពគីសាទា ន
មដលជាជនជា្យូិោជាសពចើនប្នពបមកកគា្ន អំ្សំី�ួរសនរះ។ប៉មុនតាព្រះពទងប់្នចាកប់ង្អុរព្រះវញិ្ញា �បរសុិទ្ធ
មកសលើកូសនោសនងិមនុស្សពគបគ់ា្ន សៅក្នុងផទារះរបស់គា្។់អសំណាយទានសនរះជយួ�បង្ហា ញសសចកតាី្ ិ្ ដល់
សោកស្ព រ្ុសនងិ្កួពគីសាទា នសាសនយូ៍ោមដលសៅទីពករុងសយរូសា�មិឲ្យប្នយល់កានម់្ចបាស់ម្មសទៀ្។
ឥ�ូវសនរះ្ួកសគសជឿថាអសំណាយទានថនដ�ំរឹ ងល្អមនិមមនសំរាបម់្្កួសាសនយូ៍ោម្ប៉សុណាណ រះសទ។ក្នុងស្ល
ដណំាលគា្ន នរឹងសរឿងសនរះសកើ្ ស�ើង្កួជំនំុសៅទីពករុងអានទី់យ៉ូកកកំ៏្ុងម្ចាបស់ផតាើមទាកទ់ងសៅកាន់្ កួសាសន៍
ដថទផងមដរ។
 សមសរៀនសប្តា ហ៍សនរះករ៏ាននិយាយអំ្កីារវាយពបហារមកសលើ្កួជំនំុសោយសសតាចសហរ ៉ឌូផងមដរ។
សយើងនរឹងសរៀនអំ្ីបទ្សិសា្នជ៍ាសពចើនមដល្កួអ្នកសជឿជោំនស់ោរះប្នឆលាងកា្។់

សមសរៀនទី៦ ៤-១០សីហា
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សោកស្ព្រុសប្នស្វើដំស�ើ រសៅេូមលីិោនិងពករុងយ៉ុបសប៉(កិច្ចការ៩៖៣២-៣៥)

 សោកស្ព្រុសប្នសៅសួរសុខទុក្ខ្ួកជំនំុទាងំឡាយសៅតាមបសណាតា យសឆ្នរសមុពទថនពសរុក
យូោ។ចបាស់ណាស់សោកស្ព្រុសចងដ់រឹងឲ្យពប្កដថា្ួកជំនំុទាងំសនរះរានការយល់ដរឹងអំ្ីការបសពងៀន
របស់ព្រះគម្រីប្នចបាស់ោស់សហើយឬសៅ(កិច្ចការ២៖៤២)។ប៉ុមនតាព្រះពទងក់ប៏្នសពបើសោកស្ព្រុស
ឲ្យសំមដងប្ដិហារ្យដូចគា្ន នរឹងប្ដិហារ្យមដលព្រះសយសូ៊វធ្លា បសំ់មដងមដរ។

 សូមអានអំ្ីរសបៀបមដលសោកស្ព្រុសប្ន្យាប្លសអោសសៅក្នុងកិច្ចការ៩៖៣២-៣៥។
បោទា បម់កសូមអានអំ្ីប្ដិហារ្យមដលព្រះសយសូ៊វប្នស្វើសៅក្នុងលូកា៥៖១៧-២៦។
ស ើ្ប្ដិហារ្យដូចគា្ន ព្ងណ់ាខលារះ?

 ប្ដិហារ្យមដលសោកស្ព្រុសប្នស្វើរឭំកសយើងអំ្ីសរឿងដល៏្មីយួមដលព្រះសយសូ៊វពទងប់្ន
្យាប្លបុរសរា្ន កស់ៅេូមកិាស ើ្�ិម(លូកា៥៖១៧ข-២៦)។ស ើ្ស�ើញរានពាក្យថា«មពគ»សទ?សរឿង
ទាងំ្ីរសសទាើរម្ដូចគា្ន ។មនុស្សជាសពចើនមដលរស់សៅក្នុងេូមលីិោនិងមដនដីថនពសរុកសារ ៉ូនសុទ្ធម្ប្ន
ស�ើញប្ដិហារ្យរបស់សោកស្ព្រុស។បោទា បម់ក្ួកសគកប៏្នសជឿសលើព្រះសយសូ៊វ។

 សូមអានសរឿងក្នុងកិច្ចការ៩៖៣៦-៤៣អំ្ីរសបៀបមដលសោកស្ព្រុសប្នសពប្សោងស្ប៊ី
ថាឲ្យរស់្ីសាលា បស់�ើងវញិ។ស ើ្ោងស្ប៊ថីារានលក្ខ�ៈ្ិសសសខ្លា ងំព្ងច់ំ�ុចណាមដរ?

 ស ម្ រះ«ស្ប៊ថីា»មក្ីពាក្យភាសាអារ៉ាមមដលរាននយ័ថា«កាតា ន»់។ស ម្ រះោងស្ប៊ថីាជា
ភាសាសពកកគឺដូរខ្ស។មនុស្សជាសពចើនមដលរស់សៅជិ្ខ្ងោងស្ប៊ថីាពសឡាញ់ចូលចិ្តាោងខ្លា ងំ
ណាស់។ោងប្នស្វើទសងវើល្អៗសោយចិ្តាសប្ុរសចំសពារះមនុស្សរា្ន សៅជំុំវញិោង។សរឿងមដលម្លាងអំ្ី
រសបៀបមដលសោកស្ព្រុសសពប្សោងស្ប៊ថីាឲ្យរស់ស�ើងវញិគឺដូចគា្ន សៅនរឹងសរឿងមដលសតាីអំ្ីព្រះសយ
សូ៊វសពប្សកូនពសីថយរ៉ ៉ុសឲ្យរស់្ីសាលា បស់�ើងវញិមដរ(លូកា៨៖៤១,៤២,៤៩-៥៦)។ស្ព្រុសកធ៏្លា ប់
ប្នស�ើញប្ដិហារ្យសោរះសកើ្ស�ើងមដរ។សហ្ុសោរះសហើយប្នជាសោកស្ព្រុសប្នស្វើតាមនូវអវីមដល
ព្រះអង្គប្នស្វើ។សោកស្ព្រុសប្នសូមឲ្យមនុស្សពគបគ់ា្ន សចញ្ីបនទាប់(សូមអានរ៉ាកុស៥៖៤០)។
បោទា បម់កសោកប្នលុ្ជង្គងចុ់រះសហើយអ្ិោឋា ន។សោកកប៏្ននិយាយសៅកានស់សតាីមដលសាលា បស់ៅ
សហើយសោរះថា៖«ស្ប៊ថីាសអើយចូរោងសពកាកស�ើង»(កិច្ចការ៩៖៤០)។
 ្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះជារា្ច ស់ប្នស្វើប្ដិហារ្យជាសពចើន។ប៉ុមនតាគឺសោយសារម្ព្រះសចសាតា របស់
ព្រះសោរះឯងសទើបប្ដិហារ្យទាងំឡាយប្នសកើ្ស�ើង(កិច្ចការ៥៖១២)។ពបមហលជារានសហ្ុផល
មដលោឲំ្យប្ដិហារ្យរបស់ព្រះសយសូ៊វនិងប្ដិហារ្យរបស់្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះអង្គរានលក្ខ�ៈដូចគា្ន
សហើយ។ពបមហលជាព្រះពទងច់ងរ់ឭំកសយើងអំ្ីសារៈសំខ្ន់្ ិ្ពប្កដថន្ួកជំនំុនិងរូបសយើងរាល់គា្ន 
សហើយ។ចំ�ុចមដលសំខ្នប់ំផុ្ចំសពារះព្រះគឺមនិមមនជាសយើងសោរះសទ។អវីមដលសំខ្នច់ំសពារះព្រះ
សោរះគឺសៅព្ងថ់ាសយើងថាវ យខលាួនទាងំពសរុងដល់ព្រះអង្គសហើយឬសៅ(យ៉ូហាន១៤៖១២)។ស ើ្រានអវីសកើ្
ស�ើងសៅស្លមដលសយើងថាវ យខលាួនទាងំពសរុងដល់ព្រះ?សោរះព្រះពទងន់រឹងអាចសពបើសយើងឲ្យស្វើការ្ំៗប្ន
មនិខ្ន។

 ប្ដិហារ្យអាចជួយ�ឲ្យជំសនឿរ រឹងរា។ំប៉ុមនតាចុរះអវីសៅមដលជាសហ្ុផល្ិ្ពប្កដមដលសយើង
រាល់គា្ន គួរម្សជឿសលើព្រះសោរះ?
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សោកស្ព្រុសមកសួរសុខទុក្ខកូសនោស(កិច្ចការ១០៖៩-១៦,២៨,៣៤,៣៥)

 សៅពករុងយ៉ុបសប៉សោកស្ព្រុសប្នសា្ន កស់ៅក្នុងផទារះរបស់បុរសរា្ន កស់ ម្ រះសីុម៉ូន។សីុម៉ូន
រានមុខរបរជាជាងមស្ក។ជាងមស្កគឺជាអ្នកមដលយកមស្កស្វមកផលិ្ជាសរាភា រៈសពបើពប្ស់។
រានទាហានរ ៉ូមរា្ន កស់ ម្ រះកូសនោសមដលរស់សៅក្នុងពសរុកសសសារាមដលរានចរា្ង យពបមហល៤២គី
�ូមមព៉្្ីទីពករុងយ៉ុបសប។៉កូសនោសនិងមនុស្សពគបគ់ា្ន សៅក្នុងផទារះរបស់គា្គឺ់រានភា្សសាម រះព្ងស់ៅ
ចំសពារះព្រះ។ប៉ុមនតា្ួកសគ្ំុប្នកាលា យមកឲ្យដូចជាសាសនយូ៍ោស�ើយ។សពកាយមកព្រះពទងក់ប៏្នពបទាន
ការជាកម់សតាងមយួដល់កូសនោស។ក្នុងការជាកម់សតាងសោរះព្រះពទងប់្នពប្បកូ់សនោសឲ្យចា្អ់្នក
ោសំារឲ្យសៅជួបសោកស្ព្រុស។សហ្ុសោរះកូសនោសកប៏្នអស ជ្ ើញសោកស្ព្រុសឲ្យមកសលងនរឹង
សោក(កិច្ចការ១០៖១-៨)។

 ស ើ្សោកស្ព្រុសប្នជួបបទ្ិសសា្នអ៍វីខលារះសៅក្នុងកិច្ចការ១០៖៩-១៦,២៨,៣៤,៣៥?
ស ើ្សោកស្ព្រុសប្នសរៀនអវីខលារះសចញ្ីបទ្ិសសា្នស៍នរះ?

 វាជាការសំខ្នណ់ាស់ក្នុងការមដលដរឹងថាការជាកម់សតាងរបស់សោកប៉ុលគឺមនិមមនទាកទ់ង
នរឹងចំ�ីអាហារស�ើយ។ផទាុយសៅវញិការជាកម់សតាងរបស់សោកគឺទាកទ់ងនរឹងមនុស្ស។ការជាកម់សតាង
សនរះសកើ្ស�ើងសៅស្លថ្្ងព្ង។់សោកស្ព្រុសឃ្លា នយ៉ាងខ្លា ងំ។សំស�ងក្នុងការជាកម់សតាងសោរះប្ន
ពប្បស់ោកឲ្យសំឡាបស់្វសហើយបរសិភាគសៅ។ប៉ុមនតាព្រះពទង់្ ុ ំប្នសពបើពប្ស់ការជាកម់សតាងសនរះសដើម្ី
លុបចបាបច់ំ�ីអាហារសតាី្ីសាចស់ា្អ ្និងសាចម់និសា្អ ្មដលមនិព្រូវបរសិភាគសោរះស�ើយ។ព្រះពទង់
ប្នសពបើការជាកម់សតាងសដើម្បីសពងៀនស្ព្រុសថាដំ�រឹ ងល្អគឺសំរាបម់នុស្សពគបគ់ា្ន គឺមនិមមនសំរាបម់្
សាសនយូ៍ោម្មយួសោរះស�ើយ។
 ការជាកម់សតាងសនរះរានសគាលបំ�ងឲ្យសោកស្ព្រុសបពា្ឈបក់ារស្អបស់ខ្ើមដល់សាសនដ៍ថទ។
សោកស្ព្រុសរានអារមម�៍ថាពបសិនសបើសោកចូលសៅក្នុងផទារះរបស់កូសនោសសហើយបរសិភាគជាមយួ
នរឹងគា្់សោរះសោកនរឹងកាលា យសៅជាមនិសា្អ ្មនិខ្ន។ដូសច្នរះសោកមនិអាចថាវ យបង្គំព្រះសៅក្នុងព្រះ
វហិារប្នស�ើយ។សហ្ុអវីប្នជាសោកស្ព្រុសគិ្តាមរសបៀបយ៉ាងដូសច្នរះសៅវញិ?្ីសពពារះសាសន៍
យូោមដលរស់សៅក្នុងស្វ្្សទីមួយួសគមនិរាបរ់ក្ួកសាសនដ៍ថទស�ើយ។
 សហ្ុអវីប្នជាសាសនយូ៍ោក្នុងជំោនស់ោកស្ព្រុសពបព រ្ឹ្តាមបបសនរះ?បញ្ហា គឺសកើ្ស�ើងសោយ
សារសគាលគំនិ្អំ្ីព្រះរបស់្ួកសគមនិព រ្ឹមព្រូវ។សាសនយូ៍ោជាសពចើនក្នុងកំ�ុងស្លសោរះសជឿថាការ
បរសិភាគជាមយួនរឹងមនុស្សសាសនដ៍ថទគឺជាសរឿងខុសឆ្គង។សគាលគំនិ្សនរះគឺ្ំុពសបគា្ន នរឹងមផនការសដើម
របស់ព្រះមដលចងឲ់្យ្ួកសាសនអ៍ុីពសាមអលមចកចាយសសចកតាី្ិ្អំ្ីព្រះអង្គដល់មនុស្សពគបគ់ា្ន សៅសលើ
មផនដីសោរះស�ើយ។
 ប៉ុមនតាសៅក្នុងជំោនព់្រះគម្រី្ួកសពរៅសាសនស៍គមនិស្វើ្ិ្ីកា្ម់ស្កសទ។កា្ម់ស្ករាន
នយ័ថាមស្កខ្ងចុងថនអង្គជា្ិបុរសព្រូវកា្យ់កសចញ។សហ្ុសោរះ្ួកសាសនយូ៍ោប្នសមើលង្យ
្ួកសាសនដ៍ថទសោយសារម្្ួកសគមនិប្នកា្ម់ស្ក។្ួកយូោសជឿថាព្រះពទងន់រឹងមនិពបទាន្រ
ដល់្ួកសពរៅសាសនស៍�ើយលុរះពតាម្្ួកសគទទួលកា្ម់ស្កនិងចូលសាសនយូ៍ោជាមុនសិន។ប៉ុមនតា
ពគីសាទា នសាសនយូ៍ោប្នចាបស់ផតាើមសមើលស�ើញថាគំនិ្មបបសនរះគឺមនិព រ្ឹមព្រូវសទ។

 សូមអានទី្ុស២៖១១,កាឡាទី៣៖២៦-២៨និងសអសេសូរ២៖១១-១៩។ដូចមដលខ
គម្រីទាងំសនរះបង្ហា ញដល់សយើងសហ្ុអវីប្នជាដំ�រឹ ងល្អសំរាបម់នុស្សពគបគ់ា្ន សៅវញិ?

ថ្្ងចន័ទា ៦សីហា
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អំសណាយទានថនព្រះវញិ្ញា �បរសុិទ្ធ(កិច្ចការ១១៖១-១៨)

 ខគម្រីកិច្ចការ១០៖៤៤-៤៨បង្ហា ញសយើងនូវស្លសវោដសំ៏ខ្នម់យួសៅក្នុងពបវ្តាិសាសសតា
ថនគម្រីសញ្ញា ្មី។វាគឺជាសលើកដំបូងសហើយមដលដំ�រឹ ងល្អព្រូវប្នអ្ិបបាយពប្បដ់ល់្ួកសាសនដ៍ថទ
សោយសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វរា្ន ក។់មុនស្លសោរះ្ួកអ្នកសជឿតាមព្រះសយសូ៊វនិង្ួកអ្នកសជឿមដលជា
សាសនយូ៍ោដថទសទៀ្មដលមក្ីពសរុកយូោសៅមនិទានស់ព្ៀមខលាួនទទួលយក្ួកសាសនដ៍ថទឲ្យចូល
រមួក្នុង្ួកជំនំុសៅស�ើយសទ។្ួកពគីសាទា នសាសនយូ៍ោទាងំសនរះសជឿថាព្រះពទងប់្នពបទានដំ�រឹ ងល្អ
សំរាបម់្សាសនយូ៍ោប៉ុសណាណ រះ។សហ្ុសោរះ្ួកពគីសាទា នសាសនយូ៍ោសជឿថា្ួកសាសនដ៍ថទព្រូវម្
កាលា យមកជាសាសនយូ៍ោជាមុនសិនសទើប្ួកសគអាចចូលរមួជាមយួនរឹង្ួកជំនំុប្ន។ប៉ុមនតា្ួកពគីសាទា ន
យូោសៅក្នុងគម្រីសញ្ញា ្មីព្រូវការផ្លា ស់បតាូរគំនិ្មបបសនរះសចាលសចញសហើយ។
 ព្រះពទងប់្នជួយ�ឲ្យ្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះអង្គផ្លា ស់បតាូរគំនិ្របស់្ួកសគចំសពារះ្ួកសាសនដ៍ថទ
សចញ។ស ើ្សោយរសបៀបណា?ព្រះពទងប់្នពបទានអំសណាយទានថនការនិយាយភាសាសផ្សងៗដល់
កូសនោសនិង្ួកពគរួសាររបស់សោក។អំសណាយទានសនរះបង្ហា ញយ៉ាងចបាស់ថាព្រះពទងម់និពសឡាញ់
ពករុមមនុស្សណាមយួជាងពករុមណាមយួស�ើយ។ទាងំ្ួកសាសនយូ៍ោនិង្ួកសពរៅសាសនគ៍ឺរាន្ថមលា
សសមើគា្ន សៅចំសពារះព្រះសនព្ព្រះអង្គ។ព្រះពទងន់រឹងសសសង្្គ រះទាងំសាសនយូ៍ោនិងសាសនដ៍ថទ។

 សូមអានកិច្ចការ១១៖១-១៨។ស ើ្្ួកជំនំុសៅទីពករុងសយរូសា�ិមរានអារមម�៍យ៉ាងណា
មដរចំសពារះបទ្ិសសា្នរ៍បស់សោកស្ព្រុសសៅឯទីពករុងសសសារា?

 សៅជំោនព់្រះគម្រី្ួកសាសនយូ៍ោ្ុំរានគំនិ្ល្អចំសពារះ្ួកសាសនដ៍ថទស�ើយ។ការស្អប់
សខ្ើមសនរះោឲំ្យ្ួកអ្នកសជឿមដលជាសាសនយូ៍ោសៅទីពករុងសយរូសា�ិមបសោទា សសោកប៉ុលអំ្ីសរឿងបរសិភាគ
ជាមយួនរឹងមនុស្សមដលមនិកា្ម់ស្ក។ការកា្ម់ស្ករាននយ័ថាមស្កមផ្នកខ្ងចុងថនអង្គជា្ិបុរស
ព្រូវកា្យ់កសចញ។សហ្ុសោរះសមើលសៅហាកដូ់ចជា្ួកអ្នកសជឿសៅទីពករុងសយរូសា�ិមយកចិ្តាទុកោក់
នរឹងសរឿងពករឹ្្យវនិយ័ជាជាងការមដល្ួកសគព្រូវយកចិ្តាទុកោកន់រឹងសរឿងសសចកតាីសសសង្្គ រះដល់កូសនោស
និងពករុមពគរួសាររបស់សោក។ពបមហលជា្ួកសាសនយូ៍ោប្រមភាថា្ួកសាសនយូ៍ោនរឹងគិ្ថា្ួកអ្នក
សជឿសាសនយូ៍ោប្នមបរសចញ្ីសសចកតាីជំសនឿរបស់សាសនយូ៍ោពបសិនសបើ្ួកសគស�ើញ្ួកពគីសាទា ន
សាសនយូ៍ោបរសិភាគជាមយួនរឹង្ួកសាសនដ៍ថទសោរះ។សោរះនរឹងរាននយ័ថាព្រះពទងន់រឹងមលងទទួល
យក្ួកអ្នកសជឿមបបសនរះសទៀ្សហើយ។សោរះ្ួកសាសនយូ៍ោអាចនរឹង្យាយាមសំឡាប់្ ួកអ្នកសជឿព្រះ
សយសូ៊វដូចជា្ួកសគប្នសំឡាបស់សទាផ្នមដរមនិខ្ន។
 «្ួកសាសនយូ៍ោប្នបិទទាវ រពបឆាងំទាស់នរឹង្ួកសាសនដ៍ថទ។ប៉ុមនតាស្លសវោមកដល់
សដើម្ឲី្យទាវ រសោរះសបើកស�ើង។្ួកសាសនដ៍ថទមដលទទួលយកដំ�រឹ ងល្អនរឹងរានសិទ្ធិសសមើគា្ន នរឹង្ួកអ្នក
សជឿមដលជាសាសនយូ៍ោមដរ។្ួកសគនរឹងមនិចាបំ្ចព់្រូវសៅកា្ម់ស្កស�ើយ»។ដកពសង់្ ីEllen
G.White,TheActsoftheApostles,page136,adapted។
 ព្រះពទងប់្នពបទានអំសណាយទានជាការសចរះនិយាយភាសាសផ្សងៗសៅស្លមដលព្រះអង្គ
ចាកប់ង្អុរព្រះវញិ្ញា �បរសុិទ្ធមកសលើ្ួកសគ។ព្រះពទងប់្នពបទានអំសណាយទានសនរះសដើម្ឲី្យ្ួកសគ
អាចអ្ិបបាយដំ�រឹ ងល្អពប្បស់ៅមនុស្សពគបគ់ា្ន សៅសលើមផនដីសនរះ។ព្រះពទងប់្នពបទានអំសណាយ
ទានសនរះដល់សោកកូសនោសនិងពករុមពគរួសាររបស់គា្ស់ោយសារមូលសហ្ុមយួសផ្សង។ព្រះពទង់
ចងប់ង្ហា ញពប្បស់ៅ្ួកសាសនយូ៍ោមដលសដើរតាមព្រះអង្គថាព្រះវញិ្ញា �របស់ព្រះអង្គពទងស់្វើការ
សដើម្សីសសង្្គ រះ្ួកសាសនដ៍ថទផងមដរ។
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្ួកជំនំុសៅអានទី់យ៉ូក(កិច្ចការ១១៖១៩-២៦)

 សោកលូការានកតាីសបបាយសៅស្លមដលកូសនោសប្នទទួលសជឿព្រះសយសូ៊វ។សោកលូកា
សបបាយចិ្តាខ្លា ងំណាស់ដល់ថា្ន កឈ់ប់្ �៌ោអំ្ីកិច្ចការរបស់សោកស្ព្រុសសហើយមបរជាមករ៉ាយរ៉ាប់
ពប្បស់យើងអំ្ីរសបៀបមដល្ួកមនុស្សសពរៅ្ីសាសនយូ៍ោោគំា្ន មកទទួលសជឿព្រះសយសូ៊វសៅវញិ។

 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ១១៖១៩-២៦អំ្ីអ្នកសជឿសាសនយូ៍ោមដលព្រូវសគបង្ខំឲ្យសចញ្ីទី
ពករុងសយរូសា�ិម។ស ើ្រានអវីសកើ្ស�ើងសៅស្លមដល្ួកសគមកកានទី់ពករុងអានទី់យ៉ូក?

 មផ្នកថនគម្រីកិច្ចការជំ្ូកទី១១សនរះជួយ�សយើងឲ្យនរឹកចាកំារវាយពបហាររបស់សោកប៉ុលពបឆាងំ
នរឹង្ួកពគីសាទា នក្នុងកិច្ចការជំ្ូកទី៨។្ួកអ្នកសជឿសាសនយូ៍ោខលារះមដលនិយាយភាសាសពកកព្រូវប្ន
សគបង្ខំឲ្យចាកសចញ្ីទីពករុងសយរូសា�ិមក្នុងកំ�ុងស្លមដល្ួកសពរៅសាសនក៍្នុងពសរុកយូោចាបស់ផតាើម
ទទួលសជឿព្រះសយសូ៊វ។សហ្ុសោរះ្ួកអ្នកសជឿសាសនយូ៍ោមដលនិយាយភាសាសពកកទាងំសនរះកប៏្ន
ោយំកដំ�រឹ ងល្អសៅកមនលាងសផ្សងៗសទៀ្ឲ្យឆា្ង យផុ្្ីពសរុកយូោ។
 សោកលូកាប្នចាបអ់ារមម�៍ជា្ិសសសសៅសលើទីពករុងអានទ់ីយ៉ូក។អានទី់យ៉ូកគឺជាទីពករុង
ដសំ៏ខ្នម់យួក្នុងពសរុកសីុរ។ី្ួកអ្នកសជឿមដលព្រូវសគបង្ខំឲ្យចាកសចញ្ីពករុងសយរូសា�ិមកច៏ាបស់ផតាើមផសាយ
ពប្បស់ៅ្ួកសាសនយូ៍ោ។រាន្ួកសាសនយូ៍ោជាសពចើនប្នទទួលសជឿព្រះសយសូ៊វមដរ។សហ្ុសោរះ
មហាបញ្ជ របស់ព្រះសយសូ៊វសៅក្នុងកិច្ចការ១៖៨គឺប្នសសពមចស�ើងសហើយ។គឺ្ួកពគីសាទា នយូោមដល
និយាយភាសាសពកកហ្នរឹងសហើយមដលស្វើឲ្យមហាបញ្ជ របស់ព្រះសយសូ៊វប្នសសពមចស�ើងសោរះ។្ួកសគ
ប្នចាបស់ផតាើមស្វើកិច្ចការថនការផសាយដំ�រឹ ងល្អសៅកានម់នុស្សសពរៅ្ីសាសនយូ៍ោ។
 ្ួកជំនំុកទ៏ទួលប្នសជាគជយ័សៅទីពករុងអានទី់យ៉ូក។សហ្ុសោរះ្ួកសមដរឹកោកំ្នុងពករុងសយរូ
សា�ិមកប៏្នសសពមចចិ្តាចា្ឲ់្យសោកប្ណាប្សស្វើដំស�ើ រសៅកានទី់សោរះសដើម្ី្ ិនិ្្យសមើលថារាន
អវីខលារះកំ្ុងសកើ្ស�ើងសហើយព្រូវព្�បម់ករាយការ�៍ដល់្ួកសមដរឹកោវំញិ។សោកប្ណាប្សប្ន
ស�ើញថារានមនុស្សជាសពចើនសៅក្នុងទីពករុងអានទី់យ៉ូកមដលចងដ់រឹងអំ្ីដំ�រឹ ងល្អ។សហ្ុសោរះសោក
ប្ណាប្សកប៏្នសូមឲ្យសោកប៉ុលមដលសៅពករុងស ើ្សុសមកជួយ�ដល់សោក។
 ការសសពមចចិ្តារបស់សោកប្ណាប្សគឺ្ិ្ជាព រ្ឹមព្រូវ។ក្នុងកំ�ុងស្លមដលសោកនិង
សោកប៉ុលស្វើការជាមយួគា្ន រានពករុមសាសនដ៍ថទដ៏្ ំប្នឮដំ�រឹ ងល្អ។គឺសៅក្នុងពករុងអានទី់យ៉ូកសោរះ
សហើយមដលសគប្នោកស់ ម្ រះ្ួកអ្នកសជឿព្រះពគីសទាថា«ពគីសាទា ន»ជាសលើកដំបូង(កិច្ចការ១១៖២៦)។
ខសនរះហាកដូ់ចជាមចងថាមនុស្សមដលមនិមមនជាសរាជិក្ួកជំនំុប្នោកស់ ម្ រះឲ្យ្ួកពគីសាទា ន។
ពបមហលជា្ួកមនុស្សទាងំសនរះោកស់ ម្ រះថា«ពគីសាទា ន»គឺក្នុងសគាលបំ�ងចំអក�ក�ឺយដល់្ួក
អ្នកសជឿសលើព្រះសយសូ៊វសោរះឯង។រឯីសៅក្នុងចំសណាម្ួកជំនំុវញិ្ួកអ្នកសជឿរានស ម្ រះសផ្សងសទៀ្សំរាប់
សៅគា្ន សៅវញិសៅមក៖«បងប្អូនរាល់គា្ន សអើយ»(កិច្ចការ១៖២៦),«្ួកសិស្ស»(កិច្ចការ៦៖១),និង
«្ួកបរសុិទ្ធ»(កិច្ចការ៩៖១៣)ជាសដើម។សៅពគាមដលសោកលូកាប ្្ចបក់ារសរសសរគម្រីកិច្ចការស ម្ រះ
«ពគីសាទា ន»ប្នកាលា យជាស ម្ រះដល៏្សំីរាបស់ៅ្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វសៅពគបទី់កមនលាងរចួសៅសហើយ
(កិច្ចការ២៦៖២៨)។

 ស ើ្ការមដលសគសា្គ ល់ថានរណារា្ន កគឺ់ជាពគីសាទា នរានអ្្ថនយ័អវីខលារះ?
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សសតាចសហរ ៉ូឌពបឆាងំទាស់នរឹង្ួកជំនំុ(កិច្ចការ១២៖១-៤)

 ក្នុងខគម្រីកិច្ចការ១២៖១-៤សោកលូកាពប្បស់យើងអំ្ីការស្វើទុក្ខមកសលើ្ួកសាវក័្ីសំណាក់
សសតាចសហរ ៉ូឌ។្ួកសាវក័គឺជាមនុស្សមដលព្រះសយសូ៊វប្នសពជើសសរ ើសឲ្យដរឹកោំ្ ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គបោទា ប់
្ីព្រះអង្គប្នយាងព្�បស់ៅនគរឋានសួគវ៌ញិ។សសតាចសហរ ៉ូឌប្នសំឡាបយ៉់ាកុប។យ៉ាកុបគឺជាបង
ពបរុសរបស់សោកយ៉ូហាននិងជាកូនពបរុសរបស់សសសបសដ(រ៉ាកុស១៖១៩)។

 សូមអានកិច្ចការ១២៖១-៤។ស ើ្ខទាងំសនរះបសពងៀនសយើងអវីខលារះអំ្ីសពគារះថា្ន កម់ដល្ួកជំនំុ
សញ្ញា ្មីធ្លា បឆ់លាងកា្?់

 រានសសតាចជាសពចើនអង្គរានព្រះោមថាសហរ ៉ូឌ។សហរ ៉ូឌក្នុងខទាងំសនរះគឺជាសសតាចអព័គីប៉្ទីមយួ។
អព័គីប៉្ទីមយួគឺជាសៅរបស់មហារាជសហរ ៉ូឌ(កិច្ចការ២៖១)។អព័គីប៉្ទីមយួពគបព់គងសលើពសរុកយូោ្ី
ឆា្ន ទីំ៤១ដល់ឆា្ន ៤ំ៤ថនពគិសតាសករាជ។្ួកសាសនយូ៍ោពសឡាញ់ចូលចិ្តាព្រះអង្គសោយសារម្សសតាច
អង្គសនរះប្នពប្ិប្តាិតាមសាសោយូោយ៉ាងម៉្ ច់្ណ់ាស់។
 សសតាចសហរ ៉ូឌអង្គសនរះករ៏ានមផនការសំឡាបស់ោកស្ព្រុសផងមដរ។ទាហានរបស់សហរ ៉ូឌប្ន
ចាបខ់លាួនសោកស្ព្រុស។បោទា បម់ក្ួកសគប្នោខំលាួនសោកស្ព្រុសសៅជួបសសតាចសហរ ៉ូឌ។សហរ ៉ូឌប្ន
ចា្ទ់ាហានបនួោកឲ់្យចាយំាមសោកស្ព្រុសពគបស់្លសវោ។សោកស្ព្រុសព្រូវសគោកព់ចវាកជ់ាប់
ជាមយួនរឹងទាហាន្ីរោកក់្នុងចំសណាមទាហានទាងំបនួទាហានរា្ន កជ់ាបព់ចវាកជ់ាមយួនរឹងសោកសៅ
ខ្ងសឆវងថដសោកស្ព្រុសនិងរា្ន កស់ទៀ្ជាបព់ចវាកស់ៅខ្ងសាតា ំ។ឯទាហាន្ីរសទៀ្ព្រូវយាមទាវ រ។
សោកស្ព្រុសធ្លា បប់្នរ្ស់គចសចញ្ីគុកមតាងសហើយ។សហ្ុសោរះសលើកសនរះសហរ ៉ូឌមនិចងឲ់្យស្ព្រុស
សគចខលាួនមតាងសទៀ្សទ។

 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ១២៖៥-១៨អំ្ី្ួកពគីសាទា នមដលប្នអ្ិោឋា នឲ្យសោកស្ព្រុស។
ស ើ្រានអវីសកើ្ស�ើងចំសពារះសោកស្ព្រុសសោយសារម្ការអ្ិោឋា នរបស់្ួកសគ?

 សៅយបម់ុនមដលសសតាចអព័គីប៉្សរៀបមផនការសំឡាបស់ោកស្ព្រុសរានសទវតាមយួអង្គប្ន
ជួយ�ឲ្យសោកស្ព្រុសសចញ្ីគុក។
 បោទា បម់កសោកលូកាប្នរ៉ាយរ៉ាបព់ប្បស់យើងអំ្ីរសបៀបមដលសសតាចអព័គីប៉្ប្នសុគ្សៅ
ពសរុកសសសារា(កិច្ចការ១២៖២០-២៣)។រានមនុស្សជាសពចើន្យាយាមមសវងយល់អំ្ីមូលសហ្ុមដល
ស្វើឲ្យសសតាចអង្គសនរះសុគ្។(្សៅសនរះគឺជាសន្និោឋា នខលារះៗអំ្ីអវីមដលប្នស្វើឲ្យសសតាចអង្គសនរះសុគ្៖ស ើ្
សោយសារម្ដំសៅក្នុងពក្រះវាសហើមស�ើង?ឬមយួកព៏្រះអង្គសុគ្សោយសារម្ដំសៅមដលស្អុយរលួយ
្ីក្នុងរាងកាយ?ឬមយួកព៏្រះអង្គព្រូវសគបំ្ុល?)។គាម ននរណារា្ន កដ់រឹងចបាស់ពប្កដអំ្ីរសបៀបមដល
សសតាចអង្គសនរះប្នសុគ្យ៉ាងដូចសមតាចស�ើយ។ប៉ុមនតាសោកលូកាប្នក្ព់តាយ៉ាងចបាស់អំ្ីមូលសហ្ុ
មដលសសតាចសុគ្។ព្រះពទងប់្នោកស់ទាសអព័គីប៉្និងរកស�ើញថាព្រះអង្គរានកំហុស។

 ព្រះសយសូ៊វព្រូវសគស្វើគុ្។សោកស្ព្រុសរ្ស់គច្ីសសចកតាីសាលា ប។់ព្រះពទងប់្នពបហារជីវ ិ្
សសតាចសហរ ៉ូឌ។ជួនកាលសរឿងរ៉ាវខលារះសកើ្ស�ើងវាសមសហ្ុសមផលប៉ុមនតាសរឿងខលារះហាកដូ់ចជាមនិទំនង
ទាល់ម្សសារះ។ស ើ្សរឿងសនរះប្នពប្បស់យើងអវីខលារះអំ្ីមូលសហ្ុមដលសយើងព្រូវសជឿទុកចិ្តាសលើព្រះអំ្ី
សរឿងជាសពចើនមដលសយើងមនិអាចយល់ប្ន?
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ការសិកសាបមន្ថម៖ «ក្នុងគម្រីកិច្ចការជំ្ូកទី១០សយើងស�ើញគំរូមយួសទៀ្មដលសទវតា្ីឋានសួគ៌ប្ន
ចូលរមួចំម�កក្នុងការបសពមើព្រះ។ក្នុងជំ្ូកសនរះសទវតាប្នជួយ�កូសនោសនិងមនុស្សក្នុងពគរួសាររបស់
គា្ឲ់្យប្នកាលា យជាពគីសាទា ន។មនុស្សរបស់សយើងគួរម្អានគម្រីកិច្ចការជំ្ូក៨ដល់១០សហើយព្រូវសផ្តា ្
ចំណាបអ់ារមម�៍ជា្ិសសសសៅសលើ្ួកសទវតា។សៅក្នុងជំ្ូកទាងំសនរះសយើងស�ើញថាព្រះពទង់និង្ួក
សទវតារបស់ព្រះអង្គប្នសហការស្វើការជាមយួនរឹង្ួកអ្នកបសពមើព្រះមដល្យាយាមសសសង្្គ រះមនុស្ស។
្ិ្ណាស់ព្រះពទងនិ់ង្ួកសទវតារបស់ព្រះអង្គគងស់ៅមនិឆា្ង យ្ីអ្នកបសពមើព្រះអង្គរូបសនរះសទ។សយើងគួរ
ម្សរៀន្ីជំ្ូកទាងំសនរះនូវសមសរៀនអំ្ីថាស្ើព្រះពទងព់សឡាញ់មនុស្សសយើងរា្ន កខ់្លា ងំប៉ុនណាមដរ។សយើង
គួរម្រានកតាីសប្ុរសដល់មនុស្សពគបគ់ា្ន ។សយើងគួរនរឹកចាថំាមនុស្សរា្ន ក់ៗ គឺសុទ្ធម្ជាឧបករ�៍របស់
ព្រះសំរាបស់្វើកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គសៅសលើមផនដីសនរះ»។(ដកពសង់្ ីEllenG.WhiteComments,
TheSDABibleCommentary,volume6,page1059,adapted)។

សំ�ួរ្ិភាកសា៖

១)សោកលូកាប្នពប្បស់យើងថាកូសនោស«ជាអ្នកសគារ្សហើយសកា្ខ្លា ចដល់ព្រះព្មទាងំ្ ួក
ពគរួសាររបស់សោកទាងំអស់ផងសោកក៏ោក់ទានជាសពចើនដល់្ ួកជនសហើយអំពាវោវដល់ព្រះជានិច្ច»
(កិច្ចការ១០៖២)។សយាងតាមខសនរះប្នបង្ហា ញយ៉ាងចបាស់ថាព្រះវញិ្ញា �របស់ព្រះប្នស្វើការក្នុង
ចិ្តារបស់កូសនោសយូរមកសហើយមុនស្លមដលគា្ប់្នជួបនរឹងសោកស្ព្រុស។ស ើ្សោកអ្នកគិ្ថា
ជីវ ិ្ មដលសពារស្ញសោយសសចកតាីអ្ិោឋា នដខ៏្លា ងំកាលា របស់កូសនោសនិងការថាវ យបង្គំព្រះយ៉ាងសសាម រះ
ព្ងរ់បស់គា្ជ់ួយ�ឲ្យរានការង្យពសរួលដល់ព្រះក្នុងការោយំកដំ�រឹ ងល្អដល់គា្ម់ដលពប្បថ់ាព្រះ
សយសូ៊វសសសង្្គ រះមនុស្សរានប្បសចញ្ីអំស ើ្ប្បរបស់្ួកសគមដរឬសទ?

២)សៅក្នុងថា្ន ក់ចូរសយើងព្�បស់ៅសំ�ួរសៅចុងទំ្រ័សមសរៀនថ្្ងចន័ទាសហើយសួរខលាួនឯងថា៖ស ើ្សគាល
ជំសនឿនិងរសបៀបរស់សៅសផ្សងៗមដលសៅជំុវញិសយើងគឺជាអវីខលារះមដលបណាតា លឲ្យមនុស្សមយួពករុមរាន
អារមម�៍មនិល្អនរឹងមនុស្សមយួពករុមសទៀ្មដលខុស្ី្ួកសគ?ក្នុងោមជាពគីសាទា នសយើងមនិព្រូវបសណាតា យ
ឲ្យអារមម�៍មនិល្អចំសពារះអ្នកដថទសនរះរានសៅក្នុងចិ្តាសយើងស�ើយ។សោយសហ្ុសនរះស ើ្សយើងព្រូវស្វើយ៉ាង
ដូចសមតាចសទើបអាចដកយកសគាលជំសនឿនិងរសបៀបរស់សៅមដលបណាតា លឲ្យរានអារមម�៍មនិល្អសនរះសចញ
្ីខលាួនសយើងប្ន?

៣)ការពបឆាងំទាស់នរឹង្ួកជំនំុ្ីសំណាកស់ោកប៉ុលប្នស្វើឲ្យពគីសាទា នជាសពចើនរងការឈចឺាប។់ប៉ុមនតា
សៅទីបំផុ្ព្រះពទងប់្នសពបើការយាយីទាងំសនរះស្វើឲ្យសរឿងល្អៗជាសពចើនសកើ្ស�ើងសៅវញិ៖្ួកពគីសាទា ន
មដលសគចសចញ្ីការយាយីរបស់សោកប៉ុលប្នស្វើដំស�ើ រសៅកានទី់ពករុងអានទ់ីយ៉ូកសហើយប្នផសាយ
ដំ�រឹ ងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វ។សៅក្នុងថា្ន ក់ចូរសោកអ្នកមចកចាយអំ្ីទីបោទា ល់ណាមយួអំ្ីរសបៀបមដល
ព្រះពទងប់្នស្វើឲ្យសរឿងរ៉ាវមដលសោកអ្នកឈចឺាបម់ពបសៅជាសរឿងល្អៗសៅវញិ។
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 សោកយាយសហ�ិនសយនជាសសតាីចំណាស់មយួរូបរស់សៅក្នុងរដឋាធ្នីថ្បុិថនពបសទសចិនព្រូវ
សុបិនអាពកកត់ាមលងបោលា ចជាបនតាបោទា ប។់សៅក្នុងការយល់សបតាិសោរះសោកយាយប្នស្វើដំស�ើ រសៅ
ទីកមនលាងណាមយួសហើយទទួលអារមម�៍ថាគា្ក់ំ្ុងម្វសងវងរកផលាូវព្�បម់កផទារះវញិមនិស�ើញស�ើយ។
សុបិនអាពកកស់នរះប្នស្វើឲ្យគា្េ់យ័ខ្លា ចសរឹងម្សរៀងរាល់រាព្ី។
 សវោស្លថ្្ងគឺជាស្លដល៏្អសំរាបគ់ា្។់សោកយាយរស់សៅជាមយួសាវ មីកូនៗនិងសៅៗ។
សោកយាយកប៏្នចូលសរៀនសមសរៀនសហវ៊ីសតាីអំ្ីការអស់រដូវសៅឯមនទាីរស្ទ្យអា្ស់វនទីសទាថ្វ៉ាន។់
 សៅក្នុងអំ�ុងស្លសរៀនសោរះសោកយាយសហ�ិនប្នឮដំ�រឹ ងថាព្រះវហិារសសសវនសដយ
អា្ទី់សទាសុ៊ងសាហា នកំ្ុងសពជើសសរ ើសអ្នកសម័ពគចិ្តាសំរាបក់មមវ ិ្ ីបសពមើសហគមន៍្ មី។ព្រះវហិាររានមផន
ការនរឹងសបើកថា្ន កអ់បរ់អំំ្ីជំងឺសេលាចការចងចាំមដលជាជំងឺកំ្ុងរកីរាលោលសៅក្នុងសហគមន៍ព្មទាងំ
អំ្ីវ ិ្ ីស្វើមហាូបនិងសិកសាព្រះគម្រីសៅសរៀងរាល់ថ្្ង្ុ្និងព្ហស្្ិ៍។
 «ខ្ុ ំម្ងម្ចងស់្វើជាអ្នកសម័ពគចិ្តាសំរាបស់ហគមន»៍សោកយាយប្នរានពបសាសនក៍្នុងបទ
សរាភា សនម៍យួសៅឯព្រះវហិារ។«ខ្ុ ំ្ំុធ្លា បម់ដលឮអំ្ី្ួកជំនំុអា្ស់វនទីសទា្ីមុនមកសទ។ប៉ុមនតាខ្ុ ំសទើបម្
ចូលរមួនរឹងព្រះវហិារសនរះសហើយសោកពគរូគង្វ លកប៏្នអស ជ្ ើញរូបខ្ុ ំឲ្យជួយ�ការង្រក្នុងផទារះប្យ»។
 សោកយាយសហ�ិនប្នសៅកានព់្រះវហិារសៅសរ៉ាង៦ព រ្ឹកសៅសរៀងរាល់ថ្្ងអង្្គ រសដើម្ដុី្នំ
ប័ុងសំរាបល់កស់ៅថា្ន កស់រៀនអំ្ីជំងឺសេលាចការចងចា។ំនំប័ុងមដលប្នមចកចាយជូនសរាជិកព្រះវហិារទាងំ
១៨០រូបសោរះកប៏្នរានចំម�កជួយ�ដល់កមមវ ិ្ ីផសាយដំ�រឹ ងល្អដល់សហគមន៍មដលឧប្្ថមភាសោយ
ខុនហវឺរនិថ្វ៉ានផ់ងមដរ។
 សោកយាយសហ�ិនសលើកស�ើងថាកិច្ចការសម័ពគចិ្តាប្នជួយ�ឲ្យគា្រ់ានញា�្មីមដលសពារ
ស្ញសោយការស្ងបចិ់្តានិងអំ�រ។គា្ប់្នចាបស់ផតាើមមកសលងព្រះវហិារសៅសរៀងរាល់ថ្្ងស្វើការនិងប្ន
ចូលរមួក្នុងថា្ន កព់្រះគម្រីមដលដរឹកោសំោយេរយិាពគរូគង្វ លគឺអ្នកពសីពបិនោហួងមដលជាអ្នកទទួលខុស
ព្រូវសលើមផ្នកបសពមើសហគមន។៍សោកយាយសហ�ិនធ្លា បស់ៅព្រះវហិារថ្្ងអាទិ្្យឥ�ូវសនរះគា្ប់្នឮ
អំ្ីថ្្ងសបបា្ហ៍មដលព្រូវចំថ្្ងសៅរវ៍ញិសហើយ។
 «ខ្ុ ំរានអារមម�៍ថាហាកដូ់ចជាចំម�កណាស់ក្នុងចិ្តារបស់ខ្ុ ំ»សោកយាយរានពបសាសន។៍
«ខ្ុ ំមនិអាចបនតាស្វើដូចការរស់សៅ្មមតារបស់ខ្ុ ំសទៀ្ប្នស�ើយបោទា ប់្ ីរកស�ើញ្្រ៌ាន្មីសនរះ»។
 សោកយាយប្នចាបស់ផតាើមថាវ យបង្គំព្រះសៅព្រះវហិារអា្ស់វនទីសទាសៅសរៀងរាល់ថ្្ងសបបា្ហ៍។
សោកយាយសលើកស�ើងថា«្ីមុនខ្ុ ំគិ្ថាព្រះពបទាន្រខ្ុ ំពគបព់គានស់ហើយ្ីសពពារះខ្ុ ំរានបតាីរានកូន
និងរានសៅសហើយ។បោទា បម់កខ្ុ ំទទួលសា្គ ល់ថារានអវីសផ្សងសទៀ្មដលជីវ ិ្ ខ្ុ ំព្រូវការមដរ»។
 ជិ្្ីរឆា្ន បំោទា ប់្ ីប្នចាបស់ផតាើមកិច្ចការសម័ពគចិ្តាឥ�ូវសនរះសោកយាយកំ្ុងសព្ៀមខលាួនចូល
ក្នុង្ួកជំនំុតាមរយៈ្ិ្ីបុ�្យពជមុជទរឹក។«សោកយាយគឺជាផលមផលាដំបូងរបស់្ួកសយើង»សោកពគរូ
គង្វ លសរយ៉មន៉ដ៍ខូរានពបសាសន។៍«រានមនុស្សពបរា�ជា៣០០ោកប់្នមកចូលរមួក្នុងការថាវ យ
បង្គំព្រះសៅថ្្ងសបបា្ហ៍មដលជាលទ្ធផលថនកមមវ ិ្ ីបសពមើសហគមន»៍។
 សោកយាយសហ�ិនធ្លា បសុ់បិនអាពកកជ់ាបនតាបោទា បអ់ំ្ីការវសងវងមនិអាចរកផលាូវព្�បម់កផទារះ
វញិអស់រយៈកាលមយួឆា្ន ។ំ«ប៉ុមនតាបោទា ប់្ ីរូបខ្ុ ំប្នមកកានព់្រះវហិារសនរះខ្ុ ំឈបយ់ល់សបតាិអាពកកម់បប
   សនរះសទៀ្សហើយ»សោកយាយនិយាយ។«ខ្ុ ំទទួលសា្គ ល់ថាសសចកតាី្ិ្
   ថន្ួកជំនំុសសសវនសដយអា្ស់វនទីសទាគឺជាផលាូវសៅផទារះវញិគឺនគរឋានសួគ៌
   សោរះឯង»។

   ពប្កដ់ង្វ យសបសកកមមសបបា្ហ៍ស្គូលរបស់សោកអ្នកជួយ�គាពំទដល់កមមវ ិ្ ី
   ស្ងសៅរកសហគមន៍ដូចជាកមមវ ិ្ ីមយួមដលប្នជួយ�ដរឹកោសំោកយាយ
   សហ�ិនសយនឲ្យទទួលបុ�្យពជមុជទរឹកសនរះមដរ(រូបសៅខ្ងសឆវង)។

សរឿងខលាី
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ដំណ�ើ រណ�ើកដំបូងរបសណ់ោកប៉ុ�ណៅចែកចាយដំ�ឹង�្អ

ល្ងាចថ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ្្ងសៅរទី៍១១សីហា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖កចិ្ចការ១៣,កូរនិ្ូសទី២៤៖៧-១០,
រ ៉មូ១០៖១-៤,រ ៉មូ៣៖១៩,កិច្ចការ១៤៖១-២៦,រ ៉មូ៩-១០។

ខចងចា៖ំ«ដូសចនរះអនករាល់គនាជាបងប្ូនសអើយសូមពជាបថាដដលរានសសចក្ីសពប្សឲ្យរចួ្ ីប្បប្ន
ពបកាសពប្ប់ដល់អនករាល់គនាសោរះគឺសោយសារព្រះអង្គសោរះឯងមយួសទៀតសោយសារពទង់អស់អនកណា
ដដលស�ឿប្នរាប់ជាសុចរតិរចួ្ ីពគប់ការទាងំអស់ដដល្ ុំអាចនឹងប្នរាប់ជាសុចរតិសោយសារពកឹត្យ
វនិយ័សោកម៉សូសប្នស�ើយ»(កិច្ចការ១៣៖៣៨,៣៩)។

 ព្រះពទងរ់ានដែនការសំរាបអ់នកសដើរតាមព្រះអង្គឲ្យដចកចាយដំណឹងលស្ៅកានទ់ាងំសាសនយូ៍ោ
នងិសាសនដ៍ថទ។សាសនដ៍ថទសៅទីសនរះគសំឺសៅដល់សាសន៍ទាងំឡាយដដលមនិដមនជាសាសន៍អីុពសាដអល។
សពរាប់ពគីស្ទានដំបងូដដលជាសាសនយូ៍ោរានការ្បិ្កបនតាចិទពរាដំតអាចទទលួយកដែនការសនរះប្ន។
 ្កួ�នំុំសាសនដ៍ថទដបំងូបងស់្ចាបស់ែតាើមស�ើងសៅទីពករុងអានទី់យ៉ូក។រានសាសនដ៍ថទជាសពចើន
ប្នចូលរមួនងឹ្កួ�នំុំអានទ់យី៉ូកសនរះ។ពគីស្ទានជាសពចើនដដលជាសាសនយូ៍ោកប៏្នចូលរមួកនុង្កួ�នំុំ
អានទី់យ៉ូកសនរះដដរ(កាឡាទី២៖១១-១៣)។្កួ�នំុំរានការរកីចសំរ ើនស�ើងយ៉ងឆាបរ់ហ័ស។សតើសរឿងសោរះ
សកើតស�ើងប្នយ៉ងដូចសមតាច?សរា�ិក្កួ�នំុំទាងំឡាយរានចិតតារសំ�ើបនងឹការដចកចាយដំណឹងល។្សោក
ប៉លុនងិប្ណាប្សកប៏្នមកដល់ទីពករុងអានទី់យ៉ូកែងដដរ។អានទី់យ៉ូកក្លាយជាម�្ឈមណ្ឌ លពគីស្ទានដ៏សំខាន់
ដបំងូបងស់្ដដលឋតិសៅសពរៅពសរុកយូោ។្កួ�នំុំអានទី់យ៉ូកប្នរតឹដតសំខានខ់្លាងំស�ើងជាសពចើនអសន្លើជាង្កួ
�នំុំសៅសយរសូា�មិ។
 អានទី់យ៉ូកប្នដពបក្លាយជាទីកសំណើ តសំរាបស់បសកកម្មពគីស្ទាន។សបសកកម្មគឺជាកិច្ចការ្ សិសស
ដដលសយើងស្វើសដើម្�ីយួ�ឲ្យ្កួ�នំុំរបស់ព្រះជារា្ច ស់ចសំរ ើនលូតោស់ស�ើង។សោកប៉លុប្នចាកសចញ្ពីករុង
អានទី់យ៉ូកសដើម្បីនតាដសំណើ រសបសកកម្មទាងំបីសលើកសៅដចកចាយដំណឹងល។្សោកប៉លុនងិសមដកឹោសំែសេងៗ
សទៀតកនុង្កួ�នំុំអានទី់យ៉ូកប្ន�យួ�ឲ្យសាសោពគសិតាក្លាយសៅជា្កួ�នំុំដដលព្រះសយសូ៊វចងប់្ន៖សោលគឺ
ជាសាសោ្ិ�្សោកដដលប្នែសេ្វែសាយដំណឹងលស្ៅកានម់នុសសេពគប់ៗ គនាសៅសលើ�្ដែនដីសយើងសនរះ
(វវិរណៈ១៤៖៦)។

សមសរៀនទី៧ ១១-១៧សីហា
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ដសំណើ ររបស់សោកប៉ុលសៅកានស់ការះគីពបរុស(កិច្ចការ១៣៖១-១២)

 សៅកនុងកិច្ចការ�ំ្ូក១៣សនរះសោកលូកាប្នដណោសំយើងឲ្យដឹងអំ្ីដំសណើ រដំបូងបង្ស់របស់
សោកប៉ុលសៅដចកចាយដំណឹងល្(កិច្ចការ១៣,១៤)។ចាបត់ាងំ្ី�ំ្ូកទី១៣រហូតដល់បញ្ចបក់ណ្ឌ 
គម្រីកិច្ចការសោកលូកាប្នសរសសរអំ្ីសោកប៉ុលនិងកិច្ចការរបស់គាតជ់ាមយួនឹងសាសនដ៍ថទ។
ដូចដដលសយើងប្នដឹងមកសហើយថា្ួកសាសនដ៍ថទគឺ្ំុដមនជាសាសនយូ៍ោសោរះស�ើយ។
 ដំសណើ រដំបូងបង្ស់របស់សោកប៉ុលសៅដចកចាយដំណឹងល្គឺជាសលើកដំបូងសហើយដដល្ួក
�ំនំុប្នសរៀបចំដែនការយ៉ងពបយត័នពបដយងកនុងការសោងសៅែសាយសសចកតាី្ិតអំ្ីព្រះសយសូ៊វដល់មនុសសេ
ទាងំឡាយ។សោកលូកាករ៏ានការពបរុងពបយត័នកនុងការបញ្ជា កថ់ាដែនការសនរះគឺចាបស់ែតាើមស�ើងសោយ
សារព្រះជារា្ច ស់មនិដមនសោយសារ្ួកអនកស�ឿសោរះស�ើយ។ព្រះជារា្ច ស់អាចស្វើការប្នលុរះពតាណា
ដតសយើងរាល់គាន រានឆន្ទៈោកខ់្លួនសយើងសៅកដន្លងដដលព្រះអង្គអាចសពបើសយើងប្នដតប៉ុសណាណ រះ។

 សូមអានកិច្ចការ១៣៖១-១២។សតើសោកលូកាប្នបញ្ជា កអ់ំ្ីសសចកតាី្ិតដសំ៏ខានអ់វីខ្លរះ
កនុងខទាងំសនរះអំ្ីកិច្ចការរបស់សោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សសៅសលើសការះគីពបរុស?

