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    បុពវាកថា 

            តាងន្មឲ្យន្យកដាឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា ថនដបសកកម្មអាតដ់េនទីសទាកម្ុជា ដយើងខ្ុ ំសូមថ្លែង
អំណ�គុណដ�់ម្ករុមជំនំុអាតដ់េនទីសទាទ្ងំអស់ ទ្ងំក្ុងនិងដម្រៅម្បដទស ថដ�រានជួយ��ឧបត្ថម្ភគាមំ្ទឲ្យ 
រានកា�ដរាះពុម្ដសៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា ដ�ៀងរា�់ម្តីរាសកនលែងមកដនះ។ កា�គាមំ្ទដនះដ្វាើឲ្យដសៀេដៅ 
ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា កានថ់តដដើ�តួយ៉ា ងសំខានដ់ៅក្ុងកា�ជួយ��ម្ទម្ទងជ់ីេតិខាងម្ព�ឹងេញិ្ញា ណជាដ�ៀងរា�់ថ្ងៃ 
�បស់អស់ដោកអ្កបងប្ូន�មួជំដនឿម្គបគ្់ា។       
     ន្យកដាឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាកសូ៏មថ្លែងអំណ�គុណដ�់ដោកម្គរូគង្វា � អ្កដាមំ្ករុមជំនំុ ដោក  
ម្គរូ អ្កម្គរូម្គប�់ូបថដ�រានស្មម័ម្គចិត្ត ដឹកន្សំម្មបសម្មរួ� និងបដម្ងៀនថ្ាកដ់មដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាដៅតាម
តំបននី់មយួៗ ទូទ្ងំម្បដទស។ 
         ជាមយួគ្ាដនះ ន្យកដាឋា នមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា សូមដ�ើកទឹកចិត្តដ�់ម្ករុមជំនំុអាតដ់េនទីសទាទ្ងំអស់ 
ឲ្យបថន្ថមកា�ចាបអ់ា�ម្មណ៍ និងជួយ��ដម្ជាមថម្ជងបងប្ូន�មួជំដនឿ�បស់ដយើង ឲ្យកានថ់តភ្្ក�់ឭកដ�ើង ក្ុង 
កា�អ្ិស្ឋា ន និងសិកសាម្ពះបនទាូ�ម្ពះជាមយួគ្ា។ 
      ម្បសិនដបើអស់ដោកអ្ក បងប្ូន ដោកម្គរូ អ្កម្គរូ រានមតិដយប�់ ឬសំណួ�ដ្សេងៗ សូម
ស�ដស�ដ្្ើមកកានន់្យកដាឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា តាម�យៈដោកម្គរូគង្វា � ម្បចាតំំបន ់ឬកដ៏្្ើមកកាន់
អាសយដាឋា នខាងដម្កាមដនះ៖
 ដោកម្គរូគង្វា � ដស្ម សុេណ្ណ នី (ម្បធានន្យកដាឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា) 
 ម្បអបសំ់បុម្តដ�ខ ៤៨៨ ភ្ដំពញ 
 ឬដ្្ើមកកានអ់ាសយដាឋា នអុីថម�៖ ssaum@cam.adventist.asia 
 ឬទូ�សម័ពទាទ្កទ់ងផ្ទា �់ មកកានដ់�ខ ០១១ ៩១៨ ២៥៧/០១0 ៥៧ ៥៣ ៨៧/ 
            ០៩៧ ៦៥ ៥៥ ៨២៥ ដៅដ�ៀងរា�់ដរា៉ា ងដ្វាើកា�។
 
       ចំដោះបងប្ូនថដ�រានបំណងទ្ញយកដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាដនះឬឯកស្�ដ្សេងៗសូមចូ�ដៅ 
កានដ់គហទំពម័�៖ www.camadventist.org
      ដយើងខ្ុ ំសូមអ្ិស្ឋា ន ឲ្យអស់ដោកអ្កបងប្ូន�មួជំដនឿទ្ងំអស់រានម្បរុងដម្បៀបសពវាម្គបនឹ់ង
ទទួ�ម្ពះបនទាូ� និងសិកសាពិចា�ណាខម្ពះគម្�ីជាដ�ៀងរា�់ថ្ងៃ ជាពិដសស សូមអនុេត្តដគា�កា� ៧៧៧ 
គឺសូមចូ��មួអ្ិស្ឋា នជាមយួម្ករុមជំនំុដសដេនដដយអាតដ់េនទីសទាទូទ្ងំពិភពដោក ៧ថ្ងៃក្ុងមយួសរា្ត ហ៍ 
ដៅដរា៉ា ង ៧ម្ពឹក ឬ៧ោងៃ ច ដដើម្ឲី្យរានចដម្មើន�ូតោស់ ក្ុងម្ពះគុណថនម្ពះអរាចា ស់ដយសូ៊េម្គីសទា ថន 
ដយើងរា�់គ្ា។

    សូមម្ពះជារាចា ស់ម្បទ្នព�តាម�យៈដសៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាដនះ។ អាថម៉ាន។ 

                   ន្យកដាឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា



    រាតិកា
 

     ចំណងដជើងដមដ�ៀន    កា�ប�ដិចឆេទ    ទំពម័�
១.  ដហតុអវាីរានជាដយើងគួ�ដ្វាើជាស្ម�បន្ទា �់?  ២៧ មិ្ ុន្ - ៣ កក្កដា  ១  
២. អានុភ្ពថនទីបន្ទា �់�បស់ដយើង   ៤ - ១០ កក្កដា  ៩
៣. កា�ដមើ�មនុសសេតាម�យៈម្ពះដនម្ត�បស់ម្ពះដយសូ៊េ  ១១ - ១៧ កក្កដា     ១៧
៤. អានុភ្ពថនដសចក្តីអ្ិដាឋា នសម្រាបអ់្កដថទ  ១៨ - ២៤ កក្កដា    ២៥
៥. កា�ដ្វាើបន្ទា �់ដដាយពឹងដ�ើអំណាចម្ពះេញិ្ញា ណ  ២៥ - ៣១ កក្កដា   ៣៣
៦.�ទធាភ្ពថដ�គា្ម នថដនកំណត ់   ១ - ៧ សីហា   ៤១
៧. កា�ថចកចាយដសចក្តីពិតថនម្ពះគម្�ី   ៨ - ១៤ សីហា   ៤៩
៨. កា�បំដពញពម័នធាកិចចាតាមគំ�ូម្ពះដយសូ៊េ   ១៥ - ២១ សីហា       ៥៧
៩. អា�ម្មណ៍�បស់ម្ពះដយសូ៊េចំដោះមនុសសេ   ២២ - ២៨ សីហា                   ៦៥
១០. េ ិ្ ីដ�៏ដំភើបថនកា�ចូ��មួក្ុងកិចចាកា��បស់ម្ពះ  ២៩ សីហា - ៤ កញ្ញា   ៧៣
១១.កា�ថចកចាយដ�ឿងអំពីម្ពះដយសូ៊េ   ៥ - ១១ កញ្ញា   ៨១
១២. កា�ថចកចាយស្�ដរ៏ានតថមលែ   ១២ - ១៨ កញ្ញា      ៨៩
១៣. �ស់ដៅតាមម្ពះបនទាូ��បស់ម្ពះ   ១៩ - ២៥ កញ្ញា   ៩៧
១៤. ដ្្ះដៅមុខដដាយដសចក្តីជំដនឿ                         (សបបាតហ៍ទី២៧-៣៩) ១០៥-១១៧

កំណតច់ំណាំ៖

     ខគម្�ីថដ�រានដម្បើ៖ ភ្គដម្ចើនបំ្ុតដកម្សងពី់ម្ពះគម្�ីថខ្ម�ប�សុិទធា។ កថនលែងណាថដ� ដយើងខ្ុ ំ ដក 
ម្សង ់ ពីម្ពះគម្�ីថខ្ម�បចចាុប្ន្ ដយើងខ្ុ ំរានដាកអ់កសេ�កាតថ់ា គខប ដៅបន្ទា បព់ីដ ្្ម ះខគម្�ីថដ�ដកម្សង។់ 
ខគម្�ីណាថដ�ដយើងខ្ុ ំដកម្សងពី់ម្ពះគម្�ីអា�់គីតាប ់ដយើងខ្ុ ំរានដាកអ់កសេ�កាតថ់ា អគត ជាសំគា�់។

ដរាះពុម្្សាយជាដខម�ភ្ស្ដដាយន្យកដាឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាថនដបសកកម្មអាតដ់េនទីសទាកម្ុជា 
ដម្កាមកា�ឧបត្ថម្ភពីម្ករុមជំនំុថនសហដបសកកម្មរា៉ា សីុហវាិក និងស្្ថ បម័នអាតដ់េនទីសទា អាសីុថប៉ាកអាដគ្យ ៍
ថដ�ដៅកាតថ់ា ដអ ដអស ដអ ភ ី(ASAP)។ ដគហទំពម័�៖ www.khmeradventist.net/voicelove.us

�ង្វា ន ់�ង្វា ន ់�ង្វា ន់
សម្រាបដ់ោកអ្កទ្ងំឡាយណាថដ��កដ�ើញកំហុសអក្ខរាេ�ិុទធា ឬកំហុសខម្ពះគម្�ីណាមយួក្ុង 

ម្តីរាសដនះ ដហើយស�ដស�មក ឬទូ�សម័ពទាមករានមុនដគនឹងទទួ�រាន�ង្វា នពី់ន្យកដាឋា នសបបាតហ៍ 
ស្ូ�។ 

ដោកអ្កទ្ងំឡាយណាថដ�រានស�ដស� ឬទូ�សម័ពទាស្កសួ�សំណួ�អំពីដមដ�ៀនក្ុងម្តីរាសដនះកនឹ៏ង
ទទួ�រាន�ង្វា នដ់�ើកទឹកចិត្ត្ងថដ�។ សូម�កដមើ�ដ�ខទូ�សម័ពទា និងអាសម័យដាឋា នទំន្កទ់ំនងដៅម្បធាន
ន្យកដាឋា នសបបាតស៍្ូ�ដៅទំពម័�បុពវាកថា៖    (០១១ ៩១៨ ២៥៧/០១0 ៥៧ ៥៣ ៨៧/ ០៩៧ ៦៥ 
៥៥ ៨២៥)។
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 ដសៀេដៅមគ្ដទសកសិ៍កសាម្ពះគម្�ីដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា សំរាបម់នុសសេចាស់ដនះ ម្តរូេរានដ�ៀបចំ 
ដ�ើង ដដាយកា�យិ�ម័យមគ្ដទសកសិ៍កសាម្ពះគម្�ី សំរាបម់នុសសេចាស់�បស់ស្្ថ បម័នម្ពះេហិា�ដសដេនដដយ៍
អាតដ់េនទីសទាកំពូ� (ពិភពដោក)។ កា�ដ�ៀបចំដសៀេដៅមគ្ដទសកដ៍នះ ស្ថិតដៅដម្កាមកា�ដឹកន្ទូំដៅ 
�បស់គណៈករា្ម ្ិកា�ដរាះពុម្្សាយដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា ថដ�សរាជិកថនគណៈករា្ម ្ិកា�ដនះ បដម្មើជា
អ្កម្បឹកសាដយប�់ថនកា�ពិនិត្យ ថកសម្មរួ�។ ដសៀេដៅមគ្ដទសកថ៍ដ�រានដរាះពុម្ដនះ ឆលែុះបញ្ចា ំង
កា�្្ត�់ដយប�់�បស់គណៈករា្ម ្ិកា�ថនកា�វាយតថមលែជាស្ក� និងរានឯកភ្ពពីគណៈករា្ម ្ិកា�
្សេពវា្សាយ ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា ដហតុដូដច្ះដសៀេដៅដនះ មនិឆលែុះបញ្ចា ំងពីគំនិត ឬ ទសសេនៈ�បស់អ្កនិពនធា 
ថតរ្ាកឯ់ង (ឬដម្ចើនន្ក)់ ដន្ះដ�ើយ។ 

កម្មេ ិ្ ីដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាសដង្ខបតាមេទិ្ុយសំដ�ងដមម្តីភ្ព 
 សម្រាបប់ងប្ូនដៅម្បដទសកម្ុជា សូមអដ ជ្ ើញស្្ត បក់ម្មេ ិ្ ីដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាសដង្ខបតាមេទិ្ុយ

សំដ�ងដមម្តីភ្ព ដ�ៀងរា�់ថ្ងៃម្ពហស្តិ៍ ១ថ្ងៃពី�ដ�ើក ម្ពឹកពីដរា៉ា ង ៦៖០០ ដ�់ដរា៉ា ង ៦៖៣០ន្ទី  
ោងៃ ចដរា៉ា ង ៨៖០០ ដ�់ដរា៉ា ង ៨៖៣០ន្ទី  តាម��កធាតុអាកាសខលែី Short Wave (SW) 15 150 KHZ 
កំពស់១៩ម។ ដោកអ្កកអ៏ាចស្្ត បក់ម្មេ ិ្ ីដ្សេងៗដទៀត ជាដំណឹង�្ថនដសចក្តីសដ្ង្្ះ ជាដ�ៀងរា�់ថ្ងៃ  
ដទៀត្ង តាមដព�ដេោខាងដ�ើ។

 សូមស្្ត បត់ាមម្បពម័នធាអុិនដ ើ្�ណិត ដៅដ�ើដគហទំពម័�៖    www.awr.org/program/khmsk 
សូម ចុចដ�ើ�ូប  ឬដ�ើដសចក្តីអដ ជ្ ើញ ដោកអ្កនឹងចូ�ដៅកានក់ម្មេ ិ្ ីេទិ្ុយសំដ�ងដមម្តី ភ្ពដៅ AWR 
េទិ្ុយអាតដ់េនទីសទាពិភពដោកទ្ងំម្សរុង។ សូមម្ពះម្បទ្នព�! 



ជាញឹកញាបណ់ាស់ កា�ថដ��កដ�ើញ ដហើយម្បកានខ់ាជ បនូ់េដគា�គំនិត�្ណាមយួ ដន្ះនឹងន្មំក
នូេកា�ផ្លែ ស់ប្តូ�ដអ៏ស្ចា �្យក្ុងជីេតិ�បស់ដយើង។ កា�ពីប៉ាុន្្ម ន្្មំុន ខ ្្ុ ំរានចូ��មួក្ុងអង្ម្បជំុមយួជាមយួ
នឹងម្គរូគង្វា �ថដ�ដ្វាើកា�ជាមយួគ្ា។ ដយើងរានពិភ្កសាគ្ាអំពីកា�ថចកចាយដសចក្តីជំដនឿ ទីបន្ទា �់ និង 
កា�្សាយដំណឹង�្។ មតិ្តភក្តិ�បស់ខ្ុ ំរ្ាករ់ានបដ ច្ាញដយប�់យ៉ា ងដូដច្ះថា «ដបសកកម្មគឺជាកិចចាកា�
ចំបង�បស់ម្ពះ។ ម្ទងក់ំពុងដម្បើម្រាស់្នធានទ្ងំអស់ថននគ�ស្្ថ នសួគសំ៌រាបស់ដ្ង្្ះពិភពដោក�បស់
ដយើង។ កិចចាកា��បស់ដយើងគឺម្តរូេសហកា�ជាមយួម្ទងដ់ដាយអំណ�ក្ុងកា�សដ្ង្្ះមនុសសេរាតប់ង»់។ 
ស្្ត បដ់ៅដ្វាើឲ្យបនទាុកដ៏្ ងៃនដ់ៅដ�ើស្្ម �បស់ខ្ុ ំរាន្ូ�ម្ស្�មយួកម្មតិ។ កា�សដ្ង្្ះមនុសសេដោក ថដ� 
រាតប់ងម់និថមនជាកិចចាកា��បស់ខ្ុ ំដទ វាគឺជាកិចចាកា��បស់ម្ពះ។ ទំនួ�ខុសម្តរូេ�បស់ខ្ុ ំគឺម្តរូេសហកា�
ជាមយួនឹងម្ពះអង្ក្ុងកា�ដ្វាើអវាីថដ�ម្ទងក់ំពុងដ្វាើ។

ដគា�គំនិតថដ�ថាដបសកកម្មគឺជាកិចចាកា��បស់ម្ពះដ�ើញរានដៅទូទ្ងំម្ពះគម្�ី។ ដស្តចស្�ូម៉ាូន
រានបញ្ជ កច់ំណុចដនះថា «ម្ទង ់ក ៏ដ្វាើ ឲ្យ ចិត្ត ដគ សង្មឹ ដ�់ អស់ ក�្ ដៅ មុខ» (ស្ស្្ត  ៣៖១១)។ ដៅ
ដព�ថដ�មនុសសេរ្ាករ់ានដកើតមកក្ុងដោកដនះ ម្ពះម្ទងរ់ានដាកប់ំណងម្រាថ្ាសម្រាបអ់ស់ក�្
ខាងមុខក្ុងដួងចិត្ត�បស់អ្កដន្ះ�ចួដៅដហើយ។ ដូចថដ�ដោកអូហ្ូសទាីនធាលែ បរ់ានរានម្បស្សនថ៍ា 
«ម្ពះអរាចា ស់ដអើយ ពួកទូ�បង្ំរានដកើតមកគឺដដើម្មី្ពះអង្ ដហើយចិត្តដ្លែើម�បស់ដយើងខ្ុ ំនឹង�កទីសម្រាក
មនិដ�ើញដ�ើយ�ុះម្តាថតរាន�កម្ទងដ់�ើញ»។ ដយងតាមដំណឹង�្តាម�យៈដោកយ៉ាូហាន ម្ពះដយសូ៊េ
គឺជាពនលែឺថដ��ះបំភលែដឺ�់មនុសសេម្គបគ្់ាថដ�ដកើតដ�ើដោកដនះ (យ៉ាូហាន ១៖៩)។ ម្ពះម្ទងម់និម្តឹមថត
រានដាកប់ំណងម្រាថ្ាចងជ់ួបម្ទងក់្ុងចិត្តមនុសសេរ្ាក់ៗ ប៉ាុដណា្ណ ះដទ ម្ទងថ់្មទ្ងំរានចាតម់្ពះេញិ្ញា ណ 
ប�សុិទធាឲ្យមកដឹកន្ដំយើងរា�់គ្ាឲ្យថប�ដៅ�កម្ពះអង្ថ្មដទៀត។

ម្ពះេញិ្ញា ណប�សុិទធាដ្វាើកិចចាកា�ថដ�ដឹកន្មំនុសសេឲ្យដ្វាើអំដពើ�្ និងដចះខា្ម សរាប។ គឺម្ទងដ់ហើយជា
អ្កជម្មរុញឲ្យមនុសសេដោករានបំណងចិត្តដ្វាើ�្ សប្ុ�ស និងមនិអាតា្ម និយម។ ដបើដទ្ះបីជាដយើង យ�់ 
មនិ ដ�់ ឬមនិទទួ�ស្្�់កា�ពិតដៅដ�ើយក្តី កម៏្ពះេញិ្ញា ណប�សុិទធាកំពុងដ្វាើកា�ក្ុងជីេតិ�បស់ដយើងដដើម្ី
ដឹកន្ដំយើងដៅ�កម្ពះដយសូ៊េថដ� (យ៉ាូហាន ១៦៖៧-១៥)។ ប៉ាុថន្ត ម្ពះដយសូ៊េអង្ម្ទងផ់្ទា �់គឺជាកាដូដ៏
្ំបំ្ុតដ�ើសដគទ្ងំអស់។

ការនាមំៃុេ្ស
ឲ្យស្គា លព់្រះ

គឺជា
អំណរ
ក្ុ្

សបេកកម្ម
របេព់្រះ



       ដៅដព�ថដ�មនុសសេដោក�ិច�ងក់្ុងអំដពើរាបទ្ងំអស់សង្មឹ ម្តរូេ�ងដទ្សដ�់ស្លែ ប ់ជាដ�ៀង 
�ហូត ដន្ះដសចក្តីម្សឡាញ់�បស់ម្ពះក៏្ ្តួចដ្្តើមឲ្យរានដំដណាះម្ស្យដ�ើង។ ដោក�ូការាន កតម់្តា 
ថា «ដ្តិ កូន មនុសសេ រាន មក ដដើម្ ីនឹង �ក ដហើយ ជួយ�� សដ្ង្្ះ ដ�់ មនុសសេ រាតប់ង»់ (�ូកា ១៩៖១០)។ 
ស្េ ម័កប៉ាុ�ករ៏ានបថន្ថម្ងថដ�ថា «ថត ឯ ម្ពះ ម្ទង ់សំថដង ដសចក្តី ម្សឡាញ់ �បស់ ម្ទង ់ដ�់ ដយើង រា�់ គ្ា 
ឲ្យ ដ�ើញ ចបាស់ ដដាយ ម្ពះម្គីសទា រាន សុគត ជំនួស ដយើង រា�់ គ្ា ដន្ះ គឺ ក្ុង កា� ថដ� ដយើង ដៅ រាន រាប   
ដៅ ដ�ើយ ្ ង» (� ៉ាូម ៥៖៨)។ ម្ពះម្ទងរ់ាន្្តួចដ្្តើមឲ្យរានដសចក្តីសដ្ង្្ះសម្រាបដ់យើងរា�់គ្ា។ ម្ពះ 
ម្គីសទារាន�ះដចា�សិ��ី្ និងភ្ព�ុងដ�ឿងថននគ�ស្្ថ នសួគ ៌ដហើយរានយងមកបំដពញដបសកកម្មដៅ 
ក្ុងពិភពដោកថដ�ងងឹតដដាយរាបកម្មមយួដនះ។
       មុនដព�ថដ�ដយើង្នមយួជំហានតូចដៅកានម់្ពះអង្ ម្ទងរ់ានដោតមយួជំហាន្ំមកកាន់
ដយើង�ចួដៅដហើយ។ មុនដព�ថដ�ដយើងសុខចិត្តថាវា យជីេតិដ�់ម្ពះអង្ ម្ទងរ់ានម្បទ្នដសចក្តីសដ្ង្្ះ
ដ�់ដយើងតាម�យៈកា��ះបងម់្ពះជន្ម�បស់ម្ពះអង្�ចួដៅដហើយ។ ដយើងរា�់គ្ាធាលែ បជ់ាសម្តរូេនឹងម្ពះអង ្
ប៉ាុថន្តម្ទងដ់ៅថតជាមតិ្ត�បស់ដយើងជានិចចា។ ដយើងធាលែ បថ់តថប�ខ្ងដាកម់្ពះអង្ ប៉ាុថន្តម្ទងដ់ៅថតថប�ម្ពះភ្ក្ត
មក�កដយើងជានិចចា។ ដយើងមនិសូេជាខវា�់អំពីម្ពះអង្ប៉ាុន្្ម នដទ ប៉ាុថន្តម្ពះអង្ម្ទងខ់វា�់ខាវា យចំដោះដយើង
ខាលែ ងំណាស់។ 
       ដៅក្ុងបទគម្�ី�ូកា១៥ ម្ទងដ់ម្បៀបដូចជា
អ្កគង្វា �ដចៀមដ�៏្ថដ�ថសវាង�កដចៀមរាតប់ង់
ដដាយមនិរានកា�រាថ�កចិត្ត ដម្បៀបដូចជា្ស្តីថដ�
ខំ�កកាកភ់្ជ បោ់ក្យ�បស់ន្ងថដ�រាតយ់៉ា ងម្បរុង
ម្បយម័ត្ និងដម្បៀបដូចជាឪពុកចំណាស់រ្ាកថ់ដ�
ខំ�តទ់្ងំម្តដហបម្តហបដៅជួបកូនម្បរុសថដ�រាតប់ង�់បស់គាត។់ អ្កម្សីថអ�លែិន ជី ថេ ៉ាតរ៍ានម្បស្សន៍
ជាគតិសម្រាបឲ់្យដយើងពិចា�ណាយ៉ា ងគួ�ឲ្យដសងៃើចស�ដសើ�ថា «ថ្នកា�ដ៏្ ំសម្រាបក់ា�ដម្រាសដោះគឺ
រានដ�ៀបចំដ�ើងមុនកំដណើ តដោកិយដៅដទៀត។ ម្ពះម្គីសទាពុំថមនដដើ�តួយ៉ា ងអស្ចា �្យថតមយួអង្ឯងក្ុង
ន្មជាថ្លែដោះរាបដន្ះដ�ើយ។ ដៅក្ុងម្ករុមម្បឹកសាថនស្្ថ នសួគ ៌មុនដព�ថដ�បដង្កើតពិភពដោក ដនះ 
មក ម្ពះេ�បិតា និងម្ពះបុម្តារានតាងំដសចក្តីសញ្ញា ជាមយួគ្ាថា ម្បសិនដបើមនុសសេដោកដថាលែ ះដធាលែ យពុំ
រានដស្្ម ះម្តងច់ំដោះម្ពះ ម្ពះម្គីសទាថដ�ជាមយួអង្ដៅជាមយួនឹងម្ពះនឹងម្តរូេដដើ�តួជំនួសអ្កថដ�ម្បម្ពឹត្ត
��ំង ម្ពមទ្ងំ�ងដទ្សជំនួសដគ្ង»។ ដកម្សងពី់ Advent Review and Sabbath Herald, 
November 15, 1898។
       សូមដយើងពិចា�ណាអំពីដ�ឿងដនះបន្តិចដមើ�។ ដយើងរានអភម័យឯកសិទធាិយ៉ា ងពិដសស និងកាតពវាកិចចា 
យ៉ា ង្ំឧត្តម ម្ពមទ្ងំដសចក្តីអំណ�ដអ៏ស់ក�្ក្ុងកា�ចូ��មួជាមយួម្ពះម្គីសទា និងសហកា�ក្ុងដបសក- 
កម្មជាមយួម្ពះអង្្ង។ ដន្ះដហើយគឺជាអវាីថដ�ដមដ�ៀនម្បចាមំ្តីរាសដនះចងនិ់យយ។ 
 
ដោករា៉ា ក ហវាិន�ី គឺជាអ្ក្សាយដំណឹង�្ជនជាតិអាដម�កិមយួ�ូបដ�៏្�ីបាញទូទ្ងំពិភពដោក។ 

ដោកគឺជាអនុម្បធានម្ពះេហិា�ដសដេនដដយអ៍ាតដ់េនទីសទាពិភពដោក្្២ំ០០៥-២០១០។ 
បន្ទា បពី់ចូ�និេត្តនពី៍កា�ង្� ដោករានដ្វាើជាជនំួយកា�ម្បធានម្ពះេហិា�ដសដេនដដយអ៍ាតដ់េនទីសទាពិភព
ដោកបចចាុប្ន្។ ដោករានភ�យិមយួ�ូបដ ្្ម ះអឺដនសទាីន។ ដោកទ្ងំពី�រានកូនបីន្ក ់និងដៅចំនួន

ម្រានំ្កជ់ាចំណងថដអាោហ៍ពិោហ៍�បស់ពួកដោក។ 

ដយើងរានអភម័យឯកសិទធាិយ៉ា ងពិដសស និងកាតពវាកិចចា 
យ៉ា ង្ំឧត្តម ម្ពមទ្ងំដសចក្តីអំណ�ដអ៏ស់ក�្ក្ុង
កា�ចូ��មួជាមយួម្ពះម្គីសទា និងសហកា�ក្ុងដបសក-
កម្មជាមយួម្ពះអង្្ង។



មតិស្្ថ បន្សម្រាបក់ា�សិកសា 
ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា

ដសៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា គឺជាមគ្ដទសកស៍ម្រាបសិ់កសាម្ពះគម្�ី  ទូទ្ងំស្ក�ដោក �បស់ម្ករុម
ជំនំុដសដេនដដយអាតដ់េនទីសទា។  ដសៀេដៅដនះរានកា�ដ�ៀប ដ�ៀងនិងដម្ជើសដ� ើសដដាយម្បរុងម្បយម័ត្ជាទី
បំ្ុតដៅដ�ើអត្ថនម័យ និងខលែឹមស្�ថដ�ទ្កទ់ងដៅនឹងម្ពះគម្�ីប�សុិទធា។ ដសៀេដៅតូចដនះអាច ជា ជំនួយ 
ដ�់អ្កអាន ឲ្យ យ�់   ចបាស់ពីម្ពះគម្�ី ដហើយទ្មទ្�ឲ្យអ្កអានដមើ�ម្ពះគម្�ី ដដាយហ្មតច់ត ់និងខាជ ប ់
ខជួន្ង។ ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា ដម្បៀបដូចជាអាហា�ម្បចាថំ្ងៃ សម្រាបក់ា�ចដម្មើន�ូតោស់ ខាង ម្ព�ឹង 
េញិ្ញា ណ�បស់ដោកអ្ក។

មតិខលែះៗដដើម្ឲី្យដោកអ្កទទួ�្�ជាអតិប�រា ពីដសៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាដនះ៖

១- ថ��ក�កដព�សម្រាបអ់ានដសៀេដៅដនះដ�ៀងរា�់ថ្ងៃកំុបីអាកខ់ាន ដូចដយើងពិស្រាយ 
 មនិថដ�ខានដូដច្ាះថដ�។ សូមអ្ិស្ឋា នរា�់ដព�ចាបដ់្្តើមនិងដព�ប ច្ាបក់ា�សិកសា។
២-  ដបើសិនជាអាច ដៅ�ដសៀ�ថ្ងៃប�សុិទធាគួ�អានដមដ�ៀនដពញមយួសរា្ត ហ៍ថតម្តង �ចួសឹមអាន  

 តាមថ្ងៃនីមយួៗដដាយដ្វាើកា�េភិ្គ្ង។
៣- ដព�ណាអានសូមនឹកដៅដ�់ (១) ចំណងដជើងដសៀេដៅទ្ងំមូ� (២) ចំណងដជើងជំពូក  

 និង (៣)  ចំណងដជើងម្បចាថំ្ងៃ �ចួសូមកតម់្តាចដមលែើយដៅនឹងសំណួ�ម្បសិនដបើរាន។  
 ដៅដព�អានចប ់សូមពយាយមដឆលែើយដៅនឹងសំណួ�ដៅថ្ងៃសុម្ក។

៤-  សូមអានខចងចាដំៅមុនដព�សិកសាដមដ�ៀនជាដ�ៀងរា�់ថ្ងៃ។ ដ្វាើថបបដនះដោកអ្កនឹងអាច 
 ចាគំម្�ីមយួខក្ុងមយួសរា្ត ហ៍។

៥-  ដៅថ្ងៃប�សុិទធា (ថ្ងៃដៅ�)៍ គឺជាដព�ថដ�ដយើងពិភ្កសា ចូ��មួថចកចាយ  ពីចំដណះដឹង ថដ�  
 ដយើងរានសនសេមំ្រាមំយួថ្ងៃមកដហើយ។ សូមកតច់ំណាំថាដៅថ្ងៃប�សុិទធាគឺជាដព�ពិភ្កសា  
 (ភ្គដម្ចើនរាន�យៈ ដព� ៤៥-៦០ន្ទី) ដូដច្ះ ដព�ដេោដនះមនិថមនជាដព�ថដ�អ្ក 
 ដឹកន្ថ្ំាកដ់មដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា  បដម្ងៀនថតឯងដ�ើយ ដហើយដព�ដន្ះកម៏និថមនជាដព�

 
 អ្ិបបាយថដ� ្ទាុយដៅេញិ គឺជាដព�ថដ� សរាជិកចូ��មួទ្ងំអស់ អាចបដ ច្ាញដយប�់  
 និងថចកចាយកា�យ�់ដឹង តាម�យៈកា�សិកសាដៅក្ុងសរា្ត ហ៍ដន្ះ។ ដបើដ្វាើដូដច្ះដន្ះដយើង  
 នឹងរានអំណ� ម្ពមទ្ងំរានម្ពះព�ថនកា�យ�់ដឹងអំពីម្ពះបនទាូ�ម្ទង។់ ដៅដព�ថដ� ដព�  
 ដេោដចះ ថតកនលែងហួសដៅ ដោកអ្កនឹងរានដ�ៀនម្ពះគម្�ីចបទ់្ងំមូ�ដដាយមនិដឹងខលែួន។

សូមម្ពះជារាចា ស់ម្បទ្នម្ពះព�ដប៏�បិូ�ដ�់បងប្ូនទ្ងំអស់គ្ា!

 គណៈកម្មកា�ដ�ៀបចំដសៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាជាភ្ស្ថខ្ម�



ពគតីស្ទា ៃកិច្ច ៃិ្ការបរចិ្្ច គពទ្្យេម្បត្ិថ្វា យព្រះ
គ រ្ីស្ទា នកិច្្ច ឺជារប�ៀ�រស់បៅរ�ស់មនុស្សដែលទទួលប�ឿគ្រះបេសូ៊វគ្រីសទាថាជា

គ្រះអម្្ច ស់សុខចិត្តបែើរតាមគ្រះអង្គនិងប្វើជាភ្នា ក់ងាររ�ស់គ្រះអង្គ
កនាុងការចាត់ដចងកិច្ចការនិងគទ្្យសម្បត្តិរ�ស់គ្រះអង្គបៅបលើដែនែរីបនរះ។

ដោកដម្សៀន ដម្សៀ និងអ្កន្ងយួនមយួគា ជាប្តី-
ម្បពនធានឹងគ្ាថដ�រានកូនបីន្ក។់ ម្បពនធាដជឿដ�ើ 
ម្ពះដយសូ៊េមុន។ ដម្កាយពីម្ពះរានជួយ��សដ្ង្្ះ
កូនម្សីពីដម្គាះថ្ាកច់រាច� ប្តីករ៏ានដជឿម្ពះដយសូ៊េ 
ថដ�។ ទ្ងំពី�ន្កក់ម៏្សរុះម្សរួ�គ្ាក្ុងកា��កសាថ្ងៃ 
ប�សុិទធានិងថាវា យដង្វា យ១០ហូត១ដ�់ម្ពះ។ 
ដោកដម្សៀនដម្សៀដជឿថា ម្ពះជារាចា ស់ម្ទងម់្ជាប
ពីអវាីៗទ្ងំអស់ថដ�ម្ទងនឹ់ងម្បទ្នដ�់ដោក។ 
ដដាយស្�ភ្ពដស្្ម ះម្តង�់បស់ពួកគាត ់ម្ពះរាន 
ម្បទ្នព�ដ�់ម្គរួស្��បស់ពួកគាតយ់៉ា ងដម្ចើន។

ដោកឈូកប៊និ ម្ករុមជំនំុដៅដខត្តតាថកេ៖ «ខំុ្សូម

ដ�ើកទកឹចតិ្តដ�់ម្ករុមជំនំុទ្ងំអស់ឲ្យដស្្ម ះម្តង់

ចំដោះម្ពះតាម�យៈម្រាកដ់ង្វា យ។ កំុ�ងច់ាទំ្�់

ថតរានអា�ម្មណ៍ចងថ់ាវា យដទើបថាវា យដន្ះដ�ើយ។ 

ដដាយស្�ខ្ុ ំរានយកឈះ្ដ�ើដសចក្ត�ី្ងួ ម្ពះ

រានម្បទ្នម្ពះព�ម្ត�បម់កខ្ុ ំេញិ។ ចូ�ទពីងឹដ�ើ  

ម្ពះ ម្ទងន់ងឹជួយ��ដោកអ្កឲ្យឈះ្ដ�ើដសចក្ត-ី

�្ងួរាន។ ខ្ុ ំសូមអ�គុណដ�់ម្ពះអង្ថដ�

ម្ទងរ់ានម្បទ្នព�ដ�់�ូបខ្ុ ំ»។

ដោកម្ពំ សុេណ្ណ

ដោកម្ពំ សុេណ្ណ  េ ម័យ៣០្្ ំម្ករុមជំនំុ ដៅ រាជ -
ធានីភ្ដំពញ ដជឿថា អវាីៗទ្ងំអស់សុទធាថតជា �បស់ 
្ងម្ពះ ឯមនុសសេេញិដម្បៀបដូចជាចំហាយទឹក
ថដ�រានថតមយួថភលែត�ចួរាតដ់ៅេញិ។ ដោក
ដស្្ម ះម្តងច់ំដោះម្ពះជារាចា ស់តាម�យៈកា��កសា
ថ្ងៃប�សុិទធា និងកា�ថាវា យដង្វា យ១០ហូត១ និង 
ដង្វា យសទ្ធា ។ ជា�ទធា្� ម្ពះជារាចា ស់រាន
និងកំពុងម្បទ្នព�ដ�់ដោក និងម្ករុម ម្គរួស្� 
ជា ប�បិូ�។

ម្ករុមម្គរួស្�ដោកដម្សៀនដម្សៀ ដៅភ្ដំពញ

ដោកឈូកប៊និ
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ហេតុអ្វីបានជាហ�ើងគួរហ្្ើជាស្មរបន្ទា ល?់

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ី៧ខែមិ្ នុាឆ្នា ២ំ០២០

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖លូកា១៩៖១០;សសផានា៣៖១៧;យ៉ូហាន៧៖
៣៧,៣៨;ធីម៉ូស្ទ១ី២៖៣,៤;កូរនិ្ូសទី២៥៖១៤,១៥,១៨-២០។

ែចងចា៖ំ«ដ្តិយ៉ងសនារះសទើបប្នល្អសហើយគាប់ព្រះហឫទយ័ដល់ព្រះដ៏ជាព្រះអង្គសស្គ្្គ រះថនសយើង
ខដលពទង់ស្្វព្រះហឫទយ័ឲ្យមនុស្សទាងំអស់ប្នសស្គ្្គ រះសហើយឲ្យប្នស្្គ ល់សសចកតាី្ តិ»(ធីម៉ូស្ទ១ី
២៖៣,៤)។

 សតើព្រះរានបណំងអ្វ?ី ពទងរ់ានបណំងចងស់ោយមនុស្សសោកទាងំអស់សៅពគបទី់កខនលែងទទលួ
យកសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអង្គ។ ពទងច់ងស់ោយមនុស្សសោកប្នខកខពបសោយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
របស់ព្រះអង្គ។ ព្រះចងស់ោយមនុស្សសោករស់សៅជាមយួនងឹពទងស់ៅកនាុងនគររបស់ពទង។់ សលើស្សីនរះ
សៅសទៀតព្រះរានបណំងចងស់ោយមនុស្សប្នសស្គ្្គ រះ។សសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទងគ់ាមា នខដនកណំត។់
សយើង្ំុោចយកអ្វីមកវាស់ទហំំថនសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអង្គប្នស�ើយ។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទង់
គាមា នទីបញ្ចប។់ការសលើកខលងសទាសរបស់ពទងម់និសចរះរងីស្ងួត។អំណាចរបស់ពទងគ់ាមា នព្ខំដន។ព្រះ្តិ
គែុឺស្ពី្រះដថទខដលមនុស្សសោកប្នថ្្វ យបង្គ។ំមនុស្សសោកប្នថ្្វ យសំខណនសៅសោយព្រះខកលែង
កាលែ យទាងំសនរះ។ប៉ុខនតាព្រះ្តិប្នពបទានអំសណាយខដលជាជីវតិរបស់ពទងដ់ល់សយើង។សតើសោកអនាកចង់
ប្នសសចកតាសីស្គ្្គ រះខដរឬសទ? ព្រះរានបណំងចងស់ស្គ្្គ រះសោកអនាកយ៉ងអសនកសលើសជាងការខដល
សោកអនាកចងស់ោយែលែួនប្នសស្គ្្គ រះសៅសទៀត(ធីម៉ូស្ទ១ី២៖៣,៤)។ព្រះរានបណំងចងស់ស្គ្្គ រះសោក
អនាកនងិែ្ុសំោយអស់្ពី្រះហឫទយ័របស់ពទង។់
 សតើសយើងជាសមារបនាទា ល់អំ្ អី្វ?ីសយើងគជឺាសមារបនាទា ល់ពបកាសអំ្ ពី្រះសយសូ៊វនងិអ្វីខដលព្រះអង្គ
ប្នសធ្វើសដើម្សីស្គ្្គ រះសយើង។គជឺាសមារបនាទា ល់អំ្ រីសបៀបខដលព្រះសយសូ៊វប្នផាលែ ស់បតាូរជីវតិរបស់សយើង។
សហើយកជ៏ាសមារបនាទា ល់អំ្ សីសចកតាី្ តិថនព្រះគម្រីដល៏្អអស្្ច រ្យផងខដរ។ព្រះគម្រីប្នបសពងៀនសយើងអំ្ ពី្រះ។
ព្រះគម្រីប្នបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ ភីា្ស្្អ តស្អំថនព្រះហឫទយ័របស់ព្រះ។សតើសហតុអ្វបី្នជាសយើងចាបំ្ច់
សធ្វើជាសមារបនាទា ល់?សនារះគឺសោយស្រសយើងប្នដងឹថ្ព្រះគជឺាអនាកណា។សយើងចងខ់ចករខំលកបទ្សិស្ធន៍
របស់សយើងអំ្ សីសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះនងិសសចកតាីសមត្តា ករណុារបស់ពទងស់ៅកានអ់នាកដថទ។សតើរាន
សហតុអ្វីសទៀតខដលគួរសោយសយើងសធ្វើជាសមារបនាទា ល់?គឺសោយស្រសយើងចងស់ធ្វើកចិ្ចការជាមយួនឹងព្រះ។សយើង
ចងខ់ចករខំលកសសចកតាីអណំរខដលពទងរ់ានសៅស្លខដលព្រះអង្គសស្គ្្គ រះមនុស្សសោក។សសចកតាីពសឡាញ់
របស់ពទងផ់ាលែ ស់បតាូរជីវតិរបស់មនុស្ស។

សមសរៀនទី១ ២៧មិ្ ុនា-៣កក្កោ



2ថ្្ងោទិត្យ ២៨មិ្ ុនា

ព្រះពបទានឱកាសដល់សយើងសដើម្សីោយប្នសស្គ្្គ រះ

 ព្រះពបទានឱកាសកនាុងការស្្គ ល់ពទងស់ៅកានម់នុស្សពគបទី់កខនលែងជាសរៀងរាល់ថ្្ង។ព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធរបស់ព្រះសធ្វើការសៅកនាុងចិតតារបស់សយើង។ព្រះបគ្ហា ញព្រះអង្គពទងដ់ល់សយើងត្មរយៈរបស់ស្្វស្រ-
ស ើ្ខដលសយើងប្នស�ើញសៅកនាុងធមមាជាតិ។ ខផនដីសនរះនិងហ្វូងផា្ក យខដលសៅសលើសម�បគ្ហា ញសយើង
អំ្ីអំណាចនិងពប្ជ្ារបស់ព្រះ។ព្រះកព៏គបព់គងសលើអ្វីៗខដលសកើតស�ើងសៅកនាុងជីវតិរបស់សយើងសដើម្នីាំ
សយើងសោយចូលមកជិតពទងផ់ងខដរ។ពទងដឹ់កនាសំយើងសដើម្សីោយសយើងោចដឹងអំ្ីទំហំថនការយកព្រះ
ហឫទយ័ទុកោករ់បស់ព្រះអង្គមកកានស់យើង។
 ខមនសហើយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធធមមាជាតិនិងការដឹកនារំបស់ព្រះសៅកនាុងជីវតិរបស់សយើងោច
ជួយ��សយើងសោយស្្គ ល់ព្រះប្ន។ប៉ុខនតាសតើវធិីដល៏្អបំផុតអ្វីសពរាបស់យើងសដើម្សីោយប្នស្្គ ល់អំ្ីសសចកតាី
ពសឡាញ់របស់ព្រះ?ព្រះសយសូ៊វបគ្ហា ញសយើងថ្ព្រះពទងល់្អសលើសជាងអ្វីៗទាងំអស់។សយើងសមើលស�ើញ
តួអង្គព្រះសៅកនាុងជីវតិរបស់ព្រះសយសូ៊វនិងព្រះរាជកិច្ចរបស់ពទង។់ដូសចនារះសយើងគួរខតខចករខំលកសរឿងរបស់
ព្រះសយសូ៊វសៅកានអ់នាកដថទ។សនារះសយើងនឹងផតាល់សោយ្ួកសគនូវឱកាសសដើម្សីោយប្នសស្គ្្គ រះ។

 សូមសពបៀបសធៀបែគម្រីលូកា១៩៖១០ជាមយួនឹងែគម្រីយ៉កុប៥៖១៩,២០។សតើែគម្រីលូកា
១៩៖១០បសពងៀនសយើងដូចសមតាចអំ្ីមូលសហតុខដលព្រះសយសូ៊វប្នយងមកខផនដីសនរះ? សតើសយើងសធ្វើកិច្ចការ
ជាមយួនឹងព្រះសយសូ៊វសដើម្សីស្គ្្គ រះមនុស្សសោយរសបៀបណា?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 កណ្ឌ គម្រីយ៉កុបបគ្ហា ញពប្បស់យើងថ្៖«អនាកណាខដលនាំមនុស្សប្បឲ្យពត�ប់្ ីផលែូវវសង្វងមក
វញិសនារះស ម្ា រះថ្ប្នជួយ��សស្គ្្គ រះព្លឹង១ឲ្យរចួ្ ីសសចកតាីស្លែ ប»់។កណ្ឌ គម្រីរ ៉ូមជួយ��សយើងសោយ
យល់អំ្ីគំនិតសនរះកានខ់តពបសសើរស�ើង។សយើងប្នោនអំ្ីស្សនយូ៍ោនិងស្សនដ៍ថទសៅកនាុងបទ
គម្រីរ ៉ូម១និង២។ស្សនដ៍ថទ្ំុរានព្រះគម្រីសដើម្បីគ្ហា ញពប្ប់្ ួកសគអំ្ីព្រះសនារះសទ។ប៉ុខនតា្ួក
សគប្នសរៀន្ីព្រះត្មរយៈធមមាជាតិ។ស្សនយូ៍ោរានព្រះគម្រីសពរាបោ់ន។ ព្រះគម្រីប្នបគ្ហា ញ
្ួកសគអំ្ីព្រះ។ប៉ុខនតាទាងំ្ីរពករុមសនរះនឹងោចវសង្វងសៅពបសិនសបើ្ួកសគគាមា នព្រះសយសូ៊វសៅកនាុងចិតតា។
កនាុងបទគម្រីរ ៉ូម៣-៥ សោកប៉ុលបគ្ហា ញពប្បស់យើងថ្ សយើងពតរូវប្នសស្គ្្គ រះត្មរយៈសសចកតាីសមត្តា 
ករុណារបស់ព្រះខតមយួប៉ុសណាណ រះ។កនាុងបទគម្រីរ ៉ូម៦-៨ សោកប៉ុលបគ្ហា ញពប្បស់យើងសទៀតថ្រាន
ខតអំណាចមយួសនរះសទខដលោចខញកសយើងសចញជាបរសុិទ្ធ។កនាុងបទគម្រីរ ៉ូម១០សោកប៉ុលប្នរាន
ពបស្សនថ៍្«អស់អនាកណាខដលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអរា្ច ស់សនារះនឹងប្នសស្គ្្គ រះ»(រ ៉ូម១០៖
១៣)។បនាទា បម់កសោកប៉ុលប្នរានពបស្សនថ៍្សយើង្ំុោចសជឿទុកចិតតាសៅសលើព្រះប្នស�ើយ
ពបសិនសបើសយើងគាមា នសសចកតាីជំសនឿសលើពទង។់សយើង្ំុោចសជឿសៅសលើព្រះអង្គប្នស�ើយពបសិនសបើសយើង
មនិប្នស្្គ ល់ពទង។់សយើង្ំុោចស្្គ ល់ពទងប់្នស�ើយលុរះពត្ខតរានអនាកណារានា កប់គ្ហា ញពប្បស់យើង
អំ្ីពទង។់ដូសចនារះសតើសោកអនាកប្នស�ើញអំ្ីស្រៈសំខានខ់ដលថ្សយើងរស់សៅសពកាមខផនការរបស់
ព្រះកនាុងការសស្គ្្គ រះអនាកដថទខដរឬសទ? ព្រះសពបើសយើងសោយខចករខំលកដំណឹងល្អសៅកានអ់នាកដថទ។ សយើង
ោចជួយ��ដល់ខផនការរបស់ព្រះប្នត្មរយៈការជួយ��សស្គ្្គ រះមនុស្សសោកខដលប្នប្តប់ង។់
 សយើងសធ្វើជាសមារបនាទា ល់សដើម្ផីតាល់ឱកាសសោយ្ួកសគប្នទទួលសសចកតាីសស្គ្្គ រះខតប៉ុសណាណ រះ។
សយើងសធ្វើបនាទា ល់សដើម្សីោយ្ួកសគទទលួប្នឱកាស«ដល៏្អបំផុត»។សតើអ្វីសៅខដលជាខផនាករបស់សយើង
សៅកនាុងខផនការរបស់ព្រះសដើម្សីស្គ្្គ រះមនុស្សសោក?សតើរានមនុស្សប៉ុនាមា ននាកខ់ដលប្នដឹងអំ្ី
ព្រះសយសូ៊វត្មរយៈអ្វីខដលសោកអនាកប្នខចករខំលកសៅកាន់្ ួកសគ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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ចូរសយើងសធ្វើសោយព្រះសយសូ៊វស្្វព្រះទយ័

 សតើរានអនាកណារានា កធ់្លែ បសួ់រសោកអនាកដូសចនារះថ្ «សតើថ្្ងសនរះសុែទុក្ខយ៉ងដូចសមតាចខដរ?» ឬ
«សតើពគបយ៉់ងល្អជាធមមាត្សទសពរាបអ់នាកថ្្ងសនរះ?»។ ចុរះពបសិនសបើសោកអនាកសួរសំណួរដខដលសនរះសៅ
កានព់្រះវញិសនារះ?ពបសិនសបើសោកអនាកសួរថ្«សតើថ្្ងសនរះព្រះអង្គសុែសបបាយសទ?»សតើសោកអនាកគិតថ្
ព្រះនឹងស្លែើយយ៉ងដូចសមតាច?ពបខហលជាពទងន់ឹងរានបនទាូលមកវញិថ្«ថ្្ងសនរះសយើង្ិតជាលំប្កខាលែ ងំ
ណាស់។ព្រះសនពតរបស់សយើងរានសពារស្ញសៅសោយជលសនពតសោយស្រខតបណាតា ជននិងសកមាងៗប្នប្ត់
បងផ់ទារះសំខបង។បណាតា ជនទាងំសនរះប្នស�ៀសែលែួនសៅពបសទសដថទ។្ួកសគកំ្ុងខតរគ្និងសពសកឃ្លែ នសៅ
ទីសនារះ។ សយើងកធ៏្លែ បប់្នយងកាតត់្មផលែូវថនទីពករុងខដលរានមនុស្សជាសពចើនសៅសលើខផនដីសនរះផងខដរ។
សយើងប្នជូតទឹកខ�នាកសោយអនាកខដលគាមា នផទារះសំខបងនិងអនាកពកីពក។ព្រះទយ័របស់សយើងកតាុកកតាួលសៅស្ល
ខដលសយើងស�ើញ្សតាីខដលពតរូវសគវាយដំនិងកុរារខដលពតរូវសគលកស់ោយសធ្វើជាែ្ុ ំបសពមើផលែូវស�ទ។សយើងប្នទត
ស�ើញស្គ្្គ មខដលបំផាលែ ញជីវតិជាសពចើន។ សយើងប្នទតស�ើញមនុស្សខដលរានការឈចឺាប់្ ីជម្ងដឺក៏ាច
ស្ហាវ»។បនាទា បម់កសយើងោចសួរព្រះអង្គសទៀតថ្«ប៉ុខនតាឱព្រះអង្គសអើយសតើរានអ្វីខដលោចសធ្វើសោយ
ព្រះហឫទយ័ពទងរ់ានអំណរខដរឬសទ?សតើរានអ្វីខដលោចសធ្វើសោយពទងច់ងប់នលែឺសំសនៀងសពចៀងខដរឬសទ?»។
 សូមោនែគម្រីលូកា១៥៖៤-៣២។សតើសំណួរនិងចំស�ើយទាងំសនរះនឹងបញ្ចបស់ោយរសបៀបណា?
សតើចុងបញ្ចបថ់នសំណួរនិងចំស�ើយទាងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីព្រះយ៉ងដូចសមតាច?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ្ួកសទវត្រានសសចកតាីអំណរសៅស្លខដលព្រះសយសូ៊វសស្គ្្គ រះមនុស្សរានប្ប។ខមនសហើយ
សយើងកំ្ុងខតរស់សៅកនាុង្ិ�្សោកមយួខដលសពារស្ញសៅសោយសរាគាខផនដីរញួ្យទឹកជំនន់និងសសចកតាី
ស្លែ ប។់ប៉ុខនតាសយើងោចផា្គ បព់្រះហឫទយ័របស់ព្រះប្នសោយសសចកតាីអំណរ សៅស្លណាខដលសយើងខចក
រខំលកដំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វជាមយួអនាកដថទ។សតើអ្វីសៅខដលជាសហតុផលដល៏្អបំផុតសពរាបក់ារខចក
ចាយសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វសៅកានអ់នាកដថទ? សនារះគឺជាការខដលដឹងថ្សមារបនាទា ល់របស់សយើង
ប្នផា្គ បព់្រះហឫទយ័របស់ព្រះសោយសសចកតាីអំណរ។ ្ួកសទវត្សៅស្ថា នសួគប៌នលែឺសំសនៀងសពចៀងស�ើង
រាល់ស្លខដលសយើងបគ្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសៅកានអ់នាកដថទ។
 សូមោនែគម្រីសសផានា៣៖១៧។សតើព្រះជារា្ច ស់ប្នសធ្វើអ្វីែលែរះសៅស្លខដលសយើងទទួលស្្គ ល់
អំណាចរបស់ពទងក់នាុងការសស្គ្្គ រះសយើងដូចខដលសយើងស�ើញសៅកនាុងែទាងំសនរះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សូមបសង្កើតរូបភា្សនរះសៅកនាុងចិតតាគំនិតរបស់សោកអនាក៖សោកអនាកសធ្វើបនាទា ល់សៅកានប់ុគ្គលណា
រានា ក។់បនាទា បម់កបុគ្គលសនរះប្នទទួលយកព្រះសយសូ៊វជាព្រះអង្គសស្គ្្គ រះរបស់គាត។់ សតើនឹងរានសរឿង
អ្វីសកើតស�ើងបនាទា ប?់ព្រះសយសូ៊វនឹងរានសសចកតាីអំណរ។សទវត្សៅសលើស្ថា នសួគនឹ៌ងបនលែឺសំសនៀងសពចៀង
ស�ើងសោយសសចកតាីអំណរផងខដរ។ ខមនសហើយ សយើងកំ្ុងខតរស់សៅសលើខផនដីខដលសពារស្ញសៅ
សោយការឈចឺាប់និងទុក្ខលំប្ក។បុខ៉នតាសមារបនាទា ល់អំ្ីព្រះសយសូ៊វរបស់សយើងសៅកានអ់នាកដថទប្នបំស្ញ
ព្រះហឫទយ័របស់ព្រះសោយសសចកតាីអំណរនិងទំនុកសពចៀងវញិ។សតើរានអ្វីខដលអស្្ច រ្យជាងការខដល
ដឹងអំ្ីសសចកតាីទាងំសនរះសៅសទៀតសនារះ?
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ការខចករខំលកសធ្វើសោយសយើងលូតោស់ស�ើង


 ខផនាកទាបបំផុតថន�្ខផនដីគឺជាសមុពទមរណៈ។សមុពទមរណៈរានជសពរៅ១៣៨៨ហ្វីត(៤២៣
ខមព៉ត)ទាបជាងខផនាកខាងសលើថនសមុពទឯសទៀតសៅសលើខផនដី។សតើព្ំពបទល់ថនសមុពទមរណៈចាបស់ផតាើម្ី
ពតងណ់ា?វាចាបស់ផតាើមពតងទ់សនលែយរ័ោន។់ទសនលែយរ័ោនរ់ានពប�្សចញ្ីសមុពទកាលីស�។រចួទសនលែសនរះ
ហូរកាតព់ជលង�នាយំរ័ោនរ់ហូតសៅដល់សមុពទមរណៈ។
 បរយិកាសសៅជុំវញិសមុពទមរណៈគឺរានសភា្ហួតខហង។ ព្រះោទិត្យសៅទីសនារះរានកំសៅ
ខាលែ ងំជាទីបំផុត។វាសធ្វើសោយបរយិកាសសៅទីសនារះរានសភា្ដូចជាសៅទីរសហាស្ថា ន។សមុពទមរណៈរាន
កពមតិថពបរហូតសៅដល់៣៣.៧ភាគរយ។សត្វរានជីវតិ្ំុរានសពចើនសនារះសទសៅកនាុងទឹកសមុពទ។្ំុរាន
មច្ឆជាតិឬរុក្ខជាតិណាខដលោចរស់សៅកនាុងទឹកសមុពទសនរះប្នស�ើយ។រានខតសត្វល្អិតតូចៗប៉ុសណាណ រះខដល
រស់សៅប្តសមុពទមរណៈ។ភាវៈរានជីវតិទាងំសនរះរានរូបរាងតូចបំផុតខដលសយើង្ំុោចសមើលស�ើញសោយ
គាមា នមពីករូទស្សនប៍្នស�ើយ។
 សមុពទមរណៈជួយ��សយើងសោយយល់អំ្ីព្រះគុណខដលជាតពមរូវការរបស់សយើង។ ព្រះគុណគឺជា
អំសណាយទានថនសសចកតាីសមត្តា ករុណាការអតឱ់នសទាសនិងអំណាចសលើអំស ើ្ប្បរបស់ព្រះ។សយើងពតរូវខត
អនុញ្ញា តសោយព្រះគុណរបស់ព្រះចូលមកកនាុងជីវតិរបស់សយើង។បនាទា បម់កសយើងពតរូវខតអនុញ្ញា តសោយព្រះ
គុណហូរសចញ្ីចិតតារបស់សយើងសៅកានអ់នាកដថទ។សយើងនឹងមនិែុសគានា ្ីសមុពទមរណៈសនារះសទសបើសិនជា
សយើងគាមា នព្រះគុណសៅកនាុងចិតតា។សយើងនឹង្ំុរានជីវតិខាងឯព្លឹងវញិ្ញា ណណាមយួទាល់ខតសស្រះ។សនារះ
្ំុខមនជារសបៀបខដលពគីស្ទា នគួរខតរស់សៅត្មសនារះសទ។សយើង្ំុគួរសោយសគសៅថ្ជាពគីស្ទា ន«សមុពទ
មរណៈ»ស�ើយ។
 សូមោនែគម្រីយ៉ូហាន៧៖៣៧,៣៨និងលូកា៦៖៣៨។ែទាងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីអ្វី
ខដលនឹងពតរូវសកើតស�ើងសៅកនាុងជីវតិរបស់សយើងសៅស្លខដលព្រះសយសូ៊វពបទានទឹករស់សោយសយើងបរសិភាគ។
សតើរានអ្វីសកើតស�ើងសៅស្លខដលសយើងបរសិភាគទឹករស់សនារះសហើយ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 «សតើព្រះពតរូវការជំនួយរបស់សយើងសដើម្សីស្គ្្គ រះមនុស្សរានប្បខដរឬសទ?ព្រះចងស់ោយសយើង
កាលែ យសៅជាកូនពទងដូ់ចជាព្រះរាជបុពត្»។ដូសចនារះសយើងពតរូវការចុរះចូលជាមយួនឹងព្រះសៅកនាុងរាជកិច្ចសស្គ្្គ រះ
របស់ពទង។់បនាទា បម់កសយើងនឹងរានសសចកតាីអំណរខដលព្រះរាន។សសចកតាីអំណរសនារះសចញមក្ីការខដល
សមើលស�ើញមនុស្សរបស់សយើងខដលប្នសស្គ្្គ រះសោយស្រការសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វ»។ដកពសង់្ ីEllen
G.White,TheDesireofAges,page142,adapted។
 «សតើសោកអនាកចងឈ់នារះស្គ្្គ មពបឆ្ងំនឹងអំស ើ្ប្បខដរឬសទ? ពបសិនសបើសោកអនាកចងឈ់នារះ សោក
អនាកពតរូវខតបពា្ឈបភ់ា្ោត្មា និយមសចាលសចញ។ សោកអនាកពតរូវចាបស់ផតាើមយកចិតតាទុកោកអ់ំ្ីការសស្គ្្គ រះអនាក
ដថទ។គំនិតសនរះនឹងជួយ��សោកអនាកសោយបពា្ឈបភ់ា្ោត្មា និយមសចាលសចញ»។ដកពសង់្ ីEllenG.
White,FundamentalsofChristianEducation,page207,adapted។
 ដូសចនារះចូរសយើងខចករខំលកអំ្ីអ្វីខដលព្រះសយសូ៊វប្នសធ្វើសពរាបស់យើងសៅកានអ់នាកដថទ។បនាទា ប់
មកជីវតិថនព្លឹងវញិ្ញា ណរបស់សយើងនឹងប្នរងឹរាសំ�ើង។ សូមគិតអំ្ីអ្វីៗពគបយ៉់ងខដលព្រះប្នពបទាន
សោយសយើងសៅកនាុងព្រះពគីសទា។រានខតចិតតាោត្មា និយមប៉ុសណាណ រះខដលនឹងរារាងំសយើង្ីការខចករខំលកអំសណាយ
សនរះសៅកានអ់នាកដថទ។សតើនឹងរានអ្វីសកើតស�ើងពបសិនសបើសយើងែកខានមនិប្នខចករខំលកសសចកតាីជំសនឿរបស់
សយើង?សនារះជីវតិខាងឯព្លឹងវញិ្ញា ណរបស់សយើងនឹងកាលែ យសៅដូចជាសមុពទមរណៈដូសចានា រះខដរ។
 សតើសោកអនាកប្នខចករខំលកសរឿងរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅកានអ់នាកដថទខដរឬសទ?សតើបទ្ិសស្ធន៍
របស់សោកអនាកសធ្វើសោយជំសនឿរបស់សោកអនាកកានខ់តរងឹរាសំ�ើងសោយរសបៀបណា?
_____________________________________________________________________



5ថ្្ង្ុធ ១កក្កោ

សគារ្ត្មសសចកតាីបគ្្គ បរ់បស់ព្រះ

 សយើងនឹងសដើរត្មខផនការរបស់ពទង់ សៅស្លណាខដលសយើងរានភា្សស្មា រះពតងច់ំសពារះព្រះ
សយសូ៊វ។សយើងនឹងសធ្វើត្មសសចកតាីបគ្្គ បរ់បស់ពទង។់អ្វីខដលសំខានស់ពរាបព់្រះសយសូ៊វជាយ៉ងណាក៏
សំខានស់ពរាបស់យើងជាយ៉ងសនារះខដរ។ សតើចិតតារបស់សោកអនាកសស្មា រះពតងច់ំសពារះព្រះសយសូ៊វខដរឬសទ? សបើ
ដូសចានា រះខមនសោកអនាកនឹងសធ្វើកិច្ចការជាមយួនឹងពទង់សដើម្សីស្គ្្គ រះមនុស្សខដលធ្លែ កស់ៅកនាុងអំស ើ្ប្ប។

 សូមោនធីម៉ូស្ទី១២៖៣,៤និងស្ពតរុសទី២៣៖៩។សតើែទាងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ី
ព្រះហឫទយ័របស់ព្រះយ៉ងដូចសមតាច?សតើអ្វីខដលសំខានជ់ាទីបំផុតសពរាបព់្រះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះរានព្រះទយ័សស្មនស្សអំ្ីការសស្គ្្គ រះមនុស្សសោក។គាមា នអ្វីសផ្សងខដលសំខានស់ពរាប់

ពទងស់ពរៅ្ីសរឿងសនរះសទ។ព្រះចងស់ោយមនុស្ស«ទាងំអស់»ប្នសស្គ្្គ រះនិង«ឲ្យប្នស្្គ ល់សសចកតាី្ ិត»
(ធីម៉ូស្ទី១២៖៤)។«ពទង់រានព្រះហឫទយ័អតធ់មាត់នឹងសយើងរាល់គានា វញិសោយមនិចង់ឲ្យអនាកណាមយួវនិាស
ស�ើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាងំអស់ប្នខពបចិតតាវញិ»(ស្ពតរុសទី២៣៖៩)។គម្រីអត្ថា ធិបបាយថនសសសវនសដយ-
ោតស់វនទីសទាបគ្ហា ញពប្បស់យើងថ្ពាក្យ«ចង»់សៅកនាុងែគម្រីស្ពតរុសទី២៣៖៩សចញមក្ីពាក្យសពកក
ខដលសៅថ្ «ប៊ូ�ូថម៉ (boulomai)»។ «ប៊ូ�ូថមប៉គ្ហា ញសយើងអំ្ីចំណង់ ឬសសចកតាីពប្ថ្នា កនាុងការសធ្វើអ្វី
មយួ»។ បនាទា បម់ក គម្រីអត្ថា ធិបបាយថនសសសវនសដយោតស់វនទីសទាប្នបគ្ហា ញពប្បអ់ំ្ីពាក្យថ្ «ប៉ុខនតា»
បខនថាមសទៀត។ពាក្យថ្«ប៉ុខនតា»ជាភាស្សពកកសៅថ្«ោលឡា(alla)»។សោកស្ពតរុសសពបើពាក្យសនរះ
សដើម្ី«បគ្ហា ញសយើងអំ្ីសគាលគំនិត២សផ្សងគានា ។សគាលគំនិតទី១គឺជាសគាលជំសនឿខកលែងកាលែ យខដលថ្ព្រះ
្ំុរានបំណងចងជ់ួយ��អនាកណារានា កស់ស្រះស�ើយ។ផទាុយសៅវញិសគាលគំនិតទី២គឺជាសសចកតាី្ិតខដលព្រះ
ចងប់គ្ហា ញថ្ព្រះអង្គចងស់ស្គ្្គ រះមនុស្សពគបគ់ានា ។»ដកពសង់្ ីTheSDABibleCommentary,volume
7,page615,adapted។ព្រះសយសូ៊វប្នបគ្្គ បស់ោយសយើងសធ្វើកិច្ចការជាមយួពទង់សដើម្សីស្គ្្គ រះមនុស្ស។
ពទងច់ងស់ោយសយើងសធ្វើជាសមារបនាទា ល់សៅកានម់នុស្សសោកអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់ សសចកតាី្ិត និងព្រះគុណ។
ដូចគានា នឹងអ្វីខដលសយើងប្នស�ើញថ្ ព្រះគុណខដលជាអំសណាយរបស់ព្រះគឺជាសសចកតាីសមត្តា ករុណា សសចកតាី
សលើកខលងសទាសនិងអំណាចយកឈនារះសលើអំស ើ្ប្បរបស់ពទង។់សយើងនឹងបគ្ហា ញអំ្ីបំណងព្រះហឫទយ័
របស់ព្រះកនាុងការសស្គ្្គ រះមនុស្សសោកដល់្ួកសគ។

 សូមោនែគម្រីកិច្ចការ១៣៖៤៧សហើយសពបៀបសធៀបែសនរះសៅនឹងែគម្រីសអស្យ៤៩៖៦។
សតើសោកប៉ុលកំ្ុងខតរានពបស្សនអ៍ំ្ីអនាកណាសៅកនាុងែគម្រីកិច្ចការ១៣៖៤៧? សតើសោកប៉ុលកំ្ុង
ខតពប្បអ់ំ្ីអ្វីសៅកនាុងែសនរះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ស្លែលែរះស្រថនព្រះគម្រីសញ្ញា ចាស់រានអតថានយ័ជាសពចើន។សោកប៉ុលបគ្ហា ញពប្បស់្សន៍

យូោនិងស្សនដ៍ថទ្ីស្រថនព្រះគម្រីសញ្ញា ចាស់អំ្ីស្សនអ៍ុីពស្ខអលនិងព្រះអង្គសស្គ្្គ រះ (សូម
ោនែគម្រីសអស្យ៤១៖៨;សអស្យ៤៩៖៦និងលូកា២៖៣២)។សោកប៉ុលបគ្ហា ញអំ្ីរសបៀបខដលែ
ទាងំសនរះទាកទ់ងជាមយួនឹង្ួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្មាីផងខដរ។សតើរានសរឿងអ្វីសកើតស�ើងពបសិនសបើ្ួកជំនំុ
្ំុប្នយកចិតតាទុកោកច់ំសពារះសសចកតាីបគ្្គ បរ់បស់ព្រះសយសូ៊វ?្ួកជំនំុនឹងពតរូវទទួលបរាជយ័កនាុង្ន័្ធកិច្ចខដល
ព្រះប្នបគ្្គ បស់ោយ្ួកសគសធ្វើ។

 សតើការខដលស�លែចអំ្ីមូលសហតុខដលថ្ សយើងជាពករុមជំនំុសៅសលើសោកីយស៍នរះនឹងោចបង្កសោយ
រានសពគារះថ្នា កអ់្វីែលែរះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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ដឹកនាសំោយសសចកតាីពសឡាញ់

 សប្តា ហ៍សនរះសយើងប្នស្លែើយនឹងសំណួរខដលសួរថ្៖«សតើសហតុអ្វីប្នជាសយើងចាបំ្ចព់តរូវសធ្វើ
ជាសមារបនាទា ល់?»។សយើងប្នរកស�ើញថ្សយើងរានសសចកតាីអំណរសៅស្លខដលសយើងសធ្វើកិច្ចការជាមយួ
នឹងព្រះកនាុងការសស្គ្្គ រះមនុស្ស។សមារបនាទា ល់អំ្ីព្រះថនសសចកតាីពសឡាញ់របស់សយើងបគ្ហា ញមនុស្សអំ្ី
រសបៀបខដល្ួកសគពតរូវប្នសស្គ្្គ រះ។្ួកសគោចសមើលស�ើញយ៉ងចបាស់ោស់អំ្ីសសចកតាី្ិតនិងព្រះ
គុណរបស់ព្រះ។សូមចងចាថំ្ព្រះគុណខដលជាអំសណាយរបស់ព្រះគឺជាសសចកតាីសមត្តា ករុណាសសចកតាី
សលើកខលងសទាសនិងអំណាចយកឈនារះសលើអំស ើ្ប្ប។
 ទនទាឹមនឹងសនរះព្រះនឹងជួយ��សយើងសោយកានខ់តរងឹរាសំ�ើងសៅស្លណាខដលសយើងសធ្វើជាសមារ
បនាទា ល់។ដូសចនារះសយើងពតរូវខតចងចាំ្ ីសរឿងសនរះសដើម្ខីចករខំលកអំ្ីព្រះសយសូ៊វសៅកានអ់នាកដថទ។សយើង
ពតរូវខតបគ្ហា ញពប្ប់្ ួកសគអំ្ីអ្វីពគបយ៉់ងខដលព្រះប្នសធ្វើសពរាបស់យើង។សយើងពតរូវខតជួយ��អនាកដថទខដល
កំ្ុងខតពតរូវការព្រះសយសូ៊វផងខដរ។ ជីវតិខាងឯព្លឹងវញិ្ញា ណរបស់សយើងនឹងមនិោចលូតោស់ប្ន
ស�ើយពបសិនសបើសយើងមនិប្នសធ្វើជាសមារបនាទា ល់អំ្ីព្រះសយសូ៊វ។
 សយើងនឹងចូលសៅជិតព្រះខដលចងស់ស្គ្្គ រះមនុស្សសោកទាងំអស់ប្នសៅស្លណាខដល
សយើងសធ្វើជាសមារបនាទា ល់។សយើងសធ្វើត្មសសចកតាីបគ្្គ បរ់បស់ព្រះសៅស្លណាខដលសយើងសធ្វើជាសមារបនាទា ល់។
សយើងនឹងពកស�កសមើលសហតុផលខដលថ្ សហតុអ្វីប្នជាសយើងគួរខតសធ្វើជាសមារបនាទា ល់សៅកានអ់នាកដថទសៅ
កនាុងសមសរៀនសិកសាថ្្ងសនរះ។
 សូមោនែគម្រីកូរនិ្ូសទី២៥៖១៤,១៥,១៨-២០។សតើអ្វីខដលសធ្វើសោយសោកប៉ុលសៅខត
ោចឈររងឹរាបំ្នសៅកនាុងពគាលំប្កពគាស្កល្ងថនជំសនឿពគាខដលរានបញ្ហា និងពគាខដលរានបទ
្ិសស្ធនោ៍ពកក់ៗ ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សោកប៉ុលប្នដឹកនាំ្ ួកជំនំុសោយសសចកតាីពសឡាញ់។សបើសិនជាសោកអនាកសធ្វើកិច្ចការសោយ
សសចកតាីពសឡាញ់សនារះសោកនឹងមនិពតរូវការសហតុផលសផ្សងសទៀតស�ើយ។សោកប៉ុលប្នរានពបស្សន៍
ថ្«ព្រះហឫទយ័ពសឡាញ់របស់ព្រះពគិស្ដប្នជំរុញសយើង»(កូរនិ្ូសទី២៥៖១៤)។ពបស្សនរ៍បស់
សោកប៉ុលគឺជាសសចកតាី្ិតដស៏ៅអស់កល្។ពាក្យថ្«ជំរុញ»រាននយ័ថ្«ដឹកនាំពគបព់គងឬសធ្វើសោយ
អនាកណារានា ករ់ានចំណងច់ងស់ធ្វើកិច្ចការមយួយ៉ងខាលែ ងំ»។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វប្នជំរុញ
កិច្ចការពគបយ៉់ងខដលសោកប៉ុលប្នសធ្វើ។សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វប្នបណាតា លសោយសោក
ប៉ុលខចករខំលកអំ្ីខផនការសស្គ្្គ រះរបស់ព្រះសៅទូទាងំតំបនស់មឌីខទរ៉ាសណ។
 «សសចកតាីពសឡាញ់ពតរូវរានសៅកនាុងចិតតា។ ពគីស្ទា នខដលសស្មា រះពតងព់តរូវរានសសចកតាីពសឡាញ់ដ៏
ពជាលសពរៅសពរាបព់្រះសយសូ៊វសៅកនាុងចិតតា»។សនារះគឺជាសហតុផលសពរាបព់គបយ៉់ងខដលពគីស្ទា នដស៏ស្មា រះ
ពតងប់្នសធ្វើ។សសចកតាីពប្ថ្នា ដព៏ជាលសពរៅរបស់្ួកសគកនាុងការជួយ��អនាកដថទប្នសកើតសចញ្ីសសចកតាីពសឡាញ់
របស់្ួកសគចំសពារះព្រះសយសួូ៊វ»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,TheAdventistHome,page425,
adapted។
 ដូសចនារះ សយើងពតរូវយល់អំ្ី្ន័្ធកិច្ចខដលព្រះសយសូ៊វប្នសធ្វើសពរាបស់យើងសៅសលើសឈើឆ្្ក ង។ សនារះ
សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វនឹងបំស្ញសយើង។សយើងនឹងរតឹខតចងខ់ចករខំលកអំ្ីអ្វីខដលពទងប់្ន
សធ្វើសពរាបស់យើងសៅកានអ់នាកដថទ។
 ព្រះខដលប្នបសង្កើតហ្វូងផា្ក យនិង្ួកសទវត្កប៏្នសុគតសៅសលើសឈើឆ្្ក ងជំនួសសយើងរាល់
គានា ខដរ។សតើសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីសៅពតងស់នរះជួយ��សយើងសោយខចករខំលកសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទងស់ៅ
កានអ់នាកដថទយ៉ងដូចសមតាច?
________________________________________________________________________
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ការសិកសាបខនថាម៖សូមោនEllenG.White,“God’sPurpoeforHisChurch,”pages9-16,inThe
ActsoftheApostles,andpages822-828,inTheDesireofAges។
 ្ួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្មាីប្នសថាិតសៅកនាុងសពគារះថ្នា កស់ោយស្រខតមនិប្នយល់អំ្ីសហតុផល
សពរាប់្ ួកសគខដលរស់សៅសលើសោកីយស៍នរះ។អនាកពសី ខអលលែិនជីថវត៉ប៍្នរានពបស្សនអ៍ំ្ីសពគារះថ្នា ក់
សនរះថ្៖«មនុស្សខដលមនិខមនពគីស្ទា នប្នវាយពបហារសរាជិកថន្ួកជំនំុពករុងសយរូស្�ិមសោយស្រ
ខតសគាលជំសនឿរបស់្ួកសគ។ការវាយពបហារសនរះប្នជួយ��្ួកជំនំុសោយសកើនស�ើង សហើយ្ួកសគប្នផសាយ
ដំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វ។ ្ួកជំនំុប្នទទួលសជាគជយ័សៅកនាុងការផ្ស្្វផសាយដំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វ
កនាុងពករុងសយរូស្�ិមមុនការវាយពបហារចាបស់ផតាើមរានសៅសទៀត។ប៉ុខនតាសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នសថាិត
សៅកនាុងសពគារះថ្នា កស់ោយស្រខត្ួកសគស្នា កស់ៅយូរស្កកនាុងពករុងសយរូស្�ិម។ ព្រះសយសូ៊វប្នបគ្្គ បស់ោយ
សិស្សរបស់ពទងផ់្ស្្វផសាយដំណឹងល្អសៅពគបទី់កខនលែង។សិស្សរបស់ពទងប់្នស�លែចថ្អំណាចកនាុងការ
ពបឆ្ងំនឹងសសចកតាីោពកកគឺ់សចញមក្ីការែិតែំពបឹងខពបងសធ្វើការបសពមើព្រះ។្ ួកជំនំុចាបស់ផតាើមគិតថ្កិច្ចការ
សំខាន់បំផុតខដល្ួកសគោចសធ្វើប្នសៅស្លសនារះគឺការពារ្ួកជំនំុសយរូស្�ិម្ីការវាយពបហារ។
សរាលែ៉ រះសហើយ្ួកជំនំុ្ុំប្នបសពងៀនអនាកសជឿ្មាីៗសោយបនតាផសាយដំណឹងល្អសៅកានម់នុស្សខដល្ំុទានប់្ន
ឮអំ្ីដំណឹងល្អសនារះសទ។្ួកជំនំុប្នសថាិតសៅកនាុងសពគារះថ្នា កថ់នការសបបាយរកីរាយជាមយួនឹងអ្វីខដល្ួកសគ
ប្នសធ្វើកាល្ីអតីតកាល»។ដកពសង់្ ីTheActsoftheApostles,page105,adapted។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១.សូមពកស�កសមើលពបស្សនរ៍បស់អនាកពសីខអលលែិនជីថវត៉ខ៍ាងសលើមតាងសទៀតសោយយកចិតតាទុកោក។់
សូមយកចិតតាទុកោកជ់ា្ិសសសចំសពារះពបសយគចុងសពកាយ។សតើសហតុអ្វីប្នជាសយើងពតរូវពបរុងពបយត័នានឹង
សពគារះថ្នា កដូ់ចគានា សនរះសៅស្លបច្ចុប្ននា?សតើសហតុអ្វីប្នជាការខដលរានោរមមាណ៍ខបបសនរះមនិពតឹមពតរូវ?
២.សតើសហតុអ្វីប្នជាសោកអនាកគិតថ្កណ្ឌ គម្រីរ៉ាថ្យ,រ៉ាកុស,លូកានិងយ៉ូហានប្នបញ្ចបស់ោយ
សសចកតាីបគ្្គ បខ់តមយួដូចគានា ?សូមោនសសចកតាីបគ្្គ បស់ៅកនាុងែគម្រីរ៉ាថ្យ២៨៖១៨-២០;រ៉ាកុស១៦៖
១៥,១៦;លូកា២៤៖៤៦-៤៩និងយ៉ូហាន២០៖២១។សតើសសចកតាីបគ្្គ បរ់បស់ព្រះសយសូ៊វសៅកនាុងែទាងំ
សនរះបគ្ហា ញអ្វីែលែរះ ដល់សិស្សរបស់ពទងខ់ដលរស់សៅកនាុងសតវត្សរទ៍ី១? សតើសរឿងសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើងយ៉ង
ដូចសមតាចស្្វថ្្ងសនរះ?
៣.សតើការខដលសធ្វើជាសមារបនាទា ល់និងការបសពមើព្រះោចជំនួសសសចកតាី្ិតថនការថ្្វ យបង្គំព្រះប្នខដរឬ
សទ?សបើសិនជាោចសតើសោយរសបៀបណា?សតើសយើងោចសធ្វើអ្វីប្នែលែរះសដើម្ពីប្កដថ្សយើងនឹងមនិធ្លែ ក់
សៅកនាុងអនាទា កស់នរះ?
៤.សតើការខដលសធ្វើជាសមារបនាទា ល់និងការបសពមើព្រះជួយ��សោយជំសនឿរបស់សយើងកានខ់តរងឹរាយ៉ំងដូចសមតាច?
សតើសោកអនាកប្នសរៀនអំ្ីបទ្ិសស្ធនរ៍បស់សោកអនាកសដើម្ជីួយ��ដល់អនាកដថទយ៉ងដូចសមតាច?សតើកំហុស
អ្វីែលែរះខដលសោកអនាកប្នសធ្វើ?សតើសោកអនាកោចជួយ��អនាកដថទមនិសោយសធ្វើកំហុសដខដលយ៉ងដូចសមតាច?
៥. ព្រះពសឡាញ់សយើងរាល់គានា សពបៀបដូចជាមនុស្សខតរានា កស់ៅសលើខផនដី។ សសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីពតង់
សនរះគឺ្ិតជាអស្្ច រ្យបំផុត។ សតើសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីពតងស់នរះរានអតថានយ័ចំសពារះសោកអនាកយ៉ងដូចសមតាច?
សនរះគឺជាសសចកតាី្ិតដសំ៏ខានប់ំផុតសៅសលើខផនដី និងស្ថា នសួគ។៌ សតើសោកអនាកគួរសពបើជីវតិរស់សៅត្ម
សសចកតាី្ិតសនរះសោយរសបៀបណា?
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ឈបស់ៅោកាសយនោឋា ន

 រានសំណួរខតមយួប៉ុសណាណ រះខដលនឹងពតរូវសួរសៅថ្្ងជំនំុជំររះ។ែ្ុ ំប្នឮពាក្យសនរះសៅស្លខដល
សជើងសហារះសហើរអនតារជាតិរបស់ែ្ុ ំប្នចុរះចតសៅកនាុងទីពករុងផត�ិន(Portland)ថនរដឋាអូរហី្គិន(Oregen)
សហរដឋាោសមរកិ។
 ម្នតាីអសនាតា ពបសវសនថ៍នសហរដឋាោសមរកិប្ន្ិនិត្យសមើលលិែិត្លែងខដនជនជាតិនរ័សវសរបស់
ែ្ុ ំរចួសមលែងឹសមើលមកែ្ុ ំសៅកនាុងោកាសយនោឋា នអនតារជាតិផត�ិន។គាតប់្នសួរែ្ុ ំថ្«សតើអនាកសៅសធ្វើ
អ្វី?»។ែ្ុ ំប្នតបសៅវញិថ្«ែ្ុ ំសៅសលងមតិតា�កតាិ»។គាតប់្នសួរសទៀតថ្«ោសយោឋា នរបស់មតិតា�កិតាអនាក
សៅឯណា?»។ែ្ុ ំប្នស្លែើយថ្«ែ្ុ ំមនិប្នដឹងថ្នាងស្នា កស់ៅទីណាសទប៉ុខនតានាងនឹងមកទទួលែ្ុ ំសៅ
ទីសនរះ»។ម្នតាីអសនាតា ពបសវសនប៍សញ្ចញទឹកមុែមនិសូវជាល្អសស្រះសោយស្រខតដឹងថ្ែ្ុ ំមនិប្នស្្គ ល់
ោសយោឋា នមតិតា�កតាិរបស់ែ្ុ ំ។គាតក់សួ៏រសទៀតថ្«អុីចឹងសតើអនាកស្្គ ល់មតិតា�កតាិរបស់អនាកសោយរសបៀបណា?»។
«ែ្ុ ំប្នស្្គ ល់នាងសៅឯមហាវទិយាល័យមយួខាងសពរៅទីពករុង�ុង»ែ្ុ ំប្នស ល្ែើយ។គាតក់សួ៏រសទៀតថ្
«សតើអនាកសរៀនអ្វីខដរសៅទីសនារះ?»។«ែ្ុ ំសរៀនសទវវទិយា»ែ្ុ ំប្នស្លែើយ។ម្នតាីអសនាតា ពបសវសនប៍្នសសង្គតសមើល
ទឹកមុែរបស់ែ្ុ ំ។គាតក់សួ៏រសទៀតថ្«ជាអនាកសជឿខមនឬ?»។«ប្ទែ្ុ ំជាអនាកសជឿ»ែ្ុ ំប្នស្លែើយ។គាតប់្ន
្ិនិត្យសមើលលិែិត្លែងខដនរបស់ែ្ុ ំខដលសៅកនាុងថដរបស់គាតម់តាងសទៀត រចួសងើបមកសួរែ្ុ ំសទៀតថ្«សបើអុីចឹង
ខមនសហតុអ្វីប្នជាអនាកប្នសស្គ្្គ រះ?»។ចសមលែើយប្នសចញ្ីរាតែ់្ុ ំថ្«ែ្ុ ំប្នសស្គ្្គ រះសោយស្រព្រះ-
សយសូ៊វសុគតជំនួសែ្ុ ំ»។ ម្នតាីអសនាតា ពបសវសនប៍្នសមលែងឹសមើលែ្ុ ំមតាងសទៀត រចួនិយយថ្ «ស្លែើយប្នល្អ
អនាកោចចូលសៅប្ន»។ែ្ុ ំញញឹមសហើយសដើរចូលសៅកនាុងសហរដឋាោសមរកិ។
 ស្រៈសំខានថ់នការសនទានាមយួសនរះប្នសធ្វើសោយែ្ុ ំរសំ�ើបចិតតាជាខាលែ ងំ សៅស្លខដលែ្ុ ំសដើរសចញ
សៅឯកខនលែងផទាុកអីវ៉ាន។់រានខតសំណួរមយួប៉ុសណាណ រះខដលនឹងពតរូវប្នសួរសៅថ្្ងជំនំុជំររះ៖សតើសហតុអ្វីប្ន
ជាអនាកប្នសស្គ្្គ រះ?ចំស�ើយគឺរានសៅកនាុងែគម្រីយ៉ូហានទី១៥៖១១-១៣ខដលខចងថ្«សនរះសហើយជា
សសចកតាីបនាទា ល់សនារះគឺថ្ព្រះពទង់ប្នពបទានជីវតិដ៏សៅអស់កល្ជានិច្ចមកសយើងរាល់គានា សហើយជីវតិ
សនារះគឺសៅកនាុងព្រះរាជបុពត្ថនពទង។់ឯអនាកណាខដលរានព្រះរាជបុពត្សនារះក៏រានជីវតិខដរខតអនាកណា
ខដលគាមា នព្រះរាជបុពត្ថនព្រះសទសនារះគាមា នជីវតិស�ើយ។ែ្ុ ំប្នសរសសរសសចកតាីទាងំសនរះសផ្ើមកអនាករាល់គានា 
ខដលសជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុពត្ថនព្រះសដើម្ីឲ្យអនាករាល់គានា ប្នដឹងថ្អនាករាល់គានា រានជីវតិអស់កល្
ជានិច្ចសហើយ»។
 សតើសហតុអ្វីប្នជាអនាកប្នសស្គ្្គ រះ?អនាកោចស្លែើយតបសៅវញិសោយរានទំនុកចិតតាជាមយួនឹង
   ការធ្នាថនសសចក្ដីសស្គ្្គ រះប្នថ្«ែ្ុ ំប្នសស្គ្្គ រះសោយស្រព្រះសយសូ៊វ
   សស្គ្្គ រះែ្ុ ំ»។សោកអនាកនឹងទទួលប្នចំស�ើយយ៉ងខផ្អមខលហាមមកវញិ
   ថ្«ស្លែើយប្នល្អអនាកោចចូលសៅប្ន»។





សរឿងែលែី
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អានុភាពននទីបន្ទា លរ់បសយ់�ើង

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ៤ីខែកក្កដាឆ្នា ២ំ០២០

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖រា៉ា កុស៥៖១៥-២០;រា៉ា កុស១៦៖១-១១;កចិ្ចការ
៤៖១៣;យ៉ាូហានទី១១៖១-៣;កាឡាទី២៖២០;កចិ្ចការ២៦៖១-៣២។

ែចងចា៖ំ«ដ្តិសយើងែ្ុ ំនឹងខលងនិយាយ្ ីការខដលសយើងែ្ុ ំប្នស�ើញសហើយឮ្ំុប្នសទ»(កចិ្ចការ៤៖
២០)។
 សតើអ្ីខដលស្្ើសោយទបីន្ទា ល់ផ្ទា ល់ែ្លួនរបស់សយើងអំ្ ពី្រះសយសូ៊វរានឥទ្ធិ្ លខ្្ងំសម៉ារ្ះ?ព្រះសយសូ៊វ
នងឹស្្ើសោយចតិតាសយើងកកស់ ត្ា សដាយសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទងជ់ាមនុសិន។បន្ទា បម់កព្រះសយសូ៊វនឹងផ្្ស់
ខពបជវីតិរបស់សយើង។សន្រះសយើងនងឹរានអ្ីមលួយដសំ៏ខ្ន់សដើម្នីយិាយអំ្ពីទង។់ពប្កដណាស់សយើង
ោចនយិាយទីបន្ទា ល់ទាងំឡាយខដលទាកទ់ងសៅនឹងអ្ីខដលព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសពរាបអ់នាកណារានា ក។់
ប៉ាុខនតាការខចករខំលកទីបន្ទា ល់ផ្ទា ល់ែ្លួនរបស់សយើងអំ្ អី្ីខដលព្រះប្នស្្ើសពរាបស់យើងនងឹរានឥទ្ធិ្ លសលើស
ជាងសនរះសៅសទៀត។
 ការជខជកតវ៉ា សៅសលើទបីន្ទា ល់របស់អនាកណារានា កគឺ់ជាការ្ិប្ក។មនុស្សខដលស្តា បព់បខហល
ជាោចជំទាស់នងឹសោលជំសនឿរបស់សោកអនាក។្លួកសគោចនងឹមនិយល់ពសបអំ្ សីសចកតាី្ តិថនព្រះគម្រី
តាមរយៈការបកពស្យរបស់សោកអនាក។្លួកសគោចនងឹពបរា្ស្សន្ឬសតាីបសន្ទា សសោកអនាកអំ្ សីសចកតាី
ជសំនឿសៅសលើព្រះរបស់សោកអនាក។ផទាុយសៅវញិសតើអនាកណាោចជខជកតវ៉ា សៅនងឹទីបន្ទា ល់ផ្ទា ល់ែ្លួនរបស់
សោកអនាកប្ន?សោកអនាកោចនយិាយប្នថា«ែ្ុធ្ំ្បខ់តអស់សង្មឹ។ប៉ាុខនតាឥឡូវសនរះែំុ្ប្នរានសង្មឹ
សឡើងវញិ។ែ្ុធ្ំ្បខ់តរស់សៅកនាុង្រិទុ្ធភា្(កំហុស)។ប៉ាុខនតាឥឡូវសនរះែ្ុបំ្នរានសសចកតាសុីែស្នតាសហើយ។
ជវីតិរបស់ែ្ុហំាកដូ់ចជាោមា ននយ័ទាល់ខតសស្រះ្ីមនុ។ប៉ាុខនតាឥឡូវសនរះ ែំុ្រានសហតុផលសដើម្រីស់»។សូម្ី
ខតមនុស្សខដលរានមនទាលិសង្សយ័កោ៏ចរានចំណាបោ់រមមាណ៍តាមរយៈដំណឹងល្អសៅស្លខដល្លួកសគ
សមើលស�ើញអំ្ វី ិ្ ីខដលព្រះសយសូ៊វប្នផ្្ស់បតាូរជីវតិរបស់សោកអនាក។
 មនុស្សែរ្ះពបខហលជាោចទទលួលប្នបទ្ិសស្្នថ៍នការផ្្ស់បតាូរជីវតិខ្ងឯព្លឹងវញិ្ញា ណ
របស់្លួកសគសៅកនាុងរយៈស្លដែ៏្ីមលួយដូចខដលសោកប៉ាលុប្នស្្ើសៅតាមដងផ្ូវសៅឯទីពករុងដារា៉ា សយា៉ា ង
ដូសចានា រះខដរ។ប៉ាុខនតាមនុស្សភាគសពចើនប្នផ្្ស់បតាូរបនតាចិមតាងៗសៅតាមស្លសវោ។្លួកសគនងឹចាបស់ផតាើមយល់
ថាអនាកណាជាព្រះសយសូ៊វ។បន្ទា បម់ក្លួកសគនងឹអរព្រះគុណសពរាបអ់ំសណាយថនសសចកតាីសមតាតា ករុណា
របស់ព្រះសយសូ៊វនងិបណំងព្រះហឫទយ័របស់ពទងក់នាុងការសស្គ្រ រះ ល្ួកសគសចញ្អីំស ើ្ប្ប។ព្រះសយសូ៊វ
នងឹផ្្ស់បតាូរជីវតិរបស់សយើងយា៉ា ងស្ញសលញ។ពទងន់ងឹផ្្ស់បតាូរសយើងសៅកនាុងវ ិ្ ីខដលអនាកដថទោចសមើល
ស�ើញសៅប្ន។ការផ្្ស់បតាូរសនរះគឺ្ តិជាអ្ីខដលមនុស្សសៅសលើខផនដីចងប់្ននងិពតរូវការខ្្ងំណាស់។
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បុរសខដលោមា នអនាកណារានា ករ់ ំ្ ឹងថានឹងោចក្ាយជាសមារបន្ទា ល់

 សូមោនែគម្រីរា៉ា កុស៥៖១៥-២០។សតើសោកអនាកប្នស�ើញអំ្ីរសបៀបខដលព្រះសយសូ៊វប្ន
ចាតប់ុរសរានា កស់ោយស្្ើជាសមារបន្ទា ល់សៅឯទីពករុងសដកាប៉ាូលសៅកនាុងសរឿងសនរះខដរឬសទ? សតើសហតុអ្ីប្នជា
ព្រះសយសូ៊វ្ំុប្នទុកបុរសរានា កស់ន្រះសៅជិតពទង់ សដើម្សីោយជលួយ��ដល់ព្រះអងរកនាុងការ្ពងឹងអនាកជំសនឿ្មាីៗ
សោយកានខ់តរងឹរាសំឡើង?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ពាក្យថា«សដកាប៉ាូល»សចញមក្ីភាស្សពកកDecapolisខដលមក្ីពាក្យ«deca(សដកា)»
(ដប)់និង«Polish»(ទីពករុង)។ទីពករុងសដកាប៉ាូលគឺជាទីកខន្ងខដលពតរូវប្នបសង្កើតសឡើងសដាយទីពករុងទាងំ
១០សៅតាមស្នារសមុពទកាលីសឡសៅកនាុងសតវត្សទី១។ពបជាជនសៅទីសន្រះនិយាយភាស្និងពបកបរបរ
រស់សៅដូចោនា ។ពបជាជនខដលរស់សៅសលើទឹកដីសន្រះប្នស្រ ល់បុរសរានា កខ់ដលរានោរក្សអសស្ចចូល។
បុរសខដលោរក្សអសស្ចចូលប្នស្្ើសរឿងខប្កៗ និងគលួរសោយខ្្ចខដលស្្ើសោយចិតតារបស់ពបជាជនរាន
ការភយ័ខ្្ច។ោមា នអនាកណារានា កស់ជឿទុកចិតតាសលើោតប់្នសឡើយ។ ព្រះសយសូ៊វប្នទតស�ើញចិតតារបស់
បុរសខដលរានោរក្សអសស្ចចូលសន្រះ។ព្រះសយសូ៊វប្នទតស�ើញថាបុរសរានា កស់ន្រះចងរ់ស់សៅកនាុង
ជីវតិដព៏បសសើរមលួយ។ សរ្ា៉ា រះសហើយ ព្រះសយសូ៊វប្នសដារះខលងបុរសរានា កស់នរះសោយរានសសរភីា្សចញ្ី
នឹមរបស់ោរក្សអសស្ច។
 បន្ទា បម់កពបជាជនប្នឮអំ្ីកិច្ចការខដលព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើ។្លួកសគប្នដឹងថាព្រះសយសូ៊វ
ប្នអនុញ្ញា តសោយោរក្សទាងំកងចូលសៅកនាុងហ្ូងពជរូករបស់្លួកសគ។ហ្ូងពជរូកប្នសោតចុរះ្ីភនាសំចាត
ធ្្ក់សៅកនាុងសមុពទលង់ទឹកស្្ប់ទាងំអស់សៅ។សោករា៉ា កុសប្នបគ្ហា ញពប្បស់យើងថា«សគមកឯព្រះ-
សយសូ៊វសហើយស�ើញមនុស្សខដល្ ីសដើមរានោរក្សចូលកំ្ុងខតអងរុយទាងំសស្ៀកពាក់រានស្មា រតីដឹង
ែ្លួនសឡើងគឺជាអនាកខដលរានោរក្សទាងំកងចូលសន្រះឯងរលួចសគខស្ងខ្្ច»។បុរសរានា កស់ន្រះប្នរាន
ស្មា រតីដឹងែ្លួនសឡើង។ព្រះសយសូ៊វប្នផ្្ស់បតាូរសោលគំនិតោរមមាណ៍និងវញិ្ញា ណរបស់បុរសរានា កស់ន្រះ។
សនរះគឺជាអ្ីខដលដំណឹងល្អប្នផសាយសៅ។ ដំណឹងល្អនឹងទទលួលយកអស់អនាកខដលសែទាចខ្ទា សំដាយស្រ
អំស ើ្ប្បនិងផ្្ស់បតាូរ្លួកសគកនាុងពគបទ់ាងំអស់។
 សន្រះគឺជាមូលសហតុខដលបណាតា លសោយបុរសរានា កស់នរះោចស្្ើជាសមារបន្ទា ល់ដល៏្អបំផុតសៅកាន់
ពបជាជនសៅកនាុងទីពករុងទាងំ១០សន្រះប្ន។ជីវតិរបស់បុរសរានា កស់នរះប្នផ្្ស់បតាូរទាងំពសរុង។ឥឡូវសនរះ
ោតោ់ចខចករខំលកទីបន្ទា ល់របស់ោតអ់ំ្ីព្រះសយសូ៊វសៅកានម់នុស្សពគបោ់នា សៅកនាុងទីពករុងសដកាប៉ាូល។
អនាកពសីខអល្ិនជីថវ ៉ាតប៍្នសរសសរថា«សយើងគឺជាសមារបន្ទា ល់សពរាបព់្រះសយសូ៊វ។ការស្្ើបន្ទា ល់គឺជាកិច្ច
ការរបស់សយើងកនាុងការពបកាសពប្បដ់ល់មនុស្សអំ្ីអ្ីខដលសយើងប្នដឹងអំ្ីពទង។់សយើងពតរូវខតខចករខំលក
អំ្ីអ្ីខដលសយើងប្នស�ើញប្នឮនិងរានោរមមាណ៍ចំសពារះព្រះសយសូ៊វ។សយើងនឹងរានទីបន្ទា ល់សដើម្ី
ខចករខំលកសៅកានម់នុស្សអំ្ីរសបៀបខដលព្រះសយសូ៊វប្នដឹកន្សំយើងពបសិនសបើសយើងស្្ើតាមព្រះសយសូ៊វ
មលួយជំហានមតាងៗ។ សយើងោចពប្បអ់នាកដថទអំ្ីរសបៀបខដលសយើងសជឿទុកចិតតាសលើសសចកតាីសនយារបស់ព្រះ
និងដឹងថាសសចកតាីសនយារបស់ពទងគ់ឺជាការ្ិត។សយើងកោ៏ចខចករខំលកនូវអ្ីខដលសយើងប្នដឹងអំ្ីសសចកតាី
សមតាតា ករុណារបស់ព្រះផងខដរ។ព្រះសយសូ៊វចងស់ោយសយើងស្្ើបន្ទា ល់សពរាបព់ទង។់មនុស្សសៅសលើ
ខផនដីសនរះពតរូវការដឹងអំ្ីទីបន្ទា ល់ទាងំសនរះ។សបើសយើងបគ្ហា ញពប្ប់្ លួកសគសន្រះ្លួកសគនឹងមនិវសង្ងសទៀត
សឡើយ»។TheDesireofAges,page340,adapted។ព្រះខតងខតសពបើសមារបន្ទា ល់ខដលោមា នអនាកណា
រានា ករ់ ំ្ ឹងថាពទងន់ឹងសពបើបុគរលរានា កស់ន្រះសឡើយ។
 សតើទីបន្ទា ល់របស់សោកអនាកយា៉ា ងដូចសមតាចខដរ?សតើសោកអនាកពប្បអ់ំ្ីរសបៀបខដលអនាកក្ាយ
មកជាពគីស្ទា នដល់អនាកដថទយា៉ា ងដូចសមតាចខដរ? សតើសោកអនាកោចខចករខំលកអំ្ីទីបន្ទា ល់របស់សោក
អនាកអ្ីែ្រះសដើម្ជីលួយ��អនាកណារានា កខ់ដលមនិទានប់្នទទលួលសជឿព្រះសយសូ៊វសៅសឡើយ?
_____________________________________________________________________
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ព្រះអងរសស្គ្រ រះរបស់សយើងរានព្រះជនមារស់

 ស្លសន្រះគឺជាស្លព្ឹកព្លឹមថនថ្្ងោទិត្យ។ន្ងរា៉ា រាទាងំ្ីរន្កប់្នរតស់ៅឯផនាូររបស់ព្រះ-
សយសូ៊វយា៉ា ងពបញាបព់បញាល់។្លួកសគ្ំុប្នសៅទីសន្រះសដើម្ទូីលសូមអ្ី្ីពទងស់ន្រះសទ។សតើព្រះអងរខដល
ប្នសុគតោចពបទានអ្ីដល់សគប្ន?ន្ងរា៉ា រាទាងំ្ីរន្កប់្នស�ើញព្រះសយសូ៊វពបឡាកស់ៅសដាយឈាម
និងស្នា មជា។ំ ្លួកសគ្ំុខដលសភ្ចអំ្ីអ្ីខដលប្នសកើតសឡើងចំសពារះព្រះសយសូ៊វសៅសលើស�ើឆ្្ក ងមលួយវនិ្ទី
ណាសឡើយ។្លួក្សតាីប្នចូលសៅសរា្អ តស្របស់ព្រះសយសូ៊វនិងសរៀបចំស្ជាសពសច សដើម្បីញ្ចុ រះ។ចិតតា
របស់្លួកសគរានស្ញសដាយសសចកតាីសស្កសសពងង។្លួក្សតាីហាកដូ់ចជាសមើល្ំុស�ើញសសចកតាីសង្មឹ
សពរាបអ់ន្គតទាល់ខតសស្រះ។
 ្លួក្សតាីប្នសៅដល់ផនាូររបស់ព្រះសយសូ៊វ។្លួកសគរានការភ្ាកស់ផ្អើលជាខ្្ងំខដលប្នស�ើញផនាូរ
សៅទសទ។សោករា៉ា ថាយប្នបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីអ្ីខដលប្នសកើតសឡើងបន្ទា ប៖់«ខតសទវតានិយាយនឹង
្សតាី២ន្ក់ថាកំុឲ្យភយ័អីដ្តិែ្ុ ំដឹងសហើយថាន្ងរកព្រះសយសូ៊វខដលពតរូវឆ្្ក ងខតពទង់មនិគង់សៅទីសនរះសទ
ដ្តិពទង់រានព្រះជនមារស់សឡើងវញិសហើយដូចជាពទង់ប្នរានព្រះបនទាូលទុកចូរមកសមើលកខន្ងខដលពទង់
ប្នផទាំចុរះ»(រា៉ា ថាយ២៨៖៥,៦)។
 ចិតតារបស់្លួក្សតាីរានស្ញសដាយសសចកតាីអំណរ។្ លួកសគខលងរានោរមមាណ៍សស្កសៅសទៀត
សហើយ។្លួកសគប្ន�បទ់លួញយំនិងខបរសៅចសពមៀងថនសសចកតាីអំណរចំសពារះដំណឹងខដលថាព្រះសយសូ៊វ
រានព្រះជនមារស់សឡើងវញិ។
 សូមោនែគម្រីអំ្ីន្ងរា៉ា រាសៅកនាុងែគម្រីរា៉ា កុស១៦៖១-១១។សតើន្ងរា៉ា រាស្្ើអ្ីែ្រះសៅស្ល
ខដលន្ងប្នដឹងថាព្រះសយសូ៊វប្នរានព្រះជនមារស់្ីសុគតសឡើងវញិ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ន្ងរា៉ា រាប្នជលួបព្រះសយសូ៊វបន្ទា ប់្ ីពទងរ់ានព្រះជនមារស់សឡើងវញិ។បន្ទា បម់កន្ងប្នរត់
សៅពប្បសិ់ស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វអំ្ីសហតុការណ៍ខដលន្ងប្នស�ើញ។ន្ងរា៉ា រា្ំុោចសៅសស្ងៀមប្ន
សឡើយ។ សនរះជាដំណឹងដអ៏ស្្ច រ្យជាទីបំផុតខដលន្ងមនិោចទុកសពរាបខ់តែ្លួនន្ងផ្ទា ល់ប្នសឡើយ។
ព្រះសយសូ៊វរានព្រះជនមារស់សឡើងវញិសហើយ!ផនាូររបស់ពទងគ់ឺសៅទសទ!មនុស្សសៅពគបទី់កខន្ងពតរូវខតប្ន
ដឹងអំ្ីសរឿងសនរះ។សយើងរាល់ោនា កប៏្នជលួបព្រះសយសូ៊វសៅកនាុងជីវតិរបស់សយើងដូចជាន្ងរា៉ា រាផងខដរ។
សៅស្លខដលសយើងជលួបព្រះសយសូ៊វដូចជាន្ងរា៉ា រា សយើងកព៏តរូវខតរតស់ៅពប្បអ់នាកដថទអំ្ីសរឿងសន្រះផង
ខដរ។ដំណឹងល្អពតរូវខតផ្ស្្ផសាយសចញសៅ។ សយើងមនិពតរូវោកទុ់កដំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វសពរាប់
ខតែ្លួនសយើងសន្រះសទ។
 គលួរសោយចាបោ់រមមាណ៍ជាខ្្ងំខដលសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នបដិសស្មនិព្មសជឿសរឿងរបស់
ន្ងរា៉ា រា។ចូរនឹកចាថំាព្រះសយសូ៊វអងរពទងប់្នសពជើសសរ ើសសិស្សខដលរានលក្ខណៈដូចោនា ។ព្រះសយសូ៊វ
ករ៏ានបនទាូលពប្ប់្ លួកសគជាសពចើនដងមកសហើយអំ្ីការសុគតនិងការរស់សឡើងវញិរបស់ពទង។់«ខតកាល
សគប្នឮថាពទង់រស់សហើយថាន្ងប្នស�ើញពទង់សន្រះសគមនិសជឿសទ»(រា៉ា កុស១៦៖១១)។ពតងស់នរះ
ជាសមសរៀនដសំ៏ខ្នម់លួយសពរាបស់យើង។សិស្សជំនិតរបស់ព្រះសយសូ៊វ្ុំប្នទទលួលសជឿសសចកតាី្ិតសនរះភ្ាមៗ
សន្រះសទ។ដូសចនារះសយើងកម៏និរានអ្ីគលួរសោយភ្ាកស់ផ្អើលផងខដរសៅស្លខដលមនុស្ស្ុំប្នទទលួលសជឿដំណឹង
របស់សយើងអំ្ីព្រះសយសូ៊វភ្ាមៗសន្រះ។
 សតើសៅស្លណាខដលសោកអនាកប្ន្យាយាមពប្បអ់នាកណារានា កអ់ំ្ីព្រះសយសូ៊វ ពស្បខ់តបុគរល
សន្រះប្ន្យសចញ្ីសោកអនាកសៅ?សតើសោកអនាកប្នសរៀនអ្ីែ្រះសចញ្ីបទ្ិសស្្នស៍ន្រះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ថ្្ងចន័ទា ៦កក្កដា
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អំណាចថនជីវតិខដលប្នផ្្ស់បតាូរ
 «កាលប្នស�ើញថាស្ពតរុសនិងយ៉ាូហានរានចិតតាក្ាហានសន្រះ្ លួកសោកទាងំសន្រះក៏រានសសចកតាី

អស្្ច រ្យសដាយដឹងថាសគជាមនុស្សមនិសូវសចរះសពរៅពជរះសហើយឥតប្នសរៀនសូពតប៉ាុន្មា នផងប្នជាសោកយល់
ស�ើញថាសគធ្្ប់សៅជាមលួយនឹងព្រះសយសូ៊វ»(កិច្ចការ៤៖១៣)។
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ្លួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្មាីប្នសកើនសឡើងយា៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស។រានមនុស្ស៣០០០ន្កខ់ដលប្ន

ស្្ើ្ិ្ីបុណ្យពជមុជទឹកសៅថ្្ងមលួយ(កិច្ចការ២៖៤១)។រានមនុស្សជាសពចើនពានន់្កព់តរូវប្នបខនថែមសៅកនាុង
្លួកជំនំុពតឹមខតរយៈស្ល២សៅ៣សប្តា ហ៍សពកាយមកប៉ាុសណាណ រះ(កិច្ចការ៤៖៤)។មនិយូរប៉ាុន្មា នសមដឹកន្រំបស់
ល្ួកជំនំុយូដាប្នចាបស់ផតាើមយល់អំ្ីមូលសហតុខដលបណាតា លសោយ្លួកជំនំុប្នសកើនសឡើងយា៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស។

សន្រះគឺសដាយស្រខត្លួកអនាកសជឿថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្មាីធ្្បប់្នសៅជាមលួយនឹងព្រះសយសូ៊វ។ព្រះគុណរបស់
ព្រះសយសូ៊វប្នផ្្ស់បតាូរជីវតិសិស្សរបស់ពទង។់ដូចខដលសយើងប្នស�ើញរលួចមកសហើយថាព្រះគុណគឺជា
អសំណាយថនសសចកតាីសមតាតា ករុណាសសចកតាីអតឱ់នសទាសនិងអំណាច�នារះសលើអំស ើ្ប្បរបស់ព្រះ។សសចកតាីទាងំ
សនរះប្នផ្្ស់បតាូរ្លួកបុរសនិង្សតាីមនិសោយសៅសស្ងៀម។្លួកសគពតរូវខតពបកាសពប្បព់គបោ់នា នូវដំណឹងដអ៏ស្្ច រ្យ
អំ្ីព្រះសយសូ៊វ។

 សូមោនែគម្រីកិច្ចការ៤៖១-២០។សតើរានសរឿងអ្ីសកើតសឡើងសៅស្លខដលសមដឹកន្ថំនស្សន៍
យូដាប្ន្យាយាមបពា្ឈបស់ោកស្ពតរុសនិងយ៉ាូហាន្ីការពបកាសពប្បប់ណាតា ជនអំ្ីព្រះសយសូ៊វ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សោកស្ពតរុសគឺជាអនាកសនស្ទខដលអលួតសក្អងកា្អ ងរានា កក់ាល្ីមុន។ឥឡូវសនរះព្រះគុណរបស់ព្រះ

ប្នផ្្ស់បតាូរសោកស្ពតរុស។ រឯីសោកយ៉ាូហាន និងយា៉ា កុបខដលប្អូនរបស់ោតគ់ឺជាមនុស្សខដល្ិប្កកនាុង
ការពគបព់គងកំហឹងរបស់ែ្លួនកាល្ីមុន។សដាយសហតុសនរះព្រះសយសូ៊វប្នសៅ្លួកសគថាជាកូនថនផររោន។់
ចំសណរសពកាយមកព្រះគុណរបស់ព្រះសយសូ៊វកប៏្នផ្្ស់បតាូរ្លួកសគផងខដរ។សោក្ូរា៉ា ស់គឺជាមនុស្សសពារ
ស្ញសដាយសសចកតាីសង្សយ័កាល្ីមុន។ឥឡូវសនរះ ព្រះគុណរបស់ព្រះប្នផ្្ស់បតាូរសោក្ូរា៉ា ស់។សិស្ស
នីមលួយៗរបស់ព្រះសយសូ៊វ និង្លួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្មាីរានទីបន្ទា ល់ផ្ទា ល់ែ្លួនរបស់្លួកសគអំ្ីព្រះសយសូ៊វ។
សរា៉ា្ រះសហើយ្លួកសគមនិោចសៅសស្ងៀមប្នសឡើយ។អនាកពសីខអល្ិនជីថវ ៉ាតប៍្នបកពស្យអំ្ីមូលសហតុថន
សរឿងទាងំសនរះថា«បុគរលរានា កនឹ់ងចងព់បកាសពប្បអ់ំ្ីព្រះសយសូ៊វសៅកានអ់នាកដថទសៅស្លខដលោត់
ប្នទទលួលសជឿព្រះសយសូ៊វភ្ាមៗ។ព្រះសយសូ៊វគឺជាមតិតាសំឡាញ់ដវ៏សិសសវសិ្លរបស់ោត។់ព្រះសយសូ៊វប្ន
សស្គ្រ រះោតនិ់ងផ្្ស់បតាូរជីវតិរបស់ោត។់ពគីស្ទា ន្ំុោចោកស់សចកតាី្ិតសនរះទុកសៅកនាុងចិតតារបស់ោត់
សឡើយ។ដកពសង់្ ីStepstoChrist,page78,adapted។

 សតើសោកអនាកសមើលស�ើញសំដីខដលសមដឹកន្សំ្សន្ថនស្សនយូ៍ដាប្ននិយាយសៅកនាុងែគម្រី
កិច្ចការ៤៖១៦ខដរឬសទ?បុរសខដលជា្ីជម្ងបឺ្ន�រសៅមុែ្លួកសគ។ដូសចនារះសមដឹកន្ទំាងំសនរះពតរូវខតទទលួល
ស្រ ល់ថារានប្ដិហារ្យប្នសកើតសឡើងខមន។ប៉ាុខនតា្លួកសគប្នសៅខតបដិសស្មនិផ្្ស់បតាូរចិតតារបស់្លួកសគសៅ
វញិ។សតើសរឿងសនរះោចរារាងំសោកស្ពតរុសនិងយ៉ាូហាន្ីការស្្ើជាសមារបន្ទា ល់អំ្ីព្រះសយសូ៊វប្នខដរឬសទ?

