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    បុពវាកថា 

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

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

                   នាយកោឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា



    រាតិកា
 

     ចំណងដជើងដមដ�ៀន    កា�ប�ដិចឆេទ    ទំពម័�
១. ស្សនអ៍ុីម្ស្ថអ�រានដភលែចថាខលែួនជារាសស្ត�បស់ម្ពះ ២៦ ្្ូ - ១ មករា  ១  
២. បញ្ហា ថនកា�ដឹកនា�ំបស់អុីម្ស្ថអ�   ២ - ៨ មករា  ៩
៣. ដព�ថដ�ជីេតិ�បស់ដោកអ្កដួ���ំ  ៩ - ១៥ មករា     ១៧
៤. ្លែូេដ�ំ៏រាក     ១៦ - ២២ មករា    ២៥
៥. ម្ពះថនដសចក្តីសុខស្ន្ត    ២៣ - ២៩ មករា   ៣៣
៦.កា�ថកលែងដ្វាើជាម្ពះ     ៣០  មករា - ៥ កុម្ភៈ  ៤១
៧. ជនជាតិអាសដស៊ើ�ម្តរូេដួ���ំ   ៦ - ១២ កុម្ភៈ   ៤៩
៨.ចូ�កំស្ន្តចិត្តរាសស្ត�បស់អញ    ១៣ - ១៩ កុម្ភៈ       ៥៧
៩. ដចញដៅបដម្មើ និងជួយ��សដសង្គ ះ    ២០ - ២៦ កុម្ភៈ                       ៦៥
១០.ដ្វាើដ�ឿងថដ�មនិអាចដៅ�ចួ   ២៧ កុម្ភៈ - ៥ មនីា                    ៧៣
១១.យកជម័យដ�ើដសចក្តីអាម្កកដ់ោយដសចក្តីម្សឡាញ់ ៦ - ១២ មនីា  ៨១
១២. បុគគ�រ្ាកថ់ដ�ដយើងម្តរូេកា�បំ្ុត   ១៣ - ១៩ មនីា     ៨៩
១៣. ភពថ្នដី្្មី     ២០ - ២៦ មនីា  ៩៧
១៤. អំណានសម្រាបដ់�ើកម្រាកដ់ង្វា យ                        (សបបាតហ៍ទី១-១៣)    ១០៥-១១៧

កំណតច់ំណាំ៖

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

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

សមាសភាពអ្នករ�ៀបចំរសៀវរៅសបបាតហស៍្គូល

បកថម្បដោយ៖ ដោកម្គរូ ធីម ប៊នុរធឿន
ថកសម្មរួ�ដោយ៖ ដោកម្គរូ ញាន ចំរ�ើន  និង  ដោកម្គរូ រពជ្រ សរុេង
ជំនួយកា�អក្ខរាេ�ិុទធាដោយ៖ អ្កម្គរូ បម៉ ចន្ី
�ចនាម្កប និងដ�ដៅដោយ៖ ដោកសស គឹមរសង និង ដោកថន សកវសាង
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 ដសៀេដៅមគគដទសកសិ៍កសាម្ពះគម្�ីដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា សំរាបម់នុសសេចាស់ដនះ ម្តរូេរានដ�ៀបចំ 
ដ�ើង ដោយកា�យិ�ម័យមគគដទសកសិ៍កសាម្ពះគម្�ី សំរាបម់នុសសេចាស់�បស់ស្្ថ បម័នម្ពះេហិា�ដសដេនដដយ៍
អាតដ់េនទីសទាកំពូ� (ពិភពដោក)។ កា�ដ�ៀបចំដសៀេដៅមគគដទសកដ៍នះ ស្ថិតដៅដម្កាមកា�ដឹកនាទូំដៅ 
�បស់គណភៈករា្ម ្ិកា�ដរាះពុម្្សាយដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា ថដ�សរាជិកថនគណភៈករា្ម ្ិកា�ដនះ បដម្មើជា
អ្កម្បឹកសាដយប�់ថនកា�ពិនិត្យ ថកសម្មរួ�។ ដសៀេដៅមគគដទសកថ៍ដ�រានដរាះពុម្ដនះ ឆលែុះបញ្ចា ំង
កា�្្ត�់ដយប�់�បស់គណភៈករា្ម ្ិកា�ថនកា�វាយតថមលែជាស្ក� និងរានឯកភ្ពពីគណភៈករា្ម ្ិកា�
្សេពវា្សាយ ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា ដហតុដូដច្ះដសៀេដៅដនះ មនិឆលែុះបញ្ចា ំងពីគំនិត ឬ ទសសេនភៈ�បស់អ្កនិពនធា 
ថតរ្ាកឯ់ង (ឬដម្ចើននាក)់ ដនាះដ�ើយ។ 

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

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

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



ដោកដអស្យរានស�ដស�ខម្ពះគម្�ីមយួចំនួនថដ�រានភ្ព�្�ីបាញបំ្ុតក្ុងម្ពះគម្�ីទ្ងំមូ�។ 
ដោកពិតជាអ្កស�ដស�ម្ពះគម្�ីដរ៏ានឥទធាិព�រ្ាក។់ ដសៀេដៅ�បស់ដោករានអត្ថនម័យម្ជា�ដម្រៅ និង
ដោ�ដពញដៅដោយក្តីសង្មឹដម៏ហិរា។ ដហារាដអស្យរាននាមំកនូេដសចក្តីសនយាដអ៏ស្ចា �្យពីម្ពះជារាចា ស់ 
មកដ�់ដយើងរា�់គ្ា។ ដនះគឺជាឧទ្ហ�ណ៍មយួចំនួនថដ�ដោករានកតម់្តាក្ុងម្ពះគម្�ី៖ «ម្ពះជារាចា ស់ 
គងដ់ៅជាមយួដយើង» (ដអស្យ ៧៖១៤)។ «ម្ពះម្ទងម់្បទ្នបុម្តា១មកដយើងដហើយ ឯកា�ម្គបម់្គងនឹង
ដៅដ�ើស្្ម �បស់បុម្តដនាះ» (ដអស្យ ៩៖ ៦) «ថតម្ទងម់្តរូេ�បសួ ដោយដម្ោះអំដពើ��ំង�បស់ដយើង កម៏្តរូេ 
វាយជា ំដោយដម្ោះអំដពើទុចចា�តិ�បស់ដយើងដទ ឯកា�វាយផ្ចា �ថដ�នាឲំ្យដយើងរានជាដមម្តី ដនាះរានធាលែ ក ់ដៅ 
ដ�ើម្ទង ់ដហើយដយើងរា�់គ្ារានដម្រាសឲ្យជា ដោយស្�ស្្ម�ោំតដ់ៅអងគម្ទង»់ (ដអស្យ ៥៣៖៥)។

ោក្យទ្ងំឡាយដនះរាន�ដំ�ចដចញជា�ូបភ្ពដ្សេងៗដៅក្ុងគំនិត�បស់ដយើង។ ោក្យដពចន ៍ថដ� 
រានភ្ពដខសាយ ដ�ចដចញជា�ូបភ្ពថដ�រានភ្ពម្សពិចម្សពិ� ថតឯោក្យដពចនថ៍ដ�រានឥទធាិព� 
វារាននាមំកនូេ�ូបភ្ពថដ�ម្បត្យកសេចបាស់េញិ។ ដោយស្�មូ�ដហតុទ្ងំដនះដហើយ រានជាោក្យដពចន ៍
�បស់ដោកដៅថតរានឥទធាិព�ប៉ាះោ�់ដ�់ចិត្តដយើងម្គបគ្់ារាបោ់នឆ្់្បំនាទា បពី់គាតរ់ានស�ដស�វា�ចួ។

ដោកដអស្យរានស�ដស�កំណាព្យ១ស្តីអំពីរាេបំដ� ើថដ��ងទុក្ខរ្ាក ់(ដអស្យ ៥២៖១៣–៥៣៖១២)។ 
ដៅក្ុងកំណាព្យដនះ ដោក្្ត�់ឱ្យដយើងនូេកា�យ�់ដឹងយ៉ា ងចបាស់ ជាងអ្កនិពនធាដថទ ដទៀត  ដៅក្ុងគម្�ី - 
សញ្ញា ចាស់ ស្តីអំពីម្ពះអងគសដសង្គ ះថដ�នឹងម្តរូេយងមក។ កំណាព្យដនះជាដហតុ្�មយួ ថដ�នាឲំ្យអ្កជំនាញ
ខាងម្ពះគម្�ីរានោកដ់ ្្ម ះដោកដអស្យជាអ្ក្សេពវា្សាយដំណឹង�្ថនគម្�ីសញ្ញា  ចាស់។
      ដអស្យករ៏ានពណ៌នាម្រាបដ់យើងអំពីម្គាអនាគតថដ�។ គាតរ់ានម្បកាសថាដស្តចសីុ�ូសនឹងវាយនគ� 
រាប៊�ូីន  ក្ុង  សសង្គ ម �យភៈដព�១៥០ ឆ្្មំុននឹងវាដកើតដ�ើង (ដអស្យ ៤៤៖២៨–៤៥៖៦)។ ស្�ដ៏
ពិដសសស្តីអំពីអនាគតដនះពិតជារានឥទធាិព�ខាលែ ងំណាស់។ ប៉ាុថន្ត ករ៏ានអ្កជំនាញម្ពះគម្�ីមយួចំនួន
រានបដិដស្មនិដជឿដ�ើស្�ដនះថដ�។ ដូដច្ះពួកដគរាននាមំកនូេគំនិតមយួដទៀតដដើម្ ី«ពន្យ�់» អំពី 
�ដបៀបថដ�ដោកដអស្យអាចដឹងពីដព�អនាគត មុនដព�ថដ�វាដកើតដ�ើង។ អ្កេភិ្គម្ពះគម្�ី-

ចូរកំសាន្តចិ្្ត

រាសស្ត

របសេ់ញ



ទ្ងំដនះដជឿថា រានបុគគ�រ្ាកដ់ទៀតថដ�រានដ ្្ម ះដូចគ្ានឹងដ ្្ម ះ�បស់ដោកដអស្យថដ� ថដ� 
បុគគ��ូបដនះរាន�ស់ដៅជាង ១៥០ ឆ្្បំនាទា បពី់ដោកដអស្យដំបូង។ ដូដច្ះដោកដអស្យទីពី�ដនះ
រានស�ដស�ស្�ពិដសសមយួចបាបស់្តីអំពីដស្តចសីុ�ូស ដម្កាយពីម្ទងរ់ានវាយបំផ្លែ ញនគ�រាប៊�ូីន�ចួ
ដហើយ។ អ្កេភិ្គទ្ងំដនះរានបង្ហា ញថា ពួកដគពិតជាគា្ម នជំដនឿដ�ើម្ពះគម្�ី ឬ កជ៏ំដនឿដ�ើម្ពះថដ�
អាចម្ជាបដឹងពីអនាគតដនាះដទ។ ប៉ាុថន្ត ឯដយើងរា�់ថដ�ជាអ្ករានដសចក្តីជំដនឿដ�ើម្ពះ�បស់ម្ពះគម្�ី
រានស្គ �់ចបាស់ជាងដគេញិ។
       ដយើងស្គ �់ោក្យដពចន�៍បស់ដហារាដអស្យ ប៉ាុថន្តដតើដយើងអាចដឹងអវាីខលែះអំពីដ�ឿងរា៉ា េជីេតិ�បស់គាត?់ 
ដតើដយើងរានដឹងអវាីខលែះអំពីដព�ដេោថដ�គាត�់ស់ដៅ អ្ិស្ឋា ន និងស�ដស�ម្ពះគម្�ី? ចម្កភពអាសដស៊ើ� 
ជាចម្កភពមយួថដ�រានម្គបម់្គងដៅដ�ើថដនដី ម្កេ�់ម្សរុកយូោ ក្ុងម្គាថដ�ដោកដអស្យដៅ�ស់
រានរានជីេតិដៅដ�ើយ។ ម្បជាជនទ្ងំឡាយដៅជំនានដ់នាះដឹងថា ពួកអាសដស៊ើ� ពិតជាដោ�ដៅចំដោះ 
សម្តរូេ�បស់ពួកដគណាស់។ ដហតុដនះដោកដអស្យពិតជា�ស់ដៅក្ុងម្គាដ�ំ៏រាកណាស់។ ដ�ឿង ថដ� 
អាម្កកជ់ាងដនះដៅដទៀតដនាះគឺ ពួកស្សនយូ៍ោដៅថតបន្តដ្វាើរាបថ្មដទៀតក្ុងដព�ដនាះ។ កា��ងទុក្ខ 
និងកា�ឈចឺាបគ់ឺដកើតរានដៅម្គបទិ់សទី។ ដោកដអស្យករ៏ានម្រាបដ់�់ម្បជាជាតិ�បស់ខលែួនដអាយ
ខំសំ�ឹងដមើ�ដៅឯម្ពះេ�បិតា ថដ�ម្ទងគឺ់ជាម្ពះ
ដប៏�សុិទធា�បស់ស្សនអ៍ុីម្ស្ថអ� ជាម្ពះ ថដ� 
រានបដងកើតថ្ទាដមឃនិងថ្នដី និងជាម្ពះថដ�ស្គ �់ 
រាសស្ត�បស់ម្ទង ់ដៅតាមដ ្្ម ះ�បស់ដគរ្ាក់ៗ ។ 
ម្ពះអងគរានសនយាថានឹងសដសង្គ ះរាសស្តម្ទងពី់ - 
ដសចក្តីអន្តរាយ ម្បសិនដបើពួកដគម្ពមស្្ត បប់ង្គ ប ់
តាមម្ទង។់
       ដហារាដអស្យករ៏ាន្្ត�់ឱរាទដ�់ដស្តចជាដម្ចើនអងគ្ងថដ�។ ដោករានប ជ្ូ នស្�ពិដសសមយួ
ចបាបដ់ដើម្ជូីនដំណឹងដ�់ដសដេចដហដសគា ដៅម្គាថដ�កងទម័ពអាសដស៊ើ�រានដ�ើកទម័ពមកវាយយកម្ករុង
ដយ�ូស្�ិម។ ោក្យដពចន�៍បស់ដហារាដអស្យពិតជាម្ពះបនទាូ��បស់ម្ពះថមន។ ម្ពះបនទាូ�ទ្ងំដនះ
រាននាមំកនូេថាមព�និងក្តីសង្មឹដ�់ដស្តចដហដសគា។ បនាទា បម់កដស្តចដហដសគា ករ៏ានដសចក្តីជំដនឿ 
ទុកចិត្តដ�់ម្ពះជារាចា ស់ ក្ុងកា�ជួយ��សដសង្គ ះម្ករុងដយ�ូស្�ិម។ ដតើនឹងរានអវាីដកើតដ�ើងម្បសិនដបើដស្តច
អងគដនះមនិទុកចិត្តដ�ើម្ពះ ក្ុងកា�ជួយ��សដសង្គ ះម្ទងនិ់ងម្បជាជន�បស់ម្ទងពី់ពូកអាសដស៊ើ�? ដព�ដនាះ 
ពួកអាសដស៊ើ�នឹងកំដទចម្ករុងដយ�ូស្�ិម និងជនជាតិយូោដចា�ទ្ងំម្សរុង ដោយគា្ម នបនសេ�់ទុកឲ្យ
ជនជាតិយូោណាមយួដៅដសសស�់រានជីេតិដ�ើយ ដហើយម្ពះអងគសដសង្គ ះថដ�នឹងម្តរូេយងមកតាម
សនយា កម៏និអាចចាបក់ំដណើ តមករានថដ�។
       ម្តីរាសដនះ ដយើងនឹងពិនិត្យដមើ�អំពីដំដណើ �ដ�ឿង�បស់ដោកដអស្យ ោក្យដពចន�៍បស់ដោក 
សមម័យកា��បស់ដោក និងបញ្ហា ថដ�ដោកជួបម្បទះក្ុងម្គាដនាះ។ ជាងដនះដៅដទៀតដនាះ ដយើងនឹង
ដ្វាើកា�ពិនិត្យដមើ�ម្ពះ�បស់ដោកដអស្យ ថដ�ម្ទងរ់ានរានបនទាូ�ម្រាបដ់�់រាស្ត�បស់ម្ទងថ់ា «កំុឲ្យ 
ខាលែ ចដ�ើយ ដ្តិអញរានដោះឯងដហើយ អញរានដៅចំដ ្្ម ះឯង ឯងជា�បស់្ងអញ» (ដអស្យ 
៤៣៖១)។ បងប្ូនសងៃួនភ្ងៃ ជាទីម្សឡាញ់ដអើយ ថ្ងៃដនះ ម្ពះជារាចា ស់ម្ទងរ់ានបនទាូ�នូេោក្យទ្ងំដនះមក
កានដ់យើងរា�់គ្ាដហើយ។
 ដោកបណិ្ត � ៉ាយ ថជនី ជាអ្កជំនាញខាងភ្ស្ដហដម្ពើ�មយួ�ូប។ ដោកបដម្ងៀនគម្�ីសញ្ា
ចាស់ថនមហាេទិយា�ម័យដទេេទិយាថនគណភៈនិកាយដសដេនដដយអាតដ់េនទីសទានាស្ក�េទិយា�ម័យ ថអនម្្រូេ 
ថន�ដឋាមឈិថីហគន ។ 

ម្ពះអងគរានសនយាថានឹងសដសង្គ ះរាសស្តម្ទងពី់ - 
ដសចក្តអីន្តរាយ ម្បសិនដបើពួកដគម្ពមស្្ត បប់ង្គ ប ់
តាមម្ទង។់



មតិស្្ថ បនាសម្រាបក់ា�សិកសា 
ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា

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

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

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

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

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

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

៥-  ដៅថ្ងៃប�សុិទធា (ថ្ងៃដៅ�)៍ គឺជាដព�ថដ�ដយើងពិភ្កសា ចូ��មួថចកចាយ  ពីចំដណះដឹង ថដ�  
 ដយើងរានសនសេមំ្រាមំយួថ្ងៃមកដហើយ។ សូមកតច់ំណាំថាដៅថ្ងៃប�សុិទធាគឺជាដព�ពិភ្កសា  
 (ភ្គដម្ចើនរាន�យភៈដព� ៤៥-៦០នាទី) ដូដច្ះ ដព�ដេោដនះមនិថមនជាដព�ថដ�អ្ក 
 ដឹកនាថ្ំាកដ់មដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា  បដម្ងៀនថតឯងដ�ើយ ដហើយដព�ដនាះកម៏និថមនជាដព�

 
 អ្ិបបាយថដ� ្ទាុយដៅេញិ គឺជាដព�ថដ� សរាជិកចូ��មួទ្ងំអស់ អាចបដ ច្ាញដយប�់  
 និងថចកចាយកា�យ�់ដឹង តាម�យភៈកា�សិកសាដៅក្ុងសរា្ត ហ៍ដនាះ។ ដបើដ្វាើដូដច្ះដនាះដយើង  
 នឹងរានអំណ� ម្ពមទ្ងំរានម្ពះព�ថនកា�យ�់ដឹងអំពីម្ពះបនទាូ�ម្ទង។់ ដៅដព�ថដ� ដព�  
 ដេោដចះ ថតកនលែងហួសដៅ ដោកអ្កនឹងរានដ�ៀនម្ពះគម្�ីចបទ់្ងំមូ�ដោយមនិដឹងខលែួន។

សូមម្ពះជារាចា ស់ម្បទ្នម្ពះព�ដប៏�បិូ�ដ�់បងប្ូនទ្ងំអស់គ្ា!

 គណភៈកម្មកា�ដ�ៀបចំដសៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាជាភ្ស្ថខ្ម�



តគពីសាទា នកិច្ច និងការបរចិ្្ច គតទព្យសម្ប្្តិថ្វា យតពរះ
គ រ្ីស្ទា នកិច្្ច ឺជារប�ៀ�រស់បៅរ�ស់មនុស្សដែលទទួលប�ឿគ្រះបេសូ៊វគ្រីសទាថាជា

គ្រះអម្្ច ស់សុខចិត្តបែើរតាមគ្រះអង្គនិងប្វើជាភ្នា ក់ងាររ�ស់គ្រះអង្គ
កនាុងការចាត់ដចងកិច្ចការនិងគទ្្យសម្បត្តិរ�ស់គ្រះអង្គបៅបលើដែនែរីបនរះ។

ដោកដម្សៀន ដម្សៀ និងអ្កនាងយួនមយួគា ជាប្តី-
ម្បពនធានឹងគ្ាថដ�រានកូនបីនាក។់ ម្បពនធាដជឿដ�ើ 
ម្ពះដយសូ៊េមុន។ ដម្កាយពីម្ពះរានជួយ��សដសង្គ ះ
កូនម្សីពីដម្គាះថ្ាកច់រាច� ប្តីករ៏ានដជឿម្ពះដយសូ៊េ 
ថដ�។ ទ្ងំពី�នាកក់ម៏្សរុះម្សរួ�គ្ាក្ុងកា��កសាថ្ងៃ 
ប�សុិទធានិងថាវា យដង្វា យ១០ហូត១ដ�់ម្ពះ។ 
ដោកដម្សៀនដម្សៀដជឿថា ម្ពះជារាចា ស់ម្ទងម់្ជាប
ពីអវាីៗទ្ងំអស់ថដ�ម្ទងនឹ់ងម្បទ្នដ�់ដោក។ 
ដោយស្�ភ្ពដស្្ម ះម្តង�់បស់ពួកគាត ់ម្ពះរាន 
ម្បទ្នព�ដ�់ម្គរួស្��បស់ពួកគាតយ់៉ា ងដម្ចើន។

ដោកឈូកប៊និ ម្ករុមជំនំុដៅដខត្តតាថកេ៖ «ខំុ្សូម

ដ�ើកទកឹចតិ្តដ�់ម្ករុមជំនំុទ្ងំអស់ឲ្យដស្្ម ះម្តង់

ចំដោះម្ពះតាម�យភៈម្រាកដ់ង្វា យ។ កំុ�ងច់ាទំ្�់

ថតរានអា�ម្មណ៍ចងថ់ាវា យដទើបថាវា យដនាះដ�ើយ។ 

ដោយស្�ខ្ុ ំរានយកឈះ្ដ�ើដសចក្ត�ី្ងួ ម្ពះ

រានម្បទ្នម្ពះព�ម្ត�បម់កខ្ុ ំេញិ។ ចូ�ទពីងឹដ�ើ  

ម្ពះ ម្ទងន់ងឹជួយ��ដោកអ្កឲ្យឈះ្ដ�ើដសចក្ត-ី

�្ងួរាន។ ខ្ុ ំសូមអ�គុណដ�់ម្ពះអងគថដ�

ម្ទងរ់ានម្បទ្នព�ដ�់�ូបខ្ុ ំ»។

ដោកម្ពំ សុេណ្ណ

ដោកម្ពំ សុេណ្ណ  េ ម័យ៣០ឆ្្ ំម្ករុមជំនំុ ដៅ រាជ -
ធានីភ្ដំពញ ដជឿថា អវាីៗទ្ងំអស់សុទធាថតជា �បស់ 
្ងម្ពះ ឯមនុសសេេញិដម្បៀបដូចជាចំហាយទឹក
ថដ�រានថតមយួថភលែត�ចួរាតដ់ៅេញិ។ ដោក
ដស្្ម ះម្តងច់ំដោះម្ពះជារាចា ស់តាម�យភៈកា��កសា
ថ្ងៃប�សុិទធា និងកា�ថាវា យដង្វា យ១០ហូត១ និង 
ដង្វា យសទ្ធា ។ ជា�ទធា្� ម្ពះជារាចា ស់រាន
និងកំពុងម្បទ្នព�ដ�់ដោក និងម្ករុម ម្គរួស្� 
ជា ប�បិូ�។

ម្ករុមម្គរួស្�ដោកដម្សៀនដម្សៀ ដៅភ្ដំពញ

ដោកឈូកប៊និ



1 

សាសន៍អ៊ីស្សាអអលបានភ្លេចថាខលេលួនជារាសស្ររបសស់្្រះ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ី៦ខែធ្នូឆ្្២ំ០២0

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សអសាយ១;សអសាយ៥៖១-៧។

ែចងចា៖ំ«ព្រះសយហនូវ៉ា ពទងរ់ានព្រះបន្នូលថាមកចុរះសយើងនងឹ្ភិាកសាជាមយួគ្្សោរះសបើអំស ើ្ប្បរបស់
ឯងដនូចជា្ណ៌ពកហមខទងកស៏ោយគងខ់ែនងឹប្នសដនូចហមិៈសោរះសបើពកហមស អ្ៅ កស៏ោយគងខ់ែនងឹប្ន
ដនូចជាសោមសចៀមវញិ»(សអសាយ១៖១៨)។

 ពបសិនសបើសោកអក្សបើកឡានសៅពបសទសសអៀកឡង់សលើផ្នូវលំែនូចៗតាមែំបនជ់នបទសោក
អក្ពបខហលជានងឹអាចស�ើញសែ្វសគ្សដើរោងំហ្វនូងៗ។រានសែ្វសគ្ជាសពចើនកបាលខែងខែសដើរបទិផ្នូវកក
កុញសៅស្ល្កួវសដើរឆ្ងកាែផ់្នូវសដើម្សីឆ្្រះសៅកានស់ពកាលរបស់វ។សែ្វសគ្ោងំសនរះប្នដងឹយ៉ា ងចបាស់
ថា្កួវនងឹពែរូវសៅទណីាសបើសោរះបជីាគ្មា ននរណាដកឹនាំ្ កួវកស៏ោយ។្ួកវនងឹសដើរសឆ្្រះសៅកានស់ពកាល
របស់រាចា ស់វ។សែ្វសគ្ោងំសនរះ្ិែជាដងឹថា្កួវជាកមមាសិទ្ធរិបស់អក្ណានងិដឹងថាអក្ណាជារាចា ស់របស់
្កួវ។
 ពបសិនសបើរានសកមាងពបរុសែនូចណារ្ាកប់្នសដើរវសង្វងប្ែស់ៅក្ុងហាងណាមយួសនារះសកមាងែនូចសនារះ
នងឹខពសកសឡើងថា«ប្ែរ់ា៉ា កែ់្ុ សំហើយ!»សកមាងពបរុសសនរះពបខហលជាមនិដងឹថារាតា យរបស់ែ្ួនសៅទណីាខមន។
សហើយពបខហលជារានរាតា យដថទសទៀែជាសពចើនកស៏ៅក្ុងហាងសនរះខដរ។ប៉ាុខនតាសោរះជាយ៉ា ងសនរះកតាីសកមាងពបរុស
ែនូចសនរះវពប្កដជាចំណាបំ្នយ៉ា ងចបាស់ថាសសតាីមយួណាជារាតា យរបស់វ្ិែ។
 យ៉ា ងណាមញិជនជាែយិនូោមនិដងឹថាែ្ួនជាកមមាសិទ្ធរិបស់អក្ណាសទ។្កួសគស្ច្អស់សហើយ
ថា្កួសគជាោសសតារបស់ព្រះខដលរានកចិចាព្មសព្ៀង្សិសសជាមយួគ្្។ដនូសចរ្ះសហើយ្ួកសគ្ិែជាមនិដងឹ
ថាែ្ួនជានរណាសអាយពប្កដសឡើយ។«សម�នងិខផនដសីនូមសាតា ប!់ព្រះអរាចា ស់រានព្រះបន្នូលថា៖‘ឱសាថា នសួគ៌
សអើយចនូរសាតា ប់ សហើយខផនដសីអើយចនូរសផៀ្ងពែសចៀកចុរះដ្ែិព្រះសយហនូវ៉ា ពទងប់្នរានព្រះបន្នូលសហើយថា
អញប្នចញិចា ឹមបបី្ចរ់កសាកនូន ខែវោល់គ្្ប្នបរះសប្រនងឹអញវញិ។ឯសគ្វសាគា ល់រាចា ស់ សហើយោកស៏ាគា ល់
ស្នូករបស់រាចា ស់វខដរប៉ាុខនតាអុីពសាខអលមនិសាគា ល់សសារះោសសតាអញមនិ្ចិារណាសទ’»(សអសាយ១៖២,៣)។
 សប្តា ហ៍សនរះសយើងនងឹ្និែិ្យសមើលននូវ្ន័្ធកិចចារបស់ព្រះជារាចា ស់ កុ្ងការជួយ��រឮំកោស់សែឿនោសសតា
របស់ពទងស់អាយដងឹថា្កួសគជាកមមាសិទ្ធរិបស់ពទង។់

សមសរៀនទី១ ២៦ធ្នូ-១មកោ



2ថ្្ងអាទិែ្យ ២៧ធ្នូ

ថផ្សម�និងខផនដីសអើយចនូរសផ្ៀងពែសចៀកសាតា បចុ់រះ

 កណ្ឌ គម្រីរបស់សហាោសអសាយសផតាើមសសចកតាីសឡើងសោយការបរយិយពប្បស់យើងថាអ្កនិ្ន្ធ
របស់កណ្ឌ គម្រីសនរះគឺ«សោកសអសាយជាកនូនរបស់សអម៉ាុស»(សអសាយ១៖១)។ព្រះពទងប់្នពបោន
ព្រះបន្នូលរបស់ពទងដ់ល់សហាោសអសាយសៅក្ុង «សុបិននិមែិតាដ៏្ ិសសសមយួ» (សអសាយ ១៖១)។
សុបិននិមែិតារបស់សហាោសអសាយប្ន្ិ្ណ៌នាអំ្ីអ្វីខដលនឹងពែរូវសកើែរានសឡើងចំសោរះ «ពសរុកយនូោស
និងពករុងសយរនូសាឡិម»ក្ុងពគ្របស់«សសតាចអនូសសៀសសសតាចយ៉ានូថាមសសតាចសអហាសនិងសសតាចសហសសគ្
ខដលជាសសតាចរបស់ពសរុកយនូោ» (សអសាយ ១៖១)។ កណ្ឌ គម្រីសនរះកប៏្នសរៀបោបព់ប្បស់យើងផង
ខដរថាព្រះបន្នូលរបស់ព្រះតាមរយៈសោកសអសាយគឺទុកសពរាបខ់ែពបជា្លរដ្ឋក្ុងពបសទសរបស់
សោកក្ុងជំនានខ់ដលសោកប្នរស់សៅប៉ាុសណាណ រះ។ សោកសអសាយប្ននិយយសៅកាន់្ លរដ្ឋរបស់
សោកសតាីអំ្ីជីវែិខាងឯព្លឹងវញិ្ញា ណរបស់្ួកសគនិងអំ្ីអ្វីខដលនឹងពែរូវសកើែរានសឡើងចំសោរះសគសៅ
ក្ុងពគ្ខាងមុែ។
 សោកសអសាយគឺជាសហាោរ្ាក។់រឯីសហាោគឺជាអ្កនាសំារដ៏្ ិសសសរបស់ព្រះសៅកានោ់សសតា
របស់ពទង។់ សោកសអសាយប្នបំសរ ើ្ ន័្ធកិចចាថា្វ យព្រះ សៅក្ុងជំនានរ់បស់សសតាចោងំបនួខដលរានស ម្ា រះ
បរយិយក្ុងព្រះគម្រីសអសាយ ១៖១។ សសតាចោងំបនួអងគាសនរះប្នជួយ��សយើងសអាយដឹងថា សោកសអសាយ
ប្ននិយយសៅកានម់នុស្សខដលរស់សៅក្ុងជំនានស់សតាចោងំសនរះ។សយើងអាចសិកសាអំ្ីសរឿងោ៉ា វបខនថាម
សទៀែសចញ្ីព្ឹែតាិការណ៍ខដលប្នសកើែសឡើងសៅក្ុងជំនានស់នារះក្ុងបទគម្រី្ងសាវតារក្សពែទី២ជំ ន្ូក
១៥-២០និងបទគម្រីរប្ក្សពែទី២ជំ ន្ូក២៦-៣២។
 សនូមអានែគម្រីសអសាយ ១៖២។ សែើអ្វីជាព្រះបន្នូលខដលសយើងប្នសរៀនសៅក្ុងែសនរះ?
សែើព្រះវរបិតាពទងរ់ានព្រះបន្នូលសតាីអំ្ីអ្វីសៅក្ុងែសនរះ? សែើសយើងអាចសមើលស�ើញគំនិែដខដលសនរះ សលច
សឡើងតាងំ្ីសដើមដំបនូង រហនូែដល់ទីបញចាបថ់នពបវែតាិសាសសតាព្រះគម្រីយ៉ា ងដនូចសមតាច? សែើសរឿងដខដលសនរះសកើែ
សឡើង្ិែពប្កដខដលឬសទចំសោរះព្រះវហិារពគិសតាសាសនាស្្វថ្្ងសនរះ?ចនូរ្ន្យល់។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សែើសោកអ្ករានដឹងសទថាសាររបស់សហាោសអសាយសផតាើមសឡើងសោយោក្យថា«ឱសាថា នសួគ៌
សអើយ(ថផ្សម�)ចនូរសាតា ប់សហើយខផនដីសអើយចនូរសផ្ៀងពែសចៀកចុរះ»(សអសាយ១៖២)ចនូរសពបៀបសធៀប
ែគម្រីសចាទិយកថា ៣០៖១៩ និងែគម្រីសចាទិយកថា ៣១៖២៨? សែើព្រះជារាចា ស់ចងរ់ានព្រះបន្នូល ថា
សាថា នសួគ៌(ថផ្សម�)និងខផនដី្ិែជាអាចសាតា បនិ់ងយល់ប្នឬអី?្ិែជាអែស់ទ!ព្រះពទងស់ពបើពប្ស់
ោក្យស្ចនោ៍ងំសនរះសដើម្ឱី្យសយើងយកចិែតាទុកោក។់ ពទងរ់ានព្រះហឫទយ័ចងឲ់្យសយើងសាតា បស់ោយយក
ចិែតាទុកោកន់នូវអ្វីខដលពទងប់្នរានបន្នូល។
 សៅក្ុងយុគសមយ័របស់គម្រីសសដេចនានាខដលរានអំណាចខដលមក្ីែំបនចុ់ងបនូោ៌ពបសទស
្ួកសគសពចើនខែសធ្វើកិចចាព្មសព្ៀងជាមយួសមដឹកនាថំនពបសទសោងំឡាយខដលទនស់ែសាយជាងែ្ួន។ សសតាច
ខដលរានឥទ្ធិ្លកានខ់ែខ្ាងំសគប្នអំោវនាវសអាយព្រះរបស់ែ្ួនសធ្វើជាសាក្សដីល់សគ។ចុរះសហែុអ្វីប្ន
ជាសសតាចពទងស់ធ្វើខបបសនរះ?សនារះកស៏ោយសារខែពទងច់ងប់ង្ហា ញថាព្រះនឹងោកទ់ណ្ឌ កមមាដល់អ្កណាខដល
រសំោ្សៅកិចចាព្មសព្ៀងសនារះ។ដនូចគ្្សនរះខដរព្រះជារាចា ស់ពទងប់្នតាងំសញ្ញា ជាមយួសាសនអ៍ុីពសាខអល
សៅជំនានស់ោកម៉ានូសស។ប៉ាុខនតាពទងម់និប្នយកព្រះដថទណាមកសធ្វើជាសាក្សសីឡើយ។ែ្ែិព្រះពទងជ់ាព្រះ
ដ៏្ ិែខែមយួប៉ាុសណាណ រះ។ ព្រះអងគាប្នបសងកើែអ្វីៗស្្វសារស ើ្សៅសលើថផ្សម�និងខផនដី។ ដនូសច្រះសហើយប្ន
ជាព្រះពទងយ់កថផ្សម�និងខផនដីមកសធ្វើជាសាក្សសីអាយពទង់(សនូមអានសចាទិយកថា៤៖២៦ផងខដរ)។
 សនូមអានព្រះគម្រីសអសាយ ១៖១-៩ សោយយកចិែតាទុកោក។់ សែើែោងំសនរះប្នសខមតាងយ៉ា ង
ដនូចសមតាចអំ្ីប្បរបស់ពសរុកយនូោ?សែើអំស ើ្ប្បរបស់ពសរុកសនរះប្នបណាតា លសអាយរានអ្វីសកើែសឡើងែ្រះ?
ពសបស្លជាមយួគ្្សនរះខដរសែើសយើងសមើលស�ើញសសចកតាីសង្មឹអ្វីែ្រះសៅក្ុងគម្រីសអសាយ១៖៩?
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ការថា្វ យបងគាំដឥ៏ែពបសយជន៍

 សនូមអានែគម្រីសអសាយ១៖១០។សែើសោកអ្កគិែថាសហែុអ្វីប្នជាសហាោសអសាយយក
ទីពករុងសនូដុំមនិងពករុងកនូម៉ានូោ៉ា មកសពបើជានិមែិតារនូបសៅក្ុងែព្រះគម្រីោងំសនរះ? សែើព្រះអរាចា ស់រានព្រះបន្នូល
ដនូចសមតាចសៅកានោ់សសតារបស់ព្រះអងគា?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សនូមអានែគម្រីសអសាយ១៖១១-១៥។ សៅក្ុងែោងំសនរះ សែើព្រះជារាចា ស់រានបន្នូលពប្ប់
ោសសតារបស់ពទងអ់ំ្ីអ្វីែ្រះ? សហែុអ្វីប្នជាព្រះជារាចា ស់ង្កសចញ្ីការថា្វ យបងគាំខដលោសសតារបស់ពទងប់្ន
ថា្វ យដល់ព្រះអងគា?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ពបជាោសសតារបស់ព្រះរានកំហុស្ីបទឧពកិដ្ឋ។ថដរបស់្ួកសគប្ន«ពបឡាកដ់ិែោមសៅសោយ
្ម» (សអសាយ១៖១៥)។ សែើការសនរះរាននយ័យ៉ា ងដនូចសមតាចសៅ? ព្រះជារាចា ស់កំ្ុងរានបន្នូលថា
ោសសតារបស់ពទង់ប្នវយដំគ្្ និងប្នសធ្វើទុក្ខសបៀែសបៀនដល់ោសកររបស់្ួកសគ (សអសាយ១៖១៥;
សអសាយ៥៨៖៣, ៤)។ សរឿងខដលអាពកកជ់ាងសនរះសៅសទៀែសនារះគឺថា ោសសតារបស់ព្រះប្នយកថដខដល
ពបឡាកស់ោយប្បដខដលសនារះមកអធិសា្ឋ នអំោវនាវដល់ព្រះព្មោងំប្នថា្វ យែង្្វ យដល់ពទងផ់ង
ខដរ។សៅស្លខដលោសសតារបស់ព្រះសបៀែសបៀនដល់គ្្សៅវញិសៅមកសនារះសបញ្ជា កស់អាយស�ើញថា្ួក
សគ្ិែជាមនិសគ្រ្សកាែខ្ាចដល់ព្រះវរបិតាផ្្ល់ខែមតាង។ោល់អំស ើ្ប្បខដលោស់ទទឹងនឹងបុគគាលដថទ
សទៀែគឺជាអំស ើ្ប្បខដលពបឆ្ងំនឹងព្រះវរបិតា។
 ជាការ្ិែណាស់ព្រះជារាចា ស់ប្នបសពងៀនជនជាែិអុីពសាខអល្ីរសបៀបថា្វ យបងគាំព្រះអងគាសោយ
ផ្្ល់ (សលវវីនិយ័ ១-១៦)។ ពទងប់្នសពជើសសរ ើសព្រះវហិារសៅពករុងសយរនូសាឡិម ទុកជាកខន្ងខដលពទង់
ចងស់អាយោសសតារបស់ពទងស់គ្រ្បនូជា (្ងសាវតារក្សពែទី១ ៨៖១០, ១១)។ ប៉ាុខនដេ ព្រះវរបិតាពទងស់្្វ
ព្រះទយ័នឹងការថា្វ យបងគាំសដើម្សីអាយការសនរះប្នជួយ��សពកើនរឮំកដល់ោសសដេរបស់ពទង់សអាយប្នចងចាំ
ននូវកិចចាព្មសព្ៀងខដលតាងំជាមយួនឹងពទង។់កិចចាព្មសព្ៀងឬកក៏ារតាងំសញ្ញា របស់ព្រះជាមយួនឹងោសសតា
របស់ពទង់ប្ននាសំអាយពទងរ់ានលទ្ធភា្អាចយងមកគងស់ៅជាមយួនងឹោសសតារបស់ពទងក់្ុងព្រះវហិារ
ប្ន។ដនូសច្រះពគបោ់ងំការអំោវនាវអធិសា្ឋ ននិងសកមមាភា្សាសនាសផ្សងៗរបស់ោសសតាពទងអ់ាចរាន
អែថានយ័សៅប្នពបសិនសបើ្ួកសគរានសសចកតាីជំសនឿសៅក្ុងចិែតា។្ួកសគចាបំ្ចព់ែរូវខែបង្ហា ញថា្ួកសគ
្ិែជាសជឿសលើព្រះនិងសសចកតាីសញ្ញា របស់ពទង។់អស់អ្កខដលចងថ់ា្វ យែង្្វ យដល់ព្រះវរបិតាសនារះពែរូវ
ខែលនែ់ួននូវោល់អំស ើ្ប្បខដលែ្ួនប្នោស់ទទឹងនឹងអ្កដថទសចាលសចញ។្ុំសនារះសទោល់ការថា្វ យបងគាំ
របស់្ួកសគគឺសុទ្ធខែជាសរឿង្នូែ្រទសទ។ ព្រះជារាចា ស់នឹងមនិស្្វព្រះទយ័និងែង្្វ យរបស់សគសឡើយ។
សហើយខដលអាពកកជ់ាងសនរះសៅសទៀែសនារះគឺថាែង្្វ យោងំសនារះគឺោបទុ់កដនូចជាអំស ើ្ប្បវញិ។ការថា្វ យ
បងគាំខដលឥែែ្ឹមសាររបស់្ួកសគ សខមតាងសអាយស�ើញសៅខាងសពរៅដនូចជា្ួកសគសសាមា រះសនឹងព្រះជារាចា ស់
ណាស់ប៉ាុខនតារឯីការពបព្ឹែតារបស់សគវញិ្ិែជាបង្ហា ញថា្ួកសគប្នរសំោ្សៅនឹងសសចកតាីសញ្ញា សហើយ។
 សនូមអានព្រះគម្រីសអសាយ ១៖១៦, ១៧។ ដនូចខដលសយើងប្នស�ើញសៅក្ុងែគម្រីោងំសនរះ
សែើព្រះអរាចា ស់ប្នពប្បោ់សសតារបស់ពទងឲ់្យសធ្វើអ្វីែ្រះ? សែើសារសៅក្ុងែគម្រីោងំសនរះដនូចគ្្នឹងោក្យរបស់
ព្រះសយស៊នូវសៅក្ុងែគម្រីរា៉ា ថាយ២៣៖២៣-២៨យ៉ា ងដនូចសមតាច?សែើសយើងអាចរកស�ើញសារអ្វីែ្រះក្ុង
ែគម្រីោងំ្ីរសនរះសពរាបែ់្ួនសយើងោល់គ្្នាស្លបចចាុប្ន្សនរះ?

ថ្្ងចន័្ ២៨ធ្នូ
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ការអ្យ័សោស

 សនូមអានព្រះគម្រីសអសាយ១៖១៨សែើសោកអ្ករានអារមមាណ៍ថាព្រះអរាចា ស់កំ្ុងខែរាន
បន្នូល្ីអ្វីសៅក្ុងែគម្រីសនរះ? (សនូមអានែមយួចំនួនបនតាបន្ាបស់ទៀែសដើម្សីអាយយល់កានខ់ែចបាស់អំ្ី
ែទី១៨)។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះវរបិតាពទងរ់ានបន្នូលថាពបជាជនសៅពសរុកយនូោប្នសធ្វើប្បពបឆ្ងំនឹងពទង។់ព្រះប្ន
សចាទពបកាន់្ ួកសគ្ីបទរសំោ្កិចចាព្មសព្ៀងជាមយួនឹងពទង់ (សអសាយ ១៖២-១៥)។ ព្រះអងគាប្ន
អំោវនាវឱ្យ្ួកសគខកខពបចិែតាសចញ(សអសាយ១៖១៦,១៧)។ការសនរះបង្ហា ញសអាយសយើងស�ើញថា
សសចកតាីសង្មឹ្ិែជារានសពរាបោ់សសតារបស់ព្រះ។ចុរះសែើសហែុអ្វីប្នជាពទងស់នូមអង្វរករសអាយជនឧពកិដ្ឋ
ខកខពបផ្នូវពបព្ឹែតារបស់ែ្ួនដនូសច្រះ?សែើអ្កសោសឧពកិដ្ឋខដលនឹងពែរូវស្ាបស់ោយសារបទឧពកិដ្ឋរបស់ែ្ួនអាច
«ជួយ��ការោរចំសោរះមនុស្សខដលពែរូវសគសងកែស់ងកិនកាែក់តាីដល់្ួកកំពោសហើយកានក់តាីជំនួស្ួកពសី
សមរា៉ា យ»ប្នយ៉ា ងដនូចសមតាចសៅ?តាម្ិែសៅវមនិអាចសៅរចួសទ។ប៉ាុខនតាសៅស្លខដលព្រះជារាចា ស់រាន
បន្នូលថា«មកចុរះសយើងនឹង្ិភាកសាជាមយួគ្្»(សអសាយ១៖១៨)សនារះសយើងស�ើញថាពទង់្ យាយម
រកដំសណារះពសាយជាមយួនឹងោសសតារបស់ពទងស់ហើយ។ ពទងរ់ានព្រះទយ័ចងស់អាយ្ួកសគខបរសចញ្ីអំស ើ្
ប្បនិងផ្នូវពបព្ឹែតារបស់ែ្ួនវញិប៉ាុសណាណ រះ។
 ព្រះវរបិតាពទងរ់ានបន្នូលពប្បដ់ល់ោសសតាពទងថ់ា អំស ើ្ប្បរបស់្ួកសគនឹងប្ន«សដនូចហិមៈ»
(សអសាយ១៖១៨)។ សហែុអ្វីប្នជាប្បរាន្ណ៌ពកហម? ្ីសពោរះ្ណ៌ពកហមគឺជា្ណ៌របស់សោហិែ
ខដលពបឡាកស់ៅថដរបស់ោសសតាពទង់ (សអសាយ១៖១៥)។ រឯី្ណ៌សវញិគឺជា្ណ៌ែំណាងសអាយចិែតា
ខដលសាអៅ ែសអៅំបរសុិទ្ធនិងគ្មា នកំហុស។ដនូសច្រះសហើយនិមែិតារនូបថនោក្យស្ចនោ៍ងំសនរះបង្ហា ញសអាយ
សយើងស�ើញថាព្រះ្ិែជាចងខ់កខពបោសសតារបស់ពទងណ់ាស់។ ហ្ួងោវឌីកប៏្នសពបើនិមែិតារនូបសពបៀបពបដនូច
ពសសដៀងគ្្សនរះខដរសៅស្លខដលពទងខ់ពសកអង្វរករដល់ព្រះវរបិតាសអាយអែស់ោសចំសោរះអំស ើ្ប្បរបស់
ពទង់ (សនូមអានទំនុកែសមកើង ៥១៖៧, ១៤)។ហ្ួងោវឌីប្នពបព្ឹែតាននូវប្បសោយប្នលួចោកស់ស្ហា
នឹងនាងប្ែសសប្ ពប្ន្ធរបស់អ៊នូរ។ី បន្ាបម់កហ្ួងោវឌីកប៏្នបញ្ជា សអាយសមទ័្ របស់ែ្ួនសរ្ាបស់ោក
អ៊នូរសីចាលសៅ។ សៅក្ុងព្រះគម្រីសអសាយ១៖១៨ ព្រះជារាចា ស់ប្នពបោនននូវការអែស់ោសដល់ោសសតារបស់
ពទង។់
 សែើការសពប្សពបោនននូវការសលើកខលងសោសរបស់ព្រះបង្ហា ញយ៉ា ងដនូចសមតាចថាពទងច់ងស់អាយ
ោសសតារបស់ពទងផ្់្ស់បតានូររាគ៌្របស់ែ្ួនខដរសនារះ?(ចនូរសពបៀបសធៀបែគម្រីសអសាយ១៖១៨សៅនឹងែគម្រី
សអសាយ៤៤៖២២សដើម្ជីួយ��សឆ្ើយសំណួរសនរះ)។
_____________________________________________________________________
 ឥឡនូវសនរះសយើងប្នស�ើញសហើយននូវមនូលសហែុខដលព្រះពទងប់្នព្រានដល់ោសសតារបស់ពទង់
សោយខ្ាងំៗ។ព្រះជារាចា ស់មនិខដលសប្រះបងស់ចាលោសសតារបស់ពទងស់ឡើយ។ព្រះអងគារានព្រះទយ័ចងន់ាំ
្ួកសគពែឡបម់កឯពទងវ់ញិ។ ពទងព់ប្ថ្ាចងអ់ែស់ោសប្បដល់្ួកសគណាស់ពបសយជនស៍ដើម្សីអាយសគ
ប្នអនុញ្ញា ែសអាយពទងប់្នសំអាែផ្នូវចិែតានិងគំនិែរបស់្ួកសគ(សអសាយ១៖១៦,១៧)។ការអែ់
សោសប្បរបស់ព្រះប្នផតាល់ជាឱកាសសអាយពទងអ់ាចផ្្ស់បតានូរដល់ោសសតារបស់ពទងប់្ន។ ព្រះគម្រីសយសររា
៣១៖៣១-៣៤ប្នបង្ហា ញសយើងបខនថាមសទៀែអំ្ីទស្សនៈសនរះ។ការអែស់ោសរបស់ព្រះសធ្វើឱ្យសយើងរាន
លទ្ធភា្ចនូលមកជិែពទងស់ៅក្ុងចិែតាសយើង។សយើង្ិែជាជំោកគុ់ណព្រះខ្ាងំថពកខលង។សយើង្ិែជាគ្មា ន
សង្មឹថានឹងអាចបងថ់្្សោរះសពរាបអ់្វីពគបយ់៉ា ង ខដលពទងប់្នសពប្សពបោនដល់សយើងសនារះសឡើយ។
ប៉ាុខនតាសយើងអាចលនែ់ួសារភា្សៅចំសោរះព្រះថា សយើង្ិែជាពែរូវការននូវការអែស់ោសប្ប្ីពទងណ់ាស់។
បន្ាបម់កសយើងនឹងសពែៀមែ្ួនទទួលយកននូវអ្វីពគបយ់៉ា ងខដលព្រះពទងនឹ់ងពបោនសអាយ។



5ថ្្ង្ុធ ៣០ធ្នូ

ប្នបរសិភាគឬពែរូវប្នបំផ្្ញ

 សនូមអានែគម្រីសអសាយ១៖១៩-៣១។ សែើអ្វីសៅជាគំនិែខដលសោកអ្កយល់ស�ើញសៅ
ក្ុងែោងំសនរះខដលសយើងកអ៏ាចសមើលស�ើញសៅក្ុងព្រះគម្រីោងំមនូលខដរ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សែើសោកអ្កស�ើញននូវទំនាកទ់ំនងខដលរានក្ុងែគម្រីសអសាយ ១៖១៩-៣១ រវងការសធ្វើ
លអៅនិងការទទួលរង្្វ នឬ់សទ? ពបសិនសបើមនុស្សោងំឡាយសំសរចចិែតាសាតា បប់ង្គា បត់ាមព្រះជារាចា ស់សនារះ្ួក
សគនឹងបរសិភាគននូវផលលអៅ្ីទឹកដីសនរះជាមនិខាន (សអសាយ១៖១៩)។ប៉ាុខនតា ពបសិនសបើោសសតារបស់ព្រះ
បដិសសធមនិព្មទទួលយកននូវព្រះគុណរបស់ព្រះក្ុងការអែស់ោសប្បនិងការខកខពបជា្មាីសនារះ្ួកសគ
នឹងពែរូវប្ន«ពបហារសោយោវ»(សអសាយ១៖២០)្ីសំណាកខ់ាមា ងំសពែរូវរបស់សគវញិ។ជសពមើសគឺ
សថាិែសៅសលើ្ួកសគ។
 ក្ុងបទគម្រីសអសាយ១សយើងប្នអានជួបននូវោក្យមយួចំនួនខដលសស្ើរខែដនូចគ្្នឹងោក្យខដល
សោកម៉ានូសសប្នបរយិយសៅក្ុងែគម្រីសចាទិយកថា៣០៖១៩,២០។សោកម៉ានូសសប្នសរសសរននូវ
ោក្យោងំសនរះសៅពគ្ខដលព្រះប្នតាងំសសចកតាីសញ្ញា ឬសធ្វើកិចចាព្មសព្ៀង្ិសសសជាមយួនឹងោសសតារបស់
ពទង។់ព្រះពទងប់្នរានបន្នូលថា«អញអាងដល់សាថា នសួគ៌និងខផនដីឲ្យសធ្វើជាបន្ាល់ោស់នឹងឯងោល់គ្្
សៅថ្្ងសនរះថាអញប្នោកសំ់ខញងោងំជីវែិនិងសសចកតាីស្ាប់ោងំព្រះ្រនិងសសចកតាីបណាតា សាសៅមុែ
ឯងោល់គ្្ដនូសច្រះចនូរសរ ើសយកជីវែិចុរះសដើម្ឲី្យឯងប្នរស់សៅព្មោងំ ន្ូជឯងែសរៀងសៅផង»(សចាទិយកថា
៣០៖១៩)។
 សនូមពកសឡកសមើលោក្យស្ចនរ៍បស់សោកម៉ានូសសក្ុងែគម្រីសចាទិយកថា ៣០៖១៩, ២០។
សែើសោកអ្កប្នស�ើញសទថាជសពមើសគឺរានខែ្ីរប៉ាុសណាណ រះ?រស់ឬស្ាប់ព្រះ្រឬបណាដេ សា។សែើសោក
អ្កគិែថាសហែុអ្វីប្នជាសយើងរានខែជំសរ ើស្ីរដនូសច្រះ?សហែុអ្វីសយើងមនិអាចរានជំសរ ើសសពចើនជាងសនរះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ោក្យរបស់សោកម៉ានូសសសកើែសឡើងបន្ាប់្ ីរានការព្រានយ៉ា ងសពចើនោក់្ ន័្ធសៅនឹងព្រះ្រ
និងបណាតា សា ខដលជាខផ្កថនកិចចាព្មសព្ៀង្ិសសសរបស់ព្រះជារាចា ស់ជាមយួនឹងោសសតារបស់ពទងក់្ុង
បទគម្រីសចាទិយកថា២៧-៣០(សនូមសពបៀបសធៀបជំ ន្ូកោងំសនរះសៅនឹងគម្រីសលវវីនិយ័២៦)។កិចចាព្ម
សព្ៀងរបស់ព្រះរានជាសពចើនខផ្កដនូចែសៅ៖ (១) អ្វីៗខដលព្រះប្នសធ្វើសពរាបោ់សសដេរបស់ពទង។់ (២)
បញញាែដេិខដលោសសដេរបស់ព្រះពែរូវសគ្រ្។(៣)សាក្សីនិង(៤)ការពបោនព្រះ្រនិងបណាតា សាសដើម្ី
ជាកិចចាព្រានដល់ពបជាជនននូវអ្វីខដលនឹងសកើែសឡើងពបសិនសបើ្ួកសគហ៊ានបំោនសសចកតាីសញ្ញា របស់ព្រះ។
ខផ្កដខដលសនរះកព៏ែរូវប្នរមួបញចានូ លសៅក្ុងកិចចាព្មសព្ៀងរវងជនសពរៅសាសន៍ នាសមយ័ព្រះគម្រីផង
ខដរ។ ដនូសច្រះសយើងស�ើញថាព្រះជារាចា ស់សពបើពប្ស់ននូវទពមងម់យួសពរាបកិ់ចចាព្មសព្ៀងរបស់ព្រះអងគាខដល
ទពមងស់នរះោសសតារបស់ពទងប់្នសាគា ល់រចួមកសហើយ។ការសនរះវប្នជួយ��ដល់ោសសតារបស់ព្រះអងគាឱ្យយល់
កានខ់ែចបាស់អំ្ីអ្វីខដលនឹងសកើែរានសឡើងពបសិនសបើ្ួកសគរសំោ្បំោនននូវកិចចាព្មសព្ៀងសនរះ។ ព្រះ្រ
ថនសសចកតាីសញ្ញា ្ិសសសសនរះគឺរានភា្អសាចា រ្យណាស់ប៉ាុខនតាពបសិនសបើសាសនអ៍ុីពសាខអលែកខានមនិ
ប្នបំស្ញតាមែួនាទីរបស់ែ្ួនសទសនារះ្ួកសគនឹងប្នកានខ់ែអាពកកជ់ាងមុនសៅសទៀែ។
 តាមបទ្ិសសាធនជ៍ាពគីស្ានរបស់សោកអ្កសែើសោកអ្កធ្្បប់្នទទួលននូវព្រះ្រឬបណាតា សា
ខដលសោកម៉ានូសសប្នសលើកសឡើងសៅក្ុងកណ្ឌ គម្រីសចាទិយកថាខដរឬសទ?
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ចសពមៀងថនសសចកតាីពសឡាញ់ខដលោស់សែឿនចិែតា