 សរា�ិក្ួក�ំនំុខ្លរះកនុងទីពករុងអានទ់ីយ៉ូកប្នអ្ិោឋា ននិងតម។តមរាននយ័ថា្ួកសគ្ំុប្ន
បរសិោគអាហារកនុងរយៈស្លខ្លីណាមយួសំរាបស់ហតុែលខាងព្លឹងវញិ្ញា ណ។បោ្ទ បម់កអនកដឹកោំ្ ួក
�ំនំុប្នោកថ់ដសលើសោកប្ណាប្សនិងសោកប៉ុលនិងប្នសូមឲ្យព្រះពបទាន្រកិច្ចការរបស់សោក
សំរាបព់្រះអង្គកនុង្ិ្ីដ៏្ ិសសសមយួ(កិច្ចការ១៤៖២៦)។
 សោកប្ណាប្សប្នពត�បម់ក្ីសការះគីពបរុសវញិ។គីពបរុសរានទីតាងំោតសន្ធឹងសៅដបក៉
ឦសានថនសមុពទសមឌីដទរ៉ាសណ។សការះគីពបរុសគឺមនិឋតិសៅឆា្ង យ្ីទីពករុងអានទី់យ៉ូកប៉ុោ្ម នសទ។ដូសចនរះ
សហើយគីពបរុសគឺជាកដន្លងដល៏្សំរាបស់ោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សកនុងការចាបស់ែតាើមដំសណើ ររបស់
្ួកសគសៅដចកចាយដំណឹងល្។ដមនសហើយមនុសសេរាន សៅសលើសការះគីពបរុសកប៏្នដឹងអំ្ីដំណឹងល្សោរះ។
ប៉ុដនតារានកិច្ចការសពចើនសទៀតសំរាបឲ់្យសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សស្វើសៅទីសោរះ។
 សៅសការះគីពបរុសសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សប្នយកសោកយ៉ូហានរ៉ាកុសដដលពតរូវ
ជាប្ូន�ីដូនមយួរបស់សោកប្ណាប្សសៅជាមយួដដរ(កិច្ចការ១៥៖៣៩,កូលុ៉ស៤៖១១)។្ួកសគ
កប៏្នស្វើដំសណើ រសៅដល់សាឡាមនីសហើយប្នអ្ិបបាយកនុងសាោពប�ំុ។សាោពប�ំុគឺជា«ព្រះវហិារ»
របស់សាសនយូ៍ោឬកដន្លងសំរាបថ់ាវ យបង្គំព្រះ។ពគបទី់កដន្លងដដលសោកប៉ុលប្នសៅដល់សោកដតង
ប្នសៅអ្ិបបាយសៅកនុងសាោពប�ំុសិនមុននឹងសោកអ្ិបបាយដល់សាសនដ៍ថទ។សូមនឹកចាថំា
ព្រះសយសូ៊វគឺជាតួអង្គដដល្ួកសាសនអ៍ុីពសាដអលកំ្ុងទន្ទឹងរងច់ា។ំសហតុសោរះសហើយ្ិតជារាននយ័
ណាស់កនុងការដចកចាយដំណឹងល្សៅកានស់ាសនយូ៍ោមុនសគបង្ស់សោរះ។
 បោ្ទ ប់្ ីសាឡាមនីសោកប៉ុលនិងមតិតា�កតាិរបស់សោកប្នស្វើដំសណើ រសៅទិសខាងលិចសហើយ
កប៏្នមកដល់ប៉្ែុស។ប៉្ែុសគឺជាធានីថនសការះគីពបរុស។រានពគរូអាប្្មបស់ាសនយូ៍ោរាន កស់ោ្ម រះ
សអលីរ៉ាស់្ំុប្នទទួលដំណឹងល្សទ។ប៉ុដនតាសោកសស៊ើគាសប៉ូលូ៉សដដលជាអនកដំណាងជាតិរ ៉ូមប្ន
ទទួលស�ឿវញិ(កិច្ចការ១៣៖១២)។

 កនុងសាចស់រឿងសនរះសយើងស�ើញថាសាសនយូ៍ោរាន ក់្ ុ ំប្នទទួលសសចកតាី្ិតសទ។ប៉ុដនតារាន
សាសនដ៍ថទរាន កប់្នទទួលសៅវញិ។សតើបទ្ិសសា្នស៍នរះ�ួយ�សយើងឲ្យយល់ថា�ួនកាលវារានការ
លំប្កជាងហនឹងសៅសទៀតយ៉ងដូចសមតាចខ្លរះកនុងការសោងសៅែសាយពប្បអ់ំ្ី«សសចកតាី្ិតបច្ចុប្នន»ដល់
ពគីសា្ទ នទាងំឡាយ?សសចកតាី្ិតបច្ចុប្ននគឺជាសសចកតាី្ិតដដលសយើងពតរូវការបំែុតសំរាបស់មយ័កាល
របស់សយើង។
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ដំសណើ ររបស់សោកប៉ុលសៅកានអ់ានទី់យ៉ូកសៅពសរុក្ីសីុឌា៖ោគទី១(កិច្ចការ១៣៖៣៨)

 សោកប៉ុលនិងមតិតា�កតាិរបស់គាតប់្នចាកសចញ្ីសការះគីពបរុសសហើយបនតាសៅដល់ស ើ្កា។ស្ើកា
ឋតិសៅសឆនរសមុពទដបក៉ខាងត្ូងថនដដនដីដដលបច្ចុប្ននជាពបសទសទូរគី។បោ្ទ បម់កសោកប៉ុលនិង
មតិតា�កតាិកប៏្នចូលសៅទីពករុងអានទ់ីយ៉ូកដដលឋតិសៅពសរុក្ីសីុឌា។ប៉ុដនតាមុននឹងសរឿងសោរះសកើតស�ើង
សោកលូកាប្នពប្បស់យើងអំ្ីការផ្្ល ស់បតាូរដសំ៏ខានច់ំនួន្ីរដដលប្នសកើតស�ើង។ទីមយួសោកប៉ុល
ប្នកា្ល យជាសមដឹកោពំករុម។មុនសោរះសោកលូកាដតងដតនិយយអំ្ីសោ្ម រះសោកប្ណាប្សមុនសគ
កនុងសាចស់រឿង។ទី្ីរសោកលូកាឈបស់ពបើសោ្ម រះរបស់សោកប៉ុលជាសាសនយូ៍ោថា«សុល»សោរះសទៀត
សហើយ(កិច្ចការ១៣៖៩)។សៅទីសនរះសោកលូកាចាបស់ែតាើមសពបើសោ្ម រះ«ប៉ុល»សៅវញិ។សតើមក្ីសហតុ
អវី?ពបដហលជាសោយសារសោកប៉ុលស្លសោរះកំ្ុងរានទំោកទ់ំនងជាមយួនឹងមនុសសេរាន ទាងំឡាយ
ដដលសដើរតាមរសបៀបរបបរបស់សាសនស៍ពកកនិងសាសនរ៍ ៉ូម។
 ខគម្រីកិច្ចការ១៣៖១៣ប្នពប្បស់យើងថាសោកយ៉ូហានរ៉ាកុសប្នពត�បស់ៅសយរូសា�ិម
វញិ។កណ្ឌ គម្រីកិច្ចការសនរះ្ំុប្នពប្បស់យើង្ីមូលសហតុដដលសោកយ៉ូហានរ៉ាកុសចាកសចញ្ីសោក
ប៉ុលសោរះសទ។អនកពសីដអល្លិន�ីថវត៉រ៍ានពបសាសនថ៍ាសោកយ៉ូហានរ៉ាកុសរានអារម្មណ៍�យ័ខា្ល ច
និងអស់សង្មឹអំ្ីពគាលំប្កៗដដល្ួកសគនឹងពបឈមកនុងពគាអោគត។«សោករ៉ាកុសរានការ�យ័
ខា្ល ច។សោកប្តប់ងោ់្កា្ល ហាន។សោករញួរាកនុងការបនតាដំសណើ រសៅមុខសទៀត។សហតុសោរះសហើយ
សទើបសោកពត�បស់ៅសយរូសា�ិមវញិ»(ដកពសង់្ ីTheActsoftheApostles,page170,adapted)។
ព្រះពទងម់និដដលសនយានឹងសយើងថាកិច្ចការដដលព្រះអង្គពបទានដល់សយើងងាយពសរួលសោរះសទ។សោក
ប៉ុលប្នដឹងតាងំ្ីដំបូងសម៉្លរះថាសោកនឹងពតរូវរងទុក្ខលំប្កជាសពចើនកនុងការបំសរ ើព្រះសយសូ៊វ(កិច្ចការ
៩៖១៦)។ប៉ុដនតាសោកប៉ុលសរៀនស�ឿទុកចិតតាទាងំពសរុងសលើអំណាចរបស់ព្រះជារា្ច ស់។គឺសោយសារការ
ស�ឿទុកចិតតាសលើព្រះជារា្ច ស់សោរះសហើយដដលស្វើឲ្យសោកអាចឈររងឹរាបំ្ន(កូរនិ្ូសទី២៤៖៧-១០)។

 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ១៣៖៣៨។ដូចដដលខទាងំសនរះបងាហា ញពប្បស់យើងរាល់គាន សតើសសចកតាី
្ិតអវីដដលឋតិសៅចំកណាតា លសាររបស់សោកប៉ុលសៅកាន់្ ួកយូោសៅអានទី់យ៉ូក?

 សយើងរកស�ើញសសចកតាីអ្ិបបាយដំបូងបង្ស់របស់សោកប៉ុលសៅកនុងខគម្រីកិច្ចការ១៣៖១៦
-៤១ដដលឋតិសៅកនុងគម្រីសញ្ញា ្្មី។ជាការ្ិតសសចកតាីអ្ិបបាយសនរះ្ំុដមនជាសលើកទីមយួដដលសោក
ធា្ល បអ់្ិបបាយសោរះដដរ។សហើយរតឹដតពប្កដជាងសនរះសទៀតសោរះខទាងំសនរះក៏្ ុ ំប្នរ៉ាយរ៉ាបព់ប្ប់្ ី
ោក្យស្ចនព៍គបរ៉់ាតដ់ដលសោកប៉ុលរានពបសាសនក៍នុងសសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សោកដដរ។
 សសចកតាីអ្ិបបាយសនរះពតរូវប្នដបងដចកជាបីដែនក។សសចកតាីអ្ិបបាយចាបស់ែតាើម្ីការ្ិតចំនួន
្ីរ។ការ្ិតទាងំសនរះគឺ៖ព្រះពទងប់្នសព�ើសសរ ើសសាសនអ៍ុីពសាដអលថាជារាសសតារបស់ព្រះអង្គនិងប្ន
សព�ើសសរ ើសោវឌីស្វើជាសសតាច(កិច្ចការ១៣៖១៧-២៣)។ដែនកដំបូងថនសសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សោកប៉ុល
បងាហា ញសៅ្ួកយូោថាសសចកតាី�ំសនឿរបស់្ួកសគគឺដូចគាន សៅនឹងសសចកតាី�ំសនឿរបស់សោកដដរ។បោ្ទ ប់
មកសសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សោកប៉ុលបងាហា ញពប្ប់្ ួកយូោថាព្រះសយសូ៊វគឺជាព្រះអង្គសសសងា្គ រះដដល
ប្នស្វើឲ្យសសចកតាីសនយាទាងំអស់របស់ព្រះប្នសំសរចស្វពគប។់ព្រះសយសូ៊វគឺជាព្រះបុពតាអោគតរបស់
សសតាចោវឌី។រានដតព្រះសយសូ៊វប៉ុសណាណ រះដដលអាចសសសងា្គ រះអុីពសាដអលប្ន(កិច្ចការ១៣៖២៤-៣៧)។
បោ្ទ បម់កសទៀតដែនកចុងសពកាយថនសសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សោកប៉ុលគឺជាសសចកតាីព្រាន។គឺព្រានពប្ប់
្ួកយូោកុំឲ្យដបរសចញ្ីដែនការរបស់ព្រះកនុងការសសសងា្គ រះ្ួកសគ(កិច្ចការ១៣៖៣៨-៤១)។ខគម្រី
កិច្ចការ១៣៖៣៨,៣៩គឺសតាីអំ្ីសសចកតាី្ិតដដលថាព្រះសយសូ៊វស្វើឲ្យសយើងប្នែសេរះែសាជាមយួនឹងព្រះ
ស�ើងវញិ។ពកឹត្យវនិយ័មនិអាចសសសងា្គ រះសយើងប្នស�ើយ។រានដតព្រះសយសូ៊វប៉ុសណាណ រះសទើបអាចអតស់ទាស
ឲ្យសយើងនិងស្វើឲ្យស្ាតប្ន(រ ៉ូម១០៖១-៤,កាឡាទី២៖១៦)។
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ដំសណើ ររបស់សោកប៉លុសៅកានអ់ានទី់យ៉ូកពសរុក្ីសីុឌា៖ោគទី២(កិច្ចការ១៣៖៤២-៤៩)

 ខគម្រីកិច្ចការ១៣៖៣៨,៣៩ពប្បស់យើងថាពកឹត្យវនិយ័មនិអាចស្វើឲ្យសុចរតិប្នស�ើយ។
ការរាបជ់ាសុចរតិរបស់សយើងគឺជាការបសពងៀនដសំ៏ខានរ់បស់ព្រះគម្រី។សយើងពតរូវដតសាតា បប់ងា្គ បត់ាមពកឹត្យ
វនិយ័។ប៉ុដនតាពកឹត្យវនិយ័មនិអាចស្វើឲ្យសយើងប្នសុចរតិសទ្ីសពោរះពកឹត្យវនិយ័មនិអាចស្វើឲ្យមនុសសេសាតា ប់
បងា្គ បប់្នស�ើយ(កិច្ចការ១៥៖១០,រ ៉ូម៨៖៣)។ប៉ុដនតាចុរះពបសិនសបើពកឹត្យវនិយ័អាចែតាល់អំណាចដល់
សយើងឲ្យសាតា បប់ងា្គ បោ់ស្លឥ�ូវសនរះនិងអោគតវញិយ៉ងដូចសមតាចដដរ?អសា្ច រ្យណាស់!ប៉ុដនតាអំណាច
សោរះមនិអាចដកយកអំស ើ្ប្ប្ីអតីតកាលសចញប្នស�ើយ(រ ៉ូម៣៖១៩,កាឡាទី៣៖១០,១១)។
សោរះសហើយជាមូលសហតុដដលសយើងមនិអាចសាតា បប់ងា្គ បត់ាមពកឹត្យវនិយ័សដើម្ឲី្យប្នរាបជ់ាសុចរតិសោរះ។
សយើងមនិអាចខំពបឹងសដើម្ឲី្យប្នអំសណាយទានសនរះសោរះស�ើយ។សយើងអាចទទួលអំសណាយទានសនរះ
ប្នគឺសោយសារដតសយើងរានសសចកតាី�ំសនឿសលើសសចកតាីសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វសំរាបស់យើងដតប៉ុសណាណ រះ
(រ ៉ូម៣៖២៨,កាឡាទី២៖១៦)។សយើងមនិសកតាិសមនឹងទទួលអំសណាយទានសនរះសសារះ។្ិតដមនសហើយ
ការសាតា បប់ងា្គ បត់ាមពកឹត្យវនិយ័គឺរានសារៈសំខានណ់ាស់សំរាប�់ីវតិពគីសា្ទ ន។ប៉ុដនតាការសាតា ប់បងា្គ ប់
តាមពកឹត្យវនិយ័្ំុប្ន�ួយ�សសសងា្គ រះសយើងសសារះស�ើយ។

 សូមអានកិច្ចការ១៣៖៤២-៤៩។ដូចដដលខគម្រីទាងំសនរះបងាហា ញពប្បស់យើងសតើ្ួកយូោ
រានពបតិកម្មនឹងសាររបស់សោកយ៉ងដូចសមតាចដដរ?

 សោកប៉ុលប្នបញ្ចបស់ាររបស់គាតស់ោយនិយយ្ីចំណុចខ្លរះដដលសំរាប់្ ួកយូោគឺមនិ
្ិប្កនឹងទទួលយកសសារះស�ើយ។្ួកយូោោគសពចើនប្នទទួលយកសាររបស់សោកប៉ុលោ្ល មៗដត
មតាង។ប៉ុដនតាសៅថ្្ងសបបាតហ៍បោ្ទ ប់ពសាបដ់តរានសរឿងដពបពបរួលសកើតស�ើង។រាន្ួកយូោខ្លរះដបរជាមនិ
ទទួលយកសាររបស់សោកប៉ុលសៅវញិ។កនុងសោរះពបដហលជារាន្ួកសមសលើសាោពប�ំុែងដដរ។
សាោពប�ំុគឺជា«ព្រះវហិារ»របស់្ួកយូោឬជាកដន្លងថាវ យបង្គំព្រះ។សហតុអវីប្នជា្ួកសមដឹកោសំគ
មនិសបបាយចិតតានឹងសោកប៉ុល?សោកលូកាកតព់តាថាសោយសារ្ួកសគពចដណននឹងសោកប៉ុល។
 ប៉ុដនតាសហតុអវីប្នជាពតរូវពចដណន?សៅ�ំោនព់្រះគម្រីរាន្ួកសាសនដ៍ថទជាសពចើនដដល
ពសឡាញ់ចូលចិតតា�ំសនឿរបស់្ួកយូោជាសពចើនចំណុច។សតើ្ួកសគចូលចិតតា�ំសនឿទាងំសោរះសលើចំណុចអវី
ខ្លរះ?គឺ�ំសនឿថារានព្រះដតមយួរសបៀបរបបរស់សៅរបស់្ួកយូោនិងថ្្ងសបបាតហ៍ែងដដរ។សៅ�ំោន់
សោរះរាន្ួកសាសនដ៍ថទជាសពចើនដដលប្នទទួលស�ឿតាម្ួកយូោប៉ុដនតា្ួកសគមនិទានប់្នចូលសាសន៍
យូោទាងំពសរុងស�ើយ។្ួកសគមនិចូលចិតតានឹងសគាលគំនិតដដលថា្ួកសគពតរូវដតកាតដ់ស្កសោរះស�ើយ។
ការកាតដ់ស្ករាននយ័ថាដស្កដដលសៅខាងចុងថនអង្គជាតិរបស់បុរសពតរូវកាតយ់កសចញ។សហតុសោរះ
សហើយប្នជារាន្ួកសាសនដ៍ថទជាសពចើនប្នមកថាវ យបង្គំព្រះសៅសាោពប�ំុប៉ុដនតា្ួកសគមនិទាន់
កា្ល យជា្ួកយូោសៅស�ើយសទ។ពករុមសាសនដ៍ថទដដលមកថាវ យបង្គំព្រះសនរះពតរូវប្នសគសា្គ ល់ថាជា
«្ួកអនកសកាតខា្ល ចដល់ព្រះ»។្ួកអនកសកាតខា្ល ចដល់ព្រះកនុងសាោពប�ំុអានទី់យ៉ូកអាចនឹង�ួយ�ែសេ្វែសាយ
ដំណឹងអំ្ីសាររបស់សោកប៉ុល(កិច្ចការ១៣៖១៦,៤៣)។សៅពគាសោរះរានមនុសសេជាចំនួនសពចើន
ប្នចូលរមួកនុង្ួក�ំនំុ។្ិតណាស់្ួកសាសនដ៍ថទរានកតាីរសំ�ើបណាស់ដដល្ួកសគពតរូវប្នសសសងា្គ រះ
សោយមនិចាបំ្ចស់្វើ្ិ្ីកាតដ់ស្កសោរះ។
 សរឿងសនរះអាច�ួយ�្ន្យល់អំ្ីមូលសហតុដដលស្វើឲ្យ្ួកសមដឹកោរំានចិតតាពចដណនដល់សោក
ប៉ុល។្ួកសមដឹកោទំាងំសនរះមនិទទួលយកដំណឹងល្សទ។ប៉ុដនតាការសោរះប្ន�ួយ�សោកប៉ុលនិងសោក
ប្ណាប្សឲ្យសផ្តា តអារម្មណ៍ទាងំពសរុងសៅសលើ្ួកសាសនដ៍ថទវញិ។្ួកសាសនដ៍ថទប្នដ្្លងអំណរ
គុណដល់ព្រះដដលប្នអសញជា ើញ្ួកសគឲ្យទទួលយកដែនការរបស់ព្រះសំរាបស់សសងា្គ រះដល់ប្ប�នទាងំ
ឡាយ។
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ដំសណើ ររបស់សោកប៉លុសៅកានទី់ពករុងអុីកូោម(កិច្ចការ១៤៖១-៧)

 សមដឹកោសំាសនយូ៍ោកនុងពករុងអានទី់យ៉ូកប្នសូមឲ្យ្ួកអនក្ំថនទីពករុងសោរះពបមូលមនុសសេ
មយួពករុម្ំមក។សហើយ្ួកអនក្ំស្វើឲ្យពករុមមនុសសេដ៏្ ំសនរះរានកំហឹងនឹងសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្ស។
បោ្ទ បម់ក្ួកអនក្ំនិងពករុមមនុសសេដ៏្ ំសោរះប្នបសណតា ញសោកប៉ុលនិងប្ណាប្សសចញ្ីទីពករុង
សោរះសៅ(កិច្ចការ១៣៖៥០)។ប៉ុដនតាសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សរានស្ញសោយសសចកតាីអំណរ
និងស្ញសោយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ(កិច្ចការ១៣៖៥២)។បោ្ទ បម់កសទៀតបុរសទាងំ្ីររូបកប៏្នបនតា
ដំសណើ រសៅដល់ទីពករុងអុីកូោម។

 ដូចដដលខគម្រីកិច្ចការ១៤៖១-៧បងាហា ញដល់សយើងសតើរានអវីសកើតស�ើងសោយសារដតកិច្ចការ
ដដលសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សប្នស្វើសៅទីពករុងអុីកូោម?

 សៅទីពករុងអុីកូោមសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សបនតាទរា្ល បថ់នការអ្ិបបាយរបស់្ួក
សោកពប្បស់ៅ្ួកសាសនយូ៍ោជាមុនដំបូងមុននឹង្ួកសោកអ្ិបបាយពប្បស់ៅ្ួកសាសនដ៍ថទ។
សសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សោកប៉ុលសៅទីពករុងអានទ់ីយ៉ូក(កិច្ចការ១៣៖១៦-៤១)បងាហា ញសយើងអំ្ីសហតុ
ែលរបស់គាតក់នុងការស្វើដំសណើ រសៅកាន់្ ួកយូោជាមុនសិនមុននឹងសៅកាន់្ ួកសាសនដ៍ថទ។សតើរាន
សហតុែលអវីខ្លរះ?សហតុែលរបស់សោកប៉ុលសោរះគឺថាវាជាការសព�ើសសរ ើសរបស់ព្រះជារា្ច ស់។ព្រះពទង់
ប្នសព�ើសសរ ើសសាសនអ៍ុីពសាដអលជារាសសតារបស់ព្រះអង្គ(រ ៉ូម៣៖២,រ ៉ូម៩៖៤,៥)។ព្រះពទងប់្នសនយា
សៅកានរ់ាសសតារបស់ព្រះអង្គថាពទងនឹ់ងចាតព់្រះអង្គសសសងា្គ រះមយួអង្គមកឯ្ួកសគដដលចាបក់ំសណើ តតាម
�ំនួរវងសេហ្លួងោវឌី។ជាការគួរឲ្យសសាកសាតា យសាសនយូ៍ោជាសពចើនដបរជាងាកសចញ្ីដំណឹងល្សៅ
វញិ។ប៉ុដនតាសោកប៉ុលសង្មឹថា្ួកយូោជាសពចើននឹងទទួលយកព្រះសយសូ៊វសៅពគាអោគត។
 កនុងគម្រីរ ៉ូម�ំ្ូក៩ដល់១១សោកប៉ុលប្នបញ្ជា កយ៉់ងចបាស់ថា«មនិដមនអស់អនកដដល
សកើតកនុងសាសន៍អុីពសាដអលជាសាសន៍អុីពសាដអល្ ិតសោរះស�ើយ»(រ ៉ូម៩៖៦)។សហើយសហតុែលដដល
រាន្ួកយូោខ្លរះសៅស�ឿសលើព្រះសយសូ៊វកស៏ោយសារដតសសចកតាីសមតាតា ករុណារបស់ព្រះែងដដរ។ព្រះពទង់
្ំុប្នដបរសចញ្ីរាសសតារបស់ព្រះអង្គសទ។សូម្ដីតស្វថ្្ងសនរះកតាី«ក៏រានសំណល់សល់ដដលពទង់ប្ន
សរ ើសតាងំសោយព្រះគុណដដរ»(រ ៉ូម១១៖៥)។សោកប៉ុលប្នបនតាអ្ិបបាយដំណឹងល្ពប្បស់ៅ្ួក
សាសនដ៍ថទ។ប៉ុដនតាសោកប៉ុលស�ឿថា្ួកយូោជាសពចើនសទៀតនឹងទទួលស�ឿព្រះសយសូ៊វសៅពគាអោគត។
 «ោក្យស្ចនរ៍បស់សោកប៉ុលកនុងគម្រីរ ៉ូម�ំ្ួក៩ដល់១១ប្ន្ន្យល់កានដ់តស្ញសលញដ្ម
សទៀតអំ្ីដែនការរបស់សោកកនុងការសោងសៅរក្ួកយូោនិង្ួកសាសនដ៍ថទឲ្យប្នទទួលដំណឹង
ល្ទាងំអស់គាន ។សោកប៉ុលប្នែតាល់សហតុែលយ៉ងល្សំរាប់្ ួកពគីសា្ទ នឲ្យ�ួយ�ដចកចាយដំណឹងល្
សៅដល់្ួកយូោដដល្ំុទានទ់ទួលស�ឿព្រះសយសូ៊វសៅស�ើយ»។ដកពសង់្ ីDavidG.Peterson,
TheActsofApostles(GrandRapids,MI:Eerdmans,2009),page401,adapted.។
 ដំបូងស�ើយទាងំ្ួកសាសនយូ៍ោនិង្ួកសាសនដ៍ថទសុទ្ធដតប្នទទួលយកដំណឹងល្
អំ្ីព្រះសយសូ៊វ។ប៉ុដនតាបោ្ទ បម់កសទៀត្ួកយូោដដលមនិស�ឿសលើព្រះសយសូ៊វកប៏្នបំ្ុលគំនិតរបស់មនុសសេ
ទាងំឡាយឲ្យពបឆាងំទាស់នឹងសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សសៅវញិ។ពករុមមនុសសេដ៏្ ំប្នសរៀបដែន
ការសដើម្នីឹងសរា្ល បស់ោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សសោយសចាលនឹងដំុ្្ម។ប៉ុដនតាសោកប៉ុលនិងសោក
ប្ណាប្សប្នចាកសចញប្តស់ៅសហើយ។

 សតើសោកអនកពតរូវស្វើយ៉ងដូចសមតាចសដើម្ឲី្យកា្ល យជាមតិតាដល៏្នឹងសាសនយូ៍ោ?
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ដំសណើ ររបស់សោកប៉ុលសៅកានលី់សសាតា និងសឌើសប(កិច្ចការ១៤៖៥-១៩)

 សោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សប្នបនតាដំសណើ រសៅកានលី់សសាតា សទៀត(កិច្ចការ១៤៖៦,៧)។
សោកលូកាពប្បស់យើងថារានដតសរឿងមយួប៉ុសណាណ រះដដលប្នសកើតស�ើងសៅលីសសាតា ។សោរះគឺជាសរឿងអំ្ី
រសបៀបដដលសោកប៉ុល្យាប្លមនុសសេខវិនរាន ក។់

 សូមអានកិច្ចការ១៤៖៥-១៩។សតើ្ួកបណាតា �នកនុងពករុងលីសសាតា រានអាកប្កិរយិយ៉ងដូច
សមតាចសៅស្លដដល្ួកសគស�ើញសោកប៉ុល្យាប្លមនុសសេខវិនសោរះ?សតើអាកប្កិរយិរបស់្ួកសគ
បងាហា ញសយើងថា�ំសនឿរបស់្ួកសគល្ងងខ់ា្ល ងំប៉ុនណាដដរ?

 ហវូងមនុសសេកនុងពករុងលីសសាតា រានការរសំ�ើបចិតតាយ៉ងខា្ល ងំដដលប្នស�ើញសោកប៉ុលស្វើប្ដិហារ្យ។
ហវូងមនុសសេទាងំសោរះគិតថាសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សគឺជាព្រះ។្ួកសគស�ឿថាសោកប្ណាប្ស
គឺជាព្រះហសេ៊ូស(Zeus)។ហសេ៊ូសគឺសសតាចសលើអស់ទាងំព្រះរបស់សាសនស៍ពកក។ហវូងមនុសសេកស៏�ឿថា
សោកប៉ុលគឺជាព្រះរបស់សាសនស៍ពកកដដលរានសោ្ម រះថាហឺរដមស(Hermes)។ហឺរដមសគឺជាព្រះ
ដដលពគបព់គងសលើមុខ�ំនួញទំោកទ់ំនងការថចនពបឌិតការស្វើដំសណើ រនិងការលួចឆកជ់ាសដើម។ហឺរដមស
កជ៏ាអនកោសំារនិង�ំនួយការរបស់ព្រះហសេ៊ូសដដរ។្ួកបណាតា �នសៅកនុងពករុងលីសសាតា ប្នោយំកដងាវ យ
ជាផ្កា �្ីនិងសតវសគាមកឯទាវ រពករុង។្ួកអនកដឹកោចំងដុ់តថាវ យរបស់ទាងំសនរះជាដងាវ យកនុងកិច្ចថាវ យបង្គំ
ដល់សោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្ស។
 រានសរឿងមយួដដលដំណាលអំ្ីព្រះហសេ៊ូសនិងព្រះហឺរដមស។សរឿងសនរះអាច�ួយ�្ន្យល់្ី
មូលសហតុដដលបណាតា �នចងថ់ាវ យបង្គំសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្ស។កវសីាសនរ៍ ៉ូមមយួរូបសោ្ម រះ
អូវឌីប្នសរសសរសរឿងសនរះស�ើង។សោកអូវឌីនិយយថាព្រះហសេ៊ូសនិងព្រះហឺរដមសប្នកាឡាខ្លួនជា
មនុសសេសោក។បោ្ទ បម់ក្ួកសគប្នស្វើដំសណើ រមកកាន�់ូមមិយួសៅ�ិតទីពករុងលីសសាតា ។អូវឌីនិយយ
ថាសាវ ម�ីរយិចំណាស់មយួគូរានសោតា នចិតតាល្ចំសោរះព្រះទាងំ្ីរ។ប៉ុដនតាមនុសសេឯសទៀត្ំុប្នពបព្ឹតតា
ល្ោកព់្រះអង្គសទ។ព្រះទាងំ្ីរអង្គសនរះកប៏្នែតាល់រងាវ នដ់ល់បុរសនិងសសតាីចំណាស់គូសនរះ។ព្រះទាងំ្ីរ
អង្គប្ន�បឲ់្យែ្ទរះរបស់្ួកគាតក់ា្ល យសៅជាព្រះវហិារសហើយប្ន�បឲ់្យបុរសសសតាីចំណាស់គូសនរះឲ្យកា្ល យ
សៅជាអនកដឹកោដំប៏រសុិទ្ធ។បោ្ទ បម់កសទៀតព្រះទាងំ្ីរអង្គសនរះកប៏្នបំផ្្ល ញមនុសសេដថទៗសទៀតកនុង�ូមិ
សោរះសចាលអស់សៅ(ដកពសង់្ ីMetamorphoses611-724)។
 បណាតា �នសៅទីពករុងលីសសាតា ដឹងសរឿងសនរះចបាស់ណាស់។មនិប្ចឆ់្ងល់ស�ើយ្ួកសគ្ិតជាគិត
ថាសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សពប្កដជាព្រះស្លដដលស�ើញសោកប៉ុល្យាប្លមនុសសេខវិន
សោរះ!សោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សប្នឃាត់្ ួកមនុសសេសៅទីពករុងលីសសាតា កំុឲ្យថាវ យបង្គំ្ួកសោក។
ប៉ុដនតារានមនុសសេអាពកកខ់្លរះដដលមក្ីអានទី់យ៉ូកនិងអុីកូោមប្នបសញឆ រះឲ្យ្ួកបណាតា �នរានកំហឹង
ស�ើងទាស់នឹងសោកទាងំ្ីរ។្ួកបណាតា �នប្នសចាល្ួកសោកនឹងដំុ្្មរហូតដល់្ួកសគគិតថា្ួក
សោកទាងំ្ីរប្នសា្ល បប់្តស់ហើយ។

 ដូចដដលខគម្រីកិច្ចការ១៤៖២០-២៦បងាហា ញពប្បស់យើងសតើសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្ស
បញ្ចបក់ារស្វើដំសណើ ររបស់សោកសៅពតងណ់ាដដរ?សតើ្ួកសោកប្នស្វើអវីខ្លរះសៅតាមែ្លូវដដលពត�ប់
មកវញិ?

 សោកប៉ុលរានពបសាសនថ៍ា«ពតរូវដតពទាំរងទុក្ខសវទោជាសពចើនសទើបនឹងចូលសៅកនុងនគរព្រះ
ប្ន»(កិច្ចការ១៤៖២២)។សតើសោកប៉ុលចងរ់ាននយ័ថាយ៉ងដូចសមតាច?សតើសោកអនកអាចហាតស់រៀន
សដើម្ឲី្យប្នរកីចំសរ ើនស�ើង្ីការរងទុក្ខលំប្ករបស់សោកអនកសោយរសបៀបណា?
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ការសិកសាបដនថែម៖ «សៅស្លដដលព្រះសយសូ៊វពទងប់្នរស់សៅសលើដែនដីព្រះអង្គប្នស្វើពគបយ៉់ង
សដើម្បីងាហា ញថា្ួកសាសនយូ៍ោរានកំហុសដដលប្នរារាងំមនុសសេដថទសទៀតមនិឲ្យសា្គ ល់សសចកតាី្ិត។
ព្រះសយសូ៊វកប៏្នស្វើកិច្ចការសដើម្�ីួយ�សសសងា្គ រះមនុសសេដដលមនិដមនជាសាសនយូ៍ោែងដដរ។ឧទាហរណ៍
ព្រះសយសូ៊វប្នសសសងា្គ រះសមទាហានសាសនរ៍ ៉ូមរាន ក់និងសសតាីដដលមក្ីពសរុកស�នីសរាន ក។់ឥ�ូវសនរះដល់
ស្លដដល្ួកអនកដដលសដើរតាមព្រះសយសូ៊វពតរូវោយំកសាសនដ៍ថទមកឯព្រះសយសូ៊វសហើយ។្ួកអនក�ូមិ
សាសនដ៍ថទទាងំមូលប្នទទួលដំណឹងល្សោយអំណរ។្ួកសគប្នសរសសើរដំសកើងដល់ព្រះសោយសសចកតាី
�ំសនឿ្្មីរបស់្ួកសគ។្ួកយូោោគសពចើន្ំុប្នស�ឿសលើដំណឹងល្សទ។្ួកសគដបរជាស្វើឲ្យអនកដដលទទួល
ស�ឿឈចឺាបស់ៅវញិ។ប៉ុដនតាការសងសេយ័និងសំអបរ់បស់្ួកសគ្ំុប្នបោ្ឈបដ់ែនការរបស់ព្រះមនិឲ្យខាន
នឹងសសសងា្គ រះដល់សាសនដ៍ថទស�ើយ។ដែនការរបស់ព្រះគឺពតរូវោជា បស់ាសនអ៍ុីពសាដអល្្មីសៅនឹងសាសន៍
អុីពសាដអលចាស់។កដន្លងថាវ យបង្គំរបស់្ួកសាសនយូ៍ោប្នបិទទាវ ររបស់្ួកសគមនិទទួល្ួកសាវក័
សោរះសទ។្ួកសាវក័គឺជាសមដឹកោំ្ ួក�ំនំុសៅ�ំោនគ់ម្រីសញ្ញា ្្មី។ព្រះសយសូ៊វប្នោកឲ់្យ្ួកសាវក័ទទួល
ខុសពតរូវសលើ្ួក�ំនំុបោ្ទ ប់្ ីព្រះអង្គប្នយងពត�បស់ៅឋានសួគវ៌ញិ។្ួកបណាតា �នប្នសបើកទាវ រែ្ទរះ
របស់្ួកសគសាវ គមន៍្ ួកសាវក័និងអនុញ្ញា តឲ្យ្ួកសោកបសពងៀន្ួកសគសៅទីសោរះ។្ួកសាវក័មនិពតឹមដត
ប្នសពបើពប្ស់អគារសាធារណៈដដលពគបព់គងសោយសាសនដ៍ថទប៉ុសណាណ រះសទប៉ុដនតាដ្មទាងំប្នអ្ិបបាយ
សសចកតាី្ិតរបស់ព្រះសៅទីសោរះែងដដរ»(ដកពសង់្ ីEllenG.White,SketchesFromtheLife
Paul,page51adapted)។

សំណួរ្ិោកសា៖

១)ចូរគិតដ្មសទៀតអំ្ីសរឿងរបស់សោកយ៉ូហានរ៉ាកុស។គាតប់្នរតស់ចញ្ីសោកប៉ុលនិងសោក
ប្ណាប្សស្លដដល�ួបការលំប្ក។សពកាយមកសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សកប៏្នពបដកកគាន
សលើសរឿងរបស់សោកយ៉ូហានរ៉ាកុសសនរះ។សោកប្ណាប្សចងស់្វើការជាមយួនឹងសោកយ៉ូហានរ៉ាកុស
មតាងសទៀត។ប៉ុដនតាសោកប៉ុលមនិចងស់ទ(សូមអានកិច្ចការ១៥៖៣៧)។ប៉ុដនតាសពចើនឆាន សំពកាយមកសោក
ប៉ុលប្នសរសសរសៅកានស់ោក្ីម៉ូស្ថា«ចូរឲ្យអនកោំរ៉ាកុសសៅជាមយួែងដ្តិគាត់ជាអនករានពបសយ�ន៍
កនុងការងារខ្ុ ំ»(្ីម៉ូស្ទី២៤៖១១)។សយើងស�ើញថាសោកប៉ុលប្នផ្្ល ស់បតាូរគំនិតរបស់គាត។់សតើសរឿង
សនរះពប្បស់យើងអវីខ្លរះអំ្ីការែតាល់ឱកាសសលើកទី្ីរដល់មនុសសេទាងំឡាយណាដដលធា្ល បប់រា�យ័ឲ្យស្វើ
ការថាវ យព្រះសាជា្្មីស�ើងវញិសោរះ?

២)សូមអានមតាងសទៀតអំ្ីអវីដដលសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សប្ននិយយសៅកានម់នុសសេរាន សៅ
ទីពករុងលីសសាតា ដដលគិតថាសោកទាងំ្ីរគឺជាព្រះ(កិច្ចការ១៤៖១៤-១៨)។សតើសយើងគួរស្វើអវីសៅវញិសៅ
ស្លណាដដលសយើងរានអារម្មណ៍ថាចងប់្នការសរសសើរដល់ខ្លួនសចញ្ីការដដលព្រះជារា្ច ស់ប្នស្វើ
សោរះ?

៣)សូមអានខគម្រីកិច្ចការ១៤៖២១-២៣។សតើសោកប៉ុលនិងសោកប្ណាប្សស្វើអវីខ្លរះសដើម្�ីួយ�ឲ្យ
សសចកតាី�ំសនឿរបស់្ួកអនកស�ឿ្្មីៗចំសរ ើនលូតោស់និងរងឹរាសំ�ើង?សតើសយើងពតរូវស្វើយ៉ងដូចសមតាចសដើម្ឲី្យ
អាចស្វើសរឿងដបបដូចគាន សនរះដដរសោរះ?

៤)្ួកសមដឹកោសំាសោដដលប្នរកសរឿងនឹងសោកប៉ុលប្នបសណាតា យឲ្យ�ំសនឿដក្លងកា្ល យដដលថចនពបឌិត
សោយមនុសសេចូលមក�ូក�ំនឹងសរឿងថនសសចកតាី�ំសនឿដ៏្ ិត។សតើសយើងអាចសគចសចញ្ីអោ្ទ ក់សនរះសោយ
រសបៀបណា?
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 ថ្្ងមយួសោរះហាកដូ់ចជាយូរសហើយខកចិតតាដ្មសទៀតគឺជាស្លដដលខ្ុ ំសដើរលកស់សៀវសៅរបស់
ព្រះវហិារសសសវនសដយអាតស់វនទីស្ទ្ីែ្ទរះមយួសៅែ្ទរះមយួសៅកនុងទីពករុងសហាុីហសេ៊ូកាថនពបសទស�ប៉ុន។គា្ម ន
នរណារាន កច់ងទិ់ញសសៀវសៅខ្ុ ំសសារះ។
 ោ្ង ចណាស់សៅសហើយពសាបដ់តខ្ុ ំដឹងខ្លួនថាមកដល់ែ្លូវដង៏ងឹតចំដ�កមយួ។ខ្ុ ំប្នសដើរតពមង់
សៅកានែ់្ទរះមយួដដលសៅ�ិតបំែុតទាងំលំប្ក។ទសសេោវដតាីអាសអាោសជាសពចើនរានរាយប៉្យសៅោស
ស្ញសំយបែ្ទរះសោរះ។ទសសេោវដតាីជាសពចើនគំនរពតរូវប្នសគយកមកទុកោកស់ៅ�ិតរាតទ់ាវ រចូល។
ទសសេោវដ្ីស�ើញរានពគបក់ដន្លងទាងំអស់។
 ខ្ុ ំប្នដបរខ្លួនពត�បស់ពកាយ។ខ្ុ ំរានការ�យ័រន្ធត់សហើយពបរុងរតស់ចញសៅវញិ។ពសាបដ់តខ្ុ ំ
ទុចងក៉ស់ៅវញិ។
 ខ្ុ ំកប៏្នដពសកសៅកានែ់្ទរះសោរះថា«�ពរាបសួរខ្ុ ំសោ្ម រះតាកាហាសហាិតូរុ!ខ្ុ ំមក្ីព្រះវហិារ
សសសវនសដយអាតស់វនទីស្ទសហើយខ្ុ ំរានសសៀវសៅខ្លរះដដលអាចផ្្ល ស់បតាូរ�ីវតិរបស់សោកអនកប្ន!»។
 ោក្យស្ចនទ៍ាងំសនរះបន្លឺសចញមកតាមការហវឹកហាតដ់ដលបងាហា តស់ោយកម្មវ ិ្ ីែសាយដំណឹង
ល្តាមការលកស់សៀវសៅដដលរានសោ្ម រះថាយុវ�នរហ័ស។ស្លដដលខ្ុ ំទុច�ំហានសោរះខ្ុ ំកប៏្នបន្លឺ
ោក្យទាងំសោរះសចញមក។
 ទាវ រមុខែ្ទរះកប៏្នសបើកស�ើងសហើយបុរសធាតក់បាលសោរះស្ុយរាន កក់ប៏្នសចញមកដដរ។
សពកាយ្ីបន្លឺោក្យទាងំសោរះសហើយខ្ុ ំកប៏្នសួរស�ើងថា«សតើសោកពតរូវការជាវសសៀវសៅសុខោ្សទ?»
 ខ្ុ ំរ ំ្ ឹងថាបុរសរូបសនរះនឹងនិយយ«សទ»សហើយខ្ុ ំកប៏្នពបរុងសពបៀបនឹងរតស់ចញរចួសហើយដដរ។
 ប៉ុដនតាបុរសរូបសនរះប្ននិយយទាងំសំសលង្ំពគលរស�ើងថា«ដមនសហើយខ្ុ ំពតរូវការទិញ
សសៀវសៅសុខោ្»។
 ខ្ុ ំប្នទាញយកសសៀវសៅសបសក�នតូចមយួកបាលឲ្យគាតទ់ាងំ�យ័ញាបញ័់រ។បុរសសោរះ
ប្នទទួលយកសហើយសបើកសមើលសោយយកចិតតាទុកោក។់
 «ដមនសហើយខ្ុ ំចងទិ់ញសសៀវសៅសនរះ»គាតនិ់យយព្មទាងំលូកយកលុយសចញមកែង។
 បោ្ទ ប់្ ីលកស់ហើយខ្ុ ំកប៏្នចាកសចញយ៉ងពបញាបព់បញាល់។ខ្ុ ំរានការ�យ័ខា្ល ចខា្ល ងំណាស់និង
ចងស់គចសចញឲ្យឆា្ង យ។ខណៈដដលខ្ុ ំកំ្ុងរតស់ោរះខ្ុ ំប្នអ្ិោឋា នឲ្យបុរសរូបសោរះនិងអរគុណព្រះជារា្ច ស់
សំរាបក់ារការោររបស់ព្រះអង្គ។បោ្ទ បម់កខ្ុ ំកប៏្នឈបសំ់រាកសៅែ្លូវដដលរានសុវតថែិោ្របស់ខ្ុ ំ។ខ្ុ ំទទួល
សា្គ ល់ថាប្នសរៀនសមសរៀនមយួដ៏្ ំ។ចិតតារបស់ខ្ុ ំហាកដូ់ចជាសសា្ម កសពគាកដូចឋតិសៅសំយបែ្ទរះបុរសសោរះ
អុីចឹង។ប៉ុដនតាព្រះសយសូ៊វប្នយងចូលមកកនុងចិតតារបស់ខ្ុ ំនិងប្នែតាល់កតាីសង្មឹដល់ខ្ុ ំ។ព្រះសយសូ៊វ
រានបន្ទូលថា«អញនឹងឲ្យឯងរានចិតតា្ ្មីសហើយនឹងោក់វញិ្ញា ណ្ ្មីសៅកនុងឯងដដរ»(សអសសគាល៣៦៖២៦)។
 ខណៈដដលខ្ុ ំឈរសៅសលើដងែ្លូវសោរះចិតតាស្្លើមរបស់ខ្ុ ំសោរស្ញសោយការអរព្រះគុណដល់ព្រះ។
ខ្ុ ំរានអារម្មណ៍ថាអរព្រះគុណដល់ព្រះសយសូ៊វដដលប្នយងចូលមកកនុងចិតតារបស់ខ្ុ ំ។សោយរានកតាី
អំណរ្្មីសនរះខ្ុ ំប្នសដើរសៅកានែ់្ទរះមយួដដលសៅ�ិតបំែុតសហើយោ្ល មៗសោរះកប៏្នលកស់សៀវសៅោច់
ប្នមយួកបាល៕
   តាកាហាសហាិតូរុរានវយ័២១ឆាន ំ(រូបសៅខាងសឆវង)គឺជានិសសេតិសរៀនខាងដែនក
   សរសសរ្ត័រ៌ានប្នទទួលការហវឹកហវឺនកម្មវ ិ្ ីយុវ�នរហ័ស()សៅព្រះវហិារ
   សសតាហា្គ យ៉ថនពបសទស�ប៉ុនដដលបងាហា តប់សពងៀនយុវ�នអាតស់វនទីស្ទ្ពីគប់
   ទិសទីថនពបសទស�ប៉ុនឲ្យដចកចាយដំណឹងល្។ពប្កដ់ងាវ យមយួចំនួន្ីពប្ក់
   ដងាវ យសបបាតហ៍ស្គូលសប្តា ហ៍ទី១៣សនរះនឹង�ួយ�្ពងីកសកម្មោ្ថនកម្មវ ិ្ ី
   សនរះបនតាសទៀត។

សរឿងខ្លី
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ក្រុមក្រឹ្សាយេរសូាឡមិ

ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ ថ្ងាសៅរទី៍ ១៨ សីហា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ កិច្ចការ ១៥,  កាឡាទី ២៖១១-១៣,             
នកិ្ខមនំ ១២៖៤៣-៤៩,  រ ៉មូ ៣៖៣០,  សេវវីនិយ័ ១៨៖៣០។ 

ខចងចា៖ំ «សយើង ស�ឿ ថា ប្ន សស្គ្រ រះ សោយ ព្រះ គុណ ថន ព្រះ អរា្ច ស់ សយសូ៊វ ដូច ជា សគ ដដរ »          
(កិច្ចការ ១៥៖១១)។

 ្រីឆ្នា បំន្ទា បម់ក សល្កប៉េុ នងិសល្កប្ណាប្សប្នព្រឡបម់កឯទីពករុងអានទី់យ៉ូកសៅឯសីុរ ី
វញិ។ ្កួគា្រប់្នរាយការណ៍ពប្បស់ៅ្កួ�នំុំអំ្ កីចិ្ចការរបស់្កួសគ។ សល្កប៉េុ និងសល្កប្ណាប្ស
្ំុប្នអ្ួរអំ្ីកចិ្ចការដដេ្ួកគា្រប់្នស វ្ើសន្រះសឡើយ។ ្កួគា្រប់្ន�រំាប្កួ�នំុំអំ្ីរសបៀបដដេព្រះពទង់
ប្នសពបើ្ កួគា្រឲ់្យស វ្ើកចិ្ចការរបស់ព្រះអងរ។
 ស្រើរប្យការណ៍របស់្កួគា្ររ់ានសគាេបំណងអវដីដរ? សល្កប៉េុ និងសល្កប្ណាប្សចង ់
ពប្ប់្ កួ�នំុំអំ្ សីជាគ�យ័របស់្កួគា្រក់នាុងការដចកចាយដំណឹងេ្អជាមយួនឹង្កួសពរៅសាសន។៍ បន្ទា ប់្ ី
សល្កកូសនល្សទទេួព្រះសយសូ៊វ រានមនុស្សសពរៅសាសនជ៍ាសពចើនស្្សងសទៀ្រកប៏្នចូេរមួ នងឹ្កួ�នំុំ ្ ង 
ដដរ។ ប៉ដុនត្ា កួអនាកស�ឿសាសនយូ៍ោជាសពចើនរានបញ្ហា ្មំយួនឹង្កួសពរៅសាសនដ៍ដេចូេរមួកនាុង្កួ�នំុំទាងំ
សនរះសៅវញិ។ ស្រើមក្សីហ្ុរអវ?ី ្សីពររះ្ួកសពរៅសាសនម៍និប្នទទេួ្ិ្កីា្រដ់សបែក។ ការកា្រដ់សបែក រាន 
នយ័ថា ដសបែកខាងចុងថនអងរជា្ររិបស់បរុសព្ររូវកា្រយ់កសចញ។ សហ្ុរសន្រះសហើយ ប្នជាអនាកស�ឿសាសន ៍
យូោជាសពចើនមនិសបបាយចិ្រតាសៅស្េដដេចំនួនថន្ួកសពរៅសាសនក៍ានដ់្រសពចើនសឡើងចូេរមួកនាុង្កួ�នំុំ
សន្រះ។ ្កួអនាកស�ឿសាសនយូ៍ោរានអារម្មណ៍ថា ្កួសពរៅសាសនព៍្ររូវដ្រទទេួ្ិ្កីា្រដ់សបែកជាមនុសិន។ 
បន្ទា បម់កសទើបអាចចូេរមួនឹង្កួ�នំុំប្ន។
 គម្រីកិច្ចការ�ំ្ កូ១៥ប្ននិយាយអំ្បីញ្ហា សនរះ នងិរសបៀបដដេពករុមពបឹកសាសៅសយរូសាឡមិប្ន
សោរះពសាយវា។ ពករុមពបឹកសាសយរសូាឡមិប្នស្វើការសំសរចចិ្រតាដ៏្ មំយួសំរាប់្ កួ�នំុំ។ ្កួសគប្ន�បួ�ំុគានា
សដើមបែសីោរះពសាយបញ្ហា ស្្សងៗកនាុង្កួ�នំុំកនាុងកឡុំងស្េដសំ៏ខានស់នរះកនាុងពបវ្រតាសិា្សតាគម្រីសញ្ញា ្្ម។ី

សមសរៀនទី ៨   ១៨-២៤ សីហា
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បញ្ហា ជាមយួនឹង្ួកសពរៅសាសន ៍(កិច្ចការ ១៥៖១-៥)

 ចាបត់ាងំ្ីដំបូងមកសម៉លរះ ្ួក�ំនំុសៅទីពករុងអានទ់ីយ៉ូកថនពសរុកសីុររីានទាងំសរា�ិកជា្ួក
សាសនយូ៍ោ និងសរា�ិកជា្ួកសពរៅសាសនដ៍ដេមនិប្នកា្រដ់សបែក (កិច្ចការ ១១៖១៩-២១, 
កាឡាទី ២៖១១-១៣)។ សូមនឹកចាថំា 
ការកា្រដ់សបែករាននយ័ថាដសបែកសៅខាងចុងថនអងរជា្ិររបស់បុរស ព្ររូវកា្រស់ចញ។ ពករុមទាងំ្ីរស្្សងគានា
សនរះរស់សៅសោយសសចកតាីសុខសានតាជាមយួគានា ។ ប៉ុដនតាបន្ទា បម់ក    
ពសាបដ់្រសសចកតាីសុខសានតាសន្រះដពបជាដពបរះពសំាសៅស្េដដេ្ួកអនាកស�ឿខលរះមក្ីពករុងសយរូសាឡិមមក
ដេ់ទីពករុងអានទ់ីយ៉ូក។
 
 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ ១៥៖១-៥។ ស្រើខទាងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីអវីខលរះ ស្រើអវីសៅជា 
បញ្ហា សៅកនាុង្ួក�ំនំុសៅអានទី់យ៉ូក?