 សតើការស្រ ល់ព្រះសយសូ៊វ និងការខចករខំលកអំ្ីព្រះសយសូ៊វរានទំន្កទ់ំនងោនា យា៉ា ងដូចសមតាច? សតើ
សហតុអ្ីប្នជាសយើងពតរូវដឹងថាព្រះសយសូ៊ជាអនាកណាមុនស្លខដលសយើងពបកាសពប្បអ់នាកដថទសទៀតអំ្ីពទង?់
________________________________________________________________________
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ការខចករខំលកបទ្ិសស្្នរ៍បស់សយើង

 សយើងប្នស�ើញថា សោកប៉ាុលប្ន�រសៅមុែសសតាចអព័គីប្៉ា សៅកនាុងបទគម្រីកិច្ចការ ២៦។
សោកប៉ាុលប្នខ្្ងពប្បស់សតាចអំ្ីសរឿងថនជីវតិរបស់ោត។់ សោកប្នខ្្ងពប្បអ់ំ្ីពោខដលោតប់្ន
វយពបហារសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វ។បន្ទា បម់កសោកប៉ាុលប្នខ្្ងពប្បស់សតាចអំ្ីរសបៀបខដលព្រះសយសូ៊វ
ប្នផ្្ស់បតាូរជីវតិរបស់ោត។់ សោកប៉ាុលកប៏្នខ្្ងពប្បស់សតាចអំ្ីសសចកតាីសនយារបស់ព្រះសយសូ៊វខដលថា
ពទងន់ឹងសពប្សមនុស្សស្្បស់ោយរស់សឡើងវញិ(កិច្ចការ២៦៖៨)។
 សោកប៉ាុលពតរូវប្នផ្្ស់បតាូរសៅតាមផ្ូវសៅទីពករុងដារា៉ា ស។ ព្រះជារា្ច ស់ប្នរានបនទាូលមកកាន់
សោកប៉ាុលសៅទីសន្រះថា«ចូរសពកាក�រសឡើងដ្តិែ្ុ ំប្នសលចមកឲ្យអនាកស�ើញសដើម្ីនឹងតាងំអនាកឲ្យស្្ើ
ជាអនាកបំសរ ើសហើយជាទីបន្ទា ល់្ីអស់ទាងំការខដលអនាកប្នស�ើញសហើយព្មទាងំការខដលែ្ុ ំនឹងសលចមក
ឲ្យអនាកស�ើញសៅមុែសទៀត»(កិច្ចការ២៦៖១៦)។សៅស្លខដលសយើងខចករខំលកអំ្ីសសចកតាីជំសនឿរបស់
សយើងសៅកានអ់នាកដថទការខចករខំលកសន្រះខតងខតជាទីបន្ទា ល់ខដលសពារស្ញសដាយអំណាច។សតើការខចក
រខំលកសសចកតាីជំសនឿរបស់សយើងរានអតថែនយ័យា៉ា ងដូចសមតាច?សន្រះប្នសសចកតាីថាសយើងប្នខ្្ងពប្បស់រឿង
ពគបយ់ា៉ា ងខដលព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសពរាបស់យើងកាល្ីមុនសៅកានអ់នាកដថទ។សយើងប្នខចករខំលកសរឿង
ពគបយ់ា៉ា ងខដលព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសពរាបស់យើងសៅស្លឥឡូវសនរះ។សហើយសយើងកខ៏្្ងពប្បអ់ំ្ីអ្ីខដល
ព្រះសយសូ៊វនឹងស្្ើសពរាបស់យើងសៅស្លអន្គតផងខដរ។
 ទីបន្ទា ល់របស់សយើង្ំុខមនសផ្តា តមកសលើែ្លួនសយើងសន្រះសទ។រាល់ទីបន្ទា ល់របស់សយើងគឹសផ្តា តអំ្ី
ព្រះសយសូ៊វ។ ព្រះសយសូ៊វប្នអតឱ់នសទាសដល់អំស្ើប្បរបស់សយើង។ ពទងប់្ន្យាប្លជម្ងរឺបស់សយើង។
ពទងប់្នបំស្ញសយើងសដាយសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទង។់ ពទងប់្នពបទានរបស់ល្អៗសោយសយើង (ទំនុក
ដំសកើង១១៣៖៣-៥)។ដូសចនារះការស្្ើបន្ទា ល់គឺជាការខចករខំលករបស់សយើងអំ្ីសរឿងថនព្រះគុណដអ៏ស្្ច រ្យរបស់
ព្រះ។ ដូចខដលសយើងប្នដឹងរលួចមកសហើយថា ព្រះគុណគឺជាអំសណាយថនសសចកតាីសមតាតា ករុណា សសចកតាីអត់
ឱនសទាសនិងអំណាច�នារះសលើអំស ើ្ប្បរបស់ព្រះ។ការស្្ើបន្ទា ល់គឺជាការនិយាយ្ីសរឿងផ្ទា ល់ែ្លួនរបស់សយើង
អំ្ីព្រះគុណរបស់ព្រះ។
 សូមោនែគម្រីយ៉ាូហានទី១១៖១-៣។រលួចសពបៀបស្ៀបែទាងំសនរះសៅែគម្រីកាឡាទី២៖២០។
សតើរានអ្ីខដលដូចោនា ែ្រះសៅកនាុងសំណំុថនែទាងំសនរះ? សតើបទ្ិសស្្នរ៍បស់សោកយ៉ាូហានដូចោនា នឹងបទ
្ិសស្្នរ៍បស់ប៉ាុលយា៉ា ងដូចសមតាច?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ជាការ្ិតណាស់សោកយ៉ាូហាននិងសោកប៉ាុលរានបទ្ិសស្្នថ៍នជីវតិែុសៗោនា ។ប៉ាុខនតា្លួក
ោតទ់ាងំ្ីររានបទ្ិសស្្នផ៍្ទា ល់ែ្លួនជាមលួយនឺងព្រះសយសូ៊វដូចោនា ។បទ្ិសស្្នរ៍បស់្លួកសគ្ំុខមនជា
អ្ីខដលប្នសកើតសឡើងខតមតាងប៉ាុសណាណ រះសទ។្ំុខមនដូសចានា រះសទបទ្ិសស្្នរ៍បស់្លួកសគសកើតរានជាសរៀងរាល់
ថ្្ង។ ្លួកសគរានសសចកតាីអំណរសៅកនាុងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វជាសរៀងរាល់ថ្្ង។ ្លួកសគស្្ើតាម
សសចកតាី្ិតរបស់ពទងជ់ាសរៀងរាល់ថ្្ង។សសចកតាី្ិតរបស់ពទងគឺ់ដូចជា្ន្ឺដភ៏្មឺលួយ។
 សតើជីវតិខដលប្នផ្្ស់បតាូរគឺជាអ្ីខដលសកើតសឡើងមតាងប៉ាុសណាណ រះឬ?អនាកពសីខអល្ិនជីថវ ៉ាតប៍្នរាន
ពបស្សនអ៍ំ្ីមនុស្សខដលរានបទ្ិសស្្នជ៍ាមលួយនឹងព្រះសយសូ៊វសៅកនាុងអតីតកាលថា« ល្ួកសគប្នគិត
ថាបទ្ិសស្្នរ៍បស់្លួកសគកាល្ីមុនគឺពគបព់ោនស់ពរាប់្ លួកសគសហើយ។សរា៉ា្ រះសហើយ្ លួកសគ្ំុប្នគិតថា
្លួកសគពតរូវការផ្្ស់បតាូរបទ្ិសស្្នរ៍បស់្លួកសគសទៀត។ប៉ាុខនតាសយើងទាងំអស់ោនា ពតរូវខតសោយព្រះសយសូ៊វ
ផ្្ស់បតាូរ្លួកសយើងជាសរៀងរាល់ថ្្ង»។ដកពសង់្ ីManuscriptReleaes,volume4,page46,adapted។

 សតើសហតុអ្ីប្នជាសយើងចាបំ្ចព់តរូវដឹងអំ្ីព្រះសយសូ៊វ និងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទងជ់ាសរៀងរាល់
ថ្្ង?
________________________________________________________________________
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អំណាចថនទីបន្ទា ល់របស់សយើង

 ចូរសយើងពកសឡកសមើលសៅឯការពបជំុរវងសោកប៉ាុលជាមលួយនឹងសសតាចអព័គីប្៉ា មតាងសទៀត។សសតាចអព័គី-
ប្៉ា គឺជាសសតាចស្សនយូ៍ដាចុងសពកាយសគបំផុតខដលរានន្មថារា៉ា កាប៊ី (Macabees)។ខមនសហើយសសតាច
អព័គីប្៉ា ប្នអរះោងែ្លួនឯងថាជាស្សនយូ៍ដារានា ក។់ប៉ាុខនតាសៅកនាុងចិតតារបស់សសតាចគឺជាស្សនរ៍ ៉ាូមសៅវញិ។
(សូមោនTheSDABibleCommentary,volume6,page436)។សោកប៉ាុលប្នតយុទ្ធសៅកនាុងស្គ្រ ម
ពបឆ្ងំទាស់នឹងអំស ើ្ោពកកស់្ញមលួយជីវតិរបស់ោត។់ឥឡូវសនរះោតរ់ានវយ័ចំណាស់សហើយកោ៏មា ន
កំោំងផង។ោតរ់ានការហតស់នឿយកនាុងការស្្ើដំសណើ ររបស់ោតជ់ាសពចើនកខន្ងសដើម្ផី្ស្្ផសាយដំណឹងល្អ
អំ្ីព្រះសយសូ៊វ។ សទារះបីជាយា៉ា ងសន្រះកតាី សោកប៉ាុលប្ន�រសៅទីសន្រះយា៉ា ងក្ាហានសៅមុែសសតាចដអ៏ស្្ច រ្យ។
ចិតតារបស់សោកប៉ាុលសពារស្ញសៅសដាយសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ និងទឹកមុែរបស់ោតដ់ភ៏្ចឺិញ្្ច ចពបកប
សដាយសសចកតាីសុែស្នតារបស់ព្រះជារា្ច ស់។ខមនសហើយរានសរឿងោពកក់ៗ ជាសពចើនខដលប្នសកើតសឡើងមកសលើ
ជីវតិរបស់សោកប៉ាុល។ប៉ាុខនតាោតស់ៅខតោចនិយាយប្នថាព្រះពទងល់្អ។
 ចិតតារបស់សសតាចអព័គីប្៉ា សពារស្ញសដាយកតាីមនទាិលសង្សយ័។ព្រះទយ័របស់សសតាចករ៏ងឹរូសផងខដរ។
ពទងម់និយកព្រះទយ័ទុកដាកអ់ំ្ីអ្ីខដលពតរូវឬែុសសន្រះសទ។ចំខណកឯសោកប៉ាុលរានលក្ខណៈែុសោនា ្ី
សសតាច។សោកប៉ាុលរានស្ញសដាយសសចកតាីជំសនឿ។ោតែ់្ល់ខ្្យអំ្ីសសចកតាី្ិត។ោតក់ារពារសសចកតាី
្ិតសដាយអស់្ីចិតតារបស់ោត។់សោកប៉ាុលប្នទូលសូមឱកាសកនាុងការនិយាយសៅស្លខដលោតស់ៅកនាុង
កខន្ងកាតក់តាី។សសតាចអព័គីប្៉ា ប្នរាជានុញ្ញា តសោយោតរ់ានពបស្សន។៍
 សូមោនែគម្រីកិច្ចការ២៦៖១-៣២។ សតើសោកប៉ាុលស្្ើបន្ទា ល់យា៉ា ងដូចសមតាចសៅកានស់សតាចអព័គីប្៉ា 
ដូចខដលែទាងំសនរះប្នបគ្ហា ញ?សតើសយើងោចសរៀនអ្ីែ្រះ្ីពបស្សនរ៍បស់សោកប៉ាុល?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 មនុស្សនឹងសបើកចិតតារបស់្លួកសគសពរាបស់យើង សៅស្លខដលសយើងរានសន្តា នចិតតាល្អចំសពារះ្លួក
សគ។មនុស្សនឹងបិទចិតតារបស់្លួកសគសពរាបស់យើងសៅស្លខដលសយើងជាមនុស្សោពកក់និង្ិស្ុល។សតើ
សោកអនាកសមើលស�ើញសៅកនាុងែទាងំសនរះអំ្ីការសោរ្ដស៏លើសលុបខដលសោកប៉ាុលប្នបគ្ហា ញសៅកានស់សតាច
អព័គីប្៉ា ខដរឬសទ?សោកប៉ាុលប្នទូលថា«ដ្តិព្រះករុណាពជាបយា៉ា ងចបាស់អំ្ីទំសនៀមទរ្ាប់សផ្សងៗរបស់
ស្សន៍យូដានិងអំ្ីសសចក្ីខដលសគនិយមជខជកខវកខញក។សហតុសនរះសូមព្រះរាជាសមតាតា ព្រះសណ្ាប់
ទូលបងរំសដាយអនុសពោរះផង»(កិច្ចការ២៦៖៣,គែប)។បន្ទា បម់កសោកប៉ាុលប្នទូលសសតាចអំ្ីរសបៀបខដល
ព្រះសយសូ៊វប្នផ្្ស់បតាូរជីវតិរបស់ោត។់
 សូមោនសរឿងរបស់សោកប៉ាុលសៅកនាុងែគម្រីកិច្ចការ២៦៖១២-១៨។បន្ទា បម់កសូមពកសឡកសមើល
សដាយយកចិតតាទុកដាកនូ់វរសបៀបខដលសរឿងរបស់ប៉ាុលស្្ើសោយសសតាចរានចំណាបោ់រមមាណ៍សៅកនាុងកិច្ចការ ២៦៖
២៦-២៨។សតើសរឿងរបស់សោកប៉ាុលស្្ើសោយសសតាចរានចំណាបោ់រមមាណ៍យា៉ា ងដូចសមតាច?សតើសហតុអ្ីប្នជាសោក
អនាកគិតថាសសតាចអព័គីប្៉ា គលួរខតស្្ើយតបតាមអ្ីខដលពទងប់្នស្្ើ?សតើសោកប្នរានពបស្សនអ៍ំ្ីអ្ីខដលោច
ស្្ើសោយសសតាចរានចំណាបោ់រមមាណ៍?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សរឿងថនទីបន្ទា ល់របស់សោកប៉ាុលអំ្ីព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសោយសសតាចរានចំណាបោ់រមមាណ៍យា៉ា ង
ខ្្ងំ។ សតើមក្ីសហតុអ្ី? សន្រះគឺសដាយស្រខតទីបន្ទា ល់ថនការផ្្ស់បតាូរជីវតិដរ៏ានអំណាចបំផុតខដលសយើងប្ន
បគ្ហា ញសៅកានអ់នាកដថទ។ សូម្ខីតសសតាចខដល្ំុប្នសជឿសៅសលើព្រះករ៏ានចំណាបោ់រមមាណ៍សៅស្លខដល
្លួកសគទតស�ើញជីវតិខដលប្នផ្្ស់បតាូរសដាយសសចកតាីសមតាតា ករុណារបស់ព្រះផងខដរ។ទីបន្ទា ល់របស់សយើង
ពបខហលជា្ំុរានអំណាចដូចជាទីបន្ទា ល់របស់សោកប៉ាុល។ ប៉ាុខនតា សយើងទាងំអស់ោនា ោចពប្បអ់នាកដថទអំ្ី
អតថែនយ័ថនការស្រ ល់ព្រះសយសូ៊វនិងការខដលប្នសស្គ្រ រះសដាយស្រព្រះសោហិតរបស់ពទង។់
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ការសិកសាបខនថែម៖សូមោនEllenG.White,“‘AlmostThouPersuadestMe,’“pages433-
438;inTheActsoftheApostles។
 សតើអ្ីខដលជាខផនាកដសំ៏ខ្នប់ំផុតថនជីវតិពគីស្ទា ន? សន្រះគឺជាការខដលរានព្រះសយសូ៊វសៅកនាុង
ចិតតារបស់សយើង។សយើងនឹងខចករខំលកបទ្ិសស្្នរ៍បស់សយើងសៅកានអ់នាកដថទសៅស្លខដលបទ្ិសស្្ន៍
របស់សយើងជាមលួយនឹងព្រះសយសូ៊វរានស្ញជាបរបិូរ។ខមនសហើយការបសពងៀនដព៏តឹមពតរូវកជ៏ាខផនាកសំខ្ន់
មលួយផងខដរ។ប៉ាុខនតាការបសពងៀន្ំុោចយកមកជំនលួសជីវតិខដលប្នផ្្ស់បតាូរប្នសឡើយ។អនាកពសីខអល្ិន
ជីថវ ៉ាតប៍្នស្្ើសោយសសចកតាី្ិតសនរះគ្យយល់និងចបាស់ោស់សដាយរានពបស្សនថ៍ា«ព្រះអងរសស្គ្រ រះ
ប្នពជាបថាការជខជកខវកខញកអំ្ីសសចកតាី្ិតមនិោចប៉ារះពាល់ចិត្ដរ៏ងឹរូសរបស់្លួកសគប្នសឡើយ។ពាក្យ
សមតារីបស់សយើង្ំុពគបព់ោនក់នាុងការស្្ើសោយអនាកណារានា កប់ពា្ឈបភ់ា្ោតាមា និយមរបស់សគប្នសឡើយ។
សហតុផល និងសសចកតាី្ិតខតមលួយមុែមនិោចស្្ើសោយមនុស្សគ្កសចញ្ីសសចកតាីពសឡាញ់របស់សៅសលើ
ខផនដីសនរះប្នសឡើយ។ព្រះសយសូ៊វពជាបថាសិស្សរបស់ពទងព់តរូវខតទទលួលយកអំសណាយថនស្ថែ នសលួគ។៌
អំសណាយថនស្ថែ នសលួគគឺ៌ជាដំណឹងល្អ។ដំណឹងល្អពតរូវខតផ្ស្្ផសាយសដាយមនុស្សខដលទទលួលប្នភា្
កកស់ ត្ា សដាយស្រការស្រ ល់ព្រះសយសូ៊វជាមុនសិន។ស្លសន្រះដំណឹងល្អខដលពតរូវផ្ស្្ផសាយនឹងទទលួល
ប្នអំណាច។ សន្រះគឺសដាយស្រខតការស្រ ល់ព្រះសយសូ៊វសោយប្នចបាស់សៅកនាុងជីវតិរបស់សយើងនឹង
ជលួយ��សោយពាក្យសមតារីបស់សយើងរានអំណាច។ព្រះសយសូ៊វគឺជាផ្ូវជាសសចកតាី្ិតនិងជាជីវតិ»។ដកពសង់
្TីheActsoftheApostles,page31,adapted។
 អនាកពសីខអល្ិនជីថវ ៉ាតប៍្នបខនថែមសោលគំនិតដរ៏ានអំណាចសនរះសៅកនាុងសសៀវសៅព្រះថនសសចកតាី
ពសឡាញ់ថា«ខមនសហើយសយើងពតរូវខតពបកាសពប្បម់នុស្សអំ្ីសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រី។ប៉ាុខនតាសសចកតាី
ពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វរានអំណាច សដើម្សី្្ើកិច្ចការខដលសសចកតាី្ិតខតមលួយមុែថនព្រះគម្រីមនិោច
ស្្ើសៅប្ន។សសចកតាីពសឡាញ់ដអ៏ស្្ច រ្យរបស់ព្រះនឹងរោំយភា្រងឹរូសព្មទាងំយក�នារះសលើចិតតារបស់
មនុស្សផងខដរ»។ដកពសង់្ ីPage826,adapted។
 ពគីស្ទា នែ្រះរានសោលគំនិតែុស្រងអំ្ីអ្ីខដលជាទីបន្ទា ល់។្លួកសគគិតថាការស្្ើទីបន្ទា ល់
គឺជាការ្យាយាមបញ្ចុ រះបញ្ចូ លមនុស្សសោយសជឿសលើសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រី។ខមនសហើយសន្រះគឺជាសរឿង
ខដលសំខ្នស់ៅកនាុងស្លដព៏តឹមពតរូវមលួយកនាុងការខចករខំលកសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រី។ប៉ាុខនតាទីបន្ទា ល់របស់
សយើងអំ្ីព្រះសយសូ៊វសលើសជាងការផ្្ស់បតាូរសោលគំនិតរបស់មនុស្សសៅសទៀត។ការផ្្ស់បតាូរចិតតាគឺជាសរឿង
ខដលសំខ្នប់ំផុត។ព្រះសយសូ៊វប្នសពប្សសោរះសយើងសចញ្ីវបិ្ដិស្រ។ីពទងព់បទានសសចកតាីសុែស្នតា
សសចកតាីសមតាតា ករុណានិងសសចកតាីអតឱ់នសទាសដល់សយើង។ពទងស់្្ើសោយសយើងប្នរងឹរា។ំពទងព់បទាន
សសចកតាីសង្មឹនិងសសចកតាីអំណរដល់សយើង។ពទងព់បទានអំសណាយដអ៏ស់កល្របស់ព្រះអងរសដាយឥត
គិតថ្្ដល់សយើង។សនរះគឺជាអតថែនយ័ដ៏្ ិតពប្កដថនការស្្ើទីបន្ទា ល់របស់សយើង។

សំណលួ រ្ិភាកសា៖
១.សតើសហតុអ្ីប្នជាសោកអនាកគិតថាទីបន្ទា ល់របស់សយើងរានស្ញសដាយអំណាច?សតើទីបន្ទា ល់របស់
អនាកដថទប្នផ្្ស់បតាូរសោកអនាកនិងបទ្ិសស្្នរ៍បស់សោកអនាកយា៉ា ងដូចសមតាច?
២.សតើសហតុអ្បី្នជាបទ្ិសស្្នព៍បចាថំ ្្ងជាមលួយនងឹព្រះសយសូ៊វរានស្រៈសំខ្នខ្់្ងំសម្៉ារះចសំពារះជំសនឿ
របស់សយើង?
៣.សតើសហតុអ្ីប្នជាការរស់សៅកនាុងជីវតិខដលបរសុិទ្ធគឺជាខផនាកមលួយដសំ៏ខ្នថ់នទីបន្ទា ល់របស់សយើង?
៤.សូមខចករខំលកទីបន្ទា ល់របស់សោកអនាកអំ្ីព្រះសយសូ៊វជាមលួយនឹងអនាកសិកសាសមសរៀនសបបាតហ៍ស្កលួល
ដថទសទៀត។ សូមចងចាថំា សោកអនាកោចខចករខំលកអំ្ីអ្ីខដលព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសពរាបស់ោកអនាក
កាល្ីមុននិងអ្ីខដលពទងប់្នស្្ើសពរាបស់ោកអនាកឥឡូវសនរះ?សតើព្រះសយសូ៊វប្នផ្្ស់បតាូរជីវតិរបស់
សោកអនាកសដាយរសបៀបណា?
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ការស្្ើសោយព្រះវហិារអូថហយ៉ាូរស់សឡើងវញិ

 សោកវនី វ៉ា នខដលអនាកសរៀបចំខផនការថនហិរញញា វតថែុប្នុសលើកសរសសើរដល់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
និងអកហរ៍(្៉ាយាណូែ្យល់)សពរាបច់ំនលួនថន្លួកជំនំុខដលប្នធ្្កចុ់រះរហូតដល់១៥ន្កក្់ាយសៅជា្លួក
ជំនំុដរ៏ស់រសវ ើកកនាុងរយៈស្ល៣ឆ្នា ខំដលរានសរាជិកសកើនសឡើងសៅដល់៨៥ន្កស់ៅកនាុងរដ្ឋអូថហយ៉ាូ(Ohio)
ថនសហរដ្ឋោសមរកិ។
 ការអស្្ច រ្យប្នចាបស់ផតាើមសឡើង សៅស្លខដលសោកវនីប្នអ្ិបបាយសៅតាមពករុមតូចសផ្សងៗ
ោនា រលួមទាងំព្រះវហិារោតស់វនទីសទាហាមលីតុន(Hamilton)ខដលជាទីកខន្ងខដលោតធ្់្បថ្់ាយបងរំកាល
្ីសៅកុរារ។សោកវនីប្ននិយាយថា«វតតារានថនការចូលរលួមថ្ាយបងរំប្នធ្្កចុ់រះ្ិតខមន។ោមា នអនាក
សលង្៉ាយាណូទាល់ខតសស្រះ។រឯីភរយិារបស់ែ្ុ ំសពចៀងចសពមៀង្ិសសសសដាយសពបើសីុឌីយកមកជំនលួសវញិ»។
 ថ្្ងមលួយដារា៉ា (Dara)ខដលជាភរយិារបស់ែ្ុ ំប្នវលិពតឡបម់ក្ីបរសិភាគការសៅឯព្រះវហិារ
ហាមលីតុននិងប្នពបកាសអំ្ីការោខលងរបស់ពគរូគគ្្ល។ន្ងប្ននិយាយសលងសសើចថា«បងោច
ស្្ើជាពគរូគគ្្លរបស់្លួកសគប្ន»។
 ្ីរោទិត្យសពកាយមកសោកវនី្ំុោចបំសភ្ច្លួកជំនំុប្នសឡើយ។ោតប់្នភ្ាក់្ ីដំសណកសៅ
ពាកក់ណាតា លអពធ្ពតសដាយឮសមតារីបស់ពប្ន្ធោតស់ៅនឹងពតសចៀករបស់ោតថ់ា«បងោចស្្ើជាពគរូគគ្្ល
ប្ន»។
 ទីបំផុត សោកវនីប្នសមា័ពគចិតតាជលួយ��ព្រះវហិារហាមលីតុនអស់រយៈស្ល៦ខែ។ សហតុការណ៍បន្ទា ប់
ខដលោតប់្នដឹងសន្រះគឺថាគណៈកមមាការ៦ន្កថ់នព្រះវហិារហាមលីតុនប្នជពរាបពប្បោ់តថ់ា្លួកសគ
ប្នអ្ិស្្ឋ នសពរាបោ់ត់សដើម្សីោយោតប់្នក្ាយសៅជាពគរូគគ្្លរបស់្លួកសគ។
 សោកវនីប្ននិយាយថា«ការអ្ិស្្ឋ នទាងំសន្រះប្នបនតាអស់រយៈស្ល្ីរសប្តា ហ៍សហើយខដល
ស្្ើសោយែ្ុ ំភ្ាកស់ៅពាកក់ណាតា លអពធ្ពត។ សរឿងសនរះចបាស់ជាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធកំ្ុងខតស្្ើការសៅកនាុង
ចិតតារបស់ែ្ុ ំសហើយ»។
 សោកវនីខដលសទើបខតទទលួលតលួន្ទី្មាីប្នអសញជ ើញសោកធ្រីខ្ល័រខដលជាអតីតអនាកសលង្៉ាយា-
ណូែ្យល់ដច៏ំណានរានា កស់ោយជលួយ��ស្្ើជាអនាកពគបព់គងខផនាកត្នតាីសៅកនាុងព្រះវហិារ។ថ្្ងមលួយសោកធ្របី្ន
ទូរស័្ទាពប្បស់ោកវនីអំ្ីសហគមនចូ៍លនិវតតានស៍ៅកនាុងទីពករុងសីុនសីុណាទី(Cincinnati)កំ្ុងខតពបកាស
លក់្ ៉ាយាណូែ្យល់មលួយសពគឿងកនាុងតថម្៧៥០០០ដុោ្រ។
 សោកវនីប្ននិយាយថា«សយើងោមា នលទ្ធភា្ទិញវសន្រះសទ។សូម្ខីតលកក់នាុងតថម្៥០០០ដុោ្រ
កស៏ពចើនសពរាប់្ លួកសយើងខដរ»។សោកធ្របី្នតបថា«យា៉ា ងសហាចណាស់្លួកសយើងគលួរខតសៅសមើលសិន»។
 ប្្ជិតថនសហគមនចូ៍លនិវតតានរ៍ានចំណាបោ់រមមាណ៍យា៉ា ងខ្្ងំសៅស្លប្នឮអំ្ីព្រះវហិារ
ហាមលីតុន។ោតប់្នដកែ្លួនសចញមលួយខភ្តរលួចោតប់្នពតឡបម់កវញិសដាយនិយាយថា«ែ្ុ ំប្ននិយាយ
ជាមលួយន្យកអមបាញ់មញិ។សយើងប្ន្យាយាមបរចិា្ច គនូវ្៉ាយាណូែ្យល់មលួយសនរះសៅសោយព្រះវហិារណា
មលួយ។តពមរូវការខតមលួយគតប់៉ាុសណាណ រះគឺសបើកទ្ារដល់សហគមន»៍។
 ការអស្្ច រ្យប្នបនតាសកើតសឡើង។ កមមាករសំណងប់្នជលួសជុលព្រះវហិារសពរាបដ់ាក់្ ៉ាយាណូែ្យល់
កនាុងតថម្សមរម្យ។វសិ្ករប្នជលួយ��ព្រះវហិារសដាយប្នភាជ បោ់ងទឹកខដលមនិោចផឹកប្នជាមលួយនឹង
ពប្ន័្ធទឹកស្្អ តរបស់ទីពករុង។ពគីស្ទា ន្ីនិកាយសផ្សងៗប្នចូលពករុមចសពមៀង្មាីថនព្រះវហិារ។
 ស្លសវោដរ៏សំភើបមលួយប្នសកើតសឡើងសៅស្លខដល្សតាី្ីរន្កប់្នសដើរចូលសៅកនាុងព្រះវហិារ
   សៅព្ឹកមលួយថនថ្្ងសបបាតហ៍សហើយប្នពបកាសថា្លួកសគចងរ់កសាថ្្ង
   សបបាតហ៍តាមព្រះគម្រីបន្ទា ប់្ ីការសិកសាខស្ងយល់ព្រះគម្រីសដាយែ្លួន
   ឯងរលួចមក។្ស្ីរានា ក់និងប្ីរបស់ន្ងសពកាយមកប្នស្្ើបុណ្យពជមុជទឹក។
   សោកវនិវ៉ា នខ់ដលរានោយុ៦៥ឆ្នា បំ្ននិយាយថា្៉ាយាណូែ្យល់ប្នក្ាយ
   សៅជាឧបករណ៍ដសំ៏ខ្នខ់ដលព្រះប្នសពបើសដើម្ទីាកទ់ាញមនុស្សសោយ
   ចូលមកឯព្រះវហិារ។ោតប់្ននិយាយថា«្លួកសយើងកំ្ុងខតទាកទ់ាញ
   មនុស្សជាសពចើនសោយចូលមកកនាុងព្រះវហិារ»។

សរឿងែ្ី
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ការម�ើល�នុស្សតា�រយៈព្រះមនព្ររបសព់្រះមយស៊វូ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ១ី១ខែកក្កដាឆ្នា ២ំ០២០

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖រា៉ា កុស៨៖២២-២៦;យ៉ាូហាន៤៖៣-៣៤;យ៉ាូហាន១៖
៤០,៤១;រា៉ា ថាយ៤៖១៨,១៩;កិច្ចការ៨៖២៦-៣៨។

ែចងចា៖ំ«រចួពទង់រានព្រះបន្ូលសៅសគថាចូរមកតាមែ្ុ ំៗ នឹងតាងំអនាកឲ្យជាអនាកសនសាទមនុស្សវញិ»(រា៉ា ថាយ 
៤៖១៩)។

 ព្រះសយសូ៊វគឺជាអនាកសនសាទមនុស្សដល៏្អបផុំតសៅសលើ្ភិ្សោក។សូមពកសេកសមើលសៅកនាុងព្រះ 
គម្រីអំ្រីសបៀបខដលព្រះសយសូ៊វប្នស្វើកចិ្ចការជាមយួនឹងមនុស្ស។បន្្បម់កសោកអនាកនងឹសរៀនអំ្ រីសបៀប
ដកឹន្អំនាកដថទសៅកានព់្រះសដើម្សីោយ្កួសគប្នសស្គ្រ រះ។ែណៈខដលសយើងប្នោនអំ្ ពី្រះសយសូ៊វសយើង
ស�ើញព្រះអងរយាងសៅតាមផូ្វខដលសោរស្ញសៅសដាយហវូងមនុស្សសៅកនាុងពករុងសយរសូាេិម។សយើងស�ើញ 
ព្រះសយសូ៊វស្វើដសំណើ រសៅតាមផ្ូវខដលរានដហុីយសៅកនាុងពសរុកយូដា។សយើងសមើលស�ើញព្រះអងរគងស់ៅសលើសៅមៅ 
សែៀវែ្ចសីៅឯរាខា ងភនាសំៅកនាុងពសរុកកាលីសេ។ែណៈខដលសយើងោនអំ្ ពី្រះសយសូ៊វសយើងប្នរកស�ើញរសបៀបខដល 
ពទងប់គ្ហា ញក្នួចបាបដ់សំ៏ខានថ់ននគររបស់ព្រះអងរសៅកានម់នុស្សខដលចងប់្នសសចកតាសីស្គ្រ រះ។
 ព្រះសយសូ៊វទតស�ើញមនុស្សពបរុសពសីទាងំអស់គជឺាព្លឹងខដលព្រះអងរោចសនសាទសពរាបន់គរ
របស់ពទង។់ ព្រះសយសូ៊វទតសមើលមនុស្សពគបគ់្នា សដាយពកខសព្រះសនពតខដលស្ញសដាយសសចកតាីពសឡាញ់។
សតើព្រះសយសូ៊វទតស�ើញថាសោកស្ពតរុសជាអនាកសនសាទខដលអតួសក្អងកា្អ ងរានា កឬ់?សទព្រះសយសូ៊វទតស�ើញ 
ថា ស្ពតរុសជាអនាកអ្ិបបាយថនដណឹំងល្អដ៏្ ំអសា្ច រ្យរានា ក។់ សតើព្រះសយសូ៊វទតស�ើញថា សោកយា៉ា កុប នងិ
សោកយ៉ាូហានជាមនុស្សសេវឆ្វឬ?សទព្រះសយសូ៊វទតស�ើញថាសោកយា៉ា កុបនងិសោកយ៉ាូហានជាមនុស្ស
ខដលពបកាសអំ្សីសចកតាីសមតាតា ករណុារបស់ពទង។់ ព្រះសយសូ៊វទតស�ើញសសចកតាីពប្ថានា ដព៏ជាលសពរៅសពរាប ់
សសចកតាីពសឡាញ់ខដលរានសៅកនាុងចិតតារបស់រា៉ា រារា៉ា កដ់ាឡាសលន្សតាសីាសនស៍ារា៉ា រីនងិ្សតាីខដលធ្្កឈ់ាម។
ព្រះសយសូ៊វ្ំុប្នទតស�ើញថាសោក្ូរា៉ា ស់់ជាអនាកសង្សស័យសន្រះសទ។មនិខមនសទផ្ុយសៅវញិព្រះសយសូ៊វទត
ស�ើញថា សោក្ូរា៉ា ស់គជឺាមនុស្សរានា កខ់ដលសួរសំណួរពតង។់ ព្រះសយសូ៊វទតស�ើញមនុស្សទាងំអស់ដូចៗ
គ្នា ៖សាសនយូ៍ដានងិសាសនដ៍ថទមនុស្សពបរុសនិងពសីសចារសៅសលើស�ើឆ្្ក ងន្យទាហានរ ៉ាូមនងិមនុស្ស
ខដលរានោរក្សអសសាចចូល។ឥេូវសនរះ ព្រះសយសូ៊វទតស�ើញថាសយើងជាមនុស្សខដលល្អជាងែ្ួនសយើង។
ព្រះសយសូ៊វទតស�ើញសយើងតាម រសបៀបខដលពទងច់ងស់ោយសយើងក្ាយសៅជាអនាកណារានា ក។់  ព្រះសយសូ៊វ
ទតស�ើញមនុស្សពគបគ់្នា សដាយព្រះសនពតខដលស្ញសដាយសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអងរសស្គ្រ រះ។

សមសរៀនទី៣ ១១-១៧កក្កដា
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ការោល់ជាសលើកទី២

 រានខតប្ដិហារ្យមយួប៉ាុសណាណ រះសៅកនាុងព្រះគម្រីទាងំមូលខដលព្រះសយសូ៊វប្នស្វើ្ីរដំណាក់
កាល។សន្រះគឺជាស្លសវោខដលព្រះសយសូ៊វប្នសពប្សមនុស្សខាវ កស់ៅឯពករុងសបតថសដា។ប្ដិហារ្យ 
ថនការសពប្សសនរះរានសមសរៀនដសំ៏ខានស់ពរាប់្ ួកជំនំុស្វថ្្ងសនរះ។ប្ដិហារ្យសនរះកប៏្នបគ្ហា ញសយើង
ថាវាគឺជាខផនការរបស់ព្រះសពរាបអ់នាកសជឿពគបគ់្នា កនាុងការដឹកន្មំនុស្សដថទសៅកានព់្រះសយសូ៊វ។ព្រះ
គម្រីប្នខចងថា«ពទង់ក៏យាងមកដល់ពករុងសបតថសដារចួរានសគន្ំមនុស្សខាវ ក់រានា ក់មកទូលអងវរឲ្យពទង់ 
ោល់គ្ត»់(រា៉ា កុស៨៖២២)។្ីរោក្យដសំ៏ខានប់ំផុតសៅកនាុងែសនរះគឺ«ន្»ំនិង«ទូលអងវរ»។សតើោក្យ 
ទាងំ្ីរសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើងយា៉ា ងដូចសមតាច?មនុស្សខាវ ក់្ ុ ំប្នយាងចូលមកឯព្រះសយសូ៊វសដាយែ្ួនសគ 
ផ្្ល់សន្រះសទ។មតិតាភកតាិរបស់គ្តប់្នស�ើញតពមរូវការរបស់គ្ត។់្ួកសគប្នន្គំ្តម់កឯព្រះសយសូ៊វ។ 
ពបខហលជាមនុស្សខាវ ក់្ ុ ំរានសសចកតាីជំសនឿខ្ាងំសន្រះសទ។ប៉ាុខនតាមតិតាភកតាិរបស់គ្ត់រានសសចកតាីជំសនឿមុតរា។ំ 
្ួកសគសជឿថាព្រះសយសូ៊វនឹង្យាប្លមតិតាភកតាិរបស់្ួកសគ។
 សយើងប្នោនអំ្ីប្ដិហារ្យរបស់ព្រះសយសូ៊វទាងំ២៥សៅកនាុងព្រះគម្រីសញ្ញា ្មៅី។សរាជិក
ពគរួសាររានា ក់ឬមតិតាភកតាិរានា កប់្នន្អំនាកជម្ងសឺៅឯព្រះសយសូ៊វសដើម្សីោយពទងស់ពប្ស។មនុស្សជាសពចើនមនិ 
ោចចូលសៅឯព្រះសយសូ៊វសដាយែ្ួនសគផ្្ល់ប្នសេើយ។្ួកសគពតរូវការអនាកណារានា កខ់ដលរានជំសនឿ សដើម្ ី
ន្ំ្ ួកសគ។ភារកិច្ចរបស់សយើងជាពគីស្ានគឺសដើម្ខីណន្ំឬ«ន្»ំមនុស្សសៅឯព្រះសយសូ៊វ។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 «ទូលអងវរ»គឺជាោក្យសំខានទី់២សៅកនាុងែគម្រីរា៉ា កុស៨៖២២។ោក្យសនរះោចរានអត្ថនស័យ 
សសមៅើនឹងោក្យថា«ទូលសូម»។ោក្យសនរះរានអត្ថនស័យថាសដើម្សំុីអវីមយួសដាយរានសន្តា នចិតតាល្អនិងឥរ-ិ
យាប្សុភា្រាបសា។មតិតាភកិតារបស់មនុស្សខាវ ករ់ានា កស់ន្រះរានសន្តា នចិតតាល្អ។្ួកសគប្នទូលសូមសដាយ 
សុភា្រាបសាដល់ព្រះសយសូ៊វសោយជួយ��មតិតាភកតាិរបស់្ួកសគខដលខាវ ក។់្ួកសគសជឿថា ព្រះសយសូ៊វចង់
ជួយ��មតិតាភកតាិរបស់្ួកសគ។្ួកសគកស៏ជឿថាព្រះសយសូ៊វរានអំណាចកនាុងការសពប្សគ្តផ់ងខដរ។ពបខហល 
ជាគ្តផ្់្ល់្ំុរានសសចកតាីជំសនឿថា ព្រះសយសូ៊វោច្យាប្លរូបគ្តប់្នសេើយ។ ប៉ាុខនតា មតិតាភកិតារបស់
គ្តរ់ានសសចកតាីជំសនឿ។សសចកតាីជំសនឿរបស់សយើងស្លែ្រះពតរូវខត«ន្»ំអនាកដថទសៅឯព្រះសយសូ៊វរហូត
ដល់្ួកសគោចសរៀនសោយរានសសចកតាីជំសនឿផងខដរ។
 សូមោនែគម្រីរា៉ា កុស៨៖២២-២៦។សតើសហតុអវីប្នជាសោកអនាកគិតថាព្រះសយសូ៊វសពប្ស 
មនុស្សខាវ កស់ោយជាតាមរយៈខផនាកទាងំ្ីរ?សតើសមសរៀនអវីែ្រះខដលសរឿងសនរះប្នបសពងៀនដល់សយើងអំ្ី
រសបៀបខដលសយើងគួរខតស្វើជាសមៅរបន្្ល់សពរាបព់្រះសយសូ៊វ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សតើសយើងោចស�ើញអនាកដថទមនិប្នចបាស់ខដរឬសទ?សតើសយើងសៅស្លែ្រះស�ើញ«មនុស្សសដើរ 
សមើលសៅដូចជាសដើមស�ើ»ខដរឬសទ(រា៉ា កុស៨៖២៤)?សតើសយើងចាតទុ់ក្ួកសគជាមនុស្ស្ិតជាកោ់ក់
ខដលព្រះចងស់ស្គ្រ រះ្ួកសគខដរឬសទ?ឬមយួកស៏យើងស�ើញ្ួកសគពតឹមខតជាពសសរាលសន្រះ?
 សតើសយើងោចសរៀនអវីសផ្សងសទៀត្ីសរឿងសនរះ?សតើសរឿងសនរះបគ្ហា ញសយើងថាប្បជនពតរូវការជំនួយ
ទាងំខាងខផនាកព្លឹងវញិ្ញា ណនិងខាងខផ ្នាកសវជ្ជសា្សតាយា៉ា ងដូចសមតាច?
_____________________________________________________________________
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សមសរៀនថនការទទួលយក
 
 ព្រះសយសូ៊វប្នបគ្ហា ញដល់សិស្សរបស់ពទងអ់ំ្ីការពកសេកសមើលសៅឯមនុស្សពគបគ់្នា សដាយ
រសបៀប្មៅីមយួ។ព្រះសយសូ៊វប្នបសពងៀនសិស្សរបស់ពទងអ់ំ្ីរសបៀបខដលព្រះទតសមើលសៅឯមនុស្ស។ព្រះ-
សយសូ៊វ្ុំប្នទតស�ើញមនុស្សពតឹមខតអវីខដល្ួកសគរានសន្រះសទ។ពទងទ់តស�ើញថាមនុស្សពគបគ់្នា ោច
ក្ាយសៅជាមនុស្សដ៏្ ិសសសមយួ។ព្រះសយសូ៊វខតងខតរានព្រះហឫទស័យសប្ុរសចំសោរះមនុស្ស។ពទងប់្ន 
បគ្ហា ញការសគ្រ្ដល់្ួកសគ។ព្រះសយសូ៊វខតងខត្ញ្ញា កោ់រមមៅណ៍សិស្សរបស់ពទង់សដាយសារខតព្រះអងរល្អ
និងសប្ុរសចំសោរះមនុស្សពគបគ់្នា ខដលស្វើសោយសាសនយូ៍ដាមនិស្ញចិតតា។សយើងស�ើញការ្ិតសនរះសៅ
កនាុងសាចស់រឿងព្រះសយសូ៊វនិង្សតាីសាសនស៍ារា៉ា រ។ី
 ការសិកសាព្រះគម្រីបុរាណវទិយាប្នបគ្ហា ញពប្បអ់ំ្ីការពបកាន់្ ូជសាសនរ៍វាងសាសនយូ៍ដា
និងសាសនស៍ារា៉ា រសីៅកនាុងសមស័យរបស់ព្រះសយសូ៊វ៖«ការែស័ណ្ឌ ខចករវាងសាសនស៍ារា៉ា រីនិងសាសនយូ៍ដា 
ប្នចាបស់ផតាើមជាយូរណាស់មកសហើយ។សយើងប្នសិកសាស�ើញថាសាសនស៍ារា៉ា រគីឺជាសកមៅងជំន្នស់ពកាយ
ថនពករុមមនុស្សខដលប្នរស់សៅកនាុងតំបនស់មសូប៉ាូតាសមៀសៅកនាុងបទគម្រី្ងសាវតារក្សពតទី២១៧»។សសតាច
សាសនោ៍សសសុើរប្នបសណតា ញមនុស្សទាងំសនរះសោយសៅរស់សៅភាគខាងសជើងថនពបសទសអុីពសាខអល
បន្្ប់្ីសាសនយូ៍ដាពតរូវប្នបសណតា ញសចញ្ីភាគខាងសជើងថនពបសទសរបស់ែ្ួនសៅកនាុងឆ្នា ៧ំ២២មុន
ពគិសតាសករាជ។សាសនស៍ារា៉ា រខីដលប្នសភៀសែ្ួនសៅសៅទីសន្រះប្នរមួបញ្ចូ លការថាវ យបងរំព្រះសយហូវា៉ា 
ជាមយួនឹងការថាវ យបងរំព្រះខក្ងក្ាយ»។ដកពសង់្ ី(ZondervanPublicshing,2005),page1727, 
adapted។សាសនស៍ារា៉ា របី្នសាងសងព់្រះវហិារសៅសលើភនាសំករសីុិម(Gerizim)។្ួកសគកប៏្នសពជើស
សរ ើសសមដឹកន្សំាសន្មយួចំនួនសោយសមើលការែុសពតរូវសៅកនាុងព្រះវហិារសន្រះផងខដរ។សរា៉ា្ រះសហើយសយាង 
សៅតាមពបវតតាិសា្សតាគ្យពសរួលសោយសយើងសជឿថាសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វរានការភ្ាកស់ផ្អើលជាខ្ាងំ
សៅស្លខដលព្រះសយសូ៊វប្នសពជើសសរ ើសដំសណើ ររបស់ពទងក់នាុងការយាងកាតព់សរុកសារា៉ា រសីឆ្្រះសៅពសរុក
កាលីសេ។សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វរានការភ្ាកស់ផ្អើលជាខ្ាងំសៅស្លខដលព្រះសយសូ៊វ្ំុប្នជំទាស់
ជាមយួនឹងសាសនស៍ារា៉ា រអីំ្ីសាសន្។សតើព្រះសយសូ៊វស្វើយា៉ា ងដូចសមតាច?ពទងព់ជាបដឹងថា្សតាីសាសន ៍
សារា៉ា រចីងទ់ទួលប្នការពសឡាញ់និងការសលើកខលងសទាស។ដូសចនារះព្រះសយសូ៊វប្នពបទានសោយន្ង
នូវអវីខដលន្ងពតរូវការ។
 សូមោនែគម្រីយ៉ាូហាន៤៖៣-៣៤។សតើព្រះសយសូ៊វចាបស់ផតាើមការសន្ន្ជាមយួនឹង្សតាីសាសន ៍
សារា៉ា រសីដាយរសបៀបណា?សតើន្ងសេ្ើយតបសៅពទងវ់ញិសដាយរសបៀបណា?សតើសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វរាន 
ពបតិកមមៅយា៉ា ងដូចសមតាច? សតើព្រះសយសូ៊វសពបើបទ្ិសសា្នស៍នរះ សដើម្បីសពងៀនសិស្សរបស់ពទងអ់ំ្ីរសបៀបខដល 
ព្រះទតស�ើញមនុស្សសោកយា៉ា ងដូចសមតាច?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះសយសូ៊វចងប់សពងៀនសមសរៀនដសំ៏ខានម់យួដល់សិស្សរបស់ពទង។់្ួកសគពតរូវយល់ថា«មនុស្ស
ទាងំសន្រះខដលរានព្រះវញិ្ញា ណថនព្រះសយសូ៊វសណិ្តសៅកនាុង្ួកសគនឹងសមើលស�ើញមនុស្សពគបគ់្នា សដាយខកវ
ខភនាកថនសសចកតាីពសឡាញ់។សសចកតាីពសឡាញ់សនរះរានពបភ្សចញមក្ីព្រះ»។ដកពសង់្ ីEllenG.White, 
TheSignsoftheTimes,June20,1892,adpated។
 សតើរានមនុស្សសៅជុំវញិសោកអនាកខដលសោកអនាកមិនចង់សោយតថម្ទាល់ខតសសារះខដរឬសទ? 
ពបសិនសបើរាន សតើ្ួកសគជាអនាកណា? សតើសហតុអវីប្នជាសោកអនាកពតរូវខតផ្្ស់បតាូរោរមមៅណ៍របស់សោកអនាកសៅ
សលើពករុមមនុស្សមយួសនរះឬពករុមមនុស្សទាងំសនរះ?សតើការផ្្ស់បតាូរខបបសន្រះោចសកើតសេើងសៅកនាុងជីវតិរបស់
សោកអនាកសដាយរសបៀបណា?
________________________________________________________________________

ថ្្ងចស័ន្ ១៣កក្កដា
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ចាបស់ផតាើម្ីកខន្ងខដលសោកអនាករស់សៅ
 
 មនុស្សរានា កប់្ននិយាយថា«កនាុងជីវតិកខន្ងខតមយួគតខ់ដលពតរូវចាបស់ផតាើមគឺកខន្ងខដលអនាករស់
សៅ។ដ្តិគ្មៅ នកខន្ងណាសផ្សងសទៀតសេើយ»។ព្រះសយសូ៊វបគ្ហា ញក្ួនចបាបដ់សំ៏ខានស់នរះដល់សយើងសៅកនាុង
ែគម្រីកិច្ចការ១៖៨គឺសៅស្លមយួខដលពទងប់្នរានបន្ូលថា«ប៉ាុខនតាកាលណាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នមក  
សណិ្តសលើអនាករាល់គ្នា សន្រះអនាករាល់គ្នា នឹងប្នព្រះសចសាតា សហើយនិងស្វើជាទីបន្្ល់្ ីែ្ុ ំសៅពករុងសយរូសាេិម 
ព្មទាងំពសរុកយូដានិងពសរុកសារា៉ា រីទាងំមូលសហើយរហូតដល់ចុងខផនដីបំផុតផង»(កិច្ចការ១៖៨)។
 សាររបស់ព្រះសយសូ៊វប្នបញ្្ជ កយ់ា៉ា ងចបាស់សៅកានសិ់ស្សរបស់ពទងថ់ា«ចូរចាបស់ផតាើម្ីកខន្ង
ខដលសោកអនាករស់សៅ។ ចូរស្វើជាសមៅរបន្្ល់សពរាបព់្រះសៅកខន្ងខដលសោកអនាករស់សៅ។ ចូរចាបស់ផតាើម
សដាយស្វើកិច្ចការខដលពតរូវស្វើសៅជុំវញិសោកអនាក»។
 សោកអនាក្ំុចាបំ្ចទ់ាល់ខតរានការអបរ់សំពចើនសដើម្ចីាបស់ផតាើមស្វើកិច្ចការសពរាបព់្រះសន្រះសទ។
សោកអនាកក៏្ ុ ំពតរូវការអំសណាយទានសពចើនសលើសជាងអនាកដថទសន្រះខដរ។ខមនសហើយអំសណាយទានរបស់ព្រះ
ោចជួយ��សយើងប្នសពចើនសៅស្លណាខដលសយើងសពបើអំសណាយទានសន្រះសៅកនាុងផ្ូវដព៏តឹមពតរូវ។ប៉ាុខនតាសៅទី
បំផុតអវីខដលអនាកទាងំអស់គ្នា ពតរូវការសន្រះគឺជាសសចកតាីពសឡាញ់របស់សោកអនាកផ្្ល់សពរាបព់្រះនិងសសចកតាី
ពសឡាញ់សពរាបព់្លឹងមនុស្ស។ព្រះនឹងសបើកឱកាសសពរាបស់ោកអនាកពបសិនសបើសោកអនាកសុែចិតតាស្វើជា
សមៅរបន្្ល់។ 
 សូមោនែគម្រីយ៉ាូហាន១៖៤០,៤១;យ៉ាូហាន៦៖៥-១១និងយ៉ាូហាន១២៖២០-២៦។សតើែទាងំ 
សនរះបគ្ហា ញពប្បស់ោកអនាកអំ្ីចកខាុវសិស័យខាងឯព្លឹងវញិ្ញា ណនិងរសបៀបថនការស្វើបន្្ល់របស់សោកអនសពទ 
យា៉ា ងដូចសមតាចែ្រះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 បទ្ិសសា្នថ៍នការស្វើបន្្ល់របស់សោកអនសពទប្នបសពងៀនសមសរៀនជាសពចើនដល់សយើង។គ្តប់្ន
ចាបស់ផតាើមសចញ្ីពគរួសារផ្្ល់របស់គ្ត។់គ្តប់្នពប្បស់ោកស្ពតរុសខដលជាបងពបរុសរបស់គ្តអ់ំ្ីព្រះ-
សយសូ៊វ។ សោកអនសពទករ៏ានសន្តា នចិតតាល្អសៅកានស់កមៅងពបរុសតូចរានា កខ់ដលប្នពបគល់ោហារសៅព្រះសយសូ៊វ 
សដើម្សីោយពទងស់្វើការអសា្ច រ្យ។សោកអនសពទកដឹ៏ងអំ្ីរសបៀបខដលពតរូវស្វើជាមយួនឹងសាសនស៍ពកកផងខដរ។
សតើសោកអនសពទប្នសឈ្ារះពបខកកជាមយួនឹងសាសនស៍ពកកអំ្ីព្រះនិងសាសន្ខដរឬសទ?សោក្ំុប្នស្វើ
ដូសចានា រះទាល់ខតសសារះ។សោកអនសពទសមើលស�ើញថាសាសនស៍ពកកពតរូវការព្រះសយសូ៊វ។សរា៉ា្ រះសហើយសោក
អនសពទប្នន្ំ្ ួកសគសៅឯព្រះសយសូ៊វ។
 ោ្ក៌ំប្ងំកនាុងការន្មំនុស្សសៅឯព្រះសយសូ៊វគឺជាការបគ្ហា ញដល់្ួកសគថាសោកអនាកប្រម្ភ្ួកសគ។ 
សោកអនាកោចស្វើយា៉ា ងដូសចនារះតាមរយៈការបសង្កើតមតិតាភា្សោយប្នជិតដិត។សូមគិតអំ្ីមនុស្សខដលជិតសនាិទ្ធ 
នឹងសោកអនាកខដលគ្ត់្ ុំប្នសារ ល់ព្រះសយសូ៊វ។សតើ្ួកសគប្នស�ើញថាសោកអនាកជាមនុស្សខដលយកចិតតា
ទុកដាក់និងសោរស្ញសដាយសសចកតាីពសឡាញ់ខដរឬសទ?សតើ្ួកសគប្នស�ើញសសចកតាីសុែសានតាសៅកនាុងសោក
អនាកខដល្ួកសគចងប់្នជាទីបំផុតខដរឬសទ? សតើជីវតិរបស់សោកអនាកជាការផ្ស្វផសាយសពរាបដំ់ណឹងល្អអំ្ី
ព្រះសយសូ៊វខដរឬសទ? សយើងោចបសង្កើតមតិតាសពរាបព់្រះតាមរយៈការផ្ស្វផសាយអំ្ីព្រះសយសូ៊វ។ សយើងោចន្ ំ
មនុស្សសោយក្ាយសៅជាពគីស្ានតាមវ ិ្ ីសនរះ។ បន្្បម់ក សយើងោចផ្ស្វផសាយសារថនពគ្ចុងសពកាយរបស់
ព្រះអំ្ីសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីដល់្ួកសគ។ សពកាយមកមតិតាទាងំសនរះកព៏បខហលជាោចក្ាយសៅជា្ួកជំនំុ
ោតស់វនទីស្ផងខដរ។
 សតើសហតុអវីប្នជាវាលំប្កកនាុងការន្ពំគរួសារសៅឯព្រះសយសូ៊វសម្៉ារះ? សតើបទ្ិសសា្នរ៍បស់សោក
អនាកយា៉ា ងណាខដរ? សតើរានក្ួនចបាបអ់វីែ្រះ អំ្ីការស្វើបន្្ល់សៅកានស់រាជិកពគរួសារខដលសោកអនាកោចខចក 
រខំលកសៅកនាុងថានា ក?់
________________________________________________________________________
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រសបៀបស្វើសោយចុរះសពមរុងជាមយួមនុស្សខដល្ិប្ក
 
 ព្រះសយសូ៊វគឺជាអនាកបុិនពបសបក់នាុងការសពមរុរះសពមរួលជាមយួនឹងមនុស្ស។ ព្រះសយសូ៊វប្ន
ជួបមនុស្សជាសពចើនខដល្ិប្កកនាុងការសពមរុរះសពមរួលជាមយួនឹងគ្នា ។ ព្រះសយសូ៊វប្នបគ្ហា ញមនុស្ស
ទាងំសនរះថាពទងទ់ទួលយក្ួកសគ។ពទងប់្នសផ្ៀងព្រះកាណ៌សាតា ប់្ ួកសគយា៉ា ងយកចិតតាទុកដាក។់ពទង ់
ប្នសួរសំណួរ្ួកសគ។ពទងប់្នបគ្ហា ញ្ួកសគអំ្ីសសចកតាី្ិតរបស់ព្រះ។ព្រះសយសូ៊វប្នទតស�ើញ
សៅកនាុងចិតតារបស់មនុស្ស។ពទងប់្នទតស�ើញថាសូម្ខីតមនុស្សខដលរានចិតតារងឹទទឹងកច៏ងប់្នអវីខដល 
ល្អពបសសើរផងខដរ។ ព្រះសយសូ៊វកទ៏តស�ើញសសចកតាីល្អសៅកនាុងប្បជនខដលោពកកប់ំផុតផងខដរ។ សៅ
កនាុងព្រះសនពតរបស់ព្រះសយសូ៊វដំណឹងល្អោចសស្គ្រ រះមនុស្សពគបគ់្នា ខដលសុែចិតតាទទួលយក។ព្រះ-
សយសូ៊វសជឿថា«គ្មៅ នអនាកណារានា កខ់ដលពប្ឹតតាអំស ើ្ប្បឬការោពកកណ់ាមយួខដលព្រះសយសូ៊វ្ំុោច
សស្គ្រ រះគ្តប់្នសន្រះសទ»។ ដកពសង់្ ី EllenG.White, The Desire of Ages, page 258,
adapted។ព្រះសយសូ៊វប្នទតសមើលមនុស្សសៅកនាុងរសបៀបសផ្សងៗគ្នា សលើសអវីខដលសយើងទាងំអស់សមើល 
ស�ើញសៅសទៀត។ព្រះសយសូ៊វប្នទតស�ើញមនុស្សរានា ក់ៗ ថាសតើ្ួកសគចងស់ វ្ើអវី។ព្រះសយសូ៊វប្នជួយ�� 
មនុស្សសោយសមើលស�ើញ្ីវ ិ្ ីខដល្ួកសគោចក្ាយសៅជាមនុស្សខដលកានខ់តពបសសើរ។ ដូសចនារះ ជីវតិ
របស់មនុស្សជាសពចើនប្នកានខ់តពបសសើរសេើងសដាយសារព្រះសយសូ៊វ។
 សូមោនែគម្រីរា៉ា ថាយ៤៖១៨,១៩;រា៉ា កុស១២៖២៨-៣៤និងលូកា២៣៖៣៩-៤៣។
សតើព្រះបន្ូលរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅកានស់ោកស្ពតរុសនិងសោកយ៉ាូហានសមដឹកន្សំាសន្និងសចារសៅ 
សលើស�ើឆ្្ក ងដូចគ្នា យា៉ា ងដូចសមតាចខដរ?សូមសិកសាអំ្ីខផនការរបស់ព្រះកនាុងការោល់ចិតតារបស់មនុស្ស។
សតើខផនាកអវីខដលសំខានជ់ាងសគបំផុតថនខផនការសនរះចំសោរះសោកអនាក?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ពគបទ់ីកខន្ងខដលព្រះសយសូ៊វយាងសៅ ពទងប់្នទតស�ើញនូវឱកាសសពរាបក់ារលូតោស់ 
ខាងឯព្លឹងវញិ្ញា ណ។ព្រះសយសូ៊វប្នទតស�ើញមនុស្សខដលពទងោ់ចសស្គ្រ រះសពរាបន់គររបស់
ពទង។់ព្រះសយសូ៊វប្នខសវងរកមនុស្សទាងំសនរះសៅតាមទីកខន្ងខប្កៗ។កខន្ងទាងំសនរះគឺជាកខន្ងចុង 
សពកាយខដលសោកអនាកគិតថាមនិរានអនាកខដលគួរសោយចងស់ស្គ្រ រះសន្រះសទ។ព្រះសយសូ៊វរានអវីខដល
សយើងសៅថា«ការសបើកខភនាកសមើល្ួកជំនំុ»។សន្រះគឺជាការសមើលមនុស្សសោយដូចជាព្រះសយសូ៊វប្នទត
ស�ើញ្ួកសគ។ព្រះសយសូ៊វប្នទតស�ើញមនុស្សពគបគ់្នា ថាជាអនាកខដលពតរូវទទួលប្នជស័យោភសីពរាប់
នគររបស់ពទង។់ពគីស្ានខដលរានយុទ្ធន្ការថនការសបើកខភនាកសមើល្ួកជំនំុកព៏តរូវខតរាន«ការសផ្ៀងពតសចៀក 
សាតា ប់្ ួកជំនំុ»ផងខដរ។ការសផ្ៀងពតសចៀកសាតា ប់្ ួកជំនំុគឺជារូបសស័្្តំណាងសោយការសាតា បស់ដាយយកចិតតា
ទុកដាក។់្ួកសគប្នឮអំ្ីសសចកតាីប៉ាងពប្ថានា សៅកនាុងចិតតារបស់មនុស្សសពរាបអ់វីមយួខដល្ួកសគ្ំុទាន់
រាន។មនុស្សខដលរានការសផ្ៀងពតសចៀកសាតា ប់្ ួកជំនំុប្នឮនូវអវីខដលរានសៅកនាុងចិតតារបស់អនាកដថទយា៉ា ង 
្ិតពប្កដសទារះបីជាគ្ត់្ ុំប្ននិយាយថាតពមរូវការសន្រះជាអវីកស៏ដាយ។
 សូមទូលអងវរសោយព្រះសយសូ៊វជួយ��សោយសោកអនាកសមើលស�ើញ និងយល់អំ្ីកិច្ចការខាង
ឯព្លឹងវញិ្ញា ណសលើជីវតិរបស់អនាកដថទ។សូមអ្ិស្ានទូលសូមសោយព្រះសបើកខភនាករបស់សោកអនាក សដើម្ី
ទទួលយកឱកាសខដលពទងប់្នពបទានមកសោយសោកអនាកជាសរៀងរាល់ថ្្ងកនាុងការខចកចាយជំសនឿ
របស់សោកអនាក។សូមទូលអងវរសោយព្រះស្វើសោយសោកអនាកចងខ់ចកចាយអំ្ីព្រះសយសូ៊វនិងសសចកតាី
ពសឡាញ់របស់ពទងជ់ាមយួនឹងមនុស្ស។ដ្តិស្វើដូសចានា រះ សោកអនាកនឹងប្នដឹងអំ្ីសសចកតាីអំណរខដល
សោកអនាក្ំុខដលធ្្បរ់ាន្ីមុនមកសៅកនាុងជីវតិ។
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ស្លខដលព្រះសបើកផ្ូវសពរាបស់យើងសដើម្សី្វើបន្្ល់

 កណ្ឌ គម្រីកិច្ចការពតរូវប្នបំស្ញសដាយសរឿងជាសពចើន។សរឿងទាងំសនរះបគ្ហា ញអំ្ីរសបៀបខដល
សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វខចកចាយដំណឹងល្អ។សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នខចកចាយអំ្ីសារថនសសចកតាី
សស្គ្រ រះរបស់ព្រះជាមយួនឹងមនុស្សពគបគ់្នា ខដល្ួកសគោចខចកចាយសៅប្ន។កណ្ឌ គម្រីកិច្ចការប្ន
បគ្ហា ញសរឿងទាងំសនរះដល់សយើងអំ្ីរសបៀបខដល្ួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្មៅីប្នរកីដុរះដាលសេើងចាបត់ាងំ្ី
សដើមរហូតដល់ចប។់សយើងស�ើញអំ្ីរសបៀបខដល្ួកជំនំុប្នរកីដុរះដាលសេើងទាងំសៅកនាុងស្លខដលល្អ
និងស្លខដលោពកក។់ 
 សោកប៉ាុលប្នរានពបសាសនអ៍ំ្ីបទ្ិសសា្នរ៍បស់សោកសៅឯពករុងពទោសថា៖ «កាលែ្ុ ំ
ប្នសៅដល់ពករុងពទោសសដើម្ីនឹងផសាយដំណឹងល្អ្ ីព្រះពគីស្សហើយរានទាវ រសបើកឲ្យែ្ុ ំសដាយនូវព្រះអរា្ច ស់
សន្រះែ្ុ ំឥតរាន្ ូរកនាុងចិតតាសសារះសដាយសហតុរកទីតុសជាបងប្អូនែ្ុ ំមនិស�ើញប្នជាែ្ុ ំោសគសៅឯពសរុក
រា៉ា សសដូនវញិ»។ព្រះប្នសបើកផ្ូវសពរាបស់ោកប៉ាុលសដើម្ខីចកចាយដំណឹងល្អសៅកនាុងទវីបអឺរុ ៉ាប។សោក
ប៉ាុលប្នដឹងថាសរឿងសនរះគឺជាការអសា្ច រ្យមយួ។សោកប៉ាុលកប៏្នដឹងខដរថា«ទាវ រ»ខដលប្នសបើកសៅថ្្ង
សនរះកោ៏ចនឹងបិទសៅថ្្ងខស្អកផងខដរ។សរ្ា៉ា រះសហើយសោកប៉ាុលប្នសចញទូកសៅឯពសរុករា៉ា សសដូនភ្ាមៗ។ 
 ព្រះថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្មៅីគឺជាព្រះខដល«សបើកទាវ រ»។ពទងគឺ់ជាព្រះខដលសបើកផ្ូវសពរាបស់ោយ
សយើងខចកចាយជំសនឿរបស់សយើង។ កណ្ឌ គម្រីកិច្ចការប្នបគ្ហា ញសយើងថា ព្រះកំ្ុងខតមរាញឹកកនាុងការ
សបើកទាវ រសពរាបរ់ា្សតារបស់ពទងខ់ដលរស់សៅតាមទីពករុងតាមពបសទសនិងតាមនគរទាងំឡាយ។អវីខដល
សំខានប់ំផុតសន្រះគឺព្រះកំ្ុងខតមរាញឹកកនាុងការសបើកទាវ រចិតតារបស់មនុស្សសោក។
 សូមោនែគម្រីកិច្ចការ៨៖២៦-៣៨។សតើែទាងំសនរះបសពងៀនសយើងអវីែ្រះអំ្ីសោកភលីី្?សតើ
សោកភលីី្ប្នសបើកទាវ រចិតតាសោយព្រះដឹកន្គំ្តស់ដាយវ ិ្ ីណា?សតើសោកភលីី្ស្វើអវីែ្រះសៅស្លខដល
ព្រះពបទានឱកាសសោយគ្តខ់ចកចាយអំ្ីសសចកតាីជំសនឿរបស់គ្ត?់
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 «សទវតាប្នន្សំោកភលីី្សៅកានម់នុស្សរានា កខ់ដលចងដ់ឹងបខន្ថមអំ្ីព្រះគម្រី។មនុស្សរានា ក ់
សនរះប្នសពតៀមែ្ួនរចួជាសពសចសពរាបដំ់ណឹងល្អ។ស្វថ្្ងសនរះ្ួកសទវតាកនឹ៏ងន្អំនាកស្វើការខដលអនុញ្ញា ត 
សោយព្រះវញិ្ញា ណពបទានព្រះបន្ូលនិងចិតតាដប៏រសុិទ្ធដល់្ួកសគផងខដរ។សទវតាខដលព្រះប្នចាតស់ោយ 
មកឯសោកភលីី្ោចស្វើអវីៗពគបយ់ា៉ា ងសពរាបគ់្ត។់បុ៉ាខនតាព្រះ្ំុប្នស្វើយា៉ា ងដូសចានា រះសទ។សន្រះគឺជាខផន 
ការរបស់ព្រះសពរាបម់នុស្សសដើម្សី្វើកិច្ចការជាមយួនឹងពទងក់នាុងការសស្គ្រ រះមនុស្ស។ដកពសង់្ ីEllen 
G.White,TheActsoftheApostles,page109,adapted។ដូសចនារះសយើងពតរូវខតរានពតសចៀកខាង 
ឯព្លឹងវញិ្ញា ណកនាុងការសាតា ប់និងខភនាកខាងឯព្លឹងវញិ្ញា ណកនាុងការសមើលស�ើញផងខដរ។ស្លសន្រះព្រះ 
នឹងចាត់្ ួកសទវតារបស់ពទងស់ោយមកសដើម្ជីួយ��សយើងសោយោល់ចិតតារបស់មនុស្សសោក»។
 សតើសោកអនាកស�ើញអំ្ីសារៈសំខានថ់នព្រះគម្រីសៅកនាុងសរឿងរបស់សោកភលីី្ខដរឬសទ? ម៉ាយាង 
សទៀតសតើសោកអនាកស�ើញខដរឬសទថាវាសំខានប់៉ាុនណាសពរាបម់នុស្សរានា កខ់ដលដឹងសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រី 
សដើម្ខីចកចាយចំសណរះដឹងរបស់គ្តជ់ាមយួនឹងអនាកខដលចងដឹ់ងបខន្ថម?សតើសសចកតាីសនរះបសពងៀនអំ្ីអវីែ្រះ?
________________________________________________________________________
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ការសិកសាបខន្ថម៖ សូមោនEllenG.White,“TheGospelinSamaria,”pages103-111,inThe
ActsoftheApostles។
 មនុស្សសៅជុំវញិសយើងកំ្ុងខតខសវងរកជីវតិអស់កល្និងនគរសា្ថ នសួគ។៌ព្រះសយសូ៊វប្ន
រានបន្ូលថា«ចំរូត្ំណាស់ខតរានអនាកពចរូតតិចសទ»(រា៉ា ថាយ៩៖៣៧)។សតើរានបញ្ហា អវីសៅកនាុង
ចំរូត?ចពមរូត្ំុខមនជាបញ្ហា សន្រះសទ។ប៉ាុខនតារានអនាកពចរូតតិចសន្រះគឺជាបញ្ហា ។ព្រះសយសូ៊វប្នទតស�ើញ 
អវីខដលសិស្សរបស់ពទង់្ ុ ំោចសមើលស�ើញ។ សតើចំសេើយរបស់ព្រះសយសូ៊វតបសៅនឹងបញ្ហា សនរះយា៉ា ងដូច 
សមតាច?ព្រះសយសូ៊វប្នសេ្ើយតបថា«ដូសចនារះចូរសូមអងវរដល់ព្រះអរា្ច ស់ថនចំរូតឲ្យពទង់ចាត់អនាកពចរូតមក  
កនាុងចំរូតពទង»់។វ ិ្ ីកនាុងការសដារះពសាយបញ្ហា សនរះគឺតាមរយៈការអ្ិស្ានសដើម្សីោយពទងច់ាត់្ ួកសយើង 
សៅកនាុងហវូងមនុស្សខដលជា«ចំរូត»របស់ពទង។់
 សនរះគឺជាសសចកតាីអ្ិស្ានខដលសយើងោចសូមអងវរយា៉ា ងដូសចនារះថា«ឱព្រះអរា្ច ស់សអើយទូល
បងរំចងស់ោយព្រះអងរសពបើទូលបងរំកនាុងការសរៀបចំនគររបស់ពទង»់។សូមពទងស់បើកខភនាករបស់ទូលបងរំ។សូម 
ពទងព់បទានពកខសខភនាកខាងឯព្លឹងវញិ្ញា ណសដើម្សីោយទូលបងរំប្នស�ើញទាវ រខដលព្រះអងរសបើកជា
សរៀងរាល់ថ្្ង។សូមពទងប់សពងៀនទូលបងរំសោយែវល់ខាវ យអំ្ីតពមរូវការរបស់មនុស្សសៅជុំវញិទូលបងរំ។
សូមពទងជ់ួយ��សោយទូលបងរំសោលោក្យសមតាទីនភ់្នស់ៅកានម់នុស្ស សដើម្សីលើកទឹកចិតតានិងផតាល់សសចកតាី 
សង្មឹដល់្ួកសគ។ម៉ាយាងសទៀតសូមពទងជ់ួយ��ទូលបងរំសោយខចកចាយអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់និងសសចកតា ី
្ិតរបស់ព្រះអងរជាមយួនឹងមនុស្សខដលទូលបងរំប្នជួបជាសរៀងរាល់ថ្្ង»។សូមអ្ិស្ានខបបយា៉ា ងដូសចនារះ។ 
ស្លសន្រះព្រះនឹងស្វើសរឿងដអ៏សា្ច រ្យនិងគួរសោយភ្ាកស់ផ្អើលមយួចំនួនសៅកនាុងជីវតិរបស់សោកអនាក។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១. សតើសោកអនាកធ្្បន់្ពំ្លឹងសៅឯព្រះសយសូ៊វខដរឬសទ? បទ្ិសសា្នខ៍បបសនរះ្ំុខមនជាសរឿងគ្យពសរួល 
សេើយខមនសទ?ខមនសហើយរានខតព្រះប៉ាុសណាណ រះខដលោចផ្្ស់បតាូរចិតតារបស់មនុស្ស។ប៉ាុខនតាពទងប់្នសពជើស 
សរ ើសសយើងសោយក្ាយជាខផនាកមយួថនកិច្ចការសន្រះ។សតើសយើងពតរូវស្វើអវីែ្រះសដើម្នី្ពំ្លឹងមយួសៅឯព្រះ-
សយសូ៊វ?វាពតរូវការស្លសវោកិច្ចែំពបឹងខពបងជាសពចើន វញិ្ញា ណថនការអត់្ មៅត់ និងសសចកតាីពសឡាញ់ខដល 
ពបទានមក្ីខាងសលើ។ចិតតាោតាមៅ និយមរបស់សយើងកព៏តរូវខតស្ាបផ់ងខដរ។ សតើជសពមើសអវីែ្រះ ខដលសយើង
ោចស្វើសោយស្ាបខ់ាងឯនិស្សស័យសាចឈ់ាមរបស់សោកអនាកសដើម្សីោយសោកអនាកោចន្ពំ្លឹងសៅ
ឯព្រះសយសូ៊វប្ន?
២.សតើអនាកណាែ្រះខដល្ុំទានប់្នដឹងអំ្ីព្រះសយសូ៊វខដលសោកអនាកប្នជួបជាសរៀងរាល់ថ្្ង?សតើសោកអនាក 
ប្នស្វើបន្្ល់អវីែ្រះសៅកាន់្ ួកសគ?សតើសោកអនាកោចស្វើអវីែ្រះប្នសទៀត?
៣.សូមគិតអំ្ីសោកសុល្ីពករុងសតើសុស។សតើគ្តជ់ាមនុស្សចុងសពកាយខដលបណាតា ជនប្នគិតថានឹងក្ាយ 
សៅជាពគីស្ានឬ?ប៉ាុខនតាសរឿងសន្រះគឺជាអវីខដលប្នសកើតសេើងយា៉ា ង្ិតពប្កដចំសោរះគ្ត។់សតើសមសរៀនសនរះ
ោចបសពងៀនសយើងអវីែ្រះអំ្ីការមនិសថា្ក លសទាសអនាកណារានា កត់ាមរយៈការសមើលនិងការពបព្ឹតតា្ីខាងសពរៅ
របស់្ួកសគ?
៤.សូមគិតអំ្ីសរឿងរបស់សោកសុលបខន្ថមសទៀត។ឥេូវសនរះសូមោនែគម្រីរា៉ា ថាយ៧៖៦។សតើសោក
អនាកយល់អំ្ីបន្ូលរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅពតងស់នរះយា៉ា ងដូចសមតាច?
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ហវីលី្ីនមយួពគរួសារប្នផ្្ស់បតាូរ

 អនាកលកស់សៀវសៅផសាយដំណឹងល្អដឯ៏សការានា កប់្នសដើរសៅសលើផ្ូវសរៅតា ហុយដីថនទីពករុងប៊ូទួន(But-
uan) ពបសទសហវីលី្ីន។ ស្ញមយួថ្្ងខដលគ្តប់្ន្ោយន្យ ខតគ្តល់កម់និដាចទ់ាល់ខតសសារះ។
សនរះគឺជាពប្កច់ំណូលខតមយួមុែគតរ់បស់គ្ត់សរា៉ា្ រះសហើយគ្តប់្កទ់ឹកចិតតាជាខ្ាងំ។ប៉ាុខនតាគ្តប់្ន 
សបតាជ្ាចិតតាសៅសគ្រះទាវ រផ្រះមយួសទៀត។គ្តប់្នអ្ិស្ានសៅស្លខដលគ្តស់ដើរចូលសៅ។បន្្បម់កគ្ត់
ប្នសគ្រះទាវ រ។
 ្សតាីរានា កខ់ដលរានខកវខភនាកមុតពសរួចប្នសាវ គមនប៍ុរសខដលអស់ករ្ាងំរានា កស់ន្រះសដាយទឹកមុែ
ញញឹម។បុរសសន្រះប្ននិយាយសដាយសសំសេងដ៏្ ីសរារះពសទន់ សហើយ្សតាីរានា កស់ន្រះោចសមើលស�ើញ្ីភា្ 
សសាមៅ រះពតងស់ៅកនាុងពកខសខភនាកនិងសាតា បឮ់តាមសំសេងរបស់គ្ត។់ស្លសន្រះហាកដូ់ចជាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
ផ្្ល់កំ្ុងខតសូមអងវរដល់្សតាីសន្រះ។
 ន្ងគឺជាពគីស្ានប៉ាុខនតាន្ងប្នចំណាយស្លសវោអស់ជាសពចើនឆ្នា សំដាយគ្មៅ នចំណាបោ់រមមៅណ៍ 
កនាុងការស្វើតាមព្រះពគីស្។ន្ងប្នចាបស់ផតាើមចងស់រៀន្ីព្រះសយសូ៊វប៉ាុខនតាសៅស្លសន្រះសា្ថ នភា្ថនសសដ្កិច្ច
ពគរួសាររបស់ន្ងរានការែវរះខាត។ រឯីសហាស ៉៉ា របស់គ្តខ់តងខតសៅទសទ។គ្តរ់ានកូន១០ន្ក់ និង៣
ន្កស់ទៀតកំ្ុងខតសៅកនាុងថផ្។
 សតើន្ងោចរានលទ្ធភា្ទិញសសៀវសៅរបស់អនាកផសាយដំណឹងល្អរានា កស់ន្រះសដាយន្ងប្នដឹងថា 
ន្ងពតរូវខតោននិងខចកចាយយា៉ា ងដូចសមតាច?ចំណងសជើងថនសសៀវសៅសន្រះគឺមហាវវិាទខដលប្នសរសសរ  
សេើងសដាយអនាកពសីខអល្ិនជីថវ ៉ាត។៍គ្តប់្នទិញសសៀវសៅមយួកបាលសន្រះជាមយួនឹង្នធ្នខដលគ្ត់
មនិរានសដាយគ្មៅ នការស្ាកស់ស្ើរ។
 ចាបត់ាងំ្ីថ្្ងសន្រះរហូតដល់អស់រយៈស្លជាង៥០ឆ្នា សំហើយប៉ាុខនតាផលខផ្ថនសសៀវសៅខតមយួ
កបាលសន្រះគតខ់ដលទាកទ់ាញចំណាបោ់រមមៅណ៍គ្ត។់អនាកពសីសអសផហាវ សនៀ្ី(EpefaniaTy)ប្នន្កូំនៗ
ទាងំអស់របស់គ្តស់ៅឯព្រះពគីស្។គ្តប់្នយល់ពសបតាមអវីខដលអនាកពសីខអល្ិនជីថវ ៉ាតប៍្នសរសសរសៅកនាុង 
អត្ថបទថនទីបន្្ល់សពរាប់្ ួកជំនំុភាគ៦ទំ្ស័រ៤២៩ខដលថា«ភារកិច្ចរបស់សយើងសពរាបព់្រះពគីស្ពតរូវចាប ់
សផតាើមសេើងសចញ្ីពគរួសារសៅកនាុងផ្រះ...ដ្តិគ្មៅ នទីកខន្ងថនសបសកកមមៅណាខដលសំខានជ់ាងសនរះសទៀតសទ។
 ហវ្សរនសត្ី(FlorenteTy)ខដលជាកូនរានា កក់នាុងចំសណាមកូនពបរុសរបស់គ្តប់្នក្ាយជាពគរូ 
គគ្វ លសហើយស្វថ្្ងសនរះគ្តគ់ឺជាពបធ្នខផនាកពគឹរះសា្ថ នសប្រះ្ុម្ភផសាយថនព្រះវហិារោតស់វនទីស្សៅឯទីពករុង
រា៉ា នីលពបសទសហវីលី្ីន។កូនៗដថទសទៀតប្នក្ាយជាអនាកជំនួយការបុរសចាស់ទំុព្រះវហិារជំនួយការ្សតាី 
និងពគរូបសពងៀនសៅកនាុងព្រះវហិារោតស់វនទីស្និងវទិយាសា្ថ នសពរាបឧ់តតាមសិកសា។កូនៗរបស់គ្តស់ស្ើរខត
ទាងំអស់ប្នបញ្ចបក់ារសិកសា្ីមហាវទិយាលស័យMountainViewCollege សហើយ្ួកសគរានា ក់ៗ កំ្ុងខត 
ជួយ��កូនបន្្បស់ទៀតសោយប្នសៅឯមហាវទិយាលស័យសន្រះ។
 ែ្ុ ំប្នសៅ្សតាីរានា កស់នរះថាជា«រា៉ា ក»់សដាយសារខតែ្ុ ំប្នសរៀបការជាមយួដូរខាស(Dorcasកូន
ពសីរបស់គ្តខ់ដលន្ងប្នបសពងៀនសៅឯវទិយាសា្ថ នសពរាបឧ់តតាមសិកសាោតស់វនទីស្តាងំខត្ីសដើមមក។
 រា៉ា កប់្នដាចស់រថសឈាមែួរកបាលមុនស្លខដលែ្ុ ំប្នជួបគ្ត។់រា៉ា កស់ៅសស្ងៀមសា្ង ត់្ ិការខភនាក 
និងសដកសៅខតមយួកខន្ង។រា៉ា កប់្ន្យាយាមនិយាយមកកានែ់្ុ ំសដាយអស់្ីចិតតារបស់គ្តស់ៅស្លខដលសយើង 
   ប្នជួបគ្នា ប៉ាុខនតាគ្ត់្ ុំោចនិយាយប្នសេើយ។សន្រះមនិខមនជាឧបសគរ
   អវីសេើយ។គ្តប់្ននិយាយមកកានចិ់តតារបស់ែ្ុ ំជាសពចើនដង្ីសពោរះគ្ត់
   ប្នសេ្ើយតបសៅកានព់្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធជាសពចើនឆ្នា មំុនសនរះរចួសៅសហើយ។  
   រា៉ា កប់្នទទួលអនិច្ចកមមៅសៅកនាុងខែសីហាឆ្នា ២ំ០១៣សៅោយុ៨៩ឆ្នា ។ំ
   រានមនុស្សរាបសិ់បន្កប់្នទទួលសជឿព្រះពគីស្សដាយសារខតអនាកលក់
   សសៀវសៅផសាយដំណឹងល្អរានា កដ់រ៏ានោនុភា្និង្សតាីរានា កខ់ដលប្នទទួល  
   យកព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។ែ្ុ ំនឹងជួបរា៉ា កស់ៅថ្្ងខដលព្រះសយសូ៊វយាងមក។

សរឿងែ្ី
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អានុភាពននសេចក្តីអធិដ្ឋា នេម្រាប់អ្នកដនៃ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ១ី៨ខែកក្កដាឆ្នា ២ំ០២០

អំណានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖វវិរណៈ១២៖៧-៩;លូកា៣៖២១;សអសេសូរ១៖
១៥-២១;ដានីខ៉ែល១០៖១០-១៤;សំា៉ូខអលទី១១២៖២២-២៤។

ែចងចា៖ំ«ដូសចនារះចូរឲ្យអនាករាល់គ្នា លនត់ួសោសនងឹគ្នា សហើ៉ អធសិាឋា នឲ្យគ្នា សៅវញិសៅមកសដើម្ីឲ្យប្ន  
ជាចុរះដ្តិសសចកតាីទូលអង្វរដ៏អស់្ ីចតិតារបស់មនុស្សសុចរតិសោរះ្ ូខកណាស់»(យែ កុប៥៖១៦)។

 ្កួជនំុំថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្រីានអារមណ៍្ថា្ួកសគពតរូវការសសចកតាីអធិសាឋា ន។«កាលប្នអធិសាឋា ន
រចួសហើ៉ សោរះកខនលែងខដលសគពបជុំគ្នា ក៏រញួ្៉សហើ៉ សគប្នស្ញជាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធោងំអស់គ្នា រចួ
ក៏ផ្សា៉ព្រះបន្ូលសដា៉ចតិតាកាលែ ហាន»(កចិ្ចការ៤៖៣១)។សូមពកសេកសមើលសៅអ្វីខដលប្នសកើតសេើង។
ជាដបំងូសិស្សរបស់ព្រះស៉សូ៊វប្នអធសិាឋា ននងិសូមសអា៉ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធគងជ់ាមួ៉ ្កួសគ។បោ្ប ់
មក្កួសគប្នខចកចា៉ដណឹំងល្អអំ្ ពី្រះស៉សូ៊វសដា៉គ្្នការេតិេ័៉ ។
 ស៉ើងស�ើញទោំកទ់នំងរវាងសសចកតាីអធិសាឋា នសៅពតងស់នរះខដលពតរូវប្នបំស្ញសដា៉ព្រះវញិ្ញា ណ 
បរសុិទ្ធជាមួ៉ នងឹការខចកចា៉សសចកតាី្ តិថនព្រះគម្រី។ «សិស្សរបស់ព្រះស៉សូ៊វ្ំុប្នទូលសូមសអា៉ 
ព្រះពបោន្រដល់្កួសគខតបែុសណាណ រះសទ។ ្ួកសគរានអារមណ៍្ថា ្ួកសគពតរូវការអធិសាឋា នសពរាបម់នុស្ស 
សោក។សិស្សរបស់ព្រះស៉សូ៊វប្នដឹងថា ្ួកសគពតរូវខតខចកចា៉ដណឹំងល្អសៅពគបទ់កីខនលែងសៅសលើ
ខផ្នដី។ សរាែលែ រះសហើ៉  ្កួសគប្នទូលសូមសអា៉ព្រះពបោននូវអណំាចខដលព្រះស៉សូ៊វប្នសនយាដល់
្កួសគ»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,TheActsoftheApostles,page37,adpated។
 ស៉ើងកព៏តរូវខតទូលសូមសអា៉ព្រះសស្គ្រ រះមនុស្សសោកផ្ងខដរ។ ស្លសោរះ ព្រះនឹងសធ្វើការសៅ 
កនាុងចិតតារបស់ស៉ើងជាមនិខាន។ពទងន់ងឹោសំ៉ើងចូលសៅជិតពទង។់ពទងន់ងឹពបោនពប្ជាញា ដល់ស៉ើងសអា៉ 
ប្ន៉ល់អំ្ រីសបៀបកនាុងការោមំនុស្សចូលសៅកនាុងនគររបស់ព្រះ(យែ កុប១៖៥)។ព្រះនឹងសធ្វើការសៅកនាុង 
ជវីតិរបស់ស៉ើងតាមវធិដីរ៏ានអណំាចមួ៉ ។ជាញឹកញាបស់៉ើងពបខហលជា្ំុស�ើញឬ៉ល់អំ្ រីសបៀប
ខដលព្រះសធ្វើកចិ្ចការសោរះសទ។បែុខនតាព្រះកំ្ ុងសធ្វើកចិ្ចការសៅកនាុងជវីតិរបស់្កួសគ(៉ែូហានទី១៥៖១៤-
១៧)។

សមសរៀនទី៤ ១៨-២៤កក្កដា
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ស្គ្រ មដធ៏ំរវាងសសចកតាីល្អនិងសសចកតាីអាពកក់

 សូមសពបៀបសធៀបែគម្រីវវិរណៈ១២៖៧-៩;សអសេសូរ៦៖១២និងកូរនិ្ូសទី២១០៖៤។ែោងំ
សនរះបគ្ហា ញថាស៉ើងកំ្ុងខតស្ិតសៅកនាុងស្គ្រ មរវាងសសចកតាីល្អនិងសសចកតាីអាពកក។់សតើសោកអនាកគិតថា
សសចកតាីអធិសាឋា នអាចជួ៉��ស៉ើងសអា៉ឈ្នារះការពបឆ្ងំោស់នឹងអំស ើ្អាពកកស់នរះសដា៉រសបៀបណា?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះគម្រីបគ្ហា ញស៉ើងអំ្ីស្គ្រ មខដលស ើ៉ង្ំុអាចសមើលស�ើញ។សនរះគឺជាស្គ្រ មរវាងសសចកតាីល្អ
និងសសចកតាីអាពកក។់សនរះគឺជាស្គ្រ មរវាង្នលែឺនិងភា្ងងឹត។ព្រះសគ្រ្សលើសសរភីា្ថនការសពជើសសរ ើសសៅ
កនាុងស្គ្រ មសនរះ។ពទង់្ ុ ំខដលបង្ំអនាកណារានា កស់អា៉សធ្វើអ្វីមួ៉ សោរះសទ។ព្រះពបោនព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
របស់ពទង់សដើម្ជីួ៉��សអា៉បុរសនិង្សតាីប្ន៉ល់អំ្ីសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រី(៉ែូហាន១៦៖៧,៨)។
្ួកសទវតា្ីស្ានសួគព៌ប៉ុទ្ធសៅកនាុងស្គ្រ មរវាងសសចកតាីល្អ និងសសចកតាីអាពកក។់ ្ួកសគជួ៉��មនុស្សសអា៉
សពជើសសរ ើសជីវតិអស់កល្(សហសព ើ្រ១៖១៤)។ព្រះកស៏រៀបខផ្នការសពរាបស់រឿង្ិសសសៗខដលនឹងពតរូវសកើត 
សេើងសៅកនាុងជីវតិរបស់ស៉ើងកនាុងការោមំនុស្សសៅឯពទង។់
 អ្វីខដលព្រះមនិសធ្វើសោរះគឺជាការបង្ំអនាកណារានា កស់អា៉សពជើសសរ ើស៉កពទង។់ការសោរះពបឆ្ងំោស់ 
នឹងនគររបស់ព្រះនិងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទង។់សសចកតាីពសឡាញ់គឺជាពគឹរះសពរាបក់ារដឹកោរំបស់ព្រះ។  
សោរះគឺជាមូលសហតុខដលសធ្វើសអា៉សសចកតាីអធិសាឋា នរានសារៈសំខាន។់ ព្រះកំ្ុងខតសធ្វើពគបយ់ែ ងខដលពទង់
អាចសធ្វើសៅប្នសដើម្សីស្គ្រ រះមនុស្សមុនស្លខដលស៉ើងអធិសាឋា ន។បែុខនតាសៅស្លណាខដលស ើ៉ងអធិសាឋា ន 
សសចកតាីអធិសាឋា នរបស់ស៉ើងនឹងសធ្វើសអា៉ព្រះចាកប់ង្អុរសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទង់ និងអំណាចសៅសលើអនាក
ដថទ។ពទងអ់ាចជួ៉��្ួកសគសពចើនជាងស្លខដលស ើ៉ងមនិអធិសាឋា ន។
 សូមអានសដា៉៉កចិតតាទុកដាក៖់ «រានរបស់ជាសពចើនខដលព្រះពទងនឹ់ងពបោនសអា៉ស ើ៉ងសៅ 
ស្លខដលស៉ើងទូលសូមដល់ពទង។់ពទងនឹ់ងមនិពបោនរបស់ោងំសនរះដល់ស៉ើងសេើ៉ពបសិនសបើស៉ើង្ំុ
ប្នទូលសូមដល់ពទង។់សនរះគឺជាខផ្នាកថនខផ្នការរបស់ព្រះសពរាបស់៉ើង»។ដកពសង់្ ីEllenG.White, 
TheGreatControversy,page525,adapted។សសចកតាីអធិសាឋា នរបស់ស៉ើងអាចផ្លែ ស់បតាូរជីវតិោងំ
ឡា៉សៅកនាុងស្គ្រ មសោករវាងសសចកតាីល្អនិងសសចកតាីអាពកក។់សរាលែែ រះសហើ៉សោរះគឺជាមូលសហតុខដលស ើ៉ង 
ពតរូវខតអធិសាឋា នសពរាបអ់នាកដថទខដល្ំុោនប់្នសារ ល់ព្រះស៉សូ៊វ។សសចកតាីអធិសាឋា នរបស់ស៉ើងនឹងសធ្វើសអា៉ 
ព្រះពបោន្រដល់ជីវតិរបស់្ួកសគ។បោ្បម់កពទងនឹ់ង្យាយមសធ្វើកិច្ចការបខន្មសទៀតសដើម្សីស្គ្រ រះ្ួក 
សគ។ 
 ស៉ើងពតរូវចងចាជំានិច្ចនូវអ្វីខដលសំខានអ់ំ្ីការអធិសាឋា នរបស់ស ើ៉ងសពរាបម់នុស្សសោក។ ខមន 
សហើ៉ ស ើ៉ង្ំុអាច៉ល់ចបាស់អំ្ីរសបៀបខដលព្រះប្នសធ្វើកិច្ចការសៅកនាុងជីវតិរបស់អនាកដថទ សៅស្លខដល 
ស៉ើងអធិសាឋា នសោរះសេើ៉។បែុខនតាស៉ើងពតរូវខតបនតាអធិសាឋា នសពរាប់្ ួកសគនិងសពរាបែ់លែួនស៉ើង។
 សតើសហតុអ្វីប្នជាស៉ើងគិតថាព្រះនឹងសធ្វើកិច្ចការបខន្មសទៀតសពរាបម់នុស្សសោកសៅស្លខដល
ស៉ើងអធិសាឋា នសពរាប់្ ួកសគជាងស្លខដល្ំុប្នអធិសាឋា ន? ពបខហលជាស ើ៉ង្ំុប្ន៉ល់ចបាស់អំ្ីរសបៀប 
ថនសសចកតាីអធិសាឋា នរបស់ស៉ើងសពរាបអ់នាកដថទសធ្វើការខបបយែ ងណាសោរះសទ។បែុខនតាព្រះគម្រីបគ្ហា ញពប្ប ់
ស៉ើងសអា៉សៅខតបនតាអធិសាឋា នសពរាប់្ ួកសគ។សតើសហតុអ្វីប្នជាស៉ើងពតរូវសធ្វើតាមអ្វីខដលព្រះគម្រីខចងមក?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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ព្រះស៉សូ៊វអធិសាឋា នសំរាបស់៉ើង
 
 សូមអានែគម្រីលូកា៣៖២១;លូកា៥៖១៦និងលូកា៩៖១៨។សតើែោងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់៉ើង
អ្វីែលែរះអំ្ីទំោកទ់ំនងរវាងជីវតិខដលស្ញសដា៉សសចកតាីអធិសាឋា នរបស់ព្រះស៉សូ៊វនិងភា្សជាគជ័៉ របស់ពទង់
សៅកនាុងរាជកិច្ចរបស់ព្រះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះស៉សូ៊វសន្ោជាមួ៉ នឹងព្រះវរបិតារបស់ពទងខ់ដលគងស់ៅស្ានសួគអ៌ស់មួ៉ ជីវតិរបស់ពទង។់ 

សូមពកសេកសមើលសៅឯ្ិធីបុណ្យពជមុជទឹករបស់ព្រះស៉សូ៊វ។ ព្រះស៉សូ៊វប្នអធិសាឋា នទូលសូមនូវអំណាច 
របស់ព្រះសដើម្ជីួ៉��ដល់ពទងស់អា៉បំស្ញព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះសៅពគ្សោរះ។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នជួ៉�� 
ព្រះស៉សូ៊វ។ព្រះស៉សូ៊វប្នសឈ្វង៉ល់ស�ើញថាសសចកតាីអធិសាឋា នគឺជាអាវុធដអ៏សា្ច រ្យមួ៉ ។ ព្រះស៉សូ៊វ 
ប្នអធិសាឋា នសៅស្លពទងច់ខម្អតមនុស្ស៥០០០ោក។់ ព្រះស៉សូ៊វប្នអធិសាឋា នសៅស្លខដលពទង់្ យាប្ល 
បុរសខដលរានជម្ង�ឺលែងស់ៅសលើខស្ករបស់គ្ត។់ ព្រះស៉សូ៊វប្នអធិសាឋា នសៅស្លខដលពទងប់សណតា ញអារក្ស 
អសសាចជាសពចើនពានស់ចញ្ីបុរសរានា ក។់ព្រះស៉សូ៊វអធិសាឋា នសដា៉សារពទងព់ជាបថាសសចកតាីអធិសាឋា ននឹងជួ៉�� 
សអា៉ពទងឈ់នារះសលើសសចកតាីអាពកក។់សសចកតាីអធិសាឋា នគឺជាខផ្នាកមួ៉ ថនខផ្នការរបស់ព្រះសពរាបអ់ំណាចរបស់
ពទងជ់ាមួ៉ នឹងសសចកតាីកំសសា៉របស់ស៉ើង។ សសចកតាីអធិសាឋា នគឺជាវធិីរបស់ព្រះកនាុងការោសំ៉ើងសេើងសៅឯ
ព្រះ។ព្រះខតមួ៉ គតខ់ដលអាចពាល់ចិតតារបស់មនុស្សខដលស៉ើងប្នអធិសាឋា នសអា៉។

 សូមអានែគម្រីលូកា២២៖៣១-៣៤។សតើព្រះស៉សូ៊វប្នរានបន្ូលអ្វីែលែរះសៅកានស់ោកស្ពតរុស 
សៅកនាុងែគម្រីលូកា២២៖៣១-៣៤សដើម្សីលើកទឹកចិតតាគ្ត?់សតើបន្ូលោងំសនរះជួ៉��សោកស្ពតរុសសៅស្ល 
ខដលគ្តធ់្លែ កស់ៅកនាុងសសចកតាីល្ួងសៅស្លអោគតដែ៏លែីខាងមុែសទៀតសដា៉រសបៀបណា?សូមអានែគម្រី
សហសព ើ្រ៧៖២៥វញិមតាង។សតើព្រះស៉សូ៊វសលើកទឹកចិតតាស៉ើងសៅស្លខដលស៉ើងធ្លែ កស់ៅកនាុងសសចកតាីល្ួង
ឬចងព់បព្ឹតតាអ្វីខដលែុសសដា៉រសបៀបណា?

