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២០១៨





បុព្វកថា

 ដ្ៀវដៅពួកដោរា និងដ្តេច គឺជាដ្ៀវដៅទរីពរីរ   ននដ្ៀវដៅមួយ 

ខ្សែខែលមានប្រំាកបាល ខែលរានលាតប្តោងអំពរីប្្រវតតេិសាស្តេែ៏អាថ៌កំរំាង។

ដោះ្ររីជាយ៉ាងដនះក៏ដោយ ដ្ៀវដៅដនះគឺជាដ្ៀវដៅចុងដប្រោយ្រង្អ្់ ក្នុង

ចំដោមដ្ៀវដៅខែលអ្នកស រ្ីរាន្រដ្រ និងជាសា្ន នែចុងដប្រោយ្រង្អ្់

នន្ំដេរជាដប្ចើន    ខែលរានប្្រ្ូតដចញពរីសាលា ្ររា៉ា ករោខែលដោរដពញ

ដៅដោយដទពដរោ្ល្យ រ្រ្់អ្នកស រ្ី ខអលលាិន ជរី នវ ៉ាត៍។ តាមរយៈអំឡុងដពល 

ចិត្ិ្រឆ្្ន ំននរោរ្រដ្រនិងរោរនិយយរ្រ្់អ្នកស រ្ី ដៅ្ហរែ្ឋអាដមរកិ 

និងដៅោ្ដពញោំង្កលដលាក អ្នកស រ្ីនវ ៉ាត៍រាន្រង្ហា ញជាសាធារេៈ

ពរីសារៈ្ំខាន់ែ៏ធំដធងក្នុងប្ពរឹតតេិរោរេ៍ននប្្រវតតេិសាស្តេ ខែល្រង្ហា ញឲ្យដ�ើញថា 

ដៅក្នុងកិច្ចរោររ្រ្់មនុ្សែ មានឥទ្ិពលននដ្ចកតេរី្ុចរតិ  និងអំដពើអាប្កក់ 

ខែលមនុ្សែដមើលមិនដ�ើញ គឺជាប្ពះហ្តេរ្រ្់ប្ពះ និងកិច្ចរោរនន្ប្តរូវ 

ែ៏ធំ។

 ដោយដមើលដ�ើញយ៉ាងចបា្់អំពរី្ុរព្វដហតុននកិច្ចរោរោំងឡាយ 

អ្នកនិពន្រានដ្រើកវាងំននដចញ  ្រង្ហា ញពរីទ្សែនៈននប្្រវតតេិសាស្តេ     ដោយ 

ប្ពរឹតតេិរោរេ៍ពរីអតរីតរោល ខែលមានសារៈ្ំខាន់ រហូតែល់អ្់កល្ប។ អ្នក

ស រ្ីរាន្រញ្ជា ក់អំពរីទ្សែនៈដនះដោយវធិរីយ៉ាងែូដច្នះ៖

 «ដគមិនរានរកដ�ើញកមាលា ំងនននគរោំងឡាយនិងកមាលា ំងនន្ុរគ្គលមា្ន ក់ៗ

ដៅក្នុងឱរោ្និងទរីកខនលាងខែលប្ពរឹតតេិរោរេ៍ោំងដោះដកើតដឡើង ខែលដធ្វើឲ្យ 

ពួកដគ្ររាជ័យដោះដឡើយ  ក៏មិនដ�ើញមាន្ររាជ័យដៅក្នុងភាពឧែុង្គឧតតេម

រ្រ្់ពួកដគខែរ។ គឺមានខតប្ពះដចសាតេ  និងប្ពះរាជដោល្ំរេងរ្រ្់ប្ពះខត

ម្យ៉ាងគត់ ខែលដធ្វើឲ្យពួកដគមានភាពឧែុង្គឧតតេម ឬរ រឹងមំា។     គឺពួកដគជាអ្នក

្ដប្មចដជាគវា្ោរ្រ្់ពួកដគ ដោយផ្ទា ល់  ដោយអាក្រ្បកិរយិរ្រ្់ពួកដគ 

ចំដោះប្ពះរាជដោល្ំរេងរ្រ្់ប្ពះ»។

 «ប្្រវតតេិសាស្តេរ្រ្់មនុ្សែ ោក់ទងដៅនរឹងសា្ន នែរ្រ្់មនុ្សែ 



ដជាគជ័យរ្រ្់ដគដៅក្នុង្មរភូមិ ដជាគជ័យរ្រ្់ដគក្នុងរោរដឡើងដៅរោន់

ភាពឧែុង្គឧតតេមខាងដលាកិយ។ ប្្រវតតេិសាស្តេរ្រ្់ប្ពះ ពេ៌ោរោរខែលប្ពះ 

យល់ដ�ើញពរីមនុ្សែជាតិ»។

 ដ្ៀវដៅពួកដោរា និងដ្តេចដនះ ដ្រើក្រង្ហា ញពរីរាជ្យែ៏រងុដរឿងរ្រ្់

ប្ពះដៅសាឡូម៉ាូន ដលើសា្ន៍អុរីសសាខអល ជាចប្កភពមួយ ជាមួយនរឹង 

ប្ពះវោិរននប្ពះដយហូវា៉ា ជាមជ្ឈមេ្ឌ លននរោរថា្វ យ្រង្គំប្ពះែ៏ពិតប្រាកែ។ 

គឺជារោរពេ៌ោអំពរីរោផ្លា ្់្រតេូរពរីរោរល្អដៅជាអាប្កក់ននរាស្តេ ខែលប្ពះ្ព្វ 

ប្ពះឫទ័យ និងជារាស្តេខែលប្ពះអង្គរានដប្ជើ្ដរ ើ្  ជារោរប្្រោញប្្រទង់ 

រវាងរោរដសាម ះប្តង់ចំដោះប្ពះ ជាមួយនរឹងរោរ្រដប្មើែល់ប្ពះតូចៗដៅក្នុង 

នគរោំងឡាយ ខែលដៅខក្បរពួកដគ។ ដហើយដៅទរីដនះ ដគដមើលដ�ើញពរី

ភ័្តេុតាងែ៏អសា្ច រ្យយ៉ាងជាក់ចបា្់ននទំោ្់យ៉ាងជិត្្និទ្ រវាងប្ពប្គិ្តេ 

និងសាតំាង ែដេតេើ មចិតតេនិងភកតេរីភាពរ្រ្់មនុ្សែ ដៅក្នុងអំឡុងដពល

ែ៏ដោរដៅននប្្រវតតេិសាស្តេពិភពដលាក។ 

 ដ្ៀវដៅដនះ្ំ្ូររដៅដោយដមដរៀនននតួអង្គ ែ៏គួរឲ្យចា្់រអារមមេ៍ 

ជាដប្ចើន ែូចជា    ដ្តេចសាឡូម៉ាូនែ៏មានប្រាជាញា  ខែលប្រាជាញា រ្រ្់ប្ពះអង្គ

មិនអាចទ្់រប្ទង់ពរីរោរ្ំរោននរឹង្រញ្ញតតេិរ្រ្់ប្ពះរានដឡើយ ដ្តេចដយរ ៉ាដូរាម 

ជាដ្តេចខែលប្្ររោន់ដោលរោរស្ឡាញ់ខត្លាួនឯង និងលទ្ផលខែល 

ដកើតដឡើង ដៅក្នុងរាជ្យរ្រ្់ប្ពះអង្គ ដលាកដអលរីយ៉ា  ជាមនុ្សែែ៏អង់អាច 

រោលា ោននិងមិនដចះភ័យខាលា ច ដលាកដអលរីដ្ ជាដោរាននដ្ចកតេរី្ុ្សានតេ 

និងរោរដប្រា្ឲ្យជា ប្ពះរាទអ័ោ្់រ ជាដ្តេចខែលអាប្កក់ និងគួរឲ្យភ័យខាលា ច

ប្ពះដៅដហដ្ោ ជាដ្តេចខែលមានភកតេរីភាព និងប្ពះទ័យល្អ ដលាកោនរីខយ៉ាល 

ជាអ្នកខែលោ្់រែល់ប្ពះហឫទ័យរ្រ្់ប្ពះ ដលាកដយដរមា ជាដោរាននទុក្ខ 

ប្ពរួយ ដលាកោរោយ សារោររី និងមា៉ា ឡាគរីជាដោរាននរោរសាតេ រដឡើងវញិ។ 

ផុតពរីពួកដលាកោំងអ្់ដនះ ដ្តេចខែលប្តរូវយងមកក៏ដលចដឡើងក្នុង្ិរ រីល្អ  

គឺកូនដចៀមននប្ពះ ជាប្ពះរាជ្ុរប្តា្្ួនភ្ា ខត មួយអង្គគត់ ខែលរាន ដធ្វើ ឲ្យ 

តង្្វ យយញ្ញ្ូរជា ជានិមិតតេរ្ូររាន្ដប្មចជារោរពិត។ 



 ដ្ៀវដៅ រោរចា្់រដផតេើមននទរី្រញ្ច ្់រ    គឺជាដ្ៀវដៅែំ្ូរងននដ្ៀវដៅ 

មួយខ្សែដោះ ខែល្ដង្ខ្រពរីប្្រវតតេិសាស្តេពិភពដលាក ចា្់រតំាងពរីរោរ្រង្ក្រដង្កើត 

ដលាក រហូតែល់ចុង្រញ្ច ្់រននរជជារោលដ្តេចោវ រីឌ។ ដ្ៀវដៅ ប្ពះននដ្ចកតេរី 

ស្ឡាញ់  ខែលជាដ្ៀវដៅទរី្ររី ្ររយិយអំពរីប្ពះជនម និងប្ពះរាជកិច្ចរ្រ្់ 

ប្ពះប្គិ្តេ។ ដ្ៀវដៅ ពួកដោរា និងដ្តេច ្កតេិ្មនរឹងដៅចដោលា ះននដ្ៀវដៅ

ោំងពរីរដនះ។  ដ្ៀវដៅកិច្ចរោរននពួកសាវក័  ជាដ្ៀវដៅទរី្ួរន  ពេ៌ោអំពរី

ប្្រវតតេិសាស្តេននពួកជំនំុប្គិ្តេ្ររ ិ្ ័ទែំ្ូរង។  រ រីឯ  មោវវិាទ  ជាដ្ៀវដៅចុង 

ដប្រោយននខ្សែដនះ      ពេ៌ោអំពរីប្្រវតតេិននទំោ្់ខែលដកើតដឡើងរហូតែល់

្ព្វនថ្ដនះ  និងចា្់រពរីប្ោដោះមក  ្តេរីអំពរីសា្ន មនន្រទទំោយ  រហូតែល់ 

ខផនែរីថមរី។

 ដ្ៀវដៅ  ពួកដោរា  និងដ្តេច  ប្តរូវរានដរាងពុម្ពជាដប្ចើនយកដៅ

ដរាះពុម្ពផសាយ តំាងពរីដ្ៀវដៅដនះចា្់រដផតេើមដកើតដឡើងមកដមលា៉ាះ ដហើយ ឥឡូវដនះ 

រាន្រង្ហា ញជាសាធារេៈ  ដៅក្នុងទប្មង់ែ៏គួរឲ្យោក់ោញ  ចា្់រតំាងពរីរោរ 

ដរៀ្រចំខក្ប្មរួលសាជាថមរីដឡើងវញិមក   ្រ៉ាុខនតេ មិនមានអត្ថ្រទ  ឬដល្ទំព័រ 

ោមួយប្តរូវរានផ្លា ្់្រតេូរដឡើយ។       

 ដ្ៀវដៅខែលរានខកទប្មង់ជាថមរីដនះ   ប្តរូវរានខកលម្អដោយរោរ្រក

សសាយែ៏គួរឲ្យចា្់រអារមមេ៍ជាដប្ចើន រោរ្រកសសាយោំងដោះភាគដប្ចើនរាន 

ដរៀ្រចំតាមរ្ូរភាពដែើមជាពិដ្្្ប្មា្់រកិច្ចរោរដនះ។ ខែលដធ្វើឲ្យដ្ៀវដៅ  

ភាគដនះ្ំ្ូររដៅដោយដមដរៀនននដ្ចកតេរីជំដនឿដៅដលើប្ពះ និងប្ពះរាជ្ុរប្តា 

រ្រ្់ប្ទង់ ខែលជាប្ពះអង្គ្ដ្ង្្គ ះននពិភពដលាក និងទិព្វញ្្ញ េរ្រ្់ប្ទង់ 

ដៅក្នុងជរីវតិននវ រីរ្ុររ្និងវ រីរោរ រី  ក្នុង្ម័យ្ញ្្ញ ចា្់  ខែលទរីពរឹងដៅដលើ

្រទពិដសាធន៍ខាងជំដនឿសា្ោ និងរាន្ំរភលាឺគំនិតមនុ្សែោំងឡាយ ខែល 

រានអានទំព័រននដ្ៀវដៅដនះ គឺជា្ំរេងប្រាថា្ន យ៉ាងដសាម ះអ្់ពរីចិតតេរ្រ្់ 

អ្នកដរាះពុម្ព និងគេៈកមាម ធិរោរមរតកននរោរដរាះពុម្ពផសាយរ្រ្់ អ្នកស រ្ី 

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

 គឺក្នុងដោល្ំរេងោំមកនូវអំដោយោនែ៏ល្អ្ំរផុតពរីឋាន្ួគ៌ 

មករោន់មនុ្សែោំងអ្់ដៅដលើខផនែរី ដទើ្រប្ពះរានប្តា្់ដៅដលាកអ័ប្រាោំ

ឲ្យដចញពរីញាតិ្ោតេ នរ្រ្់ដលាកខែលថា្វ យ្រង្គំរ្ូរប្ពះ ដហើយប្ពះអង្គរាន

្ំុឲ្យោត់ដៅរ្់ដៅក្នុងទរឹកែរីរោោន។ ប្ពះអង្គមាន្រនទាូលថា«អញនរឹង្រដង្កើត

នគរមួយយ៉ាងធំពរីឯង អញនរឹងឲ្យពរែល់ឯង ោំងដលើកដ ម្ ះឯងជាធំផង 

ឯងនរឹងរានដធ្វើជាទរី្រដញ្ច ញពរែល់មនុ្សែោំងឡាយ» (ដលាកុ្រ្បតតេិ ១២:២)។ 

គឺជាកិតតេិយ្ែ៏ធំមួយខែលប្ពះរានប្តា្់ដៅដលាកអ័ប្រាោំ ឲ្យដធ្វើជាឳពុក

ែល់មនុ្សែខែលប្តរូវដធ្វើជាអ្នកខថរកសាដ្ចកតេរីពិតរ្រ្់ប្ពះ ែល់ពិភពដលាក 

ដនះរា្់រ្តវតសែរ ៍ជាអ្នកខែលមនុ្សែប្គ្់រសា្ន៍ដៅដលើខផនែរី រានទទួល 

ប្ពះពរ ដៅក្នុងប្ពរឹតតេិរោរេ៍ននរោរយងមករ្រ្់ប្ពះខម្សុែរី ខែលប្ពះរាន្ន្យ 

តាមរយៈដលាក។

 មនុ្សែ រ្ឹងខតខលងសា្គ ល់ប្ពះែ៏ពិតដៅដហើយ។ គំនិតរ្រ្់ពួកដគប្តរូវ

រាន្ិរទរំាងឲ្យងងរឹតដោយរោរថា្វ យ្រង្គំរ្ូរប្ពះ។ មនុ្សែរាន្ំប្្ររឹងខប្្រង

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

ដៅតាមចិតតេែ៏ដោរដៅនិងអាតាម និយមរ្រ្់ពួកដគ។ ្រ៉ាុខនតេដោយដ្ចកតេរី ដមតាតេ  

ករោុ រ្រ្់ប្ទង់ ប្ពះមិនរានដរាះ្រង់ដគដចាលដឡើយ។ ប្ពះអង្គមាន្ំរេង

ចង់ឲ្យពួកដគរ្ួររមួជាមួយនរឹងប្ទង់ដឡើងវញិ តាមរយៈពួកជំនំុរ្រ្់ប្ទង់។

ប្ពះអង្គរានរពំរឹងថាដោលរោរោំងឡាយខែលរាន្រង្ហា ញ តាមរយៈរាស្តេ 

រ្រ្់ប្ទង់នរឹងរានជាមដធ្យរាយ្ប្មា្់រសាតេ ររ្ូរអង្គខាង រ្ីលធម៌រ្រ្់ប្ទង់ 

ដៅក្នុងមនុ្សែជាថមរីដឡើងវញិ។

 ប្ករឹត្យវន័ិយរ្រ្់ប្ទង់នរឹងប្តរូវរានមនុ្សែដលើកតដម្កើងដឡើង អំោច

ប្គ្់រប្គងរ្រ្់ប្ទង់ប្តរូវរានដគរកសាទុក ដហើយប្ពះអង្គរានប្្រោនកិច្ចរោរែ៏

ធំនិងនថលាថ្នូរ ែល់ពូជពងសែននសា្ន៍អុរីសសាខអល។ ប្ពះរានខញកពួកដគដចញ 

ពរីដលាកិយ ដែើម្បរីឲ្យប្ទង់រានប្្រោនដ្ចកតេរីពិតែ៏ពិ្ិែ្ឋែល់ពួកដគ។ ប្ទង់

រានដធ្វើឲ្យពួកដគដៅជាអ្នកទទួល្រដញ្ញើននប្ករឹត្យវន័ិយរ្រ្់ប្ទង់  ដហើយប្ទង់
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មាន្ំរេងចង់ឲ្យពួកដគរកសាទុកនូវចំដេះែរឹងអំពរីប្ទង់ ដៅក្នុងចំដោម 

មនុ្សែោំងអ្់។ ែូដច្នះពនលាឺននឋាន្ួគ៌ប្តរូវខតខចងចំាងដៅរោន់ពិភពដលាក 

ខែលហុ៊ំព័ទ្ដោយភាពងងរឹត ដហើយមនុ្សែមា្ន ោំងឡាយប្តរូវខតឮរោរអំោវ

ោវឲ្យង្កខ្ររដចញពរីរោរថា្វ យ្រង្គំរ្ូរប្ពះ មក្រដប្មើែល់ប្ពះខែលមានប្ពះជនម

រ្់វញិ។ 

 ប្ពះរានរដំោះរាស្តេរ្រ្់ប្ពះអង្គដចញពរីប្្រដទ្ដអ្ុរីពទាមក «ដោយ

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

ម៉ាូដ្ ជាអ្នក្រដប្មើប្ទង់ និងដអើរ ៉ានុ ខែលប្ទង់រានដរ ើ្ យក។ ដលាកោំងពរីរ ដោះ 

ក៏្ខមតេងទរី្មា្គ ល់រ្រ្់ប្ទង់ ដៅកោតេ លសា្ន៍ដោះ និងរោរយ៉ាងអសា្ច រ្យ

ដៅក្នុងស្រុករ្រ្់ោំ»។ «ប្ទង់រាន្រង្្គ ្់រែល់្មុប្ទប្កហម ្មុប្ទដោះ 

ក៏រ រីងដៅ យ៉ាងដោះ ប្ទង់រានោំដគដែើររោត់ទរីជដប្រៅ ែូចជាដែើរដៅទរីដោក» 

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

ដចញពរី្ោ្ឋ នជាោ្ករ ដែើម្បរីឲ្យប្ទង់អាចោំពួកដគដៅរោន់ទរឹកែរីែ៏ល្អ 

ជាទរឹកែរីខែលប្ទង់រានដរៀ្រចំទុក្ប្មា្់រជាជប្មករោរោរពួកដគ ឲ្យរចួផុត ពរី 

ខាម ំង្ប្តរូវ។ ប្ពះអង្គអាចោំពួកដគដៅឯប្ពះអង្គផ្ទា ល់ ប្ពមោំងឱ្រប្កដសា្រ 

ពួកដគដៅក្នុងប្ពះោហុែ៏អ្់កល្បរ្រ្់ប្ទង់ ដហើយជារោរដឆលាើយត្រដៅនរឹង

ដ្ចកតេរីល្អនិងដ្ចកតេរីដមតាតេ ករោុរ្រ្់ប្ទង់ ពួកដគនរឹងដលើកតដម្កើង ប្ពះោម 

ប្ទង់ ដហើយថា្វ យ្ិរ រីល្អែល់ប្ពះោមដោះដៅដលើខផនែរី។

 «ប្ពះអមា្ច ្់រានដប្ជើ្ដរ ើ្ អុរីសសាខអល ទុកជាប្្រជារាស្តេ រ្រ្់ ប្ពះអង្គ 

ប្ពះអង្គដប្ជើ្ដរ ើ្ កូនដៅដលាកយ៉ាកុ្រ ទុកជាចំខេកមត៌ករ្រ្់ប្ពះអង្គ

ផ្ទា ល់។ ប្ពះអង្គរានរកដ�ើញ សា្ន៍អុរីសសាខអលដៅវាលរដោសា្ថ នក្នុង ទរឹក ែរី 

ហួតខហង ខែលមានខតខឆ្កនប្ពរ្់ដៅ ប្ពះអង្គ្ររីរាច់ថា្ន ក់ថ្នមនិងអ្់ររអុំរីសសាខអល 

ប្ពះអង្គរោរោរដគ ែូចប្្រស រ្ីប្ពះដនប្តរ្រ្់ប្ពះអង្គ។ ប្ពះអង្គប្្រប្ពរឹតតេចំដោះ

សា្ន៍អុរីសសាខអល ែូច្ត្វឥ្នទារី្រដប្ងៀនកូនដៅក្នុង្ំ្ុរក ប្ពមោំងដហើរ 

រោរោរពរីដលើកូនរ្រ្់វា ដហើយប្តោងសាលា ្រប្ករុងកូនរ្រ្់វា និង ោក់កូន ដៅ 

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

គម្ពរីរភាសាខ្មរ្រច្ចុ្រ្បន្ន)។ ែូដច្នះប្ទង់រានោំរាស្តេអុរីសសាខអលមករោន់ប្ពះ

អង្គផ្ទា ល់ ខែលពួកដគអាចប្ជកដរោនដៅដប្រោមមលា្់រននប្ពះែ៏្្ព្់្ំរផុត។ ប្ពះ

អង្គរានរកសាពួកដគឲ្យផុតពរីដ្ចកតេរីវោិ្ ពរីែំដេើ រដៅមក ចុះដឡើងដៅទរី 

រដោសា្ថ ន ដោយរោរអសា្ច រ្យ ទរី្ំរផុត ពួកដគរានតំាងទរីលំដៅ ដៅដលើទរឹកែរី 

ខែលប្ពះរាន្ន្យ ជានគរែ៏ល្បរីលបាញមួយ។

 ដលាកដអសាយ រាននិោនតាមខ្រ្រដប្្រៀ្រប្្រែូចមួយ យ៉ាងរដំភើ្រ 

និង គួរឲ្យចា្់រចិតតេ នូវដរឿងខែលប្ពះរានប្តា្់ដៅរាស្តេអុរីសសាខអល និងរាន 

ហ្វរឹកហ្វឺនពួកដគឲ្យឈរជាតំោងរ្រ្់ប្ពះដយហូវា៉ា ដៅដលើពិភពដលាកដនះ 

ដោយ្រដង្កើតផលខផលា និងដធ្វើកិច្ចរោរល្អប្គ្់រយ៉ាង។

 «្ញាុំ្ូមដប្ចៀង្រទថា្វ យ ្្ួន្មាលា ញ់រ្រ្់្ញាុំ គឺជា្រទចដប្មៀងដប្ចៀង 

ពរី្្ួន្មាលា ញ់្ញាុំ ខាងឯចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់ប្ទង់ថា ្្ួន្មាលា ញ់្ញាុំ 

ប្ទង់មានចមា្ក រទំោំងរាយជូរដៅដលើភ្នំ ខែលមានជរីជាតិ។ ប្ទង់ក៏រោ្់រ ោ្់ ែរី 

ដហើយដរ ើ្ យកែំុថមដចញ រចួប្ទង់ោំទំោំងរាយជូរ យ៉ាងល្អ្ំរផុត ក៏្ង់ ្រ៉ាម 

មួយដៅជាកោតេ ល ដហើយដធ្វើធុងោ្ន ្រោ្រខផលាផង។ ដប្រោយដោះ ប្ទង់ប្រាថា្ន

ចង់ឲ្យទំោំងរាយជូរដកើតផល ខតរានដកើតផលរោលា យជាទំោំងរាយជូរនប្ព

វញិ» (ដអសាយ ៥:១,២)។

 តាមរយៈរាស្តេខែលប្ពះអង្គរានដប្ជើ្ដរ ើ្  ប្ពះមានដោល្ំរេង

នរឹងប្្រោនប្ពះពរែល់មនុ្សែោំងអ្់។ ដោរាប្្ររោ្ថា «ពរីដប្ោះចមា្ក រ

ទំោំងរាយជូររ្រ្់ប្ពះដយហូវា៉ាននពួកពល្ររវិារ ដោះគឺជាពូជពងសែ រ្រ្់ 

អុរីសសាខអល និងពួកយូោ ជាែំោំខែលោ្់រែល់ប្ពះដនប្តប្ទង់ ដហើយប្ទង់

ប្រាថា្ន ចង់រានដ្ចកតេរីយុតតេិធម៌ ខតដមើល រានខតរោរកមា្ច យ្មវញិ ក៏ប្រាថា្ន

ចង់រានដ្ចកតេរី្ុចរតិខែរ ខតដមើលរានខត្ខប្មកប្កលួចវញិ» (ដអសាយ 

៥:៧)។

 ប្ពះរានប្តា្់្រង្្គ ្់រែល់រាស្តេនន្រទទំោយរ្រ្់ប្ពះអង្គ ដោយ

ប្ពះ្រនទាូលដចញពរីប្ពះឱ្្ឋប្ទង់ផ្ទា ល់។    ពួកដគប្តរូវរានរោរោរដោយ្រញ្ញតតេិ
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ននប្ករឹត្យវន័ិយរ្រ្់ប្ទង់     ខែលជាដោលរោរននដ្ចកតេរីពិត ដ្ចកតេរីយុតតេិធម៌

និងភាព្ររ ិ្ ុទ្ែ៏ដៅអ្់កល្ប។ រោរសាតេ ្់រ្រង្្គ ្់រចំដោះដោលរោរោំងដនះគឺ  

ជារោររោរោររ្រ្់ពួកដគ  ដប្ោះដោលរោរដនះនរឹងជួយ្ដ្ង្្គ ះពួកដគឲ្យរចួ

ពរីរោរ្ំរផ្លា ញ្លាួនឯងដោយសាររោរប្្រប្ពរឹតតេអំដពើរា្រ។      ដហើយប្ពះអង្គរាន

ោក់ប្ពះវោិរែ៏្ររ ិ្ ុទ្រ្រ្់ប្ទង់ដៅក្នុងទរឹកែរីដោះ   ែូចជា្រ៉ាមដៅនរឹងចមា្ក រ

ទំោំងរាយជូរខែរ។

 ប្ពះប្គិ្តេគឺជាប្គរូ្រដប្ងៀនរ្រ្់ពួកដគ។    ប្ពះអង្គដៅខតដធ្វើជាប្គរូនិង

ជាអ្នកែរឹកោំរ្រ្់ពួកដគ ែូចរោលប្ទង់រានគង់ដៅជាមួយពួកដគដៅទរីរដោ

សា្ថ នខែរ។ ដៅក្នុងដរាងឧដរា្ថ និងក្នុងប្ពះវោិរ ្ិរ រីល្អរ្រ្់ប្ទង់គង់ដៅ

ក្នុងដទវតាែ៏្ររ ិ្ ុទ្ ដៅពរីដលើទរី្ដោតេ ្ដប្រា្។  តាងោមឲ្យពួកដគ ប្ពះអង្គ 

រាន្រង្ហា ញដ្ចកតេរីស្ឡាញ់និងរោរអត់ធមត់រ្រ្់ប្ទង់ ជា្ររ្ូិររ ែល់ ពួក ដគ។ 

 ដោល្ំរេងរ្រ្់ប្ពះប្តរូវរានោក់ដៅពរីមុ្ពួកដគ ដហើយរយៈដពល

ននរោរចដប្មើនរងុដរឿងរ្រ្់ពួកដគប្តរូវរាន្រង្ហា ញយ៉ាងចបា្់ តាមរយៈដលាក  

ម៉ាូដ្។  ដលាកមានប្្រសា្ន៍ថា «ែ្បិតឯងជាសា្ន៍្ររ ិ្ ុទ្ ែល់ប្ពះ ដយហូវា៉ា 

ជាប្ពះននឯង ដហើយប្ពះដយហូវា៉ា ជាប្ពះននឯង ប្ទង់រានដរ ើ្ យកឯង ឲ្យ រាន 

ជារ្រ្់ផងប្ទង់ ដលើ្ជាងអ្់ោំងសា្ន៍ ខែលដៅខផនែរីផង»។

 «ដៅនថ្ដនះ ឯងរាន្ុ្ចិតតេទទួលប្ពមថាប្ពះដយហូវា៉ា ប្ទង់ជាប្ពះ 

ននឯង ដហើយថា ឯងនរឹងដែើរតាមផលាូវប្ទង់ ប្ពមោំងរោន់តាមអ្់ោំងដ្ចកតេរី

្រង្្គ ្់រ និងចបា្់រ ដហើយនិង្រញ្ញតតេិរ្រ្់ប្ទង់ោំង្រ៉ាុោម ន ក៏នរឹងសាតេ ្់រតាមប្ពះ

្រនទាូលប្ទង់ផង។ ប្ពះដយហូវា៉ាប្ទង់ក៏រានទទួលប្ពមដៅនថ្ដនះថា ឯងជារា ស្តេ  

រ្រ្់ផងប្ទង់ ពិតែូចជាប្ទង់រាន្ន្យនរឹងឯងដហើយ ប្ពមោំងប្រា្់រឲ្យឯង

រោន់តាមប្គ្់រោំង្រញ្ញតតេិោំង្រ៉ាុោម នរ្រ្់ប្ទង់ ដហើយឲ្យរានដលើកឯងដឡើង 

ជា ្្ព្់ផង គឺ្្ព្់ដលើ្អ្់ោំងសា្ន៍ខែលប្ទង់រាន្រដង្កើត ដោយមាន 

ដ្ចកតេរី្រដ ើ្រ និងដករ តេិ៍ដ ម្ ះ ដហើយនិងដ្ចកតេរីថ្កុំដថ្កើង ដែើម្បរីឲ្យឯងរានដធ្វើ

ជារាស្តេ្ររ ិ្ ុទ្ែល់ប្ពះដយហូវា៉ា ជាប្ពះននឯង ែូចជាប្ទង់រានមានប្ពះ្រនទាូល 

សសា្់រ» (ដចាទិយកថា ៧:៦; ២៦:១៧-១៩)។
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 ពួកកូនដៅអុរីសសាខអលប្តរូវខតរោន់រោ្់រទរឹកែរីោំងអ្់ ខែលប្ពះរាន

ប្តា្់្រង្្គ ្់រែល់ពួកដគ។ នគរោខែលមិនប្ពមទទួលរោរថា្វ យ្រង្គំនិងរោរ

្រដប្មើែល់ប្ពះែ៏ពិតនរឹងប្តរូវ្ំរផ្លា ញដចាល។ ្រ៉ាុខនតេ គឺជាដោល្ំរេងរ្រ្់ប្ពះ

ខែលថាដោយរោរ្រង្ហា ញអំពរីលក្ខេៈរ្រ្់ប្ទង់តាមរយៈសា្ន៍អុរីសសាខអល 

មនុ្សែោំងឡាយនរឹងប្តរូវរានោំមកឯប្ទង់។ រោរអំោវោវនន ែំេរឹ ងល្អប្តរូវ

ខតប្្ររោ្ប្រា្់រែល់មនុ្សែោំងអ្់ដៅដលើសាកលដលាក។ តាមរយៈរោរ

្រដប្ងៀនអំពរីពិធរីថា្វ យតង្្វ យយញ្ញ្ូរជា ប្ពះប្គិ្តេប្តរូវរានដគដលើកតដម្កើងដៅ

ចំដោះនគរោំងអ្់ ដហើយអ្់អ្នកោខែលនរឹង្មលារឹងដមើលដៅឯប្ទង់នរឹង

មានជរីវតិរ្់ដៅ។ អ្់អ្នកខែលែូចជាោងរា៉ាោ្រ ជាសា្ន៍រោោន 

និងោងរ្់ ជាសា្៍ម៉ាូអា្់រ ខែលរានខ្ររដចញពរីរោរថា្វ យ្រង្គំរ្ូរប្ពះ មក 

ថា្វ យ្រង្គំប្ពះពិត នរឹងភាជា ្់រ្លាួនដគដៅនរឹងរាស្តេខែលប្ពះរានដប្ជើ្ដរ ើ្ ។ 

ដៅដពលខែលចំនួនននសា្ន៍អុរីសសាខអលរោន់ខតដកើនដប្ចើនដឡើង ពួកដគ ប្តរូវ 

ពប្ងរីកទរឹកែរីរ្រ្់ដគ រហូតោល់ខតប្ពំប្្រទល់នននគររ្រ្់ពួកដគរានព័ទ្ជំុវញិ

ពិភពដលាកោំងមូល។ 

 ្រ៉ាុខនតេរាស្តេអុរីសសាខអល្ុររាេមិនរាន្ំរដពញតាម្ំរេងប្ពះហឫទ័យ

រ្រ្់ប្ពះដទ។ ប្ពះជាមា្ច ្់រានមាន្រនទាូលថា «អញរានផសាឯំងទុកជាទំោំង

រាយជូរ្ប្មំាង ជាពូជយ៉ាងល្អ្ំរផុត ចុះដធ្វើែូចដមតេចឲ្យឯងរានរោលា យដៅជា

ខ ្្នងរ្រ្់ដែើមទំោំងរាយជូរែនទែល់អញែូដច្នះ» «អុរីសសាខអលជាដែើមទំោំង

រាយជូរប្ទរុ្រប្ទរុលខែលដកើតមានខផលា ដគមានផលរោន់ខតដប្ចើនដឡើងយ៉ាងោ 

ដោះក៏ចដប្មើនអា្ោរ្រ្់្លាួនជាដប្ចើនដឡើងយ៉ាងដោះខែរ ដហើយស្រុកដគ 

រានឮយ៉ាងោ ដោះដគរានដធ្វើ្រដង្្គ លដោរពឲ្យល្អយ៉ាងដោះខែរ»។ 

«ឥឡូវដនះ ឱពួកប្ករុងដយរសូាឡិម និងជនជាតិយូោដអើយ ្ូមវនិិច្័យដរឿង 

អញ ខែលដកើតកតេរីនរឹងចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់អញដនះចុះ ដតើគួរឲ្យអញដធ្វើ 

អ្វរីដទៀត ែល់ចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់អញ ខែលអញលះ្រង់មិនរានដធ្វើដោះ 

ែូដច្នះ រោលអញប្រាថា្ន ឲ្យដកើតមានផលល្អ ដមតេចក៏រោលា យដៅជាមានខផលាទំោំង

រាយជូរនប្ពវញិ? ឥឡូវដនះ អញនរឹងប្រា្់រឲ្យឯងរាល់ោ្ន ែរឹងថា អញនរឹងដធ្វើអ្វរី
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ែល់ចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់អញដោះ គឺអញនរឹងដរ ើរ្រងដចញ ដោះ្ត្វនរឹង 

ចូល្ុរី្ំរផ្លា ញ អញនរឹងរលំំកំខផងដចញ ដោះចមា្ក រនរឹងប្តរូវជាន់ឈលារីដៅ។ 

អញនរឹង្ំរផ្លា ញអ្់រលរីង នរឹងោម នអ្នកោរោត់លួ្ ឬប្ជរួយែរីដទៀតដឡើយ 

គឺនរឹងដកើតមានអញ្្ច ញ ដហើយនិង្រោលា ែុះដឡើងវញិដហើយអញនរឹង្រង្្គ ្់រែល់

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

ហូដ្ ១០:១ ដអសាយ ៥:៣-៧)។

 តាមរយៈដលាកម៉ាូដ្ ប្ពះជាមា្ច ្់រាន្រង្ហា ញែល់រាស្តេរ្រ្់ប្ទង់ពរី

លទ្ផលននរោរមិនដសាម ះប្តង់។ ដោយរោរ្រែិដ្ធមិនប្ពមរកសាដ្ចកតេរី

្ន្យជាមួយនរឹងប្ទង់ ពួកដគរានរោត់្លាួនឯងដចញពរីប្ពះជនមរ្រ្់ប្ទង់ ដហើយ

ប្ពះពររ្រ្់ប្ទង់ក៏ខលងដកើតដឡើងែល់ពួកដគដទៀត។ ដៅដពលខែលពួកដគ

យកចិតតេទុកោក់នរឹងរោរប្ពមានដនះ ប្ពះអង្គរានប្្រោនប្ពះពរែ៏្ររ្ូិររែល់

សា្ន៍យូោ ដហើយតាមរយៈពួកដគ ប្ទង់នរឹងប្្រោនប្ពះពរដនះែល់ប្្រជារាស្តេ

ោំងឡាយខែលដៅជំុវញិពួកដគផងខែរ។ ដៅក្នុងប្្រវតតេិសាស្តេរ្រ្់ពួកដគ

ដគខតងខតដភលាចប្ពះជាញរឹកញា្់រ ដហើយដមើលមិនដ�ើញកិតតេិយ្រ្រ្់ដគខែល

ជាអ្នកតំោងឲ្យប្ទង់ផង។ ពួកដគរានឆក់យកពរីប្ទង់នូវកិច្ចរោរខែលប្ទង់

តប្មរូវចង់រានពរីពួកដគ ដហើយពួកដគរានឆក់យកពរីមនុ្សែែូចោ្ន នូវរោរខេ

ោំខាងជំដនឿសា្ោនិងគំរលូ្អ។ ពួកដគប្រាថា្ន ចង់រានផលខផលាពរីចមា្ក រទំោំង

រាយជូរ ខែលដគប្ោន់ខតជាអ្នកចំាចមា្ក រ្រ៉ាុដោណ ះ។ មហិច្តានិងរោរដលាភ

លន់រ្រ្់ពួកដគរាន្រោតេ លឲ្យពួកដគរោលា យដៅជាមនុ្សែខែលគួរឲ្យ្្អ្់រ

ដ្្ពើម ពរី្ំោក់្ូម្បរីខតពួកអ្នកមិនដជឿប្ពះផងខែរ។ ទដង្វើដនះរានផតេល់

ឱរោ្ឲ្យពួកសា្ន៍ែនទ្រកសសាយអតតេចរតិនិងប្ករឹត្យវន័ិយ្ប្មា្់រនគរ

រ្រ្់ប្ទង់តាមខ្រ្រ្ុ្ដៅវញិ។ 

 ប្ពះរានប្ោំប្ទជាមួយនរឹងរាស្តេរ្រ្់ប្ទង់ដោយប្ពះហឫទ័យជាប្ពះ

វរ្ិរតា។ ប្ទង់រានជំនំុជប្មះែល់ពួកដគដោយប្្រោនដ្ចកតេរីអាេិតដមតាតេ  

និងែកយកដ្ចកតេរីអាេិតដមតាតេ ដចញ ។ ប្ទង់រាន្រង្ហា ញអំដពើរា្ររ្រ្់ពួក

ដគដៅចំដោះមុ្ដគ ដោយអត់ធមត់ ដហើយប្ទង់រានរង់ចំារោរទទួលសា្គ ល់
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រ្រ្់ពួកដគដោយអត់ប្ោំ។ ប្ពះអង្គរាន្រញជាូ នពួកដោរានិងពួកអ្នកោំសារ

ជាដប្ចើន ឲ្យដៅជំរញុរោរប្្ររោ្រ្រ្់ប្ទង់ ែល់ពួកក្ិករោំងឡាយ ្រ៉ាុខនតេ 

ជំនួ្ឲ្យរោរសា្វ គមន៍ ពួកដគខ្ររជារានចាត់ទុកពួកមនុ្សែខែលែរឹង្ុ្

ប្តរូវនិងមានអំោចខាងប្ពលរឹងវញិ្្ញ េោំងដោះថាជា្ប្តរូវដៅវញិ។ ពួក

ក្ិករោំងដោះរានដ្រៀតដ្រៀននិង្មាលា ្់រពួកដគ្រង់។ ប្ពះរាន្រញជាូ នអ្នក

ោំសារែនទដទៀតឲ្យដៅ ្រ៉ាុខនតេ ពួកដគរានទទួលវា្ោែូចជាអ្នកខែលប្ពះ

រានចាត់ឲ្យដៅដលើកមុនខែរ ពួកក្ិករោំងដោះដៅខត្រង្ហា ញ្ម្អ្់ររ រឹតខត

ខាលា ំងរោលា ជាងមុនដៅដទៀត។ 

 រោរែករោរ្ព្វប្ពះហឫទ័យរ្រ្់ប្ទង់ដចញ ដៅប្ោនិរដទ្ដៅ

ប្្រដទ្ែនទដោះរានែរឹកោំឲ្យមនុ្សែជាដប្ចើនរានខកខប្្រចិតតេ ្រ៉ាុខនតេ ្រោទា ្់រពរី

ពួកដគរានចូលដៅតំាងទរីលំដៅ ដៅក្នុងទរឹកែរី្ន្យ ប្្រជារាស្តេយូោរាន

ប្្រប្ពតរឹតេនូវកំហុ្ែូចជាមនុ្សែជំោន់មុនដឡើងវញិ ដហើយរានោំពួកដគឲ្យ

ធាលា ក់ចូលដៅក្នុងទំោ្់ខាងនដយរាយជាមួយនរឹងប្្រដទ្ជិតខាង   ខែល 

ដៅជំុវញិ។ ពួកដោរាខែលប្ពះរានចាត់្រញជាូ នដៅក៏រានទទួលរោរមិនទុកចិតតេ 

និងរោរប្្រមាថដមើលង្យ ែូចដគរានប្្រប្ពរឹតតេដៅដលើពួកអ្នកោំសារមុនៗខែរ 

ដហើយពរី្តវតសែរមួ៍យដៅ្តវតសែមួយ ពួកអ្នកខថចមា្ក ររាន្រខន្ថមពិរទុ្ភាព

រ្រ្់ដគរោន់ខតដប្ចើនដឡើងៗ។ 

 ដែើមទំោំងរាយជូរល្អខែលប្ពះរានោំដៅដលើភ្នំននសា្ន៍ភរីលរី្ទារីន 

ប្តរូវរានសា្ន៍អុរីសសាខអល្្អ្់រដ ្្ពើម ដហើយទរី្ំរផុតប្តរូវដរាះដៅខាងដប្រៅ

រ្រងចមា្ក រ ពួកដគរានវាយែំ ដហើយជាន់ឈលារីដោយ្ង រ្ឹមថាពួកដគរាន្ំរផ្លា ញ

ដចាលជាដរៀងរហូតដហើយ។ ពួកក្ិកររ្រ្់ប្ពះរានែកយកដែើមទំោង

រាយជូរដចញ ដហើយ្ិរទរំាងមិនឲ្យអ្នកោដមើលដ�ើញ។ ប្ពះក៏រានោំវា 

ដឡើងវញិ ្រ៉ាុខនតេ ដៅមា្ខ ងរ្រង ដហើយដោយទដង្វើរដ្រៀ្រដនះ ដគខលងដមើល 

ដ�ើញ ពូជវាដទៀតដហើយ។ ខមករ្រ្់វាដោរមកដលើរ្រង ដហើយខមកខែល

្ំរដៅអាចនរឹងប្តរូវរានភាជា ្់រដៅនរឹងខមកខែលដោរដៅដលើរ្រងដោះ ្រ៉ាុខនតេ ប្ពះ

រានែកខមកដោះឲ្យផុតពរីអំោចរ្រ្់មនុ្សែ      ដធ្វើឲ្យដគមិនអាចដ្ង 



-xxi-

ដៅែល់ ឬដធ្វើឲ្យមានរោរ្ូចខាតដឡើយ។

 តនមលាពិដ្្ននពួកជំនំុរ្រ្់ប្ពះដៅដលើខផនែរី្ព្វនថ្ដនះ   គឺជាអ្នក

ខថរកសាចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់ប្ទង់ គឺជាសារននែំ្ូរោម ននិងរោរដប្កើនរឭំក

ខែលប្ពះរានប្្រោនែល់ពួកដោរាខែល្រង្ហា ញយ៉ាងចបា្់អំពរីដោល្ំរេង

ែ៏អ្់កល្បរ្រ្់ប្ទង់ ជំនួ្ឲ្យមនុ្សែដលាក។     ដៅក្នុងរោរ្រដប្ងៀន រ្រ្់ 

ពួកដោរា    ដ្ចកតេរីស្ឡាញ់រ្រ្់ប្ទង់ចំដោះពូជមនុ្សែ     ខែលរាត់្រង់    

និងខផនរោរននដ្ចកតេរី្ដ្ង្្គ ះរ្រ្់ពួកដគប្តរូវរានដ្រើក្រង្ហា ញ យ៉ាងចបា្់។ 

ដរឿងននរោរប្តា្់ដៅសា្ន៍អុរីសសាខអល ដជាគជ័យ និង្ររាជ័យរ្រ្់ពួកដគ

រោរសាតេ រពួកដគឲ្យប្ពះ្ព្វប្ពះហឫទ័យជាថមរីដឡើងវញិ រោរ្រែិដ្ធមា្ច ្់ ចមា្ក រ  

រ្រ្់ពួកដគ និងរោរខថរកសាខផនរោរដៅប្គ្់រ្ម័យរោល ដោយរាស្តេ ្ ំេល់ 

ែ៏ល្អ      ខែលជាអ្នក្ដប្មចនូវរាល់ដ្ចកតេរី ្ ន្យ ដនះគឺជានផទាដរឿងននអ្នកោំ

សាររ្រ្់ប្ពះ ែល់ពួកជំនំុរ្រ្់ប្ទង់ដៅប្គ្់រ្តវតសែរ ៍ ខែលរានកនលាងដៅ។ 

ដហើយ្ព្វនថ្ដនះ សាររ្រ្់ប្ពះចំដោះរាស្តេរ្រ្់ប្ពះ   ចំដោះពួកជំនំុ រ្រ្់ 

ប្ទង់ គឺចំដោះអ្់អ្នកខែលប្គ្់រប្គងចមា្ក រទំោងរាយជូររ្រ្់ប្ទង់ក្នុងឋានៈ 

ជាក្ិករែ៏ដសាម ះប្តង់ គឺោម នអ្នកោដប្រៅពរីអ្នកខែលប្ពះមាន្រនទាូលដៅរោន់ 

តាមរយៈពួកដោរាពរី្ុររាេដោះដឡើយ«ដៅប្ោដោះ នរឹងមានចមា្ក រ  ្ប្មា្់រ  

ដធ្វើសសាទំោំងរាយជូរ ចូរដប្ចៀងជូនថា អញដនះគឺប្ពះដយហូវា៉ា ជាអ្នកខថរកសា 

អញនរឹងដសសាចទរឹកជានិច្ច ដហើយនរឹងខថដមើលោំងយ្់រ ោំងនថ្ ខប្កងអ្នកោ 

ដធ្វើឲ្យអនតេរាយ» (ដអសាយ ២៧:២, ៣)។ 

 ចូរឲ្យរាស្តេអុរីសសាខអលមាន្ង្រឹមក្នុងប្ពះជាមា្ច ្់ដឡើង។ ដៅដពល

ឥឡូវដនះមា្ច ្់ចមា្ក រកំពុងប្្រមូលខផលាែ៏មានតនមលាដៅក្នុងចំដោមមនុ្សែប្គ្់រ

ោំងសា្ន៍ ខែលប្ពះអង្គរានរង់ចំាពួកដគជាយូរមកដហើយ។ ដៅដពលែ៏្លារី 

ខាងមុ្ដនះ ប្ពះអង្គនរឹងយងមកដោយប្ពះអង្គផ្ទា ល់ ដហើយដៅនថ្ែ៏រ រីករាយ

ដោះដោល្ំរេងែ៏អ្់កល្បរ្រ្់ប្ទង់ ្ប្មា្់រពូជពងសែរ្រ្់សា្ន៍

អុរីសសាខអលនរឹងប្តរូវរាន្ដប្មច ជាប្ោចុងដប្រោយ្រង្អ្់ (្ ៦)៕



ទំព័រ-1- ពួកហោរា និងហ្តេច



ហ្តេចសាឡូមូ៉ន-ទំព័រ-1-

អាទិត្យ-១មេសា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ្ុភា្ិត ជំពូក២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហ្ចកតេពី ្ ុចរតិ រ្រ្់ មនុ្្ស ពគ្់រ លក្ខណ៍ នឹង ដំរង់ ផ្ូវ ខ្ួន 

តត មនុ្្ស អាពកក់ នឹង ដួល ហោយសារ អំហពើ អាពកក់ រ្រ្់ ខ្ួន វញិ។   

្ុភា្ិត ១១:៥

 ហៅក្ុងរាជ្យរ្រ្់ហ្តេចោវ ពីឌនិងហ្តេចសាឡូមូ៉នសា្ន៍អុពីស្សាតអល

បានក្្យហៅជាសា្ន៍ដ៏ខំ្្ងពូតកមួយ ហៅក្ុងចំហណាមនគរទំាងឡាយ និង 

មានឱក្្ជាហពចើនហដើម្ពីនឹងពគ្់រពគងរកសាឥទ្ិពលដ៏មានអំណាច ជាតំណាង

ឲ្យហ្ចកតេពីពិតនិងអំហពើពតឹមពតរូវ។ ពពរះនាមថនពពរះហយហូវ៉ពតរូវបានហគហលើក 

តហមកើង នឹងត្រកសាហៅក្ុងកិតតេិយ្ ហហើយហោល្ំរណងតដលពពរះបានតំាងរាស្តេ

អុពីស្សាតអលហៅក្ុងទឹកដពី្នយាហនារះ ហមើលហៅទំនងដូចជា្ហពមចហឡើងហហើយ។ 

រនំាងពតរូវបាន្ំរត្រក ហហើយអ្កតដលត្វែងរកហ្ចកតេពីពិតពពីទឹកដពីថនសា្ន៍ 

ដថទរតមងបានពតឡ្់រហៅវញិហោយ្ក្់រចិតតេ។ ក្រផ្្្់្រតេូរជំហនឿបានហកើត 

ហឡើង ហហើយពួកជំនំុរ្រ្់ពពរះហៅតផនដពីក៏បានរ ពីកលូតលា្់និងចពមរុងចហពមើន  

ហឡើងតដរ។ 

 ហ្តេចសាឡូមូ៉នពតរូវបានចាក់ហព្រងតំាងនិងព្រក្្ឲ្យហឡើងហសាយរាជ្យ 

ជាហ្តេចហៅក្ុងពពរះជន្មចុងហពក្យរ្រ្់ពពរះបាទោវ ពីឌ ជា្ិរតាពទង់ តដល 

បានោក់រាជ្យហោយ្ពវែពពរះទ័យ។ ពពរះជន្មដំ្ូរងរ្រ្់ពពរះអង្គមានពន្លឺភ្លឺថ្្ 

ហោយសារហ្ចកតេពី្នយា ហហើយហនរះគលឺជាពពរះរាជ្ំរណងរ្រ្់ពពរះ តដលហ្តេច 

សាឡូមូ៉នបានចំហរ ើនកមំ្ាងអំណាចក្ន់តតខំ្្ងហឡើង និងមានកិតយានុភាពក្ន់ 

តតរងុហរឿងហឡើងតដរ តដលមានលក្ខណៈហ្ទើរតតដូចោ្នឹងចរតិលក្ខណៈរ្រ្់

០១

ស្តេចសាឡមូ៉ូន



ទំព័រ-2- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពពរះហៅហហើយ  ហហើយហរឿងហនរះបាន្រណាតេ លចិតតេដល់រាស្តេរ្រ្់ពពរះឲ្យខិតខំ   

្ំរហពញកិច្ចក្រដ៏ពិ្ិដ្ឋរ្រ្់ពួកហគក្ុងនាមជាអ្កទទួល្រហ ញ្ើថនហ្ចកតេពីពិត 

រ្រ្់ពពរះ។

 ហ្តេចោវ ពីឌពជា្រថ្ ពពរះរាជ្ំរណងដ៏ខ្ង់ខ្្់រ្រ្់ពពរះ ្ពមា្់ររាស្តេ 

អុពីស្សាតអលអាច្ហពមចហៅបាន  ដរា្រណាអ្កដឹកនំានិងព្រជានុរាស្តេបាន

្វែរះត្វែងរកសា្តេង់ោរ តេ ៍តដលពពរះបានោក់ហៅពពីមុខពួកហគហោយឥតឈ្់រឈរ  

និងហោយយកចិតតេទុកោក់្ុ៉រហណាណ រះ។ ពពរះអង្គពទង់ពជា្រថ្ហដើម្ពីឲ្យពពរះជាមា្ច ្់ 

្ពវែ ពពរះទ័យផតេល់ កិតតេិយ្ហដើម្ពីឲ្យសាឡូមូ៉នជាពពរះរាជ្ុរពតារ្រ្់ពទង់្ហពមច

នូវកិច្ចក្រតដលបានផទុកផ្តេ ក់។ អ្កដឹកនំាវយ័ហក្មងរ្ូរហនរះមិនពតឹមតតជាអ្កចមបាងំ 

ជារដ្ឋ ្ុររ្ និងជាហ្តេច ពគងរាជ្យ្ុ៉រហណាណ រះហទ ្ុ៉រតនតេ ពតរូវតតជាមនុ្្សខំ្្ងពូតក 

ជាមនុ្្សល្អ ជាពគរូ្រហពងៀនអំពពីហ្ចកតេពី្ុចរតិ និងជាគំរអំូពពីហ្ចកតេពីហសា្ម រះ ពតង់ 

ត្មហទៀតផង។

 ពពរះបាទោវ ពីឌបានទទូចអងវែរហោយហសា្ម រះអ្់ពពីពពរះហឫទ័យ្ូមឲ្យ

សាឡូមូ៉ន្ំរហពញតួនាទពីជាកូនព្ររុ្ និងថ្្្្ូរឲ្យ្រង្ហា ញហ្ចកតេពីហមតាតេ ករណុា

និងហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់ព្រក្រហោយហ្ចកតេពី្្រ្ុរ្ដល់ព្រជានុរាស្តេ និងហៅ 

ក្ុងដំហណារះស្សាយរ្រ្់ពទង់ ជាមួយនឹងនគរទំាងអ្់ ហៅហលើតផនដពី ហហើយ 

ថ្វែ យ្ិរ ពីល្អដល់ពពរះនាមរ្រ្់ពពរះ ហដើម្ពី្រង្ហា ញពពី្ពម្់ថនភាព្ររ ិ្ ុទ្។ 

ក្រពយាយាមនិង្រទពិហសាធន៍ជាហពចើនតដលពពរះបាទោវ ពីឌបានឆ្ងក្ត់ ហៅក្ុង 

ពពរះជន្មរ្រ្់ពទង់ បាន្រហពងៀនដល់ពទង់អំពពីតថម្ថនគុណធម៌ថ្្្្ូរ និងបាន

ដឹកនំាពទង់ឲ្យព្រក្្ហៅក្ុងដហងហាើមចុងហពក្យរ្រ្់ពទង់ ហៅក្ន់សាឡូមូ៉ន 

ថ្  «ពពរះថនសា្ន៍អុពីស្សាតអល ពទង់បានមានពពរះ្រនទូល គលឺ្្មោថនសា្ន៍

អុពីស្សាតអលបានមានពពរះ្រនទូលមកខ្ុំថ្អ្កណាតដលហសាយរាជ្យហលើព្រជាជន  

ហនារះពតរូវតតបាន្ុចរតិ ហហើយពតរូវហសាយរាជ្យហោយហ្ចកតេពីហក្តខ្្ចដល់ពពរះ 

អ្កហនារះនឹងបានដូចជាពន្លឺហៅហពលពពលឹមស្សាង ក្លថ្ងៃកំពុងតតររះ ជាហពលពពឹក 

ហមឃស្្ឡរះ តដលមានហ ្្ម ពន្កពពីដពីហឡើង ហោយពន្លឺភ្លឺមកហពក្យហពល

ហភ្ៀងធ្្ក់»  (សំាយូតអលទពី២ ២៣:៣, ៤)។ 



ហ្តេចសាឡូមូ៉ន-ទំព័រ-3-

ច័ន្ទ-២មេសា    អំណានពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ្ុភា្ិត ជំពូក៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហៅ ក្ុង ពោ ពពរះរាជ ្ុរពតា ហនារះ មនុ្្ស ្ ុចរតិ នឹង មាន 

ហ្ចកតេពី ចំហរ ើន ហឡើង ហហើយ នឹង មាន ហ្ចកតេពី ្ ុខ ជា ្ររ្ូិររ ដរា្រ ដល់ ពពរះចនទ 

រលត់ ្ ូន្យ ហៅ។  ទំនុកតហមកើង ៧២:៧

 «ឱពពរះអង្គហអើយ ្ូមពទង់ព្រទាន្រ ញ្តតេិចបា្់រ     

 ថនពទង់មកទូល្រង្គំជាហ្តេច 

 ហហើយហ្ចកតេពី្ុចរតិថនពទង់ដល់ពពរះរាជ្ុរពតាផង 

 ឲ្យពពរះរាជ្ុរពតាបានពគ្់រពគងហលើរាស្តេរ្រ្់ពពរះ ហោយ្ុចរតិ 

 ហហើយហលើពួកពកពីពកហោយហទៀងពតង់ ......

 ្ូមឲ្យពទង់បានដូចជាហភ្ៀងធ្្ក់ចុរះមកហលើវលតដលពចរូតហ ្្ម ហហើយ 

 គលឺដូចជាហភ្ៀងមួយហមៗ តដលហស្សាចដពី 

 ហៅក្ុងពោពពរះរាជ្ុរពតា ហនារះមនុ្្ស្ុចរតិនឹងមានហ្ចកតេពីចហពមើនហឡើង 

 ហហើយនឹងមានហ្ចកតេពី្ុខជា្ររ្ូិររ ដរា្រដល់ពពរះចនទរលត់្ូន្យហៅ។ 

 ពទង់នឹងមានអំណាច ចា្់រតំាងពពី្មុពទមា្ខ ងហៅដល់្មុពទមា្ខ ង 

 ហហើយពពីទហន្ រហូតដល់ទពី្ំរផុតតផនដពី ......

 ពួកក្សពតថនស្្រុកហតើ្ុពី្ និងហក្រះទំាង្ុ៉រនា្ម ន នឹងថ្វែ យ្ួយអាករ 

 ពួកក្សពតថនស្្រុកហ្បា និងស្្រុកសាបានឹងថ្វែ យហពគឿង្រណាណ ក្រតដរ 

 ហអើ ពួកក្សពតទំាងអ្់ នឹងផតេួលខ្ួនពក្្រចុរះ 

 ហៅចំហោរះពទង់ ហហើយអ្់ទំាងនគរនឹងចំណុរះពទង់តដរ 

 ដ្ិតពទង់នឹងជួយពួកពកពីពកឲ្យរចួ ក្ុងក្លតដលត្្ងទុក្ខ 

 ពពមទំាងពួកកម្សត់ តដលឥតមានអ្កណាជួយហនារះផង ...... 

 មនុ្្សទំាងឡាយនឹងអធិសា្ឋ នឲ្យពទង់ជានិច្ច 

 ហហើយនឹងថ្វែ យពរដល់ពទង់ជាដរា្ររាល់ថ្ងៃ ...... 

 នាមពទង់នឹង្្ិតហ្រ្ហៅជាដរា្រ 

 គលឺនឹងមានហៅអ្់អំឡុងតដលហៅមានពពរះអាទិត្យភ្លឺតហៅ 



ទំព័រ-4- ពួកហោរា និងហ្តេច

 ហហើយមនុ្្សទំាងឡាយនឹងបានពរហោយសារពទង់     

 អ្់ទំាងសា្ន៍នឹងហៅពទង់ថ្ ជាអ្កមានពរ។ 

 ្ូមពក្្រថ្វែ យ្រង្គំដល់ពពរះហយហូវ៉ដ៏ជាពពរះគលឺជាពពរះថនសា្ន៍អុពីស្សាតអល 

 ជាពពរះតតមួយអង្គតដលហធវែើក្រអសា្ច រ្យ 

 ្ូមឲ្យពពរះនាមដ៏រងុហរឿងរ្រ្់ពទង់បានព្រក្រ ហោយពពរះពរ    

 ហៅអ្់កល្ជានិច្ច 

 ្ូមឲ្យតផនដពីទំាងស្្រុងបានហពញហោយ្ិរ ពីល្អថនពទង់ អាតម៉ន»។

អង្គារ-៣មេសា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ្ុភា្ិត ជំពូក៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហហើយ ពទង់ មាន ពពរះ្រនទូល ត្រ ថ្ ហោយ ហពោរះ ឯង បាន 

្ូម ហ្ចកតេពី ហនរះ គលឺ មិន បាន ្ ូម ឲ្យ បាន អាយុ តវង ឬ ឲ្យ បាន ពទព្យ ្ ម្តតេិ ឬ ឲ្យ 

បាន យក ជពីវតិ ថន ពួក ខ្្ម ំង្ពតរូវ ឯង គលឺ បាន ្ ូម ឲ្យ មាន ហយា្រល់ ្ ំរា្់រ នឹង 

យល់ ហ្ចកតេពី យុតតេិធម៌ វញិ ។ ពងសាវតារក្សពតទពី១   ៣:១១

 ហៅក្ុងយុវវយ័រ្រ្់ពពរះអង្គ សាឡូមូ៉នបានយកក្រ្ហពមចពពរះទ័យ  

រ្រ្់ ហ្តេច ោវ ពីឌ ហធវែើ   ជា ក្រ្ ហពមចពពរះ ទ័យរ្រ្់ពពរះអង្គផ ទាល់។  ហហើយ ពទង់

បានព្រពពឹតតេហោយហសា្ម រះពតង់អ្់ហពលជាហពចើនឆំ្្ពពរះជន្មរ្រ្់ពទង់បាន្រង្ហា ញ 

ពពីក្រសាតេ ្់រ្រង្្គ ្់រតាមពកឹត្យវន័ិយរ្រ្់ពពរះយ៉ាងតឹងរុងឹ។ ហៅពោដំ្ូរងថនរជ្ជ ក្ល 

រ្រ្់ពទង់ ពពរះអង្គបានយាងហៅទពីពករុងគពីហ្រៀន ជាកតន្ង តដលហគបានសាង្ង់

ពតសាលជំនំុហៅក្ុងទពីរហោស្ានតដលហៅមានហៅទពីហនារះហៅហឡើយជាមួយ

នឹងមោតលិករ្រ្់ពទង់។ «រ ពីឯសាឡូមូ៉ន  ជាពពរះរាជ្ុរពតាោវ ពីឌ  ពទង់មាន

អំណាចក្ុងរាជ្យពទង់ក្ន់តតមំាមួនហឡើង  ហហើយពពរះហយហូវ៉  ជាពពរះថនពទង់ 

ក៏បានគង់ហៅជាមួយ ពពមទំាងហលើកតហមកើងពទង់ហឡើងយ៉ាងថពកតលង។

សាឡូមូ៉នក៏មានពពរះ្រនទូលនឹង្រណាតេ ពួកអុពីស្សាតអល ពួកហមទ័ពធំតូច    ពួក 

ហៅពកម និងពួកហៅោវែ យថនសា្ន៍អុពីស្សាតអលទំាង្ុ៉រនា្ម ន តដលជា ព្រធ្ន 

ហលើវង្សរ្រ្់ឪពុកហគ» (របាក្សពតទពី២ ១:២)។  



ហ្តេចសាឡូមូ៉ន-ទំព័រ-5-

ហោយយល់ពពីទំហំថនភារកិច្ច ក្ុងក្រពគ្់រពគងនគរជាហ្តេច  ពពរះហៅសាឡូមូ៉ន 

ពជា្រថ្ ្រនទុកដ៏ធងៃន់ហនរះពតរូវតតត្វែងរកព្រភពថនពបាជ្ាពពីពពរះ  ្ពមា្់រក្រដឹកនំា 

ព្រ្ិនហ្រើពទង់ចង់្ំរហពញក្រទទួលខុ្ពតរូវរ្រ្់ពទង់  ឲ្យបានល្អតដលព្រជារាស្តេ

អាចទទួលយកបាន។      ក្រហនរះបានហលើកទឹកចិតតេពពរះអង្គឲ្យជំរញុដល់ពួក

មោតលិករ្រ្់ពទង់ឲ្យរ្ួររមួជាមួយពទង់យ៉ាងហពញទំហឹង ហដើម្ពី្រញ្្ជ ក់ថ្ពពរះ

បានទទួលយកពទង់ហហើយ។

 ពពរះរាជាពបាថ្្ចង់បានពបាជ្ា និងហយា្រល់ហដើម្ពី្ហពមចកិច្ចក្រតដល 

ពពរះបានព្រទានឲ្យពទង់ហធវែើហលើ្ពពីពទព្យ្ម្តតេិខ្ងហលាកិយហៅហទៀត។ ពពរះ 

អង្គចង់បានគំនិតវងថវ ទឹកចិតតេទូលំទូលាយ និងវញិ្ញ ណទន់ភ្ន់។   ហៅយ្់រ

ហនារះពពរះអមា្ច ្់ពទង់បានហលចមកឲ្យហ្តេចសាឡូមូ៉នហឃើញហៅក្ុង្ុ្ិរន មួយ 

ហហើយពពរះពទង់បានមាន្រនទូលថ្     «ចូរ្ូមអវែពីតដលចង់ឲ្យអញព្រទាន ដល់ 

ឯង ចុរះ»។ ហៅក្ុងចហម្ើយរ្រ្់ពទង់  ហ្តេចវយ័ហក្មងនិងោ្ម ន្រទពិហសាធន៍ អង្គ

ហនរះ្រហ ្្ច ញនូវអារម្មណ៍អ្់្ង្ឹមនិងហ្ចកតេពី្៉រងពបាថ្្ចង់បានជំនួយ។ ពពរះ 

អង្គបានមាន្រនទូលថ្ «ពពរះអង្គបាន្តមតេងហ្ចកតេពី្្រ្ុរ្ដ៏ធំដល់បាវ្រហពមើ

ពទង់ គលឺោវ ពីឌ ជាពពរះវរ្ិរតាថនទូល្រង្គំ តាមតដលហលាកបានព្រពពឹតតេ ហៅ ចំហោរះ 

ពទង់  ហោយហ្ចកតេពីពិត និងហ្ចកតេពី្ុចរតិ   ហហើយហោយមានចិតតេ ហទៀង ពតង់ 

ដល់ពទង់  ពពរះអង្គក៏បាន្រពមរុងទុកហ្ចកតេពី្្រ្ុរ្ដ៏ធំហនរះ  ឲ្យហលាក ហទៀត   គលឺ 

បានព្រទានឲ្យហលាកមានកូន ្ំរា្់រអង្គុយហលើ្រល្័ងករ្រ្់ហលាក ដូចជាមាន 

្ពវែថ្ងៃហនរះ»។

 «ឥឡូវហនរះ ឱពពរះហយហូវ៉ ជាពពរះថនទូល្រង្គំហអើយ ពទង់បានតំាងទូល 

្រង្គំជាបាវ្រហពមើពទង់ហឡើង ហធវែើជាហ្តេចជំនួ្ោវ ពីឌពពរះ្ិរតាទូល្រង្គំ តត ទូល ្រង្គំ  

ដូច ជា ហក្មងតូច ឥតដឹងជាពតរូវហចញចូលយ៉ាងណាហឡើយ។ ទូល្រង្គំជាបាវ ្រហពមើ 

ពទង់ ហៅកណាតេ លព្រជាជន តដលពទង់បានហពជើ្ហរ ើ្ ជា សា្ន៍មួយធំ មាន  

ោ្ហពចើនហួ្កំណត់នឹងរា្់របាន ដូហច្រះ ្ូមពទង់ព្រទាន ឲ្យទូល្រង្គំ  ជាបាវ

្រហពមើពទង់មានចិតតេព្រក្រហោយពបាជ្ា        ហដើម្ពីនឹងពគ្់រពគងហលើរាស្តេពទង់  

ព្រហយាជន៍ឲ្យទូល្រង្គំបានពិចារណាដឹងខុ្ពតរូវ    ដ្ិតហតើមានអ្កណាអាច



ទំព័រ-6- ពួកហោរា និងហ្តេច

នឹងពគ្់រពគងហលើរាស្តេពទង់ តដលមានោ្ហពចើនទំាងហនរះបាន»។  «ពពរះអមា្ច ្់  

ពទង់ក៏្ពវែពពរះហឫទ័យ ចំហោរះហ្ចកតេពីតដលសាឡូមូ៉នបាន្ូមហនារះ»។ 

ហហើយពទង់មានពពរះ្រនទូលត្រថ្ «ហោយហពោរះឯងបាន្ូមហ្ចកតេពីហនរះ គលឺ មិន  

បាន្ូមឲ្យបានអាយុតវង  ឬឲ្យបានពទព្យ្ម្តតេិ   ឬឲ្យបានយកជពីវតិ ថន ពួក  

ខ្្ម ំង្ពតរូវឯង គលឺបាន្ូមឲ្យមានហយា្រល់្ពមា្់រនឹងយល់ហ្ចកតេពីយុតតេិធម៌

វញិ»។  «ដូហច្រះ អញបានហធវែើតាមោក្យឯងហហើយ  ហមើល អញបានឲ្យឯងមាន 

ចិតតេ ព្រក្រហោយពបាជ្ា និងហយា្រល់  ដល់ហម៉្រះបានជាមុនឯងឥតមានអ្កណា

ឲ្យដូចឯងហឡើយ ហហើយហពក្យឯង  ក៏នឹងោ្ម នអ្កណាមួយហកើតហឡើងឲ្យដូច

ឯងតដរ»។

ពុធ-៤មេសា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ្ុភា្ិត ជំពូក៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ តតហ្រើអ្ករាល់ោ្ណាមួយខវែរះពបាជ្ា មានតត្ូមដល់ពពរះ 

តដលពទង់ព្រទានដល់មនុ្្សទំាងអ្់ហោយ្ទ្ា ឥត្រហនាទ ្ផង 

ហនារះពទង់នឹងព្រទានឲ្យ។ យ៉ាកុ្រ ១:៥

 «ហ្រើ្ិនជាឯងព្រពពឹតតេតាមអ្់ទំាងផ្ូវរ្រ្់អញ ហដើម្ពីនឹងក្ន់ តាម 

្រ ញ្តតេិនិង ពកឹត្យពកមអញទំាង្ុ៉រនា្ម ន ដូចជាោវ ពីឌ ជាឪពុកឯងបានព្រពពឹតតេ 

ហនារះអញ នឹងចហពមើនអាយុឯង ឲ្យបានតវងត្មហទៀតតដរ» (ពងសាវតារក្សពតទពី១ 

៣:៥-១៤; របាក្សពតទពី២ ១:៧-១២)។

 ពពរះបាន្នយាថ្ពទង់នឹងគង់ហៅជាមួយនឹងហ្តេចសាឡូមូ៉ន ដូចជាពទង់

គង់ហៅជាមួយនឹងហ្តេចោវ ពីឌតដរ។ ព្រ្ិនហ្រើហ្តេចនឹងហដើរហោយហ្ចកតេពី្ុចរតិ

ហៅចំហោរះពពរះ ព្រ្ិនហ្រើពទង់នឹងហធវែើតាមក្រតដលពពរះបានពតា្់្រង្្គ ្់រដល់

ពទង់ ្រល្័ងករ្រ្់ពទង់នឹងពតរូវបានតំាងហឡើង ហហើយរាជ្យរ្រ្់ពទង់នឹងបាន

ជាមហធយាបាយ្ពមា្់រហលើកតហមកើងដល់ពពរះ ទុកជា «រាស្តេតដលមានពបាជ្ា 

និងហយា្រល់» ជាពន្លឺដល់អ្់ទំាងសា្ន៍ (ហចាទិយកថ្ ៤:៦)។

 ោក្យតដលហ្តេចសាឡូមូ៉នបានហព្រើហៅហពលតដលពពរះអង្គអធិសា្ឋ ន

ហៅពពរះហៅពពីមុខអា្នាពពី្ុររាណហៅគពីហ្រៀន ្រង្ហា ញពពីក្រ្រនាទ ្រពពរះក្យ 



ហ្តេចសាឡូមូ៉ន-ទំព័រ-7-

រ្រ្់ពទង់និង្ំរណងពបាថ្្យ៉ាងមុតមំាចង់ហលើកតហមកើងដល់ពពរះ។  ពទង់ពជា្រ

ថ្ព្រ្ិនហ្រើោ្ម នជំនួយពពីពពរះហទ ពទង់នឹងមិនមានជំនួយអវែពីអាចនឹង្ំរហពញភារកិច្ច 

ដ៏ធំតដលធ្្ក់មកហលើពទង់ហនរះបានហទគលឺនឹងមិនខុ្អវែពីពពីកូនហក្មងម្ាក់ហឡើយ។     

ពទង់ពជា្រថ្ពពរះអង្គខវែរះក្រដឹងខុ្ពតរូវ ហហើយហោយសារតតក្រពជា្រ  ដូហច្រះ 

ហហើយ ហទើ្រពពរះអង្គត្វែងរកពបាជ្ាពពីពពរះ។ ហៅក្ុងពពរះទ័យរ្រ្់ពទង់ ពពរះអង្គ 

មិនមានហ្ចកតេពីពបាថ្្ចង់បានចំហណរះដឹង្ពមា្់រហលើកតហមកើងខ្ួនឯងផ្ទ ល់ 

ឲ្យខ្្់ជាងអ្កដថទហឡើយ។ ពទង់ពបាថ្្ចង់្ំរហពញតួនាទពីតដលពពរះវរ្ិរតាបាន 

ព្រទានមកឲ្យពទង់ហោយហសា្ម រះពតង់ ហហើយពទង់ហពជើ្ហរ ើ្ យកអំហណាយទាន 

តដលជាមហធយាបាយ្ពមា្់រនំាមកនូវ្ិរ ពីល្អថ្វែ យហៅពពរះវញិហៅក្ុងរាជ្យរ្រ្់ 

ពទង់។ ហ្តេចសាឡូមូ៉នមិនធ្្្់រមានពទព្យ្ម្តតេិ មិនធ្្្់រមានពបាជ្ា ឬធ្្្់រ 

ខ្ង់ខ្្់ពពីមុនមកហឡើយ ហៅហពលតដលពពរះអង្គសារភាពថ្ «ទូល្រង្គំដូ ចជា 

ហក្មងតូច ឥតដឹងជាពតរូវហចញចូលយ៉ាងណាហនារះហឡើយ» ។

 ្ពវែថ្ងៃហនរះ អ្់អ្កតដលក្ន់តំតណងថនហ្ចកតេពីពិត គួរតតហរៀន្ូពត 

នូវហមហរៀនតដលបាន្រហពងៀនហោយហ្ចកតេពីអធិសា្ឋ នរ្រ្់ហ្តេចសាឡូមូ៉ន។ 

អ្កណាតដលក្ន់តំតណងក្ន់តតខ្្់ អ្កហនារះក៏មានក្រទទួលខុ្ពតរូវក្ន់ 

តតធំតដរ។ ឥទ្ិពលតដលហគជរះហៅហលើអ្កដថទក្ន់តតធំទូលាយ ហគក៏ពតរូវក្រ

ទពីពឹងដល់ពពរះក្ន់តតខំ្្ងតដរ។ ហគគួរចងចំាថ្ ជាមួយនឹងក្រពតា្់ហៅឲ្យ 

្ំរហពញក្រង្រ ក៏មានក្រពតា្់ហៅឲ្យហដើរហោយព្ររុងព្រយ័ត្ជាមួយនឹងមនុ្្ស 

តដរ។ ហគពតរូវតតឈរហៅចំហោរះពពរះ ហៅក្ុងអាក្រ្កិរយិាជាអ្កហរៀន្ូពត។ 

តួនាទពីមិនបានផតេល់ភាព្ររ ិ្ ុទ្ដល់អតតេចរតិហទ។ គលឺហោយសារក្រហលើកតហមកើង 

ពពរះនិងក្រសាតេ ្់រ្រង្្គ ្់រតាមពកឹត្យវន័ិយរ្រ្់ពទង់ហៅវញិហទ តដលបានហធវែើឲ្យ 

មនុ្្សបានខ្ង់ខ្្់។

 ពពរះតដលហយើង្រហពមើពទង់មិនហរ ើ្ មុខមនុ្្សហឡើយ។ ពពរះតដលបាន 

ព្រទានវញិ្ញ ណថនពបាជ្ាឲ្យសា្គ ល់ខុ្សា្គ ល់ពតរូវដល់ហ្តេចសាឡូមូ៉ន ពពរះអង្គ 

ក៏្ពវែពពរះហឫទ័យនឹងព្រទានពពរះពរដូចោ្ហនរះដល់រាស្តេរ្រ្់ពទង់ ហៅហពល 

្ពវែថ្ងៃហនរះតដរ។ ពពរះ្រនទូលរ្រ្់ពទង់្រញ្្ជ ក់យ៉ាងចបា្់ថ្ «តតហ្រើអ្ករាល់
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ោ្ណាមួយខវែរះពបាជ្ាមានតត្ូមដល់ពពរះតដលពទង់ព្រទានដល់មនុ្្សទំាង

អ្់ហោយ្ទ្ា ឥត្រហនាទ ្ផង ហនារះពទង់នឹងព្រទានឲ្យ» (យ៉ាកុ្រ ១:៥)។ 

ហៅហពលតដលអ្ករង្រនទុកធងៃន់ចង់បានពបាជ្ាខំ្្ងជាងពទព្យ្ម្តតេិ អំណាច 

ឬហ ្្ម រះល្ពី អ្កហនារះនឹងមិនពតរូវខកចិតតេហឡើយ។ អ្កតដលហរៀន្ូពតពពី ហលាកពគរូ 

ដ៏ឧតតេម មិនពោន់តតដឹងរហ្រៀ្រតដលពតរូវហធវែើ្ុ៉រហណាណ រះហទ ្ុ៉រតនតេពតរូវដឹងពពីរហ្រៀ្រ តដល 

ពតរូវហធវែើក្រហនារះឲ្យបានោ្់រដល់ពពរះហឫទ័យថនពពរះត្មហទៀតផង។

ពពហស្បតិ៍-៥មេសា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ្ុភា្ិត ជំពូក៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឯជនជាតិអុពីស្សាតអលទំាងអ្់ោ្ ក៏ឮពពីត្រ្រតដលហ្តេច 

វនិិច្័យហរឿងហនារះ ហហើយហគមានចិតតេហក្តខ្្ចដល់ពទង់ហោយយល់ហឃើញថ្ 

ពបាជ្ាថនពពរះបាន្ណ្ឋិ តហៅក្ុងពទង់ ្ំរា្់រនឹង្ំហរចហ្ចកតេពីយុតតេិធម៌។ 

ពងសាវតារក្សពតទពី១  ៣:២៨

 ដរា្រណាអ្កហនារះហៅតតថ្វែ យខ្ួនោច់ហៅពពរះ មនុ្្សតដលពពរះបាន 

ព្រទានក្រដឹងខុ្ពតរូវនិង្មត្ភាពនឹងមិន្រង្ហា ញក្រហស្្កឃ្្នចង់បាន

មុខតំតណងខ្្់ ក៏មិនតដលត្វែងរកក្រដឹកនំានិងពគ្់រពគងតដរ។ មនុ្្សពតរូវ 

តតទទួលខុ្ពតរូវជាក្រចំាបាច់ ្ុ៉រតនតេ ជំនួ្ឲ្យក្រត្វែងរកភាពខ្ង់ខ្្់ោច់ហគ 

អ្កដឹកនំាពិតពបាកដនឹងអធិសា្ឋ នឲ្យបានហយា្រល់ សា្គ ល់ចិតតេមនុ្្សហដើម្ពី 

ត្រងតចកក្រខុ្និងពតរូវ។

 ផ្ូវរ្រ្់មនុ្្សតដលហគបានតតងតំាងឲ្យហធវែើជាហមដឹកនំាហនារះមិនតមន

ជាផ្ូវង្យស្្រួលហទ។ ្ុ៉រតនតេ ពួកហគពតរូវតតហមើលហឃើញក្រពតា្់ហៅឲ្យអធិសា្ឋ ន 

ហៅក្ុងពគ្់រទំាងក្រពិបាកៗ។ ពួកហគមិនពតរូវហមើលរលំងក្រ្ូមហយា្រល់ 

ពពីព្រភពថនពបាជ្ាដ៏ធំហនារះហឡើយ។ ក្រពពងឹងកមំ្ាងនិងក្រជួយ្រន្ូរពពីពពរះ 

តដលជាហៅោវែ យហលើក្រង្រ ពួកហគអាចឈររងឹមំា ព្រឆំ្ងនឹងឥទ្ិពលមិន 

្ររ ិ្ ុទ្ និងអាចត្រងតចកក្រខុ្ហចញពពីក្រពតរូវ ក្រល្អហចញពពីក្រអាពកក់។ 

ពួកហគយល់ស្្្រជាមួយនឹងពពរះហឫទ័យរ្រ្់ពពរះ ហហើយនឹងខំព្ឹរងតព្រង

យ៉ាងអ្់ពពីចិតតេព្រឆំ្ងទ្់រទល់នឹងក្រ្រ ្្ចូ លហោលក្រមិនពតឹមពតរូវហៅក្ុង



ហ្តេចសាឡូមូ៉ន-ទំព័រ-9-

កិច្ចក្ររ្រ្់ពពរះ។

 ពបាជ្ាតដលហ្តេចសាឡូមូ៉នពបាថ្្ចង់បានខំ្្ងជាងពទព្យ្ម្តតេិ 

កិតតេិយ្ ឬអាយុតវងហៅហទៀតហនារះ ពពរះក៏បានព្រទានដល់ពទង់។ ្ ំហណើ ្ូម 

គំនិតវងថវ ចិតតេទូលាយ និងវញិ្ញ ណ្ម្ូតរ្រ្់ពទង់ ពតរូវបានពពរះព្រទានឲ្យ។ 

«ពពរះពទង់បានព្រទានឲ្យសាឡូមូ៉នមានពបាជ្ា និងហយា្រល់ហពចើនថពកតលងពពម  

ទំាងពពរះហឫទ័យធំទូលាយដូចជា្រណាតេ ខសាច់ តដលហៅមាត់្មុពទ។ ពបាជ្ា 

រ្រ្់សាឡូមូ៉នក៏ហលើ្ហួ្ជាងពបាជ្ារ្រ្់អ្់ទំាងពួកស្្រុកខ្ងហកើត 

ហហើយនិងអ្់ទំាងពបាជ្ារ្រ្់ស្្រុកហអ្ុពីពទផង។ ដ្ិតពទង់មានពបាជ្ាហលើ្ 

ជាង មនុ្្សទំាងអ្់ គលឺហលើ្ជាងហអថ្ន ជាពូជហ្រ៉ាគពីត ហហើយហលើ្ 

ជាងហហម៉ាន ក្ល់កូល និងោរោ ជាកូនទំាង្រពីរ្រ្់ម៉ាហូលហៅហទៀត កិតតេិនាម 

រ្រ្់ពទង់ ក៏ឮ្ុ្សាយទូហៅក្ុងពគ្់រទំាងនគរហៅជំុវញិ»

(ពងសាវតារក្សពតទពី១  ៤:២៩-៣១)។

 «ឯជនជាតិអុពីស្សាតអលទំាងអ្់ោ្   ក៏ឮពពីត្រ្រតដលហ្តេចវនិិច្័យ ហរឿង 

ហនារះហហើយហគមានចិតតេហក្តខ្្ចដល់ពទង់ហោយយល់ហឃើញថ្ ពបាជ្ាថនពពរះ 

បាន្ណ្ឋិ តហៅក្ុងពទង់ ្ពមា្់រនឹង្ហពមចហ្ចកតេពីយុតតេិធម៌»  (ពងសាវតារក្សពត  

ទពី១ ៣:២៨)។  ព្រជានុរាស្តេមានចិតតេហោរពស្្ឡាញ់ដល់ហ្តេចសាឡូមូ៉ន 

ដូចជាហគធ្្្់របានហោរពនិងស្្ឡាញ់ដល់ហ្តេចោវ ពីឌតដរ ហហើយពួកហគបាន

សាតេ ្់រ្រង្្គ ្់រតាមពទង់នូវពគ្់រក្រទំាងអ្់។ «រ ពីឯសាឡូមូ៉ន ជាពពរះរាជ្ុរពតា ោវ ពីឌ  

ពទង់មានអំណាចក្ុងរាជ្យពទង់ក្ន់តតមំាមួនហឡើង  ហហើយពពរះហយហូវ៉ជាពពរះ 

ថនពទង់ ក៏បានគង់ហៅជាមួយ  ពពមទំាងហលើកតហមកើងពទង់ហឡើងយ៉ាងថពកតលង» 

(របាក្សពតទពី២ ១:១)។

 ពពរះជន្មរ្រ្់ហ្តេចសាឡូមូ៉នពតរូវបានកត់្មា្គ ល់ហោយក្រថ្វែ យខ្ួន

ហៅពពរះ ជាមួយនឹងហ្ចកតេពី្ុចរតិនិងហោលក្ររងឹមំា និងហោយក្រសាតេ ្់រ     

្រង្្គ ្់រតាមពកឹត្យវន័ិយរ្រ្់ពពរះយ៉ាងតឹងរុងឹ អ្់ហពលជាហពចើនឆំ្្។ ពពរះអង្គ

បានតកតពមង់កិច្ចក្រ្ំខ្ន់ៗទំាងអ្់ និងចាត់តចងកិច្ចក្ររ្រ្់នគរយ៉ាង

្ិុរនព្រ្្់រ។ ពពរះពបាជ្ាញាណនិងពទព្យ្ម្តតេិរ្រ្់ពទង់ អោរធំៗនិង 
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កិច្ចក្រសាធ្រណៈ តដលពទង់បានសាងហៅហដើមរជ្ជក្លរ្រ្់ពទង់ ថ្មពល 

ក្រអាណិតអា្ូរ ហ្ចកតេពីយុតតេិធម៌និងពពរះទ័យ្្រ្ុរ្ តដលពទង់បាន្រង្ហា ញ 

ហោយពពរះ្រនទូលនិង្កម្មភាពរ្រ្់ពទង់ បានទាក់ទាញភកតេពីភាពពពី្ំណាក់ 

ព្រជានុរាស្តេ ពពមទំាងក្រហក្ត្រហ ើ្រនិងហោរពពពី្ំណាក់អ្កដឹកនំាថន 

ព្រហទ្ជាហពចើន។

 ពពរះនាមថនពពរះហយហូវ៉ពតរូវបានហលើកតហមកើងយ៉ាងខ្្់ ហៅហដើមរាជ្យ 

ហ្តេចសាឡូមូ៉ន។ ពបាជ្ានិងហ្ចកតេពី្ុចរតិតដលហ្តេចបាន្រង្ហា ញ គលឺជាទពី 

្រនាទ ល់ដល់មនុ្្សអ្់ទំាងសា្ន៍ អំពពីលក្ខណៈដ៏ខ្ង់ខ្្់រ្រ្់ពពរះតដល

ពទង់្រហពមើ។ សា្ន៍អុពីស្សាតអលបានក្្យជាពន្លឺថនហលាកិយ ហោយបាន 

្រង្ហា ញពពីឧតតេមភាពរ្រ្់ពពរះហយហូវ៉មួយរយៈ។ មូលហហតុតដលហធវែើឲ្យហដើម

រាជ្យរ្រ្់ហ្តេចសាឡូមូ៉នមាន្ិរ ពីរងុហរឿងហនារះ គលឺមិនហោយសារពបាជ្ាដ៏ហលើ្លុ្រ 

ពទព្យ្ម្តតេិដ៏្ំ្ូររហូរហហៀរ អំណាចដ៏ល្ពីរនទលឺ និងហករ តេិ៍ហ ្្ម រះល្ពីលបាញតដល

ជារ្រ្់ពពរះអង្គហនារះហទ ្ុ៉រតនតេ គលឺហោយសារកិតតេិយ្តដលពទង់បាននំាមកថ្វែ យ 

ដល់ពពរះនាមរ្រ្់ពពរះថនសា្ន៍អុពីស្សាតអល តាមរយៈក្រហព្រើពបា្់ អំហណាយ 

ទានពពីឋាន្ួគ៌យ៉ាង្ិុរនព្រ្្់រ។

សុព្រ-៦មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដ្ិតោក្យ្រណាតេ ំហនារះ ជាចហងកៀង ហហើយដំ្ូរនា្ម នហនារះ 

ជាពន្លឺ ឯហ្ចកតេពី្រហនាទ ្ថនោក្យហព្រៀនព្រហៅ ហនារះជាផ្ូវជពីវតិហហើយ។ 

្ុភា្ិត ៦:២៣

 ខណៈតដលហពលហវលាហចរះតតកន្ងហៅជាហពចើនឆំ្្ ភាពល្ពីលបាញ 

រ្រ្់ហ្តេចសាឡូមូ៉នក៏ក្ន់តតរ ពីកចហពមើនហឡើង ពទង់បាន្វែរះត្វែងថ្វែ យកិតតេិនាម

ដល់ពពរះ  ហោយក្រ្រតន្មហៅហលើកមំ្ាងថនគំនិតនិងពពលឹងវញិ្ញ ណរ្រ្់ពទង់ 

និងហោយក្រ្រនតេតចកចាយដល់អ្កដថទនូវពពរះពរតដលពទង់បានទទួល។ ោ្ម ន

អ្កណាតដលពពរះហយហូវ៉ពទង់្ពវែពពរះហឫទ័យព្រទានពរនូវពទព្យ្ម្តតេិ 

អំណាច និងហយា្រល់ ហលើ្ជាងពទង់ហនារះហឡើយ ហហើយពពរះបានព្រទានពពរះពរ



ហ្តេចសាឡូមូ៉ន-ទំព័រ-11-

ហនរះដល់ពទង់ហដើម្ពីឲ្យពទង់តចកចាយដល់ពិភពហលាកទំាងមូលនូវចំណរះដឹង

អំពពីហ្តេចហលើអ្់ទំាងហ្តេច។

 ហ្តេចសាឡូមូ៉នបានហផ្តេ តក្រចា្់រអារម្មណ៍ខំ្្ងហៅហលើព្រវតតេិសាស្តេ

ថនធម្មជាតិ។ តាមរយៈក្រ្ិកសាយ៉ាងយកចិតតេទុកោក់អំពពីរ្រ្់ទំាងអ្់  

តដលពពរះបាន្រហងកើតទំាងរ្រ្់មានជពីវតិនិងោ្ម នជពីវតិ ពទង់ពជា្រយ៉ាងចបា្់

អំពពីពពរះអាទិករ។ ហ្តេចអង្គហនរះបានទតហឃើញពពរះពបាជ្ាញាណរ្រ្់ពពរះហៅ

ក្ុងកមំ្ាងថនធម្មជាតិ ហៅក្ុងពិភព្តវែ និងហៅក្ុងហដើមហឈើ ចុលព្ពឹក្ស និង 

្ុរបាផា ទំាងឡាយ ហហើយហៅហពលតដលពទង់ខិតខំហរៀន្ូពត្រតន្មហទៀត ចំហណរះដឹង 

រ្រ្់ពទង់អំពពីពពរះនិងហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់រ្រ្់ពទង់ចំហោរះពពរះអង្គក៏ក្ន់តតហកើន 

ហឡើងជា្រនតេ្រនាទ ្់រ។

 ហយើងរកហឃើញពពរះពបាជ្ាញាណ     តដលពពរះបាន្រណាតេ លចិតតេរ្រ្់    

ហ្តេចសាឡូមូ៉នហៅក្ុងក្រ្តមតេងហចញថន្រទចហពមៀង្រហ ើ្រតហមកើង និងក្ុង 

្ុភា្ិតជាហពចើន។  «ពទង់បាននិពន្ោក្យ្ុភា្ិត្រពីោន់ខ ហហើយក៏ហលើក 

ទំនុកចហពមៀងមួយោន់៥្រទ។  ពទង់មានពពរះ្រនទូលពពីហដើមហឈើទំាងពួង ចា្់រ 

តំាងពពីហដើមតាហពរៅ  តដលហៅហលើភ្ំលបាណូន រហូតដល់ហដើមហុពី្ុ៊្រ តដល ដុរះ 

ហលើកំតផង ក៏មានពពរះ្រនទូលពពី្តវែហផ្សងៗ ្តវែស្ា្រ ្តវែលូនវរ ហហើយនិង 

ពតពីផង» (ពងសាវតារក្សពតទពី១ ៤:៣២, ៣៣)។         



ទំព័រ-12- ពួកហោរា និងហ្តេច

 ហៅក្ុងគម្ពីរ្ុភា្ិតរ្រ្់ហ្តេច សាឡូមូ៉នមាន្រហ្រពពីហោលក្រ

ថនក្ររ្់ហៅហោយ្ររ ិ្ ុទ្និងក្រឧ្សាហ៍ព្ឹរងតព្រងធំៗ ហោលក្រ តដល មាន   

ព្រភពពពីឋាន្ួគ៌ តដលដឹកនំាហៅឯហ្ចកតេពីល្អ ជាហោលក្រតដល គួរតតពគ្់រពគង

រាល់្កម្មភាពថនជពីវតិ។    ហោលក្រទំាងហនរះពតរូវបានផ្សពវែផសាយយ៉ាងទូលំ

ទូលាយ ហហើយ្រណាតេ ជនបានដឹងថ្ពពរះគលឺជាអ្កតដលពួកហគពតរូវ្រហ ើ្រតហមកើង

និងថ្វែ យ្ិរ ពីល្អ ជាពពរះតដលបានហធវែើឲ្យហដើមរាជ្យ ថនហ្តេចសាឡូមូ៉នក្្យ ជាហពល

ហវលាតដលមនុ្្សមាន ព្ីលធម៌ខ្្់  ពពមទំាងមានក្រចហពមើនរងុហរឿងខ្ង

្មាភា រៈផងតដរ។

 «្្របាយហហើយ អ្់អ្កណាតដលរកបានពបាជ្ា    ហហើយអ្កណា

តដលខំព្ឹរង ទាល់តតបានហយា្រល់ ដ្ិតក្រតដលបាន ហនារះវហិ្្ជាង បាន

 ពបាក់ហៅហទៀត ហហើយកំថរអំពពីហនារះមកក៏ព្រហ ើ្រជាងមា្្ុទ្ផង។ ពបាជ្ាហនារះ 

មានតថម្ជាងត្ូងទទឹម ឥតមានរ្រ្់ណាតដលចិតតេឯងពបាថ្្ចង់បានតដល 

នឹងយកហៅផទឹមឲ្យហ្្មើបានហឡើយ។  មានអាយុតវងហៅថដសាតេ ំ  ពពមទំាង ពទព្យ 

្ម្តតេិនិងកិតតេិ្័ពទហៅថដហឆវែងថនពបាជ្ាហនារះ។ អ្់ទំាងផ្ូវរ្រ្់ពបាជ្ា  ្ុទ្ 

តត  ជា ផ្ូវ  ហសាមន្្ស ហហើយអ្់ទំាងផ្ូវពចកហនារះក៏ជាហ្ចកតេពី្ុខតដរ ។  ពបាជ្ា  

ជា ហដើម ហឈើថនជពីវតិដល់អ្់អ្កណាតដលចា្់រយកបាន ហហើយអ្់អ្កណា 

តដលក្ន់ ខ្្ជ ្់រ  ក៏្្របាយហហើយ» (្ុភា្ិត ៣:១៣-១៨)។

 «ពបាជ្ាជា្ំខ្ន់ហលខមួយ ដូហច្រះចូរខំឲ្យបានពបាជ្ាចុរះហអើកំពុង តដល  

ខំឲ្យបានរ្រ្់ហផ្សងៗ ហនារះចូរខំឲ្យបានហយា្រល់ផង។ ចូរតហមកើងពបាជ្ា ឲ្យ 

ខ្្់ហឡើង ហនារះនឹងឲ្យឯងខ្្់ហឡើងតដរ ក៏នឹងនំាឲ្យឯងបានកិតតេិ្័ពទ  ហោយ 

ឯង ឱ្រពកហសា្រជា្់រ» (្ុភា្ិត ៤:៧)។ «ឯហ្ចកតេពីហក្តខ្្ចដល់ពពរះហយហូវ៉ 

ហនារះជាហដើមចមថនពបាជ្ា អ្់អ្កតដលក្ន់តាម ហនារះមានហយា្រល់ល្អ ហ្ចកតេពី

្រហ ើ្រថនពទង់ជា្់រហៅអ្់កល្ជានិច្ច» (ទំនុកតហមកើង ១១១:១០)។ «ឯក្រ 

ហក្តខ្្ចដល់ពពរះហយហូវ៉ ហនារះហ ្្ម រះថ្ ្្អ្់រដល់ហ្ចកតេពីអាពកក់ ចំតណក 

ក្រហលើកខ្ួន  ព្រក្ន់ខ្ួន  ព្រពពឹតតេអាពកក់     ហហើយនិងមាត់ហោលោក្យហវៀច 

ហនារះអញក៏្្អ្់រណា្់» (្ុភា្ិត ៨:១៣)។



ហ្តេចសាឡូមូ៉ន-ទំព័រ-13-

 អូ ហៅឆំ្្ហពក្យៗមកហទៀត  ហ្តេចសាឡូមូ៉នបានយកពពរះទ័យទុកោក់ 

នឹងពពរះ្រនទូលថនពបាជ្ាទំាងអ្់ហនរះជាខំ្្ង!   អូ  ហនារះហហើយតដលពទង់ បាន 

ព្រក្្ថ្ «្រ្ូររមាត់រ្រ្់មនុ្្សពបាជ្រតមងផសាយហចញជាចំហណរះ  តតចិតតេ

រ្រ្់មនុ្្សលងៃពីហលងៃើមិនតមនដូហច្ារះហទ» (្ុភា្ិត ១៥:៧) និងជាហ្តេចតដល

បាន្រហពងៀនដល់ហ្តេចទំាងឡាយហៅហលើតផនដពីហនរះហោយផ្ទ ល់ឲ្យថ្វែ យ ហ្ចកតេពី

អធិសា្ឋ នតដលពួកហលាកចង់ទូលហៅអ្កដឹកនំាហៅហលើតផនដពីហនរះថ្វែ យហៅ ពពរះ 

តដលជាហ្តេចហលើអ្់ទំាងហ្តេច ជាអ្កតដលមិនតដលហព្រើមាត់ ហោលោក្យហវៀច 

ជាអ្ក «ហលើកខ្ួន និងព្រក្ន់ខ្ួន» តដលយក្ិរ ពីល្អរ្រ្់ពពរះតតមួយអង្គគត់ 

មកហធវែើជារ្រ្់ខ្ួនឯងហឡើយ!