  ្ួកអនាកស�ឿមក្ីទីពករុងសយរូសាឡិមគឹព្ររូវប្នសារ េ់ថាជា្ួកយូោនិយម។ ្ួកយូោនិយម 
សនរះ ស�ឿថា ្ួកសពរៅសាសនព៍្ររូវដ្រទទួេកា្រដ់សបែកជាមុនសិន។ បន្ទា បម់កសទៀ្រ ្ួកសពរៅសាសនព៍្ររូវ
ដ្រសគារ្តាមពកឹ្រ្យវនិយ័ទាងំអស់របស់សល្កម៉ូសសមុនស្េដដេ្ួកសគអាចចូេរមួជាមយួនឹង្ួក�ំនំុ
ប្ន។ ្ួកយូោនិយមទំនងជាពករុមមនុស្សដដដេដូចដដេសល្កេូកាប្ន្ណ៌ន្ពប្បស់ៅកនាុងខ៥ 
គឺជា្ួកផារសីុិសន្រះឯង។ ្ួកផារសីុិគឺជា្ួកយូោមយួពករុមដដេសគារ្តាមពកឹ្រ្យវនិយ័យ៉ាង្ឹរងរុងឹ 
បំ្ុ្រ។ គា្ម ននរណា្ី្ួក�ំនំុសៅពករុងសយរូសាឡិមប្នបញូ្ន្ួកយូោនិយមសនរះសៅទីពករុងអានទី់យ៉ូក 
សឡើយ (កិច្ចការ ១៥៖២៤)។ ប៉ុដនតាសពកាយមក ពសាបដ់្ររានសរឿងខលរះសកើ្រសឡើងដដេបគ្ហា ញថា រាន្ួក
សាសនយូ៍ោនិងអនាកដឹកន្ំ្ ួក�ំនំុជាសពចើនចាបស់្តាើមមនិសបបាយចិ្រតា។ ្ួកសគមនិចងឲ់្យ្ួកសពរៅសាសន៍
ចូេរមួកនាុង្ួក�ំនំុសឡើយ (កាឡាទី ២៖១១-១៣)។
 សៅកនាុងសំបុព្ររបស់សល្កសៅកាន់្ ួក�ំនំុកាឡាទី សល្កប៉ុេ្ុំប្ននិយាយេ្អអំ្ី្ួកយូោ
និយមសឡើយ។ សល្កប៉ុេនិយាយថា ្ួកយូោនិយមគឺជាអនាកបង្កបញ្ហា  (កាឡាទី ១៖៧, កាឡាទី 
៥៖១០) និងជាមនុស្សដដេព្ររូវប្នសៅថា «្ួក បង ប្អូន ដកលង កាល យ» (កាឡាទី ២៖៤)។ សល្កប៉ុេ 
រានពបសាសនថ៍ា ្ួកពគីសាទា នដកលងកាល យទាងំសនរះចងដ់កសសរភីា្សចញ្ី្ួក�ំនំុកាឡាទីដដេ្ួកសគរក
ស�ើញកនាុងអងរព្រះសយសូ៊វ និងចងស់្វើឲ្យ្ួកកាឡាទីស្វើជាទាសករសគារ្តាមពកឹ្រ្យវនិយ័របស់្ួកយូោ
ដដរ។
 ្ួកយូោនិយមនិយាយថា ្ួកសពរៅសាសនព៍្ររូវដ្រទទួេកា្រដ់សបែក និងកានត់ាមពកឹ្រ្យវនិយ័
ទាងំអស់របស់សាសនយូ៍ោជាមុនសិនសទើបប្នសស្គ្រ រះ។ ្ួកយូោនិយមស�ឿថា ការកា្រដ់សបែកគឺជា 
វ ិ្ ីដ្រមយួគ្រស់ដើមបែឲី្យប្នកាល យមកជាសរា�ិកពគរួសារថនព្រះ (សល្កុបបែ្រតាិ ១៧៖៩១៤, និក្ខមនំ 
១២៖៤៨)។ ្ួកយូោនិយមនិយាយថា ្ួកសពរៅសាសនអ៍ាចទទួេសសចកតាីសស្គ្រ រះប្នពបសិនសបើ្ួក
សគកាល យខលួនមកដូចជាសាសនយូ៍ោជាមុនសិនប៉ុសណាណ រះ។
 សល្កប៉ុេ និងសល្កប្ណាប្ស្ុំប្នយេ់ពសបជាមយួនឹងការបសពងៀនរបស់្ួកយូោ 
និយមទាងំសនរះសទ ្ីសពររះវាមនិព្ររូវគានា នឹងដំណឹងេ្អសឡើយ។ ប៉ុដនតា ការមកដេ់របស់្ួកយូោនិយម ប្ន 
ន្ឲំ្យរានការ្ិភាកសាដត៏ាន្ឹរងខាល ងំណាស់សៅកនាុង្ួក�ំនំុអំ្ីបញ្ហា សន្រះ។ បញ្ហា សនរះគឺសំខានខ់ាល ងំ
ណាស់សដើមបែបី្នសស្គ្រ រះសោយសារ្ួក�ំនំុសៅទីពករុងអានទ់ីយ៉ូកប៉ុសណាណ រះ។ សសចកតាីសុខសានតាថន្ួក 
�ំនំុទាងំមូេកំ្ុងដ្រឋ្ិរសៅកនាុងសពគារះថានា កថ់នការដបកប្ក។់ សហ្ុរសន្រះសហើយ អនាកដឹកន្ំ្ ួក�ំនំុសៅ 
អានទ់ីយ៉ូកកប៏្នចា្រប់ញូ្នសល្កប៉ុេ និងប្ណាប្ស ព្មទាងំ្ួកអនាកស�ឿស្្សងសទៀ្រ ឲ្យស្វើដំសណើ រ
សៅឯទីពករុងសយរូសាឡិមសដើមបែសីោរះពសាយបញ្ហា សនរះ។
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មូេសហ្ុរថន�សរាល រះ (រ ៉ូម ៣៖៣០)

 មូេសហ្ុរមយួថន�សរាល រះរវាង្ួកអនាកស�ឿកនាុងពករុងអានទី់យ៉ូក និង្ួកយូោ្ីពករុងសយរូសាឡិម
គឺសរឿងកា្រដ់សបែក។ ការកា្រដ់សបែករាននយ័ថា ដសបែកសៅខាងចុងថនអងរជា្ិររបស់បុរសព្ររូវកា្រស់ចញ។ 
តាម ទរាល ប់្ ួកយូោ  ពបរុសៗប្នទទួេ្ិ្ីកា្រដ់សបែកសៅថ្ងាទីពប្បីំបន្ទា ប់្ ីសកើ្រមកសដើមបែបីគ្ហា ញថា 
្ួកសគ គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះ។ ការកា្រដ់សបែក្ំុដមនជាពបធានបទដដេ្ួកយូោព្ររូវបដនថែមសៅកនាុង ដ្ន ការ 
ថន ការថាវ យបងរំរបស់្ួកសគសទ។ ព្រះជារា្ច ស់អងរពទងផ់ាទា េ់ដដេប្នបគ្រ បឲ់្យរាន្ិ្ីកា្រដ់សបែកសនរះ
សឡើង ។ ការកា្រដ់សបែកគឺជារូបស័្ទា្រំណាងឲ្យកិច្ចព្មសព្ៀង្ិសសសរបស់ព្រះជាមយួនឹងអន្គ្រ កូនសៅ  
របស់ សល្កអព័ប្ហា។ំ ការកា្រដ់សបែកបគ្ហា ញថា្ួកយូោគឺជារា្សតារបស់ព្រះ។

 សូមអានអំ្ីការកា្រដ់សបែកសៅកនាុងខគម្រីនិក្ខមនំ ១២៖៤៣-៤៩។ ស្រើនរណាខលរះដដេព្ររូវ 
ទទួេ្ិ្ីកា្រដ់សបែក? 

 សសចកតាីសនយាកនាុងសសចកតាីសញ្ញា របស់ព្រះជាមយួនឹងរា្សតារបស់ពទង់្ ុ ំដមនសំរាបដ់្រ្ួកសាសន៍
អុីពសាដអេប៉ុសណាណ រះសទ។ សសចកតាីសនយារបស់ព្រះសនរះរាបប់ញ្ចូ េទាងំទាសករ ឬទាងំសាសនដ៍ថទដដេ
ចងរ់ានបទ្ិសសា្នជ៍ាមយួនឹងសសចកតាីសនយាសនរះ្ងដដរ។ ប៉ុដនតា ទាងំទាសករ និងទាងំសាសនដ៍ថទ   
ព្ររូវដ្រទទួេ្ិ្ីកា្រដ់សបែកជាមុនសិន។ បន្ទា ប់្ ី្ិ្ីកា្រដ់សបែក ព្រះពទងនឹ់ងទទួេសាសនដ៍ថទសន្រះ
ដូចគានា នឹង្ួកអនាកដដេសកើ្រជាសាសនយូ៍ោដដរ។ «សគ នឹង ប្ន ដូច ជា អនាក ពសរុក ដដរ» (និក្ខមនំ ១២៖៤៨)។
 សយាងតាមព្រះគម្រី សហ្ុរសន្រះសហើយប្នជាមនុស្សពបរុសព្ររូវទទួេ្ិ្ីកា្រដ់សបែកសដើមបែឲី្យ
្ួកសគរានចំដណកកនាុងសសចកតាីសញ្ញា របស់ព្រះនឹងរា្សតារបស់ព្រះអងរ។ សន្រះសហើយជាមូេសហ្ុរដដេ
្ួកពគរូសាសនយូ៍ោ្ីសយរូសាឡិមនិយាយថា គា្ម នមនុស្សសពរៅសាសនណ៍ាប្នសស្គ្រ រះសឡើយ សបើ 
មនិ កាល យខលួនមកជាយូោជាមុនសិនសន្រះ។

 សូមអាននូវអវីដដេសល្កប៉ុេប្នរានពបសាសនអ៍ំ្ីការកា្រដ់សបែកសៅកនាុងខគម្រីរ ៉ូម ៣៖៣០, 
កូរនិ្ូសទី១ ៧៖១៨, កាឡាទី ៣៖២៨, និងកាឡាទី ៥៖៦។ ស្រើសល្កប៉ុេស�ឿសេើចំណុចអវីខលរះអំ្ី
្ិ្ីកា្រដ់សបែកសនរះ?

 ្ួកពគរូដកលងកាល យនិយាយថា ្ួកសពរៅសាសនអ៍ាចព្ររូវប្នសស្គ្រ រះពបសិនសបើ្ួកសគកាល យមក
ជាយូោជាមុនសិន។ ប៉ុដនតា ការដដេអនាកណារានា កប់្នព្ឹរមដ្រជាសរា�ិកថនរា្សតារបស់ព្រះ ្ំុដមនរាន 
នយ័ថាអនាកសន្រះនឹងប្នសស្គ្រ រះសឡើយ។ ព្រះពទងប់្នសស្គ្រ រះសល្កអព័ប្ហាសំោយសារសសចកតាី�ំសនឿ 
របស់គា្រម់ុនស្េដដេសល្កកា្រដ់សបែកសៅសទៀ្រ មនិដមនសពកាយសឡើយ។ បញ្ហា សៅព្រងថ់ា ្ួកពគរូ  
សាសនយូ៍ោស�ឿថាការកា្រដ់សបែកស្វើឲ្យប្នរាបជ់ាសុចរ្ិរសៅចំសររះព្រះ។ សហ្ុរសន្រះសហើយ សដើមបែបីង្ខំ 
ឲ្យ្ួកសពរៅសាសនទ៍ទួេ្ិ្ីកា្រដ់សបែកប្នគឺព្ររូវដ្របំថ្លដំណឹងេ្អ។ សល្កប៉ុេមនិដដេយេ់ពសប 
នឹងសគាេគំនិ្រសនរះសឡើយ។
 
 ស្រើអវីសៅដដេជាសពគារះថានា កថ់នការគិ្រថា ការដដេប្នទទួេសសចកតាីសស្គ្រ រះគឺសកើ្រសឡើង   
សោយសារប្នចូេរមួជាមយួនឹង្ួក�ំនំុព្ឹរមព្ររូវដ្រប៉ុសណាណ រះ?

ថ្ងាចន័ទា   ២០ សីហា
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ការ្ិភាកសាគានា យ៉ាងយូរ (កិច្ចការ ១៥៖៧-១១)

 កនាុងខគម្រីកិច្ចការ ១៥៖៧-១១ សល្កេូកាប្នពប្បស់យើងអំ្ីការ្ិភាកសាគានា យ៉ាងយូរកនាុង  
ពករុមពបឹកសាដដេថានា កដឹ់កន្ំ្ ួក�ំនំុកនាុងពករុងសយរូសាឡិមសេើកសឡើងអំ្ី្ួកសពរៅសាសន។៍ ស្រើសល្ក  
ស្ព្ររុសចងរ់ានពបសាសនថ៍ាយ៉ាងដូចសមតាចអំ្ីបញ្ហា សនរះ? 

 សល្កេូកា្ុំប្នក្រព់តារាេ់រក្យសមតាដីដេប្នសេើកសឡើងកនាុងអងរពប�ំុសន្រះសឡើយ។ វាជា
ការគួរឲ្យចាបអ់ារម្មណ៍ណាស់កនាុងការដដេដឹងថាស្រើ្ួកពគរូដកលងកាល យប្ននិយាយអវីខលរះសទៀ្រ (កិច្ចការ 
១៥៖៥) និង្ីរសបៀបដដេសល្កប៉ុេនិងសល្កប្ណាប្សស្លើយ្របសៅ្ួកសគវញិសោយរសបៀបណា
សន្រះ (កិច្ចការ ១៥៖១)។ សល្កេូកាប្ន្តាេ់ឲ្យសយើងព្ឹរមដ្រសសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សល្កយ៉ាកុប 
និងរបស់សល្កស្ព្ររុសដ្រប៉ុសណាណ រះ។ ប៉ុដនតា ការ្ិ្របគ្ហា ញសយើងថា បុរសទាងំ្ីររានសារៈសំខានណ់ាស់
កនាុងចំសណាម្ួកសាវក័។ ្ួកសាវក័គឺជាមនុស្សដដេព្រះសយសូ៊វប្នសព�ើសសរ ើសឲ្យដឹកន្ំ្ ួក�ំនំុរបស់
ព្រះអងរបន្ទា ប់្ ីព្រះអងរយាងសៅនគរឋានសួគវ៌ញិ។
 សល្កស្ព្ររុសប្ន្ិភាកសាគានា ជាមយួនឹង្ួកសាវក័ និងអនាកដឹកន្ំ្ ួក�ំនំុដថទៗសទៀ្រ។ 
សល្កប្នរឭំក្ួកសគអំ្ីបទ្ិសសា្នរ៍បស់សល្កជាមយួនឹងសល្កកូសនល្ស ដដេមនុស្សសាសន ៍
ដថទ កាេ្ីសពចើនឆ្នា កំនលងសៅ។ ព្រះជារា្ច ស់អងរពទងផ់ាទា េ់ប្នបគ្ហា ញសល្កស្ព្ររុសថា ព្រះអងរយេ់
ពសបឲ្យសល្កកូសនល្សកាល យខលួនជាពគីសាទា ន។ សល្កកូសនល្ស្ំុប្នទទួេ្ិ្ីកា្រដ់សបែកសទ។ 
ការកា្រដ់សបែករាននយ័ថា ដសបែកសៅខាងចុងថនអងរជា្ិររបស់បុរសព្ររូវកា្រស់ចញ។ តាមទរាល ប ់
្ួកយូោ  ពបរុសៗប្នទទួេ្ិ្ីកា្រដ់សបែកសៅថ្ងាទីពប្បីំបន្ទា ប់្ ីសកើ្រមកសដើមបែបីគ្ហា ញថា 
្ួកសគគឺជាកម្មសិទ្ធិ របស់ព្រះ។ ព្រះពទងប់្នបគ្ហា ញពគីសាទា នសាសនយូ៍ោថា ព្រះអងរទទួេយកកូសន
ល្សសោយប្នពបទានឲ្យគា្រនូ់វអំសណាយទានជាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធដដេព្រះអងរធាល បប់្នពបទាន
ដេ់្ួកសាវក័សៅ បុណ្យថ្ងាទី៥០សន្រះដដរ។ សូមនឹកចាថំា បុណ្យថ្ងាទី៥០គឺជាស្េសវល្ដដេព្រះពទង់
ប្នចាកប់ង្អុរព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធមកសេើ្ួក�ំនំុបន្ទា ប់្ ីព្រះសយសូ៊វប្នយាងសៅឋានសួគវ៌ញិ។
 ព្រះពទងប់្នសពបើសល្កស្ព្ររុសឲ្យបគ្ហា ញពប្ប់្ ួកអនាកស�ឿ្ីពសរុកយូោថា ព្រះអងរសស្គ្រ រះ 
ទាងំសាសនយូ៍ោ និងសាសនដ៍ថទ។ គា្ម ននរណារានា កអ់ាចនិយាយ្រសៅសទៀ្រថា ្ួកសាសនដ៍ថទ 
សៅដ្រមនិសា្អ ្រសទៀ្រសហើយ។ រក្យស្ចនចុ៍ងសពកាយរបស់សល្កស្ព្ររុសសាតា បស់ៅសសទាើរដ្រ ដូចគានា នឹងអវី
ដដេសល្ករានពបសាសន៖៍ «សយើង ស�ឿ ថា ប្ន សស្គ្រ រះ សោយ ព្រះ គុណ ថន ព្រះ អរា្ច ស់ សយសូ៊វ ដូច ជា 
សគ ដដរ» (កិច្ចការ ១៥៖១១)។

 កនាុងខគម្រីកិច្ចការ ១៥៖១៣-២១ សល្កយ៉ាកុបប្ន្តាេ់សយាបេ់ជាដំសណារះពសាយមយួ
សៅនឹងបញ្ហា ្ួកសពរៅសាសនស៍នរះ។ ស្រើសល្កយ៉ាកុបគិ្រថា អវីសៅដដេនឹង�ួយ�សោរះពសាយបញ្ហា សនរះ
សន្រះ?

 ពបសាសនរ៍បស់សល្កយ៉ាកុបបគ្ហា ញពប្បស់យើងថា សល្កគឺជាអនាកដឹកន្ដំរ៏ានឥទ្ធិ្េមយួ
រូប (សូមអានកិច្ចការ  ១២៖១៧, កិច្ចការ ២១៖១៨, កាឡាទី ២៖៩, ១២)។ សល្កយ៉ាកុបចងប់គ្ហា ញ 
មនុស្សពគប់ៗ គានា ថា ព្រះពទងប់្នអនុញ្ញា ្រឲ្យ្ួកសពរៅសាសនចូ៍េរមួជាមយួនឹងរា្សតារបស់ព្រះអងរ និង
កាល យជាដ្នាកមយួថនសាសនអ៍ុីពសាដអេរចួសពសចសហើយ។ សហ្ុរសន្រះសហើយ ប្នជាសល្កយ៉ាកុប 
សំសរចចិ្រតាថា ្ួក�ំនំុមនិគួរបង្ខំ្ួកសពរៅសាសនឲ៍្យសដើរតាមចបាបទ់រាល បរ់បស់្ួកយូោសឡើយ។
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បពរាមទាងំបនួសំរាប់្ ួកអនាកស�ឿ (កិច្ចការ ១៥៖២៨, ២៩)

 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ ១៥៖២៨, ២៩។ ពករុមពបឹកសាសយរូសាឡិមគឺជា្ួកអនាកដឹកន្មំយួ     
ពករុមដដេប្នស្វើការសំសរចចិ្រតាសំរាប់្ ួក�ំនំុ។ ស្រើអវីខលរះសៅដដេជាបពរាមទាងំបនួដដេពករុមពបឹកសា 
សយរូសាឡិមដ្លងថា ្ួកអនាកស�ឿទាងំឡាយមនិព្ររូវស្វើសន្រះ?

 ពករុមពបឹកសាសយរូសាឡិមប្នដ្លងថា មនុស្សសល្កព្ររូវប្នសស្គ្រ រះសោយសារព្រះគុណរបស់
ព្រះ មនិដមនសោយការពបព្ឹ្រតាសឡើយ។ សហ្ុរសន្រះសហើយ ្ួកអនាកស�ឿ្ំុចាបំ្ចព់្ររូវទទួេ្ិ្ីកា្រដ់សបែក
សឡើយ។ ប៉ុដនតាពករុមពបឹកសាសយរូសាឡិមប្នដ្លងថា ្ួកអនាកស�ឿទាងំឡាយមនិព្ររូវស្វើសរឿងទាងំបនួសនរះ
សឡើយ៖ ១) ្ួកសគមនិបរសិភាគសាចដ់ដេប្នថាវ យសៅរូបព្រះ សហើយព្ររូវប្នសគយកសៅេកស់ៅ្សារ
សន្រះសទ, ២) ្ួកសគមនិព្ររូវបរសិភាគឈាមសឡើយ, ៣) ្ួកសគមនិព្ររូវបរសិភាគសាចស់្រវដដេសគសរាល ប់
សោយពចប្ចក់សន្រះសទ (សន្រះសំសៅដេ់សាចស់្រវដដេមនិប្នបងហាូរឈាមសចញ្ីរាងកាយ) និង ៤)  
្ួកសគមនិគួររមួស្ទដដេខុស្ីពកឹ្រ្យវនិយ័របស់ព្រះសឡើយ។
 បពរាមទាងំបីដំបូងអំ្ីអាហារគឺជាសរឿងដដេ្ួកយូោ្ិ្រជាស្អបប់ំ្ុ្រ។ សហ្ុរសន្រះសហើយ 
បពរាមទាងំសនរះរានបំណងចង�់ួយ�ឲ្យ្ួកយូោ និង្ួកសពរៅសាសនគ៍្យនឹងព្ររូវគានា សឡើង។ ្ួកពគីសាទា ន
ភាគសពចើនស្វថ្ងាសនរះរានអារម្មណ៍ថា បពរាមដំបូងទាងំបីអំ្ីអាហារសនរះ្ំុចាបំ្ចព់្ររូវអនុវ្រតាតាមសទៀ្រ
សឡើយ។ ្ួកពគីសាទា នខលរះសទៀ្រស្វថ្ងាសនរះកប៏្នសេើកសឡើងថា បញញា្រតាិថ្ងាសបបា្រហ៍ (និក្ខមនំ ២០៖៨-
១១) កម៏និចាបំ្ចព់្ររូវអនុវ្រតាតាម្ងដដរ ្ីសពររះវាមនិឋ្ិរសៅកនាុងបញី្ «្្មី» ថនចបាបស់នរះសឡើយ។ ្ួក 
សគកនិ៏យាយ្ងដដរថា ចបាបស់តាី្ីអាហារដដេរានដចងកនាុងសេវវីនិយ័១១ កម៏និចាបំ្ចព់្ររូវអនុវ្រតាតាម 
ដដរ ្ីសពររះមនិរានក្រព់តាសៅកនាុងបញី្ «្្មី»។
 ចបាបទ់ាងំបនួសនរះមនិដមនជាកបួែនចបាប់្ ្មីសំរាប់្ ួកពគីសាទា នដដេ្រពមរូវឲ្យសប្រះបងច់បាបទ់ាងំ
អស់ស្្សងសទៀ្រសៅកនាុងគម្រីសញ្ញា ចាស់សឡើយ។ ចបាស់ណាស់ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធពទងប់្នបណាតា េ 
ឲ្យអនាកដឹកន្ថំន្ួក�ំនំុសរសសរសចញនូវបពរាមទាងំបនួសនរះ (កិច្ចការ ១៥៖២៨)។ បពរាមទាងំបនួសនរះ
គឺប្នដកពសងស់ចញ្ីកបួែនចបាបស់ៅកនាុងខគម្រីសេវវីនិយ័�ំ្ូក១៧ និង១៨ ដដេនិយាយអំ្ី្ួកអនាកប ្
រសទសសពរៅដដេកំ្ុងរស់សៅកនាុងទឹកដីពបសទសអុីពសាដអេដ្រប៉ុសណាណ រះ។
 សៅស្េដដេសយើងអាន�ំ្ូកទាងំសនរះសៅកនាុងគម្រីសេវវីនិយ័ សយើងស�ើញថា ចបាបទ់ាងំសនរះគឺ
សតាីអំ្ី្ួកអនាកពបសទសសពរៅដដេសប្រះបងក់ារថាវ យបងរំ្ម្មជា្ិរ និងព្រះដកលងកាល យរបស់ខលួនសចាេ។ �ន 
បរសទសណាមយួដដេមក្ីពបសទសស្្សង ដដេរានបំណងចងរ់ស់សៅកនាុងពបសទសអុីពសាដអេព្ររូវដ្រ
សប្រះបងស់ចាេនូវ�ំសនឿសេើព្រះដកលងកាល យរបស់ខលួនសចាេសចញ (សេវវីនិយ័ ១៨៖៣០)។ តាមរសបៀបដូច 
គានា សនរះ ្ួកសពរៅសាសនណ៍ាមយួដដេចងចូ់េរមួនឹង្ួក�ំនំុព្ររូវដ្រសប្រះបងស់ចាេនូវការថាវ យបងរំព្រះ 
ដកលងកាល យរបស់ខលួន។ ្ួកសគព្ររូវរកសាពកឹ្រ្យវនិយ័ឲ្យប្នបរសុិទ្ធ។ ្ួកសគកព៏្ររូវដ្រអនុវ្រតាតាមកបួែនចបាប ់
អំ្ីអាហារសា្អ ្រ និងមនិសា្អ ្រ្ងដដរ។ ដូចគានា ដដរ សយើងព្ររូវដ្រអនុវ្រតាតាមចបាបទ់ាងំអស់សនរះ។ 

 ស្រើសយើងរាេ់គានា អាចសោរះពសាយបញ្ហា ្ួក�ំនំុសោយវញិ្ញា ណថនសសចកតាីពសឡាញ់ប្នយ៉ាង 
ដូចសមតាចដដរ?



62ថ្ងាព្ហសបែ្រិ៍   ២៣ សីហា

សំបុព្រ្ីសយរូសាឡិម (កិច្ចការ ១៥៖២២-២៩)

 សូមអានកិច្ចការ ១៥៖២២-២៩។ ដូចដដេខគម្រីទាងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើង ស្រើ្ួក�ំនំុសៅ
សយរូសាឡិមអនុវ្រតាសសចកតាីសំសរចដដេស្វើសឡើងសោយពករុមពបឹកសាសយរូសាឡិមសោយរសបៀបណា? ពករុម  
ពបឹកសាសយរូសាឡិមគឺជាអនាកដឹកន្មំយួពករុមដដេប្នស្វើការសំសរចចិ្រតាឲ្យ្ួក�ំនំុ។

 ជាដំបូង អនាកដឹកន្ថំន្ួក�ំនំុសៅសយរូសាឡិមប្នសរសសរសំបុព្រមយួចបាបស់្ញើសៅកាន់្ ួក
អនាកស�ឿសពរៅសាសនអ៍ំ្ីសសចកតាីសំសរចរបស់្ួកសគ។ សំបុព្រសនរះព្ររូវប្នសរសសរសឡើងកនាុងឆ្នា ៤ំ៩ថន 
ពគិសតាសករា�។ វាប្នកាល យសៅជាឯកសារ្ួក�ំនំុដរ៏ានចំណាស់ជាងសគបំ្ុ្រស្វថ្ងាសនរះ។ ពករុមពបឹកសា
កប៏្នសព�ើសសរ ើសសល្កយូោស (សៅប្រសាប្ស, KHSV) និងសល្កសីុឡាស ឲ្យស្វើដំសណើ រជាមយួនឹង 
សល្កប៉ុេ និងសល្កប្ណាប្សសៅកានទី់ពករុងអានទី់យ៉ូក។  កិច្ចការរបស់្ួកសគគឺព្ររូវន្យំកសំបុព្រ
្ីថានា កដឹ់កន្សំ្ញើសៅកានទី់ពករុងអានទី់យ៉ូក និងពប្បស់ៅ្ួក�ំនំុថាសំបុព្រសន្រះគឺ្ិ្រពប្កដដមន។ 

 សូមអានកិច្ចការ ១៥៖៣០-៣៣។ ស្រើ្ួក�ំនំុសៅអានទី់យ៉ូកស្លើយ្របសៅនឹងសំបុព្រសន្រះ 
វញិយ៉ាងដូចសមតាចដដរ?
_____________________________________________________________________

 ្ួក�ំនំុសៅអានទី់យ៉ូករានស្ញសោយសសចកតាីអំណរ្ីសពររះដ្រខលឹមសារសៅកនាុងសំបុព្រប្ន 
្តាេ់កតាីសង្មឺដេ់្ួកសគ។ សសចកតាីកនាុងសំបុព្រសរសសរថា ្ួកសពរៅសាសនម៍និចាបំ្ចព់្ររូវទទួេ្ិ្ីកា្រ់
ដសបែកសឡើយ។ ្ួក�ំនំុសៅអានទី់យ៉ូកប្នយេ់ព្មតាមបពរាមទាងំបនួកនាុងសំបុព្រដដេ្ួក�ំនំុសយរូ
សាឡិមប្នស្ញើមកកាន់្ ួកសគ។
 បន្ទា បម់កសទៀ្រការពប�ំុសៅសយរូសាឡិមកប៏្នបញ្ចប។់ ្ួកអនាកដឹកន្សំៅសយរូសាឡិមប្ន
ទទួេយកការបសពងៀនអំ្ីព្រះសយសូ៊វរបស់សល្កប៉ុេ។ ឥឡូវសនរះ្ួកអនាកដឹកន្បំ្នទទួេយក និង 
ស�ឿទុកចិ្រតាសល្កប៉ុេ និងសល្កប្ណាប្សទាងំពសរុង (កាឡាទី ២៖៩)។ ប៉ុដនតាសៅរានពគីសាទា នយូោ
ខលរះដដេប្នបនតា្យាយាមដសវងរកសសចកតាីសស្គ្រ រះសោយការពបព្ឹ្រតា។ ្ួកពគីសាទា នយូោទាងំសនរះរាន
ការេំប្កនឹងអងរុយបរសិភាគអាហារជាមយួនឹង្ួកអនាកស�ឿសាសនដ៍ថទ។ សហ្ុរអវី? ្ីសពររះសៅសពកាម 
ចបាប់្ ្មី ្ួកសពរៅសាសន៍្ ុំចាបំ្ច ់«សា្អ ្រ» សិន សទើបប្នសស្គ្រ រះសន្រះសឡើយ។ អនាកពសីដអេលិន�ីថវ្៉រ៍
រានពបសាសនថ៍ា «មនិដមន្ួកអនាកស�ឿតាមព្រះសយសូ៊វទាងំអស់គានា សព្រៀមខលួនរចួរាេ់សដើមបែនីឹងទទួេ
យកសសចកតាីសំសរចរបស់ពករុមពបឹកសាសយរូសាឡិមសន្រះសឡើយ» (ដកពសង់្ ី The Acts of the Apos-
tles, page 197, adapted)។

 និយាយតាមព្រងស់ៅ៖ វាជាការ្ិប្កណាស់សំរាបស់ល្កអនាកសៅបរសិភាគអាហារ�ំុគានា នឹង 
្ួកអនាកស�ឿទាងំ ឡាយ ដដេស្្សង្ីសល្កអនាក ដមនសទ? ្ួកអនាកស�ឿទាងំសនរះអាចមក្ីពបសទសស្្សងៗ 
សាសនស៍្្សងៗ ឬករ៏ានរសបៀបរបបរស់សៅស្្សង។ ស្រើសល្កអនាកអាចសរៀនសប្រះបងស់ចាេនូវអារម្មណ៍ 
ដដេមនិព្ឹរមព្ររូវ សហើយសរៀនចុរះសំរុងគានា នឹង្ួកអនាកស�ឿទាងំសនរះសោយរសបៀបណាដដរ?



63ថ្ងាសុពក   ២៤ សីហា

ការសិកសាបដនថែម៖   «ព្រះជារា្ច ស់ពទងប់្នសបើក្លូវសំរាប់្ ួកពគីសាទា នយូោឲ្យស្វើកិច្ចការរបស់ព្រះអងរ។ 
ប៉ុដនតា ្ួកសគ្ំុប្នស្វើការឲ្យសេឿនតាមដដេព្រះពទងច់ងប់្នសន្រះសឡើយ។ កិច្ចការដដេ្ួកអនាកដឹកន្ំ
ប្នស្វើកនាុងចំសណាមសាសនដ៍ថទបគ្ហា ញយ៉ាងចបាស់ថា ចំនួនថន្ួកអនាកស�ឿសាសនដ៍ថទគឺរានចំនួន  
សពចើនជាង្ួកអនាកស�ឿដដេជាសាសនយូ៍ោ។ ្ួកយូោប្រម្ភអំ្ីថាស្រើនឹងរានអវីសកើ្រសឡើងពបសិនសបើ  
្ួកសពរៅសាសនម៍និសគារ្តាមពកឹ្រ្យវនិយ័របស់្ួកយូោសន្រះ។ សបើយ៉ាងដូសចនារះ សន្រះពកឹ្រ្យវនិយ័ �ំសនឿ 
និងអាកបបែកិរយិាដវ៏សិសសដដេស្វើឲ្យ្ួកយូោខុសដបលក្ីសគសន្រះនឹងប្្រប់ងជ់ាមនិខាន។ សហើយចំណុច
្ិសសសទាងំសនរះនឹងមនិស�ើញរានសៅកនាុង�ីវ្ិររបស់្ួកអនាកស�ឿសាសនដ៍ថទដដេប្នទទួេយកដំណឹងេ្អ
ដដេពប្បថ់ាព្រះសយសូ៊វសស្គ្រ រះសយើងរាេ់គានា ្ីអំស ើ្ប្បសឡើយ» (ដកពសង់្ ី Ellen G. White, The 
Acts of the Apostles, page 189, adapted)។

សំណួរ្ិភាកសា៖

១) សៅកនាុងថានា ក ់ចូរព្រឡបស់ៅសំណួរចុងសពកាយសៅថ្ងាចន័ទា។ សយើងដឹងថា ការកាល យជាសរា�ិក្ួក�ំនំុ 
ដដេ «ព្ឹរមព្ររូវ» ្ំុទានរ់ាននយ័ថា សយើងប្នសស្គ្រ រះសៅសឡើយសទ ដមនសទ? ចូរសាកេបែងគិ្រអំ្ីគំរូ
របស់សាសនអ៍ុីពសាដអេសៅកនាុងគម្រីសញ្ញា ចាស់សមើេ។ ចបាស់ណាស់ ្ួកសាសនអ៍ុីពសាដអេ គឺជា 
«្ួក�ំនំុដព៏្ឹរមព្ររូវ»។ ប៉ុដនតាការសន្រះ្ំុដមនរាននយ័ថា សាសនយូ៍ោពគប់ៗ រូបប្នសស្គ្រ រះសន្រះសឡើយ។ 
ការកាល យជាសរា�ិកថន្ួក�ំនំុដ៏្ ិ្ររបស់សយើងក៏្ ុ ំរាននយ័ថាសយើងនឹងប្នសស្គ្រ រះដូចគានា  សនរះដដរ។ 
សបើដូសចនារះ ស្រើអវីសៅដដេជាសហ្ុរ្េដ៏្ ិ្រពប្កដថា សហ្ុរអវីប្នជាសយើងគួរដ្រស្វើជាសរា�ិកថន្ួក�ំនំុ
ដដេព្ឹរមព្ររូវ្ិ្រពប្កដ?

២) ការសំសរចចិ្រតាមយួដដេ្ួក�ំនំុសៅកនាុងគម្រីសញ្ញា ្្មីប្នស្វើសឡើងគឺសតាីអំ្ីរសបៀបដដេព្ររូវទទួេសារ េ់ 
្ួកអនាកស�ឿសាសនដ៍ថទចូេមកកនាុង្ួក�ំនំុ។ ស្រើ្ួកអនាកស�ឿសពរៅសាសនទ៍ាងំសនរះគួរទទួេ្ិ្ីកា្រដ់សបែក 
ដដរឬសទ? ស្រើសយើងរាេ់គានា ស�ើញរានបញ្ហា អវីខលរះសៅកនាុង្ួក�ំនំុស្វថ្ងាសនរះ? ស្រើថានា កដឹ់កន្ំ្ ួក�ំនំុសៅកនាុង
គម្រីកិច្ចការ�ំ្ូក១៥ បសពងៀនសយើងអវីខលរះអំ្ីរសបៀបដដេព្ររូវសោរះពសាយបញ្ហា ទាងំសនរះ?

៣) សៅកនាុងថានា ក ់ចូរសូមឲ្យអនាកខលរះសដើរ្រួស្វើជា្ួកយូោសៅកនាុងកណ្ឌ គម្រីកិច្ចការដដេនិយាយថា ្ួក    
សពរៅសាសនព៍្ររូវដ្រកាល យខលួនជាសាសនយូ៍ោជាមុនសិន សទើបអាចចូេរមួជាមយួនឹង្ួក�ំនំុប្ន។ 
ឥឡូវសនរះសូមឲ្យ «្ួកយូោ» ទាងំសនរះបគ្ហា ញសហ្ុរ្េសឡើងសដើមបែគីាពំទដេ់�ំសនឿរបស់្ួកសគ។ 
សហ្ុរអវីប្នជា្ួកសគនិយាយថា ្ួកសាសនដ៍ថទព្ររូវដ្រកាល យខលួនមកជាសាសនយូ៍ោ មុននឹង្ួកសគ 
អាចចូេរមួកនាុង្ួក�ំនំុប្ន? ស្រើសល្កអនាកស្លើយ្របសៅ្ួកសគវញិយ៉ាងដូចសមតាចដដរ? ស្រើបទ្ិសសា្ន ៍
សនរះ បគ្ហា ញសយើងថាបញ្ហា សៅកនាុង្ួក�ំនំុសៅពគាដំបូងរានការ្ិប្កសោរះពសាយជាងដដេសយើងគិ្រ
យ៉ាងដូចសមតាចដដរ?
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 សល្កប្ុយង�ូ េី ប្នសំឡឹងសមើេកំណា្្យដដេនរណារានា កប់្នស្ញើមកកនាុងទូរស័្ទារបស់គា្រ។់ 
សល្ក្ំុសារ េ់រា្ច ស់សេខទូរស័្ទាដដេស្ញើមកសទ។ មនុស្សជាសពចើនអាចនឹងេុបសារដដេសគស្ញើចូេមកសោយ
ពចឡំសេខ ប៉ុដនតាសល្កេីវញិមនិដូសចានា រះសទ។ សល្កប្នស្ញើសារសួរព្រឡបស់ៅវញិថា «ស្រើអនាកជា អនាកណា?»
 ពសាបដ់្រទូរស័្ទារបស់សល្កកស៏រាទស៍ឡើង។ «អនាកណាសគហនាឹង?» សំសេង្សតាីរានា កប់្នសួរ សឡើង។ 
«អនាកន្ងប្នស្ញើសារមកខញុ ំមុន» សល្កេីប្នស្លើយ្របសៅវញិ។ សពកាយមកសល្កប្នរកស�ើញថា ្សតាីដដេ
ទូរស័្ទាមកសនរះរានបំណងស្ញើកំណា្្យសន្រះសៅម្ិរតា្កតាិរបស់ន្ង ប៉ុដនតាដបរជាចុចសេខទូរស័្ទាពចឡំមយួសេខ។ 
 មនុស្សជាសពចើនអាចនឹងោកទូ់រស័្ទាចុរះព្ឹរមសណរះសហើយ ប៉ុដនតាសល្កេីមនិស្វើយ៉ាងដូសចានា រះសទ។ 
សល្កប្នសួរមយួសំណួរសទៀ្រ «ស្រើអនាកន្ងជាកវនីិ្ន្ធកដ៍មនសទ?»
 «ចាសសទ ខញុ ំគឺជាពគរូបសពងៀនថានា កប់ឋមសិកសារានា ក។់ ពគានដ់្រថាខញុ ំចូេចិ្រតាសរសសរកំណា្្យ
សេងដ្រប៉ុសណាណ រះ»។ 
 «អូហ៍ ្ិ្រដមនឬ?» សល្កេីបនលឺសឡើង។ សល្កនឹកស�ើញថា សំសេងរបស់ន្ងហាកដូ់ចជា
អនាកពសរុកជាមយួគានា  សហើយកប៏្នសួរមយួសំណួរសទៀ្រ។ «ស្រើអនាកន្ងរស់សៅទីពករុងប៊ូសានដមនសទ?» 
សល្កចងសំ់សៅសៅទីពករុងដ៏្ ំបំ្ុ្រេំោបទី់្ីរថនពបសទសកូសរខាង្របូែង។ 
 «អ្រស់ទ ន្ងខញុ ំរស់សៅទីពករុង�ីន�ូ»។ ្សតាីរូបសន្រះប្នស្លើយ។ 
 «តាម្ិ្រសៅ ខញុ ំកប៏្នបញ្ចបថ់ានា កម់្្យមសិកសាសៅឯ�ិន�ូសន្រះដដរ» សល្កេីនិយាយ។ 
 ្សតាីរូបសន្រះកប៏្នសួរថាស្រើសរៀនចបស់ៅឆ្នា ណំា សហើយន្ងកប៏្នពប្បថ់ាន្ងកជ៏ាសិស្សរមួ 
វទិយាេ័យសន្រះដដរ ប៉ុដនតា�ំន្នម់ុន។ បន្ទា បម់ក ្សតាីរូបសន្រះកប៏្នសួរថា «ស្រើសល្កស្វើការអវីដដរ?»
 «ខញុ ំគឺជាពគរូគគ្វ េ» សល្កេីប្នស្លើយ្រប។
 «ស្រើសៅគណៈនិកាយណាមយួ?»
 សំណួរមយួសនរះស្វើឲ្យសល្កេីគិ្រថា ន្ងមនិដមនជាអនាកស�ឿ្ុទ្ធសាសន្ ដដេជាសាសន្ 
្ំ  េំោបទ់ី្ីរ ដដេរានអនាកស�ឿជាង៧ល្នកនលរះសន្រះសទ។ ឯពគីសាទា នវញិរានព្ឹរមដ្រ�ិ្រ១៤ល្នន្ក់
ដ្រប៉ុសណាណ រះកនាុងចំសណាមពបជា�ន៥១ល្នន្ក។់
 «ខញុ ំគឺជាពគរូគគ្វ េថនគណៈនិកាយសសសវនសដយអា្រស់វនទីសទា» សល្កេីស្លើយ។
 «ខញុ ំយេ់សហើយ» ្សតាីរូបសនរះនិយាយ។ «ស្រើសល្កសារ េ់ ទូកណូសអ សទ?»
 សល្កេីរានការភាញ កស់្្អើេជាខាល ងំ។ ទូកណូសអគឺជាសាខាព្រះវហិារសសសវនសដយអា្រស់វនទីសទា
សៅតាមមូេោឋា ន។ 
 ្សតាីរូបសន្រះប្ន្ន្យេ់ថា ន្ងធាល បប់្នសៅចូេរមួថាវ យបងរំព្រះមយួរយៈកាេខលីជាមយួនឹង
ពករុមទូកណូសអសនរះកាេ្ី២០ឆ្នា មំុន។ ន្ងចាកសចញ្ីពករុមសនរះវញិសោយសារដ្រសរឿងមយួ គឺពករុមសនរះ 
សចរះដ្រនិយាយថា ថ្ងាសបបា្រហ៍តាមព្រះគម្រីមនិដមនជាថ្ងាអាទិ្រ្យសន្រះឯង។
 ល្ងា ចសន្រះ សល្កេីប្នបនតាស្ញើសារតាមទូរស័្ទាសៅន្ងសទៀ្រ។ សល្កប្នសរសសរថា «ខញុ ំរកី
រាយណាស់ដដេប្ន�ួបអនាកន្ងថ្ងាសនរះ!» មយួឆ្នា សំពកាយមក ន្ងកប៏្នទទួេបុណ្យព�មុ�ទឹក។ 
   សល្កេីរានពបសាសនថ៍ា ការ្សាយដំណឹងេ្អគឺគ្យពសរួេខាល ងំណាស់។ 
   សល្កប្នសេើក សឡើងថា «ពបសិនសបើខញុ ំស្វើព្សងើយនឹងសារដដេន្ងពចឡំសេខ 
   សម៉លរះសមន្ងមនិប្នកាល យខលួនជាសរា�ិកព្រះវហិារសទសមើេសៅ»។ 
   «ប៉ុដនតា ខញុ ំប្ន្យាយាមបសង្កើ្រទំន្កទ់ំនងដេ៏្អមយួ សោយពគានដ់្រសួរ 
   សំណួរមយួសទៀ្រដ្រប៉ុសណាណ រះ»។
   សល្កប្ុយង�ូ ដដេរានវយ័៥១ឆ្នា  ំ(រូបសៅខាងស្វង) គឺជាពបធានន្យកោឋា នដ្នាក
   សបបា្រហ៍សរូេ នងិ្សាយដំណឹងេ្អថនខុនហវរឺនិញូញានកូសរកនាុងរដឋាធានីសសអ៊ូេ 
   ថនពបសទសកូសរខាង្របូែង។

សរឿងខលី
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ល្ងា ចថ ង្ាបរសុិទ្ធ - ថ ង្ាសៅរ ៍ទី ២៥ សីហា

អណំានព្រះគម្រីសំរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ កិច្ចការ ១៦, រ ៉មូ ៣៖២៨, កាឡាទី ២៖១៦,       
កចិ្ចការ ១៧,  កូរនិ្ូសទី១ ១៖២៣, កិច្ចការ ១៨៖១-១0។

ខចងចា៖ំ « កំុ ខ្លា ច អ្ី ចូរ សំដែង សៅ កំុ សៅ សសងាៀម ស�ើយ ែ្តិ ខ្ុ ំ សៅ ជា មយួ នងឹ អ្នក សហើយ គ្មា ន អ្នក ណា នងឹ 
ពបទូសតា ែល់ អ្នក ប្ន សទ ខ្ុ ំ ក ៏មាន មនុស្ស ជា សពចើន សៅ ក្នុង ទី ពករុង សនរះ ដែរ» (កិច្ចការ ១៨៖៩, ១០)។

 សល្កប៉លុ និងសល្កប្ណាប្ស ប្នជយួ�ឲ្យ្កួជំនំុសៅអានទី់យ៉ូកចសំរ ើនលូតល្ស់ស�ើង។ ្កួ
សល្កប្នផ្ស្្ផសាយែណឹំងល្អអំ្ពី្រះសយសូ៊វពគបទី់កដនលាង។ ពបដហលជាស្លសនរះគជឺាសលើកចុងសពកាយ
សហើយដែលសល្កទាងំ្រីស្្ើការជាមយួគ្្ន ។ បន្ទា ប់្ សីន្រះមក្កួសល្កកប៏្នដបកសចញ្គី្្ន ។  សហតុអី្ប្ន
ជា្កួសល្កដបកសចញ្គី្្ន ? គឺសោយសារដតសល្កយ៉ូហានម៉ាកុស ដែលពតរូវជាប្អូនជីែូនមយួរបស់សល្ក
ប្ណាប្សសន្រះឯង (កូលុ៉ស ៤៖១១)។ សល្កប៉លុប្នអស ជ្ ើញសល្កប្ណាប្សឲ្យសៅជាមយួនឹងគ្ត់
សែើម្សី្្ើែសំណើ រសៅកានក់ដនលាងសផ្សងៗ ដែល្កួសគធ្លា បប់្នផសាយែណឹំងល្អកាល្ែីសំណើ រសលើកទីមយួកនលាង
មក។ រឯីសល្កប្ណាប្ស គ្តច់ងឲ់្យសល្កយ៉ូហានម៉ាកុសសៅជាមយួដែរ។ ប៉ដុនតាសល្កប៉លុមនិចងឲ់្យ
សល្កយ៉ូហានម៉ាកុសសៅសទសោយសារដតទសង្ើដែលគ្តប់្នពបព្ឹតតាក្នុងអតីតកាល (កិច្ចការ ១៣៖១៣)។
 ព្រះពទងប់្នស្្ើឲ្យការដបកសចញ្គី្្ន របស់សល្កប៉លុនិងសល្កប្ណាប្សដពបជាកាលា យល្អសៅវញិ។ 
មា្ន ក់ៗ ប្នសចញសៅតាមផលាូវសរៀងៗខលានួ។ សហតុសន្រះសហើយ សល្កទាងំ្រីកប៏្នស្្ើែសំណើ រសៅកានទី់កដនលាង
កានដ់តសពចើនស�ើងសលើស្ដីផនការដែលមាន្ែីបូំងសៅសទៀត។ សល្កប្ណាប្សប្នយកសល្កយ៉ូហាន
ម៉ាកុសស្្ើែសំណើ រពត�បស់ៅសការះគពីបរុស ដែលជាពសរុកកសំណើ តគ្តវ់ញិ (កិច្ចការ ៤៖៣៦)។ សល្កប៉លុក៏
ប្នអស ជ្ ើញសល្កសីុឡាសឲ្យសៅជាមយួនឹងសល្ក។ សល្កទាងំ្រីកប៏្នស្្ើែសំណើ រសៅកានព់សរុកសីុរ ីនងិ 
គលីីគ្ សហើយប្នស្្ើឲ្យពករុមជំនំុរបស់្កួសល្កប្នកានដ់តរងឹមាខំ្លា ងំស�ើង។ សល្កប្នសា្ន កស់ៅក្នុងពករុង
សតើសុសជាសពចើនឆ្្ន មុំនពត�បស់ៅទីពករុងអានទី់យ៉ូកជាសលើកែបូំង (កិច្ចការ ៩៖៣០, កិច្ចការ ១១៖២៥, ២៦) ។ 
ឥ�ូវសនរះ សល្កប៉លុមានឱកាសសៅសួរសុខទុក្្ខ កួជំនំុដែលគ្តច់ាបស់ផតាើមស�ើងមតាងសទៀតសៅទីសន្រះ។  សល្ក 
ប៉លុ្ំុធ្លា បនឹ់កគិតថា ព្រះពទងម់ានដផនការែ៏្ សំំរាបរូ់បសល្កស�ើយ។
 

សមសរៀនទី ៩   ២៥-៣១ សីហា
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ពត�បស់ៅទីពករុងលីស្សាតា វញិ (កិច្ចការ ១៥៖៤១)
 
 សល្កលូកាប្នពប្បស់យើងថា សល្កប៉ុលប្នស្្ើែំសណើ រសឆ្្រះសៅកានទ់ីពករុងស�ើសប និងទី ពករុង 
លីស្សាតា ។ សល្កប៉ុលប្នស្្ើែំសណើ រសៅពសរុកសីុរ ីនិងពសរុកគីលីគ្ផងដែរ ព្មទាងំប្នស្្ើឲ្យ្ួកជំនំុ
សៅទីសន្រះកានដ់តរងឹមាសំ�ើង (កិច្ចការ     ១៥៖៤១)។

 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ   ១៦៖១-១៣។ សតើខទាងំសនរះពប្បស់យើងអ្ីខលារះអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់ែ ៏
ពជាលសពរៅរបស់សល្កប៉ុលក្នុងការដ្លាងពប្បម់នុស្សមា្ន ទាងំឡាយអំ្ីែំណឹងល្អថា ព្រះសយសូ៊វសសស្គ្រ រះ 
សយើងរាល់គ្្ន ្ីអំស ើ្ប្បសន្រះ?