 សនូមអានចសពមៀងសនរះសៅក្ុងែគម្រីសអសាយ ៥៖១-៧។ បទចសពមៀងសនរះកជ៏ាសរឿងសពបៀប
ពបដនូចផងខដរ។សែើសរឿងសពបៀបពបដនូចសនរះរានអែថានយ័យ៉ា ងដនូចសមតាចសៅ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះវរបិតាប្ន្ន្យល់ននូវអែថានយ័ថនសាចស់រឿងសពបៀបពបដនូចសនរះសៅចុងបញចាបថ់នែគម្រីសអសាយ
៥៖៧។ ព្រះជារាចា ស់ប្នសពបើពប្ស់ននូវនិមែិតារនូបសផ្សងៗ សដើម្ជីួយ��ដល់ោសសតារបស់ពទងឱ់្យអាចសមើលស�ើញ
ននូវអ្វីខដលរានសៅក្ុងចិែតារបស់្ួកសគ។ព្រះពទងក់ប៏្នសពបើវធិីដនូចគ្្សនរះខដរជាមយួសសតាចោវឌី(សនូមអាន
ែគម្រីសំាយនូខអលទី២១២៖១-១៣)។ ពទងប់្នោកច់ំណងសជើងសអាយសរឿងសពបៀបពបដនូចសនរះថា «បទចំសរៀង
ថនសសចកតាីពសឡាញ់» (សអសាយ៥៖១)។ ចំណងសជើងសនរះឆ្ុរះបញ្ចា ំង្ីអ្វីខដលព្រះពទងស់្្វព្រះទយ័្ី
ោសសតារបស់ពទង់និងបង្ហា ញ្ីអ្វីខដលសៅក្ុងព្រះហឫទយ័របស់ព្រះអងគា។ព្រះជារាចា ស់ពទងជ់ាសសចកតាី
ពសឡាញ់(យ៉ានូហានទី១៤៖៨)។ព្រះអងគានឹករ ំ្ ឹងថាោសសតារបស់ពទងន់ឹងពសឡាញ់ពទងវ់ញិ។ពទងស់ពបៀប
ពបដនូចសសចកតាីពសឡាញ់សនរះសៅនឹង«សដើមទំោងំប្យជនូរលអៅ»(សអសាយ៥៖២)។ប៉ាុខនតាពទងម់និខដលប្ន
ទទួលផលទំោងំប្យជនូរ្ីោសសតារបស់ពទងស់ឡើយ។អ្វីខដលពទងទ់ទួលប្នសនារះគឺខផ្ទំោងំប្យជនូរថព្
ប៉ាុសណាណ រះ(សអសាយ៥៖២)ខដលភាសាសហសព ើ្រសៅខផ្សនរះថា«ទំោងំប្យជនូររលួយ»ខដលរាននយ័ថា
«ក្ិនសអៅុយ»(សអសាយ៥៖២)។
 សែើព្រះវរបិតាចងរ់ាននយ័យ៉ា ងដនូចសមតាច សៅស្លខដលពទងរ់ានបន្នូលសៅក្ុងែគម្រីសអសាយ
៥៖៤?«សែើគួរឲ្យអញសធ្វើអ្វីសទៀែដល់ចំការទំោងំប្យជនូររបស់អញខដលអញលរះបងម់និប្នសធ្វើសនារះ»?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 បន្ាបម់កព្រះជារាចា ស់ពទងរ់ានព្រះបន្នូលថា៖«ឥឡនូវសនរះអញនឹងពប្បឲ់្យឯងោល់គ្្ដឹងជា
អញនឹងសធ្វើអ្វីដល់ចំការទំោងំប្យជនូររបស់អញសនារះគឺអញនឹងសរ ើរបងសចញសនារះសែ្វនឹងចនូលសីុបំផ្្ញ
អញនឹងរលំំកំខផងសចញសនារះចំការនឹងពែរូវជានឈ់្សីៅអញនឹងបំផ្្ញអស់រលីងនឹងគ្មា នអ្កណាកាែ់
លួសឬពជរួយដីសទៀែសឡើយ» (សអសាយ៥៖៥,៦)។ សៅស្លខដលសយើងោល់គ្្សធ្វើប្ប ព្រះជារាចា ស់
មនិប្នកាែក់ាល់សយើងសចញភ្ាមសនារះសទ។ពទងក់ម៏និបោ្ឈបន់នូវការការោរនិងបំផ្ិចបំផ្្ញសយើងភ្ាមៗ
ខដរ។ពទងទុ់កឱកាសឱ្យសយើងទទួលយកការអែស់ោស្ីពទង់(សនូមអានស្ពែរុសទី២៣៖៩)។ព្រះ
ជារាចា ស់នឹងមនិកាែក់ាល់កនូនណារ្ាកខ់ដលខបរមករកពទងវ់ញិសឡើយ។ពទងស់ៅខែ្យាយមោញនាសំយើង
ពែឡបម់ករកពទងវ់ញិដោបណាសៅរានសង្មឹខដលសយើងនឹងទទួលយកពទងវ់ញិ។ព្រះអងគាមនិង្យ
នឹងទទួលយកននូវចសម្ើយបដិសសធសោយង្យៗសនារះសទ។ពទងព់ជាបថាសយើងោល់គ្្ពែរូវប្នសប្កបសញ្ឆោ ែ
សោយអំស្ើប្ប។ប៉ាុខនតាពបសិនសបើព្រះជារាចា ស់មនិអាចខកខពបគំនិែរបស់សយើងប្នសទសនារះពទងនឹ់ងទទួល
យកននូវជសពមើសរបស់សយើងជាមនិខាន។ ពទងន់ឹងអនុញ្ញា ែឱ្យសយើងសដើរតាមផ្នូវខដលសយើងប្នសពជើសសរ ើស
សនារះ(សនូមអានែគម្រីវវិរណៈ២២៖១១)។
 ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធពទងស់ៅខែបនតាអំោវនាវសៅសយើងឲ្យមករកព្រះ។ខែសបើសយើងសៅខែបនតា
បដិសសធចំសោរះការដសង្ហា យសៅរបស់ពទងស់នារះពទងនឹ់ងខលងសៅសយើងសទៀែសហើយ។ព្រះអងគាពទងព់ជាប
ថាសយើងនឹងមនិផ្្ស់បតានូរគំនិែរបស់សយើងសទ (រា៉ា ថាយ១២៖៣១,៣២)។ការង្កខបរសចញ្ីព្រះសយស៊នូវ
សនារះនឹងនាឱំ្យសយើងរានសពគ្រះថ្ាកណ់ាស់ (សហសព ើ្រ ៦៖៤-៦)។ ពទងន់ឹងមនិបង្ខំសយើងឲ្យវលិពែឡប់
មកឯពទងវ់ញិសទ។ ពបសិនសបើសយើងមនិវលិពែឡបម់កឯព្រះវញិសទសនារះ ពទងព់ែរូវខែអនុញ្ញា ែឱ្យសយើងសៅ។
សហែុអ្វី?្ីសពោរះពទងស់គ្រ្តាមសសរភីា្ថនជសពមើសរបស់សយើងរ្ាក់ៗ ។
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ការសិកសាបខនថាម៖សនូមអានអែថាបទដកពសងស់ចញ្ីសសៀវសៅរបស់អ្កពសីខអល្ិនជីថវ ៉ាែអ៍ំ្ីព្រះគម្រីសអសាយ
១៖៤ថា«ោសសតារបស់ព្រះប្នង្កខបរសចញ្ីពទង។់្ ួកសគប្នប្ែប់ងន់នូវពប្ជ្ានិងសយបល់អស់សហើយ។
សគខលងសាគា ល់អ្វីខដលសៅថាសំខានស់ទៀែសហើយ។សគខលងចាបំ្នសហើយថាព្រះជារាចា ស់សនរះឯងខដលប្ន
សំអាែ្ួកសគ្ីអំស ើ្ប្បចាស់របស់សគសនារះ។សគខលងរានសសចកតាីសុែសានដេក្ុងចិែតាសទៀែសហើយ។សគរស់
សៅក្ុងសសចកតាីងងឹែសនូន្យសុងខាងឯវញិ្ញា ណ។ សគ្យាយមលុបបំប្ែស់ចញសអាយអស់ននូវការចងចាសំតាីអំ្ី
សសរភីា្សុវែថាិភា្និងសុ្មងគាលខដលសគធ្្បរ់ានកាល្ីអែីែកាល។្ួកសគ្ិែជាសធ្វើសរឿងខដលល្ងីសល្ងើ
និងមនិសមសហែុផលោល់ខែសសារះ។ព្រះមនិអាចពបោន្រដល់ោសសតារបស់ពទងប់្នសនារះកស៏ោយសារ
ខែឥរយិប្របស់្ួកសគ។ ្ួកសគខែងខែទរ្ាកក់ំហុសសអាយគ្្សៅវញិសៅមក។ ្ួកសគចនូលចិែតាខែសាតា ប់
នួវោក្យញុរះញងរ់បស់សាតាងំពបឆ្ងំនឹងព្រះ។ សគប្នសខមតាងសអាយមនុស្សពគបគ្់្ស�ើញននូវរនូបភា្មនិ
្ិែរបស់ព្រះ។អាកប្កិរយិរបស់សគសបញ្ជា កស់អាយស�ើញថាព្រះ្ិែជាគ្មា នសសចកដេីសមតាដេ ករុណាឬការ
អែស់ោសសឡើយ»។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១. សែើសោកអ្កអាចោងជពមរះែួ្នអ្កនិងសធ្វើសអាយែ្ួនសោកអ្កប្នពជរះសាអៅ ែប្នយ៉ា ងដនូចសមតាច
(សអសាយ១៖១៦)?សែើែសនរះរានអែថានយ័យ៉ា ងណា?(សនូមអាន្លីី្២៖១២,១៣សដើម្ជីួយ��សោក
អ្កក្ុងការសឆ្ើយនិងសំណួរសនរះ)។
២.សនូមអានែគម្រីរា៉ា ថាយ២១៖៣៣-៤៥;រា៉ា កុស១២៖១-១២;និងលនូកា២០៖៩-១៩។ដនូច
ខដលែោងំសនរះបង្ហា ញ សែើព្រះសយស៊នូវដកពសងន់នូវគំនិែ្ីបទចំសរៀងសស្ហាថនចំការទំោងំប្យជនូរសនរះ
សហើយសពបើវសៅក្ុងជំនានរ់បស់ពទងយ់៉ា ងដនូចសមតាច? សែើពទងប់្នផ្្ស់បតានូរននូវទស្សនៈអ្វីែ្រះ? សែើពទងប់្ន
បខនថាមវយ៉ា ងដនូចសមតាច?សែើសរឿងសនរះបសពងៀនសយើងអំ្ីអ្វីែ្រះក្ុងនាមជាអ្កសសសវនសដយអាែស់វនទីស្មយួរនូប?
៣.សែើការអែស់ោសប្បរបស់ព្រះជារាចា ស់និងសសចកតាីសនយារបស់ពទងក់្ុងការផ្្ស់បតានូរជីវែិសយើងរាន
ទំនាកទ់ំនងគ្្យ៉ា ងដនូចសមតាច? សែើសរឿងណាមយួពែរូវសកើែមុន? សែើវជាការផ្្ស់បតានូរជីវែិោងំពសរុងជាមុនសិន
រចួបន្ាបម់កសទើបរានការអែស់ោសប្បឬអី? ឬកក៏ារអែស់ោសសហើយបន្ាបម់កការផ្្ស់បតានូរជីវែិោងំពសរុង
ឬ?សហែុអ្វីប្នជាការដឹងថាសរឿងណាមយួពែរូវសកើែមុនរានសារៈសំខានស់ម្៉ារះ?
៤. សៅក្ុងអែថាបទដកពសងខ់ាងសលើ អ្កពសីខអល្ិន ជីថវ ៉ាែប៍្នថា «ព្រះមនិអាចពបោន្រដល់ោសសតា
របស់ពទងប់្នសទសោយសារខែអាកប្កិរយិរបស់្ួកសគសទ»សែើពបសាសនស៍នរះរានអែថានយ័ដនូចសមតាច?
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ជនសប្កពប្ស់សៅពបសទសអ៊ុយខពកន

 អ្កជំនួយការព្រះវហិារសសសវនសដយអាែស់វនទីស្រ្ាក់ គ្ែម់និខដលនឹកសាមា នថាគ្ែប់្ន
ចាញ់សប្កសសតាីរ្ាក់និងកនូនពបរុសនាងសឡើយ។កាលសនារះសោកប្នអសញជា ើញ្ួកសគមកផ្រះរបស់ែ្ួនសពកាយ
ស្លខដល្ួកសគប្នរែស់្ៀសែ្ួន្ីសសង្គា មក្ុងពបសទសអ៊ុយខពកនភាគខាងសកើែ។ប៉ាុខនតាសោកកម៏និខដល
រានការសសាកសាតា យខដរ។សោកវខឡនទីនសាយសីុវប្ននិយយថា៖«សយើងប្នសធ្វើការសនរះសោយសសាមា រះ
អំ្ីចិែតាចំសោរះព្រះសហើយសយើងនឹងទុកឲ្យព្រះជាអ្កវនិិចឆោយ័រវងនាងនិងសយើងចុរះ»។សរឿងសនរះប្នសកើែសឡើង
កាល្ីឆ្្ំ២០១៥ស្លខដលសោកវខឡនទីនប្នដឹងថារានការផ្ុរះសឡើងថនចលនាពបជាជនចំណាក
ពសរុកមកដល់ទីពករុងរបស់សោកខដលរានស ម្ា រះថាទីពករុងសមុពទស ម្ា សថាិែក្ុងរដ្ឋមកីកនូឡាវ។សាថា នភា្ថន
ការចំណាកពសរុករបស់ពបជាជន្ិែជាប្នសធ្វើសអាយសោករជំួលចិែតាថពកខលង។ដនូសច្រះសហើយសោកវខឡន-
ទីន ខដលរានអាជី្ជាសមការសំណងព់សាបប់្នតាងំចិែតាយ៉ា ងមុែរាជំាមយួពប្ន្ធរបស់គ្ែស់ធ្វើដំសណើ រសៅ
កានស់ណា្ឋ គ្រមយួកខន្ងខដលពគបព់គងសោយរោ្ឋ ្បិ្ល សៅទីសនារះ្ួកសគប្នស�ើញពបជាជនចំណាក
ពសរុកចំនួន៥០នាក់រស់សៅក្ុងអគ្រចំនួន២ខដលក្ុងបន្បនី់មយួៗថនអាគ្រសនារះផ្ុកមនុស្សចាប់្ ី៦
សៅ៨នាកឯ់សណារះ។សោកវខឡនទីនប្នខណនាែំ្ួនគ្ែថ់ាជាពគិសតាបរស័ិទសហើយគ្ែក់ប៏្នសួរនាំ
្ួកសគថាសែើ្ួកសគរានការែ្វរះខាែអ្វីែ្រះ។ភ្ាមៗសនារះករ៏ានការសឆ្ើយែបមកវញិថា្ួកសគពែរូវការកន្បោរក
និងកខន្សងជនូែមុែ។ សោកវខឡនទីនប្ននិយយថា៖«សយើងកប៏្នសៅផសារទំសនើបទិញរបស់ោងំ្ីរសនរះ
មកភ្ាម»។បន្ាបម់កសយើងកប៏្នសួរសទៀែថាសែើរានអ្វីខដលសយើងអាចជួយ��ប្នសទៀែសទ?្ួកសគកប៏្នសស្ើ
សំុជាអាទិរនូមរាន៖សខាពទនាប់របស់របរអនាមយ័របស់សសតាីនិងដំឡនូងប្ោងំជាសដើម។អាជ្ាធរប្នផតាល់
ឱ្យ្ួកសគននូវកខន្ងស្ាកស់ៅខមនប៉ាុខនតា ន្ូកសគមនិរានអ្វីសពចើនសផ្សងសទៀែសនារះសទ។សៅស្លខដលចំណង
មែិដេភា្របស់គ្ែនិ់ងជនចំណាកពសរុកប្នចសពមើនសឡើងសហើយសនារះសោកវខឡនទីនកប៏្នអសញជា ើញមែិដេ
្មាីរបស់សោកោងំសនារះមកសិកសាព្រះគម្រីជំុគ្្។រានមនុស្សពបរាណ១១នាកយ់ល់ព្មមកសិកសាព្រះ
គម្រីជាមយួគ្ែ់ សហើយករ៏ានសោកពគរូគង្្វ លអាែស់វនទីស្រ្ាកប់្នចាបស់ផតាើមសិកសាព្រះគម្រីជាមយួ្ួក
សគជាសរៀងោល់ោ្ង ច។ បន្ាបម់កករ៏ានអំស ើ្ហិងសាមយួប្នផ្ុរះសឡើងសៅឯសណា្ឋ គ្រថនជនស្ៀសែ្ួនោងំ
សនារះខដលប្នបណាតា លសអាយបុរសវយ័១៩ឆ្្រ្ំាកស់ ម្ា រះវ៉ា លឺរីពែរូវប្នបញជានូ នសៅមន្ីរស្ទ្យសោយរាន
របសួស្ាម។ សៅស្លខដលសោកវខឡនទីន និង្រយិប្នសៅសួរសុែទុក្ខគ្ែស់ៅមន្ីរស្ទ្យរាតា យរបស់
សកមាងពបរុសរងរបសួរ្ាកស់នរះ ខដលរានស ម្ា រះថាណាតាសាប្នទទួចអង្វរសំុកខន្ងស្ាកស់ៅ្មាីមយួ។
សោកវខឡនទីនប្នកំ្ុងជួលផ្រះខល្វងមយួែ្ងខដលរានបីបន្បខ់ដរសហើយសោកកប៏្នសំសរចផតាល់បន្ប់
មយួសំោបន់ាងនិងកនូនពបរុសប្នស្ាកស់ៅជាបសណាតា រះអាសន្។មយួរយៈស្លសនារះអ្វីពគបយ់៉ា ងហាកដ់នូច
ជាលអៅពបពកែីធមមាតា។ណាតាសានាងខ្មោងំប្នចនូលរមួថា្វ យបងគាំសៅក្ុងព្រះវហិារអាែស់វនទីស្ផង
ខដរ។ប៉ាុខនតាសពកាយមកសោកវខឡនទីនប្នដឹងថានាងមនិខមនជាមនុស្សខដលគ្មា នសមែថាភា្ដនូចខដល
នាងប្នអរះអាងសនារះសទ សហើយថានាងប្នសឆ្ៀែយកពបសយជន៍្ ីគុណធមរ៌បស់ពបជាជនខដលប្នលរះបង់
លុយកាកស់ៅជួយ��សគ។គ្ែប់្ននិយយថា៖«សយើងប្នចិញចា ឹមនាងនិងកនូនពបរុសរបស់នាងសហើយខ្ម
ោងំប្នបងថ់្្វកិយ័បព័ែទនូរស័្្សអាយ្ួកសគសទៀែ»។«ប៉ាុខនតាបន្ាបម់កសយើងប្នដឹងថា្ួកសគមនិខមន
ជាអ្កពក្ិែសទ។សយើងកប៏្នសស្ើសំុសអាយ្ួកសគឲ្យចាកសចញសៅ»។ណាតាសានិងកនូនពបរុសរបស់នាង
ប្នរស់សៅជាមយួពករុមពគរួសារសយើងអស់រយៈស្ល៦ខែ។សបើពកសឡកសមើលសៅសពកាយវញិវខឡនទីន
ប្ននិយយថាបទ្ិសសាធនស៍នរះគឺជាព្រះ្រមយួវញិ។ណាតាសាប្នជួយ�� ន្ូកសគជាសពចើនជំុវញិកិចចាការង្រ
   ផ្រះដនូចជាការចមអៅនិអាហារការសប្កគក់និងជួយ��ខ្ររកសាកនូនៗោងំបីនាក់
   របស់គ្ែ។់ប៉ាុខនតាគ្ែប់្ននិយយថាឯព្រះ្រដធ៏ំបំផុែសនារះគឺជាឱកាស
   ក្ុងការផតាល់សសចកតាីពសឡាញ់ដល់នាង។«សយើងប្នទទួលននូវសសចកតាីអំណរ
   និងព្រះ្រសពោរះសយើងអាចរានឱកាសបំសរ ើដល់អ្កដថទ»គ្ែប់្ននិយយ
   ដនូសច្រះ។«ពគរួសាររបស់សយើងប្នធនូរធ្រសហើយ។ែ្ុ ំនឹងមនិចាបំ្ចស់ធ្វើអ្វីសផ្សង
   សទៀែសទ។សោកវខឡនទីនសជឿជាកថ់ាវជាសរឿងខដលសំខានណ់ាស់ក្ុង
   ការជួយ��មនុស្សពគប់ៗ គ្្មនិថា្ួកសគទទួលយកព្រះសយស៊នូវឬកអ៏ែស់នារះ
សទ។កាែ្្វកិចចារបស់សយើងជាពគីស្ានគឺពែរូវរស់សៅនិងសចរះបំសរ ើគ្្សៅវញិសៅមករឯីសរឿងសផ្សងសទៀែសនារះគឺ
សពសចនឹងព្រះចុរះ។សយើងខ្រកសាសោយសសចកដេីលអៅរឯីព្រះពទងជ់ាអ្កពបមនូលផលវញិ»។

សរឿងែ្ី
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បញ្ហា នៃការដឹកនារំបសអ់៊ីស្រាអអល

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ីខែមករាឆ្នា ២ំ០២១

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចសំប្ដា ហ៍សនរះ៖ សអសាយ៦៖១-១៣; រប្ក្សព្រទ២ី, ២៦; ទនុំក្រសមកើង
៧៣;សហសព ើ្រ៤៖១៤-១៦;វវិរណៈ៥។

ែចងច៖ំ«សៅឆ្នា ខំែលសសតេចអ៊ូសសៀសពទងប់្នសុគ្រសោរះែ្ុសំ�ើញព្រះអរាចា ស់ពទងគ់ងស់លើបល្ល័ងកសៅទែីស់្
សហើយប្នែសំកើងស�ើងឯរភំាយព្រះ្សសតេពទងស់ាយមកស្ញកនាុងព្រះវហិារ»(សអសាយ៦៖១)។

 រានសិស្សែុងជរឺានា កប់្នសចទជាសំណួសួរែុងជអឺំ្ យុីទ្ធសាសសតេស្វើយ៉ា ងណាកនាុងការជយួ��ស្វើសោយ
រាជការរានការរកីចសពមើន។ែុងជឺប្នស្្ើយ្របថា៖ថលយ៉ា ងណាសោយរានសសបៀងោហារនងិសពគឿង
ោវុ្ ព្ររូវខ្រពគបព់រាន់សហើយព្ររូវស្វើសោយពបជាជនរានទនុំកចិ្រតេសលើអនាកែកឹោរំបស់ែ្ួន។បោទា បម់កសិស្ស
សោរះប្នសួរសទៀ្រថា«ខ្រចុរះពបសិនសបើសោកពគរូោចរានខ្រជសពមើស្រីកនាុងចំសណាមជសពមើសទាងំបីសោរះ
ស្រើសោកពគរូនឹងសចលជសពមើសណាមយួ?»។
 ែុងជឺប្ននយិយថា«ោវុ្ »។សិស្សរបស់ែុងជឺកប៏្នសួរបនតេថា«ប៉ាុខនដាចុរះសបើរានខ្រជសពមើស
ខ្រមយួវញិស្រើអនាកនងឹសពជើសយកមយួណា?»ែុងជឺប្នស្្ើយថា«ោហារ»សោយសោក្ន្យល់ថាមនុស្ស
ខ្រងខ្រឃ្្នតាងំខ្រសកើ្រមក។ប៉ាុខនតេពបសិនសបើមនុស្សប្្រប់ងទ់នុំកច្ិរតេសលើសមែកឹោរំបស់ែ្ួន្កួសគពប្កែ
ជាបរាជល័យមនិខាន។(ែកពសងន់ងិខកសពមរួលសោយសោកថម៉ាស�ើលភ)ី។
 មនុស្សទាងំឡាយខ្រងពប្ថានា ចងប់្នសមែកឹោខំែលែ្ួនោចទុកច្ិរតេប្ន។កាលខែលកូនទាហាន
រានា កប់្នមកចុរះស ម្ រះសែើមបបីសពមើកនាុងជរួកងទល្័ ជាសលើកទី្ រីសមបញ្ជា ការកងទល្័ ប្នសួរកូនទាហានសនរះ្ី
មលូសហ្ុរថនការសសពមចចិ្រតេរបស់រា្រ។់កូនទាហានសនរះប្ននយិយថា៖«ែ្ុបំ្នែំ្ យាយមរស់សៅកនាុងជីវ្ិរ
ជា្លរែ្ឋសាមញ្ញរានា កខ់ែរប៉ាុខនតេជវី្ិរខបបសោរះហាកែូ់ចជាជីវ្ិរខែលរាម នសរាលសៅអវីស�ើយ។សប្តេ ហ៍សនរះ
សយើងនងឹ្និ្ិរ្យសមើលបញ្ហា ពាក់្ ល័ន្ធនឹងការែកឹោរំបស់សាសនអីុ៍ពសាខអលនងិសរឿងសខ្ាចផ្សាទាងំឡាយខែល
ប្នសកើ្រស�ើង។

សមសរៀនទី២ ២-៨មករា
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សសដាចប្នសុគ្រសៅសហើយសូមសោយពទងរ់ានជោម យុយឺនយូរ

 ែគម្រីសអសាយ ៦៖១ប្នបរយិយអំ្ីការសសាយទិវង្គ្ររបស់សសដាចអ៊ូសសៀស។ សូមោន
បទគម្រីរប្ក្សព្រទី២២៦រចួស្្ើយនូវសំណួរទាងំសនរះ៖សៅស្លខែលសសដាចអ៊ូសសៀសប្នចូលទិវង្គ្រសៅ
ស្រើការសុគ្ររបស់ពទងរ់ានសមសរៀនសំខានអ់វីែ្រះសទ? ស្រើការសសាយទិវង្គ្ររបស់ពទងប់ងកសពរារះអនតេរាយែល់
ពបជារាសសតេរបស់ពទងែូ់ចសមតេចែ្រះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ការសសាយទិវង្គ្ររបស់សសដាចអ៊ូសសៀសគឺជាការព្រានែល់ពបជាជនខែលរស់សៅកនាុងពសរុកយូោ៖
 ១.សសតេចអ៊ូសសៀសប្នពគបព់គងពសរុកយូោមកជាយូរសហើយ។ប៉ាុខនដា«សៅស្លខែលសសតេចអង្គ
សនរះរានអំណាចខ្ាងំក្ាស�ើងភា្អំនួ្ររបស់ពទងប់្នបណាតេ លឲ្យពទងព់្ររូវវោិស។សសតេចអង្គសនរះប្ន
យងចូលសៅកនាុងព្រះវហិាររបស់ព្រះជារាចា ស់សែើមបែុី្រសពគឿងពកអូបសលើោសនៈរបស់ព្រះ» (រប្ក្សព្រទី២
២៦៖១៦)។រាន្ួកបូជាចរ្យឬអនាកែឹកោពំ្រះវហិារជាសពចើនប្ន្យាយមហាមឃ្្រែ់ល់សសតេចអ៊ូសសៀស
ខែរ្ីសពពារះពទងម់និខមនសកើ្រសចញ្ីអំបូររបស់សោកសអើរ ៉ាុនសោរះសទ (រប្ក្សព្រទី២២៦៖១៨)។រាន
ខ្រកូនពបរុសរបស់សអើរ ៉ាុនប៉ាុសណាណ រះខែលោចបសពមើការជាសង្ឃប្ន។ ស្លសោរះសសតេចពទងស់ពកា្យ៉ា ងខ្ាងំ។
ភ្ាមៗសោរះ ព្រះជារាចា ស់ប្នបណាតេ លសោយរានសរាគ�្ងរ់កីរាលោលពាសស្ញព្រះកាយរបស់សសតេច
អ៊ូសសៀស។សរាគ�្ងគឺ់ជាជំងឺខសបកមយា៉ាងខែលគួរឱ្យខ្ាចណាស់។សសតេចអ៊ូសសៀសប្នសកើ្រសរាគ�្ង់
ពាសស្ញព្រះកាយរហូ្រែល់ថ្្ងខែលពទងចូ់លទិវង្គ្រ។ពទងព់្ររូវរស់សៅកនាុងផ្ទារះោចស់ោយខ�ក្ីសគ
សហើយមនិោចចូលសៅកនាុងព្រះវហិារថនព្រះប្នសទ(រប្ក្សព្រទី២២៦៖២១)្ីសពពារះពទងម់និបរសុិទ្ធ។
 ២.ស្រើសោកអនាកស�ើញសទថាសសតេចអ៊ូសសៀសនិងសោកសអសាយែុសរានា ឆ្្ង យយ៉ា ងណា?
សសតេចអ៊ូសសៀសប្ន្យាយមសពមរុកចូលសៅកនាុងព្រះវហិារបរសុិទ្ធរបស់ព្រះសោយសហ្ុរផ្លមនិព្ឹរមព្ររូវ។
ចិ្រតេរបស់ពទងរ់ានសពារស្ញសៅសោយសរាទនភា្ ឯោកបបកិរយិរបស់ពទងក់ស៏ខមតេងថាចិ្រតេរបស់ពទង់
មនិសាអា ្រសអាំស�ើយ។ចំខណកឯសោកសអសាយែុសរានា ្ីសសតេចអ៊ូសសៀសព្រងថ់ារា្រប់្នសារភា្និងទទួល
សា្គ ល់ថារា្រស់ែសាយសហើយរានស្ញសៅសោយអំស ើ្ប្ប។ សោកសអសាយកព៏ប្ថានា ចងប់្ននូវចិ្រតេខែល
បរសុិទ្ធផុ្្រ្ីអំស ើ្ប្បផ្ងខែរ។ព្រះ្ិ្រជាប្នបំស្ញនូវបំណងពប្ថានា សោយសអសាយ(សអសាយ៦៖
៥-៧)។ សោកសអសាយសពបៀបែូចជាអនាកយក្ន្ធសៅកនាុងសរឿងសពបៀបពបែូចរបស់ព្រះសយសូ៊វខែរ (សូម
ោនែគម្រីលូកា១៨៖១៤)។ព្រះជារាចា ស់ប្នខញកសអសាយសចញជាបរសុិទ្ធនិងស្វើសោយរា្រប់្នព្ឹរមព្ររូវ
ជាមយួពទងវ់ញិ។
 ៣.ជំងឺខសបករបស់សសតេចអ៊ូសសៀសបង្ហា ញសោយសយើងស�ើញនូវោការៈរាសសតេរបស់ព្រះ។ចិ្រតេ
របស់្ួកសគមនិបរសុិទ្ធស�ើយ៖«ចបត់ាងំ្ីប្្រសជើងរហូ្រែល់កំ្ូលកបាលសោរះឥ្ររានកខន្ងណា
រាមំនួស�ើយគឺរានសុទ្ធខ្ររបសួនិងជាំសហើយសានា មរពំា្រ់្ មីឥ្រប្នបិទភជា្ិរឬរុំឬចកស់ពបងឲ្យ្ូរពសាក
សទ»(សអសាយ១៖៦)។
 ៤.សសតេចអ៊ូសសៀសប្នចូលទិវង្គ្រសៅពបខហល៧៤០ឆ្នា មំុនពគិសតេសករាជ។សៅស្លខែល
សសតេចអង្គសនរះប្នសុគ្រសៅ រាសសតេរបស់ព្រះចបស់ផ្តេើមរានបញ្ហា ជាសពចើនជាមយួនឹងការែឹកោពំបសទស
សពពារះថាសៅស្លខែលសសតេចអង្គណាមយួសសាយទិវង្គ្រពបជាជនរបស់ពទងន់ឹងស្ិ្រកនាុងសពរារះថានា ក។់ប៉ាុខនតេ
ពសរុកយូោ្ិ្រជាប្នពបឈមនឹងសពរារះថានា កខ្់ាងំណាស់សពពារះទីហា្គ ្រភលីីសសៀប្នក្ាយជាសសតេចសៅ
ពសរុកោសសស៊ើរសៅឆ្នា ំ៧៤៥មុនពគិសតេសករាជ។ភ្ាមៗសោរះសសតេចអង្គសនរះកច៏បស់ផ្ដាើមស្វើសសង្្គ មខ្រមតេង។
ព្រះអង្គប្នស្វើឱ្យពបសទសរបស់ពទងក្់ាយជាពបសទសមហាអំណាចមយួ។ សសតេចអង្គសនរះប្ន្យាយម
ពគបព់គងពបសទសទាងំអស់សៅជិ្របូពា៌ា ពបសទស។ សៅពរាែលំ៏ប្កសនរះព្រះកប៏្នកំសានតេចិ្រតេែល់សហារា
សអសាយសោយប្នបង្ហា ញសោយសោកសមើលស�ើញថាពទង់្ ិ្រជាប្នពគបព់គងសលើអវីៗទាងំអស់។
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«បរសុិទ្ធបរសុិទ្ធបរសុិទ្ធ»

 ស្រើអនាកស�ើញរានអវីែ្រះសកើ្រស�ើងសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៦៖១-៤?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សសតេចអ៊ូសសៀសប្នសសាយទិវង្គ្រសៅកនាុងពរាែព៏ចបូកពចបល់ណាស់។ (ជនជា្រិោសសស៊ើរចប់
សផ្តេើមស្វើសសង្្គ មជាមយួសសតេចទាងំឡាយសៅភាគខាងសកើ្របូពា៌ា ពបសទស។)ែំណឹងសនរះពបខហលជាប្ន
បណាតេ លសោយសោកសអសាយរន្ធ្រចិ់្រតេជាខ្ាងំណាស់ សោយសោកនឹក្្ងល់កនាុងចិ្រតេថាស្រើនឹងប្ននរណា
ជាអនាកែឹកោពំបសទស។សហើយបោទា បម់កស្រើរានអវីសកើ្រស�ើងសៅ?ព្រះប្នពបទានសុបិននិម្ិរតេមយួមកែល់
សអសាយខែលសៅកនាុងសុបិននិម្ិរតេសនរះសអសាយប្នស�ើញសិររីុងសរឿងរបស់ព្រះជារាចា ស់ជាសិររីុងសរឿងែភ៏្ឺ
ចិញ្ចា ចចខញចាង។ព្រះជារាចា ស់ពទងគ់ងស់ៅសលើបល្ល័ងករបស់ពទង់សហើយករ៏ានសសរា៉ា ភមីឬសទវតាខែលរាន
ស្ាប៦សពាលស�ើងមតេងសហើយមតេងសទៀ្រថា«បរសុិទ្ធបរសុិទ្ធបរសុិទ្ធ»(សអសាយ៦៖៣)។កពរាលថនព្រះវហិារ
កប៏្នរញជាួ យញល័រស�ើងសៅសពកាមសជើងរបស់សោកសអសាយ។ការរញជាួ យញាបញ់ល័រសោរះរានសភា្ែូចរានា នឹង
ការរញជាួ យែីខែរ។សអសាយប្នពកស�កសមើលសៅខផ្្សងខែលសចញមកអំ្ីព្រះជារាចា ស់សាយភាយស្ញ
ព្រះវហិារ។ស្លសនរះសោកសអសាយប្នែឹងយ៉ា ងពប្កែថាព្រះពទងជ់ាអនាកពគបព់គងសលើពគបទ់ាងំស្ាន-
ការណ៍ទាងំអស់សទារះបីសោករានោរមមណ៍ភល័យខ្ាចកស៏ោយ។
 ស្រើព្រះអរាចា ស់ខែលសយើងស�ើញសៅកនាុងសុបិនរបស់សហារាសអសាយពទងគ់ងស់ៅឯណា?(សូមោន
សអសាយ៦៖១)។ សហ្ុរអវីប្នជាព្រះជារាចា ស់បង្ហា ញអង្គពទងស់ៅកនាុងព្រះវហិារ សោយសោកសអសាយស�ើញ?
ចុរះសហ្ុរអវីប្នជាពទងម់និបង្ហា ញអង្គពទងស់ោយអនាកសផ្្សងស�ើញវញិ? (សូមោនែគម្រីនិក្ខមនំ២៥៖៨និង
និក្ខមនំ៤០៖៣៤-៣៨)។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ្ួកសហារាទាងំឡាយែូចជាសហារាសអសសរាលោនីខយ៉ាលនិងយ៉ាូហានជាអនាកសំណបរ់បស់ព្រះ
្ួកសគប្នរស់សៅឃ្្្រឆ្្ង យ្ីផ្ទារះសខមបងកនាុងពរាខែលព្រះប្នពបទានសុបិននិម្ិរតេែ៏្ ិសសសែល់សគ (សូម
ោនបទសអសសរាល១;ោនីខយ៉ាល៧៖៩,១០;និងវវិរណៈ៤,៥)។្ួកសគកព៏្ររូវការព្រះសែើមបលួីងសោម
និងសលើកទឹកចិ្រតេែូចជាសោកសអសាយខែរ។្ួកសគចបំ្ចព់្ររូវែឹងថាព្រះពទងជ់ាអនាករា៉ា បរ់ងនូវរាល់ស្ាន-
ការណ៍ទាងំអស់។(សហារាោនីខយ៉ាលនិងសហារាសអសសរាលព្ររូវប្នសគែឹកោសំៅជាសឈ្ើយមកកានទី់ពករុង
ប្ប៊�ូីនសពកាយ្ីកងទល្័ ប្ប៊�ូីនប្នបំផ្្ញពបសទសរបស់្ួកសគអស់សៅ។រោ្ឋ ភបិ្លរ ៉ាូមប្នបញជាូ ន
សោកយ៉ាូហានឱ្យសៅរស់សៅសលើសការះែោ៏ចព់សយលមយួ។ជាការ្ិ្រណាស់ព្រះពទងប់្នពបទានសុបិន
និម្ិរតេែល់្ួកសហារាទាងំសនរះកនាុងសរាលបំណងសែើមបរីកសានូវសសចកតេីជំសនឿរបស់្ួកសគសោយប្នរងឹរាជំានិចចា។
«កាលខែលសោកសអសាយប្នពកស�កសមើលសៅសិរលីអានិងស្រជានុភា្របស់ព្រះសោរះរា្រក់ែ៏ឹងថាព្រះ-
វរបិតា្ិ្រជាព្រះែប៏រសុិទ្ធណាស់ប៉ាុខនតេ រឯីរាសសតេរបស់ពទងវ់ញិមនិបរសុិទ្ធសោរះសទ។្ួកសគរានសពារស្ញសៅ
សោយអំស ើ្ប្បខែលផ្ទាុយពស�រះ្ីព្រះខែលប្នបសងកើ្រសគមកខែលពទងជ់ាព្រះពបកបសៅសោយភា្ពគប់
លក្ខណ៍»។ែកពសង្ីEllenG.White,ProphetsandKings,p.307។បទបនទាូលថនសុបិនម្ិរតេរបស់
សហារាសអសាយប្នបង្ហា ញសោយសយើងែឹងថាព្រះជារាចា ស់ពទងជ់ាព្រះែប៏រសុិទ្ធ។ កនាុងោមជាព្រះែប៏រសុិទ្ធ
ព្រះអង្គពទងប់្នបង្្គ បែ់ល់រាសសតេរបស់ពទងស់ោយសចរះខញកែ្ួនសោយប្នបរសុិទ្ធខែរ។ ព្រះជារាចា ស់នឹង
ពបទានចិ្រតេគំនិ្រែប៏រសុិទ្ធែល់រាសសតេរបស់ពទង។់ ខ្រែំបូង្ួកសគព្ររូវង្កសចញ្ីផ្្ូវោពកករ់បស់្ួកសគសិន។
បោទា បម់កសគព្ររូវថាវ យចិ្រតេែល់ព្រះសោយសសចកដាជីំសនឿសហើយសែើរតាមពទង។់
 សយើងរាល់រានា ្ិ្រជាធ្្បរ់ានបទ្ិសសា្នែ៍លំ៏ប្កលំបិន។ ខែលពគបយ់៉ា ងសមើលសៅហាកែូ់ច
ជារាម នផ្្ូវសសារះ។ ស្រើព្រះជារាចា ស់ប្នស្វើឱ្យអនាករងឹរាសំ�ើងយ៉ា ងែូចសមតេចសៅកនាុងពរាែលំ៏ប្កសនរះ? ស្រើអនាក
ប្នសរៀនអវីែ្រះសចញ្ីបទ្ិសសា្នទ៍ាងំសនរះខែលអនាកោចខចករខំលកជាមយួមនុស្សសផ្្សងសទៀ្រប្នខែរឬសទ?

ថ្្ងចល័នទា ៤មករា
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មនុស្ស្មី


 រានខ្រសោកមហាបូជាចរ្យឬសសមតេចសង្ឃែប៏រសុិទ្ធប៉ាុសណាណ រះខែលោចមកឈរសៅចំសពារះព្រះ
ជារាចា ស់សៅកនាុងទីវសុិទ្ធបំផុ្្រថនព្រះវហិាររបស់ព្រះប្នកនាុងថ្្ងខែលព្រះវនិិច្ល័យរាសសតេរបស់ពទង់ឬថ្្ងបុណ្យ
្ួននឹងប្ប។ប៉ាុខនតេសសមដាចសង្ឃោចពបឈមជាមយួព្រះប្នលុរះពតាខ្ររានខផ្្សងថនសពគឿងពកអូបហុយ
ស�ើងប៉ាុសណាណ រះ្ំុសោរះសទសសមតេចសង្ឃរូបសនរះនឹងព្ររូវស្ាបជ់ាមនិខាន(សលវវីនិល័យ១៦៖២,១២,១៣)។
ប៉ាុខនតេសហារាសអសាយប្នស�ើញព្រះវរបិតាសៅកនាុងខផ្្សងទាងំខែលរា្រម់និខមនជាសសមដាចសង្ឃផ្ងសោរះ។
សលើស្ីសនរះសៅសទៀ្រសោកសអសាយកម៏និប្នកំ្ុងែុ្រសពគឿងពកអូបសែើមបកីារពារែ្ួនខែរ។

ព្រះវហិារថនព្រះរានសពារស្ញសៅសោយខផ្្សងហុយពទសោម(សអសាយ៦៖៤)។ខផ្្សងសនរះកប៏្នជួយ��ឱ្យ
សយើងនឹកចំែល់្្កខែល្ល័ទ្ធសៅជំុវញិព្រះជារាចា ស់កនាុងថ្្ងខែលពទងប់្នវនិិច្ល័យរាសសតេរបស់ពទង់(សលវវីនិល័យ
១៦៖២)។ សហារាសអសាយរានសសចកតេីភល័យរន្ធ្រជ់ាខ្ាងំ សោយខ្ាចខពកងថារា្រនឹ់ងព្ររូវស្ាប់ (សពបៀបស្ៀប
និក្ខមនំ៣៣៖២០;្ួកសៅហាវ យ៦៖២២,២៣)។ សហារាសអសាយប្នឧទានស�ើងទាងំលន្់រួសារភា្នូវ
អំស ើ្ប្បរបស់ែ្ួន ព្មទាងំប្បរបស់ពបជាជា្ិរសោកផ្ងខែរ (សអសាយ ៦៖៥)។ ែូចរានា សនរះខែរ សសមដាច
សង្ឃកប៏្នលន្់រួនូវរាល់កំហុសរបស់ផ្ងែ្ួនខែរសៅថ្្ងខែលព្រះជារាចា ស់ពទងវ់និិច្ល័យសទាសរាសសតេរបស់ពទង់
ឬ ថ្្ងបុណ្យ្ួននឹងប្ប (សលវវីនិល័យ១៦៖២១)។ «សអសាយប្នឈរសៅកនាុង្ន្ឺថនសិររីុងសរឿងរបស់ព្រះ
ជារាចា ស់កនាុងទីែប៏រសុិទ្ធបំផុ្្រ។សអសាយែឹងថាែ្ួន្ិ្រព្ររូវការជំនួយ្ីព្រះណាស់្ំុសោរះសទរា្រនឹ់ងមនិ
ោចស្វើការខែលព្រះស្វព្រះហឫទល័យប្នស�ើយ»។ែកពសងស់ចញ្ីEllenG.White,Prophetsand
Kings,p.308។

 ស្រើសហ្ុរអវីប្នជាសសរា៉ា ភមីឬសទវតាខែលរានស្ាប៦សពបើ្្ូយងខែលស្រះសែើមបសំីោ្របបូររា្រ់
របស់សោកសអសាយ(សអសាយ៦៖៦,៧)?
____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សទវតាសសរា៉ា ភមីប្ន្ន្យល់ែល់សោកសអសាយថា្្ូយងខែលកំ្ុងស្រះសោរះនឹងសំោ្រនូវ

រាល់សទាសកំហុសព្មទាងំអំស ើ្ប្បរបស់សអសាយប្ន(សអសាយ៦៖៧)។ព្រះគម្រីមនិប្នបរយិយ
ពប្បស់យើង្ីអំស ើ្ប្បរបស់រា្រទ់ាងំសនរះសទ។យ៉ា ងណាមញិសោយពរានខ់្រសទវតាសសរា៉ា ភមីប៉ារះនឹងបបូរ
រា្ររ់បស់សោកសោរះមនិប្នកំណ្រថ់ាប្បរបស់សោករានព្ឹរមខ្រការនិយយភូ្រភរសោរះស�ើយ។បបូរ
រា្រគឺ់ជាពាក្យសពបៀបពបែូចសំសៅសលើស្ីពាក្យសំែីខែលបុគ្គលណារានា កនិ់យយសៅសទៀ្រ។បបូររា្រ់
បង្ហា ញសោយសយើងស�ើញនូវមនុស្សរានា កខ់ែលចូលចិ្រតេនិយយសតេី។ឥ�ូវសនរះសអសាយប្នសាអា ្របរសុិទ្ធ
សោរះរា្រោ់ចសរសសើរែំសកើងែល់ព្រះប្នសហើយ។

 សភ្ើងោចស្វើឱ្យអវីៗសាអា ្រស�ើងប្ន។សហើយវាកែុ៏្របំផ្្ញនូវអំស ើ្ប្បខែរ(ជនគណោ៣១៖
៣២)។ប៉ាុខនតេសទវតាសសរា៉ា ភមីប្នសពបើ្្ូយងសភ្ើងែ៏្ ិសសសនិងបរសុិទ្ធ្ីសលើោសោរបស់ព្រះ។ព្រះជារាចា ស់
ពទងប់្នបង្ក ្រស់ភ្ើងសនរះសោយផ្ទា ល់។្ួកសសមតេចសង្ឃទាងំឡាយប្នរកសាសភ្ើងសនរះមនិឱ្យរល្រស់�ើយ
(សលវវីនិល័យ ៦៖១២)។ ្្ូយងសភ្ើងសនរះោចព្ររូវប្នយកសចញ្ីោសោ ខ្រកនាុងសរាលបំណងែុ្រសពគឿង
ពកអូបសពរាបថ់ាវ យព្រះប៉ាុសណាណ រះ។ពបសិនសបើអនាកពកស�កសមើលសៅកនាុងព្រះគម្រីសលវវីនិល័យ១៦៖១២,
១៣អនាកនឹងស�ើញថាសសមតេចសង្ឃយក្្ូយងសភ្ើងែ្រះ្ីោសនៈព្រះសែើមបែុី្រសពគឿងពកអូប។ប៉ាុខនតេសៅកនាុង
បទគម្រីសអសាយ៦សសរា៉ា ភមីប្នោកស់ភ្ើង្្ូយងសៅសលើបបូររា្ររ់បស់សអសាយខ្រមនិខមនោកស់លើសពគឿង
ពកអូបសទ។សូមចថំាសសតេចអ៊ូសសៀសពទងក់ព៏ប្ថានា ថាវ យសពគឿងពកអូបែល់ព្រះខែរ។ប៉ាុខនតេសៅកនាុងបទគម្រី
សអសាយ៦សហារាសអសាយប្នក្ាយែ្ួនជាសពគឿងពកអូបខែលកំ្ុងស្រះវញិខែលសភ្ើងែប៏រសុិទ្ធសនរះវាប្ន
បសញ្រះនូវសពគឿងពកអូបសោរះ។ក្ិនែព៏កអូប្ិសោរសនរះប្នសាយភាយស្ញទីសំណាករ់បស់ព្រះ។ែូចរានា 
សនរះខែរ សភ្ើងែប៏រសុិទ្ធរបស់ព្រះប្នស្វើសោយសហារាសអសាយស្រះ្លួសពារស្ញស�ើង។រា្រ់«ប្នស្រះ
្លួស�ើង»សោយនូវសសចកតេីពប្ថានា ចងខ់ចកចយព្រះបនទាូលរបស់ព្រះ។សោរះសហើយជាមូលសហ្ុរខែលព្រះ
បញជាូ នសហារាសអសាយសៅកានរ់ាសសតេរបស់ពទង។់
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ព្រះរាជបញ្ជា 

 «រចួែ្ុ ំឮសូរសសៀងរបស់ព្រះអរាចា ស់រានព្រះបនទាូលមកថាស្រើអញនឹងច្រអ់នាកណាឲ្យសៅស្រើអនាក
ណានឹងសៅឲ្យអញសោរះែ្ុ ំទូលស្្ើយថាទូលបង្គំសៅឯសណរះសហើយសូមច្រទូ់លបង្គំចុរះ»(សអសាយ៦៖
៨)។
 ព្រះពទងប់្នរានបនទាូលសួររកអស់អនាកខែលសមល័ពគចិ្រតេកនាុងការខចកចយបទបនទាូលរបស់ពទង។់
បោទា ប់្ ីសហារាសអសាយប្នសាអា ្របរសុិទ្ធសហើយរា្រក់ប៏្នសពាលស�ើងថារា្រនឹ់ងសៅ។សៅសមល័យសញ្្ញ 
្មីសអសាយនឹងព្ររូវប្នសគសៅថាជាសាវ ល័ក។សាវ ល័កគឺជា«បុគ្គលរានា កខ់ែលព្រះច្រស់ពបើសោយសៅ»។
សសៀវសៅជាសពចើនខែលនិយយអំ្ីសហារាសកើ្រស�ើងសោយព្រះប្នបង្្គ បឱ់្យ្ួកសហារាសចញសៅស្វើការឱ្យ
ពទង។់(សូមោនសយសររា១៖៤-១០;សអសសរាល១-៣)គួរសោយចប់ោរមមណ៍ខែរថាកណ្ឌ គម្រីសអសាយ
មនិប្នចបស់ផ្តេើមស�ើងខបបសនរះសោរះសទ។ស្រើសរឿងសនរះប្នបសពងៀនសយើងអវីែ្រះ?
 ព្រះ្ិ្រជាប្នពតាស់សៅសហារាសអសាយមកស្វើជាសហារារចួសៅសហើយមុននឹងព្ឹ្រតេិការណ៍ខែល
ប្នសកើ្រស�ើងសៅកនាុងជំ្ូក៦សនរះសម្៉ារះ។ព្រះគម្រីប្នសខមតេងពប្បស់យើងថាការជួបជាមយួព្រះោចជា
ការជួយ��សលើកទឹកចិ្រតេែល់្ួកសហារា សូមបខី្រសពកាយ្ីរា្រច់បស់ផ្តេើមសបសកកមមរបស់រា្រថ់ាវ យព្រះសហើយ
កស៏ោយ(ឧទាហរណ៍សោកម៉ាូសសសៅគម្រីនិក្ខមនំ៣៤និងសោកសអលីយ៉ា សៅកនាុងគម្រី្ងសាវតារក្សព្រទី១
១៩)។រានឧទាហរណ៍សផ្្សងសទៀ្រខែលព្រះជារាចា ស់ប្នរានបនទាួលពប្បម់នុស្សសោកថា្ួកសគជា
សហារាពទង់ប៉ាុខនតេសៅកនាុងគម្រីសអសាយ៦សោកសអសាយប្នសមល័ពគចិ្រតេបសពមើ្ ល័ន្ធកិចចា្ិសសសថាវ យពទង។់
បទគម្រីសអសាយជំ្ូក១ែល់៥បង្ហា ញសយើង្ីស្លសវោខែលព្រះប្នពតាស់សៅសោកសអសាយមក
ស វ្ើជាសហារាសលើកែំបូង។បោទា ប់្ ីសោរះមកព្រះពទងក់ប៏្នជួយ��កំសានតេចិ្រតេែល់រា្រស់ៅឯព្រះវហិារ សហើយ
កព៏បកាសសាជា្មីថាសោកសអសាយគឺជាសហារារបស់ពទង។់
 ព្រះប្នជួយ��សលើកទឹកចិ្រតេ ែល់សហារាសអសាយសៅឯព្រះវហិាររបស់ពទង។់ ស្រើរានភសដាុតាងអវី
ខែលរានខចងសៅកនាុងព្រះគម្រីថា ទីែំណាករ់បស់ព្រះជាកខន្ងសពរាបស់លើកទឹកចិ្រតេ? សូមោនទំនុក្រសមកើង
៧៣និងទំនុក្រសមកើង៧៣៖១៧;សហសព ើ្រ៤៖១៤-១៦;សហសព ើ្រ១០៖១៩-២៣;ស្រើែទាងំសនរះោចជយួ��
សយើងស្្ើយនូវសំណួរសនរះប្នយ៉ា ងែូចសមតេច?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះវហិាររបស់ព្រះគឺរានស្ញសៅសោយព្រះសចសាតេ របស់ពទង។់វាជាកខន្ងខែលមនុស្សរាន
ភា្កសមសាយសហើយនិងកំហុសោចចូលមករកទី្ឹងពជក។សោរះរមួបញចាូ លទាងំសយើងផ្ងខែរ។សយើងោច
សជឿជាកប់្នថាព្រះពទងស់្វើពគបយ់៉ា ងសែើមបជីួយ��សសសង្្គ រះសយើងសោយសារអង្គព្រះសយសូ៊វ។ព្រះសយសូ៊វពទង់
ជាសសមដាចសង្ឃរបស់សយើងសៅសលើស្ានសួគ៌ា។សោកយ៉ាូហានកប៏្នស�ើញព្រះសយសូ៊វបង្ហា ញែ្ួនជាកូន
សចៀម ខែលព្ររូវសគសរ្ាប។់បំ្ងក់របស់កូនសចៀមសោរះ ព្ររូវប្នកា្រផ់្តេ ចស់ចញ (វវិរណៈ៥៖៦)។ សនរះមនិ
ខមនជារូបភា្ខែលសាអា ្រសទ។រូបភា្្ំរណាងសនរះោចជួយ��សយើងឱ្យសមើលស�ើញថា្មរបស់ព្រះសយសូ៊វ
ប្នជួយ��សសសង្្គ រះសយើង។្ិ្រខមនសហើយព្រះសយសូ៊វប្នរស់ស�ើងវញិ្ីសសចកតេីស្ាប់សហើយប្នយងសៅ
ឯស្ានសួគ៌ាវញិ។ពសបរានា សនរះខែរសឈើឆ្ក ងគឺជាគន្ឹរះសំខានណ់ាស់ចំសពារះពគបយ់៉ា ងខែលពទងប់្នស្វើ
សពរាបស់យើង។ពទងប់្នសុគ្រសៅសលើសឈើឆ្ក ងសែើមបជីួយ��សសសង្្គ រះអស់អនាកណាខែលសជឿសលើពទង។់
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សារែច៏ខម្ក