ទំព័រ-14- ពួកហោរា និងហ្តេច

សៅរ៍-៧ សេសា   ខចងចំាប្រចំាសប្តាហ៍ ៖ សុភាសិត ជំាពូក៨

ខបពរះគម្ពីរប្រចំាសប្តាហ៍ ៖ ដ្ិតប្រាជ្ញា ប្្រហ ើ្រជ្ងត ប្ូងទទឹម ហ�ើយរ្រ្់ទំាង

្ុ៉រន្មា នដដលមនុ្្សនឹងប្រាថ្នា ចង់រាន ហន្ះក៏ហប្្រៀ្រផ្ឹមឲ្យហ្មាើមិនរានផង។ 

្ុភា្ិត ៨:១១

 ដផនការដ៏រកីរាយ ដដលហ្តេចដាវឌីមាន្ំរណងចង់សាង្ង់ប្ពះវោិរ 

ថ្វា យប្ពះជ្មាចា ្់ជ្យបូរយារមកហ�ើយហន្ះ ប្តរូវរានហ្តេចសាឡបូម៉បូនអនុវតតេ

ហដាយប្ពះប្រាជ្ញា ញាណ។ ទីប្ករុងហយរបូសាឡិមមានហពញហៅហដាយជ្ងដដល

រវល់មមាញឹកកនាុងការពប្រា្រដី   ដដលហេរានហប្រើ្ហរ ើ្ ជ្ទីលាន្ប្មា្់រ

សាង្ង់ កនាុងការសាង្ង់រ្រងដ៏ធំលវាឹងហលវាើយ កនាុងការហរៀ្រចំកាតេ រពុម្ពចាក់ប្េឹះ 

អ្់រយៈហពលប្រំាពីរឆ្នា ំ «ហ្តេចប្ទង់ក៏ហចញ្ររាគា ្់រ ហ�ើយហេដា្់រយកថមា យ៉ាង

 ធំៗមក ជ្ថមាមានតមមលៃ ្ប្មា្់រដាក់ហធវាើជ្ឫ្រញ្ជា ំងមនប្ពះវោិរ»

(ពងសាវតារក្សប្តទី១ ៥:១៧)។ 

 ហៅហពលជ្មួយគ្នា ហន្ះហេរវល់មមាញឹកកនាុងការហរៀ្រចំហ�ើនិងថមា ដដល 

មនុ្្សរា្់រពាន់ន្ក់រានចំណាយថ្មពលរ្រ្់ខលៃួន ហរាងជ្ងហប្េឿង្រាហា រមិ 

្ប្មា្់រប្ពះវោិររានរកីចហប្មើនហឡើងយ៉ាងេួរឲ្យ្ញា្់រដ្ញាង ហប្កាមការដឹកនំ្ 

រ្រ្់�ីុរ៉ាម ជ្អនាកប្ករុងទីរ ៉ុ្  «ឥឡបូវទបូល្រងគាំរានឲ្យជ្ងរំន្ញការមានា ក់ហ ម្ា ះ 

�ីុរ៉ាម ជ្ជ្ងរ្រ្់្ិរតាទបូល្រងគាំ ជ្អនាកប្្រក្រហដាយហយា្រល់មក  េឺជ្កបូន 

រ្រ្់ស្ី ស្រុកដាន់មានា ក់ ដដលឪពុកជ្អនាកប្ករុងទីរ ៉ុ្  អនាកហនះជ្អនាករំន្ញ

កនាុងការហធវាើមា្ ប្រាក់ លងហាិន ដដក ថមា ហ�ើ និង្ំពត់ពណ៌សាវា យ ពណ៌ហខៀវ 

្ំពត់ហទ្ឯកយ៉ាងម៉ដ្ឋ  ហ�ើយនិង្ំពត់ពណ៌ប្ក�ម    ក៏ហចះ ឆ្លៃ ក់ ចមាលៃ ក់ 

០២

ព្រះវិហារនិង្ិធីបុណ្យឆ្លង





ទំព័រ-16- ពួកហោរា និងហ្តេច

ប្េ្់ររំពបូក  ហ�ើយហចះ្រហងកើតរ្រ្់ប្េ្់រយ៉ាងដដរ  ហដើម្ីឲ្យរានហធវាើការជ្មួយ

នឹងពួកជ្ងយ៉ាងរំន្ញរ្រ្់ប្ទង់ហ�ើយនិងពួកជ្ងយ៉ាងរំន្ញរ្រ្់ដាវឌី 

ជ្ប្ពះ្ិរតាប្ទង់ ដដលជ្ប្ពះអមាចា ្់មនទបូល្រងគាំផង» (ររាក្សប្តទី២ ២:១៣, 

១៤)។ 

 ដបូហចនាះ     ្ំណង់អគ្រប្ពះវោិរហៅហលើភនាំម៉បូរយ៉ីាប្តរូវរានហលចហឡើង

យ៉ាងសាងា ត់ហ្ងាៀម  ដដលមាន្ុទ្ធដត  «ថមាដា្់រសសា្់រមុនដដលដឹកមក គ្មា នឮ

ប្ូរញញួរឬពបូហៅឬហប្េឿងដដកណាមួយ ហៅកនាុងប្ពះវោិរកំពុងដដលហេសាអា ង

ហឡើងហន្ះហឡើយ»។       អគ្រដ៏លអាហ�ើតរានហលចរបូ្ររាងហឡើងយ៉ាងប្តឹមប្តរូវ 

តាមដផនការដដលហ្តេចដាវឌីរានផ្ុកផ្តេ ក់ដល់ប្ពះរារ្ុរប្តារ្រ្់ប្ទង់នបូវ 

«ហប្េឿងប្្រដា្់រទំាង្ុ៉រន្មា ន ដដលហៅកនាុងប្ពះវោិរមនប្ពះ េឺអា្ន្មា្ 

និង តុទំាង្ុ៉រន្មា ន្ប្មា្់រដាក់នំ្័ុរងតំាងទុក» (ពងសាវតារក្សប្តទី១ ៦:៧  និង 

ររាក្សប្តទី២ ៤:១៩)។  រ្រ្់ទំាងអ្់ហនះរា្់រ្រញចាបូ លទំាងអា្ន្ហប្េឿង

ប្កអបូ្រ តុនំ្័រងតំាងទុក ហរើងចហងកៀង និងចហងកៀង ដដលមានថមាដា្់រ និងប្្រដា្់រ

ដដលភាជា ្់រហៅនឹងទាវា រដដល្ង្ឃចបូលហៅកាន់ទី្ររ ិ្ ុទ្ធ  ក៏ហធវាើពី «មា្ដដរ 

េឺជ្មា្យ៉ាង្ុទ្ធ្ំរផុត» (ររាក្សប្តទី២ ៤:២១)។  ហប្េឿង្រាហា រមិដដល ហធវាើ 

ពីលងហាិន  រមួមាន  អា្ន្តរាវា យដុត  ចានកាលៃ ំធំៗដាក់ហៅហលើរបូ្រហគ្ដ្់រពីរ 

ចានកាលៃ ំតបូចៗ ដដលមានហប្េឿងប្្រដា្់រជ្ហប្ចើន «ប្តង់វាលទហនលៃយ័រដាន់កណាតេ ល

ភបូមិ្ិកបូតនិងសារថ្ន» (ររាក្សប្តទី២ ៤:១៧)។ មាន្មាភា រៈ ហប្តៀម្រប្មរុងទុក

្ប្មា្់រហប្េឿង្រាហា រមិទំាងហនះហប្ចើនឥតេណន្ ឥតមានខវាះអវាីហឡើយ។

 អគ្រដ៏សាអា តដបូចវមិានដដលហ្តេចសាឡបូម៉បូននិងអនាករំនួយការរ្រ្់

ប្ទង់រានសាង្ង់ថ្វា យដល់ប្ពះនិង្ប្មា្់រថ្វា យ្រងគាំហន្ះមាន្ំរ្់សាអា ត

ហលើ្ហេ និងមានភាពរងុហរឿងគ្មា នេបូហប្្រៀ្រ។  អគ្រប្ពះវោិហនះតុ្រដតងលមអា

ហដាយត ប្ូងដ៏មានតមមលៃ ព័ទ្ធរំុវញិហដាយទីធ្លៃ ដ៏ធំទបូលាយ    ដដលមានទាវា រចបូល 

យ៉ាងលអាហ�ើត      ហ�ើយហសសា្រហដាយចមាលៃ ក់ហ�ើកហកាះនិងមា្ដ៏ភលៃឺរហលាង 

លមអាហដាយហប្េឿងរ៉ាក់ និងហប្េឿង្រាហា រមិជ្ហប្ចើន ្មជ្និមិតតេរបូ្រមនប្ពះវោិរ

រ្រ្់ប្ពះដដលមានប្ពះរនមារ្់ហៅហលើដផនដីហនះ ដដលមនុ្្សប្េ្់រ្ម័យ



ប្ពះវោិរនិងពិធី្ុរណ្យ�លៃង-ទំព័រ-17-

កាលរានសាង្ង់តាមេំរបូរ្រ្់ប្ពះជ្មួយនឹង្មាភា រៈដដលមាន្ភាព

ដបូចជ្ «មា្ ប្រាក់ និងត ប្ូងដ៏មានតមមលៃ»   «ដបូចជ្ថមា្ីមាដដលដា្់រហធវាើតាម

រហ្រៀ្រប្ពះរារវាងំ» (កបូរនិថបូ្ទី១ ៣:១២; ទំនុកតហមកើង ១៤៤:១២)។    «ប្ពះ 

ហយ្៊បូវប្េិ្តេហន្ះឯងប្ទង់ ជ្ថមាប្ររុងយ៉ាងឯក ដដលហដាយសារប្ទង់ ដំណាក់

ទំាងមបូលហន្ះរានផគាុំជ្្់រគ្នា      ទំាងចហប្មើនហឡើង ជ្ប្ពះវោិរ្ររ ិ្ ុទ្ធ កនាុង ប្ពះ 

អមាចា ្់ (ហអហភ ប្ូរ ២:២០, ២១)។

អាទិត្យ-៨ សេសា    អំាណាន បពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំាពូក៩

ខបពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ ៖ ហ្ចកតេីហកាតខ្លៃ ចដល់ប្ពះហយ�បូវ៉ាជ្ហដើមចមមនប្រាជ្ញា  

ហ�ើយការដដលសាគា ល់ដល់ប្ពះដ៏្ររ ិ្ ុទ្ធហន្ះេឺជ្ហយា្រល់។ ្ុភា្ិត ៩:១០

 ទី្ំរផុត ប្ពះវោិរដដលហ្តេចដាវឌីរានហរៀ្រេំហរាង ហ�ើយហ្តេចសាឡបូម៉បូន

ជ្្ុរប្តាប្ទង់ជ្អនាកកសាងប្តរូវរានរចួរាល់ជ្ហស្ច។ «ដបូហចនាះ សាឡបូម៉បូន រាន 

សាអា ងប្ពះវោិរមនប្ពះហយ�បូវ៉ា និងដំណាក់ហ្តេចរចួជ្ហស្ច ហ�ើយរ្រ្់ទំាង 

កនាុង ដំណាក់រ្រ្់ប្ទង់ ហន្ះក៏ហធវាើហកើតទំាងអ្់» (ររាក្សប្តទី២ ៧:១១)។ ហ�ើយ 

ឥឡបូវហនះហដើម្ីឲ្យប្ពះរារដំណាក់ដដលហេរានកសាងហឡើងហៅហលើកំពបូលភនាំម៉បូរ ីយ៉ា 

ហនះរានកាលៃ យជ្ដំណាក់ «មិន (ដមន)        ្ប្មា្់រមនុ្្ស  េឺ្ប្មា្់រប្ពះហយ�បូវ៉ា

ដ៏ជ្ប្ពះវញិ» (ររាក្សប្តទី១ ២៩:១) តាមប្ពះ�ឫទ័យ្៉រងប្រាថ្នា រ្រ្់ ហ្តេច 

ដាវឌី េឺហៅ្ល់ដតពិធី�លៃងថ្វា យប្ពះវោិរហនះជ្ផលៃបូវការហៅដល់ប្ពះហយ�បូវ៉ា 

និងជ្កដនលៃងថ្វា យ្រងគាំដល់ប្ទង់្ុ៉រហណាណ ះ។

 ទីកដនលៃងដដលហេរានសាង្ង់ប្ពះវោិរហនះ  ប្តរូវរានហេចាត់ទុកថ្

ជ្កដនលៃងដ៏្ររ ិ ្ុទ្ធតំាងពីយបូរយារណា្់មកហ�ើយ។ េឺទីហនះហ�ើយ ដដល 

ហលាកអ័ប្រាោំជ្្ិរតាមនហ្ចកតេីរំហនឿរាន្ររាហា ញ�ន្ៈ កនាុងការថ្វា យកបូនប្្ររុ្ 

ដតមួយរ្រ្់ គ្ត់ ជ្តរាវា យយញ្ញ្របូជ្ តាមការប្តា្់្ររាគា ្់ររ្រ្់ប្ពះ 

ហយ�បូវ៉ា។ ហៅទីហនះហ�ើយដដលប្ពះរានហធវាើហ្ចកតេី្ញ្្ញ មនប្ពះពរជ្មួយ

នឹង ហលាកអ័ប្រាោំជ្ថមាីហឡើងវញិ ដដលរមួ្រញចាបូ លនបូវហ្ចកតេី្នយាមនប្ពះដម្្ុសី

ដដលជ្ប្ពះដ៏ហប្រា្ហលាះ ដល់ពបូរមនុ្្ស តាមរយៈការលះ្រង់ ប្ពះរនមារ្រ្់



ទំព័រ-18- ពួកហោរា និងហ្តេច

ប្ពះរារ្ុរប្តាមនប្ពះដ៏ខ្ព្់្ំរផុត។ ប្ូមហមើលហលាកុ្រ្តតេិ ២:២៩, ១៦:១៨។ 

ហ�ើយទីហនះហ�ើយដដលហ្តេចដាវឌីរានថ្វា យតរាវា យដុតនិងតរាវា យហមប្តី ហដើម្ ី

ឲ្យរចួផុតពីការ្ង្ឹករ្រ្់ហទវតាមនការ្ំរផ្លៃ ញ ហ�ើយប្ពះក៏រានហ�លៃើយត្រ

ដល់ប្ទង់ ហដាយប្្រទានហភលៃើងមកពីឋាន្ួេ៌។ ប្ូមហមើលររាក្សប្តទី១ រំពបូក 

២១។ ហ�ើយឥឡបូវហនះ អនាកដដលថ្វា យ្រងគាំដល់ប្ពះហយ�បូវ៉ាក៏រានរួ្រនឹងប្ពះ

រ្រ្់ពួកហេនិងរឭំកអំពី្ម្ថរ្រ្់ពួកហេ ជ្មួយនឹងប្ពះសាជ្ថមាីហឡើងវញិ។

 ហពលហវលាដដលហេហប្រើ្ហរ ើ្ ្ប្មា្់រពិធី្ុរណ្យ�លៃងប្ពះវោិរហនះ េឺ 

ជ្ហពលហវលាដ៏ជ្ទីគ្្់រចិតតេមួយ។ ហៅដខទីប្រំាពីរជ្ហពលដដលប្្រជ្រាស្តេ

មកពីប្េ្់រទិ្ទីកនាុងនេរ មករួ្ររំុគ្នា ហៅទីប្ករុងហយរបូសាឡិម ហដើម្ីប្រារព្ធ 

ពិធី្ុរណ្យរារា។ំ ្ុរណ្យហនះេឺជ្ពិធីដ៏រកីរាយជ្ដំ្របូង។ ពួកអនាកប្្រមបូលផល

ហៅដស្ចមាក ររាន្រញចា ្់រការប្្រមបូលផល ហ�ើយកិចចាការ្រហងកើតផលហៅឆ្នា ំថមាីក៏

មិនទាន់ចា្់រហផតេើមហៅហឡើយ ប្្រជ្រាស្តេមានហពលទំហនរពីកិចចាការ ហ�ើយអាច

ចបូលរមួហៅកនាុងហពលហវលាដ៏ពិ្ិដ្ឋនិងមានអំណររកីរាយ។

 លុះដល់ហពលកំណត់ ពួកប្្រជ្រាស្តេមនសា្ន៍អីុសសាដអលដ៏ហប្ចើន

កុះករ រមួជ្មួយនឹងអនាកតំណាងមកពីប្្រហទ្ន្ន្ដដលហៅរំុវញិ ជ្ហប្ចើន 

រានមករួ្ររំុគ្នា ហៅកនាុងទីធ្លៃ មនប្ពះវោិរ។ ទ្្សនីយភាពហនះមានភាពរងុ

ហរឿងខុ្ពីធមមាតា។ ហ្តេចសាឡបូម៉បូននិងពួកចា្់ទំុមនសា្ន៍អីុសសាដអល ប្ពម 

ទំាងពួកអនាកមុខអនាកការដ៏មានឥទ្ធិពល កនាុងចំហណាមមោរនរានវលិប្តឡ្់រ

មកពីកដនលៃងហផ្សងហទៀតមនទីប្ករុង ជ្កដនលៃងដដលពួកហេរាននំ្យក�ិ្រមន 

ហ្ចកតេី្ញ្្ញ ចបូលមក។ «ប្តសាលរំនំុ ហ�ើយនិងហប្េឿងប្្រដា្់រ្ររ ិ្ ុទ្ធដដល

ហៅកនាុងប្តសាលទំាងអ្់ហឡើងមក» ពី្របូរាណប្តរូវរាន ្រតេបូរទីតំាង ពីទីទួល ខ្ព្់ 

ហៅេីហ្រៀនមកកាន់ទីហនះវញិ (ររាក្សប្តទី២ ៥:៥) ហ�ើយទំាងអ្់ហនះេឺជ្

ការរឭំកដ៏ជ្ទីគ្្់រចិតតេដល់កបូនហៅអីុសសាដអល អំពី្រទពិហសាធន៍មនការហដើរ

ហៅមកហៅកនាុងទីរហោសាថា នរ្រ្់ពួកហេ និងការកាន់កា្់រទឹកដីកាណាន ដដល 

ឥឡបូវហនះពួកហេមានទីលំហៅជ្អចិម្តនតេយ៍ ហៅកនាុងអគ្រដ៏រងុហរឿង ដដលពួក 

ហេ រានសាង្ង់ហដើម្ីរំនួ្ឲ្យប្តសាលរំនំុ ដដលជ្និមិតតេរបូ្រហន្ះ។



ប្ពះវោិរនិងពិធី្ុរណ្យ�លៃង-ទំព័រ-19-

ច័ន្ទ-៩ សេសា    អំាណាន បពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំាពូក១០

ខបពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ ៖ មនុ្្សប្រារញា ដតងប្្រមបូលចំហណះទុក ដតឯមាត់រ្រ្់ 

មនុ្្សលងាីហលងាើ ហន្ះជ្ហ្ចកតេី�ិនវនិ្្ដដលហៅ្រហងកើយវញិ។ ្ុភា្ិត 

១០:១៤

 ហ្តេចសាឡបូម៉បូនរានហធវាើតាមេំរបូមនហ្តេចដាវឌីជ្្ិរតារ្រ្់ប្ទង់កនាុងការ 

នំ្យក�ិ្រ្ញ្្ញ ដ៏្ររ ិ្ ុទ្ធដដលមាន្រន្ះថមាពីរផំ្្ងដដលមានចារកឹ្រញ្ញតតេិ      

មនប្កឹត្យវន័ិយហដាយប្ពះអងគាុលីរ្រ្់ប្ទង់ផ្្ល់យកមកកាន់ប្ពះវោិរ។ េឺប្ទង់ 

រានថ្វា យតរាវា យហៅរាល់ប្រំាមួយរំោនមតេង។ ប្ពមជ្មួយនឹងចហប្មៀង ហភលៃង 

និងពិធីដ៏អឹុកធឹក «រចួពួក្ង្ឃនំ្យក�ិ្រ មនហ្ចកតេី្ញ្្ញ ផងប្ពះហយ�បូវ៉ា

ចបូលហៅឯកដនលៃងហៅកនាុងទីទបូល្ួរដល់ប្ពះ កនាុងប្ពះវោិរេឺកនាុងដលវាង្ររ ិ្ ុទ្ធ្ំរផុត 

ហៅហប្កាមសាលៃ ្រហចរបូ្ី៊រន» (ខ ៧)។  ខណៈដដលពួកហេរានចាកហចញពីខ្ងកនាុង

មនហរាងឧហរា្ថ ពួកហេរានទទួលមុខតំដណងដដលហេរានចាត់តំាងរចួជ្

ហស្ច។ ពួកអនាកចហប្មៀង ជ្អំ្របូរហលវ ី្ថាិតកនាុង្ហមលៃៀក្ំរពាក់្ំពត់ហទ្ឯក

ពណ៌្ទំាងអ្់គ្នា �រហៅខ្ងហកើតអា្ន្កាន់�ឹង ពិណ និង្ុ៊ង ហ�ើយ  

មានពួក្ង្ឃមួយរយមមភាន្ក់្រនលៃឺ្ំហឡងដប្តជ្មួយនឹងពួកហេ។ 

ប្ូមហមើលខ ១២។

 «ហៅខណៈហន្ះ កាលពួកផលៃុំដប្ត និងពួកចហប្មៀង ហេប្្រេំហភលៃងប្ពមគ្នា  

ឮ្ំហឡងដតមួយ ហដើម្ីហលើក្រហ ើ្រ ហ�ើយអរប្ពះេុណដល់ប្ពះហយ�បូវ៉ា 

េឺកាលហេហឡើង្ំហឡងហដាយផលៃុំដប្ត វាយ�ឹង ហ�ើយហលងប្្រដា្់រហភលៃង  ទំាង 

្ុ៉រន្មា ន ប្ពមទំាងហលើក្រហ ើ្រដល់ប្ពះហយ�បូវ៉ា ហដាយពាក្យថ្ ប្ទង់ ប្្រក្រ   ហដាយ 

ករណុាេុណ  ហ្ចកតេី្្រ្ុរ្ប្ទង់ហៅអ្់កល្ ជ្និចចា  ហន្ះសសា្់រដតប្ពះវោិរ 

ប្ពះហយ�បូវ៉ា មានហពញហដាយពពក» (ខ ១៣ និងខ១៤)។

 ហដាយការទទួលសាគា ល់សារៈ្ំខ្ន់មនដំុពពកហនះហ្តេចសាឡបូម៉បូនរាន 

ប្្រកា្ថ្៖    «ប្ពះហយ�បូវ៉ាប្ទង់រានមានប្ពះ្រន្បូលថ្ ប្ទង់នឹងេង់ហៅកនាុង

ងងឹតយ៉ាងប្កា្់ ដតទបូល្រងគាំរានសាអា ងប្ពះវោិរហនះ ទុកជ្ទីលំហៅថ្វា យប្ទង់វញិ 

េឺជ្កដនលៃង្ំរា្់រឲ្យប្ទង់េង់ហៅអ្់កល្ជ្និចចា» (ររាក្សប្តទី២ ៦:១, ២)។



ទំព័រ-20- ពួកហោរា និងហ្តេច

 «ប្ពះហយ�បូវ៉ាប្ទង់ប្េ្់រប្េង 

 ប្តរូវឲ្យអ្់ទំាងសា្ន៍ញា្់រញ័រ 

 ប្ទង់េង់ពីហលើហចរបូ្ី៊រន 

 ប្តរូវឲ្យដផនដីកហប្កើករហំពើកចុះ»។

  

 «ប្ពះហយ�បូវ៉ាប្ទង់ធំប្្រហ ើ្រកនាុងប្ករុង្ីុយ៉បូន 

 ប្ទង់ខ្ព្់ហលើ្អ្់ទំាង្រណាតេ រន 

 ចបូរឲ្យហេ្រហ ើ្រដល់ប្ពះន្មដ៏ធំ ហ�ើយេួរដ្ញាងខ្លៃ ចរ្រ្់ប្ទង់ចុះ 

 ដ្ិតប្ទង់្ររ ិ្ ុទ្ធ» ...... 

 «ចបូរហលើកតហមកើងប្ពះហយ�បូវ៉ាជ្ប្ពះមនហយើងខញាុំ 

 ហ�ើយថ្វា យ្រងគាំហៅហទៀ្រកំណល់កល់ប្ពះរាទប្ទង់ 

 ដ្ិតប្ទង់្ររ ិ្ ុទ្ធ»។

      ទំនុកតហមកើង ៩៩:១-៥។

 «ដ្ិតប្ទង់រានហធវាើទីថកល់ពីលងហាិន្រហណាតេ យ៥�តថា ទទឹង៥�តថា និងកម្ព្់ 

៣�តថា  ដាក់ហៅកណាតេ លទីលាន»។ ហ្តេចសាឡបូម៉បូនរាន�រហៅពីហលើ ហរើងថកល 

ហន្ះ ហលើកប្ពះ�្តេហឡើងហៅហលើ ហ�ើយប្្រទានពរដល់ពួក្រណាតេ រនជ្ហប្ចើន

កុះករ ដដលហៅពីមុខប្ពះអងគា។ «ហ�ើយពួករំនំុមនសា្ន៍អីុសសាដអលទំាង

អ្់ក៏�រហឡើង» (ររាក្សប្តទី២  ៦:១៣, ៣)។

 «ហន្ះប្ទង់មានប្ពះ្រន្បូលថ្ ប្ូមឲ្យប្ពះហយ�បូវ៉ា ជ្ប្ពះមនសា្ន៍ 

អីុសសាដអល រានប្ពះពរ ដដលប្ទង់រានមានប្ពះ្រន្បូលនឹងដាវឌី ជ្្ិរតាហយើង 

ហដាយប្ពះឱ្្ឋប្ទង់ ហ�ើយរាន្ហប្មចហ្ចកតេីហន្ះហដាយសារប្ពះ�្តេប្ទង់ 

ហដាយប្ពះ្រន្បូលថ្… អញរានហរ ើ្ ប្ករុងហយរបូសាឡិម ហដើម្ីឲ្យហ ម្ា ះអញ

រានហៅទីហន្ះ ហ�ើយអញរានហរ ើ្ ដាវឌីឲ្យរានប្េ្់រប្េងហលើអីុសសាដអល 

ជ្រាស្តេអញ» (ខ៤-៦)។



ប្ពះវោិរនិងពិធី្ុរណ្យ�លៃង-ទំព័រ-21-

អង្គារ-១០ សេសា    អំាណាន បពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំាពូក១១

ខបពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ ៖  ទីណាដដលឥតមានអនាកប្រាជ្ញា នំ្មុខ ហន្ះប្្រជ្រន

រដមងដួលហៅ ដតហ្រើមានអនាកប្្ឹរកសាជ្ហប្ចើន ហន្ះមានហ្ចកតេី្ុខវញិ។

្ុភា្ិត ១១:១៤

 ហ្តេចសាឡបូម៉បូនរានលុតរងគាង់ហៅហលើហវទិកា ហ�ើយប្ទង់អធិសា្ឋ ន   

ខ្លៃ ំងៗ ដដលមនុ្្សប្េ្់រគ្នា អាចសាតេ ្់រឮថ្៖ «ឱប្ពះហយ�បូវ៉ា ជ្ប្ពះមន សា្ន៍  

អីុសសាដអលហអើយ គ្មា នប្ពះឯណាឲ្យដបូចប្ទង់ហឡើយ   ហទាះហៅហលើហមឃឬ ហៅ 

ដផនដីកតេី ប្ទង់កាន់តាមហ្ចកតេី្ញ្្ញ   និងហ្ចកតេី្្រ្ុរ្ដល់ពួកអនាក្រហប្មើ 

ប្ទង់ ដដលហដើរហៅចំហពាះប្ទង់ហដាយចិតតេហសាមា ះប្តង់»។

 «យីហអើ ហតើប្ពះនឹងេង់ហៅជ្មួយនឹងមនុ្្ស ហៅហលើដផនដីជ្ប្រាកដឬ? 

ហមើល មផ្ហមឃ និងអ្់ទំាងជ្ន់មនមផ្ហមឃ មិនលមាមឲ្យប្ទង់េង់ចុះហៅហ�ើយ 

ចំ ណ ង់ ហ្រើ ប្ពះ វ ិោ រ ដដ ល ទបូ ល ្រ ងគាំ រា ន   សាអា  ង ហនះ   ហតើ នឹ ង ច ហងអាៀ ត អ មបា ល ម៉ា ន 

ហៅហទៀត ្ុ៉រដនតេ ឱប្ពះហយ�បូវ៉ា  ជ្ប្ពះមនទបូល្រងគាំហអើយ ប្ូមប្ទង់ហប្រា្ ហមតាតេ  

ទទួលពាក្យ ដដលទបូល្រងគាំជ្អនាក្រហប្មើប្ទង់អធិសា្ឋ ន ហ�ើយទបូលអងវារ ហដើម្ី នឹង

 សាតេ ្់រតាម្ដប្មក និងហ្ចកតេីអធិសា្ឋ ន ដដលទបូល្រងគាំទបូលដល់ប្ទង់ផង ប្្រហយារន៍ 

ឲ្យប្ពះហនប្តប្ទង់រានហ្រើកទតមកឯប្ពះវោិរហនះទំាងយ្់រទំាងមថងា េឺទតហមើល 

មកទីកដនលៃងដដលប្ទង់រានមានប្ពះ្រន្បូលហ�ើ យ ថ្   ប្ទង់នឹងតំាង ប្ពះន្មប្ទង់ 

ហៅទី ហន្ះ   ហដើ ម្ី នឹងសាតេ ្់រហ្ចកតេីអធិសា្ឋ ន ដដលទបូល្រងគាំនឹងទបូល តប្មង់មក

ហ�ើយកាលណាទបូល្រងគាំនិងពួកអីុសសាដអល       ជ្រាស្តេរ្រ្់ប្ទង់អធិសា្ឋ នមក 

ឯទីហនះ       ហន្ះ ប្ូមប្ទង់សាតេ ្់រហ្ចកតេីទបូលអងវាររ្រ្់ហយើងខញាុំផង េឺ ប្ូមប្ទង់សាតេ ្់រ  

ពី ហលើឋាន្ួេ៌  ជ្ទីលំហៅមនប្ទង់ លុះកាលប្ទង់ប្ពះ្ណាតេ ្់រហ�ើយ ហន្ះ ្ បូម 

អត់ហទា្ឲ្យផង …។

 «ហ្រើកាលណាសា្ន៍អីុសសាដអល ជ្រាស្តេរ្រ្់ប្ទង់ ប្តរូវចាញ់ ហៅមុខ 

ពួកខ្មា ំង្ប្តរូវ ហដាយហប្ពាះហេរានហធវាើរា្រនឹងប្ទង់ ហន្ះហ្រើហេប្តឡ្់រមកវញិ 

ប្ពមទំាងហគ្រពដល់ប្ពះន្មប្ទង់ ហ�ើយនឹងអធិសា្ឋ នទបូលអងវារហៅចំហពាះប្ទង់

កនាុងប្ពះវោិរហនះ ហន្ះ ប្ូមប្ទង់ហប្រា្សាតេ ្់រពីហលើឋាន្ួេ៌ និងអត់ហទា្



ទំព័រ-22- ពួកហោរា និងហ្តេច

ចំហពាះអំហពើរា្ររ្រ្់ពួកអីុសសាដអល ជ្រាស្តេប្ទង់ផង រចួ ប្ូមនំ្ហេ ប្តឡ្់រមក 

ហៅកនាុងស្រុក ដដលប្ទង់រានប្្រទានដល់ហេ និងពួកអយ្យហកាហេវញិ។

 «ហ្រើកាលណាហមឃរាងំហភលៃៀង ហដាយហប្ពាះហេរានហធវាើរា្រនឹងប្ទង់ ហន្ះ 

ហ្រើហេអធិសា្ឋ នតប្មង់មកឯទីហនះ ប្ពមទំាងហគ្រពដល់ប្ពះន្មប្ទង់ ហ�ើយ 

លះ្រង់ហចាលអំហពើរា្ររ្រ្់ហេហចញ ហដាយហប្ពាះប្ទង់រានផ្ចា ញ់ផ្ចា លហេ ហន្ះ 

ប្ូមប្ទង់ហប្រា្សាតេ ្់រពីហលើឋាន្ួេ៌ ហ�ើយអត់ហទា្ចំហពាះអំហពើរា្ររ្រ្់

ពួកអនាក្រហប្មើប្ទង់ េឺជ្ពួកអីុសសាដអលជ្រាស្តេប្ទង់ ហដាយ្រហប្ងៀនឲ្យ ហេដឹង

 ផលៃបូវលអាណា ដដលប្តរូវហដើរ រចួ ប្ូម្រងអាុរហភលៃៀង ឲ្យមកហលើស្រុករ្រ្់ប្ទង់ ដដលរាន 

ប្្រទានមករាស្តេប្ទង់ទុកជ្មរតកផង។

 «ហ្រើកាលណាហកើតមានអំណត់ហៅកនាុងស្រុក ឬហ្រើមានអនតេរាយ ្ កកស្រូវ 

ប្កាចា្់រ កណតេបូ ្រឬដងកបូវ្ីុ ហ្រើពួកខ្មា ំង្ប្តរូវលុកលុយមកកនាុងស្រុកហោមព័ទ្ធ

ទីប្ករុង ឬហកើតមានហ្ចកតេីហវទន្ណា ឬរំងឺណាក៏ហដាយ ហន្ះហទាះហ្រើ មនុ្្ស 

ណា ឬ្រណាតេ ពួកអីុសសាដអលជ្រាស្តេប្ទង់ដដលសាគា ល់ហ្ចកតេីហវទន្និង 

ហ្ចកតេីទុក្ខលំរាក ហៅកនាុងចិតតេខលៃួនហេហលើកមដប្្រទបូលតប្មង់មកឯប្ពះវោិរហនះ 

ហ�ើយអធិសា្ឋ ន ឬទបូល ប្ូមអវាីក៏ហដាយ ហន្ះ ប្ូមប្ទង់ហប្រា្សាតេ ្់រពីហលើឋាន្ួេ៌ 

ជ្ទីលំហៅរ្រ្់ប្ទង់ ហ�ើយអត់ហទា្ ប្ពមទំាង្ងដល់ប្េ្់រគ្នា  តាមអំហពើ 

ប្្រប្ពឹតតេរ្រ្់ហេ តាមដតប្ទង់ប្ជ្្រចិតតេហេ ... ហដើម្ីឲ្យហេរាន ហកាតខ្លៃ ចដល់ ប្ទង់ 

ប្្រហយារន៍ឲ្យរានហដើរតាមផលៃបូវប្ទង់ ហៅអ្់មួយរីវតិ ដដលហេរ្់ហៅកនាុងស្រុក 

ដដលប្ទង់រានប្្រទានមកពួកអយ្យហកាហយើងខញាុំរាល់គ្នា ។

ពុធ-១១ សេសា    អំាណាន បពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំាពូក១២

ខបពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ ៖  មនុ្្សលងាីហលងាើ រដមងហឃើញផលៃបូវរ្រ្់ខលៃួនជ្ប្តឹមប្តរូវហ�ើយ 

ដតអនាកដដលមានប្រាជ្ញា  ហន្ះដតងសាតេ ្់រហ្ចកតេីដំ្របូន្មា នវញិ។ 

្ុភា្ិត ១២:១៥

 «មួយហទៀត ប្តង់ឯពួកសា្ន៍ដមទ ដដលមិនដមនជ្ពបូរពង្ស អីុសសាដអល 

ជ្រាស្តេប្ទង់ហទ ហ្រើកាលណាហេមក ពីស្រុកឆ្ងា យ ហដាយហប្ពាះ ប្ពះន្មប្ទង់ ដ៏



ប្ពះវោិរនិងពិធី្ុរណ្យ�លៃង-ទំព័រ-23-

ជ្ ធំ និងប្ពះ�្តេដ៏មានឥទ្ធិឫទ្ធិ ហ�ើយប្ពះពា�ុហលើក្ហប្មចរ្រ្់ប្ទង់ កាល ណា

ហេអធិសា្ឋ នតប្មង់មកឯប្ពះវោិរហនះ                  ហន្ះ ប្ូ មប្ទង់ហប្រា្សាតេ ្់រពីហលើឋាន ្ ួេ៌

េឺពីទីលំហៅរ្រ្់ប្ទង់ ហ�ើយហធវាើ្ពវាប្េ្់រតាមហ្ចកតេីដដលសា្ន៍ដមទហន្ះ

នឹង ប្ូមដល់ប្ទង់ផង ហដើម្ីឲ្យប្េ្់រទំាងសា្ន៍ ហៅដផនដីរានសាគា ល់ ប្ពះន្ម 

ប្ទង់ ហ�ើយហកាតខ្លៃ ចដល់ប្ទង់ដបូចជ្សា្ន៍អីុសសាដអល ជ្រាស្តេប្ទង់ដដរ 

ហ�ើយឲ្យហេរានដឹង ថ្  ប្ពះវោិរដដលទបូល្រងគាំរានសាអា ងហនះ រានហៅតាម

 ប្ពះន្មប្ទង់ពិត។

 «ហ្រើ្ិន ជ្ រា ស្តេ រ ្រ ្ ់ ប្ទ ង់ ហច ញ ហៅ ចបា ំង នឹ ង ខ្មា ំ ង ្  ប្តរូ វ តា ម ផលៃបូ វណា ក៏

ហដាយ ដដលប្ទង់នឹងចាត់ហេឲ្យហៅ ហ�ើយហេអធិសា្ឋ នដល់ប្ទង់ ទំាងដ្ររ មកឯ

ទីប្ករុងហនះដដលប្ទង់រានហរ ើ្ និងប្ពះវោិរហនះដដលទបូល្រងគាំរានសាអា ងថ្វា យដល់ 

ប្ពះន្មប្ទង់ ហន្ះ ប្ូមប្ទង់ហប្រា្សាតេ ្់រពីហលើឋាន្ួេ៌ ចំហពាះ ពាក្យ ដដលហេ 

អធិសា្ឋ ន ហ�ើយទបូលអងវារ ប្ពមទំាង្ហប្មចតាមហ្ចកតេីប្តឹមប្តរូវឲ្យហេ ផង។

 «ហ្រើកាលណាហេហធវាើរា្រនឹងប្ទង់ (ដ្ិតគ្មា នមនុ្្សឯណាមួយដដល

មិនហធវាើរា្រហឡើយ) ហ�ើយប្ទង់ហកើតមានហ្ចកតេីហប្កាធ ប្ពមទំាង ប្្រេល់ ហេ ហៅ 

ឲ្យពួកខ្មា ំង្ប្តរូវ ឲ្យរានដឹកនំ្ហៅជ្ហ�លៃើយ ហៅស្រុកណា ហទាះឆ្ងា យឬរិតកតេី  

ហន្ះហ្រើហេនឹកចំាហៅកនាុងស្រុក ដដលរានដឹកនំ្ហេហៅជ្ហ�លៃើយហន្ះ  ហ�ើយ

ដ្ររប្តឡ្់រមកវញិ   ប្ពមទំាងទបូលអងវារដល់ប្ទង់ហៅកនាុងស្រុក ដដលហេហៅជ្ហ�លៃើយ

ហន្ះថ្ ហយើងខញាុំរានហធវាើរា្រ ប្ពមទំាងប្្រប្ពឹតតេប្កវចិប្កហវៀន ហ�ើយ ហធវាើការ អាប្កក់ 

ហ្រើ្ិនជ្ហេវលិប្តឡ្់រមកឯប្ទង់ អ្់ពីចិតតេ អ្់ពីប្ពលឹង ហៅកនាុង ស្រុក  ដដល 

ហេហៅជ្ហ�លៃើ  យ                         េឺកនាុងស្រុកដដលខ្មា ំង្ប្តរូវរានដឹកនំ្ហៅហន្ះហ�ើយហេ

 អធិសា្ឋ នតប្មង់មកឯ   ស្រុ កហនះដដលប្ទង់រានប្្រទាន ដល់ពួកអយ្យហកាហេ 

និង                                                                   ទី ប្ករុ ង ហនះ ដដ ល ប្ទ ង់ រា ន ហរ ើ្                  ហ�ើយប្ពះវោិរហនះ  ដដលទបូល្រងគាំរានសាអា  ង 

                                        ថ្វា យដល់ប្ពះន្មប្ទង់ ហន្ះ ប្ូមប្ទង់ហប្រា្ សាតេ ្់រ ពី ហលើឋាន្ួេ៌ េឺពីទីលំហៅ                         

                រ្រ្់ប្ទង់ ចំហពាះពាក្យដដលហេអធិសា្ឋ ន ហ�ើយទបូលអងវារ ប្ពមទំាង្ហប្មច

                                ហ្ចកតេីប្តឹមប្តរូវឲ្យហេផង             ហ�ើយអត់ហទា្ដល់រាស្តេប្ទង់ ដដលរាន ហធវាើ រា្រ នឹង 

ប្ទង់។



ទំព័រ-24- ពួកហោរា និងហ្តេច

 «ឥឡបូវហនះ ឱប្ពះមនទបូល្រងគាំហអើយ ្ បូមឲ្យប្ពះហនប្តប្ទង់ រានហៅ ដតហ្រើក

ហ�ើយប្ពះកាណ៌ប្ទង់ហផ្ៀងសាតេ ្់រជ្និចចា  ចំហពាះហ្ចកតេីដដលហេអធិសា្ឋ ន ហៅ  

ទីហនះ ដបូហចនាះ ឱប្ពះហយ�បូវ៉ាដ៏ជ្ប្ពះហអើយ ប្ូមប្ទង់�រហឡើង យាងចបូលហៅ  

ឯទី្ប្មាករ្រ្់ប្ទង់ឥឡបូវ ប្ពមទំាង�ិ្ររ្រ្់ឥទា្ធ នុភាពរ្រ្់ប្ទង់ផង

ឱប្ពះហយ�បូវ៉ាដ៏ជ្ប្ពះហអើយ ប្ូមឲ្យពួក្ង្ឃមនប្ទង់រានប្្រដា្់រខលៃួន ហដាយ 

ហ្ចកតេី្ហ្តរាគា ះ ហ�ើយឲ្យពួក្ររ ិ្ ុទ្ធរ្រ្់ប្ទង់រានរកីរាយ្្របាយ ហដាយ

 ហ្ចកតេីលអា  ឱប្ពះហយ�បូវ៉ាដ៏ជ្ប្ពះហអើយ ្ បូមកំុ្ំរដ្ររមុខមនអនាកដដលប្ទង់រាន

ចាក់ហប្្រងតំាងហចញហឡើយ ប្ូមនឹកចំាពីហ្ចកតេី្្រ្ុរ្ ដដលប្ទង់រានហប្រា្

ដល់ដាវឌីជ្អនាក្រហប្មើប្ទង់ផង» (ខ១៤-ខ៤២)។

 ខណៈដដលហ្តេចសាឡបូម៉បូនរាន្រញចា ្់រការអធិសា្ឋ នរ្រ្់ប្ទង់ «ហន្ះ 

ហភលៃើងក៏ចុះពីហលើហមឃ មក្រហញឆ ះតរាវា យដុត និងយញ្ញ្របូជ្ទំាង្ុ៉រន្មា នហៅ»។  

ពួក្ង្ឃចបូលហៅកនាុងប្ពះវោិរមនប្ពះហយ�បូវ៉ាមិនរានហទ ហដាយហប្ពាះ  «្ិរលីអា 

មនប្ពះហយ�បូវ៉ា ហៅហពញកនាុងប្ពះវោិរហន្ះ» «ឯពួកកបូនហៅអីុសសាដអលទំាង

អ្់គ្នា ហេក៏ហមើលហឃើញ … ្ិរលីអាមនប្ទង់រានហៅហលើប្ពះវោិរដដរ ហ�ើយហេ

ឱនខលៃួនប្កា្រចុះផ្ក ្់រមុខដល់ដី ថ្វា យ្រងគាំហៅទីប្កាលថមា ប្ពមទំាងអរប្ពះេុណ

ដល់ប្ពះហយ�បូវ៉ាថ្ ប្ទង់ប្្រក្រហដាយប្ពះករណុាទិេុណ ឯហ្ចកតេី្្រ្ុរ្ 

រ្រ្់ប្ទង់ ក៏ហៅអ្់កល្ជ្និចចា»។

 រចួមក ហ្តេចនិង្រណាតេ រនទំាងោយ ក៏ថ្វា យយញ្ញ្របូជ្ហៅចំហពាះ 

ប្ពះ ហយ�បូវ៉ា «េឺយ៉ាងហន្ះដដលហ្តេច និងពួករនរានហធវាើ្ុរណ្យ�លៃងប្ពះវោិរ

មនប្ពះ» (ររាក្សប្តទី២ ៧:១-៥)។ ប្្រជ្នុរាស្តេដដលមកពីប្េ្់រទិ្ទីកនាុង

ប្ពះនេរ តំាងពី «ស្រុកោម៉ាត រ�បូតដល់ទហនលៃហអ្ីុព្» «ពួកអីុសសាដអល យ៉ាង  

្ន្ធឹក» រានប្រារព្ធពិធីរ្់រហលៀងអ្់ប្រំាពីរមថងា។ ហេរានចំណាយហពលមួយ 

្រាតេ �៍្រន្្្់រមកហទៀត ហដើម្ីរួ្ររំុគ្នា រកីរាយជ្មួយនឹង្ុរណ្យរារា។ំ ហៅចុង 

្ំរផុតមនឱកា្មនការឧទ្ិ្និងមានអំណរហនះ ពួក្រណាតេ រនរានវលិប្តឡ្់រ 

ហៅកាន់ផ្ះ្ដម្ងរ្រ្់ពួកហេវញិ «ហដាយមានចិតតេរកីរាយហ�ើយហប្តកអរ 

ហដាយហប្ពាះហ្ចកតេី្្រ្ុរ្ដដលប្ពះហយ�បូវ៉ារានហប្រា្ដល់ដាវឌី   ហ�ើយ 

ដល់សាឡបូម៉បូន និងអីុសសាដអលជ្រាស្តេរ្រ្់ប្ទង់» (ខ៨ និង ខ១០)។



ប្ពះវោិរនិងពិធី្ុរណ្យ�លៃង-ទំព័រ-25-



ទំព័រ-26- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពពហស្បតិ៍-១២ សេសា    អំាណាន បពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំាពូក១៣

ខបពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ ៖  អនាកណាដដលហមើលរាយប្ពះ្រន្បូល ហន្ះនឹងនំ្ឲ្យ ខលៃួន 

ប្តរូវវនិ្្  ដតអនាកណាដដលហកាតខ្លៃ ចដល់ប្កឹត្យវន័ិយហន្ះនឹងរានររាវា ន់វញិ។  

្ុភា្ិត ១៣:១៣

 ប្ពះរាជ្រានហធវាើអវាីៗប្េ្់រយ៉ាងហៅកនាុងអំណាចរ្រ្់ប្ទង់   ហដើម្ីហលើក

ទឹកចិតតេដល់ប្្រជ្រាស្តេឲ្យថ្វា យរីវតិរ្រ្់ពួកហេទំាងស្រុង  ដល់ប្ពះនិងដល់

កិចចាការ ្រហប្មើប្ទង់ ប្ពមទំាងហដើម្ី្រហ ើ្រតហមកើងដល់ប្ពះន្មដ៏្ររ ិ្ ុទ្ធរ្រ្់ប្ទង់។ 

ហ�ើយឥឡបូវហនះ អនាកដឹកនំ្មនសា្ន៍អីុសសាដអលអងគាហនះរាន្ររាហា ញភ័្តេុតាង

មនការទទួលយករ្រ្់ប្ពះ និងប្ពះពររ្រ្់ប្ទង់ដបូចជ្ប្ពះអងគារាន្ររាហា ញ ហៅ 

ឯេីហ្រៀន ហៅហដើមរារ្យរ្រ្់ប្ទង់ដដរ។ ហៅរាប្តីមួយ ប្ពះអមាចា ្់ រានហលច មក 

ឲ្យ ប្ទង់ហឃើញ ហៅកនាុងការហ្រើក្ដមតេងមួយ ជ្មួយនឹងប្ពះរារសារមួយថ្៖

«អញរានទទួលហ្ចកតេីអធិសា្ឋ នរ្រ្់ឯងហ�ើយ ក៏រានហរ ើ្ ទីហនះ ទុកជ្ ទី 

្ប្មា្់រអញ ឲ្យរានជ្ទីថ្វា យយញ្ញ្របូជ្។ ហ្រើកាលណាអញ ្ិរទហមឃមិន ឲ្យ

ហភលៃៀងធ្លៃ ក់ចុះ ឬហ្រើអញ្ររាគា ្់រកណតេបូ ្រឲ្យ្ីុ្ំរផ្លៃ ញស្រុក ឬឲ្យមានអា្ននាហរាេ 

ហកើតហឡើងកនាុងពួករាស្តេអញ ហន្ះហ្រើរាស្តេអញ ហេ្រន្្្រខលៃួន ហ�ើយ អធិសា្ឋ ន 

រកមុខអញ ហេ្រន្្្រខលៃួន ហ�ើយអធិសា្ឋ នរកមុខអញ ប្ពមទំាងរាកដ្ររហចញ

ពីផលៃបូវអាប្កក់រ្រ្់ហេ ហន្ះអញនឹងសាតេ ្់រពីហលើឋាន្ួេ៌ ហ�ើយនឹងអត់ហទា្

 អំហពើរា្ររ្រ្់ហេ ទំាងហមើលស្រុកហេឲ្យជ្ផង។ ឥឡបូវហនះ ដភនាកអញ នឹងហៅ 

ដត      ហ្រើក ហ�ើយប្តហចៀកអញ នឹងហៅដតហផ្ៀងសាតេ ្់រហ្ចកតេីដដលហេអធិសា្ឋ នហៅ

ទីហនះដ្ិតឥឡបូវហនះ អញរានហរ ើ្ ប្ពះវោិរហនះ ហ�ើយដញកហចញជ្្ររ ិ្ ុទ្ធ

ហដើម្ីឲ្យហ ម្ា ះអញរានតំាងហៅទីហនះជ្ដរា្រហៅ ឯដភនាក និងចិតតេអញ ក៏នឹង 

ហៅទីហនះជ្និចចា» (ខ ១២-ខ ១៦)។ 

 ប្្រ្ិនហ្រើរាស្តេអីុសសាដអលហៅដតហសាមា ះប្តង់ចំហពាះប្ពះ អគ្រដ៏មាន

្ិររីងុហរឿងហនះនឹងេង់វង្សហៅជ្ហរៀងរ�បូត ជ្្ញ្្ញ មនការគ្្់រ ប្ពះ�ឫទ័យ

រ្រ្់ប្ពះ ដល់រាស្តេដដលប្ពះអងគារានហប្រើ្ហរ ើ្ ជ្ហរៀងរ�បូត។     ប្ពះប្ទង់

រានប្្រកា្ថ្ «ឯពួកសា្ន៍ដមទ ដដលភាជា ្់រខលៃួននឹងប្ពះ ហយ�បូវ៉ាហដើម្ី ហធវាើ 



ប្ពះវោិរនិងពិធី្ុរណ្យ�លៃង-ទំព័រ-27-

ការ រារប្ទង់ ហ�ើយនឹងស្ោញ់ប្ពះ ន្មមនប្ពះ ហយ�បូវ៉ា    ប្ពមទំាង ហធវាើជ្ 

អនាក្ំរហរ ើប្ទង់ េឺប្េ្់រអ្់អនាកណាដដលរកសាមថងា�្់រ្ំរាកឥត្ររាអា ្់រហឡើយ 

ហ�ើយកាន់ខ្ជា ្់រតាមហ្ចក្ី្ញ្្ញ រ្រ្់អញ ហន្ះអញនឹងនំ្ហេមកឯភនាំ ្ររ ិ្ ុទ្ធ 

រ្រ្់អញ ហ�ើយឲ្យហេរានអរ្្របាយ ហៅកនាុងដំណាក់រ្រ្់អញ ដដល ្ ំរា្់រ 

ជ្ទីអធិ សា្ឋ ន អញនឹងទទួលអ្់ទំាងដរាវា យដុត និងយញ្ញ ្របូជ្ រ្រ្់ ហេ   ហៅ 

ហលើអា្ ន្ ដ្ិតដំណាក់អញនឹងរានហៅជ្ទីអធិ សា្ឋ ន្ំរា្់រប្េ្់រទំាង

សា្ន៍» (ហអសាយ ៥៦:៦, ៧)។

 ហដើម្ីជ្ការភាជា ្់រទំន្ក់ទំនងជ្មួយនឹងការធ្ន្រ៉ា្់ររងមនការទទួល

យកហនះ ប្ពះអមាចា ្់រាន្រហងកើតមាគ៌្មនកាតពវាកិចចាយ៉ាងចបា្់ហៅចំហពាះហ្តេច។

ប្ទង់រានប្្រកា្ថ្ «ចំដណកឯង ហ្រើ្ិនជ្ហដើរហៅមុខអញ ដបូចជ្ដាវឌី ជ្ 

ឪពុកឯង ប្ពមទំាងហធវាើតាមប្េ្់រទំាងហ្ចកតេីដដលអញរាន្ររាគា ្់រឯង ហ�ើយ រកសា 

្រញ្ញតតេិ និងប្កឹត្យប្កមទំាង្ុ៉រន្មា នរ្រ្់អញ។ ហន្ះអញនឹងតំាងរារ្យ មននេរ ឯង  

ឲ្យខ្ជា ្់រខជាួនហឡើង ដបូចជ្អញរានតំាង្ញ្្ញ នឹងដាវឌី ជ្ឪពុកឯងថ្នឹងមិន 

ដដលខ្នមានពបូរឯងប្េ្់រប្េងហលើអីុសសាដអលហឡើយ» (ររាក្សប្តទី២ 

៧:១៧, ១៨)។

សុព្រ-១៣ សេសា    អំាណាន បពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំាពូក១៤

ខបពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ ៖  មានផលៃបូវមួយដដលហមើលហៅដបូចជ្ប្តឹមប្តរូវលអា ដល់មនុ្្ស 

ដតចុង្ំរផុតមនផលៃបូវហន្ះ េឺជ្ហ្ចកតេីសាលៃ ្់រវញិ។ ្ុភា្ិត ១៤:១២

 ប្្រ្ិនហ្រើប្ពះហៅសាឡបូម៉បូនហៅដត្រនតេ្រហប្មើដល់ប្ពះអមាចា ្់ ហដាយ 

្រន្្្រប្ពះកាយ ហន្ះរារ្យប្ទង់ទំាងមបូលនឹងរះឥទ្ធិពលលអាដ៏មានអំណាច ហៅ

 ហលើនេរន្ន្ដដលហៅរំុវញិ ដដលធ្លៃ ្់រចា្់រអារមមាណ៍ជ្ខ្លៃ ំងចំហពាះរារ្យរ្រ្់

 ហ្តេចដាវឌីជ្្ិរតាប្ទង់ ហដាយប្ពះ្រន្បូលប្្រក្រហដាយេតិ្រណិ្ត និងកិចចាការ

 ្ ំខ្ន់ៗ ហៅហដើមរារ្យរ្រ្់ប្ពះអងគាផ្្ល់ផងដដរ។ ហដាយទតហឃើញជ្មុននបូវ

ហ្ចកតេីល្ួងយ៉ាងអាប្កក់  ដដលហកើតហចញមកពីភាពចហប្មើនរងុហរឿងនិងកិតតេិយ្

 ខ្ងហលាកិយ ប្ពះរានប្ពមានដល់ហ្តេចសាឡបូម៉បូនឲ្យដឹងជ្មុនអំពីការក្ត់



ទំព័រ-28- ពួកហោរា និងហ្តេច

រំហនឿដ៏អាប្កក់ និងប្រា្់រដល់ប្ទង់ ឲ្យដឹងជ្មុនអំពីលទ្ធផលដ៏អាប្កក់មនអំហពើ

រា្រ ហទាះ្ីរជ្អគ្រប្ពះវោិរហទើ្រដតរាន�លៃងថ្វា យដល់ប្ពះរចួរាល់កនលៃងមក

ថមាីៗក៏ហដាយ ក៏ប្ពះប្ទង់រានប្្រកា្ថ្ ឲ្យរានប្តឡ្់រ «ជ្ទីហប្្រៀ្រផ្ឹម ហ�ើយជ្

ទីតមាះតិះហដៀលហៅចំហពាះសា្ន៍ទំាងអ្់» «ហដាយហប្ពាះសា្ន៍អីុសសាដអល

 រានហរាះ្រង់ហចាលប្ពះហយ�បូវ៉ាជ្ប្ពះមនអយ្យហកាហេ» ហ�ើយ រានហៅ ចា្់រ កាន់

   តាមប្ពះដមទ (ខ ២០, ខ ២២)។ 

 ហដាយមានការហលើកទឹកចិតតេនិងការគំ្ប្ទពី្ំណាក់សារមកពីឋាន្ួេ៌

ថ្  ប្ពះរានឮហ្ចកតេីអធិសា្ឋ នរ្រ្់ប្ទង់ រំនួ្សា្ន៍អីុសសាដអល ហ�ើយ 

ហន្ះហ្តេចសាឡបូម៉បូនរានយាងចបូលហៅកនាុងអំឡុងហពលមួយដដលប្្រក្រហដាយ

្ិររីងុហរឿងកនាុងរារ្យរ្រ្់ប្ទង់ ហៅហពលដដល «អ្់ទំាងហ្តេចហៅដផនដី»

ចបូលហៅគ្ល់ហ្តេចសាឡបូម៉បូន «ហដើម្ីនឹងសាតេ ្់រនបូវប្រាជ្ញា ដដលប្ពះរានប្្រទាន 

មកកនាុងប្ពះទ័យប្ទង់» (ររាក្សប្តទី២ ៩:២៣)។

 ហៅហពលដដលហ្តេចទំាងហនះរានចបូលហៅគ្ល់ហ្តេចសាឡបូម៉បូន ប្ពះអងគា

រាន្រហប្ងៀនហេអំពីប្ពះដដលជ្ប្ពះអាទិករមនរ្រ្់ទំាងអ្់ ហ�ើយពួកប្ទង់

រានវលិប្តឡ្់រហៅកាន់ប្្រហទ្រ្រ្់ប្ទង់វញិហដាយដឹងចបា្់អំពីប្ពះមនសា្ន៍ 



ប្ពះវោិរនិងពិធី្ុរណ្យ�លៃង-ទំព័រ-29-

អីុសសាដអល និងអំពីហ្ចកតេីស្ោញ់រ្រ្់ប្ទង់ដល់មនុ្្សជ្តិ។ 

ឥឡបូវហនះ   ពួកហេរានហឃើញការ្ររាហា ញហ្ចកតេីស្ោញ់ និងការហ្រើក្ររាហា ញ 

អំពីអតតេចរតិ  រ្រ្់ប្ពះ ហៅកនាុងកិចចាការមនធមមាជ្តិទំាងោយ   ហ�ើយការហនះ 

រានដឹកនំ្ពួកហេជ្ហប្ចើនឲ្យប្តឡ្់រមកថ្វា យ្រងគាំដល់ប្ពះ។

 ការ្រន្្្រប្ពះកាយរ្រ្់ហ្តេចសាឡបូម៉បូន ហៅហពលដដលប្ទង់ចា្់រហផតេើម 

ទទួល្រន្ុកកិចចាការនេរ ហៅហពលដដលប្ទង់រានប្្រកា្ទទួលសាគា ល់ ហៅចំហពាះ

ប្ពះថ្ «ទួល្រងគាំដបូចជ្ហកមាងតបូច» (ពងសាវតារក្សប្តទី១ ៣:៧) ហ្ចកតេីស្ោញ់ 

ដ៏ធំហធងរ្រ្់ប្ទង់ចំហពាះប្ពះការហគ្រពដ៏ប្ជ្លហប្រៅចំហពាះកិចចាការខ្ងឯប្ពះ

រ្រ្់ប្ទង់ ការលះ្រង់ខលៃួនឯង និងការហលើកតហមកើងដល់ប្ពះអាទិករដ៏ខ្ព្់្ំរផុត 

មនរ្រ្់្ពវាសារហពើទំាងអ្់ហនះ្ររាហា ញពីលក្ខណៈ្ម្តតេិនិងតមមលៃមនការខំ

ប្្ឹរងដប្្រង ដដលរាន្ររាហា ញហៅកនាុងការ្រញចា ្់រការសាង្ង់ប្ពះវោិរ កាល

ហៅកនាុងអំឡុងហពលមនការអធិសា្ឋ ន�លៃងប្ពះវោិររ្រ្់ប្ទង់  ប្ពះអងគារានលុត

រងគាង់ហដាយទបូលអងវារហៅប្ពះ  ហដាយការ្រន្្្រប្ពះកាយ្កតេិ្មជ្អនាកទបូល

អងវារ។ អនាកហដើរតាមប្ពះប្េិ្តេន្្ម័យ្រចចាុ្រ្ននាហនះ េួរដតប្្ររុងប្្រយ័តនាចំហពាះ

ដំហណើ រហឆ្្ព ះហៅរកការរាត់្រង់វញិ្្ញ ណមនការហគ្រព និងការហកាតខ្លៃ ចប្ពះ។

ប្ពះេម្ពីរ្រហប្ងៀនដល់មនុ្្សពីរហ្រៀ្រ ដដលពួកហេេួរដតចបូលហៅឯប្ពះ ដដលជ្ 

ហៅោវា យរ្រ្់ពួកហេ  ហដាយការ្រន្្្រខលៃួននិងការហកាតខ្លៃ ច ហដាយសារហ្ចកតេី

រំហនឿហៅកនាុងប្ពះដ៏ជ្អនាក្ប្ងរួ្រ្ប្ងរួម (ធីម៉បូហថទី១ ២:៥)។ អនាក្រហ្រេម្ពីរ 

ទំនុកតហមកើងរានប្្រកា្ថ្៖

 «ដ្ិតប្ពះហយ�បូវ៉ាប្ទង់ជ្ប្ពះយ៉ាងធំ 

 ហ�ើយជ្មោក្សប្តយ៉ាងខ្ព្់ហលើអ្់ទំាងប្ពះ។ 

 មកចុះ ចបូរហយើងឱនកាយថ្វា យ្រងគាំទំាងអ្់គ្នា  

 ចបូរហយើងលុតរងគាង់ហៅចំហពាះប្ពះហយ�បូវ៉ា 

 ជ្ប្ពះដ៏្រហងកើតហយើងខញាុំ»។ 

     ទំនុកតហមកើង ៩៥:៣-៦។



ទំព័រ-30- ពួកហោរា និងហ្តេច

សៅរ៍-១៤ សេសា    អំាណាន បពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំាពូក១៥

ខបពរះគម្ពីរប្រចំាសប្តាហ៍  ៖  ឯហ្ចកតេីហកាតខ្លៃ ចដល់ប្ពះហយ�បូវ៉ា ហន្ះជ្ហដើម ចម

 មនប្រាជ្ញា  អ្់អនាកដដលកាន់តាម ហន្ះមានហយា្រល់លអា  ហ្ចកតេី្រហ ើ្រមនប្ទង់

ជ្្់រហៅអ្់កល្ជ្និចចា។ ទំនុកតហមតេើង ១១១:១០

 ទំាងហៅកនាុងការថ្វា យ្រងគាំជ្សាធ្រណៈនិងការថ្វា យ្រងគាំផ្្ល់ខលៃួន  ហយើង

មានកាតពវាកិចចាប្តរូវដតលុតរងគាង់ហៅចំហពាះប្ពះ ហៅហពលដដលហយើងទបូលថ្វា យ 

ការអធិសា្ឋ នដល់ប្ទង់។  ប្ពះហយ្៊បូវដដលជ្េំរបូរ្រ្់ហយើងប្ទង់រាន         «លុតប្ពះរងគាង់

  ប្កា្រចុះអធិសា្ឋ ន» (លបូកា២២:៤១)។ ប្ពះេម្ពីរក៏រានកត់ប្តាថ្ពួកសាវក័រ្រ្់ 

ប្ពះអងគាក៏រាន «លុតរងគាង់ហ�ើយអធិសា្ឋ ន» ផងដដរ (កិចចាការ ៩:៤០)។

ហលាក្ុ៉រលរានប្្រកា្ថ្  «ខញាុំលុតរងគាង់ហៅចំហពាះប្ពះវរ្ិរតាមនប្ពះហយ្៊បូវ 

ប្េិ្តេ ជ្ប្ពះអមាចា ្់មនហយើងរាល់គ្នា » (ហអហភ ប្ូរ ៣:១៤)។ កនាុងការលន់តួហទា្ 

រ្រ្់សា្ន៍អីុសសាដអលហៅចំហពាះប្ពះ  ហលាកហអហ្គ្លរានលុតរងគាង់។ 

ប្ូមអានេម្ពីរ ហអហ្គ្ល ៩:៥។ ហលាកដានីដយ៉ល «រានលុតរងគាង់អធិសា្ឋ ន

 ហ�ើយអរប្ពះេុណដល់ប្ពះរ្រ្់ហលាកមួយមថងា្ីរដង» (ដានីដយ៉ល ៦:១០)។

 ការហគ្រពដ៏ពិតប្រាកដចំហពាះប្ពះប្តរូវរាន្រណាតេ លចិតតេហដាយការយល់ 

ដឹងអំពីភាពដ៏ធំឧតតេមគ្មា នប្ពំដដនរ្រ្់ប្ទង់  និងការទទួលសាគា ល់ប្ពះវតតេមាន 

រ្រ្់ប្ទង់។  ហដាយដឹងពីប្ពះដដលហមើលមិនហឃើញហនះ  មនុ្្សទំាងអ្់ប្តរូវ

ដតហកាត្រហ ើ្រដល់ប្ពះអងគាយ៉ាងប្ជ្លហប្រៅ។ ហពលហវលានិងទីកដនលៃង្ប្មា្់រ 

អធិសា្ឋ នេឺជ្ហពលនិងកដនលៃងដ៏ពិ្ិដ្ឋ ពីហប្ពាះប្ពះប្ទង់េង់ហៅទីហន្ះ។  ហ�ើយ 

ហដាយការ្ររាហា ញការហគ្រពហៅកនាុងអាក្រ្កិរយិា និងការប្្រប្ពឹតតេ ហធវាើឲ្យអារមមាណ៍ 

ដដលប្ពះរាន្រណាតេ ល កាន់ដតប្ជ្លហប្រៅហឡើង។ អនាក្រហ្រេម្ពីរទំនុកតហមកើង 

ហពាលថ្ «ប្ពះន្មប្ទង់្ររ ិ្ ុទ្ធហ�ើយេួរហគ្រព» (ទំនុកតហមកើង ១១១:៩)។

ហៅហពលដដលពួកហទវតានិយាយអំពីប្ពះន្មហនះ   ហលាករានរំាង មុខរ្រ្់ 

ហលាក។  ដបូហចនាះ ហយើងជ្មនុ្្សដដលមានរា្រេួរដតថ្វា យការហគ្រពដល់ប្ពះ

ហដាយសារ្រ្របូរមាត់រ្រ្់ហយើង!

 ដមនហ�ើយ មនុ្្សទំាងចា្់ទំាងហកមាងេួរពិចារណាអំពីប្ពះ្រន្បូលកនាុង 



ប្ពះវោិរនិងពិធី្ុរណ្យ�លៃង-ទំព័រ-31-

ប្ពះេម្ពីរដដល្ររាហា ញពីភាពអសាចា រ្យមនការហគ្រពចំហពាះទីកដនលៃងដដលប្ពះេង់

ហៅ។ ប្ពះរាន្ររាគា ្់រដល់ហលាកម៉បូហ្ឲ្យ «ហដាះដ្្កហរើងពីហរើងហចញ ដ្ិត

កដនលៃងដដល�រហន្ះជ្ទី្ររ ិ្ ុទ្ធ» (និក្ខមនំ ៣:៥)។  ្រន្្្់រពីរានហឃើញការ

ហ្រើក្ដមតេងពីហទវតាមក  ហលាកយ៉ាកុ្ររានប្្រកា្ថ្    «ពិតប្រាកដជ្ប្ពះហយ�បូវ៉ា 

ប្ទង់េង់ហៅទីហនះហ�ើយ ដតអញមិនរានដឹងហទ។ គ្ត់ក៏នឹកភ័យ ហ�ើយនិយាយថ្  

ទីកដនលៃងហនះេួរឲ្យដ្ញាងខ្លៃ ចណា្់  ទីហនះមិនដមនជ្អវាីហទ េឺជ្ដំណាក់ មនប្ពះ  

ហ�ើយជ្ទាវា រឋាន្ួេ៌ពិត» (ហលាកុ្រ្តតេិ ២៨:១៦, ១៧)។

 ហៅកនាុងប្ពះ្រន្បូលដដលប្ទង់រានមាន្រន្បូល ហៅកនាុងកមមាវធីិ្ុរណ្យ�លៃង

ប្ពះវោិរហន្ះ    ហ្តេចសាឡបូម៉បូនរានខំប្្ឹរងដប្្រងដកយកភាពគ្មា នរំហនឿហលើ

ប្ពះអាទិករ ដដលចបូលមក្ិរទរំាងេំនិតរ្រ្់ពួកអនាកមិនហរឿប្ពះ ហចញពីចិតតេ 

រ្រ្់ពួកអនាកដដលរានមកចបូលរមួហៅកនាុងពិធីហនះ។  ប្ពះមនឋាន្ួេ៌មិនដបូចជ្

ប្ពះរ្រ្់ពួកសា្ន៍ដមទ  ដដលប្តរូវរានហេឃំុឃាំងហៅដតកនាុងប្ពះវោិរហន្ះ

ហទ ដតប្ពះអងគានឹងរួ្ររាស្តេរ្រ្់ប្ទង់ហដាយប្ពះវញិ្្ញ ណរ្រ្់ប្ទង់  ហៅហពល

ដដលពួកហេមករួ្ររំុគ្នា   ហៅកនាុងប្ពះរារដំណាក់ដដលហេរានថ្វា យដល់ប្ទង់ 

ទុកជ្ទីកដនលៃង្ប្មា្់រថ្វា យ្រងគាំ។

អាទិត្យ-១៥ សេសា    អំាណាន បពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំាពូក១៦

ខបពរះគម្ពីរប្រចំាថ្ងៃ ៖  ដតនឹងមានហពលហវលាមក ក៏ហៅឥឡបូវហនះហ�ើយ ហន្ះពួក

អនាកដដលថ្វា យ្រងគាំហដាយពិតប្តង់ ហេនឹងថ្វា យ្រងគាំប្ពះវរ្ិរតាហដាយវញិ្្ញ ណ 

និងហ្ចកតេីពិត ពីហប្ពាះប្ពះវរ្ិរតា ប្ទង់រកពួកអនាកយ៉ាងហន្ះ ឲ្យរាន ថ្វា យ្រងគាំ 

ប្ទង់។ យ៉បូោន ៤:២៣

 ជ្ហប្ចើន្តវត្សរហ៍ប្កាយមក ហលាក្ុ៉រលរាន្រហប្ងៀនហ្ចកតេីដបូចគ្នា

ហនះ ហៅកនាុងប្ពះេម្ពីរថ្៖ «ដ្ិតប្ពះដដល្រហងកើតហលាកិយ និងរ្រ្់្ពវាសារហពើ 

ប្ពះអងគាហន្ះប្ទង់ជ្ប្ពះអមាចា ្់មនឋាន្ួេ៌  និងដផនដី   ប្ទង់មិនេង់ហៅកនាុង

វោិរដដលមដមនុ្្សរានហធវាើហទ ក៏មិនរាច់មានមដមនុ្្ស្រហប្មើប្ទង់ដបូចជ្ប្ទង់  

ប្តរូវការអវាីហន្ះផងដដរ   ដ្ិតេឺប្ទង់ដដលផគាត់ផគាង់ហដាយប្ពះអងគាប្ទង់    ឲ្យប្េ្់រ 



ទំព័រ-32- ពួកហោរា និងហ្តេច

ទំាង អ្់មានរីវតិ មានដហងហាើមប្េ្់ររំពបូក ប្ទង់រាន្រហងកើតមនុ្្សប្េ្់រសា្ន៍

ពី្មដតមួយ ឲ្យរានហៅហពញហលើដផនដី ប្ពមទំាង្ហប្មចកំណត់ ហពល ហវលា

ដដលរានតំាងជ្មុន និងប្ពំទីលំហៅរ្រ្់ហេប្េ្់រគ្នា  ហដើម្ីឲ្យហេដ្វាងរកប្ពះ 

ដប្កងហេនឹងរកប្ទង់ហឃើញ ហដាយខំរាវរកដមនហន្ះហទដឹង ហទាះហ្រើប្ទង់មិនេង់

ឆ្ងា យពីហយើងនីមួយៗក៏ហដាយ។ ដ្ិតេឺហដាយសារប្ទង់ ហ�ើយ ដដលហយើង រាល់

 គ្នា  រានរ្់ កហប្មើក ហ�ើយមានហៅផង ដបូចជ្ពួកអនាកហលើកកំណាព្យខលៃះរ្រ្់

អនាករាល់គ្នា  រាននិយាយដដរថ្ មនុ្្សហយើងជ្ពបូរប្ពះដដរ»

(កិចចាការ ១៧:២៤-២៨)។

 «មានពរហ�ើយ នេរណាដដលយកប្ពះហយ�បូវ៉ាទុកជ្ប្ពះរ្រ្់ខលៃួន 

 េឺសា្ន៍ដដលប្ទង់រានហរ ើ្  ទុកជ្មរតករ្រ្់ប្ទង់។ 

 ប្ពះហយ�បូវ៉ាប្ទង់ទតមកពីហលើឋាន្ួេ៌ 

 ប្ទង់ហឃើញមនុ្្សហលាកទំាងអ្់ 

 ប្ទង់ទតមកពីឋានដ៏ជ្ទីលំហៅរ្រ្់ប្ទង់ 

 ក៏ហឃើញអ្់អនាកដដលហៅដផនដីផង»។

 

 «ប្ពះហយ�បូវ៉ាប្ទង់រានតំាង្រលលៃ័ងកប្ទង់ហៅហលើឋាន្ួេ៌ 

 ហ�ើយរារ្យប្ទង់ក៏ប្េ្់រប្េងហលើទំាងអ្់»។

 «ឱប្ពះអងគាហអើយ ផលៃបូវប្ទង់ជ្ផលៃបូវ្ររ ិ្ ុទ្ធ 

 ហតើមានប្ពះឯណាដដលធំដបូចជ្ប្ទង់? 

 ប្ទង់ជ្ប្ពះដដលហធវាើការយ៉ាងអសាចា រ្យ 

 ប្ទង់រាន្ដមតេងឲ្យសាគា ល់ឥទា្ធ នុភាពមនប្ទង់ ហៅកណាតេ លអ្់ទំាងសា្ន៍ »។ 

      ទំនុកតហមកើង ៣៣:១២-១៤, ១០៣:១៩, ៧៧:១៣, ១៤។



ប្ពះវោិរនិងពិធី្ុរណ្យ�លៃង-ទំព័រ-33-

 ហទាះ្ីរជ្ប្ពះប្ទង់មិនរានេង់ហៅកនាុងប្ពះវោិរដដលហធវាើហដាយមដមនុ្្ស

ក៏ ហដាយ  ក៏ប្ទង់ប្្រទានកិតតេិយ្ដល់ការរួ្ររំុគ្នា មនរាស្តេរ្រ្់ប្ទង់ហដាយប្ពះ 

វតតេមានរ្រ្់ប្ទង់ដដរ។ ប្ពះអងគារាន្នយាថ្ ហៅហពលដដលពួកហេមករួ្ររំុ

គ្នា ហដើម្ីដ្វាងរកប្ទង់  ហដើម្ីប្្រកា្ទទួលសាគា ល់អំហពើរា្ររ្រ្់ពួកហេ   និង

ហដើម្ីអធិសា្ឋ នឲ្យគ្នា ហៅវញិហៅមក ហន្ះប្ទង់រួ្រជ្មួយនឹងពួកហេហដាយប្ពះ

 វញិ្្ញ ណរ្រ្់ប្ទង់។  ្ុ៉រដនតេ  អ្់អនាកដដលមករួ្ររំុគ្នា ហដើម្ីថ្វា យ្រងគាំប្ទង់ប្តរូវ

ដតហរាះ្រង់ហចាលនបូវកិចចាការអាប្កក់ទំាងអ្់ហចញ។   ប្្រ្ិនហ្រើពួកហេមិនរាន 

មកថ្វា យ្រងគាំប្ទង់ហដាយវញិ្្ញ ណនិងហ្ចកតេីពិត   និងហៅកនាុង្ប្ម្់ មនភាព

 ្ររ ិ្ ុទ្ធ ហទ ហន្ះការមករួ្ររំុគ្នា រ្រ្់ពួកហេក៏គ្មា នប្្រហយារន៍អវាីដដរ។  ចំហពាះ 

អនាកដដលថ្វា យ្រងគាំដល់ប្ទង់ដ្រ្រហនះ ប្ពះអមាចា ្់មាន្រន្បូលថ្«្រណាតេ រនហេ  

ហគ្រពប្្រតិ្រតតេិដល់អញដត្រ្របូរមាត់ហទ ឯចិតតេហេហៅឆ្ងា យពីអញណា្់» 

(ម៉ាថ្យ ១៥:៨)។ អ្់អនាកដដលថ្វា យ្រងគាំដល់ប្ពះប្តរូវដតថ្វា យ្រងគាំប្ទង់ 

«ហដាយវញិ្្ញ ណនិងហ្ចកតេីពិត ពីហប្ពាះប្ពះវរ្ិរតាប្ទង់រកពួកអនាកយ៉ាងហន្ះ 

ឲ្យរានថ្វា យ្រងគាំប្ទង់» (យ៉បូោន ៤:២៣)។ «ប្ពះហយ�បូវ៉ាប្ទង់េង់ហៅកនាុង

ប្ពះវោិរ្ររ ិ្ ុទ្ធរ្រ្់ប្ទង់វញិ  ចបូរឲ្យដផនដីទំាងមបូលហ្ងាៀមសាងា ត់ ចំហពាះ 

ប្ទង់ ចុះ» (ោរាេុក ២:២០)៕



ទំព័រ-35-ពួកហោរា និងហ្តេច



អំនួតននភាពចហ្រើនរងុហរឿង-ទំព័រ-35-

ច័ន្ទ-១៦ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក១៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ កាល ណា ផ្លូវ ្្រ្ពរឹតតេ រ្រ្់ រនុ្្ស ណា ជា ទី គា្់រ ដល់ 

្ពរះហឫទ័យ នន ្ពរះហយហលូវ៉ា ហោរះ ្ទង់ ក៏ ្រណាតេ ល ឲ្យ ទំាង ពួក ខ្មា ំង្្តរូវ បាន 

ជា ហរ្តី នរឹង អ្នក ហោរះ ដដរ។  ្ុភា្ិត ១៦:៧

 ហៅហពលដដលហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូន បានហលើកតហរកើង្ករឹត្យវន័ិយននឋាន្ួគ៌ 

្ពរះជាម្ចា ្់ក៏បានគង់ហៅជារួយ  ្ពរទំាងបាន្្រទាន្បាជាញា ដល់ហ្តេចអង្គ

ហនរះឲ្យ្គ្់រ្គងហលើសា្ន៍អីុស្សាដអលហោយហ្ចកតេីហរត្តេ ករណុា   និងរិន 

លហរអៀង។ ហៅ្គាដំ្រលូង ហៅហពលដដល្ទព្យ្រ្បតតេិ និងកិតតេិយ្ននហោកិយ

 បានចលូលហៅឯ្ទង់ ្ទង់ហៅដត្រោទា ្រ្ពរះកាយ ហហើយឥទ្ិពលរ្រ្់្ទង់ហៅ

ដតល្បីរនទាទឺដដរ។  «ចំដែកសាឡលូរ៉ាលូន ្ទង់ហសាយរាជ្យហលើអ្់ទំាងនគរ ចា្់រ 

តំ្ង ពីទហន្ហអ៊ើ្បាត រហលូតដល់ស្្រុកភីលី្ទាីន ហហើយហៅដល់ ្ពំស្្រុក ហអ្ីុពទា 

ហទៀត នគរទំាងហោរះក៏ោំយក្ួយអាកររកថ្វា យសាឡលូរ៉ាលូន ្ពរទំាងហគារព 

ដល់្ទង់ រហលូតដល់អ្់្ពរះជនមា»។  «ដ្បិត្ទង់ … ក៏ម្នហ្ចកតេី្ុខហៅ្គ្់រ 

ទិ្ជំុវញិ។ ពួកយលូោ និងពួកអីុស្សាដអល ហគហៅហោយ្ុខសានតេ ្ត្ែ ្គ្់រ គា្ន  

ហៅហ្ការហ្ទើងទំពំាងបាយជលូរ ហហើយហ្ការហដើរោវា រ្រ្់ខ្ួន ចា្់រតំ្ងពី 

្ករុង ោន់ រហលូតដល់ហ្រៀហ្បា ដរា្រដល់អ្់្ពរះជនមាននសាឡលូរ៉ាលូន» 

(ពងសាវត្រក្ស្តទី១ ៤:២១, ២៤, ២៥)។

 ្រ៉ាុដនតេ ្រោទា ្់រពីហពល្ពរឹករួយ ហ្ចកតេី្នយាដ៏អសាចា រ្យរួយហៅក្នុង្ពរះ

ជនមារ្រ្់្ទង់ ្តរូវបាន្តឡ្់រហៅជាងងរឹត ហោយសារការហបារះ្រង់ជំហនឿ។

្្រវតតេិសាស្តេបានកត់្ត្ហហតុការែ៍ដ៏ស្្ហងរះស្្ហោចរ្រ្់អ្នកដដលហគ

០៣

អំនួតននភាពចម្រើនរងុមរឿង



ទំព័រ-36-ពួកហោរា និងហ្តេច

ធ្្្់របានហៅថ្ហយឌីឌីយ៉ា  ដដលម្នន័យថ្ «ហោយហ្ពារះជាទីស្្ឡាញ់ដល់ 

្ពរះហយហលូវ៉ា» ជាហ្តេចដដល្ពរះបាន្្រទានកិតតេិយ្ហោយនិរិតតេរលូ្រននការ្ពវា 

្ពរះហឫទ័យពី្ពរះយ៉ាងអសាចា រ្យ ដដល្ពរះ្បាជាញា ញាែនិងហ្ចកតេី្ុចរតិ 

រ្រ្់្ទង់ោំរកនលូវហករ តេិ៍ហ ម្ា រះល្បីលបាញដល់្ទង់ពា្ហពញសាកលហោក

ជាហ្តេចដដលបានដរឹកោំនគរដនទឲ្យថ្វា យកិតតេិយ្ដល់្ពរះននសា្ន៍អីុស្សា ដអល 

្ទង់បានដ្ររហចញពីការថ្វា យ្រង្គំដល់្ពរះហយហលូវ៉ា ហៅថ្វា យ្រង្គំ ្ពរះនន សា្ន៍ 

ដនទវញិ (សំាយលូដអលទី២ ១២:៣៥)។

 រា្់ររយឆ្្ន ំរុនហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូនហឡើង្គងរាជ្យ្រ្បតតេិ ្ពរះអម្ចា ្់បាន

្រោហា ញឲ្យហ�ើញជារុននលូវការវោិ្ដដលនរឹងហកើតហឡើង ដល់អ្នកដដលនរឹង្តរូវ 

បានហគហលើកតំ្ងឲ្យហ្វាើជាអ្នកដរឹកោំហលើសា្ន៍អីុស្សាដអល ហោយ្ពរះអង្គ

បាន្្រទានការដែោំ្្ម្្់រពួកហគ ត្ររយៈហោករ៉ាលូហ្។ ្ពរះជាម្ចា ្់

បាន្្រទានទិ្ហៅដល់អ្នកដដលនរឹងអង្គុយហលើ្រល្័ងកននសា្ន៍អីុស្សាដអល 

ហោយ្ទង់បានម្ន្រនទាលូលថ្ «កាលណាហ្តេចហោរះ បានហឡើងគង់ ហលើ ្រល្័ងក 

រាជ្យហហើយ ហោរះ្តរូវឲ្យចរ្ង្ករឹត្យវន័ិយ ត្រគរ្ីរដដលហៅ រុខពួកហលវ ីដ៏ជា 

្ង្ឃ ទុកក្នុងហ្ៀវហៅ្្ម្្់រខ្ួន ្តរូវឲ្យហ្ៀវហៅហោរះហៅជារួយនរឹងខ្ួន 

ហហើយ្តរូវហរើលរាល់ដតន្ងៃជានិចចា អ្់រួយជីវតិផង ហដើរ្បីនរឹងទម្្្់រខ្ួន ឲ្យ

ហចរះហកាតខ្្ចដល់្ពរះហយហលូវ៉ាជា្ពរះននខ្ួន ្្រហយជន៍ឲ្យបានកាន់ត្រ្គ្់រ 

ទំាងហ្ចកតេីដដលហៅក្នុង្ករឹត្យវន័ិយ និងចបា្់រទំាងហនរះ ្ពរទំា ង្្រ្ពរឹតតេ ត្រ 

ផង ហហើយកំុឲ្យហកើតម្នចិតតេ្ំហលើពួក្រង្រអលូនខ្ួន ឬោកដ្ររហចញ ពីហ្ចកតេី 

្រោ្គ ្់រ ហៅខ្ងសាតេ ំ ឬខ្ងហ្វាងហឡើយ ហនរះគទឺហដើរ្បីឲ្យបានជីវតិជាយលូរអដងវាង

ហៅ ក្នុងនគរខ្ួន ្ពរទំាងកលូនហៅរ្រ្់ខ្ួនហៅក្នុងពួកសា្ន៍អីុស្សាដអល

តហរៀង ហៅ» (ហចាទិយកថ្ ១៧:១៨-២០)។

អង្គារ-១៧ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក១៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ្គ្់រ ទំាង ផ្លូវ រ្រ្់ រនុ្្ស ្ុទ្ ដត សាអ ត ហៅ ដភ្នក ខ្ួន ដត គទឺ 

្ពរះហយហលូវ៉ា ដដល ្ទង់ ្ ្រឹង អ្់ ទំាង ទរឹក ចិតតេ វញិ។ ្ុភា្ិត ១៦:២



អំនួតននភាពចហ្រើនរងុហរឿង-ទំព័រ-37-

ក្នុងការភាជា ្់រទំោក់ទំនងហៅនរឹងការ្រហ្ងៀនហនរះ ្ពរះអម្ចា ្់បាន្បា្់រឲ្យអ្នក

ដដលនរឹង្តរូវចាក់ហ្្រងតំ្ងឲ្យហ្វាើជាហ្តេច ្្ររុង្្រយ័ត្នរិន្តរូវ   «យកភរយិជា   

ហ្ចើនដដរ ហដើរ្បីកំុឲ្យម្នចិតតេោកដ្ររហចញហៅហឡើយ ក៏រិន្តរូវ្្ររលូល្បាក់

ម្្ជាហ្ចើនហលើ្លុ្រដដរ» (ខ១៧)។

 ហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូនបាន្ជា្រពីការ្ពម្នហនរះយ៉ាងចបា្់  ហហើយ្ពរះអង្គ 

បានយក្ពរះទ័យទុកោក់នរឹងការ្ពម្នហនរះរួយរយៈ។    ហ្ចកតេី្បាថ្្ន ដ៏្ំ

្ំរផុតរ្រ្់្ពរះអង្គ គទឺការរ្់ហៅនិង្គ្់រ្គងនគរហៅត្រ្ករឹត្យវន័ិយដដល្ពរះ 

បាន្្រទានហៅភ្នំ្ីុណាយ។ អាក្រ្បកិរយិននការដរឹកោំ្្រហទ្រ្រ្់ ្ពរះអង្គ 

ផទាុយពី្្រនពែីនននគរហផ្សងៗ ជានគរដដលរិនហកាតខ្្ច្ពរះ ហៅ្រ័យ 

្ពរះអង្គ និងជា្្រហទ្ដដលពួកអ្នកដរឹកោំរ្រ្់ពួកហគជាន់ឈ្ី្ករឹត្យវន័ិយ 

រ្រ្់្ពរះនរឹងហជើង។

 ក្នុងការ្វារះដ្វាងព្ងរឹងកមំ្្ងននទំោក់ទំនងរ្រ្់្ទង់ ជារួយនរឹង 

នគរដ៏ម្នអំណាចហៅភាគខ្ងត្បលូងនននគរអីុស្សាដអល ហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូន 

្្រ្ុយយង្្ងទរឹកដីដដល្ពរះបានោរ្បារ។ សាតំ្ងដរឹងអំពីលទ្ផល 

ដដលនរឹងហកើតហឡើងពីការរិនសាតេ ្់រ្រោ្គ ្់រ្ពរះ ហហើយហៅហដើររជជាកាលរ្រ្់្ពរះ 

ហៅសាឡលូរ៉ាលូន ជាឆ្្ន ំដដលម្ន្ិររីងុហរឿងហោយសារ្បាជាញា  ហ្ចកតេីហរត្តេ  

ករណុា និងហ្ចកតេី្ុចរតិរ្រ្់ហ្តេច សាតំ្ងបានពយាយរោំរក នលូវឥទ្ិពល 

ដដលនរឹងគា្់រហំលើងភាពហសាមា រះ្តង់រ្រ្់ហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូន ហោយឧបាយកល 

ហហើយ្រណាតេ លឲ្យ្ទង់ដ្រកហចញពី្ពរះ។ ហយើងដរឹងហោយសារកំែត់្ត្ក្នុង 

្ពរះគរ្ីរថ្ការខំ្្ររឹងដ្្រងហោរះបានទទួលហជាគជ័យ «ឯសាឡលូរ៉ាលូន្ទង់ចង   

ញាតិពន្នរឹងផាហរា៉ាន ជាហ្តេចស្្រុកហអ្ីុពទា ហោយយក្ុរ្តីផាហរា៉ានហ្វាើជាភរយិ

ហហើយោំោងរកក្នុង្ករុងោវឌី ទាល់ដត្ទង់បាន្ង់ដំណាក់រ្រ្់្ទង់និង 

្ពរះវោិរនន្ពរះហយហលូវ៉ា ្ពរទំាងកំដផងជំុវញិ្ករុងហយរលូសាឡិររចួជាហស្្ច»  

(ពងសាវត្រក្ស្តទី១ ៣:១)។

 ហចញពីគំនិតរ្រ្់រនុ្្ស អាពាហ៍ពិពាហ៍ហនរះោក់ដលូចជា្រញ្ជា ក់ពី

្ពរះពរ ដ្បិតរហហ្ីរ្រ្់ហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូន្តរូវបានផ្ា្់្រតេលូរជំហនឿ ហហើយរ្ួរររួ



ទំព័រ-38-ពួកហោរា និងហ្តេច

ជារួយនរឹង្ពរះហៅសាឡលូរ៉ាលូនក្នុងការថ្វា យ្រង្គំដល់្ពរះពិត ហទារះ្ីរជាអាពាហ៍

ពិពាហ៍ហោរះផទាុយពី្ករឹត្យវន័ិយរ្រ្់្ពរះក៏ហោយ។ ហលើ្ពីហនរះហៅហទៀត ្ពរះ

ហៅផាហរា៉ានបានផតេល់្ញ្ញា ននការ្រហ្រើដល់សា្ន៍អីុស្សាដអល ហោយបាន

យកទី្ករុងហកហ្៊ើរដដល្ទង់បាន្ម្្្់រ «សា្ន៍កាណាន ដដលហៅ ស្្រុកហោរះ» 

រចួបាន្្រទានទី្ករុងហោរះ «ហៅ្ពរះរាជ្ុរ្តី្ទង់ ដដលជាភរយិសាឡលូរ៉ាលូន 

ទុកជាចំែងនដ»  (ពងសាវត្រក្ស្តទី១ ៩:១៦)។ ហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូន្ទង់បាន

កសាងទី្ករុងហនរះសាជា្មាីហឡើងវញិ ហហើយការហនរះោក់បានព្ងរឹងនគររ្រ្់ 

្ទង់យ៉ាងខំ្្ងក្ា ហៅត្រ្រហណាតេ យហ្្នរ្រុ្ទហរឌីដទររា៉ា ហែ។ ្រ៉ាុដនតេ ក្នុងការ 

ចង្រ្័ន្ហរ្តីជារួយនរឹងនគរដដលរិនហជឿ្ពរះ ហហើយរ រឹតចំែងហរ្តីភាព 

ហោយហរៀ្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ជារួយនរឹងម្ចា ្់ក្ស្តីននអ្នកថ្វា យ្រង្គំរលូ្រ្ពរះ ្ពរះ

ហៅសាឡលូរ៉ាលូនកំពុងហ្វាើ្ពហងើយកហនតេើយចំហពារះរុខោទីដ៏ម្ន្បាជាញា  ដដល ្ពរះ 

បានតំ្ង្ទង់ហឡើង  ្ំរា្់ររកសាភាព្ររ ិ្ ុទ្ដល់រាស្តេរ្រ្់្ទង់ហោរះហហើយ។

ហ្ចកតេី្ង្ឃរឹរថ្រហហ្ីដដលជាជនជាតិហអ្ីុពទារ្រ្់្ទង់នរឹងផ្ា្់្រតេលូរជំហនឿ

គទឺ្គាន់ដតជាហល្្្ម្្់រ្គ្របំាងអំហពើបា្រដ៏កហរសាយរួយ្រ៉ាុហណាណ រះ។

 ហោយហ្ចកតេីអាែិតអា ល្ូរ ្ពរះជាម្ចា ្់បាន្រដិហ្្កំហុ្ដ៏្ងៃន់្ងៃរ

ហនរះរួយរយៈ ហោយ្បាជាញា រ្រ្់្ទង់ ហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូនអាចពិនិត្យហរើល យ៉ាង

ហោចណា្់ក៏ពីទំហំននកមំ្្ងរ្រ្់អំហពើអា្កក់ ដដលហកើតហឡើងពីការហ្វា្

្្រដហ្រ្រ្់្ទង់ហនរះដដរ។ ្រ៉ាុដនតេ ្ពរះហៅសាឡលូរ៉ាលូនបានចា្់រហផតេើរហរើលរិន

ហ�ើញនលូវ្្រភពននអំណាចនិង្ិររីងុហរឿងរ្រ្់្ពរះអង្គ។ ហៅហពលដដល ហ្ចកតេី 

ហ្្នោ្គ្របំាង ្ពរះអង្គបានហ្្រើអំណាចហោយរិនបានពិចារណា រកហហតុផល

ការទុកចិតតេហលើខ្ួនឯងក៏ហកើនហឡើង ហហើយ្ពរះអង្គដ្ររជាពយាយរហ្វាើត្រ

្ំរែង្ពរះហឫទ័យរ្រ្់្ពរះអង្គហោយហដើរត្រផ្លូវរ្រ្់្ទង់ផាទា ល់ហៅវញិ។

្ពរះអង្គបានពិចារណាហ�ើញថ្ ការចង្រ្័ន្ហរ្តីខ្ងនហយបាយ និងហ្ដ្ឋកិចចា

ជារួយនរឹង្្រហទ្ជិតខ្ង នរឹងោំឲ្យ្្រហទ្ទំាងអ្់ហោរះសា្គ ល់្ពរះោរ

រ្រ្់្ពរះ ហហើយ្ពរះអង្គបានចង្រ្័ន្ហរ្តីហោយរិន្ររ ិ្ ុទ្ជារួយនរឹង

្្រហទ្ផ្សងៗ រួយហហើយរួយហទៀត។ ការចង្រ្័ន្ហរ្តី ហនរះដតងដតហ្វាើ



អំនួតននភាពចហ្រើនរងុហរឿង-ទំព័រ-39-

ហឡើងហោយការហរៀ្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ជារួយនរឹងម្ចា ្់ក្ស្តីដដលរិនហជឿ្ពរះ។ 

ការ្ត្្់្រោ្គ ្់ររ្រ្់្ពរះហយហលូវ៉ា្តរូវបានហគទុកហចាលរួយអហន្ើហោយសារ

ដត្្រនពែីនន្្រជារាស្តេដដលហៅជំុវញិ។

 

ពុធ-១៨ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក១៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចិតតេ ដដល ្ ្របាយ ជា ថ្្ន ំ យ៉ាង វហិ្្ ដត វញិ្ញា ែ បាក់ ដ្រក 

រដរង ឲ្យ ្ អរឹង រងី ្ ងៃួត ហៅ។ ្ុភា្ិត ១៧:២២

 ្ពរះហៅសាឡលូរ៉ាលូន្រហញ្ឆោ តខ្ួនឯងថ្ ្បាជាញា និងអំណាចននគំរលូរ្រ្់្ទង់ 

នរឹងដរឹកោំរហហ្ីរ្រ្់្ទង់ហចញពីការថ្វា យ្រង្គំរលូ្រ្ពរះ ឲ្យរកថ្វា យ្រង្គំ ្ពរះ 

ដ៏ ពិតវញិ ហហើយ្ទង់បានគិតថ្ ្រ្័ន្ហរ្តីដដល្ពរះអង្គបានចងហនរះ នរឹង ទាញ 

នគរោោដដលហៅជំុវញិ ឲ្យម្នទំោក់ទំនងជិត្្និទ្ជារួយនរឹងសា្ន៍

អីុស្សាដអល។ ហោរះគទឺជាហ្ចកតេី្ង្ឃរឹរឥត្្រហយជន៍ទហទ! កំហុ្រ្រ្់ 

ហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូន ក្នុងការគិតថ្្ពរះអង្គឯងម្នកមំ្្ងអាចទ្់រទល់នរឹងឥទ្ិពល 

ននការរ្ួរររួជារួយនរឹងនគរដដលរិនហជឿ្ពរះ គទឺជាការោំឲ្យ វោិ្ហចៀ្ រិន 

ផុត។ ហហើយវក៏ជាហ្ចកតេីវោិ្ដដរដដលបាន្រហញ្ឆោ ត្ទង់ឲ្យ្ង្ឃរឹរថ្

ហទារះ្ីរជា្ទង់រិនបានហគារពត្រ្ករឹត្យវន័ិយរ្រ្់្ពរះរួយដផ្នកក៏ហោយ ក៏

រនុ្្សដនទហគហៅដតហគារពត្រ្រញញាតតេិដ៏ពិ្ិដ្ឋហនរះដដរ។

 ការចង្រ្័ន្ភាពរ្រ្់ហ្តេចនិងទំោក់ទំនងខ្ងហ្ដ្ឋកិចចា ជារួយ

នរឹងនគរហផ្សងៗដដលរិនហជឿ្ពរះបានោំ្ទង់ឲ្យម្នហករ តេិ៍ហ ម្ា រះម្នកិតតេិយ្  

និងម្ន្ទព្យ្រ្បតតេិ ហៅហលើពិភពហោកហនរះ។ ្ទង់អាចោំម្្រកពីអលូភារ 

និងោំ្បាក់រកពីហតើ្ីុ្ ហៅក្នុងចំនួនដ៏ហ្ចើន។ «ហហើយហៅទី្ករុងហោរះ្ទង់ 

ហ្វាើឲ្យម្ន្បាក់ និងម្្្ំ្រលូរ ដលូចជា្មា ហហើយឲ្យម្នហដើរត្ហ្រៅ្រ្បលូរ 

ដលូចជាហដើរឧទុរ្រ ដដលដុរះហៅដីទំោ្រដដរ» (របាក្ស្តទី២ ១:១៥)។ រនុ្្ស 

ហៅ្រ័យហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូន ម្ន្ទព្យ្រ្បតតេិហកើនហឡើងយ៉ាង្ំ្រលូរហលូរហហៀរ 

ររួជារួយនរឹងហ្ចកតេីល្ួបងទំាងអ្់រ្រ្់វផង ្រ៉ាុដនតេ អតតេចរតិដដលជាម្្

្ុទ្រ្រ្់ពួកហគ្តរូវបានដ្្រក្ាយហៅជាស្្អា្់រនិងហៅហមាង។



ទំព័រ-40-ពួកហោរា និងហ្តេច

ដលូហច្នរះហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូនបានហបារះ្រង់ជំហនឿ្រនតេិចរតេងៗ ទ្មំ្ដល់្ទង់បាន្ជា្រ

ហោរះ្ទង់បានឃ្្តហចញឆ្ងៃ យពី្ពរះហៅហហើយ។ ហោយ រ្ឹងដត អ្់ជំហនឿ 

្ពរះអង្គទុកចិតតេហៅហលើការដរឹកោំ និង្ពរះពររ្រ្់្ពរះ កាន់ដត តិចហៅៗ ហហើយ

ដ្ររជាទុកចិតតេហលើកមំ្្ងរ្រ្់ខ្ួនឯងហៅវញិ។ ្ពរះអង្គបានដកយកហចញពី

្ពរះនលូវការសាតេ ្់រ្រោ្គ ្់រដ៏រ រឹងមំ្ ដដលបានតំ្ងសា្ន៍អីុស្សាដអលជារាស្តេ ្ ំរាងំ 

ហោរះ្រនតេិចរតេងៗ ហហើយដ្ររហៅ្្រតិ្រតតេិត្រ្្រនពែីរ្រ្់្្រហទ្ ដដល ហៅ 

ជំុវញិ។ ហោយហទារទន់ហៅត្រហ្ចកតេីល្ួបង ដដលហកើតម្ន ហឡើងដល់ តួោទី 

ដ៏ម្នហជាគជ័យ និងម្នកិតតេិយ្រ្រ្់្ទង់ ្ពរះអង្គបានហភ្ចនលូវ្្រភពននភាព 

រងុហរឿងរ្រ្់្ពរះអង្គ។ ហហើយរហិចឆោត្ចង់ឲ្យបានពលូដកជាងអ្់ទំាងនគរនិង 

សា្ន៍ហផ្សងៗ ហោយអំណាចនិងហ្ចកតេី្កុំហ្កើងបានដរឹកោំ្ទង់ឲ្យធ្្ក់ចលូល

ហៅក្នុងហគាល្ំរែងអាត្មា និយរ ជំនួ្ឲ្យអំហណាយទាន ននឋាន្ួគ៌បាន 

្្រទានឲ្យហដើរ្បី្ិរលីអរ្រ្់្ពរះជាហរៀងរហលូត។ លុយដដលហគគួរដតទុកហ្្រើ

្្ម្្់រកិចចាការដ៏ពិ្ិដ្ឋ ក្នុងការជួយដល់អ្នក្កី្ក និង្្ម្្់រព្ងីកហគាលការ 

ននការ្់ហៅឲ្យបាន្ររ ិ្ ុទ្ ហៅទលូទំាងពិភពហោក ្តរូវបានហគោក់ចលូលហៅ

ក្នុងគហ្ម្ងការននការហោភលន់ហផ្សងៗហោយកំណាញ់ហៅវញិ។

 ហោយការ្្ុងគំនិតហៅហលើហគាល្ំរែងចង់្គ្់រ្គង្្រហទ្ហផ្សងៗ 

ត្រការ្ដរតេងហចញពីអាការៈខ្ងហ្រៅ ្ពរះរាជាបានទតរលំងហ្ចកតេី្តរូវ

ការននការទទួលបាននលូវអតតេចរតិដ៏្គ្់រលក្ខែ៍ និងភាពសាអ ត្អំ។ ហៅក្នុង

ការដ្វាងរក្ិររីងុហរឿង្្ម្្់រដត្ពរះអង្គឯង ហៅហលើហោកិយ ្ពរះអង្គបាន

លក់្ិររីងុហរឿងនិងកិតតេិយ្រ្រ្់្ទង់។ ការទទួលបានផលទុនដ៏ហ្ចើនហលើ្

លុ្រហោយសាររុខជំនួញជារួយនរឹងនគរជាហ្ចើន បាន្រដនថែរពន្ោរ ជាហ្ចើន 

ហផ្សងហទៀត  ដលូហច្នរះអំនួត ការហោភលន់  ភាពខជារះខ្ជា យនិងការ្្របាយហភ្ើតហភ្ើន 

ត្រចិតតេ បាន្រហងកើតផលដផ្ហចញជាភាពហឃ្រហៅនិងការជិរះជាន់។ វញិ្ញា ែ

ដដលហចរះគិតគលូរពិចារណានិង្តិ្រ្បជញញាៈ  ដដលហគបានហ�ើញហៅហពល

ដដល្ពរះអង្គហោរះស្សាយ្រញ្ហា ជារួយនរឹង្្រជានុរាស្តេរ្រ្់្ទង់ កាលពី 

ដំ្រលូងក្នុងរជជាកាលរ្រ្់្ទង់ ឥឡលូវហនរះ្តរូវបានផ្ា្់្រតេលូរអ្់រលីង។ ្ទង់បាន



អំនួតននភាពចហ្រើនរងុហរឿង-ទំព័រ-41-

ផ្ា្់្រតេលូរពីអ្នក្គ្់រ្គងដ៏ម្ន្បាជាញា និងម្នហរត្តេ ករណុា្ំរផុត ហៅជាជន 

ផាតេ ច់ការ។ ពីរុន្ពរះអង្គធ្្្់រជាហ្តេចដដលម្នការអាែិតអា ល្ូរ ជាអាណា

ពយាបាលរ្រ្់្្រជារាស្តេដដលហកាតខ្្ចដល់្ពរះ ្ពរះអង្គបាន្តឡ្់រហៅ

ជាហ្តេចដដលជិរះជាន់និងហកៀ្រ្ងកត់ដល់្្រជារាស្តេហៅវញិ។ ្ពរះអង្គបាន

ហលូតពន្ពី្្រជារាស្តេ រតេងហហើយរតេងហទៀត ហដើរ្បីយកហៅឧ្រតថែរ្ភដល់្ពរះរាជវងំ

ដ៏លអ្ ករឹរន្ក។

ពពហស្បតិ៍-១៩ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក២០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អ្នក ណា ដដល កាន់ ត្រ ្ករឹត្យវន័ិយ ហោរះ ហ ម្ា រះ ថ្ រកសា 

្ពលរឹង ខ្ួន ដត អ្នក ណា ដដល រិន ្្រយ័ត្ន នរឹង ផ្លូវ ្្រ្ពរឹតតេ រ្រ្់ ខ្ួន ហោរះ នរឹង ្តរូវ 

ស្ា្់រ វញិ។ ្ុភា្ិត ១៩:១៦

 ្្រជារាស្តេបានចា្់រហផតេើរតអលូញដតអរ។ ការហគារពនិងការហកាត្រហ ើ្រ

ដដល្ទង់ធ្្្់រដតបានទទួលពី្ំណាក់្្រជានុរាស្តេ ្្ម្្់ររុខតំដែងជា

្ពរះរាជារ្រ្់្ទង់ហោរះបាន្តឡ្់រហៅជាការរិនហពញចិតតេនិងការ្អ្់រហខ្ើរ។

ហដើរ្បី ទុកជាការការពារ្ុវតថែិភាព កំុឲ្យរនុ្្សទីពរឹងហៅហលើនដរ្រ្់ខ្ួនឯង្ពរះ 

អម្ចា ្់បាន្ពម្នដល់អ្់អ្នកដដលហ្វាើជាហរដរឹកោំហលើសា្ន៍អីុស្សាដអល 

កំុឲ្យ្រហងកើនហ្រះ្្ម្្់រខ្ួនឯងហឡើយ។ ្រ៉ាុដនតេ ហៅក្នុងការរិនរវល់ហអើហពើហៅនរឹង 

ការ្ត្្់្រោ្គ ្់រហនរះ «ឯហ្រះទំាង្រ៉ាុោមា នរ្រ្់សាឡលូរ៉ាលូន ហោរះ្ុទ្ដតរក ពី 

ស្្រុក ហអ្ីុពទា»។ «ហគក៏ោំយកហ្រះពីស្្រុកហអ្ីុពទា ហហើយពីស្្រុកទំាងអ្់

រកថ្វា យ្ទង់ដដរ»។ «សាឡលូរ៉ាលូនក៏្្ររលូលចហ្រើនរហទរះចរបាងំ និងពលហ្រះ 

្ទង់ម្នរហទរះចរបាងំ ១៤០០ ហហើយពលហ្រះ ១២០០០ោក់ ដដល ្ទង់ ោក់ ឲ្យ 

ហៅក្នុងទី្ករុង ្្ម្្់ររហទរះចរបាងំទំាង្រ៉ាុោមា ន ហហើយហៅជារួយនរឹងហ្តេច 

ហៅ ក្នុង្ករុងហយរលូសាឡិរដដរ» (របាក្ស្តទី២ ១:១៦; ៩:២៨; 