 មនុស្សខដលោពំ្លឹងសៅឯព្រះស៉សូ៊វគឺជាបុរសឬ្សតាីណាខដលរកសាការអធិសាឋា ន។ព្រះស៉សូ៊វ 
ប្នអធិសាឋា នសពរាបប់ុគរលស្្រះស្ពតរុស។ព្រះស៉សូ៊វប្នរានបន្ូលសៅសោកស្ពតរុសថាព្រះអងរនឹង
រកសាការអធិសាឋា នសពរាបគ់្ត់សៅពគ្ដលំ៏ប្កបំផុ្តសៅកនាុងជីវតិរបស់សោកស្ពតរុស។សាតាងំប្ន៉ល់
យែ ងចបាស់អំ្ីខផ្នការរបស់ព្រះសពរាបស់ោកស្ពតរុសនិងកិច្ចការដល៏្អខដលសោកស្ពតរុសអាចសធ្វើសពរាប ់
ព្រះស៉សូ៊វ។ដូសចនារះសាតាងំប្នសរៀបខផ្នការកនាុងការសធ្វើអ្វីពគបយ់ែ ងខដលអាចសធ្វើសៅរចួសដើម្បីំផ្លែ ញឱកាស
របស់សោកស្ពតរុសកំុសអា៉ជួ៉��សអា៉ព្រះវហិារលូតោស់ប្នសេើ៉។ព្រះប្នស្លែើ៉តបសៅនឹងសសចកតាី
អធិសាឋា នរបស់ព្រះស៉សូ៊វ។ព្រះស៉សូ៊វកអ៏ធិសាឋា នសអា៉ស៉ើងផ្ងខដរ។សតើសនរះ្ំុខមនជាសរឿងគួរសអា៉សពតកអរ 
សទឬ?ព្រះស៉សូ៊វអសញ្ើញស៉ើងសអា៉ចូលរមួជាមួ៉ នឹងពទងស់ៅកនាុងព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអងរកនាុងការអធិសាឋា ន 
សពរាបម់នុស្សសោក។ ពទងច់ងស់អា៉ស៉ើងអធិសាឋា នសដា៉សរៀបរាបស់្្រះរបស់្ួកសគសៅចំសពារះបលលែ័ង្ករបស់
ពទង។់ 

 ដូសចនារះស៉ើង្ំុគួរបពា្ឈបក់ារអធិសាឋា នសពរាបម់នុស្សសោកសោរះសទ។ស្លសោរះស ើ៉ងអាចបគ្ហា ញ 
ប្នថាស៉ើង្ឹងខផ្្អកោងំពសរុងសៅសលើព្រះកនាុងការសស្គ្រ រះអនាកណារានា កខ់ដលស៉ើងប្នអធិសាឋា នសអា៉។

 សតើសោកអនាកកំ្ ុងខតអធិសាឋា នសពរាបអ់នាកណារានា កក់នាុងស្លឥេូវសនរះខដរឬសទ?សតើសហតុអ្វីប្នជា 
ការខដលមនិលរះបងស់សចកតាីអធិសាឋា នរានសារៈសំខានខ់ាលែ ងំសមែលែរះសបើសោរះបីជាស៉ើងរានអារម្ណ៍ថាហាកដូ់ចជា
គ្្នសង្មឹកតា?ី
________________________________________________________________________

ថ្្ងចន័្ ២០កក្កដា
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សោកបែុលអធិសាឋា នសពរាបម់នុស្ស
 
 ស៉ើងអធិសាឋា នសពរាបម់នុស្សសដា៉សារខតព្រះគម្រីបគ្ហា ញពប្បស់៉ើងសអា៉សធ្វើយែ ងដូសចានា រះ។ 
សោកបែលុប្នអធិសាឋា នសពរាបអ់នាកសជឿ្្ីៗ សៅកនាុង្កួជំនំុខដលគ្តប់្នបសង្កើតសេើង។សោកបែលុសជឿ 
ថានឹងរានសរឿងអ្វីមួ៉ ដអ៏សា្ច រ្យសកើតសេើងសៅស្លខដលគ្តអ់ធិសាឋា ន។បែុខនតាសរឿងដអ៏សា្ច រ្យសោរះនឹង 
មនិអាចសកើតសេើងប្នសេើ៉ពបសិនសបើគ្ត់្ ុំប្នអធិសាឋា ន។សោកបែុលសពចើនខតឃ្លែ តឆ្្ង ៉្ីមនុស្ស 
ខដលគ្តព់សឡាញ់។បែុខនតាគ្តដ់ឹងថាគ្តអ់ាចសៅជាមួ៉ នឹង្ួកសគប្នសៅកនាុងចិតតាពបសិនសបើគ្ត់
អធិសាឋា នសពរាប់្ ួកសគ។
 សូមអានែគម្រីសអសេសូរ១៖១៥-២១។សូមសរៀបរាបស់រឿងសផ្្សងៗគ្នា ខដលសោកបែុលប្ន
ទូលសូមសអា៉ព្រះពបោន្រដល់្ួកជំនំុសអសេសូរសៅសលើបោ្តខ់ាងសពកាម។សតើសោកបែុលប្នទូល
សូមសអា៉ព្រះពបោនអ្វីដល់្ួកសគ?
________________________________________________________________________
 សោកបែុលប្នទូលសូមសអា៉ព្រះពបោនពប្ជាញា  និងចក្ុវស័ិ៉ខាងឯព្លឹងវញិ្ញា ណដល់
្ួកពគីស្ានសអសេសូរ។ សោកបែុលចងស់អា៉ព្រះបំស្ញគំនិតរបស់្ួកសគសដា៉សសចកតាី្ិតរបស់ព្រះ។ 
សោកបែុលកច៏ងស់អា៉ព្រះបំស្ញចិតតារបស់្ួកសគសដា៉សសចកតាីសង្មឹថនជីវតិដអ៏ស់កល្ផ្ងខដរ។
សោកបែុលប្នអធិសាឋា នថា្ួកជំនំុសអសេសូរនឹងប្នស�ើញអំណាចដអ៏សា្ច រ្យរបស់ព្រះកំ្ុងសធ្វើការសៅ 
កនាុងជីវតិរបស់្ួកសគ។ព្រះរានស្ញសដា៉អំណាចនិងឫោ្ធ នុភា្ខដលពទងអ់ាចសពប្សមនុស្សសាលែ ប ់
សអា៉រស់សេើងវញិ។កិច្ចការសនរះកព៏តរូវប្នសៅថាជាការរស់សេើងវញិផ្ងខដរ(Resurrection)។ការ 
រស់សេើងវញិគឺជាពគឹរះថនសសចកតាីសង្មឹរបស់ស ើ៉ងសពរាបជី់វតិដអ៏ស់កល្សៅកនាុងព្រះស៉សូ៊វ។ សោក 
បែុលប្នបញ្ចបស់សចកតាីអធិសាឋា នរបស់គ្តស់ដា៉រានពបសាសនព៍ប្ប់្ ួកជំនំុសអសេសូរអំ្ីពទ្្យសម្តតាិ 
ោងំអស់ខដល្ួកសគរានសៅកនាុងព្រះស៉សូ៊វ។សតើសោកអនាកគិតថាពបសាសនរ៍បស់សោកបែុលប្នសធ្វើ
សអា៉្ួកជំនំុសអសេសូររានអារម្ណ៍យែ ងដូចសមតាច?្ួកសគពប្កដជារានអារម្ណ៍សា្វ ហាបស់េើង។្ួក 
សគប្នដឹងថាសោកបែុលប្នអធិសាឋា នសពរាប់្ ួកសគ។្ួកសគកប៏្នដឹងថាសោកប្នអធិសាឋា នអំ្ីសរឿង
អ្វីផ្ងខដរ។
 សូមអានែគម្រីសអសេសូរ ១៖៣-១១។ សូមពកសេកសមើលអំ្ីរសបៀបខដលសោកបែុលប្នរាន
ពបសាសន។៍ឧបរាថាស៉ើងគឺជាសរាជិករានា កថ់ន្ួកជំនំុសអសេសូរ។សហើ៉ស៉ើងប្នទទួលសំបុពតសនរះ 
មក្ីសោកបែុល។សោកបែុលប្នរានពបសាសនព៍ប្បស់៉ើងថាគ្តក់ំ្ុងខតអធិសាឋា នសពរាបស់៉ើង
សៅកនាុងសំបុពតសនរះ។គ្តក់រ៏ានពបសាសនព៍ប្បស់៉ើងអំ្ីសរឿងអ្វីខដលគ្តក់ំ្ុងខតអធិសាឋា នផ្ងខដរ។
សតើសរឿងសនរះសធ្វើសអា៉សោកអនាករានអារម្ណ៍យែ ងដូចសមតាច? សតើសហតុអ្វីប្នជាសោកអនាករានអារម្ណ៍ 
យែ ងដូសចានា រះ? សតើសសចកតាីសនយាថនព្រះគម្រីអ្វីែលែរះ ខដលសោកអនាកប្នរកស�ើញសៅកនាុងពបសាសនរ៍បស់ 
សោកបែុល?សតើការព្រានអ្វីែលែរះខដលសោកអនាកប្នរកស�ើញសៅពតងស់នរះផ្ងខដរ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ពបសាសនរ៍បស់សោកបែុលសៅកនាុងែគម្រីេលីី្១៖៣-១១ជាពបសាសនថ៍នការសលើកទឹកចិតតា 
ដសំ៏ខានប់ំផុ្តមួ៉ ចំនួនសៅកនាុងព្រះគម្រី។ែោងំសនរះរានស្ញសដា៉សសចកតាីសនយា។ែោងំសនរះកសូ៏ម
អង្វរសអា៉ស៉ើងអនុញ្ញា តសអា៉ព្រះបំស្ញចិតតារបស់ស ើ៉ងសដា៉សសចកតាីពសឡាញ់ចំសណរះដឹងនិងការ
៉ល់ខាងព្លឹងវញិ្ញា ណរបស់ពទងផ់្ងខដរ។របស់ោងំអស់នឹងអាចពបគល់សអា៉ស៉ើងប្នតាមរ៉ៈ 
ការសារ ល់ព្រះស៉សូ៊វរបស់ស៉ើងខតបែុសណាណ រះ។បោ្បម់កស ើ៉ងនឹងខពបកាលែ ៉ជាមនុស្សខដលព្រះពទង់
ចងប់្ន។ 
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អំណាចខដលសមើលមនិស�ើញកំ្ុងខតសធ្វើការ
 
 សសចកតាីអធិសាឋា នរបស់ស៉ើងសពរាបម់នុស្សសោកគឺជាអាវុធដរ៏ានឫោ្ធ នុភា្សៅកនាុងស្គ្រ ម 
សោករវាងសសចកតាីល្អនិងសសចកតាីអាពកក។់ស ើ៉ងសៅស្គ្រ មសនរះថាមហាវវិាទដធ៏ំ។បទគម្រីដានីខ៉ែល 
១០ប្នបគ្ហា ញឧោហរណ៍ដល៏្អបំផុ្តមួ៉ អំ្ីរសបៀបខដលស្គ្រ មសនរះពតរូវប្នពប៉ុទ្ធ។
 សូមពកសេកសមើលសៅឯពបសាសនរ៍បស់សោកស៉សររាសដើម្សីអា៉ស៉ើង៉ល់បទគម្រីដានី-
ខ៉ែល១០ប្នកានខ់តពបសសើរសេើង។សតើសោកអនាកចាអំំ្ីពបសាសនរ៍បស់សោកស៉សររាថាសាសន៍៉ ូដា 
នឹងកាលែ ៉សៅជាោសករថនសាសនប៍្ប៊េូីនអស់រ៉ៈស្ល៧០ឆ្នា ខំដរឬសទ?សម័៉ ជាោសភា្សនរះជិត 
ផុ្តសៅសហើ៉សៅពគ្ចុងសពកា៉ថនជីវតិរបស់សោកដានីខ៉ែល។បែុខនតាសោកដានីខ៉ែលរានការព្រួ៉
ប្រម្ភ។គ្តស់មើលស�ើញឱកាសតចិតចួណាស់ខដលពបសាសនរ៍បស់សោកស៉សររាអាចនឹងសកើតសេើង។
្ួកសាសន៍៉ ូដា្ុំោនរ់ានសសរភីា្សៅសេើ៉សទ។
 សូមអានែគម្រីដានីខ៉ែល១០៖១០-១៤។សតើសៅស្លណាខដលព្រះប្នឮសសចកតាីអធិសាឋា ន 
របស់សោកដានីខ៉ែលសយងតាមែោងំសនរះបគ្ហា ញស៉ើង?សតើអ្វីខដលប្នរារាងំព្រះ្ីការស្លែើ៉តបសៅ
នឹងសសចកតាីអធិសាឋា នរបស់សោកដានីខ៉ែលភាលែ មៗសោរះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ែគម្រីដានីខ៉ែល១០៖១០-១៤គឺជាែខដលគួរសអា៉រសំេើបជាទីបំផុ្ត។ចូរស៉ើង្យាយមខស្វង 
៉ល់្ីែោងំសនរះសអា៉ប្នស្ញសលញ។ជាដំបូងស៉ើងពតរូវខតដឹងថាមនុស្សណាែលែរះខដលរានសៅកនាុង 
ែោងំសនរះ។សតើអនាកណាជារា្ច ស់ដធ៏ំថននគរស ើ្សីុ?រា្ច ស់ដធ៏ំសនរះមនិខមនជាសសតាចសីុរូសសោរះសទ។សសតាច 
សីុរូសគឺជាសសតាចថនសាសនស៍ ើ្សីុ។ដូសចនារះ«រា្ច ស់ដ៏ធំថននគរស ើ្សីុ»(ដានីខ៉ែល១០៖១៣)ពប្កដជា
សាតាងំជាមនិខាន។ព្រះស៉សូ៊វប្នសៅសាតាងំថាជា«សៅហា្វ ៉របស់សោកី៉៍សនរះ»(៉ែូហាន១២៖
៣១)ឬ«សៅហា្វ ៉របស់មនុស្សសោក»(៉ែូហាន១៤៖៣០,គែប)។សោកបែុលប្នសៅសាតាងំថា
ជា«សមដឹកោថំនសសសចកតាីងងឹត»(បកខពប្្ី្ីNLV)។ដូសចនារះពបសិនសបើរា្ច ស់ដធ៏ំថននគរស ើ្សីុបគ្ហា ញស៉ើង 
ថាជាសាតាងំសតើមខីកលគឺជាអនាកណាសៅវញិ?ស្្រះមខីកលពតរូវប្នសរសសរចំនួនពប្ដំងសៅកនាុងព្រះ
គម្រីោងំមូល(វវិរណៈ១២៖៧;៉ូដាស៩;ដានីខ៉ែល១០៖១៣,២១និងដានីខ៉ែល១២៖១)។ស្្រះ 
មខីកលរានអត្ន័៉ ថា«សតើអនាកណាដូចជាព្រះ?»។មខីកលគឺជាស្្រះមួ៉ សផ្្សងសទៀតខដលប្នសពបើសដើម្ី
បគ្ហា ញស៉ើងថាព្រះស៉សូ៊វគឺជាសមដឹកោថំន្ួកសទវតាខដលពបឆ្ងំោស់នឹងសាតាងំ។ព្រះស៉សូ៊វរានជីវតី 
អស់កល្ជានិច្ច។ពទងរ់ានព្រះជន្រស់តាងំខត្ីសដើមមក។ពទងរ់ានពគបោ់ងំព្រះសចសាតា ។ពទងគ់ឺជាព្រះ 
រាជបុពតាថនព្រះ។ព្រះរាជកិច្ចមួ៉ របស់ព្រះស៉សូ៊វខដលជាសមដឹកោថំន្ួកសទវតាោងំអស់គឺសដើម្ី៉ ក 
ឈនារះសាតាងំ។ព្រះស៉សូ៊វនឹងបំផ្លែ ញសាតាងំសៅស្លអោគត។
 បទគម្រីដានីខ៉ែល១០ប្នបគ្ហា ញស៉ើងអំ្ីស្គ្រ មរវាងសសចកតាីល្អនិងសសចកតាីអាពកក។់
មខីកលប្នយងចុរះ្ីស្ានសួគត៌ាមសសចកតាីអធិសាឋា នរបស់សោកដានីខ៉ែល។មខីកលខដលស ើ៉ងប្ន
ស�ើញសៅពតងស់នរះគឺជាអងរព្រះស៉សូ៊វ។មខីកលប្ន៉កឈនារះកងទ័្ របស់សាតាងំ។ស ើ៉ងពបខហល្ំុ
អាចសមើលស�ើញអ្វីខដលព្រះស៉សូ៊វកំ្ុងសធ្វើសោរះសទ។បែុខនតា ព្រះស៉សូ៊វឮសំសេងថនសសចកតាីអធិសាឋា នរបស់ 
ស៉ើង។ពទងក់ំ្ុងខតជាបរ់វល់កនាុងការស្លែើ៉តបសៅនឹងសសចកតាីអធិសាឋា នរបស់ស៉ើងផ្ងខដរ។
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ការសផ្តា តអារម្ណ៍កនាុងការអធិសាឋា ន

 ស៉ើងស�ើញថាមនុស្សខដលអធិសាឋា នទូលសូមសអា៉ព្រះជួ៉��្ួកសគប្នសធ្វើសរឿងអ្វីមួ៉ សៅកនាុង 
ព្រះគម្រី។ជាទូសៅសសចកតាីអធិសាឋា ន្ំុខមនជាសសចកតាីបែងពប្ថានា ដសីុ៏ជសពរៅមួ៉ ចំនួនសោរះសទ។មនិខមន
ដូសចានា រះសទ សសចកតាីអធិសាឋា នគឺជាការទូលសូមដល់ព្រះសពរាបអ់្វីមួ៉ ខដលស ើ៉ងពតរូវការយែ ង្ិតពប្កដ
និងតពមរូវការរបស់អនាកដថទ។ព្រះស៉សូ៊វប្នអធិសាឋា នសពរាបសិ់ស្សរបស់ពទង។់សោកបែុលប្នអធិសាឋា ន 
សពរាប់្ ួកជំនំុសអសេសូរ្ ួកជំនំុេលីី្និង្ួកជំនំុកូលែុស។សោកបែុលកប៏្នអធិសាឋា នសពរាបស់ោក
ធីមែូស្សោកទីតុសនិងសោក៉ែូហានរាែ កុសខដលជាអនាកបសពមើវ ័៉ សក្ងរបស់គ្ត។់
 សូមអានែគម្រីសំា៉ូខអលទី១១២៖២២-២៤និង៉ែូប១៦៖២១។សតើរានចំណុចអ្វីខដល
ដូចគ្នា រវាងែោងំ្ីរសនរះ?សតើែោងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់៉ើងអំ្ីការអធិសាឋា នសពរាបម់នុស្សយែ ងដូចសមតាច?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ោងំសោកសំា៉ូខអល និងសោក៉ែូបខដលប្នរានពបសាសនអ៍ំ្ីការអធិសាឋា នសពរាបត់ពមរូវ 
ការរបស់ស៉ើងសដា៉អស់្ីចិតតារបស់ស៉ើង។ ពបសាសនរ៍បស់សោកសំា៉ូខអលប្នបញ្្កយ់ែ ងមុតរា។ំ 
គ្តប់្នទូលអង្វរថា«ចំខណកឯែលែួនែញាុ ំវញិសូមកំុឲ្យែញាុ ំសធ្វើប្បចំសពារះព្រះស៉ហូវាែ សដា៉ខលងអធិសាឋា ន
ឲ្យអនាករាល់គ្នា សោរះសេើ៉»(សំា៉ូខអលទី១១២៖២៣)។សោក៉ែូបប្នបគ្ហា ញពប្បស់៉ើងអំ្ីអ្វីខដល 
គូកនប្នសធ្វើ៖«សូមឲ្យសាក្សីរបស់ែញាុ ំប្នសធ្វើជាអាជាញា កណាដា លរវាងព្រះជារា្ច ស់និងែញាុ ំដូចសគធ្លែ ប់សធ្វើជា
អាជាញា កណាដា លរវាងមនុស្សនិងមនុស្ស»(៉ែូប១៦៖២១)។សូមអានែគម្រី៉ូែហាន៥៖១៤-១៦។សតើ
រានអ្វីសកើតសេើងសៅស្លខដលស ើ៉ងអធិសាឋា នសពរាបអ់នាកដថទ?
 ព្រះបង្អុរព្រះ្រមកសលើ្ួកសគសៅស្លខដល្ួកសគអធិសាឋា នសពរាបអ់នាកដថទ។ពទងប់ង្អុរទឹក
សចញ្ីទសនលែថនជីវតិមកសលើស ើ៉ង។ទឹកសនរះរានពបេ្ហូរសចញមក្ីបលលែ័ង្កថនស្ានសួគ។៌ទឹកសនរះរាន
ពបេ្ហូរសចញមក្ីព្រះមកកានស់៉ើង សហើ៉ហូរសចញ្ីស៉ើងសៅឯអនាកដថទខដលស ើ៉ងប្នអធិសាឋា ន
សអា៉។កងទ័្ ោងំអស់របស់សាតាងំរានការេ័៉ ខាលែ ចសៅស្លខដល្ួកសគប្នឮថា្ ួកស ើ៉ងប្ន
អធិសាឋា នទូលសូមព្រះ្ររបស់ព្រះសដា៉អស់អំ្ីចិតតាោងំពសរុងរបស់ស ើ៉ង។អនាកពសីខអលលែិនជីថវ ែតប៍្ន
រានពបសាសនអ៍ំ្ីអំណាចថនសសចកតាីអធិសាឋា ន៖«សាតាងំ្ំុអាចពោពំទប្នសេើ៉សៅស្លខដលស ើ៉ង
អធិសាឋា នសៅឯព្រះស៉សូ៊វខដលជាខ្ាងំសពតរូវដរ៏ានអំណាចរបស់វា។សាតាងំរានការេ័៉ ខាលែ ចចំសពារះ
អំណាចរបស់ព្រះស៉សូ៊វ។សាតាងំប្នេ័៉ ញ័រចំសពារះភា្ខាលែ ងំ្ូខករបស់ព្រះស៉សូ៊វនិងសិររីុងសរឿង
របស់ព្រះ។កងទ័្ ោងំអស់របស់សាតាងំប្នេ័៉ ញ័រសៅស្លខដលស៉ើងអធិសាឋា ន»។ដកពសង់្ ី
TestimoniesfortheChurch,volume1,page346,adapted។
 សូមអានែគម្រីរាែ ថា៉១៨៖១៨,១៩។សតើែោងំសនរះបសពងៀនស ើ៉ងអ្វីែលែរះអំ្ីអំណាចថនពាក្យ 
ស្ចនរ៍បស់ស៉ើង សៅស្លខដលស៉ើងអធិសាឋា ន? សតើែោងំសនរះសលើកទឹកចិតតាស៉ើងសអា៉អធិសាឋា នជាមួ៉  
នឹងអនាកដថទសពរាបអ់នាកណារានា កខ់ដល្ំុោនស់ារ ល់ព្រះយែ ងដូចសមតាច?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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ការសិកសាបខន្ម៖ សូមអានEllenG.White,“ThePrivilegeofPrayer,”pages93-104,inStepsto
Christ;“WorkforChruchMembers,”pages19-24,inTestimoniesfortheChurch,volume7។
 ស៉ើងនឹងបគ្ហា ញព្រះថាស៉ើង្ឹងខផ្្អកសលើពទង់សៅស្លខដលស៉ើងអធិសាឋា នសពរាបអ់នាកដថទ។ 
ព្រះនឹងសលើកតសម្កើងសសចកតាីជំសនឿរបស់ស៉ើងខដលរានសលើពទង។់ពទងនឹ់ងសពបើពគបោ់ងំអំណាចខដលរាន 
សៅស្ានសួគ៌សដើម្ផី្លែ ស់បតាូរជីវតិរបស់មនុស្សសោក។ព្រះនឹងចាត់្ ួកសទវតាសអា៉មកជួ៉��ស ើ៉ងសៅ
ស្លខដលសសចកតាីអធិសាឋា នរបស់ស ើ៉ងប្នឮសៅដល់បលលែ័ង្ករបស់ព្រះ។ «្ួកសទវតាប្នឈរលបាតសៅ
ជំុវញិបលលែ័ង្ករបស់ព្រះ។្ួកសគកំ្ុងខតរងច់ាំសដើម្សីធ្វើតាមសសចកតាីបគ្រ បរ់បស់ព្រះស៉សូ៊វសដា៉មនិបង្អង។់
ព្រះស៉សូ៊វប្នចាត់្ ួកសគតាមការស ល្ែើ៉តបនូវរាល់សសចកតាីអធិសាឋា នោងំអស់ខដលស៉ើងប្នទូលអង្វរ
ដល់ពទងស់ដា៉សសចកតាីជំសនឿដរ៏ស់»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,SelectedMessages,book2,
page377,adapted។
 ្ួកស ើ៉ងពតរូវប្នធ្ោថា្ំុរានសសចកតាីអធិសាឋា នណាមួ៉ ខដលពតរូវប្នប្តស់ោរះសេើ៉។ព្រះ 
ក៏្ ុំខដលសេលែចសសចកតាីអធិសាឋា នណាមួ៉ របស់ស៉ើងផ្ងខដរ។ព្រះនឹងរកសានូវពគបោ់ងំសសចកតាីអធិសាឋា នទុក 
សៅឯស្ានសួគ។៌រាល់សសចកតាីអធិសាឋា នោងំសោរះនឹងពតរូវប្នស្លែើ៉តបសៅកនាុងស្លសវោនិងទីកខនលែង
ខដលព្រះពទងគ់ិតថាស័កតាិសមបំផុ្ត។«សសចកតាីអធិសាឋា នសដា៉ជំសនឿនឹង្ំុពតរូវប្នប្តស់ោរះសទ។ ដូសចនារះ 
ស៉ើងមនិពតរូវរ ំ្ ឹងគិតថាព្រះនឹងស្លែើ៉តបរាល់សសចកតាីអធិសាឋា នសៅនឹងអ្វីខដលស ើ៉ងចងប់្នតាមរសបៀប
ខដលស៉ើងចងប់្នសោរះសទ។ការអធិសាឋា នខបបសោរះ្ំុខមនជាវធិីដព៏តឹមពតរូវសោរះសទ»។ដកពសង់្ ីEllen 
G.White,TestimoniesfortheChurch,volume1,page231,adapted។ពាក្យោងំសនរះប្ន
ផ្តាល់សអា៉ស៉ើងនូវការសលើកទឹកចិតតាជាសពចើនអសនកកនាុងការខដលស៉ើងអធិសាឋា នសពរាបអ់នាកដថទខដល្ំុ
ោនប់្នសារ ល់ព្រះស៉សូ៊វ។មនុស្សោងំសនរះអាចរាបថ់ាជាបតាីពប្ន្ធកូនពបរុសកូនពសីសរាជិកពគរួសារ 
និងបុគរលិករមួការគ្រ។ ដ្តិគ្្នសសចកតាីអធិសាឋា នសដា៉ជំសនឿណាមួ៉ ខដលពតរូវប្នប្តស់ោរះសទ។ជា 
ទូសៅស៉ើង្ំុអាចទទួលប្នចំសេើ៉ស្លែើ៉តបសៅនឹងសសចកតាីអធិសាឋា នរបស់ស៉ើងភាលែ មៗសោរះសទ។បែុខនដា
ព្រះនឹងសធ្វើការសៅកនាុងចិតតារបស់្ួកសគតាមរសបៀបខដលស៉ើងនឹងដឹងសៅស្លស៉ើងសៅសៅឯនគរស្ាន
សួគខ៌តបែុសណាណ រះ។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១.សូមអានែគម្រីេលីី្១៖១៩;កូេូស៤៖២,៣និងខ្សសាេូនីចទី២៣៖១,២។សតើសសចកតាីសង្មឹ 
អ្វីខដលសោកបែុលទទួលប្នមក្ីសសចកតាីអធិសាឋា នរបស់្ួកជំនំុេលីី្ សៅស្លខដលគ្តជ់ាបជ់ាអនាក
សោស?សតើសោកបែុលប្នសំណូម្រសអា៉្ួកជំនំុកូេូសនិងខ្សសាេូនីចអធិសាឋា នអំ្ីសរឿងអ្វី?សតើ
សសចកតាីអធិសាឋា នោងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់ ើ៉ងអំ្ីការោពំ្លឹងសពរាបព់្រះស៉សូ៊វយែ ងដូចសមតាច?
២.សូម្ិចារណាអំ្ីមហាវវិាទដធ៏ំឬស្គ្រ មសោករវាងសសចកតាីល្អនិងសសចកតាីអាពកក។់សនរះគឺជាសដើម
សហតុសៅ្ីសពកា៉ព្ឹតតាិការណ៍ោងំអស់ខដលប្នសកើតសេើងសៅសលើខផ្នដីសនរះ។ សតើការ៉ល់ដឹងអំ្ី
ស្គ្រ មសនរះអាចជួ៉��ស ើ៉ងសអា៉៉ល់អំ្ីសារៈសំខានថ់នសសចកតាីអធិសាឋា នយែ ងដូចសមតាច?
៣.សតើរានអ្វីែលែរះខដលជាឧបសគររារាងំសសចកតាីអធិសាឋា នរបស់ស៉ើង?សតើការសដារះសាអ្វីែលែរះខដលសោក
អនាករាន សដើម្ដីកែលែួនសចញ្ីសសចកតាីអធិសាឋា នសពរាបអ់នាកដថទខដលពតរូវការសសចកតាីអធិសាឋា នរបស់សោក
អនាកសោរះ?
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ោហានដស៏ស្ារះពតងស់ៅពបសទសបែូេូញ

 ែញាុ ំរានឱកាសកនាុងការោឈប់្ ីអាជី្ជាងសមកានិចកនាុងការខស្វងរកអាជី្្្ីសៅស្លខដល
សយធ្ថនពបសទសបែូេូញប្នសប្រះបងស់ចាល៉នតាសហារះMiG-21sសហើ៉ចាប់៉ ក៉នតាសហារះទំសនើប្្ីៗ។
 ែញាុ ំប្នសពជើសសរ ើសសធ្វើការជាអនាកពតរួត្ិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លែូវអាកាសសហើ៉ប្នសរៀនថានា កក់ពមតិែ្ស់ 
អស់រ៉ៈស្ល៦ខែ។បែុខនតាសៅស្លែញាុ ំបញ្ចបក់ារសិកសាពគរូស្ទ្យខេនាកប្នដកហូតសិទ្ធិ្ីែញាុ ំសដា៉និយ៉ 
ថាចក្ុវស័ិ៉របស់ែញាុ ំមនិល្អពគបព់គ្នស់ោរះសទ។
 ភា្សសាកសៅប្នពគបដណតា បស់លើែញាុ ំស្លសោរះែញាុ ំប្នអធិសាឋា នថា«ឱព្រះអងរសអើ៉សតើសហតុ-
អ្វី?»ែញាុ ំប្នបញ្ចបក់ារគ្រខដលសសសសល់សៅជុំវញិមូលដាឋា នសយធ្។កិច្ចការសនរះប្នសធ្វើសអា៉ែញាុ ំរាន
ស្លសវោសពរាកជាសពចើនសហើ៉ែញាុ ំអាចចំណា៉ស្លអានព្រះគម្រីប្នជាសពចើនសរាែ ង។បំណងពប្ថានា 
របស់ែញាុ ំគឺសដើម្សីអា៉ប្នដឹងថាសតើព្រះគងស់ៅជាមួ៉ នឹងែញាុ ំខដរឬសទ។
 អានីតា(Aneta)ខដលជាពប្ន្ធរបស់ែញាុ ំប្នចូលរមួកនាុងការអានព្រះគម្រីជាមួ៉ នឹងែញាុ ំសៅឯ
ផ្្រះ។ស៉ើងប្នកតសំ់គ្ល់ស�ើញថាបទគម្រីែលែរះមនិពតរូវជាមួ៉ នឹងអ្វីខដលស៉ើងប្នសរៀនសៅកនាុងព្រះវហិារ 
របស់្ួកស ើ៉ងសោរះសទ។ស៉ើងប្នអានថាមនុស្សសាលែ បស់ដកលកស់ៅកនាុងដីមនិខមនសៅឯស្ានសួគ៌ឬសៅឯ
ឋាននរកសោរះសទនិងអានសទៀតថាថ្្ងទីពប្ំ្ ីរគឺជាថ្្ងសបបាតហ៍។
 អានីតានិងែញាុ ំប្នសសពមចចិតតាចូលសៅឯព្រះវហិារអាតស់វនទីស្សៅថ្្ងសៅរម៍ួ៉ ។ ស៉ើងព្ម
សព្ៀងគ្នា ថានឹងសដើរសចញ្ីទីសោរះភាលែ មពបសិនសបើស ើ៉ងប្នឮអ្វីមួ៉ ខដលមនិពសបតាមព្រះគម្រី។ស៉ើង 
្ំុប្នសដើរសចញោល់ខតសសារះ។
 ពគរូគគ្្វ លប្នបសពងៀនព្រះគម្រីដល់្ួកស ើ៉ងសហើ៉ែញាុ ំប្នដឹងថាវាពគ្នខ់តជាបញ្ហា ពតងស់្ល 
សវោបែុសណាណ រះរហូតដល់ែញាុ ំប្នចាកសចញ្ីសយធ្។ែញាុ ំ្ំុអាចរកសាថ្្ងសបបាតហ៍សហើ៉សធ្វើការកនាុងស្ល
ខតមួ៉ ប្នសោរះសទ។បែុខនតាមនិរានបញ្ហា ខដលោកទ់ងនឹងថ្្ងសបបាតហ៍ប្នសកើតសេើងសោរះសទ។វាគ្៉
ពសរួលកនាុងការផ្លែ ស់បតាូរសវនសធ្វើការសៅថ្្ងសបបាតហ៍ជាមួ៉ នឹងោហានដថទសទៀត។
 ជាសពចើនឆ្នា កំនលែងផុ្តសៅែញាុ ំប្នទទួលឱកាសកនាុងការសេើងឋានៈជាអនាកដឹកោអំងរភា្រាែដាចល័ត។ 
ែញាុ ំប្ននិយ៉យែ ងសបើកចំហជាមួ៉ នឹងសមបញ្្ការរបស់ែញាុ ំអំ្ីសសចកតាីជំសនឿរបស់ែញាុ ំនិងរសបៀបខដលែញាុ ំប្ន 
រកសាថ្្ងសបបាតហ៍។
 សមបញ្្ការរានការភាញា កស់ផ្្អើលជាខាលែ ងំ។គ្តប់្នសួរថា«សតើសហតុអ្វីប្នជាអនាកមនិពប្បែ់ញាុ ំថា 
អនាកប្នផ្លែ ស់បតាូរសវនជាមួ៉ នឹងមតិតាេកតាិរបស់អនាក?ដរាបណាែញាុ ំសៅពគបព់គងសលើកង្លសនរះអនាកនឹងអាច
ទំសនរជាសរៀងរាល់ថ្្ងសៅរ»៍។
 ពាក្យស្ចនអ៍ំ្ីជំសនឿរបស់ែញាុ ំប្នសលចឮសេើង សហើ៉កងោហានប្នចូលមកឯែញាុ ំជាមួ៉ នឹង
សំណួរខាងឯព្លឹងវញិ្ញា ណ។បែុខនតាែញាុ ំអាច៉ល់អំ្ីជំសនឿរបស់ែញាុ ំកានខ់តចបាស់សៅស្លខដលែញាុ ំប្នចូល
និវតតាន៍បោ្ប់្ ីសធ្វើជាសយធ្អស់រ៉ៈស្ល២៩ឆ្នា ។ំ
 សមបញ្្ការប្នសៅែញាុ ំសៅឯការយិល័៉របស់គ្ត់សពរាប់ការសន្ោសដា៉សរា្ង ត់។
គ្តប់្ននិយ៉ថា«ែញាុ ំប្នចាបស់ផ្តាើមអានព្រះគម្រី។ែញាុ ំរានសំណួរជាសពចើនសពរាបអ់នាក»។
   ស្លខដលែញាុ ំសមើលពតេបស់ៅសពកា៉វញិែញាុ ំប្ន៉ល់អំ្ីមូលសហតុខដល  
   ព្រះប្នបិទឱកាសកនាុងការសធ្វើជាអនាកពតរួត្ិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លែូវអាកាស។  
   ពបសិនសបើែញាុ ំទទួលប្នអាជី្សោរះែញាុ ំចបាស់ជាមនិរានស្លកនាុងការសិកសា  
   ព្រះគម្រីសោរះសទ។ែញាុ ំនឹងមនិរានស្លកនាុងការផ្លែ ស់បតាូរសវនសដើម្ឈីប់
   សពរាកសៅថ្្ងសបបាតហ៍ប្នសេើ៉។ែញាុ ំក៏្ ុ ំអាចរានឱកាសកនាុងការ
   ខចកចា៉អំ្ីជំសនឿរបស់ែញាុ ំជាមួ៉ នឹង្ួកោហានជាសពចើនោកផ់្ងខដរ។
   អ្វីៗោងំអស់មនិប្នសំសរចតាមខផ្នការរបស់ែញាុ ំសោរះសទបែុខនតាខផ្នការ  
   របស់ព្រះគឺល្អបំផុ្តសពរាបែ់ញាុ ំ។

សរឿងែលែី
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ការធ្វើបន្ទា លធ់ោយពឹងធលើអំណាចពពរះវិញ្ញា ណ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ី៥ខែកក្កដាឆ្នា ២ំ០២០

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖យ៉ូហាន១៥៖២៦,២៧;កចិ្ចការ២៖៤១,៤២;កចិ្ចការ
៧៖៥៥;កចិ្ចការ៤៖៤,៣១;ស្ព្រុសទី២១៖២១;កិច្ចការ១៦៖១១-១៥,២៣-៣៤។

ែចងចា៖ំ«កាលប្នអធិស្ឋា នរចួសហើយសោរះកខនលែងខែលសគពបជុំគ្នា ក៏រញួ្យសហើយសគប្នស្ញជាព្រះ
វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធទាងំអស់គ្នា រចួក៏ផ្សាយព្រះបនូ្លសដាយចិ្ តាកាលែ ហាន»(កិច្ចការ៤៖៣១)។

 ព្រះសយសូ៊វប្នរានបនូ្លពប្បសិ់ស្សរបស់ពទងស់ោយ«សៅស្ញស្្វកនាុងសោកយី៍ទាងំមលូ
សហើយផ្សាយែណឹំងល្អទូសៅែល់ពគប់មនុស្សទាងំអស់»(រ៉ាកុស១៦៖១៥)។សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វប្ន
គិ្ ថាភារកិច្ចសនរះមនិោចសសពមចប្នសោរះសទ។ស ើ្សហ្ុអ្វបី្នជា្កួសគមនិោចសសពមចភារកិច្ចសោរះ
ប្ន?សោរះគឺសដាយស្រខ្្កួសគរានគ្នា ព្មឹខ្មយួពករុម្ូចប៉ុសណាណ រះ។្កួសគរាន្វកិាសតាួចសសតាើង។្កួ
សគភាគសពចើន្ំុប្នទទលួការអបរ់សំោរះសទ។្ួកសគពគ្នខ់្ជាមនុស្សធម្មតាប៉ុសណាណ រះ។ប៉ុខនតា្ួកសគរាន
ព្រះមយួអង្គខែលរានអណំាចសលើសជាងមនុស្សធម្មតា។ពទងោ់ចពបទានអណំាចែល់្កួសគកនាុងការបំស្ញ
ភារកិច្ចខែល្ុោំចសៅរចួ។
 ព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ូលថា«ប៉ុខនតាកាលណាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នមកសណឋាិ ្សលើអនាករាល់
គ្នា សោរះអនាករាល់គ្នា នឹងប្នព្រះសចស្តា សហើយនងិសធ្វើជាទីបោ្ល់្ ីែ្ុ ំសៅពករុងសយរសូ្ឡិមព្មទាងំពសរុក
យូដានងិពសរុកស្រ៉ារីទាងំមូលសហើយរហូ្ែល់ចុងខផ្នែីបផុំ្្ផ្ង»(កចិ្ចការ១៖៨)។ព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធនឹងជយួ��ែល់្កួសគកនាុងការខចកចាយស្រអំ្ សី�ើឆ្្ក ង។បោ្បម់កសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វនឹងោច
អធិបបាយសដាយអណំាច។ស្ររបស់្កួសគនងឹផ្លែ ស់បតាូរជីវ ិ្ មនុស្សជាសពចើន។សោកប៉លុប្នបង្ហា ញពប្ប់
សយើងថាែណឹំងល្អគឺព្រូវ«សៅែល់ពគប់ទាងំមនុស្សខែលសកើ្ សពកាមសមឃផ្ង»(កូឡូស១៖២៣)។សយើង
នងឹពកសឡកសមើលកិច្ចការខែលព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នសធ្វើសែើម្សីោយសយើងកាលែ យជាស្មរបោ្ល់ែរ៏ានអណំាច
សពរាបព់្រះសយសូ៊វសៅកនាុងសមសរៀនថនសប្តា ហ៍សនរះ។

សមសរៀនទី៥ ២៥កក្កដា-៣១កក្កដា
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សសចកតាីសនយារបស់ព្រះសយសូ៊វ៖ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ

 សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វរានការព្រួយប្រម្ភ។ស្ើនឹងរានអ្វីសកើ្សឡើងចសំោរះ្ួកសគបោ្ប់្ ី
ព្រះសយសូ៊វប្នចាកសចញ្ី្ួកសគសៅ? ស្ើ្ួកសគនឹងសធ្វើកិច្ចការខែលពទងប់្នបង្្គ បែ់ល់្ួកសគយ៉ងែូច
សមតាចសៅ?សរាលែ៉ រះសហើយព្រះសយសូ៊វពបទានសសចកតាីសនយាមយួែល់្ួកសគ។ពទងន់ឹងពបទានព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធែល់្ួកសគ បោ្ប់្ ីព្រះអង្គយងព្ឡបស់ៅស្ថា នសួគវ៌ញិ។ សសចកតាីសនយាសនរះប្នជួយ��សោយ
សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វបោ្ឈបក់ារព្រួយប្រម្ភរបស់្ួកសគ។ ព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ូលសៅកាន់្ ួកសគថា
«ែ្ុ ំពប្ប់តាមព្ង់ថាខែលែ្ុ ំសៅសោរះរានពបសយជន៍ែល់អនាករាល់គ្នា វញិែ្ិ្ សបើែ្ុ ំមនិសៅសទសោរះព្រះ
ែ៏ជាជំនួយក៏មនិមកឯអនាករាល់គ្នា ខែរ»(យ៉ូហាន១៦៖៧)។«ផ្រ៉ាសកលែ្ូស(parakletos)»គឺជាោក្យ
ភាស្សពកកសពរាបោ់ក្យថា «ព្រះែជ៏ាជំនួយ»។ «ផ្រ៉ាសកលែ្ូស»រាននយ័ថា «អនាកខែលចូលមកជិ្
សោកអនាក»សែើម្ជីួយ��ែល់សោកអនាក។អ្ថានយ័មយួសនរះព្រូវនឹងអ្វីខែលព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នសធ្វើយ៉ង
្ិ្ពប្កែ។ព្រះរាជកិច្ចមយួែសំ៏ខានប់ំផុ្្របស់ពទងគ់ឺយងចូលមកឯខាងសយើង។ពទងនឹ់ងពបទាន
អំណាចែល់សយើង។ពទងនឹ់ងោសំយើងតាមរយៈកិច្ចការជាស្មរបោ្ល់របស់សយើងសពរាបព់្រះសយសូ៊វ។សយើង
នឹងមនិសៅខ្រានា កឯ់ងសោរះសទសៅស្លខែលសយើងសធ្វើបោ្ល់សពរាបព់្រះសយសូ៊វ។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
នឹងសណឋាិ ្សៅខាងសយើង។ពទងនឹ់ងោសំយើងសៅកានម់នុស្សខែលរានភា្សស្្ម រះព្ងស់ៅកនាុងចិ្តា។្ួកសគ
កំ្ុងខ្ខស្វងរកសសចកតាី្ិ្។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងសធ្វើសោយចិ្តារបស់្ួកសគសព្ៀមែលែួនជាសពសចមុនស្ល
ខែលសយើងប្នជួប្ួកសគសៅសទៀ្។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងជួយ��សោយសយើងនិយយោក្យខែលព្ឹមព្រូវ។
ពទងនឹ់ងោសំសចកតាី្ិ្សៅកនាុងគំនិ្របស់មនុស្សនិងបញ្ចុ រះបញ្ចូ ល្ួកសគសោយយល់សឃើញថាសសចកតាី្ិ្
សនរះគឺ្ិ្ជាព្ឹមព្រូវ។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងពបទានករាលែ ងំែល់មនុស្ស សែើម្សីោយ្ួកសគោចទទួល
យកនូវអ្វីខែលពទងប់្នបង្ហា ញពប្បែ់ល់្ួកសគផ្ងខែរ។

 សូមោនែគម្រីយ៉ូហាន១៥៖២៦,២៧និងយ៉ូហាន១៦៖៨។ស ើ្ែទាងំសនរះបង្ហា ញពប្ប់
សយើងអ្វីែលែរះអំ្ីកិច្ចការខែលព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នសធ្វើសែើម្ជីួយ��សយើងសោយសធ្វើបោ្ល់?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសធ្វើបោ្ល់អំ្ីព្រះសយសូ៊វ។ ខផ្នការរបស់ពទងគឺ់សែើម្ោីមំនុស្សជាសពចើន
សៅឯព្រះសយសូ៊វតាមខែលោចសៅរចួ។ ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធគឺថា្វ យសិរលី្អែល់ព្រះសយសូ៊វ។
ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នបង្ហា ញពប្បែ់ល់អនាកសជឿទាងំអស់ថា ព្រះរាជកិច្ចសនរះគឺជាភារកិច្ចរបស់្ួកសគកនាុង
ការសធ្វើបោ្ល់អំ្ីព្រះសយសូ៊វសៅកានម់នុស្ស។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងសបើកខ្នាករបស់សយើង។ពទងនឹ់ងជួយ��
សោយសយើងសមើលសឃើញអំ្ីសសចកតាីល្អទាងំអស់ខែលរានសៅកនាុងមនុស្សខែលសៅជំុវញិសយើង។ ព្រះរាជ
កិច្ចរបស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ្ំុោចសមើលសឃើញប្នសោរះសទ។ ពទងន់ឹងសធ្វើកិច្ចការសៅកនាុងចិ្តារបស់មនុស្ស
តាមរសបៀបខែលសយើង្ំុោចសមើលសឃើញ។ពទងនឹ់ងជួយ��មនុស្សសោយទទួលយកែំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វ។
 កណ្ឌ គម្រីយ៉ូហានបង្ហា ញយ៉ងចបាស់អំ្ីព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ៖ព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធនឹងសំខែងសោយមនុស្សសៅសលើខផ្នែី«ែឹងចបាស់្ីអំស ើ្ប្ប»(យ៉ូហាន១៦៖៨)។ព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធនឹងបណាតា លចិ្តារបស់មនុស្ស។ពទងន់ឹងបង្ហា ញ្ួកសគអំ្ីគរាលែ ្ែឆ៏្្ង យដាចស់ចញ្ីព្រះខែល្ួក
សគរាន។ពទងនឹ់ងបង្ហា ញពប្ប់្ ួកសគសោយង្កសចញ្ីអំស ើ្ប្ប។ប៉ុខនតាព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធមនិពគ្នខ់្បង្ហា ញពប្ប់្ ួកសយើងថា្ួកសយើងោពកកប់៉ុនណាសោរះសទ។ពទងន់ឹងបង្ហា ញអំ្ីទំហំ
ថនសសចកតាីល្អសសចកតាីសប្ុរសនិងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វែល់សយើងផ្ងខែរ។បោ្បម់កព្រះ
វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងសធ្វើកិច្ចការយ៉ងមរាញឹកសែើម្សីធ្វើសោយសយើងសមើលសៅែូចជាព្រះសយសូ៊វ។
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្ួកជំនំុប្នស្ញសដាយអំណាចថនព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ

 កណ្ឌ គម្រីកិច្ចការខ្ងខ្ព្រូវប្នសគសៅថាជា«កិច្ចការរបស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ»។ សោរះគឺសដាយ
ស្រខ្កណ្ឌ គម្រីកិច្ចការបង្ហា ញសយើងអំ្ីសរឿងរបស់អនាកសជឿខែលស្ញសដាយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។មនុស្ស
ទាងំសនរះប្នលរះបងជី់វ ិ្ របស់្ួកសគសែើម្ពី្រះ។ព្រះវញិ្ញា ណប្នជួយ��សោយ្ួកសគផ្លែ ស់បតាូរជីវ ិ្ របស់មនុស្ស
ែថទប្នកានខ់្ពបសសើរ។កណ្ឌ គម្រីកិច្ចការគឺជាសសៀវសៅែគ៏ួរសោយចងោ់ន។កណ្ឌ គម្រីសនរះបង្ហា ញសយើង
អំ្ីការសធ្វើបោ្ល់និងការខចកចាយែំណឹងល្អរបស់្ួកជំនំុ។សយើងកប៏្នសឃើញអំ្ីសន្ុរះថនការសកើនសឡើង
របស់្ួកជំនំុផ្ងខែរ។ព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មី្ឹងខផ្្អកទាងំពសរុងសៅសលើព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។ព្រះវញិ្ញា ណប្នសធ្វើ
ការអស្្ច រ្យ និងអ្វីខែលល្អៗជាសពចើនសៅកនាុង្ួកជំនំុ។្ួកជំនំុគឺជាឧទាហរណ៍អំ្ីអ្វីខែលព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
ោចសធ្វើប្នសៅកនាុងជីវ ិ្ របស់្ួកបុរសនិងសសតាីខែលប្នបសពមើព្រះយ៉ងស្លសលញ។
 សូមោនែគម្រីកិច្ចការ២៖៤១,៤២;កិច្ចការ៤៖៤,៣១;កិច្ចការ៥៖១៤,៤២;កិច្ចការ៦៖៧
និងកិច្ចការ១៦៖៥។ស ើ្ខផ្នាកែសំ៏ខានថ់នែគម្រីទាងំសនរះរានអ្វីែលែរះ?ឬអ្វីខែលបរ៉ះោល់ចិ្តារបស់សោកអនាកជា
ទីបំផុ្្? សោកលូកាប្នសរសសរកណ្ឌ គម្រីកិច្ចការសនរះសឡើង។ សោកលូកាប្នរានពបស្សនអ៍ំ្ីសន្ុរះ
ថនការសកើនសឡើងរបស់្ួកជំនំុតាមការសរៀបរាបថ់នែទាងំសនរះ។ ស ើ្សហ្ុអ្វីប្នជាសោកលូកាចាបំ្ចប់ង្ហា ញ
ពប្ប់្ ួកសយើងអំ្ីសរឿងសោរះ?ស ើ្សោកលូកាកំ្ុងខ្្យាយមខចកចាយស្រអ្វីែល់សយើង?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ស ើ្សហ្ុអ្វីសោកលូកាសរសសរកណ្ឌ គម្រីកិច្ចការ? ្ីសពោរះគ្្ច់ងស់ោយអនាកោនពគបគ់្នា ប្ន
ែឹងអំ្ីព្រះរាជកិច្ចខែលព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នសធ្វើតាមរយៈ្ួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មី។
 ស ើ្សោកអនាកសឃើញខែរឬសទថាសោកលូកាប្នបង្ហា ញពប្បអ់ំ្ីចំនួនមនុស្សជាសពចើនខែលប្ន
សធ្វើ្ិធីបុណ្យពជមុជទឹក?សោកលូកាប្នបង្ហា ញពប្ប់្ ួសលែទាងំសនរះ្ីសពោរះគ្្ច់ងប៉់្នព់បរាណអំ្ី
ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសៅកនាុងស្វ្្សទី១។សោកលូកាប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងថារានមនុស្ស
ចំនួន៣០០០ោកខ់ែលប្នសធ្វើ្ិធីបុណ្យពជមុជទឹកកនាុងរយៈស្លមយួថ្្ង និងសៅទីកខនលែងខ្មយួសៅកនាុងែ
គម្រីកិច្ចការ២៖៤១។សោកលូកាប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងថារានមនុស្សចំនួន៥០០០ោកខ់ែលប្នសធ្វើ្ិធី
បុណ្យពជមុជទឹកសៅកនាុងែគម្រីកិច្ចការ៤៖៤។ហ្វូងមនុស្សែធ៏ំប្នទទួលសជឿែល់ព្រះនិងប្នសធ្វើ្ិធីបុណ្យ
ពជមុជទឹក។
 សោកលូកាប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ី្ួកបុរសនិងសសតាីខែលប្នសធ្វើ្ិធីបុណ្យពជមុជទឹកផ្ងខែរ។
អនាកទាងំសោរះរានលីឌាមយួអនាកយមគុកថនពករុង្លីី្មយួសក្មងពសីខែលរានោរក្សចូលមយួនិងបុរស
ថនស្សនស៍អធីយ៉ូ្ីមយួ។ សោកលូកាប្នបង្ហា ញសយើងអំ្ីរសបៀបខែលព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នោល់ចិ្តា
របស់មនុស្សទាងំសនរះសៅកនាុងសរឿងនីមយួៗ។សយើងកប៏្នសឃើញផ្ងខែរថាហ្វូងមនុស្សែធ៏ំសោរះរានទាងំ្ួក
បុរសនិងសសតាីផ្ងខែរ។បុរសនិងសសតាីគឺជាកូនរបស់ព្រះ។ព្រះសយសូ៊វប្នសុគ្ជំនួស្ួកសគរាល់គ្នា ។ខមន
សហើយសយើងទាងំអស់គ្នា ចូលចិ្តា្ួសលែធំៗ។្ួសលែធំៗសធ្វើសោយសយើងរានោរម្មណ៍ថាសយើងទទួលប្ន
សជាគជយ័។ប៉ុខនតាសៅទីបំផុ្្ការសធ្វើបោ្ល់ជាញឹកញាបគឺ់សំសៅសៅសលើការោមំនុស្សរានា ករ់បស់សយើងសៅ
ឯព្រះសយសូ៊វសៅស្លខ្មយួវញិ។
 អនាកសជឿព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មីកប៏្នចាបស់ផ្តាើមបសង្កើ្្ួកជំនំុពករុម្្មីៗជាសពចើនផ្ងខែរ។ពករុមទាងំសនរះប្ន
ជួយ��សោយ្ួកជំនំុលូ្ោស់យ៉ងឆ្បរ់ហ័ស។ ្ួកជំនំុពករុម្្មីៗប្នជួយ��្ួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មីសោយ
លូ្ោស់រងឹរាសំឡើងខាងឯខផ្នាកព្លឹងវញិ្ញា ណផ្ងខែរ។សនរះគឺជាសមសរៀនែសំ៏ខានម់យួសពរាបស់យើង។

ថ្្ងចន័្ ២៧កក្កដា
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ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនិងការសធ្វើបោ្ល់


 សយើងប្នសឃើញអំ្ីព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសៅកនាុងកណ្ឌ គម្រីកិច្ចការទាងំមូល។
ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នជួយ��សោយអនាកសជឿសធ្វើបោ្ល់សពរាបព់្រះអរា្ច ស់របស់សគតាមវធិីជាសពចើន។ព្រះ
វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នពបទានករាលែ ងំែល់្ួកសគ។ពទងប់្នជួយ��្ួកពគីស្្នសោយសធ្វើបោ្ល់តាមទីកខនលែង
ខែលរានមនុស្ស្ុំទានប់្នទទួលសជឿែល់ព្រះ។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នោមំនុស្សសោយខស្វងរកសសចកតាី
្ិ្ថនព្រះគម្រី។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសធ្វើសោយចិ្តារបស់មនុស្សសព្ៀមែលែួនជាសពសចសែើម្ទីទួលសជឿព្រះ-
សយសូ៊វ។ពទងប់្នជួយ��ពករុងទាងំអស់សោយសព្ៀមែលែួនជាសពសចសែើម្ទីទួលព្រះអរា្ច ស់មុនស្លខែល
្ួកពគីស្្នចូលសៅកនាុងពករុងទាងំសោរះសៅសទៀ្។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នពបទានឱកាសសោយសិស្ស
របស់ព្រះសយសូ៊វសធ្វើបោ្ល់ខែល្ួកសគ្ំុខែលគិ្ថាោចសៅរចួ។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នសធ្វើសោយ
សោហារស័្្និងសកម្មភា្របស់្ួកសគប្នរងឹរាសំឡើង។

 សូមោនែគម្រីកិច្ចការ៧៖៥៥;កិច្ចការ៨៖២៩;កិច្ចការ១១៖១៥;កិច្ចការ១៥៖២៨,២៩
និងកិច្ចការ១៦៖៦-១០។ស ើ្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធជួយ��សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វតាមបទ្ិសស្ធននី៍មយួៗ
ខែលប្នបង្ហា ញសៅកនាុងែទាងំសនរះយ៉ងែូចសមតាច? ស ើ្ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសធ្វើអ្វីែលែរះសែើម្ជីួយ��ែល់សិស្ស
របស់ព្រះសយសូ៊វ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសៅកនាុងអំឡុងស្វ្្សទី១គឺជាសរឿងែល៏្អអស្្ច រ្យបំផុ្្។

បទ្ិសស្ធនខ៍ែលសោកអនាកប្នោនពគ្នខ់្ជាឧទាហរណ៍ែ៏្ ូចមយួថនព្រះរាជកិច្ចរបស់ពទងខ់្
ប៉ុសណាណ រះ។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នពបទានករាលែ ងំខាងឯព្លឹងវញិ្ញា ណែល់សោកសស្ផ្នសែើម្សីធ្វើបោ្ល់
សពរាបព់ទង។់ សោរះគឺសៅស្លខែលមនុស្សមយួពករុមធំចងស់ចាលសរាលែ បស់ោកសស្ផ្នសដាយែំុំ្្ម។ ព្រះ
វញិ្ញា ណប្នោសំោក្លីី្សៅកានម់សនតាីស្សនស៍អធីយ៉ូ្ីរានា កខ់ែលកំ្ុងខ្ខស្វងរកសសចកតាី្ិ្។ការ
ជួបគ្នា សោរះប្នសបើកទា្វ រថនទ្វីបោសហ្វិកទាងំមូលសពរាបែ់ំណឹងល្អ។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នពបទានសញ្ញា 
ែល់សោកស្ព្រុសសែើម្ជីួយ��សោយសោកែឹងថាព្រះកប៏្នពបទានអំសណាយទានថនព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
ែល់ស្សនែ៍ថទផ្ងខែរ។ព្រះវញិ្ញា ណប្នបពងរួបបពងរួម្ួកជំនំុសោយមកខ្មយួសៅស្លខែល្ួកសគ
បំរុងនឹងខបកប្កគ់្នា ។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នសធ្វើសោយការខចកចាយែំណឹងល្អសៅកានទ់្វីបអឺរ ៉ុបសពរាប់
សោកប៉ុលនិង្ួកពគីស្្នែថទសទៀ្ោចសៅរចួផ្ងខែរ។

 ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នសធ្វើការយ៉ងសកម្មសៅកនាុង្ួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មីនិងបនតាសធ្វើការ
យ៉ងសកម្មសៅកនាុងជីវ ិ្ ថន្ួកជំនំុសៅស្្វថ្្ងសនរះសែើម្សីោយសយើងប្នរងឹរាសំឡើងផ្ងខែរ។ពទងក់ច៏ង់
បសពងៀនសយើង ែឹកោសំយើង សធ្វើសោយ្ួកសយើងកាលែ យមកខ្មយួ និងចា្ស់យើងសោយសចញសៅបំស្ញ
កិច្ចការែសំ៏ខានប់ំផុ្្សៅសលើខផ្នសនរះផ្ងខែរ។កិច្ចការសោរះគឺជាការោំ្ ួកបុរសនិងសសតាីសៅឯព្រះសយសូ៊វ
និងសសចកតាី្ិ្របស់ពទង។់ែូសចនារះចូរសយើងចងចាថំាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសៅខ្បនតាសធ្វើកិច្ចការសៅស្្វថ្្ង
សនរះែូចខែលពទងប់្នសធ្វើសៅកនាុងសមយ័ថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មីផ្ងខែរ។

 ស ើ្សយើងោចសធ្វើអ្វីប្នែលែរះជាសរៀងរាល់ថ្្ង សែើម្សីោយសយើងកានខ់្សបើកចំហសៅនឹងអំណាច
ថនព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ?ែូចគ្នា សនរះផ្ងខែរស ើ្សយើងោចសពជើសសរ ើសជសពមើសអ្វីែលែរះខែលោចអនុញ្ញា ្សោយ
ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសធ្វើការសៅកនាុងសយើងសែើម្ជីួយ��ែល់អនាកែថទ?
________________________________________________________________________



37ថ្្ង្ុធ ២៩កក្កដា

ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធព្រះគម្រីនិងការសធ្វើបោ្ល់


 ្ួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មីប្នសធ្វើបោ្ល់សពរាបព់្រះសយសូ៊វ។ព្រះគម្រីខែលជាព្រះបន្ូល
របស់ព្រះគឺជាអនាកគ្ពំទសពរាបក់ារសធ្វើបោ្ល់របស់្ួកសគ។ សោកស្ព្រុសប្នសធ្វើបោ្ល់សៅកានស់្សន៍
យូដាសដាយការអធិបបាយសៅកនាុងបទគម្រីកិច្ចការ៤។ែទាងំសនរះប្នបង្ហា ញថាព្រះសយសូ៊វគឺជាព្រះអង្គ
សសសង្្គ រះ។សពកាយមកសោកស្ព្រុសប្នរានពបស្សនថ៍ា«ព្រះអង្គប្នពបទានព្រះបន្ូលមកឲ្យជន
ជា្ិអុីពស្ខអល»(កិច្ចការ១០៖៣៦,គែប)។បោ្បម់កសោកស្ព្រុសប្នខចកចាយសរឿងជាមយួ
នឹងសោកកូសនោសអំ្ីព្រះសយសូ៊វរានព្រះជន្មរស់សឡើងវញិ។ សោកសស្ផ្នកប៏្នសធ្វើែូចជាសោក
ស្ព្រុសផ្ងខែរ។គ្្ប់្នអធិបបាយអំ្ីពបវ្តាិស្សសតារបស់ស្សនអ៍ុីពស្ខអលសៅកនាុងសមយ័ព្រះគម្រី
សញ្ញា ចាស់មុនស្លខែលគ្្ព់្រូវប្នសគសចាលសរាលែ បផ់្ងខែរ។សោកប៉ុលប្នរានពបស្សនអ៍ំ្ី
សសចកតាីសនយាថនព្រះគម្រីសញ្ញា ចាស់អំ្ីព្រះអង្គសសសង្្គ រះផ្ងខែរ។សោក្លីី្កប៏្នសពបើព្រះគម្រីសញ្ញា 
ចាស់ សែើម្ជីួយ��សោយស្សនស៍អធីយ៉ូ្ីរានា កយ់ល់សសចកតាីសនយាអំ្ីព្រះអង្គសសសង្្គ រះសៅកនាុងបទគម្រី
សអស្យ៥៣ផ្ងខែរ។សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នពបកាសអំ្ីសសចកតាី្ិ្របស់ព្រះខ្មនិខមនជាសសចកតាី
្ិ្របស់្ួកសគសឡើយសៅកនាុងសរឿងនីមយួៗ។ព្រះគម្រីគឺជាអនាកគ្ពំទសពរាបក់ារអធិបបាយរបស់្ួកសគ។

 សូមោនែគម្រីកិច្ចការ៤៖៤,៣១;កិច្ចការ៨៖៤;កិច្ចការ១៣៖៤៨,៤៩;កិច្ចការ១៧៖២;
កិច្ចការ១៨៖២៤,២៥។ស ើ្ែទាងំសនរះបសពងៀនសយើងអ្វីែលែរះអំ្ីទំោកទ់ំនងរោងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធព្រះគម្រី
និងការសធ្វើបោ្ល់សដាយ្ួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មី?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធែខែលសនរះជាអង្គខែលប្នោមំនុស្សសោយសរសសរព្រះគម្រី សហើយកប៏្ន

សធ្វើសោយព្រះគម្រីផ្លែ ស់បតាូរជីវ ិ្ របស់មនុស្សផ្ងខែរ។ ែ្ិ្ សៅកនាុងព្រះគម្រីរានអំណាចខែលផ្តាល់សោយ
រានជីវ ិ្ ។ស ើ្សហ្ុអ្វីប្នជាព្រះគម្រីរានអំណាចសនរះ?្ីសពោរះព្រះវញិ្ញា ណប្នពបទានអំណាចែល់
ព្រះគម្រី។ព្រះគម្រីគឺជាព្រះបន្ូលែរ៏ស់របស់ព្រះសយសូ៊វ។

 សូមោនែគម្រីស្ព្រុសទី២១៖២១និងសហសព ើ្រ៤៖១២។ស្ើសហ្ុអ្វីប្នជាព្រះគម្រីរាន
ស្ញសដាយអំណាចពគបព់គ្ន់សែើម្ផី្លែ ស់បតាូរជីវ ិ្ របស់មនុស្ស?
________________________________________________________________________

 «អំណាចែខែលសនរះខែលប្នបសង្កើ្ខផ្នសនរះគឺរានសៅកនាុងព្រះគម្រី។ ព្រះបន្ូលសនរះប្ន
ពបទានអំណាចែល់សយើង។ព្រះបន្ូលប្នចាបស់ផ្តាើមសោយរានជីវ ិ្ សឡើង។រាល់សសចកតាីបង្្គ បថ់នគម្រី
គឺជាសសចកតាីសនយា។សយើងព្រូវខ្យកព្រះបន្ូលដាកស់ៅកនាុងព្លឹងរបស់សយើងសៅស្លខែលសយើងទទួល
សសចកតាីសនយារបស់ព្រះ។ រាល់សសចកតាីសនយានឹងោជីំវ ិ្ របស់ព្រះចូលសៅកនាុងព្លឹងរបស់សយើង។ សសចកតាី
សនយានឹងផ្លែ ស់បតាូរសយើង។សសចកតាីសនយានឹងសធ្វើសោយសយើងប្នសកើ្ជា្្មី។បោ្បម់កសយើងនឹងប្នែូច
ជាព្រះសៅកនាុងចិ្តារបស់សយើង»។ែកពសង់្ ីEllenG.White,Education,page126,adapted។

 ព្រះគម្រីរានអំណាចកនាុងការផ្លែ ស់បតាូរជីវ ិ្ សដាយស្រខ្ព្រះវញិ្ញា ណប្នផ្លែ ស់បតាូរសយើងសៅ
ស្លខែលសយើងោនព្រះគម្រី។ សនរះគឺជាព្រះវញិ្ញា ណែខែលខែលប្នជួយ��មនុស្សសោយសរសសរព្រះ
គម្រី។ព្រះវញិ្ញា ណនឹងសធ្វើការសៅកនាុងជីវ ិ្ របស់មនុស្សសៅស្លខែលសយើងខចកចាយអំ្ីសសចកតាី្ិ្ជា
មយួនឹង្ួកសគផ្ងខែរ។ព្រះប្នសនយាថានឹងពបទាន្រែល់ព្រះបន្ូលរបស់ពទង់ខ្មនិខមនជាោក្យ
របស់សយើងសោរះសទ។អំណាចរានសៅកនាុងព្រះគម្រីខ្មនិរានសៅកនាុងគំនិ្របស់មនុស្សសោរះសទ។
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អំណាចកនាុងការផ្លែ ស់បតាូរជីវ ិ្ របស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ

 កណ្ឌ គម្រីកិច្ចការប្នបង្ហា ញថាព្រះសធ្វើការអស្្ច រ្យតាមរយៈព្រះវញិ្ញា ណរបស់ពទងស់ៅកនាុងជីវ ិ្ 
របស់មនុស្ស។កណ្ឌ គម្រីកិច្ចការប្នបង្ហា ញសយើងអំ្ីរសបៀបខែលែំណឹងល្អប្នយក�នារះសលើសគ្លគំនិ្
ែុសឆ្គងទាងំឡាយ។ែំណឹងល្អកប៏្នផ្លែ ស់បតាូរទរាលែ បខ់ែលរានមយួជីវ ិ្ ផ្ងខែរ។ែំណឹងល្អប្នបសពងៀន
មនុស្សពគបគ់្នា អំ្ីសសចកតាីសមតាតា ករុណាសសចកតាីអ្ឱ់នសទាសនិងសសចកតាី្ិ្របស់ព្រះ។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ
ប្នជួយ��មនុស្សតាមទីកខនលែង្ួកសគរស់សៅ។ប៉ុខនតាពទង់្ ុ ំប្នចាកសចញ្ី្ួកសគសៅទីសោរះសឡើយ។សយើង
ព រ្ូវផ្លែ ស់បតាូរសដាយអំណាចថនព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។
 សូមោនែគម្រីកិច្ចការ១៦៖១១-១៥;២៣-២៤;កិច្ចការ១៧៖៣៣,៣៤និងកិច្ចការ១៨៖៨។
ែទាងំសនរះពគ្នខ់្ជាសរឿងថនព្រះគម្រីមយួចំនួន្ូចសតាីអំ្ីការផ្លែ ស់បតាូរជីវ ិ្ ។ស ើ្សរឿងទាងំសនរះបសពងៀនសយើង
អ្វីែលែរះអំ្ីអំណាចរបស់ព្រះកនាុងការផ្លែ ស់បតាូរជីវ ិ្ របស់មនុស្សសផ្្សងៗគ្នា ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ែទាងំសនរះប្នបង្ហា ញសយើងអំ្ីមនុស្សខែលរានភា្ែុសគ្នា ដាចស់ដាយខឡក។ោងលីឌាគឺជា
អនាកជំនួញខែលសជាគជយ័រានា ក។់ អនាកយមគុកពករុង្លីី្គឺជា្លរែឋារ ៉ូរុាងំវណណ ៈកណាតា ល។ ព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធោចោល់ចិ្តារបស់មនុស្ស្ីពគបទ់ាងំវណណ ៈថនសង្គម។អំណាចរបស់ព្រះវញិ្ញា ណប្នផ្លែ ស់បតាូរទាងំ
្ួកបុរសនិងសសតាីទាងំអនាករាននិងអនាកពកព្មទាងំអនាករានវជ្ិាឬអនាកអវជ្ិាផ្ងខែរ។
 មនុស្ស្ីរោកចុ់ងសពកាយសៅកនាុងបញី្របស់សយើងគួរសោយភ្ាកស់ផ្្អើលនិងអស្្ច រ្យ។ែគម្រីកិច្ចការ
១៧៖៣៤ប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីសោកសេវនីសថនស្សនស៍អើរយី៉ូស។្ួកសអើរយី៉ូសថនពករុងោខ្នគឺជា
ពករុមសៅពកមពសបចបាបខ់ែលវនិិច្យ័សរឿងកតាីសៅកនាុង្ុោការ។ សៅពកមទាងំសនរះជាសរាជិកែសំ៏ខានថ់នពករុង
របស់្ួកសគ។
 ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នសធ្វើការតាមរយៈសោកប៉ុលសែើម្ោីល់ចិ្តារបស់មនុស្សែសំ៏ខានទ់ាងំ
សនរះ។ពគីសប៉ុសគឺជាបុគ្គលរានា កស់ៅកនាុងចំសណាមសោរះ(កិច្ចការ១៨៖៨)។សោកពគីសប៉ុសគឺជាសមស្ោ
ពបជំុំរបស់្ួកជំនំុស្សនយូ៍ដា។សោកពគីសប៉ុសប្នកានត់ាមពបថ្ណីចាស់របស់ស្សនយូ៍ដា។ប៉ុថនតា
ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នផ្លែ ស់បតាូរជីវ ិ្ និងសគ្លគំនិ្របស់គ្្។់សរឿងទាងំសនរះប្នបង្ហា ញសយើងថាព្រះ
វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងសធ្វើសរឿងែល៏្អអស្្ច រ្យជាសពចើនសៅកនាុងជីវ ិ្ របស់អនាកែថទសៅស្លខែលសយើងខចកចាយអំ្ី
ព្រះសយសូវនិងសសចកតាី្ិ្ថនព្រះគម្រីជាមយួនឹង្ួកសគ។សយើង្ំុោចនិងមនិគួរសធ្វើការស្្ម នអំ្ីអនាកណា
រានា កខ់ែលសយើងគិ្ថាោចឬមនិោចទទួលប្នសសចកតាីសសសង្្គ រះសោរះសទ។ភារកិច ្្ចរបស់សយើងគឺជាការសធ្វើ
បោ្ល់ែល់អនាកណារានា ក់ និងមនុស្សពគបគ់្នា ខែលព្រះប្នោំ្ ួកសគចូលមកកនាុងជីវ ិ្ របស់សយើង។ ព្រះជា
រា្ច ស់នឹងបំស្ញកិច្ចការខែលសៅសសសសល់។
 ការសុគ្របស់ព្រះសយសូ៊វគឺសពរាបម់នុស្សពគបគ់្នា ។ ស ើ្សសចកតាី្ិ្មយួសនរះបសពងៀនសយើងអ្វីែលែរះ
អំ្ីមូលសហ្ុខែលសយើង្ំុគួរវនិិច្យ័ថាអនាកណារានា ក់្ ុ ំោចប្នសសសង្្គ រះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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ការសិកសាបខនថាម៖សូមោនEllenG.White,“TheGiftoftheSpirit,”pages47-56,inTheActs
oftheApostles;“‘LetNotYourHeartBeTroubled,’“pages667-672,inTheDesireof
Ages។
 ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធបំស្ញព្រះរាជកិច្ចជាមយួនឹងព្រះវរបិតានិងព្រះសយសូ៊វខែលជាព្រះរាជបុពតា
សែើម្សីសសង្្គ រះសយើង។ សយើងប្នសហការជាមយួនឹងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសៅកនាុងព្រះរាជកិច្ចរបស់ពទងក់នាុង
ការសសសង្្គ រះមនុស្សសោកសៅស្លខែលសយើងសធ្វើបោ្ល់។ពទងន់ឹងោល់ចិ្តារបស់មនុស្សសោក។ពទង់
នឹងពបទានឱកាសសោយសយើងសែើម្សីធ្វើបោ្ល់សៅកានម់នុស្សសោក។ព្រះគម្រីខែលជាបន្ូលរបស់ពទង់
នឹងបង្ហា ញសសចកតាី្ិ្អំ្ីព្រះសយសូ៊វែល់មនុស្សសោក។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងកា្ផ់្តា ចស់យើងសចញ្ីភា្
ជាទាសករសៅនឹងសគ្លគំនិ្ោពកកទ់ាងំឡាយ។ ពទងនឹ់ងជួយ��សោយសយើងយក�នារះសសង្្គ មពបឆ្ងំទាស់
នឹងសគ្លគំនិ្ែុសឆ្គងទាងំឡាយ។ ពទងន់ឹងសពប្សសោយសយើងរានសសរភីា្សចញ្ីទរាលែ បោ់ពកកទ់ាងំ
ឡាយខែលសធ្វើសោយសយើងជាបច់ំណង។
 សយើងកំ្ុងខ្សធ្វើកិច្ចការជាមយួនឹងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ សៅស្លខែលសយើងសធ្វើបោ្ល់សពរាប់
ព្រះសយសូ៊វ។ពទងប់្នគងស់ៅទីសោរះមុនសយើង។ពទងប់្នសធ្វើសោយចិ្តារបស់សយើងសព្ៀមែលែួនជាសពសច
សពរាបែ់ំណឹងល្អ។ព្រះវញិ្ញា ណប្នគងជ់ាមយួនឹងសយើងសៅទីសោរះសែើម្ជីួយ��សយើងសោយសពជើសសរ ើសសគ្ល
គំនិ្និងោក្យសមតាទីាងំឡាយខែលព្ឹមព្រូវ។ពទងប់្នជួយ��សោយសយើងសធ្វើសកម្មភា្សដាយសប្ុរស
សែើម្ជីួយ��មនុស្សសោក។ពទងប់្នជួយ��សយើងសៅស្លខែលសយើងខចកចាយសរឿងរបស់សយើងអំ្ីរសបៀបខែល
ព្រះសយសូ៊វប្នផ្លែ ស់បតាូរជីវ ិ្ របស់សយើងផ្ងខែរ។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នគងជ់ាមយួនឹងសយើង សៅស្ល
ខែលសយើងបសពងៀនព្រះគម្រីផ្ងខែរ។ពទងប់្នគងជ់ាមយួនឹងសយើងសៅស្លខែលសយើងសោយកូនសសៀវសៅ
្ូចមយួអំ្ីសសចក្ី្ិ្កនាុងព្រះគម្រីសៅកានអ់នាកណារានា ក។់ពទងប់្នគងជ់ាមយួនឹងសយើងសៅស្លខែល
សយើងខចកចាយសសចកតាី្ិ្ថនព្រះគម្រីជាមយួនឹងមនុស្សសៅពគបទ់ីកខនលែងសៅសលើខផ្នែី។ព្រះវញិ្ញា ណនឹង
បនតាសធ្វើការសៅកនាុងចិ្តារបស់មនុស្សជាយូរមកសហើយមុនស្លខែលសយើងប្នចាកសចញ្ី្ួកគ្្ស់ៅ។ពទង់
នឹងសធ្វើអ្វីៗពគបយ៉់ងខែលោចសៅរចួសែើម្សីសសង្្គ រះបុគ្គលរានា កស់ោរះ។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១.សូមសោកអនាកនិយយអំ្ីពគ្មយួសៅស្លខែលសោកអនាករានោរម្មណ៍ថាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្ន
សធ្វើការតាមរយៈវធិីែរ៏ានអំណាចមយួសៅកនាុងជីវ ិ្ របស់សោកអនាក សៅស្លខែលសោកអនាកសធ្វើបោ្ល់សៅ
កានអ់នាកណារានា ក។់
២. ស ើ្សោកអនាកធ្លែ បរ់ានោរម្មណ៍្យ័ខាលែ ចកនាុងការខចកចាយសសចកតាីជំសនឿរបស់សោកអនាកខែរឬសទ? ស្ើ
ការែឹងអំ្ីព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នបោ្ឈបស់សចកតាី្យ័ខាលែ ចសោរះយ៉ងែូចសមតាច? ស្ើព្រះ
រាជកិច្ចរបស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នសលើកទឹកចិ្តាែល់សោកអនាកសៅកនាុងការសធ្វើបោ្ល់របស់សោកអនាកយ៉ង
ែូចសមតាច?
៣.សប្តា ហ៍សនរះសយើងប្ន្ិ្ណ៌ោអំ្ី«ព្រះរាជកិច្ច»របស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធតាមរយៈកាសធ្វើបោ្ល់
របស់សយើង។ ស ើ្រានវធិីសផ្្សងគ្នា ណាែលែរះ ខែលព្រះវញិ្ញា ណសធ្វើការជាមយួនឹងសយើងតាមរយៈកិច្ចការថនការ
សធ្វើបោ្ល់របស់សយើងសពរាបព់្រះសយសូ៊វ?
៤.ស ើ្សហ្ុអ្វីប្នជាព្រះគម្រីរានស្រៈសំខានស់ពរាបស់សចកតាីជំសនឿនិងសសចកតាីបោ្ល់របស់សយើង?
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សុបិន៤យបជ់ាបគ់្នា

 កតាីសុបិនែំបូងប្នសកើ្សឡើងបោ្ប់្ ីសោកអព័ប្ហាំសែតា(AbrahamKeita)ប្នសពកាក
សឡើងសៅសរ៉ាង៣ព្ឹកសពរាប់ការអធិស្ឋា នែូចស្្វែងសៅសលើកសន្លអធិស្ឋា នរបស់គ្្់សៅឯ្ូមិ
ប៊ូហា្វ (Bufa)ខែលជា្ូមមិយួសៅកនាុងពបសទសហ្គីោ(Guinea)ថនទ្វីបោសហ្វិកខាងលិច។
 សោកអព័ប្ហាបំ្នអធិស្ឋា នថា«ឱព្រះអង្គសអើយទូលបង្គំោយុជាង៤០ឆ្នា សំហើយ។ទូលបង្គំ
គ្្ម នពប្ន្ធឬកូនឬការង្រឬពប្កណ់ាសឡើយ។សូមពទងជ់ួយ��ែល់ទូលបង្គំ។ទូលបង្គំចងស់ោយព្រះ
អង្គសធ្វើសោយទូលបង្គំកាលែ យសៅជាសហារារានា កខ់ែលោចនិយយសៅកានអ់នាកែថទប្នតាមរយៈពទង»់។
 ែ្យល់ប្នចាបស់ផ្តាើមបក់សៅស្លគ្្អ់ធិស្ឋា ន។គ្្រ់ានោរម្មណ៍សល្វើយសហើយលងល់ក់
សៅសលើកសន្លសោរះសៅ។រសំ្ចសោរះមនុស្សរានា កប់្នសករះគ្្់សហើយនិយយថា«កូនសអើយចូរសៅខាងកនាុង
សហើយសគងសៅសលើខពគរបស់ឯងសៅ»។
 ប៉ុោ្ម នោទីសពកាយមកគ្្ក់ំ្ុងខ្សគងសៅសលើខពគរបស់គ្្់សហើយគ្្ប់្នសុបិន។សៅ
កនាុងសុបិនមនុស្សរានា កខ់ែលរានព្រះសនព្សមើលសៅែូចជាស្លែើងប្នចូលមកជិ្គ្្។់សោកអព័ប្ហាំ
ប្នគិ្ថា គ្្នឹ់ងព្រូវបុគ្គលរានា កស់ោរះសធ្វើប្បជាមនិខាន។ សោកអព័ប្ហាបំ្នសួរសៅបុគ្គលសោរះ
សដាយ្យ័ខាលែ ចថា«ស ើ្អនាកជាអនាកណា?»។បុគ្គលរានា កស់ោរះប្ន្បថា«សយើងគឺជាព្រះសយសូ៊វ»។
 លុរះព្ឹកសឡើងសោកអព័ប្ហាបំ្នឆ្ងល់ថាស ើ្នឹងរានសរឿងអ្វីសកើ្សឡើងបោ្ប។់គ្្ប់្នរាន
សុបិនមយួសទៀ្សៅយបប់ោ្បស់ទៀ្។គ្្ប់្នសុបិនសឃើញបុគ្គលរានា កស់ោរះមតាងសទៀ្។សលើកសនរះទាងំ
្ីរោកប់្នសែើរតាមពចក្នាែំែ៏្ស់មយួ។
 សៅយបទី់បីគ្្ប់្នសុបិនថាគ្្ក់ំ្ុងខ្ខស្វងរកការង្រសហើយព្រះសយសូ៊វគឺជាអនាកជួល
កម្មករសធ្វើការ។សោកអព័ប្ហាបំ្នសុបិនសឃើញព្រះសយសូ៊វគងស់ៅនឹង្ុពទងក់ំ្ុងខ្ពសងស់ ្្ម រះរបស់
កម្មករនិងចុរះស ្្ម រះ្ួកសគ។
 សៅយបទី់បនួ សោកអព័ប្ហាបំ្នសឃើញព្រះសយសូ៊វគងស់ៅស្ញកនាុងទឹកថនមហាសមុពទ
ោ្លែងទិ់ច។ព្រះសយសូ៊វប្នទ្សមើលគ្្់សហើយគ្្ប់្នសមលែងឹសមើលសៅឯព្រះសយសូ៊វវញិ។
 ៣ឆ្នា បំ្នកនលែងផុ្្សៅ។សោកអព័ប្ហាបំ្នបតាូរសៅសៅឯកូោពគី(Conakry)ខែលជារាជ
ធ្នីថនពបសទសហ្គីោសហើយគ្្ព់្រូវប្នសគជួលសោយសធ្វើជាកម្មករសំណង។់គ្្ប់្នជួបសោកសព្ន-
សែ្វលហា្វ សីណាេូណូ(TranqulleFassinadouno)ខែលជាអនាកព្រួសពតាយថនសបសកកម្ម្ិ្្សោក
សៅតាមផ្លែូវសៅផ្្រះបោ្ប់្ ីសចញ្ីសធ្វើការមក។
 សោកសព្នសែ្វលប្នសួរគ្្ថ់ា«ស ើ្អនាកសុែសបបាយឬសទ?ែ្ុ ំគឺជាពគីស្្ន។ស ើ្អនាកចងស់ៅ
សលងព្រះវហិាររបស់ែ្ុ ំសទ?»។ែ្ុ ំប្ន្បសៅវញិថា«ស ើ្ែ្ុ ំោចសៅប្នយ៉ងែូចសមតាច?ែ្ុ ំជាអនាកសជឿស្សោ
ែថទ។ែ្ុ ំអ្យ់ល់ថាអនាកកំ្ុងខ្និយយអំ្ីអ្វីសោរះសទ»។
 សទារះយ៉ងណាស្លសៅែល់ផ្្រះគ្្ប់្ននឹកសឃើញសុបិនរបស់គ្្អ់ំ្ីព្រះសយសូ៊វ។បោ្ប់
   មកគ្្ប់្នសំសរចចិ្តាសៅព្រះវហិាររបស់អនាកព្រួសពតាយថនសបសកកម្ម
   ្ិ្្សោកសែើម្សីោយប្នែឹងថាស ើ្ព្រះវហិារបសពងៀនអំ្ីអ្វី។គ្្់
   ព្រូវប្នសគស្្វ គមនយ៉៍ងកកស់ ត្ា សហើយគ្្ប់្នចូលចិ្តាព្រះបន្ូល
   ខែលគ្្ប់្នឮសៅឯព្រះវហិារ។គ្្ប់្នព្ឡបម់កវញិជាសរៀងរាល់
   ថ្្ងសបបា្ហ៍បោ្ប់្ ីស្លសោរះមកគ្្ប់្នថា្វ យចិ្តារបស់គ្្ែ់ល់
   ព្រះសយសូ៊វ។



សរឿងែលែី
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លទ្ធភាពគ្មា នដែនកំណត់

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ១ីខែសីហាឆ្នា ២ំ០២០

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ កូរនិ្ូសទី១ ១២៖១២, ១៣, ១៨-២២; រា៉ា កុស
១៣៖៣៤;កូរនិ្ូសទី១១២៖៧;កូរនិ្ូសទី១១៖៤-៩។

ែចងចា៖ំ«ខែគឺជាព្រះវញិ្ញា ណខែមយួដខដលសោរះឯងខដលស្វើពគប់ការទាងំសោរះទាងំខចកដល់ពគប់គ្នា 
សោយមុែៗផងតាមខដលពទង់ស្វព្រះហឫទយ័»(កចិ្ចការ៤៖៣១)។
 ព្រះបង្គា បស់យើងសោយស្វើបោទា ល់សពរាបព់ទង់(កិច្ចការ១៖៨;សអសាយ៤៣៖១០)។ការស វ្ើបោទា ល់
្ំុខមនជាអំសណាយទាន្សិសសខាងឯព្លឹងវញិ្ញា ណខដលរានពែឹមខែមនុស្ស្រីបោីកស់ោរះសទ។ ព្រះបង្គា ប់
សោយពគីសាទា នទាងំអស់ស្វើបោទា ល់។
 ព្រះគម្រីប្នសពបើរូបស័្ទាសផ្សងៗគ្នា  សដើម្ី្ ិ្ ណ៌ោអំ្ កីចិ្ចការរបស់សយើងខដលជាស្មរបោទា ល់សពរាប់
ព្រះ។ព្រះសយសូ៊វប្នរានបនទាូលថាសយើងពែរូវខែជា«្ន្ឺថនសោកយី៍ឯទីពករុងណាខដលសៅសលើភនាំសោរះោក់
មនិកំប្ងំសទ»(រា៉ា ថាយ៥៖១៤)។សោកប៉ាលុប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងថា«សយើងែ្ុ ំជាទូែដំណាងព្រះពគីសទា»
(កូរនិ្ូសទី២៥៖២០)។សោកស្ពែរុសប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងថា«អនាករាល់គ្នា ជា្ ជូសពជើសសរ ើសជា្ កួ
សង្ឃហ្ួង» (ស្ពែរុសទី១ ២៖៩)។ ព្រះអរា្ច ស់ដខដលសនរះប្នបង្គា បស់ោយសយើងស្វើបោទា ល់ ខ្មទាងំជួយ��
សយើងសោយស្វើកចិ្ចការសនរះផងខដរ។ព្រះប្នពបទានអំសណាយទានរបស់ព្រះវញិ្ញា ណដល់អនាកសជឿនីមយួៗ។ព្រះ
្ំុប្នសពជើសសរ ើសមនុស្សខដលរានការអបរ់សំពចើនសោរះសទ។ ពទងន់ងឹអបរ់ដំល់អនាកណាខដលព្រះអងគាប្នពតាស់
សៅសោយបសពមើពទង។់ ព្រះប្នពបទានសសចកតាសីស្ង្គា រះសោយឥែគែិថ្្ដល់មនុស្សខដលរានសសចកតាជីសំនឿ។
ទនទាមឹនងឹសនរះព្រះប្នពបទានអំសណាយទានរបស់ព្រះវញិ្ញា ណសោយឥែគែិថ្្ដល់មនុស្សពគបគ់្នា ។
 ដូសចនារះសយើងពែរូវខែថាវ យជីវែិរបស់សយើងទាងំពសរុងដល់ព្រះ។ស្លសោរះអវីខដលសយើងស្វើសពរាប់
ព្រះនឹងគ្្ម នខដនកណំែស់�ើយ។«ស្លខដលបគុគាលរានា កប់្នដកនូវភា្ោតា្ម នយិមសចាលសចញ ស្លសោរះអវី
ខដលគ្ែស់្វើនងឹគ្្ម នខដនកណំែស់�ើយ។ ប៉ាុខនតា គ្ែព់ែរូវខែអនុញ្ញា ែសោយព្រះវញិ្ញា ណស្វើការសៅកនាុងចិែតា
របស់គ្ែជ់ាមនុសិន។សហើយគ្ែ់ឬោងពែរូវខែរស់សៅសពរាបព់្រះទាងំពសរុង»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,
TheMinistryofHealing,page159,adapted។សប្តា ហ៍សនរះសយើងនងឹសិកសាអំ្ អីវីខដលសយើងោច
ស វ្ើប្នសៅស្លខដលព្រះវញិ្ញា ណរបស់ព្រះសណិ្ែសៅកនាុងសយើង។

សមសរៀនទី៦ ១-៧សីហា
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អំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណសផ្សងៗ្ីគ្នា

 សែើសោកអនាកធ្្បគិ់ែអំ្ីលក្ខណៈសផ្សងៗគ្នា ខដលសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វរានខដរឬសទ? ្ួក
សគរានបុគគាលិកលក្ខណៈនិងអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណសផ្សងៗគ្នា ។ប៉ាុខនតាសនរះ្ំុខមនជាសរឿងោពកក់
សោរះសទ។ផទាុយសៅវញិការខដលរានបុគគាលិកលក្ខណៈនិងអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណសផ្សងៗគ្នា របស់
្ួកសគស្វើសោយ្ួកជំនំុប្នរងឹរាសំ�ើង។សោករា៉ា ថាយគឺជាអនាកយក្ន្ធ។គ្ែរ់ានការពបរុងពបយែ័នានិង
ពប្កដពបជា។បោទា បម់ករានសោកស្ពែរុសខដលជាអនាកខែងខែនិយាយមុនស្លគ្ែគិ់ែថាគ្ែគ់ួរ
និយាយអវី។សោកស្ពែរុសកជ៏ាសមដឹកោំ្ ីកំសណើ ែរានា កផ់ងខដរ។សោកយ៉ាូហានកនិ៏យាយអវីមុនគិែផង
ខដរ។ទនទាឹមគ្នា សនរះគ្ែក់រ៏ានចិែតាទនភ់្នផ់ងខដរ។សោកអនសពទគឺជាមនុស្សរបស់បណាតា ជន។គ្ែខ់ែង
ខែដឹងនូវអវីខដលកំ្ុងសកើែសៅជុំវញិគ្ែ។់ សោកអនសពទកយ៏កចិែតាទុកោកយ់ា៉ា ងខ្ាងំចំសោរះោរម្មណ៍
របស់មនុស្សផងខដរ។សោក្ូរា៉ា ស់សួរសំណួរជាសពចើនសហើយខែងខែសង្សយ័។សិស្សទាងំសនរះនីមយួៗ
រានបុគគាលិកលក្ខណៈនិងអំសណាយទានសផ្សងៗគ្នា ។ប៉ាុខនតាព្រះប្នសពបើ្ួកសគសៅកនាុងរសបៀបដរ៏ានអំណាច
មយួសដើម្សី្វើបោទា ល់សពរាបព់ទង។់

