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�រ�ៀ�រប្�ើរសៀ៉រៅអែនាកំា�ថ្វា យ�ង្ំរៃះ

រ�ៀងរាលប់្្រឹក

 - ្ូមចាប់ដ្តើមការថ្វា យបង្គំព្រះរប្់អ្នកដោយការអធិស្ឋា ន។

 - ្ូមអានខគម្រីរ្ពរាប់ដ្លព រ្ឹក និងអគំណានពបចាគំថ្ងៃដោយពបរុង  

   ពបយ័ត្ន ដ�ើម្រី ឲ្យអ្នកអាចដ្លើយដៅនរឹង គ្ំណួរខាងដពកាមដនរះ។

  ១. ដតើព្រះចង់ឲ្យខ្ញគំយល់ និង ដរៀន្ូពតអគំ រ្ីអវារី ដចញ រ្ីខគម្រីរ  

                          និងអគំណានពបចាគំថ ង្ៃដនរះ?

  ២. តាមរយៈអគំណាចរប្់ព្រះ ដតើខ្ញគំអាចអនញវតតយ៉ាងណា  

       ដៅក្នញងជរីវតិរប្់ខ្ញគំ្្វាថ្ងៃដនរះ?

 - ទូល្ូម ព្រះពបទាននូវព្រះ្រ�ល់ការដបតជ្្ចិតតរប្់ដោកអ្នក  

       ជ្ជរីវតិរ្់ដៅដោយកតរីអគំណរ។

រ�ៀងរាលោ់ងា ច

 - ្ូមចាប់ដ្តើម ការថ្វា យបង្គំរប្់អ្នកដោយការអធិស្ឋា ន។

 - ្ូមរឭកខគម្រីរ្ពរាប់ដ្លព រ្ឹក និងអគំណានពបចាគំថ្ងៃ។

 - ្ូមអានបទគម្រីរ្ពរាប់ដ្លោងៃ ច ដ�ើយ្ួរខលួនឯងថ្៖

  ១. ដតើបទគម្រីរដនរះបដពងៀន�ល់ខ្ញគំយ៉ាងណាអគំ រ្ីព្រះ?

  ២. ដតើខ្ញគំនរឹងទូល្ូម�ល់ព្រះក្នញងការជួយផ្ល ្់បពបអវារីដៅក្នញង 

ជរីវតិរប្់ខ្ញគំ?

 - ្ូមបនត្ិកសាខចងចាគំ

 - ្រញបដោយការអធិស្ឋា ន។
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�ុ្វាកថ្

ដ្ចកតរីស្ឡាញ់រប្់ព្រះរានដជ្គជ័យដៅទរីបគំ ញ្ត

 ដរឿងថនការពរា្ដោរះប�ល្រដ្រដោយអ្នកស រ្ី បអលលរីន ជរី ថវ ៉ាត៍ 

ជ្អ្នកនិ្ន្ធ ប�លព្រះពបទានអគំដណាយទានឱ្យគឺ្ពរាប់្ម័យកាលទាគំង

ដនរះ។ ដៅដ្លប�លដយើង រ គំកិលចូល្តវត្សរទ៍រី២១រានព រ្ឹតតិការណ៍ចគំបែកៗ 

ជ្ដពចើន រានដកើតដែើង ដៅដលើ ្ ិភ្ ដោក ដយើងដនរះ ដធវាើឱ្យមនញ្្សកាន់បត

ព្រួយរារម្ភអគំ រ្ីវា្នាអនាគតរប្់ដគ។ ដតើ្ិភ្ដោក ដចរះបតអាពកក់ដៅៗ 

ឬមួយក៏អាចរានដរឿងល្អដកើតដែើងប�រ?

 អ្នកខលរះយល់ថ្្ិភ្ដោកដយើងនរឹង�ល់ទរីបញ្ច ប់ដ�ើយ បតខលរះដទៀត 

្ង្រឹមថ្ ្ ិភ្ដោក ដនរះនរឹងរានពបដ ើ្រដែើងវញិដៅថ្ងៃណាមួយជ្មិន

ខាន។ 

 ដតើរានដ្ចកតរី្ង្រឹមនិងការធានារ៉ាប់រងជ្្្រី ដៅកបនលងណា ប�រ ឬ 

ដទ? រានចគំដោរះអ្នក ប�លមិនអ្់្ង្រឹម និងអ្នកប�លគិតថ្ព្រះមញខបត

ពជ្បអគំ រ្ីស្ថា នភា្រប្់មនញ្្សដោក ដ�ើយពទង់នរឹងដធវាើការយ៉ាងអស្្ច រ្យ 

្ួកដគនរឹងរាន្លូវដចញ។ ប៉ាញបនត  អ្នកប�លអានដ្ៀវដៅដនរះ នរឹងរកដ�ើញទ្្សនៈ

�៏ពបដ ើ្រដលើ្ រ្ីអវារីប�លមនញ្្សទាគំងឡាយរានគិត។ ដៅដ្លប�ល ដគ អាន

នូវដរឿងរ៉ា វ�៏ភលឺបចងចាគំងនិង�៏រានអគំណាច ្តរីអគំ រ្ីការតយញទ្ធយ៉ាងដកលៀវកាល

រប្់មនញ្្ស តទល់ ជ្មួយនរឹងអគំណាចថនភា្ងងរឹតរប្់អារក្ស។ ដរឿងទាគំង 

ឡាយដៅក្នញងដ្ៀវដៅដនរះ រាន មូលោឋា ន ដៅក្នញងពបធានបទថនព្រះគម្រីរ 

ប�ល គ្ំប�ងអគំ រ្ីទគំនា្់�៏យូរអបងវាងរវាងព្រះ និងដទវតា រប្់ ស្តាគំង ដ�ើម្រី

ពគប់ពគងចិតតនិងដជ្គវា្នារប្់មនញ្្ស។ ដៅទរីដនរះ រានរ គំឭកអគំ រ្ីដរឿង 

ការបដងកើតដោក និងការធាល ក់ចូលដៅក្នញងអគំដ ើ្រាបរប្់មនញ្្ស ព្មទាគំង 

ការពគប់ពគងរប្់ អារក្សប�លរានបដងកើត្ង្គ្្ម ដ�ើយដធវាើឱ្យរាន អគំដ ើ្ 

ឧពកិ�ឋា ការឈឺចាប់ និងទញក្ខដវទនា ោ្ដ្ញ្ិភ្ដោកទាគំងមូល។ គគំនិត

គ្ំខាន់ថនដ្ៀវដៅដនរះគឺការដពរា្ដោរះមនញ្្ស ដោយ ស្រការ ញ្គត រប្់ 

ព្រះពគរី្្ទ ដៅដលើដឈើឆ្ក ង។
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ការធ្លា ក់ចុះរបស់លុយសីុហ្វ័រ.-ទំពវ័រ-1-

១

ការធ្លា ក់ចុះរបសល់យុសុហ្ី វ័រ

ចន្ទ-១ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សសចក្ីស្មើងឆ្មនំាមុខសសចក្ីហិនវនិាសសហើយ

ចិត្ពពសហើនក៏នំាឲ្យដួលចុះដដរ។សុភាសិត១៦:១៨

អំណានពបចំាថ្ងៃ

 មុនការបះសោររបស់វាលុយសីុហ្វ័រគឺជាសទវតាមួយអង្គសៅនគរស្ថា ន

សួគ៌ដដលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់និងមានកិត្ិយសបនាទា ប់ពីពពះរាជបុពតាជាទី

សសឡាញ់របស់ពពះ។ទឹកមុខរបស់វាសលាលូតបលូតសហើយសោរសពញសោយ

សសចក្ីអំណរដលូចជាសទវតាដឆទសទៀតដដរ។ថ្ងា សរបស់វាធំសសឡះដដល

បង្ហា ញនលូវពោជាញា ដ៏វាងឆវរបស់វា។រលូបរាងរបស់វាល្អឥតស ច្ ះពបកបសោយ

ភាពឆ្លា្្លូរដ៏មានអានុភាព។មានពនលាឺរសមីពិសសសសចញពីមុខរបស់វាសហើយ

ដចងចំាងសៅជំុវញិដដលភលាឺចំាងជាងពនលាឺសៅជំុវញិសទវតាស្សេងៗសទៀតបុ៉ដន្

ពពះពគីសទាជាពពះរាជបុពតារបស់ពពះពទង់មានភាពល្អពបសសើរឧត្មសលើសជាង

អស់ទំាងពួកសទវតាទំាងឡាយសៅសទៀត។ពពះអង្គគង់សៅជាមួយនឹងពពះវរបិតា

ពទង់តំាងពីមុនពពះោនបសងកើតពួកសទវតាទំាងអស់មកសម៉លាះ។លុយសីុហ្វ័រោន

ពចដណននឹងពពះពគីសទាសហើយទាមទារចង់ោនឋានៈដដលពពះោនពបទាន

ដល់ពពះពគីសទាដតមួយអង្គគត់សនាះបន្ិចម្ងៗ។

 ពពះអាទិករដ៏ឧត្មោនពបជំុពួកពលបរវិារ(សទវតា)ទំាងឡាយសៅ

ស្ថា នសួគ៌សដើម្ីពបទានកិត្ិយសដល់ពពះរាជបុពតារបស់ពទង់សៅចំសោះមុខ

ពពួកសទវតាទំាងអស់។ពពះរាជបុពតាោនគង់សៅសលើបលលាវ័ងកជាមួយនឹងពពះវរបិតា

របស់ពទង់សហើយពួកពលសទវតាដ៏សពចើនកុះករោនពបមលូល្្ុំគ្្សៅជំុវញិ



-ទំពវ័រ-2-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពពះអង្គ។បនាទា ប់មកពពះវរបិតាោនពបកាសថ្ពទង់ោនដតងតំាងពពះពគីសទា

សោយផ្ទា ល់ពពះអង្គឱ្យមានឋានៈសសមើនឹងអង្គពពះអង្គដលូសច្ះអ្ីៗទំាងអស់ដដល

សៅចំសោះពពះវត្មានរបស់ពពះរាជបុពតាក៏ដលូចជាសៅចំសោះពពះវត្មាន

របស់ពពះវរបិតាដដរ។ពពួកសទវតាទំាងឡាយក៏ពតរូវដតស្្ប់តាមពពះបនទាលូល

របស់ពពះរាជបុពតាដលូចជាពពះបនទាលូលរបស់ពពះវរបិតាដដរ។ពទង់ោនពបទាន

អំណាចដល់ពពះរាជបុពតាឱ្យអាចបញ្ជា សលើពួកសទវតាទំាងឡាយសៅស្ថា នសួគ៌។

ជាពិសសសពពះរាជបុពតារបស់ពទង់នឹងពតរូវរបួរមួជាមួយនឹងពទង់ក្ុងការបងក

បសងកើតដ្នដីនិងរបស់សព្ស្រសពើដដលមានសៅសលើដ្នដី។ពពះរាជបុពតា

នឹងសគ្រពតាមពពះហឫទវ័យនិងពពះរាជបំណងរបស់ពពះអង្គសហើយពពះរាជ

បុពតានឹងមិនអាចសធ្ើអ្ីតាមដតពពះហឫទវ័យរបស់ពទង់ផ្ទា ល់សឡើយ។ពពះហឫទវ័យ

របស់ពពះវរបិតានឹងពតរូវោនសសពមចសោយស្រពទង់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សអសសគ្លជំពលូក២៨:១២-១៧

    ខចងចំា

ពតរូវឲ្យឯងសសឡាញ់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងឲ្យអស់ពីចិត្អស់ពីពពលឹង

សហើយអស់ពីកំឡាំងឯង។សចាទិយកថ្៦:៥

អង្គារ-២ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដ្ិតកដនលាងណាដដលមានសសចក្ីពចដណន

និងសសចក្ីគំនំុសនាះក៏មានវកឹវរនិងសសចក្ីអាពកក់ពគប់យ៉ងដដរ។

យ៉កុប៣:១៦

អំណានពបចំាថ្ងៃ : របូភា្ថនសាតំាង

 លុយសីុហ្វ័រោនពចដណនឈ្្នីសជាមួយនឹងពពះពគីសទា។សៅសពល

ដដលសទវតាទំាងឡាយោនពកាបថ្្យបង្គំសដើម្ីទទួលស្្គ ល់ពពះសចស្្និង

តួនាទីពគប់ពគងដ៏ឧដុង្គឧត្មរបស់ពពះសយស៊លូវពគីសទាវាក៏ោនឱនសគ្រពជា

មួយពួកសទវតាទំាងសនាះដដរដតចិត្របស់វាមានសពញសៅសោយភាពពចដណន



ការធ្លា ក់ចុះរបស់លុយសីុហ្វ័រ.-ទំពវ័រ-3-

និងសម្អប់។ពពះពគីសទាពតរូវោនពពះទទួលយកឱ្យសធ្ើជាទីពបឹកសាពិសសស

របស់ពទង់សពមាប់គសពមាងការរបស់ពទង់ខណៈដដលលុយសីុហ្វ័រមិនពតរូវោន

អនុញ្ញា តឱ្យចលូលរមួសៅក្ុងដ្នការទំាងសនាះ។វាមិនោនយល់អ្ីទំាងអស់

សហើយពពះក៏មិនោនអនុញ្ញា តឱ្យវាដឹងពីបំណងពពះហឫទវ័យរបស់ពទង់ដដរ។

ដតពពះពគីសទាពតរូវោនទទួលស្្គ ល់ថ្ជាអ្កពគប់ពគងសៅស្ថា នសួគ៌សហើយ

ពពះសចស្្និងអំណាចពគប់ពគងរបស់ពទង់ក៏ដលូចជាពពះវរបិតាដដរ។

លុយសីុហ្វ័រោនគិតថ្ពពះសសឡាញ់វាជាងសគសៅក្ុងចំសណាមពួកសទវតា

ទំាងឡាយសៅស្ថា នសួគ៌។ពពះោនសលើកតសមកើងវាសទ្ើងយ៉ងខ្ពស់បុ៉ដន្ការ

សនះមិនោនសធ្ើឱ្យវាដឹងគុណនិងសរសសើរតសមកើងដល់ពពះដដលជាអ្ក

បសងកើតវាមកសនាះសទ។វាពោថ្្ចង់ោនឱ្យខ្ពស់សសមើនឹងពពះ។វាោនសលើក

តសមកើងខលាួនយ៉ងខ្ពង់ខ្ពស់វាោនដឹងថ្ពួកសទវតាទំាងឡាយសគ្រពវាវាមាន

សបសកកមមដ៏ពិសសសសដើម្ីបំសពញ។វាសៅសកៀកនឹងពពះអាទិករដ៏ឧត្មសហើយ

ចំណំាងពនលាឺឆនសិរលី្អដដលដចងចំាងឥតឈប់ឈរសចញពីពពះដ៏មានពពះជនម

អស់កល្ោនជះពនលាឺជាពិសសសសៅសលើវា។វាោនគិតថ្សទវតាទំាងឡាយ

ោនស្្ប់បង្្គ ប់តាមការបង្្គ ប់បញ្ជា របស់វាសោយរកីរាយនិងសស្ម ះសមវ័ពគ។

សតើអាវផ្យរបស់វាមិនមានពនលាឺភលាឺចិញ្ច ចនិងល្អស្្អ តសទឬអី?ដលូសច្ះសតើសហតុ

អ្ីោនជាពពះោនសលើកតសមកើងពពះពគីសទាសៅចំសោះមុខវា?វាោនចាកសចញពី

ពពះវត្មានរបស់ពពះវរបិតាភាលា មសោយអាក់អន់ចិត្និងសោរសពញសៅសោយ

ការពចដណនទាស់នឹងពពះសយស៊លូវពគីសទា។វាោនពបមលូល្្ុំពួកសទវតាជាសពចើន

សោយោក់ោំងនលូវអា្៌កំោំងឆនសគ្លបំណងពិតពោកដរបស់វា។វាោន

បង្ហា ញពបធ្នបទមួយដល់ពួកសទវតាទំាងសនាះគឺរលូបវាផ្ទា ល់។ជាសទវតាមួយ

អង្គវាោនសធ្ើឱ្យសសចក្ីសសឡាញ់ដដលពពះោនពបទានឱ្យពពះសយស៊លូវសៅជា

ការដដលពទង់មិនោនយកពពះទវ័យទុកោក់ចំសោះវាសៅវញិ។វាោនពោប់

សទវតាទំាងឡាយដដលោនស្្ប់វាថ្ចាប់ពីសពលសនះតសៅសសរភីាពដ៏ដ្្អម

ដលហាមដដលពួកសគធ្លា ប់មានសនាះពតរូវោនបញច ប់សហើយ។ដ្ិតពពះមិនោន



-ទំពវ័រ-4-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពបគល់ការពគប់ពគងមកសលើពួកសទវតាមកឲ្យវាសទសធ្ើដលូសច្ាះពួកសគដលងមាន

សសរភីាពសហើយរចួពួកសគនឹងពតរូវដតថ្្យបង្គំនិងសធ្ើតាមការបង្្គ ប់របស់ពពះ

សយស៊លូវជាមិន្ន។វាោនដ្លាងពោប់ដល់ពួកសទវតាទំាងសនាះថ្វាោនសៅ

ពួកសគមកពបជំុគ្្សដើម្ីបញ្ជា ក់ពោប់ដល់ពួកសគថ្វានឹងពួកសទវតាទំាងសនាះ

ពតរូវដតមានសសរភីាពដលងចុះចលូលជាមួយនឹងពពះសយស៊លូវតសៅសទៀតវាពោប់

សទវតាថ្វានឹងដលងពកាបថ្្យបង្គំដល់ពពះសយស៊លូវតសទៀតសហើយនិងថ្វា

នឹងយកកិត្ិយសរបស់ពពះសយស៊លូវដដលពពះគួរដតពបទានមកឱ្យវាសនាះមក

សធ្ើជារបស់វាផ្ទា ល់សហើយវានឹងសធ្ើជាអ្កពគប់ពគងសលើពួកសទវតាទំាងអស់

ដដលយល់ពពមចុះចលូលជាមួយវានិងស្្ប់តាមសំសឡងរបស់វា។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក៣៦

    ខចងចំា

ពតរូវឲ្យឯងសសឡាញ់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងឲ្យអស់ពីចិត្អស់ពីពពលឹង

សហើយអស់ពីកំឡាំងឯង។សចាទិយកថ្៦:៥

ពុធ-៣ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:«ឯសសចក្ីរងឹទទឹងសនាះក៏ជាោបដលូចជាការ

មន្វជិាជា ដដរសហើយសសចក្ីចសចសសស្តក៏ដលូចជាអំសពើអាពកក់ណាមួយ»។

ស្ំយលូដអលទី១១៥:២៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការបរះពោរ  និងការពបឆំាង

 មានការមិនចុះសពមរុងគ្្ក្ុងចំសណាមសទវតាទំាងឡាយ។លុយសីុហ្វ័រ

និងពួកអ្កគំ្ពទវាោនខិតខំយ៉ង ល្ា ំងសដើម្ីដកទពមង់ការពគប់ពគងរបស់ពពះ។

ពួកវាមានចិត្សទាមនសសេនិងមិនសបបាយសឡើយសពោះសគមិនអាចសមលាឹង

សមើលសៅឯពពះតពមិះដ៏សពរៅរបស់ពពះក្ុងការសលើកតសមកើងពពះរាជបុពតារបស់

ពទង់និងការថ្្យដល់ពទង់នលូវពពះសចស្្ឆនការពគប់ពគងសលើចពកវាលសនះ។

ពួកវាក៏ោនបះសោរពបឆំាងទាស់នឹងអំណាចពគប់ពគងរបស់ពពះរាជបុពតា។



ការធ្លា ក់ចុះរបស់លុយសីុហ្វ័រ.-ទំពវ័រ-5-

 សទវតាទំាងឡាយដដលមានភក្ីភាពនិងសស្ម ះពតង់ោនខំពបឹងដពបង

្សេះ្សាសទវតាដដលមានអំណាចដ៏អស្ច រ្យសនះជាមួយនឹងពពះអាទិករវញិ។

ពួកសទវតាទំាងសនាះោនបង្ហា ញពីសហតុ្លដ៏ពតឹមពតរូវស្ីពីការដដលពពះ

ោនពបទានអំណាចទំាងសសរុងដល់ពពះពគីសទាពពមទំាងោនបញ្ជា ក់សហតុ្ល

ចបាស់ោស់សដើម្ីទាញលុយសីុហ្វ័រឱ្យពតឡប់មកវញិសោយពន្យល់ថ្

ឥឡលូវសនះវាក៏មានអំណាចមិនតិចជាងមុនសពលដដលពពះវរបិតាោនពបគល់

ពពះសចស្្ដល់ពពះរាជបុពតារបស់ពទង់សនាះដដរ។ពួកសទវតាោនពបកាសឱ្យ

ដឹងយ៉ងចបាស់ថ្ពពះពគីសទាជាពពះរាជបុពតារបស់ពពះដដលពទង់គង់សៅតំាង

ពីមុនពួកសទវតាពតរូវោនបសងកើតសទ្ើងមកសម៉លាះសហើយពទង់គង់សៅ្ ងស្្ំ

ពពះវរបិតាជាសរៀងរហលូតមកសហតុដលូសច្ះសហើយោនជាមិនពតរូវសងសេវ័យពី

អំណាចពគប់ពគងដ៏សលាលូតបលូតគួរជាទីសសឡាញ់របស់ពទង់សឡើយសហើយថ្

ពទង់មិនោនសពបើអំណាចសនាះសដើម្ីពតរួតពតាសលើពួកសទវតាសទបុ៉ដន្

អំណាចទំាងសនាះគឺជាអំណរដ៏អស្ច រ្យសពមាប់ពួកពលបរវិារសដើម្ី

ពបតិបត្ិតាម។ពួកសទវតាោនបញ្ជា ក់បដនថាមថ្ការដដលពពះពគីសទាទទួល

ការសលើកតសមកើងជាពិសសសពីពពះវរបិតាសៅចំសោះវត្មានរបស់ពួកសទវតា

សនាះមិនោនសធ្ើឱ្យកិត្ិយសរបស់លុយសីុហ្វ័រដដលធ្លា ប់មានពីមុនមកសនាះ

្យចុះសឡើយ។ពួកសទវតាោនយំសស្ក។ពួកសោកោនខំពបឹងដពបងសោយ

អនទាះស្សដើម្ីឱ្យវាសោះបង់គំនិតអាពក់របស់វាសហើយដបរមកចុះចលូលជាមួយ

នឹងពពះដដលជាអ្កបសងកើតវាវញិដ្ិតពីមុនមកអ្ីៗទំាងអស់ធ្លា ប់ដតមានសន្ិភាព

និងភាពសុខដុមរមនាយ៉ងល្អសហើយសតើអ្ីសៅដដលបណ្ាលឱ្យមានសំសឡង

ឆនការដខ្ងគំនិតគ្្ដដលនំាឱ្យមានការពបឆំាងបះសោរដលូសច្ះ?

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក១

    ខចងចំា

ពតរូវឲ្យឯងសសឡាញ់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងឲ្យអស់ពីចិត្អស់ពីពពលឹង

សហើយអស់ពីកំឡាំងឯង។សចាទិយកថ្៦:៥



-ទំពវ័រ-6-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពពហស្បតិ៍-៤ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សបើសយើងលន់តួោបវញិសនាះពទង់មាន

ពពះហឫទវ័យសស្ម ះពតង់សហើយសុចរតិពបសយជន៍នឹងអត់សទាសោបឲ្យសយើង

សហើយនិងសំអាតសយើងពីពគប់អំសពើទុចចរតិទំាងអស់្ ង។យ៉លូហានទី១១:៩

អំណានពបចំាថ្ងៃ : លុយសុពីហ្វ័រ «អ្នកនំាសារ» កាលា យជាសាតំាង

 លុយសីុហ្វ័រមិនពពមស្្ប់សឡើយ។សហើយបនាទា ប់មកវាោនសដើរសចញ

ពីសទវតាដដលមានភក្ីភាពនិងសស្ម ះពតង់ជាមួយនឹងពពះសោយបរហិារថ្

សទវតាទំាងអស់សនាះសុទ្ធដតជាទាសកររបស់ពពះ។ពួកសទវតាដដលសស្ម ះពតង់

នឹងពពះោនឈរសទ្ើងសោយភាញា ក់ស្្អើលសៅសពលដដលពួកសោកោន

ស�ើញថ្លុយសីុហ្វ័រោនទទួលសជាគជវ័យក្ុងការខិតខំពបឹងដពបងរបស់វា

សដើម្ីញុះញង់ឱ្យមានការបះសោរសនាះ។វាោនសនយាដល់សទវតាដដលសដើរ

តាមវាថ្វានឹង្្ល់ឱ្យនលូវការពគប់ពគង្មីមួយដដលល្អជាងការដដលពួក

សគធ្លា ប់មានកនលាងមកសហើយសពលសនាះពួកសគនឹងមានសសរភីាព។មានពួក

សទវតាជាសពចើនោនបង្ហា ញពីសគ្លបំណងរបស់សគថ្នឹងទទួលវាសធ្ើជា

សមដឹកនំានិងជាសមបញ្ជា ការដ៏ធំរបស់ពួកសគ។សៅសពលដដលវាោនស�ើញ

ការសជឿនសលឿនសឆា្ព ះសៅរកសជាគជវ័យរបស់វាវាសឡើងអំនួតខលាួនឯងថ្វានឹង

ោនបញចុ ះបញចលូ លដល់សទវតាទំាងអស់ឱ្យមកសៅ្ងវានិងថ្វានឹងពតរូវមាន

ឋានៈសសមើនឹងពពះរចួសំសឡងឆនអំណាចរបស់វាក៏ោនសលចឮោសសពញ

ស្ថា នសួគ៌ទំាងមលូល។ពួកសទវតាដដលសស្ម ះពតង់ជាមួយនឹងពពះោនពពមាន

វាម្ងសទៀតសហើយោនបញ្ជា ក់ពោប់វានលូវលទ្ធ្លដដលនឹងពតរូវសកើតសឡើង

ពបសិនសបើវាសៅដតបន្ពបឆំាងទាស់នឹងពពះតសៅសទៀតសោយបញ្ជា ក់ថ្ពពះ

ដដលជាអ្កបសងកើតសទវតាទំាងឡាយអាចសពបើអំណាចរបស់ពទង់សដើម្ីនឹងដក

យកអំណាចរបស់ពួកសទវតាទំាងសនាះសហើយោក់ទណ្ឌ កមមចំសោះការពបមា្

និងការពបឆំាងបះសោររបស់សគោនយ៉ងង្យជាទីបំ្ុត។មិនគួរឱ្យសជឿ

សស្ះថ្សទវតាមួយអង្គដបរជាពបឆំាងនឹងចបាប់របស់ពពះដដលមានភាពពិសិដ្ឋ



ការធ្លា ក់ចុះរបស់លុយសីុហ្វ័រ.-ទំពវ័រ-7-

ដលូចជាពពះដដរសនាះ!សទវតាសស្ម ះពតង់ោនពពមានដល់សទវតាដដលបះសោរឱ្យ

បិទពតសចៀកកំុស្្ប់តាមការសោកពោស់របស់លុយសីុហ្វ័រសហើយោនដណនំា

ឱ្យដកដពបចិត្សឡើងវញិនិងឱ្យសទវតាណាដដលោនសដើរតាមវាសហើយសនាះ

ពតរូវពតឡប់មកឯពពះវញិរចួលន់តួនលូវកំហុសរបស់ខលាួនសទាះបីជាខលាួនធ្លា ប់ោន

សងសេវ័យចំសោះអំណាចរបស់ពទង់ក៏សោយ។

 ពួកសទវតាដដលោនគំ្ពទលុយសីុហ្វ័រជាសពចើនបដិសសធមិនពពម

ស្្ប់នលូវដំបលូនាម នរបស់សទវតាសស្ម ះពតង់និងមិនពពមដកដពបពីគំនិតមិនសកប់

សកល់របស់ពួកសគសហើយទទួលការទុកចិត្ពីពពះវរបិតានិងពពះរាជបុពតាជាទី

សសឡាញ់ជា្មីសឡើងវញិសឡើយ។អ្កបះសោរដ៏មានអំណាចម្ាក់សនះោន

ពបកាសថ្វាោនដឹងពីចបាប់របស់ពពះចបាស់ណាស់សហើយពបសិនសបើវា

ចុះចលូលស្្ប់បង្្គ ប់ពពះដលូចជាទាសករសនាះសនាះកិត្ិយសរបស់វានឹងពតរូវោន

ដកហលូតសចញពីវាជាមិន្ន។ពពះនឹងមិន្្ល់សបសកកមមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឱ្យវា

សទៀតសឡើយ។វាោនពោប់ដល់សទវតាថ្ខលាួនវាសហើយនិងពួកសទវតាទំាងសនាះ

ឥឡលូវសនះោនសធ្ើដំសណើ រសៅមុខឆាងា យសហើយមិនអាចពតឡប់្យសពកាយវញិ

សទសហើយថ្ពួកសគនឹងពប្ុយពុះោរយ៉ងកាលា ហានសទាះបីជាទទួលលទ្ធ្ល

យ៉ងណាក៏សោយដតពតង់ឱ្យថ្្យបង្គំដល់ពពះរាជបុពតារបស់ពពះជាទាសករ

ដបបសនះវាមិនអាចសធ្ើោនសទសហើយវាគិតថ្ពពះពទង់នឹងមិនសលើកដលងសទាស

ឱ្យវាសឡើយដលូសច្ះឥឡលូវសនះពួកវាពតរូវដតការោរនលូវសសរភីាពរបស់ពួកវាសហើយ

និងទាមទារយកនលូវតំដណងនិងអំណាចដដលពពះមិនសព្ពពះទវ័យពបគល់ឱ្យ

ដល់ពួកវាសនាះសោយសពបើកមាលា ំង។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក៣២

    ខចងចំា

ពតរូវឲ្យឯងសសឡាញ់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងឲ្យអស់ពីចិត្អស់ពីពពលឹង

សហើយអស់ពីកំឡាំងឯង។សចាទិយកថ្៦:៥



-ទំពវ័រ-8-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សុព្រ-៥ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពតរូវឲ្យឯងសសឡាញ់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆន

ឯងឲ្យអស់ពីចិត្អស់ពីពពលឹងសហើយអស់ពីកំឡាំងឯង។

សចាទិយកថ្៦:៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការពបយុទ្ធព�ើម្ពីភា្ពសាម រះ ព្រង់

 ពួកសទវតាដដលសស្ម ះពតង់ោនពបញាប់ពបញាល់ចលូលសៅកាន់ពពះ

រាជបុពតារបស់ពពះសហើយោនសរៀបរាប់ទលូលពទង់នលូវអ្ីដដលកំពុងដតោនសកើត

សទ្ើងក្ុងចំសណាមពួកសទវតាទំាងឡាយ។សទវតាទំាងសនាះោនរកស�ើញពពះ

វរបិតាកំពុងពបជំុជាមួយពពះរាជបុពតាដ៏ជាទីសសឡាញ់របស់ពទង់សដើម្ីរក

ដំសណាះសស្យសធ្ើយ៉ងណាឱ្យោនល្អបំ្ុតសពមាប់សទវតាដដលសស្ម ះពតង់

សហើយកំចាត់អំណាចរបស់ស្តំាងឱ្យអស់ជាសរៀងរហលូត។ពពះដ៏ធំអាចពគដវង

សទវតា្សោកសនះពីស្ថា នសួគ៌មកដ្នដីោនភាលា មបុ៉ដន្សនាះមិនដមនជាពពះ

ហឫទវ័យរបស់ពទង់សទ។ពទង់ោនពបទានឱកាសដល់សទវតាដដលបះសោរ

ទំាងឡាយសសមើគ្្សដើម្ីវាស់ដវងនលូវកមាលា ំងនិងអំណាចជាមួយពពះរាជបុពតា

របស់ពទង់សហើយនិងសទវតាដដលសស្ម ះពតង់។សៅក្ុងសមរភលូមិពបយុទ្ធសនះ

សទវតាពគប់ៗអង្គអាចសពជើសសរ ើសសៅ្ងណាមួយសរៀងៗខលាួនសហើយបង្ហា ញ

ឱ្យសទវតាទំាងអស់ស�ើញសោយចំហ។ការដដលទុកឱ្យពួកសទវតាដដលោន

រមួគំនិតជាមួយនឹងស្តំាងក្ុងការពបឆំាងបះសោរសៅសលើស្ថា នសួគ៌សទៀត

សនាះនឹងមិនមានសុវតថាិភាពសឡើយ។ពួកវាោនសរៀននលូវសមសរៀនឆនការបះសោរ

ដ៏ពិតពោកដពបឆំាងនឹងចបាប់ដដលមិនអាចដកដពបោនរបស់ពពះសហើយជំងឺ

សនះមិនអាចពយាោលោនសឡើយ។ពបសិនសបើពពះោនសពបើអំណាចរបស់ពទង់

សដើម្ីោក់ទណ្ឌ កមមដល់សមបះសោរសនះសនាះសទវតាដដលមិនសពញចិត្នឹងពទង់

នឹងមិនោនស�ើញចបាស់នលូវទឹកពពះទវ័យរបស់ពទង់សឡើយដលូសច្ះសហើយពពះ

ពទង់ោនសពជើសសរ ើសយក្លាលូវស្សេងសទៀតដ្ិតពពះពទង់នឹងសដម្ងឱ្យពួកពល

បរវិារឆនស្ថា នសួគ៌ស�ើញយ៉ងជាក់ចបាស់នលូវសសចក្ីយុត្ិធម៌និងការជំនំុ



ការធ្លា ក់ចុះរបស់លុយសីុហ្វ័រ.-ទំពវ័រ-9-

ជពមះរបស់ពទង់។

 ការបះសោរពបឆំាងទាស់នឹងការពគប់ពគងរបស់ពពះគឺជាអំសពើឧពកិដ្ឋ

ដ៏បំ្ំុត។សទវតាទំាងអស់ហាក់ដលូចជាមានការពចបលូកពចបល់ជា ល្ា ំង។សទវតា

ទំាងឡាយោនពបមលូល្្ុំគ្្ជាពករុមៗសហើយដ្្កនីមួយៗមានសទវតាជា

សមបញ្ជា ការថ្្ក់ខ្ពស់មួយអង្គ។ស្តំាងោនសោលបញិ្តបសញ្ៀងដល់ការ

ពគប់ពគងរបស់ពពះវាមានសសចក្ីពោថ្្ចង់សលើកតសមកើងខលាួនឯងជា ល្ា ំងនិង

មិនចង់ចុះចលូលជាមួយនឹងអំណាចឆនពពះរាជបុពតារបស់ពពះដដលជាសមបញ្ជា

ការដ៏ធំសៅស្ថា នសួគ៌សឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សចាទិយកថ្ជំពលូក២៨:១-១៤

    ខចងចំា

ពតរូវឲ្យឯងសសឡាញ់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងឲ្យអស់ពីចិត្អស់ពីពពលឹង

សហើយអស់ពីកំឡាំងឯង។សចាទិយកថ្៦:៥

សៅរ៍-៦ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ទលូលបង្គំោនសរ ើសយក្ លាលូវសស្ម ះពតង់សហើយ

ទលូលបង្គំោនតំាងចបាប់របស់ពទង់សៅចំសោះដភ្កដដរ។

ទំនុកតសមកើង១១៩:៣០

អំណានពបចំាថ្ងៃ : សង្គ្រា មនៅស្ថា នសគួ៌

 សទវតាទំាងអស់ពតរូវោនសកាះឱ្យមកពបជំុគ្្សៅចំសោះពពះវរបិតា

សដើម្ីវនិិច្វ័យករណីរបស់សគសរៀងៗខលាួន។ស្តំាងោនពបកាសសោយឥត

សអៀន ម្ សថ្វាមិនសពញចិត្នឹងពពះពគីសទាដដលជាទីគ្ប់ពពះហឫទវ័យឆន

ពពះវរបិតា ល្ា ំងជាងវាសនាះសឡើយ។វាោនឈរសឡើងសោយអំនួតសហើយ

អះអាងថ្វាពតរូវដតមានឋានៈសសមើនឹងពពះសហើយពតរូវដតោនចលូលរមួពបជំុជា

មួយនឹងពពះវរបិតានិងពតរូវដតយល់នលូវបំណងពពះហឫទវ័យរបស់ពទង់។ពពះ

ពទង់ោនពោប់ស្តំាងថ្មានដតពពះរាជបុពតារបស់ពទង់ដតមួយអង្គបុ៉សណាណ ះ



-ទំពវ័រ-10-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ដដលពទង់អាចនឹងសបើកសដម្ងឱ្យពជាបពីសគ្លបំណងដ៏ោក់កំោំងរបស់

ពទង់សហើយពទង់ោនតពមរូវឱ្យពគប់ពគរួស្រទំាងអស់សៅស្ថា នសួគ៌រមួទំាង

ស្តំាង្ងសគ្រពនិងស្្ប់បង្្គ ប់ពទង់សោយគ្ម នសងសេវ័យបុ៉ដន្ស្តំាង

ោនបញ្ជា ក់ថ្វាមិនមានតឆមលានឹងរស់សៅក្ុងពពះរាជវាងំឆននគរស្ថា នសួគ៌

សឡើយ។បនាទា ប់មកស្តំាងោនចង្អុលសោយសពតកអរសៅសទវតាដដលគំ្ពទវា

ដដលមានចំនួនរហលូតដល់ជិតោក់កណ្ាលឆនចំនួនសទវតាទំាងអស់សនាះ

សហើយពបកាសថ្«សទវតាទំាងអស់សនាះសៅ្ងខញាុំសតើពទង់នឹងបសណ្ញ

ពួកសគសចញសហើយទុកឱ្យស្ថា នសួគ៌សៅទសទឬ?»រចួវាោនពបកាសថ្វាោន

សរៀបចំតស៊លូពបឆំាងនឹងអំណាចរបស់ពពះពគីសទាសហើយការោរកដនលាងរបស់វា

សៅស្ថា នសួគ៌សោយសពបើអានុភាពកមាលា ំងទល់នឹងកមាលា ំង។  

 សទវតាល្អោនយំសោយឮសំដីរបស់ស្តំាងនិងអំនួតដ៏សពតក

ពតអាលរបស់វា។ពពះោនពបកាសថ្សទវតាដដលបះសោរមិនអាចសៅក្ុង

នគរស្ថា នសួគ៌តសៅសទៀតោនសទ។លក្ខណៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសបបាយរកីរាយ

របស់ពួកវាអាសសវ័យសៅសលើលក្ខខណ្ឌ ឆនការស្្ប់បង្្គ ប់តាមចបាប់ដដលពពះ

ោនពបទានឱ្យសពមាប់ពគប់ពគងចពកវាលទំាងមលូល។ពពះមិនអាចអត់ឱន

ដល់អស់អ្កដដលហ៊ានបំោនសៅសលើចបាបរប់ស់ពទង់សឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក១៩

    ខចងចំា

ពតរូវឲ្យឯងសសឡាញ់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងឲ្យអស់ពីចិត្អស់ពីពពលឹង

សហើយអស់ពីកំឡាំងឯង។សចាទិយកថ្៦:៥

អាទឆិត្យ-៧ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ទលូលបង្គំោនកំណត់ចំាពពះបនទាលូលពទង់ទុកសៅ

ក្ុងចិត្ពបសយជន៍កំុឲ្យទលូលបង្គំសធ្ើោបនឹងពទង់សឡើយ។

ទំនុកតសមកើង១១៩:១១



ការធ្លា ក់ចុះរបស់លុយសីុហ្វ័រ.-ទំពវ័រ-11-

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការបន ត្េ ញនចញពីនគរស្ថា នសគួ៌

 ស្តំាងកាន់ដតអង់អាចសឡើងៗក្ុងការបះសោររបស់វាសហើយវាោន

បសញចញនលូវការសមើលង្យរបស់វាសៅសលើចបាប់ឆនពពះអាទិករ។ស្តំាងោន

ស្អប់ចបាប់របស់ពពះ។វាោនអះអាងថ្សទវតាមិនចំាោច់ពតរូវការចបាប់សទដត

ពពះគួរដតទុកឱ្យពួកសគមានសសរភីាពសធ្ើតាម្នទាៈរបស់សគផ្ទា ល់តាមការ

សពជើសសរ ើសដដលពួកវាយល់ថ្ជាការពតឹមពតរូវសនាះចុះចបាប់សនាះគឺជា

ការសកៀបសងកត់ដល់សសរភីាពរបស់វាសហើយការលុបបំោត់ចបាប់សនាះសចាល

គឺជាកមមវតថាុដ៏ធំសៅក្ុងជំហរដដលវាោនសធ្ើ។វាោនគិតថ្លក្ខខណ្ឌ របស់

ពួកសទវតាពតរូវការការដកលំអឱ្យកាន់ដតល្អពបសសើរសឡើង។មិនដមនពពះបសងកើត

ចបាប់តាមដតពពះហឫទវ័យរបស់ពទង់សហើយោក់ចបាប់ទំាងសនាះឱ្យខ្ពស់សសមើ

នឹងពទង់ដលូសច្ះសនាះសទ។សសចក្ីសបបាយរកីរាយរបស់ពួកសទវតាទំាងឡាយ

សកើតសឡើងសោយស្រការសគ្រពចបាប់សនាះយ៉ងពតឹមពតរូវ។សទវតាមួយអង្គៗ

មានការង្រពិសសសសធ្ើសរៀងៗខលាួនសហើយតំាងពីសដើមរហលូតមកដល់សពល

ស្តំាងោនបះសោរសៅនគរស្ថា នសួគ៌ធ្លា ប់ដតមានសណ្ាប់ធ្្ប់និងភាព

សុខដុមរមនាយ៉ងល្អឥតស ច្ ះ។

 បនាទា ប់មកសង្ង្្គ មក៏ោនសកើតមានសឡើងសៅឯស្ថា នសួគ៌។ពពះរាជបុពតា

របស់ពពះជាពពះអមាច ស់ឆននគរស្ថា នសួគ៌សហើយនិងពួកសទវតាសស្ម ះពតង់របស់

ពទង់ោនពុះោរជាមួយនឹងសមបះសោរសហើយនិងសទវតាដដលសដើរតាមវា។

ពពះរាជបុពតានិងពួកសទវតារបស់ពទង់ោនទទួលជវ័យជម្ះសហើយស្តំាង

និងសទវតាដដលសដើរតាមវាពតរូវោនបសណ្ញសចញពីស្ថា នសួគ៌។ពួកពលបរវិារ

ទំាងឡាយសៅស្ថា នសួគ៌ោនទទួលស្្គ ល់និងសសឡាញ់ដល់ពពះឆនយុត្ិធម៌។

មិនមានសសសមាលឆនការបះសោរណាមួយសសសសល់សៅស្ថា នសួគ៌សឡើយ។

អ្ីៗទំាងអស់ោនពតឡប់ជាមានសន្ិភាពនិងភាពសុខដុមរមនាល្អដលូចពីមុន

សឡើងវញិ។សទវតាទំាងឡាយឆនស្ថា នសួគ៌ោនយំសស្កសោយស្រវាសនា

អាពកក់របស់ពួកសទវតាដដលធ្លា ប់រស់សៅជាមួយគ្្សោយសុខស្ន្និង



-ទំពវ័រ-12-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សបបាយរកីរាយ។ការោត់បង់ពួកសគោនបនសេល់ទុកសៅឯនគរស្ថា នសួគ៌។

ពពះវរបិតាោនពិភាកសាជាមួយពពះរាជបុពតារបស់ពទង់ភាលា មអំពីការរកសា

បំណងពពះហឫទវ័យរបស់ពទង់សដើម្ីឱ្យមនុសសេសៅដតអាចរស់សៅសលើដ្នដី

តសៅសទៀត។ពទង់ោនោក់មនុសសេជាបសណ្ាះអាសន្សដើម្ីស្កល្ងការ

សស្ម ះពតង់របស់សគមុននឹងពទង់អាចោក់សគឱ្យរស់សៅសោយសុខស្ន្ជា

ដរាបអស់កល្តសៅ។ពបសិនសបើសគអាចពទំាពទជាមួយនឹងការស្កល្ង

សនះោនសោយមិនពបពពឹត្សលមើសនឹងបញញាត្ិរបស់ពពះសហើយបរសិភាគដ្លាសឈើ

ដដលពពះោនហាមឃាត់សនាះពទង់នឹងចាត់ទុកសគឱ្យសសមើនឹងពួកសទវតាជា

ពោកដ។សគពតរូវដតមានសសចក្ីសសឡាញ់របស់ពពះសហើយសគពតរូវដតសនទានា

ជាមួយនឹងសទវតាសហើយសទវតាជាមួយនឹងសគ។ពទង់មិនោនទតស�ើញថ្សគ

មានភាពរងឹមំាសោយសៅដតស្្ប់បង្្គ ប់ពទង់សនាះសទ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖វវិរណៈជំពលូក១២:៧-១២

    ខចងចំា

ទលូលបង្គំោនកំណត់ចំាពពះបនទាលូលពទង់ទុកសៅក្ុងចិត្ពបសយជន៍កំុឲ្យ

ទលូលបង្គំសធ្ើោបនឹងពទង់សឡើយ។ទំនុកតសមកើង១១៩:១១



ការបងកបសងកើតសោក-ទំពវ័រ-13-

២

ការបង្កបនង្កើតនោក

(ខពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរពោកុប្្រ្ិ ជំ្ូកទពី១)

 ចន្ទ-៨ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឆ្ទាសម�ោនសកើតមកសោយស្រពពះបនទាលូល

ពពះសយហលូវ៉ាសហើយពួកបរវិារសៅសលើសនាះោនសកើតសោយស្រខ្យល់

ពីពពះឱស្ឋពទង់។ទំនុកតសមកើង៣៣:៦

 ពពះវរបិតានិងពពះរាជបុពតាោនចលូលរមួសៅក្ុងការង្រដ៏ធំអស្ច រ្យ

និងមានសិររីងុសរឿងដដលពទង់ោនពពះតពមិះយ៉ងចបាស់ោស់គឺការបងក

បសងកើតពិភពសោក។ដ្នដីោនសកើតសទ្ើងសោយស្រស្្ពពះហសឆ្ន

ពពះអាទិករដដលមានសពមស់ល្អឆពកដលង។មានភ្ំសហើយនិងទួលជាសពចើន

ពពមទំាងវាលរាបពគប់ទិសទីសហើយមានោយឡំសៅសោយទសនលាបឹងបួរនិង

សមុពទជាសពចើន។ដ្នដីមិនដមនពគ្ន់ដតជាវាលដ៏ធំល្ឹងសល្ើយបុ៉សណាណ ះសទ

បុ៉ដន្សទសភាពដតមួយគត់ដដលពតរូវោនរសំលចសោយទួលនិងភ្ំទំាងឡាយ

ដដលមិនខ្ពស់និងមិនរស្ចរ ល្ូចដលូចសព្ឆ្ងាសនះសឡើយបុ៉ដន្មានពទង់ពទាយ

រាបសសមើនិងល្អសសស់ជា ល្ា ំង។សគមិនដដលស�ើញ្មសសរួចៗនិងខ្ពស់ៗសៅ

សលើភ្ំទំាងសនាះសទបុ៉ដន្្មទំាងឡាយោនសថាិតសៅ្ងសពកាមឆ្ទាដីដដលហាក់

ដលូចជា្្អឹងឆនដ្នដី។ទឹកហលូរ្្ត់ដខ្ងសៅពគប់ទិសទី។ដីទួលភ្ំនិងវាលរាប

ទំាងឡាយដដលតាក់ដតងលំអសោយរកុ្ខជាតិនិងបុោផា ពគប់យ៉ងអមសោយ

សដើមសឈើធំៗខ្ពស់ៗហួសពីការពិពណ៌នាដដលធំនិងល្អសសស់ជាងសដើម

សឈើទំាងឡាយសៅសមវ័យសព្ឆ្ងាសនះជាអសនក។ខ្យល់អាកាសបរសុិទ្ធ

សហើយសោរសពញសៅសោយសុខភាពល្អដ្នដីហាក់បីដលូចជាពពះរាជវាងំដ៏



ទំពវ័រ-14-សរឿងឆនការសពោសសោះ

អស្ច រ្យមួយ។ពួកសទវតាោនទតសមើលសោយអំណរដល់ការង្រដ៏អស្ច រ្យ

និងល្អពតកាលរបស់ពពះ។

 បនាទា ប់ពីដ្នដីពតរូវោនបសងកើតរចួរាល់សហើយមានទំាងសត្តលូចធំទំាង

ឡាយសៅសលើសនាះ្ងពពះវរបិតានិងពពះរាជបុពតាោនបន្នលូវពពះរាជបំណង

របស់ពទង់ដដលពពះអង្គោនសរៀបចំតំាងពីមុនស្តំាងោនធ្លា ក់ចុះសនាះគឺការ

បសងកើតមនុសសេឱ្យដលូចជារលូបអង្គពទង់។ពទង់ោនោក់បញចលូ លគ្្នលូវការបងកបសងកើត

សោកនិងសត្មានជីវតិទំាងឡាយសៅសលើដ្នដី។សហើយឥឡលូវសនះពទង់ោន

មានបនទាលូលសៅកាន់ពពះរាជបុពតារបស់ពទង់ថ្«ចលូរសយើងសធ្ើមនុសសេឱ្យដលូចជា

រលូបសយើង»។សៅសពលដដលសោកអវ័ោមោនសកើតសចញពីពពះហសរ្បស់ពពះ

អាទិករមកគ្ត់មានកំពស់ខ្ពស់សសឡះសហើយមានរលូបរាងយ៉ងសង្ហា និងល្អ

ពគប់លក្ខណ៍។គ្ត់មានកំពស់ខ្ពស់ជាងមនុសសេដដលរស់សៅសលើដ្នដីសនះ

ដល់សៅជាងពីរដងសហើយសវ័ក្ិសមឥតមានទាស់។រលូបរាងរបស់គ្ត់ល្អពគប់

លក្ខណ៍និងសង្ហា ឆពកដលង។ពណ៌សម្ុរដស្ករបស់គ្ត់មិនសសពកមិន

ស ម្ សពកបុ៉ដន្ពកហមសពពឿងៗបង្ហា ញពីភាពបរបិលូណ៌សៅសោយសុខភាពល្អ។

នាងសអវ៉ាមិនខ្ពស់ដលូចសោកអវ័ោមសទ។កបាលរបស់នាងសឹងដតសសមើនឹងស្ម 

របស់សោកអវ័ោម។នាងក៏មានលក្ខណៈសម្ត្ិល្អឥតទាស់និងមាន

សពមស់ស្្អ តឥតគណនាដដរ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក១

    ខចងចំា

ទលូលបង្គំោនកំណត់ចំាពពះបនទាលូលពទង់ទុកសៅក្ុងចិត្ពបសយជន៍កំុឲ្យ

ទលូលបង្គំសធ្ើោបនឹងពទង់សឡើយ។ទំនុកតសមកើង១១៩:១១

អង្គារ-៩ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឯងរាល់គ្្ោនពរពីពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដដល

ោនបសងកើតឆ្ទាសម�និងដ្នដី។ទំនុកតសមកើង១១៥:១៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ : នៅក្ងុសនួចបារនេដែន



ការបងកបសងកើតសោក-ទំពវ័រ-15-

 គលូសសករដដលគ្ម នោបមួយគលូសនះមិនោនសសលាៀកសំសលៀកបំោក់ដដល

ឆដមនុសសេសធ្ើសទ។ពួកសគោនពគបដណ្ប់សោយពនលាឺនិងសិរលី្អដលូចជាសទវតា

ដដរ។ខណៈដដលពួកសគោនរស់សៅសោយស្្ប់បង្្គ ប់ពពះរង្ង់ឆនពនលាឺសនះ

ោនសៅពវ័ទ្ធជំុវញិសគ។សទាះបីជាពពះោនបសងកើតអ្ីៗទំាងអស់សោយមាន

លក្ខណៈល្អឥតស ច្ ះក៏សោយក៏សមើលសៅអ្ីៗដដលពពះោនបសងកើតសៅសលើដ្នដី

សនះហាក់ដលូចជាមិនទាន់ពគប់ពគ្ន់នឹងសធ្ើឱ្យសគទំាងពីរនាក់សបបាយសឡើយ

ពទង់ក៏ោនបង្ហា ញនលូវសសចក្ីសសឡាញ់ដ៏ធំសធងរបស់ពទង់ដល់ពួកសគសោយ

ោនសធ្ើសួនចបារមួយជាពិសសសសពមាប់ពួកសគទំាងពីរនាក់។ពួកសគពតរូវ

ចំណាយសពលសវោរបស់សគមួយចំដណកសដើម្ីដ្រកសាសួនចបារសោយសសចក្ី

សបបាយរកីរាយសហើយមួយចំដណកសទៀតសពមាប់ទទួលការមកសលងរបស់

ពួកសទវតាស្្ប់ការដណនំារបស់សោកនិងការថ្្យបង្គំពពះសោយរកីរាយ។

ការង្ររបស់សគមិនដមនជាការហត់សនឿយសឡើយបុ៉ដន្គឺជាការមានអំណរ

និងសធ្ើឱ្យមានការរកីចសពមើននិងមានកមាលា ំងពលំសៅវញិ។សួនចបារដ៏សសស់

ស្្អ តសនាះគឺជាលំសៅស្ថា នរបស់ពួកសគ។សហើយសៅក្ុងសួនចបារសនះពពះអមាច ស់

ពទង់ោនោក់សដើមសឈើខុសៗគ្្ពគប់ពបសភទសពមាប់ឱ្យសគសពបើជាពបសយជន៍

និងសពមាប់តុបដតងលំអ។មានសដើមសឈើជាសពចើនមានដ្លាពតសំុពតស្យ

ដដលមានកលាិនដ៏ពកអលូបពពមទំាងមានសពមស់សសស់ស្្អ តគួរជាទីគយគន់

ពពមទំាងមានរសជាតិយ៉ងឆាងា ញ់ពិស្ដដលពពះោនសរៀបចំសពមាប់គលូសសករ

មួយគលូសនះ។មានវលលាិដុះពតង់សឡើងសលើគួរឱ្យសសឡាញ់រសំលចសោយដ្លារដណង

រសណាងគួរឱ្យពិចពិលរមិលសមើលមិនដលូចជាដ្លាសឈើដដលមនុសសេោនស�ើញ

សៅសមវ័យសព្ឆ្ងាសនះសពកាយពីមនុសសេមានោបសនាះសឡើយ។ដ្លាសឈើធំៗ

សហើយមានពណ៌ស្សេងៗគ្្ជាសពចើនខលាះមានពណ៌ពកសៅខលាះសទៀតពណ៌ស្្យ

ពកហមផ្ក ឈលូកនិងពណ៌ឆបតងខចី។ដ្លាដ៏ពតសំុពតស្យនិងសសស់ស្្អ តដដល

្ុសសចញពីដខ្ងឆនវលលាិសនាះគឺដ្លាទំោំងោយជលូរ។វលលាិទំោំងោយជលូរ

ទំាងសនាះមិនវារសៅសលើដីសទសទាះបីជាមិនមានសពទើងពទក៏សោយដតទមងាន់ឆន

ដ្លារបស់វាោនសធ្ើឱ្យសដើមវាសទារទន់។វាជាការង្រដ៏សបបាយរកីរាយរបស់



ទំពវ័រ-16-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាក្ុងការបសងកើតមលាប់ដ៏ល្អស្្អ តពីដមកទំោំងោយជលូរ

សហើយពត់វាបសងកើតោនជាជពមកធមមជាតិដ៏សសស់ស្្អ តដដលហុ៊ំពវ័ទ្ធសោយ

សដើមសឈើរស់ទំាងឡាយដដលមានសលាឹកលំអសោយដ្លាដ៏មានកលាិនពកអលូបឈងាុយ

ឈងាប់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក២

    ខចងចំា

ទលូលបង្គំោនកំណត់ចំាពពះបនទាលូលពទង់ទុកសៅក្ុងចិត្ពបសយជន៍កំុឲ្យ

ទលូលបង្គំសធ្ើោបនឹងពទង់សឡើយ។ទំនុកតសមកើង១១៩:១១

ពុធ-១០ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:គឺពទង់ដត១ដដលជាពពះឯកអង្គពទង់ោន

បសងកើតឆ្ទាសម�និងអស់ទំាងជាន់ឆនឆ្ទាសម�ពពមទំាងពួកពលបរវិារសៅសលើ

សនាះនិងដ្នដីសហើយសមុពទនិងរបស់សព្ស្រសពើដដលសៅស្ថា នទំាង

សនាះ្ ងពទង់ក៏ទប់ទល់ជីវតិឆនរបស់ទំាងសនាះសហើយពួកពលសៅសលើសម�

ក៏ថ្្យបង្គំដល់ពទង់។សនសហមា៩:៦

អំណានពបចំាថ្ងៃ : នោកេវ័ដាមនិងនាងនេវ៉ា ក្ងុសនួចបារនេដែន

 ដ្នដីពតរូវោនពគបដណ្ប់សៅសោយរកុ្ខជាតិពណ៌ឆបតងខចីសៅសពល

ដដលបុោផា ជាសពចើនមុខរាប់មិនអស់ចពមរុះពណ៌និងមានកលាិនពកអលូបដុះពវ័ទ្ធជំុ

វញិ។អ្ីៗទំាងអស់ពតរូវោនសរៀបចំតាក់ដតងសទ្ើងយ៉ងពតឹមពតរូវនិងមាន

សិររីងុសរឿង។សៅចំកណ្ាលសួនចបារសដើមជីវតិោនសលចសធ្លា សឡើងជាមួយ

នឹងសិរលី្អលុបសលើសដើមសឈើ្ងទំាងឡាយ។ដ្លារបស់វាសមើលសៅដលូចជាដ្លា

សោ៉មមាសដ្លាសោ៉មពោក់សហើយគង់វងសេសៅសថាិតសសថារជានិចច។សលាឹកវាអាច

យកសៅពយាោលជំងឺឱ្យជាសះសស្ើយោន។សោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ា

សៅក្ុងសួនចបារសអដដនគលូសសករមួយគលូសនះោនរស់សៅក្ុងសួនចបារសអដដន

យ៉ងសបបាយរកីរាយឆពកដលង។ពពះោនពបទានអំណាចដ៏ខ្ពស់បំ្ុតដល់

សគឱ្យពគប់ពគងសលើសត្មានជីវតិទំាងឡាយ។សៅជំុវញិពួកសគសត្សតាសហើយនិង



ការបងកបសងកើតសោក-ទំពវ័រ-17-

កលូនសចៀមោនសលងជាមួយគ្្សោយសុខស្ន្មិនសធ្ើឱ្យឈឺចាប់ដល់គ្្និង

គ្្សឡើយឯសត្ខលាះសទៀតកំពុងសដកយ៉ងសសងាៀមស្ងា ត់។បកសាបកសេីពគប់មុខ

មានពណ៌ចពមរុះពតោងស្លា បហិចសហើរសៅសលើសោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាពី

សដើមសឈើមួយសៅសដើមសឈើមួយពីគុម្ពផ្ក មួយសៅគុម្ពផ្ក មួយបសញចញសំសឡង

សពចៀងរងំសៅសលើសដើមសឈើសដើម្ីសរសសើរតសមកើងដល់ពពះអាទិកររបស់វា។

សោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាសសឡាញ់គ្្យ៉ងល្អលូកល្អឺនជាមួយនឹងសស្ភវ័ណ

ភាពឆនសួនចបារសអដដនដដលជាលំសៅឋានរបស់ពួកសគ។ពួកសគរកីរាយ

ឆពកដលងជាមួយនឹងអ្កចសពមៀងតលូចៗសៅជំុវញិសគដដលពបោប់កាយសោយ

សរាមស្លា បមានពណ៌ភលាឺរសោងដសសកសពចៀងសខញាៀវ ញ្ា យ៉ងសបបាយរកីរាយ

បសងកើតោនជាដលូរ្យតង្ន្ីដ៏ពីសរាះរណំ្។គលូសសករដ៏បរសុិទ្ធោនរបួរមួជាមួយហ្លូង

បកសាបកសេីទំាងសនាះសហើយោនបសញចញសំសឡងសពចៀងនលូវចសពមៀងឆនក្ី

សសឡាញ់យ៉ងពីសរាះរងំសដើម្ីសរសសើរតសមកើងនិងសគ្រពដល់ពពះវរបិតា

និងពពះរាជបុពតាជាទីសសឡាញ់ចំសោះនិមិត្រលូបឆនក្ីសសឡាញ់ដដលសៅ

ជំុវញិពួកសគ។ពួកសគោនទទួលស្្គ ល់នលូវរសបៀបសរៀបរយនិងភាពចុះសពមរុង

គ្្ឥតស ច្ ះឆនការបងកបសងកើតសោកដដលសចញពីពពះបនទាលូលដ៏ពបកបសោយ

ពពះពោជាញា ញាណនិងពពះតពមិះដ៏អស្ច រ្យគ្ម នដដនកំណត់។សស្ភវ័ណភាព

និងសិរលី្្អ មីៗបដនថាមសទៀតឆនសគហោ្ឋ នក្ុងសួនចបារសអដដនរបស់ពួកសគដដល

សគកំពុងរកស�ើញជាបន្ោនបំសពញចិត្សគនលូវសសចក្ីសសឡាញ់យ៉ងពជាល

សពរៅសហើយបបលូរមាត់របស់សគោនបងហាលូរសចញនលូវពពះករណុាទិគុណនិងការ

សគ្រពដល់ពពះអាទិកររបស់សគ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក៨

    ខចងចំា

ទលូលបង្គំោនកំណត់ចំាពពះបនទាលូលពទង់ទុកសៅក្ុងចិត្ពបសយជន៍កំុឲ្យ

ទលូលបង្គំសធ្ើោបនឹងពទង់សឡើយ។ទំនុកតសមកើង១១៩:១១





ទំពវ័រ-18-សរឿងឆនការសពោសសោះ

៣

លទ្ធផលននការបះនោរ

ពពហស្បតិ៍-១១ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឯពពះដ៏ជាពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដដលោន

បសងកើតអស់ទំាងជាន់ឆ្ទាសម�សហើយោនោត្ ងគឺជាពពះដដលោនពកាល

ដ្នដីនិងរបស់សព្ស្រសពើដដលសចញពីសនាះមកគឺពពះអង្គដដលពបទានឲ្យ

ពបជាជាតិទំាងបុ៉នាម នសៅដ្នដីមានដសងហាើមពពមទំាងឲ្យមនុសសេទំាងឡាយ

ដដលសដើរក្ុងសោកមានវញិ្ញា ណ្ ងពទង់មានពពះបនទាលូលថ្អញសនះគឺជា

សយហលូវ៉ាអញោនសៅឯងមកសោយសសចក្ីសុចរតិអញនឹងកាន់ឆដឯង

សហើយដ្រកសាឯងអញនឹងតំាងឯងសឡើងទុកជាសសចក្ីសញ្ញា ដល់បណ្ាជន

សហើយជាពនលាឺភលាឺដល់អស់ទំាងស្សន៍។សអស្យ១៤:៥-៦

 សៅចំកណ្ាលសួនចបារជិតសដើមជីវតិសដើមដឹងខុសពតរូវោនឈរ

ពតដដតសៅទីសនាះ។ពពះោនតាក់ដតងសរៀបចំសដើមសឈើសនះសទ្ើងយ៉ង

ពិសសសសពមាប់ជាសញ្ញា ឆនការស្្ប់បង្្គ ប់សសចក្ីជំសនឿនិងសសចក្ី

សសឡាញ់របស់សគចំសោះពទង់។ពពះអមាច ស់ពទង់ោនបង្្គ ប់ដល់ឪពុកម្ាយ

សដើមដំបលូងរបស់សយើងមិនឱ្យបរសិភាគដ្លាឆនសដើមសឈើសនាះសឡើយសហើយក៏

កំុឱ្យប៉ះោល់្ងដពកងសោស្លា ប់ពពះពទង់ោនមានពពះបនទាលូលពោប់ពួក

សគថ្សគអាចបរសិភាគពគប់ទំាងដ្លាពីសដើមសឈើទំាងឡាយសៅក្ុងសួនចបារ

សនះោនតាមចិត្សលើកដលងដតសដើមដឹងខុសពតរូវសនះមួយបុ៉សណាណ ះដ្ិតសបើ

ពួកសគបរសិភាគដ្លាសនាះសគនឹងពតរូវស្លា ប់ជាមិន្ន។

 សៅសពលដដលពពះោនោក់សោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាសៅក្ុង

សួនចបារដ៏សសស់ស្្អ តសនះពួកសគមានអ្ីៗទំាងអស់សពមាប់ការសបបាយ



លទ្ធ្លឆនការបះសោរ-ទំពវ័រ-19-

របស់សគតាមចិត្ពោថ្្។បុ៉ដន្ពពះពទង់ោនសពជើសសរ ើសសោយការសរៀបចំដ៏

សវៀងឆវបំ្ុតរបស់ពទង់សដើម្ីល្ងលនលូវសសចក្ីសស្ម ះពតង់របស់សគសៅសលើ

ពទង់មុននឹងពទង់អាចពបទានជីវតិអស់កល្ដល់ពួកសគ។ពួកសគពតរូវោន

ទទួលសសចក្ីសសឡាញ់ពីពទង់សហើយពទង់នឹងពតរូវសនទានាជាមួយពួកសគ

សៅវញិសៅមក។បុ៉ដន្ពពះពទង់មិនោនោក់អារកសេឱ្យសៅឆាងា យពីសគសទ។

ពទង់ោនអនុញ្ញា តឱ្យស្តំាងអាចល្ួងពួកសគោន។ពបសិនសបើពួកសគអាច

ពទំាពទនឹងការស្កល្ងសនះោនសនាះពួកសគនិងពតរូវោនកាលា យជាទីគ្ប់

ពពះហឫទវ័យរបស់ពពះនិងពួកសទវតាសៅស្ថា នសួគ៌អស់មួយជីវតិ។

 ស្តំាងោនសលចមកគួរឱ្យភាញា ក់ស្្អើលសៅក្ុងលក្ខណៈ្មីមួយរបស់

វា។សសចក្ីសបបាយរកីរាយរបស់វាោនរោយស្បសលូន្យសហើយ។វាោន

សមលាឹងសមើលសៅសទវតាទំាងឡាយដដលធ្លា ប់ដតសបបាយជាមួយនឹងវាសហើយ

ដដលោនបសណ្ញសចញពីស្ថា នសួគ៌ជាមួយវា។មុនសពលវាធ្លា ក់ចុះមិន

ដដលមានសសសមាលឆនសសចក្ីសទាមនសសេណាមួយសធ្ើឱ្យសៅហមងដល់

សសចក្ីសុខស្ន្របស់វាសឡើយ។ឥឡលូវសនះអ្ីៗទំាងអស់ហាក់ដលូចជាផ្លា ស់

ដពបអស់រលីង។ទឹកមុខដដលធ្លា ប់ដត្លាុះបញ្ច ំងពីរលូបអង្គរបស់ពពះដដលោន

បសងកើតវាមកពតរូវោនសសោប់សសសោននិងសពកៀមពកំ។ការតស៊លូសសចក្ីសវទនា

ការមិនចុះសពមរុងគ្្សហើយនិងការសចាទពបកាន់គ្្សៅវញិសៅមកយ៉ង

ជលូរចត់សៅពវ័ន្ធជំុវញិពួកសគ។សៅមុនការបះសោររបស់វាការទំាងអស់សនះ

មិនមាននរណាម្ាក់ោនដឹងសឡើយសៅឯនគរស្ថា នសួគ៌។ឥឡលូវសនះ

ស្តំាងោនស�ើញលទ្ធ្លដ៏អាពកក់ឆនការបះសោររបស់វា។វាោន

ភវ័យញវ័ររន្ធត់សហើយពពរួយោរម្ភចំសោះវាសនាអនាគតរបស់វាសហើយវា

ោនសមលាឹងសមើលទីចុងបញច ប់ឆនការទំាងអស់សនះ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សអស្យជំពលូក១៤:១២-១៥

    ខចងចំា

ទលូលបង្គំោនកំណត់ចំាពពះបនទាលូលពទង់ទុកសៅក្ុងចិត្ពបសយជន៍កំុឲ្យ

ទលូលបង្គំសធ្ើោបនឹងពទង់សឡើយ។ទំនុកតសមកើង១១៩:១១



ទំពវ័រ-20-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សុព្រ-១២ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរសរសសើរដល់ពពះសយហលូវ៉ាចលូរសរសសើរដល់

ពពះសៅក្ុងទីបរសុិទ្ធរបស់ពទង់ចលូរសរសសើរដល់ពទង់សៅចសនាលា ះអាកាស

ជាទីសំដដងពពះសចស្្ពទង់ចលូរសរសសើរដល់ពទង់សោយសពោះការឥទ្ធិឫទ្ធិ

របស់ពទង់ចលូរសរសសើរដល់ពទង់ឲ្យសមនឹងសណា្ឋ នដ៏ធំពបសសើររបស់ពទង់។

ទំនុកតសមកើង១៥០:១-២

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ស្តាងំនស្កស្តេ យចំនោះទនង្ើរបសវ់

 សពលសវោដដលពតរូវសពចៀងសរសសើរតសមកើងដល់ពពះសោយអំណរ

និងសបបាយរកីរាយោនមកដល់។ស្តំាងធ្លា ប់ោនដឹកនំាពករុមចសពមៀង

សៅស្ថា នសួគ៌វាោនបសងកើតបទសភលាងដំបលូងបង្អស់សហើយបនាទា ប់មកសទវតា

ទំាងឡាយោនចលូលរមួជាមួយវាសហើយបទសភលាងឆនសិរលី្អោនបនលាឺសឡើង

ោសសពញស្ថា នសួគ៌សដើម្ីសរសសើរតសមកើងដល់ពពះវរបិតានិងពពះរាជបុពតា

ជាទីគ្ប់ពពះហឫទវ័យរបស់ពទង់។បុ៉ដន្ឥឡលូវសនះជំនួសឱ្យបទសភលាងដ៏

ពីសរាះោក្យគំសរាះគំសរ ើយនិងខឹងសមបាហលូរចលូលសៅក្ុងពតសចៀករបស់សមបះ

សោរដ៏ធំសនះ។សតើវាសៅឯណា?សតើទំាងអស់សនះមិនដមនជាសុបិនអាពកក់

សទឬអី?សតើវាពតរូវោនទមាលា ក់ចុះពីស្ថា នសួគ៌មកសហើយឬអី?សតើទ្ារឆនស្ថា ន

សួគ៌ដលងសបើកទទួលវាឱ្យចលូលវញិសហើយឬ?

សពលថ្្យបង្គំពពះជិតចលូលមកដល់សហើយសៅសពលដដលពួកសទវតាដដល

មានពនលាឺនិងបរសុិទ្ធោនពកាបថ្្យបង្គំដល់ពពះវរបិតា។វាដលងោនចលូល

រមួជាមួយនឹងបទចំសរៀងឆនស្ថា នសួគ៌សទៀតសហើយ។វាដលងោនពកាប

ថ្្យបង្គំពពះសោយសគ្រពនិងសកាតសរសសើរសៅចំសោះពពះវត្មានរបស់

ពពះដ៏មានពពះជនមអស់កល្សទៀតសហើយ។

 វាចង់ឱ្យវាកាលា យសៅជាសទវតាបរសុិទ្ធសស្ម ះពតង់មានភក្ីភាព

ដលូចពីមុនសឡើងវញិសនាះ ល្ា ំងណាស់។បុ៉ដន្វាពតរូវោនោត់បង់សៅសហើយ

មិនអាចសពោសសោះោនសោយស្រដតការបះសោរសោយគ្ម នការសកាត

ដពកងរបស់វាសឡើយសហើយសនះមិនទាន់អស់សៅសឡើយសទវាដ្មទំាង



លទ្ធ្លឆនការបះសោរ-ទំពវ័រ-21-

ោនដឹកនំាសទវតាស្សេងៗសទៀតឱ្យបះសោរសហើយឱ្យទទួលលទ្ធ្លជាការ

ោត់បង់ដលូចវាដដរសទវតាដដលមិនោនសងសេវ័យពីពពះហឫទវ័យរបស់ពពះ

ឆនស្ថា នសួគ៌ឬមិនដដលតវ៉ានឹងការសគ្រពចបាប់របស់ពពះរហលូតមិនទំាង

ោនោក់គំនិតសនះសៅក្ុងចិត្របស់សោក្ងសនាះសោក(សទវតា)មាន

ដតសសចក្ីអំណរជាមួយនឹងអំសពើល្អដ៏ធំសធងនិងសសរភីាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និង

ឆ្លា្្លូរសៅចំសោះមុខជានិចច។សនះគឺជាការសោកពោស់ដដលវាោនសោក

បសញ្្តដល់ពួកសទវតាទំាងឡាយ។ឥឡលូវសនះការទទួលខុសពតរូវោន

ធ្លា ក់មកសលើវាដដលវាសស្កស្្យចំសោះទសង្ើសនះជា ល្ា ំង។សទវតាទំាង

សនះោនពជរួលពចបល់សោយការខកចិត្។ជំនួសឱ្យសសចក្ីល្អដ៏ធំពួកសគ

ដបរជាោនទទួលនលូវលទ្ធ្លដ៏សពកៀមពកំពីការមិនស្្ប់បង្្គ ប់និងមិន

សគ្រពតាមចបាប់របស់ពពះសៅវញិ។ចបាប់ដ៏សុភាពរបស់ពពះសយស៊លូវពគីសទា

ដលងមានឥទ្ធិពលសលើជីវតិមិនសបបាយរកីរាយទំាងសនះសទៀតសហើយ។

វញិ្ញា ណរបស់សគដលងរជួំលសោយសសចក្ីអំណរសសចក្ីសុខស្ន្និង

សសចក្ីសសឡាញ់ដ៏សស្ម ះនិងពជាលសពរៅឆនពពះវត្មានរបស់ពទង់ដដល

ោនបណ្ាលចិត្សគឱ្យពតឡប់មករកពទង់វញិទំាងស្្ប់បង្្គ ប់សោយ

រកីរាយនិងថ្្យសិរលី្អដល់ពទង់សោយសគ្រពសទៀតសហើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖វវិរណៈជំពលូក៤

    ខចងចំា

ទលូលបង្គំោនកំណត់ចំាពពះបនទាលូលពទង់ទុកសៅក្ុងចិត្ពបសយជន៍កំុឲ្យ

ទលូលបង្គំសធ្ើោបនឹងពទង់សឡើយ។ទំនុកតសមកើង១១៩:១១

សៅរ៍-១៣ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សពោះសសចក្ីពពរួយដដលគ្ប់ពពះហឫទវ័យ

ដល់ពពះសនាះរដមងនំាឲ្យដពបចិត្សឡើងពបសយជន៍ឲ្យោនសសង្ង្្គ ះជា

សសចក្ីដដលមិនពតរូវស្្យសឡើយដតសសចក្ីពពរួយរបស់សោកីយ៍សនាះបសងកើត

សសចក្ីស្លា ប់វញិ។កលូរនិ ល្ូសទី២៧:១០



ទំពវ័រ-22-សរឿងឆនការសពោសសោះ

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ស្តាងំដសង្រកែំដ្ងនែើមរបសវ់

 ស្តំាងោនភវ័យញវ័រសពលដដលវាោនស�ើញការង្ររបស់វា។

វាសៅឯសកាដតម្ាក់ឯងក្ុងការគិតពិចារណាអំពីអតីតកាលបចចុប្ន្កាល

និងគសពមាងការអនាគតរបស់វា។រាងកាយរបស់វាោនញវ័ររញជាួ យដលូចជាខ្យល់

ព្ុយះ។សទវតាមួយអង្គសៅស្ថា នសួគ៌ោនសធ្ើដំសណើ រកាត់មុខវា។វាោនអង្រករ

ដល់សទវតាសនាះសដើម្ីឱ្យវាោននិយយជាមួយនឹងពពះពគីសទា។សទវតាក៏ោន

យល់ពពម។រចួវាោនទលូលដល់ពពះរាជបុពតារបស់ពពះថ្វានឹងដកដពបកំហុស

ឆនការបះសោររបស់វាសហើយវាចង់ឱ្យពពះសសឡាញ់វាដលូចមុនសឡើងវញិ។វា

សុខចិត្ទទួលយកតំដណងដដលពទង់ោនពបទានឱ្យវាពីមុនគឺសៅសពកាមការ

បង្្គ ប់បញ្ជា ដ៏ឈ្លា សឆវរបស់ពទង់។ពពះពគីសទាពទង់ពពះកដនសេងសោយស្រដត

ទុក្ខសស្ករបស់ស្តំាងដតពទង់មានបនទាលូលពោប់វាតាមពពះតពមិះរបស់

ពពះថ្ពពះមិនអាចទទួលវាឱ្យចលូលសៅក្ុងនគរស្ថា នសួគ៌វញិោនសទ។ស្ថា ន

សួគ៌មិនដមនជាកដនលាងដដលមានសពគ្ះថ្្ក់សនាះសទ។សទវតាទំាងអស់នឹងពតរូវ

ោនបង្ខលូចពបសិនសបើពពះទទួលវាពតឡប់សៅវញិសោយស្រដតអំសពើោប

និងការបះសោរដដលោនចាប់ស្្ើមសៅក្ុងខលាួនវា។ពគ្ប់ពលូជឆនការបះសោរ

ោនសៅជាប់ក្ុងខលាួនវាសៅសឡើយ។គ្ម នសហតុ្លអ្ីដដលគួរឱ្យវាបះសោរ

ពបឆំាងនឹងពពះដលូសច្ះសឡើយ។វាមិនពគ្ន់ដតសធ្ើឱ្យវនិាសសោយអស់សង្ឹម

ដតខលាួនវាបុ៉សណាណ ះសទបុ៉ដន្រមួជាមួយនឹងសទវតាទំាងឡាយ្ងដដរពបសិន

សបើពួកសទវតាទំាងសនាះសៅដតសស្ម ះពតង់ជាមួយនឹងពពះសហើយពួកសគ

នឹងសៅសស្យសុខស្ន្យ៉ងរកីរាយសៅនគរស្ថា នសួគ៌ជាមិន្ន។

ចបាប់របស់ពពះអាចនឹងកាត់សទាសដតមិនអាចអត់សទាសោនសទ។

 វាមិនោនដកដពបចិត្ពីការបះសោររបស់វាសោយស្រដតវាោនស�ើញ

សសចក្ីល្អរបស់ពពះដដលវាោនបំោនសនាះសទ។ចាប់តំាងពីវាោនធ្លា ក់

ចុះមកសសចក្ីសសឡាញ់របស់វាចំសោះពពះមិនោនសកើតសឡើងវញិសនាះសទ

ដ្មទំាងសធ្ើឱ្យវាមិនអាចចុះចលូលសហើយនឹងសគ្រពចបាប់របស់ពពះដដលពទង់

ោនតាក់ដតងសនាះជាោច់្ត។



លទ្ធ្លឆនការបះសោរ-ទំពវ័រ-23-

ការទទួលទុក្ខសវទនាឆនការោត់បង់ពនលាឺដ៏ដ្្អមដលហាមឆនស្ថា នសួគ៌ការដឹងកំហុស

និងការដឹងពីពិរទុ្ធភាពដដលកំពុងដតសកៀបសងកត់សលើវានិងការខកចិត្ដដល

វាោនជួបពបទះសោយមិនអាចមានសជាគជវ័យតាមការរពឹំងទុករបស់វាគឺជា

បុព្សហតុឆនទុក្ខសស្ករបស់វា។ជាសមសទវតាម្ាក់ដដលសៅសពរៅស្ថា នសួគ៌

មានការខុសគ្្យ៉ងឆាងា យពីជីវតិដដលតំដណងជាសមសលើសទវតាសហើយរស់

សៅឯនគរស្ថា នសួគ៌។ការោត់បង់កិត្ិយសទំាងអស់សៅនគរស្ថា នសួគ៌

ដដលវាទទួលពទំាពទហាក់ដលូចជាពិោកនឹងពទំាពទណាស់។វាពោថ្្ចង់ឱ្យ

ោនអ្ីៗទំាងសនាះពតឡប់មកវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក៥១ 

    ខចងចំា

ទលូលបង្គំោនកំណត់ចំាពពះបនទាលូលពទង់ទុកសៅក្ុងចិត្ពបសយជន៍កំុឲ្យ

ទលូលបង្គំសធ្ើោបនឹងពទង់សឡើយ។ទំនុកតសមកើង១១៩:១១

អាទឆិត្យ-១៤ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សវទនាដល់មនុសសេអាពកក់សគនឹងពតរូវសសចក្ី

ទុក្ខពពរួយដ្ិតការដដលឆដសគោនសធ្ើសនាះនឹងោនសងដល់សគវញិ។

សអស្យ៣:១១

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ដផនការអាកកក់កបឆាងំទាសន់ឹងកគរួស្រមនុស្សនោក

 ការផ្លា ស់ប្លូរមុខតំដណងដ៏ធំសនះមិនោនសធ្ើឱ្យសសចក្ីសសឡាញ់របស់

វាចំសោះពពះចំសោះពពះពោជាញា ញ្ញា ណនិងចបាប់ដ៏យុត្ិធម៌របស់ពទង់សកើតសឡើង

សនាះសទ។សៅសពលដដលស្តំាងោនដឹងចបាស់ថ្វាមិនមានលទ្ធភាពអាច

នឹងទទួលការគ្ប់ពពះហឫទវ័យពីពពះដលូចសដើមវញិសទសនាះវាក៏ោនបសញចញ

នលូវការពយាោទរបស់វាដដលសធ្ើឱ្យសម្អប់និងកំហឹងស្ះ្ួលសឡើង។

 ពពះោនពជាបថ្ការបះសោរសោយសចតនាដបបសនះនឹងមិនអាចសៅ

សសងាៀមសទ។ស្តំាងរះិរកមសធយាោយជាសពចើនសដើម្ីរកុកួនដល់សទវតាទំាង

ឡាយសៅឯស្ថា នសួគ៌និងបង្ហា ញនលូវការមិនសគ្រពដល់អំណាចរបស់ពពះ។



ទំពវ័រ-24-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សៅសពលដដលវាមិនអាចទទួលការអនុញ្ញា តឱ្យចលូលតាមទ្ារឆនស្ថា នសួគ៌

វានឹងរង់ចំាសៅពតង់ពចកចលូលសដើម្ីនិយយឡកឡឺយឱ្យសទវតាទំាងឡាយ

សហើយដសង្រកសរឿងជាមួយនឹងសទវតាទំាងសនាះសៅសពលដដលសោកយង

សៅមកកាត់ទីសនាះ។វានឹងរកវធីិបំផ្លា ញសសចក្ីសុខស្ន្របស់សោកអវ័ោម

និងនាងសអវ៉ា។វានឹងខំពបឹងដពបងញុះញង់ឱ្យពួកសគបះសោរទាស់នឹងពពះ

សោយវាដឹងថ្ការសនះនឹងសធ្ើឱ្យស្ថា នសួគ៌សកើតទុក្ខពពរួយ។

 អ្កសដើរតាមវាកំពុងដសង្រកវាសហើយវាក៏បង្ហា ញខលាួនជាអ្កអាចពបឆំាង

ជាមួយនឹងពពះទំាងពបកាសពោប់ដល់ពួកវាអំពីគសពមាងការរបស់វាសដើម្ីទាញ

សោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាជាឆដគលូរបស់គ្ត់សចញពីពពះ។ពបសិនសបើវាអាច

លួងសោមបសញ្្តពួកសគសោយពបការណាមួយឱ្យដលងស្្ប់បង្្គ ប់ពពះ

សនាះពពះពទង់នឹងសធ្ើកិចចសនយាណាមួយសដើម្ីអត់ឱនសទាសដល់ពួកសគជា

មិន្នសពលសនាះខលាួនវាផ្ទា ល់និងពួកសទវតាដដលធ្លា ក់ចុះដឆទសទៀតក៏អាច

ទទួលោននលូវសសចក្ីសមត្ាករណុាពីពពះ្ងដដរ។ពបសិនសបើគសពមាងការ

សនះមិនោនសជាគជវ័យសទពួកវាអាចនឹងរបួរមួជាមួយនឹសងោកអវ័ោមនិង

នាងសអវ៉ាវញិដ្ិតអីសៅសពលណាពួកសគទំាងពីរសលមើសនឹងចបាប់របស់ពពះ

ពួកសគក៏នឹងពតរូវទទួលនលូវសសចក្ីសពកាធរបស់ពពះដលូចជាពួកវាដដរ។ការបំោន

សលើចបាប់ពពះរបស់ពួកសគអាចនឹងរាប់ជាការពបឆំាងបះសោរ្ងដដរសហើយ

ពួកសទវតាអារកសេក៏របួរមួជាមួយនឹងសោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាកាន់កាប់សួន

ចបារសអដដនសហើយយកទីសនាះជាលំសៅរបស់វាដ្មសទៀត្ង។ពួកវាោន

គិតថ្ពបសិនសបើវាអាចចលូលសៅកាន់សដើមជីវតិដដលសៅចំកណ្ាលសួនចបារ

សអដដនោនសនាះកមាលា ំងរបស់ពួកសគនឹងោនសសមើនឹងពួកសទវតាបរសុិទ្ធដដល

សលូម្ីដតពពះក៏មិនអាចបសណ្ញពួកសគសចញោនដដរ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក៥២ 

    ខចងចំា

សទវតាឆនពពះសយហលូវ៉ាសចាមសរាមសៅជំុវញិឆនអស់អ្កដដល

សកាត ល្ា ចដល់ពទង់សហើយក៏ជួយសគឲ្យរចួ។ទំនុកតសមកើង៣៤:៧



លទ្ធ្លឆនការបះសោរ-ទំពវ័រ-25-

ចន្ទ-១៥ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដតពពះអមាច ស់ពទង់សស្ម ះពតង់ពទង់នឹងតំាង

អ្ករាល់គ្្ឲ្យមំាមួនសឡើងសហើយការោរអ្ករាល់គ្្ឲ្យរចួពីសសចក្ីអាពកក់

្ង។ដ្សសាឡលូនីចទី២៣:៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ស្តាងំនរៀបដផនការនែើម្សីងសកឹ

 ស្តំាងោនពបជំុពិភាកសាគ្្ជាមួយនឹងសទវតាអាពកក់របស់វា។ពួក

វាទំាងអស់គ្្មិនោនសរៀបចំខលាួនចលូលរមួសធ្ើកិចចការដ៏សពគ្ះថ្្ក់និងអាពកក់

បំ្ុតសនាះទំាងអស់គ្្សៅសឡើយសទ។វាោនពោប់ដល់ពួកសទវតាទំាងសនាះថ្

វានឹងមិនឱ្យនរណាម្ាក់សធ្ើការសនះសទសពោះវាោនគិតថ្មានដតវាម្ាក់គត់

ដដលមានពោជាញា ពគប់ពគ្ន់សដើម្ីបំសពញការង្រដ៏សំ្ន់សនះឱ្យោនសសពមច។

វាោនសលូមឱ្យពួកសគពិចារណាពីវធីិទំាងឡាយសដើម្ីសធ្ើឱ្យដ្នការសនះរកីលលូត

ោស់ធំសឡើងវាពតរូវការសពលសវោសងាប់ស្ងា ត់សដើម្ីពិចារណា។វាោនពយាយម

បញ្ជា ក់ពោប់ដល់ពួកសទវតារបស់វាថ្សនះគឺជាសសចក្ីសង្ឹមចុងសពកាយដត

មួយគត់របស់ពួកវា។ពបសិនសបើពួកវាបរាជវ័យសៅពតង់សនះសនាះដ្នការឆន

ការទាមទារនិងការពគប់ពគងស្ថា នសួគ៌ជា្មីសឡើងវញិឬពគប់ពគងដ្្កណាមួយ

ដដលពពះោនបសងកើតនឹងមិនមានសង្ឹមសទៀតសឡើយ។

 ស្តំាងោនសចញសៅដតម្ាក់ឯងសដើម្ីពពងឹងដ្នការដដលវាសជឿជាក់

ថ្អាចនឹងសធ្ើឱ្យសោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាធ្លា ក់ចុះ(មានោប)។វាពពរួយោរម្ភ

ដពកងដ្នការសនះបរាជវ័យ។សហើយវាោនគិតម្ងសទៀតថ្ពបសិនសបើវាោន

សជាគជវ័យក្ុងការដឹកនំាឱ្យសោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាពបពពឹត្សលមើសនឹងការ

ពតាស់បង្្គ ប់របស់ពពះសហើយកាលា យជាអ្កបំោនចបាប់របស់ពទង់សនាះក៏

សោយក៏គ្ម នពបសយជន៍អ្ីដល់វាសឡើយករណីរបស់វាមិនោនល្អពបសសើរ

សឡើងវញិសទកំហុសរបស់វានឹងោនកាន់ដតធងាន់សឡើងៗ។

វាញាក់ខលាួនជាមួយនឹងគំនិតឆនការពនលាិចគលូសសករបរសុិទ្ធនិងរកីរាយ

មួយគលូសនះឱ្យធ្លា ក់ចលូលសៅក្ុងការពិោកសវទនានិងស្្យសពកាយដលូចជាវា

កំពុងរងពទំាសនះដដរ។វាហាក់ដលូចជាអល់ឯកម្ងមឹុងម៉ាត់សហើយោច់ចិត្



ទំពវ័រ-26-សរឿងឆនការសពោសសោះ

បនាទា ប់មកដបរជាស្ទា ក់សសទាើរនិងរាដរក។សទវតារបស់វាោនដសង្រកវាដដលជា

សមដឹកនំារបស់ពួកសគសដើម្ីោនដឹងនលូវការសសពមចចិត្របស់ពួកវា។ពួកវា

នឹងរបួរមួជាមួយនឹងស្តំាងសៅក្ុងគសពមាងការរបស់វាពពមទំាងទទួល

ខុសពតរូវនិងទទួលរងនលូវលទ្ធ្លទំាងឡាយជាមួយនឹងវាដដរ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក២៧ 

    ខចងចំា

សទវតាឆនពពះសយហលូវ៉ាសចាមសរាមសៅជំុវញិឆនអស់អ្កដដល

សកាត ល្ា ចដល់ពទង់សហើយក៏ជួយសគឲ្យរចួ។ទំនុកតសមកើង៣៤:៧

អង្គារ-១៦ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:កំុឲ្យភវ័យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញសៅជាមួយនឹង

ឯងកំុឲ្យសសយុតចិត្ឲ្យសស្ះពីសពោះអញជាពពះឆនឯងអញនឹងចំសរ ើន

កំឡាំងដល់ឯងសអើអញនឹងជួយឯងសអើអញនឹងពទឯងសោយឆដស្្ំដ៏

សុចរតិរបស់អញ។សអស្យ៤១:១០

អំណានពបចំាថ្ងៃ : កពះោនកពមាននលើនោកេវ័ដាមនិងនាងនេវ៉ា

 ស្តំាងោនសោះបង់សចាលនលូវអារមមណ៍អស់សង្ឹមនិងភាពកសមសាយ

សហើយក្ុងនាមជាសមដឹកនំាវាោនសលើកកមាលា ំងខលាួនវាឱ្យកាលា ហានសឡើងសហើយ

ពប្ុយសធ្ើពគប់ការទំាងអស់សោយអំណាចរបស់វាសដើម្ីបំផ្លា ញអំណាច

របស់ពពះនិងពពះរាជបុពតារបស់ពទង់។វាោនពោប់ដល់សទវតារបស់វាឱ្យ

ដឹងពីដ្នការរបស់វា។ពបសិនសបើវាចលូលសៅឯសោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាសោយ

ពតង់ៗដតម្ងពួកសគនឹងមិនស្្ប់វាឡីយដតសគនឹងពបយុទ្ធតបតមកវញិជា

មិន្ន។សបើវាសពបើវធីិគំរាមកំដហងសគសោយអំណាចរបស់វាដដលជាសទវតា

មានអំណាចខ្ពស់សនាះវាមិនអាចសសពមចអ្ីោនទំាងអស់។វាោនសសពមច

ចិត្ថ្ការបិុនពបសប់និងការសោកបសញ្្តឬការសពបើកមាលា ំងនឹងមិនោន្ល

សឡើយ។

 ពពះវរបិតាពទង់ោនពបមលូលពួកពលសទវតាទំាងឡាយសដើម្ីសរៀបចំ



លទ្ធ្លឆនការបះសោរ-ទំពវ័រ-27-

បសញច ៀសសរឿងអាពកក់ដដលកំពុងគំរាមកំដហងសនះ។ការពបជំុសៅស្ថា នសួគ៌

ោនសសពមចចាត់សទវតាឱ្យសៅកាន់សួនចបារសអដដនសដើម្ីពពមានដល់

សោកអវ័ោមថ្គ្ត់កំពុងមានសពគ្ះថ្្ក់ពីសពតរូវសហើយ។សទវតាពីរអង្គោន

សធ្ើដំសណើ រយ៉ងសលឿនសៅជួបឪពុកម្ាយដំបលូងបង្អស់របស់សយើង។គលូសសករ

ដ៏បរសុិទ្ធោនទទួលសទវតាសោយក្ីអណរក្ុងភាពគ្ម នសទាសសោយោត

ឆដទំាងគលូរបស់សគដ្លាងអំណរគុណចំសោះពពះអាទិកររបស់សគដដលោនហុ៊ំ

ពវ័ទ្ធជំុវញិពួកសគសោយភាពសុខស្ន្និងសសចក្ីសប្ុរសរបស់ពទង់ដបបសនះ។

អ្ីៗទំាងអស់គួរជាទីសសឡាញ់និងគួរឱ្យចាប់អារមមណ៍សពមាប់ពួកសគសដើម្ី

ឱ្យសគមានក្ីអំណរសហើយអ្ីៗទំាងអស់ហាក់ដលូចជាតពមរូវតាមការចង់ោនរបស់

ពួកសគយ៉ងពតឹមពតរូវអ្ីដដលពួកសគោនឱ្យតឆមលាជាងពពះពរស្សេងៗសនាះគឺ

ការជួបជាមួយនឹងពពះរាជបុពតានិងសទវតាឆនស្ថា នសួគ៌ដ្ិតពួកសគមានទំនាក់

ទំនងយ៉ងជិតស្ិទ្ធជាមួយនឹងពពះអង្គសៅសរៀងរាល់សពលដដលពទង់យង

មក។សគមានគំនិត្មីៗកាន់ដតសពចើនពីសពមស់ធមមជាតិដដលពពះោនបសងកើត

សៅក្ុងលំសៅស្ថា នសួនចបារសអដដនដ៏ជាទីសសឡាញ់របស់ពួកសគសហើយពួក

សគមានសំណួរជាសពចើនទាក់ទងនឹងសរឿងទំាងឡាយដដលពួកសគមិនអាច

យល់ោន។   

 ពួកសទវតាោន្្ល់ពវ័ត៌មានដល់ពួកសគសោយពពះគុណនិងក្ីសសឡាញ់

នលូវអ្ីដដលសគពោថ្្ចង់ដឹង។សទវតាទំាងសនាះក៏ោនពោប់ដល់ពួកសគនលូវសរឿង

ដ៏សពកៀមពកំស្ីពីការបះសោរនិងការធ្លា ក់ចុះរបស់ស្តំាងដដរ។បនាទា ប់មក

សោកោនពោប់ពួកសគយ៉ងចបាស់ថ្ពពះោនោក់សដើមដឹងខុសពតរូវសៅក្ុង

សួនចបារសដើម្ីជាសសចក្ីសញ្ញា ឆនការស្្ប់បង្្គ ប់និងសសចក្ីសសឡាញ់

របស់ពួកសគចំសោះពពះនិងថ្ភាពរកីរាយរបស់សទវតាបរសុិទ្ធអាសសវ័យសៅ

សលើការស្្ប់បង្្គ ប់ដដលពពះតពមរូវឱ្យដលូចគ្្សនះដដរពបសិនសបើពួកសគស្្ប់

បង្្គ ប់តាមចបាប់របស់ពពះពួកសគនឹងសបបាយរកដ្លាងមិនោនដតសបើពួកសគ

មិនសគ្រពចបាប់សនះសទសនាះសគនឹងោត់បង់ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សគសហើយ

និងពតរូវធ្លា ក់ចលូលសៅក្ុងភាពសពកៀមពកំយ៉ងអស់សង្ឹមជាមិន្ន។



ទំពវ័រ-28-សរឿងឆនការសពោសសោះ

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក១២១ 

    ខចងចំា

សទវតាឆនពពះសយហលូវ៉ាសចាមសរាមសៅជំុវញិឆនអស់អ្កដដល

សកាត ល្ា ចដល់ពទង់សហើយក៏ជួយសគឲ្យរចួ។ទំនុកតសមកើង៣៤:៧

ពុធ-១៧ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សទវតាឆនពពះសយហលូវ៉ាសចាមសរាមសៅជំុវញិឆន

អស់អ្កដដលសកាត ល្ា ចដល់ពទង់សហើយក៏ជួយសគឲ្យរចួ។ទំនុកតសមកើង៣៤:៧

អំណានពបចំាថ្ងៃ : កពះសនយាថានឹងការោរ

 ពួកសោកោនពោប់អវ័ោមនិងសអវ៉ាថ្ពពះមិនបង្ខំឱ្យពួកសគស្្ប់

បង្្គ ប់ពទង់សឡើយពទង់មិនោនដកសចញពីពួកសគនលូវអំណាចឆនការពបពពឹត្ិ

្ទាុយពីពពះហឫទវ័យរបស់ពទង់សទពួកសគគឺជាអ្កមានសីលធម៌គឺសគមានសសរភីាព

ចង់ស្្ប់បង្្គ ប់ពទង់ក៏ោនមិនស្្ប់បង្្គ ប់ក៏ោន។មានការហាមឃាត់មួយ

ដដលពពះោនទតស�ើញថ្ពតឹមពតរូវសដើម្ីស្កល្ងពួកសគ។ពបសិនសបើពួក

សគបំោននឹងពពះហឫទវ័យរបស់ពពះពួកសគនឹងពតរូវស្លា ប់ជាពោកដ។ពួកសទវ

តាោនពោប់សោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាថ្សទវតាដ៏ខ្ពស់បំ្ុតដដលមានឋានៈ

បនាទា ប់ពីពពះពគីសទាោនបដិសសធមិនសគ្រពចបាប់របស់ពពះដដលពទង់ោនតំាង

សឡើងសពមាប់ពគប់ពគងពួកសទវតាសៅស្ថា នសួគ៌ការមិនស្្ប់បង្្គ ប់សនះ

ោនបណ្ាលឱ្យមានសង្ង្្គ មសៅស្ថា នសួគ៌ដដលជាលទ្ធ្លឆនការបះសោរ

សហើយពួកសទវតាទំាងសនាះពតរូវោនបសណ្ញសចញពតរូវោនបសណ្ញសចញ

ពីស្ថា នសួគ៌ពីសពោះសទវតាទំាងសនាះោនរបួរមួជាមួយវាសហើយោនសងសេវ័យ

សៅសលើអំណាចដ៏អស្ច រ្យរបស់ពពះសហើយថ្ឥឡលូវសនះពួកសទវតាដដលធ្លា ក់

ចុះមកសនាះគឺជាសពតរូវរបស់អ្កដដលចាប់អារមមណ៍សលើពពះនិងជាសពតរូវ

របស់ពពះរាជបុពតាសងាួនភាងា របស់ពពះ្ងដដរ។

 សទវតាោនពោប់ដល់សគទំាងពីរនាក់ថ្គំនិតរបស់ស្តំាងគឺសធ្ើឱ្យសគ

ឈឺចាប់ដលូសច្ះពួកសគចំាោច់ពតរូវដតពបរុងពបយវ័ត្ដ្ិតពួកសគអាចនឹងទាក់



លទ្ធ្លឆនការបះសោរ-ទំពវ័រ-29-

ទងជាមួយនឹងសពតរូវដដលោនធ្លា ក់ចុះមកសនាះដតវាមិនអាចប៉ះោល់ដល់

ពួកសគោនសទដរាបណាពួកសគសៅដតស្្ប់បង្្គ ប់ការពតាស់បង្្គ ប់របស់

ពពះជាមាច ស់ដ្ិតពបសិនសបើចំាោច់សទវតាសៅស្ថា នសួគ៌នឹងយងចុះមក

ជួយដល់ពួកសគកំុឱ្យស្តំាងអាចសធ្ើអ្ីដល់ពួកសគោន។បុ៉ដន្ពបសិនសបើសគ

ទំាងពីរនាក់មិនោនស្្ប់បង្្គ ប់តាមការពតាស់បង្្គ ប់របស់ពពះសទសនាះ

ស្តំាងនឹងមានអំណាចអុកឡុកពង្ក់ពង្ីនិងសធ្ើឱ្យមានបញ្ហា ដល់ពួកសគ

ជាមិន្ន។

 ពបសិនសបើពួកសគរកសាជំហររងឹមំាពបឆំាងនឹងការបញចុ ះបញចលូ លសលើក

ដំបលូងរបស់ស្តំាងសនាះពួកសគនឹងមានសសចក្ីសុខស្ន្ដលូចជាពួកសទវតា

សៅឯស្ថា នសួគ៌ដដរ។បុ៉ដន្ពបសិនសបើពួកសគស្្ប់តាមសមល្ួងដដលពទង់

មិនោនពតាពបណីដល់ពួកសទវតាដដលតសមកើងខលាួនសនាះពទង់ក៏មិនអនុសពគ្ះ

ដល់ពួកសគដដរ។ពួកសគពតរូវដតទទួលការឈឺចាប់សោយស្រកំហុសឆនការ

ពបពពឹត្ិរលំងចបាប់ពពះរបស់ពួកសគដ្ិតចបាប់របស់ពពះពិសិដ្ឋដលូចជាអង្គ

ពទង់ដលូសច្ាះដដរសហើយពទង់ោនតពមរូវឱ្យទំាងសទវតាសៅស្ថា នសួគ៌និងមនុសសេ

សៅដ្នដីស្្ប់បង្្គ ប់តាមជាោច់្ត។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក៩១  

ខចងចំា

សទវតាឆនពពះសយហលូវ៉ាសចាមសរាមសៅជំុវញិឆនអស់អ្កដដល

សកាត ល្ា ចដល់ពទង់សហើយក៏ជួយសគឲ្យរចួ។ទំនុកតសមកើង៣៤:៧

ពពហស្បតិ៍-១៨ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សទវតាឆនពពះសយហលូវ៉ាសចាមសរាមសៅជំុវញិឆន

អស់អ្កដដលសកាត ល្ា ចដល់ពទង់សហើយក៏ជួយសគឲ្យរចួ។ទំនុកតសមកើង៣៤:៧

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការកពមានឲ្យកបរុងកបយវ័ត្

 សទវតាោនពោប់ឱ្យនាងសអវ៉ាពបរុងពបយវ័ត្កំុឱ្យឃាលា តឆាងា យពីប្ីរបស់

នាងសៅក្ុងការង្ររបស់នាងសឡើយដ្ិតនាងអាចនឹងពតរូវនំាឱ្យមានទំនាក់



ទំពវ័រ-30-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ទំនងជាមួយនឹងសពតរូវដដលោនធ្លា ក់ចុះសនាះ។ពបសិនសបើពួកសគដបកគ្្

សនាះពួកសគនឹងមានសពគ្ះថ្្ក់ធងាន់ជាងការដដលពួកសគសៅជំុគ្្។សទវតាោន

ដ្្ផំ្្ពួកសគឱ្យសធ្ើតាមការដណនំារបស់ពពះដដលពទង់ោនពបទានដល់សគ

ឱ្យោនល្អទាក់ទងនឹងសដើមដឹងខុសពតរូវសពោះការស្្ប់បង្្គ ប់ដ៏ពតឹមពតរូវ

សនាះពួកសគនឹងមានសុវតថាិភាពសហើយសពលសនាះសពតរូវដដលោនធ្លា ក់ចុះ

សនាះនឹងមិនមានអំណាចក្ុងការសោកបសញ្្តពួកសគោនសឡើយ។ពពះនឹង

មិនអនុញ្ញា តឱ្យស្តំាងល្ួងដល់ពួកសគទំាងពីរជាបន្បនាទា ប់សឡើយ។វាអាច

ចលូលសៅជិតពួកសគោនសោយស្រដតសដើមដឹងខុសពតរូវបុ៉សណាណ ះ។

 សោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាោនបញ្ជា ក់ពោប់ដល់សទវតាវញិថ្ពួកសគ

នឹងមិនពបពពឹត្រលំងនឹងបញ្ជា ដ៏ចបាស់ោស់របស់ពពះសនះសឡើយដ្ិតការសធ្ើ

តាមពពះហឫទវ័យពពះគឺជាការសបបាយជាទីបំ្ុតរបស់សគទំាងពីរនាក់។

 សទវតាោនរលូបរមួជាមួយនឹងសោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាបនលាឺសំសឡង

សពចៀងបទចសពមៀងដ៏បរសុិទ្ធយ៉ងពីសរាះរណំ្សៅសពលដដលបទចសពមៀងទំាង

សនាះអដណ្តពតដសតសចញពីសួនចបារសអដដនដ៏ដសនមសនារម្យស្តំាង

ោនឮសំសឡងបទចសពមៀងឆនការសរសសើរតសមកើងដល់ពពះវរបិតានិងពពះរាជ

បុពតាសោយក្ីអំណរ។សហើយសពលដដលស្តំាងោនឮចសពមៀងសនាះ

ការពចដណនសម្អប់និងគំនិតអាពកក់របស់វាោនពុះសោរសឡើងសហើយវា

ោនបញចញកង្ល់របស់វាពោប់ដល់សទវតាដដលសដើរតាមវាឱ្យញុះញង់

ពួកសគ(អវ័ោមនិងសអវ៉ា)កំុឱ្យស្្ប់បង្្គ ប់ពពះសហើយសៅសពលជាមួយគ្្សនាះ

ពតរូវនំាយកសសចក្ីសពកាធរបស់ពពះទមាលា ក់មកសលើពួកសគនិងផ្លា ស់ប្លូរបទចសពមៀង

សរសសើរតសមកើងរបស់សគឱ្យសៅជាចសពមៀងឆនការសម្អប់និងបណ្ាស្ដល់ពពះ

អាទិកររបស់សគវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សអសភសលូរជំពលូក៦:១០-២០

    ខចងចំា

សទវតាឆនពពះសយហលូវ៉ាសចាមសរាមសៅជំុវញិឆនអស់អ្កដដល

សកាត ល្ា ចដល់ពទង់សហើយក៏ជួយសគឲ្យរចួ។ទំនុកតសមកើង៣៤:៧



សសចក្ីល្ួងនិងការធ្លា ក់ចុះ-ទំពវ័រ-31-

៤

នសចកតេីល្ងួនិងការធ្លា ក់ចុះ

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរពោកុប្្រ្ិ ជំ្ួក ៣)

សុព្រ-១៩ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរទីពឹងដល់ពពះសយហលូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្កំុឲ្យ

ពឹងដ្្អកសលើសយបល់របស់ខលាួនសឡើយពតរូវឲ្យទទួលស្្គ ល់ពទង់សៅពគប់ទំាង

្លាលូវឯងចុះសនាះពទង់នឹងដំរង់អស់ទំាង្ លាលូវពចករបស់ឯង។សុភាសិត៣:៥-៦

 ស្តំាងដកលាងខលាួនសធ្ើជាសត្ពស់សហើយចលូលសៅក្ុងសួនចបារសអដដន។

ពស់គឺជាសត្ដ៏ល្អស្្អ តមួយដដលមានស្លា ប្ងសហើយសៅសពលដដលវាសហើរ

សៅសលើអាកាសរលូបរាងរបស់វាមានពនលាឺភលាឺដចងចំាងដលូចមាសដដលភលាឺរសោង។

វាមិនោនសធ្ើដំសណើ រសៅសលើដីសទបុ៉ដន្វាសហាះសហើរសៅសលើអាកាសសហើយសីុដ្លា

សឈើដលូចជាមនុសសេ។ស្តំាងោនចលូលសៅក្ុងសត្ពស់សហើយោនទំសលើសដើម

ដឹងខុសពតរូវរចួចាប់ស្្ើមសីុដ្លាសឈើសនាះសធ្ើពពសងើយ។

 ដំបលូងសឡើយនាងសអវ៉ាោនឃាលា តឆាងា យពីប្ីរបស់នាងសោយមិនដឹង

ខលាួន។សៅសពលដដលនាងដឹងថ្នាងសៅឆាងា យពីប្ីដលូសច្ាះនាងគិតថ្អាច

នឹងមានសពគ្ះថ្្ក់ជាមិន្នបុ៉ដន្នាងដបរជាគិតថ្មិនអីសទសៅវញិសទាះបី

ជានាងមិនសៅជិតប្ីរបស់នាងក៏សោយ។នាងមានពោជាញា និងកមាលា ំងអាចដឹង

ថ្អារកសេោនចលូលមកសហើយថ្នាងជួបនឹងវា។សនះគឺជាសរឿងដដលសទវតាោន

ពោប់ឱ្យនាងពបរុងពបយវ័ត្កំុឱ្យសធ្ើដលូសច្ះសឡើយ។នាងសអវ៉ាោនដឹងថ្ខលាួនកំពុង

សមលាឹងសមើលមិនោក់ដភ្កសោយអារមមណ៍ពចបលូកពចបល់និងមានចិត្សពតក

ពតអាលសៅនិងដ្លាឆនសដើមសឈើដដលពពះោនហាមឃាត់។នាងោនស�ើញដ្លា

សនាះគួរជាទីសពញចិត្សហើយោនពិចារណាម្ាក់ឯងថ្សហតុអ្ីោនជាពពះ



ទំពវ័រ-32-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពទង់ហាមឃាត់យ៉ងតឹងដតងមិនឱ្យសគទំាងពីរនាក់បរសិភាគឬប៉ះោល់ដ្លា

សនះយ៉ងដលូសច្ះ។ឥឡលូវសនះគឺជាឱកាសល្អរបស់ស្តំាងសហើយ។វាោន

និយយសៅកាន់នាងដលូចជាវាោនដឹងពីគំនិតរបស់នាង«សតើពពះមានបនទាលូល

ហាមមិនឱ្យបរសិភាគដ្លាសឈើណាសៅក្ុងសួនចបារដមនឬ?វាោននិយយសៅ

កាន់នាងសអវ៉ាដដលកំពុងដតសងសេវ័យសោយសំសឡងទន់ពីសរាះគួរឱ្យចង់ស្្ប់។

នាងមានការភាញា ក់ស្្អើលសោយពស់សចះនិយយ។វាោនសរសសើរដល់សពមស់

និងភាពដ៏គួរឱ្យសសឡាញ់ដ៏សលើសលុបរបស់នាង។បុ៉ដន្នាងសងឿង្ងាល់សពោះ

នាងោនដឹងថ្ពពះមិនោនពបទានអំណាចឱ្យពស់សចះនិយយសទ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៣  

    ខចងចំា

សទវតាឆនពពះសយហលូវ៉ាសចាមសរាមសៅជំុវញិឆនអស់អ្កដដល

សកាត ល្ា ចដល់ពទង់សហើយក៏ជួយសគឲ្យរចួ។ទំនុកតសមកើង៣៤:៧

សៅរ៍-២០ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដលូសច្ះពតរូវចុះចលូលចំសោះពពះសហើយតស៊លូនឹង

អារកសេវញិចុះសនាះវានឹងរត់សចញពីអ្ករាល់គ្្សៅ។យ៉កុប៤:៧

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការស្តេ ប់ការកហុក

 ញាណិច្តា(ការចង់ដឹង)របស់នាងសអវ៉ាោនពុះសោរសទ្ើង។នាង

មិនោនរត់សចញពីកដនលាងសនាះសទដតដបរជាសៅស្្ប់សត្ពស់សនាះនិយយ

សៅវញិ។សៅក្ុងគំនិតរបស់នាងនាងមិនោនដឹងថ្ជាសពតរូវដដលោន

ធ្លា ក់ចុះកំពុងសពបើពោស់សត្ពស់សធ្ើជាធ្្ក់សនាះសទ។គឺជាស្តំាងសនាះសហើយ

ដដលោននិយយជាមួយនឹងនាងគឺមិនដមនជាពស់សទ។ស្តំាងោនលួង

សោមដល់នាងសអវ៉ាោនបសញ្្តនិងសធ្ើឱ្យនាងសសសើបសស្ល។ពបសិនសបើនាង

ោនជួបនឹងឥសសេរជនដដលមានរលូបរាងដលូចជាសទវតាមកនិយយជាមួយនឹង

នាងសនាះនាងនឹងពបរុងពបយវ័ត្ជាមិន្ន។បុ៉ដន្សៅសពលឮសំសឡងដ៏ចំដឡក

សនាះនាងគួរដតរត់សៅរកប្ីរបស់នាងសដើម្ីសួរគ្ត់ពីសរឿងសនាះសហតុអ្ីោន



សសចក្ីល្ួងនិងការធ្លា ក់ចុះ-ទំពវ័រ-33-

ជានាងបសណ្ាយឱ្យសំសឡងសនាះនិយយមកកាន់នាងសោយសសរដីលូសច្ះ។

្ទាុយសៅវញិនាងោនចលូលសៅរកគលូវវិាទដដលដកលាងខលាួនសធ្ើជាសត្ពស់សនាះសៅ

វញិ។នាងោនស្លាើយនឹងសំណួររបស់វាថ្«សយើងបរសិភាគអស់ទំាងដ្លាសឈើ

សៅក្ុងសួនចបារោនដតពតង់សដើមសឈើ១ដដលសៅកណ្ាលសួនចបារសនាះ

ពពះពទង់មានបនទាលូលថ្កំុឱ្យបរសិភាគដ្លាសនាះសឡើយដ្មទំាងកំុឱ្យប៉ះោល់្ង

ដពកងសោស្លា ប់»។ពស់ោនស្លាើយសៅវញិថ្«អ្កមិនស្លា ប់ជាពិតដមនសទ

ដ្ិតពពះពទង់ពជាបថ្សៅឆ្ងាណាដដលអ្កបរសិភាគសនាះដភ្កអ្កនឹងោន

ភលាឺសឡើងសហើយអ្កនឹងោនដលូចជាពពះដដរពពមទំាងដឹងការខុសពតរូវ្ង»។

ស្តំាងោនបង្ហា ញនលូវគំនិតមួយថ្សបើនាងបរសិភាគដ្លាសឈើដដល

ពពះោនហាមឃាត់សនាះពួកសគនឹងទទួលោននលូវចំសណះដឹង្មីដ៏ល្អពិសសស

ជាចំសណះដឹងដដលមានតំាងពីមុនរហលូតមកដល់សពលសនះ។សនះគឺជាការង្រ

ដ៏ពិសសសដដលមិនធ្លា ប់មានសស្ះតំាងពីវាធ្លា ក់ចុះមកដដលជាសជាគជវ័យ

ដ៏ធំក្ុងការដឹកនំាមនុសសេឱ្យសងសេវ័យចំសោះពពះសហើយមិនសពញចិត្និងអ្ីដដល

ពពះោនបង្ហា ញដល់ពួកសគពពមទំាងមិនរវល់សគ្រពនលូវអ្ីដដលពពះពទង់ោន

ពតាស់បង្្គ ប់ដល់សគដ្មសទៀត្ង។វាោនដឹកនំាពួកសគមិនឱ្យស្្ប់បង្្គ ប់

តាមបញញាត្ិរបស់ពពះសហើយបនាទា ប់មកវាសធ្ើឱ្យពួកសគសជឿថ្ពួកសគកំពុងដត

ទទួលោននលូវចំសណះដឹង្មីដ៏អស្ច រ្យ។សនះគឺជាសរឿងមិនពិតសឡើយសហើយជា

ការសោកបសញ្្តដ៏អាពកក់។ពួកសគដលងយល់ពីអ្ីដដលពពះោនបង្ហា ញ

ដល់ពួកសគសហើយសគោនបដិសសធបញញាត្ិដដលោនដចងយ៉ងចបាស់សហើយ

ពោថ្្ចង់ោនពោជាញា សោយមិនពឹងអាសសវ័យសលើពពះនិងមិនយល់ថ្អ្ីដដល

ពពះសព្ពពះហឫទវ័យសនាះនំាឱ្យសគរចួ្ុតពីសសចក្ីស្លា ប់សឡើយ។ពួកសគគិត

ថ្សគមានពោជាញា ជាងពពះបុ៉ដន្្ងចំសណះដឹងឆនសសចក្ីពិតពួកសគសៅ

ងងឹតដលូចសពលយប់កណ្ាលអាពធ្ពត។ពួកសគមិនអាចដឹងនិងមិនអាច

ពតឡប់សៅរកចំសណះដឹងដ៏ពិតសនះវញិោនសឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖យ៉កុបជំពលូក១:២-១៨



ទំពវ័រ-34-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ខចងចំា

សទវតាឆនពពះសយហលូវ៉ាសចាមសរាមសៅជំុវញិឆនអស់អ្កដដល

សកាត ល្ា ចដល់ពទង់សហើយក៏ជួយសគឲ្យរចួ។ទំនុកតសមកើង៣៤:៧

អាទឆិត្យ-២១ វិច្ឆិកា 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដ្ិតពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានពពះបនទាលូលថ្អញ

ស្្គ ល់សសចក្ីដដលអញគិតពីដំសណើ រឯងរាល់គ្្មិនដមនគិតសធ្ើសសចក្ី

អាពកក់សទគឺគិតឲ្យោនសសចក្ីសុខវញិសដើម្ីដល់ចុងបំ្ុតឲ្យឯងរាល់គ្្

ោនសសចក្ីសង្ឹម។សយសរមា២៩:១១

អំណានពបចំាថ្ងៃ : កពះសព្កពះហឫទវ័យចង់ឲ្យនយើងោនល្អបំផុត

 ពពះមិនមានបំណងឱ្យគលូសសករល្អឥតមានោបមួយគលូសនះមាន

ចំសណះដឹងអាពកក់ណាមួយសនាះសទ។ពទង់ោនពបទានចំសណះដឹងល្អដល់

ពួកសគសោយសសរីសហើយពទង់ក៏មិនមានបំណងអាពកក់ដល់សគដដរ។នាងសអវ៉ា

ោនគិតថ្សំដីរបស់ពស់ឆាលា តវាងឆវណាស់សហើយនាងក៏ោនទទួលការអះ

អាងដ៏ទលូលំទលូោយថ្«អ្កមិនស្លា ប់ជាពិតដមនសទដ្ិតពពះពទង់ពជាបថ្

សៅឆ្ងាណាដដលអ្កបរសិភាគសនាះដភ្កអ្កនឹងោនភលាឺសឡើងសហើយអ្កនឹង

ោនដលូចជាពពះដដរពពមទំាងដឹងការខុសពតរូវ្ង»ដដលសធ្ើឱ្យពពះកាលា យជាអ្ក

កុហកសៅវញិ។ស្តំាងោនឱ្យសយបល់ទំាងសក្អងកា្អ ងថ្ពពះោនសោក

បសញ្្តពួកសគសដើម្ីកំុឱ្យសគមានចំសណះដឹងសសមើនឹងពទង់។ពពះមានបនទាលូលថ្

«សបើអ្កបរសិភាគដ្លាសនះសនាះអ្កនឹងពតរូវស្លា ប់ជាមិន្ន»។ស្តំាង

និយយថ្«សបើអ្កបរសិភាគដ្លាសនាះអ្កនឹងមិនស្លា ប់ជាពោកដ»។

 សមល្ួងោនបញ្ជា ក់ពោប់នាងសអវ៉ាថ្សៅសពលដដលនាងបរសិភាគ

ដ្លាសនាះនាងនឹងទទួលោននលូវចំសណះដឹងដ៏ខ្ពស់្មីមួយដដលសធ្ើឱ្យនាងអាច

សសមើជាមួយនឹងពពះភាលា ម។វាោនសធ្ើឱ្យនាងចាប់អារមមណ៍សៅសលើវា។វាោន

សីុដ្លាសឈើសនាះសោយសសរីសហើយោនស�ើញថ្វាមិនមានសពគ្ះថ្្ក់អ្ីសឡើយ

ដតវាមានរសជាតិឆាងា ញ់គួរជាទីសពញចិត្សហើយវាោនពោប់នាងថ្ោនជា

យ៉ងដលូសច្ះគឺសោយស្រដតគុណសម្ត្ិដ៏អស្ច រ្យរបស់វាដដលសធ្ើឱ្យវាមាន



សសចក្ីល្ួងនិងការធ្លា ក់ចុះ-ទំពវ័រ-35-

ពោជាញា និងអំណាចដដលពពះោនហាមឃាត់ពួកសគមិនឱ្យបរសិភាគដ្មទំាង

មិនឱ្យប៉ះោល់្ងសពោះពទង់ពជាបពីគុណសម្ត្ិរបស់ដ្លាសឈើសនះ។វាោន

និយយពោប់នាងថ្ការបរសិភាគដ្លាសឈើដដលពពះោនហាមឃាត់សនះសហើយ

ដដលជាសហតុសធ្ើឱ្យវាទទួលអំណាចអាចនិយយោន។វាោនឱ្យសយបល់ថ្

ពពះពទង់នឹងមិនសធ្ើតាមពពះបនទាលូលរបស់ពទង់សទ។គឺវាពគ្ន់ដតជាការគំរាម

សពមាប់បំភវ័យដល់ពួកសគសដើម្ីកំុឱ្យមានចំសណះដឹងដ៏ធំសនះដតបុ៉សណាណ ះ។

វាោនពោប់ពួកសគបដនថាមសទៀតថ្ពួកសគនឹងមិនស្លា ប់សឡើយ។សតើពួកសគមិន

ោនបរសិភាគដ្លាឆនសដើមជីវតិដដលសធ្ើឱ្យពួកសគមានជីវតិជាសរៀងរហលូតសទឬ?