ពសាវត្រក្ស្តទី១ ១០:២៦)។ 

 ្ពរះរាជាបានចាត់ទុកភាពហុទឺោ ការ្្របាយហភ្ើតហភ្ើនត្រទំហនើងចិតតេ 

និងភាពឧតតេុង្គឧតតេរខ្ងហោកិយ ជាទីគា្់រ្ពរះហឫទ័យខំ្្ងហឡើងៗ។ ្ទង់ 



ទំព័រ-42-ពួកហោរា និងហ្តេច

បានោំស្្ីសាអ តៗ រកពី្្រហទ្ហអ្ីុពទា ្រ៉ាលូនីកា ហអដរឹរ រ៉ាលូអា្់រ និងពីកដន្ងហផ្សងៗ 

ហទៀតជាហ្ចើន។ ពួកស្្ីៗទំាងហនរះម្នចំនួនរា្់ររយោក់។ សា្ោរ្រ្់ពួក 

ោងគទឺជាសា្ោដដលថ្វា យ្រង្គំរលូ្រ្ពរះ ហហើយពួកោង្តរូវបានហគ្រហ្ងៀន

ឲ្យអនុវតតេពិ្ីដ៏ហឃ្រហៅនិងគួរឲ្យ្អ្់រហខ្ើរ។ ហោយឈ្ក់វហងវាងជារួយនរឹង

្្រ្់រ្រ្់ពួកោងៗទំាងហោរះ្ពរះរោក្ស្តអង្គហនរះដលងនរឹកោអំពី

ភារកិចចារ្រ្់្ពរះអង្គចំហពារះ្ពរះនិងចំហពារះ្ពរះរាជនគរហៅហហើយ។

 រហហ្ីរ្រ្់្ពរះអង្គបានជរះឥទ្ិពលរកហលើ្ពរះអង្គ ហហើយបានអលូ្

ទាញ្ទង់ឲ្យចលូលររួក្នុងការថ្វា យ្រង្គំរលូ្រ្ពរះជារួយពួកោង្រនតេិចរតេងៗ។ 

្ពរះហៅសាឡលូរ៉ាលូនដលងហអើហពើនរឹងការ្រហ្ងៀនរ្រ្់្ពរះ ឲ្យ្ទង់ហ្វាើជារបំាង 

ទ្់រទល់ នរឹងការក្បត់ជំហនឿហហើយ ហហើយឥឡលូវហនរះ្ទង់បាន្្រគល់អង្គ្ទង់

ហៅឲ្យការថ្វា យ្រង្គំ្ពរះដក្ងក្ាយ។ «ដ្បិតកាលណាសាឡលូរ៉ាលូន្ទង់ចា្់ ហហើយ 

ហោរះភរយិ្ទង់បាន្រដងវារ្ពរះទ័យ្ទង់ឲ្យហៅត្រ្ពរះដនទវញិហហើយ្ពរះទ័យ

្ទង់រិនបានហសាមា រះ្តង់ ហៅចំហពារះ្ពរះហយហលូវ៉ា ជា្ពរះនន្ទង់ ដលូចជា្ពរះទ័យ 

រ្រ្់ោវឌីជា្ិរត្្ទង់ហទ។ ពីហ្ពារះសាឡលូរ៉ាលូន្ទង់្្រតិ្រតតេិត្រ្ពរះអា្ថ្រ ៉ាលូត

ជា្ពរះននពួក្ីុដលូន ហហើយត្រ្ពរះរីលកលូរ ជាហ្ចកតេីគួរហខ្ើររ្រ្់ពួក 



អំនួតននភាពចហ្រើនរងុហរឿង-ទំព័រ-43-

អំារ៉ាលូនដដរ» (ពងសាវត្រក្ស្តទី១ ១១:៤, ៥)។

 ហៅហលើទីទួលខ្្់ភាគខ្ងត្បលូងននភ្នំហដើរអលូលីវ ទល់រុខនរឹងភ្នំរ៉ាលូរយី៉ា  

ជាកដន្ងដដលម្ន្ពរះវោិរដ៏ស្្្់សាអ តរ្រ្់្ពរះហយហលូវ៉ា ្ពរះហៅសាឡលូរ៉ាលូន

បានសាង្ង់អគារដ៏្ំ្ហរ្បើរ្្ម្្់រហ្វាើជាកដន្ងហគារព្រលូជាដល់រលូ្រ្ពរះ។ 

ហដើរ្បីផា្គ ្់រចិតតេដល់រហហ្ីរ្រ្់្ទង់ ្ពរះអង្គបានោក់រលូ្រ្ំណាកយ៉ាង្ំ 

ដដលម្នរលូ្រអា្កក់ហ្វាើពីហឈើនិង្មា ហៅចំកណាតេ លហដើរហលមាើនិងហដើរអលូលីវ។ 

ហៅចំហពារះអា្ោនន្ពរះរ្រ្់សា្ន៍ដនទ ហៅទីហោរះហ្តេច «សាឡលូរ៉ាលូន្ទង់ 

ហ្វាើកដន្ង្្ម្្់រថ្វា យ្រង្គំ្ពរះហករ៉ាលូ្ ជាទី្អ្់រហខ្ើរននសា្ន៍រ៉ាលូអា្់រហៅ 

ទីខ្្់រួយ» និង «្្ម្្់រ្ពរះរ៉ាលូឡុកជាទី្អ្់រហខ្ើររ្រ្់សា្ន៍អំារ៉ាលូនដដរ» 

ជាកដន្ងដដលហគបាន្បារព្ពិ្ីដ៏គួរ្អ្់រហខ្ើរថ្វា យដល់្ពរះននសា្ន៍ដនទ  

(ខ ៧)។

សុព្រ-២០ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក២១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ គាមា ន ្បាជាញា  ណា គាមា ន ហយ្រល់ ណា ឬ ការ ្្ររឹកសា ណា ដដល 

អាច ទា្់ នរឹង ្ពរះហយហលូវ៉ា បាន ហឡើយ។ ្ុភា្ិត ២១:៣០

 អំហពើរ្រ្់្ពរះហៅសាឡលូរ៉ាលូនបានោំរកនលូវការជំនំុជំររះដល់្ទង់យ៉ាង

ពិត្បាកដ។ការដ្រកហចញពី្ពរះរ្រ្់្ទង់ហោយការ្្រស្្័យទាក់ទងជារួយ

នរឹងពួកអ្នកថ្វា យ្រង្គំរលូ្រ្ពរះ គទឺជាហ្ចកតេីវោិ្រ្រ្់្ទង់។ ហៅហពលដដល

្ពរះអង្គបានហបារះ្រង់ហចាលភកតេីភាពរ្រ្់្ទង់ចំហពារះ្ពរះ ្ពរះអង្គក៏បាន

បាត់្រង់ចំហែរះដ៏ចំណានរ្រ្់្ទង់។ ្ីល្រ៌ដ៏លអរ្រ្់្ទង់ក៏្តរូវបាន

បាត់្រង់ដដរ។ ចំហែរះដរឹងដ៏្្រនពរ្រ្់្ទង់បានក្ាយហៅជាហរចរ រឹលរន្ិការ 

រ្រ្់្ទង់្តរូវរងី្ងៃួត។ ្ទង់ដដលពីរុនធ្្្់រដតម្ន្បាជាញា វងនវ និងម្ន ការ 

អាែិត អា ល្ូរ ដដលធ្្្់របានជួយដល់ទារកដ៏អ្់្ង្ឃរឹរ ឲ្យបានហៅហៅ

ជារួយនរឹងម្តេ យដ៏ករ្សត់រ្រ្់ហគវញិ ( ល្ូរហរើលពងសាវត្រក្ស្តទី១ ៣:១៦-

២៨) ហៅហដើររជជាកាលរ្រ្់្ទង់ ឥឡលូវហនរះបានធ្្ក់ចុរះរហលូតដល់យល់្ពរ  

កសាងរលូ្រ្ពរះដដលហគ្តរូវថ្វា យកលូនជាតោវា យហៅវញិ។ ្ពរះ្ទង់ធ្្្់របាន



ទំព័រ-44-ពួកហោរា និងហ្តេច

្្រទាន្បាជាញា និងហយ្រល់ដល់ហ្តេចអង្គហនរះកាលពីហៅយុវវយ័ ហហើយ

្ពរះអម្ចា ្់ក៏បាន្រណាតេ លចិតតេ្ពរះរោក្ស្តដ៏ខំ្្ងពលូដកអង្គហនរះកាលហៅ

រជ្ិរវយ័ ឲ្យ្រហ្រយ៉ាងដលូហច្នរះដដរថ្ «ម្នផ្លូវរួយដដលហរើលហៅដលូចជា

្តរឹរ្តរូវ្្ម្្់ររនុ្្ស ដតចុង្ំរផុតននផ្លូវហោរះគទឺជាហ្ចកតេីស្ា្់រវញិ» 

(្ុភា្ិត ១៤:១២)។ រកដល់ហពលហនរះ ្ទង់បានដ្រកហចញឆ្ងៃ យពី

ភាព្ររ ិ្ ុទ្ ហៅជាអ្នកដដលអនុញ្ញា តឲ្យម្នការក្បត់ជំហនឿទាក់ទងនរឹងការ

ថ្វា យ្រងកំ្ពរះហករ៉ាលូ្ និង្ពរះអា្ថ្រ ៉ាលូតហៅវញិ។ ្ពរះអង្គដដលបានម្ន្រនទាលូល

ហៅកាន់្្រជារាស្តេរ្រ្់្ទង់ ហៅក្នុងពិ្ី្ុរែ្យ្្ង្ពរះវោិរថ្ «ដលូហច្នរះ ល្ូរ 

ឲ្យចិតតេឯងរាល់គា្ន បាន្គ្់រលក្ខែ៍ចំហពារះ្ពរះហយហលូវ៉ាជា្ពរះននហយើងរាល់គា្ន

ហដើរ្បីឲ្យបាន្្រ្ពរឹតតេត្រ្រញញាតតេិ ហហើយកាន់ត្រ្ករឹត្យវន័ិយទំាង្រ៉ាុោមា ន 

ដលូចជាម្ន្ពវាន្ងៃហនរះ» (ពងសាវត្រក្ស្តទី១ ៨:៦១) បានក្ាយហៅជាអ្នក

្្រឆំ្ងហៅនរឹងពាក្យ្រតេីរ្រ្់ខ្ួនឯង ដដលថ្ឲ្យថ្វា យចិតតេនិងជីវតិដល់្ពរះ 

ហោយផាទា ល់ហៅវញិ។ ្ទង់បាន្្រ្ពរឹតតេខុ្នរឹងចបា្់រននហ្រភីាព។ 

្ទង់បានខំពយាយរ ្រ៉ាុដនតេ ឥត្្រហយជន៍ទហទ! ្ទង់្រ្ងរួ្រ្រ្ងរួរពន្ទឺជារួយ

នរឹងភាពងងរឹត ហ្ចកតេីលអ ជារួយនរឹងការអា្កក់ភាព្ររ ិ្ ុទ្ ជារួយនរឹង 

ហ្ចកតេី ហៅហមាង ្ពរះ្គិ្តេជារួយនរឹងអារក្ស។



អំនួតននភាពចហ្រើនរងុហរឿង-ទំព័រ-45-

 សាឡលូរ៉ាលូនធ្្្់របាន្គ្់រ្គងរាជ្រល្័ងករហលូតដល់កំរតិជាហ្តេចដ៏្ំ្ំរផុត

្រ៉ាុដនតេ ដ្ររជាក្ាយហៅជាអ្នក្្រ្ពរឹតតេខុ្គន្ង្ីល្រ៌ ដដលជាឧ្រករែ៍និង

ជាទា្ករននរនុ្្សដនទហៅវញិ។ អតតេចរតិដដលធ្្្់រដតន្្្្នលូរនិងហពញខ្្ន ត

ជារនុ្្សរ្រ្់្ទង់ បានក្ាយហៅជាហខសារះហលវាើយនិងទន់្ជាយដលូចស្្ី។ 

ហ្ចកតេីហសាមា រះ្តង់រ្រ្់្ទង់ ចំហពារះ្ពរះដ៏ម្ន្ពរះជនមារ្់ ្តរូវបានជំនួ្ហោយ

ការ្ង្ស័យននពួកសា្ន៍ដនទ។ការខវារះជំហនឿបានចលូលរក្គ្របំាង្ុភរង្គល

រ្រ្់្ទង់ ្រនថែយកមំ្្ងននហគាលការរ្រ្់្ទង់ និង្រនតេុរះ្រោអ ្់រដល់្ពរះជនមា

រ្រ្់្ទង់។ ហ្ចកតេីយុតតេិ្រ៌ និង្ពរះទ័យ្្រ្ុបរ្ននហដើររជជាកាលរ្រ្់្ទង់

បានផ្ា្់្រតេលូរហៅជាភាពអោ្ិ្រហតយ្យ និងផាតេ ច់ការ។ ហនរះជានិ្្ស័យននរនុ្្ស

ដ៏ទន់ហខសាយនិងទុរគត! ្ពរះ្ទង់រិនអាច្ហការជារួយនរឹងរនុ្្សដដល

ដលងយក្ពរះអង្គទីពរឹងហៅហហើយហោរះហទ។ ហៅក្នុងអំឡុងហពល្រ៉ាុោមា នឆ្្ន ំនន

ការក្បត់ជំហនឿហនរះ ការចុរះ្យខ្ង្ពលរឹងវញិ្ញា ែរ្រ្់សា្ន៍អីុស្សាដអល 

បានរកីរាលោលយ៉ាងខំ្្ងដដរ។ ហតើពួកហគរិនហ្វាើដលូហចា្ន រះយ៉ាងណាបានហ្រើហ្តេច 

រ្រ្់ហគបានរ្ួរររួជារួយនរឹងភា្ន ក់ោររ្រ្់សាតំ្ងហៅហហើយហោរះ? ត្ររយៈ

ភា្ន ក់ោរហនរះសាតំ្ងដដលជា្្តរូវបានហ្វាើការហដើរ្បី្ំរភាន់គំនិតននរាស្តេ

អីុស្សាដអល ទាក់ទងនរឹងការថ្វា យ្រង្គំ្ពរះពិតនិងការថ្វា យ្រង្គំ្ពរះដក្ងក្ាយ 

ហហើយពួកហគក៏បានក្ាយហៅជាចំែីរ្រ្់សាតំ្ងយ៉ាងោយស្្រួល។ ការ

ហ្វាើជំនួញជារួយនរឹងនគរដនទបានោំពួកហគឲ្យម្នទំោក់ទំនងយ៉ាង្ជាល

ហ្រៅជារួយនរឹងពួកអ្នកដដលគាមា នហ្ចកតេីស្្ឡាញ់រ្រ្់្ពរះ ហហើយហ្ចកតេី

ស្្ឡាញ់រ្រ្់ពួកហគចំហពារះ្ពរះក៏កាន់ដតចុរះ្យ។ការពុរះកហ្ជញ្ជា លចង់បាន

ចរតិលក្ខែៈដ៏ខ្្់នន្ពរះរ្រ្់ពួកហគ ្តរូវបានរោយសា្រ ល្ូន្យ។ ហោយ

រិន្ពរហដើរត្រផ្លូវននការសាតេ ្់រ្រោ្គ ្់រ ពួកហគបានហផទារភកតេីភាពរ្រ្់ហគហៅឲ្យ

្្តរូវននហ្ចកតេី្ុចរតិ។ការហរៀ្រការជារួយនរឹងពួកអ្នកដដលថ្វា យ្រង្គំរលូ្រ្ពរះ

បានក្ាយហៅជាទម្្្់រ្រមាត្ ហហើយរាស្តេអីុស្សាដអលក៏បានលរះ្រង់ហចាល

ការ្អ្់រហខ្ើរការថ្វា យ្រង្គំរលូ្រ្ពរះយ៉ាងឆ្្់ររហ័្។ ពហុពន្ភាព(ការម្ន

្្រពន្ហ្ចើន)ក៏្តរូវហគដលងោរឃ្ត់។ ម្តេ យៗដដលជាអ្នកថ្វា យ្រង្គំរលូ្រ្ពរះ



ទំព័រ-46-ពួកហោរា និងហ្តេច

បានចិញចា រឹរ្ីរបាច់កលូនឲ្យហចរះហគារពរកសាពិ្ីហផ្សងៗនន្ពរះរ្រ្់សា្ន៍ដនទ។ 

ហៅក្នុងជីវតិរ្រ្់ពួកហគរួយចំនួន ពិ្ីខ្ងជំហនឿសា្ោដ៏្ររ ិ្ ុទ្ដដល្ពរះ 

បានត្ក់ដតងហឡើង ្តរូវបានជំនួ្ហោយការកំផិតដ៏ហ ម្ា ងងរឹតហៅវញិ។

មៅរ៍-២១ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក២២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  គាមា ន អ្នក ណា អាច នរឹង ្ំរហរ ើ ហៅោវា យ ២ ោក់ បាន ហទ 

ដ្បិត អ្នក ហោរះ នរឹង ្ អ្់រ ១ ហហើយ ស្្ឡាញ់ ១ ឬ ហសាមា រះ្តង់ នរឹង ១ ហហើយ 

ហរើលោយ ១ អ្នក រាល់ គា្ន  ពំុ អាច នរឹង ហគារព ដល់ ្ពរះ និង ្ទព្យ្រ្បតតេិ ផង បាន 

ហទ។ ម្៉ា ថ្យ ៦:២៤

 ្គិ្តេ្ររ ិ្ ័ទ្តរូវដតដញកខ្ួនហចញឲ្យោច់ស្្ឡរះពីហោកិយ ហចញពី

វញិ្ញា ែនិងពីឥទ្ិពលននហោកិយ។ ្វាីដ្បិតដត្ពរះ្ទង់អាចរកសាហយើងទំាងស្្រុង 

ឲ្យហៅក្នុងហោកិយហនរះដរន ្រ៉ាុដនតេ ហយើងរិនដរនជារ្រ្់ហោកិយហនរះហទ។ 

ហ្ចកតេីស្្ឡាញ់រ្រ្់្ទង់រិនហចរះផ្ា្់ដ្្រហឡើយ។ ្ពរះអង្គដតងដតទតហរើល

រកកលូនៗរ្រ្់្ទង់ហោយការដ្រកសាយ៉ាងយក្ពរះទ័យទុកោក់ដដលរិនអាច

វ្់ដវងបាន  ្រ៉ាុដនតេ ្ទង់ចង់បានភកតេីភាពដដលរិនោកហរ។ «គាមា នអ្នកណាអាច 

នរឹង្រហ្រើហៅោវា យពីរបានហទ ដ្បិតអ្នកហោរះនរឹង្អ្់ររួយហហើយស្្ឡាញ់រួយ 

ឬហសាមា រះ្តង់នរឹងរួយ ហហើយហរើលោយរួយ អ្នករាល់គា្ន ពំុអាចនរឹងហគារពដល់

្ពរះនិង្ទព្យ្រ្បតតេិបានហទ» (ម្៉ា ថ្យ ៦:២៤)។

 ្ពរះបាន្្រទាន្បាជាញា ដ៏អសាចា រ្យដល់ហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូន ្រ៉ាុដនតេ ហោកិយ

បានអលូ្ទាញ្ទង់ឲ្យឃ្្តហចញឆ្ងៃ យពី្ពរះ។ រនុ្្ស្ពវាន្ងៃហនរះរិនម្នអ្នក

ណាខំ្្ងជាង្ទង់ហសារះហឡើយ ពួកហគោយនរឹងហទារទន់ហៅត្រឥទ្ិពលទំាង

ឡាយ ដដលបានទាញោំហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូនឲ្យវោិ្ហោរះយ៉ាងោយ។ 

្ពវាន្ងៃហនរះ ្ពរះក៏បាន្ពម្នដល់កលូនៗរ្រ្់្ទង់ កំុឲ្យ្រហណាតេ យ្ពលរឹងរ្រ្់

ខ្ួនឲ្យម្នទំោក់ទំនងជារួយនរឹងហោកិយ ដលូចជា្ពរះអង្គបាន្ពម្នដល់

ហ្តេចសាឡលូរ៉ាលូនយ៉ាងដលូហចា្ន រះដដរ។ ្ពរះអង្គអងវារករពួកហគឲ្យ«ហចញពី្រណាតេ ពួក

ហគហៅ ហហើយដញកខ្ួនហៅហោយដឡក កំុឲ្យពាល់រ្រ្់ហសាមា កហ្គាកហឡើយ 

ហោរះអញនរឹងទទួលឯងរាល់គា្ន  ហហើយឯងរាល់គា្ន នរឹងហ្វាើជាកលូន្្ររុ្កលូនស្្ី



អំនួតននភាពចហ្រើនរងុហរឿង-ទំព័រ-47-

ដល់អញ ហនរះជា្ពរះ្រនទាលូលនន្ពរះអម្ចា ្់ដ៏ម្ន្ពរះហចសាតេ ្ំរផុត»  (កលូរនិ ល្ូ្ 

ទី២ ៦:១៧, ១៨)។  

 ហ្គារះថ្្ន ក់ពួនចំាវយ្មាក់ហៅកណាតេ លភាពចហ្រើនរងុហរឿង។ ហៅ្គ្់រ 

្រ័យកាល្ទព្យ្រ្បតតេិ និងកិតតេិយ្ដតងដតោំរកនលូវហ្គារះថ្្ន ក់ដល់ការ្រោទា ្រ

ខ្ួននិង្ពលរឹងវញិ្ញា ែភាព។ វរិនដរនជាដពងទហទដដលពិបាកនរឹងកាន់ហោរះ

ហឡើយ វគទឺជាដពងដដលហពញហហៀរដល់ម្ត់ ដដលត្ររូវឲ្យហដើរទ្់រខ្ួនយ៉ាង

្្ររុង្្រយ័ត្ន។ ទុក្ខ្ពរួយនិងការទ័ល្កអាច្រណាតេ លឲ្យម្នទុក្ខ្ពរួយខ្រះដរន 

្រ៉ាុដនតេ ភាពចហ្រើនរងុហរឿងក៏ជាហ្គារះថ្្ន ក់្ំរផុតដល់ជីវតិខ្ង្ពលរឹងវញិ្ញា ែ 

ដដរ។ ដរា្រណារនុ្្សរិនបានចុរះចលូលហៅត្រ្ពរះហឫទ័យរ្រ្់្ពរះហទ 

ដរា្រណាហគរិនបាន្ម្អ តខ្ួនហោយហ្ចកតេីពិតហទ អ្នកទំាងហោរះនរឹងង្់រងុល

នរឹងភាពចំរងុចំហរ ើនហោរះហោយឥតហកាតដ្កងជាក់ជារិនខ្ន។

 ហៅហពលណាដដលអំនួតនិងរហិចឆោត្បាន្គ្រដែតេ ្់រហហើយ ហោរះជីវតិ 

អ្នកហោរះនរឹងដ្្រជាអា្់រអួ ពីហ្ពារះអំនួតហោរះបាន្ិរទចិតតេហគរិនឲ្យ្តរូវការ្ពរះពរ

ដ៏្ំហ្ងរកពីឋាន្ួគ៌ហឡើយ។ អ្់អ្នកណាដដល្រហងកើត្ិររីងុហរឿងហោយខ្ួន

ឯង ហគនរឹងរកហ�ើញថ្ខ្ួនឯងរិន្តរូវការ្ពរះគុែរ្រ្់្ពរះហទ។ ម្នដត្ពរះ

អម្ចា ្់្រ៉ាុហណាណ រះហទើ្រជាម្ចា ្់្ទព្យ្រ្បតតេិដ៏ពិត្បាកដនិងជា្្រភពននហ្ចកតេី

អំែរ។ ្រ៉ាុដនតេ អ្់អ្នកដដលថ្វា យទំាងអ្់និងហ្វាើការទំាងអ្់្ំរា្់រ្ពរះ្គិ្តេ

នរឹងដរឹងពីការ្ហ្រចនលូវហ្ចកតេី្នយាហនរះ «អំហណាយទាននន្ពរះហយហលូវ៉ា

ហោរះហ្វាើឲ្យម្ន ហហើយ្ទង់រិន្រដនថែរហ្ចកតេីទុក្ខ្ពរួយផងហទ» (្ុភា្ិត 

១០:២២) ។ ហោយការ្រ៉ារះពាល់យ៉ាង្ុភាពនន្ពរះគុែ ្ពរះអង្គ្ហ្ជោ្គ រះ 

្រហែតេ ញការហោភលន់ ដដលរិនហចរះ្ក្់រ្កល់និងរិន្ររ ិ្ ុទ្ហចញពីចិតតេ 

ផ្ា្់្រតេលូរចិតតេជាខ្មា ំង្្តរូវ ឲ្យហៅជាហ្ចកតេីស្្ឡាញ់ និងការរិនហជឿ ឲ្យ ហៅ 

ជាការទុកចិតតេ។ ហៅហពលដដល្ពរះអង្គម្ន្រនទាលូលហៅកាន់រនុ្្សថ្ «ចលូររក 

ត្រខញាុំ» អំែរននហោកិយហនរះ្តរូវបានរោយសា្រ ល្ូន្យ។ ហៅចំហពារះ ្ពរះ 

ល្ូរ ហ្ៀងរ្រ្់្ទង់ វញិ្ញា ែននការហោភលន់និងរហិចឆោត្បានរត់ហចញពីក្នុង 

ចិតតេ ហហើយរនុ្្សក៏ហ្កាកហឡើង ស្សាយចំែងហចញ រចួហដើរត្រ្ទង់ហៅ៕



ទំព័រ-35-ពួកហោរា និងហ្តេច



លទ្ធផលននការបំពានចបាប់-ទំព័រ-49-

អាទិត្យ-២២ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក២៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ ឲ្យ កិរយិា ដែល អ្នក រាល់ គ្្ន  បបបពរឹតតេ បាន ឥត ហោភ ហ�ើយ 

ឲ្យ ្ ្កប់ ចិតតេ នរឹង រប្់ ដែល មាន ហ�ើយ បុ៉ហ ណ្ ោះ ចុោះ ែ្ិត បទង់ មាន បពោះបន្ូល ថា 

«អញ នរឹង មិន ចាក ហចញ ពី ឯង ក៏ មិន ហបាោះ បង់ ហចាល ឯង ហ�ើយ» ។ ហ�ហបពើរ ១៣:៥

 មូលហ�តុមួយក្នុងចំហ្មមូលហ�តុចំបងៗមួយចំនួន ដែលបានែរឹក

នំាឲ្យហ្តេចសា�ូមូ៉នធ្លា ក់ចូលហៅក្នុងអំហពើខុ្ឆ្គង និងការ្ង្កត់្ង្កិនែល់

បបជារាស្តេហនាោះគឺការខកខានមិនបានបណតេុ ោះវញិ្ញា ណននការ្្កប់ចិតតេហនាោះឯង។

 ហៅហ�ើងភ្នំ្ីុ្យ ហពលដែលហោកមូ៉ហ្បានបបាប់ែល់ពួកប ត្េ  �ន 

អំពីការបរា្់បង្្គ ប់រប្់បពោះថា «ចូរឲ្យពួកហគ្ង់ហរាងឧហបា្ថឲ្យអញ 

ហែើម្ីឲ្យអញបានហៅក ត្េ លពួកហគ» រាស្តេអីុស្សាដអលបានហឆលាើយតប ហោយ 

នំាមកជាមួយនូវតង្វា យែ៏មានតនមលាជាហបចើន។ «អ្់អ្នកដែលមានហ្ចកតេីរ�ួំល 

ក្នុងចិតតេ ជាអ្នកដែលមានវញិ្ញា ណប ត្េ លឲ្យថាវា យ្្័បគពីចិតតេហនាោះ ក៏យកតង្វា យ

មកថាវា យែល់បពោះហយ�ូវ៉» (និក្ខមនំ ២៥:៨; ៣៥:១)។្បមាប់ការសាង្ង់ 

ហរាងឧហបា្ថ ការហរៀបចំជាមុនឲ្យបានទូលំទូោយគឺជាការចំាបាច់ ហគបតរូវ

ការ្មាភា រៈដែលមានតនមលានិងពិហ្្ៗជាហបចើន បុ៉ដនតេ បពោះជាមាចា ្់ទទួលដត

តង្វា យ្ដែលថាវា យហោយ្្័បគពីចិតតេបុ៉ហ ណ្ ោះ។ «ចូរបបាប់ែល់ពួកកូន ហៅ 

អីុស្សាដអល ឲ្យហគយកតង្វា យមកថាវា យអញបតរូវទទួលតង្វា យដែលថាវា យែល់ 

អញហនាោះ ពីអ្់អ្នក្ដែលថាវា យហោយ្្័បគពីចិតតេ» (និក្ខមនំ ២៥:២)។ 

ការថាវា យខលាួនោច់ហៅបពោះនិងវញិ្ញា ណននការលោះបង់គឺជាតបមរូវការចំាបាច់ ក្នុង 

ការហរៀបចំបពោះរា�ែំ្ក់ថាវា យែល់បពោះែ៏ខ្ព្់បំផុត។

០៤

លទ្ធផលនៃការបំពាៃច្បាប់



ទំព័រ-50-ពួកហោរា និងហ្តេច

 ការអំពាវនាវស្្ហែៀងគ្្ន ហនោះក៏បតរូវបានហ្វាើហ�ើងដែរ ហៅហពលដែលបពោះ

បាទោវឌីបានបដងវារការទទួលខុ្បតរូវននការសាង្ង់បពោះវោិរហនោះថាវា យ 

ែល់សា�ូមូ៉នហនាោះ។ ហៅចំហពាោះពួកបបជានុរាស្តេដែលបានបប�ំុគ្្ន ជាហបចើន

កុោះករ បពោះហៅោវឌីបាន្ួរថា «ហៅនថងៃហនោះ ហតើមានអ្នក្ចូលចិតតេចង់ថាវា យ

ែល់បពោះហយ�ូវ៉ដែរឬហទ?» (របាក្សបតទី១ ២៩:៥)។ ការអំពាវនាវឲ្យលោះបង់

នរឹងចង់ហ្វាើកិចចាការហនោះគួរដតហៅក្នុងគំនិតរប្់អ្នកដែលហ្វាើកិចចាការសាង្ង់

បពោះវោិរជានិចចា។

 ្បមាប់ការសាង្ង់ហរាងឧហបា្ថហៅទីរហោសាថា ន បពោះបាន បបទាន

�ំនាញនិងបបាជាញា ជាពិហ្្ែល់មនុ្្សដែលបតរូវបានហប�ើ្ហរ ើ្ ។ «រចួមក

មូ៉ហ្មានបបសា្ន៍នរឹងពួកកូនហៅអីុស្សាដអលថា ហមើលបពោះហយ�ូវ៉ បទង់ 

បានហៅហបតសាោល … ក្នុងពូ�អំបូរយូោមកហ�ើយបទង់បានឲ្យបពោះវញិ្ញា ណ

ននបពោះ មក្ណិ្តហលើគ្ត់ហពារហពញ ឲ្យគ្ត់មានគំនិតវងនវ មានហយាបល់ 

ហ�ើយឲ្យមានចំហណោះហចោះហ្វាើការបគប់មុខ។ ឲ្យគ្ត់បានហចោះនរឹងបហង្កើតការយ៉ាង

បប្ប់ គឺខាងមា្ ខាងបបាក់ ហ�ើយខាងលង្ិនបពមទំាងហចោះនច្នត្ូង្បមាប់ 

ោំ ហចោះឆ្លា ក់ហ�ើ និងហ្វាើការបគប់មុខទំាងអ្់។ បទង់ក៏បបទានឲ្យគ្ត់ហចោះ

បហបងៀនែល់ហគ គឺខលាួនគ្ត់មួយ និងអូ�ូលីអាប់ … ក្នុងពូ�អំបូរោន់មួយដែរ។

បទង់បានបបទានឲ្យអ្នកទំាងពីរហនាោះមានគំនិតវងនវែ៏ហពារហពញ ្បមាប់នរឹង

ចាត់ដចងអ្់ទំាងការខាងពួកជាងចមាលា ក់ … ហចោះតបាញ… ្បមាប់ នរឹង ហ្វាើ ការ  

បគប់យ៉ាង … ែូហច្នោះហបតសាោល និងអូ�ូលីអាប់ ហ�ើយអ្់អ្នក ចំ្ន ការ 

ដែលបពោះហយ�ូវ៉បទង់បានបបទានឲ្យមានគំនិតវងនវ ហ�ើយនិងហយាបល់ ឲ្យ 

ហចោះហ្វាើការបគប់មុខ ហគនរឹងហ្វាើអ្់ទំាងបបោប់ ដែល្បមាប់ការង្រ ក្នុង ទីបរ ិ្ ុទ្ធ

រាមដែលបពោះហយ�ូវ៉បទង់បានបង្្គ ប់មក» (និក្ខមនំ ៣៥:៣០-៣៥; ៣៦:១)។ 

បពោះបបាជាញា ញាណននបពោះហៅឋាន្ួគ៌បាន្�ការជាមួយនរឹងមនុ្្ស ដែល 

បពោះបានហប�ើ្ហរ ើ្ ហោយផ្្ល់។



លទ្ធផលននការបំពានចបាប់-ទំព័រ-51-

ច័ន្ទ-២៣ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក២៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ែ្ិត ការ ដែល ស្្ឡាញ់ បបាក់ ហនាោះ ហ�ើយ ជា ហម ឫ្ នន 

ហ្ចកតេី អាបកក់ បគប់ យ៉ាង ដែល អ្នក ខលាោះ បាន ហោង រាម ហ�ើយ បតរូវ លួងហោម 

ឲ្យ ឃ្លា ត ហចញ ពី ហ្ចកតេី �ំហនឿ ទំាង ចាក់ ទំលុោះ ខលាួន ហគ ហោយ ហ្ចកតេី បពរួយ 

លំបាក  ជា ហបចើន។ ្ីមូ៉ហថទី១ ៦:១០

 ដ្ស្្ឡាយននបុរ្ទំាងអ្់ហនាោះបានបនតេមរតកនន�ំនាញយ៉ាង 

បិុនបប្ប់ តមកពី�ីរារប្់ពួកហគ។ ពួកបុរ្ៗននពួកអំបូរយូោនិងោន់

ទំាងហនោះហៅដតហស្ាោះបតង់និងមិនអារ្ានិយម បានមួយរយៈដតបុ៉ហ ណ្ ោះ បុ៉ដនតេ 

ពួកហគបានរបូតនែហចញពីបពោះ ហ�ើយដលងមានបំណងចង់បហបមើកិចចាការថាវា យ

ែល់បទង់ហោយមិនអារ្ានិយមបនតេិចមតេងៗ រ�ូត រ្ឹងដតអ្់រលីង។ ពួកហគបាន 

ទាមទារបបាក់ដខខ្ព្់ ហបពាោះពួកហគមាន�ំនាញខ្ព្់ជាងមនុ្្សហៅក្នុងដផ្នក

វចិិបត្ិល្ៈ។ ហៅក្នុងឱកា្ខលាោះ ្ំណូមពររប្់ពួកហគបតរូវបានយល់បពម 

បុ៉ដនតេ ជាញរឹកញាប់ ពួកហគរកការង្រដែលមានបបាក់ដខនថលាហនោះបានហៅក្នុងបបហទ្

ដែលហៅ�ំុវញិ។ �ំនួ្ឲ្យវញិ្ញា ណនថលាថ្នូរ ដែលបានបំហពញចិតតេ�ីែូន�ីរាែ៏

ចំ្ននិងល្ីលបាញរប្់ហគ ពួកហគបានបហ ត្េ យហៅរាមវញិ្ញា ណននការ

ហោភលន់ ដែលហចោះដតចង់បានហ�ើយចង់បានហទៀត។ ហ្វាើែូហចា្ន ោះ ហទើបបំណង 

បបាថា្ន ែ៏អារ្ានិយមរប្់ពួកហគបាន្្កប់្្កល់ ពួកហគបានហបបើ�ំនាញដែល

បពោះបានបបទានឲ្យ្បមាប់ហ្តេចននសា្ន៍ែនទ ហ�ើយផតេល់�ំនាញរប្់ពួក 

ហគហែើម្ីដកនច្នែល់កិចចាការទំាងឡាយ ដែលមិនថាវា យកិតតេិយ្ែល់បពោះដែល

បានបហង្កើតហគមក។

 គឺក្នុងចំហ្មពួកមនុ្្សទំាងហនោះហ�ើយ ដែលបពោះហៅសា�ូមូ៉នបាន

ដ្វាងរកហែើម្ីឲ្យហ្វាើជាហមជាង បគប់បគងការសាង្ង់បពោះវោិរហៅភ្នំមូ៉រយ៉ីា។ 

តបមរូវការយ៉ាងពិសាតេ របំផុតក្នុងការ្រហ្រទាក់ទងនរឹងបគប់ដផ្នកនន្ំណង់ែ៏

ពិ្ិែ្ ដែលបពោះបានទុកោក់ថាវា យែល់បទង់ ហ�ើយបទង់អាច្មលារឹងហមើលហៅ

ឯបពោះហោយហ្ចកតេី�ំហនឿ ហែើម្ី្ូមអ្នក�ំនួយែ៏ពូដក្កតេិ្ិទ្ធិជាអ្នកដែលបពោះ 

បានបបទាន�ំនាញពិហ្្ៗ ្បមាប់ហ្វាើកិចចាការឲ្យបានបតរឹមបតរូវហៅរាម



ទំព័រ-52-ពួកហោរា និងហ្តេច

តបមរូវការចំាបាច់។ បុ៉ដនតេ បពោះហៅសា�ូមូ៉នហមើលមិនហ�ើញឱកា្ហែើម្ីអនុវតតេ

ហ្ចកតេី�ំហនឿហៅហលើបពោះហនោះហទ។ បទង់បានហចញបង្្គ ប់ឲ្យហ្តេចននបករុងទីរ ៉ុ្

ចាត់បញូ្នជាងដែល «ជាអ្នកដែលមានថវាីនែក្នុងការហ្វាើមា្ បបាក់ លង្ិន 

ដែក ្ំពត់ពណ៌សាវា យ ពណ៌បក�ម និងពណ៌ហខៀវ ហ�ើយដែលហចោះឆ្លា ក់

ចមាលា ក់បគប់�ំពូកផង … ដែលហៅស្្រុកយូោហ�ើយហៅបករុងហយរសូា�ិម … » 

(របាក្សបតទី២ ២:៧)។

 ហនាោះហ្តេចសា្ន៍ហភនី្បានហឆលាើយតបមកវញិ ហោយបានបញូ្ន 

�ីុរ៉ាម  «ជាកូនរប្់ស្្ីស្្រុកោន់មា្ន ក់ដែលឳពុកជាអ្នកបករុងទីរ ៉ុ្ » (ខ១៤)។ 

�ីុរ៉ាមគឺជាអ្នកជាប់ដ្ស្្ឡាយខាងមាតេ យជាមួយនរឹងអូ�ូលីអាប់ ដែលបពោះ 

បានបបទានបបាជាញា ជាពិហ្្ហែើម្ីសាង្ង់ហរាងឧហបា្ថ កាលពីរាប់រយ 

ឆ្្ន ំកនលាងមក។

 ែូហច្នោះអ្នកដែលជាហមហលើបករុមជាងរប្់ហ្តេចសា�ូមូ៉នបតរូវបានហគោក់ 

បុរ្មា្ន ក់ ដែលកិចចាការរប្់អ្នកហនាោះមិនបតរូវបានតបមរឹមហោយហគ្លបំណង 

មិនអារ្ានិយម ហែើម្ីហ្វាើកិចចាការថាវា យែល់បពោះហនាោះហទ។ គឺគ្ត់បានបហបមើែល់

មា្ននហោកិយហនោះ ហោយការហោភលន់។ ្រន្ននសារជាតិរប្់គ្ត់

គឺឆ្លា ក់កបាច់ ដែលជាហគ្លការននភាពអារ្ានិយម។

 ហោយសារដត�ំនាញែ៏ពិហ្្ហនោះ ហទើប�ីុរ៉ាមទាមទារបបាក់ដខយ៉ាង

ខ្ព្់។ ហគ្លការខុ្ដែលគ្ត់មានហៅក្នុងចិតតេហនាោះ ក៏បតរូវបានពួកអ្នកហ្វាើការ

ជាមួយនរឹងគ្ត់ទទួលយកបនតេិចមតេងៗ។ ខណៈដែលពួកហគហ្វាើការជាមួយគ្ត់

ពីមួយនថងៃហៅមួយនថងៃ យូរៗហៅ ពួកហគក៏បានហបបៀបហ្ៀបបបាក់ដខហមជាង 

ជា មួយនរឹងបបាក់ដខរប្់ពួកហគ ហ�ើយពួកហគក៏ចាប់ហផតេើមហមើលដលងហ�ើញ

អតតេចរតិបរ ិ្ ុទ្ធរប្់ពួកហគហៅហលើការង្រ។ វញិ្ញា ណននការលោះបង់ខលាួនឯង

បានចាកហចញពីពួកហគ ហ�ើយវញិ្ញា ណននការហោភលន់ក៏ចូលមក�ំនួ្

វញិ។ លទ្ធផលគឺពួកហគទាមទារបបាក់ដខខ្ព្់ ហ�ើយក៏បតរូវបានហ្តេចយល់

បពមបបទានឲ្យ។



លទ្ធផលននការបំពានចបាប់-ទំព័រ-53-

អង្គារ-២៤ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក២៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ក៏ មាន ពួក ទាោន ្ ួរ គ្ត់ ដែរ ថា ឯ ហយើង ខញាុំ ហតើ បតរូវ ហ្វាើ ែូច 

ហមតេច គ្ត់ ហឆលាើយ ថា កំុ ឲ្យ ្ ង្កត់្ង្កិន ឬ ហចាទ បង្្ក ច់ អ្នក ឯ ្  ហ�ើយ ចូរ ្ ្កប់ 

ចិតតេ ដត នរឹង បបាក់ ដខ រប្់ អ្នក រាល់ គ្្ន  បុ៉ហ ណ្ ោះ។ លូកា ៣:១៤

 ឥទ្ធិពលអាបកក់ហនោះបានហកើតហ�ើងជាកិចចា្�បបតិបតតេិការ ដែលបាន

បជាបចូលហៅបគប់ដផ្នកននកិចចាការរប្់បពោះទំាងអ្់ ហ�ើយរកីរាលោលពា្

ហពញទំាងបពោះរា�នគរ។ ការទាមទារបបាក់ដខហបចើនហ�ើយបតរូវបានទទួលរាម    

ការ ទាមទារបានផតេល់ឱកា្ែល់មនុ្្សជាហបចើនធ្លា ក់ចូល ហៅក្នុង ភាព�ឺុោ 

និងបពហ�ើនហកាងកាច។ ពួកអ្នកបកីបកបតរូវពួកអ្នកមាន�ិោះជាន់ វញិ្ញា ណននការ

លោះបង់បតរូវបានបាត់បង់ហ្្ើរអ្់រលីង។ ផលប៉ោះពាល់ែ៏ដវងឆ្ងៃ យពីឥទ្ធិពល

ទំាងអ្់ហនោះអាចប ត្េ លឲ្យមានហគ្លការននការក្ត់�ំហនឿ ែល់អ្នកដែល

ធ្លា ប់ហៅក្នុងចំហ្មពួកអ្នកដែលមាន្ីល្ម៌ខ្ព្់បំផុត។

 ភាពផ្ុយគ្្ន ស្្�ោះ រវងវញិ្ញា ណនិងអារម្ណ៍រប្់មនុ្្សដែលសាង

្ង់ហរាងឧហបា្ថហៅទីរហោសាថា ន និងអ្នកដែលសាង្ង់បពោះវោិររប្់

ហ្តេចសា�ូមូ៉ន គឺជាហមហរៀនមួយដែលមានសារៈ្ំខាន់យ៉ាងបជាលហបរៅ។ 

ការដ្វាងរកបបហយា�ន៍ផ្្ល់ខលាួនដែលបញ្្ក់ពីលក្ខណៈរប្់ពួកជាងដែល

សាង្ង់បពោះវោិរ គឺជានែគូរប្់ពួកអ្នកែរឹកនំាដែលមានគំនិតអារ្ានិយម

ហៅហលើពិភពហោកនា្ម័យ្ពវានថងៃហនោះ។ វញិ្ញា ណននការដ្វាងរកមុខតំដណង 

ខ្ព្់និងបបាក់ដខហបចើន កំពុងរកីរាលោលយ៉ាងហបចើននបកដលង។ កិចចាការដែល 

ហ្វាើហោយ្្័បគពីចិតតេ និងការលោះបង់ខលាួនឯងហោយអំណរននពួកជាងដែល

សាង្ង់ហរាងឧហបា្ថ គឺហគកបមនរឹង�ួបបបទោះ្្់។ បុ៉ដនតេ ហនោះគឺជា

វញិ្ញា ណដតមួយគត់ដែលបាន�ំរញុទរឹកចិតតេពួកសាវក័រប្់បពោះហយ្ូ៊វ។ បពោះ

ដែលជាហៅោវា យរប្់ហយើងបានបបទានគំរពីូរហបៀបដែលពួកសាវក័រប្់បទង់

បតរូវហ្វាើការ។ បទង់បានបបទានរង្វា ន់្បមាប់កិចចាការរប្់ពួកហគជាហបចើនឥត

គណនា ែល់អ្់អ្នក្ដែលបទង់បានមានបន្ូលបរា្់ហៅថា«ចូរមករាមខញាុំ 

ខញាុំនរឹងរំាងឲ្យអ្នកហនសាទមនុ្្សវញិ» (ម៉ាថាយ ៤:១៩)។ ពួកហគបតរូវដតដចករដំលក



ទំព័រ-54-ពួកហោរា និងហ្តេច

ជាមួយនរឹងបទង់នូវការលោះបង់ខលាួនឯងនិងការហ្វាើពលីកម្។

 ហយើងមិនដមនហ្វាើការហោយសារដតបបាក់ដខដែលហយើងទទួលហនាោះហទ។ 

ការហលើកទរឹកចិតតេឲ្យហយើងហ្វាើការបហបមើបពោះគួរដតគ្្នអវាីទាក់ទងជាមួយនរឹងការ

បហបមើខលាួនឯង។ ការលោះបង់ហោយមិនអារ្ានិយម និងវញិ្ញា ណននការហ្វាើ 

ពលីកម្ គឺជាតបមរូវការដែលបពោះអាចទទួលយកបានមុនែំបូងបង្អ្់ជានិចចា។ 

បពោះជាមាចា ្់និងជាហៅោវា យរប្់ហយើងបានហរៀបចំមិនឲ្យមាន្រន្អំហបាោះ

ននភាពអារ្ានិយមតូចមួយ្ បតរូវបានហវញចូលហៅក្នុងកិចចាការរប្់បពោះអង្គ

ហ�ើយ ហយើងបតរូវដតនំាមកនូវហពលហវោនិង�ំនាញ ភាពបតរឹមបតរូវ និងបបាជាញា  

ដែលបពោះននភាពបគប់លក្ខណ៍តបមរូវចង់បានពីពួកជាងសាង្ង់ហរាងឧហបា្ថ

ហៅហលើដផនែីហនោះ ឲ្យចូលមកហោយខិតខំបបរឹងដបបងហ្វាើការង្ររប្់ហយើង  

ហ�ើយហៅក្នុងបគប់ទំាងកិចចាការរប្់ហយើងទំាងអ្់ ហយើងបតរូវនរឹកចំាថា�ំនាញ 

ែ៏្ំបំផុតឬកិចចាការដែលមាន្ិររីងុហរឿងបំផុត ដែលបពោះទទួលយកហនាោះ គឺ

ហៅហពលដែលភាពអារ្ានិយមបតរូវបានទុកហចាល ហៅបតង់អា្នា ដត បុ៉ហ ណ្ ោះ 

ហទើបជាតង្វា យយញញាបូជារ្់។

 ការបំដបកហចញពីហគ្លការបតរឹមបតរូវមួយហទៀត ដែលទីបំផុតបានែរឹកនំា

ហ្តេចននរាស្តេអីុស្សាដអលឲ្យែួលចុោះ គឺការង្កដបរហៅរកហ្ចកតេីល្ួង ក្នុងការ

យក្ិរលី្អរប្់បពោះជាមាចា ្់ដតមួយគត់មកហ្វាើជារប្់ខលាួនឯង។ 

 ចាប់រំាងពីហពលដែលហ្តេចសា�ូមូ៉នបានទទួលកិចចាការសាង្ង់

បពោះវោិរហនាោះ មកទល់នរឹងហពលដែលការសាង្ង់បានចប់្ពវាបគប់ 

ហគ្លបំណងែ៏ហមាោះមុតរប្់បទង់គឺ«ចង់សា្អ ងបពោះវោិរ្បមាប់បពោះនាម 

បពោះហយ�ូវ៉ ជាបពោះននសា្ន៍អីុស្សាដអល» (របាក្សបតទី២ ៦:៧)។ ពួកបបជា រាស្តេ

អីុស្សាដអលដែលបានមក�ួប�ំុគ្្ន បានទទួលសា្គ ល់ហគ្លបំណងហនោះ

យ៉ាងចបា្់ ហៅបគ្បបារព្ធពិ្ីបុណ្យឆលាងបពោះវោិរហនាោះ។ហៅក្នុងការអ្ិស្ាន 

បពោះរាជាបានបបកា្ថា បពោះជាមាចា ្់បទង់បានមានបន្ូលថា  «បពោះនាមបទង់  

នរឹងហៅទីហនោះ» (ពងសាវរារក្សបតទី១ ៨:២៩)។



លទ្ធផលននការបំពានចបាប់-ទំព័រ-55-

ពុធ-២៥ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក២៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ែូហច្នោះ ្ូម ឲ្យ ចិតតេ ឯង រាល់ គ្្ន  បាន បគប់ លក្ខណ៍ ចំហពាោះ 

បពោះហយ�ូវ៉ ជា បពោះ នន ហយើង រាល់ គ្្ន  ហែើម្ី ឲ្យ បាន បបបពរឹតតេ រាម បញញាតតេិ ហ�ើយ 

កាន់ រាម បករឹត្យ បទង់ ទំាង បុ៉ន្ាន ែូច ជា មាន ្ ពវា នថងៃហនោះ។ ពងសាវរារក្សបតទី១ 

៨:៦១

 ការអ្ិស្ានមួយដែលហ្វាើឲ្យរ�ួំលចិតតេខាលា ំងជាងហគ ក្នុងចំហ្មការ

អ្ិស្ានថាវា យបពោះវោិររប្់ហ្តេចសា�ូមូ៉ន គឺការទូលអងវារែល់បពោះ�ំនួ្

�នបរហទ្ដែលមកពីបបហទ្ឆ្ងៃ យៗ ឲ្យបានហរៀន្ូបតបដនថាមហទៀត អំពីបពោះ

 ដែលបពោះនាមរប្់បទង់បានឮល្ី្ុោះសាយហៅែល់នគរនានា។ ហ្តេចបាន 

អងវារករថា «ែ្ិតហគនរឹងឮនិយាយពីបពោះនាមែ៏ជា្ំឧតតេមរប្់បទង់ និងពី បពោះ�្តេ 

ែ៏ខាលា ំងពូដក ហ�ើយពីបពោះពា�ុដែលហលើក្ហបមចដែរ ហ�ើយហគមកអ្ិស្ាន

តបមង់ចំហពាោះបពោះវោិរហនោះ ហនាោះ្ូមបទង់ហបបា្សាតេ ប់ពីហលើឋាន្ួគ៌ជាទី លំ  

ហៅរប្់បទង់ ហ�ើយ្ហបមច្ពវាបគប់ រាមហ្ចកតេីដែលសា្ន៍ែនទហនាោះនរឹង 

្ូមែល់បទង់ ហែើម្ីឲ្យបគប់ទំាងសា្ន៍ហៅដផនែីបានសា្គ ល់បពោះនាមបទង់ 

បបហយា�ន៍ឲ្យហគបានហកាតខាលា ចែល់បទង់ ែូចជាសា្ន៍អីុស្សាដអលជារាស្តេ 

បទង់ដែរ ហ�ើយឲ្យហគបានែរឹងថា បពោះវោិរដែលទូលបង្គំបានសា្អ ងហនោះ បាន 

ហៅរាមបពោះនាមបទង់» (ខ ៤២ និង ខ៤៣)។

 មានបន្ូលហៅចុងបញចា ប់ននពិ្ីហនោះ ហ្តេចសា�ូមូ៉នបានោ្់ហតឿន

សា្ន៍អីុស្សាដអលឲ្យហៅដតហស្ាោះបតង់ជាមួយនរឹងបពោះ បបហយា�ន៍ឲ្យ «អ្់ 

ទំាងសា្ន៍ហៅដផនែីបានែរឹងថា បពោះហយ�ូវ៉បទង់ជាបពោះ ឥតមានបពោះឯ្ 

ហទៀតហសាោះហ�ើយ» (ខ ៦០)។

 អ្នកដែល្ំជាងហ្តេចសា�ូមូ៉នគឺជាអ្នកដែលគូរបលាង់បពោះវោិរ គឺបពោះ

បបាជាញា ញាណនិង្ិរលី្អរប្់បពោះដែលបានបង្្ញអង្គហៅទីហនាោះ។ អ្់អ្នក

ដែលមិនធ្លា ប់មាន�ំនាញហនោះពីកំហណើ តបានទទួលសា្គ ល់និងហកាត្រហ ើ្រ

ហ្តេចសា�ូមូ៉ន ថាជាសាថា បត្យករនិងជាហមជាង បុ៉ដនតេ បពោះរាជាមិនបពមទទួល

កិតតេិយ្្បមាប់ការចាប់ហផតេើមនិងការសាង្ង់ហនោះហទ។



ទំព័រ-56-ពួកហោរា និងហ្តេច

 ែូហច្នោះ មាចា ្់ក្សបតីននស្្រុកហ្បាក៏ចូលហៅគ្ល់ហ្តេចសា�ូមូ៉ន។ 

ហោយបានឮអំពីបបាជាញា និងអំពីបពោះវោិរែ៏រងុហរឿងដែលបទង់បានសាងហ�ើង 

បពោះនាងបាន្ហបមចបពោះទ័យថា    «មកល្ង្ួរបទង់ពីបបសា្ន ែ៏ហបរៅ» និង

ហែើម្ីបានហ�ើញសា្ន បពោះ�្តេែ៏ល្ីលបាញហនោះហោយផ្្ល់បពោះហនបត។ បពោះ

នាងបានយាងមកែល់បករុងហយរសូា�ិម មានមនុ្្សែដង្យ៉ាង្ន្ធរឹក បពម 

ជាមួយនរឹង្តវាអូែ្ជាហបចើន ផ្ុកហោយ «ហបគឿងបកអូបនិង មា្ជាហបចើន ្ ្់ 

ហ�ើយត្ូងមានតនមលាផង» បពោះនាងបានយាងមកពីទីឆ្ងៃ យ មកកាន់ទី បករុង 

ហយរសូា�ិម។ «លុោះកាលបពោះនាងបានចូលមកគ្ល់សា�ូមូ៉នហ�ើយ ហនាោះ 

ក៏មាន្ុវណណី ្ន្នានរឹងបទង់ ពីបគប់ទំាងហ្ចកតេីដែលមានហៅក្នុងបពោះទ័យ»។  

បពោះនាងបានទូលបពោះអង្គអំពីអាថ៌កំបំាងនន្ម្ជាតិ ហ�ើយ�លាួងសា�ូមូ៉នបាន 

បហបងៀនបពោះនាងអំពីបពោះនន្ម្ជាតិ ជាបពោះអាទិករែ៏ឧតតេម ដែលបទង់គង់ហៅ

ឋាន្ួគ៌ែ៏ខ្ព្់បំផុត និងជាអ្នកបគប់បគងហលើអវាីៗទំាងអ្់។ «ឯសា�ូមូ៉ន បទង់ 

ក៏ហឆលាើយស្សាយន័យបគប់ទំាងហ្ចកតេីដែលបពោះនាង្ួរ ឥតមានអវាីោក់ កំបំាង 

ែល់ហ្តេច ដែលបទង់មិនបានស្សាយន័យថាវា យបពោះនាងហនាោះហទ» 

(ពងសាវរារក្សបតទី១ ១០:១-៣ និង របាក្សបតទី២ ៩:១, ២)។ 

 «កាលមោក្សបតីស្្រុកហ្បាបានហ�ើញបបាជាញា រប្់សា�ូមូ៉នទំាង

បុ៉ន្ាន និងែំ្ក់ដែលបទង់ហ្វាើ … ហនាោះបពោះនាងក៏ភំាងស្ារតី»។ ហ�ើយ បពោះ 

នាងមាន្ុវណណី ថា «ពាក្យដែលខញាុំមាចា ្់បានឮហៅែល់ស្្រុកខញាុំមាចា ្់ ពីបពោះរា�កិចចា

និងបបាជាញា រប្់បទង់ ហនាោះក៏ពិតបបាកែដមន បុ៉ដនតេ ខញាុំមាចា ្់មិនហ�ឿហទ លុោះបរា

ដតបានមកហ�ើញនរឹងដភ្នកខលាួនឯង ហ�ើយហមើល ែំណរឹ ងដែលខញាុំមាចា ្់បានឮ

ហនាោះមិនទំាងែល់បតរឹមពាក់ក ត្េ លផង គឺបបាជាញា និងហ្ចកតេីចហបមើនរប្់បទង់ 

ហនាោះហលើ្ពីកិតតេិ្័ព្ដែលខញាុំមាចា ្់បានឮហនាោះហៅហទៀត។ មានពរហ�ើយ ពួក 

បទង់និងពួកអ្នកបហបមើហនោះ ដែល�រហៅចំហពាោះបទង់ជានិចចា ទំាងសាតេ ប់បបាជាញា  

រប្់បទង់ផង» (ពងសាវរារក្សបតទី១ ១០:៤-៨; របាក្សបតទី២ ៩:៣-៦)។

ពពហស្បតិ៍-២៦ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក២៧



លទ្ធផលននការបំពានចបាប់-ទំព័រ-57-

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ្ូម ឲ្យ បពោះហយ�ូវ៉ ជា បពោះ នន បទង់ បាន បបកប ហោយ 

បពោះពរ ជា បពោះ ដែល ្ ពវា បពោះ�ឫទ័យ នរឹង បទង់ ហែើម្ី នរឹង រំាង ហ�ើង ហលើ 

បលលា័ង្ករា�្យ នន សា្ន៍ អីុស្សាដអល គឺ ហោយ ហបពាោះ បពោះហយ�ូវ៉ បទង់ ស្្ឡាញ់ 

សា្ន៍ អីុស្សាដអល អ្់ កល្ ជានិចចា បាន ជា រំាង បទង់ ហ�ើង ឲ្យ ហ្វាើ ជា ហ្តេច 

ហលើ ហគ បបហយា�ន៍ ឲ្យ បាន ្ ំហរច ហ្ចកតេី យុតតេិ្ម៌ និង ហ្ចកតេី ្ ុចរតិ។ 

ពងសាវរារក្សតទី១ ១០:៩

 ហៅចុងបញចា ប់ននបពោះរា�ែំហណើ រទ្្សនកិចចារប្់បពោះនាង បពោះមោក្សបតី

បានទទួលការបហបងៀនយ៉ាងហពញហលញពីបពោះហៅសា�ូមូ៉ន អំពីបបភពនន

បបាជាញា និងហ្ចកតេីរងុហរឿងរប្់បពោះអង្គ ដែលហ្វាើឲ្យបពោះនាងទប់បពោះទ័យមិន

បាន។ បពោះនាងមិនបាន្រហ ើ្រែល់ភា្ន ក់ង្រជាមនុ្្សហទ ដតបពោះនាងមាន 

្ុវណណី ហ�ើងថា «្ូមឲ្យបពោះហយ�ូវ៉ជាបពោះននបទង់បានបបកបហោយបពោះពរ 

ជាបពោះដែល្ពវាបពោះទ័យនរឹងបទង់ ហែើម្ីនរឹងរំាងហ�ើងហលើបលលា័ង្ករា�្យននសា្ន៍

អីុស្សាដអល និងហោយហបពាោះបពោះហយ�ូវ៉បទង់ស្្ឡាញ់សា្ន៍អីុស្សាដអល

អ្់កល្ជានិចចា បានជារំាងបទង់ហ�ើងឲ្យហ្វាើជាហ្តេចហលើហគ បបហយា�ន៍ឲ្យ



ទំព័រ-58-ពួកហោរា និងហ្តេច

បាន្ហបមចហ្ចកតេីយុតតេិ្ម៌ និងហ្ចកតេី្ុចរតិ» (ពងសាវរារក្សបតទី១ ១០:៩)។ 

ហនោះគឺជាចំ្ប់អារម្ណ៍ដែលបពោះបានរាក់ដតងហ�ើង្បមាប់ឲ្យមនុ្្ស

បគប់គ្្ន បានដថលាង។ ហ�ើយហៅហពលដែល «អ្់ទំាងហ្តេចហៅដផនែីក៏រកចូល

ហៅគ្ល់សា�ូមូ៉ន ហែើម្ីនរឹងសាតេ ប់បបាជាញា  ដែលបពោះបានបបទានមក ក្នុង 

បពោះទ័យបទង់» អ្់មួយរយៈ ហ្តេចសា�ូមូ៉នបានចង្អុលបង្្ញែល់ហ្តេច

ទំាងហនាោះអំពីបពោះអាទិករនននផ្ហម�និងដផនែីជាបពោះដែលបគប់បគងហលើចបកវល

ទំាងមូល ជាបពោះដែលបបកបហោយបពោះបបាជាញា ញាណ។

 បប្ិនហបើ�លាួងសា�ូមូ៉នបានបនតេបដងវារចំ្ប់អារម្ណ៍រប្់មនុ្្ស 

ហចញពីបពោះអង្គ ហៅកាន់បពោះដែលបានបបទានបបាជាញា  បទព្យ្ម្តតេិ និង កិតតេិយ្ 

ែល់បទង់ ហោយបន្ាបគំនិតរប្់បទង់ ហនាោះមិនែរឹងជាបបវតតេិសាស្តេរប្់

បពោះ អង្គនរឹងបានល្ីលបាញយ៉ាង្ហទ! បុ៉ដនតេ ហៅហពលដែលសាលា បប៉ាកកា

រប្់អ្នកនិពន្ធដែលបពោះវញិ្ញា ណបានប ត្េ លចិតតេ បានកត់បរាអំពីគុណ្ម៌ 

រប្់បទង់ ្ំហណរទំាងហនាោះក៏បង្្ញយ៉ាងហស្ាោះបតង់អំពីការែួលរលំរប្់

បទង់ផងដែរ។ ហោយបតរូវបានហគហលើកតហម្កើងយ៉ាងខ្ព្់និងព័ទ្ធ�ំុវញិហៅហោយ

អំហ្យែ៏មានតនមលា  ហ្តេចសា�ូមូ៉នបានបត�ប់ហៅជាវហងវាងវង្វា ន់បាត់បង់ 

លំនរឹង និងបតរូវែួលរលំ។ ហោយបានទទួលការហលើកតហម្កើងពីមនុ្្សននហោកិយ 

បពោះអង្គបទំាបទហៅនរឹងការបហញ្្រដែលហគបានថាវា យែល់បទង់ តហៅហទៀត 

ដលងបាន។ បបាជាញា ដែលបពោះបានបបទានែល់បទង់ ហែើម្ីឲ្យ្រហ ើ្តហម្កើង

ែល់បពោះដែលបានបបទានបបាជាញា ហនាោះ បានហ្វាើឲ្យបទង់មានអំនួត។ ហៅទី បំផុត 

បពោះអង្គបានអនុញ្ញា តឲ្យមនុ្្សនិយាយពីបទង់ថាជាអ្នកដែលមានបបាជាញា ដែល

គួរឲ្យ្រហ ើ្របំផុត ដែលបានហរៀបចំដផនការនិងសាង្ង់បពោះវោិរែ៏្្ករឹមន្្ក

គ្្នគូហបបៀប ហែើម្ីជា្ិរលី្អរប្់ «បពោះនាមបពោះអមាចា ្់ ននសា្ន៍ អីុស្សាដអល» 

ហនោះ។

 ែូហច្នោះ បបជារាស្តេទូទំាងនគរបានទទួលសា្គ ល់បពោះវោិររប្់

បពោះហយ�ូវ៉ហនោះ ថាជា «បពោះវោិររប្់�លាួងសា�ូមូ៉ន»។ ភា្ន ក់ង្ររប្់ 

មនុ្្ស បានយក្ិរលី្អដែលជារប្់ «បពោះដែលខ្ព្់ជាងអ្នកដែលខ្ព្់ជាង



លទ្ធផលននការបំពានចបាប់-ទំព័រ-59-

ហគ» (សាសាតេ  ៥:៨) មកហ្វាើជារប្់ខលាួនឯង។ ្ូម្ីដតហៅហពលបចចាុប្ន្នហនោះក៏

បពោះវោិរដែលហ្តេចសា�ូមូ៉នបានបបកា្ថាជា «បពោះវោិរដែលទូលបង្គំ

បានសា្អ ងហនោះបាន ហៅរាមបពោះនាមបទង់ពិត» ក៏បតរូវបានហគនិយាយជាញរឹក

ញាប់ថាមិនដមនជាបពោះវោិររប្់បពោះហយ�ូវ៉ដែរ ដតជា «បពោះវោិររប្់�លាួង

សា�ូមូ៉នហៅវញិ»។

 មនុ្្សមិនអាចបង្្ញភាពកហមសាយរប្់ខលាួន ឲ្យ្ំជាងការ បហ ត្េ យ 

ឲ្យមនុ្្សហលើកតហម្កើងខលាួន ហោយសារដតអំហ្យទានដែលជារប្់ផងបពោះ 

នននគរឋាន្ួគ៌ហនាោះហ�ើយ។ បគិ្តេបរ ិ្ ័ទពិតបបាកែនរឹងយកបពោះជាទីមួយ 

និងជាទីចុងបំផុត បពមទំាងជាការល្អបំផុត្បមាប់កិចចាការបគប់យ៉ាង។ មិនមាន 

មូលហ�តុែ៏ហោភលន់្ ដែលនរឹងអបងរួនហ្ចកតេីស្្ឡាញ់រប្់បទង់ចំហពាោះ

បពោះហ�ើយ បទង់នរឹងហ្វាើឲ្យកិតតេិយ្ហនាោះោតបតោងឲ្យហ�ើញពីបពោះវរបិរារប្់ 

បទង់ ដែលគង់ហៅឋាន្ួគ៌យ៉ាងរ រឹងមំានិងឋិតហថរ។ គឺហៅហពលដែលហយើង

ហស្ាោះបតង់ក្នុងការហលើកតហម្កើងែល់បពោះនាមរប្់បពោះហនាោះហ�ើយ ដែលកមាលា ំង

ោ្់ហតឿនចិតតេរប្់ហយើងឋិតហៅហបកាមការបគប់បគងរប្់បពោះ ហ�ើយហយើង

អាចបហង្កើនអំ្ចខាងបពលរឹងវញិ្ញា ណនិងបបាជាញា រប្់ហយើងផង។

សុព្រ-២៧ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក២៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ែ្ិត ខញាុំ គ្្ន ហ្ចកតេី ខ្ា្ ចំហពាោះ ែំណរឹ ង ល្អ នន បពោះបគី្ ្ហទ 

ពី ហបពាោះ ជា បពោះហចសាតេ  នន បពោះ ្ំរាប់ នរឹង �ួយ ្ ហ្ង្្គ ោះ ែល់ អ្់ អ្នក ្  ដែល 

ហ�ឿ គឺ ែល់ ទំាង សា្ន៍ យូោ ជា ហែើម និង សា្ន៍ ហបកក ផង។ រ ៉មូ ១:១៦ 

 បពោះហយ្ូ៊វដែលជាបពោះអមាចា ្់ ដតងដតហលើកតហម្កើងបពោះនាមននបពោះវរបិរា

រប្់បទង់ដែលគង់ហៅឋាន្ួគ៌។ បពោះអង្គបានបហបងៀនពួកសាវក័ឲ្យអ្ិស្ាន

ថា «ឱ បពោះវរបិរាននហយើងខញាុំដែលគង់ហៅឋាន្ួគ៌ហអើយ ្ូមឲ្យបពោះនាមបទង់  

បានបរ ិ្ ុទ្ធ» (ម៉ាថាយ ៦ :  ៩)។ ហ�ើយពួកហគក៏មិនហភលាចទទួលសា្គ ល់ថា

«… ្ិរលី្អជារប្់ផងបទង់ …» (ខ ១៣) ហនាោះដែរ។ បគរូហពទ្យែ៏្ំបំផុតតបមង់

ចំ្ប់អារម្ណ៍រប្់មនុ្្សហចញពីបពោះអង្គ ហៅកាន់បបភពននអំ្ចរប្់



ទំព័រ-60-ពួកហោរា និងហ្តេច

បទង់យ៉ាងបបរុងបបយ័ត្ន ដែលហ្វាើឲ្យ�វាូងមនុ្្សមានការអសាចា រ្យ «ហោយហ�ើញ 

មនុ្្សគនិយាយបាន មនុ្្សពិការបានមំាមួន មនុ្្សខវាិនហែើររចួ និង មនុ្្ស 

ខាវា ក់ហមើលហ�ើញ» (ម៉ាថាយ ១៥:៣១)។ ហៅក្នុងការអ្ិស្ានែ៏អសាចា រ្យ ហពល

ដែលបពោះហយ្ូ៊វបានអ្ិស្ានហៅបគ្ដែលហគឆ្្ក ងបទង់ បពោះហយ្ូ៊វ បាន មាន 

បន្ូលថា «្ូមតហម្កើងបពោះរា�បុបរាបទង់»។ «ទូលបង្គំបាន្រហ ើ្រតហម្កើងបទង់ 

ហៅដផនែី»។ បទង់បានអងវារថា «ហែើម្ីឲ្យបពោះរា�បុបរាបានតហម្កើងបទង់ដែរ»។

«ឱ បពោះវរបិរាែ៏្ុចរតិហអើយ ហោកិយមិនសា្គ ល់បទង់ហទ ដតទូលបង្គំ សា្គ ល់ 

បទង់ ហ�ើយពួកអ្នកហនោះក៏ែរឹងថាបទង់ចាត់ឲ្យទូលបង្គំមកដែរ ទូលបង្គំបានឲ្យ

ហគសា្គ ល់បពោះនាមបទង់ ក៏នរឹង្ដមតេងឲ្យហគសា្គ ល់តហៅហទៀត ហែើម្ីឲ្យហ្ចកតេី

ស្្ឡាញ់ដែលបទង់ស្្ឡាញ់ែល់ទូលបង្គំបានហៅក្នុងហគ ហ�ើយឲ្យ ទូលបង្គំ 

ហៅក្នុងហគដែរ» (យូ៉ោន ១៧:១, ៤, ២៥, ២៦)។  

 «បពោះហយ�ូវ៉បទង់មានបពោះបន្ូលែូហច្នោះថា កំុបីឲ្យអ្នកបបា�ញាអួតពីបបាជាញា

រប្់ខលាួនហ�ើយ ក៏កំុឲ្យមនុ្្សខាលា ំងពូដកអួតពីកមាលា ំងខលាួន ឬអ្នកមាន អួតពីបទព្យ

្ម្តតេិរប្់ខលាួនដែរ។ ឯអ្នកដែលអួត ហនាោះបតរូវឲ្យអួតដតពីហ្ចកតេីហនោះវញិ 

គឺថាខលាួនមានហយាបល់ ហ�ើយក៏សា្គ ល់ែល់អញថា អញជាបពោះហយ�ូវ៉ដែល

ហបបា្ផសាយហ្ចកតេី្ប្ុរ្ ហ្ចកតេីយុតតេិ្ម៌ និងហ្ចកតេី្ុចរតិហៅដផនែី 

ែ្ិតអញរកីរាយចិតតេចំហពាោះហ្ចកតេីទំាងហនាោះហ�ើយ ហនោះជាបពោះបន្ូល នន 

បពោះហយ�ូវ៉» (ហយហរមា ៩:២៣, ២៤)។

 

 «ទូលបង្គំនរឹងហបចៀងទំនុក្រហ ើ្រ ែល់បពោះនាមរប្់បពោះ 

 ហ�ើយនរឹងហលើកតហម្កើងបទង់ហោយអរបពោះគុណ»។

 «ឱបពោះអមាចា ្់ ជាបពោះននហយើងរាល់គ្្ន ហអើយ បទង់គួរនរឹងទទួល្ិរលី្អ   

 កិតតេិនាម និងបពោះហចសាតេ »។

 «ឱបពោះអមាចា ្់ ជាបពោះននទូលបង្គំហអើយ ទូលបង្គំនរឹង្រហ ើ្របទង់ឲ្យ  



លទ្ធផលននការបំពានចបាប់-ទំព័រ-61-

 អ្់ពីចិតតេ ហ�ើយនរឹងហលើកតហម្កើងបពោះនាមបទង់ជាែរាបតហៅ»។

 «ចូរតហម្កើងបពោះហយ�ូវ៉ជាមួយនរឹងខញាុំចុោះ 

 ចូរហយើងបពមគ្្ន ហលើកបពោះនាមបទង់ហ�ើង»។

    ទំនុកតហម្កើង ៦៩:៣០; វវិរណៈ ៤:១១;   

    ទំនុកតហម្កើង ៨៦:១២; ៣៤:៣។

 ការនំាចូលមកនូវហគ្លការដែលនំាឲ្យឃ្លា តចាកពីការលោះបង់ ហ�ើយ 

ហទារទន់ហៅរកការហលើកតហម្កើងខលាួនឯង និងបតរូវបានអមែំហណើ រមកជាមួយហោយ 

ការខូចខាតដផនការែ៏្ំរប្់បពោះ ្បមាប់រាស្តេអីុស្សាដអល។ បពោះបានរាក់

ដតងឲ្យរាស្តេរប្់បទង់ហ្វាើជាពនលាឺែល់ហោកិយ។ ្ិរលី្អននបករឹត្យវន័ិយរប្់

បទង់បតរូវដតដចងចំាងហចញពីពួកហគ ហោយ�ីវតិរ្់ហៅរប្់ពួកហគ។ ហែើម្ី ឲ្យ 

្ហបមចបាននូវដផនការហនោះ បទង់បានប ត្េ លឲ្យសា្ន៍ដែលបទង់ បានហប�ើ្ 

ហរ ើ្ ហនោះបគប់បគងមុខតំដណងែ៏្ំខាន់ ក្នុងចំហ្មនគរទំាងឡាយ 

ហៅហលើដផនែី។

មៅរ៍-២៨ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក២៩

ខចងចាំព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ កំុ ឲ្យ អ្នក ្  បហញ្ឆោ ត ខលាួន ហ�ើយ ហបើ អ្នក ្  ក្នុង ពួក 

អ្នក រាល់ គ្្ន  ស្ាន ថា ខលាួន មាន បបាជាញា  ក្នុង ហោកីយ៍ ហនោះ បតរូវ ឲ្យ អ្នក ហនាោះ បត�ប់ 

ជា លងៃង់ហលងៃើវញិ ហែើម្ី ឲ្យ មាន បបាជាញា  ហ�ើង។ កូរនិថូ្ទី១ ៣:១៨

 ហៅក្នុងរ�្កាលរប្់បពោះហៅសា�ូមូ៉ន នគរអីុស្សាដអលោត្ន្ធរឹង 

ខាងហ�ើង រំាងពីោម៉ាត ខាងត្ូងរ�ូតែល់បបហទ្ហអ្ីុព្ភាគខាងហ�ើង 

និងរំាងពី្មុបទហមឌីដទររ៉ាហណ រ�ូតែល់ទហនលាហអ៊ើបបាត។ ហៅហលើដែនែីទំាង

ហនោះមានផលាូវថ្នល់្ំៗជាហបចើន ជាផលាូវហ្ែ្កិចចាពិភពហោក ពីកំហណើ តមក និងមាន  

អ្នកែំហណើ រមកពីស្្រុកឆ្ងៃ យ ហ្វាើែំហណើ រហៅមកឥតោច់។ ែូហច្នោះ បពោះបានបបទាន

ឱកា្ឲ្យហ្តេចសា�ូមូ៉ននិងរាស្តេរប្់បទង់បង្្ញែល់នគរទំាងហនាោះ ពី  

បុគ្គលិកលក្ខណៈរប្់បពោះ ដែលជាហ្តេចហលើអ្់ទំាងហ្តេច និងបហបងៀនឲ្យ



ទំព័រ-62-ពួកហោរា និងហ្តេច

ពួកហគសាតេ ប់បង្្គ ប់បទង់ផង។ បពោះបានបបទានចំហណោះែរឹងហនោះហែើម្ីដចកចាយ

បនតេែល់ហោកិយទំាងមូល។ រាមរយៈការបហបងៀនអំពីការថាវា យតង្វា យយញញាបូជា 

បពោះបគិ្តេបតរូវដតបានហលើកតហម្កើងហៅចំហពាោះសា្ន៍ទំាងឡាយ ដែលមាន �ីវតិ 

រ្់ហៅហលើដផនែី។

 ហោយបពោះបានដតងរំាងជាអ្នកែរឹកនំានគរមួយ ជាពនលាឺនំាផលាូវែល់

បបហទ្ទំាងឡាយដែលហៅ�ំុវញិ ហ្តេចសា�ូមូ៉នគួរដតហបបើបបាជាញា និងអំ្ច

ដែលបពោះបានបបទានឲ្យហនោះ ហែើម្ី�ោះឥទ្ធិពល ហែើម្ីបំភលាឺែល់នគរទំាងឡាយ

ដែលមិនបានែរឹងពីបពោះ និងពីហ្ចកតេីពិតរប្់បទង់ ហោយការហរៀបចំនិងែរឹកនំា

ចលនាែ៏្ំមួយ។ ហ្វាើែូហច្នោះ នរឹងនំាមនុ្្សមា្ន ជាហបចើនឲ្យមានភកតេីភាពចំហពាោះ

បករឹត្យវន័ិយរប្់បពោះ ហ�ើយរាស្តេអីុស្សាដអលក៏បតរូវបានការពារមិនឲ្យបបបពរឹតតេ

អំហពើអាបកក់ហោយសារដតពួកអ្នកមិនហ�ឿបពោះផងដែរ ហពលហនាោះបពោះនន្ិររីងុ

ហរឿងនរឹងបតរូវបានហគ្រហ ើ្រតហម្កើងយ៉ាងខ្ពង់ខ្ព្់។ បុ៉ដនតេ ហ្តេចសា�ូមូ៉នបាន

វហងវាងហចញពីហគ្លបំណងែ៏បបហ ើ្រឧតតេមហនោះ។ បពោះអង្គបរា�័យមិនបាន

បហង្កើនឱកា្ែ៏រងុហរឿងរប្់បពោះអង្គហនោះ ្បមាប់បំភលាឺែល់ពួកអ្នកែំហណើ រដែល

បានបនតេហ្វាើែំហណើ រឆលាងកាត់ទរឹកែីរប្់បទង់ ឬពួកអ្នកដែលរង់ចំាហៅក្នុងទីបករុង

ែ៏្ំខាន់ហនោះហ�ើយ។

 វញិ្ញា ណននសា្នទូតដែលបពោះបានបណតេុ ោះហៅក្នុងបពោះទ័យរប្់

ហ្តេចសា�ូមូ៉ន និងហៅក្នុងចិតតេរប្់បបជារាស្តេអីុស្សាដអលែ៏ហស្ាោះបតង់

ទំាងអ្់ បតរូវបាន�ំនួ្ហោយវញិ្ញា ណននការរក្ីុហ្វាើ�ំនួញហៅវញិ។ ឱកា្

ដែលបពោះបានបបទានឲ្យទាក់ទងជាមួយនរឹងនគរជាហបចើនហនោះបតរូវបានហគហបបើ

បបា្់្បមាប់ដតបំហប៉ាងខលាួនហគផ្្ល់ហៅវញិ។ ហ្តេចសា�ូមូ៉នបាន្វាោះដ្វាង

ពបងរឹងមុខតំដណងខាងនហយាបាយរប្់បទង់ ហោយសាង្ង់ទីបករុង្បមាប់

ការពារ្បតរូវជាហបចើន ហៅហកាលា ងទាវា រ�ំនួញ។ បពោះអង្គសាង្ង់ទីបករុង ហ្សារ 

ហៅ�ិតយុ៉បហប៉ហ�ើងវញិ  ដែលហៅរាមបហ ត្េ យរំាងពីស្្រុកហអ្ីុព្ រ�ូត ែល់ 

្ីុរ ីហបត�ូរ ៉នុ រ�ូតែល់ភាគខាងលិចននទីបករុងហយរសូា�ិម បទង់�ំុបគងអ្នក

ហ្វាើែំហណើ ររាមផលាូវ្ំ ដែលហចញពីក ត្េ លស្្រុកយូោ ហៅហ្សារ និង�ូង 



លទ្ធផលននការបំពានចបាប់-ទំព័រ-63-

្មុបទ ហម�្គិែូ ដែលបានហ្វាើែំហណើ ររាមផលាូវពាណិ�្កម្ ពីោម៉ា្ ហៅែល់ 

ហអ្ីុព្ និងពីហយរសូា�ិមែល់ភាគខាងហ�ើង បពមទំាង «ទីបករុងថាត់ហម៉ាត 

ហៅទីរហោសាថា ន» (របាក្សបតទី២ ៨:៤) ហៅរាមបហ ត្េ យផលាូវពាណិ�្កម្រំាង 

ពីទិ្ខាងហកើត។  ទីបករុងទំាងហនោះបតរូវបានការពារយ៉ាងរ រឹងមំា។ អតថាបបហយា�ន៍ 

ននទីផសារហៅកបាល្មុបទបក�មបតរូវបានពបងីកហោយ្ំណង់នន «នាវ មួយ 

ហៅបតង់ហអស៊ាន ហអហប៊ើរ ហៅមាត់្មុបទបក�ម �ិតហអហឡាត ស្្រុកហអែរឹម» 

បទង់ក៏បានោក់មនុ្្សខលាោះហៅហលើនាវហនាោះ ហគក៏ហៅែល់ «ស្្រុកអូភារ យក 

មា្ពីស្្រុកហនាោះ ៤៥០ ោបមកថាវា យសា�ូមូ៉ន» និង «ហ�ើចាន់ជាបរបូិរ 

នរឹងត្ូងមានតនមលា» (ខ ១១)។ ពងសាវរារក្សបតទី១ ៩:២៦; ១០:១១។

 ចំណូលរប្់បពោះរាជា និងបបជារាស្តេជាហបចើន បតរូវបានហកើនហ�ើង 

យ៉ាងគំ�ុក បុ៉ដនតេ ហនោះជាការខាតបង់យ៉ាង្ន្ធរឹក្នា្ធ ប់! រាមរយៈការហោភលន់  

ចង់បានបទព្យ្ម្តតេិ ហ�ើយមិនគិតគូរពីភាពជាអ្នកដែលបពោះបានផ្ុកផ្តេ ក់ 

ការង្រ ជាអ្នកនំាសារ្បមាប់បទង់ ប ត្េ �នជាហបចើនឥតគណនា ដែល ហ្វាើ 

ែំហណើ រពពាក់ពពូនរាមផលាូវ្ំ បតរូវបានទុកឲ្យហៅលងៃិតលងៃង់ មិនែរឹងអវាីពីបពោះហយ�ូវ៉

បនតេិចទាល់ដតហសាោះ។ 

អាទិត្យ-២៩ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក៣០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហបើ អ្នក ្  ដែល មិន ហចោះ បគប់បគង ហលើ ចិតតេ រប្់ ខលាួន ហនាោះ 

ហ្ៀប ែូច ជា ទី បករុង ដែល រលំ ហ�ើយ ឥត មាន កំដផង។  ្ុភា្ិត ២៥:២៨

 ការអនុវតតេរប្់ហ្តេចសា�ូមូ៉ន ខុ្គ្្ន ោច់ស្្�ោះពីបពោះ�ន្រប្់

បពោះបគិ្តេកាលបទង់គង់ហៅហលើដផនែី។ ហទាោះបីជាបពោះអង្គ្ហ្ង្្គ ោះមាន             

«អំ្ចទំាងអ្់» ក៏ហោយ ក៏បពោះអង្គមិនដែលហបបើអំ្ចហនាោះ្បមាប់

បហង្កើនអំ្ចរប្់បទង់ផ្្ល់ដែរ។ បពោះអង្គមិនដែលមានកតេីស្្នមអំពីបទព្យ

្ម្តតេិហៅហោកិយ ភាពថ្កុំហថ្កើងននហោកិយ ដែលនរឹងបង្ខូចែល់ភាពបគប់

លក្ខណ៍ននបពោះរា�កិចចារប្់បពោះ ្បមាប់មនុ្្សហោកហ�ើយ។ បពោះអង្គ មាន 

បន្ូលថា «កហ្ញ្្ងមានរងូវ ហ�ើយ្តវាហ�ើរហលើអាកា្ក៏មាន្ំបុក ដតកូន 
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មនុ្្សគ្្នកដនលាង្នរឹងហកើយកបាលហទ» (ម៉ាថាយ ៨:២០)។ អ្់អ្នកដែល 

ហឆលាើយតបហៅនរឹងការបរា្់ហៅហៅហពលហនោះ ហ�ើយបានចូលហ្វាើជាអ្នកបហបមើ

ែល់បពោះជាមាចា ្់ គួរដត្ិកសាអំពីបពោះបន្ូលរប្់បពោះឲ្យបានចបា្់ោ្់។ 

អ្នកហនាោះទាញយកអតថាបបហយា�ន៍ពីឱកា្ហនាោះ ហោយភ្ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ

នរឹងអ្នកហ្វាើែំហណើ រជាហបចើនកុោះករហៅទីហនាោះ។

 ហៅចហនាលា ោះការយាងហៅមករប្់បទង់ បពោះហយ្ូ៊វគង់ហៅ ភូមិ កាហពើណិម 

ដែលហគសា្គ ល់ថាជា «ទីបករុងរប្់បទង់» (ម៉ាថាយ ៩:១)។ ហៅរាមផលាូវ ្ ំពី ទី 

បករុងោម៉ា្ ហៅទីបករុងហយរសូា�ិម និងស្្រុកហអ្ីុព្ និងហៅកាន់្មុបទ 

ហមឌីដទរ៉ាហណ បពោះអង្គបានបំហពញភារកិចចាជា្លាុងមួយ ជាមួយនរឹង កិចចាការ 

រប្់ បពោះជាមាចា ្់។ មនុ្្សមកពីបបហទ្នានាជាហបចើន បានហែើរឆលាងកាត់ ទីបករុង

ឬមក�ួប�ំុគ្្ន ហែើម្ី្បមាក។ ហៅទីហនាោះ បពោះហយ្ូ៊វបាន�ួបជាមួយនរឹងមនុ្្ស

ដែលមកពីបគប់បបហទ្ និងបគប់ស្្ទាប់វណណៈ ហ�ើយហ�តុែូហច្នោះ ហមហរៀនរប្់

បពោះអង្គបតរូវបានពួកហគពំានំាយកហៅកាន់បបហទ្ជាតិ និងបគរួសាររប្់ ពួក ហគ 

ហរៀងៗខលាួន។ ហោយមហ្យោបាយហនោះ ពួកប ត្េ �នមានចំ្ប់អារម្ណ៍ហៅ

ហលើបទទំនាយ្តេីអំពីបពោះដម្្ុសីយ៉ាងផុ្ផុល ហ�ើយពួកហគបតរូវបានទាក់ទាញ

ឲ្យយកចិតតេទុកោក់ហៅហលើបពោះអង្គ្ហ្ង្្គ ោះ បន្ាប់មក ហប្កកម្រប្់បទង់

បតរូវបាននំាមកហៅចំហពាោះពិភពហោកទំាងមូល។

 ហៅ្ម័យហយើង្ពវានថងៃហនោះ ឱកា្ននការបបាស្្័យទាក់ទងជាមួយ

នរឹងបុរ្នារបីគប់ស្្ទាប់វណណៈនិងបគប់ជាតិសា្ន៍ មានហបចើនជាង ្ ម័យ 

សា្ន៍អីុស្សាដអលឆ្ងៃ យ្្់។ ការហ្វាើែំហណើ រ ពីកដនលាងមួយហៅ កដនលាង មួយ 

មានការហ�ឿនហលឿនជាងហពលហនាោះរាប់រយែង។

 អ្នកនំាសាររប្់បពោះែ៏ខ្ព្់បំផុតហៅ្ម័យ្ពវានថងៃហនោះ គួរដតទទួល 

យកតួនាទីរប្់ខលាួន ក្នុងការហ្វាើែំហណើ រហៅកាន់ទីឆ្ងៃ យ ជាកដនលាងដែល ពួកហគ

អាច�ួបជាមួយនរឹងមនុ្្សជាហបចើន ហែើម្ីនរឹងបបកា្ផសាយែំណរឹ ងល្អ ែូច

ជាបពោះបគិ្តេបទង់បានហ្វាើផងដែរ។ ែូចជាបពោះអង្គបានផសារភ្ាប់ជាមួយនរឹង

បពោះវរបិរា ពួកហគបតរូវដតសាបហបពាោះនូវបគ្ប់ពូ�ននែំណរឹ ងល្អ បង្្ញែល់



លទ្ធផលននការបំពានចបាប់-ទំព័រ-65-

មនុ្្សែនទអំពីហ្ចកតេីពិតែ៏ពិ្ិែ្ននបពោះគម្ពីរ ដែលនរឹងចាក់ឫ្យ៉ាងហបរៅ

ចូលហៅក្នុងចិតតេនិងគំនិត ហ�ើយែុោះពនលាកហ�ើងជា�ីវតិអ្់កល្។

 ហ្តេចសា�ូមូ៉នគឺជាហមហរៀនននការបរា�័យរប្់សា្ន៍អីុស្សាដអល 

ហៅក្នុងអំ�ុងហពលដែលអ្នកែរឹកនំានិងបបជានុរាស្តេដបរហចញពីហគ្លបំណង

ែ៏្ំ ដែលពួកហគបតរូវបំហពញឲ្យបាន្ហបមច។ ហទាោះបីជាពួកហគធ្លា ក់ខលាួនហៅជា

ទន់ហខសាយ រ�ូតែល់ចំណុចបរា�័យក៏ហោយ ក៏រាស្តេអីុស្សាដអលរប្់បពោះ 

ហៅ្ម័យ្ពវានថងៃហនោះជាតំ្ងឲ្យហទវរាហៅឋាន្ួគ៌ ដែលបហង្កើតជាពួក

�ំនំុពិតបបាកែរប្់បពោះបគិ្តេបតរូវដតរ រឹងមំាដែរ ហបពាោះបពោះបានឲ្យពួកហគបហង្ើយ

ការង្រដែលបទង់បានបបទានឲ្យមកមនុ្្ស និងដណនំាបង្្ញពីនថងៃដែលបតរូវ

ទទួលរង្វា ន់ចុងហបកាយ។  បុ៉ដនតេ ពួកហគក៏ហៅដត�ួបបបទោះនរឹងឥទ្ធិពលដែលនំា

ឲ្យរាស្តេអីុស្សាដអលបរា�័យ  ហៅ្ម័យហ្តេចសា�ូមូ៉នែដែល។ កងទ័ព

នន្បតរូវរប្់ពួកអ្នក្ុចរតិបតរូវបានបហង្កើនយ៉ាងរ រឹងមំា ដែលមានដតបពោះហចសាតេ

រប្់បពោះបុ៉ហ ណ្ ោះហទើបអាចែហណតេើ មយក�័យ�ម្នោះបាន។ ទំនា្់ហៅចំហពាោះ

មុខហយើងទាមទារឲ្យមានការលោះបង់ខលាួនឯង កំុឲ្យទុកចិតតេហលើខលាួនឯង ហ�ើយ

ទុកចិតតេដតហៅហលើបពោះមួយអង្គបុ៉ហ ណ្ ោះ ហែើម្ីហបបើបបា្់ឱកា្ឲ្យបានបតរឹមបតរូវ

្ំរាប់្ហ្ង្្គ ោះែល់មនុ្្ស។ បពោះពររប្់បពោះនរឹងចូលមកគង់ហៅជាមួយនរឹង

ពួក�ំនំុរប្់បទង់ កាល្ពួកហគហបាោះ�ំោនហៅមុខហោយរបួរមួគ្្ន  បង្្ញ

ែល់ពិភពហោកដែលកំពុងហៅក្នុងភាពងងរឹតមិនយល់អំពីភាពបរ ិ្ ុទ្ធ ែូច

ដែលបានបង្្ញហៅក្នុងវញិ្ញា ណននការលោះបង់ែូចជាបពោះបគិ្តេ ក្នុងការ ហលើក 

តហម្កើងែល់បពោះ ជាជាងហលើកតហម្កើងែល់មនុ្្ស និងក្នុងការបហបមើែល់អ្នកដែល 

បតរូវការបពោះពរននែំណរឹ ងល្អ ហោយហ្ចកតេីស្្ឡាញ់និងហោយមិនមានការ

បាក់ដបកគ្្ន ៕ 



ទំព័រ-66-ពួកហោរា និងហ្តេច

ច័ន្ទ-៣០ មេសា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំ្ូក៣១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហោះ ហ�ើង ហ�ើញ ពិត ថា ប្រាជ្ញា  រមែង វហិ្្ ជ្ង ហ្ចកតេតី 

ហ្តេ្ផ្តេ ្ ដូច ជ្ ពន្លឺ ក៏ វហិ្្ ជ្ង ងងឹត មដរ ។ សាសាតេ  ២:១៣

 ហៅក្នុងរជ្ជកាលរប្់ហ្តេចសាឡូែូ៉ន ប្ពះរានហលចែកជ្ែួ�នឹងប្ពះ

បន្ូលននការទទួលសាគា ល់និងដំបូោមា នដល់ហ្តេចពតីរដង ហៅក្នុង ន្ុបិនហៅឯ     

គតីហបៀន ហៅហពលមដលហ្ចកតេតី្នយាននប្រាជ្ញា  ប្ទព្យ្ែ្បតតេិ និងកិតតេិ�្ 

កាលណាប្ពះអងគាហៅមតហកាត្រហ ើ្រដល់ប្ពះ បោ្បប្ពះកា� និងសាតេ ប់ 

បង្គា ប់។ ហ�ើ�បោ្ប់ពតីពិធតីបនុណ្យឆ្ងប្ពះវោិររចួែក ប្ពះជ្ម្ចា ្់ប្រា្់

បង្គា ប់ឲ្យប្ទង់ម្នភាពហសាមា ះប្តង់។ ប្ពះរានប្បទានការប្ពម្ននិងហ្ចកតេតី

្នយាយ៉ងចបា្់ដល់ប្ពះហៅសាឡូែូ៉ន ប៉នុមនតេ ប្ពះែោក្សប្តមដលហោរហពញ

ហោ�ប្ទព្យ្ែ្បតតេិនិងកិតិតេោែល្បតីគ្មា នគូហប្បៀបអងគាហនះ ោក់ដូចជ្ែិន�ក 

ប្ពះទ័�ទនុកោក់ចំហោះការមណោំ និងការរពឹំងចង់រានរប្់ប្ពះននឋាន្ួគ៌

ហឡើ� ប្ពះគែ្តីររានមចងថា «ហោ�ហប្ោះប្ពះទ័�ប្ទង់រានមបរហចញពតី

ប្ពះហ��ូវ៉ ជ្ប្ពះននសា្ន៍អនុតីស្សាមអល មដលរានហលចែកឲ្យ ប្ទង់ ហ�ើញ 

ពតីរដងហ�ើ� ក៏រានបង្គា ប់ដល់ប្ទង់ពតីដំហណើ រហនះមដរ ថាែិនប្តរូវឲ្យប្ទង់ ប្បតិបតតេិ 

រាែប្ពះដនទហឡើ� មតប្ទង់ែិនរានរកសាហ្ចកតេតីមដលប្ពះហ��ូវ៉រានបង្គា ប់

ែកហោះហទ» (ពងសាវរារក្សប្តទតី១ ១១:៩-១០)។ ហ�ើ�ប្ពះអងគារានហរាះបង់

ជំហនឿហោលទំាងស្្រុង ប្ពះទ័�រប្់ប្ទង់រងឹម្នះហោ�ការបំោននឹងប្កឹត្យ

វន័ិ�ជ្ខំ្្ង មដលហធវើឲ្យករណតី រប្់ប្ពះអងគាោក់ដូចជ្្ឹងមតគ្មា ន្ង្ឹែ។

 ប្ពះហៅសាឡូែូ៉នរានមបរហចញពតីទំោក់ទំនងជ្ែួ�នឹងប្ពះហោ�

០៥

ការកែក្រែ្្រះទ័យររែសស់សតេចសាឡមូ៉ូន



ការមកមប្បប្ពះទ័�រប្់ហ្តេចសាឡូែូ៉ន-ទំព័រ-67-

អំណរ ហៅរកវញិ្ញា ណននការ្បបា� ហដើែ្បតីបំហពញបំណងខ្ួនឯង។ 

ហោ�បទពិហសាធន៍ហនះ ប្ពះអងគាម្នបន្ូលថា៖

 «ដូហច្ះ ហ�ើងរានហធវើការយ៉ងធំ គលឺរាន្ង់្្ះជ្ហប្ចើនរានោំដំណំា

ទំោំងរា�ជូរ  រានហធវើ្ួនចបារ និង្ួនហ�ើ្ប្ម្ប់ខ្ួនហ�ើង្ងរានទំាង 

ោំហដើែហ�ើម្នម្្ប្គប់ែនុខ ក្នុង្ួនហោះមដរ …ហ�ើងរានប្បែូលប្រាក់ និង 

ម្្ ហ�ើ�រប្់ន្្វហិ្្ហ្្សងៗមដលែកពតីពួកហ្តេច ហ�ើ�ពតីហខតតេ ទំាងប៉នុោមា ន 

ក៏ប្បែូលរានពួកចហប្ែៀងទំាងប្បរុ្ទំាងស្ ត្ី នឹងប្គប់ទំាងរប្់អវតីមដលគ្ប់

ចិតតេែននុ្្ស ប្ពែទំាងស្ ត្ីអ្កម្្ងជ្ហប្ចើន្ង យ៉ងហោះហ�ើងរានជ្ធំ ហ�ើ� 

ក៏ចហប្ែើនហឡើង ហលើ្ជ្ងអ្់អ្កមដលហៅប្ករុងហ�រសូាឡិែ ែនុនហ�ើង ហៅ 

ហទៀត …ហ�ើ�រប្់អវតីមដលម្្កចង់រាន ហោះហ�ើងែិនរានបង្អត់ឲ្យហឡើ� 

ហ�ើងែិនរានោែឃាត់ចិតតេ ែិនឲ្យម្នហ្ចកតេតីអំណរណាែួ�ហទ ដ្បិតចិតតេ

ហ�ើងរានរ តីករា�នឹងបណាតេ ការ មដលហ�ើងហធវើទំាងហោះ …។  ប្គ្ហោះ ហ�ើង

រានប្តរួតហែើលប្គប់ទំាងការមដលនដហ�ើងរានហធវើ និងការហនឿ��ត់ មដល

ហ�ើងរានខំបហងកើតហោះ ហ�ើ�ហែើល ន្ុទ្ធមតឥតប្បហយជន៍ ហ�ើ� អសារ ឥត 

ការទហទ ឥតម្ន្លប្បហយជន៍អវតីហៅហប្កាែន្ងៃហឡើ�។

 រចួហ�ើងក៏មបរហៅពិោរណាហែើលប្រាជ្ញា  ប្ពែទំាងហ្ចកតេតីចែកួត និង 

ហ្ចកតេតីហ្តេ្ផ្តេ ្ ដ្បិតហតើអ្កមដលតពតីហ្តេចនឹងហធវើអវតីរាន? គលឺនឹងហធវើរានមត

ការមដលរានហធវើជ្�ូរអមងវងែកហ�ើ� …។ ហ�តនុហោះហ�ើងរាន្្អប់ជតីវតិ …។ 

ហ�ើងរាន្្អប់បណាតេ ការហនឿ��ត់ ទំាងប៉នុោមា នមដលហ�ើង រានខំ ហធវើ ហៅហប្កាែ 

ន្ងៃ ហោ��ល់ហ�ើញថាហ�ើងប្តរូវទនុកទំាងអ្់ ឲ្យដល់ែននុ្្ស មដល បនតេ ហប្កា� 

ហ�ើង» (សាសាតេ  ២:៤-១៨)។

 ហោ�បទពិហសាធន៍ដ៏ជូរចត់រប្់ប្ទង់ ប្ពះហៅសាឡូែូ៉នរានហរៀន្ូប្ត

អំពតីភាពឥតប្បហយជន៍ទហទននជតីវតិ មដលម្វងរកប្ទព្យ្ែ្បតតេិខ្ងហោកិ� 

និងការល្អដ៏ខ្្់បំ ន្ុតរប្់ហោកិ�។ ប្ពះអងគារានសាងអា្ោ្ប្ម្ប់ប្ពះ

មក្ងក្ា�ននសា្ន៍ដនទ ប្គ្ន់មតឲ្យរានដឹងថាការ្នយាននការ្ប្ម្ក ខ្ង

ប្ពលឹងទំាងហោះជ្ការឥតប្បហយជន៍ទហទប៉នុហណាណ ះ។ ភាពអ្់្ង្ឹែ និង 



ទំព័រ-68-ពួកហោរា និងហ្តេច

គំនិតហសាកហៅរានហធវើឲ្យប្ពះអងគាម្នកងវល់ទំាង�ប់ទំាងន្ងៃ។ ែិនម្ន 

អំណរននជតីវតិ ឬហ្ចកតេតី ន្ុខសានតេក្នុងប្ពះទ័�្ប្ម្ប់ប្ទង់តហៅហទៀតហឡើ� 

ហ�ើ�ហពលអោគតហោរហពញហៅហោ�ភាពងងឹតននកតេតីអ្់្ង្ឹែ។

អង្គារ-១ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សាសាតា ជំ្ូក១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ម្ន ប្ទព្យ ្ ែ្បតតេិ តិច ហ�ើ� ម្ន ហ្ចកតេតី ហកាតខ្្ច ដល់ 