 ឪ្ុករបស់សល្ក្ីម៉ូស្្ំុដមនជាសាសនយូ៍ោសទ។ ប៉ុដនតាមាតា យរបស់សល្ក្ីម៉ូស្ស ម្ា រះ សអ៊ើនីស 
គឺជាពគីសាទា នសាសនយូ៍ោ។ សល្ក្ីម៉ូស្ប្នែឹងអំ្ីការបសពងៀនរបស់ព្រះគម្រីតាងំ្ីកុមារភា្មកសម៉លារះ។ 
ចំសណរះែឹងព្រះគម្រីរបស់គ្តប់គ្ហា ញសយើងថាគ្តគ់ឺជាមនុស្សដែលសគ្រ្ពសឡាញ់សាសន្ខ្លា ងំណាស់។ 
ក្នុងន្មជាពគីសាទា ន សល្ក្ីម៉ូស្ប្នទទួលការសគ្រ្និងឲ្យតថមលា្ីអ្នកសជឿទាងំអស់សៅក្នុង្ួកជំនំុរបស់
គ្តរ់ចួសៅសហើយ។ 
 សៅក្នុងសតវត្សទីមយួថនពគិសតាសករាជ ការរាបថ់ានរណាមា្ន កគឺ់ជាសាសនយូ៍ោលុរះពតាដតមាន
ឪ្ុកជាសាសនយូ៍ោ។ ប៉ុដនតាសោយសារដតសល្ក្ីម៉ូស្មានដតមាតា យជាសាសនយូ៍ោ សគ្ំុប្ន រាបស់ល្ក 
ថាជាសាសនយូ៍ោស�ើយ សហើយសល្កកម៏និប្នទទួល្ិ្ីកាតដ់ស្កដែរ។ ការកាតដ់ស្កមាន នយ័ថា 
ដស្កសៅខ្ងចុងថនអងរជាតិរបស់បុរសពតរូវកាតស់ចញ។ តាមទមាលា ប ់ទារកសាសនយូ៍ោពតរូវទទួល្ិ្ី
កាតដ់ស្កសៅថ្ងាទីពប្បីំបន្ទា ប់្ ីសកើតមក។  
 សល្កប៉ុលចងឲ់្យសល្ក្ីម៉ូស្ស្្ើការជាមយួគ្តស់ៅក្នុងសាល្ពបជំុ។ សាល្ពបជំុគឺជា 
«ព្រះវហិារ» ឬ កដនលាងសំរាបថ្់ាយបងរំរបស់សាសនយូ៍ោ។ ប៉ុដនតា សល្កប៉ុលែឹងថា សល្ក្ីម៉ូស្ពតរូវ
ទទួលកាតដ់ស្កជាមុនសិន សទើប្ួកសាសនយូ៍ោអនុញ្ញា តឲ្យគ្តចូ់លសៅស្្ើការសៅក្នុងសាល្ពបជំុ
ប្ន។ សហតុសន្រះសហើយ សល្កប៉ុលកសូ៏មឲ្យសល្ក្ីម៉ូស្ទទួលកាតដ់ស្ក។ សតើនឹងមានអ្ីសកើតស�ើង 
ពបសិនសបើសល្ក្ីម៉ូស្មនិព្មកាតដ់ស្កវញិ? សបើែូសចា្ន រះដមន ្ួកយូោនឹងមនិអនុញ្ញា តឲ្យសល្កចូល
សៅក្នុងសាល្ពបជំុស�ើយ្ីសពររះ្ួកសគសជឿថាគ្តម់និទានស់គ្រ្ចំសររះព្រះជាមា្ច ស់សៅស�ើយ។ ប៉ុដនតា 
ការដែលសល្ក្ីម៉ូស្ទទួល្ិ្ីកាតដ់ស្កសនរះ្ំុប្នផ្លា ស់បតាូរសាររបស់សល្កប៉ុលដែលថា ព្រះពទង ់
សសស្គ្រ រះ សយើងរាល់គ្្ន សោយសារសសចកតាីជំសនឿ មនិដមនសោយសារការពបព្ឹតតាសន្រះស�ើយ។
 តមកសទៀត សល្កប៉ុលប្នសំសរចចិតតាស្្ើែំសណើ រសៅកានទី់ពករុងសអសេសូរ។ ប៉ុដនតា ពសាបដ់តព្រះ 
វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នបរ្ឈបគ់្តម់និឲ្យសៅកានទី់សន្រះសទ។ សហតុសន្រះសហើយ សល្កប៉ុលកប៏្នសចញែំសណើ រ
សៅទិសខ្ងសជើងវញិ ។ សល្កប្ន្យាយាមស្្ើែំសណើ រសៅកានព់សរុកប៊ី្ ូន្។ ប៉ុដនតា ជា្មាីសទៀតព្រះវញិ្ញា ណ បរសុិទ្ធ
ប្នឃាតស់ល្កមនិឲ្យសៅទីសន្រះស�ើយ។ សហតុសន្រះសល្កប៉ុលកស៏្្ើែំសណើ រសៅពទអាស ដែលឋតិសៅ ជិត  
សមុពទវញិ។ ព្រះពទងប់្នពប្បស់ល្កប៉ុលសៅក្នុងសុបិននិមតិតាន្ស្លយបឲ់្យស្្ើែំសណើ រកាតស់មុពទអុីហរិន 
សៅកានម៉់ាសសែូន។ សល្កប៉ុលប្នពប្បម់តិតាេកតាិរបស់គ្តអ់ំ្ីសុបិននិមតិតាសន្រះ។ ្ួកសគមានអារមមាណ៍ 
ថា ព្រះពទងច់ងឲ់្យ្ួកសគដចកចាយែំណឹងល្អជាមយួនឹង្ួកម៉ាសសែូនវញិ។
 
 ចូរគិតអំ្ីមូលសហតុដែលសល្កប៉ុលឲ្យសល្ក្ីម៉ូស្ទទួលកាតដ់ស្ក។ សតើការសំសរចចិតតា
សនរះបសពងៀនសយើងអ្ីខលារះអំ្ីមូលសហតុដែលជួនកាលសយើងពតរូវស្្ើកិច្ចការដែលមនិសូវជាសំខ្នស់ទ ប៉ុដនតា
វាអាចនឹងជួយ�សយើងឲ្យស្្ើកិច្ចការរបស់ព្រះប្នកានដ់តសពចើនស�ើងសៅវញិ? 
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 សល្កប៉ុល និងមតិតាេកតាិរបស់គ្តប់្នស្្ើែំសណើ រ្ីពសរុកម៉ាសសែូនសឆ្្រះសៅកានទី់ពករុងេលីី្ ។  
សៅទីសន្រះ ្ួកសគប្នចាបស់ផតាើម្ួកជំនំុពគីសាទា នែំបូងសៅអឺរ ៉ុប។
 
 សូមអានខគម្រី កិច្ចការ ១៦៖១១-២៤ អំ្ីទីកដនលាងដែលសល្កប៉ុល និងមតិតាេកតាិប្នស្្ើែំសណើ រ 
សៅសៅថ្ងាសបបាតហ៍។ សហតុអ្ីប្នជា្ួកសគសៅទីសន្រះ? សតើមានអ្ីសកើតស�ើងចំសររះ្ួកគ្តស់ៅទីសន្រះ?

 រាល់ស្លដែលសល្កប៉ុលប្នសៅែល់ទីពករុងណាមយួ សល្កដតងដតសៅសាល្ពបជំុសៅថ្ងា
សបបាតហ៍។ សាល្ពបជំុគឺជា «ព្រះវហិារ» របស់សាសនយូ៍ោ ឬ ជាកដនលាងសំរាបថ្់ាយបងរំព្រះ។ សល្ក
ប៉ុលប្នសៅទីសន្រះសែើម្សី្្ើជាសាក្សពីប្បែ់ល់្ួកសាសនយូ៍ោ (កិច្ចការ ១៣៖១៤, ៤២, ៤៤, កិច្ច 
ការ ១៧៖១, ២, កិច្ចការ ១៨៖៤)។ ប៉ុដនតា សៅស្លសល្កប្នសៅែល់ទីពករុងេលីី្ សល្កនិងពករុមរបស់
សល្កប្នសៅឯមាតទ់សនលាសែើម្អី្ិោឋា ន។ មានស្សតាីខលារះ និង្ួកអ្នកសជឿសាសនយូ៍ោ និងសាសនែ៍ថទខលារះ 
ចូលរមួជាមយួសល្កប៉ុលនិងពករុមរបស់គ្តស់ៅឯទសនលាសន្រះដែរ។ ការសន្រះពប្បស់យើងថា ្ំុមានសាល្ 
ពបជុំសៅទីពករុងសន្រះសទ។ ការ្ិតសនរះសំខ្នណ់ាស់។ វាបសពងៀនសយើងថា សល្កប៉ុល្ំុដមនសៅកានស់ាល្
ពបជំុសាសនយូ៍ោសៅថ្ងាសបបាតហ៍សែើម្ដីតស្្ើទីបន្ទា ល់ប៉ុសណាណ រះសទ គឺគ្តស់ៅសាល្ពបជុំសៅថ្ងាសបបាតហ៍
្ីសពររះសល្កថ្ាយបងរំព្រះសៅថ្ងាសបបាតហ៍ដែរ។

 សូមអានសរឿងសៅក្នុងកិច្ចការ ១៦៖២៥ข-៣៤  អំ្ីអ្នកយាមគុក ដែលប្នកាលា យជាពគីសាទា ន។ 
សតើអ្នកយាមគុករូបសន្រះពតរូវស្្ើអ្ីខលារះសែើម្ឲី្យប្នសសស្គ្រ រះ?

_____________________________________________________________________
 
 សល្កប៉ុល និងសល្កសីុឡាសប្នស្លាើយតបសៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយាមគុក។ សល្កប៉ុល 
និងសល្កសីុឡាសពប្បែ់ំណឹងល្អែល់ឆ្មា គុំករូបសន្រះថា សយើងប្នសសស្គ្រ រះសោយសារសសចកតាីជំសនឿសលើ  
អងរព្រះសយសូ៊វដតមយួប៉ុសណាណ រះ (រ ៉ូម ២៖២៨, កាឡាទី ២៖១៦)។ ប៉ុដនតាសយើងកម៏និអាចអានសរឿងសនរះសហើយ
និយាយថា សយើងពតរូវការពតឹមដតសជឿសលើព្រះសយសូ៊វសហើយទទួលបុណ្យពជមុជទឹកប៉ុសណាណ រះសទ។ អ្នកសជឿ
ពគបរ់ូបដែលចងទ់ទួល្ិ្ីបុណ្យពជមុជទឹកពតរូវដតសរៀនអំ្ីសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីជាមុនសិន។
 សតើសយើងែឹងអ្ីខលារះអំ្ីឆ្មា គុំករូបសន្រះ? សតើគ្តគ់ឺជាសាសនយូ៍ោ ឬកជ៏ានរណាមា្ន កស់ផ្សងសទៀត
ដែលចងចូ់លរមួជាមយួនឹងសាសន្យូោ? មនិថាគ្តជ់ាសាសនយូ៍ោ ឬសាសនែ៍ថទសន្រះសទ ឆ្មា គុំក
ពតរូវដតសជឿសលើព្រះសយសូ៊វជាព្រះអមា្ច ស់ និងជាព្រះអងរសសស្គ្រ រះ។ ចុរះពបសិនសបើគ្តជ់ាសាសនែ៍ថទដែល
សារ ល់ព្រះ និងថ្ាយបងរំព្រះអងរែូចជាសល្កកូសនល្ស លីឌា (កិច្ចការ ១៦៖១៤) និងអ្នកែថទសផ្សងៗ
សទៀតក្នុងកណ្ឌ គម្រីកិច្ចការវញិ យ៉ាងសមច៉ដែរ? ចុរះពបសិនសបើគ្តប់្នសៅចូលរមួសាតា បស់ល្កប៉ុលសៅទី
ពបជំុទាងំឡាយសៅក្នុងទីពករុង សហើយប្នឮែំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វរចួសហើយ យ៉ាងសមច៉វញិ? សយើងមនិ
ែឹង្ីការ្ិតឲ្យអស់សសចកតាីអំ្ីឆ្មា គុំករូបសនរះស�ើយ។ សហតុសន្រះ គ្មា ននរណាមា្ន កគ់ួរសពបើសរឿងរបស់គ្ត ់
ស្្ើជាសហតុផល ឬសលសសែើម្សីលើកយកមកស្្ើ្ិ្ីបុណ្យពជមុជទឹកែល់មនុស្សទាងំឡាយភាលា មៗទាងំ ដែល
្ួកសគមនិទានប់្នសរៀនព្រះគម្រីជាមុនផងសន្រះស�ើយ។

ថ្ងាចន័ទា   ២៧ សីហា
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សល្កប៉ុលស្្ើែំសណើ រសៅទីពករុងដ្សសា�ូនីច និងទីពករុងសបរា (កិច្ចការ ១៧៖១-៩)

 សល្កប៉ុល និងសល្កសីុឡាសពតរូវប្នសោរះដលងសចញ្ីគុក។ បន្ទា បម់ក្ួកសគប្នចាក 
សចញ្ីទីពករុងេលីី្ (កិច្ចការ ១៦៖៣៥-៤០) សហើយប្នបនតាែំសណើ រសឆ្្រះសៅកានទី់ពករុងដ្សសា�ូនីច 
ដែលជារែឋាធ្នីថនពសរុកម៉ាសសែូន។

 សូមអានកិច្ចការ ១៧៖១-៩។  ែូចដែលប្នបគ្ហា ញក្នុងខទាងំសនរះ សតើ្ួកយូោសៅទីពករុង
ដ្សសា�ូនីចមានពបតិកមមាយ៉ាងែូចសមតាចដែរស្លដែល្ួកសគប្នែឹងថា ការអ្ិបបាយរបស់សល្កប៉ុល 
សៅក្នុងចំសណាមសាសនែ៍ថទប្នទទួលសជាគជយ័យ៉ាង្ំសន្រះ?

 ជា្មាីសទៀត សយើងស�ើញថាសល្កប៉ុលកំ្ុងសំ�ឹងរកកដនលាងថ្ាយបងរំព្រះ ដែលអាចឲ្យគ្ត់
ដចកចាយែំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វប្ន។ មាន្ួកសាសនស៍ពកកដែលពសឡាញ់ព្រះយ៉ាងពជាលសពរៅ 
និង្ួកស្សតាីអ្នកមុខជាដពកលដែរប្នសជឿសលើសាររបស់សល្កប៉ុល។ ្ួកអ្នកសជឿទាងំសនរះប្នសំសរចចិតតា 
ចូលរមួថ្ាយបងរំព្រះជាមយួនឹងសល្ក ប៉ុល និងសល្កសីុឡាសដែរ (កិច្ចការ ១៧៖៤)។ ការចូលរមួ 
ជាមយួនឹងសល្កប៉ុល និងសល្កសីុឡាសសនរះសមើលសៅទំនងែូចជា្ួកសគចាបស់ផតាើមពករុម្មាីមយួ។ ្ួកសគ
ប្នជួបជំុគ្្ន សៅផទារះនរណាមយួ។ ផទារះសន្រះអាចជាកមមាសិទ្ធិរបស់អ្នកសជឿ្មាីណាមា្ន កដ់ែលមានស ម្ា រះថា 
យ៉ាសុន។ 
 ្ួកសាសនយូ៍ោសៅទីពករុងដ្សសា�ូនីចមានស្ញសោយកំហឹងពចដណន្ីសពររះដតពករុម្មាី
សនរះ។ ្ួកសគកប៏្នចាបស់ផតាើមវាយពបហារសៅក្នុងទីពករុង។ ្ួកសគចងន់្យំកសល្កប៉ុល និងសល្កសីុឡាស
សៅោកស់ៅ្ីមុខសមែឹកន្ពំករុង និងបសន្ទា ស្ួកគ្ត់្ ីបទឧពកិែឋា។ ប៉ុដនតា ្ួកយូោរកសល្កប៉ុល និង 
សល្កសីុឡាសមនិស�ើញស�ើយ។ ្ួកយូោក្នុងទីពករុងប្នចាបយ៉់ាសុន និងអ្នកសជឿ្មាីបនួែបស់ទៀតសៅ
ោកស់ៅ្ីមុខសៅហ្ាយពករុង។ ្ួកយូោប្នសចាទយ៉ាសុន និង្ួកអ្នកសជឿ្មាីៗថា ប្នការររមនុស្ស 
ដែលបង្កបញ្ហា ។ ្ួកយូោនិយាយថា យ៉ាសុន និង្ួកអ្នកសជឿ្មាីៗទាងំសនរះចងប់ង្កការបរះសប្រពបឆ្ងំ 
នឹងរោឋា េបិ្ល។

 សូមអានអំ្ី្ួកសាសនយូ៍ោសៅទីពករុងសបរាក្នុងគម្រីកិច្ចការ ១៧៖១០-១៥។ សតើ្ួកយូោ
សៅទីពករុងសបរាមានពបតិកមមាយ៉ាងែូចសមតាចដែរ? សតើ្ួកសគពបព្ឹតតាែូចគ្្ន  ឬកខុ៏សគ្្ន ្ី្ួកយូោសៅទីពករុង
ដ្សសា�ូនីច?

 រក្យសពកក eugenes (កិច្ចការ ១៧៖១១) មាននយ័ថា «នរណាមា្ន កដ់ែលមានកំសណើ តខ្ង់
ខ្ស់»។ ប៉ុដនតា សពកាយមករក្យសនរះពតរូវប្នបតាូរអត្ថនយ័សៅវញិ។ ឥ�ូវសនរះរក្យសនរះមាននយ័ថា នរណា 
មា្ន កដ់ែលមាន «ចិតតាគំនិតសបើកទូល្យ»។ ខគម្រីកិច្ចការ ១៧៖១០-១៥ ប្នសពបើរក្យសនរះក្នុងអត្ថនយ័ 
ទី្ីរ  ។ ្ួកយូោ្ីទីពករុងសបរាទទួលប្នការសកាតសរសសើរសោយសារដត្ួកសគប្នសិកសាព្រះគម្រីជាសរៀង
រាល់ថ្ងាសែើម្ឲី្យប្នែឹងថា សតើសល្កប៉ុល និងពករុមរបស់គ្តប់្នបសពងៀនសសចកតាី្ិតដែរឬសទ។ វាជាការ
គ្យនឹងរសំេើបចិតតាណាស់ក្នុងការសាតា បែ់ំណឹងល្អស្លដែលសយើងប្នឮវាសៅពគ្ែំបូងៗសន្រះ។ ប៉ុដនតា 
ពបសិនសបើសយើងមនិប្នសិកសាព្រះគម្រីឲ្យប្នយល់្ីសសចកតាី្ិតសទ សន្រះបទ្ិសសា្នរ៍បស់សយើងក្នុង
ការសជឿសលើសសចកតាី្ិតនឹងមនិរកីចំសរ ើនស�ើយ។

 សតើស្លណាដែលជាស្លចុងសពកាយបង្អស់ដែលសល្កអ្នកប្នសិកសាព្រះគម្រីតាមរសបៀប 
របស់្ួកអ្នកពករុងសបរាសន្រះ?
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សល្កប៉ុលសៅក្នុងទីពករុងអាដ្ន (កិច្ចការ ១៧៖២២-៣១)

 ទីពករុងអាដ្នគឺជាមជ្ឈមណ្ឌ លថនការសិកសាសរៀនសូពតក្នុងពបសទសសពកកក្នុងកំ�ុងសមយ័កាល
គម្រីសញ្ញា ្មាី។  ទីពករុងទាងំមូលសំបូរសៅសោយរូបព្រះដកលាងកាលា យ។ រូបសំណាកថនបុគរល និងព្រះដកលាង
កាលា យដែលស្្ើ្ី្មាម៉ាបស�ើញមានពគបទី់កដនលាង។ រូបសំណាកទាងំសនរះជាសពចើនពតរូវប្នសគោកត់ាងំសៅ
តាមផលាូវចូលសៅកានស់វទិកាសាធ្រណៈ។ សវទិកាគឺជាកដនលាងសាធ្រណៈដែលឋតិសៅកណាតា លទីពករុង។  
សល្កប៉ុលមនិសបបាយចិតតាស�ើយដែលប្នស�ើញរូបសំណាកសៅពគបទ់ីកដនលាងយ៉ាងែូសច្នរះ។ សហតុសន្រះ 
សហើយ សល្កប្នបតាូរទមាលា បដ់ែលធ្លា បដ់តសៅស្្ើស្លណាសៅែល់ទីពករុងណាមយួសន្រះ។ គឺគ្ត់្ ុំប្ន
សៅសាល្ពបជុំជាមុនែូចស្្មយួែងស�ើយ។ សាល្ពបជុំគឺជា «ព្រះវហិារ» ឬជាកដនលាងសំរាបថ្់ាយ 
បងរំព្រះរបស់សាសនយូ៍ោ។ សលើកសនរះសល្កប៉ុលប្នស្្ើសរឿង្ីរយ៉ាង៖ សល្កប្នជដជក្ន្យល់ 
ជាមយួនឹង្ួកយូោ និង្ួកអ្នកសជឿសាសនែ៍ថទក្នុងសាល្ពបជំុ។  សហើយរាល់ថ្ងាសល្កប៉ុលប្នជដជក
ដវកដញកគ្្ន សៅទីសាធ្រណៈជាមយួនឹង្ួកសាសនស៍ពកកក្នុងទីពករុងអាដ្នវញិ (សូមអាន កិច្ចការ 
១៧៖១៥-២២)។
 ្ួកអ្នកពករុងអាដ្នដតងដតចងែ់ឹងចងឮ់អំ្ីសរឿង្មាីៗជានិច្ច។ ្ួកអ្នកដែលមានចំណូលចិតតានឹង 
ការគិត្ិចារណាជាសពចើនរូបក្នុងទីពករុងចូលចិតតាការបសពងៀនរបស់សល្កប៉ុល។ ្ួកសគប្នអស ជ្ ើញសល្ក
ប៉ុលឲ្យអ្ិបបាយសៅកានព់ករុមពបឹកសាសៅទួលសអើរយី៉ូស។ ពករុមពបឹកសាសអើរយី៉ូសគឺជាពករុមមនុស្ស ដែល 
ពគបព់គងទីពករុងអាដ្ន។ សៅក្នុងសសចកតាីអ្ិបបាយសន្រះ សល្កប៉ុល្ំុប្នដចកចាយខព្រះគម្រី ឬដ្លាង  
ពប្ប់្ ួកអ្នកែឹកន្ពំករុងទាងំសន្រះអំ្ីពបវតតាិសាស្សតាសតាីអំ្ីសសចកតាីល្អរបស់ព្រះចំសររះសាសនអ៍ុីពសាដអល
ស�ើយ។ សល្កប៉ុលមានទមាលា បស់លើកស�ើង្ីសរឿងទាងំសន្រះរាល់ស្លដែលសល្កអ្ិបបាយសៅកាន់្ ួក
សាសនយូ៍ោ (សូមអានកិច្ចការ ១៣៖១៦-៤១)។ ប៉ុដនតា ការអ្ិបបាយដបបសនរះ្ំុមាននយ័សំរាបព់ករុម 
សាសនែ៍ថទសនរះសទ។ សហតុសន្រះសហើយ សល្កប្នសំសរចចិតតាដចកចាយការ្ិតសំខ្ន់ៗ ខលារះថនព្រះគម្រី
ពប្បស់ៅ្ួកសាសនស៍ពកកវញិ។ សល្កប៉ុលប្នសពបើរក្យស្ចនក៍្នុងសសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សល្កតាម 
រសបៀបសាម ញ្ា ដែល្ួកសពកកអាចយល់ប្ន។ 
 
 សូមអានសសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សល្កប៉ុលសៅកានព់ករុមពបឹកសាសអើរយី៉ូសក្នុង កិច្ចការ 
១៧៖២២-៣១។ សតើមានការ្ិតសំខ្ន់ៗ អ្ីខលារះអំ្ីព្រះជាមា្ច ស់ សសចកតាីសសស្គ្រ រះ ពបវតតាិសាស្សតា 
និងមនុស្សសល្ក ដែលសល្កប៉ុលអ្ិបបាយពប្បស់ៅ្ួកសាសនស៍ពកក?

 រក្យស្ចនរ៍បស់សល្កប៉ុលសាតា បស់ៅទំនងែូចជាសរឿង្្កួតៗសំរាបព់ករុមមនុស្សដែលថ្ាយបងរំ 
ព្រះដកលាងកាលា យទាងំសនរះ។ សគ្លគំនិតរបស់សគអំ្ីព្រះជាមា្ច ស់ពតរូវប្នបំេន័តា និងយល់ខុស។ សយើង្ំុែឹង 
ថា សតើសល្កប៉ុលប្នសរៀបដផនការប ្្ចបស់ាររបស់គ្តស់ោយរសបៀបណាសន្រះសទ។ គ្តអ់ាចនឹងស្្ើ   
សសចកតាីប ្្ច បភ់ាលា មៗបន្ទា ប់្ ីប្នមានពបសាសនថ៍ា ព្រះពទងនឹ់ងជំនំុជំររះមនុស្សសល្កសៅសលើដផនែី
សនរះ (កិច្ចការ  ១៧៖៣១)។ សសចកតាីបសពងៀនសនរះ្ំុសីុគ្្ន សៅនឹងសគ្លជំសនឿ្ីរយ៉ាងរបស់សាសនស៍ពកក
ស�ើយ៖ ១) ជំសនឿរបស់សពកកសជឿថា ព្រះជាមា្ច ស់គ្មា នអ្ីមករក់្ ន័្ធនឹងសរឿងរ៉ាវដែលសកើតស�ើងទាងំអំប្ល
ម៉ានសៅសលើដផនែីសនរះស�ើយ និង ២) ជំសនឿរបស់សពកកសជឿថា មនុស្សដែលសាលា បស់ៅសហើយមនិអាចភ្ាក់
ស�ើង្ីសសចកតាីសាលា បប់្នសទ។ សគ្លជំសនឿទាងំ្ីរសនរះជួយ�្ន្យល់អំ្ីមូលសហតុដែល្ួកសពកកនិយាយ
ថា ែំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វគឺជាសរឿងចំកួតសន្រះ (កូរនិ្ូសទី១ ១៖២៣)។ សហតុសន្រះ  ប្នជាមនិសូវ 
មានមនុស្សសពចើនសទសៅពករុងអាដ្នដែលប្នកាលា យជាពគីសាទា នសន្រះ។ ប៉ុដនតា មានអ្នក្ំមយួចំនួនកប៏្ន 
សជឿដែរ រាបទ់ាងំសល្កស�វនីស និងអ្នកពសីោម៉ារសីផង (កិច្ចការ ១៧៖៣៤)។
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សល្កប៉ុលក្នុងទីពករុងកូរនិ្ូស (កិច្ចការ ១៨៖៤-១៧)

 ខគម្រីកិច្ចការ ១៨៖១-១១ ពប្បស់យើងអំ្ីបទ្ិសសា្នរ៍បស់សល្កប៉ុលក្នុងទីពករុងកូរនិ្ូស ។ 
សល្កប្នសា្ន កស់ៅទីសន្រះអស់រយៈស្លមយួឆ្្ន កំនលារះ។ សៅទីសន្រះសល្កប្នជួបអគី័ឡា និងព្ីសីុល   ។ 
្ួកសគប្នកាលា យជាមតិតាេកតាិរបស់សល្កប៉ុលអស់មយួជីវតិ (រ ៉ូម ១៦៖៣, ្ីម៉ូស្ទី២ ៤៖១៩)។ សាច ់
សរឿងបគ្ហា ញពប្បស់យើងថា អគី័ឡា និងព្ីសីុលគឺជាពគីសាទា នរចួសៅសហើយមុនស្លដែល្ួកគ្តប់្នមក
រស់សៅទីពករុងកូរនិ្ូស។ សាសនយូ៍ោជាសពចើនពតរូវប្នប ជ្ូ នឲ្យសៅទីសន្រះសោយសសតាចកលាូឌាសដែលជា 
មហារាជថនចពកេ្រ ៉ូម។ អ្នកនិ្ន្ធសាសនរ៍ ៉ូមមា្ន កស់ ម្ា រះ សូ៊តូន្ស (Suetonius) ប្នផតាល់តំរុយក្នុង 
សសៀវសៅ របស់គ្តថ់ា ្ួកសាសនយូ៍ោពតរូវប្នប ជ្ូ នសចញ្ីទីពករុងរ ៉ូមសោយសារដតបញ្ហា ទាងំឡាយ 
ដែលប្នសកើតស�ើងក្នុងសហគមនយូ៍ោក្នុងទីពករុងសន្រះ (ែកពសង់្ ី Claudius 25.4)។ បញ្ហា ដែលសកើត
ស�ើងគឺសោយសារដត្ួកពគីសាទា នសាសនយូ៍ោប្នអ្ិបបាយអំ្ីែំណឹងល្អរបស់ព្រះសយសូ៊វពប្បស់ៅ 
្ួកសាសនយូ៍ោសៅទីពករុងរ ៉ូម។ ពបដហលជាអគី័ឡា និងព្ីសីុលមានចំដណកក្នុងការអ្ិបបាយែំណឹង
ល្អសៅក្នុងទីពករុងរ ៉ូមសនរះដែរសហើយសមើលសៅ។ សទារះជាយ៉ាងណា សល្កប៉ុល អគី័ឡា និងព្ីសីុល មាន 
ជំសនឿែូចគ្្ន ។ សហើយសល្កទាងំបីគឺសុទ្ធដតជាសាសនយូ៍ោែូចគ្្ន ។ សល្កប៉ុល និងមតិតា្មាីរបស់គ្ត់
សនរះកជ៏ាអ្នកពបកបរបរសែរតងល់កែូ់ចគ្្ន ដែរ។

 សូមអានអំ្ីកិច្ចការបសពមើព្រះរបស់សល្កប៉ុលសៅក្នុងខគម្រីកិច្ចការ ១៨៖៤-១៧។ សតើមាន
អ្ីសកើតស�ើងសោយសារដតកិច្ចការដែលសល្កប៉ុលប្នស្្ើថ្ាយព្រះសៅក្នុងទីពករុងកូរនិ្ូស?

 សល្កសីុឡាស និងសល្ក្ីម៉ូស្ប្នសចញ្ីពសរុកម៉ាសសែូនសហើយកប៏្នមកែល់។ ្ួកសគ
ប្នន្យំកពប្កម់យួចំនួនសែើម្ជីួយ�ឧបត្ថម្ភែល់្ួកជំនំុសៅទីសន្រះ (កូរនិ្ូសទី២ ១១៖៨, ៩)។ ពប្ក ់
សនរះប្នជួយ�ែល់សល្កប៉ុលឲ្យអ្ិបបាយព្រះបនទាូលសោយមនិចាបំ្ចរ់កពប្កក់្នុងស្លែំណាលគ្្ន
សន្រះសទ។ សល្កប៉ុលចងច់ំណាយពប្កផ់្ទា ល់ខលាួនសំរាបក់ដនលាងសគង និងមហាូបអាហារសៅស្លណាគ្ត ់
អ្ិបបាយែំណឹងល្អសៅកដនលាង្មាីៗ។ ប៉ុដនតាគ្តក់ប៏សពងៀនផងដែរថា «ឲ្យ ្ ួក អ្នក ដែល ផសាយ ែំណឹង ល្អ 
ប្ន រស់ សោយ សារ ែំណឹង ល្អ ែូសចា្ន រះ ដែរ» (កូរនិ្ូសទី១ ៩៖១៤)។
 មានសាសនយូ៍ោជាសពចើនមនិចូលចិតតាសាររបស់សល្កប៉ុលស�ើយ។  ប៉ុដនតា្ួកអ្នកថ្ាយបងរំព្រះ 
ដែលជាសាសនយូ៍ោ និងសាសនែ៍ថទខលារះប្នសជឿវញិ។ ពគីសប៉ុសគឺជាមា្ន កក់្នុងចំសណាមអ្នកសជឿ្មាីៗទាងំ 
សន្រះ។ ពគីសប៉ុសគឺជាសមសលើសាល្ពបជំុ។ សាល្ពបជំុគឺជា «ព្រះវហិារ» ឬ កដនលាងថ្ាយបងរំព្រះរបស់
្ួកសាសនយូ៍ោ។ ពគបគ់្្ន ដែលរស់សៅ និងស្្ើការសៅក្នុងផទារះរបស់ពគីសប៉ុសកប៏្នសជឿសលើែំណឹងល្អ 
អំ្ីព្រះសយសូ៊វសនរះដែរ។ មាន្ួកអ្នកពករុងកូរនិ្ូសជាសពចើនប្នសជឿ និងទទួលបុណ្យពជមុជទឹក។ សរឿង
សន្រះស្្ើឲ្យ្ួកសាសនយូ៍ោដែលសៅពករុងកូរនិ្ូសមនិសបបាយចិតតាស�ើយ។ ប៉ុដនតា បន្ទា បម់កព្រះពទងក់៏
ប្នពបទានការជាកដ់សតាងន្ស្លយបែ់ល់សល្កប៉ុល។ ក្នុងការជាកដ់សតាងសន្រះ ព្រះពទងប់្នពប្ប់
សល្កប៉ុលឲ្យសា្ន កស់ៅទីសន្រះតសៅសទៀត (កិច្ចការ ១៨៖៩-១១)។

 សល្កប៉ុលមានអារមមាណ៍ថាគ្មា នសង្មឹនឹងមានឱកាសសែើម្ដីចកចាយែំណឹងល្អជាមយួនឹង
្ួកសាសនយូ៍ោសៅទីពករុងកូរនិ្ូសស�ើយ។ សល្កប៉ុលពតរូវការព្រះអមា្ច ស់ឲ្យជួយ�គ្ពំទែល់រូបគ្ត។់ 
សតើព្រះបនទាូលព្រះអមា្ច ស់សៅកានស់ល្កប៉ុលក្នុងកិច្ចការ ១៨៖១០ ជួយ�ផតាល់កតាីសង្មឹអ្ីខលារះែល់សយើងដែរ 
ស្លដែលសយើងពតរូវការបនទាូលទាងំសន្រះបំផុតសន្រះ?
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ការសិកសាបដន្ថម៖ «ចូរកំុអស់សង្មឹសៅស្លដែលសល្កអ្នកបសពងៀនអំ្ីការ្ិតដែលមនុស្សទាងំឡាយ
សគមនិចូលចិតតា។ ជួនកាលសល្កអ្នកអាចនឹងជួបមនុស្សខលារះដែលមនិទទួលយកការ្ិតទាងំសនរះផងក៏
មាន។  មនុស្សខលារះដែលថា្ួកសគជាពគីសាទា នកអ៏ាចនឹងដបរសចញ្ីការ្ិតទាងំសនរះផងដែរ។ សរឿងសនរះក ៏
ប្នសកើតស�ើងចំសររះសល្កប៉ុល និងមតិតាេកតាិរបស់គ្តយ៉់ាងែូសចា្ន រះដែរ។ មនុស្សខលារះដែល្ួកគ្តប់្ន
ដចកចាយសសចកតាី្ិតឲ្យ ្ំុប្នទទួលយកវាសទ។ អ្នកបសពមើទាងំឡាយរបស់ព្រះសយសូ៊វពតរូវដតមានសាមា រតី
ពបរុងពបយត័្នជានិច្ច។ ្ួកសគសតាងដតអ្ិោឋា ន។ ការទាងំសនរះអាចជួយ�ឲ្យ្ួកសគមានសុវត្ថិភា្ប្ន។ ្ួក
សគពតរូវបនតាកិច្ចការរបស់្ួកសគតសៅសទៀត។ ្ួកសគពតរូវដតមានសសចកតាីជំសនឿ និងមានសសចកតាីកាលា ហាន។ ្ួក 
សគពតរូវដតស្្ើការក្នុងព្រះន្មថនព្រះសយសូ៊វជានិច្ច» (ែកពសង់្ ី  Ellen G. White,  The Acts of the 
Apostles, page 230, adapted)។
 «ពបវតតាិសាស្សតាថនដផនែីសនរះនឹងែល់ទីប ្្ច បឆ់្ប់ៗ សនរះ។ សសចកតាី្ិតសំរាបជំ់ន្នស់នរះនឹងសាកល្ង
សយើងរាល់គ្្ន ។ មនុស្សទាងំឡាយដែលឮសសចកតាី្ិតពតរូវដតមានឥរយិាប្ែូចជា្ួកអ្នកពករុងសបរា ។ ្ួក
អ្នកពករុងសបរាសិកសាព្រះគម្រីជាសរៀងរាល់ថ្ងា។ ្ួកសគចងែ់ឹងថា សតើសារដែល្ួកសគប្នឮវា្ិតពប្កែ ដែរ 
ឬសទ។ ចុរះពបសិនសបើសៅថ្ងាសនរះសយើងស្្ើែូច្ួកសគដែរសតើយ៉ាងែូចសមតាចវញិ? សបើែូសច្នរះដមន សន្រះមនុស្ស
ជាសពចើននឹងមានភា្សសាមា រះពតងនឹ់ងពកឹត្យវនិយ័របស់ព្រះជាមនិខ្ន។ ប៉ុដនតា សយើងស�ើញមានមនុស្ស ចំនួន
តិចណាស់ដែលសៅសសាមា រះពតងស់្្ថ្ងាសនរះ......
 «ព្រះពទងនឹ់ងជំនំុជំររះមនុស្សមា្ន ក់ៗ សោយសសចកតាី្ិតដែលសគមា្ន ក់ៗ ប្នែឹង។ ព្រះអមា្ច ស់
ប្នពបទានសារថនសសចកតាីសសស្គ្រ រះែល់្ួកអ្នកបសពមើព្រះអងរ។ ព្រះអងរប្នពបទានសារសនរះសៅ្ួកសគ
សែើម្ឲី្យ្ួកសគដចកចាយបនតាសៅមនុស្សែថទសទៀត។ សតើ្ួកសគទាងំសនរះទទួលយកសារសនរះ ឬកដ៏បរសចញ 
្ីវា? ព្រះពទងនឹ់ងចាបឲ់្យ្ួកសគទទួលខុសពតរូវចំសររះជំសរ ើសរបស់ខលាួនមនិខ្ន។ អស់អ្នកណាដែលចង់
ប្នសសចកតាី្ិតនឹងសិកសាការបសពងៀនរបស់ព្រះបនទាូលដែលព្រះពទងប់្នពបទានែល់្ួកសគយ៉ាងពបរុង 
ពបយត័្ន។ ្ួកសគទាងំសន្រះនឹង្ិនិត្យថា ការបសពងៀនសនរះពតរូវគ្្ន នឹងព្រះគម្រីជាមុនសិន សទើបព្មទទួល 
យក» ។ ែកពសង់្ ីពបេ្ែដែល (Page 232, adapted)។

សំណួរ្ិភាកសា៖ 
១) មនុស្សទាងំឡាយពតរូវសិកសាការបសពងៀនរបស់ព្រះគម្រីឲ្យប្នចបាស់សិនមុននឹងទទួល្ិ្ីបុណ្យ 
ពជមុជទឹក ។ មានការបសពងៀន និងក្ួនចបាបសំ់ខ្ន់ៗ អំ្ីរសបៀបរស់សៅជាពគីសាទា ន។ ការបសពងៀន និង  
ក្ួនចបាបសំ់ខ្ន់ៗ ទាងំសនរះសតាងដតពតរូវប្នបញ្ជ កឲ់្យចបាស់ចំសររះអ្នកសជឿទាងំឡាយដែលសទើបដត 
មានសសចកតាីជំសនឿ» (ែកពសង់្ ី Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 6, 
pages 91, 92)។ សតើពបសាសនទ៍ាងំសនរះ អ្នកពសី ដអលលាិន ជី ថវត៉ច៍ងម់ាននយ័ថាែូចសមតាចដែរ?

២) សតើសយើងមា្ន ក់ៗ  កែូ៏ចជា្ួកជំនំុទាងំមូល អាចបគ្ហា ញយ៉ាងែូចសមតាចនូវការយល់ែឹងឲ្យប្នែូចគ្្ន  
នឹង សល្ក ប៉ុល ដែរដែលសល្កយល់អំ្ីរសបៀបរស់សៅសផ្សងៗគ្្ន របស់មនុស្សទាងំឡាយ? សហតុអ្ីប្ន
ជាសយើងសតាងដតមាន្នទាៈក្នុងការចងជ់ួបមនុស្សទាងំឡាយសៅកដនលាងរបស់្ួកសគសន្រះ? ជាមយួគ្្ន សនរះ 
សតើសយើងពតរូវស្្ើ និងបនតារកសាភា្សសាមា រះពតងច់ំសររះព្រះ និងសគ្លជំសនឿរបស់សយើងសោយរសបៀបណាដែរ?
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 សល្កចាងមានកតាីពប្ថា្ន ចងម់ានលុយកាក ់និងពទ្្យសម្តតាិសពចើនសៅក្នុងពបសទសចិន។ 
 សល្កគិតថា សរាងចពកផលិតសាកក់ាែូរបស់សល្កនឹងស្្ើឲ្យសល្កកាលា យជាអ្នកមាន សមាលា៉ រះសហើយ
សៅស្លដែលមុខជំនួញរបស់សល្កជួបនឹងការលំប្កមតាងៗស្្ើឲ្យសល្កព្រួយចិតតាជាខ្លា ងំ។ មតិតាេកតាិ
តាមអុិនស ើ្រណិតមា្ន កប់្នឲ្យសយាបល់ែច៏ំដ�កមយួែល់សល្កថា «សៅព្រះវហិារសៅ»។
 សល្កចាងមានការរវល់មមាញឹកខ្លា ងំណាស់ គ្មា នស្លនឹងសៅព្រះវហិារស�ើយ រហូតទាល់ដត  
សរាងចពករបស់សល្កែួលរលំ។ ប៉ុដនតាស្លដែលប្នមកែល់ព្រះវហិារជាសលើកែំបូង សល្កហាកែូ់ចជា
គ្មា នស�ើញមានអ្ីដែលគួរឲ្យចាបអ់ារមមាណ៍សសារះ។ មានសមាជិកព្រះវហិារខលារះប្នពប្បស់ល្កថា សបើសល្ក 
បនតាមកព្រះវហិារសទៀត ព្រះជាមា្ច ស់នឹងពបទាន្រែល់សល្ក។ «ខ្ុ ំចងឲ់្យព្រះជាមា្ច ស់ពបទាន្រែល់ខ្ុ ំ
មានលុយកានដ់តសពចើនស�ើង ែូសច្នរះសហើយប្នជាខ្ុ ំពត�បស់ៅព្រះវហិារជាសលើកទី្ីរ» សល្កនិយាយ។
 សៅក្នុងអំ�ុងស្លសន្រះ សល្កចាងកម៏ានការគ្រស្្ើជាចុងសៅសៅក្នុងសភាជនីយោឋា នមយួ
សៅទីពករុងមយួសផ្សងសទៀត។ សពកាយស្លមកែល់ សល្កកច៏ាបស់ផតាើមដស្ងរកព្រះវហិារតាមអុិនស ើ្រណិត
ភាលា មៗដែរ។ «ខំុ្ចងរ់កព្រះវហិារថ្ាយបងរំព្រះ សែើម្ឲី្យខ្ុ ំអាចរកលុយប្នសពចើនជាងមុន» សល្កនិយាយ។ 
 សល្កប្នរកស�ើញអាសយោឋា នព្រះវហិារចំនួន្ីរ គឺជាព្រះវហិារថ្ងាអាទិត្យែ៏្ ំមយួ និងព្រះ
វហិារសសសវនសែយអាតស់វនទីសទាដែលថ្ាយបងរំព្រះតាមផទារះែតូ៏ចមយួ។ «ខ្ុ ំមនិែឹងថាមក្ីមូលសហតុ អ្ីសទ 
ប្នជាខ្ុ ំសំសរចចិតតាសៅព្រះវហិារែតូ៏ចសន្រះ» សល្កមានពបសាសន។៍ 
 ថ្ងាមយួ សមាជិកមយួរូបប្នជដជកគ្្ន ជាមយួនឹងសល្កចាងអំ្ីថ្ងាសបបាតហ៍។ គ្តប់្នពប្ប ់  
ថា «ពបសិនសបើសល្ករកសាថ្ងាសបបាតហ៍ សល្កនឹងទទួលប្នព្រះ្រសពចើនដ្មសទៀត»។
 សល្កចាងចងម់ានលុយសពចើនដ្មសទៀត ប្នជាសល្កសូមឲ្យ្ួកជំនំុជួយ�អ្ិោឋា នសែើម្ឲី្យ
សល្កអាចរកសាថ្ងាសបបាតហ៍ប្ន។ សៅថ្ងាបន្ទា ប ់សល្កប្នពប្បស់មការរបស់សល្កថា សល្កចងឈ់ប ់
សំរាកសៅថ្ងាសៅរ ៍សបើមនិប្នសទសល្កសំុឈបស់្្ើការសហើយ។ សមការរូបសន្រះកប៏្នស្លាើយថា «កុំឈប ់
អី។ ចូរអ្នករកសាថ្ងាសបបាតហ៍របស់អ្នកចុរះ»។
 សៅស្លដែលមា្ច ស់សភាជនីយោឋា នប្នែឹងអំ្ីសរឿងសន្រះ គ្តខ់ឹងយ៉ាងខ្លា ងំ។ គ្តប់្នបញ្ជ
ឲ្យសល្កចាងពតរូវដតស្្ើការសៅថ្ងាសៅរ។៍ សល្កចាងកប៏្នល្ឈប់្ ីការគ្រសន្រះសៅ។ ពសាបដ់ត បុគរលិក
សភាជនីយោឋា នទាងំអស់កប៏្នល្ឈប់្ ីការគ្រព្មៗគ្្ន ដែរ។
 បន្ទា បម់ក ្ួកជំនំុកប៏្នសស្នើឲ្យសល្កចាងសរៀនដផ្នកសុខភា្សៅឯមណ្ឌ លសុខភា្អាតស់វនទីសទា។ 
សល្កចាងកយ៏ល់ព្មតាមគំនិតសន្រះ។ ឥ�ូវសនរះសល្កទទួលប្នសញ្ញា បពតខ្ងដផ្នកចំណីអាហារសហើយ 
សហើយសល្កអាចមានការគ្រល្អស្្ើមនិខ្ន។ ប៉ុដនតាសល្កកម៏ានបំណងចងស់ារ ល់អំ្ីព្រះកានដ់តខ្លា ងំស�ើង
ដែរ។ សល្កកប៏្នអ្ិោឋា នសូមឲ្យប្នទទួលការហ្ឹកហ្ឺនខ្ងព្រះគម្រី។ សៅថ្ងាបន្ទា ប ់មានមនុស្ស្ីរន្ក ់ 
្ីព្រះវហិារសផ្សង្ីគ្្ន ប្នសៅសល្កឲ្យសៅចូលរមួវគរហ្ឹកហ្ឺនខ្ងព្រះគម្រីសៅទីពករុងមយួសទៀត។ វគរហ្ឹកហ្ឺន
សន្រះប្នផ្លា ស់បតាូរចិតតាគំនិតរបស់សល្ក។ សល្កប្នប្តប់ងប់ំណងពប្ថា្ន ចងម់ានលុយកាកស់ពចើនសន្រះ
សហើយ សហើយឥ�ូវសនរះកប៏្នកាលា យជាពគរូបសពងៀនខ្ងព្រះគម្រី(អ្នកបសពមើព្រះ)មា្ន កស់ៅវញិ។
 សល្កចាង ដែលមានវយ័ ៣៤ ឆ្្ន  ំប្នមានពបសាសនថ៍ា ជីវតិរបស់សល្កអាចសរុបសៅក្នុង
ខព្រះគម្រីសអសាយ ៥៥៖៨ ដែលប្នដចងថា «គំនិត អញ មនិ ដមន ែូច ជា គំនិត របស់ ឯង រាល់ គ្្ន  សទ ឯ ផលាូវ 
របស់ ឯង រាល់ គ្្ន  ក ៏មនិ ដមន ជា ផលាូវ របស់ អញ ដែរ»។
 «ឥ�ូវសនរះ ខ្ុ ំដលងមានអារមមាណ៍ចងស់្្ើជាអ្នកមានសទៀតសហើយ ប៉ុដនតាខ្ុ ំក៏្ ុ ំមានអារមមាណ៍ថាពក
ដែរ» សល្កមានពបសាសន។៍ «មានពគរូអ្ិបបាយមា្ន កធ់្លា បប់្នពប្បខ់្ុ ំថា គ្ត់្ ុំមានខ្រះអ្ីសន្រះសទ។ ខ្ុ ំ  
   កប៏្ននិយាយសៅគ្តវ់ញិថា ‘ដមនសហើយ អ្នកមានលុយកាកស់ពចើន ណាស់ 
   អ្នកមនិខ្រះអ្ីសន្រះសទ ដមនសទ?’ ឥ�ូវសនរះខ្ុ ំអាចយល់្ីអ្ីដែលគ្តច់ង ់
   មានពបសាសនស៍ន្រះសហើយ។ ខ្ុ ំគ្មា នខ្រះអ្ីស�ើយ»។
   ពប្កែ់គ្្យសបបាតហ៍សរូលរបស់សល្កអ្នកជួយ�គ្ពំទែល់អ្នកពតរួសពតាយផលាូវ 
   ថនសបសកកមមា្ិេ្សល្កែូចជាសល្កចាង សនរះដែរ។ 
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ល្ងា ចថ ង្ាបរសុិទ្ធ - ថ ង្ាសៅរទី៍ ១ កញ្ញា

អណំានព្រះគម្រីសំរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖  កិច្ចការ ១៨៖២៤-២៨,  កចិ្ចការ ១៩,             
កចិ្ចការ ២០៖៧-១២, ១៥-២៧, កូរនិ្ូសទី២ ៤៖៨-១៤, កិច្ចការ ២១៖១-១៥។ 

ខចងចាៈំ «ប៉នុនតា សោរះ មនិ អំ្ ល់ អ្ី ដល់ ខ្ុ ំ សទ ខ្ុ ំ ក ៏មនិ រាប ់ជវីតិ សនរះ ទុក ជា របស់ វសិសស ដល់ ខ្ុ ំ នដរ ឲ្យ នត ខ្ុ ំ ប្ន 
បសងហើយ ការ រត ់ពបណាងំ របស់ ខ្ុ ំ សោយ អណំរ ចុរះ ព្ម ទាងំ ការ ងារ នដល ខ្ុ ំ ប្ន ទទលួ អំ្ ី ព្រះ អម្្ច ស់ សយសូ៊វ 
គឺ ឲ្យ ខ្ុ ំ ប្ន ស្្ើ បោទា ល់ ស្្ ពគប ់្ី ដណឹំង ល្អ ថន ព្រះ គុណ ព្រះ វញិ» (កិច្ចការ ២០៖២៤)។ 

 សល្កលូកា ្ំុប្នពបកាសពប្បអ់្នកអានថា សល្កនឹងចាបស់្តាើមសរឿង្្អំី្សីល្កប៉លុសទៀតសហើយ
សោរះសទ។ សល្កពរានន់តប្នចាបស់្តាើមពប្បស់យើងអំ្ដីសំណើ រសលើកទីបរីបស់ប៉លុសដើម្សីៅនចកចាយដំណឹង
ល្អប៉សុណាណ រះ។ កណ្ឌ គម្រីកិច្ចការប្ននចងថា សល្កប្នចណំាយស្លសៅក្នុងទីពករុងអានទី់យ៉ូកជាយូរនពកល 
នដរ។ បោទា បម់កសល្កលូកាពប្បស់យើងថា សល្កប៉លុប្នសចញដំសណើ រមយួសលើកសទៀត។ សល្កប៉លុក ៏
«សចញ សៅ សដើរ កាត ់ពសរុក កាឡាទី នងិ ពសរុក ព្ីរា សោយ លំោប ់ព្ម ទាងំ តាងំ ឲ្យ ្ កួ សិស្ស ទាងំ អស់ ប្ន 
ខ្ជា ប ់ខជានួ ស�ើង» (កិច្ចការ ១៨៖២៣)។ សហតុសោរះសហើយ ការស្្ើដសំណើ ររបស់សល្កប៉លុនដលម្នចម្ងា យ 
ជាង២៤០០គី�ូនមព៉តពតរូវប្ន្ន្យល់សៅក្នុងពតឹមនតមយួខប៉សុណាណ រះ!
 សហតុអី្ប្នជាសល្កលូកាមនិនិយាយឲ្យសពចើនអំ្កីារស្្ើដសំណើ ររបស់សល្កប៉លុ? ្សីពររះទី 
ពករុងបោទា ប ់គឺទពីករុងសអសេសូរ នដលរាតប់្នស្្ើដសំណើ រសៅដល់ ម្នសារៈសំខ្នជ់ាងអ្ីៗ នដលប្នសកើត 
ស�ើងសៅស្លស្្ើដសំណើ រសៅសទៀត ។ សល្កប៉លុប្នស្្ើដសំណើ រសៅកានក់ននលែងជាសពចើន។ ប៉នុនតាសល្កប្ន   
ចំណាយស្លសពចើនបំ្ុតសៅទីពករុងសអសេសូរ។ ដំសណើ ររបស់សល្កសៅកានទី់ពករុងសអសេសូរគឺជាសជាគជយ័
ដ៏្ មំយួ។  «អស់ អ្នក នដល សៅ ពសរុក អាសីុ ប្ន ឮ ព្រះ បនទាលូ ថន ព្រះ អម្្ច ស់ ទាងំ សាសន ៍យូោ និង សាសន ៍
សពកក ្ ង» (កិច្ចការ ១៩៖១០)។ ក្នុងអំ�ុងស្លដនដលសនរះ សហការរីបស់សល្កប៉លុម្្ន កព់បនហលជា 
ប្នចាបស់្តាើម្កួជំនំុសៅក្នុងទីពករុងកូលុ៉ស សហរ៉ាប៉លូ និងសៅឌីសស នដរ។
 ដសំណើ រសនរះគជឺាសលើកចុងសពកាយរបស់សល្កប៉លុ ឬកជ៏ាសល្កចុងសពកាយក្នុងគម្រីកិច្ចការនដល
សល្កលូកាប្នន ល្ែងពប្បស់យើង។  សល្កប៉លុប្នចាបស់្តាើមដំសណើ រសនរះក្នុងោមជា្លរដ្ឋនដលម្នសិទ្ធិ
សសរភីា្ស្ញសលញ។ សពកាយមកសទៀត សល្កលូកាប្នពប្បស់យើងអំ្កីារស្្ើដសំណើ រមយួសទៀតរបស់សល្ក
ប៉លុ។ ប៉នុនតាក្នុងអ�ុំងស្លសោរះ សល្កប៉លុស្្ើដសំណើ រសៅកានទី់ពករុងរ ៉មូក្នុងោមជាអ្នកសទាសម្្ន កវ់ញិ។
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ដំសណើ ររបស់សល្កប៉ុលសៅកានទី់ពករុងសអសេសូរ៖ ភាគទី១ (កិច្ចការ ១៩៖១-៧)
 
 ខគម្រីកិច្ចការ ១៨៖២៤-២៨ ពប្បស់យើងថា សល្កប៉ុលប្នស្្ើដំសណើ រសៅកានទី់ពករុងសអសេ
សូរ។ សៅតាម្លែូវសៅកានទី់សោរះ ម្នអ្នកសជឿនដលជាសាសនយូ៍ោម្្ន កស់្្រះអប័៉ូ�ូសកប៏្នមក កាន ់
ទី ពករុងសោរះនដរ។ អប័៉ូ�ូសគឺជាបុរសម្្ន កន់ដល្ូនកខ្ងរក្យសមតា។ី រាតក់ជ៏ាអ្នកនដលម្នចំសណរះដឹង 
អំ្ី ព្រះ គម្រី សពរៅពជរះម្្ន កន់ដរ។ តាមរយៈការសរៀបរាបព់ប្ប់្ ីសល្កលូកា សយើងអាចស�ើញថា អប័៉ូ�ូស
កជ៏ាអ្នកសជឿសលើព្រះសយសូ៊វម្្ន កន់ដរ។ «រាត ់ប្ន សិកសា ខ្ង ឯ ្ លែូវ ព្រះ អម្្ច ស់ សហើយ សោយ សពររះ រាត ់ម្ន  
ចិតតា ឧសសាហ៍ ប្ន ជា រាត ់អ្ិបបាយ សហើយ បសពងៀន យ៉ាង ពតឹម ពតរូវ» (កិច្ចការ ១៨៖២៥)។ ប៉ុននតា អប័៉ូ�ូស
ដឹងប្នពតឹមនត្ិ្ីបុណ្យពជមុជទឹកនដលសល្កយ៉ូហានប្នបសពងៀននតប៉ុសណាណ រះ។ អប័៉ូ�ូសប្នសរៀន
សោយផ្ទា ល់្ីសល្កយ៉ូហានប្ទីសទា។ សហតុសោរះ អប័៉ូ�ូសប្នសរៀនអំ្ីព្រះសយសូ៊វក្នុងអំ�ុងស្ល នដល 
ព្រះសយសូ៊វគងស់ៅសលើន្នដីសនរះឯង។ ប៉ុននតាបោទា បម់ក អប័៉ូ�ូសកប៏្នចាកសចញ្ីទីពករុងសយរូសា�ិម
មុនស្លនដលព្រះពទងប់្នចាកព់្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធមកសលើ្ួកអ្នកសជឿដំបូងៗ។
 ព្ឹតតាិការណ៍សនរះជួយ�្ន្យល់អំ្ីមូលសហតុនដលអគី័ឡា និងព្ីសីុលពតរូវជួយ�បសពងៀនអប័៉ូ�ូស 
បននថែមសទៀតអំ្ីព្រះសយសូ៊វ។ អប័៉ូ�ូសដឹងអំ្ីរសបៀបនដលពតរូវសពបើព្រះគម្រីសាសនស៍ហសព ើ្រសដើម្បីងាហ ញ 
ពប្បម់នុស្សម្្ន ថា ព្រះសយសូ៊វគឺជាព្រះអង្គសស្ងា្គ រះនដលព្រះពទងប់្នចាតម់កសស្ងា្គ រះរា្សតាព្រះអង្គ។ 
ប៉ុននតាក្នុងស្លជាមយួរា្ន សោរះ អប័៉ូ�ូសកព៏តរូវសរៀនអំ្ី្ត័ម៌្ន និងដំណឹង្្ីៗបំ្ុតអំ្ីកិច្ចការរបស់ព្រះ
សយសូ៊វ្ងនដរ។ អគី័ឡា និងព្ីសីុល និង្ួកសជឿស្្សងសទៀតប្នពបគល់សំបុពត្ិសសសមយួដល់អប័៉ូ
�ូស។ សំបុពតសនរះគឺពតរូវប្នសរសសរសៅកាន់្ ួកជំនំុសៅពសរុកអាថខ (កិច្ចការ១៨៖២៧) នដលពប្ប ់
្ួកសគឲ្យទទួលអប័៉ូ�ូស និងកិច្ចការនដលរាតព់តរូវស្្ើ្ង។ សំបុពតសនរះកប៏្នជួយ�ឲ្យអប័៉ូ�ូសស្្ើការ 
ប្នសជាគជយ័យ៉ាងសពចើនសៅទីពករុងកូរនិ្ូស្ងនដរ (កូរនិ្ូសទី១ ៣៖៤-៦,  កូរនិ្ូសទី១ ៤៖៦, 
កូរនិ្ូសទី១ ១៦៖១២)។

 សូមអានកិច្ចការ ១៩៖១-៧។ ដូចនដលប្នបងាហ ញក្នុងខទាងំសនរះ សតើម្នអ្ីសកើតស�ើងចំសររះ
សល្កប៉ុលស្លនដលរាតប់្នសៅដល់ទីពករុងសអសេសូរ?