 ព្រះប្នពតាស់សៅសហារាសអសាយមតេងសទៀ្រឱ្យស្វើជាសហារារបស់ពទង។់ស្រើអនាកគិ្រថាសហ្ុរអវី
ប្នជាព្រះប្នពបទានសារែច៏ខម្កសៅសអសាយ?សូមោនែគម្រីសអសាយ៦៖៩,១០សពរាបច់សម្ើយ
របស់អនាក។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សយើងមនិព្ររូវគិ្រថាសោកសអសាយមនិប្នយល់អំ្ីព្រះឬថាសារសនរះមនិសំខានស់ោរះសទ។
ព្រះសយសូ៊វប្នរានបនទាូល ្ីែគម្រីទាងំសនរះសែើមបី្ ន្យល់្ីមូលសហ្ុរខែលពទងប់្នបសពងៀនមនុស្សតាម
សរឿងសពបៀបពបែូច (រា៉ា ថាយ ១៣៖១៣-១៥)។ ព្រះពទងម់និស្វព្រះហឫទល័យសោយនរណារានា កស្់ាបក់នាុង
អំស ើ្ប្បស�ើយ (ស្ព្ររុសទី២៣៖៩)។ សោរះសហើយជាមូលសហ្ុរ ខែលព្រះជារាចា ស់ប្នបញជាូ នសហារា
សអសាយសោយសៅឯពបជាជនខែលរស់សៅកនាុងពសរុកយូោ។សហើយសោរះកជ៏ាមូលសហ្ុរ ខែលព្រះប្នបញជាូ ន
ព្រះសយសូ៊វសោយមកខផ្នែីសយើងសនរះ។
 បុគ្គលែ្រះព្មទទួលយកនូវអំសណាយទានថនសសចកតេីសមតាតេ ករុណារបស់ព្រះរឯីបុគ្គលមយួចំនួន
សទៀ្រកប៏ែិសស្នូវអំសណាយទានសនរះវញិ។ប៉ាុខនតេព្រះសៅខ្របនដាផ្ដាល់ឱកាសែល់្ួកសគសែើមបសីោយសគង្ក
សចញ្ីអំស ើ្ប្បរបស់ែ្ួន។ប៉ាុខនតេសៅស្លខែលមនុស្សបែិសស្មនិព្មទទួលយកអំសណាយទានរបស់
ព្រះមតេងសហើយមតេងសទៀ្រសោរះចិ្រតេរបស់សគកានខ់្ររងឹរូសសៅ។ព្រះពប្ថានា ចងប់នទានចិ់្រតេរបស់សគប៉ាុខនតេ្ួកសគ
មនិអនុញ្្ញ ្រឱ្យពទងស់្វើសោរះសទ។សសចកតេីពសឡាញ់របស់ព្រះជារាចា ស់ចំសពារះសយើងរាល់រានា សោរះមនិខែល
ខពបពបរួលស�ើយ។សរឿងខ្រមយួគ្រខ់ែលផ្្ស់បតេូរគឺចសម្ើយរបស់សយើងរានា ក់ៗ ។សោកម៉ាូសសសអសាយសយសរមា
សអសសរាលនិងព្រះសយសូ៊វសៅខ្រែំអំពាវោវសោយមនុស្សពគបរ់ានា ខបរមករកព្រះវញិ។្ួកសគសៅខ្របនតេ
អំពាវោវសៅរកមនុស្សទាងំឡាយ សបើសទារះបីជាមនុស្សទាងំសោរះប្នបែិសស្សចលនូវព្រះបនទាូលរបស់
ព្រះកស៏ោយ។ព្រះពទងរ់ានបនទាូលសៅកានស់ហារាសអសសរាលថា៖«ឯសគសទារះសបើសគនឹងព្មសាតេ ប់ឬមនិ
ព្មកតេី(ែប្ិរសគជា្ូជ្ង្សរងឹចសចស)គងខ់្រសគនឹងែឹងថារានសហារា១ប្នមកកនាុង្ួកសគសហើយ»(សអសសរាល
២៖៥)។ ព្រះជារាចា ស់និងប្វបសពមើរបស់ពទង់ប្នផ្តេល់សោយមនុស្សរានា ក់ៗ  នូវជសពមើសែព៏្ឹរមព្ររូវនិង
ការព្រានពគបព់រានស់ហើយ (សពបៀបស្ៀបសអសសរាល៣៖១៦-២១)។ ែូសចនារះ ពបសិនសបើរាសសតេរបស់ពទង់
ប្នសពជើសសរ ើសយកសសចកតេីវោិសឬកព៏្ររូវចបែ់ឹកោសំៅជាសឈ្ើយសោរះ្ួកសគមនិោចបសោទា សព្រះចំសពារះ
ជសពមើសរបស់ែ្ួនប្នស�ើយ(សអសាយ៦៖១១-១៣)។
 សោយពជាបនូវសរឿងរា៉ា វទាងំសនរះសហើយស្រើសយើងោចយល់ប្នយ៉ា ងែូចសមតេចអំ្ីចំខណករបស់
ព្រះកនាុងការបណាតេ លស្វើឱ្យសសតេចផ្សរា៉ា នជាសសតេចថនពសរុកសអសីុ្ទារានព្រះទល័យរងឹរូសសោរះ?
_____________________________________________________________________
 សៅកនាុងែគម្រីនិក្ខមនំ ៤៖២១ ព្រះពទងប់្នរានបនទាូលថា៖ «អញនឹងស្វើឱ្យផ្សរា៉ា នរានចិ្រតេ
រងឹរូស»។ែគម្រីមយួសទៀ្រប្នខចងតាមរសបៀបខបបសនរះវញិថា៖«អញនឹងស្វើឱ្យចិ្រតេរបស់សសតេចអង្គសនរះ
រងឹ»។ សនរះជាសលើកទីមយួកនាុងចំសណាមពប្បំនួសលើក ខែលព្រះជារាចា ស់រានបនទាូលថាពទងនឹ់ងស្វើសោយសសតេច
ផ្សរា៉ា នរានព្រះទល័យរងឹរូស។ប៉ាុខនតេករ៏ានពប្បំនួែងខែរស្លខែលសសតេចផ្សរា៉ា នពទងប់្នតាងំព្រះទល័យរងឹ
រូសចំសពារះព្រះ (សូមសមើលឧទាហរណ៍សនរះកនាុងនិក្ខមនំ៨៖១៥,៣២,និក្ខមនំ៩៖៣៤)។ សនរះសរបញ្ជា ក់
សោយសយើងស�ើញថាសសតេចផ្សរា៉ា នរានសសរភីា្កនាុងការសពជើសសរ ើស្ុំសោរះសទពទងម់និោចស្វើឱ្យព្រះទល័យ
របស់ពទងរ់ងឹរសួប្នស�ើយ។ប៉ាុខនតេស្រើវារាននល័យយ៉ា ងែូចសមតេចសៅខែលថាព្រះជារាចា ស់កប៏្នស្វើសោយសសតេច
ផ្សរា៉ា នរងឹរូសខែរ? សរឿងសនរះ្ិ្រជាបង្ហា ញសោយសយើងែឹងថា ព្រះប្នស្វើការខែលខសតេងសចញ្ីអវីខែលសៅ
កនាុងព្រះទល័យរបស់សសតេចផ្សរា៉ា ន។សនរះព្ររូវប្នសគស�ើញសៅកនាុងជសពមើសខែលសសតេចផ្សរា៉ា នប្នបែិសស្មនិ
សជឿសលើអ្្ូ្រសហ្ុរនិងទីសំរាល់ខែលព្រះប្នស្វើ។ចុរះពបសិនសបើសសតេចផ្សរា៉ា នព្មទទួលទីសំរាល់ទាងំសនរះ
វញិស្រើនឹងប្នជាយ៉ា ងណាសៅ?សោរះទីសំរាល់ទាងំសនរះនឹងស្វើឱ្យចិ្រតេរបស់ពទងប់្នខលងរងឹរូសសទៀ្រ
សហើយ។
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ការសិកសាបខន្ម៖«ពបជាជនអុីពសាខអលចបស់ផ្ដាើមស្វើប្បយ៉ា ងសសមបើមណាស់។រានខ្រមនុស្សមយួចំនួន
ប៉ាុសណាណ រះ ខែលសពជើសសរ ើសសសាម រះព្រងច់ំសពារះព្រះ។ ្ួកសគជាញឹកញាបរ់ានោរមមណ៍ថា្ួកសគខលងរាន
សសចកតេីសង្ឃមឹសទៀ្រសហើយ។្ួកសគរានោរមមណ៍សសាកសៅនិងប្កទឹ់កចិ្រតេយ៉ា ងខ្ាងំ។សគគិ្រថាពបខហល
ជាខផ្នការរបស់ព្រះសពរាបអ់ុីពសាខអលជិ្របរាជល័យសហើយ។ជាការ្ិ្រណាស់្ួកសគគិ្រថាពបសទស
អុីពសាខអលនឹងព្ររូវបញចាបែូ់ចរានា នឹងពករុងសូែំុមនិងកូម៉ាូរា៉ា ខែរ។សៅស្លសោរះព្រះជារាចា ស់កច៏្រស់ហារា
សអសាយសោយមកព្រានពបជាជនពសរុកយូោអំ្ីអំស ើ្ប្បរបស់សគ។ព្រះពទងប់្នពតាស់សៅសោក
សអសាយសៅឆ្នា ចុំងសពកាយថនរាជ្យរបស់សសតេចអូស៊សៀស។ែំបូងស�ើយសអសាយប្នបែិសស្្ល័ន្ធកិចចាសនរះ
សពពារះសោកពជាបថាសោកនឹងព្ររូវជួបជាមយួមនុស្សរងឹចសចសជាសពចើន។ ្ួកសគនឹងបែិសស្មនិព្មសាតេ ប់
សោកស�ើយ។សហារាសអសាយគិ្រស�ើញថាសោកមនិោចស្វើការសនរះខ្ររានា កឯ់ងប្នសទ។ចិ្រតេរងឹរូសនិង
រាម នសសចកតេីជំសនឿរបស់ពបជាជនស្វើឱ្យសោករាម នសសចកតេីសង្ឃមឹស�ើយ។ស្រើសោកសអសាយគួរខ្រសប្រះបង់
សចល្ល័ន្ធកិចចាសនរះសហើយទុកឲ្យពសរុកយូោសរារ្បូជាព្រះខក្ងក្ាយឬអី?ស្រើព្រះថនទីពករុងនីនីសវព្ររូវ
ពគបព់គងខផ្នែីជំនួសសោយព្រះថនឋានសួគ៌ាឬ?»។ែកពសង់្ ីEllenG.White,ProphetsandKings,
pp.306,307។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១.ពបសិនជារាននរណារានា កខ់ែលមនិសជឿសលើព្រះសួរថា«ស្រើអនាកោចបង្ហា ញែ្ុ ំយ៉ា ងែូចសមតេចថាព្រះរបស់
អនាកជាអនាកពគបព់គងសលើទាងំអស់?»ស្រើអនាកនឹងស្្ើយយ៉ា ងណា?
២.ពបសិនសបើព្រះជារាចា ស់ជាអនាកពគបព់គងខមនចុរះសហ្ុរអវីប្នជាមនុស្សលអាជាសពចើនព្ររូវរងទុក្ខ?ស្រើព្រះគម្រី
សអសាយ១៖១៩,២០និយយខបបសនរះខមនឬខែលថាសៅកនាុងជីវ្ិរសនរះរានខ្រសរឿងលអាៗខែលនឹងសកើ្រ
ស�ើងចំសពារះមនុស្សសសាម រះព្រងនិ់ងព្រះសហើយរានខ្រសរឿងោពកកប់៉ាុសណាណ រះខែលនឹងសកើ្រស�ើងចំសពារះមនុស្ស
ខែលមនិសរារ្ព្រះ?ចូរសពបៀបស្ៀបសាចស់រឿងសនរះជាមយួបទគម្រីយ៉ាូប១,២;ទំនុក្រសមកើង៣៧;ទំនុក-
្រសមកើង៧៣ ស្រើសយើងនឹង្ន្យល់យ៉ា ងែូចសមតេចថាព្រះថនសសចកតេីពសឡាញ់អនុញ្្ញ ្រឱ្យរានសរឿងោពកក់
សកើ្រស�ើង?ស្រើសយើងចបំ្ចព់្ររូវ្ន្យល់សទ?
៣.សៅកនាុងបទគម្រីសអសាយ៦សហ្ុរអវីប្នជាវារានទំោកទ់ំនងរានា ែល់សម្៉ារះពាក់្ ល័ន្ធនឹងថ្្ងខែលព្រះនឹង
ស្វើសោយរាសសតេរបស់ពទង់និងព្រះវហិារបរសុិទ្ធពទងប់្នបរសុិទ្ធស�ើងវញិ?ការង្រសនរះប្នសកើ្រស�ើងខ្រ
មតេងគ្រជ់ាសរៀងរាល់ឆ្នា កំនាុងសមល័យសញ្្ញ ចស់។ថ្្ងសោរះព្ររូវប្នសគសា្គ ល់ថាជាថ្្ង្ួននឹងប្បព្រះពទងប់្ន
ស្វើឱ្យរាសសដារបស់ព្រះអង្គប្នសាអា ្របរសុិទ្ធ សោយពទងប់្នោងសំោ្រអំស ើ្ប្បរបស់សគ (សលវវីនិល័យ១៦៖
៣០)និងសប្រះបងម់នុស្សខែលមនិសរារ្ពប្ិរប្រតេិតាមពទងស់ចលសចញ(សលវវីនិល័យ២៣៖២៩,៣០)។
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កតេីសង្ឃមឹសលើយនតេសហារះខែលធ្្ក់

 ្ិភ្សោកប្នសមើលសោយភា្រន្ធ្រ់ សៅស្លខែលរានការប៉ារះទង្គិចរានា  រវាងយនដាសហារះោពាក់
កណាតេ លោកាសខែលប្នសរ្ាបម់នុស្ស៧១ោកស់ៅពបសទសោ�ឺម៉ាងក់នាុងឆ្នា ំ២០០២។្ីរឆ្នា សំពកាយ
មកឪ្ុករានា កខ់ែលរានទុក្ខយ៉ា ងសពកៀមពកំប្នស្វើការសងសឹកចំសពារះសរឿងសនរះ។វ្ាឌីសមៀរសីុវលិខែល
កំ្ុងកានម់រណទុក្ខកូនពសីរបស់រា្រ់ ខែលប្នស្ាបស់ោយសារជំងឺមហារកី ប្នរកស�ើញកតេីសង្ឃមឹ
កណាតេ លសសាកោែកមមសនរះ។រា្រប់្នរកស�ើញព្រះសយសូ៊វសហើយ។វ្ា៉ា ឌីសមៀរប្នចងចថំាណាឌីសោ
(ខែលរាននល័យថា«កតេីសង្ឃមឹ»កនាុងភាសារុស្ុស)ីោងប្នព្រ�បម់កផ្ទារះវញិសោយកតេីអំណររកីរាយជាមយួនឹង
ព្រះគម្រី្មីមយួកបាលខែលបុគ្គលណារានា កប់្នផ្តេល់ឱ្យកនាុងសាោសរៀនថនពសរុកកំសណើ ្ររបស់្ួកសគកនាុង
រែ្ឋម៉ាុលោវ។ី សកមងពសីវ ល័យ១៥ឆ្នា រំូបសនរះប្នចំណាយស្លជាសពចើនសរា៉ា ងកនាុងការោនព្រះគម្រីខែលជាសរឿយៗ
ោងប្នចំណាយស្លរហូ្រែល់ពាកក់ណាតេ លអពធ្ព្រ។វ្ាឌីសមៀ ខែលជាមនុស្សសៅព្រះវហិារមតេងរាក ល
មនិចូលចិ្រតេសោយកូនពសីរបស់រា្រោ់នព្រះគម្រីសទ។រា្រប់្នសតេីបសោទា សោងថាសនរះគឺ្ិ្រែជារះខាជា យស្ល
សវោសហើយរា្រក់ប៏្ននិយយសទៀ្រថាោងគួរខ្រចំណាយស្លស្វើការសៅកនាុងសួនបខន្របស់ពគរួសារវញិ
សទើបពបសសើរនិងោមំកនូវផ្លពបសយជនស៍ពចើនជាង។រា្រប់្នពប្បោ់ងថា«សយើងមនិព្ររូវការព្រះគម្រី
សទ។ សយើងរានព្រះវហិារសហើយ»។ណាឌីសោោងមនិប្នពបខកក្រវា៉ា នឹងឪ្ុកោងសទ សហើយោងក៏
ប្នសចញសៅសពរៅតាមបង្្គ បរ់បស់្ុកោងសែើមបសីមើលខ្ទាសួំនែំណាំ។្ីរឆ្នា សំពកាយមកពគរូស្ទ្យប្ន
ស្វើសរាគវនិិច្ល័យស�ើញថាណាឌីសោរានជំងឺមហារកី្អាឹង។ោងប្នចំណាយស្លជាសពចើនខែសំរាក្យាប្ល
សៅកនាុងមនទាីរស្ទ្យ សហើយសជើងរា្ខ ងរបស់ោងព្ររូវប្នកា្រស់ចញ្ីព្ររាក។ោងប្នទទួលមរណភា្សៅ
ឆ្នា ២ំ០០១កនាុងោយុ១៨ឆ្នា ។ំវ្ាឌីសមៀរងការសែទាចខាទា ចិំ្រតេយ៉ា ងខ្ាងំសហើយរា្រក់ប៏្នអងវរករព្រះរកចសម្ើយ។
រា្រប់្នអ្ិសា្ឋ នថា«ែ្ុ ំមនិខែលគិ្រថាែ្ុ ំជាឪ្ុកែោ៏ពកកខ់បបសនរះសទ»។ចំស្លខែលរា្រក់ំ្ុងខ្ររាន
ទុក្ខព្រួយសោរះរា្រប់្នឮ្ល័្រ៌ារានមយួខែលប្នចុរះផ្សាយកនាុងខែកកកោឆ្នា ២ំ០០២ថារានយនដាសហារះ
ែឹកទំនិញDHLមយួសពគឿងប្នប៉ារះទង្គិចរានា ជាមយួយនដាសហារះែឹកអនាកែំសណើ ររុស្ុសមីយួសពគឿងខែលកំ្ុង
សហារះសហើរែឹកសិស្សសាោសកមងៗជនជា្ិររុស្ុសចីំនួន៤៥ោក់ សៅសំរាកវសិ្សមកាលសៅពបសទសសអសបា៉ាញ
ខែលសហ្ុរការណ៍សនរះប្នសរ្ាបម់នុស្សពគបរ់ានា សៅសលើយនតេសហារះទាងំ្ីរសនរះ។ បោទា បម់កសៅឆ្នា ២ំ០០៤
រានបុរសជនជា្ិររុស្ុសរីានា កខ់ែលជាឪ្ុកខែលប្នប្្រប់ងព់ប្ន្ធនិងកូន្ីរោករ់បស់រា្រ់សៅកនាុងសហ្ុរ-
ការណ៍ធ្្កយ់នតេសហារះសនរះរា្រប់្នតាមោននិងប្នសរ្ាបអ់នាកព្ររួ្រ្ិនិ្រ្យចរាចរណ៍ផ្្ូវោកាសខែល
ទទួលែុសព្ររូវកនាុងការព្ររួ្រ្ិនិ្រ្យខែនោកាសោល្ឺម៉ាង់ សៅកខន្ងខែលការប៉ារះទង្គិចរានា ប្នសកើ្រស�ើងសោរះ។
តាមរយៈការសមើល្ល័្រ៌ារានតាមទូរទស្សនស៍នរះ សោកវ្ា៉ា ឌីសមៀរប្នស�ើញអនាកកាខស្ររានា កប់្នសួរសំណួរ
ែល់ឪ្ុកសកមងពសីរានា ក់ខែលប្នស្ាបស់ៅកនាុងសហ្ុរការណ៍ធ្្កយ់នតេសហារះសោរះថាស្រើរា្រច់ងស់ងសឹក
ខែរឬសទ។បុរសរានា កស់ោរះប្នស្្ើយថា៖«សទ!ែ្ុ ំសង្ឃមឹថាែ្ុ ំនឹងជួបកូនពសីរបស់ែ្ុ ំមតេងសទៀ្រ»ពាក្យសនរះប្ន
ពាល់ចិ្រតេរបស់វ្ាឌីសមៀរខ្ាងំណាស់។រា្រក់ច៏ងប់្ននូវកតេីសង្ឃមឹខបបសនរះខែរ។បនតេិចសពកាយមករា្រប់្នវលិ
ព្រ�បម់កផ្ទារះវញិ កប៏្នស�ើញពប្ន្ធរបស់រា្រក់ំ្ុងរងច់រំា្រជ់ាមយួនឹងព្រះគម្រីរបស់ោងណាឌីសោ។
រា្រប់្នសបើកគម្រីសោរះស�ើងសហើយោន«បងបអាូនសអើយែ្ុ ំមនិចងឲ់្យអនាករាល់រានា ឥ្រែឹង្ី្ួកអនាកខែលសែក
លកស់ៅសហើយសទខពកងអនាករាល់រានា សកើ្រទុក្ខព្រួយែូចជាអនាកឯសទៀ្រខែលរាម នសង្ឃមឹែប្ិរសបើសយើងសជឿថា
ព្រះសយសូ៊វប្នសុគ្រព្មទាងំរស់ស�ើងវញិសហើយសោរះព្ររូវសជឿថាព្រះពទងនឹ់ងោអំស់អនាកខែលសែកលក់
សៅកនាុងព្រះសយសូ៊វឲ្យប្នមកជាមយួនឹងពទងខ់ែរ»(ខ្សសា�ួនីចទី១៤៖១៣,១៤)។ភរយិរបស់
រា្រប់្ននិយយថា«សនរះគឺជាសសចកតេីសង្ឃមឹរបស់សយើង»។«ពបសិនសបើសយើងសជឿសលើព្រះសយើងនឹងប្ន
   ជួបកូនពសីរបស់សយើងមតេងសទៀ្រជាមនិខាន»។បចចាុបបននាសនរះវ្ាឌីសមៀររា្រ់
   គឺជាជំនួយការរបស់ព្រះវហិារសហើយរា្ររ់កីរាយនឹងខចកចយអំ្ីកតេីសង្ឃមឹ
   របស់រា្រស់ៅកនាុងការយងព្រ�បម់កវញិរបស់ព្រះសយសូ៊វ។«អរគុណ
   ែល់កូនពសីែ្ុ ំខែលោសំោយ្ួកសយើងប្នរកស�ើញព្រះជារាចា ស់»។សយើង
   រានសង្ឃមឹថាសយើងនឹងជួបកូនពសីរបស់សយើងមតេងសទៀ្រ។
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ពេលដែលជីវិតរបសព់ោកអ្នកែួលរលំ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ៩ីខែមករាឆ្នា ២ំ០២១

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្ដា ហ៍សនរះ៖ សអសាយ៧៖១-១៤;្ង្សាវតារក្សព្រទ២ី១៥៖៣៧,
៣៨;្ង្សាវតារក្សព្រទ២ី១៦៖៥-៩;រប្ក្សព្រទ២ី២៨៖១៦;យ៉ា កុប២៖២២។

ែចង្ចា៖ំ«…សបើសិនជាឯង្មនិព្មស�ឿសទសោរះពប្កដជាឯង្មនិប្នតាងំ្សៅជាបស់�ើយ»(សអសាយ៧៖
៩)។

 រ ៉ាយូ សហើយនិង្ែននបី្នសបើកឡានរបស់ែ្លួនសចញសៅសពរោយ្កីម្មវធិថី្វា យបង្្ពំ្រះថ ្្ងបរសុិទ្ធ
ចបស់្វាពគប។់ រានសមរានរ់បស់្លួកសគមលួយកបាលប្នសហើរភយ័សន្ស់ស្ាចុរះស�ើង្រោ្រទី់ធ្្មែុផរ្ះរបស់
សគ។្ិ្ររានអវាីមលួយែុសពបពក្រីមនិខាន។រ ៉ាយូនងិ្ែននបី្នពករុង្សមរានស់នរះទុកកនាុង្ពទរុង្យ៉ា ង្សុវ្រ្ភិា្
បផុំ្រមនុស្លខដល្លួកសគប្នសចញសៅព្រះវហិារ។ខ្រឥ�ូវសនរះ ល្ួកវាប្នរ្រស់ចញមកសពរៅពទរុង្។មនិយូរ
ប៉ាោុ្ម នរ ៉ាយូនងិ្ែននកីប៏្នដងឹ្្ីមលូសហ្ុរដគ៏លួរឱ្យសសាកសាតា យមលួយ។រានកូនខ្កែអនាក�្ិរខាង្មលួយកបាល
ខដលរានស ្្ម រះថ្អាប៊ី្ ូវនីប្នលលួចរ្រស់ចញ្កីខនង្្របស់វា។ឥ�ូវ ខ្កែមលួយកបាលសនរះប្នរ្រចុ់រះសៅ
ខកបែរពសរះទកឹពាសំមរានរ់បស់ រ ៉ាយូនងិ្ែននសីៅកនាុង្រា្រវ់ា។ខែសីុគជឺាសមរានដ់ព៏សស់សាអា ្រខដលរាន
សរាមកន្ុយ្ណ៌សព្រសុសព្រសាយ។ ែននមីនិប្ន�លួយ��សស្រ្្រះ�វី្ិរខែសីុទានស់្លសវលាសទ។ សមរាន់
សំណបចិ់្រតារបស់ែននីមនិយូរប៉ាោុ្ម នកប៏្នរ្បស់ៅកនាុង្ថដរបស់ោង្។ែននបី្នអង្្ុយយំសអាបសមរានរ់បស់
ែ្លួនសៅទធ្ី្ខាង្មែុ។
 ស្រវាចញឹ្ិមមលួយកបាលសទៀ្រហាកដូ់ចជាព�រួលពចាល់ណាស់។វាជាស្រវាទា្ណ៌សមលួយពបសភទ
ខដលរានរាង្ែស់្ស ្្ម រះសៅថ្ វា៉ា ែលឹវសឺ។ វាប្នស�ើញែននី បីខែសីុ ។ វាពបខហលជាគិ្រថ្ែននី
ប្នសរ្ាបខ់ែសីុសហើយសមើលសៅ។ដូសចនារះសហើយ្រីបសីប្តា ហ៍សពរោយមកវា៉ា ែលឹវសឺប្នវាយពបហារែននី
ស្លណាខដលវាស�ើញោង្។វាប្នចកឹពចាស់ោង្យ៉ា ង្ខ្ាងំ្ជាមលួយនឹង្ចំ្ រុះដរ៏ងឹ្រារំបស់វា។ស្លែរ្ះ
សយើង្កដូ៏ចជាវា៉ា ែលឹវសឺខដរសយើង្្ិប្កនងឹ្សំគាល់ថ្បគ្ុលណារានា កជ់ាម្ិរតាឬជាសព្ររូវរបស់សយើង្ណាស់។
សប្តា ហ៍សនរះសយើង្នងឹ្ពកស�កសមើលសសតាចរបស់សាសនយូ៍ដាខដលរានបញ្ហា ដូចគានា សនរះខដរ។សយើង្នងឹ្
្យាយមខសវាង្យល់្មីលូសហ្ុរខដលពទង្ស់ធវាើរោរសព�ើសសរ ើសែុស។

សមសរៀនទី៣ ៩-១៥មករា
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សពគារះមហនតារាយ្ីភាគខាង្ស�ើង្

 ស្រើសសតាចអហ័ាសប្នពបឈមនឹង្វបិ្រតាិអវាីែ្រះសៅស្លខដលពទង្ស់�ើង្សសាយរា�្យ?សពរាប់
ចសម្ើយសូមអាន្ង្សាវតារក្សព្រទី២១៥៖៣៧,៣៨;្ង្សាវតារក្សព្រទី២១៦៖៥,៦;សអសាយ៧៖
១,២។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 នគរអុីពសាខអលភាគខាង្ស�ើង្(ខដលរានស ្្ម រះថ្សអពប្អិម)និង្នគរសីុរី(ខដលរានស ្្ម រះ
ថ្អារា៉ា ម)ប្នពបយុទ្ធពបឆ្ងំ្នឹង្ពសរុកយូដាខដលជាពបសទស្ូរចជាង្ស្ិ្រសៅភាគខាង្្របូែង្។ឯពសរុក
យូដាកប៏្នសែសាយថដ្ីរោរវាយពបហាររបស់�នជា្ិរសអដំនិង្្លួកភលីីស្ីនសៅសហើយ។រោល្ីមុន ពសរុក
យូដាប្នសធវាើស្រ្្មជាមលួយនឹង្ពបសទសអុីពសាខអលខដរ។ខ្រឥ�ូវសនរះសដាយសារពបសទសអុីពសាខអល
ប្នចូលថដជាមលួយពបសទសសីុរីសោរះពសរុកយូដានឹង្�លួបសពគារះធ្ងនស់ហើយ។អនាក�ំោញខាង្ព្រះគម្រីប្ន
អរះអាង្ថ្ពបសទសអុីពសាខអលនិង្ពបសទសសីុរីរានបំណង្ចង្ប់ង្្ំ្លួកយូដាឲ្យរលួមថដជាមលួយែ្លួនសដើមបែី
ចបាងំ្នឹង្សសតាចអាសសស៊ើរខដលជានគរខ្ាងំ្្ូខក។សសតាចពសរុកអាសសស៊ើររានព្រះោមថ្ទីកឡា្រ-
្ីសលសស៊ើរទីបី(ស ្្ម រះថ្«្ូល»សៅកនាុង្្ង្សាវតារក្សព្រទី២១៥៖១៩)។នគររបស់ពទង្រ់ានរោររកី
ចសពមើនណាស់។ឥទ្ធិ្លរបស់សសតាចអង្្សនរះគឺជារោរគំរាមកំខហង្សៅដល់ពបសទសសីុរីនិង្អុីពសាខអល។
ដូសចនារះសហើយប្នជាពបសទសអុីពសាខអលនិង្ពបសទសសីុរីសប្រះបង្ស់ចាលនូវរោរមនិចុរះសពមរុង្គានា និង្
ស្រ្្មខដលអូសបោ្យមកជាសពចើនឆ្នា ំសហើយខបរជាមករលួមថដគានា សដើមបែទីបស្់ា្រវ់បិ្រតាិខដលសៅចំសពារះ
មុែវញិ។ពបសិនសបើ្លួកសគអាចវាយដសណតាើ មប្នពសរុកយូដានឹង្ខ្រង្តាងំ្សសតាចល្ងីសល្ងើមលួយអង្្សអាយគង្់
សៅទីសោរះ្លួកសគអាចសពបើពប្ស់នូវធនធ្នករ្ាងំ្្លកម្មពគបខ់បបយ៉ា ង្របស់ពបសទសសនរះប្ន(សអសាយ
៧៖៥,៦)។
 ស្រើអវាីសៅជាដំសណារះពសាយរបស់សសតាចអហ័ាស សៅស្លខដល�ីវ្ិររបស់ពទង្ស់�ើញខ្រភា្
បរា�យ័សោរះ?សពរាបច់សម្ើយរបស់អនាកសូមអាន្ង្សាវតារក្សព្រទី២ ១៦៖៧-៩ និង្រប្ក្សព្រទី២
២៨៖១៦។
_____________________________________________________________________
 អហ័ាសមនិប្នទទលួលស្ាល់ព្រះជាម្ិរតាសរ្ាញ់ខ្រមលួយគ្រខ់ដលអាច�លួយ��សស្រ្្រះពបសទស
របស់ពទង្ប់្នសោរះសទ។ខ្រផ្ុយសៅវញិសសតាចអហ័ាសប្នចង្សម្ន័្ធម្ិរតាគានា ជាមលួយទីកឡា្រ្ីសលសស៊ើរ
ទី៣ខដលជាគូសព្ររូវរបស់ពបសទសខដលចង្់្ ្ នពានពទង្។់ដូសចនារះទីកឡា្រ-្ីសលសស៊ើររកីរាយកនាុង្រោរ
�លួយ��ពសរុកយូដាពបយុទ្ធពបឆ្ងំ្នឹង្ពបសទសសីុរីនិង្អុីពសាខអល។សសតាចអហ័ាសកប៏្នផដាល់សំណូកឬ
អំសណាយជាលុយរោកជ់ាសពចើនដល់ទីកឡា្រ-្ីសលសស៊ើរផង្ខដរ។ ខដលពបរោរសនរះប្នសធវាើសអាយទីកឡា្រ-
្ីសលសស៊ើររានសលសដល៏អាសដើមបែរីោនរ់ោបព់បសទសសីុរខីដលែ្លួនចង្ប់្នបំផុ្រ(្ង្សាវតារក្សព្រទី២១៦៖
៩)។ចំណង្ម្ិរតាភា្រវាង្ពបសទសសីុរីនិង្អុីពសាខអលកប៏្នខបកប្កស់ៅ។សមើលសៅដូចជាសសតាចអហ័ាស
ប្ន�លួយ��សស្រ្្រះដល់ពសរុកយូដាអុីចឹង្។
 សយើង្មនិគលួរភាញា កស់ផអាើលចំសពារះអវាីខដលសសតាចអហ័ាសប្នសធវាើសៅទីសនរះសទ។ពទង្ជ់ាសសតាចពគង្រា�្យ
មលួយអង្្ខដលអាពកកប់ំផុ្រសៅសលើទឹកដីរបស់យូដា។(សូមអាន្ង្សាវតារក្សព្រទី២១៦៖៣,៤;រប្ក្សព្រ
ទី២២៨៖២-៤)។
 សៅស្លខដលសយើង្អានអំ្ីសាចស់រឿង្របស់សសតាចអហ័ាសសយើង្អាចយល់្ីមូលសហ្ុរខដលពទង្់
សដារះពសាយបញ្ហា ពបសទស។ស្រើរានសមសរៀនអវាីខដលសយើង្រានា ក់ៗ សរៀនសូព្រខដរឬសទ?ឥ�ូវសនរះពបសិនសបើ
សយើង្មនិពប្ិរប្រតាិតាមព្រះសោរះស្រើរានសហ្ុរផលអវាីខដលសធវាើសអាយសយើង្គិ្រថ្សយើង្នឹង្រាន�ំសនឿទុកចិ្រតា
សលើពទង្ស់ៅស្លរានសពគារះអាសននាសកើ្រស�ើង្សោរះ?(សូមអានយ៉ា កុប២៖២២និង្សយសររា១២៖៥)។
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សអសាយប្នចូលសៅគាល់សសដាច

 សៅស្លខដលសសតាចអហ័ាសពទង្ស់រៀបខផនរោរសដើមបែ�ីលួយ��សស្រ្្រះពសរុកយូដាព្រះពទង្ប់្ន
ពជាបនូវសរឿង្ែ្រះខដលសសតាចអហ័ាសមនិប្ននឹកដល់។សរឿង្ចមបែង្ទីមលួយគឺថ្ព្រះពទង្ជ់ាអនាកបណាតា ល
សអាយសពគារះសនរះសកើ្រស�ើង្។ សហ្ុរអវាីសៅ? ្ីសពពារះពទង្ច់ង្�់លួយ��សអាយសសតាចអហ័ាសប្នស្ាល់នូវកំហុស
របស់ែ្លួនសហើយខបរមករកពទង្វ់ញិ(រប្ក្សព្រទី២២៨៖៥,១៩)។មយា៉ាង្វញិសទៀ្រព្រះពទង្ព់ជាបថ្
ពបសិនសបើសសតាចអហ័ាសព្មទទលួលយក�ំនលួយ្ីពសរុកអាសសស៊ើរ សោរះវានឹង្រ្ោយជាសពគារះមហនតារាយ
ដធ៏ំមលួយ។ស្លសោរះពសរុកយូដានឹង្ស្ិ្រសៅជាចំណុរះសអាយបរសទស។ពសរុកយូដានឹង្មនិប្នគង្វ់ង្្ស
យូរអខង្វាង្សទៀ្រស�ើយ។ដូសចនារះសហើយប្នជាព្រះជារ្ាស់បញូ្នសហារាសអសាយសអាយប្នសៅចលួលគាល់
សសតាចខដលពទង្ក់ំ្ុង្ខ្រយង្សៅ្ិនិ្រ្យពប្ន័្ធទឹករបស់ទីពករុង្។្ន័្ធកិច្របស់សហារាសអសាយគឺសធវាើយ៉ា ង្
ណាបញុ្រះបញូ្លសសតាចកំុសអាយទាកទ់ង្នឹង្សមដឹកោអំាសសស៊ើរ។
 ស្រើសហ្ុរអវាីប្នជាព្រះអរ្ាស់ពតាស់បរ្្បស់អាយសហារាសអសាយោកូំនពបរុសរបស់គា្រស់ ្្ម រះ
សសៀរយ៉ា សូ៊បសៅជាមលួយ(សអសាយ៧៖៣)?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ជារោរ្ិ្រណាស់សសតាចអហ័ាសពប្កដជាភាញា កស់ផអាើលសៅស្លខដលសហារាសអសាយមកសលួរ
សុែទុក្ពទង្ស់ដាយផ្្ល់ព្មទាងំ្ប្នខណោកូំនពបរុសរបស់ែ្លួនខដលស ្្ម រះរបស់វារាននយ័ថ្«រា្សតា
សំរាងំ្មលួយពករុមនឹង្ព្រ�បម់កវញិ»។រា្សតាសំរាងំ្ឬរា្សតាសំណល់គឺជាពករុម្ូរចមលួយខដលព្ររូវប្ន
ដកសចញ្ីពករុមធំ។ ស ្្ម រះរបស់សក្មង្ពបរុសសនរះ នឹង្ផុសស�ើង្នូវសំណលួ រជាសពចើនសៅកនាុង្ព្រះ្រពមរិះរបស់
សសតាច។ស្រើនរណាជារា្សតាសំណល់សនរះ?ស្រើ្លួកសគនឹង្ព្រ�បម់ក្ីណា?ឪ្ុករបស់សក្មង្ពបរុសសនរះគឺ
ជាសហារារបស់ព្រះ។ដូសចនារះពបខហលជាស ្្ម រះរបស់សក្មង្ពបរុសសនរះគឺជាសសចកតាីព្រានមក្ីព្រះជារ្ាស់
ខដលថ្�នជា្ិរយូដានឹង្រ្ោយសៅជាទាសករសគ។ឬពបខហលជាស ្្ម រះរបស់សក្មង្ពបរុសសនរះចង្ប់រ្ហា ញ
ថ្រា្សតារបស់ព្រះព្ររូវខ្រព្រ�បម់ករកពទង្វ់ញិ។(កិរយិស័្្«ព្រ�បម់កវញិ»កអ៏ាចរាននយ័ថ្ខបរ
មករកព្រះវញិខដរ)។ព្រះបន្ូលរបស់ព្រះជារ្ាស់សៅរោនស់សតាចអហ័ាសគឺប្នខសតាង្សចញតាមរយៈស ្្ម រះ
សសៀរ-យ៉ា សូ៊បខដលរានអ្រ្នយ័សៅតាមអវាីខដលអនាកចង្ប់្នគឺថ្៖ ចូរខបរសចញ្ីអំស ើ្ប្បរបស់អនាករាល់គានា 
ភ្ាមសៅ ្ំុសោរះសទសព្ររូវរបស់អនាករាល់គានា នឹង្ដឹកោអំនាកសៅជាសឈ្ើយសៅពសរុករបស់សគអស់សហើយ។
បោ្បម់ក នឹង្រានសាសនយូ៍ដាមលួយពករុម្ូរចប៉ាុសណាណ រះខដលនឹង្ប្នវលិព្រ�បម់កពសរុកយូដាវញិ។
�សពមើសគឺស្ិ្រសលើអនាក។
 ស្រើព្រះបន្ូលរបស់ព្រះជារ្ាស់ប្នស្្ើយ្របសៅនឹង្សសចកតាីព្ររូវរោររបស់សសតាចអង្្សនរះប៉ាុនណា
ខដរ?សពរាបច់សម្ើយសូមអានសអសាយ៧៖៤-៩។
_____________________________________________________________________
 សពគារះមហនតារាយ្ីពបសទសសីុរីនិង្អុីពសាខអលនឹង្កន្ង្ផុ្រសៅ។អំណាចទាងំ្ឡាយខដល
សមើលសៅដូចជាភនាសំភ្ើង្ដស៏សមបែើមនិង្គលួរឱ្យរន្ធ្រច់ំសពារះសសតាចអហ័ាសសោរះវាមនិខមនជាអវាីសៅកនាុង្ព្រះសនព្រ
របស់ព្រះសសារះស�ើយ។វាសពបៀបដូចជា«អង្កែ្រអ់ុស្ីរដំុ»ខ្រប៉ាុសណាណ រះ(សអសាយ៧៖៤)។សសតាចអហ័ាស
មនិចាបំ្ចសំុ់�ំនលួយ្ីពសរុកអាសសស៊ើរសោរះសទ។ ប៉ាុខនតាពបសិនសបើពទង្ច់ង្ស់ធវាើរោរសសពមចចិ្រតាសអាយប្ន
ព្ឹរមព្ររូវសោរះពទង្ព់្ររូវខ្រទុកចិ្រតាដល់ព្រះព្មទាងំ្្ឹង្អាង្សលើសសចកតាីសនយារបស់ពទង្វ់ញិសោរះពទង្់
នឹង្ប្ន«ឈរ»យ៉ា ង្រងឹ្រាំ(សអសាយ៧៖៩)។ពាក្យ«ស�ឿ»និង្«ឈរ»សចញមក្ីពាក្យសហសព ើ្រ
ដូចគានា នឹង្ពាក្យ«សសចកតាី្ិ្រ»និង្«អាខម៉ាន»។សៅស្លខដលសយើង្និយយថ្«អាខម៉ាន»សយើង្កំ្ុង្
និយយថ្សយើង្ទុកចិ្រតាសលើព្រះសហើយ។ដូសចនារះសសតាចអហ័ាសព្ររូវខ្រទុកចិ្រតាសលើព្រះយ៉ា ង្សោរះពទង្នឹ់ង្
ប្នឈររងឹ្រាសំ�ើង្។

ថ្្ងចន័្ ១១មករា
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ឱរោសមតាង្សទៀ្រ

 សសតាចអហ័ាសប្នបដិសសធនូវរោរពតាស់សៅរបស់សហារាសអសាយខដលប្នសូមអំពាវោវសអាយ
ពទង្ទុ់កចិ្រតាសលើព្រះ។យ៉ា ង្ណាមញិព្រះជារ្ាស់រានសពារស្ញសៅសដាយសសចកតាីសមតាតា ករុណាពទង្ក់ព៏បទាន
ឱរោសសអាយសសតាចអហ័ាសមតាង្សទៀ្រ។ព្រះអង្្ប្នពតាស់បរ្្បស់អាយសសតាចអហ័ាសទូលសូមពទង្នូ់វទីសំគាល់
មលួយដអ៏ស្ារ្យ។«សទារះសបើសៅកនាុង្ទី�ំសៅឬសៅទីែ្ស់ខាង្សលើកតាី»(សអសាយ៧៖១១)។សនរះគឺជាសំសណើ 
ដធ៏ំមហិរាហលួស្ីរោរសា្ម នខដលព្រះប្នពបទានមកដល់មនុស្សសលាក។ ព្រះជារ្ាស់មនិប្នដាកខ់ដន
កំណ្រស់លើទីសំគាល់សោរះសទ។ព្រះអង្្កម៏និប្នកំណ្រនូ់វអំសណាយទានរបស់ពទង្់ សអាយប្នព្ឹរមខ្រពាក់
កណាតា លថនព្រះរា�នគររបស់ពទង្់ ដូចជាសសតាចខផនដីប្នកំណ្រ់ សៅកនាុង្សមយ័ព្រះគម្រីសោរះសទ។ សោរះជា
សមបែ្រតាិដម៏ហាសាលខដលសសតាចខផនដីធ្្បប់្នពបទានសអាយ (សូមអានសអសសធើរ ៥៖៦; សអសសធើរ ៧៖២
និង្រា៉ា កុស៦៖២៣)។ ព្រះអង្្ប្នសព្រៀមអង្្ពទង្រ់លួចជាសពសចសដើមបែសីបើកឃ្្ងំ្ថផ្សម�និង្ខផនដីទាងំ្មូល
សពរាបស់សតាចខដលល្ងីសល្ងើមលួយអង្្សនរះសអាយខ្រសសតាចអង្្សនរះព្មទទលួលស�ឿពទង្។់សៅកនាុង្ទីសំគាល់ដអ៏ស្ារ្យ
សោរះសទៀ្រសសា្រ សសតាចអហ័ាសអាចសំុសអាយព្រះប្នពបទាននូវរាសស្ព�ដល់ពទង្យ់៉ា ង្សពចើនសន្ធឹកសោ្ធ ប់
ឬពទង្អ់ាចសសនាើសំុសអាយរាន្លទាហានសល់ខសនដូចជាពគាបែ់សាចស់ៅសមុពទសមែីខទរា៉ា សណកប៏្នខដរ។
 សហ្ុរអវាីប្នជាសសតាចអហ័ាសស្្ើយ្របសដាយរសបៀបសនរះ?សពរាបច់សម្ើយសូមអានគម្រីសអសាយ
៧៖១២។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សៅស្លខដលសយើង្ប្នអានសាចស់រឿង្សនរះដំបូង្ចសម្ើយរបស់សសតាចអហ័ាសសមើលសៅដូចជាបរសុិទ្ធ
សហើយស្ញសដាយសសចកតាីសគារ្ចំសពារះព្រះ។អហ័ាសនឹង្មនិលបែង្ព្រះដូចជា�នជា្រិអុីពសាខអលរោល្ី
រាបរ់យឆ្នា មំុនសៅទីរសហាស្ានស�ើយ (និក្មនំ១៧៖២; សចាទិយកថ្៦៖១៦)។ ស្រើរានអវាីែុសគានា ? ព្រះ
ប្នពតាស់បរ្្បស់អាយសសតាចអហ័ាសលបែង្លពទង្់(សពបៀបសធៀបរា៉ា ឡាគី៣៖១០)។ព្រះអង្្មនិប្នសធវាើ
ដូសចានា រះចំសពារះ�នជា្រិអុីពសាខអលសៅទីរសហាស្ានសទ។ដូសចនារះពបសិនសបើសសតាចអហ័ាសព្មទទលួលយក
អំសណាយទានដអ៏ស្ារ្យសនរះព្រះនឹង្ស្វាព្រះហឫទយ័សហើយ។រោរសនរះនឹង្មនិប្នសធវាើសអាយពទង្ព់្រួយ
ព្រះទយ័ស�ើយ។ប៉ាុខនតា សសតាចអហ័ាសមនិចង្ស់អាយព្រះ�លួយ��ពទង្ស់អាយប្នស�ឿសទ។អហ័ាសប្នសប្រះបង្់
សចាលសសចកតាី�ំសនឿសចញ្ីចិ្រតារបស់ពទង្ស់ហើយ។
 សូមអានគម្រីសអសាយ៧៖១៣។ស្រើសលាកសអសាយកំ្ុង្និយយអំ្ីអវាីសៅកនាុង្ែសនរះ?
_____________________________________________________________________
 សលាកសអសាយប្នទូលដល់សសតាចអហ័ាសថ្ ព្រះអង្្កំ្ុង្សធវាើសអាយព្រះជារ្ាស់សនឿយណាយព្រះ-
ទយ័សដាយព្រះអង្្បដិសសធមនិព្មសាកលបែង្ពទង្ស់សារះ។ អវាីខដលអាពកកប់ំផុ្រសោរះគឺថ្ សលាកសអសាយប្ន
សពាលថ្ព្រះជារ្ាស់ជា«ព្រះថនែញាុ ំ»(សអសាយ៧៖១៣)ប៉ាុខនតាពទង្ម់និខមនជាព្រះរបស់សសតាចអហ័ាសសោរះសទ។
សោរះគឺរានរោរែុសគានា ឆ្្ង យ្ីគម្រីសអសាយ៧៖១១ព្ឹរមខ្រ្ីរែមុនប៉ាុសណាណ រះ។សៅកនាុង្ែ១១សលាកសអសាយ
ប្នទូលសូមសអាយព្រះរាជាសសនាើសំុនូវទីសំគាល់្ីព្រះជារ្ាស់ជា«ព្រះរបស់អនាក»។សហ្ុរអវាីករ៏ានរោរផ្្ស់
បតាូរ?សៅស្លខដលសសតាចអហ័ាសប្នបដិសសធនូវរោរសពប្សពបទានរបស់ព្រះសសតាចអង្្សនរះកប៏្នបដិសសធ
ព្រះជារ្ាស់ជាព្រះរបស់ែ្លួនខដរ។ សនរះបរ្ហា ញថ្ព្រះជារ្ាស់ជាព្រះរបស់សលាកសអសាយសហើយមនិខមនជា្ ្
ររះរបស់សសតាចអហ័ាសសោរះសទ។
 ស្រើរោរសិកសាថ្្ងសនរះបសពង្ៀនសយើង្អវាីែ្រះអំ្ីភា្អ្រធ់្ម្ររ់បស់ព្រះជាមលួយសយើង្រានា ក់ៗ  សដាយពទង្់
រានព្រះហឫទយ័ចង្ោ់សំយើង្រាល់គានា សៅរោនស់សចកតាីសស្រ្្រះ? ស្រើសមសរៀនសនរះប្នបសពង្ៀនសយើង្អំ្ីអវាីែ្រះ
សទៀ្រទាកទ់ង្នឹង្ភា្ល្ងិ្រល្ងង្់និង្ចិ្រតារងឹ្រលួសរបស់មនុស្សស្លខដល្លួកសគប្នបដិសសធជាដាចខ់ា្រមនិ
ចុរះចូលនឹង្ព្រះជារ្ាស់សោរះ?ជាចុង្សពរោយសបើសទារះជាព្រះប្នពបទានសអាយសសតាចអហ័ាសនូវទីសំគាល់
ណាមលួយខដលសសតាចអង្្សនរះព្ររូវរោរកស៏ដាយ ស្រើអនាកគិ្រថ្ សសតាចអហ័ាសនិង្ព្មទទលួលស�ឿពទង្ស់ទ? ចូរសធវាើ
រោរ្ន្យល់នូវចសម្ើយរបស់អនាក។
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ទីសំគាល់ថនព្រះបុពតាមលួយអង្្

 ព្រះជារ្ាស់ពទង្ប់្នពបទានទីសំគាល់មលួយដល់សសតាចអហ័ាស«សទារះសបើសៅកនាុង្ទី�ំសៅឬសៅ
ទីែ្ស់ខាង្សលើកតាី»(សអសាយ៧៖១១)។ប៉ាុខនតាសសតាចអហ័ាសមនិព្មទទលួលយកនូវរោរសពប្សពបទានរបស់
ពទង្ស់ទ។ដូសចនារះព្រះកប៏្នផតាល់នូវទីសំគាល់មលួយ(សអសាយ៧៖១៤)។សយើង្អាចដឹង្ថ្ទីសំគាល់សនរះ
្ិ្រជាអស្ារ្យសលើស្ីអវាីខដលសយើង្ធ្្បគិ់្រសៅសទៀ្រ (សូមសពបៀបសធៀបសអសាយ៥៥៖៩; កូរនិ្ូសទី១
២៖៩)។ ទីសំគាល់សនរះគឺជាព្រះរា�បុពតាមលួយអង្្។ ប៉ាុខនតា ស្រើ្សតាីព្ហ្មចារណីារានា កខ់ដលអាចពបសូ្រកូន
មកជាចមបែង្សហើយសអាយោមថ្«សអរា៉ា ញូខអល»ព្មទាងំ្ប្នរ្ោយជាទីសំគាល់ដធ៏ំសោរះ?
 ស្រើ្សតាីសោរះជានរណា?ស្រើអនាកណាជាកូនរបស់ោង្សៅ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះគម្រីមនិប្នខចង្ថ្ទីសំគាល់ឬសសចកតាីសនយាសនរះធ្្បស់កើ្រស�ើង្សៅសមយ័សញ្ញា ចាស់
សោរះសទ។ទីសំគាល់សផ្សង្សទៀ្រខដលព្រះប្នពបទានសៅកនាុង្គម្រីសញ្ញា ចាស់ប្នសកើ្រស�ើង្្ិ្រសៅកនាុង្ពគា
សញ្ញា ចាស់រលួចសហើយ។ឧទាហរណ៍ដូចជាសញ្ញា ខដលសលាកសគឌានសសនាើសំុ (្លួកសៅហាវា យ៦៖៣៦-៤០)។
ដូសចនារះចូរសយើង្្ិចារណាសមើលទាងំ្អស់គានា ថ្ស្រើស្លណាមលួយខដលសសចកតាីសនយាសនរះប្នសកើ្រស�ើង្សៅ
សមយ័សញ្ញា ចាស់៖១.ពាក្យថ្«្សតាីវយ័សក្មង្»សៅកនាុង្គម្រីសញ្ញា ចាស់រាននយ័ថ្្សតាីពកមុរំានា កខ់ដល
រានអាយុពគបរ់ោរ។ ដូសចនារះសហើយប្នជាវភិាគព្រះគម្រីជាសពចើនប្នស�ឿថ្្សតាីវយ័សក្មង្សនរះគឺជា្សតាីខដល
ប្នសរៀបរោរសហើយរស់សៅកនាុង្ពករុង្សយរូសា�ិម។ ពបខហលជាោង្ជាភរយិរបស់សហារាសអសាយកអ៏ាច
ថ្ប្នសពពារះោង្ព្ររូវប្នសគដាកស់ ្្ម រះសអាយថ្ជា«សហារាពសី។ប៉ាុខនតាកូនពបរុសរបស់ោង្រានស ្្ម រះថ្
រា៉ា សហៀ-សាឡាល-ហាស-ប្ស(សអសាយ៨៖១-៤)មនិខមនជាសអរា៉ា ញូខអលសទ។២.អនាកវភិាគ
ព្រះគម្រីមលួយចំនលួនស�ឿថ្សអរា៉ា ញូខអលគឺជាសសតាចសហសសគាបុពតារបស់សសតាចអហ័ាស។សសតាចសហសសគា
ប្នស�ើង្សសាយរា�្យបោ្ប់្ ីសសតាចអហ័ាស ប៉ាុខនតា ព្រះគម្រីមនិខដលសពបើស ្្ម រះសអរា៉ា ញូខអលដាកស់អាយសសតាច
សហសសគាស�ើយ។៣.សអរា៉ា ញូខអលគឺជាស ្្ម រះមលួយដអ៏ា្ក៌ំប្ងំ្។ស ្្ម រះរបស់ពទង្រ់ាននយ័ថ្«ព្រះគង្់
សៅជាមលួយសយើង្»ស ្្ម រះសនរះចង្ប់រ្ហា ញសយើង្ថ្ព្រះនឹង្គង្ស់ៅជាមលួយនឹង្រា្សតារបស់ពទង្។់ដូសចនារះសនរះ
្ិ្រជាប្នបរ្ហា ញសយើង្សអាយស�ើញថ្សអរា៉ា ញូខអលអាចជាបុគ្លដូចគានា នឹង្ព្រះរា�បុពតា្ិសសសខដល
ប្នសលើកស�ើង្សៅកនាុង្គម្រីសអសាយ៩និង្១១។សបើដូសចានា រះខមនអវាីខដលសលាកសអសាយប្នខចង្អំ្ី
ពទង្ស់ៅកនាុង្គម្រីសអសាយ១១៖១០គឺសលើស្ីអវាីខដលព្រះគម្រីប្នខចង្សតាីអំ្ីសសតាចសហសសគា។៤.្សតាី
ខដលមនិទានស់រៀបរោរខដលសព�ើសសរ ើសយកកូនសពរៅអាពាហ៍្ិពាហ៍្ិ្រជារានប្បសហើយ (សចាទិយកថ្
២២៖២០,២១)។ស្រើោង្អាចសធវាើជាទីសំគាល់មលួយសដើមបែបីំស្ញសសចកតាី�ំសនឿរបស់មនុស្សយ៉ា ង្ដូចសមតាច
សៅ?ព្រះគម្រីសញ្ញា ្្មីប្នសខមតាង្ពប្បស់យើង្ថ្ព្រះសយសូ៊វគឺជាសអរា៉ា ញូខអល(រា៉ា ថ្យ១៖២១,២៣)។
កំសណើ ្ររបស់ពទង្គឺ់ជាទីសំគាល់ដអ៏ស្ារ្យមលួយ។ រាដា យរបស់ពទង្រ់ានពគបទ់ាងំ្លក្ណៈខដលសអសាយ
ប្នសំខដង្។ពបខហលជារានបុគ្ល្ិ្រពប្កដណារានា កស់ ្្ម រះសអរា៉ា ញូខអលប្នរស់សៅកនាុង្�ំោន់
សសតាចអហ័ាសខដលសលាក្ិ្រជារាននិម្ិរតារូបថនព្រះអង្្សស្រ្្រះោស្លអោគ្រសទដឹង្។សយើង្្ិ្រជាមនិ
ដឹង្សទ។ប៉ាុខនតាអវាីខដលសយើង្ដឹង្គឺថ្«ខ្រលុរះសវលាកំណ្រប់្នមកដល់សោរះព្រះពទង្ប់្នចា្រព់្រះរា�បុពតា
ពទង្ឲ់្យមកចាបក់ំសណើ ្រនឹង្្សតាី»(រោឡាទី៤៖៤)។សនរះគឺ្ិ្រជាព្រះសយសូ៊វឬព្រះគង្ជ់ាមលួយសយើង្។
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ព្រះគង្ស់ៅជាមលួយសយើង្