ប្ពះហ��ូវ៉ ហោះ វហិ្្ ជ្ង ម្ន ហប្ចើន ហ�ើ� ម្ន ហ្ចកតេតី ទនុក្ខ វញិ។ 

ន្ុភា្ិត ១៥:១៦

 មតប្ពះប្ទង់ែិនហរាះបង់ហោលប្ទង់ហឡើ�។ ប្ពះជ្ម្ចា ្់រាន្វះម្វង

ោ្់ហ្តេចអងគាហនះឲ្យប្ជ្បពតីអំហពើរាបននទហងវើរប្់ប្ទង់    ហោ�សារការ ្ តេតី 

បហោ្្និងការជំននុំជប្ែះយ៉ងតឹងរនុងឹ។ ប្ពះអងគារានដក�កហចញនូវការម្រកសា

ហោ�ការការោរ ហ�ើ�បហណាតេ �ឲ្យពួកគូវវិទរប្់ប្ទង់អនុកឡនុកនិងហធវើឲ្យ

នគរប្ទង់ចនុះហខសា�។ «ប្ពះហ��ូវ៉ប្ទង់ក៏បណាតេ លឲ្យម្នអ្កតរំាងនឹង

សាឡូែូ៉នម្្ក់ គលឺោោឌ់ ជ្សា្ន៍ហអដឹែ …។ ប្ពះក៏បណាតេ លឲ្យម្នអ្ក

តរំាងនឹងប្ទង់ម្្ក់ហទៀត គលឺហ ម្ា ះហរហសាន … ជ្អ្កមដលរានរត់ ពតីោោ-

ហរហ្៊ើរ ជ្ហ្តេច្ូរា ហៅោវ �រប្់ខ្ួនហ�ើ�រានហធវើជ្ហែទ័ពហលើពួកហោះ …។ 

ឯហ�រ ៉ហូរាែ … ជ្អ្កបហប្ែើសាឡូែូ៉ន» «ហោះក៏រានហលើកនដ ទា្់នឹង ហ្តេច 

មដរ» (ពងសាវរារក្សប្តទតី១ ១១:១៤-២៨)។

 ទតីបំ ន្ុតប្ពះរានប្បទានសារដ៏គួរឲ្យភាញា ក់ហ្្អើលែួ�ដល់ហ្តេចសាឡូែូ៉ន 

រាែរ�ៈហោរាម្្ក់ «ហោ�ហប្ោះឯងរានហធវើយ៉ងហនះ ហ�ើ�ែិនរានរកសា

ហ្ចកតេតី្ញ្ញា រប្់អញ និងបញញាតតេិមដលអញរានបង្គា ប់ដល់ឯង ហោះរាន

ជ្អញនឹងកន្ោតេ ក់�ករាជ្យពតីឯងវញិជ្ពិត ហ�ើ�ឲ្យហៅអ្ក បហប្ែើ រប្់ ឯង 

វញិ  ប៉នុមនតេ អញែិនហធវើក្នុងប្គ្ននជតីវតិឯងហទ ហោ��ល់ដល់ោវ តីឌ ជ្ឪពនុកឯង 

គលឺអញនឹងកន្ោតេ ក់�កពតីនដកូនឯងវញិ» (ខ ១១ និងខ ១២)។ ហោ�ឮការ 

ប្បកា្ការជំននុំជប្ែះរប្់ប្ពះ ទា្់នឹងប្ទង់និងប្គរួសាររប្់ប្ទង់ ដូហច្ះ 

ប្ពះ ហៅសាឡូែូ៉នភាញា ក់សាមា រតតីដូចហគហងើបពតី�ល់្បតេិ ហ�ើ�សាមា រតតីរប្់ប្ទង់



ការមកមប្បប្ពះទ័�រប្់ហ្តេចសាឡូែូ៉ន-ទំព័រ-69-

រានោប់ហ្តេើែហែើលហ�ើញនូវអំហពើលងៃង់ហ្្រប្់ប្ទង់ហៅក្នុងពន្លឺយ៉ងចបា្់។ 

ហោ�វញិ្ញា ណននការ្តេតីបហោ្្ ទំាងភាពទន់ហខសា�ខ្ងគំនិត និងទំាង រាង កា� 

ប្ពះអងគារានមបរហចញពតីអាងទឹកដ៏ធ្នុះធ្្�ននហោកិ� ទំាងហប្កៀែប្កំ និង 

ហស្្ក  ឃ្ាន ហ�ើ�មបរែករកការហសា�ទឹកននជតីវតិជ្្មាតីែតេងហទៀត។ ្ំរាប់ប្ទង់ 

ទតីបំ ន្ុត ការោក់ពិន័�ននការ�លឺោប់រាន ្ ហប្ែចកិចចាការ រប្់វ។ ប្ពះអងគា

រានរងប្ទំាជ្ែួ�នឹងភាពហប្កៀែប្កំននការ្័�ខ្្ចការរាក់មបកដ៏ធំបំ ន្ុត 

អ្់រ�ៈហពលយ៉ង�ូរ ពតីហប្ោះប្ទង់ែិនម្ន្ែត្ថភាពង្កមបរហចញពតីភាព

លងៃង់ហ្្រាន  ប៉នុមនតេ ឥឡូវហនះ ហៅក្នុងសាររប្់ប្ពះ ប្ពះអងគារានរកហ�ើញរ្មាតី

ននហ្ចកតេតី្ង្ឹែ។ ប្ពះែិនរានកាត់ប្ទង់ហចញទំាងស្្រុងហោះហទ ប៉នុមនតេ ប្ពះអងគា 

រាន�ររង់ោំរហំោះប្ទង់ហចញពតីចំណងននអំហពើហឃារហៅមដលអាប្កក់ជ្ង

ហ្ចកតេតីស្ាប់មដលប្ទង់ែិនម្នអំណាចអាចរហំោះអងគាឯងរានហនះ។

 ហោ�ការដឹងគនុណ ប្ពះហៅសាឡូែូ៉ន រានទទួលសាគា ល់អំណាច និង

ហ្ចកតេតី្ប្បនុរ្ដ៏ហោរហពញហោ�កតេតីស្្ឡាញ់រប្់ប្ពះ «ខ្្់ជ្ងហគហៅ 

ហទៀត» (សាសាតេ  ៥:៨)។ ប្ទង់រានហរាះជំោនសាជ្្មាតីទំាងកតេតីអត់ធមាត់ ហ្្ះ

ហៅរកវលននភាពបរ ិ្ នុទ្ធនិង ន្ុចរតិដ៏ខ្ង់ខ្្់ មដលប្ទង់រានធ្្ក់ចនុះ កន្ង 

ែក។ ប្ពះអងគាែិនមដល្ង្ឹែថានឹងអាចរចួ ន្ុតពតីលទ្ធ្លននអំហពើរាបដ៏ធងៃន់ ធងៃរ 

ហនះរានហឡើ� ហ�ើ�ក៏ែិនអាចផ្្្់បតេូរចិតតេគំនិតហចញពតីការហលើកតហែកើងខ្ួន 

ឯងមដលប្ពះអងគាធ្្ប់រានប្បប្ពឹតតេហោះមដរ ប៉នុមនតេ ប្ពះអងគាមបរជ្ពយាយែោែ

ឃាត់អ្កដនទកនុំឲ្យហដើររាែភាពលងៃង់ហ្្ហៅវញិ។ ប្ពះអងគារានលន់តួកំ�នុ្

រប្់ប្ទង់ហោ�ការបោ្បប្ពះកា� ហ�ើ�បន្លឺប្ពះ្ូរហ្ៀងប្ពះអងគាប្ពម្ន 

មប្កងអ្កដនទប្តរូវវហងវងហោ�សារមតឥទ្ធិពលននអំហពើអាប្កក់មដលប្ទង់រាន

អននុវតតេហោះ។

 ការភាញា ក់រឭកពិតប្រាកដែិនរានហធវើឲ្យបំហ្្ចអំហពើរាបពតីអតតីតកាល

ហឡើ�។ ហៅហពលមដលប្ពះអងគារានទទួលហ្ចកតេតី្ងៃប់ប្ពះទ័�ភ្ាែ ប្ទង់ែិន

រានហ្្ចហទអំពតីកំ�នុ្មដលប្ទង់រានប្បប្ពឹតតេកន្ងែក។ ប្ទង់រានគិតអំពតីអ្ក 

មដលប្តរូវរានដឹកោំឲ្យធ្្ក់ចូលហៅក្នុងអំហពើអាប្កក់ហោ�សារមតទហងវើរប្់



ទំព័រ-70-ពួកហោរា និងហ្តេច



ការមកមប្បប្ពះទ័�រប្់ហ្តេចសាឡូែូ៉ន-ទំព័រ-71-

ប្ទង់ ហ�ើ�ប្ពះអងគារានខំប្បឹងមប្បងហប្បើប្គប់វធិតីហដើែ្បតីដឹកោំពួកហគឲ្យប្តឡប់

ែករក្្ូវប្តឹែប្តរូវវញិ។ ប្ទង់រានទតហ�ើញកំ�នុ្មដលប្ពះអងគារានធ្្ក់ចូល

ហៅកាន់មតចបា្់ ប្ទង់ចង់តប្ែង់ហជើងអ្កដនទឲ្យហដើររាែ្្ូវប្តរូវកាន់មតខំ្្ង។

ប្ទង់ែិនរានោក់ហលៀែអំហពើអាប្កក់រប្់ប្ទង់ ហ�ើ�ហធវើឲ្យពន្លឺប្តឡប់ហៅ

ជ្ការអាប្កក់វញិហឡើ� ប៉នុមនតេប្ទង់រានហលើក្ញ្ញា ននហប្គ្ះថ្ាក់ ហដើែ្បតី ជ្ ការ 

ប្ពម្នដល់អ្កដនទ។

ពុធ-២ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សាសាតា ជំ្ូក២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ការ បហងហើ� អវតីៗ ហោះ វហិ្្ ជ្ង ោប់ ហ្តេើែ ការ ហៅ ហទៀត 

ហ�ើ� មដល ម្ន ចិតតេ អត់ធមាត់ ហោះ វហិ្្ ជ្ង ម្ន ចិតតេ អំនួត មដរ។ សាសាតេ  ៧:៨

 ប្ពះហៅសាឡូែូ៉នម្នបន្ូលថា «ចិតតេរប្់ពួកែននុ្្សជ្តិរានផ្តេ ច់ហៅ 

ឲ្យប្បប្ពឹតតេរាែអំហពើអាប្កក់ជ្និចចា ហោ�ហប្ោះមតការហធវើហទា្ ចំហោះ អំហពើ 

អាប្កក់ ែិនរាន្ហប្ែចជ្យ៉ង្ប់។ ហទាះហបើែននុ្្សម្នរាបប្បប្ពឹតតេអំហពើ

អាប្កក់ដល់ហៅ១០០ដង ហ�ើ�ចហប្ែើនអា�នុ�លឺន�ូរក៏ហោ� គង់មត ហ�ើង ដឹងថា 

ពួកអ្កមដលហកាតខ្្ចដល់ប្ពះ គលឺមដលហកាតខ្្ចហៅចំហោះប្ទង់ហគនឹងម្ន 

ហ្ចកតេតី ន្ុខស្្រួលវញិ។  មតែិនរានហ្ចកតេតី ន្ុខស្្រួល ដល់ែននុ្្សអាប្កក់ហទ 

ឯអា�នុហគ មដលហធៀបដូចជ្ស្្ហម្ល ហោះក៏ែិនរាន�លឺន�ូរមដរ ពតីហប្ោះ 

ហគែិនហកាតខ្្ចដល់ប្ពះហឡើ�» (សាសាតេ  ៨:១១-១៣)។

 ប្ពះែោក្សប្តរានកត់ប្រានូវប្បវតតេិសាស្តេននហពលហវោមដលឥត

ប្បហយជន៍ជ្ហប្ចើន្ំ្រប្់ប្ទង់ ហោ�វញិ្ញា ណននការបណាតេ លចិតតេ ទនុកជ្

ហែហរៀន្ប្ម្ប់ជ្ការប្ពម្នដល់ែននុ្្សជំោន់ហប្កា�។ ហធវើដូហោ្ះ ហទាះបតី

ជ្ប្គ្ប់ពូជននការសាបហប្ោះរប្់ប្ទង់ប្តរូវរានប្ចរូតកាត់ប្បែូល្លជ្អំហពើ

អាប្កក់ ហោ�រាស្តេរប្់ប្ទង់ក៏ហោ� ក៏កិចចាការមដលប្ទង់ប្បប្ពឹតតេហៅក្នុងប្ពះ 

ជនមារប្់ប្ពះអងគាែិនប្តរូវរាត់បង់ទំាងស្្រុងមដរ។ ហោ�ភាព្្ូតបូតនិងការ

បោ្បប្ពះកា� ជ្ហប្ចើន្ំ្ហប្កា�ែក «ហោកបហប្ងៀនប្បជ្ជនឲ្យម្នតប្ែិះ

ហៅហទៀត ហអើហោករានរពឹំងគិត ប្ពែទំាងម្វងរក ហ�ើ�មតងោក្យ ន្ុភា្ិត 



ទំព័រ-72-ពួកហោរា និងហ្តេច

ជ្ហប្ចើនរាែរហបៀបប្គរូប្បហៅ»។ ហោក «រានម្វងរកោក្យពតីហរាះ និងហ្ចកតេតី 

មដលរានមតងទនុកយ៉ងប្តឹែប្តរូវ គលឺជ្ោក្យដ៏ពិតទំាងអ្់។  ោក្យ រប្់ ែននុ្្ស 

ម្នប្រាជ្ញា  ហធៀបដូចជ្ជន្ួញ ហ�ើ�ោក្យរប្់ពួកអ្កមដលប្បែូលកត់ទនុក

ោក្យប្រាជញាហោះក៏ដូចជ្មដកហគ្លហរាះភា្ជ ប់ ជ្ោក្យមដល ែកពតីអ្កគង្វ ល 

មតែួ� ែួ�ហទៀត កូនហអើ� ចូរទទួលដំបូោមា នចនុះ ដ្បិតការមដល ហធវើហ្ៀវហៅ 

ជ្ហប្ចើន ហោះែិនហចះអ្់ែិនហចះហ�ើ�ហឡើ� ហ�ើ�ការមដលហរៀនជ្ហប្ចើន

ហោះរមែងោំឲ្យអ្្សនុកដល់របូសាច់» (សាសាតេ  ១២:៩-១២)។

 «ហ្ចកតេតីហនះចប់មតប៉នុហណាណ ះ ទំាងអ្់រាន្មែតេងទនុកហ�ើ� ដូហច្ះ 

ចូរហកាតខ្្ចដល់ប្ពះ ហ�ើ�កាន់រាែបញញាតតេិប្ទង់ចនុះ ដ្បិតប៉នុហណណះឯងជ្កិចចា

ទំាងែូលមដលែននុ្្សប្តរូវហធវើ ពតីហប្ោះប្ពះប្ទង់នឹងោំប្គប់ការទំាងអ្់ែក

ហដើែ្បតីជំននុំជប្ែះ ប្ពែទំាងអវតីៗមដលោក់កំរំាង្ង ហទាះល្អឬអាប្កក់កតេតី» (ខ ១៣ 

និង ខ ១៤)។

 ហប្កា�ែក ប្ពះហៅសាឡូែូ៉នរាន្រហ្របង្ហ ញថាប្ពះអងគារានប្ជ្ប

ពតីកំ�នុ្រប្់ប្ទង់កាន់មតចបា្់ ប្ទង់រតឹមតប្បប្ពឹតតេអាប្កក់កាន់មតខំ្្ង ប្ទង់

រានប្បទានការ�កប្ពះទ័�ទនុកោក់ជ្ពិហ្្ហដើែ្បតីប្ពម្នដល់ពួក�នុវវ�័ 

កនុំឲ្យធ្្ក់ចូលហៅក្នុងការបំផ្្ញអំហណា�ទានដ៏ល្អបំ ន្ុតរប្់ប្ពះនននគរ

ឋាន្ួគ៌ហឡើ�។ ហោ�ទនុក្ខប្ពរួ�និងការហអៀនខ្មា ្ ប្ពះអងគារានលន់តួថា 

ក្នុងឋានៈជ្អ្កមដលជ្កំពូលហលើពួកែននុ្្ស ហៅហពលមដលប្ទង់ អាច ម្វង 

រកប្ពះ ជ្អ្កកែសានតេចិតតេរប្់ប្ទង់ ជ្អ្កគំ្ប្ទរប្់ប្ទង់ និងជ្ប្ពះជនមា 

រប្់ប្ទង់ ប្ទង់រានមបរហចញពតីពន្លឺននឋាន្ួគ៌ និងពតីប្ពះប្រាជ្ញា ញាណ រប្់ 

ប្ពះ ហ�ើង�កការថាវ �បងគាំរបូប្ពះ ែកជំនួ្ការថាវ �បងគាំប្ពះហ��ូវ៉។ ហ�ើ� 

ឥឡូវហនះ ហោ�រានហរៀន្ូប្តពតីបទពិហសាធន៍ដ៏ជូរចត់ននជតីវតិមដលលងៃង់

ហ្្មបបហនះ ប្ពះអងគាម្នបំណងប្រាថ្ា ចង់ជួ�្ហន្ង្គា ះែននុ្្សដនទពតីការ

ធ្្ក់ចូលហៅក្នុងបទពិហសាធន៍ដ៏ជូរចត់ មដលប្ទង់ធ្្ប់រានឆ្ងកាត់ហនះជ្

ខំ្្ង។

 ហោ�ប្ពះ�ឫទ័�កតេនុកកតេួល ប្ពះអងគារាន្រហ្រទាក់ទងនឹងបនុពវ្ិទ្ធ 



ការមកមប្បប្ពះទ័�រប្់ហ្តេចសាឡូែូ៉ន-ទំព័រ-73-

និងការទទួលខនុ្ប្តរូវហៅចំហោះែនុខពួក�នុវវ�័ ក្នុងកិចចាការរប្់ប្ពះយ៉ង

ដូហច្ះ៖

 «ពន្លឺជ្ហប្គឿងល្អ ហ�ើ�មដលម្្ករានហ�ើញពន្លឺន្ងៃហោះក៏ស្្រួល ហអើ 

ហបើែននុ្្សណារ្់ហៅជ្�ូរ្ំ្ ហោះគួរឲ្យម្នហ្ចកតេតីអំណរចំហោះប្គប់្ំ្

ទំាងហោះចនុះ មតប្តរូវឲ្យនឹកដល់អ្់ទំាងន្ងៃ មដលម្នហ្ចកតេតីងងឹតមដរ ពតីហប្ោះ 

នឹងម្នជ្ហប្ចើនហទៀត ប្គប់ទំាងអ្់មដលប្តរូវែក ន្ុទ្ធមតជ្ការឥត ប្បហយជន៍ 

ទហទ។ 

 ឱែននុ្្សកំហឡាះហអើ� ចូរឲ្យម្នចិតតេរ តីករា�ក្នុងវ�័កំហឡាះរប្់ឯង 

ចនុះ ហ�ើ�ឲ្យចិតតេឯងបណាតេ លឲ្យអរ្បបា� ក្នុងជំោន់មដលឯងហៅហកមាង្ង 

ចូរហដើររាែ្្ូវននចិតតេឯង ហ�ើ�រាែមតម្្កឯងហែើលហ�ើញមដរ ប៉នុមនតេ ប្តរូវ ឲ្យ 

ដឹងថា ប្ពះប្ទង់នឹងហៅឯងែកជំននុំជំរះ ហោ�ហប្ោះអំហពើ ទំាងហនះ ជ្ ែិន ខ្ន។   

ដូហច្ះ ចូរកាត់ហ្ចកតេតីក្ាញ់ហ ត្េ ហចញពតីចិតតេឯងហៅ ហ�ើ�បហណតេ ញ  ហ្ចកតេតី

អាប្កក់ឲ្យ ង្ៃ �ពតីសាច់្ែឯង្ង ដ្បិតប្គ្ហៅកំហឡាះ ហ�ើ�វ�័ហកមាង រមែង 

ជ្ឥតប្បហយជន៍ទហទ» (សាសាតេ  ១១:៧-១០)។

ពពហស្បតិ៍-៣ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សាសាតា ជំ្ូក៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អ្ក ណា មដល ស្្ឡាញ់ ប្រាក់ ហោះ នឹង ែិន ្ កប់ ចិតតេ ហោ� 

ប្រាក់ ប៉នុហណាណ ះ ហទ ឬ អ្ក ណា មដល ចូល ចិតតេ ប្ទព្យ ដ៏ បរបូិរ ហោះ ក៏ ែិន ្ កប់ ចិតតេ 

ហោ� ្ ល ចំហរ ើន ប៉នុហណាណ ះ មដរ ហនះ ក៏ ជ្ ការ ឥត ប្បហយជន៍ ទហទ។ សាសាតេ  ៥:១០

 «ចូរនឹកោំពតីប្ពះដ៏បហងកើតខ្ួន ក្នុងប្គ្មដលឯងហៅហកមាង 

 ែនុនមដលអ្់ទំាងន្ងៃអាប្កក់ែកដល់ 

 ហ�ើ�អ្់ទំាង្ំ្ែកជិត 

 មដលឯងនឹងថា អញអ្់្បបា�ហ�ើ�។

 គលឺែនុនមដលន្ងៃ 

 ពន្លឺ 

 មខ 



ទំព័រ-74-ពួកហោរា និងហ្តេច

 នឹងផ្ក �ទំាងប៉នុោមា ន

 ហៅជ្ងងឹត

 ហ�ើ�ពពកវលិែកហប្កា�មដលហ្្ៀង៖

 ហៅន្ងៃមដលពួកអ្កោំ្្ះប្តរូវញាប់ញ័រ 

 ពួកែននុ្្សខំ្្ងពូមកប្តរូវឱនខ្ួនចនុះ 

 ពួកស្ ត្ីមដលកិនស្្រូវប្តរូវ�ប់ ហោ�ហប្ោះម្នគ្្តិចហពក

 ពួកអ្កមដលហែើលរាែបង្អួចប្តរូវងងឹតហៅ 

 ហ�ើ�ទាវ រមដលហបើកហៅឯ្្ល់ប្តរូវបិទ។

 ជ្ហពលមដលអន់ឮ្ូរតបាល់កិន 

 កាលហគ្្នុះហប្កាកហឡើង ហោ�ឮ្ំហឡង្តវហ�ើរ�ំ 

 ហ�ើ�អ្់ទំាងពួកស្ ត្ីៗមដលធ្្ប់ហប្ចៀងប្តរូវទាបហថាកវញិ។

 ហអើ ហគនឹង្័�ខ្្ចចំហោះអនតេរា�មដលែកពតីខ្ងហលើ 

 ក៏នឹងម្នហ្ចកតេតីម្ញាងខ្្ចរាែ្្ូវ

 ឯហដើែចំបក់នឹងផ្ក ហឡើង 

 ហ�ើ�កណតេូ បនឹង្ងកត់ហលើហគជ្ធងៃន់ 

 ហ្ចកតេតីប៉ងប្រាថ្ានឹងរសា�អ្់ហៅ៖

 ហោ�ហប្ោះែននុ្្សរមែងហៅឯទតីលំហៅដ៏ហៅអ្់កល្បជ្និចចា 

 ហ�ើ�ពួកអ្កកាន់ទនុក្ខហដើរហៅែករាែ្្ូវ៖

 

 គលឺែនុនមដលមខ្សប្រាក់ោច់ 

 ោនម្្មបក 



ការមកមប្បប្ពះទ័�រប្់ហ្តេចសាឡូែូ៉ន-ទំព័រ-75-

 ក្អែមបកហៅឯកបាលទឹក 

 ឬរោត់ទឹកហៅអណតេូ ងខូចហៅ។

 ហ�ើ�ធូលតីប្តឡប់ជ្ដតីដូចហដើែវញិ 

 នឹងវញិ្ញា ណ ប្តឡប់ហៅឯប្ពះ 

 មដលប្ទង់រានប្បទានែកហោះ» (សាសាតេ  ១២:១-៧)។ 

 ប្ពះជនមារប្់ហ្តេចសាឡូែូ៉នហោរហពញហៅហោ�ការប្ពម្ន ែិនមែន 

ប្គ្ន់មតចំហោះពួក�នុវវ�័ប៉នុហណាណ ះហទ ប៉នុមនតេ ្ប្ម្ប់អ្់អ្ក មដលម្ន អា�នុ 

ហពញវ�័ និងអ្កមដលម្នវ�័ហប្ជដូចជ្ន្ងៃរាក់រហ្ៀលហៅហ�ើ�្ងមដរ។ 

ហ�ើងហ�ើញនិងឮនូវភាពែិនរងឹមំ្ហៅក្នុងចំហណាែពួក�នុវវ�័។ ពួក�នុវវ�័ 

កំពនុងហរចនុះហរហឡើង រវងអំហពើល្អនិងអំហពើអាប្កក់ ហ�ើ�ចរនតេននហ្ចកតេតីប្រាថ្ា

ខ្ងឯការអាប្កក់ោក់ដូចជ្ម្នកមំ្្ងខំ្្ងែកហលើពួកហគ។ ហៅក្នុងអំឡនុង 

ហពលហពញវ�័ហោះ ហ�ើងែិន្ែ្ឹងហែើលហៅភាពែិនរងឹមំ្និងែិនហសាមា ះប្តង់ 

ហោះហទ ហ�ើងរពឹំងចង់ឲ្យពួកហគសា្ថ បោអតតេចរតិ ម្នហគ្លការ មដលរាន ោក់ 

ឫ្យ៉ងរងឹមំ្។ ប៉នុមនតេ ការហោះែិនអាចហកើតហឡើងរាែបំណង ជ្និចចាហោះហទ។   

ហៅហពលមដលប្ពះហៅសាឡូែូ៉នម្នអតតេចរតិរងឹមំ្ដូចគល់ហរ្ាត ប្ពះអងគាប្តរូវ 

រានដួលរលំហៅហប្កាែអំណាចននហ្ចកតេតីល្ួបង។ ហៅហពលមដលប្ពះកា� ពល 

រប្់ប្ទង់គួរមតរងឹមំ្បំ ន្ុត ប្ទង់មបរហៅជ្ហខសា�បំ ន្ុតហៅវញិ។

សុព្រ-៤ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សាសាតា ជំ្ូក៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ នឹង ម្ន ហ្ចកតេតី ្ នុខ ស្្រួល ហៅ ក្នុង ប្គ្ ឯង ប្ពែ ទំាង 

ហ្ចកតេតី ្ ហន្ង្គា ះ ប្រាជ្ញា  និង ដំរះិ ជ្ បរបូិរ មដរ ហ្ចកតេតី ហកាតខ្្ច ដល់ 

ប្ពះហ��ូវ៉ ហោះ នឹង រាន ជ្ ឃ្ាំង រប្់ ឯង។ ហអសា� ៣៣:៦

 ហចញពតីគំរហូនះ ហ�ើងគួរមតដឹងថាការោំយែនិងការអធិសាឋា នគលឺជ្វធិតី

មដលម្ន ន្ុវត្ថិភាពមតែួ�គត់ ្ប្ម្ប់ទំាងពួកហកមាងៗ និងទំាងពួក ែននុ្្ស 

ោ្់។ ភាពកក់ហ ត្េ ែិនមែនឋិតហៅហលើែនុខតំមណងខ្ង់ខ្្់ និងកិតតេិ�្ដ៏ 



ទំព័រ-76-ពួកហោរា និងហ្តេច

ឧដនុងគាឧតតេែហោះហទ។ ហៅក្នុង្ែរ្ូែិននអំហពើរាបហៅខ្ងក្នុងចិតតេ និង ហ្ចកតេតី 

ល្ួបងពតីខ្ងហប្្ ្ូែ្បតីប្ពះហៅសាឡូែូ៉នមដលម្នប្រាជ្ញា និងម្នអំណាចក៏

គង់ប្តរូវរានបរាជ័�ទំាងស្្រុងមដរ។ ភាពបរាជ័�រប្់ប្ទង់បហប្ងៀនដល់ហ�ើង

ថា ហទាះបតីជ្ែននុ្្សម្នគនុណ្ែ្បតតេិប្បកបហោ�ប្រាជ្ញា វងនវយ៉ងណាក៏

ហោ� ហ�ើ�ធ្្ប់រានបហប្ែើដល់ប្ពះយ៉ងហសាមា ះប្តង់ហៅហពលកន្ងែកយ៉ង

ណាក៏ហោ� ក៏ហគែិនអាចទនុកចិតតេហៅហលើប្រាជ្ញា និងភាព ន្ុចរតិរប្់ខ្ួនថា

អាចនឹងជួ�ដល់ហគឲ្យម្ន ន្ុវត្ថិភាពរានមដរ។

 ហៅប្គប់ជំោន់ និងហៅប្គប់ទំាងនគរ ែូលោឋា នប្គឹះពិតប្រាកដនិងគំរូ

ននការសា្ថ បោ អតតេចរតិ ន្ុទ្ធមតដូចគ្្ទំាងអ្់។ ប្កឹត្យវន័ិ�រប្់ ប្ពះមដល 

មចងថា «ឯងប្តរូវស្្ឡាញ់ប្ពះអម្ចា ្់ ជ្ប្ពះននឯង ឲ្យអ្់អំពតីចិតតេ អ្់ អំពតី 

ប្ពលឹង អ្់អំពតីកមំ្្ង ហ�ើ�អ្់អំពតីគំនិតឯង ប្ពែទំាងអ្កជិតខ្ង ដូចខ្ួន 

ឯងមដរ» មដលជ្ហគ្លការដ៏ធំរានបង្ហ ញយ៉ងចបា្់ហៅក្នុងអតតេចរតិនិង

ហៅក្នុងប្ពះជនមាននប្ពះអងគា្ហន្ង្គា ះននហ�ើង គលឺជ្ែូលោឋា នប្គឹះមដលម្ន ន្ុវត្ថិភាព

មតែួ�គត់ និងជ្ែគគានុហទ្្ក៍មតែួ�គត់ (លូកា ១០:២៧)។ «នឹងម្នហ្ចកតេតី 

ន្ុខស្្រួលហៅក្នុងប្គ្ឯង ប្ពែទំាងហ្ចកតេតី្ហន្ង្គា ះប្រាជ្ញា  និង តប្ែិះ ជ្ បរបូិរ 

មដរ»។ ប្រាជ្ញា និងចំហណះដឹងននប្ពះបន្ូលរប្់ប្ពះមតែយ៉ាងគត់ មដល អាច 

ម្នប្ប្ិទ្ធិភាព (ហអសា� ៣៣:៦)។

 ឥឡូវហនះ ប្ពះបន្ូលហនះក៏ហៅមតពិតដូចជ្ហៅប្គ្មដលប្ពះអងគាម្ន

បន្ូលឲ្យរាស្តេអនុតីស្សាមអលហគ្រពប្កឹត្យវន័ិ�ហោះមដរ «ដូហច្ះចូរឲ្យឯង រាល់ គ្្ 

កាន់ ហ�ើ�ប្បប្ពឹតតេរាែចនុះ ដ្បិតហនះនឹងរានជ្ប្រាជ្ញា  ហ�ើ�ជ្ហយបល់ ដល់ 

ឯងរាល់គ្្ ហៅម្្កននអ្់ទំាងសា្ន៍ មដលនឹងឮម្្ងពតីបញញាតតេិចបាប់ទំាង

ប៉នុោមា នហនះ ហ�ើ�ហគនឹងនិយ�ថា ប្រាកដជ្សា្ន៍ហនះម្នប្រាជ្ញា  និង 

ហយបល់ពិត» (ហោទិ�កថា ៤:៦)។ ហនះគលឺជ្អ្កជួ�្ហន្ង្គា ះមតែួ�គត់

្ប្ម្ប់ហ្ចកតេតី ន្ុចរតិរប្់បនុគគាលម្្ក់ៗ ្ប្ម្ប់ភាពបរ ិ្ នុទ្ធននប្គរួសារ 

ន្ុខនុម្លភាពនន្ងគាែ ឬ្ប្ម្ប់ហ្្ថរភាពននប្បហទ្ជ្តិ។ ហៅកណាតេ ល 

ភាពប្ចបូកប្ចបល់ ហប្គ្ះថ្ាក់ និងទំោ្់ននជតីវតិ ម្នមតហគ្លការ ដ៏ម្ន



ការមកមប្បប្ពះទ័�រប្់ហ្តេចសាឡូែូ៉ន-ទំព័រ-77-

ន្ុវត្ថិភាពនិងពិតប្រាកដមតែួ�គត់ គលឺហធវើរាែអវតីមដលប្ពះរានម្នប្ពះបន្ូល 

«ហ្ចកតេតីបញញាតតេិរប្់ប្ពះហ��ូវ៉ ន្ុទ្ធមតហទៀងប្តង់» «អ្កណាមដល ប្បប្ពឹតតេ 

យ៉ងដូហច្ះ អ្កហោះនឹងែិនប្តរូវរហងគាើហឡើ�» (ទំននុកតហែកើង ១៩:៨; ១៥:៥)។

 អ្់អ្កមដល�កចិតតេទនុកោក់ហៅនឹងការប្ពម្នពតីការហរាះបង់ជំហនឿ

រប្់ហ្តេចសាឡូែូ៉ន នឹងហចៀ្ ន្ុតពតីការចូលែកដល់ដំបូងននអំហពើរាបមដល

រាន�ក�្ះហលើប្ពះអងគាហនះ។  ម្នមតការហគ្រពរាែតប្ែរូវការរប្់ប្ពះនន   

ឋាន្ួគ៌ប៉នុហណាណ ះហទ ហទើបអាចរកសាែននុ្្សឲ្យរចួ ន្ុតពតីការហរាះបង់ជំហនឿ ប្ពះ

រានប្បទានពន្លឺដ៏ឧតតេែនិងប្ពះពរជ្ហប្ចើនដល់ែននុ្្ស ប៉នុមនតេ លនុះប្រាមតពួក

ហគទទួលពន្លឺនិងប្ពះពរហនះប៉នុហណាណ ះ ហទើបពួកហគម្ន ន្ុវត្ថិភាពក្នុងការសាតេ ប់

បង្គា ប់ និងរចួ ន្ុតពតីការហរាះបង់ជំហនឿ។ ហៅហពលណាែននុ្្សមដលប្ពះរាន

ហលើកតហែកើងឲ្យម្នែនុខោទតីខ្ង់ខ្្់រានង្កមបរហចញពតីប្ពះអងគាហៅរកប្រាជ្ញា  

រប្់ែននុ្្ស ពន្លឺរប្់ពួកហគក៏ប្តឡប់ហៅជ្ភាពងងឹត។ ្ែត្ថភាពរប្់

ពួកហគមដលប្ពះរានប្បទានឲ្យក៏ប្តឡប់ហៅជ្អោ្ក់វញិ។

មៅរ៍-៥ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សាសាតា ជំ្ូក៥

ខច ងចាំព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ប្តរូវ ឲ្យ ែននុ្្ស អាប្កក់ ហរាះបង់ ហោល ្ ្ូវ រប្់ ខ្ួន 

ហ�ើ� ឲ្យ ែននុ្្ស ទនុចចារតិ ហោល គំនិត អាប្កក់ រប្់ ខ្ួន មដរ រចួ ឲ្យ ហគ ប្តឡប់ ែក 

ឯ ប្ពះហ��ូវ៉ វញិ ហោះ ប្ទង់ នឹង អាណិត ហែរាតេ  ដល់ ហគ គលឺ ឲ្យ វលិ ែក ឯ ប្ពះ នន 

ហ�ើង រាល់ គ្្ ដ្បិត ប្ទង់ នឹង អត់ ហទា្ ឲ្យ ជ្ បរបូិរ។ ហអសា� ៥៥:៧

 ដរាបណាទំោ្់ែិនទាន់ដល់ទតីបញចា ប់ ហៅមតម្នែននុ្្សមដលង្កមបរ

ហចញពតីប្ពះជ្និចចា។ សារំាងនឹងរកវធិតីឆក់ឱកា្ជ្និចចា ហធវើយ៉ងណាឲ្យហ�ើង 

របូតហចញពតីការម្រកសាហោ�ប្ពះហចសាតេ រប្់ប្ពះ  ហោះពួកវនឹងហធវើឲ្យែននុ្្ស 

ចនុះហខសា�បនតេិចែតេងៗជ្ក់ជ្ែិនខ្ន។  ហ�ើងប្តរូវមត្ួរប្គប់ជំោនថា «ហតើហនះ 

គលឺជ្្្ូវរប្់ប្ពះមែនឬហទ?» ដរាបណាហៅម្នជតីវតិ ហោះក៏ប្តរូវមតម្នហ្ចកតេតី

ប្តរូវការការម្រកសា ហ្ចកតេតីស្្ឡាញ់និងហ្ចកតេតីប៉ងប្រាថ្ា ជ្ែួ� នឹងហគ្ល 

បំណងយ៉ងរងឹមំ្ហនះ។ នឹងែិនម្នឱកា្ណាែួ�មដលហ�ើងម្ន ន្ុវត្ថិភាព



ទំព័រ-78-ពួកហោរា និងហ្តេច

ហសាះហឡើ� ហលើកមលងមតហ�ើងទតីពឹងហលើប្ពះប៉នុហណាណ ះ គលឺជ្ជតីវតិមដលោក់

ខ្ួនហៅក្នុងប្ពះប្គិ្តេ។ ការោំយែនិងការអធិសាឋា នគលឺជ្អ្កជួ�្ហន្ង្គា ះដល់ 

ភាពបរ ិ្ នុទ្ធ។ 

 អ្់អ្កមដលចូលក្នុងទតីប្ករុងរប្់ប្ពះនឹងចូលរាែទាវ រប្តង់ ហោ�

ការខំប្បឹងមប្បងទំាងទនុក្ខប្ពរួ� ដ្បិត «ក៏គ្មា នអវតីហសាមា កហប្គ្ក ឬអ្កណាមដល 

ប្បប្ពឹតតេ មបបគួរហខ្ើែ ឬហ្ចកតេតីកំ្ូតណាចូលហៅក្នុងទតីប្ករុងហោះហឡើ�» 

(វវិរណៈ ២១:២៧)។ ប៉នុមនតេ ែិនម្នរាបជនណាប្តរូវហរាះបង់ឲ្យហៅអ្់្ង្ឹែ

ហឡើ�។ ែននុ្្សោ្់មដលធ្្ប់្រហ ើ្រតហែកើងដល់ប្ពះ មដលរាន បង្ខូច ប្ពលឹង 

រប្់ខ្ួន ប្តរូវលះបង់គនុណ្ែ្បតតេិរប្់ខ្ួនហៅហលើអា្ោននហ្ចកតេតីប៉ងប្រាថ្ា 

ប៉នុមនតេ ប្ប្ិនហបើពួកហគមកមប្បចិតតេ ហរាះបង់ហោលអំហពើរាប ហ�ើ�មបរែករកប្ពះ 

ហោះក៏នឹងហៅមតម្នហ្ចកតេតី្ង្ឹែ្ប្ម្ប់ពួកហគមដរ។ ប្ពះរានម្ន បន្ូល ថា 

«ចូរហៅជ្ហសាមា ះប្តង់ដរាបដល់ស្ាប់ចនុះ ហោះអញនឹង ឲ្យែកនុដ ននជតីវតិ ដល់ 

ឯង»។ ប្ពះក៏រានប្រា្់ហៅ្ងមដរថា «ប្តរូវឲ្យែននុ្្សអាប្កក់ ហរាះបង់ ហោល 

្្ូវរប្់ខ្ួន ហ�ើ�ឲ្យែននុ្្សទនុចចារតិហោលគំនិតអាប្កក់រប្់ខ្ួនមដរ រចួឲ្យ ហគ 

ប្តឡប់ែកឯប្ពះហ��ូវ៉វញិ ហោះប្ទង់នឹងអាណិតហែរាតេ ដល់ហគ គលឺឲ្យ វលិែក 

ឯប្ពះននហ�ើងរាល់គ្្ ដ្បិតប្ទង់នឹងអត់ហទា្ឲ្យជ្បរបូិរ» (វវិរណៈ ២:១០ 

និងហអសា� ៥៥:៧)។ ប្ពះ្្អប់អំហពើរាប មតប្ពះអងគាស្្ឡាញ់អ្កម្នរាប 

«អញនឹងមកការរា្�រប្់ហគឲ្យជ្ ហ�ើ�អញនឹងស្្ឡាញ់ហគ្មា័ប្គពតីចិតតេ 

ដ្បិតហ្ចកតេតីកំ�ឹងរប្់អញរានមបរហចញពតីហគហ�ើ�» (�ូហ្ ១៤:៤)។

 ការមកមប្បប្ពះទ័�រប្់ប្ពះហៅសាឡូែូ៉នគលឺ ន្ុ្ហចញពតីព្ធដ៏ខ្ងក្នុង

ចិតតេ ប៉នុមនតេ ឥទ្ធិពលននការប្បប្ពឹតតេអំហពើអាប្កក់រប្់ប្ទង់ហោះែិនអាចលនុបហចញ 

រានហឡើ�។ ហៅក្នុងអំឡនុងហពលននការហរាះបង់ជំហនឿរប្់ប្ទង់ ក៏ហៅម្ន

ែននុ្្សមដលរកសាហ្ចកតេតីហសាមា ះប្តង់ពិតប្រាកដរប្់ខ្ួន រកសាភាពបរ ិ្ នុទ្ធ និង 

្កតេតីភាពរប្់ពួកហគក្នុងនគររប្់ប្ទង់មដរ។ ប៉នុមនតេ ែននុ្្សជ្ហប្ចើនប្តរូវរានដឹក 

ោំឲ្យវហងវងហចញ ហ�ើ�ប្ពះរាជ្ែិនអាចបញ្ឈប់កមំ្្ងននអំហពើអាប្កក់មដល

រានហកើតហឡើងហោ�ការោំចូលែកនូវការថាវ �បងគាំរបូប្ពះ និងការហដើររាែ 



ការមកមប្បប្ពះទ័�រប្់ហ្តេចសាឡូែូ៉ន-ទំព័រ-79-

ជតីវតិហោកិ� រានហោ�ង្�ហឡើ�។ ឥទ្ធិពលននអំហពើល្អរប្់ប្ទង់ប្តរូវរាន 

ចនុះហខសា�ជ្ខំ្្ង។ ែននុ្្សជ្ហប្ចើនម្នភាពស្ាក់ហ្្ើរក្នុងការប្បគល់ទំននុក

ចិតតេរប្់ពួកហគែកហលើការដឹកោំរប្់ប្ទង់។ ហទាះបតីជ្ប្ពះរាជ្រានលន់តួ

អំហពើរាបរប្់ប្ទង់ ហ�ើ�រាន្រហ្រកំណត់ប្រាននភាពលងៃង់ហ្្ និងការមក 

មប្បប្ពះទ័�រប្់ប្ទង់ ទនុកជ្ប្បហយជន៍ដល់ែននុ្្សជំោន់ហប្កា�ក៏ហោ� 

ក៏ប្ទង់ែិនមដល្ង្ឹែទំាងស្្រុងថា នឹងអាចបំផ្្ញឥទ្ធិពលននការប្បប្ពឹតតេខនុ្ 

រប្់ប្ទង់រានហឡើ�។ ហោ�សារហ�ើញគំរែិូនល្អពតីការហរាះបង់ជំហនឿរប្់

ប្ទង់ ែននុ្្សជ្ហប្ចើនរានបនតេប្បប្ពឹតតេអាប្កក់កាន់មតខំ្្ងហឡើងៗ។ ហ�ើ�គំរូ

ែិនល្អរប្់អ្កដឹកោំជ្ហប្ចើនមដលហដើររាែប្ទង់ ក៏រានបន្សល់ទនុកនូវឥទ្ធិពល

ដ៏ហប្កៀែប្កំននការបង្ខូចអំណាចមដលប្ពះរានប្បទានឲ្យប្ទង់ហនះមដរ។ 

អាទិត្យ-៦ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សាសាតា ជំ្ូក៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ រនុ� ស្ាប់ ហធវើ ឲ្យ ហប្បង ប្កអូប រប្់ អ្ក អប់ ហប្បង ហៅ ជ្ ម្ន 

ក្ិន ្ ្អនុ� ហ�ើ� ហ្ចកតេតី ចំកួត មត បនតេិច បនតេួច ក៏ បង្ខូច ប្រាជ្ញា  និង កិតតេិ�្ 

ដូហោ្ះ មដរ។ សាសាតេ  ១០:១

 ហៅក្នុងប្ពះទ័�ដ៏ហប្កៀែប្កំ ហោ�សារការឆ្នុះបញ្ចា ំងពតីអំហពើអាប្កក់

ដ៏ជូរចត់រប្់ប្ទង់ ប្ពះហៅសាឡូែូ៉នម្នបន្ូលទំាងកតេនុកកតេួលថា «ប្រាជ្ញា មតង 

វហិ្្ជ្ងហប្គឿងចែបាងំ មតែននុ្្សម្នរាបមតម្្ក់រមែងបំផ្្ញការល្អហៅ

ជ្ហប្ចើនវញិ»។ «ម្នការអាប្កក់ែួ� មដលហ�ើងរានហ�ើញហៅហប្កាែន្ងៃ ហែើល 

ហៅដូចជ្កំ�នុ្មដលហកើតហចញពតីជតីវតិអ្កប្គប់ប្គងមដរ គលឺថា ពួកលងៃតីហលងៃើរាន  

រំាងហឡើងហៅទតីខ្្់ មតពួកមដលម្នប្តកូលខ្្់ហគអងគានុ�ហៅកមន្ងទាប

ហថាកវញិ»។

 «រនុ�ស្ាប់ហធវើឲ្យហប្បងប្កអូបរប្់អ្កអប់ហប្បងហៅជ្ម្នក្ិន្្អនុ� 

ហ�ើ�ហ្ចកតេតីចែកួតមតបនតេិចបនតេួចក៏បង្ខូចប្រាជ្ញា  និងកិតតេិ�្ដូហោ្ះមដរ» 

(សាសាតេ  ៩:១៨; ១០:៥, ៦, ១)។

 ហៅក្នុងចំហណាែហែហរៀនជ្ហប្ចើន មដលរានបហប្ងៀនហោ�ប្ពះជនមារប្់



ទំព័រ-80-ពួកហោរា និងហ្តេច

ហ្តេចសាឡូែូ៉នគ្មា នែួ�ណាមដលបញ្្ជ ក់យ៉ងចបា្់ជ្ងអំណាចននឥទ្ធិពល

រប្់អំហពើល្អ និងអំហពើអាប្កក់ហឡើ�។ ហទាះជ្្ងគាែបរយិកា្មដលហៅជនុំវញិ 

ហ�ើងអូ្ទាញយ៉ងណាក៏ហោ� ក៏ហ�ើងហៅមតអាចហប្ជើ្�កការបហញចា ញ

ឥទ្ធិពលល្អឬអាប្កក់រានដមដល។ ហលើ្ពតីចំហណះដឹងឬការប្គប់ប្គងរប្់

ហ�ើង ការហនះនឹងប្រាប់ដល់អ្កដនទឲ្យសាគា ល់ថាអវតីជ្ប្ពះពរឬអវតីជ្បណាតេ សា។ 

ការហនះអាចនឹងោំែកនូវភាពងងឹតននចិតតេមដលែិនហចះ្កប់ និងចិតតេអារាមា  និ�ែ 

យ៉ងធំ ឬជ្ែន្ិលននអំហពើរាបដ៏ពិ្ពនុល ឬែួ�ក៏ោំែកនូវប្ពះហចសាតេ រប្់

ប្ពះមដលជួ�ឲ្យម្នហ្ចកតេតីជំហនឿ ភាពក្ាោន ហ្ចកតេតី្ង្ឹែ និងភាពម្្អែ

មលហែដ៏ប្កអូបននហ្ចកតេតីស្្ឡាញ់្ង។ ប៉នុមនតេ ឥទ្ធិពល្ប្ម្ប់ការល្អនិង  ការ 

អាប្កក់នឹងប្រាកដជ្ម្នែិនខ្នហឡើ�។ គំនិតមដលថាឥទ្ធិពលរប្់ ហ�ើងជ្

អ្កជួ�្ហន្ង្គា ះពតីហ្ចកតេតីស្ាប់មតោំហៅរកហ្ចកតេតីស្ាប់ គលឺជ្គំនិត ដ៏គួរឲ្យ 

្័�ខ្្ច ប៉នុមនតេ វពិតជ្អាចនឹងហកើតហឡើង។ ែននុ្្សម្្ក់មដលប្តរូវហគដឹកោំ

ហៅរាែ្្ូវខនុ្ នឹងប្តរូវរាត់បង់ហ្ចកតេតី ន្ុខដ៏ហៅអ្់កល្ប គលឺអ្កហោះឯង 

មដលជ្អ្ករាត់បង់! ហ�ើ�្កែមាភាពដ៏ទាន់�ន់ែួ� ោក្យមដល របូត ហចញ  

ែកែួ�ម៉្ត់រប្់ហ�ើង អាចជះឥទ្ធិពលហៅហលើជតីវតិ រប្់ែននុ្្សម្្ក់ហទៀត

យ៉ងប្ជ្លហប្រៅ មដលនឹងបង្ហ ញពតីការវោិ្ននប្ពលឹងរប្់ហគ។ ស្ាកស្ាែ

ែួ�មដលហលចហចញហៅហលើអតតេចរតិក៏អាចោំឲ្យែននុ្្សជ្ហប្ចើនឲ្យមបរហចញ

ពតីប្ពះប្គិ្តេរានមដរ។ 

 ហៅហពលប្គ្ប់ពូជមដលរានសាបហប្ោះបហងកើត្លម្្ជ្ការប្បែូល្ល 

ហពលហោះហ�ើងនឹងហ�ើញថា ហភាគ្លមដលប្បែូលរាន ម្ន ហប្ចើន ជ្ង ពូជ 

មដលរានសាបហប្ោះ។ ហៅក្នុងទំោក់ទំនងរប្់ហ�ើងជ្ែួ�នឹងអ្កដនទ

ចបាប់ហនះក៏ម្នន័�ដូចគ្្យ៉ងពិតប្រាកដមដរ។ រាល់្កែមាភាព រាល់ោក្យ   

្ែតេតី គលឺ ន្ុទ្ធមតជ្ប្គ្ប់ពូជមដលនឹងបហងកើតជ្្លម្្។ រាល់ទហងវើមដល ប្បកប

ហោ�ហ្ចកតេតី្ប្បនុរ្ហោ�ការគិតពិោរណា ការសាតេ ប់បង្គា ប់ ការលះបង់ 

ខ្ួនឯង នឹងបហងកើត្លហោ�ខ្ួនឯង ហៅក្នុងជតីវតិរប្់អ្កដនទ ហ�ើ� រាែ 

រ�ៈពួកហគ នឹងបហងកើត្លម្្ជ្បនតេហៅអ្កដនទហ្្សងហទៀត។ ដូហច្ះ រាល់ 



ការមកមប្បប្ពះទ័�រប្់ហ្តេចសាឡូែូ៉ន-ទំព័រ-81-

្កែមាភាពននការប្ចមណន ការ្្នតី្ ឬការមបករាក់ គលឺជ្ប្គ្ប់ពូជ មដល 

ដនុះពន្កជ្ «ឫ្ននភាពជួរចត់» មដលបង្ខូចែននុ្្សជ្ហប្ចើន (ហ�ហប្ពើរ  ១២:១៥)។  

ហ�ើ�ហតើចំនួនែននុ្្ស «ហប្ចើន» ប៉នុនណាហៅ មដល ប្តរូវ រានបំពនុល! ដូហច្ះ 

ការសាបហប្ោះ អំហពើល្អនិងអំហពើអាប្កក់ហចះមតបនតេហៅយ៉ងមវង ង្ៃ � គលឺរ�ូត 

ដល់អ្់កល្ប៕

 

 



ទំព័រ-82-ពួកហោរា និងហ្តេច

ច័ន្ទ-៧ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សាសាតា ជំ្ូក៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ប្រាជ្ញា  តែង វហិ្្ ជ្ង ហប្រឿង ចំរំាង តែ មនុ្្ស មាន រាប 

តែ មានា ក់ រតមង បំផ្លា ញ ការ ល្អ ហៅ ជ្ ហប្ចើន វញិ។ សាសាតេ  ៩:១៨

 ហ្តេចសាឡូមូ៉ន «ប្ទង់ក៏ផ្ំលក់ហៅជ្មួយនឹងពួកអយ្យហកាប្ទង់ហៅ 

ហរ បញុ្ុះ្ពហៅកនាុងប្ករុងរប្់ដាវឌី ជ្បិតាប្ទង់ រចួហរហូហរាម ជ្បុប្តាក៏ 

ហសាយ រាជ្យហឡើងជំនួ្បិតា» (ពងសាវតារក្សប្ែទី១ ១១:៤៣)។

 បន្្ប់ពីរានទទួលរាជ្យ្ម្បែតេិភ្លា ម ហ្តេចហរហូហរាមរាន យាងហៅកាន់ 

្ីុតរម ជ្កតនលាងតែលប្ទង់រពឹំងថា នឹងទទួលការគំាប្ទជ្ផលាូវការពី្ំណាក់

ប្រប់អំបូរទំាងអ្់។ «ឯហរហូហរាម ប្ទង់យាងហៅែល់ប្ករុង្ីុតរម ែ្បិែ ពួក 

អីុស្សាតអលទំាងអ្់គានា  រានមូលមកឯប្ករុង្ីុតរម ហែើម្បីនឹងតំាង ប្ទង់ហឡើង 

ជ្ហ្តេច» (ររាក្សប្ែទី២ ១០:១)។

 ហៅកនាុងចំហណាមពួកអនាកតែលមានវែតេមានហៅទីហន្ុះមានហយរ ៉ហូរាម 

ជ្កូនរប្់ហនរាែ រឺហយរ ៉ហូរាមហនុះហហើយ តែលហៅកនាុងរជ្ជកាលរប្់ហ្តេច

សាឡូមូ៉នប្ែរូវរានហរទទួលសាគា ល់ថា    «ជ្អនាកកាលា ោនស្ាែ់ជំន្ញ» និង

ជ្អនាកតែលហោរាអ័ហីុយ៉ារានផតេល់សាររួរឲ្យភ្ញា ក់ហផ្អើលថា «អញនឹងកន្ន្តេ ក់

យករាជ្យពីដែសាឡូមូ៉ន ហហើយនឹងឲ្យពូជអំបូរែប់ែល់ឯងវញិ» 

(ពងសាវតារក្សប្ែទី១ ១១:២៨, ៣១)។

 តាមរយៈអនាកនំ្សាររប្់ប្ទង់ ប្ពុះរានមានបន្ូលយ៉ាងចបា្់ហៅ

កាន់ហយរ ៉ហូរាម អំពីភ្ពចំារាច់ដនការតបងតចកនរររប្់ប្ទង់។ ការតបង តចក 

ហនុះប្ែរូវតែហកើែហឡើង ប្ពុះអងគារានមានបន្ូលថា «ពីហប្រុះហររាន ហរាុះបង់ 

០៦

ការបែងបែកនគរ
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ហចាលអញ ហហើយរានប្កាបថាវា យបងគាំែល់ប្ពុះអា្ថារ ៉ែូ ជ្ប្ពុះ ដន សា្ន៍ 

្ីុែូន និងហកមូ៉្ ជ្ប្ពុះដនសា្ន៍មូ៉អាប់ ហហើយមីលកូម ជ្ប្ពុះដនពួក កូន 

ហៅអំាមូ៉នវញិ ហរមិនរានហែើរតាមផលាូវអញ ហែើម្បីនឹងប្បប្ពឹែតេហ្ចកតេីតែលហទៀង 

ប្ែង់ហៅត្នាកអញ ហហើយកាន់តាមបញ្ញែតេិ និងហ្ចកតេីយុែតេិធម៌រប្់អញ ែូច ជ្  

ដាវឌី ជ្បិតាប្ទង់ហទ» (ខ ៣៣)។

 ប្ពុះរានប្រាប់ហយរ ៉ហួរាមឲ្យែឹងជ្មុនថា នររហនុះនឹងមិនប្ែរូវ តបង តចក 

ហឡើយ ទាល់តែផុែពីរជ្ជកាលរប្់ហ្តេចសាឡូមូ៉នហៅ។ ប្ពុះជ្ម្ា្់ រាន 

ប្បកា្ថា «បុ៉តនតេ អញមិនយករាជ្យទំាងមូលពីដែប្ទង់ហទរឺនឹងឲ្យប្ទង់ហធវាើជ្

ហ្តេច  រហូែែល់អ្់ប្ពុះជន្ម ហដាយហប្រុះយល់ែល់ដាវឌី ជ្អនាកបហប្មើអញ 

តែលអញរានហរ ើ្  ជ្អនាកតែលរានកាន់តាមបញ្ញែតេិ និងប្កឹែ្យប្កមទំាងបុ៉ន្្ម ន 

រប្់អញ។ អញនឹងយករាជ្យពីដែរប្់បុប្ែប្ទង់វញិ ហហើយ នឹង ឲ្យពូជ អំបូរ 

ែប់ មកឯង» (ខ ៣៤ និងខ ៣៥)។ 

 ហទាុះបីជ្ហ្តេចសាឡូមូ៉នរាន្ពវាប្ពុះហឫទ័យចង់ហរៀបចំរំនិែរប្់

ហរហូហរាមជ្រាជទាយាទតែលរានហប្ជើ្តំាងរប្់ប្ទង់ ឲ្យហដាុះស្សាយវបិែតេិ

តែលហោរារប្់ប្ពុះរានប្រាប់ឲ្យែឹងជ្មុន ហដាយប្រាជ្ញា ក៏ហដាយ ក៏ប្ទង់មិន

អាចបញូ្លឥទិ្ធពលជ្រំរែ៏ូរងឹមំា្ប្មាប់អំហពើល្អែល់បុប្តារប្់ប្ទង់តែរ រឺ

ប្ទង់ពំុរានបង្ហា ែ់បហប្ងៀនែល់ពួកហរតំាងពីហក្មងមកហឡើយ។  ហរហូហរាមរាន

ទទួលពីមាតារប្់ប្ទង់ជ្សា្ន៍អំាមូ៉ននូវទប្មង់ដនអែតេចរែិហប្ទែហប្ទាែ 

គា្ម នលំនឹង។ ប្ពុះអងគាមានចិែតេចង់បហប្មើប្ពុះជ្ហប្ចើនែង ហហើយប្ពុះរានប្បទាន 

ភ្ពចហប្មើនរងុហរឿងជ្ខ្លា ំង បុ៉តនតេ ប្ពុះអងគាមិនមានភ្ពរងឹមំាហឡើយ ហហើយ ទីបំផុែ 

ប្ទង់រានង្កហរហៅរកឥទ្ធិពលដនអំហពើអាប្កក់ តែលហៅព័ទ្ធជំុវញិប្ទង់តំាងពី

កុមារមក។ ហៅកនាុងកំហុ្ដនប្ពុះជន្មរប្់ហរហូហរាម និងហៅកនាុងការហរាុះបង់

ជំហនឿចុងហប្កាយរប្់ប្ទង់ ហរហ�ើញមានលទ្ធផលដនការរបួរមួជ្មួយនឹងពួក

ស្្ីៗហដាយការកំផិែរប្់ហ្តេចសាឡូមូ៉ន ែ៏រួរឲ្យ្័យខ្លា ច។

 អំបូរទំាងឡាយរានទទួលរងហវទន្ពីកំហុ្យ៉ាងអាប្កក់ ហៅហប្កាម 

ការហកៀប្ង្កែ់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពី្ំណាក់អែីែអនាកែឹកនំ្រប្់ពួកហរ។ ភ្ពខ្ជុះខ្្ជ យ
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ដនរាជ្យរប្់ហ្តេចសាឡូមូ៉ន ហៅកនាុងអំឡុងហពលដនការហរាុះបង់ជំហនឿរប្់    ប្ទង់ 

រានែឹកនំ្ប្ពុះអងគាឲ្យយកពន្ធដារយ៉ាងហប្ចើនពីប្បជ្រាស្តេ និងែប្មរូវឲ្យពួកហរ

ហធវាើការែូចរាវប្រវ។ មុននឹងហរាុះជំោនហៅមុខកនាុងការថាវា យរាជ្យែល់អនាក

ែឹក នំ្ថ្មីហនុះ ពួកអនាកែឹកនំ្ហៅកនាុងហមហលើអំបូរទំាងអ្់រានហបតេជ្ញា ចិែតេទាមទារ

ឲ្យ បុប្តាដនហ្តេចសាឡូមូ៉ន បន្ធូរបន្ថយបន្ុកទំាងហន្ុះែល់ពួកហរ «រចួហោក

(ហយរ ៉ហូរាម) និងពួកអីុស្សាតអលទំាងអ្់ ក៏មកគាល់  ហរហូហរាមទូលថា 

ប្ពុះ បិតាប្ទង់រានហធវាើឲ្យនឹមហយើងខញាុំធ្ងន់ហពក ែូហចនាុះ ្ូមប្ទង់ហមតាតេ ហប្រា្ឲ្យ

ការែឹងរុងឹរប្់ប្ពុះបិតាប្ទង់ និងនឹមយ៉ាងធ្ងន់ តែលប្ទង់រានដាក់ហលើហយើង

ខញាុំរានស្សាលហចញ ហន្ុះហយើងខញាុំនឹងប្បែិបែតេិតាមប្ទង់»។

អង្គារ-៨ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សាសាតា ជំ្ូក៨

ខចងចាំព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ទី ណា តែល ឥែ មាន អនាក ប្រាជ្ញា  នំ្ មុខ ហន្ុះ ប្បជ្ជន 

រតមង ែួល ហៅ តែ ហបើ មាន អនាក ប្បឹកសា ជ្ ហប្ចើន ហន្ុះ មាន ហ្ចកតេី ្ ុខ វញិ។  

្ុភ្្ិែ ១១:១៤

 កនាុងហគាលបំណងចង់ប្បឹកសាហយាបល់ពីទីប្បឹកសារប្់ប្ទង់ជ្មុន មុន

នឹងហធវាើរហប្មាងដនចបាប់រប្់ប្ទង់ ហរហូហរាមរានហ្លាើយថា «ចំាបីដថ្ងហទៀែ ្ូម  

ប្ែឡប់មកឯហយើងវញិ បណាតេ ជនទំាងឡាយក៏បងគាំោហៅ»។ 

 «ហ្តេច ហរហូហរាម ប្ទង់ប្បឹកសានឹងពួកចា្់ៗ ជ្ពួកជំនិែដនសាឡូមូ៉ន 

ប្ពុះបិតាប្ទង់ កនាុងកាល តែលមានប្ពុះជន្មហៅហឡើយថា តាមរំនិែអនាករាល់គានា  

ហន្ុះហែើប្ែរូវហ្លាើយនឹងពួក រាស្តេហនុះយ៉ាងែូចហមតេច? ហរក៏ទូលហ្លាើយថា ហបើ្ិនជ្

ប្ទង់ប្បប្ពឹែតេនឹងបណាតេ ជនហនុះ ហដាយ្ប្ុបរ្ ហហើយផ្គា ប់ែល់ចិែតេហរ ប្ពមទំាង 

មានប្ពុះបន្ូលនឹងហរ ហដាយរក្យតផ្អមតលហាម ហន្ុះហរនឹងហៅជ្អនាកបហប្មើរប្់ 

ប្ទង់ជ្ែរាបហៅ» (ររាក្សប្ែទី២ ១០:៣-៧)។

 ហដាយការមិន្ពវាប្ពុះទ័យ ហរហូហរាមរានង្កហៅរកបុរ្វយ័ហក្មង

តែលប្ទង់ធ្លា ប់រានទាក់ទងកាលពីប្ទង់ហៅយុវវយ័ និងហៅកនាុងហពលែំបូងដន 

វយ័ជ្បុរ្រប្់ប្ទង់ ហហើយរាន្ួរែល់ពួកហរ «ហែើអនាករាល់គានា រិែ យ៉ាង ណា 
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ហែើប្ែរូវឲ្យហយើងហ្លាើយនឹងពួករាស្តេហនុះែូចហមតេច តែលហររានមក្ូមហយើងថា 

្ូមហមតាតេ ហប្រា្ឲ្យនឹមតែលប្ពុះបិតាប្ទង់រានដាក់ហលើហយើងរាល់គានា  រាន 

ស្សាលហៅ?» (ពងសាវតារក្សប្ែទី១ ១២:៩)។ បុរ្វយ័ហក្មង ហន្ុះរានហ្នាើ ហយាបល់ 

ថា ប្ទង់ប្ែរូវតែហដាុះស្សាយជ្មួយនឹងប្បជ្រាស្តេដននរររប្់ប្ទង់យ៉ាងែឹងរុងឹ 

ហហើយប្រាប់ពួកហរយ៉ាងចបា្់   ចាប់តំាងពីហែើមែំបូងហៅ  ប្ទង់មិនប្ែរូវបន្ន់

ប្ពុះទ័យរប្់ប្ពុះអងគាហៅតាមបំណងប្រាថានា រប្់ពួកហរហឡើយ។

 ហដាយមានអំនួែនឹងអំណាចែ៏ខ្លា ំងជ្ងហររប្់ប្ទង់ ហ្តេចហរហូហរាម

រានហបតេជ្ញា ថាមិនទទួលយកែំបូន្្ម នរប្់មនុ្្សវយ័ចំណា្់ៗហៅកនាុងនររ

រប្់ប្ទង់ហឡើយ ហហើយរានតែងតំាងមនុ្្សវយ័ហក្មងឲ្យហធវាើជ្ទីប្បឹកសារប្់

ប្ទង់វញិ។ ហហែុែូហចនាុះរានជ្មានចបាប់រានតចងហៅដថ្ងតែលរានតែងតំាង

ហន្ុះ។ ហៅហពល «ហយរ ៉ហូរាម និងបណាតេ ជនទំាងឡាយ ក៏មូលមកគាល់ ហរហូហរាម»  

«ែូចជ្ហ្តេចរានបង្គា ប់ … ហន្ុះហ្តេចប្ទង់មានប្ពុះបន្ូលហ្លាើយែល់ហរជ្រក្យ

រំហរាុះរំហរ ើយ… រឺប្ទង់មានប្ពុះបន្ូលហៅហរ តាមរំនិែរប្់ពួកមនុ្្ស ស្្ករ  

គានា វញិថា ប្ពុះបិតាហយើងរានហធវាើឲ្យនឹមឯងរាល់គានា មានទម្ងន់ តែហយើងនឹងបតន្ថម

ឲ្យនឹមឯងរាល់គានា រានធ្ងន់ជ្ងហៅហទៀែ   ប្ពុះបិតារានវាយផ្្លឯងរាល់គានា

ហដាយររំែ់ តែហយើងនឹងវាយផ្្លឯងរាល់គានា ហដាយខយាែំរវីញិ»        (ខ១២ 

ែល់ខ១៤)។

 ប្ប្ិនហបើហរហូហរាមនិងមន្នតេីតែលគា្ម នបទពិហសាធន៍រប្់ប្ទង់រាន

យល់អំពីប្ពុះហឫទ័យរប្់ប្ពុះ  ទាក់ទងនឹងរាស្តេអីុស្សាតអល  ហន្ុះពួកហរ

នឹងសាតេ ប់តាម្ំណូមពររប្់ប្បជ្រាស្តេ  ហហើយយល់ប្ពមតកទប្មង់ការែឹក

នំ្រដាឋា ្ិរាលជ្មិនខ្ន។  បុ៉តនតេ  ខណៈតែលឱកា្រានហុចឲ្យហរហៅកនាុង

្ម័យប្បជំុហៅ្ីុតរម ពួកហរមិនរានពិចារណារកហហែុផលហឡើយ  ហហើយ

ទហងវាើហនុះរានហធវាើឲ្យឥទ្ធិពលរប្់ពួកហរហៅហលើប្បជ្រាស្តេជ្ហប្ចើនកុុះករ  ចុុះ 

ហខសាយជ្ហរៀងែរាបរហូែហៅ។ ចបាប់បតន្ថមការជិុះជ្ន់រប្់ពួកហរ ហៅតែបនតេ

គា្ម នទីបញ្ប់និងបតន្ថមហៅហលើការហកៀប្ង្កែ់ តែលរានដាក់ចុុះហៅ្ម័យ

ទីប្ករុង្ីុតរម រឺជ្ការប្បឆំាងចំៗហៅនឹងតផនការរប្់ប្ពុះ ចំហរុះរាស្តេ 
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អីុស្សាតអល ហហើយរានផតេល់ឱកា្ប្រប់ប្គាន់ែល់ប្បជ្រាស្តេឲ្យពិចារណា

ហៅហលើមូលហហែុដនភ្ពហសា្ម ុះប្ែង់ហៅនឹងហគាលបំណងរប្់ពួកហរ។ ហៅ

កនាុងការបុ៉នប៉ងហដាយខវាុះការពិចារណា និងគា្ម នមហន្្ហញ្ែន្ ហែើម្បីហប្បើ 

អំណាចរប្់ពួកហរហនុះ ប្ពុះមោក្សប្ែនិងពួកន្ហ្មឺនពិហ្្ៗរប្់ប្ទង់

រានបង្ហា ញអំនួែដនមុខែំតណងនិងអំណាចប្រប់ប្រងរប្់ពួកហរ។

 ប្ពុះជ្ម្ា្់មិនអនុញ្្ញ ែឲ្យហ្តេចហរហូហរាមបនតេអនុវែតេចបាប់ តែល ប្ទង់ 

រានតាក់តែងហឡើងហន្ុះហឡើយ។ ហៅកនាុងអំបូរទំាងឡាយ មានមនុ្្ស រាប់រន់

ន្ក់រានហប្កាកហឡើងយ៉ាងអង់អាចកាលា ោន ប្បឆំាងហៅនឹងទម្ងន់ដនការជិុះជ្ន់

កនាុងការប្រប់ប្រងរប្់ហ្តេចសាឡូមូ៉ន ហហើយឥឡូវហនុះ ពួកហរគា្ម ន ជំហរ ើ្ អវាី

ហប្រៅពីហប្កាកហឡើងប្បឆំាងបុះហរារទា្់នឹងែំណវង្សរប្់ហលាួងដាវឌីហឡើយ។ 

«កាលពួកអីុស្សាតអលទំាងបុ៉ន្្ម នហ�ើញថា ហ្តេចមិនប្ពមសាតេ ប់តាមហរែូហចានា ុះ 

ហន្ុះហរទូលហ្លាើយថា ហែើហយើងរាល់គានា មានចំតណកអវាីខ្ងដាវឌី ហយើងក៏គា្ម ន

មរែកជ្មួយនឹងកូនហៅអីុសាយតែរ ឱពួកអីុស្សាតអលហអើយ ចូរហយើងវលិ ហៅ 

ផ្ុះវញិហៅ ឥឡូវហនុះដាវឌី ចូរហមើលប្ពុះវង្សរប្់ខលាួនឯងចុុះ ែូហចនាុះ ពួក 

អីុស្សាតអល ក៏ប្ែឡប់ហៅឯទីលំហៅហរវញិហៅ» (ខ១៦)។

ពុធ-៩ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សាសាតា ជំ្ូក៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហៅ បបូរ មាែ់ រប្់ មនុ្្ស មាន ហយាបល់ ហន្ុះ ហ�ើញ មាន 

ប្រាជ្ញា  តែ មាន ររំែ់ ្ ំរាប់ ខនាង ដន មនុ្្ស ណា តែល ឥែ មាន ែំរុិះ វញិ។ 

្ុភ្្ិែ ១០:១៣

 ចបាប់តែលហកើែហឡើងហដាយប្ពុះបន្ូលយ៉ាងប្បញាប់ប្បញាល់រប្់

ហ្តេចហរហូហរាមរានបហង្កើែឲ្យមានភ្ពហប្បុះឆា តែលមិនអាចផ្សុះផសារាន។ 

ចាប់ពីហពលហន្ុះមក អំបូរអីុស្សាតអលទំាងែប់ពីរប្ែរូវរានតបងតចក រឺអំបូរយូដា

និងហបនយ៉ាមីនរានបហង្កើែនររយូដាទំន្ប ភ្រខ្ងែ្ូបង ហៅហប្កាមការប្រប់

ប្រងរប្់ហ្តេចហរហូហរាម ខណៈតែលអំបូរែប់ហផ្សងហទៀែរានបហង្កើែនិងរកសា

រដាឋា ្ិរាលដាច់ហដាយតឡកមួយ តែលហរសាគា ល់ថាជ្នររអីុស្្តអល តែល
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មានហ្តេចហយរ ៉ហូរាមជ្អនាកែឹកនំ្រប្់ពួកហរ។ ែូហចនាុះ ប្ពឹែតេិការណ៍ហនុះរាន

្ហប្មចហៅតាមបទទំន្យរប្់ហោរា ទាក់ទងនឹងការតបងតចកនររ ជ្ពីរ 

ហនុះ។ «ែ្បិែការហនុះហកើែមកអំពីប្ពុះហយហូវ៉ា» (ខ១៥)។  

 ហៅហពលហ្តេចហរហូហរាមរានហ�ើញថាអំបូរទំាងែប់រានែក្កតេីភ្ព

រប្់ពួកហរហចញពីប្ទង់ែូហចនាុះ ប្ទង់ក៏រានចាែ់វធិ្នការថ្មីមួយ។ តាមរយៈបុរ្ 

ែ៏មានឥទ្ធិពលមានា ក់ហៅកនាុងនរររប្់ប្ទង់ហ ្្ម ុះ   «អ័ែូរ៉ាម តែលប្ែរួែ ហលើពួក 

កំតណន» ប្ពុះអងគារានពយាយាមផ្សុះផសាពួកហរឲ្យវលិប្ែឡប់មកវញិ បុ៉តនតេ រាជ ទូែ

ដន្នតេិភ្ពរបូហនុះរានទទួលការប្បប្ពឹែតេមកហលើយ៉ាងអាប្កក់ ជ្្្តេុតាង 

បង្ហា ញពីអារម្មណ៍ប្បឆំាងនឹងហ្តេចហរហូហរាម។ «ពួកអីុស្សាតអលទំាងអ្់គានា

ហរហចាលហោកនឹងថ្មឲ្យសាលា ប់ហៅ»។ ហដាយ្័យខ្លា ចចំហរុះកមាលា ំងដនការបុះហរារ

ហនុះ «ហ្តេចហរហូហរាមក៏ប្បញាប់ប្បញាល់នឹងហឡើងប្ពុះរាជរថ រែ់ហៅឯ ប្ករុង 

ហយរសូាឡិម» (ខ១៨)។

 ហៅឯទីប្ករុងហយរសូាឡិម «ហន្ុះប្ទង់ក៏ប្បមូលពូជពង្សយូដាទំាងអ្់ 

និងពូជអំបូរហបនយ៉ាមីន រមួទំាងអ្់រានប្បរុ្ៗ១ត្ន៨មឺុនន្ក់ ្ុទ្ធតែជ្

អនាកហប្ជើ្ហរ ើ្ ហហើយថនាឹកចំរំាង ហែើម្បីហលើកហៅចបាងំនឹងពួកពូជពង្សអីុស្សាតអល 

ហដាយប្រាថានា ចង់បងវាិលរាជ្យមកឲ្យហរហូហរាម ជ្កូនសាឡូមូ៉នវញិ  បុ៉តនតេ ប្ពុះ

បន្ូលដនប្ពុះរានមកែល់ហ្ម៉ាយ៉ា ជ្អនាក្ំណពវារប្់ប្ពុះថាចូរប្រាប់ែល់ 

ហរហូហរាម ជ្កូនសាឡូមូ៉ន ហ្តេចស្្រុកយូដា ប្ពមទំាងពូជពង្សយូដា និង 

ហបនយ៉ាមីន ហហើយនិងពួកជនឯហទៀែថា ប្ពុះហយហូវ៉ាប្ទង់មានប្ពុះបន្ូលែូហចនាុះ 

រឺកំុឲ្យអនាកណាហឡើងហៅចបាងំនឹងពួកកូនហៅអីុស្សាតអល ជ្បងប្អូន រប្់ ឯង 

រាល់គានា ហឡើយ ចូរវលិហៅឯផ្ុះរប្់ឯងហរៀងខលាួនហៅ ែ្បិែការហនុះរឺអញ រាន 

បហង្កើែ ហឡើងហទ ែូហចនាុះ ហរក៏សាតេ ប់តាមប្ពុះបន្ូលដនប្ពុះហយហូវ៉ា ហហើយវលិ 

ប្ែឡប់ហៅតាមផលាូវហរវញិ តាមប្ពុះបន្ូលដនប្ពុះហយហូវ៉ាហៅ» (ខ២១ែល់ខ២៤)។  

 រយៈហពលបីឆានា ំហ្តេចហរហូហរាមរានពយាយាមទាញយកអែ្ថប្បហយាជន៍ 

ហចញពីបទពិហសាធន៍ែ៏ហប្កៀមប្កំរប្់ប្ពុះអងគាហនុះ ហៅហែើមរជ្ជកាល រប្់ ប្ទង់ 

ហហើយប្ពុះអងគារានទទួលការចហប្មើនរងុហរឿងពីការខំប្បឹងតប្បងហនុះ។      ប្ទង់         



ទំព័រ-88-ពួកហោរា និងហ្តេច

«្ង់ទីប្ករុងខលាុះហៅស្្រុកយូដា» និង «ហធវាើបន្្យទំាងបុ៉ន្្ម នឲ្យមំាមួនហឡើង 

ហហើយដាក់ឲ្យមានហមទ័ព ហលើប្រប់បន្្យទំាងហន្ុះ ប្ពមទំាង ឲ្យមាន ហ្្បៀង 

អាោរ ហប្បង និងស្សាទំរំងរាយជូរផង» ប្ទង់រានកសាងបន្្យការររ

ហនុះហដាយប្បរុងប្បយ័ែនានិង «មានកមាលា ំងដប្កតលង» (ររាក្សប្ែទី២ ១១:៥, 

១១, ១២) ។ បុ៉តនតេ អាថ៌កំរំាងដនការចហប្មើនរងុហរឿង ដនអំបូរយូដា និងហបនយ៉ាមីន 

ហៅឆានា ំទីមួយដនរជ្ជកាលរប្់ហ្តេចហរហូហរាមមិនតមនមានមូលដាឋា នហៅហលើ

បន្្យការររទំាងហន្ុះហទ។ បុ៉តនតេ រឺជ្ការទទួលសាគា ល់រប្់ពួកហរថាប្ពុះ

រឺជ្អនាកែឹកនំ្កំពូលរប្់ពួកហរហទ តែលហធវាើឲ្យអំបូរយូដានិងហបនយ៉ាមីន

្នែល់កប្មិែមានហប្បៀបជ្ង។ មានមនុ្្សមានា តែលហកាែខ្លា ច ប្ពុះជ្

ហប្ចើនន្ក់រានហចញពីពួកអំបូរខ្ងហជើងមកចូលរមួនឹងពួកហរ។ ប្ពុះរម្ីរ រាន 

កែ់ប្តាយ៉ាងែូហចនាុះថា «ឯពួកអនាកហៅអ្់ទំាងពូជអំបូរដនសា្ន៍អីុស្សាតអល 

រឺជ្អនាកតែលតំាងចិែតេរកប្ពុះហយហូវ៉ា ជ្ប្ពុះដនសា្ន៍អីុស្សាតអល ហន្ុះ ក៏ 

តាមពួកហលវហីន្ុះ មកឯប្ករុងហយរសូាឡិម ហែើម្បីនឹងថាវា យយញ្ញបូជ្ែល់ប្ពុះ

ហយហូវ៉ា ជ្ប្ពុះដនពួកអយ្យហកាហរ យ៉ាងហន្ុះហររានចហប្មើនកមាលា ំងែល់

រាជ្យយូដា ក៏រានហធវាើឲ្យហរហូហរាម ជ្បុប្ែសាឡូមូ៉នមានកមាលា ំងហៅអ្់បីឆានា ំ 

ែ្បិែកនាុងរវាងបីឆានា ំហន្ុះ ហររានប្បប្ពឹែតេតាមផលាូវរប្់ដាវឌី និងសាឡូមូ៉ន» 

(ខ ១៦ និងខ១៧)។

ពពហស្បតិ៍-១០ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សាសាតា ជំ្ូក១០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ប្រប់ ទំាង មនុ្្ស តែល មាន រំនិែ ហ្លាៀវ ឆាលា ែ រតមង ប្បប្ពឹែតេ 

ហដាយ ែំរុិះ តែ មនុ្្ស ល្ងីហល្ងើ ហរ បង្អួែ ហ្ចកតេី ចំកួែ រប្់ ខលាួន វញិ។  

្ុភ្្ិែ ១៣:១៦

 ហដាយការបនតេហធវាើយ៉ាងែូហចានា ុះ រានផតេល់ឱកា្ថាវា យហ្តេចហរហូហរាម

ឲ្យជួយ្ហន្ង្គា ុះកំហុ្ែ៏ធំហធងពីអែីែកាល និងសាតេ រហឡើងវញិនូវទំនុកចិែតេ

កនាុងការប្រប់ប្រងប្បកបហដាយការរបួរមួគានា រប្់ប្ទង់។ បុ៉តនតេ សាលា បរ៉ាកកា ដន 

ការ បណាតេ លចិែតេពីប្ពុះវញិ្្ញ ណ រានបនតេ្រហ្រអំពី កំណែ់ប្តាែ៏ហប្កៀមប្កំដន



ការតបងតចកនររ-ទំព័រ-89-

 ែំណរាជវង្សរប្់ហលាួងសាឡូមូ៉ន ជ្អនាកតែលបរាជ័យ ជ្ហ្តេចតែលខវាុះ ្ កតេី

ភ្ពែ៏ហសា្ម ុះប្ែង់ចំហរុះប្ពុះហយហូវ៉ា។ ប្ប្ិនហបើប្ទង់រានទុកចិែតេហៅហលើប្ពុះ 

ទំាងស្្រុង ប្ទង់នឹងបហង្កើនកមាលា ំងដនអែតេចរែិ ជំហនឿរងឹមំា និងការចុុះចូលជ្មួយ 

នឹងែប្មរូវការរប្់ប្ពុះជ្មិនខ្ន បុ៉តនតេ ផ្ុយហៅវញិ ប្ពុះអងគារានទីពឹងហៅហលើ 

ភ្ពខ្លា ំងកាលា  ទំនុកចិែតេ កតេីប្រាថានា រប្់ខលាួន ហហើយហទារទន់ហៅរកការថាវា យបងគាំរបូ 

ប្ពុះ ហចញពីកនាុងចិែតេ។ បុ៉តនតេ ខណៈតែលហពលហវោរានកនលាងផុែហៅ ប្ពុះ

មោក្សប្ែរានទុកចិែតេហលើអំណាចដនែួន្ទី និងបន្្យមំាៗ តែលប្ទង់ រាន 

កសាង។ ប្ទង់រានហបើកផលាូវឲ្យភ្ពកហមសាយចូលមកប្រប់ប្រងបនតេិចមតេងៗ រហូែ

ែល់រានទទួលឥទ្ធិពលពីការថាវា យបងគាំរបូប្ពុះទំាងស្្រុង ។ «កាលរាជ្យរប្់ 

ហរហូហរាមរានមំាមួន ហហើយប្ទង់មានអំណាចហឡើង ហន្ុះប្ទង់និង ពួក អីុស្សាតអល 

ទំាងអ្់ ក៏ហរាុះបង់ហចាលប្កឹែ្យវន័ិយរប្់ប្ពុះហយហូវ៉ាហចញ» (ររាក្សប្ែ ទី២ 

១២:១)។

 រួរឲ្យហសាកសាតេ យខ្លា ំងណា្់ ប្ពុះបន្ូលរប្់ប្ពុះមានសារៈ្ំខ្ន់ 

ជ្ខ្លា ំង «ហហើយរាស្តេអីុស្សាតអលទំាងអ្់ហៅជ្មួយនឹងប្ទង់!» រាស្តេតែល 

ប្ពុះរានហប្ជើ្តំាងឲ្យហធវាើជ្ពនលាឺែល់នររតែលហៅជំុវញិ រានតបរហចញ ពីប្ប្ព 

ដនកមាលា ំងរប្់ពួកហរ ហហើយត្វាងរកភ្ពែូចជ្ប្បហទ្តែលហៅជិែខ្ងខលាួន 

ហៅវញិ។ ជ្មួយនឹងហ្តេចសាឡូមូ៉ន ក៏ែូចជ្ហ្តេចហរហូហរាមតែរ ឥទ្ធិពលដន 

រំរអូាប្កក់រាននំ្មនុ្្សជ្ហប្ចើនឲ្យវហងវាង។ មនុ្្សហៅ្ម័យ្ពវាដថ្ងហនុះក៏

រានប្បរល់ខលាួនហៅបហប្មើកិច្ការខ្ងហោកិយ ែូចជ្ពួកហរតែរ ហបើមិនខ្លា ំង 

ជ្ងពួកហរក៏ែិចជ្ងតែរ រឺឥទ្ធិពលដនការប្បប្ពឹែតេអាប្កក់មិនតែលចាកហចញ

ពីអនាកប្បប្ពឹែតេហឡើយ។ គា្ម នអនាកណាមានា ក់រ្់ហៅដាច់តែមានា ក់ឯងហឡើយ។ គា្ម ន

អនាកណាមានា ក់តែលប្ែរូវវនិ្្ហដាយសារអំហពើទុច្រែិរប្់ខលាួនតែមានា ក់ឯងហន្ុះ

ហឡើយ។ ជីវែិរប្់មនុ្្សមានា ក់ៗ្ុទ្ធតែជ្ពនលាឺតែលបំ្លាឺ និងហធវាើឲ្យផលាូវរប្់

អនាកែដទមានភ្ពរកីរាយ ឬជ្ភ្ពងងឹែនិងឥទ្ធិពលែ៏ហប្កៀមប្កំតែលហទារទន់

ហៅរកភ្ពអ្់្ង្ឹមនិងកតេីវនិ្្។ ហយើងែឹកនំ្មនុ្្សែដទហឆ្ាុះហៅហលើ 

ហៅរក្ុ្មងគាលនិងជីវែិអ្់កល្ប ឬចុុះហៅហប្កាម ហៅរកទុក្ខប្ពរួយនិងហ្ចកតេី



ទំព័រ-90-ពួកហោរា និងហ្តេច

សាលា ប់អ្់កល្ប។ ហហើយហដាយសារតែទហងវាើរប្់ហយើង ហយើងពប្ងឹងឬបង្ខំឲ្យ

មានអំណាចដនអំហពើអាប្កក់ែល់មនុ្្សែដទតែលហៅជំុវញិហយើង ហយើងក៏ទទួល

ចំតណកដនអំហពើរាបរប្់ពួកហរតែរ។

 ប្ពុះមិនរានបហណាតេ យឲ្យការហរាុះបង់ជំហនឿរប្់ហមែឹកនំ្សា្ន៍

យូដា ហចុះតែបនតេប្បប្ពឹែតេហៅហដាយគា្ម នទណ្ឌ កម្មហន្ុះហឡើយ។ «រចួែល់ ឆានា ំ ទី 

៥ កនាុងរាជ្យហ្តេចហរហូហរាម ហន្ុះ្ីុសាក ជ្ហ្តេចស្្រុកហអ្ីុព្ …។ ប្ទង់វាយ

យករានអ្់ទំាងទីប្ករុងមានបន្្យហៅស្្រុកយូដា ហហើយក៏ហឡើងហៅប្ែឹម

ប្ករុងហយរសូាឡិមហទៀែ  ប្គាហន្ុះ ហោរាហ្ម៉ាយ៉ា ក៏មកឯហរហូហរាម និង 

ពួក ហមសា្ន៍យូដា តែលរានមូលគានា ហៅប្ករុងហយរសូាឡិម ហដាយហប្រុះ 

្ីុសាក ហោកមានវាចាថា ប្ពុះហយហូវ៉ាប្ទង់មានប្ពុះបន្ូលែូហចនាុះ ឯងរាល់គានា  

រានហរាុះបង់ហចាលអញ ហហែុហន្ុះរានជ្អញទុកឯងរាល់គានា ហចាល ហៅ កនាុង       

កណាតេ ប់ដែដន្ីុសាក» (ខ២ ែល់ ខ៥)។ ប្បជ្រាស្តេរានង្កហចញឆា្ង យចូល

ហៅកនាុងការហរាុះបង់ជំហនឿរប្់ពួកហរ តែលជ្ហហែុហធវាើឲ្យពួកហរទទួលការ

ជំនំុជំរុះពីប្ពុះែូហចនាុះ។ ហៅកនាុងការរាែ់បង់ការគំាប្ទ ហដាយសារការ ល្ា នរន

រប្់ហ្តេច្ីុសាក ពួកហររានទទួលសាគា ល់ប្ពុះហ្តេរប្់ប្ពុះ ហហើយរាន 

បន្្បខលាួនមួយរយៈ។ ពួកហរប្បកា្ថា «ប្ពុះជ្ម្ា្់ប្ទង់្ុចរែិ»។

សុព្រ-១១ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ សាសាតា ជំ្ូក១១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  រំនិែ តែល ចាែ់តចង កនាុង ចិែតេ ហន្ុះ ហស្្ច ហៅ មនុ្្ស តែ រឺ 

ប្ពុះហយហូវ៉ា តែល ហ្លាើយ ្ ំហរច ការ ហន្ុះ វញិ។ ្ុភ្្ិែ ១៦:១

 «ែូហចនាុះ ពួកហមដនសា្ន៍អីុស្សាតអល នឹងហ្តេច ក៏បន្្ប ខលាួនចុុះ ហរល 

ថា ប្ពុះហយហូវ៉ាប្ទង់្ុចរែិ រចួកាលប្ពុះហយហូវ៉ា ប្ទង់ហ�ើញថា ហរបន្្ប ខលាួន 

ែូហចានា ុះ ហន្ុះប្ពុះបន្ូលដនប្ពុះហយហូវ៉ាក៏មកែល់ហ្ម៉ាយ៉ាថា ហររា ន បន្្ប 

ខលាួនហហើយ ែូហចនាុះ អញនឹងមិនបំផ្លា ញហរហទតែបនតេិចហទៀែអញនឹងហប្រា្ឲ្យ

ហររចួ ហហើយអញមិនចាក់ហ្ចកតេីហប្កាធរប្់អញ ហៅហលើប្ករុងហយរសូាឡិម 

ហដាយសារដែ្ីុសាកហឡើយ បុ៉តនតេ ហរនឹងប្ែរូវចំណុុះប្ទង់វញិ ហែើម្បីឲ្យហរអាច



ការតបងតចកនររ-ទំព័រ-91-

នឹងផ្ឹមការបហប្មើែល់អញ និងការបហប្មើែល់នររែដទឲ្យែឹង»។ 

 «ែូហចនាុះ ្ីុសាក ជ្ហ្តេចហអ្ីុព្ ប្ទង់ហឡើងមកទា្់នឹង ប្ករុង 

ហយរសូាឡិម ក៏យករានអ្់ទំាងប្ទព្យវហិ្្កនាុងប្ពុះវោិរដនប្ពុះហយហូវ៉ា 

និងប្ពុះរាជប្ទព្យ តែលហៅកនាុងែំណាក់   ហ្តេចអ្់រលីងហៅ ប្ពមទំាង តខល 

មា្ទំាងបុ៉ន្្ម ន តែលសាឡូមូ៉នរានហធវាើផង រចួហ្តេចហរហូហរាមប្ទង់ហធវាើតខល

លងហាិនជំនួ្វញិ ហហើយប្បរល់ទុកហៅដែដនពួកហមទ័ពរកសាអងគា តែលចំាមាែ់ 

ទាវា រែំណាក់ហ្តេច។  ហៅហវោណាតែលហ្តេចប្ទង់យាងចូលហៅកនាុងប្ពុះវោិរ

ដនប្ពុះហយហូវ៉ាពួកទ័ពរកសាអងគា ក៏កាន់តខលទំាងហន្ុះមក រចួយកហៅទុកកនាុង

បន្ប់ដនពួកទ័ពរកសាអងគាវញិ។ ហៅប្គាតែលប្ទង់រានបន្្បអងគា ហន្ុះហ្ចកតេី

ហប្កាធដនប្ពុះហយហូវ៉ាក៏ង្កតបរហចញពីប្ទង់ហៅ ប្បហយាជន៍មិនឲ្យប្ទង់ប្ែរូវ

វនិ្្អ្់រលីងហឡើយ ហហើយមួយហទៀែ កនាុងស្្រុកយូដាក៏ហៅមានហ្ចកតេីល្អ

ខលាុះតែរ» (ខ៦ែល់ខ១២)។

 បុ៉តនតេ ហៅហពលតែលប្ពុះរានែកដែដនការ ល្ា នរនហចញ នរររាន 

ចហប្មើនរងុហរឿងហឡើងវញិ មនុ្្សជ្ហប្ចើនក៏រានហ្លាចការហកាែខ្លា ចែល់ប្ពុះ 

ហហើយវលិប្ែឡប់ហៅរកការថាវា យបងគាំរបូប្ពុះជ្ថ្មីហឡើងវញិ។ ហៅកនាុងចំហណាម 

មនុ្្សទំាងហនុះក៏មានប្ពុះហៅហរហូហរាមផ្្ល់ផងតែរ។ ហទាុះបីជ្ប្ទង់រាន

បន្្បប្ពុះកាយហដាយការ ល្ា នរនតែលហកើែហឡើងភ្លា មៗហន្ុះក៏ហដាយ ក៏

ប្ទង់មិនរានយកប្ពឹែតេិការណ៍ហន្ុះមកហធវាើជ្ហមហរៀនដនការផ្លា ្់បតេូរចំណុចដន

ប្ពុះជន្មរប្់ប្ទង់តែរ។ ហដាយសារការហ្លាចហមហរៀនតែលប្ពុះចង់បហប្ងៀនែល់

ប្ទង់ ប្ទង់រានយកអំហពើរាបមកជំនួ្វញិ តែលរាននំ្មកនូវការជំនំុជប្មុះ

ែល់នរររប្់ប្ទង់ទំាងមូល។ បន្្ប់ពីឆានា ំដនភ្ពចហប្មើនរងុហរឿង ពីរបីឆានា ំមក 

ហៅហពលតែល «ហ្តេចប្ទង់រានប្បប្ពឹែតេអំហពើែ៏ោមកអាប្កក់ ពីហប្រុះប្ទង់មិន

រានតំាងប្ពុះទ័យត្វាងរកប្ពុះហយហូវ៉ាហឡើយ» ហន្ុះ «ហរហូហរាមក៏ផ្ំលក់ហៅ 

ជ្មួយនឹងពួកអយ្យហកាប្ទង់ហៅ ហហើយហរបញុ្ុះ្ពប្ទង់ ហៅកនាុងប្ករុងដាវឌី 

រចួអ័បី៊យ៉ា ជ្ប្ពុះរាជបុប្តាក៏ហឡើងហសាយរាជ្យជំនួ្ប្ពុះបិតា»    ខ១៤និងខ 

១៦)។



ទំព័រ-92-ពួកហោរា និងហ្តេច

 ជ្មួយនឹងការតបងតចកនររ ហៅហែើមរជ្ជកាលរប្់ហ្តេចហរហូហរាម 

្ិរលី្អដនរាស្តេអីុស្សាតអលរានចាកហចញរាែ់ហៅ មិនតែលវលិប្ែឡប់មកវញិ

កនាុងភ្ពហពញខ្នា ែរប្់ខលាួនហឡើយ។ ហៅហពលបុ៉ន្្ម ន្ែវែ្សរហ៍ប្កាយ មក ហទៀែ 

បលលា័ង្ករប្់ហលាួងដាវឌីប្ែរូវរានប្រប់ប្រងហដាយហ្តេចតែលមាន្ីលធម៌ល្អ 

និងទ្្សនវ ិ្ ័យចបា្់ោ្់ ហហើយហៅហប្កាមការែឹកនំ្រប្់អនាកែឹកនំ្

កំពូលៗទំាងហនុះ ប្ពុះពរតែលរានធ្លា ក់មកហលើសា្ន៍យូដាប្ែរូវរានតចកចាយ

បនតេហៅកាន់នររជិែខ្ង។ ហៅហពលហន្ុះ ប្ពុះន្មដនប្ពុះហយហូវ៉ាប្ែរូវរាន

ហរហលើកែហម្កើង ហលើ្ពីប្ពុះតកលាងកាលា យទំាងឡាយ ហហើយប្កឹែ្យវន័ិយរប្់ប្ទង់ 

ក៏ប្ែរូវរានហរប្បកាន់ខ្្ជ ប់ហដាយហគារពផងតែរ។ យូរៗមតេង ហោរាែ៏មានអំណាច

រានហលចមកហែើម្បីពប្ងឹងដែរប្់អនាកែឹកនំ្ទំាងឡាយ និងហលើកទឹកចិែតេឲ្យ

បណាតេ ជនបនតេមានភ្ពហសា្ម ុះប្ែង់ចំហរុះប្ពុះ។ បុ៉តនតេ ប្គាប់ពូជដនអំហពើអាប្កក់ 

រានែុុះពនលាករចួហៅហហើយ ហៅហពលតែលហ្តេចហរហូហរាមហឡើងប្រងរាជ្យបលលា័ង្ក 

មិនតែលមានអនាកណាែកពនលាកដនអំហពើអាប្កក់ទំាងហនុះហចាលទំាងឫ្ហឡើយ។ 

រាស្ត្េ ំណពវាដនប្ពុះប្ែរូវែួលចុុះជ្ហប្ចើនហលើកហប្ចើនសា រហូែប្ែរូវរានពួក

សា្ន៍ែដទហលើកយកមកនិយាយចំអកឡកឡឺយជ្បនតេបន្្ប់។

 បុ៉តនតេហទាុះបីជ្ការង្កហចញពីហ្ចកតេីពិែរប្់អ្់អនាកតែលរានង្កតបរ

ហៅរកការអនុវែតេការថាវា យបងគាំរបូប្ពុះខ្លា ំងកាលា យ៉ាងណាក៏ហដាយក៏ហ្ចកតេីហមតាតេ  

ករណុារប្់ប្ពុះ រានហធវាើកិច្ការប្រប់យ៉ាងហៅកនាុងប្ពុះហចសាតេ រប្់ប្ទង់ ហែើម្បី

ជួយ្ហន្ង្គា ុះែល់អាណាចប្កតែលតបងតចកហនុះពីការវនិ្្ចុងហប្កាយបង្អ្់

តែរ។ ខណៈតែលហពលហវោហចុះតែរកិំលហៅមុខ ហហើយប្ពុះរាជបំណង រប្់ 

ប្ទង់ ចំហរុះសា្ន៍អីុស្សាតអលោក់បីែូចជ្បរាជ័យ ហៅទីបំផុែ ហដាយ

សារតែតផនការរប្់មនុ្្សតែលរានប្រប់ប្រងហដាយភ្នា ក់ង្ររប្់សាតំាង 

ប្ពុះអងគាហៅតែបង្ហា ញរហប្មាងការែ៏ល្អរប្់ប្ទង់ តាមរយៈការចាប់ជ្ហ្លាើយ 

និងការសាតេ រហឡើងវញិដននររតែលប្ពុះអងគារានហប្ជើ្ហរ ើ្ ហនុះ។



ការតបងតចកនររ-ទំព័រ-93-

សៅរ៍-១២ ឧសភា    អំណាន ប្ពុះរម្ីរប្បចំាដថ្ង៖ សាសាតេ  ជំពូក១២

ខចងចាំព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  ចិែតេ រប្់ មនុ្្ស រតមង រិែ ្ ំហរច ផលាូវ រប្់ ខលាួន តែ រឺ 

ប្ពុះហយហូវ៉ា តែល ប្ទង់ ែំរង់ ជំោន ហរ វញិ។ ្ុភ្្ិែ ១៦:៩

 ការតបងតចកនររហនុះរឺពិែជ្ការចាប់ហផតេើមដនប្បវែតេិសាស្តេែ៏ល្អអស្ារ្យ 

តែលបង្ហា ញពីការ្ឺចាប់ែ៏យូរអតងវាង និងហ្ចកតេីហមតាតេ ែ៏ស្្ទន់រប្់ប្ពុះ។ 

ហដាយសារកហ ត្េ ដនការ្ឺចាប់និងបទពិហសាធន៍តែលពួកហររាន្លាងកាែ់ 

ហដាយសារតែការ្លាងរាលដាលនិងការហទារទន់ហៅរកអំហពើអាប្កក់   អ្់អនាក

តែលប្ពុះរានត្វាងរកការោង្មា្អ ែ  មកឯប្ទង់វញិ   ជ្មនុ្្សមួយប្ករុម 

តែលស្្ឡាញ់កិច្ការល្អ ទីបំផុែ ពួកហរនឹងប្បកា្ថា៖

 «ឱប្ពុះហយហូវ៉ាហអើយ  គា្ម នអនាកណាឲ្យែូចប្ទង់ហឡើយ  ប្ទង់ធំប្បហ ើ្រ 

ហហើយប្ពុះន្មប្ទង់ក៏មានឥទា្ធ នុភ្ពយ៉ាងខ្លា ំងតែរ។    ឱមោក្សប្ែ ដនអ្់ 

ទំាងសា្ន៍ហអើយ … ពីហប្រុះកនាុងបណាតេ មនុ្្សប្រាជ្ញា ទំាងឡាយហៅប្រប់ទំាង

សា្ន៍ ហហើយកនាុងនរររប្់ហរទំាងបុ៉ន្្ម ន ហន្ុះគា្ម នអនាកណាមួយឲ្យែូចប្ទង់

ហឡើយ»។ «តែប្ពុះហយហូវ៉ាប្ទង់ជ្ប្ពុះែ៏ពិែវញិ ប្ទង់ជ្ប្ពុះែ៏មានប្ពុះជន្ម រ្់ 

ហៅ ក៏ជ្មោក្សប្ែែ៏ហៅអ្់កល្បជ្និច្ តផនែីក៏ញ័រចំហរុះហ្ចកតេីហប្កាធ

រប្់ប្ទង់ ហហើយអ្់ទំាងសា្ន៍មិនអាចនឹងធន់ហៅ ចំហរុះហ្ចកតេីគានា ន់កានា ញ់

រប្់ប្ទង់រានហឡើយ» (ហយហរមាន ១០:៦, ៧, ១០)។ 

 ហហើយទីបំផុែពួកអនាកថាវា យបងគាំប្ពុះតកលាងកាលា យនឹងហរៀនហមហរៀនថាប្ពុះ

តកលាងកាលា យទំាងហន្ុះមិនមានអំណាចអាចហលើក្្ួយ    ឬជួយ្ហន្ង្គា ុះ ពួកហរ 

រានហទ។  «ែូហចនាុះ  ប្ែរូវឲ្យប្រាប់ហរថា  ប្ពុះទំាងបុ៉ន្្ម នតែលមិនរានបហង្កើែដផ្

ហម� និងតផនែី  ហន្ុះនឹងប្ែរូវវនិ្្រាែ់ពីតផនែី  ហហើយពីហប្កាម ដផ្ហម� ហៅ»  

(ខ១១)។ មានតែការហសា្ម ុះប្ែង់ហៅនឹងប្ពុះតែលមានប្ពុះជន្មរ្់ជ្ប្ពុះតែល 

បហង្កើែអវាីៗទំាងអ្់  និងជ្អនាកប្រប់ប្រងមនុ្្សនិងរប្់្ពវាសារហពើបុ៉ហណាណ ុះ

ហទ ហទើបមនុ្្សអាចរកហ�ើញការ្ប្មាកនិងហ្ចកតេី្ុខសានតេ។

 ហដាយការបួរមួជ្មួយនឹងប្ពុះជ្ថ្មីហឡើងវញិ និងការហសាកសាតេ យចំហរុះ

ការប្បប្ពឹែតេខុ្ដនសា្ន៍អីុស្សាតអលនិងសា្ន៍យូដា  ហទើបទីបំផុែពួកហរ



ទំព័រ-94-ពួកហោរា និងហ្តេច

អាចតកលម្អទំន្ក់ទំនងរប្់ពួកហរជ្មួយនឹងប្ពុះហយហូវ៉ាដនពួកពលបរវិារ 

ជ្ប្ពុះដនពួកអយ្យហការប្់ពួកហរជ្ថ្មីហឡើងវញិ ហហើយហដាយសារប្ទង់ ពួក 

ហរប្បកា្ថា៖

 

 «ប្ពុះប្ទង់រានបហង្កើែ តផនែី ហដាយឫទ្ធិហែជុះរប្់ប្ទង់

  ប្ទង់រានតំាងហោកិយហឡើង ហដាយសារប្រាជ្ញា រប្់ប្ទង់ 

 ហហើយរានោែដផ្ហម� ហដាយសារហយាបល់»។

  