វាោននិយយថ្ពពះោនសោកបសញ្្តពួកសគសដើម្ីកំុឱ្យសគមានសសចក្ី

សុខដ៏ពបសសើរនិងសសចក្ីសបបាយរកីរាយដ៏សលើសលុបរបស់សគដតបុ៉សណាណ ះ។

សមល្ួងោនសបះដ្លាសឈើសនាះសហើយហុចឱ្យនាងសអវ៉ា។នាងោនទទួលយក

វាមកោក់ក្ុងឆដរបស់នាង។ឥឡលូវសនះសមល្ួងនិយយថ្ពពះោនហាម

នាងមិនឱ្យប៉ះោល់ដ្លាសនះសឡើយដពកងសោស្លា ប់។វាោនពោប់នាងថ្

សបើនាងបរសិភាគដ្លាសនះសនាះវាក៏នឹងមិនមានសហតុការណ៍អាពកក់ណាមួយ

ឬសសចក្ីស្លា ប់សកើតសឡើងដល់នាងដដរស�ើញសទនាងោនកាន់ដ្លាសនះសហើយ

ដតនាងមានស្លា ប់ឯណា។ស្តំាងោនសធ្ើឱ្យនាងសអវ៉ាពពមសធ្ើតាមវាសោយ

មិនស�ើញមានសញ្ញា ឆនការមិនសព្ពពះហឫទវ័យរបស់ពពះភាលា មៗសនាះសឡើយ។

នាងោនគិតថ្សំដីរបស់ស្តំាងទំាងអស់សុទ្ធដតពិតនិងពតឹមពតរូវ។នាង

ោនបរសិភាគដ្លាសនាះសហើយមានអំណររកីរាយយ៉ង ល្ា ំង។នាងហាក់ដលូចជា

ោនទទួលរសជាតិយ៉ងឆាងា ញ់ពិស្សហើយនាងោនគិតស�ើញថ្នាងហាក់

ដលូចជាោនទទួលឥទ្ធិពលយ៉ង ល្ា ំងពីដ្លាសឈើសនាះ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក៣៧:២៣-៤០

ខចងចំា

ចលូរទីពឹងដល់ពពះសយហលូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្កំុឲ្យពឹងដ្្អកសលើសយបល់របស់ខលាួន

សឡើយពតរូវឲ្យទទួលស្្គ ល់ពទង់សៅពគប់ទំាង្ លាលូវឯងចុះសនាះពទង់នឹងដំរង់

អស់ទំាង្ លាលូវពចករបស់ឯង។សុភាសិត៣:៥-៦



ទំពវ័រ-36-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ចន្ទ-២២ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដ្ិតគ្ម នសសចក្ីល្ួងណាសកើតដល់អ្ករាល់

គ្្សពរៅពីសសចក្ីល្ួងដដលពតរូវ្ ងមនុសសេសោកសទរឯីពពះពទង់ក៏

សស្ម ះពតង់ដដរពទង់មិនឲ្យសកើតមានសសចក្ីល្ួងហួសកំឡាំងអ្ករាល់គ្្

សឡើយគឺសៅសវោណាដដលពតរូវល្ួងសនាះពទង់ក៏សរៀប្ លាលូវឲ្យសចៀសរចួសដើម្ី

ឲ្យអ្ករាល់គ្្អាចនឹងពទំាោន។កលូរនិ ល្ូសទី១១០:១៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ : នាងនេវ៉ា ោនកាលា យជាេ្កល្ងួ

 រចួនាងក៏ោនសបះដ្លាសឈើសនាះសោយខលាួនឯងរចួបរសិភាគសៅសហើយ

នាងោនគិតក្ុងចិត្ថ្នាងមានអំណាចនិងចំសណះដឹងយ៉ងរហវ័សដដល

ជាលទ្ធ្លរបស់ឥទ្ធិពលដ៏សលើសលុបឆនដ្លាសឈើដដលពពះោនហាមឃាត់

សនះ។នាងមានការរសំភើបដ៏ចដមលាកខុសពីធមមតាសៅសពលដដលនាងោនដសង្

រកប្ីរបស់នាងសោយមានទំាងដ្លាសឈើដដលពពះោនហាមឃាត់សៅនឹងឆដ

្ង។នាងោនដំណាលពោប់ដល់គ្ត់ពីសំដីរបស់សត្ពស់សហើយចង់នំា

គ្ត់សៅកាន់សដើមដឹងខុសពតរូវភាលា ម។នាងោនពោប់ប្ីថ្នាងោនបរសិភាគដ្លា

សឈើសនាះសហើយសហើយនាងមិនោនស្លា ប់សទដតដបរជាមានឥទ្ធិពលយ៉ង

សបបាយរកីរាយគួរឱ្យសពតកពតអាលសៅវញិ។សពកាយពីនាងសអវ៉ាមិនស្្ប់

បង្្គ ប់ពពះភាលា មនាងោនកាលា យជារលូបអារកសេដ៏មានអំណាចម្ាក់ដដលបណ្ាល

ឱ្យបី្របស់នាងធ្លា ក់ចុះ(មានោប)។

 ខញាុំោនស�ើញទឹកមុខអវ័ោមសោរសពញសោយភាពសពកៀមពកំ។គ្ត់

បង្ហា ញការភវ័យ ល្ា ចនិងការភាញា ក់ស្្អើល។ការពិោកហាក់បីដលូចជាោនសកើត

សឡើងសៅក្ុងគំនិតរបស់គ្ត់។គ្ត់ោនពោប់ដល់សអវ៉ាថ្គ្ត់ដឹង

យ៉ងចបាស់ថ្សនះគឺជាសពតរូវដដលពពះោនពពមានឱ្យពួកសគពបឆំាងទប់

ទល់សហើយពបសិនសបើដលូសច្ាះដមនសនាះនាងនឹងពតរូវដតស្លា ប់។នាងោនបញ្ជា ក់

ពោប់គ្ត់ថ្នាងហាក់ដលូចជាមិនមានឈឺអ្ីសឡើយដតដបរជាមានឥទ្ធិពលដ៏

សបបាយយ៉ង ល្ា ំងសៅវញិនាងោនទទលូចអង្រសំុឱ្យគ្ត់បរសិភាគដ្លាសនាះ។

 សោកអវ័ោមោនយល់យ៉ងចបាស់ថ្ឆដគលូរបស់គ្ត់ោនពបពពឹត្



សសចក្ីល្ួងនិងការធ្លា ក់ចុះ-ទំពវ័រ-37-

បំោននឹងការហាមពោមដដលពពះោនោក់ឱ្យពួកសគទុកជាការស្កល្ង

សសចក្ីសស្ម ះពតង់និងសសចក្ីសសឡាញ់របស់ពួកសគសហើយ។នាងសអវ៉ាបង្ហា ញ

សហតុ្ លថ្ពស់ោននិយយថ្ពួកសគនឹងមិនស្លា ប់ជាពិតពោកដសហើយ

សំដីរបស់វាគឺជាការពិតសពោះនាងមិនមានសញ្ញា ណាមួយដដលបង្ហា ញ

ពីការមិនសបបាយពពះទវ័យរបស់ពពះសឡើយដតនាងដបរជាមានអារមមណ៍

រកីរាយយ៉ង ល្ា ំងសៅវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖យ៉លូហានជំពលូក១៥:១-១៤

ខចងចំា

ចលូរទីពឹងដល់ពពះសយហលូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្កំុឲ្យពឹងដ្្អកសលើសយបល់របស់ខលាួន

សឡើយពតរូវឲ្យទទួលស្្គ ល់ពទង់សៅពគប់ទំាង្ លាលូវឯងចុះសនាះពទង់នឹងដំរង់

អស់ទំាង្ លាលូវពចករបស់ឯង។សុភាសិត៣:៥-៦

អង្គារ-២៣ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:មាន្ លាលូវមួយដដលសមើលសៅដលូចជាពតឹមពតរូវល្អ

ដល់មនុសសេដតចុងបំ្ុតឆន្ លាលូវសនាះគឺជាសសចក្ីស្លា ប់វញិ។

សុភាសិត១៤:១២

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការបរាជវ័យមិនអាចឆលាងរចួពីការស្កល្ង

 សោកអវ័ោមមានការស្្យសពកាយជា ល្ា ំងសោយនាងសអវ៉ាពតរូវដតឃាលា ត

សចញពីគ្ត់បុ៉ដន្ឥឡលូវសនះនាងោនពបពពឹត្កំហុសសនាះរចួសៅសហើយ។

គ្ត់ចបាស់ជានឹងពតរូវពោត់ពីនាងជានារដីដលគ្ត់សសឡាញ់យ៉ង ល្ា ំងជាក់

ជាមិន្ន។សតើគ្ត់អាចពទំាពទនឹងការសនះយ៉ងណាសៅ?សសចក្ីសសឡាញ់

របស់គ្ត់ចំសោះនាងសអវ៉ា ល្ា ំងណាស់។សហើយគ្ត់ោនសសពមចចិត្ទទួល

វាសនាអាពកក់ជាមួយនាងសោយការខកចិត្ជាទីបំ្ុត។គ្ត់ោនពិចារណាថ្

នាងសអវ៉ាគឺជាចំដណកឆនខលាួនរបស់គ្ត់សហើយពបសិនសបើនាងពតរូវស្លា ប់គ្ត់

ក៏នឹងពតរូវដតស្លា ប់ជាមួយនឹងនាងដដរសពោះគ្ត់មិនអាចពទំាពទនឹងការឃាលា ត

សចញពីនាងសឡើយ។គ្ត់ខ្ះជំសនឿសៅសលើពពះអាទិករដ៏មានសមត្ាករណុា



ទំពវ័រ-38-សរឿងឆនការសពោសសោះ

និងសលាលូតបលូតរបស់គ្ត់។គ្ត់មិនោនគិតថ្ពពះដដលោនសលូនគ្ត់ពីធលូលី

ដីមកឱ្យសកើតជាមនុសសេរស់ដដលមានរលូបរាងយ៉ងស្្អ តសហើយោនបសងកើត

នាងសអវ៉ាជាឆដគលូរបស់គ្ត់ពទង់អាចនឹងពបទាននាងម្ាក់សទៀតដល់គ្ត់ោន

សទ។ជាពិសសសសតើោក្យសំដីរបស់សត្ពស់សនះអាចពិតដដរឬសទ?សៅចំសោះ

មុខគ្ត់នាងសអវ៉ាជានារដ៏ីសសស់ស្្អ តគួរជាទីសសឡាញ់សហើយសមើលសៅដលូច

ជាគ្ម នសទាសអ្ីសស្ះដលូចជាសពលមុនដដលនាងមិនស្្ប់បង្្គ ប់ដដរ។សោយ

ស្រលទ្ធ្លរបស់ឥទ្ធិពលឆនការបរសិភាគដ្លាសឈើសនាះនាងោនបសញចញ

សសចក្ីសសឡាញ់ចំសោះគ្ត់ធំជាង ល្ា ំងជាងមុនការមិនស្្ប់បង្្គ ប់របស់

នាង។នាងមិនោនស�ើញមានសញ្ញា ឆនសសចក្ីស្លា ប់ណាមួយសឡើយ។នាង

ោនពោប់អវ័ោមពីឥទ្ធិពលដ៏សបបាយរកីរាយឆនដ្លាសឈើសនាះអំពីសសចក្ី

សសឡាញ់ដ៏ ល្ា ំងកាលា របស់នាងសហើយគ្ត់ក៏សសពមចចិត្ទទួលលទ្ធ្លសនាះ

សោយកាលា ហាន។គ្ត់ោនទទួលយកដ្លាសឈើសនាះសហើយបរសិភាគយ៉ង

រហវ័សក៏ដលូចជានាងសអវ៉ាដដរគ្ត់ោនដឹងថ្មិនមានជំងឺអ្ីសកើតសឡើងដល់

គ្ត់ភាលា មៗសនាះសឡើយ។

 នាងសអវ៉ាោនគិតខលាួនឯងអំពីលទ្ធភាពឆនការដឹងខុសនិងពតរូវ។សសចក្ី

សង្ឹមឆនការមានចំសណះដឹងដ៏ខ្ពស់ដដលស្តំាងោនបសញច ើចបសញច ើនំានាង

ឱ្យគិតថ្សត្ពស់គឺជាមិត្ដ៏ពិសសសរបស់នាងគួរជាទីសពញចិត្។ពបសិនសបើ

នាងោនសៅរកប្ីរបស់នាងសហើយសគទំាងពីរនាក់ោនតំណាលសរឿងសនាះ

ទលូលដល់ពពះរបស់សគនលូវោក្យសពចន៍របស់សត្ពស់សនាះពួកសគនឹងពតរូវោន

រសំោះពីសសចក្ីល្ួងដ៏បិុនពបសប់សនាះភាលា មមួយរសំពច។ពពះមិនោនឱ្យពួក

សគសៅសមើលដ្លាដឹងខុសពតរូវសនាះសទដ្ិតសពលសនាះសគនឹងោនស�ើញមុខមាត់

ដកលាងកាលា យរបស់ស្តំាង។ពពះអង្គពទង់ពជាបថ្ពបសិនសបើពួកសគមិនោនប៉ះ

ោល់ដ្លាដឹងខុសពតរូវសនាះសទសនាះនឹងមិនមានសរឿងអាពកក់សកើតសឡើងដល់

ពួកសគសឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សុភាសិតជំពលូក១:១-១៩



សសចក្ីល្ួងនិងការធ្លា ក់ចុះ-ទំពវ័រ-39-

ខចងចំា

ចលូរទីពឹងដល់ពពះសយហលូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្កំុឲ្យពឹងដ្្អកសលើសយបល់របស់ខលាួន

សឡើយពតរូវឲ្យទទួលស្្គ ល់ពទង់សៅពគប់ទំាង្ លាលូវឯងចុះសនាះពទង់នឹងដំរង់

អស់ទំាង្ លាលូវពចករបស់ឯង។សុភាសិត៣:៥-៦

ពុធ-២៤ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដតសបើសិនជាឯងរាល់គ្្មិនគ្ប់ចិត្នឹងសគ្រព

ពបតិបត្ិដល់ពពះសយហលូវ៉ាសទសនាះចលូរសរ ើសយកពពះណាដដលឯងចង់សគ្រព

ពបតិបត្ិតាមសៅឆ្ងាសនះចុះសទាះសបើជាពពះទំាងបុ៉នាម នដដលពួកអយ្យសកាឯង

ោនសគ្រពពបតិបត្ិសៅ្ ងនាយទសនលាឬអស់ទំាងពពះរបស់ស្សន៍អាម៉លូរី

សនះដដលឯងរាល់គ្្សៅក្ុងសសរុកសគក្ីដតឯអញនិងពួកពគរួអញសយើងទំាង

អស់គ្្នឹងសគ្រពពបតិបត្ិដល់ពពះសយហលូវ៉ាដតមួយបុ៉សណាណ ះ។

យ៉លូសស្២៤:១៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ : នសរភីាពននការនកជើសនរ ើសរបសម់នុស្ស

 ពពះពទង់មានបនទាលូលពោប់ដល់ឪពុកម្ាយសដើមដំបលូងរបស់សយើង

ទាក់ទងនឹងសដើមដឹងខុសពតរូវសហើយពពះអង្គពទង់ោនពោប់សគយ៉ងចបាស់

អំពីស្តំាងដដលោនធ្លា ក់ចុះនិងពីសពគ្ះថ្្ក់ឆនការស្្ប់តាមការឱ្យសយបល់

របស់វា។ពទង់មិនោនដកហលូតអំណាចឆនការបរសិភាគដ្លាសឈើដដលពទង់ោន

ហាមឃាត់សនាះសចញពីពួកសគសទ។ពទង់ទុកឱ្យសគមានសសរភីាពជាភ្ាក់ង្រ

្ងសីលធម៌អាចសជឿសលើពពះបនទាលូលរបស់ពទង់សគ្រពបញញាត្ិរបស់ពទង់សហើយ

រស់សៅក៏ោនឬក៏សជឿតាមសមល្ួងមិនស្្ប់បង្្គ ប់ពទង់សហើយពតរូវស្លា ប់ក៏

ោន។ពួកសគទំាងពីរនាក់ោនបរសិភាគដ្លាសឈើសនាះសហើយពោជាញា ដ៏ធំដដលពួក

សគោនទទួលសនាះគឺចំសណះដឹងឆនអំសពើោបនិងការដឹងពីភាពមានសទាស

របស់សគ។ពនលាឺដដលពគបោំងពួកសគក៏ោនរោយោត់ភាលា មមួយរសំពច។ពួក

សគដឹងពីពិរទុ្ធភាពនិងការោត់បង់ពនលាឺដដលពគបោំងរបស់សគការញាប់ញវ័រ

ោនពគបដណ្ប់សលើពួកសគសហើយសគខំបិទោំងខលាួនពោណរបស់សគ។



ទំពវ័រ-40-សរឿងឆនការសពោសសោះ

 ឪពុកម្ាយសដើមដំបលូងរបស់សយើងោនសសពមចចិត្សជឿតាមោក្យសំដី

របស់សត្ពស់តាមដតចិត្របស់សគដដលវាមិនោន្្ល់និមិត្សញ្ញា ឆន

សសចក្ីសសឡាញ់របស់វាដល់ពួកសគសស្ះសឡើយ។វាមិនោនសធ្ើជាពបសយជន៍

និងជាសសចក្ីសបបាយដល់សគទាល់ដតសស្ះសៅសពលដដលពពះោនពបទាន

អ្ីៗពគប់ដបបយ៉ងដល់សគសពមាប់ជាអាហារនិងសពមាប់ទសសេនាកមសាន្

សបបាយសនាះ។សៅពគប់ទីកដនលាងដដលពកដសដភ្កសគសចាលសៅដល់សគស�ើញ

ដតភាពសំបលូរសបបាយនិងសស្ភណភាពដ៏សសស់ពតកាលដតនាងសអវ៉ាសៅដត

ចាញ់ល្ួងសត្ពស់ឱ្យគិតថ្សៅមានអ្ីម៉យាងសទៀតដដលពពះោនដកហលូត

សចញពីពួកសគដដលសធ្ើឱ្យសគមានពោជាញា រហលូតដល់សៅសសមើនឹងពពះនាងមិន

ទុកចិត្សលើសសចក្ីល្អរបស់ពពះទំាងងងឹតងងល់សហើយដបរជារកីរាយនឹងោក្យ

សំដីរបស់ពស់សៅវញិ។

 បនាទា ប់ពីសោកអវ័ោមោនសលមើសនឹងបញញាត្ិមកគ្ត់នឹកភ្កក្ុងចិត្ថ្

គ្ត់ដឹងថ្មានចំសណះដឹង្មីនិងខ្ពស់ជាងមុនសកើតសឡើង។បុ៉ដន្រសំពចសនាះ

គំនិតឆនការសលមើសចបាប់ោនសធ្ើឱ្យគ្ត់ភវ័យ ល្ា ចធ្តុអាកាសនិងសីតុណហា ភាព

ដដលធ្លា ប់ដតមិនពតជាក់សពកមិនសរ្ៅសពកឥឡលូវសនះដពបជាសធ្ើឱ្យពួកសគរង្ញវ័រ

ញាក់។គលូសសករដដលមានសទាសមួយគលូសនះដឹងថ្ខលាួនមានោប។សគោនដឹង

ពីអនាគតដ៏គួឱ្យភវ័យ ល្ា ចសគសចះចង់ោនសហើយសគដឹងថ្ខលាួនសគសៅអាពកាត។

សសចក្ីសសឡាញ់ដ៏ដ្្អមដលហាមសសចក្ីសុខស្ន្និងសបបាយរកីរាយដដល

ជាសុភមង្គលដ៏ជាទីសពញចិត្ោនរោយស្បសលូន្យអស់ពីពួកសគសហើយ

ចំណង់ចង់ោនអ្ីមួយដដលសគមិនធ្លា ប់មានសស្ះកាលពីមុនមកក៏ោនចលូល

មកជំនួសសៅក្ុងចិត្សគវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សុភាសិតជំពលូក២:១-១៥

ខចងចំា

ចលូរទីពឹងដល់ពពះសយហលូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្កំុឲ្យពឹងដ្្អកសលើសយបល់របស់ខលាួន

សឡើយពតរូវឲ្យទទួលស្្គ ល់ពទង់សៅពគប់ទំាង្ លាលូវឯងចុះសនាះពទង់នឹងដំរង់

អស់ទំាង្ លាលូវពចករបស់ឯង។សុភាសិត៣:៥-៦



សសចក្ីល្ួងនិងការធ្លា ក់ចុះ-ទំពវ័រ-41-

ពពហស្បតិ៍-២៥ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដតឯពួកមនុសសេអាពកក់សគសពបៀបដលូចជា

សមុពទដដលសចះដតកំសរ ើកឥតមានសងាប់សឡើយសហើយទឹកសនាះសចះដតោរ

លបាប់និងភក់សឡើងពពះឆនខញាុំពទង់មានពពះបនទាលូលថ្គ្ម នសសចក្ីសុខដល់

មនុសសេដដលពបពពឹត្អាពកក់សឡើយ។សអស្យ៥៧:២០-២១

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការខ្មា សអ�ៀន និងភាពមានអោស

 សពលសនាះសហើយដដលោនបដង្រចំណាប់អារមមណ៍របស់សគមក

សលើរលូបរាង្ងសពរៅជាសលើកដំបលូង។ពីមុនសគមិនោនសសលាៀកោក់សទបុ៉ដន្

ពួកសគពតរួវោនពគបដណ្ប់សោយពនលាឺដលូចជាពួកសទវតាសៅស្ថា នសួគ៌ដដរ។

ពនលាឺដដលោនហុ៊ំពវ័ទ្ធសគសនះក៏ោនចាកសចញពីខលាួនសគសៅ។សដើម្ីបន្ធលូរអារមមណ៍

ឆនការមិនសកប់ចិត្និងភាពអាពកាតរបស់សគដដលសគោនដឹងសគោនខំបិទោំង

ខលាួនសគសពោះសតើសគអាចសៅចំសោះពពះសនពតរបស់ពពះនិងពួកសទវតាសោយខលាួន

ទសទដបបសនះយ៉ងណាោន?

 ឥឡលូវសនះអំសពើឧពកិដ្ឋរបស់សគោនសៅចំសោះមុខសគសោយពនលាឺដ៏ពិត

របស់វា។ការរលំងនឹងបញញាត្ិយ៉ងោច់្តឆនពពះរបស់សគោនបំផ្លា ញ

អត្ចរតិដ៏ភលាឺស្្ងរបស់សគ។អវ័ោមបសនាទា សនាងសអវ៉ាថ្ោនសធ្សពបដហស

សោយោនសៅឃាលា តឆាងា យពីគ្ត់សហើយពតរូវោនចាញ់ការសោកបសញ្្តរបស់

ពស់។ពួកសគទំាងពីរកមាលា ចិត្ខលាួនឯងថ្ពពះដដលោនពបទានអ្ីៗពគប់ដបប

យ៉ងដល់សគសដើម្ីឱ្យសបបាយរកីរាយពទង់នឹងអត់សទាសដល់ការមិនស្្ប់

បង្្គ ប់របស់សគសោយស្រដតសសចក្ីសសឡាញ់ដ៏ធំសធងរបស់ពទង់ចំសោះសគ

សហើយជាពិសសសទណ្ឌ កមមរបស់សគនឹងមិនសលូវជាធងាន់ធងារបុ៉នាម នសឡើយ។

 ស្តំាងសពតកអរចំសោះសជាគជវ័យរបស់វាជា ល្ា ំង។ឥឡលូវសនះវាោន

ល្ួងសស្ីឱ្យដលងស្្ប់បង្្គ ប់ពពះឱ្យសងសេវ័យសៅនឹងពពះពោជាញា ញាណរបស់

ពពះអង្គសហើយឱ្យពយាយមបំផ្លា ញដ្នការដ៏ពបកបសោយពពះពោជាញា ញ្ញា ណ

របស់ពទង់។សហើយសោយស្រនាងនាងក៏ោនទាញទមាលា ក់សោកអវ័ោម

ដដលសោយស្រដតសសចក្ីសសឡាញ់របស់គ្ត់ចំសោះនាងសអវ៉ាគ្ត់ោន
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ពបពពឹត្សលមើសនឹងបញញាត្ិពពះសហើយក៏ធ្លា ក់ចុះជាមួយនឹងនាង្ងដដរ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ស្្ជំពលូក១២

ខចងចំា

ចលូរទីពឹងដល់ពពះសយហលូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្កំុឲ្យពឹងដ្្អកសលើសយបល់របស់ខលាួន

សឡើយពតរូវឲ្យទទួលស្្គ ល់ពទង់សៅពគប់ទំាង្ លាលូវឯងចុះសនាះពទង់នឹងដំរង់

អស់ទំាង្ លាលូវពចករបស់ឯង។សុភាសិត៣:៥-៦

សុព្រ-២៦ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:បុ៉ដន្ឱពួកយ៉កុបសអើយឥឡលូវសនះ

ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដដលបសងកើតឯងមកសហើយឱពួកអីុសស្ដអលសអើយពពះ

ដដលជបសលូនឯងពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះថ្កំុឲ្យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញ

ោនសោះឯងសហើយអញោនសៅចំសឈ្ម ះឯងឯងជារបស់្ ងអញ។

សអស្យ៤៣:១

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ពពរះយាងមករក

 ដំណឹងឆនការធ្លា ក់ចុះរបស់មនុសសេោន្សេព្្សាយោសសពញស្ថា ន

សួគ៌។ពិណទំាងឡាយោនសៅសសងាៀម។សទវតាោនសោះមកុដរបស់សោក

សចញពីពពះសិរស្សោយទុក្ខពពរួយ។សទវតាទំាងអស់មានការរជួំលជា ល្ា ំង។

សទវតាទំាងឡាយោនសកើតទុក្ខចំសោះការមិនស្្ប់បង្្គ ប់ពពះដ៏សថ្កទាបរបស់

មនុសសេដដលមិនោនដឹងគុណដល់ពពះដដលោនពបទានអ្ីៗពគប់យ៉ងដល់

សគសហើយដបរជាមិនស្្ប់បង្្គ ប់ពទង់សៅវញិ។ការពបជំុមួយោនសធ្ើសឡើង

សដើម្ីសសពមចថ្សតើពតរូវសធ្ើយ៉ងណាចំសោះមនុសសេមានសទាសមួយគលូសនះ។

សទវតាពពរួយោរម្ភ ល្ា ចដពកងសគលលូកឆដសៅសបះដ្លាសឈើពីសដើមជីវតិបរសិភាគសទៀត

សហើយរស់សៅជាអ្កមានោបជាសរៀងរហលូត។

 ពពះោនសៅជួបសោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាសហើយោនពោប់សគឱ្យដឹង

អំពីលទ្ធ្លឆនការមិនស្្ប់បង្្គ ប់របស់សគ។សៅសពលដដលសគោនឮការ

យងមកដល់របស់ពពះសគក៏រត់ពួនពីពពះសនពតរបស់ពទង់ដដលពីមុនកាល
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សគមិនទាន់មានសទាសនិងសៅបរសុិទ្ធសៅសឡើយសគធ្លា ប់ដតជួបពទង់សោយ

សបបាយរកីរាយពពះសយហលូវ៉ាដ៏ជាពពះពទង់សៅរកអវ័ោមសោយបនទាលូលថ្

ឯងសៅឯណាគ្ត់ទួលស្លាើយថ្ទួលបង្គំោនឮសំសឡងពទង់សៅក្ុងសួន

ចបារក៏រត់សៅពួនសោយនឹកភវ័យ ល្ា ចពីសពោះសៅខលាួនទសទសនាះពពះសយហលូវ៉ា

ដ៏ជាពពះពទង់មានបនទាលូលសួរថ្«សតើអ្កណាពោប់ឱ្យឯងដឹងថ្ឯងសៅខលាួន

ទសទដលូសច្ះសតើឯងោនសីុដ្លាសឈើដដលអញហាមមិនឱ្យសីុឬអី?»ពពះោនសួរ

សំណួរសនះមិនដមនសោយស្រពទង់ចង់ពជាបពីពវ័ត៌មានសនាះសទដតគឺពទង់

ចង់ឱ្យគលូសសករដដលមានសទាសសនះដឹងនលូវកំហុសរបស់សគ។សតើសហតុអ្ីោន

ជាឯងសអៀន ម្ សនិងភវ័យ ល្ា ច?សោកអវ័ោមទទួលស្្គ ល់ការរលំងចបាប់

របស់គ្ត់មិនដមនសោយស្រការមិនស្្ប់បង្្គ ប់ដ៏ធំរបស់គ្ត់សទមិនដមន

សោយស្រគ្ត់សស្កស្្យចំសោះការមិនស្្ប់បង្្គ ប់របស់គ្ត់សនាះសទ

ដតគ្ត់ោនបង្ិលកំហុសសនះពតឡប់សៅឯពពះវញិ។«សស្ីដដលពទង់ោន

ពបទានឱ្យសៅជាមួយនឹងទួលបង្គំវាឱ្យដ្លាសឈើសនាះមកទលូលបង្គំទលូលបង្គំក៏

ទទួលទានសៅ»។រចួពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានបនទាលូលសួរសៅសស្ីថ្«ឯងោន

សធ្ើអ្ីដលូសច្ះ?»នាងសអវ៉ាស្លាើយថ្«ពស់វាមកល្ួងបសញ្្តខញាុំមាច ស់សហើយខញាុំ

មាច ស់ោនទទួលទាន»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖លលូកាជំពលូក១៥

ខចងចំា

ចលូរទីពឹងដល់ពពះសយហលូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្កំុឲ្យពឹងដ្្អកសលើសយបល់របស់ខលាួន

សឡើយពតរូវឲ្យទទួលស្្គ ល់ពទង់សៅពគប់ទំាង្ លាលូវឯងចុះសនាះពទង់នឹងដំរង់

អស់ទំាង្ លាលូវពចករបស់ឯង។សុភាសិត៣:៥-៦

សៅរ៍-២៧ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:គឺជាអំសពើទុចចរតិរបស់ឯងរាល់គ្្ដដលោន

ខណ្ឌ ជាកណ្ាលឯងសហើយនឹងពពះឆនឯងសទសតើសហើយអំសពើោបរបស់ឯង

រាល់គ្្ោនោំងពពះភង្ក្ពទង់មិនឲ្យឯងស�ើញដល់សម៉លាះោនជាពទង់មិនពពម
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ស្្ប់សទ។សអស្យ៥៩:២

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  បណ្តា សា

 រចួពពះសយហលូវ៉ាដ៏ជាពពះពទង់មានបនទាលូលសៅពស់ថ្«សោយសពោះឯង

ោនសធ្ើដលូសច្ះសនាះសៅក្ុងអស់ទំាងពួកសត្សសរុកសត្ឆពពឯងជាសត្ពតរូវ

បណ្ាស្សហើយគឺឯងពតរូវលលូនដតនឹងសោះសហើយពតរូវសីុធលូលីដីអស់១ជីវតិ»។

ពស់ជាសត្ដដលពពះោនសលើកតសមកើងខ្ពស់សលើសអស់ទំាងសត្នានាឥឡលូវ

សនះោនបនាទា បមកទាបជាងសគបំ្ុតវញិសហើយពតរូវោនមនុសសេស្អប់សខ្ពើម្ង

ចាប់តំាងពីវាោនសធ្ើជាភ្ាក់ង្ររបស់ស្តំាងមក។«រចួពទង់ក៏មានបនទាលូល

សៅអវ័ោមថ្សោយសពោះឯងោនស្្ប់តាមពបពន្ធឯងសហើយសីុដ្លាសឈើសនាះ

ដដលអញោនហាមមិនឱ្យសីុសឡើយសនាះដីពតរូវបណ្ាស្សោយសពោះឯង

ឯងពតរូវរកសីុពីដីសោយសនឿយហត់អស់១ជីវតិដីនឹងដុះជាបនាលា សហើយនិង

អញ្ច ញឱ្យឯងឯងពតរូវសីុអស់តិណជាតិដដលដុះសៅដសសចំការឯងនឹងោន

អាហារសីុសោយការដបកសញើសដរាបដល់ឯងពតឡប់សៅជាដីវញិពីសពោះ

អញោនយកឯងពីដីមកដ្ិតឯងជាធលូលីក៏ពតរូវពតឡប់សៅជាធលូលីដីវញិ»។

ពពះោនោក់បណ្ាស្ដល់ដីពីសពោះអំសពើោបរបស់សគទំាងពីរនាក់

ដដលោនបរសិភាគដ្លាដឹងខុសពតរូវ។សហើយមានបនទាលូលថ្«ឯងពតរូវរកសីុពីដី

សោយសនឿយហត់អស់១ជីវតិ»។ពពះពទង់ោនពបទានអ្ីៗពគប់យ៉ងសុទ្ធដត

ល្អដល់ពួកសគដតឥឡលូវសនះដបរជាោយឡំជាមួយនឹងការអាពកក់វញិ។ឥឡលូវ

សនះពទង់ោនពបកាសថ្ពួកសគពតរូវសីុ(្ល)ពីដីមាននវ័យថ្ពួកសគពតរូវដត

សៅជាមួយនឹងអំសពើោបអស់មួយជីវតិសគ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក៤២

ខចងចំា

ចលូរទីពឹងដល់ពពះសយហលូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្កំុឲ្យពឹងដ្្អកសលើសយបល់របស់ខលាួន

សឡើយពតរូវឲ្យទទួលស្្គ ល់ពទង់សៅពគប់ទំាង្ លាលូវឯងចុះសនាះពទង់នឹងដំរង់

អស់ទំាង្ លាលូវពចករបស់ឯង។សុភាសិត៣:៥-៦



សសចក្ីល្ួងនិងការធ្លា ក់ចុះ-ទំពវ័រ-45-

អាទឆិត្យ-២៨ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដលូសច្ះដដលោបោនចលូលមកក្ុងសោកីយ៍

សោយស្រមនុសសេដតម្ាក់សហើយក៏មានសសចក្ីស្លា ប់ចលូលមកដដរសោយស្រ

អំសពើោបសនាះជាយ៉ងណាសនាះសសចក្ីស្លា ប់ោន្ លាងរាលោលដល់

មនុសសេពគប់គ្្យ៉ងសនាះដដរដ្ិតពគប់គ្្ោនសធ្ើោបសហើយ។រ ៉លូម៥:១២

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការកាត់នទាសែលស់្លា ប់

 ពលូជមនុសសេពតរូវោនទទួលការឈឺចាប់សោយសសចក្ីល្ួងរបស់

ស្តំាងចាប់ពីសពលសនាះមក។ជីវតិដដលពតរូវពុះោរនឹងការង្រដ៏ធងាន់ធងារយ៉ង

សនឿយហត់ជានិចចពតរូវោនធ្លា ក់មកសលើអវ័ោមជំនួសឱ្យការង្រដ៏រកីរាយដដល

គ្ត់ធ្លា ប់មានពីមុនរហលូតមក។ពួកសគពតរូវកាលា យជាទាសករឆនការខកចិត្

ទុក្ខពពរួយនិងការឈឺចាប់សហើយទីបំ្ុតដល់ដំណាក់កាលដដលមិនអាចសោះ

សស្យោន។ពួកសគពតរូវោនពពះបសងកើតសឡើងពីធលូលីដីមកសហើយក៏ពតរូវពតឡប់

សៅជាធលូលីដីវញិ។   

 ពពះោនមានបនទាលូលពោប់ពួកសគថ្ពួកសគពតរូវដតចាកសចញពីសួនចបារ

សអដដនដដលជាលំសៅរបស់ពួកសគ។ពួកសគោនចាញ់សោកស្តំាងសហើយ

សជឿតាមោក្យសំដីរបស់វាថ្ពពះមានបនទាលូលកុហក។សោយស្រការសលមើស

នឹងចបាប់របស់ពួកសគពួកសគោនសបើក្លាលូវឱ្យស្តំាងចលូលសៅកាន់ពួកសគយ៉ង

ង្យសហើយពពះមិនអាចទុកសគឱ្យសៅក្ុងសួនចបារសអដដនតសៅសទៀតោន

សឡើយដ្ិតសគនឹងអាចចលូលសៅកាន់សដើមជីវតិសហើយសបះដ្លាពីសដើមសនាះរចួរស់

សៅជាមនុសសេមានោបរហលូតតសៅ។ពួកសគអង្រករសំុរស់សៅទីសនាះតសៅ

សទៀតសទាះបីជាសគដឹងថ្សគោនោត់បង់សិទ្ធិរស់សៅក្ុងសួនចបារសអដដន

សនាះសហើយក៏សោយ។ពួកសគោនសនយាថ្សៅឆ្ងាមុខសគនឹងស្្ប់បង្្គ ប់ពពះ

ទំាងសសរុង។សគោនដឹងយ៉ងចបាស់ថ្ការធ្លា ក់ចុះពីភាពគ្ម នសទាសសៅជា

ភាពមានសទាសរបស់សគសគមិនអាចទទួលកមាលា ំងវញិសទដតសគពតរូវទទួលនលូវ

ភាពកសមសាយយ៉ងធំសៅវញិ។សគមិនោនរកសាទុកនលូវសសចក្ីសុចរតិរបស់សគ

កាលពីសគសៅជាមនុសសេបរសុិទ្ធនិងជាអ្កគ្ម នសទាសដ៏សបបាយសនាះសទ



ទំពវ័រ-46-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សហើយសគមិនមានកមាលា ំងពគប់ពគ្ន់សដើម្ីនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងសសចក្ីល្ួង

របស់អារកសេសទអំសពើោបោនសស្យរាជ្យសលើចិត្សគរហលូតសហើយ។ពួកសគយំ

្ងាលូរទង្គឹះខសេឹកខសួេលសោយការស្្យសពកាយ។ឥឡលូវសនះសគដឹងថ្លទ្ធ្លឆន

អំសពើោបគឺសសចក្ីស្លា ប់។

 ពពះោនពតាស់បង្្គ ប់ឱ្យពួកសទវតាចំាយម្លាលូវចលូលសៅកាន់សដើមជីវតិ។

វាគឺជាដ្នការដដលោនគិតគលូរយ៉ងល្អិតល្អន់របស់ស្តំាងដដលសធ្ើឱ្យអវ័ោម

និងសអវ៉ាមិនស្្ប់បង្្គ ប់ពពះទទួលការមិនសព្ពពះហឫទវ័យពីពពះសហើយ

បនាទា ប់មកចាកសចញពីសដើមជីវតិសហើយរស់សៅជាមនុសសេមានោបអស់មួយ

ជីវតិ។បុ៉ដន្ពពះោនបញជាលូ នសទវតាបរសុិទ្ធឱ្យសៅរារាងំ្លាលូវចលូលសៅកាន់សដើម

ជីវតិ។សៅជំុវញិសទវតាទំាងសនាះមានពនលាឺរសមីចំាងពវ័ទ្ធជំុវញិបសងកើតោនជាោវ

សភលាើងពគប់ទិស។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ស្្ជំពលូក៩:១-១០

ខចងចំា

ដ្ិតឈ្ួលរបស់អំសពើោបសនាះជាសសចក្ីស្លា ប់ដតអំសណាយទានឆនពពះវញិ

គឺជាជីវតិដ៏សៅអស់កល្ជានិចចសោយពពះពគីសទាសយស៊លូវជាពពះអមាច ស់ឆន

សយើងរាល់គ្្។រ ៉លូម៦:២៣



ដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះ-ទំពវ័រ-47-

៥

ដផនការនននសចកតេីសនង្គ្រា ះ

ចន្ទ-២៩ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដ្ិតឈ្ួលរបស់អំសពើោបសនាះជាសសចក្ី

ស្លា ប់ដតអំសណាយទានឆនពពះវញិគឺជាជីវតិដ៏សៅអស់កល្ជានិចចសោយ

ពពះពគីសទាសយស៊លូវជាពពះអមាច ស់ឆនសយើងរាល់គ្្។រ ៉លូម៦:២៣

 សសចក្ីទុក្ខពពរួយោនសកើតមានសពញស្ថា នសួគ៌សពលដដលសគោនដឹង

ថ្មនុសសេពតរូវោនោត់បង់សហើយពិភពសោកដដលពពះោនបសងកើតពតរូវោន

បំសពញសោយសសចក្ីស្លា ប់ពតរូវ្្នាទា សោយសសចក្ីសវទនាជំងឺតមាក ត់សហើយ

អ្កដដលមិនសពញចិត្នឹងសសចក្ីទំាងសនះមិនអាចសគចសវះោនសឡើយ។

ពគរួស្រសោកអវ័ោមទំាងមលូលពតរូវដតស្លា ប់។ខញាុំោនស�ើញពពះសយស៊លូវ

ជាទីសសឡាញ់និងស�ើញមានការបង្ហា ញពីការអាណិតអាសលូរនិងការសស្ក

ស្្យសៅនឹងពពះភវ័ង្ក្របស់ពទង់។រសំពចសនាះខញាុំោនស�ើញពទង់យងចលូល

សៅជិតពនលាឺដ៏ភលាឺឆពកដលងដដលហុ៊ំពវ័ទ្ធពពះវរបិតា។សទវតាដដលមកជាមួយខញាុំ

ោនពោប់ថ្ពពះអង្គកំពុងដតមានបនទាលូលយ៉ងជិតស្ិទ្ធជាមួយពពះវរបិតាពទង់។

ការ្ប់ោរម្ភរបស់ពួកសទវតាទំាងឡាយហាក់បីដលូចជាសកើន ល្ា ំងសឡើងៗ

សៅសពលដដលពពះសយស៊លូវកំពុងដតទាក់ទងជាមួយពពះវរបិតា។ពពះអង្គពតរូវ

ោនបិទោំងសោយសិរលី្អរបស់ពពះវរបិតាបីដងសហើយសលើកទីបីពពះអង្គ

ោនសចញពីពពះវរបិតាមកសគអាចសមើលពពះកាយរបស់ពទង់ស�ើញ។

ពពះភវ័ង្ក្របស់ពពះអង្គសងាប់សសងាៀមដលូចជារចួ្ុតពីភាពអល់ឯក

និងបញ្ហា ទំាងឡាយពពមទំាងមានដចងចំាងសោយពពះទវ័យសមត្ានិងសសចក្ី

សសឡាញ់ដដលមិនអាចពណ៌នាោន។

 បនាទា ប់មកពទង់ោនពោប់ដល់ពពួកសទវតាឱ្យដឹងថ្្លាលូវឆនការរសំោះ



ទំពវ័រ-48-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ខលាួនពតរូវោនបសងកើតសឡើងសពមាប់មនុសសេសហើយ។ពពះអង្គោនពោប់ដល់ពួក

សទវតាថ្ពទង់ោនអង្រករពពះវរបិតាសហើយោនលះបង់ពពះជនមរបស់ពទង់

ជាឆ្លាសោះសហើយទទួលសទាសដល់ស្លា ប់សនាះមកោក់សលើអង្គពទង់ដដល

សោយស្រពពះអង្គមនុសសេអាចរកស�ើញការអត់ឱនសទាស។គឺតាមរយៈតឆមលា

ឆនពពះសោហិតនិងការស្្ប់បង្្គ ប់តាមបញញាត្ិរបស់ពពះសគអាចមានការគ្ប់

ពពះហឫទវ័យរបស់ពពះសហើយពតរូវោននំាពតឡប់មកកាន់សួនចបារដ៏ល្អនិង

បរសិភាគដ្លាឆនសដើមជីវតិវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖រ ៉លូមជំពលូក៨:២៦-៣៩

ខចងចំា

ដ្ិតឈ្ួលរបស់អំសពើោបសនាះជាសសចក្ីស្លា ប់ដតអំសណាយទានឆនពពះវញិ

គឺជាជីវតិដ៏សៅអស់កល្ជានិចចសោយពពះពគីសទាសយស៊លូវជាពពះអមាច ស់ឆន

សយើងរាល់គ្្។រ ៉លូម៦:២៣

អង្គារ-៣០ វិច្ឆិកា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនសលចមកឲ្យខញាុំស�ើញ

កាលពីសដើមសោយពពះបនទាលូលថ្សអើអញោនសសឡាញ់ឯងសោយសសចក្ី

សសឡាញ់ដ៏សថាិតសសថារសៅអស់កល្សហតុសនះោនជាអញទាញនំាឯងមក

សោយសសចក្ីសប្ុរស។សយសរមា៣១:៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  មានផលាលូវនននសចកតេីសនង្គ្រា ះដតមួយគត់

 ដំបលូងសឡើយសទវតាមិនមានភាពរកីរាយសឡើយសពោះសម(ពពះសយស៊លូវ)

របស់សោកមិនោនពិភាកសាអ្ីជាមួយសគសស្ះដតោនសបើកបង្ហា ញដល់សោក

នលូវដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះសៅវញិ។ពពះសយស៊លូវោនពោប់ដល់ពួកសទវតា

ថ្ពពះអង្គនឹងគង់សៅចសនាលា ះសសចក្ីសពកាធរបស់ពពះវរបិតានិងមនុសសេដដល

មានសទាសដដលពទង់អាចទទួលការទុចចរតិនិងការពបមា្បុ៉ដន្មានមនុសសេ

មួយចំនួនតលូចនឹងទទួលពទង់ជាពពះរាជបុពតារបស់ពពះ។មនុសសេសឹងដតទំាង

អស់នឹងស្អប់ពទង់សហើយបដិសសធពទង់។ពពះអង្គនឹងលះសចាលសិរលី្អទំាង



ដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះ-ទំពវ័រ-49-

អស់របស់ពទង់សៅស្ថា នសួគ៌យងមកដ្នដីសោយបនាទា បអង្គពទង់ជាមនុសសេ

ទទួលសសចក្ីល្ួងទំាងឡាយដដលនឹងវាយពបហារសៅសលើពពះអង្គឥត

ឈប់ឈរដលូចជាមនុសសេដដរសដើម្ីឱ្យពទង់អាចពជាបនលូវវធីិជួយដល់អ្កដដល

ពតរូវល្ួងសហើយទីបំ្ុតបនាទា ប់ពីសបសកកមមជាពគរូរបស់ពទង់ពតរូវោនសសពមច

មកពទង់ពតរូវធ្លា ក់សៅក្ុងឆដមនុសសេសហើយទទួលរងពទំានលូវអំសពើសឃារសៅ

និងការឈឺចាប់យ៉ង ល្ា ំងដដលស្តំាងនិងសទវតារបស់វាបណ្ាលឱ្យមនុសសេ

កំណាចសធ្ើសៅសលើពទង់ឱ្យពតរូវសុគតយ៉ងសឃារសៅបំ្ុតគឺព្ួយរសៅចសនាលា ះ

ស្ថា នសួគ៌និងដ្នដីដលូចជាមនុសសេមានោបដដលមានសទាសដដរពទង់ពតរូវរង

នលូវការឈឺចាប់ដ៏គួរឱ្យភវ័យ ល្ា ចដដលសលូម្ីដតសទវតាក៏មិនអាចសមលាឹងសមើល

ឱ្យចំដដរសហើយដបរជាោនង្កពពះភវ័ង្ក្សចញពីទសសេនីយភាពសនាះសៅវញិ។

ពទង់មិនដមនពតរូវរងពទំាពតឹមដតការឈឺចាប់្ងរាងកាយបុ៉សណាណ ះសទបុ៉ដន្គឺ

ការឈឺចាប់្ង្លាលូវចិត្សទៀត្ងដដលមានទមងាន់ធងាន់ជាងការឈឺចាប់្ងរាង

កាយមិនអាចសពបៀប្ទាឹមោនសឡើយ។ទមងាន់ឆនអំសពើោបសលើសោកិយទំាងមលូល

សថាិតសៅសលើពទង់។ពទង់ោនពោប់ពួកសគថ្ពទង់នឹងពតរូវសុគតសហើយមាន

ពពះជនមរស់សឡើងវញិសៅឆ្ងាទី៣រចួពទង់នឹងសឡើងសៅឯពពះវរបិតាសដើម្ីទលូល

អង្រនលូវអំសពើោបរបស់មនុសសេមានសទាសដដលមានះរងឹរលូស។

 សទវតាោនពកាបថ្្យបង្គំសៅចំសោះពទង់។សទវតាទំាងសនាះសុខចិត្

លះបង់ជីវតិរបស់សោក។ពពះសយស៊លូវោនមានបនទាលូលសៅកាន់ពួកសទវតាថ្

ពទង់ពតរូវដតសុគតសដើម្ីសសង្ង្្គ ះមនុសសេជាសពចើនដ្ិតពពះជនមរបស់សទវតា

មិនអាចសងបំណុលសនាះរចួសទ។មានដតពពះជនមរបស់ពពះអង្គមួយគត់ដដល

ពពះវរបិតាទទួលជាឆ្លាសោះរបស់មនុសសេ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សអស្យជំពលូក៥៣

ខចងចំា

ដ្ិតឈ្ួលរបស់អំសពើោបសនាះជាសសចក្ីស្លា ប់ដតអំសណាយទានឆនពពះវញិ

គឺជាជីវតិដ៏សៅអស់កល្ជានិចចសោយពពះពគីសទាសយស៊លូវជាពពះអមាច ស់ឆន

សយើងរាល់គ្្។រ ៉លូម៦:២៣



ទំពវ័រ-50-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពុធ-១ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ទលូលបង្គំនឹងសពចៀងពីពពះគុណឆនពពះសយហលូវ៉ា

ជាដរាបមាត់ទលូលបង្គំនឹងសំដដងឲ្យស្្គ ល់សសចក្ីសស្ម ះពតង់របស់ពទង់រហលូត

ដល់អស់ទំាងដំណតសៅ។ទំនុកតសមកើង៨៩:១

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  កពះនយស៊លូវសខុចិតតេសគុតនែើម្ជីួយសនង្គ្រា ះ

 ពពះសយស៊លូវក៏ោនពោប់សៅសទវតាទំាងអស់ថ្ពួកសោកនឹងមាន

ចំដណកដដលពតរូវបំសពញដដរគឺសៅជាមួយពពះអង្គនិងចសពមើនកមាលា ំងដល់ពទង់

សៅសពលពិោកៗ។ដ្ិតពទង់នឹងសកើតជាមនុសសេដដលមានោបសហើយកមាលា ំង

របស់ពទង់មិនសសមើនឹងកមាលា ំងរបស់ពួកសទវតាសឡើយរចួសទវតានឹងសធ្ើជាស្កសេី

ឆនការបនាទា បពពះកាយការឈឺចាប់ដ៏ធំរបស់ពទង់សហើយសៅសពលដដលសទវតា

ទតស�ើញនលូវការឈឺចាប់របស់ពពះអង្គនិងការស្អប់សខ្ពើមរបស់មនុសសេចំសោះ

ពទង់សោក(សទវតា)នឹងមានអារមមណ៍រសំជើបរជួំលយ៉ង ល្ា ំងសហើយសោយ

ស្រដតសសចក្ីសសឡាញ់របស់សទវតាចំសោះពទង់សោកចង់ជួយសសង្ង្្គ ះ

និងរសំោះពពះអង្គសចញពីឃាតកបុ៉ដន្សគមិនពតរូវរ ំ្ នដល់អ្ីដដលសគោនសមើល

ស�ើញសនាះសឡើយសហើយសោកគួរដតរមួចំដណកជាមួយនឹងការមានពពះជនមរស់

សឡើងវញិរបស់ពទង់ដដលជាដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះសហើយពពះវរបិតារបស់

ពទង់ោនទទួលយកដ្នការសនាះ។

 ពពះសយស៊លូវោនកមសាន្ចិត្និងសលើកទឹកចិត្ដល់ពួកសទវតាទំាងសពកៀម

ពកំឆពកដលងសហើយពទង់ោនពោប់ដល់សទវតាទំាងអស់ថ្ពីសនះសៅមុខអ្ក

ដដលពទង់ោនសោះនឹងសៅជាមួយពទង់និងរស់សៅជាមួយពទង់ជាសរៀង

រហលូតនិងថ្សោយការសុគតរបស់ពទង់ពទង់នឹងសសង្ង្្គ ះដល់មនុសសេជាសពចើន

និងបំផ្លា ញអំណាចរបស់អារកសេ។សហើយពពះវរបិតារបស់ពពះអង្គនឹងពបទាន

នគរនិងភាពដ៏ឧត្មឆននគរសៅ្ងសពកាមស្ថា នសួគ៌ទំាងមលូលថ្្យពទង់

សហើយពពះអង្គនឹងពគប់ពគងជាសរៀងរហលូត។ស្តំាងនិងអ្កមានោបនឹងពតរូវ

ោនបំផ្លា ញសហើយមិនអាចរ ំ្ នដល់ស្ថា នសួគ៌ឬដ្នដី្មីដ៏ស្្អ តតសៅ

សទៀតសឡើយ។ពពះសយស៊លូវបង្្គ ប់ឱ្យសទវតាឆនស្ថា នសួគ៌ោនសសរុះសសរួលជា



ដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះ-ទំពវ័រ-51-

មួយនឹងដ្នការដដលពពះវរបិតាពទង់ោនទទួលយកសហើយឱ្យមានអំណរ

ជាមួយនឹងការសុគតរបស់ពទង់សពមាប់ឱ្យមនុសសេដដលោនធ្លា ក់ចុះអាចនឹង

ោនសលើកតសមកើងសឡើងវញិសហើយនិងោនគ្ប់ពពះហបញាទវ័យដល់ពពះវរបិតា

និងសធ្ើឱ្យស្ថា នសួគ៌ោនជាទីរកីរាយ។

 សពលសនាះសសចក្ីអំណរដដលមិនអាចពណ៌នាោនបំសពញដល់

ស្ថា នសួគ៌ទំាងមលូល។សហើយសទវតាឆនស្ថា នសួគ៌ោនសពចៀងចសមៀងសរសសើរ

តសមកើងនិងសកាតសរសសើរ។ពួកសោកោនសដញពិណសហើយោនបនលាឺសំសឡង

សពចៀងយ៉ងខ្ពស់ដដលសគមិនធ្លា ប់ោនសពចៀងពីមុនមកសពមាប់សសចក្ីសមត្ា

ករណុាដ៏ឧត្មនិងភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពពះក្ុងការពបទានពពះរាជបុពតាជាទី

សសឡាញ់ឱ្យសៅសុគតជំនួសពួកមនុសសេបះសោរ។សសចក្ីសរសសើរនិងសសចក្ី

សសឡាញ់ពតរូវោនចាក់បងហាលូរសៅសលើការលះបង់និងពលិកមមរបស់ពពះសយស៊លូវ

ដដលពទង់យល់ពពមចាកសចញពីពពះឱរារបស់ពពះវរបិតាសហើយសពជើសសរ ើស

យកជីវតិឆនការឈឺចាប់និងការទង្គឹះពពះទវ័យរហលូតដល់សុគតសោយអាម៉ាស់

សដើម្ីពបទានពពះជនមដល់មនុសសេសោក។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក៩៨

ខចងចំា

ដ្ិតឈ្ួលរបស់អំសពើោបសនាះជាសសចក្ីស្លា ប់ដតអំសណាយទានឆនពពះវញិ

គឺជាជីវតិដ៏សៅអស់កល្ជានិចចសោយពពះពគីសទាសយស៊លូវជាពពះអមាច ស់ឆន

សយើងរាល់គ្្។រ ៉លូម៦:២៣

ពពហស្បតិ៍-២ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដ្ិតពពះពទង់សសឡាញ់មនុសសេសោកដល់

សម៉លាះោនជាពទង់ពបទានពពះរាជបុពតាពទង់ដត១សដើម្ីឲ្យអ្កណាដដលសជឿ

ដល់ពពះរាជបុពតាសនាះមិនពតរូវវនិាសសឡើយគឺឲ្យមានជីវតិអស់កល្ជានិចច

វញិ។យ៉លូហាន៣:១៦

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  នសចកតេីកសឡាញែ់៏េស្ចា រ្យរបសក់ពះ

 សទវតាោនមានបនទាលូលថ្«អ្កគិតថ្ពពះវរបិតាោនពបទានពពះរាជ



ទំពវ័រ-52-សរឿងឆនការសពោសសោះ

បុពតាជាទីសសឡាញ់សោយគ្ម នការឈឺចាប់ឬ?សទសលូម្ីដតពពះសៅស្ថា ន

សួគ៌ក៏សោយក៏ពិតជាមានការឈឺចាប់ដដរសតើពតរូវទុកឱ្យមនុសសេដដលមាន

សទាសពតរូវស្លា ប់ឬមួយក៏ពតរូវលះបង់ពពះរាជបុពតាជាទីសសឡាញ់ឱ្យមកសុគត

ជំនួសពួកសគ»។ពួកសទវតាមានការចាប់អារមមណ៍ចំសោះសសចក្ីសសង្ង្្គ ះ

ដល់មនុសសេ ល្ា ំងណាស់ដដលសោកអ្កអាចរកស�ើញសៅក្ុងចំសណាមពួក

សទវតានលូវអ្កដដលហ៊ានលះបង់សិរលី្អនិងលះបង់ជីវតិសពមាប់មនុសសេសោក

ដដលពតរូវវនិាសសនះ។សទវតាដដលដហហមខញាុំសនាះោនសោលសឡើងថ្«បុ៉ដន្

គ្ម នពបសយជន៍សស្ះសឡើយ។ការសលមើសចបាប់សនាះធំណាស់ពពះជនមរបស់

សទវតាមិនអាចសងបំណុលសនាះោនសឡើយ។គ្ម នអ្ីសពរៅពីការសុគតនិង

ការជួយសំុសទាសរបស់ពពះរាជបុពតាសនាះសស្ះសឡើយដដលអាចនឹងសង

ឆ្លាសោះនិងសសង្ង្្គ ះមនុសសេោត់បង់ពីទុក្ខសស្កការអស់សង្ឹមនិង

ក្ីសវទនាសនះោន។បុ៉ដន្ការង្ររបស់សទវតាគឺពពះោនចាត់តំាងឱ្យសឡើងចុះ

នំាយកការកមសាន្ចិត្ដ៏មានកមាលា ំងពីសិរលី្អសៅលួងសោមពពះរាជបុពតាឆន

ពពះសៅក្ុងការឈឺចាប់របស់ពទង់និងដ្រកសាដល់ពទង់។សទវតាក៏មាន

ការង្រយងតាមនិងដ្រកសាពបជារាសសរ្បស់ពពះដ៏មានពពះគុណពីសទវតា

អាពកក់និងពីភាពងងឹតដដលហុ៊ំពវ័ទ្ធជំុវញិសគជានិចចសោយស្តំាង្ងដដរ។

 សដើម្ីសសង្ង្្គ ះមនុសសេោត់បង់មនុសសេដដលពតរូវវនិាសសហតុសនះសហើយ

សទើបពពះអង្គោនអនុញ្ញា តឱ្យពពះរាជបុពតាសងាួនភាងា របស់ពទង់មកសុគតសោយ

ស្រការពបពពឹតិ្រលំងរបស់មនុសសេ។

 ស្តំាងមានអំណរម្ងសទៀតជាមួយនឹងសទវតារបស់វាសោយោនទាញ

ពពះរាជបុពតារបស់ពពះឱ្យចុះពីតំដណងដ៏ខ្ពស់សោយការសធ្ើឱ្យមនុសសេធ្លា ក់ចុះ។

វាោនពោប់ដល់សទវតារបស់វាថ្សៅសពលដដលពពះសយស៊លូវទទួលយកនិសសេវ័យ

ជាមនុសសេដដលធ្លា ក់ចុះវានឹងអាចយកឈ្ះសលើពទង់និងរារាងំការសសពមច

ដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះរបស់ពទង់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖កលូរនិ ល្ូសទី១ជំពលូក១៣



ដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះ-ទំពវ័រ-53-

ខចងចំា

ដ្ិតឈ្ួលរបស់អំសពើោបសនាះជាសសចក្ីស្លា ប់ដតអំសណាយទានឆនពពះវញិ

គឺជាជីវតិដ៏សៅអស់កល្ជានិចចសោយពពះពគីសទាសយស៊លូវជាពពះអមាច ស់ឆន

សយើងរាល់គ្្។រ ៉លូម៦:២៣

សុព្រ-៣ ធ្នូ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ជាពនលាឺសហើយជាសសចក្ី

សសង្ង្្គ ះរបស់ខញាុំសតើខញាុំនឹងពតរូវ្ លា ចចំសោះអ្កណាពពះសយហលូវ៉ាពទង់ជាទីពឹង

ពំនាក់ឆនជីវតិខញាុំសតើពតរូវឲ្យខញាុំភវ័យចំសោះអ្កណា។ទំនុកតសមកើង២៧:១

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  រ លូបភាពននស្តាងំ

 ខញាុំពតរូវោនបង្ហា ញឱ្យស�ើញស្តំាងជាសទវតាដ៏សបបាយរកីរាយយ៉ង

ខ្ពស់មួយអង្គដលូចពីមុន។រចួមកខញាុំពតរូវោនបង្ហា ញឱ្យស�ើញនលូវលក្ខណៈដដល

វាមានសៅសពលសនះ។វាសៅដតបសញចញពទង់ពទាយដ៏សប្ុរស។លក្ខណៈ

របស់វាសៅដតឆ្លា្្លូរដ្ិតវាជាសទវតាដដលោនធ្លា ក់ចុះ។បុ៉ដន្ទឹកមុខរបស់

វាសោរសពញសោយការ្ប់ោរម្ភកង្ល់ការមិនសបបាយចិត្ការពយាោទ

សម្អប់សសចក្ីប៉ងពោថ្្ការសោកបសញ្្តនិងអំសពើអាពកក់ពគប់ដបបយ៉ង។

ខញាុំោនស�ើញថ្ការអាពកក់ោនពគប់ពគងសលើរលូបវាយ៉ងយលូរដដលសធ្ើឱ្យគុណ

សម្ត្ិល្ៗអ ទំាងអស់របស់វាពតរូវោនរោយអស់សហើយសៅក្ុងខលាួនវាមានដត

លក្ខណៈអាពកក់ោនរកីចសពមើនសឡើង។ដភ្ករបស់វាមុតវាងឆវនិងបង្ហា ញ

នលូវសសចក្ីអង់អាច។មាឌរបស់វាធំសហើយស្ច់ឈ្មរបស់វាសសស់ថ្លា 

ដលូចជាឆដនិងមុខរបស់វាដដរ។សៅសពលដដលខញាុំោនសមលាឹងសមើលវាវាយកឆដ

សំ្្ពទចង្ក ។បង្ហា ញថ្វាកំពុងគិតពិចារណាយ៉ងដវងឆាងា យ។ទឹកមុខញញឹម

របស់វាសធ្ើឱ្យខញាុំញវ័រវាមានសពញសោយការអាពកក់និងភាពវាងឆវក្ុងឋានៈជា

ស្តំាង។ភាពញញឹមសនះគឺជាការញញឹមដដលវាមានសៅសពលដដលវាដឹង

ចបាស់ពីអ្ករងសពគ្ះរបស់វាសហើយសៅសពលដដលវាសមលាឹងមិនោក់ដភ្កសៅ

សលើអ្ករងសពគ្ះទំាងឡាយសៅក្ុងអនាទា ក់របស់វាភាពញញឹមសនះរកីធំគួរឱ្យ



ទំពវ័រ-54-សរឿងឆនការសពោសសោះ

រន្ធត់។

 សោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាោនចាកសចញពីសួនចបារជាទីសសឡាញ់

ដដលពួកសគធ្លា ប់ដតសបបាយរកីរាយសោយភាពសពកៀមពកំដ៏ទន់ទាបមិនអាច

ដ្លាងោនរហលូតដល់សពលពួកសគោនពបពពឹត្សលមើសសៅនឹងបញញាត្ិរបស់ពពះ។

បរយិកាសក៏ោនដពបពបរួលគឺដលងដលូចមុនសពលដដលពួកសគពបពពឹត្រលំង

សទៀតសហើយ។ពពះោនសសលាៀកោក់ឱ្យពួកសគសោយសំសលៀកបំោក់ដដលសធ្ើពី

ដស្កសត្សដើម្ីការោរពួកសគពីភាពរង្ញវ័រញាក់និងពីកំសៅដដលសគោន

ទទួល។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ការីជំពលូក៣

ខចងចំា

ដ្ិតឈ្ួលរបស់អំសពើោបសនាះជាសសចក្ីស្លា ប់ដតអំសណាយទានឆនពពះវញិ

គឺជាជីវតិដ៏សៅអស់កល្ជានិចចសោយពពះពគីសទាសយស៊លូវជាពពះអមាច ស់ឆន

សយើងរាល់គ្្។រ ៉លូម៦:២៣

សៅរ៍-៤ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដ្ិតគឺសោយពពះគុណដដលអ្ករាល់គ្្ោន

សសង្ង្្គ ះសោយស្រសសចក្ីជំសនឿសហើយសសចក្ីសនាះក៏មិនដមនសកើតពីអ្ក

រាល់គ្្ដដរគឺជាអំសណាយទានរបស់ពពះវញិ។សអសភសលូរ២:៨

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ចបាប់របសក់ពះដែលមិនអាចដកដកប

 សទវតាទំាងឡាយោនសកើតទុក្ខសស្កសៅសោយស្រការមិនស្្ប់

បង្្គ ប់និងការធ្លា ក់ចុះរបស់សោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាដដលសធ្ើឱ្យសសចក្ី

សពកាធរបស់ពពះពតរូវធ្លា ក់សៅសលើមនុសសេសោកពគប់គ្្។ពួកសគពតរូវោនកាត់

ផ្្ច់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពពះសហើយពតរូវោនទមាលា ក់ចលូលសៅក្ុងសសចក្ី

សវទនាដ៏អស់សង្ឹម។ចបាប់របស់ពពះមិនអាចដកដពបសដើម្ីតពមរូវសៅតាម

សសចក្ីពតរូវការចំាោច់របស់មនុសសេសឡើយដ្ិតសៅក្ុងការសរៀបចំរបស់ពពះ

ចបាប់សនះមិនដដលោត់បង់ឥទ្ធិពលឬសោះបង់ការទាមទារមួយចំដណកដ៏តលូច



ដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះ-ទំពវ័រ-55-

ណាមួយសឡើយ។

 ពពះោនចាត់សទវតាឱ្យសៅជួបគលូសសករដដលោនធ្លា ក់ចុះសហើយពោប់

ពួកសគថ្សទាះបីជាពួកសគដលងមានលក្ខណៈជាមនុសសេបរសុិទ្ធសហើយោត់

បង់សួនចបារសអដដនជាលំសៅស្ថា នរបស់សគសោយស្រដតអំសពើរលំងនឹងចបាប់

របស់ពួកសគក៏សោយក៏ករណីរបស់សគមិនអស់សង្ឹមទំាងសសរុងសនាះដដរ។

រចួសទវតាោនពោប់ពួកសគថ្ពពះរាជបុពតារបស់ពពះដដលោនសនទានាជា

មួយពួកសគសៅសួនសអដដនពទង់មានពពះហឫទវ័យអាណិតអាសលូរដល់ពួកសគ

ជា ល្ា ំងសៅសពលដដលពទង់ោនទតស�ើញស្ថា នភាពដ៏អស់សង្ឹមរបស់ពួក

សគសហើយពទង់សព្ពពះហឫទវ័យទទួលទណ្ឌ កមមជំនួយពួកសគសោយផ្ទា ល់

ពពះអង្គសហើយសុគតជំនួយពួកសគសដើម្ីឱ្យមនុសសេមានជីវតិរស់សៅសោយ

ស្រសសចក្ីជំសនឿសៅសលើតង្្យធួននឹងោបដដលពពះពគីសទាោនសធ្ើសពមាប់

សគ។តាមរយៈពពះពគីសទាទ្ារឆនសសចក្ីសង្ឹមពតរូវោនសបើកសឡើងសហើយមនុសសេ

មិនពតរូវសៅសពកាមការពគប់ពគងរបស់ស្តំាងសទៀតសឡើយសទាះបីជាសគមាន

ោបយ៉ងណាក៏សោយ។ជំសនឿសលើសសចក្ីល្អរបស់ពពះរាជបុពតាឆនពពះអាច

ជួយសលើកសទាួយមនុសសេឱ្យទប់ទល់នឹងឧោយកលរបស់ស្តំាង។សពលសវោ

ឆនការស្កល្ងពតរូវោនពបទានឱ្យសគដដលតាមរយៈជីវតិដដលោនដកដពប

និងជំសនឿសៅសលើតង្្យធួននឹងោបឆនពពះរាជបុពតារបស់ពពះពួកសគនឹងពតរូវ

ោនសសង្ង្្គ ះ។ពួកសទវតាោនរ៉ាយរ៉ាប់ពោប់សគនលូវទុក្ខកង្ល់សៅនគរស្ថា នសួគ៌

សពលដដលោនឮសសចក្ីពបកាសថ្ពួកសគោនពបពពឹត្រលំងនឹងបញញាត្ិរបស់

ពពះដដលសធ្ើឱ្យពពះពគីសទាសព្ពពះហឫទវ័យលះបង់ពពះជនមដ៏មានតឆមលារបស់ពទង់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖យ៉លូហានជំពលូក១០:៩-១៨

ខចងចំា

ដ្ិតឈ្ួលរបស់អំសពើោបសនាះជាសសចក្ីស្លា ប់ដតអំសណាយទានឆនពពះវញិ

គឺជាជីវតិដ៏សៅអស់កល្ជានិចចសោយពពះពគីសទាសយស៊លូវជាពពះអមាច ស់ឆន

សយើងរាល់គ្្។រ ៉លូម៦:២៣



ទំពវ័រ-56-សរឿងឆនការសពោសសោះ

អាទឆិត្យ-៥ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពទង់ោនសពោសឲ្យសយើងរចួពីអំណាចឆន

សសចក្ីងងឹតសហើយផ្លា ស់សយើងមកក្ុងនគររបស់ពពះរាជបុពតាសងាួនភាងា ឆន

ពទង់សយើងរាល់គ្្មានសសចក្ីសពោសសោះក្ុងពពះរាជបុពតាសនាះគឺជា

សសចក្ីផ្្ច់ោបសោយស្រពពះសោហិតពទង់។កលូឡលូស១:១៣-១៤

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  តនមលាននការនកោសនោះ

 សៅសពលដដលសោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាោនដឹងពីឧត្មភាពនិង

ពិសិដ្ឋភាពឆនចបាប់របស់ពពះដដលការរលំងនឹងចបាប់សនាះមានតឆមលាសសមើនឹង

ការលះបង់ពពះជនមរបស់ពពះរាជបុពតាសដើម្ីសសង្ង្្គ ះពួកសគនិងតំណពលូជរបស់

សគពីការហិនវនិាសសនាះមកពួកសគោនអង្រសំុឱ្យពពះទុកឱ្យពួកសគស្លា ប់វញិ

សហើយទុកឱ្យពួកសគនិងតំណពលូជរបស់សគរងទុក្ខសទាសសោយស្រអំសពើរលំង

របស់សគចុះកំុឱ្យពពះរាជបុពតាសងាួនភាងា របស់ពពះពតរូវលះបង់ពពះជនមអី។ការ្ប់

ោរម្ភរបស់អវ័ោមោនសកើនសឡើងជាលំោប់។គ្ត់ោនស�ើញថ្ទំហំឆនអំសពើ

ោបរបស់គ្ត់ធំឆពកដលងដដលជាប់ទាក់ទងនឹងលទ្ធ្លដ៏គួរឱ្យភវ័យ្ លា ច។

សតើអំសពើោបសនាះតពមរូវឱ្យសមសលើសទវតាដ៏មានកិត្ិយសដដលធ្លា ប់ោនយង

និងមានបនទាលូលជាមួយនឹងគ្ត់កាលពីគ្ត់សៅជាមនុសសេបរសុិទ្ធមិនទាន់មាន

សទាសសៅសឡើយជាអ្កដដលពួកសទវតាសគ្រពថ្្យបង្គំពតរូវដតោនចាត់បញជាលូ ន

ចុះពីតំដណងដ៏ខ្ពស់សៅស្ថា នសួគ៌មកសុគតសោយស្រដតអំសពើរលំងរបស់

គ្ត់ឬអី?

 សទវតាោនពោប់ដល់អវ័ោមថ្ជីវតិរបស់សទវតាមិនអាចសងបំណុល

សនាះោនសឡើយ។ចបាប់របស់ពពះសយហលូវ៉ាជាមលូលោ្ឋ នពគឹះសពមាប់ការពគប់

ពគងរបស់ពទង់ស្ថា នសួគ៌និងដ្នដីមានភាពសុពកឹតដលូចជាពពះអង្គផ្ទា ល់ដដរ

សហតុដលូសច្ះសហើយពពះមិនអាចទទួលជីវតិរបស់សទវតាអង្គណាមួយជាយញញាបលូជា

សពមាប់អំសពើរលំងនឹងចបាប់សនាះសឡើយ។សៅក្ុងពពះសនពតរបស់ពទង់ចបាប់

របស់ពទង់សំ្ន់ជាងពួកសទវតាបរសុិទ្ធដដលសៅជំុវញិបលលាវ័ងកពទង់។ពពះវរបិតា

មិនអាចលុបសចាលឬដកដពបពបការណាមួយសដើម្ីតពមរូវសៅតាមលក្ខខណ្ឌ 



ដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះ-ទំពវ័រ-57-

របស់មនុសសេដដលធ្លា ក់ចុះសនាះសឡើយ។បុ៉ដន្ពពះរាជបុពតារបស់ពពះដដល

ោនរមួជាមួយពពះវរបិតាជាឯក្្ន្ក្ុងការបសងកើតមនុសសេពទង់អាចសធ្ើជា

តង្្យឱ្យធួននឹងោបដដលពពះវរបិតាអាចទទួលយកោនសោយលះបង់ពពះ

ជនមរបស់ពទង់ជាយញញាបលូជាសហើយពទំាពទនលូវសសចក្ីសពកាធរបស់ពពះវរបិតា។

សទវតាោនពោប់ដល់អវ័ោមថ្សោយស្រដតអំសពើរលំងចបាប់ោននំាមកនលូវ

សសចក្ីស្លា ប់និងទុក្ខសវទនាសនាះជីវតិនិងភាពមិនសចះស្លា ប់ក៏ពតរូវោននំាមក

ឯពនលាឺវញិសោយស្រការលះបង់របស់ពពះសយស៊លូវពគីសទាដដរ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖រ ៉លូមជំពលូក៥:១-១១

ខចងចំា

ដ្ិតពពះពទង់សសឡាញ់មនុសសេសោកដល់សម៉លាះោនជាពទង់ពបទាន

ពពះរាជបុពតាពទង់ដត១សដើម្ីឲ្យអ្កណាដដលសជឿដល់ពពះរាជបុពតាសនាះមិន

ពតរូវវនិាសសឡើយគឺឲ្យមានជីវតិអស់កល្ជានិចចវញិ។យ៉លូហាន៣:១៦

ចន្ទ-៦ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរដសង្រកពពះសយហលូវ៉ាក្ុងកាលដដលអាច

នឹងរកពទង់ស�ើញសហើយអំោវនាវដល់ពទង់ក្ុងកាលដដលពទង់គង់សៅជិត

ចុះពតរូវឲ្យមនុសសេអាពកក់សោះបង់សចាល្ លាលូវរបស់ខលាួនសហើយឲ្យមនុសសេទុចចរតិ

សចាលគំនិតអាពកក់របស់ខលាួនដដររចួឲ្យសគពតឡប់មកឯពពះសយហលូវ៉ាវញិសនាះ

ពទង់នឹងអាណិតសមត្ាដល់សគគឺឲ្យវលិមកឯពពះឆនសយើងរាល់គ្្ដ្ិតពទង់

នឹងអត់សទាសឲ្យជាបរបិលូរ។សអស្យ៥៥:៦-៧

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការនមើលន�ើញពីេនាគត

 ការសមើលស�ើញពីអនាគតសទវតាោនបង្ហា ញដល់អវ័ោមពីអនាគត

ចាប់តំាងពីការបសណ្ញសចញពីសួនចបារសអដដនរបស់គ្ត់រហលូតដល់សមវ័យ

ទឹកជំនន់សហើយបន្សៅសទៀតរហលូតដល់ពពឹត្ិការណ៍សលើកទីមួយរបស់ពពះពគីសទា

សៅសលើដ្នដីសសចក្ីសសឡាញ់របស់ពទង់ចំសោះសោកអវ័ោមនិងតំណពលូជ

របស់គ្ត់ោននំាឲ្យពពះរាជបុពតារបស់ពពះបនាទា បពពះកាយមកពបសលូតជាមនុសសេ



ទំពវ័រ-58-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សហើយតាមរយៈការបនាទា បពពះកាយរបស់ពទង់សនាះនឹងសលើកតសមកើងអស់អ្ក

សជឿដល់ពទង់។មហាពលិកមមដបបសនះមានតឆមលាលមមអាចនឹងសសង្ង្្គ ះមនុសសេ

សោកទំាងឡាយសៅសលើសោកិយសនះោនបុ៉ដន្មានមនុសសេមួយចំនួនតលូច

ដតបុ៉សណាណ ះដដលនឹងទទួលនលូវសសចក្ីសសង្ង្្គ ះដដលោនមកសោយស្រមហា

បលូជនីយកិចច(ការលះបង់ពពះជនម)ដ៏អស្ច រ្យសនះ។មនុសសេជាសពចើននឹងមិន

ពបតិបត្ិតាមលក្ខខណ្ឌ ដដលោនតពមរូវឱ្យសគសធ្ើសដើម្ីឱ្យសគោនទទួលសសចក្ី

សសង្ង្្គ ះសនាះសឡើយសគចលូលចិត្នឹងអំសពើោបនិងការរលំងចបាប់របស់ពពះជា

ជាងការដកដពបចិត្និងការស្្ប់បង្្គ ប់សោយទុកចិត្សលើសសចក្ីជំសនឿសៅ

នឹងតង្្យយញញាបលូជាដដលពពះសយស៊លូវោនពបទានឱ្យសគ។តង្្យសនះមាន

តឆមលាជាអសនកមិនអាចគណនាោនដដលមានតឆមលាសពមាប់មនុសសេជាងមាស

សុទ្ធដដលោនសពមងពីសភលាើងឬត ល្ូងសពពជដ៏មានតឆមលាសៅសទៀត។

 សោកអវ័ោមោនបន្អំសពើោបដល់មនុសសេជាសពចើនជំនាន់សហើយោន

ស�ើញអំសពើឧពកិដ្ឋភាពមានសទាសនិងការពបមា្សចះដតសកើនសឡើងជាលំោប់

សោយស្រដតមនុសសេបសណ្ាយសៅតាមការបដិសសធន៍និងការរលំងនឹងចបាប់

ដ៏បរសុិទ្ធរបស់ពពះ។គ្ត់ោនស�ើញនលូវបណ្ាស្របស់ពពះធ្លា ក់មកសលើ

មនុសសេសត្និងដ្នដីកាន់ដតធងាន់សឡើងៗសោយស្រដតមនុសសេសៅដតបន្

ការរលំងនឹងចបាប់ឆនពពះរបស់សគឥតឈប់ឈរ។គ្ត់ពតរូវោនបង្ហា ញឱ្យ

ស�ើញថ្សសចក្ីទុចចរតិនិងអំសពើហិងសានឹងសកើនសឡើងយ៉ងពិតពោកដពពមទំាង

មានសសចក្ីសវទនានិងភាពវកឹវរសកើតសឡើងសៅក្ុងចំសណាមមនុសសេទំាងអស់

ដតក៏សៅដតមានមនុសសេមួយចំនួនតលូចសៅរកសាចំសណះដឹងអំពីពពះនិងសៅដត

បរសុិទ្ធសៅក្ុងចំសណាមមនុសសេដ៏សពចើនសន្ធឹកដដលមានសីលធម៌ចុះអន់

្យសនាះដដរ។សោកអវ័ោមពតរូវោនពោប់ឱ្យដឹងពីលទ្ធ្លឆនអំសពើោប

ដដលជាការរលំងនឹងចបាប់របស់ពពះ។ពពះោនបង្ហា ញគ្ត់ថ្ការអន់្ យ

្ងសីលធម៌គំនិតនិងរាងកាយដដលសកើតសឡើងពីការរលំងនឹងចបាប់សនះ

នឹងរាលោលសៅក្ុងតំណពលូជមនុសសេរហលូតដល់សោកិយទំាងមលូលមានសពញ

សៅសោយទុក្ខសវទនាពគប់ដបបយ៉ង។



ដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះ-ទំពវ័រ-59-

 ឆ្ងាឆនអាយុរបស់មនុសសេនឹងពតរូវរញួខលាីសោយស្រដតលទ្ធឆនការពបពពឹត្ិ

រលំងនឹងចបាប់ដ៏សុចរតិរបស់ពពះ។ទីបំ្ុតមនុសសេនឹងបនាទា បបសនាថា ករលូបរាង

របស់ខលាួនឱ្យសៅទាបបំ្ុតសឹងដតឥតមានតឆមលាអ្ីសស្ះសឡើយ។ពួកសគ

អសមតថាភាពនឹងសកាតសរសសើរភ្ំកាល់វ៉ារីជាសរឿងពិតឆនតង្្យធួននឹងោប

និងដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះដដលពពះោនសលើកតសមកើងសហើយពបទានឱ្យ

មនុសសេសោកសោយស្រដតបវ័ណណសោះោបដដលជាគំនិតរបស់សង្សៅ

វញិ។្្ីសបើមនុសសេមានភាពកសមសាយមានគំនិតសីលធម៌និងអំណាច្ង

រាងកាយទន់សខសាយក៏សោយក៏ពពះពគីសទាពទង់សៅដតសស្ម ះពតង់សៅនឹងបំណង

ពពះហឫទវ័យដដលពទង់ោនលះបង់ស្ថា នសួគ៌សហើយពពះអង្គសៅដតយក

ពពះទវ័យទុកោក់ជាមួយនឹងមនុសសេសោកដដរសហើយពទង់ោនអសញជា ើញពួក

សគឱ្យទុកភាពកសមសាយ្ងរាងកាយនិង្ងគំនិតរបស់សគសៅក្ុងពទង់។

ពបសិនសបើពួកសគនឹងមករកពទង់ពទង់នឹងពបទានអ្ីៗពគប់យ៉ងដល់សគតាម

សសចក្ីពតរូវការ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖រ ៉លូមជំពលូក១:១៦-៣២

ខចងចំា

ដ្ិតពពះពទង់សសឡាញ់មនុសសេសោកដល់សម៉លាះោនជាពទង់ពបទាន

ពពះរាជបុពតាពទង់ដត១សដើម្ីឲ្យអ្កណាដដលសជឿដល់ពពះរាជបុពតាសនាះមិន

ពតរូវវនិាសសឡើយគឺឲ្យមានជីវតិអស់កល្ជានិចចវញិ។យ៉លូហាន៣:១៦

អង្គារ-៧ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:លុះដស្អកសឡើងយ៉លូហានស�ើញពពះសយស៊លូវ

ដដលពទង់កំពុងដតយងមកឯគ្ត់សនាះក៏សោលថ្ន៎ុះន៍កលូនសចៀមឆនពពះ

ដដលសោះោបមនុសសេសោក។យ៉លូហាន១:២៩

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  កពះនយស៊លូវជាកលូននចៀមរបសក់ពះ

 សៅសពលដដលសោកអវ័ោមោនថ្្យតង្្យយញញាបលូជាតាមការពតាស់

បង្្គ ប់ដ៏ពិសសសរបស់ពពះគឺជាពិធីមួយដដលមានការឈឺចាប់បំ្ុតសពមាប់



ទំពវ័រ-60-សរឿងឆនការសពោសសោះ

គ្ត់។គ្ត់ដតងដតសលើកឆដរបស់គ្ត់សមាលា ប់សត្ដដលមានដតពពះមួយអង្គ

គត់ដដលអាចពបទានវាមកឱ្យគ្ត់ោនសដើម្ីសធ្ើជាតង្្យសោះោប។សពល

សនាះគឺជាសលើកដំបលូងសហើយដដលសគោនស�ើញសសចក្ីស្លា ប់។សៅសពលដដល

គ្ត់សមលាឹងសមើលសៅការបងហាលូរឈ្មឆនសត្រងសពគ្ះឈឺចាប់រមលូលសោយស្រ

សសចក្ីស្លា ប់គ្ត់ពតរូវដតសមលាឹងសមើលសោយសសចក្ីជំសនឿសៅឯពពះរាជបុពតា

របស់ពពះដដលជានិមិត្រលូបតំណាងឱ្យសត្ដដលពតរូវសគសមាលា ប់ដដលោនលះ

បង់ពពះជនមសពមាប់ជាតង្្យសោះោបមនុសសេសោក។តង្្យសោះោប

ដដលោនតពមរូវឱ្យសធ្ើសនះគឺជាអ្ករឭំកដល់សោកអវ័ោមជាសរៀងរហលូតអស់

មួយជីវតិរបស់គ្ត់អំពីកំហុសរបស់គ្ត់ពពមទំាងរឭំកគ្ត់ពគប់សពលសវោ

អំពីអំសពើោបរបស់គ្ត់្ងដដរ។សកមមភាពឆនការយកជីវតិ(សត្)សធ្ើឱ្យ

សោកអវ័ោមយល់កាន់ដតចបាស់អំពីការរលំងចបាប់របស់គ្ត់ដដលគ្ម នអ្ី

សពរៅពីការសុគតរបស់ពពះរាជបុពតារបស់ពពះសនាះសឡើយសទើបអាចលុបោង

សទាសសនាះោន។គ្ត់ោនសកាតសញាប់ដសញាងនលូវអំសពើល្អរកទីបំ្ុតគ្ម ននិង

សសចក្ីសសឡាញ់ដដលមិនអាចសពបៀប្ទាឹមោនដដលោនយកពពះរាជបុពតា

របស់ពទង់មកជំនួសមនុសសេមានោបដបបការយកជីវតិ(សត្)សធ្ើឱ្យសោក

អវ័ោមយល់កាន់ដតចបាស់អំពីការរលំងចបាប់របស់គ្ត់ដដលគ្ម នអ្ីសពរៅពី

ការសុគតរបស់ពពះរាជបុពតារបស់ពពះសនាះសឡើយសទើបអាចលុបោងសទាស

សនាះោន។គ្ត់ោនសកាតសញាប់ដសញាងនលូវអំសពើល្អរកទីបំ្ុតគ្ម ននិងសសចក្ី

សសឡាញ់ដដលមិនអាចសពបៀប្ទាឹមោនដដលោនយកពពះរាជបុពតារបស់

ពទង់មកជំនួសមនុសសេមានោបដបបសនះ។សៅសពលដដលសោកអវ័ោមលលូក

ឆដសៅសមាលា ប់សត្ដដលគ្ម នកំហុសអ្ីសស្ះសនាះសធ្ើឱ្យគ្ត់ដឹងថ្គ្ត់កំពុង

បងហាលូរឈ្មពពះរាជបុពតារបស់ពពះសោយឆដរបស់គ្ត់ផ្ទា ល់។គ្ត់ោនដឹង

ថ្ពបសិនសបើគ្ត់ឈរសៅរងឹមំាជាមួយនឹងពពះនិងមិនោនពបពពឹត្រលំងនឹង

ចបាប់របស់ពទង់សនាះក៏មិនមានសត្និងមនុសសេដដលពតរូវស្លា ប់ដលូសច្ះដដរ។

ដមនសហើយតង្្យយញញាបលូជា(កលូនសចៀម)ចង្អុលសំសៅសៅតង្្យសោះោប

ដ៏ពគប់លក្ខណ៍ឆនពពះរាជបុពតាសងាួនភាងា របស់ពពះដដលសលចសឡើងជាផ្ក យ



ដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះ-ទំពវ័រ-61-

ឆនសសចក្ីសង្ឹមសដើម្ីលុបបំោត់ភាពងងឹតនិងអនាគតដ៏គួរឱ្យភវ័យរន្ធត់

និងរងំ្ប់នលូវភាពអស់សង្ឹមនិងការហិនវនិាសដ៏ធំបំ្ុត។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖វវិរណៈជំពលូក៥:១១-១៤

ខចងចំា

ដ្ិតពពះពទង់សសឡាញ់មនុសសេសោកដល់សម៉លាះោនជាពទង់ពបទាន

ពពះរាជបុពតាពទង់ដត១សដើម្ីឲ្យអ្កណាដដលសជឿដល់ពពះរាជបុពតាសនាះមិន

ពតរូវវនិាសសឡើយគឺឲ្យមានជីវតិអស់កល្ជានិចចវញិ។យ៉លូហាន៣:១៦

ពុធ-៨ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:កលូនតលូចៗរាល់គ្្សអើយដដលខញាុំសរសសរ

សសចក្ីទំាងសនះស្ញាើមកសនាះសដើម្ីកំុឲ្យអ្ករាល់គ្្សធ្ើោបសទៀតដតសបើសិនជា

អ្កណាភាលា ត់សធ្ើោបវញិសនាះសយើងមានពពះដ៏ជាជំនួយ១អង្គសហើយដដល

ពទង់គង់សៅចំសោះពពះវរបិតាគឺជាពពះសយស៊លូវពគីសទាជាពពះដ៏សុចរតិដដល

ពទង់ជាតង្្យធួននឹងោបសយើងរាល់គ្្មិនពតឹមដតោបរបស់សយើងរាល់គ្្

ដតបុ៉សណាណ ះគឺនឹងោបរបស់សោកីយ៍ទំាងមលូលដដរ។យ៉លូហានទី១២:១-២

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  តគ្្យធួននឹងោប

 កាលសដើមដំបលូងសឡើយសមពគរួស្រនីមួយៗពតរូវោនសគ្្ល់សិទ្ធិឱ្យពគប់

ពគងនិងសធ្ើជាសង្សៅក្ុងពគរួស្រ។សពកាយមកសទៀតសៅសពលដដលពលូជ

មនុសសេកាន់ដតចសពមើនសឡើងសៅោសសពញដ្នដីពពះោនតពមរូវឱ្យពោរឰ

ពិធីថ្្យតង្្យយញញាបលូជាជាការថ្្យបង្គំដ៏ពិសិដ្ឋសនះសពមាប់មនុសសេ។

ឈ្មរបស់សត្ដដលពតរូវោនសគសមាលា ប់បញ្ជា ក់ពោប់ដល់ោបជនឱ្យស�ើញ

នលូវពពះសោហិតឆនពពះរាជបុពតារបស់ពពះ។ការស្លា ប់ឆនសត្រងសពគ្ះគឺជា

ភស្ុតាងបញ្ជា ក់ថ្តឆមលាឆនអំសពើោបគឺសសចក្ីស្លា ប់។សោយស្រសកមមភាព

ឆនតង្្យយញញាបលូជាសនះោបជនទំាងឡាយពតរូវដតដឹងថ្កំហុសរបស់ខលាួន

និងទទួលសសចក្ីជំសនឿរបស់ខលាួនសោយសមលាឹងសមើលសៅតង្្យសោះោបដ៏

ពគប់លក្ខណ៍របស់ពពះរាជបុពតាឆនពពះដដលតំណាងឱ្យតង្្យយញញាបលូជា



ទំពវ័រ-62-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ជាសត្(សចៀម)សនះ។ពបសិនសបើគ្ម នតង្្យសោះឱ្យធួននឹងោបឆនពពះ

រាជបុពតារបស់ពពះសទសនាះក៏នឹងគ្ម នទំនាក់ទំនងឆនពពះពរនិងសសចក្ីសសង្ង្្គ ះ

មកកាន់មនុសសេសយើងដដរ។ពពះមានពពះហឫទវ័យពចដណននឹងការសគ្រពចបាប់

របស់ពទង់។ការពបពពឹត្ិរលំងនឹងចបាប់របស់ពពះបណ្ាលឱ្យមានការបំដបក

មនុសសេសចញពីពពះយ៉ងគួរឱ្យភវ័យ ល្ា ច។ពពះោនពបទានសសរភីាពដល់

សោកអវ័ោមនិងកលូនសៅរបស់សោកឱ្យអាចទាក់ទងជាមួយនឹងពពះអាទិករ

របស់សគសោយផ្ទា ល់សោយសសរីនិងសោយសបបាយរកីរាយ។សពកាយពីមនុសសេ

ោនពបពពឹត្រលំងនឹងចបាប់របស់ពពះមកពពះពទង់ោនទាក់ទងជាមួយនឹង

មនុសសេតាមរយៈពពះពគីសទានិងពួកសទវតាវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖យលូ៉ហានទី១ជំពលូក៤:៧-១៦

ខចងចំា

ដ្ិតពពះពទង់សសឡាញ់មនុសសេសោកដល់សម៉លាះោនជាពទង់ពបទាន

ពពះរាជបុពតាពទង់ដត១សដើម្ីឲ្យអ្កណាដដលសជឿដល់ពពះរាជបុពតាសនាះមិន

ពតរូវវនិាសសឡើយគឺឲ្យមានជីវតិអស់កល្ជានិចចវញិ។យ៉លូហាន៣:១៦











កាអីុននិងសអបិលជាមួយនឹងតង្្យរបស់ពួកសគ-ទំពវ័រ-63-

៦

កាេុីននិងនេបិលជាមួយនឹងតគ្្យរបសព់ួកនគ

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងព្រះគម្ពីរពោកុប្្រ្ិជំ្ូក ៤ ១-១៥)

ពពហស្បតិ៍-៩ ធ្នូ 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សោយស្រសសចក្ីជំសនឿសនាះសអបិលោន

ថ្្យយញញាបលូជាដល់ពពះដដលពបសសើរជាងតង្្យរបស់កាអីុនសហើយមាន

សសចក្ីបនាទា ល់ពីគ្ត់សោយសពោះយញញាបលូជាសនាះថ្គ្ត់សុចរតិទំាងមាន

ពពះសធ្ើបនាទា ល់ពីតង្្យគ្ត់្ ងោនជាសទាះសបើគ្ត់ស្លា ប់ក៏សោយគង់ដត

សៅមាននិយយសៅសទៀតសោយស្រតង្្យសនាះឯង។សហសពពើរ១១:៤

 កាអីុននិងសអបិលគឺជាកលូនពបរុសរបស់សោកអវ័ោមដដលមាន

អត្ចរតិខុសគ្្ោច់សសឡះ។សអបិលោនសកាត ល្ា ចពពះ។កាអីុនចលូលចិត្

គំនិតបះសោរពបឆំាងទាស់នឹងពពះស្ងា ត់ៗសៅក្ុងចិត្សោយស្រដតបណ្ាស្

ដដលពពះោនោក់ដល់សោកអវ័ោមនិងសោយស្រដតដីពតរូវបណ្ាស្សោយ

អំសពើោបរបស់សគ។បងប្អលូនទំាងពីរនាក់សនះពតរូវោនឪពុកម្ាយបសពងៀនពី

ទសសេនវសិវ័យដដលពពះោនបសងកើតសពមាប់សសចក្ីសសង្ង្្គ ះដល់មនុសសេ។ពួក

សគពតរូវោនតពមរូវឱ្យស្្ប់បង្្គ ប់ដល់ពពះសោយបនាទា បខលាួននិងសោយបង្ហា ញ

នលូវសសចក្ីសគ្រពរបស់សគចំសោះពពះពពមទំាងរកសានលូវសសចក្ីជំសនឿរបស់សគ

សហើយទីពឹងសៅសលើពពះអង្គដ៏សពោសសោះរបស់សគសោយការសមាលា ប់សត្

ដំបលូងពីហ្លូងសត្របស់សគសហើយយកឈ្មសធ្ើជាតង្្យដុតថ្្យដល់ពពះ។

តង្្យសនះនឹងរឭំកសគឱ្យចងចំាសៅក្ុងចិត្ជានិចចពីអំសពើោបរបស់សគនិងពី

ពពះអង្គដ៏សពោសសោះរបស់សគដដលនឹងយងមកសធ្ើជាតង្្យយញញាបលូជាដ៏

អស្ច រ្យសពមាប់មនុសសេសោក។



ទំពវ័រ-64-សរឿងឆនការសពោសសោះ

 កាអីុនោននំាយកតង្្យរបស់សគសៅថ្្យដល់ពពះសោយរអ៊លូរទំា

និងមានចិត្មិនសស្ម ះពតង់សៅនឹងតង្្យយញញាបលូជាដដលពពះោនសនយា។

កាអីុនមិនោនសធ្ើតាមដ្នការឆនការស្្ប់បង្្គ ប់ឱ្យោនពតឹមពតរូវសទដតសគ

ោនជំនួសការសមាលា ប់កលូនសចៀមសោយយកដ្លាសឈើជា្លដដលសកើតពីដីមក

ថ្្យដល់ពពះសៅវញិ។គ្ត់ពគ្ន់ដតោនយក្លពីដីយកសៅថ្្យពពះ

សោយមិនខ្ល់ពីការដដលពពះោនតពមរូវសនាះសឡើយ។ពពះពទង់ោនមានបនទាលូល

ពោប់ដល់សោកអវ័ោមថ្សបើគ្ម នការ ច្ យឈ្មសទសនាះក៏នឹងមិនមានការ

សលើកដលងសទាសពីអំសពើោបដដរ។កាអីុនមិនទំាងោនសពជើសសរ ើសដ្លាសឈើដ៏

ល្អបំ្ុតសៅថ្្យពពះ្ង។សអបិលោនទលូនាម នដល់បងពបរុសរបស់ខលាួនថ្

មិនពតរូវចលូលសៅចំសោះពពះសោយគ្ម នឈ្មឆនសត្ជាតង្្យសឡើយ។

កាអីុនជាបងដដលមានអាយុសពចើនជាងសគមិនោនស្្ប់តាមការទលូនាម នរបស់

ប្អលូនសទ។គ្ត់មិនចលូលចិត្នឹងការឱ្យសយបល់របស់សអបិលសឡើយសហើយគ្ត់

ក៏ោនយកតង្្យរបស់គ្ត់សៅថ្្យដល់ពពះសោយការសងសេវ័យនិងរអ៊លូរទំា។

បុ៉ដន្ពពះពទង់ពំុោនទទួលតង្្យសនាះសទ។

 សអបិលោននំាយកកលូនដំបលូងដ៏ធ្ត់ពីហ្លូងសត្របស់គ្ត់សៅថ្្យ

ជាតង្្យដល់ពពះដលូចដដលពពះោនបង្្គ ប់សោយសសចក្ីជំសនឿសលើពពះដមសសុេី

ដដលនឹងយងមកសោយការសគ្រពនិងបនាទា បខលាួនយ៉ងពជាលសពរៅ។ពពះ

ពទង់ោនទទួលយកតង្្យរបស់គ្ត់សោយសព្ពពះហឫទវ័យ។មាន

សភលាើងធ្លា ក់ពីសលើសម�មកបសញ្ះតង្្យរបស់សអបិល។កាអីុនមិនោនស�ើញ

សញ្ញា ដដលបង្ហា ញថ្ពពះសព្ពពះហឫទយវ័នឹងតង្្យរបស់គ្ត់សឡើយ។

គ្ត់ក៏ខឹងនឹងពពះសហើយនិងប្អលូនពបរុសរបស់គ្ត់។ពពះសព្ពពះហឫទវ័យ

បញជាលូ នសទវតាសៅសនទានាជាមួយនឹងកាអីុន។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកលុប្ត្ិជំពលូក៤:១-១៥

ខចងចំា

ដ្ិតពពះពទង់សសឡាញ់មនុសសេសោកដល់សម៉លាះោនជាពទង់ពបទាន

ពពះរាជបុពតាពទង់ដត១សដើម្ីឲ្យអ្កណាដដលសជឿដល់ពពះរាជបុពតាសនាះមិន

ពតរូវវនិាសសឡើយគឺឲ្យមានជីវតិអស់កល្ជានិចចវញិ។យ៉លូហាន៣:១៦



កាអីុននិងសអបិលជាមួយនឹងតង្្យរបស់ពួកសគ-ទំពវ័រ-65-

សុព្រ-១០ ធ្នូ 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:មនុសសេមួសៅ៉រដមងអុចអាលឲ្យសកើតមាន

សសចក្ីទាស់ដទងគ្្សហើយមនុសសេមានចិត្សពកាធសនាះរលំងចបាប់ជាសពចើន។

ចិត្ស្មើងឆ្មរបស់មនុសសេនឹងនំាឲ្យទាបសថ្កសៅដតអ្កណាដដលមានចិត្

សុភាពរាបទាបសនាះនឹងោនកិត្ិសពទាវញិ។សុភាសិត២៩:២២

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  កាេុីនដបរជាខឹង

 សៅសពលដដលកាអីុនោនស�ើញថ្ពពះោនទទួលតង្្យរបស់

សអបិលសហើយមិនទទួលតង្្យរបស់គ្ត់ដលូសច្ះគ្ត់ខឹងជា ល្ា ំង។សោយ

សសចក្ីសមត្ាករណុានិងសសចក្ីសសឡាញ់របស់ពទង់ពពះោនចាត់សទវតា

ឲ្យសៅនិយយជាមួយនឹងកាអីុន។សទវតាោនសចាទសួរកាអីុនពីមលូលសហតុ

ឆនកំហឹងរបស់គ្ត់និងោនមានពពះបនទាលូលពោប់គ្ត់ថ្ពបសិនសបើគ្ត់

សធ្ើល្អនិងសធ្ើតាមការដណនំាទំាងឡាយដដលពពះោនបង្្គ ប់មកសនាះ

ពពះពទង់នឹងទទួលយកគ្ត់និងសគ្រពចំសោះតង្្យរបស់គ្ត់ជាមិន្ន។

បុ៉ដន្ពបសិនសបើគ្ត់មិនចុះចលូលជាមួយនឹងការសរៀបចំរបស់ពពះសោយបនាទា ប

ខលាួនពពមទំាងមានជំសនឿនិងស្្ប់បង្្គ ប់ដល់ពទង់សនាះសទសនាះពពះពទង់ក៏

មិនអាចទទួលយកតង្្យរបស់គ្ត់ដដរ។សទវតាពោប់កាអីុនថ្

គ្ម នភាពអយុត្ិធម៌សៅក្ុងដ្្កណាមួយឆនពពះហឫទវ័យរបស់ពពះ

សឡើយឬក៏គ្ម នអ្ីដដលបង្ហា ញថ្ពពះពទង់លំសអៀងសៅ្ងសអបិលសនាះដដរ

បុ៉ដន្សនាះគឺជាការទទួលខុសពតរូវឆនអំសពើោបផ្ទា ល់ខលាួនរបស់គ្ត់និងការ

មិនោនស្្ប់បង្្គ ប់នលូវការពតាស់បង្្គ ប់របស់គ្ត់សៅវញិសទដដលសធ្ើឱ្យ

ពពះមិនអាចទទួលតង្្យរបស់គ្ត់សនាះសហើយពបសិនសបើគ្ត់ោនសធ្ើ

ល្អសនាះពពះមុខជាោនទទួលយកគ្ត់សហើយសពោះគ្ត់គឺជាកលូនច្ង។

 បុ៉ដន្សទាះបីជាបនាទា ប់ពីោនទទួលការទលូនាម នដ៏សស្ម ះពតង់របស់សទវតា

ក្ីក៏កាអីុនមិនោនដកដពបចិត្ដដរ។្ទាុយសៅវញិគ្ត់មិនោនដកដពបកំហុស

និងស្អប់សខ្ពើមខលាួនឯងចំសោះការមិនមានជំសនឿរបស់គ្ត់សទដតគ្ត់សៅដតត្អលូញ

ដត្អរពីភាពអយុត្ិធម៌និងភាពលំសអៀងរបស់ពពះសៅវញិ។សោយក្ីពចដណន

និងសម្អប់របស់គ្ត់ជាមួយសអបិលគ្ត់ខឹងនឹងសអបិលសហើយស្ីបសនាទា ស



ទំពវ័រ-66-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ដល់ប្អលូន។សអបិលោនបង្ហា ញយ៉ងចបាស់នលូវកំហុសបងពបរុសរបស់គ្ត់

សោយសុភាពសលាលូតបលូតពពមទំាងោនបង្ហា ញគ្ត់ថ្កំហុសសនាះគឺមកពីគ្ត់។

បុ៉ដន្កាអីុនស្អប់ប្អលូនរបស់ខលាួនតំាងពីសពលដដលពពះោនបង្ហា ញភស្ុតាង

របស់ពទង់ពីការទទួលយកតង្្យរបស់សអបិលមក។សអបិលជាប្អលូនពបរុស

របស់គ្ត់ោនពយាយមរកវធីិសធ្ើឱ្យកំហឹងបងរបស់គ្ត់ោនសស្កសស្ន្

សោយអះអាងបញ្ជា ក់ពីសសចក្ីអាណិតអាសលូររបស់ពពះដដលពទង់មានក្ុង

ជីវតិឪពុកម្ាយរបស់ពួកសគសៅសពលពទង់អាចសមាលា ប់ពួកគ្ត់ភាលា មមួយរសំពច

សនាះ។គ្ត់ពោប់កាអីុនថ្ពពះពទង់សសឡាញ់ពួកសគឬពពះមិនចំាោច់ពបទាន

ពពះរាជបុពតារបស់ពទង់ដ៏បរសុិទ្ធនិងគ្ម នោបឱ្យមកទទួលរងការឈឺចាប់

សោយសសចក្ីសពកាធដដលមនុសសេពតរូវទទួលសោយស្រដតការមិនស្្ប់បង្្គ ប់

របស់គ្ត់សនាះសឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សអសភសលូរជំពលូក៤:១៧-៣២

ខចងចំា

ដ្ិតពពះពទង់សសឡាញ់មនុសសេសោកដល់សម៉លាះោនជាពទង់ពបទាន

ពពះរាជបុពតាពទង់ដត១សដើម្ីឲ្យអ្កណាដដលសជឿដល់ពពះរាជបុពតាសនាះមិន

ពតរូវវនិាសសឡើយគឺឲ្យមានជីវតិអស់កល្ជានិចចវញិ។យ៉លូហាន៣:១៦

សៅរ៍-១១ ធ្នូ 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:អ្កណាដដលពគប់ោំងការរលំងរបស់ខលាួន

សនាះនឹងមិនចំសរ ើនសឡើងសទដតអ្កណាដដលលន់តួសហើយលះបង់អំសពើសនាះ

នឹងពបទះោនសសចក្ីសមត្ាករណុាវញិ។សុភាសិត២៨:១៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  កាេុីនដបរជាខឹង

 សៅសពលដដលសអបិលសពញចិត្នឹងដ្នការរបស់ពពះកាអីុនោនដបរ

ជាសរ្ៅពកហាយសហើយកំហឹងរបស់គ្ត់ោនពុះសោរសឡើងយ៉ងស្ះ្ួលទាស់

នឹងសអបិលរហលូតសមាលា ប់សអបិលសចាលទំាងកំសរាល។ពពះោនសួរកាអីុនរក

ប្អលូនពបរុសរបស់គ្ត់កាអីុនទលូលស្លាើយថ្ទលូលបង្គំមិនដឹងសទ«សតើទួលបង្គំជាអ្ក

ដ្រកសាប្អលូនឬអី?»សនាះពទង់មានបនទាលូលសួរថ្ឯងោនសធ្ើអ្ីដលូសច្ះពីសពោះឮ



កាអីុននិងសអបិលជាមួយនឹងតង្្យរបស់ពួកសគ-ទំពវ័រ-67-

សលូរសដពមកឆនឈ្មរបស់ប្អលូនឯងពីដីសឡើងសៅដល់អញឥឡលូវសនះឯងពតរូវ

ដីោក់បណ្ាស្សោយោនទទួលឈ្មឆនប្អលូនពីឆដឯងកាលណាឯងសធ្ើ

ដសសចំការសនាះដីនឹងមិនបសងកើតឱ្យឯងដ៏សពញកមាលា ំងសទៀតសទឯងពតរូវរស្ត់

ពោត់សហើយអដណ្តសៅមកសលើដ្នដីវញិ»។

 ពពះោនោក់បណ្ាស្មកសលើដីសលើកទីមួយរចួមកសហើយដតសៅ

សពលសនាះបណ្ាស្សនាះសស្លសទបុ៉ដន្ឥឡលូវសនះបណ្ាស្ោនធ្លា ក់មក

សលើដីសទ្សឡើងមួយជាពីរ។កាអីុននិងសអបិលតំណាងឱ្យមនុសសេពីរពបសភទ

អ្កសុចរតិនិងអ្កទុចចរតិអ្កសជឿនិងអ្កមិនសជឿដដលោនសកើតមានសឡើងតំាង

ពីការធ្លា ក់ចុះរបស់មនុសសេរហលូតដល់ការយងមកវញិជាសលើកទីពីររបស់ពពះ

ពគីសទា។ការសមាលា ប់សអបិលជាប្អលូនរបស់កាអីុនតំណាងឱ្យមនុសសេអាពកក់

ដដលពចដណននិងស្អប់ដល់មនុសសេសុចរតិសោយស្រដតពួកសគល្អជាងខ្អួន។

ពួកសគនឹងពចដណនជាមួយមនុសសេសុចរតិសហើយសបៀតសបៀននិងសមាលា ប់ពួក

សគពីសពោះការពបពពឹត្ិពតឹមពតរូវរបស់ពួកសគសថ្ក លសទាសដល់អំសពើោបរបស់

ខលាួន(មនុសសេអាពកក់)។

 ជីវតិរបស់សោកអវ័ោមគឺជាជីវតិដ៏សោរសពញសៅសោយទុក្ខពពរួយ

ការបនាទា បខលាួននិងការដកដពបចិត្ជាបន្បនាទា ប់។សៅសពលដដលគ្ត់ោនបសពងៀន

ដល់កលូនសៅរបស់គ្ត់ពីការសកាត ល្ា ចដល់ពពះគ្ត់ដតងដតោនស្ីបសនាទា ស

យ៉ងជលូរចត់នលូវអំសពើោបរបស់គ្ត់ដដលោននំាមកនលូវទុក្ខសវទនាយ៉ងសពចើន

ដល់កលូនសៅជំនាន់សពកាយរបស់គ្ត់។សៅសពលដដលគ្ត់ោនចាកសចញពី

សួនចបារសអដដនដ៏សសស់បំពពងគំនិតដដលថ្គ្ត់ពតរូវដតស្លា ប់ោនសធ្ើឱ្យ

គ្ត់រសំភើបញាប់ញវ័រ។គ្ត់ោនសមលាឹងសមើលសៅសសចក្ីស្លា ប់សោយការភវ័យ

ល្ា ចដ៏រន្ធត់។គ្ត់ោនជួបនឹងសសចក្ីស្លា ប់ពិតពោកដដ៏គួរឱ្យរន្ធត់សៅក្ុង

ពគរួស្ររបស់គ្ត់ជាសលើកដំបលូងបង្អស់សោយកាអីុនជាកលូនរបស់គ្ត់ផ្ទា ល់ោន

សមាលា ប់សអបិលជាប្អលូន។សោយមានវបិ្ដិស្រជីលូរចត់បំ្ុតចំសោះការរលំង

ចបាប់របស់គ្ត់ពពមទំាងការសស្កស្្យសអបិលជាកលូននិងសមើលសៅកាអីុន

ដដលជាឃាតកចិត្របស់សោកអវ័ោមពតរូវសខទាច ទ្ា ំសោយទុក្ខពពរួយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖យ៉លូហានទី១ជំពលូក៣



ទំពវ័រ-68-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ខចងចំា

ដ្ិតពពះពទង់សសឡាញ់មនុសសេសោកដល់សម៉លាះោនជាពទង់ពបទាន

ពពះរាជបុពតាពទង់ដត១សដើម្ីឲ្យអ្កណាដដលសជឿដល់ពពះរាជបុពតាសនាះមិន

ពតរូវវនិាសសឡើយគឺឲ្យមានជីវតិអស់កល្ជានិចចវញិ។យ៉លូហាន៣:១៦

អាទឆិត្យ-១២ ធ្នូ 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដតសបើសយើងរាល់គ្្សដើរក្ុងពនលាឺវញិដលូចជាពទង់

ក៏គង់ក្ុងពនលាឺដដរសនាះសយើងមានសសចក្ីពបកបនឹងគ្្សៅវញិសៅមកសហើយ

ពពះសោហិតឆនពពះសយស៊លូវពគីសទាជាពពះរាជបុពតាឆនពទង់ក៏សំអាតសយើង

រាល់គ្្ពីពគប់អំសពើោបទំាងអស់។យ៉លូហានទី១១:៧

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  កាេុីនដបរជាខឹង

 ទសង្ើដ៏ជលូរចត់បំ្ុតសនាះគឺគ្ត់ស្ីបសនាទា សខលាួនឯងចំសោះការរលំង

នឹងចបាប់របស់ពពះជាសលើកដំបលូងរបស់គ្ត់។គ្ត់ោនទទលូចអង្រសំុការ

សលើកដលងសទាសពីពពះតាមរយៈតង្្យយញញាបលូជាដដលពទង់ោនសនយា។

គ្ត់ោនដឹងយ៉ងចបាស់អំពីសសចក្ីសពកាធរបស់ពពះសៅនឹងអំសពើឧពកិដ្ឋដដល

គ្ត់ោនពបពពឹត្សៅក្ុងសួនចបារសអដដន។គ្ត់ោនស�ើញនលូវអំសពើពុករលួយ

ដ៏ទលូលំទលូោយដដលសកើតសឡើងជាបន្បនាទា ប់ទីបំ្ុតោនបណ្ាលឱ្យពពះ

បំផ្លា ញមនុសសេសោកដដលរស់សៅសលើដ្នដីសោយទឹកជំនន់។ការ្្នាទា 

សទាសដល់ស្លា ប់ដដលពពះអាទិកររបស់គ្ត់ោនពបទានដល់គ្ត់ោនសលច

សឡើងយ៉ងគួរឱ្យរន្ធត់សៅចំសោះគ្ត់ជាសលើកដំបលូងសពកាយពីគ្ត់ោនរស់

សៅរាប់រយឆំ្ាមកគ្ត់ោនសមលាឹងសមើលសៅឯភាពយុត្ិធម៌និងសសចក្ីសមត្ា

របស់ពពះសដើម្ីបញច ប់ជីវតិដ៏សោរសពញសៅសោយសសចកី្សវទនាសនះ។

 សោកអវ័ោមោនស�ើញសញ្ញា ឆនការពុករលួយរបស់ធមមជាតិជាសលើក

ដំបលូងសោយមានសលាឹកសឈើពជរុះចាកដមកនិងផ្ក រះុសរាយចាកទងគ្ត់ោនសកើត

ទុក្ខ ល្ា ំងជាងមនុសសេសៅសមវ័យសនះសកើតទុក្ខសោយមានមនុសសេស្លា ប់សៅសទៀត។

 គ្ត់ោនពិពណ៌នាសរៀបរាប់ពោប់ដល់កលូនសៅរបស់គ្ត់រហលូតដល់

ពោំបួនជំនាន់អំពីពបណីតភាពឆនសួនចបារសអដដននិងការធ្លា ក់ចុះរបស់គ្ត់



កាអីុននិងសអបិលជាមួយនឹងតង្្យរបស់ពួកសគ-ទំពវ័រ-69-

ពពមទំាងលទ្ធ្លដ៏គួរឱ្យភវ័យ ល្ា ចរបស់វានិងបនទាុកឆនសសចក្ីទុក្ខដដលសធ្ើ

ឱ្យពគរួស្ររបស់គ្ត់ដបកោក់គ្្ដដលោនបញច ប់សោយមរណភាពរបស់

សអបិល។គ្ត់ោនសរៀបរាប់ពោប់ពួកសគនលូវការឈឺចាប់ដដលពពះោនបណ្ាល

ឱ្យគ្ត់្លាងកាត់សដើម្ីបសពងៀនគ្ត់អំពីការចំាោច់ឆនការសគ្រពតាមចបាប់

របស់ពពះអង្គឱ្យោនមឺុងម៉ាត់។គ្ត់ោនពបកាសពោប់ដល់ពួកសគថ្អំសពើ

ោបនឹងការោក់ទណ្ឌ កមមដល់ពួកសគតាមទមងាន់ដដលសគោនពបពពឹត្។គ្ត់

ោនទទលូចអង្រឱ្យពួកសគស្្ប់បង្្គ ប់ពពះដដលនឹងសោះសស្យជាមួយសគ

សោយសសចកី្សមត្ាករណុាពបសិនសបើសគសសឡាញ់និងសកាត ល្ា ចដល់ពទង់។

 សទវតាោនទាក់ទងជាមួយនឹងសោកអវ័ោមបនាទា ប់ពីគ្ត់មានោប

មកសោយោនពោប់គ្ត់អំពីដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះសហើយថ្មនុសសេ

សោកនឹងពតរូវោនទទួលការសពោសសោះពគប់ៗគ្្។សទាះបីជាការបំដបក

ដ៏គួរឱ្យភវ័យ ល្ា ចោនសកើតសឡើងដល់មនុសសេឱ្យឃាលា តសចញពីពពះក៏សោយក៏

ពពះោនបពមរុងទុកពពះរាជបុពតារបស់ពទង់សពមាប់ជាតង្្យដល់ពួកសគ

សដើម្ីឱ្យមនុសសេោនសសង្ង្្គ ះដដរ។បុ៉ដន្សសចក្ីសង្ឹមដតមួយគត់របស់ពួក

សគគឺមានដតតាមរយៈជីវតិដដលដកដពបចិត្សោយបនាទា បខលាួននិងមានជំសនឿសលើ

តង្្យដដលពពះោនសរៀបចំទុកបពមរុងសនាះដតបុ៉សណាណ ះ។មានដតអស់អ្ក

ណាដដលទទួលពពះពគីសទាជាពពះអង្គសសង្ង្្គ ះរបស់ខលាួនដតបុ៉សណាណ ះដដលនឹង

ពតរូវទទួលោននលូវសសចក្ីសសឡាញ់ពីពពះសឡើងវញិតាមរយៈសសចក្ីសុចរតិ

ឆនពពះរាជបុពតារបស់ពពះ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៤:១៦-២៦

ខចងចំា

ដតសបើសយើងរាល់គ្្សដើរក្ុងពនលាឺវញិដលូចជាពទង់ក៏គង់ក្ុងពនលាឺដដរសនាះសយើងមាន

សសចក្ីពបកបនឹងគ្្សៅវញិសៅមកសហើយពពះសោហិតឆនពពះសយស៊លូវពគីសទា

ជាពពះរាជបុពតាឆនពទង់ក៏សំអាតសយើងរាល់គ្្ពីពគប់អំសពើោបទំាងអស់។

យ៉លូហានទី១១:៧



ទំពវ័រ-70-សរឿងឆនការសពោសសោះ

៧

នសតនិងនហ្ុក

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរពោកុប្្រ្ិ ៤:២៥, ២៦, ៥:៣-៨, 