 សូមោនែគម្រីកូរនិ្ូសទី១១២៖១២,១៣,១៨-២២។សែើសយើងប្នសរៀនអវីែ្រះ្ ីែទាងំសនរះ
អំ្ីែពមរូវការសពរាបម់នុស្សខដលរានអំសណាយទានសផ្សងៗគ្នា សៅកនាុង្ួកជំនំុ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះស្វព្រះហឫទយ័កនាុងការសពជើសសរ ើសមនុស្សខដលរានជំោញនិងសទ្សកាសល្យសហើយពទង់
នឹងពបទានអំសណាយទានដល់្ួកសគ សដើម្សីោយស្វើកិច្ចការសៅកនាុង្ួកជំនំុរបស់ពទង។់ ្ួកជំនំុគឺជារូប
កាយរបស់ព្រះសយសូ៊វពគីសទា។រូបកាយរបស់ព្រះពគីសទា្ុំខមនជាពករុមមនុស្សខដលសៅខែដខដលសោរះសទ។
្ួកជំនំុ្ំុខមនជាក្ឹបពបសទសខដលរានមនុស្សមក្ីកខន្ងខែមយួនិងគិែដូចគ្នា សោរះសទ។្ ួកជំនំុគឺជាពករុម
ថនមនុស្សដរ៏ស់ខដលរានអំសណាយទានសផ្សងៗគ្នា ។ ពករុមសនរះពែរូវប្នរមួមកខែមយួសៅកនាុងសសចកតាី
ពសឡាញ់របស់្ួកសគសពរាបព់្រះសយសូ៊វនិងព្រះគម្រី។្ួកជំនំុចងខ់ចកចាយអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់និង
សសចកតាី្ិែរបស់ព្រះសយសូ៊វជាមយួនឹងអនាកដថទ(រ ៉ាូម១២៖៤;កូរនិ្ូសទី១១២៖១២)។្ួកជំនំុថនរូប
កាយរបស់ព្រះពគីសទារានអំសណាយទានសផ្សងៗគ្នា ។បុគគាលរានា ក់ៗ សុទ្ធខែសំខាន។់្ួកជំនំុពែរូវការសោយ
សរាជិកទាងំអស់ស្វើកិច្ចការរមួគ្នា ។បោទា បម់ក្ួកជំនំុនឹងរានសសចកតាីជំសនឿល្អ។ខភនាកពែសចៀកនិងពចមុរះ
រានែួោទីសផ្សងៗគ្នា ។ប៉ាុខនតារូបកាយពែរូវរានអវយវៈពគបខ់ផនាក។ទនទាឹមគ្នា សនរះអំសណាយទានទាងំអស់ក៏
រានសារៈសំខានច់ំសោរះ្ួកជំនំុផងខដរ(កូរនិ្ូសទី១១២៖២១,២២)។
 សូមគិែអំ្ីរូបកាយរបស់មនុស្សនិងរសបៀបខដលវាដំសណើ រការ។សូម្ខីែខផនាកែូចល្អិែបំផុែក៏
រានែួោទីសំខានផ់ងខដរខមនសទ?សូមគិែអំ្ីសរាមខភនាករបស់សយើង។សែើនឹងរានអវីសកើែស�ើងពបសិនសបើ
សយើង្ំុរានសរាមខភនាក?សោរះអវីៗខដលមនិល្អជាសពចើនោចប៉ារះោល់ដល់ការសមើលស�ើញរបស់សយើង។សយើង
ោចប្ែប់ងអ់ំណាចរបស់សយើងកនាុងការសម្ងឹសមើល។ទនទាឹមគ្នា សនរះរានសរាជិកថន្ួកជំនំុរានា កោ់ច្ំុ
សូវសំខានស់ៅកនាុងពកខសខភនាករបស់សរាជិកដថទ។ប៉ាុខនតាបុគគាលរានា កស់នរះគឺជាខផនាកដសំ៏ខានម់យួថនរូបកាយ
របស់ព្រះពគីសទា។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នពបទានអំសណាយទានដល់បុគគាលរានា កស់នរះ។សយើងរាល់គ្នា ោច
ជួយ��ដល់ព្រះ សដើម្សីស្ង្គា រះអនាកដថទ សៅស្លខដលសយើងសពបើអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណទាងំអស់របស់
សយើងសពរាបព់ទង។់
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ព្រះគឺជាអនាកពបទាននូវអំសណាយទានល្អៗទាងំអស់

 ែគម្រីកូរនិ្ូសទី១១២៖១១,១៨;សអសភសូរ៤៖៧,៨និងយា៉ា កុប១៖១៧បង្ហា ញពប្បស់យើង
ថាព្រះគឺជាអនាកពបទាននូវអំសណាយទានទាងំអស់។«អស់ទាងំអំសណាយទានដ៏ពគប់លក្ខណ៍»រានពបភ្
សចញមក្ីព្រះ។ ដូសចនារះ សយើងោចសជឿទុកចិែតាថា ព្រះនឹងពបទានអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណដល់សយើង
ខដលជាអំសណាយទានដល៏្អបំផុែសពរាបប់ុគគាលិកលក្ខណៈរបស់សយើង។ ព្រះនឹងសពបើជំោញរបស់សយើង
យា៉ា ងល្អបំផុែសដើម្បីសពមើព្រះរាជកិច្ចដប៏រសុិទ្ធរបស់ព្រះអងគានិងោសិំរលី្អថាវ យដល់ពទង។់
 សូមោនែគម្រីរា៉ា កុស១៣៖៣៤និងកូរនិ្ូសទី១១២៖១១។សែើព្រះប្នពបទានអំសណាយ
ទានខាងឯវញិ្ញា ណដល់អនាកណាតាមខដលែទាងំសនរះប្នបង្ហា ញ?
________________________________________________________________________

 ព្រះគម្រីប្នខចងយា៉ា ងចបាស់។ព្រះរានព្រះរាជកិច្ចដ៏្ ិសសសសពរាបស់យើងរាល់គ្នា ។ពទងច់ង់
សោយសយើងខចកចាយដំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វជាមយួនឹងអនាកដថទ។សយើងនឹងប្នស�ើញសមសរៀនសនរះសៅ
ស្លខដលសយើងោនសរឿងសពបៀបស្ៀបរបស់ព្រះសយសូ៊វអំ្ីរា្ច ស់ផទារះរានា កស់ៅកនាុងបទគម្រីរា៉ា កុស១៣។រា្ច ស់
ផទារះប្នចាែស់ោយប្វពោវពគបព់គងសលើផទារះរបស់គ្ែ់សហើយគ្ែប់្នចាកសចញសៅ។ប្វពោវនីមយួៗ
រានភារកិច្ចពែរូវស្វើ(រា៉ា កុស១៣៖៣៤)។ដូសចនារះសយើងស�ើញថាព្រះប្នពបទានភារកិច្ច្ិសសសសោយ
មនុស្សពគបគ់្នា សដើម្សី្វើកិច្ចការសៅកនាុង្ួកជំនំុរបស់ពទងស់ចញ្ីសរឿងសពបៀបស្ៀបសនរះ។ព្រះកប៏្នពបទាន
អំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណដល់សយើងពគបគ់្នា សពរាបកិ់ច្ចការសោរះផងខដរ។ សែើសរឿងសោរះសកើែស�ើង
សៅស្លណា?គឺសៅស្លខដលសយើងថាវ យជីវែិរបស់សយើងទាងំពសរុងដល់ពទង់ និងស្វើបុណ្យពជមុជទឹក
ដល់សរាជិកថន្ួកជំនំុខដលជារូបកាយរបស់ពទង។់បោទា បម់កព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងពបទានអំសណាយ
ទានដល់សយើងសដើម្សីោយសយើងោចបសពមើដល់្ួកជំនំុនិងស្វើបោទា ល់ដល់មនុស្សសៅសលើខផនដី។

 អនាកពសីខអល្ិនជីថវ ៉ាែប៍្នសរសសរសំបុពែសៅកានប់ុរសរានា កស់ៅកនាុងឆ្នា ១ំ៩០៣។អនាកពសីប្ន
សលើកទឹកចិែតាសោយគ្ែស់ពបើអំសណាយទានខដលព្រះប្នពបទានដល់គ្ែ់ សដើម្បីសពមើព្រះ។អនាកពសីប្ន
សរសសរថា«សយើងទាងំអស់គ្នា គឺជាពគរួសាររបស់ព្រះ។ព្រះប្នពបទានសទ្សកាសល្យដល់សយើង។សយើង
ពែរូវទទួលែុសពែរូវចំសោរះអវីខដលសយើងប្នស្វើជាមយួនឹងសទ្សកាសល្យទាងំសនរះ។ ពបខហលជាសទ្សកា-
សល្យរបស់សយើង្ំអសា្ច រ្យ។ឬពបខហលជាសទ្សកាសល្យរបស់សយើងែូចតាច។សទារះបី្ំឬែូចកតាីសយើង
ពែរូវខែសពបើសទ្សកាសល្យរបស់សយើងសដើម្បីសពមើព្រះ។សយើងកព៏ែរូវខែទទួលសាគា ល់ថាព្រះប្នពបទាន
អំសណាយទានដល់អនាកដថទផងខដរ។ សយើងពែរូវខែអនុញ្ញា ែសោយមនុស្សពគបគ់្នា សពបើអំសណាយទានរបស់
គ្ែស់ពរាបព់្រះ»។

 «ព្រះប្នពបទានអំសណាយទានថនគំនិែរូបកាយនិងវញិ្ញា ណដល់សយើង។សយើង្ំុពែរូវគិែថា
អំសណាយទានមយួណាខដលសយើងទទួលប្នមក្ីព្រះមនិសំខានស់ោរះសទ»។ដកពសង់្ ីLetter260,
December2,1903,adapted។

 សូមោនែគម្រីកិច្ចការ១០៖៣៦-៣៨;រា៉ា ថាយ៣៖១៦-១៨និងកិច្ចការ២៖៣៨-៤២។
សែើែទាងំសនរះបសពងៀនសយើងអវីែ្រះអំ្ីសសចកតាីសនយារបស់ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ សៅស្លខដលសយើងស្វើ្ិ្ី
បុណ្យពជមុជទឹក?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះប្នបង្អុរព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសោយមកសណិ្ែសលើព្រះសយសូ៊វកនាុង្ិ្ីបុណ្យពជមុជទឹករបស់

ពទង។់ព្រះវញិ្ញា ណប្នជួយ��សោយព្រះសយសូ៊វសពែៀមែ្ួនជាសពសចសពរាបព់្រះរាជកិច្ចរបស់ពទងស់ៅសលើ
ខផនដី។ ទនទាឹមនឹងសនរះ ព្រះកប៏្នសនយាពបទានព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធដល់សយើងកនាុង្ិ្ីបុណ្យពជមុជទឹករបស់
សយើងផងខដរ។ព្រះកច៏ងស់ោយសយើងសជឿជាកថ់ាព្រះអងគានឹងរកសាសសចកតាីសនយារបស់ពទងផ់ងខដរ។

ថ្្ងចន័ទា ៣សីហា
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ខផនការរបស់ព្រះសពរាបអ់ំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណ


 សូមោនែគម្រីកូរនិ្ូសទី១១២៖៧និងសអសភសូរ៤៖១១-១៦។សែើសហែុអវីប្នជាព្រះពបទាន
អំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណដល់ពគីសាទា នពគបគ់្នា ? សែើអវីជាខផនការរបស់ព្រះសពរាបអ់ំសណាយទានទាងំ
សនរះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះប្នពបទានអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណដល់្ួកជំនំុសពរាបស់ហែុផលមយួចំនួន។ពទង់

ប្នពបទានអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណដល់្ួកជំនំុ សដើម្សី្វើសោយ្ួកសគកានខ់ែរងឹរាសំ�ើង និងស្វើ
កិច្ចការរបស់ពទង។់ព្រះប្នពបទានអំសណាយទានរបស់ពទងដ់ល់្ួកជំនំុ សដើម្បីពងរួបបពងរួម្ួកជំនំុសោយ
មកខែមយួសដើម្សីោយ្ួកសគោចបញ្ចបភ់ារកិច្ចរបស់ពទងស់ៅសលើខផនដី។អនាកសរសសរព្រះគម្រីប្នបង្ហា ញ
ឧទាហរណ៍អំ្ីអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណដល់សយើងខដលព្រះពបទានដល់្ួកជំនំុរបស់ពទង។់ អំសណាយ
ទានទាងំសនរះរមួទាងំការជួយ��ដល់អនាកដថទការបសពមើការអ្ិបបាយការបសពងៀនការសលើកទឹកចិែតានិងការ
ផតាល់សោយ។ព្រះគម្រីកប៏្នបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណថនការទទួលោហារនិង
សោតា នចិែតាល្អដល់សភ្ៀវការបង្ហា ញសសចកតាីសមតាតា ការែនារះខែនាងជួយ��និងការសរសសើរផងខដរ។សនរះពគ្នខ់ែ
ជាអំសណាយទានបនតាិចបនតាួចខដលព្រះគម្រីប្នបង្ហា ញពប្បខ់ែប៉ាុសណាណ រះ។សូមោនបទគម្រីរ ៉ាូម១២និង
កូរនិ្ូសទី១១២សពរាបក់ារសរៀបរាបអ់ំ្ីអំសណាយទានទាងំអស់បខនថែមសទៀែ។

 សោកអនាកពបខហលជាសងឿងឆ្ងល់អំ្ីទំោកទ់ំនងរវាងអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណ និងសទ្-
សកាសល្យ្ីកំសណើ ែ។ សែើរបស់ទាងំ្ីរសនរះែុស្ីគ្នា យា៉ា ងដូចសមតាច? ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នពបទាន
អំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណដល់ពគីសាទា នពគបគ់្នា  សដើម្ជីួយ��សោយគ្ែ់ឬោងស្វើកិច្ចការរបស់ព្រះសៅកនាុង
្ួកជំនំុនិងសៅសលើខផនដី។អំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណកោ៏ចរាបប់ញ្ចូ លទាងំសទ្សកាសល្យ្ីកំសណើ ែ
ខដលពែរូវប្នខញកសចញជាបរសុិទ្ធសោយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនិងពែរូវប្នសពបើ សដើម្បីសពមើព្រះសយសូ៊វ។
រាល់សទ្សកាសល្យ្ីកំសណើ ែទាងំអស់រានពបភ្សចញមក្ីព្រះ។ប៉ាុខនតា្ំុខមនសទ្សកាសល្យទាងំអស់
សុទ្ធខែពែរូវប្នសពបើសដើម្បីសពមើព្រះសយសូ៊វសោរះសទ។

 «សយើងោនអំ្ីអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណសៅកនាុងសរឿងសពបៀបស្ៀប។្ំុខមនអំសណាយទាន
ខាងឯវញិ្ញា ណទាងំអស់រានពបសភ្សចញមក្ីព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសោរះសទ។អំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណ
ោចរាបប់ញ្ចូ លទាងំអំសណាយទាននិងសទ្សកាសល្យខដលសយើងរានតាងំ្ីកំសណើ ែឬព្រះប្នពបទាន
សោយសយើង។សយើងពែរូវខែសពបើអំសណាយទានរបស់សយើងសដើម្បីសពមើព្រះសយសូ៊វសទារះបីសយើងរានអំសណាយ
ទានខបបណាកស៏ោយ។ សយើងពែរូវខែថាវ យជីវែិរបស់សយើងដល់ព្រះសយសូ៊វ សៅស្លខដលសយើងក្ាយ
មកជាសិស្សរបស់ពទង។់សយើងពែរូវខែថាវ យអវីទាងំអស់ខដលសយើងរានដល់ពទង។់ព្រះសយសូ៊វនឹងទទួល
យកអំសណាយទានខដលសយើងប្នថាវ យដល់ពទង។់ ពទងន់ឹងស្វើសោយអំសណាយទានទាងំសោរះក្ាយជា
បរសុិទ្ធ។បោទា បម់កពទងនឹ់ងពបទានអំសណាយទានទាងំសោរះដល់សយើងវញិ។ឥ�ូវសនរះសយើងពែរូវខែ
សពបើអំសណាយទានទាងំសនរះសដើម្ថីាវ យសិរលី្អដល់ពទង់និងជាព្រះ្រដល់មនុស្សដថទ»។ដកពសង់្ ីEllen
G.White,Christ’sObjectLessons,page328,adapted។

 ម៉ាយាងសទៀែព្រះប្នពបទានអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណដល់្ួកជំនំុ រមួទាងំអំសណាយទាន
ថនបទទំោយ។ អំសណាយទានថនបទទំោយគឺជារសបៀបដ៏្ ិសសសរបស់ព្រះកនាុងការសនទាោជាមយួ្ួក
ជំនំុរបស់ពទងត់ាមរយៈ្ួកសហារាសពជើសតាងំរបស់ពទង។់អំសណាយទានទាងំសនរះរមួបញ្ចូ លទាងំពគរូគង្វ ល
ចាស់ទំុនិងពគរូបសពងៀនខដលជួយ��សរាជិកសោយរានជំសនឿរងឹរាសំ�ើងសដើម្សីោយ្ួកសគោចរានលទ្ធ-
ភា្បសពមើព្រះ (សូមោនែគម្រីសអសភសូរ៤៖១១,១២)។ សមដឹកោនឹំងជួយ��សោយសរាជិករកស�ើញ
អំសណាយទានខដល្ួកសគរាន។បោទា បម់ក្ួកសគនឹងោចបសពងៀនដល់សរាជិកឯសទៀែសោយសពបើអំសណាយ
ទានទាងំសនរះសដើម្សីា្អ ង្ួកជំនំុ។
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ការខសវងរកអំសណាយទានរបស់សោកអនាក


 សូមសពបៀបស្ៀបែគម្រីកូរនិ្ូសទី១១៖៤-៩ជាមយួនឹងកូរនិ្ូសទី២១៖២០-២២។សែើែ
ទាងំសនរះបសពងៀនសយើងអវីែ្រះអំ្ីសសចកតាីសនយារបស់ព្រះនិងអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណមុនស្លខដល
ព្រះសយសូ៊វសហៀបនឹងយាងពែ�បម់កវញិ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះប្នសនយាថា្ួកជំនំុរបស់ពទងនឹ់ងបង្ហា ញអំសណាយទានថនព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធមុនស្ល

ខដលព្រះសយសូ៊វសហៀបនឹងយាងពែ�បម់កវញិ។សសចកតាីសនយារបស់ព្រះរានយា៉ា ង្ិែពប្កដ។ពទង់
ប្នពបទានដល់សយើងនូវស្មរបោទា ល់ខដលជាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសោយមកសណិ្ែកនាុងចិែតារបស់សយើង សដើម្ី
ោសំយើងសោយខសវងយល់អំ្ីអំសណាយទានខដលសយើងប្នទទួលមក្ីពទង។់ព្រះគឹជាអនាកពបទានអំសណាយ
ទាន។ព្រះនឹងសបើកសំខដងអំសណាយទានទាងំសនរះដល់សយើងតាមរយៈព្រះវញិ្ញា ណរបស់ពទង។់

 សែើព្រះអសញជ ើញសយើងសោយស្វើអវីែ្រះ ពបសិនសបើសយើងចងខ់សវងរកអំសណាយទានរបស់សយើង?
សពរាបច់ំស�ើយសូមោនែគម្រីលូកា១១៖៣៣;យា៉ា កុប១៖៥និងរា៉ា ថាយ៧៖៧។
________________________________________________________________________

 សយើងនឹងទទួលអំសណាយទានរបស់ព្រះវញិ្ញា ណសៅស្លខដលសយើងថាវ យជីវែិរបស់សយើងដល់
ព្រះ។បោទា បម់កសយើងពែរូវខែទូលសូមសោយពទងប់ង្ហា ញសយើងនូវអំសណាយទានខដលពទងប់្នពបទាន
ដល់សយើង។ចិែតារបស់សយើងពែរូវខែលរះបងភ់ា្ោតា្ម និយមនិងអំនួែសចាលសចញ។សសចកតាីពប្ថានា ខែមយួ
គែប់៉ាុសណាណ រះរបស់សយើងគឺសដើម្បីសពមើព្រះសយសូ៊វសោយអស់អំ្ីចិែតា។ស្លសោរះព្រះវញិ្ញា ណរបស់ពទង់
នឹងបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណខដលពទងប់្នពបទានសពរាបស់យើង។ «សិស្ស
របស់ព្រះសយសូ៊វប្នថាវ យជីវែិរបស់្ួកសគទាងំពសរុងដល់ព្រះតាមរយៈសសចកតាីជំសនឿនិងសសចកតាីអ្ិស្ាន។
បោទា បម់កព្រះប្នចាកប់ង្អុរព្រះវញិ្ញា ណរបស់ពទងម់កសលើ្ួកសគ។ព្រះប្នពបទានអំសណាយទានថនសួគ៌្
ដល់សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅស្លសោរះតាមវ ិ្ ីដ៏្ ិសសសមយួ....អំសណាយទានសៅកនាុងព្រះពគីសទា
នឹងប្នក្ាយជារបស់សយើង។ប៉ាុខនតាសយើងពែរូវទទួលយកព្រះវញិ្ញា ណរបស់ព្រះជាមុនសិនពបសិនសបើសយើង
ចងប់្នអំសណាយទានទាងំសនរះ»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,Christ’sObjectLessons,page
327,adapted។

 ព្រះប្នពបទានអំសណាយទានខាងឯព្រះវញិ្ញា ណដល់សយើង(សូមោនែគម្រីកូរនិ្ូសទី១១២៖
៤-៦)សដើម្សីោយសយើងោចបសពមើពទងប់្នទាងំពសរុង។្ន័្ធកិច្ចបសពមើព្រះគឺជាកិច្ចការ្ិសសសខដលព្រះ
ប្នពបទានសោយសយើងស្វើសពរាបព់ទង។់ពទងប់្នពបទានអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណដល់សយើងសដើម្ី
សោយសយើងស្វើ្ន័្ធកិច្ចសនរះ។សកម្មភា្ឬកិច្ចការ្ិសសសគឺជាភារកិច្ចខដលព្រះប្នពបទានដល់សយើង
ខដលោចសោយសយើងសពបើអំសណាយទានរបស់សយើងប្ន។អំសណាយទានខាងវញិ្ញា ណ្ំុប្នទទួលមក
ទាងំពសរុងសោរះសទ។សយើងពែរូវហវឹកហាែស់ពបើអំសណាយទានទាងំសនរះ។អំសណាយទានទាងំសនរះនឹងប្នរកី
ចសពមើនស�ើង សៅស្លខដលសយើងសពបើ។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងបង្ហា ញសោកអនាកអំ្ីកិច្ចការខដលពទង់
ចងស់ោយសយើងស្វើ។សូមអ្ិស្ានសដើម្សីោយពទងោ់សំោកអនាកសៅកាន់្ ន័្ធកិច្ចណាមយួខដលសោក
អនាកោចសពបើអំសណាយទានរបស់សោកអនាកតាមរយៈសកម្មភា្ឬកិច្ចការខដលនឹងោអំនាកដថទសៅឯព្រះ-
សយសូ៊វ។

 សែើអំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណអវីែ្រះខដលសោកអនាករាន?អវីខដលសំខានជ់ាងសនរះសៅសទៀែ
សែើសោកអនាកោចស្វើសោយអំសណាយទានទាងំសនរះកានខ់ែរងឹរាសំ�ើងសៅកនាុងកិច្ចការរបស់ព្រះអរា្ច ស់យា៉ា ង
ដូចសមតាច?
________________________________________________________________________
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ការបសងកើនអំសណាយទានរបស់សយើង

 សូមោនសរឿងសពបៀបស្ៀបអំ្ីពប្កស់ៅកនាុងែគម្រីរា៉ា ថាយ២៥៖១៤-៣០។សែើគំនិែអវីខដលសលច
សធ្្ជាងសគសពរាបអ់នាកសៅកនាុងសរឿងសនរះ?សែើសហែុអវីប្នជាព្រះសរសសើរប្វបសពមើ្ ីរោកដំ់បូងខែ្ំុប្នសរ-
សសើរប្វបសពមើចុងសពកាយ?សែើសរឿងសពបៀបស្ៀបសនរះបសពងៀនសយើងអំ្ីការសពបើសទ្សកាសល្យរបស់សយើងយា៉ា ង
ដូចសមតាច?សូមយកចិែតាទុកោកស់ៅសលើែគម្រីរា៉ា ថាយ២៥៖២៩សៅស្លខដលសោកអនាកសឆ្ើយនូវសំណួរ
ចុងសពកាយ។
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សោកសៅហាវ យ«ឲ្យពគប់គ្នា តាមដំររិះសគសរៀងែ្ួន»(រា៉ា ថាយ២៥៖១៥)។បោទា បម់កគ្ែព់បគល់
ពប្កដ់ល់អនាកបសពមើនីមយួៗតាមចំនួនែុសៗគ្នា ។ប្វបសពមើរានា កប់្នទទួលពប្កច់ំនួន៥ោន់រានា កស់ទៀែ២ោន់
សហើយអនាកទីបី១ោន។់ប្វបសពមើនីមយួៗរានជសពមើសអំ្ីរសបៀបខដលពែរូវសពបើពប្កខ់ដល្ួកសគប្នទទួល។
ចំណុចសំខានស់ៅពែងស់នរះគឺថាពប្កទ់ាងំសនរះ្ំុខមនជាកម្មសិទ្ធិរបស់្ួកសគសោរះសទ។ពប្កទ់ាងំសនរះគឺជាកម្ម-
សិទ្ធិរបស់មនុស្សរានា កស់ផ្សងសទៀែខដលប្នោកស់ោយ្ួកសគពគបព់គងសលើពប្កទ់ាងំសនរះ។
 សោកសៅហាវ យ្ុំប្នែវល់ថាអនាកណាជាប្វបសពមើដល៏្អបំផុែឬទទួលប្នពប្កស់ពចើនជាងសគសោរះ
សទ។គ្ែព់គ្នខ់ែែវល់អំ្ីអវីខដលប្វបពមរីានា ក់ៗ ប្នស្វើជាមយួនឹងពប្កទ់ាងំសនរះខដល្ួកសគទទួលប្នខែ
ប៉ាុសណាណ រះ។
 សោកប៉ាុលប្នរានពបសាសនស៍ៅកនាុងែគម្រីកូរនិ្ូសទី២៨៖១២ថា«ដ្ែិសបើសិនជាពបរុងសពបៀប
នឹងស្វើសហើយសោរះព្រះពទង់ទទួលអនាកតាមខដលរានមនិខមនតាមខដលគ្្ម នសោរះសទ»។សៅចំសោរះព្រះសនពែ
របស់ព្រះមនិថាសយើងរានអំសណាយទានែិចឬសពចើនប៉ាុនណាសោរះសទប៉ាុខនតាអវីខដលសំខានប់ំផុែសោរះគឺសយើង
ប្នសពបើអំសណាយទានទាងំសនរះ។
 ព្រះប្នសរសសើរប្វបសពមើ្ ីរោកដំ់បូង សោយសារខែ្ួកសគបង្ហា ញអំ្ីសសចកតាីជំសនឿរបស់្ួកសគ
តាមវ ិ្ ីខដល្ួកសគសពបើពប្ករ់បស់្ួកសគ។សរ្ា៉ា រះសហើយពប្ករ់បស់្ួកសគប្នសកើនស�ើងសៅស្លខដល្ួកសគ
សពបើពប្ស់។រឯីប្វ«ោពកក»់្ំុប្នសពបើពប្កខ់ដលសោកសៅហាវ យប្នពបគល់សោយគ្ែស់ោរះសទ។សរ្ា៉ា រះ
សហើយពប្ករ់បស់គ្ែ់្ ុំប្នសកើនស�ើងសទ។សនរះគឺជាសសចកតាី្ិែដស៏ៅអស់កល្ជានិច្ចខដល«សៅស្ល
សយើងបសពមើព្រះកិច្ចការខដលសយើងស្វើប្នផសារភាជ បស់យើងសៅនឹងព្រះនិងសៅកានអ់នាកដថទ»។ដកពសង់្ ីEllen
G.White,Christ’ObjectLessons,page326,adapted។ប្វបសពមើខដលគ្្ម នសសចកតាីជំសនឿសលើព្រះនឹង
ពែរូវប្ែប់ងឱ់កាសកនាុងការបសពមើ។បោទា បម់កគ្ែក់ប៏្ែប់ងព់ប្ករ់បស់គ្ែផ់ងខដរ។
 សយើងពែរូវខែសពបើអំសណាយទានខដលព្រះប្នពបទានដល់សយើង។ស្លសោរះសយើងនឹងថាវ យសិរលី្អ
ដល់ព្រះោមរបស់ពទង។់អំសណាយទានរបស់សយើងនឹងប្នរកីចសពមើនស�ើង។សែើសោកអនាកោចខសវងរកអំ-
សណាយទានខដលព្រះប្នពបទានដល់សោកអនាកសោយរសបៀបណា?គឺសោយលរះបងស់សចកតាីអំនួែសចញ្ីចិែតា
របស់សោកអនាក។បោទា បម់កចូរទូលសូមសោយព្រះបង្ហា ញសោកអនាកអំ្ីកខន្ងខដលពទងច់ងស់ោយសោកអនាក
បសពមើពទង។់ចូរសផតាើមស្វើកិច្ចការសពរាបព់្រះសៅស្លខដលព្រះអងគាបង្ហា ញសយើងអំ្ីខផនការរបស់ពទង។់
អំសណាយទានរបស់សោកអនាកនឹងប្នសកើនស�ើងសៅស្លខដលសោកអនាកសពបើអំសណាយទានទាងំសនរះ។បោទា ប់
មកសោកអនាកនឹងរកស�ើញសសចកតាីអំណរកនាុងការបសពមើពទងជ់ា្ុំខាន។
 សូមគិែអំ្ីសរឿងសពបៀបស្ៀបសនរះ និងសមសរៀនខដលសរឿងសនរះប្នផតាល់សពរាបជ់ីវែិរបស់សយើងផ្ទា ល់។
សែើសរឿងទាងំសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងអវីែ្រះអំ្ីកិច្ចការខដលសយើងកំ្ុងខែស្វើសពរាបព់្រះជាមយួនឹងអំសណាយទាន
ខដលពទងប់្នពបទានដល់សយើង?
________________________________________________________________________
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ការសិកសាបខនថែម៖សូមោនEllenG.White,“Talents,”pages325-365,inChrist’sObject
Lessons។
 សយើងពែរូវការការយល់ដឹងដព៏ែឹមពែរូវមយួថនការបសពងៀនព្រះគម្រីអំ្ីអំសណាយទានខាងឯ
វញិ្ញា ណ។ស្លសោរះសយើងនឹងរានភា្សុែសានតានិងភា្ចុរះសពមរុងគ្នា សៅកនាុង្ួកជំនំុ។សយើងកព៏ែរូវ
ខែយល់ថាសយើងរាល់គ្នា រានែថម្សៅចំសោរះព្រះសនពែរបស់ព្រះ។រាល់សរាជិកទាងំអស់ថន្ួកជំនំុរាន
សារៈសំខានស់ពរាបក់ារបញ្ចបព់្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះសៅសលើខផនដី។សោរះគឺជាមូលសហែុខដលព្រះពបទាន
អំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណដល់សរាជិកទាងំអស់សដើម្សីោយ្ួកសគបសពមើដល់ពទង។់
 «ព្រះប្នពបទានភារកិច្ចដល់សរាជិកទាងំអស់សោយស្វើកិច្ចការសពរាបព់ទង។់ពទងប់្នពបទាន
អំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណដល់អនាកបសពមើរបស់ពទង។់ពទង់‘ប្នឲ្យពប្ក់សៅរានា ក់៥ោន់រានា ក់សទៀែ២
ោន់សហើយអនាកទីបី១ោន់គឺឲ្យពគប់គ្នា តាមដំររិះសគសរៀងែ្ួន’(រា៉ា ថាយ២៥៖១៥)។អនាកបសពមើនីមយួៗពែរូវ
ទទួលែុសពែរូវសពរាបច់ំនួនពប្កខ់ដល្ួកសគទទួលប្ន។ព្រះប្នសសពមចថានឹងពបទានអំសណាយទាន
ប៉ាុនណាដល់សយើងសោយសយាងតាមជំោញខដលសយើងរាន។ ព្រះ្ំុរានអនាកសំណ្វសោរះសទ។ ពទង់្ ុ ំប្ន
ពបទានអំសណាយទានសោយបុគគាលណារានា កស់ពចើនជាងឬែិចជាងបុគគាលរានា កស់ទៀែសោយសពោរះខែពទងចូ់ល
ចិែតាបុគគាលរានា កស់ោរះខ្ាងំជាងសោរះស�ើយ។ ពទងប់្នពបទានសទ្សកាសល្យដល់សយើងខដលស័កតាិសមនឹង
ជំោញរបស់សយើង។ ពទងរ់ ំ្ ឹងសោយសយើងសពបើអំសណាយទានសនរះសពរាបព់ទង»់។ ដកពសង់្ ី Ellen
G.White,TestimoniesfortheChurch,volume2,page282,adapted។
 សូមចងចាថំាព្រះប្នពបទានអំសណាយទានថនព្រះវញិ្ញា ណដល់សយើងសពរាបសិ់រលី្អរបស់
ពទង់្ំុខមនសពរាបែ់្ួនសយើងផ្ទា ល់សោរះសទ។ព្រះប្នពបទានអំសណាយទានទាងំសនរះដល់សយើងសដើម្សីោយ
សយើងថាវ យសិរលី្អដល់ពទង់និងជួយ��សយើងសោយបញ្ចបព់្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអងគាសៅសលើខផនដីសនរះ។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១.ព្រះប្នពបទានអំសណាយទានដល់សយើងទាងំអស់គ្នា ។សែើអំសណាយទានទាងំសនរះនឹងស្វើសោយ្ួក
ជំនំុរបស់សោកអនាករានសសចកតាីជំសនឿប្នកានខ់ែពបសសើរយា៉ា ងដូចសមតាច?សែើសគ្លគំនិែសនរះជួយ��សយើងសោយ
ក្ាយជាអនាកស្វើកិច្ចការសពរាបព់្រះប្នកានខ់ែពបសសើរយា៉ា ងដូចសមតាច?

២. សែើអំសណាយទានរបស់សរាជិកដថទសទៀែធ្្បប់្នក្ាយជាព្រះ្រដល់ជីវែិរបស់សោកអនាកខដរឬសទ?
ពបសិនសបើរានសូមខចករខំលកសៅកនាុងថានា កអ់ំ្ីរសបៀបខដលសោកអនាកទទួលប្នព្រះ្រមក្ី្ួកសគ។សូម
ខចករខំលកសៅកនាុងថានា កផ់ងខដរអំ្ីរសបៀបខដលសោកអនាករកស�ើញអំសណាយទានផ្ទា ល់ែ្ួនរបស់សោក
អនាក។សែើសោកអនាកគិែថាសោកអនាករានអំសណាយទានអវីែ្រះ?សែើសោកអនាកសពបើអំសណាយទានទាងំសនរះ
សដើម្ជីាព្រះ្រដល់អនាកដថទយា៉ា ងដូចសមតាច?

៣.អំសណាយទានខាងឯវញិ្ញា ណរបស់សយើងនឹងប្នរកីចសពមើនស�ើងសៅស្លខដលសយើងសពបើអំសណាយ
ទានទាងំសនរះ។សែើអំសណាយទានរបស់សោកអនាកប្នរកីចសពមើនស�ើងសៅស្លខដលសោកអនាកសពបើអំសណាយ
ទានទាងំសនរះសពរាបព់្រះយា៉ា ងដូចសមតាច? ទនទាឺមគ្នា សនរះ សែើសោកអនាកធ្្បស់ពបើអំសណាយទានរបស់សោក
អនាកសដើម្បីសពមើព្រះតាមខដលសោកអនាកោចស្វើសៅប្នខដរឬសទ?
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«កា�ូស»គ្ែជ់ាមនុស្សសាមញញា


 ពបសិនសបើសោកសជកា�ូសសានស់ឆសរសួ(J.CarlosSanchezRuiz)ជាសោកោយកថន
ការយិាល័យសសសវនសដយោែស់វនទីសទាយូញានសៅកនាុងពបសទសសប៉ារូខដលជាពសរុកកំសណើ ែរបស់គ្ែ់ ្ួកជំនំុ
ពបខហលជាសៅគ្ែយ់ា៉ា ងសមរម្យថាជា«សោកោយកមសិិន»។ប៉ាុខនតាសៅពបសទសអ៊ុយរូហាគា យខដលសោក
កា�ូសស្វើជាសោកោយកថនយូញានអ៊ុយរូហាគា យថនព្រះវហិារមសិ្សនិគ្ែព់ែរូវប្នសគសៅយា៉ា ងសាមញញាថា
«កា�ូស»។

 ្ួកបុរសប្នសៅគ្ែថ់ា«កា�ូស»។្ួក្សតាីប្នសៅគ្ែ់«កា�ូស»។សូម្ខីែសក្មងៗកស៏ៅ
គ្ែថ់ា«កា�ូស»ផងខដរ។

 គ្្ម នអនាកណារានា កខ់ដលសៅគ្ែថ់ាជាសោកោយកសោរះសទ។កគ៏្្ម នអនាកណារានា កខ់ដលសពបើោក្យ
ថាសោកពគរូគង្វ លសោរះខដរ។គ្ែព់គ្នខ់ែជា«កា�ូស»សាមញញា្ម្មតា។

 សោកកា�ូសមក្ីពបសទសសប៉ារូខដលជាពបសទសមយួខដលមនុស្សសោយែថម្ែ្ស់ចំសោរះឋានៈ
បុណ្យសកតាិប្នមកចំណាយស្លពបខហលជាមយួឆ្នា ំសដើម្សីពមបែ្ួនសៅនឹងពបសទសអ៊ុយរូហាគា យសៅស្ល
ខដលគ្ែប់្នជាបស់ឆ្នា ែជាោយកដំបូងកនាុងឆ្នា ២ំ០១១។

 សោកប្នរានពបសាសនថ៍ា«ពបសទសអ៊ុយរូហាគា យគឺជាពបសទសមយួខដល្ំុដូចជាពបសទសឯសទៀែ
សៅោសមរកិខាងែ្ូង។«សទារះបីជាជនជាែិអ៊ុយរូហាគា យទទួលសាគា ល់និងសគ្រ្ភា្ជាសមដឹកោកំតាីក៏្ ួកសគ
្ំុទទួលសាគា ល់ខបបបទថនឋានៈបុណ្យសកតាិសោរះស�ើយ។សមដឹកោគឺំរានឋានៈសស្មើនឹងអនាកដថទ»។

 សមដឹកោពំ្រះវហិារប្នរានពបសាសនថ៍ាផនាែគ់ំនិែរបស់ជនជាែិអ៊ុយរូហាគា យខដលសោកកា�ូស
ប្នដកជ់ាបនូ់វឥទ្ធិ្លថនអឺរ ៉ាុបយា៉ា ងខ្ាងំប្នស្វើសោយពបសទសសនរះក្ាយជាែំបនស់បសកកម្មដស៏ជាគជយ័មយួ។
្ួកជំនំុោែស់វនទីសទារានសរាជិកពែឹមខែ៧៣៥៨ោកប់៉ាុសណាណ រះ សៅកនាុងពបសទសខដលរានពបជាជនសរុប
ចំនួន៣.៥ោនោក់ឬោចនិយាយប្នថាសរាជិកោែស់វនទីសទារានា កព់ែរូវផសាយសៅកានម់នុស្ស៤៧០
ោកខ់ដលជាសរារាពែដែូ៏ចបំផុែសៅោសមរកិខាងសជើង។ ពបខហលជារានជនជាែិអ៊ុយរូហាគា យោកក់ណាតា ល
ខដលរស់សៅកនាុងរាជធ្នីម៉ាុងសែវដី(Montevideo)។

 សោកោយកថនព្រះវហិារោែស់វនទីសទាស្ដសអនសីុវលីសិន(TedN.C.Wilson)ប្នសួរពគរូ
គង្វ លសៅស្លខដលគ្ែចុ់រះសួរសុែទុក្ខ្ួកសគកនាុងអំ�ុងឆ្នា ២ំ០១៩ថា«សែើសយើងោចផ្ស្វផសាយដំណឹងល្អ
សៅកនាុងរាជធ្នីម៉ាុងសែវដីនិងទីពករុងោោសៅជុំវញិ្ិភ្សោកប្នយា៉ា ងដូចសមតាចសៅ?»។

 គ្ែស់បើកព្រះគម្រីរបស់គ្ែ់សហើយោនែគម្រីសយសររា៣២៖២៧ខដលប្នខចងថា«សមើលអញ
សនរះជាព្រះសយហូវា៉ាជាព្រះថនពគប់ទាងំសាច់សែើរានការអវីខដល្ ិប្កស្កដល់អញខដរឬ?»។សោកវលីសិន
ប្នរានពបសាសនថ៍ា «ព្រះនឹងសឆ្ើយែបសៅនឹងសំណួររបស់ពទងផ់្ទា ល់តាមវ ិ្ ីដអ៏ំណាចមយួ»។បោទា បម់ក
គ្ែស់បើកសៅឯែគម្រីសយសររា៣៣៖៣សហើយោនថា«ចូរអំោវោវដល់អញសោរះអញនឹងសឆ្ើយែបសហើយ
នឹងបង្ហា ញឲ្យឯងស�ើញការយា៉ា ង្ ំសហើយមុែរាខំដលឯងមនិដឹង»។

 «ចូរទូលសូមនូវសសចកតាីសនយាសនរះ សពរាបព់បសទសអ៊ុយរូហាគា យ និងសពរាបក់ារង្ររបស់អនាក
សៅតាមទីពករុងោោ។អនាកកំ្ុងខែពបឈមមុែនឹងបញ្ហា ្ី្ួកអនាកខដលមនិសជឿព្រះនិងវែថែុនិយមយា៉ា ងខ្ាងំ
ដូចជាសៅអឺរ ៉ាុបខដរ។ប៉ាុខនតាគ្្ម នអវីខដល្ិប្កស្កសពរាបព់្រះអរា្ច ស់សោរះសទ។

 មនុស្សរានា កំ្ុងខែទទួលបុណ្យពជមុជទឹកសៅកនាុងពបសទសអ៊ុយរូហាគា យ បោទា ប់្ ីចូលរមួកម្មវ ិ្ ីសៅ
ឯមជ្ឈមណ្ឌ លថនសហគមន៍ឬសៅថា«មជ្ឈមណ្ឌ លទីពករុងថនឥទ្ធិ្ល»ខដលដំសណើ រការសោយព្រះវហិារតាម
   ការចង្អុលបង្ហា ញរបស់សោកវលីសិនថាគ្្ម នអវីខដល្ិប្កសពរាបព់្រះ
   អរា្ច ស់សោរះសទ។កនាុងចំសណាមសរាជិក្្មីរានយុវជនរានា កស់ ្្ម រះហវឺណានដូ់
   អស័�ៀសរ(FernadoAguirre)ខដលប្នថាវ យចិែតារបស់គ្ែដ់ល់ព្រះសយសូ៊វ
   កនាុងឆ្នា ំ២០១៩បោទា ប់្ ីប្នសរៀនវគគាពគបព់គងការតានែឹងសៅឯមជ្ឈមណ្ឌ ល
   ទីពករុងថនឥទ្ធិ្លកនាុងរាជធ្នីម៉ាុងសែវដី។សូមសោកអនាកជួយ��អ្ិស្ានសពរាប់
   បពសទសអ៊ុយរូហាគា យនិងែំបនស់បសកកម្មដថទសទៀែខដលកំ្ុងទទួលសជាគ
   ជយ័សៅកនាុងសងគាមថនអនាកមនិសជឿព្រះសៅជុំវញិ្ិភ្សោក។

សរឿងែ្ី
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ការចែកចាយសេែក្តីពិតនៃពពរះគម្តីរ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ៨ីខែសីហាឆ្នា ២ំ០២០

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ទនុំកដសំកើង១១៩៖១០៥;សហសព្ើរ១៖១-៣;ធីម៉ូស្ 
ទ២ី៣៖១៤-១៧;យ៉ូហានទី១១៖៧-៩;សអសាយ៥០៖៤។

ែចងចា៖ំ«សោរះពាក្យអញខដលសចញ្ ីរាត់អញសៅក៏មនិខដលវលិមកឯអញវញិសោយឥតសកើតផល
យ៉ងដូសចានា រះខដរគឺនឹងសធវើសំសរចតាមសសចកតាីបង៉ពប្ថ្នា សៅកនាុងចិតតាអញសហើយនងឹចំសរ ើនសកើនស�ើងកនាុងការ 
អវីខដលអញចាត់សៅសធវើសោរះ»(សអសាយ៥៥៖១១)។

 សយើងកំ្ុងខតនយិយអំ្ ពី្រះសយសូ៊វសៅស្លខដលសធវើបោទា ល់។ប៉ុខនតាសតើសយើងអាចរ ំ្ ងឹថ្នងឹ 
ប្នយល់ពគបយ៉់ងអំ្ ពី្រះសយសូ៊វសោយគ្មា នព្រះគម្រីយ៉ងដូចសមតាចសៅ?សតើសយើងអាចនឹងយល់ពគបយ៉់ង 
អំ្ សីង្គ្រា ម្ភិ្សោករវាងសសចកតាលី្អ នងិសសចកតាីអាពកកស់ោយគ្មា នព្រះគម្រីប្នយ៉ងដូចសមតាចសៅ? សតើ
សយើងអាចយល់អំ្ សីសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះប្នយ៉ងដូចសមតាចខដរ?សតើសយើងអាចយល់អំ្ ជីវីតិនងិការ
សុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នយ៉ងដូចសមតាចសៅ? សតើសយើងអាចយល់អំ្ កីារយងមកជាសលើកទ២ីប្នយ៉ង
ដូចសមតាចខដរ?
 ធមមាជាតបិ្នបគ្ហា ញសយើងអំ្ អីណំាចនងិសតជានុភា្របស់ព្រះ។ប៉ុខនតាធមមាជាតិ្ ុបំ្នបគ្ហា ញ
សយើងអំ្ ខីផនការរបស់ព្រះកនាុងការសសង្គ្រា រះសយើងសោរះសទ។សយើងប្នសិកសាអំ្ ខីផនការថនការសសង្គ្រា រះរបស់ 
ព្រះសចញ្កីារបសពងៀនរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ព្រះសយសូ៊វ«គឺជា្ ន្ឺខដលបភំ្ឺដល់មនុស្សទាងំអស់»(យ៉ូហាន 
១៖៩)។សទារះបជីាដូសចានា រះកតាីសយើងពតរូវការព្រះគម្រីសដើម្សីអាយអាចបកពសាយសសចកតាី្ តិរបស់ព្រះប្នយ៉ង 
ស្ញសលញ។ ព្រះគម្រីគឺជាព្រះបនទាូលរបស់ព្រះ។ ព្រះគម្រីផតាល់ការយល់ដឹងដល៏្អបផុំតអំ្ីព្រះសយសូ៊វដល់ 
សយើង។ ព្រះសយសូ៊វគឺជាព្រះបនទាូលដរ៏ស់។ សបើសិនជាគ្មា នព្រះគម្រីសទសោរះ ព្រះវញិ្ញា ញបរសុិទ្ធនឹងពតរូវរាន
ខដនកណំតស់ៅសលើអវីខដលពទងអ់ាចបគ្ហា ញដល់ចិតតារបស់សយើងអំ្ ពី្រះសយសូ៊វ។
 ព្រះសយសូ៊វប្នរានបនទាូលថ្«អនាករាល់គ្នា សទាង់សមើលគម្រីសោយសាមា នថ្ប្នជីវតិដ៏សៅអស់
កល្ជានចិ្ចអំ្ ីគម្រីសោរះមកគឺជាគម្រីសោរះឯងខដលសធវើបោទា ល់្ ីែ្ុ»ំ(យ៉ូហាន៥៖៣៩)។រាល់ការបសពងៀន 
ទាងំអស់ថនព្រះគម្រីបគ្ហា ញសយើងអំ្ អីវីខដលរានសៅកនាុងព្រះហឫទយ័របស់ព្រះសយសូ៊វ។ សយើងខចកចាយ
សសចកតាី្ តិថនព្រះគម្រីសដើម្សីអាយសយើងអាចបគ្ហា ញដល់មនុស្សអំ្ សីសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វ។

សមសរៀនទី៧ ៨-១៤សីហា
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សរឿងសពបៀបសធៀបថនព្រះគម្រី

 សូមអានែគម្រីទំនុកដំសកើង១១៩៖១០៥;សយសររា២៣៖២៩;លូកា៨៖១១និងរ៉ាថ្យ
៤៖៤។សតើសរឿងសពបៀបសធៀបទាងំ៥ថនព្រះគម្រីអវីែ្រះខដលសោកអនាករកស�ើញសៅកនាុងែទាងំសនរះ?សតើសហតុអវី 
ប្នជាសោកអនាកគិតថ្ សរឿងសពបៀបសធៀបទាងំ៥សនរះពតរូវប្នសពជើសសរ ើស សដើម្បីគ្ហា ញសយើងអំ្ីព្រះគម្រី
ខដលជាព្រះបនទាូលរបស់ព្រះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សរឿងសពបៀបសធៀបសៅកនាុងែទាងំសនរះប្នបគ្ហា ញសយើងអំ្ីអំណាចខដលព្រះគម្រីប្នផ្្ស់បតាូរចិតតា 

និងជីវតិរបស់មនុស្ស។ព្រះគម្រីគឺដូចជា្ន្ឺខដលបគ្ហា ញសយើងនូវសសចកតាី្ិតអំ្ីជីវតិ សៅស្លខដលសយើង 
ខចកចាយព្រះគម្រីជាមយួនឹងអនាកដថទ។ព្រះសយសូ៊វប្នរានបនទាូលថ្«ែំុ្ជា្ ន្ឺសោកីយ»៍(យ៉ូហាន៨៖ 
១២)។ការយល់ពច�ំរបស់សយើងកស៏ពបៀបប្នសៅនឹងសសចកតាីងងឹតផងខដរ។ព្រះសយសូ៊វខដលជា្ន្ឺភ្ឺ
សៅកនាុងចិតតារបស់សយើង។ពទងប់្នបគ្ហា ញសយើងថ្ព្រះជាអនាកណា។ព្រះសយសូ៊វប្នសធវើសអាយការយល់ពច�ំ
របស់សយើងអំ្ីព្រះប្នរសាតប់្តស់ៅ។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នបសពងៀនចិតតារបស់សយើងថ្ព្រះជាអនាកណា។ 
ព្រះវញិ្ញា ណប្នបគ្ហា ញសយើងតាមរយៈព្រះបនទាូលរបស់ព្រះ។

 សោកសយសររាប្នសពបៀបសធៀបព្រះបនទាូលរបស់ព្រះដូចជាអណាតា តសភ្ើងនិងញញួរ។ ព្រះគម្រី
ប្នដកហូតអំស ើ្ប្បសៅកនាុងជីវតិរបស់សយើងសចញ។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នបំប្កចិ់តតាដរ៏ងឹរូសរបស់សយើង 
សចាលសចញផងខដរ។សរឿងដខដលសនរះនឹងសកើតស�ើងសៅស្លខដលសយើងជួយ��អនាកដថទសអាយសមើលស�ើញ
សតជានុភា្របស់ព្រះសៅកនាុងព្រះគម្រី។បោទា បម់កចិតតាដរ៏ងឹរូសរបស់្ួកសគនឹងពតរូវបំប្ក។់សសចកតាីពសឡាញ់ 
របស់ព្រះគឺសពបៀបដូចជាអណាតា តសភ្ើង។សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះប្នបំផ្្ញចិតតាអាតាមា និយមនិងគំនិត
សោភលនស់ៅកនាុងចិតតារបស់សយើងសចញ។

 ព្រះគម្រីកស៏ពបៀបដូចជាពគ្ប់្ ូជផងខដរ។ពគ្ប់្ ូជប្នផតាល់សអាយរានជីវតិស�ើង។ពគ្ប់្ ូជ 
កប៏្នចំណាយស្លសវោសដើម្លូីតោស់ផងខដរ។្ុំខមនពគ្ប់្ ូជទាងំអស់សុទ្ធខតដូចគ្នា សោរះសទ។្ំុ 
ខមនរុក្ខជាតិទាងំអស់សុទ្ធខតលូតោស់ប្នយ៉ងឆ្បរ់ហ័សសោរះខដរ។ប៉ុខនតាជីវតិសៅកនាុងពគ្ប់្ ូជនឹង
្ន្កសចញ្ីកនាុងដីសៅជាជីវតិ្មាីមយួ សៅស្លខដលអវីៗពគបយ៉់ងកនាុងការោដុំរះរានលក្ខណៈពតឹមពតរូវ។សូម 
នឹកចាអំំ្ីសរឿងសពបៀបសធៀបសៅស្លខដលសោកអនាក«ោ»ំ«ពគ្ប់្ ូជ»ឬសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីសៅកនាុង
ចិតតារបស់អនាកដថទ។សយើងខតងខត្ំុស�ើញរានអវីសកើតស�ើងភ្ាមសោរះសទ។ប៉ុខនតាពគ្ប់្ ូជសោរះកំ្ុងខតលូត 
ោស់។ពគ្ប់្ ូជខដលសយើងប្នោសំៅកនាុងចិតតារបស់មនុស្សនឹងលូតោស់ស�ើងតាមស្លសវោរបស់ព្រះ។ 
បោទា បម់កបុគរាលរានា កស់ោរះនឹងសពតៀមែ្ួនជាសពសចសពរាបន់គររបស់ព្រះ។

 ព្រះសយសូ៊វប្នរានបនទាូលថ្ព្រះគម្រីគឺសពបៀបដូចជានំប័ុង។ព្រះគម្រីនឹងបំប្តក់ារឃ្្នសចញ 
្ីចិតតា។ព្រះគម្រីនឹងពបទានអាហារដល់សសចកតាីបង៉ពប្ថ្នា ខាងឯវញិ្ញា ណសដើម្សីអាយប្នសៅសកៀកនឹងព្រះ។ 
ដូសចនារះចូរសោកអនាកខចកចាយសសចកតាីសនយាថនព្រះគម្រីជាមយួនឹងមនុស្សដថទសទៀត។ចូរជួយ��្ួកសគសអាយ 
រកស�ើញថ្ព្រះសយសូ៊វគឺជាព្រះបនទាូលរបស់ព្រះ។ស្លសោរះជីវតិរបស់្ួកសគនឹងប្នផ្្ស់បតាូរតាមរយៈ 
សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វ។សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វនឹងអនទាងចិតតារបស់្ួកសគ។សសចកតាី
សមតាតា ករុណារបស់ពទងន់ឹងសធវើសអាយ្ួកសគភ្ាកស់ផ្អើល។ ពទងន់ឹងបំស្ញសសចកតាីបង៉ពប្ថ្នា សៅកនាុងចិតតារបស់
្ួកសគ។

 សូមគិតអំ្ីសសចកតាី្ិតខដលសយើងអាចដឹងខត្ីព្រះគម្រី។សតើសសចកតាី្ិតសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើង 
អវីែ្រះអំ្ីមូលសហតុខដលសយើងគួរខតពសឡាញ់អវីៗខដលព្រះគម្រីប្នបសពងៀនដល់សយើង?
_____________________________________________________________________
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អំណាចថនព្រះគម្រីខដលជាព្រះបនទាូលរបស់ព្រះ

 សូមសពបៀបសធៀបែគម្រីសហសព ើ្រ១៖១-៣;សហសព ើ្រ៤៖១២និងទំនុកដំសកើង៣៣៖៦,៩។
សតើែទាងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើងអវីែ្រះអំ្ីអំណាចថនព្រះគម្រីខដលជាព្រះបនទាូលរបស់ព្រះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះគម្រីគឺជាព្រះបនទាូលរបស់ព្រះ។ព្រះគម្រីគឺជាព្រះបនទាូលដរ៏ស់។ព្រះបនទាូលរបស់ព្រះរាន

អំណាចសដើម្សីធវើអវីមយួខដលែ្ួនប្នខចង។ពាក្យរបស់មនុស្សអាចនិយយជាកោ់កស់លើអវីខដលប្នសកើត 
ស�ើងរចួ។ប៉ុខនតាព្រះអាចរានបនទាូលអំ្ីព្ឹតតាិការណ៍ខដល្ំុទានស់កើតមកសហើយសធវើសអាយព្ឹតតាិការណ៍ខដល 
្ំុទានស់កើតមកសោរះប្នសកើតស�ើង។ ពទងប់្នបសងកើតរបស់អវីមយួសោយអំណាចថនព្រះបនទាូលរបស់ពទង។
ព្រះគម្រីគឺជាព្រះបនទាូលខដលរានអំណាចអាចសធវើសអាយរបស់ពគបយ៉់ងសកើតស�ើងប្ន។ព្រះបនទាូលខដល
សចញ្ីព្រះឱស្ឋរបស់ពទងរ់ានអំណាចអាចបសងកើតអវីៗពគបយ៉់ងខដលពទងប់្នរានបនទាូល។

 ពាក្យថ្«ព្រះប្នរានបនទាូល»ពតរូវប្នសរសសរមតាងសហើយមតាងសទៀតសៅកនាុងបទគម្រីសោកុប្តតាិ១ 
(សោកុប្តតាិ១៖៣,៦,១១,១៤,២០,២៤,២៦,២៩)។ព្រះបនទាូលរបស់ព្រះរានអំណាចជាទីបំផុត។
សៅស្លខដលពទងរ់ានបនទាូលសោរះព្រះបនទាូលរបស់ពទងប់្នសធវើសអាយដីសគ្កដុរះសចញ្ីទឹក។ព្រះបនទាូល
របស់ពទងក់ប៏្នសធវើសអាយរុក្ខជាតិដុរះស�ើងផ្ក ចាបស់ផតាើមរកីសហើយ្ួកសតវទាងំឡាយករ៏ានជីវតិស�ើងផង
ខដរ។

 សយើងស�ើញភាសាសហសព ើ្រមយួពាក្យខដលគួរសអាយចាបអ់ារមមាណ៍សៅកនាុងបទគម្រីសោកុប្តតាិ ១ 
សពរាបអ់ំណាចរបស់ព្រះកនាុងការបសងកើតរបស់ស្វសារស្ើ។ពាក្យសោរះសៅថ្«ប្រ៉ា(bara)»។ពាក្យសនរះ 
បគ្ហា ញសយើងអំ្ីអំណាចរបស់ព្រះកនាុងការបសងកើតរបស់ពគបយ៉់ងសចញ្ីអវីខដលគ្មា ន។កិរយិស័្ទាពតរូវប្ន
សរសសរសៅស្លខដលព្រះសដើរតួជាពបធានខតប៉ុសណាណ រះ។សោរះប្ននយ័ថ្រានខតព្រះប៉ុសណាណ រះខដលអាច
«ប្រ៉ា»ឬបសងកើតរបស់ពគបយ៉់ងសចញ្ីអវីខដលគ្មា ន។ព្រះប្នបសងកើតរបស់ពគបយ៉់ងសចញ្ីអវីខដលគ្មា ន
សោយអំណាចថនព្រះបនទាូលរបស់ពទង។់

 ព្រះប្នបសងកើតខផនដីសនរះសោយអំណាចថនព្រះបនទាូលរបស់ពទង។់ ពទងក់ប៏នតាបសងកើតសោយសពបើ
ព្រះបនទាូលដខដលសនរះផងខដរ។ អំណាចដខដលសនរះខដលរានសៅកនាុងព្រះបនទាូលរបស់ព្រះករ៏ានសៅកនាុង 
ព្រះគម្រីខដលជាព្រះបនទាូលោយល័ក្ខណ៍អក្សររបស់ពទងផ់ងខដរ។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធដខដលខដលប្នជួយ�� 
ដល់ព្រះកនាុងការបសងកើតខផនដីកប៏្នជួយ��មនុស្សសអាយសរសសរព្រះគម្រីស�ើងផងខដរ។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ 
គងស់ៅទីសោរះជាមយួនឹងសយើង សៅស្លខដលសយើងអានព្រះគម្រីឬខចកចាយព្រះគម្រីសៅកានអ់នាកដថទ។
ដ្តិសៅកនាុងព្រះគម្រី រានអំណាចថនការពបទានជីវតិ និងអំណាចថនការផ្្ស់បតាូរជីវតិ។ «អំណាចខដល
ប្នបសងកើតថផទាសម�និងខផនដីរានសៅកនាុងព្រះគម្រី។ព្រះគម្រីពបទានអំណាច។ព្រះគម្រីពបទានជីវតិ។
រាល់ការបគ្រា បខ់ដលរានសៅកនាុងព្រះគម្រីគឺជាសសចកតាីសនយារបស់ព្រះ។សៅស្លខដលសយើងទទួលយកសសចកតា ី
សនយាមយួរបស់ព្រះ សសចកតាីសនយាសោរះផសារភាជា បជ់ាបនឹ់ងព្រះជនមារបស់ព្រះផ្ទា ល់ខតមតាង។ សោរះគឺជាមូលសហតុ 
ខដលសសចកតាីសនយារបស់ព្រះអាចផ្្ស់បតាូរចិតតារបស់សយើងសអាយប្នដូចជាព្រះទយ័របស់ព្រះ»។ ដកពសង់្ ី
EllenG.White,Educaiton,page126,adapted។

 ជីវតិរបស់សយើងនឹងពតរូវប្នផ្្ស់បតាូរ សៅស្លខដលសយើងសជឿទុកចិតតាសលើសសចកតាីសនយារបស់ព្រះ។ 
ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធនឹងផ្្ស់បតាូរជីវតិរបស់អនាកដថទផងខដរសៅស្លខដលសយើងជួយ��្ួកសគសអាយសជឿសលើ
សសចកតាីសនយារបស់ព្រះ។

 សូមបសងកើតទិដ្ឋភា្ថនសរឿងសនរះសៅកនាុងគំនិតរបស់សោកអនាក៖ព្រះប្នរានបនទាូលសោរះរបស់ទាងំ 
អស់ប្នសកើតស�ើងមកគឺសចញ្ីអវីខដលគ្មា ន។គួរសអាយអសា្ច រ្យណាស់។សតើសរឿងសនរះបគ្ហា ញពប្បស់ោក
អនាកអវីែ្រះអំ្ីអំណាចរបស់ព្រះ?សតើសហតុអវីប្នជាសសចកតាី្ិតអំ្ីអំណាចរបស់ព្រះសនរះអាចជួយ��កំសានតា
ចិតតាដល់សយើងប្ន?

ថ្្ងចន័ទា ១០សីហា
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ព្រះ្រខដលសយើងទទួលប្ន្ីការសិកសាព្រះគម្រី
 

 រានព្រះ្រជាសពចើនខដលសយើងទទួលប្នមក្ីការសិកសាសសចកតាីសនយាសៅកនាុងព្រះគម្រីខដល
ជាព្រះបនទាូលរបស់ព្រះ។សោកស្ពតរុសប្នបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីមូលសហតុខដលសយើងគួរខតសិកសាសសចកតាី
សនយាសៅកនាុងព្រះគម្រី។សៅស្លខដលសយើងសិកសាសោរះ«អនាករាល់គ្នា (នឹង)ប្នចំខណកជានិស្សយ័ថន  
ព្រះសោយសារសសចកតាីសនយាសោរះឯង»(ស្ពតរុសទី២១៖៤)។សោកយ៉កុបកប៏្នរានពបសាសនអ៍ំ្ី
អវីខដលនឹងសកើតស�ើងសៅស្ល«ព្រះបនទាូលខដលព្រះជារា្ច ស់ប្នបណុ្រះកនាុងបងប្អូន»។គ្តប់្នបខនថែម
សទៀតថ្«សពពារះព្រះបនទាូលសនរះអាចនឹងសសង្គ្រា រះព្លឹងរបស់បងប្អូន»(យ៉កុប១៖២១,គែប)។សោក 
ប៉ុលកប៏្នរានពបសាសនផ៍ងខដរអំ្ី«ព្រះសហើយនិងព្រះបនទាូលថនព្រះគុណពទង់ខដលអាចនឹងសា្អ ង
ចិតតាសហើយនិងឲ្យអនាករាល់គ្នា រានសករអាករសៅកនាុង្ ួកថនអស់អនាកខដលប្នខញកជាបរសុិទ្ធ»(កិច្ចការ
២០៖៣២)។ព្រះគម្រីគឺជាខផនាកថនខផនការរបស់ព្រះសដើម្សីសង្គ្រា រះសយើង។សយើងនឹងស�ើញព្រះសយសូ៊វ
សៅកនាុងព្រះគម្រីសហើយសយើងនឹងពតរូវប្នផ្្ស់បតាូរ។សយើងនឹងរានសសចកតាីពសឡាញ់និងសសចកតាីបរសុិទ្ធដូច
ជាពទងផ់ងខដរ សោយការសមើលស�ើញព្រះសយសូ៊វសៅកនាុងព្រះគម្រីរបស់ពទង់ (កូរនិ្ូសទី២៣៖១៨)។
«សនរះគឺជាក្ួនចបាបដ់សំ៏ខានម់យួអំ្ីចិតតា និងវញិ្ញា ណ។ ចិតតា និងវញិ្ញា ណរបស់សយើងនឹងប្នផ្្ស់បតាូរសៅ
តាមអវីខដលសយើងស�ើញ។ចិតតារបស់សយើងនឹងផ្្ស់បតាូរបនតាិចមតាងៗសោយែ្ួនឯងសដើម្សីអាយក្ាយសៅជាអវី
ខដលចិតតាប្នគិត»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,TheGreatControversy,page555,adapted។ 

 សូមអានែគម្រីធីម៉ូស្ទី២៣៖១៤-១៧និងយ៉ូហាន១៧៖១៤-១៧។សតើសយើងទទួលប្នព្រះ 
្រអវីសផ្សងសទៀត្ីការសិកសាព្រះគម្រី?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សោកប៉ុលប្នពប្បស់អាយធីម៉ូស្សធវើតាមព្រះគម្រី។បោទា បម់កសោកប៉ុលរានពបសាសន៍

អំ្ីព្រះ្រខដលសយើងទទួលប្ន្ីការសិកសាព្រះគម្រី។សោកប៉ុលប្នរានពបសាសនថ៍្ព្រះគម្រីប្ន 
បគ្ហា ញសយើងអំ្ីអវីខដលពតរូវសជឿ។ព្រះគម្រីកប៏្នជួយ��សយើងសអាយសមើលស�ើញអំ្ីអវីខដលែុសឆរាងផងខដរ។
ព្រះគម្រីប្នបគ្ហា ញសយើងអំ្ីខផនការរបស់ព្រះសពរាបម់នុស្សសោក។ ព្រះគម្រីកប៏្នបគ្ហា ញសយើងអំ្ី 
អំស្ើប្បរបស់សយើងផងខដរ។ព្រះគម្រីប្នខកតពមងគ់ំនិតែុសឆរាងរបស់សយើង។ព្រះគម្រីប្នបគ្ហា ញសយើង 
អំ្ីរសបៀបជីវតិថនការរស់សៅដប៏រសុិទ្ធ។ ព្រះគម្រីប្នបគ្ហា ញសយើងអំ្ីសសចកតាីសុចរតិរបស់ព្រះសយសូ៊វ។
ព្រះគម្រីប្នោសំយើងសចញ្ីអំស ើ្ប្បសដើម្សីអាយចិតតារបស់សយើងប្នដូចជាព្រះសយសូ៊វ។ព្រះគម្រីប្ន
បគ្ហា ញសយើងអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់សោយ្ំុគិត្ីពបសយជនផ៍្ទា ល់ែ្ួនរបស់ព្រះសយសូ៊វ។បោទា បម់កសយើង 
ប្នស�ើញថ្សយើង្ិតជាមនុស្សអាតាមា និយម។សយើងប្នស�ើញសៅកនាុងព្រះគម្រីថ្ព្រះសយសូ៊វប្ន
ពសឡាញ់និងយកព្រះទយ័ទុកោកច់ំសពារះមនុស្សសោកយ៉ងខ្ាងំ។សសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីសនរះប្នផ្្ស់ 
បតាូរជីវតិរបស់សយើង។ជីវតិរបស់អនាកដថទកព៏តរូវប្នផ្្ស់បតាូរផងខដរសៅស្លខដលសយើងខចកចាយអំ្ីសសចកតាី 
្ិតថនព្រះគម្រីជាមយួនឹង្ួកសគ។សយើងនឹងរានសសចកតាីពសឡាញ់កានខ់តសពចើនសៅស្លខដលសយើងប្ន
ស�ើញព្រះសយសូ៊វសៅកនាុងព្រះគម្រី។ចិតតារបស់សយើងនឹងប្នដូចជាពទង។់ការសធវើបោទា ល់្ំុខមនជាការខចក 
ចាយអំ្ីអវីខដលសយើងគិតឬសជឿសោរះសទ។ការសធវើបោទា ល់គឺជាការខចកចាយអំ្ីសសចកតាី្ិតដស៏ៅអស់កល្
ខដលសយើងប្នរកស�ើញសៅកនាុងព្រះគម្រី។ព្រះគម្រីប្នពបទាន្រដល់ជីវតិរបស់សយើងតាមរសបៀបដអ៏សា្ច រ្យ
និងគួរសអាយភ្ាកស់ផ្អើល។ដូសចនារះ សយើងគួរខតពប្បអ់នាកដថទថ្ព្រះគម្រីអាចពបទាន្រដល់ជីវតិរបស់្ួក
សគផងខដរ។
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រស់សៅតាមសសចកតាី្ិត
 

 រានសសចកតាីសនយាសពចើនជាង៣០០០ែសៅកនាុងព្រះគម្រី។រាល់សសចកតាីសនយាទាងំអស់រានពបភ្
សចញមក្ីព្រះហឫទយ័របស់ព្រះខដលពបកបសោយសសចកតាីពសឡាញ់។ព្រះអរា្ច ស់មយួសនរះ«ពទង់អាចនឹង  
សធវើហួសសន្ធឹកសលើសជាងអស់ទាងំសសចកតាីខដលសយើងសូមឬគិត»សៅសទៀត(សអសភសូរ៣៖២០)។សសចកតាី
សនយាថនព្រះគម្រីគឺជាសសចកតាីសនយាខដលព្រះប្នបគ្ហា ញស�ើងសពរាបស់យើងរាល់គ្នា ។ សតើនឹងរានសរឿងអវីសកើត 
ស�ើងសៅស្លខដលសយើងសជឿទុកចិតតាសលើសសចកតាីសនយាទាងំសនរះសហើយកប៏សពងៀនអនាកដថទសអាយសជឿទុកចិតតា
សលើសសចកតាីសនយាទាងំសនរះខដរសោរះ?ស្លសោរះព្រះនឹងចាកប់ង្អុរព្រះ្ររបស់ពទងម់កសលើសយើង។សោកប៉ុល 
ប្នបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីមូលសហតុខដលព្រះប្នសធវើកិច្ចការសនរះសៅកនាុងកណ្ឌ គម្រីរ ៉ូម៖«ឯព្រះអងរាខដលមនិ  
ប្នសំថចទុកនូវព្រះរាជបុពតាពទង់បសងកើតគឺប្នបញជាូ នសៅជំនួសសយើងរាល់គ្នា សោរះសតើរានទំនងអវីឲ្យពទង់
មនិពបទានពគប់ទាងំអស់មកសយើងជាមយួនឹងព្រះរាជបុពតាពទង់សោរះផង»(រ ៉ូម៨៖៣២)។សោកស្ពតរុស
ប្នបកពសាយសហតុផលបខនថែម្ីសលើសនរះ។គ្តប់្នរានពបសាសនថ៍្«ដ្តិព្រះសចសាតា ថនព្រះប្នផតាល់
ឲ្យសយើងរាល់គ្នា រានពគប់របស់ទាងំអស់ខាងឯជីវតិនិងសសចកតាីសគ្រ្ពបតិបតតាិដល់ព្រះសោយសយើងប្នសារា ល់  
ព្រះអងរាខដលពទង់សៅសយើងរាល់គ្នា មកសោយសារសិរលី្អនិងសគុណរបស់ពទង»់(ស្ពតរុសទី២១៖៣)។
ព្រះសយសូ៊វប្នឈនារះសលើសង្គ្រា មពបឆ្ងំទាស់នឹងអំស ើ្ប្បសៅស្លខដលពទងប់្នសុគត។ពទងក់ប៏្នឈនារះ 
សង្គ្រា មពបឆ្ងំទាស់នឹងសាតាងំខដលជាសមអំណាចថនសសចកតាីអាពកក់ និងសសចកតាីស្ាបផ់ងខដរ។ ជយ័ជំនរះ 
របស់ព្រះសយសូ៊វប្នអនុញ្ញា តសអាយពទងព់បទានអវីៗទាងំអស់ខដលសយើងពតរូវការសដើម្រីស់សៅកនាុងជីវតិដ៏
បរសុិទ្ធនិងជីវតិខាងឯវញិ្ញា ណ។ព្រះសយសូ៊វកប៏្នសនយាថ្នឹងផរាតផ់រាងត់ពមរូវការមូលោ្ឋ នរបស់សយើងផង
ខដរ។

 សូមសពបៀបសធៀបែគម្រីយ៉ូហាន១៖៧-៩និងភលីី្៤៖១៣,១៩។សសចកតាីសនយាទាងំសនរះរាន 
លក្ខណៈែុស្ីគ្នា យ៉ងខ្ាងំ។ប៉ុខនតាសតើសសចកតាីសនយាទាងំសនរះប្នបសពងៀនសយើងអវីែ្រះអំ្ីអវីខដលរានសៅ
កនាុងព្រះហឫទយ័របស់ព្រះ? សតើសសចកតាីសនយាទាងំសនរះប្នសធវើសអាយជីវតិរបស់សោកអនាកកានខ់តពបសសើរស�ើង
យ៉ងដូចសមតាច?
________________________________________________________________________

 រាល់សសចកតាីសនយាសៅកនាុងែទាងំសនរះរានលក្ខណៈែុសគ្នា ។ប៉ុខនតាសសចកតាីសនយាទាងំ្ីរសនរះប្ន
បគ្ហា ញសយើងអំ្ីរូបភា្របស់ព្រះខដលដូចគ្នា ។សសចកតាីសនយាទាងំសនរះប្នបគ្ហា ញសយើងថ្ព្រះពបកបសោយ 
សសចកតាីពសឡាញ់និងសសចកតាីអតឱ់នសទាស។ពទងរ់ានអំណាចទាងំអស់សៅសាថែ នសួគ៌និងសៅសលើខផនដី។
ព្រះកប៏្នយកព្រះទយ័ទុកោកច់ំសពារះតពមរូវការមូលោ្ឋ នរបស់សយើងផងខដរ។ដូសចនារះសសចកតាីសនយាសនរះប្ន 
បគ្ហា ញសយើងថ្ព្រះប្នយកព្រះទយ័ទុកោកច់ំសពារះសយើងយ៉ងខ្ាងំ។

 សូមអានែគម្រីសហសព ើ្រ៣៖១៩;សហសព ើ្រ៤៖១-៣និងរ៉ាថ្យ១៣៖៥៨។សតើែទាងំសនរះបគ្ហា ញ 
ពប្បស់យើងអវីែ្រះអំ្ីតពមរូវការសពរាបស់សចកតាីជំសនឿរបស់សយើង?
________________________________________________________________________

 ព្រះប្នពបទានសសចកតាីសនយាដអ៏សា្ច រ្យជាសពចើនសៅកនាុងព្រះគម្រីដល់សយើង?សតើសយើងអាចសធវើសអាយ 
សសចកតាីសនយាទាងំសនរះក្ាយមកជារបស់សយើងសោយរសបៀបណា? សយើងពតរូវខតសជឿសលើសសចកតាីសនយាទាងំសនរះ 
ជាមុនសិន្ីសពពារះព្រះប្នបសងកើតសសចកតាីសនយាទាងំសនរះ។ស្លសោរះព្រះ្រសៅកនាុងសសចកតាីសនយាទាងំសនរះ 
នឹងក្ាយមកជារបស់សយើង។ដូសចនារះសយើងអាចសួរថ្សតើសហតុអវីប្នជាសសចកតាីសនយារបស់ព្រះ្ំុុអាចក្ាយ
មកជាការ្ិតសៅកនាុងជីវតិរបស់សយើង?្ីសពពារះសយើង្ំុប្នបគ្ហា ញសសចកតាីជំសនឿពគបព់គ្នស់ោរះសទ។សយើង
្ំុប្នសជឿថ្ព្រះនឹងសធវើតាមអវីខដលពទងប់្នរានបនទាូលថ្ពទងនឹ់ងសធវើសោរះសទ។ដូសចនារះសូមអធិសា្ឋ នសអាយ 
ព្រះោអំនាកសៅកានអ់នាកណារានា កខ់ដលពតរូវការសសចកតាីសនយាថនព្រះគម្រី។ សសចកតាីសនយាទាងំសនរះនឹងបំស្ញ
ចិតតារបស់្ួកសគសោយសសចកតាីសង្មឹ។
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ការខចកចាយសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រី

 ដំណឹងល្អគឺសពរាបខ់ចកចាយ។ សូមគិតអំ្ីពគ្មយួសៅកនាុងជីវតិរបស់សោកអនាកខដលដំណឹង 
ល្អប្នសធវើសអាយសោកអនាកសបបាយចិតតា។ ពបខហលជាដំណឹងល្អគឺជាថ្្ងខដលសោកអនាកប្នសរៀបអាពាហ៍
្ិពាហ៍។ឬជាថ្្ងខដលកូនរបស់សោកអនាកប្នចាបក់ំសណើ ត។ឬជាថ្្ងខដលសោកអនាកប្នទទួលកិច្ចការ 
្មាីមយួឡានមយួសពគឿងឬសគហោ្ឋ នមយួែនាង។ សោកអនាករានអារមមាណ៍រសំភើបជាខ្ាងំខដលសធវើសអាយសោក 
អនាកចងខ់ចកចាយដំណឹងល្អមយួសនរះ។
 ជាការ្ិតណាស់ វា្ិតជាអសា្ច រ្យណាស់កនាុងការខចករខំលកសសចកតាីអំណរជាមយួនឹងអនាកដថទ។ 
ប៉ុខនតាដំណឹងល្អបំផុតខដលសយើងអាចខចកចាយប្នគឺជាដំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វ។សូមគិតអំ្ីពគ្មយួ 
សៅស្លខដលសោកអនាកប្នរកស�ើញសសចកតាី្ិតដអ៏សា្ច រ្យមយួសៅកនាុងព្រះគម្រី។ សោកអនាកពប្កដជា
ចងខ់ចកចាយសសចកតាី្ិតសនរះខមនសទ?សរឿងសនរះកប៏្នសកើតស�ើងចំសពារះសោកស្ពតរុសដូចគ្នា ខដរ។សមដឹក 
ោសំាសោប្ន្យាយមបពា្ឈបស់ោកស្ពតរុសនិងមតិតាភកតាិរបស់គ្តកំុ់សអាយខចកចាយសសចកតាី្ិតថន
ព្រះគម្រីតសៅសទៀត។ប៉ុខនតាសោកស្ពតរុសប្នពប្បស់ៅ្ួកសគវញិថ្«ដ្តិសយើងែ្ុ ំនឹងខលងនិយយ្ ី
ការខដលសយើងែ្ុ ំប្នស�ើញសហើយឮ្ុំប្នសទ»(កិច្ចការ៤៖២០)។
 «បុគរាលរានា កខ់តងខតចងព់ប្បអ់នាកដថទថ្ព្រះសយសូ៊វគឺជាមតិតាភកតាិដវ៏សិសសរបស់គ្ត់សៅស្ល 
ខដលគ្តប់្នទទួលសជឿព្រះសយសូ៊វភ្ាមៗ។គ្មា នអវីខដលអាចបពា្ឈប់្ ួកគ្តក់ំុសអាយខចកចាយសសចកតាី
្ិតសនរះប្នស�ើយ។ សយើងនឹងពតរូវប្នបំស្ញសោយសសចកតាីអំណរថនព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ព្រះសយសូ៊វ 
ខដលសណ្ឋិ តសៅកនាុងសយើងសៅស្លខដលពទងខ់ញកសយើងសចញជាបរសុិទ្ធ។សយើងនឹងចងព់ប្បអ់នាកដថទ
អំ្ីដំណឹងល្អមយួសនរះ»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,StepstoChrist,page78,adapted។
 សោកប៉ុលប្នសរសសរសៅកនាុងែគម្រីរ ៉ូម១៖១៤-១៦ថ្«ែ្ុ ំរានសសចកតាីជំពាក់ទាងំសាសន៍សពកក
និងសាសន៍ដថទទាងំអនាកពប្ជ្និងអនាកស្្ផងដូសចនារះឯែ្ុ ំៗពបរុងសពបៀបខតនឹងពប្ប់ដំណឹងល្អមកអនាក
រាល់គ្នា ខដលសៅពករុងរ ៉ូមខដរដ្តិែ្ុ ំគ្មា នសសចកតាីខាមា សចំសពារះដំណឹងល្អថនព្រះពគីសទាសទ្ីសពពារះជាព្រះសចសាតា  
ថនព្រះសំរាប់នឹងជួយ��សសង្គ្រា រះដល់អស់អនាកណាខដលសជឿគឺដល់ទាងំសាសន៍យូោជាសដើមនិងសាសន៍
សពកកផង»(រ ៉ូម១៖១៤-១៦)។សោកប៉ុល្ុំខដលអស់ករ្ាងំកនាុងការពប្បស់រឿងរបស់គ្តអ់ំ្ីរសបៀបខដល
ព្រះសយសូ៊វប្នផ្្ស់បតាូរជីវតិរបស់គ្តជ់ាមយួនឹងអនាកដថទសោរះស�ើយ។សពរាបស់ោកប៉ុលដំណឹងល្អពតរូវ 
ខតខចកចាយសចញសៅ។គ្ត់្ ុំអាចសៅសស្ងៀមប្នស�ើយ។
 សតើក្ួនចបាបសំ់ខានអ់វីែ្រះអំ្ីការខចកចាយសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីខដលប្នបគ្ហា ញពប្បស់យើង 
សៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៥០៖៤;សាសាតា ៣៖១និងធីម៉ូស្ទី២៤៖២?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះសយសូ៊វប្នពបទានឱកាសដល់សយើងសអាយសធវើបោទា ល់ សៅស្លខដលសយើងថ្វ យជីវតិរបស់ 
សយើងទាងំពសរុងដល់ពទង។់ ពទងប់្នោមំនុស្សសអាយចូលមកកនាុងជីវតិរបស់សយើងគឺជា្ួកអនាកខដលពទង់
ប្នសបើកចិតតា។សយើងពតរូវខតចងចាកំ្ួនចបាបទ់ាងំ៣សនរះសៅស្លខដលសធវើបោទា ល់៖(១)អវីខដលសយើងនិយយ 
(២)រសបៀបខដលសយើងនិយយនិង(៣)សៅស្លណាខដលសយើងនិយយ។
 សតើសោកអនាកអាចសធវើជាសមារបោទា ល់សអាយកានខ់តពបសសើរសៅកានអ់នាកដថទសៅកនាុងជីវតិរបស់សោក 
អនាកសោយរសបៀបណា?
________________________________________________________________________
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ការសិកសាបខនថែម៖ សូមអានEllenG.White,“AKnowledgeofGod,”pages87-91,inStepts
toChrist;“BibleReadingsWithFamilies,”pages192,193,inGospelWorkers;and“Bible
WorkTechniques,”pages481-486,inEvangelism។
 
 ព្រះប្នសធវើការសៅកនាុងចិតតារបស់មនុស្សទាងំអស់ខដលសៅជំុវញិសយើង។ សយើងពតរូវរានចក្ខុវស័ិយ
ខាងឯវញិ្ញា ណសដើម្សីអាយសមើលស�ើញកខន្ងខដលព្រះប្នសធវើការ។បោទា បម់កសយើងនឹងស�ើញឱកាសកនាុង
ការខចកចាយសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីជាមយួនឹងអនាកដថទ។ ព្រះប្នសពតៀមចិតតារបស់្ួកសគជាសពសច សដើម្ ី
សអាយសយើងោពំគ្ប់្ ូជថនសសចកតាី្ិត។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធកប៏្នសពតៀមចិតតារបស់ង្សតាីរានា កខ់ដលសៅឯអណតាូ ង
ទឹកផងខដរ។រមួទាងំចិតតារបស់ង្សតាីខដលរានជម្ងធ្ឺាកឈ់ាមសចារខដលជាបឆ់្ក ងសមទ័្ ថនកងទ័្ រ ៉ូរុាងំនិង
មនុស្សដថទសទៀតផងខដរ។ព្រះវញិ្ញា ណប្នសធវើសអាយ្ួកសគសពតៀមែ្ួនជាសពសចសដើម្ទីទួលសជឿដល់ព្រះសយសូ៊វ
មុនស្លខដលពទងប់្នជួបសគសៅសទៀត។ព្រះវញិ្ញា ណប្នសធវើកិច្ចការទាងំសនរះតាមការពបទានបទ្ិសសាធន៍
សផ្សងៗគ្នា សៅកនាុងជីវតិដល់្ួកសគ។ព្រះវញិ្ញា ណកប៏្នបំស្ញចិតតានិងគំនិតរបស់្ួកសគសោយសគ្លគំនិត
ខដលមក្ីព្រះផងខដរ។
 សយើងពបខហលជារានការខាមា សសអៀនកនាុងការសួរអនាកដថទថ្សយើងអាចអធិសា្ឋ នជាមយួនឹង្ួកសគ
ប្នខដរឬសទសយើងអាចខចកចាយអំ្ីសសចកតាីសនយាថនព្រះគម្រីឬពបគល់ទស្សោវដតាីអំ្ីព្រះគម្រីដល់្ួកសគ 
ប្នខដរឬសទ។ប៉ុខនតាសតើអនាកប្នដឹងអវីែ្រះខដលកំ្ុងខតសកើតស�ើងយ៉ង្ិតពប្កដសៅស្លខដលសោកអនាក 
ចងខ់ចកចាយជំសនឿរបស់អនាកជាមយួនឹងអនាកណារានា ក?់សលើស្ីសនរះសៅសទៀតសោកអនាករានអារមមាណ៍ខបបសនរះ 
្ីសពពារះព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នសពតៀមចិតតារបស់បុគរាលរានា កស់ោរះរចួសៅសហើយ សដើម្សីអាយប្នសាតា បនូ់វអវីខដល 
សោកអនាកពតរូវនិយយ។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១.សបើរានអនាកណារានា កចូ់លមកឯសោកអនាកសហើយនិយយថ្គ្តរ់ានអារមមាណ៍ថ្រានកំហុសជាខ្ាងំ។ 
គ្តព់តរូវការព្រះសដើម្សីលើកខលងសទាសសអាយគ្ត។់សតើដំបូោមា នអវីែ្រះខដលសោកអនាកនឹងផតាល់សអាយគ្ត?់  
សតើែគម្រីអវីែ្រះខដលសោកអនាកនឹងខចកចាយដល់គ្ត?់សតើសោកអនាកធ្ាបរ់ានបទ្ិសសាធនអ៍វីែ្រះអំ្ីកំហុស 
និងអំណាចថនការអតឱ់នសទាសរបស់ព្រះសៅកនាុងជីវតិរបស់សោកអនាកផ្ទា ល់?
២. ស្លែ្រះ ព្រះប្នោមំនុស្សចូលមកកនាុងជីវតិរបស់សោកអនាក្ីសពពារះពទងច់ងស់អាយ្ួកសគប្នដឹងអំ្ី
សសចកតាី្ិតរបស់ពទង។់សតើសយើងអាចសធវើអវីប្នែ្រះសដើម្ធីាោថ្សយើងប្នសពតៀមែ្ួនជាសពសចកនាុងការជួយ�� 
ដល់អនាកទាងំសោរះខដលព្រះប្នោំ្ ួកសគមកឯសយើង?
៣.សូមគិតអំ្ីអំណាចរបស់ព្រះនិងបនទាូលរបស់ពទងស់ៅកនាុងសរឿងថនកណ្ឌ គម្រីសោកុប្តតាិអំ្ីរសបៀបខដល 
ព្រះប្នបសងកើតថផទាសម�និងខផនដី។លំហអាកាសធំលវឹងសលវើយ។វាជាការ្ិប្កសពរាបស់អាយសយើង
បសងកើតទិដ្ឋភា្ថនលំហអាកាសសៅកនាុងគំនិតរបស់សយើង។ប៉ុខនតាព្រះខដលប្នបសងកើតលំហអាកាសស�ើង
ពទងព់ប្កដជារានអំណាចដអ៏សា្ច រ្យសលើសជាងអវីខដលព្រះអងរាប្នបសងកើតសៅសទៀត។ ព្រះដរ៏ានអំណាច
មយួសនរះករ៏ានព្រះហឫទយ័ពសឡាញ់សយើងផងខដរ។ សតើសគ្លគំនិតមយួសនរះអាចកំសានតាចិតតាសយើងយ៉ង
ដូចសមតាច?សតើសសចកតាីសង្មឹអវីខដលសយើងទទួលប្ន្ីសរឿងទាងំអស់សនរះអំ្ីព្រះ?សតើការខដលដឹងអំ្ីសរឿង
សនរះអាចសធវើសអាយសយើងក្ាយជាសមារបោទា ល់ប្នកានខ់តពបសសើរយ៉ងដូចសមតាច?
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សបរះដូង្មាីសពរាបអ់ា�ិច

 អា�ិចពតរូវប្នសគ្ិនិត្យស�ើញថ្ ជម្ងសឺបរះដូងពបសហាងតាងំខត្ីគ្តស់ៅជាទារកសៅឯពបសទស
ហាវ ងំ�ង។់សវជជាបណ្ឌិ តសង្មឹថ្សបរះដូងរបស់គ្តន់ឹងជាសរះសស្ើយសោយែ្ួនឯងប៉ុខនតាវា្ំុប្នជាសរះសស្ើយ 
ទាល់ខតសសារះ។ដូសចនារះសវជជាបណ្ឌិ តប្នសធវើការវរះកាតស់បរះដូងរបស់គ្ត់សៅស្លខដលគ្តរ់ានអាយុ៨ឆ្នា ។ំរាតា យ 
ប្នសម្ងឹសមើលកូនពបរុសតូចរបស់គ្តក់ំ្ុងខតសដកសៅកនាុងបនទាបសុ់វតថែិភា្សហើយគិតថ្ព្រះប្នអនុញ្ញា តសអាយ 
សរឿងសនរះសកើតស�ើងសពរាបស់ហតុផលមយួចំនួន។ពទងរ់ានសគ្លបំណងសពរាបជ់ីវតិរបស់សយើង។
 រាតា យប្នសរសសរអំ្ីបទ្ិសសាធនស៍ៅកនាុងសហវសប៊ុក។រានជនជាតិហាវ ងំ�ងជ់ាសពចើនប្នតាមោន 
សគហទំ្រ័ថនសហវសប៊ុករបស់គ្ត់ខដលផតាល់ឱកាសសអាយោងនិយយអំ្ីព្រះជាមយួនឹងមនុស្សខដល្ំុចងស់ាតា ប់
អំ្ីព្រះ។អា�ិចកំ្ុងក្ាយសៅជាសបសកជនរានា ក។់
 សកមាងពបរុសសនរះប្នជាសរះសស្ើយស�ើងវញិភ្ាមៗសពកាយ្ីការវរះកាត់ សហើយប្នពតលបម់កផទារះវញិ
បោទា ប់្ ីវរះកាតប់្នខត៥ថ្្ងប៉ុសណាណ រះ។ សនរះគឺជាការអសា្ច រ្យមយួ។អារក្សប្ន្យាយមឆកយ់កអា�ិចសៅ ប៉ុខនតា
ព្រះសយសូ៊វប្នពបទានសបរះដូង្មាីដល់គ្ត។់
 សទារះបីជាយ៉ងសោរះកតាីរដូវស ត្ា ប្នខពបជាស ត្ា សៅៗ។ោ្ង ចមយួអា�ិចប្នត្អូញខត្អរអំ្ីការឈចុឺក
ចាបស់ៅកនាុងពទរូងរបស់គ្ត។់ សៅឯមនទាីរស្ទ្យសវជជាបណ្ឌិ តប្ន្ិនិត្យស�ើញថ្សបរះដូងរបស់គ្តប់្នសហើមធំជាង 
ធមមាតា្ីរដង (សូមសមើលសៅឯរូបខាងសពកាម)។អា�ិចពតរូវប្នបញជាូ នសៅឯខផនាកវរះកាតជ់ាបោទា ន។់ជាសពចើនសរ៉ាង
សពកាយមកសវជជាបណ្ឌិ តប្នពប្បថ់្ការវរះកាតប់្នទទួលសជាគជយ័។អារក្សប្ន្យាយមឆកយ់កជីវតិរបស់
អា�ិចមតាងសទៀតប៉ុខនតាព្រះសយសូ៊វប្នពបទានសបរះដូង្មាីដល់គ្ត។់
 អា�ិចប្នសធវើសកមមាភា្ែុស្ីធមមាតាសៅស្លខដលគ្តព់ត�បម់កផទារះវញិ។ជាធមមាតាគ្តខ់តងខត
រានចរតិល្អនិងសស្ងៀមសា្ង ត់ប៉ុខនតាគ្តប់្នខពបក្ាយជាកាចសាហាវនិងនិយយខ្ាងំៗជា្ិសសសសៅកានឪ់្ុក។
ោ្ង ចមយួអា�ិចប្នែឹងយ៉ងខ្ាងំគ្តប់្នខពសកគំហកនូវពាក្យខដល្ំុគួរសមសហើយសចាលខវន៉តារបស់គ្ត ់
សៅសលើឥដ្ឋ។
 «សតើសហតុអវីប្នជាឯងសធវើយ៉ងដូសចនារះ?»ឪ្ុកប្នសួរគ្ត់សោយោកថ់ដអធិសា្ឋ ន្ីសលើកបាលរបស់ 
អា�ិច។សនរះគឺជាអវីខដលឪ្ុកប្នសធវើជាសពចើនដងសដើម្អីធិសា្ឋ នសអាយគ្ត។់
 ប៉ុខនតាសលើកសនរះអា�ិចប្នបដិសសធមនិព្មអធិសា្ឋ ន។«យកថដសចញសអាយឆ្្ង យ»គ្តប់្នខពសក 
គំហក។គ្តប់្នគ្កសមើលឪ្ុករបស់គ្តស់ោយខភនាកខដលសពារស្ញសោយសសចកតាីសម្អបស់ៅកនាុងខភនាករបស់
គ្ត។់ឪ្ុក្ំុខដលធ្ាបស់�ើញទឹកមុែរបស់គ្តខ់បបសនរះ្ីមុនមកសោរះសទ។គ្តប់្នចូលសៅឯចង្គ្ក នប្យ
ជាកខន្ងខដលរាតា យកំ្ុងខតសរៀបចំអាហារស្លោ្ង ច។
 ឪ្ុកប្ននិយយថ្«សនរះមនិខមនជាសរឿងធមមាតាសោរះសទ។សនរះ្ំុខមនជាអា�ិចរបស់សយើងស�ើយ។
សយើងពតរូវខតអធិសា្ឋ ន»។ឪ្ុកនិងរាតា យប្នសដើរសៅរកអា�ិច។ឪ្ុកប្នោកថ់ដសៅសលើកបាលរបស់អា�ិច
សោយមនិនិយយអវីទាល់ខតសសារះ។រាតា យប្នោកថ់ដសៅសលើសាមា ថនកូនរបស់គ្ត។់ឪ្ុកប្ននិយយថ្«ខន
វញិ្ញា ណអារក្សសយើងបគ្រា បឯ់ងចូរសចញ្ីអា�ិចភ្ាមសៅកនាុងោមព្រះសយសូ៊វ។សយើងប្នថ្វ យអា�ិចសៅ
ឯព្រះសហើយគ្មា នកខន្ងសពរាបឯ់ងសៅកនាុងជីវតិរបស់អា�ិចសោរះសទ»។
 បោទា ប់្ ីការអធិសា្ឋ នរចួមកអា�ិចប្នខពបក្ាយសៅជាធមមាតាវញិ។គ្តប់្នញញឹមនិងសសើចហាក់
   ដូចជាគ្មា នអវីប្នសកើតស�ើងសោរះស�ើយ។អារក្សប្ន្យាយមឆកយ់កអា�ិច
   សៅប៉ុខនតាព្រះសយសូ៊វប្នពបទានជីវតិ្មាីដល់គ្ត។់រាតា យសង្មឹថ្អា�ិច  
   នឹងធំស�ើងសោយរានចិតតាថនសបសកកមមាសហើយសរឿងរបស់គ្តន់ឹងផ្្ស់បតាូរចិតតា
   របស់មនុស្សជាសពចើន។
   រាតា យប្ននិយយថ្«ែ្ុ ំប្នថ្វ យជីវតិរបស់គ្តស់ៅឯព្រះសហើយ។សយើងរាន  
   អារមមាណ៍ថ្អា�ិចរានទំោកទ់ំនង្ិសសសមយួជាមយួនឹងព្រះ។ជីវតិរបស់  
   គ្តប់្នឆ្ងកាតក់ារលំប្កជាសពចើនប៉ុខនតាសយើងសជឿថ្ព្រះនឹងសធវើអវីមយួដ៏
   អសា្ច រ្យសពរាបគ់្ត»់។

សរឿងែ្ី
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ការបំពេញេ័ន្ធកិច្ចតាមគំរពូេរះពេស៊វូ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ១ី៥ខែសីហាឆ្នា ២ំ០២០

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖រា៉ា ថាយ៥៖១៣,១៤;រា៉ា ថាយ៨៖៥-១០;លូកា១០៖
២៥-២៧;រា៉ា ថាយ៤៖២៣-២៥;រា៉ា ថាយ២៥៖៣១-៤៦។

ែចងចា៖ំ«កាលពទង់ស�ើញហ្ូងមនុស្សសហើយសោរះពទង់រានព្រះហឫទយ័កតាតួលអាណិតដល់សគដ្តិសគ
សល្ើយសហើយខ្ចា តខ់្ចា យដូចហ្ូងសចៀមខដលឥតអនាកគង្្ល»(រា៉ា ថាយ៩៖៣៦)។

 ព្រះសយសូ៊វប្នយកព្រះទយ័ទុកដាកច់ំសោរះមនុស្សជាខ្លា ងំ។ពទងរ់ស់សដើម្បីសពមើមនុស្សខតមនិខមន
រស់សដើម្បីសពមើអង្គពទងស់ោរះសទ។ព្រះសយសូ៊វប្នពជាបអំ្ តីពមរូវការរបស់មនុស្សខដលសៅជំុវញិពទង។់ពទងប់្ន
បសពមើព្រះតាមរយៈការបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់នងិសសចកតាីសមតាតា ករុណាដល់មនុស្ស។ពទងប់្នសពប្សរូបកាយ
គនិំតនងិចិតតារបស់្តួកសគ។ព្រះសយសូ៊វប្នសពប្សមនុស្ស�លាងស់អាយជា។ពទងប់្នសពប្សមនុស្សខ្្កស់អាយ
សមើលស�ើញនងិមនុស្ស្លាងស់អាយស្តា បឮ់។ពទងប់្នរសំដារះមនុស្សសអាយរតួចផុត្អីារក្ស។ព្រះសយសូ៊វប្ន
ពបទានអាហារដល់អនាកខដលឃ្លា ន។ពទងប់្នយកព្រះទយ័ទុកដាកចំ់សោរះអនាកខដលែរ្ះខ្ត។ចតិតានងិជីវតិរបស់
មនុស្សប្នផ្លា ស់បតាូរសៅស្លខដលព្រះសយសូ៊វស្្ើការអស្ចា រ្យទាងំអស់សនរះ។
 សតើសហតុអ្បី្នជាជវីតិរបស់មនុស្សទាងំសនរះប្នផ្លា ស់បតាូរ?សោរះគឺសដាយស្រខតមនុស្សទាងំសនរះ
ប្នស�ើញថា ព្រះសយសូ៊វប្នយកព្រះទយ័ទុកដាកច់ំសោរះ្តួកសគជាខ្លា ងំ។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទងគឺ់ជា
សសចកតាីពសឡាញ់ដ៏្ តិ។សោរះគជឺាមលូសហតុខដលញុងំសអាយចិតតារបស់្តួកសគសបើកចំហសដើម្ទីទតួលយកសសចកតាី
្តិថនព្រះគម្រីខដលពទងប់្នបសពងៀន។«រានខតខផនការរបស់ព្រះសយសូ៊វខតមតួយប៉ាុសណាណ រះខដលនឹងពបទាននូវ
សជាគជយ័ដ៏្ តិពប្កដដល់សយើងកនាុងការផ្ស្ផ្សាយដំណឹងល្អសៅកានអ់នាកដថទ។ ព្រះអង្គសស្ង្្គ រះប្នចណំាយ
ស្លសវលាជាមតួយនឹងមនុស្ស។ ពទងច់ងស់្្ើអ្ីខដលល្អបផុំតសពរាប់្ តួកសគ។ ពទងរ់ានព្រះទយ័សប្ុរសចំសោរះ
្តួកសគ។ពទងប់្នយកព្រះទយ័ទុកដាកច់ំសោរះតពមរូវការរបស់្តួកសគ។ពទងប់្នឈនារះចតិតារបស់្តួកសគ។បោទា បម់ក
ពទងប់្នរានបនទាូលពប្ប់្ តួកសគថា ‘ចូរសដើរតាមែ្ុ’ំ» ។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White, The Ministry of
Healing,page143,adpated។ព្រះសយសូ៊វប្នទតស�ើញថាមនុស្សសលាកពតរូវការស�ើញដំណឹងល្អមនិ
ខមនពតឹមខតឮដណឹំងល្អខដលប្នខចកចាយខតប៉ាុសណាណ រះសោរះសទ។ ជវីតិរបស់សយើងនងឹកាលា យជាបោទា ល់ដរ៏ាន
អណំាចមតួយ។ជវីតិរបស់សយើងនងឹផតាល់អណំាចដល់ោក្យសមតារីបស់សយើង។
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ទស្សនៈរបស់ព្រះសយសូ៊វចំសោរះមនុស្ស