 ស ្្ម រះថ្សអរា៉ា ញូខអលរានអ្រ្នយ័្ិសសសដូចជាស ្្ម រះរបស់កូនៗសហារាសអសាយខដរ(សសៀរ-
យសុ៊បរាននយ័ថ្រា្សតាសំណល់និង្ព្រ�បម់កវញិរឯីស ្្ម រះរា៉ា ហាស-សាឡាល-ហាស-ប្សរាន
នយ័ថ្មនិយូរប៉ាុោ្ម នពករុង្ដារា៉ា សនិង្ពសរុកសារា៉ា រនីឹង្ព្ររូវប្នដ់សណតាើ មសដាយសសតាចពសរុកអាសស៊ើរ។ីស ្្ម រះ
ថ្សអរា៉ា ញូខអលបកខពបតាមនយ័ព្រង្ថ់្«ព្រះអង្្គង្ជ់ាមលួយសយើង្»។ខ្ររោរបកខពបខដលរានរោរទទលួល
ស្ាលភាគសពចើនប្នសរសសរថ្«ព្រះគង្ជ់ាមលួយសយើង្»។ពាក្យទាងំ្សនរះរានរោរប្្រប់ង្នូ់វខផនាកសំខាន់
ែ្រះ។ស ្្ម រះរបស់ភាសាសហសព្ើរមលួយចំនលួនករ៏ានលក្ណៈដូចគានា និង្ស ្្ម រះសនរះខដរវារានរោរប្្រប់ង្់
នូវកិរយិស្្ «គឺជា សៅ» ខដលកិរយិស្្សនរះចាបំ្ចព់្ររូវខ្ររាបប់ញូ្ល សបើសទារះជាវាមនិប្នអនុវ្រតា
សោរះកនាុង្ភាសាសហសព្ើរកស៏ដាយ។ ដូសចនារះ ស ្្ម រះសអរា៉ា ញូខអលព្ររូវខ្រសរសសរថ្ «ព្រះគង្ស់ៅជាមលួយ
សយើង្» (សពបៀបសធៀបពាក្យដខដលសៅកនាុង្គម្រីសអសាយ៨៖១០)។ ដូចគានា សនរះខដរភាសាពកិកថនស ្្ម រះ
«សយសូ៊វ»បពង្រួមមកសអាយែ្ីកនាុង្ភាសាសហសព្ើរគឺ«យ៉ាូសសវា»ខដលរាននយ័ថ្«ព្រះជារ្ាស់គឺជាព្រះអង្្
ខដល�លួយ��សស្រ្្រះែញាុ ំ»។ដូសចនារះសហើយមតាង្សនរះសយើង្ចាបំ្ចព់្ររូវបខន្មកិរយិស័្្សាជា្្មី(សពបៀបសធៀបស ្្ម រះ
របស់សអសាយខដលរាននយ័ថ្ «ខផនរោរ�លួយ��សស្រ្្រះរបស់ព្រះ» ប៉ាុខនតាស ្្ម រះ «សអរា៉ា ញូខអល»មនិខមន
ពគានខ់្រជាទស្សនៈមលួយប៉ាុសណាណ រះសទ។វាកជ៏ាសសចកតាីសនយាខដលសកើ្រស�ើង្សៅស្លសនរះខដរ៖«ព្រះគង្ស់ៅ
ជាមលួយសយើង្»។
 ព្រះជារ្ាស់គង្ស់ៅជាមលួយសយើង្។ស្រើសសចកតាីសនយាសនរះរាននយ័ដូចសមតាច?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សនរះគឺជាសារថនសសចកតាីកំសានតាចិ្រតាដរ៏ានឥទ្ធិ្លបំផុ្រខដលព្រះប្នពបទានដល់សយើង្រាល់គានា ។
ព្រះជារ្ាស់មនិប្នសនយាថ្សយើង្នឹង្ខលង្រង្ទុក្លំប្កសទៀ្រសហើយសោរះសទ។ប៉ាុខនតាពទង្ប់្នសនយាថ្
ព្រះអង្្នឹង្គង្ស់ៅជាមលួយសយើង្សៅពគារានទុក្លំប្ក។អនាកនិ្ន្ធទំនុកដំសកើង្ប្នសពាលស�ើង្ថ្៖«សអើ
សទារះសបើទូលបង្្ំសដើររោ្រព់ចកភនាថំនម្បស់សចកតាីស្ាបក់ស៏ដាយគង្ខ់្រមនិខ្ាចសសចកតាីអាពកកណ់ាស�ើយដបែ្ិរ
ពទង្គ់ង្ស់ៅជាមលួយនឹង្ទូលបង្្ំ»(ទំនុកដំសកើង្២៣៖៤)។
 ស្រើព្រះជារ្ាស់គង្ស់ៅឯណា សៅស្លខដល្លួកប្ប៊�ូីន ប្នសប្រះម្ិរដាសរ្ាញ់ទាងំ្បីរបស់
ដានីខយ៉ាលសៅកនាុង្សភ្ើង្? ពទង្់្ ិ្រជាប្នគង្ស់ៅជាមលួយ្លួកសគ (ដានីខយ៉ាល៣៖២៣-២៥)។ ស្រើព្រះ
ជារ្ាស់គង្ស់ៅឯណា សៅស្លខដលយ៉ា កុបពបយុទ្ធជាមលួយមនុស្សចខម្កអស់ស្ញមលួយយបស់ោរះ? ពទង្់
ប្នគង្ស់ៅ�ិ្របសង្កែើយនឹង្យ៉ា កុបគឺសៅ�ិ្របំផុ្រសលើស្ីអវាីខដលគា្រស់ា្ម នដល់(សលាកុបបែ្រដាិ៣២៖២៤-
៣០)។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 «សៅស្លខដលព្រះជារ្ាស់ពទង្យ់ង្មក�លួយ��សយើង្ពទង្ម់និយង្មកកនាុង្រូបរោយខដលសយើង្
សមើលស�ើញសោរះសទប៉ាុខនតាពទង្ប់្នគង្ស់ៅទីសោរះស�ឿជាកស់លើរា្សតារបស់ពទង្។់ពទង្នឹ់ង្រលួមសុែរូមទុក្ជា
មលួយ្លួកសគ។ស្រើព្រះជារ្ាស់គង្ស់ៅទីណាសៅស្លខដលហវាូង្មនុស្សែឹង្សមបានឹង្សស្ផ្ន?ពទង្ក់ំ្ុង្
‘ឈរសៅខាង្សាតា ំព្រះហសតាថនព្រះ’(កិច្រោរ៧៖៥៥)។ប៉ាុខនតាសៅស្លខដលព្រះសយសូ៊វប្នយង្ស�ើង្
សៅស្ានសលួគវ៌ញិ សពរោយ្ីពទង្រ់ានព្រះ�ន្មរស់្ីសុគ្រស�ើង្វញិ ពទង្ប់្ន ‘គង្ស់ៅខាង្សាតា ំព្រះហសតា
ថនព្រះ’ (សហសព ើ្រ ១៖៣)។ សហ្ុរអវាីប្នជាព្រះសយសូ៊វ ពទង្ឈ់រសមើលដូសចានា រះ សៅស្លខដលសលាក
សស្ផ្នកំ្ុង្�លួបបញ្ហា  សហើយ�ិ្រព្ររូវសគសរ្ាបនឹ់ង្្្មសោរះ? ្ីសពពារះព្រះសយសូ៊វសៅមនិទានគ់ង្ចុ់រះសៅ
ស�ើយ»។ដកពសង្ស់ចញ្ីRoyGane,God’sFaultyHeroes(Hagerstown,Md.:Reviewand
HeraldPub.Assn.,1996),p.66។
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រោរសិកសាបខន្ម៖«ោង្ព្ហ្មចារនីឹង្រានគភព៌បសូ្រប្នបុពតា១សហើយនឹង្ឲ្យព្រះោមថ្សអរា៉ា ញូខអល»
(សអសាយ៧៖១៤)។ ពទង្ប់្នបំភ្មឺកកនាុង្ចិ្រតាសយើង្ែញាុ ំឲ្យសយើង្ែញាុ ំរានរស្មី្ន្ឺថនដំសណើ រស្ាល់សិរលីអារបស់
ព្រះខដលសៅព្រះភ្កតាថនព្រះសយសូ៊វពគីស្(កូរនិ្ូសទី២៤៖៦)។រោល្ីបំផុ្រកលបែព្រះអរ្ាស់សយសូ៊វពគីស្
គង្ស់ៅជាមលួយនឹង្ព្រះវរបិតាតាងំ្្ីអននតារោល។ ពទង្គឺ់ជារូបអង្្ថនព្រះដែ៏្ស់បំផុ្រ សពាលគឺពទង្ជ់ារូបអង្្ថន
ឥទ្ធិរទិ្ធនិង្ស្រជានុភា្ដអ៏ស្ារ្យរបស់ព្រះព្មទាងំ្ជាដលួង្រស្មីថនសិររីុង្សរឿង្របស់ពទង្ផ់ង្ខដរ។ព្រះសយសូ៊វ
ពគីស្ពទង្ប់្នយង្មកសដើមបែនីឹង្សខមតាង្សអាយមនុស្សសលាកប្នស�ើញព្រះសចសាដា និង្សិរលីអារបស់ព្រះ។
ព្រះអង្្ប្នយង្មកខផនដីសនរះកនាុង្ពគាខដល្ិភ្សលាកសនរះស្ញសដាយសសចកតាីង្ង្ឹ្រពគបប្ងំ្សៅសដាយ
អំស ើ្ប្ប។ពទង្ប់្នយង្មកសដើមបែបីរ្ហា ញសអាយសយើង្ប្នស�ើញនូវ្ន្ឺថនសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ
វរបិតាខដលពទង្ជ់ាព្រះគង្ស់ៅជាមលួយសយើង្›។សហ្ុរសនរះសហើយប្នជាសហារាសអសាយប្នទាយថ្ពទង្់
នឹង្ព្ររូវប្នសគសៅថ្‘សអរា៉ា ញូខអល’[សអសាយ៧៖១៤]»។ដកពសង្ស់ចញ្ីសសៀវសៅEllenG.White,
TheDesireofAges,p.19។
 «ពបសិនសបើសសតាចអហ័ាសព្មទទលួលយកសារ្ីស្ានសលួគ៌សោរះពគបយ់៉ា ង្ពប្កដជាប្នពបសសើរ
ស�ើង្សំរាបព់សរុកយូដាជាមនិខាន។ប៉ាុខនតាផ្ុយសៅវញិសសតាចអង្្សនរះប្នសព�ើសសរ ើសទុកចិ្រតាសលើ�ំនលួយរបស់
មនុស្សខដលជាអនាកសគារ្បូជាព្រះមនិ្ិ្រវញិ។ សសតាចអហ័ាសប្នប្្រប់ង្ក់តាីសង្្មឹទាងំ្ពសរុង្ខដលជា
សហ្ុរបណាតា លឱ្យពទង្ព់បព្ឹ្រតានូវអំស ើ្ខដលល្ងង្ស់្្។សសតាចអង្្សនរះប្នសផញាើសារសៅទីរោឡា្រ-្ីសលសស៊ើរ
ជាសសតាចពសរុកអាសសស៊ើរថ្៖‘ទូលបង្្ំសនរះជាអនាកបំសរ ើសហើយជាបុព្ររបស់ពទង្់សហ្ុរសនរះសូមពទង្ស់�ើង្
មក�លួយ��ទូលបង្្ំឲ្យរលួច្ីកណាតា បថ់ដថនសសតាចសីុរីនិង្សសតាចអុីពសាខអលខដលសគប្នសលើកគានា មកទាស់នឹង្
ទូលបង្្ំផង្’[្ង្សាវតារក្សព្រទី២១៦៖៧]។សសតាចអហ័ាសកប៏្នពបទានអំសណាយដថ៏្្ថ្្សចញ្ីឃ្្ងំ្
ពទង្់និង្្ីកនាុង្ព្រះវហិាររបស់ព្រះជារ្ាស់ថ្វា យសៅសសតាចថនពសរុកអាសសស៊ើរផង្ខដរ»។ដកពសង្់្ ីEllen
G.White,ProphetsandKings,p.329។

សំណលួ រ្ិភាកសា៖
១. ពបសិនសបើអនាកព្ររូវសធវាើរោរសំសរចចិ្រតាដសំ៏ខានម់លួយ ស្រើសៅស្លណាសទើបជាស្លសវលាសមគលួរខដលព្ររូវ
សូមទីសំគាល់្ីព្រះ?ស្រើរោរសធវាើខបបសនរះរានសពគារះថ្នា កអ់វាីែ្រះ?
២. វា្ិ្រជារោរលអាខដលរាន�ំនលួយ្ីមនុស្ស។ប៉ាុខនតាស្រើអនាកយល់ថ្�ំនលួយរបស់មនុស្សរានកំរ្ិរយ៉ា ង្
ដូចសមតាច?
៣.អនាកនិ្ន្ធ�នជា្ិររុស្ុសរីានា កស់ ្្ម រះលីអូ្ុរលសតាយប្នសរសសរសៅរោនម់្ិរតាសរ្ាញ់រានា កថ់្៖«សៅស្ល
ខដលបុរសរានា កយ់ល់ថ្អវាីៗពគបយ់៉ា ង្ប្នបញ្បស់ៅសដាយសសចកតាីស្ាប់សោរះគា្ម នអវាីខដលអាពកកជ់ាង្�ីវ្ិរ
ស�ើយ»។ស្រើអវាីខដលសយើង្ប្នសរៀនសតាីអំ្ី«ព្រះគង្ស់ៅជាមលួយសយើង្»ប្នស្្ើយ្របសៅនឹង្សលាក្ុរលសតាយ
យ៉ា ង្ដូចសមតាច?
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 ្ូររ ៉ាូនី គូរា៉ា ពទីបូរា៉ា រានចិ្រដារសំភើបយ៉ា ង្ថពកខលង្សៅស្លខដលគា្រប់្នទទលួលព្រះគម្រីមលួយ
កបាលដព៏សស់សាអា ្ររានពកប្ណ៌ពកហមសៅកនាុង្ភូមរិបស់គា្រដ់ឆ៏្្ង យដាចព់សយលភាគអាសគនាយថ៍ន
ពបសទសបង្រ្់ោខដស។ ព្រះគម្រីសនរះជាររ្វា នស់លើកទឹកចិ្រតាសពរាបរ់ោរបញ្បស់មសរៀនព្រះគម្រីជាសពចើនតាម
រយៈអុីខមល។ប៉ាុខនតា្ូររ ៉ាូនីព្ររូវខ្ររានរោរពបរុង្ពបយ្័រនា។ឪ្ុករបស់គា្រជ់ាបូជាចារ្យសាសោពបរោន់
ទំសនៀមទរ្ាបព់គរួសារខដលសលាកនឹង្មនិស្ញចិ្រតាសអាយកូនពបរុសរបស់សលាករោនព់្រះគម្រីខដលបសពង្ៀន
្ីព្រះថនស្ានសលួគស៌�ើយ។សទារះជាយ៉ា ង្សនរះកតាី្ូររ ៉ាូនីមនិរានរោរព្រួយប្រម្ភសទ។គា្រប់្នសិកសាសមសរៀន
ព្រះគម្រីជាសរៀង្រាល់យបស់ៅស្លខដលឪ្ុករាតា យរបស់គា្រប់្នសំរានលកអ់ស់។គា្រក់រ៏ានបំណង្
អានព្រះគម្រីពកហមសនរះខ្រសៅស្លយបប់៉ាុសណាណ រះ។ខផនរោរសនរះហាកដូ់ចជាដំសណើ ររោរលអា។្ូររ ៉ាូនីខ្រង្
សៅឃ្វា លសគាសអាយឪ្ុករបស់គា្រស់ៅស្លថ្្ង សហើយសពរោយ្ីគា្រប់្នព្រ�បម់កដល់ផ្រះវញិ រាល់ស្ល
យប់គា្រខ់្រង្ខ្ររង្ច់ារំហូ្រដល់ឪ្ុករាតា យរបស់គា្រប់្នសំរានលកអ់ស់ សោរះគា្រក់ព៏បញាបព់បញាល់
បញំ្្ង្កូន្ិលរបស់គា្រស់ដើមបែអីានអំ្ីព្រះ។សៅយបម់លួយសោរះឪ្ុករបស់គា្រប់្នស�ើញ្ូររ ៉ាូនីអាន
ព្រះគម្រី។គា្រ់្ ិ្រជាែឹង្ខ្ាងំ្ណាស់។សៅថ្្ងបោ្ប់សពរោយ្ី្ូររ ៉ាូនីប្នសចញសៅឃ្វា លសគាប្្រ់គា្រ់
ប្នយកព្រះគម្រីពកហមសោរះសប្រះសចាលសៅកនាុង្ទឹកភកថ់នទសន្សចង្ហ្ី។្ូររ ៉ាូនីរានរោរសសាកសាតា យយ៉ា ង្
ខ្ាងំ្សៅស្លខដលគា្រប់្នដឹង្ថ្ព្រះគម្រីពកហមរបស់គា្រប់្នប្្រ។់គា្រប់្នរោ្រយ់ល់យ៉ា ង្ឆ្ប់
រហ័សចំសពារះអវាីខដលប្នសកើ្រស�ើង្។ប៉ាុខនតាស្រើគា្រអ់ាចសធវាើអវាីប្ន?គា្រ់្ ិ្រជាគា្ម នលទ្ធភា្ទិញព្រះគម្រី
មលួយកបាលសទៀ្រសទ។សាលាសរៀនមុនពបខហលជាមនិអាចបញូ្នព្រះគម្រីសអាយគា្រជ់ាសលើកទី២សទ។
ប៉ាុខនតាគា្រច់ង្យ់ល់ដឹង្បខន្មសទៀ្រអំ្ីព្រះ។ជាយូរស្លសពរោយមក។សៅរសសៀលមលួយែណៈស្ល
ខដល្ូររ ៉ាូនីកំ្ុង្ខហលទឹកសលង្សៅកនាុង្ទសន្សចង្ហ្ី សោរះគា្រប់្នស�ើញរបស់មលួយអខណតា ្រសលើទឹក។គា្រ់
កប៏្នស�ើញដបប្្ស្ិចនិង្សំរាមសផ្សង្ៗឯសទៀ្រខដលអខណតា ្រកនាុង្ទសន្សោរះខដរប៉ាុខនតារបស់សនរះសមើលសៅ
ែុសសគ។គា្រក់ប៏្នខហលសៅសមើលសអាយរោនខ់្រ�ិ្រ។សៅស្លខដលគា្រស់ៅដល់ភ្ាមគា្រក់ប៏្ន
ពសវាចាបយ់កវ្រ្ុសោរះសហើយខហលយ៉ា ង្សលឿនសឆ្្រះសៅរោនព់ចាងំ្ទសន្។រោលប្នស�ើង្សលើពចាងំ្ទសន្
សហើយគា្រក់ប៏្នសលើករបស់សោរះមកសមើលសហើយពសាបខ់្រស�ើញថ្វាជាព្រះគម្រីពកហមខដលពបឡាក់
សជាកជាសំដាយទឹក។គា្រសឹ់ង្ខ្រមនិស�ឿខភនាករបស់គា្រស់�ើយ។វាជាព្រះគម្រីរបស់គា្រខ់ដលប្នប្្រ់
សៅ។្ូររូ ៉ានីប្នហាលព្រះគម្រីសោរះសៅសលើសៅ្ម សពរោម្ន្ឺព្រះអាទិ្រ្យដស៏រៅតា ខហង្សដើមបែសីម្ងលួ្រវា។គា្រ់
ប្នចំណាលស្លអស់១៤ថ្្ងសដើមបែសីធវាើសអាយព្រះគម្រីសនរះប្នស្ងលួ្រស�ើង្វញិ។បោ្បម់កគា្រក់ប៏្ន
ចាបស់ផតាើមអានវាមតាង្សទៀ្រ។ សៅស្លខដលគា្រអ់ានព្រះគម្រីយូរសៅគា្រក់ប៏្នដាកចិ់្រតាពសឡាញ់ព្រះ។
សទារះបីជាគា្រព់្ររូវពប្ុយនឹង្កំហឹង្របស់ឪ្ុកគា្រក់ស៏ដាយកគ៏ា្រម់និអាចលាកប់្ងំ្សសចកតាីពសឡាញ់
ខដលគា្រប់្នស្ាល់សោរះទុកសពរាបខ់្រែ្លួនឯង្ស�ើយ។គា្រក់ប៏្នខចកចាយដល់អនាកភូមសិផ្សង្ៗសទៀ្រ
   អំ្ីព្រះថនគម្រីពកហមសោរះខដលមនិប្នលិចប្្រស់ៅកនាុង្ទឹកទសន្។
   អនាកភូមកិរ៏ានរោរភាញា កស់ផអាើលយ៉ា ង្ខ្ាងំ្្លួកសគប្នសំុសអាយគា្រប់សពង្ៀន
   ្លួកសគបខន្មសទៀ្រ។ស្វាថ្្ងសនរះរានអនាកភូមជិាសពចើនរលួមទាងំ្សាចញ់ា្ិរ
   របស់្ូររ ៉ាូនីខដរប្នសគារ្បូជាដល់ព្រះថនគម្រីពកហមសនរះ។

សរឿង្ែ្ី
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ផ្លូវដ៏លបំាក

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ១ី៦ខែមករាឆ្នា ២ំ០២១

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្ដា ហ៍សនរះ៖ សអសាយ៧៖១៤-២៥; សអសាយ៨៖១-២២; កូរនិ្ូស
ទ២ី៤៖១៨;រា៉ា ថាយ២២៖៣៧;រប្ក្សព្រទ១ី១០៖១៣,១៤។

ែចងចា៖ំ«ឯែ្ុ ំៗ នឹងទន្ងឹចាពំ្រះសយហូវ៉ា ខែលពទងល់ាកព់្រះភកក្រនឹង្ូជ្ង្សយ៉ា កុបែ្ុនំងឹចាសំមើលខ្រ
ពទង»់(សអសាយ៨៖១៧)។

 អគារមយួែនាងសៅកនាុង្រំបន់ហាឡីមថនទពីករុងញូវយ៉ាកព្ររូវប្នសភលើងអគ្ភិយ័ឆ្បសេរះសលបព្រប្ក។់
រានសកមេងពសី្កិារខភនាករានា កប់្នអង្ុយសៅសលើខ្នាកលយថនបង្ួចជានទី់៤។ ពករុមអនាក្នល្រអ់គ្ភិយ័ហាកែូ់ច
ជាខលងរានមស្យោប្យកនាុងការជួយ��សសកគ្្រះនាងសហើយ។្កួសគមនិអាចដាកក់ាជំស ដ្ាើ រសៅចសនាល រះអគារ
ខែលនាងកំ្ ុងស្ិ្រសៅនងិអគារមយួសទៀ្រខែលសៅទន្មឹគានា សនារះប្នសទ។្កួសគកម៏និអាចសអាយនាង
សលា្រចូលកនាុងសំណាញ់ប្នខែរ។ជាការ្្ិរណាស់ សកមេងពសីខែលខ្វា កខ់ភនាកសនារះមនិអាចសមើលស�ើញ
សំណាញ់ប្នសទ។«ទីបំ្ ្ុរឪ្ុករបស់សកមេងពសីសនរះកប៏្នមកែល់លមេម។គា្រប់្នខពសកពប្បកូ់នពសី
របស់គា្រថ់ារានសំណាញ់សៅ្សីពកាមនាងសហើយថានាងព្ររូវខ្រសលា្រចូលសៅកនាុងសំណាញ់សនារះសៅ
តាមការបគ្្បរ់បស់គា្រ។់សកមេងពសីសនារះកប៏្នសលា្រចុរះមកខមន។នាង្្ិរជារានអារមម្េ ៍ ពបសសើរណាស់
ខែលនាងមនិរានរងរបសួប្កេ់្ងឹឬឈចឺាបស់ាចែំុ់សដាយការធ្ល ក់្ អីគារជានទី់បនួសនារះ។សកមេងពសីសនរះ
រានភា្សជឿជាកស់លើឪ្ុករបស់នាងយ៉ា ងខ្ល ងំ។សហ្ុរែូសចនារះសហើយប្នជានាងស្វាើតាមអវាីខែលឪ្ុករបស់
នាងបគ្្បប់្នយ៉ា ងល្បំ្ ្ុរសៅតាមសំសឡងរបស់គា្រ»់។ខកសពមរួលសដាយMichaelP.Green,1500
IllustrationsforBiblicalPreaching,p.135។
 ែូចគានា នងឹឧទាហរ្៍សនរះខែរ ព្រះជារាចា ស់ពទងប់្នពបទាននូវភសដាុតាងែរ៏ានអណំាច សែើម្ី
សអាយរាកស្រពទងប់្នែងឹថាពទង់្ ្ិរជាចងស់អាយ្កួសគប្នទទលួ្លល្បំ្ ្ុរ។ប៉ាុខន្្រ ្ុយសៅវញិ្កួ
សគប្នបែសិស្ព្រះបនួ្លែទ៏នស់សនា្រ សរបស់ពទង។់ែូសចនារះព្រះពទងក់ប៏្នសសពមចព្រះទយ័ព្ររូវខ្រខពសក
គំហកសអាយសគសែើម្សីអាយ្កួសគព្មស្្ៀងព្រសចៀកសា្រ បត់ាមពទង។់
 ស្រើរានសមសរៀនអវាែីលរះសៅថ្្ងសនរះខែលសយើងអាចសរៀន្កីំហុសរបស់្កួសគ?


សមសរៀនទី៤ ១៦-២២មករា
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បទទំនាយរបស់សហារាសអសាយប្នសកើ្រសឡើងខមន

 កាល្ីសប្្រ ហ៍មុនសយើងប្នែឹងរូចមកសហើយថាសអរា៉ា ញូខអលគឺជានាមរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ទន្ឹម
នឹងសនរះខែរសអរា៉ា ញូខអលកអ៏ាចជាបុគ្លណារានា កខ់ែលរស់សៅកនាុងជំនានរ់បស់សហារាសអសាយខែរ។សៅ
កនាុងែគម្រីសអសាយ៧៖១៤-១៦សអរា៉ា ញូខអលគឺជាទីសំគាល់ខែលទាកទ់ងនឹងបញ្ហា របស់សស្រចអហ័ាស៖
«ែ្្ិរមុនខែលបុព្រសនារះសចរះបែិសស្សចាលរបស់អាពកក់សហើយសរ ើសយករបស់ល្សនារះពសរុករបស់សស្រច
ទាងំ២ខែលឯងសែ្ើមសនារះនឹងព្ររូវសចាលសា្ង ្រស់ៅ» (សអសាយ៧៖១៦)។សស្រចទាងំ្ីរព្រះអង្ខែល
សលាកសអសាយប្ន្្៌នាសនារះគឺជាសស្រចថនពបសទសសីុរី និងសស្រចថនពបសទសអុីពសាខអលភាគខ្ងសជើង
(សអសាយ៧៖១,២,៤-៩)។
 ស្រើសហ្ុរអវាីប្នសលាកសអសាយរានពបសាសនថ៍ាសអរា៉ា ញូខអលនឹង«បរសិភាគខ្ល ញ់ទឹកសដារះ(ទឹក
សដារះសគាជូរ)សហើយនឹងទឹក�មេុ ំ»(សអសាយ៧៖១៥)?
_____________________________________________________________________
 ជនជា្ិរអាសសស៊ើរនឹងបំផ្ល ញ្លែំណាំរបស់ពបសទសយូដា(សអសាយ៧៖២៣-២៥)។ែូសចនារះ
ពបជាជនទាងំឡាយព្មទាងំសអរា៉ា ញូខអលកនាុងសមយ័សញ្ញា ចាស់មនិថាពទងជ់ានរណាសនារះសទនឹង
ព្ររូវបង្ំចិ្រ្របរសិភាគអវាីខែលមនុស្សពកីពកបរសិភាគខែរ(សអសាយ៧៖១៤,១៥)។ប៉ាុខន្រ្ួកសគនឹងរានបរសិភាគ
ពគបព់គានស់ពរាបក់ាររស់សៅសបើសទារះជា្ួកសគរានភា្ពកែ្ស្រក់ស៏ដាយ(សអសាយ៧៖២១,២២)។
 ស្រើបទព្រះបន្ូលតាមរយៈសហារាសអសាយស្រីអំ្ីពសរុកសីុរីនិងពសរុកអុីពសាខអលសកើ្រសឡើងសៅ
ស្លណា?សពរាបច់សមលើយរបស់អនាកសូមអានែគម្រី្ងសាវតារក្សព្រទី២១៥៖២៩,៣០;្ងសាវតារក្សព្រទី២
១៦៖៧-៩;រប្ក្សព្រទី១៥៖៦,២៦។
_____________________________________________________________________
 ព្រះពទងប់្នពបទានបទព្រះបន្ូលរបស់ពទង់ មកែល់សលាកសអសាយ កនាុងអំឡុងឆ្នា ំ ៧៣៤
មុនពគិស្រសករាជ។បន្ាប់្ ីទីកឡា្រ-្ីសលសស៊ើរប្នទទួលយកសួយសាអាករជាពប្កក់ាស្ីសស្រចអហ័ាស
រចួមកសស្រចអង្សនរះកប៏្នស្វាើអវាីខែលពទងច់ងស់្វាើខ្រម្រង។ព្រះអង្ប្នវយពបសទសអុីពសាខអលនិងពបសទស
សីុរ។ីសពកាយមកពទងក់ប៏្នចាបប់ញូ្នយកពបជាជនែលរះកនាុងពបសទសអុីពសាខអលខ្ងសជើងសហើយកប៏្នរាប់
បញចាូ លទឹកែីទាងំសនារះមកជាចំខ្កទឹកែីនគររបស់្ងពទងខ់ែរ(៧៣៤-៧៣៣មុនពគិស្រសករាជ)។
ជនជា្ិរអុីពសាខអលខែលសៅសសសសល់មយួចំនួនព្ររូវប្នជួយ��សសកគ្្រះសដាយសារពគាសនារះសស្រចហូសស
ប្នថាវា យនូវអំសណាយជាពប្កក់ាសមយួចំនួន សហើយសនយោថានឹងបសពមើែល់ សស្រចទីកឡា្រ-្ីសលសស៊ើរ។
មុនសនារះបន្រិចសស្រចហូសសប្នស្វាើឃា្រសសដាចខ្កា។សៅឆ្នា ំ៧៣៣និង៧៣២មុនពគិស្រសករាជព្រះប្ទ
ទីកឡា្រ-្ីសលសស៊ើរប្នកានក់ាបព់ករុងដារា៉ា សខែលជារែ្ឋធ្នីរបស់ពបសទសសីុរ។ីបន្ាបម់កពទងក់ប៏្ន
ដាកព់បសទសសីុរជីាខ្នាកមយួថនអាណាចពករបស់ពទង។់ែូសចនារះសៅឆ្នា ំ៧៣២មុនពគិស្រសករាជពបខហលជា២
ឆ្នា បំន្ាប់្ ីសហារាសអសាយប្នពបកាសព្រះបន្ួលរចួមកពបសទសសីុរីនិងពបសទសអុីពសាខអលកព៏្ររូវប្ន
បំផ្ល ញ។
 ភាល មៗសពកាយមកសៅឆ្នា ៧ំ២៧មុនពគិស្រសករាជសស្រចសាលរា៉ា នស្សសៀប្នែស ្្រើ ម
រាជ្យ្ីព្រះប្ទទីកឡា្រ-្ីសលសស៊ើរទីបី។បន្ាបម់កហូសសខែលជាសស្រចរបស់ពបសទសអុីពសាខអលកប៏្ន
ស្វាើនូវសរឿងែស៏ឆ្្រល្ងងម់យួ ខែលទសងវាើសនរះប្ននាសំអាយពបសទសរបស់ពទងព់្ររូវជួបនឹងសពគារះអន្ររាយ។
ព្រះអង្ប្នចបាងំនឹងពសរុកអាសសសើុរ។ ជនជា្ិរអាសសស៊ើរកប៏្នចាបយ់កពករុងសារា៉ា រខីែលជារែ្ឋធ្នីរបស់
ពបសទសអុីពសាខអលសៅឆ្នា ំ៧២២មុនពគិស្រសករាជ។ពបសទសសនារះកប៏្នចាបប់ញូ្នជនជា្ិរអុីពសាខអល
រាបព់ានន់ាកនិ់រសទសសចញសៅ។ចាបត់ាងំ្ីស្លសនារះមកជនជា្ិរអុីពសាខអលកប៏្នកាល យែលួនជាខ្នាកមយួ
ថនពបជាជនមូលដា្ឋ នកនាុង្រំបន់រ់បស់សមឌីនិងសមសូប៉ាូតាសមៀ។ជនជា្ិរអុីពសាខអលខលងប្នសៅថាជា
ពបជាជា្រិសទៀ្រសហើយ(សូមអានសអសាយ៧៖៨)។ព្រះប្នបគ្ហា ញសអាយសលាកសអសាយប្នស�ើញ្ី
អវាីខែលនឹងសកើ្រសឡើងចំសពារះសព្ររូវរបស់្ួកយូដា។សនារះសហើយជាមូលសហ្ុរខែលសស្រចអហ័ាសមនិគួរព្រួយ
ប្រម្ភ។គា្រម់និគួរសំុជំនួយ្ីពសរុកអាសសសើុរសទ។
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ែឹងមុននូវអវាីខែលនឹងសកើ្ររានសឡើង

 សូមអានែគម្រីសអសាយ៧៖១៧-២៥។ែូចខែលែទាងំសនរះបគ្ហា ញស្រើព្រះជារាចា ស់កំ្ុងខ្ររាន
បន្ូលែូចសម្រច អំ្ីអវាីខែលនឹងសកើ្ររានសឡើងមកែល់ទឹកែី? សហ្ុរអវាីប្នជាសយើងមនិគួរភ្ាកស់្្ើលចំសពារះ
ែំ្ឹងសនរះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 «ព្រះជារាចា ស់ប្នពបទាននូវព្រះបន្ូលរបស់ពទង់ម្រងសហើយម្រងសទៀ្រសៅកានស់ាសនអ៍ុីពសាខអល
សែើម្អីំពាវនាវសអាយសគវលិមករកពទងវ់ញិ។្ួកសហារាឬកអ៏នាកសំ្បរ់បស់ព្រះប្នអងវារករែល់សាសន៍
អុីពសាខអលសដាយក្រីពសឡាញ់និងសសាមេ រះអស់្ីចិ្រ្រសែើម្សីអាយសគរានជំសនឿែល់ព្រះសហើយគ្កខបរសចញ
្ីអំស ើ្ប្បរបស់ែលួនសហើយព្មទាងំែំខកខពបជីវ្ិររបស់ែលួនសាជា្មេីសឡើងវញិ។ពាក្យស្ចនរ៍បស់សហារា
ទាងំសនរះ្ិ្រជារានការប៉ារះពាល់ចិ្រ្រណាស់»។ែកពសង់្ ីEllenG.White,ProphetsandKings,
p.325។
 ែូសចនារះែំ្ឹងល្ខែលព្រះជារាចា ស់ប្នពបទានសពរាបស់ស្រចអហ័ាសគឺថាពសរុកសីុរីនិងអុីពសាខអល
នឹងព្ររូវប្នបំផ្ល ញសចាលជាមនិខ្ន។ប៉ាុខន្រសស្រចអង្សនរះជាបុគ្លខែលខ្ល ចមនុស្សខ្រគាមេ នសសចក្រីជំសនឿ
សលើព្រះវរបិតាបន្រិចសសារះសឡើយ។ពទងប់្នសស្គបជ់ាមយួម្ិរដាខែលែុសកនាុងការជួយ��ពទង។់ែូសចនារះែំ្ឹង
ខែលអាពកកគឺ់ថាពសរុកអាសសសើុរនឹងនាមំកនូវសពគារះកាចែល់ពសរុកយូដាជាជាងពបសទសសីុរីនិងអុីពសាខអល
សៅសទៀ្រ។សៅស្លខែលសស្រចអហ័ាសប្នបែិសស្សំ្ូម្របស់ព្រះកនាុងការជួយ��សពសាចពសងព់សរុក
យូដាសនារះពទង់្ ិ្រជានឹងចាញ់សកគ្្មជាមនិខ្ន។សស្រចអហ័ាសពបខហលជាយល់ថាពបសទសរបស់
ព្រះអង្កំ្ុងខ្រខបកប្កស់ហើយ។ប៉ាុខន្រពទងម់និប្នែឹងថាអវាីពគបយ់៉ា ងកំ្ុងខ្រឈានសៅរកភា្សមេុគសាមេ ញ
សៅៗសនារះសឡើយ។
 «សូ៊្ឹងពជកសៅព្រះសយហូវ៉ា  ជាជាងទុកចិ្រ្រនឹង្ួកអនាក្ំ» (ទំនុកែំសកើង ១១៨៖៩)។ ស្រើសស្រច
អហ័ាសអាចសជឿជាកប់្នយ៉ា ងែូចសម្រចថាទីកឡា្រ-្ីសលសស៊ើរនឹងសបបាយចិ្រ្រសដាយយកខ្រពបសទស
សៅភាគខ្ងសជើងនិងព្មទុកឲ្យពសរុកយូដារចួែលួនសនារះ?សំស្ររបស់ជនជា្រិអាសសស៊ើរប្នបគ្ហា ញ
ថា្ួកសស្រចអាសសស៊ើររាន«ការសពសកឃាល ន»អំណាចជាខ្ល ងំ។្ួកសគមនិសចរះស្កបស់្កល់នឹងអំណាចខែល
ែលួនរានសនារះសឡើយ។្ួកសគខ្រងខ្រសលាភលន់និងចងប់្នមនិសចរះខេ្្រេ្នស់ឡើយ។
 សូមអានែគម្រី្ងសាវតារក្សព្រទី២១៦៖១០-១៨និងរប្ក្សព្រទី២២៨៖២០-២៥។ែូចខែល
ែទាងំសនរះប្នបគ្ហា ញពសាប់ស្រើរានអវាីសកើ្រសឡើងចំសពារះសស្រចអហ័ាស?ស្រើរានចបាបខ់្ងព្លឹងវញិ្ញា ្
ែសំ៏ខ្នអ់វាីែលរះខែលសយើងស�ើញសកើ្រសឡើងសៅទីសនរះ?សហ្ុរអវាីប្នជាសយើងមនិគួរភ្ាកស់្្ើលចំសពារះអវាីខែល
ពទងប់្នស្វាើ?
_____________________________________________________________________
 ែគម្រីរប្ក្សព្រទី២២៨៖២០-២៣ប្នបគ្ហា ញសអាយសយើងស�ើញយ៉ា ងចបាស់នូវអវាីខែល
ប្នសកើ្រសឡើងសដាយសារសស្រចអង្សនរះទី្ឹងជំនួយ្ីពសរុកអាសសស៊ើរជាជាងទុកចិ្រ្រសលើព្រះជារាចា ស់។
 វជាសរឿង្មមេតាសទខែលមនុស្សសយើងខ្រងខ្រទុកចិ្រ្រសលើអវាីខែលសយើងអាចសមើលស�ើញអាចរាន
អារមមេ្៍អាចភលកែ់ឹងរសជា្រិនិងអាចប៉ារះពាល់ប្នចំសពារះអវាីៗខែលសៅសលើខ្នែីសនរះ។ប៉ាុខន្រែូចខែល
សយើងប្នែឹងរចួមកសហើយថាអវាីៗសៅសលើខ្នែីសនរះនឹងរលាយប្្រស់ៅ។សូមសមើលកូរនិ្ូសទី២៤៖
១៨។ ស្រើែសនរះនិយយអវាីែលរះមកកានស់យើង? ស្រើសយើងអាចស្វាើតាមព្រះបន្ូលសនរះសៅកនាុងជីវ្ិររបស់សយើង
សដាយរសបៀបណា?ស្រើវនឹងស្វាើឱ្យជីវ្ិររបស់សយើងែុសខបលកយ៉ា ងែូចសម្រចពបសិនសបើសយើងអនុវ្រ្រតាមសនារះ?

ថ្្ងចន័្ ១៨មករា
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ស្រើរានធ្្ុរអវាីែលរះសៅកនាុងសឈាមេ រះមយួ?

 សូមសលាកអនាក្យោយមពសសមើពសថមថាែលួនកំ្ុងសលងប្ល់ជាមយួកូនពបរុសទី្ីររបស់សអសាយ។
សៅស្លខែលអនាកអាចនិយយថា«រា៉ា សហៀ-សាឡាល-ហាស-ប្សសប្រះប្ល់មកែ្ុ ំ»វនឹងយឺ្រស្លសៅ
សហើយ។ប៉ាុខនដាអ្រ្នយ័សឈាមេ រះរបស់គា្រគឺ់ខវងឆ្្ង យជាង៖«ែំពបឹងរបឹអូសយកពទ្្យសម្្រ្រិ សហើយសំរុកចូល
សដាយពបញាបស់ៅយករបស់របរសដាយករាល ងំ»។
 អ្រ្នយ័ថនសឈាមេ រះរា៉ា សហៀ-សាឡាល-ហាស-ប្សបគ្ហា ញសយើងសអាយស�ើញថាបុគ្លណា
រានា កនឹ់ងវយពបហារបុគ្លរានា កស់ទៀ្រកនាុងសល្ឿនយ៉ា ងសលឿន។ប៉ាុខន្រអនាកណាជាអនាកឈនារះសៅ?ស្រើអនាកណា
ព្ររូវប្នសគវយសនារះ?សពរាបច់សមលើយសូមអានែគម្រីសអសាយ៨៖៤។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ែគម្រីសអសាយ៨៖១-១០ប្នស្វាើឲ្យព្រះបន្ួលខែលសៅកនាុងជំ្ូកទី៧កានខ់្ររានអានុភា្សឡើង។
មុននឹងបុព្រ្ូរចសនរះ្ំែឹងក្រីសឡើង សនារះពសរុកអាសសសើុរនឹងបលនយ់ករែ្ឋធ្នីរបស់ពបសទសសីុរីនិងអុីពសាខអល
ខ្ងសជើងប្នរូចជាសពសច។ែូចខែលសយើងប្នស�ើញពសាបស់ហើយពបសទសយូដាប្នពចានសចាលនូវការ
សពប្សពបទានរបស់ព្រះសដាយមនិព្មអនុញ្ញា ្រសអាយពទងក់ារពារ្ួកសគសឡើយ។ការពបទានសនរះសពបៀប
ែូចជាទឹកខែលហូរសចញ្ីរន្ធទឹករបស់ពសរុកសីុឡូកនាុងពករុងសយរូសាឡិមែូសចានា រះខែរ។ែូសចនារះពសរុកយូដានឹង
ព្ររូវប្នវយពបហារសដាយ្ួកអាសសសើុរខែលជាមហាពបសទសមយួែខ៏្ល ងំ្ូខក។ សែើម្បីគ្ហា ញ្ីអានុភា្
របស់ជនជា្ិរអាសសស៊ើរព្រះគម្រីប្នសពបៀបពបែូចការសនរះសៅនឹងទសនលសអុើពប្្រកនាុងអំឡុងស្លទឹកជំនន។់
 សដាយសារខ្រសស្រចអហ័ាសប្នគ្កសៅ្ឹងពាកព់សរុកអាសសស៊ើរសនារះសឈាមេ រះកូនពបរុសរបស់
សអសាយ ជួយ��សយើងសអាយែឹង្ីអវាីខែលនឹងសកើ្ររានសឡើងចំសពារះពសរុកយូដានិងអុីពសាខអលខ្ងសជើង។
អ្រ្នយ័ថនសឈាមេ រះរបស់្ួកសគគឺ(១)«ែំពបឹងរបឹអូសយកពទ្្យសម្្រ្រិសហើយសំរុកចូលសដាយពបញាបស់ៅ
យករបស់របរសដាយករាល ងំ»និង(២)«មនុស្សមយួពករុម្ូរចនឹងព្រឡបម់កវញិ»។អ្រ្នយ័របស់សឈាមេ រះ
ទី្ីរប្នបគ្ហា ញថាសសចក្រីសង្មឹប្នសកើ្ររានសពរាប់្ ួកសាសនយូ៍ដាសហើយ។ជាការ្ិ្រណាស់
្ួកអាសសស៊ើរនឹងកានក់ាបព់សរុករបស់សអរា៉ា ញូខអល(សអសាយ៨៖៨)ប៉ាុខនដាព្រះប្នសនយោែល់សាសន៍
យូដាថា«ពទងគ់ងស់ៅជាមយួសយើង»(សអសាយ៨៖១០)។សសចក្រីែខែលសនរះប្នបំស្ញក ្្ឌ គម្រីសអសាយ
ថា៖ព្រះជារាចា ស់នឹងគងស់ៅជាមយួនឹងរាកស្រខែលសសាមេ រះព្រងរ់បស់ពទង។់ព្រះអង្នឹងវនិិច្យ័សទាសសព្ររូវ
របស់ជនជា្រិយូដា។ ពទងន់ឹងដាកស់ទាស្ួកសគសដាយសភលើងសកគ្្មនិងទុក្សវទនាស្្សងៗ។ ព្រះអង្នឹង
ចា្ររ់ាកស្ររបស់ពទងស់អាយសៅរស់សៅឆ្្ង យៗ្ងខែរ។ប៉ាុខន្របន្ាបម់កពទងនឹ់ងនាំ្ ួកសគព្រឡបម់កកាន់
ទឹកែីរបស់ែលួនវញិ។
 ស្រើសហ្ុរអវាីប្នជាសហារាសអសាយសរសសរសឈាមេ រះកូនពបរុសរបស់ែលួនមុនស្លខែលវសកើ្រមក
ែូសចនារះ?សពរាបច់សមលើយរបស់អនាកសូមអានែគម្រីសអសាយ៨៖១-៣។
_____________________________________________________________________
 ស្លសវលាខែលកូនពបរុសរបស់សអសាយព្ររូវពបសូ្រមកគឺជាពគាែសំ៏ខ្នណ់ាស់។ ថ្្ងកំស ើ្ ្រ
របស់កូនសនរះគឺជាទីសំគាល់មយួ។សញ្ញា សនរះបគ្ហា ញថាពសរុកអាសសសុើរនឹងវយយកពបសទសសីុរីនិងអុីពសា-
ខអលមុនស្លខែលសកមេងពបរុសសនរះសចរះនិយយថា«ប្៉ា »ឬ«រា៉ា ក»់(សអសាយ៨៖៤)។ែូសចនារះសហើយសលាក
សអសាយប្នសរសសរសឈាមេ រះកូនពបរុសរបស់ែលួន មុនស្លខែលវចាបស់្្រើមលូ្រលាស់សៅកនាុងថ្្រា្រ យរបស់
វមកសមល៉ារះ។តាមរយៈការស្វាើខបបសនរះសលាកសអសាយអាចខចកចាយនូវព្រះបន្ូលរបស់ព្រះជាសាធ្រ្ៈ។
មនុស្សអាចល្ងលព្រះបន្ួលរបស់ព្រះសែើម្សីមើលថាស្រើព្រះបន្ូលសនារះ្ិ្រឬមនិ្ិ្រសៅតាមអវាីខែល
នឹងព្ររូវសកើ្រសឡើងសៅស្លខ្ងមុែ។
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សយើងគាមេ នអវាីព្ររូវខ្ល ចសនារះសទសៅស្លខែលសយើងទុកចិ្រដាសលើព្រះ

 ពបធ្នា្ិប្ីរអាសមរកិរានា កស់ឈាមេ រះថាកហវាងគ់លីនឌីរ ៉ាូសខវលប្នពប្បព់បជាជនរបស់គា្រខ់ែល
រស់សៅកនាុងពគាកលយុគថា៖«សរឿងខ្រមយួគ្រខ់ែលសយើងព្ររូវខ្ល ចគឺសសចក្រីភយ័ខ្ល ចហនាឹងខ្រម្រង»(៤មនីា
១៩៣៣)។បទបនូ្លតាមរយៈសហារាសអសាយសៅកានព់បជាជា្រិរបស់សលាកខែលកំ្ុងរស់សៅកនាុងពគា
លំប្កគឺ៖«ព្ររូវឲ្យរាបព់្រះសយហូវ៉ា ថន្ួក្លបរវិរទុកជាបរសុិទ្ធ ព្មទាងំយកពទងជ់ាទីភយ័ខ្ល ចសហើយ
្រកស់លុ្រវញិ» (សអសាយ៨៖១៣)។ម៉ាយោងវញិសទៀ្រ សយើងមនិចាបំ្ចភ់យ័ខ្ល ចអវាីសនារះសទ សៅស្លខែលសយើង
«សកា្រខ្ល ច»និងសគារ្ពប្ិរប្រ្រិែល់ព្រះសហើយ។ ព្រះអង្ប្នព្រានយ៉ា ងមុ្ររាែំល់សហារាសអសាយ
សែើម្កំុីសអាយសលាកចូលរមួភយ័ខ្ល ចជាមយួសាសនអ៍ុីពសាខអលកនាុងពគាសនារះសឡើយប៉ាុខន្រព្ររូវសគារ្និង
សកា្រខ្ល ចែល់ពទងវ់ញិ(សអសាយ៨៖១២,១៣)។សនរះគឺជាគំនិ្រសំខ្នម់យួសៅកនាុងព្រះគម្រី។សយើង
កប៏្នស�ើញនូវគំនិ្រពសសែៀងគានា សនរះខែរសៅកនាុងែគម្រីវវិរ្ៈ១៤៖៦-១២។សៅកនាុងែទាងំសនរះសទវតា
ទាងំបីអង្ប្នរានបន្ូលពប្បែ់ល់មនុស្សពគបគ់ានា សៅសលើខ្នែីសអាយសកា្រខ្ល ចែល់ព្រះសហើយសលើក
្រសម្កើងសិររីុងសរឿងរបស់ពទងចុ់រះខ្រពទងម់និប្នបគ្្បស់អាយសយើងសកា្រខ្ល ចែល់ស្រវាសាហាវសៅសលើែី
កនាុងព្រះគម្រីវវិរ្ៈ១៣សទ។
 ស្រើព្រះគម្រីចងរ់ាននយ័យ៉ា ងែូចសម្រច សៅស្លខែលប្នពប្បស់យើងសអាយសកា្រខ្ល ចែល់
ព្រះជារាចា ស់សនារះ?ស្រើសនារះរាននយ័ថាសយើងគួរខ្រខ្ល ចពទងឬ់អី?ស្រើសយើងអាច«សកា្រខ្ល ចែល់ព្រះ»សហើយ
កនាុងស្លែំណាលគានា កព៏សឡាញ់ពទង់ែូចខែលព្រះគម្រីប្នពតាស់បគ្្បយ់៉ា ងែូចសម្រច(រា៉ា ថាយ២២៖
៣៧)?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ស្រើការសកា្រខ្ល ចែល់ព្រះរាននយ័យ៉ា ងណា?រាននយ័ថាសយើងរាល់គានា ព្ររូវខ្រសជឿថាព្រះគឺជាបុគ្ល
រានា កខ់ែលរានអំណាចបំ្ុ្រ។ពបសិនសបើព្រះគងស់ៅជាមយួសលាកអនាក សនារះគាមេ ននរណារានា កអ់ាចសបៀ្រសបៀន
សលាកអនាកសដាយគាមេ នការអនុញ្ញា ្រ្ីពទងប់្នសឡើយ។ ពបសិនសបើព្រះជារាចា ស់ទាស់នឹងសលាកអនាកវញិសដាយសារ
ខ្រអនាករាល់គានា ប្នបរះសប្រនឹងពទង់ សនារះស្រើនឹងរានអវាីសកើ្រសឡើងវញិ? ព្ររូវសហើយអនាករាល់គានា អាចរ្រស់ចញ្ី
ពទងប់្ន។ប៉ាុខន្រអនាករាល់គានា មនិអាចលាកែ់លួនជិ្រប្នសទ។
 ស្រើគំនិ្រខែលថាសយើងគួរ«សកា្រខ្ល ច»ព្រះមនិពសបគានា នឹងែគម្រីយ៉ាូហានទី១៤៖១៨ខែល
ខចងថា«គាមេ នសសចក្រីភយ័ខ្ល ចណាសៅកនាុងសសចក្រីពសឡាញ់សឡើយសសចក្រីពសឡាញ់ខែលស្ញខ្នា ្រសនារះ
បស ្្រ ញសសចក្រីភយ័ខ្ល ចសចញ្ីសពពារះសសចក្រីភយ័ខ្ល ចខ្រងជាបរ់ានសសចក្រីសវទនាសហើយអនាកណាខែល
រានសសចក្រីភយ័ខ្ល ចសនារះមនិទានប់្នស្ញខ្នា ្រខ្ងឯសសចក្រីពសឡាញ់សៅសឡើយសទ»ចូរ្ន្យល់នូវ
ចសមលើយរបស់សលាកអនាក។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ការភយ័ខ្ល ចរានលក្្ៈស្្សងៗគានា ។ឧទាហរ្៍ថាសលាកអនាកជាម្ិរ្រសរាល ញ់របស់បុគ្លខែល
រានឥទ្ធិ្លរានា ក។់សលាកអនាកពសឡាញ់ម្ិរ្ររបស់សលាកអនាក។សលាកអនាកមនិខ្ល ចម្ិរ្ររបស់សលាកអនាកសទសពពារះ
សលាកអនាកែឹងថាគា្រនឹ់ងមនិស្វាើប្បសលាកអនាកសឡើយ។ប៉ាុខន្រសលាកអនាកកស៏គារ្ែល់មនុស្សរានា កស់នរះនិង
អំណាចរបស់គា្រខ់ែរ។
 ស្រើរានអវាីខែលសយើងជាពគីស្បរស័ិទមនិគួរខ្ល ចខ្រអនាកស្្សងសទៀ្រខបរជាខ្ល ចវញិ?សបើរាន
ស្រើវជាអវាីសៅ?ស្រើកនាុងនាមជាពគិសដាសាសនិករានា ក់អវាីសៅខែលស្វាើសអាយសយើងខ្ល ចខ្រអនាកែថទមនិខ្ល ចសនារះ?
(ជំនួយ៖សូមអានែគម្រីរា៉ា ថាយ១០៖២៨និងសយសររា១០៖២,៣)។
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ស្លខែលមនុស្សរស់កនាុងរូបកាយខ្រសាល បខ់្ងឯវញិ្ញា ្