 «កាលណាប្ទង់បហរ្ញប្ពុះហ្ៀង ហន្ុះមានទឹក្ន្ធឹកហៅហលើហម�

  ប្ទង់ហធវាើឲ្យចំោយហឡើងពីចុងតផនែីទំាងអ្់ ក៏បហង្កើែហផលាកបហន្្រ 

 ្ប្មាប់ជូនហ្លាៀងមក ហហើយបហរ្ញខ្យល់ពីឃ្លា ំងរប្់ប្ទង់ផង»។

 «ប្រប់ទំាងមនុ្្សរានហៅជ្កំហរាល ហហើយឥែមានចំហណុះ 

 ប្រប់ទំាងជ្ងទងរានប្ែរូវខ្្ម ្ ហដាយសាររបូតែលហរឆាលា ក់ 

 ែ្បិែរបូ្ិែរប្់ហរជ្ហ្ចកតេីកំ្ូែទហទ ឥែមានែហងហាើមហឡើយ»។ 

 «វា្ុទ្ធតែអសារឥែការ ជ្ការបហញ្ឆោ ែហហើយ

  ហៅប្គាតែលផ្្ញ់ផ្្ល ហន្ុះវានឹងវនិ្្រាែ់ហៅ»។

 «ឯប្ពុះរប្់ពួកយ៉ាកុប មិនតមនែូចវាហទ

  រឺប្ទង់តែលរានបហង្កើែរប្់្ពវាសារហពើវញិ 

 ហហើយសា្ន៍អីុស្សាតអល ជ្ពូជអំបូរតែលជ្មរែករប្់ប្ទង់

 ប្ពុះន្មប្ទង់ រឺជ្ប្ពុះហយហូវ៉ាដនពួកពលបរវិារ» (ខ១២ ែល់ខ១៦)៕



ស្តេចសេរ ៉សូោម-ទំព័រ-95-

អាទិត្យ-១៣ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ្រទច មពរៀ ងសាឡូម៉ូន ជំ្ូក១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ទីណាគ្មា នការប រ្ឹក្សាសោះមិនោនតាមចិតតេ្ ៉ងសទតតស ើ្

មានអ្នក្ណាជួេគំនិតជាសបចើនសោះនរឹងសក្ើតការវញិ។្ុភា្ិត១៥:២២

 សបកាេពីោនតតងតំាងឲ្យស�ើងបគងរាជ្យសោេអំ្ូរអីុស្រាតអលទំាង

ដ្់តដលោន្ះសោរប្ឆំាងនរឹងរាជវង្សរ្្់ស្តេចោវឌីរចួមក្សេរ ៉សូោម

តដលជាអតីតអ្នក្្សបមើរ្្់ស្តេចរា�ូមូ៉នមានតួោទីោំមក្នូវការតក្ទបមង់

ដ៏ល្អប្ស ើ្រទំាងខាងកិ្ច្ចការរដ្ឋោលនិងកិ្ច្ចការរា្ោ។សៅសបកាមការដរឹក្ោំ

រ្្់ស្តេចរា�ូមូ៉នបទង់ោន្ង្ហា ញ្មត្ថភាពនិងការវនិិច្័េប្ក្្សោេ

ទ្ពិធរាជធម៌ស�ើេចំសេះដរឹងតដលបទង់ទទួលោនសៅក្្នុងអំ�ុងសពល

ននការ្សបមើដ៏សរាមា ះបតង់សោះោនសលើក្បទង់ស�ើងឲ្យបគ្់បគងប្សទ្ប្ក្្

សោេការប្រុងប្េ័ត្ន។្ុ៉តនតេស្តេចសេរ ៉សូោមមិនោនេក្បពះជាទីពរឹងរ្្់

បទង់ស�ើេ។

 ការបពរួេោរម្ភធំ្ំផុតរ្្់សេរ ៉សូោមគឺថាសៅន្ងៃណាមួេោសពល

អោគតអ្នក្ដរឹក្ោំតដលបគ្់បគងសលើ្ល្័ង្ករ្្់�្ួងោវឌីអាចនរឹងទាក់្ទាញ

ទរឹក្ចិតតេរ្្់ប្ជារាស្តេឲ្យតលងគំ្បទបពះអង្គវញិ។បទង់ោនពិចារណាថាប្្ ិន

ស ើ្បទង់អនុញ្ញា តឲ្យអំ្ូរទំាងដ្់សចញចូលសៅឯ្ល្័ង្កពី្ុរាេននស្តេចរា្ន៍

េូោញរឹក្ញា្់ជាក្តន្ងតដលសគសៅតតបោរព្ធពិធីសៅក្្នុងបពះវហិារដូចជា

ជំោន់ស្តេចរា�ូមូ៉នសៅស�ើេសោះពួក្សគជាសបចើននរឹងមាន្មានចិតតេជា

មួេនរឹងរោ្ឋ ភិោលននទីបក្រុងសេររូា�ិមស�ើងវញិជាមិនខាន។សោេោនពិសបគ្ះ

សោ្ល់ជាមួេនរឹងពួក្ឧ្រាជរ្្់បទង់ស្តេចសេរ ៉សូោមោនស្តេជាញា ចិតតេសធវើ

្ក្មមាភាពដ៏អង់អាចក្ាហានមួេសដើម្ីកាត់្ន្ថេលទ្ធភាពននការ្ដិវតតេ

០៧

ស្តេចសេរ ៉សូោម



ទំព័រ-96-ពួក្សហារានិងស្តេច



ស្តេចសេរ ៉សូោម-ទំព័រ-97-

តដលអាចនរឹងសក្ើតស�ើងសៅក្្នុងរាជ្យរ្្់បទង់។បទង់ោនសធវើការសនះសោេ

ការរាង្ង់មេ្ឌ ល្បមា្់ថាវ េ្ង្គំបពះពីរក្តន្ងសៅតាមបពំប្ទល់នគរ

រ្្់បទង់តដលសទើ្នរឹងោនតំាងស�ើងសនះមួេសៅស្តតអលនិងមួេសទៀត

សៅោន់។សៅក្តន្ងទំាងពីរសនះសគោនអស ជ្ ើញអំ្ូរអីុស្រាតអលទំាងដ្់

ឲ្យមក្ជួ្ជំុគ្្ន ថាវ េ្ង្គំបពះសោេមិនចំាោច់សៅឯទីបក្រុងសេររូា�ិមស�ើេ។

 សៅក្្នុងការសរៀ្ចំការផ្្្់្តេូរសនះសេរ ៉សូោមោនបពះតបមិះថានរឹងទាក់្

ទាញចិតតេរាស្តេអីុស្រាតអលសោេតំាងរូ្ តំណាងតដលពួក្សគអាចសមើលស�ើញ

ជានិមិតតេរូ្ ននបពះតដលសមើលមិនស�ើញ។សោេស�តុសនះបទង់ោនសធវើរូ្ ចម្ាក់្

ពីមា្ពីរស�ើេោក់្សៅសលើ្ល្័ង្កសៅក្តន្ងតដលសគោន្នមាតថាជាទី

្បមា្់ថាវ េ្ង្គំបពះ។សៅក្្នុងការខំប រ្ឹងតប្ង្ង្ហា ញពីបពះសនះសេរ ៉សូោម

ោន្ំពានសៅនរឹងបក្រឹត្យវន័ិេោ៉ងចបា្់ននបពះសេ�ូវ៉តដលោនតចងថា៖

«កំុ្ឲ្យឆ្ាក់្សធវើរូ្ ណា្បមា្់ឯងឲ្យសរាះ…ក៏្កំុ្ឲ្យបកា្្ំពះសៅចំសពាះ

រ្្់ទំាងសោះឬសគ្រពប្តិ្តតេិតាមសោះស�ើេ»(និក្្ខមនំ២០:៤,៥)។

 ស្ចក្តេីបោថា្ន រ្្់ស្តេចសេរ ៉សូោមក្្នុងការមិនឲ្យអំ្ូរទំាងដ្់សចញ

ពីរោ្ឋ ភិោលបក្រុងសេររូា�ិមខំ្ាងក្ាតមនតទនរ�ូតដល់បទង់សមើលមិនស�ើញ

ភាពក្សមសាេជាមូលោ្ឋ នសៅក្្នុងតផនការសនះ។បទង់មិនោនពិចារណាអំពី

ការវោិ្ដ៏ធំសោេបទង់កំ្ពុងោក់្តំាងរូ្ ្ដិមាសៅចំសពាះពួក្សគជានិមិតតេ

រូ្ ននការថាវ េ្ង្គំរូ្ បពះតដលស្្សដៀងគ្្ន សៅនរឹងទសងវើននពួក្អេ្យសការ្្់

ពួក្សគកាលពីសៅជាទា្ក្រសៅស្្រុក្សអ្ីុព្ទសោះស�ើេ។ទីលំសៅរ្្់

ស្តេចសេរ ៉សូោមសៅស្្រុក្សអ្ីុព្ទ្មាីៗសនះគួរតតោន្សបងៀនដល់បទង់អំពីភាព

លងៃង់ស្្ននការោក់្តំាងតំណាងននពួក្រា្ន៍ដនទសៅចំសពាះមុខប្ជារាស្តេ

ត្្សនះ។្ុ៉តនតេសគ្ល្ំេងរ្្់បទង់ក្្នុងការទាក់្ទាញពួក្អ្នក្ខាងសជើង

មិនឲ្យ្នតេការសធវើដំសេើ រសៅកាន់ទីបក្រុង្រ ិ្ ុទ្ធោនដរឹក្ោំបទង់ឲ្យប្បពរឹតតេនូវ

ទសងវើតដលនរឹងមានផលវោិក្ដ៏អាបក្ក់្សនះ។បពះអង្គមាន្ន្ទូលសលើក្ទរឹក្ចិតតេ

ដល់ពួក្សគថា«ឱអីុស្រាតអលសអើេឯងរាល់គ្្ន ោនស�ើងសៅឯបក្រុងសេររូា�ិម

ជាេូរណា្់ស�ើេឥ�ូវសនះសមើលសនះតនបពះរ្្់ឯងតដលោនោំឯង



ទំព័រ-98-ពួក្សហារានិងស្តេច

រាល់គ្្ន ស�ើងសចញពីស្្រុក្សអ្ីុព្ទមក្»(ពងសាវតារក្្សបតទី១១២:២៨)។

ដូសច្នះស្តេចោនអស ជ្ ើញពួក្សគឲ្យបកា្្ំពះសៅចំសពាះរូ្ មា្ស�ើេទទួល

េក្រស្ៀ្ថាវ េ្ង្គំដ៏ចតម្ក្។

ច័ន្ទ-១៤ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ្រទច មពរៀ ងសាឡូម៉ូន ជំ្ូក២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ផ្ទះណាគ្មា នសគ្សោះសបកាលរតមងរា្អ តល្អតតគឺសោេ

កំ្ឡាំងសគ្សោះឯងតដលនរឹងចំសរ ើនសក្ើនស�ើងោន។្ុភា្ិត១៤:៤

 ស្តេចោនពយាោមទាក់្ទាញពួក្សលវីតដលពួក្សនះមួេចំនួនរ្់សៅ

នគររ្្់បទង់សៅស�ើេឲ្យ្សបមើការសៅក្្នុងអា្ោ្មាីតដលោនរាងស�ើង

សៅឯស្តតអលនិងោន់្ុ៉តនតេការខំប រ្ឹងតប្ងសនះបតរូវ្រាជ័េ។ស�តុដូសច្នះ

បទង់ោន្ង្ខំសលើក្តសម្កើង«មនុ្្សតដលទា្្ំផុត»ឲ្យសធវើជា្ង្ឃ(ខ៣១)។

សោេការោ្់សតឿនននមន្ិការរ្្់ពួក្សគពួក្អ្នក្សរាមា ះបតង់ជាសបចើនរមួ

ទំាងពួក្សលវជីាសបចើនផងោនសភៀ្ខ្ួនសៅកាន់ទីបក្រុងសេររូា�ិមជាក្តន្ង

តដលពួក្សគអាចថាវ េ្ង្គំបពះស្្្សៅតាមតបមរូវការននបពះជាមា្ច ្់។

 «រចួបទង់(សេរ ៉សូោម)តបមរូវឲ្យមាន្ុេ្យសៅន្ងៃ១៥តខក្តតេិក្ឲ្យដូច

ជា្ុេ្យតដលសគសធវើសៅស្្រុក្េូោតដរស�ើេបទង់ថាវ េេ ញ្ា្ូជាសៅសលើ

អា្ោបទង់ក៏្សធវើដូសចា្ន ះសៅបក្រុងស្តតអលសទៀតបពមទំាងថាវ េេ ញ្ា្ូជាដល់

រូ្ សគ្តដលបទង់ោនសធវើផងបទង់ោក់្ពួក្្ង្ឃតដលោនតំាងស�ើង្បមា្់

ទីខ្ព្់ទំាង្ុ៉ោមា នឲ្យសៅបក្រុងស្តតអល»(ខ៣២)។

 បពះមិនអនុញ្ញា តឲ្យស្តេចអង្គសនះប្ឆំាងនរឹងបពះអង្គសោេអង់អាច

ក្ាហានសោេដក្េក្សចញនូវការតេោំតដលបពះោនចាត់តំាងស�ើេ

សៅតតមិនមានការ្តេី្សោ្ទ ្ដូសច្នះស�ើេ។សទាះ្ីជាសៅសពលតដលបទង់

កំ្ពុងបោរព្ធពិធីនិងដុតកំ្ញានសៅសពលថាវ េអា្ោដ៏ចតម្ក្តដលបទង់ោន

តំាងស�ើងសៅស្តតអលសោះក៏្សោេមានមនុ្្សរ្្់បពះមក្ពីនគរេូោ

ោនសលចមក្ឯបទង់តដលបពះោនចាត់ឲ្យមក្សថា្ក លសទា្បទង់ចំសពាះការ

ដរឹក្ោំប្ជារាស្តេឲ្យថាវ េ្ង្គំតាមរស្ៀ្្មាីសនះ។សហារាសោះ«តស្្ក្ស�ើង



ស្តេចសេរ ៉សូោម-ទំព័រ-99-

ទា្់នរឹងអា្ោសោេបពះ្ន្ទូលននបពះសេ�ូវ៉ថាមា្ន លអា្ោៗសអើេ

បពះសេ�ូវ៉បទង់មានបពះ្ន្ទូលដូសច្នះសមើលនរឹងមាន្ុបតាមួេសក្ើតមក្ក្្នុង

បពះវង្សរ្្់ោវឌីបពះោមេូ៉ស្ៀ្បទង់នរឹងថាវ េពួក្្ង្ឃននអ្់ទំាង

ទីខ្ព្់តដលដុតកំ្ញានសៅសលើឯងទុក្ជាេ ញ្ា្ូជាសៅសលើឯងបពមទំាង

ដុតឆ្អរឹងមនុ្្សសៅសលើឯងតដរអ្នក្សោះក៏្បោ្់ទី្មា្គ ល់មួេសៅន្ងៃសោះតដរ

សោេពាក្្យថាសនះជាទី្មា្គ ល់តដលបពះសេ�ូវ៉ោនមានបពះ្ន្ទូលស�ើេ

សមើលអា្ោសនះនរឹងោក់្ត្ក្សៅស�ើេតផះសៅសលើនរឹងបតរូវខា្ច េសចញ។

កាលស្តេចសេរ ៉សូោមបទង់ឮពាក្្យតដលអ្នក្្ំេពវរ្្់បពះោនតស្្ក្ទា្់

នរឹងអា្ោសៅបក្រុងស្តតអលដូសចា្ន ះសោះបទង់ក៏្ដក្បពះ�្តេពីអា្ោ

ចង្អុលសៅថាចូរចា្់វសៅឯបពះ�្តេតដលបទង់ោនចង្អុលសៅគ្ត់សោះ

ក៏្្វិតសៅក្ន្ោតេ ក់្មក្វញិមិនោន។អា្ោសោះក៏្ោក់្ត្ក្ស�ើេតផះក៏្

ខា្ច ត់ខា្ច េពីសលើសៅតាមទី្មា្គ ល់តដលអ្នក្្ំេពវរ្្់បពះោនបោ្់

សោេបពះ្ន្ទូលននបពះសេ�ូវ៉»(ពងសាវតារក្្សបតទី១១៣:២,៣,៥)។

 សោេស�ើញោ៉ងដូសច្នះស្តេចសេរ ៉សូោមមានសពញសោេបពះទ័េ

សបក្វសបកាធប្ឆំាងទា្់នរឹងបពះស�ើេ្ុ៉ន្៉ងហាមឃាត់សហារាតដលោន



ទំព័រ-100-ពួក្សហារានិងស្តេច

ប្កា្រារសោះ។សោេកំ្�រឹង«បទង់ក៏្ដក្បពះ�្តេពីអា្ោចង្អុលសៅ»

សហារាសោះស�ើេតស្្ក្ស�ើងថា«ចូរចា្់វសៅ»។្ក្មមាភាពដ៏តក់្បក្�ល់

រ្្់បទង់សនះោនោំឲ្យមានការ្តេី្សោ្ទ ្ភ្ាមៗ។ឯបពះ�្តេតដលបទង់

ោនចង្អុលសៅសហារារ្្់បពះសោះក៏្្វិតសៅក្ន្ោតេ ក់្មក្វញិមិនោន។

 សោេការវេប្ហារដ៏រន្ធត់សនះបពះរាជាោនអំពាវោវដល់សហារា

ឲ្យទូលអងវរក្រដល់បពះជំនួ្បទង់។ស្តេចបទង់មាន្ន្ទូលថា«្ូមទូលអងវរ

ដល់បពះសេ�ូវ៉ជាបពះននអ្នក្ស�ើេអធិរា្ឋ នឲ្យខញាុំផងសដើម្ីឲ្យនដខញាុំោនជា

ស�ើងវញិ»(ខ៤និងខ៦)។

 ការខំប រ្ឹងតប្ងថាវ េអា្ោចតម្ក្រ្្់ស្តេចសេរ ៉សូោមតដលជា

ការសគ្រពនូវអវីតដលដរឹក្ោំសៅរក្ការប្មា្ដល់ការថាវ េ្ង្គំបពះសេ�ូវ៉

សៅក្្នុងបពះវហិារសៅទីបក្រុងសេររូា�ិមសោះឥតោនប្សោជន៍អវីស�ើេ។

រាររ្្់សហារាសនះគួរតតោនដរឹក្ោំស្តេចននរា្ន៍អីុស្រាតអលឲ្យតក្តប្

ចិតតេស�ើេប្កា្សោះ្ង់សចាលនូវសគ្ល្ំេងអាបក្ក់្រ្្់បទង់តដល

្តងវរចិតតេប្ជារាស្តេសចញពីការថាវ េ្ង្គំបពះដ៏ពិត។្ុ៉តនតេបទង់ោនពបងរឹងចិតតេ

រ្្់បទង់ឲ្យកាន់តតរ រឹងស�ើងស�ើេោន្សបមចចិតតេសដើរតាមផ្ូវននជសបមើ្

រ្្់បទង់ដតដល។

អង្ការ-១៥ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ្រទច មពរៀ ងសាឡូម៉ូន ជំ្ូក៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ផ្ទះរ្្់មនុ្្សអាបក្ក់្នរឹងបតរូវរលំំតតខ្ទមរ្្់មនុ្្ស

សទៀងបតង់នរឹងចំសរ ើនស�ើងវញិ។្ុភា្ិត១៤:១១

 សៅក្្នុងពិធីជ្់សលៀងសៅស្តតអលចិតតេរ្្់ប្ជារាស្តេមិនទាន់រ រឹង

តមនតទនសៅស�ើេសទ។សៅមានមនុ្្សជាសបចើនទទួលឥទ្ធិពលននបពះវញិ្ញា េ

្រ ិ្ ុទ្ធសៅស�ើេ។បពះជាមា្ច ្់ចង់ឲ្យអ្នក្តដលសោះជំហានសឆា្ព ះសៅរក្ការ

សោះ្ង់ជំសនឿសោេប្ញា្់ប្ញាល់សោះពិនិត្យសមើលទសងវើរ្្់ខ្ួនឲ្យោន

បតរឹមបតរូវកំុ្ឲ្យ�ួ្សពល។បពះអង្គ(បពះ)ោន្ ជ្ូ នអ្នក្ោំរាររ្្់បទង់

ឲ្យសៅរខំានដល់ដំសេើ រការននការថាវ េ្ង្គំរូ្ បពះស�ើេឲ្យ្ង្ហា ញដល់ស្តេច



ស្តេចសេរ ៉សូោម-ទំព័រ-101-

និងប្ជារាស្តេអំពីលទ្ធផលននការសោះ្ង់ជំសនឿសនះ។ការ្ំត្ក្អា្ោគឺ

ជា្ញ្ញា ននការមិន្ពវបពះ�ឫទ័េរ្្់បពះចំសពាះការគួរឲ្យ្្្អ ់សខ្ពើមតដល

ោនធ្្ក់្មក្សលើរាស្តេអីុស្រាតអល។

 បពះជាមា្ច ្់ត្វងរក្ជួេ្សន្ង្្គ ះមិនតមន្ំផ្្ញសទ។បពះអង្គ្ពវ

បពះទ័េក្្នុងការ្សន្ង្្គ ះោ្ជន«បពះអមា្ច ្់សេ�ូវ៉បទង់្្្ថាដូចជា

អញរ្់សៅសោះបោក្ដជាអញមិនរកី្រាេចំសពាះស្ចក្តេីរ្ា្់រ្្់មនុ្្ស

អាបក្ក់្ស�ើេគឺចូលចិតតេឲ្យសគលះសចាលផ្ូវរ្្់ខ្ួនស�ើេមានជីវតិរ្់សៅ

វញិសទសតើចូរឲ្យឯងរាល់គ្្ន ត្រមក្ចូរត្រមក្ពីផ្ូវអាបក្ក់្រ្្់ខ្ួនចុះដ្ិត

ឱពួក្វង្សអីុស្រាតអលសអើេស�តុអវីោនជាចង់រ្ា្់»(សអស្គ្ល៣៣:១១)។

សោេការបពមាននិង្ំេូមពរោ៉ងទទូចបពះអង្គោនបតា្់សៅពួក្អ្នក្

វសងវងឲ្យឈ្់ប្បពរឹតតេអាបក្ក់្ស�ើេត្រមក្រក្បទង់វញិស�ើេមានជីវតិរ្់សៅ

តសៅសទៀត។បពះអង្គោនចាត់អ្នក្ោំរារពិស្្រ្្់បទង់ជាអ្នក្ក្ាហាន

ដ៏្រ ិ្ ុទ្ធតដលអ្់អ្នក្ណាតដលរាតេ ្់មានការភ័េខ្ាចស�ើេបតរូវោនោំឲ្យ

តក្តប្ចិតតេ។មនុ្្សដ៏ក្ាហានរ្្់បពះោន្តេី្សោ្ទ ្ដល់ស្តេចោ៉ងោច់

ខាត!ស�ើេភាពមឺុងម៉ាត់សនះមានរារៈ្ំខាន់ជាខំ្ាងតដលបពះមិនតដល

ធ្្្់្តេី្សោ្ទ ្ដល់អ្នក្តដលោនប្បពរឹតតេអាបក្ក់្ណាត្្ោ៉ងសនះស�ើេ។

បពះជាមា្ច ្់ោនប្ទានស្ចក្តេីក្ាហានដល់អ្នក្្សបមើរ្្់បទង់សដើម្ីទាក់្

ទាញចំណា្់អារមមាេ៍ដល់អ្់អ្នក្តដលោនឮ។អ្នក្ោំរាររ្្់បពះមិន

តដលខ្ាចចំសពាះមុខមនុ្្សស�ើេ្ុ៉តនតេសោក្បតរូវឈរសៅចំសពាះអំសពើ្ុចរតិ

ោ៉ងរ រឹងមំាវញិ។សៅសពលតដលពួក្សគទុក្ចិតតេសៅសលើបពះពួក្សគមិនបតរូវភ័េ

ខ្ាចស�ើេសបពាះបពះតដលប្ទានស្្ក្ក្មមាសោះដល់ពួក្សគបទង់ក៏្នរឹង

ប្ទានការធ្ោរ៉ា្់រងននការត្រក្សានិងការការពារដល់ពួក្សគតដរ។

 កាលោនប្កា្រាររ្្់គ្ត់រចួស�ើេសហារាសោះសរៀ្តតនរឹងវលិ

បត�្់សៅផ្ទះរ្្់គ្ត់វញិសៅសពលតដលស្តេចសេរ ៉សូោមមាន្ន្ទូលថា

«អស ជ្ ើញសៅផ្ទះខញាុំលសមហាើេខ្ួន្នតេិច្ិនខញាុំនរឹងឲ្យរង្វ ន់ដល់អ្នក្»។តតអ្នក្

្ំេពវរ្្់បពះទូលសឆ្ើេថា«ស ើ្ទុក្ជាបទង់ប្ទានដំណាក់្បទង់មួេចំស�ៀង



ទំព័រ-102-ពួក្សហារានិងស្តេច

មក្ទូល្ង្គំក៏្ទូល្ង្គំមិនសៅជាមួេនរឹងបទង់តដរទូល្ង្គំមិនបពមទទួលទាន

នំ្័ុងឬទរឹក្សៅទីសនះស�ើេដ្ិតបពះសេ�ូវ៉បទង់ោនហាមទូល្ង្គំថាកំុ្ឲ្យ

ឯង្រសិភាគអាហារឬទរឹក្ស�ើេកំុ្ឲ្យវលិមក្វញិតាមផ្ូវតដលឯងសៅសោះ

ស�ើេ»(ពងសាវតារក្្សបតទី១១៣:៧-៩)។

 សហារារូ្ សនះនរឹងមាន្ុវត្ថិភាពប្្ិនស ើ្គ្ត់សធវើតាមសគ្ល្ំេង

រ្្់បពះសោេវលិបត�្់សៅផ្ទះវញិមិន្តង្អ្ង្អង់។សៅសពលតដលគ្ត់

ោនសធវើដំសេើ របត�្់សៅផ្ទះវញិតាមផ្ូវមួេសផ្សងសទៀតគ្ត់ោនជួ្នរឹង្ុរ្

ចំណា្់មា្ន ក់្តដលអះអាងថាខ្ួនជាសហារារ្្់បពះតដលោន្ក្ស្រាេខុ្

ពីការពិតសៅកាន់អ្នក្្សបមើរ្្់បពះសោេោនប្កា្ថា«ខញាុំក៏្ជាសហារា

ដូចអ្នក្តដរស�ើេមានសទវតាបោ្់ខញាុំសោេបពះ្ន្ទូលននបពះសេ�ូវ៉ថាចូរ

សៅោំអ្នក្សោះមក្ឯផ្ទះជាមួេនរឹងឯងវញិសដើម្ីឲ្យោន្រសិភាគសភាជន៍

(នំ្័៉ងនិងទរឹក្)»។អ្នក្សោះោននិោេពាក្្យកុ្�ក្សោះមតេងស�ើេមតេងសទៀត

ស�ើេស្ចក្តេីអស ជ្ ើញសោះោនជំរញុសហារារ្្់បពះឲ្យបពមបត�្់សៅវញិ។

្ុធ-១៦ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ្រទច មពរៀ ងសាឡូម៉ូន ជំ្ូក៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ កាលណាផ្ូវប្បពរឹតតេរ្្់មនុ្្សណាជាទីគ្្់ដល់

បពះ�ឫទ័េននបពះសេ�ូវ៉សោះបទង់ក៏្្ ណាតេ លឲ្យទំាងពួក្ខាមា ំង្បតរូវោន

ជាសមបតីនរឹងអ្នក្សោះតដរ។្ុភា្ិត១៦:៧

 សោេរារតតសហារាពិតបោក្ដរ្្់បពះ្សណាតេ េខ្ួនឲ្យប្បពរឹតតេផ្ទុេ

នរឹងតួោទីរ្្់ខ្ួនដូសច្នះបពះោន្សណាតេ េឲ្យគ្ត់ទទួលរងការឈឺចា្់ពី

ទេ្ឌ ក្មមាននការ្ំពានសនះ។សៅសពលតដលគ្ត់និងអ្នក្តដលោនអស ជ្ ើញ

គ្ត់ឲ្យបត�្់សៅកាន់ស្តតអលវញិសោះកំ្ពុងតតអង្គុេជាមួេគ្្ន សៅនរឹងតុ

ការ្ណាតេ លចិតតេមក្ពីបពះដ៏មានបពះសចរាតេ ោនមក្ឯសហារាតក្្ងក្ាេសោះ។

«ស�ើេអ្នក្សោះ្ន្ឺវចាស�ើងដល់អ្នក្្ំេពវរ្្់បពះតដលមក្ពីស្្រុក្េូោ

ថាបពះសេ�ូវ៉បទង់មានបពះ្ន្ទូលដូសច្នះសោេសបពាះឯងមិនោនរាតេ ្់តាម

បពះ្ន្ទូលននបពះសេ�ូវ៉ស�ើេមិនោនកាន់តាម្ ញ្ាតតេិតដលបពះសេ�ូវ៉



ស្តេចសេរ ៉សូោម-ទំព័រ-103-

ជាបពះននឯងោនហាមបោមគឺោនវលិមក្វញិបពមទំាង្រសិភាគសៅក្្នុងស្្រុក្

តដលអញោនហាមឯងថាកំុ្ឲ្យ្រសិភាគសភាជន៍ស�ើេសោះសខាមា ចរ្្់ឯង

នរឹងមិនោន្ ្្ចុ ះក្្នុងផ្នូរននពួក្អេ្យសកាឯងស�ើេ»(ខ១៨ដល់ខ២២)។

 ្ទទំោេននស្ចក្តេីសវទោសោះក៏្ោនសក្ើតស�ើងោ៉ងជាក់្ត្តេង

ភ្ាមមួេរសំពច។«សបកាេតដលោន្រសិភាគរចួស�ើេសោះគ្ត់ក៏្ចងតក្្ោ

ឲ្យសហារាតដលោនោំមក្វញិោនសចញសៅ។លុះកាលអ្នក្សោះោនសចញ

សៅស�ើេក៏្ប្ទះនរឹង្ិងហាមួេតាមផ្ូវ្ិងហាក៏្្ម្ា្់គ្ត់សៅស�ើេ្ ពរ្្់

គ្ត់សដក្សៅក្ណាតេ លផ្ូវ្តវោឈរសៅជិតឯ្ិងហាក៏្ឈរសៅតក្្រ្ពតដរ។

ស�ើេសមើលមានមនុ្្សសដើរសៅមក្តាមសោះោនស�ើញ្ពសដក្សៅក្ណាតេ ល

ផ្ូវ…កាលដំេរឹ ងោនឮសៅដល់សហារាតដលោំគ្ត់ពីផ្ូវមក្វញិគ្ត់ក៏្

និោេថាសនះគឺជាអ្នក្្ំេពវរ្្់បពះតដលមិនោនរាតេ ្់តាមបពះ្ន្ទូល

ននបពះសេ�ូវ៉ស�ើេោនជាបពះសេ�ូវ៉បទង់ោនប្គល់សៅឲ្យ្តវ្ិងហា

ត�ក្្ម្ា្់្ង់តាមស្ចក្តេីតដលបទង់មានបពះ្ន្ទូលបោ្់សោះ»(ខ២៣

ដល់ខ២៦)។

 ទេ្ឌ ក្មមាតដលោនសក្ើតស�ើងមក្សលើអ្នក្ោំរារតដលមិនសរាមា ះបតង់

រូ្ សនះជាភ្តេុតាងននស្ចក្តេីពិត្តេីពី្ទទំោេតដលនរឹងសក្ើតស�ើងសៅសលើ



ទំព័រ-104-ពួក្សហារានិងស្តេច

អា្ោសពលខាងមុខសទៀត។ប្្ិនស ើ្្ោ្ទ ្់ពីការមិនសគ្រពតាមបពះ្ន្ទូល

រ្្់បពះរចួមក្បពះសៅតតអនុញ្ញា តឲ្យសហារាសនះសធវើដំសេើ រសៅសោេ្ុវត្ថិភាព

សោះស្តេចនរឹងសប ើ្បោ្់សរឿងសនះសធវើជាសល្សដើម្ីបគ្ោំងការមិនរាតេ ្់្ង្្គ ្់

រ្្់បទង់ជាមិនខាន។តាមរេៈទី្ោ្ទ ល់ននការតដលអា្ោត្ក្ោក់្នដ

តប្ជា្វិតនិងឧ្ទ្ទវស�តុដ៏រន្ធត់តដលោនសក្ើតស�ើងដល់សហារាតដលមិន

រាតេ ្់្ង្្គ ្់បពះសេ�ូវ៉ស្តេចសេរ ៉សូោមគួរតតដរឹងពីការមិន្ពវបពះទ័េននបពះ

ស�ើេការជំនំុជបមះសនះគួរតតជាការបពមានដល់បទង់កំុ្ឲ្យបតរូវវោិ្សោេ

រារការប្បពរឹតតេអំសពើអាបក្ក់្។្ុ៉តនតេមិនបតរឹមតតមិនតក្តប្្ុ៉សណាណ ះសទស្តេច

«សេរ ៉សូោមក៏្សៅតតមិនបពមត្រសចញពីផ្ូវអាបក្ក់្រ្្់បទង់ស�ើេគឺបទង់

សចះតតេក្មនុ្្សពី្ណាតេ ជនទំាងឡាេតំាងស�ើងឲ្យសធវើជា្ង្ឃននអ្់ទំាង

ទីខ្ព្់សទៀតឯអ្នក្ណាតដលចង់សធវើជា្ង្ឃសោះបទង់ក៏្សបោ្តំាងឲ្យអ្នក្

សោះសធវើជា្ង្ឃននអ្់ទំាងទីខ្ព្់សៅ។ដំសេើ រសោះក៏្បត�្់ជាោ្ដល់

បពះវងសាសេរ ៉សូោមរ�ូតដល់បតរូវកាត់កាល់ស�ើេរោេោត់ពីតផនដីសៅ»។

្ុ៉តនតេបពះអង្គមិនបគ្ន់តតសធវើោ្សោេបពះអង្គឯង្ុ៉សណាណ ះសទគឺ«បទង់នរឹង

សោះ្ ង់ពួក្អីុស្រាតអលសចាលសោេសបពាះអំសពើោ្រ្្់សេរ ៉សូោមជាការ

តដលស្តេចោនសធវើស�ើេបពមទំាងោំឲ្យពួក្អីុស្រាតអលសធើវោ្ផងសោេ

រារការសោះឯង»(ខ៣៣ដល់៣៤និង១៤:១៦)។

ព្ហស្បតិ៍-១៧ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ្រទច មពរៀ ងសាឡូម៉ូន ជំ្ូក៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ស្ចក្តេីសកាតខ្ាចដល់បពះសេ�ូវ៉សោះសបោ្ឲ្យមាន

ជីវតិស�ើេអ្នក្ណាតដលមានស្ចក្តេីសោះនរឹងសៅតតមានចិតតេ្ ្្ក ់្្កល់

ជានិច្ចឥតមានស្ចក្តេីអាបក្ក់្ណាមក្សលើខ្ួនស�ើេ។្ុភា្ិត១៩:២៣

 សៅជិតចុង្ ្្ច ្់ននការបគងរាជ្យដ៏តានតរឹងអ្់រេៈសពលនម្ភពីរឆា្ន ំ

ស្តេចសេរ ៉សូោមោនជួ្នរឹងការ្រាជ័េោ៉ងធងៃន់ធងៃរសៅក្្នុងចមបាងំជាមួេ

នរឹងអ័្ី៊ោ៉តដលជារាជទាោទរ្្់ស្តេចសរ�ូសោម។«ស�ើេសៅក្្នុងរាជ្យ

អ័្ី៊ោ៉សោះសេរ ៉សូោមមិនោនចសបមើនក្មំ្ាងស�ើងវញិសទៀតស�ើេរចួបពះ



ស្តេចសេរ ៉សូោម-ទំព័រ-105-

សេ�ូវ៉ប្ហារបទង់ឲ្យ្ុគតសៅ»(រោក្្សបតទី២១៣:២០)។

 ការសោះ្ង់ជំសនឿសៅក្្នុងរជជកាលស្តេចសេរ ៉សូោមោនសក្ើនកាន់តតខំ្ាង

ស�ើងៗគួរឲ្យក្ត់្មា្គ ល់រ�ូតដល់ទី្ំផុតផតេល់លទ្ធផលជាការវោិ្នន

នគរអីុស្រាតអលសៅទីអវរាន។សោក្អ័�ីុោ៉ជាសហារាចំណា្់សៅ្ីុ�ូរ

ោនទ្្សន៍ទាេពីការដួលរលំននរាជ្ល្័ង្ករ្្់ស្តេចសេរ ៉សូោមតំាងពីមុន

ការ្ុគតរ្្់ស្តេចសេរ ៉សូោមសៅសទៀតសោេប្កា្ថា«ដ្ិតបពះសេ�ូវ៉

បទង់នរឹងវេពួក្អីុស្រាតអលដូចជាសដើម្្ុ្តដលញ័រសៅក្្នុងទរឹក្ស�ើេ

បទង់នរឹងរសំលើងពួក្អីុស្រាតអលសចញពីដីល្អសនះតដលបទង់ោនប្ទានដល់

ពួក្អេ្យសកាសគក៏្នរឹងក្មា្ច ត់ក្មា្ច េសគសៅខាងោេទសន្សោេសបពាះសគោន

សធវើអ្់ទំាងរូ្ បពះ្បមា្់ខ្ួនតដល្ណាតេ លឲ្យបពះសេ�ូវ៉មានស្ចក្តេី

សបកាធ។បទង់នរឹងសោះ្ង់ពួក្អីុស្រាតអលសចាលសោេសបពាះអំសពើោ្រ្្់

សេរ ៉សូោមជាការតដលស្តេចោនសធវើស�ើេបពមទំាងោំឲ្យពួក្អីុស្រាតអលសធើវ

ោ្ផងសោេរារការសោះឯង»(ពងសាវតារក្្សបតទី១១៤:១៥,១៦)។

្ុ៉តនតេបពះមិនោនសោះ្ង់រា្ន៍អីុស្រាតអលសចាលសោេមិនោនសធវើកិ្ច្ច

ការឲ្យអ្់ពីលទ្ធភាពជាមុនសដើម្ីោំសគឲ្យមានភក្តេីភាពចំសពាះបពះអង្គស�ើង

វញិសោះសទ។សៅក្្នុងអំ�ុងសពលដ៏ស ម្ា ងងរឹតជាសបចើនឆា្ន ំតដលអ្នក្ដរឹក្ោំមា្ន ក់្

ស�ើេមា្ន ក់្សទៀតោនសបកាក្ឈរប្ឆំាងនរឹងបពះននឋាន្ួគ៌ោ៉ងអង់អាច

ក្ាហានស�ើេោនដរឹក្ោំរាស្តេអីុស្រាតអលឲ្យធ្្ក់្ចូលសៅក្្នុងការថាវ េ្ង្គំ

រូ្ បពះកាន់តតសបរៅសៅៗបពះោន្ ជ្ូ នរារមួេស�ើេមួេសទៀតមក្កាន់

រាស្តេរ្្់បទង់តដលោនសោះ្ង់ជំសនឿ។តាមរេៈពួក្សហារារ្្់បទង់

បពះអង្គោនប្ទានឱកា្ឲ្យពួក្សគលះ្ង់ការសោះ្ង់ជំសនឿសចាលសចញ

ស�ើេង្ក្មក្រក្បពះអង្គវញិ។សៅក្្នុងអំ�ុងឆា្ន ំតដលមានការត្ងតចក្នគរ

ជាពីរសហារាសអលីោ៉និងសអលីស្ោនរ្់សៅស�ើេសធវើការសោេការអំពាវោវ

ដ៏្ុភាព្្ូត្ូតស�ើេរាររ្្់សហារា�ូស្សអមូ៉្និងអូោឌាបតរូវោន

សគឮពា្សពញទំាងនគរ។នគរអីុស្រាតអលមិនតដលខក្ខានមិនោនឮដំេរឹ ង

ននទី្ោ្ទ ល់ដ៏មានអំណាចរ្្់បពះសដើម្ី្សន្ង្្គ ះមនុ្្សឲ្យរចួពីោ្ស�ើេ។



ទំព័រ-106-ពួក្សហារានិងស្តេច

្ូម្ីតតសៅសពលដ៏ស ម្ា ងងរឹត្ំផុតក៏្មានមនុ្្សមួេចំនួនសៅតតសរាមា ះបតង់

ជាមួេនរឹងបពះតដលជាអ្នក្ដរឹក្ោំរ្្់ពួក្សគតដរស�ើេសៅក្ណាតេ លការ

ថាវ េ្ង្គំរូ្ បពះក៏្ពួក្សគោនរ្់សៅសោេ្ុចរតិរក្ក្តន្ង្សោ្ទ ្មិនោន

សៅក្្នុងបពះសនបតរ្្់បពះតដរ។ពួក្អ្នក្សរាមា ះបតង់ទំាងសនះមានចំនួនជាសបចើន

សៅក្្នុងចំសណាមពួក្ជំនំុ្ំេល់ដ៏ល្អតដលតាមរេៈពួក្សគសគ្ល្ំេងដ៏

អ្់ក្ល្រ្្់បពះសេ�ូវ៉នរឹងបតរូវោន្សបមចសៅទីចុង្ំផុត៕



ការបោះបង់ជំប�ឿលំដាប់ជាតិ-ទំព័រ-107-

សុក្រ-១៨ ឧសភា អំណាន ក្រះគម្ពីរក្រចាំថ្ងៃ៖ បទចប្រៀងសាឡូរូ៉�ជំពូក៦

ខក្រះគម្ពីរក្រចាំថ្ងៃ ៖ បទវតាន�្ពះបេហូវ៉បោរបោរបៅជំុវញិន�អស់អ្នក

ដែលបកាតខ្លា ចែល់្ទង់បហើេក៏ជួេបេឲ្យរចួ។ទំ�ុកតបរកើង៣៤:៧

 ោប់ពីបពលដែលបសតេចបេរ ៉បូោរោ�បសាេទិវង្គតបៅរហូតរកទល់

�ឹងវតតេមា�របស់បោោបអលីយ៉បៅចំបោះរុខបសតេចអ័ោប់ោសសតេអីុស្សាដអល

ោ�រងប្រះបដាេការធ្លា ក់ចុះខ្ង្ពលឹងវញិ្ញា ណយ៉ងធ្ង�់ធ្ងរ។ប្ការការ

្េប់្េងបដាេរ�ុស្សដែលរិ�បកាតខ្លា ចែល់្ពះបេហូវ៉�ិងជាអ្នកដែល

បលើកទឹកចិតតេែល់របបៀបន�ការថ្វា េបង្គំែ៏ចដរលាក្បជាោសសតេជាប្ចើ�ោ�លះបង់

ភារកិច្ចក្នុងការបប្រើែល់្ពះែ៏មា�្ពះជ�្មរស់បហើេោ�អ�ុវតតេការថ្វា េបង្គំ

របូ្ពះយ៉ងឆាប់រហ័ស។

 ណាដាប់ដែលជាបុ្តារបស់បេរ ៉បូោរោ�្េងោជបលលា័ងកន��េរ

អីុស្សាដអលោ�ដតពីរបីដខបុ៉បណាណ ះកិច្ចការែ៏អា្កក់របស់្ទង់ក៏្តរូវោ�

បញ្ឈប់ភាលា រៗបដាេដែ�ការក្បត់បែើរ្បី្េប់្េងរដាឋា ភិោលរបស់ោអា សាដែល

ជាបរទ័ពមា្ន ក់របស់្ទង់។បសតេចណាដាប់្តរូវោ�បេបធវាើេុតទំាងពូជ«តារ

បសចកតេីដែល្ពះបេហូវ៉ោ�មា�្ពះប�្ូលបដាេសារអ័ហីុយ៉ជាអ្នកបប្រើ

្ទង់ដែលបៅ្ករុងសីុឡូរ។បដាេប្ោះអំបពើោបដែលបេរ ៉បូោរោ�បធវាើ្ពរ

ទំាងឲ្យពួកអីុស្សាដអល្ប្ពឹតតេតារដែរជាអំបពើដែលបណាតេ លឲ្យ្ពះបេហូវ៉

ជា្ពះន�សាស�៍អីុស្សាដអលមា�បសចកតេីប្កាធ»(ពងសាវតារក្ស្តទី១

១៥:២៩,៣០)។

 ែូបច្នះោជវង្សរបស់បសតេចបេរ ៉បូោរក៏ោ�ែល់ទីបញ្ច ប់។ការថ្វា េ

បង្គំ្ពះែនទដែល្ទង់ោ�នំាចូលរកោ�នំារក�ូវអ្នក្បឆំាងដែលជាប់

០៨

ការបោះបង់ជំប�ឿលដំាប់ជាតិ



ទំព័រ-108-ពួកបោោ�ិងបសតេច









ការបោះបង់ជំប�ឿលំដាប់ជាតិ-ទំព័រ-109-

មា�បទាសជាទណ្ឌ ករ្មន�ការជំ�ំុជ្រះរបស់្ពះន�ឋា�សួេ៌បុ៉ដ�តេអ្នកែឹកនំា

ដែលបែើរតារោអា សាមា�បអលាសីុររី�ិងអូរីបៅក្នុងអំឡុងបពលជិតដសសិបឆា្ន ំ

ោ�ប�តេ្ប្ពឹតតេការអា្កក់ែដែល។

 បៅក្នុងអំឡុងបពលន�ការបោះបង់ជំប�ឿែ៏ធំបៅអីុស្សាដអលបសតេច

បអសាោ�ែឹកនំា�េរេូដាអស់រេៈបពលជាប្ចើ�ឆា្ន ំ«ឯបអសា្ទង់្ប្ពឹតតេ

បសចកតេីដែលលអាបហើេ្តឹរ្តរូវបៅ្ពះប�្ត្ពះបេហូវ៉ជា្ពះន�្ទង់ែ្បិត

្ទង់បំោត់អស់ទំាងអាសនាែនទ�ិងទីខ្ពស់ទំាងបុ៉នា្ម �ឲ្យសូ�្យបចញក៏បំោក់

បំដបកបប ្្គ លថ្មដែលស្មាប់បររពបហើេកាប់រលំំរបូ្ពះបង់្ទង់ក៏ប ្្គ ប់

ែល់ពួកេូដាឲ្យបេដសវាងរក្ពះបេហូវ៉ជា្ពះន�ពួកអេ្យបកាបេបហើេឲ្យ

្ប្ពឹតតេតារ្កឹត្យវ�័ិេ�ិងបញញាតតេិទំាងបុ៉នា្ម �ដែរ។្ទង់បំោត់ទីខ្ពស់ទំាងបុ៉នា្ម �

�ិងរបូ្ពះអាទិត្យពីអស់ទំាងទី្ករុងស្សរុកេូដាបចញបនាះ�េរោ�បស្ងៀរស្ងប់

បៅចំបោះ្ទង់»(រោក្ស្តទី២១៤:២-៥)។

 បសចកតេីជំប�ឿរបស់បសតេចបអសា្តរូវោ�សាកល្បងយ៉ងធ្ង�់ធ្ងរបៅបពល

ដែល«បសោ៉សជាសាស�៍បអធីអូពី្ទង់ោ�បលើកទ័ពរួេលា�នាក់�ិង

របទះចរបាងំ៣០០បចញរកទាស់�ឹងពួកេូដាក៏រកែល់្ករុងម៉ារសីា»(ខ

៩)។បៅក្នុងវបិតតេិប�ះបសតេចបអសារិ�ោ�ទុកចិតតេបៅបលើទី្ករុងមា�បន្ាេ

បៅក្នុងស្សរុកេូដាដែល្ទង់ោ�សាងដែលមា�«កំដែងព័ទ្ធជំុវញិ្ពរទំាង

ប៉រទាវា រ�ិងរ�ុកែង»ឬបៅបលើពលទាោ�ដែល«សុទ្ធដតជារ�ុស្សមា�ចិតតេ

កាលា ោ�»ដែល្ទង់ោ�បងវាឹកយ៉ងស្ាត់ជំនាញបនាះបឡើេ(ខ៦ែល់៨)។

ទំ�ុកចិតតេរបស់បសតេចេឺបៅបលើ្ពះបេហូវ៉ន�ពួកពលបរវិរដែល្ពះនារ

របស់្ទង់ធ្លា ប់ោ�ល្បីរ�្ឺក្នុងការរបំដាះសាស�៍អីុស្សាដអលពីបុោណ។ក្នុងការ

បរៀបចំចរបាងំប�ះ្ពះអង្គោ�ដសវាងរកជំ�ួេពី្ពះ។

 ឥឡូវប�ះកងទ័ពទំាងសងខ្ងកំពុង្បឈររុខដាក់រ្ន ។ប�ះេឺជា

បពលបវលាន�ការសាកល្បង�ិងជាបពលែ៏ពិោកស្មាប់អ្នកដែលបប្រើែល់

្ពះ។បតើបសតេចោ�ល�់តួោល់អំបពើោបបហើេឬបៅ?បតើកងទ័ពសាស�៍េូដា

មា�ទំ�ុកចិតតេទំាងស្សរុងបៅបលើការរបំដាះរបស់្ពះដែរឬបទ?េំ�ិតដបបប�ះ

មា�បៅក្នុងចិតតេពួកអ្នកែឹកនំា។បបើេិតតារេំ�ិតរបស់រ�ុស្សកងទ័ពបអសីុព្



ទំព័រ-110-ពួកបោោ�ិងបសតេច

ែ៏ប្ចើ�ស�្ធឹកប�ះ�ឹងបោសសមាអា តអវាីៗទំាងអស់ដែលបៅពីរុខពួកបេ។បុ៉ដ�តេ

បៅបពលស្សរុកមា�ស�តេិភាពបសតេចបអសារិ�ោ�បបណាតេ េខលាួ�បៅក្នុងការ

សបបាេផ្្ល់ខលាួ�បទេឺ្ទង់ោ�បរៀបចំស្មាប់្រមា�អាស�្នដែល�ឹងបកើត

បឡើងជាបន្ា�់។្ទង់មា�កងទ័ពដែលោ�បរៀបចំស្មាប់ចរបាងំ្ពះអង្គ

ោ�ែឹកនំា្បជាោសសតេរបស់្ទង់ឲ្យជានាជារួេ�ឹង្ពះបហើេឥឡូវប�ះ

បទាះបីជាកងទ័ពរបស់្ទង់មា�ចំ�ួ�តិចជាងកងទ័ពស្តរូវក៏បដាេក៏បសច

កតេីជំប�ឿបៅបលើ្ពះដែល្ទង់ោ�ទុកចិតតេរិ�ោ�ចុះបខសាេដែរ។

សៅរ៍-១៩ ឧសភា  អំណាន ក្រះគម្ពីរក្រចាំថ្ងៃ៖ បទចប្រៀងសាឡូរូ៉�ជំពូក៧

ខចងចាំក្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ខ្ុំោ�ដសវាងរក្ពះបេហូវ៉បហើេ្ទង់ក៏ប្លាើេតបរក

ខ្ុំក៏ប្ោសឲ្យខ្ុំរចួពីអស់ទំាងបសចកតេីភិតភ័េរបស់ខ្ុំ។ទំ�ុកតបរកើង៣៤:៤

 បដាេការដសវាងរក្ពះបៅ្រមា�ការចប្រើ�រងុបរឿងឥឡូវប�ះបសតេច

ក៏អាចទីពឹងបៅបលើ្ទង់បៅនថ្ងមា�អាស�្នដែរ។ទបងវាើរបស់្ទង់ប ហ្ា ញថ្្ពះ

អង្គរិ�ដរ�ជារ�ុស្សចដរលាកចំបោះ្ពះបទ។្ពះអង្គោ�ទូលអងវារថ្«ឱ្ពះ

បេហូវ៉បអើេការជួេឲ្យមា�ជ័េជរ្នះែល់ពួកមា�រ្ន ប្ចើ�ឬែល់ពួក

កបរសាេបនាះបស្សចបៅបលើ្ទង់បទឱ្ពះបេហូវ៉ជា្ពះន�បេើងោល់រ្ន 

បអើេសូរជួេបេើងខ្ុំែងែ្បិតបេើងខ្ុំដែអាកបលើ្ទង់ជាទីពឹងេឺបដាេបៅដត

្ពះនារ្ទង់បុ៉បណាណ ះដែលបេើងោល់រ្ន ោ�រកទាស់�ឹងពួកមា�រ្ន ប្ចើ�

ទំាងប�ះឱ្ពះបេហូវ៉បអើេ្ទង់ជា្ពះន�បេើងោល់រ្ន សូរកំុឲ្យរ�ុស្ស

ឈ្នះ្ទង់បឡើេ»(ខ១១)។

 បសចកតេីអធិសាឋា �របស់បសតេចបអសាេឺជាបសចកតេីអធិសាឋា �ដែលពូក្េិសតេ

បរស័ិទេួរេកត្មាប់តារ។បេើងកំពុង្បេុទ្ធបៅក្នុងសររភូរិរិ�ដរ�

្បឆំាង�ឹងសាច់ឈារបទបុ៉ដ�តេបេើង្បេុទ្ធជារួេ�ឹងពួក្េប់្េងពួកមា�

អំណាច�ិងពួកមា្ច ស់ន�បសចកតេីងងឹតបៅបលាកិេប�ះវញិេឺទាស់�ឹងអំណាច

អា្កក់ខ្ងឯវញិ្ញា ណបៅឋា�ែ៏ខ្ពស់ដែរ(បអបភសូរ៦:១២)។បៅក្នុងទំនាស់

ន�ជីវតិបេើង្តរូវដតជួប្បទះ�ឹងភា្ន ក់្រន�បទវតាអា្កក់ដែលោ�ដាក់ព្្េ

្បឆំាងទាស់�ឹងបសចកតេីលអា។បសចកតេីសង្ឹររបស់បេើងេឺរិ�ដរ�បៅបលើរ�ុស្ស



ការបោះបង់ជំប�ឿលំដាប់ជាតិ-ទំព័រ-111-

បទបុ៉ដ�តេបៅបលើ្ពះែ៏មា�្ពះជ�្មរស់វញិ។ជារួេ�ឹងការធ្នាោ៉ប់រងន�

បសចកតេីជំប�ឿយ៉ងបពញទំហឹងបេើងអាចសង្ឹរទុកជារុ�ថ្្ពះអង្គ�ឹងប្ងរួប

ប្ងរួរ្ពះបចសាតេ ែ៏ខ្លា ំងពូដករបស់្ទង់ជារួេ�ឹងការខំ្បឹងដ្បងខ្ង

សមាភា រៈរបស់រ�ុស្សបែើរ្បីសិរលីអាន�្ពះនាររបស់្ទង់។បដាេ្បដាប់

កាេបដាេប្េឿងសឹកន�បសចកតេីសុចរតិរបស់្ទង់បេើងអាចទទួលជ័េ

ជរ្នះបលើ្េប់ទំាងកងកមាលា ំង។

 បសចកតេីជំប�ឿរបស់បសតេចបអសាេឺជាសញ្ញា ន�រ វ្ា �់«ែូបច្នះ្ពះបេហូវ៉

្ទង់ក៏វេពួកបអធីអូពីបៅចំបោះបអសា�ិងពួកេូដាឲ្យបេោក់ទ័ពរត់បៅ

រចួបអសា�ិងពួកពលដែលបៅជារួេក៏បែញតារបៅរហូតែល់្ករុងបកោ៉

បហើេពួកបអធីអូពីបេែួលសាលា ប់ជាប្ចើ�ណាស់ែល់បរ៉លាះោ�ជាបេបងើបបឡើង

ឲ្យមា�កមាលា ំងបទៀតរិ�ោ�ពីប្ោះបេ្តរូវោក់ដបកបៅចំបោះ្ពះបេហូវ៉

បហើេចំបោះពលទ័ពរបស់្ទង់ពួកខ្ងបអសាក៏ោប់េកោ�របឹបយ៉ង

ស�្ធឹក»(រោក្ស្តទី២១៤:១២,១៣)។

 បៅបពលដែលកងទ័ពែ៏មា�ជ័េជំ�ះន�សាស�៍េូដា�ិងបប�យ៉រី�

ោ�វលិរកកា�់ទី្ករុងបេរសូាឡិរវញិ«្ពះវញិ្ញា ណន�្ពះក៏រកសណឋាិ ត

បលើអ័សាោជាកូ�អូបែឌ។បហើេបលាកបចញបៅទទួលបអសាទូលថ្បពិ្ត

្ពះករណុាបអសា្ពរទំាងពួកេូដា�ិងពួកបប�យ៉រី�ទំាងអស់រ្ន បអើេ

សូរសាតេ ប់ចុះកំពុងដែលអ្នកោល់រ្ន បៅជារួេ�ឹង្ពះបេហូវ៉បនាះ្ទង់ក៏

េង់ជារួេ�ឹងអ្នកោល់រ្ន ដែរបបើអ្នកោល់រ្ន ដសវាងរក្ទង់បនាះ�ឹងរកប�ើញ

ពិតដតបបើអ្នកោល់រ្ន បោះបង់បោល្ទង់វញិ្ទង់ក៏�ឹងបោះបង់បោលអ្នក

ោល់រ្ន ដែរ»។«ដតឯអ្នកោល់រ្ន ចូរខំ្បឹងបឡើងកំុឲ្យនែថេកមាលា ំងបឡើេ

ពីប្ោះការដែលអ្នកោល់រ្ន បធវាើបនាះ�ឹងោ�រ វ្ា �់»(រោក្ស្តទី២១៥:១,

២,៧)។

 បដាេោ�ទទួលការបលើកទឹកចិតតេជាខ្លា ំងពី្ពះប�្ូលប�ះបសតេចបអសា

ោ�ែឹកនំាការដកទ្រង់ថ្មីរួេបៅស្សរុកេូដាភាលា រ«លុះកាលបអសាោ�ឮ

ោក្យទំាងបនាះេឺជាបសចកតេីទំនាេរបស់បោោអូបែឌបហើេបនាះ្ទង់មា�

្ពះទ័េកាលា ោ�បឡើងក៏បំោត់អស់ទំាងរបស់េួរសអាប់បខ្ពើរពីក្នុងស្សរុកេូដា



ទំព័រ-112-ពួកបោោ�ិងបសតេច

�ិងស្សរុកបប�យ៉រី�ទំាងអស់បចញបហើេពីអស់ទំាងទី្ករុងដែល្ទង់ោប់

េកោ�បៅស្សរុកភ្នំបអ្ោអិរដែរ្ទង់ក៏បរៀបអាសនាន�្ពះបេហូវ៉ដែល

បៅរុខោំងសាច្ពះវោិរន�្ពះបេហូវ៉បឡើងជាថ្មីវញិរចួ្ទង់្បរូលពួក

េូដា�ិងពួកបប�យ៉រី�្ពរទំាងពួកបអ្ោអិរម៉ាន៉ាបស�ិងសីុមា្ម �

ដែលបៅជារួេទំាងបុ៉នា្ម �ឲ្យរូលរ្ន ែ្បិតមា�ពួកអីុស្សាដអលជាប្ចើ�

ោ�ោក់ចូលរកខ្ង្ទង់បដាេប�ើញថ្្ពះបេហូវ៉ជា្ពះន�្ទង់េង់

បៅជារួេ�ឹង្ទង់ពិត។ែូបច្នះបេក៏រូលរ្ន រកឯ្ករុងបេរសូាឡិរបៅដខ

បជសឋាឆា្ន ំទី១៥ក្នុងោជ្យបអសា។បហើេបៅនថ្ងបនាះឯងបេថ្វា េេញញាបូជា

ែល់្ពះបេហូវ៉ពីរបឹបដែលោ�នំាេករកេឺបរ៧រេ�ិងបចៀរ៧ោ�់»។



អាទិត្យ-២០ ឧសភា   អំណា�្ពះេរ្ពីរ្បោំនថ្ង៖បទចប្រៀងសាឡូរូ៉�

ជំពូក៨

ខក្រះគម្ពីរក្រចាំថ្ងៃ ៖្ពះបេហូវ៉្ទង់ជាអ្នកេ វ្ា លខ្ុំខ្ុំ�ឹងរិ�ខវាះអវាីបសាះ។

ទំ�ុកតបរកើង២៣:១

 «ពួកេូដាទំាងអស់រ្ន មា�បសចកតេីអំណរបដាេបសចកតេីសរ្បថបនាះ

ពីប្ោះបេោ�ស្បថបដាេចិតតេបសា្ម ះបហើេដសវាងរក្ពះបេហូវ៉បដាេបពញ

បំណងចិតតេក៏រក្ទង់ប�ើញែង្ពះបេហូវ៉្ទង់្បទា�ឲ្យបេោ�បសចកតេី

ស្សាកស្សា�តេបៅព័ទ្ធជំុវញិ»(ខ៨ែល់១២�ិងខ១៥)។

 កំណត់្តាន�កិច្ចការែ៏បសា្ម ះ្តង់ែ៏េូរអដងវាងរបស់បសតេចបអសា្តរូវ

ោ�ស្សអាប់បដាេកំហុសរួេចំ�ួ�ដែលបកើតបឡើងបៅបពលដែល្ទង់

ដលងទុកចិតតេ្ពះ។បៅក្នុងឱកាសរួេ្រដែល្ពះរោក្ស្តន�សាស�៍

អីុស្សាដអលោ�យងចូលបៅ្បបទសេូដាបហើេោ�សង់ទី្ករុងោ៉មាជា

ទី្ករុងការោរដែលមា�ចមា្ង េដត្ោំបីេីឡូដរ៉្តពី្ករុងបេរសូាឡិរបុ៉បណាណ ះ

បសតេចបអសាោ�ដសវាងរកចងសរ្ព័�្ធបរ្តីជារួេ�ឹងបប�ោដាឌ់ជាបសតេច

ស្សរុកសីុរ។ីការបោជ័េរិ�ោ�ទុកចិតតេបលើ្ពះបៅ្រមា�បសចកតេី្តរូវការប�ះ

្តរូវោ�បោោោណា�ីសតេីបបន្ាសយ៉ងធ្ង�់ធ្ងរដែលបលាកោ�បលចរក

ឯបសតេចបអសាជារួេ�ឹងសាររបស់្ពះយ៉ងែូបច្នះ៖



ការបោះបង់ជំប�ឿលំដាប់ជាតិ-ទំព័រ-113-

 «បដាេប្ោះ្ទង់ោ�ពឹងែល់បសតេចសីុរីរិ�ោ�ពឹងែល់្ពះបេហូវ៉

ជា្ពះន�្ទង់បនាះពួកពលទ័ពរបស់បសតេចសីុរីោ�រចួពីកណាតេ ប់្ពះហសតេ

្ទង់បហើេឯពួកសាស�៍បអធីអូពី�ិងពួកលីបី៊បតើបេរិ�ដរ�ជាពួកពលយ៉ងធំ

មា�ទំាងរបទះចរបាងំ�ិងពលបសះស�្ធឹកបទឬអីបុ៉ដ�តេបដាេប្ោះ្ទង់ោ�

ពឹងែល់្ពះបេហូវ៉ោ�ជា្ពះ្ទង់្បេល់បេរកក្នុងកណាតេ ប់្ពះហសត្េ ពះ

ករណុាវញិែ្បិត្ពះប�្តន�្ពះបេហូវ៉បចះដតទត្ចវត់បៅ្េប់បលើដែ�

ែីទំាងរូលបែើរ្បី�ឹងសដរតេង្ពះបចសាតេ ជួេែល់អស់អ្នកណាដែលមា�ចិតតេ

បសា្ម ះ្តង់ចំបោះ្ទង់្ពះករណុាោ�្ប្ពឹតតេដបបបឆាតល្ងង់បហើេែ្បិតពី

ប�ះបៅរុខ�ឹងបចះដតមា�ចរបាងំជា�ិច្ច»(រោក្ស្តទី២១៦:៧-៩)។

 ជំ�ួសឲ្យការបន្ាបខលាួ�បៅចំបោះ្ពះបដាេសារកំហុសរបស់្ទង់

«បនាះបអសាមា�បសចកតេីប្កវប្កាធ�ឹងអ្នកបរើល្ុតបហើេ្ទង់ោប់ដាក់េុក

ពីប្ោះ្ទង់មា�បសចកតេីបោរបៅជាខ្លា ំងបដាេប្ោះែំបណើ របនាះបៅ្រ

បនាះបអសាក៏សងកត់សងកិ�ោសសតេខលាះដែរ»(ខ១០)។



ទំព័រ-114-ពួកបោោ�ិងបសតេច

 បសតេចបអសា«ោប់្បឈួ�្តង់្ពះោទមា�អាការៈែ៏ធ្ង�់បុ៉ដ�តេក្នុង

ការ្បឈួ�បនាះ្ទង់រិ�ោ�ដសវាងរក្ពះបេហូវ៉បទេឺោ�រកពឹងែល់ពួក

្េរូបពទ្យវញិ»(ខ១២)។បសតេច្ទង់សុេតបៅប្កាេពីបសាេោជ្យោ�៤១ឆា្ន ំ

បហើេបុ្តា្ទង់្ពះនារបេហូសាផ្តក៏ស្នងោជ្យប�តេ។

 បសតេចអ័ោប់ោ�ោប់បែតេើរបសាេោជ្យបៅ�េរអីុស្សាដអលពីរឆា្ន ំរុ�

្ពះោទបអសាសុេត។ោជ្យរបស់្ទង់្តរូវោ�កត់សមា្គ ល់បដាេការបោះបង់

ជំប�ឿយ៉ងចដរលាក។

 បសតេចអំរីជាបិតា្ទង់ជាបសតេចដែលោ�រកប�ើញស្សរុកសាម៉ារីោ�

«្ប្ពឹតតេែ៏លារកអា្កក់បៅ្ពះប�្ត្ពះបេហូវ៉ក៏បធវាើអា្កក់បលើសជាង

អស់អ្នកណាដែលបៅរុ�្ទង់បៅបទៀត»(ពងសាវតារក្ស្តទី១១៦:២៥)។

បុ៉ដ�តេអំបពើោបរបស់បសតេចអ័ោប់ធំជាងបនាះបៅបទៀត។្ទង់ោ�«បធវាើរបូ្ពះ

បហើេ្ប្ពឹតតេអំបពើអា្កក់បលើសជាងអស់ទំាងបសតេចដែលបៅរុ�្ទង់បៅ

បទៀតជាការដែលបណាតេ លឲ្យ្ពះបេហូវ៉ជា្ពះន�ពួកអីុស្សាដអលមា�

បសចកតេីប្កាធ»ទុកែូចជាការ«ដែល្ទង់្ប្ពឹតតេតារអំបពើោបរបស់បេរ ៉បូោរ

ជាបុ្តប�ោតបនាះជាការយ៉ងស្សាលវញិ»(ខ៣៣�ិង៣១)។បដាេរិ�

បពញចិតតេ�ឹងការបលើកទឹកចិតតេពីពិធីសាសនាដែលបេោ�បធវាើបៅបបតដអល

�ិងដា�់្ពះអង្គោ�ែឹកនំា្បជាោសសតេឲ្យថ្វា េបង្គំ្ពះែនទយ៉ងបបើកចំហ

បដាេែកេកការថ្វា េបង្គំ្ពះបេហូវ៉បចញបហើេជំ�ួសបដាេការថ្វា េ

បង្គំ្ពះោលវញិ។

ច័ន្ទ-២១ ឧសភា    អំណាន ក្រះគម្ពីរក្រចាំថ្ងៃ៖ បអសាេជំពូក១

ខក្រះគម្ពីរក្រចាំថ្ងៃ ៖ ែ្បិត្ពះបេហូវ៉ដែលោ�បបងកើតនែ្បរ�ជា្ពះដែល

្ទង់សូ�បធវាើបហើេ្បតិសាឋា �ដែ�ែីក៏តំាងបឡើងរិ�ដរ�បបងកើតរកឲ្យបៅ

ទបទបទេឺោ�ជបសូ�បបងកើតឲ្យជាទីអាស្ស័េបៅ្ទង់មា�្ពះប�្ូលែូបច្នះ

ថ្េឺអញប�ះជាបេហូវ៉ឥតមា�្ពះឯណាបទៀតបឡើេ។បអសាេ៤៥:១៨

 ្ទង់េកនាងបេសិបិល«ជាបុ្តីបអតោលបសតេចពួកសីុែូ�»បធវាើជា

របហសី្ទង់បហើេក៏សាអា ងអាសនារួេថ្វា េ្ពះោល«បៅក្នុងវោិរ្ពះ



ការបោះបង់ជំប�ឿលំដាប់ជាតិ-ទំព័រ-115-

ោលដែល្ទង់ោ�សាអា ងបៅ្ករុងសាម៉ារ»ី(ខ៣១�ិងខ៣២)។

 បសតេចអ័ោប់រិ�្រ�់ដតោ�នំារក�ូវការថ្វា េបង្គំ្ពះោលបៅក្នុង

ោជធ្�ីបុ៉បណាណ ះបទបុ៉ដ�តេបៅប្ការការ្េប់្េងរបស់បសតេចអ័ោប់្ទង់ោ�

សាងសង់អាសនាថ្វា េ្ពះន�សាស�៍ែនទបៅតារ«ទីខ្ពស់»ជាប្ចើ�។

បៅទីខ្ពស់ទំាងបនាះដែលជាជ្រកមា�ន្ពព័ទ្ធជំុវញិពួកសង្�ិងរ�ុស្ស

ែនទោ�អ�ុវតតេទ្រង់ន�ការថ្វា េបង្គំរបូ្ពះែ៏ជាទីបពញ�ិេរបដាេោ�

បញ្ចូ លឥទ្ធិពលែ៏េួរសអាប់បខ្ពើរដែលបណាតេ លឲ្យោសសតេអីុស្សាដអលសឹងដតទំាង

អស់ោ�បែើរតារ្ពះោល។«រឯីអ័ោប់រ្ម �អ្នកណារួេឲ្យែូច្ទង់ដែល

ោ�លក់ខលាួ�ឲ្យបធវាើអំបពើែ៏លារកអា្កក់បៅ្ពះប�្ត្ពះបេហូវ៉ដែល

បេសិបិលជាភរយិោ�ញុះញង់បនាះបទ្ទង់ោ�្ប្ពឹតតេដបបេួរសអាប់បខ្ពើរ

ណាស់បដាេបររព្បតិបតតេិតារអស់ទំាងរបូ្ពះតារ្េប់ទំាងទំប�ៀររបស់

សាស�៍អារូ៉រីដែល្ពះបេហូវ៉្ទង់ោ�បបណតេ ញពីរុខពួកកូ�បៅអីុស្សាដអល

បចញ»(ពងសាវតារក្ស្តទី១២១:២៥,២៦)។

 បសតេចអ័ោប់មា�ភាពកបរសាេខ្ងអំណាចសីលធរ៌។ការចងសរ្ព័�្ធ

របស់្ទង់បដាេបរៀបការជារួេ�ឹងនារដីែលថ្វា េបង្គំរបូ្ពះជានារដីែល

មា�អតតេចរតិប្វឆាវ�ិងផ្តេ ច់ការនំាឲ្យមា�រហ�តេោេែល់ទំាង្ពះអង្គផ្្ល់

�ិងែល់្បបទសជាតិទំាងរូល។បដាេរ្ម �បរលការចបាស់លាស់�ិងរ្ម �

សតេង់ដារ តេន៍�អំបពើ្តឹរ្តរូវអតតេចរតិរបស់្ទង់ោ�បទារទ�់បៅតារេំររូបស់្ពះ

នាងបេសិបិលយ៉ង្េស្សរួល។�ិស្ស័េអាតា្ម �ិេររបស់្ទង់រិ�អាច

នំាេកបសចកតេីបរតាតេ ករណុារបស់្ពះែល់សាស�៍អីុស្សាដអលោ�បឡើេ

បហើេក៏រិ�អាចជួេឲ្យ្ពះអង្គបំបពញកិច្ចរបស់្ទង់ជាអាណាពយាោល�ិង

ជាអ្នកែឹកនំាោសសតេដែល្ពះោ�ប្ជើសបរ ើសែងដែរ។

 បៅប្ការការ្េប់្េងែ៏ពុករលួេរបស់បសតេចអ័ោប់ោសសតេអីុស្សាដអល

ោ�វបងវាងបចញឆា្ង េពី្ពះដែលមា�្ពះជ�្មរស់បហើេោ�បំផ្លា ញែលាូវរបស់

ខលាួ�បៅចំបោះ្ទង់។ពួកបេោ�ោត់បង់ការបររព�ិងបកាតខ្លា ចែល់្ពះ

អស់បពលជាប្ចើ�ឆា្ន ំបហើេឥឡូវប�ះោក់ែូចជារ្ម �អ្នកណាោ៊�្បថុេ

ជីវតិរបស់ខលាួ�បដាេប្កាកឈរ្បឆំាងជាចំហបៅ�ឹងការ្បមាថែ៏មា�



ទំព័រ-116-ពួកបោោ�ិងបសតេច

អំណាចប�ះបឡើេ។ស្សបមាលន�ការបោះបង់ជំប�ឿោ�្េបែណតេ ប់្េប់

ទីកដ�លាងបៅទូទំាង្បបទស។របូបែិមាកររបស់្ពះោល�ិង្ពះអាសថ្រ ៉តូ

្តរូវោ�បេបរើលប�ើញ្េប់ទិសទី។្ពះវោិរន�្ពះដកលាងកាលា េន្ពស័កតេិសិទ្ធិ

ជាកដ�លាងដែលបេថ្វា េបង្គំ្ពះដែលជាសា្ន នែរ�ុស្សបធវាើោ�បកើតបឡើងយ៉ង

ែុសែុល។ដែ្សងដែលបកើតបចញពីការែុតត វ្ា េថ្វា េែល់្ពះដកលាងកាលា េ

ោ�បំពុលោសបពញទំាងអាកាសបវោស៍។ទួលទាបខ្ពស់ទំាងឡាេឮសូរ

ដតសដ្រកពួកសង្ន�្ពះដកលាងកាលា េដស្សកថ្វា េត វ្ា េែល់្ពះអាទិត្យ

�ិង្ពះច�្�ិងផ្ក េទំាងភាពស្សវងឹ។

 តាររេៈឥទ្ធិពលរបស់្ពះនាងបេសិបិល�ិងពួកសង្ែ៏អា្កក់

របស់្ពះនាងពួក្បជាោសសត្េ តរូវោ�បេបប្ងៀ�ថ្របូ្ពះដែលពួកបេោ�

តំាងបឡើងជាពួក្ពះដែល្េប់្េងបដាេអំណាចអាថ៌កំោំងជាធ្តុែីបភលាើង

�ិងទឹក។ជា�់ន�ឋា�សួេ៌ទំាងអស់ទឹកប្ជាះដែលហូរ្បឡាេទឹករស់

សប�្សើរែ៏ស្សទ�់តំណក់ទឹកបភលាៀងដែលបធវាើឲ្យដែ�ែីមា�ភាពស្សស់ស្សាេ

�ិងបធវាើឲ្យទីវលទំាងឡាេមា�ស្រស់ស្សស់្តកាលេឺជារបស់្ពះោល

�ិង្ពះអាសថ្រ ៉តូរិ�ដរ�ជារបស់្ពះអាទិករដែលោ�្បទា�អំបណាេទា�

ែ៏្េប់លក្ខណ៍បនាះបទ។្បជាោសសតេបភលាចថ្ភ្នំ�ិងប្ជាះទំាងឡាេ្បឡាេ

�ិងរ�្ធទឹកសុទ្ធដតឋិតបៅក្នុង្ពះហសតេរបស់្ពះបហើេថ្្ពះអង្គោ�្េប់្េង

្ពះអាទិត្យពពកបៅនានែ្បរ��ិងអំណាចន�ធរ្មជាតិទំាងអស់បនាះ។

្ពះជាមា្ច ស់ោ�បញូ្�សារ្ពមា�សាជាថ្មីរតេងបទៀតែល់បសតេច�ិង្បជាោសសតេ

ដែលបោះបង់ជំប�ឿប�ះតាររេៈអ្នកនំាសារែ៏បសា្ម ះ្តង់របស់្ពះអង្គបុ៉ដ�តេ

្ពះប�្ូលន�ការសតេីបបន្ាសប�ះេឺជាការឥត្បបយជ�៍ទបទ។អ្នកនំាសាររបស់

្ពះខំ្បឹងដ្បងបញ្ចូ លសិទ្ធិរបស់្ពះបេហូវ៉ថ្្ទង់ជា្ពះដតរួេេត់ន�

សាស�៍អីុស្សាដអលោ�កាលា េជាការឥត្បបយជ�៍ពួកបោោោ�បលើក

តបរកើង្កឹត្យវ�័ិេរបស់្ពះដែល្ពះអង្គោ�្បទា�ែល់ពួកបេេឺជាការ

ឥត្បបយជ�៍។ការប ហ្ា ញែ៏ទាក់ទាញ�ិងពិធីថ្វា េបង្គំរបូ្ពះែ៏េួរឲ្យ

ោប់អាររ្មណ៍្បជាោសសតេោ�បែើរតារេំររូបស់្ពះោជា�ិង្ពះោជវង្ស

របស់្ទង់បហើេោ�្បេល់ខលាួ�បេឲ្យបៅជាវបងវាងសា្ម រតីតារការសបបាេ



ការបោះបង់ជំប�ឿលំដាប់ជាតិ-ទំព័រ-117-

ែ៏បថ្កទាបន�ការថ្វា េបង្គំរបូ្ពះ។បៅក្នុងភាពងងឹតងងល់ទំាងស្សរុង

របស់ពួកបេពួកបេោ�ប្ជើសបរ ើសបែិបសធ្ពះ�ិងការថ្វា េបង្គំរបស់្ទង់។

ព�លាឺែ៏ភលាឺ្តចះ្តចង់ដែល្ពះោ�្បទា�ែល់ពួកបេក៏ោ�កាលា េបៅជាងងឹត។

មាសសុទ្ធោ�កាលា េបៅជាស្សអាប់។

 វរបហើេសិរលីអាន�សាស�៍អីុស្សាដអលោ�ោកបចញពីពួកបេបហើេ!

ោសសតេដែល្ពះោ�ប្ជើសបរ ើសោ�ធ្លា ក់ចុះក្នុងការបោះបង់ជំប�ឿយ៉ងទ�់ទាប

ដែលរិ�ធ្លា ប់មា�។«បោោន�្ពះោល»មា�«បួ�រេោសិបនាក់»ប្រៅ

ពី«បោោន�របូ្ពះ»បួ�រេនាក់។រ្ម �អវាីោោងំ្ពះបចសាតេ របស់្ពះរិ�ឲ្យ

បំផ្លា ញ�េរបនាះឲ្យវនិាសបៅបពលចុងប្កាេបងអាស់ោ�បឡើេ។អីុស្សាដអល

ោ�ស្ម័្េចិតតេដញកខលាួ�ឯងបចញពី្ពះបេហូវ៉បុ៉ដ�តេ្ពះជាមា្ច ស់បៅដតអាណិត

បរតាតេ ែល់រ�ុស្សទំាងបនាះដែល្តរូវោ�បេនំាឲ្យធ្លា ក់ចូលបៅក្នុងអំបពើោប

បហើេ្ពះអង្គបរៀប�ឹងោត់បោោែ៏មា�អំណាចបំែុតរបស់្ទង់មា្ន ក់រកឯ

ពួកបេដែរដែលតាររេៈបោោបនាះរ�ុស្សជាប្ចើ��ឹង្តរូវែឹកនំាឲ្យ្តឡប់

រកមា�ភកតេីភាពចំបោះ្ពះន�ពួកអេ្យបការបស់ពួកបេវញិ៕

ពួកបោោន�

�េរភាេខ្ងបជើង

«បតើមា�អ្នកណាដែលមា�្ោជ្ាឲ្យេល់បសចកតេីទំាងប�ះោ�

ឬមា�េំ�ិតវងនវឲ្យោ�សា្គ ល់បសចកតេីទំាងប�ះែង?

ែ្បិតអស់ទំាងែលាូវរបស់្ពះបេហូវ៉សុទ្ធដតបទៀង្តង់

ពួកអ្នកសុចរតិ�ឹងបែើរក្នុងែលាូវទំាងបនាះ

ដតរ�ុស្សទុច្ចរតិ�ឹងចំពប់ែួលក្នុងែលាូវបនាះវញិ»។

ហូបស១៤:៩



ទំព័រ-118-ពួកហោរា និងហ្តេច

ជំពូកហនះមានមូលដ្ឋា នហៅក្នុងគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រទពី១ ១៧:១-៧។

អង្គារ-២២ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ហេសាយ ជំពូក២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ឯ មននុ្្ស ្ នុចរ្ិរ ហគ េំពាវនាវ ហ�ើយ តពះហយ�ូវ៉ា    តទង់  

ទទួល សាតេ ប់ តទង់ ក៏ ហតរោ្ ហគ ឲ្យ រចួ ពពី តគប់ ហ្ចកតេពី លំរោក រប្់ ហគ  ។  

ទំននុក្រហមកើង ៣៤:១៧

 ហៅក្នុងចំហោមជួរភ្ំកាឡា្រ ភាគខាងហជើងននទហនលេយ័រដ្ន់ហៅ្ម័យ

ហ្តេចេ័ោប់ បនុរ្ននហ្ចកតេពីជំហនឿនិងបនុរ្ននការេធិសាឋា នម្ាក់ ដែលហធវើការ   

មិនហចះភ័យខាលេ ច ត្ររូវរោនតពះបញូ្នឲ្យហៅពិនិ្រ្យហមើលការហរោះបង់ជំហនឿយ៉ាង

រាលដ្លហៅតបហទ្េនុពីស្សាដេល។     ជាេ្ករ្់ហៅឆ្ងា យពពីទពីតករុងដែលល្ពី

ហ ម្ ះ ហោកមិនធ្លេ ប់កាន់មនុខ្ំរដែងោមួយធំែនុំហៅក្នុងជពីវ្ិរហ�ើយ។ ហោក 

ហេលពីយ៉ាជាេ្កស្្រុកហធ្ប៊ពីរោនចូលបំហពញហប្កកមមបហតមើតពះហដ្យមាន 

ទំននុកចិ្រតេហៅហលើតពះរាជហោលបំែងរប្់តពះហែើម្ពីហរៀបចំផលេូវ្តមាប់ហោក   

និងតបទានហជាគជ័យែ៏ត្រចះត្រចង់ែល់ហោក។  ពាក្យហពចន៍ននហ្ចកតេពីជំហនឿ 

និងេំោចហៅនឹងបបូរមា្់ររប្់ោ្់រ   ហ�ើយោ្់ររោនបូជាជពីវ្ិររប្់ោ្់រ

ទំាងស្្រុងហែើម្ពីហធវើការដកទតមង់។   ហប្កកមមរប្់ហោកគឺជា្ំហ�ងដែល

ដស្្កហចញពពីទពីរហោសាថា ន ហែើម្ពី្តេពីបហនាទោ ្ែល់េំហពើអាតកក់ ហ�ើយហៅហពល  

ដែលហោករោនមកឯពួកតបជារាស្តេ ក្នុងឋានៈជាេ្ក្តេពីបហនាទោ ្ែល់េំហពើរោប 

សាររប្់ហោករោន   ផតេល់ថំ្្ពយារោលននស្្រុកកាឡា្រ  ែល់េ្ក ដែល លិច 

លង់ក្នុងេំហពើរោប ក្នុងចំហោមមននុ្្សទំាងឡាយដែលតរោថ្្ចង់រោនការជា

្ះហ្្ើយ ។

០៩

លោកលេលយី៉ា  ជាេ្នកស្រុកលេ្ប៊ី



ហោកហេលពីយ៉ា  ជាេ្កស្្រុកហធ្ប៊ពី-ទំព័រ-119-

 ហៅហពលដែលហោកហេលពីយ៉ា រោនហ�ើញតបជារាស្តេេនុពីស្សាដេល ធ្លេ ក់

ចូលហៅក្នុងការថ្វ យបង្ំរបូតពះកាន់ដ្រហតរៅហៅៗ ចិ្រតេរប្់ហោកតាន្ឹរង ជា 

ខាលេ ំង ហ�ើយកំ�ឹងរប្់ហោកក៏រោនពនុះហពារហ�ើង។ តពះរោនហធវើការេសាចា រ្យែល់

រាស្តេរប្់តទង់។ តពះេង្រោនរហំដ្ះពួកហគឲ្យរចួពពីចំែង ហ�ើយតបទានែល់     

ពួកហគនូវ    «ស្្រុករប្់នគរែនទទំាងប៉ានុនាម ន…ហែើម្ពីឲ្យរោនកាន់តាមហ្ចកតេពី

បញ្ញ្រតេិតទង់ ហ�ើយតបតពឹ្រតេតាមតកឹ្រ្យវន័ិយរប្់តទង់ផង ចូរ្រហ ើ្រ ែល់ 

តពះហយ�ូវ៉ាចនុះ» (ទំននុក្រហមកើង ១០៥:៤៤, ៤៥)។ ប៉ានុដនតេ េំហពើល្អដែល តពះហយ�ូវ៉ា 

រោនហរៀបចំ ឥ�ូវហនះពួកហគរោនបំហភលេចហោល្ឹងដ្រទំាងេ្់។  ការមិនហជឿ

រោនបំដបករាស្តេដែលតពះរោនហតជើ្ហរ ើ្ ហចញពពីតបភពននកមាលេ ំងយ៉ាងរ�័្។ 

ហដ្យហមើលហ�ើញការហរោះបង់ជំហនឿហនះពពីហលើភ្ំ    ដែលហោករោនោក់ខលេួន 

ហោកហេលពីយ៉ាមានចិ្រតេតពរួយជាពន់ហពក។     ហដ្យចិ្រតេកតេនុកកតេួល ហោករោន

ទទូចេងវរ ន្ុំឲ្យតពះោប់ពួកតបជារាស្តេដែលស្្ឡាញ់េំហពើអាតកក់    ហ�ើយ  

ជំននុំជតមះពួកហគ តប្ិនហបើោំរោច់  ហែើម្ពីែឹកនំាពួកហគឲ្យហមើលហ�ើញពនលេឺពិ្រ 

តរោកែ ដែលធ្លេ ក់ពពីឋាន្ួគ៌។    ហោកចង់ហ�ើញពួកហគដកដតបចិ្រតេ  មនុននឹង

ពួក ហគធ្លេ ក់ចូលហៅក្នុងការតបតពឹ្រតេេំហពើអាតកក់យ៉ាងហតរៅ ហធវើឲ្យហ្ចកតេពីហតកាធ

រប្់តពះពនុះហពារហ�ើង បំផ្លេ ញពួកហគជាចនុងហតកាយបង្អ្់ហនាះ ។

 ហ្ចកតេពីេធិសាឋា នរប្់ហោកហេលពីយ៉ា ត្ររូវរោនតពះហ្លេើយ្រប។ ការ

េំពាវនាវរោនបនលេឺហ�ើងមតេងហ�ើយមតេងហទៀ្រ  ការតបកា្និងការតពមាន រោន 

បរាជ័យ មិនអាចនំាឲ្យរាស្តេេនុពីស្សាដេលដកដតបចិ្រតេរោនហ�ើយ ។ ហពលហវោ

ដែលតពះត្ររូវដ្រមានបនទោូលមកកាន់ពួកហគ ហដ្យមហធយារោយននការជំននុំជតមះ

រោនមកែល់។ ពួកេ្កថ្វ យបង្ំតពះរោលេះអាងកាន់ដ្រខាលេ ំងថ្ ្ម្្រតេិ នន 

ឋាន្ួគ៌ ទឹក្ហន្សើមនិងទឹកហភលេៀង មិនដមនមកពពីតពះហយ�ូវ៉ាហទ ប៉ានុដនតេ មកពពី

កមាលេ ំងតគប់តគងននធមមជា្ិរវញិ និងថ្ ហដ្យសារថ្មពលននតពះអាទិ្រ្យ 

ដែលដផនែពីមានផល្ំបូរ្បបាយ និងមានេវពីៗតគប់យ៉ាង បោតេ សារប្់តពះ

ត្ររូវដ្រធ្លេ ក់មកហលើទឹកែពីែ៏ពនុករលួយហនះយ៉ាងធងាន់ធងារ។ េំបូរេនុពីស្សាដេលដែល

ហរោះបង់ជំហនឿត្ររូវដ្ររោនហ�ើញភាពលងាិ្រលងាង់ននការទនុកចិ្រតេហលើេំោចរប្់ 

តពះរោលហែើម្ពីរោនពរជាបហោតេ ះអា្ន្ហនះ។ ែរាបោពួកហគមិនរោនវលិ



ទំព័រ-120-ពួកហោរា និងហ្តេច



ហោកហេលពីយ៉ា  ជាេ្កស្្រុកហធ្ប៊ពី-ទំព័រ-121-

មករកតពះហដ្យការដកដតបចិ្រតេ និងទទួលស្ាល់ថ្តទង់គឺជាតបភពននតពះពរ

ទំាងឡាយហទ ហនាះនឹងមិនមានហភលេៀង ឬទឹក្ហន្សើមធ្លេ ក់មកហលើែពីហ�ើយ។

្ុធ-២៣ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ហេសាយ ជំពូក៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ចូរ ទនុក ចិ្រតេ នឹង តពះហយ�ូវ៉ា ហ�ើយ តបតពឹ្រតេ ការ ល្អ ចនុះ 

យ៉ាង ហនាះ េ្ក នឹង រោន ហៅ ក្នុង ស្្រុក ហ�ើយ ចំដេ្រ  ខលេួន ហដ្យ ហ្ចកតេពី ពិ្រ។ 

ទំននុក្រហមកើង ៣៧:៣ 

 តពះរោនតបទានហប្កកមមឲ្យហោកហេលពីយ៉ាយកែំែឹងននការជំននុំ

ជតមះរប្់តពះននឋាន្ួគ៌ ហៅទូលថ្វ យែល់ហ្តេចេ័ោប់។ ហោកមិនរោន 

្វះដ្វងរកហធវើជាេ្កនំាសាររប្់តពះហទ ប៉ានុដនតេ តពះបនទោូលរប្់តពះរោន មក 

ឯហោក។ ហ�ើយហដ្យមានចិ្រតេពនុះកហ្ជ្្លចង់ហលើក្រហមកើងកិចចាការរប្់តពះ  

ហោកមិនរោនសាទោ ក់ហ្ទោើរនឹងហោរពតាមការតតា្់បង្្ប់រប្់តពះហ�ើយ 

ហទាះបពីជាការសាតេ ប់បង្្ប់ហនាះោក់ែូចជាែហង្ហោ យហៅការវនិា្ែ៏ធងាន់ធងារ

ហដ្យស្ានែរប្់ហ្តេចែ៏កំោចហនះ ឲ្យធ្លេ ក់មកហលើខលេួនហោកក៏ហដ្យ។ 

ហោរាហនះរោនហចញហៅភាលេ ម ហ�ើយហធវើែំហែើ រទំាងយប់ទំាងន្ងា រ�ូ្រែល់ 

ស្្រុកសាមា៉ា រ ពី។ ហៅឯតពះរាជវងំ ហោកមិនរោន ន្ុំការេននុ ្្ញ ្រ ឬរង់ោំឲ្យ 

ហគេហញ្ើញហោកចូលហ�ើយ។ តបដ្ប់កាយហដ្យអាវដវងដែលពួកហោរាដ្រង

ពាក់ហៅ្ម័យហនាះ ហោករោនហែើរ្លេងកា្់រពួកេ្កយម ហដ្យហធវើ ជាមិន 

ហ�ើញ ហ�ើយឈរតជហង្ហៅចំហពាះហ្តេចដែលកំពនុងភាញា ក់ហផ្អើល។

 ហោកហេលពីយ៉ា មិនរោន ន្ុំតពះរាជទានហទា្ ចំហពាះការហលចមនុខ

យ៉ាងតប ន្ុចញ៉ានុ ចរប្់ហោកហនះហ�ើយ តពះដែលធំជាងេ្កែឹកនំាននសា្ន៍

េនុពីស្សាដេលរោនបង្្ប់ហោកឲ្យនិយយ ហ�ើយហដ្យហលើកនែចង្អនុលហៅហលើ 

ហោកប្្ក់យ៉ាងមនុឺងមា៉ា ្់រហដ្យនូវតពះនាមននតពះែ៏មានតពះជនមរ្់ថ្ 

ការជំននុំជតមះរប្់តពះែ៏ខ្្់បំផនុ្រហ�ៀបនឹងធ្លេ ក់មកហលើរាស្តេេនុពីស្សាដេល

ហ�ើយ។ ហោករោនតបកា្ថ្ «ទូលបង្ំ្្្ហដ្យនូវតពះហយ�ូវ៉ា ជាតពះ

ននសា្ន៍េនុពីស្សាដេលែ៏មានតពះជនមរ្់ ដែល ទូលបង្ំឈរហៅ ចំហពាះ តទង់ 

ហនះថ្   ក្នុងប៉ានុនាម នឆំ្្ហៅមនុខហនះនឹងោម នហភលេៀង   ោម ន្ហន្សើមហ�ើយ ហវៀរដ្រ     



ទំព័រ-122-ពួកហោរា និងហ្តេច

ហដ្យសារពាក្យទូលបង្ំប៉ានុហោណ ះ»។  

 ហោកហេលពីយ៉ា រោនបហញចា ញសាររប្់ហោក     គឺហដ្យសារដ្រការ

េននុវ្រតេហ្ចកតេពីជំហនឿែ៏រងឹមំាហៅក្នុងតពះហចសាតេ រប្់តពះ ដែលមិនហចះ បរាជ័យ 

ប៉ានុហោណ ះ។    តប្ិនហបើហោកមិនមានទំននុកចិ្រតេយ៉ាងហ្ងាៀមសាងា ្់រហៅហលើតពះ   

ដែលហោកបហតមើហនាះហទ  ហនាះហោកនឹងមិនោ៊នហលចមនុខហៅចំហពាះហ្តេច

េ័ោប់ហ�ើយ។ ហៅតាមផលេូវហៅកាន់ស្្រុកសាមា៉ា រ ពី ហោកហេលពីយ៉ា រោនហែើរ្លេង

កា្់រហតជាះដែលមានទឹក�ូរ ភ្ំដែលតគបែែតេ ប់ហដ្យហែើមហឈើហខៀវស្្ង្្់រ 

និងហែើមហឈើ នតពតពឹកសាតទឈឹងតទនឈ ដែលមិនអាចឲ្យមានភាពរាងំ្ងាួ្រ

រោនហ�ើយ។ េវពីៗទំាងឡាយដែលដភ្កោ្់ររោនហ�ើញ គឺល្អនតកដលង។ ហោរា 

ហនះ្ងាល់ថ្ហ្រើហតជាះដែលមានទឹក�ូរមិនហចះឈប់ឈរហនះអាចរ ពីង្ងាួ្រយ៉ាង

ោហៅរោន ហ�ើយហ្រើភ្ំនិងតជលងទំាងឡាយហនះអាចហ ត្េ ហខាលេ ចហដ្យសារ

ភាពរាងំ្ងាួ្រយ៉ាងោរោន?   ប៉ានុដនតេ ហោកមិនមានចិ្រតេ្ង្ស័យហៅហលើតពះ   

ជាមាចា ្់ហ�ើយ។    ហោកហជឿជាក់ថ្តពះតទង់នឹងបនទោន់ចិ្រតេរាស្តេេនុពីស្សាដេល

ដែលរោនហរោះបង់ជំហនឿ   ហ�ើយតាមរយៈការជំននុំជតមះ ពួកហគតរោកែជានឹង

ដកដតបចិ្រតេជាក់ជាមិនខាន។  េំោចរប្់តពះននឋាន្ួគ៌រោនហរោះជំោន

ហៅមនុខ  តពះបនទោូលរប្់តពះមិនដែលបរាជ័យហ�ើយ    ហ�ើយហៅហពលជពីវ្ិរ

រប្់ហោកជួបនឹងហ្ចកតេពីវនិា្ ហោកហេលពីយ៉ា រោនបំហពញហប្កកមមរប្់

ហោកហដ្យមិនមានការភ័យខាលេ ចហ�ើយ។  សារននការជំននុំជតមះដែលនឹង  

ហកើ្រហ�ើងហៅហពលឆ្ប់ៗហនះ រោនឮហពញត្រហចៀករប្់ហ្តេចែ៏កំោចហនះ 

ហតបៀបែូចជា្ំហ�ងផ្ររនទោះ។ ប៉ានុដនតេហតកាយពពីចប់ការភាញា ក់ហផ្អើលរប្់តទង់   ឬ 

មិនទាន់ទំាងរោនហ្លេើយ្របវញិផងស្សាប់ដ្រហោកហេលពីយ៉ា រោនរោ្់រខលេួនហៅ  

យ៉ាងរ�័្ ែូចកាលដែលោ្់ររោនចូលមកយ៉ាងែូហោ្ះដែរ ហដ្យមិនរោន

រង់ោំហមើលផលប៉ាះពាល់ននសាររប្់ហោកហ�ើយ។ ហ�ើយតពះ ជាមាចា ្់ រោន 

យងពពីមនុខហោក ហ�ើយរោនតរោប់ផលេូវែល់ហោកយ៉ាងចបា្់។ តពះរោនមាន 

បនទោូលតរោប់ហោរាឲ្យ «ហចញពពីទពីហនះ ដបរហៅខាងហកើ្រ ពួនខលេួនហៅ ឯហតជាះ 

ហករ ពី្រ ដែលហៅតបទល់មនុខនឹងទហនលេយ័រដ្ន់ហៅ។ ឯងនឹងផឹកទឹកហតជាះហនាះ 

ហ�ើយេញរោនបង្្ប់ឲ្យដក្អកចិញចា ឹមឯងហៅទពីហនាះដែរ»។



ហោកហេលពីយ៉ា  ជាេ្កស្្រុកហធ្ប៊ពី-ទំព័រ-123-

ព្ហស្បតិ៍-២៤ ឧសភា    េំោន តពះគម្ពីរតបោំន្ងា៖ ហេសាយ ជំពូក៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ត្ររូវ ឲ្យ តរោប់ ែល់ ពួក វង្ស េនុពីស្សាដេល ថ្ តពះេមាចា ្់ 

ហយ�ូវ៉ា តទង់ មាន តពះបនទោូល ែូហច្ះ ចូរ វលិ មក វញិ ចូរ ដបរ ហចញ ពពី របូ តពះ រប្់ 

ឯង រាល់ ោ្ ហៅ ហ�ើយ ង្ក មនុខ ពពី េ្់ ទំាង ការ គួរ ្ ្អប់ ហខ្ើម រប្់ ឯង រាល់ ោ្ 

ចនុះ ។  ហេសាោល ១៤:៦

 ហ្តេចរោនហ្៊ើប្ួររកយ៉ាងតបរុងតបយ័្រ្      ប៉ានុដនតេហគរក ហោរាហនះ មិន 

ហ�ើញហ�ើយ។ មាចា ្់ក្សត្រពីហយ្ិបិលហតកាធចំហពាះសារហនះជាខាលេ ំង  ដែលរោន

បិទទាវ រឃ្លេ ំងននឋាន្ួគ៌ែូហច្ះ  តពះនាងមិនរោនហរោះបង់ហពលហវោក្នុងការ

ជួបតបជនុំជាមួយនឹងពួក្ង្ឃរប្់តពះរោល     ដែលហៅជាមួយនឹងតពះនាង 

ហែើម្ពីដ្ក់បោតេ សាែល់ហោរាជាការតបឆំ្ងហៅនឹងហ្ចកតេពីហតកាធរប្់តពះ

ហយ�ូវ៉ាហនាះហ�ើយ។ ប៉ានុដនតេ  ហទាះបពីជាពួកហគប៉ាងតរោថ្្ដ្វងរកហោរា ជាេ្ក

ដែលរោននំាសារននភាពវកឹវរមកហនាះក៏ហដ្យក៏ពួកហគមិនអាចរកហោកហ�ើញ

ដែរ។  ហ�ើយពួកហគមិនអាចោក់រំោងពពីេ្កែនទនូវហ្ចកតេពីតបកា្ពពីការជំននុំ

ជតមះ     ដែលជាលទ្ធផលននការហរោះបង់ជំហនឿែ៏ទូលំទូោយហនះរោនដែរ។ 

ែំែឹង្តេពីពពីការតបកា្ពពីេំហពើរោបននសា្ន៍េនុពីស្សាដេលរប្់ហោកហេលពីយ៉ា  

និងបទទំនាយ្តេពីពពីទែ្ឌ កមមយ៉ាងធងាន់ធងារ ដែលនឹងត្ររូវធ្លេ ក់មកហនាះ ត្ររូវរោន

ហគតបកា្ពា្ហពញតបហទ្យ៉ាងឆ្ប់រ�័្។  តបជារាស្តេមួយចំនួនរោន

ោប់ហផតេើមភិ្រភ័យ  ប៉ានុដនតេ ជាទូហៅ សារននឋាន្ួគ៌ហនះ ត្ររូវរោនហគទទួលយក

ហដ្យការតបមា្និងហ ើ្ចចំេក។

 ពាក្យ្មតេពីរប្់ហោរាហនះមានឥទិ្ធពលយ៉ាងឆ្ប់រ�័្។   េ្់េ្ក

ដែលែំបូងហ�ើយមិនតពមបនទោន់ចិ្រតេ    ហដ្យសារគំនិ្រននហ្ចកតេពីវនិា្ហនាះ 

មិនយូរប៉ានុនាម នក៏មានឱកា្្លេនុះប ច្ា ំងយ៉ាងចបា្់ោ្់ពពីកំ�នុ្រប្់ខលេួន 

ហ�ើយពពីរបពីដខហតកាយមក    ដផនែពីត្ររូវរោនហតកៀម្វិ្រហដ្យោម នហភលេៀងឬទឹក 

្ហន្សើម ហដ្យភាពរាងំ្ងាួ្រ      ហ�ើយរនុក្ខជា្ិរទំាងឡាយក៏ត្ររូវហតកៀម្វិ្រ។       

ខែៈដែលហពលហវោហចះដ្រកនលេងផនុ្រហៅ    តបឡាយទឹកដែលហគមិនដែល

ហ�ើញរ ពីង្ងាួ្រហសាះក៏ោប់ហផតេើមខះ ហ�ើយហតជាះទំាងឡាយក៏ោប់ហផតេើមរ ពីង្ងាួ្រ ។ 

ប៉ានុដនតេ   ហ្តេចហៅដ្រជំរនុញឲ្យតបជារាស្តេហជឿទនុកចិ្រតេហលើេំោចរប្់តពះរោល 



ទំព័រ-124-ពួកហោរា និងហ្តេច

ែដែល ហ�ើយកនុំឲ្យយកចិ្រតេទនុកដ្ក់នឹងបទទំនាយរប្់ហោកហេលពីយ៉ា ហនាះ     

ហ�ើយ។  ពួក្ង្ឃហៅដ្រតបដកកថ្  គឺជាេំោចរប្់តពះរោលហទ    ដែល         

បោតេ លឲ្យមានទឹកហភលេៀងធ្លេ ក់មកហលើដផនែពីែដែល។   ហដ្យមិនរោនហកា្រ

ខាលេ ចែល់តពះរប្់ហោកហេលពីយ៉ា     ឬញាប់ញ័រចំហពាះតពះបនទោូលរប្់តទង់

ហនាះ  ពួកហគរោនទាមទារថ្គឺជាតពះរោលហទដែលនំាឲ្យមានចតមរូ្រតាមរែូវ

កាល និងចិញចា ឹមែល់មននុ្្សនិង្្រវទំាងឡាយ។

 តពះរាជសាររប្់តពះថ្វ យហ្តេចេ័ោប់      ផតេល់ឱកា្ឲ្យតពះនាង

ហយ្ិបិលនិងពួក្ង្ឃរប្់តពះនាងនិងពួកេ្កដែលហែើរតាមតពះរោលនិង

តពះអា្ថ្រ ៉ា្ូរ     សាកល្ងេំោចននតពះរប្់ពួកហគ ហ�ើយហបើតពះរប្់ 

ពួកហគអាចជួយរោន ហនាះគឺជាភ្តេនុតាងប្្ក់ថ្្មតេពីរប្់ហោកហេលពីយ៉ា

គឺជាពាក្យមិនពិ្រ។  បទទំនាយរប្់ហោកហេលពីយ៉ាឈរហៅដ្រម្ាក់ឯងគ្់រ 

តបឆំ្ងទា្់នឹងការធ្នារា៉ាប់រងននពួក្ង្ឃរប្់តពះដកលេងកាលេ យរាប់រយនាក់។ 

ហទាះជាយ៉ាងហនះក៏ហដ្យ ហោរាតបកា្ថ្  តប្ិនហបើតពះរោលហៅដ្រអាច

ផតេល់ទឹក្ហន្សើមនិងទឹកហភលេៀង       ហធវើឲ្យតបឡាយទំាងឡាយមានទឹក�ូរវញិ 

ហ�ើយរនុក្ខជា្ិរលូ្រោ្់ហ�ើងវញិរោន       ហនាះ្ូមឲ្យតពះរាជាននសា្ន៍

េនុពីស្សាដេលថ្វ យបង្ំតទង់ចនុះ ហ�ើយរាស្តេេនុពីស្សាដេលនិយយថ្តពះរោលគឺ

ជាតពះដមន។ 

 ក្នុងហោលបំែងរកសាឲ្យតបជារាស្តេហៅហតកាមការហរោកបហ ឆ្ោ ្ររប្់   

ខលេួន  ពួក្ង្ឃននតពះរោលបនតេថ្វ យ្រង្វ យហែើម្ពីេំពាវនាវែល់តពះរប្់ពួកហគ 

ទំាងយប់ទំាងន្ងា    ហែើម្ពី ន្ុំឲ្យមានទឹកហភលេៀងហស្សាចស្្ពហលើដផនែពី។ 

ជាមួយនឹង្រង្វ យែ៏មាន្រនមលេ    ពួក្ង្ឃប៉ានុនប៉ាងដ្្់តពះរប្់ហគឲ្យហតកាធ

ហ�ើង ហដ្យចិ្រតេពនុះកហ្ជ្្លនិងការ្រ្ូ៊្វិ្រសាវ ញ ពួកហគរោនរាជំនុំវញិអា្នា

តពះដកលេងកាលេ យ ហ�ើយបន់ស្្ន់ ន្ុំទឹកហភលេៀង យ៉ាងេ្់ ពពី ចិ្រតេ។    ្ដតមកនិង

្ំែូមពររប្់ពួកហគរោនផទោនុះហ�ើងពា្ហពញតបហទ្ មួយ យប់ហ�ើយ មួយ 

យប់ហទៀ្រ។ ប៉ានុដនតេ ោម នែនុំពពកហ ម្ ោមួយហលចហ�ើង រំោងកំហៅ តពះអាទិ្រ្យ 

ហៅ  ហលើហម�ហ�ើយ។ ក៏ោម នទឹក្ហន្សើមឬទឹកហភលេៀងធ្លេ ក់មកហស្សាចស្្ពដផន

ែពីដែលកំពនុងដ្រហស្្កឃ្លេ នហនះដែរ។ តពះបនទោូលននតពះហយ�ូវ៉ាឈរហៅ 



ហោកហេលពីយ៉ា  ជាេ្កស្្រុកហធ្ប៊ពី-ទំព័រ-125-

យ៉ាង រងឹមំាមិនដតបតបរួលហ�ើយ ហទាះបពីជាពួក្ង្ឃរប្់តពះរោលហធវើយ៉ាង

ោក៏ហដ្យ។

សុព្រ-២៥ ឧសភា    េំោន តពះគម្ពីរតបោំន្ងា៖ ហេសាយ ជំពូក៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ចូរ ហយើង ពិោរោ ហ�ើយ ល្ង ល ផលេូវ ដែល ហយើង តបតពឹ្រតេ 