 ព្រះសយសូ៊វខតងខតទតស�ើញសសចកតាីល្អរបស់អនាកដថទ។ពទងប់្នសលើកយកអ្ីខដលល្អបំផុត
របស់្តួកសគ។ សមដឹកោសំ្សោសៅកនាុងសមយ័របស់ព្រះសយសូ៊វប្នបសោទា សព្រះអង្គសដាយស្រខតពទង់
«រាក់ទាក់នឹងមនុស្សប្បព្មទាងំបរសិោគជាមតួយសគផង»(លូកា១៥៖២)។សមដឹកោទំាងំសនរះរានការ
ព្រួយប្រម្ភ្ីសពោរះព្រះសយសូ៊វរាកទ់ាកជ់ាមតួយនឹងមនុស្សខដល្ុំប្នសោរ្សកាតខ្លា ចដល់ព្រះ។សោល
គំនិតអំ្ីស្សោរបស់សមដឹកោទំាងំសនរះគឺែុស្ីសោលគំនិតរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ សមដឹកោទំាងំសនរះប្ន
គិតថាស្សោគឺជាការខញករា្សតារបស់ព្រះសចញ្ីប្បជន។សយើង្ំុគតួរយកែលាតួនសយើងសៅោក់្ ន័្ធជា
មតួយនឹងប្បជនតាមរសបៀបណាមតួយសោរះស�ើយ។ សរាលា៉ា រះសហើយ សមដឹកោសំ្សោរានការោ្កស់ផ្អើលជា
ខ្លា ងំសៅស្លខដលព្រះសយសូ៊វរានបនទាូលថា«ែ្ុ ំមនិប្នមកសដើម្ីនឹងសៅមនុស្សសុចរតិសទគឺមកសៅ
មនុស្សរានប្បឲ្យខពបចិតតាវញិ»(រា៉ា ថាយ៩៖១៣)។

 ស្សោរបស់សមដឹកោសំ្សនយូ៍ដាគឺជាការសចៀស្ីអំស ើ្ប្ប។្តួកសគគិតថា«សយើងពតរូវខត
ស្្ើអ្ីខដលអាចស្្ើសៅប្នសដើម្សីអាយសយើងអាចរកសាែលាតួនសយើងសចញ្ីោ្សៅហ្មងថនអំស ើ្ប្ប»(បក
ខពប្្មី)។ដូសចនារះ្តួកសគប្នសៅឆ្្ង យ្ីមនុស្សខដល្តួកសគគិតថាអាពកក់ឬស្ញសដាយអំស ើ្ប្ប។យុទ្ធ
ស្្សតារបស់ព្រះសយសូ៊វគឺែុស្ី្តួកសគ។ពទងប់្នយាងមកខផនដីសនរះ។ខផនដីសនរះសពបៀបប្ននឹងអនលាង់
មតួយខដលសោរស្ញសដាយសត្្ស់។ប៉ាុខនតាព្រះសយសូ៊វ្ំុប្នសចៀស្ី្តួកសយើងស�ើយ។ពទងប់្នសលាត
ចូលមកកនាុងអនលាងស់នរះសដើម្សីស្ង្្គ រះសយើង។ពទងគឺ់ជា«្នលាឺថនសលាកីយ»៍(យ៉ាូហាន៨៖១២)។

 សូមអានែគម្រីរា៉ា ថាយ៥៖១៣,១៤។សតើរូបស័្ទា្ីរយា៉ា ងអ្ីែលារះខដលព្រះសយសូ៊វសពបើសដើម្ី
បង្ហា ញសយើងថាសិស្សរបស់ពទងជ់ាអនាកណា?សតើសហតុអ្ីប្នជាសលាកអនាកគិតថាព្រះសយសូ៊វសពបើរូបស័្ទា
ទាងំសនរះ?សូមអានែគម្រីយ៉ាូហាន១៖៩;យ៉ាូហាន១២៖៤៦និងភលីី្២៖១៥ផងខដរសពរាបច់ំស�ើយ។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 អំបិលគឺជារបស់សំខ្នប់ំផុតសៅកនាុងសមយ័ថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មី។អំបិលរានតថមលាជាទីបំផុត។
្តួកកងទ័្ រ ៉ាូមប្នសពបើអំបិលដូចជាពប្កក់ាស។ ដូសចនារះ អំបិលគឺជារូបស័្ទាតំណាងសអាយពទ្្យសម្តតាិ។
អំបិលកផ៏តាល់រសជាតិសអាយអាហារនិងរកសាអាហារកំុសអាយែូចផងខដរ។សតើព្រះសយសូ៊វកំ្ុងខតរាន
បនទាូលអំ្ីអ្ីសៅស្លខដលពទងរ់ានបនទាូលថាសិស្សរបស់ពទងស់ពបៀបដូចជាអំបិល?ពទងក់ំ្ុងខតនិយាយ
ថាពទ្្យសម្តតាិដ៏្ ិតសៅសលើខផនដីសនរះ្ំុខមនជាមនុស្សខដលរានអំណាចនិងពប្កស់លើសជាងសគបំផុត
សោរះសទ។ពទ្្យសម្តតាិដ៏្ ិតសៅសលើខផនដីសនរះគឺជា្តួកពគីស្ទា នខដលស្្អ ងនគររបស់ព្រះ។ោ្សប្ុរស
និងកិចចាការខដលមនិអាតា្ម និយមរបស់្តួកសគជតួយ��រកសាសសចកតាីពសឡាញ់សអាយរស់រានសៅសលើខផនដីសនរះ។
 ព្រះសយសូ៊វប្នសពបើរូបស័្ទាទី២សៅកនាុងែគម្រីរា៉ា ថាយ៥៖១៤ថាជា្នលាឺ។្នលាឺ្ំុខដលសចៀស្ី
សសចកតាីងងឹតស�ើយ។្ នលាឺបំភលាសឺៅកនាុងទីងងឹត។្ នលាឺ្ំុខដលខញកសចញ្ីសសចកតាីងងឹតស�ើយ។្ នលាឺស្្ើសអាយ
សសចកតាីងងឹតប្នភលា។ឺ សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វពតរូវខតោយំក្នលាឺថនសសចកតាី្ិតរបស់ព្រះសៅដល់មនុស្ស
ខដលរស់សៅកនាុងសសចកតាីងងឹតថនអំស ើ្ប្ប។
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ព្រះសយសូ៊វរានព្រះទយ័សប្ុរសចំសោរះមនុស្ស

 ព្រះសយសូ៊វខតងខតចងស់លើកយកអ្ីខដលល្អបំផុតរបស់មនុស្សដូចខដលសយើងប្នសរៀនកាល្ី
ម្សលិមញិ។ព្រះប្នស្្ើសដាយសសចកតាីសមតាតា ករុណានិងសសចកតាីពសឡាញ់សូម្ខីតសៅស្លខដលលំប្ក។
សលាកលូកាប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងថាហ្ូងមនុស្ស«ពគប់ោនា ជាស្ក្សី្ ីពទង់ក៏អស្ចា រ្យកនាុងចិតតា្ ីព្រះបនទាូល
ដ៏ខផ្អម្ ីសរារះ»(លូកា៤៖២២)។សលាកយ៉ាូហានប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងថា«ព្រះគុណនិងសសចកតាី្ ិតសោរះ
ប្នមកសដាយស្រព្រះសយសូ៊វពគីសទាវញិ»(យ៉ាូហាន១៖១៧)។ព្រះសយសូ៊វប្នឈនារះចិតតារបស់មនុស្ស។
បនទាូលដទ៏នភ់លានរ់បស់ពទងប់្នញុំងសអាយ្តួកសគសបើកចំហចិតតារបស់្តួកសគសដើម្ពីទង។់
 សូមអានែគម្រីរា៉ា ថាយ៨៖៥-១០និងរា៉ា កុស១២៖៣៤។សតើបនទាូលដស៏ោរស្ញសដាយសសចកតាី
សង្មឹអ្ីខដលព្រះសយសូ៊វប្នរានបនទាូលសៅកានស់មដឹកោកំងទ័្ រ ៉ាូរុាងំនិងសមដឹកោសំ្សោយូដា?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 បនទាូលរបស់ព្រះសយសូ៊វ និងសមដឹកោកំងទ័្ រ ៉ាូរុាងំគឺជាការផ្លា ស់បតាូរយា៉ា ង្ំ្ីអ្ីខដលសមដឹកោំ
ស្សោយូដាប្នគិត។ សូមគិតអំ្ីអារម្មណ៍ខដលសមទ័្ រាន សៅស្លខដលព្រះសយសូ៊វប្នបង្ហា ញ
ពប្បោ់តថ់ា សសចកតាីជំសនឿរបស់ពទង់្ ំជាងអ្ីទាងំអស់ខដលព្រះសយសូ៊វ្ុំធ្លា បប់្នស�ើញសៅកនាុងបុគ្គលណា
រានា កថ់នស្សនអ៍ុីពស្ខអល។សនរះជាការអស្ចា រ្យណាស់។សូមគិតផងខដរអំ្ីអារម្មណ៍ខដលសមដឹកោំ
ស្សោយូដារានសៅស្លព្រះសយសូ៊វប្នបង្ហា ញពប្បស់គថា«អនាកមនិឆ្្ង យ្ ីនគរព្រះសទ»(រា៉ា ថាយ១២៖
៣៤)។សនរះជាបនទាូលដព៏សទនម់តួយ។ព្រះសយសូ៊វរានជំោញកនាុងការសលើកយកអ្ីខដលល្អបំផុតរបស់មនុស្ស
យកមកនិយាយ។ោក្យសមតាដីព៏សទនរ់បស់សយើងការខ្លាងអំណរគុណនិងការសលើកសរសសើរអាចជតួយ��
សអាយមនុស្សសបើកចំហចិតតារបស់្តួកសគសពរាបដ់ំណឹងល្អ។ សូមសមលាងឹសមើលសសចកតាីល្អរបស់មនុស្សខដល
សៅជុំវញិសយើង។ចូរសអាយសគដឹងថាអនាកប្នអរគុណដល់្តួកសគជាអសនកសពរាបអ់្ីខដល្តួកសគស្្ើ។
 សូមសពបៀបស្ៀបែគម្រីសអស្យ៤២៖៣;កូ�ូស៤៖៥,៦និងសអសភសូរ៤៖១៥។សតើក ត្ួន
ចបាបសំ់ខ្នអ់្ីែលារះ ខដលែទាងំសនរះប្នបសពងៀនសយើងអំ្ីការខចកចាយសសចកតាីជំសនឿរបស់សយើងជាមតួយ
នឹងអនាកដថទនិងរាកទ់ាកជ់ាមតួយនឹង្តួកសគ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សយើងនឹងរានអំណាចកនាុងការផ្លា ស់បតាូរជីវតិរបស់មនុស្សសអាយកានខ់តពបសសើរស�ើង សៅស្ល
ខដលោក្យសមតារីបស់សយើងជាោក្យសមតាសីលើកទឹកចិតតានិងស្ញសដាយសសចកតាីពសឡាញ់និងសសចកតាីសមតាតា 
ករុណារបស់ព្រះ។សលាកសអស្យប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងថាព្រះសយសូ៊វ«នឹងមនិផ្តា ច់សដើមខពតងខដល
ប្ក់សទក៏មនិលត់ពបសេរះខដលសៅហុយខដរ»(សអស្យ៤២៖៣)។រូបស័្ទាទាងំសនរះប្នបង្ហា ញសយើងថា
ព្រះសយសូ៊វពបកបសដាយសសចកតាីពសឡាញ់ខដលព្រះអង្គរានការពបរុងពបយត័នាមនិស្្ើសអាយអនាកណារានា កខ់ដល
សទើបខតសជឿដល់ពទងរ់ានការឈចឺាបស់ោរះសទ។ ព្រះសយសូ៊វនឹងមនិ្នលាត់ «ផ្កា សភលាើង»ដតូ៏ចបំផុតថនសសចកតាី
ជំសនឿខដលរានសៅកនាុងចិតតារបស់្តួកសគស�ើយ។
 «រសបៀប»ខដលសយើងនិយាយករ៏ានស្រៈសំខ្នដូ់ចោនា សៅនឹង«អ្ី»ខដលនិយាយផងខដរ។
ពបខហលជាគំរូមតួយសនរះសំខ្នស់លើសជាងសនរះសៅសទៀត។សតើសហតុអ្ីប្នជាគំរូមតួយសនរះជាការ្ិត?
_____________________________________________________________________

ថ្្ងចន័ទា ១៧សីហា
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្ន័្ធកិចចា្យាប្លរបស់ព្រះសយសូ៊វ៖ោគ១

 ព្រះសយសូ៊វប្នខចកចាយសសចកតាី្ិតតាមរសបៀបខដលរានអំណាចនិងស្ញសដាយជីវតិ។ព្រះ-
សយសូ៊វប្នជតួបមនុស្សខដលរានតពមរូវការសផ្សងៗោនា ជាសពចើនជាសរៀងរាល់ថ ្្ង។ សយើងកប៏្នជតួបមនុស្សទាងំ
សនរះដូចោនា ផងខដរ។ចិតតាគំនិតរូបកាយអារម្មណ៍និងវញិ្ញា ណរបស់្តួកសគពគបខ់ផនាកសុទ្ធខតរានតពមរូវការ។
ព្រះសយសូ៊វរានព្រះទយ័សស្មនស្សកនាុងការបំស្ញកិចចាការជាមតួយនឹងសយើង សដើម្សីអាយប្នយល់អំ្ី
តពមរូវការរបស់មនុស្សទាងំសនរះ។ សតើសយើងអាចស្្ើកិចចាការជាមតួយនឹងព្រះសយសូ៊វសលើកិចចាការសោរះប្នសដាយ
រសបៀបណា?គឺសដាយការបង្ហា ញថាសយើងយកចិតតាទុកដាកច់ំសោរះអនាកដថទសៅស្លខដល្តួកសគរានអា-
រម្មណ៍សស្កសៅឬឯសកា។ព្រះសយសូ៊វកប៏្នជតួយ��សយើងសអាយបង្ហា ញមនុស្សថាសយើងយកចិតតាទុកដាក់
អំ្ីសសចកតាីអំណរសសចកតាីសង្មឹនិងកតាីពសថមរបស់្តួកសគផងខដរ។
 ព្រះសយសូ៊វប្នពជាបអំ្ តីពមរូវការជាសរៀងរាល់ថ្្ងរបស់មនុស្សសៅស្លខដលពទងរ់ានព្រះជន្ម
សៅសលើខផនដី សដើម្សីអាយព្រះអង្គអាចបំស្ញតពមរូវការខ្ងឯវញិ្ញា ណដព៏ជាលសពរៅបំផុតរបស់្តួកសគ។
អារម្មណ៍ខដលពតរូវការគឺជាបញ្ហា មតួយខដលបុគ្គលរានា កដឹ់ងថាោតម់និអាចសដារះពស្យវាសដាយែលាតួនឯងប្ន
សោរះសទ។បុគ្គលរានា កស់នរះពតរូវការជំនតួយ។បុគ្គលរានា កស់នរះពបខហលជាពតរូវការបោ្ឈបក់ារជកប់្រីសពមក
ទម្ងន់ទទតួលទានរសបៀបអាហារខដលល្អពបសសើរជាងមុនឬពតរូវការជំនតួយជាមតួយនឹងោ្តានតឹងជាសដើម។
បុគ្គលរានា កស់នរះពបខហលជារានតពមរូវការមូលដាឋា នសពចើនជាងតពមរូវការសផ្សងៗសទៀត។ បុគ្គលរានា កស់នរះពបខហល
ជាពតរូវការអាហារ ជពមក ឬជតួបសវជ្ជបណិ្ត។ ឬមតួយ បុគ្គលរានា កស់នរះពបខហលជាពតរូវការសយាបល់សពរាប់
អាោហ៍្ិោហ៍ឬសពរាបព់គរួស្រផងខដរ។
 តពមរូវការតាមអារម្មណ៍រានលក្ខណៈែុស្ីតពមរូវការតាមោ្ជាកខ់សតាង។ តពមរូវការជាកខ់សតាងគឺ
ជាតពមរូវការខដលមនុស្សសលាកពតរូវការជាងសគបំផុត។្តួកសគពតរូវរានទំោកទ់ំនងផ្ទា ល់ែលាតួនជាមតួយនឹងព្រះ។
្តួកសគពតរូវខតដឹងថាជសពមើសខដល្តួកសគប្នសពជើសសរ ើសសៅកនាុងជីវតិមតួយសនរះអាចោសំៅរកជីវតិឬសសចកតាី
ស្តា បដ់ស៏ៅអស់កល្។សយើងកំ្ុងខតរស់សៅកនាុង្ិភ្ខដលប្នែូចបង់និងឈចឺាបស់ដាយអំស ើ្ប្ប។
ដូសចនារះការរតួមមកខតមតួយជាមតួយនឹងព្រះគឺជាតពមរូវការជាកខ់សតាងបំផុតរបស់សយើង។
 សូមអានសរឿងសៅកនាុងែគម្រីរា៉ា ថាយ៩៖១-៧អំ្ីបុរសរានា កខ់ដលែ្ិនថដសជើង។សូមអានសរឿង
សៅកនាុងែគម្រីរា៉ា កុស៥៖២៥-៣៤ផងខដរអំ្ី្សតាីរានា កខ់ដលរានជម្ងធឺ្លា កឈ់ាមអស់រយៈស្ល១២ឆ្នា ។ំ
សតើសរឿងទាងំ្ីរសនរះបង្ហា ញសយើងយា៉ា ងដូចសមតាចថាព្រះសយសូ៊វរានអារម្មណ៍ថាការ្យាប្លរូបកាយអាច
ផសារោ្ជ បោ់នា នឹងការជតួយ��ដល់មនុស្សសអាយរតួមមកខតមតួយជាមតួយនឹងព្រះសោរះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ្ន័្ធកិចចា្យាប្លរបស់ព្រះសយសូ៊វរតួមបញចាូ លមនិពតឹមខតការ្យាប្លខ្ងឯរូបកាយ និងចិតតាគំនិត
ប៉ាុសណាណ រះសទ។ព្រះសយសូ៊វចងស់អាយមនុស្សទាងំអស់ប្នស្ញលក្ខណៈស�ើងវញិ។សពរាបព់្រះសយសូ៊វ
ការ្យាប្លរូបកាយរបស់អនាកណារានា កស់ដាយ្ំុប្ន្យាប្លចិតតាគំនិតរបស់បុគ្គលរានា កស់ោរះមនិខមនជា
ការ្យាប្លយា៉ា ង្ិតពប្កដសោរះសទ។សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះគតួរខតញំុងសអាយសយើងចងផ់តាល់សុែ-
ោ្ដល៏្អបំផុតសពរាបអ់នាកដថទ។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះនឹងជតួយ��សយើងសអាយយកចិតតាទុកដាកច់ំសោរះ
សសចកតាីជំសនឿល្អខ្ងឯវញិ្ញា ណរបស់្តួកសគកានខ់តខ្លា ងំស�ើង។។សយើងគតួរខតចងស់អាយអនាកដថទរស់យា៉ា ង
សបបាយរកីរាយនិងរានសុែោ្ល្អសៅកនាុងជីវតិសៅសលើខផនដីឥ�ូវសនរះនិងសៅឯស្ថា នសតួគផ៌ងខដរ។ចូរ
ចងចាថំាមនុស្សពគបោ់នា ខដលព្រះសយសូ៊វសពប្សសអាយជាសៅសលើខផនដី្តួកសគនឹងពតរូវស្លា បស់ៅស្ល
សពកាយ។ សរាលា៉ា រះសហើយតពមរូវការ្ិតពប្កដរបស់បុគ្គលរានា កស់នរះសលើសអ្ីៗទាងំអស់គឺខ្ងឯវញិ្ញា ណខមន
សទ?
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្ន័្ធកិចចា្យាប្លរបស់ព្រះសយសូ៊វ៖ោគ២


 សូមអានែគម្រីរា៉ា ថាយ៤៖២៣-២៥និងរា៉ា ថាយ៩៖៣៥។សតើកិចចាការ៣យា៉ា ងអ្ីែលារះខដល
ព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសដើម្បីំស្ញតពមរូវការរបស់មនុស្ស?សតើកិចចាការទាងំ៣យា៉ា ងសនរះប្នផ្លា ស់បតាូរជីវតិរបស់
មនុស្សសអាយកានខ់តពបសសើរស�ើងយា៉ា ងដូចសមតាច?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះរាជកិចចារបស់ព្រះសយសូ៊វសៅសលើខផនដីរាន៣ខផនាក៖ (១)បសពងៀន (២)អ្ិបបាយនិង(៣)

្យាប្ល។ព្រះសយសូ៊វប្នខចកចាយសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីសដើម្សីអាយសយើងអាចនឹងរានសោលបំណង
កនាុងការរស់សៅ។ពទងប់្នរានបនទាូលថា«ែ្ុ ំប្នមកសដើម្ីឲ្យវារាល់ោនា រានជីវតិសហើយឲ្យរានជីវតិសោរះ
ស្ញបរបិូរផង»(យ៉ាូហាន១០៖១០)។ព្រះរាជកិចចារបស់ព្រះសយសូ៊វសៅសលើខផនដីពតរូវប្នបំស្ញសដាយ
ព្រះគុណ។ព្រះគុណគឺជាអំសណាយរបស់ព្រះខដលជាសសចកតាីសមតាតា ករុណាសសចកតាីសលើកខលងសទាសនិង
អំណាចឈនារះសលើអំស ើ្ប្ប។ព្រះប្នយាងមកសដើម្សីអាយជីវតិរបស់សយើងរានស្ញសដាយព្រះគុណសៅ
ស្លឥ�ូវសនរះនិងរហូតតសៅ។

 សូមអានែគម្រីរា៉ា កុស១៖៣២-៣៩។ ព្រះសយសូ៊វប្នចំណាយស្លមតួយថ្្ងស្ញកនាុងការ
្យាប្លអនាកខដលរានជម្ងឺនិងបសណតា ញវញិ្ញា ណអារក្សសចញ្ីមនុស្ស។បោទា បម់កពទងប់្នចំណាយ
ស្លកនាុងការអ្ិស្ឋា នសៅព្ឹកថនថ្្ងបោទា បស់ទៀតសៅស្លខដលហ្ូងមនុស្សប្នចូលមកឯពទង់សដើម្សីអាយ
ពទង់្ យាប្លរានចំនតួនកានខ់តសពចើនស�ើង។ ប៉ាុខនតា ព្រះសយសូ៊វប្នយាងសៅឯទីពករុងមតួយសទៀតសៅវញិ។
សតើសហតុអ្ីប្នជាព្រះសយសូ៊វ្ំុប្ន្យាប្លមនុស្សទាងំសនរះ?សតើសលាកអនាកប្នស�ើញសហតុផលរបស់
ពទងខ់ដលរានសៅកនាុងែ៣៨និងែ៣៩ខដរឬសទ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សរឿងសនរះ្ិតជារានពបសយាជនខ៍្លា ងំណាស់។សពកាយ្ីប្ន្យាប្លមនុស្សកាល្ីថ្្ងម្សលិ

រតួចសហើយសោរះសៅថ្្ងបោទា ប់ព្រះសយសូ៊វប្នចាកសចញ្ីហ្ូងមនុស្សសៅ។្តួកសគប្នមករកព្រះសយសូ៊វ។
្តួកសគកព៏តរូវការការ្យាប្លផងខដរ។ សតើសហតុអ្ីប្នជាព្រះមនិគងស់ៅទីសោរះ សហើយ្យាប្លដល់្តួក
សគសៅ?ព្រះសយសូ៊វប្នរានបនទាូលថាសោលបំណងខដលពទងយ់ាងមកខផនដីគឺសដើម្ខីចកចាយអំ្ីដំណឹង
ល្អ។ព្រះសយសូ៊វ្ុំខមនពតឹមខតជាអនាកស្្ើការអស្ចា រ្យរានា កប់៉ាុសណាណ រះសោរះសទ។ពទងគ់ឺជាព្រះរាជបុពតារបស់្ ្
ររះខដលយាងមកសស្ង្្គ រះមនុស្សសលាក។ព្រះសយសូ៊វចងស់អាយមនុស្សទទតួលយកអំសណាយខដលជាជី
វតិអស់កល្។ ពទងច់ងព់បទានអំសណាយដល់្តួកសគពគបោ់នា ។ ព្រះសយសូ៊វប្នរានបនទាូលពប្បស់យើង
យា៉ា ងចបាស់អំ្ីសោលបំណងខដលពទងយ់ាងមកខផនដីសនរះ៖«ដ្តិកូនមនុស្សប្នមកសដើម្ីនឹងរកសហើយ
ជតួយ��សស្ង្្គ រះដល់មនុស្សប្តប់ង»់(លូកា១៩៖១០)។រាល់ស្លខដលព្រះសយសូ៊វ្យាប្លអនាកណារានា ក់
ពទងប់្នបង្ហា ញមនុស្សថាព្រះជាអនាកណាសហើយអ្ីខដលជាបំណងព្រះហឫទយ័របស់ពទង។់រាល់សកម្ម
ោ្ថនការ្យាប្លរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នបញចាបក់ារឈចឺាប់ និងផតាល់នូវឱកាសសពរាបជ់ីវតិអស់កល្ដល់
្តួកសគ។

 សតើការរស់សៅដស៏្ញសលញសពកាមព្រះគុណខដលព្រះពបទានដល់សលាកអនាកអាចសៅរតួចខដរឬ
សទពបសិនសបើសលាកអនាកជាអនាកពកឬជាអនាករានជម្ងសឺោរះ?សតើព្រះសយសូ៊វពបទានដល់មនុស្សនូវអ្ីខដលមនិ
ពតឹមខតជាការ្យាប្លសលើរូបកាយរបស់្តួកសគខមនឬ?សបើខមនសតើរបស់សោរះជាអ្ី?សតើសលាកអនាកអាចោំ
មនុស្សសៅឯសសចកតាី្ិតខ្ងឯវញិ្ញា ណសដាយរសបៀបណា សៅស្លខដលសយើងជតួយ��ផ្គតផ់្គងត់ពមរូវការថនចិតតា
និងរូបកាយរបស់្តួកសគ?



62ថ្្ងព្ហស្តិ៍ ២០សីហា

អ្ីខដលព្រះសយសូ៊វយកព្រះទយ័ទុកដាកប់ំផុត

 ព្រះសយសូ៊វប្នបង្ហា ញពប្បសិ់ស្សរបស់ពទងអ់ំ្ីសរឿងសពបៀបស្ៀប៣សៅកនាុងែគម្រីរា៉ា ថាយ២៥។
សរឿងសពបៀបស្ៀបទាងំ៣សនរះបង្ហា ញសយើងអំ្ីអ្ីខដលព្រះសយសូ៊វប្នរ ំ្ ឹងទុកអំ្ីមនុស្សោសមយ័ចុងសពកាយ
ខដលរងច់ាកំារយាងមកជាសលើកទី២របស់ពទង។់ សរឿងសពបៀបស្ៀបអំ្ី្សតាីព្ហ្មចារទីាងំ១០ប្នបង្ហា ញសយើង
ថាការខដលរានស្ញសដាយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធគឺជាសរឿងដសំ៏ខ្ន។់ សរឿងសពបៀបស្ៀបអំ្ីពប្កទ់ាងំ១០
ប្នបង្ហា ញសយើងអំ្ីមូលសហតុខដលសយើងពតរូវសពបើអំសណាយទានខដលព្រះពបទានដល់សយើងពគបោ់នា ។ សរឿង
សពបៀបស្ៀបអំ្ីសចៀមនិង្ខ្ប្នបង្ហា ញសយើងថាពគីស្ទា នដ៏្ ិតខតងខតយកចិតតាទុកដាក់ចំសោរះតពមរូវការ
របស់អនាកដថទខដលព្រះប្នោមំកកនាុងជីវតិរបស់សយើងជាសរៀងរាល់ថ្្ង។
 សូមអានែគម្រីរា៉ា ថាយ២៥៖៣១-៤៦។សតើព្រះសយសូ៊វប្នរានបនទាូលថាពគីស្ទា នដ៏្ ិតពប្កដ
រានលក្ខណៈយា៉ា ងដូចសមតាច?សូមសរៀបរាបអ់ំ្ីពបសភទថន្ន័្ធកិចចាខដលប្នស្្ើសពរាបព់្រះសៅកនាុងែទាងំសនរះ។
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សរឿងសពបៀបស្ៀបសៅកនាុងែគម្រីរា៉ា ថាយ២៥៖៣១-៤៦ប្នខចងអំ្ីការយកចិតតាទុកដាកច់ំសោរះ
តពមរូវការខ្ងខផនាកសុែោ្របស់មនុស្ស។ទនទាឹមោនា សនរះសតើរានអ្ីខដលសំខ្នប់ខនថាមសៅកនាុងសរឿងសពបៀបស្ៀប
សនរះខដរឬសទ?ខមនសហើយចំណុចសំខ្នប់ខនថាម្ិតជារាន។មនុស្សសលាករានការសពសកឃ្លា នចំសោរះព្រះ-
សយសូ៊វសៅកនាុងវញិ្ញា ណរបស់្តួកសគ។រានខតព្រះសយសូ៊វខតមតួយគតខ់ដល្តួកសគពតរូវការសដើម្ចីំខអតនូវសសចកតាី
សពសកឃ្លា នរបស់្តួកសគ(យ៉ាូហាន៦៖៣៥;យ៉ាូហាន៤៖១៣,១៤)។សយើងទាងំអស់ោនា នឹង្ំុរានអ្ីទាងំអស់
លុរះពតាខតព្រះសយសូ៊វចាកប់ំស្ញសយើងសដាយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ពទង។់ព្រះសយសូ៊វនឹងហុ៊ំ្ទ័្ធសយើង
សដាយសសចកតាីពសឡាញ់ និងសសចកតាីសលើកខលងសទាសរបស់ពទងដូ់ចជាបុគ្គលរានា កខ់ដលពតរូវប្នបិទប្ងំសដាយ
សំសលៀកបំោកផ់ងខដរ(វវិរណៈ៣៖១៨;វវិរណៈ១៩៖៧,៨)។
 ្តួកសហារាថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មីខតងខតនិយាយថាមនុស្សសលាកជាអនាករានជម្ងឺសហើយ្ុំអាច្យា-
ប្លជម្ងសឺោរះសដាយែលាតួនឯងប្នស�ើយ(សអស្យ១៖៥;សយសររា៣០៖១២-១៥)។មនុស្សកំ្ុងខតឈឺ
សហើយ្តួកសគនឹងស្លា បជ់ា្ំុខ្ន។ប៉ាុខនតា សហារាសយសររាប្នបង្ហា ញអំ្ីវ ិ្ ីមតួយខដលអាចជតួយ��្យាប្លដល់
សយើងប្ន៖«ដ្តិព្រះសយហូវា៉ា ពទង់រានព្រះបនទាូលថា`អញនឹងសមើលឯងឲ្យជាសហើយនឹងស្្ើឲ្យរបតួសឯងប្ន
សរះសៅ’»(សយសររា៣០៖១៧)។ព្រះសយសូ៊វប្ន្យាប្លសយើងសអាយជា្ីអំស ើ្ប្បខដលស្្ើសអាយសយើងឈឺ
និងស្្ើសអាយសយើងស្លា បផ់ងខដរ។
 សរឿងសពបៀបស្ៀបអំ្ីសចៀម និង្ខ្ប្នព្រានសយើងសអាយយកចិតតាទុកដាកច់ំសោរះតពមរូវការរបស់
មនុស្សខដលសៅជុំវញិសយើង។ សរឿងសនរះកប៏្នបង្ហា ញសយើងអំ្ីរសបៀបខដលព្រះសយសូ៊វយកព្រះទយ័ទុកដាកជ់ា
ខ្លា ងំចំសោរះតពមរូវការថនចិតតារបស់សយើងផងខដរ។សរឿងសនរះកប៏្នអសញ្ជ ើញសយើងសអាយស្្ើកិចចាការរតួមោនា ជាមតួយ
នឹងព្រះសយសូ៊វសដើម្ផី្គតផ់្គងត់ពមរូវការរបស់មនុស្សខដលសៅជុំវញិសយើងផងខដរ។ដូសចនារះសយើង្ំុចងរ់ស់សៅ
កនាុងជីវតិខដលគិតខតពបសយាជនផ៍្ទា ល់ែលាតួននិង្ំុប្នស្្ើអ្ីសស្រះសពរាបអ់នាកដថទសោរះស�ើយ។ស្លសោរះសយើង
នឹងសថាិតសៅកនាុងសពោរះថានា កថ់នការប្តប់ងជី់វតិដអ៏ស់កល្។ ព្រះសយសូ៊វប្នសលើកតសមកាើងដល់មនុស្សខដលរស់
សដើម្ជីតួយ��ដល់អនាកដថទតាមរយៈសរឿងសពបៀបស្ៀបមតួយសនរះ។បោទា បម់ក ព្រះជារាចា ស់នឹងស្្គមន៍្ តួកសគសអាយ
ចូលសៅកនាុងនគរស្ថា នសតួគជ៌ាមតួយនឹងពទងជ់ាសរៀងដរាបតសៅ។ប៉ាុខនតាអនាកខដលចូលសៅកនាុងនគរស្ថា នសតួគប៌្ន
្ំុខមនជាអនាកខដលរស់សៅសដាយោ្អាតា្ម និយមសោរះស�ើយ។្តួកសគ្ំុប្នែ្ល់ខ្្យអំ្ីការជតួយ��ដល់អនាក
ដថទសៅសលើខផនដីសនរះស�ើយ។សរា៉ាលា រះសហើយព្រះសយសូ៊វមនិស្្គមន៍្ តួកសគសអាយចូលសៅកនាុងនគរស្ថា នសតួគ៌
សោរះស�ើយ។
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ការសិកសាបខនថាម៖រានមនុស្សជាសពចើនខដល្ំុប្នសជឿព្រះ។្តួកសគកខ៏លងរានជំសនឿសលើមនុស្សសទៀត
ខដរ។ប៉ាុខនតាចិតតារបស់្តួកសគពតរូវប្នជំរុញសដាយសកម្មោ្ថនការអាណិតអាសូរនិងការជតួយ��ដល់អនាក
ដថទ។បុគ្គលខដលរានចិតតាខបបសនរះ្ំុប្នស្្ើសពរាបក់ារសរសសើរឬសពរាបព់ប្កក់ាសសោរះស�ើយ។ោត់
ប្នចូលសៅផទារះរបស់្តួកសគ។ោតប់្នជតួយ��ដល់អនាករានជម្ង។ឺោតប់្នចំខអតអនាកខដលសពសកឃ្លា ន។ោត់
ប្នខចកសំសលៀកបំោកដ់ល់អស់អនាកខដលោ្ម ន។ោតប់្នកំស្នតាចិតតាមនុស្សខដលរានចិតតាសស្កសសពងង។
ោតប់្នោអំនាកខដលោតប់្នជតួយ��សៅឯព្រះសយសូ៊វ។ អនាកបសពមើមនុស្សជាតិរានា កស់នរះប្នបង្ហា ញថាោត់
គឺជាអនាកោសំ្ររបស់ព្រះ។សសចកតាីពសឡាញ់និងសសចកតាីអាណិតអាសូរសៅកនាុងចិតតាជាមនុស្សជាតិរបស់
ោតរ់ានពបភ្សចញមក្ីព្រះសយសូ៊វ។ែណៈស្លខដលអនាកដថទស�ើញសកម្មោ្ថនសសចកតាីសប្ុរស
របស់ោតប់្នស្្ើសអាយចិតតារបស់្តួកសគសេរះេតួលស�ើងខដរ។្តួកសគរានអំណរគុណជាអសនក។ សសចកតាីជំសនឿ
ប្នលូតលាស់សៅកនាុងចិតតារបស់្តួកសគ។្តួកសគប្នសមើលស�ើញថាព្រះយកព្រះទយ័ទុកដាកច់ំសោរះ្តួកសគ។
្តួកសគកប៏្នសពតៀមែលាតួនជាសពសចកនាុងការសផទាៀងពតសចៀកស្តា ប់ែណៈស្លខដលព្រះគម្រីពតរូវប្នសបើកស�ើង
បសពងៀនដល់្តួកសគផងខដរ»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,TheMinistryofHealing,page145,
adapted។
 ព្រះរាជកិចចារបស់ព្រះសយសូ៊វប្នជតួយ��សអាយមនុស្សសជឿទុកចិតតាសលើពទង់និងជតួយ��សអាយ្តួកសគ
ទទតួលយកដំណឹងល្អ។្តួកជំនំុគឺជារូបកាយរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅសលើខផនដី។សរាជិកថន្តួកជំនំុប្ន
បំស្ញតពមរូវការរបស់មនុស្សសៅពគបទ់ីកខនលាងសដាយសសចកតាីពសឡាញ់។ព្រះសយសូ៊វប្នចាតស់អាយសយើង
សចញសៅសដាយនូវព្រះោមរបស់ពទង។់ពទងប់្នចាតស់អាយសយើងចូលកនាុងទីពករុងនិងចូលសៅឯអនាកជិត
ខ្ងរបស់សយើងសដើម្សី្្ើសអាយជីវតិរបស់្តួកសគប្នកានខ់តពបសសើរស�ើង។ខមនសហើយសយើងពតរូវខតពបរុង
ពបយត័នាកំុសអាយែលាតួនសយើងពបឡាកស់ដាយអំស្ើប្បនិងសសចកតាីអាពកកស់ៅសលើខផនដីសនរះ។ទនទាឹមនឹងសនរះ
សយើងកម៏និពតរូវសៅឆ្្ង យ្ី្តួកសគផងខដរ។សយើងពតរូវខតចូលសៅឯ្តួកសគសហើយោល់ជីវតិរបស់្តួកសគសៅ
ទីកខនលាងខដល្តួកសគរស់សៅ។ សយើងពតរូវខតអនុញ្ញា តសអាយព្រះសពបើសយើងសអាយបំស្ញព្រះរាជកិចចារបស់
ពទង។់ព្រះចងយ់កមនុស្សទាងំសនរះ្ីកខនលាងខដល្តួកសគរស់សៅសហើយោំ្ តួកសគសៅឯកខនលាងមតួយខដល
្តួកសគគតួរខតសៅ។

សំណតួ រ្ិោកសា៖
១.សតើសហតុអ្ីប្នជាកិចចាថនសសចកតាីពសឡាញ់ខដលព្រះសយសូ៊វប្នបំស្ញរានអំណាចខ្លា ងំសម៉ាលារះកនាុងការ
រលំាយចិតតាដរ៏ងឹរូសនិងការជតួយ��ដល់អនាកដថទសអាយទទតួលយកសសចកតាី្ិតខ្ងឯវញិ្ញា ណ? ចុរះពបសិនសបើ
សយើងជាមនុស្សខដលប្នបង្ហា ញការព្រួយប្រម្ភចំសោរះអនាកដថទដូចជាព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសោរះសតើទី
បោទា ល់របស់សយើងនឹងរានពបសិទ្ធោ្យា៉ា ងណាសៅ?
២.សូមគិតអំ្ីពោមតួយសៅស្លខដលសលាកអនាកប្ននិយាយអ្ីមតួយខដលជាសសចកតាី្ិត។ប៉ាុខនតាសលាក
អនាកប្ននិយាយអំ្ីសសចកតាី្ិតសោរះតាមរសបៀបខដលមនិពតឹមពតរូវសៅវញិ។ សតើសលាកអនាកប្នសរៀនអ្ីែលារះ
សចញ្ីបទ្ិសស្្នស៍ោរះសដើម្កំុីសអាយសលាកអនាកបនតានិយាយែុសតសៅសទៀត?សតើសហតុអ្ីប្នជាការ
ខចកចាយសសចកតាី្ិតសៅស្លខដលសយើងរានអារម្មណ៍ស្ងបជ់ាសរឿងដសំ៏ខ្នប់ំផុត?
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ការបំស្ញតពមរូវការដគ៏តួរសអាយោ្កស់ផ្អើលសៅឯពបសទសសូដង់

 ការរស់សៅឯពបសទសសូដងគឺ់ជាបញ្ហា ពបឈមសពរាបប់តាីពប្ន្ធអាតស់វនទីសទាមតួយគូខដលស្្ើការ
សពរាបអ់ង្គការអាពដា(ADRA)។ចាប់្ ីខែឧសោរហូតដល់ខែកញ្ញា សីតុណហា ោ្ស�ើង្ី៣៩សៅដល់
៤២អងសាសសជាសរៀងរាល់ថ្្ង។ សភសជ្ជៈគឺជាជំនតួយ បោទា ប់្ ីការស្្ើការអស់រយៈស្លមតួយថ្្ងសពរាបែ់្ុ ំ
និងសូ៊ស្នសណ(Suzanne)ខដលជាពប្ន្ធរបស់ែ្ុ ំ។
 ស្លខដលពត�បម់កផទារះវញិសៅថ្្ងមតួយែ្ុ ំប្នសដើរតាមសូ៊ស្នសណសៅកនាុងផទារះប្យរតួចស�ើង
អង្គុយសៅនឹងតុសដើម្ជីខជកសៅស្លខដលោងកំ្ុងចំអិនអាហារ។ែណៈស្លខដលែ្ុ ំអង្គុយសៅនឹងតុ
សយាលសជើងរបស់ែ្ុ ំចុរះស�ើងដូចជាសក្មងពបរុសស្លសោរះសូ៊ស្នសណប្នសតួរែ្ុ ំថាសតើែ្ុ ំចងញំុ់សភសជ្ជៈអ្ីខដរ។
ែ្ុ ំប្នសតួរសៅវញិថា«សតើអូនឯងរានសភសជ្ជៈអ្ីែលារះខដរ?»។ោងប្នដាកថ់ដរបស់ោងសៅសលើស ល្ា របស់ោង
រតួចសេលាើយពប្បែ់្ុ ំសដាយសំស�ងលរះៗថា«សយើងរានទឹកពករូចហ្ានត់ា រូបសបៀរឬ្ស្្យ»។ «អូ...បងចងប់្ន
ស្្ ្តី(Squirt)»ែ្ុ ំប្នតបសៅវញិសដាយសំសៅសៅសលើសភសជ្ជៈខដលែ្ុ ំចូលចិតតាបំផុតខតែ្ុ ំ្ំុខដលធ្លា បស់�ើញ
វាទាល់ខតសស្រះតាងំខតែ្ុ ំប្នចាកសចញ្ីសហរដឋាអាសមរកិមក។
 «ែំុ្អតរ់ានសភសជ្ជៈស្្តីសទ»សូ៊ស្នសណប្នសេលាើយសដាយសំស�ងលរះៗដូចមុន។ែ្ុ ំប្នហក់
ចុរះ្ីតុផទារះប្យរតួចផតាតួលែលាតួនសៅសលើឥដឋាសហើយប្នចាបស់ផតាើមខពសកនសនៀលដូចជាកូនសក្មង។ែ្ុ ំទាមទារចង់
ប្នសភសជ្ជៈសោរះសដាយយំនសនៀលដី។ែ្ុ ំប្នខពសកយំថា«ែ្ុ ំចងប់្នស្្តី!ែ្ុ ំចងប់្នស្្តី»។
 វាោ្ម នពបសយាជនស៍ទ។សយើងអតរ់ានស្្តីសទ។ែ្ុ ំនិងសូ៊ស្នសណប្នសសើចយា៉ា ងកា្អ កកា្អ យអំ្ី
ោ្�ប់ៗ របស់សយើង។ស្លសវលាខបបសនរះស្្ើសអាយសយើងអាចពទាបំ្នសៅកនាុងថ្្ងដខ៏សនស ត្ា ។
 ្ីរសរា៉ា ងសពកាយមក មតិតារបស់ែ្ុ ំរានា កស់បើកឡានចូលមកកនាុងផលាូវផទារះរបស់សយើង។ ោងប្នស្្ើការ
ជាមតួយនឹងទីោនា កង់្រសហរដឋាអាសមរកិសពរាបក់ារអភវិឌ្ឍនអ៍នតារជាតិសៅកនាុងទីពករុងខ្ទំុ (Khartoum) ខដល
ជារដឋាធ្នីថនពបសទសសូដង់ និងរានតតួោទីជាម្នតាីទំោកទ់ំនងរបស់សយើងសពរាបគ់សពរាងអាពដាជាសពចើន
ខដលផតាល់មូលនិ្ិសដាយទីោនា កង់្រយូសអសសអអាយឌី(USAID)។ោងប្នអនុញ្ញា តសអាយ្តួកសយើងសៅ
ទទតួលសំបុពតសៅឯទីតាងំការយិាល័យរបស់ោងខតសៅថ្្ងសនរះោងប្នោយំកពបអបម់តួយមកខដលរាន
សពគឿងសរា្អ ងសកជ់ាសពចើន្ីសហរដឋាអាសមរកិ។ែ្ុ ំប្នខហកសបើកពបអបស់ោរះ សដាយដឹងថាមតិតាជនជាតិ
អាសមរកិាងំរបស់សយើងប្នសផ្ើកាបូបយតួរថដសពរាបសូ៊់ស្នសណ។ជាការ្ិតណាស់កាបូបយតួរថដប្ន
ដាកស់ៅខ្ងសលើកនាុងពបអបស់ោរះ។សៅ្ីខ្ងសពកាមកាបូបយតួរថដទាងំសោរះរានស្ប៊ូអបស់ក់្ ីរកំប៉ាុង។
ប៉ាុខនតាចាមំតួយខភលាតសិន។វាហាកដូ់ចជារានអ្ីបខនថាមសទៀតសៅខ្ងកនាុងពបអបស់ោរះ។កកាយចុរះសៅខ្ងសពកាម
កញចាបព់កដាស ែ្ុ ំប្នស�ើញសភសជ្ជៈស្្តីមតួយដបដ៏្ ំខដលកំ្ុងខតរងច់ាែំ្ុ ំសដាយសំបកថបតង្ីខ្ងសព្
យា៉ា ងភលា។ឺ
 ែ្ុ ំ្ំុប្នសសនាើសំុសភសជ្ជៈ្ីអនាកណារានា កស់ៅឯសហរដឋាអាសមរកិសោរះសទ។ប៉ាុខនតាព្រះប្នពបទានតពមរូវ
ការដ៏្ ិសសសមតួយសៅកនាុងថ្្ងដខ៏សនស ត្ា កនាុងពបសទសសូដង។់សប្តា ហ៍មុនៗែ្ុ ំប្នសតួររកសភសជ្ជៈ្ីសូ៊ស្នសណ
ពស្បខ់តសភសជ្ជៈមតួយដបសោរះកំ្ុងខតសៅតាមផលាូវមកឯទីពករុងខ្ទំុ។ព្រះប្នយកព្រះទយ័ទុកដាកសូ់ម្ខីត
   សរឿងដតូ៏ចតាចបំផុតសៅកនាុងជីវតិរបស់សយើងសហើយពទងរ់ានព្រះទយ័សស្-
   មនស្សកនាុងការពបទានសអាយនូវរបស់ទាងំសោរះ។«ការរស់សៅគឺជាការផតាល់
   សអាយ»(TheDesireofAges,p.623)។ព្រះប្នសនយាថា«ខតអស់អនាក
   ណាខដលខស្ងរកព្រះសយហូវា៉ា សោរះនឹងមនិែ្រះអ្ីខដលល្អស�ើយ»(ទំនុក
   ដំសកើង៣៤៖១០)។សៅស្លខដលព្រះប្នស�ើញោ្�ប់និងការយំ
   នសនៀលដីរបស់ទូលបង្គំពទងព់បខហលជាប្នញញឹមនិងគិតថា«ចូររង់
   ចាសំមើលនូវអ្ីខដលែ្ុ ំរានសៅកនាុងជពងរុកសពរាបអ់នាកសិន»។

សរឿងែលាី
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អារម្មណ៍របសព់្រះយេស៊វូចំយោរះមនុស្ស

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ី២ខែសីហាឆ្នា ២ំ០២០

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖យ៉ូហាន៤៖២៧-៣០,៣៩-៤២;រ៉ាថាយ១៥៖២១-
២៨;ខ្សសាឡូនចីទ២ី១៖១-៤;រ ៉ូម១៥៖៧;ស្ព រ្ុសទី១៣៖១៥។

ែចងចា៖ំ«ចូរឲ្យតាងំព្រះពគីស្ទសឡើងជាបរសុិទ្ធសៅកនាុងចិ្តាអនាករាល់គ្នា ទុកជាព្រះអរាចា ស់ចុរះសហើយឲ្យ
ពបរុងសពបៀបជានិចចាសោយសុភា្សហើយសោ្ខ្លា ចស�ើម្ីនឹង្ បស្លាើយ�ល់អនាកណាខ�លសួរ្ ីសហ្ុថន
សសចកតាីសង្មឹរបស់អនាករាល់គ្នា »(ស្ព រ្ុសទី១៣៖១៥)។

 ោលណាសយើងសិកសាអំ្ ជីវី ិ្ របស់ព្រះសយសូ៊វោនខ់្សពចើនសោរះសយើងោនខ់្ភាញា កស់ អ្ើលចំសោរះ
ជោំញរបស់ពទងក់នាុងោរសនសាទមនុស្សនងិស្វើសោយ្ួកសគរានោរម្មណ៍ថា្កួសគរាន្ថមលា។ជាោរ្ិ្ 
ណាស់ព្រះប្នសតាីបសោ្ទ ស�ល់សម�កឹោសំាសោសៅកនាុងសមយ័របស់ពទង។់ប៉ុខនតាព្រះសយសូ៊វកប៏្នទទលួ
មនុស្សខ�លប្នពបឆ្ងំទាស់នឹងអំស ើ្ប្បសោយសសចកតាីរកីរាយ្ងខ�រ។ ព្រះសយសូ៊វប្នទទលួមនុស្ស
ខ�លរានោរម្មណ៍ថាែលាួនប្នស្វើប្បនងិសប្រះបងស់ចាលសសចកតាសីង្មឹសលើជវី ិ្ សោកយី។៍ព្រះសយសូ៊វប្ន
ពបទានព្រះគុណរបស់ពទង�់ល់្កួសគ។ព្រះគុណគជឺាអំសណាយរបស់ព្រះខ�លជាសសចកតាីសមតាតា ករណុាសសចកតាី
សលើកខលងសទាសនងិអណំាចឈនារះសលើអំស្ើប្ប។ព្រះសយសូ៊វកប៏្នពបទានព្រះគុណរបស់ពទងច់ំសោរះមនុស្ស
រានប្បពោស់ខ�រ។សសចកតាីសលើកខលងសទាសរបស់ពទងរ់ានអ្្ថនយ័ពជាលសពរៅជាខ្លា ងំ។សសចកតាីសលើក
ខលងសទាសរបស់ពទងរ់ានអ្្ថនយ័សលើសលុបជាងអំស ើ្ប្បរបស់្កួសគសៅសទៀ្។សសចកតាីពសឡាញ់របស់
ព្រះសយសូ៊វ្ំុរានខ�នកណំ្ស់ឡើយ។
 ព្រះសយសូ៊វ្ំុរានសសចកតាីអនំួ្ សៅកនាុងព្រះទយ័របស់ពទងស់ឡើយ។ ពទង់្ ុបំ្នស្វើោកប្កិរយិា
ហាក�ូ់ចជាព្រះអង្គពគ្នស់បើជាងអនាក�ថទសោរះសទ។ពទងប់្នទ្ស�ើញមនុស្សពគបគ់្នា ថាជាសានា ព្រះហសតាខ�ល
ព្រះប្នបសងកើ្ មក។ខមនសហើយមនុស្សសោកប្នធ្លា កស់ៅកនាុងអំស ើ្ប្បប៉ុខនតា ព្រះសយសូ៊វប្នយាងមកស�ើម្ី
សស្គ្្គ រះ្ួកសគសោយរចួ្បី្ប។ ្ំុរានអនាកណារានា កខ់�លសៅឆ្្ង យហសួ្សីសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទងខ់�ល
ពទង់្ ុោំចសោង�ល់ប្នសោរះសឡើយ។ ព្រះសយសូ៊វប្នបគ្ហា ញសសចកតាីសគ្រ្�ល់មនុស្សពគបគ់្នា ខ�លពទង់
ប្នជបួ។ពទងប់្នញុងំសោយមនុស្សចងចូ់លសៅកនាុងនគររបស់ព្រះអង្គសោយសារខ្ពទងស់ជឿជាកស់លើ្កួសគ។
ជវី ិ្ របស់្កួសគព្រូវប្នផ្លា ស់បតាូរតាមរយៈព្រះជន្មរបស់ពទង់្ីសពោរះពទងប់្នយកព្រះទយ័ទុកោកច់ំសោរះ
្កួសគជាខ្លា ងំ។សរាលា៉ រះសហើយ្កួសគប្នោលា យមកជាបគុ្គលរានា កខ់�លព្រះពទងប់្នរ ំ្ ងឹទុក។
 សប្តា ហ៍សនរះ សយើងនងឹសិកសាសោយោនខ់្សីុជសពរៅសៅសលើសគ្លគនិំ្ នងិោរម្មណ៍របស់
ព្រះសយសូ៊វចំសោរះមនុស្ស។សយើងនងឹសិកសាខសវងយល់អំ្ រីសបៀបថនោរអនុវ្តាតាមក្នួចបាបទ់ាងំសនរះសៅកនាុង
ជវី ិ្ ផ្្ទ ល់របស់សយើង។

សមសរៀនទី៩ ២២-២៨សីហា
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ចិ្តាខ�លប្នសបើកចំហទទួលយក�ំណឹងលអ

 សូមោនអំ្ីោរសន្ទោរបស់ព្រះសយសូ៊វជាមយួនឹង្សតាីសាសនស៍ារ៉ារសីៅកនាុងែគម្រីយ៉ូហាន
៤៖២៧-៣០,៣៩-៤២។ស្ើោរសន្ទោមយួសនរះបគ្ហា ញសសចកតាី្ិ្យ៉ាង�ូចសមតាចខ�លមនុស្សពគបព់បសេទ
ប្នសបើកចំហចិ្តាទទួលយក�ំណឹងលអសូម្ខី្សៅកខនលាងខ�លសយើង្ំុប្នរ ំ្ ឹងទុកកតាី?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ពសរុកសារ៉ារគីឺជាទីកខនលាងចុងសពោយខ�លសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នរ ំ្ ឹងថានឹងោចរកស�ើញអនាក
ណារានា កខ់�លសព្ៀមែលាួនជាសពសច ស�ើម្ទីទួលយក�ំណឹងលអ។សាសនស៍ារ៉ារខី្ងខ្ពបខកកជាមយួនឹង
សាសនយូ៍ោអំ្ីោរបសពងៀននិងោរថាវ យបង្គំខ�លព្ឹមព្រូវ។ោរមនិចុរះសពមរុងគ្នា សនរះប្នបនតាអស់រយៈ
ស្លជាសពចើនឆ្នា ។ំសាសនស៍ារ៉ារចីងជ់ួយ��សាងសងស់រាងឧសប្ស្សៅកនាុងពករុងសយរូសាឡឹមោល្ីរាបរ់យ
ឆ្នា មំុន។ប៉ុខនតាសាសនយូ៍ោ្ុំប្នអនុញ្ញា ្សោយ្ួកសគជួយ��សាងសងស់រាងឧសប្ស្សឡើយ។ស ើ្សហ្ុអវី?
សោរះគឺសោយសារខ្សាសនស៍ារ៉ារបី្នយកពប្ន្ធខ�លថាវ យបង្គំព្រះខកលាងោលា យ។ទន្ទឹមនឹងសនរះសាសន៍
សារ៉ារកីរ៏ានសគ្លជំសនឿែុស្្គងអំ្ីសាសោ្ងខ�រ។សរ៉ាលា រះសហើយសាសនយូ៍ោប្នប�ិសស្ជំនួយរបស់
្ួកសគ។សោយសារខ្មូលសហ្ុសនរះសហើយប្នជាសាសនស៍ារ៉ារសីាងសងស់រាងឧសប្ស្ផ្្ទ ល់របស់្ួកសគ
សៅសលើេនាសំករសីុិម។ សយើង្ំុរានចម្ងល់អវីសឡើយខ�លថាសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វសលើស្ីសព្ៀមែលាួនជាសពសច
ស�ើម្រីលំងោរខចកចាយ�ំណឹងលអសៅឯពសរុកសារ៉ារ។ី
 ព្រះសយសូ៊វប្នទ្ស�ើញសាសនស៍ារ៉ារ ី្ ុ ំ�ូចជាអវីខ�លសិស្សរបស់ពទងស់�ើញសឡើយ៖ សោរះគឺ
ជាចិ្តាខ�លសបើកចំហទទួលយក�ំណឹងលអ។ សរឿងរបស់សោកយ៉ូហានអំ្ី្សតាីរានា កខ់�លសៅឯអណតាូ ងទឹក
ប្នចាបស់្តាើមជាមយួនឹងោក្យទាងំសនរះ៖«សោរះពទង់កយ៏ាងសចញ្ ីពសរុកយូោព្ឡប់សៅឯពសរុកោលីសឡវញិ
សហើយពទង់ព្រូវខ្យាងោ្់ពសរុកសារ៉ារ»ី(យ៉ូហាន៤៖៣,៤)។ព្រះសយសូ៊វ«ចាបំ្ចព់្រូវខ្»សៅឯពសរុក
សារ៉ារី ្ីសពោរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នបញចាុ រះបញចាូ លពទងអ់ំ្ីមនុស្សសៅទីសោរះខ�លប្នសបើកចិ្តាទទួលយក
�ំណឹង។ចក្ុវស័ិយរបស់សយើងនឹងប្នផ្លា ស់បតាូរសៅស្លខ�លព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសបើកខេនាករបស់សយើង។
សយើងនឹងសមើលស�ើញសរឿងលអៗជាសពចើនខ�លោចស្វើសៅប្នែណៈខ�លអនាក�ថទសមើលស�ើញខ្ឧបសគ្គ។
 សូមោនែគម្រីកិចចាោរ៨៖៤,៥,១៤។ស ើ្រានសរឿងអវីសកើ្សឡើងសៅកនាុងកណ្ឌ គម្រីកិចចាោរសោយ
សារខ្ោរយាងសៅឯពសរុកសារ៉ាររីបស់ព្រះសយសូ៊វនិង្ន័្ធកិចចាខ�លពទងប់្នស្វើសៅទីសោរះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វចងស់�ើរោ្ព់សរុកសារ៉ារសីោយមនិ្តាល់ឱោសសោយសាសនស៍ារ៉ារបី្ន
�ឹងអំ្ី�ំណឹងលអសឡើយ។ព្រះសយសូ៊វប្នទ្ស�ើញនូវអវីខ�លសិស្សរបស់ពទងស់មើល្ុំស�ើញ។ព្រះសយសូ៊វ
ប្នពជាបថាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នជួយ��សោយ្សតាីរានា កសុ់ែចិ្តាទទួលយក�ំណឹងលអ។ោងប្នថាវ យជីវ ិ្ 
របស់ោងសៅឯព្រះសយសូ៊វ។ សនរះគឺជាោរអសាចា រ្យមយួខ�លប្នផ្លា ស់បតាូរជីវ ិ្ មនុស្សជាសពចើនសៅកនាុងពករុងសោរះ។
ជាញឹកញប់ សយើង្ំុោចសមើលស�ើញោរផ្លា ស់បតាូរភាលា មៗឬឱោស�៏្ ំសចញ្ីោរស្វើបោ្ទ ល់របស់សយើងសោរះ
សឡើយ។សទារះជាយ៉ាងណាសយើងព្រូវខ្ខចកចាយ�ំណឹងលអជាមយួនឹងអនាក�ថទ។សយើងព្រូវខ្ោពំគ្ប់្ ូជ
ថនសសចកតាីជំសនឿសៅកនាុងចិ្តារបស់្ួកសគ។សោរះចំសណរសពោយមកសៅស្លខ�លពគ្ប់្ ូជប្ន�ុរះសឡើងមនុស្ស
ទាងំសនរះនឹងោអំនាក�ថទសទៀ្ចូលសៅកនាុងនគររបស់ព្រះជាមយួនឹង្ួកសគ។
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ោរផ្លា ស់បតាូរចិ្តា
 
 សគ្លគំនិ្ និងោរម្មណ៍របស់សយើងខ្ងខ្ោចផ្លា ស់បតាូរជីវ ិ្ មនុស្សសោយោនខ់្ពបសសើរ។
ោកប្កិរយិាោចសាហាវនិងោពកកន់ឹងជំរុញមនុស្សសោយឃ្លា ្ឆ្្ង យ្ីសយើង។្ួកសគខ្ងខ្្ំុចងស់ាតា ប់
នូវអវីខ�លសោកអនាកនិយាយសទារះបីជាសោកអនាកកំ្ុងខ្ខចកចាយអំ្ីសសចកតាី្ិ្យ៉ាងណាកតាី។
 ្្ទុយសៅវញិោកប្កិរយិាលអចំសោរះអនាក�ថទនឹងបណាតា លសោយ្ួកសគចងស់ៅជិ្សយើង។ោក្យ
សំ�ីនិងឥរយិាប្ទនេ់លានជ់ួយ��សោយមិ្ តាភា្ោនខ់្ជិ្សនាិទ្ធសឡើង។ព្រះសយសូ៊វប្នបសងកើ្ក្ួនចបាបស់នរះ
តាមខបបសាមញញា និងចបាស់ោស់ែណៈស្លខ�លពទងរ់ានបន្ទូល«ែញាុ ំមនិសៅជាអនាកបំសរ ើសទៀ្្ីសពោរះ
អនាកបំសរ ើសគមនិ�ឹងថាជាសៅហាវ យស្វើអវីសទគឺែញាុ ំសៅអនាករាល់គ្នា ថាជាសំឡាញ់វញិ្ីសពោរះែញាុ ំប្នឲ្យអនាករាល់
គ្នា �ឹងពគប់ោរទាងំអស់ខ�លែញាុ ំឮ្ ីព្រះវរបិតាែញាុ ំមក»(យ៉ូហាន១៥៖១៥)។មិ្ តាេកតាិនឹងសយាគយល់គ្នា សៅ
វញិសៅមកសទារះបីជា្ួកសគប្នពបព្ឹ្តាែុសកស៏ោយ។មិ្ តាេកតាិនឹងខចករខំលកសសចកតាីអំណរនិងសសចកតាី
សសាកសៅរបស់្ួកសគសៅោនគ់្នា សៅវញិសៅមកសោយសសរ។ី
 សូមោនែគម្រីរ៉ាថាយ១៥៖២១-២៨និងរ៉ាកុស១៤៖៦-៩។ែទាងំសនរះប្នបគ្ហា ញសយើង
អំ្ី្សតាី្ីរោកខ់�លរានលក្ណៈសោយខឡក្ីគ្នា ។ ព្រះសយសូ៊វ្ុំប្នខចកចាយ�ំណឹងលអជាមយួ
្សតាីទាងំ្ីរោកស់នរះ�ូចគ្នា សោរះសទ។ពទងរ់ានឥរយិាប្សុភា្រាបសាជាមយួនឹង្សតាីរានា ក។់ប៉ុខនតា ពទង់្ ុ ំ
ប្នយកព្រះទយ័ទុកោកច់ំសោរះ្សតាីរានា កស់ទៀ្ោល្ី�ំបូងសោរះសទ។ ស ើ្សោកអនាកប្នស�ើញអវីែលារះសៅកនាុង
សរឿងនីមយួៗខ�លបគ្ហា ញសយើងថាព្រះសយសូ៊វប្ន្យាយាមសស្គ្្គ រះ្សតាីទាងំ្ីរោកស់នរះនិង្ពងឹងសសចកតាី
ជំសនឿ្ួកោងចំសោរះពទង?់
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ្សតាីរានា កស់ៅកនាុងបទគម្រីរ៉ាថាយ១៥គឺជាសាសនោ៍ណាន។�ំបូងសឡើយព្រះសយសូ៊វ្ំុប្ន
ពបទាន�ល់ោងនូវអវីខ�លោងចងប់្នសោរះសទ។ប៉ុខនតាោងប្ន្យាយាមទូលអងវរសោយពទងជ់ួយ���ល់
ោង។សរឿងសនរះបណាតា លសោយជំសនឿរបស់ោងោនខ់្រងឹរាសំឡើង។សៅទីបញចាប់ព្រះសយសូ៊វប្នពបទាន
�ល់ោងនូវអវីខ�លោងចងប់្ន។ បោ្ទ បម់ក ព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ទូលជាោក្យស្ចនខ៍�លគួរសោយ
ភាញា កស់្អើល។ ្ុំរានសម�ឹកោសំាសនយូ៍ោមយួណាខ�លនឹងនិយាយោក្យស្ចនទ៍ាងំសនរះសៅឯ្សតាីសាសន៍
ោណានខ�លរងសពគ្រះសោរះសទ។ ចិ្តារបស់្សតាីរានា កស់នរះពប្ក�ជារានស្ញសោយសសចកតាីអំណរជា្ំុខ្ន។
បន្ទូលរបស់ព្រះសយសូ៊វពប្ក�ជាប្នផ្លា ស់បតាូរជីវ ិ្ របស់ោងតាមរសបៀប�៏្ ំមយួ។
 ្សតាីរានា កខ់�លប្នោងព្រះប្ទារបស់ព្រះសយសូ៊វជាមយួនឹងសពគឿងពកអូបគឺជាសាសនយូ៍ោ។
ោងក�ូ៏ចជា្សតាីរានា កខ់្ងសលើខ�លអនាក�ថទប្នសមើលគ្យ្ងខ�រ។ ្ួកសគ្ំុប្នគិ្វជិ្ជរានចំសោរះោង
ទាល់ខ្សសារះសោរះគឺសោយសារអ្ី្ោលរបស់ោង។ោងប្នពបព្ឹ្តាកំហុសជាសពចើនព្មទាងំស្វើ
ប្បមតាងសហើយមតាងសទៀ្។ប៉ុខនតាព្រះសយសូ៊វប្នសលើកខលងសទាស�ល់ោង។ពទងប់្នផ្លា ស់បតាូរោងនិង
ស្វើសោយោងោលា យជាមនុស្ស្្មីមតាងសទៀ្។ ព្រះសយសូ៊វប្នសរសសើរសកម្មភា្របស់ោងែណៈស្ល
ខ�លអនាក�ថទកំ្ុងខ្និយាយោពកក់្ ីោង។ពទងប់្នរានបន្ទូលថា«ែញាុ ំពប្ប់អនាករាល់គ្នា ជាពប្ក�ថា
កខនលាងណាខ�លសគនឹង្ សាយ�ំណឹងលអសនរះទូសៅពគប់កនាុងសោកីយ៍ទាងំមូលសោរះសគខ្ងនឹង�ំណាល
្ីោរខ�លោងប្នស្វើសហើយសនរះទុកសំរាប់ជាសករ តាិ៍ោង្ សៅ»(រ៉ាកុស១៤៖៩)។

ថ្្ងចន័្ទ ២៤សីហា
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ោរខចកចាយសសចកតាី្ិ្សោយសសចកតាីពសឡាញ់


 មិ្ តាភា្ខ្មយួមុែ្ំុោចោមំនុស្សសៅឯព្រះសយសូ៊វប្នសឡើយ។សយើងពបខហលជារានមិ្ តា
េកតាិជាសពចើន។មិ្ តាេកតាិគឺជាមនុស្សខ�លសយើងចូលចិ្តាសៅជាមយួ។្ួកសគកចូ៏លចិ្តាសៅជាមយួនឹងសយើង
្ងខ�រ។ប៉ុខនតាស ើ្យ៉ាង�ូចសមតាចសៅវញិពបសិនសបើសយើង្ំុប្នពប្បម់ិ្ តាេកតាិរបស់សយើងអំ្ីព្រះសយសូ៊វសំខ្ន់
ប៉ុនណាសពរាបស់យើងសោរះ?ឬ្ុំខ�លសោយ្ួកសគប្ន�ឹងអំ្ីពទងប់្នផ្លា ស់បតាូរជីវ ិ្ របស់សយើងសោយរសបៀប
ណាខ�រ? ស្លសោរះមិ្ តាភា្របស់សយើងនឹង្ំុោចជួយ��អនាកណារានា កស់ោយរកស�ើញជីវ ិ្ អស់កល្ប្ន
សឡើយ។សយើងពប្ក�ជាសបបាយរកីរាយសៅស្លខ�លសយើងសៅជាមយួគ្នា ។ប៉ុខនតាព្រះចងស់ោយសយើង
ស្វើសលើស្ីសរឿងសនរះសទៀ្ ្ីសពោរះមិ្ តាភា្របស់សយើង្ំុពគបព់គ្ន់ ស�ើម្ោីមំនុស្សសៅឯព្រះសយសូ៊វសោរះសទ។
ោពកកជ់ាងសនរះសៅសទៀ្ោក្យសម្ីនិងោរម្មណ៍មនិលអោចជំរុញសោយមនុស្សឃ្លា ្ឆ្្ង យ្ីព្រះសយសូ៊វ។

 សោកប៉ុលប្នោស់ស្ឿនសោយសយើងនិយាយ«សសចកតាី្ ិ្សោយសសចកតាីពសឡាញ់»(សអសេសូរ
៤៖១៥)។មិ្ តាភា្ោនខ់្ពបសសើរសឡើងសៅស្លខ�លសយើងចុរះចូលជាមយួអនាក�ថទតាមខ�លោចស្វើសៅ
ប្ន។មិ្ តាភា្កោ៏នខ់្ពបសសើរសឡើងសៅស្លខ�លសយើងបគ្ហា ញអនាក�ថទថាសយើងប្នទទួលយក្ួកសគ
និងសរសសើរ្ួកសគសៅស្លខ�ល្ួកសគស្វើអវីមយួខ�លលអ។សនរះជាសរឿង�សំ៏ខ្នខ់�លសយើងបសងកើ្ទរាលា ប់
មយួកនាុងោរសមលាងឹសមើលសសចកតាីលអសៅកនាុងអនាក�ថទ។ សយើង្ំុព្រូវសមលាងឹសមើលសសចកតាីោពកករ់បស់អនាក�ថទ
សឡើយ។

 សូមោនែគម្រីខ្សសាឡូនីចទី២១៖១-៤។សូមសរៀបរាបស់សចកតាីលអមយួចំនួនខ�លសោកប៉ុល
ប្នសរសសើរ�ល់្ួកជំនំុខ្សសាឡូនីច។
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 រានមនុស្សមយួចំនួនខ�លចូលចិ្តាសមលាងឹសមើលកំហុសរបស់អនាក�ថទ។ ្ួកសគរានោរម្មណ៍

សបបាយរកីរាយសៅស្លខ�ល្ួកសគោចរកស�ើញកំហុសអវីមយួខ�លបុគ្គលរានា កប់្នស្វើ។ ទរាលា បខ់បប
សនរះស្វើសោយ្ួកសគរានោរម្មណ៍ោនខ់្លអកនាុងោរគិ្អំ្ីកំហុសខ�លអនាក�ថទប្នស្វើ។

 រឯីសោកប៉ុលរានលក្ណៈែុស្ីសគ។គ្្ប់្នសមលាងឹសមើលសសចកតាីលអសៅកនាុង្ួកជំនំុខ�លគ្្់
ប្នបសពមើោរ។ខមនសហើយសោកប៉ុលប្នបគ្ហា ញ្ួកជំនំុអំ្ីកំហុសរបស់្ួកសគ។សោកប៉ុល្ំុទទួល
យកអំស ើ្ប្បសោរះសទ។ប៉ុខនតា សោកប៉ុលចងស់ាអ ង្ួកជំនំុខ�លគ្្ប់្នបសងកើ្សោយប្នរងឹរាសំឡើង។
វ ិ្ ីសាអ ងខ�លសោកប៉ុលប្នស្វើសនរះគឺជាោរបគ្ហា ញពប្បអ់ំ្ីសសចកតាីព្ឹមព្រូវខ�ល្ួកជំនំុប្នស្វើ។

 អនាកពសីខអលលាិនជីថវ ៉្ ក៍ប៏្នបគ្ហា ញពប្បអ់ំ្ីសារៈសំខ្នថ់នមិ្ តាភា្លអ្ងខ�រ។«សយើងព្រូវខ្
លរះបងស់សចកតាីអំនួ្សចញ្ីចិ្តារបស់សយើង។បោ្ទ បម់កសយើងព្រូវខ្រានសសចកតាីសប្ុរសនិងពបកបសោយ
សសចកតាីោណិ្ោសូរចំសោរះអនាក�ថទ។សយើងព្រូវខ្ស្វើលអចំសោរះ្ួកសគនិងរានចិ្តាទនេ់លាន។់ពបសិនសបើសយើង
ស្វើខបបសនរះ សោរះនឹងោចរានមនុស្ស១០០ោកចូ់លរមួសៅកនាុង្ួកជំនំុែណៈស្លខ�លឥឡូវសនរះរាន
ព្ឹមខ្សយើងរានា កប់្នចូលរមួខ្ប៉ុសណាណ រះ»។�កពសង់្ ីTestimoniesfortheChurch,volume9,
page189,adapted។

 សូមគិ្អំ្ីសពមងោ់ក្យរបស់អនាកពសីខអលលាិនជីថវ ៉្ ខ៍្ងសលើ។ស ើ្នឹងរានអវីសកើ្សឡើងពបសិន
សបើចិ្តារបស់សរាជិករានា ក់ៗ សៅកនាុង្ួកជំនំុរបស់សោកអនាកពបកបសោយសសចកតាីសប្ុរស សសចកតាីទនេ់លាន់
និងសសចកតាីសមតាតា ករុណាសោរះ?ស ើ្្ួកជំនំុរបស់សោកអនាកសមើលសៅ�ូចជាអវីខ�រ?សូមពកសឡកសមើលមកកនាុង
ចិ្តារបស់សោកអនាកផ្្ទ ល់។ ស្ើសោកអនាកោចបគ្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសៅោនអ់នាក�ថទសោយ
ោនខ់្ពបសសើរសឡើងសោយរសបៀបណា?
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សគ្លបំណងថនព្រះគម្រីសពរាបោ់រទទួលអនាក�ថទតាមអវីខ�លសគរាន


 សូមោនែគម្រីរ ៉ូម១៥៖៧និងសអសេសូរ៤៖៣២។ស ើ្អវីខ�លជាសហ្ុ្លសពរាបោ់រទទួល
យកអនាក�ថទតាមអវីខ�ល្ួកសគរាន�ូចខ�លែទាងំសនរះប្នបគ្ហា ញសយើង?ស ើ្ោរខ�លរានចិ្តាទទួលយក
អនាក�ថទរានអ្្ថនយ័យ៉ាង�ូចសមតាច?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សោកប៉ុលប្នរានពបសាសនអ៍ំ្ីក្ួនចបាប�់សំ៏ខ្នខ់�លបកពសាយអំ្ីមូលសហ្ុខ�លសយើង

គួរខ្ទទួលយកគ្នា សៅវញិសៅមកសៅកនាុងែគម្រីរ ៉ូម១៥៖៧និងសអសេសូរ៤៖៣២។ព្រះសយសូ៊វប្នសលើក
ខលងសទាសនិងទទួលយកសយើងរាល់គ្នា ។ សរ៉ាលា រះសហើយ ស ើ្សយើងោចប�ិសស្កនាុងោរសលើកខលងសទាស
និងទទួលយកគ្នា �ូចសមតាចនឹងសកើ្? ្ីសពោរះព្រះសយសូ៊វប្នទទួលយកសយើង សហើយសយើងកោ៏ចទទួលយក
គ្នា សៅវញិសៅមក្ងខ�រសទារះបីជាសយើងប្នពបព្ឹ្តាកំហុសឬមនិលអឥ្សខ្ចា រះយ៉ាងណាកតាី។

 សូមគិ្យ៉ាងយកចិ្តាទុកោកអ់ំ្ីែលាឹមសារសៅព្ងស់នរះ។សូមគិ្ថាសោកអនាកគឺជាអនាកណា
សោយ្ិ្ពប្ក�។សូមគិ្អំ្ីសរឿងមយួចំនួនខ�លសោកអនាកប្នស្វើនិងកំ្ុងខ្ពបឆ្ងំទាស់នឹងសរឿង
ទាងំសោរះឥឡូវសនរះ។ពបខហលជារានខ្សោកអនាកបុស៉ណាណ រះខ�ល�ឹងសរឿងទាងំសនរះ។ប៉ុខនតាសោកអនាករាន
ោរេយ័ព្រួយសៅកនាុងចិ្តាអំ្ីអវីខ�លនឹងសកើ្សឡើងពបសិនសបើអនាក�ថទប្ន�ឹងសរឿងសោរះ។

 សទារះជាយ៉ាងណាកតាីព្រះសយសូ៊វសៅខ្ទទួលយកសោកអនាកសោយសារសសចកតាីជំសនឿរបស់សោក
អនាក។ពទងព់ជាបអំ្ីសរឿងពគបយ៉់ាងសៅកនាុងជីវ ិ្ របស់សោកអនាកខ�លអនាក�ថទពបខហលជា្ំុប្ន�ឹងអំ្ី
សរឿងសោរះទាល់ខ្សសារះ។ជាោរ្ិ្ណាស់ពទងព់ជាបអំ្ីសរឿងទាងំអស់សោរះសហើយពទងស់ៅខ្ទទួល
សោកអនាកសទៀ្្ងខ�រ។្ំុខមនសោយសារសសចកតាីលអអវីមយួខ�លសោកអនាកប្នស្វើសោរះសទ។ប៉ុខនតាសោយ
សារខ្ព្រះជន្ម�ប៏រសុិទ្ធនិងព្រះរាជកិចចា�អ៏សាចា រ្យរបស់ពទងស់ៅវញិសទ។សោយ�ឹងអំ្ីសសចកតាី្ិ្ទាងំសនរះ
ស ើ្សោកអនាកគួរគិ្និងរានោរម្មណ៍យ៉ាងណាចំសោរះអនាក�ថទ?

 ោរទទួលយកអនាក�ថទរានអ្្ថនយ័ថាសយើងទទួលយក្ួកសគតាមអវីខ�លសគរាន។សយើងទទួល
យក្ួកសគជាមយួនឹងអំស ើ្ប្បនិងទរាលា បោ់ពកកទ់ាងំអស់របស់្ួកសគ។ស ើ្សហ្ុអវីសៅ?សោរះគឺសោយ
សារខ្ព្រះប្នបសងកើ្្ួកសគ�ូចជាព្រះអង្គពទង។់្ីសពោរះព្រះសយសូ៊វប្នសុគ្ជំនួសសយើង«ោលខ�ល
សយើងសៅរានប្បសៅសឡើយ្ ង»((រ ៉ូម៥៖៨)និង«សពមរុរះសពមរួលសយើងឲ្យជាោនឹងព្រះអង្គវញិ»(រ ៉ូម
៥៖១០,គែប)។

 �ំបូងសឡើយ សយើងព្រូវខ្សាអ ងោរទទួលយកអនាក�ថទ សោយោរខ្រកសាមិ្ តាភា្ជាមយួ្ួកសគ
ជាមុនសិន។បោ្ទ បម់កសយើងព្រូវខ្ខចកចាយសសចកតាី្ិ្ថនព្រះគម្រីជាមយួនឹង្ួកសគតាមរសបៀបខ�ល
ពបកបសោយសសចកតាីពសឡាញ់។ពបសិនសបើសយើងមនិស្វើ�ូសចានា រះសទសោរះសយើង្ំុប្នពសឡាញ់្ួកសគយ៉ាង
្ិ្ពប្ក�សោរះសទ។កនាុងោមជាមិ្ តាេកតាិសយើងគួរខ្យកចិ្តាទុកោកស់ោយខ្លា ងំកនាុងោរខចកចាយអំ្ីោរ
ផ្លា ស់បតាូរជីរ ិ្ ខ�លជាសសចកតាី្ិ្�ស៏ៅអស់កល្ជាមយួនឹងមិ្ តាេកតាិរបស់សយើង។

 ព្រះសយសូ៊វ្ុំប្នស្វើព្សងើយកសនតាើយចំសោរះសិស្សរបស់ពទងស់ោយរានបន្ទូលថា«អនាកោចស្វើ
អវីខ�លអនាកចងស់្វើប្ន។ ពគបយ៉់ាងគឺលអទាងំអស់។ អនាកស្វើយ៉ាងណា កែ៏ញាុ ំសៅខ្ទទួលយកអនាក» សោរះសទ។
្ំុខមន�ូសចានា រះសទ។ព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ទូលយ៉ាងចបាស់ថា«សទារះបីជាអនាកពបព្ឹ្តាកំហុសកតាីែញាុ ំនឹងសលើក
ខលងសទាស�ល់អនាកសហើយពបទានអំណាចសោយអនាកផ្លា ស់បតាូរ្ងខ�រ»។សយើងនឹងោចោចិំ្តារបស់្ួក
សគសៅឯព្រះសយសូ៊វនិងោចផ្លា ស់បតាូរជីវ ិ្ របស់្ួកសគប្នសៅស្លខ�លសយើងខចកចាយសសចកតាី្ិ្ថន
ព្រះគម្រីសោយវញិ្ញា ណរបស់ព្រះសយសូ៊វនិងចិ្តាខ�លពបកបសោយសសចកតាីពសឡាញ់សោរះ។

 ទន្ទឹមគ្នា សនរះស្ើសយើងោចទទួលយកអនាក�ថទប្នសោយមនិទទួលយកទរាលា បោ់ពកក់ឬអំស ើ្
ប្បរបស់្ួកសគសោយរសបៀបណា?
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ោរខចកចាយសសចកតាី្ិ្សោយសសចកតាីពសឡាញ់

 ព្រះសយសូ៊វ្ុំប្នបរាជយ័កនាុងោរខចកចាយសសចកតាី្ិ្សោយសសចកតាីពសឡាញ់សោរះសទ។ពបសិន
សបើពទងប់រាជយ័កនាុងោរខចកចាយសសចកតាី្ិ្ សោរះោរខចកចាយសសចកតាី្ិ្សនរះ្ំុខមនសោយសសចកតាីពសឡាញ់
សោរះសឡើយ។្ំុរានោរខែវងគំនិ្គ្នា រវាងសសចកតាីពសឡាញ់និងសសចកតាី្ិ្សោរះសឡើយ។សរ៉ាលា រះសហើយសយើង
ព្រូវខ្ខចកចាយសសចកតាី្ិ្តាមរសបៀប�ស៏ប្ុរសសោយគ្្ម នសសចកតាីអំនួ្សៅកនាុងចិ្តារបស់សយើង។ សយើង
ព រ្ូវខ្បគ្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់សៅស្លខ�លសយើងខចកចាយសសចកតាី្ិ្។ព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ទូលថា
«ែញាុ ំជា្ លាូវជាសសចកតាី្ ិ្សហើយជាជីវ ិ្ »(យ៉ូហាន១៤៖៦)។ព្រះសយសូ៊វគឺជា្លាូវខ្មយួគ្ស់ពរាបស់ោយ
សយើងប្នសស្គ្្គ រះ(កិចចាោរ៤៖១២)។សសចកតាីសមតាតា ករុណានិងសសចកតាីសមព្ីរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នសស្គ្្គ រះ
សយើងស�ើម្សីោយសយើងោច�ឹងអំ្ីសសចកតាី្ិ្របស់ពទង់និងព្រះជន្មរស់របស់ព្រះអង្គ។សសចកតាី្ិ្ខ�ល
មនិរានសសចកតាីពសឡាញ់សៅកនាុងសោរះនឹងោសំៅរកោរសាតា បប់គ្្គ បស់ោយគ្្ម នជីវ ិ្ ខ្ងវញិ្ញា ណ�៏្ ិ្
ពប្ក�ណាមយួទាល់ខ្សសារះ។រឯី«សសចកតាីពសឡាញ់»ខ�លមនិរានសសចកតាី្ិ្វញិសោរះកនឹ៏ងោសំៅ
រកសាសោតាមោរម្មណ៍ខ�ល្ំុោចសស្គ្្គ រះសោកអនាកប្នខ�រ។សោរះគឺជាសហ្ុ្លខ�លសសចកតាី្ិ្
ព្រូវខ្ប្នខចកចាយសោយសសចកតាីពសឡាញ់។ ស្លសោរះ សសចកតាី្ិ្នឹងោចោសំយើងសោយរានបទ
្ិសសា្នថ៍នពគីសា្ទ ន�៏្ ិ្ពប្ក�ខ�លបទ្ិសសា្នស៍ោរះសទៀ្សសា្្តាល់សោយសយើងសៅសគ្លបំណង
កនាុងោររស់សៅ។
 សូមោនែគម្រីស្ព្រុសទី១៣៖១៥;្ីម៉ូស្ទី២៤៖២និងទី្ុស៣៖៤,៥។ស្ើោក្យអវីែលារះសៅ
កនាុងែទាងំសនរះ ខ�លបគ្ហា ញសយើងអំ្ីសារៈសំខ្នក់នាុងោរ�កសសចកតាីអំនួ្សចញ្ីចិ្តារបស់សយើង សៅស្ល
ខ�លសយើងខចកចាយសសចកតាី្ិ្ថនព្រះគម្រី?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 អនាកសរសសរព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មី្ំុខ�លោកស់សចកតាីពសឡាញ់ែ្ស់ជាងសសចកតាី្ិ្សោរះសទ។អនាក
សរសសរប្នរមួបញចាូ លទាងំសសចកតាីពសឡាញ់និងសសចកតាី្ិ្តាមរសបៀប�ល៏អពបថ្ព្មទាងំរមួបញចាូ ល
សសចកតាីសមតាតា ករុណាជាមយួនឹងចបាប់ សហើយសសចកតាីសប្ុរសជាមយួនឹងសសចកតាីសសា្ម រះព្ង់្ ងខ�រ។សោក
ស្ព្រុសប្នពប្បព់គីសា្ទ នថា«ឲ្យពបរុងសពបៀបជានិចចាសោយសុភា្សហើយសោ្ខ្លា ចស�ើម្ីនឹង្ បស្លាើយ
�ល់អនាកណាខ�លសួរ្ ីសហ្ុថនសសចកតាីសង្មឹរបស់អនាករាល់គ្នា »(ស្ព្រុសទី១៣៖១៥)។សោកអនាកព្រូវ
ខ្�ឹងអំ្ីអវីខ�លសោកអនាកសជឿនិងមូលសហ្ុខ�លសោកអនាកសជឿ ស�ើម្សីោយសោកអនាកោចបញចាុ រះបញចាូ ល
អនាក�ថទអំ្ីសគ្លជំសនឿរបស់សោកអនាកប្ន។ប៉ុខនតាសយើងោចស្វើកិចចាោរសនរះប្នលុរះពតាខ្ចិ្តារបស់សយើង
គ្្ម នអំនួ្ជាមុនសិន។
 សោកប៉ុលប្នពប្បស់ោក្ីម៉ូស្ថា«ចូរឲ្យអនាក្ សាយព្រះបន្ទូលចុរះសហើយទទូចជំរុញ្ ង
សទារះព្រូវស្លឬែុសកតាីចូររឭំកសគឲ្យ�ឹងែលាួនព្មទាងំបសោ្ទ សសហើយកំឡាចិ្តាសគសោយចិ្តាអ្់្ ្ម្់និង
សសចកតាីសពបៀនពបសៅពគប់យ៉ាង»(្ីម៉ូស្ទី២៤៖២)។សោកប៉ុលប្នពប្បស់ោកទី្ុសថាព្រះសស្គ្្គ រះ
សយើងសោយសារខ្ពទងព់បកបសោយសសចកតាីសប្ុរសនិងសសចកតាីពសឡាញ់។សោរះគឺជាមូលសហ្ុខ�ល
សយើងោចរានជីវ ិ្ ្្មីសៅកនាុងពទង់(ទី្ុស៣៖៥)។
 ព្រះកសំ៏ណូម្រសោយសយើងខចកចាយសសចកតាី្ិ្ពបកបសោយសសចកតាីពសឡាញ់ខ�លគ្្ម ន
អំនួ្្ងខ�រ។ ព្រះជារាចា ស់របស់សយើងរានសារថនពគ្ចុងសពោយសពរាបម់នុស្សសោកខ�លរស់សៅ
ខ្ន�ីសនរះ។ព្រះជារាចា ស់ប្នអសញ្ជ ើញសយើងសោយចូលរមួជាមយួនឹងពទងក់នាុងោរខចកចាយសសចកតាី្ិ្
របស់ពទងស់ោយសសចកតាីពសឡាញ់។
 ពបសិនសបើអនាកណារានា កសួ់រសោកអនាកថា«សហ្ុអវីប្នជាសោកអនាកោលា យមកជាពគីសា្ទ ន?»
ស ើ្សោកអនាកនឹងស្លាើយ្បសៅ្ួកសគវញិយ៉ាង�ូចសមតាច? ស ើ្សហ្ុអវីប្នជាសោកអនាកស្លាើយចំសឡើយយ៉ាង
�ូសចានា រះ?
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ោរសិកសាបខន្ថម៖ «ព្រះសយសូ៊វរានព្រះទយ័សុភា្រាបសា�ូចជាអនាកគគ្វ លសចៀម។ ពទងព់បកបសោយ
សសចកតាីពសឡាញ់�ូចជាឪ្ុករាតា យ។សសចកតាីសមតាតា ករុណារបស់ពទង់្ ុ ំោចយកអវីមក្្ទឹមប្នសឡើយ។
ព្រះសយសូ៊វគឺជាព្រះអង្គសស្គ្្គ រះរបស់សយើងខ�លពបកបសោយសសចកតាីពសឡាញ់។ ពទងប់្នបគ្ហា ញព្រះ
្ររបស់ពទង�់ល់សយើងសៅកនាុងរសបៀប�ទ៏ាកទ់ាញបំ្ុ្។ព្រះសយសូ៊វ្ុំព្ឹមខ្ចងប់គ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ី
ព្រះ្ររបស់ពទងច់ំសោរះសយើងប៉ុសណាណ រះសទ។ពទងច់ងស់ោយសយើងពប្ថានា ចងប់្នព្រះ្រទាងំសោរះសោយ
អស់អំ្ីចិ្តារបស់សយើង។កនាុងោមជាអនាកបសពមើពទង់ សយើងព្រូវខ្ពបោសពប្បអ់ំ្ីព្រះសយសូ៊វខ�លជា
អំសណាយ�៏្ ិសសស្ីសា្ថ នសួគ។៌សសចកតាីពសឡាញ់�ល៏អអសាចា រ្យរបស់ព្រះសយសូ៊វនឹងរោំយចិ្តា�រ៏ងឹរូស
របស់មនុស្ស។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអង្គរានឥទ្ធិ្លខ្លា ងំជាងោរបសពងៀនអំ្ីសសចកតាី្ិ្ថន
ព្រះគម្រីខ្មយ៉ាង។ព្រះរបស់អនាកប្នរានបន្ទូលថា‘ចូរកំសានតាទុក្ចូរកំសានតាទុក្រា្សតាអញចុរះ’។‘ឱ
អនាកខ�លោំ�ំណឹងលអមក�ល់ពករុងសីុយ៉ូនសអើយចូរសឡើងសៅពបោសពប្ប់្ ីសលើេនាំែ្ស់ចុរះឱអនាកខ�ល
ោំ�ំណឹងលអមក�ល់ពករុងសយរូសាឡិមសអើយចូរបនលាឺសំសឡងសឡើងជាខ្លា ងំចូរបនលាឺសឡើងកំុខ្លា ចសឡើយចូរ
ពប្ប់�ល់ទីពករុងថនពសរុកយូោទាងំប៉ុោ្ម នថាសមើលន៍ព្រះថនអនាករាល់គ្នា ....�ូចជាអនាកគគ្វ លពទង់នឹង
ពបមូលអស់ទាងំកូនសចៀមមកបីសៅព្រះោហុសហើយសលើកផ្្ទ ប់សៅព្រះឧរាក៏នឹងោំ្ ួកសមៗខ�លរានកូន
ែចាីសៅសោយ្ នាម’(សអសាយ៤០៖១,៩-១១)»។�កពសង់្ ីEllenG.White,TheDesireofAges,
pages826,827,adapted។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១.គួរសោយសសាកសាតា យខ�លមនុស្សមយួចំនួន្យាយាមស្វើសោយែលាួនឯងរានោរម្មណ៍ពបសសើរសឡើង
តាមរយៈោរនិយាយអំ្ីកំហុសខ�លអនាក�ថទប្នស្វើ។ ស ើ្សយើងគួរស្វើយ៉ាង�ូចសមតាចស�ើម្កីំុសោយែលាួន
សយើងធ្លា កស់ៅកនាុងអោ្ទ ក�ូ់ចគ្នា សនរះ?
២.ឧបរាថាមិ្ តារបស់សោកអនាកសទើបខ្សចញមក្ី្ិ្ីបុណ្យស្។គ្្ប់្ននិយាយមកោនស់ោកអនាក
ថា«ែញាុ ំ្ិ្ជារានសសចកតាីរកីរាយណាស់ខ�លមងីរបស់ែញាុ ំសៅឯសា្ថ នសួគក៌ំ្ុងខ្សមលាងឹសមើលមកែញាុ ំ។វា
ស្វើសោយែញាុ ំរានោរម្មណ៍លអណាស់»។ ស ើ្សោកអនាកនឹងស្លាើយ្បមិ្ តារបស់សោកអនាកវញិយ៉ាង�ូចសមតាច
សោយខ្អកសៅសលើអវីខ�លសយើងប្នសរៀនសៅកនាុងសប្តា ហ៍សនរះអំ្ីោរខចកចាយសសចកតាី្ិ្សោរះ?
៣. សូម្ិភាកសាសៅកនាុងថានា កអ់ំ្ីពបសយាគទាងំសនរះខ�លជា្នលាឺថនោរស្វើបោ្ទ ល់របស់សយើងសៅោនអ់នាក
�ថទ «សកម្មភា្ថនោរខសវងរកសសចកតាីោពកករ់បស់អនាក�ថទនឹងវវិ្តាសៅជាសសចកតាីោពកកស់ៅកនាុងអនាកខ�ល
ខសវងរកកំហុសសៅវញិ។ែណៈស្លខ�លសយើងគិ្អំ្ីកំហុសរបស់អនាក�ថទសោរះសយើងប្នផ្លា ស់បតាូរសៅ
ជាមនុស្សោពកកខ់�រ។សយើងនឹងោលា យជាមនុស្ស�ូចជា្ួកសគខ�រ។្្ទុយសៅវញិែណៈស្លខ�លសយើង
ពកសឡកសមើលសៅឯព្រះសយសូ៊វ សហើយនិយាយអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់និងជីវ ិ្ �ល៏អឥ្សខ្ចា រះរបស់សយើង
សយើងនឹងប្នផ្លា ស់បតាូរសៅជាមនុស្សលអ។ស្លសោរះសយើងនឹងចាបស់្តាើមោលា យមក�ូចជាព្រះសយសូ៊វ្ង
ខ�រ។សៅស្លសយើងគិ្អំ្ីព្រះជន្មរស់�ល៏អបរសុិទ្ធរបស់ព្រះសយសូ៊វ សោរះសយើងនឹងប្នជាបរសុិទ្ធ សហើយ
ចិ្តារបស់សយើងកគ៏្្ម នសសចកតាីសៅហ្មងសទៀ្ខ�រ។ ែណៈស្លខ�លសយើងកំ្ុងខ្រស់សៅជាមយួនឹងព្រះ
្នលាឺប្នបំេលាសឺចញ្ីជីវ ិ្ របស់សយើងខ�លោចស្វើសោយអនាក�ថទខ�លរានទំោកទ់ំនងជាមយួនឹងសយើង
ប្នេលាឺ្ ងខ�រ»។�កពសង់្ ីEllenG.White,GospelWorkers,page479,adapted។
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ោរខ្លាងយ៉ាងអងោ់ចសៅឯហាវ ងំឡង់

 សីុម៉ូសវហវខ្វរួី(SimoVehkavuori)ខ�លរានោយុ៩០ឆ្នា ំប្នចាបស់្តាើម្ិចារណាសឡើងវញិ
អំ្ីជីវ ិ្ របស់គ្្់ែណៈស្លខ�លចុរះសួរសុែទុក្្ូនិងមងីខ�លជាសរាជិកោ្ស់វនទីស្ទសៅឯពបសទស
សុ៊យខអ្។ សក្មងជំទងជ់នជា្ិហាវ ងំឡងប់្នចងចាំ្ ីោរែកខ្នមនិប្នបំស្ញតាមោរសនយាកនាុងោរ
ស�ើរតាមព្រះសៅឯជំរុរំ�ូវស ត្ា ោល្ីរបីឆ្នា មំុនសហើយគ្្ប់្នសងឿង្្ងល់ជាខ្លា ងំថាស ើ្ែញាុ ំប្នប្្ប់ងព់្រះ
គុណរបស់ព្រះសហើយឬ?
 យបម់យួគ្្ប់្នសចញសៅឯសួនខ្ងសពោយសហើយលុ្ជង្គងទ់ាងំទួញយំសៅខក្រស�ើមលីឡាក់
(Lilac) ្ំមយួ។ គ្្ប់្នទូលថា «ឱព្រះសយសូ៊វសអើយ ពបសិនសបើពទងស់ៅខ្ទទួលយកទូលបង្គំសៅសឡើយ
សហើយពបសិនសបើយបស់នរះគឺជាសវោ�ព៏្ឹមព្រូវកនាុងោរថាវ យចិ្តារបស់ទូលបង្គំសៅឯពទងខ់មនសោរះសូមពទង់
បគ្ហា ញសញ្ញា �ល់ទូលបង្គំសោយស្វើសោយផ្ក យសលចសឡើងសៅសលើសម�ចុរះ»។ ែណៈខ�លគ្្ឈ់រសៅ
ទីសោរះផ្ក យ�៏្ ំមយួកប៏្នសលចសឡើងសៅសលើសម�។
 សៅស្លសីុម៉ូវលិព្ឡបម់កឯពគរួសារអនាកកសិករសៅឯ្្ទរះថនពបសទសហាវ ងំឡងវ់ញិសហគមន៍
កសិកម្មប្នឮអំ្ីោរសសពមចចិ្តារបស់គ្្ក់នាុងោរស�ើរតាមព្រះ។ អនាកែលារះប្នចំអកឡកឡឺយ�ល់គ្្់
ោសំោយគ្្គិ់្ថាស ើ្គ្្គ់ួរខ្សបើកចំហអំ្ីសសចកតាីជំសនឿរបស់គ្្ឬ់យ៉ាងណា។ោ្ង ចមយួអនាកព្រួ្
្ិនិ្្យថនរោឋា េបិ្លប្នមកស�ើម្ពី្រួ្្ិនិ្្យ�ូចស្វ�ងែណៈស្លខ�លសីុម៉ូរ ឺ្ ទឹកសោរះសគ្សៅកនាុង
កសិោឋា នរបស់ឪ្ុកគ្្។់អនាកព្រួ្្ិនិ្្យប្នឮអំ្ីោរផ្លា ស់បតាូរជំសនឿរបស់គ្្់សហើយោងប្ននិយាយ
ចំអកសោយគ្្។់ោងប្ននិយាយែណៈស្លខ�លសីុម៉ូកំ្ុងខ្រ ឺ្ ទឹកសោរះសគ្ថា«សូមសាតា ប់រាន
ោក្យចចាមោរ៉ាមប្នសលចឮ្គ្នា អំ្ីឯង។ែញាុ ំសង្មឹថាឯង្ំុខមនជាពគីសា្ទ នសៅឯពបសទសសុ៊យខអ្
សៅចុរះ។ស ើ្ោរសៅរាសំលងនិងសមើលកុនជាមយួសក្មងៗ�ថទសទៀ្និងរកោរសបបាយសចញ្ី្ិេ្សោក
សនរះតាមខ�លោចសៅរចួមនិលអពបសសើរជាងសទឬអី?»។
 សីុម៉ូប្នស្លាើយ្បសោយសមលាងឹសមើលសៅឯោងវញិថា«ឱមិ្ តាជាទីពសឡាញ់សអើយោ្ង ចសនរះ
ែញាុ ំោចពប្បអ់នាកថាែញាុ ំប្នជួបព្រះសយសូ៊វខ�លជាព្រះអង្គសស្គ្្គ រះរបស់ែញាុ ំផ្្ទ ល់សៅឯពបសទសសុ៊យខអ្
សហើយែញាុ ំចងស់�ើរតាមពទងស់ៅពគបទី់កខនលាងខ�លពទងោ់ែំញាុ ំសៅ»។គ្្និ់យាយប្នខ្ប៉ុោ្ម នរ៉ា្ប់៉ុសណាណ រះ
ែណៈស្លរានសំសឡង្្ទុរះយ៉ាងខ្លា ងំោនឮ់ស្ញកសិោឋា ន។សគ្ខ�លគ្្ក់ំ្ុងខ្រ ឺ្ យកទឹកសោរះប្ន
�ួលសាលា បស់ៅនឹង�ី។រឯីសគ្ស្្សងៗសទៀ្ប្នលុ្ជង្គងចុ់រះ។ភាលា មសោរះកសិោឋា នទាងំមូលប្នសស្ងៀមសា្ង ្់
ឈងឹ។បោ្ទ បម់កសគ្ទាងំអស់ប្នខពសកយំយ៉ាងពទហឹងអឺងកងោរខពសកយំរបស់្ួកសគសពបៀប�ូចជាសំសឡង
ព្រូសថនស្វខ្កអុីចឹង។សេលាើងអំ្ូលខ�លរានទំហំប៉ុនប្ល់វាយកូនសហា្គ លប្នធ្លា ក�់ល់�ីសហើយ្្ទុរះសឡើង
សៅចសោលា រះសីុម៉ូនិងសគ្។ខស្កសជើងស្សូ៊របស់សីុម៉ូប្នោរោរគ្្់្ ីោរ្ក។់អនាកព្រួ្្ិនិ្្យប្នឈរ
ពទឹងសៅសលើកពរាលឥ�ឋា។មុែរបស់ោងសសលាកសាលា ំងជាខ្លា ងំ។ពបោបព់បោរបស់ោងប្នធ្លា កចុ់រះសៅកនាុង
ចងអូរខ�លស្ញសោយោមកសគ្។ទីបំ្ុ្ោងប្ននិយាយសឡើង។ោងប្ននិយាយថា«ស ើ្អនាកោច
អ្ស់ទាសសោយោក្យសំ�ីរបស់ែញាុ ំប្នខ�រឬសទសីុម៉ូ។ោក្យចំអកប្នប្្់្ ីរា្ោ់ងសហើយ។បោ្ទ ប់្ ីឈប់
ពទឹងមយួពសបក់ោងប្ននិយាយថា«សយើងសពបៀបប្ននឹង្ូលី�ីសៅស្លខ�ល្ម្មជា្ិបគ្ហា ញអំណាច
   របស់វា។សូមសោយអនាកបនតាស�ើរសៅតាម្លាូវខ�លឯងប្នសពជើសសរ ើស្សៅ
   សទៀ្ចុរះ។ស ើ្ែញាុ ំោចស�ើរសៅសលើ្លាូវ�ូចគ្នា នឹងអនាកប្នយ៉ាង�ូចសមតាចសៅ?»។
   សៅស្លសោរះសីុម៉ូប្នតាងំចិ្តាថានឹងមនិខ្្ម សសអៀនកនាុងោរខចកចាយ
   ជំសនឿរបស់គ្្ស់ទៀ្សទ។គ្្ប់្នអ្ិសាឋា នសៅកនាុងបន្ទបរ់បស់គ្្ោ់
   ស្លយបស់ោរះថា“សូមពទងទ់ទួលយកចិ្តានិងជីវ ិ្ ទូលបង្គំទាងំមូល
   ្ងសហើយអនុញ្ញា ្សោយទូលបង្គំតាមព្រះអង្គពគបក់ខនលាងខ�លពទងោ់ំ
   ទូលបង្គំសៅ»។