១៨-២៤, យូដ្ស ១៤, ១៥)

ចន្ទ-១៣ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពពះគុណឆនពពះដដលនំាសសចក្ីសសង្ង្្គ ះមក

ដល់មនុសសេទំាងឡាយោនសលចមកសហើយទំាងបង្ហា ត់បសពងៀនសយើងរាល់

គ្្ឲ្យលះសចាលសសចក្ីទមិលសលមើសនិងសសចក្ីប៉ងពោថ្្ក្ុងសោកសនះ

សហើយឲ្យរស់សៅក្ុងសមវ័យសនះសោយសសចក្ីធងាន់ធងារសសចក្ីសុចរតិសហើយ

សោយសគ្រពពបតិបត្ិដល់ពពះវញិ។ទីតុស២:១១-១២

 សសតគឺជាតួអង្គដ៏ល្អសហើយជាអ្កដដលោនសធ្ើល្អដលូចជាសអបិលដដរ។

បុ៉ដន្គ្ត់ជាកលូនរបស់អវ័ោមជាមនុសសេមានោបដលូចជាកាអីុនសហើយក៏មិន

ោនទទួលនិសសេវ័យជាមនុសសេល្អជាងកាអីុនដដរ។គ្ត់ោនសកើតមកសៅក្ុង

អំសពើោបបុ៉ដន្សោយពពះគុណរបស់ពពះគ្ត់ោនទទួលការបសពងៀន

ពីសោកអវ័ោមជាឪពុកគ្ត់ោនសរសសើរតសមកើងពពះសោយសធ្ើតាមពពះហឫទវ័យ

របស់ពទង់។គ្ត់ោនបំដបកខលាួនគ្ត់សចញពីពលូជអំបលូរពុករលួយរបស់កាអីុន

សហើយោនដបរសចញពីមនុសសេមានោបមកសគ្រពនិងសកាត ល្ា ចដល់ពពះជា

ល្ា ំងដលូចជាសអបិលដដរ។    

 សោកសហណុកគឺជាមនុសសេបរសុិទ្ធ។គ្ត់ោនបំសរ ើពពះយ៉ងអស់ពីចិត្។

គ្ត់ោនដឹងពីអំសពើពុករលួយរបស់ពគរួស្រឆនមនុសសេសហើយគ្ត់ោនបំដបក

ខលាួនគ្ត់សចញពីពលូជអំបលូររបស់កាអីុនសហើយស្ីបសនាទា សដល់ពួកសគចំសោះអំសពើ

ដ៏អាពកក់របស់ពួកសគ។មានមនុសសេខលាះសៅសលើដ្នដីដដលទទួលស្្គ ល់ពពះ

សកាត ល្ា ចពទង់និងថ្្យបង្គំដល់ពទង់។ដតសោកសហណុកដ៏សុចរតិមានកង្ល់



សសតនិងសហណុក-ទំពវ័រ-71-

យ៉ង ល្ា ំងសៅនឹងកំសណើ នឆនអំសពើអាពកក់របស់មនុសសេដដលគ្ម នពពះដដលគ្ត់

មិនោនទាក់ទងជាមួយនឹងសគជាសរៀងរាល់ឆ្ងាសោយ ល្ា ចដពកងគ្ត់ពតរូវទទួល

ឥទ្ធិពលពីការមិនសស្ម ះពតង់របស់ពួកសគនិង ល្ា ចដពកងគ្ត់ដលងសគ្រពដល់

ពពះសោយការសគ្រពដ៏បរសុិទ្ធសសបសៅតាមអត្ចរតិរបស់ពទង់តសៅសទៀត។

ចិត្របស់គ្ត់ោនមួសៅ៉សឡើងសៅសពលដដលគ្ត់ោនស�ើញពួកសគជាន់ឈលាី

អំណាចរបស់ពពះ។គ្ត់ោនសសពមចចិត្បំដបកខលាួនសចញពីពួកសគសហើយោន

ចំណាយសពលជាសពចើនសៅដតម្ាក់ឯងសដើម្ីអធិស្្ឋ ន។គ្ត់ោនរង់ចំាសៅ

ចំសោះពពះសហើយអធិស្្ឋ នសដើម្ីឱ្យោនដឹងពីពពះហឫទវ័យរបស់ពទង់។ពពះ

ោនពោសសវ័យទាក់ទងជាមួយនឹងសោកសហណុកតាមរយៈពួកសទវតាសហើយ

ោនពបទានដល់គ្ត់នលូវការដណនំារបស់ពទង់។ពពះអង្គោនពោប់គ្ត់ថ្គ្ត់

នឹងមិនពតរូវសៅជាមួយនឹងមនុសសេដដលមានោបសនះរហលូតសទសពោះពទង់មាន

បំណងនឹងបំផ្លា ញពលូជមនុសសេដដលមានោបសនះសោយបណ្ាលឱ្យមានទឹក

ជំនន់ជន់លិចដ្នដីទំាងមលូល។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៥:១-៨

ខចងចំា

ដតសបើសយើងរាល់គ្្សដើរក្ុងពនលាឺវញិដលូចជាពទង់ក៏គង់ក្ុងពនលាឺដដរសនាះសយើងមាន

សសចក្ីពបកបនឹងគ្្សៅវញិសៅមកសហើយពពះសោហិតឆនពពះសយស៊លូវពគីសទា

ជាពពះរាជបុពតាឆនពទង់ក៏សំអាតសយើងរាល់គ្្ពីពគប់អំសពើោបទំាងអស់។

យ៉លូហានទី១១:៧

អង្គារ-១៤ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឯសហណុកជាដំណទី៧ពីសោកអវ័ោមមក

គ្ត់ោនទាយពីមនុសសេទំាងសនាះថ្សមើលពពះអមាច ស់ពទង់យងមកសៅ

កណ្ាលពួកបរសុិទ្ធពទង់ទំាងសល់ដសនសដើម្ីនឹងកាត់សទាសដល់ពគប់

មនុសសេទំាងឡាយសហើយនិងរឭំកពួកទមិលសលមើសទំាងអមបាលម៉ានឲ្យដឹង

ខលាួនពីពគប់ទំាងការទមិលសលមើសដដលសគោនពបពពឹត្សធ្ើសោយចិត្សលមើស

សហើយពីអស់ទំាងសសចក្ីរងឹទទឹងទំាងបុ៉នាម នដដលអស់ពួកទមិលសលមើសដ៏



ទំពវ័រ-72-សរឿងឆនការសពោសសោះ

មានោបទំាងសនាះោនសោលទាស់នឹងពទង់។យលូោសខ:១៤-១៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  នសចកតេីសង្មឹហួសពីផ្លូរ

 សួនចបារសអដដនជាទីសសឡាញ់និងដ៏បរសុិទ្ធដដលពពះោនោក់ឪពុក

ម្ាយសដើមរបស់សយើងសនាះមានសៅរហលូតមកដល់សពលពពះមានបំណងនឹង

បំផ្លា ញដ្នដីសោយទឹកជំនន់។ពពះោនសធ្ើសួនចបារសនះសហើយោនពបទាន

ពពះពរជាពិសសសដល់សួនចបារសនាះសហើយពទង់ោនដកយកសួនចបារសនះ

សចញពីដ្នដីសោយពពះពោជាញា ញាណដ៏មានពពះសចស្្របស់ពទង់រចួពទង់

នឹងយកមកោក់សៅសលើដ្នដីសនះវញិម្ងសទៀតសោយតាក់ដតងយ៉ងល្អ

ជាងកាលដដលពទង់ោនយកសចញពីដ្នដីសនះសៅសទៀត។ពពះអង្គមានសគ្ល

បំណងរកសាការបងកបសងកើតសោកដ៏ពគប់លក្ខណ៍របស់ពទង់ឱ្យ្ុតពីបណ្ាស្

ដដលពទង់ោនោក់ដល់ដ្នដី។

 ពពះោនសបើកបង្ហា ញនលូវដ្នការឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះឱ្យសោកសហណុក

ស�ើញកាន់ដតចបាស់សហើយសោយវញិ្ញា ណឆនបទទំនាយពទង់ោនបង្ហា ញ

គ្ត់អំពីមនុសសេជាសពចើនជំនាន់ដដលរស់សៅសពកាយទឹកជំនន់សហើយោន

បង្ហា ញគ្ត់នលូវពពឹត្ិការណ៍ធំៗដដលោនភាជា ប់ទំនាក់ទំនងសៅនឹងការយង

មកជាសលើកទីពីររបស់ពពះពគីសទានិងទីចុងបំ្ុតឆនពិភពសោក(យលូោស)។

សោកសហណុកមានកង្ល់អំពីសសចក្ីស្លា ប់។ចំសោះគ្ត់មនុសសេសុចរតិនិង

មនុសសេទុចចរតិនឹងកាលា យសៅជាធលូលីដីទំាងអស់គ្្សហើយការសនាះអាចកាលា យ

ជាទីបញច ប់របស់ពួកសគ។គ្ត់ោនសមើលស�ើញថ្ជីវតិសៅមិនហួសពី្្លូរ

(សចៀសពីសសចក្ីស្លា ប់មិនរចួ)សនាះសឡើយ។ពពះោនបសពងៀនគ្ត់សៅក្ុងការ

សបើកសដម្ង្ងបទទំនាយមួយទាក់ទងនឹងពពះរាជបុពតារបស់ពពះដដល

នឹងពតរូវសុគតសពមាប់ជាតង្្យយញញាបលូជាជំនួសមនុសសេសហើយពពះោន

បង្ហា ញគ្ត់ពីការយងសៅសលើពពករបស់ពពះពគីសទាដដលមានពួកសទវតា

ដហហមជាសពចើនអង្គោនពបទានជីវតិដល់អ្កសុចរតិដដលោនស្លា ប់ពពម

ទំាងោនសចញឆ្លាសោះឱ្យសគរចួពីសសចក្ីស្លា ប់្ង។គ្ត់ក៏ោនស�ើញអំសពើ

អាពកក់របស់ពិភពសោកសៅពគ្ដដលពពះពគីសទាយងមកវញិជាសលើកទីពីរ



សសតនិងសហណុក-ទំពវ័រ-73-

្ងដដរដដលនឹងមានដតអំនួតភាពពពសហើនសកាងកាចជំនាន់មនុសសេដដល

គិតដតពីពបសយជន៍ផ្ទា ល់ខលាួនោនសរៀបចំខលាួនសដើម្ីពបឆំាងទាស់នឹងចបាប់

របស់ពពះសហើយបដិសសធពពះអមាច ស់ដតមួយអង្គគត់និងពពះពគីសទាជាពពះអមាច ស់

ឆនសយើងដ្មទំាងោនបដិសសធពពះសោហិតរបស់ពពះសយស៊លូវសោយស្អប់សខ្ពើម

ដល់ការសោះោបរបស់ពទង់សពមាប់ពួកសគ។គ្ត់ោនស�ើញអ្កសុចរតិពតរូវ

ោនបំោក់មកុដឱ្យសោយមានសិរលី្អនិងកិត្ិយសសៅសពលដដលមនុសសេអាពកក់

ពតរូវោនបំដបកសចញពីពពះវត្មានឆនពពះអមាច ស់សហើយពតរូវោនដុតបសញ្ះ

សោយសភលាើង។

 សោកសហណុកោនបង្ហា ត់បសពងៀនសោយសសចក្ីជំសនឿដល់មនុសសេ

ទំាងឡាយនលូវអ្ីដដលពពះោនបង្ហា ញដល់គ្ត់សោយស្រវញិ្ញា ណឆន

បទទំនាយ។មនុសសេខលាះោនសជឿតាមោក្យសំដីរបស់គ្ត់សហើយោនង្ក

សចញពីអំសពើអាពកក់របស់សគមកសកាត ល្ា ចនិងថ្្យបង្គំពពះវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ដ្សសាឡលូនីចទី១ជំពលូក៤:១៣-១៨

ខចងចំា

ដតសបើសយើងរាល់គ្្សដើរក្ុងពនលាឺវញិដលូចជាពទង់ក៏គង់ក្ុងពនលាឺដដរសនាះសយើងមាន

សសចក្ីពបកបនឹងគ្្សៅវញិសៅមកសហើយពពះសោហិតឆនពពះសយស៊លូវពគីសទា

ជាពពះរាជបុពតាឆនពទង់ក៏សំអាតសយើងរាល់គ្្ពីពគប់អំសពើោបទំាងអស់។

យ៉លូហានទី១១:៧

ពុធ-១៥ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សោយស្រសសចក្ីជំសនឿសនាះសហណុកោន

សឡើងសៅសលើមិនោនស�ើញសសចក្ីស្លា ប់សឡើយសហើយសគរកគ្ត់មិនស�ើញ

សទៀតពីសពោះពពះោនយកគ្ត់សៅដ្ិតកាលមុនដដលសលើកយកគ្ត់សៅ

សនាះមានសសចក្ីបនាទា ល់ពីគ្ត់ថ្ពពះពទង់សព្ពពះហឫទវ័យនឹងគ្ត់

ណាស់។សហសពពើរ១១:៥



ទំពវ័រ-74-សរឿងឆនការសពោសសោះ

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការនលើកយកនោកនហ្ុកន�ើងនៅកាន់ស្ថា នសគួ៌

 សោកសហណុកោនបន្លលូតោស់្ងសសចក្ីជំសនឿពីពពះកាន់ដត

ល្ា ំងសៅសពលដដលគ្ត់ចំណាយសពលជាមួយនឹងពពះ។មុខរបស់គ្ត់ពតរូវ

ោនដចងចំាងសោយពនលាឺដ៏បរសុិទ្ធដដលសៅជាប់នឹងទឹកមុខរបស់គ្ត់សៅ

សពលដដលគ្ត់កំពុងបសពងៀនដល់អ្កដដលស្្ប់ោក្យសពចន៍ឆនពោជាញា 

របស់គ្ត់។រលូបរាងដ៏ឆ្លា្្លូរនិងសកាត ល្ា ចរបស់គ្ត់សធ្ើឱ្យមនុសសេទំាងឡាយ

សកាតសរសសើរជា ល្ា ំង។ពពះពទង់ោនសសឡាញ់សោកសហណុកសពោះគ្ត់ោន

សដើរតាមពទង់យ៉ងរងឹមំាសហើយស្អប់សខ្ពើមអំសពើអសីលធម៌ពពមទំាងដសង្រក

ចំសណះដឹងរបស់ពពះយ៉ងអស់ពីចិត្សដើម្ីឱ្យគ្ត់អាចសធ្ើតាមពពះហឫទវ័យ

របស់ពពះោនយ៉ងពតឹមពតរូវ។គ្ត់ពោថ្្ចង់របួរមួជាមួយនឹងពពះដដលគ្ត់

សគ្រពសកាត ល្ា ចឱ្យកាន់ដតជិតសទ្្ធិ។ពពះមិនោនទុកឱ្យសោកសហណុកស្លា ប់

ដលូចមនុសសេដឆទសឡើយសហើយពទង់ោនបញជាលូ នពួកសទវតាឱ្យសៅយកគ្ត់មក

កាន់ស្ថា នសួគ៌សោយគ្ត់មិនោនស�ើញសសចក្ីស្លា ប់សឡើយ។ពពះោន

សលើកយកសោកសហណុកសចញពីមនុសសេសុចរតិនិងមនុសសេទុចចរតិទំាងឡាយ។

អ្កដដលសសឡាញ់គ្ត់ោនគិតថ្ពពះោនទុកឱ្យគ្ត់សពមាកសៅកដនលាង

ណាមួយបុ៉ដន្បនាទា ប់ពីសគោនដសង្រកគ្ត់ពគប់ទិសទីដតមិនោនស�ើញ

សនាះមកពួកសគោនពបកាសថ្គ្ត់មិនសៅសលើដ្នដីសទៀតសទសពោះពពះ

ោននំាយកគ្ត់សៅោត់សហើយ។

 សៅទីសនះពពះបសពងៀនសមសរៀនដ៏សំ្ន់មួយសោយការសលើកយក

សោកសហណុកដដលជាតំណពលូជរបស់សោកអវ័ោមដដលោនធ្លា ក់ចុះថ្អ្ក

ទំាងឡាយណាដដលមានសសចក្ីជំសនឿនិងពឹងដ្្អកសលើយញញាបលូជាដដលពពះ

ោនសនយាពពមទំាងស្្ប់បង្្គ ប់តាមបញញាត្ិរបស់ពទង់អ្កសនាះនឹងពតរូវោន

ទទួលរង្្ន់។សយើងស�ើញមនុសសេពីរសសទាប់សៅទីសនះម្ងសទៀតដដលតំណាង

ឱ្យមនុសសេដដលមានរហលូតដល់ការយងមកជាសលើកទីពីររបស់ពពះពគីសទា

គឺអ្កសុចរតិនិងមនុសសេអាពកក់អ្កពបឆំាងបះសោរនិងអ្កសស្ម ះពតង់។ពពះ

ពទង់នឹងនឹកចំាពីមនុសសេសុចរតិដដលសកាត ល្ា ចដល់ពទង់។តាមរយៈពពះរាជ



សសតនិងសហណុក-ទំពវ័រ-75-

បុពតាសងាួនភាងា (ជាទីសសឡាញ់)របស់ពពះអង្គពទង់នឹងសគ្រពនិងសលើកតសមកើង

ពួកសគសហើយនិងពបទានជីវតិអស់កល្ដល់ពួកសគ។បុ៉ដន្មនុសសេអាពកក់ដដល

ជាន់ឈលាីអំណាចពគប់ពគងរបស់ពពះអង្គពទង់នឹងកាត់ពួកសគសចញពពមទំាង

បំផ្លា ញពួកសគសចញពីដ្នដីជាសរៀងរហលូត។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៥:១៨-២៤

ខចងចំា

ដតសបើសយើងរាល់គ្្សដើរក្ុងពនលាឺវញិដលូចជាពទង់ក៏គង់ក្ុងពនលាឺដដរសនាះសយើងមាន

សសចក្ីពបកបនឹងគ្្សៅវញិសៅមកសហើយពពះសោហិតឆនពពះសយស៊លូវពគីសទា

ជាពពះរាជបុពតាឆនពទង់ក៏សំអាតសយើងរាល់គ្្ពីពគប់អំសពើោបទំាងអស់។

យ៉លូហានទី១១:៧

ពពហស្បត្តិ៍-១៦ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:កំុឲ្យពតាប់តាមសមវ័យសនះសឡើយចលូរឲ្យអ្ក

រាល់គ្្ោនផ្លា ស់ដពបវញិសោយគំនិតោនដកជា្ មីសឡើងសដើម្ីនឹងអាចល

សមើលឲ្យោនស្្គ ល់បំណងពពះហឫទវ័យឆនពពះដដលល្អសសរួលទទួល

សហើយពគប់លក្ខណ៍្ ង។រ ៉លូម១២:២

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ោនផ្លា សដ់កបនដាយស្រកពះនយស៊លូវ

 សពកាយពីសោកអវ័ោមោនធ្លា ក់ចុះពីលក្ខណៈឆនការសបបាយដ៏ពគប់

លក្ខណ៍សៅជាមានទុក្ខសវទនានិងមានោបមកមនុសសេមានសពគ្ះថ្្ក់សោយ

មានការោក់ទឹកចិត្សហើយគិតថ្«គឺឯងរាល់គ្្សោលថ្ការដដលខំសគ្រព

តាមពពះសនាះឥតអំសពើសទសហើយដដលសយើងោនរកសាបសញញាើរបស់ពពះសយហលូវ៉ា

ឆនពួកពលបរវិារពពមទំាងសដើរសៅចំសោះពទង់សោយកាន់ទុក្ខដលូសច្ះសតើមាន

ពបសយជន៍អ្ី?”(ម៉ាឡាគី៣:១៤)តំាងពីបណ្ាស្យ៉ងធងាន់ធងារោនធ្លា ក់មក

សលើមនុសសេសោកមកសតើសសចក្ីស្លា ប់ោនកាលា យជាមរតករបស់សយើងទំាងអស់

គ្្ដមនឬសទ។បុ៉ដន្ការបសពងៀនយ៉ងចបាស់ដដលពពះោនពបទានដល់

សោកអវ័ោមដដលសសតោនរឭំកសឡើងវញិសហើយដដលពតរូវោនសោក



ទំពវ័រ-76-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សហណុកបំពងសំសឡងសឡើងយ៉ងចបាស់ោនកំចាត់ភាពងងឹតនិងភាពសសអាប់

និង្្ល់សសចក្ីសង្ឹមដល់មនុសសេថ្សោយស្រសោកអវ័ោមសសចក្ីស្លា ប់

ោនសកើតសឡើងដល់មនុសសេសហើយតាមរយៈពពះសយស៊លូវជាពពះដ៏សពោសសោះ

ដដលពពះោនសនយានឹងនំាមកនលូវជីវតិនិងភាពមិនសចះស្លា ប់ដល់មនុសសេ

សោក។

 សៅក្ុងករណីរបស់សោកសហណុករាសសរ្បស់ពពះដដលមានការោក់

ទឹកចិត្ោនទទួលការបសពងៀនថ្សទាះបីជាការរស់សៅក្ុងចំសណាមមនុសសេ

អាពកក់និងមានោបដដលហ៊ានបះសោរពបឆំាងទាស់នឹងពពះដដលជាអ្កបសងកើត

សគមកសោយសបើកចំហក៏សោយពបសិនសបើសគស្្ប់បង្្គ ប់ដល់ពទង់សហើយមាន

ជំសនឿសលើពពះដ៏សពោសសោះដដលពពះោនសនយាសគអាចពបពពឹត្សុចរតិដលូច

ជាសោកសហណុកដដលជាអ្កដដលពពះោនទទួលយកសហើយទីបំ្ុតពតរូវ

ោនពពះសលើកយកសៅកាន់បលលាវ័ងករបស់ពទង់សៅស្ថា នសួគ៌សនាះដដរ។

 សោកសហណុកោនបំដបកខលាួនគ្ត់សចញពីសោកិយសហើយោន

ចំណាយសពលសវោរបស់គ្ត់ជាសពចើនសដើម្ីអធិស្្ឋ ននិងពោសសវ័យទាក់ទង

ជាមួយនឹងពពះតំណាងឱ្យរាសសដ៏្សស្ម ះពតង់របស់ពពះសៅសមវ័យចុងសពកាយ

ដដលនឹងបំដបកខលាួនសគសចញពីសោកិយ។មនុសសេទុចចរតិនឹងមានជវ័យជំនះ

សហើយោនរកីចសពមើនយ៉ងគួរឱ្យភវ័យ ល្ា ចសៅសលើដ្នដី។មានមនុសសេជាសពចើន

នឹងពបគល់ខលាួនសគឱ្យសដើរតាមការសសសមើសសឆមឆនចិត្ដ៏ពុករលួយរបស់មនុសសេ

អាពកក់សហើយរកសាទសសេនៈសោកពោស់របស់សគពពមទំាងនំាគ្្ពបឆំាងទាស់

នឹងស្ថា នសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំ្ុត។រាសសរ្បស់ពពះនឹងដញកខលាួនសគសចញពីអំសពើ

ទុចចរតិរបស់មនុសសេដដលសៅជំុវញិសគសហើយសដើរតាមពពះហឫទវ័យរបស់ពពះ

ទំាងសសរុងរហលូតដល់រលូបអង្គរបស់ពពះពតរូវោន្លាុះបញ្ច ំងសចញពីពួកសគ។ពួក

សគក៏សុចរតិលមមអាចនឹងសលើកយកសៅស្ថា នសួគ៌ដលូចជាសោកសហណុកដដរ។

សៅសពលដដលសគខំពបឹងបសពងៀននិងពពមានដល់សោកិយពួកសគនឹងមិនសធ្ើ

តាមគំនិតនិងពបឆពណីរបស់អ្កមិនសជឿសឡើយបុ៉ដន្ពួកសគនឹងសថ្ក លសទាស

ដល់មនុសសេអាពកក់សោយោក្យសំដីដ៏បរសុិទ្ធនិងយកគំរលូតាមពពះរបស់ពួក



សសតនិងសហណុក-ទំពវ័រ-77-

សគវញិ។ការសលើកយកសោកសហណុកសៅកាន់ស្ថា នសួគ៌សកើតសឡើងសៅមុន

ពគ្ដដលដ្នដីពតរូវោនបំផ្លា ញសោយទឹកជំនន់តំណាងឱ្យការសលើកយក

មនុសសេសុចរតិដដលមានជីវតិសចញពីដ្នដីមុននឹងដ្នដីសនះពតរូវបំផ្លា ញ

សោយស្រសភលាើងដលូសច្ាះដដរ។ពួកបរសុិទ្ធនឹងពតរូវោនសលើកតសមកើងសៅចំសោះ

មុខពួកមនុសសេដដលធ្លា ប់ដតស្អប់ដល់ពួកសគសោយស្រការសគ្រពដ៏សស្ម ះ

ពតង់របស់ពួកសគចំសោះបញញាត្ិដ៏សុចរតិរបស់ពពះ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ភីលីពជំពលូក២:១-៥

ខចងចំា

ដតសបើសយើងរាល់គ្្សដើរក្ុងពនលាឺវញិដលូចជាពទង់ក៏គង់ក្ុងពនលាឺដដរសនាះសយើងមាន

សសចក្ីពបកបនឹងគ្្សៅវញិសៅមកសហើយពពះសោហិតឆនពពះសយស៊លូវពគីសទា

ជាពពះរាជបុពតាឆនពទង់ក៏សំអាតសយើងរាល់គ្្ពីពគប់អំសពើោបទំាងអស់។

យ៉លូហានទី១១:៧



ទំពវ័រ-78-សរឿងឆនការសពោសសោះ

៨

ទឹកជំនន់

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរពោកុប្្រ្ិ ៦:៧; ៨; ៩:៨ - ១៧)

សុព្រ-១៧ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:កំុឲ្យទឹមនឹមសសសៀកជា១នឹងមនុសសេមិនសជឿ

សឡើយដ្ិតឯសសចក្ីសុចរតិនិងសសចក្ីទទឹងចបាប់សតើមានការពបកបអ្ីនឹង

គ្្ឬពនលាឺនិងងងឹតោយឡំគ្្ដលូចសម្ចោន។កលូរនិ ល្ូទី២៦:១៤

 កលូនសៅរបស់សសតពតរូវោនសគសៅថ្រាសសរ្បស់ពពះឯកលូនសៅរបស់

កាអីុនពតរូវោនសគសៅថ្ជាកលូនរបស់មនុសសេ។ក្ុងសពលដដលកលូនសៅរបស់ពពះ

ោនរស់សៅោយឡំគ្្ជាមួយនឹងកលូនសៅរបស់មនុសសេពួកសគោនដពបកាលា យ

សៅជាពុករលួយសហើយសោយពួកសគោនសរៀបការជាមួយកលូនសសីរបស់មនុសសេ

តាមរយៈឥទ្ធិពលឆនពបពន្ធរបស់ពួកសគនិងោនរបួរមួជាមួយនឹងកលូនពបរុស

របស់កាអីុនក្ុងការថ្្យបង្គំរលូបពពះលក្ខណៈពិសសសនិងភាពបរសុិទ្ធរបស់

ពួកសគពតរូវោនោត់បង់។មនុសសេជាសពចើនដលងសកាត ល្ា ចពពះសហើយោនជាន់

ឈលាីពកឹត្យវនិវ័យរបស់ពទង់។បុ៉ដន្មានមនុសសេមួយចំនួនតលូចដដលសៅដតពបពពឹត្

សុចរតិជាអ្កដដលោនសកាត ល្ា ចនិងសលើកតសមកើងពពះអាទិកររបស់ពួកសគ។

សោកណលូ សអនិងពករុមពគរួស្ររបស់គ្ត់គឺជាមនុសសេសៅក្ុងចំសណាមអ្កសុចរតិ

ដ៏តិចតួចសនាះ។

 អំសពើអាពកក់របស់មនុសសេរកីធំយ៉ងឆពកដលងសហើយោនចសពមើនសឡើង

ដ៏គួរឱ្យភវ័យ ល្ា ចសធ្ើឱ្យពពះមានពពះទវ័យសស្កស្្យជា ល្ា ំងសោយពទង់ោន

បសងកើតមនុសសេមកសៅសលើសៅដ្នដីសនះដតពទង់ដបរជាទតស�ើញថ្ការអាពកក់

របស់មនុសសេធំសធងអស្ច រ្យសហើយគំនិតសៅក្ុងចិត្របស់សគសុទ្ធដតអាពកក់ជា

សរៀងរហលូត។



ទឹកជំនន់-ទំពវ័រ-79-

 ជាងមួយរយឆំ្ាមុនទឹកជំនន់ពពះអមាច ស់ោនបញជាលូ នសទវតាមួយអង្គ

សៅកាន់សោកណលូ សអដ៏សស្ម ះពតង់សដើម្ីពោប់គ្ត់ថ្ពពះដលងមានសសចក្ី

សមត្ាករណុាដល់មនុសសេសោកដ៏អាពកក់សនាះតសៅសទៀតសហើយ។បុ៉ដន្ពទង់

ក៏មិនឱ្យពួកសគមិនយល់មិនដឹងពីគសពមាងការរបស់ពទង់ដដរ។ពទង់ោនពតាស់

បង្្គ ប់សោកណលូ សអឱ្យសធ្ើជាអ្ក្សេព្្សាយពពះបនទាលូលដ៏សស្ម ះពតង់សដើម្ីពពមាន

ដល់ពិភពសោកអំពីការបំផ្លា ញដ្នដីដដលនឹងសកើតសឡើងសធ្ើឱ្យអ្ករស់សៅ

សលើដ្នដីនឹងពតរូវបំផ្លា ញសោយមិនអាចតវ៉ាោនសនះ។សោកណលូ សអពតរូវ្សេព្

្សាយដំណឹងសនះដល់បណ្ាមនុសសេសហើយនិងសធ្ើទលូកធំមួយតាមការពតាស់

បង្្គ ប់របស់ពពះសពមាប់ខលាួនគ្ត់និងពករុមពគរួស្ររបស់គ្ត់។គ្ត់មិនពគ្ន់

ដត្សេព្្សាយដំណឹងដល់មនុសសេបុ៉សណាណ ះសទបុ៉ដន្គំរលូរបស់គ្ត់ក្ុងការសធ្ើទលូក

បង្ហា ញដល់មនុសសេទំាងឡាយថ្គ្ត់ោនសជឿនលូវអ្ីដដលគ្ត់កំពុងដត

្សេព្្សាយសនាះ។

 សោកណលូ សអនិងពករុមពគរួស្ររបស់គ្ត់មិនដមនជាមនុសសេដដលសកាត

ល្ា ចនិងស្្ប់បង្្គ ប់ពពះដតម្ាក់ឯងសនាះសទបុ៉ដន្សោកណលូ សអគឺជាមនុសសេ

បរសុិទ្ធសហើយសគ្រពនិងសសឡាញ់ពពះ ល្ា ំងជាងសគបង្អស់សៅសលើដ្នដីនិង

ជាមនុសសេដដលពពះរកសាជីវតិទុកឱ្យបន្្សេព្្សាយដ្នការរបស់ពទង់ក្ុងការ

សធ្ើទលូកនិងពបកាសពពមានដល់មនុសសេសោកអំពីសសចក្ីវនិាសដដលនឹងពតរូវ

សកើតសឡើង។សោកមធលូស្ឡាជាជីតារបស់សោកណលូ សអោនរស់សៅរហលូត

ដល់ឆំ្ាដដលមានទឹកជំនន់សហើយមានមនុសសេមួយចំនួនសទៀតដដលោនសជឿ

ការពបកាសដំណឹងរបស់សោកណលូ សអដដលោនជួយគ្ត់ក្ុងការសធ្ើទលូកធំ

សហើយដដលោនស្លា ប់មុនទឹកជំនន់ជន់លិចដ្នដី។សោយការ្សេព្្សាយ

និងការសធ្ើជាគំរលូរបស់គ្ត់សោកណលូ សអោនសថ្ក លសទាសដល់ពិភពសោក។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៦:១-១២

ខចងចំា

ដតសបើសយើងរាល់គ្្សដើរក្ុងពនលាឺវញិដលូចជាពទង់ក៏គង់ក្ុងពនលាឺដដរសនាះសយើងមាន

សសចក្ីពបកបនឹងគ្្សៅវញិសៅមកសហើយពពះសោហិតឆនពពះសយស៊លូវពគីសទា



ទំពវ័រ-80-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ជាពពះរាជបុពតាឆនពទង់ក៏សំអាតសយើងរាល់គ្្ពីពគប់អំសពើោបទំាងអស់។

យ៉លូហានទី១១:៧

សៅរ៍-១៨ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សោយស្រសសចក្ីជំសនឿសនាះពពះោនមាន

ពពះបនទាលូលពន្យល់សោកណលូ សអពីការដដលសមើលមិនទាន់ស�ើញសៅសឡើយ

សហើយសោយសោកមានសសចក្ីសកាត ល្ា ចោនជាសោកសធ្ើទលូក១យ៉ង

ធំសំរាប់នឹងជួយសសង្ង្្គ ះដល់ពួកពគរួស្ររបស់សោកសហើយសោកោនកាត់

សទាសសោកីយ៍សោយការសនាះក៏ពតឡប់ជាអ្កពគងសសចក្ីសុចរតិដដល

ពតរូវ្ ងសសចក្ីជំសនឿទុកជាមរដកដដរ។សហសពពើរ១១:៧

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការនធ្ើទលូកធំ

 ពពះពទង់ោនពបទានឱកាសដល់អ្កដដលោនដកដពបចិត្និងវលិ

ពតឡប់សៅឯពទង់វញិ។បុ៉ដន្ពួកសគមិនោនសជឿការអធិបបាយរបស់សោក

តាណលូ សអសទ។ពួកសគោនសសើចចំអកដល់ការពពមានរបស់គ្ត់និងោនចំអក

សមើលង្យដល់ការស្ងសង់ទលូកដ៏ធំសៅសលើដីសគ្កដលូសច្ះដ្មសទៀត្ង។

ការខិតខំពយាយមរបស់សោកណលូ សអសដើម្ីដកដពបមនុសសេសោកមិនោន

ទទួលសជាគជវ័យសឡើយ។បុ៉ដន្គ្ត់ោនចំណាយសពលអស់ជាងមួយរយឆំ្ា

សដើម្ីពបឹងដពបងនំាមនុសសេឱ្យដកដពបចិត្និងឱ្យពតឡប់មករកពពះវញិ។ខ្យល់

ដដលបក់សោកមកសលើទលូកកំពុងដតអធិបបាយពោប់ដល់មនុសសេសោក។

សោកណលូ សអោនដណនំាោនអធិបបាយោនសធ្ើការខណៈសពលដដលមនុសសេ

ោនពកសឡកសមើលសៅគ្ត់សោយការសងឿង្ងាល់និងចាត់ទុកគ្ត់ថ្ជាមនុសសេ

ដដលងប់ងុលនឹងស្សនា។

 ពពះោនពបទានដល់សោកណលូ សអនលូវទំហំនិងសគ្លសៅយ៉ងជាក់

ោក់ស្ីអំពីការសរៀបចំសធ្ើទលូកពគប់ដ្្កទំាងអស់យ៉ងលំអិត។សោយសសចក្ី

សគ្រពទលូកសនាះមិនមានលក្ខណៈដលូចជាទលូកធមមតាសទបុ៉ដន្ដលូចជា្ទាះសៅវញិ

សពគ្ងរបស់វាដលូចជាទលូកដដលអាចនឹងអដណ្តសៅសលើទឹកោន។សៅសង្ង

ទលូកសនាះគ្ម នបង្អួចសទ។ទលូកសនាះមានបីជាន់សហើយទទួលពនលាឺមកពីបង្អួច្ង



ទឹកជំនន់-ទំពវ័រ-81-

សលើដំបលូល។ទ្ារសៅពីចំសហៀង។ជាន់ស្សេងៗសទៀតពតរូវោនសរៀបចំសឡើងសពមាប់

្ទាុកសត្ពគប់ពបសភទដដលពនលាឺពីបង្អួចសៅសលើដំបលូលអាច្្ល់ជះចលូលោនសៅ

ពគប់ជាន់ទំាងអស់។ទលូកសនះពតរូវោនសធ្ើពីសឈើឆម៉ស្ក់ឬសឈើតាពតាវដដល

សគដឹងថ្មិនង្យពុកសឡើយសហើយអាចជាប់ោនរាប់រយឆំ្ាសទៀត្ង។វាគឺ

ជាសំណង់មួយដដលជាប់ជាទីបំ្ុតដដលពោជាញា របស់មនុសសេមិនអាចសធ្ើោន

សឡើយ។ពពះពទង់ជាអ្កគលូរបលាង់សហើយសោកណលូ សអជាសមជាងរបស់ពទង់។

បនាទា ប់ពីសោកណលូ សអោនសធ្ើកិចចការទំាងអស់រចួរាល់ក្ុងការសសពមចកិចចការ

ពគប់យ៉ងោនពតឹមពតរូវរចួសហើយទលូកសនាះមិនអាចពទំាពទនឹងខ្យល់ព្ុយះដ៏

ស្ហាវបំ្ុតដដលសកើតសឡើងសោយស្រសសចក្ីសពកាធដ៏ ល្ា ំងកាលា របស់ពពះ

មកសលើដ្នដីសនះសោយខលាួនឯងោនសឡើយ។ការង្រសធ្ើទលូកឱ្យោនសហើយ

ចប់សព្ពគប់ោនដំសណើ រការសៅយ៉ងយឺត។ក្ារពគប់បនទាះពតរូវោនភាជា ប់គ្្

យ៉ងជិតសហើយពគប់ស្្រទំាងអស់ពតរូវោនពរ(ោប)ជវ័រ។ការង្រដដលមនុសសេ

អាចសធ្ើសនាះគឺសធ្ើឱ្យោនល្អពគប់យ៉ងដតសលើសពីសនាះសៅសទៀតមានដតពពះ

មួយអង្គគត់ដដលអាចការោរទលូកឱ្យរចួ្ុតពីសសចក្ីសពកាធជារលកដដលសកើត

សឡើងសោយពពះសចស្្ដ៏អស្ច រ្យរបស់ពទង់ោន។

 ដំបលូងសឡើយហ្លូងមនុសសេហាក់ដលូចជាោនទទួលយកការពពមានពី

សោកណលូ សអដដរបុ៉ដន្មិនោនពតឡប់មករកពពះវញិទំាងសសរុងសោយការដពប

ចិត្ដ៏ពិតសនាះសឡើយ។ពពះោនពបទានឱកាសដល់ពួកសគមុននឹងទឹកជំនន់

មកដល់បុ៉ដន្ពួកសគមិនមានជំសនឿនិងការសស្ម ះពតង់សៅនឹងពទង់វញិសឡើយ

សហើយដបរជាោនចលូលរមួជាមួយនឹងមនុសសេអាពកក់សមើលង្យនិងសសើចចំអក

ដល់សោកណលូ សអដដលសោរសពញសៅសោយសសចក្ីជំសនឿសលើពពះដ្មសទៀត

្ង។ពួកសគមិនសោះបង់នលូវអំសពើោបទំាងឡាយរបស់ពួកសគសចាលសទសហើយ

សៅដតបន្ស្ហាយសមន់សោយយកពបពន្ធសពចើនតាមតសពមកតណាហា ដ៏អាពកក់

របស់ពួកសគ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៦:១៣-២២



ទំពវ័រ-82-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ខចងចំា

ដតសបើសយើងរាល់គ្្សដើរក្ុងពនលាឺវញិដលូចជាពទង់ក៏គង់ក្ុងពនលាឺដដរសនាះសយើងមាន

សសចក្ីពបកបនឹងគ្្សៅវញិសៅមកសហើយពពះសោហិតឆនពពះសយស៊លូវពគីសទា

ជាពពះរាជបុពតាឆនពទង់ក៏សំអាតសយើងរាល់គ្្ពីពគប់អំសពើោបទំាងអស់។

យ៉លូហានទី១១:៧

អាទឆិត្យ-១៩ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:អញអាងដល់ស្ថា នសួគ៌និងដ្នដីឲ្យសធ្ើជា

បនាទា ល់ទាស់នឹងឯងរាល់គ្្សៅឆ្ងាសនះថ្អញោនោក់សំដញងទំាងជីវតិ

និងសសចក្ីស្លា ប់ទំាងពពះពរនិងសសចក្ីបណ្ាស្សៅមុខឯងរាល់គ្្

ដលូសច្ះចលូរសរ ើសយកជីវតិចុះសដើម្ីឲ្យឯងោនរស់សៅពពមទំាងពលូជឯងតសរៀង

សៅ្ ង។សចាទិយកថ្៣០:១៩

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  សត្ចលូលនៅក្ងុទលូកធំ

 សពលស្កល្ងរបស់ពួកសគោនចលូលមកដល់ទីបញច ប់សហើយ។អ្ក

មិនសជឿនិងអ្កសសើចចំអកដដលរស់សៅសលើពិភពសោកសនះោនទទួលសញ្ញា

ពិសសសឆនអំណាចឆនស្ថា នសួគ៌របស់ពពះ។សោកណលូ សអមានសសចក្ីជំសនឿ

ោនសធ្ើតាមការពតាស់បង្្គ ប់ពគប់យ៉ងដដលពពះោនពបទានដល់គ្ត់។ទលូក

ធំពតរូវោនសធ្ើរចួរាល់សព្ពគប់តាមការដណនំារបស់ពពះយ៉ងពតឹមពតរូវ។គ្ត់

ោនសរៀបចំសពតៀមសស្ៀងអាហារជាសពចើនសពមាប់ទំាងមនុសសេនិងសត្។សហើយ

បនាទា ប់ពីសធ្ើការសនះរចួរាល់សហើយពពះពទង់ោនពតាស់បង្្គ ប់ដល់សោកណលូ សអ

ថ្«ពតរូវឱ្យឯងនិងពួកពគរួស្រឯងចលូលទំាងអស់សៅក្ុងទលូកពីសពោះក្ុងពួក

មនុសសេជំនាន់សនះអញស�ើញមានដតឯងសទដដលសុចរតិសៅចំសោះអញ»។

 ពពះោនបញជាលូ នសទវតាជាសពចើនអង្គឱ្យសៅពបមលូលសត្ទំាងឡាយដដល

ពពះពទង់ោនបសងកើតពីឆពពនិងពីវាលនានា។សទវតាោនយងនំាមុខសត្ទំាង

អស់សនាះសហើយពួកវាោនសដើរតាមសទវតាមួយគលូៗមានសឈ្ម លមានញី

សហើយសត្ដដលស្្អ ត៧។សត្(សជើងបួន)ទំាងអស់សនះមានពីសត្

ស្ហាវបំ្ុតរហលូតដល់សត្សលាលូតបំ្ុតមិនសចះសបៀតសបៀនមនុសសេោនសដើរ



ទឹកជំនន់-ទំពវ័រ-83-

ចលូលសៅក្ុងទលូកធំសោយសុខស្ន្យ៉ងគពគឹកគសពគង។ឆ្ទាសម�ហាក់ដលូច

ជាងងឹតឈលាប់សៅសោយបកសាបកសេីពគប់ពបសភទចពមរុះពណ៌។ពួកវាោនសហើរ

ចលូលសៅក្ុងទលូកធំមួយគលូៗមានសឈ្ម លមានញីសហើយសត្ស្លា បដដលស្្អ ត

មាន៧មានញីមានសឈ្ម ល។មនុសសេម្ាោនសមលាឹងសមើលសោយសងឿង្ងាល់

អ្កខលាះមានសសចក្ីភវ័យ ល្ា ចបុ៉ដន្ពួកសគសៅដតមានចិត្រងឹរលូសសោយការបះ

សោរដដដលការស�ើញសញ្ញា ដ៏ជាក់ដសង្បំ្ុតឆនពពះសចស្្របស់ពពះដបប

សនះមិនមានឥទ្ធិពលសៅសលើពួកសគបន្ិចសស្ះសឡើយ។សត្ទំាងអស់សនះ

ោនសធ្ើដំសណើ រចលូលសៅក្ុងទលូកអស់រយៈសពលពោំពីរឆ្ងាសហើយសោកណលូ សអ

ោនសរៀបចំោក់វាសៅក្ុងកដនលាងដដលគ្ត់ោនសរៀបចំសពមាប់ពួកវារចួជា

សសសច។សហើយខណៈសពលដដលមនុសសេជាតិដដលពតរូវវនិាសសនាះោនស�ើញ

ពពះអាទិត្យរះសៅក្ុសិររីងុសរឿងសហើយដ្នដីោនពគបដណ្ប់សៅសលើ

សស្ភណភាពរបស់ខលាួនសសស់បំពពងសឹងដតសសមើសៅនឹងសួនចបារសអដដនសនាះ

ពួកសគោនសោះបង់សចាលនលូវសសចក្ីភវ័យ ល្ា ចរបស់សគដដលកំពុងដតពុះសោរ

សឡើងសោយសបបាយរកីរាយយ៉ងកា្អ កកា្អ យសហើយអំសពើហិងសារបស់សគហាក់

ដលូចជាសធ្ើឱ្យសសចកី្សពកាធរបស់ពពះស្ះ្ួលមកសលើពួកសគរតឹដត ល្ា ំងសឡើង។

ឥឡលូវសនះអ្ីៗទំាងអស់ពតរូវោនសរៀបចំរចួរាល់សពមាប់ការបិទទ្ារទលូកសហើយ

ការបិទទ្ារទលូកសនះមិនដមនបិទសោយសោកណលូ សអពីក្ុងទលូកសនាះសទ។ពួក

មនុសសេដដលសសើចចំអកោនស�ើញសទវតាមួយអង្គយងចុះពីស្ថា នសួគ៌

សសលាៀកោក់សោយពនលាឺភលាឺចិញ្ច ចដលូចជាស្លាកបសនាទា រ។សទវតាសនាះោនបិទទ្ារ

ទលូកធំពី្ងសពរៅរចួសហើយក៏យងសឡើងសៅកាន់ស្ថា នសួគ៌វញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៧:១-១៦

ខចងចំា

កំុឲ្យពតាប់តាមសមវ័យសនះសឡើយចលូរឲ្យអ្ករាល់គ្្ោនផ្លា ស់ដពបវញិសោយ

គំនិតោនដកជា្ មីសឡើងសដើម្ីនឹងអាចលសមើលឲ្យោនស្្គ ល់បំណង

ពពះហឫទវ័យឆនពពះដដលល្អសសរួលទទួលសហើយពគប់លក្ខណ៍្ ង។

រ ៉លូម១២:២



ទំពវ័រ-84-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ចន្ទ-២០ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរនឹកចំាពីការដដលកនលាងសៅសហើយតំាងពី

បុរាណដ្ិតអញសនះសហើយជាពពះឥតមានណាសទៀតសឡើយអញជាពពះ

សហើយគ្ម នអ្កណាដលូចជាអញសស្ះតំាងដតពីសដើមដំបលូងអញរដមងសំដដង

ពោប់ពីការដដលពតរូវមក្ងចុងបំ្ុតសហើយតំាងពីចាស់បុរាណក៏ពោប់ពី

ការដដលមិនទាន់មានមកដដរសោយោក្យថ្គំនិតសំសរចរបស់អញនឹង

សថាិតសសថារសៅអញនឹងសធ្ើតាមបំណងចិត្អញពគប់ពបការ។

សអស្យ៤៦:៩-១០

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ព្យះុន្លាៀងចាប់នផតេើមធ្លា ក់មក

 ពគរួស្ររបស់សោកណលូ សអសៅក្ុងទលូកអស់រយៈសពលពោំពីរឆ្ងាទពមំា

សភលាៀងោនចាប់ស្្ើមបង្អុរចុះមកសលើដ្នដី។សៅក្ុងអំឡុងសពលសនះពួកសគ

ោនសរៀបចំការស្្ក់សៅសពមាប់រយៈសពលយលូររបស់ពួកសគសៅពគ្ដដលទឹក

នឹងពតរូវធ្លា ក់មកសលើដ្នដី។សហើយសពលសនាះគឺជាឆ្ងាឆនការពបមា្សមើលង្យ

និងសសើចចំអកពីហ្លូងមនុសសេដដលមិនសជឿ។សោយស្រដតបទទំនាយរបស់

សោកណលូ សអមិនោនសសពមចភាលា មៗបនាទា ប់ពីពួកគ្ត់ោនចលូលសៅក្ុងទលូក

សនាះពួកសគោនគិតថ្គ្ត់ចាញ់សោកសគសហើយសហើយដ្នដីសនះនឹងមិន

អាចពតរូវបំផ្លា ញសោយទឹកជំនន់សឡើយ។តំាងពីសដើមមកទល់នឹងសពលសនះ

មិនដដលមានសភលាៀងធ្លា ក់មកសលើដ្នដីសឡើយ។អវ័ពទាោនសកើតសឡើងពីទឹកដដល

ពពះោនសធ្ើឱ្យមានសៅសពលយប់ដលូចជាទឹកសសនសេើមសធ្ើឱ្យរកុ្ខជាតិទំាងឡាយ

មានជីវតិនិងលលូតោស់ោនល្អ។

 សទាះបីជាពួកសគោនស�ើញផ្ទា ល់នឹងដភ្កនលូវពពះសចស្្របស់ពពះដដល

ោនសកើតសឡើងខុសពីធមមជាតិសោយមានសត្សជើងបួននិងសត្ស្លា បទំាងឡាយ

ចាកសចញពីឆពពនិងពីវាលចលូលសៅក្ុងទលូកសហើយសគោនស�ើញសទវតារបស់

ពពះសសលាៀកោក់សោយពនលាឺភលាឺចិញ្ច ចសោយភាពគួរឱ្យ ល្ា ចនិងឆ្លា្្លូរអស្ច រ្យ

យងចុះពីស្ថា នសួគ៌មកបិទទ្ារទលូកក៏សោយក៏ពួកសគសៅដតមានចិត្រងឹរលូស

សហើយសៅដតបន្ការសបបាយរកីរាយនិងនិយយសលងសសើចទំាងមិនរវល់



ទឹកជំនន់-ទំពវ័រ-85-

សអើសពើសៅនឹងសញ្ញា ដ៏ជាក់ដសង្ឆនអំណាចដ៏អស្ច រ្យរបស់ពពះសនះដដដល។

បុ៉ដន្សៅឆ្ងាទី៨ពពកស ម្ ោនពបមលូល្្ុំគ្្សធ្ើឱ្យសម�ងងឹតឈលាប់។្្គរោន់

ពគហឹមខទាវ័រស្លាកបសនាទា រដ៏ភលាឺស្លាកោនចាប់ស្្ើមសធ្ើឱ្យមនុសសេនិងសត្ទំាងឡាយ

ភិតភវ័យតក់សលាុត។សភលាៀងោនបង្អុរមកពីពពកដដលសៅពីសលើពួកសគ។សនះគឺ

ជាសរឿងមួយដដលពួកសគមិនធ្លា ប់ដដលោនស�ើញពីមុនមកសហើយចិត្របស់

សគោនចាប់ស្្ើមសលាន់សស្លា សោយការភយវ័ ល្ា ច។សត្ទំាងឡាយដដលកំពុង

ដតសដើរសពតចចរគ្ម នទីកំណត់សៅក្ុងវាលរសហាស្ថា នដ៏គួរឱ្យភវ័យតក់សលាុតនិង
សំសឡងដដលមិនចុះសពមរុងគ្្របស់ពួកវាស្្ប់សៅដលូចជាសំសឡង្ងាលូរអាសលូរ

ដល់វាសនារបស់ខលាួននិងវាសនារបស់មនុសសេ។ខ្យល់ព្ុយះោនសកើនសឡើង

យ៉ងសនា្ធ ប់រហលូតទាល់ដតទឹកហាក់ដលូចជាហលូរចុះមកពីសលើសម�ដលូចជាទឹក

ធ្លា ក់គំហុកដ៏អស្ច រ្យ។ពចំាងទំនប់ឆនទសនលាទំាងឡាយពតរូវោនធលាុះធ្លា យសខទាចខទាី

សហើយទឹកោនហលូរធ្លា ក់ចលូលសៅក្ុងសពជាះយ៉ងសលឿនពតោញ់។ពគប់ទំាងរន្ធ

ទឹកសៅទីជសពៅក៏ធ្លា យសឡើង។កំសួលទឹកោនោញ់យ៉ង ល្ា ំងសចញពីដ្នដី

សោយកមាលា ំងជា ល្ា ំងឥតគណនាោនពគដវងដំុ្មធំៗរាប់រយដម៉ពតសៅសលើ

អាកាសរចួបនាទា ប់មកដំុ្មទំាងសនាះពតរូវោនកប់ខលាួនសៅក្ុងដីយ៉ងសពរៅ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក៩៣

ខចងចំា

កំុឲ្យពតាប់តាមសមវ័យសនះសឡើយចលូរឲ្យអ្ករាល់គ្្ោនផ្លា ស់ដពបវញិសោយ

គំនិតោនដកជា្ មីសឡើងសដើម្ីនឹងអាចលសមើលឲ្យោនស្្គ ល់បំណង

ពពះហឫទវ័យឆនពពះដដលល្អសសរួលទទួលសហើយពគប់លក្ខណ៍្ ង។

រ ៉លូម១២:២

អង្គារ-២១ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:្លាលូវពពះសយហលូវ៉ាជាបនាទា យដល់មនុសសេសទៀង

ពតង់ដតជាសសចក្ីវនិាសវញិដល់អស់អ្កណាដដលពបពពឹត្អំសពើអាពកក់។

សុភាសិត១០:២៩

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការ្វ័យខ្លា ចនិងសលាន់នស្លា



ទំពវ័រ-86-សរឿងឆនការសពោសសោះ

 ដំបលូងបណ្ាមនុសសេោនសមលាឹងសមើលនលូវការខលូច្តរបស់របរទំាង

ឡាយដដលសគោនសធ្ើសោយឆដរបស់សគ។អាគ្រដ៏រងុសរឿងរបស់សគសួនចបារ

និងសដើមសឈើយ៉ងសសស់បំពពងដដលសគោនោំជាកដនលាងដដលពួកសគោន

ោក់រលូបពពះពតរូវោនបំផ្លា ញសោយរនទាះពីស្ថា នសួគ៌។សសចក្ីហិនវនិាសរបស់

ពួកសគោន ច្ ត់ ច្ យសៅពគប់ទីកដនលាង។ពួកសគោនដំសឡើងអាសនាសៅក្ុង

សួនជាកដនលាងសកាក រៈរបស់សគសហើយឧទទាិសថ្្យសៅរលូបពពះរបស់សគដដល

សៅសលើសនាះសគឆាក ងមនុសសេថ្្យជាតង្្យយញញាបលូជា។ការទំាងអស់សនះជា

សរឿងដដលពពះពទង់ស្អប់សខ្ពើមជាទីបំ្ុតសធ្ើឱ្យសសចក្ីសពកាធរបស់ពទង់ពតរូវោន

ទមាលា ក់សៅសលើពួកសគសហើយពួកសគពតរូវោនសធ្ើឱ្យញវ័ររន្ធត់សៅចំសោះពពះសចស្្

របស់ពពះដ៏មានពពះជនមរស់ជាពពះដដលបសងកើតឆ្ទាសម�និងដ្នដីសហើយពពះ

ោនសធ្ើឱ្យពួកសគដឹងថ្សោយស្រដតការថ្្យតង្្យយញញាបលូជាដ៏គួរឱ្យស្អប់

សខ្ពើមនិងដ៏អាពកក់បំ្ុតដដលសគោនសធ្ើសៅចំសោះរលូបពពះសនាះសហើយ

ដដលោនអំោវនាវសៅការហិនវនិាសមកសលើពួកសគ។

 កមាលា ំងខ្យល់ព្ុយះដលូចដហកសម�សោយកំហឹងោនពុះកសង្ញ្ជា លកាន់

ដត ល្ា ំងសឡើងៗោយឡំនឹងសដពមកពទសហាយំរបស់មនុសសេដដលោនស្អប់

សខ្ពើមនលូវអំណាចរបស់ពពះ។សដើមសឈើទំាងឡាយអាគ្រតលូចធំផ្ទា ំង្មនិងដ្ន

ដីទំាងមលូលពតរូវញាំញីសោយការវនិាស។ការភិតភវ័យរបស់មនុសសេនិងសត្

មានទំហំធំសធងមិនអាចពិពណ៌នាោនសឡើយ។សហើយសលូម្ីដតស្តំាងខលាួន

ឯងដដលជាអ្កបងកឱ្យមានការអាពកក់សនះក៏ោនភវ័យ ល្ា ចក្ុងការរស់សៅ

របស់វាដដរ។វាមានសសចក្ីរកីរាយនឹងពគប់ពគងពលូជមនុសសេដដលមានអំណាច

សហើយចង់ឱ្យពួកសគរស់សៅសដើម្ីសពបើអំណាចរបស់សគសហើយបសងកើនការបះ

សោរពបឆំាងនឹងពពះឆនស្ថា នសួគ៌និងដ្នដី។វាោនោក់បណ្ាស្ទាស់នឹង

ពពះសោយសចាទពបកាន់ពទង់ពីសសចក្ីអយុត្ិធម៌និងអំសពើសឃារសៅ។មនុសសេ

ជាសពចើនោនចលូលចិត្ស្តំាងនិងោនពបមា្ដល់ពពះសហើយពបសិនសបើពួក

សគអាចបន្នលូវការបះសោររបស់ពួកសគសគនឹងអាចទមាលា ក់ពទង់សចញពីបលលាវ័ងកឆន

សសចក្ីយុត្ិធម៌។



ទឹកជំនន់-ទំពវ័រ-87-

 ខណៈសពលដដលមនុសសេជាសពចើនោនពបមា្និងោក់បណ្ាស្ដល់

ពពះដដលបសងកើតសោកមនុសសេដឆទសទៀតកំពុងដតវវីក់ពកហល់ពកហាយ

សោយសសចក្ីភវ័យ ល្ា ចទំាងោតសន្ធឹងឆដទំាងគលូរបស់សគសឆា្ព ះសៅរកទលូក

អង្រករសំុការអនុញ្ញា តចលូលសៅក្ុងទលូកធំសនាះ។បុ៉ដន្ការសនះពំុអាចសធ្ើសៅ

ោនសឡើយ។ពពះោនបិទទ្ារទលូកដដលជាពចកចលូលដតមួយគត់សហើយបិទទុក

សោកណលូ សអសៅ្ងក្ុងនិងពួកមនុសសេដដលមិនសជឿឱ្យសៅ្ងសពរៅ។មាន

ដតពពះមួយអង្គគត់ដដលអាចសបើកទ្ារទលូក។ការសកាត ល្ា ចនិងការដកដពបចិត្

របស់ពួកសគោនមកដល់ហួសសពលសហើយ។ពួកសគពតរូវបង្ខំចិត្ទទួលស្្គ ល់

ថ្មានពពះមួយអង្គដដលមានពពះជនមរស់សៅដដលមានអំណាច ល្ា ំងជាង

មនុសសេជាពពះដដលពួកសគោនបំោននិងោនពបមា្។ពួកសគោនអំោវនាវ

រកពទង់សោយសស្ម ះអស់ពីចិត្បុ៉ដន្ពពះកាណ៌របស់ពទង់មិនោនសបើកស្្ប់

សដពមករបស់ពួកសគសឡើយ។សោយការអស់សង្ឹមមនុសសេខលាះោនខំពបឹង

ដពបងទមលាុះចលូលសៅក្ុងទលូកបុ៉ដន្សំណង់ដ៏រងឹមំាសនះោនទប់ទល់នឹងការ

ខំពបឹងដពបងរបស់សគជាប់មិនបសណ្ាយឱ្យសគចលូលសៅ្ងក្ុងោនសឡើយ។

អ្កខលាះសទៀតោនសតាងទលូករហលូតដល់កមាលា ំងទឹកឬសដើមសឈើនិងដំុ្មដដលោច់

សចញពគប់ទិសទីទាញសគផ្្ច់សចញសៅវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៧:១៧-២៤

ខចងចំា

កំុឲ្យពតាប់តាមសមវ័យសនះសឡើយចលូរឲ្យអ្ករាល់គ្្ោនផ្លា ស់ដពបវញិសោយ

គំនិតោនដកជា្ មីសឡើងសដើម្ីនឹងអាចលសមើលឲ្យោនស្្គ ល់បំណង

ពពះហឫទវ័យឆនពពះដដលល្អសសរួលទទួលសហើយពគប់លក្ខណ៍្ ង។

រ ៉លូម១២:២

ពុធ-២២ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដ្ិតកាលណាកលូនមនុសសេមកសនាះនឹងោន

ដលូចជាសៅជំនាន់សោកណលូ សអដដរដ្ិតសៅពគ្មុនទឹកជន់លិចសនាះសគកំពុង

ដតសីុ្ ឹកសហើយសរៀបការប្ីពបពន្ធដរាបដល់ឆ្ងាដដលសោកណលូ សអចលូលសៅ
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ក្ុងទលូកធំ។ម៉ាថ្យ២៤:៣៧-៣៨

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ហួសនពលនឹងដកដកបចិតតេនហើយ

 អស់អ្កដដលោនសមើលង្យដល់ការពពមានរបស់សោកណលូ សអនិង

ោនចំអកសមើលង្យដល់អ្កអធិបបាយដ៏សស្ម ះពតង់សនាះោនដកដពបចិត្ពី

ការមិនសជឿរបស់សគដតយឺតសពលសៅសហើយ។ទលូកោនអដណ្តស�លាងសឃាលា ង

សៅសលើទឹក។សត្ទំាងឡាយដដលសៅក្ុងទលូកបសញចញសំសឡងខុសៗគ្្

ព្ុយះដ៏គួរឱ្យ ល្ា ចកំសួលទឹកយ៉ង ល្ា ំងោនពគដវងកំណាត់សឈើនិងដំុ្មសៅ

ពគប់ទិសទីបសងកើតជាកំសទចកំទីពគប់យ៉ងបុ៉ដន្ទលូកធំសៅដតអដណ្តយ៉ង

រសំភើយសោយសុខស្ន្។សទវតាដ៏ ល្ា ំងពលូដកជាសពចើនអង្គោនដឹកនំាទលូកនិង

ោនការោរទលូកសនាះពីសពគ្ះថ្្ក់ស្សេងៗ។ការការោរទលូកពគប់សពលសវោ

ក្ុងអំឡុងសពលឆនព្ុយះដ៏គួរឱ្យ ល្ា ចអស់រយៈសពលដសសិបយប់ដសសិបឆ្ងា

សនះគឺជាោដិហារ្យដ៏ធំឆនអំណាចដ៏អស្ច រ្យ។

 សត្ទំាងឡាយដដលកំពុងទទួលរងសពគ្ះសោយព្ុយះសង្រាោន

ពបញាប់ពបញាល់រត់សៅរកមនុសសេសោយរពឹំងថ្នឹងោនទទួលការជួយសសង្ង្្គ ះ

ពីពួកសគ។មនុសសេខលាះោនចងកលូនសៅសហើយនិងខលាួនសគផ្ទា ល់ជាប់សៅនឹងសត្

ដដលមានកមាលា ំង ល្ា ំងៗសោយដឹងថ្សត្ទំាងសនាះនឹងពតដការោរជីវតិរបស់

វាសហើយរត់សឡើងសៅរកទីខ្ពស់ៗសដើម្ីសគចខលាួនពីទឹកដដលកំពុងដតសឡើងជា

លំោប់សនាះ។ខ្យល់ព្ុយះមិនោនសស្កសស្ន្សឡើយទឹកក៏សឡើងកាន់ដត ល្ា ំង

សឡើងៗជាងពីដំបលូង។មនុសសេខលាះោនចងខលាួនជាប់សៅនឹងសដើមសឈើខ្ពស់ៗ

សៅសលើដីទួលបុ៉ដន្សដើមសឈើទំាងសនាះោនដួលរសលើងទំាងបញាសសហើយពតរូវ

ោនកមាលា ំងទឹកដ៏ស្ហាវអលូសទាញយកសៅសលើអាកាសខលាះោនោក់ដបក

សខទាចខទាីសៅជាពពុះទឹក។សៅទីទួលដ៏ខ្ពស់បំ្ុតមនុសសេនិងសត្ទំាងឡាយខំ

ពតដសឡើងរកកដនលាងសុវតថាិភាពរហលូតដល់ទំាងមនុសសេទំាងសត្ពតរូវោនទឹក

គួចយកសៅជាមួយគ្្ដលូចជាពពុះទឹកដដលអដណ្តសឡើងសឹងដតដល់ទីខ្ពស់

បំ្ុតសៅសលើដី។ទំាងមនុសសេទំាងសត្សទាះបីោនសឡើងដល់ទីដ៏ខ្ពស់បំ្ុត

យ៉ងណាក៏សោយទីបំ្ុតគង់ដតពតរូវវនិាសទំាងអស់គ្ម នសល់។
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បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក១៨:១៣-៣២

ខចងចំា

កំុឲ្យពតាប់តាមសមវ័យសនះសឡើយចលូរឲ្យអ្ករាល់គ្្ោនផ្លា ស់ដពបវញិសោយ

គំនិតោនដកជា្ មីសឡើងសដើម្ីនឹងអាចលសមើលឲ្យោនស្្គ ល់បំណង

ពពះហឫទវ័យឆនពពះដដលល្អសសរួលទទួលសហើយពគប់លក្ខណ៍្ ង។

រ ៉លូម១២:២

ពពហស្បតិ៍-២៣ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរអរពពះគុណក្ុងពគប់ការទំាងអស់ពីសពោះ

ពពះពទង់សព្ពពះហឫទវ័យឲ្យអ្ករាល់គ្្សធ្ើយ៉ងដលូសច្ាះសោយនលូវ

ពពះពគីសទាសយស៊លូវ។ដ្សសាឡលូនីចទី១៥:១៨

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  តគ្្យយញ្ញបលូជារបសន់ោក ល្ូ នេ

 សោកណលូ សអនិងពករុមពគរួស្រោនសមលាឹងសមើលសៅឯទឹកសសកសោយ

ចិត្អនទាះស្។គ្ត់ចង់ពតឡប់សៅដ្នដីវញិ។គ្ត់ោនដលងសត្ដក្អកមួយ

ដដលសហើរសចញពីទលូកសៅសហើយពតឡប់មកវញិ។គ្ត់មិនោនទទួលនលូវពវ័ត៌មាន

ដដលគ្ត់ចង់ោនសនាះសទសហើយគ្ត់ក៏ោនដលងសត្ពោបមួយសៅសទៀត

សោយវាពំុអាចរកកដនលាងទំោនវាក៏សហើរពតឡប់មកកាន់ទលូកវញិ។បនាទា ប់ពី

ពោំពីរឆ្ងាសោកណលូ សអនិងពករុមពគរួស្រោនសមលាឹងសមើលសៅឯទឹកសសកសោយ

ចិត្អនទាះស្។គ្ត់ចង់ពតឡប់សៅដ្នដីវញិ។គ្ត់ោនដលងសត្ដក្អកមួយ

ដដលសហើរសចញពីទលូកសៅសហើយពតឡប់មកវញិ។គ្ត់មិនោនទទួលនលូវ

ពវ័ត៌មានដដលគ្ត់ចង់ោនសនាះសទសហើយគ្ត់ក៏ោនដលងសត្ពោបមួយ

សៅសទៀតសោយវាពំុអាចរកកដនលាងទំោនវាក៏សហើរពតឡប់មកកាន់ទលូកវញិ។

បនាទា ប់ពីពោំពីរឆ្ងាមកគ្ត់ោនដលងពោបម្ងសទៀតសៅសពលដដលពួកគ្ត់

ោនស�ើញពោបោំសលាឹកអលូលីវសៅនឹងមាត់របស់វាពគរួស្រដដលមានមនុសសេ

៨នាក់សនះមានសសចក្ីអំណរជាអសនកសពោះពួកសគពតរូវោនបិទទ្ារជាប់សៅ

ក្ុងទលូកសនះអស់រយៈសពលជាយលូរមកសហើយ។សទវតាក៏ោនយងចុះមកស្រ

ជា្មីសហើយោនសបើកទ្ារទលូក។សោកណលូ សអសបើកបង្អួចដំបលូលទលូកោនបុ៉ដន្ពំុ
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អាចសបើកទ្ារទលូកដដលពពះោនបិទសនាះសទ។ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនមានពពះ

បនទាលូលមកកាន់សោកណលូ សអតាមរយៈសទវតាដដលោនសបើកទ្ារទលូកសហើយោន

ពតាស់បង្្គ ប់ឱ្យពគរួស្ររបស់សោកណលូ សអសចញពីក្ុងទលូកនិងនំាយកសត្មាន

ជីវតិទំាងឡាយដដលមកជាមួយសគសចញមកទំាងអស់ដដរ។

 យញញាបលូជារបស់សោកណលូ សអនិងសសចក្ីសនយារបស់ពពះ

 សោកណលូ សអមិនោនសភលាចពពះដដលោនការោរពួកសគសោយគុណធម៌

សនាះសទគ្ត់ក៏ពបញាប់ពបញាល់ស្ងអាសនាមួយសហើយោនយកសត្សជើង

បួនជាសត្ស្្អ តនិងសត្ស្លា បស្្អ តពគប់មុខមកថ្្យជាតង្្យដុតសលើអាសនា

សនាះសដើម្ីបង្ហា ញពីការដឹងគុណរបស់គ្ត់ដល់ពពះចំសោះការការោរដ៏ធំ

អស្ច រ្យរបស់ពពះពទង់ោនទទួលយកតង្្យនិងោនពបទានពរដល់សោកណលូ សអ

និងពករុមពគរួស្ររបស់គ្ត់។សនះជាសមសរៀនមួយបសពងៀនដល់មនុសសេទំាងអស់

ដដលរស់សៅសលើដ្នដីថ្សដើម្ីបង្ហា ញពីសសចក្ីសមត្ាករណុានិងសសចក្ី

សសឡាញ់របស់ពពះចំសោះពួកសគសកមមភាពដំបលូងបង្អស់សនាះគឺការដ្លាង

អំណរគុណតបសៅពទង់វញិនិងការថ្្យបង្គំពទង់សោយបនាទា បខលាួន។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក១៨

ខចងចំា

កំុឲ្យពតាប់តាមសមវ័យសនះសឡើយចលូរឲ្យអ្ករាល់គ្្ោនផ្លា ស់ដពបវញិសោយ

គំនិតោនដកជា្ មីសឡើងសដើម្ីនឹងអាចលសមើលឲ្យោនស្្គ ល់បំណង

ពពះហឫទវ័យឆនពពះដដលល្អសសរួលទទួលសហើយពគប់លក្ខណ៍្ ង។

រ ៉លូម១២:២

សុព្រ-២៤ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពពះពទង់ជាទីពឹងពជកក៏ជាកំឡាំងឆនសយើងខញាុំ

ជាជំនួយដដលសៅជាប់ជាមួយក្ុងពគ្អាសន្សហតុសនាះសយើងខញាុំនឹងមិន្ លា ច

សឡើយសទាះសបើដ្នដីដពបពបរួលសៅសហើយភ្ំទំាងបុ៉នាម នពតរូវសរ ើធ្លា ក់ចុះ

សៅកណ្ាលសមុពទក៏សោយ។ទំនុកតសមកើង៤៦:១-២
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អំណានពបចំាថ្ងៃ :  នសចកតេីសនយារបសក់ពះ

 បនាទា ប់មកដពកងមនុសសេសោកមានការភវ័យ ល្ា ចនឹងពពកពបមលូល្្ុំគ្្

រចួមានសភលាៀងធ្លា ក់មកសទៀតនិងដពកងមនុសសេសៅភវ័យ ល្ា ចមានទឹកជំនន់ម្ង

សទៀតពពះពទង់ោនសលើកទឹកចិត្សោយពពះគុណដល់ពករុមពគរួស្រសោកណលូ សអ

សោយសសចក្ីសនយាមួយ។«អញនឹងតំាងសញ្ញា ដល់ឯងរាល់គ្្ថ្ពគប់ស្ច់

ទំាងអស់នឹងមិនពតរូវវនិាសសោយទឹកជំនន់សទៀតសឡើយនិងដលងមានទឹក

ជំនន់បំផ្លា ញដ្នដីសទៀតពពះពទង់ក៏មានបនទាលូលថ្សនះជាទីសំគ្ល់ឆនសសចក្ី

សនយាដដលអញតំាងនឹងឯងរាល់គ្្សហើយនិងពគប់ជីវតិទំាងឡាយដដលសៅ

ជាមួយនឹងឯងសៅអស់ទំាងតំណអស់កល្ជានិចចគឺអញោក់ធ្លូរបស់អញ

សៅនាពពកសនាះសហើយជាទីសំគ្ល់ឆនសសចក្ីសញ្ញា ដដលអញតំាងនឹងដ្ន

ដី។

 សនាះនឹងស�ើញឥនទាធនលូសថាិតសៅសលើពពកសនាះសហើយអញនឹងនឹកចំា

ពីសសចក្ីសញ្ញា ដដលអញោនតំាងនឹងឯងរាល់គ្្...។សហើយនឹងអស់

ទំាងសត្ពគប់ពលូជដដរសនាះនឹងគ្ម នទឹកជំនន់សឡើងលិចដ្នដីសដើម្ីបំផ្លា ញ

ពគប់ទំាងស្ច់សទៀតសឡើយឥនទាធនលូសនាះនឹងសៅសលើពពកសហើយអញនឹង

សមើលស�ើញសដើម្ីឱ្យនឹកចំាពីសសចក្ីសញ្ញា ដ៏សៅអស់កល្ជានិចចដដលពពះ

ោនតំាងនិងអស់ទំាងជីវតិពគប់ពលូជសៅដ្នដី។

 សនះគឺជាសកមមភាពដដលពបកបសោយសសចក្ីសមត្ាករណុាដ៏អស្ច រ្យ

ដដលពពះោនពបទានដល់មនុសសេមានោបសោយពទង់ោនោក់ឥនទាធនលូដ៏

សសស់ស្្អ តនិងមានពណ៌្្លូតយ៉ងដវងអនាលា យសៅសលើពពកជានិមិត្រលូបឆន

សសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះដ៏ខ្ពស់បំ្ុតដល់មនុសសេសោក!ឥនទាធនលូសនះគឺជា

ភស្ុតាងឆនសសចក្ីពិតពោប់ដល់មនុសសេពគប់ជំនាន់ថ្ពពះោនបំផ្លា ញពគប់

ទំាងអស់សៅសលើដ្នដីសោយទឹកជំនន់សោយស្រដតអំសពើអាពកក់ដ៏ធងាន់ធងារ

របស់ពួកសគដដលមិនអាចសលើកដលងោន។វាគឺជាដ្នការរបស់ពពះ

បញ្ជា ក់ពោប់ដល់កលូនសៅជំនាន់សពកាយទំាងឡាយថ្សៅសពលសគស�ើញឥនទាធនលូ

សៅសលើពពកសគនឹងសួរពីសហតុ្លឆនឥនទាធនលូដ៏រងុសរឿងដដល្សាភាជា ប់ពី



ទំពវ័រ-92-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ស្ថា នសួគ៌សនាះឪពុកម្ាយរបស់ពួកសគអាចនឹងពន្យល់ដល់សគនលូវសសចក្ី

ហិនវនិាសឆនពិភពសោកមុនដដលពតរូវោនបំផ្លា ញសោយទឹកជំនន់សោយ

ស្រដតមនុសសេសោកោនបសណ្ាយខលាួនសគសៅពបពពឹត្អំសពើោបពគប់ដបប

យ៉ងសហើយដដលពពះហសរ្បស់ពពះដ៏ខ្ពស់បំ្ុតោនោក់ឥនទាធនលូរាងសកាង

សលើពពកជានិមិន្រលូបបញ្ជា ក់ថ្ពទង់នឹងមិនសធ្ើឱ្យមានទឹកជំនន់មកសលើដ្នដី

ជា្មីម្ងសទៀតសឡើយ។

 និមិត្រលូបដដលសៅសលើពពកសនះគឺសដើម្ីបញ្ជា ក់នលូវសសចក្ីជំសនឿរបស់

មនុសសេទំាងឡាយនិងស្ថា បនាការទុកចិត្របស់ពួកសគសលើពពះដ្ិតសនះសហើយ

គឺជានិមិត្សញ្ញា ឆនសសចក្ីសមត្ាករណុានិងសសចក្ីល្អរបស់ពទង់មកសលើ

មនុសសេសោកថ្សទាះបីជាពពះពទង់ពតរូវបំផ្លា ញដ្នដីសនះសោយទឹកជំនន់ក៏

សោយក៏សសចក្ីសមត្ាករណុារបស់ពទង់សៅដតពវ័ទ្ធជំុវញិដ្នដីដដរ។

ពពះសយហលូវ៉ាមានបនទាលូលថ្សៅសពលដដលពទង់ោនទតសមើលសៅឥនទាធនលូសៅ

សលើពពកពទង់នឹងនឹកចំាពីសសចក្ីសនយារបស់ពទង់។ពទង់មិនោនឱ្យសយើង

យល់ថ្ពទង់នឹងបំសភលាចសយើងសនាះសទបុ៉ដន្ពទង់មានបនទាលូលមកកាន់មនុសសេ

ជាភាស្របស់ពទង់ផ្ទា ល់សដើម្ីឲ្យមនុសសេយល់ពីពទង់ោនចបាស់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៩:១-១៧

ខចងចំា

កំុឲ្យពតាប់តាមសមវ័យសនះសឡើយចលូរឲ្យអ្ករាល់គ្្ោនផ្លា ស់ដពបវញិសោយ

គំនិតោនដកជា្ មីសឡើងសដើម្ីនឹងអាចលសមើលឲ្យោនស្្គ ល់បំណង

ពពះហឫទវ័យឆនពពះដដលល្អសសរួលទទួលសហើយពគប់លក្ខណ៍្ ង។

រ ៉លូម១២:២
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៩

ប៉ាមោបិល

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរពោកុប្្រ្ិ ១១:១-៩)

សៅរ៍-២៥ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:អស់អ្កណាដដលមានចិត្ស្មើងឆ្មសនាះជាទី

ស្អប់សខ្ពើមដល់ពពះសយហលូវ៉ាសទាះសបើពពរួតឆដគ្្គង់ដតសគមិនរចួពីសទាស

សឡើយ។សុភាសិត១៦:៥

 មិនយលូរបុ៉នាម នកលូនសៅរបស់សោកណលូ សអក៏ោនចាប់ស្្ើមសោះបង់

សសចក្ីជំសនឿ(ដបរសៅរក្លាលូវអាពកក់វញិ)។មួយចំនួនោនសដើរតាមគំរលូរបស់

សោកណលូ សអសោយោនសគ្រពពកឹត្យវនិវ័យរបស់ពពះមួយចំនួនស្សេងសទៀត

មិនោនសដើរតាមពពះសទសហើយដ្មទំាងោនបះសោរពបឆំាងទាស់នឹងពពះ

ដ្មសទៀត្ង។ពួកសគរហលូតដល់មិនទំាងសជឿសលើទឹកជំនន់ដ្មសទៀត។ពួក

សគមិនសជឿថ្មានពពះសទសហើយសៅក្ុងគំនិតរបស់សគដបរជាយល់ថ្ទឹក

ជំនន់សនះសកើតមកពីសពគ្ះធមមជាតិសៅវញិ។មនុសសេមួយចំនួនោនសជឿថ្

ពពះពទង់មានពិតសហើយថ្ពទង់ោនបំផ្លា ញមនុសសេជំនាន់មុនសោយស្រ

ទឹកជំនន់សហើយអារមមណ៍របស់ពួកសគក៏ោនពុះកសង្ញ្ជា លសឡើងបះសោរ

ពបឆំាងនឹងពពះដលូចជាកាអីុនដដរសោយស្រដតពទង់ោនបំផ្លា ញមនុសសេពី

ដ្នដីនិងោនោក់បណ្ាស្ដ្នដីជាសលើកទីបីសោយស្រទឹកជំនន់

(សលើកទីមួយសពលសោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាស្្ប់តាមអារកសេសលើកទីពីរសៅ

សពលដដលកាអីុនសមាលា ប់សអបិល)។

 អស់អ្កដដលជាសពតរូវរបស់ពពះពតរូវោនស្ីបសនាទា សជាសរៀងរាល់ឆ្ងា



ទំពវ័រ-94-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សោយោក្យសំដីសុចរតិនិងជីវតិរស់សៅតាមការដណនំារបស់ពពះពួកមនុសសេ

ដដលសសឡាញ់ពពះស្្ប់បង្្គ ប់និងសលើកតសមកើងពពះ។ពួកអ្កមិនសជឿពពះ

ោនជំនំុគ្្សហើយោនពពមសពពៀងគ្្បំដបកខលាួនសចញពីពួកមនុសសេដដលមាន

ជំសនឿដដលជីវតិសុចរតិរបស់ពួកសគោនបនទាុចបង្្អ ក់ដល់អំសពើអាពកក់របស់

សគ(ពួកមនុសសេអាពកក់)ជាបន្បនាទា ប់។ពួកសគោនសធ្ើដំសណើ រយ៉ងឆាងា យ

ចាកសចញពីមនុសសេសុចរតិសហើយោនសពជើសសរ ើសយកទីវាលរាបដ៏ធំមួយ

តំាងទីលំសៅ។ពួកសគោនស្ងសង់ទីពករុងមួយរចួពួកសគ្ុសគំនិតចង់សង់

ប៉មយ៉ងខ្ពស់កប់ពពកមួយសដើម្ីឱ្យពួកសគអាចរស់សៅក្ុងទីពករុងនិងសៅសលើ

ប៉មសនាះសោយមិនពតរូវ ច្ ត់ ច្ យសទៀតសឡើយ។ពួកសគោនគិតថ្ពួកសគនឹង

មានសុវតថាិភាពសៅសពលមានទឹកជំនន់ម្ងសទៀតសពោះពួកសគោនសង់ប៉ម

របស់សគដដលខ្ពស់្ុតពីកំពស់ទឹកជំនន់កាលពីសលើកមុនសហើយសពលសនាះ

មនុសសេទំាងឡាយសៅសលើពិភពសោកនឹងសកាតសរសសើរដល់ពួកសគសហើយ

ពួកសគនឹងោនដលូចជាពពះសោយពគប់ពគងសលើពិភពសោកទំាងមលូល។សគោន

គិតថ្ប៉មសនះនឹងសលើកតសមកើងដល់អ្កដដលោនកស្ងវាសហើយសគោន

សរៀបចំសដើម្ីទាញចំណាប់អារមមណ៍មនុសសេដឆទសទៀតដដលរស់សៅសលើដ្នដី

សនះសចញពីពពះឱ្យមកចលូលរមួជាមួយពួកសគក្ុងការថ្្យបង្គំរលូបពពះវញិ។

មនុសសេោនរស់សៅក្ុងប៉មសនាះមុនប៉មសនាះោនសង់សហើយរចួរាល់។បនទាប់

ទំាងឡាយពតរូវោនសរៀបចំតុបដតងយ៉ងស្្អ តសពមាប់ថ្្យដល់រលូបពពះរបស់

សគ។ពួកមនុសសេដដលមិនោនសជឿដល់ពពះោនគិតសសឆមថ្ពបសិនសបើប៉ម

របស់ពួកសគអាចសឡើងខ្ពស់កប់ពពកពួកសគអាចនឹងដសង្រកស�ើញនលូវសហតុ្ល

ដដលោនបណ្ាលឱ្យមានទឹកជំនន់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក១១:១-៩



ប៉មោបិល-ទំពវ័រ-95-

ខចងចំា

កំុឲ្យពតាប់តាមសមវ័យសនះសឡើយចលូរឲ្យអ្ករាល់គ្្ោនផ្លា ស់ដពបវញិសោយ

គំនិតោនដកជា្ មីសឡើងសដើម្ីនឹងអាចលសមើលឲ្យោនស្្គ ល់បំណង

ពពះហឫទវ័យឆនពពះដដលល្អសសរួលទទួលសហើយពគប់លក្ខណ៍្ ង។

រ ៉លូម១២:២

អាទឆិត្យ-២៦ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:អញនឹងសធ្ើសទាសដល់សោកីយ៍សោយសពោះ

អំសពើអាពកក់របស់សគពពមទំាងមនុសសេដដលពបពពឹត្បទអាពកក់សោយសពោះ

អំសពើទុចចរតិរបស់សគ្ ងអញនឹងបំោត់សសចក្ីស្មើងឆ្មរបស់ពួកអំនួត

សហើយនឹងបនាទា បបសនាថា កឫកខ្ពស់របស់មនុសសេកាចអាពកក់។

សអស្យ១៣:១១

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការជំនុំរបសក់ពះ

 ពួកសគោនសលើកតសមកើងខលាួនឯងពបឆំាងទាស់នឹងពពះ។បុ៉ដន្ពពះពទង់

មិនោនអនុញ្ញា តឱ្យសគសសពមចការតាមបំណងរបស់ពួកសគសឡើយ។សៅសពល

ដដលពពះោនបញជាលូ នសទវតាពីរអង្គឱ្យមកបំដបកដល់ការង្ររបស់ពួកសគពួក

សគោនស្ងសង់ប៉មខ្ពស់ពតដដតសៅសហើយ។សគោនចាត់តំាងមនុសសេសពមាប់

នំាោក្យពីអ្កសធ្ើការសៅ្ងសលើប៉មដដលសៅយកសំភារៈសពមាប់ការង្រ

ស្ងសង់របស់សគដដលអ្កទីមួយនឹងទាក់ទងសៅអ្កទីពីរសហើយអ្កទីពីរ

ទាក់ទងសៅអ្កទីបីរហលូតដល់ោក្យសនាះឮសៅដល់អ្កដដលសៅសលើដីផ្ទា ល់។

ខណៈដដលោក្យកំពុងោនបញជាលូ នចុះសពកាមបន្ពីម្ាក់សៅម្ាក់សទៀតសនាះ

សទវតាោនបំភាន់ភាស្របស់ពួកសគសហើយសៅសពលដដលោក្យោនសៅដល់

អ្កសធ្ើការដដលសៅ្ងសពកាមបង្អស់សនាះសគមិនអាចបញជាលូ នសំភារៈតាម

សសចក្ីពតរូវការរបស់អ្ក្ងសលើោនសឡើយ។សហើយបនាទា ប់មកការបញជាលូ ន



ទំពវ័រ-96-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សំភារៈសៅអ្កសធ្ើការសៅ្ងសលើប៉មមិនោនតាមបំណងពោថ្្របស់សគ

សឡើយ។សោយការខកចិត្និងការខឹងយ៉ង ល្ា ំងពួកសគោនស្ីបសនាទា សដល់

អ្កដដលមិនោនហុចរបស់តាមការទាមទារបស់សគសនាះ។

 បនាទា ប់ពីសនាះមកមិនមានការចុះសពមរុងគ្្សៅក្ុងការង្ររបស់សគ

តសៅសទៀតសឡើយ។ពួកសគខឹងនឹងគ្្សៅវញិសៅមកសហើយមិនអាចពទំាពទ

នឹងការស្្ប់គ្្មិនោននិងភាស្ចដមលាកសៅក្ុងចំសណាមពួកសគសនាះោន

សឡើយពួកសគោនសោះបង់សចាលការង្រសហើយោនដបកសចញពីគ្្រចួោន

ច្ ត់ ច្ យោសសពញពិភពសោក។តំាងពីមុនមករហលូតមកទល់សពលសនះ

មនុសសេសោកនិយយភាស្ដតមួយសទ។ស្លាកបសនាទា រពីសលើសម�ជាសញ្ញា 

ឆនសសចក្ីសពកាធរបស់ពពះោនបំដបកកំពលូលប៉មពគដវងមកសលើឆ្ទាដី។

សធ្ើដលូសច្ាះពពះោនបង្ហា ញដល់មនុសសេដដលបះសោរថ្ពទង់ជាពពះដ៏មាន

ពពះសចស្្បំ្ុត។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សុភាសិតជំពលូក១១:២-៦

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់គង់សៅជិតនឹងអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់

គឺអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់សោយពិតពតង់។

ទំនុកតសមកើង១៤៥:១៨



សោកអវ័ពោហាំនិងពលូជដដលពពះោនសនយា-ទំពវ័រ-97-

១០

នោកេវ័កោហាំនិងពលូជដែលកពះោនសនយា

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរពោកុប្្រ្ិ

១២:១-៥, ១៣, ១៥, ១៦, ១៧, ២១, ២២:១-១៩)

ចន្ទ-២៧ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សោយស្រសសចក្ីជំសនឿកាលពពះោនសៅ

សោកអវ័ពោហាំសនាះសោកក៏ោនស្្ប់បង្្គ ប់សោកសចញសៅឯកដនលាង

ដដលពតរូវទទួលជាមរដកគឺសចញសៅឥតមានដឹងជាសៅឯណាសទពីសពោះ

សោករង់ចំាពករុង១ដដលមានឫសជញ្ជា ំងដដលពពះពទង់ជាអ្កគលូរសហើយជា

ជាងសង់។សហសពពើរ១១:៨,១០

 ពពះពទង់ោនសពជើសសរ ើសសោកអវ័ពោហាំសដើម្ីសសពមចបំណង

ពពះហឫទវ័យរបស់ពទង់។ពពះអង្គោនពតាស់បង្្គ ប់ឱ្យគ្ត់ចាកសចញពីជាតិ

ស្សន៍និងពីស្ច់ញាតិរបស់គ្ត់ដដលជាអ្កថ្្យបង្គំរលូបពពះ។ពពះអមាច ស់

ពទង់ោនបង្ហា ញអង្គពទង់ឱ្យសោកអវ័ពោហាំស�ើញសៅក្ុងយុវវ វ័យរបស់គ្ត់

សោយពន្យល់គ្ត់និងការោរគ្ត់ពីការថ្្យបង្គំរលូបពពះ។ពពះពទង់ោន

ដតងតំាងគ្ត់ឱ្យសធ្ើជាគំរលូឆនសសចក្ីជំសនឿនិងការថ្្យបង្គំដ៏ពិតសពមាប់

រាសស្របស់ពទង់ដដលនឹងរស់សៅជាបន្សៅសទៀតសៅសលើដ្នដី។ពពះោន

កត់សំគ្ល់ស�ើញថ្គ្ត់ជាមនុសសេដដលមានអត្ចរតិឆ្លា្្លូរសប្ុរស

និងរសួរាយរាក់ទាក់។គ្ត់ពតរូវោនសគសគ្រពសកាត ល្ា ចដលូចជាពពះអមាច ស់

ដដលមានអំណាចសៅក្ុងចំសណាមមនុសសេទំាងឡាយ។ការសគ្រពសកាត្ លា ច

និងសសចក្ីសសឡាញ់យ៉ងពជាលសពរៅរបស់គ្ត់ចំសោះពពះពពមទំាងការ

ស្្ប់បង្្គ ប់យ៉ងតឹងរងឹនិងអនុវត្តាមពពះហឫទវ័យរបស់ពពះោនសធ្ើឱ្យ



ទំពវ័រ-98-សរឿងឆនការសពោសសោះ

គ្ត់ទទួលោននលូវការសគ្រពពីអ្កបំសរ ើនិងអ្កជិត្ងរបស់គ្ត់។គំរលូឆន

ជីវតិដដលសគ្រពពពះនិងការពបពពឹត្ិសោយសុចរតិរបស់គ្ត់្សាភាជា ប់ជាមួយ

នឹងការដណនំាពបកបសោយសសចក្ីជំសនឿសៅកាន់អ្កបំសរ ើនិងអ្កដដល

សៅក្ុង្ទាះរបស់គ្ត់ទំាងអស់ោនដឹកនំាពួកសគឱ្យសកាត ល្ា ចសសឡាញ់

និងសគ្រពដល់ពពះរបស់សោកអវ័ពោហាំ។

 ពពះអមាច ស់ោនសលចមកឯសោកអវ័ពោហាំសហើយោនសនយាជា

មួយនឹងគ្ត់ថ្ពលូជរបស់គ្ត់នឹងោនចសពមើនសឡើងដលូចជាផ្ក យសៅសលើសម�។

តាមរយៈភាពងងឹតយ៉ង ល្ា ំងគួរឱ្យដសញាង ល្ា ចចុះមកពគបសលើគ្ត់ពពះអង្គក៏

ោនពោប់គ្ត់ឱ្យោនដឹងថ្ពលូជគ្ត់នឹងពតរូវសធ្ើជាទាសករសៅសសរុកសអសីុពទា

ដដលមិនដមនជាសសរុករបស់ខលាួនក្ុងរយៈសពលដ៏យលូរ។   

 កាលសដើមដំបលូងសឡើយពពះពទង់ោនពបទានឱ្យសោកអវ័ោមមាន

ពបពន្ធមួយពពះអង្គមិនដដលមានបំណងចង់ឱ្យមនុសសេមានពបពន្ធសពចើន

សឡើយ។សោកឡាសម៉កគឺជាមនុសសេដំបងលូបង្អស់ដដលោនពបពពឹត្ពោស

ចាកពីការសរៀបចំដដលពបកបសោយពពះពោជាញា ញ្ញា ណរបស់ពពះសនះ។គ្ត់

ោនយកពបពន្ធពីរដដលោនបសងកើតជាការមិនចុះសពមរុងគ្្សៅក្ុងពគរួស្រ

របស់គ្ត់។ការពចដណននិងការពបចវ័ណ្ឌ របស់ពបពន្ធទំាងពីរោនសធ្ើឱ្យ

ឡាសម៉កមិនសបបាយចិត្សស្ះ។សៅសពលដដលមនុសសេចាប់តំាងចសពមើន

សឡើងសៅសលើដ្នដីសហើយកលូនសសីៗជាសពចើនោនសកើតមកឱ្យពួកសគោន

យកមកសធ្ើជាពបពន្ធតាមចិត្សគពោថ្្ចង់ោន។ការសនះគឺជាអំសពើោបដ៏ធំ

ឆពកដលងរបស់មនុសសេសោកជំនាន់មុនដដលោននំាមកនលូវសសចក្ីសពកាធ

របស់ពពះមកសលើពួកសគ។ពបឆពណីសនះពតរូវោនសគអនុវត្បនាទា ប់ពីទឹកជំនន់

សហើយោនកាលា យជាសរឿងធមមតាដដលសលូម្ីដតមនុសសេសុចរតិក៏ោនធ្លា ក់ចលូល

សៅក្ុងបញ្ហា សនះសហើយោនយកពបពន្ធសពចើនដដរ។សរឿងសនះមិនដមនជាអំសពើ

ោបតលូចតាចសោយស្រដតពួកសគោនពបពពឹត្ការអាពកក់និងោនឃាលា តសចញ

ពីការពតាស់បង្្គ ប់របស់ពពះសទ។



សោកអវ័ពោហាំនិងពលូជដដលពពះោនសនយា-ទំពវ័រ-99-

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក១២

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់គង់សៅជិតនឹងអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់

គឺអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់សោយពិតពតង់។

ទំនុកតសមកើង១៤៥:១៨

អង្គារ-២៨ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:លុះដល់អាប់រ៉ាមអាយុ៩៩ឆំ្ាសនាះ

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់សលចមកឯគ្ត់ពោប់ថ្អញជាពពះដ៏មានពគប់ពពះសចស្្

ចលូរឯងសដើរសៅមុខអញសហើយឲ្យោនពគប់លក្ខណ៍ចុះសនាះអញនឹងតំាង

សញ្ញា នឹងឯងសហើយនឹងចំសរ ើនឯងឲ្យមានគ្្ជាសន្ធឹកសឡើង។

សោកុប្តិ្១៧:១-២

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការមិនទុកចិតតេនៅនលើនសចកតេីសនយារបសក់ពះ

 ពពះសយហលូវ៉ាោនមានពពះបនទាលូលមកកាន់សោកណលូ សអនិពងគួស្រ

របស់គ្ត់ដដលពតរូវោនសសង្ង្្គ ះសៅក្ុងទលូកថ្«ដ្ិតអញមិនោនស�ើញ

មនុសសេណាសុចរតិដលូចជាឯងសៅជំនាន់សនះសទ»សោកុប្ត្ិ៧:៣១។

សោកណលូ សអមានពបពន្ធដតមួយគត់សហើយពគរួស្រដដលមានវនិវ័យនិងរបួរមួ

គ្្របស់គ្ត់ពតរូវោនពពះពបទានពរឱ្យ។សោយស្រដតកលូនពបរុសៗរបស់សោក

ណលូ សអជាមនុសសេសុចរតិពួកសគពតរូវោនការោរសៅក្ុងទលូកជាមួយឪពុកដ៏

សុចរតិរបស់សគ។ពពះពទង់មិនោនយល់ពពមឱ្យមនុសសេណាម្ាក់មានពបពន្ធ

សពចើនក្ុងសពលដតមួយសនាះសទសពោះវា្ទាុយពីបំណងពពះហបញាទវ័យរបស់ពទង់។

ពពះពទង់ពជាបថ្សុភមង្គលរបស់មនុសសេនឹងពតរូវោនបំផ្លា ញសោយស្រការ

មានពបពន្ធសពចើនសនះ។សសចក្ីសុខស្ន្របស់សោកអវ័ពោហាំពតរូវោនសធ្ើឱ្យ

សៅហមងជា ល្ា ំងសោយការមិនសបបាយចិត្របស់គ្ត់សពោះគ្ត់ោនសរៀប

ការជាមួយនាងហាការ។

 បនាទា ប់ពីសោកអវ័ពោហាំោនដបកសចញពីឡុតមកពពះោនមានពពះ



ទំពវ័រ-100-សរឿងឆនការសពោសសោះ

បនទាលូលសៅកាន់គ្ត់ថ្“ចលូរឯងសងើបដភ្កសឡើងឥឡលូវសហើយសមើលពីកដនលាង

ឯងសនាះសៅ្ងសជើង្ងត ល្ូង្ងសកើតសហើយ្ងលិចចុះដ្ិតសសរុក

ទំាងបុ៉នាម នដដលឯងសមើលស�ើញសនាះអញនឹងឱ្យដល់ឯងនិងពលូជឯងជា

ដរាបតសៅ«អញនឹងសធ្ើឱ្យពលូជឯងោនចសពមើនសឡើងដលូចជាធលូលីដីោនជា

សបើអ្កណាអាចរាប់ធលូលីដីោនសនាះនឹងរាប់ពលូជឯងោនដដរ»ពពះសយហលូវ៉ា

ពទង់មានបនទាលូលនឹងអាប់រ៉ាមសោយការជាក់ដសង្ថ្អាប់រ៉ាមសអើយកំុឱ្យ ល្ា ច

អ្ីសឡើយអញជាដខលសហើយជារង្្ន់ដ៏ធំឆពកដលងរបស់ឯង...។

អាប់រ៉ាមក៏ទលូលសទៀតថ្សមើលពទង់មិនោនពបទានឱ្យទលូលបង្គំមានកលូនសស្ះ

សហើយសមើលោវម្ាក់ដដលសកើតសៅ្ទាះទលូលបង្គំវានឹងពគងមរតករបស់ទលូល

បង្គំសហើយ។.  

 សោកអវ័ពោហាំគ្ម នកលូនសទដលូសច្ះដំបលូងគ្ត់គិតថ្អ្កបំសរ ើដ៏សស្ម ះ

ពតង់របស់គ្ត់សឈ្ម ះសអោសស៊ើរអាចនឹងកាលា យជាកលូនចិញច ឹមនិងជាអ្កពគង

មរតករបស់គ្ត់។បុ៉ដន្ពពះពទង់ោនពោប់អវ័ពោហាំថ្ោវសនាះនឹងមិនដមន

ជាកលូនដដលពតរូវទទួលមរតករបស់គ្ត់សនាះសទសហើយថ្គ្ត់ពិតជានឹងមាន

កលូនពោកដដមន។«រចួពទង់នំាគ្ត់សចញសៅសពរៅពោប់ថ្ចលូរសមើលសៅសលើ

សម�ឥឡលូវសហើយរាប់ផ្ក យចុះសបើឯងអាចនឹងរាប់ទំាងអស់ោនរចួពទង់

មានបនទាលូលថ្ពលូជឯងនឹងោនដលូសច្ាះដដរ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក១៣

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់គង់សៅជិតនឹងអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់

គឺអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់សោយពិតពតង់។

ទំនុកតសមកើង១៤៥:១៨

ពុធ-២៩ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរទុកោក់្ លាលូវអ្កនឹងពពះសយហលូវ៉ាចុះ

ដ្មទំាងទុកចិត្ដល់ពទង់្ ងសនាះពទង់នឹងសពោសឲ្យោនសំសរច។



សោកអវ័ពោហាំនិងពលូជដដលពពះោនសនយា-ទំពវ័រ-101-

ទំនុកតសមកើង៣៧:៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ភាពកពនហើនរបសន់ាងហាការ

 ពបសិនសបើសោកអវ័ពោំនិងនាងស្រ៉ាោនរង់ចំានលូវសសចក្ីសនយា

របស់ពពះសោយសសចក្ីជំសនឿនិងសស្ម ះពតង់ថ្ពួកសគនឹងមានកលូនសនាះភាព

មិនសបបាយយ៉ងធងាន់ធងារនឹងមិនសកើតសឡើងសឡើយ។ពួកសគោនសជឿនលូវសសចក្ី

សនយារបស់ពពះបុ៉ដន្សគមិនោនសជឿថ្ស្រ៉ាដដលមានវ វ័យចាស់ណាស់សៅ

សហើយសនាះអាចនឹងមានកលូនោនសទ។ស្រ៉ាោននឹកស�ើញដល់គសពមាងការ

មួយដដលោនសធ្ើឱ្យនាងគិតថ្សសចក្ីសនយារបស់ពពះនឹងពតរូវោនសសពមច។

នាងោនអង្រឱ្យសោកអវ័ពោហាំយកនាងហាការសធ្ើជាពបពន្ធរបស់គ្ត់។

ក្ុងករណីសនះពួកសគទំាងពីរនាក់ោនោត់បង់សសចក្ីជំសនឿនិងការទុកចិត្

ដ៏ពគប់លក្ខណ៍សៅសលើអំណាចរបស់ពពះ។សោយស្្ប់តាមស្រ៉ាសហើយ

ោនយកនាងហាការសធ្ើជាពបពន្ធសោកអវ័ពោហាំោនបរាជវ័យក្ុងការពទំាពទ

នលូវការស្កល្ងសសចក្ីជំសនឿរបស់គ្ត់សៅក្ុងអំណាចដ៏គ្ម នពពំដដន

របស់ពពះសហើយោននំាមកនលូវទុក្ខកង្ល់ជាសពចើនអសនកមកសលើខលាួនគ្ត់

និងនាងស្រ៉ា។ពពះអមាច ស់មានបំណងចង់ពិសស្ធនលូវភាពរងឹមំានិងការទុក

ចិត្របស់សោកអវ័ពោហាំសោយស្រសសចក្ីសនយាដដលពទង់ោនសធ្ើជាមួយ

នឹងគ្ត់សនះ។

 នាងហាការមានអំនួតសហើយសឡើងចាងក៏ពពសហើនោក់នាងស្រ៉ា។

នាងមានជំសនារខលាួនឯងថ្នាងនឹងោនកាលា យសៅជាមាតាឆនជាតិស្សន៍ដ៏ធំ

មួយដដលពពះពទង់ោនសនយាថ្នឹងបសងកើតសចញពីពលូជរបស់សោកអវ័ពោហាំ។

សហើយសោកអវ័ពោហាំពតរូវដតស្្ប់នលូវការត្អលូញដត្អររបស់នាងស្រ៉ាអំពី

អាកប្កិរយិរបស់ហាការសោយបង្ខំចិត្គ្ត់បសនាទា សដល់សោកអវ័ពោហាំ

ថ្ជាអ្កសធ្ើឱ្យមានបញ្ហា សនាះសកើតសឡើង។សោកអវ័ពោហាំមានទុក្ខពពរួយជា

ល្ា ំងសហើយោនពោប់ស្រ៉ាថ្ហាការជាអ្កបំសរ ើរបស់នាងសគសៅក្ុង

អំណាចរបស់នាងសស្ប់សហើយចលូរពបពពឹត្នឹងវាតាមដដលនាងគិតថ្ល្អចុះ

ដតគ្ត់មិនពពមបសណ្ញនាងសចញសៅឆាងា យសឡើយដ្ិតនាងនឹងពតរូវសធ្ើជា



ទំពវ័រ-102-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ម្ាយរបស់កលូនដដលគ្ត់គិតថ្តាមរយៈកលូនសនាះសសចក្ីសនយារបស់ពពះ

នឹងពតរូវោនសសពមច។គ្ត់ោនពោប់នាងស្រ៉ាថ្ពបសិនសបើមិនមាន

សំណលូ មពរពិសសសពីនាងស្រ៉ាសទសនាះគ្ត់ក៏មិនោនយកនាងហាការសធ្ើ

ជាពបពន្ធដដរ។

 សោកអវ័ពោហាំក៏ពតរូវដតស្្ប់នលូវការត្អលូញដត្អររបស់នាងហាការ

អំពីការបំោរបំោនរបស់នាងស្រ៉ាសៅសលើរលូបនាងដដរ។សោកអវ័ពោហាំសថាិត

សៅក្ុងភាពអល់ឯក។ពបសិនសបើគ្ត់ដកតពមង់កំហុសរបស់នាងហាការ

គ្ត់សធ្ើឱ្យការពបចវ័ណ្ឌ និងការមិនសបបាយចិត្របស់នាងស្រ៉ាជាពបពន្ធ

ទីមួយជាទីសសឡាញ់របស់គ្ត់រតឹដតសកើនសឡើង។នាងហាការរត់សគចពីមុខ

របស់ស្រ៉ា។សទវតារបស់ពពះមួយអង្គោនមកជួបនាងនិងកមសាន្ចិត្នាង

សហើយោនស្ីបសនាទា សនាងចំសោះអាកប្កិរយិពពសហើនសកាងកាចរបស់នាង

សោយបង្្គ ប់ឱ្យនាងវលិពតឡប់សៅកាន់សៅហ្ាយសសីរបស់នាងសហើយចុះចលូល

នឹងគ្ត់វញិសៅ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក១៦

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់គង់សៅជិតនឹងអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់

គឺអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់សោយពិតពតង់។

ទំនុកតសមកើង១៤៥:១៨

ពពហស្បតិ៍-៣០ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សោយស្រសសចក្ីជំសនឿសនាះនាងស្រ៉ាក៏

ទទួលអំណាចឲ្យមានគភ៌បសងកើតកលូនោនសហើយនាងបសងកើតកលូនមក

ក្ុងកាលដដលហួសអាយុសហើយពីសពោះនាងោនរាប់ពពះដដលសនយាសនាះ

ទុកជាសស្ម ះពតង់។សហសពពើរ១១:១១

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  កលូនដែលកពះោនសនយា    

 បនាទា ប់ពីកំសណើ តរបស់អីុស្ម ដអលមកពពះអមាច ស់ោនសលចមក

ឯសោកអវ័ពោហាំម្ងសទៀតសហើយពទង់ោនមានពពះបនទាលូលមកកាន់គ្ត់ថ្



សោកអវ័ពោហាំនិងពលូជដដលពពះោនសនយា-ទំពវ័រ-103-

«អញនឹងតំាងសញ្ញា នឹងឯងសហើយនិងពលូជឯងតាមតំណសគតសៅទុកជា

សញ្ញា ដ៏សៅអស់កល្ជានិចច»។ពពះសយហលូវ៉ាោនមានពពះបនទាលូលម្ងសទៀត

តាមរយៈសទវតារបស់ពទង់អំពីសសចក្ីសនយារបស់ពពះអង្គថ្នឹងពបទានកលូន

ពបរុសមួយដល់នាងស្រ៉ាសហើយនាងនឹងសធ្ើជាម្ាយឆនស្សន៍ជាសពចើន។

សោកអវ័ពោហាំមិនោនយល់នលូវសសចក្ីសនយារបស់ពពះសនាះសៅសឡើយសទ។

រសំពចសនាះគំនិតរបស់គ្ត់ក៏ោននឹកភ្កពីអីុស្ម ដអលសោយគិតថ្ជាតិ

ស្សន៍ជាសពចើនដដលពពះោនសនយាសនាះនឹងោនសកើតសឡើងតាមរយៈគ្ត់

សហើយគ្ត់ោនោន់មាត់សោយសសចក្ីសសឡាញ់ដល់កលូនរបស់គ្ត់«ឱសបើ

សិនជាអីុស្ម ដអលនឹងរស់សៅចំសោះពទង់សៅសអះ!»