 សូមអានែគម្រីសអសាយ៨៖១៦-២២។ស្រើែទាងំសនរះប្នបរយិយអំ្ីអវាីែលរះ? ស្រើសរឿងសនរះ
បសពងៀនសយើងយ៉ា ងែូចសម្រចអំ្ីសស្រចអហ័ាស?សូមសរសសរគំនិ្រសំខ្នប់ំ្ុ្រសៅកនាុងែទាងំសនរះ។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សស្រចអហ័ាសសគារ្បូជាែល់ព្រះខកលងកាល យ សហើយកព៏ប្ិរប្រ្រិតាមសាសនាខែលែុសេ្ងខែរ
(្ងសាវតារក្សព្រទី២១៦៖៣,៤,១០-១៥,រប្ក្សព្រទី២២៨៖២-៤,២៣-២៥)។សាសនាខែលែុស
េ្ងសនរះរមួរានែូចជាការថាវា យបង្ំអារក្ស(សូមអានែគម្រីសចាទិយកថា៣២៖១៧)«សគកប៏្នថាវា យសំខ្ន
ែល់អារក្ស»(កូរនិ្ូសទី១១០៖២០)។ស្វាថ្្ងសនរះរានអំស ើ្អាប្មេបស់មយ័ទំសនើបឬមន្រអាគមអូមអាម
និងជំសនឿរបស់យុគសមយ័្មេី ខែលវពគានខ់្រជាឧទាហរ្៍ខបប្មេីថនមន្រអាគមនិងអំស ើ្អាប្មេបខ់ែល
សយើងប្នែឹងសៅសមយ័ព្រះគម្រីប៉ាុសណាណ រះ។សលាកសអសាយប្នពប្បស់យើងអំ្ីអវាី ខែលនឹងសកើ្រសឡើង
ែល់សយើងសៅស្លខែលសយើងគ្កសចញ្ីព្រះសហើយខបរមកទុកចិ្រ្រសលើវញិ្ញា ្ែុសេ្ងវញិ។ចិ្រ្ររបស់
សយើងនឹងសពារស្ញសៅសដាយការភយ័ខ្ល ចនិងប្្រប់ងនូ់វសសចក្រីសង្មឹ(សអសាយ៨៖២១,២២)។
សនរះកប៏គ្ហា ញសយើង្ីអហ័ាស(សពបៀបស្ៀបជាមយួរប្ក្សព្រទី២២៨៖២២,២៣)។សលាកសអសាយប្ន
និយយថាឯបុគ្លខែលគ្កសៅរកវញិ្ញា ្ែុសេ្ង សនារះនិងកាល យសៅជាបុគ្លខែលរានសទាសៈខ្ល ងំកាល ។
្ួកសគហ៊ានសជរពបសទចផ្្រ សាែល់ព្រះមហាក្សព្ររបស់ែលួន(សអសាយ៨៖២១)។ស្រើសរឿងសនរះគួរខ្រប្ន
បសពងៀនអវាីែលរះែល់អហ័ាស?វគួរខ្រប្នព្រានែល់ពទងអ់ំ្ីអវាីខែលពបជាជនគូរស្វាើ។ សស្រចអហ័ាសប្ន
បណា្រ លសអាយពបជាជនរបស់ពទងស់គារ្បូជាអារក្សែូសចនារះសហើយប្នជាពបជាជា្រិរបស់ពទងខ់ពសកសជរ
ពបរា្ែល់ពទងែូ់សចនារះ។សៅស្លខែលសស្រចអហ័ាសប្នចូលទិវង្្រសៅគាមេ ននរណារានា កប់្នសគារ្ែល់
ពទងស់សារះសឡើយសពពារះពទងជ់ាសស្រចខែលអាពកកប់ំ្ុ្រ។សហ្ុរែូសចនារះសហើយប្នជាពបជាជនមនិប្ននាំ
ស្របស់ពទង់សៅដាក្់រំកល់កនាុង្នាូររបស់សស្រចអុីពសាខអលសនារះសឡើយ(រប្ក្សព្រទី២២៨៖២៧)។
 សូមអានែគម្រីសលវវីនិយ័២០៖២៧និងសចាទិយកថា១៨៖៩-១៤។ស្រើែទាងំសនរះនិយយ
អវាីែលរះអំ្ីសរឿងសវទមន្រនិងអំស ើ្អាប្មេប?់
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 បងប្ូនសអើយសយើងព្ររូវខ្រខញកែលួនរបស់សយើងសចញ្ីអវាីខែលពាក់្ ន័្ធជាមយួអំស ើ្មន្រអាគម
ឬអាប្មេប។់ ស្លខែលសយើងប្នខញកែលួនសយើងសចញ្ីសសចក្រីជំសនឿខែលែុសេ្ងទាងំសនរះ សនារះសយើង
្ិ្រជាប្នបគ្ហា ញនូវភកដាីភា្ចំសពារះព្រះសហើយ។ែគម្រីរប្ក្សព្រទី១១០៖១៣,១៤ប្នសខម្រងពប្ប់
សយើង្ីអវាីខែលប្នសកើ្រសឡើងចំសពារះសស្រចសូលសដាយសារខ្រពទងម់និប្នស្វាើតាមចបាបែ់សំ៏ខ្នស់នរះ៖
«ែូសចនារះសូលប្នសុគ្រសដាយសពពារះអំស្ើខែលពទងប់្នពបព្ឹ្រ្ររលំងទាស់នឹងព្រះសយហូវ៉ា សដាយមនិ
ប្នកានត់ាមព្រះបន្ូលថនព្រះសយហូវ៉ា សហើយសដាយសពពារះពទងប់្នសួរទំនាយនឹងពសីជាពគរូខ្បឥ្រទូល
សួរែល់ព្រះសយហូវ៉ា សហ្ុរសនារះប្នជាព្រះស្វាើឲ្យពទងសុ់គ្រព្មទាងំបខងវាររាជ្យសៅឲ្យដាវឌីជាបុព្រអុីសាយ
វញិ»(រប្ក្សព្រទី១១០៖១៣,១៤)។
 ស្រើអនាកអាចសមើលស�ើញគំនិ្រនិងជំសនឿស្រីអំ្ីសរឿងមន្រអាគមនិងអំស ើ្អាប្មេបស់ៅកនាុងសហគមន៍
របស់អនាកតាមវ ិ្ ីណាែលរះ? ស្រើអនាកអាចស វ្ាើអវាីែលរះសែើម្កីារពារែលួនរបស់អនាកនិងពករុមពគរួសារបស់អនាក្ីសពគារះថានា ក់
សនរះប្ន?
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ការសិកសាបខន្ម៖សូមអានEllenG.White,“CanOurDeadSpeaktoUs?”pp.551–562,inThe
GreatControversy។
 «សៅកនាុងសមយ័ព្រះគម្រី រានបុគ្លែលរះខែលនិយយថា្ួកសគអាចនិយយសេលើយេលងជាមយួ
និងវញិ្ញា ្មនុស្សសាល បប់្ន។ស្វាថ ្្ងសនរះករ៏ានបុគ្លខែលនិយយែូសចនារះ្ងខែរ។្ួកសគនិយយថា
‘ែួងវញិ្ញា ្ទាងំឡាយ’ គឺជាសភ្ៀវខែលអសញ្ើញមក្ី្ិភ្ស្្សងសទៀ្រ។ ប៉ាុខន្រព្រះគម្រីប្នពប្បស់យើងថា
សភ្ៀវទាងំសនរះ្ិ្រជាអារក្ស។(សពបៀបស្ៀបគានា ជាមយួែគម្រីជនគ្នា២៥៖១-៣;ទំនុក្រសម្កើង១០៦៖
២៨;កូរនិ្ូសទី១១០៖២០និងវវិរ្ៈ១៦៖១៤)។ព្រះរានបន្ូលថាពទង់្ ិ្រជាស្បស់ែ្ើមណាស់
សៅស្លខែលនរណារានា កព់ប្ពស័យទាកទ់ងជាមយួ្ួកអារក្សឬវញិ្ញា ្អសសាច។បញញា្រ្រិរបស់ព្រះ
ប្នខចងថាអនាកណាខែលនិយយជាមយួវញិ្ញា ្អសសាច សនារះនឹងព្ររូវសរាល បស់ចាលជាមនិខ្ន។ សូម
អានសលវវីនិយ័១៩៖៣១និងសលវវីនិយ័២០៖២៧។ស្វាថ្្ងសនរះមនុស្សសលងសសើចនឹងអំស ើ្អាប្មេប។់
្ួកសគគិ្រថាគាមេ ននរណារានា កអ់ាចនិយយជាមយួវញិ្ញា ្អាពកកប់្នសទ។ប៉ាុខន្រ្ួកសគែខែលគិ្រថាែលួន
សគអាចនិយយជាមយួវញិ្ញា ្របស់មនុស្សជាទីពសឡាញ់ខែលប្នសាល បស់ៅសហើយប្ន។ជំសនឿសនរះ
រានការស្ញនិយមណាស់។រានសរាជិកសភាព្មទាងំព្រះមហាក្សព្រជាសពចើនកស៏ជឿសរឿងសនរះខែរ។
សូម្ខី្រអនាកវទិយោសាកស្រែលរះកគិ៏្រថាសយើងអាចនិយយសៅកានម់នុស្សសាល បប់្ន។រានមនុស្សរាបព់ាន់
នាក់ខមនសហើយែល់រាបល់ាននាកឯ់សណារះខែលសជឿថាសយើងអាចពប្ពស័យទាកទ់ងជាមយួអនាកជាទី
ពសឡាញ់របស់ែលួនខែលប្នសាល បស់ៅ។ប៉ាុខន្រជំសនឿ«្មេី»សនរះគឺជាការកុហកសប្កពប្ស់សទ។វ្ិ្រជា
ែូចគានា និងអំស ើ្អាប្មេប់ឬមន្រអាគម្ីមុនខែលព្រះគម្រីប្នព្រានសយើងខមន។ព្រះគម្រីប្នហាម
សយើងមនិឱ្យពាក់្ ន័្ធនិងអំស ើ្ទាងំអស់សនរះសទ»។ែកពសងស់ចញ្ីEllenG.White,TheGreatCon-
troversy,p.556។

សំ្ួរ្ិភាកសា៖
១.ចូរ្ិភាកសាជាមយួម្ិរ្ររមួថានា ករ់បស់អនាកអំ្ីជំសនឿខែលមនុស្សមយួចំនួនរានស្វាថ្្ងសនរះខែលថាសយើង
អាចពប្ពស័យទាកទ់ងជាមយួមនុស្សសាល បប់្ន។ស្រើសសចក្រីជំសនឿសនរះស្ញនិយមយ៉ា ងណា?ស្រើវបគ្ហា ញ
យ៉ា ងែូចសម្រចកនាុងខែ្សភា្យន្រសសៀវសៅទូរទស្សន៍និងកនាុងជីវ្ិរជំុវញិអនាក?ស្រើសយើងអាចស្វាើអវាីប្នែលរះ
សែើម្បីពា្ឈបវ់? ស្រើសយើងអាចជួយ��មនុស្សស្្សងសទៀ្រសអាយយល់្ីសពគារះថានា កក់នាុងការទំនាកទ់ំនងជាមយួ
មនុស្សសាល បយ់៉ា ងែូចសម្រច?សហ្ុរអវាីការបសពងៀនរបស់គម្រីស្រីអំ្ីអវាីខែលប្នសកើ្រសឡើងសៅស្លសយើង
សាល បស់ៅសំខ្នស់ម៉ាលរះ? ស្រើវអាចការពារសយើង្ីការសប្កពប្ស់ខែលថាមនុស្សសាល បអ់ាចនិយយជាមយួ
សយើងប្នយ៉ា ងែូចសម្រចខែរ?
២.សូមអានែគម្រីសអសាយ៨៖២០។ចូរសរសសរែគម្រីសនរះសឡើងវញិសដាយសពបើពប្ស់ពាក្យស្ចនរ៍បស់
ែលួនឯង។សូមទុកឱកាសសអាយមនុស្សស្្សងៗគានា សៅកនាុងថានា កប់្នខចកចាយនូវែរបស់្ួកសគ។ ស្រើព្រះ
អរាចា ស់កំ្ុងពប្បស់យើងអំ្ីអវាីសៅទីសនរះ?
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សមសរៀនខែលទានស់មយ័កាល

 ព្រះជារាចា ស់ពទងប់្នបសពងៀនែ្ុ ំនូវចំស្រះែឹងខបបស្ានសួគម៌យួទាកទិ់ននឹងស្លសវលា។កាល
សណារះកនាុងឋានៈជាពគរូគគ្វា លរានា ក់ែ្ុ ំប្នែឹកនាកំារ្សាយែំ្ឹងល្ជាសសរមីយួខែលរានរយៈស្លបី
សប្្រ ហ៍សៅកនាុងពសរុកកំស ើ្ ្ររបស់ែ្ុ ំ ថនរែ្ឋតានហសានី។អនាកសរៀបចំកនាុង្រំបនប់្នសពជើសយករែូវពប្ងំ
សពរាបស់បសកកមមេសនរះខែលរានទីតាងំភូមសិាកស្រស្ិ្រកនាុងទីពករុងមូសីុខែលជាពករុងមយួសៅខក្សជើងភនាំ
គីលីរា៉ា នចារ ៉ាូ។ប៉ាុខន្រសភលៀងកច៏ាបស់្្រើមធ្ល កយ់៉ា ងខ្ល ងំបន្ាប់្ ីស្វាើប្នមយួសប្្រ ហ៍រចួមក។សដាយនឹកប្រម្ភ
កនាុងចិ្រ្រខពកងថាទឹកសភលៀងនឹងរាងំស្ាកែ់ំស ើ្ រមនុស្សមនិសអាយសចញ្ី្្រះរចួែ្ុ ំកប៏្នសសនាើសំុសអាយរានការ
កំ្្រកិ់ចចាពបជំុសៅស្លសពកាយវញិ។ែ្ុ ំរានការភ្ាកស់្្ើល សៅស្លខែលពបធ្នគ្ៈករាមេ ្ិការ្សាយ
ែំ្ឹងល្កនាុងពសរុក ពគរូ្សាយែំ្ឹងល្នានាប្នបែិសស្នូវសំស ើ្ សនរះ។្ួកសលាកប្នរានពបសាសន៍
ថា៖«អ្រប់្នសទសលាកពគរូគគ្វា លសយើងនឹងមនិ្នយោរស្លសទៀ្រសទ។សយើងប្នអ្ិសា្ឋ នសពរាបក់ារពបជំុ
ទាងំសនរះរចួសហើយសហើយថាព្រះជារាចា ស់ថនសយើងពទងក់ប៏្នពជាបនូវការអំពាវនាវសនរះព្មទាងំែឹងថានឹង
រានសភលៀងធ្ល កម់កខែរ»។ែ្ុ ំប្នសួរថា«ែូសចនារះស្រើសយើងព្ររូវស្វាើែូចសម្រច?អនាកកស៏�ើញពសាបស់ហើយថាសភលៀង
កំ្ុងធ្ល កម់កយ៉ា ងខ្ល ងំ»។គា្រប់្ននិយយថា៖«សយើងព្ររូវខ្ររានជំសនឿ្ិរច្រួចថាព្រះរបស់សយើងពទង់
្ិ្រជារានភា្ជាកល់ាក់ និងចបាស់លាស់ចំសពារះស្លសវលាថនកិចចាពបជំុណាស់ ចូរសយើងអ្ិសា្ឋ នតាម
ខបបសនរះវញិថា‘ឱព្រះជារាចា ស់ជាព្រះខែលពបកបសដាយសសចក្រីសប្ុរសសអើយសូមពទងស់មតា្រ អនុញ្ញា ្រឱ្យ
រានទឹកសភលៀងធ្ល កត់ាមបំ្ងព្រះទយ័របស់ពទងចុ់រះប៉ាុខន្រសូមពទងព់គានខ់្របគ្្កទឹ់កសភលៀងចាប់្ ីសរា៉ា ង៣៖
៣០នាទីែល់សរា៉ា ង៦៖៣០នាទីរសសៀលប៉ាុសណាណ រះ។ យ៉ា ងសនរះមនុស្សនឹងរានរយៈស្ល៣០នាទីកនាុងការស្វាើ
ែំស ើ្ រសៅចូលរមួពបជំុសៅសរា៉ា ង៤៖០០រសសៀល ព្មទាងំស្លរាន៣០នាទីសែើម្វីលិព្រឡបស់ៅ្្រះវញិ
បន្ាប់្ ីការពបជំុប្នបញចាបស់ៅសរា៉ា ង៦៖០០លា្ង ច’»។ែ្ុ ំ្ិ្រជាមនិសូវចបាស់ចំសពារះសំស ើ្ ខបបសនរះសទប៉ាុខន្រ
ែ្ុ ំប្នចូលរមួកនាុងការអ្ិសា្ឋ នសនារះខែរ។សៅព្ឹកថ្្ងបន្ាប់សភលៀងកប៏្នធ្ល កម់កយ៉ា ងខ្ល ងំសហើយប្ន
បនដាធ្ល ករ់ហូ្រែល់ស្លរសសៀល។ប៉ាុខន្រជាការ្ិ្រណាស់សៅសរា៉ា ង៣៖៣០នាទីរសសៀលសភលៀងកប៏្នផ្្ក
សៅ។ការពបជំុរបស់សយើងកប៏្នចាបស់្្រើមសៅសរា៉ា ង៤៖០០រសសៀលសហើយែ្ុ ំប្នអ្ិបបាយព្រះបន្ួលរបស់
ព្រះរហូ្រែល់សរា៉ា ង៦៖០០លា្ង ច។រចួមកសភលៀងកប៏្នចាបធ់្ល កម់្រងសទៀ្រសៅសរា៉ា ង៦៖៣០នាទី។អាកាសធ្្ុរ
ខបបសនរះប្នសកើ្រសឡើងសៅតាមកាលវភិាគរបស់វអស់រយៈស្ល្ីរសប្្រ ហ៍ជាបគ់ានា ។ទឹកសភលៀងចាបធ់្ល ក់
ចុរះរហូ្រែល់សរា៉ា ង៣៖៣០រសសៀល រចួប្នរាងំសៅវញិសហើយបន្ាបម់កកច៏ាបស់្្រើមម្រងសទៀ្រសៅសរា៉ា ង៦៖៣០
នាទីលា្ង ច។រានថ ្្ងមយួអនាកខែលមកចូលរមួរានា កប់្នមកែល់កខនលងពបជំុសៅសរា៉ា ង៣រសសៀលសែើម្ទីទួល
ប្នសៅអីល្។គា្រប់្នរងច់ាមំយួសន្ុរះសហើយសដាយសសង្ក្រស�ើញថាសភលៀងសចរះខ្រធ្ល កម់កខ្ល ងំស្កសៅ
គា្រក់ស៏សពមចចិ្រ្រថារសំាយកិចចាពបជំុសនរះសហើយកច៏ាកសចញសៅ។សៅថ្្ងបន្ាបគ់ា្រក់ប៏្នសួរថាស្រើសយើង
ប្នជួបពបជំុគានា សទ។ែ្ុ ំប្នសេលើយថា៖«្ិ្រខមនសហើយសយើងមនិប្នអំពាវនាវសអាយព្រះបពា្ឈបទ់ឹកសភលៀង
សៅសរា៉ា ង៣រសសៀលសនារះសទខ្រគឺសៅសរា៉ា ង៣៖៣០វញិសទស្រើ។ែូសចនារះអនាកគួរខ្រែឹងអំ្ីសរឿងសនារះ។បុរសសនារះ
និយយថា៖«ែំុ្នឹងមនិស្វាើែុសសទៀ្រសទ»។សៅថ្្ងឈបស់ពរាកចុងសពកាយែំុ្កប៏្នស្វាើ្ិ្ីបុ្្យពជមុជទឹក
ែល់មនុស្ស១២នាកស់ៅកនាុងទសនលមយួ។សៅស្លខែលែ្ុ ំប្នសលើកមនុស្សចុងសពកាយសចញ្ីទឹកមក
ភាល មសនារះសភលៀងកច៏ាបស់្្រើមធ្ល កម់ក។បទ្ិសសា្នម៍យួសនរះប្នបសពងៀនែ្ុ ំថាព្រះជារាចា ស់្ិ្រជាពបកាន់
   និងស្លសវលាណាស់។សបើសទារះជាព្រះមនិប្នពបឈមចំសពារះលក្ែ័្ ្ឌ 
   ថនស្លសវលាែូចគានា និងសយើងកស៏ដាយកព៏ទងរ់ ំ្ ឹងសអាយសយើងសចរះគិ្រគូរ
   ែល់ស្លសវលាសហើយស្វាើជាអនាកបសពមើពទងខ់ែលសសាមេ រះព្រងនិ់ងស្លសវលា។
   សលាកប៉ាុលប្នពប្បស់យើងសៅកនាុងែគម្រីសអសភសូរ៥៖១៥,១៦«ែូសចនារះព្ររូវ
   ពបយ្័រនាសដាយម្្យ្័រខែលអនាករាល់គានា សែើរយ៉ា ងណាកំុឲ្យសែើរែូចជាមនុស្ស
   ឥ្រពប្ជ្ាសឡើយព្ររូវខ្រសែើរសដាយរានពប្ជ្ាវញិទាងំថលយកឱកាសឲ្យ

   ទានស់្ល្ង្ីសពពារះសមយ័សនរះអាពកកណ់ាស់»។

សរឿងែលី
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ព្រះនៃសេចក្តីេខុសាៃ្

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ី៣ខែមករាឆ្នា ២ំ០២១

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្ដា ហ៍សនរះ៖សអសាយ៩៖១-៥;សអសាយ៩៖៦,៧;សអសាយ៩៖
៨-១០៖៣៤;សអសាយ១១;សអសាយ១២៖១-៦។

ែចងចា៖ំ«ដ្តិរានបុពត១សកើតដល់សយើងព្រះពទងព់បទានបុពរា១មកសយើងសហើយឯការពគបព់គងនងឹសៅសលើ
សាមា របស់បុពតសោរះសហើយសគនងឹសៅព្រះោមពទងថ់ាព្រះដជួ៏យ��គនិំតយ៉ា ងអសាចា រ្យព្រះដរ៏ានព្រះសចសាតា ព្រះ
វរបិរាដគ៏ងស់ៅអស់កល្និងជារាចា ស់ថនសមពតីភា្»(សអសាយ៩៖៦)។

 «សោកបណិ្តរ ៉ាូបតឺអូសបសណសមៀរជាអនាកទទួលបនុ្កពករុមមយួខដលប្នផលិតនូវពរាបខ់បក
បររិាណូដំបូងសគបង្អស់។ សោកបណិ្តអូសបសណសមៀរប្នស្លើយនូវសំណួរសតាីអំ្ ពីរាបខ់បកបររិាណូសោរះ្ី
សំណាកស់រាជកិសភាមយួពករុមសៅសហរដ្ឋអាសមរកិ។ ពករុមសនរះប្នសួរសោកបណិ្តថា សតើរានអី្ខដល
អាចការពារមនុស្ស្ពីរាបខ់បកបររិាណូសនរះប្នឬសទ។សោកបណិ្តអូសបសណសមៀរប្នរានពបសាសនថ៍ា
«្តិជារាន»។បោ្បម់កសរាជកិសភាប្នសួរថា«សតើសោរះជាអ្ីសៅ?»។សោកបណិ្តអូសបសណសមៀរប្ន
ពកសេកសមើលសៅឯ្កួសគរចួរាតរ់ានពបសាសនថ៍ា៖«រានសនតាភិា្»។ដកពសងស់ចញ្ីPaulLeeTan,
Encyclopediaof7,000Illustrations:SignsoftheTimes(Rockville,MD:Assur-ancePub-
lishers,1985),p.989។
 សនតាភិា្ពរានខ់តជាសុបនិសពរាបម់នុស្សភាគសពចើនប៉ាុសណាណ រះ។រានបគុ្គលមយួចនំនួប្ននយិយ
ថា ខផនដីសយើងសនរះរានសនតាភិា្ពតមឹខត៨ភាគរយថនពបវតតាសិាសសតារបស់វាប៉ាុសណាណ រះ។ ពបវតតាសិាសសតាប្នបង្ហា ញ
សអាយសយើងស�ើញថាមនុស្សប្នបពំាននូវកចិចាព្មសព្ៀងយ៉ា ងតចិ៨០០០ដង(PaulLeeTan,p.
987)។ មនុស្សពគបរ់ានា រ ំ្ ងឹថាសសង្្គ មសោកសលើកទ១ី នងឹកាល យជាសសង្្គ មចុងសពកាយបផុំតខដលមនិធ្ល ប់
រាន។ប៉ាុខនតាសយើងរាល់រានា សៅខតស�ើញរានសសង្្គ មជាបនតាបោ្ប។់
 សប្តា ហ៍សនរះសយើងនឹងអានអំ្ បីគុ្គលខតរានា កគ់តខ់ដលអាចផតាល់ឱ្យសយើងនូវសនតាភិា្្តិពប្កដ
នងិអស់កល្ជានចិចាគឺព្រះសយសូ៊វ។

សមសរៀនទី៥ ២៣-២៩មករា
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ខលងរានទុក្ខព្រួយសទៀតសហើយចំសពារះអស់អនាកខដលរងទុក្ខ

 ែគម្រីសអសាយ៩៖១ចាបស់ផតាើមសោយពាក្យ«ប៉ាុខនតា»សៅស្លខដលពបសយគមយួចាបស់ផតាើម
សោយពាក្យសនរះ សយើងដឹងភាល មៗថានឹងរានអ្ី្មាី ឬខបលករានា សហៀបនឹងសកើតសេើងសហើយ។ សតើែគម្រី
សអសាយ៩៖១បង្ហា ញការផ្ល ស់បតាូរអ្ីែលរះ?សតើការផ្ល ស់បតាូរសនរះែុសរានា ្ីអ្ីខដលសយើងប្នស�ើញសៅកនាុង
បទគម្រីសអសាយ៨យ៉ា ងដូចសមតាច?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ែគម្រីសអសាយ៨៖២១,២២បង្ហា ញសយើង្ីអ្ីខដលសកើតសេើងចំសពារះមនុស្សខដលង្កសចញ

្ីព្រះ សហើយខបរសៅរកវញិ្ញា ណអាពកក។់្ួកសគនឹងប្តប់ងនូ់វសសចកតាីសង្មឹទាងំអស់។ «រចួង្ក
សមើលសៅខផនដីស�ើញរានសុទ្ធខតសសចកតាីលំប្កសសចកតាីងងឹតឈលប់សូន្យសុងពគបសង្កត់សោយសវទោ
ចិតតាសហើយនឹងពតរូវបសណតា ញសៅកនាុងសសចកតាីងងឹតយ៉ា ងពកាស់»(សអសាយ៨៖២២)។ប៉ាុខនតាស្លសវោនឹង
មកដល់សៅស្លខដល«នឹងមនិរានចិតដាធ្ងនស់ទៀតសទសំរាប់[ពបជាជនសៅកាលីសេ]ខដលកំ្ុងរងទុក្ខ»
(សអសាយ៩៖១)។ព្រះជារាចា ស់ប្នសពជើសសរ ើសពបជាជនពសរុកកាលីសេសលើសជាងពបជាជនទាងំអស់របស់
ព្រះអង្គសពរាបព់្រះ្រ្ិសសស។ែគម្រីសអសាយ៩៖២ប្ន្ណ៌ោពប្បស់យើងអំ្ីព្រះ្រ្ិសសសសនរះ៖
«ឯបណាតា ជនខដលសដើរកនាុងសសចកតាីងងឹត សគប្នស�ើញ្នលឺយ៉ា ងធំ»។្នលឺគឺជានិមតិតារូបមយួសំសៅសៅអង្គ
ព្រះសយសូ៊វ។បោ្បម់កព្រះ«នឹងសធ្ើឲ្យពបជាជាតិ[អុីពសាខអល]រកីចំសរ ើនសេើង»(សអសាយ៩៖៣)។
សរឿងសោរះនឹងសកើតសេើងសៅប្នសោយសារព្រះ«ដ្តិពទងប់្នបំប្កនឹ់មខដលសង្កតស់លើសគនិងដងខរក
សៅសាមា សគសហើយដំបងរបស់្ួកអនាកខដលសង្កតស់ង្កិនសគផង»(សអសាយ៩៖៤)។

 សហតុអ្ីប្នជាសោកសអសាយនិយយអំ្ីពសរុកកាលីសេ? ្ីសពពារះពសរុកកាលីសេគឺជាខផនាក
មយួថនទឹកដីដំបូងបង្អស់ ខដលអុីពសាខអលប្នប្តប់ងក់នាុងសសង្្គ ម។សៅស្លខដលសសតាចអហ័ាសប្ន
សំុជំនួយ្ីសសតាចទីកឡាត-ភសីលសស៊ើទីបីសដើម្ជីួយ��សសសង្្គ រះពទងស់ោរះទីកឡាត-ភសីលសស៊ើប្នកាន់
កាបត់ំបនព់សរុកកាលីសេនិងតំបន់ជុំវញិទសនលយរ័ោនរ់ូចសៅសហើយ។សសតាចអង្គសនរះកប៏្នរាបប់ញចាូ ល
តំបនទ់ាងំសនរះជាខផនាកថននគររបស់ពទង់(្ងសាវរារក្សពតទី២១៥៖២៩)ព្មទាងំប្នចាបយ់កពបជាជន
មយួចំនួនខដលរស់សៅទីសោរះផងខដរ។ដូសចនារះសាររបស់សហារាសអសាយគឺ៖ទឹកដីដំបូងខដលប្នប្តប់ង់
សៅ្ួកអាសសសើុរវានឹងប្នជាទឹកដីដំបូងខដលព្រះប្នសោរះខលងខដរ។

 សតើព្រះជារាចា ស់សពបើមសធយោប្យអ្ីសដើម្រីសំោរះពបជារាសសតារបស់ពទងស់អាយរានសសរភីា្វញិ?
សពរាបច់សមលើយរបស់អនាកសូមអានែគម្រីសអសាយ៩៖៦,៧សតើព្រះជារាចា ស់ប្នផតាល់នូវសារ្ិសសសសៅ
កនាុងែគម្រីសអសាយ៩៖១-៥រាងំ្ីស្លណាមក?សហើយសតើពទងប់្នសធ្ើយ៉ា ងដូចសមតាច?សូមអានែគម្រី
រា៉ា ថាយ៤៖១២-២៥ផងខដរ។

 សតើព្រះសយសូ៊វចាបស់ផតាើមបំស្ញព្រះ្ន័្ធកិចចារបស់ពទងសំ់រាបព់្រះសៅសលើខផនដីសនរះសៅទីណា?
ពប្កដសហើយសៅពសរុកកាលីសេព្រះសយសូ៊វពបកាសផសាយដំណឹងល្អអំ្ីនគររបស់ព្រះសៅពសរុកកាលីសេ។
ពទងប់្ន្យោប្លអនាកឈឺនិងរសំោរះអស់អនាកខដលពតរូវអារក្សសង្កតស់ង្កិនសអាយរានសសរភីា្សេើងវញិ
(រា៉ា ថាយ៤៖២៤)។

ការង្ររបស់ព្រះសយសូ៊វ គឺជាគំរូដឥ៏តស ច្ា រះមយួ ្លុរះបញ្ចា ំងខបបបទខដលប្នសកើតសេើងកនាុងសមយ័
សញ្ញា ចាស់ និងសសចកតាីសនយោទាងំឡាយខដលប្នសខមតាងពប្បស់យើង្ីអ្ីខដលនឹងពតរូវសកើតសេើងសៅកនាុង
សមយ័គម្រីសញ្ញា ្មាីសនរះ។
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បុពតតូចខដលប្នពបសូតមកដល់សយើង

 ស្លសនរះសយើងនឹងពកសេកសមើលអំ្ីបុពតតូចដច៏ម្ងមយួសទៀតខដលនឹងពតរូវពបសូតមក។បុពត
តូចមយួសនរះជាបុពតទីបីសហើយខដលសោកសអសាយប្ន្ណ៌ោ។ដូចខដលសយើងប្នស�ើញរចួមកសហើយ
កាល្ីសប្តា ហ៍មុនសនរះ សោកសអសាយប្នបរយិយពប្បស់យើងអំ្ីសអរា៉ា ញូខអល និងរា៉ា ហាស-សាឡាល-
ហាស-ប្ស។
 សតើរានអ្ីខដល្ិសសសចំសពារះបុពតតូចខដលសៅកនាុងគម្រីសោកសអសាយ៩៖៦,៧?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សតើសោកអនាកប្នសសង្កតស�ើញសទថាបុពតតូចមយួអង្គសនរះរានោមជាសពចើនដល់សមល៉ារះ?ោម
ស ម្ា រះទាងំសនរះបង្ហា ញសយើងអំ្ីសរឿងរា៉ា វជាសពចើនសតាីអំ្ីពទង។់សៅសមយ័គម្រីសសដាចនិងព្រះអាទិសទ្
ទាងំឡាយរានព្រះោមសៅជាសពចើនសដើម្បីង្ហា ញសអាយមនុស្សស�ើញថា្ួកសគរានឫទា្ធ នុភា្អសាចា រ្យ។
 បុពតតូចខដលសោកសអសាយប្នសរៀបរាបស់ោរះ«នឹងរានភា្អសាចា រ្យ»(សអសាយ៩៖៦)។
ដូចរានា សនរះខដរសទវរារបស់ព្រះជារាចា ស់ប្នពប្បឪ់្ុកសំាសុនថាព្រះោមរបស់ពទងគឺ់«អសាចា រ្យសលើស
្ីអ្ីខដលអនាកសាមា នដល់» (្ួកសៅហ្ាយ១៣៖១៨)។កនាុងែទាងំ្ីរសនរះពាក្យខដលសរសសរថា «អសាចា រ្យ»គឺ
រានលក្ខណៈដូចរានា ។ បោ្បម់ក សទវរារបស់ព្រះជារាចា ស់កស៏េើងសៅសាថា នសួគវ៌ញិរាមរយៈសភលើងខដល
ស្រះសៅសលើអាសនៈខដលសោករា៉ា ណូអាដុតសត្ជាតង្្យថ្ាយដល់ព្រះជារាចា ស់។រាមរយៈសរឿងសនរះ
សទវរារបស់ព្រះចងប់ង្ហា ញសយើងសអាយដឹងថាពទងនឹ់ងថ្ាយអង្គពទងសំ់រាបអ់ំស ើ្ប្បរបស់សយើងពគបរ់ានា
កនាុងរយៈស្ល១០០០ឆ្នា សំទៀត។
 បុពតតូចដច៏ម្ងសនរះកជ៏ាបុពតមយួអង្គខដលយងមក្ីសាថា នសួគខ៌ដរ។ពទងរ់ានោមថា«ព្រះដ៏
រានឫទា្ធ នុភា្»និង«ព្រះវរបិរាខដលគងស់ៅអស់កល្ជានិចចា»(សោកសអសាយ៩៖៦)។ព្រះគម្រីលូកា
កប៏្នបរយិយពប្បស់យើងថាព្រះសយសូ៊វជា«កូនរបស់សោកអោ័ម»ខដលជា«កូនរបស់ព្រះ»(លូកា៣៖
៣៨)។
 បុពតដច៏ម្ងខដលសោកសអសាយប្នបរយិយមកសនរះកជ៏ាសសតាចមក្ីជំនួរវង្សរបស់ហលួង
ោវឌីខដរ។ព្រះអង្គនឹងសសាយរាជ្យសៅអស់កល្ជានិចចាព្មទាងំជាសសតាចថនសនតាិភា្តសរៀងសៅ។
 សូមពកសេកមកសមើលសរឿងទាងំអមបាលរា៉ា នសតាីអំ្ីបុពតដច៏ម្ងសនរះ។សតើនរណាជាបុគ្គលខត
រានា កគ់តខ់ដលអាចជាបុពរាសនរះសៅ?សពរាបច់សមលើយរបស់អនាកសូមអានែគម្រីលូកា២៖៨-១៤។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 បុគ្គលមយួចំនួនប្ន្យោយមបរយិយថាបុពតតូចដច៏ម្ងសនរះគឺជាសសតាចសហសសរា។ប៉ាុខនតា
ព្រះគម្រីប្នបង្ហា ញសយើងថាបុពតសនរះជាមនុស្សសាមញញាបំផុត។គឺរានបុគ្គលខតរានា កគ់តខ់ដលរានពគប់
ទាងំលក្ខណៈសនរះសោរះគឺអង្គព្រះសយសូ៊វពគីស្។ពទងជ់ាព្រះរាជបុពរាថនព្រះខដលប្នយងមកកានស់យើង
រាល់រានា ្ីសាថា នដែ៏្ស់បំផុត។ព្រះអង្គគឺជាព្រះខដលប្នបសង្កើតខផនដីនិងរបស់ស្្សារស ើ្ទាងំអស់។
(យ៉ាូហាន១៖១-៣,១៤;កូល៉ាុស១៖៥-១៧;កូល៉ាុស២៖៩សហសព្ើរ១៖២)។ព្រះសយសូ៊វប្នពបសូត
មកសដើម្ផីតាល់សសចកតាីសសសង្្គ រះព្មទាងំពបទានសសចកតាីសុែសានតាដល់សយើងពគបរ់ានា ។ពទងនឹ់ងគងស់ៅជា
មយួសយើងជានិចចា (រា៉ា ថាយ២៨៖១៨-២០)។ ព្រះអង្គពទងស់ៅខតជាព្រះ សហើយជាមនុស្សខដរ សៅស្ល
ខដលពទងប់្នយងមករកសយើងរាល់រានា ។សោរះសហើយជាមូលសហតុខដលពទងព់ជាបថាសយើងរានភា្កសមសាយ
និងកំ្ុងពបយុទ្ធពបឆ្ងំនឹងអំស ើ្ប្បរបស់សយើង។

ថ្្ងចន័្ ២៥មករា
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ព្នងថ់នកតាី្ិសរាធរបស់ព្រះ


 ែគម្រីសអសាយ៩៖៨-១០៖៣៤ប្នសខមតាងពប្បស់យើងថាសៅថ្្ងណាមយួព្រះនឹងសោរះខលង
រាសសតារបស់ព្រះអង្គសអាយរានសសរភីា្្ី ម្ា ងំសពតរូវរបស់សគ។រាសសតារបស់ពទងរ់ានសសចកតាីសសាកសាតា យ
សោយសារ្ួកសគប្នសជឿទុកចិតតាសលើសយបល់របស់វញិ្ញា ណអសសាច។ដូសចានា រះសហើយប្នជាកងទ័្ អាសសស៊ើរ
មកវាយពបហារ្ួកសគសោយសភលើងសសង្្គ មព្មទាងំប្នចាបយ់កពបជាជនអុីពសាខអលជាសពចើនយកសៅជា
សឈលើយ។ប៉ាុខនតាសោកសអសាយប្នសនយោថានឹងរានស្លសវោមកដល់ខដលព្រះនឹងបំប្ត់«ដំបងរបស់
្ួកអនាកខដលសង្កតស់ង្កិនសគផងដូចជាសៅពរាថន្ួកសាសនរ៍ា៉ា ឌានខដរ»(សអសាយ៩៖៤)។

 សូមអានអំ្ីការរងទុក្ខថនរាសសតារបស់ព្រះសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៩៖៨-១០៖៣៤។ចូរសពបៀប
សធៀបបណាតា សាសនរះសៅកនាុងែគម្រីសលវវីនិយ័២៦៖១៤-៣៩។សតើសហតុអ្ីប្នជាព្រះជារាចា ស់ោកទ់ណ្កមមា
ពបជាជនរបស់ព្រះអង្គបនតាិចមតាងៗខតមនិខមនទាងំពសរុងកនាុងស្លខតមយួសោរះ? សតើសរឿងសនរះបង្ហា ញសយើង
យ៉ា ងដូចសមតាចអំ្ីព្រះជារាចា ស់និងខផនការរបស់ពទងស់ពរាបជី់វតិរបស់សយើងរាល់រានា ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ពបសិនសបើព្រះជារាចា ស់ចងប់ំផ្ល ញពបជារាសសតារបស់ព្រះអង្គ ពទងអ់ាចបសណាតា យសអាយ្ួកអាសសស៊ើរ

វាយពបហារ្ួកសគភាល មៗខតមតាង។ប៉ាុខនតាព្រះជារាចា ស់ពទងរ់ានព្រះទយ័យឺតនឹង ញ្ា ល់សោយមនិចងស់�ើញ
នរណារានា កព់តរូវវោិសអនតារាយសេើយ។ ពទងរ់ានព្រះទយ័ចងស់អាយមនុស្សពគបរ់ានា ផ្ល ស់ខពបផលូវពបព្ឹតតារបស់
ែលួនសហើយង្កសចញ្ីអំស ើ្ប្បរបស់សគវញិប៉ាុសណាណ រះ(ស្ពតរុសទី២៣៖៩)។ព្រះប្នបណាតា លសអាយ
សាសនអ៍ុីពសាខអលនិង្ួកយូោជួបនូវសរឿងអាពកកស់កើតសេើងសោយសារខត្ួកសគប្នសពជើសសរ ើសែុស។
ព្រះជារាចា ស់ចងស់អាយរាសសតារបស់ពទងយ់ល់ថាអ្ី ខដលសគប្នសធ្ើគឺ្ិតជាែុស្្គង សហើយថា្ួកសគសៅរាន
ឱកាសសធ្ើការសសពមចចិតតាខដលពបសសើរជាងមុន។ប៉ាុខនតាផ្ុយសៅវញិ្ួកសគសៅខតបនតាសធ្ើប្បព្មទាងំរាងំ
ចិតតារងឹរូសពបឆ្ងំនឹងព្រះនិងសហារារបស់ពទងផ់ងខដរ។ដូសចនារះព្រះពទងក់ឈ៏បក់ារពារដល់្ួកសគ។ខត្ួកសគ
សៅខតពបឆ្ងំនឹងព្រះដខដល។ សរឿងសនរះសៅខតបនតាសកើតសេើងរហូតដល់ព្រះមនិអាចសធ្ើអ្ីប្នសទៀតសដើម្ី
ជួយ��សសសង្្គ រះ្ួកសគប្នសេើយ។

 សូមអានែគម្រីសអសាយ៩៖៨-១០៖៣៤មដាងសទៀត។ដូចខដលសយើងប្នស�ើញសៅកនាុងែទាងំសនរះ
រូចមកសហើយសតើមនុស្សរានកំហុសចំសពារះអំស ើ្ប្បអ្ីែលរះ?សតើសគប្នសធ្ើប្បនឹងអនាកណា?សតើនរណាជា
អនាករានកំហុស?
_____________________________________________________________________

 អ្ីខដលសយើងស�ើញសៅទីសនរះគឺអំណាចថនសសរភីា្កនាុង្ន្ៈឬសសរភីា្កនាុងការសពជើសសរ ើស។
ព្រះប្នបសង្កើតមនុស្សមកសអាយរានសសរភីា្។ពទងច់ាបំ្ចព់តរូវខតសធ្ើដូសចនារះសពពារះថាពបសិនសបើសយើងរាមា ន
សិទ្ធិសសរភីា្សោរះសទសយើង្ិតជាមនិអាចពសឡាញ់ពទងប់្នសេើយ។សៅស្លខដលអនាករានសសរភីា្
កនាុង្ន្ៈសោរះអនាកអាចសពជើសសរ ើសសធ្ើប្បកប៏្ន។សៅស្លខដលសយើងសធ្ើប្បសោរះព្រះជារាចា ស់ពទង់
សពជើសសរ ើសោសំយើងពតេបម់ករកពទងវ់ញិ។ពទងស់ធ្ើដូសចនារះសោយចងប់ង្ហា ញសយើង្ីសសចកដាីពសឡាញ់របស់
ពទង។់សោយសារពទងព់សឡាញ់សយើងសោរះប្នជាពទងជ់ាញឹកញាប់មនិប្នហាមឃាតស់យើង្ីការសសពមច
ចិតតាែុសសោរះសទ។ពទងអ់នុញ្ញា តសអាយសយើងរានអារមមាណ៍ឈចឺាប់រងទុក្ខនិងភយ័ ល្ ចខដលសកើតសចញ
្ីការសពជើសសរ ើសែុសរបស់សយើង។បោ្បម់កសយើងនឹងស�ើញថាការង្កសចញ្ីពទងនឹ់ងបណាតា លសអាយ
សយើងសៅជាយ៉ា ងណា។សទារះជាយ៉ា ងសនរះកតាីរានមនុស្សជាសពចើនមនិប្នង្កសចញ្ីអំស ើ្ប្បរបស់ែលួន
សហើយវលិពតេបម់ករកព្រះវញិសេើយ។ សសរភីា្ថន្ន្ៈគឺជាអំសណាយទានមយួដអ៏សាចា រ្យ។ប៉ាុខនតា សយើង
មនិពតរូវសពបើវាសៅកនាុងផលូវែុសសេើយ។
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ព្រះសយសូ៊វគឺជាឫសគល់និងខមកធ្ង


 សូមអានែគម្រីសអសាយ១១៖១។ពករុមពគរួសាររបស់ហលួងោវឌីពតរូវប្នសគសៅថា«ពគរួសាររបស់
អុីសាយ»សៅកនាុងសអសាយ១១៖១។សោកសអសាយប្នបរយិយថាពគរួសារអុីសាយគឺនឹងប្នដូចជា
សដើមសឈើខដលពតរូវប្នសគកាបរ់លំំ។កូនសឈើតូច្មាីនឹងដុរះសចញ្នលក្ីសដើមសឈើខដលង្បស់ោរះ។សតើនរណា
ជា«កូនសឈើតូច្មាី»ខដលតំណាងសអាយនយ័សធៀបសនរះ?(សូមអានែគម្រីសាការី៣៖៨និងសាការី៦៖
១២សពរាបច់សមលើយអនាក)។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 «គល់របស់អុីសាយ»គឺជានយ័សធៀបសោរះសទ។អុីសាយគឺជាឪ្ុករបស់ហលួងោវឌី។ដូសចនារះសហើយ

គល់សឈើសនរះចងប់ង្ហា ញសអាយសយើងដឹងថានឹងរាន្ូជ្ង្សជំោនរ់បស់ហលួងោវឌីប្នធ្ល ក់្ ីអំណាច
(ោនីខយ៉ាល៤៖១០-១៧,២០-២៦)។ប៉ាុខនតា«រានកូនសឈើតូចមយួ»(សអសាយ១១៖១)ឬ«ខមកធ្ង»
(សអសាយ១១៖១)នឹងដុរះសចញ្ីគល់សឈើខដលង្បស់ោរះ។នយ័សធៀបសនរះចងប់ង្ហា ញសអាយសយើងដឹង
ថានឹងរានក្សពរា្មាីមយួអង្គសកើតសចញ្ីជំនួរហលួងោវឌី។

 សសតាច្មាីសនរះរានព្រះោមថា«ខមកធ្ង»(សអសាយ១១៖១)។ព្រះអង្គករ៏ានោមខដរថា«ឫស
គល់ថនអុីសាយ»(សអសាយ១១៖១០)។សតើមហាក្សពត្មាីអង្គសនរះអាចដូចរានា នឹងខមកធ្ងខដលសចញ្ី
ពគរួសារអុីសាយយ៉ា ងដូចសមតាចសៅពបសិនសបើពទងក់ជ៏ាឫសខកវខដលដុរះជាសដើមសឈើខដរសោរះ?សតើពាក្យ
សនរះអាចរាននយ័យ៉ា ងដូចសមតាច?(សពរាបច់សមលើយរបស់អនាកសូមអានែគម្រីវវិរណៈ២២៖១៦)។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ចសមលើយខតមយួគតខ់ដលរាននយ័ពគបព់រានគឺ់អង្គព្រះសយសូ៊វពគីស្។ព្រះអង្គជា«ឫសសហើយ

ជា្ូជហលួងោវឌី»(វវិរណៈ២២៖១៦)។ព្រះសយសូ៊វគឺជា្ូជ្ង្សជំោនស់ពកាយរបស់ោវឌី(លូកា៣៖
២៣-៣១)។ពទងក់ជ៏ា្ូជ្ង្សរបស់សោកអោ័មខដលជា«ព្រះរាជបុពរាថនព្រះ»ខដរ(លូកា៣៖៣៨)។
សតើសោកអោ័មជាកូនរបស់ព្រះយ៉ា ងដូចសមតាច?ព្រះសយសូ៊វប្នបសង្កើតសោកមក(សូមអានយ៉ាូហាន១៖
១-៣,១៤)។ដូសចនារះព្រះសយសូ៊វគឺជាព្រះបិរាដំបូងរបស់ោវឌីសហើយកជ៏ា្ូជ្ង្សជំោនស់ពកាយរបស់
ហលួងោវឌីខដរ។

 សតើព្រះមហាក្សពត្មាីសធ្ើអ្ីែលរះសដើម្សីោរះពសាយបញ្ហា ប្បនិងអំស ើ្អាពកក?់សពរាបច់សមលើយរបស់
សោកអនាកសូមអានបទគម្រីសអសាយ១១។

_____________________________________________________________________
 ព្រះមហាក្សពត្មាីសនរះនឹងោកស់ទាសដល់មនុស្សអាពកក់ សហើយនឹងោមំកនូវសនតាិភា្វញិ។

ព្រះអង្គនឹងសោរះខលងរាសសតារបស់ពទងស់អាយរានសសរភីា្ សហើយនឹងោំ្ ួកសគពតេបម់ករស់សៅទឹកដី
អុីពសាខអលនិងពសរុកយូោវញិ(សពបៀបសធៀបសអសាយ១០៖២០-២២)។នឹងពគបព់គងសហើយបពងរួបបពងរួម
ទឹកដីទាងំ្ីររបស់ពទងស់េើងវញិសអាយដូចជាសសតាចោវឌីខដរ។ប៉ាុខនតាព្រះមហាក្សពត្មាីសនរះនឹងរានអំណាច
ឫទា្ធ នុភា្ ល្ ងំជាងោវឌីសៅសទៀត។ព្រះអង្គនឹងោមំកនូវសសចកតាីសុែសានតាដល់អស់ទាងំសត្ខដលកំសរ ើក
រានជីវតិទាងំឡាយ។សៅពរាសោរះសត្ទាងំឡាយនឹងមនិសីុសាចរ់ានា វាជាអាហារសទៀតសេើយសហើយ្ួក
វានឹងរស់សៅជាមយួរានា សោយសុែសានតា(សអសាយ១១៖៦-៩)។
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ចូរបង្ហា ញកតាីពសឡាញ់របស់សោកអនាកដល់ែញាុ ំ

 បទគម្រីសអសាយ១២គឺជាទំនុកចសពមៀងែលីមយួបទកនាុងការតសម្កើងដល់ព្រះ។បទចំសរៀងសនរះពតរូវ
ប្នសពចៀងសេើងសដើម្សីរសសើរតសម្កើងព្រះចំសពារះសសចកដាីសមរាដា ករុណានិងសសចកតាីលួងសោមកំសានតាចិតតា
ដ៏្ ល ងំរបស់ពទង។់បទសនរះកព៏តរូវប្នសពចៀងសោយពបជាជនអុីពសាខអលបោ្ប់្ ីព្រះប្នោជំនជាតិយូោ
ពតេបម់កកានខ់ដនដីកំសណើ តរបស់សគវញិ។អនាកខដលសលើកទំនុកសនរះប្នសពចៀងសពបៀបសធៀបសសចកតាីសនយោ
របស់ព្រះ ខដលពទងប់្នរសំោរះរាសសដារបស់ពទងស់អាយរានសសរភីា្ សៅនឹងពរាខដលពទងប់្នសសសង្្គ រះ
្ួកសគ្ីទាសភា្សៅកនាុងពសរុកសអសីុ្្ (សូមអានែគម្រីសអសាយ ១១៖១៦)។ បទចសពមៀងសនរះកដូ៏ចរានា 
សបរះបិទសៅនឹងបទចំសរៀងខដលសោកម៉ាូសស និងជនជាតិអុីពសាខអលប្នសពចៀង សៅស្លខដលព្រះជារាចា ស់
សសសង្្គ រះ្ួកសគ្ីកងទ័្ របស់ព្រះសៅផ្សរា៉ា នសៅសមុពទពកហម(សូមអានបទគម្រីនិក្ខមនំ១៥)។
 ចូរសធ្ើការសពបៀបសធៀបបទចំសរៀងសៅកនាុងបទគម្រីសអសាយ១២សៅនឹងបទចំសរៀងរបស់សោក
ម៉ាូសសនិងកូនសចៀមសៅកនាុងែគម្រីវវិរណៈ១៥៖២-៤។សតើចសពមៀងទាងំ្ីរសនរះតសម្កើងព្រះអំ្ីអ្ី?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 គម្រីសអសាយ១២៖២ប្នផតាល់ជាតពមរុយដល់សយើងថា ព្រះអង្គសសសង្្គ រះខដលនឹងពតរូវយង
មកសោរះគឺជាអង្គព្រះសយសូ៊វ។ែសនរះប្នខចងថា«ព្រះជារាចា ស់ជាអង្គសសសង្្គ រះរបស់ែញាុ ំ»(សអសាយ១២៖
២)។ព្រះោមរបស់ព្រះសយសូ៊វរានអតថានយ័ថា«ព្រះអង្គនឹងជួយ��សសសង្្គ រះរាសសតាពទងស់អាយរចួ្ីប្ប»(រា៉ា ថាយ
១៖២១)។
 សតើសហតុអ្ីប្នជាព្រះោមរបស់ព្រះសយសូ៊វរានលក្ខណៈសំ្នស់មល៉ារះ?សតើោមសនរះប្នបង្ហា ញ
ពប្បស់យើងថាពទងន់ឹងសធ្ើអ្ីសៅ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះជារាចា ស់ពទងប់្នជួយ��សសសង្្គ រះសយើងរាល់រានា  (សអសាយ១២៖២)។ ពទងក់ជ៏ាផលូវខដលោំ
សយើងសៅរកសសចកតាីសសសង្្គ រះខដរ។ព្រះសយសូ៊វជាព្រះដវ៏សុិទ្ធរបស់ជនជាតិអុីពសាខអល។ពទងគ់ងស់ៅជា
មយួសយើង(សអសាយ១២៖៦)។សសចកតាីសនយោសនរះរានអតថានយ័ពគបព់រានស់ពរាបស់យើង។ចូរសធ្ើការសញឹ្ង
គិតអំ្ីសរឿងសនរះសមើល៖ព្រះគងស់ៅជាមយួសយើងអូ!ព្រះសយសូ៊វប្នសធ្ើការអសាចា រ្យ។ពទងក់ប៏្នកាល យមក
ជារានា កដូ់ចសយើងខដរសៅស្លខដលពទងប់្នសកើតមកជាមនុស្ស(យ៉ាូហាន១៖១៤)និង«ប្នសានា កស់ៅ
ជាមយួនឹងសយើងរាល់រានា »(យ៉ាូហាន១៖១៤)។ពទងប់្នសុគតជួសប្បរបស់សយើងរាល់រានា ។ពទងប់្នសធ្ើ
សអាយពតេបជ់ាតួប្បជំនួសសយើងរាល់រានា វញិ(កូរនិ្ូសទី២៥៖២១)។ព្រះសយសូ៊វពទងស់ធ្ើឱ្យរានសនតាិភា្។
ពទងក់ជ៏ាសសចកតាីសុែសានតារបស់សយើងខដរ(សអសភសូរ២៖១៤)។
 ស្លសនរះសយើងប្នយល់ចបាស់សហើយ្ីមូលសហតុ ខដលសោកសអសាយប្នបរយិយថាសសតាច
ខដលនឹងពតរូវពបសូតមកសចញ្ី្ូជអំបូរអុីសាយគឺ្ិតជាវសិសសណាស់។ ពទងន់ឹងប្ន «ទុកជាទងដ់ល់
ជនជាតិទាងំឡាយ»(សអសាយ១១៖១០)។សៅស្លខដលព្រះសយសូ៊វពតរូវប្នសគសប្រះខដកសរាល្្ួយរសៅ
សលើសឈើឆ្្ក ងពទងប់្នោមំនុស្សទាងំអស់មកឯពទង់(យ៉ាូហាន១២៖៣២,៣៣)។រាសសតាសំណល់របស់
ពទងន់ឹងប្នពតេបម់ករក«ព្រះដរ៏ានឫទា្ធ នុភា្»វញិ(សអសាយ១០៖២១)។ព្រះជារាចា ស់ថនសយើងរាល់រានា 
ពទងជ់ាទារកខដលប្នពបសូតមកសំរាបស់យើងរាល់រានា សហើយពទងជ់ា«រាចា ស់ថនសមពតីភា្»(សអសាយ៩៖
៦)។
 សូមអានែគម្រីរ ៉ាូម ៣៖២៤។ការពបព្ឹតតារបស់សយើងរាល់រានា នឹងមនិខដលប្នល្អពគបល់ក្ខណ៍កនាុង
ការជួយ��សសសង្្គ រះសយើងសេើយ។សតើវារាននយ័ដូចសមតាចខដលថាព្រះសយសូ៊វជាផលូវខដលោសំយើងសៅរកសសចកតាី
សសសង្្គ រះ?សតើសសចកដាី្ិតកនាុងគម្រីសនរះជួយ��អនាកសអាយរានសសចកដាីសង្មឹយ៉ា ងដូចសមដាច?
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ការសិកសាបខនថាម៖«កនាុងោមជាឪ្ុករានា ក់រាតខ់តងខតពប្ថានា ចងប់្នអ្ីពគបយ់៉ា ងខដលល្អសពរាបកូ់នរបស់
ែលួន។ឪ្ុកសមើលមុែកូនតូចរបស់រាត់សបរះដូងរបស់រាតស់ពារស្ញសៅសោយការភយ័ ល្ ចសៅស្លខដល
រាតគិ់តអំ្ីសរឿងរា៉ា វអាពកកទ់ាងំឡាយខដលអាចសកើតសេើងសៅកនាុងជីវតិសនរះ។រាតច់ងក់ារពារកូនរបស់រាត់
្ីអំណាចរបស់សារាងំ។ ឪ្ុកចងរ់កសាកូនពបរុសរបស់ែលួនឱ្យសៅឆ្្ង យ្ីអំស ើ្ប្បនិងមហាវវិាទសនរះ។
ព្រះវរបិរាពទងក់រ៏ានទឹកព្រះទយ័ដូចជាឪ្ុករានា កស់នរះខដរសហើយសលើសជាងសៅសទៀតផង។ពទងប់្នពបទាន
ព្រះរាជបុពរាពទងខ់តមយួសដើម្សីធ្ើឱ្យពប្កដថាកូនតូចៗរបស់សយើងរាល់រានា អាចពតរូវប្នសសសង្្គ រះ»។ដក
ពសង់្ ីEllenG.White,TheDesireofAges,p.49។
 «ព្រះសយសូ៊វពទងស់្្ព្រះទយ័កនាុងការបំស្ញ្ន័្ធកិចចាជួយ��សសសង្្គ រះមនុស្សជាតិសោយផ្្ល់
ព្រះអង្គ។រាមា នបុគ្គលណាអាចបំស្ញ្ន័្ធកិចចាដសំ៏្នស់នរះប្នសេើយសទារះទាងំ្ួកសទវរាឬមនុស្សជាតិ
កតាី។រានខតកូនមនុស្សមយួអង្គប៉ាុសណាណ រះខដលអាចសុគតសៅសលើសឈើឆ្្ក ងនិងសធ្ើអ្ីខដលចាបំ្ចស់ដើម្ជីួយ��
សសសង្្គ រះសយើងប្ន។ ព្រះសយសូ៊វពទងស់្្ព្រះទយ័យងមកតភ្ាបនិ់ស្សយ័ជាមយួមនុស្សរានប្ប។
សបើសទារះជាមនុស្សរាមា នភកតាីភា្ចំសពារះពទងក់ស៏ោយ កព៏្រះអង្គសមា័ពគចិតតាយងមកយកកំសណើ តជាមនុស្សដូច
សយើងសដើម្ី្ ចា យព្រះសោហិតពទង់ទុកជាដង្្យសោរះប្បដល់សយើងរាល់រានា ។ព្រះជារាចា ស់ប្នពបសមើល
សមើលកំហុសរបស់មនុស្សទាងំឡាយ្ីសាថា នសួគម៌ក សហើយព្រះ្ិសរាធរបស់ពទងច់ំសពារះអំស ើ្ប្បពបកប
សោយការស្រះ្លួសេើងជា ល្ ងំ។ពទងប់្នពជាបថាសដើម្ជីួយ��សសសង្្គ រះមនុស្សសអាយរចួ្ីប្បប្នសោរះ
ពទងព់តរូវខតលរះបងដ់ធ៏ំមហិរា។ប៉ាុខនតាសទារះជាយ៉ា ងសនរះកតាីព្រះសយសូ៊វពទងប់្នរាងំព្រះទយ័របស់ពទងរ់ូច
ជាសពសចសហើយ ពទងន់ឹងទទួលនូវអខពមកពគបខ់បបយ៉ា ង សដើម្ពីបទាននូវកតាីសង្មឹដល់មនុស្សរានប្ប»
ដកពសង់្ ីEllenG.White,TheSignsoftheTimes,March5,1896។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១.ដូចខដលសយើងប្នស�ើញសៅកនាុងបទគម្រីសអសាយជំ្ូក១១ព្រះជារាចា ស់ប្នបង្ហា ញសយើងសអាយស�ើញ
្ីការយងមករបស់ព្រះសយសូ៊វកនាុងរូបភា្ខតមយួ។សនរះកអ៏ាចជាមូលសហតុខដលជនជាតិយូោមយួចំនួន
មនិព្មទទួលសា្គ ល់ព្រះសយសូ៊វសៅស្លខដលពទងយ់ងមកជាសលើកដំបូង។ ្ួកសគខបរជាគិតថាព្រះសយសូ៊វ
នឹងសធ្ើការខដលសកើតសេើងខតសៅស្លខដលពទងយ់ងមកជាសលើកទី្ីរវញិ។ សតើកំហុសរបស់្ួកសគជួយ��
សយើងសអាយយល់្ីមូលសហតុដសំ៏្នថ់នការបសពងៀនរបស់ព្រះគម្រីសតាីអំ្ីអ្ីខដលនឹងពតរូវសកើតសេើងសៅ
ស្លខដលពទងយ់ងមកជាសលើកទី្ីរសោយរសបៀបណា?សតើទស្សនៈខដលែុស្្គងសតាីអំ្ីការយងមក
ជាសលើកទី្ីររបស់ព្រះសយសូ៊វអាចសធ្ើឱ្យមនុស្សជាសពចើនសជឿសលើសសចកតាីសប្កពប្ស់សៅពរាជានស់ពកាយ
របស់សារាងំសនរះយ៉ា ងដូចសមតាច? (សពរាបច់សមលើយរបស់អនាកសូមអាន Ellen G.White, The Great
Controversy,chapter39)។
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សកមាងពបរុសបីោកខ់ដលប្នប្តែ់លួន