សរឿងែលាី
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វិធីដ៏រភំ�ើបនៃការចូលរមួក្នុងកិច្ចការរបសព់្រះ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ី៩ខែសីហាឆ្នា ២ំ០២០

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សោកុប្បតតាិ១៖១,២,២៦;និក្ខមនំ១៨៖២១-២៥;
កូរនិ្ូសទី១១២៖១២-២៥;កចិ្ចការ១៨៖១-៥;កិច្ចការ៤៖៣១។

ែចងចា៖ំ«ប្នជាពទង់រានព្រះបនូ្លសៅ្ កួសិស្សថាចំរតូធំណាស់ខតរានអនាកពចរូតតិចសទដូសចនារះចូរ
សូមអង្វរដល់ព្រះអរា្ច ស់ថនចំរូតឲ្យពទង់ចាត់អនាកពចរូតមកកនាុងចំរតូពទង»់(រា៉ា ថាយ៩៖៣៧,៣៨)។

 ពាក្យស ល្ោ កប្នសពាលថា«គ្នា សពចើនខ្លោ ងំជាងគ្នា តិច»។សតើពាក្យស ល្ោ កសនរះរាននយ័យ៉ា ងដូច
សមតាច?ពាក្យសនរះរាននយ័ថាសយើងនងឹទទលួប្នភា្សជាគជយ័បខនថែមសទៀតសៅស្លខដលសយើងសធ្វើកចិ្ចការ
រមួគ្នា ជាធលោុងមយួ។ពបសិនសបើសោកអនាកសធ្វើការជាពករុមសោកអនាកនឹងទទលួប្នការហ្វកឹហាតប់ខនថែមសទៀត
ជាងការខដលសោកអនាកហ្វកឹហាតខ់តរានា កឯ់ងជាសរៀងរាល់។ សោរះគជឺាមូលសហតុខដលមនុស្សជាសពចើនប្ន
ចូលរមួកនាុងកលោឹបសុែភា្នងិកលោឹបហាតព់ប្ណ។្កួសគសជឿថា្កួសគនងឹអាចទទលួប្នការហ្វកឹហាតប់ខនថែម
សទៀតនងិទទលួប្នសសចកតាីរកីរាយជាមយួការហ្វតឹហាតស់ោរះកានខ់តពបសសើរស�ើងពបសិនសបើ្ កួសគហាត់
ពប្ណជាមយួនឹងអនាកដថទ។ទន្មឹគ្នា សនរះព្រះប្នបសងកើតសយើងស�ើងសពរាបម់តិតាភា្។សយើងនងឹប្នល្អ
ពបសសើរ ពបសិនសបើសយើងរានមតិតាភកតាិមយួពករុមខដលគ្ពំទសយើង។ សរឿងសនរះកព៏តរូវជាមយួនឹងជវីតិខ្ងឯវញិ្ញា ណ
របស់សយើងផងខដរ។
 ពករុមតូចៗគឺជាខផនាកមយួថនខផនការរបស់ព្រះសពរាបស់ធ្វើសអាយជំសនឿរបស់សយើងកានខ់តរងឹរាសំ�ើង
ផងខដរ។ពករុមតូចៗជយួ��សអាយសយើងសរៀនអំ្ ពី្រះគម្រីបខនថែមសទៀត។ពករុមតូចៗ្ពងងឹជវីតិថនសសចកតាីអធិ ឋ្ា ន
របស់សយើងនងិជយួ��សអាយសយើងសធ្វើបោ្ល់។ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុពតានងិព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធគឺជាពករុមតូច
មយួសៅស្លខដលព្រះអង្គបសងកើតខផនដ។ីសោកម៉ាូសសគឺជាសមដកឹោថំនពករុមតូចៗ។ព្រះសយសូ៊វប្នចាប់
សផតាើមស�ើងសោយសិស្សមយួពករុមតូច។ សោកប៉ាលុប្នសធ្វើដសំណើ រស្ញនគររ ៉ាូមជាមយួនឹងពករុមតូចៗរបស់
គ្ត។់្កួសគប្នខចកចាយដណឹំងល្អអំ្ ពី្រះសយសូ៊វសៅពគបទី់កខនលោង។
 កនាុងការសិកសាសៅសប្តា ហ៍សនរះសយើងនងឹពកស�កសមើលសៅសលើអ្វីខដលព្រះគម្រីប្នខចងអំ្ ពីករុម
តូចៗ។សយើងនងឹខស្វងយល់អំ្ វីធិដីគ៏ួរសអាយរសំភើបកនាុងការសធ្វើជាខផនាកមយួថនពករុមតូចៗទាងំសនរះ។

សមសរៀនទី១០២៩សីហា-៤កញ្ញា
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ពករុមតូចៗគឺជាសគ្លគំនិតដំបូងរបស់ព្រះ

 សូមអានែគម្រីសោកុប្បតតាិ១៖១,២,២៦;សហសព ើ្រ១៖១,២និងសអសភសូរ៣៖៨,៩។សតើែ
ទាងំសនរះបង្ហា ញសយើងថាព្រះវរបិតាព្រះសយសូ៊វនិងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធចុរះសពមរុងជាមយួនឹងគ្នា សៅវញិ
សៅមកយ៉ា ងដូចសមតាចខដរ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះវរបិតាព្រះសយសូ៊វខដលជាព្រះរាជបុពតានិងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នបំស្ញកិច្ចការរមួគ្នា 
សដើម្បបីសងកើតខផនដីសនរះស�ើង។អង្គទាងំបីរានភារកិច្ចសផ្សងៗ្ីគ្នា ។ប៉ាុខនតាអង្គទាងំបីប្នបំស្ញកិច្ចការរមួ
គ្នា ខតមយួ។ព្រះវរបិតាគឺជា ថ្ែ បត្យករ។ពទងប់្នបសងកើតខផនការសពរាបខ់ផនដី។ព្រះសយសូ៊វប្នអនុវតតា
ខផនការរបស់ព្រះវរបិតាសោយរានជំនួយ្ីព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។ សនរះគឺជាសរឿងខដលសធ្វើសអាយសយើង្ិប្ក
យល់អំ្ីរសបៀបខដលអង្គទាងំបីប្នសធ្វើកិច្ចការរមួគ្នា កនាុងការបសងកើតខផនដីសនរះ។ សតើសយើងអាចយល់ចបាស់អំ្ី
អ្វីែលោរះខដលថាព្រះប្នបសងកើតខផនដីសនរះថផ្សមឃនិងលំហអាកាសជាមយួរបស់ស្្វ្រស ើ្សៅកនាុងសោរះ?
(សូមអានែគម្រីរ ៉ាូម១៖១៨-២០)។
 ព្រះប្នបសងកើតពករុមតូចៗ។សយើងពតរូវខតពបរុងពបយត័នា សៅស្លខដលសយើងនិយយអំ្ីអា្ក៌ំប្ងំ
របស់ព្រះ។ទន្ឹមនឹងសនរះសយើងអាចនិយយប្នថាព្រះវរបិតាព្រះសយសូ៊វខដលជាព្រះរាជបុពតានិងព្រះ
វញិ្ញា ណបរសុិទ្ធគឺជាពករុមតូចដំបូងសគបង្អស់សៅកនាុងពបវតតាិ្សសតា។ ពករុមតូចមយួសនរះប្នបំស្ញកិច្ចការរមួ
គ្នា សដើម្បបីសងកើតមនុស្សសោក។បោ្បម់កពករុមតូចមយួសនរះប្នបំស្ញកិច្ចការរមួគ្នា សដើម្បបីសងកើតខផនការ
កនាុងការសសសង្្គ រះមនុស្សសោកបោ្ប់្ ី្ួកសគប្នពបព្ឹតតាអំស ើ្ប្ប។
 សូមសពបៀបសធៀបែគម្រីយ៉ាូហាន១០៖១៧,១៨ជាមយួនឹងែគម្រីរ ៉ាូម៨៖១១និងកូរនិ្ូសទី១
១៥៖១៥។សតើការខដលព្រះសយសូ៊វប្នរានព្រះជន្មរស់្ី ល្ោ បស់�ើងវញិបង្ហា ញអំ្ីភា្ចុរះសពមរុងរបស់
ព្រះវរបិតាព្រះសយសូ៊វខដលជាព្រះរាជបពុតានិងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសៅកនាុងខផនការរបស់ពទង់សដើម្បសីសសង្្គ រះ
មនុស្សសោកសោយរសបៀបណា?
________________________________________________________________________
 ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុពតានិងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នបំស្ញកិច្ចការរមួគ្នា ជា«ពករុមតូចមយួ»
សដើម្បសីសសង្្គ រះមនុស្សសោក។ខផនការរបស់«ព្រះ»កនាុងការសសសង្្គ រះមនុស្សសោកគឺរានមុនស្លសវោ
ប្នចាបស់ផតាើមសៅសទៀត»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,FundamentalsofChrsitianEducaiton,
page186,adapted។សពរាបព់្រះគ្្ម នអ្វីខដលសំខ្នជ់ាងការសសសង្្គ រះមនុស្សសោកសអាយប្នសពចើន
ោកត់ាមខដលអាចសៅរចួសោរះសទ (ធីម៉ាូស្ទី១២៖៤; ស្ពតរុសទី២៣៖៩)។ ពករុមតូចៗអាចរានភារកិច្ច
ជាសពចើន។សយើងនឹងពកស�កសមើលភារកិច្ចសផ្សងៗគ្នា ទាងំសោរះសៅកនាុងសប្តា ហ៍សនរះ។ប៉ាុខនតាកិច្ចការដសំ៏ខ្ន់
បំផុតខដលពករុមតូចៗអាចសធ្វើប្នសោរះគឺជាការោពំ្លឹងមនុស្សសៅឯព្រះសយសូ៊វ។សយើងនឹងអាចជួយ��ែលោួន
សយើងនិងអនាកដថទសទៀតផងខដរសៅស្លខដលសយើងសធ្វើកិច្ចការរមួគ្នា សៅកនាុងពករុមតូចៗ។
 សូមគិតបខនថែមសទៀតអំ្ីភា្ចុរះសពមរុងរវាងព្រះវរបិតាព្រះរាជបុពតានិងព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។
សនរះគឺជាសរឿងខដលសយើងយល់្ំុដល់។ប៉ាុខនតាសទារះជាយ៉ា ងណាសយើងអាចសជឿនិងទុកចិតតាប្នសៅសលើអ្វី
ខដលសយើងយល់្ំុដល់សោរះខមនសទ? សតើសហតុអ្វីប្នជាក្បួនចបាបស់នរះរាន្រៈសំខ្នស់ពរាបស់យើង សៅ
ស្លខដលនិយយអំ្ីសសចកតាីជំសនឿវញិសោរះ?
________________________________________________________________________
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ពករុមតូចៗសៅកនាុងព្រះគម្រី

 ព្រះគម្រីប្នបង្ហា ញឧទាហរណ៍ថនពករុមតូចៗជាសពចើនដល់សយើង។ មនុស្សសៅកនាុងពករុមតូចៗ
ទាងំសនរះប្នចំណាយស្លជាមយួគ្នា អធិ ឋ្ា នសលើកទឹកចិតតាគ្នា សៅវញិសៅមកនិងសធ្វើកិច្ចការរមួគ្នា សពរាប់
ព្រះសយសូ៊វ។ពករុមតូចៗផតាល់ឱកាសសអាយសយើងខចកចាយអំ្ី្ន័្ធកិច្ចរបស់ព្រះនិងអាចសពបើអំសណាយទាន
ខ្ងឯវញិ្ញា ណសផ្សងៗគ្នា របស់សយើងប្នយ៉ា ងស្ញសលញ។
 សូមអានែគម្រីនិក្ខមនំ១៨៖២១-២៥។សតើសោកសយពតរូខដលជាឪ្ុកសក្មករបស់សោកម៉ាូសស
ប្នផតាល់សយបល់អ្វីែលោរះខដលអាចជួយ��ដល់សោកម៉ាូសសប្នយ៉ា ងសពចើន។សតើសហតុអ្វីប្នជាខផនការសនរះ
សំខ្នស់ម៉ាលោរះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 មនុស្សពគបគ់្នា សៅកនាុងជំរអំុីព្ខអលប្នកាលោ យជាសរាជិកថនពករុមមនុស្សដបោ់ក។់ សមដឹកោំ
ថនពករុមតូចៗទាងំសនរះប្នជួយ��សោរះព្យបញ្ហា ទាងំឡាយ។ពករុមតូចៗប្នផតាល់ជូនមតិតាភា្ដល់សរាជិក
សៅកនាុងពករុម។ពករុមតូចៗប្នជួយ��សអាយជីវតិខ្ងឯវញិ្ញា ណរងឹរាសំ�ើង។សរាជិកសៅកនាុងពករុមប្ន្ិភាកសា
អំ្ីខផនការរបស់ព្រះសពរាប់្ សនអ៍ុីព្ខអល។ ពករុមតូចៗប្ន ្្អ ងចំណងមតិតាភា្សអាយរងឹរាសំ�ើង។
ឥ�ូវសនរះសរាជិកពករុមដថទសទៀតអាចជួយ��សោរះព្យបញ្ហា របស់សរាជិកណាមយួប្ន។ពករុមតូចៗអាច
ផតាល់សអាយសយើងនូវឱកាសកនាុងការទទួលប្នភា្កកស់ ត្ា ចំណងមតិតាភា្ការលូតោស់ខ្ងឯវញិ្ញា ណ
និងដំសណារះព្យសលើបញ្ហា ។
 សតើសោកអនាកចងដ់ឹងអំ្ីអ្វីមយួខដលគួរសអាយចាបអ់ារម្មណ៍ខដរឬសទ?អនាកជំោញពករុមតូចៗពប្ប់
សយើងថាទំហំល្អបំផុតសពរាបព់ករុមតូចៗគឺចសោលោ រះ្ី៦សៅ១២ោក។់ សនរះគឺជាទំហំដជ៏ាកោ់កម់យួខដលទាងំ
សោកម៉ាូសសនិងព្រះសយសូ៊វប្នបសងកើតពករុមតូចៗសនរះស�ើង។
 សូមអានែគម្រីលូកា៦៖១២,១៣;រា៉ា ថាយ១០៖១និងរា៉ា កុស៣៖១៣-១៥។ព្រះសយសូ៊វ
រានសហតុផល្ីរយ៉ា ងកនាុងការសពជើសសរ ើសយកសិស្សរបស់ពទងស់អាយសធ្វើជាខផនាកមយួថនពករុមតូចៗរបស់ព្រះ
អង្គ។សតើសហតុផលទាងំ្ីរយ៉ា ងសនរះគឺជាអ្វី?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះសយសូ៊វប្នសពបើពករុមតូចៗសនរះកនាុងការបសពងៀនដល់សិស្សរបស់ពទងស់អាយបំស្ញព្រះរាជកិច្ច
របស់ព្រះសៅសលើខផនដី។ មតិតាភា្របស់្ួកសគជាមយួនឹងព្រះសយសូ៊វប្នជួយ��សអាយជីវតិខ្ងឯវញិ្ញា ណ
របស់្ួកសគប្នរងឹរាសំ�ើង។សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នសរៀនអំ្ីរសបៀបបំស្ញ្ន័្ធកិច្ចនិងរសបៀបបសពមើ
តាមវធិីខដលល្អពបសសើរសៅកនាុងការពបជំុពករុមតូចៗរបស់្ួកសគ។្ីមយួថ្្ងសៅមយួថ្្ង្ួកសគប្នសឃើញ
ព្រះសយសូ៊វយកព្រះទយ័ទុកោកច់ំសពារះតពមរូវការរបស់មនុស្សខដលសៅជុំវញិពទង។់សរឿងសនរះប្នបសពងៀន
្ួកសគអំ្ីរសបៀបសពបើអំសណាយទានផ្្ល់ែលោួនរបស់្ួកសគ សដើម្បបីសពមើព្រះ។ ព្រះសយសូ៊វកប៏្នសពបើពករុមតូចៗ
សនរះសដើម្បបីសពងៀនសិស្សរបស់ពទងអ់ំ្ីរសបៀបខចកចាយសសចកតាី្ិតជាមយួនឹងមនុស្សដថទផងខដរ។
 សូមគិតអំ្ីពគ្មយួ សៅស្លខដលសោកអនាកជាសរាជិកថនពករុមតូចមយួខដលប្នយកចិតតា
ទុកោកច់ំសពារះគ្នា សៅវញិសៅមក។សតើសោកអនាកប្នសរៀនអ្វីែលោរះសចញ្ីបទ្ិស្ធនស៍ោរះខដលអាចជួយ��
សោកអនាកសអាយយល់អំ្ីមូលសហតុខដលពករុមតូចៗគួរខតជាខផនាកដសំ៏ខ្នម់យួថនជំសនឿរបស់សយើង?
________________________________________________________________________

ថ្្ងចន័្ ៣១សីហា
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រមួគ្នា សដើម្បបីសពមើព្រះ

 សូមអានកូរនិ្ូសទី១១២៖១២-២៥។សតើរាងកាយរបស់មនុស្សគឺជារូបស័្្ដល៏្អឥតសខ្្ច រះ
មយួសពរាបរ់សបៀបខដលមនុស្សសធ្វើការរមួគ្នា សៅកនាុងពករុមតូចៗសោយរសបៀបណា?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សោកប៉ាុលប្នបង្ហា ញសយើងអំ្ីមូលសហតុសំខ្នថ់នអំសណាយទានខ្ងឯវញិ្ញា ណសៅកនាុងជីវតិ
ថន្ួកជំនំុ។គ្តក់ប៏្នសរៀបរាបអ់ំ្ីអំសណាយទានសំខ្នស់អាយសយើងប្នដឹងផងខដរ។
 សៅស្លខដលសយើងសិកសាអំ្ីរូបវទិយាសយើងសឃើញថាសររីាង្គកាយពតរូវប្នខចកសចញជាខផនាក
សផ្សងៗគ្នា ។ រឯីអំសណាយទានខ្ងឯវញិ្ញា ណសៅនឹងខផនាកសផ្សងៗគ្នា ថនរាងកាយផងខដរ។អំសណាយ
ទានទាងំសនរះអាចបំស្ញតួោទីប្នយ៉ា ងល្អ សៅស្លខដលអំសណាយទានទាងំសនរះពតរូវប្នបញ្ចូ លជាពករុម
មយួ។សឹងខតខផនាកទាងំអស់ថនរាងកាយ្ំុអាចសធ្វើការសោយឯកឯងប្នសោរះសទ។កិច្ចការនីមយួៗខដល
រាងកាយកំ្ុងដំសណើ រការគឺជាខផនាកថនកិច្ចការដធ៏ំមយួ។ខផនាកសផ្សងៗគ្នា ថនរាងកាយទាងំអស់ប្នសធ្វើការ
រមួគ្នា សដើម្បបីនតាសអាយសយើងរានជីវតិនិងរានសុែភា្ល្អ។
 ខផនាកសផ្សងៗគ្នា ថនរូបកាយប្នបសពងៀនសយើងអំ្ីអ្វីខដលសយើងពតរូវការសដើម្បសីអាយសយើងអាចសពបើ
អំសណាយទានខ្ងឯវញិ្ញា ណរបស់សយើងប្នយ៉ា ងល្អបំផុត។សយើងង្យនឹងប្តប់ងស់សចកតាីសង្មឹជា
ទីបំផុតសៅស្លខដលសយើងសធ្វើកិច្ចការខតរានា កឯ់ង។ផ្ុយសៅវញិសយើងនឹងសធ្វើកិច្ចការកានខ់តពបសសើរស�ើង
សៅស្លខដលសយើងជាខផនាកមយួថនពករុមតូចៗ។ សយើងគឺជាខផនាកថនពករុមមនុស្សខដលរានចំណាបអ់ារម្មណ៍
ដូចគ្នា ។មនុស្សទាងំសនរះចងប់្នអ្វីដូចជាសយើង។មនុស្សទាងំសនរះនឹងជួយ��សយើងសអាយសធ្វើកិច្ចការកាន់
ខតពបសសើរស�ើងនិងសធ្វើប្នសពចើនយ៉ា ងផងខដរ។
 ពករុមតូចៗផតាល់សអាយសយើងនូវទីកខនលោងដល៏្អបំផុត សដើម្បសីពបើអំសណាយទានខ្ងឯវញិ្ញា ណរបស់
សយើង។ ពករុមតូចៗអាចកាលោ យជាចំណុចសនាូលថនកិច្ចែិតែំពបឹងខពបងរបស់្ួកជំនំុកនាុងការខចកចាយដំណឹង
ល្អជាមយួនឹងអនាកដថទ។
 អនាកពសីខអលលោិនជីថវ ៉ាតប៍្នរានពប្សនអ៍ំ្ីអតថែពបសយជនថ៍នពករុមតូចៗថា«ព្រះជារា្ច ស់្ំុប្ន
ែុសកនាុងការខដលពទងប់្នបសងកើតពករុមតូចៗសោរះសទ។ពទងប់្នបង្ហា ញែ្ុ ំថាការបំស្ញ្ន័្ធកិច្ចជាពករុមតូចៗ
រាន្រៈសំខ្នច់ំសពារះពគី្្នជាទីបំផុត។សរាជិកទាងំអស់គួរខតជួបជំុគ្នា ជាពករុមតូចៗពបសិនសបើ
រានមនុស្សជាសពចើនោកស់ៅកនាុង្ួកជំនំុ។្ួកសគគួរខតសធ្វើកិច្ចការសពរាបស់រាជិកថន្ួកជំនំុនិងសពរាប់
អនាកដថទខដល្ំុទានប់្នសជឿ។ឧទាហរណ៍ថារានទីកខនលោងមយួខដលរានមនុស្សពតឹមខត្ីរឬបីោក់
ប៉ាុសណាណ រះខដលដឹងអំ្ីសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រី។សោរះ្ួកសគគួរខតចូលរមួជាមយួគ្នា និងកំុសអាយខបកសចញ
្ីគ្នា សោរះស�ើយ។្ួកសគគួរខតរមួគ្នា សោយសសចកតាីពសឡាញ់និងសសចកតាីព្មសព្ៀងគ្នា ។្ួកសគអាចសលើក
ទឹកចិតតាគ្នា សៅវញិសៅមកសដើម្បបីនតា្ន័្ធកិច្ចរបស់ព្រះសៅមុែសទៀត។បោ្បម់ក្ួកសគនឹងទទួលប្នភា្
កាលោ ហាននិងករាលោ ងំ្ីគ្នា សៅវញិសៅមក»។ដកពសង់្ ីTestimoniesfortheChurch,volume7,pages
21,22,adapted។
 ព្រះនឹងទទួលយកកិច្ចការខដលប្នបំស្ញសោយពករុមតូចៗ។ពករុមទាងំសនរះជួយ��សអាយជីវតិខ្ង
ឯវញិ្ញា ណរបស់្ួកជំនំុកានខ់តរងឹរាសំ�ើង។ ពករុមតូចៗកអ៏ាចជួយ��សរាជិកសអាយរានចំណងមតិតាភា្ជិត
សនាិទ្ធនឹងគ្នា ផងខដរ។ សៅកនាុងពករុមតូចៗសរាជិកកអ៏ាចសពបើអំសណាយទានរបស់្ួកសគខដលព្រះប្នពបទាន
សអាយសដើម្បបីសពមើពទងផ់ងខដរ។
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ពករុមតូចៗថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មី

 ្ួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មីប្នសកើនស�ើងយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស។ពតឹមខតប៉ាុោ្ម នឆ្នា បំ៉ាុសណាណ រះ្ួកជំនំុ
សនរះប្នសកើនស�ើងសចញ្ីពករុមតូចៗថនអនាកសជឿរហូតសៅដល់រានអនាកចូលរមួថា្វ យបង្គំរាបម់ឺុនោក។់រាន
សហតុផលជាសពចើនខដលសធ្វើសអាយ្ួកជំនំុសនរះប្នសកើនស�ើងយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស។(១)្ន័្ធកិច្ចរបស់ព្រះសយសូ៊វ
សៅសលើខផនដីប្នជួយ��សអាយមនុស្សសពតៀមែលោួនជាសពសចសដើម្បទីទួលយកការខចកចាយ្ីសិស្សរបស់ពទង។់
(២)ព្រះប្នចាកប់ង្អុរព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ពទងម់កសលើសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វ។(៣)រឯីសហតុផល
មយួសទៀតគឺថា្ួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មីប្នសកើនស�ើងយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សសោយ្រខតពករុមតូចៗ។
 សូមអានែគម្រីកិច្ចការ១៨៖១-១៥និងកិច្ចការ២០៖១-៤។សតើសហតុអ្វីប្នជាសោកលូកា
ប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងសៅកនាុងែទាងំសនរះអំ្ីស ្្ម រះរបស់បុគ្គលមយួចំនួនខដលសោកប៉ាុលប្នសធ្វើកិច្ចការ
យ៉ា ងជិតសនាិទ្ធជាមយួនឹង្ួកសគ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សរឿងសនរះគួរសអាយចាបអ់ារម្មណ៍សោយសឃើញថាសោកលូកាប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីស ្្ម រះ
របស់បុគ្គលមយួចំនួនខដលសោកប៉ាុលប្នសធ្វើកិច្ចការយ៉ា ងជិតសនាិទ្ធជាមយួនឹង្ួកសគ។បុគ្គលនីមយួៗ
សុទ្ធខតសំខ្នស់ពរាបស់ោកប៉ាុល។គ្តប់្ន ្្គ ល់ស ្្ម រះរបស់្ួកសគ។សោកប៉ាុលនិងមតិតាភកតាិរបស់
គ្តប់្នជួយ��គ្នា សៅវញិសៅមកកនាុង្ន័្ធកិច្ចរបស់្ួកសគសពរាបព់្រះ។ សោកលូកា្ំុប្នបង្ហា ញពប្បស់យើង
អំ្ីស ្្ម រះរបស់បុគ្គលទាងំអស់ខដលសោកប៉ាុលប្នសធ្វើកិច្ចការជាមយួសោរះសទ។ប៉ាុខនតា ស ្្ម រះខដលសោក
លូកាប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងសៅពតងស់នរះបង្ហា ញថាការសធ្វើកិច្ចការយ៉ា ងជិតសនាិទ្ធជាមយួនឹងមតិតាភកតាិរបស់
គ្តរ់ាន្រៈសំខ្នជ់ាទីបំផុតសពរាបស់ោកប៉ាុលសទារះបីជាសៅកនាុងពករុមតូចៗកស៏ោយ។
 បុគ្គលនីមយួៗសៅកនាុងែទាងំសនរះរានអំសណាយទានសផ្សងៗគ្នា ។្ួកសគទាងំអស់គ្នា មក្ីពសរុក
ខដលរានវប្បធមស៌ផ្សងៗគ្នា ។សរា៉ាលោ រះសហើយ្ ួកសគខតងខតរានទស្សនៈ្ំុដូចគ្នា ។ទន្ឹមនឹងសនរះបុគ្គលនីមយួៗ
រានភារកិច្ច្ិសសសមយួចំនួនសដើម្បបីំស្ញថា្វ យដល់ព្រះ។បុគ្គលរានា ក់ៗ រានបទ្ិស្ធនផ្៍្ល់ជាមយួ
នឹងព្រះសយសូ៊វ។អំសណាយទានសផ្សងៗគ្នា និងបទ្ិស្ធនរ៍បស់្ួកសគជួយ��សអាយ្ួកជំនំុថនព្រះគម្រី
សញ្ញា ្្មីប្នសកើនស�ើង។
 សូមសពបៀបសធៀបែគម្រីកិច្ចការ១៦៖១១-១៥,៤០និងកិច្ចការ១២៖១១,១២។សតើការអសញជ ើញ
រសបៀបណាខដលនាងលីឌាប្នសធ្វើចំសពារះសោកប៉ាុលបោ្ប់្ ីោងប្នកាលោ យជាពគី្្នដូចខដលសយើងប្ន
សឃើញសៅកនាុងែទាងំសនរះ?សតើសោកប៉ាុលនិងសោកស្ពតរុសប្នសធ្វើដំសណើ រសៅកខនលោងណាបោ្ប់្ ីព្រះ
ប្នរសំោរះ្ួកសគសចញ្ីគុក?
________________________________________________________________________
 ្ួកជំនំុថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មីប្នជួបជំុគ្នា សៅកនាុងផ្រះរបស់្ួកសគ។ ផ្រះរបស់្ួកសគប្នកាលោ យជា
កខនលោងដសំ៏ខ្នស់ពរាបក់ារខចកចាយអំ្ីសសចកតាី្ិតរបស់ព្រះ ព្មទាងំប្នកាលោ យមកជាកខនលោងសធ្វើកិច្ចការ
ខដលពករុមតូចៗប្នសធ្វើថា្វ យព្រះផងខដរ។
 សតើសោកអនាកធ្លោ បប់្នគិតថានឹងចាបស់ផើតាមពករុមតូចៗសៅកនាុងផ្រះរបស់សោកអនាកខដរឬសទ?សោក
អនាកពបខហលជារានពករុមតូចៗមយួពករុមរចួសៅសហើយ។ ពបសិនសបើរានខមន សតើពករុមតូចៗមយួសោរះប្នកាលោ យ
ជាព្រះ្រមកសលើជីវតិខ្ងឯវញិ្ញា ណរបស់សោកអនាកយ៉ា ងដូចសមតាចែលោរះ?
________________________________________________________________________
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រសបៀបខដលពករុមតូចៗបំស្ញកិច្ចការ

 ព្រះប្នសពបើពករុមតូចៗសអាយ្ពងីក្ួកជំនំុរបស់ពទង។់ពករុមតូចៗគឺជាកខនលោងដរ៏ានសុវតថែិភា្
សពរាបស់អាយមនុស្សខចករខំលកអំ្ីបញ្ហា និងចំណាបអ់ារម្មណ៍ឬកង្វល់អំ្ីអ្វីមយួរបស់្ួកសគ។ពករុម
តូចៗផតាល់ឱកាសសអាយមនុស្សប្នរងឹរាសំ�ើងខ្ងឯវញិ្ញា ណ។ចំណងមតិតាភា្កជ៏ាបទ្ិស្ធនម៍យួ
ខផនាកថនពករុមតូចៗផងខដរ។អនាកខដល្ំុខមនជាពគី្្នជាសពចើនរានអារម្មណ៍កកស់ ត្ា កនាុងការជួបជំុំថនពករុម
តូចៗសៅឯផ្រះជាជាងសៅឯព្រះវហិារជាសលើកដំបូង។
 សូមអានែគម្រីកិច្ចការ៤៖៣១;កិច្ចការ១២៖១២និងកិច្ចការ២០៖១៧-១៩,២៧-៣២។
សូមសរៀបរាបអ់ំ្ីកិច្ចការសផ្សងៗគ្នា ទាងំអស់ខដលពករុមថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មីទាងំសនរះប្នសធ្វើ។ សតើ្ួកសគ
ប្នសធ្វើអ្វីែលោរះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ពគី្្នថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មីប្នជួបជំុគ្នា សដើម្បអីធិ ឋ្ា នសពរាបអ់នាកដថទ។្ួកសគកប៏្នអធិ-
ឋ្ា នអំ្ីសរឿងទាងំឡាយខដល្ួកសគព្រួយប្រម្ភផងខដរ។្ួកសគប្នខចករខំលកមតិតាភា្ដក៏កស់ ត្ា  សិកសា

ព្រះគម្រីសរៀនអំ្ីរសបៀបបសពមើព្រះសអាយកានខ់តពបសសើរស�ើងការពារគ្នា សៅវញិសៅមកនិងសធ្វើបោ្ល់រមួ
គ្នា ។
 ពករុមតូចៗប្នសធ្វើសអាយជីវតិកានខ់តពបសសើរស�ើង។សរាជិកសៅកនាុងពករុមតូចៗប្នបញ្ចូ ល
អំសណាយទានរបស់្ួកសគរមួគ្នា  សដើម្បបីសពមើដល់ព្រះ។ ្ួកសគប្នអនុញ្ញា តសអាយព្រះវញិ្ញា ណសពបើ្ួកសគ
សអាយខចកចាយដំណឹងល្អជាមយួនឹងអនាកដថទ។ ពករុមតូចៗគឺជា «ឧបករណ៍»ដរ៏ានអំណាចជាទីបំផុតសៅ
កនាុងព្រះហសតារបស់ព្រះ។
 សូមអានែគម្រីរា៉ា ថាយ៩៖៣៧,៣៨។សតើព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលយ៉ា ងដូចសមតាចអំ្ី«ចពមរូត»
ដធ៏ំរបស់មនុស្សខដលពតរូវការោចូំលសៅកនាុងនគររបស់ព្រះ ដូចខដលសយើងប្នសឃើញសៅកនាុងែទាងំសនរះ?
សតើព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលថាបញ្ហា អាចនឹងសោរះព្យប្នសោយរសបៀបណា?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វសមើលសឃើញសសចកតាីសង្មឹតិចតួចជាទីបំផុតសពរាបស់អាយដំណឹងល្អ
អាចខចកចាយសៅកានម់នុស្សពគបគ់្នា ប្ន។ប៉ាុខនតាព្រះសយសូ៊វប្នទតសឃើញឱកាសកនាុងការទទួលប្ន
សជាគជយ័ដធ៏ំ។ ព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ូលពប្បសិ់ស្សរបស់ពទងអ់ំ្ីដំណឹងដអ៏ ្្ច រ្យថា «ចំរូតធំណាស់»
(រា៉ា ថាយ៩៖៣៧)។បោ្បម់កព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ូលពប្បសិ់ស្សរបស់ពទងអ់ំ្ីបញ្ហា មយួ។«ខតរាន
អនាកពចរូតតិចសទ»(រា៉ា ថាយ៩៖៣៧)។ចំស�ើយរបស់ព្រះសយសូ៊វចំសពារះបញ្ហា មយួសោរះគឺជាការអធិ ឋ្ា ន។
«ដូសចនារះចូរសូមអង្វរដល់ព្រះអរា្ច ស់ថនចំរូតឲ្យពទង់ចាត់អនាកពចរូតមកកនាុងចំរូតពទង»់(រា៉ា ថាយ៩៖៣៨)។
ពករុមតូចៗគឺជាចំស�ើយស្លោើយតបសៅនឹងសសចកតាីអធិ ឋ្ា នរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ ពករុមតូចៗប្នជួយ��សអាយ
ចំនួនថនអនាកសធ្វើការប្នសកើនស�ើង។
 កិច្ចការដសំ៏ខ្នប់ំផុតខដលពករុមតូចៗរានសោរះគឺជាការសធ្វើបោ្ល់និងការបសពមើព្រះ។ពករុមតូចៗ
ពតរូវខតោមំនុស្សសៅឯព្រះសយសូ៊វ្ពងឹងជំសនឿរបស់្ួកសគនិងជួយ��្ួកសគសអាយសធ្វើជាស្មរបោ្ល់។
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ការសិកសាបខនថែម៖ជាសពចើនឆ្នា មំុនពករុមថា្វ យបង្គំមយួសៅអឺរ ៉ាុបប្នសសពមចថានឹងសធ្វើកិច្ចការដធ៏ំនិងសំខ្ន់
មយួសពរាបព់្រះ។្ួកជំនំុ្ុំប្នសកើនស�ើងទាល់ខតស្រះ។គ្្ម នអនាក្្មីណារានា កប់្នទទួលបុណ្យពជមុជទឹក
សៅកនាុងពករុមថា្វ យបង្គំមយួសនរះជាយូរណាស់មកសហើយ។ ពករុមថា្វ យបង្គំមយួសនរះ្ំុរានអោគតភលោឺ្ ្វ ងសោរះ
សទ។ពគរូគង្្វ លនិងសមដឹកោពំករុមថា្វ យបង្គំប្នរមួគ្នា អធិ ឋ្ា ន។្ួកសគប្នគិតអំ្ីខផនការសដើម្បជីួយ��ដល់
ពករុមថា្វ យបង្គំមយួសនរះ។
 ្ួកសគប្នចាបស់ផតាើមសិកសាព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មី។ែណៈស្លខដល្ួកសគសិកសាព្រះគម្រី្ួកសគប្ន
សសពមចថានឹងបសងកើតពករុមតូចៗមយួសដើម្បបីសពមើសអាយកានខ់តស្ញសលញ។សរាជិក៩ោកថ់ន្ួកជំនំុរាន
សសចកតាីរសំភើបចំសពារះខផនការមយួសនរះជាខ្លោ ងំ។្ួកសគប្នសសពមចចិតតាអធិ ឋ្ា នរមួគ្នា និងសិកសាអំ្ីរសបៀប
អនុវតតាពករុមតូចៗរបស់្ួកសគសដើម្បបីសពមើព្រះសអាយប្នល្អបំផុត។មនិយូរប៉ាុោ្ម ន្ួកសគប្នសសពមចយក
ផ្រះរបស់្ួកសគរានា ក់ៗ សធ្វើជាទីតាងំសពរាបក់ារខចកចាយសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីជាមយួនឹងអនាកដថទ។
សរាជិកសៅកុនាុងពករុមប្នសរៀនអំ្ីរសបៀបសពបើអំសណាយទានរបស់្ួកសគតាមវធិីសផ្សងៗគ្នា ។្ ួកសគប្នបសងកើត
ពករុម្្មីៗសពរាបក់ារអធិ ឋ្ា ននិងការជួយ��ដល់អនាកពកីពកនិងអនាកែ្វរះខ្ត។្ួកសគបសងកើតមតិតាភា្ជាមយួនឹង
អនាកដថទសៅកនាុងសហគមនរ៍បស់្ួកសគ។ ្ួកសគប្នបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់បខនថែមសទៀតសៅកានស់រាជិក
ពករុមពគរួ្រមតិតាភកតាិនិងសរាជិកអាតស់វនទីស្ដថទសទៀតខដលប្នចូលមកកនាុងពករុមថា្វ យបង្គំ។សមដឹកោំ
ពករុមតូចៗទាងំ៩ោកប់្នបសងកើតថានា កព់្រះគម្រីសៅកនាុងផ្រះរបស់្ួកសគនិងរានសភៀ្វ៤០ោកប់្នចូលរមួថា្វ យ
បង្គំជាមយួនឹង្ួកសគ។សរាជិកថនពករុមតូចៗរានសសចកតាីរសំភើបជាខ្លោ ងំសៅសលើការអ ្្ច រ្យខដលព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធប្នបណាតា ល។មនិយូរប៉ាុោ្ម នមនុស្ស១៧ោកស់ៅកនាុងចំសណាមសភ្ៀវទាងំ៤០ោកស់ោរះប្នទទួល
បុណ្យពជមុជទឹក។សតើសរឿងសនរះប្នបង្ហា ញសយើងអ្វីែលោរះ? សរឿងសនរះប្នបង្ហា ញថាពករុមតូចៗអាចសធ្វើសអាយ
ការផ្លោ ស់បតាូរធំៗសកើតស�ើងប្ន។ពករុមតូចៗគឺជាវធិី្សសតាមយួរបស់ព្រះកនាុងការរមួបញ្ចូ លសរាជិកព្រះវហិារ
សផ្សងៗគ្នា ជាសពចើនសៅកនាុង្ន័្ធកិច្ចរបស់្ួកជំនំុ។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១. សូម្ិភាកសាគ្នា បខនថែមអំ្ីសមសរៀនថនថ្្ងព្ហស្បតិ៍ និងកិច្ចការសំខ្ន់ៗ ខដលពករុមតូចៗប្នសធ្វើសៅ
កនាុងថានា ក។់សតើរានកិច្ចការអ្វីសផ្សងខដលពករុមតូចៗអាចសធ្វើប្នសទៀតខដរឬសទ?សតើរានវធិីអ្វីែលោរះខដលពករុម
តូចៗអាចជួយ��សរាជិកខដលរានអំសណាយទានសអាយរានលទ្ធភា្សពបើអំសណាយទានទាងំសោរះែណៈ
ខដល្ួកសគ្ំុធ្លោ បខ់ដលសពបើអំសណាយទានទាងំសោរះ្ីមុនមក?
២.សតើសហតុអ្វីប្នជាការខដលពករុមតូចៗពតរូវចាជំានិច្ចថាភារកិច្ចដសំ៏ខ្នប់ំផុតរបស់្ួកសគគឺជាការខចក
ចាយដំណឹងល្អជាមយួនឹងអនាកដថទខដល្ំុទានប់្នដឹងជាសរឿងដសំ៏ខ្នស់ពរាបព់ករុមតូចៗ?ទន្ឹមនឹង
សនរះសតើសហតុអ្វីប្នជាការផសារភាជ បជ់ាមយួនឹង្ួកជំនំុដថទៗសទៀតរាន្រៈសំខ្នស់ពរាបព់ករុមតូចៗ?
៣.សតើសោកអនាកធ្លោ បជ់ាខផនាកមយួថនពករុមតូចខដលប្ន ល្ោ បស់ៅសហើយខដរឬសទ?សតើសោកអនាកគិតថា
សហតុអ្វីប្នជាសរឿងសោរះសកើតស�ើង?
៤.សូមគិតសរឿងខដលសោកអនាកប្នអានសៅកនាុងការសិកសាសៅថ្្ងសនរះអំ្ីពករុមថា្វ យបង្គំតូចមយួសៅអឺរ ៉ាុប។
សតើអ្វីខដលសធ្វើសអាយពករុមតូចរបស់្ួកសគប្នទទួលសជាគជយ័?សតើខផនាកអ្វីែលោរះខដល្ួកសគប្នសធ្វើការសៅឯ
ផ្រះខដលោសំៅរកភា្សជាគជយ័របស់្ួកសគ? សៅស្លខដលសោកអនាកចាបស់ផតាើម្ន័្ធកិច្ចរបស់សោកអនាក
សពរាបព់្រះសៅកនាុងសហគមនរ៍បស់សោកអនាកជាសលើកដំបូង?សតើសហតុអ្វីប្នជាការជួបជំុសៅឯផ្រះឬសៅ
ទីកខនលោងដថទសទៀតរានសុវតថែិភា្ជាងសៅឯព្រះវហិារ?
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 ឃាតករខដល្ំុប្នទទួលសជាគជយ័កនាុងការសរាលោ បស់ស្មៀនថនហាងសសសវនសដយអាតស់វនទីស្
នឹងមនិពតរូវពបឈមមុែនឹងការកាតស់ទាសសោរះស�ើយ បោ្ប់្ ីអាជ្ាធរទីមរ័ខ្ងសកើតទទួលយកការសសពមច
ចិតតារបស់សស្មៀនថានឹងអភយ័សទាសជាជាងខស្វងរកយុតតាិធមស៌ៅសលើការវាយពបហារសោរះ។ករណីសនរះប្ន
សធ្វើសអាយពបជាជនថនទីពករុង�ូស៉ាបា�ូស (Lospalos) ថនពបសទសទីមរ័រានការភ្ាកស់ផ្អើលជាខ្លោ ងំ ខដល
ការផតាោ្សទាសគឺជាសរឿងធម្មតាសូម្បខីតអាជ្ាធរកប៏្នបង្ហា ញអារម្មណ៍្ំុគួរសអាយសជឿខដលថាសអឌូវា៉ា ឈូមូរា
(EduWachumura)ខដលជាសស្មៀនហាងប្នសពជើសសរ ើសអភយ័សទាសសអាយឃាតករសោរះសៅវញិ។
 ជូវនីីលអាោោស(JuvinilAnanias)ប្នយកលំខ្ងចាកចូ់លសៅតាមទា្វ រហាងសោយរាន
បំណងចងស់រាលោ បស់អឌូសៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១៧ទាងំពសវងឹ។សអឌូប្នជួយ��ជូវនីីលសៅឯប៉ាុសតាិ៍ប៉ាូលីស�ូសស៉ាបា�ូស
សៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១៩និងប្នចុរះហតថែសលខ្សលើសសចកតាីពបកាសសលើកខលងសទាសដល់ជូវនីីល។ជូវនីីលប្ន
សខមដែងវបិ្បដិ្រសីោយសស្ងៀម ្្ង ត។់គ្តប់្ននិយយថា«សអាយែ្ុ ំសូមសទាសសៅសលើទសង្វើខដលែ្ុ ំប្ន
សធ្វើសៅសលើអនាក។សូមអរគុណ»។
 ជូវនីីលប្នសរាលោ បព់ជរូក និងប្នអសញជ ើញសអឌូសអាយចូលរមួជាកិតតាិយសសៅកនាុងកម្មវធិីជបស់លៀង
របស់គ្ត់ប៉ាុខនតាសអឌូប្នបដិសសធការអសញជ ើញសោរះសោយ្ន្យល់ថាគ្តត់ម្ចព់ជរូក។មសនតាីអាជ្ាធរ
ប្នសមលោងឹសមើលទាងំ្ំុគួរសអាយសជឿ ែណៈខដលសអឌូប្នចុរះហតថែសលខ្សលើពកោសសៅកនាុងទីឃុំឃាងំរបស់
្ួកសគ។មសនតាីរានា កប់្ននិយយសៅកានជូ់វនីីលថា«យ៉ា ងសហាចណាស់ឯងគួរខតជូនសគុណឬសគ្មយួ
កបាលដល់សអឌូ»។
 ការវាយពបហារមយួសនរះពតរូវប្នបង្ហា ញជាសរឿងថនសបសកកម្មសបបាតហ៍ស្គូលសៅកនាុងពតីរាស
ទី៤ឆ្នា ២ំ០១៨ខដលប្នសកើតស�ើងបោ្ប់្ ីជូវនីីលពសវងឹប្នទំលុរះចូលសៅកនាុងហាងនិងប្នសជរពបសទច
ផ្តា ្សលើសអឌូអាយុ២៨ឆ្នា ំខដលកំ្ុងខតសធ្វើការសៅខ្ងសពកាយតុគិតលុយ។សអឌូខដលប្នចូលជា្ួក
ជំនំុអាតស់វនទីស្បោ្ប់្ ីការសិកសាព្រះគម្រី្ីសោកសសលីនដូសជាអូស�យ(ZelindoJoaoLay)ខដលជា
រា្ច ស់ហាងគ្តប់សោ្សជូវនីីលសោយពសទន។់ជូវនីីលប្នគំរាមកំខហងថានឹងសរាលោ បស់អឌូប៉ាុខនតាប្នដកែលោួន
សៅវញិ សៅស្លខដលគ្តស់ឃើញអតិ្ិជនដថទសទៀតសៅកនាុងហាងសោរះខដរ។គ្តប់្ននិយយទាងំសសង្គឺត
សធ្មញែណៈខដលគ្តស់បើកទា្វ រហាងបំរុងនឹងសចញថា«អញនឹងសរាលោ បឯ់ងយបស់នរះ»។
 យបស់ោរះ សអឌូប្នឮសំស�ងសគ្រះទា្វ រ្ីខ្ងសព្ទា្វ រខដកទី២ខដលសៅខ្ងសពកាយហាង។គ្ត់
ប្នសដើរសៅដល់ទា្វ រខដលចាកស់្នឹងពចវាកជ់ាបគ់្នា រចួលួចសមើលសៅតាមចសោលោ រះពចវាកស់្សោរះសដើម្បី
សអាយដឹងថា សតើអនាកណាសៅខ្ងសព្។ សៅស្លសោរះ លំខ្ងមយួប្នចាកចូ់លមកតាមទា្វ រ។ សអឌូប្ន
សលើកថដរបស់គ្តប់សញជ ៀសទិសសៅថនលំខ្ងសោរះសចញភាលោ មមយួរសំ្ច។ ចុងលំខ្ងប្នវាសចំពចមុរះរបស់
គ្ត។់
 ្ីរថ្្ងសពកាយមកអាជ្ាធរប្នចូលមកកនាុងហាងសដើម្បសីសើុបសួរសអឌូថាសតើគ្តច់ងស់អាយអនាក
លួចពបហារគ្តចូ់លសៅកនាុងគុកខដរឬសទ។សអឌូប្នពគវកីបាលគ្ត។់គ្តប់្ននិយយថា«ែ្ុ ំប្នអភយ័
សទាសសអាយបុរសរានា កស់ោរះសហើយ»។សទារះបីជាដូសចានា រះកតាីអាជ្ាធរប្នចាបឃុ់ំជូវនីីលអស់រយៈស្លមយួ
   អាទិត្យខតសពកាយមកកស៏ោរះខលងគ្តវ់ញិ។នីតិវធិីចបាបដ់ខ៏វងអោលោ យពតរូវ
   ប្នអនុវតតារហូតដល់ឆ្នា ២ំ០១៩សៅស្លខដលជូវនីីលពតរូវប្នពបកាស
   ជាផលោូវការ្ីការសលើកខលងសទាសសោយសំណាកអ់ាជ្ាធរ។
   សហ្សលីនដូ(Zelindo)សង្មឹថាសហគមនក៍នាុងតំបនខ់ដលពសឡាងំកាងំ
   នឹងយល់ប្នថាព្រះចងស់លើកខលងសទាសសអាយ្ួកសគដូចខដលសអឌូប្ន
   អភយ័សទាសដល់ជូវនីីលយ៉ា ងដូសចានា រះខដរ។បោ្ប់្ ីការវាយពបហារសោរះ
   មកបងប្អូនពបរុសពសីរបស់សអឌូប្នទទួលបុណ្យពជមុជទឹក។សហ្សលីនដូ
   សង្មឹថាមនុស្សជាសពចើននឹងសធ្វើតាមគំរូរបស់្ួកសគផងខដរ។
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ការចែកចាយររឿងអំពីពពរះរយស៊វូ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ៥ីខែកញ្ញា ឆ្នា ២ំ០២០

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សអសេសូរ២៖១-៣;យ៉ូហានទ១ី១៖១-៤;រ៉ាកុស
៥៖១៨-២០;សហសព្ើរ១០៖១៩-២២;កាឡាទី២៖២០។

ែចងចា៖ំ«ែ្ុ ំប្នសរសសរសសចកតាីទាងំសនរះស្្ើមកអនាករាល់គ្នា ខែលស�ឿែល់ព្រះនាមព្រះរា�បុពរាថនព្រះ
សែើម្ីឲ្យអនាករាល់គ្នា ប្នែឹងថាអនាករាល់គ្នា រាន�ីវតិអស់កល្ជានិច្ចសហើយ»(យ៉ូហានទី១៥៖១៣)។

 ែូចខែលសយើង្ភិាកសាគ្នា រចួមកសហើយថា�វីតិខែលប្នផ្លា ស់បតាូរគឺជាេស័តាុរាងែរ៏ានអណំាច
បំ្ តុកនាុងការខចកចាយែណឹំងល្អ។មនុស្សពបខហល�ទំាស់សៅនងឹសគ្ល�សំនឿរបស់សោកអនាក។្កួសគ
ពបខហលជា្ំុយល់ពសបសៅនងឹសសចកតាីបសពងៀនថនព្រះគម្រីរបស់សោកអនាក។្ួកសគពបខហលនិយាយមក
កានស់ោកអនាកថាសោកអនាក្ំុប្នយល់អំ្ ពី្រះគម្រីសនារះសទ។ប៉ុខនតាសតើអនាកណាអាចនឹងពបខកកជាមយួនឹង
ទបីនាទា ល់ផ្ទា ល់របស់សោកអនាកអំ្ីព្រះសយសូ៊វនងិអ្ីខែលពទងប់្នស្្ើសៅកនាុង�វីតិរបស់សោកអនាកសំខាន់
ប៉នុណាសពរាបស់ោកអនាកសនារះ?
 ការស្្ើបនាទា ល់គឺជាការខចកចាយអំ្អី្ីខែលសោកអនាកប្នែងឹអំ្ ពី្រះសយសូ៊វ។ ការស្្ើបនាទា ល់
គជឺាការអនុញ្ញា តសអាយមនុស្សែថទប្នែងឹអំ្ ពី្រះសយសូ៊វ នងិអ្ីខែលពទងប់្នស្្ើសពរាបស់យើងសំខាន់
ប៉នុណា។អនាកែលារះប្នគិតថាការស្្ើបនាទា ល់គឺពគ្នខ់តជាការ្យាយាមបង្ហា ញថាអ្ីខែល្កួសគស�ឿគឺពតឹមពតរូវ
រឯីសគ្ល�សំនឿរបស់អនាកែថទគឺមនិពតឹមពតរូវខតប៉ុសណាណ រះ។ប៉ុខនតាពបសិនសបើសយើងស្្ើបនាទា ល់សោយពគ្នខ់តគតិ
យ៉ាងែូសចានា រះសនារះសយើងនងឹ្ំុអាចនាមំនុស្សជាសពចើនសៅឯព្រះសយសូ៊វប្នស�ើយ។បនាទា ល់របស់សយើងអំ្ ី
ព្រះសយសូ៊វពតរូវខតសចញមក្ចីតិតាខែលប្នផ្លា ស់បតាូរសោយសសចកតាីសមរាតា ករណុា សសចកតាីសលើកខលងសទាស
សសចកតាីពសឡាញ់នងិសសចកតាី្ តិរបស់ពទង។់ស្លសនារះអនាកែថទនងឹសមើលស�ើញសសចកតាី្ តិខែលសយើង
ស�ឿប្នផ្លា ស់បតាូរ�វីតិរបស់សយើងសោយរសបៀបណា។សនារះគជឺាសហតុ្លែសំ៏ខានខ់ែលសយើងពតរូវខតរស់សៅ
រាមសគ្ល�សំនឿរបស់សយើង។
 សយើងពតរូវខតបង្ហា ញថារាល់ការបសពងៀនទាងំអស់ថនព្រះគម្រីគឺសផ្តា តសៅសលើព្រះសយសូ៊វព្មទាងំ
បង្ហា ញអំ្ សីសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទង់្ ងខែរ។ ស្លសនារះ អនាកែថទនងឹចងទ់ទលួយកសសចកតាទីាងំឡាយ
ខែលព្រះគម្រីប្នសំខែងមក។

សមសរៀនទី១១៥-១១កញ្ញា 
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ព្រះសយសូ៊វគឺជាមូលសហតុថនទីបនាទា ល់របស់សយើង

 កនាុងនាមជាពគីស្ទា នសយើងទាងំអស់គ្នា រានសរឿងផ្ទា ល់ែលាួនសែើម្បីង្ហា ញពប្បែ់ល់អនាកែថទ។សរឿង
សនរះគឺសតាីអំ្ីរសបៀបខែលព្រះសយសូ៊វប្នផ្លា ស់បតាូរ�ីវតិរបស់សយើងនិងអ្ីខែលពទងប់្នស្្ើសពរាបស់យើង។

 សតើសយើងរានអតតាចរតិយ៉ាងែូចសមតាចមុនស្លខែលសយើងស្គា ល់ព្រះសយសូ៊វ?សតើអតតាចរតិរបស់
សយើងផ្លា ស់បតាូរយ៉ាងែូចសមតាចសៅស្លខែលសយើងទទួលស�ឿែល់ពទង?់

ក.�ីវតិរបស់សយើងមុនស្លខែលប្នស្គា ល់ព្រះសយសូ៊វ(សអសេសូរ២៖១-៣)។
________________________________________________________________________

ែ.�ីវតិរបស់សយើងបនាទា ប់្ ីប្នស្គា ល់ព្រះសយសូ៊វ(សអសេសូរ២៖៤-១០)។
________________________________________________________________________
 សូមពកស�កសមើលអំ្ីកពមតិខែលសយើងប្នផ្លា ស់បតាូរគួរសអាយអស្្ច រ្យណាស់ខមនសទ!មុនស្ល
ខែលអនាករាល់គ្នា ប្នស្គា ល់ព្រះសយសូ៊វ«្ីសែើមអនាករាល់គ្នា ក៏ស្លា ប់កនាុងការរលំងសហើយកនាុងអំស ើ្ប្បខែរ»
(សអសេសូរ២៖១)។សយើង«ប្នរស់សៅកនាុងសណាឋា នជាមនុស្សរានប្ប»(បកខពប្្ី)និង«ប្នពបព្ឹតតា
រាមរសបៀបសោកីយ៍សនរះ»(សអសេសូរ២៖២)។«សយើងរាល់គ្នា ទាងំអស់ក៏ប្នពបព្ឹតតាកនាុង្ ួកសនារះ្ ីសែើម
ខែរសោយសសចកតាីបង៉ពប្ថានា របស់ស្ច់ឈាមសយើង»(សអសេសូរ២៖៤)។«សនារះសយើងជាមនុស្សជាប់កនាុង
សសចកតាីខ្ាល់ែូចជាមនុស្សឯសទៀតខែរ»(សអសេសូរ២៖៣)។សយើងរាល់គ្នា ប្នវសង្ងមុនស្លខែលសយើង
ស្គា ល់ព្រះសយសូ៊វ។
 សយើងពបខហលជាប្នគិតថាសយើងរានសសចកតាីសបបាយរកីរាយជាខាលា ងំសៅស្លសនារះ។ប៉ុខនតា
សៅខាងកនាុងចិតតារបស់សយើងស្ញសៅសោយភា្សស្កសៅនិងរានអារម្ណ៍ថាសយើងពតរូវការអ្ីមយួបខនថែម
សទៀតសែើម្សីអាយ�ីវតិរបស់សយើងរានអតថែនយ័។បនាទា បម់កសយើងប្នចូលសៅឯព្រះសយសូ៊វ។សសចកតាី
ពសឡាញ់របស់ពទងប់្នផ្លា ស់បតាូរអ្ីៗពគបយ៉់ាង។ឥ�ូវសនរះសយើងប្នរាន�ីវតិរស់សៅយ៉ាង្ិតពប្កែ
សៅកនាុងព្រះសយសូ៊វ។សនារះគឺសោយស្រខត«ពទង់ប្នសពប្សឲ្យសយើងរាល់គ្នា ប្នរស់»(សអសេសូរ២៖៥)។
ព្រះប្នស្្ើកិច្ចការសនរះសោយស្រខតពទង់«សោយសពររះសសចកតាីពសឡាញ់ជាខាលា ងំខែលពទង់រានែល់សយើង
រាល់គ្នា »(សអសេសូរ២៖៤)។«ពទង់ប្នសំខែងឲ្យអស់ទាងំកល្ខាងមុែប្នស�ើញព្រះគុណែ៏្ ្ងន់សលើស
លុបរបស់ពទង់សោយសសចកតាីសប្ុរសខែលពទង់្ តាល់មកសយើងកនាុងព្រះពគីសទាសយសូ៊វ»(សអសេសូរ២៖៧)។
�ីវតិនឹងរានអតថែនយ័្្ីសៅកនាុងព្រះយសូ៊វ។ែូចខែលសោកយ៉ូហានប្នរានពបស្សនថ៍ា«សៅកនាុងពទង់
រាន�ីវតិសហើយ�ីវតិសនារះជា្ នលាឺថនមនុស្សសោក»(យ៉ូហាន១៖៤)។
 សូមអានែគម្រីសអសេសូរ២៖១០។សតើែទាងំសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងអ្ីែលារះអំ្ីស្រៈសំខានថ់ន
កិច្ចការល្អៗចំសររះសសចកតាី�ំសនឿរបស់ពគីស្ទា ន?ទនទាឹមនឹងសនរះសយើងស�ឿថាមនុស្សពតរូវប្នសស្ង្គា រះ«សោយ
ស្រសសចកតាី�ំសនឿគឺមនិខមនសោយការពបព្ឹតតារាមពកឹត្យវនិយ័សទ»(រ ៉ូម៣៖២៨)។សតើសហតុអ្ីប្នជាសយើង
សៅខតពតរូវការការពបព្ឹតតារាមពកឹត្យវនិយ័ពបសិនសបើសយើងែឹងថាសយើង្ំុប្នសស្ង្គា រះសោយស្រកិច្ចការ
ទាងំសនារះសៅសហើយ?សតើកិច្ចការល្អៗរានចំខណកអ្ីែលារះសៅកនាុង�ីវតិរបស់សយើង?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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សរឿងផ្ទា ល់ែលាួនរបស់សយើងអំ្ីព្រះសយសូ៊វ

 សោកយ៉ូហាននិងសោកយ៉ាកុបជាកូនរបស់សោកសសសបសែ។សោកយ៉ាកុបនិងសោកយ៉ូហាន
កព៏តរូវប្នសគសៅថាជា«កូន្គារោន»់(រ៉ាកុស៣៖១៧)។ព្រះសយសូ៊វគឺជាអនាកខែលប្នោកស់ឈ្ារះសនរះ
សអាយសោកយ៉ូហាននិងសោកយ៉ាកុប។សោកយ៉ូហានជាមនុស្សខែលឆ្បែ់ឹងសលឿន។ព្រះគម្រីប្ន
បង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីពគ្មយួសៅស្លខែលសោកយ៉ូហានែឹងជាខាលា ងំ។ព្រះសយសូ៊វនិងសិស្សរបស់ពទង់
ប្នស្្ើែំសណើ រឆលាងកាត់្ួកសគប្ន្យាយាមខស្ងរកកខនលាងស្នា កស់ៅមយួយបស់ៅកនាុងេូមមិយួ។ប៉ុខនតាស្សន៍
ស្រ៉ារ ី្ ុ ំចូលចិតតាស្សនយូ៍ោសនារះសទ។សរ៉ាលា រះសហើយប្នជាស្សនស៍្រ៉ារ ី្ ុ ំប្ន្តាល់កខនលាងែល់ព្រះសយសូ៊វ
និងសិស្សរបស់ពទងស់អាយស្នា កស់ៅកខនលាងណាមយួសៅកនាុងេូមរិបស់សគស�ើយ។
 សោកយ៉ាកុបនិងសោកយ៉ូហានប្នគិតថា្ួកសគែឹងចបាស់អំ្ីរសបៀបសោរះពស្យបញ្ហា តប
សៅនឹងឥរយិាប្ែអ៏ាពកករ់បស់ស្សនស៍្រ៉ារ។ី«ព្រះអរា្ច ស់សអើយសតើពទង់ស្្ព្រះហឫទយ័ឲ្យសយើង
ែ្ុ ំសៅសេលាើងឲ្យធ្លា ក់្ ីសលើសម�មកបស ឆ្ រះសគែូចជាសោកសអលីយ៉ាប្នស្្ើខែរឬអី»(លូកា៩៖៥៤)។ចសមលាើយ
របស់ព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសអាយសោកយ៉ាកុបនិងសោកយ៉ូហានរានការភ្ាកស់្្អើលជាខាលា ងំ។ពទងខ់បរជា
បសនាទា សែល់្ួកសគសៅវញិ។ សនារះ្ួកសគប្នចាកសចញ្ីេូមសិោយសស្ងៀមស្្ង តស់ៅ។ វ ិ្ ីស្្សតារបស់
ព្រះសយសូ៊វគឺជាការបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់ខត្ំុខមនជាការបង្ំសនារះសទ។
 កំហឹងរបស់សោកយ៉ូហានប្នផ្លា ស់បតាូរសៅសោយស្រខតគ្តស់ៅ�ិតនឹងព្រះសយសូ៊វ។សោក
យ៉ូហានប្នពបកបសោយសសចកតាីពសឡាញ់សសចកតាីសប្ុរសនិងវញិ្ញា ណថនសសចកតាីសុភា្រាបស្។រក្យ
ថា«ពសឡាញ់»ពតរូវប្នសរសសរ�ិត៤០ែងសៅកនាុងសំបុពតទីមយួរបស់សោកយ៉ូហាន។
 សូមអានែគម្រីយ៉ូហានទី១១៖១-៤;យ៉ូហានទី១៣៖១;យ៉ូហានទី១៤៖៧-១១និងយ៉ូហាន
ទី១៥៖១-៥។ សតើែទាងំសនរះបង្ហា ញសោកអនាកអ្ីែលារះអំ្ីសរឿងផ្ទា ល់ែលាួនរបស់សោកយ៉ូហានអំ្ីព្រះសយសូ៊វ?
សតើការផ្លា ស់បតាូរអ្ីែលារះខែលប្នសកើតស�ើងសៅកនាុង�ីវតិរបស់សោកយ៉ូហានសោយសពររះខតចំណងមតិតាភា្
របស់គ្តជ់ាមយួនឹងព្រះសយសូ៊វ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ក្ួនចបាបថ់ន�ីវតិរានស្រៈសំខានជ់ាទីបំ្ុត។អនាកពសីខអលលាិន�ីថវត៉ប៍្នរានពបស្សនអ៍ំ្ី
ក្ួនចបាបស់នរះយ៉ាងែូសចនារះ៖«ការបង្ិតបង្ំរបស់សយើងនឹងពបឆ្ងំទាស់ជាមយួនឹងការពគបព់គងរបស់ព្រះ។ព្រះ
ពគ្នខ់តចងស់អាយមនុស្សសោកបសពមើពទង់សោយសពររះ្ួកសគពសឡាញ់ពទងប់៉ុសណាណ រះ។សសចកតាីពសឡាញ់
្ំុអាចបង្ំប្នស�ើយ។សសចកតាីពសឡាញ់្ំុអាចយកឈនារះសោយការបង្ិតបង្ំឬសោយអំសណាចប្នស�ើយ»។
ែកពសង់្ ីTheDesireofAges,page22,adpated។
 សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វនឹងបំស្ញសយើង សៅស្លខែលសយើងថ្ាយ�ីវតិទាងំពសរុង
របស់សយើងសៅឯព្រះសយសូ៊វ។ េស័តាុរាងែខ៏ាលា ងំកាលា បំ្ុតថនស្សនាពគីសទាគឺជា�ីវតិខែលប្នផ្លា ស់បតាូរ។
សតើេស័តាុរាងសនរះរាននយ័ថា សយើងនឹង្ំុរានកំហុសពតងណ់ាមយួសៅកនាុងការបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់និង
សសចកតាីសមរាតា ករុណារបស់ព្រះសយសូ៊វឬ?សទ្ំុខមនែូសចានា រះស�ើយ។�ីវតិខែលប្នផ្លា ស់បតាូររាននយ័ថា
សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វនឹងពតរូវប្នស�ើញសៅកនាុង�ីវតិរបស់សយើង។សនរះគឺជាព្រះ្រសពរាប់
មនុស្សពគបគ់្នា ខែលសៅ�ំុវញិសយើង។
 សតើសោកអនាកបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វសៅកានអ់នាកែថទប្នប៉ុនណាខែរ?
សតើចសមលាើយរបស់សោកអនាកបង្ហា ញសោកអនាកអ្ីែលារះអំ្ីែលាួនរបស់សោកអនាកផ្ទា ល់?
________________________________________________________________________

ថ្្ងចន័ទា ៧កញ្ញា
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ការពប្បស់រឿងអំ្ីព្រះសយសូ៊វ

 សតើអនាកណាខែលព្រះសយសូ៊វប្នចាតស់អាយសៅខចកចាយែំណឹងល្អជាសលើកែំបូង?រានា កស់នារះ
្ំុខមនជាសិស្សរបស់ពទងខ់ែលខតងខតសៅ�ិតពទងស់នារះសទ។ មនុស្សែំបូងសគខែលព្រះប្នប្ូ្នសអាយ
សៅគឺជាបុរស្ីរនាកខ់ែលរានអារក្សអសស្ចចូល។្ួកសគប្នបំេយ័អនាកេូមិនិងស្្ើសអាយចិតតារបស់្ួក
សគេយ័ខាលា ចជាខាលា ងំមុនស្លខែលព្រះសយសូ៊វប្នរល់�ីវតិរបស់្ួកសគ។
 អារក្សអសស្ចប្នស្្ើសអាយបុរសរានា ករ់ានកំឡាងំយ៉ាងខាលា ងំខែលអាចស្្ើសអាយគ្តក់ាតផ់្តា ច់
ពចវាកខ់ែលអនាកេូមបិ្នចងគ្ត។់បនាទា បម់កបុរសរានា កស់នរះប្នខពសកសចញជាសំស�ងែគ៏ួរសអាយរន្ធត់
ជាទីបំ្ុត។គ្តអ់ារែលាួនរបស់គ្តស់ោយ្្ពសរួចៗ។សខពមករបស់បុរសទាងំសនរះប្នបង្ហា ញ្ីភា្ឈឺ
ចាបយ៉់ាងខាលា ងំសៅកនាុងវញិ្ញា ណរបស់្ួកសគ(រ៉ាថាយ៨៖២៨,២៩;រ៉ាកុស៥៖១-៥)។
 ប៉ុខនតាសពកាយមក្ួកសគប្ន�ួបព្រះសយសូ៊វ។�ីវតិរបស់្ួកសគពតរូវប្នផ្លា ស់បតាូរជាសរៀងរហូត។
ព្រះសយសូ៊វប្នបសណតា ញអារក្យអសស្ចសចញ្ីរាងកាយសគសៅ។អារក្សទាងំសនារះប្នចូលសៅកនាុងហ្ូង
ថនសត្ព�រូក។បនាទា បម់កសត្ព�រូកទាងំសនារះប្នសោតចុរះ្ី�ំរាលេនាចូំលសៅកនាុងសមុពទស្លា បអ់ស់សៅ
(រ៉ាថាយ៨៖៣២-៣៤;រ៉ាកុស៥៖១៣,១៤)។
 សូមអានែគម្រីរ៉ាកុស៥៖១-១៧។សតើរានអ្ីសកើតស�ើងចំសររះបុរសទាងំ្ីរនាកស់នរះ?សតើអនាក
ពសរុកេូមបិ្នស�ើញអ្ីែលារះសៅស្លខែល្ួកសគចូលមកសមើលអ្ីខែលប្នសកើតស�ើងសនារះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 បុរសទាងំ្ីរនាកខ់ែលរានអារក្សអសស្ចចូលពតរូវប្នផ្លា ស់បតាូរសោយអំណាចរបស់ព្រះសយសូ៊វ។
អនាកពសរុកេូមបិ្នស�ើញបុរសទាងំសនារះអងគាុយសៅទាបព្រះប្ទារបស់ព្រះសយសូ៊វ។ បុរសទាងំ្ីរនាកប់្ន
ស្ទាៀងស្តា បព់គបរ់ក្យខែលព្រះសយសូ៊វប្នរានបនទាូល។ែូចខែលអនាកប្នែឹងពស្បស់ហើយថាកណ្ឌ គម្រី
រ៉ាថាយប្នខចងថាបុរស្ីរនាកព់តរូវប្នសពប្សសអាយរចួ្ីអារក្សអសស្ច។ប៉ុខនតាសរឿងរបស់សោករ៉ាកុស
ប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីបុរសខតរានា កប់៉ុសណាណ រះ។អ្ីខែលសំខានស់នារះគឺថាព្រះសយសូ៊វប្នស្្អ ងបុរស
ទាងំ្ីរនាកស់្ជា្្ី។ពទងប់្នសពប្សរូបកាយចិតតាគំនិតអារម្ណ៍និងវញិ្ញា ណរបស់្ួកសគ។
 សូមអានែគម្រីរ៉ាកុស៥៖១៨-២០។បុរសទាងំសនរះខែលប្នផ្លា ស់បតាូរចងស់ៅរាមព្រះសយសូ៊វ
ែូចខែលសោកអនាកប្នស�ើញសៅកនាុងែទាងំសនរះ។ ប៉ុខនតា សតើព្រះសយសូ៊វប្នប្ូ្ន្ួកសគសអាយស្្ើកិច្ចការ
អ្ីសៅវញិ?
________________________________________________________________________
 «បុរសទាងំសនរះពគ្នខ់តប្នឮការបសពងៀនែែ៏លាីមយួរបស់ព្រះសយសូ៊វប៉ុសណាណ រះ។្ួកសគ្ំុធ្លា បប់្ន
ឮព្រះសយសូ៊វអ្ិបបាយសសចកតាីណាមយួសៅស�ើយសទ។សិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វខតងខតសៅជាបជ់ាមយួនឹង
ព្រះសយសូ៊វជាសរៀងរាល់ថ្្ង។សរ៉ាលា រះសហើយ្ួកសគប្នែឹងអំ្ីរសបៀបបសពងៀនសៅកានអ់នាកែថទ។ប៉ុខនតាបុរសទាងំ
សនរះ្ំុខែលែឹងអំ្ីរសបៀបបសពងៀនទាល់ខតសស្រះ។ទនទាឹមនឹងសនរះ្ួកសគប្នយក�ីវតិខែលប្នផ្លា ស់បតាូររបស់
្ួកសគមកស្្ើជាេស័តាុរាងែរ៏ស់ សែើម្បីង្ហា ញែល់អនាកែថទថា ព្រះសយសូ៊វគឺជាព្រះអងគាសស្ង្គា រះ។ បុរសទាងំ
សនរះប្នពប្បអ់ំ្ីអ្ីខែល្ួកសគប្នែឹង។្ួកសគប្នពប្បអ់ំ្ីអ្ីខែល្ួកសគប្នស�ើញប្នឮនិងរាន
អារម្ណ៍អំ្ីអំណាចរបស់ព្រះសយសូ៊វ»។
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ការខ្លាងទីបនាទា ល់សោយរានការធ្នា

 សូមអានែគម្រីយ៉ូហានទី១៥៖១១-១៣;សហសព ើ្រ១០៖១៩-២២និងកូរនិ្ូសទី១១៥៖១,
២។សតើែទាងំសនរះបង្ហា ញសសចកតាីសង្មឹអ្ីែល់សយើងអំ្ី�ីវតិែស៏ៅអស់កល្របស់សយើង?សតើសហតុអ្ីប្ន
ជាសយើងអាចស្្ើទីបនាទា ល់សោយរានការធ្នាថាព្រះពទងប់្នសស្ង្គា រះសយើង?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សយើង្ំុអាចនឹងខចកចាយសសចកតាី�ំសនឿសនរះជាមយួនឹងអនាកែថទសទៀតប្នស�ើយ ពបសិនសបើសយើង
្ំុស�ឿថា ព្រះសយសូ៊វប្នសស្ង្គា រះសយើងសនារះ។ សយើង្ំុអាចខចករខំលកនូវអ្ីខែលសយើងគ្្នសនារះស�ើយ។
រានពគីស្ទា នខែលល្អនិងរានចិតតាសប្ុរសខែល្ួកសគខតងខតរស់សៅកនាុងភា្េយ័ខាលា ច។្ួកសគរាន
សសចកតាីសង្សយ័ថាសតើ្ួកសគនឹងរានសសចកតាីល្អពគបព់គ្ន់សែើម្សីអាយព្រះសស្ង្គា រះ្ួកសគខែរឬសទ?ែណៈ
ខែលព្ឹទា្ធ ចារ្យខែលជាអនាកអ្ិបបាយែរ៏ានវយ័ចំណាស់រានា កប់្នរានពបស្សនថ៍ា«សៅស្លខែល
ែ្ុ ំពកស�កសមើលែលាួនែ្ុ ំស�ើងវញិ ែ្ុ ំ្ំុស�ើញរានកខនលាងណាខែលស្្ើសអាយែ្ុ ំប្នសស្ង្គា រះទាល់ខតសស្រះ។
ប៉ុខនតា សៅស្លខែលែ្ុ ំសមលាងឹសមើលសៅឯព្រះសយសូ៊វវញិែ្ុ ំ្ំុស�ើញរានកខនលាងណាខែលស្្ើសអាយែ្ុ ំប្តប់ង់
សសចកតាីសស្ង្គា រះសនារះស�ើយ។ ព្រះបនទាូលរបស់ព្រះអរា្ច ស់ខែលពទងប់្នរានបនទាូលសចញ្ីព្រះឱសឋារបស់
ពទងម់កព្រះបនទាូលទាងំសនារះគឺជាសសចកតាី្ិតសៅពគបទ់ាងំសមយ័ខែលថា៖អស់ទាងំមនុស្សសៅចុងខ្នែី
សអើយចូរសមើលមកអញសហើយទទួលសសចកតាីសស្ង្គា រះចុរះែ្តិអញសនរះជាព្រះឥតរានណាសទៀតស�ើយ»
(សអស្យ៤៥៖២២)។
 ព្រះអរា្ច ស់របស់សយើងចងស់ស្ង្គា រះសយើងជាខាលា ងំណាស់។សលើសជាងសនរះសៅសទៀត ពទងប់្ន
ពបទានអំសណាយខែលជា�ីវតិអស់កល្ែល់សយើងសោយមនិគិតថ្លា។ពទងច់ងព់បទានអំសណាយមយួសនរះ
សែើម្បីំស្ញចិតតារបស់សយើងសោយសសចកតាីអំណរ។ពទងច់ងរ់សំោរះសយើងសចញ្ីអំស ើ្ប្បនិងអំស ើ្រលំង។
ពទងច់ងស់អាយសយើងប្នរាបជ់ាសុចរតិសែើម្សីអាយប្នសមពតីជាមយួនឹងពទង។់សោកប៉ុលប្នរានពបស្សន៍
ថា«ែូសចនារះខែលសយើងរាល់គ្នា ប្នរាប់ជាសុចរតិសោយការស�ឿសនារះសឈ្ារះថាសយើងប្នសមពតីនឹងព្រះសោយ
ស្រព្រះសយសូ៊វពគីសទាជាព្រះអរា្ច ស់ថនសយើងរាល់គ្នា សហើយ»(រ ៉ូម៥៖១)។សោកប៉ុលករ៏ានពបស្សនស៍ទៀត
ខែរថាសយើងអាចស�ឿទុកចិតតាប្នថា«ឯអនាកណាខែលរានព្រះរា�បុពរាសនារះក៏រាន�ីវតិខែរខតអនាកណាខែល
គ្្នព្រះរា�បុពរាថនព្រះសទសនារះគ្្ន�ីវតិស�ើយ»(យ៉ូហានទី១៥៖១២)។
 សយើងប្នទទួលស�ឿព្រះសយសូ៊វសោយសសចកតាី�ំសនឿ។បនាទា បម់កពទងនឹ់ងសណឋាិ តសៅកនាុងចិតតា
របស់សយើងរាមរយៈអំណាចថនព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់ពទង។់ សោយស្រមូលសហតុសនរះសហើយប្នជា
សយើងរានអំសណាយទានថន�ីវតិអស់កល្រហូតមកែល់ស្្ថ្្ងសនរះ។ សតើសរឿងសនរះរាននយ័ថា សយើងនឹង
មនិអាចប្តប់ងអ់ំសណាយខែលជាព្រះគុណនិងសសចកតាីសមរាតា ករុណារបស់ព្រះប្នសទ?សយើងសៅខតអាច
ប្តប់ងអ់ំសណាយទាងំសនរះប្ន។(សូមអានែគម្រីស្ពតរុសទី២២៖១៨-២២;សហសព ើ្រ៣៖៦;វវិរណៈ
៣៖៥)។
 សយើងខតងខតរាន�សពមើសកនាុងការង្កសចញ្ីព្រះ។ប៉ុខនតាសតើសយើងចងប់្ន�សពមើសខបបសនារះ
ស្្ើអ្ី?ឥ�ូវសនរះសយើងប្នែឹងអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទង។់សយើងប្នយល់កានខ់តចបាស់អំ្ីមូល-
សហតុខែលពទងសុ់គត�ំនួសសយើង។សរ៉ាលា រះសហើយសយើងគួរខតសមលាងឹរកសមើលឱកាសជាសរៀងរាល់ថ្្ងសែើម្ី
ខចកចាយព្រះគុណខែលសយើងរានសៅកនាុងព្រះសយសូ៊វជាមយួនឹងអនាកែថទវញិ។
 សតើសោកអនាកស�ឿថាសោកអនាកប្នសស្ង្គា រះរាមរយៈព្រះសយសូ៊វខែរឬសទ?ពបសិនសបើសោក
អនាកស�ឿសតើសហតុអ្ីប្នជាសោកអនាកពប្កែសម៉លារះ?សតើែគម្រីណាែលារះខែលសោកអនាករកស�ើញអំ្ីសហតុ្ល
សពរាបក់ារធ្នារបស់សោកអនាក?ពបសិនសបើសោកអនាក្ំុស�ឿថាប្នសស្ង្គា រះរាមរយៈព្រះសយសូ៊វសនារះ
សទសតើសហតុអ្ីប្នជាសោកអនាកស្ទា កស់សទាើរ?សតើសោកអនាកអាចខស្ងរកការធ្នាខែលសោកអនាកពតរូវការប្ន
សោយរសបៀបណា?
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ែំណឹងែវ៏សិសសកនាុងការខ្លាង្ីទីបនាទា ល់

 «ែ្ុ ំប្នជាប់ឆ្កា ងជាមយួនឹងព្រះពគីសទាប៉ុខនតាែ្ុ ំរស់សៅមនិខមនជាែ្ុ ំសទៀតគឺជាព្រះពគីសទាពទង់រស់
កនាុងែ្ុ ំវញិសហើយខែលែ្ុ ំរស់កនាុងស្ច់ឈាមឥ�ូវសនរះសនារះគឺរស់សោយសសចកតាី�ំសនឿស�ឿែល់ព្រះរា�បុពរា
ថនព្រះខែលពទង់ពសឡាញ់ែ្ុ ំក៏ប្នពបគល់ព្រះអងគាពទង់�ំនួសែ្ុ ំសហើយ»(កាឡាទី២៖២០)។
 ជាការ្ិតណាស់រានសរឿងែលារះខែលសយើងពតរូវខតលរះបង់សៅស្លខែលសយើងទទួលស�ឿព្រះ-
សយសូ៊វ។ពទងសំ់ណូម្រសអាយសយើងលរះបងស់រឿងទាងំអស់សនរះ។ព្រះសយសូ៊វប្នបញ្្កយ៉់ាងចបាស់្ី
អ្ីខែលសយើងពតរូវស្្ើសែើម្សីែើររាមពទងថ់ា៖«សបើអនាកណាចង់មករាមែ្ុ ំពតរូវឲ្យអនាកសនារះលរះកាត់ចិតតាែលាួនឯង
ទាងំ្ ទាុកសឈើឆ្កា ងែលាួនរាល់ខតថ្្ងសហើយមករាមែ្ុ ំចុរះ»លូកា(៩៖២៣)។សសចកតាីស្លា បស់ៅសលើសឈើឆ្កា ងគឺជា
សសចកតាីស្លា បែ់ឈ៏ចឺាបប់ំ្ុត។សៅស្លខែលសយើងថ្ាយ�ីវតិរបស់សយើងែល់ព្រះសយសូ៊វសនារះ�ីវតិចាស់
របស់សយើងនឹងពតរូវ្្ួយរសអាយស្លា បស់ៅសលើសឈើឆ្កា ង្ងខែរ(សូមអានែគម្រីរ ៉ូម៦៖៦)។ែ្តិសនារះគឺជា
សសចកតាីែឈ៏ចឺាបប់ំ្ុត។ការឈចឺាបស់នរះគឺជាែំណាកក់ាលកនាុងការលរះបងអ់្ីៗខែលសយើងពប្ថានា និងទរាលា ប់
ស្ញមយួ�ីវតិរបស់សយើង។ប៉ុខនតារង្្នត់បសនាងនឹងការឈចឺាបខ់ែលសយើងពតរូវទទួលសនារះនឹងរានតថមលា
�ទីបំ្ុត។
 សរឿងសៅកនាុងព្រះគម្រីទាកទ់ងនឹងអ្ីខែលព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសពរាបស់យើងអាចផ្លា ស់បតាូរ�ីវតិ
របស់សយើងប្ន។សរឿងទាងំសនរះ្ំុខមនជាអ្ីខែលសយើងលរះបងស់ពរាបព់្រះសយសូ៊វសនារះស�ើយខតជាសរឿង
ខែលព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសពរាបស់យើងសៅវញិសទ។
 ពបវតតាិស្្សតាថនស្សនាពគីសទារានស្ញសោយសរឿងអំ្ីមនុស្សខែលប្នលរះបងអ់្ីៗជាសពចើន
សពរាបព់្រះសយសូ៊វ។សតើមនុស្សទាងំសនរះចងទ់ទួលប្ន�ីវតិអស់កល្រាមរយៈសកម្ភា្របស់្ួកសគឬ?
សទ្ំុខមនែូសចានា រះសទ។គ្្នអ្ីខែលសយើងអាចស្្ើសែើម្ផី្គា បែ់ល់ព្រះប្នសនារះសទ។បុរសនិង្សតាីទាងំសនរះ
ប្នយល់អំ្ីអ្ីខែលព្រះពគីសទាប្នស្្ើសពរាប់្ ួកសគ។សរ៉ាលា រះសហើយ្ួកសគសុែចិតតាលរះបងអ់្ីៗពគបយ៉់ាង
សពរាបព់្រះសយសូ៊វកនាុងការសែើររាមពទង។់
 សរឿងផ្ទា ល់ែលាួនរបស់សយើងអំ្ីព្រះសយសូ៊វខតងខតទាកទ់ងសៅនឹងអ្ីខែលព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសពរាប់
សយើង។សូមអានែគម្រីយ៉ូហាន១៖១២;យ៉ូហាន១០៖១០;យ៉ូហាន១៤៖២៧និងកូរនិ្ូសទី១១៖
៣០។សូមសរៀបរាបអ់ំ្ីអំសណាយមយួចំនួនខែលជាព្រះគុណរបស់ព្រះខែលសោកអនាកប្នរកស�ើញសៅ
កនាុងែគម្រីខាងសលើ។
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ែណៈស្លខែលសោកអនាកអានែគម្រីខាងសលើសូមគិតអំ្ីអ្ីខែលព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសពរាប់
សោកអនាក។ពបខហលជាសោកអនាកអាចជាពគីស្ទា នែស៏ស្្រះពតងរ់ានា កស់្ញមយួ�ីវតិរបស់សោកអនាក។ឬ
ពបខហលជាសោកអនាកចូលសៅឯព្រះសយសូ៊វ បនាទា ប់្ ីបទ្ិសស្្នែ៍រ៏ានអំណាចមយួប្នផ្លា ស់បតាូរសោក
អនាក។សូមគិតអំ្ីសសចកតាីល្អខែលព្រះសយសូ៊វរានចំសររះសោកអនាកព្មទាងំសសចកតាីសុែស្នតានិងសសចកតាី
រកីរាយខែលពទងប់្នពបទានែល់សោកអនាក្ងខែរ។សូមគិតអំ្ីពគ្ខែលពទងប់្នពបទានករាលា ងំែល់
សោកអនាកសអាយពបឈមជាមយួនឹងបញ្ហា និងស្លសវោលំប្កជាសពចើនសៅកនាុង�ីវតិ។
 សតើព្រះសយសូ៊វប្នសូមសអាយសយើងលរះបងអ់្ីែលារះសពរាបព់ទង?់សតើសោកអនាកប្នសរៀនអ្ីែលារះ
សចញ្ីបទ្ិសស្្នទ៍ាងំសនារះរបស់សោកអនាក? សតើអ្ីខែលសោកអនាកប្នសរៀនអាចកាលា យមកជាព្រះ្រសៅ
ែល់អនាកែថទយ៉ាងែូចសមតាច?
________________________________________________________________________
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ការសិកសាបខនថែម៖«ហ្ូងមនុស្សខែលសៅ�ិតព្រះសយសូ៊វ្ំុរានអារម្ណ៍ថា្ួកសគប្នទទួលអំណាចថន
ការ្យាប្លសៅស្លខែល្ួកសគរល់ព្រះសយសូ៊វសនារះសទ។ប៉ុខនតា ្សតាីរានា កខ់ែលលូកថែរបស់នាងសៅ
រល់ព្រះសយសូ៊វស�ឿថានាងនឹងប្នជាសរះសស្ើយ។ែូសចនារះនាងរានអារម្ណ៍ថាទទួលប្នអំណាចថន
ការ្យាប្លែ៏្ ិសសសរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ រឯីកិច្ចការខាងឯវញិ្ញា ណកែូ៏ចគ្នា នឹងសរឿងសនរះ្ងខែរ។ សតើរាន
អ្ីសកើតស�ើងពបសិនសបើសយើងខ្លាងពប្បអ់ំ្ីស្សនាសោយ្ុំយកចិតតាទុកោកស់នារះ?ឬថាសតើរានអ្ីសកើត
ស�ើងពបសិនសបើសយើងអ្ិស្ឋា នសោយ្ុំរានសសចកតាីសពសកឃ្លា នយ៉ាង្ិតពប្កែសៅកនាុងវញិ្ញា ណរបស់សយើង
សនារះ?ឬពបសិនសបើសយើង្ំុរាន�ំសនឿែរ៏ស់សៅវញិសនារះសតើនឹងរានអ្ីសកើតស�ើងខែរឬសទ?ស្លសនារះសសចកតាី
ខ្លាងពប្ប់សសចកតាីអ្ិស្ឋា ននិងសសចកតាី�ំសនឿនឹង្ំុរានអំណាចសនារះស�ើយ។ពបសិនសបើសយើងស�ឿថាព្រះ-
សយសូ៊វរានអំណាចកនាុងការសស្ង្គា រះសយើងសនារះសតើយ៉ាងណាសៅវញិ?សនារះ្ំុពគបព់គ្នស់អាយសយើងទទួល
ប្នការ្យាប្លមកសលើព្លឹងរបស់សយើងប្នស�ើយ។ សសចកតាី�ំសនឿ្ំុពតឹមខតជាការែឹងអំ្ីសសចកតាី្ិត
ប៉ុសណាណ រះសទ....ការខែលស�ឿអំ្ីព្រះសយសូ៊វ្ុំពគបព់គ្នស់នារះសទ។សយើងពតរូវខតស�ឿសលើពទង់្ ងខែរ។
សយើងពតរូវខតស�ឿថាព្រះសយសូ៊វគឺជាព្រះអងគាសស្ង្គា រះរបស់សយើង។រានខតសសចកតាី�ំសនឿខបបសនរះសទខែលអាច
្យាប្លសយើងប្ន។ សយើងយក�ីវតិែប៏រសុិទ្ធរបស់ព្រះសយសូ៊វមកស្្ើជា�ីវតិរបស់សយើងផ្ទា ល់រាមរយៈ
សសចកតាី�ំសនឿ....»។
 «ព្រះប្នសព�ើសសរ ើសយកសយើងសអាយសយើងបង្ហា ញអំ្ីព្រះសយសូ៊វសៅកានម់នុស្សសៅសលើខ្នែី
សនរះ។ជាការ្ិតណាស់សយើងពតរូវខតស�ឿសៅសលើអ្ីខែលព្រះគម្រីប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីព្រះគុណរបស់
ព្រះ។ប៉ុខនតាសលើស្ីសនរះសៅសទៀតទីបនាទា ល់ផ្ទា ល់ែលាួនអំ្ីបទ្ិសស្្នរ៍បស់សយើងគឺជាេស័តាុរាងែរ៏ាន
អំណាចជាទីបំ្ុត។សយើងគឺជាស្របនាទា ល់របស់ព្រះ។កនាុងនាមជាស្របនាទា ល់របស់ពទង់សយើងពតរូវខតបង្ហា ញ
ថាអំណាចរបស់ព្រះសៅកនាុងសយើងសៅកានអ់នាកែថទ។ែ្តិគ្្នមនុស្សឯណាសទៀតខែលែូចជាសោកអនាក
ឬែ្ុ ំសៅសលើខ្នែីសនារះសទ។សយើងរាល់គ្នា រានលក្ណៈ្ិសសសនិងែុស្ីមនុស្សែថទសទៀត។សរ៉ាលា រះសហើយ
សយើងរានា ក់ៗ រានបទ្ិសស្្នខ៍ែលែុស្ីមនុស្សែថទសទៀត្ងខែរ។ព្រះចងស់អាយសយើងសរសសើរតសមកាើង
ែល់ពទង។់ការសរសសើរតសមកាើងខែលសយើងថ្ាយែល់ពទង់្ ុ ំែូចជាការសរសសើរតសមកាើងរបស់អនាកណារានា កស់នារះ
ស�ើយ។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១.សតើអ្ីខែលស្្ើសអាយទីបនាទា ល់អំ្ីព្រះសយសូ៊វគួរសអាយចាបអ់ារម្ណ៍និងគួរសអាយរសំេើប?សូមអាន
ទីបនាទា ល់របស់សោកប៉ុលខែលគ្តប់្នទូលែល់សសតាចអព័គីប៉្(កិច្ចការ២៦៖១-២៣)។សតើអ្ីខែលជា
មូលសហតុថនទីបនាទា ល់របស់សោកប៉ុល?
២.សតើសោកអនាកគិតថាមូលសហតុអ្ីែលារះខែលស្្ើសអាយទីបនាទា ល់របស់សោកអនាកអំ្ីព្រះសយសូ៊វសររស្ញ
សៅសោយអំណាចសនារះ? សតើសោកអនាកនឹងសឆលាើយតបសៅកានសំ់ណួរខែលសួរសោយអនាកណារានា កយ៉់ាង
ែូចសមតាចខែលថា៖«សតើែ្ុ ំគួរស្្ើយ៉ាងែូចសមតាចពបសិនសបើែ្ុ ំមនិរានបទ្ិសស្្នែូ៍ចអនាក?សតើែ្ុ ំគួរខតកាន់
រាមព្រះសយសូ៊វយ៉ាងែូចសមតាចសៅ?»។
៣.សតើអ្ីែលារះខែលសោកអនាក្ំុគួរនិយាយសៅស្លខែលសោកអនាកខចកចាយទីបនាទា ល់ជាមយួនឹងអនាកែថទ
ខែល្ំុស�ឿសលើព្រះសយសូ៊វ?
៤.សូមគិតអំ្ីភា្ពប្កែពបជាខែលថាសយើងពតរូវប្នសស្ង្គា រះ។សតើសហតុអ្ីប្នជាសរឿងសនរះគឺជាខ្នាក
មយួែសំ៏ខានថ់នបទ្ិសស្្នជ៍ាពគីស្ទា នរបស់សយើង?សតើសយើងអាចែឹងពប្កែថាសយើងពតរូវប្នសស្ង្គា រះ
សោយរសបៀបណា?ទនទាឹមនឹងសនរះសតើសហតុអ្ីប្នជាសយើងពតរូវពបរុងពបយត័នាកនាុងការស�ឿថាសយើងពតរូវប្ន
សស្ង្គា រះសហើយសៅស្លខែលសយើង្ំុទានប់្នសស្ង្គា រះសៅស�ើយសនារះ?
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ការនិយាយរបស់្សតាីខែលកំ្ុងស្លា ប់

 សោក្ូរ៉ាស់ខារូោ(TomaszKarauda)គឺជាពគរូស្ទ្យសសសវនសែយអាតស់វនទីសទារានា កស់ៅឯ
ពបសទសប៉ូ�ូញខែលរានអាយុ២៨ឆ្នា ំ ពតរូវប្នសូមសអាយចុរះហតថែសលខាសលើលិែិតមរណភា្របស់្សតាី
រានា កខ់ែលរាន�ីវតិសៅស�ើយ។
 គិោនុប្ោឋា យិការានា កប់្នរុញ្សតាីសនារះសៅបនទាបខ់ែលបំរកស់ោយបំ្ងអ់ុកសីុខសនខែលសោក
្ូរ៉ាស់កំ្ុងខតស្្ើការសៅកនាុងបនទាបស់្ទ្យរបស់គ្ត។់ សបើសមើលរាមរូបរាងខាងសពរៅនាងស្លា បប់្តស់ហើយ។
នាងរាន�ម្ងមឺហារកីសួតសោយស្រខតការ�កប់្រអីស់រយៈស្លជាយូរឆ្នា ។ំស្ចែំុ់និងសនាលា កថ់នរាងកាយ
ឈបែ់ំសណើ រការសោយរានឈាមហូរសៅែនាងខាងសពកាមរបស់នាង។ខស្ករបស់នាងរាម្ម្រារាន្ណ៌
ផ្កា ឈូក ែណៈខែលឈាមស្ញសោយអុកសីុខសនប្នហូរឆលាងកាតស់រថសឈាមឆ្្ររបស់នាងខែលប្ន
ខពបសៅជាសសលាកស្លា ំងសៅស្លខែលឈាមរបស់នាងហូរចូលសៅកនាុងសរថសឈាមស្្។អាការៈរបស់នាង
គឺមនិអាចពត�បស់ៅជា្ម្រាវញិប្នស�ើយ។
 «ែំុ្្ំុខែលស�ើញអ្ីខបបសនរះ្ីមុនមកសនារះសទនាងប្នស្លា បស់ហើយប៉ុខនតានាងកំ្ុងខតអាចអងគាុយ
និយាយសៅសលើរសទរះរុញប្ន»សោក្ូរ៉ាស់ប្ននិយាយសៅស្លខែលគ្ត់្ ិចារណាស�ើងវញិ។្សតាីរានា ក់
សនរះពតរូវប្នប្ូ្នសៅកានប់នទាបស់មើលខ្ខែលរាន្ទាុកអនាក�ំងឺជាសពចើនប៉ុខនតាពគរូស្ទ្យរបស់គ្តស់�ើញថា
គ្តម់និអាចស្្ើអ្ីប្នសលើស្ីសនរះសទៀតសនារះសទប្នជាគ្តប់្ូ្ននាងសចញសៅសែើម្សីអាយរានខពគទំសនរ
សពរាបក់រណី្្ងន់្ ្ងរស្្សងសទៀត។ គិោនុប្ោឋា យិកាប្នសួរសោក្ូរ៉ាស់ថា សតើ្សតាីរានា កស់នារះអាចស្នា ក់
សៅកនាុងបនទាបខ់ែលបំរកស់ោយបំ្ងអ់ុកសីុខសនសនារះប្នខែរឬសទ។
 បនទាបខ់ែលបំរកស់ោយបំ្ងអ់៊ុកសីុខសនក៏្ ុំរានខពគទំសនរណាមយួខែរសរ៉ាលា រះសហើយសោក្ូរ៉ាស់
ប្នោកខ់ពគរុញសៅខគម្លាូវសែើរ សហើយប្នោក់្ សតាីរានា កស់នារះ្្មៗសៅសលើខពគសនារះ។គ្តប់្នយកសរៅអីមក
អងគាុយចុរះសហើយនិយាយជាមយួនឹងនាងអស់រយៈស្ល្ីរសរ៉ាងសទៀត។
 ្សតាីរានា កស់នារះប្នែឹងថានាងសហៀបនឹងស្លា បស់ៅសហើយ។នាងប្នសំខែងការសស្កស្តា យចំសររះ
�សពមើសសៅកនាុង�ីវតិរបស់នាង។«ែំុ្ប្នចំណាយស្ល�កប់្រសី្ញមយួ�ីវតិរបស់ែ្ុ ំពបសិនសបើែ្ុ ំអាចវលិ
ពត�បស់ៅសពកាយវញិសនារះែ្ុ ំមនិស្្ើែូសចានា រះសទៀតសទ»នាងប្ននិយាយ។សោក្ូរ៉ាស់្ំុែឹងថាពតរូវនិយាយ
អ្ីសនារះសទ។គ្តរ់ានអារម្ណ៍ថាគ្តក់ំ្ុងខតសថែិតសៅកនាុងសរឿងថនព្រះគម្រីខែលសតាីអំ្ីសចារសៅសលើសឈើឆ្កា ង។
គ្តប់្នកានថ់ែ្សតាីរានា កស់នារះ។
 ទីបំ្ុត្សតាីសនារះប្នែកែសងហាើមចុងសពកាយរបស់នាង។សោក្ូរ៉ាស់ប្នចុរះហតថែសលខាសលើលិែិត
មរណៈភា្។សោក្ូរ៉ាស់ប្ននិយាយថា«ការខែលស្្ើជាពគរូស្ទ្យពគីស្ទា នរានា កជ់ាទំនួលែុសពតរូវែ៏្ ំមយួ។
ែ្តិគ្្នអនាកណារានា កប់្នបសពងៀនសយើងសៅកនាុងស្ស្ស្ទ្យអំ្ីរសបៀបសោរះពស្យជាមយួនឹងបញ្ហា ខបបសនរះ
សនារះសទ»។
 គ្តប់្នរកស�ើញថាវារានពបសយា�នខ៍ាលា ងំណាស់កនាុងការខែលកានថ់ែនិង្តាល់សសចកតាីសង្មឹ
ែល់អនាកណារានា ក់សោយនិយាយថា«អនាកនឹងមនិអីសទ»សបើសទារះបីបុគគាលខែលសហៀបនឹងស្លា បស់នារះែឹង្ាអ្ី
ខែលគ្តព់តរូវរងច់ាសំនារះគឺជាសសចកតាីស្លា បក់ស៏ោយ។
   «ស្លែលារះការខែលមនិនិយាយអ្ីសស្រះគឺជាសរឿងែល៏្អបំ្ុតប៉ុខនតាស្លែលារះ
   អ្ីខែលសយើងពតឹមខតអាចស្្ើប្នសនារះគឺកានថ់ែបុគគាលរានា កស់នារះសហើយ
   អ្ិស្ឋា ន�ូនគ្តស់ោយសស្ងៀមស្្ង ត»់។
   មនុស្សសោកទាងំអស់កំ្ុងខតស្លា បស់ៅកនាុងអំស ើ្ប្ប។កនាុងករណីជាសពចើន
   ខែលស្ចែំុ់នឹងសនាលា កថ់នរាងកាយឈបែ់ំសណើ រការសហើយអាការៈរបស់
   អនាក�ំងឺមនិអាចពត�បស់ៅជា្ម្រាវញិប្នស�ើយ។សតើសោកអនាកនឹងកាន់
   ថែបុគគាលរានា កស់នារះខែរឬសទ?សតើសោកអនាកនឹងអ្ិស្ឋា ន�ូនគ្តខ់ែរឬសទ?
   សតើសោកអនាកនឹង្តាល់សសចកតាីសង្មឹែល់គ្តខ់ែរឬសទ?