 ពពះោនរឭំកពីសសចក្ីសនយាដល់សោកអវ័ពោហាំម្ងសទៀតយ៉ង

ចបាស់ថ្«ស្រ៉ាពបពន្ធឯងនឹងបសងកើតកលូនឱ្យឯងដមនសហើយឯងពតរូវឱ្យ

សឈ្ម ះថ្អីុស្កអញនឹងតំាងសញ្ញា និងវាទុកជាសសចក្ីសញ្ញា ដ៏សៅអស់

កល្ជានិចចសពមាប់ពលូជវាតសរៀងសៅ»។ពពះោនបញជាលូ នសទវតាសៅជួបសោក

អវ័ពោហាំជាសលើកទីពីរសៅក្ុងដំសណើ ររបស់ពពះអង្គសៅបំផ្លា ញទីពករុងសលូដំុម

សហើយសទវតាសនាះោនរឭំកពោប់សោកអវ័ពោហាំម្ងសទៀតយ៉ងចបាស់ថ្

នាងស្រ៉ានឹងមានកលូនពបរុសមួយ។

 បនាទា ប់ពីកំសណើ តរបស់អីុស្កមកសសចក្ីអំណរដ៏ធំរបស់សោក

អាពោហាំនិងនាងស្រ៉ាោនសធ្ើឱ្យនាងហាការមានការពចដណនជា ល្ា ំង។

អីុស្ម ដអលោនទទួលការដណនំាពីម្ាយថ្សគគឺជាពពះពរពិសសសមកពីពពះ

ជាកលូនពបរុសរបស់សោកអវ័ពោហាំសហើយកាលា យសៅជាអ្កទទួលមរតកតាម

សសចក្ីសនយាដដលពពះោនសនយាជាមួយនឹងគ្ត់។អីុស្ម ដអលោនទទួល

សយបល់ម្ាយរបស់ខលាួនសហើយោនខឹងសោយស្រដតសសចក្ីអំណរដដល

ពតរូវោនបង្ហា ញសៅក្ុងកំសណើ តរបស់អីុស្ក។គ្ត់ោនស្អប់អីុស្កយ៉ង

ល្ា ំងសោយោនគិតថ្សោកអវ័ពោហាំនិងសសឡាញ់សពញចិត្ចំសោះអីុស្ក

ល្ា ំងជាងគ្ត់ជាមិន្ន។នាងស្រ៉ាោនស�ើញការពចដណនដដលអីុស្ម ដអល

ោនបសញចញពបឆំាងទាស់នឹងអីុស្កកលូនពបរុសរបស់ខលាួនសហើយនាងមាន



ទំពវ័រ-104-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ការរជួំលចិត្យ៉ង ល្ា ំង។រចួនាងោនជពមាបសៅសោកអវ័ពោហំាអំពី

អាកប្កិរយិរបស់អីុស្ម ដអលដដលមិនសគ្រពដល់គ្ត់និងដល់អីុស្ក

ជាកលូនសោយនិយយសៅកាន់គ្ត់ថ្«ចលូរបសណ្ញសស្ីោវបំសរ ើនិងកលូនសចញ

សៅដ្ិតកលូនពបរុសឆនសស្ីោវបំសរ ើសនះនឹងមិនអាចពតរូវោនទទួលមរតកជា

មួយកលូនពបរុសអីុស្ករបស់ខញាុំសនាះសទ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក១៨:១-២២

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់គង់សៅជិតនឹងអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់

គឺអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់សោយពិតពតង់។

ទំនុកតសមកើង១៤៥:១៨

សុព្រ-៣១ ធ្នូ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សលូមឲ្យរន្ធទឹកឯងោនពរចលូរឲ្យឯងោន

រកីរាយចំសោះពបពន្ធដដលោនគ្្ពីកាលពកមំុកំសឡាះចុះសពបៀបដលូចជាក្ាន់

ញីដដលគួរសសឡាញ់និងសពបើសញីសមសួនពតរូវឲ្យសោះរបស់នាងោន

បំសពញចិត្ឯងជាដរាបសហើយពតរូវឲ្យឯងឈលាក់ចិត្នឹងសសចក្ីសសឡាញ់

របស់នាងជានិចច្ ង។សុភាសិត៥:១៨-១៩

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ដផនការនននសចកតេីសបបាយរកីរាយរបសក់ពះ

 សោកអវ័ពោហាំមានកង្ល់យ៉ង ល្ា ំង។អីុស្ម ដអលជាកលូនពបរុសជាទី

សសឡាញ់របស់គ្ត់។សតើឱ្យគ្ត់បសណ្ញកលូនសចញយ៉ងណា?គ្ត់ោន

អធិស្្ឋ នសៅពពះក្ុងភាពអល់ឯកដ្ិតគ្ត់មិនដឹងជាសដើរ្លាលូវណាសឡើយ។


ពពះោនមានបនទាលូលសៅកាន់សោកអវ័ពោហាំតាមរយៈសទវតារបស់ពទង់ឱ្យ

ស្្ប់តាមសំដីស្រ៉ាពបពន្ធរបស់គ្ត់ចុះសហើយមិនពតរូវឱ្យសសចក្ីសសឡាញ់

របស់គ្ត់សៅសលើកលូនឬនាងហាការកាលា យជាការពបឆំាងនឹងបំណងរបស់

នាងសឡើយ។សពោះសនះគឺជាមសធយាោយដតមួយគត់ដដលគ្ត់អាចស្្រការ

ចុះសពមរុងគ្្និងសសចក្ីសុខស្ន្ក្ុងពគរួស្ររបស់គ្ត់ជា្មីសឡើងវញិ។



សោកអវ័ពោហាំនិងពលូជដដលពពះោនសនយា-ទំពវ័រ-105-

សទវតាោន្្ល់សយបល់ជាសសចក្ីសនយាដល់សោកអវ័ពោហាំថ្សទាះបីជា

អីុស្ម ដអលពតរូវោនឃាលា តសចញពី្ទាះឪពុករបស់ខលាួនក៏សោយក៏សគមិនស្លា ប់

ឬពតរូវោនពពះសោះបង់សចាលសនាះសទសហើយពពះនឹងការោរសគសពោះសគជា

កលូនរបស់សោកអវ័ពោហាំ។ពពះក៏ោនសនយាថ្នឹងសធ្ើឱ្យពលូជរបស់អីុស្ម ដអល

ោនកាលា យសៅជាជាតិស្សន៍ដ៏ធំមួយដដរ។

 សោកអវ័ពោហាំជាមនុសសេឆ្លា្្លូរមានចិត្សមត្ានិងសុភាពរាបស្

ដដលោនបង្ហា ញឱ្យស�ើញសៅក្ុងការអង្រសោយសស្ម ះអស់ពីចិត្ជំនួស

មនុសសេសៅក្ុងទីពករុងសលូដំុម។វញិ្ញា ណដ៏មុះមុតរបស់គ្ត់ឈឺចាប់យ៉ង

ល្ា ំង។គ្ត់ោនឱនចុះទំាងទុក្ខពពរួយសហើយអារមមណ៍របស់គ្ត់មានការ

រជួំលយ៉ង ល្ា ំងសៅសពលដដលគ្ត់ោនបញជាលូ ននាងហាការនិងកលូនពបរុស

អីុស្ម ដអលឱ្យសធ្ើដំសណើ រពតាច់ចរជាជនពសនចរសៅក្ុងទឹកដីដដលសគមិនដដល

ស្្គ ល់សនាះ។

 ពបសិនសបើពពះោនយល់ពពមឱ្យមនុសសេយកពបពន្ធសពចើនសនាះពពះអង្គ

មិនចំាោច់អនុញ្ញា តឱ្យសោកអវ័ពោហាំបសណ្ញនាងហាការនិងកលូនពបរុស

សចញសនាះសទ។ពទង់បសពងៀនដល់មនុសសេទំាងអស់នលូវសមសរៀនមួយសោយ

ស្រសរឿងសនះថ្មនុសសេទំាងឡាយពតរូវដតសគ្រពនិងរកសានលូវសិទ្ធិនិងសសចក្ី

សុខស្ន្ឆនទំនាក់ទំនងអាោហ៍ពិោហ៍សនះសទាះបីសៅក្ុងការថ្្យយញញា

បលូជាដ៏ធំក៏សោយ។នាងស្រ៉ាគឺជាពបពន្ធទីមួយនិងជាពបពន្ធយ៉ងពិតពោក

ដរបស់សោកអវ័ពោហាំ។នាងពតរូវោន្្ល់សិទ្ធិជាពបពន្ធនិងជាម្ាយដដល

គ្ម នអ្កណាម្ាក់សៅក្ុងពគរួស្រមានដលូចគ្ត់សឡើយ។នាងោនសគ្រពប្ី

របស់នាងសោយសៅគ្ត់ថ្សោកមាច ស់ដតនាងោនពចដណនដពកងគ្ត់

ដចកសសចក្ីសសឡាញ់របស់គ្ត់ជាមួយនឹងនាងហាការ។ពពះជាមាច ស់មិន

ោនបសនាទា សដល់នាងស្រ៉ាសោយការដដលនាងោនពបពពឹត្សនាះសទ។

សទវតាោនស្ីបសនាទា សសោកអវ័ពោហាំចំសោះការមិនទុកចិត្សលើពពះសចស្្

របស់ពពះដដលោនបណ្ាលឱ្យគ្ត់យកនាងហាការសធ្ើពបពន្ធសហើយោន

គិតថ្សសចក្ីសនយារបស់ពពះនឹងពតរូវោនសសពមចតាមរយៈនាង។



ទំពវ័រ-106-សរឿងឆនការសពោសសោះ

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក២១:១-២១

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់គង់សៅជិតនឹងអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់

គឺអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់សោយពិតពតង់។

ទំនុកតសមកើង១៤៥:១៨

សៅរ៍-១ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សនាះសទើបោនសំសរចបទគម្ពីរដដលថ្

«អវ័ពោហាំោនសជឿដល់ពពះសហើយសសចក្ីសនាះោនរាប់ជាសសចក្ីសុចរតិ

ដល់សោក»ពពះក៏សៅសោកជាសំឡាញ់របស់ពទង់ដដរ។យ៉កុប២:២៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការស្កល្ងនសចកតេីជំននឿែ៏ធំ

 ពពះោនទតស�ើញនលូវភាពពតឹមពតរូវសដើម្ីស្កល្ងសសចក្ីជំសនឿ

របស់សោកអវ័ពោហាំសោយការស្កល្ងដ៏គួរឱ្យ ល្ា ចបំ្ុតមួយ។ពបសិន

សបើគ្ត់ោនពទំាពទនឹងការស្កល្ងសលើកទីមួយសហើយោនរង់ចំាសោយ

អត់ធមត់ឱ្យសសចក្ីសនយាោនសសពមចជាមួយនឹងនាងស្រ៉ាសហើយមិនោន

យកនាងហាការមកសធ្ើជាពបពន្ធសទសនាះគ្ត់នឹងមិនពតរូវទទួលស្កល្ងដ៏

ធំដដលពពះមិនធ្លា ប់ដដលតពមរូវពីមនុសសេណាម្ាក់សស្ះសនាះសទ។ពពះពទង់

ល្ងជំសនឿសោកអវ័ពោហាំបដនថាមសទៀតសោយមានបនទាលូលថ្«ចលូរយកអីុស្ក

កលូនឯងដដលជាកលូនសំឡាញ់ដតមួយសនាះសៅឥឡលូវនំាគ្្សៅឯសសរុកម៉លូរយ៉ី

រចួថ្្យវាជាតង្្យដុតសៅសលើភ្ំមួយក្ុងសសរុកដដលអញនឹងបង្ហា ញពោប់

ឯងសនាះ»។

 សោកអវ័ពោហាំមិនោនសងសេវ័យឬស្ទា ក់សសទាើរសទបុ៉ដន្គ្ត់ោននំា

យកអ្កបំសរ ើពីរនាក់និងអីុស្កជាកលូនពពមទំាងឧសសពមាប់តង្្យដុត

សចញសៅកាន់កដនលាងដដលពពះោនបង្្គ ប់តំាងពីពពឹកពពលឹម។គ្ត់មិនោន

បង្ហា ញពីការពិតឆនដំសណើ ររបស់គ្ត់ពោប់នាងស្រ៉ាសទសោយដឹងថ្នាង

សសឡាញ់ដល់អីុស្ករបស់នាង ល្ា ំងណាស់សហើយនឹងនំាឱ្យនាងមិនទុក



សោកអវ័ពោហាំនិងពលូជដដលពពះោនសនយា-ទំពវ័រ-107-

ចិត្ដល់ពពះសហើយមិនពពមឱ្យគ្ត់យកកលូនសៅសឡើយ។សោកអវ័ពោហាំមិន

ោនបសណ្ាយឲ្យការឈឺចាប់ក្ុងនាមជាឪពុកពគប់ពគងសលើគ្ត់សហើយនំា

ឱ្យគ្ត់បះសោរពបឆំាងនឹងពពះសនាះសឡើយ។ការពតាស់បង្្គ ប់របស់ពពះសធ្ើឱ្យ

ចិត្របស់គ្ត់ពចបលូកពចបល់ជា ល្ា ំង។«ឥឡលូវសនះចលូរយកកលូនរបស់ឯង»។

បនាទា ប់មកពពះោនស្កល្ងចិត្សោកអវ័ពោហាំកាន់ដត ល្ា ំងដ្មសទៀត

ពពះពទង់ោនមានបនទាលូលបដនថាមសទៀតថ្«ចលូរយកអីុស្កកលូនឯងដដលជាកលូន

សំឡាញ់ដតមួយសនាះសៅឥឡលូវ»ជាកលូនតាមសសចក្ីសនយាដតមួយគត់«រចួ

ថ្្យវាជាតង្្យដុត»។

 ឪពុកោនសធ្ើដំសណើ រជាមួយកលូនពបរុសអស់រយៈសពលបីឆ្ងាដដលមាន

សពលសវោពគប់ពគ្ន់សដើម្ីពិចារណានិងសងសេវ័យអំពីពពះពបសិនសបើគ្ត់

ចង់សងសេវ័យ។បុ៉ដន្គ្ត់ពំុោនមិនទុកចិត្ពពះសឡើយ។ឥឡលូវសនះគ្ត់មិន

ោនពិចារណាថ្សសចក្ីសនយារបស់ពពះនឹងពតរូវោនសសពមចតាមរយៈ

អីុស្ម ដអលសនាះសទដ្ិតពពះពទង់ោនមានបនទាលូលពោប់គ្ត់យ៉ងចបាស់

ថ្តាមរយៈអីុស្កសសចក្ីសនយារបស់ពពះនឹងពតរូវោនសសពមច។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក២២:១-១៩

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់គង់សៅជិតនឹងអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់

គឺអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់សោយពិតពតង់។

ទំនុកតសមកើង១៤៥:១៨

អាទឆិត្យ-២ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សោយស្រសសចក្ីជំសនឿសនាះអវ័ពោហាំោន

ថ្្យអីុស្កក្ុងកាលដដលពទង់ល្ងលសោកគឺអ្កដដលោនទទួល

សសចក្ីសនយាទំាងបុ៉នាម នសោកោនថ្្យកលូនសោកដតមួយដដលមាន

សសចក្ីដចងទុកពីដំសណើ រកលូនសនាះថ្«ពលូជឯងនឹងោនរាប់តាមអីុស្ក»

សោកោនរាប់ថ្ពពះពទង់អាចនឹងសពោសកលូនឲ្យរស់ពីស្លា ប់សឡើងវញិោន

្ងសហើយសោកោនទទួលវាមកវញិដមនសធៀបដលូចជារស់ពីស្លា ប់សឡើង



ទំពវ័រ-108-សរឿងឆនការសពោសសោះ

វញិ។សហសពពើរ១១:១៧-១៩

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការទុកចិតតេទាងំកសរុងនៅនលើកពះ

 សោកអវ័ពោហាំោនសជឿថ្អីុស្កគឺជាកលូនដដលពពះោនសនយា។

គ្ត់ក៏ោនសជឿថ្ពពះចង់ឱ្យគ្ត់សធ្ើតាមអ្ីដដលពទង់មានបនទាលូលសៅកាន់

គ្ត់ឱ្យយកកលូនសៅសធ្ើជាតង្្យដុត។គ្ត់មិនោនសងសេវ័យសៅសលើសសចក្ី

សនយារបស់ពពះសឡើយដតគ្ត់សជឿថ្ពពះដដលោនពបទានកលូនឱ្យនាងស្រ៉ា

ក្ុងពគ្ដដលនាងមានអាយុចាស់សហើយសហើយជាពពះដដលោនតពមរូវឱ្យ

គ្ត់យកជីវតិកលូនសនាះពទង់ក៏អាចនឹងពបទានជីវតិស្ជា្មីសហើយសធ្ើឱ្យ

អីុស្ករស់សឡើងវញិដដរ។

 សោកអវ័ពោហាំោនទុកអ្កបំសរ ើឱ្យចំាសៅកណ្ាល្លាលូវសហើយមាន

បំណងចង់សធ្ើដំសណើ រសៅថ្្យបង្គំពពះជាមួយនឹងកលូនរបស់គ្ត់សៅឆាងា យ

ពីពួកសគ។គ្ត់មិនោនឱ្យអ្កបំសរ ើសៅជាមួយសទដពកងសសចក្ីសសឡាញ់

របស់ពួកសគចំសោះអីុស្កអាចនឹងសធ្ើឱ្យពួកសគមិនឱ្យគ្ត់សធ្ើនលូវអ្ីដដលពពះ

ោនពតាស់បង្្គ ប់ឱ្យគ្ត់សធ្ើ។គ្ត់ោនយកឧសពីអ្កបំសរ ើមកោក់សលើស្ម 

របស់អីុស្ក។គ្ត់ក៏ោនយកសភលាើងនិងកំាបិតដដរ។គ្ត់ោនសរៀបពបតិបត្ិ

នលូវសបសកកមមដ៏គួរឱ្យភវ័យ ល្ា ចមួយដដលពពះោនពបទានដល់គ្ត់។ឪពុក

និងកលូនោនសធ្ើដំសណើ រសៅជាមួយគ្្។«អីុស្កនិយយនឹងឪពុកថ្សោក

ឪពុកសអើយគ្ត់ក៏ស្លាើយថ្អីកលូនរចួវានិយយថ្សនះមានសភលាើងនិងឧស

សហើយដតកលូនសចៀមសពមាប់តង្្យដុតសតើសៅឯណា?អវ័ពោហាំស្លាើយថ្

កលូនសអើយកលូនសចៀមដដលសពមាប់ជាតង្្យដុតសនាះពទង់នឹង្្គត់្្គង់ឱ្យ

ដលូសច្ះសគក៏នំាគ្្សៅជាមួយគ្្»។ឪពុកជាទីសសឡាញ់ដដលឈឺចាប់ោន

សដើរដក្រកលូនរបស់ខលាួនសោយចិត្តានតឹងនិងរងឹមំា។សៅសពលដដលពួកសគ

ោនមកដល់កដនលាងដដលពពះោនមានបនទាលូលពោប់អវ័ពោហាំសហើយគ្ត់ោន

ស្្អ ងអាសនា១សៅទីសនាះរចួតសពមៀបឧសសហើយចងអីុស្កជាកលូនោក់

សលើឧសសៅសលើអាសនាបពមរុងនឹងថ្្យជាតង្្យដុតសហើយបនាទា ប់មក

សទើបពោប់អីុស្កពីការពតាស់បង្្គ ប់របស់ពពះក្ុងការថ្្យគ្ត់ជាតង្្យ



សោកអវ័ពោហាំនិងពលូជដដលពពះោនសនយា-ទំពវ័រ-109-

ដុត។គ្ត់ោននិយយដដដលៗអំពីសសចក្ីសនយាដដលពពះោនមានបនទាលូល

មកកាន់គ្ត់ជាសពចើនដងថ្តាមរយៈអីុស្កគ្ត់នឹងកាលា យសៅជាជាតិស្សន៍

មួយយ៉ងធំនិងថ្តាមរយៈការបំសពញតាមការពតាស់បង្្គ ប់របស់ពពះឱ្យ

សមាលា ប់កលូនរបស់គ្ត់ពពះនឹងបំសពញនលូវសសចក្ីសនយារបស់ពទង់ដ្ិតពទង់

អាចនឹងសធ្ើឱ្យកលូនគ្ត់រស់ពីស្លា ប់សទ្ើងវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សពពតរុសទី១ជំពលូក១:១៣-១៩

ខចងចំា

ដតសបើឥតមានសសចក្ីជំសនឿសទសនាះមិនអាចនឹងគ្ប់ដល់ពពះហឫទវ័យពពះ

ោនសឡើយដ្ិតអ្កណាដដលចលូលសៅឯពពះសនាះពតរូវដតសជឿថ្មានពពះដមន

សហើយថ្ពទង់ពបទានរង្្ន់ដល់អស់អ្កដដលដសង្រកពទង់។

សហសពពើរ១១:៦

ចន្ទ-៣ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សោកក៏មិនោនសងសេវ័យចំសោះសសចក្ី

សនយារបស់ពពះសោយចិត្មិនសជឿសឡើយគឺរតឹដតមានសសចក្ីជំសនឿ្ លា ំង

សឡើងទំាងសរសសើរដំសកើងដល់ពពះវញិសហើយក៏សជឿជាក់អស់ពីចិត្ថ្

សសចក្ីអ្ីដដលពទង់សនយាសនាះអាចនឹងសធ្ើឲ្យសំសរចោន។រ ៉លូម៤:២០-២១

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ស្ររបសន់ទវតា

 អីុស្កោនសជឿសៅសលើពពះ។គ្ត់ោនទទួលការបសពងៀនឱ្យស្្ប់

បង្្គ ប់ឪពុករបស់ខលាួនជាោច់្តសហើយគ្ត់សសឡាញ់និងសគ្រពដល់ពពះ

ឆនឪពុករបស់គ្ត់យ៉ង ល្ា ំង។គ្ត់អាចពបឆំាងទល់នឹងឪពុករបស់គ្ត់

ោនពបសិនសបើគ្ត់ចង់។បុ៉ដន្បនាទា ប់ពីការឱបរតិដ៏សោរសពញសោយ

សសឡាញ់ដល់ឪពុកគ្ត់មកគ្ត់ោនពបគល់ខលាួនឱ្យឪពុកចងសហើយសលើក

ោក់សលើឧស។សៅសពលដដលឆដរបស់ឪពុកោនសលើកសទ្ើងពបរុងនឹងសមាលា ប់

កលូនរបស់ខលាួនសទវតាឆនពពះជាមាច ស់ដដលោនកត់សំគ្ល់នលូវការសស្ម ះពតង់

ទំាងអស់របស់សោកអវ័ពោហាំសៅតាម្លាលូវសៅកាន់ភ្ំម៉លូរយ៉ីោនមានបនទាលូល



ទំពវ័រ-110-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពីសលើសម�សៅគ្ត់ថ្«អវ័ពោហាំៗសអើយសនាះគ្ត់ទលូលស្លាើយថ្

ពពះករណុាវសិសសពពះអមាច ស់រចួពទង់មានបនទាលូលថ្កំុឱ្យលលូកឆដសៅ

សលើកលូនសកមងសនាះសទ្ើយកំុឱ្យសធ្ើអ្ីដល់វាឱ្យសស្ះដ្ិតឥឡលូវសនះអញដឹងថ្

ឯងសកាត ល្ា ចដល់ពពះសហើយសោយសពោះមិនោនសំឆចទុកនលូវកលូនឯងដត

មួយសនាះនឹងអញសស្ះ»។

 «សនាះអវ័ពោហាំសងើបដភ្កសទ្ើងស�ើញសចៀមសឈ្ម លមួយជាប់ដសង្

សៅឆពព្ងសពកាយខលាួនរចួក៏យកសចៀមសឈ្ម លសនាះមកថ្្យជាតង្្យដុត

ជំនួសកលូនខលាួនវញិ»។ឥឡលូវសនះសោកអវ័ពោហាំោន្លាង្ុតពីការស្កល្ង

ោនយ៉ងសពញសលញនិងសោយឆ្លា្្លូរសហើយរចួសោយស្រសសចក្ីជំសនឿដ៏

សស្ម ះពតង់របស់គ្ត់ោនបំសពញនលូវការខ្ះ្តជំសនឿពគប់លក្ខណ៍

របស់គ្ត់ចំសោះពទង់ដដលោនោត់បង់សោយការយកនាងហាការមកសធ្ើ

ជាពបពន្ធសនាះ។បនាទា ប់ពីការបង្ហា ញនលូវសសចក្ីជំសនឿនិងការស្្ប់បង្្គ ប់

របស់សោកអវ័ពោហាំមកពពះជាមាច ស់ពទង់ោនរឭំកសសចក្ីសនយារបស់ពទង់

ដល់គ្ត់។«សទវតាឆនពពះសយហលូវ៉ាពទង់ក៏សៅពីសលើសម�មកអវ័ពោហាំម្ង

សទៀតពទង់មានបនទាលូលថ្អញោនស្្សោយនាមរបស់អញសពោះឯង

ោនសធ្ើដលូសច្ះគឺដដលមិនោនសំឆចទុកនលូវកលូនឯងដតមួយសនះសនាះអញនឹង

ឱ្យពរដល់ឯងនឹងចសពមើនពលូជឯងឱ្យមានគ្្សន្ធឹកដលូចជាផ្ក យសៅសលើសម�

សហើយដលូចជាខសាច់សៅមាត់សមុពទពលូជឯងនឹងោនពគប់ពគងសលើទ្ារពករុងឆន

ពលូក ម្ ំងសពតរូវពគប់ទំាងស្សន៍សៅដ្នដីនឹងោនពរសោយស្រពលូជឯង

ពីសពោះឯងោនស្្ប់តាមោក្យអញ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ម៉ាថ្យជំពលូក៦:២៥-៣៤

ខចងចំា

ដតសបើឥតមានសសចក្ីជំសនឿសទសនាះមិនអាចនឹងគ្ប់ដល់ពពះហឫទវ័យពពះ

ោនសឡើយដ្ិតអ្កណាដដលចលូលសៅឯពពះសនាះពតរូវដតសជឿថ្មានពពះដមន

សហើយថ្ពទង់ពបទានរង្្ន់ដល់អស់អ្កដដលដសង្រកពទង់។

សហសពពើរ១១:៦



អាោហ៍ពិោហ៍របស់អីុស្ក-ទំពវ័រ-111-

១១

អាោហព៍ិោហរ៍បសេ់ុីស្ក

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរពោកុប្្រ្ិ ជំ្ូក ២៤)

អង្គារ-៤ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:កំុឲ្យខ្ល់្្យអ្ីសឡើយចលូរទលូលដល់ពពះឲ្យ

ពជាបពីសសចក្ីសំណលូ មរបស់អ្ករាល់គ្្ក្ុងពគប់ការទំាងអស់សោយសសចក្ី

អធិស្្ឋ ននិងោក្យទលូលអង្រទំាងសោលោក្យអរពពះគុណ្ ងយ៉ងសនាះ

សសចក្ីសុខស្ន្របស់ពពះដដលហួសសលើសពីអស់ទំាងគំនិតនិងជួយ

ការោរចិត្សហើយនិងគំនិតរបស់អ្ករាល់គ្្ក្ុងពពះពគីសទាសយស៊លូវ។

ភីលីព៤:៦-៧

 ស្សន៍កាណានគឺជាមនុសសេដដលសគ្រពរលូបពពះសហើយពពះជា

មាច ស់ោនមានបនទាលូលបង្្គ ប់ថ្រាសសរ្បស់ពទង់មិនពតរូវសរៀបការជាមួយ

នឹងពួកសគសទ្ើយដពកងពលូកសគដឹកនំារាសសរ្បស់ពទង់ឱ្យសគ្រពរលូបពពះ

ដដរ។សោកអវ័ពោហាំមានវ វ័យចាស់ណាស់សៅសហើយសហើយគ្ត់ដឹងថ្

គ្ត់នឹងពតរូវស្លា ប់ក្ុងសពលឆាប់ៗសនះសហើយ។អីុស្កមិនទាន់ោនសរៀប

ការសៅសទ្ើយសទ។សោកអវ័ពោហាំពពរួយោរម្ភនឹងឥទ្ធិពលឆនអំសពើអាពកក់

ដដលសៅជំុវញិអីុស្កសហើយមានចិត្អនទាះស្ចង់សពជើសសរ ើសពបពន្ធឱ្យ

កលូនដដលនឹងមិនដឹកនំាគ្ត់ឱ្យង្កសចញពីពពះ។គ្ត់ោនពបគល់ការ

សនះសៅឱ្យអ្កបំសរ ើដ៏សស្ម ះពតង់និងមានបទពិសស្ធន៍ម្ាក់ដដលពតរួតពតា

សលើពទព្យសម្ត្ិរបស់គ្ត់ទំាងអស់។

 សោកអវ័ពោហាំតពមរូវឱ្យអ្កបំសរ ើរបស់គ្ត់ស្្យ៉ងឧឡារកិសៅ

ចំសោះពពះថ្គ្ត់នឹងមិនយកពបពន្ធឱ្យអីុស្កពីសសីស្សន៍កាណាន



ទំពវ័រ-112-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សទ្ើយបុ៉ដន្គ្ត់នឹងសៅសសរុកឆនញាតិសន្ានរបស់សោកអវ័ពោហាំ

ដដលសជឿសលើពពះពិតសហើយសរ ើសពបពន្ធឱ្យអីុស្កវញិ។គ្ត់ោនដ្្ផំ្្

ឱ្យអ្កបំសរ ើសនាះពបយវ័ត្កំុនំាអីុស្កពតឡប់សៅសសរុកកំសណើ តរបស់គ្ត់

វញិសឡើយដ្ិតពួកអ្កសសរុកសនាះសឹងដតទំាងអស់សុទ្ធដតោនទទួល

ឥទ្ធិពលពីការថ្្យបង្គំរលូបពពះ។សបើគ្ត់មិនអាចរកពបពន្ធឱ្យអីុស្កពី

សស្ីដដលយល់ពពមចាកសចញពីញាតិសន្ានសហើយមកកាន់សសរុកដដល

អីុស្កកំពុងរស់សៅសនាះសទសនាះគ្ត់នឹងោនរចួពីសម្្ដដលគ្ត់

ោនស្្សនះ។

 សរឿងដ៏សំ្ន់សនះមិនោនទុកឱ្យអីុស្កសពជើសសរ ើសពបពន្ធសោយ

ខលាួនឯងផ្ទា ល់សោយមិនសៅសពកាមការពគប់ពគងរបស់ឪពុកសនាះសទ។

អវ័ពោហាំក៏ោនពោប់ដល់អ្កបំសរ ើរបស់គ្ត់ថ្ពពះនឹងចាត់សទវតារបស់

ពទង់សៅមុនគ្ត់សដើម្ីដឹកនំាគ្ត់ក្ុងការសពជើសសរ ើសសនះ។អ្កបំសរ ើដដល

សោកអវ័ពោហាំោនពបគល់សបសកកមមសនះឱ្យោនចាប់ស្្ើមសធ្ើដំសណើ រដ៏

ដវងឆាងា យមួយ។សពលដដលគ្ត់ោនចលូលសៅដល់ទីពករុងដដលញាតិ

សន្ានរបស់សោកអវ័ពោហាំរស់សៅគ្ត់ោនអធិស្្ឋ នអស់ពីចិត្ឱ្យពពះ

ដឹកនំាគ្ត់ក្ុងការសពជើសសរ ើសពបពន្ធឱ្យអីុស្ក។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក២៤:១-២១

ខចងចំា

ដតសបើឥតមានសសចក្ីជំសនឿសទសនាះមិនអាចនឹងគ្ប់ដល់ពពះហឫទវ័យពពះ

ោនសឡើយដ្ិតអ្កណាដដលចលូលសៅឯពពះសនាះពតរូវដតសជឿថ្មានពពះដមន

សហើយថ្ពទង់ពបទានរង្្ន់ដល់អស់អ្កដដលដសង្រកពទង់។

សហសពពើរ១១:៦

ពុធ-៥ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរឲ្យសគ្រពពបតិបត្ិដល់ឪពុកម្ាយឯងដលូច

ជាពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងពទង់ោនបង្្គ ប់មកសដើម្ីឲ្យឯងោនអាយុដវង



អាោហ៍ពិោហ៍របស់អីុស្ក-ទំពវ័រ-113-

សហើយឲ្យោនសបបាយសៅក្ុងសសរុកដដលពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងោន

ពបទានមក។។សចាទិយកថ្៥:១៦

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  នាងនរបិកាយលក់ពម

 គ្ត់ោនសំុឱ្យពពះពបទានភស្ុតាងដល់គ្ត់សដើម្ីកំុឱ្យគ្ត់មាន

កំហុសក្ុងការសពជើសសរ ើសសនះ។គ្ត់ោនសពមាកសៅដក្រអណ្លូ ងទឹក
មួយជាកដនលាងដដលមនុសសេជាសពចើនដតងដតមកជួបជំុគ្្។ទីសនះសហើយ

ដដលគ្ត់ោនកត់សំគ្ល់ស�ើញយ៉ងចបាស់នលូវអាកប្កិរយិដ៏គួរឱ្យ

សសឡាញ់និងកិរយិមាយទដ៏គួរសមរបស់នាងសរបិកាសហើយភស្ុតាង

ទំាងឡាយដដលគ្ត់ោនទលូលសំុពីពពះគ្ត់ទទួលទំាងអស់ដដលបោជា ាក់

ថ្នាងសរបិកាគឺជាសស្ីដដលពពះសព្ពពះហឫទវ័យឱ្យសពជើសសរ ើសយកសៅ

សធ្ើជាពបពន្ធរបស់អីុស្ក។នាងោនអសញជា ើញអ្កបំសរ ើសនាះសៅ្ទាះឪពុក

របស់នាង។បនាទា ប់មកគ្ត់ោនសរៀបរាប់ពោប់ឪពុកនាងសរបិកានិងបង

ពបរុសរបស់នាងអំពីដំសណើ រនិងភស្ុតាងទំាងឡាយដដលគ្ត់ោនទទួល

ពីពពះជាមាច ស់ដដលបញ្ជា ក់ថ្នាងសរបិកានឹងកាលា យសៅជាពបពន្ធរបស់

អីុស្កជាកលូនពបរុសឆនសៅហ្ាយរបស់គ្ត់។

 សពលសនាះអ្កបំសរ ើរបស់សោកអវ័ពោហាំោននិយយសៅកាន់ពួក

គ្ត់ថ្«ឥឡលូវសនះសបើអ្ករាល់គ្្គិតពបពពឹត្នឹងសៅហ្ាយខញាុំសោយសប្ុរស

សស្ម ះពតង់សនាះសលូមតបមកខញាុំចុះពំុសនាះសទសលូមពោប់ខញាុំឱ្យដឹង្ង

សដើម្ីឱ្យខញាុំង្កដបរសៅ្ងស្្ំឬ្ងស្្ង»ឪពុកនិងបងពបរុសរបស់

នាងសរបិកាោនស្លាើយថ្«ការសនះសសពមចដតពីពពះសយហលូវ៉ាសទសទាះបីសយើង

ស្លាើយនឹងអ្កជាអាពកក់ឬល្អក្ីក៏ពំុោនដដរ។សមើលសរបិកាសៅមុខអ្កសស្ប់

សហើយចលូរយកនាងសៅឱ្យសធ្ើជាពបពន្ធកលូនសៅហ្ាយអ្កចុះដលូចដដលឮ

ពពះអមាច ស់ោនមានបនទាលូលមក។កាលោវអវ័ពោហាំោនឮដលូសច្ះសនាះ

គ្ត់ក៏ឱនពកាបដល់ដីថ្្យបង្គំដល់ពពះសយហលូវ៉ា»។

 បនាទា ប់ពីអ្ីៗទំាងអស់ពតរូវោនសរៀបចំសព្ពគប់សហើយសោយោន

ទទួលការយល់ពពមពីឪពុកនិងបងៗសហើយសនាះសគោន្្ល់សយបល់
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ឱ្យនាងសរបិកាពតរូវសធ្ើដំសណើ រតាម្លាលូវយ៉ងឆាងា យសៅជាមួយនឹងអ្កបំសរ ើ

របស់អវ័ពោហាំសចញពីពគរួស្រឆនឪពុករបស់នាងសៅសធ្ើជាពបពន្ធរបស់

អីុស្ក។នាងោនសជឿថ្ពពះហសរ្បស់ពពះោនសពជើសសរ ើសនាងឱ្យសធ្ើ

ជាពបពន្ធរបស់អីុស្កតំាងពីនាងោនស�ើញពពឹត្ិការណ៍ទំាងឡាយសកើត

សឡើងដំបលូងមកសម៉លាះសហើយនាងោននិយយថ្«នឹងសៅជាមួយគ្ត់»។

 ជាទលូសៅសៅសមវ័យនាះកិចចសនយាឆនអាោហ៍ពិោហ៍ពតរូវោន

សរៀបចំសទ្ើងសោយឪពុកម្ាយបុ៉ដន្ក៏គ្ម នការបង្ខិតបង្ខំឱ្យសរៀបការជា

មួយមនុសសេដដលពួកសគមិនសសឡាញ់សនាះដដរ។សហើយកលូនៗមានទំនុក

ចិត្សលើការវនិិច្វ័យរបស់ឪពុកម្ាយសហើយោនសគ្រពតាមដំបលូនាម នរបស់

ពួកគ្ត់និងយល់ពពមពបគល់សសចក្ីសសឡាញ់របស់ពួកសគឱ្យដល់អ្ក

ដដលឪពុកម្ាយដដលសកាត ល្ា ចដល់ពពះរបស់សគោនសពជើសសរ ើសឱ្យពួក

សគ។ការពបពពឹត្ិទំាងឡាយដដល្ទាុយពីសនះពតរូវោនសគចាត់ទុកថ្ជា

បទឧពកិដ្ឋ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក២៤:២២-៤៩

ខចងចំា

ដតសបើឥតមានសសចក្ីជំសនឿសទសនាះមិនអាចនឹងគ្ប់ដល់ពពះហឫទវ័យពពះ

ោនសឡើយដ្ិតអ្កណាដដលចលូលសៅឯពពះសនាះពតរូវដតសជឿថ្មានពពះដមន

សហើយថ្ពទង់ពបទានរង្្ន់ដល់អស់អ្កដដលដសង្រកពទង់។

សហសពពើរ១១:៦

ពពហស្បតិ៍-៦ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សកមងរាល់គ្្សអើយចលូរស្្ប់បង្្គ ប់មាតាបិតា

ខលាួនក្ុងពពះអមាច ស់ដ្ិតសធ្ើដលូសច្ាះសទើបោនពតរូវ។សអសភសលូរ៦:១

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  គំរ លូននការស្តេ ប់បគ្រា ប់របសក់លូន

 អីុស្កពតរូវោនបង្ហា ត់បសពងៀនឱ្យសកាត ល្ា ចពពះសៅជាជីវតិឆន

ការស្្ប់បង្្គ ប់។សហើយសពលដដលគ្ត់មានអាយុ៤០ឆំ្ាគ្ត់ោន



អាោហ៍ពិោហ៍របស់អីុស្ក-ទំពវ័រ-115-

ចុះចលូលជាមួយពពះទំាងសសរុងសោយសុខចិត្ពបគល់តួនាទីសរ ើសគលូសសករ

ដល់អ្កបំសរ ើដ៏មានបទពិសស្ធន៍និងសកាត ល្ា ចពពះរបស់ឪពុកគ្ត់។

គ្ត់ោនសជឿថ្ពពះនឹងដឹកនំាគ្ត់ទាក់ទងនឹងពបពន្ធដដលគ្ត់ោន

ទទួលសនះ។ករណីរបស់អីុស្កសនះពតរូវោនកត់ទុកជាកំណត់ពតា

សពមាប់ជាគំរលូដល់មនុសសេជំនាន់សពកាយឱ្យអនុវត្តាមជាពិសសសចំសោះ

អ្កដដលអះអាងថ្ជាអ្កសកាត ល្ា ចពពះ។វធីិដដលសោកអវ័ពោហាំោន

សពបើសដើម្ីអប់រដំល់អីុស្កដដលសធ្ើឱ្យគ្ត់សសឡាញ់ជីវតិឆនការស្្ប់បង្្គ ប់

ដ៏ឆ្លា្្លូរសនះពតរូវោនកត់ពតាទុកសពមាប់ជាពបសយជន៍ដល់មាតាបិតា

ទំាងឡាយសហើយនិងដឹកនំាពួកសគឱ្យពគប់ពគងពគរួស្ររបស់សគតាមគំរលូ

សនះ។ពួកសគពតរូវដតបសពងៀនដល់កលូនៗរបស់ខលាួនឱ្យសចះចុះចលូលនិងសគ្រព

នលូវអំណាចពគប់ពគងរបស់ឪពុកម្ាយ។សហើយពួកសគពតរូវដតដឹងថ្ការ

ដឹកនំាកលូនៗឱ្យយល់ពពមពបគល់សសចក្ីសសឡាញ់ដល់អ្កដដលពួកសគ

នឹងសរៀបចំទុកោក់សពមាប់កលូនពបរុសកលូនសសីរបស់ខលាួនសនាះគឺជាការទទួល

ខុសពតរូវផ្ទា ល់របស់ពួកសគជាឪពុកម្ាយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក២៤:៥០-៦៧

ខចងចំា

ដតសបើឥតមានសសចក្ីជំសនឿសទសនាះមិនអាចនឹងគ្ប់ដល់ពពះហឫទវ័យពពះ

ោនសឡើយដ្ិតអ្កណាដដលចលូលសៅឯពពះសនាះពតរូវដតសជឿថ្មានពពះដមន

សហើយថ្ពទង់ពបទានរង្្ន់ដល់អស់អ្កដដលដសង្រកពទង់។

សហសពពើរ១១:៦
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១២

យ៉ា កបុនិងនេស្វ

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរពោកុប្្រ្ិ ២៥:១៩-៣៤; 

២៧:១-៣២)

សុព្រ-៧ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដ្ិតគឺពទង់ដដលោនបសងកើតចិត្ស្លាើមឆន

ទលូលបង្គំសហើយោន្ សេំសពគឿងឆនទលូលបង្គំសៅក្ុងឆ្ទាម្ាយទលូលបង្គំនឹងអរ

ពពះគុណដល់ពទង់ដ្ិតពទង់ោនបសងកើតទលូលបង្គំមកយ៉ងគួរសកាតគួរអស្ច រ្យ

ឯស្្ឆដឆនពទង់ក៏សុទ្ធដតអស្ច រ្យទំាងអស់ពពលឹងទលូលបង្គំក៏ដឹងចបាស់

សហើយកាលទលូលបង្គំសកើតមានសៅទីកំោំងសហើយោនសលូន្យសធ្ើដបប

ចំដឡកៗសៅទីទាបឆនដ្នដីសនាះសពគ្ងកាយរបស់ទលូលបង្គំមិនកំោំងនឹង

ពទង់សទពពះសនពតពទង់ោនស�ើញធ្តុឆនទលូលបង្គំក្ុងកាលដដលមិនទាន់

មានរលូបរាងសៅសឡើយទំាងអស់ោនកត់ទុកក្ុងបញជា ីរបស់ពទង់គឺអស់ទំាងឆ្ងា

អាយុដដលោនតពមរូវឲ្យទលូលបង្គំរស់សៅក្ុងកាលដដលមិនទាន់មានឆ្ងាណា

មួយសនាះសៅសឡើយ។ទំនុកតសមកើង១៣៩:១៣-១៦

 ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ពជាបពីទីបញច ប់តំាងពីសដើមដំបលូងមក។ពទង់ោនពជាប

តំាងពីមុនកំសណើ តរបស់យ៉កុបនិងសអស្វមកសម៉លាះនលូវអត្ចរតិដដលពួកសគ

ទំាងពីរនឹងរកីចសពមើនសឡើងសៅឆ្ងាមុខ។ពពះពទង់ោនពជាបថ្សអស្វនឹង

មិនស្្ប់បង្្គ ប់ពទង់សឡើយ។ពពះអង្គោនស្លាើយតបសៅនឹងការអធិស្្ឋ នដ៏

សពកៀមពកំរបស់សរបិកាសហើយពទង់ោនពោប់នាងថ្នាងនឹងមានកលូនពីរនាក់

សហើយកលូនច្ងនឹងពតរូវបំសរ ើកលូនប្អលូន។ពទង់ោនបង្ហា ញឱ្យនាងដឹងពីដំសណើ រជីវតិ

ឆនកលូនពបរុសទំាងពីររបស់នាងថ្ពួកសគនឹងោនកាលា យសៅជាស្សន៍ពីរសហើយ

ស្សន៍មួយនឹងោន ល្ា ំងជាងស្សន៍មួយសហើយកលូនច្ងនឹងពតរូវបំសរ ើកលូន
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ប្អលូន។កលូនច្ងពតរូវទទួលអតថាពបសយជន៍និងកិត្ិយសពិសសសដដលគ្ម ន

សមាជិកពគរួស្រណាមួយអាចសពបៀបពបដលូចោន។

 សោកអីុស្កសសឡាញ់សអស្វ ល្ា ំងជាងយ៉កុបសពោះសអស្វធ្លា ប់

ោន្្ល់ស្ច់ក្ាន់ជលូនគ្ត់ពិស្។គ្ត់សពញចិត្នឹងជំនាញបរោញ់សត្ឆពព

ដដលសអស្វោនបង្ហា ញ។ឯយ៉កុបជាកលូនសំណព្ចិត្របស់ម្ាយគ្ត់

សោយស្រដតភាពរម្យទមសលាលូតបលូតសហើយពលូដកសធ្ើឱ្យម្ាយរបស់គ្ត់សបបាយ

ចិត្។យ៉កុបោនសរៀនពីម្ាយរបស់គ្ត់នលូវអ្ីៗដដលពពះោនបសពងៀនដល់

នាងថ្កលូនច្ងនឹងពតរូវបំសរ ើកលូនប្អលូនសហើយការពិចារណាសៅក្ុងវ វ័យយុវជន


របស់គ្ត់ោនដឹកនំាគ្ត់ឱ្យសន្ិោ្ឋ នថ្សសចក្ីសនយាសនះនឹងមិនោន

សសពមចសទដរាបណាដដលសអស្វសៅដតមានសិទ្ធិជាកលូនច្ងសនាះ។សហើយ

សៅសពលសអស្វមកពីទីវាលទំាងសសសកឃាលា នយ៉កុបោនយកការសសសកឃាលា ន

របស់សអស្វមកសធ្ើជាឱកាសសដើម្ី្លពបសយជន៍របស់ខលាួនសោយសំុ្្ល់

សមលាពកហមឱ្យបងបរសិភាគជា្្លូរនឹងសិទ្ធិកលូនច្ងសហើយសអស្វោនលក់

សិទ្ធិកលូនច្ងសនះឱ្យដល់យ៉កុបសៅ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក២៥:១៩-៣៤

ខចងចំា

ដតសបើឥតមានសសចក្ីជំសនឿសទសនាះមិនអាចនឹងគ្ប់ដល់ពពះហឫទវ័យពពះ

ោនសឡើយដ្ិតអ្កណាដដលចលូលសៅឯពពះសនាះពតរូវដតសជឿថ្មានពពះដមន

សហើយថ្ពទង់ពបទានរង្្ន់ដល់អស់អ្កដដលដសង្រកពទង់។

សហសពពើរ១១:៦

សៅរ៍-៨ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:មានពរសហើយមនុសសេណាដដលការរលំង

ចបាប់របស់ខលាួនោនអត់សទាសឲ្យគឺដដលោបរបស់ខលាួនោនពគបោំងសហើយ

មានពរសហើយមនុសសេណាដដលពពះសយហលូវ៉ាមិនរាប់ថ្ជាអ្កមានសទាស

ជាអ្កដដលគ្ម នកលឧោយសៅក្ុងចិត្សស្ះ។ទំនុកតសមកើង៣២:១-២

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការខ្ះនសចកតេីទុកចិតតេ



ទំពវ័រ-118-សរឿងឆនការសពោសសោះ

 សអស្វោនយកពបពន្ធពីរដដលជានារមិីនសជឿពពះសធ្ើឱ្យអីុស្កនិង

នាងសរបិកាមានទុក្ខពពរួយជា ល្ា ំង។សទាះជាយ៉ងសនះក៏សោយអីុស្កសៅដត

សសឡាញ់សអស្វ ល្ា ំងជាងយ៉កុបដដដលសហើយសៅសពលដដលគ្ត់ោន

គិតថ្គ្ត់ជិតស្លា ប់សនាះគ្ត់ោនសស្ើសំុឱ្យសអស្វសរៀបចំស្ច់ឱ្យគ្ត់ោន

បរសិភាគសហើយគ្ត់នឹងោនឱ្យពរដល់កលូនមុននឹងគ្ត់ស្លា ប់។សអស្វពំុោន

ពោប់ឪពុករបស់សគថ្សគោនលក់សិទ្ធិកលូនច្ងសៅឱ្យយ៉កុបពពមទំាងោន

បញ្ជា ក់សោយោក្យសម្្្ងសនាះសទ។សរបិកាោនឮោក្យដដលអីុស្ក

និយយសហើយនាងោននឹកស�ើញពពះបនទាលូលរបស់ពពះជាមាច ស់ថ្«កលូនច្ង

នឹងពតរូវបំសរ ើប្អលូន»សហើយនាងោនដឹងថ្សអស្វោនស្ទារសិទ្ធិកលូនបងច្ងរបស់

ខលាួនសោយោនលក់សិទ្ធិសនាះសៅឱ្យយ៉កុបសហើយ។នាងោនបញចុ ះបញចលូ ល

យ៉កុបឱ្យសោកបសញ្្តឪពុករបស់ខលាួនសោយដកលាងបនលាំទទួលពរពីឪពុកនាង

ោនគិតថ្គ្ម នមសធយាោយណាសពរៅពីសនះសទ្ើយ។ដំបលូងសទ្ើយយ៉កុបមិន

ពពមសធ្ើតាមការសោកពោស់សនាះសទដតចុងបញច ប់គ្ត់ោនយល់ពពមសៅនឹង

គសពមាងការរបស់ម្ាយគ្ត់។

 សរបិកាោនដឹងពីសសចក្ីសសឡាញ់របស់អីុស្កសៅសលើសអស្វជាកលូន

សហើយនាងោនដឹងចបាស់ថ្គ្ម នសហតុ្លណាដដលអាចផ្លា ស់ប្លូរសគ្ល

បំណងរបស់គ្ត់ោនសឡើយ។ជំនួសឱ្យការទុកចិត្សៅសលើពពះដដលជាអ្ក

សរៀបចំ្លាលូវពគប់យ៉ងសនាះនាងោនបង្ហា ញនលូវការខ្ះសសចក្ីជំសនឿសោយ

បញចុ ះបញចលូ លយ៉កុបឱ្យសោកពោស់ឪពុករបស់ខលាួនសៅវញិ។ការពបពពឹត្ិ

របស់យ៉កុបសនះពពះមិនសព្ពពះហឫទវ័យសទ។សរបិកានិងយ៉កុបគួរដតរង់

ចំាឱ្យពពះពបទាននលូវសគ្លបំណងរបស់ពទង់តាម្លាលូវរបស់ពទង់និងតាមសពល

សវោរបស់ពទង់ផ្ទា ល់មិនគួរនំាយកមកនលូវពពឹត្ិការណ៍ដដលពពះោនពោប់

ឱ្យដឹងជាមុនមកសហើយសនាះសោយបដនថាមនលូវការសោកបសញ្្តដបបសនះសទ។

ពបសិនសបើសអស្វោនទទួលពរពីឪពុករបស់គ្ត់ដដលោនបំរងុទុកសពមាប់

កលូនច្ងសនាះវបុិលភាព(ភាពចសពមើនរងុសរឿង)របស់គ្ត់នឹងពតរូវោនពបទាន

មកសោយស្រដតពពះមួយអង្គគត់សហើយពទង់នឹងពបទានពរដល់គ្ត់នលូវ
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ភាពចពមរុងចសពមើនឬពបទានឱ្យគ្ត់នលូវភាពខ្ះ្តអាសសវ័យសៅសលើការ

ពបពពឹត្ិរបស់គ្ត់។ពបសិនសបើគ្ត់សសឡាញ់និងសគ្រពដល់ពពះដលូចជា

សអបិលដដលជាមនុសសេសុចរតិសនាះគ្ត់នឹងពតរូវោនទទួលពពះពរមកពីពពះ

ជាមិន្ន។ដតពបសិនសបើជាមនុសសេអាពកក់ដលូចកាអីុនដដលមិនោនសគ្រព

ដល់ពពះនិងបញញាត្ិរបស់ពទង់ដតោនសដើរតាម្លាលូវអាពកក់របស់ខលាួនវញិសនាះ

គ្ត់នឹងមិនោនទទួលពពះពរពីពទង់សឡើយសហើយពតរូវោនសោះបង់សចាល

ដលូចជាកាអីុនដលូសច្ាះដដរ។

 ពបសិនសបើ្លាលូវពបពពឹត្របស់យ៉កុបោនសុចរតិពបសិនគ្ត់សសឡាញ់

និងសកាត ល្ា ចដល់ពពះគ្ត់នឹងោនទទួលពពះពរពីពពះសហើយពពះហសឆ្ន

សសចក្ីចពមរុងចសពមើនរបស់ពទង់នឹងពបទានពរមកដល់គ្ត់សទាះបីជាគ្ត់

មិនោនទទួលពពះពរនិងសិទ្ធិកលូនច្ងក៏សោយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក២៧:១-៤១

ខចងចំា

ដតសបើឥតមានសសចក្ីជំសនឿសទសនាះមិនអាចនឹងគ្ប់ដល់ពពះហឫទវ័យពពះ

ោនសឡើយដ្ិតអ្កណាដដលចលូលសៅឯពពះសនាះពតរូវដតសជឿថ្មានពពះដមន

សហើយថ្ពទង់ពបទានរង្្ន់ដល់អស់អ្កដដលដសង្រកពទង់។

សហសពពើរ១១:៦

អាទឆិត្យ-៩ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:កំុឲ្យពចឡំសឡើយនិងបសញ្្តពពះមិនោន

សទដ្ិតពលូជណាដដលមនុសសេសពោះចុះសនាះនឹងពចរូតោនពលូជសនាះឯងវញិ។

កាឡាទី៦:៧

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ឆ្ានំនការនគចខលាួនរបសយ់៉ា កបុ

 នាងសរបិកាោនដកដពបចិត្សោយជលូរចត់ចំសោះសយបល់ខុស្្គងដដល

នាងោន្្ល់ដល់យ៉កុបសពោះសនះសហើយជាសដើមសហតុដដលបំដបកគ្ត់ឱ្យ

ដបកពីយ៉កុបជាសរៀងរហលូត។គ្ត់ោនបង្ខំចិត្រត់សគចឱ្យរចួជីវតិពីកំហឹងដ៏

ល្ា ំងកាលា របស់សអស្វសហើយម្ាយរបស់គ្ត់ដលងោនស�ើញមុខគ្ត់សទៀត



ទំពវ័រ-120-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សហើយ។អីុស្កោនរស់សៅជាសពចើនឆំ្ាតសៅសទៀតបនាទា ប់ពីគ្ត់ោនឱ្យពរ

ដល់យ៉កុបមកសហើយសោយស្រសរឿងរបស់សអស្វនិងយ៉កុបគ្ត់ោនដឹង

ថ្ពរទំាងឡាយោនធ្លា ក់សៅសលើយ៉កុប។យ៉កុបពំុោនសបបាយចិត្ជា

មួយនឹងចំណងអាោហ៍ពិោហ៍របស់គ្ត់សឡើយសទាះបីជាពបពន្ធរបស់គ្ត់

ជាប្អលូន(ជីដលូនមួយ)របស់គ្ត់ក៏សោយ។គ្ត់ោនសធ្ើកិចចសនយាអាោហ៍ពិោហ៍

ជាមួយសោកឡាោន់សដើម្ីោននាងរ៉ាដជលជាកលូនសសីរបស់គ្ត់ដដល

គ្ត់សសឡាញ់។បនាទា ប់ពីគ្ត់ោនបំសរ ើឡាោន់អស់រយៈសពល៧ឆំ្ាសដើម្ី

ឱ្យោននាងរ៉ាដជលរចួមកឡាោន់ក៏ោនសោកពោស់គ្ត់សហើយោនឱ្យនាង

សលអាសៅគ្ត់ជំនួសវញិ។សៅសពលដដលយ៉កុបដឹងថ្សគោនសពបើល្ិច

សោកបសញ្្តគ្ត់និងោនដឹងថ្នាងសលអាោនរមួចំដណកក្ុងការសោក

ពោស់សនះគ្ត់មិនអាចសសឡាញ់នាងោនសនាះសទ។

ឡាោន់ពោថ្្ចង់ោនការបំសរ ើដ៏សស្ម ះពតង់របស់យ៉កុបឱ្យោនកាន់ដតយលូរ

ដ្មសទៀតសហតុដលូសច្ះសហើយោនជាគ្ត់សោកបសញ្្តយ៉កុបសោយឱ្យនាង

សលអាសៅសធ្ើជាពបពន្ធជំនួសរ៉ាដជលវញិ។យ៉កុបោនស្ីបសនាទា សដល់

ឡាោន់ចំសោះការសលងសសើចជាមួយនឹងសសចក្ីសសឡាញ់របស់គ្ត់សោយ

ឱ្យនាងសលអាជាមនុសសេដដលគ្ត់មិនោនសសឡាញ់មកគ្ត់វញិយ៉ង

ដលូសច្ះ។ឡាោន់ោនអង្រយ៉កុបកំុឱ្យសោះបង់សចាលនាងសលអាសឡើយដ្ិត

សនះមិនពតឹមដតជាការអាម៉ាស់ដល់នាងដដលជាពបពន្ធបុ៉សណាណ ះសទដតដ្ម

ទំាងអាម៉ាស់ដល់ពករុមពគរួស្រទំាងមលូលដ្មសទៀត្ង។យ៉កុបោនធ្លា ក់សៅ

ក្ុងស្ថា នភាពយ៉ប់យឺុនដមនដទនបុ៉ដន្គ្ត់ោនសសពមចចិត្ថ្គ្ត់នឹងរកសា

ទុកនាងសលអាសហើយក៏នឹងសរៀបការជាមួយប្អលូនរបស់នាង្ងដដរ។យ៉កុប

មិនសលូវសសឡាញ់នាងសលអា ល្ា ំងដលូចនាងរ៉ាដជលសទ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក២៩:១-៣០

ខចងចំា

កំុឲ្យពចឡំសឡើយនិងបសញ្្តពពះមិនោនសទដ្ិតពលូជណាដដលមនុសសេសពោះ

ចុះសនាះនឹងពចរូតោនពលូជសនាះឯងវញិ។កាឡាទី៦:៧



យ៉កុបនិងសអស្វ-ទំពវ័រ-121-

ចន្ទ-១០ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរឲ្យកិរយិដដលអ្ករាល់គ្្ពបពពឹត្ោនឥត

សោភសឡើយឲ្យសកប់ចិត្នឹងរបស់ដដលមានសហើយបុ៉សណាណ ះចុះដ្ិតពទង់

មានពពះបនទាលូលថ្«អញនឹងមិនចាកសចញពីឯងក៏មិនសោះបង់សចាលឯង

សឡើយ»ោនជាសយើងរាល់គ្្អាចនឹងនិយយសោយកាលា ហានថ្«ខញាុំមិនពពម

ល្ា ចសឡើយសពោះពពះអមាច ស់ពទង់ជាជំនួយខញាុំសតើមនុសសេនឹងសធ្ើដល់ខញាុំជា

យ៉ងណាោន»។សហសពពើរ១៣:៥-៦

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ឡាោន់ជាមនុស្សអាតាមា និយម

 សៅក្ុងទំនាក់ទំនងជាមួយយ៉កុបសនះឡាោន់មានចិត្អាតាម និយម

ល្ា ំងណាស់។គ្ត់ោនគិតដតពីពបសយជន៍ខលាួនឯងពីការង្រដ៏សស្ម ះពតង់

របស់យ៉កុប។គ្ត់អាចនឹងចាកសចញពីឡាោន់ដដលជាមនុសសេដដល

មានល្ិចជាយលូរណាស់មកសហើយបុ៉ដន្គ្ត់មិនហ៊ានជួបជាមួយនឹងសអស្វ

សឡើយ។គ្ត់ោនឮោក្យត្អួញដត្អររបស់កលូនពបរុសៗរបស់ឡាោន់ថ្«យ៉កុប

ោនលួចរបស់ពទព្យឪពុកសយើងទំាងអស់សហើយគឺពីរបស់ឪពុកសយើងសទសតើ

ដដលវាោនសៅជាមានដលូសច្ះ។សហើយយ៉កុបសមើលមុខឡាោន់ស�ើញថ្មិន

សលូវសសរួលចំសោះខលាួនដលូចពីសដើមសទ»។

 យ៉កុបមានសសចក្ីទុក្ខពពរួយជា ល្ា ំង។គ្ត់មិនដឹងជាសធ្ើយ៉ងណា

សទ។គ្ត់ោនទលូលដល់ពពះអំពីសរឿងរ៉ាវរបស់គ្ត់សហើយោនអង្រសំុការដឹក

នំា្លាលូវពីពទង់។ពពះអមាច ស់ោនស្លាើយតបសោយក្ីសមត្ាករណុាសៅនឹងការ

អធិស្្ឋ នដ៏សោរសពញសោយទុក្ខពពរួយរបស់គ្ត់។«ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោន

មានបនទាលូលសៅកាន់យ៉កុបថ្ចលូរឯងវលិពតឡប់សៅសៅសសរុកឪពុកឯងឯ

ញាតិសន្ានឯងវញិសៅសនាះអញនឹងសៅជាមួយនឹងឯង។

 «យ៉កុបគ្ត់ចាត់សគឱ្យសៅសៅរ៉ាដជលនិងសលអាមកឯហ្លូងសត្

ពតង់ទីវាលពោប់ថ្អញស�ើញឫកោរបស់ឪពុកឯងហាក់ដលូចជាមិនសលូវ

សសរួលនឹងអញដលូចពីសដើមសស្ះដតពពះឆនឪពុកអញពទង់ោនគង់សៅជាមួយ

នឹងអញឯងក៏ដឹងថ្អញោនបំសរ ើឪពុកឯងអស់ពីកមាលា ំងដដរដតឪពុកឯងោន



ទំពវ័រ-122-សរឿងឆនការសពោសសោះ

បសញ្្តអញសហើយោនបំផ្លា ញឈ្ួលរបស់អញ១០ដងសហើយដតពពះពទង់

មិនពពមសបើកឱកាសឱ្យគ្ត់ពបទលូស្ឬសធ្ើោបចំសោះអញសទយ៉កុបោនសរៀប

រាប់ពោប់ពួកសគទំាងពីរនាក់នលូវសុបិនដដលពពះោនពបទានមកគ្ត់ឱ្យចាក

សចញពីឡាោន់សហើយពតឡប់សៅឯញាតិសន្ានគ្ត់វញិឯរ៉ាដជលនិងសលអា

ក៏ស្លាើយសៅប្ីថ្ចុះសយើងសៅមានចំដណកឬមរតកសៅក្ុង្ទាះឪពុកសយើងឯណា

សតើគ្ត់មិនចាត់សយើងទុកដលូចជាអ្កដឆទសទឬដ្ិតគ្ត់ោនលក់សយើងសហើយ

សីុបងហាិនពោក់បណ្ាការរបស់សយើងអស់រលីង្ងពគប់ទំាងរបស់ពទព្យណា

ដដលពពះោនដកពីឪពុកសយើងមកសនាះជារបស់្ងសយើងនិងកលូនសៅសយើង

សហើយដលូសច្ះការអ្ីដដលពពះោនបង្្គ ប់មកអ្កសលូមអ្កសធ្ើឥឡលូវចុះ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៣១:១-២១

ខចងចំា

កំុឲ្យពចឡំសឡើយនិងបសញ្្តពពះមិនោនសទដ្ិតពលូជណាដដលមនុសសេសពោះ

ចុះសនាះនឹងពចរូតោនពលូជសនាះឯងវញិ។

កាឡាទី៦:៧

អង្គារ-១១ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:មនុសសេដដលមានចិត្សនា្ធ នឹងោនបរបិលូរ

សហើយអ្កណាដដលសសស្ចទឹកដល់សគសនាះនឹងោនសគសសស្ចទឹកដល់ខលាួន

ដដរ។សុភាសិត១១:២៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការវិលកត�ប់នៅកសរុកកាណានវិញ

 សៅក្ុងខណៈដដលឡាោន់មិនសៅយ៉កុបោនយកពករុមពគរួស្រ

និងរបស់របរដដលគ្ត់មានទំាងអស់រចួចាកសចញពីឡាោន់។សពកាយពីគ្ត់

ោនសធ្ើដំសណើ រអស់រយៈសពលបីឆ្ងាមកឡាោន់ោនដឹងថ្យ៉កុបោនចាក

សចញពីគ្ត់សហើយគ្ត់ខឹងយ៉ង ល្ា ំង។ឡាោន់ោនសដញតាមសោយសប្ជាញា

ចិត្ថ្នឹងនំាគ្ត់ពតឡប់មកវញិសោយបង្ខំ។បុ៉ដន្ពពះជាមាច ស់មានពពះទវ័យ

អាណិតដល់យ៉កុបសហើយសៅសពលដដលឡាោន់តាមជិតទាន់ពពះអង្គ



យ៉កុបនិងសអស្វ-ទំពវ័រ-123-

ោនពន្យល់សប្ិពោប់ឡាោន់ថ្ចលូរពបយវ័ត្កំុឱ្យឯងនិយយោក្យណាសទាះ

ល្អឬអាពកក់ក្ីទាស់នឹងយ៉កុបសឡើយ។សហតុសនះសហើយោនជាគ្ត់មិនអាច

បង្ខំឬអលូសទាញឱ្យយ៉កុបពតឡប់មកវញិសឡើយ។

 សៅសពលឡាោន់ោនជួបនឹងយ៉កុបគ្ត់ោនសួរថ្សតើសហតុដលូចសម្ច

ោនជាគ្ត់លួចសចញមកសោយមិនឱ្យគ្ត់ដឹងសស្ះពពមទំាងពពងត់កលូន

សសីគ្ត់មកដលូចជាសឈលាើយដដលចាប់ោនសោយោវ្ងយ៉ងដលូសច្ះ។ឡាោន់

ោនពោប់គ្ត់ថ្«អញមានអំណាចនឹងសធ្ើោបឯងោនដតពពះឆនឪពុកឯង

ពទង់មានបនទាលូលនឹងអញយប់មិញថ្ចលូរពបយវ័ត្កំុឱ្យនិយយោក្យណា

សទាះល្អឬអាពកក់ក្ីទាស់នឹងឯងសឡើយ។បនាទា ប់មកយ៉កុបោនបង្ហា ញឱ្យ

ឡាោន់ស�ើញនលូវទសង្ើមិនសមគួរដដលគ្ត់ោនសធ្ើមកសលើខលាួនថ្គ្ត់គិតដត

ពីពបសយជន៍ផ្ទា ល់ខលាួន។គ្ត់ោនអំោវនាវដល់ឡាោន់ពីសសចក្ីសុចរតិ

ដដលគ្ត់ោនពបពពឹត្សៅសពលដដលគ្ត់សៅជាមួយឡាោន់សោយោន

និយយថ្«សត្ណាដដលពតរូវសត្ឆពព្ំសនាះខញាុំមិនដដលយកមកជលូនសទ

ខញាុំោនទទួលសងគឺសោកឪពុកោនចាប់ឱ្យខញាុំសងសទាះសបើលួចោនសៅ

សពលឆ្ងាឬយប់ក្ីខញាុំក៏នឹងពតរូវដតសងខញាុំក៏ពតរូវដតដលូសច្ាះគឺសៅសពលឆ្ងាខញាុំដតង

ដតពតរូវចំហាយសរ្ៅសហើយសពលយប់ពតរូវរង្ដភ្កខញាុំក៏អត់ងងុយពជប់»។

យ៉កុបោននិយយថ្«ខញាុំោនសៅ្ទាះសោកឪពុកអស់២០ឆំ្ាសនះសហើយគឺ

ខញាុំោនបំសរ ើសោកឪពុក១៤ឆំ្ាឱ្យោនកលូនសសីរបស់សោកឪពុកទំាងពីររលូប

សហើយ៦ឆំ្ាសទៀតឱ្យោនសចៀមរបស់សោកឪពុកដតសោកឪពុកោនបំផ្លា ស់

ឈ្ួលខញាុំ១០ដងសហើយ។សបើពពះឆនឪពុកខញាុំគឺពពះឆនអវ័ពោហាំដដលអីុស្ក

ោនសកាត ល្ា ចពទង់មិនោនគង់សៅ្ងខញាុំសទសនាះពោកដជាសោកឪពុក

ោនឱ្យខញាុំពតឡប់មកសោយឆដទសទសហើយ។ពពះពទង់ោនទតស�ើញសសចក្ី

ទុក្ខលំោកនិងការសនឿយហត់ដដលឆដខញាុំសធ្ើដលូសច្ះសហើយោនជាពទង់បសនាទា ស

ដល់សោកឪពុកពីយប់មិញសនះ។

 សនាះឡាោន់ស្លាើយសៅយ៉កុបថ្មកពីគ្ត់សសឡាញ់ដល់កលូនសសី

របស់គ្ត់និងកលូនៗរបស់នាងសទើបគ្ត់មិនប៉ះោល់ដល់ពួកសគ។គ្ត់ោន



ទំពវ័រ-124-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សស្ើឱ្យមានសសចក្ីសនយារវាងគ្ត់សហើយនិងពួកសគ។សហើយឡាោន់ោន

និយយថ្«ដលូសច្ះចលូរសយើងចុះសញ្ញា នឹងគ្្សៅវញិសៅមកសដើម្ីនឹងទុកជា

ទីបនាទា ល់ដល់ឯងសហើយនិងអញសនាះយ៉កុបយក្មមួយមកបញ្ឈរសធ្ើជា

បសង្្គ លសហើយពោប់ដល់បងប្អលូនថ្ចលូរយក្មមកសនាះសគក៏សៅយក្ មមក

ោក់ជាគំនររចួនំាគ្្បរសិភាគសៅសលើគំនរសនាះ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៣១:២២-៤៦

ខចងចំា

កំុឲ្យពចឡំសឡើយនិងបសញ្្តពពះមិនោនសទដ្ិតពលូជណាដដលមនុសសេសពោះ

ចុះសនាះនឹងពចរូតោនពលូជសនាះឯងវញិ។

កាឡាទី៦:៧

ពុធ-១២ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឱពពះសយហលូវ៉ាឆនពួកពលបរវិារសអើយ

មនុសសេណាដដលទុកចិត្នឹងពទង់សនាះមានពរសហើយ។ទំនុកតសមកើង៨៤:១២

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការវិលកត�ប់នៅកសរុកកាណានវិញ

 រចួឡាោន់ោននិយយថ្«សលូមឱ្យពពះសយហលូវ៉ាទតសមើលឯងសហើយ

និងអញក្ុងកាលដដលសយើងសៅឃាលា តឆាងា យពីគ្្សបើឯងសធ្ើោបកលូនអញ

ឬយកពបពន្ធសទៀតសលើសពីកលូនអញក្ុងកាលដដលគ្ម នមនុសសេណាសៅជា

មួយសនាះសមើលពពះពទង់ជាស្កសេីដល់ឯងសហើយនិងអញសស្ប់សហើយ»។

យ៉កុបោនសធ្ើការសនយាជាឧឡារកិសៅចំសោះពពះថ្គ្ត់នឹងមិនយកពបពន្ធ

ឯណាសទៀតសឡើយ។«រចួឡាោន់និយយសៅកាន់យ៉កុបសទៀតថ្សមើលគំនរ

្មសនះនិងបសង្្គ លសនះសហើយដដលអញោនោក់សៅកណ្ាលឯងសហើយ

និងអញគំនរសនះនិងបសង្្គ លសនះនឹងោនជាបនាទា ល់ថ្អញមិនរលំងគំនរ

សនះសៅឯឯងសហើយឯងក៏មិនរលំងគំនរឬបសង្្គ លសនះមកឯអញពបសយជន៍

នឹងសធ្ើអាពកក់អ្ីសទ្ើយ។សលូមឱ្យពពះឆនអវ័ពោហាំជាពពះឆនណា�រគឺជាពពះ

ឆនអយ្យសការបស់សោកពទង់ជំនំុជពមះសយើងចុះសៅទីសនាះយ៉កុប

ក៏ស្្នឹងពពះដដលជាទីសកាត ល្ា ចឆនអីុស្កឪពុកខលាួនដដរ។



យ៉កុបនិងសអស្វ-ទំពវ័រ-125-

 សហើយយ៉កុបគ្ត់ក៏សធ្ើដំសណើ រសៅសហើយមានពួកសទវតារបស់ពពះ

មកជួបនឹងគ្ត់។កាលស�ើញសហើយសនាះគ្ត់និយយថ្«សនះជាពួកពល

បរវិាររបស់ពពះ»។គ្ត់ោនស�ើញសទវតារបស់ពពះក្ុងសុបិនសៅពវ័ទ្ធរុជំុំវញិ

គ្ត់។យ៉កុបោនស្ញាើស្រ្សេះ្សានិងបនាទា បខលាួនសៅកាន់សអស្វបងរបស់

គ្ត់។«សហើយពួកអ្កបំសរ ើក៏ពតឡប់មកឯយ៉កុបវញិជំរាបថ្សយើងខញាុំោន

សៅដល់សអស្វជាបងសោកសហើយសោកក៏អសញជា ើញមកដដរពពមទំាងនំា

មនុសសេ៤០០នាក់មកជាមួយ្ង។សនាះយ៉កុបក៏ភវ័យ្ លា ចយ៉ង ល្ា ំង

សហើយមានសសចក្ី្ប់ពពរួយក្ុងពទរូងក៏ដចកពួកសគពពមទំាងហ្លូងសចៀម

ហ្លូងសគ្និងអលូដ្ឋជាពីរពួកសោយគិតថ្សបើសអស្វមកវាយពួកមួយសនាះ

ពួកមួយសទៀតនឹងរត់ោន។យ៉កុបក៏ទលូលថ្ឱពពះឆនអវ័ពោហាំជីតាទលូលបង្គំ

ជាពពះឆនអីុស្កឪពុកទលូលបង្គំឱពពះសយហលូវ៉ាសអើយពទង់ោនមានបនទាលូលនឹង

ទលូលបង្គំថ្ចលូរវលិសៅឯញាតិសន្ានឯងសៅសសរុកឯងវញិសៅសនាះអញនឹង

សពោសសសចក្ីល្អដល់ឯងទលូលបង្គំមិនគួរឱ្យោនអស់ទំាងសសចក្ីសប្ុរស

និងអស់ទំាងសសចក្ីសស្ម ះពតង់ដដលពទង់ោន្្ល់មកទលូលបង្គំជាអ្កបំសរ ើ

ពទង់សទដ្ិតទលូលបង្គំោន្លាងទសនលាយវ័រោន់សនះមានដតដំបងមួយបុ៉សណាណ ះ

ដតឥឡលូវសនះទលូលបង្គំោនសកើតជាពីរពួកសហើយសលូមពទង់សពោសឱ្យទលូលបង្គំ

រចួពីកណ្ាប់ឆដឆនសអស្វជាបងដ្ិតទលូលបង្គំ ល្ា ចដពកងគ្ត់មកវាយទលូល

បង្គំសនះទំាងម្ាយទំាងកលូន្ងពទង់ោនមានបនទាលូលថ្អញនឹងសពោស

សសចក្ីល្អដល់ឯងជាពិតពោកដសហើយនឹងសធ្ើឱ្យពលូជឯងោនគ្្សពចើនដលូច

ជាខសាច់សៅសមុពទដដលពបមាណមិនោន។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៣២:១-២១

ខចងចំា

កំុឲ្យពចឡំសឡើយនិងបសញ្្តពពះមិនោនសទដ្ិតពលូជណាដដលមនុសសេសពោះ

ចុះសនាះនឹងពចរូតោនពលូជសនាះឯងវញិ។

កាឡាទី៦:៧



ទំពវ័រ-126-សរឿងឆនការសពោសសោះ

១៣

នោកយ៉ា កបុនិងនទវតា

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងព្រះគម្ពីរពោកុប្្រ្ិ

ជំ្ូក ៣២:២៤-៣៣:១១)

ពពហស្បតិ៍-១៣ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សនាះពទង់ោនជួយសសង្ង្្គ ះសយើងមិនដមន

សោយការដដលសយើងោនពបពពឹត្សោយសុចរតិសនាះសទគឺសោយសសចក្ី

សមត្ាករណុារបស់ពទង់វញិសោយស្រការសំអាតឆនសសចក្ីសកើតជា្ មី

សហើយការសពោសជា្ មីសឡើងវញិឆនពពះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធដដលពទង់ោនចាក់

មកសលើសយើងជាបរបិលូរសោយស្រពពះសយស៊លូវពគីសទាជាពពះអង្គសសង្ង្្គ ះឆន

សយើង។ទីតុស៣:៥-៦

 កំហុសរបស់យ៉កុបក្ុងការដកលាងបនលាំយកពរពីបងពបរុសរបស់គ្ត់ោន

នំាមកនលូវបនទាុកដ៏ធងាន់មកសលើគ្ត់ម្ងសទៀតសហើយគ្ត់ភវ័យ ល្ា ចដពកងពពះ

អនុញ្ញា តឱ្យសអស្វសមាលា ប់គ្ត់។សៅក្ុងការ្ប់ពពរួយយ៉ង ល្ា ំងគ្ត់ោន

អធិស្្ឋ នសៅពពះសពញមួយយប់។សទវតាមួយអង្គោនសលចមកឱ្យខញាុំស�ើញ

សោយឈរសៅពីមុខយ៉កុបសហើយបង្ហា ញដល់គ្ត់នលូវកំហុសទំាងអស់ដដល

គ្ត់ោនពបពពឹត្។សៅសពលដដលសទវតាបំរងុនឹងចាកសចញពីគ្ត់សៅវញិ

យ៉កុបោនចាប់សទវតាជាប់មិនឱ្យយងសៅសឡើយ។គ្ត់ោនអង្រករដល់

សទវតាសោយទឹកដភ្កគ្ត់អង្រថ្គ្ត់មានការស្្យសពកាយជាទីបំ្ុតចំសោះ

អំសពើោបនិងសសចក្ីខុស្្គងទំាងឡាយដដលគ្ត់ោនពបពពឹត្ទាស់នឹងបង

ពបរុសរបស់គ្ត់ដដលជាមលូលសហតុសធ្ើឱ្យគ្ត់ពោត់សចញពី្ទាះឆនពពះឪពុករបស់

គ្ត់អស់រយៈសពល២០ឆំ្ាមកសនះ។ពីសពលមួយសៅសពលមួយគ្ត់ដតង

ដតទទលូចអង្រសំុសសចក្ីសនយានិងសសចក្ីសញ្ញា ឆនសសចក្ីសមត្ាករណុារបស់



សោកយ៉កុបនិងសទវតា-ទំពវ័រ-127-

ពពះមកសលើរលូបគ្ត់សៅសពលដដលគ្ត់ឃាលា តឆាងា យពី ទ្ាះឪពុករបស់គ្ត់។

 យ៉កុបោនសោកចំោប់ជាមួយសទវតាសដើម្ីសំុពពះពរសពញមួយយប់។

សទវតាហាក់ដលូចជាមិនយល់ពពមជាមួយនឹងសសចក្ីអធិស្្ឋ នរបស់គ្ត់សោយ

សៅដតបន្រឭំកនលូវអំសពើោបរបស់គ្ត់បសណ្ើ រខំសរ ើបំរះឱ្យរចួពីឆដគ្ត់បសណ្ើ រ។

យ៉កុបោនសប្ជាញា ចិត្ចាប់សទវតាឱ្យជាប់មិនដមនសោយស្រដតកមាលា ំង្ងរាង

កាយបុ៉សណាណ ះសទបុ៉ដន្ជាមួយនឹងអំណាចឆនសសចក្ីជំសនឿដ៏រស់្ងដដរ។សៅ

ក្ុងសសចក្ីទុក្ខកង្ល់របស់គ្ត់យ៉កុបោនបញ្ជា ក់នលូវការដកដពបចិត្របស់គ្ត់

សោយការបនាទា បខលាួនជាទីបំ្ុតចំសោះការពបពពឹត្ិខុស្្គងទំាងឡាយដដលគ្ត់

ោននឹកស�ើញ។សទវតាោនសធ្ើជាមិនដឹងមិនឮនលូវសសចក្ីអធិស្្ឋ នរបស់យ៉កុប

សហើយខំពបឹងសរ ើបំរះឱ្យរចួពីកណ្ាប់ឆដរបស់គ្ត់។សទវតាអាចសពបើអំណាចដ៏

ល្ា ំងកាលា របស់ពទង់សដើម្ីសរ ើឱ្យរចួពីកណ្ាប់ឆដយ៉កុបបុ៉ដន្សោកពំុោនសពជើសសរ ើស

សធ្ើដលូសច្ាះសឡើយ។

 បុ៉ដន្សៅសពលដដលសទវតាោនស�ើញថ្មិនអាចឈ្ះយ៉កុបោន

សោកក៏ោនសពបើអំណាចសទវតារបស់ពទង់សោយោល់ពតង់សនាលា ក់ពតគ្កគ្ត់

សហើយសនាលា ក់ពតគ្កសនាះក៏ភាលា ត់សចញពីគ្្ភាលា មមួយរសំពច។បុ៉ដន្យ៉កុបមិន

ោនសោះបង់សចាលការខំពបឹងដពបងយ៉ងអស់ពីចិត្របស់គ្ត់សទសទាះជាមាន

ការឈឺចាប់្ងរាងកាយយ៉ងណាក៏សោយ។សគ្លបំណងរបស់គ្ត់គឺ

ការទទួលោននលូវពពះពរសហើយការឈឺចាប់្ងរាងកាយមិនបដង្រគំនិតគ្ត់

សចញពីសគ្លបំណងសនះសឡើយ។ការសប្ជាញា ចិត្របស់គ្ត់រតឹដតសកើន ល្ា ំងសឡើង

សៅទីចុងបញច ប់ឆនការពបយុទ្ធជាមួយនឹងសទវតាជាងពគ្ដដលសទើបនឹងចាប់

ស្្ើមដំបលូង។សសចក្ីជំសនឿរបស់គ្ត់កាន់ដតសកើនសឡើងសស្ម ះអស់ពីចិត្សហើយ

ខំពយាយមរហលូតដល់ទីបំ្ុតសទាះបីរហលូតទល់ភលាឺក៏សោយ។

គ្ត់ពំុោនដលងសទវតាសនាះសទរហលូតទាល់ដតសទវតាោនឱ្យពរដល់គ្ត់។

«សទវតាោននិយយទលូលថ្ចលូរដលងឱ្យខញាុំសៅដ្ិតភលាឺសហើយដតគ្ត់ោន

និយយថ្ខញាុំមិនឱ្យសោកសៅសទទាល់ដតសោកោនឱ្យពរដល់ខញាុំសិន»បនាទា ប់

មកសទវតាោនសួរគ្ត់ថ្«ឯងសឈ្ម ះអីគ្ត់ស្លាើយថ្ខញាុំសឈ្ម ះយ៉កុបរលូច



ទំពវ័រ-128-សរឿងឆនការសពោសសោះ

អ្កសនាះពោប់ថ្សឈ្ម ះឯងមិនពតរូវសៅថ្យ៉កុបសទៀតសទគឺពតរូវសៅថ្

អីុសស្ដអលវញិពីសពោះឯងមានអំណាចចំសោះពពះសហើយនិងមនុសសេក៏ោន

ឈ្ះ្ង។

 ការរកសាជំសនឿរបស់យ៉កុបសធ្ើឱ្យគ្ត់ោនទទួលជវ័យជំនះ។គ្ត់ោន

ចាប់សទវតាយ៉ងជាប់រហលូតទាល់ដតគ្ត់ោនទទួលពពះពរដដលគ្ត់ពោថ្្ចង់

ោននិងការធ្នាអះអាងឆនការអត់សទាសដល់អំសពើោបទំាងឡាយរបស់គ្ត់។

បនាទា ប់មកសឈ្ម ះរបស់គ្ត់ពតរូវោនប្លូរពីយ៉កុបជាអ្កសោកបសញ្្តសៅជា

អីុសស្ដអលវញិដដលចង្អុលបង្ហា ញសៅឯពពះរាជបុពតាឆនពពះ។គឺជាពពះពគីសទា

ដដលោនគង់សៅជាមួយយ៉កុបសៅសវោយប់សនាះឯងជាអ្កដដលគ្ត់ោន

ចំោប់ជាមួយនិងជាអ្កដដលគ្ត់ោនចាប់យ៉ងជាប់សោយសសចក្ីពយាយម

រហលូតទាល់ដតពពះអង្គោនពបទានពរដល់យ៉កុប។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៣២:២២-៣០

ខចងចំា

កំុឲ្យពចឡំសឡើយនិងបសញ្្តពពះមិនោនសទដ្ិតពលូជណាដដលមនុសសេសពោះ

ចុះសនាះនឹងពចរូតោនពលូជសនាះឯងវញិ។

កាឡាទី៦:៧

សុព្រ-១៤ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរអំោវនាវដល់អញសៅឆ្ងាមានសសចក្ីទុក្ខ

លំោកសនាះអញនឹងជួយឲ្យរចួឯឯងនឹងសលើកដំសកើងដល់អញ។

ទំនុកតសមកើង៥០:១៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការទទួលជវ័យជំនះនដាយនសចកតេីជំននឿ

 ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនឮការសំុអង្រឱ្យសលើកដលងសទាសពីយ៉កុបសហើយ

ពទង់ោនបំផ្លា ស់បំដពបចិត្របស់សអស្វ។ពពះអមាច ស់ពទង់ពំុោនយកសទាសនលូវ

អំសពើដដលយ៉កុបោនពបពពឹត្សនាះសទ។ជីវតិរបស់គ្ត់ជាជីវតិដដលសោរសពញ

សៅសោយការសងសេវ័យភាពអល់ឯកនិងមានវបិ្ដិស្រីសោយស្រដតអំសពើោប



សោកយ៉កុបនិងសទវតា-ទំពវ័រ-129-

ទំាងឡាយរបស់គ្ត់រហលូតដល់ការសោកចំោប់ដ៏ស្ិតស្្ញរបស់គ្ត់ជាមួយ

សទវតាសហើយនិងភស្ុតាងសៅទីសនាះដដលបញ្ជា ក់ថ្ពពះោនអត់សទាសចំសោះ

អំសពើោបរបស់គ្ត់សហើយ។

 «សអើគ្ត់ក៏មានអំណាចសលើសទវតាសហើយសោកោនឈ្ះ្ងសោក

ោនយំសហើយអង្រដល់ពទង់ក៏ពបទះស�ើញសៅពតង់សបតដអលសៅទីសនាះពទង់ក៏

មានបនទាលូលមកសយើងរាល់គ្្»ហលូសស១២:៤,៥។

 សអស្វកំពុងសៅជួបនឹងយ៉កុបជាមួយនឹងក្ួនកងពវ័ទក្ុងសគ្លបំណង

ចង់សមាលា ប់ប្អលូនពបរុសរបស់ខលាួន។បុ៉ដន្សៅសពលដដលយ៉កុបោនសោកចំោប់ជា

មួយសទវតាសៅយប់សនាះពពះោនចាត់សទវតាមួយអង្គសទៀតឱ្យសៅផ្លា ស់ប្លូរចិត្

របស់សអស្វសៅសពលដដលគ្ត់កំពុងសពមាន្។សៅក្ុងសុបិនរបស់គ្ត់

សអស្វោនស�ើញយ៉កុបសភៀសខលាួនចាកសចញពី្ទាះឪពុករបស់គ្ត់អស់រយៈ

សពល២០ឆំ្ាសោយ ល្ា ចោត់បង់ជីវតិ។

 គ្ត់ោនសសងកតស�ើញទុក្ខពពរួយរបស់យ៉កុបសោយម្ាយស្លា ប់។

ក្ុងសុបិនសនាះគ្ត់ោនស�ើញនលូវការបនាទា បខលាួនរបស់យ៉កុបសហើយមាន

សទវតាជាសពចើនអង្គសៅពវ័ទ្ធជំុវញិគ្ត់។គ្ត់ោនសុបិនស�ើញថ្សៅសពល

ដដលពួកសគោនជួបគ្ត់គ្ត់គ្ម នគំនិតនឹងសធ្ើោបសគសឡើយ។សហើយសៅ

សពលដដលសអស្វភាញា ក់ដឹងសទ្ើងគ្ត់ោនសរៀបរាប់ពីសុបិនរបស់គ្ត់ពោប់

ដល់ពួកទាហានរបស់គ្ត់ទំាងបួនរយនាក់សហើយោនពោប់ពួកសគថ្មិន

ពតរូវសធ្ើឱ្យយ៉កុបមានរបួសសឡើយសពោះពពះឆនឪពុកគ្ត់ពទង់គង់សៅជាមួយនឹង

គ្ត់។សហើយសពលដដលពួកសគោនជួបនឹងយ៉កុបសនាះគ្ម នទាហានណាម្ាក់

ោនប៉ះោល់ដល់គ្ត់សឡើយ។    

 «យ៉កុបគ្ត់ោនសងើបដភ្កសទ្ើងសមើលសៅស�ើញសអស្វកំពុងមក

មានទំាងមនុសសេបួនរយនាក់មកជាមួយ្ង...។ក៏ោនសដើរសៅ្ងមុខ

សហើយឱនពកាបចុះដល់ដី៧ដងទាល់ដតជិតដល់បង។សអស្វក៏រត់មកទទួល

សហើយឱបស ើ្បរចួនំាគ្្យំជាមួយគ្្ទំាងពីរនាក់»យ៉កុបោនទទួលអង្រឱ្យ

សអស្វទទួលយកជំនួនជាតង្្យសន្ិភាពដតសអស្វោនបដិសសធមិនពពម



ទំពវ័រ-130-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ទទួលដតយ៉កុបោនជំរញុគ្ត់«សលូមទទួលយកជំនួនរបស់ខញាុំដដលសគោន

នំាមកជលូនចុះដ្ិតពពះពទង់ោនពបទានមកខញាុំខញាុំក៏មានពគប់ពគ្ន់សហើយ

រចួសអស្វទទួលយកសោយគ្ត់ោនបង្ខំ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៣៣

ខចងចំា

កំុឲ្យពចឡំសឡើយនិងបសញ្្តពពះមិនោនសទដ្ិតពលូជណាដដលមនុសសេសពោះ

ចុះសនាះនឹងពចរូតោនពលូជសនាះឯងវញិ។

កាឡាទី៦:៧

សៅរ៍-១៥ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សលូមឲ្យពពះសយហលូវ៉ាមានពពះបនទាលូលស្លាើយ

ដល់ពពះករណុាសៅឆ្ងាមានចោចលសលូមឲ្យពពះនាមឆនពពះរបស់យ៉កុប

ោនតំាងពទង់សឡើងសៅសលើទីខ្ពស់។ទំនុកតសមកើង២០:១

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  កមមាវតថាុនននមនរៀន

 យ៉កុបនិងសអស្វតំណាងឱ្យវណណៈពីរគឺយ៉កុបជាមនុសសេសុចរតិ

សហើយសអស្វជាមនុសសេទុចចរតិ។សសចក្ី្ប់ពពរួយរបស់យ៉កុបសៅសពលដដល

គ្ត់ោនដឹងថ្សអស្វកំពុងនំាទាហាន៤០០នាក់មកពបឆំាងជាមួយនឹងគ្ត់

តំណាងឱ្យសសចក្ីសវទនារបស់មនុសសេសុចរតិសៅសពលដដលសគកាត់សទាស

ពបហារជីវតិសៅមុនសពលដដលពពះអមាច ស់ពទង់នឹងយងមកវញិ។សៅសពល

ដដលមនុសសេអាពកក់ពបមលូល្្ុំគ្្សៅជំុវញិពួកសគមានការតានតឹងក្ុងចិត្រក
ទីបំ្ុតគ្ម នសពោះពួកសគមិនអាចរក្លាលូវសគចឱ្យរចួជីវតិោនដលូចជាយ៉កុបយ៉ង

ដលូសច្ាះដដរ។សទវតាោនសលចមកសៅមុខសោកយ៉កុបសហើយគ្ត់ោនចាប់

សទវតាជាប់ពពមទំាងោនសោកចំោប់ជាមួយសទវតាសពញមួយយប់។ដលូចគ្្សនះ

ដដរសៅពគ្សវទនានិងពគ្តានតឹងមនុសសេសុចរតិនឹងតស៊លូយ៉ងស្ិតស្្ញជា

មួយនឹងពពះសោយអធិោ្ឋ នដលូចជាយ៉កុបោនសោកចំោប់ជាមួយសទវតាដលូសច្ាះ

ដដរ។សៅសពលមានកង្ល់សោកយ៉កុបអធិស្្ឋ នសពញមួយយប់សលូមឱ្យពពះ

រសំោះគ្ត់ពីកណ្ាប់ឆដរបស់សអស្វ។



សោកយ៉កុបនិងសទវតា-ទំពវ័រ-131-

 សៅក្ុងភាពតានតឹងក្ុងចិត្របស់ខលាួនមនុសសេសុចរតិនឹងដសសកអំោវនាវ

ដល់ពពះទំាងឆ្ងាទំាងយប់សំុឱ្យពទង់រសំោះសគសចញពីកណ្ាប់ឆដរបស់មនុសសេ

អាពកក់ដដលសៅជំុវញិសគ។យ៉កុបោនលន់តួនលូវអំសពើមិនគប្ីរបស់ខលាួន«ទលូល

បង្គំគ្ម នតឆមលាសពមាប់ការល្អពគប់មុខឆនសសចក្ីសមត្ាករណុានិងពគប់ទំាង

សសចក្ីពិតដដលពទង់ោនពបទានដល់អ្កបំសរ ើពទង់សនាះសទ»។

សៅក្ុងទុក្ខកង្ល់របស់ពួកសគមនុសសេសុចរតិនឹងដឹងចបាស់នលូវភាពគ្ម នតឆមលា

របស់សគសហើយសគនឹងអង្រករសោយទឹកដភ្កសជាកជំាសលូមសសចក្ីសនយារបស់

ពពះតាមរយៈពពះពគីសទាដលូចជាសោកយ៉កុបជាអ្កគ្ម នសង្ឹមនិងជាោបជន

ដដលោនដកដពបចិត្ទីពឹងពពះដលូសច្ាះដដរ។

 យ៉កុបោនចាប់សទវតាយ៉ងស្អិតសោយចិត្ពពរួយសហើយមិនោនដលង

ឱ្យសោកសៅវញិសទ។ក្ុងសពលដដលគ្ត់ោនសំុអង្រដល់ពពះទំាងទឹកដភ្ក

សទវតាោនរឭំកគ្ត់នលូវកំហុសទំាងឡាយរបស់គ្ត់ពីអតីតកាលពពមទំាង

ោនខំពបឹងដពបងរសំោះខលាួនឱ្យរចួពីឆដយ៉កុបសដើម្ីស្កល្ងនិងពិសស្ធន៍

សសចក្ីជំសនឿរបស់គ្ត់។ដលូចគ្្សនះដដរសៅពគ្ឆនសសចក្ីសវទនារបស់ខលាួន

មនុសសេសុចរតិនឹងទទួលការស្កល្ងការពិសស្ធន៍សដើម្ីបញ្ជា ក់ពីកមាលា ំងឆន

សសចក្ីជំសនឿរបស់សគការពទំាពទរបស់សគនិងការទុកចិត្ឥតង្កសររបស់សគសៅ

សលើពពះសចស្្របស់ពពះឱ្យជួយរសំោះពួកសគ។

 យ៉កុបនឹងមិនង្កសរសឡើយ។គ្ត់ោនដឹងថ្ពពះមានសសចក្ីសមត្ា

ករណុាគ្ត់ោនអំោវនាវសំុសសចក្ីសមត្ាករណុាសនាះ។គ្ត់ោនចង្អុលពតឡប់

សពកាយសៅឯទុក្ខកង្ល់ពីអតីតកាលសោយស្រដតអំសពើខុស្្គងរបស់គ្ត់

សហើយោនដកដពបចិត្ពីកំហុសទំាងសនាះពពមទំាងអង្រករសំុឱ្យពពះជួយរសំោះ

គ្ត់ឱ្យរចួពីកណ្ាប់ឆដរបស់សអស្វ។សរឿងសហតុសនះរ ំ្ នដល់គ្ត់សពញមួយ

យប់។សៅសពលដដលគ្ត់នឹកស�ើញនលូវកំហុសអតីតកាលរបស់គ្ត់អំសពើទំាង

សនាះសឹងដតទាញគ្ត់ទមាលា ក់ចលូលសៅក្ុងភាពអស់សង្ឹម។បុ៉ដន្គ្ត់ោន

ដឹងថ្គ្ត់នឹងមានជំនួយមកពីពពះឬពតរូវហិនវនិាស។គ្ត់ោនចាប់សទវតា

ជាប់សហើយអង្រសំុសសចក្ីសមត្ាសោយសស្ម ះអស់ពីចិត្ទំាងឈឹចាប់រហលូតទទួល



ទំពវ័រ-132-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ោនជវ័យជំនះ។

 រឯីមនុសសេសុចរតិក៏យ៉ងដលូសច្ាះដដរ។សៅសពលដដលពួកសគរឭំកពីពពឹត្

ការណ៍ទំាងឡាយឆនជីវតិអតីតកាលរបស់សគសសចក្ីសង្ឹមរបស់សគក៏សសទាើរដត

លិចលង់ោត់សៅដដរ។បុ៉ដន្ក្ុងសពលដដលពួកសគោនដឹងខលាួនថ្សនាះវាគឺ

ជាសរឿងស្លា ប់រស់ពួកសគនឹងដសសកយ៉ងសស្ម ះអស់ពីចិត្សៅរកពពះសហើយោន

អំោវនាវដល់ពទង់នលូវទុក្ខកង្ល់ពីអតីតកាលដដលសកើតសឡើងសោយអំសពើោប

របស់សគសហើយពពមដកដពបសោយបនាទា បខលាួនសហើយបនាទា ប់មកទីពឹងសៅសលើ

សសចក្ីសនយារបស់ពទង់«សបើពំុសនាះឱ្យសគមកពឹងោក់កមាលា ំងអញវញិសដើម្ីឱ្យ

ោនជាសមពតីនឹងអញចលូរឱ្យសគជាសមពតីនឹងអញចុះ(សអស្យ២៧:៣៥)។

ដលូសច្ះសហើយោនជាសសចក្ីសំណលូ មសោយសស្ម ះអស់ពីចិត្របស់សគពតរូវោន

បញជាលូ នថ្្យសៅដល់ពពះទំាងឆ្ងាទំាងយប់។ពបសិនសបើមិនោនដកដពបចិត្ពីកំហុស

្្គងរបស់គ្ត់សោយទទួលយកពរពីឪពុកក្ុងការដកលាងបនលាំសនាះជាមុនសទសនាះ

ពពះនឹងមិនស្្ប់សសចក្ីអធិស្្ឋ នរបស់យ៉កុបសហើយជួយសសង្ង្្គ ះជីវតិរបស់

គ្ត់សោយក្ីសមត្ាករណុាដដរ។

 មនុសសេសុចរតិដលូចជាយ៉កុបនឹងបង្ហា ញសសចក្ីជំសនឿរងឹមំានិងការសប្ជាញា

ចិត្យ៉ងសស្ម ះសមវ័ពគដដលមិនអាចសរៀបរាប់ោន។ពួកសគនឹងដឹងនលូវអំសពើមិន

គប្ីរបស់សគបុ៉ដន្នឹងគ្ម នកំហុស្្គងណាមួយោក់កំោំងមិនសដម្ងឱ្យស�ើញ

សនាះសឡើយ។ពបសិនសបើពួកសគមានអំសពើោបដដលសគមិនោនលន់តួនិងដក

ដពបចិត្សលចសទ្ើងសៅចំសោះមុខសគសៅសពលដដលពួកសគកំពុងទទួលរងនលូវ

ការភវ័យ ល្ា ចនិងក្ីោរម្ភក្ុងចិត្សោយដឹងពីភាពគ្ម នតឆមលារបស់ខលាួនពួកសគនឹង

មានការរន្ធត់ជាមិន្ន។ការអស់សង្ឹមនឹងកាត់ផ្្ច់សសចក្ីជំសនឿដ៏សស្ម ះ

ពតង់របស់សគសហើយពួកសគមិនមានទំនុកចិត្នឹងទលូលអង្រដល់ពពះសោយសស្ម ះ

សមវ័ពគសឡើយដលូសច្ះសដើម្ីឱ្យពទង់ជួយរសំោះពួកសគពួកសគពតរូវដតចំណាយសពល

សវោដ៏មានតឆមលាសដើម្ីលន់តួនលូវអំសពើោបដដលោក់កំោំងទំាងឡាយ

ទំាងយំសស្កសោយស្ថា នភាពអស់សង្ឹមរបស់ពួកសគ។

 រយៈសពលឆនការស្កល្ងគឺជាសពលសវោដដលពពះោនពបទានដល់



សោកយ៉កុបនិងសទវតា-ទំពវ័រ-133-

មនុសសេពគប់គ្្សដើម្ីសរៀបចំខលាួនសពមាប់ឆ្ងារបស់ពពះ។ពបសិនសបើអ្កណាម្ាក់

សធ្ើមិនដឹងមិនឮចំសោះការសរៀបចំខលាួនសនះសហើយមិនយកចិត្ទុកោក់នឹងការ

ពពមានដ៏សស្ម ះពតង់ដដលពពះោនពបទានមកសនះសទសនាះអ្កសនាះឯងនឹងមិន

ពតរូវោនសលើកដលងសឡើយ។ការតស៊លូយ៉ងស្ិតស្្ញរបស់យ៉កុបក្ុងការសោក

ចំោប់ជាមួយសទវតាគឺជាគំរលូយ៉ងល្អសពមាប់ពគីស្ទា នទំាងឡាយយ៉កុបោន

ទទួលជវ័យជំនះសោយស្រដតគ្ត់ខំតស៊លូនិងសប្ជាញា ចិត្យ៉ងស្ិតស្្ញ។

 អស់អ្កដដលពោថ្្ចង់ោនពពះពរពីពពះដលូចជាយ៉កុបោនសធ្ើអស់

អ្កដដលោនពបកាន់ ជ្ា ប់នលូវសសចក្ីសនយាទំាងឡាយរបស់ពទង់ដលូចយ៉កុប

ោនពបកាន់ ជ្ា ប់អស់អ្កដដលតស៊លូស្ិតស្្ញសោយសស្ម ះពតង់ដលូចជាសោក

យ៉កុបោនពបពពឹត្សនាះនឹងោនទទួលសជាគជវ័យដលូចជាយ៉កុបោនទទួល

ដដរ។មានសសចក្ីជំសនឿតិចតួចណាស់សហើយក៏មានទមងាន់ឆនសសចក្ីពិតយ៉ង

សស្លសថាិតសៅសលើអ្កដដលសជឿដតមាត់ជាសពចើននាក់ពីសពោះពួកសគសធ្ើពពសងើយ

កសន្ើយជាមួយនឹងកិចចការ្ងឯវញិ្ញា ណ។ពួកសគមិនោនខំពបឹងដពបងលះបង់

ខលាួនឯង(ភាពអាតាម និយម)ពួកសគមិនោនសស្កសៅសៅចំសោះពពះពួកសគមិន

ោនអធិស្្ឋ នឱ្យោនដវងនិងសស្ម ះសមវ័ពគអស់ពីចិត្សំុពពះពរពីពពះសឡើយ

ដលូសច្ះសគក៏មិនោនទទួលពពះពរសនាះដដរ។សយើងពតរូវដតខំពបឹងដពបងហាត់ហ្ឹក

ហ្ឺនរស់សៅក្ុងសសចក្ីជំសនឿសៅក្ុងពគ្ពិោកសវទនាជាសរៀងរាល់ឆ្ងានាសពល

បចចុប្ន្សនះ។អស់អ្កណាដដលពំុោនខំពបឹងដពបងតស៊លូរកសាសសចក្ីជំសនឿឱ្យ

ោនរងឹមំានាសពលឥឡលូវសនះសទសនាះនឹងពំុោនសរៀបចំខលាួនឱ្យោនរចួរាល់សដើម្ី


រកសាសសចក្ីជំសនឿដដលអាចឈរមំាមួនោនសៅពគ្សវទនាដដលនឹងមកដល់

សនាះសឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៣៥

ខចងចំា

កំុឲ្យពចឡំសឡើយនិងបសញ្្តពពះមិនោនសទដ្ិតពលូជណាដដលមនុសសេសពោះ

ចុះសនាះនឹងពចរូតោនពលូជសនាះឯងវញិ។កាឡាទី៦:៧



ទំពវ័រ-134-សរឿងឆនការសពោសសោះ

១៤

កលូននៅេុីកស្ដេល

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរ

ពោកុប្្រ្ិ ជំ្ូក ៣៧; ៣៩; ៤១-៤៨ និក្ខមនំ ១១:០១-០៤)

អាទឆិត្យ-១៦ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:អ្កណាដដលពបពពឹត្តាមសសចក្ីសុចរតិ

និងសសចក្ីសប្ុរសសនាះរដមងោនជីវតិសសចក្ីសុចរតិនិងកិត្ិសពទា។

សុភាសិត២១:២១

 យ៉លូដសបោនស្្ប់តាមសសចក្ីបសពងៀនរបស់ឪពុកគ្ត់សហើយោន

សកាត ល្ា ចដល់ពពះ។គ្ត់ោនស្្ប់តាមសសចក្ីសុចរតិឆនឪពុករបស់គ្ត់

ជាងបងប្អលូនរបស់គ្ត់ទំាងអស់។គ្ត់ោនយកការដណនំាពីឪពុករបស់គ្ត់

ទុកជាពទព្យដ៏មានតឆមលាសហើយចលូលចិត្ស្្ប់បង្្គ ប់ពពះសោយសសចក្ីសុចរតិ។

គ្ត់មានសសចក្ីទុក្ខពពរួយសោយអាកប្កិរយិខុស្្គងឆនបងប្អលូនរបស់គ្ត់

សហើយោនទទួចអង្រដល់ពួកសគសោយសុភាពរាបស្ឱ្យពបពពឹត្សុចរតិសហើយ

សោះបង់សចាលការពបពពឹត្ិអំសពើអាពកក់ទំាងសនាះសចាល។ការសនះរតឹដតសធ្ើឱ្យ

ពួកសគកាន់ដតមួសៅ៉ទាស់នឹងគ្ត់ដតបុ៉សណាណ ះ។ការស្អប់សខ្ពើមនលូវអំសពើោប

របស់គ្ត់ោនពុះកសង្ញ្ជា លយ៉ង ល្ា ំងគ្ត់មិនពទំាសមើលអំសពើោបដដលពួក

បងៗរបស់គ្ត់កំពុងដតពបពពឹត្ពបឆំាងទាស់នឹងពពះសនាះសឡើយ។គ្ត់ោន

ោតពតោងសរឿងរ៉ាវទំាងឡាយពោប់ដល់ឪពុករបស់គ្ត់សោយសង្ឹមថ្

អំណាចរបស់គ្ត់អាចនឹងដកដពបពួកសគសឡើងវញិោន។ការបង្ហា ញពីអំសពើ

ខុស្្គងទំាងសនះសធ្ើឱ្យបងៗរបស់គ្ត់ខឹងទាស់នឹងគ្ត់។ពួកសគោនដឹងពី

សសចក្ីសសឡាញ់យ៉ង ល្ា ំងរបស់ឪពុកសៅសលើយ៉លូដសបសហើយពួកសគពចដណន



កលូនសៅអីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-135-

នឹងយ៉លូដសបជា ល្ា ំង។ការពចដណនរបស់ពួកសគរកីធំសឡើងសៅជាសម្អប់

សហើយទីបំ្ុតពួកសគក៏កាលា យសៅជាឃាតក។

សទវតាឆនពពះោនដណនំាយ៉លូដសបសៅក្ុងសុបិនដដលគ្ត់ោនដច

កចាយជាមួយនឹងពួកបងៗរបស់គ្ត់«ដ្ិតសយើងរាល់គ្្កំពុងដតចង

កណ្ាប់សៅដសសសនាះកណ្ាប់របស់ខញាុំក៏ឈរសទ្ើងសហើយសមើលកណ្ាប់របស់

អ្ករាល់គ្្ោនមកពវ័ទ្ធជំុវញិសហើយពកាបសគ្រពចំសោះកណ្ាប់របស់ខញាុំ

ពួកបងៗស្លាើយសទ្ើងថ្សបើដលូសច្ះឯងនឹងពគប់ពគងសលើសយើងឬឯងនឹងសធ្ើជា

សៅហ្ាយសលើសយើងឬសហើយសគក៏ស្អប់គ្ត់រតឹដត ល្ា ំងសទ្ើងសោយសពោះសប្ិ

និងោក្យសំដីរបស់គ្ត់!»។

 «គ្ត់យល់សប្ិស�ើញសទៀតសហើយក៏ពោប់ដល់ពួកបងគ្ត់ថ្ខញាុំោន

យល់សប្ិស�ើញដលូសច្ះសទៀតគឺឆ្ងាដខនិងផ្ក យទំាង១១ោនពកាបសគ្រព

ដល់ខញាុំគ្ត់ក៏និយយពោប់ដល់ទំាងឪពុកសហើយនិងពួកបងៗដដរដតឪពុក

បសនាទា សថ្ឯងោនយល់សប្ិស�ើញអ្ីដលូសច្ះ?សតើពតរូវឱ្យអញនិងម្ាយឯង

សហើយបងប្អលូនទំាងអស់ពកាបសៅដីសគ្រពដល់ឯងឬ?សហើយពួកបងៗក៏ពចដណន

នឹងគ្ត់ដតឪពុកោនកំណត់សរឿងសនាះទុក»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៣៧:១-១១

ខចងចំា

កំុឲ្យភវ័យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញសៅជាមួយនឹងឯងកំុឲ្យសសយុតចិត្ឲ្យសស្ះពី

សពោះអញជាពពះឆនឯងអញនឹងចំសរ ើនកំឡាំងដល់ឯងសអើអញនឹងជួយឯង

សអើអញនឹងពទឯងសោយឆដសំ្្ដ៏សុចរតិរបស់អញ។សអស្យ៤១:១០

ចន្ទ-១៧ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឯពួកអយ្យសកាទំាងសនាះក៏លក់យ៉លូដសបឲ្យ

សៅឯសសរុកសអសីុពទាសៅសោយមានចិត្ឈ្្នីសដតពពះពទង់គង់ជាមួយនឹង

សោកសហើយក៏សពោសឲ្យសោករចួពីពគប់ទំាងសសចក្ីសវទនាទំាងអស់វញិ

ពពមទំាងពបទានឲ្យសោកមានពោជាញា វាងឆវសហើយឲ្យជាទីគ្ប់ពពះទវ័យដល់



ទំពវ័រ-136-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ផ្សរ៉ានជាសសច្សសរុកសអសីុពទាដដលតំាងឲ្យសោកសធ្ើជាសៅហ្ាយសលើសសរុក

សនាះនិងសលើពពះរាជវាងំទំាងមលូល្ ង។កិចចការ៧:៩-១០

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  យ៉ាលូដសបនៅក្ងុកបនទសនេសុពី្ទ

 បងៗរបស់យ៉លូដសបមានបំណងចង់សមាលា ប់គ្ត់ដតទីបំ្ុតពួកសគោន

សសពមចចិត្លក់គ្ត់ឱ្យសៅជាទាសករសដើម្ីការោរកំុឱ្យយ៉លូដសបោនធំជាង

ពួកសគទំាងអស់គ្្។ពួកសគោនគិតថ្សគោនោក់គ្ត់សៅកដនលាងមួយដដល

ពួកសគដលងខ្ល់្្យពីយល់សប្ិសនាះសទៀតសហើយសហើយជាកដនលាងដដលសរឿង

សៅក្ុងយល់សប្ិសនាះមិនអាចសកើតសទ្ើងោនសឡើយ។បុ៉ដន្ពពះោនដពប

ពកឡាប់អំសពើដដលសគោនពបពពឹត្ទំាងអស់សនាះឱ្យយល់សប្ិសនាះអាចសសពមច

ោនគឺយ៉លូដសបនឹងកាលា យជាអ្កពគប់ពគងសលើពួកបងៗជាពោកដ។

 ពពះជាមាច ស់មិនោនទុកឱ្យយ៉លូដសបចលូលសៅក្ុងពបសទសសអសីុពទាដត

ម្ាក់ឯងសទ។សទវតាោនសរៀបចំ្លាលូវសពមាប់ការទទួលគ្ត់។ប៉លូទីផ្រជាសមពករុម

រកសាអង្គរបស់សសច្ផ្សរ៉ានដដលជាសមទវ័ពឆនស្សន៍សអសីុពទាសោកោន

ទិញគ្ត់ពីឆដឆនពួកអីុស្ម ដអល។ពពះអមាច ស់ពទង់គង់សៅជាមួយយ៉លូដសប។

ពទង់ោនសធ្ើឱ្យគ្ត់ោនចសពមើនសទ្ើងសហើយក៏ពបទានឱ្យគ្ត់មានក្ីសមត្ាករណុា

ពីសៅហ្ាយរបស់គ្ត់ដលូសច្ះសោកោនពបគល់ពទព្យសម្ត្ិទំាងអស់របស់

សោកឱ្យយ៉លូដសបពគប់ពគង។«សោកទុករបស់សោកទំាងអស់សៅក្ុងកណ្ាប់

ឆដយ៉លូដសបសហើយមិនោនដឹងជាមានរបស់មួយណាសទសលើកដតសភាជនាហារ

ដដលសោកពិស្បុ៉សណាណ ះ»។ការដដលជនជាតិសហសពពើរសរៀបចំអាហារឱ្យ

ស្សន៍សអសីុពទាសនាះពតរូវោនសគចាត់ទុកថ្ជាសរឿងដដលគួរឱ្យស្អប់សខ្ពើម។

សៅសពលដដលយ៉លូដសបពតរូវោនល ល្ូងឱ្យង្កសចញពី្លាលូវពតឹមពតរូវសៅ

បំោននឹងចបាប់របស់ពពះសហើយបង្ហា ញការមិនសស្ម ះពតង់ដល់សៅហ្ាយ

របស់គ្ត់គ្ត់ោនពបឆំាងយ៉ងោច់្តសហើយោន្្ល់ភស្ុតាងឆនការ

សលើកតសមកើងអំណាចឆនការសកាត ល្ា ចពពះសៅក្ុងចសមលាើយសៅកាន់ពបពន្ធសៅ

ហ្ាយរបស់គ្ត់។បនាទា ប់ពីការនិយយពីការទុកចិត្ជា ល្ា ំងរបស់សៅហ្ាយ

គ្ត់មកសលើគ្ត់សោយោនពបគល់អ្ីៗទំាងអស់ដដលសោកមានមកឱ្យគ្ត់



កលូនសៅអីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-137-

ពគប់ពគងគ្ត់ោនឧទានបន្សៅសទៀតថ្«សធ្ើដលូចសម្ចឱ្យខញាុំពបពពឹត្ការ

ដដលអាពកក់យ៉ងធំសនះសៅោនសធ្ើយ៉ងសនាះនឹងមានោបសៅចំសោះពពះ

្ង»។គ្ត់មិនឱ្យអ្កណាបញចុ ះបញចលូ លគ្ត់ឱ្យង្កដបរសចញពី្លាលូវសុចរតិ

សហើយសៅបំោននឹងចបាប់របស់ពពះសោយការសលើកទឹកចិត្ឬការគំរាមកំដហង

ណាមួយសឡើយ។

 សហើយសៅសពលដដលគ្ត់ពតរូវោនសចាទពបកាន់ពីបទឧពកិដ្ឋដ៏សថ្ក

ទាបមកសលើគ្ត់សោយមិនពតឹមពតរូវសនាះគ្ត់មិនោនធ្លា ក់សៅក្ុងការអស់

សង្ឹមសឡើយ។សោយដឹងខលាួនថ្ជាមនុសសេគ្ម នកំហុសសហើយសុចរតិគ្ត់

សៅដតទុកចិត្សៅសលើពពះដដដល។សហើយពពះដដលពទង់ោនគំ្ពទគ្ត់រហលូត

មកដល់ទីសនះពទង់មិនោនសោះបង់គ្ត់សចាលសទ។សគោនោក់ពចវាក់គ្ត់

សហើយោនោក់ចលូលសៅក្ុងគុកងងឹតយ៉ងសពរៅ។ដតពពះពទង់ោនបំផ្លា ស់

បំដពបសរឿងអាពកក់សនះឱ្យមកជាពពះពរវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៣៧:១២-៣៦

ខចងចំា

កំុឲ្យភវ័យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញសៅជាមួយនឹងឯងកំុឲ្យសសយុតចិត្ឲ្យសស្ះពី

សពោះអញជាពពះឆនឯងអញនឹងចំសរ ើនកំឡាំងដល់ឯងសអើអញនឹងជួយឯង

សអើអញនឹងពទឯងសោយឆដសំ្្ដ៏សុចរតិរបស់អញ។សអស្យ៤១:១០

អង្គារ-១៨ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:មនុសសេកំសឡាះនឹងសំអាត្ លាលូវដដលខលាួនពបពពឹត្

សោយស្រអ្ីគឺសោយពបយវ័ត្នឹងពបពពឹត្តាមពពះបនទាលូលឆនពទង់ទលូលបង្គំ

ោនដសង្រកពទង់អស់ពីចិត្ឱសលូមកំុឲ្យទលូលបង្គំវសង្ងសចញពីសសចក្ីបង្្គ ប់

របស់ពទង់សឡើយ។ទំនុកតសមកើង១១៩:៩-១០

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  គំរ លូមួយដែលកតរូវនធ្ើតាម

 ពពះពទង់ោនសធ្ើឱ្យសមគុកសពញចិត្នឹងយ៉លូដសបសហើយមិនយលូរបុ៉នាម ន

យ៉លូដសបពតរូវោនសមគុកពបគល់អំណាចឱ្យពគប់ពគងសលើអ្កជាប់គុកទំាង



ទំពវ័រ-138-សរឿងឆនការសពោសសោះ

អស់។

 សនះគឺជាគំរលូមួយដល់មនុសសេពគប់ជំនាន់ដដលរស់សៅសលើដដនដីសនះ។

សទាះបីជាសគពតរូវសសចក្ីល្ួងយ៉ងណាក៏សោយពួកសគពតរូវដតដឹងថ្មានការ

ការោរសៅនឹងឆដរបស់សគដតពបសិនសបើសគមិនោនតស៊លូទប់ទល់សទសនាះ

វាគឺជាកំហុសរបស់សគ។ពពះជាមាច ស់គឺជាជំនួយសៅសពលបចចុប្ន្សនះ

សហើយពពះវញិ្ញា ណរបស់ពទង់គឺជាដខលសពមាប់ការោរ។សទាះបីជាសគពតរូវ

សឡាមពវ័ទ្ធសោយសសចក្ីល្ួងយ៉ង ល្ា ំងបំ្ុតក៏សោយសគមានពបភពឆនកមាលា ំង

ដដលពួកសគអាចទុកចិត្ោនសហើយទប់ទល់ជាមួយនឹងសសចក្ីល្ួងទំាង

សនាះ។

 សនះគឺជាការវាយពបហារយ៉ងដំណំមកសលើសីលធម៌របស់យ៉លូដសប។

វាសកើតមកពីសរឿងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយជាសរឿងដដលសមើលសៅអាចនឹងនំាឱ្យ

គ្ត់វសង្ង។បុ៉ដន្គ្ត់ោនទប់យ៉ងឆាប់រហវ័សនិងរងឹមំាបំ្ុត។គ្ត់ោន

ទទួលរងនលូវការឈឺចាប់សោយស្រដតអំសពើល្អនិងសសចក្ីសុចរតិដ្ិតនាង

ដដលោនសធ្ើឱ្យគ្ត់វសង្ងសនាះោនសងសឹកមកសលើគ្ត់តបនឹងអំសពើសុចរតិ

របស់គ្ត់ដដលនាងមិនអាចយកឈ្ះោនសហើយសោយស្រឥទ្ធិពលរបស់

នាងសធ្ើឱ្យគ្ត់ពតរូវោនសគោក់គុកសោយសចាទពបកាន់ពីកំហុសដ៏អយុត្ិធម៌។

ទីសនះយ៉លូដសបទទួលការឈឺចាប់សោយស្រដតគ្ត់មិនសោះបង់សសចក្ី

សុចរតិ។គ្ត់ោនោក់កិត្ិយសនិងការចាប់អារមមណ៍របស់គ្ត់សៅក្ុង

ពពះហសរ្បស់ពពះ។សហើយសទាះបីជាគ្ត់ពតរូវទទួលរងទុក្ខសវទនាមួយរយៈ

សដើម្ីសរៀបចំខលាួនសពមាប់បំសពញតួនាទីក្ុងតំដណងដ៏សំ្ន់ក៏សោយក៏ពពះ

ោនការោរកិត្ិយសរបស់គ្ត់ដដលពតរូវោនសធ្ើឱ្យសសអាប់សោយការសចាទ

ពបកាន់ពីមនុសសេអាពកក់ឱ្យមានសុវតថាិភាពដដរសហើយបនាទា ប់ពីសនាះមកសៅ

ក្ុងសពលសវោដ៏ល្អរបស់ពពះអង្គពទង់ោនសធ្ើឱ្យមានពនលាឺដចងចំាងវញិ។ពពះ

ដ្មទំាងោនសធ្ើឱ្យគុកកាលា យសៅជាកដនលាងសពមាប់សលើកតសមកើងគ្ត់សទៀត

្ង។គុណធម៌នឹងនំាមកនលូវរង្្ន់របស់វាសៅសពលណាមួយជាមិន្ន។

ដខលដដលោនបិទោំងចិត្របស់យ៉លូដសបគឺជាការសកាត ល្ា ចពពះដដលសធ្ើឱ្យ



កលូនសៅអីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-139-

គ្ត់សស្ម ះពតង់និងយុត្ិធម៌ចំសោះសៅហ្ាយរបស់គ្ត់និងសស្ម ះពតង់ជាមួយ

នឹងពពះ។

 សទាះបីជាយ៉លូដសបពតរូវោនសគសលើកតសមកើងឱ្យពគប់ពគងសលើនគរទំាង

មលូលក៏សោយក៏គ្ត់មិនោនសភលាចពពះដដរ។គ្ត់ោនដឹងថ្គ្ត់ជាជន

បរសទសរស់សៅក្ុងពបសទសដឆទដដលមិនដមនជាសសរុករបស់ខលាួនពតរូវោន

ពោត់ពោសពីឪពុកនិងបងៗរបស់គ្ត់ដដលដតងដតសធ្ើឱ្យគ្ត់មានភាព

សពកៀមពកំបុ៉ដន្គ្ត់សៅដតមានជំសនឿយ៉ងមំាថ្ពពះហសរ្បស់ពពះោនពគប់

ពគងដំសណើ រជីវតិរបស់គ្ត់សដើម្ីតំាងគ្ត់សៅក្ុងតំដណងយ៉ងខ្ពស់។

សហើយសោយពឹងដ្្អកសលើពពះជានិចចគ្ត់ោនបំសពញភារកិចចសៅក្ុងតួនាទី

របស់គ្ត់ជាអ្កពគប់ពគងសលើទឹកដីឆនពបសទសសអសីុពទាសោយសស្ម ះពតង់។

 យ៉លូដសបោនសដើរជាមួយពពះ។គ្ត់មិនឱ្យអ្កណាអលូសទាញគ្ត់ឱ្យ

ង្កដបរសចញពី្លាលូវឆនសសចក្ីសុចរតិសហើយពបពពឹត្បំោននឹងចបាប់របស់ពពះ

ការសលូកោ៉ន់ឬការគំរាមកំដហងណាមួយសឡើយ។ការដឹង្្តនិងការអត់ធមត់

ក្ុងពគ្លំោកនិងសសចក្ីសស្ម ះពតង់ដ៏រងឹមំាឥតរសង្គើរបស់គ្ត់ពតរូវោនកត់

ទុកសពមាប់ជាពបសយជន៍ដល់មនុសសេជំនាន់សពកាយទំាងឡាយដដលរស់

សៅសលើដ្នដី។សៅសពលដដលបងៗរបស់យ៉លូដសបោនទទួលស្្គ ល់នលូវអំសពើ

ោបដដលពួកសគោនពបពឹត្សៅសលើគ្ត់គ្ត់ោនអត់សទាសដល់ពួកសគ

យ៉ងអស់ពីចិត្សហើយោនបង្ហា ញដល់ពួកសគនលូវសកមមភាពឆនសសចក្ីសមត្ា

ករណុានិងក្ីសសឡាញ់ថ្គ្ត់មិនោនោក់កំហឹងទុកសៅក្ុងចិត្តបតនឹង

អំសពើដ៏សឃារសៅដដលបងៗោនពបពពឹត្មកសលើគ្ត់កនលាងមកសនាះសឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៣៩

ខចងចំា

កំុឲ្យភវ័យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញសៅជាមួយនឹងឯងកំុឲ្យសសយុតចិត្ឲ្យសស្ះពី

សពោះអញជាពពះឆនឯងអញនឹងចំសរ ើនកំឡាំងដល់ឯងសអើអញនឹងជួយឯង

សអើអញនឹងពទឯងសោយឆដស្្ំដ៏សុចរតិរបស់អញ។

សអស្យ៤១:១០



ទំពវ័រ-140-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពុធ-១៩ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរបង្អង់សិនឲ្យោនដឹងថ្អញជាពពះ

អញនឹងោនស្កើងសឡើងសៅកណ្ាលពួកស្សន៍ដឆទអញនឹងោនស្កើង

សឡើងសៅដ្នដីពពះសយហលូវ៉ាឆនពួកពលបរវិារពទង់គង់សៅជាមួយនឹងសយើង

ខញាុំពពះឆនយ៉កុបជាទីពឹងពជកឆនសយើងខញាុំ។ទំនុកតសមកើង៤៦:១០-១១

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ន្ងៃននភាពសបំលូរហលូរនហៀរ

 កលូនសៅអីុសស្ដអលមិនដមនជាទាសករសនាះសទ។ពួកសគមិនដដល

ោនលក់សគ្ពកបីដសសចំការនិងខលាួនសគឱ្យសៅសសច្ផ្សរ៉ានឱ្យោនមហាលូបអាហារ

ដលូចជាជនជាតិសអសីុពទាជាសពចើនោនសធ្ើសនាះសទ។សសច្ផ្សរ៉ានោន្្ល់ដី

មួយចំដណកឱ្យពួកសគរស់សៅជាមួយហ្លូងសគ្ពកបីរបស់សគដដលជាការតប

សង្សៅនឹងការដដលយ៉លូដសបោនបំសរ ើដល់នគររបស់ពទង់។សសច្ផ្សរ៉ាន

ោនសកាតសរសសើរនលូវពោជាញា របស់គ្ត់ក្ុងការចាត់ដចងកិចចការទំាងឡាយ

សៅក្ុងនគរជាពិសសសការសរៀបចំសពមាប់សពគ្ះទុរ ្ភកិសេដ៏យលូរអដង្ងដដលោន

សកើតសឡើងសៅសលើទឹកដីឆនពបសទសសអសីុពទា។ពពះអង្គោនពជាបថ្នគររបស់

ពទង់ទំាងមលូលោនសំបលូរសបបាយសោយស្រដតការចាត់ដចងដ៏ឆវឆាលា តរបស់

យ៉លូដសបសហើយសដើម្ីជានិមិត្រលូបឆនការដឹងគុណសនះពពះអង្គោនមានបនទាលូល

សៅយ៉លូដសបថ្«ដលូសច្ះសសរុកសអសីុពទាសៅមុខអ្កសស្ប់សហើយចលូរឱ្យឪពុកនិង

បងប្អលូនអាសសវ័យសៅពតង់កដនលាងដ៏ល្អបំ្ុតចុះចលូរឱ្យសគសៅក្ុងសសរុកកលូដសន

សៅសបើអ្កស្្គ ល់អ្កណាក្ុងពួកសគដដលពបសប់វាងឆវសនាះចលូរតំាងសគសទ្ើង

ឱ្យសធ្ើជាសមគង្្លសលើហ្លូងសត្របស់សយើង្ង»។

 «យ៉លូដសបក៏ឱ្យឪពុកនឹងបងប្អលូនអាសសវ័យសៅពតង់កដនលាងដ៏ល្អបំ្ុតក្ុង

សសរុកគឺសៅពតង់រ៉ាមសសសសហើយគ្ត់ឱ្យសគមានសករអាករសៅក្ុងសសរុកសអសីុពទា

ដលូចជាផ្សរ៉ានោនបង្្គ ប់មកយ៉លូដសបដតងចំណាយសស្ៀងអាហារចិញច ឹម

ដល់ឪពុកនិងបងប្អលូនពពមទំាងពួក្ទាះឪពុកទំាងអស់តាមពគរួស្ររបស់សគ

្ង»។

 សសច្សសរុកសអសីុពទាមិនោនតពមរូវឱ្យឪពុកនិងបងប្អលូនរបស់យ៉លូដសប
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បង់ពន្ធោរអ្ីសទសហើយពពះអង្គោនអនុញ្ញា តឱ្យយ៉លូដសប្្ល់សស្ៀងអាហារ

ដល់ពួកសគតាមចិត្។សសច្ោនមានបនទាលូលសៅអ្កពគប់ពគងទំាងឡាយថ្

សតើសយើងមិនោនជំោក់ពពះរបស់យ៉លូដសបសហើយនិងជំោក់យ៉លូដសបសោយ

ការ្្ល់សស្ៀងអាហារដ៏សំបលូរហលូរសហៀរសនះសទឬអី?សតើមិនដមនសោយពោជាញា

របស់គ្ត់សទឬអីដដលសយើងរស់សៅសោយសំបលូរសបបាយដបបសនះ?

សៅសពលដដលនគរ្សេងៗកំពុងវនិាសសយើងមានពគប់ពគ្ន់វញិ!