 រានគិោនុបោ្ឋ យិការានា ក់ខដលរានស ម្ា រះថារា៉ា ថាអាគីសរនិងស្ាមរីបស់ោងខដលជា
ពគរូស្ទ្យពបចាកំារសៅទីសោរះខដរខដលរានស ម្ា រះថាលូវសិអាបូខញ៉ា្ ួកសគរានសសចកតាីសសាមនស្សរកីរាយ
ជា ល្ ងំជាមយួនឹងការពប្រ្្ធ្ិធីអបអរសាទរទិវាឯករាជ្យថនជនជាតិមុចិសិកូសៅកណាតា លពករុង។សៅស្ល
សោរះ ពសាបខ់តរានអតីតអនាកជំងឺរានា កប់្នរ ំ្ នកិចចាសន្ោរបស់្ួកសគ។សសតាីចំណាស់រានា កខ់ដលរានស ម្ា រះ
ថាសោកយយអាណាប្ននិយយថា៖«រា៉ា ថាែញាុ ំចងនិ់យយជាមយួអនាកបនតាិច»។រាតប់្ន្ន្យល់ថា
កូនពបសាពបរុសរបស់រាតប់្នទទួលមរណភា្កាល្ី៧ថ្្ងមុនសៅអាយុ៣៣ឆ្នា ំសពកាយ្ីរានការរាងំ
សបរះដូង។ស្លសោរះកូនពសីរបស់រាតក់ប៏្នជាប់្ ន្ធោរារអស់រយៈស្ល៨ឆ្នា មំកសហើយ។្ ួកសគប្នបន្សល់
ទុកឱ្យរាតនូ់វសៅពបរុសបីោកអ់ាយុ១០ឆ្នា រំានា ក់ ៩ឆ្នា រំានា ក់ និង៧ឆ្នា រំានា ក។់រាតម់និអាចសធ្ើការប្នសទៀត
សទសហើយរាតក់ម៏និអាចខ្រកសា្ួកសគប្នសទៀតខដរ។សលើស្ីសនរះសៅសទៀតសៅពបរុសរាតទ់ាងំសោរះ
រានសសចកតាីទុក្ខសសាក និងសពកៀមពកំណាស់។ រាតប់្ននិយយថា «ែញាុ ំមនិដឹងថាពតរូវសធ្ើយ៉ា ងសម៉ាចសទ»។
រា៉ា ថាោងកម៏និដឹងថាពតរូវសធ្ើដូចសមតាចខដរសទើបោងកប៏្នសៅ្ិសពរារះសយបល់ជាមយួពគរូគង្្លពបចាំ
ព្រះវហិារោង។ សោកពគរូគង្្លកប៏្នខណោសំអាយោងសៅអសញ្ើញសកមាងពបរុសទាងំសោរះមកចូលរមួ
កនាុងកមមាវធិីសប្តា ហ៍ថនការអធិសា្ឋ នរបស់កុរារខដលរានចំណងសជើងថា“សសរះ្ិសសស”។កមមាវធិីសនរះរាន
ចំណងសជើងថា“ព្រះសយសូ៊វពទពទងនូ់វខែ្សជីវតិែញាុ ំ”ខដលវានឹងចាបស់ផតាើមសៅ្ីរសប្តា ហ៍សទៀត។សោកយយ
អាណាកយ៏ល់ព្មបញូ្នសៅពបរុសរបស់រាតស់ៅចូលរូមកនាុងកមមាវធិីពបជំុស្លោ្ង ចសោរះ។សៅពបរុសច្ង
របស់សោកយយស ម្ា រះជូនអាយុ១០ឆ្នា ំដំបូងសេើយវាប្នបដិសសធថាមនិចងស់ៅសទ សពពារះវាមនិខដល
ប្នចូលកនាុងព្រះវហិារសសារះ។ចំខណកឯសៅពបរុសកណាតា លរបស់រាត់ខដលរានអាយុពប្បំនួឆ្នា ំស ម្ា រះ្ា
លូវសីវាមនិខដលប្នឮអំ្ីព្រះទាល់ខតសសារះ្ីមុនមកប៉ាុខនតាវារានចិតតាចងស់រៀនសូពតបខនថាមសទៀត។វា
ប្នយំសសាកសៅស្លខដលវាប្នដឹងថាព្រះសយសូ៊វប្នសុគតជួសអំស ើ្ប្បរបស់វា។ សរឿងសនរះប្ន
រឭំកវាផងខដរអំ្ីមរណភា្របស់ឪ្ុកវា។រឯីសៅពបរុសសៅរបស់សោកយយខដលរានស ម្ា រះថាសហ្ាន-
សីុស្កូអាយុ៧ឆ្នា ំ វាប្នសដកលករ់ហូតសៅថ្្ងដំបូងសនរះ។មនិយូរប៉ាុោមា ន សកមាងពបរុសរានា ក់ៗ កស៏ចរះរានចិតតា
អន្រះសាចងចូ់លរមួការពបជំុសនរះ។យយអាណាប្នសសង្កតស�ើញថាសៅៗរបស់រាតរ់ានសំសលៀកបំពាក់
្មាីៗខដលប្នទទួល្ីសរាជិកពករុមជំនំុសហើយរាតក់ប៏្នគិតថា្ួកសគពប្កដជាចងស់ៅទទួលអំសណាយ
សទៀតសហើយ។សោយភា្ភាញា កស់ផ្អើលសោកយយកប៏្នដឹងថាសៅៗរបស់រាតម់និប្នែ្ល់អំ្ីសសមលៀក
បំពាក់្ មាីសោរះសទ។្ួកសគចងស់រៀនអំ្ីព្រះសយសូ៊វសទសតើ។សកមាងពបរុសទាងំ្ីរប្នដកចិ់តតាពសឡាញ់ព្រះសយសូ៊វ
កនាុងអំេុងសប្តា ហ៍ថនការអធិសា្ឋ ន សហើយ្ួកសគកប៏្នសៅចូលរមួថ្ាយបង្គំព្រះសៅឯព្រះវហិារជាសរៀង
រាល់សប្តា ហ៍សពកាយ្ីកមមាវធិីសោរះប្នបញចាបស់ៅ។រា៉ា ថាកប៏្នចាបផ់តាល់នូវសមសរៀនសិកសាព្រះគម្រីសពរាប់
កុរារដល់សកមាងពបរុសទាងំសោរះជាសរៀងរាល់រសសៀលថ្្ងបរសុិទ្ធ។ពប្មំយួខែសពកាយមកពគរូគង្្លប្ន
អសញ្ើញសកមាងពបរុសទាងំសោរះសៅចូលរមួសប្រះជំរុផំ្សងសព្ងមយួ។សកមាងពបរុសទាងំសនរះប្នជកចិ់តតានឹងកិចចា
ថ្ាយបង្គំស្លព្ឹកនិងស្លោ្ង ច។ សៅកនាុងកមមាវធិីថ្ាយបង្គំមយួរានសកមាងពបរុស្ិការរានា កអ់ាយុ៩ឆ្នា បំ្ន
សេើងខចកចាយនូវទីបោ្ល់មយួសហើយវាកប៏្នពបកាសថាវាចងទ់ទួលបុណ្យពជមុជទឹក។លូវសីចាប់
អារមមាណ៍នឹងសរឿងសនរះណាស់ សហើយវាកប៏្នសសពមចចិតតាថាវាកច៏ងថ្់ាយចិតតារបស់វាសៅព្រះសយសូ៊វខដរ។
សៅស្លខដលវាប្នពប្បប់ងប្អូនរបស់វាអំ្ីសរឿងសនរះ្ួកសគកប៏្នពបកាសថា្ួកសគចងទ់ទួលបុណ្យ
ពជមុជទឹកខដរ។ព្រះវហិារប្នសរៀបចំចាតខ់ចងសពរាបថ់្្ងដ៏្ ិសសសសនរះ។ស្្ថ្្ងសនរះសកមាងពបរុសនីមយួៗ
រានអាយុ១៥ឆ្នា ំ១៣ឆ្នា ំនិង១២ឆ្នា សំហើយ។្ួកសគជាអនាកសរៀបចំពប្ន័្ធបំ្ងសំសេងនិងរូបភា្ពបចាំ
   ព្រះវហិារសៅថ្្ងបរសុិទ្ធ។លូវសីប្នខចកចាយនូវសសចកដាីអធិបបាយចំនួន
   ៦ដងរចួមកសហើយវារានបំណងនឹងកាល យជាពគរូគង្្លរានា ក។់«សៅពបរុស
   ទាងំបីរបស់ែញាុ ំ្ិតជារានលក្ខណៈែុសខបលកទាងំពសរុង្ីកាលមុនខដល
   ែញាុ ំសៅសសនាើសំុជំនួយសៅថ្្ងបុណ្យឯករាជ្យកាល្ី៥ឆ្នា មំុន»សោកយយ
   អាណាប្នរានពបសាសន។៍«ែញាុ ំសូមអរគុណដល់រា៉ា ថានិងបតាីរបស់ោង
   លូវសីណាស់។សទារះជាយ៉ា ងសនរះកតាីសោកលូវសីប្នរានពបសាសនថ៍ា
   សូមថ្ាយព្រះ្រនិងព្រះកិតតាិោមសនរះដល់ព្រះដប៏រសុិទ្ធវញិចុរះ»។សោកប្ន
   រានពបសាសនថ៍ាព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធសទខដលជាអនាកសធ្ើការសនរះ។
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ការក្លែងធ្វើជាព្រះ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ៣ី០ខែមករាឆ្នា ២ំ០២១

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្ដា ហ៍សនរះ៖សអសាយ១៣;សអសាយ១៤; វវិរណៈ១៤៖៨;
វវិរណៈ១៦៖១៩;សអសាយ២៤-២៧។

ែចងចា៖ំ«សៅពរាសោរះសគនងឹសោលថាសមើលសនរះគជឺាព្រះថនសយើងរាល់រានា សយើងប្នរងច់ាពំទង់សហើយពទង់
នងឹជយួ��សស្គ្រ រះសយើងសនរះគជឺាព្រះសយហូវ៉ា សហើយសយើងប្នរងច់ាពំទង់សយើងនងឹរានចតិ្តរកីរាយសហើយ
សពតកអរសោយសសចក្តសីស្គ្រ រះរបស់ពទង»់(សអសាយ២៥៖៩)។

 «រានសោកពគរូគគ្វា លរានា កប់្នអធិបបាយអំ្ សីសចក្តីសរាទនភា្ឬភា្អនំតួ។សៅស្លខែល
រាតប់្នបញ្ចបនូ់វសសចក្តីអធិបបាយភាលា ម ពសាបខ់តរាន្ស្តីរានា កខ់ែលប្នសា្ត បក់ារអធិបបាយសោរះោង
ប្នមកចាជំបួនយិាយជាមយួសោកពគរូគគ្វា លសនរះ។ោងរានសសចក្តីពជរួលពចាល់កនាុងចិត្តជាខ្លា ងំ។ោង
ប្នជរំាបពប្បស់ោកពគរូគគ្វា លថាោងចាបំ្ចព់តរូវខតសារភា្្អំីស្ើប្បែអ៏ាពកកស់នរះ។ពគរូគគ្វា លកប៏្ន
សួរ្សដាីសោរះថាសតើោងរានប្បអវាីខែរ?›្ស្តីសោរះនយិាយថា«សរាទនភា្»។ែ្ុបំ្នអងរុយសៅមែុកញ្ចក់
របស់ែ្ុជំាងមយួសរា៉ា ងកាល្ី្ រីបីថ ្្ងមនុ សោយសស្ងើចសរសសើរ្សីពមស់របស់ែ្ុណំាស់។ ពគរូគគ្វា លប្ន
នយិាយថា៖‘អ!ូសោរះមនិខមនជាអំស្ើប្បថនភា្អនំតួសទប៉ាុខន្តសោរះជាអំស្ើប្បថនការឈលាកវ់សងវាងនងិអំស្ើ
ប្បថនការពសសមើពសថម’»។ែកពសង់្ ីPaulLeeTan,Encyclopediaof7700Illustrations:Signs
oftheTimes,p.1100។
 អំស្ើប្បប្នសកើតសៅកនាុងចិត្តរបស់សទវតាែខ៏្លា ងំ្ូខកមយួអងរខែលរានស ម្ រះថាលុយសីុហវាវ័រ។
ចាបត់ាងំ្សី្លសោរះមកអំស ើ្ប្បប្នកាលា យជាបញ្ហា របស់សទវតានងិមនុស្សអាពកកទ់ាងំ្ងួ។អំស ើ្ប្ប
ខែលសកើតស�ើងែបំងូសគបផុំតគឺ សរាទនភា្ឬភា្អនំតួ។ សហើយសសចក្តីអនំតួខែលអាពកកប់ផុំតសោរះគឺ
ជាសរាទនភា្ឬអនំតួខ្ងឯវញិ្ញា ណ។ប៉ាុខន្តសតើសយើងអាចរានសរាទនភា្យា៉ា ងែូចសម្តចសៅស្លខែល
សយើងរាម នអណំាចជួយ��សស្គ្រ រះែលាួនសយើងប្នផងសោរះ?សប្្ត ហ៍សនរះសយើងនងឹ្និតិ្យសមើលថាសតើសរាទនភា្
ឬភា្អនំតួប្នចាបស់ផ្តើមស�ើងយា៉ា ងែូចសម្តច។

សមសរៀនទី៦ ៣០មករា-៥កុម្ៈ
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ទីបញ្ចបែ់ស៏សារះកសពការះសពរាបព់បសទសមយួចំនួន

 ែគម្រីសអសាយ១៣៖១ចាបស់ផ្តើមនូវខផនាក្មីថនសសៀវសៅ។ជំ្ូក១៣-២៣គឺនិយាយអំ្ីការ
ព្រាន។សោរាសអសាយប្នព្រានថាព្រះនឹងោកទ់ណ្ឌ កមមពបសទសមយួចំនួនខែលសៅជិតពបសទស
អុីពសាខអលោស្លអោគត។

 សូមអានសសចក្តីព្រានរបស់សោរាសអសាយកនាុងជំ្ូក១៣-២៣។សតើសហតុអវាីការព្រានរបស់
សោរាសអសាយចាបស់ផដាើម្ីនគរប្ប៊�ូីន?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សៅកនាុងែគម្រីសអសាយ១០៖៥-៣៤សយើងប្នអានអំ្ីវធិីខែលព្រះនឹងោកទ់ណ្ឌ កមមសលើ្ួក

អាសសស៊ើរ។ ពសរុកអាសសស៊ើរគឺជាសពរារះមហន្តរាយយា៉ា ងធំបំផុតចំសោរះពបសទសអុីពសាខអលសៅកនាុងជំោន់
សោរាសអសាយ។ែគម្រីសអសាយ១៤៖២៤-២៧ប្នបរយិាយពប្បស់យើងអំ្ីខផនការរបស់ព្រះជារា្ច ស់កនាុង
ការកំចាតព់សរុកអាសសស៊ើរ។ជំ្ូក១៣-២៣ប្នសរៀបរាបអ់ំ្ីសពរារះមហន្តរាយសផ្សងៗសទៀតចំសោរះពបសទស
អុីពសាខអល។អវាីខែលជាសពរារះថានា កែ់ច៏ម្បងសោរះគឺនគរប្ប៊�ូីន។

 ប្ប៊�ូីនគឺជាទីពករុងែច៏ំណាស់មយួសូម្បខីតសៅកនាុងជំោនស់ោកសអសាយកស៏ោយ។វសិវ័យ
សាសោនិងអរយិធមថ៌នការរស់សៅកនាុងទីពករុងប្ប៊�ីួនរានភា្ល្បរីន្ឺសៅែល់មនុស្សសៅពគបទិ់ស
ទីសៅសលើខផនែី។នគរប្ប៊�ូីនរានពបវត្តិសា្ស្តែព៏ជាលសពរៅណាស់។សពកាយមកសៅជំោនស់ោរាសយសររា
ប្ប៊�ូីនកក៏ាលា យជាមោអំណាចមយួខែលនគរសនរះប្នសធវាើស្គ្រ មវយយកពសរុកយូោព្មទាងំប្ន
ែឹកោពំបជាជនយូោសៅជាសឈលាើយសៅពបសទសរបស់ែលាួនសទៀតផង។ប៉ាុខន្តសៅកនាុងជំោនរ់បស់សោរាសអសាយ
រាម ននរណារានា កនឹ់កសាម នែល់ថា នគរប្ប៊�ូីននឹងប្នកាលា យជាសពរារះមហន្តរាយែល់រា្ស្តរបស់ព្រះស�ើយ។
សៅកនាុងជំោនស់ោរះសាសនអ៍ាសសស៊ើរជាអនាកពគបព់គងសលើនគរប្ប៊�ូីន។ចាប់្ ីឆ្នា ៧ំ២៨មុនពគិស្តសករាជ
សសដាចអាសសស៊ើរប្នកានក់ាបប់្ប៊�ូីនជាសពចើនែង។ សលើកែំបូងវប្នសកើតស�ើងសៅស្លខែលទីកឡាត-
ភសីលសស៊ើទីបីប្នមកែសណដាើ មយកទីពករុងប្ប៊�ូីនសហើយពតរូវប្នខតងតាងំជាសស្តចប្ប៊�ូីន។ពទងប់្ន
សពបើស ម្ រះ្ូលូ(ឬ្ូន;្ងសាវតារក្សពតទី២១៥៖១៩និងរប្ក្សពតទី១៤៖២៦)សៅប្ប៊�ូីន។សទារះជា
យា៉ា ងសនរះក្តីប្ប៊�ូីននឹងកាលា យជាពបសទសមោអំណាចខ្លា ងំកាលា សៅតំបនស់ោរះ។អាណាចពកែខ៏្លា ងំសនរះនឹង
បំផ្លា ញអាណាចពកយូោ។

 សូមអានអវាីខែលសោកសអសាយកតទុ់កសៅកនាុងជំ្ូក១៣។សតើសោកអនាកស�ើញថាោក្យរបស់
រាតធ់្ងនប់៉ាុនណាខែរ? សហតុអវាីប្នជាព្រះខែលរានសសចកដាីពសឡាញ់សធវាើនូវសរឿងទាងំសនរះ? សហតុអវាីប្នជាពទង់
អនុញ្ញា តសអាយសរឿងទាងំសនរះសកើតស�ើង?ពប្កែណាស់មនុស្សសលាូតពតងែ់លារះនឹងរងទុក្ខខែរ(សអសាយ១៣៖
១៦)?ែូសចនារះសតើសយើងយល់្ីសកមមភា្របស់ព្រះយា៉ា ងែូចសម្តច?ែគម្រីសនរះបគ្ហា ញសយើង្ីព្រះ្ិសរាធរបស់
ព្រះជារា្ច ស់ពបឆ្ងំនឹងអំស ើ្ប្បនិងសសចក្តីអាពកក។់សតើសរឿងសនរះគួរបគ្ហា ញសយើងអវាីែលារះអំ្ីអំស ើ្ប្ប?សតើវ
អាពកកប់៉ាុនណា?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សយើងពតរូវខតចងចាថំា សនរះគឺព្រះសយសូ៊វសទសតើខែលផ្តល់ការព្រានទាងំសនរះែល់សោរាសអសាយ។

កនាុងកាលខែលពទងស់ៅរានព្រះជនមសៅសលើខផនែីសនរះសៅស�ើយព្រះសយសូ៊វសនរះឯងខែលប្នអតស់ទាស
សអាយសយើងរាល់រានា សហើយព្មទាងំប្នព្រានែល់មនុស្សរានប្បសអាយគ្កសចញ្ីអំស ើ្ប្បរបស់ែលាួន។
ែូសចនារះសតើអនាកយល់យា៉ា ងែូចសម៉ា្តចចំសោរះខផនាកថនសសចក្តី្ិសរាធរបស់ព្រះ?សតើអនាកគិតថាសសចកដាីសពកាធរបស់
ព្រះចំសោរះអំស ើ្ប្បគឺពបខហលជាមក្ីសសចកដាីពសឡាញ់របស់ពទងខ់ែរឬសទ? សតើការរងទុក្ខរបស់ព្រះសយសូ៊វ
សៅសលើសឈើឆ្កា ងជួយ��សយើងសអាយស្លាើយសំណួរ្ិប្កទាងំសនរះយា៉ា ងែូចសម្តច?
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ទីពករុងប្ប៊�ូីនែរ៏ានអំណាច

 សៅឆ្នា ៦ំ២៦មុនពគិស្តសករាជរានសស្តចពសរុកខ្ល់មយួអងរព្រះោមណាបូ្ូឡាសាពទង់
ប្នសធវាើឱ្យទីពករុងប្ប៊�ូីនកាលា យជាទីពករុងមយួែរ៏ានឥទ្ធិ្ល។ ព្រះអងរប្នស�ើងសសាយរាជ្យសៅនគរ
ប្ប៊�ូីនសហើយពទងក់ប៏្នសធវាើចំប្ងំជាមយួអាណាចពកសមឌីពបឆ្ងំនឹងពសរុកអាសសស៊ើរខែរ។នគរប្ប៊�ូីន
និងនគរសមឌីប្នរបួរមួរានា សធវាើស្គ្រ មយកឈនារះសលើពសរុកអាសសស៊ើរប្នសំសរច។ ព្រះរាជបុពតារបស់ព្រះសៅ
ណាបូ្ូឡាសារានព្រះោមថាសនប៊ូសកនាសាទី២។សស្តចអងរសនរះប្នវយយកពសរុកយូោសហើយសពកាយមក
កប៏្នចាបព់បជាជនយូោសៅសធវាើជាសឈលាើយសៅពសរុកប្ប៊�ូីន។
 សតើទីពករុងប្ប៊�ូីនប្នែួលរលំសៅសោយរសបៀបណា?
_____________________________________________________________________
 សៅកនាុងឆ្នា ៥ំ៣៩ មុនពគិស្តសករាជរានសស្តចមយួអងរមក្ីនគរស ើ្សីុព្រះោមថា សីុរូសពទង់
កប៏្នែសណដាើ មយកនគរប្ប៊�ូីនសហើយប្នសធវាើឱ្យនគរសនរះកាលា យជាទឹកែីថននគរសមឌី-ស ើ្សីុវញិ។សពកាយមក
នគរប្ប៊�ូីនកប៏្នប្តប់ងស់សរភីា្ជាសរៀងរហូតសៅ។សៅកនាុងឆ្នា ៤ំ៨២មុនពគិស្តសករាជសស្តចនគរ
ស ើ្សីុខែលព្រះោមថាអវ័ោសូ៊រុសទីមយួប្នបោ្ឈបព់បជាជនប្ប៊�ូីនខែលប្នពបយុទ្ធពបឆ្ងំនឹង
រោឋា ភបិ្លស្ើសីុសហើយព្រះអងរកប៏្នយករូបសំណាកព្រះរបស់ជនជាតិប្ប៊�ូីនស ម្ រះថារា៉ា ឌុកសចញ្ី
ទីពករុងខែរ។រា៉ា ឌុកគឺជាព្រះែសំ៏ខ្នប់ំផុតថនជនជាតិប្ប៊�ូីន។
 សពកាយមកព្រះសៅអធិរាជអា�ិចសានស់ឌើរប្នចាបយ់កទីពករុងប្ប៊�ូីន្ីកណា្ត បថ់ែរបស់ជន
ជាតិស ើ្សីុសៅឆ្នា ៣ំ៣១មុនពគិស្តសករាជ។រាម ននរណារានា កអ់ាចបោ្ឈបព់ទងប់្នសទ។ព្រះសៅអធិរាជ
អា�ិចសានស់ឌើរ  ពទងធ់្លា បរ់ានសុបិនចងស់ធវាើឱ្យនគរប្ប៊�ូីនកាលា យជារាជធ្នីភាគខ្ងសកើតរបស់ពទង។់
ប៉ាុខន្តក្តីសុបិនសនរះមនិប្នសំសរចសទ្ីសពោរះប៉ាុោម នសតវត្សសពកាយមកនគរប្ប៊�ូីនប្នវោិសសៅទាងំ
ពសរុង។ សៅកនាុងឆ្នា ១ំ៩៨ ថនពគិស្តសករាជអាណាចពករ ៉ាូរុាងំប្នរកស�ើញថាទីពករុងមយួសនរះសៅទសទ
សាអា ត។ស្វាថ្្ងសនរះរានអនាកពសរុកជនជាតិអុីរា៉ា កម់យួចំនួនប្នរស់សៅសលើខផនាកែលារះថនទីពករុងចាស់សនរះ។
ប៉ាុខន្ត្ួកសគមនិប្នសាថា បោទីពករុងសនរះស�ើងវញិសទ។
 ប្ប៊�ូីនប្នសពបើពប្ស់អំណាចរបស់ែលាួនសែើម្បសីធវាើទុក្ខសបៀតសបៀនែល់ជនជាតិយូោ(សអសាយ
១៤៖១-៣)។បទគម្រីសអសាយ១៣ប្នបរយិាយអំ្ីការែួលរលំសៅថនទីពករុងប្ប៊�ូីន។សស្តចសីុរូសប្ន
បណា្ត លសអាយសរឿងសនរះស�ើងសៅស្លខែលពទងែ់សណ្តើ មយកប្ននគរប្ប៊�ូីនសៅកនាុងឆ្នា ៥ំ៣៩មុន
ពគិស្តសករាជ។បោ្បម់ករា្សដារបស់ព្រះកព៏តរូវប្នសោរះខលងសអាយរានសសរភីា្ស�ើងវញិ។សស្តចសីុរូស
មនិបំផ្លា ញទីពករុងសនរះសទប៉ាុខន្តសនរះគឺជាការចាបស់ផ្តើមថនទីបញ្ចបស់ពរាបន់គរប្ប៊�ូីន។ទីពករុងសនរះនឹងមនិ
ោមំកនូវសពរារះមហន្តរាយែល់រា្ស្តរបស់ព្រះសទៀតស�ើយ។
 បទគម្រីសអសាយ១៣ប្នបគ្ហា ញ្ីមូលសហតុខែលោសំអាយនគរប្ប៊�ូីនប្នពតរូវែួលរលំ។
ព្រះជារា្ច ស់ពទងជ់ាអនាកវនិិច្វ័យទីពករុងសនរះ។ ព្រះអងរជាអនាកសពជើសសរ ើសអនាកចមបាងំកនាុងការវយែសណ្តើ មយក
ទីពករុង (សអសាយ១៣៖២-៥)។ សៅថ្្ងខែលព្រះជារា្ច ស់ោកទ់ណ្ឌ កមមនគរប្ប៊�ូីន ថ្្ងសោរះពតរូវប្ន
សគសៅថាជា«ថ្្ងថនព្រះអរា្ច ស់»(សអសាយ១៣៖៦,៩)។សសចក្តីខ្្ល់របស់ព្រះជារា្ច ស់ទាស់នឹងពករុង
ប្ប៊�ូីន្ិតជាខ្លា ងំកាលា ណាស់ខែលការសនរះប្នបណា្ត លសអាយអស់ទាងំផ្កា យសៅសលើសម�ព្មទាងំ
ព្រះចន្និងព្រះអាទិត្យផងសៅជាងងឹតសូន្យសុង សហើយរឯីថផ្សម�និងខផនែីផងករ៏សំ ើ្កញាបញ់វ័រជា
្នស់្ក(សអសាយ១៣៖១០,១៣)។
 ចូរសពបៀបសធៀបអវាីខែលប្នសកើតស�ើងសៅកនាុងបទគម្រីសអសាយ១៣សៅនឹងបទគម្រី្ួកសៅោវា យ
៥។សៅកនាុងបទគម្រី្ួកសៅោវា យ៥ោងសែបូរា៉ា និងប្រា៉ា កប្នពប្បស់យើង្ីអវាីខែលសកើតស�ើងសៅស្ល
ខែលព្រះជារា្ច ស់ពទងយ់ាងសៅសធវាើចំប្ងំ។ខផនែីករ៏ញួ្យសហើយថផ្សម�បងអាុរសភលាៀងធ្លា កម់ក(្ួកសៅោវា យ
៥៖៤)។បទគម្រី្ួកសៅោវា យ៥៖២០,២១បគ្ហា ញថាធមមជាតិទាងំឡាយនិងផ្កា យកស៏ពបៀបែូចជាអនាក
ចមបាងំែូសចនារះខែរ។្ួកវពបយុទ្ធពបឆ្ងំនឹងសពតរូវ ល្ា នោនខែលមក្ីទឹកែីសផ្សងសទៀត។
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សស្តចខែលប្នប្តប់ងអ់ំណាច


 ការែួលរលំថននគរប្ប៊�ូីន(សអសាយ១៣)ប្នសធវាើសអាយរា្ស្តរបស់ព្រះរានសសរភីា្ស�ើង
វញិ(សអសាយ១៤៖១-៣)។ែគម្រីសអសាយ១៤៖៤-២៣ប្នបគ្ហា ញ្ីអវាីខែលនឹងសកើតស�ើងចំសោរះ
សស្តចប្ប៊�ូីន។(សូមអានែគម្រីមកីា២៖៤និងោប្គុក២៖៦)ែទាងំសនរះប្នសរសសរស�ើងជានវ័យ
សពបៀបពបែូច។ែទាងំសនរះប្នសខម្តងអំ្ីសស្តចមយួអងរខែលប្នសសាយទិវងរតសៅសោយសាវា គមនស៍ស្តច
ប្ប៊�ូីនសៅកានន់គរថនសសចក្តីមរណៈ(សអសាយ១៤៖៩,១០)។សៅកនាុងនគរសនរះសស្តចប្ប៊�ូីនផ្ំ
សៅសលើែងកាូវនិងមមង។់មមងគឺ់ជាពបសភទរុយតូចៗម្យ៉ាង។ព្រះជារា្ច ស់សពបើពប្ស់នូវនិមតិ្តរូបសនរះសែើម្បី
បគ្ហា ញសអាយសស្តចពសរុកប្ប៊�ូីនប្នពជាបថាព្រះអងរនឹងធ្លា ក់្ ីអំណាចរបស់ពទងែូ់ចជាសស្តចសផ្សងៗ
សទៀតខែរ។

 សតើែគម្រីសអសាយ១៤៖១២អាចនឹង្លាុរះបញ្្ច ំងអំ្ីសស្តចថននគរប្ប៊�ូីនខែរឬសទ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សស្តចនគរប្ប៊�ូីនរានចិត្តសោរស្ញសៅសោយសរាទនភា្(ោនីខយ៉ាល៤;ោនីខយ៉ាល៥)។

ប៉ាុខន្ត សស្តចអងរសនរះរានសរាទនភា្ឬអនំួតជាងសស្តចឯសទៀតៗ។ពទងរ់ានអំនួតចំសោរះអវាីខែលពទងនឹ់ង
សធវាើ។ «អញនឹងសលើកែលាួនសអាយប្នែូចជាព្រះែែ៏្ស់បំផុត» (សអសាយ១៤៖១៤)។ សយើងសសងកាតស�ើញ
ថាសស្តចអងរសនរះគិតខត្ីែលាួនឯង។សស្តចជាញឹកញាបប់្នពបកាស្ីចំណងទំោកទ់ំនងរបស់ែលាួនជាមយួ
នឹងព្រះទាងំឡាយ។ប៉ាុខន្តសស្តចជាអនាកបំសរ ើរបស់ព្រះជានិច្ច។ឧទាហរណ៍ថនសរឿងសនរះប្នសកើតស�ើងជាសរៀង
រាល់ឆ្នា សំៅថ្្ងទី៥ថនការពប្រ្្ធ្ិធីចូលឆ្នា ំ្ មីរបស់ប្ប៊�ូីន។សៅថ្្ងសោរះព្រះរាជាពតរូវខតសោរះនូវមកាុែរាជ្យ
របស់ពទងម់ុនស្លខែលពទងស់ៅឈរសៅមុែរូបសំណាករបស់ព្រះរា៉ា ែុក។បោ្បម់កព្រះមោក្សពតពតរូវ
ប្នអនុញ្ញា តសអាយបន្តសធវាើជាសស្តចតសៅសទៀត។ែូសចនារះរាម នសស្តចអងរណាមយួសៅសមវ័យសញ្ញា ចាស់នឹង
គិតអំ្ីការបំផ្លា ញព្រះណាមយួសចាល សហើយជំនួសតំខណងរបស់ពទងស់ោរះស�ើយ។គំនិតសនរះគឺសរឿង្កាួតលីោ
ប៉ាុសណាណ រះ។បទគម្រីសអសសរាល២៨ប្នបគ្ហា ញសយើងអំ្ីអនាកែឹកោទីំពករុងខែលរានសរាទនភា្ផងខែរ។
ែូចខែលសយើងប្នស�ើញសៅកនាុងបទគម្រីសអសាយ១៤សមែឹកោរំូបសនរះគឺសលើសជាងអស់ទាងំសស្តចខផនែីសៅ
សទៀត។សអសសរាលប្នបរយិាយពប្បស់យើងថាអនាកែឹកោសំនរះកំ្ុងសែើរសៅកនាុងសួនចបារសអខែន។សោក
កជ៏ាសទវតាសៅសលើភនាែំប៏រសុិទ្ធថនព្រះខែរ។ សទវតាសនរះលអាឥតសខ្្ច រះតាងំ្ីថ្្ងែំបូងខែលព្រះប្នបសងកាើតសោក
មកសមលា៉ារះ។បោ្បម់កព្រះប្នរកស�ើញអំស ើ្ប្បសៅកនាុងចិត្តរបស់សទវតាសនរះសហើយពទងក់ប៏្នបសណ្ត ញវ
សអាយសចញ្ីនគរឋានសួគ។៌ សៅទីបំផុត ព្រះនឹងបំផ្លា ញសទវតាសនរះសោយសភលាើង (សអសសរាល ២៨៖១២-
១៨)។សតើបុគរលសនរះជាអនាកណាសៅ?ពបសិនសបើសយើងនិយាយថាបុគរលសៅពតងស់នរះជាមនុស្ស្ិតសោរះ
រាននវ័យថាសយើងមនិទានយ់ល់ែគម្រីសនរះសៅស�ើយសទ។ សៅកនាុងគម្រីវវិរណៈ១២៖៧-៩ សយើងប្នសរៀន
សូពតអំ្ីសមែឹកោែំខ៏្លា ងំ្ូខករានា ក់ ខែលពតរូវប្នសប្រះទំោក់្ ីសាថា នសួគម៌កជាមយួ្ួកសទវតាអាពកករ់បស់
សោក។វជា«អារក្សសាតាងំ» ខែលប្នែឹកោសំោកិយទាងំមូលសអាយវសងវាង [សចញ្ីព្រះ]» (វវិរណរះៈ
១២៖៩)។ អារក្សសាតាងំែខែលសនរះឯង វប្នកុហកសប្កពប្ស់ែល់ោងសអវ៉ា សៅកនាុងសួនសអខែន
(សោកុប្បត្តិ៣)។អារក្សសាតាងំវរានចិត្តស្ញសៅសោយសរាទនភា្។វប្នអតួអាងថាែលាួនវជាព្រះ
មយួអងរខែរ(សអសសរាល២៨៖២)។ប៉ាុខន្តសសចក្តីវោិសរបស់វនឹងបគ្ហា ញថាវមនិខមនជាព្រះសទ។វ
នឹងពតរូវវោិសសៅកនាុងបឹងសភលាើងជា្ិត (វវិរណៈ២០៖១០)។ វនឹងមនិអាចសបៀតសបៀនអនាកណារានា កស់ៅ
សាថា នសួគ៌ឬសៅខផនែីសទៀតប្នស�ើយ។
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ទាវា រថនឋានសួគ៌


 កនាុងបទគម្រីសអសាយ១៤សយើងសសងកាតស�ើញថាការព្រានខែលព្រះពទងព់បទានែល់សាតាងំ
គឺរានរាបប់ញ្ចូ លជាមយួការព្រានពបឆ្ងំនឹងសស្តចប្ប៊�ូីន។សហតុអវាីប្នជាសោរាសអសាយបញ្ចូ ល
ការព្រានទាងំ្ីរសនរះជាមយួរានា ?សូមសពបៀបសធៀបែគម្រីវវិរណៈ១២៖១-៩។សៅកនាុងែទាងំសនរះោគ
មយួកបាលខែលរានស ម្ រះថាសាតាងំ(វវិរណៈ១២៖៩)វប្ន្្យយាមនឹងបំផ្លា ញទារករានា កស់ៅស្ល
សំរាលសចញមក។ែគម្រីវវិរណៈ១២៖៥បគ្ហា ញសយើងថាទារកតូចសោរះជាអងរព្រះសយសូ៊វ។ប៉ាុខន្តសស្តច
សហរ ៉ាូឌវញិសទសតើខែល្្យយាមសធវាើគុតព្រះសយសូ៊វសៅស្លខែលពទងគ់ងស់ៅជាព្រះរាជកុរាសៅស�ើយ
(រា៉ា ថាយ២)។សរឿងសនរះប្នជួយ��សយើងសអាយយល់កានខ់តចបាស់ថាោគជាោក្យនវ័យសធៀបសំសៅសៅ
ែល់ទាងំសាតាងំនិងចពកភ្រ ៉ាូរុាងំ។សាតាងំប្នសពបើពប្ស់មនុស្សសែើម្បសីធវាើកិច្ចការរបស់វ។ែូចរានា សនរះ
ខែរសាតាងំគឺជាអំណាចខែលសៅ្ីសពកាយសស្តចប្ប៊�ូីននិងជាសស្តចទីរ ៉ាុស។

 សពកាយមកព្រះគម្រីកប៏្នសពបើពប្ស់ស ម្ រះប្ប៊�ូីនសពរាបអ់ាណាចពករ ៉ាូរុាងំ(ស្ពតរុសទី១
៥៖១៣)។ ព្រះគម្រីកប៏្នសពបើពប្ស់ស ម្ រះរ ៉ាូរុាងំជាោក្យនវ័យសធៀបសពរាបអ់ំណាចថនសសចក្តីអាពកក់
សៅកនាុងគម្រីវវិរណៈ១៤៖៨;វវិរណៈ១៦៖១៩;វវិរណៈ១៧៖៥;និងវវិរណៈ១៨៖២,១០,២១
សតើសហតុអវាី?
_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________

 អាណាចពករ ៉ាូរុាងំ និងនគរប្ប៊�ូីនសៅកនាុងគម្រីវវិរណៈគឺែូចរានា សៅនឹងប្ប៊�ូីនសៅកនាុងគម្រី
សញ្ញា ចាស់ខែរ។ទាងំអាណាចពករ ៉ាូរុាងំនិងប្ប៊�ូីនប្នសពបើអំណាចរបស់្ួកសគសែើម្បសីធវាើទុក្ខសបៀតសបៀន
ែល់រា្ស្តរបស់ព្រះ។សៅកនាុងកណ្ឌ គម្រីវវិរណៈពករុងប្ប៊�ូីនពតរូវប្នសគបគ្ហា ញថាជា្ស្តីរានា ក។់្ស្តីសនរះ
«ពសវងឹសោយ្មរបស់រា្ស្តែវ៏សុិទ្ធរបស់ព្រះ»(វវិរណៈ១៧៖៦,គែប)។ទាងំពករុងរ ៉ាូមនិងប្ប៊�ូីនប្ន
ពបយុទ្ធពបឆ្ងំនឹងព្រះជារា្ច ស់។ សយើងអាចស�ើញគំនិតសនរះសៅកនាុងស ម្ រះរបស់ពករុងប្ប៊�ូីនផ្្ល់ខតម្តង។
សៅកនាុងភាសាប្ប៊�ូីនស ម្ រះប្ប៊�ូីនគឺ«ប្បិលី»វរាននវ័យថា«ពចកទាវា រថនព្រះ»។សនរះបគ្ហា ញថា
ប្ប៊�ូីនគឺជាកខនលាងខែលមនុស្សអាចសៅែល់ព្រះ។សូមសពបៀបសធៀបបទគម្រីសោកុប្បត្តិ១១។សៅកនាុងជំ្ូក
សនរះមនុស្សប្នសាងសងប់៉ាមប្បិល(ប្ប៊�ូីន)សោយអំណាចរបស់្ួកសគ។្ួកសគប្ន្្យយាមស�ើង
សៅសអាយែ្ស់ែូចជាព្រះ។ពបសិនសបើ្ួកសគអាចស�ើងសៅែល់ឋានសួគ៌្ួកសគនឹងប្នសសមើនឹងព្រះ ែូសចនារះ
្ួកសគនឹងខលងពតរូវការសា្ត បត់ាមពទងស់ទៀតសហើយ។

 យា៉ា កុបប្នសុបិនស�ើញជសណ្តើ រខែលតភ្ាបរ់វងសាថា នសួគន៌ិងខផនែី។ បោ្បម់ករាតក់ប៏្ន
ភ្ាកស់�ើង។រាត់«កនឹ៏កភវ័យសហើយនិយាយថាទីកខនលាងសនរះគួរឲ្យខស្ងខ្លា ចណាស់ទីសនរះមនិខមនជា
អវាីសទគឺជាែំណាកថ់នព្រះសហើយជាទាវា រសាថា នសួគ៌្ ិត»(សោកុប្បតដាិ២៨៖១៧)។សតើអនាកយល់ថា«ែំណាក់
របស់ព្រះ»គឺែូចរានា នឹង«ទាវា រសៅសាថា នសួគ»៌ខែរឬសទ?ែូសចនារះសនរះគឺជាផលាូវសែើម្បសីៅែល់ព្រះ។យា៉ា កុបក៏
ប្នោកស់ ម្ រះកខនលាងសោរះថា«សបតខអល»។សបតខអលរាននវ័យថា«ែំណាករ់បស់ព្រះ»។«ពចកទាវា រ
សៅសាថា នសួគ»៌សៅសបតខអលនិង«សខ្លា ងទាវា រថនព្រះ»សៅប្ប៊�ូីនគឺជាផលាូវ្ីរសផ្សងរានា សែើម្បចូីលសៅជិត
ព្រះ។កាជំសណដាើ ររបស់សោកយា៉ា កុបចុរះមក្ីសាថា នបរមសុែ។ប៉ាុខន្តប្ប៊�ូីនពតរូវប្នកសាងស�ើងសោយ
មនុស្ស។ែូសចនារះប្ប៊�ូីនគឺជាោក្យសពបៀបពបែូចសពរាបស់ាសោខកលាងកាលា យទាងំអស់និងសពរាបម់នុស្ស
ខែល្្យយាមស�ើងសៅឋានសួគស៌ោយទសងវាើលអារបស់ែលាួន។
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សីុយ៉ាូនប្នជវ័យជំនរះសៅចុងបញ្ចប់

 បទគម្រីសអសាយ២៤-២៧ប្នសខម្តងថា ព្រះនឹងវយខ្ម ងំសពតរូវរបស់ពទងស់ៅពរាចុង
បញ្ចប។់បោ្បម់កពទងប់្នសធវាើឱ្យរា្ស្តរបស់ពទងរ់ានសសរភីា្ជាសរៀងរហូត។
 សោរាសអសាយប្នសខម្តងសអាយសយើងស�ើញថាខផនែីនឹងសៅទសទសាអា តសៅស្លខែលពទង់
សធវាើការសនរះ(សអសាយ២៤)។សោកយ៉ាូោនកប៏្ននិយាយផងខែរថាខផនែីនឹងសៅទសទអស់រយៈស្ល
១០០០ឆ្នា ំបោ្ប់្ ីការយាងមកជាសលើកទី្ីរ(វវិរណៈ២០)។សតើជំ្ូកទាងំ្ីរសនរះនិយាយអំ្ីសរឿងែូច
រានា ខែរឬសទ?សបើ្ិតខមនសូម្ន្យល់។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សៅកនាុងែគម្រីសអសាយ២៤-២៧សយើងប្នស�ើញថាប្ប៊�ូីនកនាុងសមវ័យសញ្ញា ចាស់គឺជានិមតិ្ត
រូបមយួសពរាបអ់ំណាចសផ្សងសទៀតសៅសលើខផនែី។សស្តចថនប្ប៊�ូីនគឺជានិមតិ្តរូបមយួសពរាបស់មែឹក
ោសំផ្សងៗសទៀតនិងសពរាបអ់ស់អនាកខែលពតរួតពតាសគសោលគឺជាអារក្សសាតាងំផ្្ល់ខតម្តង។សោរះសហើយ
ជាមូលសហតុខែលនគរប្ប៊�ូីនពតរូវប្នែួលរលំ(សអសាយ២១៖៩)កព៏តរូវប្នសគសលើកមកនិយាយ
សៅស្លសពកាយផងខែរ(វវិរណៈ១៤៖៨;វវិរណៈ១៨៖២)។សោរះសាតាងំនឹងពតរូវវោិសសៅរយៈស្ល
១០០០ឆ្នា ំ សពកាយ្ីការយាងមកជាសលើកទី្ីរ (វវិរណៈ ២០៖១០)។ ព្រះជារា្ច ស់ប្នបំផ្លា ញនគរ
ប្ប៊�ូីនកនាុងជំោនស់ញ្ញា ចាស់ខែលទណ្ឌ កមមសោរះពតរូវប្នសគពបសិទ្ធិោមថា«ថ ្្ងថនព្រះអរា្ច ស់»(សអសាយ
១៣៖៦)។សហើយជាថ្្ង«ែធ៏ំ»[គួរឱ្យខ្លា ច]របស់ព្រះជារា្ច ស់នឹងមកែល់!(យ៉ាូខអល២៖៣១;រា៉ា ឡាគី
៤៖៥,សពបៀបសធៀបគម្រីសសផ្ោ១៖៧)។វកក៏ំ្ុងខតមកែល់បសណ្តើ រៗសហើយ។
 ែូចរានា សនរះខែរ សោកសអសាយករ៏ានក្តីសុបិនមយួអំ្ីស្លសវោរបស់រាត់ខែលទាកទ់ងជា
មយួនឹងពរាអោគតផងខែរ។សៅពរាសោរះ«ព្រះសយហូវ៉ា ថន្ួក្លបរវិរពទងស់សាយរាជ្យសៅសលើភនាសីុំ-
យ៉ាូនោពករុងសយរូសា�ិម»(សអសាយ២៤៖២៣)។្ិតខមនសហើយសោកសអសាយយល់ថាសុបិនសនរះគឺ
និយាយអំ្ីទីពករុងសយរូសា�ិមខែលរាតធ់្លា បស់ារ ល់។ ប៉ាុខន្ត គម្រីវវិរណៈប្នសខម្តងថា សុបិននិមតិ្ត
របស់សោរាសអសាយគឺនិយាយអំ្ីពករុងសយរូសា�ិម្មីវញិសទសតើ (វវិរណៈ ២១៖២)។ «ទីពករុងសោរះនឹង
មនិពតរូវការព្រះអាទិត្យឬព្រះចន្សទសពោរះសិររីុងសរឿងរបស់ព្រះជារា្ច ស់នឹងបំភលាពឺករុងសោរះវញិ។កូនសចៀម
គឺជាចសងកាៀងបំភលាែឺល់ទីពករុង»(វវិរណៈ២១៖២៣)។
 សតើព្រះជារា្ច ស់្ិតជានឹងបំផ្លា ញមនុស្សអាពកកខ់ែលមនិព្មគ្កសចញ្ីអំស ើ្ប្បរបស់ែលាួន
សែើម្បសីអាយប្នសស្គ្រ រះសទឬ?សូមសមើលគម្រីសអសាយ២៨៖២១។សអសាយប្នបរយិាយពប្បស់យើង
ថាព្រះជារា្ច ស់«ពទងប់្នសធវាើការរបស់ពទង់គឺជាការយា៉ា ងខបលាកសហើយនិងសំសរចកិច្ចរបស់ពទង់គឺជាកិច្ច
យា៉ា ងខបលាក» (សអសាយ២៨៖២១)។ ព្រះ្វ័ន្ធកិច្ចខែលពទងព់តរូវបញ្ចបគឺ់ជា្វ័ន្ធកិច្ចបំផ្លា ញមនុស្សអាពកក។់
សតើសហតុអវាីប្នជាការគ្រសនរះជាការែច៏ខមលាក?្ីសពោរះព្រះមនិចងស់ធវាើការសនរះសោរះសទ។ពទងជ់ាអនាកកំណត់
វសោចុងសពកាយសលើជីវតិនិងសសចក្តីសាលា ប។់
_____________________________________________________________________
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ការសិកសាបខនថាម៖«សតើសយើងទទួលសសចកដាីសស្គ្រ រះសោយសារលវ័ក្ខែវ័ណ្ឌ ខមនសទ?សយើងមករកព្រះពគីស្
មនិខមនសោយសារខតលវ័ក្ខែវ័ណ្ឌ ណាមយួសោរះសទ។សហើយចុរះពបសិនសបើសយើងមកឯព្រះពគីស្សហើយសោរះ
សតើបោ្បម់ករានលក្ខែណ្ឌ អវាីែលារះ?ឯលក្ខែណ្ឌ សោរះគឺថាសយើងរាល់រានា ពតរូវខតរស់សៅពបកបសោយសសចក្តី
ជំសនឿសហើយពតរូវ្ឹងខផអាកទាងំពសរុងសៅសលើព្រះគុណថនព្រះសោហិតរបស់ព្រះអងរសស្គ្រ រះខែលប្ន
្លិកមមសៅសលើឆ្កា ងនិងរានព្រះជនមរស់ស�ើងវញិ។កាលណាខែលសយើងពបតិបត្តិតាម សោរះសយើងកំ្ុង
បំស្ញការថនសសចកដាីសុចរតិសហើយ។ប៉ាុខន្តសៅពរាខែលព្រះជារា្ច ស់ពទងក់ំ្ុងពតាស់សៅរកមនុស្សរាន
ប្បសៅកនាុងសោកីយស៍នរះពទងប់្នអំោវោវរកសគសោយរាម នលក្ខែណ្ឌ អវាីសសារះស�ើយ។មនុស្សទាងំឡាយ
ពតរូវប្នទាញោសំអាយមករកព្រះតាមរយៈការែសគ្ហា យសៅរបស់ព្រះពគីស្សហើយសោកអនាក្ំុចាបំ្ចស់្លាើយ
តបសៅតាមពគបទ់ាងំលក្ខែណ្ឌ ជាមុនសិនសែើម្បសីអាយសោកអនាកអាចចូលមករកព្រះប្នសោរះសទ។ ចូរ
សអាយមនុស្សរានប្បចូលមករកពទងចុ់រះ្ីសពោរះកាលណាសគប្នចូលមក សហើយប្នស�ើញព្រះពគីស្
ខែលពតរូវប្នសលើកស�ើងសៅសលើសឈើឆ្កា ងសៅកាល់វ៉ា រីសោរះព្រះនឹងោកប់ន្ុកសៅកនាុងគំនិតសគោសំគសអាយ
ែឹងថារានសសចក្តីពសឡាញ់សលើស្ីអវាីខែលសគនឹកសាម នែល់ជាងអវាីខែលសគរានសៅសទៀត»។ែកពសង់្ ី
EllenG.White,ManuscriptReleases,vol.6,p.32។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១.សូមពកស�កសមើលការែកពសង់្ ីសសៀវសៅរបស់អនាកពសីខអលលាិនជីថវ ៉ាតខ៍្ងសលើ។សូមអានវសហើយ
្ិចារណាអំ្ីអវាីខែលអនាកប្នសរៀនកាល្ីថ្្ង្ុធ។សតើអនាកពសីខអលលាិនជីថវ ៉ាតក៍ំ្ុងពប្បស់យើងអំ្ីអវាីែលារះ?
សតើអនាកែឹងសទថារាតក់ំ្ុងនិយាយអំ្ីខផនាកទាងំ្ីរថនែំសណើ ររបស់ពគីស្ានជាមយួព្រះ៖ សតើសសចក្តីជំសនឿ
ពតរូវរានមុនការពបព្ឹត្តឬ?សតើ្ួកវរានលក្ខណៈែុសរានា យា៉ា ងែូចសម្តច?
២.សហតុអវាីប្នជាសរាទនភា្អាចផ្តល់នូវសពរារះថានា កែ់ល់ជីវតិខ្ងវញិ្ញា ណរបស់សយើង?សហតុអវាីប្នជា
សរាទនភា្សនរះ្ិប្កកនាុងការសប្រះបងស់ចាលសមលា៉ារះ? សតើសោរះសោយសារខតសរាទនភា្សធវាើឱ្យសយើងខ្វា កខ់ភនាក
វសងវាងសែញតាមតពមរូវការរបស់សយើងជាជាងលរះបងវ់ឬ? ពបសិនសបើសោកអនាករានសរាទនភា្ សតើសោក
អនាកគិតថា សោកអនាក្ិតជាមនិអីសទខមនសទ? ែូសចនារះ សហតុអវាីប្នជាសយើងពតរូវផ្លា ស់ខពប? សតើការគិតអំ្ី
សឈើឆ្កា ងអាច្្យប្លសយើង្ីអំនួតយា៉ា ងែូចសម្តច?
៣. សតើសោកសអសាយប្នសមើលស�ើញសសចក្តីសង្មឹសពរាបព់បជាជនខែលមក្ីពបសទសសផ្សងសទៀតខែរ
ឬសទ?សូម្ន្យល់។(សពរាបច់សមលាើយសូមអានសអសាយ២៥៖៣,៦;សអសាយ២៦៖៩;សពបៀបសធៀប
វវិរណៈ១៩៖៩)។
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បញញាត្តិខែលប្នប្តប់ងស់ៅ