សរឿងែលាី
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ការចែកចាយសារដ៏មានតម្លៃ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ១ី២ខែកញ្ញា ឆ្នា ២ំ០២០

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖វវិរណៈ១៤៖៦-៨,១៤-២០។

ែចងចា៖ំ«ែ្ុ ំក៏ស�ើញសទវតា១សទៀតកំ្ ុងសោរះកាត់កណាតា លសម�ទាងំរានដំណឹងល្អដ៏សៅអស់កល្ប
ជានចិ្ចសំរាប់នឹងខ្លែងពប្ប់ដល់មនុស្សសៅខែនដីគឺដល់ពគប់អស់ទាងំសាសន៍ពគប់្ ជូអំបូរពគប់ភាសា
សហើយពគប់ទាងំពគរួសារខដរសទវតាសោរះបនលែឺសំសេងយ៉ា ងខ្លែ ងំថាចូរសកាតខ្លែ ចដល់ព្រះសហើយសរសសើរសិរី
ល្អរបស់ពទង់ចុរះដ្បតិស្លខដលពទង់ពតរូវជំនំុជរំរះសោរះប្នមកដល់សហើយចូរពកាបថាវា យបង្ំដល់ព្រះដ៏បសងកើត
ថែទៃសម�ខែនដីសមុពទនិងរន្ធទឹកទាងំប៉ាោុមា នចុរះ»(វវិរណៈ១៤៖៦)។

 ព្រះសយសូ៊វប្នសុគតជនំសួមនុស្សពគបគ់្នា ខដលរានជវីតិសៅសលើខែនដសីនរះ។ដូសចនារះដណឹំងល្អគឺ
សពរាបម់នុស្សពគបគ់្នា ។ ដណឹំងល្អគឺស ត្ា តសៅសលើព្រះសយសូ៊វ សោយសតាីអំ្ រីសបៀបខដលព្រះសយសូ៊វយកឈនារះ
សលើសង្គ្្មពបឆ្ងំទាស់នឹងអារក្សនងិសសចកតាសីាលែ ប។់ព្រះសយសូ៊វប្នសុគតជនំសួសយើងនងិរានព្រះជនមារស់
សេើងវញិសៅថ្្ងសនរះសដើម្បសីយើង។ទាងំប្នយងមករសំោរះសយើងសអាយរចួសចញ្ទីណ្ឌ កមមានងិអណំាចថនអំស្ើ
ប្ប។ព្រះសយសូ៊វនឹងយងមកមតាងសទៀត សដើម្បរីសំោរះសយើងសចញ្អីំស ើ្ប្បជាសរៀងរហូត។ ពទងប់្នសុគតសៅ
កនាុងសសចក្សីាលែ បខ់ដលសយើងសមនងឹទទលួសដើម្បសីអាយសយើងអាចរស់សៅជាមយួនឹងពទងវ់ញិ។ព្រះសយសូ៊វប្ន
ភាជា បស់យើងជាមយួនឹងព្រះមតាងសទៀត។ពទងប់្នស្វាើសអាយសយើងសា្អ តនងិបរសុិទ្ធ។មនិយូរប៉ាោុមា នពទងន់ងឹហុំ៊្ទ័្ធ
សយើងសោយសិរលី្អនងិពបទានរូបកាយខដលនឹងមនិសចរះសាលែ ប។់
 ព្រះគម្រីប្នបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្កីារយងមកជាសលើកទី្ រីរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ ពទងប់្នយងមក
ជាសលើកទមីយួសដើម្បសីសង្គ្្រះសយើង។សហើយពទងនឹ់ងយងពតេបម់កវញិមតាងសទៀតសដើម្បយីកសយើងសៅឯលំសៅ
សដើមរបស់សយើងវញិ។កណ្ឌ គម្រីវវិរណៈពតរូវប្នសរសសរសេើង សដើម្បជីយួ��សយើងសអាយសពតៀមែលែួនជាសពសច
សពរាបក់ារយងមកជាសលើកទី្ រីសោរះ។សប្តា ហ៍សនរះ សយើងនឹងពកសេកសមើលថា សតើមលូសហតុអវាបី្នជាកណ្ឌ 
គម្រីវវិរណៈរានសារៈសំខ្នស់ពរាបម់នុស្សស្វាថ ្្ងសនរះ។ សយើងនងឹពកសេកសមើលអំ្ កីារអស ជ្ា ើញរបស់
ព្រះសយសូ៊វសៅកាន់្ កួជនំុំចុងសពកាយរបស់ពទងស់អាយជយួ��ព្រះអង្កនាុងការខចកចាយសារចុងសពកាយមយួសនរះ
សោយសសចកតាីសមតាតា ជាមយួនងឹមនុស្សសោកសៅសលើខែនដសីនរះ។

សមសរៀនទី១២១២-១៨កញ្ញា 
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សារបគ្ហា ញ្ីសសចកតាី្ិតរបស់សោកស្ពតរុស

 ព្រះពបទានបទទំោយមកកានរ់ាង្សតារបស់ពទងស់ៅពគបទ់ាងំពបវតតាិសាង្សតាថនព្រះគម្រី។បទទំោយ
ទាងំសនរះប្នជួយ��សអាយរាង្សតារបស់ព្រះសពតៀមែលែួនជាសពសចសពរាបស់ហតុការណ៍ខដលនឹងពតរូវសកើតសេើង។
ព្រះខតងខតពជាបជានិច្ចអំ្ីអវាីខដលនឹងពតរូវសកើតសេើង(សអសាយ៤៦៖៩,១០)។ដូសចនារះព្រះប្នជួយ��រាង្សតា
របស់ពទងស់អាយសពតៀមែលែួនជាសពសចសពរាបអ់ោគតសោយចាត់្ ួកសោរារបស់ពទងស់អាយមកកាន់្ ួកសគ។
្ួកសោរាប្នព្រានរាង្សតារបស់ព្រះមុនការជំនំុជំររះរបស់ព្រះពបឆ្ងំទាស់នឹង្ួកសគ (សអម៉ាុស៣៖៧)។
ព្រះប្នពបទានសារមយួដល់សោកណូសអសៅកនាុងថ្្ងមុនទឹកជំននម់កដល់។បោទៃ បម់កសោកណូសអប្ន
ព្រានមនុស្សសោកសៅសលើខែនដីថានឹងរានទឹកជំននម់កដល់។ព្រះប្នសពជើសសរ ើសសោកយ៉ាូខសបសអាយ
ជួយ��មនុស្សសោកសអាយសពតៀមែលែួនជាសពសចសពរាបស់ពគ្រះទុរភកិ្ស៧ឆ្នា មំុនសហតុការណ៍សោរះប្នសកើតសេើង
សៅកនាុងពសរុកសអសីុ្ទៃ។្ួកសោរាថនសាសនយូ៍ោប្នព្រានសមដឹកោថំនសាសនអ៍ុីពសាខអលថាកងទ័្ 
របស់ប្ប៊េូីននឹងមកបំ ល្ែ ញពករុងសយរូសាេឹម។សាររបស់សោកយ៉ាូោនប្ទីសទៃប្នជួយ��សអាយសាសន៍
យូោសពតៀមែលែួនជាសពសចសពរាបក់ារយងមកសលើកទីមយួរបស់ព្រះសយសូ៊វ។

 សូមអានែគម្រីស្ពតរុសទី២១៖១២។សតើសោកស្ពតរុសប្នសរសសរពប្បនូូ់វពាក្យស្ចនអ៍វាីែលែរះ
សៅកនាុងែទាងំសនរះអំ្ីសារខដលព្រះប្នពបទានតាមរយៈគ្តស់ពរាបព់គីសាទៃ នសៅកនាុងសមយ័របស់គ្ត?់
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សូមអានែគម្រីស្ពតរុសទី២១៖១៦-២១។សយងសៅតាមការបគ្ហា ញថនែទាងំសនរះសតើសោក

ស្ពតរុសនិងសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នពបកាស«សសចកតាី្ិតបច្ចុប្បននា»អវាីសៅពតងស់នរះ?សសចកតាី្ិតបច្ចុប្បននា
គឺជាសសចកតាី្ិតខដលមនុស្សចាបំ្ចព់តរូវការដឹងសពរាបស់មយ័ខដល្ួកសគកំ្ុងខតរស់សៅ។
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សសចកតាី្ិតបច្ចុប្បននាសពរាបស់មយ័របស់សោកស្ពតរុសគឺថាព្រះសយសូ៊វប្នយងមកសហើយ។ការ

សុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅសលើសឈើឆ្ក ងប្នបគ្ហា ញអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះវរបិតា។អំស ើ្ប្បប្ន
ោសំៅរកសសចកតាីសាលែ ប។់ប៉ាុខនតា ព្រះសយសូ៊វប្នស្វាើសអាយមនុស្សពគបគ់្នា អាចទទួលយកជីវតិអស់កល្បប្ន។
ប៉ាុខនតាការទទួលឬមនិទទួលយកអំសណាយមយួសនរះគឺជាជសពមើសរបស់សយើង(រ ៉ាូម៣៖២៣;រ ៉ាូម៦៖២៣;
សអសភសូរ២៖៨)។សារអំ្ីអំសណាយរបស់ព្រះខដលជាជីវតិអស់កល្បសៅកនាុងព្រះសយសូ៊វនឹងមនិខដល
ហួសសមយ័សោរះសេើយ។សារសនរះគឺជាសសចកតាី្ិតបច្ចុប្បននាសពរាបម់នុស្សសោកទាងំអស់សៅពគបទ់ាងំ
សមយ័។

 កណ្ឌ គម្រីចុងសពកាយថនព្រះគម្រីគឺជាកណ្ឌ គម្រីវវិរណៈ។ កណ្ឌ គម្រីវវិរណៈប្នបគ្ហា ញអំ្ី
ព្រះសយសូ៊វនិងអំសណាយរបស់ពទងខ់ដលជាជីវតិអស់កល្ប។កណ្ឌ គម្រីសនរះពតរូវប្នសរសសរសេើងសដើម្បី
ជួយ��សអាយមនុស្សខដលរស់សៅកនាុងសមយ័ចុងសពកាយសពតៀមែលែួនជាសពសចសពរាបក់ារយងមកជាសលើកទី២
របស់ព្រះសយសូ៊វ។ កណ្ឌ គម្រីវវិរណៈប្នបគ្ហា ញអវាីៗពគបយ់៉ាំ ងខដលែុសគ្នា ្ីរសបៀបថនការរស់សៅរបស់
មនុស្សសោកនិងសាសោខដលអាតាមា និយម។កណ្ឌ គម្រីវវិរណៈប្នបគ្ហា ញអំ្ីព្រះសយសូ៊វនិង្ន័្ធកិច្ច
ខដលពទងប់្នបំស្ញកនាុងការសសង្គ្្រះមនុស្សសោកចាប់្ ីទំ្រ័ដំបូងរហូតដល់ទំ្រ័ចុងសពកាយ។ ព្រះសយសូ៊វ
គឺជាសមារបោទៃ ល់ដរ៏ានព្រះជនមារស់។ពទងប់្នបគ្ហា ញសយើងថាសតើព្រះវរបិតាជាអនាកណា។ព្រះសយសូ៊វគឺ
«ជាអ្ិបតីសលើអស់ទាងំសសតាចសៅខែនដី»(វវិរណៈ១៖៥)។កណ្ឌ គម្រីវវិរណៈទាងំមូលគឺស ត្ា តសៅសលើ
តួអង្ព្រះសយសូ៊វ។
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ការស ត្ា តសៅសលើពគ្ចុងសពកាយថនកណ្ឌ គម្រីវវិរណៈ

 កណ្ឌ គម្រីទាងំ៤ថនព្រះគម្រីសញ្ញា ្មាីពតរូវប្នសគសៅថាដំណឹងល្អទាងំ៤។ដំណឹងល្អទាងំ៤
ជាទូសៅ្ិ្ណ៌ោអំ្ីការយងមកជាសលើកទី១របស់ព្រះសយសូ៊វ។ដំណឹងល្អទាងំសនរះប្នបគ្ហា ញពប្ប់
សរឿងអំ្ីការពបសូតរបស់ព្រះសយសូ៊វព្រះជនមារបស់ពទង់្ន័្ធកិច្ចរបស់ពទងស់ពរាបព់្រះសៅសលើខែនដីការ
សុគតរបស់ពទងស់ៅសលើសឈើឆ្ក ងនិងការរានព្រះជនមារស់្ីសុគតសេើងវញិ។ដំណឹងល្អទាងំ៤កប៏្នខចង
អំ្ីការយងមកជាសលើកទី២ែងខដរ។ប៉ាុខនតា សសចកតាីសោរះ្ំុខមនជាពបធានបទសំខ្នប់ំែុតរបស់្ួកសគ
សោរះសទ។កណ្ឌ គម្រីវវិរណៈប្នបកពសាយសៅសលើពបធានបទថនការយងមកជាសលើកទី២ខដលដំណឹង
ល្អទាងំ៤្ំុប្នបកពសាយសោរះ។ ពបធានបទដសំ៏ខ្នប់ំែុតថនកណ្ឌ គម្រីវវិរណៈគឺជាពគ្ចុងសពកាយថន
សង្គ្្មរវាងព្រះនិងសាតាងំ។បទទំោយដសំ៏ខ្នប់ំែុតថនកណ្ឌ គម្រីសនរះគឺជាពគ្ចុងសពកាយសៅកនាុង
ការយងមកជាសលើកទី២របស់ព្រះសយសូ៊វ។
 សូមអានែគម្រីវវិរណៈ១៖៧;វវិរណៈ១១៖១៥;វវិរណៈ១៤៖១៤-២0និងវវិរណៈ១៩៖១១-
១៨។សតើរានអវាីសកើតសេើងសៅកនាុងែនីមយួៗសនរះ?សតើព្ឹតតាិការណ៍ទាងំសោរះប្នប ្្ចបស់ោយរសបៀបណា?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 បទទំោយនីមយួៗប្នប ្្ចបស់ោយការយងមកជាសលើកទី២របស់ព្រះសយសូ៊វចាប់្ ីជំ្ូក១
រហូតដល់ជំ្ូកចុងសពកាយសៅកនាុងកណ្ឌ គម្រីវវិរណៈ។«កូនសចៀមខដលសគប្នសរាលែ ប»់(វវិរណៈ៥៖១២)
នឹងយងពតេបម់កវញិ។ពទងគឺ់ជាសសតាច«សលើអស់ទាងំសសតាចជាព្រះអរា្ច ស់សលើអស់ទាងំព្រះអរា្ច ស់»
(វវិរណៈ១៩៖១៥,១៦)។ព្រះសយសូ៊វនឹងកំសទចខ្មា ងំសពតរូវខដលស្វាើទុក្ខសបៀតសបៀនដល់រាង្សតារបស់ព្រះ
សោយសារសសចកតាីជំសនឿរបស់្ួកសគ(វវិរណៈ១៧ៈ១៤)។ព្រះសយសូ៊វនឹងរសំោរះរាង្សតារបស់ពទងស់ចញ្ី
ជីវតិថនអំស ើ្ប្ប។ពទងន់ឹងសោរះខលង្ួកសគ្ីសុបិនដអ៏ាពកកថ់នអំស ើ្ប្បសហើយោំ្ ួកសគពតេបស់ៅឯ
លំសៅសដើមរបស់្ួកសគវញិ។សង្គ្្មសោករវាងសសចកតាីល្អនិងសសចកតាីអាពកកប់ ្្ច បស់ៅ។ព្រះនឹងបសងកើត
ខែនដី្មាី សហើយអស់អនាកខដលប្នសសង្គ្្រះនឹងរស់សៅទីសោរះជាមយួនឹងព្រះអរា្ច ស់របស់្ួកសគជាសរៀង
រហូត។(វវិរណៈ២១៖១-៤)។
 ព្រះសយសូ៊វប្នរានបនទៃូលសៅកនាុងែគម្រីវវិរណៈ២២៖៧ថា«សមើលអញមកជាឆ្ប់រាន្ រ
សហើយអនាកណាខដលកាន់តាមសសចកតាីទំោយកនាុងគម្រីសនរះ»។(សូមអានែ១២,១៧និង២០ែងខដរ)។
សារចុងសពកាយរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នបគ្ហា ញយ៉ា ងចបាស់សៅកានម់នុស្សសោកពគបគ់្នា ។ពទងច់ងស់អាយ
្ួកសគសពតៀមែលែួនជាសពសចសពរាបក់ារយងមកជាសលើកទី២របស់ពទង។់ដូសចនារះពទងសូ់មសអាយ្ួកសគ
ទទួលយកសសចកតាីពសឡាញ់សសចកតាីសមតាតា ករុណានិងការកានត់ាមសសចកតាី្ិតរបស់ពទង។់កណ្ឌ គម្រី
វវិរណៈប្នប ្្ចបជ់ាមយួនឹងការអស ជ្ា ើញរបស់ព្រះសយសូ៊វខដលខចងថា«ព្រះវញិ្ញា ណនិងពប្ន្ធសថាមា ង
្មាីសពាលថា‘អស ជ្ា ើញមកសហើយអនាកណាខដលឮក៏ថាអស ជ្ា ើញមកខដរអនាកណាខដលសពសកសោរះរានខត
មកសហើយអនាកណាខដលចង់ប្នរានខតយកទឹកជីវតិសោរះចុរះឥតសចញថ្លែសទ’»(វវិរណៈ២២៖១៧)។
 ព្រះអរា្ច ស់របស់សយើងប្នអស ជ្ា ើញមនុស្សពគបគ់្នា ខដលកំ្ុងខតខសវាងរកជីវតិអស់កល្បសអាយ
ចូលសៅឯពទង។់បោទៃ បម់កពទងប់្នអស ជ្ា ើញសយើងសអាយចូលរមួកនាុងការអស ជ្ា ើញអនាកដថទសអាយទទួល
យកសារថនសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទងែ់ងខដរ។សារសនរះនឹងជួយ��្ួកសគសអាយសពតៀមែលែួនរចួជាសពសច
សពរាបក់ារយងមកជាសលើកទី២របស់ព្រះសយសូ៊វ។ពទងជ់ិតយងមកសហើយ។ដូសចនារះចូរសយើងស្វាើកិច្ចការ
រមួគ្នា ជាមយួនឹងពទងចុ់រះ។

ថ្្ងចន័ទៃ ១៤កញ្ញា
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បទទំោយអំ្ីពគ្ចុងសពកាយថនកណ្ឌ គម្រីវវិរណៈ

 ចំណុចសំខ្នថ់នកណ្ឌ គម្រីវវិរណៈគឺជាជំ្ូក១៤។ជំ្ូកសនរះរានសារៈសំខ្នជ់ាទីបំែុតចំសពារះ
រាង្សតារបស់ព្រះសៅសមយ័ចុងសពកាយ។ជំ្ូកសនរះប្នបគ្ហា ញអំ្ីសារថនពគ្ចុងសពកាយរបស់ព្រះដល់មនុស្ស
សោក។សារសនរះសំខ្នណ់ាស់ចំសពារះរាង្សតារបស់ព្រះនិងមនុស្សសោកទាងំអស់សៅសលើខែនដី។
 សូមអានែគម្រីវវិរណៈ១៤៖១៤-២០។សតើរូបស័្ទៃអវាីែលែរះ ខដលប្នសពបើសៅកនាុងែទាងំសនរះសដើម្បី
បគ្ហា ញអំ្ីការយងមកជាសលើកទី២របស់ព្រះសយសូ៊វ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 រូបស័្ទៃថនការពបមូលពគ្ប់្ ូជពតរូវប្នសពបើសៅកនាុងព្រះគម្រីសដើម្បបីគ្ហា ញអំ្ីការយងមកជាសលើក
ទី២របស់ព្រះសយសូ៊វ(សូមអានែគម្រីរា៉ា ថាយ១៣៖៣៧-៤៣;រា៉ា កុស៤៖២៩)។សៅកនាុងបទគម្រីវវិរណៈ
១៤ខែលែពសរូវខដលទុំបគ្ហា ញសយើងអំ្ីមនុស្សខដលសាតា បប់គ្្បដ់ល់ព្រះខដលព្រះប្នសសង្គ្្រះ។ខែលែទំពាងំ-
ប្យជូរខដលែូចរលួយបគ្ហា ញសយើងថាព្រះនឹងបំ ល្ែ ញមនុស្សអាពកកស់អាយវោិស។ែគម្រីវវិរណៈ១៤៖
៦-១២ប្នខចងអំ្ីសារថនពគ្ចុងសពកាយដសំ៏ខ្នម់យួ។សារសនរះនឹងជួយ��សអាយមនុស្សពបរុសពសីទាងំឡាយ
សពតៀមែលែួនជាសពសចសៅកនាុងការពបមូលែលជាសលើកចុងសពកាយសៅសលើខែនដី។
 សូមអានែគម្រីវវិរណៈ១៤៖៦,៧។សតើែទាងំសនរះប្នខចងយ៉ា ងដូចសមតាច?សតើែទាងំសនរះជួយ��
សអាយសយើងយល់យ៉ា ងដូចសមតាចថាសយើងគឺជាអនាកណាកនាុងោមជាសសសវនសដយអាតស់វនទីសទៃ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សាររបស់សទវតាទី១ប្នែតាល់សគ្លបំណងដល់ជីវតិរបស់សយើង។ជីវតិខបបសោរះគឺជាអវាីខដល
មនុស្សសៅកនាុងសមយ័របស់សយើងពតរូវការជាទីបំែុត។សាររបស់សទវតាទី១ប្នបគ្ហា ញថា ព្រះនឹងសលើកខលង
សទាសដល់អនាកណាខដលទទួលយកសសចកតាីសមតាតា ករុណាខដលជាអំសណាយរបស់ពទង។់ព្រះគុណរបស់ព្រះប្ន
សរា្អ តសយើង្ីកំហុសថនអំស ើ្ប្ប។ ព្រះគុណរបស់ព្រះប្នជួយ��សអាយសយើងយកឈនារះសលើសង្គ្្មពបឆ្ងំទាស់
នឹងអំស ើ្ប្ប។សាររបស់សទវតាទី១ប្នែតាល់សគ្លបំណងសពរាបត់ថមលែរបស់សយើងថា៖ព្រះសយសូ៊វប្ន
បសងកើតសយើងនិងសសង្គ្្រះសយើង។សាររបស់សទវតាទី១កប៏្នបគ្ហា ញសយើងថាព្រះនឹងជំនំុជំររះសហើយោក់
សទាសដល់មនុស្សអាពកកែ់ងខដរ។សនរះគឺជាដំណឹងដអ៏សា្ច រ្យ។ដំណឹងសនរះប្នបគ្ហា ញសយើងថាសសចកតាី
អាពកកនឹ់ងមនិស្ិតសស្រជាសរៀងរហូតសេើយ។
 «ព្រះប្នោក់្ ួកជំនំុសសសវនសដយអាតស់វនទីសទៃសអាយស្វាើដូចជាអនាកយមលបាតនិង្នលែឺបំភលែសឺៅ
សលើសោកីយស៍នរះ។ព្រះប្នពបទានការព្រានចុងសពកាយចំសពារះភ្ខែនដីខដលជិតនឹងសាលែ បស់នរះដល់្ួក
ជំនំុសសសវនសដយអាតស់វនទីសទៃ។ ព្រះប្នពបទានសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីដអ៏សា្ច រ្យដល់្ួកជំនំុសសសវនសដយ
អាតស់វនទីសទៃ។ ព្រះកប៏្នពបទានភារកិច្ចដសំ៏ខ្នប់ំែុតដល់្ួកជំនំុសសសវនសដយអាតស់វនទីសទៃែងខដរ។
ភារកិច្ចរបស់្ួកសគគឺជាការពបកាសអំ្ីសារទី១សារទី២និងសារទី៣របស់្ួកសទវតាសៅកានម់នុស្សសៅ
សលើខែនដី។ដ្បតិគ្មា នកិច្ចការណាខដលសំខ្នជ់ាងសនរះសោរះសទ។្ួកជំនំុអាតស់វនទីសទៃមនិពតរូវអនុញ្ញា ត
សអាយរបស់អវាីមយួបខងវារសាមា រតីរបស់្ួកសគសចញ្ីភារកិច្ចសនរះសេើយ»។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White,
Evangelism,pages119,120។សតើសយើងអាចស្វាើយ៉ា ងដូចសមតាចសដើម្បសីអាយពប្កដថាសយើងយកចិតតាទុក
ោកទ់ាងំពសរុងសៅសលើភារកិច្ចមយួសនរះ?
________________________________________________________________________
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ការយល់អំ្ីសារថនពគ្ចុងសពកាយសអាយកានខ់តចបាស់

 សារថនពគ្ចុងសពកាយថនកណ្ឌ គម្រីវវិរណៈប្នបគ្ហា ញអំ្ីព្រះសយសូ៊វនិងព្រះគុណថនសសចកតាី
សសង្គ្្រះរបស់ពទង។់ព្រះគុណសនរះគឺសពរាបម់នុស្សទាងំអស់សៅពគបទី់កខនលែង(វវិរណៈ១៤៖៦)។សារ
ថនពគ្ចុងសពកាយសនរះប្នសូមសអាយសគ្រ្ពបតិបតតាិដល់ព្រះសៅកនាុងអវាីៗទាងំអស់ខដលសយើងស្វាើ។ ឥេូវ
សនរះព្រះកំ្ុងខតបំស្ញ្ន័្ធកិច្ចជាសៅពកមរបស់សយើង។សរា៉ាលែ រះសហើយសយើងពតរូវខតសគ្រ្សកាតខ្លែ ចចំសពារះ
សសចកតាីបគ្្ប់និងកានត់ាមក្ួបនចបាបរ់បស់ពទង់(វវិរណៈ១៤៖៧)។ការខដល«សកាតខ្លែ ចដល់ព្រះ»
(វវិរណៈ១៤៖៧)គឺជាការសាតា បប់គ្្ប់និងសគ្រ្ដល់ពទង។់ការសកាតខ្លែ ចដល់ព្រះទាកទ់ងជាមយួនឹង
រសបៀបខដលសយើងគិតែងខដរ។ការសកាតខ្លែ ចដល់ព្រះរាននយ័ថាសយើងរស់សៅសដើម្បី្ ្ បព់្រះហឫទយ័
ព្រះ។សយើងពតរូវខតទុកពទងជ់ាទីមយួសលើអស់ទាងំសគ្លគំនិតរបស់សយើង។ស្លសោរះសយើងនឹងចងស់្វាើ
តាមព្រះសោយអស់្ីចិតតានិងគំនិតរបស់សយើង។សគ្លគំនិតនិងអារមមាណ៍ខបបសនរះនឹងោសំអាយសយើង
រស់សៅកនាុងជីវតិដប៏រសុិទ្ធ(សុភាសិត៣៖៧;កិច្ចការ៩៖៣១;ស្ពតរុសទី១២៖១៧)។សាររបស់សទវតា
ទី១កអ៏ស ជ្ា ើញសយើងសអាយ«ថាវា យសិរលី្អ»ដល់ព្រះែងខដរ(វវិរណៈ១៤៖៧)។សយើងអាចស្វាើដូសចានា រះប្ន
សោយការសគ្រ្សកាតខ្លែ ចដល់ព្រះកនាុងពគបទ់ាងំខែនាកថនជីវតិរបស់សយើង។
 សូមអានែគម្រីសាសាតា ១២៖១៣,១៤និងកូរនិ្ូសទី១៦៖១៩,២០។សតើែទាងំសនរះជួយ��
សអាយសយើងយល់អំ្ីអត្នយ័ថនការ«សកាតខ្លែ ច»និងថាវា យសិរលី្អដល់ពទងស់ោយរសបៀបណា?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សយើងកំ្ុងខតរស់សៅកនាុងសមយ័មយួ សៅស្លមនុស្សជាសពចើន្ំុចងទ់ទួលែុសពតរូវចំសពារះអវាី
ខដល្ួកសគប្នស្វាើែុស។មនុស្សរាបោ់នោករ់ានអារមមាណ៍ថា្ួកសគ្ំុចាបំ្ចស់ារភា្សៅកានអ់នាក
ណារានា កស់ោរះសទ។សាររបស់សទវតាទី១ជួយ��សអាយសយើងនឹកចាថំាឥេូវសនរះគឺជាស្លសវោខដលព្រះនឹង
ជំនំុជំររះមនុស្សសៅសលើខែនដី។ដូសចនារះសយើងពតរូវខតទទួលែុសពតរូវចំសពារះទសងវាើរបស់សយើង។ការសគ្រ្សកាត
ខ្លែ ចដល់ព្រះការសាតា បប់គ្្បព់ទង់និង្ន័្ធកិច្ចរបស់ពទងជ់ាសៅពកមរបស់សយើងរានទំោកទ់ំនងជាមយួ
គ្នា ។ការសគ្រ្ពបតិបតតាិសកើតសចញ្ីការរកសាមតិតាភា្ជាមយួព្រះសយសូ៊វ។រានខតជីវតិដប៏រសុិទ្ធរបស់ពទង់
ប៉ាុសណាណ រះខដលល្អពគបព់គ្ន់សដើម្បសីសង្គ្្រះសយើងសៅកនាុងសមយ័សនរះ។សយើងរានសុវត្ិភា្សោយសារខត
សសចកតាីសុចរតិរបស់ពទង។់តាមរយៈសសចកតាីសុចរតិរបស់ពទង់សយើងរស់សៅសដើម្បថីាវា យសិរលី្អដល់ព្រះោម
របស់ព្រះអង្កនាុងពគបទ់ាងំកិច្ចការខដលសយើងស្វាើ។
 សូមអានែគម្រីវវិរណៈ១៤៖៧;វវិរណៈ៤៖១១;សោកុប្បតតាិ២៖១-៣និងនិក្ខមនំ២០៖៨-
១១។សតើអវាីខដលជាមូលសហតុសំខ្នស់ពរាបក់ារថាវា យបង្ំដ៏្ ិត?សតើថ្្ងសបបាតហ៍ប្នបគ្ហា ញអំ្ីក្ួបន
ចបាបដ់សំ៏ខ្នស់នរះយ៉ា ងដូចសមតាច?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សាតាងំប្នវាយពបោរថ្្ងសបបាតហ៍។វាដឹងថាថ្្ងបរសុិទ្ធគឺជាចំណុចសំខ្នថ់នការថាវា យ
បង្ំ។ថ្្ងសបបាតហ៍សលើកតសមកើងព្រះសយសូ៊វជាព្រះអង្ខដលប្នបសងកើតខែនដី។ថ្្ងសបបាតហ៍គឺជាការ
អស ជ្ា ើញមនុស្សពគបគ់្នា សៅពគបទី់កខនលែងសអាយ«ពកាបថាវា យបង្ំដល់ព្រះដ៏បសងកើតថែទៃសម�ខែនដីសមុពទ
និងរន្ធទឹកទាងំប៉ាុោមា ន»(វវិរណៈ១៤៖៧)។សនរះគឺជាការពបកាសដសំ៏ខ្នម់យួសពរាបស់មយ័សនរះ។
មនុស្សជាសពចើនប្នសជឿសលើសគ្លគំនិតែុសឆ្ងអំ្ីការខដលខែនដីសនរះពតរូវប្នបសងកើតសេើង។
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ការអស ជ្ា ើញជាសលើកចុងសពកាយរបស់ព្រះ

 សូមអានែគម្រីវវិរណៈ១៤៖៨;វវិរណៈ១៧៖៣-៦និងវវិរណៈ១៨៖១-៤។សតើសោកអនាក
ប្នសរៀនអវាីែលែរះអំ្ីនគរប្ប៊េូីនខ្ងឯវញិ្ញា ណសចញ្ីែទាងំសនរះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 កនាុងកណ្ឌ គម្រីវវិរណៈ «ប្ប៊េូីន»គឺជារូបស័្ទៃតំណាងសអាយអំណាចថនសាសោខកលែងកាលែ យ។
អំណាចថនសាសោខកលែងកាលែ យសនរះប្នបសពងៀនមនុស្សថា អំស ើ្ល្អរបស់្ួកសគ ទ្ៃ ល់អាចសសង្គ្្រះ្ួកសគ
ប្ន។ការកុហកសនរះពគ្នខ់តជាការកុហកមយួសៅកនាុងចំសណាមថនការបសពងៀនខកលែងកាលែ យជាសពចើនរបស់
ប្ប៊េូីន។អំណាចថនសាសោខកលែងកាលែ យសនរះកប៏្នបសពងៀនមនុស្សសអាយសគ្រ្សកាតខ្លែ ចពបថ្ណីរបស់
មនុស្សនិងរស់សៅកនាុងជីវតិខដលពបឆ្ងំទាស់នឹងសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រី។ប្ប៊េូីនប្នសលើកតសមកើងមនុស្ស
សោកនិងទសងវាើល្អៗរបស់្ួកសគជាងព្រះសយសូ៊វនិងជីវតិដប៏រសុិទ្ធរបស់ពទង។់ប្ប៊េូីនប្នចាតទុ់កសសចកតាី
បគ្្បរ់បស់្ួកពគរូសាសោរបស់មនុស្សែ្ស់ជាងសសចកតាីបគ្្បរ់បស់ព្រះ។កនាុងព្រះគម្រីសញ្ញា ចាស់ប្ប៊េូីន
គឺជាសនាូលថនការថាវា យបង្ំព្រះខកលែងកាលែ យការថាវា យបង្ំព្រះអាទិត្យនិងសគ្លជំសនឿខដលថាព្លឹងសៅរស់
បោទៃ ប់្ ីរូបកាយសាលែ បប់្តស់ៅ។រឯីប្ប៊េូីនសមយ័្មាីគឺជាការរមួប ្្ចូ លសគ្លជំសនឿសាសោនិងរសបៀប
ថនការរស់សៅរបស់ប្ប៊េូីនសៅកនាុងជំោនគ់ម្រីសញ្ញា ចាស់សៅកនាុងការថាវា យបង្ំរបស់វាស្វាថ្្ងសនរះ។សារ
ថនពគ្ចុងសពកាយរបស់ព្រះមកកានភ់្ខែនដីរបស់សយើងខដលកំ្ុងខតសាលែ បស់នរះ គឺជាសារខដលរានខត
ព្រះសយសូ៊វនិងជីវតិដប៏រសុិទ្ធរបស់ពទងប់ុ៉ាសណាណ រះខដលអាចសសង្គ្្រះសយើងប្ន។សោរះគឺជាមូលសហតុខដល
ព្រះប្នព្រានសយើងថា«ពករុងប្ប៊េូីនដ៏ជា្ ំប្នរលំសហើយប្នរលំសហើយ....ចូរសចញ្ ីទីពករុងសោរះ
មកសដើម្បីកំុឲ្យពតរូវរានចំខណកកនាុងអំស ើ្ប្បវាសេើយខពកងពតរូវសវទោដូចជាវាខដរ»(វវិរណៈ១៨៖២,៤)។
ព្រះប្នបសងកើត្ួកជំនំុសសសវនសដយអាតស់វនទីសទៃសេើង សដើម្បសីអាយពបកាសសារទាងំមូលរបស់ព្រះសយសូ៊វ។
សោរះរាននយ័ថាសយើងពតរូវប្នបគ្្បស់អាយទាញយកចំណាបអ់ារមមាណ៍របស់មនុស្សសៅឯអវាីខដលព្រះ-
សយសូ៊វប្នបសពងៀនវញិ។សយើងពតរូវខតពបកាសអំ្ីបុគ្លរានា កខ់ដលជា«ែលែូវជាសសចកតាី្ិតនិងជាជីវតិ»
(យ៉ាូោន១៤៖៦)។សយើងពតរូវខតបគ្ហា ញអំ្ីកំហុសនិងភា្ែុសឆ្ងរបស់ប្ប៊េូីនសៅនឹងសសចកតាី្ិតថន
ព្រះគម្រីរបស់ព្រះសយសូ៊វ។
 សូមអានែគម្រីវវិរណៈ១៤៖៧,៩-១១។សតើមនុស្សសោកថាវា យបង្ំតួអង្ណាែលែរះសៅកនាុងែ
ទាងំសនរះ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 កណ្ឌ គម្រីវវិរណៈ១៤ប្នបគ្ហា ញអំ្ីសកមមាភា្ថនការថាវា យបង្ំសែ្សងគ្នា ្ីរយ៉ា ង។(១)រាន
ការថាវា យបង្ំចំសពារះព្រះអង្ខដលប្នបសងកើតថែនាសម�និងខែនដី។(២)រានការថាវា យបង្ំចំសពារះអំណាច
ថនសតវាសមុពទដស៏ាោវ។សកមមាភា្ថនការថាវា យបង្ំទាងំសនរះប្នបគ្ហា ញសយើងអំ្ីសង្គ្្មចុងសពកាយ
រវាងសសចកតាីល្អនិងសសចកតាីអាពកកទ់ាងំមូលគឺស ត្ា តសៅសលើ៖ថ្្ងសបបាតហ៍។ថ ្្ងសបបាតហ៍ដ៏្ ិតគឺជាសញ្ញា 
ថនការឈបស់ពរាកសសចកតាីសង្មឹនិងការសជឿទុកចិតតាខដលសយើងរានសលើព្រះសយសូ៊វសដើម្បសីសង្គ្្រះសយើង
និងយងពតេបម់កស្វាើជាសសតាចរបស់សយើងវញិ។ រឯីថ្្ងសបបាតហ៍ខកលែងកាលែ យគឺជាសញ្ញា មយួថនសគ្លគំនិត
របស់មនុស្សនិងក្ួបនចបាបខ់ដលមនុស្សបសងកើតសោយែលែួនឯងវញិ។
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ការសិកសាបខន្ម៖ «ព្រះប្នបគ្្បរ់ាង្សតាអុីពសាខអលសៅកនាុងសមយ័ព្រះគម្រីសអាយសពកាកសេើងស្វាើជាសមារ
បោទៃ ល់សៅសលើខែនដីសនរះ។ព្រះប្នបគ្្ប់្ ួកជំនំុរបស់ពទងស់ៅស្វាថ្្ងសនរះសអាយបំស្ញកិច្ចការដូចគ្នា
សនរះខដរ។ព្រះកប៏្នខញក្ួកជំនំុសសសវនសដយអាតស់វនទីសទៃសចញ្ី្ួកជំនំុសែ្សងៗសទៀតនិងសចញ្ីមនុស្ស
សៅសលើសោកីយស៍នរះែងខដរ។ព្រះប្នសពបើសសចកតាី្ិតដូចជាកាបិំតដម៏ុតពសរួចយកមកកាត់្ តា ចរ់ាង្សតារបស់
ពទងស់ចញ្ី្ួកជំនំុសែ្សងៗសទៀត។ សសចកតាី្ិតខដលព្រះប្នសពបើ សដើម្បខីញករាង្សតារបស់ពទងស់ចញសោរះគឺ
ជាសាររបស់សទវតាទី១ទី២និងទី៣។ព្រះប្នខញករាង្សតារបស់ពទង់សដើម្បសីអាយ្ួកសគប្នសៅជិតនឹង
ពទង់្ ទៃ ល់។ ព្រះប្នពបទានក្ួបនចបាបដ់ល់រាង្សតារបស់ពទង់ ព្មទាងំបទទំោយសពរាបស់មយ័សនរះែង
ខដរ។ ព្រះប្នរ ំ្ ឹងសអាយរាង្សតារបស់ពទងខ់ចកចាយសសចកតាី្ិតទាងំសនរះជាមយួនឹងមនុស្សពគបគ់្នា សៅសលើ
ខែនដីសនរះ។ព្រះប្នសូមសអាយសាសនអ៍ុីពសាខអលបំស្ញកិច្ចការដូចគ្នា សនរះខដរសៅកនាុងសមយ័ព្រះគម្រី
សៅស្លពទងព់បទានពកឹត្យវនិយ័ដល់្ួកសគ»។
 «សទវតាទាងំ៣សៅកនាុងកណ្ឌ គម្រីវវិរណៈគឺជារូបស័្ទៃ។រូបស័្ទៃទាងំសនរះប្នបគ្ហា ញសយើងអំ្ី
មនុស្សខដលទទួលយកសាររបស់សទវតាទាងំ៣និងព្រានមនុស្សពគបគ់្នា សៅសលើខែនដី។ព្រះសយសូ៊វប្ន
រានបនទៃូលសៅកានសិ់ស្សរបស់ពទងថ់ា៖‘អនាករាល់គ្នា ជា្ នលែឺថនសោកីយ’៍(រា៉ា ថាយ៥៖១៤)។សឈើឆ្ក ងសៅ
ភនាកំាល់វា៉ា របី្នបគ្ហា ញដល់មនុស្សពគបគ់្នា ខដលទទួលសជឿព្រះសយសូ៊វអំ្ីតថមលែដវ៏សិសសវសិាលរបស់ព្លឹង
មនុស្ស។‘ពទង់្ តា ំសគថា«ចូរអនាករាល់គ្នា សៅស្ញស្វាកនាុងសោកីយ៍ទាងំមូលសហើយែសាយដំណឹងល្អទួសៅ
ដល់ពគប់មនុស្សទាងំអស់ចុរះ»’(រា៉ា កុស១៦៖១៥)។សយើង្ំុពតរូវអនុញ្ញា តសអាយអវាីមយួមកបពា្ឈបស់យើង
មនិសអាយបំស្ញកិច្ចការសនរះប្នសេើយ។ដ្បតិកិច្ចការសនរះរានសារៈសំខ្នប់ំែុតសពរាបស់មយ័របស់សយើង
....ព្រះសយសូ៊វប្នបគ្ហា ញអំ្ីទំហំថនសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទងច់ំសពារះមនុស្សសោកសៅស្លខដល
ពទងសុ់គតសៅសលើសឈើឆ្ក ង សដើម្បសីសង្គ្្រះ្ួកសគ។ សសចកតាីពសឡាញ់ដូចគ្នា សនរះនឹងញុំងសអាយអ ្នាកសដើរ
តាមព្រះសយសូ៊វបំស្ញកិច្ចការថាវា យពទង»់។
 «ព្រះសយសូ៊វរានសសចកតាីសសាមនស្សកនាុងការទទួលយកមនុស្សទាងំអស់ខដលថាវា យជីវតិរបស់
សគទាងំពសរុងសៅឯព្រះសយសូ៊វ។ព្រះសយសូ៊វប្នែសារភាជា បម់នុស្សសោកសៅឯព្រះ។សសចកតាីពសឡាញ់សនរះ
គឺជាអា្ក៌ំប្ងំមយួ។ សសចកតាីពសឡាញ់សនរះប្នស្វាើសអាយព្រះកាលែ យសៅជាមនុស្សនិងយងចុរះមកខែនដី។
សូមពបកាសពប្ប់អ្ិសាឋា ននិងសពចៀងសរសសើរអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់មយួសនរះចុរះ។សូមសអាយខែនដី
ទាងំមូលប្នស្ញសោយសារថនសសចកតាី្ិតរបស់ព្រះសយសូ៊វែងខដរ»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,
CounselsfortheChurch,pages58,59។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១. សតើសាររបស់សទវតាទាងំ៣សៅកនាុងកណ្ឌ គម្រីវវិរណៈ១៤ប្នបគ្ហា ញសយើងអំ្ីែលែឹមសារសពរាប់្ ួកជំនំុ
សសសវនសដយអាតស់វនទីសទៃនិងមូលសហតុខដលសយើងរស់សៅសលើខែនដីសនរះយ៉ា ងដូចសមតាចែលែរះ?
២.សូមគិតអំ្ីថ្្ងសបបាតហ៍។ជាសរៀងរាល់សប្តា ហ៍ព្រះប្នបគ្្បស់យើងសអាយនឹកចាថំាពទងជ់ាព្រះអង្
ខដលប្នបសងកើតសយើងនិងសសង្គ្្រះសយើង។សតើសសចកតាី្ិតថនព្រះគម្រីសនរះជួយ��សអាយសយើងយល់អំ្ីសារៈ
សំខ្នថ់នថ្្ងសបបាតហ៍យ៉ា ងដូចសមតាច?សតើថ្្ងសបបាតហ៍បគ្ហា ញសយើងអំ្ីអវាីែលែរះ?
៣.សយើងពតរូវខតរានឥរយិប្សុភា្រាបសានិងសប្ុបរសសៅស្លខដលសយើងោស់សតឿនអនាកដថទអំ្ី
ប្ប៊េូីននិងសញ្ញា សរ្ាល់របស់សតវាសាោវខដលសេើងមក្ីសមុពទ។សតើសយើងអាចខចកចាយសសចកតាី
្ិតទាងំសនរះតាមវ ិ្ ីសាង្សតាដល៏្អបំែុតខដលអាចស្វាើសៅប្នសោយរសបៀបណា?



96

   ចងស់កើតជាសសសវនសដយអាតស់វនទីសទៃមតាងសទៀត

 ង្សតាីវយ័ចំណាស់រានា កប់្នសាតា បយ់៉ា ងយកចិតតាទុកោកស់ៅកនាុងថានា កស់បបាតហ៍ស្ូលសៅឯពបសទស
មយួសៅអាសីុអាសគនាយ។៍
 សសៀវសៅសមសរៀនសបបាតហ៍ស្ូលរបស់គ្តព់តរូវប្នសឆលែើយយ៉ា ងល្អិតល្អន។់ គ្តប់្នសបើកសមើល
ែនីមយួៗសៅកនាុងព្រះគម្រីរបស់ោង។ែជាសពចើនពតរូវប្នគូសបោទៃ តស់ៅ្ីសពកាម។ោងប្នោកលុ់យ
សៅកនាុងដគ្វា យថនសបសកកមមាសបបាតហ៍ស្ូល។ ង្សតាីសនរះសពបៀបដូចជាសសសវនសដយអាតស់វនទីសទៃគំរូរានា ក់
ខដលពតរូវប្នសៅសោយសរាជិកព្រះវោិរថា«សោកយយ»។
 សោកពគីកូរីវតីសសដ(GregoryWhitsett)ខដលជាអនាកដឹកោពំ្រះវោិរប្នសៅសលងសហរដឋា
អាសមរកិសហើយប្នជួបសំសណរះសំណាលជាមយួសោកយយបោទៃ ប់្ ីថាវា យបង្ំរចួសដើម្បសួីរោំ្ ីមូល
សហតុខដលគ្តច់ាកសចញ្ីសាសោថនសោកីយខ៍ដលមនិខមនជាពគីសាទៃ នរបស់ោង សដើម្បកីាលែ យមកជា
អាតស់វនទីសទៃ។ សោកយយប្នសរៀបរាប់្ ីសរឿងសសាកោដកមមាមយួអំ្ីការប្តប់ងឪ់្ុករាតា យរបស់គ្ត់
សៅកនាុងឧបទទៃវសហតុមយួសៅស្លខដលគ្តអ់ាយុពប្ឆំ្នា ំនិងការឈចឺាបខ់ដលស្វាើទុក្ខសទាសមនាញសោយវញិ្ញា ណ
អាពកកអ់ស់ជាសពចើនឆ្នា ។ំគ្តប់្នសៅរកជំនួយ្ីពគរូស្ទ្យនិងពគរូចាបស់ខ្មា ចប៉ាុខនតាឱស្ពគ្នខ់តស្វាើសអាយ
គ្តប់្ន្ូរពសាលជាបសណាតា រះអាសននាប៉ាុសណាណ រះ។ ថ្្ងមយួ ពគរូគគ្វា លអាតស់វនទីសទៃរានា កប់្ន ល្ែ ស់សៅរស់សៅ
ជិតែទៃរះរបស់គ្ត់សហើយសោកយយប្នសមលែងឹសមើលមនុស្សជួបជុំគ្នា សៅឯែទៃរះរបស់ពគរូគគ្វា លជាសរៀងរាល់
ោ្ង ចថ្្ងសុពកទាងំចំខេកសៅកនាុងចិតតា។ សោកយយប្នឈរសៅខ្ងមុែរបងែទៃរះរបស់ពគរូគគ្វា លសោរះសដើម្បី
សអាយដឹងថារានអវាីកំ្ុងខតសកើតសេើងរចួប្នឮសំសេងសភលែង។សោកយយរានស្ញសោយសសចកតាីសុែសានតា
ែណៈស្លខដលគ្តប់្នសាតា បស់ភលែងសោរះ្ីសប្តា ហ៍មយួសៅសប្តា ហ៍មយួសទៀត។ ពគរូគគ្វា ល្ំុអាចប ្្ចុ រះ
ប ្្ចូ លគ្តស់អាយចូលមកកនាុងែទៃរះប្នសេើយប៉ាុខនតា ពគរូគគ្វា លប្នដឹងអំ្ីបញ្ហា ឯវញិ្ញា ណរបស់សោកយយ
និងប្នអ្ិសាឋា នជូនគ្ត។់ សោកយយប្នយល់ព្មអ្ិសាឋា នជាមយួពគរូគគ្វា លរានា កស់ោរះ ស្លសោរះ
វញិ្ញា ណអាពកកប់្នចាកសចញ្ីគ្តជ់ាសរៀងរហូតសៅ។ជាការតបសនាងគុណសោកយយប្នទទួលសជឿ
ព្រះសយសូ៊វនិងប្នចូលជាសរាជិកអាតស់វនទីសទៃ។
 សោកពគរូវតីសសដខដលជាោយកមជ្ឈមណ្ឌ លសាសោអាសីុបូព៌ាកនាុងខែនាកមយួថនកមមាវ ិ្ ីសបសក-
កមមាអាតស់វនទីសទៃ្ិភ្សោកប្នសសនាើសំុសអាយសោកយយ្ន្យល់្ីព្រះសយសូ៊វរានសារៈសំខ្នយ់៉ា ង
ណាចំសពារះគ្ត។់សោកយយប្ននិយយតាមរយៈសបសកជនបកខពបភាសាថា«ព្រះសយសូ៊វគឺជាអវាីៗ
ពគបយ់៉ា ងសពរាបែ់្ុ ំពទងប់្ន្យាប្លែ្ុ ំនិងពបទានសសចកតាីសុែសានតាដល់ែ្ុ ំ»។ែ្ុ ំ្ំុអាចជួយ��អវាីដល់ពទង់
ប្នសេើយ សពរៅ្ីការនិយយពប្បអ់ំ្ីព្រះសយសូ៊វសៅកានម់នុស្សពគបគ់្នា ខដលែ្ុ ំប្នជួបខតប៉ាុសណាណ រះ។
ែ្ុ ំគឺជាង្សតាីវយ័ចំណាស់រានា ក់ សហើយករ៏ស់មនិយូរប៉ាុោមា នសទៀតខដរ។ប៉ាុខនតាែ្ុ ំពសឡាញ់ព្រះសយសូ៊វខ្លែ ងំណាស់
សទើបែ្ុ ំសសពមចចិតតាថានឹងស្វាើជាពគីសាទៃ នសៅកនាុងជីវតិបោទៃ បស់ទៀតរបស់ែ្ុ ំែងខដរ»។ សបសកជនបកខពបភាសា
ពសឡាងំកាងំជាខ្លែ ងំ។ ោងប្នសិកសាព្រះគម្រីជាមយួនឹងសោកយយ សហើយសាមា នថា សោកយយប្ន
លរះសចាលទស្សនៈ្ីមុនទាងំពសរុងអស់សៅសហើយ។
   អនាកដឹកោំ្ ួកជំនំុនិយយថាស្ានភា្របស់សោកយយមនិខមនជា
   សរឿងចខមលែកសោរះសទកនាុងចំសណាមមនុស្សខដលប្នកាលែ យជាពគីសាទៃ នបោទៃ ប់
   ្ីការកានត់ាមសាសោដថទថនសោកីយ៍និងការកានម់នតាអាគមខបប
   ពបថ្ណី។សនរះគឺជាបញ្ហា ពបឈមដ៏្ ំមយួសៅកនាុងការែ្ស្វាែសាយដំណឹងល្អ
   និងជាសហតុែលសពរាបក់ារបសងកើតមជ្ឈមណ្ឌ លសាសោអាសីុបូព៌ានិង
   មជ្ឈមណ្ឌ លសបសកកមមា្ិភ្សោកដថទសទៀតសៅកនាុងសគហទំ្រ័global-
   missioncenters.org។សូមអ្ិសាឋា នសពរាបក់ិច្ចការថនមជ្ឈមណ្ឌ ល
   សបសកកមមា្ិភ្សោកនិងអ្ិសាឋា នសពរាបអ់នាកដថទខដលដូចជាសោក
   យយែងខដរ។

សរឿងែលែី
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ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ១ី៩ខែកញ្ញា ឆ្នា ២ំ០២០

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ភលីី្២៖៥-១១;រា៉ា ថាយ៤៖១៨-២០;កិច្ចការ៩៖៣-
៦;១០-២០;យ៉ាូហាន២១៖១៥-១៩។

ែចងចា៖ំ«ព្រូវខ្រានគនិំ្គិ្ដូចជាព្រះពគីស្ទសយសូ៊វវញិខដលសោរះសបើពទង់រានរូបអង្គជាព្រះក៏សោយ
គង់ខ្មនិប្នរាប់សសចកតាីសសមើនងឹព្រះសោរះទុកជាសសចកតាីខដលគួរកាន់ខ្ជា ប់ស�ើយគឺពទង់ប្នលរះបង់ព្រះអង្គ
ពទង់មកយករូបភា្ជាប្វបំសរ ើវញិព្មោងំពបសូ្មករានរូបជាមនុស្សផង»(ភលីី្២៖៥-៧)។

 ព្រះសយសូ៊វប្នលរះបងព់គបយ់៉ា ងសដើម្យីងចុរះមកខផនដសីនរះ។ពទងប់្នលរះបងន់គរស្ថា នសួគ៌
្កួសទវតានងិចណំងសមព្ភីា្មែុទល់នងឹមែុជាមយួនឹងព្រះវរបិតា។ព្រះសយសូ៊វប្នយងមកភ្ខផនដី
ខដលសោរស្ញសោយសសចកតាីអាពកកស់នរះ សដើម្បីង្ហា ញសយើងអំ្ សីសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ។ ពទងប់្នយង
មក សដើម្ោីយំកចិ្ តារបស់មនុស្សព្�បស់ៅឯពទងវ់ញិ នងិសដើម្រីសំោរះមនុស្សរានប្បសអាយរចួ្សីសចកតាី
ស្លា ប។់«សយើង្ំុអាចយល់អំ្ កីារលរះបងដ់ធ៏ំសធងខដលសធវើសអាយព្រះសស្ង្្គ រះសយើងរហូ្ដល់ស្លខដល
សយើងឈរជាមយួនឹងព្រះអង្គសស្ង្្គ រះរបស់សយើងសៅមែុបលលាល័ង្ករបស់ព្រះប្នស�ើយ។ ស្លសោរះ សយើងនងឹ
សមើលស�ើញសិរលី្អថនស្ថា នសួគ។៌សយើងនងឹនកឹចាថំាព្រះប្នលរះបងអ់វីៗ ោងំអស់សនរះសពរាបស់យើង»។
ព្រះសយសូ៊វប្នលរះបងស់្ថា នសួគ។៌ប៉ាុខនតាពទងប់្នសធវើអវីសលើសជាងការលរះបងស់្ថា នសួគស៌ពរាបស់យើងសៅ
សទៀ្។សយើងនងឹដកមកុដរបស់សយើងោកស់ៅនឹងព្រះប្ោរបស់ពទង។់សយើងនងឹសពចៀងបទចសពមៀងថា«កូន
សចៀមខដលសគប្នសរាលា ប់សោរះគួរនឹងប្នព្រះសចស្តា ពទ្្យសម្្តាិពប្ជាញា ឥទ្ធឫិទ្ធិកិ្ តាោិមសិរលី្អនងិព្រះ
្រ»(វវិរណៈ៥៖១២)។ដកពសង់្ ីEllenG.White,TheDesireofAges,page131,adapted។
 ែណៈស្លខដលសយើងបំស្ញកិច្ចការជាមយួនឹងព្រះសយសូ៊វកនាុងការសស្ង្្គ រះប្បជនសយើងព្រូវ
ខ្លរះសចាលអវីៗ ពគបយ់៉ា ងផងខដរ។សយើងព រ្ូវខ្សដើរសឆ្្រះសៅមុែសោយសសចកតាជីសំនឿនងិការស្តា បប់ង្្គ ប។់

សមសរៀនទី១៣១៩-២៥កញ្ញា 
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សសចកតាីពសឡាញ់ថនការលរះបងព់បសយជនរ៍បស់អង្គព្រះសយសូ៊វ

 សោកប៉ាុលប្នសលើកទឹកចិ្តាសយើងសោយអនុញ្ញា ្សអាយគំនិ្របស់ព្រះសយសូ៊វសណិ្្សៅកនាុង
សយើង។ សរឿងសនរះោសំយើងសៅរកការសួរសំណួរដគ៏ួរសអាយចាបអ់ារមមណ៍មយួចំនួន។ ស ើ្គំនិ្របស់ព្រះសយសូ៊វ
គឺជាអវី?ស ើ្អវីខដលពគបព់គងសលើការគិ្របស់ពទង?់ស ើ្ពទងប់្នគិ្អំ្ីអវី?
 សូមអានែគម្រីភលីី្២៖៥-១១។ស ើ្ែោងំសនរះបង្ហា ញយ៉ា ងដូចសមតាចអំ្ីសោលគំនិ្របស់
ព្រះសយសូ៊វ?ស្ើក្ួនចបាបខ់ដលប្នពគបព់គងព្រះជនមរបស់ពទងោ់ងំមូលគឺជាអវី?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះសយសូ៊វរានឋានៈសសមើនឹងព្រះតាងំខ្្ីសដើមមក។ សោកប៉ាុលប្នពបកាសនូវសសចកតាី្ិ្
ដអ៏ស់កល្សនរះតាមរយៈោក្យស្ចនោ៍ងំសនរះថា៖«សោរះបីព្រះអង្គរានឋានៈជាព្រះជារា្ច ស់ក៏សោយក៏
ព្រះអង្គ្ ុ ំប្នសកាដោ បកាតា បឋ់ានៈខដលសសមើនឹងព្រះជារា្ច ស់សនរះទុកជាកមមសិទ្ធិោច់មុែរបស់ព្រះអង្គស�ើយ»
(ភលីី្២៖៦,គែប)។ោក្យខដលប្នសរសសរថា«សសមើ»សចញមក្ីោក្យ«morphe(ម៉ារសហវ)»ថនភាស្
សពកក។«ម៉ារសហវ»រាននល័យថា«ែលាឹមស្រថនអវីមយួ»។ោក្យសនរះបង្ហា ញសយើងថារបស់្ីរយ៉ា ងរាន្ថមលាសសមើ
ោនា ៖ព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុពតា។ពទងរ់ានឫោ្ធ នុភា្ជាងអំណាចណាៗោងំអស់។សោកប៉ាុលប្ន
បង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីសរឿងសនរះសដើម្បីង្ហា ញសយើងថាព្រះសយសូ៊វប្នទរាលា កព់្រះអង្គពទងោ់បបំផុ្សៅ
ស្លខដលពទងប់្នកាលា យសៅជាមនុស្ស»។ដកពសង់្ ីVolume7,page154,adatped។អនាកពសី
ខអលលាិនជីថវ ៉្ា ៍ប្នបខនថាមសទៀ្ថា«សៅកនាុងព្រះសយសូ៊វរានជីវ ិ្ ។ជីវ ិ្ សនរះ្ំុរានពបភ្សចញមក្ីអវី
សផ្សងសោរះសទ។ ជីវ ិ្ សនរះ្ំុខមនបសង្កើ្សោយអនាកណារានា កស់ោរះស�ើយ។ សហើយជីវ ិ្ សនរះក៏្ ុ ំប្នែ្ចី្ីអវីមយួ
ផងខដរ»។ដកពសង់្ ីTheDesireofAges,page530,adapted។
 ព្រះសយសូ៊វរានឋានៈសសមើនឹងព្រះតាងំខ្្ីសដើមមក។«ប៉ាុខនតាពទង់្ ុ ំប្នគិ្ថាការខដលរាន
ឋានៈសសមើជាមយួនឹងព្រះគឺជាអវីខដលព្រូវពបកានខ់្ជា បស់ោរះសទ»។ពបសយគសនរះរានអ្ថានល័យគួរសអាយចាប់
អារមមណ៍ជាភាស្សពកក។ោក្យោងំសនរះអាចសរសសរប្នថា«ោម នអវីសស្រះ»។ដូសចនារះព្រះសយសូ៊វប្ន
យល់ព្មសពជើសសរ ើស«សធវើសអាយពទងោ់ម នអវីសស្រះ»សចញ្ីភា្្្កុ ំស្្កើងនិងសិរលី្អខដលរានឋានៈសសមើនឹង
ព្រះ។បោ្ទ បម់កពទងប់្នសពជើសសរ ើសពបសូ្ជាមនុស្សនិងរានព្រះជនមរស់សៅកនាុងរូបកាយជាមនុស្ស
សោក។ ពទងប់្នសធវើជាអនាកបសពមើដល់មនុស្សសោក។ ពទងប់្នបង្ហា ញសកមមភា្ខដលពបកបសោយសសចកតាី
ពសឡាញ់ដធ៏ំសធងបំផុ្គឺ៖ពទងប់្នសុគ្សៅសលើសឈើឆ្្ក ងជំនួសអំស ើ្ប្បរបស់សយើង។ពទងល់រះបង់
ព្រះជនមរបស់ពទង់សដើម្សីស្ង្្គ រះជីវ ិ្ របស់សយើងជាសរៀងរហូ្។
 សោលគំនិ្របស់ព្រះសយសូ៊វព្រូវប្នបំស្ញសោយសសចកតាីពសឡាញ់។សសចកតាីពសឡាញ់របស់
ពទងប់្នសធវើសអាយពទងល់រះបងជី់វ ិ្ របស់ពទង។់ការខដលសដើរតាមព្រះសយសូ៊វរាននល័យថាសយើងពសឡាញ់
ពទងដូ់ចជាព្រះសយសូ៊វប្នពសឡាញ់សយើងខដរ។ សយើងបសពមើពទងដូ់ចជាពទងប់្នបសពមើសយើងខដរ។ សយើង
ព្រូវខ្សធវើកិច្ចការដូចជាពទងប់្នសធវើ។សយើងព្រូវខ្អនុញ្ញា ្សអាយព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសរា្អ ្សយើងសចញ
្ីសសចកតាីប៉ាងពប្ថានា និងគសពរាងការថនភា្អាតាម និយម។សដើម្សីធវើដូសចានា រះប្ន្ពមរូវសអាយសយើងលរះបង់
អវីមយួ។ការលរះបងអ់វីមយួសោរះ្ពមរូវសអាយព្រះលរះបងព់គបយ់៉ា ងវញិ។ប៉ាុខនតាសោរះគឺជាមូលសហ្ុខដល
ព្រះគម្រីប្នខចងថា«ព្រះប្នសលើកពទង់ស�ើងយ៉ា ងែ្ស់សហើយប្នពបោនឲ្យរានោមដ៏ពបសសើរសលើស
ជាងអស់ោងំោមផង»(ភលីី្២៖៩)។



99

ការពតាស់សៅរបស់ព្រះសយសូ៊វ


 សូមបសង្កើ្ទិដ្ភា្សនរះសៅកនាុងគំនិ្របស់សោកអនាក៖សោកស្ព្រុសនិងសោកយ៉ាូហានកំ្ុង
ខ្សៅកនាុងទូករបស់្ួកសគ។ស្លសោរះគឺជាស្លព្ឹកដព៏សស់បំព្ងមយួសៅឯពសរុកកាលីស�។ព្រះអាទិ្្យ
ប្នររះស�ើងរឯីភា្ព្ជាកថ់នរាព្ីករ៏ស្យរស្្យ់៉ា ងសន្សមឹៗ។សោកស្ព រ្ុសនិងសោកយ៉ាូហានកំ្ុង
ខ្គិ្អំ្ីការសនស្ទព្ីសអាយប្នសពចើន។្មីៗសនរះការសនស្ទប្នព្ីសពចើនគួរសម។ដូសចនារះសោក
ស្ព្រុសនិងសោកយ៉ាូហានរ ំ្ ឹងថា្ួកសគនឹងរានសំណាងល្អសៅថ្្ងបោ្ទ បស់ទៀ្ខដរ។លុរះដល់ព្ឹកព្ហាម
ស�ើងសោកស្ព្រុសនិងសោកយ៉ាូហានប្នស�ើញបុរសរានា កស់ដើរមកជិ្្ួកសគ។បុរសរានា កស់ោរះគឺជា
ព្រះសយសូ៊វ្ីណាស្ខរ ៉្ា ។្ួកសគ្ំុប្នដឹងសទថាមនិយូរប៉ាុោម នជីវ ិ្ របស់្ួកសគនឹងផ្លា ស់បតាូរជាសរៀងរហូ្។

 សូមអានែគម្រីរា៉ា ថាយ៤៖១៨-២០។ស ើ្ែោងំសនរះបង្ហា ញសយើងថាព្រះសយសូ៊វចងស់អាយ
សោកស្ព្រុសនិងសោកយ៉ាូហានសធវើកិច្ចការសលើសជាងការសនស្ទព្ីយ៉ា ងដូចសមតាច?
________________________________________________________________________

 សោកយ៉ាូហានបង្ហា ញពប្បស់យើងថាោ្់និងសោកស្ព្រុសប្នស្្គ ល់ព្រះសយសូ៊វជាសពចើនឆ្នា ំ
រចួមកសហើយ។ប៉ាុខនតាសោកយ៉ាូហាននិងសោកស្ព្រុស្ំុោនប់្នថាវ យជីវ ិ្ របស់្ួកសគោងំពសរុងសៅឯ
ព្រះសយសូ៊វស�ើយ។ពប្កដជារានអវីមយួសៅកនាុងព្រះបន្ទូលព្រះភល្័ កតាឬសកមមភា្របស់ព្រះសយសូ៊វខដល
ប្នបង្ហា ញដល់សោកស្ព្រុសនិងសោកយ៉ាូហានសហើយសមើលសៅថាព្រះសយសូ៊វពតាស់សៅ្ួកសគសអាយ
បសពមើព្រះ។សោកស្ព្រុសនិងសោកយ៉ាូហានប្នចាកសចញ្ីទូករបស់្ួកសគសហើយចាកសចញ្ីអាជី្ជា
អនាកសនស្ទនិងអវីៗពគបយ់៉ា ងខដល្ួកសគដឹងសដើម្សីដើរតាមព្រះសយសូ៊វ។ស្ើសហ្ុអវីប្នជា្ួកសគលរះសចាល
អវីខដល្ួកសគរាន? សោរះគឺសោយស្រខ្ព្រះសយសូ៊វប្នពតាស់សៅ្ួកសគសអាយសធវើកិច្ចការអវីមយួសលើស
ជាងជីវ ិ្ របស់្ួកសគសៅសទៀ្។សោកស្ព្រុសនិងសោកយ៉ាូហានគឺជាអនាកសនស្ទធមមតា។ប៉ាុខនតា្ួកសគ
យល់ស�ើញថាព្រះសយសូ៊វប្នសូមសអាយ្ួកសគសធវើកិច្ចការអវីមយួ្ិសសសបំផុ្។ពបខហលជាព្រះ្ំុប្ន
សូមសអាយសោកអនាកលរះបងក់ារង្រស្វថ្្ងរបស់សោកអនាកសោរះសទ។ប៉ាុខនតាព្រះចងស់អាយសោកអនាកសធវើ
កិច្ចការអវីមយួ្ិសសសសពរាបព់្រះអង្គ។ ពទងច់ងស់អាយសោកអនាកខចកចាយសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ
អង្គ។ពទងក់ច៏ងស់អាយសោកអនាកសធវើបោ្ទ ល់សៅកានអ់នាកដថទអំ្ីសសចកតាី្ិ្របស់ពទង់និងថាវ យសិរលី្អដល់
ព្រះោមពទង។់

 សូមពក�កសមើលការពតាស់សៅរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅកានស់ោករា៉ា ថាយខដលជាអនាកយក្ន្ធ
រានា ក់សៅកនាុងែគម្រីរា៉ា ថាយ៩៖៩។ស ើ្សហ្ុអវីប្នជាសរឿងសនរះគួរសអាយភាញា កស់ផ្អើល?
________________________________________________________________________

 អនាកយក្ន្ធសៅកនាុងនគររ ៉ាូមខ្ងខ្ោរពប្ក់្ ីអនាកដថទសោយការបង្ំ។សរា៉ាលា រះសហើយអនាកយក្ន្ធ
ោងំអស់ព្រូវប្នសគស្អបស់ែ្ើមសៅកនាុងស្សនអ៍ុីពស្ខអល។ប៉ាុខនតាព្រះសយសូ៊វប្នពតាស់សៅអនាកយក្ន្ធ
រានា កស់នរះសអាយសដើរតាមពទង។់ការអស ជ្ា ើញរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នបង្ហា ញសយើងថាសោករា៉ា ថាយប្នឮអំ្ី
ព្រះសយសូ៊វនិងប្នពប្ថានា ចងស់ដើរតាមពទងស់ោយអស់្ីចិ្តារបស់ោ្។់សោករា៉ា ថាយប្នសព្ៀមែលាួនជា
សពសចសៅស្លខដលព្រះសយសូ៊វអស ជ្ា ើញោ្។់សោករា៉ា ថាយរានការភាញា កស់ផ្អើលជាខ្លា ងំខដលព្រះសយសូ៊វ
ចងស់អាយោ្ស់ធវើជាសិស្សរានា ករ់បស់ពទង។់

 សៅកនាុងជសពរៅចិ្តារបស់សយើង សយើងពប្ថានា ចងប់្នអវីជាសពចើនសៅកនាុងជីវ ិ្ ។ សយើងចងរ់ស់សៅ
សពរាបអ់វីមយួខដលធំជាងែលាួនសយើងផ្្ទ ល់។សោរះគឺជាមូលសហ្ុខដលព្រះសយសូ៊វសូមសអាយសយើងសដើរតាម
ពទងដូ់ចជាសោករា៉ា ថាយផងខដរ។

 សូមគិ្អំ្ីអវីខដលមនុស្សព្រូវខ្លរះបង់សដើម្សីដើរតាមពទង។់ស ើ្សហ្ុអវីប្នជាការលរះបងរ់បស់
មយួសោរះខ្ងខ្រាន្ថមលាជានិច្ចសៅទីប ្្ចប?់
________________________________________________________________________

ថ្្ងចល័ន្ទ ២១កញ្ញា
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សោកប៉ាុលជាសមដឹកោខំដលព្រះប្នសពជើសតាងំ


 ជីវ ិ្ របស់សោកប៉ាុលប្នផ្លា ស់បតាូរោងំពសរុងសៅស្លខដលោ្ទ់ទួលសជឿព្រះសយសូ៊វ។ព្រះ
សយសូ៊វប្នពបោនអោគ្ដ៏្ មីោងំពសរុងមយួដល់សោកប៉ាុល។ព្រះសយសូ៊វកប៏្នោសំោកប៉ាុលសចញ្ី
ភា្ពសណុកពសរួលសៅឯបទ្ិសស្ធនខ៍ដលោ្នឹ់កស្ម នមនិដល់។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នដឹកោសំោក
ប៉ាុលនិងជួយ��ោ្ស់អាយអធិបបាយសសចកតាី្ិ្ថនព្រះគម្រីសៅកានម់នុស្សរាបោ់នោ់កខ់ដលរស់សៅជំុវញិ
សមុពទសមឌីខទរា៉ា សន។ បោ្ទ ល់របស់សោកប៉ាុលប្នផ្លា ស់បតាូរពបវ្តាិស្្សតាថនស្សោពគីស្ទ និងពបវ្តាិស្្សតា
របស់មនុស្សផងខដរ។

 សូមអានែគម្រីកិច្ចការ៩៖៣-៦,១០-២០។ស ើ្ែោងំសនរះបង្ហា ញសយើងថាព្រះសយសូ៊វរាន
ខផនការមយួសពរាបជី់វ ិ្ សោកប៉ាុលយ៉ា ងដូចសមតាច?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 ព្រះសយសូ៊វខ្ងខ្សពជើសតាងំមនុស្សខដលសយើងនឹកស្ម នមនិដល់។សូមគិ្អំ្ីបុរស្ីរោក់

ខដលព្រូវអារក្សអសស្ចចូល។ ឬគិ្អំ្ី្សតាីស្សនស៍្រា៉ា ររីានា កស់ៅឯអណតាូ ងទឹក ោងរា៉ា រា-រា៉ា កោ់ឡា
អនាកយក្ន្ធរានា ក់និង្ួកអនាកសនស្ទ។សហើយសៅស្លសនរះព្រះប្នសពជើសតាងំសោកប៉ាុលខដលជាអនាក
សបៀ្សបៀនពគីស្្ទ នខ្មសទៀ្។្ួកបុរសនិង្សតាីោងំសនរះព្រូវប្នផ្លា ស់បតាូរសោយសសចកតាីសមតាតា និងសសចកតាី
ពសឡាញ់របស់ព្រះ។បោ្ទ បម់កព្រះសយសូ៊វប្នចា្់្ ួកសគសអាយសចញសៅបសពមើពទងស់ោយសសចកតាីអំណរ
សៅកនាុងចិ្តារបស់្ួកសគ។្ួកសគប្នពបកាសពប្បអ់ំ្ីសរឿងពគបយ់៉ា ងខដលព្រះសយសូ៊វប្នសធវើសៅកនាុងជីវ ិ្ 
របស់្ួកសគ។្ួកសគ្ំុខដលសនឿយហ្ក់នាុងការពបកាសពប្បអ់ំ្ីសរឿងោងំសោរះស�ើយ។អវីខដលព្រះសយសូ៊វ
ប្នសធវើសពរាប់្ ួកសគគឺជាការអស្្ច រ្យបំផុ្ខដល្ួកសគព្រូវខ្ខចកចាយអំ្ីសរឿងោងំសោរះ។្ួកសគ្ំុអាច
សៅសស្ងៀមស្្ង ្ប់្នស�ើយ។

 សូមសពបៀបសធៀបែគម្រីកិច្ចការ២៨៖២៨-៣១និងធីម៉ាូស្ទី២៤៖៥-៨។ស ើ្សយើងសមើលស�ើញ
អវីែលារះសៅកនាុងែោងំសនរះខដលបង្ហា ញសយើងថាសោកប៉ាុលប្នថាវ យជីវ ិ្ ោងំពសរុងរបស់ោ្់សដើម្បីសពមើ
ព្រះសយសូ៊វ?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សោកប៉ាុលប្នរានពបស្សនស៍ៅពោចុងសពកាយថនជីវ ិ្ របស់ោ្ថ់ា«ព្រះពទង់ផសាយសសចកតាី

សស្ង្្គ រះសនរះសៅដល់ស្សន៍ដថទវញិសហើយសគនឹងស្តា ប់ជា្ ិ្»(កិច្ចការ២៨៖២៨)។កណ្ឌ គម្រីកិច្ចការ
ខចងថា សោកប៉ាុលប្នជួបជាមយួនឹងអនាកខដលចុរះមកសួរសុែទុក្ោ្។់ សោកប៉ាុលប្នខចកចាយដំណឹង
ល្អសៅកាន់្ ួកសគ(កិច្ចការ២៨៖៣០,៣១)។សៅពោចុងសពកាយថនជីវ ិ្ របស់ោ្់សោកប៉ាុលប្នពប្ប់
សោកធីម៉ាូស្សអាយសធវើកិច្ចការរបស់ពគរូអធិបបាយ។សោកប៉ាុលប្នរានពបស្សនអ៍ំ្ីែលាួនោ្ផ់្្ទ ល់ថា
«ែញាុ ំប្ន្ យុទ្ធយ៉ា ងល្អែញាុ ំប្នរ្់ពបណាំងជាសពសចែញាុ ំប្នរកសាសសចកតាីជំសនឿសៅសហើយ»(ធីម៉ាូស្ទី២៤៖៧)។
 បទ្ិសស្ធនរ៍បស់សយើងពបខហលជាមនិរសំភើបដូចជាបទ្ិសស្ធនរ៍បស់សោកប៉ាុលសោរះសទ។
សោរះជាយ៉ា ងសនរះកតាី ព្រះសៅខ្ពតាស់សៅសអាយសយើងសធវើកិច្ចការជាមយួនឹងពទង។់ សោកប៉ាុលប្នជួបពោ
លំប្កជាសពចើនសៅកនាុងជីវ ិ្ របស់ោ្់(កូរនិ្ូសទី២១១៖២៥-៣០)។ប៉ាុខនតាសោកប៉ាុលសៅខ្សស្ម រះព្ង់
ចំសោរះព្រះ។ សរឿងរបស់សោកប៉ាុលរានឥទ្ធិ្លយ៉ា ងខ្លា ងំ។ សរឿងរបស់ោ្ប់្នបង្ហា ញថា ព្រះអាចសធវើ
កិច្ចការជាមយួនឹងអនាកណារានា កខ់ដលថាវ យជីវ ិ្ ោងំពសរុងរបស់សគសៅឯព្រះ។

 ស ើ្ព្រះប្នសូមសអាយសោកអនាកសធវើអវីែលារះ?ស ើ្សោកអនាកកំ្ុងខ្សធវើកិច្ចការសោរះសហើយខមនសទ?
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អវីខដលសសចកតាីពសឡាញ់ោមោរ្ីសយើង


 សសចកតាីពសឡាញ់ខ្ងខ្បង្ហា ញែលាួនសៅកនាុងសកមមភា្ខដលសយើងសធវើ។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់
សយើងសពរាបព់្រះសយសូ៊វញុំងសអាយសយើងសធវើអវីមយួសពរាបម់នុស្សខដលប្្ប់ង។់ សោកប៉ាុលប្នបង្ហា ញ
ពប្បស់រឿងដូចោនា សនរះសៅកាន់្ ួកជំនំុកូរនិ្ូសថា៖«សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះពគីស្ទបង្ំសយើងែញាុ ំ»(កូរនិ្ូស
ទី២៥៖១៤)។ស្សោពគីស្ទមនិព្ឹមខ្ជាការលរះបងស់សចកតាីអាពកក់សដើម្សីអាយសយើងអាចប្នសស្ង្្គ រះ
ប៉ាុសណាណ រះសទ។ដ្ិ្ ព្រះសយសូ៊វ្ំុប្ន«លរះបង»់សសចកតាីអាពកកស់ៅឯស្ថា នសួគ៌សដើម្សីអាយពទងអ់ាច
សស្ង្្គ រះសោរះសទ។ពទងប់្នលរះបងស់ចាលសសចកតាីល្អសដើម្សីអាយពទងអ់ាចសស្ង្្គ រះអនាកដថទប្ន។ព្រះ-
សយសូ៊វ្ុំប្នពតាស់សៅសយើងសអាយថាវ យព្ឹមខ្ស្លសវោសទ្សកាសល្យនិងពទ្្យសម្្តាិរបស់សយើង
្បសនាងសៅការលរះបងរ់បស់ពទងប់៉ាុសណាណ រះសទ។ព្រះសយសូ៊វប្នពតាស់សៅសយើងសអាយថាវ យជីវ ិ្ របស់សយើង
សៅឯពទង។់

 ព្រះសយសូ៊វប្នជួបជាមយួសិស្សរបស់ពទងស់ៅសលើស ន្ារខ្ងមុែថនសមុពទកាលីស�ោសវោព្ឹក
មយួ។សៅទីសោរះព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ទូលពប្បសិ់ស្សោងំអស់របស់ពទងអ់ំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់និង
អវីខដលសសចកតាីពសឡាញ់ោមោរ្ីសយើង។

 សូមអានែគម្រីយ៉ាូហាន២១៖១៥-១៩។ស ើ្ព្រះសយសូ៊វប្នសួរសំណួរអវីសៅកានស់ោកស្ព្រុស
៣ដង ដូចខដលសយើងប្នសមើលស�ើញសចញ្ីែោងំសនរះ? ស្ើសោកស្ព្រុសស្លាើយ្បសៅព្រះសយសូ៊វវញិយ៉ា ង
ដូចសមតាច?ស ើ្សហ្ុអវីប្នជាព្រះសយសូ៊វសួរសំណួរដខដលសនរះ៣ដងសៅកានស់ោកស្ព្រុស?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 សោកស្ព្រុសប្នបដិសសធព្រះសយសូ៊វចំនួន៣ដង។ដូសចនារះព្រះសយសូ៊វប្នសួរសោកស្ព្រុស

នូវចសមលាើយថនសសចកតាីពសឡាញ់មយួសចញ្ីបបូររា្រ់បស់សោកស្ព្រុសផ្្ទ ល់ចំនួន៣ដង។ ព្រះសយសូ៊វ
ប្នសធវើដូសចានា រះសៅមុែសិស្សរបស់ពទង់សដើម្សី្្អ ងសសចកតាីសជឿទុកចិ្តារបស់្ួកសិស្សចំសោរះសោកស្ព្រុស
និងសសចកតាីសជឿទុកចិ្តារបស់សោកស្ព្រុសចំសោរះពទងស់�ើងវញិ។ព្រះសយសូ៊វចងស់អាយសោកស្ព្រុសសជឿ
ថាព្រះសលើកខលងសោសដល់ោ្។់ព្រះសយសូ៊វកច៏ងស់អាយសោកស្ព្រុសស�ើញថាព្រះរានកិច្ចការសអាយ
ោ្ស់ធវើផងខដរ។

 សូមអានែគម្រីយ៉ាូហាន២១៖១៥-១៩មតាងសទៀ្។សលើកសនរះសូមអានយ៉ា ងយកចិ្តាទុកោក់
សៅសលើចសមលាើយរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅកានស់សចកតាីពសឡាញ់របស់សោកស្ព្រុសខដលរានចំសោរះពទង។់
ស ើ្ព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ទូលពប្បស់ោកស្ព្រុសសអាយសធវើអវី?
________________________________________________________________________

 សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះខ្ងខ្បស ្្ចញជាសកមមភា្។សសចកតាីពសឡាញ់្ិ្គឺសលើសជាង
អារមមណ៍កកស់ ត្ា និងសោលគំនិ្ល្អណាមយួសៅសទៀ្។សសចកតាីពសឡាញ់្ិ្គឺជាការលរះបងជី់វ ិ្ របស់
អនាកោងំពសរុងសៅសអាយនរណារានា ក។់សសចកតាីពសឡាញ់សធវើសអាយសោកអនាកបស ្្ចញសកមមភា្។សសចកតាី
ពសឡាញ់ោសំយើងសអាយជួយ��ដល់មនុស្សខដលកំ្ុងែវរះខ្្។ព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ទូលសៅកានស់ោក
ស្ព្រុសថា«ចូរឲ្យចំណីដល់កូនសចៀមែញាុ ំសីុផង»(យ៉ាូហាន២១៖១៥)។ែសនរះរានោងំសសចកតាីបង្្គ ប់និង
បន្ទូលកំស្នតាចិ្តា។ ព្រះសយសូ៊វប្នសូមសអាយសោកស្ព្រុសស្លាើយ្បនឹងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទង។់
ព្រះសយសូ៊វកប៏្នកំស្នតាចិ្តាសោកស្ព្រុសសអាយសជឿថា ព្រះចងស់អាយោ្ប់នតាសធវើកិច្ចការសពរាបព់ទង់
ផងខដរ សោរះបីជាសោកស្ព្រុសប្នង្កសចញ្ីព្រះសយសូ៊វកស៏ោយ។ សោកស្ព្រុសប្នសធវើ្ុ្ជាមនិស្្គ ល់
ព្រះសយសូ៊វដូចជាអវីខដលព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ទូលសៅកានស់ោកស្ព្រុសថាសរឿងសោរះនឹងសកើ្ស�ើង។

 ស ើ្សហ្ុអវីប្នជាសយើង្ិភាកសាអំ្ីពបធានបទសនរះ? ្ីសពោរះសោកអនាកពបខហលជាសធវើសអាយ
ព្រះអរា្ច ស់របស់សោកអនាកែកព្រះទល័យជាសពចើនសលើកសពចើនស្ដូចជាសោកស្ព្រុសខដរ។ ដំណឹងល្អសោរះ
គឺថាព្រះប្នសលើកខលងសោសដល់សោកអនាកសហើយ។ប៉ាុខនតាពទង់្ ុ ំោនអ់ស់កិច្ចការជាមយួនឹងសោកអនាក
សៅស�ើយសទ។ពទងរ់ានកិច្ចការសអាយសយើងសធវើពបសិនសបើសយើងសុែចិ្តាសធវើកិច្ចការសោរះ។



102ថ្្ងព្ហស្្ិ៍ ២៤កញ្ញា

សសចកតាីសនយាពបកបសោយសសចកតាីពសឡាញ់

 ព្រះសយសូ៊វនិងសោកស្ព្រុសប្នប ្្ចបក់ារសន្ទោរបស់្ួកសគ។្ួកសគប្នសដើរសៅតាមស្នារ។
ែណៈខដលរលកកំ្ុងខ្សប្កបកម់កសលើពចាងំព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ទូលពប្បស់ោកស្ព្រុសអំ្ី្ថមលា
ដធ៏ំសធងកនាុងការសធវើជាសិស្សរបស់ពទង។់ព្រះសយសូ៊វចងស់អាយសោកស្ព្រុសយល់សអាយប្នស្ញសលញ
នូវបទ្ិសស្ធនខ៍ដលោ្នឹ់ងជួប ពបសិនសបើោ្ទ់ទួលយកការពតាស់សៅរបស់ព្រះសយសូ៊វថា«ចូរឲ្យ
ចំណីដល់កូនសចៀមែញាុ ំសីុផង»(យ៉ាូហាន២១៖១៥)។
 សូមអានែគម្រីយ៉ាូហាន២១៖១៨,១៩។ស ើ្ព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ទូលពប្បស់ោកស្ព្រុស
យ៉ា ងដូចសមតាចអំ្ី្ថមលាដធ៏ំសធងកនាុងការសធវើជាសិស្សរបស់ពទង?់ស ើ្សោកអនាកគិ្ថាសហ្ុអវីប្នជាព្រះសយសូ៊វ
បង្ហា ញអវីមយួខដលគួរសអាយភាញា កស់ផ្អើលជាខ្លា ងំសៅកានស់ោកស្ព្រុសសៅស្លសោរះ?
________________________________________________________________________
 ព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ទូលពប្បស់ោកស្ព្រុសអំ្ីរសបៀបខដលោ្ព់្រូវស្លា បស់ៅកនាុងែគម្រី
យ៉ាូហាន២១៖១៨,១៩។ថដោងំ២របស់សោកស្ព្រុសនឹងព្រូវោ្សៅសលើសឈើឆ្្ក ង។ស ើ្សហ្ុអវីប្ន
ជាព្រះសយសូ៊វបង្ហា ញពប្បស់ោកស្ព្រុសអំ្ីសសចកតាីស្លា បរ់បស់ោ្ម់ុនស្លខដលសរឿងសោរះសកើ្ស�ើង?
ព្រះសយសូ៊វចងព់បោនជសពមើសដល់សោកស្ព្រុស។ព្រះសយសូ៊វប្នសនយាថានឹងពបោនសសចកតាីអំណរ
ដធ៏ំបំផុ្សពរាបជី់វ ិ្ សោកស្ព្រុសគឺជា៖ការស�ើញមនុស្សប្នសស្ង្្គ រះសពរាបន់គររបស់ព្រះ។សៅ
ថ្្ងបុណ្យទី៥០សោកស្ព្រុសនឹងប្នស�ើញមនុស្សជាសពចើនទទួលសជឿព្រះសយសូ៊វ។ថ្្ងថនបុណ្យទី៥០
គឺសៅស្លខដលព្រះប្នចាកព់្រះវញិ្ញា ណរបស់ពទងម់កសលើ្ួកជំនំុរបស់ពទង់បោ្ទ ប់្ ីព្រះសយសូ៊វប្ន
យងព្�បស់ៅឯស្ថា នសួគវ៌ញិ។សោកស្ព្រុសនឹងសធវើការអស្្ច រ្យតាមរយៈព្រះោមរបស់ព្រះសយសូ៊វ។
សោកស្ព្រុសកន៏ឹងថាវ យសិរលី្អសៅឯព្រះសៅមុែមនុស្សជាសពចើនោនោ់កផ់ងខដរ។ សោកស្ព្រុសនឹង
រានសសចកតាីអំណរដអ៏ស់កល្កនាុងការសធវើកិច្ចការជាមយួនឹងព្រះសយសូ៊វ។ប៉ាុខនតារង្វ នស់ោរះនឹងប្នមកសោយ
រាន្ថមលា។សោកស្ព្រុសព្រូវខ្លរះបងជី់វ ិ្ របស់ោ្។់ព្រះសយសូ៊វ្ំុប្នោកប់្ងំសសចកតាី្ិ្សនរះ្ី
សោកស្ព្រុសសោរះសទ។ឥ�ូវសនរះសោកស្ព្រុសប្នដឹងថាោ្នឹ់ងព្រូវលរះបងអ់វីៗពគបយ់៉ា ងខដល
ព្រះសយសូ៊វសូមសអាយោ្ល់រះបង។់
 សូមអានែគម្រីយ៉ាូហានទី១៣៖១៦-១៨។ស ើ្សោកស្ព្រុសប្នរានពបស្សនថ៍ាសសចកតាី
ពសឡាញ់្ិ្គឺជាអវី? ស ើ្សយើងអាចបង្ហា ញថាសសចកតាីពសឡាញ់របស់សយើងគឺជាសសចកតាីពសឡាញ់្ិ្សោយ
រសបៀបណា?
________________________________________________________________________
 សៅឯស្ថា នសួគ៌ សយើងនឹងរានអារមមណ៍ថាសយើង្ំុប្នសធវើអវីពគបព់ោនស់ពរាបព់្រះសយសូ៊វសៅ
ស�ើយសទ។ព្រះសយសូ៊វនឹងពបោនរបស់ពគបយ់៉ាំ ងដល់សយើងសៅឯស្ថា នសួគស៌លើសជាងអវីខដលសយើងធាលា ប់
ថាវ យដល់ពទងស់ៅកនាុងជីវ ិ្ មយួសនរះសៅសទៀ្។ សោរះគឺជាមូលសហ្ុខដលសយើងគួរខ្រកីរាយកនាុងការបង្ហា ញ
សសចកតាីពសឡាញ់របស់សយើងចំសោរះព្រះសយសូ៊វសោយោក្យសមតាី និងសកមមភា្របស់សយើង។ សយើងនឹងបង្ហា ញ
ដល់ព្រះថាសយើងពសឡាញ់ពទង់សៅស្លខដលសយើង្ំុប្នោកអ់វីមយួ្ីព្រះអង្គ។សសចកតាីពសឡាញ់របស់
ព្រះកជ៏ួយ��សអាយសយើងសធវើជាបោ្ទ ល់សៅកានអ់នាកដថទនិងបង្ហា ញ្ួកសគអំ្ីព្រះសយសូ៊វផងខដរ។ស្លសោរះ
សយើងនឹងអាចសធវើតាមខផនការរបស់ព្រះសពរាបជី់វ ិ្ របស់សយើង។ព្រះប្នរានបន្ទូលថា«សបើអនាករាល់ោនា ដឹង
សសចកតាីោងំសនរះសហើយពបព្ឹ្តាតាមសោរះរាន្ រសហើយ»(យ៉ាូហាន១៣៖១៧)។ចូរខចករខំលកសសចកតាី្ិ្
របស់ព្រះនិងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទងចុ់រះ។ ចូរសអាយជីវ ិ្ របស់សោកអនាកប្នរស់សពរាបព់ទងផ់ង។
សោរះសយើងនឹងប្នស្្គ ល់សសចកតាីអំណរដ៏្ ិ្និងសសចកតាីរកីរាយជាសរៀងរហូ្សៅស្លខដលសយើងថាវ យសិរី
ល្អដល់ព្រះ។
 សូមបសង្កើ្ទិដ្ភា្មយួសៅកនាុងគំនិ្របស់សោកអនាកអំ្ីជីវ ិ្ អស់កល្ជាមយួនឹងព្រះសយសូ៊វ។
ស ើ្ទិដ្ភា្សោរះសមើលសៅយ៉ា ងដូចសមតាចខដរ?សូមខចករខំលកគំនិ្ថនទិដ្ភា្សនរះសៅកនាុងថានា ក។់
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ការសិកសាបខនថាម៖ «សមដឹកោខំដលចា្ខ់ចងសលើ្ួកជំនំុគួរខ្ខសវងរកវធិីខដលអាចសធវើសអាយសរាជិកចូល
រមួសៅកនាុងខផនាកណាមយួថន្ល័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះ។ វធិីខបបសនរះ្ំុោនប់្នសធវើពគបព់ោនស់ៅស�ើយសទកាល្ីមុន
មក។សទ្សកាសល្យរបស់សរាជិកនីមយួៗសៅកនាុង្ួកជំនំុគួរខ្សពបើសដើម្បីសពមើព្រះ។សមដឹកោគំួរខ្ចា្់
វធិានការនិងអនុវ្តាតាមវធិានការសោរះ។រានមនុស្ស្ិច្ួចណាស់ខដលយល់អំ្ីការប្្ប់ង់្ ួកជំនំុជា
សពចើនសោយស្រខ្សយើង្ំុប្នសធវើតាមការខណោសំនរះ»។
 «សមដឹកោសំៅកនាុង្ល័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះជាទូសៅព្រូវខ្រានភា្ឆ្លា ្វ ល័យ។្ួកសគព្រូវខ្ចា្វ់ធិានការ
សដើម្សីធវើសអាយ្ួកជំនំុប្នរកីចសពមើនសៅមុែ។្ួកសគព្រូវខ្សរៀនយល់អំ្ីកិច្ចការខដលសរាជិក្ួកជំនំុ
អាចសធវើប្នសពរាបម់ិ្ តាភកិតា និងអនាកជិ្ខ្ងរបស់្ួកសគ។ ្ល័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះសៅសលើខផនដីសនរះ្ំុអាច
ប ្្ចបប់្នស�ើយដរាបណាសរាជិក្ួកជំនំុប្នសធវើកិច្ចការខដលព្រូវសធវើ។្ួកសគព្រូវខ្សហការជាមយួ
សោកពគរូគង្វ លនិងសមដឹកោរំបស់្ួកជំនំុ»។
 «្ល័ន្ធកិច្ចកនាុងការសស្ង្្គ រះមនុស្សរមួរានកិច្ចការផ្្ទ ល់ែលាួនខដលសយើងោងំអស់ោនា ព្រូវខ្សធវើផងខដរ។
សយើងព្រូវខ្ខចកចាយសសចកតាី្ិ្ជាមយួនឹងអនាកដថទ។ែញាុ ំ(អនាកពសីខអលលាិនជីថវ ៉្ា )៍សង្មឹថាែញាុ ំអាចរកប្ន
ោក្យសមតាដីព៏្ឹមព្រូវ សដើម្នីិយយសៅកានម់នុស្សពបរុសពសីសអាយភាញា ករ់លឹកនិងជំរុញសអាយសធវើកិច្ចការ
សនរះ។សយើង្ំុរានស្លសវោសពចើនសទៀ្សទ។សយើងកំ្ុងខ្ឈរសៅសលើព្ំខដនសឆ្្រះសៅរកជីវ ិ្ អស់កល្។
ដូសចនារះសយើង្ំុព្រូវែជារះខ្ជា យស្លសវោស�ើយ។ដ្ិ្ ពគបវ់ោិទីសុទ្ធខ្សំខ្នស់ពរាបស់យើង។ស្លសវោ
គឺជារាសពប្កដ់រ៏ាន្ថមលាកនាុងការយកមកសពបើសដើម្ផី្្គ បចិ់្តាសយើង។ស្ើអនាកណាែលារះខដលសពបើស្លសវោ
សនរះសដើម្ខីសវងរកព្រះ?ស្ើអនាកណាែលារះខដលនឹងទទួលប្នករាលា ងំនិងអំណាចមក្ីព្រះសដើម្សីអាយកាលា យ
ជាអនាកបសពមើដស៏ស្ម រះព្ងស់ៅសលើខផនដីសនរះសៅ?»។
 «្ួកជំនំុរានសទ្សកាសល្យជាសពចើន។ សទ្សកាសល្យោងំសនរះអាចអភវិឌ្ឍសៅជាជំនួយដ៏
អស្្ច រ្យសៅកនាុង្ល័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះ។សរឿងសនរះអាចសកើ្ស�ើងសៅប្នសៅស្លខដល្ួកជំនំុរបស់សយើងសពបើ
សទ្សកាសល្យោងំសនរះសៅកនាុងវធិីខដលព្ឹមព្រូវ។អវីខដល្ួកសយើងោងំអស់ោនា ព្រូវការជាទីបំផុ្កនាុងស្ល
សនរះ គឺជាការស្្អ ង្ួកជំនំុរបស់សយើងសអាយកាលា យសៅជាអនាកបពមកីារខដលយល់្ីសទ្សកាសល្យខដលរាន
សៅកនាុងព្រះវហិារ។សទ្សកាសល្យោងំសនរះព្រូវអភវិឌ្ឍស�ើង។សយើងព្រូវខ្ហវឹកហា្ែ់លាួនសយើងសអាយសពបើ
សទ្សកាសល្យរបស់សយើងសពរាបព់្រះ»។ដកពសង់្ ីTestimoniesfortheChurch,volume9,pages
116,117,adapted។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១.ស្ើរានសោលគំនិ្សំខ្នអ់វីែលារះសៅកនាុងសពមងម់្ិរបស់អនាកពសីខអលលាិនជីថវ ៉្ា ខ៍្ងសលើសនរះ?ស ើ្ការ
អភវិឌ្ឍអំសណាយោន និងសទ្សកាសល្យរបស់សយើងអាចផ្លា ស់បតាូរការសធវើបោ្ទ ល់របស់សយើងយ៉ា ងដូចសមតាច
សៅ? ស ើ្ការអភវិឌ្ឍសនរះអាចជួយ��សអាយទីបោ្ទ ល់្ួកជំនំុរបស់សោកអនាកសៅកានអ់នាកដថទប្នរងឹរាយំ៉ា ង
ដូចសមតាចខដរ?
២.ស ើ្សសចកតាីពសឡាញ់្ិ្ខ្ងខ្បង្ហា ញសចញយ៉ា ងដូចសមតាច?ស ើ្រានឧោហរណ៍ថនសសចកតាីពសឡាញ់
អវីែលារះខដល្ំុខមនជាសសចកតាីពសឡាញ់្ិ្?
៣.សូម្ិភាកសាអំ្ីរបស់ោងំឡាយខដលមនុស្សប្នថាវ យសពរាបព់្រះអរា្ច ស់។ ស្ើមនុស្សខដលប្ន
ប្្ប់ងជី់វ ិ្ សោយស្រខ្សសចកតាីជំសនឿរបស់សគយ៉ា ងណាសៅវញិ? ស ើ្សោកអនាកអាចសរៀនអវីែលារះ សចញ្ី
សរឿងោងំសនរះ?
៣. ស ើ្សោកអនាកប្នលរះបងអ់វីែលារះសពរាបព់្រះសយសូ៊វ? ស ើ្សហ្ុអវីប្នជាសោកអនាកសធវើយ៉ា ងដូសចានា រះ? ស ើ្ការ
លរះបងស់ោរះរាន្ថមលាខដរឬសទ?ស ើ្សោកអនាកនឹងបកពស្យយ៉ា ងដូចសមតាចចំសោរះអវីខដលសោកអនាកប្ន
សធវើនិងមូលសហ្ុរបស់សោកអនាកសៅកានអ់នាកណារានា កខ់ដល្ំុខមនជាពគីស្្ទ នសោរះ?
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រានថផ្ទសោរះអស់រយៈស្ល្ីរឆ្នា ំ