 «សល្កប៉ុលកប៏្នស្្ើដំសណើ រមកដល់ទីពករុងសអសេសូរ។  សៅទីសោរះសល្កប្នជួបមនុស្ស១២ 
ោក ់នដលសជឿតាមសល្កយ៉ូហានប្ទីសទា។ មនុស្សទាងំសនរះកប៏្នសរៀនអំ្ីកិច្ចការរបស់ព្រះសយសូ៊វខលែរះៗ 
ដូចរា្ន នឹងអប័៉ូ�ូសនដរ ។ មនុស្សទាងំ១២ោកស់នរះមនិសូវជាឆ្លែ ត ឬម្នសទ្សកាសល្យដូច អប័៉ូ�ូស 
ស�ើយ។ ប៉ុននតា ្ួកសគម្នជំសនឿសលើព្រះសយសូ៊វដូចជាអប័៉ូ�ូសនដរ។ ្ួកសគកម៏្នចិតតាសេរះេលួចងព់ប្ប់
អ្នកដថទអំ្ីព្រះសយសូ៊វ្ងនដរ» (ដកពសង់្ ី Ellen G. White, The Acts of the Apostles, page 
282, adapted)។ 
 មនុស្សទាងំ១២ោកក់ទ៏ទួល្ិ្ីបុណ្យពជមុជទឹក។ ព្រះជាម្្ច ស់កប៏្នពបទានព្រះវញិ្ញា ណ 
បរសុិទ្ធដល់្ួកសគទាងំ១២ោក។់ បោទា បម់ក្ួកសគចាបស់្តាើមនិយាយភាសាដថទ។ ការ្ិតសនរះបងាហ ញ 
សយើងថា ្ួកសគគឺជាអ្នកបំសរ ើព្រះសយសូ៊វ ដូចរា្ន នឹងអប័៉ូ�ូសនដរ។ ព្រះពទងព់បទានអំសណាយទានថនការ
និយាយភាសាដថទដល់្ួកសគសដើម្ឲី្យ្ួកសគអាច្ន្យល់ដំណឹងល្អដល់មនុស្សពគបរ់ា្ន សៅពគបទី់កននលែង
នដល្ួកសគពតរូវសៅ។
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ដំសណើ ររបស់សល្កប៉ុលសៅកានទី់ពករុងសអសេសូរ៖ ភាគទី២ (កិច្ចការ ១៩៖២៣-៤១)

 សៅទីពករុងសអសេសូរ សល្កប៉ុលប្នស្្ើនូវសរឿងមយួនដលសល្កនតងនតធ្លែ បប់្នស្្ើកាលណា
សល្កប្នសៅទីពករុងណាមយួ។ ដំបូង សល្កប្នអ្ិបបាយសៅក្នុងសាល្ពបជំុ។ សាល្ពបជំុគឺជា 
«ព្រះវហិារ» ឬ កននលែងថ្ាយបង្គំរបស់សាសនយូ៍ោ។  ប៉ុននតាមនិយូរប៉ុោ្ន ម្នសាសនយូ៍ោជាសពចើន ប្ន 
ពបឆ្ងំសៅនឹងសាររបស់សល្កប៉ុល។ សហតុសោរះ សល្កនិងមតិតាេកតាិកប៏្នបតាូរទីកននលែងសៅកានក់ននលែងមយួ 
របស់បុរសម្្ន កន់ដលម្នស្្រះថា ទីរ៉ានុសនដលម្នសាល្បសពងៀនមយួកននលែង។ សល្កប៉ុលកប៏្ន 
អ្ិបបាយសៅទីសោរះជាសរៀងរាល់ថ្ងាអស់រយៈស្ល២ឆ្្ន  ំ(កិច្ចការ ១៩៖៨-១០)។ អ្នកសៅទីពករុងសអសេសូរ
ពគបរ់ា្ន ទាងំអស់ប្នឮដំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វសោយសារនតកិច្ចការរបស់សល្កប៉ុលសៅទីសោរះ (កិច្ចការ 
១៩៖១០, ២៦)។
 សៅក្នុងខគម្រី ១៩៖១១-២០ សល្កលូកាបននថែមសរឿងប្ដិហារ្យខលែរះសទៀត។ សរឿងអសា្ច រ្យទាងំ
សនរះបងាហ ញ្ីរសបៀបនដលព្រះសចសាតា របស់ព្រះយកឈ្នរះសលើមនតាអាគម។ សអសេសូរគឺជាទីពករុងនដលម្ន 
ជំសនឿសលើមនតាអាគមពគបទី់កននលែង។ ព្រះពទងប់្នសពបើសល្កប៉ុលឲ្យ្យាប្លសោយប្ដិហារ្យជាសពចើនករណី។ 
ប្ដិហារ្យមយួសោរះហាកដូ់ចជានបលែកសំរាបស់យើងកថ៏ាប្ន សោរះគឺ៖ ្ួកបណាតា ជនប្នយក ពកម្ និង 
កនន្សងថដនដលបរ៉ះនឹងនស្ករបស់សល្កប៉ុល ឬកឲ៏្យសល្កប៉ុលសពបើបនតាិច សហើយយកពកណាតទ់ាងំ
សោរះសៅពគបសលើអ្នកជមងា។ឺ វាហាកដូ់ចជាផ្ទា ងំពកណាតម់្នសិល្ន៍ដល្យាប្លអ្នកជមងាបឺ្នអុីចឹង 
(កិច្ចការ ១៩៖១២)។ សរឿងអសា្ច រ្យសនរះរឭំកសយើងអំ្ីរសបៀបនដលព្រះសយសូ៊វប្ន្យាប្ល្សតាីម្្ន កន់ដល
ធ្លែ ក់្ មអស់រយៈស្ល១២ឆ្្ន  ំ(លូកា ៨៖៤៤)។ ព្រះពទងប់្នសពបើវ ិ្ ីចំន�ក និងប្ដិហារ្យ្ិសសស
សដើម្បីងាហ ញអ្នកពករុងសអសេសូរថា អំណាចសចសាតា របស់ព្រះអង្គគឺខ្លែ ងំជាងមនតាអាគមណាៗទាងំអស់ 
(កិច្ចការ ១៩៖១១)។ សរឿងអសា្ច រ្យទាងំសនរះបងាហ ញសយើងអំ្ីរសបៀបនដលព្រះពទងស់េលែើយតបសៅនឹងសសច
កតាីពតរូវការរបស់មនុស្សសល្កសៅនឹងកននលែងនដល្ួកសគរស់សៅ។
 រចួមក សល្កប៉ុលប្នសំសរចចិតតាស្្ើដំសណើ រសៅទីពករុងសយរូសា�ិមបោទា ប់្ ីសល្កប្នបញ្ចប់
កិច្ចការសៅទីពករុងសអសេសូរ (កិច្ចការ ១៩៖២១)។ សល្កលូកា្ុំប្នពប្បអ់ំ្ីមូលសហតុស�ើយ។ ប៉ុននតា 
សយើងដឹងមូលសហតុសចញ្ីសំសណររបស់សល្កប៉ុលថា សល្កចងោ់យំកពប្កជំ់នួយនដលសល្កពបមូល 
ប្នសំរាប់្ ួកអ្នកពកក្នុងចំសណាម្ួកជំនំុសៅទីពករុងសយរូសា�ិម (រ ៉ូម ១៥៖២៥-២៧, កូរនិ្ូសទី១ 
១៦៖១-៣)។ ម្នការខ្រះសស្ៀងអាហារក្នុងអំ�ុងស្លនដលមហារាជសកលែវឌាសសសាយរាជ្យ សៅ ចពកេ្  
រ ៉ូម។ មនុស្សជាសពចើនរងការខ្រះខ្តមហូបអាហារ។ ពរាដលំ៏ប្កសោរះសហើយនដលប្នស្្ើឲ្យ្ួកអ្នកសជឿសលើ 
ព្រះសយសូ៊វសៅទីពករុងសយរូសា�ិមជួបភា្អតតាខ្ត។់ សលើសសនរះសៅសទៀតសោរះ ម្ន្ួកអ្នកសជឿខលែរះ កប៏្ន
បរចិា្ច គរបស់ពទ្្យនដលខលែួនម្នសដើម្ជីួយ�សៅអ្នកដថទ។ សហតុសោរះ សល្កប៉ុលកច៏ងចូ់លរមួជួយ� ្ ួកសគ 
្ងនដរ (កាឡាទី ២៖១០)។ សល្កប៉ុលចងោ់យំកអំសណាយរបស់សល្កនចកជូនដល់្ួកសគសដើម្ឲី្យ្ួក
សគទុកចិតតាសលើភា្ជាអ្នកដឹកោកំ្នុងខលែួនសល្ក និងោមំកនូវសសចកតាីសុខសានតាដល់្ួកជំនំុ្ងនដរ ។
  
 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ ១៩៖២៣-៤១។ សៅក្នុងខទាងំសនរះ សតើអ្ីសៅគឺជាសហតុ្លដ៏្ ិត    
ពប្កដនដលសគសលើកយកមកពបឆ្ងំនឹងសល្កប៉ុលសៅស្លចាបស់្តាើមកិច្ចការសៅទីពករុងសអសេសូរ និង
សៅស្លចុងបញ្ចបថ់នការសា្ន កស់ៅរបស់សល្កសៅទីសោរះ?

 ការទាស់រា្ន របស់សដសមពទាសជាមយួនឹងសល្កប៉ុលគឺអំ្ីការថ្ាយបង្គំព្រះនកលែងកាលែ យ។ ប៉ុននតា
សហតុ្ល្ិតពប្កដថនកំហឹងរបស់សដសមពទាសគឺសរឿងលុយកាក។់ សតើសល្កអ្នកមនិស�ើញសទឬអំ្ីរសបៀប
នដលសដសមពទាសសំនដងឥរយិាប្របស់ខលែួន ស្្ើហាកដូ់ចជាខ្ល់ខ្្យនឹងសរឿងសាសោខ្លែ ងំណាស់?   
ប៉ុននតាអ្ីនដលរាតច់ងប់្ន្ិតពប្កដគឺចងប់្នលុយកាកឯ់សណារះវញិសទ។

ថ្ងាចន័ទា   ៣ កញ្ញា
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សល្កប៉ុលសចញសៅសួរសុខទុក្ខអ្នកពករុងពទអាស (កិច្ចការ ២០៖៧-១៣)

 សល្កប៉ុលប្នសំសរចចិតតាចាកសចញ្ីពករុងសអសេសូរបោទា ប់្ ីម្នបញ្ហ ជាមយួនឹងសដសមពទាស 
(កិច្ចការ ១៩៖២៣-៤១)។ សហតុសោរះ សល្កប៉ុលប្នស្្ើដំសណើ រសៅកានព់សរុកម៉្សសដូន និងពសរុកអាថខ   
សិន មុននឹងបនតាសៅទីពករុងសយរូសា�ិម (កិច្ចការ ២០៖១-៣)។ ម្នសម្ជិក្ួកជំនំុនដលជាសាសន ៍ដថទ 
ខលែរះប្នសៅជាមយួនឹងសល្កក្នុងដំសណើ រសៅកានព់សរុកម៉្សសដូន និងពសរុកអាថខសនរះនដរ (កិច្ចការ ២០៖៤)។

 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ ២០៖៧-២០។ ម្នមនុស្សជាសពចើនប្នសពបើខទាងំសនរះសដើម្បីងាហ ញ
ថា ថ្ងាសបបាតហ៍ពតរូវប្នបតាូរសៅជាថ្ងាអាទិត្យវញិសហើយ។ សតើម្នការគិតសនរះខុសពតងណ់ានដរ?

 សៅចុងបញ្ចបថ់នដំសណើ រសួរសុខទុក្ខរបស់សល្កប៉ុលសៅកានទី់ពករុងពទអាស សល្កប្នសៅ
ចូលរមួការពបជំុរបស់្ួកជំនំុ «លុរះ ថ្ងា ដំបូង ក្នុង អាទិត្យសោរះ» (កិច្ចការ ២០៖៧)។ ពគបរ់ា្ន ប្នជួបជំុរា្ន  
«សដើម្ ីកាច ់នំបុង័» (កិច្ចការ២០៖៧)។ សហតុសោរះ ្ួកអ្នកវភិាគព្រះគម្រីខលែរះប្នគិតថា ខសនរះបងាហ ញ ឲ្យ 
ស�ើញថា សៅជំោនស់ល្កប៉ុល ្ួកជំនំុសាសនដ៍ថទប្នចាបស់្តាើមថ្ាយបង្គំព្រះសៅថ្ងាអាទិត្យជំនួសឲ្យ 
ថ្ងាសបបាតហ៍សហើយ។
 ប៉ុននតា មុនស្លនដលសយើងនិយាយថាសរាលគំនិតសនរះពតឹមពតរូវ សយើងពតរូវស្្ើឲ្យពប្កដ ចបាស់ ថា 
សយើងពតរូវយល់សៅថ្ងានដលម្នការពបជំុរា្ន សោរះគឺជាថ្ងាអ្ី។ សយើងកព៏តរូវនតដឹងថា សតើ្ួកសគពបជំុរា្ន  ម្ន 
សរាលបំណងអ្ី្ងនដរ។ សហតុសោរះ ចូរសយើងពកស�កសមើលសរឿងសនរះឲ្យកានន់តចបាស់ស�ើងន្មសទៀត។ 
ខទាងំសនរះនិយាយថា សគប្នសពបើចសងកៀងសដើម្បីំេលែសឺ្លពបជំុរា្ន សោរះ (កិច្ចការ ២០៖៨)។ ខ ទាងំ សនរះក ៏ពប្ប ់
សយើង្ងនដរថា សសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សល្កប៉ុលប្នបនតារហូតដល់រកក់ណាតា ល អពធ្ពត (កិច្ចការ 
២០៖៧) សហើយប្នបនតាសទៀតរហូតដល់ថ្ងាររះនតមតាង (កិច្ចការ ២០៖១១)។  ខទាងំ សនរះ កព៏ប្បស់យើង្ង នដរ  
ថា យូទីគុសប្នលងល់កក់្នុងអំ�ុងស្លពបជំុសោរះ (កិច្ចការ២០៖៩)។ សរឿង ទាងំ សនរះពប្បស់យើងថា ការ
ពបជំុរា្ន សោរះសកើតស�ើងសៅស្លយប។់ 
 ប៉ុននតាសំណួរបោទា បន់ដលសយើងពតរូវសួរសោរះគឺ៖ សតើការពបជំុរា្ន សនរះសកើតស�ើងសៅយបម់ុនថ្ងាអាទិត្យ 
ឬកយ៏បស់ពកាយថ្ងាអាទិត្យ? ចសមលែើយវាអាពស័យសៅសលើរសបៀបនដលសល្កលូកាជាអ្នករាបស់្លសវល្ ។ ្ួក 
យូោនិយាយថា មយួថ្ងាចាបស់្តាើម្ីថ្ងាលិចមយួ រហូតដល់ថ្ងាលិចមយួសទៀត។ ប៉ុននតា្ួករ ៉ូមសគមនិប្នរាប់
ស្លសវល្តាមរសបៀបនដល្ួកយូោរាបស់ោរះសទ។ សំរាប់្ ួករ ៉ូម មយួថ្ងាចាបស់្តាើម្ីរកក់ណាតា លអពធ្ពត
មយួសហើយពតរូវបញ្ចបស់ៅរកក់ណាតា លអពធ្ពតមយួសទៀត។ សហតុសោរះពបសិនសបើរាបស់្លសវល្តាមរសបៀប
្ួកសាសនយូ៍ោ សរឿងសោរះសកើតស�ើងចំស្លយបថ់្ងាសៅរ។៍ ប៉ុននតាពបសិនសបើរាបត់ាមក្ួនរបស់្ួករ ៉ូមវញិ 
សរឿងសោរះសកើតស�ើងចំយបថ់្ងាអាទិត្យ។ មនិថាសរឿងសនរះសកើតស�ើងសៅយបម់យួណាស�ើយ ខគម្រីកិច្ចការ 
២០៖៧-១២សនរះ បងាហ ញសយើងថា  ការពបជំុសនរះម្នសារៈសំខ្ន់្ ិសសសណាស់្ីសពររះ សល្កប៉ុលពតរូវ
ចាកសចញសៅព្ឹកថនថ្ងាបោទា ប។់ ពគបរ់ា្ន ប្នជួបជំុរា្ន សដើម្សីាតា បនូ់វអ្ីនដលសល្កប៉ុលម្នពបសាសន។៍ 
សហតុសោរះ វាជាការ្ិប្កណាស់នដលអ្នកខលែរះចងស់ពបើសរឿងសនរះមកអរះអាងថា ថ្ងាសបបាតហ៍ពតរូវប្នបតាូរ
សៅថ្ងាអាទិត្យសោរះ។

 សតើការបសពងៀនរបស់ព្រះគម្រីអំ្ីថ្ងាសបបាតហ៍ជួយ�សយើងយ៉ាងដូចសមតាចខលែរះសដើម្ឲី្យសសចកតាីជំសនឿ 
របស់សយើងក្នុងោមជាអ្នកសសសវនសដយអ៍ាតស់វនទីសទារងឹម្កំានន់តខ្លែ ងំស�ើងសោរះ?
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ដំសណើ ររបស់សល្កប៉ុលសៅកានព់ករុងមសីលត (កិច្ចការ ២០៖១៥- ២៧)

 សល្កប៉ុលប្នឈបសំ់ចតសៅមយួកននលែងសទៀតមុននឹងបនតាដំសណើ រសៅសយរូសា�ិម។ គឺសល្ក   
ប្នសៅកានទី់ពករុងមសីលត។ សៅទីសោរះ សល្កប្នអ្ិបបាយពរាចុងសពកាយជូន្ួកសមដឹកោំ្ ួកជំនំុ 
នដលមក្ីពករុងសអសេសូរ។

 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ ២០៖១៥-២៧។ សតើសល្កប៉ុលម្នពបសាសនអ៍ំ្ីអ្ីសៅចំណុចដំបូង
ថន សសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សល្ក?

 សល្កប៉ុលសជឿថា សល្កនឹងមនិពត�បម់កកានអ់ាសីុមតាងសទៀតសទ។ សល្កប្នសរៀបន្នការ 
សំរាបដំ់សណើ រ្្ីមយួរចួរាល់សហើយ។ សល្កម្នន្នការស្្ើដំសណើ រសៅទីពករុងរ ៉ូម និងពសរុកសអសបា៉ញ 
(រ ៉ូម ១៥៖២២-២៩)។ សហតុសោរះ សល្កប៉ុលកច៏ាបស់្តាើមសោយម្នពបសាសនអ៍ំ្ីរយៈស្លជាសពចើន
ឆ្្ន នំដលសល្កប្នសា្ន កស់ៅទីពករុងសអសេសូរ។ សល្កប៉ុលជំរាប្ួកសមដឹកោំ្ ួកជំនំុអំ្ីអ្ីនដលប្នសកើត
ស�ើងក្នុងកាលនដលសល្កប្នរស់សៅជាមយួអ្នកពករុងសអសេសូរ។ ប៉ុននតា សល្កកម៏្នពបសាសនអ៍ំ្ីអ្ីនដល
សល្កប្រម្ភនដលអាចនឹងសកើតស�ើងចំសររះសល្កក្នុងទីពករុងសយរូសា�ិមោស្លខ្ងមុខសោរះនដរ។
 សល្កប៉ុលម្នសហតុ្លល្អមយួនដលពតរូវខ្លែ ច។ ្ួកជំនំុសៅទីពករុងសយរូសា�ិមធ្លែ បម់្ន 
អារម្ណ៍ ខឹងសមបានឹងសល្កប៉ុលបនតាិចបនតាួចនដរ។ សោរះគឺសោយសារនតសល្កប៉ុលធ្លែ បព់បឆ្ងំនឹង 
ពគីសាទា នក្នុងអតីតកាល។ ្ួកជំនំុកម៏្នការប្រម្ភអំ្ីសាររបស់សល្កប៉ុល្ងនដរ។ សល្កប៉ុលប្ន 
អ្ិបបាយដំណឹងល្អថា ព្រះសយសូ៊វសស្ងា្គ រះសយើងរាល់រា្ន សោយសសចកតាីជំសនឿនតមយា៉ងប៉ុសណាណ រះ។ សហតុ សោរះ 
អ្នកដឹកោសំាសនយូ៍ោជាសពចើនម្នអារម្ណ៍ថា សល្កប៉ុលសៅមនិសស្ារះពតងច់ំសររះជីវតិជា សាសនយូ៍ោ 
និងសសចកតាីជំសនឿនបបសាសនយូ៍ោសទ (កិច្ចការ ២៣៖១, ២)។ សៅរកក់ណាតា លសតវត្ស ទី១ថនពគិសតា 
សករាជ ្ួកសាសនយូ៍ោម្នការហតស់នឿយនឹងរោ្ឋ េបិ្លរ ៉ូម។ អារម្ណ៍សនរះស�ើញម្ន សៅពគបន់្្នក
ថនជីវតិរបស់សាសនយូ៍ោ។ ពបនហលជា្ួកជំនំុកម៏្នអារម្ណ៍នបបសនរះនដរ។ សហតុសោរះ សៅស្លនដល
្ួកសគស�ើញសល្កប៉ុលស្្ើកិច្ចការជាមយួសាសនដ៍ថទវាមនិងាយឲ្យ្ួកសាសនយូ៍ោ និយមចូលចិតតា នឹង  
សល្កស�ើយ។ 
 សល្កប៉ុលកម៏្នសហតុ្លមយួស្្សងសទៀតនដលពតរូវប្រម្ភ្ងនដរ។ ក្នុងកិច្ចការ ២០៖២៩- ៣១ 
សល្កប៉ុលម្នពបសាសនអ៍ំ្ីអ្ីនដល្ួកអ្នកដឹកោំ្ ួកជំនំុក្នុងពករុងសអសេសូរគួរម្នវធិ្នការចំសររះ្ួក
ពគរូនកលែងកាលែ យ។ សល្កប៉ុលម្នពបសាសនថ៍ា ្ួកពគរូនកលែងកាលែ យសពបៀបដូចជានេកថព្នដល្យាយាមោហំ្ូង
សចៀមឲ្យវសង្ង សហើយបំផ្លែ ញសចៀមទាងំសោរះ។ សពរារះថា្ន កន់ដលមក្ី្ួកពគរូនកលែងកាលែ យគឺម្ន្ិតពប្កដ
សូម្នីត  ជំោនស់ល្កកម៏្ននដរ។  រាបរ់យឆ្្ន មំុនជំោនរ់បស់សល្កប៉ុល សសតាចសា�ូម៉ូនម្នបនទាូលថា 
«ឥត ម្ន អ្ី ជា ្ ្ី សៅ សពកាម ថ្ងា ស�ើយ» (សាសាតា  ១៖៩)។ ពបវតតាិសា្សតាសតាីអំ្ី្ួកជំនំុពគីសាទា នបងាហ ញថា ្ួក
ពគរូនកលែងកាលែ យប្នស្្ើឲ្យ្ួកជំនំុឈចឺាបខ់្លែ ងំណាស់។ បញ្ហ នដលបងកស�ើងសោយ្ួកពគរូនកលែងកាលែ យនឹងបនតា
ក្នុង្ួកជំនំុ រហូតដល់ពរាចុងបញ្ចប ់(្ីម៉ូស្ទី២ ៤៖៣)។
 នមនសហើយ សល្កប៉ុលម្នសរឿងសពចើនណាស់នដលស្្ើឲ្យរាតប់្រម្ភ។ ប៉ុននតា សល្កមនិធ្លែ បន់ដល
ឈបស់ជឿទុកចិតតាសលើព្រះជាម្្ច ស់ស�ើយ។ 

 សូមអានកូរនិ្ូសទី២ ៤៖៨-១៤។ សតើសល្កប៉ុលកំ្ុងម្នពបសាសនអី្៍ខលែរះសៅក្នុងខទាងំសនរះ
នដលថា សយើងពតរូវនឹកចា ំនិងសដើរតាម សៅស្លនដលបញ្ហ មកដល់សោរះ? សតើសល្កប៉ុលប្នោកស់សចកតាី
សង្មឹរបស់សល្កសៅទីណា?
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សល្កប៉ុលសៅសួរសុខទុក្ខអ្នកពករុងទីរ ៉ុសនិងទីពករុងសសសារា (កិច្ចការ ២១៖១០-១៤)

 សល្កលូកាពប្បស់យើងអំ្ីអ្ីនដលសកើតស�ើងចំសររះសល្កប៉ុលសៅតាម្លែូវសៅកានទី់ពករុងសយរូ
សា�ិម។ បោទា ប់្ ីសល្កស្្ើដំសណើ រសៅទីពករុងមសីលតរចួសហើយ សល្កប្នចំណាយស្លមយួសប្តា ហ៍
ក្នុងទីពករុងទីរ ៉ុសសៅពសរុកសេនីស (កិច្ចការ ២១៖១៦)។ ប៉ុននតាខណៈនដលសល្កប៉ុលសៅទីសោរះ ព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធប្នោំ្ ួកអ្នកសជឿសៅទីពករុងទីរ ៉ុសោស់សតឿនសល្កប៉ុលមនិឲ្យស្្ើដំសណើ រសៅកានទ់ីពករុងសយរូសា�ិម
ស�ើយ។ ការោស់សតឿនរបស់្ួកជំនំុមនិពបឆ្ងំរា្ន នឹងបញ្ជា របស់ព្រះនដលប្នបងា្គ បស់ល្កប៉ុល ឲ្យសៅ 
ទីពករុងសយរូសា�ិមសោរះស�ើយ។ សតើសយើងដឹងសរឿងសនរះប្នយ៉ាងដូចសមតាច? សយើងដឹងសោយសារ ពកស�ក
សមើលរក្យស្ចនជ៍ាភាសាសពកកក្នុងខគម្រីកិច្ចការ ១៩៖២១ សលើរក្យថា «សសពមច ចិតតា សៅ» (KHSV)។ 
រក្យសពកកសនរះចងម់្ននយ័ថា «ព្រះ វញិ្ញា ណ នណ ោ ំសល្ក ប៉ុល ឲ្យ សសពមច ចិតតា»។ រក្យ ស្ចនទ៍ាងំឡាយ
សៅក្នុងខគម្រីកិច្ចការ ២១៖៤ កប៏្នពប្បស់យើងថា សល្កប៉ុល្ំុប្នសំសរចចិតតាសោយខលែួនឯងសោរះស�ើយ។ 
ពបនហលជាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធបងាហ ញពប្ប់្ ួកពគីសាទា នសៅទីពករុងទីរ ៉ុសអំ្ីសពរារះថា្ន កន់ដលសល្កប៉ុល
ពតរូវេលែងកាតស់ទដឹង។ សហតុសោរះ ្ួកពគីសាទា នទាងំសនរះកប៏្នោស់សតឿនសល្កប៉ុលកំុឲ្យពបញាបស់្្ើដំសណើ រ
សៅកានទី់ពករុងសយរូសា�ិមស�ើយ។ សល្កប៉ុលខលែួនឯងក៏្ ុំដឹងថានឹងម្នអ្ីសកើតស�ើងដល់រូបសល្កស្ល
នដលសល្កសៅដល់ទីពករុងសយរូសា�ិមនដរ (កិច្ចការ ២០៖២២, ២៣)។ បទ្ិសសា្នរ៍បស់សល្កប៉ុល
បងាហ ញពប្បស់យើងថា ព្រះពទង់្ ុ ំនមនសចរះនតបងាហ ញពប្បស់យើង  ចបាស់ៗពគប ់យ៉ាងសៅពរានតមយួសោរះ សទ។

 សូមអានកិច្ចការ ២១៖១០-១៤។ ក្នុងខទាងំសនរះ បុរសម្្ន កស់្្រះអក័ាក បុសប្នោស់សតឿន
យ៉ាង្ិសសសដល់សល្កប៉ុលសៅក្នុងទីពករុងសសសារា។ សតើការោស់សតឿនរបស់អក័ាក បុសសនរះបងាហ ញដល់
សល្កប៉ុលអំ្ីបញ្ហ នដលកំ្ុងទនទាឹងរងច់ាសំល្កសៅឯសយរូសា�ិមយ៉ាងដូចសមតាចខលែរះ? 

 អក័ាក បុសគឺជាសហារាម្្ន ក។់ សហារាគឺជាអ្នកោសំារ្ិសសសនដលព្រះពទងច់ាតឲ់្យសៅកានរ់ា្សតា
របស់ព្រះអង្គ។ សយើងធ្លែ បជ់ួបអក័ាក បុសមតាងសហើយក្នុងខគម្រីកិច្ចការ ១១៖២៧-៣០។  សៅក្នុងសរឿងសនរះ 
អក័ាក បុសប្នោស់សតឿន្ួកជំនំុអំ្ីកង្រះសស្ៀងអាហារ។ ក្នុងកិច្ចការជំ្ូក២១សនរះវញិ អក័ាក បុសប្ន
ស្្ើសរឿងនដល្ួកសហារាគម្រីសញ្ញា ចាស់ធ្លែ បប់្នស្្ើនដរ។ សល្កប្នសំនដងសាររបស់សល្កសោយ 
បងាហ ញថា សល្កប៉ុលនឹងពតរូវចាបខ់លែួនសៅស្លសល្កសៅដល់ទីពករុងសយរូសា�ិម។ បោទា បម់កសពតរូវរបស់
សល្កប៉ុលនឹងបញជាូ នសល្កឲ្យសៅ្ួកសាសនរ៍ ៉ូម។
 ្ួកពគីសាទា ននដលសៅជាមយួនឹងសល្កប៉ុលប្នចាតទុ់កសាររបស់អក័ាក បុសថាជាការោស់
សតឿនមយួ។ ្ួកសគជំរាបដល់សល្កប៉ុលថាកុំឲ្យស្្ើដំសណើ រសៅទីពករុងសយរូសា�ិមស�ើយ។ ចិតតាស្លែើមរបស់
សល្កប៉ុលម្នការបរ៉ះរល់សោយកតាីប្រម្ភរបស់្ួកសគចំសររះរូបសល្ក។ ប៉ុននតា សល្កប្នសំសរចចិតតាសដើម្ី
បញ្ចបកិ់ច្ចការរបស់សល្ក សបើសទារះបីជាពតរូវសាលែ បក់ស៏ោយ។ សំរាបស់ល្កប៉ុល ដំណឹងល្អ និងសសចកតាីសុខ
សានតារបស់្ួកជំនំុគឺសំខ្នជ់ាងសុវតថែិភា្ផ្ទា ល់ខលែួនរបស់សល្កសៅសទៀត។ 
 «សល្កប៉ុលស្លនដលពតរូវស្្ើដំសណើ រមកសយរូសា�ិម្ីសលើកមុនៗមនិនដលធ្លែ បម់្នចិតតាទុក្ខ
ព្រួយដូចពរាឥ�ូវសនរះសទ។ សល្កដឹងថា សល្កនឹងជួបមតិតាេកតាិមយួចំនួន និងសពតរូវជាសពចើន។ សល្ក 
មកជិតដល់ទីពករុងនដលងាកនបរសចញ្ីព្រះសយសូ៊វ និងប្នសំឡាបព់្រះបុពតារបស់ព្រះ។ ព្រះពទងម់្ន
ព្រះ្ិសរា្នឹងពករុងសនរះខ្លែ ងំណាស់» (ដកពសង់្ ី Ellen G. White, The Acts of the Apostles, 
pages 397, 398, adapted)។
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ការសិកសាបននថែម៖ «្ួកសាសនយូ៍ោម្នកំហឹងខ្លែ ងំណាស់ចំសររះពគីសាទា ននដល្សាយដំណឹងល្អ។ ្ួក   
ពគីសាទា នប្នទទួលសជាគជយ័យ៉ាងសពចើន។ ការបសពងៀន្្ីៗរបស់្ួកសគប្នជួយ�្ួកសាសនយូ៍ោឲ្យ សប្រះបង ់
គំនិត ខុស េ្គង នដ លថា ្ួកសគពតរូវនតសដើរតាមពកឹត្យវនិយ័សទើបប្នសស្ងា្គ រះ។ ការបសពងៀនសនរះកស៏លើក ស�ើង 
្ងនដរថា ្ួកសាសនដ៍ថទកដូ៏ចជា្ួកសាសនយូ៍ោនដរ។ ទាងំសាសនយូ៍ោ និងទាងំសាសនដ៍ថទគឺជា
កូនសៅរបស់សល្កអព័ប្ហា។ំ សល្កប៉ុលខលែួនឯងកម៏្នពបសាសន៍្ ងនដរថា «ដូសច្នរះ នលង ម្ន សាសន ៍
សពកក ឬ សាសនយូ៍ោ ្ួក កាត ់នស្ក ឬ មនិ កាត ់នស្ក មនុស្ស ថព្ ឬ ្ ួក ទម�ិ  និង នលង ម្ន អ្នក ងារ ឬ 
អ្នក ជា សទៀត ស�ើយ» (កូលុ៉ស ៣៖១១, KHSV)។ ្ួកសាសនយូ៍ោម្នអារម្ណ៍ថា រក្យស្ចនន៍ដល 
សល្កប៉ុលសលើកស�ើងគឺជាបទឧពកិដ្ឋពបឆ្ងំនឹងព្រះជាម្្ច ស់។ សហតុសោរះ ្ួកសគសំសរចចិតតាថាពតរូវនតឃាត់
សល្កប៉ុលកុំឲ្យស្្ើការសោរះតសៅសទៀតជាសរៀងរហូត» (ដកពសង់្ ី The Acts of the Apostles, page 
390, adapted)។
 «សល្កប៉ុលមនិអាចសជឿទុកចិតតាសលើបងប្អូនរមួជំសនឿផ្ទា ល់របស់សល្ក សដើម្ឲី្យ្ួកសគជួយ�រាពំទ 
និង្តាល់កតាីសមតាតា ដល់រូបសល្កប្នស�ើយ។  ្ួកសាសនយូ៍ោនដលមនិសជឿសលើព្រះសយសូ៊វ ប្នតាមោន 
សល្ក ប៉ុលយ៉ាងស្អិត។ ្ួកសគប្ន្្ស្្្សាយរក្យកុហកដអ៏ាពកកអ់ំ្ីសល្កប៉ុលសៅទីពករុងសយរូសា�ិម
យ៉ាងឆ្បរ់ហ័ស។ ្ួកសគប្នសរសសរសំបុពតមនិល្អអំ្ីសល្កប៉ុលនិងកិច្ចការរបស់សល្ក។ សមដឹកោខំលែរះ
ក្នុង្ួកជំនំុពគីសាទា នប្នអានសំបុពតទាងំសនរះ សហើយកស៏ជឿតាមនដរ។ ្ួកសមដឹកោទំាងំសនរះ្ំុប្នចាតវ់ធិ្ន
ការសដើម្បីរ្ឈបរ់ក្យកុហកសប្កពប្ស់ទាងំសនរះសទ សហើយក៏្ ុំប្នរកវ ិ្ ីរាពំទដល់សល្កប៉ុលនដរ» (ដកពសង ់
្ី The Acts of the Apostles, page 398, adapted)។

សំណួរ្ិភាកសា៖
 
១) សល្កប៉ុលប្នជួបពគីសាទា នខលែរះសៅទីពករុងសអសេសូរនដលជា្ួកអ្នកសដើរតាមសល្កយ៉ូហានប្ទីសទា (កិច្ច 
ការ ១៩៖១៧)។ ្ួកអ្នកអាតស់វនទីសទាខលែរះប្នសពបើខទាងំសនរះសដើម្នីិយាយថា ្ួកពគីសាទា ននដលមក្ីព្រះ  
វហិារស្្សងៗពតរូវនតទទួលបុណ្យពជមុជទឹកមតាងសទៀតមុននឹងចូលរមួជាមយួនឹង្ួកជំនំុអាតស់វនទីសទា។  សតើ 
សរាលគំនិតពតឹមពតរូវនដរឬសទ? ពបសិនសបើពតឹមពតរូវ សតើសោយសារមូលសហតុអ្ី? សតើសល្កអ្នកមនិស�ើញសទ
ឬថាអប័៉ូ�ូសមនិពតរូវការទទួលបុណ្យពជមុជទឹកមតាងសទៀតសោរះសទ? សតើសរឿងសោរះបសពងៀនអ្ីខលែរះដល់ សយើង?

២ ) ម្នសាសនយូ៍ោជាសពចើននដលមនិសជឿសលើព្រះសយសូ៊វប្នងាកនបរមកពបឆ្ងំនឹងសល្កប៉ុល។ សហើយ
កម៏្នសាសនយូ៍ោជាសពចើននដលសជឿសលើព្រះសយសូ៊វកប៏្នពបឆ្ងំទាស់នឹងសល្កប៉ុលនដរ។ ្ួកសគប្ន
សចាទពបកានស់ល្កប៉ុលថាប្នផ្លែ ស់បតាូរពកឹត្យវនិយ័របស់ព្រះ។ មនុស្សជាសពចើននដលថ្ាយបង្គំព្រះនកលែងកាលែ យ
កស៏្អបស់ារនដលសល្កប៉ុលប្នអ្ិបបាយនដរ។ ប៉ុននតា សល្កសៅនតបនតាស្្ើកិច្ចការនដលព្រះពទងប់្នោក់
ឲ្យរាតស់្្ើដនដល។ សតើសយើងអាចសរៀន្ីសរឿងរបស់សល្កប៉ុលអ្ីខលែរះអំ្ីការមនិសប្រះបងក់ារបសពមើព្រះ?

៣) ចូរគិតអំ្ីខគម្រីខលែរះៗ និងសរាលគំនិតខលែរះៗនដលមនុស្សជាសពចើនសលើកយកមកនិយាយថា ថ្ងាសបបាតហ៍
ពតរូវប្នបតាូរសៅជាថ្ងាអាទិត្យសហើយ។ សតើសយើងពតរូវបងាហ ញថា សរាលគំនិតទាងំសនរះមនិពតឹមពតរូវសោយរសបៀប
ណា? សតើសយើងពតរូវបងាហ ញសោយរសបៀបណាថា ការរកសាថ្ងាសបបាតហ៍មនិនមនជាការ្យាយាមឲ្យប្ន 
សស្ងា្គ រះ សោយសារការកានត់ាមពកឹត្យវនិយ័សោរះ?



80
«សៅ!»

 សល្ក�ីយ៉ុង ខ្ុន នដលជាម្្ច ស់រណិជជាកម្គណសនយ្យឯកជនមយួរូប ពតរូវប្នសគសា្គ ល់ថា 
គឺជាអ្នកនដលោមំនុស្សឲ្យមកឯព្រះប្នសពចើនជាងពគរូគង្ាលសសសវនសដយអាតស់វនទីសទាខលែរះក្នុងពបសទស
កូសរខ្ងត្ូង្ងកថ៏ាប្ន។ ប៉ុននតា សល្កសសទាើរនត្ំុប្នស្្ើកិច្ចការសោរះសៅសហើយ។
 សរឿងសោរះប្នសកើតស�ើងសៅចុងឆ្្ន ២ំ០០០ សៅស្លនដលសល្កខ្ុនចាបស់្តាើមសិកសាបទទំោយ
ថនព្រះគម្រី។ សល្កប្នទទួលសា្គ ល់ភា្បោទា ន់្ ្ីមយួថា បទទំោយនីមយួៗក្នុងគម្រីោនីនយល៉ប្ន
សំសរចអស់សហើយ សៅស�ើយនតការយាងមកវញិសលើកទី្ីររបស់ព្រះសយសូ៊វនតប៉ុសណាណ រះ។ សល្កេងាល់ថា 
ពបសិនសបើសល្កណូសអរស់សៅស្្ថ្ងាសនរះវញិ សតើសល្កនឹងស្្ើអ្ីខលែរះ? ពបនហលជាសល្កណូសអនិងមនិខ្ល់
្ីមុខរបរផ្ទា ល់ខលែួនស�ើយ ប៉ុននតាសល្កនឹងឧទទាិសថ្ាយជីវតិរបស់សល្កសំរាបស់បសកកម្មយួសនរះវញិ៖ គឺ
ការពបកាស្សាយពប្បអ់ំ្ីការយាងមកវញិរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ សល្កខ្ុនម្នជំសនឿកានន់តចបាស់ស�ើង
ថា សល្កគួរនតឧទទាិសថ្ាយជីវតិរបស់សល្កសដើម្ពីបកាសដំណឹងសតាីអំ្ីការយាងមកវញិរបស់ព្រះសយសូ៊វ
សោយការស្្ើជាអ្នកោពំករុមជំនំុ។
 ព្ឹកមយួខណៈនដលសល្កអ្ិោ្ឋ ន សល្កហាកប់្នឮព្រះជាម្្ច ស់ម្នបនទាូលពប្បថ់ា «សៅ!» 
ព្រះរាជបញ្ជា សនរះស្្ើឲ្យសល្កម្នការេយ័ខ្លែ ចណាស់។ សល្កចាបស់្តាើមសលើកយកសលសស្្សងៗសដើម្ី
សោរះសាថា៖ «ទូលបង្គំរ្ានបទ្ិសសា្នព៍គបព់រានស់ទ។ ទូលបង្គំកម៏និនមនជាពគរូគង្ាលនដរ។ ទូលបង្គំ 
ម្នអាយុ៤០ឆ្្ន សំហើយ។ ទូលបង្គំខ្លែ ចការងារសោរះបរាជយ័ណាស់។»
 «ប៉ុននតា សរៀងរាល់ព្ឹក ការពតាស់សៅរបស់ព្រះកានន់តចបាស់ស�ើងៗ នដលស្្ើឲ្យខ្ុ ំកានន់ត ឈ ឺ
ចាប»់ សល្កខ្ុនម្នពបសាសន។៍ 
 សហតុសោរះសហើយ សល្កខ្ុនកប៏្នអ្ិោ្ឋ នថា «ពបសិនសបើព្រះអង្គ្ិតជាចងឲ់្យទូលបង្គំសៅនមន សូម
បងាហ ញឲ្យទូលបង្គំដឹង្ីអ្ីនដលពតរូវស្្ើតាងំ្ីដំបូងទីរហូតដល់ចុងបញ្ចបសិ់នមក។ សោរះទូលបង្គំ នឹង សៅ។»
 សល្កខ្ុនគិតថា សសចកតាីអ្ិោ្ឋ នសនរះសមសហតុ្លសហើយ ប៉ុននតាសល្ក្ំុប្នទទួលចសមលែើយ្ី
ព្រះវញិស�ើយ។ សល្កប្នអ្ិោ្ឋ នជាប់ៗ រា្ន អស់រយៈស្ល៧ថ្ងា។ សៅថ្ងាទីពប្ំ្ ីរ បោទា ប់្ ីការអ្ិោ្ឋ ន 
សល្កកប៏្នសបើកទស្សោវដតាីរបស់្ួកជំនំុអាតស់វនទីសទាថនញូញានកូសរស្្រះ Church Compass យកមក 
អាន។ សល្កប្នរកស�ើញសំសណរនដលដកពសង់្ ី Life Sketches of Ellen G. White នដលប្ន
ស្្ើឲ្យសល្កម្នការភ្ាកស់្្អើលខ្លែ ងំ។ សំសណរសោរះម្នសសចកតាីថា «ព្រះជាម្្ច ស់នឹងម្នមនុស្សនដល
ហ៊ានលរះបងអ់្ីៗពគបយ៉់ាងទាងំអស់សដើម្ជីួយ�សស្ងា្គ រះព្លឹងមនុស្ស។ អស់អ្នកណានដលមនិព្មសចញ
ស្្ើសកម្ភា្សសារះ រងច់ាទំាល់នតស�ើញពគបជំ់ហានចបាស់សៅ្ីមុខសគសិន ្ួកសគនឹងមនិបសងកើតពបសយាជន៍
ដល់ការ្សាយសសចកតាី្ិតរបស់ព្រះសៅពរាសនរះស�ើយ។ ឥ�ូវសនរះ ពតរូវនតម្នអ្នកបសពមើព្រះនដលនឹងឈ្ុស
ឈ្ុលទាងំយបទ់ាងំថ្ងា និងអ្នកនដលនឹងសលើកសទាួយសសចកតាីសង្មឹយ៉ាងហានកាលែ  សបើសទារះជាពតរូវជួប ការ 
ប្កទ់ឹកចិតតា និងខកចិតតាយ៉ាងណាកស៏ោយ កស៏ៅនតខំពបឹងស្្ើការសោយសសចកតាីជំសនឿ ទាងំទឹកនេ្នក និងអត់្ ្ត ់
សាបសពររះព្រះបនទាូលសៅសលើមនុស្សនដលសបើកចំហចិតតា និងសជឿទុកចិតតាសលើព្រះអម្្ច ស់ជួយ�ឲ្យពរាប់្ ូជ
សោរះដុរះ្នលែកស�ើង។ ព្រះពទងប់្នពតាស់សៅមនុស្សនដលេយ័ខ្លែ ច នដលម្នសង្មឹ សសចកតាីជំសនឿ 
និងអតព់ទា ំឲ្យស្្ើការសដើម្បី្នដល់សរាលសៅសនរះ» (ទំ្រ័ ២១៣, ២១៤)។
 «សនរះសហើយជាការសេលែើយតបមក្ីព្រះ» សល្កម្នពបសាសន។៍ «ខ្ុ ំមនិចាបំ្ចអ់្ិោ្ឋ នសូម
ឲ្យព្រះបងាហ ញថាពតរូវស្្ើអ្ីខលែរះចាបត់ាងំ្ីដំបូងទីដល់ចុងបញ្ចបស់ទៀតស�ើយ។ គឺខ្ុ ំពតរូវនតចាបស់្តាើមស្្ើវា។ 
   សល្កខ្ុននលងរងច់ាសំទៀតសហើយ សហើយកប៏្នចាបស់្តាើមស្្ើការោំ្ ួកជំនំុ។ 
   «ជាការគួរឲ្យភ្ាកស់្្អើលខ្លែ ងំណាស់» សល្កម្នពបសាសន ៍«ខ្ុ ំមនិចាបំ្ច ់
   ស្្ើអ្ីសទ ស្លណាព្រះពទងស់្្ើការ សោរះនឹងម្នប្ដិហារ្យសកើតស�ើងមខិ្ន»។
 
   សល្ក�ីយ៉ុង ខ្ុន ម្នអាយុ ៥៦ ឆ្្ន  ំ(រូបសៅខ្ងសេ្ង)ប្នោំ្ ួកជំនំុប្នបី
   កននលែងសៅពបសទសកូសរខ្ងត្ូង។ ដង្ាយសបបាតហ៍ស្គូលសប្តា ហ៍ទី១៣ថនពតីម្ស
   សនរះនឹងជួយ�ោំ្ ួកជំនំុអាតស់វនទីសទាដំបូងបង្អស់សៅតំបនស់សជុង ថនពបសទសកូសរ  
   ខ្ងត្ូង។ សូមអានសរឿងស្្សងសទៀតរបស់សល្កសៅសមសរៀនសប្តា ហ៍បនតាបោទា ប។់ 
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ការចាប់ខ្លួនលោកប៉ុលលៅទីកករុងលេរសូាឡមិ

ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ-ថ្ងាសៅរ ៍ទី៨ កញ្ញា

អំណានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ កិច្ចការ ១២,  រ ៉មូ ២៖២៨, ២៩,  កាឡាទី ៥៖៦, 
កចិ្ចការ  ២២,  កិច្ចការ ២៣៖១-៣០,  រ៉ាថាយ ២២៖២៣-៣២។

ខចងចា៖ំ «សៅសេល្យបស់ោរះ ព្រះអរា្ច ស់ពទងឈ់រជិតគាតរ់ានព្រះបន្ូលថា ចូរ សង្ឃឹម ស�ើង ប៉ុល សអើយ 
ដ្តិ អ្នក ពតរូេ ស្វើ បោ្ល់ សៅ ពករុង រ ៉ូម ដូច ជា ប្ន ស្វើ បោ្ល់ ស្វ ពគប ់្ ី ខ្ុ ំ សៅ ពករុង សយរូ សា�ិម ដដរ» (កិច្ចការ 
២៣៖១១)។

 ការទាស់ដទងគា្ន ក្នុង្កួជំនំុប្នសកើតស�ើងភ្លា មៗ បោ្ប់្ សីល្កប៉លុប្នស្វើដសំ�ើ រសលើកដំបងូ
សៅដចកចាយដ�ំឃឹ ងល្អអំ្ពី្រះសយសូ៊េពប្បស់ៅមនុស្សដថទៗសទៀត។ ជសរាលា រះសោរះគពឺាក់្ ន័្ធនឃឹងករ�ីដដល
្កួសាសនដ៍ថទពតរូេស្វើមនុនឃឹងចូលរមួជាមយួនឃឹង្កួជំនំុ (កិច្ចការ ១៥៖១-៥)។ សល្កប៉លុពបដហលជាដឃឹង 
រចួសៅសហើយអំ្បីញ្ហា ដដលនឃឹងសកើតស�ើងក្នុងពគាអោគត។ សហតុសោរះ សល្កប្នសរៀបដែនការសដើម្សី វ្ើឲ្យ
រានសសចកតាសុីខសានតាក្នុង្កួជំនំុ។ សល្កកប៏្នអស ជ្ ើញ្កួជំនំុដដលជាសាសនដ៍ថទបរចិា្ច គពប្កក់ាសសដើម្ី
យកសៅជយួ�្កួអ្នកសជឿសៅពសរុកយូដាែងដដរ (កូរនិ្ូសទី១ ១៦៖១)។ សល្កប៉លុសង្ឃឹមថា អសំណាយសនរះ 
នឃឹងជយួ�បពា្ឈបកំុ់រានការល្អកក់ករសៅក្នុងចិតតារបស់្កួសគតសៅសទៀត។
 សពគារះថា្ន កកំ់្ុងដតសៅរងច់ាសំល្កប៉លុសៅទីពករុងសយរូសា�មិ។ ប៉ដុនតាសល្កប៉លុចងោ់យំកសសច
កតាសុីខសានតាដល់្កួជំនំុ។ ការ្តិអាចជយួ�្ន្យល់្មីលូសហតុ ដដលសល្កប៉លុចាបំ្ចព់តរូេដតសៅទីពករុងសយ
រសូា�មិសដាយមនិបង្អង។់ ម្យង៉សទៀត សល្កប៉លុករ៏ានសសចកតាពីសឡាញ់ដ៏្ តិពប្កដចសំពារះជាតិសាសន ៍
របស់សល្កដដលជាសាសនយូ៍ដាសនរះដដរ (រ ៉មូ ៩៖១-៥)។ សល្កចងឲ់្យសរាជកិថន្ួកជំនំុរស់សៅចុរះសំរុង
នឃឹងគា្ន  (កាឡាទី ៣៖២៨, កាឡាទី ៥៖៦)។  ទាងំសាសនយូ៍ដា និងទាងំសាសនដ៍ថទសុទ្ធដតពតរូេប្នសស្គ្រ រះ
តាមេ ិ្ ដូីចគា្ន ។  ្កួសគពតរូេប្នសស្គ្រ រះសដាយសារសសចកតាជីសំនឿ មនិដមនសដាយការសគារ្តាមពកឃឹត្យេនិយ័ 
ស�ើយ (រ ៉មូ ៣៖២៨-៣០)។ សហតុសោរះ ប្នជាសល្កប៉លុពបឆាងំសៅនឃឹងការបសពងៀនទាងំឡាយណាដដល 
ខុស្កីារ្តិថនដ�ំឃឹ ងល្អអំ្ ពី្រះសយសូ៊េ (សអសេសូរ ២៖១១-២២)។ សប្តា ហ៍សនរះ ចូរសយើងសៅតាមដាន 
សមើលសល្កប៉លុ ខ�ៈស្លដដលសល្កឈានចូលក្នុងដំណាកក់ាល្្មីយួក្នុងជេីតិរបស់សល្ក និងក្នុង  
កចិ្ចការរបស់សល្កសំរាបព់្រះជារា្ច ស់។

សមសរៀនទី ១១   ៨-១៤ កញ្ញា
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សល្កប៉ុលជួបជាមយួសមដឃឹកោំ្ ួកជំនំុ (កិច្ចការ ២១៖២៣-២៦)

 សល្កប៉ុលកប៏្នមកទីពករុងសយរូសា�ិម។ សៅទីសោរះសល្កប៉ុលប្នសា្ន កស់ៅជាមយួអ្នក
សជឿរា្ន កស់ឈ្ារះរ៉ា្ន សុន។ ពគីស្ានជាសពចើនដដលជាមតិតាេកតាិនឃឹងរ៉ា្ន សុនប្នែតាល់ការសាវ គមនរ៍ាកទ់ាកយ៉់ង
កកស់ ត្ា ដល់សល្កប៉ុល (កិច្ចការ ២១៖១៦, ១៧)។
 ក្នុងកិច្ចការ ២១៖១៨-២២ សល្កយ៉កុប និងសមដឃឹកោំ្ ួកជំនំុប្នរានពបសាសនថ៍ា ្ួកសគ
រានកតាីប្រម្ភអំ្ីការពបព ឃ្ឹតតាយ៉ងតឃឹងដតងរបស់្ួកសាសនយូ៍ដាសៅសលើសល្កប៉ុល។ ្ួកសាសនយូ៍ដា 
ពជរុលនិយមទាងំសនរះប្នសដើរតាមពកឃឹត្យេនិយ័របស់សល្កម៉ូសសយ៉ងពបរុងពបយត័្នណាស់។ រានសគជំរាប 
ដល់សមដឃឹកោថំន្ួកជំនំុថា សល្កប៉ុលប្នបសពងៀន្ួកអ្នកសជឿដដលជាសាសនយូ៍ដាឲ្យឈបព់បព ឃ្ឹតតាតាម
ពកឃឹត្យេនិយ័របស់សល្កម៉ូសស និង «ព្ម ទាងំ ហាម ពប្ម សគ កំុ ឲ្យ កាត ់ដស្ក កូន ឬ ពបតិ បតតាិ តាម ទំល្ប ់្ ី 
បុរា� ែង» (កិច្ចការ ២១៖២១)។ 
 ្ិតណាស់ ការដដលសគសលើកសរឿងអំ្ីសល្កប៉ុលទាងំសនរះគឺមនិ្ិតពប្កដស�ើយ។ សល្ក 
ប៉ុលដតងដតបសពងៀនថា សយើងមនិអាចស្វើអវីមយួសដើម្ឲី្យអាចប្នទទួលសសចកតាីសស្គ្រ រះស�ើយ។ សល្ក 
ប៉ុលរានពបសាសនថ៍ា ទាងំសាសនយូ៍ដា និងទាងំសាសនដ៍ថទប្នសស្គ្រ រះសដាយសារដតសសចកតាី    
ជំសនឿក្នុងអងរព្រះសយសូ៊េដតប៉ុសណាណ រះ   (រ ៉ូម ២៖២៨, ២៩, កាឡាទី ៥៖៦, កូលុ៉ស ៣៖១១)។ សល្ក  
ប៉ុលមនិដដលធ្លា បប់សពងៀនឲ្យ្ួកយូដាឈបស់គារ្តាមពកឃឹត្យេនិយ័ស�ើយ។ សល្កប៉ុល្ំុប្នបសពងៀន 
្ួកយូដាឲ្យឈបស់្វើតាមសសចកតាីដដលពកឃឹត្យេនិយ័តពមរូេឲ្យស្វើតាមស�ើយ។ ការសគារ្តាមពកឃឹត្យេនិយ័្ំុ 
ដមនរាននយ័ថា សយើងប្នសស្គ្រ រះសដាយសារការពបព ឃ្ឹតតាស�ើយ។ ប៉ុដនតា រាន មនុស្សខលារះ្្យយមបំថេលា
សហតុែលអំ្ីមូលសហតុដដលសយើងពតរូេសគារ្តាមពកឃឹត្យេនិយ័សនរះសៅេញិ។ សតើ្ួកសគបំថេលាសដាយរសបៀប 
ណា? ្ួកសគនិយយថា សយើងគួរដតសគារ្តាមពកឃឹត្យេនិយ័្ីសពពារះឥរយិប្ល្អនឃឹងជួយ�សស្គ្រ រះសយើង។ 

 សូមអានកិច្ចការ ២១៖២៣-២៦។ ដូចដដលខទាងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើង សតើសល្កប៉ុល 
បគ្ហា ញថា សល្កសៅដតបនតាជាសាសនយូ៍ដាដស៏ស្ារះពតងរ់ា្ន កស់ដាយរសបៀបណា?