 «យ៉លូដសបក៏ស្លា ប់សៅពពមទំាងបងប្អលូនសោកទំាងអស់និងអស់ទំាង

មនុសសេសៅក្ុងដំណសនាះទំាងអស់ដដរ។ដតជនជាតិអីុសស្ដអលសគបសងកើត

កលូនជាសពចើនសទ្ើងក៏ោនសៅជាស្ុកសម្្ភសទ្ើងសន្ធឹកទំាងសៅកុះករសពញ

ក្ុងសសរុកសនាះ។សៅពគ្សនាះមានសសច្្មីមួយអង្គសស្យរាជ្យសទ្ើងសៅ

សសរុកសអសីុពទាសសច្សនាះពំុោនស្្គ ល់យ៉លូដសបសទពទង់មានបនទាលូលសៅរាសស្

របស់ពទង់ថ្សមើលពួកជនជាតិអីុសស្ដអលសគមានគ្្សពចើនក៏ស្ុកសម្្ភជាង

ពួកសយើងចលូរពបពពឹត្នឹងសគសោយពោជាញា ដពកងសគចសពមើនជាសពចើនសទ្ើង

សហើយសបើកាលណាសកើតមានចមបាងំសនាះសគនឹងចលូលសៅ្ងពួក ម្ ំងសពតរូវ

សដើម្ីចបាងំនឹងសយើងវញិរចួសចញពីសសរុកោត់សៅ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សោកុប្ត្ិជំពលូក៤៧

ខចងចំា

កំុឲ្យភវ័យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញសៅជាមួយនឹងឯងកំុឲ្យសសយុតចិត្ឲ្យសស្ះពី

សពោះអញជាពពះឆនឯងអញនឹងចំសរ ើនកំឡាំងដល់ឯងសអើអញនឹងជួយឯង

សអើអញនឹងពទឯងសោយឆដស្្ំដ៏សុចរតិរបស់អញ។

សអស្យ៤១:១០

ពពហស្បតិ៍-២០ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរសសងាៀមសៅចំសោះពពះសយហលូវ៉ាសហើយរង់ចំា

ពទង់ចុះកំុឲ្យសរ្ៅចិត្សោយសពោះអ្កដដលចំសរ ើនក្ុង្ លាលូវសគឬមនុសសេដដល

បសងកើតការអាពកក់សំសរចោនសនាះសឡើយ។ទំនុកតសមកើង៣៧:៧
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អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ភាពជាទាសករនិងការពិោក

 សសច្្មីឆនពបសទសសអសីុពទាមួយអង្គសនះោនពជាបថ្កលូនសៅអីុសស្ដអល

គឺជាកមាលា ំងយ៉ងធំសពមាប់ពទពទង់ដល់នគររបស់ពទង់។មនុសសេជាសពចើនក្ុង

ចំសណាមពួកសគយល់ដឹងនិងមានជំនាញ្ងការង្រពលកមមសហើយពពះអង្គ

មិនចង់ឱ្យោត់បង់ពួកសគសទ។សសច្្មីសនះោនោក់បញចលូ លស្សន៍អីុសស្ដអល

សៅក្ុងវណណៈទាសករដដលោនលក់ហ្លូងសគ្ពកបីដីដសសចំការសហើយនិងខលាួន

របស់ពួកសគឱ្យនគររបស់ពទង់។«ដលូសច្ះក៏ោក់ឱ្យមានសមតពមរួតសពមាប់នឹង

សធ្ើទុក្ខដល់ពួកអីុសស្ដអលសោយការសនឿយហត់លំោកជាសពចើនពួក

អីុសស្ដអលក៏ោនសង់ពករុងពីរ្ំនិងរ៉ាមសសសសពមាប់ជាឃាលា ំងថ្្យ

ផ្សរ៉ាន។

 «បុ៉ដន្ដដលសធ្ើទុក្ខសគបុ៉នណាសនាះសគក៏ចសពមើនជាសពចើនទំាងស្យ

ភាយសពញសទ្ើងបុ៉សណាណ ះសហើយដដលស្សន៍សអសីុពទាមានសសចក្ីធុញពទាន់

សោយសពោះជនជាតិអីុសស្ដអលក៏ចាប់សពបើសគឱ្យសគសធ្ើោយអនិងឥដ្ឋពពម

ទំាងការសៅចំការពគប់មុខ្ងសហើយការដដលសគចាប់សពបើឱ្យសធ្ើទំាងបុ៉នាម ន

សនាះសុទ្ធដតជាការតឹងរុងឹទំាងអស់»។

 ពួកសគោនបង្ខំឱ្យមនុសសេសសីៗសធ្ើការសៅឯវាលដលូចជាទាសករ។

បុ៉ដន្ចំនួនកលូនសៅរបស់ពួកសគពំុោន្យចុះសនាះសទ។សពលដដលសសច្

សហើយនិងអ្កពគប់ពគងទំាងឡាយរបស់ពទង់ោនស�ើញថ្ពួកសគមានការ

ចសពមើនសទ្ើងជាបន្បនាទា ប់ពួកសគោនពិភាកសាគ្្សដើម្ីបង្ខំឱ្យរាសសអីុ្ដអល

បំសពញការង្រឱ្យោនតាមចំនួនជាក់ោក់មួយជាសរៀងរាល់ឆ្ងា។ពួកសគោន

គិតថ្នឹងបង្ង្ក បស្សន៍អីុសស្ដអលសោយការង្រធងាន់ៗសហើយពួកសគខឹង

យ៉ង ល្ា ំងសោយចំនួនរបស់សគមិនមានការ្យចុះសឡើយសហើយពួកសគក៏មិន

ោនសោះបង់សចាលនលូវការចង់ោនឯករាជ្យរបស់សគដដរ។សហើយសោយស្រ

ដតពួកសគោនបរាជវ័យក្ុងការសសពមចតាមសគ្លបំណងរបស់សគពួកសគោន

បដនថាមការសកៀបសងកត់្ង្លាលូវចិត្សៅសលើស្សន៍អីុសស្ដអលដ្មសទៀត។

 សសច្ោនសចញបញ្ជា ថ្សកមងពបរុសៗនឹងពតរូវសមាលា ប់សចាលភាលា ម



កលូនសៅអីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-143-

សៅសពលសកើតមក។ស្តំាងគឺជាអ្កបំ្ុសសរឿងសនះឱ្យសកើតសឡើង។វាដឹងថ្

អ្ករសំោះម្ាក់នឹងសកើតសចញមកពីស្សន៍សហសពពើរសនះសដើម្ីជួយសសង្ង្្គ ះសគ

ឱ្យរចួពីការជិះជាន់។វាោនគិតថ្ពបសិនសបើវាអាចសធ្ើឱ្យសសច្អង្គសនះបំផ្លា ញ

សកមងពបរុសៗទំាងអស់សចាលោនសនាះសគ្លបំណងរបស់ពពះនឹងពតរូវ

បរាជវ័យ។សស្ីដដលជា្មបទំាងឡាយោនសកាត ល្ា ចដល់ពពះសហើយមិនោន

សធ្ើតាមបង្្គ ប់របស់សសច្សទដតោនជួយជីវតិសកមងពបរុសៗឱ្យរស់សៅវញិ។

 សោយស្រដតពួក្មបទំាងសនាះមិនហ៊ានសមាលា ប់កលូនពបរុសៗរបស់

ស្សន៍សហសពពើរនិងសធ្ើតាមបង្្គ ប់របស់សសច្ពពះជាមាច ស់ោនសធ្ើឱ្យពួកសគ

ោនចពមរុងចសពមើនសឡើង។សៅសពលសសច្សសរុកសអសីុពទាោនពជាបថ្សគមិន

ោនសធ្ើតាមបញ្ជា របស់ពទង់សទសនាះពទង់មានពពះទវ័យសពកវសពកាធជា ល្ា ំង។

បនាទា ប់មកពទង់ោនសធ្ើឱ្យរាជបញ្ជា របស់ពទង់រតឹដតបនាទា ន់និងទលូលំទលូោយ

សឡើង។ពទង់ោនពតាស់បង្្គ ប់ដល់បណ្ារាសសរ្បស់ពទង់ឱ្យឃាលា ំសមើលយ៉ង

ពបរុងពបយវ័ត្សោយមានបនទាលូលថ្“អស់ទំាងសកមងពបរុសៗដដលសកើតមកសនាះ

ពតរូវសោះសចាលសៅក្ុងទសនលាសចញដតកលូនសសីៗទំាងបុ៉នាម នពតរូវទុកឱ្យរស់សៅ

វញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក១

ខចងចំា

កំុឲ្យភវ័យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញសៅជាមួយនឹងឯងកំុឲ្យសសយុតចិត្ឲ្យសស្ះពី

សពោះអញជាពពះឆនឯងអញនឹងចំសរ ើនកំឡាំងដល់ឯងសអើអញនឹងជួយឯង

សអើអញនឹងពទឯងសោយឆដស្្ំដ៏សុចរតិរបស់អញ។

សអស្យ៤១:១០

សុព្រ-២១ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សោយស្រសសចក្ីជំសនឿកាលម៉លូសសោនសកើត

មកសនាះឪពុកម្ាយោនោក់សោកទុក៣ដខឥតមាននឹក្ លា ចដល់បញញាត្

របស់សសច្សឡើយពីសពោះោនស�ើញថ្ជាកលូនសថ្លា សល្អ។សហសពពើរ១១:២៣



ទំពវ័រ-144-សរឿងឆនការសពោសសោះ

អំណានពបចំាថ្ងៃ : នោកម៉ាលូនស

 សៅពគ្ដដលពកឹត្យចបាប់ដ៏សឃារសៅមានសុពលភាពជាធរមាន

សោកម៉លូសសោនសកើតមក។ម្ាយរបស់គ្ត់ោនពយាយមោក់គ្ត់យ៉ង

អស់សមតថាភាពសោយសពបើពគប់វធីិរចួគ្ត់ោនសធ្ើកលូនទលូកពីសដើមបបុស

សហើយពរជវ័រោបពមវ័កសេណ៍កំុឱ្យទឹកចលូលោនសហើយោក់កលូនទលូកសនាះសៅ

ដក្រមាត់ទសនលាឯបងសសីគ្ត់ក៏ឈរសមើលពីចមាងា យចង់ដឹងសហតុដដលនឹង

សកើតមានយ៉ងដលូចសម្ចចំសោះប្អលូនខលាួន។សទវតាជាសពចើនអង្គក៏ោនតាមឃាលា ំ


សមើលកំុឱ្យមានសហតុអាពកក់ណាសកើតដល់ទារកដដលគ្ម នទីពឹងដដលពតរូវោន

ម្ាយជាទីសសឡាញ់យកសៅោក់សៅទីសនះសហើយថ្្យការដ្រកសាកលូនតលូច

សនាះសៅពពះសោយការអធិស្្ឋ នោយនឹងទឹកដភ្ក្ ងដដរ។

 សទវតាោននំាជំហានបុពតីសសច្ផ្សរ៉ានសៅកាន់ទសនលាពតង់ចំណុច

ដដលសគោនោក់ទារកតលូចឥតដឹងអ្ីដ៏ចំដឡកសនាះ។នាងមានការចាប់

អារមមណ៍សៅសលើកលូនទលូកដ៏ចំដឡកសនាះពពះនាងោនចាត់ភីសលៀងម្ាក់ឱ្យសៅ

យកទលូកសនាះមកថ្្យពទង់។សហើយសៅសពលដដលពពះនាងោនសបើកគពមប

កលូនទលូកចំដឡកសនាះនាងោនទតស�ើញទារកជាទីសសឡាញ់ម្ាក់។«សហើយ

សមើលវាដសសកយំសទ្ើងនាងក៏មានពពះទវ័យ្្ួចអាណិតដល់វាសោយមាន

សុវនីយ៍ថ្សនះឯងពិតជាកលូនស្សន៍សហសពពើរសហើយសហើយនាងោន

សសពមចចិត្មួយរសំពចថ្វានឹងកាលា យជាកលូនពបរុសរបស់នាង។សហើយបងសសី

របស់កលូនតលូចក៏ទលូលសួរបុពតីផ្សរ៉ានថ្«សតើពពះនាងចង់ឱ្យខញាុំមាច ស់សៅរក

សមសោះពីពួកសសីស្សន៍សហសពពើរមកបំសៅកលូនសនះឬសទ?បុពតីផ្សរ៉ានមាន

ពពះបនទាលូលថ្សអើសៅចុះ»។

 បងសសីរបស់ទារកតលូចសនាះោនរត់សៅរកម្ាយសោយអំណរសហើយ

សរៀបរាប់ពោប់ម្ាយអំពីដំណឹងដ៏សបបាយរកីរាយសហើយោននំាសៅជួបបុពតី

ផ្សរ៉ានសៅកដនលាងដដលបុពតីសសច្ពបគល់កលូនតលូចសនាះមកឱ្យម្ាយខលាួនយក

មកបំសៅសហើយនាងោនទទួលពោក់ដខក្ុងការចិញច ឹមកលូនរបស់នាងដ្ម

សទៀត្ង។



កលូនសៅអីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-145-

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក២:១-១០

ខចងចំា

កំុឲ្យភវ័យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញសៅជាមួយនឹងឯងកំុឲ្យសសយុតចិត្ឲ្យសស្ះពី

សពោះអញជាពពះឆនឯងអញនឹងចំសរ ើនកំឡាំងដល់ឯងសអើអញនឹងជួយឯង

សអើអញនឹងពទឯងសោយឆដស្្ំដ៏សុចរតិរបស់អញ។

សអស្យ៤១:១០

សៅរ៍-២២ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរបង្ហា ត់កលូនសកមងឲ្យពបពពឹត្តាម្ លាលូវដដលគួរ

ពបពពឹត្សនាះវានឹងមិនលះបង់ពី្ លាលូវសនាះដរាបដល់ចាស់។សុភាសិត២២:៦

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ឥទ្ធិពលរបសម់ាតេ យ

 ឥឡលូវសនះម្ាយោនចាប់ស្្ើមភារកិចចដ៏រកីរាយនិងមានសុវតថាិភាព

របស់នាងទំាងអរពពះគុណ។នាងសជឿថ្ពពះោនការោរជីវតិទារកតលូចសនះ។

នាងោន្ក់ឱកាសដ៏មានតឆមលាសនះអប់រកំលូនរបស់នាងឱ្យទទួលោននលូវជីវតិ

ដ៏មានពបសយជន៍មួយ។នាងោនបសពងៀនកលូនសនះយ៉ងពិសសសជាងកលូនដឆទ

សទៀតសពោះនាងសជឿជាក់ថ្ពពះោនការោរជីវតិកលូនសនះសពមាប់ការង្រដ៏

អស្ច រ្យអ្ីមួយជាមិន្ន។សោយការបង្ហា ត់បសពងៀនដ៏សស្ម ះពតង់របស់នាង

នាងោនបណុ្ះសៅក្ុងគំនិតដ៏សកមងខចីរបស់សគនលូវការសកាត ល្ា ចពពះនិងសសចក្ី

សសឡាញ់នលូវភាពពតឹមពតរូវសុចរតិនិងយុតិ្ធម៌។

 នាងមិនោនបញច ប់ការពបឹងដពបងរបស់នាងពតឹមសនះសទបុ៉ដន្នាង

ោនអធិស្្ឋ នយ៉ងអស់ពីចិត្សំុឱ្យពពះការោរសគពីពគប់ទំាងឥទ្ធិពលអាពកក់

ទំាងឡាយ។នាងោនបសពងៀនសគឱ្យសចះឱនពកាបសហើយអធិស្្ឋ នសៅពពះ

ជាពពះដដលមានពពះជនមរស់ដ្ិតមានដតពពះអង្គមួយគត់ដដលអាចឮសសចក្ី

អធិស្្ឋ នរបស់សគសហើយអាចជួយសគោនសៅពគ្អាសន្ទំាងឡាយ។នាង

ោនពយាយម្្ិតសៅក្ុងគំនិតរបស់សគនលូវអំសពើោបឆនការថ្្យបង្គំរលូបពពះ។

នាងោនដឹងចបាស់ថ្មិនយលូរបុ៉នាម នសទកលូនសនះនឹងពតរូវោនឃាលា តពីឥទ្ធិពល

របស់នាងសហើយពតរូវថ្្យសៅមាតាចិញច ឹមដដលពវ័ទ្ធជំុវញិសៅសោយឥទ្ធិពល



ទំពវ័រ-146-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ទំាងឡាយដដលនឹងសធ្ើឱ្យសគឈប់សជឿសលើពពះដដលមានពពះជនមរស់និងជា

ពពះអាទិករដដលោនបសងកើតឆ្ទាសម�និងដ្នដី។

 ការបង្ហា ត់បសពងៀនទំាងឡាយដដលគ្ត់ោនទទួលពីឪពុកម្ាយរបស់

គ្ត់ោនពពងឹងគំនិតរបស់គ្ត់សហើយការោរគ្ត់ពីការសលើកតសមកើងខលាួននិង

ការពបពពឹត្ិអំសពើោបពពមទំាងមានអំនួតនឹងជីវតិដដលសំបលូររងុសរឿង។គ្ត់

មានគំនិតភលាឺថ្លា និងចិត្សស្ម ះពតង់និងមានសសចក្ីជំសនឿសលើពពះមុតមំាសហើយ

មិនដដលោនោត់បង់នលូវ្្ត់គំនិតដដលគ្ត់ោនទទួលកាលពីសៅយុវវ វ័យ

សនាះសឡើយ។ម្ាយរបស់គ្ត់ោនដ្រកសាគ្ត់ឱ្យោនយលូរអស់ពីលទ្ធភាព

បុ៉ដន្នាងពតរូវោនតពមរូវឱ្យដបកពីគ្ត់សៅសពលដដលគ្ត់មានអាយុពបដហល

១២ឆំ្ាសហើយបនាទា ប់មកគ្ត់ោនកាលា យសៅជាកលូនរបស់បុពតីសសច្ផ្សរ៉ាន។

 សៅពតង់សនះស្តំាងពតរូវបរាជវ័យ។សោយជំរញុឱ្យសសច្ផ្សរ៉ាន

សមាលា ប់កលូនពបរុសៗសចាលវាោនគិតថ្វានឹងបដង្រសគ្លបំណងរបស់ពពះ

សហើយបំផ្លា ញអ្កដដលពពះពទង់នឹងសលើកសទ្ើងឱ្យរសំោះរាសសរ្បស់ពទង់

សនាះ។បុ៉ដន្ពពះរាជពកឹត្យដដលបង្្គ ប់ឱ្យសមាលា ប់ទារកស្សន៍សហសពពើរសនាះ

ោនដពបកាលា យសៅជាមសធយាោយដដលពពះោននំាឱ្យម៉លូសសចលូលសៅក្ុងពពះ

រាជវងសេរបស់សសច្ជាកដនលាងដដលគ្ត់មានឱកាសកាលា យជាមនុសសេដដលអាច

សិកសាខ្ពង់ខ្ពស់និងមានគុណសម្ត្ិពបសសើរអាចកាលា យសៅជាអ្កដឹកនំា

រាសស្របស់គ្ត់សចញពីពបសទសសអសីុពទាសៅវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក១១២

ខចងចំា

កំុឲ្យភវ័យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញសៅជាមួយនឹងឯងកំុឲ្យសសយុតចិត្ឲ្យសស្ះពី

សពោះអញជាពពះឆនឯងអញនឹងចំសរ ើនកំឡាំងដល់ឯងសអើអញនឹងជួយឯង

សអើអញនឹងពទឯងសោយឆដសំ្្ដ៏សុចរតិរបស់អញ។

សអស្យ៤១:១០
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អាទឆិត្យ-២៣ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សោយស្រសសចក្ីជំសនឿលុះសោកធំសហើយ

សនាះសោកមិនពពមឲ្យសគសៅខលាួនជាកលូនរបស់បុពតីផ្សរ៉ានសទសោកស៊លូរង

ទុក្ខលំោកជាមួយនឹងរាសស្របស់ពពះជាជាងមានសសចក្ីអំណរ្ ងអំសពើ

ោបដដលសៅដត១ដភលាតសនាះវញិសោយោនរាប់សសចក្ីដំសនៀលដដលសគ

តិះសដៀលដល់ពពះពគីសទាទុកជាពទព្យសម្ត្ិពបសសើរជាងអស់ទំាងរបស់ឆ្លា

វសិសសសៅសសរុកសអសីុពទាដ្ិតសោកសមលាឹងចំសៅឯរង្្ន់វញិ។

សហសពពើរ១១:២៤-២៦

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការនរៀបចំសកមាប់ភាពជាេ្កែឹកនាំ

 សសច្ផ្សរ៉ានោនរពឹំងថ្នឹងសលើកតសមកើងសៅចិញច ឹមរបស់ពទង់ឱ្យសទ្ើង

ពគងរាជ្យបលលាវ័ងក។ពពះអង្គពទង់ោនអប់រគំ្ត់ឱ្យដឹកនំាកងទវ័ពឆនពបសទសសអសីុពទា

សហើយដឹកនំាពួកសគសៅចបាងំសៅក្ុងសមរភលូមិ។ម៉លូសសោនជាទីគ្ប់ចិត្ដល់

ពួកពលបរវិាររបស់ផ្សរ៉ានជា ល្ា ំងសហើយពតរូវោនសគសរសសើរតសមកើងសោយ

សពោះគ្ត់ោនដឹកនំាសង្ង្្គ មសោយជំនាញនិងពោជាញា យ៉ងខ្ពស់ឧត្ម។

«សហើយម៉លូសសគឺពតរូវោនសរៀនសព្ពគប់្ងឯពោជាញា ឆនជនជាតិសអសីុពទាសហើយ

ោនមានអំណាចក្ុងការនិយយនិងការពបពពឹត្ិទំាងឡាយ។ជនជាតិ

សអសីុពទាចាត់ទុកសោកម៉លូសសជាមនុសសេដដលមានអត្ចរតិល្អម្ាក់។

 សទវតាោនដណនំាសោកម៉លូសសថ្ពពះោនសពជើសសរ ើសគ្ត់ឱ្យដឹកនំា

កលូនសៅអីុសស្ដអលសចញពីពបសទសសអសីុពទា។សទវតាក៏ោនពោប់ដល់អ្កពគប់

ពគងទំាងឡាយក្ុងចំសណាមស្សន៍អីុសស្ដអលឱ្យដឹង្ងដដរថ្សពល

សវោឆនការរសំោះខលាួនរបស់ពួកសគោនមកដល់សហើយសហើយសោកម៉លូសសគឺ

ជាមនុសសេដដលពពះនឹងសពជើសសរ ើសឱ្យបំសពញភារកិចចសនះ។

ម៉លូសសោនគិតស្ម នថ្ស្សន៍អីុសស្ដអលនឹងពតរូវោនរសំោះសោយការសធ្ើ

សសង្ង្្គ មសហើយគ្ត់នឹងដឹកនំាពួកពលសហសពពើរពបយុទ្ធជាមួយនឹងទាហាន

សអសីុពទារចួរសំោះបងប្អលូនរបស់គ្ត់សចញពីនឹមឆនការជិះជាន់។សោយមាន

គំនិតសនះសៅក្ុងចិត្ម៉លូសសោនដកសសចក្ីសសឡាញ់របស់គ្ត់សចញពីមាតា
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ចិញច ឹមឬសសច្ផ្សរ៉ានដពកងការសនាះសធ្ើឱ្យគ្ត់កាន់ដតពិោកបំសពញតាម

បំណងពពះហឫទវ័យរបស់ពពះសោយសសរ។ី

 ពពះជាមាច ស់ោនការោរសោកម៉លូសសពីសពគ្ះថ្្ក់ទំាងឡាយដដល

សកើតសឡើងពីឥទ្ធិពលអាពកក់ដដលសៅជំុវញិគ្ត់។គ្ត់មិនដដលសភលាចសគ្ល

ការឆនសសចក្ីពិតដដលគ្ត់ោនទទួលពីឪពុកម្ាយដដលសកាត ល្ា ចដល់

ពពះរបស់គ្ត់សឡើយ។សហើយសៅសពលដដលគ្ត់ពតរូវការការោរជាចំាោច់

អំពីឥទ្ធិពលអាពកក់កំុឱ្យចលូលសៅក្ុងជីវតិរបស់គ្ត់សៅឯពពះរាជវាងំសនាះ

សមសរៀនឆនយុវវ វ័យរបស់គ្ត់ោនចាប់ស្្ើមបសងកើត្លដ្លាសឡើង។សសចក្ី

សកាត ល្ា ចដល់ពពះសៅពីមុខគ្ត់ជានិចច។សហើយគ្ត់មានសសចក្ីសសឡាញ់

ដល់បងប្អលូនរបស់គ្ត់ជា ល្ា ំងគ្ត់មានការសគ្រពចំសោះសសចក្ីជំសនឿរបស់

ស្សន៍សហសពពើរយ៉ងរងឹមំាដដលគ្ត់មិនអាចបំសភលាចពលូជពងសេរបស់គ្ត់

សោយស្រដតគ្ត់ោនទទួលឋានៈជាពពះរាជវងសេរបស់សសច្សនាះសឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក៩៧

ខចងចំា

ចលូរសសងាៀមសៅចំសោះពពះសយហលូវ៉ាសហើយរង់ចំាពទង់ចុះ

កំុឲ្យសរ្ៅចិត្សោយសពោះអ្កដដលចំសរ ើនក្ុង្ លាលូវសគ

ឬមនុសសេដដលបសងកើតការអាពកក់សំសរចោនសនាះសឡើយ។

ទំនុកតសមកើង៣៧:៧

ចន្ទ-២៤ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សោយស្រសសចក្ីជំសនឿសនាះសោកក៏សចញពី

សសរុកសអសីុពទាសៅឥតសកាត ល្ា ចដល់សសចក្ីកំហឹងឆនសសច្សឡើយដ្ិត

សោកោនកាន់យ៉ង្ ជា ប់ខជាួនហាក់ដលូចជាស�ើញពពះដ៏សមើលមិនស�ើញដដរ។

សហសពពើរ១១:២៧

អំណានពបចំាថ្ងៃ : កពះកគប់កគងនលើកគប់ទាងំេស់

 សៅសពលម៉លូសសមានអាយុ៤០ឆំ្ា«សនាះសោកសចញសៅឯញាតិសន្ាន
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ខលាួនក៏ោនស�ើញការទុក្ខលំោករបស់សគសហើយស�ើញស្សន៍សអសីុពទាម្ាក់

កំពុងដតវាយស្សន៍សហសពពើរម្ាក់ដដលជាស្ច់ញាតិ។

 សនាះសោកពកសឡកសមើលសនះសមើលសនាះស�ើញថ្គ្ម នអ្កណា

សស្ះក៏សមាលា ប់ស្សន៍សអសីុពទាសនាះកប់ក្ុងខសាច់សចាលសៅ។សហើយសៅឆ្ងា

ទីពីរគ្ត់សចញសៅោនស�ើញស្សន៍សហសពពើរពីរនាក់កំពុងដតពបសឈ្លា ះគ្្

ក៏និយយនឹងអ្កដដលសធ្ើខុសថ្សហតុអ្ីោនជាអ្កវាយគលូកនដលូសច្ះ?

អ្កសនាះស្លាើយតបថ្សតើអ្កណាោនតំាងឯងឱ្យសធ្ើជាសៅហ្ាយសហើយជា

សៅពកមសលើសយើងរាល់គ្្សតើគិតសមាលា ប់អញដលូចជាោនសមាលា ប់ស្សន៍

សអសីុពទាម្ាក់សនាះសទៀតឬអី?សនាះម៉លូសសមានសសចក្ីភវ័យ ល្ា ចយ៉ង ល្ា ំង

សោយគិតថ្ការសនាះពោកដជាសគដឹងសហើយឥឡលូវសនះសៅសពលដដល

ផ្សរ៉ានពទង់ោនឮការសនាះពទង់ក៏រកសមាលា ប់ម៉លូសស។ដតសោករត់សចញពី

ចំសោះពពះភវ័ង្ក្ពទង់សហើយោនស្្ក់សៅក្ុងទឹកដីសសរុកម៉ាឌាន»។ពពះពទង់

ោនដឹកនំា្លាលូវរបស់គ្ត់សហើយគ្ត់ោនស្្ក់សៅ្ទាះជាមួយសយពតរូបុរស

ម្ាក់ដដលោនថ្្យបង្គំដល់ពពះ។គ្ត់ជាអ្កគង្្លសចៀមសហើយក៏ជា

សសម្ចសង្ឆនសសរុកម៉ាឌាន។

 កលូនសសីៗរបស់គ្ត់ោនសមើលដ្ទំាហ្លូងសចៀមរបស់គ្ត់។បុ៉ដន្

មិនយលូរបុ៉នាម នហ្លូងសចៀមទំាងអស់របស់សយពតរូពតរូវោនពបគល់ឱ្យម៉លូសស

ជាអ្កសមើលដ្ទំាសហើយម៉លូសសោនសរៀបការជាមួយកលូនសសីរបស់គ្ត់សហើយ

ោនរស់សៅឯសសរុកម៉ាឌានអស់រយៈសពល៤០ឆំ្ា។សោកម៉លូសសោនសមាលា ប់

ស្សន៍សអសីុពទាសលឿនសពក។គ្ត់គិតស្ម នថ្បណ្ាជនអីុសស្ដអលោន

យល់ពជរួតពជាបពីបុព្សហតុពិសសសរបស់ពពះដដលោនតំាងគ្ត់ឱ្យរសំោះពួក

សគ។បុ៉ដន្ពពះជាមាច ស់ពទង់មិនោនសរៀបចំសដើម្ីរសំោះរាសសអីុ្សស្ដអល

សចញសោយការសធ្ើសង្ង្្គ មដលូចជាសោកម៉លូសសោនគិតសនាះសទបុ៉ដន្ពទង់រ ំ

សោះសោយពពះសចស្្ដ៏ ល្ា ំងអស្ច រ្យរបស់ពពះអង្គផ្ទា ល់ដដលនឹងថ្្យសិរលី្អ

ដល់ពពះអង្គដតមួយបុ៉សណាណ ះ។ពពះោននំាឱ្យម៉លូសសសមាលា ប់ជនជាតិសអសីុពទា

សនាះសដើម្ីឱ្យោនសសពមចបំណងពពះហបញាទវ័យរបស់ពទង់។បុព្សហតុរបស់



ទំពវ័រ-150-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពទង់ក្ុងការនំាយកសោកម៉លូសសចលូលសៅក្ុងរាជវងសេឆនពបសទសសអសីុពទា

ជាកដនលាងដដលគ្ត់ោនទទួលការអប់រយ៉ំងហមត់ចត់ដតគ្ត់សៅដតពំុោន

សរៀបចំខលាួនសដើម្ីឱ្យពពះអាចពបគល់ការង្រដ៏ធំដដលពទង់ចង់ឱ្យគ្ត់បំសពញ

សនាះសទ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក២:១១-២៥

ខចងចំា

ចលូរសសងាៀមសៅចំសោះពពះសយហលូវ៉ាសហើយរង់ចំាពទង់ចុះ

កំុឲ្យសរ្ៅចិត្សោយសពោះអ្កដដលចំសរ ើនក្ុង្ លាលូវសគ

ឬមនុសសេដដលបសងកើតការអាពកក់សំសរចោនសនាះសឡើយ។

ទំនុកតសមកើង៣៧:៧

អង្គារ-២៥ ម្ររា 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:មានសពលសំរាប់ពគប់ទំាងអស់គឺមានសពល

សំរាប់ពគប់ការដដលចង់សធ្ើសៅសពកាមសម�។ស្ស្្៣:១

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការនែើរតាមនពលកំ្ត់របសក់ពះ

 សោកម៉លូសសមិនគួរចាកសចញពីពពះរាជវាងំរបស់សសច្សហើយនិងសិទ្ធិ

សសបចបាប់ជាសៅពបរុសរបស់សសច្សដើម្ីបំសពញកិចចការថ្្យពពះភាលា មៗ

ដលូសច្ះសទ។គ្ត់ពតរូវដតមានសពលសវោសដើម្ីទទួលយកបទពិសស្ធន៍និង

ទទួលការអប់រសំៅក្ុងស្ោពីភាពលំោកសតាកយ៉ក។សៅសពលដដល

គ្ត់កំពុងដតឃ្ាលសចៀមពពះអមាច ស់ោនបញជាលូ នសទវតារបស់ពទង់ឱ្យមក

ពោប់ម៉លូសសអំពីសពលអនាគត។សៅទីសនះគ្ត់ោនសរៀនបដនថាមកាន់ដតចបាស់

នលូវសមសរៀនដ៏សំ្ន់មួយគឺការដឹង្្តនិងការបនាទា បខលាួន។  

 គ្ត់ោនពគប់ពគងដ្រកសាហ្លូងសចៀមរបស់សោកសយពតរូសហើយសៅ

សពលដដលគ្ត់កំពុងបំសពញភារកិចចជាអ្កគង្្លសចៀមយ៉ងទន់ទាបសនាះ

ពពះពទង់ោនសរៀបចំគ្ត់ឱ្យសធ្ើជាអ្កគង្្ល្ងពពលឹងវញិ្ញា ណដល់កលូនសចៀម

របស់ពទង់ពពមទំាងរាសសអីុ្សស្ដអលរបស់ពទង់្ង។



កលូនសៅអីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-151-

 កាលម៉លូសសកំពុងនំាហ្លូងសត្សៅ្ងនាយទីរសហាស្ថា នរហលូតដល់

ភ្ំពពះគឺជាភ្ំហលូដរប៉«សៅទីសនាះមានសទវតាឆនពពះសយហលូវ៉ាសលចមកឯគ្ត់

ក្ុងអណ្ាតសភលាើងសៅកណ្ាលគុម្ពបនាលា »។«រចួពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនមានពពះ

បនទាលូលថ្អញោនស�ើញសសចក្ីសវទនារបស់រាសសអ្ញដដលសៅសសរុក

សអសីុពទាសហើយក៏ោនឮោក្យសគអំោវនាវសោយសពោះពួកអ្កដដលសងកត់

សងកិនដដលពីសពោះអញស្្គ ល់សសចក្ីទុក្ខពពរួយរបស់សគដលូសច្ះអញោន

ចុះមកសដើម្ីនឹងជួយសោះសគឱ្យរចួសចញពីកណ្ាប់ឆដឆនពួកស្សន៍សអសីុពទា

អញនឹងនំាសគសទ្ើងសចញពីសសរុកសនាះសៅឯសសរុកដ៏ធំទលូោយជាសសរុកដដល

មានទឹកសោះនិងទឹក�មុំហលូរសហៀរដលូសច្ះសមើលឥឡលូវសនះោក្យរបស់ពួកកលូន

សៅអីុសស្ដអលដដលសគអំោវនាវដល់អញសនាះអញឮសហើយមួយសទៀត

អញោនស�ើញការលំោកដដលស្សន៍សអសីុពទាសងកត់សងកិនដល់សគដដរ

ដលូសច្ះចលូរមកឥឡលូវអញនឹងចាត់ឯងឱ្យសៅឯផ្សរ៉ានសដើម្ីឱ្យឯងោននំា

រាសសអ្ញគឺជាពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលសចញពីសសរុកសអសីុពទា»។

 សពលសវោោនមកដល់យ៉ងពិតពោកដដដលម៉លូសសពតរូវផ្លា ស់ប្លូរ

សឈើពចត់សពមាប់ឃ្ាលសចៀមរបស់គ្ត់សៅជាដំបងរបស់ពពះដដលពទង់

អាចនឹងសធ្ើការអស្ច រ្យសោយបង្ហា ញទីសំគ្ល់និងការអស្ច រ្យទំាងឡាយ

ក្ុងការនំារាសសរ្បស់ពទង់សចញពីការជិះជាន់សហើយនិងការោរពួកសគសៅ

សពលដដល ម្ ំងសពតរូវរបស់សគសដញតាមពីសពកាយ។

 សោកម៉លូសសោនសុខចិត្បំសពញសបសកកមមសនះ។ជាដំបលូងគ្ត់ោន

សៅសួរសុខទុក្ខឪពុកសកមករបស់គ្ត់សហើយោនសំុការអនុញ្ញា តឱ្យគ្ត់នឹង

ពគរួស្ររបស់គ្ត់ោនពតឡប់សៅពបសទសសអសីុពទាវញិ។គ្ត់មិនហ៊ានពោប់

សោកសយពតរូអំពីដំណឹងដដលគ្ត់ពតរូវទលូលដល់សសច្ផ្សរ៉ានសនាះសទ ល្ា ច

ដពកងគ្ត់នឹងមិនពពមអនុញ្ញា តឱ្យពបពន្ធនិងកលូនៗរបស់គ្ត់សធ្ើដំសណើ រពប្ុយ

នឹងសពគ្ះថ្្ក់សៅជាមួយគ្ត់។ពពះជាមាច ស់ពទង់ោនចសពមើនកមាលា ំងដល់

គ្ត់សោយមានបនទាលូលថ្«ចលូរឯងពតឡប់សៅឯសសរុកសអសីុពទាវញិដ្ិតពួកអ្ក

ដដលចង់សមាលា ប់ឯងសគស្លា ប់អស់សហើយ»។



ទំពវ័រ-152-សរឿងឆនការសពោសសោះ

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖កិចចការជំពលូក៧:១៧-៣៦

ខចងចំា

ចលូរសសងាៀមសៅចំសោះពពះសយហលូវ៉ាសហើយរង់ចំាពទង់ចុះកំុឲ្យសរ្ៅចិត្សោយសពោះ

អ្កដដលចំសរ ើនក្ុង្ លាលូវសគឬមនុសសេដដលបសងកើតការអាពកក់សំសរចោនសនាះ

សឡើយ។ទំនុកតសមកើង៣៧:៧



ពពះោនសបើកសដម្ងឱ្យស�ើញពពះសចស្្របស់ពទង់-ទំពវ័រ-153-

១៥

កពះោននបើកសដមតេងឱ្យន�ើញកពះនចស្តេ របសក់ទង់

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរនិក្ខមនំ ៥:១-១២, ២៨)

ពុធ-២៦ ម្ររា 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:កំុឲ្យដបរសចញសឡើយដ្ិតយ៉ងសនាះអ្ក

រាល់គ្្នឹងវសង្ងសៅតាមការឥតអំសពើដដលគ្ម នពបសយជន៍ជាការដដលមិន

សចះជួយឲ្យរចួ្ ងសុទ្ធដតជាការឥតអំសពើទំាងអស់ដ្ិតពពះសយហលូវ៉ាពទង់

មិនសោះបង់សចាលរាសស្ពទង់សឡើយសោយសពោះពទង់យល់ដល់ពពះនាម

ពទង់ដ៏ជាធំពីសពោះពពះសយហលូវ៉ាោនសព្ពពះហឫទវ័យនិងយកអ្ករាល់គ្្

សធ្ើជារាសស្របស់ពទង់។ស្ំយលូដអលទី១១២:២១-២២

 អស់រយៈសពលជាសពចើនឆំ្ាដដលកលូនសៅអីុសស្ដអលោនសៅជាទាស

កររបស់ស្សន៍សអសីុពទា។មានពគរួស្រអីុសស្ដអលដតពីរបីពគរួស្របុ៉សណាណ ះ

ដដលោនចលូលសៅរស់សៅក្ុងពបសទសសអសីុពទាដំបលូងបុ៉ដន្សពកាយមកពួកសគ

ោនសកើតកលូនពលូនសៅជាសពចើនសន្ធឹកសនា្ធ ប់។សោយជីវតិរបស់ពួកសគពតរូវ

ោនរុពំវ័ទ្ធសៅសោយការថ្្យបង្គំរលូបពពះមនុសសេជាសពចើនក្ុងចំសណាមពួកសគ

ោនោត់បង់នលូវចំសណះដឹងអំពីពពះដ៏ពិតនិងោនបំសភលាចចបាប់របស់ពទង់។

សហើយពួកសគោនចលូលរមួជាមួយជនជាតិសអសីុពទាក្ុងការថ្្យបង្គំពពះអាទិត្យ

ពពះចវ័នទាសហើយនិងផ្ក យពពមទំាងសត្នានានិងរលូបពពះដដលសធ្ើសទ្ើងសោយ

ឆដមនុសសេ។

 អ្ីៗទំាងអស់ដដលសៅជំុវញិកលូនសៅអីុសស្ដអលសុទ្ធសឹងជាការដដល

ោននំាពួកសគឱ្យបំសភលាចពពះដ៏មានពពះជនមរស់។បុ៉ដន្ក៏សៅដតមានមនុសសេ

មួយចំនួនក្ុងចំសណាមជនជាតិសហសពពើរដដលោនរកសាចំសណះដឹងរបស់ខលាួន

អំពីពពះពិតរបស់សគជាពពះដដលោនបសងកើតឆ្ទាសម�និងដ្នដីដដរ។ពួកសគ



ទំពវ័រ-154-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពពរួយចិត្ជា ល្ា ំងសោយស�ើញជីវតិរស់សៅយ៉ងសវទនារបស់កលូនសៅសគជា

សរៀងរាល់ឆ្ងាសហើយដ្មទំាងោនចលូលរមួពកាបថ្្យបង្គំពពះគ្ម នជីវតិទំាង

ឡាយរបស់ជនជាតិសអសព៉ទាីដដលពតរូវោនសគសធ្ើសទ្ើងពីសឈើពី្មសហើយ

ថ្្យដង្្យយញញាបលូជាដល់របស់គ្ម នវញិ្ញា ណទំាងសនះជាការថ្្យបង្គំរលូប

ពពះដ៏គួរឱ្យស្អប់សខ្ពើមរបស់មនុសសេដដលសៅជំុវញិពួកសគសទៀត្ង។ 

 មនុសសេសស្ម ះពតង់មានទុក្ខពពរួយសហើយពួកសគោនដសសកអំោវនាវ

ទលូលអង្រដល់ពពះទំាងក្ីកង្ល់សលូមឱ្យពទង់រសំោះពួកសគសចញពីនឹមរបស់

ស្សន៍សអសីុពទាសដើម្ីឱ្យពទង់អាចនំាពួកសគសចញពីពបសទសសអសីុពទាពបសយជន៍

ឱ្យសគអាចរចួ្ុតពីការថ្្យបង្គំរលូបពពះនិងពីឥទ្ធិពលអាពកក់ដដលសៅជំុវញិ

សគ។

 បុ៉ដន្ជនជាតិអីុសស្ដអលភាគសពចើនចង់សៅជាទាសករជាងការសៅ

កាន់ពបសទស្មីសោយជួបពបទះនឹងការពិោកជាសពចើនក្ុងការសធ្ើដំសណើ រ
ដលូសច្ះសហើយោនជាពពះសយហលូវ៉ាពទង់មិនោនដឹកនំាពួកសគសចញសោយការ

បង្ហា ញសញ្ញា និងទីសំគ្ល់ដំបលូងរបស់ពទង់សៅចំសោះមុខសសច្ផ្សរ៉ាន

សនាះសទ។ពទង់ពគប់ពគងពពឹត្ការណ៍ទំាងឡាយសដើម្ីសធ្ើឱ្យសសច្ផ្សរ៉ានកាន់

ដតមានពពះទវ័យរងឹរលូសសហើយឱ្យពទង់មានឱកាសបង្ហា ញនលូវពពះសចស្្ដ៏

អស្ច រ្យរបស់ពទង់សៅកាន់ស្សន៍សអសីុពទាពពមទំាងសៅចំសោះរាសសរ្បស់

ពទង់្ងសដើម្ីសធ្ើឱ្យពួកសគមានចិត្អនទាះស្ចង់ចាកសចញពីពបសទសសអសីុពទា

សហើយសសពមចចិត្បំសរ ើពពះអង្គ។

 សទាះបីជាបណ្ាជនអីុសស្ដអលមួយចំនួនធំពតរូវោនបង្ខំឱ្យថ្្យបង្គំរលូប

ពពះក៏សោយក៏អ្កសស្ម ះពតង់សៅដតឈរយ៉ងរងឹមំាដដដល។ពួកសគមិនោន

សោះបង់សសចក្ីជំសនឿរបស់ពួកសគសឡើយសហើយពបកាសសោយសបើកចំហសៅ

ចំសោះស្សន៍សអសីុពទាថ្ពួកសគបំសរ ើដតពពះដ៏ពិតនិងមានពពះជនមរស់ដតមួយ

អង្គគត់។ពួកសគោនបង្ហា ញនលូវភស្ុតាងជាសពចើនអំពីពពះវត្មានរបស់ពពះ

និងពពះសចស្្របស់ពទង់ចាប់តំាងពីការបងកបសងកើតសោកមក។ជនជាតិសអសីុពទា

មានឱកាសអាចនឹងស្្គ ល់ពីសសចក្ីជំសនឿរបស់ស្សន៍សហសពពើរនិងពពះ

របស់ពួកសគ។ពួកសគោនពយាយមបំផ្លា ញអ្កដដលថ្្យបង្គំពពះពិតដ៏

សស្ម ះពតង់សហើយពួកសគខឹងសមបាជា ល្ា ំងសោយស្រដតពួកសគមិនោន



ពពះោនសបើកសដម្ងឱ្យស�ើញពពះសចស្្របស់ពទង់-ទំពវ័រ-155-

ទទួលសជាគជវ័យសទាះបីជាការគំរាមកំដហងសោយការសនយា្្ល់

រង្្ន់ឬសោយការពបពពឹត្ិសឃារសៅយ៉ងណាក៏សោយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖កិចចការជំពលូក៧:១៧-៣៦

ខចងចំា

ចលូរសសងាៀមសៅចំសោះពពះសយហលូវ៉ាសហើយរង់ចំាពទង់ចុះ

កំុឲ្យសរ្ៅចិត្សោយសពោះអ្កដដលចំសរ ើនក្ុង្ លាលូវសគ

ឬមនុសសេដដលបសងកើតការអាពកក់សំសរចោនសនាះសឡើយ។

ទំនុកតសមកើង៣៧:៧

ពពហស្បតិ៍-២៧ ម្ររា 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឯរលូបធ្លា ក់សតើមានពបសយជន៍អ្ីោនជាជាង

ឆាលា ក់សធ្ើវានិងរលូបសិតគឺជាពគរូបសពងៀនសសចក្ីកំភលូតសនាះ្ ងោនជាជាង

ដដលសិតសធ្ើរាងរលូបសនាះក៏យកជាទីទុកចិត្របស់ខលាួនសដើម្ីនឹងបសងកើតរលូប

ពពះគសឡើងដលូសច្ះសវទនាដល់អ្កណាដដលនិយយដល់ដំុសឈើថ្សលូមសតើន

សឡើងសហើយដល់ដំុ្ មគថ្សលូមសពកាកសឡើងចុះសតើរលូបសនាះនឹងបសពងៀនោនឬ

សមើលសគសសស្បវាសោយមាសនិងពោក់ដតគ្ម នខ្យល់ដសងហាើមសៅ្ ងក្ុងសទ

ឯពពះសយហលូវ៉ាពទង់គង់សៅក្ុងពពះវហិារបរសុិទ្ធរបស់ពទង់វញិចលូរឲ្យដ្នដី

ទំាងមលូលសសងាៀមសៅចំសោះពទង់ចុះ។ហាោគុក២:១៨-២០

អំណានពបចំាថ្ងៃ : នសចកតេីសង្មឹនរៀបដតនឹងកនលាងផុតនៅនហើយ

 សសច្ពីរអង្គចុងសពកាយដដលោនពគងរាជបលលាវ័ងកឆនពបសទសសអសីុពទា

ោនរសំោភជិះជាន់ដល់ស្សន៍សហសពពើរយ៉ងឆពពឆ្សេ។ពួកចាស់ទំុឆន

ស្សន៍អីុសស្ដអលោនពបឹងដពបងសលើកសសចក្ីជំសនឿដដលកំពុងដតលិចលង់

របស់ស្សន៍អីុសស្ដអលសោយសយងសៅសលើសសចក្ីសនយាដដលពពះោន

ពបទានដល់សោកអវ័ពោហាំនិងោក្យទំនាយរបស់សោកយ៉លូដសបមុននឹង

ការស្លា ប់ដដលោនទាយទុកជាមុនអំពីការរសំោះរបស់ពួកសគសចញពីពបសទស

សអសីុពទា។បណ្ាជនខលាះោនស្្ប់និងសជឿតាម។មួយចំនួនសទៀតោនសមលាឹង

សមើលសៅស្ថា នភាពឆនទុក្ខពពរួយរបស់ពួកសគសហើយមិនមានសង្ឹមសឡើយ។

 បណ្ាជនអីុសស្ដអលោនទទួលឥទ្ធិពលពីបរយិកាសសៅជំុវញិ



ទំពវ័រ-156-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ស្សន៍សអសីុពទាោនដឹងពីសសចក្ីសង្ឹមរបស់កលូនសៅអីុសស្ដអលសហើយ

ោនចំអកសមើលង្យសសចក្ីសង្ឹមសលើការរសំោះរបស់ពួកសគសហើយោន

និយយសមើលង្យដល់ពពះសចស្្ឆនពពះរបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល។

ពួកសនាះ(សអសីុពទា)ោនចង្អុលសៅស្ថា នភាពរបស់ពួកសគ(អីុសស្ដអល)ជា

មនុសសេដដលពគ្ន់ដតជាស្សន៍ឆនទាសករមួយដតបុ៉សណាណ ះសហើយោន

និយយសោយពកអឺតពកទមថ្ពបសិនសបើពពះរបស់អ្កឯងពិតជាយុត្ិធម៌

មានសមត្ាករណុាសហើយមានអំណាចសលើពពះទំាងឡាយរបស់ស្សន៍សអសីុពទា

ដមនសហតុអ្ីោនជាពទង់មិនសធ្ើឱ្យអ្ករាល់គ្្មានសសរភីាពសៅ?សតើសហតុអ្ី

ោនជាពទង់មិនបង្ហា ញភាពអស្ច រ្យនិងអំណាចរបស់ពទង់សហើយសលើកតសមកើង

អ្ករាល់គ្្សទ្ើងសៅ?

 បនាទា ប់មកស្សន៍សអសីុពទាោនទាក់ទាញពួកអីុសស្ដអលឱ្យចាប់

អារមមណ៍សៅសលើបណ្ាជនរបស់ពួកសគដដលោនថ្្យបង្គំពពះស្សេងៗតាម

ចិត្សគចង់ដដលស្សន៍អីុសស្ដអលោនចាត់ទុកថ្ជាពពះដកលាងកាលា យ។ពួក

សគោននិយយសោយសលើកតសមកើងខលាួនថ្ពពះរបស់ពួកសគោនសធ្ើឱ្យពួកសគ

ចសពមើនសទ្ើងសហើយោន្្ល់សស្ៀងអាហារនិងសំសលៀកបំោក់ដល់ពួកសគ

ពពមទំាងសធ្ើឱ្យពួកសគចសពមើនសទ្ើងសហើយោន្្ល់សស្ៀងអាហារពពមទំាង

សធ្ើឱ្យពួកសគោនកាលា យជាអ្កមានដ្មសទៀត្ងសហើយសគនិយយថ្ពពះរបស់

ពួកសគោនពបគល់ជនជាតិអីុសស្ដអលមកក្ុងកណ្ាប់ឆដសគសដើម្ីឱ្យបំសរ ើ

ដល់ពួកសគសហើយពួកសគមានអំណាចនឹងជិះជាន់សងកត់សងកិនស្សន៍

អីុសស្ដអលនិងបំផ្លា ញជីវតិពួកសគទំាងអស់ដលូសច្ះពួកសគមិនដមនជាជាតិ

ស្សន៍អ្ីសនាះសឡើយ។ពួកវាោនចំអកសមើលង្យសោយគំនិតថ្ស្សន៍

សហសពពើរនឹងមិនអាចោនរសំោះរចួពីទាសភាពោនសឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក៥

ខចងចំា

ចលូរសសងាៀមសៅចំសោះពពះសយហលូវ៉ាសហើយរង់ចំាពទង់ចុះ

កំុឲ្យសរ្ៅចិត្សោយសពោះអ្កដដលចំសរ ើនក្ុង្ លាលូវសគ

ឬមនុសសេដដលបសងកើតការអាពកក់សំសរចោនសនាះសឡើយ។

ទំនុកតសមកើង៣៧:៧



ពពះោនសបើកសដម្ងឱ្យស�ើញពពះសចស្្របស់ពទង់-ទំពវ័រ-157-

សុព្រ-២៨ ម្ររា 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពីសពោះឯងោនទុកចិត្នឹងអំសពើកំណាច

របស់ឯងឯងោនគិតថ្គ្ម នអ្កណាស�ើញឯងសទឯពោជាញា និងចំសណះ

របស់ឯងសនាះោនបង្ខលូចចិត្ឯងសហើយឯងោននឹកក្ុងចិត្ថ្គឺអញសនះ

សហើយឥតមានអ្កណាសទៀតសឡើយសោយសហតុសនាះនឹងមានការអាពកក់

សកើតដល់ឯងដដលឯងនឹងមិនដឹងជាសកើតមកពីណា្ ងសហើយនឹងមាន

សសចក្ីសវទនាធ្លា ក់មកសលើឯងដដលឯងនឹងបដង្រសចញមិនោនសឡើយក៏នឹង

មានសសចក្ីវនិាសសោមកសលើឯងភាលា មជាសសចក្ីដដលឯងនឹងមិនដដល

ោនស្្គ ល់សឡើយ។សអស្យ៤៧:១០-១១

អំណានពបចំាថ្ងៃ : េំនួតរបសន់សតេចផ្នរា៉ា ន

 សសច្ផ្សរ៉ានោនអួតអាងថ្ពទង់ចង់ស�ើញពពះរបស់ស្សន៍សហសពពើរ

រសំោះពួកសគសចញពីកណ្ាប់ឆដរបស់ពទង់។ោក្យទំាងអស់សនះោនបំផ្លា ញ

សសចក្ីសង្ឹមឆនកលូនសៅអីុសស្ដអលជាសពចើននាក់។

 ពួកសគោនស�ើញសរឿងទំាងឡាយដដលោនសកើតសឡើងដលូចជាសំដី

ដដលសសច្និងពួកនាមឺុនរបស់ពទង់ោននិយយដមន។ពួកសគោនដឹងថ្

ស្សន៍សអសីុពទាោនពបពពឹត្មកសលើពួកសគដលូចជាទាសករសហើយថ្ពួកសគពតរូវ

ពទំាពទតាមចបាប់ជិះជាន់សងកត់សងកិនដដលសៅហ្ាយនិងអ្កដឹកនំារបស់ពួក

សគោនោក់មកសលើពួកសគ។កលូនពបរុសៗរបស់សគពតរូវោនសគតាមពបមាញ់និង

សមាលា ប់សចាល។ជីវតិរស់សៅរបស់ពួកសគគឺជាបនទាុកដ៏ធងាន់សហើយពួកសគោន

សជឿនិងថ្្យបង្គំដល់ពពះឆនស្ថា នសួគ៌។

 បនាទា ប់មកពួកសគោនសពបៀបសធៀបស្ថា នភាពរបស់ពួកសគជាមួយនឹង

ជីវតិរបស់ស្សន៍សអសីុពទា។ពួកសគមិនោនសជឿសលើពពះដដលមានពពះជនមរស់

ដដលមានអំណាចអាចនឹងសសង្ង្្គ ះឬបំផ្លា ញោនសនាះសទ។  

 មនុសសេមួយចំនួនក្ុងចំសណាមពួកសគោនថ្្យបង្គំរលូបពពះដដលសធ្ើ

ពីសឈើនិងពី្មខណៈដដលមនុសសេស្សេងខលាះសទៀតថ្្យបង្គំពពះអាទិត្យពពះចវ័នទា

និងផ្ក យសហើយពួកសគោនចសពមើនរងុសរឿងនិងមានពទព្យសម្ត្ិសពចើន។

សពលសនាះបណ្ាជនអីុសស្ដអលមួយចំនួនោនគិតថ្ពបសិនសបើពពះជាមាច ស់

ពទង់មានអំណាចសលើអស់ទំាងពពះរបស់ស្សន៍សអសីុពទាសនាះពទង់នឹងមិន



ទំពវ័រ-158-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ទុកឱ្យពួកសគសធ្ើជាទាសកររបស់ស្សន៍ដដលថ្្យបង្គំរលូបពពះដលូសច្ះសទ។

អ្កបំសរ ើពពះដ៏សស្ម ះពតង់ោនយល់ថ្គឺសោយស្រដតការមិនសស្ម ះពតង់

ចំសោះពពះក្ុងនាមជាជាតិស្សន៍មួយសហើយនិងការសរៀបការជាមួយ

ស្សន៍ដឆទរបស់ពួកសគដដលោននំាឱ្យសគធ្លា ក់ចលូលសៅក្ុងការថ្្យបង្គំរលូប

ពពះសនាះឯងដដលពពះជាមាច ស់ពទង់ោនសធ្ើឱ្យពួកសគឈឺចាប់សៅក្ុងពបសទស

សអសីុពទា។សហើយពួកសគោនពបកាសពោប់ដល់បណ្ាជនអីុសស្ដអលថ្មិន

យលូរសទពពះជាមាច ស់ពទង់នឹងរសំោះពួកសគសចញពីពបសទសសអសីុពទាសហើយបំោក់

នឹមដដលសងកត់សងកិនមកសលើពួកសគសនះជាក់ជាមិន្ន។

 សពលសវោោនមកដល់ដដលពពះជាមាច ស់ពទង់ស្លាើយតបនឹងសសចក្ី

អធិស្្ឋ នឆនរាសសរ្បស់ពទង់ដដលពតរូវោនសគជិះជាន់សហើយរសំោះពួកសគសចញ

ពីពបសទសសអសីុពទាសោយបង្ហា ញនលូវអំណាចដ៏អស្ច រ្យរបស់ពទង់សធ្ើឱ្យជនជា

តិសអសីុពទាទទួលស្្គ ល់ថ្ពពះឆនស្សន៍សហសពពើរដដលពួកសគោនស្អប់

សខ្ពើមសនាះពទង់មានអំណាចជាងពពះទំាងអស់របស់ស្សន៍សអសីុពទា។

ឥឡលូវសនះពពះពទង់ោក់ទណ្ឌ កមមដល់ពួកសគសោយស្រការថ្្យបង្គំរលូបពពះ

របស់សគនិងសោយស្រសសចក្ីអំនួតអួតអាងសៅសលើសសចក្ីសមត្ាករណុាឆន

ពពះគ្ម នវញិ្ញា ណរបស់សគ។ពពះជាមាច ស់ពទង់នឹងសលើកពពះនាមពទង់សឡើង

សដើម្ីឱ្យស្សន៍ដឆទោនឮពីពពះសចស្្របស់ពទង់សហើយញាប់ញវ័រសោយ

ស្រសកមមភាពដ៏អស្ច រ្យរបស់ពទង់សហើយរាសសរ្បស់ពទង់នឹងដបរសចញពីការ

ថ្្យបង្គំរលូបពពះសហើយង្កសៅថ្្យបង្គំដល់ពទង់ជាពពះដ៏ពិតវញិសោយស្រ

សគស�ើញទីសំគ្ល់ដ៏អស្ច រ្យរបស់ពទង់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក១៣៥

ខចងចំា

ចលូរសសងាៀមសៅចំសោះពពះសយហលូវ៉ាសហើយរង់ចំាពទង់ចុះ

កំុឲ្យសរ្ៅចិត្សោយសពោះអ្កដដលចំសរ ើនក្ុង្ លាលូវសគ

ឬមនុសសេដដលបសងកើតការអាពកក់សំសរចោនសនាះសឡើយ។

ទំនុកតសមកើង៣៧:៧



ពពះោនសបើកសដម្ងឱ្យស�ើញពពះសចស្្របស់ពទង់-ទំពវ័រ-159-

សៅរ៍-២៩ ម្ររា 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ជា្ មោជាបនាទា យ

សហើយជាអ្កជួយសសង្ង្្គ ះរបស់ទលូលបង្គំគឺជាពពះឆនទលូលបង្គំជា្ មោដដល

ទលូលបង្គំយកជាទីពឹងក៏ជាដខលជាដសង្ឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះរបស់ទលូលបង្គំ

សហើយជាប៉មយ៉ងខ្ពស់្ ងទលូលបង្គំនឹងអំោវនាវដល់ពពះសយហលូវ៉ា

ដដលពទង់គួរសរសសើរយ៉ងសនាះទលូលបង្គំនឹងោនសសង្ង្្គ ះរចួពីពួកសពតរូវ

របស់ទលូលបង្គំ។ទំនុកតសមកើង១៨:២-៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ : នសចកតេីនវទនា

 សៅក្ុងការរសំោះស្សន៍អីុសស្ដអលសចញពីពបសទសសអសីុពទាពពះ
ជាមាច ស់ោនបង្ហា ញនលូវសសចក្ីសមត្ាករណុារបស់ពទង់ដដលខុសពីពពះដឆទ

ដល់រាសសរ្បស់ពទង់សៅមុខស្សន៍សអសីុពទា។ពពះជាមាច ស់ពទង់ោនទត

ស�ើញថ្គួរនឹងជំនំុជពមះដល់សសច្ផ្សរ៉ានឱ្យពទង់ពជាបពីបទពិសស្ធន៍ដ៏

សពកៀមពកំសោយពទង់មិនទទួលស្្គ ល់ថ្អំណាចរបស់ពពះអស្ច រ្យសលើស

អំណាចណាៗទំាងអស់។ដដលពពះនាមរបស់ពទង់នឹងពតរូវោនពបកាស

ោសសពញដ្នដីពទង់នឹងពបទានភស្ុតាងទុកជាគំរលូនិងបង្ហា ញដល់ពគប់

ទំាងស្សន៍អំពីអំណាចនិងសសចក្ីយុត្ិធម៌របស់ពទង់។វាគឺជាការសរៀបចំ

របស់ពពះដដលការបង្ហា ញអំណាចសនះអាចនឹងពពងឹងនលូវសសចក្ីជំសនឿឆន

រាសសរ្បស់ពទង់សហើយថ្កលូនសៅជំនាន់សពកាយរបស់សគនឹងសៅដតថ្្យបង្គំ

ពទង់ដតមួយអង្គគត់ដដលោនសធ្ើការអស្ច រ្យសោយសសចក្ីសមត្ាករណុាជា

សពចើនដល់ពួកសគ។

 បនាទា ប់ពីពទង់ោនតពមរូវឱ្យរាសស្អីុសស្ដអលសធ្ើឥដ្ឋសោយឥដ្ឋចំសបើង

សោកពបកាសពោប់ដល់សសច្ផ្សរ៉ានថ្ពពះដដលពទង់(សសច្)ោនសធ្ើជា

មិនស្្គ ល់ោនបង្្គ ប់ឱ្យពទង់ទទួលស្្គ ល់អំណាចរបស់ពពះអង្គនិងទទួល

ស្្គ ល់អំណាចពគប់ពគងរបស់ពពះអង្គជាអ្កដឹកនំាដ៏ខ្ពស់បំ្ុត។

សសចក្ីសវទនាការអស្ច រ្យដដលដំបងោនកាលា យសៅជាពស់សហើយទឹកទសនលា

ោនពតឡប់សៅជាឈ្មមិនអាចកំចាត់ចិត្រងឹទទឹងរបស់សសច្ផ្សរ៉ានោន

សឡើយដតរងឹរតឹដតបសងកើននលូវសម្អប់របស់ពទង់សៅសលើស្សន៍អីុសស្ដអលសៅ

វញិ។



ទំពវ័រ-160-សរឿងឆនការសពោសសោះ

 ការង្ររបស់ពួកពគរូមន្អាគមោនសធ្ើឱ្យពទង់សជឿថ្ការអស្ច រ្យដដល

ពពះោនសធ្ើសនាះសុទ្ធដតសកើតសឡើងសោយមន្អាគមទំាងអស់បុ៉ដន្ពទង់មាន

ភស្ុតាងយ៉ងចបាស់ថ្សនះគឺមិនដមនជាមន្អាគមសទសៅសពលដដលការ

សវទនាពីកដងកបពតរូវោនដកសចញសនាះ។ពពះពទង់អាចសធ្ើឱ្យពួកវារោយសៅ

ជាធលូលីដីភាលា មមួយរសំពចបុ៉ដន្ពទង់មិនោនសធ្ើដលូសច្ះសទដពកងបនាទា ប់ពីកដងកប

ពតរូវោនដកសចញអស់សៅសសច្និងពបជាជនសអសីុពទាទំាងឡាយនឹងនិយយ

ថ្វាគឺជាលទ្ធ្លឆនមន្អាគមដលូចជាការដដលពួកពគរូមន្អាគមោនសធ្ើ

ដដរ។កដងកបទំាងសនាះោនង្ប់សហើយបនាទា ប់មកសគោនពបមលូលវាគរជា

គំនរ។ពួកបណ្ាជនសគអាចស�ើញស ម្ ចកដងកបទំាងសនាះសៅចំសោះមុខសគ

សហើយគំនរកដងកបង្ប់សនាះោនបំផ្លា ញបរយិកាសសោយកលាិនស្អុយ។ពតង់

សនះទំាងសសច្និងបណ្ាជនឆនស្សន៍សអសីុពទាទំាងអស់ោនស�ើញយ៉ង

ចបាស់ឥតពបដកកោនថ្សនះមិនដមនជាមន្អាគមសទបុ៉ដន្គឺជាការជំនំុ

ជពមះរបស់ពពះឆនស្ថា នសួគ៌។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក៧

ខចងចំា

ចលូរសសងាៀមសៅចំសោះពពះសយហលូវ៉ាសហើយរង់ចំាពទង់ចុះ

កំុឲ្យសរ្ៅចិត្សោយសពោះអ្កដដលចំសរ ើនក្ុង្ លាលូវសគ

ឬមនុសសេដដលបសងកើតការអាពកក់សំសរចោនសនាះសឡើយ។

ទំនុកតសមកើង៣៧:៧

អាទឆិត្យ-៣០ ម្ររា 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះថ្កំុ

បីឲ្យអ្កពោជញាអួតពីពោជាញា របស់ខលាួនសឡើយក៏កំុឲ្យមនុសសេ្ លា ំងពលូដកអួតពី

កំឡាំងខលាួនឬអ្កមានអួតពីពទព្យសម្ត្ិរបស់ខលាួនដដរឯអ្កដដលអួតសនាះ

ពតរូវឲ្យអួតដតពីសសចក្ីសនះវញិគឺថ្ខលាួនមានសយបល់សហើយក៏ស្្គ ល់ដល់

អញថ្អញជាពពះសយហលូវ៉ាដដលសពោស្ សាយសសចក្ីសប្ុរសសសចក្ី

យុត្ិធម៌និងសសចក្ីសុចរតិសៅដ្នដីដ្ិតអញរកីរាយចិត្ចំសោះសសចក្ី

ទំាងសនាះសហើយសនះជាពពះបនទាលូលឆនពពះសយហលូវ៉ា។សយសរមា៩:២៣-២៤



ពពះោនសបើកសដម្ងឱ្យស�ើញពពះសចស្្របស់ពទង់-ទំពវ័រ-161-

អំណានពបចំាថ្ងៃ : កពះបគ្ហា ញកពះនចស្តេ របសក់ទង់

 ពពះមិនអនុញ្ញា តឱ្យពួកពគរូមន្អាគមអាចបសងកើតឆចោនសទ។ពពះអង្គ

នឹងដកយកការមិនពពមសជឿសចញពីពពះទវ័យសសច្ផ្សរ៉ាន។ពទង់ោនបង្ខំពគរូ

មន្អាគមទំាងឡាយឱ្យនិយយថ្«សនះគឺជាពពះអង្គុលីរបស់ពពះសទ។

សសចក្ីសវទនាបនាទា ប់សទៀតគឺហ្លូងសត្រយុ។វាមិនដលូចជារយុដដលមិនសធ្ើឱ្យ

សយើងមួសៅ៉ដដលដតងដតសកើតសឡើងសៅក្ុងរដលូវខលាះឆនឆំ្ាសនាះសទបុ៉ដន្រយុ

ដដលពពះោននំាមកសលើពបសទសសអសីុពទាសនះមានចំនួនសពចើនឆពកដលងនិង

មានពិសដ៏ស្ហាវ។ការទិចរបស់វាសៅសលើមនុសសេនិងសត្ទំាងឡាយសធ្ើ

ឱ្យចុកចាប់យ៉ង ល្ា ំង។ពពះពទង់ោនដញករាសសរ្បស់ពទង់សចញពីស្សន៍

សអសីុពទាសហើយមិនសធ្ើឱ្យពួកសគរងទុក្ខសោយស្រសត្រយុមកសលើសត្ទំាង

អស់របស់ពួកសគសឡើយ។

 បនាទា ប់មកពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនបញជាលូ នសសចក្ីសវទនាមួយសទៀត

ជាជំងឺអាសន្សរាគមកសលើសគ្ពកបីរបស់ពួកស្សន៍សអសីុពទាសហើយក្ុង

សពលជាមួយគ្្សនាះពទង់ោនការោរពគប់ទំាងសគ្ពកបីរបស់ស្សន៍សហសពពើរ

សហើយគ្ម នសត្ណាមួយពតរូវស្លា ប់សនាះសឡើយ។   

សសចក្ីសវទនាបនាទា ប់មកសទៀតគឺជាបលូសសកើតសឡើងដល់ទំាងមនុសសេនិងសត្

សហើយពួកពគរូមន្អាគមទំាងអស់មិនអាចការោរខលាួនឱ្យរចួ្ុតពីការសនះោន

សទ្ើយ។រចួបនាទា ប់មកពពះអមាច ស់ពទង់ោនបញជាលូ នសសចក្ីសវទនាមកសលើពបសទស

សអសីុពទាជាពពិលនិងសភលាើងោយគ្្ជាមួយស្លាកបសនាទា រនិងរនទាះ។សពលសវោ

ឆនសសចក្ីសវទនានីមួយៗពតរូវោន្្ល់មកជាមុនមុននឹងសកើតសឡើងជាសហតុ

ដដលសគមិនអាចនិយយថ្វាសកើតសទ្ើងសោយឆចដន្យសនាះសឡើយ។ពពះោន

បង្ហា ញពោប់ដល់ស្សន៍សអសីុពទាឱ្យស�ើញថ្ដ្នដីទំាងមលូលសថាិតសៅសពកាម

ការពគប់ពគងឆនពពះរបស់ស្សន៍សហសពពើរដដលទំាង្្គរោន់និងពពលឹងក៏

ស្្ប់បង្្គ ប់តាមពពះសលូរសសៀងពទង់ដដរ។ផ្សរ៉ានជាសសច្ដដលមានអំនួត

ដដលធ្លា ប់ោនសួរថ្“សតើនរណាជាពពះអមាច ស់ដដលអញគួរដតស្្ប់បង្្គ ប់

នលូវពពះសលូរសសៀងរបស់ពទង់?”សនាះពទង់ោនបនាទា បខលាួនសហើយមានពពះ

បនទាលូលថ្“ទលូលបង្គំោនសធ្ើោប...ពពះអមាច ស់ពទង់សុចរតិសហើយទំាងទលូល

បង្គំនិងរាសសរ្បស់ទលូលបង្គំទំាងអស់គឺជាមនុសសេទុចចរតិ»។ពទង់ោនសំុអង្រ



ទំពវ័រ-162-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ដល់សោកម៉លូសសជាអ្កអង្រពពះជំនួសពទង់សលូមឱ្យ្្គរនិងស្លាកបសនាទា រដ៏

ស្ហាវោនឈប់សៅ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក៩

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះថ្កំុបីឲ្យអ្កពោជញាអួតពីពោជាញា របស់

ខលាួនសឡើយក៏កំុឲ្យមនុសសេ្ លា ំងពលូដកអួតពីកំឡាំងខលាួនឬអ្កមានអួតពីពទព្យ

សម្ត្ិរបស់ខលាួនដដរឯអ្កដដលអួតសនាះពតរូវឲ្យអួតដតពីសសចក្ីសនះវញិគឺថ្

ខលាួនមានសយបល់សហើយក៏ស្្គ ល់ដល់អញថ្អញជាពពះសយហលូវ៉ាដដល

សពោស្ សាយសសចក្ីសប្ុរសសសចក្ីយុត្ិធម៌និងសសចក្ីសុចរតិសៅដ្នដី

ដ្ិតអញរកីរាយចិត្ចំសោះសសចក្ីទំាងសនាះសហើយសនះជាពពះបនទាលូលឆន

ពពះសយហលូវ៉ា។សយសរមា៩:២៣-២៤

ចន្ទ-៣១ ម្ររា 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:កំុឲ្យសមើលខលាួនថ្មានពោជាញា សឡើយចលូរ

សកាត ល្ា ចដល់ពពះសយហលូវ៉ាវញិសហើយសចៀសសចញពីសសចក្ីអាពកក់សៅ

សនាះនឹងោនជាសសចក្ីសុខសសរួលដល់សរឆសឯងសហើយជាធ្តុសសើមដល់

្្អឹងឯង។សុភាសិត៣:៧-៨

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការបែិនសធន៍មិនកពមស្តេ ប់បគ្រា ប់កពះ

 បនាទា ប់មកពពះអមាច ស់ោនបញជាលូ នសសចក្ីសវទនាដ៏ស្ហាវមួយមក

សទៀតគឺសត្កណ្លូ ប។សសច្សុខចិត្ទទួលសសចក្ីសវទនាជាជាងចុះចលូល

ចំសោះពពះ។ពទង់ោនស�ើញនគររបស់ពទង់ទំាងមលូលសថាិតសៅសពកាមការ

អស្ច រ្យដ៏គួរឱ្យភវ័យ ល្ា ចរបស់ពពះសោយគ្ម នការសស្កស្្យសពកាយបនាទា ប់

មកពពះពទង់ោនបញជាលូ នភាពងងឹតមកពគបដណ្ប់សលើពបសទសសអសីុពទាទំាង

មលូល។មនុសសេម្ាមិនពគ្ន់ដតមិនមានពនលាឺបុ៉សណាណ ះសទបុ៉ដន្បរយិកាសមាន

ការអួរអាប់យ៉ង ល្ា ំងសធ្ើឱ្យសគដកដសងហាើមទំាងពិោកបុ៉ដន្ស្សន៍សហសពពើរមាន

បរយិកាសបរសុិទ្ធនិងពនលាឺពគប់ពគ្ន់សៅកុ្ងកដនលាងដដលពួកសគរស់សៅ។

សសចក្ីសវទនាដ៏ស្វហាវមួយសទៀតដដលពពះោនបញជាលូ នមកសលើពបសទស

សអសីុពទាគឺធងាន់ធងារជាងសសចក្ីសវទនាទំាងបុ៉នាម នពីមុនមក។សសច្និងសង្



ពពះោនសបើកសដម្ងឱ្យស�ើញពពះសចស្្របស់ពទង់-ទំពវ័រ-163-

ដដលថ្្យបង្គំរលូបពពះសៅដតពបឆំាងសៅនឹងការសស្ើសំុចុងសពកាយរបស់សោក

ម៉លូសស។ស្សន៍សអសីុពទាចង់ឱ្យសសច្អនុញ្ញា តឱ្យស្សន៍សហសពពើរចាកសចញ

ពីពបសទសសអសីុពទា។សោកម៉លូសសោនទលូលសៅផ្សរ៉ាននិងស្សន៍សអសីុពទាទំាង

អស់ពពមទំាងស្សន៍អីុសស្ដអលនលូវ្លប៉ះោល់យ៉ងជាក់ោក់របស់

សសចក្ីសវទនាចុងសពកាយសនះ។សៅយប់សនាះមានការភវ័យ ល្ា ចយ៉ង ល្ា ំង

ោនសកើតមកសលើស្សន៍សអសីុពទាសហើយមានសិររីងុសរឿងោនសកើតសឡើងដល់

ស្សន៍សហសពពើរទំាងមលូលគឺជាការពោរឰពិធីបុណ្យរលំងដ៏ឧឡារកិ។

 វាគឺជាការលំោកណាស់សពមាប់សសច្ឆនពបសទសសអសីុពទានិងមនុសសេ

អំនួតដដលថ្្យបង្គំរលូបពពះក្ុងការយល់ពពមចុះចាញ់ចំសោះសសចក្ីពតរូវការ

របស់ពពះឆនស្ថា នសួគ៌។សសច្សសរុកសអសីុពទាយល់ពពមចុះចាញ់យ៉ងយឺតជា

ទីបំ្ុត។សៅសពលដដលកំពុងសថាិតសៅសពកាមការប៉ះទង្គិចដ៏ឈឺចាប់ពទង់

ោនបនទាន់ពពះទវ័យចុះចាញ់បន្ិចបុ៉ដន្សៅសពលដដលការប៉ះទង្គិចពតរូវោន

យកសចញសៅវញិពពះអង្គោនដកយកមកវញិនលូវអ្ីៗទំាងអស់ដដលពទង់

ោនពបទានដល់ពួកសគ។សទាះបីជាពពះោននំាមកនលូវសសចក្ីសវទនាឱ្យសកើត

សឡើងដល់សសរុកសអសីុពទាមួយសហើយមួយសទៀតយ៉ងដលូសច្ះក៏សោយក៏សសច្អង្គ

សនះសៅដតមានពពះទវ័យរងឹរលូសចំសោះសសចក្ីសពកាធរបស់ពពះដដដល។សសច្

សៅដតមានះក្ុងការបះសោររបស់ពទង់សទាះបីជាបនាទា ប់ពីពបសទសសអសីុពទាពតរូវ

ោនវនិាសហិនសហាចក៏សោយ។

 សោកម៉លូសសនិងសអើរ ៉នុោនទលូលដល់សសច្ផ្សរ៉ាននលូវ្លប៉ះោល់ឆន

សសចក្ីសវទនានីមួយៗដដលនឹងសកើតសឡើងតាមការបដិសសធន៍របស់ពទង់ក្ុង

ការអនុញ្ញា តឱ្យពបជាជនអីុសស្ដអលចាកសចញពីពបសទសរបស់ពទង់។សរៀងរាល់

សពលដដលពទង់ោនទតស�ើញសសចក្ីសវទនាទំាងសនាះសកើតមកពិតពោកដ

ដលូចជាពួកគ្ត់ោនពោប់ដមនដតពទង់សៅដតមិនចុះចាញ់ដដដល។ដំបលូង

ពទង់អនុញ្ញា តឱ្យសគពតឹមដតថ្្យយញញាបលូជាដល់ពពះសៅក្ុងទឹកដីឆនពបសទស

សអសីុពទាដតបុ៉សណាណ ះបុ៉ដន្បនាទា ប់ពីពពះោនសធ្ើឲ្យពបសទសសអសីុពទាឈឺចាប់

សោយស្រសសចក្ីសពកាធរបស់ពពះមកពទង់ោនអនុញ្ញា តឱ្យដតមនុសសេពបរុសៗ

សចញសៅដតបុ៉សណាណ ះ។បនាទា ប់ពីពបសទសសអសីុពទាសឹងដតពតរូវោនបំផ្លា ញ

សោយសសចក្ីសវទនាឆនសត្កណ្លូ បសនាះមកពទង់ោនអនុញ្ញា តឱ្យកលូននិង



ទំពវ័រ-164-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពបពន្ធបស់សគសចញសៅោនបុ៉ដន្មិនោនអនុញ្ញា តឱ្យយកសគ្ពកបីសៅជា

មួយសទ។បនាទា ប់មកសោកម៉លូសសោនទលូលដល់សសច្ថ្សទវតាឆនពពះនឹង

សមាលា ប់កលូនច្ងរបស់ពួកសគ។

 សសចក្ីសវទនានីមួយៗោនសកើតសឡើងកាន់ដតជិតសឡើងៗសហើយធងាន់ធងារ

សឡើងៗ។សហើយសសចក្ីសវទនាសលើកសនះគឺជាសសចក្ីសវទនាយ៉ង ល្ា ំងគួរឱ្យ

ល្ា ចជាងសសចក្ីសវទនាមុនៗទំាងបុ៉នាម នទំាងអស់។បុ៉ដន្សសច្ដ៏មានអំនួត

អង្គសនះសៅដតមានសសចក្ីសពកាធយ៉ងឆពកដលងសហើយមិនពពមបនាទា បខលាលូន

ដដដល។សហើយសៅសពលដដលបណ្ាជនសអសីុពទាោនស�ើញការសរៀបចំដ៏ធំ

អស្ច រ្យដដលបណ្ាជនអីុសស្ដអលោនសធ្ើសៅយប់ដ៏គួរភវ័យ ល្ា ចសនាះ

ពួកសគោនសសើចចំអកសៅនឹងនិមិត្រលូបឆនឈ្មដដលសគោនោបសៅនឹង

ពកបទ្ារ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក១១

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះថ្កំុបីឲ្យអ្កពោជញាអួតពីពោជាញា របស់

ខលាួនសឡើយក៏កំុឲ្យមនុសសេ្ លា ំងពលូដកអួតពីកំឡាំងខលាួនឬអ្កមានអួតពីពទព្យ

សម្ត្ិរបស់ខលាួនដដរឯអ្កដដលអួតសនាះពតរូវឲ្យអួតដតពីសសចក្ីសនះវញិគឺថ្

ខលាួនមានសយបល់សហើយក៏ស្្គ ល់ដល់អញថ្អញជាពពះសយហលូវ៉ាដដល

សពោស្ សាយសសចក្ីសប្ុរសសសចក្ីយុត្ិធម៌និងសសចក្ីសុចរតិសៅដ្នដី

ដ្ិតអញរកីរាយចិត្ចំសោះសសចក្ីទំាងសនាះសហើយសនះជាពពះបនទាលូលឆន

ពពះសយហលូវ៉ា។សយសរមា៩:២៣-២៤



រាសសអីុ្សស្ដអលសភៀសខលាួនសចញពីទាសភាព-ទំពវ័រ-165-

១៦

រាង្សតេេុីកស្ដេលន្ៀសខលាួននចញពីទាសភាព

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរនិក្ខមនំ ១២:២៩-១៥:១៩)

អង្គារ-១ ្រុម្ភៈ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:គឺសោយសពោះពពះសយហលូវ៉ាពទង់សសឡាញ់

ឯងរាល់គ្្វញិសហើយសោយសពោះពទង់ចង់កាន់តាមសសចក្ីសម្្ដដល

ពទង់ោនស្្និងពួកអយ្យសកាឯងោនជាពទង់នំាឯងសចញមកសោយ

ពពះហស្ដ៏មានពពះសចស្្សហើយោនសោះឯងពី្ ទាះពួកោវបំសរ ើគឺពី

កណ្ាប់ឆដឆនផ្សរ៉ានជាសសច្សសរុកសអសីុពទាមកដលូសច្ះចលូរដឹងថ្ពពះសយហលូវ៉ា

ជាពពះឆនឯងពទង់ពិតជាពពះសហើយគឺជាពពះសស្ម ះពតង់ដដលពទង់កាន់តាម

សសចក្ីសញ្ញា សហើយនឹងសសចក្ីសប្ុរសដរាបដល់ទំាងោន់ដំណរបស់

ពួកអ្កដដលសសឡាញ់ពទង់សហើយកាន់តាមបញញាត្របស់ពទង់។

សចាទិយកថ្៧:៨-៩

 កលូនសៅអីុសស្ដអលោនសធ្ើតាមការដណនំាដដលពពះោនពោប់ដល់

ពួកសគសហើយខណៈសពលដដលសទវតាឆនសសចក្ីស្លា ប់ោនយងកាត់ពី្ទាះ

មួយសៅ្ទាះមួយក្ុងចំសណាម្ទាះរបស់ស្សន៍សអសីុពទាសនាះពួកអីុសស្ដអល

ោនសរៀបចំខលាួនរចួជាសសសចសពមាប់ការសធ្ើដំសណើ ររបស់ពួកសគសហើយសគកំពុង

រង់ចំាសសច្ដ៏រងឹរលូសនិងនាមឺុនរបស់ពទង់អនុញ្ញា តឱ្យពួកសគសចញសៅដតបុ៉សណាណ ះ។

 «រឯីសៅកណ្ាលអពធ្ពតក្ុងយប់សនាះពពះសយហលូវ៉ាពទង់ក៏វាយកំសទច

អស់ទំាងកលូនច្ងសៅសសរុកសអសីុពទាចាប់តំាងពីបុពតច្ងរបស់ផ្សរ៉ានដដល

គង់សលើបលលាវ័ងករាជ្យរហលូតដល់កលូនច្ងអ្កសទាសសៅក្ុងគុកពពមទំាងកលូន

ច្ងឆនអស់ទំាងសត្្ងផ្សរ៉ានពទង់ក៏សតើនសទ្ើងទំាងយប់ពពមទំាងពួក



ទំពវ័រ-166-សរឿងឆនការសពោសសោះ

មហាតលិកពទង់និងពួកស្សន៍សអសីុពទាទំាងអស់គ្្សនាះក៏ឮសដពមកពទសហាយំ

សៅក្ុងសសរុកសអសីុពទាដ្ិតគ្ម ន្ទាះឯណាមួយដដលមិនមានម្ាក់ស្លា ប់សនាះសទ

ផ្សរ៉ានពទង់មានបនទាលូលសៅម៉លូសសនិងសអើរ ៉នុមកទំាងយប់ពោប់ថ្ចលូរឯងរាល់

គ្្សពកាកសទ្ើងនំាគ្្សចញពីកណ្ាលរាសសអ្ញសនះសៅពពមទំាងកលូនសៅ

អីុសស្ដអលទំាងអស់គ្្្ងចលូរសៅថ្្យបង្គំដល់ពពះសយហលូវ៉ាដលូចជាឯង

រាល់គ្្ោនសលូមសនាះចុះចលូរនំាទំាងហ្លូងសចៀមហ្ួងសគ្សៅ្ងដលូចជាោន

សលូមសហើយសៅចុះសហើយសលូមឱ្យពរដល់អញ្ង។ពួកស្សន៍សអសីុពទាក៏បង្ខំ

ពួកអីុសស្ដអលឱ្យសចញសៅជាពបញាប់ពីសសរុករបស់ពួកសគសោយោក្យថ្

សយើងស្លា ប់ទំាងអស់គ្្សហើយ។

 «ពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលក៏យកសមសៅដដលមិនទាន់ោក់ដំដបរនិង

ស្្ចសពមាប់ោយសមសៅរុកំ្ុងអាវសគលីសៅ។ក៏សធ្ើតាមបង្្គ ប់ម៉លូសសគឺសគសលូម

សពគឿងមាសសពគឿងពោក់និងស្អាវពីស្សន៍សអសីុពទាសហើយពពះសយហលូវ៉ា

ពទង់ក៏សធ្ើឱ្យពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលោនពបកបសោយគុណឆនស្សន៍សអសីុពទា

ដល់សម៉លាះោនជាសគដចកឱ្យតាមដដលសលូមសហើយសនាះសគក៏បងហាិនបសង្ហា ចដល់

ពួកស្សន៍សអសីុពទា។

 ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនសបើកសដម្ងពីការសនះឱ្យសោកអវ័ពោហាំស�ើញ

តំាងពីមុនសរឿងសនះោនសកើតសឡើងពបដហល៤០០ឆំ្ា«រចួពទង់មានបនទាលូល

ពោប់អាប់រ៉ាមថ្ចលូរដឹងជាពោកដថ្ពលូជឯងនឹងពតរូវសៅជាអ្កដឆទសៅសសរុក

មួយដដលមិនដមនជាសសរុករបស់្ងខលាួនសហើយពតរូវបំសរ ើពួកសសរុកសនាះដដល

សគនឹងសងកត់សងកិនឯងអស់រវាង៤០០ឆំ្ាដតអញនឹងជំនំុជពមះស្សន៍ដដល

ឯងពតរូវបំសរ ើសនាះរចួពីសនាះមកពលូជឯងនឹងសចញមកទំាងមានពទព្យសម្ត្ិជា

សពចើនវញិ»។សោកុប្ត្ិ១៥:១៣-១៤។

 «ក៏មានមនុសសេសន្ធឹកពគប់ដបបយ៉ងសៅជាមួយដដរពពមទំាងហ្លូងសគ្

ហ្លូងសចៀមជាហ្លូងសត្មានពបមាណសន្ធឹកណាស់»។កលូនសៅអីុសស្ដអល

ោនសធ្ើដំសណើ រសចញពីពបសទសសអសីុពទាជាមួយពទព្យសម្ត្ិជាសពចើនដដលមិន

ដមនជាកមមសិទ្ធិរបស់សសច្ផ្សរ៉ានសនាះសឡើយសពោះពួកសគមិនដដលោន



រាសសអីុ្សស្ដអលសភៀសខលាួនសចញពីទាសភាព-ទំពវ័រ-167-

លក់វាឱ្យសៅពទង់សទ។សោកយ៉កុបនិងកលូនពបរុសៗរបស់គ្ត់ោនយកហ្លូង

សចៀមនិងហ្លូងសគ្សៅជាមួយចលូលសៅក្ុងពបសទសសអសីុពទា។កលូនសៅអីុសស្ដអល

ោនកាលា យជាស្សន៍មួយដ៏មានចំនួនសពចើនឆពកដលងសហើយទំាងហ្លូងសចៀម

និងហ្លូងសគ្របស់ពួកសគោនសកើនសទ្ើងយ៉ងអស្ច រ្យ។ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោន

ជំនំុជពមះជនជាតិសអសីុពទាសោយការបញជាលូ នសសចក្ីសវទនាជាសពចើនមកសលើពួក

សគសហើយោនសធ្ើឱ្យពួកសគបង្ខំឱ្យរាសសរ្បស់ពទង់ចាកសចញសៅជាពបញាប់

ជាមួយអ្ីៗទំាងអស់ដដលពួកសគមាន។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក១២:២៩-៣៩

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះថ្កំុបីឲ្យអ្កពោជញាអួតពីពោជាញា របស់

ខលាួនសឡើយក៏កំុឲ្យមនុសសេ្ លា ំងពលូដកអួតពីកំឡាំងខលាួនឬអ្កមានអួតពីពទព្យ

សម្ត្ិរបស់ខលាួនដដរឯអ្កដដលអួតសនាះពតរូវឲ្យអួតដតពីសសចក្ីសនះវញិគឺថ្

ខលាួនមានសយបល់សហើយក៏ស្្គ ល់ដល់អញថ្អញជាពពះសយហលូវ៉ាដដល

សពោស្ សាយសសចក្ីសប្ុរសសសចក្ីយុត្ិធម៌និងសសចក្ីសុចរតិសៅដ្នដី

ដ្ិតអញរកីរាយចិត្ចំសោះសសចក្ីទំាងសនាះសហើយសនះជាពពះបនទាលូលឆន

ពពះសយហលូវ៉ា។សយសរមា៩:២៣-២៤



ពុធ-២ ្រុម្ភៈ 

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ល្អដល់អស់អ្កដដលរង់ចំា

ពទង់គឺដល់ពពលឹងឆនអ្កណាដដលដសង្រកពទង់សបើមនុសសេនឹងសង្ឹមដល់

សហើយរង់ចំាសសចក្ីសសង្ង្្គ ះរបស់ពពះសយហលូវ៉ាឥតោរម្ភពពរួយសនាះល្អ

សហើយ។បរសិទវ៣:២៥-២៦

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការទវ័លកចក

 «កាលផ្សរ៉ានោនឱ្យសគសៅសហើយសនាះពពះពទង់មិនោននំាសគតាម

្លាលូវកាត់សសរុករបស់ស្សន៍ភីលីសទាីនសទសទាះសបើ្លាលូវសនាះជិតក៏សោយដ្ិត


ពពះពទង់មានបនទាលូលថ្ ល្ា ចដពកងសគស�ើញចមបាងំសហើយរស្យចិត្រចួ



ទំពវ័រ-168-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពតឡប់សៅឯសសរុកសអសីុពទាវញិគឺពទង់ោននំាសគសដើរវាងតាម្លាលូវទីរសហាស្ថា ន

ដក្រសមុពទពកហមវញិ។ពួកកលូនសៅអុសសី្ដអលក៏សទ្ើងសចញពីសសរុកសអសីុពទា

សៅម៉លូសសក៏យក្្អឹងយ៉លូដសបសៅជាមួយដដរដ្ិតយ៉លូដសបោនចាប់ពួកកលូន

សៅអីុសស្ដអលឱ្យស្្សោយថ្ពពះពទង់នឹងសពោសឯងរាល់គ្្ជាមិន្ន

សនាះពតរូវយក្្អឹងអញពីទីសនះសទ្ើងសៅជាមួយ្ង»។

 «សគក៏សចញពីលិកលូតសៅដំសទ្ើងពតស្លសៅឯសសរុកសអថ្មពតង់

ដក្រទីរសហាស្ថា ន។សៅសវោឆ្ងាពពះសយហលូវ៉ាពទង់ដតងយងសៅមុខសគក្ុង

បសង្្គ លពពកសដើម្ីនឹងនំា្លាលូវសហើយសៅសវោយប់ពទង់យងក្ុងបសង្្គ ល

សភលាើងសដើម្ីនឹងបំភលាឺសគពបសយជន៍ឱ្យសគសដើរោនទំាងយប់ទំាងឆ្ងាសហើយ

បសង្្គ លពពកដដលសពមាប់សពលឆ្ងានិងបសង្្គ លសភលាើងដដលសពមាប់សពល

យប់សនាះមិនោន្យសចញពីសគសទ្ើយ»។

 ពពះជាមាច ស់ពទង់ោនពជាបថ្ស្សន៍ភីលីសទាីននឹងមិនអនុញ្ញា តឱ្យ

ពួកអីុសស្ដអល្លាងកាត់ទឹកដីរបស់ពួកសគសទ។ពួកសគនឹងនិយយពីស្សន៍

អីុសស្ដអលថ្ពួកអ្កឯងោនលួចរបស់ពទព្យពីសៅហ្ាយខលាួនសៅសសរុក

សអសីុពទាមកសហើយដ្មទំាងោនសធ្ើសង្ង្្គ មជាមួយពួកសគសទៀត្ង។ដលូសច្ះ

សហើយោនជាពពះសយហលូវ៉ាពទង់សលចមកឯពួកសគជាពពះដ៏មានសមត្ាករណុា

និងជាពពះឆនការជំនំុជពមះសោយនំាពួកសគកាត់តាម្លាលូវសមុពទវញិ។ 

 ពពះអមាច ស់ពទង់ោនពោប់ម៉លូសសឱ្យោនដឹងថ្សសច្ផ្សរ៉ាននឹង

សដញតាមពួកសគសហើយពទង់ោនដឹកនំាគ្ត់ឱ្យសៅសោះជំរស្ំ្ក់សៅពីមុខ

សមុពទវញិ។ពពះពទង់ោនមានពពះបនទាលូលមកម៉លូសសថ្ពពះអង្គនឹងពតរូវ

តសមកើងសឡើងសៅចំសោះសសច្ផ្សរ៉ាននិងពួកពលបរវិាររបស់ពទង់ទំាងអស់។

 បនាទា ប់ពីស្សន៍សហសពពើរោនសចញពីពបសទសសអសីុពទាោនពីរបីឆ្ងាមក

មានជនជាតិសអសីុពទាោនចលូលសៅទលូលសសច្ផ្សរ៉ានថ្ពួកអីុសស្ដអល

ោនរត់រចួសៅសហើយសហើយពួកសគនឹងមិនវលិមកបំសរ ើសយើងវញិសទៀតសទ។

  សហើយពួកសគោនយំសស្កសោយសពោះសគោនអនុញ្ញា តឱ្យ

ពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលចាកសចញពីសសរុកសអសុីពទាដលូសច្ះ។ពួកសគោន្តបង់ជា



រាសសអីុ្សស្ដអលសភៀសខលាួនសចញពីទាសភាព-ទំពវ័រ-169-

ដំណំសោយអ្កបំសរ ើរបស់សគពតរូវោនដកហលូតយកសចញអស់ដលូសច្ះសហើយពួក

សគមានការស្្យសពកាយជាពន់សពកសោយសគោនយល់ពពមអនុញ្ញា តឱ្យពួក

សនាះសចញសៅ។សទាះបីជាពួកសគោនទទួលការឈឺចាប់យ៉ងធងាន់ធងារសោយ

ការជំនំុជពមះរបស់ពពះក៏សោយក៏ពួកសគមានចិត្រងឹទទឹងសោយការជំទាស់

ជាបន្សៅសទៀតសធ្ើឱ្យសគោនសសពមចចិត្ថ្សគនឹងសដញតាមនំាយកកលូនសៅ

អីុសស្ដអលពតឡប់មកសសរុកសអសីុពទាវញិសោយបង្ខំ។សសច្ោនយកកងទវ័ព

ជាសពចើននិងរសទះចមបាងំពោំមួយរយសហើយសដញតាមពួកអីុសស្ដអល

សដើម្ីនំាសគពតឡប់មកវញិសៅសពលដដលពួកសគោនដំសទ្ើងពតស្លសៅ

ដក្រសមុពទ។

 កាលផ្សរ៉ានចលូលសៅជិតសនាះពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលសគសងើបដភ្ក

សទ្ើងស�ើញពួកស្សន៍សអសីុពទាមកតាមដលូសច្ះក៏មានសសចក្ីតក់សលាុតយ៉ង

ល្ា ំងសហើយដសសកអំោវនាវដល់ពពះសយហលូវ៉ាពពមទំាងស្ីបសនាទា សដល់ម៉លូសស

ថ្សតើសោយសពោះដតគ្ម ន្លាលូវសៅសសរុកសអសីុពទាោនជាអ្កនំាសយើងរាល់គ្្

មកឱ្យពតរូវស្លា ប់សៅទីរសហាស្ថា នសនះដលូសច្ះ?សហតុអ្ីោនជាអ្កពបពពឹត្

ចំសោះសយើងរាល់គ្្យ៉ងសនះគឺដដលនំាពួកសយើងរាល់គ្្សចញពីសសរុកសអសីុពទា

មកដលូសច្ះ?កាលសៅសសរុកសអសីុពទាសៅសទ្ើយសតើសយើងរាល់គ្្មិនោននិយយ

សសចក្ីសនះឯងនឹងអ្កសទឬអីថ្កំុឱ្យមកវវីរនឹងសយើងរាល់គ្្សទ្ើយចលូរទុកឱ្យ

សយើងសៅបំសរ ើស្សន៍សអសីុពទាចុះ?ដ្ិតដដលសយើងរាល់គ្្ោនសៅបំសរ ើស្សន៍

សអសីុពទាសនាះវសិសសជាជាងស្លា ប់សៅទីរសហាស្ថា នសនះដតម៉លូសសស្លាើយតបថ្

កំុ ល្ា ចអីឈប់សិនចំាសមើលសសចក្ីសសង្ង្្គ ះរបស់ពពះសយហលូវ៉ាដដលពទង់នឹង

សពោសដល់អ្ករាល់គ្្សៅឆ្ងាសនះដ្ិតពួកស្សន៍សអសីុពទាដដលអ្ករាល់គ្្

ោនស�ើញសៅឆ្ងាសនះសនាះនឹងដលងស�ើញសទៀតជាដរាបសៅពពះសយហលូវ៉ា

ពទង់នឹងចបាងំជំនួសអ្ករាល់គ្្ឯអ្ករាល់គ្្នឹងសៅដតសសងាៀមវញិ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក១០៥:២៦-៤៥

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះថ្កំុបីឲ្យអ្កពោជញាអួតពីពោជាញា របស់



ទំពវ័រ-170-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ខលាួនសឡើយក៏កំុឲ្យមនុសសេ្ លា ំងពលូដកអួតពីកំឡាំងខលាួនឬអ្កមានអួតពីពទព្យ

សម្ត្ិរបស់ខលាួនដដរឯអ្កដដលអួតសនាះពតរូវឲ្យអួតដតពីសសចក្ីសនះវញិគឺថ្

ខលាួនមានសយបល់សហើយក៏ស្្គ ល់ដល់អញថ្អញជាពពះសយហលូវ៉ាដដល

សពោស្ សាយសសចក្ីសប្ុរសសសចក្ីយុត្ិធម៌និងសសចក្ីសុចរតិសៅដ្នដី

ដ្ិតអញរកីរាយចិត្ចំសោះសសចក្ីទំាងសនាះសហើយសនះជាពពះបនទាលូលឆន

ពពះសយហលូវ៉ា។សយសរមា៩:២៣-២៤

ពពហស្បតិ៍-៣ ្រម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដតសវោណាដដលទលូលបង្គំភវ័យ

សនាះទលូលបង្គំនឹងទុកចិត្ដល់ពទង់។ទំនុកតសមកើង៥៦:៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការរនំដាះនៅសមុកទកកហម

 រាសសអីុ្សស្ដអលោនដលងទុកចិត្សៅសលើពពះយ៉ងឆាប់រហវ័ស!សគ

ោនស�ើញការជំនំុជពមះរបស់ពពះមកសលើស្សន៍សអសីុពទាសដើម្ីបង្ខំឱ្យសសច្

អនុញ្ញា តឱ្យពួកសគសចញសៅបុ៉ដន្សៅសពលដដលទំនុកចិត្សៅសលើពពះរបស់

ពួកសគពតរូវោនស្កល្ងពួកសគោនរអ៊លូរទំាសទាះបីជាពួកសគោនស�ើញ

ភស្ុតាងឆនអំណាចរបស់ពទង់សៅក្ុងការរសំោះពួកសគយ៉ងអស្ច រ្យក៏សោយ។

ជំនួសឱ្យការទុកចិត្សៅសលើពពះជាចំាោច់្នមិនោនសគដបរជារអ៊លូរទំាោក់

សោកម៉លូសសដ៏សស្ម ះពតង់សោយរឭំកគ្ត់នលូវោក្យសពចន៍ដ៏គ្ម នជំសនឿទំាងឡាយ

របស់ពួកសគដដលសគោនសោលកាលពីសគសៅក្ុងសសរុកសអសីុពទា។ពួកសគោន

សចាទពបកាន់គ្ត់ថ្ជាអ្កសធ្ើឱ្យពួកសគពគប់ៗគ្្ទទួលសសចក្ីទុក្ខពពរួយ។

សោកម៉លូសសោនសលើកទឹកចិត្ដល់ពួកសគឱ្យទុកចិត្សលើពពះសហើយដកយកនលូវ

អាកប្កិរយិគ្ម នជំសនឿសចញសនាះពួកសគនឹងស�ើញនលូវការដដលពពះសយហលូវ៉ា

នឹងសធ្ើសពមាប់ពួកសគ។សោកម៉លូសសោនដសសកអំោវនាវសោយសស្ម ះអស់ពី

ចិត្សៅពពះសដើម្ីឱ្យពទង់រសំោះរាសសស្ពជើសសរ ើសរបស់ពទង់ឱ្យរចួ្ុតពីសពគ្ះ

ថ្្ក់សនះ។

 «រចួពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនមានពពះបនទាលូលសៅកាន់សោកម៉លូសសថ្



រាសសអីុ្សស្ដអលសភៀសខលាួនសចញពីទាសភាព-ទំពវ័រ-171-

ឯងអំោវនាវរកអញសធ្ើអីចលូរពោប់ដល់ពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលថ្ឱ្យសដើរ

សៅមុខសៅឯឯងពតរូវសលើកដំបងលលូកឆដសៅសលើសមុពទដញកទឹកសចញពីគ្្

សដើម្ីឱ្យពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលោនសដើរតាមដីសគ្កសៅកណ្ាល

សមុពទ»។ពពះសយហលូវ៉ាោនសធ្ើឱ្យម៉លូសសយល់ថ្ពទង់នឹងសធ្ើការជំនួសរាសស្

របស់ពទង់និងថ្សសចក្ីពតរូវការចំាោច់របស់ពួកសគគឺជាឱកាសរបស់ពទង់។

សៅសពលដដលពួកសគសធ្ើដំសណើ រោនកាន់ដតឆាងា យណាស់សៅសហើយសនាះ

សោកម៉លូសសសៅដតជំរញុឱ្យពួកសគសធ្ើដំសណើ រសៅមុខបន្សៅសទៀតសោយថ្

គ្ត់អាចយកដំបងដដលពពះោនពបទានឱ្យសនាះសពមាប់ដញកទឹកសចញ

ពីគ្្ោន។

 «ឯអញអញនឹងបណ្ាលឱ្យពួកស្សន៍សអសីុពទាមានចិត្រងឹទទឹង

ចលូលសៅតាមឯងរាល់គ្្សនាះអញនឹងោនកិត្ិសវ័ពទាសោយឈ្ះផ្សរ៉ាននិង

កងទវ័ពពទង់សហើយនិងអស់ទំាងរសទះចមបាងំពពមទំាងពួកពលសសះពទង់

្ង។សនាះពួកស្សន៍សអសីុពទាសគនឹងដឹងថ្អញជាពពះសយហលូវ៉ាពិតគឺក្ុង

កាលដដលអញោនកិត្ិសវ័ពទាសោយឈ្ះផ្សរ៉ាននិងអស់ទំាងរសទះចមបាងំ

សហើយនិងពួកពលសសះពទង់ដលូសច្ះ។សនាះសទវតាឆនពពះដដលោននំាមុខពួក

អីុសស្ដអលពទង់ក៏ពតឡប់សៅសៅឯ្ងសពកាយវញិសហើយបសង្្គ លពពក

ក៏សចញពីមុខសៅសៅ្ងសពកាយដដរពពកសនាះសថាិតសៅជាកណ្ាល

ពួកស្សន៍សអសីុពទានិងពួកអីុសស្ដអលក៏ងងឹត្ងមា្ខ ងសហើយភលាឺ្ងមា្ខ ង

សៅសវោយប់ោនជាពួកទំាងពីរសនាះមិនោនមកជិតគ្្សៅសវោយប់សនាះ

សទ្ើយ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក១៤

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះថ្កំុបីឲ្យអ្កពោជញាអួតពីពោជាញា របស់

ខលាួនសឡើយក៏កំុឲ្យមនុសសេ្ លា ំងពលូដកអួតពីកំឡាំងខលាួនឬអ្កមានអួតពីពទព្យ

សម្ត្ិរបស់ខលាួនដដរឯអ្កដដលអួតសនាះពតរូវឲ្យអួតដតពីសសចក្ីសនះវញិគឺថ្

ខលាួនមានសយបល់សហើយក៏ស្្គ ល់ដល់អញថ្អញជាពពះសយហលូវ៉ាដដល



ទំពវ័រ-172-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សពោស្ សាយសសចក្ីសប្ុរសសសចក្ីយុត្ិធម៌និងសសចក្ីសុចរតិសៅដ្នដី

ដ្ិតអញរកីរាយចិត្ចំសោះសសចក្ីទំាងសនាះសហើយសនះជាពពះបនទាលូលឆន

ពពះសយហលូវ៉ា។សយសរមា៩:២៣-២៤

សុព្រ-៤ ្រម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សពោះចិត្របស់ជនជាតិសនះោនពតឡប់ជា

ស្ពឹកវញិសគឮសោយពតសចៀកធងាន់សហើយសធមចដភ្កដពកងសមើលស�ើញនឹងដភ្ក

ស្្ប់ឮនឹងពតសចៀកសហើយយល់ក្ុងចិត្រចួសគដពបចិត្សហើយអញសពោសឲ្យ

សគោនជា។ម៉ាថ្យ១៣:១៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ផលាលូវននការរត់នគចខលាួនែ៏េស្ចា រ្យរបសក់ពះ

 ស្សន៍សអសីុពទាមិនអាចសមើលស�ើញកលូនសៅអីុសស្ដអលសទដ្ិត

ពពកឆនភាពងងឹតដ៏ពកាស់សៅពីមុខពួកសគបុ៉ដន្មានពពកភលាឺសៅ្ ងកលូន

សៅអីុសស្ដអលវញិ។ពពះអមាច ស់ពទង់ោនបង្ហា ញនលូវអំណាចរបស់ពទង់

ដលូសច្ះសដើម្ីស្កល្ងដល់រាសសរ្បស់ពទង់ថ្សតើពួកសគនឹងទុកចិត្ចំសោះ

ពទង់បនាទា ប់ពីការពបទាននលូវទីសំគ្ល់ឆនការយកពពះទវ័យទុកោក់និងសសចក្ី

សសឡាញ់របស់ពទង់ដល់ពួកសគនិងសដើម្ីស្ីបសនាទា សដល់ការគ្ម នជំសនឿ

និងការត្អលូញដត្អររបស់ពួកសគ។«សនាះម៉លូសសក៏សលើកឆដសៅសលើសមុពទសហើយ

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ពចានផ្ត់សមុពទសចញសោយកមាលា ំងខ្យល់ពី្ងសកើត

ដដលបក់ជាយ៉ង ល្ា ំងសពញមួយយប់សនាះពទង់សធ្ើឱ្យទឹកោនដញកសចញពីគ្្

ឱ្យសមុពទសៅជាសគ្កវញិរចួពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលសគក៏ចលូលសៅ

នាកណ្ាលសមុពទតាមដីសគ្កសហើយមានទឹកជាកំដ្ងសៅ្ងស្្ំនិង

្ងស្្ងសគ»។ទឹកោនសងើបសទ្ើងសហើយោនឈរដលូចជាជញ្ជា ំងទឹកកកទំាង

សង្ងខណៈដដលកលូនសៅអីុសស្ដអលោនសដើរសៅកណ្ាលសមុពទសលើ

ដីសគ្ក។

 កងទវ័ពសអសីុពទាកំពុងមានជវ័យជំនះសៅយប់សនាះសោយសង្ឹមថ្

កលូនសៅអីុសស្ដអលនឹងពតរូវពតឡប់សៅសៅសពកាមអំណាចរបស់សគស្រជា



រាសសអីុ្សស្ដអលសភៀសខលាួនសចញពីទាសភាព-ទំពវ័រ-173-

្មីវញិ។ពួកសគោនគិតថ្ពួកអីុសស្ដអលមិនអាចរត់សគចខលាួនោនសទ្ើយ

សពោះសៅពីមុខពួកសគមានសមុពទពកហមោតសន្ធឹងល្ឹងសល្ើយសហើយ

ពលទវ័ពដ៏សពចើនសន្ធឹកសនា្ធ ប់តាមពបកិតពីសពកាយ។សៅសពលពពឹកសឡើង

ខណៈដដលពួកសគោនដល់មាត់សមុពទអលូមាន្លាលូវសគ្កទឹកពតរូវោនដញក

សចញពីគ្្សហើយោនឈរដលូចជាជញ្ជា ំងសៅទំាងសង្ ង្លាលូវសហើយកលូនសៅ

អីុសស្ដអលោន្លាងសមុពទោនោក់កណ្ាលសៅសហើយសោយកំពុងដតសដើរ

សៅសលើដីសគ្ក។ពួកសគោនរង់ចំាមួយសសបក់សដើម្ីសសពមចចិត្ថ្សតីពតរូវ

សដញតាមសោយវធីិណា។ពួកសគោនខកចិត្ជា្ លា ំងសៅសពលដដលស្សន៍

សហសពពើរទំាងសនាះជិតធ្លា ក់ក្ុងអំណាចរបស់សគសៅសហើយសោយសគដឹងយ៉ង

ចបាស់ថ្គ្ម ន្លាលូវណាសបើកឱ្យពួកសគសៅក្ុងសមុពទសនះសទ្ើយ។ពួកសគក៏ោន

សសពមចចិត្សដញតាមពួកអីុសស្ដអល។

 «ពួកស្សន៍សអសីុពទាក៏ពបឹងសដញចលូលសៅពតង់កណ្ាលសមុពទតាម

សគពពមទំាងសសះផ្សរ៉ាននិងរសទះចមបាងំសហើយទំាងពលសសះពទង់្ង

សៅសវោយមពពឹកសនាះពពះសយហលូវ៉ាពទង់ក៏ទតពីបសង្្គ លសភលាើងសហើយនិង

ពពកសៅស�ើញពលទវ័ពស្សន៍សអសីុពទារចួពទង់បណ្ាលឱ្យសគជាពួកពលទវ័ព

ស្សន៍សអសីុពទាសកាោហលសទ្ើងក៏សធ្ើឱ្យរបលូតកង់ពីរសទះសគសចញឱ្យសគ

បរសោយពិោកោនជាពួកស្សន៍សអសីុពទានិយយថ្ចលូរសយើងរាល់គ្្

រត់ពីស្សន៍អីុសស្ដអលសនះសចញសៅដ្ិតពពះសយហលូវ៉ាពទង់ចបាងំនឹងសយើង

ជំនួសសគសហើយ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក១៣៦

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះថ្កំុបីឲ្យអ្កពោជញាអួតពីពោជាញា របស់

ខលាួនសឡើយក៏កំុឲ្យមនុសសេ្ លា ំងពលូដកអួតពីកំឡាំងខលាួនឬអ្កមានអួតពីពទព្យ

សម្ត្ិរបស់ខលាួនដដរឯអ្កដដលអួតសនាះពតរូវឲ្យអួតដតពីសសចក្ីសនះវញិគឺថ្

ខលាួនមានសយបល់សហើយក៏ស្្គ ល់ដល់អញថ្អញជាពពះសយហលូវ៉ាដដល

សពោស្ សាយសសចក្ីសប្ុរសសសចក្ីយុត្ិធម៌និងសសចក្ីសុចរតិសៅដ្នដី



ទំពវ័រ-174-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ដ្ិតអញរកីរាយចិត្ចំសោះសសចក្ីទំាងសនាះសហើយសនះជាពពះបនទាលូលឆន

ពពះសយហលូវ៉ា។សយសរមា៩:២៣-២៤

សៅរ៍-៥ ្រម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:មកចុះសយើងនឹងសពចៀងថ្្យពពះសយហលូវ៉ា

ចលូរសយើងសឡើងសំសឡងសោយអំណរដល់្ មោឆនសសចក្ីសសង្ង្្គ ះរបស់សយើង

ចលូរសយើងចលូលសៅចំសោះពទង់សោយអរពពះគុណចលូរសយើងសឡើងសំសឡងថ្្យ

ពទង់សោយទំនុកដំសកើងចុះដ្ិតពពះសយហលូវ៉ាពទង់ជាពពះយ៉ងធំសហើយជា

មហាកសេពតយ៉ងខ្ពស់សលើអស់ទំាងពពះ។ទំនុកតសមកើង៩៥:១-៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការរនំដាះចុងនកកាយ

 ស្សន៍សអសីុពទាោនកាលា ហានហ៊ានពប្ុយចលូលក្ុង្លាលូវដដលពពះោន

សរៀបចំសពមាប់រាសសរ្បស់ពទង់សហើយសទវតារបស់ពពះោនយងកាត់ពលទវ័ព

របស់សគពពមទំាងោនដកយកកង់រសទះចមបាងំរបស់ពួកសគ។  

 មានសសចក្ីសវទនាជា ល្ា ំង។ដំសណើ រសៅមុខរបស់ពួកសគយឺតជា

ទីបំ្ុតសហើយពួកសគក៏ចាប់ស្្ើមធ្លា ក់ចលូលសៅក្ុងបញ្ហា ។ពួកសគោននឹកស�ើញ

នលូវការជំនំុជពមះដដលពពះឆនស្សន៍សហសពពើរោននំាមកសលើពួកសគក្ុងពបសទស

សអសីុពទាសដើម្ីបង្ខំពួកសគឱ្យអនុញ្ញា តឱ្យជនជាតិអីុសស្ដអលសចញសៅសហើយ

ពួកសគោនគិតថ្ពពះនឹងពបគល់ពួកសគទំាងអស់សៅក្ុងកណ្ាប់ឆដរបស់

ស្សន៍អីុសស្ដអលមិន្ន។ពួកសគោនសសពមចចិត្ថ្ពពះកំពុងដតចបាងំ

ជំនួសកលូនសៅអីុសស្ដអលសហើយពួកសគមានសសចក្ីភវ័យ ល្ា ចយ៉ង ល្ា ំង

សហើយោនពបរុងសពបៀបពតឡប់ដបរសពកាយសដើម្ីរត់សគចពីពួកអីុសស្ដអល

សៅសពលដដល«ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនមានពពះបនទាលូលមកកាន់ម៉លូសសចលូរឯង

សលើកឆដសៅសលើសមុពទសៅសដើម្ីឱ្យទឹកោនហលូរពតឡប់ពគបសលើពួកស្សន៍

សអសីុពទាពពមទំាងរសទះនិងពួកពលទវ័ពសសះសគ្ង។

 «សនាះម៉លូសសក៏សលើកឆដសៅសលើសមុពទសហើយដល់ពពឹកសទ្ើងទឹកក៏ហលូរ

ពបសព្ចលូលសៅសៅកដនលាងធមមតាវញិពួកស្សន៍សអសីុពទាក៏នំាគ្្រត់សចញពី



រាសសអីុ្សស្ដអលសភៀសខលាួនសចញពីទាសភាព-ទំពវ័រ-175-

ទឹកបុ៉ដន្ពពះសយហលូវ៉ាពទង់្្ួលសគសៅកណ្ាលសមុពទសៅសហើយទឹកក៏

ពតឡប់មកពគបសលើអស់ទំាងរសទះនិងពួកពលសសះសហើយនិងពួកពលទវ័ព

ផ្សរ៉ានទំាងអស់ដដលោនចលូលសៅក្ុងសមុពទតាមពួកកលូនសៅអីុសស្ដអល

គ្ម នរចួអ្កណាមួយសស្ះសទ្ើយដតពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលោនសដើរសៅ

កណ្ាលសមុពទតាមដីសគ្កវញិសោយមានទឹកជាកំដ្ងសៅ្ងស្្ំនិង

្ងស្្ង។ដលូសច្ះសៅឆ្ងាសនាះឯងពទង់ោនជួយពួកអីុសស្ដអលឱ្យរចួពី

កណ្ាប់ឆដស្សន៍សអសីុពទាសហើយពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលោនស�ើញស ម្ ច

ពួកស្សន៍សអសីុពទារាយសៅតាមស្្រសមុពទក៏ោនស�ើញការយ៉ងធំដដល

ស្្ឆដពពះសយហលូវ៉ាោនសធ្ើដល់ស្សន៍សអសីុពទាសនាះសគក៏មានសសចក្ីសកាត

ល្ា ចដល់ពពះសយហលូវ៉ាសហើយក៏សជឿដល់ពទង់ពពមទំាងដល់ម៉លូសសជាអ្កបំសរ ើ

ពទង់្ង»។

 សៅសពលដដលស្សន៍សហសពពើរោនស�ើញស្្ពពះហសដ៏្អស្ច រ្យ

របស់ពពះក្ុងការបំផ្លា ញស្សន៍សអសីុពទាពួកសគោនរបួរមួគ្្ក្ុងចសពមៀង

និងការសសរសសើរតសមកើងដល់ពពះដ៏សោរសពញសោយការដឹងគុណ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក១៥:១-២១

ខចងចំា

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះថ្កំុបីឲ្យអ្កពោជញាអួតពីពោជាញា របស់

ខលាួនសឡើយក៏កំុឲ្យមនុសសេ្ លា ំងពលូដកអួតពីកំឡាំងខលាួនឬអ្កមានអួតពីពទព្យ

សម្ត្ិរបស់ខលាួនដដរឯអ្កដដលអួតសនាះពតរូវឲ្យអួតដតពីសសចក្ីសនះវញិគឺថ្

ខលាួនមានសយបល់សហើយក៏ស្្គ ល់ដល់អញថ្អញជាពពះសយហលូវ៉ាដដល

សពោស្ សាយសសចក្ីសប្ុរសសសចក្ីយុត្ិធម៌និងសសចក្ីសុចរតិសៅដ្នដី

ដ្ិតអញរកីរាយចិត្ចំសោះសសចក្ីទំាងសនាះសហើយសនះជាពពះបនទាលូលឆន

ពពះសយហលូវ៉ា។សយសរមា៩:២៣-២៤



ទំពវ័រ-176-សរឿងឆនការសពោសសោះ

១៧

ការនធ្ើែំន ើ្ ររបសស់្សន៍េុីកស្ដេល

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរនិក្ខមនំ ១៥:២៣-ជំ្ូក ១៨, ២៧)

អាទឆិត្យ-៦ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ជនទំាងឡាយសអើយចលូរទុកចិត្នឹងពទង់

ជានិចចចលូរអ្ករាល់គ្្បលាុងចិត្សៅចំសោះពទង់ពពះពទង់ជាទីពឹងពជកសពមាប់

សយើងខញាុំ។ទំនុកតសមកើង៦២:៨

 កលូនសៅអីុសស្ដអលោនសដើរក្ុងទីរសហាស្ថា នអស់រយៈសពល៣ឆ្ងាមិន

ស�ើញមានទឹកស្្អ តឱ្យពួកសគបរសិភាគសស្ះ។ពួកសគោនទទួលរងសពគ្ះ

សោយការសសសកទឹក«បណ្ាជនក៏ត្អួញដត្អរោក់ម៉លូសសថ្សតើសយើងមានអ្ី្ឹក?