រចួ ត្រ�ប់ ដបរ ហៅ ឯ តពះហយ�ូវ៉ា វញិ ចនុះ។ បរហិទវៈ៣:៤០

 មួយឆំ្្រោនកនលេងផនុ្រហៅ ហ�ើយហៅដ្រមិនមានហភលេៀងែដែល។ ដផនែពី

ហ ត្េ �ួ្រដ�ងោក់បពីែូចជាត្ររូវហភលេើងហ្ះ។ កហ ត្េ តពះអាទិ្រ្យែ៏ហ ត្េ ខាលេ ំងនតកដលង

រោនបំផ្លេ ញរនុក្ខជា្ិរទំាងេ្់     ្ូម្ពីដ្រកូនហែើមហឈើមួយក៏មិនអាចរ្់រោន

ដែរ។ តបឡាយទឹកទំាងឡាយរោនរ ពីង្ងាួ្រេ្់ ហ�ើយរនុក្ខជា្ិរហតកៀមហតកាះ្វិ្រ

ស្្ហពាននិងោប់ហផតេើមង្ប់ជាបនតេបនាទោ ប់ �វូង្្រវទំាងឡាយហែើរហៅមកហដ្យ

េ្់្ង្ឃឹម ហ�ើយដស្្កយំឥ្រឈប់ឈរ  ទពីវលដែលធ្លេ ប់ដ្រហខៀវខចាពី ឥ�ូវ

ហនះរោនកាលេ យជាវលខសាច់ដែលត្ររូវហភលេើងហ្ះ   ជាទពីវលដ្ច់ស្្យលយ៉ាង 

លវឹងហលវើយ។ នតពតពឹកសាដែលហគរោនោ្់រទនុកជាកដនលេងថ្វ យបង្ំតពះ      រោន 

តជរុះ ្ លេឹកេ្់     ហែើមហឈើតជរុះ្លេឹកេ្់ហៅ្ល់ដ្រហែើម ែូចជាហតោង្្អឹង នន 

ធមមជា្ិរ មិនមានមលេប់ហសាះហ�ើយ។      ខ្យល់អាកា្ហ ត្េ �ួ្រដ�ងរកដ្រែក

ែហងហោើមមិនរោន   ព្យនុះធូលពីែពីចូលដភ្ក្ឹងដ្រខាវ ក់ ហ�ើយមននុ្្សធនុញ្ប់ហ្ទោើរ

ដ្រផនុ្រែហងហោើម។    ទពីតករុងដែលធ្លេ ប់ដ្រចហតមើនរនុងហរឿង រោនកាលេ យជា កដនលេង កាន់ 

ទនុក្ខ។ មននុ្្ស្្រវទំាងឡាយមានការហស្្កឃ្លេ ន និងភ័យខាលេ ច ហ្ចកតេពី សាលេ ប់។ 

េំែ្់រនិងលទ្ធផលែ៏គួរឲ្យរន្ធ្់ររប្់វ រោនខិ្រចូលមកកាន់ដ្រខាលេ ំងហ�ើងៗ។

 ហទាះជាមានភ្តេនុតាងននេំោចរប្់តពះយ៉ាងែូហច្ះក៏ហដ្យក៏រាស្តេ  

េនុពីស្សាដេលមិនតពមហរៀន្ូត្រពពីហមហរៀនដែលតពះចង់បហតងៀនែល់ពួកហគហនះ

ដែរ។ ពួកហគមិនរោនែឹងថ្តពះេង្ដែលរោនបហងកើ្រធមមជា្ិរហ�ើង  តទង់ តគប់   

តគងចបាប់ធមមជា្ិរ ហ�ើយអាចហធវើឲ្យធមមជា្ិរហនាះកាលេ យជាតពះពរ ឬជាការ វនិា្ 

ក៏រោនហនាះហ�ើយ។  ហដ្យសារដ្រចិ្រតេរងឹរូ្ និងេ្មិមានះក្នុងការថ្វ យបង្ំ  

ែល់របូតពះរប្់ពួកហគ  ហធវើឲ្យពួកហគមិនតពមបនាទោ បខលេួនហៅហតកាមតពះហចសាតេ

ែ៏េសាចា រ្យរប្់តពះហ�ើយ     ហ�ើយពួកហគរោនោប់ហផតេើមរកមូលហ�្រនុហផ្សងៗ



ទំព័រ-126-ពួកហោរា និងហ្តេច

ហទៀ្រ ដែលបោតេ លឲ្យមានការរងហតោះរប្់ពួកហគហនះ។

 តពះនាងហយ្ិបិលរោនបែិហ្ធមិនតពមទទួលស្ាល់ថ្ការរាងំ្ងាួ្រ 

ហនះគឺជាការជំននុំជតមះរប្់តពះហយ�ូវ៉ាហ�ើយ។ ជាការតំាងចិ្រតេតបឆំ្ង ហដ្យ  

ចំ�ហៅនឹងតពះននឋាន្ួគ៌  តពះនាងនិងរាស្តេេនុពីស្សាដេល្ឹងដ្រទំាងេ្់  

រោនរបួរមួោ្ក្នុងការហថ្ក លហទា្ែល់ហោកហេលពីយ៉ា ថ្ជាហែើមហ�្រនុននការ

ហវទនារប្់ពួកហគ។ ហ្រើហោកមិនរោនហធវើទពីបនាទោ ល់ទា្់នឹងរហបៀបថ្វ យបង្ំ

រប្់ពួកហគហទឬេពី?  តពះនាងជំទា្់ថ្    តប្ិនហបើតោន់ដ្រែកយកហោក

ហេលពីយ៉ា ហចញរោន   ហនាះកំ�ឹងរប្់តពះ   (ដកលេងកាលេ យ) នឹងត្ររូវ្ងាប់ ហ�ើយ

ប ហ្ោ រប្់ពួកហគក៏នឹងត្ររូវបញចា ប់ជាក់ជាមិនខាន។

 ហដ្យមានការជំរនុញពពីតពះនាងហយ្ិបិល ហ្តេចេ័ោប់ រោនហចញ ប្្ 

ជាបនាទោ ន់ ឲ្យហគដ្វងរកកដនលេងដែលហោរាោក់ខលេួន។   តពះេង្រោនោ្់រេ្ក

នំាសារហចញហៅរកមននុ្្សដែលតទង់្្អប់ហៅតគប់ទំាងនគរជិ្រឆ្ងា យ ដែល ហៅ 

ជនុំវញិ ហ�ើយហដ្យមានការភ័យខាលេ ចនិងតពរួយរោរម្ភ   ដតកងការដ្វងរករប្់

តទង់ោម នតប្ិទ្ធិភាព  តពះេង្រោនឲ្យតបហទ្ជិ្រខាងទំាងហនាះ្្្ថ្មិន

រោនែឹងពពីកដនលេងោក់ខលេួនរប្់ហោរាហទ។        ដ្រការដ្វងរកហនាះឥ្ររោន

តបហយជន៍ហ�ើយ។   ប៉ានុដនតេ ហោរាហនះមាន ន្ុវ្រថាិភាពពពីការតាមរករប្់ហ្តេច 

ដែលេំហពើរោបរប្់តទង់រោននំាមកនូវេំហពើអាតកក់ដែលជាការតបឆំ្ងហៅនឹង



ហោកហេលពីយ៉ា  ជាេ្កស្្រុកហធ្ប៊ពី-ទំព័រ-127-

តពះ ពា្ហពញទំាងនផទោតបហទ្ហនះ។  ហដ្យការបរាជ័យក្នុងការតបឆំ្ងទា្់ 

នឹងហេលពីយ៉ា  តពះនាងហយ្ិបិលរោន ហបតេជាញា ចិ្រតេ្ង្ឹក ហដ្យខលេួនឯង ហដ្យ 

្មាលេ ប់ពួកហោរាននតពះហយ�ូវ៉ាទំាង េ្់ហៅក្នុងតបហទ្េនុពីស្សាដេល មិនទនុក 

ឲ្យេ្កោម្ាក់ហៅមានជពីវ្ិរហ�ើយ។      ស្តេពីដែលហពារហពញហដ្យកំ�ឹងហនះ

រោនបំហពញហោលបំែងរប្់ខលេួនក្នុងការតបោរជពីវ្ិរេ្កបហតមើរប្់តពះេ្់ 

ជាហតចើន។ ហទាះបពីជា យ៉ាងហនះ ក៏ហដ្យ  ក៏ពួកហគមិនរោនវនិា្ទំាងេ្់ដែរ។ 

ហោកេូរោឌា     ដែលជាហៅោវ យហខ្រតេននែំោក់រប្់ហ្តេចេ័ោប់ហៅដ្រ

ហសាម ះត្រង់ជាមួយនឹងតពះ «ហនាះហោក ក៏នំាយកពួកហោរាហនាះ១០០នាក់ ហៅ 

បំពួនហៅក្នុងរអាង ក្នុងមួយពួក ៥០នាក់ ហ�ើយរោនចិញចា ឹមហដ្យនំបនុ័ងនិងទឹក» 

ទំាងតប ន្ុយជពីវ្ិរ  (ពងសាវតារក្សត្រ ទពី១  ១៨:៤)។      

 ឆំ្្ទពីពពីរននេំែ្់រក៏រោនកនលេងផនុ្រហៅហទៀ្រ  ហ�ើយហម�ដែល ឥ្រ ហមតាតេ  

ក៏ហៅដ្រមិនបង្ហោ ញ្ ្្ញ ននហភលេៀងែដែល។    ភាពរាងំ្ងាួ្រ និងេំែ្់រហៅដ្រ

បនតេរា្រ្របា្រហពញទំាងនគរ។  ឳពនុកមាតេ យទំាងឡាយោម នេំោចេវពីនឹងជួយ

្តមាលទនុក្ខកូនៗរប្់ពួកហគ  ហត្ពពីការ្មលេឹងហមើលពួកហគដ្ច់ខ្យល់សាលេ ប់ 

ទំាងទឹកដភ្កហនាះហ�ើយ។  ដ្ររាស្តេេនុពីស្សាដេលហៅដ្រមិនតពមបនាទោ បចិ្រតេហៅ

ចំហពាះតពះែដែល  ហ�ើយហៅដ្របនតេរេូ៊រទំាទា្់នឹងបនុរ្ដែលតពះរោនបញួ្ន

ឲ្យនំាពាក្យននការជំននុំជតមះមកតរោប់ែល់ពួកហគហនះដ្មហទៀ្រ។ ពួកហគហៅ

ដ្រមិនយល់ថ្ការហវទនាហនះគឺជាការតតា្់ហៅឲ្យមានការដកដតបចិ្រតេហនាះ

ហ�ើយ ដែលជាេនតេរាគមន៍រប្់តពះ      ហែើម្ពីជួយ្ហ្ជង្្ះពួកហគពពីការហរោះ

ជំោនែ៏ហតោះថ្្ក់ �ួ្ពពីតពំដែនននការេ្់រឱនហទា្ពពីឋាន្ួគ៌។

សៅរ៍-២៦ ឧសភា    េំោន តពះគម្ពីរតបោំន្ងា៖ ហេសាយ ជំពូក៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  តពះេមាចា ្់ហយ�ូវ៉ា តទង់ មាន តពះបនទោូល ្ ួរ ថ្ ហ្រើ េញ 

មាន ហ្ចកតេពី េំែរ ហដ្យ មននុ្្ស ទនុចចារ្ិរ សាលេ ប់ ហៅ ឬ ហ្រើ មិន ដមន េរ ហដ្យ ហគ 

ដបរ ហចញ ពពី ផលេូវ រប្់ ខលេួន វញិ មក ឲ្យ រោន រ្់ ហៅ វញិ ហទ ឬ េពី។ ហេហ្ោល 

១៨:២៣

 ការហរោះបង់ជំហនឿននសា្ន៍េនុពីស្សាដេលគឺជាេំហពើអាតកក់ធងាន់ធងារគួរឲ្យ 



ទំព័រ-128-ពួកហោរា និងហ្តេច

ភ័យខាលេ ច ជាងេំែ្់រទូទំាងតបហទ្ហនះឆ្ងា យោ្់។    តពះកំពនុងដ្វងរក   

រហំដ្ះរាស្តេរប្់តទង់ហចញពពីការវនិា្រប្់ពួកហគ    ហ�ើយែឹកនំាពួកហគឲ្យ

យល់េំពពីការទទួលខនុ្ត្ររូវរប្់ពួកហគ    ជាមួយនឹងតពះដែលពួកហគ ជំពាក់ 

ជពីវ្ិរនិងេវពីៗតគប់យ៉ាង។ តពះេង្កំពនុងពយាយមជួយពួកហគឲ្យសាតេ រជំហនឿដែល 

រោ្់របង់ហ�ើងវញិ រោនជាតពះេង្ត្ររូវដ្រនំាមកនូវការ ឈឺោប់ែ៏ធងាន់ឲ្យធ្លេ ក់មក 

ហលើពួកហគ។

 «តពះេមាចា ្់ហយ�ូវ៉ាតទង់មានតពះបនទោូល្ួរថ្   ហ្រើេញមានហ្ចកតេពី

េំែរ ហដ្យមននុ្្សទនុចចារ្ិរសាលេ ប់ហៅឬ ហ្រើមិនដមនេរហដ្យហគដបរហចញពពីផលេូវ

រប្់ខលេួនវញិ មកឲ្យរោនរ្់ហៅវញិហទឬេពី?»   «ចូរហរោះបង់ហោលេំហពើរលំង

ទំាងប៉ានុនាម នរប្់ឯង ដែលឯងរាល់ោ្តបតពឹ្រតេហនាះ    ហ�ើយឲ្យខលេួនមានចិ្រតេ្មពី 

និងវ ិ្ ្ញ ែ្មពីចនុះ ែ្ិ្រឱពូជពង្សពួកេនុពីស្សាដេលហេើយ   ឯងរាល់ោ្ចង់សាលេ ប់ 

ហធវើេពី? ពពីហតពាះេញឥ្រមានហ្ចកតេពីេំែរចំហពាះការសាលេ ប់រប្់េ្កដែលត្ររូវ

សាលេ ប់ហនាះហទ ែូហច្ះ ចូរឯងរាល់ោ្វលិមក ហែើម្ពីឲ្យរោនរ្់ហៅវញិ ហនះជាតពះ

បនទោូលននតពះេមាចា ្់ហយ�ូវ៉ា»។ «ចូរតរោប់ហគថ្ តពះេមាចា ្់ហយ�ូវ៉ា តទង់ ្ ្្ 

ថ្ ែូចជាេញរ្់ហៅ ហនាះតរោកែជាេញមិនរ ពីករាយចំហពាះហ្ចកតេពីសាលេ ប់រប្់

មននុ្្សអាតកក់ហ�ើយ គឺចូលចិ្រតេឲ្យហគលះហោលផលេូវរប្់ខលេួន ហ�ើយ មាន ជពីវ្ិរ 

រ្់ហៅវញិហទហ្រើ ចូរឲ្យឯងរាល់ោ្ដបរមក ចូរដបរមកពពីផលេូវអាតកក់រប្់ខលេួនចនុះ 

ែ្ិ្រឱពួកវង្សេនុពីស្សាដេលហេើយ ហ�្រនុេវពីរោនជាចង់សាលេ ប់» (ហេហ្ោល 

១៨:២៣, ៣១, ៣២; ៣៣:១១)។

 តពះរោនោ្់រពួកហោរាឲ្យហៅឯរាស្តេេនុពីស្សាដេលជាមួយនឹងការេំពាវ

នាវឲ្យពួកហគវលិត្រ�ប់មកមានភកតេពីជាមួយនឹងតទង់វញិ ។  តប្ិនហបើពួកហគ

សាតេ ប់តាមការេំពាវនាវហនះ តប្ិនហបើពួកហគដបរហចញពពីតពះរោល ត្រ�ប់មក 

រកតពះដែលមានតពះជនមរ្់វញិ ហនាះសារននការជំននុំជតមះរប្់ហោកហេលពី

យ៉ា នឹងមិនត្ររូវហកើ្រហ�ើងហ�ើយ។  ប៉ានុដនតេ ការតពមានដែលជាេ្កជួយ ្ ហ្ជង្្ះ 

ឲ្យមានជពីវ្ិរ រោនដតបកាលេ យហៅជាឥ្រន័យហៅវញិហដ្យ សារដ្រ ពួកហគ បែិហ្ធ។  

េំនួ្ររប្់ពួកហគត្ររូវមានរបួ្ កំ�ឹងរប្់ពួកហគរោនហងើបហ�ើងទា្់នឹងេ្ក 

នំាសាររប្់តពះ ហ�ើយឥ�ូវហនះ ពួកហគមានបំែង្្អប់ែល់ហោរាហេលពីយ៉ា



ហោកហេលពីយ៉ា  ជាេ្កស្្រុកហធ្ប៊ពី-ទំព័រ-129-

ដ្មហទៀ្រផង។ តប្ិនហបើហោករោនធ្លេ ក់ក្នុងកោតេ ប់នែពួកហគ ហគនឹងបញូ្ន 

ហោកហៅថ្វ យមាចា ្់ក្សត្រពីហយ្ិបិលជាមិនខាន ហតពាះថ្ តប្ិនហបើពួកហគ

អាចហធវើឲ្យ្មតេពីរប្់ហោក្ងាប់សាងា ្់រហៅវញិរោនពួកហគនឹងរចួផនុ្រពពីការ្ហតមច

បទទំនាយរប្់ហោកជាពិ្រតរោកែ!   ហៅចំហពាះហ្ចកតេពីហវទនាែ៏ធំហនះ ពួក

ហគហៅដ្រឈរយ៉ាងរងឹមំាហៅហលើការថ្វ យបង្ំតពះដកលេងកាលេ យរប្់ហគែដែល 

ហធវើែូហច្ះ ពួកហគរ្ឹរដ្របដនថាមកំ�នុ្ដែលរោននំាការជំននុំជតមះរប្់តពះននឋាន

្ួគ៌ឲ្យធ្លេ ក់មកហលើដផនែពីកាន់ដ្រខាលេ ំងហ�ើង។

 មានវធិពីពយារោលដ្រមួយគ្់រ ្តមាប់រាស្តេេនុពីស្សាដេលដែលរងរបួ្

ហនះ គឺការដបរហចញពពីេំហពើរោបរប្់ពួកហគ  ដែលរោនហធវើឲ្យតពះ�្តេននតពះ

ែ៏មានតពះហចសាតេ នំាមកនូវហ្ចកតេពីហវទនាឲ្យធ្លេ ក់មកហលើពួកហគ  ហ�ើយដបរមក

រកតពះហដ្យហច្រនា្ម័តគហសាម ះេ្់ពពីចិ្រតេ។ តពះរោនតបទានការធ្នារា៉ាប់រង

ែល់ពួកហគថ្       «ហបើកាលោេញបិទហម�មិនឲ្យហភលេៀងធ្លេ ក់ចនុះ ឬហបើេញ

បង្្ប់កែតេូ បឲ្យ ន្ុពីបំផ្លេ ញស្្រុក   ឬឲ្យមានអា្ន្ហរាគហកើ្រហ�ើងក្នុងពួករាស្តេ

េញ ហនាះហបើរាស្តេេញ ដែលរោនហៅតាមហ ម្ ះេញ ហគបនាទោ បខលេួន  ហ�ើយ 

េធិសាឋា នរកមនុខេញ   តពមទំាងង្កដបរហចញពពីផលេូវអាតកក់រប្់ហគ ហនាះេញ 

នឹងសាតេ ប់ពពីហលើឋាន្ួគ៌  ហ�ើយនឹងេ្់រហទា្េំហពើរោបរប្់ហគ    ទំាងហមើល 

ស្្រុកហគឲ្យជាផង» (ររោក្សត្រទពី២ ៧:១៣, ១៤)។ លទ្ធផលននតពះពរហនះហៅ

ដ្រកនលេងផនុ្រពពីពួកហគ  ដែលតពះរោនបនតេែកយកទឹកហភលេៀងនិងទឹក្ហន្សើមហចញ

ពពីពួកហគ រ�ូ្រទាល់ដ្រការដកទតមង់ដែលផនុ្ហចញពពីចិ្រតេមួយរោនហកើ្រហ�ើង៕



ទំព័រ-118-ពួកហោរា និងហ្តេចទំព័រ-118-



 ្ំហេងននការ្តេតីបន្ទា ្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ-ទំព័រ-131-

១០

សឡំេងនៃការស្តីបន្ទា សដ៏ធ្ងៃ់ធ្ងរ

ជំពូកហនះមានមូលដ្ឋា នហៅក្នុងគម្តីរពងសាវតារក្សត្រទតី១ ១៧:៨-

២៤; ១៨:១-១៩។

អាទិត្យ-២៧ ឧសភា    អំណាន តពះគម្តីរតបចំាន្្ង៖ ហអសាយ ជំពូក៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  តពះហយហូវ៉ា តទង់ ជា ពន្លឺ ហហើយ ជា ហ្ចកតេតី ្ហ្គ្រ ះ  រប្់ 

ខ្នុំ ហ្រើ ខ្នុំ នឹង ត្ររូវ ខ្្ច ចំហោះ អ្ក ណា តពះហយហូវ៉ា តទង់ ជា ទតី ពឹង ពំន្ក់ នន ជតីវ្ិរ ខ្នុំ 

ហ្រើ ត្ររូវ ឲ្យ ខ្នុំ ភ័យ ចំហោះ អ្ក ណា។  ទំននុក្រហមកើង ២៧:១

 ហោកហអលតីយ៉ា ហៅត្របនតេោក់ខ្ួនហៅឯហតជាះហករ តី្រ ក្នុងជួរភ្ំមួយរយៈ។ 

ហៅទតីហន្ះតពះបានតបទានអាោរដល់ហោកហដ្យការអសាចា រ្យ។ ហតកាយ មក 

ហទៀ្រ ហៅហពលតដលទឹកហតជាះត្ររូវរ តីង្្ងួ្រហដ្យភាពរាងំ្្ងួ្រ តពះក៏បាន ន្ុំឲ្យ

អ្កបហតមើរប្់តទង់ហៅរកកតន្ងតជកពួនហៅក្នុងស្រុកននសា្ន៍ដនទ។ 

«ចូរហតកាកហេើង ហៅឯសារបិតា ជាទតីតករុងរប្់ពួក ន្ុតីដូន អាស្័យហៅទតីហន្ះ 

វញិចនុះ អញបានបគ្រ ប់ស ត្ីហមមា៉ា យម្ាក់ហៅទតីហន្ះឲ្យចិញចា ឹមឯង»។

 ស្តេតីហនះមិនតមនជាសា្ន៍អនុតីសសាតអលហទ។ ន្ងមិនធ្្ប់បានទទួល

កិ្រតេិយ្និងឱកា្តដលរាស្ត្េ តមំាងរប្់តពះធ្្ប់បានទទួលហន្ះហេើយ 

ប៉ានុតនតេ ន្ងបានហជឿហលើតពះដ៏ពិ្រ ហហើយបានហដើរហៅក្នុងពន្លឺតដលកំពនុងតចងចំាង

ហៅហលើផ្ូវរប្់ន្ង។  ហហើយឥេូវហនះ ហៅហពលតដលគ្មា នជតមក ន្ុវ្រ្ិភាព 

្តមាប់ហោកហអលតីយ៉ា    ហៅក្នុងទឹកដតីអនុតីសសាតអល តពះបានបញូ្នហោក ឲ្យ 

ហៅឯស្តេតីហន្ះ ហដើម្តីត្វែងរកការការោរពតីតគរួសាររប្់ន្ង។

 «ដូហច្ះ ហោកក៏ហតកាកហេើងហៅឯតករុងសារបិតាកាលបានហៅដល់មា្់រ

ទាវែ រ តករុងហហើយ       ហន្ះហ�ើញមានស ត្ីហមមា៉ា យម្ាក់ កំពនុងត្រហរ ើ្ រកំាច់ហ�ើ 



ទំព័រ-132-ពួកហោរា និងហ្តេច

ហោក ក៏ហៅន្ងថា ្ូមយកទឹកក្នុងផតេិលមកឲ្យខ្នុំផឹកបនតេិច។កាលន្ងកំពនុង 

ត្រហៅយកទឹក ហន្ះហោកតស្កផ្តេ ំថា ្ូមយកនំបនុ័ងបនតេិចមកឲ្យខ្នុំផង»។  

 អំណ្់របានវយតបោរខទាមកំ្្់រមួយហនះឲ្យមានការ�លឺចាប់ជាខំ្្ង 

ហហើយអាោរតដលមានបនតេិចបនតេួចក៏ហហៀបត្រនឹងអ្់រលតីងហៅហហើយ។ 

ការមកដល់រប្់ហោកហអលតីយ៉ា ហៅន្្ងហន្ះ ហៅហពលតដលស្តេតីហមមា៉ា យ ហនះ 

តពរួយបារម្ភ តតកងន្ងចនុះចាញ់ការលំបាកក្នុងការចិញចា ឹមជតីវ្ិរ បានសាកល្ង 

ជំហនឿដ៏ធំបំផនុ្ររប្់ន្ង ហៅហលើតពះហចសាតេ ននតពះដ៏មានតពះជនមារ្់ ក្នុងការ

ផតេល់ដល់ហ្ចកតេតីត្ររូវការចំាបាច់រប្់ន្ង។ ប៉ានុតនតេ ហទាះបតីជាហៅក្នុងការពិបាក

ហវទន្ដ៏ខំ្្ងបំផនុ្ររប្់ន្ងយ៉ាងណាក៏ហដ្យ ក៏ន្ងបហញចា ញទតីបន្ទា ល់ នន

ជំហនឿរប្់ន្ងហដ្យការ្រ្ូញត្រ្រ្របហៅនឹង្ំណូមពររប្់ជនចតម្ក តដល 

បាន ន្ុំឲ្យន្ងតចករតំលកអាោរមួយមា៉ា ្់រជាមួយនឹងហោកហនះតដរ។ 

 ជាការហ្្ើយ្របហៅនឹង្ំណូមពរ ន្ុំនំប័នុងនិងទឹកពតី្ំណាក់ហោក

ហអលតីយ៉ា  ន្ងបាននិយយថា «ខ្នុំ្្្ហដ្យនូវតពះហយហូវ៉ា ជាតពះ ននអ្ក 

ដ៏មានតពះជនមារ្់ហៅថា ខ្នុំគ្មា នមួយដនុំហេើយ មានត្រហមសៅមួយកាតេ ប់ ហៅក្នុង ខ្ប់ 

និងហតបងបនតេិចបនតេួចហៅដបប៉ានុហណាណ ះ ហមើលតន ខ្នុំកំពនុងត្រហរ ើ្ រកំាច់ ហ�ើ ពតីរហនះ 

ហដើម្តីចូលហៅចម្ិន្តមាប់ខ្នុំ និងកូន ហយើងនឹងបរហិភាគត្រប៉ានុហណាណ ះ រចួស្ាប់ 

ហៅ»។  ហោកហអលតីយ៉ា ហ្្ើយហៅន្ងវញិថា «កនុំឲ្យខ្្ចហេើយ ្ូម ហៅហធវែើ 

ដូចជាអ្កបានថាចនុះ ត្រ្ូមហធវែើនំមួយយ៉ាង្ូរចមកឲ្យខ្នុំជាមនុន្ិន រចួ្ឹម 

ហធវែើ្តមាប់អ្ក និងកូនអ្កចនុះ ដ្ិ្រតពះហយហូវ៉ា ជាតពះននសា្ន៍ អនុតីសសាតអល 

តទង់មានតពះបនទាូលដូហច្ះថា ហមសៅក្នុងខ្ប់ហន្ះ នឹងមិន តដលផនុ្រ ហៅ ហហើយ 

ហតបងក្នុងដបក៏មិនតដលរហោះហេើយ ដរាបដល់ន្្ងតដលតពះហយហូវ៉ានឹងបង្នុរ

ហភ្ៀងមកហលើតផនដតី»។ 

 មិនមានការទាមទារការសាកល្ងហ្ចកតេតីជំហនឿណាធំជាងហនះហទៀ្រ

ហេើយ។ ស្តេតីហមមា៉ា យហនះបានតបតពឹ្រតេហៅហលើជនចតម្កទំាងអ្់ហដ្យចិ្រតេ

្ប ន្ុរ្ និងហដ្យហ្រ តី ចាប់ពតីហពលហន្ះមក ឥេូវហនះ ហដ្យមិនខវែល់អំពតី

ការ�លឺចាប់តដលអាចនឹងហកើ្រហេើងដល់របូន្ងនិងកូន និងហដ្យទនុកចិ្រតេហៅ



 ្ំហេងននការ្តេតីបន្ទា ្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ-ទំព័រ-133-

ហលើតពះននសា្ន៍អនុតីសសាតអលថាតទង់នឹងតបទានអវែតីៗតាម្រតមរូវការរប្់ន្ង 

ន្ងបាន្្ងកា្់រការសាកល្ងដ៏ធំ តាមរយៈការរាក់ទាក់ទទួលហភ្ៀវ ហដ្យ 

ហធវែើ «តាមបគ្រ ប់រប្់ហអលតីយ៉ា »។

ច័ន្ទ-២៨ ឧសភា    អំណាន តពះគម្តីរតបចំាន្្ង៖ ហអសាយ ជំពូក៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ឯ តកឹ្រ្យវន័ិយ រប្់ តពះហយហូវ៉ា ហន្ះ តគប់ លក្ខណ៍ 

ក៏ តក តពលឹង ហេើង វញិ ហ្ចកតេតី បន្ទា ល់ នន តពះហយហូវ៉ា ជា ពិ្រ ក៏ ហធវែើ ឲ្យ មននុ្្ស 

ហ្្ ល្ងង់ មាន តបាជ្ា ។ ទំននុក្រហមកើង ១៩:៧

 ស្តេតីហភនតី្របូហនះបានបគ្ហា ញការទទួលហោរារប្់តពះយ៉ាងពិហ្្ 

អសាចា រ្យ ហហើយជំហនឿរប្់ន្ងក៏ពិហ្្អសាចា រ្យណា្់តដរន្ងក៏បានទទួល 

រគ្វែ ន់ដ៏្ប ន្ុរ្យ៉ាងអសាចា រ្យផងតដរ។ «រចួទំាងន្ង និងហោកតពមទំាងកូន 

ន្ង តគប់គ្្បានបរហិភាគ ្រមកជាយូរន្្ង។     ឯហមសៅក្នុងខ្ប់ហន្ះ មិនតដល 

អ្់ហៅ ហហើយហតបងក្នុងដបក៏មិនហចះរហោះហេើយ  ដូចជាហ្ចកតេតីតដលតពះ

ហយហូវ៉ាបានមានតពះបនទាូល ហដ្យសារហអលតីយ៉ា »។  

 «ហតកាយហន្ះមក មានន្្ងមួយ  កូនរប្់ន្ងមាចា ្់ផទាះហន្ះចាប់មាន

ជំងលឺ ជាទម្ងន់ ដល់ហម៉ា្ះបានជាគ្មា នដហងហាើមក្នុងខ្ួនហេើយ ដូហច្ះ ន្ងនិយយ ហៅ 

ហអលតីយ៉ាថា   ឱអ្ក្ំណពវែរប្់តពះហអើយ   ហ្រើខ្នុំនឹងហោកមានការអវែតីនឹងគ្្ 

ហោកបានមកឯហណះ ហដើម្តីរឭំកពតីអំហពើបាបរប្់ខ្នុំ  ហហើយនឹង ្ ម្ាប់ កូនខ្នុំ 

ឬ?»

 «ត្រហោកហ្្ើយ្របថា ្ូមឲ្យកូនអ្កមកខ្នុំចនុះ រចួហោកក៏ទទួល កូន 

ពតីតទរូងន្ង បតីហេើងចូលហៅក្នុងបនទាប់តដលហោកអាស្័យហៅ ហហើយហផតេក ហៅ 

ហលើដំហណករប្់ហោក … ហោកក៏ហតទាបហលើកូនហន្ះបតីដង   ទំាង អំោវន្វ 

ដល់តពះហយហូវ៉ា … តពះហយហូវ៉ាតទង់សាតេ ប់តាមហអលតីយ៉ា   ហហើយតពលឹង រប្់ 

កូនហន្ះ ក៏ត្រេប់ចូលមកក្នុងខ្ួនវ ឲ្យរ្់ហេើងវញិ។   ហន្ះហអលតីយ៉ា ក៏បតីកូន 

ហន្ះចនុះពតីបនទាប់មក ចូលហៅក្នុងផទាះ តបគល់ដល់មាតេ យវញិ ហដ្យោក្យថា ហមើល 

កូនអ្កមានជតីវ្ិររ្់វញិហហើយ។ ន្ងនិយយហេើងថា ឥេូវហនះខ្នុំ ដឹង ហហើយថា



ទំព័រ-134-ពួកហោរា និងហ្តេច

ហោកជាអ្ក្ំណពវែរប្់តពះពិ្រ ហហើយថា  តពះបនទាូលននតពះហយហូវ៉ាក៏ហៅ 

នឹងមា្់រហោក»។

 ស្តេតីហមមា៉ា យហៅសារបិតាបានតចករតំលកហមសៅមួយដនុំរប្់ន្ង ជាមួយ 

ហោកហអលតីយ៉ា  ហហើយជាលទ្ធផលត្រេប់មកវញិ ជតីវ្ិររប្់ន្ងនិងកូនន្ង 

ក៏ត្ររូវបានតពះរកសាទនុក។ ហហើយតពះបាន្នយាថា នឹងតបទានតពះពរដ៏ធំដល់ 

អ្់អ្កណាតដលផតេល់ការអាណិ្រអា្ូរដល់អ្កតដលមានហ្ចកតេតីត្ររូវការ

ខំ្្ងជាងខ្ួន ហៅហពលមានការពិបាក និងហពលមានហ្ចកតេតីត្ររូវការចំាបាច់។ 

តពះអងរមិនតដលផ្្្់តតបហេើយ។ ្ពវែន្្ងហនះ តពះហចសាតេ រប្់តពះមានមិន

្ិរចជាងជំន្ន់ហោកហអលតីយ៉ា ហេើយ។ ្ពវែន្្ងហនះ ហ្ចកតេតី្នយាតដលតពះ

អងរ្ហ្គ្រ ះបានមានបនទាូលក៏ហៅត្រពិ្រតបាកដ ដូចជាហពលមនុនដតដល«អ្ក 

ណាតដលទទួលហោរា ពតីហតោះជាហោរា អ្កហន្ះនឹងបានរគ្វែ ន់ ដូចជារគ្វែ ន់ 

រប្់ហោរា ឯអ្កណាតដលទទួលមននុ្្ស ន្ុចរ្ិរ ពតីហតោះជាមននុ្្ស ន្ុចរ្ិរ 

ហន្ះនឹងបានរគ្វែ ន់ ដូចជារគ្វែ ន់រប្់មននុ្្ស ន្ុចរ្ិរតដរ» (មា៉ា ថាយ ១០:៤១)។

 «កនុំឲ្យហភ្ចហ្ចកតេតីហៅហ៉៉ាហេើយ ដ្ិ្រមននុ្្សខ្ះបានទទួលទំាងហទវតា 

ឲ្យ្ំណាក់ហៅឥ្រដឹងផង ហដ្យមានហ្ចកតេតីហន្ះឯង» (ហហហតពើ ១៣:២)។ 

តពះបនទាូលហនះមិនបានបា្់របង់កមំ្ាងទាល់ត្រហសាះហៅតគប់្ម័យកាល។ 

តពះវរបិតាននហយើងតដលគង់ហៅឋាន្ួគ៌ ហៅត្របនតេដ្ក់ពតគ្យឱកា្ហៅ

តាមផ្ូវននកូនៗរប្់តទង់ តដលជាតពះពរដ៏ោក់កំបំាង ហហើយអ្់អ្កណា

តដលបហងកើនឱកា្ហនះនឹងរកហ�ើញនូវអំណរដ៏អសាចា រ្យ។ «ហហើយហបើឯងផតេល់ 

ហ្ចកតេតី្ប ន្ុរ្ ដល់មននុ្្សហស្កឃ្្នទំាងចតម្្រចិ្រតេននអ្កតដលមានទនុក្ខ

ហវទន្ ហន្ះពន្លឺរប្់ឯងនឹងភ្លឺហេើងក្នុងទតីងងឹ្រ ហហើយហ្ចកតេតីងងឹ្រ រប្់ឯង 

នឹងបានភ្លឺ ដូចជាហវោន្្ងត្រង់។ តពះហយហូវ៉ាតទង់នឹងនំ្ផ្ូវឯងជានិចចា ហហើយ

នឹងចតម្្រតពលឹងឯងហៅក្នុងទតីហួ្រតហង តទង់នឹងហធវែើឲ្យ្្ឹងឯងបានមំាមួន 

ឯងនឹងបានដូចជា្ួនចបារតដលហគហសសាចទឹក ហហើយដូចជាកបាលទឹកតដល

មិនខ្នហូរហេើយ» (ហអសាយ ៥៨:១០, ១១)។



 ្ំហេងននការ្តេតីបន្ទា ្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ-ទំព័រ-135-

អង្គារ-២៩ ឧសភា    អំណាន តពះគម្តីរតបចំាន្្ង៖ ហអសាយ ជំពូក៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  តពះហយហូវ៉ា តទង់ នឹង ហបើក ឃំ្្ង ដ៏ វហិ្្ រប្់ តទង់ ឲ្យ 

ដល់ ឯង គលឺ ជា នផទា ហម� ឲ្យ មាន ហភ្ៀង ធ្្ក់ មក ្ ំរាប់ ស្រុក ឯង តាម រដូវ កាល 

ហហើយ នឹង ឲ្យ ពរ ដល់ តគប់ ទំាង ការ តដល នដ ឯង ហធវែើ ហន្ះ ឯង នឹង ឲ្យ សា្ន៍ ជា 

ហតចើន ខចាតី ឥ្រ មាន ខចាតី ពតី ហគ វញិ ហេើយ។ ហចាទិយកថា ២៨:១២

 តពះមានបនទាូលហៅកាន់អ្កហសាមា ះត្រង់ហៅ្ម័យ្ពវែន្្ងហនះថា «អ្ក 

ណាតដលទទួលខ្នុំ ហន្ះក៏ហ ម្ា ះថាទទួលតពះអងរ  តដលចា្់រឲ្យខ្នុំមកតដរ»។ 

ហៅក្នុងតពះន្មរប្់តទង់ មិនមាន្កមមាភាពតដលបគ្ហា ញថាគ្មា នការទទួល 

សារ ល់និងរគ្វែ ន់ហន្ះហេើយ។ ហហើយហៅក្នុងហគ្លបំណងននការទទួលសារ ល់ 

ដូចគ្្ហនះ តពះតគិ្តេរមួបញចាូ ល្ូម្តីត្រអ្កដ៏ហខសាយបំផនុ្រ ឬទន់ទាប បំផនុ្រផង 

តដរ តពះអងរមានបនទាូលថា «អ្កណាតដលឲ្យទឹកត្រជាក់ត្រមួយតកវ ហៅ កូន ហកមាង 

្ូរចមួយហនះផឹក ពតីហតោះជា្ិ្្សខ្នុំ ហន្ះខ្នុំតបាប់អ្ករាល់គ្្ជាតបាកដថា អ្ក 

ហន្ះមិនបា្់ររគ្វែ ន់ខួ្នហេើយ» (មា៉ា ថាយ ១០:៤០, ៤២)។

 ហៅក្នុងអំេនុងហពលននភាពរាងំ្្ងួ្រនិងអំណ្់រហនះ    ហោកហអលតីយ៉ា

បានអធិសាឋា នយ៉ាងអ្់ពតីចិ្រតេ  ្ូមឲ្យចិ្រតេរប្់រាស្តេអនុតីសសាតអលគ្កតបរហចញ

ពតីការថាវែ យបងរំដល់តពះតក្ងក្ាយ     ហហើយមកមានភកតេតីភាពចំហោះតពះវញិ។ 

ហោរាបានរង់ចំាហដ្យចិ្រតេអ្់រធមា្់រ    ហៅហពលតដលតពះហ្តេរប្់តពះកំពនុង

្ងក្់រយ៉ាងធ្ងន់ ហៅហលើទឹកដតីតដលកំពនុងរងហតគ្ះហនះ។ ហៅហពលតដលហោក

បានហមើលហ�ើញការ�លឺចាប់និងចំណង់ហកើនហេើងហៅតគប់ទិ្ទតី ចិ្រតេរប្់

ហោកហោរហពញហៅហដ្យទនុក្ខតពរួយ ហហើយហោកចង់បានអំណាចហដើម្តីហធវែើឲ្យ

មានការតកទតមង់យ៉ាងឆាប់រហ័្។ ប៉ានុតនតេ តពះកំពនុងហធវែើការតាមតផនការរប្់

តទង់ហដ្យផ្ទា ល់។     ហហើយអវែតីតដលអ្កបហតមើរប្់តពះអងរអាចហធវែើហន្ះគលឺការ

អធិសាឋា នហដ្យជំហនឿ      និងរង់ចំាហពលហវោនន្កមមាភាពតាមការ្ហតមច

តពះទ័យរប្់តពះប៉ានុហណាណ ះ។

 ការហបាះបង់ជំហនឿ តដលរ តីករាលដ្លហៅ្ម័យហ្តេចអ័ោប់    គលឺជា

លទ្ធផលននការតបតពឹ្រតេខនុ្អ្់ហពលជាហតចើនឆំ្ា។ រាស្តេអនុតីសសាតអលបានគ្ក



ទំព័រ-136-ពួកហោរា និងហ្តេច

ហចញពតីផ្ូវត្ររូវបនតេិចមតេងៗ មួយឆំ្ាបនតេិចៗ។ ពួកហគបដិហ្ធមិនតពមហធវែើផ្ូវត្រង់ 

្តមាប់ហជើងរប្់ពួកហគ ពតីមួយជំន្ន់ហៅមួយជំន្ន់ ហហើយទតីបំផនុ្រ តបជារាស្តេ

ភាគហតចើនបានតបគល់ខ្ួនហគ ឲ្យហៅហៅហតកាមការដឹកនំ្រប្់អំណាចននភាព

ងងឹ្រ។

 តបតហលមួយ្្រវ្រ្សរប៍ានកន្ងផនុ្រហៅ ហៅហតកាមការតគប់តគងរប្់

ហ្តេចដ្វ តីឌសា្ន៍អនុតីសសាតអលធ្្ប់មានអំណរក្នុងការហតចៀងចហតមៀង្រហ ើ្រ

្រហមកើងតពះដ៏ខ្្់បំផនុ្រ ក្នុងការទទួលសារ ល់ការទតីពឹងរប្់ពួកហគហៅហលើតទង់ 

ហដើម្តីហ្ចកតេតីហមតាតេ ករនុណាជាហរៀងរាល់ន្្ង។ សាតេ ប់ោក្យ្រហ ើ្រ្រហមកើង រចួពួក 

ហគបានហតចៀងថា៖

 «ឱតពះដ៏ជួយ្ហ្គ្រ ះហយើងខ្នុំហអើយ …

  ឯពួកអ្កតដលហៅទតីឆា្ង យបំផនុ្រ 

 ហគក៏ខ្្ចហដ្យការអសាចា រ្យរប្់តទង់ 

 តទង់បណាតេ លឲ្យហពលតពលឹមសសាង 

 និងហពលោ្ង ចតពលប់ បានអរ្បបាយផងគ្្។ 

 តទង់ក៏ត្រកសា ហហើយហសសាចស្ពតផនដតី 

 តពមទំាងហធវែើឲ្យមានផលកាន់ត្រហតចើនហេើង 

 ហដ្យទហន្ននតពះមានទឹកហពញ 

 រចួតទង់ផរ្់រផរង់ឲ្យមានស្រូវ ហដ្យហរៀបចំតផនដតីយ៉ាងហន្ះ។ 

 តទង់ហសសាចគន្ងទំាងប៉ានុន្មា នជាបរបូិរ 

 ក៏ពតគ្បអាចម៍បំណះ 

 ហហើយហធវែើឲ្យដតីទន់ ហដ្យទឹកហភ្ៀង ក៏តបទានពរដល់ពន្ក៖ 

 តទង់ហតបា្តបទានឲ្យឆំ្ាបានតបកបហដ្យ 

 ហ្ចកតេតី្ប ន្ុរ្ននតទង់វលិខួប 

 ហហើយអ្់ទំាងផ្ូវតទង់ក៏ស្ក់ជាហ្ចកតេតីបរបូិរ 

 ហន្ះក៏ស្ក់មកហលើដតីឃ្វែ ល្្រវែហៅទតីរហោស្ាន៖ 



 ្ំហេងននការ្តេតីបន្ទា ្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ-ទំព័រ-137-

 ហហើយអ្់ទំាងទួលក៏ព័ទ្ធហដ្យហ្ចកតេតីអំណរតដរ 

 អ្់ទំាងដតីឃ្វែ ល្្រវែបានតបដ្ប់ហដ្យហវែូងហចៀម 

 ឯតចកភ្ំទំាងប៉ានុន្មា ន ហន្ះក៏មានស្រូវដ្្ោ្ហពញ 

 ទតីទំាងហន្ះបន្លឺហេើង ហដ្យអំណរ ហហើយក៏ហតចៀងផង» 

     (ទំននុក្រហមកើង ៦៥:៥, ៨-១៣)។

្ុធ-៣០ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក១០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ត្ររូវ ឲ្យ នឹក ពតី តពះហយហូវ៉ា ជា តពះ នន ឯង វញិ ដ្ិ្រ គលឺ តទង់ 

ហហើយ តដល តបទាន ឲ្យ ឯង មាន ឥទ្ធិឫទ្ធិ ឲ្យ បាន តទព្យ ្ ម្្រតេិ ហដើម្តី នឹង 

បញ្្ក់  ហ្ចកតេតី ្ ញ្ញា  តដល តទង់ បាន ្ ្្ នឹង ពួក អយ្យហកា ឯង ដូច ជា មាន 

្ពវែ ន្្ង ហនះ។ ហចាទិយកថា ៨:១៨

 កាលហណាះសា្ន៍អនុតីសសាតអលបានទទួលសារ ល់តពះថាជា «តពះតដល 

បានោ្រតគឹះននតផនដតី» ហគបានហតចៀង ហដ្យបគ្ហា ញពតីហ្ចកតេតីជំហនឿថា៖

  «តទង់បានតំាងឫ្តផនដតីហដើម្តីឲ្យបានមំាមិនឲ្យត្ររូវរញួ្យហៅអ្់កល្ 

 តទង់បានតគបតផនដតីហដ្យទឹកហតរៅ ដូចជាតគបហដ្យអាវ 

 ទឹកហន្ះក៏តគបអ្់ទំាងភ្ំផង 

 កាលតទង់បគ្រ ប់ ហន្ះទឹកបានហូរហៅ 

 ក៏តបញាប់ហៅហដ្យ្ូរផរររប្់តទង់ 

 អ្់ទំាងភ្ំបានដនុះហេើង 

 ហហើយតចកទំាងប៉ានុន្មា នក៏ស្រុ្រហៅ 

 គលឺហៅត្រង់កតន្ងតដលតទង់បានកំណ្់រឲ្យ 

 តទង់បានដ្ក់តពំខណ្ឌ  មិនឲ្យទឹកហូររលំងហេើយ 

 ហដើម្តីកនុំឲ្យហេើងលិចតផនដតីហទៀ្រ»

     (ទំននុក្រហមកើង ១០៤:៥-៩)។



ទំព័រ-138-ពួកហោរា និងហ្តេច

 គលឺហដ្យសារត្រតពះហចសាតេ រប្់តពះដ៏ធំគ្មា នតដនកំណ្់រ   តដលធ្្រនុ

ទំាងឡាយននធមមាជា្ិរហៅហលើតផនដតី ហៅក្នុង្មនុតទ និងហៅហលើ អាកា្មាន 

តពំតដន។ ហហើយតទង់ហតបើធ្្រនុទំាងអ្់ហនះ្តមាប់ជាហ្ចកតេតី្បបាយរ តីករាយ

ដល់្្រវែហោកទំាងឡាយ «តពះហយហូវ៉ាតទង់នឹងហបើកឃំ្្ងដ៏វហិ្្រប្់

តទង់ឲ្យដល់ឯង គលឺជានផទាហម� ឲ្យមានហភ្ៀងធ្្ក់មក្តមាប់ស្រុកឯងតាម

រដូវកាល ហហើយនឹងឲ្យពរដល់តគប់ទំាងការតដលនដឯងហធវែើ» (ហចាទិយកថា 

២៨:១២)។

 «តទង់ហធវែើឲ្យមានកបាលទឹកផនុ្ហេើងហៅក្នុងតចកភ្ំ 

 ទឹកហន្ះហូរហៅកណាតេ លភ្ំ 

 ក៏ឲ្យតគប់ទំាង្្រវែហៅវលមានទឹកផឹក 

 ឯោនតពក៏ផឹកត្្្រតដរ 

 អ្់ទំាង្្រវែហហើរហលើអាកា្ហធវែើ្ំបនុក 

 តាមផ្ូវទឹកទំាងហន្ះ 

 ហហើយកហ្ញ្ៀវហលងហៅហលើតមកហ�ើ …  

 តទង់ហធវែើឲ្យហ ម្ា ដនុះហេើង្តមាប់្្រវែ 

 ហហើយបតន្្តមាប់មននុ្្ស 

 ហដើម្តីឲ្យទំាងពតីរបានអាោរពតីតផនដតីមក 

 តពមទំាងសសាទំោំងបាយជូរ 

 តដលនំ្ឲ្យចិ្រតេមននុ្្សបាន្បបាយ … 

 ឱតពះហយហូវ៉ាហអើយ អ្់ទំាងស្ានដរប្់តទង់មាន 

 ហតចើនតបការណា្់ហ្ន៎ 

 តទង់បានហធវែើទំាងអ្់ហដ្យតបាជ្ា 

 តផនដតីបានហពញហដ្យរប្់តដលតទង់បហងកើ្រ៖ 

 ននុន៎ះហ្ន៎ ្មនុតទដ៏ធំ ហហើយទូោយ 



 ្ំហេងននការ្តេតីបន្ទា ្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ-ទំព័រ-139-

 ហៅក្នុងទឹកហន្ះមានរប្់រហវ ើកឥ្រគណន្ 

 ជា្្រវែទំាង្ូរចទំាងធំ … 

 តគប់្្រវែទំាងហន្ះ្ង្ឹមចំាត្រតទង់ 

 ឲ្យតទង់បានតបទានចំណតី ដល់វតាមត្ររូវហពល 

 តទង់ក៏តបទានឲ្យ ហហើយវទទួលយក 

 កាលតទង់ោតពះហ្តេហៅ 

 ហន្ះវបានត្្្រហដ្យរប្់ល»្

 (ទំននុក្រហមកើង ១០៤:១០-១៥; ២៤-២៨)។

ព្ហស្បតិ៍-៣១ ឧសភា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក១១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ចូរ តបយ័្រ្ ចនុះ តតកង ចិ្រតេ ឯង រាល់ គ្្ ត្ររូវ ហ្ចកតេតី ល្ួង 

ហហើយ តបរ ហចញ ហៅ ហគ្រព តប្ិរប្រតេិ តកាប ថាវែ យ បងរំ ដល់ តពះ ដ៏នទ ។

ហចាទិយកថា ១១:១៦

 សា្ន៍អនុតីសសាតអលមានឱកា្ននកតេតីអំណរជាហតចើនហលើ្លនុប។ 

ទឹក ដតីតដលតពះបាននំ្ពួកហគចូលកាន់កាប់  គលឺជាតដនដតីតដល្ំបូរហៅហដ្យ

ទឹកហដ្ះនិងទឹក�មានុំហូរហហៀរ។ ហៅហពលតដលពួកហគហដើរហៅមកហៅទតីរហោស្ាន 

តពះបានបញ្្ក់តបាប់ដល់ពួកហគថាតពះអងរកំពនុងដឹកនំ្ពួកហគហៅកាន់តបហទ្

មួយតដលនឹងមិនតដលរងហតគ្ះហដ្យការខវែះទឹកហភ្ៀងហេើយ។ តពះបានមាន 

បនទាូលតបាប់ពួកហគថា «ដ្ិ្រស្រុកតដលឯងចូលហៅចាប់យកហន្ះ មិនតមន ដូច 

ជាស្រុកហអ ន្ុតីពទា តដលឯងហទើបនឹងហចញមកជាស្រុកតដលឯងបានសាបហតោះ 

រចួហបើកទំនប់ហដ្យហជើង ឲ្យទឹកហូរហសសាច ដូចជាហៅចបារបតន្ហន្ះហទ»។ 

 តពះបានតបទានហ្កតេតី្នយាពតីទឹកហភ្ៀងដ៏្ំបូរតបបហនះ   ហដ្យមាន

លក្ខខណ្ឌ ហៅហលើការសាតេ ប់បគ្រ ប់។ តពះជាមាចា ្់អះអាងបញ្្ក់ថា  «ឯស្រុក 

តដលឯងនឹង្្ងហៅចាប់យកហនះ   គលឺជាស្រុកមានភ្ំមានតចក   ហហើយក៏បាន

ហសសាចហដ្យទឹកហភ្ៀងពតីហលើហម�មកវញិ ជាស្រុកតដល តពះហយហូវ៉ា ជាតពះ 

ននឯងតទង់ត្រកសា តពះហនត្រតពះហយហូវ៉ាជាតពះននឯង ហចះត្រ ទ្រ ហមើល ស្រុក 



ទំព័រ-140-ពួកហោរា និងហ្តេច

ហន្ះជានិចចា តំាងពតីហដើមឆំ្ា រហូ្រដល់ចនុងឆំ្ា។ 

 ហបើ្ិនជាឯងរាល់គ្្នឹងសាតេ ប់អ្់ពតីចិ្រតេ តាមបគ្រ ប់អញ  តដលអញ 

តបាប់ហៅន្្ងហនះ ឲ្យបានស្ឡាញ់ដល់តពះហយហូវ៉ា ជាតពះននឯង និងហគ្រព

តប្ិរប្រតេិដល់តទង់ឲ្យអ្់ពតីចិ្រតេ អ្់ពតីតពលឹងឯង   ហន្ះអញនឹងបង្នុរឲ្យមាន

ហភ្ៀងមកហលើស្រុកឯងតាមរដូវកាល គលឺជាហភ្ៀងខ្ងហដើមរដូវ និងខ្ងចនុងរដូវ 

ហដើម្តីឲ្យឯងអាចនឹងតចរូ្រស្រូវឯង  ហហើយហបះតផ្ទំោំងបាយជូរ  តពមទំាង ហធវែើ 

ហតបងរប្់ឯងបាន។   អញនឹងឲ្យមានហ ម្ា ហៅវល  ្តមាប់ហវែូង្្រវែឯង 

ហហើយខ្ួនឯងក៏នឹងបរហិភាគត្្្រផង»។

 តពះបានតពមានដល់បណាតេ ជនថា «ចូរតបយ័្រ្ចនុះ តតកងចិ្រតេឯងរាល់

គ្្ត្ររូវហ្ចកតេតីល្ួង ហហើយតបរហចញ ហៅហគ្រពតប្ិរប្រតេិតកាបថាវែ យបងរំដល់

តពះដនទ រចួហ្ចកតេតីខ្្ល់ននតពះហយហូវ៉ា្ួលហេើងទា្់នឹងឯង ហហើយ តទ ង់ 

បិទ នផទាហម� មិនឲ្យមានហភ្ៀង ឲ្យដតីតលងបហងកើ្រផល ហន្ះឯងរាល់គ្្នឹងត្ររូវ

វនិ្្បា្់រហចញ យ៉ាងឆាប់ពតីស្រុកដ៏ល ្តដលតពះហយហូវ៉ាតបទានមកឯង» 

(ហចាទិយកថា ១១:១០-១៧)។ 

 តពះបានតពមានដល់រាស្តេអនុតីសសាតអលថា «ប៉ានុតនតេ ហបើឯងមិនតពមសាតេ ប់

តាមតពះបនទាូលននតពះហយហូវ៉ា ជាតពះននឯង ហហើយមិនតបយ័្រ្នឹងតបតពឹ្រតេ

តាមតគប់ទំាងហ្ចកតេតីបញញា្រតេិ និងចបាប់ទំាងប៉ានុន្មា នរប្់តទង់ តដលអញបគ្រ ប់ 

ដល់ឯងហៅន្្ងហនះហទ ហន្ះអ្់ទំាងហ្ចកតេតីបណាតេ សាទំាងហនះនឹងផសាយមក

ហលើឯង ហហើយរ្់រមករកឯងផង»។ «ឯហម�ពតីហលើកបាលឯង និងបានដូច ជា 

លងហាិន ហហើយដតីហៅហតកាមឯង នឹងបានដូចជាតដក។ តពះហយហូវ៉ាតទង់នឹងហធវែើ

ឲ្យមានហភ្ៀងមកហលើស្រុកឯង ជាធូលតី និងផង់លម្ងដតី តដលនឹង ធ្្ក់ពតី ហលើ 

ហម�មកហលើឯង ដរាបដល់ឯងវនិ្្បា្់រអ្់ហៅ» (ហចាទិយកថា ២៨:១៥, 

២៣, ២៤)។

 ទំាងហនះគលឺជាតពះបនទាូល ហៅក្នុងចំហណាមដំបូន្មា នល្ៗ ទំាងឡាយ រប្់

តពះហយហូវ៉ាហៅកាន់សា្ន៍អនុតីសសាតអលពតីបនុរាណ។ តទង់បានបគ្រ ប់រាស្តេ

រប្់តទង់ឲ្យ «រកសាអ្់ទំាងោក្យអញទំាងហនះទនុកហៅក្នុងចិ្រតេ ក្នុងតពលឹង 



 ្ំហេងននការ្តេតីបន្ទា ្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ-ទំព័រ-141-

ឯង ចនុះ ហហើយត្ររូវឲ្យចងោក្យទំាងហនះភ្ាប់ហៅនដឯងទនុកជាទតី្មារ ល់ និង

្តមាប់ជាស្ាកហៅកណាតេ លថា្ង ្ឯង។ ត្ររូវឲ្យបហតងៀនោក្យទំាងហនះដល់

ពួកកូនហៅឯង ហដ្យនិយយតបាប់ក្នុងកាលតដលឯងអងរនុយហៅក្នុងផទាះ ហហើយ 

ហដើរតាមផ្ូវ ក្នុងកាលតដលហដក ហហើយហតកាកហេើងផង» (ហចាទិយកថា 

១១:១៨, ១៩)។ ហទាះបតីជាមានការតតា្់បគ្រ ប់យ៉ាងចបា្់ដូហច្ះក៏ហដ្យ ក៏

ហៅតគ្តដលហពលហវោបានកន្ងហៅរាប់្្រវ្រ្សរ ៍ពតីជំន្ន់មួយហៅជំន្ន់ មួយ 

ពួកហគហមើលតលងហ�ើញ ន្ុខនុមាលភាពខ្ងតពលឹងវញិ្ញា ណ    តដលតពះបាន

ហរៀបចំទនុកបតមរុងឲ្យពួកហគ្រហៅហទៀ្រតដរ  ឥទ្ធិពលននការហបាះបង់ជំហនឿតដល

នំ្ឲ្យវនិ្្បានគំរាមកំតហងថា  នឹងហបា្្ម្ា្រនូវរាល់របំាងននតពះគនុណ

រប្់តពះ។

សុព្រ-១ មិ្ុនា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក១២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  តពះ តទង់ ជា ទតី ពឹង តជក ក៏ ជា កំឡាំង នន ហយើង ខ្នុំ ជា ជំនួយ   

តដល ហៅ ជាប់ ជា មួយ ក្នុង តគ្ អា្ន្ ។ ទំននុក្រហមកើង ៤៦:១

 ដូហច្ះ ឥេូវហនះ តពះបានបណាតេ លឲ្យការជំននុំជតមះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផនុ្ររប្់

តទង់ធ្្ក់មកហលើរាស្តេរប្់តទង់។ ការទ្្សន៍ទាយរប្់ហោកហអលតីយ៉ា  បាន 

្ហតមចយ៉ាងជាក់ចបា្់។ ហគបានត្វែងរកអ្កនំ្សារននការវកឹវរហនះ ពតីទតី តករុង 

មួយហៅទតីតករុងមួយ ពតីតបហទ្មួយហៅតបហទ្មួយ អ្់រយៈហពលបតីឆំ្ា។ ហៅ 

ចំហោះតពះរាជបញ្្រប្់ហ្តេចអ័ោប់ហនះ ពួកអ្កដឹកនំ្ជាហតចើនបាន្្្

ថាវែ យកិ្រតេិយ្ដល់ហ្តេចថា ពួកហគមិនអាចរកហោរាហនះហ�ើញហៅក្នុងតបហទ្

រប្់ពួកហគហទ។  ការរនុករកហៅត្របនតេ  ចំហោះតពះន្ងហយ្ិបិលនិងហោរា

រប្់តពះបាល ពួកហគ្ប់្ហោរាហអលតីយ៉ាដល់្្ឹង   ហហើយពួកហគ បានខិ្រខំ 

ឥ្រ្ំនចកមំ្ាង ហដើម្តីនំ្គ្្់រឲ្យមកហៅហតកាមអំណាចរប្់ពួកហគ។    ប៉ានុតនតេ 

ហៅត្រមិនមានហភ្ៀងដតដល។ 

 ហៅបំផនុ្រ «កាលកន្ងជាយូរហហើយ» ហន្ះតពះបនទាូលននតពះបានមក

ដល់ហោកហអលតីយ៉ាថា  «ចូរហៅបគ្ហា ញខ្ួនឲ្យអ័ោប់ហ�ើញ     ហន្ះអញនឹង



ទំព័រ-142-ពួកហោរា និងហ្តេច

បង្នុរឲ្យហភ្ៀងធ្្ក់ចនុះមកហលើតផនដតី»។

 ហដ្យការសាតេ ប់បគ្រ ប់តាមការតតា្់បគ្រ ប់ហនះ       «ហអលតីយ៉ា ក៏ហៅ 

ហដើម្តីបគ្ហា ញខ្ួនដល់អ័ោប់»។   ហៅហពលតដលហោរាបានហចញដំហណើ រហៅ

កាន់ស្រុកសាមា៉ា រ តី   ហ្តេចអ័ោប់បានហ្្ើការហៅហោកអូបាឌាជាឧកញា៉ាវងំ

ថា ពួកហគត្ររូវត្រហៅកតន្ងរន្ធទឹកនិងហតជាះទំាងប៉ានុន្មា នតដលហៅក្នុងស្រុក តតកង

អាចរកហ ម្ា មកចិញចា ឹមហ្ះនិងោគ្្់រឲ្យរ្់ហៅ្រហៅហទៀ្របាន។  ្ូម្តី ត្រ 

ហៅក្នុងតពះរាជវងំក៏ហដ្យ ក៏ផលប៉ាះោល់ននភាពរាងំ្្ងួ្រតដលបានបនតេយ៉ាង

យូរហនះបានវយតបោរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតដរ។ តពះរាជាមានតពះទ័យតពរួយ ជាខំ្្ង 

ចំហោះអាយនុជតីវ្ិរននតពះរាជវងសាននុវង្សរប្់តពះអងរ តទង់ក៏្ហតមចតពះទ័យរមួ 

ដំហណើ រជាមួយនឹងអ្កបហតមើរប្់តពះអងរហដ្យផ្ទា ល់ ក្នុងការត្វែងរកទតីវល

តដលមានហ ម្ា គួរជាទតីហពញចិ្រតេ។ «ដូហច្ះ ហគក៏តចកស្រុកគ្្ ហដើម្តីនឹងហដើរ ហៅ 

មក គលឺអ័ោប់បានហដើរផ្ូវមួយត្រឯងហៅ ហហើយអូបាឌាក៏ហៅតាមផ្ូវមួយហទៀ្រ

ត្រឯងតដរ»។

 «កាលអូបាឌាកំពនុងត្រហដើរហៅ ហន្ះហអលតីយ៉ាមកតបទះ  ហហើយហោក 

ក៏សារ ល់ហអលតីយ៉ា  រចួតកាបផ្ក ប់មនុខចនុះ្ួរថា ហនះគលឺហោកហអលតីយ៉ា   ជាមាចា ្់ 

ខ្នុំឬអតី?» ហៅក្នុងអំេនុងហពលននការហបាះបង់ជំហនឿ  ហោកអូបាឌា ហៅត្រ ហសាមា ះ 



 ្ំហេងននការ្តេតីបន្ទា ្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ-ទំព័រ-143-

ត្រង់ដតដល។ ហៅោវែ យរប្់គ្្់រ  គលឺហ្តេចមិនអាចបតងវែរគ្្់រហចញពតីការ

ហសាមា ះត្រង់ជាមួយនឹងតពះដ៏មានតពះជនមារ្់បានហេើយ។ ឥេូវហនះហោក

ទទួលបានកិ្រតេិយ្ហដ្យបានទទួលបគ្រ ប់ពតីហោកហអលតីយ៉ាថា «្ូមហៅ 

ទូលហៅោវែ យអ្កថា ហមើល ហអលតីយ៉ាមកហហើយ»។

 ហោកអូបាឌាបានតបតកកហដ្យកតេតីរន្ធ្់រជាខំ្្ងថា «ហ្រើខ្នុំបានហធវែើ បាបអវែតី 

បានជាហោកចង់តបគល់ខ្នុំតបបាទ ហៅក្នុងកណាតេ ប់នដននអ័ោប់ ឲ្យ ្ ម្ាប់ ខ្នុំ 

ដូហច្ះ?» ការនំ្យកដំណឹងហនះហៅដល់ហ្តេចអ័ោប់ហៅឯតពះរាជវងំ តបាកដ 

ជានំ្ឲ្យស្ាប់ជាមិនខ្ន។ គ្្់របានពន្យល់ដល់ហោរាថា «ខ្នុំ្្្ហដ្យ នូវ 

តពះហយហូវ៉ា ជាតពះននហោកដ៏មានតពះជនមារ្់ហៅថា គ្មា នសា្ន៍ណា ឬ 

នគរ ណាមួយ តដលហៅោវែ យខ្នុំមិនបានចា្់រហគឲ្យហៅរកហោកហន្ះហេើយ 

ហហើយកាលណាហគថា ហោកមិនហៅទតីហនះហទ ហន្ះតទង់ក៏ឲ្យ ពួកសា្ន៍ ហន្ះ  

ឬនគរហន្ះ្្្ថា ហគមិនបានហ�ើញហោកតមន ឥេូវហនះ ហោកមាន 

តបសា្ន៍ថា ្ូមហៅទូលហៅោវែ យរប្់អ្កថា ហមើល ហអលតីយ៉ាមកហហើយ 

រចួកាលណាខ្នុំហចញពតីហោកហៅ ហន្ះតពះវញិ្ញា ណននតពះហយហូវ៉ានឹងយក

ហោកហៅកតន្ងណាក៏មិនដឹង ដូហច្ះ កាលខ្នុំហៅទូលដល់អ័ោប់ហហើយតទង់ 

រកហោកមិនហ�ើញ ហន្ះតទង់នឹង្ម្ាប់ខ្នុំហចាលជាក់ជាមិនខ្ន»។

សៅរ៍-២ មិ្ុនា    អំណាន តពះគម្តីរតបចំាន្្ង៖ ហអសាយ ជំពូក១៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ហន្ះ ោក្យ អញ តដល ហចញ ពតី មា្់រ អញ ហៅ ក៏ មិន តដល 

វលិ មក ឯ អញ វញិ ហដ្យ ឥ្រ ហកើ្រ ផល យ៉ាង ដូហច្ាះ តដរ គលឺ នឹង ហធវែើ ្ ំហរច តាម 

ហ្ចកតេតី ប៉ាងតបាថ្ា ហៅ ក្នុង ចិ្រតេ អញ ហហើយ នឹង ចំហរ ើន ហកើន ហេើង ក្នុង ការ អវែតី តដល 

អញ ចា្់រ ហៅ ហធវែើ ហន្ះ ។ ហអសាយ ៥៥:១១

 ហោកអូបាឌាបានអងវែរ ន្ុំកនុំឲ្យហោកហោរាបង្ខំគ្្់រហេើយ។  គ្្់រ បាន 

អងវែរករថា «ប៉ានុតនតេ ខ្នុំតបបាទហនះបានហកា្រខ្្ចដល់តពះហយហូវ៉ា តំាងត្រ ពតី ហកមាង 

មក។ ហ្រើហគមិនបានជតមាបដល់ហោកជាមាចា ្់ខ្នុំហទឬអតី ពតីការតដលខ្នុំបានហធវែើ 

ក្នុងកាលតដលហយ្ិបិល្ម្ាប់ពួកហោរាននតពះហយហូវ៉ា ថាខ្នុំបាន បំពួន ពួក 



ទំព័រ-144-ពួកហោរា និងហ្តេច

ហោរាននតពះហយហូវ៉ា ចំនួន១០០ន្ក់ហៅក្នុងរអាងភ្ំ ក្នុងមួយពួកៗ ៥០ន្ក់ 

តពមទំាងចិញចា ឹមហគ ហដ្យនំបនុ័ងហហើយទឹកផង។ ឥេូវហនះ ហោកមានតបសា្ន៍

ឲ្យខ្នុំហៅទូលហៅោវែ យថា ហមើលហអលតីយ៉ាមកហហើយ ដូហច្ះ តទង់នឹង ្ ម្ាប់ខ្នុំ 

ជាមិនខ្ន»។

 ហដ្យការ្្្ត្្យ៉ាងដ្ច់ខ្្រ    ហោកហអលតីយ៉ាបាន្នយានឹង   

អូបាឌាថាកិចចាការតដលហោកត្ររូវហធវែើហនះមិនឥ្រតបហយជន៍ហទ។ គ្្់របាន មាន 

តបសា្ន៍ថា «ខ្នុំ្្្ហដ្យនូវតពះហយហូវ៉ា  ជាតពះននពួកពលបរវិរដ៏ មាន 

តពះជនមារ្់ហៅ តដលខ្នុំ�រហៅចំហោះតទង់តដរថា  ហៅន្្ងហនះ   ខ្នុំនឹងបគ្ហា ញ 

ខ្ួន ឲ្យហ្តេចហ�ើញជាពិ្រតបាកដ»។ ហដ្យការធ្ន្រា៉ាប់រងដូហច្ះ       ហោក 

«អូបាឌាក៏ហៅជួបនឹងអ័ោប់ ទូលឲ្យតទង់តជាប»។

 តពះរាជាបានតទង់តពះ្ណាតេ ប់ដំណឹងពតីមននុ្្ស  តដលតទង់បាន្ប់្ 

និងភ័យខ្្ច និងជាអ្កតដលតទង់បានត្វែងរកមិនហចះហនឿយហ្់រហនះ ហដ្យ 

ការភ្ាក់ហផ្ើល ោយេំជាមួយនឹងការ្រក់្្នុ្រ ។ តទង់បានតជាបយ៉ាងចបា្់ 



 ្ំហេងននការ្តេតីបន្ទា ្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ-ទំព័រ-145-

ថាជតីវ្ិររប្់ហអលតីយ៉ា នឹងមិនតប�មនឹងហតគ្ះថ្ាក់ហដ្យការជួបជាមួយនឹង

តទង់ហេើយ។    ហ្រើហោរាហនះអាចនឹងបហងកើ្រភាពវកឹវរអវែតី្មាតីមួយហទៀ្រទា្់នឹង

សា្ន៍អនុតីសសាតអលតដរឬហទ?    តពះទ័យរប្់ហ្តេចហោរហពញហៅហដ្យការ

ភ័យ ខ្្ច។ តពះអងរបាននឹកហ�ើញពតីការ្វែិ្រតពះហ្តេរប្់ហ្តេចហយរ ៉ាហូបាម។ 

ហ្តេចអ័ោប់មិនអាចហចៀ្វងពតីការសាតេ ប់តាមការទាមទារននហោរា   ឬមិន

ោ៊ា នហលើកនដហៅទា្់នឹងអ្កនំ្សាររប្់តពះហេើយ។  ដូហច្ះតពះមោក្សត្រ 

ក៏បានយងហៅជួបហោកហអលតីយ៉ា  តដលមានពួកអងររក្សជាហតចើនន្ក់តហហម

ផង។ 

 ហ្តេចនិងហោរាបាននិយយទល់មនុខគ្្។   ហទាះបតីហ្តេចអ័ោប់មាន

កំហឹងពនុះកហ្ញ្្លយ៉ាងណាកតេតី ក៏តទង់ោក់ដូចជាបាក់ធមានុង និងគ្មា នអំណាច

ហៅចំហោះវ្រតេមានននហោរាហនះតដរ។ ហៅក្នុងតពះបនទាូលដ៏សាទា ក់ហ្ទាើរដំបូងរប្់

តទង់  តពះអងរបានបគ្ហា ញអារមមាណ៍អ្់ពតីក្នុងតពះហឫទ័យហដ្យមិនដឹងខ្ួន

ថា «ឱអ្កតដលហធវែើឲ្យមានហ្ចកតេតីហវទន្ ដល់ពួកអនុតីសសាតអលហអើយហ្រើឯងឬអតី»។ 

ហ្តេចអ័ោប់បានតជាបថាគលឺហដ្យសារត្រតពះបនទាូលរប្់តពះហហើយ ហទើបនផទា

ហម�ហេើងពណ៌តកហមដូចទង់តដងយ៉ាងដូហច្ះ ប៉ានុតនតេ តទង់ហៅត្រ្តេតីបហន្ទា ្

ហោរាចំហោះការជំននុំជំរះតដលហកើ្រហេើងដល់តបហទ្ហនះដតដល។ 

 វជានិ្្ស័យរប្់អ្កតបតពឹ្រតេអាតកក់ហៅហហើយ តដលទម្ាក់ការទទួល

ខនុ្ត្ររូវហៅឲ្យហោរារប្់តពះ    ចំហោះហ្ចកតេតីហវទន្តដលហកើ្រហេើងហដ្យ

សារលទ្ធផលដ៏ពិ្រតបាកដននការគ្កតបរហចញពតីផ្ូវននហ្ចកតេតី ន្ុចរ្ិរហនះ។ 

អ្់អ្កតដលបានដ្ក់ខ្ួនហៅហតកាមអំណាចរប្់សាតំាងមិនអាចហមើលហ�ើញ

កិចចាការទំាងឡាយ ដូចជាតពះតទង់ទ្រហ�ើញកិចចាការទំាងហន្ះហេើយ។ ហៅហពល

តដលកញចា ក់ននហ្ចកតេតីពិ្រត្ររូវបានោ្រត្រដ្ងហៅពតីមនុខពួកហគ   ហគមិនមាន

គំនិ្រចង់ទទួលការ្តេតីបហន្ទា ្ហេើយ។    ហៅក្នុងភាពងងឹ្រងងល់ហដ្យសារ

អំហពើបាប  ពួកហគបដិហ្ធមិនតពមតកតតបចិ្រតេហេើយ    ពួកហគគិ្រថាអ្កបហតមើ

រប្់តពះបានតបរមករកតបឆំាងនឹងពួកហគ     ហហើយត្ររូវត្រទទួលហទា្យ៉ាង

ធ្ងន់ធ្ងរ។



ទំព័រ-146-ពួកហោរា និងហ្តេច

 �រហៅចំហោះហ្តេចអ័ោប់ ទំាងដឹងថាខ្ួនគ្មា នកំហនុ្ហសាះ ហោក

ហអលតីយ៉ា មិនបានពយាយមហដ្ះសសាយករចួខ្ួន ឬហលើក្រហមកើងដល់ហ្តេចហទ។ 

ហោកក៏មិនបានហគចហវះពតីហ្ចកតេតីហតកាធរប្់ហ្តេចហដ្យសារដំណឹងល ្តដល

ថាភាពរាងំ្្ងួ្រហនះនឹងជិ្រដល់ទតីបញចា ប់ហៅហហើយហន្ះតដរ។ ហោកមិនបាន 

ន្ុំអភ័យហទា្ពតីហ្តេចហទ។

អាទិត្យ-៣ មិ្ុនា    អំណាន តពះគម្តីរតបចំាន្្ង៖ ហអសាយ ជំពូក១៤

ខចងចាំព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  មាន ពរ ហហើយ មននុ្្ស ណា តដល ្ ៊ាូ តទំា នឹង ហ្ចកតេតី 

ល្ួង ដ្ិ្រ កាល ណា ត្ររូវ ល្ង ល ហ�ើញ ថា ខ្្ប់ខ្ួន ហហើយ ហន្ះ នឹង ទទួល 

បាន មកនុដ នន ជតីវ្ិរ តដល តពះអមាចា ្់ តទង់ ្ នយា នឹង តបទាន ឲ្យ ដល់ អ្់ អ្ក 

ណា តដល ស្ឡាញ់ តទង់។ យ៉ាកនុប ១:១២

 ហដ្យចិ្រតេពនុះកហ្ញ្្លនិងពនុះហោរចង់ហកា្រ្រហ ើ្រដល់តពះ ហោក

បានបងវែិលការ្តេតីបហន្ទា ្ហន្ះត្រេប់ហៅហ្តេចអ័ោប់វញិហដ្យទូល្របហៅ

ហ្តេចវញិទំាងគ្មា នការភ័យខ្្ចថា   គលឺជាអំហពើបាបរប្់តទង់ និងតពះបិតា តទង់ 

ហទហ្រើ តដលនំ្ឲ្យមានហ្ចកតេតីហវទន្ដ៏អាតកក់    ធ្្ក់មកហលើនគរអនុតីសសាតអល 

យ៉ាងដូហច្ះ។ ហោកហអលតីយ៉ាបានបតន្មយ៉ាងក្ាោនថា  «ទូលបងរំមិនបាន

ហធវែើឲ្យពួកអនុតីសសាតអលមានហ្ចកតេតីហវទន្ហទ   គលឺតទង់និងវងសាននុវង្សននតពះបិតា

តទង់វញិហទហ្រើ  ពតីហតោះតទង់បានហបាះបង់ហចាលអ្់ទំាងបញញា្រតេិននតពះហយហូវ៉ា 

តពមទំាងតប្ិរប្រតេិតាមតពះបាលវញិ»។

 ន្្ងហនះមានហ្ចកតេតីត្ររូវការ  ការ្តេតីបហន្ទា ្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ហតោះអំហពើបាបដ៏

ធំបានបំតបកតបជារាស្តេហចញពតីតពះហហើយ។  ភាពគ្មា នជំហនឿហៅ ហលើតពះបាន

ក្ាយជាអ្រតេចរ្ិររប្់តបជារាស្តេយ៉ាងរហ័្។ «ហយើងរាល់គ្្មិនចង់ឲ្យមននុ្្ស

ហនះហសាយរាជ្យហលើហយើងហទ»      ហនះគលឺជា្តតមករប្់មននុ្្សរាប់ោន់ន្ក់ 

(លូកា ១៩:១៤)។      ហ្ចកតេតីអធិបបាយដ៏លត្្រងត្រត្ររូវបានហគអធិបបាយជា

ញឹកញាប់ ត្រគ្មា នការតកតតបចិ្រតេដ៏យូរអតងវែងហេើយ ្ំហេងតត្រក៏សា្ង ្់រហៅ។ 

មននុ្្សក៏មិនចូលចិ្រតេោក្យ្មតេតីត្រង់ៗ គលឺតពះបនទាូលននហ្ចកតេតីពិ្រដ៏ចំៗរប្់



 ្ំហេងននការ្តេតីបន្ទា ្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ-ទំព័រ-147-

តពះតដរ។ មានតគិ្តេបរ ិ្ ័ទត្រ្ំបកហតរៅជាហតចើនបាននិយយថា តប្ិនហបើ

ពួកហគអាចបហញចា ញអារមមាណ៍ពិ្រតបាកដ ហ្រើចំាបាច់ត្ររូវនិយយចំៗហធវែើអវែតី? ពួក 

ហគក៏អាច្ួរ្ំណួរថា ហ្រើហហ្រនុអវែតីបានជាហោកយ៉ាូោនបាទតី្ទាបាននិយយ

ហៅកាន់ពួកផ្រ ិ្ នុតីថា «ឱពូជព្់តវកហអើយ ហ្រើអ្កណាបានតបាប់ឲ្យអ្ករាល់

គ្្រ្់រពតីហ្ចកតេតីហតកាធ តដលត្ររូវមកដូហច្ះ» (លូកា ៣:៧)។ ហ្រើហហ្រនុអវែតីបានជា

ហោកត្ររូវទូលដល់ហ្តេចហហរ ៉ាឌូថាការតដលតទង់យកន្ងហហរ ៉ាឌូា្ ជាមហហ ត្ី

រប្់តពះអននុជតទង់ហនះគលឺជាការមិនហសាមា ះត្រង់? មូលហហ្រនុតដលអ្កហរៀបចំផ្ូវ

ថាវែ យតពះតគិ្តេបា្់របង់ជតីវ្ិរក៏មកត្រពតីការតដលហោកោ៊ា ននិយយចំៗហនះ

ឯង។ ហ្រើហហ្រនុអវែតីបានជាហោកមិនចនុះចូលជាមួយហគហដ្យកនុំហធវែើឲ្យមននុ្្សតដល

កំពនុងត្ររ្់ហៅក្នុងអំហពើបាបអាក់អន់ចិ្រតេហៅ? 

 ហហ្រនុហន្ះហហើយ បានជាមននុ្្សទំាងឡាយតដលគួរត្រជាអ្កចំាយម

តកឹ្រ្យវន័ិយរប្់តពះដ៏ហសាមា ះត្រង់  តបរជាទា្់គ្្ រហូ្រទាល់ត្របហណាតេ យឲ្យ

ហគ្លការមននុ្្សបានចូលមកជំនួ្ភាពហសាមា ះត្រង់ ហហើយអំហពើបាបត្ររូវបាន 

ហគអននុញ្ញា ្រឲ្យអននុវ្រតេបនតេហទៀ្រហដ្យគ្មា នការ្តេតីបហន្ទា ្។ ហ្រើដល់ហពលណា

ហៅហទើបពួកជំននុំនឹងឮការ្តេតីបហន្ទា ្ពតី្ំហេងដ៏ហសាមា ះត្រង់មតេងហទៀ្រ?      «ឯ 

មននុ្្សហន្ះ គលឺជាអងរតទង់ហនះហហើយ» (សាំយូតអលទតី២ ១២:៧)។ ោក្យ ហពចន៍ 

ចំៗឥ្របហងវែៀង    តដលហោរាណាថាន់បានទូលហៅកាន់ហ្តេចដ្វ តីឌតបបហនះ 

កតមឮហគនិយយហៅហលើអា្ន្ន្ហពលបចចានុប្ន្ហនះណា្់ កតមហ�ើញមាន

ហគចនុះផសាយហៅហលើទំព័រសារព័្៌រមានណា្់។  តប្ិនហបើោក្យទំាងអ្់ហនះ

ត្ររូវបន្លឺហេើងជាញឹកញាប់វញិ   ហម៉ា្ះ្មនឹងហ�ើញតពះហចសាតេ រប្់តពះហលច

ហេើងហៅក្នុងចំហណាមមននុ្្សជាហតចើនមិនខ្ន។  អ្កនំ្សាររប្់តពះមិនគួរ

្រ្ូញត្រ្រថា ការខំតបឹងតតបងរប្់ពួកហគនឹងមិនមានផលតផ្ហេើយ រហូ្រទាល់ 

ត្រពួកហគតកតតបចិ្រតេហចញពតីការចូលចិ្រតេននការនហហអើនិយមនិងហ្ចកតេតីប៉ាងតបាថ្ា

រប្់ពួកហគហដើម្តីផ្រ ប់ចិ្រតេដល់មននុ្្សតដលដឹកនំ្ពួកហគឲ្យោក់បំាងហ្ចកតេតី

ពិ្រហន្ះហចញ។



ទំព័រ-148-ពួកហោរា និងហ្តេច

ច័ន្ទ-៤ មិ្ុនា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក១៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ចូរ ឲ្យ អ្ក ផសាយ តពះបនទាូល ចនុះ ហហើយ ទទូច ជំរនុញ ផង ហទាះ 

ត្ររូវ ហពល ឬ ខនុ្ កតេតី ចូរ រឭំក ហគ ឲ្យ ដឹង ខ្ួន តពម ទំាង បហន្ទា ្ ហហើយ កំឡា ចិ្រតេ 

ហគ ហដ្យ ចិ្រតេ អ្់រធមា្់រ និង ហ្ចកតេតី ហតបៀន តបហៅ តគប់ យ៉ាង ។ ធតីម៉ាូហ្ទតី២ ៤:២

 តគរូគគ្វែ លទំាងឡាយណាតដលជាអ្កផ្រ ប់ចិ្រតេដល់មននុ្្ស ជាអ្ក 

តដលតស្កថា មានហ្ចកតេតី ន្ុខសានតេហហើយ មានហ្ចកតេតី ន្ុខសានតេហហើយ 

ហៅហពលតដលតពះមិនបានមានបនទាូលពតីហ្ចកតេតី ន្ុខសានតេ    គួរត្របន្ទា បចិ្រតេ

រប្់ពួកហគហៅចំហោះតពះ ្ូមការអភ័យហទា្ចំហោះភាពមិនហសាមា ះត្រង់និង

ការខវែះភាពក្ាោនខ្ង ត្ីលធម៌រប្់ពួកហគ។ ការតដលពួកហគ្តមប្តមរួល 

សារ្តមាប់អ្កជិ្រខ្ងរប្់ហគហន្ះ  មិនតមនមានន័យថាពួកហគស្ឡាញ់

ដល់អ្កជិ្រខ្ងទំាងហន្ះហេើយ ប៉ានុតនតេ ហដ្យសារត្រពួកហគហធវែើតាមទំហនើងចិ្រតេ

ខ្ួនឯង និងចូលចិ្រតេត្រហរឿងគ្យស្រួលហន្ះឯង។ ហ្ចកតេតីស្ឡាញ់ពិ្រតបាកដ

គលឺត្ររូវត្វែងរកការហលើក្រហមកើងដល់តពះ និង្ហ្គ្រ ះដល់មននុ្្សជាមនុនបង្្់។ 

អ្់អ្កតដលមានហ្ចកតេតីស្ឡាញ់តបបហនះនឹងមិនហគចហវះពតីហ្ចកតេតីពិ្រ ហដើម្តី 

ជួយ្ហ្គ្រ ះខួ្នឯងឲ្យរចួពតីលទ្ធផលននការមិន្បបាយចិ្រតេ ហដ្យការ និយយ 

ចំៗហន្ះហេើយ។ ហៅហពលតដលមននុ្្សកំពនុងត្រត្ររូវវនិ្្ អ្កបហតមើរប្់តពះ

មិនត្ររូវគិ្រពតីខ្ួនឯងហេើយ ត្រត្ររូវនិយយោក្យតដលតពះបានតបទានឲ្យពួក

ហគនិយយ ហដ្យមិនយកហល្ ឬ្តមប្តមរួលជាមួយនឹងអំហពើបាប

ហេើយ។ 

 តគរូគគ្វែ លទំាងឡាយគួរត្រដឹងអំពតីភាពពិ្ិដឋានន្ួរន្ទតីរប្់ខ្ួន និង

ភាពបរ ិ្ នុទ្ធននកិចចាការរប្់ខ្ួន ហហើយសាបហតោះហ្ចកតេតីក្ាោន      ដូចជា

ហោកហអលតីយ៉ាបានសាបហតោះដូហច្ាះតដរ! ក្នុងឋានៈជាអ្កនំ្សារតដលតពះ

បានត្រងតំាង តគរូគគ្វែ លទំាងឡាយមានការទទួលខនុ្ត្ររូវយ៉ាងធំហធង។  ពួក 

ហគត្ររូវត្រ «រឭំកហគឲ្យដឹងខ្ួន តពមទំាងបហន្ទា ្ ហហើយកម្ាចិ្រតេហគ ហដ្យ ចិ្រតេ 

អ្់រធមា្់រ និងហ្ចកតេតីហតបៀនតបហៅតគប់យ៉ាង» (ធតីម៉ាូហ្ទតី១ ៤:២)។ ហៅក្នុង ភាព 

រងឹមំាននតពះតគិ្តេ ពួកហគត្ររូវត្រហធវែើការជាអ្កត្រកសាកិចចាការដ៏អា្៌កំបំាងរប្់



 ្ំហេងននការ្តេតីបន្ទា ្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ-ទំព័រ-149-

ឋាន្ួគ៌ ហដ្យហលើកទឹកចិ្រតេឲ្យមានការសាតេ ប់បគ្រ ប់និងតពមានពតីការមិនសាតេ ប់  

បគ្រ ប់។ ហដ្យសារពួកហគ ហគ្លការរប្់ហោកិយនឹងមិនមានទម្ងន់ហេើយ។  

ហហើយពួកហគក៏មិនគ្កហចញពតីផ្ូវតដលតពះហយ ៊្ាូវបាន្រតមរូវឲ្យពួកហគហដើរតដរ។ 

ពួកហគត្ររូវត្រហបាះជំោនហៅមនុខហដ្យហ្ចកតេតីជំហនឿ   ហដ្យចងចំាថាពួកហគ

ត្ររូវបានព័ទ្ធជនុំវញិហដ្យពពកននទតីបន្ទា ល់។     ពួកហគមិនគួរនិយយនូវោក្យ

ហពចន៍រប្់ខ្ួនផ្ទា ល់ហេើយ   ត្រត្ររូវនិយយត្រោក្យតដលតពះដ៏ធំជាងហ្តេច

ននតផនដតី   បានដ្ក់ឲ្យពួកហគនិយយវញិ។    សាររប្់ពួកហគគួរ ត្រជាសារ 

តដល មានន័យថា «តពះអមាចា ្់មានបនទាូលថា»។  តពះបានតតា្់ហៅមននុ្្ស

ដូចជាហោកហអលតីយ៉ា  ហោកណាថាន់ ហោកយ៉ាូោនបាទតី្ទា ជាមននុ្្ស 

តដល តចកចាយតពះរាជសាររប្់តពះហដ្យហសាមា ះត្រង់ ហដ្យមិនគិ្រពតីផល

វបិាកតដលនឹងហកើ្រហេើងហេើយ ជាមននុ្្សតដលនឹងនិយយអំពតីហ្ចកតេតីពិ្រ 

ហដ្យ ក្ាោន ហទាះហបើហ្ចកតេតីពិ្រហន្ះទាមទារនូវអវែតីតដលពួកហគមានក៏

ហដ្យ។ 

 តពះមិនអាចហតបើមននុ្្សតដលភ័យខ្្ច មិនោ៊ា ន�ររងឹមំាហៅចំហោះ 

ហ្ចកតេតីល ្ហៅតគ្មានហ្ចកតេតីហិនវនិ្្ តដលត្ររូវការកមំ្ាង ហ្ចកតេតី ក្ាោន 

និងឥទ្ធិពលទំាងប៉ានុន្មា នជាការចំាបាច់ហន្ះហទ។ តពះអងរបានតតា្់ហៅមននុ្្ស

តដលនឹង្រ ៊្ាូតបយនុទ្ធហដ្យហសាមា ះត្រង់ ហៅក្នុង្មរភូមិតបឆំាងនឹងអំហពើអាតកក់ 

ជាការតបយនុទ្ធ្រទល់ជាមួយនឹងពួកហមកំណាច     និងហមហលើហ្ចកតេតី ងងឹ ្រ នន 

ហោកិយ តបឆំាងនឹងភាពកហមសាយននទតីដ៏ខ្្់។ គលឺចំហោះអ្់អ្កទំាងហន្ះ

ហហើយតដលតពះអងរនឹងមានបនទាូលថា «តបនពហហើយ បាវលហ្សាមា ះត្រង់ហអើយ 

… ចូរឲ្យឯងតបកបហដ្យហ្ចកតេតីអំណររប្់ហៅោវែ យឯងចនុះ» (មា៉ា ថាយ 

២៥:២៣)៕



ទំព័រ-150-ពួកហោរា និងហ្តេចទំព័រ-150-



ភ្ំហកើមែល-ទំព័រ-151-

១១

ភ្នំក�ើមែល

ជំពូកហនះមានែូលដ្ឋា នហៅក្នុងគែ្ពីរពងសាវតារក្សត្រទពី១ ១៨:១៩-

៤០។

អង្គារ-៥ មិថុនា    អំណាន តពះគែ្ពីរត្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក១៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  ដ្ិ្រ ដំណឹង ពពី ហ�ើ ឆ្កា ង ហោះ ជា ហ្ចកតេពី ចំកួ្រ ដល់ អ្់ 

អ្ក មដល កំពនុង ម្រ វោិ្ ម្រ ជា តពះហចសាតេ  ថន តពះ ដល់ ហយើង រាល់ គ្្ មដល 

កំពនុង ម្រ បាន ្ ហ្គ្រ ះ វញិ។ កូរនិ្ូ្ទពី១ ១:១៨

 ហដ្យ�រហៅចំហោះហ្តេចអ័ោ្់រ ហោកហអលពីយ៉ា ្រគ្រ ្់រឲ្យត្រជារាស្តេ

អនុពីស្សាមអលទំាងអ្់គ្្ត្ររូវត្រែូលគ្្ែកជួ្រនឹងហោក  និងពួកហោរារ្រ្់ 

តពះបាល ហៅភ្ំហកើមែល។ ហោកបាន្រគ្រ ្់រថា   «ឥឡូវហនះ ្ូែចា្់រហគហៅ

ត្រែូលពួកអនុពីស្សាមអលទំាងអ្់គ្្ែកឯទូល្រងរំ  ហៅត្រង់ភ្ំហកើមែល តពែ ទំាង 

ពួកហោរាថនតពះបាលទំាង ៤៥០ោក់ និងពួកហោរាថនរ្ូរតពះទំាង ៤០០ោក់ 

មដល្ររហិោគហៅ្រនុរ្រ្់តពះោងហយ្ិ្ិរលែកផង»។

 ការ្រគ្រ ្់រហនះហចញហដ្យអ្កមដលោក់ដូចជា�រហៅចំហោះតពះ

វ្រតេមានថនតពះហយហូវ៉ា ហហើយហ្តេចអ័ោ្់រសាតេ ្់រតាែោលា ែ ោក់ ដូចជាហោក 

ហអលពីយ៉ាជាហ្តេច     ហហើយហ្តេចអ័ោ្់រជាត្រជារាស្តេហៅវញិយ៉ាងដូហច្ាះ។ 

តពះរាជ្រញ្ជា ដ៏្រោទា ន់ហនះត្ររូវបានហគត្រកា្ទូទំាងនគរជាែួយនឹងការអំោវ

ោវ  ឲ្យហចញែកជួ្រហោកហអលពីយ៉ា    និងហោរារ្រ្់តពះបាលនិងតពះអា្

ថារ ៉ា្ូរ។   ែននុ្្សម្ាហៅតគ្់រភូែិនិងទពីតករុងទំាងឡាយបានហរៀ្រចំហៅជួ្រជនុំគ្្

តាែហពលហវោមដលបានកំណ្់រ។    ខណៈមដលពួកហគកំពនុងហ្វើដំហណើ រហៅ

កាន់កមនលាងមដលបានណា្់រជួ្រគ្្ ចិ្រតេរ្រ្់ពួកហគជាហតចើនហោរហពញហៅហដ្យ



ទំព័រ-152-ពួកហោរា និងហ្តេច

ការភ័យខ្លា ចដ៏ចមែលាក។    ហរឿងដ៏ចមែលាកែួយហហៀ្រនឹងហកើ្រហឡើងហទៀ្រហហើយឬ 

បានជាមានការ្រគ្រ ្់រឲ្យហៅជួ្រជនុំគ្្ហៅឯភ្ំហកើមែលយ៉ាងដូហច្ះ? ហ្រើហ្ចកតេពី

ហវទោអវពី្្ពីហទៀ្រ្រតែរុងនឹងធ្លា ក់ែកហលើត្រជារាស្តេនិងទឹកដពីហនះឬ?