 សមដឃឹកោថំន្ួកជំនំុប្នពប្បស់ល្កប៉ុលឲ្យស្វើអវីមយួសដើម្ជីាេសតាុតាងបគ្ហា ញថា សល្កគឺជា
សាសនយូ៍ដាដស៏ស្ារះពតងរ់ា្ន ក។់ ្ួកសគប្នពប្បស់ល្កឲ្យបគ្ហា ញការគាពំទរបស់សល្កដល់សាសន៍
យូដាខលារះដដលចងទ់ទួលសម្្ណាសារតី។ សម្្ណាសារតីគឺជាសសចកតាីសន្យ្ិសសសមយួដដល 
បុរសយូដាប្នសចា្ច សដើម្បីគ្ហា ញថា គាតប់្នថាវ យជីេតិទាងំពសរុងដល់ព្រះជារា្ច ស់។
 ជាការគួរឲ្យសាតា យ សល្កប៉ុលកប៏្នស្វើតាមដំបូោ្នរបស់្ួកសគ។ មនុស្សល្ីៗ ក្នុងព្រះគម្រី
មយួចំនួនករ៏ានភ្្កសមសោយែងដដរ។ អ្នកខលារះអាចនឃឹងនិយយថា សល្កប៉ុលពគានដ់តស្វើតាមក្ួនចបាប់
្ម្តាសដាយស្វើខលាួនជាយូដាស្លណាស្វើការជាមយួនឃឹងសាសនយូ៍ដា (កូរនិ្ូសទី១ ៩៖១៩-២៣)។ 
ប៉ុដនតា សល្កប៉ុលប្នស្វើសលើស្ីអវីដដលសល្កពតរូេស្វើសោរះសៅសទៀត។ ឥរយិប្របស់សល្កស្វើឲ្យមនុស្ស
ជាសពចើនគិតថា ដំ�ឃឹ ងល្អសំរាប់្ ួកសាសនយូ៍ដាខុសដបលាកគា្ន ្ីដំ�ឃឹ ងល្អសំរាប់្ ួកសាសនដ៍ថទ។ ឥរ ិ
យប្របស់សល្កប៉ុលស្វើឲ្យអ្នកខលារះគិតថា ្ួកសព្សាសនប៍្នសស្គ្រ រះសដាយសារសសចកតាីជំសនឿ ប៉ុដនតា 
្ួកយូដាពតរូេប្នសស្គ្រ រះសដាយសារការពបព ឃ្ឹតតាេញិ។ «ព្រះជារា្ច ស់ពទង់្ ុ ំប្នអនុញ្ញា តឲ្យសល្កប៉ុល
ស្វើតាមការចងប់្នរបស់្ួកសាសនយូ៍ដាដដលចងឲ់្យគាតស់្វើទាងំអស់សទ» (ដកពសង់្ ី Ellen G. 
White, The Acts of the Apostles, page 405, adapted)។
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បញ្ហា ក្នុងព្រះេហិារ (កិច្ចការ ២១៖២៧-៣៦)
 
 សល្កប៉ុលប្នទទួលយកដំបូោ្នរបស់សមដឃឹកោំ្ ួកជំនំុ។ សល្កប្នយល់ព្មនឃឹងបគ្ហា ញ
ការគាពំទដល់ពករុមសាសនយូ៍ដាដដលទទួលសម្្ណាសារតី។ សម្្ណាសារតីគឺជាសសចកតាីសន្យ
្ិសសសមយួដដលបុរសយូដាប្នសចា្ច សដើម្បីគ្ហា ញថា គាតប់្នថាវ យជីេតិទាងំពសរុងដល់ព្រះជារា្ច ស់។ 
សតើសល្កប៉ុលពតរូេស្វើអវីខលារះសដើម្បីគ្ហា ញការគាពំទរបស់សល្ក? សល្កប៉ុលពតរូេស វ្ើខលាួនជាមនុស្ស «សា្អ ត»។ 
សតើការស្វើជាមនុស្ស «សា្អ ត» រាននយ័ដូចសមតាចដដរ? វារាននយ័ថា សល្កប៉ុលពតរូេស្វើតាមចបាបស់ាសោ 
របស់្ួកយូដាសោរះឯង។ េគរសនរះពតរូេចំណាយស្លដល់សៅពប្ំ្ ីរថ្ងាឯសណារះ។ ការសំអាតខលាួនពប្ំ្ ីរ ថ្ងា 
សនរះពតរូេសកើតស�ើង មុនស្លដដលសល្កប៉ុលអាចជួយ�ឲ្យមនុស្សពបរុសទាងំសោរះ សូពតពាក្យសម្្ ណាសារតី 
របស់្ួកសគ (ជនគ�ោ ១៩៖១១-១៣)។ ចបាបរ់បស់សាសនយូ៍ដាដចងថា មនុស្សណាដដលមក្ី
ដដនដីរបស់្ួកសាសនដ៍ថទមនិសា្អ តសទ និងមនិពតរូេអនុញ្ញា តឲ្យចូលសៅក្នុងព្រះេហិារស�ើយ។ សហតុសោរះ 
សល្កប៉ុលពតរូេដតសំអាតខលាួនឯងជាមុនសិន សទើបអាចចូលសៅជួប្ួកសមដឃឹកោបំរសុិទ្ធប្ន។ បោ្ប ់ម ក 
សល្កអាចពប្បស់ៅ្ួកសគថា សល្កប្នស្វើការសំអាត ខលាួនឯងសហើយ សហតុសោរះសល្កអាចជួយ�មនុស្ស
ពបរុសៗទាងំសោរះឲ្យប ្្ចបព់ាក្យសម្្របស់ខលាួនប្នសហើយ (កិច្ចការ ២១៖២៦)។

 សូមអានកិច្ចការ ២១៖២៧-៣៦។ ដូចដដលខគម្រីទាងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើង សតើរានអវី  
សកើតស�ើងដល់សល្កប៉ុលសៅចុងប ្្ចបស់្លសេល្ថនការសំអាតខលាួនពប្ំ្ ីរថ្ងាសោរះ?

 ជសរាលា រះដ៏្ ំមយួកប៏្នែ្ុរះស�ើង។ អ្នកខលារះក្នុងហវូងមនុស្សប្នបសោ្សសល្កប៉ុលថា កំ្ុង 
្្យយមបំផ្លា ញសាសោយូដា និងមនិសគារ្ដល់ព្រះេហិារ។ ពទេមីដដលជាអ្នកពសរុកសអសេសូរកប៏្ន
ស្វើដំស�ើ រមកជាមយួនឃឹងសល្កប៉ុលដដរ។  ពទេមីគឺជាមតិតាេកតាិរា្ន ករ់បស់សល្កប៉ុល។   ពទេមីកជ៏ាសាសន៍
ដថទរា្្្ន កដ់ដលសជឿព្រះសយសូ៊េដដរ (កិច្ចការ ២១៖២៩)។ ្ួកយូដាប្នវាយដំសល្កប៉ុលសដាយសារ្ួក
សគគិតថា សល្កប្នអស ជ្ ើញពទេមីឲ្យចូលក្នុងព្រះេហិារ ដដលរានដតសាសនយូ៍ដាប៉ុសណាណ រះរានសិទ្ធិ
ចូលប្ន។ ពបសិនសបើសល្កប្នស្វើយ៉ងដូសចា្ន រះដមន សោរះសល្កពតរូេជាប់្ ិរុទ្ធថនបទឧពកិដ្ឋសោរះមនិខាន។ 
រានជញ្ជ ំងមយួដដលដញកដែ្នកខាងក្នុងព្រះេហិារ សចញ្ីដែ្នកខាងសព្ព្រះេហិារ។ សហើយករ៏ានសាលា ក
សញ្ញា ដដលសរសសរជាពាក្យសៅសលើជញ្ជ ំងសនរះដដរ។ សញ្ញា ទាងំសនរះព្រាន្ួកសេ្ៀេដដលជា្ួកសព្ 
សាសនម៍និឲ្យចូលសៅខាងក្នុងស�ើយ សបើ្ំុដូសចា្ន រះសទ្ួកសគនឃឹងពតរូេទទួលសទាសដល់សាលា បប់្ន។
 សមទ័្ ្ំរបស់សាសនរ៍ ៉ូមក្នុងទីពករុងប្នឮអំ្ីអំស ើ្ហឃឹងសោដថ៏ព្ថែ្សសោរះ។ សមទ័្ ្ំរូប សោរះ រាន 
សឈ្ារះថា កលាូឌាស លូស៊ា (កិច្ចការ ២១៖៣១, ៣២, កិច្ចការ ២៣៖២៦)។ កលាូឌាស លូស៊ា ប្នោកំងទ័្  
របស់សល្កស្វើដំស�ើ រមកកានព់្រះេហិារ។ កងទ័្ ប្នសស្គ្រ រះសល្កប៉ុលឲ្យែុត្ីការសំឡាបរ់បស់ 
្ួកហវូងមនុស្ស។ កងទ័្ កប៏្នឃាតខ់លាួនសល្កប៉ុល និងប្នដាកព់ចវាកស់ល្ក ខ�ៈដដល សមទ័្ ្ំ 
កលាូឌាស លូស៊ា ្្យយមដសវងយល់្ីសភ្្ការ�៍ចំសពារះមុខ។ ្ួកហវូងមនុស្សប្នដពសក ពទហឃឹងអឃឹងអាប ់
ពបឆាងំទាស់នឃឹងសល្កប៉ុល។ សហតុសោរះ សល្កសមទ័្ ្ំកប៏្នោខំលាួនសល្កប៉ុលសៅ កានអ់គារសឃឹក ស្គ្រ ម 
រ ៉ូមក្នុងទីពករុងសយរូសា�ិម។ 

 សរឿងពបឌិតដដលមនិពតឃឹមពតរូេទាងំឡាយោមំកនូេអំស ើ្ហឃឹងសោដថ៏ព្ថែ្ស។ សហតុអវីប្នជាសយើង
មនិពតរូេយកចិតតាទុកដាកន់ឃឹងសរឿងមនិពតឃឹមពតរូេ និងសហតុអវីប្នជាសយើងមនិពតរូេយកសរឿងដដលខុសឆរងទាងំ
សោរះសៅពប្បអ់្នកដថទសែ្សងសទៀត?

ថ្ងាចន័្   ១0 កញ្ញា
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សល្កប៉ុលឈរសៅចំសពារះមុខហវូងមនុស្ស (កិច្ចការ ២២៖២២-២៩)

 ខគម្រីកិច្ចការ ២១៖៣៧-៤០ ពប្បស់យើងអំ្ីអវីដដលប្នសកើតស�ើងជាបនតាសទៀតដល់សល្ក
ប៉ុល។ កងទ័្ រ ៉ូមប្នចាបយ់កសល្កប៉ុល ពត�បស់ៅឯអគារសឃឹកស្គ្រ មសដើម្សួីរចសមលាើយសល្ក។ 
សល្កប៉ុលកប៏្នសស្នើសូមឲ្យសល្កកលាូឌាស លូស៊ា ដដលជាសមទ័្ ្ំ អនុញ្ញា តឲ្យរូបសល្កនិយយសៅ
កានហ់វូងមនុស្សដដលចងឲ់្យសល្កសាលា ប។់
 សល្កប៉ុលរានពបសាសនស៍ៅកានស់មទ័្ រ ៉ូមជាភ្សាសពកក។ សហតុសោរះសហើយ ប្នជា សល្ក 
កលាូឌាស លូស៊ា គិតស្ានថាសល្កប៉ុលគឺជាសាសនយូ៍ដាដដលមក្ីពបសទសសអសីុ្្។ ក្នុងអតីត កាល 
រានសាសនយូ៍ដារា្ន កដ់ដលមក្ីពបសទសសអសីុ្្ប្នចាបស់ែតាើមស្វើស្គ្រ មបរះសប្រ ពបឆាងំនឃឹងអ្នកពគបព់គង  
សាសនរ៍ ៉ូម។ កងទ័្ រ ៉ូមកប៏្នបពា្ឈបស់្គ្រ មសនរះ។ សាសនយូ៍ដារា្ន កក់ប៏្នរតស់គចខលាួន ប៉ុដនតាកូនសៅ
របស់គាតជ់ាសពចើនពតរូេប្នសគចាបខ់លាួន និងសំឡាបស់ចាល។
 សល្កប៉ុលប្នជពរាបពប្បស់ល្កសមទ័្ ្ំថា សល្កមក្ីពករុងសតើសុស មនិដមនមក្ីពបសទស  
សអសីុ្្សទ។ សហតុសោរះសហើយសល្កសមទ័្ ្ំកប៏្នអនុញ្ញា តឲ្យសល្កប៉ុលរានពបសាសន។៍ សល្កប៉ុល ្ ុំ
ប្នសលើកស�ើងអំ្ីឧពកិដ្ឋកម្ដដលហវូងមនុស្សប្នសចាទពបកានម់កសលើរូបសល្កស�ើយ (កិច្ចការ ២១៖២៨)។ 
សល្កប៉ុលប្នពប្បហ់វូងមនុស្សអំ្ីរសបៀបដដលសល្កកាលា យមកជាពគីស្ានសៅេញិ។ សល្កសលើកស�ើង
អំ្ីការដដលសល្កក្នុងោមជាសាសនយូ៍ដាដស៏ស្ារះពតងរ់ា្ន ក ់ដដលប្នសំឡាប់្ ួកអ្នកសជឿសលើព្រះសយសូ៊េ
កាល្ីអតីតកាល។ ប៉ុដនតា បោ្បម់កព្រះអរា្ច ស់ពទងប់្នសលចអងរពទងឲ់្យសល្កប៉ុលស�ើញ។ សល្កប៉ុល
មនិអាចសគចសចញ្ីសសចកតាី្ិតសនរះប្នស�ើយ។ សគាលជំសនឿរបស់សល្កប៉ុលសលើព្រះសយសូ៊េប្នផ្លា ស់បតាូរ
ជីេតិរបស់សល្កទាងំពសរុង។ សល្កប៉ុលមនិពបដកកជាមយួនឃឹងហវូងមនុស្សដដលកំ្ុងរានកំហឃឹងអំ្ីការ
បសពងៀនរបស់ព្រះគម្រីស�ើយ។ ប៉ុដនតា សល្កប៉ុលប្នពប្ប់្ ួកសគ អំ្ីបទ្ិសសា្នផ្៍្ល់ខលាួនរបស់សល្ក 
និងអំ្ីមូលសហតុដដលសល្កពតរូេែសោយដំ�ឃឹ ងល្អសៅ្ួកសាសនដ៍ថទ។
 
 សូមអានកិច្ចការ ២២៖២២-២៩។ សតើហវូងមនុស្សដដលកំ្ុងរានកំហឃឹងរានពបតិកម្យ៉ង
ណាស្លដដលឮសល្កប៉ុលរានពបសាសនថ៍ា ព្រះជារា្ច ស់ប្នសពជើសសរ ើសរូបសល្កឲ្យែសោយដំ�ឃឹ ង
ល្អដល់សាសនដ៍ថទ?

 ការដដលសល្កសមទ័្ ្ំប្នអនុញ្ញា តឲ្យសល្កប៉ុលរានពបសាសនស៍នរះ្ំុប្នប ្្ចបស់ដាយ
ល្អពតឃឹមពតរូេសទ។ ស្លដដលសល្កប៉ុលរានពបសាសនថ៍ា ព្រះពទងប់្នប ជ្ូ នសល្កឲ្យសៅស្វើការជាមយួ
នឃឹងសាសនដ៍ថទ ហវូងមហាជនកប៏្នកាតស់ទាសរូបសល្កថារាន្ិរុទ្ធដឧ៏ពកិដ្ឋដដល្ួកសគប្នសចាទពបកាន ់ 
មកសលើរូបសល្ក (កិច្ចការ ២១៖២៨)។ ្ួកសគរានកំហឃឹងខាលា ងំណាស់។
 ពបដហលជាសល្កសមទ័្ មនិប្នយល់ពគបយ៉់ងអំ្ីអវីដដលសល្កប៉ុលរានពបសាសនស៍ោរះ
សទ។ សហតុសោរះ សល្កប្នសំសរចចិតតាដាកទ់�្ឌ កម្ដល់រូបសល្ក។ សល្កប៉ុលគឺជាសាសនយូ៍ដា ្ ីកំស�ើ ត 
(េលីី្ ៣៖៥)។ ប៉ុដនតា សល្កករ៏ានសញ្ជ តិរ ៉ូមែងដដរ។ សៅស្លដដលសល្កប៉ុលពប្បស់ៅសល្កសមទ័្ ្ំ
ថា រូបសល្កកជ៏ា្លរដ្ឋរ ៉ូមដដរ សោរះសល្កសមទ័្ ្ំុហ៊ានវាយស្វើប្បសល្កស�ើយ។ សោរះគឺសដាយសារ
ដត្ួកទាហានរ ៉ូមមនិពតរូេប្នអនុញ្ញា តឲ្យវាយស្វើប្បសលើ្លរដ្ឋរ ៉ូមស�ើយ។

 សហតុអវីប្នសល្កប៉ុលដ្លាងពប្បស់រឿងរបស់សល្កក្នុងកិច្ចការ ២២៖១-២២ អំ្ីរសបៀបដដល
សល្កប្នកាលា យមកជាពគីស្ាន? សតើរានអវីដដលស្វើឲ្យសរឿងរបស់សយើងរានអំណាចខាលា ងំសម៉លារះអំ្ីរសបៀប
ដដលសយើងថាវ យជីេតិរបស់សយើងសៅព្រះសយសូ៊េ និងប្នកាលា យជាពគីស្ាន?
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សល្កប៉ុលឈរសៅទីកាតក់តាីសៅមុខពករុមពបឃឹកសោសាសោយូដា (កិច្ចការ ២៣៖១-៥)

 សមទ័្ ្ំរ ៉ូមយល់ស�ើញថា សល្កប៉ុល្ំុដមនជាមនុស្សដស៏ពគារះថា្ន កសំ់រាបអ់ាណាចពករ ៉ូមស�ើយ។ 
សហតុសោរះ សមទ័្ ្ំរូបសនរះកប៏្នប ជ្ូ នសល្កប៉ុលសៅកានព់ករុមពបឃឹកសោដសនសហពឌីន (កិច្ចការ ២២៖៣០, 
កិច្ចការ ២៣៖២៩)។ ដសនសហពឌីនគឺជាពករុមសមដឃឹកោសំាសោរបស់្ួកសាសនយូ៍ដាសៅទីពករុងសយរូសា
�ិម។ ្ួកសគរានចំស�រះដឃឹងសពរៅពជរះអំ្ីចបាបេ់និយ័សាសនយូ៍ដា និងសដើរតួជាសៅពកមែងដដរ។ 

 សូមអានកិច្ចការ ២៣៖១-៥។ សតើសល្កប៉ុលចាបស់ែតាើមសសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សល្កសៅកានព់ករុម
ពបឃឹកសោដសនសហពឌីនសដាយរសបៀបណា?

 ពបសយគដំបូងរបស់សល្កប៉ុលស្វើឲ្យសល្កទទួលរគ្វ នហ់ឃឹងសោសដាយការទរះក ្្ចបរ់ាត។់ ពបដហល
ជាសគទរះសល្កសដាយសារដតអវីដដលសល្ករានពបសាសនអ៍ំ្ីព្រះដដលសាតា បស់ៅហាកដូ់ចជាសល្កមនិសូេ
ជាសស្ារះពតងស់ហើយសមើលសៅ។ អវីដដលសល្កប្នរានពបសាសនប៍នតាសទៀតបគ្ហា ញឲ្យសយើងដឃឹងថា សតើសល្ក 
គឺជានរណា្ិតពប្កដ។ សល្កប៉ុលប្នសៅ្ួកសមដឃឹកោសំាសោកំ្ូលក្នុងពករុមពបឃឹកសោដសនសហពឌីន ថា ជា 
«កំដ្ងពទរុឌសពទាមល្ប្�៌ស» (កិច្ចការ ២៣៖៣, KHSV)។ ពាក្យទាងំសនរះគឺដូចគា្ន សៅនឃឹងព្រះបនូ្ល របស់
ព្រះសយសូ៊េសៅកានស់មដឃឹកោសំាសោក្នុងខគម្រីរ៉ាថាយ២៣៖២៧ ដដរ។ ប៉ុដនតា សល្កប៉ុល្ំុប្ន ចិ ្្ច ឃឹម ចិតតាថា 
នឃឹងនិយយពាក្យទាងំសនរះសៅកានស់មដឃឹកោសំាសោកំ្ូលៗសៅក្នុងពករុមពបឃឹកសោដសនសហពឌីនស�ើយ។ សហតុ 
សោរះ វា្ិតណាស់ថា សល្ក្ិតជារានដេ្នកដដលសមើលស�ើញ្ុតត្ុតរបស់្ួកសគ។

 សូមអានកិច្ចការ ២៣៖៦-១០។ សតើសល្កប៉ុលប្នសពបើពាក្យស្ចនដ៍ស៏ឆលាៀេឆាលា តអវីខលារះសដើម្បីំដបក 
សំ�ំុសរឿងកតាីសនរះ?

 ដសនសហពឌីនពតរូេប្នចងពកងស�ើង្ី្ីរពករុម៖ ពករុមផ្រសីុិ និងពករុមសាឌូសីុ។ ពករុមទាងំសនរះជាញឃឹក
ញាបដ់តងពបដកកគា្ន អំ្ីការបសពងៀនរបស់សាសនយូ៍ដា។ ្ួកផ្រសីុិសជឿសលើការសាតា បប់គ្រ បត់ាមពកឃឹត្យេនិយ័
សដាយពបរុងពបយត័្ន។ សាឌូសីុ្ំុសជឿថា មនុស្សដដលសាលា បស់ៅសហើយ នឃឹងមនិភ្្កស់�ើង សហើយរស់ស�ើងេញិ សទ 
(រ៉ាថាយ ២២៖២៣-៣២)។ 
 ពាក្យស្ចនដ៍ឆ៏ាលា តថេរបស់សល្កប៉ុល គឺរានពបសយជនស៍លើស្ីការបំដបកសរឿងកតាីសនរះសៅសទៀត (កិច្ចការ 
២៣៖៦)។ ពករុមពបឃឹកសោដសនសហពឌីន ្ិតណាស់ គឺកំ្ុងជំនំុជំររះសល្កប៉ុលអំ្ីការបសពងៀនថា មនុស្សសាលា ប ់
នឃឹងរស់ស�ើងេញិ (កិច្ចការ ២៤៖២០, ២១, កិច្ចការ ២៦៖៦-៨)។ គ្ានអវីសែ្សងសទៀតដដល្ន្យល់អំ្ីរសបៀប ដដល  
សល្កប៉ុលពតរូេប្នផ្លា ស់បតាូរ្ីការតាមចាបច់ង និងកាបសំ់ឡាបព់គីស្ាន សហើយដបរមកែ្ស វ្ែសោយដំ�ឃឹ ងល្អ 
េញិសោរះស�ើយ។ សតើយ៉ងដូចសមតាចដដរ ពបសិនសបើព្រះសយសូ៊េមនិប្នរស់្ីសាលា បស់�ើងេញិសោរះ? សបើដូសចា្ន រះដមន 
សោរះកិច្ចការរបស់សល្កប៉ុលគ្ានពបសយជនអ៍វីទាល់ដតសសារះ សហើយសល្កកដ៏ឃឹងដដរ (កូរនិ្ូសទី១ ១៤៖១៥-១៧)។ 
សៅយបស់ោរះ ព្រះអរា្ច ស់ប្នមកឯសល្កប៉ុលសដាយែតាល់នូេសារថនកតាីសង្ឃឹមសនរះថា៖ «ចូរ សង្ឃឹម ស�ើង ប៉ុល សអើយ 
ដ្តិ អ្នក ពតរូេ ស្វើ បោ្ល់ សៅ ពករុង រ ៉ូម ដូច ជា ប្ន ស្វើ បោ្ល់ ស្វ ពគប ់្ ី ខ្ុ ំ សៅ ពករុង សយរូ សា�ិម ដដរ» (កិច្ចការ ២៣៖១១)។ 
សសចកតាីសន្យសនរះពប្កដជា រានអត្ថនយ័ខាលា ងំណាស់ សំរាបស់ល្កប៉ុល។  ជាយូរមកសហើយ សល្កចងស់ៅែ្ស្វ
ែសោយដំ�ឃឹ ងល្អសៅទីពករុងរ ៉ូម (កិច្ចការ ១៩៖២១, រ ៉ូម ១៖១៣-១៥ រ ៉ូម ១៥៖២២-២៩)។ ទីបំែុត សល្កកប៏្ន   
ទទួលឱកាសសោរះ។



86ថ្ងាព្ហស្តិ៍   ១៣ កញ្ញា

សល្កប៉ុលពតរូេប្នចាតឲ់្យសៅទីពករុងសសសារា (កិច្ចការ ២៣៖១២-១៧)

 រានមនុស្សមយួពករុមប្ន្្យយមរកសរឿងសល្កប៉ុលសដាយសចាទពបកានស់ល្កតាមែលាូេតុល្ការ។ 
ប៉ុដនតា ដែនការសោរះ្ំុប្នសជាគជយ័សទ។ ដូសច្នរះ ពករុមសនរះកប៏្នសំសរចចិតតាថា នឃឹងសំឡាបស់ល្កប៉ុលតាម 
មស្្យប្យរបស់ខលាួនេញិ។ 

 សូមអានខគម្រីកិច្ចការ ២៣៖១២-១៧។ ដូចដដលខទាងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើង សតើពករុមសនរះ 
រានដែនការអវីដដរ? សតើព្រះជារា្ច ស់ស្វើឲ្យដែនការរបស់្ួកសគបរាជយ័សដាយរសបៀបណា? មនុស្សរា្ន   
ទាងំឡាយអាចរានអារម្�៍្ុរះកស្ញ្ជ លខាលា ងំដដលោំ្ ួកសគឲ្យគាពំទសគាលគំនិតខុសឆរង។ សតើខទាងំ
សនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីសសចកតាី្ិតសនរះយ៉ងដូចសមតាចខលារះ?

 រានសាសនយូ៍ដាសលើស្ី៤០ោកប់្នសរៀបដែនការសំគ្តម់ួយួសដើម្សី្វើប្បសល្កប៉ុល។ 
្ួកសគប្នស្្ថានឃឹងសំឡាបស់ល្កប៉ុលឲ្យប្ន។ សសចកតាីសម្្សនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីសសចកតាី
សំអបដ់៏្ ំដដល្ួកសគរានចំសពារះសល្កប៉ុល។ សល្កលូកា្ំុប្នពប្បថ់ាមនុស្សទាងំសោរះគឺជានរណា 
ខលារះស�ើយ។ ប៉ុដនតា ្ួកសគកំ្ុងដតស្វើសកម្ភ្្សដើម្កីារពារកុំឲ្យសពតរូេមកបំផ្លា ញសសចកតាីជំសនឿសាសោ 
យូដារបស់ខលាួន។ ជាការគួរឲ្យសាតា យ សរឿងសនរះគឺពគានដ់តជាឧទាហរ�៍មយួក្នុងចំសណាមឧទាហរ�៍ជា
សពចើនដដលមនុស្សរានចិតតារ ឃឹងចសចសចង ់«ការពារ» សាសោយូដាសៅជំោនស់ោរះប៉ុសណាណ រះ។

 ប៉ុដនតា ព្រះពទងប់្នបណាតា លឲ្យដែនការសំគ្តស់ោរះប្នសលចឮសៅដល់ក្ួយពបរុសរបស់សល្ក  
ប៉ុល។ វាជាការគួរឲ្យសាតា យណាស់ដដលសយើងដឃឹងសរឿងអំ្ីពគរួសាររបស់សល្កប្នតិចតួចបំែុត។ ប៉ុដនតា 
សមើលសៅទំនងជាសល្កប៉ុល និងប្អូនពសីរបស់សល្ក្ំធ្តស់�ើងក្នុងពករុងសយរូសា�ិម (កិច្ចការ ២២៖៣)។ 
ប្អូនពសីរបស់សល្កប៉ុលប្នសរៀបការ និងរានកូនពបរុសរា្ន ក។់ ក្ួយពបរុសរបស់សល្កប៉ុលគឺជាយុេជន ជំទង ់
រា្ន ក។់ សតើសយើងដឃឹងសរឿងសោរះប្នយ៉ងដូចសមតាចដដរ? សតើសល្កអ្នក្ំុស�ើញសទ ឬថា ក្នុងកិច្ចការ ២៣៖១៩ 
សល្កសមទ័្ លូស៊ា «ប្នចាបថ់ដវា (ក្ួយពបរុសរបស់សល្កប៉ុល)»? សកម្ភ្្របស់សមទ័្ លូស៊ាបគ្ហា ញ
ពប្បស់យើងថា ក្ួយពបរុសសល្កប៉ុលសៅសក្ងសៅស�ើយ។ សហើយពាក្យ ភ្សា សពកក neaniskos ករ៏ាន 
នយ័ថា «កំសឡារះ» ដដរ (កិច្ចការ ២៣៖១៨, ២២)។ ក្ួយពបរុសសល្ក ប៉ុលប្នមកកានអ់គារស្គ្រ ម 
និងប្នពប្បស់ល្កប៉ុលអំ្ីដែនការសំគ្តស់ោរះ។

 សូមអានកិច្ចការ ២៣៖២៦-៣០។ សតើសល្កសមទ័្ លូស៊ាប្នសែ្ើសារអវីពប្បដ់ល់សល្កសៅហាវ យ
សេលីចអំ្ីដំស�ើ រសរឿងសល្កប៉ុល?

 សំបុពតរបស់សល្កលូស៊ាប្នជំរាបសរឿងសល្កប៉ុលដល់សល្កសេលីច។ សំបុពតសោរះកប៏្ន
បគ្ហា ញពប្បថ់ាវាជាការល្អដដរដដលសល្កប៉ុលគឺជា្លរដ្ឋរ ៉ូមរា្ន ក។់ ចបាបរ់ ៉ូមការពារ ដល់្លរដ្ឋរបស់ 
ខលាួន យ៉ងស្ញទំហឃឹង។ តាមចបាប ់្លរដ្ឋរានសិទ្ធិតតាងំគា្ន សៅចំសពារះមុខតុល្ការ និងរានសិទ្ធិ្ន្យល់
អំ្ីឥរយិប្របស់ខលាួនសៅចំសពារះមុខចបាប។់ ្ួកសគករ៏ានសិទ្ធិសសើសរ ើកតាីដល់សសតាចថនពបសទសរ ៉ូមសដើម្ដី្លាង 
សារទុក្ខថា ្ួកសគ្ំុប្នទទួលនូេការកាតក់តាីតាមយុតតាិ្មស៌ទ (កិច្ចការ ២៥៖១០, ១១)។ សហតុសោរះ 
សល្កសេលីចកប៏្នពបព ឃ្ឹតតាយ៉ងយុតតាិ្មច៌ំសពារះសល្កប៉ុល។ សល្កសេលីចប្នសួរសល្កប៉ុលជាសពចើន
សំ�ួរ។ បោ្បម់កសេលីចប្នបញ្ជ ទាហានឲ្យយមការពារសល្កប៉ុលរហូតទាល់ដតសដើមសចាទមកដល់។

 ចូរគិតអំ្ីអវីៗពគបយ៉់ងដដលព្រះពទងប់្នស្វើសំរាបស់ល្កប៉ុល។ សតើសល្កអ្នកប្នដ្លាង    
អំ�រព្រះគុ�ដល់ព្រះសំរាបព់គបទ់ាងំសសចកតាីល្អៗក្នុងជីេតិរបស់សល្កអ្នកញឃឹកញាបប់៉ុនណាដដរ?  
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ការសិកសោបដន្ថម៖ «សៅស្លសោរះ សល្កប៉ុល និងមតិតាេកតាិប្នោយំកលុយកាកដ់ដល្ួកជំនំុសាសន ៍
ដថទពបមូល និងប្នែតាល់ឲ្យដល់្ួកសមដឃឹកោដំដលស្វើការសៅពករុងសយរូសា�ិម។ លុយកាកស់នរះសំរាប់
ជួយ�ឧបត្ថម្ភដល់្ួកអ្នកសជឿសាសនយូ៍ដាដដលពកីពក......
 «្ួកអ្នកសជឿសាសនដ៍ថទប្នែតាល់អំសណាយជាលុយកាកទ់ាងំសនរះសដាយសារដត្ួកសគចង ់
ជួយ�។ អំសណាយទាងំសនរះបគ្ហា ញថា ពគីស្ានដដលមនិដមនជាសាសនយូ៍ដាសជឿថា កិច្ចការរបស់ព្រះ    
ពតរូេដតែ្ស្វែសោយឲ្យប្នស្វពគបក់ដនលាងសៅសលើដែនដីសនរះ។ ្ួកសមដឃឹកោសំៅពករុងសយរូសា�ិមគួរដត 
ទទួលអំសណាយទាងំសនរះសដាយចិតតាកត ញ្ាូ ។ ប៉ុដនតា សល្កប៉ុល និងមតិតាេកតាិប្នសមើលស�ើញថា រានសម  
ដឃឹកោជំាសពចើនសៅទីពករុងសយរូសា�ិម្ំុប្នសមើលស�ើញេញិ្ញា �ថនសសចកតាីពសឡាញ់ក្នុងចិតតារបស់បង  
ប្អូនរមួជំសនឿរបស់្ួកសគដដលជាសាសនដ៍ថទដដល្ួកសគប្នបរចិា្ច គលុយកាកម់កឲ្យសោរះស�ើយ» 
(ដកពសង់្ ី Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pages 399, 400, adapted)។
 «សតើរានអវីសកើតស�ើងពបសិនសបើសមដឃឹកោំ្ ួកជំនំុដពបជារានចិតតាសប្ុរសចំសពារះសល្កប៉ុលេញិ
សោរះ? ចុរះពបសិនសបើ្ួកសមដឃឹកោបំ្នទទួលសារ ល់សល្កប៉ុលថាជាអ្នកោសំាររបស់ព្រះដល់្ួកសព្
សាសនេ៍ញិយ៉ងដូចសមតាចដដរ? សបើដូសចា្ន រះដមន ព្រះអរា្ច ស់នឃឹងសស្គ្រ រះជីេតិសល្កប៉ុលមនិខាន។ ព្រះ  
ពទង់្ ុ ំរានដែនការឲ្យកិច្ចការរបស់សល្កប៉ុលចបឆ់ាប់ៗ សោរះសទ។ សមដឃឹកោំ្ ួកជំនំុ្ំុប្នស្វើអវីមយួ   
សដើម្ឃីាតកំុ់ឲ្យសគសំឡាបស់ល្កប៉ុលស�ើយ។ ្ួកសគដបរជាសលើកស�ើង្ីបញ្ហា ជាសពចើនដដលោឲំ្យសគរក
សំឡាបស់ល្កប៉ុលសៅេញិ។ ប៉ុដនតា ព្រះពទងក់៏្ ុ ំប្នសំដដងប្ដិហារ្យណាមយួសដើម្បីពា្ឈបក់ារសំឡាប់
សល្កប៉ុលសនរះដដរ។ 
 «ស្វថ្ងាសនរះ េញិ្ញា �អសប្ុរសដដដលសនរះកំ្ុងដឃឹកោមំនុស្សឲ្យពបព ឃ្ឹតតាសរឿងដដដលសនរះ 
ដដលសកើតស�ើងក្នុងជំោនរ់បស់សល្កប៉ុលដដរ។ សៅស្លណាដដលសយើង្ំុប្នដ្លាងអំ�រព្រះគុ� 
ដល់ព្រះសំរាបអ់ំសណាយដដលព្រះអងរប្នពបទានមកសោរះ រាននយ័ថាសយើងប្នដបរសចញ្ីរបស់ល្អ   
ជាសពចើនសទៀតដដលព្រះអងរចងព់បទានឲ្យដល់សយើងដដរ។ ជាសពចើនសលើកសពចើនពគា ព្រះពទងច់ងឲ់្យពគរូ 
គគ្វ លស្វើការសពចើនជាងដដលធ្លា បប់្នស្វើដ្មសទៀត។ ប៉ុដនតា ព្រះពទង់្ ុ ំអនុញ្ញា តឲ្យគាតប់នតាស្វើការតសៅ
សទៀតសដាយសារដត្ំុរាននរណារា្ន កដ់្លាងអំ�រគុ�ដល់ព្រះសំរាបក់ារគ្ររបស់គាត។់ ្ួកជំនំុមនិ   
ពតរូេបសណាតា យឲ្យសាតាងំបំេន័តាគំនិតរបស់្ួកសគឲ្យយល់ខុសសលើពាក្យសម្ ីនិងអំស ើ្របស់អ្នកបំសរ ើព្រះ 
សោរះស�ើយ។ ្ួកជំនំុមនិពតរូេចូលមករខំានដល់កិច្ចការរបស់គាត ់ឬរារាងំគាតម់និឲ្យជួយ�ដល់មនុស្សរា្ន
ទាងំឡាយដដរ។ សៅស្លណាដដល្ួកជំនំុស្វើសរឿងខុសឆរងទាងំសនរះ សោរះព្រះពទងជ់ួនកាលកប៏្នដក
សចញនូេសរឿងល្អៗជាសពចើនដដលព្រះអងរប្នពបទានដល់្ួកសគសៅេញិដដរ» (ដកពសងស់សៀេសៅដដដល 
ខាងសលើ Pages 417, 418, adapted)។

សំ�ួរ្ិភ្កសោ៖ 
១) សល្កប៉ុលដឃឹងថា សគនឃឹងមនិសាវ គមនស៍ល្កសៅទីពករុងសយរូសា�ិមស�ើយ ប៉ុដនតា សល្កសៅដតសៅ។ 
សល្កប្នបគ្ហា ញឲ្យស�ើញថា សសចកតាីពតរូេការរបស់្ួកជំនំុសំខានជ់ាងសរឿងផ្្ល់ខលាួនរបស់សល្ក។ 
សតើសយើងរាល់គា្ន គួរដតយកគំរូតាមអាកប្កិរយិរបស់សល្កប៉ុលសពចើនប៉ុនណាដដរ?

២) ក្នុងោមជាសរាជិក្ួកជំនំុ សយើងពតរូេដតពតរូេរ ៉ូេគា្ន  និងរានសសចកតាីសុខសានតាជាមយួគា្ន ។ សតើសយើង 
អាចសរៀនស្វើការជាមយួគា្ន សដាយរសបៀបណាក្នុងស្លដដលសយើងរានសគាលគំនិតសែ្សងៗគា្ន អំ្ីសរឿងអវី
ណាមយួសោរះ? 
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 សៅស្លដដលសល្ក�ីយ៉ុង ខវុន ស្វើការជាអ្នកដាពំករុមជំនំុដំបូងរបស់សល្កសៅពបសទសកូសរ
ខាងត្ូង សល្ករានសរាជិកចំនួន ២០ោក។់ សហើយសល្ករានការរសំេើបចិតតាណាស់ដដលប្នស�ើញ 
យុេជនដបលាកមុខរា្ន កប់្នចូលរមួក្នុងកម្េ ិ្ ីថាវ យបងរំព្រះសៅថ្ងាសបបាតហ៍ដំបូង។
 «សហតុអវីប្នជាអ្នកមកចូលរមួនឃឹងព្រះេហិារតូចសនរះសៅេញិ?» សល្កខវុនសួរ។
 «ខ្ុ ំ្ំុរានសំណាងសសារះ» សេ្ៀេរូបសោរះសឆលាើយ។ «ប៉ុដនតា រានសគពប្បខ់្ុ ំថា ពសិនសបើអ្នកចងរ់ាន 
សំណាង អ្នកពតរូេសៅព្រះេហិារ្្ីណាមយួ»។
 សល្កខវុនកប៏សពងៀនព្រះគម្រីដល់យុេជនរូបសោរះ សពកាយមកគាតក់ប៏្នទទួលបុ�្យពជមុជទឃឹក។
 ប៉ុដនតា សល្កខវុនចងប់្នសរាជិកសពចើនដ្មសទៀត។ ថ្ងាមយួ សល្កប្នអ្ិដា្ឋ នចាបត់ាងំ្ីព ឃ្ឹក
រហូតដល់ល្ងា ច។ «សូមពបទានមនុស្សដល់ខ្ុ ំសដើម្ឲី្យ្ួកសគប្នសជឿដល់ព្រះអងរ សូមពបទានមនុស្ស
សដើម្ពី្រះេហិារសនរះប្នស្ញ»។
 ថ្ងាបោ្បម់ក អ្នកជិតខាងរា្ន កប់្ននិយយមកកានគ់ាតថ់ា «ម្សលិមញិ ខ្ុ ំហាករ់ាន អារម្�៍ 
ថា ចងស់ៅព្រះេហិារ» ោងនិយយ «សូមោខំ្ុ ំសៅព្រះេហិាររបស់សល្កពគរូែង»។ 
 ថ្ងាបោ្បម់កសទៀត សល្កខវុនប្នទទួលទូរស្្មយួ។ «ប្អូនពសីរបស់ខ្ុ ំគឺជាអ្នកអាតស់េនទីស្ 
សហើយោងចងឲ់្យខ្ុ ំសៅព្រះេហិារអស់រយៈស្ល១០ឆា្ន សំហើយ ប៉ុដនតាខ្ុ ំមនិដដលប្នសៅទាល់ដតសសារះ»។ 
អ្នកដដលទូរស្្ចូលនិយយបនតាថា «ប៉ុដនតា ឥ�ូេសនរះ ខ្ុ ំហាករ់ានអារម្�៍ថា ចងស់ៅសៅេញិ»។
 សល្កខវុនកប៏្នបសពងៀនសមសរៀនព្រះគម្រីដល់្សតាីទាងំ្ីរ សហើយ្ួកោងកប៏្នទទួលបុ�្យ
ពជមុជទឃឹក។ 
 សៅឆា្ន ដំំបូងសោរះ រានមនុស្សជាង៤០ោកប់្នទទួលបុ�្យពជមុជទឃឹក។ មយួឆា្ន សំពកាយមក 
សៅស្លដដលមនុស្សទី៩៨ប្នទទួលបុ�្យពជមុជទឃឹក សល្កខវុនប្នអ្ិដា្ឋ នសូមឲ្យប្នមនុស្សពជមុជ
ទឃឹកស�ើងដល់១០០ោក។់ បោ្បម់ក សល្កប្ននឃឹកស�ើញដល់្សតាីរា្ន កដ់ដលមនិប្នជួបគា្ន អស់រយៈ
ស្លបីឆា្ន សំហើយ។ សល្កប្នរកោងស�ើញកំ្ុងដតសបើកសាល្សិល្ៈសំរាបកុ់រារ សហើយសល្កកប៏្ន
ោយំកផ្កា មយួប្ចស់ៅសួរសុខទុក្ខោង។ សល្កប្នពប្បោ់ងថា «អ្នកពសីគួរដតជាមនុស្សទី១០០ ដដល  
ពតរូេទទួលបុ�្យពជមុជទឃឹកសៅព្រះេហិាររបស់ខ្ុ ំ»។
 សៅស្លដដល្សតាីរូបសោរះយល់ព្ម សល្ក�ីយ៉ុងប្នពប្បោ់ងថា ោងពតរូេដតសិកសោព្រះគម្រី
ជាមុនសិន និងរ ំ្ ឃឹងថាោងចាបស់ែតាើមសិកសោសៅល្ងា ចថ្ងាដស្អកសៅែ្រះរបស់ោង។ សល្ករានពបសាសន ៍
បដន្ថមថា «សូមជួយ�ឲ្យសាវ មរីបស់អ្នកពសីប្នចូលរមួសិកសោជាមយួគា្ន ែងដដរ»។
 បោ្ប់្ ីសល្កខវុនចាកសចញ្ីសាល្សោរះ ្សតាីរូបសោរះកប៏្នទូរស្្សៅសាវ ម ីដដលជា្ុទ្ធ
សាសនិកដខ៏ាជ បខ់ជួនរា្ន ក ់សហើយសល្កកជ៏ារា្ច ស់មុខជំនួញរា្ន កដ់ដរ ពសាបដ់ត្្ីៗសនរះ សល្កដបរជាចង ់
សរៀន ភ្សាអងស់គលាស។ សល្កប្នទិញសសៀេសៅអងស់គលាសជាសពចើនកបាល សដាយមកទាងំព្រះគម្រីជាភ្សា
អងស់គលាសែង សហើយសល្ករានការ្ិប្កនឃឹងអានគម្រីសោរះសៅក្នុងការយិល័យរបស់សល្កណាស់។ 
សដាយអស់សង្ឃឹម សល្កកប៏្នអ្ិដា្ឋ នថា «ពបសិនសបើព្រះអងរជាព្រះ្ិត សូមចាតន់រណារា្ន កឲ់្យមក
បសពងៀនព្រះគម្រីដល់ខ្ុ ំ»។ 
 សៅខ�ៈស្លសោរះ េរយិរបស់សល្កកប៏្នទូរស្្ពប្បថ់ា «សល្កពគរូខវុននឃឹងមកែ្រះរបស់ 
សយើង សដើម្បីសពងៀនព្រះគម្រីដល់សយើង»។
   «សាវ មរីបស់អ្នកពសី ភ្្កស់ែ្អើលយ៉ងខាលា ងំ រកអវីមកដ្លាងមនិប្ន»  សល្ក   
   ខវុនរានពបសាសន។៍ សៅថ្ងាបោ្ប ់សល្កខវុនប្នជួបគូសាវ មេីរយិ និង  
   កូនៗរបស់្ួកសគកំ្ុងទន្ឃឹងរងច់ាសិំកសោព្រះគម្រីសដាយចិតតាអន្រះសា។  
   ពគរួសារទាងំមូលកប៏្នទទួលបុ�្យពជមុជទឃឹក។
   សល្ក�ីយ៉ុង ខវុន រានអាយុ ៥៦ ឆា្ន  ំ(រូបសៅខាងសឆវង)ប្នដាំ្ ួកជំនំុប្នបី
   កដនលាងសៅពបសទសកូសរខាងត្ូង។ ដគ្វ យសបបាតហ៍សរូលសប្តា ហ៍ទី១៣ថនពតីរាស
   សនរះនឃឹងជួយ�ដាំ្ ួកជំនំុអាតស់េនទីស្ដំបូងបង្អស់សៅតំបនស់សជុង ថនពបសទសកូសរ  
   ខាងត្ូង។ សូមអានសរឿងសែ្សងសទៀតរបស់សល្កសៅសមសរៀនមុន និងបនតាបោ្ប។់
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ល្ងាចថ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ្្ងសៅរទី៍១៥កញ្ញា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖កចិ្ចការ២៤,កចិ្ចការ២៥,កចិ្ចការ២៦,
កូរនិ្ូសទី១១៖២៣។

ខចងចា៖ំ«សោកប៉លុទូលតបវញិថា៖‘សោរះបីសៅតតបនតាចិសទៀតឬយូរសទៀតក្ីទូលបង្ំអង្វរព្រះជារា្ច ស់
សូមពទង់សពប្សពបណីមនិពតរឹមតតដល់ព្រះរាជាប៉សុណាណ រះសទគឺដល់អស់សោកតដលកំ្ុងស្្ប់ទូលបងំ្សៅ
ថ្្ងសនរះសូមសោយព្រះរាជានងិអស់សោកប្នដូចទូលបង្ំតដរសលើកតលងតតការជាប់ពចវាក់សនរះសចញ!’»
(កិច្ចការ២៦៖២៩)។

 សោកប៉លុគឺជាអ្នកជាបគុ់ករា្ន កស់ៅទីពករុងសសស្រាអស់រយៈស្ល២ឆ្្ន ំ(កិច្ចការ២៤៖២៧)។
សោកប៉លុរស់សៅក្នុងគុកពបចារំាជវាងំសសតាចសហរ ៉ឌូ។ោហានជាសពចើនប្នយាមការពារសោក(កិច្ចការ
២៣៖៣៥)។ក្នុងអឡុំងស្ល២ឆ្្ន សំោរះសោកប៉លុប្នសឡើងតុោការជាសពចើនដងសោយពតរូវឈរសៅចសំពារះ
មខុសៅហា្វ យពករុង្រីរបូនងិមខុសសតាចមយួអង។្សៅហា្វ យពករុងោងំ្រីរបូសោរះស ម្ រះសេលីចនងិសេស្សុ។
ឯសសតាចវញិរានព្រះោមថាអព័គីប៉្ទី្ រី។តមនសហើយសោកប៉លុគឺជាអ្នកជាបគុ់ករា្ន ក។់ប៉តុនតាសោកប៉លុ
សៅតតស្្វើការជាអ្នកតចកចាយដំណរឹ ងល្អជាមយួនរឹង្កួអ្នកពគបព់គងោងំសនរះប្ន(កិច្ចការ៩៖១៥)។
 រាល់ស្លតដលសោកប៉លុត ល្ែងសៅកាន់្ កួអ្នកដរឹកោោំងំសនរះសោករានពបស្សនថ៍ាសោកគឺ
ជាមនុស្សសុចរតិ។សោកអរះោងថា្ំុរានេសតាុតាងណាបញ្ជា កថ់ាសោកប្នស្្វើអ្វមីយួតដលោស់ខុស
សោរះសឡើយ។សោកប្នសចាទសួរថាសតើស្ក្សតីដលប្នស�ើញសោកពបព រ្ឹតតារលំងចបាបស់ោរះសៅឯណា?សរឿង
សនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងថាសោកប៉លុ្ំុប្នស្្វើអ្វខុីសសទសហើយកម៏និគរួពតរូវប្នសគចាបោ់កគុ់កតដរ។សោក
គួរតតរានសសរភីា្សឡើងវញិ។សោកពតរូវជាបក់្នុងគុកគឺសោយស្រសោកសូមសសើសរ ើកតាសីៅមុខមហារាជថន
ពបសទសរ ៉មូតតប៉សុណាណ រះ(កិច្ចការ២៦៖៣២)។ក្នុងោមជាអ្នកជាបគុ់ករា្ន ក់សោកប៉លុរានឱកាសជាសពចើន
សដើម្សី្្វើជាស្ក្សអីំ្ ពី្រះសយសូ៊វ។សោកប៉លុកប៏្ននិយាយអំ្ សីសចកតាសីង្រឹមដអ៏ស្្ច រ្យតដលពប្បថ់ា
ព្រះពទងន់រឹងោមំនុស្សតដលស្លែ បស់ៅសហើយឲ្យរស់សឡើងវញិ។
 ប៉តុនត្ា រីឆ្្ន កំ្នុងគុកសំរាបស់ោកប៉លុគឺជាសរឿងដលំ៏ប្ក។គ្ម ននរណារា្ន ក់្ ី្ កួជំនំុសៅសយរូស្ឡមិ
ផតាល់ការគ្ពំទដល់សោកប៉លុសឡើយ។សហតុអ្វ?ីសមដរឹកោថំន្កួជំនំុរានោរមមណ៍ថាសោកប៉លុប្នពបព រ្ឹតតា
អ្វមីយួខុសសហើយប្នជាពតរូវជាបគុ់ក។្កួសគសជឿថាសោកប៉លុ«ពតរូវបសោ្សសោយស្រតតការពបឆ្ងំ
ោស់នរឹងរូបសោក»(ដកពសង់្ ីTheActsoftheApostles,page403,adapted)។
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សោកសេលីចកាតស់ោសសោកប៉ុល(កិច្ចការ២៤៖១០-១៩)

 សោកប៉ុលពតរូវប្នសគចាបប់ញជាូ នសៅកានទី់ពករុងសសស្រា។ពប្ថំ្្ងសពកាយមកសមដរឹកោសំ្សន៍
យូោសំខាន់ៗ មយួពករុម្ីពករុងសយរូស្ឡិមប្នស្្វើដំសណើ រមកកានទ់ីពករុងសសស្រា។ពករុមសនរះរមួរានសម
ដរឹកោកំំ្ូលថនស្សោយូោសរាជិកខលែរះថនពករុមពបរឹកសាតសនសហពឌីននិងសមធាវរីា្ន កស់ ម្ រះសទើទូលុស។
មនុស្សោងំសនរះប្នមកឈរសៅចំសពារះមុខសោកសេលីចក្នុងទីជំនំុជំររះនិងប្នសចាទពបកាន់ោស់នរឹង
សោកប៉ុលផង(កិច្ចការ២៤៖១-៩)។
 សរឿងកតាីសនរះក្នុងកណ្ឌ គម្រីកិច្ចការគឺរានតតមតាងសនរះគតត់ដលសមដរឹកោសំ្សនយូ៍ោប្នជួល
សមធាវរីា្ន កឲ់្យមកសចាទពបកានស់ៅមុខអ្នកកាតក់តាី។សមធាវសីទើទូលុសប្នសពបើការសរសសើរតកលែងកាលែ យសដើម្ី
ឲ្យសោកសេលីចគិតថា្ួកសមដរឹកោយូំោពតរូវ។សទើទូលុសនិយាយថា្ួកស្សនយូ៍ោរានអំណរនរឹង
សសចកតាីសុខស្នតាដយូ៏រលងស់ពកាមការពគបព់គងរបស់សោកសេលីច។សរឿងសោរះគឺមនិពតរឹមពតរូវសទ។ការ
្ិតសោរះគឺសោកសេលីចប្នស្្វើប្ប្ួកស្សនយូ៍ោជាងសៅហា្វ យពករុងណាៗោងំអស់។សេលីចក៏
ជាអ្នកតដលដកហូតសសរភីា្្ី្ួកសគជាងសៅហា្វ យពករុងសផ្សងៗសទៀតតដរ។ោកប្កិរយិារបស់សោក
សេលីចស្្វើឲ្យ្ួកស្សនយូ៍ោជាសពចើនចិញ្ច រឹមចិតតាស្អបស់ខ្ើមសមដរឹកោសំ្សនរ៍ ៉ូមដល់ឆ្អរឹង។សទើទូលុស
ឆ្លែ តណាស់សហើយករ៏ានល្ចិកិច្ចកលណាស់តដរ។គ្តប់្នស្្វើឲ្យសោកសេលីចគិតថាសោកពតរូវតត
ការពារខលែួនសោកក្នុងោមជាអ្នកដរឹកោ។ំវ ិ្ ីតដលពបសសើរបំផុតគឺពតរូវបនតាោកគុ់កសោកប៉ុលតសៅសទៀត។
 បោ្បម់កសទៀតសទើទូលុសប្នសចាទពបកានស់ោកប៉ុល្ីបទឧពកិដ្ឋចំនួនបី៖១)សទើទូលុស
និយាយថាសោកប៉ុលគឺជាសមបង្កសរឿង។សទើទូលុសនិយាយថាសោកប៉ុលចងឲ់្យ្ួកស្សនយូ៍ោពគប់
ទីកតនលែងសងើបបរះសប្រពបឆ្ងំការពគបព់គងរបស់ស្សនរ៍ ៉ូមផងតដរ(កិច្ចការ២៤៖៥)។២)សទើទូលុស
និយាយថាសោកប៉ុលគឺជាសមដរឹកោកំំ្ូលថនពករុមស្សោមយួតដលរានស ម្ រះថាពគីស្្នតដលជា
សពគ្រះថា្ន កម់យួដល់ោណាចពករ ៉ូម។៣)សទើទូលុសនិយាយផងតដរថាសោកប៉ុល្ំុប្នសំតដងការ
សគ្រ្ដល់ព្រះវហិារសៅសយរូស្ឡិមសឡើយ(កិច្ចការ២៤៖៦)។

 សូមោនកិច្ចការ២៤៖១០-១៩។ដូចតដលខគម្រីោងំសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងសតើសោកប៉ុល
ប្នសឆលែើយតបសៅនរឹង«បទឧពកិដ្ឋ»តដលសគសចាទពបកានន់រឹងសោកសោយរសបៀបណា?