សោកម៉លូសសក៏អំោវនាវដល់ពពះសយហលូវ៉ារចួពទង់បង្ហា ញសដើមសឈើមួយឱ្យ

សោកសោះសៅក្ុងទឹកសនាះទឹកក៏ពតឡប់សៅជាស្បវញិសៅទីសនាះពទង់ោន

ដតងចបាប់និងបញញាត្ិសពមាប់សគពពមទំាងល្ងសគដដរពទង់មានពពះបនទាលូលថ្

សបើឯងរាល់គ្្ពបរុងនឹងស្្ប់តាមពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងសហើយសធ្ើការ

ពតឹមពតរូវសៅពពះសនពតឆនពទង់ពពមទំាងស្ទាៀងពតសចៀកស្្ប់តាមបញញាត្ិពទង់

សហើយកាន់តាមចបាប់ពទង់ទំាងបុ៉នាម នសនាះអញនឹងមិនសធ្ើឱ្យឯងរាល់គ្្សកើត

មានជំងឺសរាគ្ណាមួយដលូចជាអញោនសធ្ើឱ្យសកើតសទ្ើងដល់ពួកស្សន៍

សអសីុពទាសនាះសទ្ើយដ្ិតអញសនះជាពពះសយហលូវ៉ាគឺជាពពះដដលសពោសឯង

រាល់គ្្ឱ្យជា»។

 កលូនសៅអីុសស្ដអលហាក់ដលូចជាមិនសជឿសៅសលើពពះសទ។ពួកសគមិន

ោនពុះោរពទំាពទសៅនឹងការពិោកទំាងឡាយសៅក្ុងទីរសហាស្ថា នសឡើយ។

សៅសពលដដលពួកសគោនជួបនឹងភាពលំោកស្សេងៗសៅតាម្លាលូវពួកសគោន



ការសធ្ើដំសណើ ររបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-177-

គិតថ្ពួកសគទវ័លពចកសហើយ។ការទុកចិត្របស់ពួកសគសៅសលើពពះោន

បរាជវ័យសហើយពួកសគមិនអាចសមើលស�ើញអ្ីសៅពីមុខសគសពរៅពីសសចក្ីស្លា ប់

សឡើយ។«សហើយពួកជំនំុកលូនសៅអីុសស្ដអលទំាងអស់ក៏ត្អួញដត្អរនឹងម៉លូសស

សហើយនឹងសអើរ ៉នុសៅទីរសហាស្ថា នសនាះសគនិយយនឹងសោកថ្ស៊លូឱ្យសយើង

ោនស្លា ប់សោយពពះហសឆ្នពពះសយហលូវ៉ាសៅសសរុកសអសីុពទាក្ុងកាលដដល

សយើងអង្អុយសៅជិតឆំ្ាងសមលាសហើយោនទទួលទានោយឱ្យដ្្អតសនាះជាជាង

ដ្ិតដដលអ្កោននំាសយើងមកក្ុងទីរសហាស្ថា នសនះសដើម្ីដតសមាលា ប់ពួកជំនំុ

សនះទំាងអស់សោយអត់ឃាលា នសទ»។

 ពួកសគមិនោនរងសពគ្ះសោយការសសសកឃាលា នពិតពោកដសនាះសទ។

ពួកសគមានអាហារពគប់ពគ្ន់សពមាប់សពលបចចុប្ន្បុ៉ដន្ពួកសគពពរួយោរម្ភ

ចំសោះសពលអនាគតពួកសគមិនអាចសមើលស�ើញនលូវរសបៀបដដលកលូនសៅ

អីុសស្ដអលមានជីវតិរស់សៅក្ុងការសធ្ើដំសណើ រដ៏ដវងឆាងា យសៅក្ុងទីរសហាស្ថា ន

សនាះសទបុ៉ដន្ពួកសគដបរជាគ្ម នសសចក្ីជំសនឿសោយពពរួយោរម្ភពីសរឿងមហាលូប

អាហារយ៉ងកំបិុកកំបុ៉កដដលកលូនសៅរបស់សគនឹងជួបពបទះសនាះសៅវញិ។

ពពះអមាច ស់ពទង់សធ្ើឱ្យពួកសគខ្ះចំណីអាហារបរសិភាគក្ុងរយៈសពលខលាី

និងឱ្យពួកសគជួបការពិោកស្សេងៗសដើម្ីឱ្យចិត្របស់សគដបរមករកពទង់ជា

ពពះដដលោនជួយពួកសគរហលូតមកពបសយជន៍ឱ្យសគោនសជឿដល់ពទង់។

ពពះអង្គពទង់ពបរុងចំាជួយដល់ពួកសគជានិចច។ពបសិនសបើពួកសគចង់សគអាច

អំោវនាវរកពទង់សនាះពទង់នឹងបង្ហា ញដល់ពួកសគនលូវទីសំគ្ល់ឆនសសចក្ី

សសឡាញ់និងការយកពពះទវ័យទុកោក់របស់ពទង់ជានិចច។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក១៥:២២-២៧

ខចងចំា

បុ៉ដន្ឱពួកយ៉កុបសអើយឥឡលូវសនះពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដដលបសងកើតឯងមក

សហើយឱពួកអីុសស្ដអលសអើយពពះដដលជបសលូនឯងពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះ

ថ្កំុឲ្យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញោនសោះឯងសហើយអញោនសៅចំសឈ្ម ះឯង

ឯងជារបស់្ ងអញ។សអស្យ៤៣:១



ទំពវ័រ-178-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ចន្ទ-៧ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរអរសបបាយជានិចចចលូរអធិស្្ឋ នឥតឈប់

ឈរចលូរអរពពះគុណក្ុងពគប់ការទំាងអស់ពីសពោះពពះពទង់សព្

ពពះហឫទវ័យឲ្យអ្ករាល់គ្្សធ្ើយ៉ងដលូសច្ាះសោយនលូវពពះពគីសទាសយស៊លូវ។

ដ្សសាឡលូនីចទី១៥:១៦-១៨

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ឆាប់ន្លាច

 បុ៉ដន្ពួកសគហាក់ដលូចជាដលងមានជំសនឿទុកចិត្សលើពពះ ល្ា ំងដលូច

កាលដដលពួកសគោនស�ើញអំណាចរបស់ពទង់គង់សៅជាមួយនឹងសគផ្ទា ល់

នឹងដភ្កសរៀងរាល់ឆ្ងាសនាះសទៀតសហើយ។ពបសិនសបើពួកសគមានសសចក្ីជំសនឿ

និងការទុកចិត្សលើពពះពិតពោកដសនាះការពិោកនិងឧបសគ្គទំាងឡាយ

ឬសលូម្ីដតការឈឺចាប់ដ៏ពិតពោកដក៏ោនកាលា យជាភាពរកីរាយវញិដដរ

បនាទា ប់ពីពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនយកពពះទវ័យទុកោក់រសំោះពួកសគសចញពីភាព

ជាទាសករមក។ម៉យាងវញិសទៀតពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនសនយាជាមួយនឹងពួក

សគថ្ពបសិនសបើពួកសគសគ្រពតាមបញញាត្ិរបស់ពទង់សនាះពទង់នឹងមិនសធ្ើឱ្យ

មានជំងឺសរាគ្ណាមួយសកើតសឡើងដល់ពួកសគសទ្ើយដ្ិតពទង់មានបនទាលូលថ្

«អញជាពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដដលោនសពោសឯងរាល់គ្្ឱ្យោនជា»។

 បនាទា ប់ពីសសចក្ីសនយាពីពពះដ៏ជាក់ចបាស់សនះមកសសចក្ីជំសនឿរបស់

សគោនធ្លា ក់ចុះយ៉ងគំហុកសោយសគពបសមើលសមើលស�ើញថ្ពួកសគនិងកលូន

សៅរបស់សគនឹងពតរូវស្លា ប់សោយការអត់ឃាលា ន។ពួកសគោនរងទុក្ខជាទមងាន់សៅ

ពបសទសសអសីុពទាសោយពតរូវសគបង្ខំឱ្យសធ្ើការហួសកមាលា ំង។កលូនសៅរបស់ពួក

សគពតរូវោនសគសមាលា ប់សហើយក្ុងការស្លាើយតបសៅនឹងការអធិស្្ឋ នសោយចិត្

អួលដណនរបស់ពួកសគពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនរសំោះពួកសគសោយក្ីសមត្ា

ករណុា។ពពះអង្គោនសនយាថ្នឹងសធ្ើជាពពះដល់សគសោយទទួលយកពួក

សគសធ្ើជារាសសរ្បស់ពទង់សហើយដឹកនំាពួកសគសៅកាន់ទឹកដីដដលមានជីរជាតិ

ល្អដ៏ធំល្ឹងសល្ើយ។

 បុ៉ដន្ពួកសគោនសពតៀមខលាួនរចួជាសសសចនឹងចុះចាញ់ការឈឺចាប់ទំាង



ការសធ្ើដំសណើ ររបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-179-

ឡាយដដលពួកសគនឹងពតរូវជួបពបទះសៅតាម្លាលូវសៅកាន់ទឹកដីសនាះ។ពួកសគ

ធ្លា ប់ោនពទំាពទយ៉ងអត់ធមត់ជាមួយនឹងការង្រជាទមងាន់របស់ជនជាតិសអសីុពទា

បុ៉ដន្ឥឡលូវសនះសគមិនអាចពទំាពទនឹងការង្ររបស់ពពះោនសឡើយ។ពួកសគ

ទំាងអស់ោនសរៀបចំខលាួនសដើម្ីសោះបង់សចាលនលូវសសចក្ីជំសនឿរបស់សគសោយ

ការសងសេវ័យសហើយធ្លា ក់ចលូលសៅក្ុងការោក់ទឹកចិត្សៅសពលដដលពួកសគ

ោនទទួលការស្កល្ងពីពពះ។ពួកសគោនរអ៊លូរទំាទាស់នឹងម៉លូសសជាអ្ក

បំសរ ើដ៏សស្ម ះពតង់របស់ពទង់សហើយោនសចាទពបកាន់គ្ត់ពីការពិោកទំាង

ឡាយរបស់ពួកសគនិងោនបសញចញបំណងពោថ្្ដ៏អាពកក់ថ្សបើពួកសគ

សៅក្ុងពបសទសសអសីុពទាពួកសគអាចអង្គុយសៅជិតឆំ្ាងសមលាសហើយបរសិភាគ

យ៉ងដ្្អត។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖លលូកាជំពលូក១២:២២-៣៤

ខចងចំា

បុ៉ដន្ឱពួកយ៉កុបសអើយឥឡលូវសនះពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដដលបសងកើតឯងមក

សហើយឱពួកអីុសស្ដអលសអើយពពះដដលជបសលូនឯងពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះ

ថ្កំុឲ្យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញោនសោះឯងសហើយអញោនសៅចំសឈ្ម ះឯង

ឯងជារបស់្ ងអញ។សអស្យ៤៣:១

អង្គារ-៨ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឱសលូមឲ្យមនុសសេទំាងឡាយសរសសើរដល់

ពពះសយហលូវ៉ាសោយសពោះសសចក្ីសប្ុរសរបស់ពទង់សហើយសោយសពោះអស់

ទំាងការអស្ច រ្យដដលពទង់ោនសពោសដល់មនុសសេជាតិដ្ិតពទង់សពោស

ពពលឹងដដលសង្្តឲ្យោនសកប់សកល់សហើយពទង់ចំដអតពពលឹងដដលសសសក

ឃាលា នសោយសសចក្ីល្អ។ទំនុកតសមកើង១០៧:៨-៩

អំណានពបចំាថ្ងៃ : នមនរៀនសកមាប់នយើង

 ការមិនសជឿនិងការរអ៊លូរទំារបស់កលូនសៅអីុសស្ដអលបកសស្យពីរាសស្

ពទង់ដដលរស់សៅសលើដ្នដីនាសមវ័យសព្ឆ្ងាសនះ។មនុសសេជាសពចើនោន



ទំពវ័រ-180-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សមលាឹងសមើលសៅពួកសគពីសមវ័យអតីតកាលសហើយមានការភាញា ក់ស្្អើលសៅនឹង

ការគ្ម នជំសនឿនិងការរអ៊លូរទំាឥតឈប់ឈររបស់ពួកសគបនាទា ប់ពីពពះោនសធ្ើ

ការអស្ច រ្យជាសពចើនដល់ពួកសគសោយពបទានភស្ុតាងឆនសសចក្ីសសឡាញ់

និងការយកពពះទវ័យទុកោក់របស់ពទង់ចំសោះពួកសគម្ងសហើយម្ងសទៀត

មក។ពួកសគគិតថ្សគមិនគួររមិលគុណសនាះសទ។បុ៉ដន្អ្កដដលោនគិត

ដលូសច្ះដបរជារអ៊លូរទំានិងមិនសបបាយចិត្ចំសោះសរឿងដដលមាន្លអាពកក់

យ៉ងតិចតួចសៅវញិ។ពួកសគមិនោនស្្គ ល់ខលាួនឯងសទ។ពពះពទង់បង្ហា ញ

ភស្ុតាងដល់ពួកសគនិងស្កល្ងសសចក្ីជំសនឿរបស់ពួកសគសោយសរឿងរ៉ាវ

តលូចតាចជាញឹកញាប់សហើយពួកសគមិនោនពទំាពទនឹងការស្កល្ងណា

មួយឱ្យោនពគ្ន់សបើជាងពួកអីុសស្ដអលបលូរាណសនាះសទ។

 មនុសសេជាសពចើនមានសមា្ភ រៈដដលសគចង់ោនសៅសពលបចចុប្ន្ពគប់

ពគ្ន់ដតពួកសគនឹងមិនទុកចិត្ពពះសពមាប់ឆ្ងាអនាគតសឡើយ។ពួកសគបង្ហា ញ

ភាពគ្ម នជំសនឿសហើយោនលិចចលូលសៅក្ុងការអស់សង្ឹមនិងភាពសសអាប់

សោយស្រចំណង់ដដលសគោនសង្ឹមទុកសនាះ។ពួកសគដតងដតពពរួយោរម្ភ

អំពីបញ្ហា ដដលនឹងសកើតសឡើងសៅសពលអនាគត។   

 សៅសពលដដលការពិោកសកើតសទ្ើងឬសៅសពលដដលពួកសគពតរូវោន

នំាចលូលក្ុងកដនលាងពិោកៗសៅសពលដដលពពះោនស្កល្ងសសចក្ីជំសនឿ

និងសសចក្ីសសឡាញ់របស់ពទង់ជាមួយពួកសគពួកសគរញួរានឹងការស្កល្ង

ទំាងសនាះសហើយរអ៊លូរទំាទាស់នឹងដំសណើ រការដដលពពះោនសពជើសសរ ើសសដើម្ី

បនសុេទ្ធ(លត់ដំ)ពួកសគសនាះ។សសចក្ីសសឡាញ់របស់ពួកសគមិនោនបង្ហា ញ

នលូវភាពបរសុិទ្ធនិងភាពពគប់លក្ខណ៍សដើម្ីពទំាពទនលូវពគប់ទំាងបញ្ហា ទំាងឡាយ

សនាះសឡើយ។

 សសចក្ីជំសនឿឆនរាសសរ្បស់ពពះដដលគង់សៅស្ថា នសួគ៌ពតរូវដត ល្ា ំងកាលា 

សកមមសភលាៀវកាលា ពទំាពទនលូវពគប់ការទំាងឡាយដដលសគរពឹំងថ្នឹងសកើតសឡើង

សៅសពលណាមួយ។បនាទា ប់មកសគនឹងដ្លាងថ្«សលូមឱ្យពទង់ោនពបទានពរ

ដល់ទលូលបង្គំនិងអ្ីៗទំាងអស់ដដលជារបស់ទលូលបង្គំសលូមសលូមឱ្យពពះនាម



ការសធ្ើដំសណើ ររបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-181-

ពទង់ោនបរសុិទ្ធសទ្ើង»ដ្ិតពទង់ោនពបទានពរជាសពចើនឆពកដលងដល់ទលូល

បង្គំ។

 មនុសសេគិតថ្ការលះបង់ខលាួនឯងគឺជាការឈឺចាប់យ៉ងពិតពោកដ។

ការលះបង់នលូវចំណង់ឆនការបរសិភាគគឺជាការមិនពតឹមពតរូវសទ។សសចក្ីអត់ធមត់

សៅសលើការបរសិភាគអាហារដដលមានសុខភាពល្អនឹងដឹកនំាពគីស្ទា នដតមាត់

ជាសពចើនសៅសពលសព្ឆ្ងាសនះឱ្យពតឡប់្យសពកាយវញិសោយគិតពីការទទួល

ទានអាហារពីរកុ្ខជាតិសធ្ើឱ្យសគអត់ឃាលា ន។

សហើយដលូចជាកលូនសៅអីសស្ដអលដដរពួកសគសុខចិត្សៅជាទាសករមានជំងឺ

្ងរាងកាយសហើយរហលូតដល់ស្លា ប់ពបសសើរជាងដកយកឆំ្ាងសមលាមាន

ស្ច់របស់សគសចញ។ពពះោនសនយាពបទាននំបវ័ុងនិងទឹកដល់អ្កដដលអត់

ធន់សៅពគ្ពិោកសវទនា។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក១០៣

ខចងចំា

បុ៉ដន្ឱពួកយ៉កុបសអើយឥឡលូវសនះពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដដលបសងកើតឯងមក

សហើយឱពួកអីុសស្ដអលសអើយពពះដដលជបសលូនឯងពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះ

ថ្កំុឲ្យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញោនសោះឯងសហើយអញោនសៅចំសឈ្ម ះឯង

ឯងជារបស់្ ងអញ។សអស្យ៤៣:១

ពុធ-៩ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សគោនបរសិភាគនំរបស់ពួកសទវតាទំាងអស់

គ្្ពទង់ោនស្ញាើអាហារមកសគឲ្យោនដ្្អត។ទំនុកតសមកើង៧៨:២៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ : នំមា៉ា នា៉ា

 «កាលទឹកសសនសេើមសងាួតសៅសហើយសនាះស�ើញសៅសពញទំាងទីរសហា

ស្ថា នមានសុទ្ធដតពគ្ប់ល្អិតៗដដលសមើលសៅដលូចជាទឹកសសនសេើមកកសទ្ើង

សស្គុសសៅសលើដីកាលពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលោនស�ើញសនាះសគនិយយ

គ្្ថ្សនាះជាអ្ីដ្ិតសគមិនស្្គ ល់ជាអ្ីសទរចួម៉លូសសពោប់ថ្សនះគឺជានំបវ័ុង



ទំពវ័រ-182-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ដដលពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនពបទានមកអ្ករាល់គ្្ទុកជាអាហារសហើយសនះ

សហើយជាសសចក្ីដដលពពះសយហលូវ៉ាោនបង្្គ ប់មកគឺឱ្យពួកអ្ករាល់គ្្សរ ើស

យកលមមដតនឹងបរសិភាគដ្្អតពគប់គ្្ចុះគឺមួយខញាឹងម្ាក់តាមចំនួនពួក

អ្ករាល់គ្្ពគប់គ្្ពតរូវយកឱ្យលមមដល់ពួកអ្កដដលសៅពតស្លរបស់

ខលាួន។

 «ពួកអីុសស្ដអលក៏សធ្ើដលូសច្ះខលាះសរ ើសោនសពចើនខលាះសរ ើសោនតិចដត

កាលសគយកខញាឹងមកវាល់សនាះអ្កដដលសរ ើសោនសពចើនក៏គ្ម នសលើសសទ

សហើយអ្កណាដដលសរ ើសោនតិចក៏មិនខ្ះដដរពគប់គ្្មានលមមដតបរសិភាគ

ដ្្អតបុ៉សណាណ ះរចួម៉លូសសពោប់ថ្កំុឱ្យអ្កណាទុកឱ្យសល់ដល់ពពឹកសទ្ើយ

ដតសគមិនោនស្្ប់តាមសទក៏សកើតមានដងកលូវមានកលាិនស្អុយម៉លូសសក៏ខឹងនឹងសគ

សគក៏ដតងដតសរ ើសរាល់ដតពពឹកឱ្យលមមបរសិភាគដ្្អតពគប់ៗគ្្លុះដល់ឆ្ងាសរ្ៅនំ

សនាះក៏រោយសៅ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក១៦:១-១៦

ខចងចំា

បុ៉ដន្ឱពួកយ៉កុបសអើយឥឡលូវសនះពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដដលបសងកើតឯងមក

សហើយឱពួកអីុសស្ដអលសអើយពពះដដលជបសលូនឯងពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះ

ថ្កំុឲ្យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញោនសោះឯងសហើយអញោនសៅចំសឈ្ម ះឯង

ឯងជារបស់្ ងអញ។សអស្យ៤៣:១

ពពហសប្បតិ៍-១០ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពទង់ក៏ោនបនាទា បចិត្ឯងដមនពពមទំាងឲ្យ

ឃាលា ន្ ងរចួោនចិញច ឹមឯងសោយនំម៉ាន៉ាដដលឯងនិងពួកអយ្យសកាឯង

មិនដដលស្្គ ល់សឡើយសដើម្ីឲ្យឯងោនដឹងថ្មនុសសេមិនដមនរស់

សោយស្រដតនំបុវ័ងបុ៉សណាណ ះសទគឺរស់សោយស្រពគប់ទំាងពពះបនទាលូលដដល

សចញពីពពះឱស្ឋឆនពពះសយហលូវ៉ាមកដដរ។សចាទិយកថ្៨:៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការនរៀនស្តេ ប់បគ្រា ប់កពះ



ការសធ្ើដំសណើ ររបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-183-

 លុះដល់ឆ្ងាទី៦សគក៏សរ ើសនំសនាះោនចំនួន២ភាគពីរខញាឹងពគប់គ្្

រចួអស់ទំាងសមសលើពួកជំនំុក៏មកប្ឹងដល់ម៉លូសសដតសោកស្លាើយថ្សនាះគឺជា

សសចក្ីដដលពពះសយហលូវ៉ាពទង់បង្្គ ប់មកសទដ្ិតឆ្ងាដស្អកជាឆ្ងាបរសុិទ្ធគឺជា

ឆ្ងាឈប់សពមាកបរសុិទ្ធថ្្យពពះសយហលូវ៉ាអាហារណាដដលពតរូវដុត

សនាះឱ្យដុតចុះសហើយអាហារណាដដលពតរូវសស្ងា រក៏ឱ្យសស្ងា រសៅឯអាហារ

ដដលសល់សនាះពតរូវទុកដល់ពពឹកសទ្ើងសពមាប់អ្ករាល់គ្្សគក៏ទុកដល់ពពឹក

តាមបង្្គ ប់ម៉លូសសដតនំសនាះឥតមានធំុកលាិនស្អុយអ្ីសទដងកលូវក៏មិនោនសកើតដដរ

រចួម៉លូសសពោប់ថ្ពតរូវបរសិភាគសំណល់សនាះសៅឆ្ងាសនះដ្ិតជាឆ្ងាឈប់សពមាក

ថ្្យពពះសយហលូវ៉ាឆ្ងាសនះអ្ករាល់គ្្នឹងរកសៅឯវាលសទៀតគ្ម នសទ។អ្ករាល់

គ្្នឹងសរ ើសនំសនះោនដតក្ុងរវាង៦ឆ្ងាលុះដល់ឆ្ងាទី៧សនាះគ្ម នសទ

សពោះជាឆ្ងាឈប់សពមាក។

 ឥឡលូវសនះពពះក៏សៅដតមឹុងម៉ាត់ជាមួយនឹងឆ្ងាឈប់សពមាក(ឆ្ងា

បរសុិទ្ធ)ដលូចជាពទង់ោនដណនំាដល់កលូនសៅអីុសស្ដអលដលូសច្ាះដដរ។ពទង់

ោនតពមរូវឱ្យអាហារណាដដលពតរូវដុតសនាះឱ្យដុតចុះសហើយអាហារណា

ដដលពតរូវសស្ងា រក៏ឱ្យសស្ងា រសៅសៅឆ្ងាទីពោំមួយជាឆ្ងាសរៀបចំសពមាប់ឆ្ងាឈប់

សពមាក។

 ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនបង្ហា ញនលូវការយកពពះទវ័យទុកោក់និងសសចក្ី

សសឡាញ់ដ៏ ល្ា ំងកាលា ដល់រាសសរ្បស់ពទង់ក្ុងការបញជាលូ ននំបវ័ុងពីស្ថា នសួគ៌ដល់

ពួកសគ។«មនុសសេសោកពិតជាោនបរសិភាគអាហាររបស់សទវតា»ជាអាហារ

ដដលសទវតាោនពបទានដល់ពួកសគ។លក្ខណៈពិសសសរបស់នំម៉ាន៉ាចំនួន

សទ្ដងសៅឆ្ងាទី៦មិនមានសៅឆ្ងាទី៧សទសៅដតសសស់ឬមិនធំុកលាិនស្អុយ

បីយ៉ងរបស់នំម៉ាន៉ាគឺចំនួនសទ្ដងសៅឆ្ងាទី៦មិនមានសៅឆ្ងាទី៧សទសៅដត

សសស់ឬមិនធំុកលាិនស្អុយសៅឆ្ងាបរសុិទ្ធដដលសៅឆ្ងាស្សេងៗសទៀតសគមិនអាច

សធ្ើដលូសច្ាះោនសឡើយសនះជាការដដលពពះោនសរៀបចំសឡើងសដើម្ីបញ្ជា ក់

ពោប់ដល់ពួកសគអំពីភាពពិសិដ្ឋរបស់ឆ្ងាបរសុិទ្ធ។

 បនាទា ប់ពីពពះោនពបទានអាហារដ៏បរបិលូរដល់ពួកសគមកពួកសគមាន



ទំពវ័រ-184-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ការសអៀន ម្ សចំសោះការគ្ម នជំសនឿនិងការរអ៊លូរទំារបស់ពួកសគជា ល្ា ំងសហើយ

សគោនសនយាថ្នឹងទុកចិត្សលើពទង់តសៅឆ្ងាមុខបុ៉ដន្មិនយលូរបុ៉នាម នពួកសគ

ោនសភលាចសសចក្ីសនយារបស់សគអស់រលីងសហើយោនបរាជវ័យក្ុងការស្ក

ល្ងសសចក្ីជំសនឿសលើកទីមួយរបស់សគ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក១៦:១៧-៣៤

ខចងចំា

បុ៉ដន្ឱពួកយ៉កុបសអើយឥឡលូវសនះពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដដលបសងកើតឯងមក

សហើយឱពួកអីុសស្ដអលសអើយពពះដដលជបសលូនឯងពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះ

ថ្កំុឲ្យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញោនសោះឯងសហើយអញោនសៅចំសឈ្ម ះឯង

ឯងជារបស់្ ងអញ។សអស្យ៤៣:១

សុព្រ-១១ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពពះឆនខញាុំពទង់នឹងបំសពញពគប់ទំាងអស់

ដដលអ្ករាល់គ្្ពតរូវការតាមសភាគសម្ត្ិឆនពទង់ដ៏ឧត្មក្ុងពពះពគីសទា

សយស៊លូវ។ភីលីព៤:១៩

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ទឹកនចញពី្មា

 ពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលទំាងអស់ក៏សចញពីទីរសហាស្ថា នសីន

ក៏ដំសឡើងពតស្លសៅពតង់សរធីឌីមសៅទីសនាះគ្ម នទឹកឱ្យពួកសគ្ ឹកសស្ះ។

ោនជាសគរកសរឿងសឈ្លា ះនឹងម៉លូសសសោយោក្យថ្ចលូរឱ្យទឹកមកសយើងរាល់

គ្្្ឹក្ងម៉លូសសស្លាើយតបថ្សហតុអ្ីោនជាអ្ករាល់គ្្រកសរឿងនឹងខញាុំអ្ករាល់

គ្្ចង់ល្ងលពពះសយហលូវ៉ាសធ្ើអ្ីសៅទីសនាះបណ្ាជនក៏សសសកទឹកជា ល្ា ំង

សហើយសគត្អួញដត្អរោក់ម៉លូសសថ្សហតុអ្ីោនជាសោកនំាពួកសយើងរាល់គ្្សចញ

ពីសសរុកសអសីុពទាមកសដើម្ីសមាលា ប់សយើងពពមទំាងកលូនសៅនិងហ្លូងសត្សយើង្ង

សោយសសសកទឹកដលូសច្ះ?សនាះម៉លូសសក៏ដសសកអំោវនាវដល់ពពះសយហលូវ៉ាថ្សតើ

ឱ្យទលូលបង្គំសធ្ើដលូចសម្ចនឹងពួកសនះសគចង់សចាលទលូលបង្គំនឹង្មសហើយ។

«ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានបនទាលូលនឹងម៉លូសសថ្ចលូរឯងសដើរសៅ្ងមុខសគទំាងនំា



ការសធ្ើដំសណើ ររបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-185-

ពួកចាស់ទំុស្សន៍អីុសស្ដអលសៅជាមួយសហើយយកដំបងដដលឯងោន

វាយទឹកទសនលាសនាះជាប់សៅឆដ្ងសមើលអញនឹងឈរសៅមុខឯងសៅសលើ្ម

ោហលូដរបពតរូវឱ្យឯងវាយ្មសនាះរចួនឹងមានទឹកសចញមកឱ្យសគ្ឹកសហើយ

សនាះម៉លូសសក៏សធ្ើដលូសច្ះសៅមុខពួកចាស់ទំុឆនស្សន៍អីុសស្ដអលសោកឱ្យ

កដនលាងសនាះសឈ្ម ះថ្«ម៉ាស្»សហើយនិង«សមវោី»សោយសពោះពួកកលូនសៅ

អីុសស្ដអលោនរកសរឿងសឈ្លា ះពពមទំាងល្ងលពពះសយហលូវ៉ាសមើល្ង

សោយថ្សតើពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនដឹកនំាកលូនសៅអីុសស្ដអលសៅកណ្ាល

ពួកសយើងរាល់គ្្ដមនឬ»។

 ពពះោនដណនំាកលូនសៅអីុសស្ដអលឱ្យដំសទ្ើងពតស្លសៅទីកដនលាង

សនាះជាកដនលាងដដលគ្ម នទឹកសដើម្ីបញ្ជា ក់ឱ្យដឹងថ្សតើពួកសគនឹងសមលាឹងសមើល

សៅឯពទង់សោយសសចក្ីទុក្ខពពរួយរបស់សគឬសគរអ៊លូរទំាដលូចដដលពួកសគោន

សធ្ើពីមុនកនលាងមក។សោយសមើលស�ើញនលូវអ្ីដដលពពះពទង់ោនសធ្ើមកសលើពួក

សគក្ុងការរសំោះពួកសគសនាះពួកសគគួរដតដឹងថ្ពពះមិនបសណ្ាយឱ្យពួកសគ

ដដលពទង់ោនសនយាថ្នឹងយកសធ្ើជារាសសរ្បស់ពទង់សនាះពតរូវវនិាសសោយ

ស្រការអត់ទឹកសនាះសឡើយ។បុ៉ដន្ជំនួសឱ្យការទទួចអង្រសោយបនាទា បខលាួន

ចំសោះពពះសដើម្ីឱ្យពទង់ពបទាននលូវអ្ីដដលសគពតរូវការចំាោច់សនាះពួកសគដបរ

ជាោនរអ៊លូរទំាទាស់នឹងសោកម៉លូសសសហើយោនទាមទារឱ្យគ្ត់្្ល់ទឹកឱ្យ

ពួកសគសៅវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក១៧:១-៧

ខចងចំា

បុ៉ដន្ឱពួកយ៉កុបសអើយឥឡលូវសនះពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដដលបសងកើតឯងមក

សហើយឱពួកអីុសស្ដអលសអើយពពះដដលជបសលូនឯងពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះ

ថ្កំុឲ្យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញោនសោះឯងសហើយអញោនសៅចំសឈ្ម ះឯង

ឯងជារបស់្ ងអញ។សអស្យ៤៣:១



ទំពវ័រ-186-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សៅរ៍-១២ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:អញោនទាញនំាសគសោយដខសេជាសសចក្ី

ទទលូចរបស់មនុសសេគឺសោយចំណងឆនសសចក្ីសសឡាញ់អញោនសធ្ើដល់សគ

ដលូចជាអ្កដដលសលើកបសងហាើបនឹមសៅកសគ្សហើយោក់សៅម សៅមុខវា។

ហលូសស១១:៤

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការដ្រកសាែ៏េស្ចា រ្យរបសក់ពះ

 ពពះជាមាច ស់ពទង់ោនសដម្ងនលូវអំណាចរបស់ពទង់តាមរសបៀបអស្ច រ្យ

ជាសពចើនយ៉ងម្ងសហើយម្ងសទៀតសៅចំសោះពួកសគសដើម្ីសធ្ើឱ្យពួកសគយល់

ថ្ពគប់ទំាងអតថាពបសយជន៍ដដលពួកសគោនទទួលគឺមកពីពទង់ទំាងអស់

ដដលពទង់អាចនឹងពបទានដល់ពួកសគឬក៏ដកសចញពីពួកសគតាមដតបំណង

ពពះហឫទវ័យរបស់ពទង់។ពួកសគមានការសកាត ល្ា ចពពះសហើយោនបនាទា ប

ខលាួនយ៉ងទាបសៅចំសោះពទង់ជាសពចើនដងបុ៉ដន្សៅសពលដដលពួកសគសសសក

ឃាលា នពួកសគោនស្ីបសនាទា សដល់សោកម៉លូសសសោយគិតថ្ពួកសគពតរូវចាក

សចញពីពបសទសសអសីុពទាមកសនះសដើម្ីបំសពញចិត្របស់សោកម៉លូសសដតបុ៉សណាណ ះ។

សោកម៉លូសសសកើតទុក្ខយ៉ង ល្ា ំងសោយស្រការរអ៊លូរទំាដ៏សឃារសៅរបស់ពួក

សគ។រចួសោកក៏ដសសកអំោវនាវសួរដល់ពពះថ្សតើពតរូវឱ្យគ្ត់សធ្ើដលូចសម្ចជា

មួយនឹងពួកសគដ្ិតសគចង់សចាលសោកនឹង្មសហើយ។ពពះជាមាច ស់ពទង់ោន

បង្្គ ប់ឱ្យគ្ត់វាយ្មនឹងដំបង។ពពកឆនសិរលី្អរបស់ពទង់ោនសថាិតសៅចំពី

សលើ្មសនាះ។«ពទង់បំដបក្មោសៅទីរសហាស្ថា នឱ្យសគោន្ ឹកទឹកជាបរបិលូរ

ដលូចជាហលូរសចញពីទីជសពៅមកពទង់ោនសធ្ើឱ្យមានទឹកសចញពី្មហលូរចុះមក

ដលូចជាទសនលា»ទំនុកដំសកើង៧៨:១៥-១៦។

 ម៉លូសសោនវាយ្មបុ៉ដន្គឺជាពពះពគីសទាសទដដលោនឈរសៅជិតគ្ត់

សហើយោនសធ្ើឱ្យមានទឹកហលូរសចញពី្មដ៏រងឹសនាះមក។ជនជាតិអីុសស្ដអល

ោនល្ងពពះសយហលូវ៉ាសៅក្ុងការសសសករបស់ពួកសគសហើយោននិយយថ្

ពបសិនថ្ពពះពទង់ោននំាសយើងមកដល់ទីសនះសហើយសនាះសហតុអ្ីោនជា

ពទង់មិនពបទានទឹកពពមទំាងនំបវ័ុងមកឱ្យសយើងទទួលទាន្ង។ទសង្ើសនាះ



ការសធ្ើដំសណើ ររបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-187-

ោនបង្ហា ញនលូវការគ្ម នសសចក្ីជំសនឿសហើយោនសធ្ើឱ្យសោកម៉លូសសពពរួយ

ោរម្ភដពកងពពះពទង់នឹងោក់ទណ្ឌ កមមដល់ពួកសគសោយស្រដតការរអ៊លូរទំាដ៏

អាពកក់របស់ពួកសគ។ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនស្កល្ងសសចក្ីជំសនឿឆនរាសស្

របស់ពទង់បុ៉ដន្ពួកសគមិនោនពទំាពទនឹងការស្កល្ងទំាងសនាះសទ។ 

 ពួកសគោនរអ៊លូរទំាទាមទារអាហារនិងទឹកសហើយោនត្អលូញដត្អរោក់

សោកម៉លូសស។សោយស្រដតការមិនសជឿរបស់សគពពះពទង់ោនបណ្ាលឱ្យ

ម្ ំងសពតរូវរបស់សគមកចបាងំជាមួយសគសដើម្ីពទង់អាចនឹងបង្ហា ញដល់រាសស្

ពទង់នលូវអំណាចរបស់ពទង់សៅសពលដដលពួកសគោនទទួលកមាលា ំងមកពីពទង់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក៧៨:១-២៥

ខចងចំា

បុ៉ដន្ឱពួកយ៉កុបសអើយឥឡលូវសនះពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដដលបសងកើតឯងមក

សហើយឱពួកអីុសស្ដអលសអើយពពះដដលជបសលូនឯងពទង់មានពពះបនទាលូលដលូសច្ះ

ថ្កំុឲ្យ្ លា ចសឡើយដ្ិតអញោនសោះឯងសហើយអញោនសៅចំសឈ្ម ះឯង

ឯងជារបស់្ ងអញ។សអស្យ៤៣:១



អាទឆិត្យ-១៣ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដ្ិតអញសនះគឺសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងអញ

នឹងកាន់ឆដស្្ំឯងសោយសោលនឹងឯងថ្កំុឲ្យភវ័យ្ លា ចសឡើយអញនឹង

ជួយឯង។សអស្យ៤១:១៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការរនំដាះនចញពីស្សន៍អាមា៉ា នលក  

 «សនាះស្សន៍អាម៉ាសលកក៏មកចបាងំនឹងពួកអីុសស្ដអលសៅពតង់

សរជីឌីមសហើយម៉លូសសបង្្គ ប់ដល់យ៉លូសសថ្្ចលូរឯងសៅរកសរ ើសមនុសសេមកសហើយ

សចញសៅទប់ទល់ជាមួយនឹងស្សន៍អាម៉ាសលកសៅឆ្ងាដស្អកសនះអញនឹង

កាន់ដំបងពពះសៅឈរសៅសលើកំពលូលភ្ំយ៉លូសសក៏្សធ្ើដលូចម៉លូសសោនបង្្គ ប់សោក

សៅចបាងំនឹងស្សន៍អាម៉ាសលកឯម៉លូសសសអើរ ៉នុនិងសហើរក៏សទ្ើងសៅសលើកំពលូល

ភ្ំសបើកាលណាម៉លូសសសលើកឆដសទ្ើងសៅសលើសនាះ្ងស្សន៍អីុសស្ដអល



ទំពវ័រ-188-សរឿងឆនការសពោសសោះ

មានកមាលា ំងជាងដតសបើកាលណាម៉លូសសោក់ឆដចុះសនាះ្ងស្សន៍អាម៉ាសលក

មានកមាលា ំងជាងវញិដតម៉លូសសសៅជាសរាយឆដណាស់ោនជាសគយក្មមកោក់

ឱ្យសោកអង្អុយចុះរចួសអើរ ៉នុនិងសហើរក៏ឈរពទឆដសោកទំាងសង្ងដលូសច្ះ

ឆដសោកោនសៅនឹងដដដលដរាបដល់ឆ្ងាលិច»។

 យក្មមកោក់ឱ្យសោកអង្អុយចុះរចួសអើរ ៉នុនិងសហើរក៏ឈរពទឆដ

សោកទំាងសង្ងដលូសច្ះឆដសោកោនសៅនឹងដដដលដរាបដល់ឆ្ងាលិច»។

ម៉លូសសោនសលើកឆដរបស់សោកសទ្ើងសៅឯស្ថា នសួគ៌ជាមួយនឹងដំបងរបស់

ពពះសៅឆដស្្ំរបស់គ្ត់ទទួចអង្រសំុជំនួយពីពពះ។សនាះស្សន៍អីុសស្ដអល

ោនឈ្ះសហើយោនបង្ខំឱ្យសពតរូវដក្យ។សៅសពលដដលម៉លូសសោនោក់

ឆដចុះសនាះស�ើញថ្ស្សន៍អីុសស្ដអលហាក់ដលូចជាោត់បង់នលូវកំមាលា ំងដដល

ពួកសគោនទទួលសនាះភាលា មមួយរសំពចសហើយ ម្ ំងសពតរូវោនយកជវ័យជំនះ

សលើពួកសគ។ម៉លូសសក៏ោនសលើកឆដសទ្ើងសឆា្ព ះសៅស្ថា នសួគ៌សឡើងវញិស្សន៍

អីុសស្ដអលក៏ោនទទួលជវ័យជំនះស្ជា្មីសហើយសពតរូវរបស់សគក៏ដក្យ

ម្ងសទៀត។

 សកមមភាពសលើកឆដសទ្ើងសៅស្ថា នសួគ៌របស់សោកម៉លូសសសនះបសពងៀន

ដល់ស្សន៍អីុសស្ដអលថ្សៅសពលដដលពួកសគោនទុកចិត្សលើពពះសហើយ

ពឹងដ្្អកសលើកមាលា ំងរបស់ពទង់ពពមទំាងសលើកតសមកើងបលលាវ័ងករបស់ពទង់សហើយ

ពពះពទង់នឹងចបាងំជំនួសពួកសគសហើយពទង់នឹងកំសទចសពតរូវរបស់ពួកសគឱ្យ

វនិាសស្បសលូន្យ។បុ៉ដន្សៅសពលដដលពួកសគមិនយកចិត្ទុកោក់នឹងការ

ពឹងដ្្អកសលើកមាលា ំងរបស់ពទង់សហើយទុកចិត្សលើកមាលា ំងខលាួនឯងវញិសនាះពួកសគ

នឹងពតរូវចុះសខសាយជាងសពតរូវរបស់ខលាួនសហើយសពតរូវរបស់ពួកសគនឹងទទួល

ជវ័យជំនះឈ្ះសលើពួកសគជាពិតពោកដ។បនាទា ប់មក«យ៉លូសសក៏្ោនឈ្ះ

អាម៉ាសលកពពមទំាងពលទវ័ពសគសោយមុខោវ»។

 «រចួពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានបនទាលូលនឹងម៉លូសសថ្ចលូរកត់សរឿងសនះចុះក្ុង

សសៀវសៅទុកជាសសចក្ីរឭំកសហើយនិទានពោប់ឱ្យយ៉លូសសស្្្ប់ដ្ិតអញនឹង

លុបសឈ្ម ះអាម៉ាសលកសចញពីសពកាមសម�សនះឱ្យអស់រលីងមិនឱ្យនឹកស�ើញ



ការសធ្ើដំសណើ ររបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-189-

សទៀតសស្ះសទ្ើយពគ្សនាះម៉លូសសក៏ស្្អ ងអាសនាមួយោក់សឈ្ម ះថ្

«សយហ៉លូវ៉ានីសី»ដពបថ្«ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ជាជវ័យជំនះរបស់សយើង»ដ្ិត

គ្ត់ោននិយយសោយសពោះពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនស្្ថ្«ពទង់នឹងចបាងំ

នឹងស្សន៍អាម៉ាសលកពគប់ទំាងដំណតសរៀងសៅ»។ពបសិនសបើកលូនសៅ

អីុសស្ដអលមិនោនរអ៊លូរទំាទាល់នឹងពពះសយហលូវ៉ាសទពពះពទង់ក៏នឹងមិនសធ្ើឱ្យ

ម្ ំងសពតរូវរបស់ពួកសគសធ្ើសសង្ង្្គ មចបាងំនឹងពួកសគដដរ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក១៧:៨-១៥

ខចងចំា

ពពះឆនខញាុំពទង់នឹងបំសពញពគប់ទំាងអស់ដដលអ្ករាល់គ្្ពតរូវការតាម

សភាគសម្ត្ិឆនពទង់ដ៏ឧត្មក្ុងពពះពគីសទាសយស៊លូវ។ភីលីព៤:១៩

ចន្ទ-១៤ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សសចក្ីសកាត ល្ា ចដល់ពពះសយហលូវ៉ាសនាះជា

សដើមចមឆនដំរះិដតមនុសសេឥតសបើគិតសគសមើលង្យពោជាញា និងសសចក្ី

សពបៀនពបសៅវញិ។សុភាសិត១:៧

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការមកសរួសខុទុក្ខរបសន់ោកនយកតរូ

 មុននឹងសោកម៉លូសសោនចាកសចញពីពបសទសសអសីុពទាគ្ត់ោនបញជាលូ ន

ពបពន្ធនិងកលូនៗរបស់គ្ត់ឱ្យពបឡប់សៅសៅជាមួយនឹងឪពុកសកមករបស់គ្ត់

វញិ។សហើយបនាទា ប់ពីសោកសយពតរូោនឮអស់ទំាងការដដលពពះសយហលូវ៉ាោន

រសំោះកលូនសៅអីុសស្ដអលសចញពីពបសទសសអសីុពទាមកគ្ត់ោនសៅសួរសុខ

ទុក្ខសោកម៉លូសសសៅឯវាលរសហាស្ថា នសហើយោននំាយកពបពន្ធនិងកលូនរបស់

គ្ត់សៅឯគ្ត់្ង។សនាះសោកម៉លូសសក៏សចញសៅទទួលឪពុកសកមករចួក៏ពកាប

សំពះសហើយស ើ្បសោករចួសោកស្កសួរគ្្សៅវញិសៅមកពីសសចក្ីសុខទុក្ខ

សហើយនំាគ្្ចលូលសៅក្ុងពតស្ល។ឯម៉លូសសសោកចាប់តំាងរ៉ាយសរឿងពោប់

ឪពុកសកមកពីអស់ទំាងការដដលពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនសធ្ើដល់ផ្សរ៉ាននិង

ស្សន៍សអសីុពទាសោយពទង់យល់ដល់ពួកអីុសស្ដអលនិងពីសសចក្ីទុក្ខលំោក



ទំពវ័រ-190-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ទំាងបុ៉នាម នដដលសកើតមកតាម្លាលូវសហើយដដលពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនជួយឱ្យរចួ

ទំាងអស់។

 «សយពតរូក៏មានសសចក្ីអំណរសោយអស់ទំាងសសចក្ីល្អដដលពពះសយហលូវ៉ា

ោនសពោសដល់ពួកអីុសស្ដអលសោយពទង់ោនជួយឱ្យសគរចួពីកណ្ាប់ឆដ

ឆនពួកស្សន៍សអសីុពទាក៏សោលថ្សលូមឱ្យពពះសយហលូវ៉ាោនពបកបសោយពពះពរ

ជាពពះដដលពទង់ោនជួយឯងឱ្យរចួពីកណ្ាប់ឆដឆនពួកស្សន៍សអសីុពទានិង

កណ្ាប់ឆដឆនផ្សរ៉ានពពមទំាងបណ្ាជនឱ្យរចួពីសពកាមអំណាចស្សន៍

សអសីុពទា្ងឥឡលូវសនះអញដឹងថ្ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ធំសលើអស់ទំាងពពះដ្ិត

ពទង់ោនឈ្ះក្ុងអំសពើដដលសគោនពបពពឹត្សោយពពសហើនចំសោះឯងរាល់គ្្

រចួសយពតរូជាឪពុកសកមកម៉លូសសសោកយកតង្្យដុតនិងយញញាបលូជាសៅថ្្យ

ដល់ពពះសហើយសអើរ ៉នុនិងពួកចាស់ទំុស្សន៍អីុសស្ដអលក៏មកបរសិភាគ

សភាជនាហារជាមួយនឹងឪពុកសកមករបស់ម៉លូសសសៅចំសោះពពះដដរ»។

 ភាលា មសនាះដភ្កដ៏ឆវឆាលា តរបស់សោកតាសយពតរូោនសមើលស�ើញភាលា មនលូវ

បនទាុកយ៉ងធងាន់មកសលើសោកម៉លូសសសៅសពលដដលពួកបណ្ាជនោននំាយក

ពគប់ទំាងសរឿងរ៉ាវឆនការពិោករបស់សគមកជពមាបគ្ត់សហើយសោកសយពតរូ

ោនដណនំាគ្ត់(សោកម៉លូសស)តាមលក្ខខណ្ឌ ចបាប់របស់ពពះ។គ្ត់ោន

មានពបស្សន៍ថ្«ឥឡលូវសនះចលូរស្្ប់សិនអញនឹងទលូនាម នឯងបន្ិចក៏សលូម

ឱ្យពពះគង់ជាមួយនឹងឯង្ងគឺឱ្យឯងោនឈរជាជំនួសបណ្ាជនទំាងឡាយ

សៅចំសោះពពះសដើម្ីនឹងនំាសរឿងសគទំាងបុ៉នាម នសៅទលូលដល់ពទង់សហើយឯង

នឹងបសពងៀនអស់ទំាងសសចក្ីបញញាតិ្និងចបាប់ដល់សគទំាងបង្ហា ញ្លាលូវដដល

សគពតរូវសដើរនិងការដដលសគពតរូវសធ្ើដដរពតរូវឱ្យឯងសពជើសយកមនុសសេបិុនពបសប់

ដដលមានចិត្សកាត ល្ា ចដល់ពពះក្ុងពួកជនជាមនុសសេសទៀងពតង់ដដលស្អប់

ការសំណលូ កសហើយពតរូវតំាងមនុសសេទំាងសនាះសទ្ើងឱ្យពតរួតពតាសលើជនទំាង

ឡាយឱ្យសគសធ្ើជាសមសលើមនុសសេ១ោន់នាក់ជាសមសលើ១រយនាក់ជាសមសលើ

៥០នាក់សហើយជាសមសលើ១០នាក់្ងសហើយឱ្យអ្កទំាងសនាះជំនំុជពមះពួកជន

ជាដរាបឯអស់ទំាងសរឿងណាធំៗសនាះពតរូវឱ្យសគនំាមកដល់ឯងដតសបើជាសរឿង



ការសធ្ើដំសណើ ររបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-191-

តលូចៗសទពតរូវឱ្យសគកាត់សសចក្ីសោយខលាួនសគចុះសនាះឯងនឹងោនសសរួលជាង

ឯអ្កទំាងសនាះនឹងោនជាជំនួយដល់ឯងសបើឯងពពមសធ្ើដលូសច្ះសហើយពពះ

ពទង់ក៏បង្្គ ប់្ងសនាះឯងនឹងសៅសថាិតសសថារោនសហើយបណ្ាជនសនះនឹង

ោនសៅដល់កដនលាងសគសោយសុខស្ន្ទំាងអស់គ្្ដដរ។

 «ម៉លូសសសោកក៏ស្្ប់តាមឪពុកសកមកសហើយសធ្ើតាមោក្យដដលសោក

ថ្ទំាងបុ៉នាម នគឺសោកសរ ើសយកមនុសសេដដលបិុនពបសប់ក្ុងពួកអីុសស្ដអល

ទំាងអស់តំាងសទ្ើងឱ្យសធ្ើជាសមពតរួតពតាសលើបណ្ាជនទំាងឡាយជាសមសលើ

អស់មនុសសេ១ោន់នាក់ជាសមសលើ១០០នាក់ជាសមសលើ៥០នាក់សហើយជា

សមសលើ១០នាក់ដលូសច្ះអ្កទំាងសនាះក៏ជំនំុជពមះពួកជនជាតិដរាបសៅសគនំា

អស់ទំាងសរឿងរ៉ាវណាដដលពិោកៗមកដល់ម៉លូសសដតអស់ទំាងសរឿងរ៉ាវណា

ដដលតលូចៗសនាះសគកាត់សសចក្ីសោយខលាួនសគវញិរចួម៉លូសសបញជាលូ នឱ្យឪពុកសកមក

សៅសនាះសោកក៏ពតឡប់សៅសសរុកកំសណើ តគ្ត់វញិ»។

 សោកម៉លូសសមិនពគ្ន់ដតពតរូវោនបសពងៀនសោយឪពុកសកមករបស់គ្ត់

បុ៉សណាណ ះសទ។ពពះពទង់ោនសលើកតសមកើងគ្ត់សទ្ើងយ៉ងខ្ពស់សហើយពទង់ោន

នំាមកនលូវការអស្ច រ្យជាសពចើនសោយឆដរបស់គ្ត់។   

 ដតសោកម៉លូសសមិនោនគិតថ្ពពះោនសពជើសសរ ើសគ្ត់សដើម្ីបសពងៀន

ដល់អ្កដឆទសហើយគ្ត់ោនសសពមចការអស្ច រ្យជាសពចើនសោយឆដរបស់គ្ត់

ដលូសច្ះគ្ត់មិនពតរូវការឱ្យអ្កណាបសពងៀនគ្ត់សនាះសទ។គ្ត់ោនស្្ប់ការ

ឱ្យសយបល់ពីឪពុកសកមករបស់គ្ត់សោយរកីរាយសហើយោនយល់ពពមទទួល

យកការសរៀបចំរបស់គ្ត់ទុកជាការចាត់ដចងដ៏ឆាលា តឆវ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក១៧:៨-១៨

ខចងចំា

ពពះឆនខញាុំពទង់នឹងបំសពញពគប់ទំាងអស់ដដលអ្ករាល់គ្្ពតរូវការតាម

សភាគសម្ត្ិឆនពទង់ដ៏ឧត្មក្ុងពពះពគីសទាសយស៊លូវ។ភីលីព៤:១៩





ទំពវ័រ-192-សរឿងឆនការសពោសសោះ

 ១៨

ចបាប់របសក់ពះ

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរនិក្ខមនំ ជំ្ូក ១៩ និង ២០)

អង្គារ-១៥ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដតអ្ករាល់គ្្ជាពលូជសពជើសសរ ើសជាពួក

សង្ហលាួងជាស្សន៍បរសុិទ្ធជារាសស្ដ៏ជាសករ ្ិ៍អាករឆនពពះសដើម្ីឲ្យអ្ក

រាល់គ្្ោនសំដដងសចញឲ្យស�ើញអស់ទំាងលក្ខណៈរបស់ពពះដដលពទង់

ោនសៅអ្ករាល់គ្្សចញពីសសចក្ីងងឹតមកក្ុងពនលាឺអស្ច រ្យរបស់ពទង់។

សពពតរុសទី១២:៩

 បនាទា ប់ពីកលូនសៅអីុសស្ដអលោនសចញពីសរ្ិឌីមសៅដល់ទីរសហាស្ថា ន

សីុណាយសហើយនំាគ្្ដំសទ្ើងពតស្លសៅទីសនាះសគតំាងទីលំសៅទល់មុខ

នឹងភ្ំពពះ។«ចំដណកម៉លូសសសោកក៏សទ្ើងសៅឯពពះសនាះពពះសយហលូវ៉ាពទង់

មានបនទាលូលសៅសោកពីសលើភ្ំថ្ចលូរឯងនិយយនឹងពួកវងសេយ៉កុបសហើយ

ពោប់ដល់ពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលថ្ឯងរាល់គ្្ោនស�ើញអស់ទំាងការ

ដដលអញសធ្ើដល់ស្សន៍សអសីុពទាសហើយនិងការដដលអញោនពទឯងរាល់គ្្

សលើស្លា បឥង្នទាីនំាមកឯអញសនះឯងដលូសច្ះសបើឯងរាល់គ្្នឹងស្្ប់តាមអញ

ឥឡលូវសហើយកាន់តាមសសចក្ីសញ្ញា របស់អញសនាះឯងរាល់គ្្នឹងោនោច់

ជារបស់្ងអញសលើសជាងអស់ទំាងស្សន៍ដ្ិតដ្នដីទំាងមលូលជារបស់

្ងអញឯងរាល់គ្្នឹងោនសធ្ើជានគរដល់អញដដលសុទ្ធដតជាសង្

សហើយជាស្សន៍បរសុិទ្ធឱ្យអញដដរគឺោក្យទំាងសនះសហើយដដលឯងពតរូវ

ពោប់ដល់ពួកកលូនសៅអីុសស្ដអល។សនាះម៉លូសសក៏មកវញិសៅពបជំុពួកចាស់ទំុ

ក្ុងបណ្ាជនពោប់សគតាមអស់ទំាងោក្យដដលពពះសយហលូវ៉ាពទង់បង្្គ ប់មក
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ឯពួកជនទំាងឡាយសគស្លាើយសទ្ើងថ្សយើងខញាុំរាល់គ្្នឹងសធ្ើតាមពគប់សសចក្ី

ដដលពពះសយហលូវ៉ាពទង់បង្្គ ប់មកសនាះម៉លូសសក៏នំាោក្យរបស់សគសៅទលូលដល់

ពពះសយហលូវ៉ាវញិ»។

 សៅទីសនះពួកបណ្ាជនសគោនចលូលសៅក្ុងកិចចពពមសពពៀងដ៏ឧឡារកិ

ជាមួយនឹងពពះសហើយោនទទួលយកពទង់សធ្ើជាអ្កពគប់ពគងរបស់ពួកសគ

សោយពួកសគោនកាលា យជារាសសពិ្សសសឆនអំណាចពគប់ពគងរបស់ពទង់។

«ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានបនទាលូលសៅម៉លូសសថ្សមើលអញមកឯឯងក្ុងពពកយ៉ង

ពកាស់សដើម្ីឱ្យបណ្ាជនោនឮក្ុងកាលដដលអញនិយយនឹងឯងសហើយ

ឱ្យសគោនទុកចិត្នឹងឯងជាដរាប»។សៅសពលដដលស្សន៍សហសពពើរោនជួប

នឹងការពិោកសៅតាម្លាលូវពួកសគោនរអ៊លូរទំាទាស់នឹងសោកម៉លូសសនិងសអើរ ៉នុ

សហើយសចាទពបកាន់ពួកគ្ត់ថ្ោនដឹកនំាពួកបណ្ាជនអីុសស្ដអលសចញពី

ពបសទសសអសីុពទាសដើម្ីបំផ្លា ញពួកសគ។ពពះពទង់ោនសលើកតសមកើងសោកម៉លូសស

សៅចំសោះពួកសគសដើម្ីឱ្យពួកសគទុកចិត្សលើការបសពងៀនរបស់គ្ត់សហើយឱ្យ

សគោនដឹងថ្ពពះពទង់ោនោក់ពពះវញិ្ញា ណរបស់ពទង់មកសលើគ្ត់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សចាទិយកថ្ជំពលូក៧:១-១១

ខចងចំា

ពពះឆនខញាុំពទង់នឹងបំសពញពគប់ទំាងអស់ដដលអ្ករាល់គ្្ពតរូវការតាម

សភាគសម្ត្ិឆនពទង់ដ៏ឧត្មក្ុងពពះពគីសទាសយស៊លូវ។ភីលីព៤:១៩

ពុធ-១៦ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សតើអ្កណានឹងសឡើងសៅឯភ្ំឆនពពះសយហលូវ៉ា

សតើអ្កណានឹងឈរសៅក្ុងទីបរសុិទ្ធរបស់ពទង់ោនគឺជាអ្កដដលមានឆដ

ស្្អ តនិងចិត្បរសុិទ្ធជាអ្កដដលមិនបសណ្ាយឲ្យពពលឹងខលាួនសៅតាម

សសចក្ីភលូតភរសហើយមិនោនស្្ពបវ វ័ញច សគសឡើយ។ទំនុកតសមកើង២៤:៣-៤

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការនរៀបចំចលូលនៅជិតកពះ

 បនាទា ប់មកពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនដណនំាយ៉ងជាក់ោក់ដល់សោក
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ម៉លូសសទាក់ទងនឹងការសរៀបចំមនុសសេថ្្យពទង់សដើម្ីឱ្យពទង់ចលូលសៅជិតពួកសគ

ពបសយជន៍ឱ្យពួកសគោនឮនលូវបញញាត្ិចបាប់ដដលពទង់មានបនទាលូលមិនដមនតាម

រយៈសទវតាសទបុ៉ដន្សោយពពះអង្គផ្ទា ល់។«ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានបនទាលូលនឹង

ម៉លូសសថ្ចលូរសៅឯពួកជនសដើម្ីនឹងដញកសគឱ្យបរសុិទ្ធសៅឆ្ងាសនះសហើយឆ្ងា

ដស្អក្ងពតរូវឱ្យសគសោកស្អាវដដរសហើយសរៀបខលាួនជាសសសចឱ្យទាន់ឆ្ងាទី៣

ដ្ិតសៅឆ្ងាទី៣សនាះពពះសយហលូវ៉ាពទង់នឹងយងចុះមកសលើភ្ំសីុណាយឱ្យ

សគស�ើញ»។ពពះោនតពមរូវឱ្យមនុសសេពគប់រលូបផ្្អ កពីការង្រនិងការខ្ល់្្យ

្ងសោកិយទំាងបុ៉នាម នសហើយតំាងចិត្ឱ្យោនបរសុិទ្ធ។ពពះពទង់ក៏ោន

តពមរូវឱ្យពួកសគសោកសំអាតសំសលៀកបំោក់្ងដដរ។ឥឡលូវសនះពពះពទង់សៅ

ដតមឺុងម៉ាត់ដលូចពីមុនដដដល។ពពះគឺជាពពះឆនរសបៀបសរៀបរយសហើយពទង់តពមរូវ

ឱ្យរាសសរ្បស់ពទង់ដដលរស់សៅសលើដ្នដីសៅសពលសព្ឆ្ងាសនះពបកាន់ទមាលា ប់

ឆនភាពបរសុិទ្ធយ៉ងតឹងរុងឹ។សហើយអ្កណាដដលថ្្យបង្គំពពះសោយ

សំសលៀកបំោក់មិនស្្អ តនិងមនុសសេដដលមកឯពទង់សោយអាកប្កិរយិមិន

គួរគប្ីសនាះពពះអង្គមិនសព្ពពះហឫទវ័យនឹងការខ្ះសសចក្ីសគ្រពដល់ពទង់

សនាះសទ្ើយសហើយពពះពទង់នឹងមិនទទលូលយកនលូវការបំសរ ើរបស់អ្កដដលថ្្យ

បង្គំសោយសស្ម កសពគ្កសឡើយដ្ិតពួកសគបន្ុះបង្្អ ប់ដល់ពពះដដលោន

បសងកើតពួកសគ។ពពះដដលោនបសងកើតឆ្ទាសម�និងដ្នដីចាត់ទុកភាពស្្អ តជា

ការសំ្ន់ដ៏សលើសលុបោនជាពទង់មានបនទាលូលថ្«ចលូរអនុញ្ញា តឱ្យពួកសគ

សោកសំសលៀកបំោក់របស់ពួកសគ»។

 «ពតរូវឱ្យឯងោក់កំណត់សគ្លចារកិសៅជំុវញិឱ្យបណ្ាជនពគប់គ្្

សោយពោប់ថ្ចលូរពបយវ័ត្កំុឱ្យសទ្ើងសៅសលើភ្ំសទ្ើយកំុឱ្យទំាងជាន់ដល់

សជើងភ្ំ្ងដ្ិតអ្កណាដដលជាន់ដល់ភ្ំសនាះនឹងពតរូវស្លា ប់ជាមិន្ននឹង

គ្ម នឆដអ្កណាោល់ដល់អ្កសនាះសទគឺអ្កសនាះនឹងពតរូវសចាលនឹង្មឬោញ់

នឹងពពរួញវញិសទាះសត្ឬមនុសសេក្ីក៏មិនរស់ដដរកាលណា្លាុំដសង្ឮសលូរដវង

សនាះពតរូវឱ្យសគចលូលមកជិតភ្ំ»។ការពតាស់បង្្គ ប់សនះពតរូវោនសរៀបចំសឡើង

សដើម្ីោស់សតិដល់មនុសសេដដលបះសោរទំាងសនះឱ្យយកចិត្ទុកោក់សគ្រព
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ដល់ពពះដដលជាអ្កនិពន្ធនឹងជាពពះដដលមានអំណាចសលើចបាប់របស់ពួក

សគ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក៧:១៩

ខចងចំា

ពពះឆនខញាុំពទង់នឹងបំសពញពគប់ទំាងអស់ដដលអ្ករាល់គ្្ពតរូវការតាម

សភាគសម្ត្ិឆនពទង់ដ៏ឧត្មក្ុងពពះពគីសទាសយស៊លូវ។ភីលីព៤:១៩

ពពហស្បតិ៍-១៧ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សលូមឲ្យសិរលី្អឆនពពះសយហលូវ៉ាសៅជាប់ជានិចច

សលូមឲ្យពពះសយហលូវ៉ាោនរកីរាយសឡើងសោយស្រស្្ឆដពទង់កាលណា

ពទង់ពកសឡកទតមកដ្នដីសនាះដ្នដីក៏ញវ័រកាលណាពទង់ោល់ភ្ំសនាះភ្ំ

ក៏ហុយដ្សេងសឡើង។ទំនុកតសមកើង១០៤:៣១-៣២

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ភាពេស្ចា រ្យរបសក់ពះ 

 «លុះដល់ពពឹកសទ្ើងឆ្ងាទី៣សនាះក៏មានឮសលូរ្្គរោន់ស្លាកបសនាទា រ

និងពពកយ៉ងពកាស់សៅសលើភ្ំពពមទំាងឮសលូរ្លាុំដសង្យ៉ង ល្ា ំងឆពកដលងរចួ

បណ្ាជនទំាងឡាយដដលសៅក្ុងទីដំសទ្ើងពតស្លក៏ញវ័ររន្ធត់ទំាងអស់គ្្។

ពួកពលសទវតាដដលោនចលូលរមួជាមួយនឹងពពះដ៏មានពពះោរមីោនសកាះ

សៅមនុសសេសោយសំសឡងដពតពបគំជំុគ្្ដដលឮ ល្ា ំងសទ្ើងៗរហលូតដល់ដ្នដី

ទំាងមលូលោនញវ័ររន្ធត់»។

 «សនាះម៉លូសសសោកនំាសគសចញពីទីដំសទ្ើងពតស្លសៅជួបនឹងពពះ

សគឈរតសពមៀបគ្្សៅទីសជើងភ្ំឯភ្ំសីុណាយក៏ហុយដ្សេងសទ្ើងសពញទំាង

អស់ដ្ិតពពះសយហលូវ៉ាពទង់យងចុះមកសលើភ្ំគង់ក្ុងសភលាើងដ្សេងសនាះហុយ

សទ្ើងដលូចជាដ្សេងឆនគុកសភលាើងតួភ្ំទំាងមលូលកសពកើករសំពើកយ៉ង ល្ា ំង»។ពពះដ៏

សោរសពញសោយពពះសចស្្ោនយងចុះមកក្ុងពពកជាមួយនឹងពពួកសទវតា

ដ៏មានសិររីងុសរឿងដហហមជាសពចើនកុះករដដលោនសលចមកដលូចជាអណ្ាត

សភលាើង។



ទំពវ័រ-196-សរឿងឆនការសពោសសោះ

 កាលឮសលូរដសង្កាន់ដតតសនថាើន ល្ា ំងសទ្ើងសនាះម៉លូសសក៏ទលូលសហើយ

ពពះពទង់មានបនទាលូលស្លាើយតបមកសោកពពះសយហលូវ៉ាពទង់យងចុះមកសលើ

កំពលូលភ្ំសីុណាយពទង់មានបនទាលូលសៅម៉លូសសពីសលើកំពលូលភ្ំរចួម៉លូសសក៏សទ្ើង

សៅពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានបនទាលូលពោប់ថ្ចលូរឯងចុះសៅហាមដល់បណ្ាជន

រាល់គ្្សោយោច់្តដពកងសគរលំងចលូលមកឯពពះសយហលូវ៉ាសដើម្ីសមើល

សនាះនឹងមានគ្្ជាសពចើនពតរូវស្លា ប់ឯពួកសង្ដដលចលូលមកឯពពះសយហលូវ៉ា

សនាះពតរូវឱ្យសគដញកខលាួនសចញជាបរសុិទ្ធដដរដពកងពទង់នឹងពបហារសគ។

 ដលូសច្ះពពះសយហលូវ៉ាោនសលចមកសោយភាពរងុសរឿងដ៏សំសបើមដដល

គួរឱ្យភវ័យ ល្ា ចោនមានពពះបនទាលូលអំពីបញញាត្ិ(ចបាប់)របស់ពទង់ពីកំពលូល

ភ្ំសីុណាយដដលមនុសសេទំាងឡាយអាចសជឿោន។បនាទា ប់មកពពះសយហលូវ៉ា

ពទង់ក៏ោនពបទាននលូវបញញាត្ិរបស់ពទង់ជាមួយនឹងការបង្ហា ញដ៏ពបសសើរបំ្ុត

អំពីអំណាចរបស់ពទង់ដដលពួកសគអាចនឹងដឹងថ្ពទង់គឺជាពពះដ៏ពិតនិងជា

ពពះដដលមានពពះជនមរស់។ពពះមិនោនអនុញ្ញា តឱ្យសោកម៉លូសសចលូលសៅក្ុង

ពពកឆនសិរលី្អសនាះសទបុ៉ដន្គ្ត់អាចចលូលសៅជិតពពកដ៏ពកាស់ដដលសៅ

ពវ័ទ្ធជំុវញិោន។សហើយគ្ត់ោនឈរសៅចសនាលា ះមនុសសេសហើយនិងពពះអមាច ស់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សអស្យជំពលូក៦៤:១-៩

ខចងចំា

ពពះឆនខញាុំពទង់នឹងបំសពញពគប់ទំាងអស់ដដលអ្ករាល់គ្្ពតរូវការតាម

សភាគសម្ត្ិឆនពទង់ដ៏ឧត្មក្ុងពពះពគីសទាសយស៊លូវ។ភីលីព៤:១៩



សុព្រ-១៨ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សបើអ្ករាល់គ្្សសឡាញ់ខញាុំចលូរកាន់តាម

បញញាត្របស់ខញាុំចុះ។យ៉លូហាន១៤:១៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ : បញ្ញតតេិរបសក់ពះកតរូវោនកបកាស

 បនាទា ប់ពីពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនពបទានភស្ុតាងយ៉ងចបាស់អំពីពពះ

សចស្្របស់ពទង់មកពទង់ោនមានបនទាលូលពោប់ពួកសគថ្ពទង់គឺជានរណា



ចបាប់របស់ពពះ-ទំពវ័រ-197-

«ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងដដលោននំាឯងសចញពី្ទាះពួកោវបំសរ ើសៅសសរុក

សអសីុពទាមក»។ជាពពះដដលោនសលើកតសមកើងអំណាចរបស់ពទង់សៅក្ុងចំសណាម

ស្សន៍សអសីុពទាឥឡលូវសនះពទង់ោនមានពពះបនទាលូលពីបញញាតិរបស់ពទង់ដលូសច្ះ

ថ្៖

 «កំុឱ្យមានពពះឯណាសទៀតសៅចំសោះអញឱ្យសស្ះ

 «កំុឱ្យឆាលា ក់សធ្ើរលូបណាសពមាប់ឯងឱ្យសស្ះក៏កំុឱ្យសធ្ើរលូបណាឱ្យដលូចជា

អ្ីសៅស្ថា នសួគ៌្ងសលើឬសៅដ្នដី្ងសពកាមឬសៅក្ុងទឹកដដលទាប

ជាងដី្ងក៏កំុឱ្យពកាបសំពះសៅចំសោះរបស់ទំាងសនាះឬសគ្រពពបតិបត្ិតាម

សនាះសទ្ើយដ្ិតអញដដលជាសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងអញមានសសចក្ីពបចវ័ណ្ឌ 

ក៏ទមាលា ក់ការទុចចរតិរបស់ឪពុកសៅសលើកលូនសៅរហលូតដល់៣សហើយ៤តំណ្ ង

ចំសោះអស់អ្កណាដដលស្អប់អញដតអញ្្ល់សសចក្ីសប្ុរសដល់ទំាងោន់

តំណឆនពួកអ្កដដលសសឡាញ់សហើយកាន់តាមបញញាតិរបស់អញទំាងបុ៉នាម ន

វញិ។

 «កំុឱ្យសចញពពះនាមរបស់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងជាអស្រឥត

ការសទ្ើយដ្ិតពពះសយហលូវ៉ាពទង់នឹងមិនរាប់ជាឥតសទាសដល់អ្កណាដដល

សចញពពះនាមពទង់ជាអស្រឥតការសនាះសទ។   

 «ចលូរឱ្យនឹកចំាពីឆ្ងាឈប់សពមាកសដើម្ីដញកឆ្ងាសនាះសចញជាបរសុិទ្ធ

ក្ុងរវាង៦ឆ្ងាសនាះពតរូវឱ្យឯងសធ្ើអស់ទំាងការរបស់ឯងចុះដតឯឆ្ងាទី៧សនាះ

គឺជាឆ្ងាឈប់សពមាកថ្្យពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងវញិសៅឆ្ងាសនាះមិនពតរូវ

សធ្ើអ្ីឱ្យសស្ះសទាះខលាួនឯងឬកលូនពបរុសកលូនសសីឯងក្ីសទាះោវពបរុសោវសសី

ឯងក្ីសទាះសត្របស់ឯងឬអ្កដឆទដដលសៅ្ទាះឯងក្ីដ្ិតក្ុង៦ឆ្ងាពពះសយហលូវ៉ា

ពទង់ោនសធ្ើឆ្ទាសម�ដ្នដីសហើយនិងសមុពទពពមទំាងរបស់សព្ស្រសពើសៅ

ស្ថា នទំាងសនាះដដររចួដល់ឆ្ងាទី៧ពទង់ោនពបទានពរដល់ឆ្ងាឈប់សពមាក

សហើយក៏ដញកសចញជាបរសុិទ្ធ។

 «ចលូរឱ្យសគ្រពពបតិបត្ិដល់ឪពុកម្ាយសដើម្ីឱ្យោនអាយុដវងសៅក្ុង

សសរុកដដលពពះសហយលូវ៉ាជាពពះឆនឯងពទង់ពបទានឱ្យ។



ទំពវ័រ-198-សរឿងឆនការសពោសសោះ

 «កំុឱ្យសមាលា ប់មនុសសេឱ្យសស្ះ

 «កំុឱ្យ្ិតគ្្ឱ្យសស្ះ

 «កំុឱ្យលួចបលាន់ឱ្យសស្ះ

 «កំុឱ្យសធ្ើជាទីបនាទា ល់ដកលាងទាស់នឹងអ្កជិត្ងខលាួនឱ្យសស្ះ។

 «កំុឱ្យសោភចង់ោន្ទាះអ្កជិត្ងខលាួនឱ្យសស្ះក៏កំុឱ្យសោភចង់

ោនពបពន្ធសគឬោវពបរុសោវសសីសគក្ីឬសគ្ោឬរបស់អ្ី្ងអ្កជិត្ង

ខលាួនឱ្យសស្ះ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក២០:១-២៤

ខចងចំា

ពពះឆនខញាុំពទង់នឹងបំសពញពគប់ទំាងអស់ដដលអ្ករាល់គ្្ពតរូវការតាម

សភាគសម្ត្ិឆនពទង់ដ៏ឧត្មក្ុងពពះពគីសទាសយស៊លូវ។ភីលីព៤:១៩



សៅរ៍-១៩ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរដញកឆ្ងាឈប់សំរាករបស់អញសចញជា

បរសុិទ្ធសនាះនឹងោនជាទីសំគ្ល់ដល់អញសហើយនឹងឯងរាល់គ្្សដើម្ីឲ្យ

ឯងោនដឹងថ្អញសនះគឺសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងរាល់គ្្។

សអសសគ្ល២០:២០

អំណានពបចំាថ្ងៃ : កពះសលូរនសៀងជាផរាររន្ទះរបសក់ពះ

 បញញាតិទី១និងទី២ដដលពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនមានពពះបនទាលូលគឺជា

ចបាប់ដដលពបឆំាងទាស់នឹងការថ្្យបង្គំរលូបពពះសពោះសបើសគថ្្យបង្គំរលូបពពះ

ការសនាះនឹងដឹកនំាមនុសសេឱ្យមានអំសពើោបនិងការបះសោរយ៉ងធងាន់ធងាររហលូត

ដល់សគយកមនុសសេសៅថ្្យជាតង្្យដុតដ្មសទៀត្ង។ពពះជាមាច ស់ពទង់

ចាត់ទុកការពបពពឹត្ិដបបសនះថ្ជាការដ៏គួរឱ្យស្អប់សខ្ពើម។ពកឹត្យវនិវ័យបួនពបការ

ដំបលូងដដលពពះោនពបទានមកគឺសពមាប់បង្ហា ញដល់មនុសសេអំពីតួនាទីរបស់

សគចំសោះពពះ។ពកឹត្យវនិវ័យទី៤គឺជាពចវាក់តភាជា ប់រវាងពពះដ៏អស្ច រ្យនិង

មនុសសេសោក។ឆ្ងាបរសុិទ្ធពតរូវោនពបទានមកជាពិសសសសពមាប់ជា
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ពបសយជន៍ដល់មនុសសេនិងសពមាប់សរសសើរតសមកើងពពះ។ពកឹត្យវនិវ័យពោំមួយ

ចុងសពកាយបង្ហា ញពីតួនាទីរបស់មនុសសេចំសោះមនុសសេដលូចគ្្។

 ឆ្ងាបរសុិទ្ធគឺជាសញ្ញា រវាងពពះសហើយនិងរាសសរ្បស់ពទង់ជាសរៀងរហលូត។

សៅក្ុងនវ័យសនះឆ្ងាសនាះគឺជាសញ្ញា បញ្ជា ក់ថ្អស់អ្កដដលរកសាឆ្ងាបរសុិទ្ធគឺ

ជាអ្កថ្្យបង្គំដល់ពពះដដលមានពពះជនមរស់ជាពពះដដលោនបសងកើតឆ្ទា

សម�និងដ្នដី។ឆ្ងាបរសុិទ្ធគឺជាសញ្ញា រវាងពពះសហើយនិងរាសសរ្បស់ពទង់

ដរាបណាពទង់សៅដតមានរាសសរ្បស់ពទង់បំសរ ើពទង់សៅសលើដ្នសនះ។«កាល

បណ្ាជនទំាងអស់គ្្ោនឮ្្គរោន់និងសលូរ្លាុំដសង្សហើយស�ើញស្លាកបសនាទា រ

និងភ្ំហុយដ្សេងសទ្ើងដលូសច្ះសនាះសស្ប់ដតសគញវ័ររន្ធត់សហើយក៏្យសៅឈរ

សៅទីឆាងា យវញិ។សគនិយយនឹងម៉លូសសថ្ចលូរសោកមានពបស្សន៍មកសយើង

រាល់គ្្សោយខលាួនសោកោនសហើយសយើងខញាុំនឹងស្្ប់សោកសលូមកំុឱ្យពពះ

មានបនទាលូលនឹងសយើងខញាុំសឡើយដពកងសយើងខញាុំពតរូវស្លា ប់។ម៉លូសសក៏តបថ្កំុ ល្ា ចអី

ដ្ិតពពះពទង់ោនយងមកពបសយជន៍ដតនឹងល្ងអ្ករាល់គ្្សទសហើយឱ្យអ្ក

រាល់គ្្ោនសកាត ល្ា ចដល់ពទង់សដើម្ីកំុឱ្យអ្ករាល់គ្្សធ្ើអំសពើោបសទ្ើយ»។

 «ឯជនទំាងឡាយសគក៏ឈរសៅទីឆាងា យដតម៉លូសសោនឈរសៅជិត

ទីងងឹតយ៉ងពកាស់ដដលពពះគង់សៅសនាះ។ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ក៏បង្្គ ប់សៅ

ម៉លូសសឱ្យពោប់ដល់ពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលដលូសច្ះថ្ខលាួនឯងរាល់គ្្ោនស�ើញ

ថ្អញោននិយយនឹងឯងរាល់គ្្ពីសលើស្ថា នសួគ៌មក»។វត្មានដ៏មហស្ច រ្យ

របស់ពពះសៅឯភ្ំសីុណាយសហើយនិងភាពរសំជើបរជួំលសៅសលើដ្នដីដដល

សកើតសទ្ើងសោយវត្មានរបស់ពទង់្្គរោន់និងស្លាកបសនាទា រដ៏គួរឱ្យភវ័យ ល្ា ច

ដដលោនដហហមការយងមករបស់ពទង់ពិតជាោនដិតជាប់សៅក្ុងចិត្

របស់មនុសសេសោកឱ្យសកាត ល្ា ចនិងឱ្យសគ្រពចំសោះពពះោរមីដ៏អស្ច រ្យដដល

សធ្ើឱ្យពួកសគចង់រត់សគចសចញពីពពះវត្មានដ៏គួរឱ្យភវ័យ ល្ា ចរបស់ពពះដពកង

សោពួកសគនឹងមិនអាចពទំាពទជាមួយនឹងសិរលី្អដ៏គួរឱ្យភវ័យ ល្ា ចរបស់ពទង់

ោន។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សចាទិយកថ្ជំពលូក៥:២២-៣៣
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ខចងចំា

ពពះឆនខញាុំពទង់នឹងបំសពញពគប់ទំាងអស់ដដលអ្ករាល់គ្្ពតរូវការតាម

សភាគសម្ត្ិឆនពទង់ដ៏ឧត្មក្ុងពពះពគីសទាសយស៊លូវ។ភីលីព៤:១៩

អាទឆិត្យ-២០ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:មិនពតរូវឲ្យឯងរាល់គ្្សធ្ើរលូបពពះឬបញ្ឈររលូប

ឆាលា ក់ឬបសង្្គ ល្ មសំរាប់សគ្រពសឡើយក៏មិនពតរូវឲ្យមាន្ មឆាលា ក់ជារលូបអ្ីសៅ

ក្ុងសសរុកឯងសដើម្ីនឹងឱនខលាួនពកាបសគ្រពចំសោះរលូបសនាះដដរដ្ិតអញសនះ

គឺសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងរាល់គ្្សហើយ។សលវវីនិវ័យ២៦:១

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការវិនាសននការថ្ាយបងរាំរ លូបកពះ

 ពពះជាមាច ស់ោនការោររាសសអីុ្សស្ដអលពីការថ្្យបង្គំរលូបពពះម្ង

សទៀតសហើយ។ពពះអង្គោនមានបនទាលូលសៅកាន់ពួកសគថ្«ដលូសច្ះអ្កមិនពតរូវ

សធ្ើពពះពីពោក់សពមាប់អញសហើយឯងក៏មិនពតរូវសធ្ើពពះពីមាសសពមាប់ឯង

ដដរ»។ពួកសគសថាិតសៅក្ុងសពគ្ះថ្្ក់សោយសគសធ្ើតាមស្សន៍សអសីុពទាសហើយ

សធ្ើរលូបពពះសពមាប់ពួកសគសដើម្ីតំណាងឱ្យពពះដ៏ពិត។

 ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនមានបនទាលូលសៅម៉លូសសថ្«សមើលអញចាត់សទវតា

មួយឱ្យនំាមុខឯងសដើម្ីនឹងជួយទំនុកបំរងុឯងតាម្លាលូវសហើយនិងនំាសៅដល់

ទីកដនលាងដដលអញោនសរៀបចំទុកឱ្យ។ចលូរពបយវ័ត្នឹងស្្ប់បង្្គ ប់តាមពទង់

កំុបណ្ាលឱ្យពទង់ ញ្ា ល់សទ្ើយដ្ិតពទង់មិនអត់សទាសការរលំងរបស់ឯង

រាល់គ្្សទពីសពោះសឈ្ម ះអញសៅក្ុងពទង់សបើឯងពបរុងស្្ប់បង្្គ ប់ពទង់សហើយ

ពបពពឹត្តាមសសចក្ីដដលអញពោប់ទំាងបុ៉នាម នសនាះអញនឹងសធ្ើជាសពតរូវ

ដល់ពួកសពតរូវរបស់ឯងសហើយជាអ្កតតំាងនឹងអស់អ្កដដលតតំាងនឹងឯង

ដ្ិតសទវតាអញនឹងសៅមុនឯងសហើយនឹងនំាឯងសៅឯពួកស្សន៍អាម៉លូរី

ស្សន៍សហតស្សន៍សពរសីុីតស្សន៍កាណានស្សន៍សហវីនិងស្សន៍

សយប៊លូសសហើយអញនឹងសធ្ើឱ្យស្សន៍ទំាងសនាះស្បសលូន្យសៅ។សទវតាដដល

ោនយងសៅមុនស្សន៍អីុសស្ដអលគឺជាពពះអមាច ស់សយស៊លូវពគីសទា។កំុឱ្យ
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ពកាបថ្្យបង្គំឬសគ្រពពបតិបត្ិដល់ពពះរបស់សគឱ្យសស្ះក៏កំុឱ្យពបពពឹត្តាម

អំសពើរបស់សគសទ្ើយគឺពតរូវឱ្យបំផ្លា ញសគអស់រលីងវញិពពមទំាងបំោក់បំដបក

រលូបពពះសគឱ្យសខទាចខទាី្ងពតរូវឱ្យឯងរាល់គ្្សគ្រពពបតិបត្ិដល់ពពះសយហលូវ៉ា

ជាពពះឆនឯងវញិសនាះពទង់នឹងពបទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯង

សហើយអញនឹងដកជំងឺសរាគ្ពីពួកឯងរាល់គ្្សចញ»។និក្ខមនំ២៣:២៤,២៥

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក២៣:២០-៣៣

ខចងចំា

ចលូរដញកឆ្ងាឈប់សំរាករបស់អញសចញជាបរសុិទ្ធសនាះនឹងោនជាទីសំគ្ល់

ដល់អញសហើយនឹងឯងរាល់គ្្សដើម្ីឲ្យឯងោនដឹងថ្អញសនះគឺសយហលូវ៉ា

ជាពពះឆនឯងរាល់គ្្។សអសសគ្ល២០:២០

ចន្ទ-២១ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពតរូវឲ្យសដើរតាមដតពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯង

វញិសហើយសកាត ល្ា ចដល់ពទង់ពពមទំាងកាន់តាមសសចក្ីបញញាត្ទំាងបុ៉នាម ន

របស់ពទង់និងស្្ប់តាមពពះបនទាលូលពទង់ក៏ពតរូវសគ្រពពបតិបត្ិដល់ពទង់

សហើយសៅជាប់នឹងពទង់្ ង។សចាទិយកថ្១៣:៤

អំណានពបចំាថ្ងៃ : កពះពរននការស្តេ ប់បគ្រា ប់

 ពពះពទង់នឹងសធ្ើឱ្យរាសសរ្បស់ពទង់យល់ថ្មានដតពទង់មួយអង្គគត់

ដដលជាកមមវតថាុឆនការថ្្យបង្គំរបស់ពួកសគសហើយសៅសពលដដលសគមានជវ័យ

ជំនះសលើជាតិស្សន៍ដដលថ្្យបង្គំរលូបពពះដដលសៅជំុវញិពួកសគពួកសគមិន

ពតរូវបនសេល់ទុកនលូវរលូបសំណាកដដលពួកសគថ្្យបង្គំសឡើយបុ៉ដន្ពតរូវបំផ្លា ញរលូប

ទំាងសនាះសចាលជាោច់្ត។ពួកសគមិនពតរូវរកសាទុកឬថ្្យបង្គំដល់រលូបពពះ

ទំាងសនាះសឡើយសទាះបីជារលូបពពះទំាងសនាះជារបស់មានតឆមលាយ៉ងណាក៏

សោយ។ពពះពទង់នឹងសធ្ើឱ្យរាសសរ្បស់ពទង់ដឹងថ្សោយស្រដតការថ្្យបង្គំ

រលូបពពះរបស់ស្សន៍ទំាងអស់សនះដដលោនដឹកនំាពួកសគឱ្យពបពពឹត្ិការ

អាពកក់ជាសពចើនឆពកដលងដដលពទង់នឹងសពបើស្សន៍អីុសស្ដអលជាឧបករណ៍
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របស់ពទង់សដើម្ីសធ្ើទារណុកមមពួកសគសហើយបំផ្លា ញរលូបពពះរបស់ពួកសគ។

. «អញនឹងចាក់សសចក្ីដសញាង ល្ា ចរបស់អញសៅមុនឯងសហើយនិង

បំផ្លា ញពគប់ទំាងស្សន៍ដដលឯងសៅដល់អញនឹងសធ្ើឱ្យអស់ទំាង ម្ ំងសពតរូវ

ឯងពតរូវដបរខ្ងសៅមុខឯងអញនឹងចាត់ឪម៉ាល់សៅមុនឯងដដលនឹងបសណ្ញ

ស្សន៍សហវីស្សន៍កាណានសហើយនិងស្សន៍សហតពីមុខឯងសចញអញ

មិនបសណ្ញសគសចញពីមុខឯងក្ុង១ឆំ្ាដតម្ងសទដពកងសសរុកសនាះនឹងពតឡប់

សៅជាស្ងា ត់សហើយសកើតមានសត្ឆពពជាសពចើនសទ្ើងសធ្ើោបដល់ឯងវញិគឺនឹង

បសណ្ញសគពីមុខឯងសៅបន្ិចម្ងៗទាល់ដតឯងមានគ្្សពចើនលមមនឹងទទួល

យកសសរុកជាមរតកោនសនាះអញនឹងោក់ពពំសសរុកឱ្យឯងចាប់តំាងពីសមុពទ

ពកហមសៅទល់សមុពទភីលីសទាីនសហើយតំាងពីទីរសហាស្ថា នរហលូតដល់ទសនលា

ដ្ិតអញនឹងពបគល់មនុសសេសៅសសរុកសនាះមកក្ុងកណ្ាប់ឆដឯងសហើយ

ឯងនឹងបសណ្ញសគពីមុខឯងសចញកំុឱ្យតំាងសសចក្ីសញ្ញា នឹងសគឬនឹងពពះ

របស់សគសទ្ើយក៏មិនពតរូវឱ្យសគសៅក្ុងសសរុករបស់ឯងដដរដពកងសគនំាឱ្យឯង

សធ្ើោបចំសោះអញដ្ិតសបើឯងសគ្រពពបតិបត្ិដល់ពពះរបស់សគសនាះនឹងពតឡប់

ជាអនាទា ក់ដល់ឯងសហើយ”និក្ខមនំ២៣:២៧-៣៣។សសចក្ីសនយារបស់ពពះ

ដល់រាសសរ្បស់ពទង់សនះអាសសវ័យសៅសលើការស្្ប់បង្្គ ប់របស់ពួកសគ។

ពបសិនសបើពួកសគនឹងបំសរ ើពពះសោយចិត្សស្ម ះពតង់សនាះពទង់នឹងសធ្ើការអស្ច រ្យ

ជាសពចើនសពមាប់ពួកសគ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សចាទិយកថ្ជំពលូក៦

ខចងចំា

ចលូរដញកឆ្ងាឈប់សំរាករបស់អញសចញជាបរសុិទ្ធសនាះនឹងោនជាទីសំគ្ល់

ដល់អញសហើយនឹងឯងរាល់គ្្សដើម្ីឲ្យឯងោនដឹងថ្អញសនះគឺសយហលូវ៉ា

ជាពពះឆនឯងរាល់គ្្។សអសសគ្ល២០:២០



ចបាប់របស់ពពះ-ទំពវ័រ-203-

អង្គារ-២២ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឱពពះសយហលូវ៉ាសអើយសលូមបសពងៀន្ លាលូវ

ឆនអស់ទំាងបញញាត្ពទង់មកទលូលបង្គំសនាះទលូលបង្គំនឹងកាន់តាមដរាបដល់ចុង

បំ្ុតសលូមពបទានឲ្យទលូលបង្គំមានសយបល់សនាះទលូលបង្គំនឹងកាន់តាម

ពកឹត្យវនិវ័យពទង់សអើទលូលបង្គំនឹងរកសាទុកឲ្យអស់ពីចិត្្ ង។

ទំនុកតសមកើង១១៩:៣៣-៣៤

អំណានពបចំាថ្ងៃ : នសចកតេីសនយាថានឹងនែើរតាមកពះ

 បនាទា ប់ពីសោកម៉លូសសោនទទួលការជំនំុជពមះពពមទំាងសសចក្ីសនយា

ដដលមានលក្ខខណ្ឌ សៅសលើការស្្ប់បង្្គ ប់របស់ពួកសគពីពពះសយហលូវ៉ាសហើយ

ោនកត់ពតាទុកសពមាប់ពួកបណ្ាជនមកពទង់ោនមានបនទាលូលសៅកាន់គ្ត់

ថ្«ម៉លូសសចលូរឯងនិងសអើរ ៉នុពពមទំាងណាោបអវ័របី៊ហ៊លូវសហើយនិងពួកចាស់

ទំុស្សន៍អីុសស្ដអលទំាង៧០នាក់សទ្ើងមកឯពពះសយហលូវ៉ាសហើយឱ្យថ្្យ

បង្គំពីចមាងា យពតរូវឱ្យម៉លូសសដតម្ាក់ឯងចលូលមកជិតពពះសយហលូវ៉ាចំដណកឯអ្ក

ឯសទៀតមិនពតរូវឱ្យចលូលមកជិតសទសហើយពួកបណ្ាជនក៏មិនពតរូវទំាងសទ្ើង

មកជាមួយ្ង។សនាះម៉លូសសក៏សៅពោប់ដល់បណ្ាជនតាមពគប់ទំាង

ពពះបនទាលូលឆនពពះសយហលូវ៉ាសហើយនិងបញញាត្ិទំាងសនាះរចួពួកជនទំាងអស់

គ្្ក៏ទទួលពពមថ្សយើងខញាុំរាល់គ្្នឹងសធ្ើតាមអស់ទំាងសសចក្ីដដលពពះសយហលូវ៉ា

មានបនទាលូលមក»និក្ខមនំ២៤:១-៣។

 សោកម៉លូសសមិនោនកត់ពតាពតឹមដតពកឹត្យវនិវ័យ១០ពបការបុ៉សណាណ ះសទ

បុ៉ដន្គ្ត់ោនកត់ពតានលូវពគប់ទំាងសសចក្ីជំនំុជពមះដដលពពះតពមរូវឱ្យពួកសគ

សគ្រពតាមពពមទំាងសសចក្ីសនយាដដលមានលក្ខខណ្ឌ សលើការស្្ប់បង្្គ ប់

ដល់ពទង់របស់សគសនាះដ្មសទៀត្ង។គ្ត់ោនអានសសចក្ីទំាងសនាះឱ្យ

ពួកបណ្ាជនស្្ប់សហើយពួកសគោនស្្សចាច ថ្សគនឹងសគ្រពតាមនលូវ

ពគប់ទំាងពពះបនទាលូលដដលពពះសយហលូវ៉ាោនមានបនទាលូល។បនាទា ប់មកសោក

ម៉លូសសោនសរសសរោក្យសនយាដ៏មឺុងម៉ាត់របស់ពួកបណ្ាជនសៅក្ុងសសៀវសៅ

សហើយោនថ្្យយញញាបលូជាដល់ពពះសពមាប់ពួកសគ។«រចួយកសសៀវសៅមក



ទំពវ័រ-204-សរឿងឆនការសពោសសោះ

អានសមើលឱ្យបណ្ាជនស្្ប់សហើយសគស្លាើយសទ្ើងថ្សយើងខញាុំរាល់គ្្នឹងសធ្ើ

តាមពគប់ទំាងសសចក្ីដដលពពះសយហលូវ៉ាោនមានបនទាលូលមកសហើយនិងស្្ប់

បង្្គ ប់ពគប់ជំពលូក្ងដលូសច្ះម៉លូសសសោកយកឈ្មសៅសពោះសលើជនទំាង

ឡាយសោយោក្យថ្សនះជាឈ្មឆនសសចក្ីសញ្ញា ដដលពពះសយហលូវ៉ាោន

តំាងនឹងអ្ករាល់គ្្តាមពពះបនទាលូលពទង់ទំាងសនះ»និក្ខមនំ២៤:៧-៨)។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក២៤

ខចងចំា

ចលូរដញកឆ្ងាឈប់សំរាករបស់អញសចញជាបរសុិទ្ធសនាះនឹងោនជាទីសំគ្ល់

ដល់អញសហើយនឹងឯងរាល់គ្្សដើម្ីឲ្យឯងោនដឹងថ្អញសនះគឺសយហលូវ៉ា

ជាពពះឆនឯងរាល់គ្្។សអសសគ្ល២០:២០

ពុធ-២៣ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សោយដឹងថ្ពទង់ោនសោះអ្ករាល់គ្្ឲ្យ

រចួពីកិរយិឥតពបសយជន៍ដដលោនតពីពួកឰយុសកាមកសនាះមិនដមន

សោយរបស់ពុករលួយដលូចជាពោក់ឬមាសសនាះសទគឺោនសោះសោយស្រ

ពពះសោហិតដ៏វសិសសរបស់ពពះពគីសទាវញិទុកដលូចជាឈ្មឆនកលូនសចៀមឥត

ស ច្ ះឥតស្លា កស្្ម។សពពតរុសទី១១:១៨-១៩

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ចបាប់ែ៏េសក់ល្របសក់ពះ

 ចបាប់របស់ពពះមានតំាងពីមុនមនុសសេពតរូវោនបសងកើតមកសម៉លាះ។សទវតា

ទំាងឡាយពតរូវោនពគប់ពគងសោយចបាប់សនាះ។ស្តំាងពតរូវោនធ្លា ក់ចុះ

សោយស្រដតវាោនបំោនសៅសលើសគ្លការឆនរោ្ឋ ភិោល(ការពគប់ពគង)

របស់ពពះ។បនាទា ប់ពីពពះោនបសងកើតសោកអវ័ោមនិងនាងសអវ៉ាមកពទង់ោន

សធ្ើឱ្យពួកសគដឹងពីចបាប់របស់ពទង់។សៅសពលសនាះចបាប់សនាះមិនោនសរសសរ

កត់ពតាសទបុ៉ដន្ពតរូវោនបង្ហា ត់បសពងៀនសោយពពះសយហលូវ៉ាផ្ទា ល់។

 ឆ្ងាបរសុិទ្ធឆនពកឹត្យវនិវ័យទី៤ពតរូវោនតំាងសឡើងសៅក្ុងសួនចបារ

សអដដន។បនាទា ប់ពីពពះោនបសងកើតដ្នដីនិងបសងកើតមនុសសេសៅសលើដ្នដីមក



ចបាប់របស់ពពះ-ទំពវ័រ-205-

ពពះអង្គោនបសងកើតឆ្ងាបរសុិទ្ធសពមាប់មនុសសេ។បនាទា ប់ពីអំសពើោបនិងការធ្លា ក់

ចុះរបស់សោកអវ័ោមមកគ្ម នអ្ីដដលពតរូវោនដកយកសចញពីចបាប់របស់ពពះ

សឡើយ។សគ្លការឆនពកឹត្យវនិវ័យ១០ពបការមានតំាងពីមុនមនុសសេមានោប

សហើយទំាងអស់សនាះគឺជាអត្ចរតិពតឹមពតរូវសពមាប់មនុសសេបរសុិទ្ធ។បនាទា ប់ពី

មនុសសេមានោបមកសគ្លការទំាងឡាយឆនចបាប់ទំាងអស់មិនោនផ្លា ស់ប្លូរ

សទបុ៉ដន្ពពះោនបដនថាមបញញាត្ិ(ចបាប់)ខលាះសទៀតសដើម្ីឱ្យពតរូវសៅនឹងសភាព

មានោបរបស់មនុសសេ។ 

 សពលសនាះពបពវ័ន្ធតង្្យមួយដដលតពមរូវឱ្យយកសត្មកថ្្យជា

យញញាបលូជាពតរូវោនបសងកើតសឡើងសពមាប់មនុសសេមានោបដដលសត្ពស់ោន

សធ្ើឱ្យនាងសអវ៉ាមិនសជឿពពះសហើយលទ្ធ្លឆនការមិនស្្ប់បង្្គ ប់សនាះគឺជា

សសចក្ីស្លា ប់។ការបំោនសៅនឹងចបាប់របស់ពពះោនតពមរូវឱ្យពពះពគីសទាចំា

ោច់ពតរូវដតសុគតជាយញញាបលូជាសដើម្ីឱ្យមនុសសេមាន្លាលូវសគច្ុតពីការោក់

សទាសសនាះសហើយសដើម្ីសលើកតសមកើងដល់ចបាប់របស់ពពះ្ង។ពបពវ័ន្ធឆនការ

ថ្្យតង្្យយញញាបលូជាោនបសពងៀនដល់មនុសសេឱ្យសចះបនាទា បខលាួនសោយ

សមលាឹងសមើលសៅស្ថា នភាពឆនការធ្លា ក់ចុះរបស់ខលាួននិងដឹកនំាសគឱ្យដកដពបចិត្

សហើយទុកចិត្ដល់ពពះដតមួយអង្គគត់តាមរយៈពពះដ៏សពោសសោះដដល

ពពះោនសនយាសពមាប់សលើកដលងសទាសសោយការបំោនចបាប់ពពះរបស់

សគកនលាងមក។ពបសិនសបើសគមិនោនពបពពឹត្រលំងនឹងចបាប់របស់ពពះសទសនាះ

ក៏មិនមានសសចក្ីស្លា ប់សកើតសទ្ើងដដរសហើយក៏មិនចំាោច់ពតរូវការចបាប់បដនថាម

សដើម្ីឱ្យពតរូវនឹងស្ថា នការណ៍ឆនការធ្លា ក់ចុះរបស់មនុសសេសឡើយ។

 បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក៣២

ខចងចំា

ចលូរដញកឆ្ងាឈប់សំរាករបស់អញសចញជាបរសុិទ្ធសនាះនឹងោនជាទីសំគ្ល់

ដល់អញសហើយនឹងឯងរាល់គ្្សដើម្ីឲ្យឯងោនដឹងថ្អញសនះគឺសយហលូវ៉ា

ជាពពះឆនឯងរាល់គ្្។សអសសគ្ល២០:២០
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ពពហស្បតិ៍-២៤ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សហតុសនាះោនជាពពះអមាច ស់ពទង់មាន

បនទាលូលថ្«ចលូរសចញពីកណ្ាលពួកសគសៅសហើយដញកខលាួនសៅសោយដឡកកំុ

ឲ្យោល់របស់សស្ម កសពគ្កសឡើយសនាះអញនឹងទទួលឯងរាល់គ្្អញនឹង

សធ្ើជាឪពុកដល់ឯងរាល់គ្្សហើយឯងរាល់គ្្នឹងសធ្ើជាកលូនពបរុសកលូនសសីដល់

អញសនះជាពពះបនទាលូលឆនពពះអមាច ស់ដ៏មានពពះសចស្្បំ្ុត»។កលូរនិ ល្ូសទី២

៦:១៧-១៨

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការកតាសន់ៅឲ្យបំដបកខលាួននចញ

 សោកអវ័ោមោនបសពងៀនកលូនសៅរបស់គ្ត់អំពីចបាប់របស់ពពះជា

ចបាប់ដដលសគោនបន្ដល់អ្កសស្ម ះពតង់ពគប់ជំនាន់។ការបំោនសៅសលើ

ចបាប់របស់ពពះជាបន្បនាទា ប់ោនសធ្ើឱ្យមានទឹកជំនន់មកសលើដ្នដី។ចបាប់

របស់ពពះពតរូវោនរកសាសោយសោកណលូ សអនិងពគរួស្ររបស់គ្ត់ជាអ្ក

ពបពពឹត្សុចរតិដដលោនសសង្ង្្គ ះសៅក្ុងទលូកធំសោយការអស្ច រ្យរបស់ពពះ។

សោកណលូ សអោនបសពងៀនពកឹត្យវនិវ័យ១០ពបការដល់កលូនសៅរបស់គ្ត់។

ពពះអមាច ស់ពទង់ោនការោរមនុសសេដដលមានចបាប់របស់ពទង់សៅក្ុងចិត្

សពមាប់ពពះអង្គចាប់តំាងពីសោកអវ័ោមសរៀងមក។ពទង់ោនមានបនទាលូលសៅ

កាន់សោកអវ័ពោហាំថ្ពីសពោះអវ័ពោហាំោនស្្ប់តាមោក្យអញពពមទំាង

រកសាបសញញាើសហើយចបាប់និងពកឹត្យវនិវ័យរបស់អញ»សោកុប្តិ្២៦:៥។

 ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនសលចមកឯសោកអវ័ពោហាំសហើយមាន

ពពះបនទាលូលសៅកាន់គ្ត់ថ្«អញជាពពះដ៏មានពគប់ពពះសចស្្ចលូរឯងសដើរសៅ

មុខអញសហើយឱ្យោនពគប់លក្ខណ៍ចុះសនាះអញនឹងតំាងសញ្ញា នឹងឯង

សហើយនិងចសពមើនឯងឱ្យមានគ្្ជាសន្ធឹកសទ្ើង»សោកុប្ត្ិ១៧:១,២។

«អញនឹងតំាងសញ្ញា នឹងឯងសហើយនិងពលូជឯងជានិចចសដើម្ីឱ្យអញោនសធ្ើជា

ពពះឆនឯងនិងពលូជឯងតសៅ»សោកុប្តិ្១៧:៧។

 បនាទា ប់មកពពះពទង់ោនតពមរូវឱ្យសោកអវ័ពោហាំនិងពលូជរបស់គ្ត់

កាត់ដស្កដដលជាពករុមកាត់ស្ច់ទុកជាទីសំគ្ល់ថ្ពពះោនកាត់ពួកសគ
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សចញសហើយោនដញកពួកសគពីស្សន៍ទំាងឡាយទុកជាមរតកដ៏ពិសសស

របស់ពទង់។តាមរសយៈសញ្ញា សនះពួកសគោនស្្យ៉ងឧឡារកិថ្ពួកសគ

នឹងមិនសរៀបការជាមួយស្សន៍ដឆទណាស្សេងសឡើយដ្ិតការសធ្ើដលូសច្ះពួក

សគនឹងោត់បង់ការសគ្រពចំសោះពពះសហើយនិងចំសោះចបាប់ដ៏បរសុិទ្ធរបស់

ពទង់សហើយពួកសគនឹងោនដលូចជាស្សន៍ដដលសគ្រពរលូបពពះដដលសៅជំុវញិ

ពួកសគជាមិន្ន។ 

 សោយសកមមភាពឆនការកាត់ដស្ក(សសស្មចុងស្្ស)សនះពួកសគ

ោនយល់ពពមជាឧឡារកិថ្នឹងបំសពញតួនាទីរបស់ខលាួនតាមលក្ខខណ្ឌ ឆន

សសចក្ីសញ្ញា ដដលពពះោនសធ្ើជាមួយសោកអវ័ពោហាំសដើម្ីដញកសចញពី

ជាតិស្សន៍នានាសហើយសដើម្ីឱ្យោនពគប់លក្ខណ៍។ពបសិនសបើកលូនសៅ

របស់សោកអវ័ពោហាំពតរូវោនដញកសចញពីជាតិស្សន៍ដឆទពួកសគនឹងមិន

ពតរូវោនសគលួងសោមឱ្យថ្្យបង្គំរលូបពពះសឡើយ។សោយការរកសាការដញក

សចញពីស្សន៍ដឆទសសចក្ីល្ួងដ៏ធំទាក់ទងនឹងការពបពពឹត្ិអំសពើោបនិង

ការបះសោររបស់ពួកសគពបឆំាងទាស់នឹងពពះនឹងពតរូវោនដកសចញពីពួកសគ។

ពួកសគោនោត់បង់លក្ខណៈពិសសសនិងអត្ចរតិបរសុិទ្ធរបស់សគអស់រលីង

សោយការោយឡំជាមួយស្សន៍ដឆទដដលសៅជំុវញិពួកសគ។សដើម្ីោក់

ទណ្ឌ កមមដល់ពួកសគពពះអមាច ស់ពទង់ោននំាមកនលូវអំណត់(សពគ្ះទុរ ្ភកិសេ)

មកសលើទឹកដីរបស់ពួកសគដដលោនបង្ខំពួកសគឱ្យចុះសៅពបសទសសអសីុពទា

សដើម្ីការោរអាយុជីវតិរបស់ពួកសគ។បុ៉ដន្សោយស្រដតសសចក្ីសនយារបស់

ពទង់ជាមួយសោកអវ័ពោហាំពពះពទង់មិនោនសោះបង់សចាលពួកសគសទ

ខណៈដដលពួកសគស្្ក់សៅក្ុងពបសទសសអសីុពទា។ពពះពទង់ោនសធ្ើឱ្យពួកសគ

ឈឺចាប់សោយការជិះជាន់ពីស្សន៍សអសីុពទាសដើម្ីឱ្យពួកសគវលិពតឡប់មក

ឯពទង់វញិសោយសសចក្ីទុក្ខពពរួយរបស់ពួកសគឱ្យសគសពជើសសរ ើសយកការ

ពគប់ពគងដ៏សុចរតិនិងសមត្ាករណុារបស់ពទង់សហើយស្្ប់បង្្គ ប់នលូវសសចក្ី

ដដលពទង់បង្្គ ប់ទំាងបុ៉នាម ន។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក៣៣



ទំពវ័រ-208-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ខចងចំា

ចលូរដញកឆ្ងាឈប់សំរាករបស់អញសចញជាបរសុិទ្ធសនាះនឹងោនជាទីសំគ្ល់

ដល់អញសហើយនឹងឯងរាល់គ្្សដើម្ីឲ្យឯងោនដឹងថ្អញសនះគឺសយហលូវ៉ា

ជាពពះឆនឯងរាល់គ្្។សអសសគ្ល២០:២០

សុព្រ-២៥ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពួកអ្កដដលសសឡាញ់ពកឹត្យវនិវ័យពទង់

សនាះមានសសចក្ីសុខដ៏សលើសលុបសហើយគ្ម នសហតុនឹងចំពប់ដួលសឡើយ។

ទំនុកតសមកើង១១៩:១៦៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការសរនសរនៅនលើផ្្ទ ងំ្មា

 ដំបលូងសឡើយមានដតពីរបីពគរួស្របុ៉សណាណ ះដដលោនចលូលសៅក្ុង

ពបសទសសអសីុពទា។សហើយចំនួនសនះោនសកើនសពចើនសឡើងយ៉ងសន្ធឹក។ពគរួស្រ

ខលាះោនពបរុងពបយវ័ត្ក្ុងការបង្ហា ត់បសពងៀនដល់កលូនសៅរបស់ពួកសគអំពីចបាប់

របស់ពពះដតស្សន៍អីុសស្ដអលមួយចំនួនធំស្សេងសទៀតោនស�ើញការថ្្យ

បង្គំរលូបពពះជាសពចើនសធ្ើឱ្យសគមានគំនិតពចបលូកពចបល់អំពីចបាប់របស់ពពះ។

អស់អ្កដដលសកាត ល្ា ចដល់ពទង់ោនអំោវនាវដល់ពទង់សោយចិត្សខទាច ទ្ា ំ

សលូមឱ្យពទង់បំោក់នឹមទាសករដ៏ដសនឈឺចាប់របស់សគសហើយនំាពួកសគសចញ

ពីទឹកដីឆនទាសភាពសដើម្ីឱ្យពួកសគមានសសរភីាពក្ុងការបំសរ ើពទង់។ពពះពទង់

ោនឮសដពមកទុក្ខលំោករបស់ពួកសគសហើយោនសលើកម៉លូសសសទ្ើងសធ្ើជា

ឧបករណ៍របស់ពទង់សដើម្ីសសពមចដ្នការរសំោះរាសសរ្បស់ពទង់។បនាទា ប់ពី

ពួកសគោនចាកសចញពីពបសទសសអសីុពទានិងបនាទា ប់ពីទឹកសមុពទពកហមោន

ដញកសចញពីគ្្សៅចំសោះមុខពួកសគមកពទង់ោននំាសគឱ្យរចួពីការវាយ

ពបហាររបស់ស្សន៍មួយសហើយមួយសទៀតសោយសញ្ញា ស្សេងៗសោយ

សសចក្ីល្ួងសហើយនិងការអស្ច រ្យជាសពចើនពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនស្កល្ង

ពួកសគសដើម្ីឱ្យស�ើញថ្សតើពួកសគនឹងទុកចិត្សៅសលើពទង់ថ្ជាពពះដដល

ោននំាពួកសគមកសនាះដដរឬយ៉ងណា។បុ៉ដន្ពួកសគមិនអាចពទំាពទនឹងការ

ស្កល្ងទំាងសនាះោនសឡើយ។ពួកសគោនរអ៊លូរទំាទាស់នឹងពពះសោយ



ចបាប់របស់ពពះ-ទំពវ័រ-209-

ស្រដតការលំោកសៅតាម្លាលូវសហើយពួកសគពោថ្្ចង់ពតឡប់សៅពបសទស

សអសីុពទាវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក៣៤:១-១៧

ខចងចំា

ចលូរដញកឆ្ងាឈប់សំរាករបស់អញសចញជាបរសុិទ្ធសនាះនឹងោនជាទីសំគ្ល់

ដល់អញសហើយនឹងឯងរាល់គ្្សដើម្ីឲ្យឯងោនដឹងថ្អញសនះគឺសយហលូវ៉ា

ជាពពះឆនឯងរាល់គ្្។សអសសគ្ល២០:២០

សៅរ៍-២៦ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:គឺអញោនបង្្គ ប់សសចក្ីសនះដល់សគវញិថ្

ចលូរស្្ប់តាមោក្យអញសនាះអញនឹងសធ្ើជាពពះដល់ឯងរាល់គ្្សហើយឯង

រាល់គ្្នឹងោនជារាសស្របស់អញពតរូវឲ្យឯងរាល់គ្្សដើរតាម្ លាលូវដដលអញ

បង្្គ ប់ឯងពគប់ចំពលូកសដើម្ីឲ្យឯងោនសសចក្ីសុខសសរួល។សយសរមា៧:២៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការដ្នាបំដនថាមនទៀត

 សដើម្ីកំុឱ្យពួកសគមានសលសសោះស្ពពះអមាច ស់ោនយងចុះមកឯ

ភ្ំសីុណាយសោយផ្ទា ល់ហុ៊ំពវ័ទ្ធសោយសិរលី្អនិងពួកពលសទវតារបស់ពទង់

សហើយពទង់ោនពបកាសពោប់ពីចបាប់ឆនពកឹត្យវនិវ័យ១០ពបការរបស់ពទង់

ក្ុងលក្ខណៈពិសសសនិងឧឡារកិជាទីបំ្ុត។ពពះពទង់មិនោនទុកចិត្អ្ក

ណាម្ាក់ឱ្យបសពងៀនចបាប់សនះដល់ពួកសគសឡើយសលូម្ីសទវតារបស់ពទង់ក៏

សោយបុ៉ដន្ពពះអង្គោនមានពពះបនទាលូលនលូវចបាប់របស់ពទង់សោយពពះសលូរ

សសៀងដដលមនុសសេអាចស្្ប់ឮ។ពពះក៏ពំុោនទុកចិត្សលើការចងចំាដ៏ខលាីរបស់

មនុសសេដដលអាចនឹងសភលាចនលូវសសចក្ីពតរូវការរបស់ពទង់យ៉ងរហវ័សសនាះដដរ

បុ៉ដន្ពពះអង្គោនសរសសរចបាប់សនាះសោយពពះអង្គុលី(ពមាមឆដ)ដ៏បរសុិទ្ធ

របស់ពទង់ផ្ទា ល់សៅសលើបនទាះ្ម។ពទង់អាចដកយកសចញពីពួកសគនលូវពបឆពណី

របស់មនុសសេដដលអាចោយឡំជាមួយនឹងពកឹត្យវនិវ័យរបស់ពទង់ឬការអនុវត្ន៍

ចបាប់របស់ពទង់មិនោនពតឹមពតរូវពីសំណាក់ពួកសគ។

 បនាទា ប់មកពទង់សៅដតយងចលូលសៅសកៀកនឹងរាសសរ្បស់ពទង់ដដល



ទំពវ័រ-210-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ង្យនឹងនំាឱ្យវសង្ងសនះសហើយពពះអង្គមិនពគ្ន់ដតទុកឱ្យសគនលូវបញញាត្ិចបាប់

ទំាងសនាះសទ។ពទង់ោនបង្្គ ប់ឱ្យសោកម៉លូសសសរសសរតាមដដលពទង់ោន

បង្្គ ប់ដល់គ្ត់នលូវចបាប់និងបញញាត្ិសហើយពបទានដល់ហ្លូងមនុសសេនលូវអ្ីដដល

ពទង់សព្ពពះហឫទវ័យចង់ឱ្យពួកសគពបពពឹត្សហតុសនាះសហើយោនជាមាន

បញញាត្ិ១០ពបការដដលពទង់ោនឆាលា ក់សៅសលើបនទាះ្ម។ការដឹកនំានិងសសចក្ី

ពតរូវការជាក់ោក់ទំាងអស់សនះពតរូវោនពបទានឱ្យដល់ពួកបណ្ាជនសដើម្ី

អលូសទាញមនុសសេដដលពបពពឹត្ខុស្្គងឱ្យមកស្្ប់បង្្គ ប់តាមចបាប់សីលធម៌

របស់ពទង់ដដលសគអាចនឹងបំោនសលើចបាប់សនះយ៉ងឆាប់រហវ័ស។

 ពបសិនសបើមនុសសេោនសគ្រពតាមចបាប់របស់ពពះដលូចដដលពទង់ោន

ពបទានដល់សោកអវ័ោមបនាទា ប់ពីការធ្លា ក់ចុះរបស់គ្ត់ដលូចសោកណលូ សអ

សគ្រពសៅក្ុងទលូកធំនិងដលូចសោកអវ័ពោហាំោនសគ្រពសនាះនឹងមិនចំាោច់

តពមរូវឱ្យកាត់ដស្កសនាះសឡើយ។សហើយពបសិនសបើកលូនសៅរបស់សោក

អវ័ពោហាំោនរកសានលូវកិចចសនយាឆនការកាត់ដស្កដដលជាទីសំគ្ល់សសចក្ី

សម្្សនាះពួកសគក៏មិនធ្លា ក់ចលូលសៅក្ុងការថ្្យបង្គំរលូបពពះនិងមិនមាន

ការឈឺចាប់សោយពតរូវ ច្ ត់ ច្ យសៅក្ុងពបសទសសអសីុពទាដដរសហើយពពះក៏មិន

ចំាោច់ពបកាសចបាប់របស់ពទង់ពីភ្ំសីុណាយនិងឆាលា ក់សៅសលើបនទាះ្មសទសហើយ

ក៏មិនចំាោច់ឱ្យសោកម៉លូសសដ្រកសាសោយការដណនំាឱ្យបណ្ាជនសគ្រព

ចបាប់និងបញញាត្ិទំាងសនាះយ៉ងោច់្តដដរ។

 សោកម៉លូសសោនកក់ពតាចបាប់និងបញញាត្ិទំាងបុ៉នាម នដដលសចញពីពពះ

ឱស្ឋរបស់ពពះសៅសពលដដលគ្ត់ោនសៅជាមួយពទង់សៅសលើភ្ំ។ពបសិនសបើ

រាសសរ្បស់ពទង់ោនស្្ប់បង្្គ ប់នលូវសគ្លការឆនពកឹត្យវនិវ័យ១០ពបការពពះក៏

មិនចំាោច់ពបទានការដណនំាយ៉ងជាក់ោក់ដល់សោកម៉លូសសឱ្យគ្ត់ោន

សរសសរសៅក្ុងសសៀវសៅទាក់ទងសៅនឹងភារកិចចរបស់ពួកសគចំសោះពពះ

និងចំសោះមនុសសេសៅវញិសៅមកដដរ។ការដណនំាយ៉ងចបាស់ោស់ដដល

ពពះោនពបទានដល់សោកម៉លូសសទាក់ទងនឹងករណីយកិចចឆនរាសសរ្បស់ពទង់

ជាមួយនឹងមនុសសេដលូចគ្្សៅវញិសៅមកនិងចំសោះជនបរសទសគឺជាសគ្ល



ចបាប់របស់ពពះ-ទំពវ័រ-211-

ការយ៉ងសសង្ខបឆនពកឹត្យវនិវ័យទំាង១០ពបការសហើយោនពបទានសៅក្ុង

ពទង់ពទាយជាក់ោក់ដដលមនុសសេមិនពតរូវពបពពឹត្ខុសពីសនាះសឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សចាទិយកថ្ជំពលូក១០