 ែនុនហពលរាងំ្ងៃួ្រ ភ្ំហកើមែលធ្លា ្់រម្រជាកមនលាងដ៏ស្្្់្ំរតពង ទឹកហតជាះ 

ហូរែិនហចះរ ពីង្ងៃួ្រ គឺជាទឹកដពីដ៏មានជពីជា្ិរោ្រ្ន្ឹងលវឹងហលវើយ តគ្រដណតេ ្់រ 

ហដ្យ្រនុ្រ្ផជា្ិរដ៏ស្្្់ត្រកាល និងថតពហ�ើដ៏មានែលា្់រតទ�ឹងតទថ�។   

្រ៉ានុមនតេ ឥឡូវហនះ ្ំរ្់រ្រ្់ភ្ំហនះត្ររូវបានហតកៀែស្្ហោនហដ្យ្រណាតេ សា ដ៏ 

្ងៃួ្រហួ្រមហង។ ឥឡូវហនះអា្ោមដលហគបានតំាងហឡើង្តមា្់រថាវ យ្រងរំ

ដល់តពះបាលនិងតពះអា្ថារ ៉ា្ូរ្រគ្ហា ញរ្ូររាងតជហគ្ ហៅហតកាែហដើែហ�ើ

មដលត្រហគ្លគ្្ន្លាឹក។ ហៅឯទពីដ៏ខ្្់ែួយោកំពូលភ្ំទល់ែនុខចំនឹងអា្ោ

ទំាងហនះ មានអា្ោតពះហយហូវ៉ា មដលបាក់ម្រកែួយ។ ពពីហលើភ្ំហកើមែល ហគ

អាចហែើលហ�ើញត្រហទ្អនុពីស្សាមអលោ្រ្ន្ឹង្ំលវឹងហលវើយ  ហហើយហគក៏

អាចហែើលហ�ើញកំពូលភ្ំហនះពពីតគ្់រទពីកមនលាងថនត្រហទ្អនុពីស្សាមអលមដរ។  ហៅ 

ឯហជើងភ្ំឯហណាះវញិ មានកមនលាងមដល ហគអាចហែើលហ�ើញ អវពីៗមដលហកើ្រហឡើង

ហៅហលើកំពូលភ្ំពពីទពីហោះយ៉ាងចបា្់។ ពួកហគបាន្រគ្ហា ញ ្ ញ្ញា ថនការត្រមា្ 

តពះហដ្យការថាវ យ្រងរំតពះមកលាងកាលា យ មដលត្រតពឹ្រតេហៅហៅហតកាែថតពហ�ើ

ហៅហលើភ្ំហនះ ហហើយហោកហអលពីយ៉ាបានហតជើ្ហរ ើ្ យកទពីខ្្់ហោះ ជាកមនលាង

មដលហគអាចហែើលហ�ើញយ៉ាងចបា្់ ហ្វើជាកមនលាង្រគ្ហា ញតពះហចសាតេ  រ្រ្់តពះ

និង្តមា្់រហលើក្រហែកាើងតពះោែរ្រ្់តទង់។

 ោហពលតពឹកតពោែថនថ្ងៃមដលហគបានណា្់រគ្្ហោះ ពួកពលថន 

សា្ន៍អនុពីស្សាមអលបានត្រែូលផតេនុំគ្្ហៅហលើកំពូលភ្ំហដ្យចិ្រតេអនទាះសា។ ពួក 

ហោរារ្រ្់តពះោងហយ្ិ្ិរលបានហ្វើដំហណើ រដមងហាគ្្ហឡើងហលើភ្ំជាកងទ័ព

យ៉ាង្ំ។ ហៅក្នុងអងរត្រជនុំដ៏្ំហនះ ហ្តេចបានហលចតពះអងរហឡើង យងោំែនុខ 

ពួក្ង្ឃ ហហើយពួកអ្កថាវ យ្រងរំរ្ូរតពះក៏បានសាវ គែន៍តទង់។ ្រ៉ានុមនតេហៅក្នុង

ចិ្រតេរ្រ្់ពួកហគហោរហពញហៅហដ្យការ្្់របារែ្ភ និងភ័យខ្លា ច  ហៅហពល

មដលពួកហគនឹកចំាពពី្ែតេពីរ្រ្់ហោរា មដលបានហ្វើឲ្យត្រហទ្អនុពីស្សាមអល



ភ្ំហកើមែល-ទំព័រ-153-

ជួ្រត្រទះនឹងហតគ្ះរាងំ្ងៃួ្រ គ្្នទឹកហភលាៀង និងទឹក្ហន្សើែ អ្់្រពីឆំ្្កនលាះ 

ហោះ។ វ្ិរ្រតេិដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ចែួយចំនួនកំពនុងហៅចំហោះែនុខពួកហគ  ហហើយពួក

ហគដឹងយ៉ាងចបា្់។  តពះមកលាងកាលា យមដលពួកហគទនុកចិ្រតេ   ែិនអាច្រញ្ជា ក់ថា

ហោកហអលពីយ៉ាជាហោរាមកលាងកាលា យបានហទ។ ចំហោះវ្ិរ្រតេិ ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ចហនះ 

ការអ្ិសាឋា នរ្រ្់ពួកហគទំាងទឹកមភ្ក  ការ្រោទា ្រខលាួន  ពិ ព្ី្រន់ស្្ន់  និងការ

ថាវ យ្រគ្វ យដ៏មាន្រថែលាឥ្រ�្់រ�រ តពែទំាងរ្រ្់រ្ររ្តមា្់រការថាវ យ

្រងរំ រ្រ្់ពួកហគ ែិនមានត្រហយជន៍អវពីហឡើយ។ 

្ុធ-៦ មិថុនា    អំណាន តពះគែ្ពីរត្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក១៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  ដ្ិ្រ ខ្នុំ គ្្ន ហ្ចកតេពី ខ្្្ ចំហោះ ដំណឹង ល្អ ថន តពះតគពី្ទា ហទ 

ពពី ហតោះ ជា តពះហចសាតេ  ថន តពះ ្ំរា្់រ នឹង ជួយ ្ ហ្គ្រ ះ ដល់ អ្់ អ្ក ណា មដល 

ហជឿ គឺ ដល់ ទំាង សា្ន៍ យូដ្ ជា ហដើែ និង សា្ន៍ ហតកក ផង។ រ ៉ាែូ ១:១៦

 ហៅចំហោះតពះភ័្កតេហ្តេចអ័ោ្់រ  និងពួកហោរាមកលាងកាលា យ  ព័ទ្ជនុំវញិ

ហៅហដ្យពួកត្រជារាស្តេអនុពីស្សាមអល មដលបានែកជួ្រជនុំគ្្ ហោកហអលពីយ៉ា

�រជាអ្កមដលហលើក្រហែកាើងតពះហយហូវ៉ាម្រម្ាក់ឯងគ្់រ។   អ្កមដលែននុ្្ស

ទូទំាងនគរបានហចាទត្រកាន់ពពី្រទ្រងកាោពវកឹវរហោះ ឥឡូវហនះកំពនុង�រហៅ 

ចំហោះែនុខពួកហគ  ទំាងគ្្នការការោរ    ហៅចំហោះវ្រតេមានរ្រ្់តពះរាជាថន

ត្រហទ្អនុពីស្សាមអល ពួកហោរារ្រ្់តពះបាល ពួកអ្កចែបាងំ និងព័ទ្ជនុំវញិ

ហដ្យែននុ្្សរា្់រែនុឺនោក់។ ្រ៉ានុមនតេ ហោកហអលពីយ៉ា ែិនមែនហៅម្រ ម្ាក់ឯង ហទ។  

ហៅពពីហលើ និងហៅជនុំវញិហោកមានការការោររ្រ្់ពពួកហទវតា ជាពួកហទវតា 

មដលហោរហពញហដ្យកមាលា ំង។

 ហោកហោរា�រហៅចំហោះហវូងែននុ្្ស ហដ្យគ្្នការហអៀនខ្្្និង

ការភ័យខ្លា ច ទំាងដឹងយ៉ាងចបា្់ពពីហ្រ្កកែ្រ្រ្់ខលាួន      ហដើែ្ពីអននុវ្រតេ្រទ

្រញ្ជា រ្រ្់តពះជាមាចា ្់។     ទឹកែនុខរ្រ្់ហោកមានពនលាឺហដ្យោពអង់អាច

កាលា ោនយ៉ាងអសាចា រ្យ។ ត្រជារាស្តេបានរង់ចំាសាតេ ្់រ្ែតេពី   រ្រ្់ហោរាហដ្យ 

ចិ្រតេអនទាះសា។ ហដ្យ្ែលាឹងហែើលហៅឯអា្ោបាក់ម្រកជាែនុន រចួ្ែលាឹងហែើល



ទំព័រ-154-ពួកហោរា និងហ្តេច

ហៅឯហវូងត្រជារាស្តេ  ហោកហអលពីយ៉ាបានមស្្កយ៉ាងចបា្់ ដូច្ំហឡង 

មត្រថា «ហ្រើអ្ករាល់គ្្ហៅម្រសាទា ក់ហ្ទាើរោកណាតេ លផលាូវទំាងពពីរហនះ ដល់កាល 

ណាហទៀ្រ ហ្រើតពះហយហូវ៉ាតទង់ជាតពះ ហោះចូរហដើរតាែតទង់ហៅ ម្រហ្រើ តពះបាល 

ជាតពះវញិ ហោះចូរត្រ្ិរ្រ្រតេិតាែចនុះ»។

 ពួកត្រជារាស្តេែិនអាចហ្លាើយ្រ្រែកហោកវញិែួយមា៉ា ្់រហសាះហឡើយ ។ 

គ្្នអ្កណាម្ាក់ហៅក្នុងចំហណាែហវូងែននុ្្សជាហតចើនកនុះករហនះ ោ៊ា ន្រគ្ហា ញ

ភកតេពីោពចំហោះតពះហយហូវ៉ាហឡើយ។ ការហបាក្រហញ្ឆោ ្រ និងោពងងឹ្របានតគ្រ

ដណតេ ្់រហលើត្រជារាស្តេអនុពីស្សាមអលដូចជាដនុំពពកហ្្តគ្រដណតេ ្់រថផទាហែ�យ៉ាង

ដូហច្ាះមដរ។ ពួកអ្កហបាះ្រង់ជំហនឿទំាងហោះែិនបានហបាះ្រង់ការអាតកក់ទំាង

ហោះោលា ែៗហទ ្រ៉ានុមនតេ យូរៗហៅ ពួកហគមលងចា្់រអារែ្ណ៍ហៅនឹងការតពមាន

និងការ្តេពី្រហោទា ្មដលតពះបាន្រញជាូ នែកតបា្់រពួកហគ្រនតេិចែតេងៗ ។ ហៅរាល់ 

ការឃ្លា ្រចាកហចញពពីការត្រតពឹ្រតេ ន្ុចរ្ិរ ហរៀងរាល់ការ្រដិហ្្ែិនតពែមក

មត្រចិ្រតេ និងការទនុកចិ្រតេហលើកំហនុ្រ្រ្់ពួកហគកាន់ម្រហតរៅ បានទាញពួក

ហគឲ្យឃ្លា ្រកាន់ម្រឆ្ងៃ យពពីតពះថនឋាន្ួគ៌។ ហហើយឥឡូវហនះ ហៅក្នុង វ្ិរ្រតេិ ហនះ 

ពួកហគហៅម្រែិនតពែត្រកាន់ជំហរខ្ងតពះដមដល។

ព្ហស្បតិ៍-៧ មិថុនា    អំណាន តពះគែ្ពីរត្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក១៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  ដូហច្ះ ហយើង នឹង ម្លាង តបា្់រ ពពី ហ្ចកតេពី ទំាង ហនះ ថា ដូច ហែតេច 

ហ្រើ ្ ិន ជា តពះ កាន់ ខ្ង ហយើង ហ្រើ អ្ក ណា អាច ទា្់ នឹង ហយើង បាន។ រ ៉ាែូ ៨:៣១

 តពះអមាចា ្់្្អ្់រហខ្ើែការហ្វើតពហងើយកហនតេើយនិងការែិនហស្ាះត្រង់

ចំហោះវ្ិរ្រតេិថនការគ្ររ្រ្់តទង់។ ្កលហោកទំាងែូលកំពនុង្ែលាឹងហែើល

ហដ្យយកចិ្រតេទនុកដ្ក់្ំរផនុ្រ នូវឆ្កចនុងហតកាយថនវវិទរវងអំហពើល្អនិងអំហពើ

អាតកក់។ រាស្តេរ្រ្់តពះកំពនុងខិ្រចូលែកជិ្រដល់តពំមដនថនពិភពហោកដ៏

អ្់កល្ហហើយ ហ្រើមានអវពី្ំខ្ន់្តមា្់រពួកហគជាងការហស្ាះត្រង់ជាែួយ

នឹងតពះថនឋាន្ួគ៌ហៅ? តពះមានវ ពីរ្រនុរ្មដលមាន ព្ីល្ែ៌ហៅតគ្់រ្ែ័យ

កាល ហហើយ្ពវថ្ងៃហនះតពះអងរក៏ហៅម្រមានពួកហគមដរ ជាែននុ្្សដូច ជា 



ភ្ំហកើមែល-ទំព័រ-155-

ហោកយ៉ាូម្្រ ហោកហអលពីយ៉ា  និងហោកដ្នពីមយ៉ាល មដលែិនហអៀនខ្្្

នឹងត្រកា្ថាខលាួនជារាស្តេពិហ្្រ្រ្់តទង់ហឡើយ។   តពះពរពិហ្្រ្រ្់

តពះអងរនឹងហកើ្រមានជាែួយនឹងកិចចាការរ្រ្់ែននុ្្សមដល្កែ្ ែននុ្្សមដល

ែិនគ្កហរហចញពពីផលាូវត្រង់ថនោរកិចចា ្រ៉ានុមនតេ ជាអ្កមដលនឹង្ួរហដ្យ ថាែពល 

រ្រ្់តពះថា «អ្កណាមដលហៅខ្ងតពះហយហូវ៉ា?» (និក្ខែនំ ៣២:២៦)    ជា 

ែននុ្្សមដលែិនតគ្ន់ម្រហបាះជំោន ហដ្យការគិ្រគូរពិចារណា្រ៉ានុហណាណ ះ ហទ 

្រ៉ានុមនតេ    ជាអ្កមដលទាែទារថាអ្់អ្កណាមដលហតជើ្ហរ ើ្  ហ្វើខលាួនឲ្យដូចជា 

រាស្តេរ្រ្់តពះនឹងហបាះជំោនហៅែនុខ និង្រគ្ហា ញពពីភកតេពីោពមដលគ្្នកំហនុ្ 

ចំហោះហ្តេចហលើអ្់ទំាងហ្តេច  តពះហលើអ្់ទំាងតពះ។  ពួកែននុ្្សម្រ្រហនះ

នឹងហ្វើឲ្យហ្ចកតេពីតបាថ្ា   និងមផនការរ្រ្់ពួកហគស្្្រតាែការតតា្់្រគ្រ ្់រ

រ្រ្់តពះ។ ហដ្យហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់ចំហោះតទង់ ពួកហគែិនបានរា្់រជពីវ្ិររ្រ្់ 

ខលាួនថាមាន្រថែលា្តមា្់រខលាួនហឡើយ។      កិចចាការរ្រ្់ពួកហគគឺចា្់រយកពនលាឺពពី

តពះ្រនទាូលរ្រ្់តពះ  ែក្ំរភលាឺដល់ពិភពហោក  ហដ្យកែ្រ្្ពីដ៏មចងចំាង និង 

រងឹ មំា។ សាវ ែពីភកតេិចំហោះតពះ គឺជាបាវចោរ្រ្់ពួកហគ។

 ហៅហពលមដលត្រជារាស្តេហៅហលើភ្ំហកើមែលទំាងអ្់្ង្ស័យ     និង 

សាទា ក់ហ្ទាើរ ្ំហឡងហោកហអលពីយ៉ាបាន្ំរម្រកោពហ្ងៃៀែសាងៃ ្់រែតេងហទៀ្រ។      

«ក្នុងពួកហោរាថនតពះហយហូវ៉ា ហោះ្ល់ហៅម្រខ្នុំម្ាក់ឯងហទ ឯហោរារ្រ្់ 

តពះបាលវញិ មានចំនួន ៤៥០ ោក់។ ដូហច្ះ ្ូែយកហគ្ហ្្លពពីរែកឲ្យ 

ហយើង ឲ្យហគហរ ើ្ យកែួយ្តមា្់រពួកហគ ហហើយកា្់រជាដនុំៗដ្ក់ហលើឧ្ហៅ 

ម្រកនុំឲ្យដ្ក់ហភលាើងហឡើយ រចួខ្នុំនឹងហរៀ្រហគ្ែួយហទៀ្រដ្ក់ហលើឧ្ឥ្រដ្ក់ហភលាើង 

មដរ    ហហើយចូរឲ្យអ្ករាល់គ្្អំោវោវដល់តពះោែតពះរ្រ្់អ្ករាល់គ្្ចនុះ 

ឯខ្នុំក៏នឹងអំោវោវដល់តពះោែតពះហយហូវ៉ាវញិ ហ្រើតពះណាហ្លាើយែកហដ្យ 

សារហភលាើង ហោះចូរឲ្យរា្់រតពះហោះទនុកជាតពះពិ្រចនុះ»។

 ្ំហណើ រ្រ្់ហោកហអលពីយ៉ាជា្ំហណើ ្ែហហ្រនុផលមដលពួកត្រជារាស្តេ 

ែិនអាច្រវ៉ាបាន      ដូហច្ះពួកហគក៏មានហ្ចកតេពីកាលា ោនហដ្យហ្លាើយហឡើងថា 

«ស្្រួលហហើយ»។ ពួកហោរារ្រ្់តពះបាលែិនោ៊ា នហហើ្រមា្់រជំទា្់ហឡើយ 



ទំព័រ-156-ពួកហោរា និងហ្តេច

ហហើយហោកហអលពីយ៉ា ្រញ្ជា ក់តបា្់រដល់ពួកហគថា    «ចូរហរ ើ្ ហគ្ែួយ្តមា្់រ 

អ្ករាល់គ្្ចនុះ ហហើយហរៀ្រដ្ក់ជាែនុនហៅ ដ្ិ្រខ្ងអ្ករាល់គ្្មានគ្្ហតចើន 

រចួចូរអំោវោវដល់តពះោែថនតពះរ្រ្់អ្ករាល់គ្្ចនុះ ម្រកនុំឲ្យ ដ្ក់ ហភលាើង 

ហឡើយ»។ 

 អាការៈខ្ងហតរៅមានោពកាលា ោននិងរងឹទទឹង ្រ៉ានុមនតេ មានការភិ្រភ័យ

ហៅក្នុងចិ្រតេមដលមានកំហនុ្ ពួកហោរាមកលាងកាលា យបានហរៀ្រចំអា្ោរ្រ្់

ពួកហគ ដ្ក់ឧ្និង្្រវរងហតគ្ះពពីហលើ រចួពួកហគចា្់រហផតេើែ្ូត្រែនតេគ្ថា។ 

្មតែករ្រ្់ពួកហគ្រនលាឺហឡើងឮរពំងោ្ហពញថតពនិងទពីទួលខ្្់ៗមដលហៅ

ជនុំវញិ ខណៈមដលពួកហគអំោវោវដល់តពះរ្រ្់ហគហដ្យោក្យថា «ឱតពះ 

បាល ហអើយ ្ូែហ្លាើយែកហយើងខ្នុំរាល់គ្្ផង»។ ពួកហោរាបានត្រែូលគ្្ហៅ

ជនុំវញិអា្ោ តពែទំាងហោ្រកហញឆោ ង រាមំរក និងហោ៊ា កហ្ញជា ៀវផង ជាែួយ

នឹងការហបាច្ក់និងយកកំា្ិរ្រ្ូ្រសាច់ខលាួនឯង ពួកហគបានទទូចអងវរ ន្ុំឲ្យ

តពះរ្រ្់ពួកហគជួយដល់ហគ។

សុព្រ-៨ មិថុនា    អំណាន តពះគែ្ពីរត្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក១៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  ម្រ ហយើង ដឹង ថា តគ្់រ ការ ទំាង អ្់ ផ្សំ គ្្ ្ំរា្់រ ហ្ចកតេពី 

ល្អដល់ ពួក អ្ក មដល ស្្ឡាញ់ តពះ គឺ ដល់ ពួក អ្ក មដល តទង់ ហៅ ែក តាែ 

តពះដំរះិ តទង់។ រ ៉ាែូ ៨:២៨

 ហពលតពឹកបានកនលាងផនុ្រហៅ ហពលថ្ងៃត្រង់ក៏ចូលែកដល់ ្រ៉ានុមនតេ គ្្ន

្ញ្ញា អវពី្រញ្ជា ក់ថាតពះបាលបានឮ្មតែករ្រ្់អ្ក្រហតែើដ៏អ្់្ង្ឃឹែរ្រ្់ 

ហគហឡើយ។ ែិនមាន្ំហឡង ែិនមានចហែលាើយ ្រ្រហៅនឹងការ្រន់ស្្ន់យ៉ាង

វក់វ ពីរ្រ្់ពួកហគ្រនតេិចហសាះ។ ្រគ្វ យហៅម្រែិនហ្ះដមដល។

 ហៅហពលមដលពួកហគបាន្រនតេពិ ព្ីដ៏វ ពីវក់រ្រ្់ពួកហគ ពួកហោរា មដល 

មានល្ិចកល បាន្រនតេពយាយែត្រឌិ្រែហ្យាបាយែួយចំនួន ហដ្យពួកហគ

បាន្រគ្កា ្់រហភលាើងហៅហលើអា្ោ ហហើយដឹកោំត្រជារាស្តេឲ្យហជឿថាហភលាើងហោះ

ហកើ្រហឡើងែកពពីតពះបាល។ ្រ៉ានុមនតេ ហោកហអលពីយ៉ាបាន្ែលាឹងហែើលតគ្់រ្កែ្ោព 
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ហហើយពួក្ង្ឃ្រនតេពិ ព្ីដ៏គ្្នន័យ ហដ្យ្ង្ឃឹែថានឹងមានឱកា្្ំរភ័នតេ ែ្ិរ 

ត្រជារាស្តេបាន។

 «តគ្ដល់ហពលថ្ងៃត្រង់ហហើយ ហោះហអលពីយ៉ា ហោលចំអកថា ចូរមស្្ក 

ឲ្យខ្លា ំងហឡើង  ដ្ិ្រហោកជាតពះ ត្រមហលជាកំពនុងរពឹំងគិ្រ ឬបាន្យហចញ 

ែួយ មភលា្រ ឬហ្វើដំហណើ រ  ឬត្រមហលជាហដកលក់ហទដឹង   ត្ររូវដ្្់ហោកហឡើង 

ហគក៏មស្្កខ្លា ំងហឡើង តពែទំាងយកកំា្ិរ្រ្ូ្រសាច់តាែទមាលា ្់ររ្រ្់ហគ ទាល់  ម្រ 

្ែហូរត្រឡាក់កាយ។ លនុះកាលហួ្ថ្ងៃត្រង់ហហើយ ហោះហគក៏ថាវ យ្រងរំ 

រហូ្រដល់ហពលថាវ យ្រគ្វ យោងៃ ច ម្រគ្្នឮ្ំហឡង ឬចហែលាើយណា ហ្លាើយហសាះ 

ក៏គ្្នអ្កណាសាតេ ្់រផង»។

 ្ំណាងល្អមដលសាតំាងែិនបានែកជួយដល់ពួកអ្កមដល្ំរភ័នតេ

មភ្ក និងពួកអ្កមដលត្រគល់ខលាួន្រហតែើកិចចាការរ្រ្់វ។    ្ំណាងល្អមដល

សាតំាងែិនបានហ្វើឲ្យមានរនទាះែក្រហញឆោ ះ្រគ្វ យហោះ។   ្រ៉ានុមនតេ  តពះហយហូវ៉ា 

បានចា្់រសាតំាងចង ្រគ្្ខ ំងអំណាចរ្រ្់វ ហហើយែិនមានែហ្យាបាយណា



ទំព័រ-158-ពួកហោរា និងហ្តេច

ែួយរ្រ្់្ត្ររូវបាន្រហងកាើ្រផ្កា ហភលាើង ែកហលើអា្ោរ្រ្់ តពះបាល បាន ហឡើយ។

 ទពី្ំរផនុ្រ ្ំហឡងរ្រ្់ពួកហគហឡើង្្អកហដ្យសារការមស្្ក អាវមវង 

រ្រ្់ពួកហគត្រឡាក់ហដ្យ្ែ   មដលហូរហចញពពីរ្ួរ្ហៅហលើខលាួនតបាណ

រ្រ្់ហគ ពួក្ង្ឃអ្់្ង្ឃឹែហហើយ។   ឥឡូវហនះពួកហគបានដ្ក់្រណាតេ សា

យ៉ាង្ងៃន់ៗដល់តពះអាទិ្រ្យរ្រ្់ពួកហគ   ោយឡំនឹងការអងវរករដ៏វកឹវរ ឥ្រ 

�្់រ�រ ហហើយហោកហអលពីយ៉ាបានពិនិ្រ្យហែើលយ៉ាងយកចិ្រតេទនុកដ្ក់ហតោះ

គ្្់រដឹងថា ត្រ្ិនហ្រើពួក្ង្ឃទំាងហោះអាចហត្រើឧបាយកលហ្វើឲ្យមានហភលាើង

ហចញពពីអា្ោរ្រ្់តពះបាលបាន រ្ូរហោកតបាកដជាត្ររូវហគកា្់រចិ្ញ្ចា ំជា

កង់ៗជាែិនខ្ន ។

 តពះអាទិ្រ្យកាន់ម្រទា្រណា្់ហៅហហើយ។ ពួកហោរារ្រ្់ តពះបាល 

មានការហ្់រហនឿយ ទន់ហខសាយ និងវហងវងវគ្វ ន់តគ្់រគ្្។  អ្កខលាះឲ្យហយ្រល់

ថាត្ររូវហ្វើយ៉ាងហនះ អ្កខលាះហទៀ្រឲ្យហ្វើយ៉ាងហោះវញិ រហូ្រដល់ទពី្ំរផនុ្រ   ពួក

ហគក៏្រញ្ឈ្់រការខំត្ឹរងមត្រងរ្រ្់ពួកហគ។ ការ្រហញចា ញ្ំហឡងខសាវៗ     និង 

្រណាតេ សា រ្រ្់ពួកហគក៏បានរសា្់របា្់រពពីភ្ំហកើមែល។  ពួកហគបានោមលង

ហចញពពីការត្រកួ្រទំាងអ្់្ង្ឃឹែ។

 ត្រជារាស្តេបានហែើលការ្រគ្ហា ញថនហោរាមដលទ័លគំនិ្រទំាងអ្់

ហោះ។ ពួកហគបានហែើលហ�ើញការហោ្រកហញឆោ ងរ្រ្់ពួកហោរាយ៉ាងហឃ្រ

ហៅហៅជនុំវញិអា្ោហ្វើោក់្រពីដូចជាពួកហគកំពនុងហក់ចា្់រកំារ្្ពីតពះអាទិ្រ្យ 

ហដើែ្ពី្ហតែចហគ្ល្ំរណងរ្រ្់ពួកហគ។  ពួកហគបាន្ែលាឹងហែើលកាយវកិារ

មដលហ្វើឲ្យខលាួនឯងមានរ្ួរ្រ្រ្់ពួក្ង្ឃដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ច     ហហើយ ពួកហគ 

មានឱកា្ ហដើែ្ពី្លានុះ្រញ្ចា ំងពពីោពលងៃង់ហ ល្ា ថនការថាវ យ្រងរំរ្ូរតពះមដរ។ ពួក

ហគជាហតចើនហៅក្នុងហវូងែននុ្្សមានការហនឿយហ្់រហដ្យសារការ្រគ្ហា ញតាែ

ម្រ្រ្ិរសាចហនះ ហហើយឥឡូវហនះ ពួកហគកំពនុងរង់ចំាហែើលចលោរ្រ្់ហោក

ហអលពីយ៉ា  ហដ្យចំណា្់រអារែ្ណ៍យ៉ាងតជាលហតរៅ ។

សៅរ៍-៩ មិថុនា    អំណាន តពះគែ្ពីរត្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក២០
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ខច ងចាំ ព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  តពះវញិ្ញា ណ តទង់ ក៏ ជួយ ហ្ចកតេពី កំហសាយ រ្រ្់ ហយើង 

ម្រ្រ ដូហច្ាះ មដរ ដ្ិ្រ ហយើង ែិន ដឹង ជា គួរ អ្ិសាឋា ន ្ ូែ អវពី ហទ ម្រ តពះវញិ្ញា ណ 

តទង់ ជួយ អងវរ ជំនួ្ ហយើង ហដ្យ ដំងូរ មដល រក ម្លាង ពនុំ បាន វញិ។ រ ៉ាែូ ៨:២៦

 ហនះគឺជាហពលថាវ យ្រគ្វ យហពលោងៃ ច ហហើយហោកហអលពីយ៉ា  ្រគ្រ ្់រ 

ហៅ្រណាតេ ជនថា «្ូែចូលែកជិ្រខ្នុំវញិ»។ ខណៈមដលពួកហគខិ្រចូលហៅ

ជិ្រទំាងភ័យញ័រ ហោកក៏ម្ររហៅរកអា្ោចំណា្់មដលហគធ្លា ្់រថាវ យ្រងរំ

ដល់តពះថនឋាន្ួគ៌ ហហើយក៏បានជួ្ជនុលអា្ោហោះហឡើងវញិ។ 

ចំហោះហោក គំនរបាក់ម្រកហនះមាន្រថែលាជាងអា្ោដ៏រនុងហរឿងថនតពះដថទ។

 ហៅហពលសាងអា្ោ្រនុរាណហនះហឡើងវញិ ហោកហអលពីយ៉ា ្រគ្ហា ញ

ពពីការហគ្រពរ្រ្់ហោកដល់ហ្ចកតេពី្ញ្ញា មដលតពះបាន្នយាជាែួយនឹង

សា្ន៍ អនុពីស្សាមអល កាលមដលពួកហគបាន្លាងទហនលាយ័រដ្ន់ ចូលហៅកាន់ 

ទឹកដពីមដលតពះបាន្នយា។ ហដ្យការ «យក្្ ១២តាែចំនួនពូជអំ្ូររពួក

កូនហៅយ៉ាកនុ្រ … ហោកក៏យក្្ទំាងហោះ សា្អ ងអា្ោែួយ ថាវ យតពះោែ 

តពះហយហូវ៉ា»។ 

 ពួក្ង្ឃដ៏អ្់្ង្ឃឹែរ្រ្់តពះបាល មដលហលវើយហដ្យសារការខំ

ត្ឹរងមត្រងឥ្រត្រហយជន៍ទំាងឡាយ រង់ចំាហែើលការមដលហោកហអលពីយ៉ា នឹង

ហ្វើ ។   ពួកហគ្្អ្់រហោរាហអលពីយ៉ា មដលបានហ្្ើការត្រកួ្រមដលបាន្រគ្ហា ញ

ោពកហែសាយនិងោពែិនបានផលថនតពះរ្រ្់ពួកហគ  ម្រពួកហគក៏ភ័យខ្លា ច

ចំហោះអំណាចរ្រ្់ហោកមដរ។    ពួក្រណាតេ ជនក៏ភ័យខ្លា ចមដរ ហហើយបាន

តាែដ្នហែើលហោកហអលពីយ៉ា ្រនតេការហរៀ្រចំហដ្យចិ្រតេអនទាះសាហ្ទាើរម្រផនុ្រ

ដហងហាើែ។  ្ោព្ងៃ្់រសាងៃ ្់ររ្រ្់ហោរាកំពនុងម្រ�រត្រទល់ែនុខចំជាែួយនឹង

ពួកអ្ក្រហតែើតពះបាលដ៏ងងឹ្រងងល់ និងរហវ ើរវយ។

 អា្ោបានរចួរាល់ជាហស្្ច ហោរាហ្វើត្រឡាយព័ទ្ជនុំវញិ ហហើយបាន

ហរៀ្រឧ្ជាលំដ្្់រ រចួបានហរៀ្រចំហគ្សាទា វែួយ គ្្់រក៏កា្់រហគ្ហោះដ្ក់ហៅ 

ហលើអា្ោ   ហហើយ្រគ្រ ្់រដល់ពួក្រណាតេ ជនឲ្យដងទឹកែកចាក់ហលើអា្ោ

និងហលើ្រគ្វ យហោះ។ គ្្់រត្រកា្ថា «ចូរដងទឹកហពញ្ួរនក្អែ យកែកចាក់ 
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ហលើ្រគ្វ យ និងឧ្ហនះ រចួហោកតបា្់រថា   ចូរចាក់ែតេងហទៀ្រ ហោះហគក៏ចាក់ 

ែតេងហទៀ្រ រចួហោកតបា្់រថា ចូរចាក់ែតេងហទៀ្រ  ហគក៏ចាក់ែតេងហទៀ្រហគក៏ចាក់ជា

គំរ្់រ្រពីដង   ទឹកហោះបានហូរព័ទ្ជនុំវញិអា្ោ ហគក៏ចាក់ទឹករហូ្រដល់ហពញ

ត្រឡាយមដរ»។ 

 ហដ្យរឭំកដល់ពួក្រណាតេ ជនអំពពីការហបាះ្រង់ជំហនឿ    មដលបាន្រនតេ 

ែកជាយូរយរ មដលហ្វើឲ្យហ្ចកតេពីហតកា្រ្រ្់តពះហយហូវ៉ាពនុះហោរហឡើងហោះ 

ហោកហអលពីយ៉ា អំោវោវឲ្យពួកហគ្រោទា ្រចិ្រតេ និងម្ររែករកតពះថនដូនតារ្រ្់ 

ពួកហគវញិ ហដើែ្ពីឲ្យតពះដកយក្រណាតេ សាមដលធ្លា ក់ែកហលើទឹកដពីអនុពីស្សាមអល 

ហចញ។  ្រោទា ្់រែក ហោកបានឱនតកា្រហៅចំហោះតពះមដលហែើលែិនហ�ើញ 

ហលើកថដហឡើងហលើ្ំហៅទពីឋាន្ួគ៌រចួអ្ិសាឋា នយ៉ាងសាែញញា។ពួក្ង្ឃរ្រ្់ 

តពះបាលបានមស្្កហោ៊ា កហ្ញជា ៀវ ្ូត្រគ្ថាហឡើងម្រកពពនុះមា្់រ  និងហោ្រ 

កហញឆោ ង តំាងពពីតពលឹែរហូ្រដល់ោងៃ ច ្រ៉ានុមនតេ ហោកហអលពីយ៉ា តគ្ន់ម្រអ្ិសាឋា ន

្រ៉ានុហណាណ ះ ែិនមានឮ្ំហឡង្្អកៗហៅហលើភ្ំហកើមែលហទ។ ហោកបានអ្ិសាឋា ន 

ោក់ដូចជាដឹងថាតពះហយហូវ៉ាគង់ហៅទពីហោះកំពនុងទ្រហែើលទិដឋាោពហោះ 

និងកំពនុងសាតេ ្់រ ការទូលអងវររ្រ្់ហោកយ៉ាងដូហច្ាះមដរ។ ពួកហោរារ្រ្់

តពះបាលបាន្រន់ស្្ន់យ៉ាងថតពថផ្ស ហដ្យរហវ ើរវយ។ម្រហោកហអលពីយ៉ា

អ្ិសាឋា នយ៉ាងគ្យៗ និងហដ្យហ្ចកតេពីហកលាៀវកាលា  ន្ុំឲ្យតពះ្រគ្ហា ញោពអសាចា រ្យ

រ្រ្់តទង់ហៅហលើតពះបាល ហដើែ្ពីដឹកោំសា្ន៍អនុពីស្សាមអលឲ្យគ្កម្ររែករក

តពះអងរវញិ។

 ហោរាអងវរករថា «ឱតពះហយហូវ៉ា ជាតពះថនអ័តបាោំ ថនអនុពីសាក ហហើយ 

ថនអនុពីស្សាមអល ្ូែឲ្យែននុ្្សបានដឹងហៅថ្ងៃហនះថា តទង់ជាតពះថនពួក

អនុពីស្សាមអល ហហើយថា ទូល្រងរំជាអ្ក្រហតែើតទង់ តពែទំាងថា ទូល្រងរំបាន 

ហ្វើការទំាងហនះ ហដ្យសាតេ ្់រតាែតពះ្រនទាូលតទង់ផង ្ូែសាតេ ្់រទូល្រងរំ 

ឱតពះហយហូវ៉ាហអើយ ្ូែសាតេ ្់រទូល្រងរំ ហដើែ្ពីឲ្យត្រជាជនហនះបានដឹងថា គឺ 

តទង់ឱតពះហយហូវ៉ាហអើយ មដលជាតពះ ហហើយថា គឺតទង់មដលោំចិ្រតេហគត្រឡ្់រ

ែកវញិ»។



ភ្ំហកើមែល-ទំព័រ-161-
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អាទិត្យ-១០ មិថុនា    អំណាន តពះគែ្ពីរត្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក២១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ  ៖  ហហើយ តគ្់រ ទំាង ហ្ចកតេពី អវពី មដល អ្ក រាល់ គ្្ នឹង អ្ិសាឋា ន 

្ូែ ហដ្យ មាន ចិ្រតេ ហជឿ ហោះ នឹង បាន ្ ំហរច ទំាង អ្់។ មា៉ា ថាយ ២១:២២

 ោពហ្ងៃៀែសាងៃ ្់រនិងតាន្ឹរងដ៏រន្្់របានធ្លា ក់ែកហលើែននុ្្សទំាងអ្់។ 

ពួក្ង្ឃរ្រ្់តពះបាលភ័យញ័រ។ ហដ្យដឹងពពីកំហនុ្រ្រ្់ខលាួន ពួកហគ្ែលាឹង

ហែើលហទា្ទណ្ឌ រ្រ្់ពួកហគយ៉ាងរហ័្។

 ហ្ចកតេពីអ្ិដ្ឋា នរ្រ្់ហោកហអលពីយ៉ាច្់រ្ឹងម្រែិនទាន់ អណាតេ ្រហភលាើង 

ភលាឺដូចជាហផលាក្រហោទា រ ធ្លា ក់ពពីហលើឋាន្ួគ៌ែកហលើអា្ោ ្រហញឆោ ះ្រគ្វ យ អ្់ 

រលពីង ស្្រូ្រទំាងទឹកមដលហៅតាែត្រឡាយ ហហើយម្ែទំាង្រហញឆោ ះអ្់ទំាង

្្ថនអា្ោផងមដរ។ ពនលាឺថនអណាតេ ្រហភលាើងមចងចំាង្ំរភលាឺោ្ហពញទំាងភ្ំ ហ្វើ

ឲ្យស្្វងំមភ្កពួក្រណាតេ ជនទំាងអ្់។ ហៅតជលងភ្ំខ្ងហតកាែ   ជាកមនលាង

មដលែននុ្្សជាហតចើនកំពនុង្ែលាឹងហែើលចលោរ្រ្់ែននុ្្សមដលហៅខ្ងហលើ

ហដ្យ អនទាះសា ពួកហគបានហ�ើញហភលាើងធ្លា ក់ចនុះែកពពីហលើយ៉ាងចបា្់ ហហើយ

ែននុ្្សទំាងអ្់គ្្មានការអសាចា រ្យជាខ្លា ំងចំហោះទ្្សនពីយោពហនះ។  ហភលាើង

ហោះគឺជានិែិ្រតេរ្ូរឲ្យពួកហគនឹកហ�ើញដល់្រហគ្រ លហភលាើងមដលបានមញក្ែនុតទ

តកហែ ហដើែ្ពីរហំដ្ះរាស្តេអនុពីស្សាមអលឲ្យរចួពពីកងទ័ពហអ ន្ុពីពទា។

 ្រណាតេ ជនអនុពីស្សាមអលហៅហលើភ្ំតកា្រថាវ យ្រងរំហដ្យកតេពីហកា្រខ្លា ច ហៅ 

ចំហោះតពះមដលហែើលែិនហ�ើញ។ ពួកហគែិនោ៊ា នហងើ្រហែើលហៅហលើហែ�មដល

ទមាលា ក់ហភលាើងែកហោះផង។ ពួកហគភ័យខ្លា ចថាខលាួនហគនឹងត្ររូវហ្ះហៅមដរ ហហើយ

ហដ្យដឹងថាពួកហគត្ររូវម្រទទួលសារ ល់តពះរ្រ្់ហោកហអលពីយ៉ាថាជាតពះថន

ដូនតារ្រ្់ពួកហគ មដលពួកហគត្ររូវថាវ យភកតេពីោពដល់តទង់ ពួកហគមស្្ក ហឡើង 

ទំាងអ្់គ្្ថា «តពះហយហូវ៉ាតទង់ជាតពះ តពះហយហូវ៉ាតទង់ជា តពះពិ្រ ហហើយ»។ 

ហដ្យទពី្មារ ល់ដ៏អសាចា រ្យ ្មតែកបានឮកងរពំងហពញទំាងភ្ំ ហហើយខទា័រ្ំរពង

ត្រឡ្់រែកវញិឮរពំងហពញទំាងទពីវលហៅខ្ងហតកាែ។ ទពី្ំរផនុ្រ រាស្តេអនុពីស្សាមអល  

ក៏បានោ្ក់ខលាួន មលងចាញ់ហបាក្រហញ្ឆោ ្រហគ្រហៅហទៀ្រ ទំាងនឹកសាតេ យ ហតកាយ 

ជាខ្លា ំង។ ពួក្រណាតេ ជនបានហ�ើញពពីទំហំថនការែិនហកា្រ្រហ ើ្រដល់តពះ។ 



ភ្ំហកើមែល-ទំព័រ-163-

ពួកហគបានហ�ើញយ៉ាងចបា្់នូវលក្ខណៈថនការថាវ យ្រងកាំ ដល់តពះបាល មដល

ផទានុយគ្្ស្្ឡះពពីកិចចាការថាវ យ្រគ្វ យមដលតពះដ៏ពិ្រត្ររូវការ។ ពួក្រណាតេ ជន

ទទួលសារ ល់ហ្ចកតេពីយនុ្រតេិ្ែ៌និងហ្ចកតេពីហែតាតេ ករនុណារ្រ្់តពះ ហៅក្នុងការដក

យកទឹកហភលាៀងនិងទឹក្ហន្សើែហចញពពីពួកហគ        លនុះតតាម្របានោំពួកហគឲ្យ

ត្រឡ្់រែកលន់្ួរហទា្ហៅចំហោះតពះោែរ្រ្់តទង់វញិ។  ពួកហគដឹងយ៉ាង

ចបា្់ថាតពះរ្រ្់ហោកហអលពីយ៉ាខ្្់ជាងតពះមកលាងកាលា យណាៗទំាងអ្់។

 ពួក្ង្ឃថនតពះបាលបានហ�ើញការ្រគ្ហា ញតពះហចសាតេ ដ៏អសាចា រ្យថនតពះ

ហយហូវ៉ាទំាងស្្ឡាំងកំាង។  ្រ៉ានុមនតេ ហទាះ្រពីហៅចំហោះការ្ររាជ័យរ្រ្់ពួកហគ 

ហៅចំហោះ្ិរ ពីល្អរ្រ្់តពះយ៉ាងហនះក៏ហដ្យ ក៏ពួកហគហៅម្រ្រដិ្្ែិនតពែ

មកមត្រហចញពពីអំហពើអាតកក់ដមដល។     ពួកហគហៅម្រជាហោរារ្រ្់ តពះបាល 

ដមដល ដូហច្ះ ពួកហគត្ររូវទទួលលទ្ផលជាហ្ចកតេពីវោិ្។    ពួក្រណាតេ ជន

អនុពីស្សាមអលមដលបានមកមត្រចិ្រតេហោះ   ត្ររូវបានការោរពពីការអូ្ទាញរ្រ្់

ពួកអ្កមដលបាន្រហតងៀនដល់ពួកហគឲ្យថាវ យ្រងរំដល់តពះបាល។   តពះបាន

មណោំឲ្យហោកហអលពីយ៉ា ្ំរផ្លា ញតគរូមកលាងកាលា យទំាងអ្់ហនះឲ្យអ្់។  កំហឹង 

រ្រ្់ពួក្រណាតេ ជនក៏ពនុះហោរហឡើង    ទា្់នឹងពួកអ្កដឹកោំ មដល ្ំរោននឹង 

តកឹ្រ្យវន័ិយរ្រ្់តពះ ហហើយហៅហពលមដលហោកហអលពីយ៉ា ្រគ្រ ្់រថា «ចូរ ចា្់រ  

ពួកហោរារ្រ្់តពះបាលហៅ កនុំឲ្យអ្កណាែួយរចួហឡើយ» ពួកហគក៏ហ្វើតាែ។ 

ពួកហគចា្់រពួកហោរាទំាងហោះ ោំយកហៅឯហតជាះគិ ន្ុន ហហើយែនុននឹង 

តពះអាទិ្រ្យអ្តេងរ្រ ហដើែ្ពី្រញចា ្់រថ្ងៃថនការចា្់រហផតេើែការមកទតែង់ដ៏គួរឲ្យក្់រ

្មារ ល់ហោះ ហគក៏បាន្មាលា ្់រហោរារ្រ្់តពះបាលទំាងអ្់ហៅទពីហោះហៅ។ 

ែិនមាន្ល់ម្ាក់ហឡើយ៕



ទំព័រ-164-ពួកហោរា និងហ្តេចទំព័រ-164-

ជំពូកហនះមានមូលដ្ឋា នហៅក្នុងគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រទពី១ ១៨:៤១-

៤៦, ១៩:១-៨។

ច័ន្ទ-១១ មិថុនា    អំណាន តពះគម្ពីរត្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក ២២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  តពះហយ្ូ៊វ តទង់ ទ្រ ហៅ ហគ មាន តពះ្រន្ូល ថា ការ ហោះ 

មននុ្្ស ហោក ហ្វើ ពនុំ ហកើ្រ ហទ ត្រ តពះ តទង់ ហ្វើ ហកើ្រ ដ្ិ្រ តពះ តទង់ អាច នឹង ហ្វើ ហកើ្រ 

ទំាង អ្់ បាន ។ មា៉ា កនុ្ ១០:២៧

 ជាមួយនឹងការ្មាលា ្់រហោរាថនតពះបាលហនះ មានការហ្រើកផលាូវឲ្យមាន

ការតកទតមង់ខាងតពលឹងវញិ្ញា ណយ៉ាង្ំ ហៅក្នុងចំហណាមអំ្ូររទំាងដ្់រថន

នគរភាគខាងហជើង។ ហោកហអលពីយ៉ាបាន្រង្ហា ញការហបាះ្រង់ជំហនឿរ្រ្់ពួក

ហគដល់ពួក្រណាតេ ជន ហ�ើយបានអំពាវោវឲ្យពួកហគ្រោ្្រចិ្រតេ រចួង្ក ត្ររមក 

រកតពះអមាចា ្់វញិ។ ការជំននុំជតមះរ្រ្់តពះថនឋាន្ួគ៌ត្ររូវបានត្រកា្ ពួក

្រណាតេ ជនបានលន់្ួរអំហពើបា្ររ្រ្់ពួកហគ និងបានទទួលសាគា ល់តពះថនដូនតា

រ្រ្់ពួកហគថាជាតពះតដលមានតពះជន្មរ្់។ ឥឡូវហនះ ្រណាតេ សាថនតពះ ក៏ 

ត្ររូវបានដកយកហចញ ហ�ើយតពះពរ្តមា្់រជពីវ្ិរមននុ្្សទូទំាងនគរក៏ត្ររូវបាន

តកតត្រជា្្មពីហឡើងវញិ។ តផនដពីក៏ត្ររូវបានហ្សាច្្ពហដ្យទឹកហ្លាៀងសា ជា្្មពី ។ 

ហោកហអលពីយ៉ាបានមានត្រសា្ន៍ទូលហ្តេចអ័ោ្់រថា «្ូមហ្តេចហឡើងហៅ 

ហសាយតពះហសាងៃ យចនុះ ដ្ិ្រមាន្ូរ្ន្ឹកហ្លាៀងជា្ំមកហ�ើយ»។ រចួហោរា ក៏

ហឡើងហៅហលើកំពូល្្ំហដើម្ពីអ្ិសាឋា ន។

 មិនមាន្្តេនុតាងខាងហតរៅណា្រង្ហា ញថាហ្លាៀងនឹងធ្លា ក់មក តដលហ្វើ

ឲ្យហោកហអលពីយ៉ា ទូលឲ្យហ្តេចអ័ោ្់រហរៀ្រចំការពារនឹងទឹកហ្លាៀងដូហច្ះហទ ។  

១២

ពីទីក្រុងយេសរាល យៅយោរែប



ពពីទពីតករុងហយ្រាល ហៅហោតរ្រ-ទំព័រ-165-

ហោរាមិនបានហ�ើញពពកហៅហលើហម�ហទ   ហោកក៏មិនបានឮ្ំហឡងផគាររន្ះ    

អវពីតដរ។       ហោកតរាន់ត្រនិយយពាក្យតដលតពះវញិ្ញា ណបាន្រណាតេ លឲ្យ

និយយ ហ្លាើយ្រ្រហៅនឹងជំហនឿដ៏រងឹមំារ្រ្់ហោក្រ៉ានុហណាណ ះ។      ហោកបាន     

្តមតេងតពះ�ឫទ័យរ្រ្់តពះ      និង្រង្ហា ញពពីទំននុកចិ្រតេដ៏ហ្ងៃៀមសាងៃ ្់ររ្រ្់

ហោក ហៅហលើ្រទទំោយរ្រ្់តពះ     ហដ្យរា្ម នការ្័យខាលា ច ហពញមួយថ្ងៃ 

ហដ្យបាន្ំរហពញតគ្់រយ៉ាងហដ្យអំណាចរ្រ្់ហោករចួរាល់ហ�ើយ  ឥឡូវ 

ហនះ ហោកបានដឹងថាតពះថនឋាន្ួគ៌នឹងត្រទានតពះពរតាមការ្នយា។ តពះ

តដលបានោំមកនូវហតរាះរាងំ្ងៃួ្របាន្នយាថា  នឹងត្រទានទឹកហ្លាៀងមួយហម 

យ៉ាង្ំជារង្វ ន់ដល់ការត្រតពឹ្រតេ ន្ុចរ្ិរ។ ហោកបានទូលអងវរករហៅតពះ ជំនួ្ 

រាស្តេអនុពី្សាតអល តដលកំពនុងត្រសាតេ យហតកាយហនះ ហដ្យអាក្រ្កិរយិ ្រោ្្រ 

ខលាួនទំាង  «តកា្រចនុះដល់ដពី ដ្ក់មនុខហៅកណាតេ លជងគាង់»។

 ហោរាក៏បានចា្់រអ្ក្ំរហរ ើឲ្យហៅហមើលឯ្មនុតទហមឌពីតទររា៉ា ហណមតេងហ�ើយ 

មតេងហទៀ្រ ហដើម្ពីពិនិ្រ្យហមើលថាហ្រើមាន្ញ្ញា អវពីតដល្រញ្ជា ក់ថា    តពះបាន ឮការ    

អ្ិសាឋា នរ្រ្់ហោកតដរឬហទ។   ហរៀងរាល់ហពល អ្ក្រហតមើបានវលិត្រឡ្់រមក

វញិជាមួយនឹងពាក្យថា «រា្ម នអវពីហទ»។  ហោរាមិនបានបា្់រ្រង់ការអ្់រ្្ម្់រនិង

ហ្ចកតេពីជំហនឿហឡើយ ្រ៉ានុតនតេ ហៅត្រ្រនតេការទូលអងវរហៅតពះដតដល។  អ្ក្រហតមើ 

បានវលិត្រឡ្់រមកវញិ ហដ្យមិនហ�ើញមាន្ញ្ញា ថនទឹកហ្លាៀងហៅហលើហម�

តដលមានពណ៌តក�មហ្ះហសាះហឡើយ។         ហដ្យរា្ម នការ្ិ្រ្័យ ហោក 

ហអលពីយ៉ា ក៏បានចា្់រហគឲ្យហៅមតេងហទៀ្រ ហ�ើយមតេងហនះ  អ្ក្រហតមើបានត្រឡ្់រ

មកវញិជាមួយនឹងពាក្យថា   «ហ�ើញមានពពក្ូរច្រ៉ានុនបា្រថដមននុ្្សហឡើងពពី

្មនុតទមក»។

 ហនះគឺជា្័្តេនុតាងល្មមតគ្់រតរាន់ហ�ើយ ។     ហោកហអលពីយ៉ា មិនបាន

រង់ចំាឲ្យហម�ហ ្្ម ទាន់ហទ។  ហៅក្នុងពពកហ ្្ម ហោះ ហោកបានដឹងជាមនុនហដ្យ

ជំហនឿថានឹងមានហ្លាៀងមួយហម្ំធ្លា ក់មកជាមិនខាន ហ�ើយហោកក៏បានហ្វើការ

្តម្រជាមួយនឹងជំហនឿរ្រ្់ហោក ហដ្យចា្់រអ្ក្រហតមើហៅទូលហ្តេចអ័ោ្់រ

ជាត្រញា្់រ ហដ្យដំណឹងថា  «្ូមទឹមរហទះ ហ�ើយចនុះហៅចនុះ ហដើម្ពីកនុំឲ្យអាក់



ទំព័រ-166-ពួកហោរា និងហ្តេច

ដំហណើ រហដ្យសារហ្លាៀង»។

អង្គារ-១២ មិថុនា    អំណាន តពះគម្ពីរត្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក ២៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  ឯ ហោរា ហអលពីយ៉ា  ហោក មាន ចិ្រតេ ដូច ជា ហយើង តដរ ត្រ 

ហោក បាន អ្ិសាឋា ន ្ូម កនុំ ឲ្យ មាន ហ្លាៀង ហោះ ហៅ តផនដពី ក៏ រាងំ អ្់ រវាង ៣ ឆំ្្ 

៦ តខ។ យ៉ាកនុ្រ ៥:១៧

 ហដ្យសារត្រហោកហអលពីយ៉ាជាមននុ្្សតដលមានជំហនឿរងឹមំាដូហច្ះ

ហ�ើយ បានជាតពះហត្រើហោកក្នុងវ្ិរ្រតេិដ៏្ំ      ហៅក្នុងត្រវ្រតេិសាស្តេរ្រ្់រាស្តេ

អនុពី្សាតអលហនះ។ 

 ហៅហពលតដលហោកអ្ិសាឋា ន  ជំហនឿរ្រ្់ហោកបានហឡើង ហៅហលើ 

ហ�ើយចា្់រយកហ្ចកតេពី្នយារ្រ្់តពះថនឋាន្ួគ៌ ្រោ្្់រមកហោកហៅត្រ

្រនតេអ្ិសាឋា នរ�ូ្រទាល់ត្រតពះហ្លាើយ្រ្រនឹង្ំណូមពររ្រ្់ហោក។ ហោក

មិនបានរង់ចំាទាល់ត្រហ�ើញ្័្តេនុតាង្រញ្ជា ក់ថាតពះបានឮពាក្យអ្ិសាឋា ន

រ្រ្់ហោកហោះហទ ត្រហោកបានត្រ ន្ុយទូលហៅហ្តេចហដ្យសារត្របាន

ហ�ើញ្ញ្ញា ថនការ្ពវតពះ�ឫទ័យរ្រ្់តពះត្រ្រនតេិច្រ៉ានុហណាណ ះ។ ហ�ើយអវពី

តដលហោកអាចហ្វើហៅហតកាមការតគ្់រតគងរ្រ្់តពះ មននុ្្សទំាងអ្់ក៏គួរត្រ

ហ្វើ្កម្មភាពដូចជាហោក ហៅក្នុងកិចចាការ្រហតមើតពះតដរ ដ្ិ្រមានកំណ្់រតតា 

អំពពីហោរាហៅ្្ំកាឡា្រយ៉ាងដូហច្ះថា «ឯហោរាហអលពីយ៉ា  ហោកមានចិ្រតេដូច 

ជាហយើងតដរ ត្រហោកបានអ្ិសាឋា ន ្ូមកនុំឲ្យមានហ្លាៀង ហោះហៅតផនដពីក៏រាងំ

អ្់រវាង្រពីឆំ្្តបំាមួយតខ រចួហោកបានអ្ិសាឋា នមតេងហទៀ្រ ហោះហម� ក៏្រង្នុរ 

ហ្លាៀងធ្លា ក់មក ហ�ើយដពីបាន្រហងកើ្រផលតផលាហឡើង (យ៉ាកនុ្រ ៥:១៧)។ 

 ពិ្ព ហោក្ពវថ្ងៃហនះត្ររូវការជំហនឿត្រ្រហនះ ជាជំហនឿ តដល ចា្់រហ្ចកតេពី 

្នយារ្រ្់ តពះ យ៉ាងជា្់រ មិនតពមតលងហឡើយ រ�ូ្រទាល់ត្រ តពះថន ឋាន ្ ួគ៌ 

បានឮ។ ជំហនឿត្រ្រហនះភាជា ្់រហយើងហៅនឹងតពះថនឋាន្ួគ៌យ៉ាងជិ្រ្្ិទ្ ហ�ើយ

ោំមកឲ្យហយើងនូវកមាលា ំងហដើម្ពីទ្់រទល់ជាមួយនឹងភាពងងឹ្រ។ តាមរយៈ 

ហ្ចកតេពី ជំហនឿ កូនៗ រ្រ្់តពះបាន «ឈ្ះនគរដថទ បាន្ហតមច ការ  ្ នុចរ្ិរ 



ពពីទពីតករុងហយ្រាល ហៅហោតរ្រ-ទំព័រ-167-

បានទទួលហ្ចកតេពី ្ នយា បាន្ិរទមា្់រ្ិងហា   បានពនលា្់រអំណាចហ្លាើង បាន រចួ 

ពពីមនុខដ្វ បានមានកមាលា ំងក្នុងកាលតដលកំពនុងត្រហខសាយ ក៏ត្រឡ្់រជាពូតកក្នុង

ចមបាងំទំាងកមាចា ្់រ ពលទ័ពសា្ន៍ដថទផង»       (ហ�ហតពើរ ១១:៣៣, ៣៤)។ 

ហ�ើយហដ្យសារហ្ចកតេពីជំហនឿ្ពវថ្ងៃហនះ ហយើងបាន្ហតមចហរាល្ំរណងដ៏ខ្្់

្ំរផនុ្ររ្រ្់តពះ្តមា្់រ   ពួកហយើង។ «ហ្រើអាចនឹងហជឿបាន ហោះការ ទំាងអ្់ 

នឹង្ហតមចបាន ដល់អ្ក ណាតដលហជឿ» (មា៉ា កនុ្ ៩:២៣)។

 ហ្ចកតេពីជំហនឿគឺជាធ្្រនុដ៏្ំខាន់ថនការអ្ិសាឋា នទូលអងវរ។   «ត្រហ្រើ ឥ្រ     

មានហ្ចកតេពីជំហនឿហទ  ហោះមិនអាចនឹងរា្់រដល់តពះ�ឫទ័យតពះបានហឡើយ 

ដ្ិ្រអ្កណាតដលចូលហៅឯតពះ   ហោះត្ររូវត្រហជឿថា មានតពះតមន ហ�ើយថា 

តទង់ត្រទានរង្វ ន់ ដល់អ្់អ្កតដលត្វងរកតទង់»។    «ហយើងក៏ មាន ហ្ចកតេពី 

កាលា ោន ដល់តទង់យ៉ាងដូហច្ះតដរ   គឺថា  ហ្រើហយើងនឹង្ូមអវពី   តដលត្ររូវតាម       

តពះ�ឫទ័យតទង់ ហោះតទង់នឹងទទួលតពម ហ្រើហយើងដឹងថា   តទង់ទទួល តពម    

តាមហយើង ក្នុងការអវពីតដលហយើង្ូមដូហច្ះ  ហោះហយើងក៏ដឹងថា   ហយើងបានអវពី   

តដលហយើង្ូមពពីតទង់ហ�ើយតដរ» (ហ�ហតពើរ ១១:៦; យ៉ាូោនទពី១ ៥:១៤, ១៥)។ 

ជាមួយនឹងការ្រ្ូ៊ដ៏្វិ្រសាវ ញដូចហោកយ៉ាកនុ្រ  ជាមួយការ ្រ្ូ៊ឥ្រ ត្ររួល   

តត្រដូចហោកហអលពីយ៉ា     ហយើងក៏អាច្រង្ហា ញ្ំណូមពររ្រ្់ហយើងដល់តពះ

វរ្ិរតា ទាមទារនូវតគ្់រទំាងការទំាងឡាយ   តដលតទង់បាន្នយាបានដូចរ្ា

ផងតដរ។   កិ្រតេិយ្ថន្រលលា័ងករ្រ្់តទង់ហៅរង់ចំា្ំហរចតាមតពះ្រន្ូលរ្រ្់

តទង់ជានិចចា។

 ្្ហមាលថនរាត្រពីកាលបានតគ្របំាង្្ំហកើតមលជនុំជិ្រ     ខណៈ តដល



ទំព័រ-168-ពួកហោរា និងហ្តេច

 ហ្តេច  អ័ោ្់រ ហរៀ្រចំហចញដំហណើ រចនុះពពីហលើកំពូល្្ំ។  «្រោ្្់រពពីហោះ្រនតេិចមក 

ហម�ត្រឡ្់រជាហ ្្ម  ហដ្យពពក និងខ្យល់ ក៏ធ្លា ក់ហ្លាៀងជាខាលា ំង ឯអ័ោ្់រ តទង់ 

ជិះរហទះហៅឯហយ្រាល  ហ�ើយតពះ�្តេថនតពះហយ�ូវា៉ាបាន្ណឋាិ ្រហៅ

ហលើហអលពីយ៉ា  ហោកក៏តកវា្់រចហងកះ រ្់រហៅខាងមនុខអ័ោ្់រហៅ រ�ូ្រដល់ មា្់រ 

ទាវ រតករុងហយ្រាល»។ ហៅក្នុងដំហណើ រវលិត្រឡ្់រហៅកាន់រាជធ្នពីវញិ   កា្់រ 

ភាពងងឹ្រនិង្ំរណក់ទឹកហ្លាៀង្ំៗ រកហ្រើកត្្កមិនរចួ  ហ្តេចអ័ោ្់រ មិនអាច  

ហមើលផលាូវហៅពពីមនុខតទង់ហ�ើញហទ  ហោកហអលពីយ៉ា  ជាហោរារ្រ្់តពះ តដល

បាន្រោ្្រហ្តេចអ័ោ្់រហៅចំហពាះត្រជារាស្តេរ្រ្់តទង់ និងបាន្មាលា ្់រ 

ហោរារ្រ្់តពះបាលហោះ ហៅត្រទទួលសាគា ល់តទង់ថាជាហ្តេចថនសា្ន៍

អនុពី្សាតអលដតដល ហ�ើយឥឡូវហនះ ហដ្យហ្ចកតេពីហរារព និងហដ្យមាន ការ 

ចហតមើនកមាលា ំងពពីតពះ ហោកបានរ្់រពពីមនុខរាជរ្ោំផលាូវហ្តេចហៅកាន់ផលាូវចូល

ហៅ ទពីតករុង។

 

្ុធ-១៣ មិថុនា    អំណាន តពះគម្ពីរត្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក ២៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖   ត្រ ហ្រើ ឥ្រ មាន ហ្ចកតេពី ជំហនឿ ហទ ហោះ មិន អាច នឹង រា្់រ 

ដល់ តពះ�ឫទ័យ តពះ បាន ហឡើយ ដ្ិ្រ អ្ក ណា តដល ចូល ហៅ ឯ តពះ ហោះ ត្ររូវ 

ត្រ ហជឿ ថា មាន តពះ តមន ហ�ើយ ថា តទង់ ត្រទាន រង្វ ន់ ដល់ អ្់ អ្ក តដល ត្វង 

រក តទង់។ ហ�ហតពើរ ១១:៦

 ហៅក្នុង្កម្មភាពដ៏ថ្លា្្ូរថនអ្កោំសាររ្រ្់តពះ តដលបាន្រង្ហា ញ

ដល់ហ្តេចកំណាចអងគាហនះ គឺជាហមហរៀនមួយ្តមា្់រអ្់អ្កតដលអះអាងថា

ជាអ្ក្រហតមើរ្រ្់តពះ ្រ៉ានុតនតេ ពួកហគត្ររជា្រហមកើងខលាួនក្នុងចិ្រតេហៅវញិ។ មានអ្ក

តដលគិ្រថាជាការ្ំរហពញកា្រពវកិចចាត្រ្រហនះ  ្តមា្់រពួកហគហត្រៀ្រដូចជាអ្ក

្រហតមើយ៉ាងអនុពីចឹង។ ពួកហគស្ាក់ហ្្ើរមិនោ៊នហ្វើហឡើយ ្ូម្ពីកិចចាការហោះជា

ការតដលត្ររូវហ្វើជាចំាបាច់ក៏ហដ្យ ហដ្យបារម្ភតតកងហគហមើលមកហ�ើញថាខលាួន

ហ្វើការរ្រ្់អ្ក្រហតមើ។ ពួកអ្កទំាងហោះមានហរឿងជាហតចើន តដលត្ររូវហរៀន្ូត្រ

ពពីគំររូ្រ្់ហោកហអលពីយ៉ា   ហដ្យសារ្មតេពីរ្រ្់ហោក តពះបានដកយកមរ្រក



ពពីទពីតករុងហយ្រាល ហៅហោតរ្រ-ទំព័រ-169-

ថនឋាន្ួគ៌ហចញពពីតផនដពីអ្់រយៈហពល្រពីឆំ្្កនលាះ។  ហោកគឺជា្ញ្ញា ថនការ

្រហ ើ្រ្រហមកើងដល់តពះ  ខណៈតដលហ្លាើងបានធ្លា ក់មក្រហ ឆ្ ះ្រង្វ យហៅហលើ

្្ំហកើតមល តដលជាចហមលាើយ្រ្រនឹងការអ្ិសាឋា នរ្រ្់ហោក។ ថដរ្រ្់ហោក

បានអននុវ្រតេសាលតកមថនការជំននុំជតមះតាមតផនការរ្រ្់តពះហដ្យការ្មាលា ្់រ 

ពួកហោរារ្រ្់តពះបាល     តពះបានហ្លាើយហៅនឹងការទូល ន្ុំទឹកហ្លាៀងរ្រ្់     

ហោក។ ្រ៉ានុតនតេ ្រោ្្់រពពី្ញ្ញា ថនជ័យជម្ះដ៏្ំ តដលតពះបាន្ពវតពះ�ឫទ័យ

ត្រទានកិ្រតេិយ្ដល់កិចចាការជាសាធ្រណៈរ្រ្់ហោកហនះរចួមក ហោកបាន

ន្ុខចិ្រតេ្រោ្្រខលាួនហ្វើការជាអ្ក្រហតមើ។

 ហោកហអលពីយ៉ា និងហ្តេចអ័ោ្់របានត្រករ្ា ហៅត្រង់ហកាលា ងទាវ រចូល

ហៅក្នុងទពីតករុងហយ្រាល។ ហោរាបាន្ហតមចចិ្រតេហៅខាងហតរៅកំតផងទពីតករុង 

យកអាវមកដណតេ ្់រ ហ�ើយត្រះខលាួន្តមានតេហៅហលើដពីផ្្ល់។ តពះរាជាបានយង

ចូលហៅក្នុងតពះរាជដំណាក់យ៉ាងរ�័្ ហៅទពីហោះតពះអងគាបានហរៀ្ររា្់រហរឿង

រា៉ា វដ៏អសាចា រ្យតដលបានហកើ្រហឡើងកាលពពីថ្ងៃ  និងការ្រង្ហា ញតពះហចសាតេ ថនតពះ

តដល្រញ្ជា ក់ថាតពះហយ�ូវា៉ាគឺជាតពះពិ្រ    ហ�ើយហោកហអលពីយ៉ា គឺជាអ្កោំ

សាររ្រ្់តទង់ តបា្់រដល់តពះោងហយ្ិ្ិរល     ជាអគគាមហ� ព្ីរ្រ្់តទង់។ 

ហ្តេចអ័ោ្់របានទូលមហ� ព្ីអំពពីការ្មាលា ្់រពួកហោរារ្រ្់តពះបាល តពះ

ោងហយ្ិ្ិរលមានចិ្រតេរងឹនិងចហច្មានះ រចួក៏មានកំ�ឹងហតកវហតកា្ហឡើង។  

តពះោងបាន្រដិហ្្មិនទទួលសាគា ល់តពឹ្រតេិកាណ៍ហៅ្្ំហកើតមលថាជា្្តេនុតាង

ថនការតគ្់រតគងហដ្យតពះហចសាតេ រ្រ្់តពះហឡើយ ហ�ើយហៅត្ររងឹទទឹង ទំាង 

ត្រកា្ហដ្យកាលា ោនថា ហអលពីយ៉ា ត្ររូវត្រសាលា ្់រ។ 

 ហៅយ្់រហោះអ្កោំសារបានដ្្់ហោរា ហ�ើយតបា្់រពពី ន្ុវណណពី រ្រ្់

តពះោងហយ្ិ្ិរលថា  «ដល់ត្ក្ហនះ ហពលហ្្មើរហនះ ហ្រើហយើងមិនបានហ្វើឲ្យ

ជពីវ្ិរឯងបានដូចជាជពីវ្ិរថនអ្កទំាងហោះហទ ហោះ្ូមឲ្យអ្់ទំាងតពះហ្វើដល់

ហយើងដូហច្ាះវញិ ហ�ើយហលើ្ហៅហទៀ្រផង»។

 ្រោ្្់រពពីការ្រង្ហា ញហ្ចកតេពីកាលា ោនយ៉ាងហមាះមនុ្រ ្រោ្្់រពពីជ័យជម្ះ 

ដ៏ត្រចះត្រចង់  ហៅហលើហ្តេច ពួកហោរា និងត្រជារាស្តេ រចួមក ហោកហអលពីយ៉ា



ទំព័រ-170-ពួកហោរា និងហ្តេច

មិនគួរណា្រហណាតេ យឲ្យភាពរា្យ និងភាពកំសាកចូលមកលនុកលនុយអារម្មណ៍

រ្រ្់ខលាួនហសាះហឡើយ។ ្រ៉ានុតនតេ អ្កតដលតពះបានត្រទានពរហដ្យ្័្តេនុតាងជា

ហតចើនថនការត្រកសាហដ្យកតេពី្្ឡាញ់រ្រ្់តទង់ហនះ មិនបានហឡើងខ្្់�ួ្ 

ផនុ្រពពីភាពកហមសាយរ្រ្់មននុ្្សហឡើយ។ ហ�ើយហៅក្នុងឱកា្ដ៏ហ ្្ម  ងងឹ្រហនះ 

ជំហនឿនិងហ្ចកតេពីកាលា ោនរ្រ្់ហោកបានចាកហចញពពីហោកបា្់រអ្់រលពីង។ 

ហដ្យភាពទ័លគំនិ្រហោកក៏បានចាកហចញពពីដំហណកដ៏លង់លក់រ្រ្់ហោក។ 

ហ្លាៀងហៅត្រធ្លា ក់ពពីហលើហម�ឥ្រ្ម្យ ហ�ើយភាពងងឹ្រតគ្រដណតេ ្់រ តគ្់រ 

ទិ្ទពី។ ហដ្យហ្លាចថាកាលពពី្រពីឆំ្្មនុន តពះបានោំផលាូវហោកហៅកាន់កតនលាង

តដលមាន ន្ុវ្រ្ិភាពពពី្ម្្់ររ្រ្់តពះោងហយ្ិ្ិរល និងពពីការតាម រករ្រ្់ 

ហ្តេចអ័ោ្់រ ឥឡូវហនះ ហោរាបានរ្់រយកត្ររចួខលាួន។ លនុះដល់ហ្រៀហ្បា 

«ហោកក៏ទនុកអ្ក្រហតមើហៅទពីហោះ ត្រខលាួនហោកហដើរហពញមួយថ្ងៃ ចូលក្នុង 

ទពីរហោស្ាន»។

ព្ហស្បតិ៍-១៤ មិថុនា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក ២៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  ហោះ ទូល្រងគាំ បាន នឹក ថា ហនះ ហ�ើយ ជា ហ្ចកតេពី ទនុក្ខ  រ្រ្់ 

ទូល្រងគាំ ត្រ ទូល្រងគាំ នឹង នឹក ចំា ពពី តរា តដល តពះ�្តេ សាតេ ំ ថន តពះ ដ៏ ខ្្់ ្ំរផនុ្រ 

បាន ហតបា្ វញិ ។ ទំននុក្រហមកើង ៧៧:១០

 ហោកហអលពីយ៉ា មិនគួររ្់រហគចពពីការ្ំរហពញភារកិចចារ្រ្់ហោកហទ។ 

ហោកគួរត្រត្រឈមជាមួយនឹងការគំរាមកំត�ងរ្រ្់តពះោងហយ្ិ្ិរល 

ហដ្យអំពាវោវ ន្ុំការការពារពពីតពះតដលបានតតា្់្រង្គា ្់រឲ្យហោក្រង្ហា ញ

តពះកិ្រតេិោមរ្រ្់តពះហយ�ូវា៉ា។ ហោកគួរត្រតបា្់រដល់អ្កោំសារថា តពះ 

តដលហោកទនុកចិ្រតេ តទង់អាចការពារហោកឲ្យរចួពពី្ម្្់ររ្រ្់មាចា ្់ក្សត្រពីយ៍ 

បាន។ ហោកហទើ្រត្រនឹងបានហ�ើញការ្រង្ហា ញតពះហចសាតេ ដ៏អសាចា រ្យកាលពពី

្រ៉ានុោ្ម នហមា៉ា ងមនុន្រ៉ានុហណាណ ះ ហ�ើយការហនះគួត្រផតេល់ការធ្ោរា៉ា្់ររងដល់ហោក

ថា តពះមិនហបាះ្រង់ហចាលហោកហឡើយ។ ត្រ្ិនហ្រើហោកហៅត្រកតនលាង ដតដល 

ត្រ្ិនហ្រើហោកយកតពះហ្វើជាជតមកនិងជាកមាលា ំងរ្រ្់ហោក ហដ្យ ឈររងឹមំា 



ពពីទពីតករុងហយ្រាល ហៅហោតរ្រ-ទំព័រ-171-

ខាងហ្ចកតេពីពិ្រ តពះនឹងការពារហោកពពីហតរាះថ្ាក់ផងទំាងឡាយជាក់ជាមិន

ខាន។ តពះជាមាចា ្់នឹងត្រទាន្ញ្ញា ថនហជាគជ័យមួយហទៀ្រដល់ហោក ហដ្យ 

ទមាលា ក់ការជំននុំជំរះរ្រ្់តទង់មកហលើតពះោងហយ្ិ្ិរល  ហ�ើយ្ម្ា្តដល

្ងក្់រហៅហលើហ្តេចនិងត្រជារាស្តេនិងហ្វើឲ្យមានការតកទតមង់យ៉ាង្ំមួយ។

 ហោកហអលពីយ៉ាបានរពឹំងយ៉ាងមំា ពពីការអសាចា រ្យតដលហកើ្រហឡើងហៅ្្ំ

ហកើតមល។ ហោកបាន្ង្ឹមថា្រោ្្់រពពីការ្រង្ហា ញតពះហចសាតេ រ្រ្់តពះរចួមក 

តពះោងហយ្ិ្ិរលនឹងតលងមានឥទ្ិពលហៅហលើគំនិ្ររ្រ្់ហ្តេចអ័ោ្់រ

ហទៀ្រហ�ើយ        និងថានឹងមានការតកទតមង់យ៉ាងរ�័្ហៅទូទំាងត្រហទ្

អនុពី្សាតអល។ ហពញមួយថ្ងៃ ហៅហលើ្្ំហកើតមល ហោកបានពនុះពារទំាង អ្់រអាោរ។ 

ហ�ើយហៅហពលតដលហោកបានរ្់រមនុខរហទះរ្រ្់ហ្តេចអ័ោ្់រហៅកាន់ហកាលា ង

ទាវ រទពីតករុងហយ្រាល ហ្ចកតេពីកាលា ោនរ្រ្់ហោកហៅរងឹមំាដតដល ហទាះ្រពីជា

កមាលា ំងខាងរាងកាយរ្រ្់ហោកធ្លា ក់ចនុះដល់កតមិ្រតដលហោកមិនអាចតគ្់រ

តគងបានក៏ហដ្យ។

 ្រ៉ានុតនតេ ត្រ្ិរកម្មតដលហកើ្រហឡើងជាញឹកញា្់រ្រោ្្់រពពីមានជំហនឿយ៉ាងខ្្់ 

និងមានហជាគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ហោះកំពនុងត្រ្ងក្់រមកហលើហោកហអលពីយ៉ា។   

ហោកបារម្ភតតកងការតកទតមង់ហៅ្្ំហកើតមលមិនអាចគង់វង្សហៅយូរអតងវង 

ហ�ើយការតពរួយបារម្ភក៏បានតគ្រ្ងក្់រមកហលើហោក។ តពះបានហលើក្រហមកើង

ហោកហៅហលើកំពូល្្ំពិសាក រ    ត្រឥឡូវហោកធ្លា ក់ចនុះមកហៅក្នុងហតជាះយ៉ាង

ហតរៅ។   ហៅហពលតដលមានការ្ណឋាិ ្រហដ្យតពះហចសាតេ  ថនតពះដ៏ខ្្់្ំរផនុ្រ 

ហោកបានឈរហឡើងហដ្យហ្ចកតេពីជំហនឿដ៏រងឹមំា្ំរផនុ្រ     ្រ៉ានុតនតេ ហៅហពលបាក់ 

ទឹក ចិ្រតេហនះ ការគំរាមកំត�ងរ្រ្់តពះោងហយ្ិ្ិរល ឮហៅជា្់រនឹង ត្រហចៀក 

ហោកជានិចចា   ហ�ើយសាតំាងោក់ដូចជាហៅត្រមានជ័យជម្ះតាមរយៈអំហពើ 

អាតកក់រ្រ្់ស្តេពីម្ាក់ហនះ ហោកក៏បានរ្ូរ្រថដហចញពពីតពះ។    តពះបាន ហលើក 

ហោកហឡើងយ៉ាងខ្្់      ហ�ើយការត្រឆំ្ងក៏កាន់ត្រ្ំ្ហម្ើមណា្់តដរ។ 

ហដ្យហ្លាចតពះ ហោកហអលពីយ៉ា រ្់រឆ្ងៃ យហៅៗ  រ�ូ្រដល់រកហ�ើញថាខលាួនឯង

ហៅក្នុងអនលាង់ទនុក្ខ និងភាពឯហកាយ៉ាងហតរៅ។ ទពី្ំរផនុ្រ ហោកបានអងគានុយ្តមាក



ទំព័រ-172-ពួកហោរា និងហ្តេច

ហៅហតកាមហដើមដហង្ក មួយទំាងហ�វ�្់រ។ ហ�ើយហពលអងគានុយហៅទពីហោះហោក 

បាន ន្ុំឲ្យតពះដកយកជពីវ្ិរហោកហៅ ហោកនិយយថា   «ល្មមហ�ើយ ឱតពះ 

ហយ�ូវា៉ាហអើយ ្ូមយកតពលឹងទូល្រងគាំហៅឥឡូវចនុះ ដ្ិ្រទូល្រងគាំមិនវហិ្្

ជាងពួកអយ្យហកាទូល្រងគាំហទ»។ ជាអ្ករ្់រហគចខលាួន ឆ្ងៃ យពពីកតនលាងតដល មននុ្្ស 

រ្់ហៅ វញិ្ញា ណរ្រ្់ហោកត្ររូវបានកិនកហម្ចហដ្យកតេពីអ្់្ង្ឹមយ៉ាងជូរច្់រ 

ហោក្ហតមចចិ្រតេថាតលងហមើលមនុខមននុ្្ស្រហៅហទៀ្រហ�ើយ។ ទពី្ំរផនុ្រ ហដ្យ 

ហ�វ�្់រខាលា ំងហពក ហោកក៏លង់លក់ហៅ។

 ហៅក្នុង្រទពិហសា្ន៍ទំាងអ្់ហនះ     ហៅក្នុងហពលថនការខកចិ្រតេនិង

អ្់្ង្ឹមដ៏ខាលា ំង្ំរផនុ្របានចូលមកដល់ ជាថ្ងៃតដលទនុក្ខលំបាក ហឡើង ដល់ 

កតមិ្រ ហ�ើយពិបាកនឹងហជឿថាតពះហៅត្រជាអ្កឧ្រ្រ្ម្ភដល់កូនៗរ្រ្់តទង់

ហៅហលើតផនដពីហនះណា្់ គឺជាថ្ងៃតដលការពិបាកៗរខំានដល់មននុ្្ស រ�ូ្រ

ដល់ហមើលហ�ើញថាការសាលា ្់រត្រហ ើ្រជាងរ្់ហៅ។ ហពលហោះមននុ្្សជាហតចើន 

បា្់រ្រង់ជំហនឿហៅហលើតពះ ហ�ើយត្ររូវបានោំឲ្យធ្លា ក់ចូលហៅក្នុងទា្ករថន

ការ្ង្ស័យ ជាចំណងថនការមិនហជឿ។ ហៅតរាត្រ្រហនះ ហយើងអាចហមើលហ�ើញ

ចបា្់នូវអ្រ្ន័យថនតផនការតដលតពះបានហរៀ្រ្រតមរុងទនុក តដលហយើងគួរហមើល

ហ�ើញពួកហទវតា្វះត្វងជួយ្ហ្ង្គា ះហយើងហចញពពីភាពអាតា្ម និយម ទាញ

ហជើងហយើងឲ្យឈរហៅហលើតគឹះកាន់ត្ររងឹមំាជាង្្ំដ៏អ្់កល្ ហដើម្ពីឲ្យជំហនឿ្្មពី 

ជពីវ្ិរ្្មពី នឹងដនុះពនលាកហឡើង។ 

សុព្រ-១៥ មិថុនា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក ២៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  ហទាះ ហ្រើ តទង់ ្ ំឡា្់រ ខ្នុំ ក៏ ហដ្យ គង់ ត្រ ខ្នុំ នឹង ទនុក ចិ្រតេ ដល់ 

តទង់ តដរ ្រ៉ានុតនតេ ខ្នុំ នឹង ហចះ ត្រ ជតជក ពពី ហ្ចកតេពី ្ នុចរ្ិរ ថន ផលាូវ ខ្នុំ ហៅ ចំហពាះ តទង់។ 

យ៉ាូ្រ ១៣:១៥

 ហៅក្នុងតរាថនហ្ចកតេពីហវទោ និងហ ្្ម ងងឹ្ររ្រ្់រា្់រ ហោកយ៉ាូ្រ ដ៏ 

ហសា្ម ះត្រង់បានត្លាងថា៖



ពពីទពីតករុងហយ្រាល ហៅហោតរ្រ-ទំព័រ-173-

 «្ូមឲ្យថ្ងៃតដលខ្នុំហកើ្រមកត្ររូវវោិ្ហៅ គឺជាយ្់រតដលហគត្រកា្ថា  

 មានកូនមកចា្់រទំថផ្ហោះ»។

 «ឱហ្រើហ្ចកតេពីមួហ៉៉ារ្រ្់ខ្នុំបាន្លាឹងហមើល ហដ្យដ្ក់ហៅជ ជ្ា ពីង 

 ជាមួយនឹងហ្ចកតេពីទនុក្ខលំបាករ្រ្់ខ្នុំហៅហអះ!»

 «ឱហ្រើ្ិនជាខ្នុំនឹងបានដូចហ្ចកតេពី្ំណូម 

 ហ�ើយតពះនឹងហតបា្ត្រទានឲ្យខ្នុំបានតាម្ំរណងចិ្រតេហៅហអះ!

 គឺឲ្យតពះបាន្ពវតពះ�ឫទ័យនឹងកិនកហម្ចខ្នុំហៅ 

 ហ�ើយតគវ ពីតពះ�្តេតទង់ ឲ្យខ្នុំត្ររូវកា្់រដ្ច់ហចញ!

 យ៉ាងហោះខ្នុំនឹងហៅមានហ្ចកតេពីរហំដ្ះទនុក្ខ»។ 

 «ហ�្រនុហោះទូល្រងគាំនឹងមិនទ្់រមា្់រ 

 គឺទូល្រងគាំនឹងនិយយហដ្យហ្ចកតេពីហវទោ ក្នុងវញិ្ញា ណទូល្រងគាំ 

 ហ�ើយនឹង្រ្ូញត្រ្រហដ្យហ្ចកតេពីជូរច្់រ ហៅក្នុងចិ្រតេទូល្រងគាំតដរ»។

 «បានជាចិ្រតេថនទូល្រងគាំ្ូ៊សាលា ្់រ … ទូល្រងគាំហខ្ើមជពីវ្ិរណា្់ 

 ទូល្រងគាំនឹងមិនរ្់ជាដរា្រហទ ដូហច្ះ ្ូមទនុកឲ្យទូល្រងគាំចនុះ 

 ដ្ិ្រអ្់ទំាងថ្ងៃអាយនុរ្រ្់ទូល្រងគាំ ជាអសារឥ្រការទហទ»។

    (យ៉ាូ្រ ៣:៣; ៦:២, ៨-១០; ៧:១១, ១៥, ១៦)។

 

្រ៉ានុតនតេ ហទាះ្រពីជាមានទនុក្ខលំបាកថនជពីវ្ិរដូហច្ះក៏ហដ្យ ក៏តពះមិនតពមឲ្យហោក

យ៉ាូ្រសាលា ្់រតដរ។ តពះបានចង្នុល្រង្ហា ញពពីហពលអោគ្រតាមរយៈរា្់រ ហ�ើយ 

ហពលហោះតពះអងគាបានត្រទានសារថនហ្ចកតេពី្ង្ឹមដល់រា្់រយ៉ាងដូហច្ះ៖

 «ហអើ អ្កនឹងបានមំាមួនឥ្រ្័យខាលា ចអវពីផង៖



ទំព័រ-174-ពួកហោរា និងហ្តេច

 



ពពីទពីតករុងហយ្រាល ហៅហោតរ្រ-ទំព័រ-175-

 ដ្ិ្រអ្កនឹងហ្លាចហ្ចកតេពីហវទោរ្រ្់អ្កហៅ 

 រចួអ្កនឹងនឹកចំាពពីហ្ចកតេពីហោះ ដូចជាចំាពពីទឹកតដល�ូរបា្់រហ�ើយ 

 ហោះជពីវ្ិរថនអ្កនឹងបានត្រចះថាលា ជាងហពលថ្ងៃត្រង់

 ហ្រើ្ិនជាមានហ្ចកតេពីងងឹ្រខលាះ ហោះនឹងបានដូចជាហពលតពឹកតពាងហឡើងវញិ

 អ្កនឹងបានសានតេតតាណ 

 ហដ្យហតពាះមានទពី្ង្ឹម … 

 អ្កនឹងហដកហៅ

 ឥ្រមានអ្កណា្ំរ្័យអ្កហឡើយ 

 ហ�ើយមននុ្្សជាហតចើននឹងមកអងវរដល់អ្ក»។

     (យ៉ាូ្រ ១១:១៥-២០ )។

ហោកយ៉ាូ្របានហតកាកហចញពពីទពីជហត៉ថនការអ្់្ង្ឹមនិងការខកចិ្រតេ ហៅ 

ឯ កំពូលថនភាពហសា្ម ះត្រង់ និងហ្ចកតេពីហមតាតេ ករនុណា តពមទំាងអំណាចថនការ

្ហ្ង្គា ះរ្រ្់តពះ តដលមិនអាចពណ៌ោបាន។ រា្់របានត្រកា្ ហដ្យ 

ហជាគជ័យថា៖

 «ហទាះហ្រើតទង់្មាលា ្់រខ្នុំក៏ហដ្យ គង់ត្រខ្នុំនឹងទនុកចិ្រតេដល់តទង់តដរ … 

 ហ�ើយហនះនឹងបានជាហ្ចកតេពី្ហ្ង្គា ះដល់ខ្នុំតដរ»។  

 «្រ៉ានុតនតេ ឯខ្នុំៗដឹងថា អ្កតដលហោះខ្នុំតទង់មានតពះជន្មរ្់ហៅ 

 ហ�ើយដល់ជាន់ហតកាយ តទង់នឹងមកឈរហៅហលើតផនដពី

  ហ�ើយហតកាយតដល្ំ្រកកាយខ្នុំហនះត្ររូវរោយហៅ 

 គឺហតរៅពពីរាងកាយហោះខ្នុំនឹងបានហ�ើញតពះ៖

 តដលខ្នុំ គឺខលាួនខ្នុំហនះ 

 នឹងហ�ើញហដ្យខលាួនខ្នុំ មិនតមនអ្កណាហទៀ្រ 

 គឺត្្កខលាួនខ្នុំនឹងបានហ�ើញតទង់ ចិ្រតេខ្នុំក៏ហ�វហៅហៅក្នុងខលាួន 



ទំព័រ-176-ពួកហោរា និងហ្តេច

 ហដ្យរង់ចំាហពលហោះ»។

     (យ៉ាូ្រ ១៣:១៥, ១៦; ១៩:២៥-២៧)។ 

សៅរ៍-១៦ មិថុនា    អំណាន តពះគម្ពីរត្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក ២៧

ខចងចាំព្រចាំសប្តាហ៍៖  ហ�្រនុ ហោះ បាន ជា ខ្នុំ អរ ្ ្របាយ ក្នុង កាល តដល មាន 

ហ្ចកតេពី កំហសាយ ក្នុង កាល តដល ហគ ្រ្មះ្ិរះហដៀល ក្នុង ហ្ចកតេពី លំបាក កាល ហគ 

ហ្វើ ទនុក្ខ ហ្រៀ្រ ហ្រៀន ហ�ើយ ក្នុង ហ្ចកតេពី តដល ខ្នុំ ត្ររូវ ចហង្ៀ្រចង្ល់ ហដ្យ យល់ 

ដល់ តពះតគពី្ ្ដ្ិ្រ កាល ណា ខ្នុំ ហខសាយ ហោះ ខ្នុំ មាន កំឡាំង យ៉ាង ចំណាន 

វញិ។ កូរនិ្ូ្ទពី២  ១២:១០

 «ខណៈហោះ តពះហយ�ូវា៉ាតទង់មានតពះ្រន្ូលពពីក្នុងខ្យល់កួច្រ្រនឹង

យ៉ាូ្រ» (យ៉ាូ្រ ៣៨:១) ហ�ើយបាន្រង្ហា ញតពះហចសាតេ ដ៏អសាចា រ្យរ្រ្់តទង់ដល់អ្ក

្រហតមើរ្រ្់តទង់។ ហៅហពលហោកយ៉ាូ្របានយល់ពពីតពះអាទិករភាលា ម រា្់រក៏ 

បាន្្់្រខលាួនឯង ហ�ើយតកតត្រចិ្រតេ ហដ្យតកា្រហៅក្នុង្ូលពីដពីហ�ើយនិងតផះ។ 

ហពលហោះតពះអមាចា ្់អាចនឹងត្រទានពរជាហតចើន្ន្ឹក ហ�ើយហ្វើឲ្យឆំ្្ចនុង

ហតកាយ្រង្្់រ្រ្់រា្់រកាលា យជាជពីវ្ិរដ៏ល្ំ្រផនុ្រ។

 ហ្ចកតេពី្ង្ឹមនិងហ្ចកតេពីកាលា ោនគឺជាការ្ំខាន់ហដើម្ពីហ្វើឲ្យកិចចាការ

រ្រ្់តពះបានតគ្់រលក្ខណ៍។ ទំាងអ្់ហនះគឺជាផលតផលាថនហ្ចកតេពីជំហនឿ។ ការ 

បាក់ទឹកចិ្រតេគឺជាអំហពើបា្រនិងជាការមិន្មហ�្រនុផល។ ដូហច្ះ តពះតទង់ មាន   

តពះ�ឫទ័យ្ង្វ ្រ «ហលើ្ហៅហទៀ្រ» (ហ�ហតពើរ ៦:១៧) ចង់ត្រទានកមាលា ំង

ដល់អ្ក្រហតមើរ្រ្់តទង់ តដលពួកហគត្ររូវការ្តមា្់រហពលមានការសាកល្ង 

និងតរាពិបាក។ តផនការថន្ត្ររូវហៅនឹងកិចចាការរ្រ្់តពះោក់ដូចជាបាន

ហរៀ្រចំនិង្រហងកើ្រហឡើងយ៉ាងត្ឹរមត្ររូវ ្រ៉ានុតនតេ តពះអាចមានជ័យជម្ះហៅហលើតផន 

ការដ៏ខាលា ំងពូតកហៅក្នុងចំហណាមតផនការទំាងហោះ។ ហ�ើយតពះអងគាហ្វើការហនះ

ហៅក្នុងហពលហវោនិងផលាូវរ្រ្់តទង់ ហៅហពលតដលតទង់ទ្រហ�ើញថាជំហនឿថន

អ្ក្រហតមើរ្រ្់តទង់ត្ររូវបានសាកល្ងតគ្់រតរាន់ហ�ើយ។

 ហ្ចកតេពីជំហនឿ ការអ្ិសាឋា ន និងការហ្វើការ គឺជាឱ្្ដ៏្កតេិ្ិទ្ិ 



ពពីទពីតករុងហយ្រាល ហៅហោតរ្រ-ទំព័រ-177-

្តមា្់រពយាបាលការបាក់ទឹកចិ្រតេ។ ហ្ចកតេពីជំហនឿនិង្កម្មភាពនឹងផតេល់ការ

ធ្ោរា៉ា្់ររងនិងការ្ក្់រចិ្រតេ តដលនឹងហកើនហឡើងពពីមួយថ្ងៃហៅមួយថ្ងៃ។ ហ្រើ

ហោកអ្កត្ររូវល្ួងឲ្យមានអារម្មណ៍្័យខាលា ច ឬរា្យខាលា ំងឬ?  ហៅថ្ងៃ ដ៏ ហ ្្ម  

ងងឹ្រ្ំរផនុ្រ ហៅហពលតដល្ភាពការណ៍ហមើលហៅថាោក់ដូចជាគួរឲ្យខាលា ច

្ំរផនុ្រ ្ូមកនុំខាលា ចហឡើយ។ ត្ររូវមានជំហនឿហលើតពះ។ តទង់តជា្រថា អ្កត្ររូវ ការ 

ជំនួយ។ តទង់មានតគ្់រទំាងអំណាចទំាងអ្់។ ហ្ចកតេពី្្ឡាញ់និងការ

អាណិ្រអា្ូរដ៏រា្ម នតពំតដនរ្រ្់តទង់ មិនហចះហ�វ�្់រហឡើយ។ ្ូមកនុំបារម្ភ

តតកងតទង់មិន្ំរហពញតាមហ្ចកតេពី្នយារ្រ្់តទង់ហឡើយ។ តពះអងគាគឺជា ហ្ចកតេពី 

ពិ្រដ៏អ្់កល្។ តទង់មិនតដលផ្លា ្់្រតេូរហ្ចកតេពី្នយាតដលតទង់បានហ្វើជា

មួយនឹងអ្កតដល្្ឡាញ់តទង់ហឡើយ។ ហ�ើយតទង់នឹងត្រទានដល់អ្ក្រហតមើ 

ដ៏ហសា្ម ះត្រង់រ្រ្់តទង់្ម្រ្ភាពតាម្រតមរូវការចំាបាច់រ្រ្់ពួកហគ។ សាវក័ 

្រ៉ានុលបាន្រញ្ជា ក់ថា «ត្រតទង់មានតពះ្រន្ូលមកខ្នុំថា គនុណរ្រ្់អញល្មម ដល់ 

ឯងហ�ើយ ដ្ិ្រកមាលា ំងអញបានហពញខ្ា្រហដ្យហ្ចកតេពីកហមសាយ…ហ�្រនុហោះ 

បានជាខ្នុំអរ្្របាយក្នុងកាលតដលមានហ្ចកតេពីកហមសាយ ក្នុងកាល តដល ហគ 

្រ្មះ្ិរះហដៀល ក្នុងហ្ចកតេពីលំបាក កាលហគហ្វើទនុក្ខហ្រៀ្រហ្រៀន ហ�ើយក្នុងហ្ចកតេពី 

តដលខ្នុំត្ររូវចហង្ៀ្រចង្ល់ ហដ្យយល់ដល់តពះតគិ្តេ ដ្ិ្រកាលណាខ្នុំហខសាយ 

ហោះខ្នុំមានកមាលា ំងយ៉ាងចំណានវញិ» (កូរនិ្ូ្ទពី២ ១២:៩, ១០)។

 ហ្រើតពះបានហបាះ្រង់ហោកហអលពីយ៉ា ហៅក្នុងហពលពិបាកហោះតដរឬហទ? 

ពិ្រជាមិនដូហច្ាះហឡើយ! ហៅហពលតដលហោកហអលពីយ៉ា គិ្រថាតពះនិងមននុ្្ស

បានហបាះ្រង់ហោកហចាលហោះ តពះបាន្្ឡាញ់អ្ក្រហតមើរ្រ្់តទង់មិន្ិរច

ជាងហៅហពលតដលតទង់ហ្លាើយ្រ្រហៅនឹងការអ្ិសាឋា នរ្រ្់ហោក ហដ្យការ 

ត្រទានហ្លាើងមកពពីហលើហម� មក្ំរ្លាឺកំពូល្្ំហោះហឡើយ។ ហ�ើយឥឡូវហនះ 

ហៅ ហពលតដលហោកហអលពីយ៉ាបាន្តមានតេលក់ ការ្រ៉ាះដ៏្្ទន់ និង្ំហឡង 

ខ្សឹ្រៗបានដ្្់ហោកហឡើង។ ហោក្្នុះហឡើងហដ្យរន្្់រហដ្យសា្ម នថាពួក

្ត្ររូវរករា្់រហ�ើញហ�ើយ។ ្រ៉ានុតនតេមនុខតដលគួរឲ្យអាណិ្រតដលឱន ហៅរករា្់រ

ហោះមិនតមនជាមនុខរ្រ្់្ត្ររូវហទ ត្រគឺជាមិ្រតេ្ំឡាញ់ហៅវញិ។ តពះបាន



ទំព័រ-178-ពួកហោរា និងហ្តេច

ចា្់រហទវតាឲ្យយកអាោរមកជូនអ្ក្រហតមើរ្រ្់តទង់។ ហទវតាមាន្រន្ូលថា 

«ចូរហតកាកហឡើង្ររហិភាគ្ិន ហោកតកហឡក ហមើលហៅហ�ើញហៅ កបាល ដំហណក 

មាននំដនុ្រ្្ិនហៅហលើ្្ូយងហ្លាើង ហ�ើយមានទឹកមួយក្មផង»។  

 ្រោ្្់រពពីហោកហអលពីយ៉ាបាន្ររហិភាគអាោរតដលហទវតាបានហរៀ្រចំ

ជូនហោះរចួហ�ើយ ហោកក៏្តមានតេលក់ហៅវញិ។ ហទវតាក៏ហលចមក ជា ហលើក 

ទពីពពីរ។ ពាល់្រនុរ្ដ៏ហលវើយហនះ រចួមាន្រន្ូលហដ្យ្មតេពីដ៏្្ទន់គួរឲ្យ

អាណិ្រថា «ចូរហតកាកហឡើង្ររហិភាគហៅ ដ្ិ្រផលាូវតដលត្ររូវហដើរ ហោះ�ួ្ 

កមាលា ំងឯងណា្់»។ «ហោកក៏ហតកាកហឡើង្ររហិភាគហៅ» ហ�ើយហដ្យសារ

កមាលា ំងតដលបានពពីអាោរហោះ ហោកក៏ហដើរហៅអ្់ «ត្្ិ្រថ្ងៃត្្ិ្រ 

យ្់រ បានដល់ហៅ្្ំហោតរ្រ ជា្្ំថនតពះ» ហៅទពីហោះហោករកបានទពីជតមក

មួយហៅក្នុងរងូ្្ំ ៕

 



ត�ើអ្នកមកទីតេះត្វើអវី?-ទំព័រ-179-

ជំពូកតេះមាេមូលដ្ឋា េតៅក្ននុងគម្ីរពងសាវតារក្សត�ទី១ ១៩:៩-

១៨។

អាទិត្យ-១៧ មិថុនា    អំណាេ តពះគម្ីរត្រចំាថ្ងៃ៖ តអសាយ ជំពូក ២៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  ឯ ដំ្ូរន្មា េ ផង តពះតយហូវ៉ា វញិ តន្ះ ជា្់រ ជាេិច្ច តហើយ  

ដំរះិ ក្ននុង តពះហឫទ័យ តទង់ ក៏ តៅ ជា ដរា្រ ដល់ អស់ ទំាង ដំណ � តៅ ។ 

ទំេនុក�តមកើង ៣៣:១១

 តោកតអលីយ៉ា ពួេសមងៃំយកកមាលា ំងតៅតលើភ្នំតោររ្រ តដ្យបាេគិ�

ថាគ្មា េអ្នកណាអាចរកតោកត�ើញត�ើយ រ�តពះបាេតជា្រវញិ តពះអង្គមិេ

បាេទនុកឲ្យតោរារដលតេឿយហ�់េិងបាក់ទឹកចិ�្តតេះជួ្រការលំបាកជាមួយ

េឹងអំណាចថេតសចក្តីងងឹ�រដលបាេធ្លា ក់មកតលើតោករ�មា្ន ក់ឯងតទ។ តពះ 

បាេជួ្រតោកតៅមា�់ទាវ រចូលតៅក្ននុងរងូភ្នំ   រដលតោកតអលីយ៉ា ោក់ខលាួេ 

តពះអង្គបាេចា�់តទវតាដ៏មាេអំណាច ឲ្យតៅសតងក�តមើលតសចក្តីត�រូវការរ្រស់

តអលីយ៉ា  េិងតបា្់រតោកយ៉ាងចបាស់   ពីរផេការរ្រស់តពះសតមា្់រសាសេ៍

អនុីស្សារអល។

 តោកតអលីយ៉ា មិេចំាបាច់តរៀេទនុកចិ�្តតៅតលើតពះទំាងស្សរុង     តទើ្រ

តោកអាចសំតរចកិច្ចការសំរា្់រអ្នករដលត�រូវបាេ្រញ្ចនុ ះ្រញ្ចូ លឲ្យថាវ យ្រង្គំ

តពះបាលតន្ះត�ើយ។  សញ្ញា ថេតជាគជ័យដ៏្ំតៅតលើកំពូលភ្នំតកើរមលបាេ

ត្រើកផលាូវសតមា្់រតជាគជ័យតផ្សងៗតទៀ�រដល្ំជាងតន្ះ ្រ៉ានុរេ្ត តោកតអលីយ៉ា

បាេរ្ររតចញពីឱកាសដ៏អសា្ច រ្យរដលត្រើកចំហសតមា្់រគ្�់ តដ្យការគំរាម

កំរហងរ្រស់តពះន្ងតយសិ្ិរល។  មេនុស្សរ្រស់តពះរ្ូរតេះត�រូវរ�បាេយល់

១៣

«ត�ើអ្នកមកទីតេះត្វើអវី?»



ទំព័រ-180-ពួកតោរា េិងតស្តច



ត�ើអ្នកមកទីតេះត្វើអវី?-ទំព័រ-181-

ពីភាពកតមសាយថេ�ួន្ទី្រច្ចនុ្រ្បេ្នរ្រស់គ្�់ ត្រើតត្រៀ្រត្ៀ្រតៅេឹងទឹកដីដ៏រនុង

តរឿងរដលតពះេឹងត្រទាេឲ្យគ្�់កាេ់កា្់រតន្ះ។ 

 តពះបាេជួ្រអ្នក្រតតមើដ៏តហវហ�់រ្រស់តទង់តដ្យសួរថា   «តអលីយ៉ា

តអើយ ត�ើអ្នកមកទីតេះត្វើអវី?» ខ្នុំបាេ្រញូ្េអ្នកតៅតតជាះតករ�ី តហើយតតកាយ

មកតទៀ�តៅឯស្សីតមមា៉ា យតៅឯសារ្ិរតា។ ខ្នុំបាេ្រង្្គ ្់រឲ្យអ្នកវលិតៅស្សរុក

អនុីស្សារអលវញិ    តហើយឈរតៅចំតោះពួកតោរាថេតពះរកលាងកាលា យតៅតលើភ្នំ

តកើរមល  តហើយខ្នុំបាេតកវ�់អ្នកតដ្យកមាលា ំងតដើម្បីតដើរមនុខរាជរ្រ្រស់តស្តច

តៅកាេ់តកាលា ងទាវ រថេទីតករុងតយសរាល។  ្រ៉ានុរេ្ត ត�ើអ្នកណាបាេចា�់អ្នកឲ្យរ�់

តលឿេដូចតោះមកកាេ់ទីតេះ? ត�ើអ្នកត្វើអវីតៅទីតេះ?  