 រាន្ីរចំណុចតដលបង្ហា ញថាពាក្យសមតារីបស់សមដរឹកោសំ្សនយូ៍ោោស់នរឹងសោកប៉ុល
មនិពតរឹមពតរូវ។សោកប៉ុលប្នពប្បស់ោកសេលីចអំ្ី្ីរចំណុចសោរះ៖១)្ំុរានស្ក្សី្ ីពសរុកោសីុ
ពបឆ្ងំោស់នរឹងរូបសោកសទ(កិច្ចការ២៤៖១៨,១៩)។សោកសេលីចោចនរឹងសំសរចចិតតាបពា្ឈបស់រឿង
កតាីោស់នរឹងសោកប៉ុលសនរះប្នសោយស្រតតគ្ម នស្ក្ស។ី២)ពករុមពបរឹកសាតសនសហពឌីនមនិោចសចាទ
ពបកានប់ទឧពកិដ្ឋណាមយួសលើសោកប៉ុលប្នសឡើយសលើកតលងតតសរឿងសសចកតាីជំសនឿរបស់សោកតដល
ថាព្រះសយសូ៊វនរឹងសពប្សមនុស្សតដលស្លែ បឲ់្យរស់សឡើងវញិសៅស្លតដលព្រះអង្យាងមកវញិសលើកទី
្ីរ(សូមោនកិច្ចការ២៣៖៦ផងតដរ)។
 សោកសេលីចយល់ភាលែ មៗតតមតាងថាសោកប៉ុលពតរឹមពតរូវ។សោកសេលីចដរឹងសរឿងខលែរះអំ្ី
ស្សោពគិសតាពបតហលជាេរយិារបស់សោកស ម្ រះពទរូសីុលពប្ប។់សហតុសោរះសោកសេលីចកប៏្ន
ផ្្អ កសរឿងកតាីសនរះទុកមយួអសនលែើសិននិងបនតាសទៀតសៅស្លសពកាយ។ប៉ុតនតាការសំសរចចិតតារបស់សោកសេលីច
បង្ហា ញសយើងថាចិតតារបស់គ្តោ់ចនរឹងផ្លែ ស់បតាូរពបសិនសបើរានសគជូនអំសណាយឬកសូ៏កលុយដល់គ្ត់
។សោកប៉ុល្ុំរានឱកាសសដើម្នីរឹងទទួលប្នយុតតាិ្មក៌្នុងសរឿងកតាីសនរះ្ីសោកសេលីចសឡើយ។
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សោកសេស្ុសកាតស់ោសសោកប៉ុល(កិច្ចការ២៥៖១-៥)

 សោកសេលីចចាបស់ោកប៉ុលោកគុ់កអស់រយៈស្ល្ីរឆ្្ន ។ំសហតុអ្វីប្នជាយូរសម៉លែរះ?គឺសដើម្ី
ឲ្យ្ួកស្សនយូ៍ោពសឡាញ់ចូលចិតតាគ្ត។់បោ្បម់កសោកសេលីចកប៏្នចាកសចញសៅ។សោក
ស ើ្គ្សសេស្ុសកព៏តរូវប្នតតងតាងំជាសៅហា្វ យ្មីសលើពសរុកយូោ(កិច្ចការ២៤៖២៧)។សោកសេស្ុស
ពគបព់គងសលើពសរុកយូោ្ីឆ្្ន ទីំ៦០ដល់ទី៦២ថនពគិសតាសករាជ។

 សូមោនកិច្ចការ២៥៖១-៥។សតើោកប្កិរយិារបស់្ួកសមដរឹកោសំ្សនយូ៍ោក្នុងខោងំសនរះ
ជួយ�សយើងឲ្យយល់្ីរសបៀបតដលសំអបរ់បស់មនុស្សោងំឡាយតដលប្នឮសសចកតាី្ិតសហើយប៉ុតនតាមនិព្ម
សជឿតាមផ្ុរះខាលែ ងំសឡើងយ៉ាងណាតដរ?

 ្ួកសមដរឹកោសំ្សនយូ៍ោមនិចងប់រាជយ័មតាងសទៀតសទ។្ួកសគធាលែ បប់រាជយ័មតាងសហើយកាល
្ីសលើកមុនស្លតដល្ួកសគប្ន្យាយាមអូសោញសោកសេលីចឲ្យសជឿសលើ្ួកសគនិងោកស់ោសសលើ
សោកប៉ុលសំរាបប់ទឧពកិដ្ឋតដលសោក្ំុប្នស្្វើសស្រះ។សហតុសោរះសលើកសនរះ្ួកសមដរឹកោបំ្នសូមឲ្យ
សោកសេស្ុសជួយ�្ួកសគក្នុងអំឡុងស្លតដលសោកសេស្ុសស្្វើដំសណើ រមកទស្សនកិច្ចជាសលើកដំបូង
សៅទីពករុងសយរូស្ឡិម។្ួកសគប្នសូមឲ្យសោកសេស្ុសបញជាូ នសោកប៉ុលពតឡបម់កសយរូស្ឡិម
សដើម្ឲី្យ្ួកសមដរឹកោសំ្សោយូោោចកាតស់ោសសោកប៉ុលសពកាមចបាបរ់បស់ស្សនយូ៍ោវញិ។
 ្ួកសមដរឹកោសំ្សនយូ៍ោប្នោកប់្ងំតផនការ្ិតរបស់្ួកសគយ៉ាងពបរុងពបយត័្នសៅស្ល
តដល្ួកសគប្នសូមឲ្យសោកសេស្ុសជួយ�សលើសរឿងសនរះ។សតើតផនការរបស់្ួកសគគឺជាអ្វី?្ួកសគចង់
សំឡាប់ប៉ុល។ឥឡូវសនរះសោកសេស្ុសប្នសពតៀមខលែួនជាសពសចសដើម្ចីាបស់ផតាើមជំនំុជំររះសរឿងកតាីរបស់សោក
ប៉ុល។ប៉ុតនតាសោកសេស្ុសរានពបស្សនថ៍ាការជំនំុជំររះនរឹងពតរូវស្្វើសឡើងសៅទីពករុងសសស្រាមនិតមន
ទីពករុងសយរូស្ឡិមសទ។សរឿងសនរះពប្បស់យើងថាការជំនំុជំររះនរឹងដំសណើ រការសពកាមចបាបរ់បស់រ ៉ូមមនិតមន
សពកាមចបាប់របស់ស្សនយូ៍ោសឡើយ។
 សៅស្លសោកសេស្ុសពតឡបដ់ល់ទីពករុងសសស្រាសោកកប៏្នចាបស់ផតាើមកាតស់ោសសោក
ប៉ុលមតាងវញិ។សពតរូវរបស់សោកប៉ុលចាបស់ផតាើមសចាទពបកានស់ោកប៉ុល្ីបទឧពកិដ្ឋសផ្សងៗ(កិច្ចការ
២៥៖៧)។សលើកសនរះសោកលូកា្ំុប្នពប្បស់យើងថាសតើបទឧពកិដ្ឋអ្វីខលែរះតដល្ួកសគសចាទពបកានស់ោក
ប៉ុលសឡើយ។ប៉ុតនតាសយើងោចដរឹងតាមរយៈចំសឡើយរបស់សោកប៉ូលថាបញជា ីបទឧពកិដ្ឋសោរះគឺដូចគ្្ន នរឹង
អ្វីតដល្ួកសគប្នសចាទកាល្ី្ីរឆ្្ន មំុន(កិច្ចការ២៥៖៨)។ប៉ុតនតារានមយួចំណុចសោរះគឺខុស្ីមុន៖
្ួកអ្នកសចាទពបកានស់ោកប៉ុលសចាទថាសោកប៉ុលគឺជាសពគ្រះថា្ន កសំ់រាបោ់ណាចពករ ៉ូម។

 សូមោនអំ្ីការជំនំុជំររះសោកប៉ុលសៅចំសពារះមុខរបស់សោកសេស្ុសក្នុងកិច្ចការ២៥៖៩-១២។
សោកប៉ុលដរឹងថាសោកសេស្ុសរានតផនការសពបើសោកសដើម្ទីទួលប្នការគ្ពំទសំរាបម់ុខតំតណងរបស់
គ្តជ់ាសៅហា្វ យពករុង។សតើសោកប៉ុលប្នស្្វើអ្វីខលែរះសៅស្លតដលសោកសមើលស�ើញអ្វីតដលសោកសេស្ុស
កំ្ុងគិតតបបសនរះ?

 ទីបំផុតសោកសេស្ុសកដូ៏ចជាសោកសេលីចតដរ(កិច្ចការ១៤៖២៧)។សោកសេស្ុស្ុំចង់
ប្តប់ងក់ារគ្ពំទ្ួកស្សនយូ៍ោសឡើយ។សហតុសោរះសោកសេស្ុសកប៏្នគិតគូរចងប់ញជាូ នសោកប៉ុល
ពតឡបស់ៅសយរូស្ឡិមសដើម្ឲី្យសគកាតស់ោសសោកតាមចបាបយូ់ោវញិ។ប៉ុតនតាសោកប៉ុល្ុំទទួលយក
តាមតផនការសោរះសទ។សហតុសោរះសោកប៉ុលកប៏្នសស្នើសូមសៅទីពករុងរ ៉ូមសដើម្កីាតក់តាីសៅទីសោរះ្ីសពពារះ
សោកគឺជា្លរដ្ឋរ ៉ូមរា្ន កន់រឹងសគតដរ។សោកពជាបថាសោកនរឹង្ំុទទួលប្នការសោសដយុ៏តតាិ្ម៌្ ី
សមដរឹកោសំ្សនយូ៍ោសឡើយ។សោកប៉ុលប្នសគចសចញ្ីបញ្ហា សនរះសោយសូមឲ្យព្រះរាជាថនពបសទសរ ៉ូម
ជំនំុជំររះសោកវញិមតាង។

ថ្្ងចន័្ ១៧កញ្ញា
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ព្រះរាជាអព័គីប៉្ប្នយាងមកស្តា បស់ោកប៉ុល(កិច្ចការ២៥៖១៣-២២)

 សោកសេស្ុសប្នយល់ព្មអនុញ្ញា តឲ្យសោកប៉ុលសៅទីពករុងរ ៉ូម(កិច្ចការ២៥៖១២)។ក្នុង
ពគ្ជាមយួគ្្ន សោរះសោកសេស្ុសកប៏្ន្ិភាកសាសរឿងរបស់សោកប៉ុលជាមយួនរឹងសសតាចសហរ ៉ូឌអព័គីប៉្ទី្ីរ
តដលព្រះអង្កំ្ុងយាងទស្សនកិច្ចទីពករុងសសស្រាោស្លសោរះតដរ។សហរ ៉ូឌអព័គីប៉្ទី្ីរគឺជាសរាជិក
ចុងសពកាយបង្អស់ថនរាជវង្សសហរ ៉ូឌ។ព្រះរាជាអព័គីប៉្ប្នយាងមកកានទី់ពករុងសសស្រាជាមយួនរឹងព្រះ
ោងសបសរនិសតដលជាព្រះអនុជសដើម្ជីួបសំតដងការគួរសមនរឹងសៅហា្វ យពករុង្មីគឺសោកសេស្ុស។សោក
សេស្ុសចងសួ់រោសំសតាចអព័គីប៉្អំ្ី្ត័រ៌ានតដលសោកគួរសរសសរចុរះក្នុងសំបុពតតដលពតរូវសផញើសៅកាន់
មហារាជថនពបសទសរ ៉ូម។សោកសេស្ុសមនិសូវរានការយល់ដរឹងសពរៅពជរះអំ្ីក្ួនចបាប់និងរសបៀបរបប
រស់សៅរបស់ស្សនយូ៍ោប៉ុោម នសទ។សសតាចអព័គីប៉្ោចជួយ�សឆលែើយនរឹងសំណួររបស់សោកសេស្ុសប្ន
សពចើន(កិច្ចការ២៥៖២៣-២៧)។

 សូមោនកិច្ចការ២៥៖១៣-២២។សតើសោកសេស្ុសទូលពប្បស់ៅសសតាចអព័គីប៉្អ្វីខលែរះអំ្ី
សោកប៉ុល?សតើសសតាចអព័គីប៉្សឆលែើយតបយ៉ាងដូចសមតាចតដរ?

 សេស្ុសប្នទូលពប្បស់សតាចអព័គីប៉្ថាសោករានការភាញ កស់ផ្អើលណាស់តដលស�ើញថាគ្ម ន
«បទឧពកិដ្ឋ»ណាមយួតដលសគសចាទមកសលើសោកប៉ុលរានជាបព់ាក់្ ន័្ធនរឹងបទឧពកិដ្ឋតដលពបឆ្ងំនរឹង
ោណាចពករ ៉ូមសឡើយ។«បទឧពកិដ្ឋ»របស់សោកប៉ុលគឺរានជាបោ់កទិ់ននរឹងសរឿងស្សោយូោនិង
បុរសរា្ន កត់ដលរានស ម្ រះថាសយសូ៊វតដល«បុរសរា្ន ក់ស ម្ រះសយសូ៊វតដលប្នស្លែ ប់សហើយសោកប៉ុល
ថាសៅរានជីវតិរស់»វញិ(កិច្ចការ២៥៖១៩)។សោកប៉ុលប្នជពរាបសមដរឹកោសំ្សោយូោសៅទី
ពករុងសយរូស្ឡិមថារូបសោករានកតាីកាតា សំនរះគឺសោយស្រតតសោកសជឿថាព្រះសយសូ៊វប្នរានព្រះជនម
រស់្ីសុគតសឡើងវញិ។ឥឡូវសនរះសោកសេស្ុសបញ្ជា កយ៉់ាងចបាស់ថាសហតុផល្ិតពប្កដតដលសោក
ប៉ុលពតរូវសឡើងតុោការសនរះគឺសោយស្រតតសោកសជឿថាព្រះសយសូ៊វពទងរ់ានព្រះជនមរស់សៅសៅសឡើយ
សនរះឯង។

 សូមោនកិច្ចការ២៥៖២៣-២៧។សតើសោកលូកាសរៀបរាបអ់្វីខលែរះក្នុងខោងំសនរះអំ្ីការឈរ
សៅមុខសសតាចអព័គីប៉្របស់សោកប៉ុល?

 «សោកប៉ុលប្នឈរោងំជាបព់ចវាកស់ៅចំសពារះមុខបណាតា ជន។រានចំណុចខុសតបលែកគ្្ន ដ៏្ ំ
រវាងសោកប៉ុលនិងមនុស្សសផ្សងសទៀត។ព្រះរាជាអព័គីប៉្និងព្រះោងសបសរនិសរានអំណាចនិងជាប់
តសពសឡាយព្រះញាតិវង្ស។សហតុសោរះប្នជាមនុស្សជាសពចើនពសឡាញ់រាបោ់ន្ួកសគ។ប៉ុតនតា្ួកសគ
្ំុរានសសចកតាីល្អតដលព្រះពទងស់្្វព្រះទយ័សទ។្ួកសគប្នបំពានចបាបរ់បស់ព្រះ។្ួកសគរានជីវតិ
រស់សៅក្នុងផលែូវោពកក។់ចិតតាគំនិតរបស់្ួកសគកោ៏ពកកផ់ងតដរ។ពគបស់ទ្និករសៅឋានសួគ៌្ ុំស្្វព្រះ
ទយ័នរឹងផលែូវជីវតិនិងអំស ើ្តដល្ួកសគប្នពបព រ្ឹតតាសឡើយ»។ដកពសង់្ ី(EllenG.White,TheActs
oftheApostles,page434,adapted)។

 សបើតាមពកតសតេ្នករបស់សយើងមនុស្សជាសពចើនសមើលសៅស�ើញល្អណាស់្ីសម្កសពរៅ។
ប៉ុតនតាសរឿងរបស់សសតាចអព័គីប៉្និងព្រះអនុជរបស់ពទងស់នរះបង្ហា ញឲ្យសយើងដរឹងថាការតដលសយើងសំឡរឹង
សមើលសម្កសពរៅរបស់មនុស្សជាញរឹកញាបត់តងបសញ្ឆោ តសយើងឲ្យយល់មនិដល់្ីការោកប់្ងំសៅក្នុង
ចិតតារបស់្ួកសគសឡើយ។សតើរូបភា្ខាងសពរៅនិងធាតុ្ិតខាងក្នុងខុសតបលែកគ្្ន យ៉ាងដូចសមតាចតដរ?
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សោកប៉ុលទូលពប្បព់្រះរាជាអព័គីប៉្្ីសហតុផលតដលសោកគឺជាមនុស្សសុចរតិ
(កិច្ចការ២៦៖១-២៣)

 សោកប៉ុលពតរូវប្នោខំលែួនសៅកានស់ោកសៅហា្វ យពករុងនិងសេញៀវតដលរាន្មជរ័ជាសសតាច
របស់សោក។សោកប៉ុលប្នត្លែងពប្ប់្ ីសហតុផលតដលគ្តគឺ់ជាមនុស្សសុចរតិតដលផ្ុយ្ីបទឧពកិដ្ឋ
តដលសគសចាទមកសលើរូបសោក។សោកប៉ុលប្នទូលថា្វ យភាគសពចើនគឺចំសពារះសសតាចអព័គីប៉្សោយស្រ
តតសោកសេស្ុសធាលែ បស់្តា បអ់្វីតដលសោកប្នជពរាប្ីមុនមកសហើយ(កិច្ចការ២៥៖៨-១១)។

 សូមោនកិច្ចការ២៦៖១-២៣។ដូចតដលខោងំសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងសតើសោកប៉ុលប្ន
ទូលពប្បអ់្វីខលែរះដល់ព្រះរាជាអព័គីប៉្?

 សោកប៉ុលប្នសរៀបរាបថ់ា្វ យសសតាចអព័គីប៉្អំ្ីពបវតតាិជីវតិរបស់សោកចាបត់ាងំ្ីមុននិងសពកាយ
តដលសោកប្នទទួលសជឿសលើព្រះសយសូ៊វ។សសចកតាីអ្ិបបាយសនរះគឺសស្ើរតតដូចគ្្ន ោងំពសរុងសៅនរឹងសសចកតាី
អ្ិបបាយក្នុងខគម្រីកិច្ចការ២២៖១-២១តដរតដលសោកប៉ុលប្នត្លែងពប្បប់ណាតា ជនសៅក្នុងទីពករុង
សយរូស្ឡិម។សោកប៉ុលប្នចាបស់ផតាើមសោយការ្យាយាមោកោ់ញការគ្ពំទ្ីសសតាចអព័គីប៉្។សោក
ប៉ុលប្នទូលត្លែងអំណរគុណដល់ព្រះរាជាអព័គីប៉្តដលប្នរាជានុញ្ញា តឲ្យរូបសោកប្នទូលថា្វ យសរឿង
របស់សោក។រមួសសចកតាីមកព្រះរាជាអព័គីប៉្គឺជាតួអង្ដសំ៏ខានម់យួ។សោកប៉ុលកប៏្នទូលពប្បថ់ា
សោកសូមត្លែងអំណរព្រះគុណដល់សសតាចអព័គីប៉្តដលព្រះអង្ពទងរ់ានការយល់ដរឹងសពចើនអំ្ីរសបៀបរបប
រស់សៅនិងស្សោរបស់ស្សនយូ៍ោ។ដ្តិសោយស្រសហតុផលសនរះព្រះរាជាអព័គីប៉្ោចស្្វើជាជំនួយ
ដ៏្ ំដល់សៅហា្វ យពករុងថនពបសទសរ ៉ូមប្ន។ព្រះរាជាអព័គីប៉្ោចជួយ�សោកសេស្ុសឲ្យយល់ថាបទឧពកិដ្ឋ
តដលសគសចាទពបកានម់កសលើសោកប៉ុលគឺជាសរឿងមនិ្ិតប្ន។
 សសចកតាីអ្ិបបាយរបស់សោកប៉ុលោចពតរូវប្នតបងតចកជាបីតផ្នក។ក្នុងតផ្នកទីមយួ(កិច្ចការ
២៦៖៤-១១)សោកប៉ុលប្នទូលពប្បអ់ំ្ីជីវតិចាស់របស់សោកក្នុងោមជាអ្នកផ្រសីុិរា្ន ក។់ផ្រសីុិគឺ
ជា្ ួកសមដរឹកោសំ្សោយូោមយួពករុមតដលសដើរតាមពករឹត្យវនិយ័យ៉ាងមត៉ច់តណ់ាស់។មនុស្សជាសពចើន
ក្នុងពករុងសយរូស្ឡិមប្នដរឹងអំ្ីជីវតិអតីតកាលរបស់សោកប៉ុល។ក្នុងោមជាអ្នកផ្រសីុិសោកប៉ុលសជឿ
ថាព្រះពទងន់រឹងោស់មនុស្សតដលស្លែ បស់ៅសហើយឲ្យរស់សឡើងវញិ។ការបសពងៀនសនរះគឺជាតផ្នកដសំ៏ខាន់
ថនស្សោយូោ។សហតុសោរះសោកប្នទូលថាការតដល្ួកស្សនយូ៍ោសចាទពបកានស់ោកអំ្ីសសចកតាី
ជំសនឿដូចគ្្ន នរឹងអ្វីតដល្ួកសគកំ្ុងសជឿតដរគឺជាសរឿងតដលគ្ម ននយ័។ប៉ុតនតាសោកប៉ុលយល់អំ្ីមូលសហតុ
តដល្ួកសគសកើតទុក្ខមនិសុខចិតតា។ក្នុងអតីតកាលសោកប៉ុលខលែួនឯងកធ៏ាលែ បរ់ានការលំប្កនរឹងសជឿថា
ព្រះពទងប់្នសពប្សឲ្យព្រះសយសូ៊វរស់្ីសុគតសឡើងវញិតដរ។
 ក្នុងតផ្នកទី្ីរ(កិច្ចការ២៦៖១២-១៨)សោកប៉ុលប្នទូលពប្បអ់ំ្ីរសបៀបតដលការគិតរបស់
សោកពតរូវប្នផ្លែ ស់បតាូរបោ្ប់្ ីប្នជួបព្រះសយសូ៊វសៅតាមផលែូវសឆ្្រះសៅទីពករុងោរ៉ាស។សោកប៉ុលប្ន
ទូលពប្បអ់ំ្ីរសបៀបតដលព្រះសយសូ៊វប្នពបោនកិច្ចការដល់សោកឲ្យតចកចាយដំណរឹ ងល្អដល់ស្សន៍
ដថទ។សោកប៉ុលប្នបញ្ចបស់សចកតាីអ្ិបបាយរបស់សោកសោយត្លែងថាជំសរ ើសតតមយួគតត់ដលសោក
រានបោ្ប់្ ីប្នជួបព្រះសយសូ៊វគឺពតរូវតតស្តា បប់ង្្បត់ាមព្រះអង្។សោរះសហើយគឺជាមូលសហតុតដលសោក
ពតរូវប្នសគសចាទពបកានក់្នុងសរឿងកតាីឥឡូវសនរះ។មូលសហតុតដលសគចាបខ់លែួនសោកប៉ុលគឺមនិតមនសោយស្រ
តតសោកប្នបំពានពករឹត្យវនិយ័របស់ស្សនយូ៍ោឬ្ំុប្នសគ្រ្ព្រះវហិារស្សនយូ៍ោសោរះកស៏ទតដរ។
មូលសហតុគឺសោយស្រតតស្ររបស់សោកសតាីអំ្ីការរស់សឡើងវញិរបស់ព្រះសយសូ៊វ។សគ្លជំសនឿសនរះគឺ
ពសបគ្្ន ោងំពសរុងសៅនរឹងអ្វីតដលព្រះគម្រីប្នបសពងៀន។សគ្លជំសនឿសនរះកអ៏នុញ្ញា តឲ្យ្ួកស្សនដ៍ថទ
ោចទទួលសសចកតាីសស្ង្្រះផងតដរ។
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សោកប៉ុលរានពបស្សនស៍ៅកានស់មដរឹកោសំ្សនយូ៍ោ(កិច្ចការ២៦៖២៧,២៨)

 ភាគសពចើនសោកប៉ុលសរៀបរាបទូ់លថា្វ យដល់សសតាចអព័គីប៉្។ប៉ុតនតាសេស្ុសគឺជាមនុស្សដំបូង
តដលនិយាយកាតស់ោក(កិច្ចការ២៦៖២៤)។សោកសេស្ុសហាកដូ់ចជាគ្ម នបញ្ហា អ្វីជាមយួនរឹងសសច
កតាីអ្ិបបាយរបស់សោកប៉ុលសឡើយរហូតោល់តតសោកប៉ុលប្នសលើកសឡើងថាព្រះពទងន់រឹងោស់មនុស្ស
តដលស្លែ បស់ហើយឲ្យរស់សឡើងវញិ។ប៉ុតនតាសគ្លជំសនឿរបស់សោកប៉ុលតដលថាព្រះពទងន់រឹងោស់មនុស្ស
ស្លែ បឲ់្យរស់សឡើងវញិ្ុំពសបគ្្ន សៅនរឹងសគ្លជំសនឿរបស់ស្សនរ៍ ៉ូមតដលថាព្លរឹងមនិសចរះស្លែ បស់ោរះ
សទ។្ួកស្សនស៍ពកកនិងរ ៉ូមតដលរស់សៅមុនជំោនស់ោរះប្នដរឹងថាសគ្លជំសនឿោងំ្ីរសនរះមនិពសប
គ្្ន សទ។សហតុសោរះ្ួកសគប្នសប្រះបងស់សចកតាី្ិតតដលថាព្រះពទងន់រឹងសពប្សមនុស្សស្លែ បឲ់្យសឡើងវញិ
សចាលសចញ។្ួកសគតបរជាទទួលយកការកុហកថាព្លរឹងមនិសចរះស្លែ បស់ទសៅវញិ។សោរះសហើយជាមូល
សហតុតដលសោកប៉ុលរានពបស្សនថ៍ាក្នុងសំបុពតថាដំណរឹ ងល្អសតាីអំ្ីព្រះសយសូ៊វស្តា បស់ៅគឺជាសរឿង
ចំកួតសំរាប់្ ួកសពរៅស្សន៍(កូរនិ្ូសទី១១៖២៣)។
 សោកប៉ុលបង្ហា ញនូវការសគ្រ្ដល់សោកសេស្ុសសៅស្លតដលសោកប្នសឆលែើយតបនរឹងគ្ត។់
បោ្បម់កសោកប៉ុលប្នតបរសៅព្រះរាជាអព័គីប៉្សដើម្ទូីលសួរនូវសំណួរមយួ។ព្រះរាជាអព័គីប៉្គឺជា
ស្សនយូ៍ោ។ស្សនយូ៍ោោចយល់សោកប៉ុលប្ន។ស្សនយូ៍ោកោ៏ចនិយាយប្នថាការបសពងៀន
របស់សោកប៉ុលអំ្ីព្រះពទងន់រឹងសពប្សមនុស្សតដលស្លែ បឲ់្យរស់សឡើងវញិគឺពតរូវគ្្ន សៅនរឹងការបសពងៀន
ក្នុងព្រះគម្រីសហសព ើ្រតដរ(កិច្ចការ២៦៖២៥,២៦)។

 សូមោនកិច្ចការ២៦៖២៧,២៨។ដូចតដលខគម្រីោងំសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងសតើអ្វីសៅជា
ចសមលែើយរបស់សសតាចអព័គីប៉្សៅនរឹងសំណួររបស់សោកប៉ុល?

 សំណួររបស់សោកប៉ុលប្នស្្វើឲ្យសសតាចអព័គីប៉្្នមកដល់កំរតិសំសរចចិតតាជាកោ់កម់យួ
។ក្នុងោមជាស្សនយូ៍ោព្រះរាជាអព័គីប៉្នរឹងមនិតបរសចញ្ីព្រះគម្រីសហសព ើ្រសឡើយ។ប៉ុតនតាពបសិន
សបើសសតាចអព័គីប៉្យល់ពសបនរឹងសំណួររបស់សោកប៉ុលវញិសោរះព្រះអង្នរឹងពតរូវទទួលយកព្រះសយសូ៊វ
ជាព្រះអង្សស្ង្្រះមនិខាន។សហតុសោរះព្រះរាជាអព័គីប៉្ផតាល់នូវចសមលែើយដឆ៏្លែ តនិងល្ចិកលមយួ។
ចសមលែើយសនរះជួយ�ឲ្យសសតាចអព័គីប៉្«សគច»សចញ្ីអោ្ករ់បស់សោកប៉ុលប្ន។«សសតាចអព័គីប៉្ក៏រាន
ព្រះបន្ូលសៅប៉ុលថាបនតាិចសទៀតឯងនរឹងោំឲ្យសយើងពតឡប់សៅជាអ្នកពគីស្្នតដរ»(កិច្ចការ២៦៖២៨)។
 ចសមលែើយរបស់សោកប៉ុលបង្ហា ញសយើងឲ្យស�ើញនូវសសចកតាីពសឡាញ់ដ៏្ ំអស្្ច រ្យចំសពារះដំណរឹ ង
ល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វនិងសសចកតាីពសឡាញ់ដព៏ជាលសពរៅក្នុងការបសពមើព្រះរបស់សោក។«រចួប៉ុលទូលថា
ទូលបង្ំសូមដល់ព្រះមនិតមនឲ្យពតរឹមតតព្រះករុណាប៉ុសណាណ រះគឺឲ្យអស់អ្នកតដលស្តា ប់ទូលបង្ំសៅថ្្ង
សនរះត្មសទៀតផងសោរះសបើសៅបនតាិចសទៀតឬយូរសៅសទៀតកតាីឲ្យតតពគប់គ្្ន ប្នដូចទូលបង្ំសលើកតតចំណង
សនរះសចញ»(កិច្ចការ២៦៖២៩)។ក្នុងពាក្យស្ចនរ៍បស់សោកសៅកានម់នុស្សពគបគ់្្ន ក្នុងសវោការសោរះ
សោកប៉ុល្ុំប្នសូមឲ្យរានការសោរះតលងឲ្យរានសសរភីា្សទ។សោកប៉ុលរានបំណងចងឲ់្យពគប់ៗ
គ្្ន សៅទីសោរះោចរានសសចកតាីជំសនឿដូចជាសោកមនិតមនចងឲ់្យជាបច់ំណងពចវាកដូ់ចសោកសោរះសទ។
សោកប៉ុលរានកតាីប្រម្ភចងស់�ើញមនុស្សឯសទៀតទទួលយកព្រះសយសូ៊វជាជាងតដលខលែួនគ្ត់
ចងប់្នសសរភីា្សៅសទៀត!

 សូមោនកិច្ចការ២៦៖៣០-៣២។ដូចតដលខគម្រីោងំសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងសតើចសមលែើយ
របស់សសតាចអព័គីប៉្បង្ហា ញថាព្រះអង្សជឿថាសោកប៉ុលគឺជាមនុស្សសុចរតិសោយរសបៀបណា?

 សោកសេស្ុសពតរូវការជំនួយ្ីសសតាចអព័គីប៉្សដើម្សីរសសរសរៀបរាបអ់ំ្ីសរឿងរបស់សោកប៉ុល
ចុរះក្នុងសំបុពត(កិច្ចការ២៦៖២៥-២៧)។ទីបំផុតសោកប៉ុលកប៏្នស្្វើដំសណើ រសៅកានទី់ពករុងរ ៉ូម។
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ការសិកសាបតនថែម៖ «សតើពាក្យស្ចនរ៍បស់សោកប៉ុលប្នោឲំ្យសសតាចអព័គីប៉្គិតអំ្ីពបវតតាិរបស់ពគរួស្រ
ពតកូលសហរ ៉ូឌនិងអំ្ីរសបៀបតដល្ួកសគបរាជយ័ក្នុងការតតាងំពបឆ្ងំនរឹងព្រះសយសូ៊វដតដលតដលសោក
ប៉ុលកំ្ុងទូលថា្វ យសនរះតដរឬសទ?សតើសសតាចអព័គីប៉្ប្នគិតសទអំ្ីជីតាទួតរបស់ខលែួនគឺសសតាចសហរ ៉ូឌតដល
ប្នសំឡាបកូ់នសកមងតដលឥតសោសោងំអស់សៅេូមសិបស្លែហិម?សតើសសតាចអព័គីប៉្ប្នគិតសទអំ្ីអ៊ពំបរុស
ទួតរបស់ខលែួនស ម្ រះោនទី់ប៉្ស៍តដលប្នសំឡាបស់ោកយ៉ូហានប្ទីស្?សតើសសតាចអង្សនរះប្នគិតសទ
អំ្ីបិតាបសង្កើតរបស់ខលែួនគឺសសតាចអព័គីប៉្ទីមយួតដលប្នសំឡាបស់ោកយ៉ាកុបតដលជាសមដរឹកោំ្ ួកជំនំុ
សោរះ?សតើសសតាចអព័គីប៉្យល់សទថាសរឿងដោ៏ពកកោ់ងំសនរះតដលប្នសកើតសឡើងចំសពារះសសតាចោងំសនរះគឺជា
េសតាុតាងថាព្រះពទង់្ ុ ំស្្វព្រះទយ័នរឹងអំស ើ្ឧពកិដ្ឋពបឆ្ងំនរឹងអ្នកបំសរ ើព្រះអង្សោរះ?បិតារបស់សសតាច
អព័គីប៉្រានអំណាចជាងបុពតារបស់ខលែួន។សតើសសតាចអព័គីប៉្សៅចាសំទអំ្ីថ្្ងតដលបិតារបស់ខលែួនប្នឈរ
សៅទីពករុងដតដលសនរះគឺពករុងសសស្រានិងប្នសសលែៀកសំសលៀកបំពាកដ់េ៏លែតឺចងចាងំខណៈតដលបណាតា ជន
ប្នសៅព្រះអង្ថាជាព្រះ?សតើសសតាចអព័គីប៉្ប្នសេលែចសៅសហើយឬនូវអ្វីតដលប្នសកើតសឡើងបោ្ប់្ ី
សោរះ?មុនស្លតដលសំតរករបស់បណាតា ជនប្នបពា្ឈប់សសចកតាីសពកា្របស់ព្រះោស់នរឹងបិតារបស់សសតាច
អព័គីប៉្កស៏កើតសឡើងភាលែ មៗគួរឲ្យញសញើតតដរ។តមនសហើយសរឿងោងំអស់សនរះកំ្ុងតតដកជ់ាបក់្នុងគំនិត
របស់សសតាចអព័គីប៉្។ប៉ុតនតាចិតតាដអ៏ំនួតរបស់ព្រះអង្កំ្ុងតតវវីកន់រឹងសសចកតាីសរសសើរនិងកិតតាិយសសៅចំសពារះ
ព្រះេ្កតាព្រះអង្។អំនួតរបស់ព្រះអង្ប្នបំផ្លែ ញគំនិតអំ្ីព្រះដប៏រសុិទ្ធជាងអ្វីៗោងំអស់សោរះអស់
សហើយ។ដកពសង់្ ី(EllenG.White,TheSDABibleCommentary,volume6,pages
1066,1067,adapted)។

សំណួរ្ិភាកសា៖

១)សៅក្នុងថា្ន ក់ចូរ្ិភាកសាអំ្ីការសំសរចចិតតារបស់សោកប៉ុលសដើម្សូីមសរ ើកតាីសៅចំសពារះមហារាជថនពបសទស
រ ៉ូម។សតើការសំសរចចិតតារបស់សោកសនរះពតរឹមពតរូវតដរឬសទ(សូមោនកិច្ចការ២៥៖២៥,កិច្ចការ២៦៖៣១,
៣២)?សតើសយើងគួរសៅឆ្្ង យប៉ុនណាក្នុងការសំសរចចិតតាសដើម្បី្នការការពារខលែួនមុននរឹងចាបស់ផតាើមទុកចិតតា
ោងំពសរុងក្នុងការត្រកសារបស់ព្រះជារា្ច ស់?

២)សូមគិតអំ្ីពាក្យស្ចនរ៍បស់សោកប៉ុលតដលប្នទូលថា្វ យសសតាចអព័គីប៉្៖«ដូសច្នរះប្ិពតព្រះរាជា
អព័គីប៉្សអើយទូលបង្ំមនិប្នចសចសនរឹងការជាក់តសតាង្ ីស្ថែ នសួគ៌សោរះសទ»(កិច្ចការ២៦៖១៩)។សតើ
ពាក្យស្ចនរ៍បស់សោកពប្បស់យើងអ្វីខលែរះអំ្ីសោកប៉ុល?សតើសយើងពតរូវសស្ម រះពតងន់រឹងកិច្ចការតដលព្រះពទង់
ពបោនដល់សយើងក្នុងោមជាពគីស្្នយ៉ាងដូចសមតាចតដរ?

៣)សោកប៉ុលពសឡាញ់បណាតា ជនខាលែ ងំណាស់។សៅពគ្សវោការចុងសពកាយបង្អស់សៅទីពករុងសសស្រា
សោកប៉ុលប្នពប្បប់ណាតា ជនសៅទីជំនំុជំររះសោរះថាសោកពប្ថា្ន ចងស់�ើញមនុស្សពគបគ់្្ន ប្នកាលែ យជា
ពគីស្្ន។សោកប៉ុលចងស់�ើញ្ួកសគប្នសស្ង្្រះសោយស្រព្រះគុណរបស់ព្រះ(កិច្ចការ២៦៖២៩)។
ចបាស់ណាស់សោកប៉ុលចងស់ស្ង្្រះបណាតា ជនសោយដំណរឹ ងល្អរបស់ព្រះសយសូ៊វជាជាងសោកចងជ់ួយ�
សស្ង្្រះខលែួនសោកឲ្យរចួ្ីគុកសោរះសៅសទៀត។សតើសយើងោចសរៀន្ីគំរូរបស់សោកប៉ុលសោយរសបៀបណា
តដរ?
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 សោក�ីយ៉ុងខ្វុនតដលជារា្ច ស់មុខជំនួញមយួរូបសៅពបសទសកូសរខាងត្ួងប្នសំសរចចិតតាថា
សោកនិងសរាជិកព្រះវហិារដថទសទៀតពតរូវតតចុរះសួរសុខទុក្ខតាមផ្រះសដើម្តីចកចាយដំណរឹ ងល្អសដើម្ឲី្យ
មនុស្សប្នស្ញសៅព្រះវហិារតដលសោកស្្វើការ។«ការផសាយដំណរឹ ងល្អ្ីផ្រះមយួសៅផ្រះមួយួគឺជាកិច្ច
ការដ៏្ ិប្ក»សោកខ្វុនរានពបស្សន។៍«មនុស្សភាគសពចើន្ំុសៅផ្រះសទសៅស្លថ្្ង។អ្នកខលែរះវញិមនិ
សូវចងនិ់យាយជាមយួ្ួកសយើងសទ។ប៉ុតនតាខញុ ំសៅតតសគ្រ្តាមឱវាទរបស់អ្នកពសីតអលលែិនជីថវត៉ជ៍ានិច្ច»។
 ដំបូោម នសោរះគឺរកស�ើញសៅក្នុងសសៀវសៅរបស់អ្នកពសីតដលរានចំណងសជើងថាChristian
Serviceពតងទ់ំ្រ័ទី១១៣តដលរានសសចកតាីថា«ការផសាយដំណរឹ ងល្អ្ីផ្រះមយួសៅផ្រះមយួសទៀតគឺរាន
ស្រៈសំខានស់សមើគ្្ន នរឹងកិច្ចពបរឹងតពបង្ិសសសៗដថទសទៀតតដរ។សៅតាមទីពករុង្ំៗពករុមមនុស្សកាលីបៗ
ខលែរះមនិចូលរមួនរឹងបុណ្យផសាយដំណរឹ ងល្អសទ។សយើងពតរូវតតតស្វងរក្ួកសគោងំសនរះដូចជាអ្នកគង្្វ លតស្វង
រកសចៀមតដលប្តប់ងត់ដរ។»
 សហតុសោរះសហើយសៅសរៀងរាល់ថ្្ងព្ហស្តិ៍សោកខ្វុននិងសរាជិកព្រះវហិារសផ្សងសទៀតប្នសចញ
សដើរ្ីផ្រះមយួសៅផ្រះមយួសទៀត។្ួកសគ្ំុប្នតចកខិតតាបណ័ណ ឬកប៏សពងៀនព្រះគម្រីសឡើយ។ផ្ុយសៅវញិ
្ួកសគប្នសួរសៅមនុស្សតដលប្នជួបថា«សតើចងឲ់្យ្ួកសយើងជួយ�អ្វីខលែរះដល់អ្នកនិងពករុមពគរួស្ររបស់អ្នក?»
 ថ្្ងមយួសោកខ្វុនប្នចុចកណតារឹ ងសៅមុខផ្រះជាសពចើនប៉ុតនតាគ្ម ននរណារា្ន កប់្នសបើកោ្វ រទទួល
សទ។ប៉ុតនតាពស្បត់តរានោ្វ រផ្រះមយួប្នសបើកសឡើងសហើយរាន្សតាីរា្ន កប់្ននិយាយថា«សូមអសញជា ើញ
ចូលក្នុងចាស»
 សោកខ្វុនប្នចូលសៅខាងក្នុងផ្រះប៉ុតនតាប្នសំតដងសចញនូវការភាញ កស់ផ្អើលចំសពារះការអសញជា ើញចូល
សនរះ។«សតើអ្នកពសីដរឹងថាខញុ ំជាអ្នកណាសទ?»សោករានពបស្សន៍«សហតុអ្វីប្នជាអ្នកពសីអនុញ្ញា តឲ្យខញុ ំចូល?»
 «ខញុ ំដរឹងថាសោកពគរូគឺជាអ្នកផសាយដំណរឹ ងល្អ»ោងនិយាយ។
 «ប៉ុតនតាភាគសពចើនសគមនិទទួលខញុ ំសទ»សោកបនតា«សហតុអ្វីប្នជាអ្នកពសីស្្វ គមនខ៍ញុ ំ?»
 ្សតាីរូបសោរះប្ន្ន្យល់ថាោងប្នយល់សបតាិស�ើញថារានបុរសខ្ស់ចំតឡករា្ន កប់្នមក
សួរសុខទុក្ខោង។ក្នុងសុបិនសោរះបុរសខ្ស់រា្ន កស់ោរះប្នសបើកោ្វ រមុខផ្រះរបស់ោងនិងប្នពប្ប់ោង
ថា«សចញ្ីផ្រះសនរះមក!ពបញាបស់ឡើង!»
 «សៅស្លតដលសោកចុចកណតារឹ ង»ោងនិយាយ«ខញុ ំប្នស�ើញសោកក្នុងកញ្ចកទូ់រទស្សនស៍នរះ
សហើយខញុ ំស�ើញថាសោករានរាងខ្ស់សហតុសោរះសហើយខញុ ំកប៏្នអសញជា ើញសោកឲ្យចូល»។
 សោកខ្វុនកានត់តភាញ កស់ផ្អើលខាលែ ងំត្មសទៀតស្លតដលសួរថាសតើសោកោចជួយ�អ្វីដល់ោង។
«កូនពសីរបស់ខញុ ំរានជំងឺតានតរឹងក្នុងចិតតា»្សតាីសោរះត្លែងពប្ប។់«សូមជួយ�ោងផង»។
 «សូមោោំងមកកានប់ន្បទ់ទួលសេញៀវសនរះចុរះ»សោកខ្វុនសស្នើសឡើង។
 «សទកូនពសីខញុ ំមនិព្មសចញ្ីបន្បរ់បស់ោងសឡើយ»។
 សោកខ្វុនរានពបស្សន័ថ៍ា«សលើកសនរះជាករណី្ិសសសសូមពប្បោ់ងឲ្យសចញមក»។
 ជាការគួរឲ្យភាញ កស់ផ្អើលខាលែ ងំណាស់ពស្បត់តកូនពសីសោរះប្នសចញមកកានប់ន្បទ់ទួលសេញៀវ
សហើយសោកខ្វុនកប៏្នអ្ិោ្ឋ ននិងោនព្រះគម្រីជាមយួោង។
 សោកប្នពតឡបម់កផ្រះសោរះមតាងសទៀតសៅថ្្ងព្ហស្តិ៍សពកាយសហើយប្នោនព្រះគម្រីជា
មយួោងមតាងសទៀត។កូនពសីកប៏្នចាបស់ផតាើមចូលរមួក្នុងព្រះវហិារសហើយប្នទទួលបុណ្យពជមុជទរឹក។
   «សនរះគឺជាបទ្ិសស្្នម៍យួសទៀតសំរាបខ់ញុ ំ»សោកខ្វុនសលើកសឡើង
   «គឺព្រះជារា្ច ស់សហើយតដលប្នស្្វើឲ្យសបសកកមមសនរះសជាគជយ័»។
  
   សោក�ីយ៉ុងខ្វុនរានោយុ៥៦ឆ្្ន ំ(រូបសៅខាងសឆ្វង)ប្នោំ្ ួកជំនំុប្នបី
   កតនលែងសៅពបសទសកូសរខាងត្ូង។ដង្្វ យសបបាតហ៍ស្ូលសប្តា ហ៍ទី១៣ថនពតីរាស
   សនរះនរឹងជួយ�ោំ្ ួកជំនំុោតស់វនទីស្ដំបូងបង្អស់សៅតំបនស់សជុងថនពបសទសកូសរ
   ខាងត្ូង។សូមោនសរឿងសផ្សងសទៀតរបស់សោកសៅសមសរៀនមុនៗនិងបោ្ប។់
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ដំណ�ើ ររបសណ់ោកប៉ុលណៅកាន់ទីកករុងរ ៉មូ

ល្ងាចថ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ្្ងសៅរទី៍២២កញ្ញា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖កចិ្ចការ២៧,កចិ្ចការ២៨,រ ៉មូ១៖១៨-២០។

ខចងចា៖ំ«ប៉លុសអើយកំុខ្លា ចអ្ីស�ើយព្រូវឲ្យអ្នកឈរសៅមខុសសសារ»(កិច្ចការ២៧៖២៤)។

 សោកប៉លុចងស់្្ើដសំ�ើ រសៅកានទី់ពករុងរ ៉មូយូរណាស់មកសហើយ។ប៉នុនតាការចាបខ់លាលួនរបស់គា្់
សៅទីពករុងសយរូសា�មិប្នស្្ើឲ្យនែនការរបស់សោកនពបពបរួលអស់។ ល្ួកសាសនរ៍ ៉មូប្នចាបស់ោកប៉លុ
ដាកគុ់កជិ្៥ឆ្្ន ។ំសហ្ុអី្ប្នជាសោកប៉លុព រ្ូវសៅក្នុងគុកយូរសម៉លារះ?្ីសពររះ ល្ួកសមដកឹនាំ្ លួកជំនំុចងស់�ើញ
យ៉ងដូសចា្ន រះ។្លួកសគចងឲ់្យសោកប៉លុស្្ើឲ្យ្លួកអ្នកសជឿនដលជាសាសនយូ៍ដាសបបាយចិ្តាជាជាងចងស់�ើញ
សោកប៉លុស្្ើឲ្យព្រះសបបាយព្រះទយ័។សហ្ុសនារះសហើយប្នជាសោកប៉លុព រ្ូវស្្ើឲ្យ ល្ួកសាសនយូ៍ដាសបបាយ
ចិ្ តាជាមនុសិន។សពកាយមកសទៀ្្លួកសាសនរ៍ ៉មូប្នចាបខ់លាលួនសោកប៉លុ។សៅស្លនដលសយើងខកខ្នមនិ
ប្នសលើកដំសកើងព្រះជារា្ច ស់ព្រះពទងអ់ាចនឹងែតាល់ឱកាសមតាងសទៀ្ដល់សយើង។ប៉នុនតាព្រះពទង់្ ុនំមនសចរះន្រារាងំ
អំស ើ្អាពកកម់និឲ្យសកើ្ ស�ើងចំសររះសយើងស្លនដលសយើងស្្ើខុសស�ើយ។
 ក្នុងនាមជាអ្នកជាបគុ់ករា្ន ក់សោកប៉លុប្នស្្ើដសំ�ើ រតាមសំសៅសៅកានព់សរុកអីុតាលី។ប៉នុនតា
ព្រះសយសូ៊វពទងប់្នសនយាថាសោកនឹងប្នពប្បម់នុស្សរា្ន សៅក្នុងទីពករុងរ ៉មូអំ្ ពី្រះអង្គ(កិច្ចការ២៣៖១១)។
សពកាយមកសទៀ្សយើងប្នដឹងថាសោកប៉លុសង្មឹថានឹងប្នស្្ើដសំ�ើ រសៅកានព់សរុកសអសប៉ាញបនាទា ប់
្ី្ លួកសាសនរ៍ ៉មូប្នសដារះនលងរបូសោក(រ ៉មូ១៥៖១៤)។ប៉នុនតាព្រះគម្រី្ំុប្ននចងថាសោកប៉លុធ្លា បស់្្ើ
ដសំ�ើ រសៅកានទី់សនារះស�ើយ។បនាទា បម់កសោកប៉លុព្រូវប្នសគចាបខ់លាលួនជា្្សីទៀ្។ពគាសនរះសហើយនដល
សោកប៉លុប្នសាលា បស់ដាយសារសសចកតាជីសំនឿរបស់សោក(្មី៉សូ្ទ២ី៤៖៦-៨)ក្នុងឆ្្ន ំ៦៧ថនពគិសតាសករាជ
ស្លនដលស�រ ៉សូ្្ើជាសសតាច។
 សោកប៉លុកប៏្នមកដល់ទីពករុងរ ៉មូ។សោកព្រូវប្ន�ុំឃាងំក្នុងែទារះខ�ៈនដលព្រូវរងច់ាសំសើសរ ើកតាី
សៅចំសររះមហារាជថនពបសទសរ ៉មូ។សោកប៉លុរានពបសាសនស៍ៅកានអ់្នកនដលមកសាកសលួរសុខទុក្ខទាងំ
ខលាលួនសោកជាបព់ចវាក់(កិច្ចការ២៨៖៣០,៣១)។គ្ាននរណារា្ន កអ់ាចឃា្ស់ោកឲ្យឈបអ់្បិបាយប្ន
ស�ើយ។ក្នុងក�ុំងពគាសនរះសោកប៉លុរានឱកាសសដើម្នីងឹនចកចាយដំ�ឹងល្អអំ្ ពី្រះសយសូ៊វជាមលួយនឹង
មនុស្សសំខ្ន់ៗ នដលស្្ើការឲ្យមហារាជថនពបសទសរ ៉មូ(ភលីី្៤៖២២)។

សមសរៀនទី១៣ ២២-២៨កញ្ញា
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សោកប៉ុលជិរះសំសៅសៅកានទី់ពករុងរ ៉ូម(កិច្ចការ២៧៖៩-១២)

 សោកប៉ុលប្នជាបគុ់កក្នុងទីពករុងសសសារាអស់រយៈស្ល២ឆ្្ន ំ(កិច្ចការ២៤៖២៧)។បនាទា ប់
មកសោកកប៏្នស្្ើដំស�ើ រសៅទីពករុងរ ៉ូមក្នុងពសរុកអុីតាលី។ដំស�ើ រសឆ្្រះសៅពសរុកអុីតាលីនវងឆ្្ង យនិង
ជលួបការលំប្ក(កិច្ចការ២៧៖១-២៨៖១៦)។សោកលូកាប្នស្្ើដំស�ើ រជាមលួយនឹងសោកប៉ុលនដរ។
រានពគីសាទា នរា្ន កស់ទៀ្ស្្រះសអើរសីាតា កកប៏្នចូលរលួមស្្ើដំស�ើ រជាមលួយនឹង្លួកសគនដរ(កិច្ចការ២៧៖២)។
មនុស្សដសំ៏ខ្នរ់ា្ន កស់ទៀ្ក្នុងសរឿងសនរះគឺជាសមទ័្ រ ៉ូមស្្រះយូោស។សោកយូោសកព៏្រូវទទលួលខុសព្រូវ
សំរាបអ់្នកសទាសសែ្សងសទៀ្ក្នុងការស្្ើដំស�ើ រសនារះនដរ(កិច្ចការ២៧៖១)។
 សោកប៉ុលសោកលូកាសោកសអើរសីាតា កសោកយូោសនិងអ្នកសទាសដថទៗសទៀ្ប្នចាកសចញ
សៅកានទី់ពករុងរ ៉ូមសៅចុងរដូវស ត្ា ។ស្លរដូវរងា្ំុនមនជាស្លល្អសំរាបស់្្ើដំស�ើ រតាមសមុពទសមឌីនទរ៉ាស�
សទសដាយសារន្អាកាសធ្្ុមនិអំសណាយែល។ការស្្ើដំស�ើ ររបស់្លួកសគរានការ្ិប្កតាងំ្ីសដើមទី
សម៉លារះ។្លួកសគប្នឈបសំ់ច្ជាសពចើនដង។បនាទា បម់ក្លួកសគកប៏្នមកដល់កននលាងនដលរានសុវ្្ិភា្
នដលសៅថាទ្ារសមុពទលំអនដលឋិ្ សៅសលើសការះសពក្(កិច្ចការ២៧៖៨)។

 សូមអានសាចស់រឿងក្នុងកិច្ចការ២៧៖៩-១២អំ្ីអ្ីនដលប្នសកើ្ស�ើងសៅទ្ារសមុពទលំអ។
ស ើ្សោកប៉ុលប្នស្័ពគចិ្តាជលួយ�ស្្ើអ្ី?ស ើ្មនុស្សរា្ន ក្នុងសរឿងសនរះរានអារម្�៍យ៉ងណាអំ្ីជំនលួយរបស់
សោកនដលចងជ់លួយ�្លួកសគ?