ខចងចំា

ចលូរដញកឆ្ងាឈប់សំរាករបស់អញសចញជាបរសុិទ្ធសនាះនឹងោនជាទីសំគ្ល់

ដល់អញសហើយនឹងឯងរាល់គ្្សដើម្ីឲ្យឯងោនដឹងថ្អញសនះគឺសយហលូវ៉ា

ជាពពះឆនឯងរាល់គ្្។សអសសគ្ល២០:២០

អាទឆិត្យ-២៧ ្រុម្ភៈ

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរសរសសើរដល់ពពះសយហលូវ៉ាមានពរសហើយ

អ្កណាដដលសកាត ល្ា ចដល់ពពះសយហលូវ៉ាសហើយមានសសចក្ីអំណរជា

ល្ា ំងចំសោះសសចក្ីបង្្គ ប់របស់ពទង់។ទំនុកតសមកើង១១២:១

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ទីបនា្ទ លែ់៏មានេំណាច

 ពពះពទង់ោនបសពងៀនដល់សោកម៉លូសសយ៉ងជាក់ចបាស់អំពីពិធីថ្្យ

យញញាបលូជាដដលោនបញ្ឈប់សៅឯការសុគតរបស់ពពះពគីសទា។ពបពវ័ន្ធឆនការ

ថ្្យតង្្យយញញាបលូជាគឺជាសសសមាលឆនតង្្យរបស់ពពះពគីសទាជាកលូនសចៀម

ដដលគ្ម នោប។

 ដំបលូងបង្អស់ពពះអមាច ស់ោនបសងកើតពបពវ័ន្ធតង្្យដុតជាមួយនឹងសោក

អវ័ោមបនាទា ប់ពីការធ្លា ក់ចុះរបស់គ្ត់ដដលគ្ត់ោនបសពងៀនដល់កលូនសៅ

ជំនាន់សពកាយរបស់គ្ត់។ពបពវ័ន្ធតង្្យសនះពតរូវោនសគបង្ខលូច(សធ្ើឱ្យដលង

បរសុិទ្ធ)សៅមុនពគ្ទឹកជំនន់និងសោយអ្កដដលបំដបកខលាួនសគសចញពីពួក

អ្កសដើរតាមពពះសោយសស្ម ះពតង់សហើយោនចលូលរមួសៅក្ុងការសង់ប៉ម

ោបិល។ពួកសគោនថ្្យតង្្យដុតសៅពពះស្សេងៗដដលសគោនសធ្ើជំនួស

ឱ្យពពះឆនស្ថា នសួគ៌វញិ។ពួកសគោនថ្្យតង្្យយញញាបលូជាមិនដមនសោយ

ស្រដតសគមានជំសនឿសៅសលើពពះដ៏សពោសសោះដដលនឹងពតរូវយងមកសនាះ

សទបុ៉ដន្សោយសគគិតថ្ពួកសគអាចនឹងសធ្ើឱ្យពពះរបស់ពួកសគសពញចិត្

សោយថ្្យយញញាបលូជាជាសត្ធំៗជាសពចើនសៅសលើស្សនារបស់ពពះដកលាង



ទំពវ័រ-212-សរឿងឆនការសពោសសោះ

កាលា យ។សគោនបសពងៀនដល់មនុសសេថ្កាលណាសគថ្្យតង្្យកាន់ដតឆ្លា

សនាះពពះរបស់សគក៏កាន់ដតសពញចិត្ដដរសហើយការថ្្យតង្្យជាសពចើន

សនាះនឹងសធ្ើឱ្យសគមានការរកីចសពមើននិងសធ្ើឱ្យជាតិស្សន៍របស់ពួកសគមាន

ពទព្យសម្ត្ិស្ុកស្ភម្ភសឡើង។ដលូសច្ះមនុសសេដតងដតថ្្យតង្្យយញញាបលូជា

សៅរលូបពពះដដលគ្ម នវញិ្ញា ណទំាងសនាះ។ជាតិស្សន៍ទំាងសនាះមានចបាប់

និងបទបញ្ជា សដើម្ីពគប់ពគងសកមមភាពរបស់បណ្ាជនរបស់សគដដលចបាប់

សនាះស្ហាវសឃារសៅហួសសហតុ។ចបាប់ទំាងឡាយរបស់ពួកសគពតរូវោន

សធ្ើសទ្ើងសោយអ្កមានចិត្រងឹមិនោនបនទាន់សោយពពះគុណរបស់ពពះសឡើយ

សហើយចបាប់ទំាងសនាះភាគសពចើនតឹងរុងឹនិងសឃារសៅបំ្ុត។

 សោកម៉លូសសមានទសសេនៈសនះសៅក្ុងគំនិតសៅសពលដដលគ្ត់មាន

ពបស្សន៍សៅកាន់រាសសអីុ្សស្ដអលថ្«សមើលអញោនបសពងៀនចបាប់

សហើយនិងបញញាត្ិដល់ឯងរាល់គ្្តាមដដលពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនអញោន

បង្្គ ប់មកសដើម្ីឱ្យឯងោនពបពពឹត្តាមសៅក្ុងសសរុកដដលឯងពតរូវចលូល

សៅទទួលយកដលូសច្ះចលូរឱ្យឯងរាល់គ្្កាន់សហើយពបពពឹត្តាមចុះដ្ិតសនះ

នឹងោនជាពោជាញា សហើយជាសយបល់ដល់ឯងរាល់គ្្សៅដភ្កឆនអស់ទំាង

ស្សន៍ដដលនឹងឮដ្លាងពីបញញាត្ិចបាប់ទំាងបុ៉នាម នសនះសហើយសគនឹងនិយយ

ថ្ពោកដជាស្សន៍សនះមានពោជាញា និងសយបល់ពិតដ្ិតសតើមានស្សន៍

ដ៏ធំណាមួយដដលមានពពះគង់សៅជិតសគដលូចជាពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆន

សយើងពទង់គង់សៅជិតក្ុងកាលដដលសយើងអំោវនាវរកពទង់សនាះសហើយសតើ

មានស្សន៍ដ៏ធំណាមួយដដលមានចបាប់និងបញញាត្ិដ៏ពតឹមពតរូវឱ្យដលូចជា

ពកឹត្យវនិវ័យសនះដដលអញោក់សៅមុខឯងរាល់គ្្សៅឆ្ងាសនះដលូសច្ះ»

សចាទិយកថ្៤:៥-៨។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក១១១

ខចងចំា

អញនឹងសដើរសៅកណ្ាលពួកឯងពពមទំាងសធ្ើជាពពះដល់ឯងរាល់គ្្សហើយ

ឯងរាល់គ្្នឹងសធ្ើជារាសស្ដល់អញ។សលវវីនិវ័យ២៦:១២



សរាងឧសោស្-ទំពវ័រ-213-

១៩

នរាងឧនោស្

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរនិក្ខមនំ ជំ្ូក ២៥-៤០)

ចន្ទ-២៨ ្រុម្ភៈ 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរឲ្យពគប់គ្្សធ្ើតាមដដលសំសរចក្ុងចិត្ចុះ

មិនដមនសោយស្្យឬសោយបង្ខំសឡើយដ្ិតពពះពទង់សសឡាញ់ដល់អ្ក

ណាដដលថ្្យសោយអំណរ។កលូរ ិ្ លូសទី២៩:៧

 សរាងឧសោស្ពតរូវោនសធ្ើសទ្ើងតាមការពតាស់បង្្គ ប់របស់ពពះ។ពពះ

សយហលូវ៉ាោនសលើកតំាងមនុសសេសទ្ើងសហើយោនសធ្ើឱ្យសគមានសមតថាភាពសលើស

ពីនិសសេវ័យពីកំសណើ តរបស់មនុសសេសដើម្ីបំសពញការង្រដ៏បិុនពបសប់។ពពះ

សយហលូវ៉ាោនសធ្ើគសពមាងសោយផ្ទា ល់ពពះអង្គសហើយោនពបទានឱ្យដល់សោក

ម៉លូសសជាមួយនឹងការដណនំាយ៉ងចបាស់ោស់នលូវទំហំពទង់ពទាយនិងសមា្ភ រៈ

ដដលនឹងពតរូវសធ្ើសហើយពទង់ោនបញ្ជា ក់ពីពគប់ទំាងសពគឿងសង្ហា រមឹទំាងឡាយ

ដដលពតរូវសពបើសទៀត្ង។ពពះអង្គពទង់ោនបង្ហា ញដល់សោកម៉លូសសនលូវគំរលូយ៉ង

លំអិតឆនទីបរសុិទ្ធសៅស្ថា នសួគ៌សហើយពទង់ោនបង្្គ ប់ឱ្យសោកម៉លូសសសធ្ើតាម

គំរលូដដលពទង់ោនបង្ហា ញសៅសលើភ្ំ។សោកម៉លូសសោនកត់ពតានលូវការដណនំា

ទំាងសនាះសៅក្ុងសសៀវសៅសហើយោនអានឱ្យមនុសសេដដលមានឥទ្ធិពលជាង

សគស្្ប់។បនាទា ប់មកពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនតពមរូវឱ្យពួកបណ្ាជនយកតង្្យ

សោយសមពគវ័ពីចិត្មកសង់ទីបរសុិទ្ធថ្្យពទង់សដើម្ីឱ្យពទង់អាចគង់សៅជា

មួយពួកសគ។«សនាះពួកជំនំុឆនកលូនសៅអីុសស្ដអលសគក៏សចញពីមុខម៉លូសសទំាង

អស់គ្្សៅ។ដលូសច្ះអស់អ្កណាដដលមានសសចក្ីរជួំលក្ុងចិត្ជាអ្កដដល

មានវញិ្ញា ណបណ្ាលឱ្យថ្្យសមវ័ពគពីចិត្សនាះក៏យកតង្្យមកថ្្យដល់



ទំពវ័រ-214-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពពះសយហលូវ៉ាសពមាប់ការសធ្ើពតស្លជំនំុសពមាប់ការង្រក្ុងពតស្លជំនំុ

សនាះសហើយសពមាប់សំសលៀកបំោក់បរសុិទ្ធទំាងបុ៉នាម នឯអស់អ្កណាដដល

ថ្្យសោយសមវ័ពគពីចិត្សនាះក៏ចលូលមកទំាងពបរុសទំាងសសីពពមទំាងយកកង

សជើងកងឆដកនលាះក(ដខសេក)ពកវលិចិសញច ៀនជាពបោប់សមរម្យពគប់មុខមក

ថ្្យជាតង្្យមាសដល់ពពះសយហលូវ៉ា»។

 ការសរៀបចំដ៏អស្ច រ្យនិងមានតឆមលាឆ្លាទំាងអស់សនាះគឺជាការចំាោច់។

ពួកសគពតរូវដតសពជើសសរ ើសសមា្ភ រៈដដលល្ៗអ និងមានតឆមលា។បុ៉ដន្ពពះសយហលូវ៉ា

ពទង់សព្ពពះហឫទវ័យដតតង្្យដដលថ្្យសោយសមវ័ពគពីចិត្បុ៉សណាណ ះ។ការ

តំាងចិត្សប្ជាញា ជាមួយនឹងការង្ររបស់ពពះសហើយនិងការថ្្យសមវ័ពគពីចិត្គឺ

ជាតពមរូវការដំបលូងក្ុងការសរៀបចំទីកដនលាងថ្្យពពះ។សៅសពលដដលការស្ង

សង់សរាងឧសោស្កំពុងដតដំសណើ រការពួកបណ្ាជនកំពុងដតនំាយកតង្្យ

របស់ពួកសគសៅជលូនសោកម៉លូសសសហើយគ្ត់ក៏ោនពបគល់វាឱ្យសៅអ្កស្ង

សង់ពួកមនុសសេឆាលា តឆវទំាងឡាយដដលសោកម៉លូសសោនោក់ឱ្យពតរួតពិនិត្យ

អំសណាយជាតង្្យដដលបណ្ាជនោននំាយកមកោនស�ើញថ្ពួកបណ្ាជន

ោននំាយកតង្្យមកសនាះពគប់ពគ្ន់សហើយដ្មទំាងសលើសពីសសចក្ីពតរូវ

ការសទៀត្ង។សហើយសោកម៉លូសសោនពបកាសសពញទំាងជំរំសោយមាន

ពបស្សន៍ថ្«កំុឱ្យអ្កណាសទាះពបរុសឬសសីសធ្ើការអ្ីសទៀតសពមាប់ជាតង្្យ

ដល់សរាងឧសោស្សទ្ើយដលូសច្ះសគក៏បញ្ឈប់ពួកជនមិនឱ្យយកមកសទៀត»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក៣៥

ខចងចំា

អញនឹងសដើរសៅកណ្ាលពួកឯងពពមទំាងសធ្ើជាពពះដល់ឯងរាល់គ្្សហើយ

ឯងរាល់គ្្នឹងសធ្ើជារាសស្ដល់អញ។សលវវីនិវ័យ២៦:១២

អង្គារ-១ មីនា 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពតរូវពបមលូលពទព្យសម្ត្ិទុកសំរាប់ខលាួនសៅឯ

ស្ថា នសួគ៌វញិដដលជាកដនលាងគ្ម នកនាលា តឬដពចះសីុបំផ្លា ញសឡើយក៏គ្ម ន

សចារទំលុះឬបលាន់្ ងពីសពោះសម្ត្ិពទព្យរបស់អ្កសថាិតសៅកដនលាងណា

សនាះចិត្អ្កក៏នឹងសៅកដនលាងសនាះដដរ។ម៉ាថ្យ៦:២០-២១



សរាងឧសោស្-ទំពវ័រ-215-

អំណានពបចំាថ្ងៃ : គំរ លូននការសប្រុស

 ការត្អលូញដត្អរដដដលៗរបស់រាសសអីុ្សស្ដអលសហើយនិងការមកដល់

ឆនសសចក្ីសពកាធរបស់ពពះសោយស្រដតការបំោនចបាប់របស់ពួកសគពតរូវោន

កត់ពតាសៅក្ុងពបវត្ិស្សសដ៏្ពិសិដ្ឋសពមាប់ជាពបសយជន៍ដល់រាសសរ្បស់ពទង់

ជំនាន់សពកាយដដលរស់សៅសលើដ្នដីបុ៉ដន្ពិសសសជាងសនះសៅសទៀតសនាះគឺ

សដើម្ីបង្ហា ញនលូវការពពមានដល់អស់អ្កដដលរស់សៅជិតពគ្ចុងសពកាយបង្អស់

ឆនដ្នដី។សហើយសកមមភាពឆនការសប្ជាញា ចិត្ចំសោះការង្រនិងថ្មពល

ពពមទំាងសសចក្ីសប្ុរសរបស់សគសៅក្ុងការនំាយកតង្្យថ្្យសោយសសមវ័គ

ពីចិត្សៅជលូនសោកម៉លូសសក៏ពតរូវោនកត់ពតាសពមាប់ជាពបសយជន៍ដល់រាសស្

របស់ពទង់ដដរ។គំរលូរបស់ពួកសគក្ុងការសរៀបចំសមា្ភ រៈសពមាប់សរាងឧសោស្

សោយរកីរាយគឺជាគំរលូសពមាប់មនុសសេទំាងអស់ដដលពិតជាសសឡាញ់ការថ្្យ

បង្គំពពះ។អស់អ្កដដលឱ្យតឆមលាសៅសលើពពះពរឆនពពះវត្មានដ៏ពិសិដ្ឋរបស់

ពពះសៅសពលសគសរៀបចំកដនលាងថ្្យពទង់សដើម្ីឱ្យពទង់អាចជួបជាមួយនឹងពួក

សគពតរូវដតសធ្ើឱ្យកដនលាងសនាះោនពិសិដ្ឋ្កុំស្កើងសសបសៅតាមតឆមលារបស់ពពះឆន

ស្ថា នសួគ៌។ពួកសគគួរដតដឹងថ្សគកំពុងដតសរៀបចំតំណាក់ថ្្យពពះ។

 វាជាការសំ្ន់ណាស់ក្ុងការស្ងសង់កដនលាងដ៏ពិសសសសពមាប់

ពពះសដើម្ីឱ្យពទង់អាចជួបជាមួយនឹងរាសសរ្បស់ពទង់សហើយពតរូវដតសរៀបចំ

សោយយកចិត្ទុកោក់សធ្ើឱ្យមានផ្សុកភាពស្្អ តោតនិងសមរម្យដ្ិត

សំណង់សនះពតរូវោនឧទទាិសថ្្យសៅពពះសហើយពតរូវោនថ្្យដល់ពទង់ពពះ

អង្គនឹងគង់សៅជាតំណាក់របស់ពទង់សហើយនិងសធ្ើឱ្យអាគ្រសនាះមានភាព

ពិសិដ្ឋសោយស្រពពះវត្មានដ៏បរសុិទ្ធរបស់ពទង់។ពួកសគោនថ្្យសៅពពះ

ជាមាច ស់សោយសមវ័ពគពីចិត្នលូវតង្្យជាសពចើនសដើម្ីសសពមចការង្រស្ងសង់

សនាះសហើយបនាទា ប់មកពួកជាងស្ងសង់និយយថ្សលូមឈប់នំាយក

តង្្យមកសទៀត។

 បនាទា ប់ពីការស្ងសង់សរាងឧសោស្ោនចប់សព្ពគប់មកសោកម៉លូសស

ោនពតរួតពិនិត្យកិចចការទំាងអស់សហើយោនសពបៀបសធៀបជាមួយនឹងគំរលូសហើយ

និងការដណនំាដដលគ្ត់ោនទទួលពីពពះសនាះគ្ត់ោនស�ើញថ្ពគប់ដ្្ក



ទំពវ័រ-216-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ឆនសរាងឧសោស្ោនពតឹមពតរូវតាមគំរលូសហើយគ្ត់ោនឱ្យពរដល់បណ្ាជន។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក៣៦:១-៧

ខចងចំា

អញនឹងសដើរសៅកណ្ាលពួកឯងពពមទំាងសធ្ើជាពពះដល់ឯងរាល់គ្្សហើយ

ឯងរាល់គ្្នឹងសធ្ើជារាសស្ដល់អញ។សលវវីនិវ័យ២៦:១២

ពុធ-២ មីនា 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:មកចុះចលូរសយើងឱនកាយថ្្យបង្គំទំាងអស់

គ្្ចលូរសយើងលុតជង្គង់សៅចំសោះពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដ៏បសងកើតសយើងខញាុំ។

ទំនុកតសមកើង៩៥:៦

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការនធ្ើតាមគំរ លូ

 ពពះជាមាច ស់ពទង់ោនពបទាននលូវគំរលូឆនហឹបសញ្ញា ដល់សោកម៉លូសសជា

មួយនឹងការដណនំាពិសសសពីរសបៀបដដលពតរូវសធ្ើ។ហឹបសញ្ញា ពតរូវោនសធ្ើសទ្ើង

សពមាប់ោក់ផ្ទា ំង្មដដលពពះោនឆាលា ក់ពកឹត្យវនិវ័យ១០ពបការសៅសលើសនាះ

សោយពពះអង្គុលីរបស់ពទង់ផ្ទា ល់។វាមានរាងដលូចជាហឹបសសស្បសោយមាស

សុទ្ធ។ហឹបសនាះពតរូវោនតុបដតងសៅសោយមកុដមាសសៅជំុវញិកំពលូល

្ងសលើ។គពមបឆនហឹបដ៏ពិសិដ្ឋសនះគឺជាទីសសន្ាសសពោស(បលលាវ័ងក)ដដល

សធ្ើពីមាសសុទ្ធ។សៅដគមទំាងសង្ងឆនទីសសន្ាសសពោសពតរូវោនភាជា ប់

សោយសចរ ៉លូបី៊នដដលសធ្ើពីមាសសុទ្ធ។សទវតាសចរ ៉លូបី៊នទំាងពីរដបរមុខទល់គ្្

សមលាឹងសមើលចុះសៅសពកាមសោយសគ្រពសឆា្ព ះសៅទីសសន្ាសសពោសដដល

តំណាងឱ្យសទវតាទំាងអស់ឆនស្ថា នសួគ៌កំពុងសមលាឹងសមើលសោយចាប់អារមមណ៍

និងសោយសគ្រពយ៉ងឆពកដលងសៅកាន់ចបាប់របស់ពពះដដលោនតមកល់ទុក

សៅក្ុងហឹបសញ្ញា សៅក្ុងទីបរសុិទ្ធសៅស្ថា នសួគ៌។សទវតាសចរ ៉លូបី៊នទំាងពីរ

មានស្លា ប។ស្លា បមួយឆនសទវតានីមួយៗោនោតពតោងសៅសលើយ៉ងខ្ពស់

សៅសពលដដលស្លា បមួយសទៀតឆនសទវតានីមួយៗោនពគបោំងរាងកាយ

របស់ខលាួន។ហឹបសញ្ញា ឆនទីបរសុិទ្ធសៅដ្នដីពតរូវោនសធ្ើតាមគំរលូឆនហឹប
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សញ្ញា ពិតសៅស្ថា នសួគ៌។សៅសង្ងហឹបសញ្ញា ឆនស្ថា នសួគ៌មានសទវតា

ដដលមានជីវតិឈរសៅពជរុងទំាងសង្ងសទវតាមួយអង្គៗមានស្លា បមួយ

កំពុងោំងទីសសន្ាសសពោសសោយោតពតោងសៅសលើយ៉ងខ្ពស់សៅសពល

ដដលស្លា បមួយចំសហៀងសទៀតសក្ាបបិតោំងរាងកាយរបស់ខលាួនជានិមិត្រលូបឆន

ការសគ្រពនិងការបនាទា បខលាួន។ 

 ពពះតពមរូវឱ្យសោកម៉លូសសោក់បនទាះ្មសៅក្ុងហឹបសញ្ញា ។បនទាះ្មសនះ

ពតរូវោនសគសៅថ្បនទាះ្ មឆនទីបនាទា ល់សហើយហឹបសញ្ញា ពតរូវោនសគសៅថ្

ហឹបសញ្ញា ឆនទីបនាទា ល់សពោះបនទាះ្មសនះ្ទាុកសៅសោយទីបនាទា ល់របស់ពពះ

សៅក្ុងពកឹត្យវនិវ័យ១០ពបការ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក២៥:១-២២

ខចងចំា

អញនឹងសដើរសៅកណ្ាលពួកឯងពពមទំាងសធ្ើជាពពះដល់ឯងរាល់គ្្សហើយ

ឯងរាល់គ្្នឹងសធ្ើជារាសស្ដល់អញ។សលវវីនិវ័យ២៦:១២

ពពហស្បតិ៍-៣ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពពះសយហលូវ៉ាពទង់គង់សៅជិតនឹងអស់អ្ក

ដដលអំោវនាវដល់ពទង់គឺអស់អ្កដដលអំោវនាវដល់ពទង់សោយពិតពតង់។

ទំនុកតសមកើង១៤៥:១៨

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ពីរដផ្ក

 សរាងឧសោស្ពតរូវោន្សេំសទ្ើងសោយដ្្កពីរខណ្ឌ ដចកសោយវាងំ

ននឆស្។ពគប់ទំាងសពគឿងសង្ហា រមឹឆនសរាងឧសោស្ពតរូវោនសធ្ើសទ្ើងពីមាស

សុទ្ធពជលក់ទឹកមាស។វាងំននឆនសរាងឧសោស្មានពណ៌ស្សេងៗគ្្ដដល

ពតរូវោនសរៀបចំសទ្ើងយ៉ងស្្អ តជាទីបំ្ុតសហើយវាងំននទំាងអស់ពតរូវោន

តបាញសោយសរឆសអំសោះមាសសហើយនិងពោក់សចរ ៉លូបី៊នដដលតំណាងឱ្យ

ពួកពលបរវិារសៅស្ថា នសួគ៌ដដលជាប់ទាក់ទងសៅនឹងការង្រឆនទីបរសុិទ្ធ

សៅស្ថា នសួគ៌និងជាសទវតាបំសរ ើដល់ពួកបរសុិទ្ធដដលសៅសលើដ្នដី។សៅ្ង

ក្ុងវាងំននទីពីរសគោនោក់ហឹបសញ្ញា ឆនទីបនាទា ល់សហើយវាងំននដ៏ល្អពតរូវ

ោនោំងសៅពីមុខហឹបសញ្ញា ដ៏ពិសិដ្ឋ។វាងំននសនះមិនពតរូវោនោំងរហលូត
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ដល់កំពលូលឆនអាគ្រសទ។សគអាចសមើលស�ើញសិរលី្អរបស់ពពះដដលសៅសលើ

ទីសសន្ាសសពោសពីដ្្កទំាងពីរបុ៉ដន្សគស�ើញសិរលី្អតិចជាងសបើសមើលពី

ដ្្កទី១។.   

 សៅពីមុខហឹបសញ្ញា ជាប់មានខណ្ឌ សោយវាងំននគឺជាអាសនាសពគឿង

ពកអលូបដដលសធ្ើពីមាស។សភលាើងដដលសៅសលើអាសនាសនះពតរូវោនបង្ក ត់សឡើង

សោយពពះផ្ទា ល់សពមាប់ដុតបសញ្ះកំញ្ញា ណដ៏បរសុិទ្ធដដលនឹងបំសពញ

ទីបរសុិទ្ធសោយកលាិនពកអលូបទំាងឆ្ងាទំាងយប់។កលាិនពកអលូបរបស់វាោនស្យ

ភាយរាប់គីឡលូដម៉ពតជំុវញិសរាងឧសោស្។សៅសពលដដលសង្ោនថ្្យ

កំញាណសៅចំសោះពពះជាមាច ស់គ្ត់ោនសមលាឹងសមើលសៅទីសសន្ាសសពោស។

សទាះបីជាគ្ត់មិនអាចសមើលស�ើញទីសសន្ាសសពោសសនាះក៏សោយក៏គ្ត់

ោនដឹងចបាស់ថ្វាសៅទីសនាះដដរសហើយសៅសពលដដលដ្សេងឆនកំញ្ញា ណ

ោនហុយសឡើងសិរលី្អឆនពពះអមាច ស់ោនយងចុះមកសលើទីសសន្ាសសពោស

សហើយោនបំសពញទីបរសុិទ្ធបំ្ុតសធ្ើឱ្យសគអាចសមើលស�ើញពីទីបរសុិទ្ធសហើយ

សិរលី្អដតងដតបំសពញដ្្កទំាងពីរឆនសរាងឧសោស្រហលូតដល់សង្មិនអាច

ពោរឰពីធីោនរចួពតរូវដតឈរចំាសៅទ្ារឆនសរាងឧសោស្។

 សង្ក្ុងទីបរសុិទ្ធតពមង់សសចក្ីអធិស្្ឋ នរបស់គ្ត់សោយសសចក្ី

ជំសនឿសៅកាន់ទីសសន្ាសសពោសជាកដនលាងដដលគ្ត់សមើលមិនស�ើញតំណាង

ឱ្យរាសសរ្បស់ពពះតពមង់សសចក្ីអធិស្្ឋ នរបស់ពួកសគសៅកាន់ពពះពគីសទាសៅ

ពីមុខទីសសន្ាសពោសសៅក្ុងទីបរសុិទ្ធសៅស្ថា នសួគ៌។ពួកសគមិនអាចសមើល

ស�ើញពពះដដលជាអ្ក្សេះ្សារបស់សគសោយដភ្កស្ច់សទបុ៉ដន្សោយដភ្ក

ឆនសសចក្ីជំសនឿពួកសគស�ើញពពះពគីសទាគង់សៅពីមុខទីសសន្ាសសពោសសហើយ

តពមង់ការអធិស្្ឋ នរបស់ពួកសគសៅឯពពះសហើយទាមទារអតថាពបសយជន៍ឆន

ការសពមរុះសពមរួលរបស់ពពះសោយការធ្នារ៉ាប់រង។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក៣០:១-២០

ខចងចំា

អញនឹងសដើរសៅកណ្ាលពួកឯងពពមទំាងសធ្ើជាពពះដល់ឯងរាល់គ្្សហើយ

ឯងរាល់គ្្នឹងសធ្ើជារាសស្ដល់អញ។សលវវីនិវ័យ២៦:១២
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សុព្រ-៤ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឱពពះអង្គពទង់គួរដសញាង្ លា ចសៅក្ុងទីបរសុិទ្ធ

របស់ពទង់ពពះឆនស្សន៍អីុសស្ដអលពទង់ពបទានកំឡាំងនឹងអំណាចដល់

រាសស្ពទង់សលូមឲ្យពពះោនពបកបសោយពពះពរចុះ។ទំនុកតសមកើង៦៨:៣៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ឧនោស្ដែលកពះវិញ្្ញ ្ស្ិ្តែ៏េស្ចា រ្យ

 ទីកដនលាងដ៏ពិសិដ្ឋទំាងអស់សនះមិនមានបង្អួចឱ្យមានពនលាឺចលូលសទ។

សជើងសទៀនដដលសធ្ើពីមាសសុទ្ធបំ្ុតសហើយមានសទៀនស្ះទំាងឆ្ងាទំាងយប់

ដដល្្ល់ពនលាឺសៅដល់ដ្្កទំាងពីរ។ពនលាឺចសងកៀងសៅសលើសជើងចសងកៀងជះពនលាឺ

សៅសលើបនទាះក្ារសសស្បមាសសៅជំុវញិអាគ្រសៅសលើសពគឿងសង្ហា រមឹដ៏ពិសិដ្ឋ

និងសៅសលើវាងំននដដលមានពណ៌ស្សេងៗគ្្ដ៏សសស់ស្្អ តជាមួយសទវតា

សចរ ៉លូបី៊នតបាញសោយសរឆសអំសោះមាសនិងពោក់បសញចញសិររីងុសរឿងយ៉ង

អស្ច រ្យរកដ្លាងមិនោន។គ្ម នភាស្ណាដដលអាចពិពណ៌នានលូវសពមស់

ភាពគួរឱ្យសសឡាញ់សហើយនិងសិរលី្អដ៏ពិសិដ្ឋឆនទិដ្ឋភាពរបស់អាគ្រទំាងពីរ

សនះោនសឡើយ។មាសសៅក្ុងទីបរសុិទ្ធចំាងសៅសលើពណ៌ឆនវាងំននបសងកើត

ោនជាពណ៌ស្សេងៗគ្្ហាក់បីដលូចជាឥនទាធនលូ។

 សសម្ចសង្អាចចលូលសៅក្ុងទីបរសុិទ្ធបំ្ុតដតម្ងបុ៉សណាណ ះក្ុងមួយ

ឆំ្ាបនាទា ប់ពីការសរៀបចំសោយពបរុងពបយវ័ត្និងហមត់ចត់បំ្ុតមក។គ្ម នដភ្ក

មនុសសេធមមតាអាចសមើលោនសឡើយមានដតសសម្ចសង្មួយបុ៉សណាណ ះដដល

អាចសមលាឹងសមើលសៅភាពពិសិដ្ឋដ៏រងុសរឿងឆនទីបរសុិទ្ធសនាះពីសពោះទីសនាះគឺ

ជាកដនលាងដដលសិរលី្អរបស់ពពះដដលមនុសសេអាចសមើលស�ើញគង់សៅ។សសម្ច

សង្ដតងចលូលសៅ្ងក្ុងសោយការញវ័ររន្ធត់ខណៈសពលដដលពួកបណ្ាជន

ោនរង់ចំាការវលិពតឡប់មកវញិរបស់គ្ត់សោយភាពស្ងា ត់ពជងំ។សសចក្ី

ពោថ្្ដ៏សស្ម ះអស់ពីចិត្របស់សគចំសោះពពះគឺជាពពះពររបស់ពទង់។ពពះជា

មាច ស់ោនមានបនទាលូលមកកាន់សសម្ចសង្សៅពីមុខទីសសន្ាសសពោស។

ពបសិនសបើសសម្ចសង្សថាិតសៅក្ុងទីបរសុិទ្ធបំ្ុតក្ុងរយៈសពលយលូរខុសពី

ធមមតាពួកបណ្ាជនដតងដតមានការភវ័យ ល្ា ចជា ល្ា ំងសពោះថ្សោយស្រដត

អំសពើោបរបស់ពួកសគឬសោយស្រអំសពើោបរបស់សសម្ចសង្សិរលី្អរបស់
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ពពះោនសមាលា ប់គ្ត់សហើយ។បុ៉ដន្សៅសពលដដលសំសឡងចង្ងកង់ដដលពតរូវ

ោនសគសដរភាជា ប់នឹងសំសលៀកបំោក់របស់គ្ត់ោនបនលាឺសឡើងពួកសគោន

ធលូរសស្លសឡើងវញិ។សពលសនាះគ្ត់ោនសចញមកវញិសហើយោនឱ្យពរដល់

បណ្ាជន។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសម្ើងជំពលូក៩៦

ខចងចំា

អញនឹងសដើរសៅកណ្ាលពួកឯងពពមទំាងសធ្ើជាពពះដល់ឯងរាល់គ្្សហើយ

ឯងរាល់គ្្នឹងសធ្ើជារាសស្ដល់អញ។សលវវីនិវ័យ២៦:១២

សៅរ៍-៥ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:គឺពពះសយហលូវ៉ាដដលនឹងយងនំាមុខឯងសៅ

ពពមទំាងគង់ជាមួយនឹងឯងពទង់មិនដដល្ ននឹងសពោសឯងសឡើយក៏មិន

ដដលលះសចាលឯងដដរដលូសច្ះកំុឲ្យ្ លា ចឬសសយុតចិត្ឲ្យសស្ះ។

សចាទិយកថ្៣១:៨

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ពពកនាផំលាលូវ

 បនាទា ប់ពីការង្រឆនសរាងឧសោស្ពតរូវោនបញច ប់សហើយ«សនាះពពក

ក៏ពគបពតស្លជំនំុសហើយសិរលី្អឆនពពះសយហលូវ៉ាោនសថាិតសៅសពញក្ុងសរាង

ឧសោស្ឯម៉លូសសសោកចលូលសៅក្ុងពតស្លជំនំុមិនោនសទពីសពោះពពក

សៅពីសលើសហើយសោយសពោះសិរលី្អឆនពពះសយហលូវ៉ាដដលសៅសពញក្ុងសរាង

ឧសោស្ សនាះ្ង»ដ្ិត«ក្ុងអស់ទំាងការដំសណើ រឆនពួកកលូនសៅអីុសស្ដអល

សនាះសៅសវោឆ្ងាដតងមានពពកឆនពពះសយហលូវ៉ាសថាិតសៅសលើសរាងឧសោស្

សហើយសៅសវោយប់មានសភលាើងវញិឱ្យពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលទំាងអស់គ្្

ោនស�ើញ»។

 សរាងឧសោស្ពតរូវោនស្ងសង់សទ្ើងជាដំណាក់ដដលពពះគង់សៅ

ជាមួយនឹងពួកសគសៅក្ុងអស់ទំាងដំសណើ ររបស់សគ។

 ពពកនំា្លាលូវពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនដឹកនំាស្សន៍អីុសស្ដអលសៅក្ុង

ការសធ្ើដំសណើ រកាត់ទីរសហាស្ថា នរបស់ពួកសគ។សៅសវោណាដដលជាសពលល្អ

សពមាប់ពួកបណ្ាជននិងសពមាប់សិរលី្អរបស់ពពះដដលពួកសគពតរូវសោះតង់
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សៅកដនលាងដ៏សមរម្យណាមួយពពះោនបង្ហា ញសញ្ញា ពីពពះហឫទវ័យរបស់

ពទង់ដល់ពួកសគសោយបសង្្គ លពពកសថាិតសៅទាបចំពីសលើសរាងឧសោស្។

សហើយពពកសនាះសថាិតសៅទីសនាះរហលូតទាល់ដតពពះតពមរូវឱ្យពួកសគបន្ដំសណើ រ

សៅមុខសទៀត។សនាះពពកឆនសិរលី្អរបស់ពពះោនអដណ្តសឡើងខ្ពស់សៅពី

សលើសរាងឧសោស្សនាះពួកសគោនបន្ដំសណើ រសៅមុខសទៀត។

 សៅពគប់ទំាងការសធ្ើដំសណើ ររបស់ពួកសគសគោនរកសារសបៀបសរៀបរយ

យ៉ងពតឹមពតរូវ។អំបលូរនីមួយៗមានទង់មួយដដលជាសញ្ញា ឆន្ទាះឆនឪពុករបស់

សគសៅសលើទង់សនាះសហើយអំបលូរនីមួយៗពតរូវោនតពមរូវឱ្យសោះតង់តាមទង់

របស់សគសរៀងៗខលាួន។សហើយសៅសពលដដលសគសធ្ើដំសណើ រអំបលូរស្សេងៗពតរូវសដើរ

តាមលំោប់លំសោយសៅសពកាមទង់របស់អំបលូរសរៀងៗខលាួន។សៅសពលដដលពួក

សគសពមាកពីការសធ្ើដំសណើ ររបស់សគសគោនតំសទ្ើងសរាងឧសោស្សឡើង

សហើយបនាទា ប់មកអំបលូរស្សេងៗពតរូវដំសឡើងពតស្លរបស់ពួកសគតាមលំោប់

លំសោយសៅតាមទពមង់ដដលពពះោនពតាស់បង្្គ ប់សៅជំុវញិឃាលា តពីសរាង

ឧសោស្បនិ្ច។

 សៅសពលដដលពួកបណ្ាជនោនសធ្ើដំសណើ រហឹបសញ្ញា ពតរូវោនសគ

ដសងសៅពីមុខពួកសគ។ក៏មានពពកឆនពពះសយហលូវ៉ាសៅពីសលើសគសៅសពលឆ្ងា

ចាប់តំាងពីសពលដដលសគសចញដំសណើ រពីទីដំសទ្ើងពតស្លសនាះសៅរឯីសៅ

សវោណាដដលហឹបសចញសៅសនាះម៉លូសសដតងទលូលថ្ឱពពះសយហលូវ៉ាសអើយ

សលូមសពកាកឈរសទ្ើងឱ្យពួក ម្ ំងសពតរូវពទង់ពតរូវ ច្ ត់ ច្ យសៅសហើយឱ្យពួក

អ្កដដលស្អប់ពទង់ពតរូវរត់សៅចំសោះពទង់លុះសវោដដលហឹបឈប់វញិសនាះ

សោកទលូលថ្«ឱពពះសយហលូវ៉ាសអើយសលូមពតឡប់មកឯពួកអីុសស្ដអលទំាង

សល់ដសនវញិ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖និក្ខមនំជំពលូក៤០

ខចងចំា

អញនឹងសដើរសៅកណ្ាលពួកឯងពពមទំាងសធ្ើជាពពះដល់ឯងរាល់គ្្សហើយ

ឯងរាល់គ្្នឹងសធ្ើជារាសស្ដល់អញ។សលវវីនិវ័យ២៦:១២
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២០

េ្កនសើបុការ្៍និងរោយការ្៍របសព់ួកនគ

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរជនគណនា ១៣:១-១៤:៣៩)

អាទឆិត្យ-៦ មីនា 
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:គឺជាោក្យដដលអញតំាងជាសញ្ញា នឹងឯង

រាល់គ្្ក្ុងកាលដដលឯងសឡើងសចញពីសសរុកសអសីុពទាមកឯវញិ្ញា ណរបស់

អញក៏សថាិតសៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្្ដដរកំុឲ្យ្ លា ចសឡើយ។ហាកាយ២:៥

 ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនបង្្គ ប់ឱ្យម៉លូសសបញជាលូ នមនុសសេសៅសសងកតសមើល

ទឹកដីកាណានជាទឹកដីដដលពទង់នឹងពបទានដល់កលូនសៅអីុសស្ដអល។អ្ក

ពគប់ពគងអំបលូរនីមួយៗពតរូវោនសគសពជើសសរ ើសសពមាប់សគ្លបំណងសនះ។ពួក

សគក៏ោនសចញដំសណើ រសៅសហើយ៤០ឆ្ងាសពកាយមកពួកសគក៏ោនវលិពតឡប់ពី

ការសសងកតសសរុករបស់ពួកសគវញិសហើយសគោនមកឯម៉លូសសសហើយនិងសអើរ ៉នុ

ពពមទំាងពួកជំនំុឆនកលូនសៅអីុសស្ដអលទំាងអស់គ្្សហើយោនបង្ហា ញដល់

ពួកសគនលូវ្ល(ដ្លាសឈើ)ឆនសសរុកសនាះដល់ពួកសគទំាងអស់គ្្។ទំាងអស់គ្្

ោនយល់សសបថ្ទឹកដីសនាះពិតជាទឹកដីដ៏ល្អដមនសហើយពួកសគោនបង្ហា ញ

នលូវដ្លាសឈើដដលោននំាយកមកជាភស្ុតាង។ដ្លាទំោំងោយជលូរមួយចសង្ក ម

ធំដដលទាល់ដតមនុសសេពីរនាក់ដសងសោយសឈើដសង្សទើបរចួ។ពួកសគក៏ោន

នំាយកដ្លាោ្និងដ្លាទទឹមដដលមានដុះសៅទីសនាះជាសពចើនឆពកដលងមកជា

មួយដដរ។

 បនាទា ប់ពីពួកសគោននិយយពីដីមានជីជាតិរចួមកពួកសគទំាងអស់គ្្

សលើកដលងដតពីរនាក់សចញោននិយយសោយអស់សង្ឹមពីលទ្ធភាពដដល

ពួកសគអាចនឹងយកសសរុកសនាះ។ពួកសគោននិយយថ្មនុសសេសៅសសរុកសនាះ



អ្កសសើុបការណ៍និងរោយការណ៍របស់ពួកសគ-ទំពវ័រ-223-

សគ ល្ា ំងពលូដកណាស់ទីពករុងរបស់សគមានកំដ្ងពវ័ទ្ធជំុវញិមំាៗសហើយខ្ពស់សទៀត

្ងសហើយសលើសពីសនះសៅសទៀតពួកសគោនស�ើញមនុសសេយកសេដដលជាកលូនសៅ

អវ័ណាក់សៅសសរុកសនាះដដរ។បនាទា ប់មកពួកសគោនពិពណ៌នានលូវរសបៀបដដល

មនុសសេោនតំាងទីលំសៅសៅជំុវញិសសរុកកាណានសហើយនិងសរឿងដដលពួកសគ

អសមតថាភាពនឹងចលូលសៅកាន់កាប់ទឹកដីសនាះ។    

 សៅសពលដដលពួកបណ្ាជនោនស្្ប់នលូវរោយការណ៍សនះពួកសគ

ោនដកដសងហាើមធំសោយអស់សង្ឹមជាមួយនឹងការស្ីបសនាទា សនិងសដពមក

ពទសហាយំដ៏ជលូរចត់។ពួកសគមិនោនរង់ចំានិង្លាុះបញ្ច ំងពិចារណារកសហតុ

្លថ្ពពះជាអ្កដដលោននំាពួកសគសចញមកយ៉ងឆាងា យដលូសច្ះពទង់មុខជា

ពបទានទឹកដីសនាះដល់ពួកសគសទ។បុ៉ដន្ពួកសគោនចុះចាញ់សោយរញួរា

ភាលា ម។ពួកសគោនកំណត់ពពំដដនអំណាចឆនពពះដ៏បរសុិទ្ធសហើយមិនោន

ទុកចិត្សៅសលើពពះដដលោនដឹកនំាពួកសគជាសរៀងរហលូតមកដល់សពលសនះ

សទ។ពួកសគោនស្ីបសនាទា សដល់សោកម៉លូសសសហើយោននិយយរអ៊លូរទំា

ោក់គ្្សៅវញិសៅមកថ្សពលសនះគឺជាទីបញច ប់ឆនសសចក្ីសង្ឹមទំាងអស់

របស់ពួកសយើងសហើយ។សនះគឺជាទឹកដីដដលសយើងោនសធ្ើដំសណើ រតំាងពីពបសទស

សអសីុពទាមកសដើម្ីចាប់យក។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ជនគណនាជំពលូក១៣

ខចងចំា

សបើសយើងលន់តួោបវញិសនាះពទង់មានពពះហឫទវ័យសស្ម ះពតង់សហើយសុចរតិ

ពបសយជន៍នឹងអត់សទាសោបឲ្យសយើងសហើយនិងសំអាតសយើងពីពគប់អំសពើ

ទុចចរតិទំាងអស់្ ង។យលូ៉ហានទី១១:៩

ចន្ទ-៧ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សតើឯងមិនោនដឹងសតើមិនោនឮសទឬអីថ្

ពពះដ៏គង់សៅអស់កល្ជានិចចគឺពពះសយហលូវ៉ាជាពពះដដលោនបសងកើតដ្នដី

រហលូតដល់ចុងបំ្ុតពទង់មិនដដលសល្ើយសឡើយក៏មិនដដលអស់កំឡាំង្ ង

គ្ម នអ្កណាអាចសទាង់យល់សយបល់របស់ពទង់ោនសទពទង់រដមងចំសរ ើន



ទំពវ័រ-224-សរឿងឆនការសពោសសោះ

កំឡាំងដល់អ្កដដលសល្ើយសហើយចំដណកអ្កដដលគ្ម នកំឡាំងសស្ះ

សនាះពទង់ក៏ពបទានឲ្យ។សអស្យ៤០:២៨-២៩

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការខ្ះជំននឿ

 កាដលបនិងយ៉លូសសោ្នពយាយមជំទាស់នឹងោក្យដដលគ្ត់ោនឮ

បុ៉ដន្ពួកបណ្ាជនទំាងអស់មានសសចក្ីរសំភើបយ៉ង ល្ា ំងសហើយបង្ខំចិត្មិន

ស្្ប់រោយការណ៍របស់មនុសសេទំាងពីរនាក់សនះសឡើយ។បនាទា ប់ពីពួកសគោន

សងាប់សសងាៀមបន្ិចកាដលបោនពប្ុយនិយយ។គ្ត់ោននិយយសៅកាន់

ពួកបណ្ាជនថ្«ចលូរសយើងសទ្ើងសៅចាប់យកសសរុកសនាះជាពបញាប់កំុ្ន

ដ្ិតសយើងអាចនឹងយកសោយសសរួល»។បុ៉ដន្មនុសសេដដលោនសទ្ើងសៅ

ជាមួយគ្្សគពបដកកថ្«សយើងពំុអាចនឹងសទ្ើងសៅទាស់នឹងសគោនសទដ្ិត

សគ្ លា ំងពលូដកជាងសយើងណាស់»អ្កទំាងសនាះោនបន្រោយការណ៍អាពកក់

របស់សគដដដលៗសហើយដ្លាងបញ្ជា ក់ថ្ពួកមនុសសេសៅសសរុកសនាះសុទ្ធដត

មានមាឌធំៗ«សៅសសរុកសនាះសយើងោនស�ើញពួកមនុសសេធំសំសបើមគឺជាកលូន

សៅអវ័ណាក់ដដលជាពលូជមនុសសេមានមាឌធំសសម្ើមសយើងសមើលសៅខលាួនសយើង

ដលូចជាកណ្លូ បសទាះសបើសៅដភ្កសគក៏ដលូសច្ះដដរ»។

ជនជាតិេុីកស្ដេលរេ៊លូរទាសំ្ជា្មាី

 ពគ្សនាះពួកជំនំុឆនពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលក៏សទ្ើងសំសឡងដសសក

សហើយសៅយប់សនាះបណ្ាជនក៏យំពគប់គ្្សនាះសគរអ៊លូរទំាទាស់នឹងម៉លូសស

សហើយនិងសអើរ ៉នុពួកជំនំុទំាងអស់គ្្និយយថ្ស៊លូឱ្យសយើងោនស្លា ប់សៅ

សសរុកសអសីុពទាឬសៅក្ុងទីរសហាស្ថា នសនះវញិសយើងសុខចិត្ឱ្យស្លា ប់សៅជាជាង

សតើសហតុអ្ីោនជាពពះសយហលូវ៉ាពទង់នំាសយើងមកក្ុងកដនលាងសនះឱ្យពតរូវស្លា ប់

សោយោវដលូសច្ះសហើយឱ្យពបពន្ធកលូនសយើងសៅជារោំសគ្ងចុះសបើសយើងវលិ

ពតឡប់សៅឯសសរុកសអសីុពទាវញិសនាះសតើមិនមានពបសយជន៍ជាជាងសទឬអីរលូច

សគនិយយគ្្សៅវញិសៅមកថ្ចលូរសយើងសរ ើសយកសមម្ាក់សហើយពតឡប់

សៅឯសសរុកសអសីុពទាវញិសៅ។សនាះម៉លូសសសហើយនឹងសអើរ ៉នុសោកទមាលា ក់ខលាួនចុះ

ផ្ក ប់មុខសៅចំសោះពួកជំនំុឆនកលូនសៅអីុសស្ដអលទំាងអស់គ្្»។

 កលូនសៅអីុសស្ដអលមិនពគ្ន់ដតោនបសញចញកំហឹងសោយការត្អលូញដត្អរ



អ្កសសើុបការណ៍និងរោយការណ៍របស់ពួកសគ-ទំពវ័រ-225-

ទាស់នឹងសោកម៉លូសសបុ៉សណាណ ះសទបុ៉ដន្ពួកសគោនសចាទពបកាន់ដល់ពពះថ្

ោនសោកពោស់ពួកសគសោយសនយាឱ្យទឹកដីដដលពួកសគមិនអាចចាប់យក

ោនដល់ពួកសគសទៀត្ង។សៅទីសនះវញិ្ញា ណឆនការបះសោររបស់ពួកសគ

ោនពុះសោរសទ្ើងយ៉ង ល្ា ំងសធ្ើឱ្យសគសភលាចអស់នលូវពពះហសដ៏្ពលូដករបស់ពពះ

ដដលោនដឹកនំាពួកសគឱ្យសចញ្ុតពីពបសទសសអសីុពទាសហើយោនដឹកនំាពួក

សគសោយការអស្ច រ្យជាសពចើនជាបន្បនាទា ប់រហលូតដល់ពួកសគោនសសពមចចិត្

សពជើសសរ ើសអ្កដឹកនំាម្ាក់សដើម្ីឱ្យដឹកនំាពួកសគពតឡប់សៅពបសទសសអសីុពទា

ជាកដនលាងដដលពួកសគធ្លា ប់ជាប់ជាទាសករសហើយោនទទួលរងនលូវការលំោក

សវទនាជាសពចើនសនាះវញិ។ពួកសគោនដតងតំាងពួកសនាះជាសមពករុមសហើយ

ោនសោះបង់សចាលសោកម៉លូសសជាអ្កដឹកនំាដ៏ឈឺចាប់និងអត់ធមត់របស់

ពួកសគសហើយពួកសគោនរអ៊លូរទំាទាស់នឹងពពះសោយជលូរចត់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សហសពពើរជំពលូក៣:៧-១៩

ខចងចំា

សបើសយើងលន់តួោបវញិសនាះពទង់មានពពះហឫទវ័យសស្ម ះពតង់សហើយសុចរតិ

ពបសយជន៍នឹងអត់សទាសោបឲ្យសយើងសហើយនិងសំអាតសយើងពីពគប់អំសពើ

ទុចចរតិទំាងអស់្ ង។យលូ៉ហានទី១១:៩

អង្គារ-៨ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដ្ិតសសចក្ីលងាង់សលងាើរបស់ពពះសនាះមានពោជាញា 

សលើសជាងមនុសសេសហើយសសចក្ីកំសស្យរបស់ពពះក៏មានកំឡាំងសលើសជាង

មនុសសេដដរ។កលូរនិ ល្ូសទី១១:២៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការបែិនសធន៍មិនកពមស្តេ ប់

 សោកម៉លូសសនិងសអើរ ៉នុក៏ទមាលា ក់ខលាួនផ្ក ប់មុខសៅចំសោះមុខពួកជំនំុ

ដដលកំពុងជួបជំុគ្្ទំាងអស់សដើម្ីទទួចអង្រសំុសសចក្ីសមត្ាករណុាពីពពះ

ឱ្យពទង់សពោសពបណីដល់បណ្ាជនដដលបះសោរសនះ។បុ៉ដន្សសចក្ីទុក្ខពពរួយ

និងបនទាុកដ៏ធងាន់ឆពកដលងរបស់គ្ត់ោនសកើនសឡើង ល្ា ំងដល់កំណត់។ពួកគ្ត់

សៅដតពកាបផ្ក ប់មុខសោយសសងាៀមស្ងា ត់។សោកកាដលបនិងយ៉លូសស្ក៏ោន



ទំពវ័រ-226-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ដហកសំសលៀកបំោក់ខលាួនជាការបសញចញនលូវការសស្កស្្យយ៉ង្ លា ំងឆពក

ដលងដដរ។«សហើយពួកគ្ត់ោននិយយសៅកាន់ពួកជំនំុឆនកលូនសៅអីុសស្ដអល

ទំាងអស់ថ្សសរុកដដលសយើងោនសដើរកាត់សសងកតសមើលសនាះជាសសរុកល្អ

ឆពកដលងសបើសិនជាពពះសយហលូវ៉ាពទង់សព្ពពះហឫទវ័យនឹងសយើងរាល់គ្្

សនាះពទង់នឹងនំាសយើងឱ្យោនចលូលសៅក្ុងសសរុកសនាះជាមិន្នសហើយនឹង

ពបទានមកសយើង្ងគឺជាសសរុកដដលមានទឹកសោះនិងទឹក�មុំដ៏ហលូរសហៀរ។

កំុឱ្យដតបះសោរនឹងពពះសយហលូវ៉ាឬ ល្ា ចមនុសសេសៅសសរុកសនាះបុ៉សណាណ ះដ្ិតសគ

ជាអាហារសពមាប់សយើងរាល់គ្្សទទីពឹងពជករបស់សគោនសរ ើសចញសៅោត់

សហើយពពះសយហលូវ៉ាក៏គង់សៅ្ងសយើងរាល់គ្្ដដរកំុឱ្យ ល្ា ចសគសទ្ើយ»។

 «ទីពឹងពជករបស់សគោនសរ ើសចញសៅោត់»។មាននវ័យថ្ស្សន៍

កាណានោនបសងកើនអំសពើទុចចរតិរបស់ពួកសគកាន់ដត ល្ា ំងសហើយការការោរ

របស់ពពះពតរូវោនដកហលូតសចញពីពួកសគពួកសគគិតថ្សគមានសសចក្ីសុខ

ស្ន្សហើយសហើយសគមិនោនសរៀបចំសពមាប់សឹកសង្ង្្គ មសឡើយតាមរយៈ

សសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះទឹកដីសនាះពិតពោកដជាសពមាប់ពួកសយើងសហើយ។

ោក្យទំាងសនះមិនមានពបសិទ្ធិភាពមកសលើពួកបណ្ាជនសឡើយដតដបរជា

ោនបសងកើនការបះសោរកាន់ដត ល្ា ំងសឡើងសៅវញិ។ពួកសគមានកំហឹងកាន់

ដត ល្ា ំងសឡើងសហើយោនដសសកសោយសំសឡង ល្ា ំងៗនិងសោយកំហឹងថ្

កាដលបនិងយលូ៉សសគួ្រដតពតរូវសចាលនឹង្មដតពពះោនបញ្ឈប់អំសពើហិងសារបស់

សគសោយការបង្ហា ញសិរលី្អដ៏គួរឱ្យរន្ធត់របស់ពទង់សៅក្ុងសរាងឧសោស្

សៅពីមុខពួកជំនំុកលូនសៅអីុសស្ដអល។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ជនគណនាជំពលូក១៤:១-១០

ខចងចំា

សបើសយើងលន់តួោបវញិសនាះពទង់មានពពះហឫទវ័យសស្ម ះពតង់សហើយសុចរតិ

ពបសយជន៍នឹងអត់សទាសោបឲ្យសយើងសហើយនិងសំអាតសយើងពីពគប់អំសពើ

ទុចចរតិទំាងអស់្ ង។យលូ៉ហានទី១១:៩



អ្កសសើុបការណ៍និងរោយការណ៍របស់ពួកសគ-ទំពវ័រ-227-

ពុធ-៩ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដ្ិតចិត្សគមិនោនសទៀងពតង់សៅចំសោះពទង់

ក៏មិនសស្ម ះចំសោះនឹងសសចក្ីសញ្ញា ពទង់ដដរបុ៉ដន្ចំដណកពទង់មានសសចក្ី

សមត្ាករណុាោនជាពទង់អត់សទាសចំសោះសសចក្ីទុចចរតិរបស់សគសហើយមិន

ោនបំផ្លា ញសគសទសអើពទង់ោនបដង្រសសចក្ី្ ញា ល់ពទង់សចញជាញយៗ

ឥតឲ្យសសចក្ីសពកាធរបស់ពទង់្ ុលសឡើងទំាងអស់សឡើយ។

ទំនុកតសមកើង៧៨:៣៧-៣៨

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការេង្រករនដាយនជាគជវ័យរបសន់ោកម៉ាលូនស

 សោកម៉លូសសោនចលូលសៅក្ុងសរាងឧសោស្សដើម្ីនិយយជាមួយនឹង

ពពះ។«ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានបនទាលូលនឹងម៉លូសសថ្សតើជនទំាងឡាយសនះនឹង

សៅដតសមើលង្យអញដល់កាលណាសទៀត?សតើដល់កាលណាសទៀតដដលសគ

សៅដតមិនសជឿដល់អញសទាះសបើោនស�ើញអស់ទំាងទីសំគ្ល់ដដលអញ

ោនសធ្ើសៅកណ្ាលសគជាសពចើនសម៉លាះ្ង?ដលូសច្ះអញនឹងវាយសគសោយជំងឺ

អាសន្សរាគសហើយនិងកាត់កាល់សគសចាលសចញរចួអញនឹងបសងកើតស្សន៍

មួយដ៏ធំជាងសហើយពលូដកជាងពីឯងវញិ។

 ដតម៉លូសសទលូលសៅពពះសយហលូវ៉ាថ្សបើដលូសច្ះពលូកស្សន៍សអសីុពទានឹងឮដដរ

(ដ្ិតពទង់ោននំាបណ្ាជនសនះពីកណ្ាលសគសទ្ើងមកសោយពពះសចស្្ពទង់)

សនាះសគនឹងពោប់តៗមកដល់មនុសសេសៅសសរុកសនះដដលោនឮថ្ពពះសយហលូវ៉ា

ពទង់ដតងគង់សៅកណ្ាលពួកជនសនះក៏ឮថ្ពួកជនសនះដតងស�ើញពពះសយហលូវ៉ា

សៅពបទល់មុខសហើយថ្ពពករបស់ពទង់ដតងសថាិតសៅពីសលើសគពទង់ក៏យង

នំាមុខសគក្ុងបសង្្គ លពពកសៅសវោឆ្ងានិងក្ុងបសង្្គ លសភលាើងសៅសវោយប់។

ដលូសច្ះសបើពទង់សមាលា ប់ពួកជនទំាងអស់សនះដលូចជាមនុសសេដតម្ាក់សនាះស្សន៍

ទំាងបុ៉នាម នដដលោនឮល្ីពីពទង់សគនឹងសដៀលថ្សោយសពោះដតពពះសយហលូវ៉ា

ពំុអាចនឹងនំាពួកសនាះចលូលសៅក្ុងសសរុកដដលពទង់ោនស្្ថ្នឹងឱ្យសៅសគ

សនាះោនជាពទង់ពតឡប់ជាសមាលា ប់សគសៅកុ្ងទីរសហាស្ថា នវញិ។

 សោកម៉លូសសបដិសសធម្ងសទៀតកំុឱ្យពពះបំផ្លា ញស្សន៍អីុសស្ដអល

សហើយតំាងខលាួនគ្ត់ឱ្យកាលា យសៅជាស្សន៍មួយដ៏ធំជាងស្សន៍អីុសស្ដអល



ទំពវ័រ-228-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សនាះសឡើយ។អ្កបំសរ ើពពះដដលមានសមត្ាករណុារលូបសនះោនបង្ហា ញសសចក្ី

សសឡាញ់របស់គ្ត់ចំសោះស្សន៍អីុសស្ដអលនិងោនបង្ហា ញនលូវការយក

ចិត្ទុកោក់របស់គ្ត់ចំសោះសិរលី្អឆនពពះអាទិករនិងកិត្ិយសរាសស្របស់

គ្ត់ពទង់មានសសចក្ីសមត្ាករណុាជាបរបិលូរពទង់ដតងអត់សទាសដល់សសចក្ី

ទុចចរតិនិងការរលំងដតមិនដមនរាប់មនុសសេមានសទាសទុកជាគ្ម នសនាះសឡើយ

គឺពទង់ដតងសធ្ើឱ្យសទាសឆនការទុចចរតិរបស់ឪពុកធ្លា ក់សៅដល់កលូនសៅទំាង

៣តំណសហើយ៤តំណ្ងទលូលបង្គំសលូមអង្រពទង់សលូមអត់សទាសការទុចចរតិ

របស់ពួកជនសនះសោយសសចក្ីសមត្ាករណុាដ៏ធំរបស់ពទង់ដលូចជាពទង់ោន

អត់សទាសដល់សគតំាងពីសសរុកសអសីុពទារហលូតមកដល់ទីសនះដដរ។សោកទលូល

អង្រដល់ពទង់សលូមពទង់កំុសមាលា ប់ពួកសគដតសលូមឱ្យពទង់ពបណីដល់ពួកសគម្ង

សនះសហើយបដនថាមសសចក្ីអត់ធមត់ដ៏ពគប់លក្ខណ៍សៅដល់ពួកសគទំាងអស់គ្្

ដលូចដដលពទង់ោនសលើកដលងសទាសឱ្យពួកសគរចួសៅសហើយសនាះ្ង។

 «សនាះពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនមានបនទាលូលថ្អញអត់សទាសឱ្យតាម

ោក្យឯងសហើយបុ៉ដន្អញស្្សោយនលូវពពះជនមអញថ្ដ្នដីទំាងមលូលពតរូវ

ោនសពញសោយសិរលី្អឆនពពះសយហលូវ៉ាសហើយពិតពោកដជាពួកអ្កទំាងសនះ

ដដលអញោនសធ្ើសៅសសរុកសអសីុពទាសហើយសៅទីរសហាស្ថា នសនះសគនឹងមិន

ដដលស�ើញសសរុកដដលអញោនស្្នឹងឱ្យដល់ពួកអយ្យសកាសគមកគឺពួក

ដដលសមើលង្យអញសនាះសគនឹងមិនដដលស�ើញសសរុកសនាះសទ្ើយសោយ

សពោះសគោនល្ងអញទំាង១០ដងសនះសហើយក៏មិនោនស្្ប់តាមសំសឡង

អញ្ងដតកាដលបជាអ្កបំសរ ើរបស់អញសនាះអញនឹងនំាចលូលសៅក្ុងសសរុក

ដដលគ្ត់ោនសៅសមើលសនាះសហើយពួកគ្ត់នឹងោនសសរុកសនាះជាសករអាករ

ពីសពោះមានវញិ្ញា ណស្សេងសណ្ឋិ តសលើគ្ត់សហើយគ្ត់ក៏ោនពបពពឹត្តាម

អញពគប់ជំពលូក។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ជនគណនាជំពលូក១៤:១១-២៥

ខចងចំា

សបើសយើងលន់តួោបវញិសនាះពទង់មានពពះហឫទវ័យសស្ម ះពតង់សហើយសុចរតិ

ពបសយជន៍នឹងអត់សទាសោបឲ្យសយើងសហើយនិងសំអាតសយើងពីពគប់អំសពើ



អ្កសសើុបការណ៍និងរោយការណ៍របស់ពួកសគ-ទំពវ័រ-229-

ទុចចរតិទំាងអស់្ ង។យលូ៉ហានទី១១:៩

ពពហស្បតិ៍-១០ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនពបទានរង្្ន់មក

តាមសសចក្ីសុចរតិរបស់ទលូលបង្គំពទង់ោនសងទលូលបង្គំតាមសសចក្ី

បរសុិទ្ធឆនឆដទលូលបង្គំដ្ិតទលូលបង្គំោនកាន់តាមអស់ទំាង្ លាលូវរបស់

ពពះសយហលូវ៉ាសហើយមិនោន្ យសចញពីពពះឆនទលូលបង្គំសោយពបពពឹត្

សសចក្ីអាពកក់សឡើយ។ទំនុកតសមកើង១៨:២០-២១

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការវិលកត�ប់នៅទីរនហាស្ថា នវិញ

 ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនបង្្គ ប់ឱ្យស្សន៍សហសពពើរទំាងអស់វលិពតឡប់

សៅទីរសហាស្ថា នវញិតាម្លាលូវសមុពទពកហម។ពួកសគោនសៅសកៀកសៅនឹង

ទឹកដីដ៏ល្អសនាះសៅសហើយបុ៉ដន្សោយស្រដតការប៉ះសោរដ៏អាពកក់របស់ពួក

សគពួកសគោនសោះបង់សចាលនលូវការការោរពីពពះ។ពបសិនសបើពួកសគ

ោនទទួលរោយការណ៍ពីកាដលបនិងយ៉លូសស្សហើយសឡើងសៅភាលា មសនាះពពះ

ពទង់នឹងោនពបទានទឹកដីកាណានសៅដល់ពួកសគសៅសហើយ។បុ៉ដន្ពួកសគ

មិនោនសជឿសៅសលើពទង់សហើយោនបង្ហា ញនលូវចិត្ពពសហើនទាស់នឹងពពះ

ដដលពបកាសខលាួនសគថ្ពួកសគនឹងមិនចលូលសៅកាន់ទឹកដីសនយាសនះោន

សៅវញិ។គឺសោយស្រការអាណិតអាសលូរនិងសសចក្ីសមត្ាករណុាដដលពពះ

ោនបញជាលូ នពួកសគឱ្យពតឡប់សៅវញិតាមសមុពទពកហមខណៈសពលដដល

ពួកសគកំពុងដតពនយារសពលនិងត្អលូញដត្អរសពោះស្សន៍អាម៉ាសលកសហើយនិង

ស្សន៍កាណានោនឮពីអ្កសសើុបការណ៍សមាងា ត់សហើយោនសរៀបចំខលាួនសដើម្ី

សធ្ើសង្ង្្គ មជាមួយនឹងកលូនសៅអីុសស្ដអល។

 ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានបនទាលូលនឹងម៉លូសសសហើយនិងសអើរ ៉នុថ្សតើពតរូវឱ្យ

អញពទំាពទនឹងពួកជំនំុអាពកក់ដដលរអ៊លូរទំាទាស់នឹងអញសនះដល់កាលណា

សទៀត?អញោនឮោក្យកលូនសៅអីុសស្ដអលរអ៊លូរទំាទាស់នឹងអញសនាះសហើយ

ពពះអមាច ស់ោនពោប់ដល់សោកម៉លូសសនិងសអើរ ៉នុឱ្យនិយយសៅកាន់ពួក

បណ្ាជនថ្ពទង់នឹងសធ្ើសៅកាន់ពួកសគតាមអ្ីដដលពទង់ោនមានបនទាលូលសៅ

កាន់ពួកសគ។ពួកសគោននិយយថ្«សយើងនឹងពតរូវស្លា ប់សៅសសរុកសអសីុពទាឬ



ទំពវ័រ-230-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ពតរូវស្លា ប់សៅទីរសហាស្ថា ន»ឥឡលូវសនះពពះនឹងសធ្ើឱ្យពួកសគោនដលូចជាោក្យ

ដដលសគោននិយយសនាះសហើយ។ពទង់ោនឱ្យអ្កបំសរ ើរបស់ពទង់ពោប់ដល់

សគថ្ពួកសគនឹងពតរូវរលំដួលសៅក្ុងទីរសហាស្ថា នចាប់ពីអាយុ២០ឆំ្ាសទ្ើង

សៅសោយស្រដតការពបឆំាងបះសោរនិងការរអលូ៊រទំារបស់សគទាស់នឹងពពះ។

មានដតសោកកាដលបនិងយ៉លូសសបុ៉្សណាណ ះដដលអាចចលូលសៅក្ុងទឹកដី

កាណានោន។«ឯអស់ទំាងកលូនតលូចៗរបស់ឯងរាល់គ្្ដដលឯងោនថ្វានឹង

សៅជារោំដល់សគសនាះអញនឹងនំាវារាល់គ្្ចលូលវញិ»។

 ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនពបកាសពោប់ដល់កលូនសៅស្សន៍សហសពពើរថ្

ពួកសគនឹងពតរូវរស់សៅក្ុងទីរសហាស្ថា នសនះអស់៤០ឆំ្ាគិតពីសពលដដលពួកសគ

ោនចាកសចញពីពបសទសសអសីុពទាមកសោយស្រដតការបះសោរឆនឪពុកម្ាយ

របស់ពួកសគរហលូតទាល់ដតឪពុកម្ាយរបស់សគោនស្លា ប់អស់។ឯងរាល់គ្្

នឹងពតរូវពទំាពទចំសោះសសចក្ីទុចចរតិរបស់ឯងអស់រយៈសពល៤០ឆំ្ាតាមចំនួន

ឆ្ងាដដលោនសដើរសសងកតសមើលសសរុកសនាះគឺជា៤០ឆ្ងាក្ុង១ឆ្ងាទុកជា១ឆំ្ា។

«សហើយឯងរាល់គ្្នឹងស្្គ ល់សណា្ឋ នដដលឥតដឹងពីអញសៅជាយ៉ងណា

រឯីឯងរាល់គ្្នឹងោនដឹងនលូវការសភលាចសសចក្ីសនយារបស់ឯងរាល់គ្្ចំសោះ

សយើងជាយ៉ងណា។ពួកសគពតរូវដតោនដឹងឱ្យចបាស់ថ្គឺជាទណ្ឌ កមមចំសោះ

ការថ្្យបង្គំរលូបពពះនិងការរអ៊លូរទំាសោយការបះសោររបស់ពួកសគដដលតពមរូវ

ឱ្យពពះផ្លា ស់ប្លូរបំណងពពះហឫទវ័យរបស់ពទង់ចំសោះពួកសគ។ពពះពទង់ោន

សនយាពបទានរង្្ន់ដល់សោកកាដលបនិងយ៉លូសសស្ោយពទង់សព្ពពះហឫទវ័យ

នឹងគ្ត់សលើសពីពួកស្សន៍អីុសស្ដអលទំាងអស់ពីសពោះគ្ត់ោនទាមទារ

នលូវការគ្ប់ពពះហឫទវ័យនិងការការោររបស់ពពះ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សចាទិយកថ្ជំពលូក១:១៩-៤៦

ខចងចំា

សបើសយើងលន់តួោបវញិសនាះពទង់មានពពះហឫទវ័យសស្ម ះពតង់សហើយសុចរតិ

ពបសយជន៍នឹងអត់សទាសោបឲ្យសយើងសហើយនិងសំអាតសយើងពីពគប់អំសពើ

ទុចចរតិទំាងអស់្ ង។យលូ៉ហានទី១១:៩



អំសពើោបរបស់សោកម៉លូសស-ទំពវ័រ-231-

២១

េំនពើោបរបសន់ោកម៉ាលូនស

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរជនគណនាជំ្ូក ២០)

សុព្រ-១១ មីនា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូរឲ្យអ្ករាល់គ្្សដើរដបបគួរនឹងការង្រដដល

ពទង់ោនសៅមកសធ្ើចុះពពមទំាងមានចិត្សុភាពសហើយសលាលូតបលូតពគប់ជំពលូក

ទំាងអត់ធមត់សហើយពទំាពទគ្្សៅវញិសៅមកសោយសសឡាញ់សហើយខំពបឹង

រកសាសសចក្ីរបួរមួគ្្របស់ពពះវញិ្ញា ណសោយសសចក្ីសមពតីទុកជាចំណង

្ង។សអសភសលូរ៤:១-៣

 ពួកអ្កជំនំុស្សន៍អីុសស្ដអលពតរូវោននំាចលូលសៅក្ុងទីរសហាស្ថា ន

ស្ជា្មីពតង់កដនលាងដដលពពះោនស្កល្ងពួកសគបនាទា ប់ពីពួកសគចាក

សចញពីពបសទសសអសីុពទាមកភាលា ម។ពពះពទង់ោននំាយកទឹកហលូរសចញពី្មមក

ឱ្យពួកសគសហើយដដលសៅដតបន្រហលូតដល់ពួកសគោនពតឡប់មកកាន់្មសនះ

វញិម្ងសទៀតសៅសពលដដលពពះអមាច ស់ោនសធ្ើឱ្យពបឡាយទឹករស់សនាះឈប់

ហលូរសដើម្ីស្កល្ងដល់រាសសរ្បស់ពទង់ស្ជា្មីថ្សតើពួកសគអាចនឹងពទំាពទ

នលូវការស្កល្ងសសចក្ីជំសនឿរបស់ពួកសគោនឬក៏ត្អលូញដត្អរទាស់នឹងពពះអង្គ

ម្ងសទៀត។

 សៅសពលដដលស្សន៍សហសពពើរោនសសសកទឹកសហើយមិនអាចរកទឹក

ទទួលទានោនពួកសគោនោត់បង់ការអត់ធមត់សហើយសភលាចពីអំណាចរបស់

ពពះដដលោននំាយកទឹកសចញពី្មមកឱ្យពួកសគកាលពីជិតដសសិបឆំ្ាមុន។

ជំនួសឱ្យការទុកចិត្សៅសលើពពះពួកសគោនត្អួញដត្អរោក់សោកម៉លូសសនិងសអើរ ៉នុ

សហើយោននិយយសៅកាន់ពួកគ្ត់ថ្«ស៊លូឱ្យសយើងរាល់គ្្ោនស្លា ប់ក្ុងការ



ទំពវ័រ-232-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ដដលបងប្អលូនសយើងស្លា ប់សៅចំសោះពពះសយហលូវ៉ាសនាះចុះ»។ពតង់សនះមាននវ័យ

ថ្ពួកសគចង់ឱ្យខលាួនសគសៅក្ុងចំសណាមអ្កដដលពតរូវោនសមាលា ប់សោយសវទនា

កុ្ងការបះសោររបស់កលូសរ៉ោថ្ន់សហើយនិងអាបី៊រ៉ាមដលូសច្ាះដដរ។

 ពួកសគោនសួរសោយកំហឹងថ្«សហតុអ្ីោនជាសោកនំាពួកជំនំុ្ង

ពពះសយហលូវ៉ាមកក្ុងទីរសហាស្ថា នឱ្យសយើងពតរូវស្លា ប់សៅទីសនះពពមទំាងហ្លូង

សត្របស់សយើង្ងដលូសច្ះសម្ចក៏សោកោននំាសយើងរាល់គ្្សចញពីសសរុក

សអសីុពទាមកក្ុងទីហិនសហាចសនះសធ្ើអីទីសនះមិនដមនជាកដនលាងដដលនឹងស្ប

សពោះសៅោនឬដដលមានោ្មានទំោំងោយជលូរឬដ្លាទទឹមសទសលូម្ីដតទឹក

្ឹកក៏គ្ម ន្ង។

«ឯម៉លូសសនិងសអើរ ៉នុក៏សចញពីពួកជំនំុសៅឯមាត់ទ្ារពតស្លជំនំុទមាលា ក់

ខលាួនពកាបផ្ក ប់មុខចុះសនាះសិរលី្អឆនពពះសយហលូវ៉ាសលចមកឱ្យស�ើញសហើយ

ពទង់មានបនទាលូលនឹងម៉លូសសថ្ចលូរយកដំបងរបស់ឯងសហើយពបជំុពួកជំនំុសៅ

គឺឯងនិងសអើរ ៉នុជាបងឯង្ងរចួបង្្គ ប់ដល់្មោសៅមុខសគឱ្យមានទឹកសចញ

មកចុះសនាះឯងនឹងោននំាទឹកឱ្យសចញពី្មមកឱ្យសគសហើយដលូសច្ះឯងនិងឱ្យ

ពួកជំនំុពពមទំាងហ្លូងសត្សគ្ឹកោន។ម៉លូសសក៏យកដំបងពីចំសោះពពះសយហលូ

វ៉ាដលូចជាពទង់ោនបង្្គ ប់មក។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ជនគណនាជំពលូក២០:១-១៣

ខចងចំា

សបើសយើងលន់តួោបវញិសនាះពទង់មានពពះហឫទវ័យសស្ម ះពតង់សហើយសុចរតិ

ពបសយជន៍នឹងអត់សទាសោបឲ្យសយើងសហើយនិងសំអាតសយើងពីពគប់អំសពើ

ទុចចរតិទំាងអស់្ ង។យលូ៉ហានទី១១:៩

សៅរ៍-១២ មីនា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពតរូវឲ្យសគោនបរសុិទ្ធដល់ពពះឆនខលាួនសហើយ

មិនពតរូវបង្្អ ប់ដល់ពពះនាមពពះឆនខលាួនសឡើយដ្ិតសគថ្្យតង្្យដុតគឺជា

ពពះសស្ងា យឆនពពះសយហលូវ៉ាជាពពះរបស់សគសហតុសនាះោនជាសគពតរូវដតោន



អំសពើោបរបស់សោកម៉លូសស-ទំពវ័រ-233-

បរសុិទ្ធ។សលវវីនិវ័យ២១:៦

អំណានពបចំាថ្ងៃ : នោកម៉ាលូនសខ្ះការេត់ធមាត់

 «រចួម៉លូសសនិងសអើរ ៉នុក៏ពបមលូលពួកជំនំុមកសៅមុខ្មោសោយោក្យថ្

ចលូរស្្ប់ចុះពួកបះសោរសអើយសតើពតរូវឱ្យសយើងសធ្ើឱ្យទឹកសចញពី្មោសនះសសមាប់

អ្ករាល់គ្្ឬអីរចួម៉លូសសក៏សលើកឆដសទ្ើងវាយ្មសនាះសោយដំបងអស់២ដង

សនាះក៏មានទឹកហលូរសចញមកជាបរបិលូរឯពួកជំនំុនិងហ្លូងសត្សគក៏នំាគ្្្ឹក

សៅ។ដតពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានបនទាលូលមកកាន់ម៉លូសសនិងសអើរ ៉នុថ្ពីសពោះឯង

មិនោនសជឿអញសដើម្ីនឹងសលើកអញជាបរសុិទ្ធចំសោះដភ្កឆនពួកកលូនសៅ

អីុសស្ដអលដលូសច្ះោនជាឯងនឹងនំាពួកជំនំុសនះចលូលសៅសសរុកដដលអញឱ្យ

ដល់សគពំុោនសឡើយ»។

 សៅពតង់សនះសោកម៉លូសសោនពបពពឹត្អំសពើោប។គ្ត់សនឿយណាយ

នឹងការត្អលូញដត្អររបស់ពួកបណ្ាជនទាស់នឹងគ្ត់ម្ងសហើយម្ងសទៀតជាបន្

បនាទា ប់គ្ត់មិនោនយកដំបងសហើយនិយយបង្្គ ប់សៅ្មឱ្យសចញទឹកតាម

ការពតាស់បង្្គ ប់របស់ពពះសទដតគ្ត់ដបរជាយកដំបងសៅវាយ្មដល់សៅពីរ

ដងរចួមកនិយយថ្«សតើពតរូវឱ្យសយើងសធ្ើឱ្យទឹកសចញពី្មោសនះសពមាប់អ្ក

រាល់គ្្ឬអី»សៅវញិ។សៅពតង់សនះគ្ត់ោននិយយសោយគ្ម នការដណនំា

ពីពពះសឡើយគឺគ្ត់និយយជាោក្យដដលសចញពីបបលូរមាត់របស់គ្ត់ផ្ទា ល់

សៅវញិ។គ្ត់មិនោននិយយថ្ឥឡលូវសនះពពះពទង់នឹងបង្ហា ញភស្ុតាង

មួយសទៀតដល់អ្ករាល់គ្្អំពីអំណាចរបស់ពទង់សោយនំាទឹកមកឱ្យអ្កទំាង

អស់គ្្សចញពី្មោសនះ។គ្ត់មិនោនអាងសលើអំណាចនិងសិរលី្អរបស់ពពះ

សដើម្ីសធ្ើឱ្យទឹកហលូរសចញពី្មោដ៏រងឹសនះម្ងសទៀតសទសហើយក៏មិនោនសរសសើរ

តសមកើងដល់ពពះសៅចំសោះមុខបណ្ាជនដដរ។សោយស្រសោកម៉លូសសោន

បរាជវ័យសៅពតង់ដ្្កមួយសនះពពះមិនអនុញ្ញា តឱ្យគ្ត់ដឹកនំាពួកបណ្ាជន

ចលូលសៅកុ្ងទឹកដីដដលពទង់ោនសនយាសនាះសទ្ើយ។

 ការចំាោច់សនះបញ្ជា ក់ឱ្យស�ើញចបាស់នលូវអំណាចរបស់ពពះក្ុងការ

សធ្ើឱ្យឱកាសសនាះសៅជាសពលសវោមួយដ៏ពិសិដ្ឋបំ្ុតដដលសោកម៉លូសសនិង



ទំពវ័រ-234-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សោកសអើរ ៉នុពតរូវដតសធ្ើឱ្យោនល្អពបសសើរសដើម្ីឱ្យពួកបណ្ាជនចាប់អារមមណ៍។

បុ៉ដន្សោកម៉លូសសមានចិត្ពជរួលពចាលសហើយខ្ះការអត់ធមត់ពពមទំាងខឹងជា

មួយនឹងពួកបណ្ាជនសោយស្រដតការរអ៊លូរទំារបស់ពួកសគគ្ត់ោននិយយ

ថ្«ចលូរស្្ប់ចុះពួកបះសោរសអើយសតើពតរូវឱ្យសយើងសធ្ើឱ្យទឹកសចញពី្មោសនះ

សពមាប់អ្ករាល់គ្្ឬអី?»សោយការនិយយដលូសច្ះគ្ត់ោនទទួលស្្គ ល់

យ៉ងចបាស់ចំសោះស្សន៍អីុសស្ដអលដ៏រអ៊លូរទំាសនះថ្ពួកសចាទពបកាន់គ្ត់

អំពីការដឹកនំាពួកសគសចញពីពបសទសសអសីុពទាមកសនាះជាការពតឹមពតរូវ។ពពះោន

អត់ឱនសទាសដល់ពួកបណ្ាជនដដលមានកំហុសសោយការរលំងចបាប់ធំជាង

កំហុសរបស់សោកម៉លូសសបុ៉ដន្ពទង់មិនអាចចាត់ទុកថ្អំសពើោបរបស់អ្កដឹក

នំាសសមើនឹងកំហុសរបស់អ្កដដលសគដឹកនំាសនាះសទ។ពពះអង្គពំុអាចអត់សទាស

ដល់អំសពើោបរបស់សោកម៉លូសសសហើយអនុញ្ញា តឱ្យគ្ត់ចលូលសៅក្ុងទឹកដី

សនយាោនសទ។

 សៅពតង់សនះពពះអមាច ស់ោនពបទានភស្ុតាងយ៉ងចបាស់ដល់រាសស្

របស់ពទង់ថ្អ្កដដលោនសធ្ើការដឹកនំាដ៏អស្ច រ្យឲ្យពួកសគសចញពីភាពជា

ទាសករឆនស្សន៍សអសីុពទាសនាះមិនដមនជាសោកម៉លូសសសនាះសទគឺជាសទវតា

ដ៏មានអំណាចសទដដលោននំាមុខពួកសគសៅក្ុងពគប់ទំាងដំសណើ ររបស់សគ

សោយពទង់មានបនទាលូលថ្«សមើលអញចាត់សទវតាមួយឱ្យនំាមុខឯងសដើម្ីនឹង

ជួយទំនុកបំរងុឯងតាម្លាលូវសហើយនិងនំាសៅដល់ទីកដនលាងដដលអញោនសរៀបចំ

ទុកឱ្យចលូរពបយវ័ត្នឹងស្្ប់បង្្គ ប់តាមពទង់កំុបណ្ាលឲ្យពទង់ ញ្ា ល់សទ្ើយ

ដ្ិតពទង់មិនអត់សទាសការរលំងរបស់ឯងរាល់គ្្សទពីសពោះសឈ្ម ះអញសៅ

ក្ុងពទង់»និក្ខមនំ២៣:២០,២១។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ធីម៉លូស្ទី១ជំពលូក៣:១-១៣

ខចងចំា

សបើសយើងលន់តួោបវញិសនាះពទង់មានពពះហឫទវ័យសស្ម ះពតង់សហើយសុចរតិ

ពបសយជន៍នឹងអត់សទាសោបឲ្យសយើងសហើយនិងសំអាតសយើងពីពគប់អំសពើ

ទុចចរតិទំាងអស់្ ង។យលូ៉ហានទី១១:៩
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អាទឆិត្យ-១៣ មីនា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ក៏មិនគួរឲ្យោវបំសរ ើឆនពពះអមាច ស់សឈ្លា ះ

ពបដកកគ្្សឡើយគួរឲ្យោនចិត្សុភាពរាបស្ដល់មនុសសេទំាងអស់វញិ

ពតរូវពបសប់ក្ុងការបសពងៀនទំាងមានចិត្អត់ធមត់្ ង។ធីម៉លូស្ទី២២:២៤

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការពិនវ័យែ៏ធងៃន់ធងៃរ

 សោកម៉លូសសោនយកសិរលី្អរបស់ពពះមកសធ្ើជារបស់្ងខលាួនសហើយ

ោនសធ្ើឱ្យស្សន៍អីុសស្ដអលដដលបះសោរសនះសមើលមិនស�ើញថ្មិនដមន

ជាសោកម៉លូសសសទដដលោនដឹកនំាពួកសគសចញពីពបសទសសអសីុពទាសនាះបុ៉ដន្គឺ

ជាពពះពទង់ដឹកនំាសោយផ្ទា ល់វញិ។ពពះអមាច ស់ោនពបទានបនទាុកដល់សោក

ម៉លូសសឱ្យដឹកនំារាសសរ្បស់ពទង់សៅសពលដដលសទវតាដ៏មានអំណាចោនយង

ពីមុខនិងតដពមតពមង់សៅពគប់ទំាងការសធ្ើដំសណើ ររបស់ពួកសគ។សោយស្រដត

ពួកសគឆាប់សភលាចថ្ពពះោនដឹកនំាពួកសគសោយស្រសទវតារបស់ពទង់សហើយ

ពពះអង្គបញ្ជា ក់ពោប់ដល់មនុសសេឱ្យដឹងថ្មានដតអំណាចរបស់ពពះមួយគត់

ដដលអាចសធ្ើការសនាះ។ពពះអង្គោនពបទានភស្ុតាងដល់ពួកសគពពមទំាង

ោនស្កល្ងជំសនឿរបស់ពួកសគសដើម្ីឱ្យដឹងថ្សតើពួកសគនឹងស្្ប់បង្្គ ប់

ពទង់ឬយ៉ងណា។ពួកសគោនបរាជវ័យសៅពគប់ទំាងការស្កល្ង។ជំនួស

ឱ្យការសជឿនិងទទួលស្្គ ល់ពពះជាអ្កដដលោននំា្លាលូវសគសោយភស្ុតាងឆន

អំណាចរបស់ពទង់ជាសពចើននិងនិមិត្រលូបដដលជាសញ្ញា ឆនការយកពពះទវ័យ

ទុកោក់និងសសចក្ីសសឡាញ់របស់ពទង់ពួកសគដបរជាមិនទុកចិត្ពទង់សហើយ

សរៀបរាប់ពីការចាកសចញពីពបសទសសអសីុពទាោក់សោកម៉លូសសសោយសចាទ

ពបកាន់គ្ត់ថ្ជាសដើមសហតុឆនទុក្ខលំោករបស់ពួកសគសៅវញិ។សោកម៉លូសស

ោនពទំាពទនឹងការរងឹរលូសរបស់ពួកសគសោយការអត់ពទំាជាទីបំ្ុត។មាន

សពលមួយពួកសគោនគំរាមគប់គ្ត់នឹងដំុ្ម។

 ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ចង់ដកយកសរឿងសនះសចញពីគំនិតរបស់បណ្ាជន

ជាសរៀងរហលូតសទើបពទង់មិនអនុញ្ញា តឱ្យសោកម៉លូសសចលូលសៅក្ុងទឹកដីសនយា

សឡើយ។ពពះពទង់ោនសលើកតសមកើងសោកម៉លូសសយ៉ងខ្ពស់។ពពះអង្គោនបង្ហា ញ
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នលូវសិរលី្អដ៏អស្ច រ្យរបស់ពទង់ដល់គ្ត់។ពទង់ោនយកគ្ត់ចលូលសៅសកៀកនឹង

ពទង់សៅកដនលាងដ៏ពិសិដ្ឋសៅសលើភ្ំសហើយពទង់ោនបនាទា បពពះកាយមកមាន

ពពះបនទាលូលជាមួយនឹងគ្ត់ដលូចជាមនុសសេនិយយសៅកាន់មិត្ភក្ិ។ពពះអង្គ

ោនទាក់ទងជាមួយនឹងសោកម៉លូសសសហើយតាមរយៈគ្ត់ពពះអង្គោន

ពោសសវ័យទាក់ទងជាមួយពួកបណ្ាជនអំពីបំណងពពះហឫទវ័យរបស់ពទង់

លក្ខន្ិកៈសហើយនិងចបាប់របស់ពទង់។ការដដលពពះោនសលើកតសមកើងនិងពបទាន

កិត្ិយសឱ្យយ៉ងដលូសច្ះោនសធ្ើឱ្យគ្ត់ពបពពឹត្ខុសយ៉ងធងាន់។សោកម៉លូសស

ោនដកដពបចិត្ពីអំសពើោបរបស់គ្ត់សហើយោនបនាទា បខលាួនយ៉ងទាប

សៅចំសោះពទង់។គ្ត់ោនពោប់ដល់បណ្ាជនអីុសស្ដអលពីការសស្ក

ស្្យចំសោះអំសពើោបរបស់គ្ត់។គ្ត់មិនអាចលុបបំោត់លទ្ធ្លឆនអំសពើ

ោបរបស់គ្ត់សចាលោនសទបុ៉ដន្គ្ត់ោនពោប់ពួកសគថ្សោយស្រដត

ការបរាជវ័យមិនោនសរសសើរតសមកើងសិរលី្អរបស់ពពះដលូសច្ះគ្ត់មិនអាច

ដឹកនំាពួកសគចលូលសៅកាន់ទឹកដីសនយាោនសទ។សោយស្រដតសពលម្ងសនះ

សោកម៉លូសសោនបសណ្ាយឱ្យអារមមណ៍ពគប់ពគងសលើចិត្របស់គ្ត់

សោយចាត់ទុកថ្គ្ត់ោននំាយកទឹកសចញពី្មោមកឱ្យពួកសគសៅសពល

ដដលគ្ត់ពតរូវដតសលើកតសមកើងពពះនាមរបស់ពពះអមាច ស់សៅចំសោះរាសស្

របស់ពទង់សនាះ។ឥឡលូវសនះពទង់ោន្សេះ្សាបញ្ហា សនះជាមួយនឹងរាសសរ្បស់

ពទង់ថ្សោកម៉លូសសពគ្ន់ដតជាមនុសសេដដលសដើរតាមការដឹកនំានិងការតពមង់

្លាលូវពីអ្កដដលមានអំណាច ល្ា ំងជាងគ្ត់ដដលជាពពះរាជបុពតារបស់ពពះដត

បុ៉សណាណ ះ។សៅក្ុងចំណុចសនះពទង់ោនបញ្ជា ក់ពោប់សគយ៉ងចបាស់ឥតសងសេវ័យ។

សៅកដនលាងណាដដលពទង់ោនពបទានជាសពចើនពទង់ក៏ទាមទារមកវញិជាសពចើន

ដដរ។សោកម៉លូសសពតរូវោនជាទីគ្ប់ពពះហឫទវ័យយ៉ង ល្ា ំងពីពពះជាមាច ស់។

ពនលាឺនិងសិរលី្អរបស់ពទង់ពតរូវោនពបទានឱ្យគ្ត់ជាសពចើនអសនក។សិរលី្អរបស់

ពពះដដលោនចំាងសៅសលើមុខរបស់គ្ត់ោនជះបន្សៅសលើពួកបណ្ាជន។

មនុសសេទំាងអស់នឹងពតរូវោនជំនំុជពមះសៅតាមឯកសិទ្ធិដដលពួកសគោន

ទទួលនិងសៅតាមពនលាឺនិងអតថាពបសយជន៍ដដលពពះោនពបទានឱ្យ។



អំសពើោបរបស់សោកម៉លូសស-ទំពវ័រ-237-

 អំសពើោបរបស់មនុសសេល្អដដលសមើលសៅគួរយកតពមាប់តាមជាអំសពើ

ដដលពពះមិនសព្ពពះហឫទវ័យសស្ះសឡើយ។អំសពើោបទំាងសនាះោនសធ្ើឱ្យ

ស្តំាងមានសជាគជវ័យសហើយោននិយយឡកឡឺយសៅសទវតារបស់ពពះជា

មួយនឹងការធ្លា ក់ចុះឆនឧបករណ៍ដដលពពះោនសពជើសតំាងនិង្្ល់ឱកាសទុ

ចចរតិឱ្យសគសលើកតសមកើងខលាួនឯងទាស់នឹងពពះ។ពពះអមាច ស់ោនដឹកនំាម៉លូសសសោ

យផ្ទា ល់ពពះអង្គសៅក្ុងលក្ខណៈយ៉ងពិសសសសហើយពទង់ោន

សលចមកឱ្យគ្ត់ោនស�ើញនលូវសិរលី្អរបស់ពទង់ដដលគ្ម ននរណាម្ាក់ស្សេង

សទៀតសៅសលើដដនដីធ្លា ប់ោនស�ើញយ៉ងដលូសច្ាះសឡើយ។គ្ត់មិនមានការអត់

ធមត់ពីកំសណើ តមកសទបុ៉ដន្គ្ត់ោនពបកាន់ ជ្ា ប់នលូវពពះគុណរបស់ពពះសហើយ

អង្រករសោយបនាទា បខលាួនសំុពោជាញា ពីស្ថា នសួគ៌សដើម្ីឱ្យពពះពបទានកមាលា ំងឱ្យ

គ្ត់និងឱ្យមានជវ័យជំនះសលើភាពខ្ះការអត់ធមត់របស់គ្ត់ពបសយជន៍ឱ្យ

ពពះោនសៅគ្ត់ថ្ជាមនុសសេដ៏សលាលូតបលូតបំ្ុតសៅសលើដ្នដី។

 សោកសអើរ ៉នុោនស្លា ប់សៅសលើកំពលូលភ្ំសហារដ្ិតពពះសយហលូវ៉ាពទង់

ោនមានបនទាលូលថ្មិនពតរូវឱ្យសគចលូលសៅក្ុងសសរុកជាទឹកដីសនយាសទពីសពោះ

ពួកសគោនសធ្ើោបសៅសពលដដលសធ្ើឱ្យទឹកសចញពី្មសៅពតង់សមរោី។ម៉លូសស

និងកលូនពបរុសៗរបស់សអើរ ៉នុោនបញចុ ះសព្គ្ត់សៅសលើភ្ំដដលមិនោនល្ួង

ដល់ពួកបណ្ាជនឱ្យសធ្ើពិធីបុណ្យសពរបស់គ្ត់យ៉ងអធិកអធមនិងឱ្យមាន

កំហុសសោយថ្្យបង្គំរលូបពពះសនាះសឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ទំនុកតសមកើងជំពលូក២៥

ខចងចំា

ឯសសចក្ីឯសទៀតបងប្អលូនសអើយចលូរឲ្យមានកំឡាំងសឡើងក្ុងពពះអមាច ស់សោយ

ឫទ្ធិោរមីរបស់ពពះសចស្្ពទង់។សអសភសលូរ៦:១០



ទំពវ័រ-238-សរឿងឆនការសពោសសោះ

២២

ការស្លា ប់របសន់ោកម៉ាលូនស

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរពចាទិយកថា ជំ្ូក ៣១-៣៤)

ចន្ទ-១៤ មីនា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឥឡលូវសនះឱអីុសស្ដអលសអើយសសចក្ីដដល

ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងពទង់ទារចង់ោនពីឯងសនាះគឺឲ្យឯងោន

សកាត ល្ា ចដល់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងនិងសដើរតាមពគប់ទំាង្ លាលូវរបស់

ពទង់សហើយឲ្យសសឡាញ់ពទង់ពពមទំាងសគ្រពពបតិបត្ិដល់ពពះសយហលូវ៉ា

ជាពពះឆនឯងឲ្យអស់ពីចិត្អស់ពីពពលឹងឯង្ ងសហើយឲ្យោនកាន់តាម

សសចក្ីបញញាត្្ ងពពះសយហលូវ៉ានិងចបាប់ទំាងបុ៉នាម នរបស់ពទង់ដដលអញ

បង្្គ ប់ឯងសៅឆ្ងាសនះសំរាប់ជាសសចក្ីល្អដល់ឯង។

សចាទិយកថ្១០:១២-១៣

 សោកម៉លូសសជិតស្លា ប់សហើយសហើយគ្ត់ោនបង្្គ ប់ឱ្យពបមលូលកលូនសៅ

អីុសស្ដអលទំាងអស់មកជួបជំុគ្្មុននឹងសសចក្ីស្លា ប់របស់គ្ត់មកដល់សហើយ

គ្ត់ោនរ៉ាយរ៉ាប់ពោប់ដល់ពួកសគពីពគប់ទំាងការសធ្ើដំសណើ រឆនពួកស្សន៍

សហសពពើរចាប់តំាងពីការចាកសចញពីពបសទសសអសីុពទាមកសហើយនិងពគប់ទំាង

ការរលំង(នឹងចបាប់)ដ៏ធំឆនពួកអយ្យសការបស់ពួកសគដដលោននំាមកនលូវការ

ជំនំុជពមះរបស់ពពះមកសលើពួកសគសហើយោនបង្ខំឱ្យពទង់មានបនទាលូលថ្ពួក

សគនឹងមិនអាចចលូលសៅក្ុងទឹកដីសនយាោនសទ្ើយ។ពួកអយ្យសការបស់ពួកសគ

ទំាងអស់ោនស្លា ប់សៅឯទីរសហាស្ថា នសសបសៅតាមពពះបនទាលូលរបស់ពពះ។

កលូនសៅរបស់សគោនធំសទ្ើងសហើយតាមរយៈពួកសគសសចក្ីសនយាឆនការកាន់

កាប់ទឹកដីកាណាននឹងពតរូវោនសសពមច។ពួកមនុសសេទំាងសនះភាគសពចើនជា



ការស្លា ប់របស់សោកម៉លូសស-ទំពវ័រ-239-

កុមារសៅសពលពពះោនពបទានចបាប់ដល់ពួកសគសហើយពួកសគមិនមានការចង

ចំាពីភាពអស្ច រ្យឆនពពឹត្ិការណ៍ដដលោនសកើតសទ្ើងសនាះសទ។មនុសសេមួយ

ចំនួនសទៀតោនសកើតសៅទីរសហាស្ថា នសហើយសោយ ល្ា ចដពកងពួកសគមិនោន

ដឹងពីភាពចំាោច់ឆនការសគ្រពពកឹត្យវនិវ័យ១០ពបការពពមទំាងបញញាត្ិនិង

ចបាប់ទំាងឡាយដដលពពះោនពបទានដល់សោកម៉លូសសសហើយដដលពទង់ោន

ឱ្យគ្ត់សសង្ខបពកឹត្យវនិវ័យ១០ពបការសហើយនិងពពឹត្ិការណ៍ទំាងឡាយដដល

ជាប់ទាក់ទងនឹងការពបទានចបាប់សនាះ។

សោកម៉លូសសោនកត់ពតាទុកក្ុងសសៀវសៅនលូវពគប់ទំាងបញញាត្ិនិងចបាប់

ដដលពពះោនពបទានដល់គ្ត់សហើយោនកត់ពតាយ៉ងពតឹមពតរូវនលូវពគប់ទំាង

ការដណនំាទំាងឡាយដដលពពះោនពបទានដល់ពួកសគសៅតាម្លាលូវនិងពគប់

ទំាងការអស្ច រ្យទំាងឡាយដដលពទង់ោនសធ្ើដល់ពួកសគសហើយពគប់ទំាងការ

រអ៊លូរទំារបស់កលូនសៅអីុសស្ដអល។សោកម៉លូសសក៏ោនកត់ពតាទុកនលូវសជាគជវ័យ

របស់គ្ត់សៅសលើការរអ៊លូរទំារបស់ពួកសគ្ងដដរ។

 ការដ្នាចំុងនកកាយបង្អសន់ៅកាន់ស្សន៍េុីកស្ដេល

 ពួកបណ្ាជនទំាងអស់ោនពបមលូល្្ុំគ្្សៅចំសោះមុខគ្ត់សហើយ

គ្ត់ោនអានពពឹត្ិការណ៍ទំាងឡាយឆនពបវត្ិអតីតកាលរបស់ពួកសគសចញពី

នលូវសសចក្ីសនយារបស់ពពះដល់សគពបសិនសបើពួកសគនឹងស្្ប់តាមពទង់ពពម

ទំាងបណ្ាស្ដដលនឹងធ្លា ក់មកសលើពួកសគពបសិនសបើសគមិនស្្ប់បង្្គ ប់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សចាទិយកថ្ជំពលូក៣០

ខចងចំា

ឯសសចក្ីឯសទៀតបងប្អលូនសអើយចលូរឲ្យមានកំឡាំងសឡើងក្ុងពពះអមាច ស់សោយ

ឫទ្ធិោរមីរបស់ពពះសចស្្ពទង់។សអសភសលូរ៦:១០

អង្គារ-១៥ មីនា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឯសសចក្ីឯសទៀតបងប្អលូនសអើយចលូរឲ្យមាន

កំឡាំងសឡើងក្ុងពពះអមាច ស់សោយឫទ្ធិោរមីរបស់ពពះសចស្្ពទង់។



ទំពវ័រ-240-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សអសភសលូរ៦:១០

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការបគ្ហា ត់បនកងៀនែលស់្សន៍េុីកស្ដេលចុង

នកកាយបង្អស់  

 សោកម៉លូសសោនពោប់ពួកសគថ្សោយស្រដតការបះសោររបស់ពួកសគ

សធ្ើឱ្យពពះមានបំណងចង់ពបហារពួកសគជាសពចើនដងបុ៉ដន្គ្ត់ោនសំុអង្រ

ជំនួសសគសោយសស្ម ះអស់ពីចិត្សធ្ើឱ្យពពះដដលសោរសពញសោយពពះគុណ

ោនទុកជីវតិឱ្យពួកសគ។គ្ត់ក៏ោនរឭំកដល់ពួកសគនលូវពគប់ទំាងការអស្ច រ្យ

ដដលពពះោនសធ្ើសៅសលើសសច្ផ្សរ៉ាននិងសលើទឹកដីសសរុកសអសីុពទាដដរ។គ្ត់

ោនមានពបស្សន៍សៅកាន់ពួកសគថ្«ដ្ិតដភ្កឯងរាល់គ្្ោនស�ើញការ

ដ៏ធំដដលពពះសយហលូវ៉ាោនសធ្ើទំាងអស់សហើយដលូសច្ះពតរូវឱ្យឯងរាល់គ្្កាន់

តាមបញញាត្ិដដលអញបង្្គ ប់មកឯងសៅឆ្ងាសនះពគប់ជំពលូកពបសយជន៍ឱ្យឯង

រាល់គ្្ោន ល្ា ំងពលូដកអាចចលូលសៅចាប់យកសសរុកដដលឯងនឹង្លាងសៅយក

សនាះោន»សចាទិយកថ្១១:៧-៨។

 សោកម៉លូសសោនពពមានជាពិសសសដល់កលូនសៅអីុសស្ដអលពបឆំាង

ទាស់នឹងការលួងសោមឱ្យថ្្យបង្គំរលូបពពះ។គ្ត់ោនទលូនាម នដល់ពួកសគ

សោយសស្ម ះអស់ពីចិត្ឱ្យសគ្រពតាមពកឹត្យវនិវ័យដប់ពបការរបស់ពពះ។ពបសិន

សបើពួកសគបង្ហា ញនលូវការស្្ប់បង្្គ ប់និងសសចក្ីសសឡាញ់ចំសោះពពះសហើយ

បំសរ ើពទង់សោយសសចក្ីសសឡាញ់ឥតដបងដចកពទង់នឹងពបទានសភលាៀងដល់ពួក

សគតាមរដលូវកាលសហើយនិងសធ្ើឱ្យដំណំារបស់ពួកសគលលូតោស់ោនល្អពពម

ទំាងសធ្ើឱ្យសគ្ពកបីរបស់ពួកសគោនចសពមើនសទ្ើង។ពួកសគអាចនឹងមានអំណរ

ជាមួយនឹងកិត្ិយសជាពិសសសនិងខ្ពង់ខ្ពស់ពពមទំាងមានជវ័យជំនះសលើ ម្ ំង

សពតរូវរបស់ពួកសគសទៀត្ង។

 សោកម៉លូសសោនបង្ហា ត់បសពងៀនដល់កលូនសៅអីុសស្ដអលសោយឥរយិ

សស្ម ះពតង់គួរឱ្យចាប់អារមមណ៍។គ្ត់ោនដឹងចបាស់ថ្សនះគឺជាឱកាសចុង

សពកាយបង្អស់របស់គ្ត់ក្ុងការដ្លាងសៅកាន់ពួកសគ។បនាទា ប់មកគ្ត់ោន

បញច ប់ការកត់ពតាទុកក្ុងសសៀវសៅនលូវពគប់ទំាងបញញាត្ិនិងចបាប់ទំាងឡាយ



ការស្លា ប់របស់សោកម៉លូសស-ទំពវ័រ-241-

ដដលពពះោនពបទានដល់គ្ត់ពពមទំាងបញញាត្ិស្សេងៗសទៀតទាក់ទងនឹង

ការថ្្យតង្្យយញញាបលូជា្ង។គ្ត់ោនពបគល់សសៀវសៅសនាះសៅក្ុងឆដ

របស់មនុសសេដដលមានតួនាទីយ៉ងពិសិដ្ឋសហើយោនសំុឱ្យសគោក់សសៀវសៅ

សនះសៅក្ុងហឹបសញ្ញា សដើម្ីឱ្យមានសុវតថាិភាពសពោះពពះនឹងដ្រកសាហឹប

សនាះជាសរៀងរហលូត។សសៀវសៅរបស់សោកម៉លូសសសនះពតរូវោនសគរកសាទុកសពមាប់

ឱ្យពួកសៅហ្ាយឆនស្សន៍អីុសស្ដអលោនសពបើពោស់សៅក្ុងករណីចំាោច់។

មនុសសេដដលោនពបពពឹត្ខុសដតងដតយល់នលូវតពមរូវការរបស់ពពះសដើម្ីឱ្យពតរូវ

សៅនឹងករណីរបស់សគដលូសច្ះសហើយសសៀវសៅរបស់សោកម៉លូសសពតរូវោនសគ

ការោរសៅក្ុងកដនលាងពិសសសបំ្ុតទុកជាចបាប់សពមាប់អនុវត្តសៅឆ្ងាមុខ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សចាទិយកថ្ជំពលូក៣១:១-១៣

ខចងចំា

ឯសសចក្ីឯសទៀតបងប្អលូនសអើយចលូរឲ្យមានកំឡាំងសឡើងក្ុងពពះអមាច ស់សោយ

ឫទ្ធិោរមីរបស់ពពះសចស្្ពទង់។សអសភសលូរ៦:១០

ពុធ-១៦ មីនា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សបើមនុសសេស្លា ប់សៅសតើនឹងមានជីវតិរស់

សឡើងសទៀតឬសបើមានសនាះទលូលបង្គំនឹងរង់ចំាអស់រវាងសង្ង្្គ មសវទនារបស់

ទលូលបង្គំដរាបដល់កំណត់ដដលទលូលបង្គំោនរឥលសចញសៅសនាះពទង់នឹង

សៅសហើយទលូលបង្គំនឹងទលូលតបសហើយពទង់នឹងមានបំណងពពះហឫទវ័យ

ដល់ស្្ឆដដដលពទង់ោនសធ្ើ។យ៉លូប១៤:១៤-១៥

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការស្លា ប់របសន់ោកម៉ាលូនស

 សោកម៉លូសសោនបញច ប់ការបសពងៀនចុងសពកាយរបស់គ្ត់សៅកាន់ពួក

បណ្ាជនសោយពបស្សន៍ឆនបទទំនាយដ៏មានអំណាច។វាគឺជាពបសយគ

ឆនបទទំនាយដដលោនដ្លាងសោយសវាហារសពទាយ៉ងបិុនពបសប់។គ្ត់ោន

ឱ្យពរដល់ពគប់ទំាងអំបលូរឆនស្សន៍អីុសស្ដអលសោយដឡកៗពីគ្្សោយមាន

ការបណ្ាលចិត្មកពីពពះ។សៅក្ុងពបស្សន៍ចុងសពកាយបង្អស់របស់គ្ត់



ទំពវ័រ-242-សរឿងឆនការសពោសសោះ

គ្ត់ោនសងកត់ធងាន់សៅសលើអានុភាពដ៏អស្ច រ្យរបស់ពពះនិងឧត្មភាពរបស់

ស្សន៍អីុសស្ដអលដដលនឹងអាចបន្សៅមុខសទៀតជាសរៀងរហលូតពបសិនសបើ

ពួកសគសៅដតសគ្រពពពះសហើយទីពឹងសៅសលើកមាលា ំងរបស់ពទង់។

 «សោកម៉លូសសក៏សទ្ើងពីសសរុកវាលរបស់ម៉លូអាប់សៅសលើភ្ំសនបលូរគឺដល់

កំពលូលភ្ំពីសកាដដលទល់មុខនឹងសយរខីលូរ។រចួពពះសយហលូវ៉ាពទង់ក៏បង្ហា ញឱ្យ

សោកស�ើញសសរុកកាឡាតទំាងអស់រហលូតដល់សសរុកោន់។សហើយសសរុក

ដណបថ្លីសសរុកសអពោអិមនិងសសរុកម៉ាណាសសសហើយនិងសសរុកយលូោទំាង

អស់រហលូតដល់សមុពទ្ងលិចពពមទំាងសសរុក្ងត ល្ូងនិងវាលសៅពចក

ភ្ំសយរខីលូរសហើយទីពករុងលសមុើរហលូតដល់សលូអារ។សនាះពពះសយហលូវ៉ាពទង់មាន

បនទាលូលនឹងសោកថ្សនះជាសសរុកដដលអញោនស្្នឹងអវ័ពោហាំនិងអីុស្ក

សហើយនិងយ៉កុបថ្អញនឹងឱ្យសសរុកសនះដល់ពលូជឯងសមើលអញឱ្យឯង

ស�ើញសសរុកសនះសហើយដតមិនពតរូវឱ្យឯងចលូលសៅសទដលូសច្ះម៉លូសសជាោវបំសរ ើ្ ង

ពពះសយហលូវ៉ាសោកស្លា ប់សៅទីសនាះក្ុងសសរុកម៉លូអាប់សៅតាមពពះបនទាលូលឆន

ពពះសយហលូវ៉ាសហើយពទង់ក៏បញចុ ះសៅក្ុងពចកភ្ំមួយនាសសរុកម៉លូអាប់ទល់មុខ

នឹងសបតសពអរសៅដតលុះមកដល់សព្ឆ្ងាសនះគ្ម នអ្កណាដឹងជា្ ្លូរសោក

សៅឯណាសទ្ើយកាលម៉លូសសស្លា ប់សៅសនាះោនអាយុ១២០ឆំ្ាសហើយដតដភ្ក

សោកមិនពពមសខសាយសហើយកមាលា ំងមិនោនអន់សស្ះ»

(សចាទិយកថ្៣៤:១-៧)។     

 វាមិនដមនជាបំណងពពះហឫទវ័យរបស់ពពះដដលថ្មនុសសេពគប់គ្្

ពតរូវដតសទ្ើងសៅសលើកំពលូលភ្ំពីសកាជាមួយនឹងម៉លូសសសនាះសទ។សៅទីសនាះ

គ្ត់ោនឈរសៅពីសលើកំពលូលភ្ំពីសកាដ៏ខ្ពស់សកឹមឆសកសៅចំសោះពពះវត្មាន

របស់ពពះនិងពពួកសទវតាឆនស្ថា នសួគ៌។បនាទា ប់ពីគ្ត់ោនសមើលស�ើញទឹកដី

កាណានជាទឹកដីដ៏ជាទីសពញចិត្មកគ្ត់ក៏ោនទសពមតខលាួនសពមាកដលូចជា

ទាហានដ៏ទន់សខសាយម្ាក់។គ្ត់ក៏សពមាន្លក់បុ៉ដន្វាគឺជាការសពមាន្លក់

ឆនសសចក្ីស្លា ប់។ពពួកសទវតាោនយកសពរបស់គ្ត់សហើយោនបញចុ ះសៅ

ក្ុងពចកភ្ំមួយ។ពួកស្សន៍អីុសស្ដអលមិនអាចរកស�ើញកដនលាងដដលោន



ការស្លា ប់របស់សោកម៉លូសស-ទំពវ័រ-243-

បញចុ ះសពគ្ត់សនាះសឡើយ។ការបញចុ ះសពដ៏អា្៌កំោំងរបស់គ្ត់គឺសដើម្ី

ការោរមនុសសេពីការពបពពឹត្ិអំសពើោបទាស់នឹងពពះសោយការថ្្យបង្គំរលូបពពះ

សៅសលើសពរបស់គ្ត់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សចាទិយកថ្ជំពលូក៣២:៤៥-៥២

ខចងចំា

ឯសសចក្ីឯសទៀតបងប្អលូនសអើយចលូរឲ្យមានកំឡាំងសឡើងក្ុងពពះអមាច ស់សោយ

ឫទ្ធិោរមីរបស់ពពះសចស្្ពទង់។សអសភសលូរ៦:១០

ពពហស្បតិ៍-១៧ មីនា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:រឯីមីដកលជាមហាសទវតាសោកមិនហ៊ាន

ប្ឹងពបមា្ដល់អារកសេក្ុងកាលដដលកំពុងដតជដជកនឹងវាទំាងពបដកកពី

ដំសណើ រសពរបស់សោកម៉លូសសសនាះសទគឺោននិយយដលូសច្ះវញិថ្សលូមឲ្យ

ពពះអមាច ស់បសនាទា សឯងចុះ។យលូោសខ៩

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការរសន់�ើងវិញរបសន់ោកម៉ាលូនស

 ស្តំាងសពតកអរ ល្ា ំងណាស់ដដលវាោនសធ្ើឱ្យសោកម៉លូសសសធ្ើោប

ទាស់នឹងពពះ។ដ្ិតការរលំងចបាប់សនះសោកម៉លូសសពតរូវសៅសពកាមអំណាចឆន

សសចក្ីស្លា ប់។ពបសិនសបើគ្ត់សៅដតមានសសចក្ីជំសនឿសស្ម ះពតង់សហើយ

ជីវតិរបស់គ្ត់មិនពតរូវសៅហមងសោយការរលំងម្ងសោយមិនោនថ្្យ

សិរលី្អដល់ពពះពីការសធ្ើឱ្យទឹកសចញពី្មោមកសនាះសទសនាះគ្ត់នឹងពតរូវោន

ចលូលសៅក្ុងទឹកដីសនយាសហើយនឹងពតរូវោនសលើកសទ្ើងយកសៅស្ថា នសួគ៌

សោយមិនោនស្្គ ល់សសចក្ីស្លា ប់សឡើយ។សទវតាមីដកលឬពពះពគីសទាជាមួយ

នឹងសទវតាជាសពចើនអង្គសទៀតដដលោនបញចុ ះសពសោកម៉លូសសោនយងចុះ

មកពីស្ថា នសួគ៌បនាទា ប់ពីគ្ត់ោនសពមាកសៅក្ុង្្លូរមួយរយៈយ៉ងខលាីសហើយ

ោនសពោសឱ្យគ្ត់រស់សទ្ើងវញិរចួោនយកគ្ត់សៅកាន់ស្ថា នសួគ៌។

 សៅក្ុងខណៈសពលដដលពពះពគីសទានិងសទវតាោនយងមកដល់្្លូរ

ស្តំាងនិងសទវតារបស់វាោនសលចមកឯ្្លូរកំពុងចំាយមសពរបស់សោក



ទំពវ័រ-244-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ម៉លូសសដពកងសទវតារបស់ពពះយកសចញសៅោត់។សៅសពលដដលពពះពគីសទានិង

ពួកសទវតារបស់ពទង់ោនយងមកកាន់ដតជិតស្តំាងោនតតំាងនឹងការ

យងមករបស់សោកបុ៉ដន្សិរលី្អនិងអំណាចរបស់ពពះពគីសទាសហើយនិងសទវតា

របស់ពទង់ោនជំរញុឱ្យវាពតឡប់្យសពកាយវញិ។ស្តំាងោនទាមទារសព

របស់សោកម៉លូសសសោយស្រដតការរលំងម្ងរបស់គ្ត់ប៉ុដន្ពពះពគីសទាោន

ពបគល់គ្ត់សៅពពះវរបិតាពទង់យ៉ងសុភាពសហើយមានបនទាលូលថ្«សលូមឱ្យ

ពពះអមាច ស់បសនាទា សឯងចុះ»(យលូោសខ៩)។ពពះពគីសទាោនមានពពះបនទាលូល

ពោប់ស្តំាងថ្ពទង់ោនពជាបថ្សោកម៉លូសសោនដកដពបចិត្ពីកំហុសម្ង

របស់គ្ត់សនាះសោយបនាទា បខលាួនសហើយសហើយគ្ម នស្្មពបឡាក់ណាសៅសលើ

អត្ចរតិរបស់គ្ត់សទៀតសទសហើយសឈ្ម ះរបស់គ្ត់ពតរូវោនកត់ពតាទុកសៅ

ក្ុងបញជា ីជីវតិឆនស្ថា នសួគ៌សោយគ្ម នសៅហមងសឡើយ។

 សៅឯការផ្លា ស់ប្លូរពពះភវ័ង្ក្របស់ពពះពគីសទាសោកម៉លូសសនិងសោក

សអលីយ៉ដដលពតរូវោនពពះសលើកសទ្ើងសៅកាន់ស្ថា នសួគ៌ពតរូវោនបញជាលូ នមក

ឱ្យនិយយជាមួយនឹងពពះពគីសទាទាក់ទងនឹងការរងទុក្ខរបស់ពទង់និងសធ្ើជា

អ្កនំាសិរលី្អរបស់ពពះសៅកាន់ពពះរាជបុពតាសងាួនភាងា របស់ពទង់។សោកម៉លូសស

ពតរូវោនពពះសលើកតសមកើងយ៉ងឧត្ុង្គឧត្ម។គ្ត់ោនទទួលកិត្ិយសនិយយ

ជាមួយនឹងពពះមុខទល់នឹងមុខដលូចជាមនុសសេម្ាក់និយយសៅកាន់មិត្ភក្ិ

របស់ខលាួនដលូសច្ាះដដរ។សហើយពពះោនសលចមកឯគ្ត់សោយសិរលី្អដ៏អស្ច រ្យ

របស់ពទង់ដដលពទង់មិនដដលោនសធ្ើដលូសច្ះសៅកាន់អ្កណាម្ាក់សទ្ើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖សចាទិយកថ្ជំពលូក៣៤