 តោកតអលីយ៉ា ទួញ្ងៃូរទំាងភាពជូរច�់ថា «ទូល្រង្គំបាេមាេចិ�្តឈឺ

ឆ្អា លេឹងតពះតយហូវ៉ា ជាតពះ   ថេពួកពល្ររវិរជាខ្លា ំង ដ្បិ�ពួកកូេតៅ

អនុីស្សារអលតគបាេតបាះ្រង់តចាលតសចក្តីសញ្ញា តទង់    តគបាេរលំំអស់ទំាង 

អាសន្រ្រស់តទង់ តហើយបាេសមាលា ្់រពួកតោរាតទង់តដ្យដ្វផង តៅសល់ 

រ�ទូល្រង្គំមា្ន ក់ឯង្រ៉ានុតណាណ ះ តហើយ តគ រកជីវ�ិទូល្រង្គំរ្មតទៀ�»។

 តដ្យ អំោវន្វតៅគ្�់ឲ្យតចញពីរងូភ្នំ តទវតាបាេអងវរគ្�់ឲ្យឈរ

តៅចំតោះតពះ តហើយសា្ត ្់រតពះ្រេ្ូលរ្រស់តទង់។ «តន្ះតមើល  តពះតយហូវ៉ា 

តទង់យងតៅតាមទីតន្ះ តហើយតកើ�មាេខ្យល់ព្យនុះគំហនុកជាខ្លា ំង ្រក់មក ្រ៉ាះ 

្ំរបាក់ភ្នំ  ្ំររ្រក្មាតខ្ចខ្ីតៅចំតោះតពះតយហូវ៉ា រ�តពះតយហូវ៉ាតទង់មិេរមេ

គង់តៅក្ននុងខ្យល់តន្ះតទ។ តតកាយខ្យល់តន្ះមក ក៏មាេកតតកើកដី រ�តពះតយហូវ៉ា

តទង់មិេរមេគង់តៅក្ននុងការកតតកើកដីតន្ះតទ។ ្រន្្្់រពីការកតតកើកដី តន្ះមក 

តន្ះមាេតភលាើងតេះ រ�តពះតយហូវ៉ាតទង់មិេរមេគង់តៅក្ននុងតភលាើងតន្ះតទ។ 

តតកាយពីតភលាើងតន្ះមក មាេឮសំត�ង�ូចរតហៀងៗ កាលតអលីយ៉ា  បាេឮ 

តហើយ តន្ះតោកក៏យកតកមាតគលនុំមនុខ តចញមកឈរតៅមា�់ោអា ង»។

ច័ន្ទ-១៨ មិថុនា    អំណាេ តពះគម្ីរត្រចំាថ្ងៃ៖ តអសាយ ជំពូក ២៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  តសចក្តី សនុចរ�ិ េិង តសចក្តី យនុ�្តិ្ម៌ ជា តជើង ្ កល់  ថេ  ្រលលា័ងក 



ទំព័រ-182-ពួកតោរា េិងតស្តច

តទង់ តសចក្តី ស្រ្បនុរស េិង តសចក្តី ពិ� ត�ង់ តដើរ នំ្ មនុខ តទង់ ។ ទំេនុក�តមកើង 

៨៩:១៤

 តពះបាេតតជើសតរ ើសការ្រង្ហា ញតពះអង្គដល់អ្នក្រតតមើរ្រស់តទង់មិេ

រមេតៅក្ននុងតពះតចសា្ត ដ៏អសា្ច រ្យរ្រស់តទង់តទ រ�ក្ននុង «សំត�ង�ូចរតហៀងៗ»   

វញិ។ តពះអង្គចង់្រតតងៀេដល់តោកតអលីយ៉ាថា មិេរមេការអសា្ច រ្យ្ំៗ

សនុទ្ធរ�សតតមចតគ្ល្ំរណងរ្រស់តទង់ជាេិច្ចតន្ះតទ។ តៅតពលរដលតោក

តអលីយ៉ាបាេរង់ចំាការតលចមករ្រស់តពះអមា្ច ស់ មាេខ្យល់ព្យនុះតបាក្រក់ 

មាេតផលាក្រតន្្រ្រតញ្ច ញរសមាី េិងមាេតភលាើងតេះ ្រ៉ានុរេ្ត តពះមិេគង់ក្ននុងតពឹ�្តិការណ៍

ទំាងអស់តន្ះតទ។ ្រន្្្់រមក មាេសំត�ង�ូចរតហៀងៗ តន្ះតោរា ក៏ យក

តកមាតគលនុំមនុខតៅចំតោះតពះវ�្តមាេរ្រស់តពះ។ ការតជរួលតច្រល់ រ្រស់ 

តោកបាេសងៃ្់រសាងៃ �់ វញិ្ញា ណរ្រស់គ្�់ ត��្់រជាទេ់ទា្រ េិងតកា្រចនុះ។ 

ឥ�ូវតេះតោកដឹងថា ការទនុកចិ�្តសាងៃ �់ៗ ការទីពឹងតៅតលើតពះយ៉ាងរងឹមំា 

បាេត្វើឲ្យតោករកត�ើញេូវជំេួយសតមា្់រតពល្រច្ចនុ្រ្បេ្ន តៅតពល មាេ 

តសចក្តីត�រូវការ។

 ការត្រើកសំរដងពីតសចក្តីពិ�ដ៏អសា្ច រ្យរ្រស់តពះមិេរមេសនុទ្ធរ�អាច

ជួយឲ្យមេនុស្សមាេបា្រតជឿជាក់ េិងរករត្រចិ�្តជាេិច្ចតន្ះតទ។ មិេរមេ 

តវោរ ឬតហ�នុផលជាក់រស្តងអាចតោងចា្់រចិ�្តមេនុស្សបាេតន្ះតទ ្រ៉ានុរេ្ត 

តដ្យសារឥទ្ធិពលដ៏រផអាមរលហាមថេតពះវញិ្ញា ណ្ររសិនុទ្ធ រដលត្វើការយ៉ាងតសងៃៀម

សាងៃ �់រ�ចបាស់ោស់ តៅក្ននុងការផ្លា ស់្រ្តូរអ�្តចរ�ិរ្រស់មេនុស្សឯតណាះតទ។ 

គឺសំត�ង�ូចរតហៀងៗថេតពះវញិ្ញា ណ្ររសិនុទ្ធរ្រស់តពះ រដលមាេ អំណាច 

ផ្លា ស់្រ្តូរចិ�្ត។

 «តអលីយ៉ា តអើយ ត�ើឯងត្វើអវីតៅទីតេះ?» សំត�ងតន្ះបាេសួរតហើយ 

តោរាបាេតេលាើយម្តងតទៀ� «ទូល្រង្គំបាេមាេចិ�្តឈឺឆ្អា លេឹងតពះតយហូវ៉ា 

ជាតពះថេពួកពល្ររវិរជាខ្លា ំង ដ្បិ�ពួកកូេតៅអនុីស្សារអល តគបាេតបាះ្រង់ 

តចាលតសចក្តីសញ្ញា តទង់ តគបាេរលំំអស់ទំាងអាសន្តទង់ តហើយបាេ សមាលា ្់រ 

ពួកតោរាតទង់ តដ្យដ្វផង តៅសល់រ�ទូល្រង្គំមា្ន ក់ឯង្រ៉ានុតណាណ ះ តហើយ



ត�ើអ្នកមកទីតេះត្វើអវី?-ទំព័រ-183-

តគរសវងរកជីវ�ិទូល្រង្គំរ្មតទៀ�»។

 តពះអមា្ច ស់បាេតេលាើយ�្រតៅតោកតអលីយ៉ាថា ការត្រតពឹ�្តខនុសរ្រស់

សាសេ៍អនុីស្សារអលមិេតចះរ�្រេ្តតៅតដ្យមិេមាេការដ្ក់ទណ្ឌ កមមាតន្ះ

តទ។  តពះបាេតតជើសតរ ើសមេនុស្សឲ្យសតតមចតគ្ល្ំរណងពិតសសរ្រស់តពះ 

ក្ននុងការដ្ក់ទណ្ឌ កមមាដល់េគររដលថាវ យ្រង្គំរ្ូរតពះ។  មាេកិច្ចការដ៏ចំាបាច់ 

ពិ�តបាកដរដលត�រូវត្វើ   តដើម្បីឲ្យមេនុស្សទំាងអស់មាេឱកាសសំតរចចិ�្តតៅ

ខ្ងតពះដ៏ពិ�។ តោកតអលីយ៉ា ត�រូវរ�ត��្់រតៅត្រតទសអនុីស្សារអល តហើយ

រចកចាយ្រេ្នុកថេការរកទតមង់ដល់ពួកតគ។

 តពះអមា្ច ស់បាេ្រង្្គ ្់រថា «ចូរឯងត��្់រតៅតាមផលាូវ     រដលកា�់ទី 

រតោសាថា េ តៅឯតករុងដ្មា៉ា សតៅ កាលណាបាេដល់តហើយ    តន្ះចូរចាក់ 

តត្រងតំាងោរសលត�ើង ឲ្យត្វើជាតស្តចស្សរុកសនុីរចីនុះ    តហើយត�រូវចាក់ តត្រង 

តំាងតយហូ៊វជាកូេេីមសនុីត�ើងឲ្យត្វើជាតស្តចតសាយរាជ្យតលើស្សរុកអនុីស្សារអល

រដរ ឯតអលីតស ជាកូេសាផ្� រដលតៅតអ្ិរលមូោ តន្ះត�រូវចាក់តត្រងតំាង

ឲ្យត្វើជាតោរាជំេួសឯង ដូតច្នះ អ្នកណារដលរចួពីដ្វរ្រស់ោរសល  តន្ះ 

តយហូ៊វេឹងសមាលា ្់រតគវញិ»។

អង្គារ-១៩ មិថុនា    អំណាេ តពះគម្ីរត្រចំាថ្ងៃ៖ តអសាយ ជំពូក ៣០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  កនុំ ឲ្យ ខំ ត្ឹរង ឲ្យ បាេ រ� អាោរ រដល រ�ង រ� ពនុករលួយ 

តន្ះ ត�ើយ ចូរ ខំ ឲ្យ បាេ អាោរ រដល តៅ សថាិ�តសថារ ដរា្រ ដល់ ជីវ�ិ អស់ កល្ប 

ជាេិច្ច វញិ ជា អាោរ រដល កូេ មេនុស្ស េឹង ឲ្យ មក អ្នក រាល់ គ្្ន  ដ្បិ� គឺ កូេ 

មេនុស្ស តេះ តហើយ រដល តពះវរ្ិរតា ដ៏ ជា តពះ តទង់ បាេ តៅ ចំណំា ទនុក ។ 

យ៉ាូោេ ៦:២៧

 តោកតអលីយ៉ាបាេគិ�ថាមាេរ�គ្�់មា្ន ក់្រ៉ានុតណាណ ះ  រដលថាវ យ្រង្គំ

ដល់តពះដ៏ពិ�តៅត្រតទសអនុីស្សារអល។  ្រ៉ានុរេ្ត  តពះរដលតជា្រពីចិ�្តមេនុស្ស

ទំាងអស់បាេ្រង្ហា ញដល់តោរាថាតៅតគ្តបាះ្រង់ជំតេឿជាតតចើេឆ្្ន ំតន្ះក៏

មាេមេនុស្សជាតតចើេតទៀ�តៅតសាមា ះត�ង់ជាមួយេឹងតទង់រដរ  តពះមាេ ្រេ្ូល 



ទំព័រ-184-ពួកតោរា េិងតស្តច

ថា «្រ៉ានុរេ្ត អញេឹងទនុកឲ្យមាេមេនុស្សតបំាពីរោេ់ន្ក់ រដលសល់ តៅក្ននុង 

ពួកអនុីស្សារអល ជាពួកអ្នករដលមិេបាេលនុ�ជង្គង់តកា្រតៅចំតោះតពះបាល 

ឬត ើ្្រវត�ើយ»។

 តចញពី្រទពិតសា្េ៍រ្រស់តោកតអលីយ៉ា     តៅក្ននុងអំ�នុងតពលថេ

ការបាក់ទឹកចិ�្តេិងភាព្ររាជ័យរដលបាេតកើ�ត�ើងតេះ    តយើងអាចទាញ 

បាេតមតរៀេជាតតចើេ ជាតមតរៀេរដលមិេអាចកា�់ថ្លាបាេ  សតមា្់រអ្នក ្រតតមើ    

រ្រស់តពះ  តៅសម័យ្រច្ចនុ្រ្បេ្នតេះ រដលជាសញ្ញា សមា្គ ល់ជាទូតៅថា ពួក តគ 

បាេរ្ររតចញពីភាពត�ឹមត�រូវ។ ការតបាះ្រង់ជំតេឿតៅសម័យសពវថ្ងៃតេះ មិេ 

ខនុសគ្្ន ពីសម័យតោរា រដលបាេរកីរាលដ្លោសតពញត្រតទសអនុីស្សារអល

តន្ះតទ ។ តៅក្ននុងការតលើក�តមកើងមេនុស្សឲ្យខ្ស់ជាងតពះ តៅក្ននុងការសរតសើរ 

�តមកើងដល់អ្នកដឹកនំ្ល្បីៗ តៅក្ននុងការថាវ យ្រង្គំដល់តទព្យសម្ប�្តិ េិងក្ននុងការ

យកការ្រតតងៀេខ្ងវទិយាសាសស្ត ស្តីពីការវវិ�្ត មកដ្ក់ឲ្យខ្ស់ ជាង តសចក្តីពិ� 

តន្ះមេនុស្សជាតតចើេកំពនុងតដើរតាមតពះបាលតហើយ។ ការសង្ស័យេិង ការមិេ

តជឿគឺជាការអេនុវ�្តតាមឥទ្ធិពលរ្រស់តពះបាលមកតលើគំេិ�េិងចិ�្តរ្រស់ពួក

តគ តហើយមេនុស្សជាតតចើេកំពនុងយកតទឹស្តីរ្រស់មេនុស្ស មកជំេួស្រទទំន្យ 

រ្រស់តពះ។ តគបាេ្រតតងៀេជាសាធ្រណៈថា ឥ�ូវតេះដល់តពលរដលត�រូវ

តលើកតហ�នុផលរ្រស់មេនុស្ស ឲ្យខ្ស់ជាងតពះ្រេ្ូលរ្រស់តពះតហើយ។ តគបាេ

ត្រកាសថាតកឹ�្យវេ័ិយរ្រស់តពះ ជាស្តង់ដ្រ ្តថ៍េតសចក្តីសនុចរ�ិរ្រស់តពះ រលង  

មាេសនុពលភាព�តៅតទៀ�តហើយ។ សត�រូវថេតសចក្តីពិ�កំពនុងត្វើការជាមួយ

េឹងអំណាចថេការតបាក្រតញ្ឆោ � តដើម្បីត្វើឲ្យ្រនុរសសស្តីទំាងឡាយយកមេនុស្ស

មកជំេួសករេលាងរ្រស់តពះ តហើយឲ្យ្ំរតភលាចថាតកឹ�្យវេ័ិយតន្ះឯងរដលតពះ

បាេតាក់រ�ងត�ើងសំរា្់រតសចក្តីសនុខសាេ្តេិងតសចក្តីសត្ង្្គ ះរ្រស់មេនុស្ស។

 ្រ៉ានុរេ្ត តទាះ្ីរជាការតបាះ្រង់ជំតេឿបាេរកីរាលដ្លរ្រ្រតេះក៏តដ្យ 

ក៏មិេ រមេជាសកលរដរ។ មិេរមេមេនុស្សទំាងអស់តៅតលើពិភពតោកតេះ

សនុទ្ធរ�គ្មា េតកឹ�្យវេ័ិយេិងមាេបា្រតន្ះតទ ក៏មិេរមេមេនុស្សទំាងអស់សនុទ្ធ

រ�តៅខ្ងសត�រូវតន្ះរដរ។ តពះតៅមាេមេនុស្សរា្់រោេ់ន្ក់រដលមិេបាេ



ត�ើអ្នកមកទីតេះត្វើអវី?-ទំព័រ-185-

តកា្រថាវ យ្រង្គំដល់តពះបាល មាេមេនុស្សជាតតចើេរដលចង់ដឹងចង់យល់អំពី 

តពះតគិស្តេិងតកឹ�្យវេ័ិយ       ក៏មាេមេនុស្សជាតតចើេរដលកំពនុងរ�ត្រឆំ្ងេឹង

តសចក្តីសង្ឹមរដលថាតពះតយសូ៊វេឹងយងមកវញិឆ្្់រៗ តដើម្បី្ំរផ្លា ញអំតពើ

បា្រេិងតសចក្តីសាលា ្់ររដរ។ តហើយក៏មាេមេនុស្សជាតតចើេរដលកំពនុងរ�ថាវ យ

្រង្គំដល់តពះបាល តដ្យមិេដឹងខលាួេ រដលតពះវញិ្ញា ណរ្រស់តពះកំពនុងទាក់

ទាញឲ្យវលិត��្់រមកវញិផងរដរ។ 

 ពួកតគទំាងអស់តេះត�រូវការជំេួយតដ្យផ្្ល់ពីអ្នករដលបាេដឹងអំពី

តពះ េិងពីអំណាចថេតពះ្រេ្ូលរ្រស់តទង់។ តៅក្ននុងឱកាសតេះ កូេៗរ្រស់តពះ

គួររ�ចូលរមួយ៉ាងសកមមា តៅក្ននុងការជួយដល់មេនុស្សដថទ។ តៅតពលអ្នករដល

បាេយល់អំពីតសចក្តីពិ�ថេតពះគម្ីរពយាយមរសវងរក្រនុរស     េិងន្ររីដល 

កំពនុងរ�បា�់្រង់ពេលាឺតន្ះ តទវតាថេតពះេឹងចូលរមួជាមួយេឹងពួកតគ។តហើយ  

តៅករេលាងណារដលតទវតាយងតៅតន្ះ   មេនុស្សមិេត�រូវភ័យខ្លា ចមិេោ៊េ

តបាះជំោេតៅមនុខត�ើយ។    គឺតដ្យសាររ�លទ្ធផលថេការខំត្ឹរងរត្រងដ៏

តសាមា ះត�ង់រ្រស់អ្នក្រតតមើការថាវ យតពះរដលោ៊េលះ្រង់    មេនុស្សជាតតចើេ

េឹងមកថាវ យ្រង្គំដល់តពះដ៏មាេតពះជេមារស់។ មេនុស្សជាតតចើេេឹងឈ្់រតគ្រព

្ូរជាដល់តពះរដលមេនុស្ស្រតងកើ� តហើយេឹងរ្ររមករកតពះជាមា្ច ស់េិងតកឹ�្យ    

វេ័ិយរ្រស់តពះអង្គ តដ្យគ្មា េការភ័យខ្លា ច។

្ុធ-២០ មិថុនា    អំណាេ តពះគម្ីរត្រចំាថ្ងៃ៖ តអសាយ ជំពូក ៣១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖   រ� តពត�រុស េិយយ ថា ឯ តបាក់ តហើយ េិង មាស ខ្នុំ គ្មា េ 

តទ រ� រ្រស់ រដល ខ្នុំ មាេ តន្ះ ខ្នុំ េឹង ឲ្យ ដល់ អ្នក គឺ តដ្យសារ តពះន្ម តពះ 

តយសូ៊វតគីស ្ពី ស្សរុក ណាសាររ ៉ា� ចូរ អ្នក តតកាក ត�ើង តដើរ តៅ ចនុះ។ កិច្ចការ ៣:៦

 មេនុស្សជាតតចើេពឹងរផអាកតៅតលើសកមមាភាពតេះេួលថេអ្នករដលពិ�ត�ង់

េិងតសាមា ះត�ង់ តហើយតដ្យសារតហ�នុតេះតហើយ បាេជាសាតំាងខំ ត្ឹរងរត្រងតត្រើ

តគ្់រលទ្ធភាពតដើម្បីរខំ្េដល់តគ្ល្ំរណងរ្រស់តពះ   តដ្យត្វើឲ្យអ្នករដល

សា្ត ្់រ្រង្្គ ្់រតពះរ្រកអារមមាណ៍។      វត្វើឲ្យមេនុស្សមួយចំេួេតមើលមិេត�ើញ 



ទំព័រ-186-ពួកតោរា េិងតស្តច

ត្រសកកមមាដ៏ខ្ង់ខ្ស់េិង្ររសិនុទ្ធ្ំរផនុ�រ្រស់ពួកតគ     តហើយត្វើឲ្យពួកតគសក្់រ

ចិ�្តេឹងការស្របាយថេជីវ�ិតេះតៅវញិ។ វដឹកនំ្ពួកតគឲ្យតៅសមងៃំ យកសនុខ 

តរៀងខលាួេ  ឬយកផលត្រតយជេ៍ខ្ងតោកិយមកអូសទាញពួកតគឲ្យតចញពី

ទីករេលាងរដលពួកតគអាចមាេអំណាចសតមា្់រអំតពើលអា។    វត្វើឲ្យមេនុស្ស ខលាះ 

តទៀ�រ�់តគចតចញពីភារកិច្ច តដ្យសាររ�មាេការត្រឆំ្ង ឬការត្រៀ� ត្រៀេ។ 

្រ៉ានុរេ្ត តពះថេឋាេសួគ៌មាេការអាណិ�អាសូរដល់ពួកតគទំាងអស់តេះជាខ្លា ំង។ 

តពះតទង់បាេសួរមកកាេ់កូេរ្រស់តពះទំាងឡាយ រដលបាេចនុះចាញ់សំត�ង

ថេសត�រូវរ្រស់ជីវ�ិឲ្យតៅសមងៃំតសងៃៀមសាងៃ �់ថា «ត�ើអ្នកមកទីតេះត្វើអវី?» ខ្នុំបាេ

្រង្្គ ្់រឲ្យអ្នកតៅក្ននុងតោកិយ តហើយផ្សពវផសាយដំណឹងលអា តដើម្បីតរៀ្រចំមេនុស្ស

សតមា្់រថ្ងៃថេតពះអមា្ច ស់។ ត�ើតហ�នុអវីបាេជាអ្នកតៅទីតេះ? ត�ើអ្នក ណា ចា�់ 

អ្នកឲ្យមក?

 តសចក្តីអំណររដលតៅពីមនុខតពះតគិស្ត  គឺជាអំណររដលជួយគំ្តទ 

ដល់តទង់ តៅក្ននុងតគ្រដលត�រូវតគឆ្ក ងេិងមាេការឈឺចា្់រ  គឺជាអំណរតដ្យ

បាេត�ើញបា្រជេត�រូវបាេសត្ង្្គ ះ។ ការតេះក៏គួររ�ជា អំណររ្រស់អ្នកតដើរ

តាមតទង់ទំាងអស់គ្្ន ផងរដរ តត្រៀ្រដូចជាតតគឿងជំរនុញឲ្យសំតរច្ំរណងតបាថា្ន

រ្រស់ពួកតគផងរដរ។ អស់អ្នករដលយល់អំពីអ�ថាេ័យថេការតតបាសតោះ 

ដល់រ្ូរតគេិងដល់មេនុស្សតោក សូម្បីតៅក្ននុងកតមិ��ូចមួយក៏តដ្យ ក៏េឹង

យល់ពីទំហំថេតសចក្តីត�រូវការយ៉ាង្ំត្ងរ្រស់មេនុស្សតោករដរ។ ចិ�្តរ្រស់

ពួកតគេឹងរញួ្យតដ្យការអាណិ�អាសូរ តៅតពលរដលពួកតគតមើលត�ើញ

តសចក្តីវនិ្សខ្ងសីល្ម៌េិងតពលឹងវញិ្ញា ណរ្រស់មេនុស្សរា្់រមនុឺេន្ក់ 

រដលតៅតតកាមស្សតមាលថេតតគ្ះកាចដ៏រសេអាតកក់ តត្រៀ្រដូចជាចង់ត�ើញ

ការឈឺចា្់រខ្ងរាងកាយរ្រស់ពួកតគបាេជាសះតស្បើយតៅវញិយ៉ាងដូតចា្ន ះ

រដរ។ 

 តពះបាេសួរសំណួរថា «ត�ើអ្នកមកទីតេះត្វើអវី?» តេះដល់តគរួសារេិង 

្រនុគ្គលទំាងឡាយ។ តៅក្ននុងពួកជំេនុំជាតតចើេ មាេតគរួសាររដលបាេតរៀេ សូត� 

យ៉ាង ចបាស់អំពីតសចក្តីពិ�ថេតពះ្រេ្ូលរ្រស់តពះ ពួកតគអាចពតងីករងវង់ថេ



ត�ើអ្នកមកទីតេះត្វើអវី?-ទំព័រ-187-

ឥទ្ធិពលរ្រស់ខលាួេ តដ្យតៅរស់តៅករេលាងរដលត�រូវការកិច្ចការ្រតតមើរដល

ពួកតគអាចផ្តល់ជូេបាេ។ តពះតតាស់តៅតគរួសាររ្រស់តគិស្ត្ររស័ិទឲ្យចូល

តៅក្ននុងទីករេលាងរដលងងឹ�ថេរផេដី តហើយផសាយតបា្់រដល់ពួកតគរដលកំពនុង

សថាិ�តៅក្ននុងភាពងងឹ�ខ្ងតពលឹងវញិ្ញា ណតាមរត្រៀ្រដ៏ឆ្លា �ថវេិងពយាយម។ 

តៅក្ននុងខណៈរដលមេនុស្សជាតតចើេកំពនុងរង់ចំាឲ្យឧ្រសគ្គទំាងឡាយត�រូវបាេ

ដកយកតចញ មេនុស្សជាតតចើេបាេសាលា ្់របា�់តហើយ ទំាងគ្មា េសង្ឹម េិងមិេ 

បាេសា្គ ល់តពះត�ើយ។ តដើម្បីជាត្រតយជេ៍ខ្ងតោកិយ តដើម្បីឲ្យទទួលបាេ

ចំតណះដឹងខ្ងវទិយាសាសស្ត មេនុស្សជាតតចើេសនុខចិ�្តត្រ ន្ុយត្រថាេចូលតៅ

ក្ននុង�ំ្រេ់រដលង្យេឹងេលាងតរាគ េិងមាេភាពខវះខ្�។ ចនុះត�ើអ្នករដលមាេ

ចិ�្តចង់តៅតបា្់រមេនុស្សអំពីតពះអង្គសត្ង្្គ ះវញិតន្ះតៅឯណារដរ?

ព្ហស្បតិ៍-២១ មិថុនា    អំណាេ តពះគម្ីរត្រចំាថ្ងៃ៖ តអសាយ ជំពូក ៣២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖   អ្នក ណា រដល ទី ពឹង រ� ចិ�្ត ខលាួេ ឯង តន្ះ ជា អ្នក លងៃីតលងៃើ 

តហើយ រ� អ្នក ណា រដល ត្រតពឹ�្ត តដ្យ តបាជ្ា វញិ តន្ះ េឹង បាេ តតបាស ឲ្យ រចួ។

សនុភាសិ� ២៨:២៦

 ត្រសិេត្រើមេនុស្សខ្ងតពលឹងវញិ្ញា ណឋិ�ក្ននុងកាលៈតទសៈដ៏លំបាក 

ហួសកំឡាំងរ្រស់ខលាួេ តហើយរត្រជាខវះតសចក្តីកាលា ោេ េិងបា�់្រង់ទំេនុកចិ�្ត 

េិងត្រសិេត្រើជាតតចើេតលើកតតចើេសាពួកតគតមើលត�ើញថាគ្មា េអវីរដលគួរឲ្យ

តពញចិ�្តក្ននុងជីវ�ិ  រដលពួកតគគួររ�តតជើសតរ ើសតទ  តន្ះគ្មា េអវីចរមលាក   ឬ្មាី 

ត�ើយ។ សូមឲ្យមេនុស្សទំាងតន្ះចងចំាថា សូម្បីរ�តោរារដលមាេអំណាច

ដ៏ខ្លា ំង្ំរផនុ�មា្ន ក់ក៏បាេរ�់យករចួខលាួេ   តៅចំតោះកំហឹងរ្រស់ន្រដ៏ីកតមសាយ

មា្ន ក់រដរ។ តដ្យសាររ�ការខកចិ�្តដ៏ជូរច�់ ហ�់តេឿយ អស់កំឡាំង េិងភ័យ

សលានុ�បាេកតម្ចវញិ្ញា ណរ្រស់តោក តោកបាេទាមទារសនុំតសចក្តីសាលា ្់រ។ 

្រ៉ានុរេ្ត តរឿងរដលតោកបា�់្រង់ក្តីសង្ឹម     តហើយកិច្ចការថេជីវ�ិត�រូវរងគំរាម

កំរហងឲ្យ្ររាជ័យ       តោកបាេតរៀេតមតរៀេមួយដ៏មាេ�ថមលា្ំរផនុ�ក្ននុងជីវ�ិ

រ្រស់តោក។ តៅតពលរដលតោកឋិ�តៅភាពកតមសាយដ៏្ំ្ំរផនុ�តទើ្រតោក 
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ដឹងថា តសចក្តីត�រូវការ េិងលទ្ធភាពថេការតសាមា ះត�ង់ជាមួយេឹងតពះ     តាម

កាលៈតទសៈទំាងឡាយគឺជាតរឿងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ច្ំរផនុ�។  អស់អ្នករដលត�រូវ 

ល្ួបងឲ្យខកចិ�្ត េិងបា�់ទំេនុកចិ�្ត គឺជាអ្នករដលគួរទទួលបាេេូវតសចក្តី

កាលា ោេពី្រទពិតសា្េ៍រ្រស់តោកតអលីយ៉ា។ ការរ្រកសារ្រស់តពះ តសចក្តី 

ស្សឡាញ់រ្រស់តទង់ តពះតចសា្ត រ្រស់តទង់ ត�រូវបាេសំរដងឲ្យត�ើញជាពិតសស

តាមរយៈអ្នក្រតតមើរ្រស់តទង់រ្ូរតេះតហើយ គឺទឹកចិ�្តរ្រស់តោកត�រូវតគ យល់ 

ខនុស េិងមិេតពញចិ�្ត ឱវទេិងការស្តី្រតន្្សរ្រស់តោកត�រូវតគតមើលង្យ 

តហើយកិច្ចខំត្ឹរងរត្រងឲ្យមាេការរកទតមង់រ្រស់តោកត�រូវបាេតគសអា្់រេិង

ត្រឆំ្ង�្រ�។  

 គឺតៅតពលរដលមាេភាពកតមសាយដ៏្ំ្ំរផនុ�តេះតហើយ រដលសាតំាង

វស្ង្គរុ្រមកតលើមេនុស្សតដ្យតសចក្តីល្ួបងរដលមាេកមាលា ំងខ្លា ំង្ំរផនុ�។ គឺ

តដ្យតហ�នុតេះតហើយរដលវសង្ឹមថាេឹងយកឈ្នះតលើតពះរាជ្រនុតតារ្រស់

តពះ  តហើយតដ្យសារយនុទ្ធសាសស្តតេះ វបាេយកជ័យជម្នះ តលើមេនុសនុ្ស ជា 

តតចើេ។ តៅតពលរដលអំណាចថេេេ្ៈចនុះតខសាយ  េិងតសចក្តីជំតេឿ ត�រូវ 

្ររាជ័យ តពលតន្ះអ្នករដលបាេឈររងឹមំាតៅតលើភាពត�ឹមត�រូវយ៉ាងកាលា ោេ 

ជាយូរមកតហើយ បាេង្កតៅរកតសចក្តីល្ួបង។ តោកម៉ាូតសបាេ ន្ុញ្្់រជា

មួយេឹងការតដើរតៅមកតៅទីរតោសាថា េ េិងភាពគ្មា េជំតេឿ រ្រស់ពួក្រណា្ត ជេ 

អស់រសសិ្រឆ្្ន ំ បាេរ្ូរ�ថដតចញពីអំណាច រដលគ្មា េរដេកំណ�់រ�ក្ននុងតពល

មួយ្រ៉ាតពិចរភ្នក។គ្�់បាេ្ររាជ័យតៅចំតពលរដលពួកតគបាេចូលតៅដល់

តពំត្រទល់ថេទឹកដីសេយាតៅតហើយ។ ក៏ដូចជាតោកតអលីយ៉ា រដរ។ គ្�់ជា

អ្នករដលរកសាទំេនុកចិ�្តតៅតលើតពះតយហូវ៉ាតៅក្ននុងតតគ្ះរាងំសងៃួ�េិងអំណ�់

អស់រយៈតពលជាង្ីរឆ្្ន ំ តោកជាអ្នករដលបាេឈរតដ្យមិេ�ក់សលានុ� តៅ 

ចំតោះមនុខតស្តចអ័ោ្់រ តោកគឺជាអ្នករដលបាេឈរតៅចំតោះត្រជារាសស្ត

អនុីស្សារអលទំាងមូល តៅថ្ងៃរដលមាេការ�សូ៊យ៉ាងសវិ�សាវ ញតពញមួយថ្ងៃ

តៅភ្នំតកើរមល ជាសមារ្រន្្ល់រ�មា្ន ក់ឯងគ�់ចំតោះតពះដ៏ពិ�  តោកបាេ

្រតណា្ត យឲ្យឱកាសថេការតហវហ�់យកជ័យជម្នះតលើតសចក្តីជំតេឿរ្រស់
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តោកតៅតលើតពះ។

 តហើយសពវថ្ងៃតេះក៏ដូចគ្្ន រដរ។ តៅតពលរដលភាពសង្ស័យ ព័ទ្ធជនុំវញិ 

តយើង មាេការ ន្ុញ្្់រតដ្យសារកាលៈតទសៈ ឬត�រូវវយត្រោរតដ្យភាព 

តកីតក    ឬជំងឺ�មាក �់សាតំាងពយាយមអតងរួេទំេនុកចិ�្តរ្រស់តយើងតៅតលើតពះ

តយហូវ៉ា។ គឺតៅតពលតន្ះតហើយ រដលវ�តតមៀ្រកំហនុសជាតតចើេតៅចំតោះ

តយើង រចួល្ួបងតយើងឲ្យរខំ្េដល់តពះ   េិងសង្ស័យតៅតលើតសចក្តីស្សឡាញ់

រ្រស់តទង់។ វសង្ឹមថាេឹងត្វើឲ្យមេនុស្សបា�់្រង់តសចក្តីកាលា ោេ េិង្ំររ្រក

ទំន្ក់ទំេងរ្រស់តយើងតចញពីតពះ។

សុព្រ-២២ មិថុនា    អំណាេ តពះគម្ីរត្រចំាថ្ងៃ៖ តអសាយ ជំពូក ៣៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖   តសចក្តី សនុចរ�ិ េិង អាេនុភាព តន្ះ មាេ តៅ ក្ននុង 

តពះតយហូវ៉ា រ� ១ តទ មេនុស្ស ទំាងឡាយ េឹង មក ឯ តទង់ តហើយ អស់ អ្នក រដល 

បាេ ត ្្ត  តកោយ េឹង តទង់ តគ េឹង ត�រូវ ខ្មា ស វញិ។ តអសាយ ៤៥:២៤

 ពួកអ្នករដលត�រូវបាេតពះវញិ្ញា ណ្ររសិនុទ្ធជំរនុញឲ្យ្ំរតពញកិច្ចការ

ពិតសសមួយ រដលកំពនុងឈរតៅរខ្សតត�ៀមជួរមនុខថេទំន្ស់តេះជា្រេ្ត្រន្្្់រ

េឹងដឹងពីត្រ�ិកមមាតន្ះ តៅតពលរដលសម្ា្តន្ះបាេ្ូរស្សាលត�ើងវញិ។ 

ការខូចចិ�្តអាចអតងរួេអ្នកមាេជំតេឿដ៏រងឹមំា្ំរផនុ�ឲ្យរតង្គើ េិងត្វើឲ្យេេ្ៈដ៏រងឹមំា

្ំរផនុ�ត�រូវចនុះតខសាយ។ ្រ៉ានុរេ្ត តពះតទង់តជា្រ តហើយតពះអង្គេឹងអាណិ�អាសូរ 

េិងស្សឡាញ់ដល់ពួកតគ។ តទង់តជា្រមូលតហ�នុេិងតគ្ល្ំរណងតៅក្ននុងចិ�្ត។ 

ការរង់ចំាតដ្យអំណ�់  ការទនុកចិ�្តតពះ  តៅតពលរដលសភាពការណ៍ តមើល 

តៅងងឹ�ឈឹង   គឺជាតមតរៀេរដលអ្នកដឹកនំ្កិច្ចការរ្រស់តពះទំាងឡាយត�រូវ

តរៀេសូត�។   តពះថេឋាេសួគ៌េឹងមិេតបាះ្រង់ពួកតគតចាល តៅថ្ងៃរដលពួក

តគជួ្រេឹងការពិបាកតន្ះត�ើយ។  គ្មា េអវីរដលោក់ដូចជាអស់សង្ឹម  េិង 

មាេ ភាព្ររាជ័យ   ខ្លា ំងជាងចិ�្តរដលដឹងពីភាពទតទ  រដលត�រូវរ�ទីពឹងតៅ

តលើតពះទំាងស្សរុងតន្ះតទ។

 តមតរៀេថេ្រទពិតសា្េ៍រ្រស់តោកតអលីយ៉ា  ទាក់ទងេឹងរត្រៀ្រទនុក
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ចិ�្តតៅតលើតពះតៅតគ្លំបាកតន្ះមិេរមេសំរា្់ររ�មេនុស្សរដលមាេ�ួន្ទី

ទទួលខនុសត�រូវ្ំៗ្រ៉ានុតណាណ ះតទ។ តពះអង្គរដលជាកមាលា ំងរ្រស់តោកតអលីយ៉ា  

តទង់ររមងគំ្ោរដល់កូេតគ្់រគ្្ន រ្រស់តពះអង្គរដលត្រឈមេឹងការលំបាក 

តទាះ្ីរជាអ្នកតន្ះតខសាយយ៉ាងណាក៏តដ្យ។ តពះអង្គចង់បាេភក្តីភាពពីមេនុស្ស

តគ្់រគ្្ន   តហើយតទង់ត្រទាេតពះតចសា្ត ស្ស្រតៅតាមតសចក្តីត�រូវការដល់តគ្់រ

គ្្ន រដរ។    ត្រើពឹងតលើកមាលា ំងរ្រស់ខលាួេឯង មេនុស្សេឹងគ្មា េកមាលា ំងតសាះត�ើយ 

្រ៉ានុរេ្ត ត្រើពឹងតលើកមាលា ំងរ្រស់តពះ អ្នកតន្ះេឹងមាេកមាលា ំងតដើម្បីយកជ័យជម្នះ

តលើអំតពើអាតកក់ តហើយេិងជួយដល់អ្នកដថទឲ្យមាេជ័យជម្នះផងរដរ។ សាតំាង

មិេអាចទទួលបាេអ�ថាត្រតយជេ៍អំពីអ្នករដលយកតពះត្វើជាទីពឹងរ្រស់ខលាួេ

ត�ើយ។ «តសចក្តីសនុចរ�ិ េិងអាេនុភាព តន្ះមាេតៅក្ននុងតពះតយហូវ៉ា រ� មួយ 

តទ មេនុស្សទំាងឡាយេឹងមកឯតទង់ តហើយអស់អ្នករដលបាេត ្្ត តកោយ

េឹងតទង់ តគេឹងត�រូវខ្មា សវញិ» (តអសាយ ៤៥:២៤)។  

 

សៅរ៍-២៣ មិថុនា    អំណាេ តពះគម្ីរត្រចំាថ្ងៃ៖ តអសាយ ជំពូក ៣៤

ខចងចាំព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  ្រ៉ានុរេ្ត ខ្នុំ បាេ អ្ិសាឋា េ ឲ្យ អ្នក តដើម្បី មិេ ឲ្យ តសចក្តី ជំតេឿ 

រ្រស់ អ្នក វនិ្ស បា�់ ត�ើយ កាល ណា អ្នក បាេ រត្រ ចិ�្ត វលិ មក វញិ តន្ះ ចូរ 

ចំតរ ើេ ឲ្យ ្រង ្រអាូេ អ្នក បាេ ខ្្្់រខ្ួេ ត�ើង ។ លូកា ២២:៣២

 ្រង្រអាូេតគិស្ត្ររស័ិទ សាតំាងសា្គ ល់ភាពកតមសាយរ្រស់អ្នកចបាស់

ណាស់ ដូតច្នះសូមតៅជា្់រជាមួយេឹងតពះតយសូ៊វជាេិច្ច។ ការតៅជា្់រក្ននុង

តសចក្តី ស្សឡាញ់ អ្នកអាចឈរបាេតៅតគ្់រការសាកល្បង។ តសចក្តីសនុចរ�ិ

រ្រស់តពះតគិស្តរ�មួយមនុខគ�់ រដលអាចផ្តល់អំណាចដល់អ្នកឲ្យកា�់ផ្្ត ច់

កំតណើ េថេអំតពើអាតកក់ រដលកំពនុងរ�រា��បា�ោសតពញពិភពតោកតេះ។ 

សូមតដើរតាមផលាូវរដលតពះបាេត�រួសតតាយទនុកឲ្យ តដ្យតសចក្តីជំតេឿចនុះ។ 

ការ លំបាកេឹងតកើ�ត�ើង ្រ៉ានុរេ្ត សូម្រេ្តតបាះជំោេតៅមនុខជាេិច្ច។ ត្វើដូតច្នះ 

េឹងពតងឹងតសចក្តីជំតេឿរ្រស់អ្នក តហើយេឹងតរៀ្រចំអ្នកសតមា្់រ្ំរតពញកិច្ចការ

រ្រស់តពះ ។ កំណ�់តតាថេត្រវ�្តិសាសស្តដ៏ពិសិដឋា មិេរមេត�រូវបាេសរតសរ



ត�ើអ្នកមកទីតេះត្វើអវី?-ទំព័រ-191-

សតមា្់រតគ្េ់រ�ទនុកឲ្យតយើងអាេតហើយសង្ស័យ្រ៉ានុតណាណ ះតទ ្រ៉ានុរេ្ត តដើម្បីឲ្យ

ជំតេឿរដលពួកអ្នក្រតតមើដល់តពះពី្រនុរាណអាចត្វើការតៅក្ននុងជីវ�ិតយើងផង

រដរ។ សពវថ្ងៃតេះ តៅទីណារដលមាេតសចក្តីជំតេឿរដលជាត្រឡាយ្រងហាូរតពះ

តចសា្ត រ្រស់តទង់ តពះអង្គក៏តៅរ�ត្វើការយ៉ាងខ្លា ំងកាលា មិេអេ់ជាងសម័យមនុេ

ត�ើយ។

 តពះបាេមាេ្រេ្ូលមកតោកតពត�រុស ក៏ដូចជាមកកាេ់តយើងរដរថា     

«សនុីម៉ាូេៗតអើយ តមើល សាតំាងបាេសូមចង់បាេអ្នករាល់គ្្ន  ត្រតយជេ៍ េឹង 

ររងអ្នករាល់គ្្ន  ដូចជាររងអងករ  ្រ៉ានុរេ្ត ខ្នុំបាេអ្ិសាឋា េឲ្យអ្នក តដើម្បីមិេឲ្យ

តសចក្តីជំតេឿរ្រស់អ្នកវនិ្សបា�់ត�ើយកាលណាអ្នកបាេរត្រចិ�្តវលិមកវញិ 

តន្ះចូរចតតមើេឲ្យ្រង្រអាូេអ្នកបាេខ្្្់រខ្ួេត�ើង» (លូកា ២២:៣១, ៣២)។ 

តពះតគិស្តេឹងមិេតបាះ្រង់តចាលអ្នករដលតទង់បាេសនុគ�ជំេួសតន្ះត�ើយ។ 

តយើងអាចតបាះ្រង់តទង់ តហើយជួ្រត្រទះេឹងតសចក្តីល្ួបងជាខ្លា ំង ្រ៉ានុរេ្ត តពះតគិស្ត

មិេអាចង្ករ្ររតចញពីអ្នករដលតទង់លះ្រង់តពះជេមាជាថ្លាតោះតន្ះត�ើយ។ 

ត្រសិេ ត្រើតពះត្រើករភ្នកថេតពលឹងវញិ្ញា ណរ្រស់តយើង តយើងេឹងតមើលត�ើញ

មេនុស្សកំពនុងតកា្រចនុះតៅតតកាមការតកៀ្រសងក�់េិង្រេ្នុកតផ្សងៗ ជាមួយេឹង

ទនុក្ខកងវល់ រដលសងក�់មកតលើពួកតគោក់្ីរដូចជារតទះដឹកកណា្ត ្់រ តហើយ 

ពួក តគតហៀ្រ េឹងសាលា ្់រតដ្យសារការបាក់ទឹកចិ�្តតៅតហើយ។ តយើងេឹងត�ើញ

ពួកតទវតាតោះយ៉ាងតលឿេតៅជួយអ្នករដលត�រូវល្ួបង រនុញតចាេកងទ័ពអារក្ស

រដលព័ទ្ធជនុំវញិពួកតគ ឲ្យត��្់រ្យតតកាយ តហើយ�តមង់តជើងរ្រស់ពួកតគ

តៅតលើតគឹះដ៏រងឹមំា។ សមរភូមិរដលកំពនុងត្រយនុទ្ធរវងកងទ័ពទំាងពីរ ពិ�តបាកដ

ដូចជាការវយត្រោរតដ្យកងទ័ពថេតោកិយតេះរដរ តហើយតជាគវសន្

ថេទំន្ស់ខ្ងតពលឹងវញិ្ញា ណដ៏អស់កល្បត�រូវអាស្ស័យតៅតលើស្ង្្គ មតន្ះ។

 តៅក្ននុងការត្រើកសរម្តងរ្រស់តោរាតអតសគ្ល តោកបាេត�ើញ ថដ 

តៅពីតតកាមសាលា ្រតចរ្ី៊ូរេ។ ការ្រង្ហា ញដល់អ្នក្រតតមើរ្រស់តទង់ថាគឺ តពះតចសា្ត

រ្រស់តពះតទរដលត្រទាេតជាគជ័យតន្ះ។  អស់អ្នករដលតពះតត្រើឲ្យត្វើជាអ្នក

នំ្សាររ្រស់តពះអង្គ មិេត�រូវគិ�ថាការង្ររ្រស់តពះគឺពឹងរផអាកតលើពួកតគ



ទំព័រ-192-ពួកតោរា េិងតស្តច

 

តន្ះ តទ។ តពះមិេបាេទនុកឲ្យពួកតគតទំាតទ្រេ្នុកតេះតទ។ 

អស់អ្នករដលមិេលង់លក់ េិងអ្នករដលតចះរ�្រេ្តត្វើការតដើម្បីសតតមចតាម

ការតរៀ្រចំរ្រស់តទង់ េឹង្ំរតពញកិច្ចការរ្រស់តពះ្រេ្តតៅមនុខ។ តពះអង្គេឹង

រារាងំតគ្ល្ំរណងរ្រស់មេនុស្សរដលទនុច្ចរ�ិ តហើយេឹងនំ្មកេូវការតច្ូរក

តច្រល់ដល់ដំ្ូរន្មា េរ្រស់អ្នករដលល្រត្វើអំតពើអាតកក់ទាស់េឹងរាសស្តរ្រស់

តទង់។ តពះដ៏ជាតស្តច ជាតពះអមា្ច ស់ថេពួកពល្ររវិរ រដលគង់តៅចតន្លា ះ 

តចរ្ី៊ូរេ េិងតៅកណា្ត លតសចក្តីតវទន្ េិងការតចរួលតច្រល់ថេ េគរទំាង ឡាយ 

តពះអង្គតៅរ�រ្រកសា  កូេៗរ្រស់តទង់ជាេិច្ច។ តៅតពលរដលតស្តចថេតសចក្តី

អាតកក់េឹងត�រូវ្ំរផ្លា ញ េិងតៅតពលរដលតពរួញថេតសចក្តីតតកា្រ្រស់តពះ

បាញ់ទមលានុះចិ�្តពួកខ្មា ំងសត�រូវរាសស្តរ្រស់តទង់េឹងមាេសនុវ�ថាិភាពតៅក្ននុង

តពះហស្តរ្រស់តទង់៕ 



នៅក្នុងវញិ្ញា ណនិងអំណាចរបស់នោកនអលីយ៉ា -ទំព័រ-193-

អាទិត្យ-២៤ មិថុនា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ៖ នអសាយ ជំពូក ៣៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  រឯី ការ ទំាង នោះ បាន នកើត មក ដល់ នេ ទនុក ជា េំរ ូន�ើយ បាន 

កត់ ទនុក សំរាប់ ជា នសចក្ី ទូោមា ន បបនៅ ដល់ នយើង រាល់ គ្្ ដដល នយើង នៅ បគ្ 

ចនុង បំផនុត នន អស់ ទំាង កល្ប ។ កូរនិថូសទី១ ១០:១១

 តំាងពីសម័យនោកនអលីយ៉ាមក មានរយៈនពលនបចើនសតវត្សរម៍ក 

ន�ើយ កំណត់បតាននកិច្ចការរបស់នោកបានោំមកនូវការនលើកទឹកចិត្  និង

នសចក្ីកាលា ហានដល់អ្កដដលបពះបានបតាស់នៅឲ្យឈររងឹមំាសំរាប់ភាព

បតឹមបតរូវនៅកណ្ាលការនបាះបង់ជំននឿ។ ន�ើយសបមាប់នយើង «រាល់គ្្ដដល  

នយើងនៅបគ្ចនុងបំផនុតននអស់ទំាងកល្ប» (កូរនិថូសទី១ ១០:១១)      េឺមាន 

សារៈ សំខាន់ណាស់។ បបវត្ិសាសសប្ានសាដានន�ើងវញិម្ងនទៀត។  ពិភព

នោកនយើងសព្វនថងៃននះមាននសច្អ័ហាប់និងបពះោងនយសិបិលរបស់វា។ 

សម័យសព្វនថងៃននះក៏មានការថ្្វ យបង្ំរបូបពះមួយ    បបាកដចបាស់ដូចជា នៅ 

សម័យ  នោកនអលីយ៉ា ដដរ។ មិនមានទីសកាកា រៈដដលនេអាចនមើលន�ើញនោះនទ 

មិនមានរបូបពះដដលដភ្កអាចនមើលន�ើញដដរ ប៉ានុដន្ មននុស្សរាប់មនុឺនោក់ បាន 

នដើរតាមបពះនននោកិយននះ  េឺនដើរតាមបទព្យសម្បត្ិ  ភាពល្បីលបាញ  ការ 

សបបាយ និងនរឿងបបឌិត សបបាយៗ ដដលោំមននុស្សឲ្យនដើរតាមភាពងនុបងនុល

របស់ចិត្ដដលមិនបពមនកើតជាថមាី។ មននុស្សជានបចើនមានេំនិតខនុស ទាក់ទងនឹង

បពះនិងការទាមទាររបស់បទង់ និងកំពនុងបនបមើបពះដកលាងកាលា យយ៉ាងពិតបបាកដ 

ដូចជាពួកអ្កថ្្វ យបង្ំដល់បពះបាលដដរ។  មននុស្សជានបចើន  េឺជាអ្កដដល

អះអាងថ្ជាបេិសប្រស័ិទ ដតនៅជាប់ទាក់ទងនៅនឹងឥទ្ិពលដដលបបឆំាង

១៤

«នៅក្នុងវិញ្ញា ណនិងអំណាចរបសន់ោកនអលយី៉ា »



ទំព័រ-194-ពួកនហារា និងនសច្

នៅនឹងបពះនិងនសចក្ីពិតរបស់បទង់យ៉ាងជាក់ចបាស់មិនអាចដកលាងបនលាំបាន។ 

ដូនច្ះ ពួកនេបតរូវបានដឹកោំឲ្យងាកនចញពីបពះ ន�ើយដបរនៅ នលើកតនមកាើង 

មននុស្សនៅវញិ។

  វញិ្ញា ណដដលកំពនុងដតមានឥទ្ិពលននសម័យនយើងននះេឺជាភាព មិន 

នសាមា ះបតង់និងការនបាះបង់ជំននឿ    នោលេឺជាវញិ្ញា ណដដលពនលាឺដដលមននុស្ស

នោកនិយមចូលចិត្   នដាយសារដតនេេិតថ្មានចំនណះដឹងនននសចក្ីពិត 

ប៉ានុដន្ តាមពិតនៅពនលាឺនោះបានបត�ប់ជាភាពងងឹតងងនុលយ៉ាងធងៃន់ធងៃរ។  បទឹស្ី

របស់មននុស្សបតរូវបាននេយកមកជំនួសបពះនិងបកឹត្យវន័ិយរបស់បទង់។ សាតំាង

បានល្ួបងបនុរសោរទំីាងឡាយកនុំឲ្យស្ាប់ បង្ាប់បកឹត្យវន័ិយ នោះ ន�ើយនដាយ

សារនសចក្ីសនយានៅក្នុងការមិនស្ាប់បង្ាប់ នោះពួកវានឹងរកន�ើញនសរភីាព

ដដលនឹងនធ្វើឲ្យមននុស្សយកពួកវានធ្វើជាបពះ។ នយើងន�ើញមានការបបឆំាងនៅនឹង

បពះបន្ូលរបស់បពះយ៉ាងចំ� ជាការថ្្វ យបង្ំរបូបពះ នដាយនលើកតនមកាើង បបាជាញា  

របស់មននុស្ស ឲ្យខ្ពស់ជាងការនបើកសដម្ងរបស់បពះ។   មននុស្សបានបនណ្ាយ

ឲ្យេំនិតរបស់ពួកនេនៅជាងងឹតងងនុល និងភ័ន្បច�ំ នដាយសារដតការតបមរូវ

នៅតាមបបនពណីរបស់នោកិយ      និងឥទ្ិពលដដលពួកនេហាក់ដូចជាបាន

បាត់បង់អំណាចបេប់យ៉ាងសំរាប់ដបងដចករវាងពនលាឺនិង ភាពងងឹតនសចក្ីពិត 

និងកំ�នុស។ កនលាងមក ពួកនេបានងាកដបរនចញ ពីផលាូវ បតរូវ នដាយពួកនេបបកាន់

យកេំនិតរបស់ទស្សនវទូិមួយចំនួន ដដលនេចាត់ទនុកថ្េួរឲ្យ ទនុក ចិត្ ជាង 

នសចក្ីពិតននបពះេម្ពីរ។ ការអង្វរករនិងនសចក្ីសនយា ននបពះបន្ូលរបស់បពះ 

និងការបពមានបបាប់អំពីការមិនស្ាប់បង្ាប់និងការថ្្វ យបង្ំរបូបពះ ហាក់ដូច

ជាពនុំមានអំណាចក្នុងការរោំយចិត្ដ៏រងឹទទឹងរបស់ពួកនេន�ើយ។   នសចក្ី 

ជំននឿតាមដបបនោកប៉ានុល នពបតរុស    និងនោកយ៉ាូហានបតរូវបានចាត់ទនុកថ្ 

ជាជំននឿបនុរាណ ផ្នុយពីធមមាជាតិ និងគ្មា នតនមលាសំរាប់បបាជាញា របស់ពួកមននុស្ស

សម័យទំននើបន�ើយ។ 



នៅក្នុងវញិ្ញា ណនិងអំណាចរបស់នោកនអលីយ៉ា -ទំព័រ-195-

ច័ន្ទ-២៥ មិថុនា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ៖ នអសាយ ជំពូក ៣៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  េឺ ថ្ ឱ បពះ នន ទូលបង្ំ នអើយ ទូលបង្ំ មាន នសចក្ី អំណរ 

នឹង នធ្វើ តាម បពះ�ឫទ័យ បទង់ នអើ បកឹត្យវន័ិយ របស់ បទង់ ក៏ នៅ ក្នុង ចិត្ ទូលបង្ំ ។

ទំននុកតនមកាើង ៤០:៨

 កាលនដើមដំបូងន�ើយ បពះបានបបទានបកឹត្យវន័ិយរបស់បទង់ដល់មននុស្ស

នោក នដើម្បីជាមនធយាបាយក្នុងការទទួលបាននូវសនុភមង្លនិងជីវតិអស់កល្ប។ 

សាតំាងសង្ឹមថ្នឹងអាចរខំានដល់នគ្លបំណងរបស់បពះបាន នដាយសារ 

ដតការដឹកោំមននុស្សឲ្យដលងនគ្រពបកឹត្យវន័ិយរបស់បពះប៉ានុនណាណ ះ   ន�ើយវាខំ

បបឹងដបបងឥតឈប់ឈរក្នុងការបកស្សាយនសចក្ីបនបងៀនរបស់បកឹត្យវន័ិយ

នៅក្នុងផលាូវខនុស និងនធ្វើឲ្យនេនមើលន�ើញថ្បកឹត្យវន័ិយនោះមិនសូវសំខាន់នទ។ 

ការវាយបបហារដ៏ធំរបស់ពួកវា    េឺការប៉ានុនប៉ាងផ្លា ស់ប្ូរបកឹត្យវន័ិយននះដតម្ង 

នធ្វើដូនច្ះ េឺនដើម្បីដឹកោំមននុស្សឲ្យបំោននៅនឹងបញញាត្ិននបកឹត្យវន័ិយនៅនពល  

ដដលពួកនេអះអាងថ្នេនគ្រពបកឹត្យវន័ិយនោះ។អ្កនិពន្ម្ាក់បានភាជា ប់ ការ

ប៉ានុនប៉ាងផ្លា ស់ប្ូរបកឹត្យវន័ិយរបស់បពះននះ      នៅនឹងការអននុវត្ដ៏របនុិលរប៉ាូចពី

បនុរាណ ននការងាកដបរខនុសទិសនៅបនង្ាលសញ្ញា ដដលនេបានដាក់នៅតាម

ផលាូវបំដបកសំខាន់ៗ។ ភាពសាំញាំនុ និងការពិបាកដដលនកើតនចញពីការអននុវត្ននះ  

សនុទ្ដតមានទំ�ំធំនធង។

 បពះបានដាក់បនង្ាលសញ្ញា ននះសបមាប់អ្កនធ្វើដំនណើ រនៅោសនពញ  

ពិភពនោកននះ។ នដមាខា ងដដលដកយកបនង្ាលសញ្ញា ននះនចញ  ចង្នុលនៅ

ឯការមិននគ្រពដល់បពះអាទិករ ថ្ជាផលាូវនៅកាន់ឋានបរមសនុខ និងនៅកាន់ 

ជីវតិ នៅនពលដដលនដមាខា ងនទៀតបញ្ជា ក់ថ្ការមិនស្ាប់បង្ាប់ េឺជាផលាូវនៅ

កាន់នសចក្ីនវទោនិងនសចក្ីសាលា ប់។ ផលាូវនៅកាន់សនុភមង្ល បតរូវបានបងាហា ញ 

យ៉ាងចបាស់ ដូចជាផលាូវនៅកាន់ទីបករុងពំោក់នៅសម័យសាសន៍យូដាដូនច្ាះ

ដដរ ប៉ានុដន្ នៅក្នុងឱកាសននការអាបកក់សបមាប់ពូជមននុស្សនយើងននះ សបតរូវ

នននសចក្ីលប្ានបដង្វរបនង្ាលសញ្ញា ននះបត�ប់ថយនបកាយ ន�ើយមននុស្ស

ជានបចើនក៏បានវនង្វងផលាូវ។



ទំព័រ-196-ពួកនហារា និងនសច្

 បពះបានដណោំដល់រាសសអ្នុីស្សាដអលតាមរយៈនោកម៉ាូនសថ្ «ឲ្យ

បបាប់ដល់ពួកកូននៅអនុីស្សាដអលថ្ បតរូវឲ្យឯងរាល់គ្្កាន់អស់ទំាងនថងៃឈប់

សបមាករបស់អញជាកនុំខាន ដ្បិតនោះជាទីសម្ាល់ដល់អញ ន�ើយនិង ឯង 

រាល់គ្្ នៅអស់ទំាងតំណតនៅ នដើម្បីឲ្យបានដឹងថ្ អញននះជាបពះនយ�ូវា៉ា 

ដដលដញកឯងរាល់គ្្នចញជាបរសិនុទ្ ដូនច្ះ បតរូវឲ្យរកសានថងៃឈប់សបមាក

ទំាងនោះ ដ្បិតនថងៃនោះជានថងៃបរសិនុទ្ដល់ឯងរាល់គ្្ អស់អ្កណាដដលបបបពឹត្

កនលាងចំនោះនថងៃនោះ នឹងបតរូវសមាលា ប់ជាមិនខាន ឯអ្កណាដដលនធ្វើការ អ្វីនៅ 

នថងៃនោះ នឹងបតរូវកាត់កាល់ពីសាសន៍របស់ខលាួននចញ ក្នុងរវាង៦នថងៃ នោះបតរូវ 

នធ្វើការ បាន ដតនថងៃទី៧ នោះជានថងៃឈប់សបមាកវញិ េឺជានថងៃបរសិនុទ្ដល់ 

បពះនយ�ូវា៉ា ឯអស់អ្កណាដដលនធ្វើការអ្វីនៅនថងៃឈប់សបមាកនោះ នឹងបតរូវ 

សមាលា ប់នចាលជាមិនខាន ន�តនុនោះបានជាបតរូវឲ្យពួកកូននៅអនុីស្សាដអល

បាននសាមា ះបតង់ដល់នថងៃឈប់សបមាកនោះ នដើម្បីនឹងកាន់តាមនៅអស់ទំាង

តំណនេតនរៀងនៅទនុកជានសចក្ីសញ្ញា នៅអស់កល្បជានិច្ច នោះន�ើយ 

ជាទីសម្ាល់ដល់អញ ន�ើយនិងពួកកូននៅអនុីស្សាដអល ជាដរាប នរៀង រាបត 

នៅ ដ្បិតបពះនយ�ូវា៉ា បទង់បានបនងកាើតនផ្នម� និងដផនដីក្នុងរវាង៦នថងៃ 

លនុះដល់នថងៃទី៧ នោះបទង់ក៏ឈប់សបមាក ន�ើយបានលនមហាើយបពះអង្វញិ» 

(និកខាមនំ ៣១:១៣-១៧)។ 

អង្គារ-២៦ មិថុនា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ៖ នអសាយ ជំពូក ៣៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  ប៉ានុដន្ បតរូវ ឲ្យ ឯង រាល់ គ្្ មាន នសចក្ី អំណរ ន�ើយ រកីរាយ 

ន�ើង ជា ដរាប ចំនោះ ការ ដដល អញ បនងកាើត នោះ ដ្បិត នមើល អញ នឹង នធ្វើ ឲ្យ បករុង 

នយរសូា�ិម បាន ជា ទី រកីរាយ ន�ើយ បបជាជន ទំាងឡាយ ជា នសចក្ី អំណរ ។ 

នអសាយ ៦៥:១៨

 នៅក្នុងបពះបន្ូលទំាងននះបពះបានកំណត់យ៉ាងចបាស់ថ្ ការស្ាប់

បង្ាប់េឺជាផលាូវនៅកាន់ទីបករុងរបស់បពះ ប៉ានុដន្ មននុស្សបានផ្លា ស់ប្ូរបនង្ាល

សញ្ញា នោះនៅវញិ នធ្វើឲ្យចំណនុ ចសំខាន់បត�ប់នៅជាខនុសទិសនៅ។ នេបាន



នៅក្នុងវញិ្ញា ណនិងអំណាចរបស់នោកនអលីយ៉ា -ទំព័រ-197-

បនងកាើតនថងៃសបបាត�៍ដកលាងកាលា យ ន�ើយនធ្វើឲ្យបនុរសោរទំីាងឡាយេិតថ្ការ

ឈប់សបមាកនៅនថងៃនោះ េឺជាការនគ្រពដល់ការបតាស់បង្ាប់របស់បពះអាទិករ។

 បពះបានបបកាសថ្នថងៃទីបបំាពីរេឺជានថងៃសបបាត�៍ននបពះអមា្ច ស់។ 

នៅនពលដដល «នផ្នម� និងដផនដីក៏បានរចួជានស្សច បពមទំាង របស់សព្វ 

សារនពើផង លនុះដល់នថងៃទី៧ ការដដលបពះបទង់នធ្វើ   នោះបានន�ើយជានស្សច

បទង់ក៏ឈប់ផ្្កសបមាកនៅនថងៃទី៧នោះ ពីបេប់ទំាងការដដលបទង់នធ្វើ បពះបទង់

ក៏បបទានពរដល់នថងៃទី៧នោះ បពមទំាងដញកទនុកជានថងៃបរសិនុទ្ ពីនបោះ នៅនថងៃ 

នោះ បទង់បានឈប់សបមាកពីបេប់ទំាងការដដលបទង់បានបនងកាើតបាននធ្វើ» 

(នោកនុប្បតិ្ ២:១-៣)។ 

 នៅនពលននការនភៀសខលាួននចញពីបបនទសនអសនុីព្ បពះបានោំការបនងកាើត

នថងៃសបបាត�៍ននះមកដាក់នៅមនុខរាសសរ្បស់បពះវញិយ៉ាងជាក់ដសង្។  ក្នុងខណៈ

ដដលពួកនេឋិតនៅនបកាមចំណងនៅន�ើយ  ពួកនមរបស់ពួកនេបានប៉ានុនប៉ាងបងខាំ

ពួកនេឲ្យនធ្វើការនៅនថងៃសបបាត�៍  នដាយបនងកាើនចំនួនននកិច្ចការដដលបតរូវការ

នៅក្នុងសប្ា�៍នីមួយៗ។ លកខាខណ្ឌ ននការងារបតរូវបាននេបនងកាើនឲ្យធងៃន់ន�ើងៗ 

ម្ងន�ើយម្ងនទៀត  ន�ើយរតឹដតពិតបបាកដ។      ប៉ានុដន្  បពះបានរនំដាះរាសស្

អនុីស្សាដអលនចញពីចំណង   ន�ើយោំនៅកាន់ទីកដនលាងដដលពួកនេអាចរកសា

បញញាត្ិរបស់បពះនយ�ូវា៉ានដាយ គ្មា នការរនំោភបំោន។ នៅឯភ្ំសនុីណាយបពះ

បានមានបន្ូលអំពីបកឹត្យវន័ិយននះ ន�ើយ «បទង់បានសរនសរចនុះនឹងបន្ះថមា

ពីរផំ្្ង នដាយអង្នុលីបពះ�ស»្ ន�ើយបានបបទាននៅឲ្យនោកម៉ាូនស 

(និកខាមនំ ៣១:១៨)។     ន�ើយនៅក្នុងអំ�នុងនពលជិតដសសិបឆំ្ាននការនធ្វើ

ដំនណើ រនៅមកនៅក្នុងទីរនហាសាថា ន     បពះបានរឭំកដល់រាសសអ្នុីស្សាដអល

ជាបន្បោ្ប់ អំពីនថងៃឈប់សបមាកដដលបពះអង្បានតាក់ដតងននះ    នដាយដក

យកនំមា៉ា ណានចញនៅនរៀងរាល់នថងៃទីបបំាពីរ   ន�ើយបបទានបបមរុងទនុកជាមនុន

មួយជាពីរនៅនថងៃនរៀបចំ (នថងៃសនុបក)។



ទំព័រ-198-ពួកនហារា និងនសច្

ព្ហស្បតិ៍-២៧ មិថុនា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ៖ នអសាយ ជំពូក ៣៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  ចូរ កាន់ នថងៃ ឈប់ សំរាក នដើម្បី នឹង ដថ រកសា ឲ្យ បាន បរសិនុទ្ 

ដូច ជា បពះនយ�ូវា៉ា ជា បពះ នន ឯង បទង់ បាន បង្ាប់ មក ន�ើយ។ នចាទិយកថ្ 

៥:១២

 មនុននឹងចូលនៅកាន់ទឹកដីដដលបពះបានសនយា នោកម៉ាូនសបាន ទូោមា ន 

ដល់រាសសអ្នុីស្សាដអលឲ្យ «កាន់នថងៃឈប់សបមាកនដើម្បីនឹងដថរកសាឲ្យបានបរសិនុទ្ 

ដូចជាបពះនយ�ូវា៉ា ជាបពះននឯង បទង់បានបង្ាប់មកន�ើយ» (នចាទិយកថ្ 

៥:១២)។ បពះបានបងាហា ញថ្ នដាយការនគ្រពបញញាត្ិនននថងៃសបបាត�៍ននះ

នដាយនសាមា ះបតង់រាសសអ្នុីស្សាដអលនឹងបតរូវបានរឭំកជាបន្បោ្ប់ឲ្យចាត់ទនុក

បពះអង្ថ្ជាបពះអាទិករនិងជាបពះដ៏នបបាសនោះរបស់ពួកនេ។ នៅនពល

ដដលពួកនេរកសានថងៃសបបាត�៍ឲ្យបានបតឹមបតរូវការថ្្វ យបង្ំរបូបពះមិនអាច

នកើតន�ើងបានន�ើយ ប៉ានុដន្ នៅនពលដដលការទាមទារននបញញាត្ិននបកឹត្យវន័ិយ

ដប់បបការននះបតរូវបានដកយកនចញ នដាយចាត់ទនុកថ្មននុស្សមិនចំាបាច់

នគ្រពតនៅនទៀតនទនោះ នេនឹងបំនភលាចបពះអាទិករ ន�ើយមននុស្សនឹងថ្្វ យ

បង្ំដល់បពះដនទជាក់ជាមិនខាន។ បពះបានមានបន្ូលថ្ «អញក៏តំាងនថងៃ 

ឈប់សបមាក របស់អញឲ្យនេដដរ ទនុកសបមាប់ជាទីសម្ាល់ដល់អញ ន�ើយ 

និងនេ បបនយជន៍ឲ្យនេបានដឹងថ្ អញជាបពះនយ�ូវា៉ាដដលដញកនេនចញ

ជាបរសិនុទ្»។ ប៉ានុដន្ «ពីនបោះនេបាននបាះបង់នចាលបកឹត្យបកមរបស់អញ ឥត

បបបពឹត្តាមបញញាត្ិចបាប់របស់អញ ក៏បង្ាប់នថងៃឈប់សបមាករបស់អញដដរ ដ្បិត

ចិត្នេជាប់តាមរបូបពះរបស់នេវញិ»។ ន�ើយនៅក្នុងការអំោវោវរបស់បទង់ 

ឲ្យពួកនេដបរមករកបទង់វញិ បពះអង្បានបតាស់នៅឲ្យពួកនេចាប់អារមមាណ៍

សាជាថមាីន�ើងវញិ នៅនលើសារៈសំខាន់ននការ រកសានថងៃសបបាត�៍ឲ្យបានបរសិនុទ ្

«អញននះ េឺនយ�ូវា៉ា ជាបពះននឯងរាល់គ្្ ចូរបបបពឹត្តាមអស់ទំាងបកឹត្យបកម

របស់អញ ន�ើយរកសាបញញាត្ិចបាប់របស់អញ បពមទំាងបបបពឹត្តាមវញិ ចូរដញក 

នថងៃឈប់សបមាក របស់អញនចញជាបរសិនុទ្នោះនឹងបានជាទីសម្ាល់ដល់

អញ ន�ើយនិងឯងរាល់គ្្ នដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថ្ អញននះេឺនយ�ូវា៉ាជាបពះ 



នៅក្នុងវញិ្ញា ណនិងអំណាចរបស់នោកនអលីយ៉ា -ទំព័រ-199-

ននឯងរាល់គ្្» (នអនសគ្ល ២០:១២, ១៦, ១៩, ២០)។ នៅក្នុងការទាក់ទាញ 

ចំណាប់អារមមាណ៍ននសាសន៍យូដា ឲ្យដឹងអំនពើបាបដដលបានធ្លា ក់មកនលើពួក

នេ ដដលនឹងនធ្វើឲ្យពួកនេបតរូវចាប់ជានឈលាើយនៅនេរបាបី៊�ូន នៅទីចនុងបំផនុត 

នោះ បពះបានមានបន្ូលថ្ «ឯងបាន … បង្ាប់នថងៃឈប់សបមាករបស់អញ 

ដដរ»។     «ន�តនុនោះបានជាអញចាក់នសចក្ីគ្្ន់ក្ាញ់របស់អញនៅនលើនេ 

អញបានរលីំងនេ នដាយនភលាើងនននសចក្ីនបកាធរបស់អញ ក៏បានទមាលា ក់ផលាូវរបស់ 

នេនៅនលើកបាលនេវញិ ននះជាបពះបន្ូលននបពះអមា្ច ស់នយ�ូវា៉ា» (នអនសគ្ល 

២២:៨, ៣១)។

 នៅបគ្សាងសង់ទីបករុងនយរសូា�ិមន�ើងវញិជំោន់នោកននន�មា 

ការរកសានថងៃសបបាត�៍បតរូវបានជួបបបទះនឹងការបំោនយ៉ាងធងៃន់ធងៃរ។  «ន�តនុ

ដូចនម្ចបានជាអ្ករាល់គ្្បង្ាប់ដល់នថងៃឈប់សបមាក     នដាយបបបពឹត្អំនពើ

អាបកក់យ៉ាងននះនធ្វើអី  ឯពួកអយ្យនការបស់អ្ករាល់គ្្   នតើមិនបាននធ្វើដូនច្ះ 

នទឬអី? ន�តនុនោះបានជាបពះនននយើងរាល់គ្្  បទង់បានោំអស់ទំាងនសចក្ី

អាបកក់ននះ មកនលើនយើងនឹងនលើទីបករុងននះផង   ប៉ានុដន្  អ្ករាល់គ្្ោំឲ្យមាន 

នសចក្ីនបកាធ មកនលើពួកអនុីស្សាដអលដថមនទៀត    នដាយបង្ាប់ដល់នថងៃឈប់

សបមាកដូនច្ះ» (ននន�មា ១៣:១៧ និង ១៨)។

 នៅក្នុងបពះរាជកិច្ចរបស់បទង់នៅនលើដផនដី បពះបេិសប្ានបញ្ជា ក់អំពី

ការទាមទារននបកឹត្យវន័ិយឲ្យនគ្រពនថងៃសបបាត�៍ននះ  នៅក្នុងការបនបងៀនរបស់ 

បទង់    បពះអង្បានបងាហា ញពីការនគ្រពដល់សាថា ប័នដដលបទង់បានបបទានឲ្យ

ននះ។ នៅសម័យរបស់បទង់ នថងៃសបបាត�៍បានធ្លា ក់ចនុះ រ�ូតដល់ការនគ្រព

ដល់នថងៃនោះបានឆលានុះបញ្្ច ំងពីអត្ចរតិននភាពអាតាមា និយមនិងនលើកតនមកាើងមននុស្ស 

ខ្ពស់ជាងបពះ។ បពះបេិសប្ានដកយកនចញនូវការបនបងៀនខនុសនដាយអ្កដដល

អះអាងថ្ស្ាល់បពះ    ដដលបាននធ្វើជាតំណាងរបស់បទង់មិនបានបតឹមបតរូវ។ 

នទាះបីជាពួកអាចារ្យបាននធ្វើតាមនដាយតឹងដតងគ្មា នក្ីនមត្ាក៏នដាយ ក៏បពះអង្

មិនទំាងបានបងាហា ញពីការអននុវត្តាមតបមរូវការទំាងនោះដដរ ប៉ានុដន្ បពះអង្បាន

រកសានថងៃសបបាត�៍តាមបកឹត្យវន័ិយរបស់បពះយ៉ាងបតឹមបតរូវ។



ទំព័រ-200-ពួកនហារា និងនសច្



នៅក្នុងវញិ្ញា ណនិងអំណាចរបស់នោកនអលីយ៉ា -ទំព័រ-201-

សុព្រ-២៨ មិថុនា    អំណាន បពះេម្ពីរបបចំានថងៃ៖ នអសាយ ជំពូក ៣៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖  ឲ្យ បបាប់ ដល់ ពួក កូន នៅ អនុីស្សាដអល ថ្ បតរូវ ឲ្យ ឯង រាល់ គ្្ 

កាន់ អស់ ទំាង នថងៃ ឈប់ សំរាក របស់ អញ ជា កនុំ ខាន ដ្បិត នោះ ជា ទី សំគ្ល់ ដល់ 

អញ ន�ើយ នឹង ឯង រាល់ គ្្ នៅ អស់ ទំាង ដំណ ត នៅ នដើម្បី ឲ្យ បាន ដឹង ថ្ អញ 

ននះ ជា បពះនយ�ូវា៉ា ដដល ដញក ឯង រាល់ គ្្ នចញ ជា បរសិនុទ្។ និកខាមនំ ៣១:១៣

 បពះអង្បានបញ្ជា ក់ពីការរកសាបកឹត្យវន័ិយរបស់បពះនយ�ូវា៉ារបស់បទង់

ជាភាសាដដលមននុស្សអាចយល់បានយ៉ាងចបាស់។ បពះអង្បានមាន បន្ូលថ្  

«កនុំឲ្យេិតសាមា នថ្ ខញានុំមកនដើម្បីនឹងនលើកបកឹត្យវន័ិយ ឬទំោយពួកនហារា នចាល 

ន�ើយ  ខញានុំមិនដមនមកនឹងនលើកនចាលនទ  េឺមកនឹងនធ្វើឲ្យសនបមចវញិ  ដ្បិតខញានុំ

បបាប់អ្ករាល់គ្្ជាបបាកដថ្  នឹងគ្មា នបំាងនឈើមួយ   ឬនក្បៀស មួយ នៅក្នុង 

បកឹត្យ វន័ិយ បតរូវបាត់ន�ើយ ដរាបដល់កាលណានម�  និងដផនដី  បានកនលាង 

បាត់នៅ េឺទាល់ដតនសចក្ីទំាងអស់បានសនបមច នដាយសព្វបេប់  ដូនច្ះអ្ក 

ណាដដល នឹងរលំងបទណាមួយ សូម្បីយ៉ាងតូចបំផនុត ក្នុងបញញាត្ិទំាងននះ ន�ើយ   

បនបងៀនមននុស្សឲ្យនធ្វើដូនច្ាះដដរ     នោះនឹងបតរូវនៅជាអ្កតូចបំផនុតក្នុងនេរ

សាថា នសួេ៌ ដតអ្កណាដដលកាន់តាម  ន�ើយបនបងៀនចំនោះបញញាត្ិទំាងននះ 

នោះនឹងបាននៅជាអ្កធំក្នុងនេរសាថា នសួេ៌វញិ» (មា៉ា ថ្យ ៥:១៧-១៩)។ 

 សបតរូវដ៏ធំននភាពសបបាយរកីរាយរបស់មននុស្សបាននធ្វើឲ្យនថងៃសបបាត�៍

ននបកឹត្យវន័ិយទីបួនកាលា យនៅជាទិសនៅននការវាយបបហារជាពិនសសនៅក្នុង

អំ�នុងនពលននការនរៀបចំជាបបព័ន្បេប់បេងរបស់ពួកបេិសប្រស័ិទ។ សាតំាង 

និយយថ្   «អញនឹងនធ្វើការបបឆំាងនឹងនគ្លបំណងរបស់បពះ។ អញនឹងឲ្យ

កមាលា ំងដល់អ្កដដលនដើរតាមអញឲ្យដកយកការរឭំកពីបពះនចញេឺនថងៃសបបាត�៍

ដញកជាបរសិនុទ្ និងបានបបទានពរនោះបតរូវបានផ្លា ស់ប្ូរន�ើយ។ នថងៃនោះនឹង

ដលងនៅជាកណ្ាលចំនណាមមននុស្សតនៅនទៀតន�ើយ។ អញនឹងដឹកោំអ្ក 

ដដលទទួលនថងៃននះ ឲ្យដាក់ភាពបរសិនុទ្ដដលបពះបានដាក់នៅនលើនថងៃទីបបំាពីរ 

នៅនលើនថងៃថមាីនោះវញិ»។ 

 «តាមរយៈអ្កតំណាងរបស់អញ អញនឹង នលើក តនមកាើង ខលាួនអញ។ នថងៃ ទី 



ទំព័រ-202-ពួកនហារា និងនសច្

មួយនឹងបតរូវបាននេនគ្រព  ន�ើយពិភពននពួកបបរូនតសង់្នឹងទទួលនថងៃ សបបាត�៍ 

ដដលមិនបតឹមបតរូវននះថ្ជានថងៃពិតបបាកដ។    តាមរយៈការមិននគ្រពតាមនថងៃ         

សបបាត�៍ដដលបពះបានបនងកាើតននះ អញនឹងោំឲ្យបកឹត្យវន័ិយរបស់បទង់បត�ប់

នៅជាការបបមាថនមើលងាយ។ ោក្យថ្ ជាសញ្ញា រវាងអញនិងឯងរាល់គ្្នៅ 

បេប់ជំោន់របស់ឯង អញនឹងនធ្វើឲ្យនេបនបមើដល់នថងៃសបបាត�៍របស់អញវញិ»។

 «ដូនច្ះ  ពិភពនោកននះនឹងកាលា យជារបស់អញ។   អញនឹងកាលា យ នៅ 

ជា អ្កដឹកោំននដផនដី ជានសច្ននពិភពនោក។ អញនឹងបេប់បេងេំនិតដដល

នៅនបកាមអំណាចរបស់អញ ឲ្យេិតថ្នថងៃសបបាត�៍របស់បពះេឺជាកមមាបទនន 

ការបបមាថនមើលងាយ។  អញនឹងនធ្វើឲ្យការនគ្រពនថងៃទីបបំាពីរកាលា យនៅជាសញ្ញា  

ននការមិននសាមា ះបតង់នៅនឹងអំណាចននដផនដី។    ចបាប់របស់មននុស្សនឹង បតរូវ 

បានបនងកាើតយ៉ាងតឹងដតង    ដដលបនុរសោរទំីាងឡាយនឹងមិនហ៊ាននគ្រពនថងៃ

សបបាត�៍នៅនថងៃទីបបំាពីរន�ើយ។  នដាយការបពរួយបារម្ភពីការចង់បានចំណី

អាហារ និងសនមលាៀកបំោក់      ពួកនេនឹងចូលរមួជាមួយនឹងនោកិយក្នុងការ

បំោននៅនឹងបកឹត្យវន័ិយរបស់បពះ។ ដផនដីទំាងមូលនឹងនៅនបកាមអំណាច

របស់អញ»។

 តាមរយៈការបនងកាើតនថងៃសបបាត�៍ដកលាងកាលា យននះ  សបតរូវបានេិតថ្វា

អាចផ្លា ស់ប្ូរនពលកំណត់និងចបាប់ផង។ ប៉ានុដន្ នតើវាពិតជាមាននជាេជ័យក្នុង

ការផ្លា ស់ប្ូរបកឹត្យវន័ិយរបស់បពះដដរឬនទ? បពះបន្ូលរបស់បពះនៅក្នុងេម្ពីរ

និកខាមនំជំពូកទីសាមសិបមួយេឺជាចនមលាើយ។ បពះដដលនៅនថងៃននះ នថងៃដសក្ និង

ដរាបអស់កល្បបទង់នៅដតដដដលបានបបកាសពីនថងៃសបបាត�៍ននះថ្ «ដ្បិត 

នោះជាទីសម្ាល់ដល់អញ ន�ើយនិងឯងរាល់គ្្ នៅអស់ទំាងតំណតនៅ»។ 

«ជាទីសម្ាល់ … ជាដរាបនរៀងរាបតនៅ» (និកខាមនំ ៣១:១៣, ១៧)។ ការផ្លា ស់

ប្ូរបនង្ាលសញ្ញា កំពនុងចង្នុលនៅផលាូវខនុស ប៉ានុដន្ បពះមិនផ្លា ស់ប្ូរន�ើយ។ បពះអង្

នៅដតជាបពះដ៏មានបពះនចស្ាននសាសន៍អនុីស្សាដអលដដដល។  «នមើល អស់

ទំាងសាសន៍នបបៀបដូចជាទឹកមួយតំណក់នៅក្នុងថំ្ង ន�ើយក៏រាប់ ទនុកដូច ជា 

លង្ធូលី នៅនលើថ្សជញជា ីងដដរ នមើល បទង់នលើកនកាះទំាងប៉ានុោមា នន�ើង ដូច 



នៅក្នុងវញិ្ញា ណនិងអំណាចរបស់នោកនអលីយ៉ា -ទំព័រ-203-

ជារបស់យ៉ាងតិចតួច ឯនបពលបាណូននោះមិនបគ្ន់នឹងដនុត ន�ើយសត្វទំាង

ប៉ានុោមា ននៅនបពនោះក៏មិនលមាមនឹងនធ្វើជាតងា្វ យដនុតផង  អស់ទំាងសាសន៍ រាប់ 

ដូចជាទនទនសាះ នៅចំនោះបទង់ បទង់រាប់នេទនុកដូចជាតិចជាងសូន្យនៅនទៀត 

ន�ើយជាឥតបបនយជន៍ផង» (នអសាយ ៤០:១៥-១៧)។ ន�ើយឥ�ូវននះ

បពះអង្នៅដតបបច័ណ្ឌ ជាមួយនឹងបកឹត្យវន័ិយរបស់បទង់  ដូចនៅ សម័យ 

នោក នអលីយ៉ាដដដលដដរ។

 ប៉ានុដន្ មននុស្សមិនយកចិត្ទនុកដាក់នៅនឹងបកឹត្យវន័ិយនោះបន្ិចនសាះ

ន�ើយ! នមើលន៏ ពិភពនោកសព្វនថងៃននះកំពនុងបបឆំាងនឹងបពះនដាយនបើកចំ�។ 

ការននះេឺនៅក្នុងនសចក្ីពិតននជំោន់ខាងមនុខ ដដលនោរនពញនៅនដាយភាព 

អកត្ញញាូ ទបមង់និយម ភាពមិននសាមា ះបតង់ អំនួត និងការនបាះបង់ជំននឿ។ មននុស្ស 

បដិនសធបពះេម្ពីរ និងសប់្នសចក្ីពិត។ បពះនយសូ៊វទតន�ើញបកឹត្យវន័ិយរបស់

បទង់បតរូវនេបដិសធ នសចក្ីស្សឡាញ់របស់បទង់បតរូវបាននេសប់្ រាជទូតរបស់ 

បទង់បតរូវបាននេនធ្វើបពនងើយកនន្ើយដាក់។  បពះអង្បានមានបន្ូលនដាយនសចក្ី

នមត្ាករនុណា ប៉ានុដន្ ពួកនេមិនទទួលស្ាល់ន�ើយ បពះអង្បានមានបពះបន្ូល 

នដាយការបពមាន ប៉ានុដន្គ្មា នអ្កណាយកចិត្ទនុកដាក់ន�ើយ។ ទីោនបពះវហិារ

ននបពលឹងរបស់មននុស្សបានកាលា យនៅជាកដនលាងដដលមានភាពមិនបរសិនុទ្។ 

ពួកនេរកីរាយនឹងភាពអាតាមា និយម ការបចដណន អំនួត និងការពយាបាទ។

សៅរ៍-២៩ មិថុនា    អំណាន បពះេម្ពីរបបចំានថងៃ៖ នអសាយ ជំពូក ៤០

ខចងចាំព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  ពួក អ្ក ដដល ស្សឡាញ់ បកឹត្យវន័ិយ បទង់ នោះ មាន  

នសចក្ី សនុខ ដ៏ នលើសលនុប ន�ើយ គ្មា ន ន�តនុ នឹង ចំពប់ ដួល ន�ើយ ។ ទំននុកតនមកាើង 

១១៩:១៦៥

 មននុស្សជានបចើនមិនញនញើតនឹងនមើលងាយដល់បពះបន្ូលរបស់បពះ

ន�ើយ។    អ្កដដលនជឿតាមអ្វីដដលមានសរនសរនៅក្នុងបពះេម្ពីរបតរូវបាននេ

ចំអកនមើលងាយ។   នគ្លបំណងននការបបឆំាងនៅនឹងបកឹត្យវន័ិយរបស់បពះ

នយ�ូវា៉ាមានការរកីលូតោស់។ អំនពើ�ិងសានិងអំនពើឧបកិដ្ឋកមមាេឺជាលទ្ផល



ទំព័រ-204-ពួកនហារា និងនសច្

ននការងាកដបរនចញពីការស្ាប់បង្ាប់បពះ។    នមើលន៏ អពមង្លនិងនសចក្ី

នវទោរបស់មននុស្សជានបចើនដដលថ្្វ យបង្ំនៅតាមទីសកាកា រៈរបស់របូបពះនិង

អ្កដដលដស្វងរកសនុភមង្លនិងនសចក្ីសនុខសាន្ជាការឥតបបនយជន៍ទនទ។

 នមើលន៏   មននុស្សសឹងដតទំាងអស់នៅនលើសាកលនោកននះមិនយក

ចិត្ទនុកដាក់នៅនឹងបញញាត្ិនននថងៃសបបាត�៍នទ។ នមើលន៏ អ្កដដលហ៊ានបបមាថ

ដល់បកឹត្យវន័ិយននបពះរបស់អ្ក    កំពនុងនធ្វើឲ្យចបាប់ដដលមិនបរសិនុទ្កាលា យជា

ស្សបចបាប់ នៅនពលជាមួយគ្្នោះ មននុស្សបាននស្ើដាក់នថងៃទីមួយននសប្ា�៍

ជំនួសក្នុងបកឹត្យវន័ិយដដលរកសាអាយនុជីវតិវញិ។   ពួកនេប៉ានុនប៉ាងបងខាិតបងខាំចិត្

មននុស្សឲ្យទទួលយកេំនិតរបស់នេថ្ខ្ពស់ជាងបទបពះេម្ពីរ   នៅនពលដដល

ពួកនេបនងកាើតនិងអននុម័តិចបាប់មិនបតឹមបតរូវ ដដលនមើលងាយនិងបំផ្លា ញមននុស្ស

ដដលបពះបានបនងកាើតតាមរបូអង្របស់បទង់។ េឺជាសាតំាងនោះឯងដដលនលើក

ទឹកចិត្ដល់ការបនងកាើតចបាប់ដបបននះ។ វាដឹងចបាស់ថ្បណ្ាសារ បស់បពះនឹង

ធ្លា ក់មកនលើអ្កដដលនលើកតនមកាើងចបាប់របស់មននុស្ស ឲ្យខ្ពស់ជាងបពះ  ន�ើយ

វាបាននបបើបេប់អំណាចរបស់វាទំាងអស់  នដើម្បីដឹកោំមននុស្សឲ្យនដើរតាមផលាូវធំ

ទូោយ ដដលបញ្ច ប់នៅនដាយនសចក្ីវោិស។

 មននុស្សបានថ្្វ យបង្ំេំនិតរបស់មននុស្ស និងសាថា ប័នដដលមននុស្សបាន

បនងកាើតអស់រយៈនពលយ៉ាងយូរ   ដដលពិភពនោកសឹងដតទំាងមូលកំពនុងនដើរ

តាមការថ្្វ យបង្ំរបូបពះ។   ន�ើយអ្កដដលប៉ានុនប៉ាងផ្លា ស់ប្ូរបកឹត្យវន័ិយរបស់

បពះ កំពនុងនបបើឧបាយកលនបាកបនញ្ឆោ តបេប់ដបបយ៉ាង នដើម្បីដឹកោំបនុរសោរ ី

ទំាងឡាយឲ្យនរៀបចំខលាួនបបឆំាងនឹងបពះ  និងបបឆំាងនឹងសញ្ញា ដដលបបាប់ឲ្យ

ដឹងពីនសចក្ីសនុចរតិ។  ប៉ានុដន្ បពះជាមា្ច ស់មិនបនណ្ាយឲ្យអំនពើទនុច្ចរតិ បំោន

និងនមើលងាយបកឹត្យវន័ិយរបស់បទង់រ�ូតនោះន�ើយ។   មាននពលនវោ នឹង 

មកដល់ដដល «ឫកខ្ពស់របស់មននុស្សនឹងបតរូវបោ្បចនុះ ន�ើយចិត្នឆមាើងនឆមារបស់

មននុស្សនឹងបតរូវបនង្ានទាបវញិ នៅបគ្នោះមានដតបពះនយ�ូវា៉ាមួយអង្ប៉ានុនណាណ ះ

នទ ដដលនឹងបានតនមកាើងន�ើង» (នអសាយ ២:១១)។  អ្កសង្ស័យនិយមនឹង

បបបពឹត្នៅនលើការទាមទាររបស់បកឹត្យវន័ិយរបស់បពះ នដាយការនលងនសើច 



នៅក្នុងវញិ្ញា ណនិងអំណាចរបស់នោកនអលីយ៉ា -ទំព័រ-205-

ការនមើលងាយ និងការបដិនសធ។ វញិ្ញា ណនននោកិយនិយមនឹងនធ្វើឲ្យមននុស្ស

ជានបចើននៅ�មាង និងបេប់បេងមននុស្សមួយចំនួនតូច កិច្ចការរបស់បពះអាច

នៅដតរងឹមំាបាននដាយសារការខំបបឹងដបបងយ៉ាងខាលា ំងកាលា  និងការលះបង់ ជា 

បន្បោ្ប់ ន�ើយនៅចនុងបញ្ច ប់ នសចក្ីពិតនឹងមាននជាេជ័យយ៉ាងបតចះ

បតចង់។ 

 នៅបគ្ចនុងបញ្ច ប់ននបពះរាជកិច្ចរបស់បពះនៅនលើដផនដី បកឹត្យវន័ិយ

របស់បពះនឹងបតរូវបាននេនលើកតនមកាើងជាថមាីន�ើងវញិ។ សាសោដកលាងកាលា យ នឹង 

មាននជាេជ័យ នសចក្ីទនុច្ចរតិនឹងចនបមើនន�ើង នសចក្ីស្សឡាញ់របស់មននុស្ស

ជានបចើននឹងកាន់ដតចនុះនខសាយ នឈើឆាកា ងនៅកាល់វា៉ារនឹីងបតរូវបាននេដលងនឹកោ 

ន�ើយភាពងងឹតដូចជាម្ូសនននសចក្ីសាលា ប់ នឹងរកីរាលដាលោសនពញ 

ពិភពនោក កមាលា ំងននចរន្ដដលនពញនិយមនឹងងាកដបរបបឆំាងនឹងនសចក្ីពិត 

មានដផនការបំផ្លា ញរាសសរ្បស់បពះមួយន�ើយមួយនទៀត ប៉ានុដន្ នៅក្នុងនពល

នវោនននសចក្ីវោិសដ៏ធំ បពះរបស់នោកនអលីយ៉ា  នឹងនលើកមននុស្សឲ្យនធ្វើ

ជាឧបករណ៍ផ្សព្វផសាយសាររបស់បទង់ មិនឲ្យនៅនសងៃៀមសាងៃ ត់ន�ើយ។ 

នៅក្នុង ទីបករុងដ៏ល្បីន ម្ា ះបំផនុតនននេរ   និងនៅក្នុងកដនលាងដដលមននុស្សបាន

និយយទាស់នឹងបពះដ៏ខ្ពស់បំផនុត     នោះនេនឹងឮសំន�ងននការស្ីបនោ្ស

យ៉ាងតឹងដតង។ មននុស្សដដលបពះបានចាត់តំាង      នឹងបបកាសបបឆំាង យ៉ាង 

ឱឡារកិ នដាយកាលា ហាន នៅនឹងការរបួរមួរបស់ពួកជំននុំជាមួយនឹងនោកិយ។ 

ពួកនេនឹងអំោវោវយ៉ាងនសាមា ះអស់ពីចិត្ ឲ្យបនុរសោរទំីាងឡាយងាកដបរនចញ

ពីការនគ្រព សាថា ប័នដដលមននុស្សបនងកាើត    ន�ើយមកនគ្រពនថងៃសបបាត�៍ពិត

បបាកដវញិ។ ពួកនេនឹងបបកាសដល់មននុស្សបេប់ទំាងសាសន៍ថ្   «ចូរនកាត 

ខាលា ច ដល់បពះ ន�ើយសរនសើរសិរលីរ្បស់បទង់ចនុះ     ដ្បិតនពលដដល បទង់ បតរូវ 

ជំននុំជបមះ      នោះបានមកដល់ន�ើយ ចូរបកាបថ្្វ យបង្ំដល់បពះដ៏បនងកាើតនផ្

នម� ដផនដី សមនុបទ និងរន្ទឹកទំាងប៉ានុោមា នចនុះ។…នបើអ្កណាបកាបថ្្វ យបង្ំ

ដល់សត្វនោះ និងរបូវា ន�ើយទទួលទីសម្ាល់វានៅនលើថ្ងៃ ស ឬនៅនដ  អ្ក

នោះនឹងបតរូវផឹកស្សាផងនសចក្ីនោរនៅរបស់បពះ ជាស្សាឥតោយ ដដល



ទំព័រ-206-ពួកនហារា និងនសច្

 

ចាក់នៅក្នុងដពងនននសចក្ីនបកាធរបស់បទង់ បពមទំាងបតរូវរងទនុកខានវទោ   នៅ 

ក្នុងនភលាើងនិងសា្ព ន់ធ័រ ចំនោះមនុខននពួកនទវតាបរសិនុទ្ និងកូននចៀមផង» 

(វវិរណៈ ១៤:៧-១០)។

 បពះនឹងមិនក្បត់បន្ូលសនយារបស់បពះអង្ ឬផ្លា ស់ប្ូរបពះបន្ូលដដល

នចញពីបពះឱស្ឋរបស់បទង់ន�ើយ។     បពះបន្ូលរបស់បទង់នឹងឋិតនថរនៅជា

និច្ច ដូចជាបលលា័ងការបស់បទង់ដដរ។  នៅបគ្ជំននុំជបមះ     បពះអង្នឹងោំនសចក្ី

សនយាននះនចញមក ដដលបានសរនសរនដាយបពះអង្នុលីរបស់បពះយ៉ាងចបាស់ 

ន�ើយពិភពនោកទំាងមូលនឹងបតរូវនកាះនៅឲ្យចូលមកនៅចំនោះរបំាងនន

នសចក្ីយនុត្ិធម៌ដ៏ឥតបពំដដន នដើម្បីទទួលការកាត់នទាស ។

អាទិត្យ-៣០ មិថុនា    អំណាន ព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ៖ នអសាយ ជំពូក ៤១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថថងៃ ៖   ដ្បិត នឹង មាន នថងៃ ១ របស់ បពះនយ�ូវា៉ា នន ពួក ពលបរវិារ មក 

នលើ បេប់ ទំាង ឫក ខ្ពស់ និង ចិត្ នឆមាើងនឆមា បពម ទំាង នលើ បេប់ ទំាង អស់ ដដល បាន 

នលើក ន�ើង ផង ន�ើយ នោះ នឹង បតរូវ បោ្ប ចនុះ វញិ។ នអសាយ ២:១២

 សព្វនថងៃននះ ក៏ដូចជាសម័យនោកនអលីយ៉ា ដដរ     ដខ្សបោ្ត់ កំណត់ 

បពំដដន រវាងអ្កដដលនគ្រពបកឹត្យវន័ិយរបស់បពះ   និងអ្កថ្្វ យបង្ំបពះដកលាង

កាលា យបតរូវបានេូសយ៉ាងចបាស់។ នោកនអលីយ៉ាបានដស្សកថ្  «នតើអ្ករាល់

គ្្នៅដតស្ាក់នស្ើរោកណ្ាលផលាូវទំាងពីរននះ     ដល់កាលណានទៀត     នបើ 

បពះនយ�ូវា៉ាបទង់ជាបពះ នោះចូរនដើរតាមបទង់នៅ   ដតនបើបពះបាលជាបពះវញិ 

នោះចូរបបតិបត្ិតាមចនុះ ដតពួកបណ្ាជនមិនបាននឆលាើយ សូម្បី មួយ មា៉ា ត់ ន�ើយ»  

(ពងសាវតារក្សបតទី១ ១៨:២១)។ ន�ើយសារសបមាប់សម័យសព្វនថងៃននះេឺ          

«បករុងបាបី៊�ូនដ៏ជាធំបានរលំន�ើយ បានរលំន�ើយ … រាសសអ្ញនអើយ 

ចូរនចញពីទីបករុងនោះមក នដើម្បីកនុំឲ្យបតរូវមានចំដណកក្នុងអំនពើបាបវាន�ើយ 

ដបកងបតរូវនវទោដូចជាវាដដរ។ ដ្បិតអំនពើបាបវាបានេរជាេំនរន�ើងដល់នផ្

នម� ន�ើយបពះបទង់បាននឹកចំាពីការទនុច្ចរតិរបស់វា» (វវិរណៈ ១៨:២, ៤, ៥)។

 នពលនវោននការសាកល្បងនោះ នឹងចូលមកដល់មននុស្សបេប់របូ 



នៅក្នុងវញិ្ញា ណនិងអំណាចរបស់នោកនអលីយ៉ា -ទំព័រ-207-

នៅមិនឆាងៃ យប៉ានុោមា ននទ។ ការនគ្រពនថងៃសបបាត�៍ដកលាងកាលា យ នឹងបតរូវបាន នេ 

ជំរនុញឲ្យនយើងទទួលយក ការបបកួតេឺរវាងការនគ្រពបកឹត្យវន័ិយរបស់បពះ 

និងបកឹត្យវន័ិយរបស់មននុស្ស។ អ្កដដលបានងាកនៅរកការស្ាប់បង្ាប់របស់

មននុស្សបន្ិចម្ងៗ និងបបតិបត្ិតាមបបនពណីរបស់នោកិយ នពលនោះនឹង

ងាកដបរនៅរកអំណាចដដលនឹងបបមាថ េំរាមកំដ�ង ដាក់េនុកបចវាក់ និង 

សមាលា ប់ ជាជាងបបេល់ខលាួននៅឲ្យការចំអកនមើលងាយ។ នៅនពលនោះមាស

នឹងបតរូវបំដបកនចញពីនបចះ។ ភាពដូចជាបពះពិតបបាកដ នឹងបតរូវបានបំដបក

នចញពីរបូរាងនិងភាពដកលាងកាលា យ។ ពួកនេជានបចើនដដលធ្លា ប់បានទទួលស្ាល់

ថ្ជាតារា នដាយសារដតពនលាឺដចងចំាងរបស់ពួកនេ នពលនោះ នឹងចាកនចញ 

នៅនដាយភាពងងឹត។ ជាអ្កដដលបាននបបើបបាស់ នបេឿងតនុបដតង នន នរាង 

ឧនបាសថ ដតមិនបានបបដាប់កាយនដាយនសចក្ីសនុចរតិរបស់បពះបេិស្

នពលនោះនឹងមានការនអៀនខាមា សនដាយភាពអាបកាតរបស់ខលាួន។

 នៅក្នុងចំនណាមមននុស្សដដលរស់នៅនលើដផនដី ដដលបានខា្ច ត់ខា្ច យ 

នៅបេប់ទិសទី ក៏នៅមានមននុស្សដដលមិនបានបកាបថ្្វ យបង្ំដល់បពះបាល

ដដរ។ ពួកអ្កនសាមា ះបតង់ទំាងនោះនឹងបំភលាឺភពដផនដីដូចជា�្វូងតារានៅនលើ

នម� ដដលរះន�ើងដតនៅនពលរាបតី     នៅនពលដដលភាពងងឹងបេបដណ្ប់

នលើដផនដី និងនធ្វើឲ្យមននុស្សនៅក្នុងភាពងងឹត។   បពះបានរកសាទនុកនូវមននុស្ស

សបមំាងនៅោនផ្នម� ដដលនឹងដចងចំាងពនលាឺនៅកណ្លភាពងងឹត នៅទ្វីប 

អាហ�្វិកដដលមិននជឿបពះ  នៅទឹកដីអឺរ ៉ានុប  និងអានមរកិខាងត្ូបង   ដដលកាន់ 

សាសោកាតូលិក  នៅបបនទសឥណា្ឌ   នៅនកាះននសមនុបទទំាងឡាយ  និង 

នៅ បេប់ទីងងឹតទំាងឡាយននដផនដី  ឲ្យបងាហា ញយ៉ាងចបាស់ដល់ពិភពនោក

ដដលនបាះបង់ជំននឿ    អំពីអំណាចដដលអាចផ្លា ស់ប្ូរការនគ្រពបកឹត្យវន័ិយ

របស់បទង់ ។ សូម្បីដតនៅនពលសព្វនថងៃននះ ក៏ពួកនេកំពនុងដតបងាហា ញខលាួននៅ

បេប់នេរ បេប់ភាសា និងបេប់មននុស្ស ន�ើយនៅក្នុងនពលនន ការនបាះបង់ 

ជំននឿ នៅនពលដដលការខំបបឹងដបបងយ៉ាងខាលា ំងរបស់សាតំាងបានោំ «មននុស្ស 

ទំាងអស់ ទំាងធំ ទំាងតូច ទំាងមាន ទំាងបក ន�ើយទំាងអ្កជា និងបាវនេ» 



ទំព័រ-208-ពួកនហារា និងនសច្

 

ឲ្យទទួលទណ្ឌ កមមានននសចក្ីសាលា ប់ េឺជាសញ្ញា ននភក្ីភាពនៅនលើនថងៃឈប់សបមាក

ដកលាងកាលា យ ពួកអ្កនសាមា ះបតង់ «បានឥតនៅ�មាងឥតកិច្ចកលជាកូនបពះដដល   

រកបនោ្សមិនបាន» នឹង «ភលាឺនៅកណ្ាលនេ ដូចជាតួពនលាឺនៅក្នុងនោក» 

(វវិរណៈ ១៣:១៦; ភីលីព ២:១៥)។ យប់កាន់ដតងងឹត ពួកនេបំភលាឺកាន់ ដត ភលាឺ 

ខាលា ំងន�ើង។

 កិច្ចការដដលនោកនអលីយ៉ាបាននធ្វើនៅក្នុងចំនណាមរាសសអ្នុីស្សាដអល

ជានបចើន នៅបគ្ជំននុំជបមះរបស់បពះ ដដលបានធ្លា ក់មកនលើពួកដដលនបាះបង់

ជំននឿ េឺជាកិច្ចការដ៏អសា្ច រ្យ!   នោកអាចរាប់ជាមននុស្សដដលនៅខាងបពះដត

ម្ាក់ឯងេត់។ ប៉ានុដន្ នពលដដលនោកមានបបសាសន៍ថ្    «នៅសល់ដតទូល

បង្ំម្ាក់ឯងប៉ានុនណាណ ះ ន�ើយនេដស្វងរកជីវតិទូលបង្ំដថមនទៀត»។ បពះបន្ូល

របស់បពះបាននធ្វើឲ្យគ្ត់ភាញា ក់នផ្ើល  «ប៉ានុដន្ អញនឹងទនុកឲ្យមានមននុស្ស៧ោន់

ោក់សល់នៅ ក្នុងពួកអនុីស្សាដអល ជាពួកអ្កដដលមិនបាន លនុតជង្ង់ បកាប 

នៅចំនោះបពះបាល» (ពងសាវតារក្សបតទី១ ១៩:១៤, ១៨)។

 ដូនច្ះ សូមកនុំឲ្យអ្កណាម្ាក់ប៉ានុនប៉ាងរាប់រាសសអ្នុីស្សាដអលនៅសម័យ

សព្វនថងៃននះន�ើយ ប៉ានុនន្ សូមឲ្យមននុស្សរាល់គ្្មានចិត្ជាសាច់ ជាចិត្ នន ការ 

អាណិតអាសូរដ៏ស្សទន់ ជាចិត្ដដលនចញនៅនដើម្បីនសចក្ីសនហង្ាះ 

ននពិភពនោកដដលបាត់បង់ ដូចជាបពះបេិសដ្ដរ៕