 ោងវ៉ា�ិនទីណាសលាុីរានការភ្ាកស់ផអាើលយា៉ា ងខ្លា ងំសៅស្លខែលបងពសីរបស់ោងរានា កស់ ម្ រះ
កាលីណាប្នជូនែំណឹងថា្ួកសគមនិប្នរកសាពកឹត្យវនិវ័យទាងំែបព់បការសៅកនាុងពសរុកកំសណើ តរបស់្ួកសគ
ភាគខ្ងសជើងថនរែឋាកាហសាកស់ាថា នស�ើយ។វ៉ា�ិនទីណាប្នសបើកព្រះគម្រីរបស់ោងសហើយប្នសរៀបរាប់
នូវបទបញញាត្តិទាងំឡាយជាបន្តបោ្បស់រៀងមក។ សៅស្លខែលោងប្នអានែល់ពតងប់ញញាតិទីបនួភាលា មសោរះ
ោងកឈ៏ប។់«ចូរឲ្យនឹកចាំ្ ីថ្្ងឈបសំ់រាកសែើម្បខីញកថ្្ងសោរះសចញជាបរសុិទ្ធកនាុងរវង៦ថ្្ងសោរះពតរូវឲ្យឯង
សធវាើអស់ទាងំការរបស់ឯងចុរះខតឯថ្្ងទី៧សោរះគឺជាថ្្ងឈបសំ់រាកថាវា យព្រះសយហូវ៉ាជាព្រះថនឯងវញិសៅថ្្ង
សោរះមនិពតរូវសធវាើអវាីឲ្យសសារះសទារះែលាួនឯងឬកូនពបរុសកូនពសីឯងក្តីសទារះប្វពបរុសឬប្វពសីឯងក្តីសទារះសតវារបស់
ឯងឬអនាកែថទខែលសៅផ្រះឯងក្តីែ្បតិកនាុង៦ថ្្ងព្រះសយហូវ៉ា ពទងប់្នសធវាើថផ្សម�ខផនែីសហើយនឹងសមុពទ
ព្មទាងំរបស់ស្វាសារស ើ្សៅសាថា នទាងំសោរះខែររចួែល់ថ្្ងទី៧ពទងឈ់បសំ់រាកសហតុសោរះប្នជាព្រះ-
សយហូវ៉ា ពទងប់្នពបទាន្រែល់ថ្្ងឈបសំ់រាកសហើយកខ៏ញកសចញជាបរសុិទ្ធ»(និក្ខមនំ២០៖៨-១១)។
ោងនិងកាលីណាប្នសំសរចចិត្តនឹងខសវាងរកព្រះវោិរមយួខែលរកសាថ្្ងទី៧ជាថ្្ងឈបស់ពរាក។ប៉ាុខន្ត
សតើ្ួកសគគួរខតសៅរកព្រះវោិរសនរះសៅកខនលាងណា?វ៉ា�ិនទីណាប្នពប្បថ់ា៖«ចូរសធវាើែូសចនារះវញិសៅ
កាលីណា។ ពបសិនសបើព្រះគម្រី្ិតជាព្រះបន្ូលរបស់ព្រះខមនសោរះ ពតរូវខតរានព្រះវោិរខែលសធវាើតាម
បទបញញាត្តិទាងំែបព់បការរបស់ពទងជ់ាមនិខ្ន។សូមសយើងអធិសាឋា នអំ្ីសសចក្តីសនរះចុរះ»។បងបអាូនពសីទាងំ្ីរ
សនរះប្នអធិសាឋា នអស់រយៈស្លបីខែថា«ពបសិនសបើរានព្រះវោិរណាមយួខែលរកសាបញញាត្តិទាងំអស់របស់
ព្រះសោរះសូមសមតា្ត ោសំយើងសៅកានព់្រះវោិរសោរះផង»។ សៅថ្្ងមយួវ៉ា �ិនទីណាែូចជារានអារមមណ៍
រសាបរ់សល់ចងស់ៅសលងោងសណលីខែលជាសាចញ់ាតិរបស់ែលាួនណាស់។ោងមនិែឹងថារានសរឿងអវាីសកើត
ស�ើងសលើោងសទ។ជាធមមតាោងខតងខតសៅផ្រះស្ញមយួថ្្ងជាមយួកូនពបរុសរបស់ោងខែលរានអាយុ២
ែួប។កាលប្នសៅែល់ផ្រះរបស់សណលីខែលជាសាចញ់ាតិរបស់ែលាួនសហើយសោរះវ៉ា�ិនទីណានិងសណលី
កប៏្នជខជករានា ្ីសនរះ្ីសោរះពសាបខ់តភាលា មៗសោរះករ៏ានញាតិសោដា នរានា កស់ទៀតរបស់ោងស ម្ រះថាអូលោរ 
ប្នមកសរារះទាវា រផ្រះ។ោងអូលោរ មនិខមនជាសាចញ់ាតិខែលជិតសនាិទ្ធអវាីសោរះសទ។តាម្ិតសៅោងវ៉ា�ិន-
ទីណាប្នឮថា ោងធ្លា បប់្នសៅចូលរមួថាវា យបងរំជាមយួនិកាយែស៏ពរារះថានា កម់យួខែលរានស ម្ រះថា
ព្រះវោិរសសសវនសែយអាតស់វនទីស្។កាលខែលប្នចូលែល់កនាុងផ្រះសហើយសោរះោងអូលោរ មនិចូល
ចិត្តោក្យបញិ្តបសញ្ៀងសោរះសទោងកប៏្នសួរវ៉ា�ិនទីណាថា«សតើអនាកគិតយា៉ា ងែូចសម្តចអំ្ីព្រះ?»។
វ៉ា�ិនទីណាមនិប្នសអើស ើ្នឹងសំណួរសោរះសទខតោងកប៏្នសួរនូវសំណួរមយួបកសៅវញិភាលា មថា៖«សតើអនាក
រកសាបទបញញាត្តិទាងំអស់សទ?»សហើយ«សតើអនាករកសាថ្្ងទី៧ជាថ្្ងឈបស់ពរាកខែរសទ?»។
 ប៉ាុោម នសរា៉ា ងសពកាយមកោងវ៉ា�ិនទីណាកប៏្នជូនែំណឹងែល់ោងកាលីណាថាព្រះវោិរ
សសសវនសែយអាតស់វនទីស្ជាព្រះវោិរខែលរកសានូវបញញាត្តិទាងំែបព់បការ។ប៉ាុោម នខែសពកាយមកបងបអាូន
ពសីទាងំ្ីរសោរះកប៏្នទទួលបុណ្យពជមុជទឹកជាមយួរានា ។«តាមរយៈព្រះបន្ូលែប៏រសុិទ្ធព្រះជារា្ច ស់ប្ន
ែឹកោសំយើងសៅកានព់្រះវោិរខែលរកសាបទបញញាត្តិទាងំែបព់បការរបស់ពទង»់សនរះសបើសយាងតាមសម្តរីបស់
   ោងវ៉ា�ិនទីណា។

សរឿងែលាី
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ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ៦ីខែកុម្ភៈឆ្នា ២ំ០២១

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សអសាយ៣៦;៣៩;រប្ក្សព្រទ២ី៣២៖១-២២;
្ង្សាវតារក្សព្រទ២ី១៨៖១៧-២្ង្សាវតារក្សព្រទ២ី២០៖២១;សាការី៣៖១-៥។

ែចង្ចា៖ំ«ឱព្រះសយហូវ៉ា ថន្ួក្លបរវិរជាព្រះថនសាសនអ៍ុីពសាខអលខែលគង្់្ សីលើសចរូប៊នីសអើយគឺពទង្ ់
ខ្រ១ព្រះអង្្គខែលជាព្រះថនអស់ទាងំ្សាសនស៍ៅខែនែីពទង្ប់្នបង្្កបសង្្កើ្រថែទៃសមឃនងិ្ខែនែ»ី(សអសាយ 
៣៧៖១៦)។

 ចូរពសសមើពសថមនូវសាចស់រឿង្សនរះសៅកនាុង្គនិំ្ររបស់សោកអនាក។រានបុរសស្គមសា្គ ំង្រានា កស់ែើរ
សោយស�ើង្ទសទជាមយួកូនពបរុសទាងំ្្ីររបស់គា្រ។់ ពគរួសារមយួសទៀ្រែទៃុករបស់របរទាងំ្អស់របស់ែ្ួនសៅ 
កនាុង្រសទរះសគាមយួ។ស្រ្វសគាសមើលសៅែូចជាមនិប្នសីុអ្វីអស់រយភៈស្លជាយូរមកសហើយ។អនាកែរ្ះមនិរាន 
រសទរះអ្វទីាងំ្អស់ែូសចនារះ ្ួកសគកលី៏ខសង្របស់របរទាងំ្អស់ខែល្កួសគរានសៅសលើសាមា សរៀង្ែួ្ន។រានទាហាន 
សែើរលបា្រសៅពគបទី់កខនង្្្កួសគែរ្ះកស៏គារះទា្វ រពករុង្សហើយែរ្ះសទៀ្រកប៏្ញ់ព្រួញមកសលើពបជា�នខែល
សៅសលើកំ្ូល�ញ្ជា ងំ្ទពីករុង្។រានសាកស្មនុស្សស្ាបស់ៅពគបទិ់សទី។
 ឥឡូវសនរះ ចូរពសសមើពសថមនូវរូបភា្្មាមីយួសទៀ្រ។ សសតាចមយួអង្្គគង្ស់ៅសលើបល្ល័ង្្ក។ ពបជា�ន 
នាយំកពទ្្យសម្ប្រតានិងិ្អនាកសទាសសង្គ្្គ មចលួមកឯពទង្។់អនាកសទាសែរ្ះទូលអង្្វរព្រះរាជាសំុសោយែតាល់
សសចកតាីសមតាតា ករណុាែល់ែ្ួន។សសមាៀនខែលប្នសរសសរអំ្ សីសតាចសនរះខ្រង្ខ្រចាបស់ែតាើមនូវកណំ្រព់តារបស់
ែ្ួនសោយពាក្យទាងំ្សនរះថា៖«សានសហរបីសសតាចពសរុកោសសស៊ើរពទង្ជ់ាក្សព្រខែនែទីាងំ្មលូ»។ែកពសង្់្ ី
John Malcolm Russell, TheWritingontheWall(WinonaLake,Indiana:Eisenbrauns,
1999),pp.137,138។
 រូបភា្ខែលសោកអនាកប្នពសសមើពសថមសៅកនាុង្គនំ្ិររបស់សោកអនាកអបំ្ញ់មញិវគជឺារូបភា្ 
្្ិរសៅសលើ�ញ្ជា ងំ្ថនវរិានរបស់សានសហរបី។ បច្ុប្បននាផ្ទៃ ងំ្រូបភា្ពសសែៀង្គានា សនរះរានោកត់ាងំ្សៅ
កនាុង្សារមនទៃរីរបស់ចពកភ្អង្ស់គស្។រូបភា្ទាងំ្សនរះប្ន្ណ៌នានូវសរឿង្រា៉ា វែគ៏ួរឱ្យភាញា កស់ែអើលមយួចនំនួ
សតាីអំ្ កីាររង្ទុក្ខថនរាង្សតារបស់ព្រះ។
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សសដេចសហសសគាសព្រៀមស្្វើសង្គ្្គ ម

 ស្រើរានអ្វីសកើ្រសឡើង្ែល់ពសរុកយូោ?សពរាបច់សម្ើយសូមោន្ង្សាវតារក្សព្រទី២១៨៖១៣; 
រប្ក្សព្រទី២៣២៖១;និង្សអសាយ៣៦៖១។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សពកាយ្ីសសតាចអល័ហាសប្នសសាយទិវង្្គ្រសៅសនារះសសតាចសហសសគាជាព្រះរា�បុពតារបស់ពទង្់

កប៏្នសឡើង្សសាយរា�្យ�ំនួស។ សសតាចសហសសគាប្នពប្ិរប្រតាិតាមពគបទ់ាងំ្ែ្ូវរបស់ព្រះជារ្ាស់។ ប៉ាុខនតា
សៅពគាខែលពទង្ប់្នសឡើង្សសាយរា�្យជាសសតាចសនារះោណាចពកយូោប្នប្្រប់ង្ស់សរភីា្អស់សៅសហើយ។
សនរះកស៏ពពារះខ្រសសតាចអល័ហាសប្នសៅ�ួលែល់ពសរុកោសសស៊ើរសោយ�ួយ��ការពារពសរុកយូោពបឆ្ងំ្នឹង្ពបសទស
សីុរីនិង្អុីពសាខអលខាង្ស�ើង្។ែូសចនារះសហើយសៅស្លខែលសសតាចអង្្គសនរះប្នពគង្រា�្យសឡើង្សនារះពទង្ព់្ររូវ 
ប្នបង្្ខំសោយបនតា«ែតាល់្ន្ធការពារ»ែល់ពសរុកោសសស៊ើរសែើម្បកីារពារពបសទសយូោសោយរានសុវ្រ្ិភា្ 
(សូមសមើលែគម្រីរប្ក្សព្រទី២២៨៖១៦-២១)។សពកាយ្ីសសតាចសារហ្គូនទី្ីរខែលជាសសតាចថនពសរុកោស
សស៊ើរប្នសុគ្រសៅសៅកនាុង្សង្គ្្គ មសនារះព្រះសៅសានសហរបីកប៏្នសឡើង្សសាយរា�្យស្្វើជាសសតាច្មាីសៅពសរុក
ោសសស៊ើរកនាុង្ឆ្នា ៧ំ០៥មុនពគិសតាសករា�។ ពសរុកោសសស៊ើរករ៏ានការចុរះសែសាយសៅស្លខែលរាន
ការែ្ាស់បតាូរអំណាច។សៅស្លសនារះខែរសសតាចសហសសគាពទង្ក់ប៏្នក្ាយជាសមែឹកនាពំបសទស្ូរចៗមយួចំ
នួន សៅ�ិ្រពសរុកយូោ(្ង្សាវតារក្សព្រទី២១៨៖៧)។្ួកសគកប៏្នសពកាកសឡើង្របួរមួគានា ពបយុទ្ធពបឆ្ំ
ង្នឹង្ការពគបព់គង្របស់្ួកោសសស៊ើរ។

 ប៉ាុខនតាសសតាចសហសសគាពទង្ប់្នពបព្ឹ្រតានូវកំហុសមយួគឺថាពទង្ម់និប្នគិ្រថាោសសស៊ើរជាពបសទស 
ែខ្៏ាងំ្ក្ាសនារះសទ។ ពទង្់្ ិ្រជាយល់ែុសសហើយ។ ព្រះសៅសានសហរបីប្នពគបព់គង្នគររបស់ពទង្ប់្ន
យ៉ា ង្លអ។បនាទៃ បម់កសៅឆ្នា ៧ំ០១មុនពគិសតាសករា�កង្ទល្័ ោសសស៊ើរែខ្៏ាងំ្្ូខកប្នវយលុកពបសទស
សីុរ-ីប្៉ា សឡសទៃីននិង្វយលុកពសរុកយូោយ៉ា ង្ខ្ាងំ្។

 ស្រើសសតាចសហសសគាសរៀបចំែ្ួនស្្វើសង្គ្្គ មជាមយួ�នជា្ិរោសសស៊ើរយ៉ា ង្ែូចសមតាច?សពរាបច់សម្ើយ 
សូមោនែគម្រីរប្ក្សព្រទី២៣២៖១-៨។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សសតាចសហសសគាកាលប្នសឃើញថា សសតាចសានសហរបីចង្វ់យែសណដេើ មយកពករុង្សយរូសាឡិម

ទាងំ្កសពរាលសហើយសនារះពទង្ក់ប៏្នសព្រៀមព្រះកាយសែើម្បសី្្វើសង្គ្្គ មជាមយួ�នជា្ិរោសសស៊ើរខែរ។ពទង្់
ប្ន្ពងឹ្ង្ពករុង្សយរូសាឡិមនិង្កង្ទល្័ របស់ពទង្យ់៉ា ង្ខ្ាងំ្។ព្រះអង្្គកប៏្នស្្វើសោយពប្កែថាទឹកខែល 
ហូរចូលទីពករុង្ព្ររូវប្នការពារនិង្រានសុវ្រ្ិភា្ (សូមោនែគម្រី្ង្សាវតារក្សព្រទី២ ២០៖២០ និង្
រប្ក្សព្រទី២៣២៖៣០)។ស្្វថ្្ងសនរះពបសិនសបើសោកអនាកប្នសៅទស្សនាែ្ូវកនាុង្ទឹកថនពករុង្សីុឡូរអនាក
ោចោនសញ្ញា សតាីអំ្ីរសបៀបខែលែ្ូវសនរះព្ររូវប្នសាង្សង្។់ែ្ូវរូង្កនាុង្ទឹកគឺជាបំ្ង្ខ់វង្មយួខែលែឹកនាំ
ទឹក្ីកខន្ង្មយួសៅកខន្ង្មយួសទៀ្រ។អនាក�ំនាញខាង្ព្រះគម្រីស�ឿថាែ្ូវរូង្សពកាមទឹកថនពករុង្សីុឡូរព្ររូវ
ប្នសាង្សង្ស់ឡើង្កនាុង្អំឡុង្ស្លខែលសសតាចសហសសគាសរៀបចំែួ្នសពរាបស់្្វើសង្គ្្គ មជាមយួ�នជា្រិ
ោសសស៊ើរ។

 សសតាចសហសសគាពទង្ក់ជ៏ាសមែឹកនាខំាង្វញិ្ញា ណែរ៏ងឹ្រាមំយួអង្្គសៅស្លសនារះខែរ។ពទង្ប់្ន
�ួយ��ស្្វើសោយពបជារាង្សតារបស់ពទង្រ់ានភា្ក្ាហានសៅកនាុង្ពគាែលំ៏ប្កសនរះ។ «សសតាចសហសសគាប្នសសពមច 
ព្រះទល័យស្្វើសោយអស់្ីលទ្ធភា្របស់ពទង្។់ពទង្នឹ់ង្ស្្វើអ្វីៗពគបយ់៉ា ង្ខែលពទង្ោ់ចស្្វើសៅប្នសែើម្បី
សព្រៀមែ្ួនពបយុទ្ធនឹង្សព្ររូវ។សពកាយ្ីព្រះអង្្គប្នស្្វើពគបយ់៉ា ង្អស់សហើយសនារះសសដេចពទង្ក់ប៏្នពតាស់
បគ្្គ បស់ោយកង្កំឡាងំ្ទាងំ្អស់របស់ពទង្ម់ក�ួប�ំុគានា ។បនាទៃ បម់កពទង្ក់ស៏លើកទឹកចិ្រតាែល់្ួកសគសោយ 
រានភា្ក្ាហានសឡើង្»។ែកពសង្់្ ីEllenG.White,ProphetsandKings,p.351។
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ការកុហកសប្កពប្ស់

 ្ួកសមែឹកនារំបស់�នជា្ិរោសសស៊ើរ្ិ្រជាគួរសថាកទាបណាស់។្ួកសគកឈ្៏្សថវែង្ខែរ។ 
្ួកសគចង្ប់្នខ្ររបស់្ីរយ៉ា ង្ប៉ាុសណាណ រះគឺលុយនិង្អំណាច។្ួកសគមនិចង្ប់ំផ្្ញទីពករុង្សនារះសទ។្ួក 
សគរានបំណង្ចង្ព់គបព់គង្វវញិសទស្រើ (សពបៀបស្ៀបែគម្រីសអសាយ១០៖១៣,១៤)។ សហ្ុរអ្វីប្នជា
ចាបំ្ចព់្ររូវបំផ្្ញទីពករុង្ពបសិនសបើអនាកោចបញុ្រះបញូ្លសោយពបជា�នរបស់ែ្ួនចុរះចាញ់ជាមុន?សនរះជា
អ្វីខែលសសតាចសានសហរបីគិ្រ។កាលខែលពទង្ក់ំ្ុង្ស្្វើសង្គ្្គ មពបឆ្ងំ្នឹង្ទីពករុង្ឡាគីសសសតាចសានសហរបី 
ប្នបញជាូ ន«រា�ទូ្ររានា ក»់សោយសចញសៅចាបយ់កពករុង្សយរូសាឡិម។ស្រើរា�ទូ្ររូបសនរះប្នសពបើោវុ្អ្វី
សែើម្បកីានក់ាបទ់ីពករុង្សយរូសាឡិម?ស្រើសពបើោវឬអី?មនិខមនសទគឺគា្រស់ពបើពាក្យកុហក។
 ស្រើរា�ទូ្ររានា កស់នរះសពបើពាក្យកុហកអ្វីែ្រះ សែើម្បសី្្វើឱ្យពបជា�នយូោភល័យខ្ាច?សពរាបច់សម្ើយ
សូមោនែគម្រីសអសាយ៣៦៖២-២០;សូមោនែគម្រី្ង្សាវតារក្សព្រទី២១៨៖១៧-៣៥និង្រប្ក្សព្រ
ទី២៣២៖៩-១៩។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 រា�ទូ្រជានែ់្ស់រូបសនរះែតាល់នូវសហ្ុរែលែសំ៏ខានម់យួចំនួនខែលយូោគួរខ្រចុរះចាញ់សោយ 
គាមា នការពបយុទ្ធ។ (១) ពសរុកយូោមនិោចទុកចិ្រតាពបសទសសអសីុ្ទៃកនាុង្ការ�ួយ��្ួកសគប្នសទ។ សអសីុ្ទៃ
ប្នចុរះសែសាយកំឡាងំ្សហើយ។(២)ពសរុកយូោមនិោច្ឹង្ខែអកសលើព្រះជារ្ាស់សែើម្ប�ីួយ��្ួកសគប្នសទ
សពពារះសសតាចសហសសគាស្្វើសោយព្រះជារ្ាស់រានព្រះទល័យែ្វល់សោយពទង្ប់្នែកទីសកា្ក រភៈបូជានិង្ោសនភៈ
សៅពសរុកយូោទាងំ្មូល។បនាទៃ បម់ក សសតាចសហសសគាបគ្្គ បស់ោយពបជា�នសគារ្បូជាសៅោសនភៈខ្រមយួ 
សៅពករុង្សយរូសាឡិម។(៣)ព្រះជារ្ាស់្ិ្រជាកានស់ៅខាង្ពសរុកោសសស៊ើរមនិខមនពសរុកយូោសទ។(៤)ព្រះ 
ជារ្ាស់ប្នពតាស់បគ្្គ បស់ោយសសតាចសានសហរបីបំផ្្ញពសរុកយូោបង្។់(៥)ពសរុកយូោមនិរានកង្ទល្័ 
ស្នាើមកនាុង្ការស្្វើចមបាងំ្ទបទ់ល់និង្កង្ទល្័ សសរះ២០០០នាករ់បស់ោសសស៊ើរសទ។ រា�ទូ្ររូបសនរះប្នពប្ប ់
សោយពសរុកយូោចុរះចាញ់សង្គ្្គ មឥឡូវសនរះសៅ។(៦)អនាកមនិរានសស្បៀង្និង្ទឹកពគបព់គាន់សពរាបែ់ឹក
សនារះសទ។សយើង្នឹង្រកយុ្រតាិ្មស៌ពរាបអ់នាក។សសតាចសហសសគាមនិោច�ួយ��សសង្គ្្គ រះអនាកប្នសទ។ព្រះថន
ពបសទសែថទសទៀ្រកម៏និប្ន�ួយ��សសង្គ្្គ រះពបជា�នរបស់្ួកសគ្ីពសរុកោសសស៊ើរខែរ។ែូសចនារះ អនាកោចែឹង្
យ៉ា ង្ពប្កែថាព្រះរបស់អនាកកម៏និសសង្គ្្គ រះអនាកខែរ។
 ស្រើរា�ទូ្ររូបសនរះប្ននិយយពប្បនូ់វការ្ិ្រខែរឬសទ?
_____________________________________________________________________
 សរឿង្រា៉ា វភាគសពចើនខែលរា�ទូ្ររូបសនរះប្នសរៀបរាបគឺ់ជាការ្ិ្រ។មូលសហ្ុរ្ីរយ៉ា ង្ស្្វើសោយ
ពាក្យសមតារីបស់មង្នតាីរូបសនរះរានឥទ្ធិ្លគឺ៖(១)រា�ទូ្ររូបសនរះសទើបខ្រមក្ីទីពករុង្ឡាគីសខែលរានចរា្ង យ 
ព្ឹរមខ្រ៤៨គីឡូប៉ាុសណាណ រះ។�នជា្ិរោសសស៊ើរប្នបគ្ហា ញសោយពករុង្ឡាគីសសឃើញនូវអ្វីខែល ្ួកសគនឹង្
ស្្វើចំសពារះទីពករុង្ណាខែលហ៊ានពបយុទ្ធជាមយួនឹង្្ួកសគ។(២)រា�ទូ្រសនរះរានខែនាកមយួែរ៏ានឥទ្ធិ្ល
ថនកង្ទល្័ ោសសស៊ើរសៅជាមយួគា្រ់(សអសាយ៣៦៖២)។ែូសចនារះសបើតាមទស្សនភៈរបស់មនុស្សជា្រិ�នជា្ិរ 
យូោកំ្ុង្�ួបបញ្ហា ែ៏្ ្ងន់្ ្ងរសហើយ(សូមសពបៀបស្ៀបែគម្រីសអសាយ១០៖៨-១១)។
 រា�ទូ្ររូបសនរះកន៏ិយយព្រឹមព្ររូវខែរខែលថាសសតាចសហសសគាបំផ្្ញោសនភៈទាងំ្សនារះ។ប៉ាុខនតា
ស្រើការផ្្ស់បតាូរសនរះ្ិ្រជាប្នបណាតា លសោយព្រះអរ្ាស់អនព់្រះទល័យឬ? ព្រះជារ្ាស់ជាសសចកតាីសង្្មឹ 
ខ្រមយួគ្រខ់ែលរាង្សតារបស់ពទង្ស់ៅសសសសល់។ ស្រើពទង្នឹ់ង្�ួយ��សសង្គ្្គ រះពបជា�នរបស់ពទង្ខ់ែរឬសទ? 
រានខ្រព្រះសទខែលោចស្្ើយនូវសំណួរសនរះប្ន។

ថ្្ងចល័នទៃ ៨កុម្ភៈ
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ភល័យខ្ាចខ្រមនិោចបំសភ្ចប្ន
 
 ស្រើពាក្យសំែីែឈ្៏្សថវរបស់រា�ទូ្រសនរះប្នស្្វើឱ្យសសតាចសហសសគានិង្ពបជា�នរបស់គា្រ់
រានោរមមាណ៍យ៉ា ង្ណា?សពរាបច់សម្ើយសូមោន្ង្សាវតារក្សព្រទី២១៨៖៣៧-១៩៖៤និង្សអសាយ 
៣៦៖២១-៣៧៖៤។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ទឹកព្រះទល័យរបស់សសតាចសហសសគារានសពារស្ញសៅសោយសសចកតាីភល័យខ្ាចនិង្រសំ�ើបរ�ំួលជា 
ខ្ាងំ្ណាស់ប្នជាពទង្គ់្កខបរសៅរកព្រះវញិ។ ព្រះទល័យរបស់ពទង្់្ ិ្រជាគាមា នសរាទនភា្សទ។ ពទង្ប់្ន
សំុ�ំនួយ្ីសោកសអសាយខែលសោកជាសហារារបស់ព្រះ។ព្រះបិតារបស់ព្រះអង្្គមនិប្នយកព្រះទល័យ
ទុកោកន់ឹង្ែំបូនាមា នរបស់សហារាសអសាយសនារះសទ។ប៉ាុខនតា សសតាចសហសសគាប្នសព្រៀមអង្្គពទង្់ សែើម្បសី្្វើ
តាមអ្វីខែលសហារាសអសាយប្នរានពបសាសន។៍
 ស្រើព្រះជារ្ាស់ពទង្ប់្នសលើកទឹកចិ្រតាែល់សសតាចសហសសគាយ៉ា ង្ែូចសមដេច?សពរាបច់សម្ើយសូម
ោនែគម្រីសអសាយ៣៧៖៥-៧។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សារខែលមក្ីព្រះជារ្ាស់គឺមនិសពចើនសទប៉ាុខនតារានលក្ខណភៈពគបព់គានល់មាម។ ព្រះជារ្ាស់
កានខ់ាង្រាង្សតារបស់ពទង្។់ សោកសអសាយប្ននិយយថាសានសហរបី នឹង្ឮនូវែំណឹង្មយួខែលនាំ
សោយពទង្ឈ់បវ់យពបហារសៅសលើពសរុកយូោសទៀ្រ។សរឿង្សនរះប្នសកើ្រសឡើង្ភ្ាមៗ។ប៉ាុខនតាសសតាចសានសហ-
របីពទង្ម់និព្មសប្រះបង្ស់ចាលសោយគ្យសនារះសទ។ ព្រះអង្្គប្នសែញាើសារមយួចបាបស់ៅកានស់សតាចសហសសគា
ថា៖«សូមព្រះអង្្គកំុសឆ្្រល្ងង្ស់ៅស�ឿទុកចិ្រតាព្រះណាមយួខែលប្នអរះោង្ថា‘ពករុង្សយរូសាឡិមនឹង្
មនិព្ររូវប្នវយសោយបរា�ល័យសោយសសតាចពសរុកោសសស៊ើរសឡើយ’»។ ពទង្ប់្នពជាបនូវអ្វីខែលសសតាចពសរុក 
ោសសស៊ើរប្នស្្វើែល់ពបជាជា្រិទាងំ្ឡាយរូចសហើយ។សយើង្ប្នបំផ្្ញ្ួកវទាងំ្ពសរុង្។ស្រើពទង្គិ់្រថា
ពទង្នឹ់ង្ប្នរូចែ្ួនឬអី?សទ។ស្រើព្រះរបស់បុគ្គលទាងំ្សនារះប្ន�ួយ��សសង្គ្្គ រះ្ួកសគសទ?(សអសាយ៣៧៖
១០-១២;សូមោនែគម្រីរប្ក្សព្រទី២៣២៖១៧ែង្ខែរ)។
 សលើកសនរះសសតាចសហសសគាប្នយង្្រពមង្ស់ៅឯព្រះវហិារខ្រមតាង្។ គា្រប់្នពបកាសសាររបស់ 
សសតាចសានសហរបីសៅចំសពារះព្រះភល័ង្កតាព្រះសយហូវ៉ា ថន្ួក្លបរវិរ។ព្រះជារ្ាស់ពទង្គ់ង្ស់ៅ«ជាមហាក្សព្រ
ែឧ៏្រតាមសលើអស់ទាងំ្្្ួកសទវតាសចរូប៊នី»(សអសាយ៣៧៖១៦;សូមោនែ១៤និង្១៥ែង្ខែរ)។
 ស្រើសសចកដេីអ្ិសាឋា នរបស់សសតាចសហសសគាបគ្ហា ញយ៉ា ង្ណាអំ្ីការពបយុទ្ធរវង្ពសរុកយូោ និង្ 
ពសរុកោសសស៊ើរ?សពរាបច់សម្ើយសូមោនែគម្រីសអសាយ៣៧៖១៥-២០។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សសតាចសានសហរបីប្នវយពបហារសសចកតាី�ំសនឿរបស់សសតាចសហសសគា។សសចកតាី�ំសនឿសលើព្រះ
ស ្្វើសោយព្រះប្ទសហសសគារងឹ្រា។ំប៉ាុខនតាស្រើពទង្នឹ់ង្ប្្រប់ង្នូ់វភា្អង្ោ់ចក្ាហានសនារះសទ?អ្រស់ទពទង្់
ប្នគ្កសៅរកព្រះជារ្ាស់។ ពទង្ប់្នសំុឱ្យព្រះអង្្គបគ្ហា ញពទង្ស់ោយែឹង្ថា សានសហរបីជានរណា។
«សូមពទង្�់ួយ��សសង្គ្្គ រះសយើង្ែញាុ ំឲ្យរចួ្ីកណាតា បថ់ែរបស់សគែង្សែើម្បឲី្យពគបទ់ាងំ្សាសនស៍ៅខែនែីប្ន
ែឹង្ថាពទង្ជ់ាព្រះសយហូវ៉ា គឺពទង្ខ់្រ១ព្រះអង្្គសទ»(សអសាយ៣៧៖២០)។
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ចុង្បំែុ្រថនសាចស់រឿង្
 

 កំណ្រព់តារបស់សាសនោ៍សសស៊ើរបគ្ហា ញថាសសតាចសានសហរបីប្នកានក់ាបព់ករុង្ចំនួន៤៦។
កង្ទល្័ របស់ព្រះអង្្គកប៏្នវយពបហារពករុង្សយរូសាឡិម។សសតាចអង្្គសនរះប្នអ្ួរោង្ថាពទង្ប់្នស្្វើ
សោយសសតាចសហសសគាខែលជា�នជា្ិរយូោក្ាយជា«អនាកសទាសពករុង្សយរូសាឡិមកនាុង្រា�វងំ្របស់ពទង្។់
សយើង្ប្នស្្វើសោយសសតាចសហសសគាប្នែូចស្រ្វស្ាបសៅកនាុង្ពទរុង្មយួខែរ»។

 ប៉ាុខនតា មនិរានឯកសារណាមយួរបស់សានសហរបី ឬសិោចារកឹសៅកនាុង្វរិានរបស់ពទង្ខ់ែល
បគ្ហា ញថាពទង្ប់្នវយយកទីពករុង្សយរូសាឡិមសឡើយ។សសតាចសានសហរបីគឺជាសសតាចែខ្៏ាងំ្្ូខកមយួ
អង្្គ។អស់អនាកណាខែលប្នពបយុទ្ធពបឆ្ងំ្នឹង្អំណាចរបស់ពទង្់្ ិ្រជាមនិប្នរស់សៅយូរសទ។្ួកសគ
ប្នវនិាសសៅយ៉ា ង្ឆ្ប។់ប៉ាុខនតាសសតាចសហសសគាប្នែឹកនាពំបសទសនានាសែើម្បពីបយុទ្ធពបឆ្ងំ្នឹង្ពទង្់
ខ្រសសតាចអង្្គសនរះមនិប្នសរ្ាបព់្រះអង្្គសែើម្បែីសណតាើ មយកទីពករុង្របស់ពទង្ស់ឡើយ។

 សរឿង្សនរះប្នបគ្ហា ញសោយសយើង្សឃើញនូវអ្្ូ្រសហ្ុរខែលប្នសកើ្រសឡើង្។រូបសិោចារកឹសៅ
កនាុង្រា�វងំ្របស់សសតាចសានសហរបីបគ្ហា ញថា ពទង្ប់្នែសណតាើ មយកទីពករុង្ឡាគីស។ សសតាចអង្្គសនរះចង្់
សោយមនុស្សពគបគ់ានា ប្នសមើលសឃើញនូវសជាគ�ល័យរបស់ែ្ួន។ពទង្ក់ច៏ង្ស់ោយមនុស្សពគបគ់ានា សឃើញថា
ពទង្់្ ិ្រជាសសតាចែខ្៏ាងំ្្ូខកមយួអង្្គ។ ព្រះអង្្គសង្្មឹថាផ្ទៃ ងំ្សិោចារកឹសនរះនឹង្មនិស្្វើសោយរាង្សតារបស់
ព្រះអង្្គចាថំាការវយពបហាររបស់ពទង្ព់បឆ្ងំ្នឹង្ពករុង្សយរូសាឡិមប្នបរា�ល័យសឡើយ។ព្រះជារ្ាស់គឺជា
សហ្ុរែលខ្រមយួគ្រខ់ែលពករុង្សយរូសាឡិមមនិប្នព្ររូវបញ្បែូ់ចទីពករុង្ឡាគីស។សសតាចសានសហរបីមនិ
បរយិយពប្បព់បវ្រតាិសាង្សតាថាពទង្ប់្នចាញ់សង្គ្្គ មជាមយួពករុង្សយរូសាឡិមសឡើយ។ប៉ាុខនតាព្រះគម្រីប្ន
ខចង្យ៉ា ង្ចបាស់។

 ស្រើសរឿង្សនរះបញ្បស់ៅយ៉ា ង្ែូចសមតាច?សពរាបច់សម្ើយសូមោនែគម្រីសអសាយ៣៧៖២១-៣៧។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះជារ្ាស់ប្នស្្ើយ្របនូវការអ្ិសាឋា នរបស់សសតាចសហសសគា។ព្រះអង្្គប្នសែញាើសារសលើកទឹក

ចិ្រតាែល់ពទង្។់ ព្រះជារ្ាស់ពទង្រ់ានព្រះ្ិសរា្ចំសពារះសសតាចសានសហរបីណាស់ ្ីសពពារះសសតាចអង្្គសនរះ
ហ៊ានពបរា្សសតាចសលើអស់ទាងំ្សសតាច(សអសាយ៣៧៖២៣)។បនាទៃ បម់កព្រះជារ្ាស់ពទង្ក់ប៏្នរកសា
សសចកតាីសនយារបស់ពទង្ខ់្រមតាង្។ព្រះអង្្គប្នការពារពករុង្សយរូសាឡិម(្ង្សាវតារក្សព្រទី២១៩៖៣៥-៣៧;
រប្ក្សព្រទី២៣២៖២១,២២,សអសាយ៣៧៖៣៦-៣៨)។

 បញ្ហា ែ៏្ ្ងន់្ ្ងរកព៏្ររូវការអ្្ូ្រសហ្ុរែ៏្ ំខែរ។ព្រះប្នពបទាននូវអ្្ូ្រសហ្ុរមយួ។ទាហាន
ោសសស៊ើរជាសពចើននាកប់្នស្ាប៖់១៨៥.០០០នាក។់ែូសចនារះសសតាចសានសហរបីកគ៏ាមា ន�ំសរ ើសសទៀ្រសទ។ 
ពទង្ព់្ររូវខ្រវលិព្រឡបស់ៅព្រះនគររបស់ពទង្វ់ញិ។ សៅទីសនារះ ព្រះអង្្គកព៏្ររូវប្នសគស្្វើគុ្រ (ចូរសពបៀប-
ស្ៀបពាក្យស្ចនរ៍បស់សហារាសអសាយកនាុង្គម្រីសអសាយ៣៧៖៧-៣៨)។

 «ព្រះជារ្ាស់ថន�នជា្ិរសហសព ើ្រប្នចបាងំ្នឹង្សសតាចសានសហរបីខែលរានចិ្រតាសពារស្ញសៅ 
សោយសរាទនភា្។ព្រះជារ្ាស់ប្នបគ្ហា ញព្រះសចសាដេ របស់ពទង្ស់ោយពបសទសនានាសៅ�ុំវញិពករុង្
សយរូសាឡិមប្នសឃើញ។ព្រះជារ្ាស់កប៏្នល្បពី្រះនាមនិង្ការសស្ងើចសរសសើរសៅកនាុង្ខកវខភនាករបស់
មនុស្សទាងំ្្ួង្។សៅពករុង្សយរូសាឡិមចិ្រតារបស់ពបជា�នប្នស្ញសោយសសចកតាីអំណរពគប់ៗ គានា »។ 
ែកពសង្្ីEllenG.White,ProphetsandKings,p.361។ព្រះជារ្ាស់ប្នសសង្គ្្គ រះរាង្សតារបស់ព្រះ
អង្្គសោយរចួែុ្រ្ីការបំផ្្ញព្មទាងំ្ប្នរកសាកតាីសង្្មឹសោយសៅគង្វ់ង្្សជានិច្។
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សសដេចសហសសគាប្នសូមសោយព្រះបគ្ហា ញទីសំគាល់

 សរឿង្កនាុង្បទគម្រីសអសាយ៣៨និង្សអសាយ៣៩ប្នសកើ្រសឡើង្សកៀកនឹង្ស្លខែលព្រះជារ្ាស់
សសង្គ្្គ រះសសតាចសហសសគាសចញ្ីកណាតា បថ់ែសសតាចសានសហរបី។ែូចខែលសយើង្ប្នសឃើញសៅកនាុង្ែគម្រី
សអសាយ៣៨៖៥,៦និង្្ង្សាវតារក្សព្រទី២២០៖៦�នជា្ិរយូោកំ្ុង្ស្ិ្រកនាុង្សពគារះមហនតារាយ្ី
សំណាកព់សរុកោសសស៊ើរ។ែូសចនារះពគាសនរះគឺសកើ្រសឡើង្មុនស្លខែលព្រះជារ្ាស់�ួយ��សសង្គ្្គ រះរាង្សតារបស់
ព្រះអង្្គប៉ាុសណាណ រះ។
 «សាតាងំ្រានបំណង្ចង្ស់រ្ាបស់សតាចសហសសគានិង្បំផ្្ញពករុង្សយរូសាឡិមណាស់្ីសពពារះវ 
គិ្រថា ពបសិនសបើព្រះអង្្គសុគ្រសៅ សនារះពទង្ម់និោចផ្្ស់បតាូរអ្វីសោយរានភា្ពបសសើរសឡើង្ខ្មសទៀ្រ
សឡើយ។ស្លសនារះពករុង្សយរូសាឡិមនឹង្ព្ររូវបំផ្្ញសចាលប្នយ៉ា ង្គ្យបំែុ្រ»។ែកពសង្់្ ីTheSDA 
BibleCommentary,vol.4,p.240។
 ស្រើអ្រ្បទែកពសង្់្ ីសសៀវសៅអនាកពសីខអល្ិន�ីថវ ៉ា្រប៍្នបគ្ហា ញសយើង្យ៉ា ង្ែូចសមតាចសតាីអំ្ីភា្
ជាអនាកែឹកនាលំអ?ស្រើវសំខានយ់៉ា ង្ែូចសមតាចសពរាបរ់ាង្សតារបស់ព្រះខែលព្ររូវរានអនាកែឹកនាលំអ?
_____________________________________________________________________
 ស្រើព្រះជារ្ាស់ប្នពបទានទីសំគាល់ឬអ្្ូ្រសហ្ុរ្ិសសសអ្វីែល់សសតាចសហសសគាសែើម្បសី្្វើ
សោយព្រះអង្្គរានសសចកតាី�ំសនឿរងឹ្រាសំឡើង្?សពរាបច់សម្ើយសូមោនែគម្រី្ង្សាវតារក្សព្រទី២២០៖
៨-១០និង្សអសាយ៣៨៖៦-៨។
_____________________________________________________________________
 សសតាចអល័ហាសប្នបែិសស្មនិព្មទទួលយកទីសំគាល់ខែលព្រះជារ្ាស់ប្នពបទានមកសនារះ 
សទ(សអសាយ៧)។ការសសពមចព្រះទល័យខបបសនរះប្នបណាតា លសោយរានបញ្ហា ជាមយួ�នជា្រិោសសស៊ើរ។ 
ខ្រឥឡូវសនរះសសតាចសហសសគាប្នទូលសូមព្រះជារ្ាស់សែើម្បរីកទីសំគាល់វញិ(្ង្សាវតារក្សព្រទី២២០៖
៨)។ ែូសចនារះ ព្រះជារ្ាស់កប៏្ន្ពងឹ្ង្ែល់សសតាចសហសសគាសែើម្បសីោយពទង្ោ់ចសូ៊ពទានឹំង្វបិ្រតាិទាងំ្ឡាយ
ខែលព្រះបិតារបស់ពទង្ប់្ននាមំកសលើពសរុកយូោ។រានខ្រព្រះជារ្ាស់មយួព្រះអង្្គប៉ាុសណាណ រះខែលោច
ផ្្ស់បតាូរពសសរាលថនស្លសវោ(នាឡិកាព្រះោទិ្រ្យ)របស់សសតាចអល័ហាសប្ន។នាឡិកាព្រះោទិ្រ្យគឺ
ជាថាសរាង្រង្្វង្ម់ូលមយួខែលរានវ្រ្ុរាង្ព្ីរសកាណោកែ់ទៃបស់ៅសលើកំ្ូល។វ្រ្ុសនរះព្ររូវប្នសគសពបើសៅ
សមល័យព្រះគម្រីសែើម្បពីប្ប់្ ីស្លសវោ។
 ពបជា�នប្ប៊ឡូីនប្នសិកសាអំ្ីតារាសាង្សតានិង្ែំសណើ រសគាចររបស់វ។កាលសនារះ្ួកសគប្ន 
សឃើញឥរយិប្ចខម្កថនព្រះោទិ្រ្យ។្ួកសគសង្្សល័យថាស្រើែំសណើ រសនរះរាននល័យយ៉ា ង្ែូចសមតាចសៅ។សនារះ 
សហើយជាមូលសហ្ុរខែលសសតាចពសរុកប្ប៊ឡូីនខែលរានព្រះនាមថាមរឺោក-ប្ឡាោនប់្នចា្រអ់នាកនាំ
សាររបស់ពទង្ស់ោយមកសួរសុែទុក្ខសសតាចសហសសគា។បនាទៃ បម់ក្ួកប្ប៊ឡូីនកប៏្នកា្រព់សាយនល័យ
យល់អំ្ីទំនាកទ់ំនង្រវង្កិច្ែ្សរះែសារបស់សសតាចសហសសគានឹង្អ្្ូ្រសហ្ុរថន្ន្ឺថ្្ង។
 ឥឡូវសនរះ សយើង្ប្នែឹង្សហើយថាសហ្ុរអ្វីប្នជាព្រះជារ្ាស់សព�ើសសរ ើសយកទីសំគាល់សនរះ។
សពកាយមកព្រះនឹង្ចា្រស់ពបើផ្្ក យសៅភូមសិបស្្ហិមសែើម្បនីាំ្ ួកអនាកពប្�ញា្ីទិសបូព៌ាសោយមក�ួលគាល់
ព្រះសយសូ៊វ។ែូចគានា សនរះខែរព្រះជារ្ាស់ប្នសពបើែំសណើ រផ្្ស់បតាូរថនព្រះោទិ្រ្យសែើម្បែីឹកនាអំនាកនាសំារ 
្ីពករុង្ប្ប៊ឡូីនសោយចូលមកពសរុកយូោសៅសមល័យសសតាចសហសសគា។ សនរះកជ៏ាស្លសវោែ៏្ ិសសសសំរាប់
្ួកប្ប៊ឡូីនប្នសរៀនសូព្រអំ្ីព្រះែ៏្ ិ្រ។សសតាចមរឺោក-ប្ឡាោនប់្នចំណាយស្លស្ញមយួព្រះ�នមា
របស់ពទង្់សែើម្បី្ យាយមទទួលប្នសសរភីា្ចុង្សពកាយ្ីពបសទសោសសស៊ើរ។ព្រះអង្្គ្ិ្រជាព្ររូវការសម្ល័ន្ធ 
ម្ិរតាខែលរានអំណាចែូសចនារះសហើយប្នជាពទង្រ់ានបំណង្ចង្សម្ល័ន្ធភា្ជាមយួសហសសគា។ព្រះោទិ្រ្យ
ប្នរកំិលសចញ្ីគន្ង្សគាចររបស់វសោយសារការអ្ិសាឋា នរបស់សសតាចសហសសគា។ែូសចនារះស្រើសសតាចសហសសគា 
ោចស្្វើអ្វីប្នែល់ពសរុកោសសស៊ើរ?
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ការសិកសាបខន្ម៖ រានខ្រព្រះជារ្ាស់មយួអង្្គប៉ាុសណាណ រះខែលោចបណាតា លសោយពសសរាលខែលសៅសលើ
្ន្ឺព្រះោទិ្រ្យសែើរ្យសពកាយ១០ែឺសពក។ (ែូចខែលសយើង្ប្នសឃើញកាល្ីម្សលិមញិ នាឡិកាព្រះោទិ្រ្យ 
គឺជាថាសមូលមយួខែលព្ររូវប្នសពបើសៅសមល័យព្រះគម្រីសែើម្បពីប្ប់្ ីស្លសវោ)។ ទីសំគាល់សនរះប្ន
បគ្ហា ញសោយសសតាចសហសសគាែឹង្ថាព្រះជារ្ាស់ពទង្ប់្នសាតា បឮ់នូវសសចកតាីអ្ិសាឋា នរបស់ពទង្ស់ហើយ។
«គឺអញនឹង្ស្្វើឲ្យពសសរាលខែលប្នសព�សៅសៅនាឡិកា ថ្្ងរបស់សសតាចអល័ហាសប្ន្យមកវញិ ែូសចនារះ
ពសសរាលក៏្ យមកវញិ១០ចុចតាមខែលប្នសព�សៅសហើយ។សនរះជាពាក្យខែលសហសសគាជាសសតាចយូោ
ប្នសរសសរកនាុង្កាលខែលពទង្ព់បឈួនសហើយប្នជាសឡើង្វញិ។សយើង្ប្នសពាលថាសយើង្នឹង្សៅឯទា្វ រ 
ថនស្ានឃុំព្លឹង្មនុស្សស្ាប់កនាុង្កាលខែលសៅពាកក់ណាតា លោយុសទសំណល់ថនឆ្នា ោំយុប្នបង្អ្រ់
ែល់សយើង្សហើយសយើង្ប្នសពាលថាសយើង្នឹង្ខលង្សឃើញព្រះគឺជាព្រះសយហូវ៉ា សៅស្ានរបស់មនុស្ស
រស់សនរះសទៀ្រសយើង្នឹង្ខានសឃើញមនុស្សខែលសៅកណាតា ល្ួកមនុស្សសោក្រសៅ»(សអសាយ៣៨៖៨-
១១)។ែកពសង្់្ ីEllenG.White,ProphetsandKings,p.342។
 «សបើរានអនាកែំសណើ រខែលមក្ីពសរុកឆ្្ង យណាសនារះសសតាចសហសសគាពទង្ោ់ចរានឱកាសគ្យ 
ពសរួលកនាុង្ការពប្ប់្ ួកសគអំ្ីព្រះែរ៏ានព្រះ�នមារស់។ព្រះគឺជាអនាកខែលប្នបសង្្កើ្រអ្វីៗពគបយ់៉ា ង្សហើយ
ពទពទង្វ់សោយគង្វ់ង្្សជានិច្។ព្រះអង្្គប្ន�ួយ��សសង្គ្្គ រះ�ីវ្ិរសសតាចសហសសគាសោយរចួែុ្រ្ីសសចកដេីស្ាប់
សៅស្លខែលពទង្ព់្ររូវអស់ែ្ូវ។ខ្រចិ្រតារបស់សសតាចសហសសគារានស្ញសៅសោយសរាទនភា្។ពទង្ស់្្វ
ព្រះទល័យចង្ស់ោយ្ួកអនាកពសរុកឆ្្ង យទាងំ្សនារះសគារ្ែល់ព្រះអង្្គ។ែូសចនារះសហើយព្រះអង្្គកប៏្នបគ្ហា ញពទ្្យ
សម្ប្រដេិមហាសាលខែលព្រះប្នពបទានមកែល់រាង្សដេពទង្ែូ់ចជា‘រាសពប្ក់សពគឿង្សទសនិង្សពគឿង្ 
ពកអូបថ្្ៗជាសែើម’ ពទង្់ ‘ប្នបគ្ហា ញរបស់ស្្វសារស ើ្សៅកនាុង្រា�វងំ្ និង្កនាុង្ព្រះរា�នគររបស់ពទង្ខ់ែរ’» 
(សអសាយ ៣៩៖២)។ សសតាចសហសសគាពទង្ម់និប្នស្្វើែូសចនារះ សែើម្បសីលើក្រសម្កើង្សិររីុង្សរឿង្របស់ព្រះសទ
ខ្រពទង្ច់ង្ប់គ្ហា ញពទ្្យសម្ប្រដេិទាងំ្សនរះសោយប្នខ្រការសកា្រសរសសើរែល់ែ្ួនវញិប៉ាុសណាណ រះ»។ ែកពសង្ ់
្ីPages344,345។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១. ស្រើសាតាងំ្រានលក្ខណភៈែូចគានា នឹង្រា�ទូ្ររបស់សាសនោ៍សសស៊ើរយ៉ា ង្ែូចសមតាចខែរ? ែូចខែលសយើង្
ប្នែឹង្រចួមកសហើយរា�ទូ្រជាអនាកបំសរ ើែរ៏ានឥទ្ធិ្លបំែុ្ររបស់សសតាចសានសហរបី។ ស្រើសាតាងំ្ប្នពប្ប់
នូវការ្ិ្រខែរឬសទសៅស្លខែលវនិយយថាអនាកប្នស្្វើប្បសនារះ(សាការី៣៖១)?ស្រើព្រះជារ្ាស់ពទ
ង្រ់ានបនទៃួលស្្ើយយ៉ា ង្ណាសៅកនាុង្ែគម្រីសាការី ៣៖២-៥? ស្រើអ្វីជាកតាីសង្្មឹ ខ្រមយួគ្ររ់បស់សយើង្កនាុង្
ការទបទ់ល់នឹង្សមតារីបស់សាតាងំ្?សពរាបច់សម្ើយសូមសមើលែគម្រីរ ៉ាូម៨៖១។
២.ស្រើសាតាងំ្នឹង្ឈបស់ចាទពបកាន់ឬសតាីបសនាទៃ សសោកអនាកសទសៅស្លខែលព្រះអ្រស់ទាសែល់សោក 
អនាកសហើយសនារះ?សពរាបច់សម្ើយសូមោនែគម្រីវវិរណភៈ១២៖១០។បនាទៃ ប់្ ីព្រះប្នអ្រស់ទាសប្បឱ្យ
សោកអនាកសហើយ សនារះសាតាងំ្សៅខ្របនតានិយយថា សោកអនាកជាកមមាសិទ្ធិរបស់វ ្ីសពពារះសោកអនាក
ប្នស្្វើប្ប។ ស្រើសហ្ុរអ្វីប្នជាសាតាងំ្និយយែូសចនារះ? (សូមោនែគម្រីសចាទិយកថា១៩៖១៦-២១
ខែលនិយយអំ្ីចបាបថ់នសាក្សភីូ្រកុហកនិង្សាក្សទុីច្រ្ិរ)។
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 ប្៉ា វឡូោគឺជាទីពករុង្មយួខែលរានពបជា�នរស់សៅចំនួន៣០០,០០០នាកស់្ិ្រសៅភាគ
ខាង្ស�ើង្ថនរែឋាកាហសាកស្់ាន។សបើសទារះជារែឋាសនរះរាង្្ូរចបនតាិចកស៏ោយប៉ាុខនតាវ៉ា ឡិនទីណាស្ុីហាកែូ់ច
ជារកស្លទំសនរមនិប្នកនាុង្ការស្្វើែំសណើ រ្្ង្កា្រទ់ីពករុង្សៅពបគល់អំសណាយខែលប្នទទួល្ីពបសទស
ោឡឺម៉ាង្ស់នារះសឡើយ។ នាង្ប្នចំណាយស្លជាសពចើនកនាុង្ការសមើលខ្ទាកូំនទាងំ្បីនាករ់បស់នាង្។
នាង្កប៏្នស្្ៀ្រ�ួយ��សំរាលភារភៈបតាីរបស់នាង្កនាុង្ការរកពប្កច់ំសណញែង្ខែរតាមរយភៈការលកែ់ំណាប់
ខែ្សឈើនិង្បខន្ព�កស់ែ្សង្ៗសៅតាមចិសញ្ើមែ្ូវទីពករុង្។កាលសណារះនាង្រានោរមមាណ៍មនិលអសសារះសៅ 
ស្លខែលនាង្មនិប្នយកកញ្បអំ់សណាយខែលប្នទទួល្ីបង្បអូន�ីែូនមយួរបស់នាង្រានា កស់ឈ្មា រះ
សណលីសៅពបគល់សោយសគរានា ក។់គួរបញ្ជា កែ់ង្ខែរថានាង្សណលីប្នស្្វើចំណាកពសរុកសៅពបសទស
ោឡឺម៉ាង្់សហើយនាង្ប្នសសនាើសំុសោយវ៉ាឡិនទីណាពបគល់អំសណាយទាងំ្សនរះែល់ម្ិរតារានា ករ់បស់នាង្
សឈ្មា រះថាអូលហា្គ ។មយួខែកប៏្នកន្ង្ែុ្រសៅ។សៅរសសៀលថ ្្ងមយួកាលខែលនាង្វ៉ាឡិនទីណាកំ្ុង្
សពរាកសលើសាឡុង្សពកាយ្ីបំស្ញការគ្រែទៃរះរចួស្លសនារះនាង្កប៏្នភាញា កស់ព ើ្្រស្លខែលនាង្ប្ន 
ឮនរណារានា កស់ៅរកនាង្។សំសឡង្សនារះប្នសពាលថា៖«ឆ្បស់ពកាកសឡើង្យកពបោបច់ាកវ់សីែអូសៅ
សោយអូលហា្គ សៅ»។សនារះមនិខមនជាសំសឡង្ខែលនិយយឮសចញមកសពរៅសទ។វជាសំសឡង្ខែល
និយយសចញ្ីខាង្កនាុង្ចិ្រតានាង្វញិ។សោយកតាីពសឡាងំ្កាងំ្សនារះនាង្វ៉ាឡិនទីណាកស៏ពកាកសឡើង្ភ្ាម
សស្ៀកសសម្ៀកបំពាក�់�ុរះរបស់នាង្ សហើយកប៏្នសែើរយួរកញ្បអ់ំសណាយសនារះសឆ្្រះសៅកានអ់គារថន
ែទៃរះខល្វង្របស់នាង្អូលហា្គ ។សៅស្លខែលនាង្ប្នសបើកទា្វ រចូលខាង្មុែអគារថនែទៃរះខល្វង្សនារះនាង្ 
ប្នសសង្្ក្រសឃើញថារានង្សតាីរានា កប់្នសែើរចូលមក្ីខាង្សពកាយនាង្។មនុស្សចខម្កសនរះប្នសែើរ
តាម�សណតាើ រសៅកានែ់ទៃរះខល្វង្របស់នាង្អូលហា្គ ។ស្លខែលនាង្អូលហា្គ សបើកទា្វ រភ្ាមនាង្កប៏្នរាកទ់ាក ់
សា្វ គមនង៍្សតាីទាងំ្្ីរនាកស់ោយចូលមកកនាុង្ែទៃរះរបស់នាង្។ វ៉ាឡិនទីណាក៏្ ្ងល់ថាស្រើរានអ្វីសកើ្រសឡើង្
សៅទីសនរះ។អូលហា្គ កប៏្នខណនាងំ្សតាីទាងំ្្ីរនាកស់ោយប្នសា្គ ល់គានា ៖«រ ៉ាូសាសនរះគឺជាវ៉ាឡិនទីណា។
វ៉ាឡិនទីណាសនរះគឺជារ ៉ាូសា»។បនាទៃ បម់កនាង្កប៏្នគ្កសៅនាង្រ ៉ាូសាសហើយនិយយថា៖«សូមអនាក 
ឧសសាហ៍និយយសលង្ជាមយួវ៉ាឡិនទីណាែង្»។នាង្រ ៉ាូសាប្នចាបស់ែតាើមយំសហើយប្ននិយយ្ន្យល់ 
ទាងំ្អលួសែើមកថា នាង្កំ្ុង្ពបឈមនិង្ការលំប្កជាសពចើនសៅែទៃរះ សហើយកគិ៏្រថាចង្ស់្្វើអ្រតាឃា្រែ្ួន
ខែរ។នាង្កែ៏ំខស្វង្រកព្រះខែរ ខ្រនាង្មនិទានប់្នយល់្ីអ្វីខែលនាង្កំ្ុង្ោនសៅកនាុង្ព្រះគម្រីខែរ។ 
នាង្អូលហា្គ កនិ៏យយថា៖«វ៉ាឡិនទីណាកជ៏ាពគីសាទៃ នរានា កខ់ែរសហើយនាង្្ិ្រជាោច�ួយ��អនាកប្ន»។
វ៉ាឡិនទីណាកប៏្នអសញជា ើញានាង្រ ៉ាូសាមកចូលរមួសិកសាព្រះគម្រីជាមយួនាង្។សហើយជាសពចើនខែសពកាយ 
មកនាង្រ ៉ាូសាកប៏្នទទួលបុណ្យព�មុ�ទឹក។វ៉ាឡិនទីណាប្ននិយយថាបទ្ិសសា្នម៍យួសនរះប្ន
គូសបញ្ជា ក់្ ីសារភៈសំខានថ់នការសៅជាបក់នាុង្ព្រះពគីសទៃខែលប្ន្ិ្ណ៌នាសៅកនាុង្គម្រីយ៉ាូហាន១៥៖
៧,៨ព្រះសយសូ៊វប្នរានបនទៃូលថា«សបើអនាករាល់គានា សៅជាបនឹ់ង្ែញាុ ំ សហើយពាក្យែញាុ ំសៅជាបក់នាុង្អនាករាល់គានា  
សនារះចូរសូមអ្វីតាមខ្រពប្ថានា ចុរះសសចកតាីសនារះនឹង្ប្នសំសរចែល់អនាករាល់គានា ជាមនិខាន។ព្រះវរបិតាែញាុ ំប្ន 
ែំសកើង្សឡើង្សោយសសចកតាីសនរះឯង្គឺសោយអនាករាល់គានា បសង្្កើ្រែលជាសពចើនយ៉ា ង្សនារះអនាករាល់គានា នឹង្ស្្វើ
   ជាសិស្សែញាុ ំខមន»។សៅស្លអនាករានទំនាកទ់ំនង្�ិ្រសនាិទ្ធជាមយួព្រះ
   ជារ្ាស់សនារះពទង្ោ់ចពប្បអ់នាក្ីកខន្ង្ខែលអនាកព្ររូវសៅនិង្បុគ្គល  
   ខែលអនាកព្ររូវនិយយជាមយួ។អនាក្ិ្រជាោចសា្គ ល់បំណង្ព្រះហឫទល័យ  
   របស់ពទង្ប់្ន»សនរះសបើតាមសមតារីបស់នាង្វ៉ាឡិនទីណា។
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ចូរកំសាន្តចិត្តរាស្ត្តរប្តអ់ញ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ១ី៣ខែកុម្ភៈឆ្នា ២ំ០២១