ខចងចំា

ឯសសចក្ីឯសទៀតបងប្អលូនសអើយចលូរឲ្យមានកំឡាំងសឡើងក្ុងពពះអមាច ស់សោយ

ឫទ្ធិោរមីរបស់ពពះសចស្្ពទង់។សអសភសលូរ៦:១០



ការចលូលសៅក្ុងទឹកដីសនយា-ទំពវ័រ-245-

២៣

ការចលូលនៅក្ងុទឹកែីសនយា

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរយូ៉ពស ្ជំ្ូក១; ជំ្ូក ៣-៦ 

និងជំ្ូក ២៣ និង ២៤)

សុព្រ-១៨ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ទលូលបង្គំនឹងរពឹំងគិតពីសសចក្ីបញញាត្របស់

ពទង់សហើយនឹងសសឡាញ់រាប់អានអស់ទំាង្ លាលូវរបស់ពទង់ទលូលបង្គំនឹងមាន

ចិត្រកីរាយចំសោះបញញាត្ពទង់ទំាងបុ៉នាម នឥតសភលាចពពះបនទាលូលពទង់សឡើយ។

ទំនុកតសមកើង១១៩:១៥-១៦

 បនាទា ប់ពីមរណភាពរបស់សោកម៉លូសសសៅសោកយ៉លូសសព្តរូវោនសឡើង

សធ្ើជាអ្កដឹកនំាសលើរាសសអីុ្សស្ដអលសដើម្ីដឹកនំាពួកសគចលូលសៅកាន់ទឹកដី

សនយា។គ្ត់ធ្លា ប់ោនសធ្ើជាអ្កជំនួយការពិសសសរបស់សោកម៉លូសសជាសពចើន

ឆំ្ាសៅសពលដដលកលូនសៅអីុសស្ដអលោនសដើរសពតចចរសៅវាលរសហាស្ថា ន។

គ្ត់ោនសមើលស�ើញការអស្ច រ្យទំាងឡាយរបស់ពពះដដលសោកម៉លូសសោន

សធ្ើសហើយគ្ត់ោនយល់យ៉ងចបាស់នលូវអារមមណ៍របស់ពួកបណ្ាជន។

គ្ត់គឺជាមនុសសេម្ាក់ក្ុងចំសណាមអ្កសសុើបការណ៍ទំាង១២នាក់ដដលពតរូវ

ោនសគបញជាលូ នឱ្យចលូលសៅសសងកតសមើលទឹកដីសនយាសហើយគ្ត់គឺជាមនុសសេ

ម្ាក់ក្ុងចំសណាមពីរនាក់ដដលោន្្ល់ពវ័ត៌មានសចចៈអំពីភាពសំបលូរហលូរសហៀរ

ឆនទឹកដីសនាះនិងជាមនុសសេម្ាក់ដដលោនសលើកទឹកចិត្ដល់ពួកបណ្ាជន

ឱ្យចលូលសៅកាន់កាប់ទឹកដីសនាះសោយអំណាចនិងកមាលា ំងរបស់ពពះ។គ្ត់គឺ

ជាមនុសសេម្ាក់ដដលមានគុណសម្ត្ិពគប់ពគ្ន់ក្ុងតួនាទីដ៏សំ្ន់សនះ។

ពពះអមាច ស់ោនសនយាជាមួយនឹងយ៉លូសសថ្្ពទង់នឹងគង់សៅជាមួយគ្ត់ដលូច

ដដលពទង់ោនគង់សៅជាមួយសោកម៉លូសសដដរសហើយនិងសធ្ើឱ្យទឹកដីកាណាន



ទំពវ័រ-246-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ធ្លា ក់មកក្ុងកណ្ាប់ឆដរបស់គ្ត់យ៉ងង្យឱ្យដតគ្ត់សៅដតសគ្រពបញញាត្ិ

របស់ពទង់សោយសស្ម ះពតង់។គ្ត់មានអារមមណ៍អល់ឯកក្ុងការដឹកនំាពួក

បណ្ាជនចលូលសៅកាន់ទឹកដីកាណានបុ៉ដន្ការសលើកទឹកចិត្សនះោនដក

យកសសចកី្ភវ័យ ល្ា ចទំាងឡាយរបស់គ្ត់សចញោត់អស់។

 សោកយ៉លូសសោ្នបង្្គ ប់ឱ្យកលូនសៅអីុសស្ដអលសរៀបចំសពមាប់ការសធ្ើ

ដំសណើ រមួយដដលមានរយៈសពលបីឆ្ងាសហើយមនុសសេពបរុសៗដដល្្ឹក្ង

សង្ង្្គ មពតរូវដតសចញសៅសមរភលូមិ។«សគក៏ស្លាើយតបសៅយ៉លូសសវ្ញិថ្សយើង

រាល់គ្្នឹងសធ្ើតាមពគប់ទំាងសសចក្ីដដលសោកបង្្គ ប់មកសយើងសហើយនឹង

សៅឯកដនលាងណាដដលសោកចាត់ឱ្យសយើងសៅ្ងសយើងរាល់គ្្នឹងស្្ប់តាម

សោកក្ុងពគប់ការទំាងអស់ដលូចជាោនស្្ប់សោកម៉លូសសដដរឱ្យដតពពះសយហលូវ៉ា

ជាពពះឆនសោកោនគង់ជាមួយនឹងសោកដលូចជាពទង់ោនគង់ជាមួយនឹង

សោកម៉លូសសចុះឯអ្កណាដដលហ៊ានទាល់ទទឹងនឹងបង្្គ ប់សោកសហើយមិន

ពពមស្្ប់តាមអស់ទំាងោក្យដដលសោកបង្្គ ប់មកសនាះនឹងពតរូវមានសទាស

ដល់ស្លា ប់ឱ្យដតសោកមានកមាលា ំងសហើយចិត្កាលា ហានចុះ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖យ៉លូសស្ជំពលូក១

ខចងចំា

ឯសសចក្ីឯសទៀតបងប្អលូនសអើយចលូរឲ្យមានកំឡាំងសឡើងក្ុងពពះអមាច ស់សោយ

ឫទ្ធិោរមីរបស់ពពះសចស្្ពទង់។សអសភសលូរ៦:១០

សៅរ៍-១៩ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សយើងក៏មិនោក់សសចក្ីទំាងសនាះទុកចំសោះ

កលូនសៅរបស់គ្ត់ដដរគឺនឹងពបកាសពីអស់ទំាងសសចក្ីសរសសើរឆន

ពពះសយហលូវ៉ាដល់ដំណមនុសសេជាន់សពកាយឲ្យោនស្្ប់ពពមទំាងឥទា្ធ នុភាព

និងការអស្ច រ្យដដលពទង់ោនសធ្ើ្ ង។ទំនុកតសមកើង៧៨:៤

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការឆលាងទននលាយវ័រដាន់

 ការសធ្ើដំសណើ រ្លាងទសនលាយវ័រោន់របស់ស្សន៍អីុសស្ដអលគឺជា

ការអស្ច រ្យដ៏ល្ីលបាញ។«យ៉លូសសក៏្ពោប់ដល់បណ្ាជនថ្ចលូរឯងរាល់គ្្



ការចលូលសៅក្ុងទឹកដីសនយា-ទំពវ័រ-247-

ដញកខលាួនសចញជាបរសុិទ្ធចុះពីសពោះឆ្ងាដស្អកពពះសយហលូវ៉ាពទង់នឹងសធ្ើការ

អស្ច រ្យសៅក្ុងពួកឯងរចួសោកពោប់ដល់ពួកសង្ថ្ចលូរសលើកយកហឹបឆន

សសចក្ីសញ្ញា នំាសៅមុខបណ្ាជនសៅសនាះសគក៏សលើកយកហឹបឆនសសចក្ី

សញ្ញា ដសងនំាមុខបណ្ាជនសៅ។ពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានបនទាលូលនឹងយ៉លូសស្

ថ្សៅឆ្ងាសនះអញនឹងចាប់តំាងសលើកតសមកើងឯងសៅមុខពួកអីុសស្ដអល

ទំាងអស់គ្្សដើម្ីឱ្យសគដឹងថ្អញសៅជាមួយនឹងឯងដលូចជាោនសៅ

ជាមួយនឹងម៉លូសសដដរ»។

 ពួកសង្ោនសដើរសៅមុខពួកបណ្ាជនសហើយដសងហឹបឆនសសចក្ី

សញ្ញា ដដលោក់ពកឹត្យវនិវ័យរបស់ពពះ។សហើយសៅសពលដដលសជើងរបស់

សង្ោនោក់ចុះសៅក្ុងទឹកសៅមាត់ទសនលាយវ័រោន់សនាះទឹកដដលហលូរចុះពី

សលើមកក៏ពតរូវកាត់ផ្្ច់ដលងហលូរសហើយពួកសង្ដដលដសងហឹបឆនសសចក្ី

សញ្ញា ជានិមិត្រលូបឆនពពះវត្មានរបស់ពពះោនសដើរ្លាងសៅសហើយពួកបណ្ាជន

ឆនស្សន៍សហសពពើរទំាងអស់ក៏ោន្លាងសៅតាមពីសពកាយ។សៅសពលដដល

ពួកសង្ោនមកដល់ចំោក់កណ្ាលទសនលាយវ័រោន់សោកយ៉លូសសោ្នបង្្គ ប់

ឱ្យឈរសៅោតទសនលារហលូតទាល់ដតកលូនសៅអីុសស្ដអលោន្លាង្ុតអស់។

កាលសនាះកលូនសៅអីុសស្ដអលដដលមានជីវតិរស់សៅនាជំនាន់សនាះពតរូវោន

សធ្ើឱ្យសជឿថ្ទឹកទសនលាយវ័រោន់ោនទទួលរងនលូវអំណាចដលូចគ្្នឹងអំណាច

ដដលឪពុករបស់សគោនស�ើញសៅឯសមុពទពកហមកាលពី៤០ឆំ្ាមុនសនាះ

ដដរ។សៅក្ុងចំសណាមពួកសគទំាងអស់គ្្សនះមានមនុសសេភាគសពចើនធ្លា ប់

ោនសដើរ្លាងកាត់សមុពទពកហមកាលពីសគសៅតលូចៗ។ឥឡលូវសនះពួកសគោន

ល្ាងទសនលាយវ័រោន់ជាមនុសសេ្ឹ្កចមបាងំកំពុងសពតៀមពបយុទ្ធសៅកុ្ងសមរភលូមិ។

បនាទា ប់ពីពួកពលអីុសស្ដអលទំាងអស់ោន្លាងទសនលាយវ័រោន់្ុតសហើយសោក

យ៉លូសសោ្នបង្្គ ប់ឱ្យពួកសង្សទ្ើងពីក្ុងទសនលាមក។សៅសពលដដលពួកសង្

ទំាងអស់កំពុងដសងហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា ោនសទ្ើងសចញពីទសនលាមកឈរសៅ

សលើដីសគ្កភាលា មទឹកទសនលាយវ័រោន់ោនមលូរចលូលគ្្ដលូចសដើមវញិសហើយោនជន់

ហលូរសហៀរសពពៀបដល់មាត់ពចំាង។ការអស្ច រ្យសនះោនសដម្ងសឡើងសដើម្ីឱ្យ

សសចក្ីជំសនឿរបស់ស្សន៍អីុសស្ដអលសកើនកាន់ដតរងឹមំាសឡើង។សដើម្ីកំុ



ទំពវ័រ-248-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ឱ្យពួកសគសភលាចការអស្ច រ្យដ៏ធំសនះពពះអមាច ស់ោនបង្្គ ប់ឱ្យសោកយ៉លូសស្

បញ្ជា ដល់មនុសសេម្ាក់ដដលគ្ត់ោនតពមរូវជាមុនពីអំបលូរអីុសស្ដអលមួយ

ឱ្យសគយក្មម្ាក់មួយដំុពីោតទសនលាជាកដនលាងដដលសជើងពួកសង្ោនឈរ

សៅសពលដដលពួកស្សន៍សហសពពើរកំពុង្លាងទសនលាលីសៅសលើស្ម សៅគរសធ្ើជា

បលូជនីយស្ថា ន(កដនលាងសពមាប់រឭំកពីសរឿងអ្ីមួយ)សៅពតង់គីលកាលទុកជា

សសចក្ីរឭំកនលូវសរឿងរ៉ាវដដលស្សន៍អីុសស្ដអលោនសដើរ្លាងទសនលាយវ័រោន់

សៅសលើដីសគ្ក។បនាទា ប់ពីពួកសង្ោនសទ្ើង្ុតពីទសនលាយវ័រោន់សហើយពពះ

ជាមាច ស់ោនដកពពះហសដ៏្មានពពះសចស្្របស់ពទង់សចញសហើយទឹកទសនលា

ហលូរពតោញ់ដលូចជាទឹកធ្លា ក់ចលូលសៅក្ុងទសនលាវញិ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖យ៉លូសស្ជំពលូក៣

ខចងចំា

ឯសសចក្ីឯសទៀតបងប្អលូនសអើយចលូរឲ្យមានកំឡាំងសឡើងក្ុងពពះអមាច ស់សោយ

ឫទ្ធិោរមីរបស់ពពះសចស្្ពទង់។សអសភសលូរ៦:១០

អាទឆិត្យ-២០ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:កាលសយើងខញាុំោនឮសនាះចិត្សយើងខញាុំោន

រលត់សៅភាលា មគ្ម នវញិ្ញា ណសៅក្ុងមនុសសេណាសទៀតសស្ះសោយសពោះអ្ក

រាល់គ្្ដ្ិតពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនអ្ករាល់គ្្ពទង់ជាពពះសលើស្ថា នសួគ៌

សហើយជាពពះសលើដ្នដី្ ង។យ៉លូសស្២:១១

អំណានពបចំាថ្ងៃ : នៅក្ងុការ្វ័យខ្លា ចនិងញវ័ររន្ធត់

 សៅសពលសសច្ឆនស្សន៍អាម៉លូរីនិងស្សន៍កាណានោនឮថ្ពពះ

ោនបង្្ខ ំងទឹកមិនឱ្យហលូរសៅទសនលាយវ័រោន់សៅចំសោះមុខកលូនសៅអីុសស្ដអល

ពពះទវ័យរបស់ពពះអង្គ(សសច្)ពតរូវោនញាំញីសោយសសចក្ីភវ័យ ល្ា ច។រាសស្

អីុសស្ដអលោនសមាលា ប់សសច្ពបសទសម៉លូអាប់ពីរអង្គសហើយដំសណើ រឆនការ្លាង

ទសនលាយវ័រោន់ដដលកំពុងសជារជន់សហើយហលូរយ៉ង ល្ា ំងោនសធ្ើឱ្យសសច្ទំាង

សនាះរតឹដតភវ័យតក់សលាុត។បនាទា ប់មកយ៉លូសសោ្នកាត់ដស្កកលូនសៅអីុសស្ដអល

ទំាងឡាយណាដដលោនសកើតសៅឯទីរសហាស្ថា ន។សពកាយពីពិធីបុណ្យសនះ



ការចលូលសៅក្ុងទឹកដីសនយា-ទំពវ័រ-249-

មកពួកសគោនពោរឰសធ្ើបុណ្យរលំងសៅពតង់វាលពករុងសយរខីលូរ។ពពះសយហលូវ៉ា

ពទង់មានបនទាលូលនឹងយ៉លូសសថ្្សៅឆ្ងាសនះអញោនពបសមៀលសសចក្ីដំសនៀល

របស់សសរុកសអសីុពទាពីឯងសចញ»។

 ស្សន៍ដដលមិនសជឿដល់ពពះោនស្ីបសនាទា សដល់ពពះអមាច ស់និង

រាសសរ្បស់ពទង់សោយស្រដតស្សន៍សហសពពើរមិនោនចាប់យកសសរុក

កាណានបនាទា ប់ពីពួកសគចាកសចញពីពបសទសសអសីុពទាមកភាលា ម។សពតរូវរបស់

សគោនទទួលជវ័យជំនះសោយស្រដតពួកសគោនរស់សៅទីរសហាស្ថា នយ៉ង

យលូរសហើយពួកសគោនសលើកខលាួនឯងទាស់នឹងពពះសោយអំនួតសោយពបកាស

ថ្ពទង់មិនអាចដឹកនំាពួកសគចលូលសៅក្ុងទឹកដីកាណានសទ្ើយ។ឥឡលូវសនះ

ពួកសគោន្លាងទសនលាយវ័រោន់សោយសដើរសៅសលើដីសគ្កសពលសនាះសពតរូវរបស់

ពួកសគដលងស្ីបសនាទា សពួកសគសទៀតសហើយ។

 នំម៉ាន៉ាមានជាបន្រហលូតមកទល់នឹងសពលសនះបុ៉ដន្ឥឡលូវសនះ

សៅសពលដដលរាសសអីុ្សស្ដអលសហៀបនឹងចលូលកាន់កាប់ទឹកដីកាណាន

សហើយបរសិភាគ្លពីសសរុកសនាះពួកសគដលងពតរូវការនំម៉ាន៉ាសទៀតសហើយ

សហើយនំសនាះក៏ដលងមានសទៀតដដរ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖យ៉លូសស្ជំពលូក៥:១-១២

ខចងចំា

ចលូរដសង្រកពពះសយហលូវ៉ាក្ុងកាលដដលអាចនឹងរកពទង់ស�ើញសហើយអំោវនាវ

ដល់ពទង់ក្ុងកាលដដលពទង់គង់សៅជិតចុះពតរូវឲ្យមនុសសេអាពកក់សោះបង់

សចាល្ លាលូវរបស់ខលាួនសហើយឲ្យមនុសសេទុចចរតិសចាលគំនិតអាពកក់របស់ខលាួនដដររចួ

ឲ្យសគពតឡប់មកឯពពះសយហលូវ៉ាវញិសនាះពទង់នឹងអាណិតសមត្ាដល់សគគឺឲ្យ

វលិមកឯពពះឆនសយើងរាល់គ្្ដ្ិតពទង់នឹងអត់សទាសឲ្យជាបរបិលូរ។

សអស្យ៥៥:៦-៧

ចន្ទ-២១មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សតើមហាកសេពតដ៏មានសិរលី្អសនះជាអ្កណា

គឺពពះសយហលូវ៉ាដ៏មានពពះសចស្្និងឥទ្ធិឫទ្ធិជាពពះសយហលូវ៉ាដ៏មានឥទ្ធិឫទ្ធិក្ុង



ទំពវ័រ-250-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ចំោំងសតើមហាកសេពតដ៏មានសិរលី្អសនះជាអ្កណាគឺពពះសយហលូវ៉ាឆនពួក

ពលបរវិារពទង់ជាមហាកសេពតដ៏មានសិរលី្អសនាះឯង។

ទំនុកតសមកើង២៤:៨;១០

អំណានពបចំាថ្ងៃ : េ្កដែលជាកំពលូលននពួកពលផងកពះនយហលូវ៉ា

 សៅសពលដដលសោកយ៉លូសសោ្នដកខលាួនសចញពីកងទវ័ពអីុសស្ដអល

សៅសមឹងស្ម ធិ៍អធិស្្ឋ នសំុឱ្យពពះវត្មានរបស់ពពះមកសណ្ឋិ តសលើគ្ត់

គ្ត់ោនស�ើញមនុសសេម្ាក់មានរាងខ្ពស់សសឡះសសលាៀកោក់ស្អាវសធ្ើ

សង្ង្្គ មដដលមានកាន់ោវហលូតជាសសសចសៅនឹងឆដ។យ៉លូសសមិ្នោនស្្គ ល់

ថ្ជាទាហានណាម្ាក់សៅក្ុងចំសណាមកងទវ័ពអីុសស្ដអលសទបុ៉ដន្បុរស

សនាះក៏ពំុោនសលចមកជាសពតរូវរបស់សោកយ៉លូសសដ្ដរ។សោកយ៉លូសសោ្ន

សដើរសៅជិតបុរសសនាះសោយយកចិត្ទុកោក់ទំាងមានពបស្សន៍ថ្«សតើ

សោកកាន់្ងសយើងខញាុំឬ្ងពួកសពតរូវរបស់សយើងខញាុំ?អ្កសនាះស្លាើយតបថ្

សទអញោនមកសធ្ើជាកំពលូលសលើពួកពល្ងពពះសយហលូវ៉ាវញិ។សនាះយ៉លូសស្

ក៏ទមាលា ក់ខលាួនពកាបផ្្ប់មុខនឹងដីថ្្យបង្គំសួរថ្សតើពពះអមាច ស់ទលូលបង្គំចង់

មានបនទាលូលដល់ទលូលបង្គំជាោវបំសរ ើពទង់ថ្ដលូចសម្ច?អ្កដដលជាកំពលូលសលើ

ពួកពល្ងពពះសយហលូវ៉ាក៏ពោប់ថ្ចលូរសោះដស្កសជើងសចញសៅដ្ិតកដនលាង

ដដលឈរសៅសនះជាកដនលាងបរសុិទ្ធរចួយ៉លូសសក៏្សធ្ើតាមដលូសច្ះ»។

 សនះមិនដមនជាសទវតាធមមតាសទ។គឺជាពពះអមាច ស់ពពះសយស៊លូវពគីសទា

ជាពពះដដលោនដឹកនំាស្សន៍សហសពពើរ្លាងកាត់ទីរសហាស្ថា នដដលោនគង់

សៅក្ុងបសង្្គ លសភលាើងសៅសពលយប់និងបសង្្គ លពពកសៅសពលឆ្ងា។កដនលាង

សនាះោនបរសុិទ្ធសោយស្រពពះវត្មានរបស់ពទង់សហតុដលូសច្ះសហើយពពះអង្គ

ោនបង្្គ ប់ឱ្យសោកយ៉លូសសស្ោះដស្កសជើង។

 បនាទា ប់មកពពះសយហលូវ៉ាពទង់ដណនំាដល់សោកយ៉លូសសអំ្ពីការដដល

គ្ត់ពតរូវសធ្ើសដើម្ីវាយយកទីពករុងសយរខីលូរ។ពតរូវបង្្គ ប់ឱ្យមនុសសេដដល្្ឹក

ចបាងំសដើរជំុវញិទីពករុងអស់៦ឆ្ងាក្ុង១ឆ្ងា១ជំុរចួដល់ឆ្ងាទី៧សនាះពតរូវឱ្យ

សដើរពវ័ទ្ធទីពករុងអស់៧ជំុដ្មសទៀត។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖យ៉លូសស្ជំពលូក៥:១៣-១៥



ការចលូលសៅក្ុងទឹកដីសនយា-ទំពវ័រ-251-

ខចងចំា

ចលូរដសង្រកពពះសយហលូវ៉ាក្ុងកាលដដលអាចនឹងរកពទង់ស�ើញសហើយអំោវនាវ

ដល់ពទង់ក្ុងកាលដដលពទង់គង់សៅជិតចុះពតរូវឲ្យមនុសសេអាពកក់សោះបង់

សចាល្ លាលូវរបស់ខលាួនសហើយឲ្យមនុសសេទុចចរតិសចាលគំនិតអាពកក់របស់ខលាួនដដររចួ

ឲ្យសគពតឡប់មកឯពពះសយហលូវ៉ាវញិសនាះពទង់នឹងអាណិតសមត្ាដល់សគគឺឲ្យ

វលិមកឯពពះឆនសយើងរាល់គ្្ដ្ិតពទង់នឹងអត់សទាសឲ្យជាបរបិលូរ។

សអស្យ៥៥:៦-៧

អង្គារ-២២ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដ្ិតពពះសយហលូវ៉ាពទង់ជាធំក៏គួរសរសសើរ

ណាស់សហើយគួរដសញាង្ លា ចសលើសជាងអស់ទំាងពពះពីសពោះអស់ទំាងពពះ

ឆនស្សន៍ដឆទសុទ្ធដតជារលូបទសទដតឯពពះសយហលូវ៉ាវញិពទង់ោនបសងកើតឆ្ទា

សម�។រោកសេពតទី១១៦:២៥-២៦

អំណានពបចំាថ្ងៃ : ការែន ត្េ ើ មយកទីកករុងនយរខីលូរ

 យ៉លូសសជ្ាកលូននុនក៏សៅពួកសង្មកពោប់ថ្ចលូរយកហឹបឆនសសចក្ី

សញ្ញា សហើយឱ្យមានសង្៧រលូបកាន់ដពតដសង្សចៀមសដើរនំាមុខហឹបឆន

ពពះសយហលូវ៉ាសៅសោកក៏បង្្គ ប់ដល់ពួកបណ្ាជនថ្ចលូរនំាគ្្សដើរពវ័ទ្ធជំុវញិ

ទីពករុងសៅឯអស់ពួកអ្កដដលមានសពគឿងសសស្្វធុសនាះពតរូវសដើរនំាមុខហឹប

ឆនពពះសយហលូវ៉ា។លុះកាលយ៉លូសសោ្នពោប់ដល់ពួកជនរចួអស់សហើយ

សនាះសង្ទំាង៧ដដលកាន់ដពតដសង្សចៀមទំាង៧សៅចំសោះពពះសយហលូវ៉ា

ក៏សដើរសៅទំាង្លាុំបសណ្ើ ររចួហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា ្ងពពះសយហលូវ៉ាក៏តាមសគ

សៅ។

«ឯពួកដដលកាន់សពគឿងសសស្្វធុសគសដើរ្ងមុខពួកសង្ដដល្្ុំដពតក៏មាន

ពួកអ្កសដើរ្ងសពកាយហឹបដដរពួកសង្សដើរសៅទំាង្លាុំដពតបសណ្ើ រឯយ៉លូសស្

ក៏បង្្គ ប់បណ្ាជនថ្មិនពតរូវឱ្យឯងរាល់គ្្ដសសកសទ្ើងឬឱ្យមានឮសំសឡង

សទ្ើយក៏មិនពតរូវមានោក្យណាមួយសចញពីមាត់ឯងដដរដរាបដល់ឆ្ងាដដល

អញពោប់ឱ្យដសសកសទ្ើងសនាះសទើបពតរូវឱ្យឯងដសសកចុះដលូសច្ះហឹបឆនពពះសយហលូវ៉ា
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ក៏ោនពវ័ទ្ធជំុវញិទីពករុងអស់១ជំុរលូចសគពតឡប់ចលូលមកក្ុងទីដំសទ្ើងពតស្ល

វញិសហើយឈប់សៅទីសនាះ»។

 ពួកពលសហសពពើរទំាងអស់គ្្ោនសដើរក្ួនតាមលំោប់លំសោយ

យ៉ងពតឹមពតរូវ។អ្កដដលសដើរមុខសគគឺជាពួកទាហានពិសសសសសលាៀកោក់

ឯកសណា្ឋ នកងទវ័ពដតឥឡលូវសនះសគមិនោនបង្ហា ញសទពសកាសល្យកងទវ័ព

របស់សគសទបុ៉ដន្ពគ្ន់ដតសជឿនិងសគ្រពតាមការដឹកនំាដដលពួកសគោន

ទទួលដតបុ៉សណាណ ះ។បនាទា ប់មកសទៀតសង្៧រលូបដដលមានកាន់ដពតសដើរ

បន្ពីសពកាយពួកទាហាន។បនាទា ប់មកសទៀតហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះ

រសំលចសោយមាសពនលាឺពណ៌មាសពគបពីសលើសោយរសមីឆនសិរលី្អរបស់ពពះ

សំកំាងសៅពីសលើសហើយដដលដសងសោយសង្ក្ុងសំសលៀកបំោក់ពិសសស

ដ៏មានតឆមលាជាសញ្ញា បង្ហា ញអំពីតួនាទីដ៏ពិសសសរបស់ពួកគ្ត់។កងទវ័ពដ៏ធំ

ឆនស្សន៍អីុសស្ដអលោនសដើរព្ុយហយពតាតាមលំោប់លំសោយយ៉ង

ពតឹមពតរូវសោយអំបលូរនីមួយៗសដើរតាមទង់ពបចំាអំបលូរសរៀងៗខលាួន។ពួកសគោន

សដើរពវ័ទ្ធទីពករុងយ៉ងដលូសច្ះជាមួយនឹងហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះ។សគគ្ម ន

ឮសលូរសំសឡងអ្ីសពរៅពីស្លូរសន្ធឹកសជើងរបស់ពួកពលដ៏មានអំណាចនិង

សំសឡងដពតរពំងខទាវ័រជះពតឡប់មកវញិសោយទួលខ្ពស់ៗកាត់ទីពករុងសយរខីលូរ

សនាះសឡើយ។

 អ្កយមទីពករុងដដលនឹងពតរូវវនិាសសនះោនតាមោននលូវពគប់ទំាង

សកមមភាពសោយសងឿង្ងាល់និងភិតភវ័យសហើយោនរាយការណ៍ដល់អស់

អ្កដដលមានអំណាចថ្្ក់សលើ។ពួកសគមិនអាចដឹងថ្ការសដើរដហក្ួនដបប

សនះមាននវ័យដលូចសម្ចសឡើយ។អ្កខលាះោនចំអកនលូវគំនិតឆនការចាប់យកទីពករុង

តាមរសបៀបដបបសនះ។ខណៈដដលអ្កខលាះសទៀតោនភវ័យ ល្ា ចសៅសពលដដល

ពួកសគស�ើញហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា ដ៏រងុសរឿងរបស់ពពះនិងឯកសណា្ឋ នដ៏

ឆ្លា្្លូរនិងស្្ហាប់របស់ពួកសង្ដដលមានពួកពលឆនស្សន៍អីុសស្ដអល

សដើរពីសពកាយសហើយដដលមានសោកយ៉លូសសជ្ាសមដឹកនំារបស់ពួកសគ។ពួកសគ

ោននឹកស�ើញថ្ទឹកសមុពទពកហមោនដញកសចញពីគ្្សៅចំសោះមុខពួក

សគសហើយនិងការសដើរ្លាងកាត់ទសនលាយវ័រោន់ដដលពពះោនសរៀបចំសពមាប់ពួក
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សគសៅសពល្មីៗសនះ។ពួកសគមានការភវ័យ ល្ា ចជា ល្ា ំងចំសោះការដហក្ួន

សនះ។ពួកសគសៅដតបិទទ្ារទីពករុងជិតយ៉ងតឹងដតងដដដលសហើយោក់ទាហាន

ល្ា ំងៗឱ្យយមសៅតាមទ្ារកំដ្ងនីមួយៗ្ង។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖យ៉លូសស្ជំពលូក៦:១-១៤

ខចងចំា

ចលូរដសង្រកពពះសយហលូវ៉ាក្ុងកាលដដលអាចនឹងរកពទង់ស�ើញសហើយអំោវនាវ

ដល់ពទង់ក្ុងកាលដដលពទង់គង់សៅជិតចុះពតរូវឲ្យមនុសសេអាពកក់សោះបង់

សចាល្ លាលូវរបស់ខលាួនសហើយឲ្យមនុសសេទុចចរតិសចាលគំនិតអាពកក់របស់ខលាួនដដររចួ

ឲ្យសគពតឡប់មកឯពពះសយហលូវ៉ាវញិសនាះពទង់នឹងអាណិតសមត្ាដល់សគគឺឲ្យ

វលិមកឯពពះឆនសយើងរាល់គ្្ដ្ិតពទង់នឹងអត់សទាសឲ្យជាបរបិលូរ។

សអស្យ៥៥:៦-៧

ពុធ-២៣ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សោយស្រសសចក្ីជំសនឿលុះសគសដើរពវ័ទ្ធជំុវញិ

ពករុងសយរខីលូរអស់៧ឆ្ងាសហើយសនាះកំដ្ងទីពករុងក៏រលំសៅ។

សហសពពើរ១១:៣០

អំណានពបចំាថ្ងៃ : កពះកបទានជវ័យជំនះ

 កងទវ័ពអីុសស្ដអលោនសដើរដដងហាក្ួនពវ័ទ្ធជំុវញិទីពករុងអស់រយៈសពល

៦ឆ្ងា។សៅឆ្ងាទី៧ពួកសគោនសដើរពវ័ទ្ធទីពករុងសយរខីលូរចំនួន៧ជំុ។សោកយ៉លូសស្

ោនបង្្គ ប់ឱ្យពួកបណ្ាជនរកសាភាពសសងាៀមស្ងា ត់ដលូចធមមតា។សគអាចឮសលូរ

ដតសំសឡងដពតបុ៉សណាណ ះ។ពួកជនទំាងអស់ោនសធ្ើតាមសហើយសៅសពល

សំសឡងដពតោនបនលាឺសឡើង ល្ា ំងខុសពីធមមតាសនាះទំាងអស់គ្្ពតរូវដសសកឱ្យ

ឮ ល្ា ំងសឡើងដ្ិតពពះពទង់នឹងពបគល់ទីពករុងសនាះដល់ពួកសគសហើយ។«លុះ

ដល់ឆ្ងាទី៧សគសពកាកសទ្ើងពីពពលឹមកាលសទើបនឹងភលាឺសស្ងៗសគក៏សដើរពវ័ទ្ធ

ជំុវញិទីពករុងដបបដដដលអស់៧ជំុ»ឆ្ងាសនាះខុសពីឆ្ងាមុនដតបុ៉សណណះគឺសគសដើរ

ពវ័ទ្ធទីពករុងអស់៧ដងវញិលុះោនពគប់៧ជំុសហើយកាលពួកសង្ោន្លាុំដពត

សនាះយ៉លូសសក៏្ពោប់ដល់ពួកជនថ្ចលូរដសសកសទ្ើងដ្ិតពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោន
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ពបគល់ទីពករុងសនះមកឯងរាល់គ្្សហើយ»។«ដលូសច្ះពួកបណ្ាជនក៏ដសសក

សហ៊ាសហើយពួកសង្ក៏្លាុំដពតសទ្ើងជាសដពមកយ៉ង ល្ា ំងសស្ប់ដតកំដ្ង

ក៏រលំដួលសៅសដើម្ីឱ្យពួកបណ្ាជនោនសទ្ើងសៅក្ុងទីពករុងចំមុខសគសរៀងៗ

ខលាួនសហើយសគក៏ចាប់យកទីពករុងសនាះសៅ»។

 ពពះពទង់ចង់បង្ហា ញពោប់ដល់ស្សន៍អីុសស្ដអលថ្ការដសណ្ើ ម

កាន់កាប់ទឹកដីកាណានមិនដមនពឹងដ្្អកសលើពួកសគសនាះសទ។គឺអ្កដដលជា

កំពលូលឆនពួកពល្ងពពះសយហលូវ៉ាសទដដលយកឈ្ះសលើទីពករុងសយរខីលូរ។ពពះ

អង្គសហើយនិងសទវតារបស់ពទង់ជាអ្កដដលដសណ្ើ មទីពករុងសនះយកមកកាន់

កាប់។ពពះពគីសទាោនបញ្ជា កងកមាលា ំងឆនស្ថា នសួគ៌សដើម្ី្្ួលរលំំកំដ្ង

ទីពករុងសយរខីលូរសហើយសរៀបចំពចកចលូលសពមាប់សោកយ៉លូសស្និងពួកពល

អីុសស្ដអល។សៅក្ុងការអស្ច រ្យសនះពពះមិនពតឹមដតោនពពងឹងសសចក្ី

ជំសនឿឆនរាសសរ្បស់ពទង់ឱ្យកាន់ដតរងឹមំាសោយបង្ង្ក បសពតរូវសៅក្ុងអំណាច

របស់ពទង់បុ៉សណាណ ះសទបុ៉ដន្ពទង់ដ្មទំាងោនស្ីបសនាទា សដល់អ្កដដលគ្ម ន

ជំសនឿពីមុនមក្ងដដរ។

 ទីពករុងសយរខីលូរពតរូវោនបំផ្លា ញសោយពលទវ័ពអីុសស្ដអលនិងពពះឆន

ស្ថា នសួគ៌។សហើយសៅសពលដដលពួកសគោនសសងកតសមើលការដហក្ួនរបស់

ស្សន៍អីុសស្ដអលពវ័ទ្ធជំុវញិទីពករុងរបស់ពួកសគ១ឆ្ងា១ជំុសនាះពួកសគមាន

ការពពរួយោរម្ភដដរបុ៉ដន្ពួកសគោនពកសឡកសមើលសៅឯការការោរដ៏រងឹមំា

របស់សគកំដ្ងទីពករុងយ៉ងមំានិងខ្ពស់ៗសធ្ើឱ្យពួកសគោនសជឿជាក់ថ្ពួកសគ

អាចទប់ទល់ោនពីពគប់ការវាយពបហារទំាងឡាយ។បុ៉ដន្រសំពចសនាះកំដ្ង

ដ៏រងឹមំារបស់ពួកសគពតរូវោនសពទតសពទាតរចួោនរលំសពគងគួរឱ្យសសឡាំងកំាង

ដលូចជាសលូររនទាះរពំងអាកាសសនាះពួកសគោនភវ័យសលាន់សស្លា ទំាងញវ័ររន្ធត់

មិនអាចទប់ទល់ោន។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖យ៉លូសស្ជំពលូក៦:១៥-២៧

ខចងចំា

ចលូរដសង្រកពពះសយហលូវ៉ាក្ុងកាលដដលអាចនឹងរកពទង់ស�ើញសហើយអំោវនាវ

ដល់ពទង់ក្ុងកាលដដលពទង់គង់សៅជិតចុះពតរូវឲ្យមនុសសេអាពកក់សោះបង់



ការចលូលសៅក្ុងទឹកដីសនយា-ទំពវ័រ-255-

សចាល្ លាលូវរបស់ខលាួនសហើយឲ្យមនុសសេទុចចរតិសចាលគំនិតអាពកក់របស់ខលាួនដដររចួ

ឲ្យសគពតឡប់មកឯពពះសយហលូវ៉ាវញិសនាះពទង់នឹងអាណិតសមត្ាដល់សគគឺឲ្យ

វលិមកឯពពះឆនសយើងរាល់គ្្ដ្ិតពទង់នឹងអត់សទាសឲ្យជាបរបិលូរ។

សអស្យ៥៥:៦-៧

ពពហស្បតិ៍-២៤ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ដលូសច្ះសលូមឲ្យចិត្ឯងរាល់គ្្ោនពគប់

លក្ខណ៍ចំសោះពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនសយើងរាល់គ្្សដើម្ីឲ្យោនពបពពឹត្

តាមបញញាត្សហើយកាន់តាមពកឹត្យពទង់ទំាងបុ៉នាម នដលូចជាមានសព្ឆ្លាសនះ។

ពងសេវតាកសេពតទី១៨:៦១

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  នោកយ៉ាលូនសជ្ាេ្កែឹកនាែំ៏ឆាលា តនវនិងនស្មា ះកតង់

ចំនោះកពះ

 គ្ម នភាពសៅហមងណាមួយសៅក្ុងអត្ចរតិរបស់យ៉លូសសស្ឡើយ។

គ្ត់គឺជាអ្កដឹកនំាដ៏ឆាលា តវាងឆវម្ាក់។គ្ត់ោនថ្្យជីវតិរបស់ោច់ដល់ពពះ

ទំាងសសរុង។មុននឹងគ្ត់ស្លា ប់គ្ត់ោនពបមលូល្្ុំពួកពលសហសពពើរទំាងអស់

សហើយសធ្ើតាមគំរលូរបស់សោកម៉លូសសគ្ត់ោនសរៀបរាប់ពីការសធ្ើដំសណើ ររបស់

ពួកសគសៅក្ុងវាលរសហាស្ថា នពពមទំាងអំពីការដឹកនំាដដលពបកបសោយក្ី

សមត្ាករណុារបស់ពពះចំសោះពួកសគ។បនាទា ប់មកគ្ត់ោនមានពបស្សន៍

ពបកបសោយសវាហាសវ័ពទាយ៉ងពីសរាះសៅកាន់ពួកសគ។គ្ត់ោនសរៀបរាប់ពោប់

ពួកសគថ្សសច្ម៉លូអាប់ោនសធ្ើសង្ង្្គ មពបឆំាងនឹងពួកសគសហើយោនសៅ

ោឡាមឱ្យោក់បណ្ាស្ដល់ពួកសគបុ៉ដន្«ពពះពទង់មិនពពមស្្ប់តាម

ោឡាមសទដលូសច្ះគ្ត់ដបរជាឱ្យពរដល់ឯងរាល់គ្្វញិ»។រចួបនាទា ប់មកគ្ត់

ោនមានពបស្សន៍សៅពួកសគថ្«ដតសបើសិនជាឯងរាល់គ្្មិនគ្ប់ចិត្នឹង

សគ្រពពបតិបត្ិដល់ពពះសយហលូវ៉ាសទសនាះពតរូវសរ ើសយកពពះណាដដលឯងចង់

សគ្រពពបតិបត្ិតាមសៅឆ្ងាសនះចុះសទាះសបើជាពពះទំាងបុ៉នាម នដដលពួកអយ្យសកា

ឯងោនសគ្រពពបតិបត្ិសៅ្ងនាយទសនលាឬអស់ទំាងពពះរបស់ស្សន៍

អាម៉លូរសីនះដដលឯងរាល់គ្្សៅក្ុងសសរុកសគក្ីដតឯអញនឹងពួកពគរួអញសយើង

ទំាងអស់គ្្នឹងសគ្រពពបតិបត្ិដល់ពពះសយហលូវ៉ាដតមួយបុ៉សណាណ ះ»។



ទំពវ័រ-256-សរឿងឆនការសពោសសោះ

 «ពួកបណ្ាជនក៏ស្លាើយសទ្ើងថ្សលូមឱ្យគំនិតដដលនឹងសោះបង់សចាល

ពពះសយហលូវ៉ាសដើម្ីសៅសគ្រពពបតិបត្ិដល់ពពះដឆទសនាះោនសៅឆាងា យពីសយើង

ខញាុំសៅដ្ិតគឺពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនសយើងខញាុំពទង់ោននំាសយើងខញាុំនិងឪពុក

សយើងខញាុំសចញពី្ទាះពួកោវបំសរ ើសៅសសរុកសអសីុពទាមកសហើយោនសធ្ើអស់ទំាង

ទីសំគ្ល់យ៉ងធំសនាះសៅចំសោះដភ្កសយើងខញាុំក៏ោនដ្រកសាសយើងខញាុំតាម្លាលូវ

ដដលសយើងខញាុំោនសដើរសនាះសហើយសៅកណ្ាលពួកស្សន៍ទំាងបុ៉នាម នដដល

សយើងខញាុំោនសដើរកាត់សសរុកសគ្ង»។

 ពួកបណ្ាជនក៏ោនសធ្ើការស្្ស្ជា្មីសឡើងវញិជាមួយនឹងសោក

យ៉លូសស។្ពួកសគោននិយយសៅកាន់គ្ត់ថ្«សយើងខញាុំរាល់គ្្នឹងសគ្រព

ពបតិបត្ិដល់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនសយើងខញាុំពិតសហើយនឹងស្្ប់តាមពពះបនទាលូល

ពទង់្ង»។សោកយ៉លូសសោ្នកត់ពតាពគប់ទំាងោក្យសម្្របស់ពួកសគសៅ

ក្ុងសសៀវសៅដដលមានសរសសរបញញាត្ិនិងចបាប់ស្សេងៗដដលពពះោនពបទាន

ដល់សោកម៉លូសស។សោកយ៉លូសសព្តរូវោនសគ្រពសសឡាញ់ពីសំណាក់រាសស្

អីុសស្ដអលទំាងអស់សហើយសសចក្ីស្លា ប់របស់គ្ត់សធ្ើឱ្យពួកសគោនយំ

សស្កនិងស្្យសសសណាះជាទីបំ្ុត។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖យ៉លូសស្ជំពលូក២៤

ខចងចំា

ចលូរដសង្រកពពះសយហលូវ៉ាក្ុងកាលដដលអាចនឹងរកពទង់ស�ើញសហើយអំោវនាវ

ដល់ពទង់ក្ុងកាលដដលពទង់គង់សៅជិតចុះពតរូវឲ្យមនុសសេអាពកក់សោះបង់

សចាល្ លាលូវរបស់ខលាួនសហើយឲ្យមនុសសេទុចចរតិសចាលគំនិតអាពកក់របស់ខលាួនដដររចួ

ឲ្យសគពតឡប់មកឯពពះសយហលូវ៉ាវញិសនាះពទង់នឹងអាណិតសមត្ាដល់សគគឺឲ្យ

វលិមកឯពពះឆនសយើងរាល់គ្្ដ្ិតពទង់នឹងអត់សទាសឲ្យជាបរបិលូរ។

សអស្យ៥៥:៦-៧



ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះនិងសជាគវាសនារបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-257-

២៤

ហបឹនននសចកតេីសញ្្ញ របសក់ពះនិងនជាគវសនារបសស់្សន៍េុីកស្ដេល

(ជំ្ូកពនរះរានមូលដ្ឋា នពៅក្នុងគម្ពីរសាំយូអអលទពី១ ជំ្ូក ៣-៦, ២;  

សាំយូអអលទពី២ ជំ្ូក ៦; ្ងសាវតារក្សព្រទពី១ ជំ្ូក៨)

សុព្រ-២៥ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពទង់នឹងបង្ហា ញឲ្យទលូលបង្គំស�ើញ្ លាលូវជីវតិវញិ

សៅចំសោះពទង់មានសសចក្ីអំណរដ៏សោរសពញសៅពពះហស្សំ្្ពទង់មាន

សសចក្ីអរសបបាយជាដរាបតសៅ។ទំនុកតសមកើង១៦:១១



 ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះគឺជាហឹបដ៏ពិសិដ្ឋដដលោនសធ្ើសឡើង

សពមាប់ោក់ពកឹត្យវនិវ័យ១០ពបការជាចបាប់ដដលតំណាងឱ្យពពះផ្ទា ល់។

ហឹបសនះពតរូវោនសគចាត់ទុកថ្ជាសិរលី្អនិងជាកមាលា ំងសពមាប់ស្សន៍

អីុសស្ដអល។និមិត្សញ្ញា ឆនពពះវត្មានរបស់ពពះឆនស្ថា នសួគ៌ោនគង់សៅ

សលើហឹបសនាះទំាងឆ្ងាទំាងយប់។ពួកសង្ដដលបំសរ ើការសៅចំសោះហឹបសនាះ

ពតរូវោនដញកសចញជាពិសសសសពមាប់មុខតំដណងដ៏បរសុិទ្ធសនះ។ពួកសង្

ទំាងសនាះោនោក់ពបោប់ោំងពទរូងដដលោំត ល្ូងដ៏មានតឆមលាជាសពចើនមុខ្្គុំ

សឡើងជាទីពករុងរបស់ពពះដដលមានពគឹះដប់ពីរ។សៅតាមជាយពបោប់ោំង

ពទរូងសនាះគឺជាសឈ្ម ះឆនអំបលូរទំាង១២របស់ស្សន៍អីុសស្ដអលដដលឆាលា ក់

សៅសលើត ល្ូងដ៏មានតឆមលាសសស្បសោយមាស។សនះគឺជាពបោប់ដ៏មានតឆមលានិង

ដ៏សសស់ស្្អ តបំ្ុតដដលព្ួយរនឹងស្ម ទំាងសង្ងរបស់សង្ពគបដណ្ប់ពី

សលើសដើមពទរូង។.

 សៅដ្្ក្ងស្្ំនិង្ងស្្ងឆនពបោប់ោំងសដើមពទរូងមានោំត ល្ូង



ទំពវ័រ-258-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ធំៗពីរដដលមានពនលាឺភលាឺដចងចំាង។សៅសពលបញ្ហា ពិោកៗពតរូវោនសគនំាមក

សដើម្ីជំនំុជពមះសហើយដដលសគមិនអាចសសពមចក្ីោនពួកសគោនបញជាលូ នសរឿង

ទំាងសនាះជលូនសៅពួកសង្សហើយសង្ក៏ោនទលូលសួរសៅពពះដដលជាអ្ក

ស្លាើយតបមកពួកសគ។ពបសិនសបើពទង់សព្ពពះហបញាទវ័យសហើយពបសិនសបើពទង់

នឹងពបទានសជាគជវ័យដល់ពួកសគសនាះមានពនលាឺរសមីនិងសិរលី្អជាពិសសសោន

សលចសចញមកសៅសលើត ល្ូងដ៏មានតឆមលាសៅ្ងស្្ំ។ពបសិនសបើពទង់មិនយល់

ពពមសនាះមានចំហាយឬពពកសលចសឡើងសៅសលើត ល្ូងដ៏មានតឆមលាដដលសៅ

ឯ្ងស្្ង។សៅសពលដដលពួកសគោនទលូលសួរដល់ពពះទាក់ទងនឹងការ

សចញចបាងំកាលណាត ល្ូងដ៏មានតឆមលាសៅ្ងស្្ំបសញចញពនលាឺរសមីសឡើងសនាះ

មាននវ័យថ្ពពះមានបនទាលូលថ្ចលូរសៅចុះសហើយឱ្យោនចពមរុងចសពមើន្ង។

សៅសពលត ល្ូងសៅ្ងស្្ងសឡើងសសអាប់សោយពពកមាននវ័យថ្ពពះមាន

បនទាលូលថ្អ្កនឹងមិនអាចសចញសៅោនសទសហើយអ្កនឹងមិនោនទទួល

ជវ័យជំនះដដរ។

 សៅសពលដដលសសម្ចសង្ោនចលូលសៅក្ុងទីបរសុិទ្ធបំ្ុតមួយឆំ្ា

ម្ងសហើយោនបំសពញកិចចការសៅពីមុខហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា សថាិតសៅក្ុង

ពពះវត្មានដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងភវ័យ ល្ា ចរបស់ពពះគ្ត់ោនទលូលសួរដល់ពទង់

សហើយពទង់ដតងដតតបស្លាើយមកគ្ត់សោយពពះសលូរសសៀងដដលអាចស្្ប់ឮ។

សៅសពលដដលពពះជាមាច ស់ពំុោនស្លាើយតបសោយពពះសលូរសសៀងរបស់ពទង់

ពពះអង្គោនឱ្យពនលាឺដ៏ពិសិដ្ឋសហើយនិងសិរលី្អដដលសថាិតសៅសលើសទវតាសចរ ៉លូបី៊ន

សៅពីសលើដ្្ក្ងសំ្្ឆនហឹបបង្ហា ញពីការយល់ពពមឬការសព្ពពះហឫ

ទវ័យ។ពបសិនសបើការសស្ើសំុរបស់ពួកសគពតរូវោនបដិសសធមានពពកដដល

សថាិតសៅសលើសទវតាសចរ ៉លូបី៊នសៅដ្្ក្ងស្្ងហឹបឆនសសចកី្សញ្ញា ។

 សទវតាទំាងបួនអង្គឆនស្ថា នសួគ៌ដតងដតោនយងចលូលរលូមពគប់ទំាង

ការសធ្ើដំសណើ ររបស់ហឹបសនាះជានិចចសដើម្ីការោរហឹបពីសពគ្ះថ្្ក់ទំាងឡាយ

និងសដើម្ីបំសពញនលូវពគប់ទំាងសបសកកមមដដលពពះោនពបទានមកឱ្យពួក

សោកបំសពញទាក់ទងនឹងហឹបសញ្ញា សនាះ។ពពះសយស៊លូវជាពពះរាជបុពតា

របស់ពពះដដលោនដហហមសោយពពួកសទវតាោនយងពីមុខហឹបសនាះសៅ



ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះនិងសជាគវាសនារបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-259-

សពលដដលសគោនដសងហឹបសនាះ្លាងទសនលាយវ័រោន់សហើយទឹកទសនលាោនរងី

សងាួតសៅពីមុខពពះវត្មានរបស់ពទង់។ពពះពគីសទានិងសទវតាទំាងអស់ោនឈរ

ជិតហឹបសហើយពួកសង្ទំាងអស់ោនឈរសៅោតទសនលារហលូតទាល់ដតជន

ជាតិអីុសស្ដអលទំាងអស់ោន្លាងកាត់ទសនលាយវ័រោន់្ុត។ពពះពគីសទានិងសទវតា

ទំាងអស់ោនចលូលរមួក្ុងការដដងហាហឹបសញ្ញា ជំុវញិទីពករុងសយរខីលូរសហើយ

ទីបញច ប់ោន្្ួលរលំំកំដ្ងដ៏ធំសសម្ើមសហើយោនពបគល់ទីពករុងសនាះសៅ

ក្ុងកណ្ាប់ឆដឆនស្សន៍អីុសស្ដអល។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ំយលូដអលទី១ជំពលូក២:១២-១៧

ខចងចំា

ចលូរដសង្រកពពះសយហលូវ៉ាក្ុងកាលដដលអាចនឹងរកពទង់ស�ើញសហើយអំោវនាវ

ដល់ពទង់ក្ុងកាលដដលពទង់គង់សៅជិតចុះពតរូវឲ្យមនុសសេអាពកក់សោះបង់

សចាល្ លាលូវរបស់ខលាួនសហើយឲ្យមនុសសេទុចចរតិសចាលគំនិតអាពកក់របស់ខលាួនដដររចួ

ឲ្យសគពតឡប់មកឯពពះសយហលូវ៉ាវញិសនាះពទង់នឹងអាណិតសមត្ាដល់សគគឺឲ្យ

វលិមកឯពពះឆនសយើងរាល់គ្្ដ្ិតពទង់នឹងអត់សទាសឲ្យជាបរបិលូរ។

សអស្យ៥៥:៦-៧

សៅរ៍-២៦ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ខញាុំពោប់អ្ករាល់គ្្ជាពោកដថ្ពគប់ទំាង

អំសពើោបនឹងោនអត់សទាសដល់ពួកកលូនមនុសសេសហើយអស់ទំាងោក្យដដល

សគសោលពបមា្ដដរដតអ្កណាដដលសោលោក្យពបមា្ដល់ពពះវញិ្ញា ណ

បរសុិទ្ធសនាះមិនដដលោនអត់សទាសឲ្យសឡើយអ្កសនាះឯងនឹងពតរូវសទាស

សៅអស់កល្ជានិចចវញិ។ម៉ាកុស៣:២៨-២៩

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  លទ្ធផលននការនធ្សកបដហសរបសន់ោកនេលី

 សៅសពលដដលសោកសអលីោនសធ្ើជាសសម្ចសង្គ្ត់ោនដតង

តំាងកលូនពបរុសរបស់គ្ត់សធ្ើជាសង្។មានដតសង្សអលីម្ាក់គត់ដដលពតរូវ

ោនអនុញ្ញា តឱ្យចលូលសៅក្ុងទីបរសុិទ្ធមួយឆំ្ាម្ង។កលូនពបរុសរបស់គ្ត់ទំាង

ពីរពតរូវបំសរ ើសៅឯទ្ារឆនសរាងឧសោស្សហើយោនសធ្ើជាអធិបតីក្ុងការសមាលា ប់



ទំពវ័រ-260-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សត្សៅឯអាសនាតង្្យដុត។ពួកសគទំាងអស់គ្្ោនបំោនចបាប់ឆនតំដណង

ដ៏ពិសិដ្ឋសនះជាបន្បនាទា ប់។ពួកសគជាមនុសសេអាតាម និយមសោភលន់សោម ភសីុ

សហើយោយង្យ(សធ្ើការមិនយកចិត្ទុកោក់)។ពពះពទង់ោនស្ីបសនាទា ស

ដល់សោកសអលីចំសោះកំហុសដ៏ធងាន់របស់គ្ត់សោយសធ្ើមិនដឹងមិនឮក្ុង

ការោក់វនិវ័យពគរួស្រសនះ។សោកសអលីោនស្ីបសនាទា សកលូនពបរុសរបស់គ្ត់

បុ៉ដន្មិនោនរតឹបន្ឹងដល់ពួកសគសឡើយ។បនាទា ប់ពីពួកសគទំាងអស់ោនដតង

តំាងឱ្យកាន់តំដណងដ៏ពិសិដ្ឋជាសង្ហលាលូងមកសោកសអលីោនឮអំពីការ

ពបពពឹត្ិរបស់ពួកសគក្ុងការសកងបនលាំនលូវតង្្យរបស់កលូនសៅអីុសស្ដអលពពម

ទំាងការបំោនចបាប់ដ៏មុតមំារបស់ពពះនិងមាយទអាពកក់របស់ពួកសគដដល

ការទំាងសនាះោនសធ្ើឱ្យស្សន៍អីុសស្ដអលមានអំសពើោប។

 ពពះជាមាច ស់ពទង់ោនសធ្ើឱ្យកុមារស្ំយលូដអលដឹងពីការជំនំុជពមះ

ដដលពទង់នឹងនំាមកដល់ពគរួស្ររបស់សង្សអលីសោយស្រដតការសធ្ស

ពបដហសរបស់គ្ត់។«ដលូសច្ះពពះសយហលូវ៉ាពទង់មានបនទាលូលថ្សមើលអញសរៀប

នឹងសធ្ើការមួយសៅក្ុងស្សន៍អីុសស្ដអលដដលនឹងសធ្ើឱ្យខទាវ័រដល់ពតសចៀក

ទំាងសង្ងឆនអស់អ្កណាដដលឮសៅឆ្ងាសនាះអញនឹងសសពមចទាស់នឹង

សអលីតាមពគប់ទំាងការដដលអញោននិយយពីពួកពគរួស្រសោកសហើយ

ចាប់តំាងពីសដើមដរាបដល់ចុង្ងដ្ិតអញោនពោប់សោកសហើយថ្អញ

នឹងជំនំុជពមះពួកពគរួស្រសោកជាដរាបសៅសោយសពោះអំសពើដ៏ោមកដដល

សោកោនដឹងពីពួកកលូនសោកជាការដដលនំាឱ្យសគពតរូវបណ្ាស្សហើយ

សោកពំុោនហាមឃាត់ដល់សគសទគឺសោយសហតុសនាះោនជាអញស្្ដល់

ពគរួស្រសអលីថ្សទាះបីយកយញញាបលូជាឬតង្្យណាមកថ្្យក៏សោយគង់ដត

មិនោនដលូរនឹងអំសពើោមកដដលពួកពគរួស្រសោកោនពបពពឹត្ដដរសៅជា

ដរាបតសៅ»។

 ការបំោនចបាប់របស់កលូនពបរុសៗរបស់សោកសអលីគឺជាការពបមា្ដ៏

គស�លាើនចំសោះពពះដ៏បរសុិទ្ធដដលគ្ម នយញញាបលូជាណាអាចនឹងសោះឱ្យធួន

នឹងការបំោនសោយសចតនាដបបសនាះោនសឡើយ។សង្ដ៏សោរសពញសោយ

អំសពើោបដដលមិនសគ្រពសកាត ល្ា ចពពះទំាងអស់សនះោនពបមា្សមើលង្យ



ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះនិងសជាគវាសនារបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-261-

ដល់យញញាបលូជាដដលជាតំណាងឱ្យពពះរាជបុពតារបស់ពពះ។សហើយតាមរយៈ

ការពបពពឹត្ិពបមា្ដបបសនះពួកសគោនជាន់ឈលាីពពះសោហិតសពមាប់ជាឆ្លា

សោះឱ្យធួននឹងោបដដលមានតឆមលាសលើសតង្្យយញញាបលូជាណាៗទំាងអស់។

 ស្ំយលូដអលោនពោប់សោកសអលីពីពពះបនទាលូលរបស់ពពះ«រចួសអលី

និយយថ្គឺជាពពះសយហលូវ៉ាសហើយសលូមឱ្យពទង់សសពមចតាមដតពទង់គិត

ស�ើញថ្ល្អចុះ»។សោកសអលីោនដឹងថ្ពួកសគោនបនាទា បបសនាថា កពពះសហើយ

សហើយគ្ត់ោនដឹងថ្គ្ត់ជាមនុសសេមានោប្ង។គ្ត់ោនទទួលស្្គ ល់

ថ្ពពះកំពុងដតោក់ទណ្ឌ កមមដល់ការសធ្សពបដហសដ៏មានោបរបស់គ្ត់។

សោកសអលីោន្សេព្្សាយពពះបនទាលូលដដលពពះោនពបទានដល់កុមារ

ស្ំយលូដអលឱ្យបណ្ាជនអីុសស្ដអលទំាងអស់ោនដឹង។គ្ត់ោនគិតថ្

សោយការសធ្ើដលូសច្ះគ្ត់អាចដកតពមរូវនលូវកំហុសឆនការសធ្សពបដហសដ៏សោរ

សពញសោយអំសពើោបពីអតីតកាលរបស់គ្ត់ោន។ការកាត់សទាសអំសពើ

អាពកក់របស់សោកសអលីមិនពតរូវោនពនយារសពលសទៀតសទ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ំយលូដអលទី១ជំពលូក៣

ខចងចំា

ចលូរដសង្រកពពះសយហលូវ៉ាក្ុងកាលដដលអាចនឹងរកពទង់ស�ើញសហើយអំោវនាវ

ដល់ពទង់ក្ុងកាលដដលពទង់គង់សៅជិតចុះពតរូវឲ្យមនុសសេអាពកក់សោះបង់

សចាល្ លាលូវរបស់ខលាួនសហើយឲ្យមនុសសេទុចចរតិសចាលគំនិតអាពកក់របស់ខលាួនដដររចួ

ឲ្យសគពតឡប់មកឯពពះសយហលូវ៉ាវញិសនាះពទង់នឹងអាណិតសមត្ាដល់សគគឺឲ្យ

វលិមកឯពពះឆនសយើងរាល់គ្្ដ្ិតពទង់នឹងអត់សទាសឲ្យជាបរបិលូរ។

សអស្យ៥៥:៦-៧

អាទឆិត្យ-២៧ មីនា
ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ចលូររកសាបសញញាើរបស់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯង

សដើម្ីពបពពឹត្តាមអស់ទំាង្ លាលូវរបស់ពទង់ពពមទំាងកាន់តាមសសចក្ីបង្្គ ប់

និងពកឹត្យពកមសហើយនឹងសសចក្ីបនាទា ល់របស់ពទង់តាមសសចក្ីដដលោន

កត់ទុកសហើយក្ុងពកឹត្យវនិវ័យរបស់សោកម៉លូសសពបសយជន៍ឲ្យឯងោន

ពបពពឹត្សោយពោជាញា ក្ុងពគប់ទំាងការដដលឯងសធ្ើសហើយសៅកដនលាងណា



ទំពវ័រ-262-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ដដលឯងសៅ។ពងសាវតាកសេពតទី១២:៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ហបឹនននសចកតេីសញ្្ញ កតរូវោននគែន ើ្ មយកនៅ

 ស្សន៍អីុសស្ដអលោនសធ្ើសង្ង្្គ មជាមួយស្សន៍ភីលីសទាីនសហើយ

ពួកសគោនបរាជវ័យនិងមានមនុសសេ៤០០០នាក់ក្ុងចំសណាមពួកសគពតរូវ

ោនសគសមាលា ប់។ស្សន៍សហសពពើរមានសសចក្ីភវ័យ ល្ា ចយ៉ង ល្ា ំង។ពួកសគ

ោនដឹងថ្ពបសិនសបើស្សន៍ដឆទស្សេងសទៀតោនឮពីការបរាជវ័យរបស់ពួក

សគសនាះពួកសគនឹងមានកមាលា ំងចិត្មកបងកសង្ង្្គ មជាមួយពួកសគជាមិន្ន។

ពួកចាស់ទំុឆនស្សន៍អីុសស្ដអលោនដឹងយ៉ងចបាស់ថ្ការបរាជវ័យរបស់

ពួកសគគឺសោយស្រដតហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះមិនោនសៅជាមួយ

នឹងពួកសគ។ពួកសគោនបញជាលូ នមនុសសេសៅឯសីុឡលូរឱ្យសៅយកហឹបឆនសសចក្ី

សញ្ញា របស់ពពះ។ពួកសគោនគិតដល់ការសធ្ើដំសណើ រ្លាងកាត់ទសនលាយវ័រោន់

និងការដសណ្ើ មយកទីពករុងសយរខីលូរោនយ៉ងសសរួលសៅសពលដដលពួកសគ

ោនដសងហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា ដលូសច្ះពួកសគោនសសពមចចិត្ថ្ពួកសគចំា

ោច់ពតរូវដតនំាយកហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា មកកាន់ពួកសគសនាះពួកសគនឹងទទួល

ោនជវ័យជំនះសលើ ម្ ំងសពតរូវរបស់ពួកសគ។ពួកសគមិនោនដឹងថ្កមាលា ំង

របស់សគគឺសថាិតសៅសលើការស្្ប់បង្្គ ប់តាមចបាប់ជាការតំណាងឱ្យពពះដដល

សៅក្ុងហឹបសនាះសឡើយ។ហុបនីនិងភីសនហាសគឺជាសង្ដដលពុករលួយ

ដដលោនសៅជាមួយនឹងហឹបដ៏ពិសិដ្ឋកំពុងដតបំោនសៅសលើចបាប់របស់ពពះ។

អ្កមានោបទំាងសនះោនដសងហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា សៅកាន់ទីសោះទវ័ព

របស់ស្សន៍អីុសស្ដអល។ទំនុកចិត្របស់ពួកកងទវ័ពពតរូវោនស្្រសឡើងវញិ

សហើយពួកសគោនទុកចិត្សៅសលើសជាគជវ័យរបស់ពួកសគ។

 «កាលហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះសយហលូវ៉ាោនមកដល់ក្ុង

ទីសោះទវ័ពសហើយសនាះសស្ប់ដតពួកអីុសស្ដអលទំាងអស់គ្្សគដសសកសឡើង

ជា ល្ា ំងដល់សម៉លាះោនជាឮខទាវ័រ ទ្ា រសៅដ្នដីសនាះពួកភីលីសទាីនោនឮសលូរសវ័ពទា

សដពមកដលូសច្ាះក៏សួរគ្្ថ្សតើសលូរសវ័ពទាសដពមកជា ល្ា ំងដល់សម៉លាះសៅទីសោះទវ័ព

របស់ពួកស្សន៍សហសពពើរជាយ៉ងណាហ្៎សនាះក៏យល់ស�ើញថ្ហឹបឆន

ពពះសយហលូវ៉ាោនមកដល់ទីសោះទវ័ពសហើយដលូសច្ះពួកភីលីសទាីនមានសសចក្ី



ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះនិងសជាគវាសនារបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-263-

ភវ័យសោយថ្ពពះោនយងមកក្ុងទីសោះទវ័ពសគសហើយរចួសគថ្វរសហើយ

សយើងរាល់គ្្សតើមានអ្កណានឹងជួយសយើងឱ្យរចួពីកណ្ាប់ឆដឆនពពះដ៏្ លា ំង

ពលូដកទំាងសនះោនឬ?

ទំាងអស់សនះសហើយគឺជាពពះដដលោនវាយពួកស្សន៍សអសីុពទា។

 សៅទីរសហាស្ថា នសោយសសចក្ីសវទនាពគប់យ៉ងឱពួកភីលីសទាីនសអើយ

ចលូរខំពបឹងសឡើងសហើយសសពមចខលាួនឱ្យសពញជាមនុសសេចុះសដើម្ីកំុឱ្យសយើងពតរូវ

ធ្លា ក់សៅជាោវបំសរ ើឆនពួកសហសពពើរដលូចជាសគោនសធ្ើជាោវបំសរ ើដល់សយើងសនាះ

សឡើយចលូរសសពមចខលាួនឱ្យសពញជាមនុសសេសហើយតឆដនឹងសគចុះដលូសច្ះពួក

ភីលីសទាីនក៏ពួតឆដគ្្សហើយពួកអីុសស្ដអលចាញ់ឆដរត់សៅឯពតស្លវញិ

សរៀងខលាួនក៏មានមនុសសេស្លា ប់យ៉ងសន្ធឹកគឺពួកពលស្មើរសជើង្ងអីុសស្ដអល

ោនដួលស្លា ប់អស់ចំនួន៣មឺុននាក់ឯហឹបឆនពពះសគក៏ចាប់នំាយកសៅ

ចំដណកហុបនីនិងភីសនហាសជាកលូនសអលីទំាងពីរក៏ស្លា ប់ដដរ»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ំយលូដអលទី១ជំពលូក៤:១-១១

ខចងចំា

សនាះសបើរាសស្អញដដលោនសៅតាមសឈ្ម ះអញសគបនាទា បខលាួនសហើយ

អធិស្្ឋ នរកមុខអញពពមទំាងង្កដបរសចញពី្ លាលូវអាពកក់របស់សគសនាះអញ

នឹងស្្ប់ពីសលើស្ថា នសួគ៌សហើយនឹងអត់សទាសអំសពើោបរបស់សគទំាងសមើល

សសរុកសគឲ្យជា្ ង។រោកសេពតទី២៧:១៤

ចន្ទ-២៨ មីនា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សមើលសៅឆ្ងាសនះអញោក់ពពះពរសហើយនឹង

សសចក្ីបណ្ាស្សំដញងសៅមុខឯងរាល់គ្្សបើឯងស្្ប់តាមអស់ទំាង

បញញាត្របស់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងដដលអញបង្្គ ប់ដល់ឯងសៅឆ្ងាសនះ

សនាះនឹងោនពរដតសបើមិនស្្ប់តាមអស់ទំាងបញញាត្របស់ពពះសយហលូវ៉ាជា

ពពះឆនឯងសទគឺដបរសចញពី្ លាលូវដដលអញបង្្គ ប់ដល់ឯងសៅឆ្ងាសនះសៅតាម

ពពះដឆទដដលពីសដើមមិនោនស្្គ ល់វញិសនាះឯងនិងពតរូវបណ្ាស្សហើយ។
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សចាទិយកថ្១១:២៦-២៨

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការស្លា ប់របសន់ោកនេលី

 ពួកស្សន៍ភីលីសទាីនោនគិតថ្ហឹបសនះគឺជាពពះរស់របស់ស្សន៍

អីុសស្ដអល។ពួកសគមិនោនដឹងថ្ពពះដ៏មានពពះជនមរស់ដដលោនបសងកើត

ឆ្ទាសម�និងដ្នដីនិងជាពពះដដលោនពបទានពកឹត្យវនិវ័យរបស់ពទង់សៅសលើ

ភ្ំសីុណាយពទង់ោនសធ្ើឱ្យមានភាពចពមរុងចសពមើននិងការខ្ះ្តអាសសវ័យ

សៅសលើការស្្ប់បង្្គ ប់ឬការបំោនសៅនឹងចបាប់របស់ពទង់ដដលមានសៅក្ុង

ហឹបដ៏ពិសិដ្ឋសនះសនាះ។

 មានចំនួនមនុសសេស្លា ប់យ៉ងសន្ធឹកក្ុងចំសណាមស្សន៍អីុសស្ដអល។

សោកសអលីោនអង្គុយសៅមាត់្លាលូវកំពុងទនទាឹងរង់ចំាដំណឹងពីកងទវ័ពសោយ

ញវ័ររន្ធត់។គ្ត់ភវ័យ ល្ា ចដពកងហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះពតរូវពួកសពតរូវ

ចាប់យកោនសហើយសធ្ើឱ្យអាប់ឱនសោយកងទវ័ពភីលីសទាីន។អ្កនំាស្រ

ម្ាក់ោនរត់សៅឯសីឡលូរសហើយោនជពមាបដល់សអលីថ្កលូនពបរុសទំាងពីរ

នាក់របស់គ្ត់ពតរូវោនសគសមាលា ប់សហើយ។គ្ត់ខំពទំាពទនឹងដំណឹងសនះោន

សោយឥតសចញស្ីមួយម៉ាត់សឡើយដ្ិតគ្ត់មានសហតុ្លក្ុងការទទួលរង

នលូវទណ្ឌ កមមសនះ។បុ៉ដន្សៅសពលដដលអ្កនំាស្រោនបដនថាមថ្«ឯហឹប

របស់ពពះសគោនយកសៅសហើយ»សោកសអលីោនសយលខលាួនសោយចិត្

កង្ល់សៅសលើសជើងម៉ាសហើយដួលផ្ងា រសពកាយស្លា ប់សៅ។គ្ត់ោនទទួល

ចំដណកឆនសសចក្ីសពកាធរបស់ពពះដដលពតរូវោនធ្លា ក់មកសលើកលូនរបស់គ្ត់។

គ្ត់មានកំហុសយ៉ងធងាន់ក្ុងការការបំោនរបស់កលូនគ្ត់សោយស្រគ្ត់

ោនសធ្សពបដហសយ៉ងធងាន់ធងារមិនោនរតឹបន្ឹងពួកសគឱ្យោនល្អ។

 ការចាប់យកហឹបរបស់ពពះសោយស្សន៍ភីលីសទាីនពតរូវោនចាត់ទុក

ថ្ជាសសចក្ីវនិាសដ៏ធំដដលោនសកើតសឡើងដល់ស្សន៍អីុសស្ដអល។សៅ

សពលដដលនាងជិតស្លា ប់ពបពន្ធរបស់ភីសនហាសោនោក់សឈ្ម ះកលូននាងថ្

អីុកាបលូឌសោយោក្យថ្«សិរលី្អរបស់ពពះោនសចញពីពួកអីុសស្ដអលោត់

សហើយគឺសោយសពោះសគោនចាប់យកហឹបឆនពពះសៅ»។



ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះនិងសជាគវាសនារបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-265-

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ំយលូដអលទី១ជំពលូក៤:១២-២២

ខចងចំា

សនាះសបើរាសស្អញដដលោនសៅតាមសឈ្ម ះអញសគបនាទា បខលាួនសហើយ

អធិស្្ឋ នរកមុខអញពពមទំាងង្កដបរសចញពី្ លាលូវអាពកក់របស់សគសនាះអញ

នឹងស្្ប់ពីសលើស្ថា នសួគ៌សហើយនឹងអត់សទាសអំសពើោបរបស់សគទំាងសមើល

សសរុកសគឲ្យជា្ ង។រោកសេពតទី២៧:១៤

អង្គារ-២៩ មីនា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឱពពះអមាច ស់សអើយសៅក្ុងអស់ទំាងពួកពពះ

គ្ម នណាមួយឲ្យដលូចជាពទង់សឡើយក៏គ្ម នការអ្ីឲ្យដលូចជាការរបស់ពទង់ដដរ

ឱពពះអមាច ស់សអើយអស់ទំាងស្សន៍ដដលពទង់ោនបសងកើតសគនឹងមកពកាប

ថ្្យបង្គំសៅចំសោះពទង់សហើយសគនឹងសលើកដំសកើងពពះនាមពទង់ដ្ិតពទង់ធំ

ពបសសើរសហើយក៏សធ្ើការយ៉ងអស្ច រ្យពទង់ជាពពះដតមួយអង្គឯង។

ទំនុកតសមកើង៨៦:៨-១០

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  នៅក្ងុទឹកែីននស្សន៍្ ីលសី្ទនី

 ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនបសណ្ាយឱ្យពួកសពតរូវយកហឹបឆនសសចក្ី

សញ្ញា របស់ពទង់សៅសដើម្ីបង្ហា ញដល់ស្សន៍អីុសស្ដអលពីការឥតពបសយជន៍

ក្ុងការទុកចិត្សៅសលើហឹបដដលជានិមិត្រលូបឆនពពះវត្មានរបស់ពទង់សៅសពល

ដដលពួកសគកំពុងដតពបមា្សមើលង្យដល់ចបាប់ដដលមានសៅក្ុងហឹបសនាះ។

ពពះោនសធ្ើឱ្យសគបនាទា បខលាួនសោយដកហលូតសចញពីពួកសគនលូវហឹបដ៏ពិសិដ្ឋ

កមាលា ំងដ៏អំនួតនិងទំនុកចិត្របស់សគ។

 ស្សន៍ភីលីសទាីនរកីរាយ ល្ា ំងណាស់សពោះពួកសគោនគិតថ្សគមាន

ពពះដ៏ល្ីលបាញរបស់ស្សន៍អីុសស្ដអលជាពពះដដលោនសដម្ងការដ៏

អស្ច រ្យដល់ពួកសគសហើយោនសធ្ើឱ្យពួកសពតរូវរបស់សគភវ័យញវ័រ។ពួកសគោន

យកហឹបរបស់ពពះសៅកាន់ទីពករុងអាសដលូឌសហើយោនោក់ហឹបសនាះសៅក្ុង

ពពះវហិារយ៉ងពបណីតដដលសគោនស្ងសឡើងសពមាប់សលើកតសមកើងដល់
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ពពះដ៏ល្ីបំ្ុតរបស់ពួកសគគឺពពះោកុនសហើយោនោក់ហឹបរបស់ពពះសៅ

ដក្រពពះសនាះ។លុះដស្អកសឡើងសង្ឆនពពះទំាងសនះោនចលូលសៅក្ុងពពះវហិារ

សហើយពួកសគមានការតក់សលាុតជា ល្ា ំងសោយស�ើញពពះោកុនោនដួលផ្ក ប់

មុខដល់ដីសៅចំសោះហឹបឆនពពះសយហលូវ៉ា។រចួពួកសគសលើកពពះោកុនសៅោក់

សៅកដនលាងសដើមវញិ។ពួកសគោនគិតថ្ពបដហលជាពពះោកុនោនដួលរលំ

សោយឆចដន្យសទ។បុ៉ដន្លុះដល់ឆ្ងាដស្អកសឡើងសនាះក៏ស�ើញពពះោកុនោន

ដួលផ្ក ប់មុខដល់ដីដលូចឆ្ងាមុនសហើយកបាលនិងឆដទំាងពីររបស់ពពះោកុនក៏

ពតរូវោនកាត់ផ្្ច់។

 សទវតាឆនពពះដដលធ្លា ប់ោនយងរមួដំសណើ រជាមួយហឹបឆនសសចក្ី

សញ្ញា ោនបង្ង្ក បពពះដដលជារលូបសំណាកគ្ម នវញិ្ញា ណសនះសហើយសពកាយ

មកសទៀតោនសធ្ើឱ្យរលូបសនាះោក់ដបកសដើម្ីបង្ហា ញថ្ពពះដដលជាពពះមាន

ពពះជនមរស់ពទង់គឺជាពពះសលើអស់ទំាងពពះសហើយសៅចំសោះពទង់ពពះដឆទ

ទំាងឡាយគ្ម នអំណាចអ្ីសស្ះសឡើយ។ពួកអ្កមិនសជឿសលើពពះជាមាច ស់សគ

សគ្រពដល់ពពះោកុនជាពពះរបស់ពួកសគយ៉ងឆពកដលងសហើយសៅសពលដដល

ពួកសគោនរកស�ើញពពះសនាះពតរូវោនបំផ្លា ញសហើយដលូលផ្ក ប់មុខសៅនឹងដី

សៅចំសោះហឹបរបស់ពពះសយហលូវ៉ាពួកសគមានទុក្ខកង្ល់ជា ល្ា ំងសហើយោន

ចាត់ទុកការសនះថ្ជាពប្្លូលដ៏អាពកក់សពមាប់ស្សន៍ភីលីសទាីន។ពួកសគ

ោនបកសស្យថ្ស្សន៍ភីលីសទាីននិងពពះរបស់សគនឹងពតរូវោនបង្ង្ក ប

សហើយនិងពតរូវោនបំផ្លា ញសោយពួកស្សន៍សហសពពើរសហើយថ្ពពះរបស់

ស្សន៍សហសពពើរនឹងពតរូវមានអំណាច ល្ា ំងជាងពពះទំាងអស់។ពួកសគក៏ោន

យកហឹបរបស់ពពះសយហលូវ៉ាសចញពីពពះវហិារឆនរលូបពពះរបស់ពួកសគសហើយ

ោនោក់សៅសោយដឡកោច់ដតឯង។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ំយលូដអលទី១ជំពលូក៥

ខចងចំា

សនាះសបើរាសស្អញដដលោនសៅតាមសឈ្ម ះអញសគបនាទា បខលាួនសហើយ

អធិស្្ឋ នរកមុខអញពពមទំាងង្កដបរសចញពី្ លាលូវអាពកក់របស់សគសនាះអញ



ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះនិងសជាគវាសនារបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-267-

នឹងស្្ប់ពីសលើស្ថា នសួគ៌សហើយនឹងអត់សទាសអំសពើោបរបស់សគទំាងសមើល

សសរុកសគឲ្យជា្ ង។រោកសេពតទី២៧:១៤

ពុធ-៣០ មីនា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ពពះសយហលូវ៉ាពទង់បសញចញជា្ ្គរសៅសលើសម�

ពពះដ៏ខ្ពស់បំ្ុតពទង់បសញចញពពះសលូរសសៀងពពមទំាងពពិលនិងរសងើកសភលាើង

្ងក៏ោញ់ពពរួញឆនពទង់សៅកំចាត់កំចាយសគនឹងរនទាះជាសពចើនសៅបំោក់ពួក

សគ។ទំនុកតសមកើង១៨:១៣-១៤

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  វិបតតេិ្វ័យនិងវិនាសកមមា

 ពួកស្សន៍ភីលីសទាីនោនរកសាហឹបរបស់ពពះទុកអស់រយៈសពល៧ដខ។

ពួកសគពតរូវោនទទួលជវ័យជំនះសលើស្សន៍អីុសស្ដអលសហើយោនចាប់យក

ហឹបរបស់ពពះសធ្ើឱ្យពួកសគនឹកស្ម នថ្អំណាចរបស់សគោនសកើតសឡើង

សហើយសហើយោនគិតថ្ពួកសគនឹងមានសុវតថាិភាពជាសរៀងរហលូតសោយមិន

ភវ័យ ល្ា ចចំសោះកងទវ័ពអីុសស្ដអលសឡើយ។បុ៉ដន្សៅចំកណ្ាលសសចក្ី

អំណរសោយស្រសជាគជវ័យរបស់សគការដសសកពទសហាយំពតរូវោនឮពគប់ទី

កដនលាងោសសពញពបសទសសហើយបុព្សហតុដដលសធ្ើឱ្យមានការយំទួញសនះគឺ

សោយស្រដតពពះសចស្្ឆនហឹបរបស់ពពះ។សគោនដសងហឹបសនាះពីកដនលាង

មួយសៅកដនលាងមួយសោយភវ័យញវ័រសហើយការបំ្លាិចបំផ្លា ញរបស់ពពះោនសដើរ

តាមហឹបសនាះពគប់ទីកដនលាងទំាងអស់រហលូតដល់ស្សន៍ភីលីសទាីន្ ងាល់យ៉ង

ល្ា ំងចង់ដឹងថ្សតើពតរូវសធ្ើយ៉ងណាជាមួយនឹងហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា សនះ។

សទវតាទំាងឡាយដដលោនយងតាមហឹបសញ្ញា ោនការោរហឹបពីពគប់ការ

អាពកក់ទំាងឡាយ។សហើយពួកស្សន៍ភីលីសទាីនមិនហ៊ានសបើកហឹបសនាះសទ

ដ្ិតពពះោកុនរបស់សគោនជួបនឹងលទ្ធ្លមិនល្អសៅសហើយដដលសធ្ើឱ្យ

ពួកសគមិនហ៊ានប៉ះោល់ឬសៅដក្រហឹបសនាះសឡើយ។ពួកសគោនសៅសង្

និងពគរូទាយជាសពចើនមកសួរថ្សតើពួកសគពតរូវសធ្ើយ៉ងណាចំសោះហឹបឆនពពះ

សនះ។ពួកសគោន្្ល់សយបល់ថ្ពតរូវដតបញជាលូ នពតឡប់សៅពបជាជនដដលជា



ទំពវ័រ-268-សរឿងឆនការសពោសសោះ

មាច ស់ឆនហឹបសនះវញិសហើយពតរូវស្ញាើតង្្យសោយសពោះការរលំងដដលមាន

តឆមលាពបសិនសបើពពះពទង់សព្ពពះហបញាទវ័យនឹងទទួលយកពួកសយើងនឹងោន

ជាសះសស្ើយ។ពួកសគក៏ោនយល់ដដរថ្ពពះហសរ្បស់ពពះោនសៅជាប់

នឹងពួកសគសោយស្រដតពួកសគោនយកហឹបរបស់ពទង់ដដលជាកមមសិទ្ធិ

របស់ស្សន៍អីុសស្ដអលដតមួយគត់។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ំយលូដអលទី១ជំពលូក៦:១-៩

ខចងចំា

សនាះសបើរាសស្អញដដលោនសៅតាមសឈ្ម ះអញសគបនាទា បខលាួនសហើយ

អធិស្្ឋ នរកមុខអញពពមទំាងង្កដបរសចញពី្ លាលូវអាពកក់របស់សគសនាះអញ

នឹងស្្ប់ពីសលើស្ថា នសួគ៌សហើយនឹងអត់សទាសអំសពើោបរបស់សគទំាងសមើល

សសរុកសគឲ្យជា្ ង។រោកសេពតទី២៧:១៤

ពពហស្បតិ៍-៣១ មីនា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:អញសនះជាសយហលូវ៉ាគ្ម នពពះណាដឆទសឡើយ

សពរៅពីអញឥតមានពពះណាសទៀតសស្ះអញនឹងពកវាត់ឲ្យឯងសទាះសបើឯង

មិនស្្គ ល់អញក៏សោយសដើម្ីឲ្យមនុសសេទំាងឡាយចាប់តំាងពីទិស្ ងឆ្ងារះ

រហលូតដល់ទិស្ ងឆ្លាលិចោនដឹងថ្សពរៅពីអញគ្ម នពពះណាស្សេងសទៀត

សឡើយគឺអញសនះជាពពះសយហលូវ៉ាឥតមានពពះណាសទៀតសស្ះ។

សអស្យ៤៥:៥-៦

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការវិលកត�ប់នៅឯកបនទសេុីកស្ដេលវិញ

 មនុសសេខលាះមិនសពញចិត្នឹងសយបល់សនះសទ។ដដលដសងហឹបពតឡប់

សៅវញិសនាះវាជាការអាម៉ាស់សពកសហើយសហើយពួកសគោនសំអាងថ្គ្ម ន

នរណាម្ាក់ក្ុងចំសណាមស្សន៍ភីលីសទាីនហ៊ានពប្ុយជីវតិដសងហឹបឆន

ពពះរបស់ស្សន៍អីុសស្ដអលដដលធ្លា ប់ោននំានលូវសសចក្ីស្លា ប់មកសលើពួក

សគសនាះសទ្ើយ។ពួកសហារារបស់សគោនទទលូចអង្រដល់ពបជាជនកំុឱ្យមាន

ចិត្រងឹរលូសដលូចជាស្សន៍សអសីុពទានិងសសច្ផ្សរ៉ានសហើយសធ្ើឱ្យការឈឺចាប់



ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះនិងសជាគវាសនារបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-269-

និងសសចកី្សវទនាសៅដតមានសៅសលើទឹកដីដលូសច្ាះសឡើយ។

 សហើយសៅសពលដដលពួកសគសៅដត ល្ា ចមិនហ៊ានយកហឹបរបស់

ពពះពតឡប់សៅវញិពួកសហារាោនឱ្យសយបល់សោយនិយយថ្«ដលូសច្ះ

ឥឡលូវសនះចលូរសធ្ើរសទះមួយ្មីសហើយយកសគ្ញីដដលបំសៅកលូនឥតដដលមាន

អ្កណាយកនឹមមកទឹមសៅសឡើយរចួឱ្យទឹមនឹងរសទះសនាះសហើយសដញកលូនពី

វាឱ្យសៅ្ទាះវញិ...។រចួសគ្សនាះក៏សចញតពមង់តាម្លាលូវសៅឯសបតសសដមស

គឺសៅតាម្្ល់ដត១សនាះទំាងសរាទ៍បសណ្ើ រឥតមានង្កដបរសៅ្ងស្្ំឬ

្ងស្្ងសឡើយ»។

ស្សន៍ភីលីសទាីនសគដឹងថ្មនុសសេមិនអាចបង្ខំសមសគ្ទំាងឡាយឱ្យចាកសចញ

ពីកលូនសគ្ដដលសៅឯ្ទាះសនាះសទលុះពតាដតមានអំណាចដដលសមើលមិនស�ើញ

ណាមួយោនជំរញុវា។សមសគ្ោនសដើរតពមង់សៅឯសបតសសដមសដសសកសរាទ៍

រកកលូនៗរបស់វារចួវាក៏សចះដតសដើរសឆា្ព ះសៅមុខសចាលកលូនរបស់វាឆាងា យសៅៗ។

ឯពួកសមឆនស្សន៍ភីលីសទាីនសគក៏សដើរតាមរហលូតដល់ពពំសសរុកសបតសសដមស។

ពួកសគមិនហ៊ានពបគល់ហឹបដ៏ពិសិដ្ឋសនាះសៅសលើសមសគ្ទំាងសសរុងសនាះសទ

សោយសគ ល្ា ចដពកងមានសហតុការណ៍អាពកក់ណាមួយសកើតសឡើងដល់ហឹប

សនាះសនាះការវនិាសដ៏ធំនឹងធ្លា ក់មកសលើពួកសគជាក់ជាមិន្ន។ពួកសគពំុ

ោនដឹងថ្សទវតាឆនពពះោនយងតាមហឹបសហើយោនដឹកនំាសគ្ទំាងពីរ

សៅតាម្លាលូវរបស់វាសៅកាន់កដនលាងដដលពតរូវទុកហឹបសញ្ញា សនាះសឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ំយលូដអលទី១ជំពលូក៦:១០-១២

ខចងចំា

សនាះសបើរាសស្អញដដលោនសៅតាមសឈ្ម ះអញសគបនាទា បខលាួនសហើយ

អធិស្្ឋ នរកមុខអញពពមទំាងង្កដបរសចញពី្ លាលូវអាពកក់របស់សគសនាះអញ

នឹងស្្ប់ពីសលើស្ថា នសួគ៌សហើយនឹងអត់សទាសអំសពើោបរបស់សគទំាងសមើល

សសរុកសគឲ្យជា្ ង។រោកសេពតទី២៧:១៤



ទំពវ័រ-270-សរឿងឆនការសពោសសោះ

សុព្រ-១ សមសា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឯអ្កណាដដលពបពពឹត្តាមដតអំសពើចិត្ឥត

ស្្ប់តាមសង្ដដលឈរបំសរ ើដល់ពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនឯងសៅទីសនាះឬ

តាមសៅពកម្ ងអ្កសនាះនឹងពតរូវសទាសដល់ស្លា ប់ពតរូវឲ្យបំោត់សសចក្ី

អាពកក់ពីស្សន៍អីុសស្ដអលសចញ។សចាទិយកថ្១៧:១២

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការទទួលទ ្្ឌ កមមា

 ការទទួលទណ្ឌ កមមសោយខ្ះការសគ្រពចំសោះពពះពួកអ្កសៅ

សបតសសដមសសគកំពុងដតពចរូតសសរូវសៅឯដសសសហើយសៅសពលដដលសគោន

ស�ើញហឹបឆនពពះសៅសលើរសទះទឹមសោយសគ្ញី២ពួកសគមានអំណរជា

ល្ា ំង។ពួកសគោនដឹងថ្សនះគឺជាស្្ពពះហសរ្បស់ពពះសហើយ។សមសគ្

ទំាងពីរសនាះោនអលូសរសទះដដល្ទាុកនលូវហឹបសញ្ញា របស់ពពះសៅដល់្មធំមួយ

ផ្ទា ំងសហើយោនឈប់សៅទីសនាះសោយខលាួនឯង។ពួកសលវោីនយកហឹបឆន

ពពះសយហលូវ៉ានិងតង្្យរបស់ស្សន៍ភីលីសទាីនចុះសហើយពួកសគោនថ្្យ

រសទះសហើយនិងសគ្ដដលោនដឹកហឹបដ៏ពិសិដ្ឋនិងតង្្យរបស់ស្សន៍

ភីលីសទាីនមកថ្្យជាតង្្យដុតដល់ពពះសយហលូវ៉ាសៅទីសនាះ។កាលពួកសម

ឆនស្សន៍ភីលីសទាីននំាគ្្ពតឡប់សៅឯពករុងសអពករុនវញិសនាះសសចក្ីសវទនា

ពតរូវោនបញ្ឈប់។

 ពួកសបតសសដមសចង់ដឹងថ្សតើមានអំណាចអស្ច រ្យអ្ីសៅក្ុងហឹប

សនាះដដលោនសធ្ើឱ្យមានសហតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យសញាប់ដសញាងសកើតសឡើងដលូសច្ះ។

ពួកសគោនសមើលសៅក្ុងហឹបដដលសោរសពញសោយអំណាចសនាះសហើយមិន

ោនស�ើញអំណាចរបស់ពពះដដលគួរឱ្យសជឿសស្ះ។គ្ម ននរណាម្ាក់អាច

សមើលសៅឯហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះោនសទមានដតមនុសសេដដលោន

ដតងតំាងសឡើងយ៉ងពិសិដ្ឋសពមាប់សគ្លបំណងសនះដតបុ៉សណាណ ះដដលអាច

សបើកហឹបសនះសមើលោនសោយមិនពតរូវស្លា ប់ដ្ិតការដដលសមើលហឹបសញ្ញា 

គឺសពបៀបដលូចជាសមើលសៅឯពពះផ្ទា ល់ដលូសច្ាះដដរ។សហើយសៅសពលដដលមនុសសេ

បំសពញចិត្ខលាួនឯងសោយោនសបើកហឹបសមើលសៅទីអា្៌កំោំងសៅ្ងក្ុង



ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះនិងសជាគវាសនារបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-271-

ដដលសលូម្ីដតអ្កមិនសជឿដដលថ្្យបង្គំរលូបពពះក៏មិនហ៊ានសធ្ើ្ងសនាះ

សទវតាដដលយងតាមហឹបោនវាយសមាលា ប់មនុសសេជាង៥មឺុននាក់។

 សហើយពបជាជនសបត-សសដមសសគ ល្ា ចហឹបរបស់ពពះជា ល្ា ំងសហើយ

ពួកសគោននិយយសឡើងថ្«សតើមានអ្កឯណាអាចនឹងឈរសៅចំសោះពពះ

សយហលូវ៉ាជាពពះដ៏បរសុិទ្ធសនះោន?សតើពទង់ពតរូវសចញពីសយើងខញាុំសឡើងសៅឯ

ណាវញិ?រចួសគចាត់មនុសសេឱ្យសៅឯពួកគ្រយ៉ត់-យ៉រមីពោប់ថ្ពួកភីលី

សទាីនោននំាយកហឹបឆនពពះសយហលូវ៉ាមកវញិសហើយដលូសច្ះសលូមអ្ករាល់គ្្ចុះ

សៅនំាវាសឡើងសៅឯអ្ករាល់គ្្វញិចុះ»។សនាះពួកគ្រយ៉ត់-យ៉រមីក៏មក

នំាយកហឹបឆនពពះសយហលូវ៉ាសឡើងសៅោក់សៅក្ុង្ទាះរបស់អវ័បី៊ណាោប់ក៏

ដញកកលូនរបស់គ្ត់សចញសពមាប់ដ្រកសាហឹបឆនពពះសយហលូវ៉ា។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ំយលូដអលទី១ជំពលូក៦:១៣-២១

ខចងចំា

សនាះសបើរាសស្អញដដលោនសៅតាមសឈ្ម ះអញសគបនាទា បខលាួនសហើយ

អធិស្្ឋ នរកមុខអញពពមទំាងង្កដបរសចញពី្ លាលូវអាពកក់របស់សគសនាះអញ

នឹងស្្ប់ពីសលើស្ថា នសួគ៌សហើយនឹងអត់សទាសអំសពើោបរបស់សគទំាងសមើល

សសរុកសគឲ្យជា្ ង។រោកសេពតទី២៧:១៤

សៅរ៍-២ សមសា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សលូមរាងំរាទលូលបង្គំជាអ្កបំសរ ើពទង់

ឲ្យរចួពីោបដដលសធ្ើសោយសលមើសដដរកំុឲ្យោបសនាះមានអំណាចសលើទលូលបង្គំ

សឡើយសនាះទលូលបង្គំនឹងោនសទៀងពតង់សហើយនឹងោនរចួពីអំសពើរលំងយ៉ងធំ

្ង។ទំនុកតសមកើង១៩:១៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការមិនទុកចិតតេមិនស្តេ ប់បគ្រា ប់និងការស្លា ប់

 ស្សន៍សហសពពើរោនសថាិតសៅក្ុងអំណាចរបស់ស្សន៍ភីលីសទាី

អស់រយៈសពល២០ឆំ្ាសហើយពួកសគោនបនាទា បខលាួននិងដកដពបចិត្ពីអំសពើោប

របស់ពួកសគសោយសស្ម ះអស់ពីចិត្សហើយស្ំយលូដអលោនជួយសំុអង្រពពះ



ទំពវ័រ-272-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ជំនួសពួកសគសហើយពពះក៏មានសសចក្ីសមត្ាករណុាដល់ពួកសគសឡើងវញិ។

សហើយស្សន៍ភីលីសទាីនក៏ោនសធ្ើសង្ង្្គ មជាមួយពួកសគម្ងសទៀតសនាះពពះ

ជាមាច ស់ោនសធ្ើការអស្ច រ្យដល់ស្សន៍អីុសស្ដអលសោយឱ្យពួកសគមានជវ័យ

ជំនះសលើ ម្ ំងសពតរូវរបស់សគ។

 ហឹបោនសថាិតសៅក្ុង្ទាះរបស់អវ័បី៊ណាោប់រហលូតដល់ោវឌីពតរូវោន

តំាងសឡើងជាសសច្។ពពះអង្គោនពបមលូលអស់ទំាងមនុសសេសពជើសសរ ើសក្ុង

ស្សន៍អីុសស្ដអលោនចំនួន៣មឺុននាក់សហើយោនសៅនំាយកហឹប

របស់ពពះសយហលូវ៉ាសឡើងមក។សគ្ទាុកហឹបឆនពពះសលើរសទះ្មីដឹកសចញពី្ទាះ

អវ័បី៊ណាោប់។អុ៊ស្សហើយនិងអំហីុយលូជាកលូនពបរុសរបស់អវ័បី៊ណាោប់

ជាអ្កបររសទះសនាះ។ឯោវឌីនិងពួក្ទាះអីុសស្ដអលទំាងអស់សគសលងពបោប់

សភលាងពគប់មុខសៅចំសោះពពះ។«លុះសគោនសៅដល់ោនសសរូវរបស់ណាកុន

សហើយសនាះអុ៊ស្គ្ត់លលូកឆដសៅចាប់ទប់ហឹបឆនពពះពីសពោះសគ្កសង្ញ្ជា ល

សឡើងដលូសច្ះពពះសយហលូវ៉ាពទង់ ញ្ា ល់នឹងអុ៊ស្ក៏ពបហារគ្ត់សៅទីសនាះ

សោយសពោះកំហុសរបស់គ្ត់សហើយគ្ត់ស្លា ប់សៅទីសនាះជិតហឹបឆនពពះ

សៅ»។សោកអុ៊ស្ោនខឹងនឹងសគ្សោយស្រដតវាោនកសង្ញ្ជា លសឡើង

សហើយវាភាលា ត់សជើងដួល។គ្ត់ោនបង្ហា ញឱ្យស�ើញចបាប់នលូវការគ្ម នទំនុក

ចិត្សលើពពះសទាះបីជាពពះោននំាហឹបសចញពីទឹកដីស្សន៍ភីលីសទាីនដដល

គ្ម នអ្កណាដ្រកសាសនាះក៏សោយ។សទវតាដដលោនយងតាមហឹបោន

វាយសមាលា ប់អុ៊ស្សោយគ្ត់មិនមានការអត់ធមត់សហើយពពសហើនោក់ឆដរបស់

គ្ត់សលើហឹបរបស់ពពះ។

 «សៅឆ្ងាសនាះោវឌីក៏មានសសចក្ីសកាត ល្ា ចដល់ពពះសយហលូវ៉ាសហើយ

មានបនទាលូលថ្សធ្ើដលូចសម្ចឱ្យហឹបឆនពពះសយហលូវ៉ាចលូលមកឯអញោន?ដលូសច្ះ

ោវឌីដបរជាមិនោននំាយកហឹបឆនពពះសយហលូវ៉ាចលូលសៅឯពទង់ក្ុងពករុងរបស់

ពទង់សទគឺពទង់នំាយកសៅោក់ទុកសៅក្ុង្ទាះរបស់អលូសបដសអដុមជាអ្ក

មកពីពករុងកា្វញិ»។

 សសច្ោវឌីោនពជាបថ្ពទង់គឺជាមនុសសេមានោបសហើយពពះអង្គ



ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះនិងសជាគវាសនារបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-273-

ពពរួយោរម្ភ ល្ា ចដពកងពទង់កាលា យសៅជាអ្កពពសហើនឥតសកាតដពកងសហើយ

សសចក្ីសពកាធរបស់ពពះនឹងធ្លា ក់មកសលើពទង់ដលូចជាសោកអុ៊ស្ដដរ។

«ដលូសច្ះហឹបរបស់ពពះសយហលូវ៉ាក៏សថាិតសៅក្ុង្ទាះរបស់អលូសបដសអដុមពីពករុង

កា្សនាះអស់៣ដខសហើយពពះសយហលូវ៉ាក៏ោនពបទានពរដល់អលូសបដសអដុម

ពពមទំាងពគរួស្ររបស់គ្ត់ទំាងអស់»។

 ពពះពទង់ោនបសពងៀនរាសសរ្បស់ពទង់ថ្ហឹបរបស់ពទង់គឺជាការភវ័យ

ល្ា ចនិងសសចក្ីស្លា ប់ដល់អស់អ្កដដលោនបំោនសលើពកឹត្យវនិវ័យរបស់ពទង់

ដដលសៅក្ុងហឹបសនាះដតក៏ជាពពះពរនិងជាកមាលា ំងដល់អស់អ្កដដលសគ្រព

តាមពកឹត្យវនិវ័យរបស់ពទង់ដដរ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ំយលូដអលទី២ជំពលូក៦:១-១១

ខចងចំា

សនាះសបើរាសស្អញដដលោនសៅតាមសឈ្ម ះអញសគបនាទា បខលាួនសហើយ

អធិស្្ឋ នរកមុខអញពពមទំាងង្កដបរសចញពី្ លាលូវអាពកក់របស់សគសនាះអញ

នឹងស្្ប់ពីសលើស្ថា នសួគ៌សហើយនឹងអត់សទាសអំសពើោបរបស់សគទំាងសមើល

សសរុកសគឲ្យជា្ ង។រោកសេពតទី២៧:១៤

អាទឆិត្យ-៣ សមសា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:សសចក្ីសកាត ល្ា ចដល់ពពះសយហលូវ៉ាសនាះជា

បរសុិទ្ធក៏សៅជាប់ជាសរៀងរាបដរាបអស់ទំាងខចបាប់របស់ពពះសយហលូវ៉ាសុទ្ធដត

ពិតពតង់សហើយសុចរតិពគប់ជំពលូកសសចក្ីទំាងសនាះគួរចង់ោនសលើសជាង

មាសសអើជាជាងមាសសុទ្ធជាសពចើន្ ងក៏ដ្្អមជាងទឹក�មុំសហើយជាងដំណក់

សសក់ពីសំណុះ្ ងមួយសទៀតទលូលបង្គំជាអ្កបំសរ ើពទង់ក៏សចះពបយវ័ត្សោយ

ស្រសសចក្ីទំាងសនាះដដរសហើយដដលកាន់តាមសនាះក៏មានរង្្ន់យ៉ងធំ។

ទំនុកតសមកើង១៩:៩-១១

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  ការយកហបឹសញ្្ញ នៅកាន់ទីកករុងនយរ លូស្�មិ

 សៅសពលដដលសសច្ោវឌីោនឮថ្្ទាះរបស់អលូសបដសអដុមោន



ទំពវ័រ-274-សរឿងឆនការសពោសសោះ

ទទួលពពះពរដ៏អស្ច រ្យពីពពះសហើយរបស់ពគប់ដបបយ៉ងដដលគ្ត់មានពតរូវ

ោនចសពមើនសឡើងសោយស្រដតហឹបរបស់ពពះពទង់កាន់ដតមានពពះទវ័យចង់

នំាយកហឹបសនាះចលូលមកទីពករុងរបស់ពទង់កាន់ដត ល្ា ំង។បុ៉ដន្មុននឹងសសច្

ោវឌីហ៊ានពប្ុយនំាយកហឹបដ៏បរសុិទ្ធសនះចលូលមកពពះអង្គោនដញកពពះ

កាយរបស់ពទង់សៅចំសោះពពះជាមុនសិនពពមទំាងោនបង្្គ ប់ឱ្យពួកនាហមឺន

ទំាងអស់សៅក្ុងនគររបស់ពទង់ដញកខលាួនសគសចញពីការង្រ្ងសោកិយទំាង

ឡាយសហើយមិនឱ្យសធ្ើការទំាងឡាយណាដដលអាចនឹងទាញគំនិតរបស់

ពួកសគសចញពីការដញកខលាួនឱ្យោនបរសុិទ្ធសនះសឡើយ។ដលូសច្ះពួកសគក៏ោន

ដញកខលាួនសគឱ្យោនបរសុិទ្ធក្ុងសគ្លបំណងសដើម្ីនំាហឹបដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ពពះ

សៅកាន់ទីពករុងរបស់សសច្ោវឌី។«ដលូសច្ះោវឌីពទង់ក៏យងសៅនំាយកហឹប

ឆនពពះពី្ទាះអលូសបដសអដុមចលូលមកក្ុងពករុងរបស់ពទង់វញិសោយអំណរ..។

 «សគក៏នំាយកហឹបឆនពពះសយហលូវ៉ាចលូលមកោក់សៅកដនលាងសរៀបចំពតង់

កណ្ាលពតស្លដដលោវឌីោនដំសឡើងសពមាប់ហឹបសនាះរចួពទង់ថ្្យ

តង្្យដុតនិងតង្្យសមពតីសៅចំសោះពពះសយហលូវ៉ា»។

 ក្ុងពពះវហិាររបស់សសច្ស្ឡលូម៉លូនបនាទា ប់ពីសសច្ស្ឡលូម៉លូនោន

កស្ងពពះវហិារចប់សព្ពគប់សហើយពទង់ពបមលូលពួកចាស់ទំុឆនស្សន៍

អីុសស្ដអលនិងពួកអ្កដដលជាសមសលើអំបលូរទំាងបុ៉នាម នសហើយពួកអ្កដដល

ជាកំពលូលសលើវងសានុវងសេឆនពួកកលូនសៅអីុសស្ដអលទំាងអស់សដើម្ីនឹងនំាយក

ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា ្ងពពះសយហលូវ៉ាពីពករុងោវឌីសឡើងមក។មនុសសេទំាង

អស់សនះោនដញកខលាួនសគសៅចំសោះពពះសោយភាពបរសុិទ្ធឆ្លា្្លូរនិងការសគ្រព

ដ៏ពជាលសពរៅោនរមួដំសណើ រជាមួយពួកសង្ដដលោនដសងហឹបរបស់ពពះ។

«សគនំាយកហឹបឆនពពះសយហលូវ៉ាពពមទំាងពតស្លឆនពករុមជំនំុនិងសពគឿង

ពបោប់បរសុិទ្ធទំាងបុ៉នាម នដដលសៅក្ុងពតស្លសឡើងមក្ងរចួសសច្

ស្ឡលូម៉លូននិងពួកជំនំុស្សន៍អីុសស្ដអលទំាងអស់ដដលោនពបជំុគ្្មកឯ

ពទង់សគសៅជាមួយនឹងពទង់សៅពតង់មុខហឹបកំពុងដតបលូជាថ្្យសចៀមនិង

សគ្យ៉ងសន្ធឹកដដលនឹងរាប់ចំនួនមិនអស់សឡើយ»។



ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះនិងសជាគវាសនារបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-275-

 សសច្ស្ឡលូម៉លូនោនសដើរតាមគំរលូរបស់សសច្ោវឌីជាបិតាពទង់។គឺពទង់

ោនថ្្យតង្្យយញញាបលូជាដល់ពពះសរៀងរាល់៦ជំហាន(ពោំមួយដម៉ពត)។

ជាមួយនឹងការសពចៀងការពបគំតង្ន្ីនិងការពោរឰពិធីដ៏អធិកអធម«រចួពួក

សង្ក៏ដសងហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា ្ងពពះសយហលូវ៉ាចលូលសៅតមកល់ទុកសៅ

កដនលាងដដលបំរងុទុកឱ្យគឺសៅទីទទួលពពះបនទាលូលជាទីបរសុិទ្ធបំ្ុតពតង់សពកាម

ស្លា បឆនសចរលូបី៊នក្ុងពពះវហិារដ្ិតសចរលូបី៊នទំាងពីរពតោងស្លា បពីសលើកដនលាង

ដដលតមកល់ទុកហឹបសនាះសចរលូបី៊នក៏ពគបសៅពីសលើហឹបនិងសឈើដសង្របស់

ហឹប្ង»។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ស្ំយលូដអលទី២ជំពលូក៦:១២-១៩

ខចងចំា

ឥឡលូវសនះដភ្កអញនឹងសៅដតសបើកសហើយពតសចៀកអញនឹងសៅដតស្ទាៀងស្្ប់

សសចក្ីដដលសគអធិស្្ឋ នសៅទីសនះ។រោកសេពតទី២៧:១៥

ចន្ទ-៤ សមសា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឱពពះសយហលូវ៉ាជាពពះឆនស្សន៍អីុសស្ដអល

សអើយគ្ម នពពះឯណាឲ្យដលូចពទង់សឡើយសទាះសៅឆ្ទាសម�្ ងសលើឬសៅ

ដ្នដី្ ងសពកាមក្ីពទង់កាន់តាមសសចក្ីសញ្ញា និងសសចក្ីសប្ុរសដល់

ពួកោវបំសរ ើពទង់ដដលខំសដើរសៅចំសោះពទង់អស់ពីចិត្។

ពងសាវតាកសេពតទី១៨:២៣

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  នៅក្ងុកពះវិហាររបសន់សតេចស្�លូម៉ាលូន

 ទីបរសុិទ្ធដ៏រងុសរឿងបំ្ុតមួយពតរូវោនស្ងសង់សឡើងរចួជាសសសច

សៅតាមគំរលូដដលពពះោនបង្ហា ញដល់សោកម៉លូសសសៅសលើភ្ំសហើយបនាទា ប់ពី

សនាះមកសទៀតដល់សសច្ោវឌី។ទីបរសុិទ្ធដដលសៅសលើដ្នដីពតរូវោនសធ្ើ

សឡើងដលូចជាទីបរសុិទ្ធសៅស្ថា នសួគ៌។បដនថាមសៅសលើសចរលូបី៊នសៅសលើកំពលូល

សហើយសសច្ស្ឡលូម៉លូនោនសធ្ើជាសទវតាធំៗពីរសទៀតឈរសៅពគប់ទំាងដគមឆន

ហឹបតំណាងឱ្យសទវតាឆនស្ថា នសួគ៌ដដលរកសាចបាប់របស់ពពះជានិចច។ 



ទំពវ័រ-276-សរឿងឆនការសពោសសោះ

 សរាងឧសោស្សនាះមានសស្ភណភាពនិងភាពសសម្ើមរងុសរឿង

អស្ច រ្យរកដ្លាងមិនោនសឡើយ។ហឹបដ៏ពិសិដ្ឋពតរូវោនសគដសងយ៉ងមាន

រសបៀបសរៀបរយសោយក្ីសគ្រពជាឧឡារកិសហើយោនោក់សៅក្ុងកដនលាង

យ៉ងពតឹមពតរូវសៅ្ងសពកាមស្លា បឆនសទវតាសចរលូបី៊នដ៏ឆ្លា្្លូរពីរដដលឈរសៅ

សលើកពមាល។

 ពករុមអ្កចសពមៀងដ៏ពិសសសោនរមួសំសឡងគ្្ជាមួយនឹងឧបករណ៍

តង្ន្ីពគប់ពបសភទសដើម្ីសពចៀងសរសសើរតសមកើងដល់ពពះ។សហើយសៅសពលដដល

សំសឡងទំាងឡាយោនរណំ្គ្្ជាមួយនឹងឧបករណ៍សភលាងទំាងអស់ោន

ឮខទារ ទ្ា រោសសពញពពះវហិារោនអដណ្តពតដសតសៅសលើអាកាសោសសពញ

ទីពករុងសយរលូស្ឡិមពពកឆនសិរលី្អរបស់ពពះោនគង់សៅសពញក្ុងពពះវហិារ

ដលូចជាធ្លា ប់ោនបំសពញសរាងឧសោស្សៅពគ្មុនមកដដរ។

 «លុះពួកសង្ោនសចញពីទីបរសុិទ្ធមកវញិសនាះពពកក៏មកសពញក្ុង

ពពះវហិារឆនពពះសយហលូវ៉ាដល់សម៉លាះោនជាពួកសង្ឈរសធ្ើការង្រពំុោន

សោយសពោះពពកសនាះដ្ិតសិរលី្អឆនពពះសយហលូវ៉ាោនសៅសពញក្ុងពពះវហិារ

ឆនពពះអង្គសហើយ»។

 សសច្ស្ឡលូម៉លូនោនឈរសៅសលើរនាទា ដដលសធ្ើពីស្្ព ន់សៅពីមុខអាសនា

សហើយោនឱ្យពរដល់ពបជារាសស។្បនាទា ប់មកពទង់ោនលុតជង្គង់ចុះសោយ

សលើកពពះហសទំ្ាងសង្ងសៅសលើបងហាលូរសសចក្ីអធិោ្ឋ នយ៉ងសស្ម ះសមវ័ពគ

អស់ពីចិត្សៅពពះខណៈដដលពករុមជំនំុទំាងអស់ោនពកាបផ្ក ប់មុខដល់ដី។

បនាទា ប់ពីសសច្ស្ឡលូម៉លូនោនបញច ប់ការអធិោ្ឋ នរបស់ពទង់មកសភលាើងដដលជា

ការអស្ច រ្យរបស់ពពះោនធ្លា ក់មកពីសលើសម�សហើយោនបសញ្ះតង្្យយញញា

បលូជាសនាះសៅ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ពងសាវតាកសេពតទី១ជំពលូក៨:១-១១

ខចងចំា

ឥឡលូវសនះដភ្កអញនឹងសៅដតសបើកសហើយពតសចៀកអញនឹងសៅដតស្ទាៀងស្្ប់



ហឹបឆនសសចក្ីសញ្ញា របស់ពពះនិងសជាគវាសនារបស់ស្សន៍អីុសស្ដអល-ទំពវ័រ-277-

សសចក្ីដដលសគអធិស្្ឋ នសៅទីសនះ។រោកសេពតទី២៧:១៥

អង្គារ-៥ សមសា

ខព្រះគម្ពីរសពរាប់ព្លព រ្ឹក:ឱពពះឆនទលូលបង្គំសអើយសលូមស្្អៀងពពះកាណ៌

មកស្្ប់សលូមសបើកពពះសនពតពទង់ទតសមើលសសចក្ីខលូចបង់របស់សយើងខញាុំនិង

ទីពករុងដដលោនសៅតាមពពះនាមពទង់ដ្ិតសយើងខញាុំមិនដមនទលូលអង្រដល់

ពទង់សោយសពោះសយើងខញាុំមានសសចក្ីសុចរតិសទគឺសោយសពោះដតសសចក្ី

សមត្ាករណុាដ៏ធំរបស់ពទង់វញិ។ោនីដយល៩:១៨

អំណានពបចំាថ្ងៃ :  កំហងឹនននសចកតេីសញ្្ញ កតរូវោនោក់កំោងំ

 សោយស្រដតអំសពើោបរបស់ស្សន៍អីុសស្ដអលសសចក្ីវនិាស

ដដលពពះោនមានបនទាលូលថ្នឹងពតរូវសកើតសឡើងដល់ពពះវហិារពបសិនសបើរាសស្

របស់ពទង់ង្កដបរសចញពីពទង់សនាះពតរូវោនសសពមចរាប់រយឆំ្ាសពកាយមក

បនាទា ប់ពីពពះវហិារពតរូវោនស្ងសង់។ពពះពទង់ោនសនយាជាមួយនឹងសសច្

ស្ឡលូម៉លូនថ្ពបសិនសបើពទង់សៅដតរកសាសសចក្ីជំសនឿ ជ្ា ប់ខជាួនសហើយរាសស្

របស់ពទង់នឹងស្្ប់តាមពគប់ពកឹត្យវនិវ័យរបស់ពទង់សនាះពពះវហិារដដលសោរ

សពញសោយសិរលី្អសនះនឹងគង់វងសេសៅជាសរៀងរហលូតសៅក្ុងភាពដ៏រងុសរឿង

ដដលជាភស្ុតាងឆនពពះពរដ៏ចសពមើនរងុសរឿងនិងខ្ពង់ខ្ពស់ដដលសថាិតសៅ

សលើស្សន៍អីុសស្ដអលសោយស្រការស្្ប់បង្្គ ប់របស់ពួកសគចំសោះ

ពពះ។

 ភាពជាសឈលាើយសឹករបស់រាសសអីុ្សស្ដអលសោយស្រដតការបំោន

សៅនឹងពកឹត្យវនិវ័យរបស់ពពះនិងការពបពពឹត្ិអាពកក់របស់ពួកអីុសស្ដអល

ពពះសយហលូវ៉ាពទង់ោនសធ្ើឱ្យពួកសគទទួលការឈឺចាប់សោយពតរូវធ្លា ក់ខលាួនសៅ

ជាសឈលាើយសឹកសដើម្ីបនាទា បខលាួននិងោក់ទណ្ឌ កមមដល់ពួកសគ។មុនសពល

ដដលពពះវហិារពតរូវោនបំផ្លា ញពពះោនពោប់ឱ្យអ្កដដលមានសសចក្ីជំសនឿ

សស្ម ះពតង់ជាមួយនឹងពទង់ពីរបីនាក់ោនដឹងពីវាសនាអនាគតរបស់ពពះវហិារ

ដដលជាអំនួតរបស់ស្សន៍អីុសស្ដអលសនះសហើយដដលពួកសគោនថ្្យ



ទំពវ័រ-278-សរឿងឆនការសពោសសោះ

បង្គំរលូបសំណាកខណៈសពលដដលពួកសគកំពុងដតសធ្ើោបទាស់នឹងពពះជា

មាច ស់។ពទង់ក៏ោនសបើកសដម្ងឱ្យពួកសគស�ើញនលូវភាពជាសឈលាើយសឹករបស់

ស្សន៍អីុសស្ដអល្ងដដរ។សពលពពះវហិារពតរូវបំផ្លា ញពួកមនុសសេបរសុិទ្ធ

ោនយកហឹបដ៏បរសុិទ្ធរបស់ពពះដដល្ទាុកសោយផ្ទា ំង្មសោយកាន់ទុក្ខនិង

សពកៀមពកំយកសៅោក់ទុកយ៉ងសមាងា ត់សៅក្ុងរលូងភ្ំជាកដនលាងដដលរាសស្

អីុសស្ដអលមិនអាចរកស�ើញសោយស្រដតអំសពើោបរបស់ពួកសគសហើយពួក

សគមិនអាចស្្រសឡើងវញិោនសឡើយ។ហឹបដ៏ពិសិដ្ឋសនាះសៅដតោនោក់

កំោំងរហលូតមកដល់សព្ឆ្ងាសនះ។តំាងពីពតរូវោនសគោក់ទុកសោយសមាងា ត់

មកសគមិនដដលោនស�ើញហឹបសនាះសទៀតសឡើយ។

បទគម្ពីរសពមាប់សពលោងា ច៖ពងសាវតាកសេពតទី២ជំពលូក៧:១៤

ខចងចំា

ឥឡលូវសនះដភ្កអញនឹងសៅដតសបើកសហើយពតសចៀកអញនឹងសៅដតស្ទាៀងស្្ប់

សសចក្ីដដលសគអធិស្្ឋ នសៅទីសនះ។រោកសេពតទី២៧:១៥