 ហាវ នត់ាកាសមរា៉ា (FantaCamara)រានសសចកតាីរសំភើបជាខ្លា ងំសៅស្លខដលោងក្សំ់ោល់
ស�ើញសោរះរបស់ោងកានខ់្សប្៉ា ងៗសៅ។ប៉ាុខនតាសោរះរបស់ោងកានខ់្ធំស�ើងៗសធវើសអាយោងចាបស់ផតាើមឈ។ឺ
ោងរានអារមមណ៍ភល័យព្រួយជាខ្លា ងំប្នជាោងសៅ្ិនិ្្យសៅឯមន្ទីរស្ទ្យកនាុងពករុងកូណាពគី (Conakry)
ថនពបសទសហ្គីសណ(Guinea)។ពគរូស្ទ្យរានា កប់្ន្ិនិ្្យសោរះរបស់ោងរចួនិយយថា«ោងមនិរានថផ្ទសោរះ
សទ»។ ហាវ នត់ា្ំុសជឿពគរូសលើពគរូស្ទ្យរានា កស់ោរះស�ើយ។ ោងប្នសសនាើសូមដល់ស្ចញ់្ិរបស់ោងរានា ក់
ខដលជាគិោនុបោ្យិកាសអាយជួយ��្ិនិ្្យ។ស្ចញ់្ិរបស់ោងប្ននិយយថា«ឯងរានថផ្ទសោរះ
្ិ្ខមន។រានោរកសៅកនាុងសោរះរបស់ឯង្ិ្ខមន»។ហាវ នត់ារានសសចកតាីអំណរជា្មីមតាងសទៀ្។ប៉ាុខនតា
ោងសៅខ្រានអារមមណ៍ថាឈឺសហើយស្ចញ់្ិរបស់ោង្ំុដឹងថានឹងជួយ��ោងយ៉ា ងណាសោរះសទ។ោង
ប្នសៅ្ិនិ្្យសៅឯមន្ទីរស្ទ្យសផ្សងមយួសទៀ្។ពគរូស្ទ្យប្នស្លាើយពប្បថ់ា«ោងមនិរានថផ្ទសោរះសទ»។
សោយមនិអស់ចិ្តាោងប្នចូលសៅ្ិនិ្្យសៅឯមន្ទីរស្ទ្យទី៣។ពគរូស្ទ្យរានា កស់នរះប្នស្លាើយថា«ោងរាន
ថផ្ទសោរះ្ិ្ខមន»។ប៉ាុខនតាពគរូស្ទ្យមនិដឹងថាជួយ��ោងយ៉ា ងដូចសមតាចសអាយប្្ឈ់សឺោរះប្នស�ើយ។
 មយួសប្តា ហ៍ប្នកនលាងផុ្សៅសុែភា្របស់ហាវ នត់ាកានខ់្ពទរុឌសពោមសៅៗ។ោង្ំុអាចសដើរ
ប្នសោរះសទ។៥ខែសពកាយមកបោ្ទ ប់្ ីោងក្សំ់ោល់ស�ើញរានស្នា មជាសំៅសលើសោរះរបស់ោងរាន
មនុស្សចខមលាករានា កប់្នសលចមកសៅកនាុងបន្ទបរ់បស់ោង។ រានា កស់ោរះរានសជើង និងពរាមសជើងជាមនុស្ស
ប៉ាុខនតាពទរូងនិងមុែជាស្វខ្លា រែិន។ោងរានសសចកតាីភល័យខ្លា ចជាខ្លា ងំ។«ោងនឹងមនិរានោរកសៅកនាុងថផ្ទ
របស់ោងស�ើយ»មនុស្សចខមលាករានា កស់ោរះប្ននិយយសហើយសំស�ងរបស់មនុស្សសោរះករ៏ស្្ស់ៅតាម
ជញ្ជា ំងប្្ស់ៅ។ សៅយបប់ោ្ទ ប់ មនុស្សចខមលាកសោរះប្នសលចមកកនាុងបន្ទបស់គងរបស់ោងមតាងសទៀ្។
រានា កស់ោរះប្ននិយយោក្យដខដលថា«ោងនឹងមនិរានោរកសៅកនាុងថផ្ទរបស់ោងស�ើយ»។ជាសរៀងរាល់
យបម់នុស្សចខមលាកសោរះខ្ងខ្សលចសអាយោងស�ើញ។
 មយួឆ្នា បំ្នកនលាងផុ្សៅ។្ីរឆ្នា បំ្នកនលាងផុ្សៅ។សៅសដើមឆ្នា ទីំ៣ហាវ នត់ាោងសៅខ្រាន
ថផ្ទសោរះនិងឈចឺាបជ់ាខ្លា ងំ។ស្លសោរះោងប្ននឹកចាដំល់សោកសពទនោវ លហាវ សសីនណាឌូណូ
(TranqulleFassinadouno)។ោងប្នបដិសសធោ្ស់ោយស្រខ្ោ្គឺ់ជាពគីស្្ទ នខ្រានា កគ់្ខ់ដល
ជាអនាកជិ្ខ្ងរបស់ោងប៉ាុខនតា ស្លសោរះោងប្នប្កទឹ់កចិ្តាជាខ្លា ងំ។បោ្ទ ប់្ ីស្តា បស់រឿងរបស់ោង
រចួមកសោកសពទនោវ លខដលជាអនាកព្រួសពតាយថនសបសកកមម្ិភ្សោកប្នអធិស្្ននិង្មអ្អ់ស់
រយៈស្ល៣ថ្្ងសដើម្ទូីលសូមពប្ជាញា មក្ីព្រះ។បោ្ទ បម់កោ្ប់្នសៅជួបហាវ នត់ាសហើយសបើកព្រះគម្រី
របស់ោ្ស់�ើងរចួអានែគម្រីសអសភសូរ៦៖១២ខដលខចងថា«ដ្ិ្ សយើងរាល់ោនា មនិខមន្ យុទ្ធនឹងស្ច់
ឈាមសទគឺនឹង្ ួកពគប់ពគង្ួករានអំណាចនិង្ ួករា្ច ស់ថនសសចកតាីងងឹ្សៅសោកីយ៍សនរះវញិសហើយ
ោស់នឹងអំណាចអាពកក់ខ្ងវញិ្ញា ណសៅស្ថា នដ៏ែ្ស់ខដរ»។ោ្ប់្ននិយយសៅកានវ់ញិ្ញា ណអាពកក់
ខដលសណិ្្សៅកនាុងផ្ទរះសោរះថា«វញិ្ញា ណអាពកកោ់ងំអស់សៅទីសនរះខដលមនិប្នលន់្ ួចំសោរះព្រះោម
ព្រះសយសូ៊វពគីស្ទសោរះសទចូលចាកសចញភាលា មៗសោយនូវព្រះោមព្រះសយសូ៊វពគីស្ទ»។ោ្ប់្នង្កមក
និយយពប្បហ់ាវ នត់ាថា«សលើកសពកាយសបើោងស�ើញវញិ្ញា ណអាពកកម់តាងសទៀ្ចូលបង្្គ បស់អាយវាសចញ
សៅសោយនូវព្រះោមព្រះសយសូ៊វពគីស្ទ»។
 យបស់ោរះវញិ្ញា ណប្នសលចមកសអាយោងស�ើញសៅស្លខដលោងកំ្ ុងខ្សគងសៅសលើខពគ។
   ោងប្ននិយយសៅមុែវញិ្ញា ណអាពកកស់ោរះថា«ចូរឯងសចញ្ីសនរះភាលា ម
   សោយនូវព្រះោមព្រះសយសូ៊វពគីស្ទ»។ភាលា មសោរះវញិ្ញា ណអាពកកប់្ន
   រស្្ស់ៅកនាុងខផ្សងប្្ស់ៅ។៣ថ្្ងសពកាយមកហាវ នត់ាប្នផតាល់កំសណើ ្
   សអាយោរកពសីដរ៏ានសុែភា្ល្អរានា ក។់ហាវ នត់ាប្ននិយយថា«ែញាុ ំសជឿ
   ព្រះសយសូ៊វសហើយ»។

សរឿងែលាី
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អណំាចដដ�ម្្រះរាន
 ផាវ៉ ែល ហ គ្ោ យែ  (Pavel Goya) វែលជាអ្នកវកសម្រួលទស្សនា៉ែ្តីនៃកិច្ចការ
បហម្ើម្ រះ បាៃរលឹំក្តីន្ង្ៃ យួ ហៅហ្លវែលបែលូតីសរ ែូ្បាៃហការះហៅឪ្ុករបស់គាត ់វែល 
បាៃហៅហ ម្ រះែូចគា្ន ថា ផាវ៉ ែល ឲ្យហៅបែសុ្ិ៍បែលូតីស។ «ហយើងបាៃមបាបអ់្នករចួ ហ�ើយថា 
ឲ្យបពា្ឈបក់ារសាងសងម់្ រះ៉ ិ្ រ ៃងិនាយំកម្ រះគ្្តីរចូល្កក្នុងមសរុក» ្នៃ្តីៃគរបាល 
បាៃវមសកកំ�ក។ ឪ្ុករបស់គាតវ់តងវតនាយំកម្ រះគ្្តីរ្តីអតតីតយូហ គ្ោ សាលា ៉ តីហៅកាៃ់ 
មបហទសរ ែូ្នាស្យ័កុ្មុយៃសិ្ ហោយលាកម់្ រះគ្្តីរហៅក្នុងឡាៃ ជាៃទ់តី២។ 
 «ហយើងៃងឹបាញ់អ្នកហោលឥឡូ៉ហៃរះ» ្នៃ្តីៃគរបាលបាៃឧទាៃ។ ហោយហ្ើលហៅ
មកវសវ្្នករបស់្នៃ្តីៃគរបាលទាងំហនារះ ហលាកផាវ៉ ែលបាៃៃយិយថា «វ្ៃហ�ើយ រស់ហៅ 
ក្នុងឱកាស្យួហែើ្ ្ តីបហម្ើ។ វាគឺជាឱកាស្យួ វែលសាលា បហ់ែើ្ ្ តីម្ រះមគតីស្ទ។ អ្តីវែលខ្ុៃឹំង 
បាៃហ�ើញ គជឺាម្ រះមគតីស្ទ។ ការរស់ហឡើង៉ញិរបស់ខ្ុ ំ គឺមគាៃវ់ត្យួ្ម្ ចិវ្្នកបែុហ ណ្ រះ»។
 ្នៃ្តីៃគរបាលបាៃឧទាៃថា «ហលាកឯងឆ្ួតហ�ើយ»។ ហលាកផាវ៉ ែលបាៃៃយិយ 
ថា «វ្ៃហ�ើយ ហែើ្ ្ តីបហម្ើម្ រះមគតីស្ទ អ្នកមតរ៉ូ វតឆ្ួត ្តីហមពារះអ្នកែងឹហទថាវាផ្ទុយ្តីមបាជ្ា
របស់្ៃុស្ស»។ អ្នកបាៃផល់្ឲ្យ ជំៃសួឲ្យការសៃ្សសំំនច។ អ្នកបាៃបនា្ទ បខលាួៃ ជំៃសួឲ្យ 
ការអតួអាង។ វាឆ្ួត្ស់ វតអ្នកែងឹវែលហទថា ការឆ្ួតរបស់ម្ រះគឺជាអំ្ ចវែល មទង ់  
មាៃ»។ ្នៃ្តីៃគរបាលបាៃងកក់បាលរបស់្កួហគ ហ�ើយហោរះវលងគាតហ់ៅ។ ្កួហគហៅ វត 
ៃយិយថា «ហលាកឯងឆ្ួតហ�ើយ»។
 ការឆ្ួតសមមាបហ់លាកតីយម៍ាៃៃយ័ថាមាៃមបាជ្ាសមមាបម់្ រះ៉ញិ ហ�ើយៃិងទទលួ
បាៃជត៉ី តិអស់កល្ជាៃចិ្ច។ ហ�ើយហៃរះ គជឺាអំ្ ចវែលម្ រះមាៃ។ ហលាកតីយ៍្ ុបំាៃយល់
្តីអ្តីវែលហយើងហ្្ើហនារះហទ បែុវៃហ្យើងហ្្ើវាហោយមាៃជហំៃឿហៅហលើម្ រះបៃ្ទូលមទង។់ ហែើ្ ្ តីឲ្យ
ហយើងបាៃហសាម រះមតងជ់ា្យួប្តីឬមប្ៃ្ធរបស់ហយើង ហែើ្ ្ តីរងោ់រំ�ូតែល់ន្ងៃហរៀបការសមមាប់
ភា្ស្និទ្ធសា្ន លខាងរាងកាយ ហែើ្ ្ តីរកសាន្ងៃបរសុិទ្ធ ហែើ្ ្ តីថ្ាយែង្្យ្យួភាគក្នុងែប ់ៃងិ 
ហែើ្ ្ តីផល់្ៃូ៉ការសៃយា។ អាកប្កិរយិទាងំអស់វែលផ្ទុយ្តីកមាលា ងំ្្មជាតិ ៃងិៃសិ្សយ័ 
្្មជាតិ របស់ហយើង គឺជា្ស្ុតាងវែលវ្្នករបស់ហយើងអាចហ្ើលហៅបាៃឆ្ងៃ យជាងភា្
ជាកវ់សង្ហៅហលើវផៃែតីហៃរះ។
ហសចក្តីអំពា៉នា៉៖ ចូរឲ្យហយើងបាៃឆ្ួតហៅចំហពារះម្ រះហៅន្ងៃហៃរះចុរះ ក្នុងការវែលហយើងថ្ាយ
បងគោមំ្ រះហោយការែងឹគុណ តា្រយៈថ្ាយែង្្យ្យួភាគក្នុងែប ់ៃងិថ្ាយែង្្យសម័មគ‑
ចតិ្របស់ហយើង។
ហសចក្តីអ្ិសាឋា ៃ៖ ឱម្ រះ៉របតិាហអើយ សូ្មទងប់ាៃហ្្ើឲ្យទូលបងគោឆំ្ួតសមមាបហ់លាកតីយ 
វតមាៃមបាជ្ាសមមាបម់ទង់៉ ញិ។ សូ្មទងម់បទាៃែល់ហយើងៃូ៉អ្យ័ឯកសិទ្ធនិៃការរួ្
ចំវណកកសាងៃគររបស់មទង ់ៃងិសហនង្គោ រះអ្នកែនទផង។

សបបាត�៍ទតី២៧  ន្ងៃទតី៤ វខកក្ោ ឆ្្ន ២ំ០២០
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លៅល្�ដដ�ម្្រូល្ទ្យល្វាើឲ្យឈឺ
 
 ហរៀងរាល់ម្ឹកកុមារ្ហរឿៃ (Haroun) បាៃរងោ់ហំលាកហ៉ជ្ជបណិ្ត ហបលាៃ (Bland) 
វែលជាមគរូហ្ទ្យ៉រះកាតស់ម័មគចិត្ ជៃជាតិអាហ្រកិមា្ន ក ់្កហ្្ើឲ្យគាត ់«ឈ»ឺ។ គាតម់ាៃ 
អាយុ១០ ឆ្្ន  ំហ�ើយគាតប់ាៃបាកឆឹ្់ងហជើងខាងហឆ្ង។ ហលាកហ៉ជ្ជបណិ្តហបលាៃបាៃែកហចញ
ៃូ៉ចំវណកែ៏្ ំនៃសមងហជើងរបស់គាត ់បែុវៃ្ គាតហ់ៅវតមាៃែំហៅកាលា យ។ ហរៀងរាល់ម្ឹក 
មគរូហ្ទ្យ ៃិងមករុ្របស់គាតប់ាៃហោរះសហ្លាៀកបំពាកន់ៃកុមារហនារះហចញ រចួមចបាចខ់្ទុរះ 
ហចញ ហ�ើយរុ ំ្ ុខរបសួហោយនស្ស។ ្ហរឿៃជាហកមងែក៏ាលា ្ៃមា្ន ក ់ហៅហ្លវែល 
ការ លាងរបសួបាៃកៃលាងផុត សា្ន ្ញញឹ្ែម៏បិ្មបិយរបស់គាតប់ាៃមតឡប់្ ក៉ញិ។ 
ហ៉ជ្ជបណិ្តហបលាៃ ៃិងមករុ្មគរូហ្ទ្យរបស់គាតវ់ែលហ្្ើការហៅឯ្ៃ្ទតីរហ្ទ្យអាតហ់៉ៃទតីស្ទបឺរ 
(Bere Adventist Hospital) ហៅក្នុងមបហទសឆ្ែ បាៃចុរះហៅសួរសុខទុក្ខកុមារ ្ ហរឿៃ 
្ួកហគបាៃៃិយយភាសាបារាងំជា្យួគាត ់ហ�ើយបហមងៀៃគាត់្ តីការោបន់ែែសំ៏ាញុំ
្យួ។ តាងំ ត្ី្ហរឿៃសា្ន កហ់ៅ្ៃ្ទតីរហ្ទ្យវតមា្ន កឯ់ង ហៃរះគឺជាអ្តីមតរួសៗវែលគាតប់ាៃ
ហ្្ើ។ ហ្លហ៉លាវែលហៅហសសសល់ គាតវ់តងវតហលងជា្យួអ្នកជំងឺ៉យ័ហកមងែនទ 
ហទៀត ឬហ្ើលហរឿង «គុណរបស់ម្រះហយសូ៊៉» ។
 ហបើតា្ក្ួៃហ៉ជ្ជសានស្ ហ្លខលារះមគរូហ្ទ្យមតរូ៉ហ្្ើឲ្យឈោឺបសិ់ៃ្ុៃៃឹងទទួល
បាៃការជាសរះហស្ើយ។ អ្នកជំងឺែូចហកមងមបរុសមា្ន កហ់ៃរះ មតរូ៉វតហជឿជាកថ់ាមគរូហ្ទ្យមាៃ
ចំ្បអ់ារ្មណ៍បំផុតហៅក្នុងចិត្របស់គាត ់ហនារះលទ្ធផលៃឹងបាៃល្មបហសើរហឡើង។
 ក្នុងខគ្្តីរមាែ ថាយ ១៩៖១៣ ហកមងៗបាៃចូលហៅជិតម្រះហយសូ៊៉ ហែើ្្តីចំ្យ
ហ្លហៅក្នុង៉ត្មាៃរបស់មទង ់ហោយទុកចិត្ហលើមទងថ់ា មទងៃ់ឹងមបទាៃ្រែល់្ួកហគ។ 
ហតើហលាកអ្នកហជឿជាកថ់ា ម្រះៃឹងវ្រកសាហលាកអ្នកវែរឬហទ? ហតើហលាកអ្នកហជឿទុក ចិត្ហលើ 
មទងថ់ាមទងៃ់ឹងទទួលយកែង្្យរបស់ហលាកអ្នក ហៅផ្ល់ជាម្រះ្រែល់អ្នកទាងំ ឡាយ 
្ វែលកំ្ុងវតឈោឺបហ់ៅហលើ្ិ្្ហលាកវែរឬហទ?

ហសចក្តីអំពា៉នា៉៖ វផ្នក្យួនៃការោកែ់ង្្យហទៀងទាត ់ៃិងអំហ្យរបស់អ្នកហៅ 
ន្ងៃហៃរះ ៃឹងមតរូ៉បញ្ជូ ៃហៅ្ូលៃិ្ិនៃហបសកក្ម្ិ្្ហលាកហោយស្័យមប៉ត្ិ ហែើ្្តី
គាមំទែល់កិច្ចការផសាយែំណឹងល្ជាង ៤០០ មគរួសារវែលជាហបសកជៃ។ សូ្អរគុណ
ទុកជា្ុៃចំហពារះការបរោិ្ច គែស៏ប្ុរសរបស់អ្នក។
 
ហសចក្តីអ្ិសាឋា ៃ៖ ឱម្រះ៉របិតាវែលគងហ់ៅសាថា ៃសួគហ៌អើយ សូ្មទងវ់កនច្នទូលបងគោំឲ្យ
មាៃហសចក្តីសប្ុរសែូចជាមទងផ់ងវែរ។ សូ្មទងជ់ួយ��ទូលបងគោំឲ្យបាៃហៅជាបៃ់ឹង 
ម្រះអងគោ ហៅហ្លវែលទូលបងគោំទាងំអស់គា្ន កំ្ុងវតចូលរួ្ ក្នុងហបសកក្មរបស់ម្រះអងគោ 
ផង។
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កាល៉ េមទឹកកកលៅក្នុងល្លើង
 លាងៃ ចន្ងៃចៃ័្ទទតី១៧ វខ្្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៨ ប្្ជៃបាៃហ�ើញអគគោតី្យ័ែអ៏ាមកកប់ំផុតជាហលើក
ទតី២ ហៅក្នុងមប៉ត្ិសានស្នៃទតីមករុងហ្ែៃណូស វែលមាៃមបជាជៃ ២,១ លាៃនាកស់ា្ន កហ់ៅ  សថាិត 
ចំក្្លនម្ទឹកហ្លាៀងអាមាែ �្ូសៃភាគខាងហជើង។ មាៃផ្ទរះមបមាណជា ៦០០ ខ្នងនៃសង្្តែ់ ៏
មកតីមក បំផុត្យួ មតរូ៉បាៃបំផលាិចបំផាលា ញ ហ្្ើហអាយ្ៃុស្ស ២៣០០ នាករ់ស់ហៅហោយគាម ៃទតីជំរក 
ឬខូចខាតរបស់របរវែលជាក្មសិទ្ធិផា្ទ ល់ខលាួៃ។ 
 ហៅលាងៃ ចន្ងៃបនា្ទ ប ់ម្រះ៉ ិ្ រអាតហ់៉ៃទតីស្ទក្នុងតំបៃ ់រួ្ ទាងំអងគោការអាមោ(ADRA) បាៃ 
ផ្ល់អា្រចំៃួៃ ៣០០មបអប ់ៃិងផ្ល់កនៃ្កអា្រចំៃួៃ ៥០០ កនៃ្ក សហ្លាៀកបំពាក ់វមគ 
វស្កហជើង ៃិងរបស់របរោបំាចហ់ផ្សងៗហទៀតជូៃែល់អ្នកវែលបាៃបាតប់ងអ់្តីៗហស្ទើរវតទាងំអស់។
 ហលាក�្ឺ្ែូ អាៃហ់៉ ើសសា បូហ គ្ោ ស (Fernando Anversa Borges ) វែលជាបុគគោលិក
មា្ន កក់្នុងចំហ្្បុគគោលិកអាមោទាងំឡាយបាៃៃិយយហឡើង ខណៈហ្លវែលអ្នកមសរុកជាហមចើៃ
កំ្ុងឈរតម្ងជ់ួរ ហែើ្្តីទទួលជំៃួយ្តីម្រះ៉ ិ្ រ ឬជំៃួយ្តីរោឋា ្បិាលសមមាបត់ម្រូ៉ការ្ូលោឋា ៃ
របស់្ួកហគ អ្នកលកក់ាហរ ែ្ ទឹកកកមា្ន ក ់វែលជាជៃជាតិន�ទតីបាៃហ្្ើហអាយមករុ្អ្នកសហនង្គោ រះមាៃ
ការភ្ាកហ់ផ្ើល។ ហទារះបតីជាមបជាជៃន�ទតីភាគហមចើៃវែលរស់ហៅក្នុងមបហទសហមបសុតីលបាៃតសូ៊
រស់ហៅក្នុងភា្ជាជៃហ្ៀសខលាួៃបនា្ទ ប់្ តីការរញ្ជួ យែតី្យួបាៃបំផាលា ញមបហទសរបស់្ួកហគក្នុង
ឆ្្ន  ំ២០១០ ក្តី កប៏ុរសហៃរះហៅវតសហម្ចចិត្ហ្្ើការលរះបងវ់ែរ។ ហោយហែើរតា្ជួរនៃអ្នកវែល 
បាៃ ហៅរស់ បុរសហៃរះបាៃបរោិ្ច គកាហរ ែ្ វែលហៅសល់ហៅក្នុង្ុងរបស់គាត ់វែលជា មប្្ 
ចំណូលវត្យួគតរ់បស់គាត។់ ហៃរះគឺជាសក្មភា្តូចតាច្យួវែលជរះឥទ្ធិ្លែ៏្ ំ។ ក្នុងនា្
ជាអ្នកតំ្ងបច្ចុប្ៃ្ននៃនស្តីហ្មាែ យមកតីមក បុរសហៃរះបាៃផុសផុលក្នុងការជួយ��ែល់អ្នកែនទ 
ហោយផ្ល់អ្តីទាងំអស់វែលម្រះបាៃោកហ់ៅក្នុងនែរបស់គាត។់

 ហសចក្តីអំពា៉នា៉៖ ហបើហទារះបតីជាហយើងរស់ហៅក្នុងភា្មកតីមក ឬភា្សំបូរសបបាយក្តី 
ហតើហយើងមតរូ៉វតឆលាងកាតប់ទ្ិហសា្ៃន៍ៃការខាតបងខ់លារះ ្ុៃហ្លវែលមាៃក្តីអាណិតអាសូរែល់
អ្នកវែលកំ្ុងរងទុក្ខឬ? ឬ ហតើហយើងបាៃអៃុញ្ញា តហអាយម្រះ៉ញិ្ញា ណបរសុិទ្ធផាលា ស់ប្ូរចិត្របស់
ហយើង ហោយផ្ល់ហយើងៃូ៉ការយល់ចិត្ ៃិងហសចក្តីមសឡាញ់្ិតវែរឬហទ? ហតើហយើងបាៃហមតៀ្
ខលាួៃហ្្ើមតាបត់ា្ម្រះមគតីស្ទ ហ�ើយបាៃលរះបងអ់្តីៗទាងំអស់ សូ្្តីវតជតី៉តិរបស់ហយើង សមមាប ់
ហសចក្តីហមបាសហលារះ ៃិងសុខុមាលភា្របស់អ្នកែនទវែរឬហទ?
 ជាការ្ិត្ស់ ែង្្យ្យួភាគក្នុងែប ់ៃិងែង្្យសម័មគចិត្ ្ៃិវ្ៃជាកាហរ ែ្ វែល
ហៅក្នុង្ុងកាហរ ែ្ ហនារះហទ។ បែុវៃ្ ែង្្យទាងំហៃរះគឺជាៃិ្តិ្រូបនៃបំណងមបាថា្ន របស់ហយើងក្នុងការ
ជួយ��ែល់អ្នកែនទ ផ្តផ់គោងអ់ា្រខាងឯម្លឹង៉ញិ្ញា ណែល់អ្នកវែលមតរូ៉បាៃបំផាលា ញហោយហ្លាើង
នៃអំហ ើ្បាប។ ហៅហ្លហយើងហ្្ើជានែគូជា្យួៃឹងមទងហ់ៅក្នុងកិច្ចការែប៏រសុិទ្ធហៃរះ ហយើងអាចែឹង 
មបាកែ ថា មទងៃ់ឹងទំៃុកបម្រុងហយើង។ គាម ៃអ្តីវែលគួរហអាយខាលា ចហនារះហទ។
 ហសចក្តីអ្ិសាឋា ៃ៖ ឱម្រះអមា្ច ស់ហអើយ សូ្មទងវ់កនច្នទូលបងគោំហអាយកាលា យជាឧបករណ៍
នៃម្រះគុណ ៃិងហសចក្តីមសឡាញ់របស់មទង ់ហោយហមបើអ្តីវែលមទងប់ាៃមបទាៃែល់ទូលបងគោំ 
ហែើ្្តីនាំ្ កៃូ៉អា្របំបែៃខាងឯម្លឹង៉ញិ្ញា ណែល់អ្នកវែលមតរូ៉ការសាគោ ល់មទង ់តា្រយៈ 
ទូល បងគោំ ទាងំអស់គា្ន ។

 សបបាត�៍ទតី២៩ ន្ងៃទតី១៨ វខកក្ោ ឆ្្ន ២ំ០២០
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ជលម្មើសននកា៉ដកទម្មង់ទាងំម្សរុង
 ការកាលា យ្កជាមគតីសា្ទ ៃ មាៃៃយ័ថា រូបខ្ុ ំឥឡូ៉ហៃរះ (១) ទទួលសាគោ ល់ការ្ិតថា ខ្ុ ំគឺជា 
្ៃុស្ស មាៃបាប (២) ទទួលយកការសុគតរបស់ម្រះមគតីស្ទជំៃួសខ្ុ ំ សមមាបក់ារអតឱ់ៃហទាស
នៃអំហ ើ្បាបរបស់ខ្ុ ំ, (៣) ចងទ់ទួលបាៃៃូ៉ចិត្្មតី ៃិង (៤) ទទួលយកម្រះអមា្ច ស់ហយសូ៊៉មគតីស្ទ
ោកហ់ៅក្នុងជតី៉តិរបស់ខ្ុ ំ។ ហៃរះគឺជាជហម្ើសនៃការវកទម្រុងទាងំមសរុង្យួ វែលៃឹងជរះឥទ្ធិ្ល
ហលើមគប់៉ ស័ិយហៅក្នុងជតី៉តិរបស់ខ្ុ ំ។ លក្ខណៈ៉ៃិិច្យ័ ឬការយល់ហ�ើញផា្ទ ល់ខលាួៃរបស់ខ្ុ ំវលងហៅ  
កម្តិហ្រសមមាបហ់្្ើ  ការ សហម្ចចិត្ហទៀតហ�ើយ ្តីហមពារះខ្ុ ំែឹងថា ចិត្របស់ខ្ុ ំ «ជាហមគឿងបហញ្្ត 
ហលើសជាងទាងំ អស់ ហ�ើយកអ៏ាមកក�់ួសល្តផ់ង» (ហយហរមា ១៧៖៩)។ ផ្ទុយហៅ៉ញិ ឥឡូ៉ហៃរះ 
ខ្ុ ំបាៃទទួលហជឿម្រះអមា្ច ស់ហយសូ៊៉មគតីស្ទ ហ�ើយបាៃថ្ាយជតី៉តិរបស់ខ្ុ ំហៅៃឹងម្រះបៃ្ទូលរបស់មទង់
ផងវែរ។ ែ្តិគាម ៃអ្នក្មា្ន កអ់ាចមាៃម្រះហយសូ៊៉ ហៅហ្លវែលគាតប់ែិហស្ម្រះបៃ្ទូល
របស់មទងហ់នារះហទ ត្ីហមពារះមទង ់ៃិងម្រះបៃ្ទូលរបស់មទង់្ ុ ំអាចបំវបកហចញ ត្ីគា្ន បាៃហឡើយ។ 
 ការចុរះចូលហៃរះ គឺជាអ្តីវែលហស្ចសាឡូ្ែូៃែម៏ាៃមបាជ្ា បាៃបកមសាយហៅក្នុងហសចក្តី 
អំពា៉នា៉របស់មទងថ់ា «ចូរទតី្ឹងែល់ម្រះហយ�ូវាែ ឲ្យអស់អំ ត្ីចិត្ កំុឲ្យ្ឹងវផ្កហលើហយបល់របស់
ខលាួៃហឡើយ មតរូ៉ឲ្យទទួលសាគោ ល់មទងហ់ៅមគបទ់ាងំផលាូ៉ឯងចុរះ ហនារះមទងៃ់ឹងែំរងអ់ស់ទាងំផលាូ៉មចក
របស់ឯង កំុឲ្យហ្ើលខលាួៃថាមាៃមបាជ្ាហឡើយ ចូរហកាតខាលា ចែល់ម្រះហយ�ូវាែ ៉ញិ ហ�ើយហចៀសហចញ 
្តី ហសចក្តីអាមកកហ់ៅ ហនារះៃឹងបាៃជាហសចក្តីសុខមសរួលែល់សរនសឯង ហ�ើយជាធាតុហសើ្ ែល់ 
ឆ្ឹងឯង»។ បនា្ទ ប់្ ក ហស្ចសាឡូ្ែូៃហមបើ�ិរញញា ៉តថាុវែលមទងម់ាៃ ហែើ្្តីវណនាំ៉ ិ្ តី្យួវែល
ហយើងអាចអៃុ៉ត្ៃូ៉ការចុរះចូលរបស់ហយើងចំហពារះម្រះហយសូ៊៉ ៃិងម្រះបៃ្ទូលរបស់មទងប់ាៃ៖ «ចូរ 
ថ្ាយ  កិត្ិនា្ ែល់ម្រះហយ�ូវាែ  ហោយមទ្្យស្្ត្ិ ហ�ើយៃិងផលែំបូង ត្ីហសចក្តីចំហរ ើៃរបស់
ឯងទាងំអ្បាលមាែ ៃចុរះ យែ ងហនារះ អស់ទាងំជមងរុកឯងៃឹងបាៃហ្ញបរបិូរ ឯងអស់ទាងំ្ុង 
ឯង ៃឹងបាៃទឹកទំពាងំបាយជូរ�ូរហ�ៀរផង» (សុភាសិត ៣៖៩)។ ម្រះមទងប់ាៃសៃយាថាៃឹង
មបទាៃ្រែល់អស់អ្នក្វែលថ្ាយែង្្យ្យួភាគក្នុងែប ់ៃិងែង្្យសម័មគចិត្ហទៀងទាត ់
វែលជា ផលវផលាែំបូងនៃចំណូលទាងំអស់។ ហែើ្្តីថ្ាយការហគារ្ែល់ម្រះជា្យួៃឹងផលវផលា
ែំបូង មាៃ ៃយ័ថា ហយើងថ្ាយអ្តីវែលល្បំផុតរបស់ហយើងហៅម្រះ ្ុៃហ្លវែលហយើងចំ្យ
ហៅហលើអ្តីហផ្សងៗហទៀត។ ្ែយាងហទៀត សញ្ញា ្យួក្នុងចំហ្្សញ្ញា ែំបូងទាងំឡាយនៃការ្ៃិ
ចងចុ់រះចូលៃឹងម្រះហយសូ៊៉ ៃិងម្រះបៃ្ទូលរបស់មទង ់គឺជាការរញួរាក្នុងថ្ាយែង្្យ្យួភាគ
ក្នុងែប ់ៃិងែង្្យសម័មគចិត្ហនារះឯង។ រ តីឯការថ្ាយវែលមាៃកម្តិ ទទួលបាៃ្ក៉ញិៃូ៉ម្រះ្រ
វែលមាៃកម្តិ វតការថ្ាយហោយគាម ៃកម្តិៃឹងទទួលបាៃម្រះ្រែ�ូ៏រហ�ៀរ៉ញិ។
ហសចក្តីអំពា៉នា៉៖ «ហលាកកម៏បាបែ់ល់សំាយូវអលថា ចូរឯងហែកហៅ ហបើឮសូរហៅ្្ងហទៀត ហនារះ 
មតរូ៉ហឆលាើយថា ‘ប្ិមត ម្រះហយ�ូវាែ ហអើយ សូ្មទងម់ាៃម្រះបៃ្ទូល្កចុរះ ែ្តិទូលបងគោំ ជាអ្នកបំហរ ើមទង ់
មបរុងស្ាបហ់�ើយ’»។ 
ហសចក្តីអ្ិសាឋា ៃ៖ ឱម្រះអងគោហអើយ សូ្មទងម់ាៃបៃ្ទូល្កកាៃទូ់លបងគោំហៅន្ងៃហៃរះចុរះ ហ�ើយផាលា ស់
វមបចិត្របស់ទូលបងគោំផង សូ្មទងហ់្្ើហអាយ្ួកហយើងមាៃឆៃ្ទៈ ហែើ្្តីចុរះចូលៃឹងការែឹកនា ំៃិង 
ហមកា្អំ្ចរបស់មទង។់ សូ្បំហ្ញហសចក្តីសញ្ញា នៃម្រះ្រែ�ូ៏រហ�ៀររបស់មទង ់តា្ភា្
សប្ុរសែអ៏សា្ច រ្យរបស់មទងផ់ង។ អាវ្ែៃ។
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ខ្នុំមិនធ្ល ប់ដដ�លម្បើលម្រោមសបំនុម្្រដាក់ដង្វា យល�ើយ!
 
 ហជៃតី�្ឺរ (្ៃិវ្ៃជាហ ម្ រះ្ិតរបស់នាងហទ) បាៃៃិយយហៅកាៃហ់លាកមគរូគង្្ល
វែលបាៃបហមងៀៃម្រះគ្្តីរែល់នាងថា «ខ្ុ ំ្ៃិវែលហមបើហមសា្សំបុមតែង្្យហទ ហៅហ្លវែល
ខ្ុ ំោកែ់ង្្យែប�ូ់ត្យួ»។ នាងធាលា បជ់ាៃិស្សតិបញ្ចបក់ារសិកសាហៅឯសកល៉ទិយាល័យ ចៃ 
�បខ់តីៃ (John Hopkins) ហៅក្នុងរែឋាវាែ សុតីៃហតាៃឌតីសុតី ហ�ើយហលាកមគរូគង្្លកប៏ាៃ្យាយ្
បកមសាយហអាយនាងបាៃយល់្តីសារៈសំខាៃន់ៃហមសា្សំបុមតែង្្យ។ហជៃតី�្ឺរបាៃហឆលាើយថា 
តា្រយៈែង្្យអនា្កិរបស់នាង នាងបាៃការពារៃូ៉ហសចក្តីល្ួង វែលបង្ហា ញថានាងជា 
្ៃុស្សសប្ុរស វតបាៃបាតប់ងម់្រះ្ររបស់ម្រះ៉ញិ។
 ហលាកមគរូគង្្លបាៃមាៃមបសាសៃថ៍ា «អ្នក្ិតជាមតឹ្មតរូ៉ហ�ើយ វែលបាៃ្យាយ្
ហជៀសវាង ត្ីការហលើកខលាួៃហឡើង បែុវៃ្យែ ងហ្ច្ស់មាៃហរឿង ត្ីរយែ ងវែលអាចហកើតហឡើង 
មបសិៃហបើអ្នកថ្ាយែង្្យ្យួភាគក្នុងែបរ់បស់អ្នកជាអនា្កិ ៃិងហោយគាម ៃហមសា្សំបុមត»។
 ហលាកបាៃ្ៃ្យល់ថា «ទតី១ ម្រះ៉ ិ្ រៃឹង្ៃិអាចវចកជូៃៃូ៉៉កិ្យ័បម័តែល់អ្នកបាៃ
ហទ»។ «អ្នកទាងំឡាយ្វែលទាកទ់ងៃឹង្ូលៃិ្ិរបស់ម្រះ៉ ិ្ រ មតរូ៉បាៃហ្្ើស៉ៃក្មហោយ
បុគគោលហមរៅអងគោការរបស់្ួកហគ»។ ហលាកមគរូគង្្លបាៃបកមសាយ ហ�ើយបវៃថា្ថា ម្រះ៉ ិ្ រ
អាតហ់៉ៃទតីស្ទហ្្ើមបតិបត្ិការទូទាងំ្ិ្្ហលាក ជាមប្ៃ័្ធស៉ៃក្មវែលអាចទុកចិត្បាៃ វែល
៉កិ្យ័បម័តទាងំហនារះគឺជាវផ្នកែសំ៏ខាៃន់ៃគណហៃយ្យភា្របស់ម្រះ៉ ិ្ រ។ ហលាកមគរូគង្្លបាៃ 
សួរថា «បែុវៃ្ មបសិៃហបើអ្នក្ៃិមតរូ៉ការ៉កិ្យ័បម័ត វែលជាសិទ្ធិរបស់អ្នកហនារះហទ ហតើស៉ៃករ អាច 
្ិៃិត្យហ្ើលថា ហតើ្ូលៃិ្ិែង្្យ្យួភាគក្នុងែប ់មតរូ៉បាៃហោរះមសាយតា្ការចងប់ាៃ ឬ យែ ង 
្?»   
 ហលាកមគរូគង្្លមាៃមបសាសៃហ៍ទៀតថា «្ែយាងហទៀត អ្នកែឹងហទថា ែង្្យវែល អ្នក 
បាៃោក ់អាចោតទុ់កថាជាែង្្យ១០�ូត១បាៃ លុរះមតាវតវាជា១០ភាគរយនៃមបាកច់ំណូល
របស់អ្នក ហ�ើយយក្កហមបើមបាស់តា្ទិសហៅជាកល់ាករ់បស់ម្រះ សមមាបក់ារគាមំទៃូ៉្ៃ័្ធកិច្ច
បំហរ ើម្រះវែលមតរូ៉បាៃអៃុ្ត័ទាងំមសរុង [សូ្អាៃ ជៃគណនា ១៨៖២១,២៤]។ បែុវៃ្ មបសិៃហបើ 
អ្នកអាកខ់ាៃ ្ៃិបាៃវបងវចងហៅក្នុងហមសា្សំបុមតហៃរះថា ជាែង្្យ១០�ូត១របស់ ម្រះហទ 
ហនារះ ហ�រញញា ិករបស់ម្រះ៉ ិ្ រអាចៃឹងកតម់តាវាខុសខ្ទង ់ហោយោកវ់ាហៅក្នុងហគាលហៅ្យួហផ្សង
ហទៀត។ បនា្ទ ប់្ ក វាៃឹងវលងជាែង្្យ្យួភាគក្នុងែបហ់ទៀតហ�ើយ។

ហសចក្តីអំពា៉នា៉៖ ក្នុងការវែលហយើងថ្ាយបងគោំម្រះ តា្រយៈែង្្យ១០�ូត១ ៃិងែង្្យសទា្ធ  
សូ្ឲ្យហយើងមបាកែថា ហយើងកំ្ុងជួយ��សម្រួលែល់ម្រះ៉ ិ្ រហអាយមាៃគណហៃយ្យភា្ ៃិង 
តមាលា ភា្ ហ�ើយហ្្ើមតាបត់ា្ម្រះអមា្ច ស់វែលជាម្រះែហ៏សាម រះមតង ់ៃិងជាម្រះែ៏្ ិត។

ហសចក្តីអ្ិសាឋា ៃ៖ ឱ្យម្រះអងគោហអើយ សូ្មទងទ់ទួលយកអ្តីវែលហយើងបាៃនាយំក្កថ្ាយែល់
មទងហ់ៅន្ងៃហៃរះ។ អាវ្ែៃ។
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កា៉ថ្វា យបនុម្្រ
 ហលាក�ឺប៊រឺ បូ�គោ័រ(Herbert Boger)បាៃហ្្ើជាមគរូគង្្លហៅក្នុងខណ្័្យួ ក្នុងទតីមករុង 
កាណូស (Canoas) មបហទសហមបសុតីល ចំហ្លវែល្រយិរបស់គាត ់គឺអ្នកមសតី ហបត(Beth) កំ្ុង 
មាៃគ្។៌ ហៅក្នុងអំឡុងហ្លវែលមាៃគ្៣៌វខ ស្ា្ត្ី រយិ្យួគូហៃរះ មតរូ៉បាៃចុរះសួរសុខ
ទុក្ខហោយហលាកមគរូគង្្ល្ួយួរូប ត្ី្សិ្សៃិរបស់្ួកហគ ហ�ើយហលាកបាៃអាៃអតថាបទ្យួចំៃួៃ ត្ី
ហសៀ៉ហៅនៃការវណនាកុំមារ វែលបាៃសរហសរហោយអ្នកមសតី វអលលាិៃ ជតី ន៉ ែត។៍ ហមរៅ ត្ីហនារះ ហលាក 
បាៃវណនាថំា ្ួកគាតម់តរូ៉នាយំកៃូ៉ែង្្យអរម្រះគុណែល់ម្រះហៅហ្លវែល្ួកហគថ្ាយកូៃ។ 
ហមាលាែ រះហ�ើយ ្ួកហគកប៏ាៃហរៀបចំហមសា្សំបុមត្យួទុកោកែ់ង្្យ សមមាបឱ់កាសហនារះ។ 
 បែុវៃ្ ជតី៉តិបាៃកាលា យជាឧបសគគោយែ ងខាលា ងំ! ហមរៅ ត្ីទទួលរងៃូ៉ភា្ហសលាកសាលា ំងយែ ង្ងៃៃ់
្ងៃរហៅក្នុងអំឡុងហ្លមាៃគ្ក៌្នុងវខទតី៧ វផ្នកខាងហលើនៃស្ូៃរបស់អ្នកមសតីហបត បាៃខូច ហ�ើយ  
ទឹកហភាលា រះបាៃ�ូរហចញ្កហមរៅ។ នាងបាៃហ្្ើែំហណើ រហៅ្ៃ្ទតីរហ្ទ្យភាលា ្ៗ ហ�ើយមតរូ៉បាៃមគរូហ្ទ្យ
បង្គោ បឲ់្យសមមាកឲ្យបាៃមគបម់គាៃរ់�ូតែល់ហ្លសំរាលកូៃ។  បែុវៃ្ បនា្ទ ប់្ ក នាងបាៃឆលាងហរាគ 
ហ�ើយបៃ្កាៃវ់តអាមកកហ់ៅៗ។ មគរូហ្ទ្យមបាបន់ាងថា មបសិៃហបើគាត់្ ុំបាៃយកចិត្ទុកោកៃ់ឹង
ភា្្ៃិមបមកតតីរបស់នាងហនារះហទ លទ្ធផលនៃការវែល្ិៃិត្យវែលបាៃហ្្ើហឡើងហោយហលាកមគរូ
ហ្ទ្យផា្ទ ល់ នាងមបាកែជាមតរូ៉បាៃសៃ្និោឋា ៃថា មាៃជ្ងៃឺ្ ្រ តីកមគាប់្ ្្ៃិខាៃ។
  សាថា ៃភា្របស់អ្នកមសតីហបតមបឈ្្ុខៃឹងហមគារះថា្ន កខ់ាលា ងំបំផុត ហ�ើយហោយភា្ ហសាក 
ហៅ អ្នកមសតី ៃិងហលាកមគរូ�ឺប៊រឺបាៃគិត ត្ីអ្តីវែលមតរូ៉ហ្្ើជា្យួៃឹងែង្្យហៅក្នុងហមសា្សំបុមត
ហនារះ មបសិៃហបើកូៃរបស់្ួកហគ្ៃិបាៃរស់។ ស្ា្ត្ី រយិ្យួគូហៃរះ បាៃចំ្យហ្លជាហមចើៃ  
ហៅក្នុងការអ្ិសាឋា ៃ ហ�ើយហលាកមគរូគង្្លទាងំអស់វែលបាៃចូលរួ្ ហៅក្នុងមករុ្មបឹកសានៃវផ្នក
មគរូគង្្ល កប៏ាៃផ្ាកការមបជំុរបស់្ួកហគ ហែើ្្តីចូលរួ្ អ្ិសាឋា ៃអស់១ហមាែ ងហ្ញជា្យួ ស្ា្តី 
្រយិហៃរះផងវែរ។ ហមកាយ្ក ហៅក្នុងន្ងៃែវែលហនារះ អ្នកមសតីហបតបាៃ្ិៃិត្យសុខភា្បវៃថា្
ហទៀត ហ�ើយបាៃហ�ើញថា ការឆលាងហរាគរបស់នាង្ំុបាៃរ តីកលូតលាស់បៃ្ហទៀតហឡើយ។ ហមាលាែ រះហ�ើយ 
ហលាកហ៉ជ្ជបណិ្តកប៏ាៃកំណតហ់្លហ៉លា ហែើ្្តីហ្្ើការ៉រះកាត។់ 
 ហលាកមគរូគង្្ល �ឺប៊រឺ ៃិង្រយិរបស់គាត ់ហបត បាៃែឹងថាការោបក់ំហណើ តនៃកូៃ
របស់្ួកហគ ហ ម្ រះ ៉ តីហលៀ្ វែលហកើតហៅន្ងៃទតី ១២ វខ្តីនា ឆ្្ន ២ំ០០៥ គឺជាបាែិ្រ្យ្យួ។ 
ម្ាយ ៃិងទារកបាៃសំរាកហៅឯ្ៃ្ទតីរហ្ទ្យអស់រយៈហ្ល ២សប្ា�៍ រ�ូតែល់នាងបាៃជាោច់
្តីការឆលាងជ្ងៃរឺបស់នាង។ ហ្លវែលហៅទតីហនារះ ហលាកមគរូគង្្លែវែល បាៃចូលហៅហលងអ្នកមសតី 
ហបត្្ងហទៀត ហ�ើយបាៃអរះអាងែល់្ួកគាតថ់ា ហទ៉តារបស់ម្រះបាៃវ្រកសា៉ តីហលៀ្តាងំវត ត្ី
កំហណើ ត្ក។ បនា្ទ ប់្ តីអ្នកមសតីហបតហចញ ត្ី្ៃ្ទតីរហ្ទ្យ ហ�ើយមតឡបហ់ៅផ្ទរះ៉ញិ អ្នកមសតី ៃិងហលាកមគរូ 
�ឺប៊រឺបាៃោកប់វៃថា្ហៅក្នុងហមសា្សំបុមតែង្្យមបាែំងហមចើៃជាងចំៃួៃហែើ្ហៅហទៀត។ ្ៃិ
ថាមបាកែ់ង្្យទាងំហនារះតិចឬហមចើៃបែុៃ្ហទ បែុវៃ្ហនារះគឺជាការតបស្នងៃឹងការែឹងគុណរបស់
្ួកហគចំហពារះម្រះអមា្ច ស់ហ�ើយ។ 
 ហៅខាង្ុខនៃសមាជិកម្រះ៉ ិ្ រទាងំអស់ ហលាកមគរូគង្្ល ៃិង្រយិ្ៃិមតឹ្វតថ្ាយ
៉ តីហលៀ្ហៅម្រះបែុហ ណ្ រះហទ បែុវៃ្ ្ួកហគបាៃោកហ់មសា្សំបុមតែង្្យហៅក្នុងផ្ិលែង្្យវែល
បាៃកាៃហ់ោយអ្នកជំៃួយការ ហោយទឹកវ្្នកហៅក្នុងមកវសវ្្នករបស់្ួកហគ។ 
ហសចក្តីអំពា៉នា៉៖ ចូរហយើងវ្លាងអំណរគុណែល់ម្រះអមា្ច ស់ឥឡូ៉ហៃរះ ហ�ើយទទួលសាគោ ល់ៃូ៉កិច្ច
ការែល៏្នមកវលងរបស់មទងត់ា្រយៈែង្្យរបស់្ួកហយើងចុរះ។
ហសចក្តីអ្ិសាឋា ៃ៖ ឱ្យម្រះអងគោហអើយ សូ្មទងទ់ទួលយកៃូ៉អ្តីវែល្ួកហយើងបាៃោកថ្់ាយហៅក្នុង
ម្រះ�ស្របស់មទង ់ហៅក្នុងន្ងៃហៃរះផង។
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្ិ្ីបនុណ្យម្បចាឆ្ំ្ ំ
 អ្នកមសតី អុតីហរ ែៃ (Irene) បាៃៃិយយហៅកាៃម់ាែ កូស (Marcos) អាយុ ៨ឆ្្ន  ំវែលជា 
កូៃមបរុសរបស់នាង ្ុៃហ្លវែល្ួកហគោកហចញ ត្ីម្រះ៉ ិ្ រហៅន្ងៃបរសុិទ្ធ្យួហនារះថា «ហៃរះ 
គឺជាែង្្យខួបកំហណើ តរបស់កូៃ»។ «សូ្មបាបហ់លាកមគរូអ្នកមគរូសម្បសម្រួលថា្ន កស់បបាត�៍
សគោូលផងថា ន្ងៃកំហណើ តរបស់កូៃ គឺកាល ត្ីសប្ា�៍្ុៃ ហ�ើយកុំហ្លាចោកែ់ង្្យហនារះ ែូចវែល
កូៃបាៃហ្្ើវាជាហរៀងរាល់ឆ្្ន ផំងវែរ» អ្នកម្ាយបាៃៃិយយ ហ�ើយសា្ទ បហ្ហៅែ របស់ មាែ កូស។ 
អ្នកម្ាយបាៃរលឹំកមាែ កូសអំ្តី ការឈថ្ឺាតត់ាងំវត ត្ីហកមង្ក អាការៈជំងឺ្ងៃៃ់្ ងៃរកៃលាង្ក ការ
វែលឪ្ុកម្ាយរបស់គាតឧ់ទ្ទិសថ្ាយខលាួៃគាតហ់ែើ្្តីឲ្យបហម្ើម្រះ ហ�ើយៃិងការ៉រះកាតែ់លំ៏បាកៗ 
បតីែង វែលម្រះអមា្ច ស់បាៃសហន្ាសមបណតី ជួយ��សហនង្គោ រះជតី៉តិរបស់គាត។់ ែូហច្នរះ មាែ កូសបាៃ
ោកែ់ង្្យែ៏្ ិហសសហនារះហៅឲ្យម្រះ ហោយមាៃហមាទៃភា្។
 ឆ្្ន ំ្ ុៃ ហលាកអូសវាែ ល់ឌតីណូ បុ្�្តី្ (Osvaldino Bomfim) វែលជាឪ្ុករបស់គាត់
បាៃោកហចញ ត្ីជំៃួញតូច្យួហែើ្្តីហ្្ើជាអ្នកផសាយែំណឹងមា្ន ក ់ហោយតយុទ្ធៃឹងចំណងច់ំណូល
ចិត្របស់គាតហ់ែើ្្តីវស្ងរក្៉កិា។ បនា្ទ ប់្ តីហរៀបការជា្យួអុតីហរ ែៃរចួហ�ើយ គាតប់ាៃសំហរច ចិត្
ហៅហរៀៃថា្ន កសិ់កា្ខ សាលានៃអាតហ់៉ៃទតីស្ទហៅឯហៅ បែូឡូ មបហទសហមបសុតីលហែើ្្តីហ្្ើជាមគរូគង្្ល។ 
ការបែងមបាថា្ន របស់គាតច់ំហពារះមទ្្យស្្ត្ិ បាៃជំរុញឱ្យគាត់្ ិោរ្យែ ងខាលា ងំៃូ៉សំហណើ  នៃ 
្តិ្្ក្ិរបស់គាតម់ា្ន ក ់ឲ្យោកហចញ ត្ីថា្ន កសិ់កា្ខ សាលាហនារះ ហ�ើយហ្្ើជានែគូជា្យួគាតក់្នុង
ការទិញសាថា ៃតីយហមបងឥៃ្ធៃៈ។ គាតប់ាៃគិតថា មបវ�លជាខ្ុ ំអាចរកមបាកប់ាៃកាៃវ់តហមចើៃ 
បនា្ទ ប់្ ក ខ្ុ ំៃឹងចូលរួ្ ហៅក្នុងហបសកក្មហោយការគាមំទវផ្នក�ិរញញា ៉តថាុែល់ហបសកជៃទាងំ
ឡាយ។ បែុវៃ្ មាែ កូសបាៃធាលា កខ់លាួៃឈ ឺហ�ើយបាៃហ្្ើការ៉រះកាត ់ចំវណកឯហលាកអូសវាែ ល់ឌតីណូ
បាៃលុតជងគោងចុ់រះហៅក្នុងបៃ្ទបស់មមាក្យួក្នុងចំហ្្បៃ្ទបស់មមាកទាងំឡាយហទៀតក្នុង្ៃ្ទតីរ
ហ្ទ្យ ហ�ើយបាៃអ្ិសាឋា ៃថា៖ «ឱម្រះអមា្ច ស់ហអើយ ខ្ុ ំែឹងថាមទងគឺ់ជាមា្ច ស់នៃសកលហលាក 
ហ�ើយមទងអ់ាចហ្្ើអ្តីៗបាៃទាងំអស់។ មបសិៃហបើហកមងហៃរះៃឹង្មងតីកប្្ញរបស់សាតាងំ សូ្
ហ្ត្ាអៃុញ្ញា តឲ្យគាតសំ់រាកចុរះ។ បែុវៃ្ មបសិៃហបើគាតៃ់ឹងបហម្ើមទង់៉ ញិ ហនារះសូ្មទងហ់្្ើបា‑
ែិ្រ្យ្្យួ្ក»។ គាតក់ប៏ាៃបវៃថា្ហទៀតថា៖ «ខ្ុ ំៃឹងលរះបងៃូ់៉ហសចក្តីបែងមបាថា្ន របស់ខ្ុ ំ 
ហែើ្្តីហ្្ើជាអ្នកមាៃហោលហចញ។ ហ�ើយខ្ុ ំៃឹងថ្ាយខលាួៃ ហែើ្្តីបហម្ើែល់មទងអ់ស់្យួជតី៉តិរបស់
ខ្ុ ំ ខ្ុ ំៃឹងហ្្ើអ្តីវែលមទងច់ងឲ់្យខ្ុ ំហ្្ើ ហ�ើយៃិងហៅកវៃលាង្វែលមទងច់ងឲ់្យខ្ុ ំហៅ។ ខ្ុ ំៃឹង ថ្ាយ 
កូៃហៃរះហៅមទង ់ហ�ើយៃិងហរៀបចំហកមងៗែនទហទៀត ហែើ្្តីបហម្ើមទងផ់ងវែរ»។
 បនា្ទ ប់្ តីការ  ្ យាបាលរបស់មាែ កូសរចួ្ក ការថ្ាយែង្្យនៃខួបកំហណើ តបាៃកាលា យជា
បទ្ិហសា្ៃែ៍ម៏ាៃអតថាៃយ័យែ ងមជាលហមរៅនៃការែឹងគុណ ៃិងការឧទ្ទិសថ្ាយខលាួៃចំហពារះម្រះ
សមមាបម់ករុ្មគរួសារ្យួហៃរះ វែលបាៃផគោតផ់គោងែ់ល់ហលាកមគរូគង្្ល្តីរនាកគឺ់មាែ កូស ៃិងហអែឌូែូ 
(Eduardo) ៃិង្រយិរបស់ហលាកមគរូគង្្លមា្ន ក ់ហ ម្ រះជូនា (Junia)។
 ហសចក្តីអំពា៉នា៉៖ ហតើអ្នក្មតរូ៉បាៃហគោតទុ់កថាមាៃកិត្ិយសជា្យួៃឹងអំហ្យ
្ិហសសសមមាបក់ារមបារ្្ធខួប្្យួឬ? ហតើហគគឺជាអ្នកវែលហទើបវតរ តីករាយៃឹងជតី៉តិឬ ឬមទង ់
ជាអ្នកវែលបាៃបហង្ើត ៃិងហមបាសហលារះជតី៉តិរបស់បុគគោលហនារះ? ចូលសរហសើរតហ្្ើងែល់មទងក់្នុង
ការវែលហយើងនាយំកៃូ៉ែង្្យែប�ូ់ត្យួ ៃិងែង្្យសម័មគ្តីចិត្ថ្ាយែល់មទង។់
 ហសចក្តីអ្ិសាឋា ៃ៖ ឱម្រះអមា្ច ស់ហអើយ សូ្មទងទ់ទួលយកៃូ៉ការោកថ្់ាយនៃជតី៉តិ
របស់ទូលបងគោំចំហពារះមទងហ់ៅន្ងៃហៃរះផង។
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ល្រើជារាបលទ ដដ�ថ្វា យដង្វា យលដាយមិនស្ម័ម្្្ីចិ្រ្ត?

 «ហតើហៅហ្ល្វែលគួរវតថ្ាយែង្្យ? ហតើខ្ុ ំគួរវតថ្ាយ រាល់ហ្លវែលមាៃហគ 
មបកាស ឬយែ ង្?» ហលាកចូ (Joe) បាៃសួរហៅ្តិ្របស់គាតហ់ ម្ រះ កាឡូស។ ហលាកចូបាៃ 
សួរបវៃថា្ហទៀតថា «មបសិៃហបើខ្ុ ំ្ំុមាៃអ្តីហែើ្្តីថ្ាយ ហតើខ្ុ ំមតរូ៉រាបថ់ាមាៃបាបវែរឬហទ?» គាតប់ាៃ 
ៃិយយបៃ្ហទៀតថា «វា្កែូ់ចជាង្យមសរួលក្នុងការកំណតថ់ា ខ្ុ ំ្ៃិហសាម រះមតងៃ់ឹងម្រះហោយ
សារវតែង្្យ១០�ូត១របស់ខ្ុ ំ បែុវៃ្ហតើខ្ុ ំអាចែឹងបាៃហោយរហបៀប្ថា ខ្ុ ំកំ្ុងហ្្ើកិច្ចការ
វែលមតឹ្មតរូ៉ជា្យួៃឹងែង្្យរបស់ខ្ុ ំ?»
 ហលាកកាឡូសបាៃបកមសាយថា មាៃែង្្យ្តីរយែ ងវែលសំខាៃ៖់ (១) ហទៀងទាត ់
ឬជាមប្ៃ័្ធ វែលហៅថាហសចក្តីសៃយាផងវែរ ៃិង (២)សម័មគចិត្។ ហលាកបាៃបកមសាយថា 
«ែង្្យសម័មគចិត្គួរវតថ្ាយឲ្យហលើស្តីហៃរះ ឬហលើស្តីហសចក្តីសៃយាផង។ គំៃិតផ្ួចហផ្ើ្នៃ្ូល
ោឋា ៃែំបូងបំផុតរបស់ហយើង្ៃិមតរូ៉្ឹងវផ្កហលើហសចក្តីមតរូ៉ការរបស់អ្នកែនទ ឬការអំពា៉នា៉របស់ 
ម្រះ៉ ិ្ រ ឬហលើអារ្មណ៍ផា្ទ ល់ខលាួៃ ឬការអាណិតអាសូរ្្យួហឡើយ។ ផ្ទុយហៅ៉ញិ វាមតរូ៉វត
វផ្កហលើគំៃិតផ្ួចហផ្ើ្របស់ម្រះហែើ្្តីមបទាៃ្រ ហ�ើយមតរូ៉បាៃថ្ាយទុកជាផលែំបូងរាល់ហ្ល
វែលម្រះមបទាៃ្រជា្៉កិា ែ្តិមទងហ់�ើយជាអ្នកែំបូងវែលហយើងមតរូ៉ថ្ាយ»។ 
 ហោយសារហលាកចូមាៃការោបអ់ារ្មណ៍ ែូហច្នរះហលាកកាឡូសបាៃៃិយយបៃ្ហៅ
ហទៀត។ គាតប់ាៃៃិយយថា «ហសចក្តីសៃយារលឹំកហយើងថាការមបទាៃ្ររបស់ម្រះ វតងវតហលើស
្តីការផ្ល់ឲ្យរបស់្ៃុស្ស។ ហយើងអាចថ្ាយែង្្យ១០�ូត១ រួ្ ទាងំការសៃយាមគាៃវ់តបនា្ទ ប់្ តី
្ួកហយើងបាៃទទួលអ្តី្យួ្តីមទងប់ែុហ ណ្ រះ។ ហនារះហ�ើយជា្ូលហ�តុវែលទាងំ ត្ីរយែ ងហៃរះមតរូ៉
ថ្ាយជាភាគរយ្តីរបស់អ្តី្យួវែលមតរូ៉បាៃទទួល»។
 ហលាកចូបាៃៃិយយថា «ហនារះស្ហ�តុផល ្តីហមពារះមបសិៃហបើអ្នក្ៃិបាៃទទួលអ្តី
្តីមទងហ់នារះហទ ហ�ើយមបាកច់ំណូលរបស់អ្នកវែលទទួលបាៃគឺសូៃ្យ នាឲំ្យមបាក់្ យួភាគែប ់ៃិង
ការសៃយារបស់អ្នកកសូ៏ៃ្យផងវែរ»។ ហលាកកាឡូសបាៃងកក់បាលយល់ម្្។ ហលាកចូ បាៃ  
ៃិយយហោយគិត្ិោរ្ថា «ឥឡូ៉ខ្ុ ំបាៃែឹងថា មបសិៃខ្ុ ំគាម ៃមបាកច់ំណូល ហ�ើយមាៃការ 
អំពា៉នា៉ឲ្យថ្ាយែង្្យ ខ្ុ ំៃឹង្ៃិរាបថ់ាបាៃមបម្ឹត្អំហ ើ្បាបហនារះហឡើយ»។ ហលាកកាឡូស 
ញញឹ្ ហ�ើយបវៃថា្ថា ៖«្ែយាង៉ញិហទៀត ហបើ្ៃិបាៃែក១ភាគក្នុង១០ ហ�ើយសៃយាថាៃឹង
ោករ់ាល់ហ្លវែលហយើងបាៃមបាកច់ំណូលហនារះហទ បាៃៃយ័ថាហយើង្ៃិបាៃ ទទួលសាគោ ល់ម្រះ
ថាជាហែើ្កំហណើ តនៃជតី៉តិ ៃិងហលើអស់ទាងំម្រះ្រហឡើយ»។
 ហលាកចូបាៃៃិយយ «វា្កែូ់ចជាយុត្ិ្្ ៌ហនារះបាៃហសចក្តីថា ្ុៃហ្លវែលហយើង
រ ំ្ ឹងទុកថាៃឹងោកែ់ង្្យែប�ូ់ត្យួ ៃិងថ្ាយហសចក្តីសៃយារបស់ហយើង ម្រះមទងៃ់ឹងផ្ល់ឲ្យ
ហយើងៃូ៉លក្ខខណ្ក្នុងការោកថ្់ាយ»។
 ហសចក្តីអំពា៉នា៉៖ តា្រយៈការោកថ្់ាយែល់មទងជ់ាហទៀងទាត ់ែូចវែលមទងប់ាៃ 
មបទាៃ្រែល់ហយើងវែរ ហនារះហយើងមតរូ៉បាៃរលឹំកថា មទងគ់ឺជាមប្្ហែើ្នៃជតី៉តិៃិងជាអ្នកមទមទង់
អ្តីៗទាងំអស់។
 ហសចក្តីអ្ិសាឋា ៃ៖ ឱម្រះអមា្ច ស់ហអើយ សូ្មទងទ់ទួលយកការទទួលសាគោ ល់របស់ហយើង
ហោយហសចក្តីហ្ត្ាករុ្របស់មទងផ់ង។
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ល្៉វកម្លៅទីងងឹ្រ
 «មកាបចុរះ! មកាបចុរះ!» ប្្ជៃបាៃវមសកចំហ្លវែលមាៃភា្មចបូកមចបល់ហៅ
ក្នុងរ្យៃ្មករុងែឹកអ្នកែំហណើ រចំៃួៃ ៤២ នាកហ់ៅន្ងៃទតី ១៦ វខតុលាឆ្្ន  ំ២០១៧។
 ហោយ្ៃិអាចមាៃលទ្ធភា្ៃឹងទិញសំបុមតយៃ្ហ្រះបាៃ អាល់ឡា្ (Alana) ៃិង 
កាម្តីវយែល្តីរាែ ៃោ់ (Gabriel Miranda) បាៃហមជើសហរ ើសចំ្យហ្លហ្្ើែំហណើ រហៅហ្លយប ់
ហោយ ជិរះឡាៃមករុង្យួមបកបហោយផាសុកភា្សមមាបក់ារហ្្ើែំហណើ ររយៈហ្ល ១២ ហមាែ ង ត្ី
ហៅបែូឡូហៅរែឋាធាៃតីហមបសុតីលតី វែលជារែឋាធាៃតីនៃមបហទសហមបសុតីល។ ឥឡូ៉ហៃរះ ភ្ាកហ់ឡើងហោយ 
ការវមសកហឆ្ហឡា ហគបាៃែឹងថាឡាៃមករុងកំ្ុងវតហបើកយែ ងហលឿៃហ្លវែលហ្្ើែំហណើ រឆលាងកាត់
តំបៃោ់ចម់សយល្យួ ហ�ើយហ្្ើែំហណើ រក្នុងហល្ឿៃយែ ងហលឿៃបំផុត។
 បនា្ទ ប់្ ក អ្នកែំហណើ រកប៏ាៃឮសូរសំហឡងកាហំ្លាើង៖ «ផាងំ! ផាងំ! ផាងំ!» កញ្ចកក់ប៏ាៃ
វបកខា្ទ តខា្ច តខ់ា្ច យហៅជុំ៉ញិ្ួកហគ។ ្ួកហគបាៃហ�ើញអ្នកហបើកបរមកាបចុរះ្យាយ្ហគច ត្ីមគាប់
កាហំ្លាើងវែលបាៃ្្ជងគ់ាត ់ហចញ្តីឡាៃតូចហៅខាង្ុខ។ មសបហ្លជា្យួគា្ន ហៃរះ ហៅក្នុងការ
សហម្ចចិត្មបកបហោយហមគារះថា្ន ក ់គាតប់ាៃ្យាយ្វាែ ឡាៃ ហ�ើយមបវ�លជាអាចបុកឡាៃ 
ហនារះ។ គាតែ់ឹងថាហបើសិៃជាគាតឈ់បឡ់ាៃមករុងហនារះ ហមរៅ ត្ីបលាៃយ់ករបស់របររបស់អ្នកែំហណើ រ 
ហោរបលាៃវ់ែលមបោបហ់ោយអា៉ុ្ទាងំហនារះ អាចបង្ហមគារះថា្ន កែ់ល់អ្នកែំហណើ រផងវែរ។ 
 អាល់ឡា្បាៃគិតហ�ើញថា មបសិៃហបើហយើងហគចផុត ត្ីការបាញ់មប្រ ហយើងក៏
មបវ�លជាហៅវតសាលា បហ់ោយសារហមគារះថា្ន កច់រាចរណ៍វែរ។ នាងបាៃឱបនែរបស់នាងភាលា ្ៗ 
ហៅ ហ្ល វែល មាៃអ្តី្ែយាងវែលហរ្ៅធាលា ក់្ កហលើនែរបស់នាង ហ�ើយហមកាយ្កនាងបាៃែឹងថាវា
គឺជាមគាបក់ាហំ្លាើង។ ទតីបំផុត ្ួកហគបាៃ្កែល់បែុស្ិ៍បែូលតីស ហ�ើយហោរបលាៃទ់ាងំហនារះបាៃរតហ់គច 
អស់។ ហោយបាែិ្រ្យ អ្នកែំហណើ រទាងំអស់ទទួលបាៃសុ៉តថាិភា្ ហលើកវលងវត្ៃុស្សមា្ន កវ់ែល
មតរូ៉មគាបម់តងន់ែរបស់គាតប់ែុហ ណ្ រះ។ សំ្ងល្គាត់្ ៃិបាៃរងរបសួ្ងៃៃ់្ ងៃរហនារះហទ។ ត្ីហមពារះ
្ួកហគបាៃអងគោុយហៅហលើហរៅអតី្តីរជួរខាង្ុខបនា្ទ ប់្ តីនតកុងឡាៃ។ អាល់ឡា្ ៃិងកាម ត្ីវយែល 
មាៃការហងឿងឆងៃល់ជាខាលា ងំ ថាហ�តុអ្តីបាៃជា្ួកហគអាចហគចផុត ត្ីមគាបក់ាហំ្លាើងបាៃ។
 «ហតើហយើងអាចថ្ាយែង្្យវ្លាងអំណរគុណហៅម្រះ ហៅន្ងៃបរសុិទ្ធបនា្ទ បហ់ទៀតហោយ
រហបៀប្?» ្ួកហគបាៃសួរហៅកាៃឪ់្ុករបស់អាល់ឡា្វែលជាមគរូគង្្លនៃម្រះ៉ ិ្ រ
អាតហ់៉ៃទតីស្ទ។ ្ួកហគបាៃៃិយយ ហោយការែឹងគុណចំហពារះការអសា្ច រ្យក្នុងការវែលម្រះបាៃ
រហំោរះ្ួកហគថា «ហយើងគួរវតបវៃថា្ែង្្យហៃរះ ត្ីហលើែង្្យសទា្ធ  ហោយសរហសរហៅហលើហមសា្  
សំបុមតថា ែង្្យនៃការអំណរគុណ»។ គាតប់វៃថា្ហទៀតថា «ហ�ើយហៅហ្ល្វែលោក់
វាហៅក្នុងផ្ទិលែង្្យ អ្នកអាចថ្ាយបងគោំមទងហ់ោយការអ្ិសាឋា ៃ បញ្្ជ ក់្ តីការវ្លាងអំណរគុណ
ខលាតី្យួ»។ អាល់ឡា្ ៃិងកាម ត្ីវយែលបាៃចងោថំា  «គឺៃឹក ត្ីហសចក្តីហៃរះថា កំុវតមាៃហសចក្តី
សប្ុរសរបស់ម្រះហយ�ូវាែ  ហនារះហយើងបាៃសូៃ្យបាតអ់ស់រលតីងហៅហ�ើយ……ហសចក្តីទាងំហនារះ 
ហចរះវត្មតីហឡើងរាល់វតម្ឹកជាៃិច្ច ហសចក្តីហសាម រះមតងរ់បស់មទង់្ ំ្ស់» (បរហិទ៉ ៣៖២២,២៣)។
 
ហសចក្តីអំពា៉នា៉៖ ហតើមាៃហ�តុផល្វែលហលាកអ្នកមតរូ៉ែឹងគុណហៅន្ងៃហៃរះវែរឬហទ? ហលាក
អ្នកកអ៏ាចទទួលសាគោ ល់្តីការសហន្ាសមបណតី របស់មទងច់ំហពារះហលាកអ្នក ហោយថ្ាយបងគោំមទងត់ា្
រយៈែង្្យផងវែរ។
ហសចក្តីអ្ិសាឋា ៃ៖ ឱម្រះអមា្ច ស់ហអើយ សូ្មទងទ់ទួលយកៃូ៉ការថ្ាយបងគោំរបស់ទូលបងគោំនាហ៉លា
ហ្លម្ឹកហៃរះផង។ អាវ្ែៃ។
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   កា៉៉បួ៉មួ ល្វាើលោយលយើង៉ងឹរា ំ
 ហលាករ តីកាែូ បាែ កាញហៃឡា វែលជាោស់ទំុនៃម្រះ៉ ិ្ រអាតហ់៉ៃទតីស្ទ ហៅក្នុងទតីមករុង 
ខូហលកផាក (College Park) រែឋាមាែ រ តីវលៃ (Maryland) កំ្ុងវតហលងវាយកូៃបាល់ជា្យួ នែគូ 
អ្នកហលងមា្ន កហ់ទៀតបាៃហលើកហឡើងថា មបាកទ់ាងំអស់វែលមប្ូលហោយម្រះ៉ ិ្ រហអវាែ ៃហ់ជលិខល 
របស់គាត ់ៃឹងមតរូ៉រកសាទុក ៃិងហមបើមបាស់សមមាប់្ ូលោឋា ៃហៅក្នុងតំបៃ។់ គាតប់ាៃសួរហលាក 
រ តីកាែូថា «ហតើម្រះ៉ ិ្ ររបស់អ្នកមគបម់គង្៉កិារបស់ខលាួៃ យែ ងែូចហ្្ចវែរ?»។
 ហលាករ តីកាែូ បាៃ្ៃ្យល់ថា ម្រះ៉ ិ្ រហអវាែ ៃហ់ជលិខលសថាិតហៅហមកា្មប្ៃ័្ធនៃមករុ្ជំៃំុ 
(្ូលៃិ្ិមតរូ៉បាៃមគបម់គងជាច្្ងហោយមករុ្ជំៃំុៃតី្យួៗ)។ ចំវណកឯ ម្រះ៉ ិ្ រអាតហ់៉ៃទតីស្ទ 
បាៃយកគំរូតា្មប្ៃ័្ធឃ្លា ងំរបស់ម្រះរបស់គ្្តីរប៊តីប ហោយនាំ្ កៃូ៉្៉កិាភាគហមចើៃវែលមប្ូល
ហោយម្រះ៉ ិ្ រតា្តំបៃហ់ៅជា «កញ្ចប់្ យួ» បនា្ទ ប់្ កោតវ់ចង្៉កិា ហោយហសមើភា្គា្ន តា្
រយៈកំរតិរែឋាបាលហផ្សងៗគា្ន ក្នុងតំបៃៃ់ិងអៃ្រជាតិ ហោយោតវ់ចងែង្្យ១០�ូត១សំរាបឧ់បតថា្្ភ
ែល់ហបសកជៃផលាូ៉ការ ៃិងមបាកែ់ង្្យសទា្ធ សំរាបឧ់បតថា្្ភគហមមាងហបសកក្មៃិង្ៃ័្ធកិច្ចហផ្សងៗ។
 ហលាករ តីកាែូ្ិតជាមតឹ្មតរូ៉។ មប្ៃ័្ធវែលមតរូ៉បាៃអៃុ្តិ័ហោយម្រះ៉ ិ្ រអាតហ់៉ៃទតីស្ទ 
មតរូ៉បាៃបហង្ើតហឡើងហោយវផ្កហលើហគាលការម្រះគ្្តីរ ជំរុញសា្គគោតីភា្ ៃិងស្្្។៌ ្ំុមាៃ   
បុគគោល្ ឬមករុ្្្យួវែលជាមា្ច ស់ ឬមគបម់គងហលើ្ូលៃិ្ិទាងំអស់ហនារះហទ។ អ្នកតំ្
ងមករុ្ជំៃំុក្នុងតំបៃប់ាៃហមជើសហរ ើសអ្នកែឹកនាសំមមាបអ់ាណត្ិៃតី្យួៗ ហ�ើយអ្នកែឹកនាមំតរូ៉បាៃ
មបាកវ់ខវែលហសមើគា្ន ៃឹងកំរតិក្នុងតំបៃវ់ែរ។ ម្រះ៉ ិ្ រហៃរះកំ្ុងរ តីកចហម្ើៃហៅក្នុង ២១២មបហទស  
ក្នុងចំហ្្ ២៣៥មបហទស ៃិងតំបៃវ់ែលមតរូ៉បាៃទទួលសាគោ ល់ហោយយូអិៃ (UN) ត្ីហមពារះថា
សមាជិកមា្ន ក់ៗ ្ៃិហ្្ើអ្តីៗតា្ទស្សៃៈផា្ទ ល់ហរៀងខលាួៃហទ ផ្ទុយហៅ៉ញិសមាជិកទាងំ២១ លាៃនាក ់
បាៃចូលរួ្ ចំវណកក្នុង“ កញ្ចប”់ វត្យួជា្យួៃឹងែង្្យ១០�ូត១ ៃិងែង្្យសទា្ធ ។ ការរបួ 
រួ្  បាៃហ្្ើហអាយ្ួកហយើងរងឹមា ំអាចហ្្ើកិច្ចការជាហមចើៃ ៃឹងហឆ្្រះហៅ្ុៃជាៃិច្ច។
 ហលាករ តីកាែូបាៃៃិយយថា «ហយើងទាងំអស់គា្ន អាចទទួលបាៃការជូៃ្ត័ម៌ាៃស្តីអំ ត្ី
�ិរញញា ៉តថាុ ហ�ើយមបសិៃហបើហយើងសរហសរអត្សញ្ញា ណរបស់ហយើងហៅហលើហមសា្សំបុមត ហយើងៃឹង
ទទួលបាៃ៉កិ្យ័បម័ត ត្ីអ្តីវែលហយើងបាៃថ្ាយ។ ហលើស្តីហៃរះហទៀតមាៃហសវាក្មស៉ៃក្មឯករាជ្យ
្យួ ហែើ្្តីជួយ��ឱ្យមបាកែថា្ូលៃិ្ិមតរូ៉បាៃហោរះមសាយតា្ការចងប់ាៃ»។ ្តិ្្ក្ិរបស់គាត ់
បាៃសួរថា «ហតើអ្នកអាចទុកចិត្ហៅហលើមប្ៃ័្ធហៃរះបាៃវែរឬហទ?»។ ហលាករ តីកាែូបាៃហឆលាើយថា 
«ខ្ុ ំទុកចិត្ហលើម្រះវែលខ្ុ ំហជឿថាបាៃប្្លឲ្យមាៃមប្ៃ័្ធហៃរះហឡើង។ ហទារះបតីខ្ុ ំែឹងថាវាមតរូ៉បាៃ
មគបម់គងហោយ្ៃុស្សវែលង្យៃឹងហ្្ើបាបបាៃែូចជារូបខ្ុ ំវែរក្តី កគ៏ាម ៃអ្តីអាចបែរះពាល់ែល់ការ
អៃុ៉ត្របស់ខ្ុ ំវែរ ត្ីហមពារះការថ្ាយហៅម្រះគឺជា សក្មភា្ ១នៃការថ្ាយបងគោំរបស់ខ្ុ ំ»។ ហលាករ តីកាែូ 
បាៃបញ្ចបថ់ា «ម្រះអមា្ច ស់មគបម់គងហលើមគបយ់ែ ងវែលជាកិច្ចការរបស់មទង»់។
 ហសចក្តីអំពា៉នា៉៖ ម្រះអមា្ច ស់បាៃអហញ្ជ ើញហលាកអ្នកឲ្យចូលរួ្ ជា្យួបងប្ូៃមបរុសមសតី
របស់ហលាកអ្នក ត្ីទូទាងំ្ិ្្ហលាកហែើ្្តីថ្ាយបងគោំមទងជ់ា្យួៃឹងែង្្យ្យួភាគក្នុងែប ់ៃិង
ការផ្ល់្៉កិាការឧបតថា្្ភការង្ររបស់មទង ់ហៅជុំ៉ញិ្ិ្្ហលាកផងវែរ។
 ហសចក្តីអ្ិសាឋា ៃ៖ ឱម្រះអងគោហអើយ សូ្មទងទ់ទួលយកអ្តីវែលជារបស់មទង ់ក្នុងការ
វែលហយើងថ្ាយបងគោំមទងហ់ៅក្នុងន្ងៃហៃរះផង។ អាវ្ែៃ។
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ឱកាសដ្រម្តង

 មបសិៃហបើហលាកអ្នកមាៃឱកាសវត្្ងហែើ្្តីហ្្ើឱ្យមាៃភា្ខុសវបលាកភាលា ្ៗក្នុងជតី៉តិ
របស់អ្នក្មា្ន ក ់ហតើហលាកអ្នកៃឹងទទួលយកវា ឬទុកឱ្យវាកៃលាង�ួសហៅ? ឱកាស្ិហសស 
្ៃិង្យហកើតហឡើងរាល់ន្ងៃហនារះហទ បែុវៃ្ហៅហ្លវែលន្ងៃទាងំហនារះ្កែល់ មករុ្ជំៃំុរបស់ម្រះ
មតរូ៉ហឆលាើយតបឲ្យបាៃយែ ងឆ្បរ់�័ស។ ែង្្យនៃ្ិហសស គឺជាកញ្ចប់្ ៉កិា្ិហសស្យួវែល
ហ្្ើឲ្យម្រះ៉ ិ្ រ្ិ្្ហលាកហឆលាើយតបបាៃយែ ងឆ្បរ់�័សហៅៃឹងគហមមាងបនា្ទ ៃហ់ៅហ្លវែល
វាហកើតហឡើង។
 ឧបមាថា មាៃទ្ារវែល្ៃិបាៃរ ំ្ ឹងទុក្យួបាៃហបើកហៅក្នុងមបហទស្យួវែល ត្ី្ុៃ
បាៃបិទទាងំមសរុងចំហពារះសារនៃម្រះ៉ ិ្ រអាតហ់៉ៃទតីស្ទ។ ្ូលៃិ្ិហៃរះៃឹងអៃុញ្ញា តឲ្យម្រះ៉ ិ្ រ 
ែំហណើ រការបាៃយែ ងឆ្បរ់�័ស តា្ឱកាសវែលបាៃហបើកឲ្យ ហ�ើយមតរូ៉បាៃបហង្ើតហឡើងហៅ
ក្នុងមបហទសហៃរះហោយឈរហលើ្ូលោឋា ៃរងឹមា។ំ 
 សាថា ៃភា្វបបហៃរះបាៃហកើតហឡើងបនា្ទ ប់្ តីឆ្្ន ១ំ៩៩១ គឺហៅហ្លវែលវាងំៃៃវែកបាៃ   
ែួលរលំ ហ�ើយមបហទសនៃអតតីតស�ភា្សូហ៉ៀត ៃិងមបហទសនៃកតិកាសញ្ញា មករុងវាែ សូ៉ តីមតរូ៉
បាៃហបើកទ្ារសមមាបែ់ំណឹងល្ភាលា ្ៗ។ សំ្ងល្ មករុ្ជំៃំុអាចហឆលាៀតយកអតថាមបហយជៃ៍្ តី
ឱកាស ហោយហរៀបចំការផសាយែំណឹងល្ជាង ២៥០ែង ហៅក្នុងមបហទសរុស្ុសតី វែល្យួក្នុង
ចំហ្្ហនារះបាៃហ្្ើហឡើងហៅក្នុងឆ្្ន  ំ១៩៩២ ហោយហលាកមាែ ក �្តីៃលតី (Mark Finley) ហៅ 
ក្នុង៉មិាៃមកឹ្ឡាងំ (Kremlin) វែលជា្ជ្ឈ្ណ្លនៃអំ្ចវែលបាៃមបកាសថាសាសនា
បាៃសាលា បហ់�ើយ ហ�ើយបាៃោតទុ់កលទ្ធិវែល្ៃិហជឿហលើម្រះអាទិហទ្ថាជាសាសនារបស់រែឋា។ 
ហៅឆ្្ន បំនា្ទ ប ់្�ុកតីឡាោឋា ៃជាតិអូឡាំ្ ិកមតរូ៉បាៃជួលសមមាបម់បាសំប្ា�៍ហទៀត ហោយមាៃ
៉ត្មាៃោស់ទំុហលាក�្តីៃលតីចូលរួ្ ។ ជាលទ្ធផលនៃការខិតខំទាងំហៃរះ ចំៃួៃសមាជិកនៃមករុ្ 
អាតហ់៉ៃទតីស្ទ ហៅក្នុងអតតីតស�ភា្សូហ៉ៀតបាៃហកើៃហឡើង ត្ី ៣៥០០០ ហៅ ៨៥០០០នាក ់ក្នុង 
រយៈហ្លវត ៣ឆ្្ន បំនា្ទ ប់្ តីការែួលរលំនៃកំវផងវបក៊ឡាងំ (Berlin Wall)។ («ការផសាយែំណឹង
ល្ែអ៏សា្ច រ្យហៅទតីមករុង្ែូសគោូ»។ ែកមសង់្ តី Ministry Magazine, Nov.1993, page 15)។
 វផ្នកនៃការោកែ់ង្្យហទៀងទាតរ់បស់អ្នកហៅន្ងៃហៃរះ ៃឹងមតរូ៉បាៃបញ្ជូ ៃហោយស្័យ
មប៉ត្ិហៅ្ូលៃិ្ិែង្្យនៃឱកាសវែល្ៃិមបមកតតី ហែើ្្តីគាមំទែល់តម្រូ៉ការោបំាចហ់ៅហ្ល
្ួកវាហលចហឡើង។ អ្នកកអ៏ាចោកែ់ង្្យសម័មគចិត្ែល់្ូលៃិ្ិហៃរះឲ្យបាៃហមចើៃជាង ៃិងហលើស 
្តីការសៃយារបស់អ្នក (ែង្្យហទៀងទាត ់ៃិងតា្មប្ៃ័្ធ) ហោយសមាគោ ល់ថាជាែង្្យនៃឱកាស
វែល្ៃិមបមកតតី សរហសរហៅហលើហមសា្សំបុមតរបស់អ្នក ឬហោយចូលហៅកាៃហ់គ�ទំ្រ័ Ad‑ 
ventistMission.org/donate ៃិងហមជើសហរ ើសពាក្យថា “GC Unusual Opportunity Fund” ។
 
ហសចក្តីអំពា៉នា៉៖ ែូហច្នរះ ចូរហយើងឆកយ់កឱកាស។ ចូរហយើង្ហៃលាឿៃកិច្ចការនៃការផសាយែំណឹងល្
តា្ការោកថ្់ាយហោយសប្ុរស ៃិងហោយគិត ត្ីការអសា្ច រ្យទាងំអ្បាលមាែ ៃរបស់ម្រះ។
ហសចក្តីអ្ិសាឋា ៃ៖  ឱម្រះអមា្ច ស់ហអើយ សូ្មទងជ់ួយ��ឲ្យហយើងហ្្ើការរួ្ គា្ន ក្នុងនា្ជាកងទ័្
វែលបាៃហរៀបចំយែ ងល្ ហ�ើយហមតៀ្ខលាួៃរចួជាហមសចហែើ្្តីហៅកវៃលាង្វែលមទងៃ់ឹងបញ្ជូ ៃ
្ួកហយើងហៅ ហៅន្ងៃចុងហមកាយនៃ្ិ្្ហលាកហៃរះ។
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កា៉លជឿទនុកចិ្រ្តល�ើម្្រះជារាចា ស់
 កាល្តីជាង្យួរយឆ្្ន ំ្ ុៃមករុ្ជៃអហន្ាមបហ៉សៃអ៍ាឡឺ្ែង់្ យួមករុ្បាៃ្ករស់ហៅ
ក្នុងតំបៃប់ែូ�្ូស�្ូសវែលជាកវៃលាងោចម់សយល្យួហៅក្នុងនម្នៃមបហទសហបែរូ។ ហៅហ្លវែល
វលងមាៃែតីទំហៃរហៅក្នុងតំបៃហ់ៃរះ្ក បែូជូអាៃ (Juan) ៃិងហ្ហរ ែសា �តីឌិងហជើរ (Teresa Heiding

‑er) បាៃសហម្ចចិត្ផាលា ស់ប្ូរទតីលំហៅ បនា្ទ ប់្ តីការហរៀបការរបស់្ួកហគហៅក្នុងតំបៃ់្ រ័តូអុតីៃកា 
(Puerto Inca) វែលហៅជិតៃឹងទហៃលាបាែ ជតីតធា (Pachitea River)។ វាគឺជាកវៃលាងោច ់មសយល 
្យួ វែលអាចចូលហៅែល់បាៃវតតា្ែងទហៃលាបែុហ ណ្ រះ បែុវៃ្មាៃនផ្ទែតី្ំទូលាយ។ ហោយឆ្ងៃ យ 
្តីអារ្យ្្ ៌្ួកហគមតរូ៉ហ្្ើមគបយ់ែ ងហោយខលាួៃឯងហែើ្្តីផគោតផ់គោងហ់ស្ទើរវតរាល់តម្រូ៉ការផា្ទ ល់ខលាួៃ។
 បនា្ទ ប់្ តីហ្ហរ ែសាមាៃបញ្ហា តំរងហនា្្ងៃៃ់្ ងៃរ្ក ្ួកហគរកហ�ើញ្ណ្លសុខភា្វត
្យួគតវ់ែលហៅជិតគឺគលាតីៃិកមាែ រាែ ្ថា (Maranatha Clinic)។ មាៃវត្ហ្យាបាយហ្្ើែំហណើ រ 
តា្ ទូក្តីកសិោឋា ៃរបស់្ួកហគបែុហ ណ្ រះវែលអាចចូលហៅបាៃ។ មា្ច ស់គលាតីៃិកគឺជាជៃជាតិ អាហ្រកិ 
ហ ម្ រះ ្ែុៃរ ែូ (Monroe) ៃិងបាែ មទតីសយាហឌើហសៃ(Patricia Duerksen) បនា្ទ ប់្ តី្ួកហគហ្្ើការអស់
្យួរយៈហៅឯមបហទសបូលតី៉ តីក្នុងនា្ជាហបសកជៃអាតហ់៉ៃទតីស្ទរចួ្ក ្ួកហគបាៃសំហរចចិត្
ោកហចញ ត្ីស�រែឋាអាហ្រកិ្្ងហទៀតក្នុងនា្ជាហបសកជៃវែលផគោតផ់គោងហ់ោយខលាួៃឯង តា្រយៈ
ការហបើកគលាតីៃិក្យួកវៃលាងវែលគាម ៃ៉ត្មាៃនៃសមាជិកអាតហ់៉ៃទតីស្ទហៅទតីហនារះហឡើយ ។ ហោយ  
ហសចក្តីជំហៃឿ ្ួកហគបាៃសម័មគចិត្លរះបង ់ៃិងហជឿទុកចិត្ហលើម្រះថាមទងៃ់ឹងផគោតផ់គោងរ់ាល់តម រ្ូ៉
ការរបស់្ួកហគ។ បវៃថា្ ត្ីហលើការ្យាបាលហៅឯគលាតីៃិក ហ្រាែ សាកទ៏ទួលបាៃហសៀ៉ហៅ «្្៉វិាទ» 
អ្ ហោយការអហញ្ជ ើញយែ ងកកហ់រ្ៅឲ្យចូលរួ្ ថ្ាយបងគោំម្រះហៅន្ងៃបរសុិទ្ធ។ ហោយសារវតឥទ្ធិ្ល  
នៃហសៀ៉ហៅហនារះ ៃិងហសចក្តីសប្ុរសរបស់ហបសកជៃទាងំ២នាកហ់នារះ ហ្រាែ សាបាៃទទួលបុណ្យ 
មជ្ុជ ទឹក បនា្ទ ប់្ កជូអាៃ ៃិងម្ាយគាត ់ហ�ើយចុងហមកាយកូៃទាងំបៃួរបស់នាងកប៏ាៃទទួល
បុណ្យមជ្ុជទឹកផងវែរ។
 សូ្អរគុណចំហពារះគំៃិតផ្ួចហផ្ើ្នៃការវែល្ៃិគិតវត ត្ីមបហយជៃផ៍ា្ទ ល់ខលាួៃរបស់
ហបសកជៃ ទាងំ ត្ីរហនារះ កូៃទាងំ៤ នាករ់បស់�តីឌិងហជើរបាៃហៅសិកសាហៅឯសកល៉ទិយាល័យ 
អាតហ់៉ៃទតីស្ទ មបហទសហបែរ ែូ។ មាែ រ តីសសា (Maritza) បាៃោបយ់កឯកហទសបហមងៀៃជតី៉៉ទិយា ៃិង 
គតី្ត៉ី ទិយាហៅឯ៉ទិយាល័យ ហ�ើយបាៃហរៀបការជា្យួហលាកមគរូគង្្លមា្ន ក។់ ោយសុតី (Daisy) 
ជា៉សិ្ករផលិតចំណតី អា្រ ហោយបហម្ើការជាអ្បិាលមករុងហៅក្នុងតំបៃ់្ រ័តូអុតីៃកា ហ�ើយ
បច្ចុប្ៃ្នជាអ្នកជំៃួយការរែឋា្នៃ្តីមកសួងអបរ់នំៃមបហទសហបែរ ែូ។ លតីហស្សត (Lisseth) បាៃោប ់
យកវផ្នកចិត្៉ទិយា ហ�ើយហរៀបការជា្យួអ្នកគតី្ត៉ី ទូិខាងឯឱស្សានស្វែល្ួកហគទាងំ ត្ីរ
បហម្ើការយែ ងសក្មហៅក្នុងម្រះ៉ ិ្ រវែលហៅក្នុងតំបៃរ់បស់្ួកហគ ហៅឯឡូសអាៃហ់ជើរហលស 
ស�រែឋាអាហ្រកិ។ ចំវណកវអែ៉ែឺ (Edward) វែលជាមគរូគង្្ល បច្ចុប្ៃ្នហ្្ើជាហលខា្ិការ
នៃអាហ្រកិខាងត្ូង វែលមាៃការយិល័យក្្លហៅឯមបហទសហមបសុតីល។
ហសចក្តីអំពា៉នា៉៖ ការលរះបង ់ៃិង្ៃិគិត ត្ីខលាួៃឯង គឺជាហមបងវែល្ៃិហចរះរ តីងសងៃួត វែលបាៃ
បហង្ើតផលវផលាែម៏ាៃតន្លាសមមាបម់្រះ។ ហតើម្រះអមា្ច ស់បាៃមតាស់ហៅហលាកអ្នកឲ្យហជឿទុកចិត្
ហលើមទងហ់ៅន្ងៃហៃរះហោយរហបៀប្វែរ? ែង្្យ្យួភាគែប ់ៃិងែង្្យសម័មគចិត្ជា្ស្ុតាង
ជាកវ់ស្ងនៃជំហៃឿវបបហនារះ វែល្មងឹងទំៃុកចិត្របស់ហយើងហៅហលើម្រះវែលជាអ្នកផគោតផ់គោង។់
ហសចក្តីអ្ិសាឋា ៃ៖ ឱម្រះអមា្ច ស់ហអើយ ក្នុងហ្លវែល្ួកហយើងថ្ាយបងគោំមទង ់សូ្មទងជ់ួយ��្ួក
ហយើងហអាយទុកចិត្ហលើមទងក់ាៃវ់តហមចើៃហឡើងៗ។
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លៅល្�អស�់នុយ
 មាែ រ តី (Mari) ៃិងមាែ កូសប៊ូ�្តី្ (Marcos Bomfim) វែលជាអ្នកែឹកនាកិំច្ចការបហម្ើម្រះ
្យួគូ ហៅក្នុងមបហទសហមបសុតីល កំ្ុងវតមបឈ្ៃឹង៉បិត្ិលុយកាកែ់៏្ ងៃៃ់្ ងៃរ្យួ ហៅក្នុងផ្ទរះរបស់ 
្ួកហគ ជាហមចើៃវខបនា្ទ ប់្ តីការហរៀបការរបស់្ួកហគហៅក្នុងឆ្្ន ១ំ៩៨៦។ ហោយសារជហម្ើសនៃ
ការោតវ់ចង្៉កិា្ៃិល្  គួបផ្សៃឹំងអមតាអតិបរមា៨០ភាគរយហកើតហឡើងហៅក្នុងមបហទសផង 
ហ្្ើឲ្យការោតវ់ចង្៉កិារបស់្កួហគជបួៃឹង៉បិត្ិភាលា ្ៗបនា្ទ ប់្ តី្កួហគបាៃសហម្ចចិតែ្ំហឡើង
ភាគរយនៃមបាកែ់ង្្យសទា្ធ តា្ការសៃយារបស់្ួកហគ ត្ី ៣ ហៅ ៥ ភាគរយ ហែើ្្តីហឆលាើយតប
ហៅៃឹងម្រះ្រនៃម្រះវែលបាៃមបទាៃការង្រែល់្ួកហគទាងំ ត្ីរ។ 
 ម្ឹក្យួ ហៅហ្លវែលហចញ ត្ីហ្្ើការ មាែ រ តីបាៃហស្នើសំុមាែ កូសទិញហមគឿងហទសខលារះហៅ
ឯកវៃលាងតាងំ្ិ្រ័ណ៍។ ហទារះបតីជាយែ ងហៃរះក្តី ហលាកបាៃហឆលាើយថា មបាកទ់ាងំអស់របស់្ួកហគមតរូ៉  
បាៃ ោយអស់ហ�ើយ រួ្ ទាងំមបាកស់ៃ្សរំបស់្ួកហគផង។ ហៅសល់្តីរសប្ា�៍ហទៀតហទើបហបើក
មបាកវ់ខ។ បនា្ទ ប់្ តីបាៃទូលសូ្ែអ៏ស់្តីចិត្របស់គាតហ់ៅម្រះហៅម្ឹកហនារះ មាែ កូសបាៃរកហ�ើញ
មបាកវ់ែល្ៃិបាៃរ ំ្ ឹងទុកហៅក្នុងហ្ហៅែ  វែលលម្មគបម់គាៃហ់ែើ្្តីទិញហចក្យួស្និត។ បែុវៃ ្
ហមរៅ្តីហចក គាតប់ាៃមតឡប់្ ក ត្ីផសារ៉ញិហៅន្ងៃហនារះហោយមាៃមករូច ១០វផលា ៃិងវផលាមតសកម់សរូ៉ខលារះ 
ហទៀត ផងវែរ។ ចំហណរហមកាយ្ក ហៅហ្លវែលកំ្ុងោកច់ំណតី ឲ្យមាៃ ់វែល្ួកហគបាៃចិញ្ច ឹ្
ទុកហៅឯទតីធាលា របស់្ួកហគ ហនារះជាទតីធាលា រួ្ គា្ន ជា្យួមគរួសារអ្នកជិតខាងែនទហទៀតវែលហ្្ើការជា 
្នៃ្តីែឹកនាកិំច្ចការបហម្ើម្រះផងវែរ ហ�ើយអ្នកជិតខាងទាងំហនារះបាៃឲ្យនស្ សាឡាត ់ៃិងខាត់្
្តីសួៃចបាររបស់្ួកហគហៅហលាកមាែ កូសប៊ូ�្តី្វ្្ហទៀត។ ហមកាយ ត្ីមតឡប់្ ក ត្ីោកច់ំណតី ឲ្យ
មាៃ ់ហលាកកប៏ាៃហឡើងរបង មសាបវ់តឮសំហឡងវផលាបឺរមជរុរះ គាតក់ៃ៏ឹកហ�ើញមគរូគង្្ល៉យ័ចំ្ស់ 
មា្ន កវ់ែលបាៃផ្ាហំផ្ើឲ្យហលាកមាែ កូសជួយ��ហបរះវផលាបឺររបស់គាត ់ហនារះហលាកៃឹងវចករវំលកវផលាបឺរខលារះ
ជូៃែល់គាត។់ ែូហច្នរះ គាតប់ាៃហបរះវផលាបឺរទាងំហនារះ ហ�ើយបាៃមតឡប់្ កផ្ទរះរបស់គាត់៉ ញិហោយ
យក្កជា្យួៃូ៉្ង់្ ំ្យួវែលហពារហ្ញហៅហោយវផលាបឺរ។ រហំ្ចហៃរះ គាតប់ាៃែឹងថាទាងំហៃរះ 
បង្ហា ញ្តីបាែិ្រ្យែូចហៅជំនាៃម់្រះគ្្តីរផងវែរ។
 ហៅហ្លវែលមាែ រ ត្ី កែល់ផ្ទរះ៉ញិ នាងហស្ទើរវត្ៃិហជឿថា នាងមតរូ៉បាៃហគស្ាគ្ៃហ៍ោយ
ឲ្យវផលាហចក មករូច មតសកម់សរូ៉ សាឡាត ់ៃិងខាត់្  ៃិងជា្ិហសសវផលាបឺរហនារះហទ។ អ្នកទាងំ ត្ីរ
បាៃលុតជងគោងហ់ៅ្ុខវផលាហឈើទាងំអស់ហនារះ ហ�ើយអ្ិសាឋា ៃវ្លាងអំណរគុណែល់អ្នកផគោតផ់គោងរ់បស់
្ួកហគ ចំហពារះការរហំោរះ្ួកហគហចញ ត្ី៉បិត្ិ្៉កិាហៃរះ។ ហោយែឹងថា្ួកហគ្ៃិអាចបរហិភាគវាបាៃ
ទាងំអស់ មាែ រ តីបាៃវណនាឲំ្យវចករវំលកបវៃលាវផលាហឈើខលារះហៅឲ្យឪ្ុកម្ាយរបស់មាែ កូសផងវែរ។ 
ហ�ើយ្ួកគាតក់ប៏ាៃឲ្យៃំបុង័មសរូ៉សាលតី្តីរែំុ ៃិងទឹកហោរះហគាបតីលតីត្ក៉ញិ។ រាល់ម្រះ្រទាងំអស់   
មតរូ៉បាៃមបទាៃមតឹ្វត្យួន្ងៃបែុហ ណ្ រះ ហលាកមាែ កូសហស្ទើរវតហ្្ើែំហណើ រមតឡបហ់ៅផ្ទរះ៉ញិ្ុំបាៃ 
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