 សោកប៉ុលប្នដាស់ស្ឿន្លួកអ្នកសបើកសំសៅឲ្យសា្ន កស់ៅទ្ារសមុពទលំអ។ប៉ុននតា្លួកអ្នកសបើក
មនិចងយ់កចិ្តាទុកដាកស់ាតា បត់ាមការព្រានរបស់សោកប៉ុល។្លួកសគប្នសំសរចចិ្តាថាព្រូវបនតាដំស�ើ រ
សៅទិសខ្ងលិចឲ្យប្នជាង៦០គី�ូសទៀ្ដល់កននលាងមលួយនដលរានស្្រះថាសភនីច។សៅទីសនរះ្លួក
សគអាចសា្ន កស់ៅស្ញមលួយរដូវរងាប្ន។ប៉ុននតាអាកាសធ្្ុពសាបន់្នពបពបរួលយ៉ងឆ្បរ់ហ័ស។សំសៅ
ព្រូវជាបកុ់នក្នុង្្ុយរះដស៏ាហាវបំែុ្មលួយ។្្ុយរះសនារះប្ននាសំំសៅសៅទិសខ្ង្្ូងរលួចបនតាសៅទិសខ្ង
លិចឲ្យកានន់្ឆ្្ង យ្ីដីសគាក។មនិយូរប៉ុន្ានទឹកកចូ៏លស្ញសំសៅ។្លួកអ្នកសបើកបរសំសៅចាបស់ែតាើម
សប្រះពបអប់និងអីនវអ៉ីវ៉ានស់ែ្សងសទៀ្សចាលសៅក្នុងសមុពទ។សភលាៀងដ៏្ ំកប៏្នធ្លា កជ់ញ្ំ្ជ្ីសលើសម�សហើយ
សន្ធឹកខ្យល់្្ុយរះកប៏កស់ប្កមកនដរ។្្ុយរះសនារះអូសបនាលា យស្លអស់ជាសពចើនថ្្ង។គ្ាននរណារា្ន កស់ៅ
សលើសំសៅសនារះអាចសមើលស�ើញ្នលាឺថ្្ងឬផ្កា យក្នុងអំ�ុងស្លសនារះស�ើយ។្លួកអ្នកសបើកបរ្ំុដឹងថា្លួក
សគមកដល់ទីណាស�ើយសៅស្លនដលចាបស់ែតាើមរាន្្ុយរះសនារះ។្លួកសគរានការហ្ស់នឿយនិង្ំុរាន
«សង្មឹនឹងរលួចជីវ ិ្ »ស�ើយ(កិច្ចការ២៧៖២០)។

 សូមអានសាចស់រឿងក្នុងកិច្ចការ២៧៖២១ข-២៦។ស ើ្អ្ីសៅជាសរឿងបនាទា បន់ដលសោកប៉ុលចង់
ស្្ើសដើម្ជីលួយ�្លួកសគ?

 សោកប៉ុលប្នពប្ប់្ លួកអ្នកសបើកបរថាព្រះពទងប់្នែតាល់សារ្ិសសសមលួយសំរាប់្ លួកសគ។
សោកប៉ុលប្នពប្ប់្ លួកសគកំុឲ្យចុរះចាញ់ឬអស់សង្មឹស�ើយ។នមនសហើយ្លួកសគនឹងព្រូវជលួបសពគារះ
ថា្ន កស់ពចើនសទៀ្សហើយ្លួកសគកព៏្រូវប្្ប់ងរ់បស់របរជាសពចើនសទៀ្នដរ។ប៉ុននតាគ្ាននរណារា្ន កព់្រូវសាលា ប់
ស�ើយ។

 សោកប៉ុលគឺជាអ្នកបសពមើព្រះដស៏ស្ារះព្ងរ់ា្ន ក។់ប៉ុននតាសោកប្នរងទុក្ខលំប្កខ្លា ងំណាស់។
សហ្ុអ្ីប្នជាដូសច្នរះ?ស ើ្សយើងអាចសរៀនអ្ីខលារះ្ីបទ្ិសសា្នរ៍បស់សោកប៉ុល?
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សំសៅលិច(កិច្ចការ២៧៖៣០-៤៤)

 រានមនុស្សចំនលួន២៧៦នាក់សៅសលើសំសៅនដលសោកប៉ុលជិរះសនារះ(កិច្ចការ២៧៖៣៧)។
សោកប៉ុលប្នពប្បម់នុស្សពគបគ់ា្ន សៅសលើសំសៅសនារះថាគ្ាននរណារា្ន កព់្រូវសាលា បស់នារះស�ើយ។ប៉ុននតា
នឹងរានឧបសគ្គ។គឺសំសៅសនារះនឹងព្រូវលិច(កិច្ចការ២៧៖២២)។១៤ថ្្ងសពកាយមកសំសៅសនារះក៏
ប្នលិចសៅដូចនដលសោកប៉ុលប្នស្ឿនពប្បជ់ាមុន។ស ើ្សរឿងសនរះសកើ្ស�ើងយ៉ងដូចសមតាចនដរ?
សំសៅប្នព្រូវជលួបនឹងខ្យល់្្ុយរះដស៏ាហាវមលួយ។សំសៅសនារះឋិ្ សៅឆ្្ង យ្ីដីសគាកណាស់សៅសហើយ។
្លួកអ្នកសបើកបរគិ្ស្ានថា្លួកសគសៅជិ្ដីសគាកសទសដាយសារន្្លួកសគអាចឮសូរសន្ធឹកទឹករលកនដល
សប្កែទាបន់ឹងពចាងំ(កិច្ចការ២៧៖២៧)។្លួកសគរានការភយ័ខ្លា ចថាសំសៅនឹងបុកទង្គិចនឹង្្នដល
សៅជិ្នឹងស្្នរ។សហ្ុសនារះ្លួកសគកប៏្ន្យាយមសទាងស់មើលថាទឹករានជំសៅប៉ុនណា។្លួកសគប្ន
ទរាលា កយុ់ថាកា ចំនលួន៤សៅ្ីសពកាយសំសៅសដើម្ជីលួយ�បន្យសល្ឿន។ព្មស្លជាមលួយគា្ន សនារះ្លួកសគក៏
ប្នបលួងសលួងបនព់សនដ់ល់ព្រះរបស់្លួកសគឲ្យប្នស�ើញ្នលាឺថ្្ងនដរ(កិច្ចការ២៧៖២៨,២៩)។

 សូមអានសាចស់រឿងក្នុងកិច្ចការ២៧៖៣០-៤៤។ស ើ្រានសមសរៀនអ្ីខលារះសំរាបស់យើងនដល
ស�ើញរានក្នុងសរឿងសនរះ?

 សោកសមទ័្ យូោសរានសនាតា នចិ្តាល្អចំសររះសោកប៉ុលតាងំ្ីចាបស់ែតាើមដំស�ើ ររបស់្លួក
សគសឆ្្រះសៅពករុងរ ៉ូមសម៉លារះ។ប៉ុននតាសោកយូោស្ុំរានសហ្ុែល្ិសសសណាមលួយនដលព្រូវសជឿទុកចិ្តា
សោកប៉ុលស�ើយ។ប៉ុននតាមុនស្លនដលសំសៅចាកសចញ្ីទ្ារសមុពទលំអសោកប៉ុលប្នស្ឿនពប្ប់
បណាតា ជនថាសំសៅរបស់្លួកសគនឹងលិច។រក្យដាស់ស្ឿនរបស់សោកប៉ុលស្្ើឲ្យសោកយូោសរាន
ការសគារ្សដាយសារន្សោកប្នស្ឿនពប្បប់ណាតា ជនជាមុនថាសំសៅរបស់្លួកសគនឹងនបកប្កជ់ា
បំន�កមុនស្លនដលសរឿងសនារះប្នសកើ្ស�ើង(កិច្ចការ២៧៖២១-២៦)។
 មុនស្លនដលសំសៅលិចសោកប៉ុលប្នពប្បម់នុស្សទាងំឡាយសៅសលើសំសៅឲ្យបរសិភាគ
សិន។ពបសិនសបើ្លួកសគមនិបរសិភាគសទ្លួកសគនឹង្ំុរានករាលា ងំពគបព់គានសំ់រាបន់ហលសៅកានព់ចាងំ
ស�ើយ។ដំបូន្ានរបស់សោកសនរះកជ៏ាសមសរៀនមលួយសំរាបស់យើងែងនដរ។ព្រះពទងច់ងឲ់្យសយើងបំស្ញ
្លួនាទីរបស់សយើង។«សរឿងសនរះបងាហា ញពប្បស់យើងអំ្ីរសបៀបនដលព្រះនិងមនុស្សព្រូវស្្ើការជាមលួយគា្ន ។
ព្រះពទងប់្នែតាល់កតាីសង្មឹដល់្លួកអ្នកសបើកបរសំសៅថាព្រះអង្គនឹងន្រកសា្លួកសគឲ្យរានសុវ្្ិភា្។
ប៉ុននតា្លួកសគកព៏្រូវន្ស្្ើនូវចំន�ករបស់ខលាលួនសដើម្ឲី្យ្លួកសគពប្កដចបាស់ក្នុងចិ្តាថា្លួកសគរានសុវ្្ិភា្
ែងនដរ»។ដកពសង់DavidJ.Williams,Acts(GrandRapids,MI:BakerBooks,1990),
page438,adpated។
 បនាទា បម់កស្លព្ឹកកប៏្នមកដល់។្លួកអ្នកសបើកបរកប៏្នស�ើញដីសគាកនដលរានស្្នរមលួយ
កននលាង។្លួកសគកប៏្នសំសរចចិ្តាថា្លួកសគនឹងច្សំសៅសៅទីសនារះ។ប៉ុននតាសំសៅសនារះគ្ានសំណាងប្ន
បរ៉ះស្្នរសនារះស�ើយ។សៅតាមែលាូវសៅកានស់្្នរសនារះសំសៅកប៏ុកនឹងភ្នខំសាច់្ ំមលួយសៅក្នុងទឹកស្្ើឲ្យសំសៅ
នបកប្កជ់ាបំន�ក។្លួកទាហានរាននែនការនឹងសំឡាបអ់្នកសទាសសចាលសដើម្កំុីឲ្យ្លួកសគរ្ស់គច។
ប៉ុននតាសោកយូោសប្នរារាងំនែនការរបស់្លួកសគសដាយសារយល់ដល់សោកប៉ុល។ទីបំែុ្គ្ាន
នរណារា្ន កស់ាលា បស់�ើយគឺដូចនដលព្រះពទងប់្នសនយានមន។

 សោកយូោសប្នរារាងំទាហានរបស់សោកមនិឲ្យសំឡាបដ់ល់អ្នកសទាសទាងំឡាយសដាយ
សារយល់ដល់សោកប៉ុល។ស ើ្សរឿងសនរះពប្បស់យើងអ្ីខលារះអំ្ីអានុភា្ថនការស្្ើបនាទា ល់របស់សោកប៉ុល
ថ្ាយព្រះជារា្ច ស់?

ថ្្ងចន័ទា ២៤កញ្ញា
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សោកប៉ុលប្នស្្ើដំស�ើ រដល់សការះសមលី្(កិច្ចការ២៨៖១-១០)

 សំសៅប្នវសង្ងទិសក្នុងសមុពទអស់រយៈស្ល្ីរសប្តា ហ៍សហើយ។ខ្យល់ប្នបកស់ប្កនាំ
យកសំសៅសនារះឲ្យឃាលា ្សចញឆ្្ង យចរា្ង យពបរា�ជិ្៨០០គី�ូនមព៉្្ីទ្ារសមុពទលំអ។មនុស្សរា្ន
សៅសលើសំសៅនដលសហៀបន្នឹងលិចប្នខំនហលសៅរកស្្នរ។បនាទា បម់ក្លួកសគប្នដឹងថា្លួកសគប្ន
មកដល់សការះសមលី្សហើយ។សមលី្គឺជាសការះ្ូចមលួយសៅចំចំ�ុចកណាតា លថនសមុពទសមឌីនទរ៉ាស�។
សការះសនរះឋិ្ សៅខ្ង្្ូងសីុសីុលី។ឥ�ូវសនរះ្លួកសគព្រូវរងច់ាបីំនខទពរាចំបរ់ដូវរងាសទើប្លួកសគអាចបនតា
ដំស�ើ ររបស់្លួកសគសៅមុខសទៀ្(កិច្ចការ២៨៖១១)។

 សូមអានសរឿងសៅក្នុងកិច្ចការ២៨៖១-១០។ស ើ្រានអ្ីសកើ្ស�ើងក្នុងសរឿងសនរះចំសររះសោក
ប៉ុលសៅសលើសការះសមលី្?ស ើ្ព្រះពទងអ់ាចសពបើសោកប៉ុលឲ្យស្្ើបនាទា ល់ដល់មនុស្សដថទសទៀ្អំ្ីសសចកតាី
្ិ្សដាយរសបៀបណា?

 មនុស្សរា្ន សៅសលើសការះសមលី្រានភា្រលួសរាយរាកទ់ាក់និងសនាតា នចិ្តាល្អចំសររះសោកប៉ុល
។សោកប៉ុលនិងពករុមរបស់សោករានសំសលៀកបំរកស់សើមនិងរងាសៅស្លនដល្លួកសោកប្នមក
ដល់ស្្នរ។សហ្ុសនារះសរឿងដំបូងនដលមនុស្សសៅសលើសការះសមលី្ព្រូវស្្ើសនារះគឺព្រូវដុ្សភលាើងសដើម្ឲី្យ្លួក
សគប្នអាងំ។សី្ុ�ហា ភា្សៅសលើសការះសមលី្នាស្លសនារះគឺទាបជាង១០ដឺសពកសស។
 បនាទា បម់ករាន្ស់នវកមលួយកបាលប្នខ្សំោកប៉ុល។ពគបគ់ា្ន ប្ននបរមកសមើលសោកប៉ុល
សដាយយកចិ្តាទុកដាកស់ដាយសារ្ស់ខ្សំោក។ដំបូងមនុស្សសៅសលើសការះសនារះសជឿថា្ស់ខ្សំោក
ប៉ុលសដាយសារន្ព្រះកំ្ុងដាកស់ទាសដល់សោកប៉ុលនដលប្នស្្ើអ្ីមលួយខុស។្លួកសគគិ្ថាសោក
ប៉ុលគឺជាឃា្កររា្ន ក។់្លួកសគសជឿថាសោកប៉ុលប្ន្យាយមសគចសចញ្ីការសាលា បស់ដាយលងទឹ់ក។
ប៉ុននតាព្រះសៅន្ចាបស់ោកមនិឲ្យលងទឹ់កសទ។ពបនហលជាមនុស្សសៅសលើសការះសជឿែងនដរថាព្រះនមឌ៉ីសក
ប្នចាបស់ោកប៉ុលសចញ្ីសមុពទ។ប៉ុននតាសោកប៉ុលមនិប្នសាលា បស់ដាយសារ្ស់ចឹកស�ើយ។សហ្ុសនារះ
មនុស្សរា្ន សៅសលើសការះសមលី្ចាបស់ែតាើមគិ្ថាសោកពប្កដជាព្រះវញិ។សរឿងនបបដូចគា្ន សនរះកធ៏្លា បស់កើ្
ស�ើងសៅទីពករុងលីញសាតា កាល្ីសពចើនឆ្្ន មំុនសនារះនដរ(កិច្ចការ១៤៖៨-១៨)។សោកលូកា្ំុប្នសរសសរ
សពចើនអំ្ីការនដលសកើ្ស�ើងសៅសលើសការះសមលី្សទ។ប៉ុននតាចបាស់ណាស់សោកប៉ុលប្នសពបើអ្ីនដលប្ន
សកើ្ស�ើងសៅទីសនារះស្្ើជាឱកាសសដើម្ជីពរាបពប្បម់នុស្សរា្ន សៅសលើសការះសមលី្អំ្ីព្រះរបស់សោក។
រានរា្ន កក់្នុងចំសណាមមនុស្សទាងំសនារះស្្រះ្ូរលា ស។
 ស ើ្្ូរលា សជាអ្នកណា?គា្ព់បនហលជាអ្នកពគបព់គងសាសនរ៍ ៉ូមរា្ន កស់ៅសលើសការះសមលី្។
សបើ្ំុដូសចា្ន រះសទពបនហលជាគា្ជ់ាអ្នករាននិងសំខ្នរ់ា្ន ក។់សោកប្នទទលួលស្ាគមនស៍ោកប៉ុលនិង
ពករុមរបស់សោកអស់រយៈស្លបីថ្្ងទពរានំ្្លួកសគអាចរកកននលាងសែ្សងសទៀ្សា្ន កស់ៅប្ន។សោកប៉ុល
ប្ន្យាប្លឪ្ុករបស់សោក្ូរលា ស។ប្ដិហារ្យសនរះប្នែតាល់ឱកាសឲ្យសោកប៉ុលស្្ើកិច្ចការសំរាប់
ព្រះក្នុងនាមជាអ្នក្យាប្លរា្ន ក។់សោកប៉ុលប្ន្យាប្លមនុស្សជាសពចើនសៅសលើសការះសមលី្។ស ើ្
រាននរណារា្ន កស់ៅសលើសការះសមលី្ទទលួលសជឿព្រះសយសូ៊វនដរឬសទ?សោកលូកា្ុំប្នក្ព់តា្ីសរឿង
សនរះសទ។ប៉ុននតាសរឿងអំ្ីសោកប៉ុលសនរះបងាហា ញថាកាលណាសយើងស្្ើកិច្ចការរបស់ព្រះសយើងព្រូវន្យកចិ្តា
ទុកដាកដ់ល់មនុស្សទាងំឡាយនិងសសចកតាីព្រូវការរបស់្លួកសគ។កិច្ចការសនរះកជ៏ានែ្នកដសំ៏ខ្នម់លួយថន
ដំ�ឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វនដរ(កិច្ចការ២០៖៣៥,សូមអានទី្ុស៣៖១៤ែងនដរ)។



101ថ្្ង្ុ្ ២៦កញ្ញា

ទីបំែុ្សោកប៉ុលកប៏្នសៅដល់ទីពករុងរ ៉ូម(កិច្ចការ២៨៖១៧-២២)

 សោកប៉ុលនិងពករុមរបស់សោកប្នសា្ន កស់ៅសលើសការះសមលី្អស់រយៈស្លបីនខ។បនាទា បម់ក
្លួកសគអាចបនតាដំស�ើ ររបស់្លួកសគសៅមុខសទៀ្(កិច្ចការ២៨៖១១)។្លួកសគប្នមកដល់្ូទីយ៉ូលី(កិច្ច
ការ២៨៖១៣)នដលឋិ្ សៅឈូងសមុពទណាបល៉្ស។សចញ្ីទីសនារះ្លួកសគកប៏្នស្្ើដំស�ើ រតាមែលាូវសគាក
វញិមតាង(សូមអានកិច្ចការ២៨៖១១-១៦)។
 ដំ�ឹងសតាីអំ្ីការមកដល់ពសរុកអុីតាលីរបស់សោកប៉ុលប្នឮសៅដល់ទីពករុងរ ៉ូមយ៉ងឆ្ប់
រហ័ស។រាន្លួកអ្នកខលារះ្ីទីពករុងរ ៉ូមប្នស្្ើដំស�ើ រជាសពចើនគី�ូនមព៉្សឆ្្រះសៅទិសខ្ង្្ូងសដើម្ទីទលួល
ស្ាគមនស៍ោកប៉ុល។សោកប៉ុល្ំុធ្លា បន់ដលប្នស្្ើដំស�ើ រមកកានទ់ីពករុងរ ៉ូម្ីមុនសទ។ប៉ុននតាសោក
រានមិ្ តាភកតាិជាសពចើននដលរស់សៅទីពករុងសនរះ។ស ើ្្លួកសគជាអ្នកណាខលារះ?សាចញ់ា្ិមិ្ តាភកតាិរលួមការងារ
ពគីសាទា ននិងមនុស្សដថទសទៀ្នដលពសឡាញ់ចូលចិ្តាសោកប៉ុល(រ ៉ូម១៦៖៣-១៦)។ពប្កដណាស់
ការជលួបគា្ន រវាងសោកប៉ុលនិង្លួកអ្នកសជឿប្នបរ៉ះរល់ដល់ចិ្តាស្លាើម្លួកសគយ៉ងពជាលសពរៅពគប់ៗ គា្ន ។
សរុបសសចកតាីមកសោកប៉ុលសមន្នឹងសាលា បក់្នុងកាលនដលសំសៅប្កន់បកសនារះសៅសហើយ្ីសពររះសោក
ជាបព់ចវាក។់សសចកតាីពសឡាញ់នដលមិ្ តាភកតាិរបស់សោកប៉ុលរានចំសររះរូបសោកប្នបរ៉ះរល់ចិ្តាស្លាើម
គា្។់សោកប៉ុលប្នន្លាងអំ�រគុ�ដល់ព្រះសំរាបស់សចកតាីពសឡាញ់របស់្លួកសគ។កាយវកិារសនរះ
ប្នែតាល់សសចកតាីសង្មឹដល់សោកប៉ុលឲ្យបនតាដំស�ើ រសៅមុខសដើម្ី្ តាងំកតាីសៅទីពករុងរ ៉ូម។
 សោកសភសទាុសទំនងជាសរសសរក្នុងសំបុព្របស់សោកអំ្ីប៉ុលថាសោកប៉ុល្ំុប្នស្្ើខុស
ចបាបរ់បស់សាសនរ៍ ៉ូមណាមលួយស�ើយ(កិច្ចការ២៥៖២៦,២៧,កិច្ចការ២៦៖៣១,៣២)។សរឿងសនារះ
អាចជលួយ�្ន្យល់ថាសហ្ុអ្ីប្នជាសគអនុញ្ញា ្ឲ្យសោកប៉ុលសា្ន កស់ៅក្នុងែទារះជលួល(កិច្ចការ២៨៖៣០)
និងមនិព្រូវជាបគុ់កស�ើយ។ប៉ុននតារានទាហានរា្ន កច់ាយំមការររសោកប៉ុល។សនារះគឺជាចបាបរ់ ៉ូមសំរាប់
អ្នកសទាសទាងំឡាយ។សោកលូកាពប្បស់យើងថាសោកប៉ុលអាចរកលុយបងថ់្លាែទារះរបស់សោកប្ន។
ស ើ្សោកប៉ុលរកលុយសំរាបប់ងថ់្លាជលួលសនារះសដាយរសបៀបណា?ចបាស់ណាស់សោកប៉ុលអាចបនតាស្្ើ
ការជាអ្នកសដរ្ង់និងអាចរកលុយប្នែងនដរ(កិច្ចការ១៨៖៣)។

 សូមអានកិច្ចការ២៨៖១៧-២២។ស ើ្សោកប៉ុលស្្ើអ្ីខលារះភាលា មៗសពកាយនដលប្នចូលសៅ
រស់សៅក្នុងែទារះរបស់សោកសនរះ?

 សោកប៉ុលមនិប្នសចញសៅសលួរសុខទុក្ខ្លួកសាសនយូ៍ដាសៅទីពករុងសទ។សហ្ុសនារះសោក
ប៉ុលប្នសូមឲ្យសមដឹកនាសំាសនយូ៍ដាសៅមូលដាឋា នមកជលួបសោកវញិ។សោកប្នជពរាបពប្ប់្ លួកសគ
ថាសោក្ំុរានសទាសសដាយបទឧពកិដឋាណាមលួយដូចនដល្លួកសាសនយូ៍ដាប្នសចាទពបកានរ់ូបសោក
ស�ើយ។សោក្ន្យល់ថា្លួកសាសនរ៍ ៉ូមប្នចាបខ់លាលួនសដាយសារន្អ្ីនដលសោកសជឿអំ្ីព្រះសយសូ៊វ
(កិច្ចការ២៣៖៦,កិច្ចការ២៤៖១៥,កិច្ចការ២៦៖៦-៨)។សោកប៉ុល្ំុនមន្យាយមសដារះសាខលាលួនឯង
ស�ើយ។សោកពគានន់្ចងឲ់្យសមដឹកនាសំាសនយូ៍ដាសជឿទុកចិ្តាសោកសដើម្ឲី្យសោកអាចអ្ិបបាយ
ដំ�ឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វដល់្លួកសគប៉ុសណាណ រះ។្លួកសាសនយូ៍ដារានការភាញា កស់ែ្អើលណាស់នដលគ្ាន
នរណារា្ន ក់្ ីពករុងសយរូសា�ិមពប្ប់្ លួកសគអំ្ីសរឿងសោកប៉ុលសសារះ។សហ្ុសនារះកប៏្នសំសរចចិ្តាសាតា ប់
ការបងាហា ្ប់សពងៀនរបស់សោកប៉ុលអំ្ីព្រះសយសូ៊វ។

 សូមអានកិច្ចការ២៨៖២២។ស ើ្ខសនរះពប្បស់យើងអ្ីខលារះអំ្ីកំហឹងរបស់មនុស្សជាសពចើនទាស់
នឹង្លួកពគីសាទា នសៅពគាសនារះ?ស ើ្សយើងអាចរកសាភា្សស្ារះព្ងរ់បស់ខលាលួនចំសររះជំសនឿរបស់សយើងនដល
អ្នកដថទសទៀ្សគមនិសជឿដូចជាសយើងសដាយរសបៀបណា?
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អានុភា្ថនដំ�ឹងល្អ(កិច្ចការ២៨៖២៤-៣១)

 ្ូកសាសនយូ៍ដាក្នុងទីពករុងរ ៉ូមមលួយពករុម្ំប្នចូលមកសាតា បស់ោកប៉ុលអ្ិបបាយដំ�ឹងល្អ
អំ្ីព្រះសយសូ៊វ(កិច្ចការ២៨៖២៣)។

 សូមអានកិច្ចការ២៨៖២៤-៣១។ដូចនដលខទាងំសនរះបងាហា ញពប្បស់យើងសហ្ុអ្ីប្នជា
សោកប៉ុលប្ជ្ចបស់សចកតាីអ្ិបបាយរបស់សោកសដាយខគម្រី្ីសអសាយសៅវញិ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 ខគម្រីនដលសោកប៉ុលប្ននចកចាយជាមលួយនឹង្លួកសាសនយូ៍ដាគឺប្នដកពសង់្ ីគម្រីសអ
សាយ៦៖៩,១០។ខទាងំសនរះបងាហា ញពប្បស់យើងអំ្ីអ្ីនដលនឹងសកើ្ស�ើងកាលណាមនុស្សបដិសស្
មនិទទលួលសសចកតាី្ិ្របស់ព្រះ។រានសាសនយូ៍ដាខលារះប្នសជឿសលើសារសតាីអំ្ីព្រះសយសូ៊វរបស់សោក
ប៉ុល។រឯីសាសនយូ៍ដាដថទសទៀ្្ំុសជឿសទ។រានសាសនយូ៍ដាជាសពចើនប្ននបរសចញ្ីអ្ីនដលសោក
ប៉ុលប្នរានពបសាសនព៍ប្បស់គ។សហ្ុសនារះសោកប៉ុលកប៏្នែសាយពប្បអ់ំ្ីដំ�ឹងល្អសៅ្លួកមនុស្ស
សព្សាសនក៍្នុងទីពករុងរ ៉ូមវញិ(កិច្ចការ១៣៖៤៦,៤៧,កិច្ចការ១៨៖៦)។
 សោកប៉ុលព្រូវរងច់ាអំស់រយៈស្ល្ីរឆ្្ន មំុននឹងឈរ្តាងំកតាីសៅមុខមហារាជថនពបសទស
រ ៉ូម។ខ�ៈនដលសោកប៉ុលព្រូវរងច់ាកំ្នុងែទារះសនារះសោកប្ននចកចាយដំ�ឹងល្អជាមលួយមនុស្សពគប់
គា្ន នដលប្នមកសលងនឹងគា្។់ជំ្ូកចុងសពកាយថនក�្ឌ គម្រីកិច្ចការបងាហា ញពប្បស់យើង្ីអានុភា្ថន
ដំ�ឹងល្អ។គ្ានអ្ីអាចរារាងំដំ�ឹងល្អប្នស�ើយ។
 មូលសហ្ុនដលសោកលូកាប្ជ្ចបក់�្ឌ គម្រីកិច្ចការជាមលួយនឹងសាចស់រឿងសនរះហាកដូ់ចជាមនិ
ទានច់បាស់សៅស�ើយ។សយើងដឹងថាសពកាយមកសោកប៉ុលករ៏ានសសរភីា្។សោកកប៏្នបនតាដំស�ើ រ
មលួយសលើកសទៀ្សដើម្នីចកចាយដំ�ឹងល្អ។បនាទា បម់កសទៀ្សោកកព៏្រូវប្នចាបខ់លាលួននិងព្រូវប្នប្ូ្ជន
សៅពករុងរ ៉ូមក្នុងនាមជាអ្នកសទាសសាជា្្ីសទៀ្សហើយព្រូវសគសំឡាបស់ៅទីសនារះ(្ីម៉ូស្ទី២៤៖៦-៨)។
សហ្ុអ្ីប្នជាសោកលូកាប្ជ្ចបក់�្ឌ គម្រីរបស់សោកសដាយមនិសរៀបរាបស់រឿងបនន្មអំ្ីសោកប៉ុល
ឲ្យអស់សសចកតាីសៅ?ពបនហលជាសដាយសារមូលសហ្ុរបស់សោកលូកាសំរាបស់រសសរសសៀវសៅកិច្ចការ
គឺសដើម្បីងាហា ញសយើងអំ្ីរសបៀបនដលដំ�ឹងល្អនឹងព្រូវែសាយពប្បស់ៅមនុស្សទាងំអស់សៅសលើនែនដី
សូម្នី្ទីពករុងរ ៉ូមកស៏ដាយ។សៅស្លនដល្លួកសាសនរ៍ ៉ូមប្នសដារះនលងសោកប៉ុលឲ្យរានសសរភីា្
សនារះដំ�ឹងល្អកប៏្នែសាយ«សៅដល់ចុងបំែុ្ថននែនដី»រលួចសៅសហើយ(កិច្ចការ១៖៨)។សរ៉ាលា រះសហើយ
សរឿងសនារះកអ៏ាចជាមូលសហ្ុនដលសោកលូកា្ំុប្នបនន្មសាចស់រឿងអំ្ីសោកបនន្មសទៀ្សនារះ។
 «សោកប៉ុលរានការអ្់្ ្្់និងរានអំ�រក្នុងអំ�ុងស្លនដលជាបគុ់កក្នុងទីពករុងរ ៉ូម។
សសចកតាីកាលា ហាននិងសសចកតាីជំសនឿរបស់សោកគឺជាសសចកតាីអ្ិបបាយមលួយនបប។វញិ្ញា �របស់សោក្ំុ
នមនដូចជាវញិ្ញា �របស់មនុស្សសោកសៅសលើនែនដីសនរះសទ។វញិ្ញា �របស់សោកបងាហា ញពប្បម់នុស្ស
ពគបគ់ា្ន ថាព្រះពទងគ់ងស់ៅជាមលួយនឹងសោក។គំរូរបស់សោកប៉ុលនាឲំ្យពគីសាទា នជាសពចើនស្្ើការពគប់
យ៉ងនដលខលាលួនអាចស្្ើប្នសដើម្នីចកចាយដំ�ឹងល្អសៅពគបទី់កននលាងទាងំអស់។ពចវាកស់ខ្្ន រះឃា្ន ងរបស់
សោកប៉ុលប្នជលួយ�បំផ្លា ស់បំនពបនខ្សជីវ ិ្ របស់មនុស្សដថទៗសទៀ្តាមរសបៀបទាងំសនរះឯង»។ដកពសង់
្ី(EllenG.White,TheActsoftheApostles,page464,adapted)។
 ក�្ឌ គម្រីកិច្ចការសៅមនិទានប់្ជ្ចបស់ៅស�ើយសទ។ឥ�ូវសនរះគឺជាសវនរបស់សយើងរាល់គា្ន នដល
ព្រូវបនន្មសសចកតាីចូលសៅក្នុងជំ្ូកចុងសពកាយបង្អស់។វាគឺជាសវនរបស់សយើងសដើម្បីសងហាើយកិច្ចការនដល
ព្រះសយសូ៊វប្នពបទានដល់អ្នកសដើរតាមព្រះអង្គ។សៅស្លនដលសយើងស្្ើនែ្នករបស់សយើង«សនារះសទើប
នឹងប្នដល់ចុងបំែុ្»(រ៉ាថាយ២៤៖១៤)។
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ការសិកសាបនន្ម៖ «ព្រះសយសូ៊វពទងប់្នពបទាននូវកា្្្កិច្ចដប៏រសុិទ្ធមលួយដល់្លួកជំនំុ។សរាជិក
ព្រះវហិារពគប់ៗ រូបគលួរន្អនុញ្ញា ្ឲ្យព្រះសពបើរូបគា្់ឬរូបនាងឲ្យនចកចាយនូវដំ�ឹងសតាីអំ្ីកំ�បព់ទ្្យ
ដវ៏សិសសរបស់ព្រះដល់មនុស្សពគបគ់ា្ន ។ស ើ្កំ�បព់ទ្្យដវ៏សិសសរបស់ព្រះអង្គសនារះគឺជាអ្ី?គឺជាព្រះ
គុ�របស់ព្រះសនារះឯង។(ព្រះគុ�គឺជាអំសណាយទានរបស់ព្រះនដលសររស្ញសដាយសសចកតាីសមតាតា 
ករុណាការអ្ស់ទាសនិងអំណាចនដលឈ្នរះសលើប្ប)។កំ�បព់ទ្្យដវ៏សិសសរបស់ព្រះកជ៏ាសភាគសម្្តាិ
នដលរានក្នុងអង្គព្រះសយសូ៊វនដរ។មនុស្សសោក្ម្តាមនិអាចយល់ទាងំពសរុងអំ្ីសភាគសម្្តាិទាងំ
សនរះប្នស�ើយ។ព្រះសយសូ៊វស្្ព្រះទយ័ចងឲ់្យរាញសតារបស់ព្រះអង្គបងាហា ញព្រះវញិ្ញា �និងសសចកតាី
ពសឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សដថទសទៀ្សៅសលើនែនដីសនរះ្នស់្កណាស់។មនុស្សរា្ន ទាងំឡាយ
សៅសលើនែនដីសនរះកព៏្រូវការសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វខ្លា ងំណាស់នដរ។្លួកសគព្រូវការស�ើញវា
សលចសចញក្នុងជីវ ិ្ រាញសតារបស់ព្រះ។ពគបស់ទ្និករថនឋានសលួគក៌ំ្ុងទនទាឹងរងច់ាឲំ្យបុរសញសតាីទាងំឡាយ
នដលអនុញ្ញា ្ឲ្យព្រះសពបើពប្ស់្លួកសគបងាហា ញសៅអ្នកដថទនូវអានុភា្ថនការរស់សៅជាជីវ ិ្ ពគីសាទា ន្ិ្
ពប្កដ»។ដកពសង់្ ី(EllenG.White,TheActsoftheApostles,page600,adapted)។
 «ព្រះពទងរ់ងច់ាឲំ្យ្លួកជំនំុទាងំមូលនាគំា្ន បសពមើដល់មនុស្សដថទៗសទៀ្។សៅស្លសរឿងសនារះ
សកើ្ស�ើងពគបគ់ា្ន ក្នុង្លួកជំនំុនឹងនាយំកជំនាញសទ្សកាសល្យនិងអំសណាយទានសែ្សងៗនដលព្រះអង្គ
ប្នពបទានដល់្លួកសគមកស្្ើការថ្ាយព្រះអង្គ។សរាជិកព្រះវហិារព្រូវស្្ើកិច្ចការនដលព្រះពទងប់្ន
ពបទានដល់្លួកសគសៅឯែទារះឬសៅកននលាងឆ្្ង យនដលព្រះអង្គស្្ព្រះទយ័ឲ្យ្លួកសគស្្ើ។កាលណា្លួកសគ
ស្្ើកិច្ចការទាងំសនរះសនារះមនិយូរសទពគបគ់ា្ន សៅសលើនែនដីសនរះនឹងប្នដឹងថាព្រះសយសូ៊វពទងនឹ់ងយងមក
សដាយនូវអំណាចនិងសិរលី្អយ៉ងខ្លា ងំ»(ដកពសង់្ ីពបភ្ដនដលpage111,adapted)។

សំ�លួ រ្ិភាកសា៖

១)ស ើ្សោកលូកាបងាហា ញពប្បស់យើងអំ្ីសសចកតាីជំសនឿរបស់សោកប៉ុលក្នុងអំ�ុងស្លស្្ើដំស�ើ រសៅ
កានទ់ីពករុងរ ៉ូមសដាយរសបៀបណា?ស ើ្សសចកតាីជំសនឿរបស់សោកប៉ុលបំផ្លា ស់បំនពបមនុស្សដថទសទៀ្សដាយ
រសបៀបយ៉ងដូចសមតាចនដរ?

២)សោកប៉ុលស្លខលារះករ៏ានបទ្ិសសា្នដ៍លំ៏ប្កខ្លា ងំណាស់នដរក្នុងជីវ ិ្ ។ប៉ុននតាសោកមនិនដល
សប្រះបងស់សចកតាីជំសនឿរបស់សោកឬឈបស់្្ើការថ្ាយព្រះជារា្ច ស់ស�ើយ។ក្នុងទីពករុងរ ៉ូមសោកប៉ុលគឺ
ជាអ្នកសទាសរា្ន ក់ប៉ុននតាសោកសៅន្បនតាអ្ិបបាយដូច្ម្តាអុីចឹង។ស ើ្គំរូរបស់សោកប៉ុលអាចជលួយ�សយើង
អ្ីខលារះសៅស្លនដលសយើងជលួបការលំប្កសហើយនលងចង់ន់ចកចាយដំ�ឹងសៅកានន់រណារា្ន កស់នារះ?

៣)សូមអានខគម្រីរ ៉ូម១៖១៤,១៥។សហ្ុអ្ីប្នជាសោកប៉ុលរានអារម្�៍ថាសនារះគឺជាកា្្្កិច្ច
របស់សោកនដលព្រូវអ្ិបបាយដំ�ឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វពប្បស់ៅមនុស្សពគបគ់ា្ន ?ស ើ្សយើងកំ្ុងន្រាន
កា្្្កិច្ចដូចគា្ន នឹងសោកប៉ុលនដរឬសទ?សូមគិ្អំ្ីសសចកតាី្ិ្សនរះ៖«កិច្ចការនដលសំខ្នប់ំែុ្ថន
ពគីសាទា នពគបគ់ា្ន គឺគលួរន្ជាការសសញងា្គ រះមនុស្ស។ព្រះពទងប់្នពបទានព្រះគុ�ដល់សយើងរាល់គា្ន ។
ព្រះអង្គប្នពបទាន្នលាឺដល់សយើង។ព្រះអង្គប្នបងាហា ញដល់សយើងនូវសសចកតាី្ិ្ដែូ៏រែងនិ់ងសររស្ញ
សដាយអានុភា្។សយើងព្រូវន្ដឹងគុ�ដល់ព្រះអង្គវញិតាមរយៈការនចកចាយបនតាដល់មនុស្សដថទ
សទៀ្»។ដកពសង់្ ី(EllenG.White,TestimoniesfortheChurch,volume4,page53,
adapted)។
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្លួកជំនំុនដលរានសុខភា្ល្អសំរាបអ់្នករាន

 សោក�ីយ៉ុងខ្ុននដលជារា្ច ស់មុខជំនលួញនិងជាអ្នកដាពំករុមជំនំុរា្ន ក់ប្នសពជើសសរ ើសយកទី
តាងំនដលសម្ូរសៅសដាយអ្នករានក្នុងទីពករុងសសអ៊ូលថនពបសទសកូសរខ្ង្្ូងសដើម្សីបើកព្រះវហិារទី្ីរ
របស់សោក។ព្រះវហិារទីមលួយនដលសោកប្នសបើកសៅ្ំបនជ់នបទកាល្ីបលួនឆ្្ន មំុនរានមនុស្សស្ញ
សហៀរសៅសហើយសហើយឥ�ូវសនរះសោកចងស់ាកល្ងសៅកននលាង្្ីសទៀ្។សោកខ្ុនរានពបសាសនថ៍ា
«កាលព្រះជារា្ច ស់ពតាស់សៅខញាុ ំ្ីសលើកដំបូងខញាុ ំប្នទូលសៅព្រះអង្គថា‘ទូលបង្គំមនិអាចសទ’ប៉ុននតាបនាទា ប់
្ីខញាុ ំប្នស្្ើបនាទា ល់អំ្ីព្រះសចសាតា របស់ព្រះអង្គរលួចមកឥ�ូវសនរះខញាុ ំមនិរលួញរាសទៀ្ស�ើយ»។
 សោកប្នសលើកសហ្ុែលថាមនុស្សពកីពកងាយទទលួលព្រះជារា្ច ស់ជាង្លួកមនុស្សអ្នករាន។
សោករានការសងឿង្្ងល់ថាស ើ្ព្រូវនចកចាយដំ�ឹងល្អជាមលួយនឹង្លួកមនុស្សនដលរានស្្ពគបអ់ស់
សៅសហើយសនារះយ៉ងណាសៅសហើយសោកកប៏្នសំសរចថាសបើសទារះបីជា្លួកសគរានពទ្្យ្នសហើយក៏
សដាយកគ៏ងន់្សៅព្រូវការសុខភា្ល្អនដរ។សហ្ុសនារះសហើយសោកកប៏្នសបើកព្រះវហិារសៅប្នឌុ់ង
និងសបើកសភាជនីយដាឋា នអាហារបលួសសៅក្នុងអគារសំរាបជ់លួលមលួយកននលាងសៅបលាុកអ្នករានសៅប្នឌុ់ង។«ខញាុ ំ
ប្នសំសរចចិ្តាថាសារសតាីអំ្ីសុខភា្របស់ព្រះគឺជាមស្យាប្យសដើម្នីចកចាយដំ�ឹងល្អសៅពគាចុងសពកាយ»
សោករានពបសាសន។៍ព្រះវហិារ្្ីប្នចាបស់ែតាើមសបើកសិកា្ខ សាោសតាីអំ្ីសុខភា្ថា្ន កស់រៀនអំ្ីវ ិ្ ីចំអិន
មហាូបអាហារនិងសិកសាព្រះគម្រី។
 ក្នុងចំសណាមមនុស្សនដលមកចូលរលួមសិកា្ខ សាោស្ញមលួយសប្តា ហ៍សនារះស�ើញរានអ្នកលក់
ថា្ន សំ្ទ្យរា្ន កហ់ាកដូ់ចជាសបបាយចិ្តាជាងសគ។បនាទា ប់្ ីសិកា្ខ សាោប្នប្ជ្ចប់្លួកអ្នកនដលប្នចូល
រលួមរានការចាបអ់ារម្�៍នឹងសសចកតាីអស្្ជើញសំរាបក់ារសិកសាព្រះគម្រីដានីនយល៉និងវវិរ�ៈសពចើននដរ។
សោកខ្ុនប្ន្ិនិ្្យស�ើញថាអ្នកលកថ់ា្ន សំ្ទ្យប្នដាកវ៉់ាកងមលួយសប្តា ហ៍សដើម្ចូីលរលួមក្នុងវគ្គសិកា្ខ សាោ
សតាីអំ្ីសុខភា្។នាង្ំុទានរ់ានស្លសំរាបសិ់កសាព្រះគម្រីសៅស�ើយសទ។សហ្ុសនារះសោកខ្ុនកប៏្ន
សរៀបចំសមសរៀនព្រះគម្រីជាសំសលងសហើយប្នសែញាើសៅឲ្យនាង។
 «ញសតាីរូបសនារះរានការភាញា កស់ែ្អើលខ្លា ងំណាស់នូវអ្ីនដលនាងប្នឮប៉ុននតានាងមនិចងច់ាកសចញ
្ីព្រះវហិារថ្្ងអាទិ្្យរបស់នាងសទ»សោកខ្ុនរានពបសាសន។៍
 ចិ្តាគំនិ្របស់អ្នកលកថ់ា្ន សំ្ទ្យចាបស់ែតាើមផ្លា ស់បតាូរខ�ៈស្លនដលបនតាសាតា បស់មសរៀនព្រះគម្រី
ជាសំសលង្សៅសទៀ្សនារះ។នាងប្នគិ្អំ្ីការរកសាថ្្ងសបបា្ហ៍និងការថ្ាយបង្គំព្រះសៅឯព្រះវហិារ។
ខ�ៈនដលកំ្ុងន្្ិចារណាអំ្ីសរឿងសនារះនាងចាបស់ែតាើមឈកឺបាលយ៉ងខ្លា ងំ។នាងប្រម្ភខ្លា ចថានាង
អាចនឹងរានជំងឺមហារកីខលួរកបាលប៉ុននតាសោកពគរូស្ទ្យប្នពប្បថ់ានាងអ្រ់ានជំងឺសនារះសទ។ប៉ុននតាការ
ឈកឺបាលសនរះសចរះរានបនតាមកសទៀ្។
 ទីបំែុ្កូនពសីវយ័២៤ឆ្្ន រំបស់នាងប្ននិយយថា«ស្ើរ៉ាកដឹ់ងអំ្ីមូលសហ្ុនដលឈកឺបាល
ហ្នឹងនដរឬសទ?គឺ្ីសពររះន្អ្នករ៉ាកប់្នដឹងនូវសរឿងនដលព្ឹមព្រូវប៉ុននតារ៉ាកស់ៅន្មនិព្មស្្ើតាមវា។
ខញាុ ំនឹងសៅព្រះវហិារថ្្ងសបបា្ហ៍ជាមលួយនឹងអ្នករ៉ាកន់ដរ»។
 អ្នកលកថ់ា្ន សំ្ទ្យនិងកូនពសីកប៏្នបងាហា ញវ្តារានសៅឯព្រះវហិារសៅថ្្ងសបបា្ហ៍បនាទា ប់
សហើយ្លួកសគកប៏្នកាលា យជាសរាជិកដស៏ស្ារះព្ង។់
   «សដាយសារន្បទ្ិសសា្នទ៍ាងំសនរះខញាុ ំទទលួលសា្គ ល់ថាសនរះគឺជាកិច្ច
   ការរបស់ព្រះជារា្ច ស់»សោកខ្ុនរានពបសាសន៍«សយើងមនិអាចផ្លា ស់
   បតាូរចិ្តារបស់មនុស្សសែ្សងសទៀ្ប្នស�ើយ»។
  
   សោក�ីយ៉ុងខ្ុនរានអាយុ៥៦ឆ្្ន ំ(រូបសៅខ្ងស្្ង)ប្នដាំ្ លួកជំនំុប្នបី
   កននលាងសៅពបសទសកូសរខ្ង្្ូង។ដង្ាយសបបា្ហ៍ស្គូលសប្តា ហ៍ទី១៣ថនព្ីរាស
   សនរះនឹងជលួយ�ដាំ្ លួកជំនំុអា្ស់វនទីសទាដំបូងបង្អស់សៅ្ំបនស់សជុងថនពបសទសកូសរ
   ខ្ង្្ូង។សូមអានសរឿងសែ្សងសទៀ្របស់សោកសៅសមសរៀនមុនៗ។

សរឿងខលាី