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ សអសាយ៤០៖១,២; សអសាយ៤០៖៣-៨; សអសាយ
៤០៖៩-១១;សអសាយ៤០៖១២-៣១។

ែចងចា៖ំ«ឱអនាកខែលនាែំណឹំងល្អមកែល់ពករុងសីុយ៉ូនសអើយចូរស�ើងសៅពបកាសពប្ប់្ សីលើភនាែំស់្ចុរះឱ
អនាកខែលនាែំណឹំងល្អមកែល់ពករុងសយរសូា�ិមសអើយចូរបន្លឺសំស�ងស�ើងជាខ្្ងំចូរបន្លឺស�ើងកំុខ្្ចស�ើយ
ចូរពប្បែ់ល់ទីពករុងថនពសរុកយូដាទាងំប៉នុាមា នថាសមើលន៏ព្រះថនអនាករាល់គ្នា »(សអសាយ៤០៖៩)។

 «សង្គ្រា មសោកសលើកទី២ប្នបញ្ចបស់ៅកនាុងឆ្នា ំ១៩៤៥។សៅស្លសនារះរានទាហានជប៉នុរានា ក់
ស ម្ា រះ សូ៊អុឈីិយ៉ូកូអុបិ្នោកែ់្លួនសៅតាមថព្ភនាកំនាុងសការះមលួយខែលរានស ម្ា រះថាសការះហរាលួម។យនតាសហារះ
អាសមរកិាងំប្នសហារះសហើរពបកាសសនតាភិា្ពគបទិ់សទី។ប៉ុខនតាសដាយខ�កសោកយ៉ូកូអិុប្នយល់ថាជន
ជាតិអាសមរកិាងំកំ្ ុងខត្យាយាមសប្កបស ឆ្ោ តែ្ូនសៅវញិ។សោកយ៉ូកូអុជិាទាហានមលួយរូបែស៏សាមា រះពតង។់
គ្តប់្នសបតាជាញា ចតិតាថាគ្តន់ងឹមនិចុរះចាញ់ជាមលួយសពតរូវគ្យៗស�ើយ។សោកយ៉ូកូអុិ ្ំុប្នទនំាកទ់នំង
ជាមលួយអនាកណារានា កស់�ើយ។គ្តរ់ស់សៅ្ងឹខ្្អកសលើអាហារខែលគ្តរ់កប្នសៅកនាុងថព្ប៉ុសណាណ រះ។គ្ត់
ប្នរស់សៅយ៉ាងលំប្កលំបនិអស់រយភៈស្លយ៉ាងយូរ។សៅឆ្នា ំ១៩៧២រានអនាកពបរាញ់មលួយពករុមប្ន
ពបទរះស�ើញសោកយ៉ូកូអុកិំ្ ុងខតស្ូចពតី។ សពកាយមក សទើបជនជាតិជប៉នុរានា កស់នរះប្នែងឹនូវការ្ិតថា
សនតាភិា្្ិតជារានខមន។សរឿងសនរះគលឺប្នសកើតស�ើងរយភៈស្ល២៧ឆ្នា សំពកាយ្សីង្គ្រា មសោកសលើកទី២
ប្នបញ្ចបស់ៅ។កនាុងក�ុំងស្លសនារះពបជាជនជប៉នុរកីរាយនឹងសនតាភិា្ណាស់។ប៉ុខនដែសដាយភា្ល្ងងស់្្
សោកយ៉ូកូអុិប្នរស់សៅសដាយភា្រងទុក្ខប៉ុសណាណ រះកនាុងពគ្សនារះ។ែកពសង់្ ីRoyGane,AltarCall
(BerrienSprings,MI:Diadem,1999),page304,adapted។
 កាល្រីាបរ់យឆ្នា មំនុ ព្រះជារា្ច ស់ពទងប់្នពបកាសថា ស្លសវោរងទុក្ខរបស់រាង្សតាពទងប់្ន
កនង្្ុតសៅសហើយ៖«ចូរកសំានតាទុក្ខចូរកសំានតាទុក្ខរាង្សតាអញចុរះពតរូវឲ្យលលួងសោមចតិតាថនពករុងសយរសូា�ិម
សហើយខពសកពប្បស់គថាពគ្ស វ្ើសឹកសង្គ្រា មរបស់សគប្នសំសរចសហើយអំស ើ្ទុច្ចរតិរបស់សគកប៏្នអតស់ទាស
ឲ្យ»(សអសាយ៤០៖១,២)។ចូរសយើង្ចិារណាសមើលថាសតើសនរះរាននយ័យ៉ាងែូចសមតាច។

សមសរៀនទី៨ ១៣-១៩កុម្ភៈ
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សតវចតុបបាទទាងំបលួនកបាល

 សៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៤០៖១,២ព្រះប្នជលួយ��កំសានតាទុក្ខរាង្សតារបស់ពទង។់ស្លសវោថនការ
ទទលួលទណ្ឌ កមមារបស់្លួកសគប្នបញ្ចបស់ៅសហើយ។សតើទណ្ឌ កមមាសនារះគលឺជាអវីសៅ?
_____________________________________________________________________
 រានចសម្ើយជាសពចើនចំសោរះសំណលួ រសនរះ។(១) ព្រះជារា្ច ស់ប្នសពបើជនជាតិអាសសស៊ើរសែើម្ដីាក់
ទណ្ឌ កមមាសលើរាង្សតារបស់ពទង។់ខតសពកាយមកព្រះអងរាកប៏្នជលួយ��សសង្គ្រា រះពសរុកយូដា្ី្លួកអាសសស៊ើរសដាយ
ប្នបំផ្្ញកងទ័្ អាសសស៊ើរសៅឆ្នា ំ៧០១មុនពគិសតាសករាជ(សអសាយ៣៧)។(២)ព្រះជារា្ច ស់ប្ន
ចាត់្ លួកប្ប៊�ូីនសែើម្មីកដាកទ់ណ្ឌ កមមាែល់រាង្សដែរបស់ពទង។់ ្លួកប្ប៊�ូីនប្នរបឹអូសយកពទ្្យសម្តតាិ
និងពបជាជន្ីពសរុកយូដាសៅសដាយសារអំស្ើប្បរបស់សសតាចសហសសគ្។សសតាចសហសសគ្ប្នបគ្ហា ញ
ពទ្្យសម្តតាិរបស់ពទងែ់ល់អនាកនាសំារខែលប្នបញូ្ន្ីព្រះសៅមលឺរ ៉ូដាក-ប្ឡាដាន(សអសាយ៣៩)។
(៣)ព្រះជារា្ច ស់ប្នសពបើពប្ស់ពបសទសមលួយសទៀតសែើម្ដីាកទ់ណ្ឌ កមមាែល់រាង្សតាពទង។់សោកសអសាយ
ប្នសរសសរនូវសរឿងរ៉ាវទាងំសនរះកនាុងបទគម្រីសអសាយ១៤-២៣។
 វា្ិតជាគលួរឱ្យចាបអ់ារមមាណ៍ណាស់ខែលសយើងសសងកេតស�ើញថាសោកសអសាយសរសសរោក្យ
ថា«អាសសស៊ើរ»៤៣ែងសចញ្ីែគម្រីសអសាយ៧៖១៧ែល់សអសាយ៣៨៖៦។ប៉ុខនតាសយើងនឹងពបទរះ
ស�ើញោក្យសនរះខតមតាងសទៀតប៉ុសណាណ រះសៅកនាុងជំ្ូកឯសទៀតថនកណ្ឌ គម្រីសអសាយ។កនាុងជំ្ូក៥២៖៤សអសាយ
និយាយអំ្ីពសរុកសអសីុ្្និងពសរុកអាសសស៊ើរ។សោកប្នរានពបសាសនថ៍ាពបសទសទាងំសនរះជាពបសទស
ខែលស្វើទុក្ខសបៀតសបៀនែល់រាង្សតារបស់ពទង។់សៅចុងបញ្ចបថ់នកណ្ឌ គម្រីរបស់គ្ត់សោកសអសាយកប៏្ន
បរយិាយអំ្ីរសបៀបខែលព្រះនឹងរសំដារះរាង្សតារបស់ពទង់្ ីនគរប្ប៊�ូីនខែរ(សអសាយ៤៣៖១៤;សអសាយ
៤៧៖១;សអសាយ៤៨៖១៤,២០)។ព្រះជារា្ច ស់ប្នសពជើសសរ ើសសសតាចសីុរូសខែលជាជនជាតិស ើ្សីុកនាុង
ការវាយលុកពករុងប្ប៊�ូីនសៅឆ្នា ៥ំ៣៩មុនពគិសតាសករាជ។សសតាចអងរាសនរះប្នជលួយ��រសំដារះរាង្សតារបស់ព្រះ
(សអសាយ៤៤៖២៨;សអសាយ៤៥៖១;សអសាយ៤៥៖១៣)។
 បទគម្រីសអសាយ១-៣៩ បគ្ហា ញ្ីអវីខែលសកើតស�ើងតសរៀងមករហូតែល់ពគ្ខែលរាង្សតារបស់
ពទងព់តរូវប្នរសំដារះសអាយរានសសរភីា្្ីជនជាតិអាសសស៊ើរសៅឆ្នា ៧ំ០១មុនពគិសតាសករាជ។ សៅសែើម
ជំ្ូក៤០ ថនកណ្ឌ គម្រីសអសាយសនរះប្ន្ណ៌នាសហតុការណ៍រយភៈស្ល១៥ឆ្នា សំៅខ្ងមុែគលឺែល់ឆ្នា ំ
៥៣៩មុនពគិសតាសករាជជាស្លខែលប្ប៊�ូីនែល់ទីបញ្ចប់ សហើយ្លួកយូដាប្នពត�បម់កវញិបន្ាប់
្ីសនារះមនិយូរប៉ុនាមា ន។
 សតើសោកសអសាយប្នតភ្ាបក់ារចាកសចញ្ីប្ប៊�ូីនសហើយវលិពត�បស់ៅពសរុកកំសណើ តវញិ
ជាមលួយនឹងអវីខែលអនាកប្នអាន្ីមុនសៅកនាុងកណ្ឌ គម្រីរបស់សោកខែរឬសទ?សបើរានសតើជាអវីសៅ?
_____________________________________________________________________
 ែគម្រីសអសាយ៣៩ជលួយ��សអាយសយើងប្នសពតៀមែ្លួនសពរាប់្ ត័រ៌ានសៅកនាុងជំ្ូកបន្ាប។់
ជំ្ូក៣៩បគ្ហា ញសយើង្ីអវីខែលនឹងសកើតស�ើងនាស្លអនាគតចំសោរះជនជាតិយូដា។្លួកប្ប៊�ូីននឹង
ចាបយ់ក្លួកសគសៅឆ្្ង យ(សអសាយ៣៩៖៦,៧)។ព្រះគម្រីសអសាយជំ្ូក១៣១៤និង២១ប្ន
បរយិាយអំ្ីការែលួលរលំថនទីពករុងប្ប៊�ូីន និងសសរភីា្ខែលនឹងសកើតស�ើងែល់រាង្សតារបស់ព្រះ (សអសាយ
១៤៖១-៤)។ ចូរពកស�កសមើលសៅកនាុងែព្រះគម្រីទាងំសនរះ។ សតើអនាកប្នស�ើញនូវទំនាកទ់ំនងែជិ៏តសនាិទ្ធ
ជាមលួយព្រះកនាុងែគម្រីសអសាយ៤០៖១,២ខែរឬសទ?សៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៤០៖១,២ព្រះប្នសនយា
ែល់រាង្សតារបស់ពទងថ់ាពទងនឹ់ងបញ្ចបនូ់វការរងទុក្ខរបស់្លួកសគ។
 សតើសសចកតាីសនយាសតាីអំ្ីទីបញ្ច ប់ថនទុក្ខសវទនាសនរះរានអត្ថន័យយ៉ាងណាខែរចំសោរះសោក
អនាក?សតើសសចកតាីជំសនឿរបស់សយើងរានតថម្អវីសទៀតសបើគ្មា នសសចកតាីសនយាទាងំសនរះ?
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អំសណាយទានរបស់ព្រះ

 សតើរាង្សតារបស់ព្រះទទលួលប្ននូវការកំសានតាចិតតាយ៉ាងែូចសមតាច?សពរាបច់សម្ើយសូមអានែគម្រី
សអសាយ៤០៖១-៨។
_____________________________________________________________________
 អនាកនាសំាររានា កប់្នពបកាសថាព្រះកំ្ុងយាងមកសែើម្សំីខែងនូវសិររីុងសរឿងរបស់ពទង់(សអសាយ
៤០៖៣-៥)។ អនាកនាសំាររានា កស់ទៀតប្នពបកាសថាមនុស្សរានា ក់ៗ គលឺសពបៀបប្ននឹងស្ឹកសឈើខែរ។ ្លួកសគ
មនិគងវ់ង្សសៅយូរសទ។«ខតព្រះបន្ូលរបស់ព្រះថនសយើងរាល់គ្នា វញិសនារះស្ថិតសស្ថរសៅជាែរាប»(សអសាយ
៤០៖៨)។ជនជាតិយូដាប្នគ្កសចញ្ីអំសណាយទានខែលព្រះប្នពបទានែល់សគសៅសលើភនាសីុំណាយ។
ែូសចនារះសហើយព្រះជារា្ច ស់ប្នដាកទ់ណ្ឌ កមមាែល់្លួកសគសដាយបញូ្នអនាកទាងំសនារះសអាយសៅរស់សៅពបសទស
ែថទ។សពកាយ្ីជនជាតិយូដាប្នវលិពត�បម់កពសរុកកំសណើ តរបស់សគវញិព្រះជារា្ច ស់កប៏្នពបគល់
អំសណាយទានសនារះមកវញិ។ សតើអំសណាយទានសនារះគលឺជាអវីសៅ?អំសណាយទានសនារះគលឺជាអងរាពទងផ្់្ល់
និងព្រះបន្ូលរបស់ពទង។់អំសណាយទានទាងំសនរះគលឺជាកិច្ចព្មសព្ៀង្ិសសសរបស់ព្រះជារា្ច ស់ជាមលួយ
និងរាង្សតារបស់ពទង់(សូមអានែគម្រីនិក្ខមនំ២៥៖៨,១៦)។ជនជាតិយូដាប្នបំោនបទបញ្ញតតាិរបស់
ព្រះ។ែូសចនារះសហើយប្នជាព្រះជារា្ច ស់ប្នយាងសចញ្ីព្រះវហិាររបស់ពទង់(សអសសគ្ល៩-១១)។
ប៉ុខនតា ព្រះជារា្ច ស់នឹងយាងពត�បម់កវញិ។វតតារានពទង់និងព្រះបន្ូលរបស់ពទងប់្ននាមំកនូវសសចកតាី
កំសានតាចិតតាសសរភីា្និងសសចកតាីសង្មឹស�ើងវញិ។
 សតើមនុស្សទាងំឡាយពតរូវស្វើែូចសមតាចសែើម្សីពតៀមែ្លួនសពរាបក់ារយាងមករបស់ព្រះអរា្ច ស់?
_____________________________________________________________________
 សៅសមយ័ព្រះគម្រី្្ូវនានាពតរូវខតរលូននិងរាបសសមាើសំរាបស់សតាចយាង។ែូសចនារះពបជាជនពតរូវ
ខតជលួសជុល្្ូវមុនស្លសសតាចយាងមកែល់។ែូចគ្នា សនរះខែរជនជាតិយូដាពតរូវខតសរៀបចំ្្ូវែ្លួនសពរាប់
ព្រះអរា្ច ស់យាងពត�បម់កវញិ។ព្រះអងរានឹងយាងមក្ីទិសខ្ងសកើតជាកខន្ងខែលព្រះអងរាប្នគង់
សៅជាមលួយនឹងរាង្សតារបស់ពទងស់ៅកនាុងខែនែី្មាី។ព្រះជារា្ច ស់ពទងជ់ាទី្ឹងពជកែរ៏ានសុវត្ថិភា្សពរាប់
្លួកសគសៅកនាុងខែនែី្មាីសនារះ(សអសសគ្ល១១៖១៦)។ភនាខំែលស្ថិតសៅភាគខ្ងសកើតពករុងសយរូសា�ិម
គលឺជាភនាទំាងំឡាយខែលរែិបរែុបណាស់។គ្មា នសពគឿងចពកឈូសឆ្យណាមលួយសៅសលើខ្នែីសនរះរាន
ភា្រងឹរាលំមាមសែើម្រីុរះសរ ើភនាទំាងំសនារះប្នស�ើយរានខតព្រះជារា្ច ស់មលួយអងរាប៉ុសណាណ រះខែលរានសចសាតា ែ៏
សលើសលុបសែើម្ី«ស្វើសអាយែីររែិបរែុបទាងំសនារះក្ាយមកជាែីរសោងប្ន»(សអសាយ៤២៖១៦)។ប៉ុខនតា
ព្រះជារា្ច ស់ពទងម់និពតរូវការ្្ូវ្ិតពប្កែសនារះសទ។ព្រះអងរារានបល្័ងកេខែលអាចសហារះសហើរប្ននិងរាន
សទវតាែស៏ល់ខសន(សអសសគ្ល១;សអសសគ្ល៩-១១)។ព្រះគម្រីស ្្ញ ្មាីប្នបរយិាយថាសោក
យ៉ូហានប្ទីស្ប្នស វ្ើកិច្ចការខ្ងឯវ ិ្ ្ញ ណសែើម្ជីលួយ��ពបជាជនទាងំឡាយសអាយប្នសពតៀមែ្លួនជាសពសច
សែើម្ទីទលួលព្រះសយសូ៊វ (រ៉ាថាយ៣៖៣)។ សោកយ៉ូហានប្នពបកាសពប្បែ់ល់ពបជាជនទាងំឡាយ
សអាយគ្កខបរសចញ្ីអំស ើ្ប្បរបស់ែ្លួន សហើយទទលួលបុណ្យពជមុជទឹក (រ៉ាថាយ៣៖២; រ៉ាកុស១៖៤)។
ែូសចនារះ«្្ូវពបព្ឹតតា»ខែលមនុស្សពតរូវស្វើសែើម្សីពតៀមែ្លួនសពរាបព់្រះសយសូ៊វគលឺជាការគ្កខបរសចញ្ីអំស ើ្ប្ប។
 បន្ាបម់កព្រះជារា្ច ស់នឹងកំសានតាចិតតា្លួកសគសហើយនិងអតស់ទាសប្បែល់្លួកសគព្មទាងំគង់
សៅជាមលួយ្លួកសគ្ង។ែគម្រីសយសររា៣១៖៣១-៣៤ប្នពបកាសនូវសារខ្ងឯវ ិ្ ្ញ ណែល់សាសន៍
យូដាែូចគ្នា ខែរ។សោកប្នបរយិាយពប្ប់្ លួកសគអំ្ី«្្ូវពបព្ឹតតា»ខ្ងឯវ ិ្ ្ញ ណខែល្លួកសគពតរូវស្វើ
សែើម្យីាងព្រះជារា្ច ស់សអាយមកគងស់ៅកនាុងចិតតារបស់្លួកសគ។ ព្រះជារា្ច ស់ពទងប់្នសនយាថានឹងដាក់
ពកឹត្យវនិយ័របស់ពទងស់ៅកនាុងចិតតាសគសហើយព្មទាងំសនយាថានឹងស្វើជាព្រះែល់្លួកសគខែរ។
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ការខចកចាយែំណឹងល្អ

 សតើរានសរឿងអវីសកើតស�ើងសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៤០៖៩-១១?
_____________________________________________________________________
 សៅកនាុងែគម្សីអសាយ៤១៖២៧និងសអសាយ៥២៖៧រានបុរសអនាកនាសំាររានា កប់្នមក
ពបកាសែំណឹងល្អែល់ទីពករុងសយរូសា�ិម។ សៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៤០៖៩ ករ៏ានអនាកនាសំាររានា កប់្ន
មកខពសកពបកាសសារសៅសលើកំ្ូលភនាថំា៖«សមើលខនសនរះសហើយជាព្រះរបស់អនាក»។សៅកនាុងភាសាសហសព ើ្រ
ប្នសខមតាងសអាយសយើងែឹងថាអនាកនាសំាររូបសនរះគលឺជាង្សតាីរានា ក។់
 សៅកនាុងព្រះគម្រីទំនុកតសមកេើង៦៨ហ្លួងដាវឌីប្នសោលសរសសើរតសមកេើងព្រះថា៖«ព្រះពទងស់ពប្ស
មនុស្សពតសរាចឲ្យខបកជាពគរួសារស�ើងពទងន់ាំ្ លួកសឈ្ើយឲ្យសចញមកឯសសចកតាីចំសរ ើន»(ទំនុកែំសកើង៦៨៖
៦)។ សសតាចដាវឌីកំ្ុងខត្ណ៌នាអំ្ីសរឿងរ៉ាវខែលព្រះប្នស្វើសែើម្ជីលួយ��សសង្គ្រា រះរាង្សតារបស់ពទង់្ ីទាសភា្
សៅពសរុកសអសីុ្្។ប៉ុខនតា សហារាសអសាយប្នសពបើទស្សនភៈែូចគ្នា សនរះសែើម្សីខមតាងអំ្ីរសបៀបខែលព្រះរសំដារះ
រាង្សតារបស់ពទងស់ចញ្ីភា្ជាទាសករសៅនគរប្ប៊�ូីនវញិ។
 ព្រះគម្រីស ្្ញ ្មាីប្នបគ្ហា ញ្ីរសបៀបខែលែគម្រីសអសាយ៤០៖៣-៥ែឹកនាសំយើងសអាយប្ន
យល់អំ្ីភារកិច្ចខែលសោកយ៉ូហានប្ទីស្ប្នបំស្ញ។សោកប្នសរៀបចំ្្ូវថាវ យព្រះសយសូ៊វកនាុងការ
យាងមក។ មុនស្លជំនានស់ោកយ៉ូហានករ៏ានអនាកែថទសទៀតជាសពចើនខែលប្ននិយាយអំ្ីការយាងមក
របស់ព្រះសយសូ៊វខែរ។ សោកសីុរាមា ន និងយាយអាណគលឺជាបុគរាល្ីរនាកក់នាុងចំសណាមសនរះសហើយខែលប្ន
ជលួបទារកសយសូ៊វសៅកនាុងព្រះវហិារ (លូកា២៖២៥-៣៨)។ សរឿងរ៉ាវរបស់សោកតាសីុរាមា ននិងយាយអាណ
ប្នជលួយ��សអាយសយើងនឹកភនាកែល់អនាកនាសំារ្ីររូបសៅកនាុងព្រះគម្រីសអសាយខែល្លួកសគកជ៏ាបុរសនិងង្សតាី្ង
ខែរ។ព្រះជារា្ច ស់ប្នសនយានឹងសោកតាសីុរាមា នថាគ្តនឹ់ងមនិស្ាបស់�ើយរហូតែល់ប្នជលួបព្រះសយសូ៊វ។
អងរាព្រះសយសូ៊វពទងជ់ាសសចកតាីកំសានតាចិតតានិងជាសសចកតាីសង្មឹខែលព្រះជារា្ច ស់នឹងពបទានមកែល់រាង្សតា
ពទង់(លូកា២៖២៥,២៦)។ែព្រះគម្រីសអសាយ៤០៖៩-១១កប៏្នជលួយ��សយើងយល់្ីសរឿងរបស់សោក
យាយអាណ្ងខែរ។ សោកយាយជាអនាកនាសំារ្ិសសសខែលមកអំ្ីព្រះជារា្ច ស់គលឺរានលក្ខណភៈែូចគ្នា 
នឹងង្សតាីខែលសៅកនាុងគម្រីសអសាយ៤០៖៩ខែរ។សោកយាយជាមនុស្សែំបូងបង្អស់ខែលប្នពបកាស
ព្រះបន្ូលជាឱឡារកិសៅកនាុងព្រះវហិារសលើកំ្ូលភនាែំល់ពបជាជនខែលរស់សៅកនាុងពករុងសយរូសា�ិមអំ្ីការ
យាងមករបស់ព្រះសយសូ៊វ។ «សោកយាយអាណកប៏្នសៅទីសនារះខែរ សៅស្លខែលសោកយ៉ូខសប និង
នាងរ៉ារាប្នមកឯព្រះវហិារបរសុិទ្ធ។គ្តប់្នស�ើងមកសៅសវោសនារះឯងកអ៏រព្រះគុណែល់ព្រះ ព្មទាងំ
ពបកាសពប្ប់្ ីព្រះឱរសែល់អស់អនាកខែលសៅរងច់ាសំសចកតាីសពប្សសោរះសៅពករុងសយរូសា�ិម»(លូកា២៖
៣៨)។កិច្ចការពបកាសែំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វប្នចាបស់្ដែើមតាមរយភៈសោកតាសីុរាមា ននិងយាយអាណ។
ព្រះសយសូ៊វប្នយាងមកសែើម្ជីលួយ��សសង្គ្រា រះសយើងរាល់គ្នា ។សពកាយមកព្រះសយសូ៊វកប៏្នសពប្សពបទានែល់
ង្សដែីរានា កស់ទៀតស ម្ា រះរ៉ារា-រ៉ាកដ់ាឡាសអាយប្នស្វើជាអនាកនាសំារែំបូងបង្អស់អំ្ីការរានព្រះជនមារស់ស�ើង
វញិរបស់ពទង។់ែំណឹងសនរះគលឺជាែំណឹងល្អសតាីអំ្ីការរស់្ីសុគតស�ើងវញិរបស់ពទង់(យ៉ូហាន២០៖១៧,
១៨)។នាងរ៉ារាប្នជលួយ��្្ស្វ្សាយអំ្ីែំណឹងល្អសនរះែល់អស់អនាកខែលប្នសែើរតាមព្រះអងរាទាងំអស់។
សហើយ្លួកសគកប៏្នខចកចាយសារសនរះសៅពគបទិ់សទីសៅសលើខ្នែី។ ្ន័្ធកិច្ចរបស់្លួកសគប្នជលួយ��ស្វើសអាយ
ែំណឹងល្អសនរះប្នទទលួលសជាគជយ័ជាហូរខហ។
 សូមអានែគម្រីសអសាយ ៤០៖១១។ សតើសោកអនាកប្នស�ើញនិមតិតារូបអវីែ្រះសៅកនាុងែសនរះ? ចូរ
សរៀបរាបអ់ំ្ីព្រះសយសូ៊វខែលរានលក្ខណភៈែូចជាអនាកគគ្វ ល។ សូមសរសសរជាកថាែណ្ឌ មលួយអំ្ីរសបៀបខែល
ពទងប់្នែឹកនាសំោកអនាកនិងយកព្រះទយ័ទុកដាកច់ំសោរះសោកអនាក។សតើសហតុអវីប្នការចងចាអំំ្ីសរឿងសនរះ
ជាការល្អសម្រ៉ះ?
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ព្រះសយសូ៊វគលឺជាព្រះអរា្ច ស់ថនសសចកដែីសមតាតា


 សតើគម្រីសអសាយ៤០ប្នបសពងៀនអវីែ្រះអំ្ីសសចកតាីសមតាតា ករុណានិងព្រះសចសាដែ របស់ព្រះ?
_____________________________________________________________________

 សៅកនាុងគម្រីសអសាយជំ្ូក៤០សសចកដែីសមតាតា ករុណានិងព្រះសចសាដែ របស់ព្រះខតងខតពតរូវប្នសគ
ដាកប់ញ្ចូ លគ្នា ហាកែូ់ចជាវារានគំនិតខតមលួយ។ សហតុអវីប្នជាសោកសអសាយស្វើែូសចនារះ?លក្ខណភៈទាងំ្ីរ
សនរះ្ិតជាសំខ្នណ់ាស់។ព្រះជារា្ច ស់ពតរូវខតរានខបបបទទាងំ្ីរយ៉ាងសនរះសទើបពទងអ់ាចជលួយ��សសង្គ្រា រះ
រាង្សតារបស់ពទងប់្ន។ព្រះអងរាស្វព្រះទយ័នឹងជលួយ��សសង្គ្រា រះ ល្ួកសគសដាយសារពទងរ់ានព្រះទយ័សោរស្ញ
សៅសដាយសសចកតាីសមតាតា ករុណានិងព្រះសចសាតា ។

 ជំ្ូកសនរះចាបស់្តាើមស�ើងសដាយបរយិាយអំ្ីព្រះសចសាដែ របស់ព្រះ។ ពទងរ់ានសោរស្ញសៅ
សដាយសិរលី្អ និងភា្ស្ថិតសស្ថរអស់កល្ជានិច្ច (សអសាយ៤០៖៣-៨)។ សោកសអសាយកប៏្ន្ណ៌នា
បខន្ថមសទៀត្ងខែរអំ្ីព្រះសចសាដែ និងប ្្ញ ញាណរបស់ពទង់(សអសាយ៤០៖១២-១៧)។រសបៀបថនការ
សរសសររបស់សហារាសអសាយកនាុងែទាងំសនរះប្នជលួយ��រឭំក្លួកសយើងអំ្ីបទបន្ូលរបស់ព្រះជារា្ច ស់សៅ
កានស់ោកយ៉ូប(យ៉ូប៣៨-៤១)។ទាងំសោកសអសាយនិងសោកយ៉ូបប្នសរសសរពបកបសដាយចំសណាទ
ប ហ្ា និងសំនលួនសពបៀបពបែូចយ៉ាងបុិនពបសប។់្ លួកសោកកប៏្នសរសសរសរៀបរាបអ់ំ្ីខ្នែីនិងលក្ខណភៈ
ស្្សងៗរបស់វាខែរ។

 សតើអវីសៅជាចសម្ើយចំសោរះសំណលួ ររបស់សោកសអសាយខែលប្នសចាទសលួរថា៖«សតើអនាកអាច
ស្ៀបព្រះសៅនឹងអវីប្ន?សតើអនាកអាចបសងកេើតព្រះប្នសទ?»(សអសាយ៤០៖១៨)។
_____________________________________________________________________

 ទាងំគម្រីសអសាយនិងយ៉ូបប្ន្តាល់ចសម្ើយបែិសស្ចំសោរះសំណលួ រសនរះ។សយើងមនិអាចស្ៀបព្រះ
ជារា្ច ស់សៅនឹងអវីប្នសទ។បន្ាបម់កសអសាយប្ននិយាយសរៀបរាបអ់ំ្ីបុគរាលមលួយចំនលួនសៅកនាុងជំនាន់
របស់សោកខែលឆ្្កស់្វើនូវរូបព្រះឬរូបតំណាងសអាយព្រះ។រូបចរ្ាកទ់ាងំសនរះបគ្ហា ញថា្លួកសគចាតទុ់ក
ព្រះជារា្ច ស់ែូចជារូបព្រះសនរះខែរ(សអសាយ៤០៖១៩,២០)។

 សោកសអសាយប្ននិយាយថាសនរះគលឺជាគំនិតែល៏្ងីសល្ងើប៉ុសណាណ រះ។គ្មា នរូបតំណាងណាអាច
បគ្ហា ញសអាយសយើងស�ើញថាព្រះជានរណាសនារះស�ើយ។ សអសាយចងស់អាយមនុស្សយល់យ៉ាងចបាស់ថា
គំនិតសនរះ្ិតជាឆកេលួតលីោបំ្ុត។ែូសចនារះសហើយសោកកប៏្នសលើកស�ើងអំ្ីសសចកតាីខែលបសពងៀនថាគ្មា ន
នរណារានា កអ់ាចសពបៀប្្ឹមនឹងព្រះប្នស�ើយ។សតើសហតុអវី?្ីសពោរះព្រះជារា្ច ស់ប្នបសងកេើតសយើងមក។

 សតើែគម្រីសអសាយ៤០៖២៧បគ្ហា ញសយើងយ៉ាងែូចសមតាចអំ្ីគំនិតនិងអារមមាណ៍របស់ពបជាជន
ខែលសអសាយនិយាយជាមលួយ?សតើសយើងរានកំហុសកនាុងការរានគំនិតនិងអារមមាណ៍ែូចគ្នា សនរះយ៉ាងណាខែរ?
_____________________________________________________________________

 ព្រះបន្ូលរបស់ព្រះជារា្ច ស់គលឺជាសារថនសសចកតាីកំសានតាចិតតាខែលពទងប់្នពបទានែល់សអសាយ
សែើម្ី្ តាល់ការលលួងសោមែល់មនុស្សខែលពតរូវការវា។ ស្លែ្រះ សៅស្លខែលសយើងសកើតទុក្ខ សយើង
ហាកែូ់ចរានគំនិតពចបូកពចបល់អំ្ីព្រះនិងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទង។់បន្ាបម់កសយើងកប៏្កទ់ឹកចិតតា
ែូចជាយ៉ូបខែរ។ សនារះសហើយជាមូលសហតុខែលព្រះពទង់្ តាល់ឱ្យសយើងនូវព្រះបន្ូលថនការកំសានតាចិតតា និងកតាី
សង្មឹ។
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ប ហ្ា នឹងការថាវ យបងរាំព្រះខក្ងក្ាយ

 ការថាវ យបងរាំព្រះខក្ងក្ាយប្នបំផ្្ញនូវទំនាកទ់ំនងរបស់សយើងជាមលួយព្រះ។សៅស្លខែល
សយើងថាវ យបងរាំព្រះមនិ្ិតសយើងប្នយកអវីស្្សងមកជំនលួសសអាយព្រះវញិ (និក្ខមនំ២០៖៤,៥; សអសាយ
៤២៖៨)។ សហារារបស់ព្រះប្នបរយិាយថាការថាវ យបងរាំព្រះមនិ្ិតសពបៀបប្ននឹង«អំស ើ្្ិតក្ត»់ខ្ង
វ ិ្ ្ញ ណ(សយសររា៣៖៦-៩;សអសសគ្ល១៦៖១៥-១៩)។សៅស្លខែលមនុស្សប្នក្តប់តាីឬពប្ន្ធ
របស់ែ្លួនសនារះវាគលឺជាអំស ើ្្ិតក្តស់ហើយ។អំស ើ្្ិតក្តខ់្ងវ ិ្ ្ញ ណគលឺជាការសប្កពប្ស់ឬសកងពបវញ័្ច 
ែល់ព្រះ។
 សូមអានព្រះគម្រីសអសាយ៤១៖២៩។សតើសអសាយនិយាយអវីែ្រះអំ្ីរូបចរ្ាករ់បស់ព្រះមនិ
្ិត?សតើោក្យសមតារីបស់គ្តរ់ានអត្ថនយ័យ៉ាងណាចំសោរះអនាកផ្្ល់?សតើសហតុអវីប្នជាព្រះបន្ូលសតាី
អំ្ីព្រះខក្ងក្ាយបគ្ហា ញសយើងអំ្ីភា្្ិតរបស់ព្រះទាងំសនារះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ពបជាជនសៅសមយ័ព្រះគម្រីសជឿថា្លួកសគកំ្ុងថាវ យបងរាំព្រះ្ិតសៅស្លខែល្លួកសគសគ្រ្
បូជារូបចរ្ាកខ់ែលតំណាងសអាយព្រះ។ប៉ុខនតាការថាវ យបងរាំខបបសនរះ្ិតជាប្នបំោនបទបញ្ញតតាិទីមលួយ
សហើយ៖«កំុឲ្យរានព្រះឯណាសទៀតសៅចំសោរះអញឲ្យសសារះ»(និក្ខមនំ២០៖៣)។សតើនឹងរានអវីសកើតស�ើង
ពបសិនសបើរាននរណារានា កស់្វើរូបចរ្ាកស់ែើម្តីំណាងសអាយព្រះអងរាសនារះ?សនរះកជ៏ាអវីខែលជនជាតិអុីពសាខអល
ប្នស្វើជាមលួយនឹងកូនសគ្រាសខែរ (និក្ខមនំ៣២៖៤,៥)។បន្ាបម់កព្រះជារា្ច ស់កប៏ែិសស្មនិទទលួល
យករូបចរ្ាកស់នារះស�ើយ។រូបចរ្ាកស់នរះនឹងមនិបគ្ហា ញអំ្ីលក្ខណភៈរបស់ព្រះស�ើយ។គ្មា ននរណារានា ក់
ែឹង្ីវ ិ្ ីបសងកេើតអវីមលួយខែលបគ្ហា ញអំ្ីព្រះស�ើយ(សចាទិយកថា៤៖១៥-១៩)។គ្មា នអវីមលួយអាចបគ្ហា ញ
្ីសិររីុងសរឿងរបស់ព្រះជារា្ច ស់និងព្រះសចសាដែ របស់ពទងប់្នស�ើយ។ែូសចនារះរូបចរ្ាកត់ំណាងព្រះទាងំឡាយ
គលឺ្ិតជាព្រះែថទសហើយ។សៅស្លខែលមនុស្សសគ្រ្ថាវ យបងរាំែល់ព្រះទាងំសនរះសនារះ្លួកសគនឹងបំោន
បទបញ្ញតតាិទីមលួយនិងទី្ីរជាមនិខ្ន។
 រាង្សតារបស់ព្រះជារា្ច ស់គលឺមនិពតរូវការនឹងរូបចរ្ាកអ់វីសនារះសទ។្លួកសគរាន្ន្លឺថនសិររីុងសរឿងរបស់
ពទងស់ៅជាមលួយ្លួកសគសៅកនាុងព្រះវហិារសហើយ។ ែូសចនារះ សៅស្លខែលរាង្សតារបស់ព្រះសគ្រ្បូជារូបចរ្ាក់
សនារះ្លួកសគប្នខបរសចញ្ីព្រះែ៏្ ិត។
 ស្វថ្្ងសនរះកនាុងនាមជាពគីស្បរស័ិទសតើសយើងប្នសគ្រ្បូជាព្រះខក្ងក្ាយអវីែ្រះ?សតើព្រះ
ខក្ងក្ាយទាងំសនរះ្ិប្កនឹងសមើលស�ើញសៅកនាុងព្រះវហិារណាស់ខមនសទ?សតើសហតុអវីប្នជាអនាកគិត
យ៉ាងសនារះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 «មនុស្សជាសពចើនខែលនិយាយថា្លួកសគជាពគីស្ានខតខបរជាសៅបំសរ ើែល់ព្រះែថទខែលមនិខមន
ជាព្រះ្ិតសៅវញិ។ព្រះសយសូ៊វពទងប់្នបសងកេើតសយើងរាល់គ្នា សហើយពទងក់ស៏្វព្រះហឫទយ័សអាយសយើង
ពសឡាញ់ពទងស់ដាយសសាមា រះសមា័ពគនិងចាតទុ់កពទងជ់ាព្រះខែលសំខ្នប់ំ្ុត។អវីខែលកាតប់ន្ថយនូវសសចកតាី
ពសឡាញ់របស់សយើងចំសោរះព្រះជារា្ច ស់គលឺ្ិតជារូបចរ្ាកស់ហើយ។អវីកស៏ដាយខែលរារាងំសយើង្ីការបសពមើ
ព្រះសនារះគលឺជារូបព្រះសហើយ»។ែកពសង់្ ីEllenG.WhiteComments,TheSDABibleCommen-
tary,volume2,pages1011,1012,adapted។



63ថ្្ងសុពក ១៩កុម្ភៈ

ការសិកសាបខន្ថម៖ែកពសង់្ ីEllenG.White,“BeholdYourGod!”inProphetsandKings,pp.
311–321។
 «សៅកនាុងជំនានរ់បស់សោកសអសាយមនុស្សទាងំឡាយមនិប្នសារា ល់ព្រះសទ។្លួកសគរានគំនិត
ែុសឆរាងសតាីអំ្ីព្រះ។សាតាងំប្នស្វើការរបស់វាអស់រយភៈស្លជាយូរណាស់មកសហើយសែើម្សី្វើឱ្យមនុស្ស
គិតថាព្រះអរា្ច ស់ខែលប្នបសងកេើត្លួកសគមកកជ៏ាព្រះខែលប្នបណាតា លសអាយរានអំស ើ្ប្បការរងទុក្ខ
សវទនានិងសសចកតាីស្ាប់្ ងខែរ។សាតាងំប្នសប្កបស ឆ្ោ តមនុស្សមលួយចំនលួនសអាយគិតថាព្រះ្ិតជា
សោរសៅនិងអយុតតាិ្ម។៌មនុស្សទាងំសនរះយល់ថាព្រះកំ្ុងរងច់ាចំាបក់ំហុស្លួកសគសែើម្ឱី្យពទងអ់ាច
នឹងគំហកកំខហងនិងសតាីបសន្ាសែល់សគ។ មនុស្សទាងំសនរះសជឿថាព្រះជារា្ច ស់មនិចងទ់ទលួលយកមនុស្ស
រានប្បសទ។្លួកសគសជឿថាព្រះនឹងសពបើសលសណាមលួយខែលពទងអ់ាចស្វើប្នសែើម្សីគចសវរះ្ីការជលួយ��ែល់
មនុស្សខែលែវរះខ្ត។សាតាងំកប៏្នសប្កពប្ស់មនុស្សអំ្ីពកឹត្យវនិយ័ថនសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះខែល
ពតរូវជាចបាបថ់នសា្ថ នសលួគខ៌ែរ។សាតាងំប្ននិយាយថាពកឹត្យវនិយ័ថនសសចកតាីពសឡាញ់សនរះប្នដាកក់ំណត់
ព្ំខែនថនសសរភីា្របស់មនុស្សសហើយវាគលឺជាបន្ុកែ៏្ ្ងនម់លួយ។មនុស្សពគបរ់ូបគលួរខតរកីរាយសែើម្សីគចសវរះ
្ីចបាបស់នរះ។សាតាងំនិយាយថាមនុស្សមនិអាចសគ្រ្ពកឹត្យវនិយ័ថនសសចកដែីពសឡាញ់ឬបញ្ញតិតាសំខ្ន់
ណាមលួយប្នស�ើយ។សាតាងំកប៏្ននិយាយខែរថាព្រះនឹងដាកស់ទាសអនាកណាខែលបំោនចបាបរ់បស់
ពទង។់សហើយការដាកទ់ណ្ឌ កមមាសនរះមនិយុតតាិ្មស៌នារះសទ»។ែកពសង់្ ីEllenG.White,Prophetsand
Kings,page311,adapted។

សំណលួ រ្ិភាកសា៖
១.ចូរ្ន្យល់សដាយសពបើពប្ស់ោក្យរបស់សោកអនាកអំ្ីព្រះបន្ូលសចញ្ីែព្រះគម្រីសអសាយ៤០៖១២-
៣១។ សូមសរសសរតាមោក្យស្ចនរ៍បស់សោកអនាក។ ចូរសពបើនយ័ជានិមតិតារូបនានាកនាុងសមយ័ទំសនើប
សនរះខែលបគ្ហា ញ្ីអំណាចសចសាតា ថនព្រះរបស់សយើង។ (ជំនលួយ៖ សោកអនាកពបខហលជាចងប់ញ្ចូ លនូវ
ឧទាហរណ៍ថនការរកស�ើញ្ីវទិយាសាង្សតាខែលបគ្ហា ញថាព្រះរបស់សយើង្ិតជាអសា្ច រ្យណាស់)សូមខចក
រខំលកនូវកថាែណ្ឌ ខែលសោកអនាកប្នសរសសរជាមលួយមតិតារលួមថានា ករ់បស់សោកអនាក។
២.សោកសអសាយប្នបរយិាយថាព្រះបន្ូលរបស់ព្រះជារា្ច ស់គលឺស្ថិតសស្ថរជាសរៀងរហូត។ប៉ុខនតាជីវតិរបស់
មនុស្សសយើងវញិគលឺែ្ីណាស់(សអសាយ៤០៖៦-៨)។សតើព្រះបន្ូលទាងំសនរះប្នជលួយ��សោកអនាកមនិសអាយ
ខ្្ចសសចកតាីស្ាបយ៉់ាងែូចសមតាចខែរ?សតើវា្តាល់ឱ្យសោកអនាកនូវសសចកតាីសង្មឹយ៉ាងែូចសមតាចចំសោរះការ
រស់ស�ើងវញិ(យ៉ូប១៩៖២៥-២៧;ដានីខយល៉១២៖២;កូរនិ្ូសទី១១៥៖៥១-៥៧;ខ្សសា�ូនីច
ទី១៤៖១៣-១៨)?ការរស់ស�ើងវញិគលឺជាស្លសវោខែលព្រះនឹងសពប្សមនុស្សស្ាបស់អាយរស់ស�ើងវញិ
សៅស្លខែលពទងយ់ាងមកជាសលើកទី្ីរ។
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អនាកសនសាទមនុស្សតូចៗទាងំពប្ំ្ ីរនាក់

 សតើអវីសៅជាអំណាចថនពករុមតូច? រានពគរូគគ្វ លរានា ករ់បស់ព្រះវហិារសសសវនសែយអាតស់វនទីស្
ភូមភិាគឥសានតាថនពបសទសមុកិសិុកូ សោកប្នពបកាសពប្បស់រាជិករបស់ែ្លួនចំនលួន៦០នាកថ់ា្លួកសគគលួរ
ខតបសងកេើតជាពករុមតូចៗសែើម្ជីលួបពបជំុគ្នា សៅកនាុងសប្តា ហ៍។ពករុមនីមលួយៗគលួរខតរានស ម្ា រះប្វចនាសគ្លសៅ
និងបទចសពមៀងពបចាពំករុមសរៀងៗែ្លួន។គ្តប់្នទទលួលគំនិតសនរះ្ីព្រះវហិារពបចាតំំបន។់សរាជិកស្ញ
វយ័មលួយចំនលួនកប៏្នបសងកេើតពករុមតូចមលួយភ្ាមខែលរានស ម្ា រះថាយ៉ូខសបសដាយសគយល់ថា៖«ចូរសយើង
ស្វើសអាយែូចជាសោកយ៉ូខសប ខែលរានចក្ខុវស័ិយកនាុងការជលួយ��សសង្គ្រា រះអនាកែថទ»។សរាជិកស្ញវយ័
ឯសទៀតកប៏្នបសងកេើតពករុមជាសពចើនខែលរានស ម្ា រះសៅជាអាទិ៍ែូចជា៖  ពករុមអនាកសពោរះពគ្ប់្ ូជថនសសចកតាី
ជំសនឿពករុម្មាដាពករុមមតិតាសរ្ាញ់របស់ព្រះសយសូ៊វសហើយនិងពករុមសាមគរាីភា្កនាុងសសចកតាីជំសនឿ។ពបធាន
នាយកដាឋា នរបស់កុរារកច៏ងប់សងកេើតពករុមមលួយខែរ។នាងប្នពបមូលសកមាងៗចំនលួនពប្ំ្ ីរនាក់និងឪ្ុករាតា យ
របស់្លួកសគខែលខតងខតអសញ្ើញមកចូលរលួមថាវ យបងរាំសៅព្រះវហិារសសសវនសែយអាតស់វនទីស្នលួវ ៉ូថាំ្ ីកូ
កនាុងរែឋាអាល់តាមរ៉ីាសែើម្មីក្ិភាកសាអំ្ីគំនិតសនរះ។សហើយរាតា យសកមាងពបរុសវយ័៨ឆ្នា រំានា កស់ ម្ា រះរ៉ាណូខអល
ប្ន្តាល់្្រះរបស់គ្តស់ពរាបក់ារពបជំុពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ។ពករុមសនរះកព៏តរូវប្នដាកស់ ម្ា រះសអាយថាពករុម
អនាកសនសាទមនុស្ស។
 រានកុរារអាតស់វនទីស្ចំនលួន១៥នាកប់្នចូលរលួមកនាុងការពបជំុសលើកែំបូងសនរះរលួមទាងំកុរារ
៨នាកឯ់សទៀតខែលពតរូវប្នអសញ្ើញសដាយនាយកកុរាររបស់អនាកពសីខអលសាកាវ៉ានស់ចញមក្ីមជ្ឈដាឋា ន
ថនអនាកខែលមនិខមនជាអនាកអាតស់វនទីស្។ សកមាងៗប្ននាគំ្នា អានសរឿងថនព្រះគម្រី។្លួកសគកប៏្នសពចៀង
ចសពមៀងនិងអ្ិសាឋា ន។សៅចុងបញ្ចបថ់នការជលួបជំុគ្នា យ៉ាងយូរសនារះកុរារទាងំឡាយកប៏្នទទលួលទឹក
សូកូឡាស ត្ា ៗមក្ឹកនិងប្នញុាំនំស្្សងៗ្ងខែរ។ពករុមអនាកសនសាទមនុស្សកប៏្នចាបស់្តាើមជលួបជំុគ្នា ជា
សរៀងរាល់សប្តា ហ៍។ កុរារទាងំឡាយកប៏្នចុរះសៅសលួរសុែទុក្ខអនាកជំងលឺសៅតាមមន្ីរស្ទ្យមតាងកនាុងមលួយខែ
សែើម្អី្ិសាឋា នជាមលួយអនាកជំងលឺនិងខចកចាយសសៀវសៅ្សាយែំណឹងល្អរបស់ព្រះវហិារអាតស់វនទីស្ពបចាំ
ឆ្នា ។ំកុរារប្ន្តាល់សភសជ្ភៈស ត្ា ៗនំប័ុងដាកស់ខណតា កនិងឈសីជូនអនាកជំងលឺ្ងខែរ។សដាយសសងកេតស�ើញ
ថាពករុមតូចមលួយសនរះរានសស្ថរភា្សហើយសនារះពករុមតូចសនរះកប៏្នសសពមចខពបក្ាយសៅជាពករុមខអតខវន-
ឆលឺរុ លឺក្ឹប។សពកាយមកសទៀតសកមាងខែលប្នចំសរ ើនវយ័្ំសៅ្លួកសគកប៏្នវវិឌ្ឍែ្លួនសៅជាពករុមផ្តហាវ ញែលឺរ
ក្ឹប។បន្ាប់្ ីមលួយរយភៈស្លសនារះសៅកុរារៗកប៏្នចាបស់្តាើមបសពងៀនព្រះគម្រីែល់សរាជិកពគរួសារ
មតិតាភកតាិនិងអនាកជិតខ្ងរបស់ែ្លួន។ប្អូនពបរុសរ៉ាណូខអលសដាយរានជំនលួយ្ីរាតា យរបស់ែ្លួនគ្តក់ប៏្ន
បសពងៀនព្រះគម្រីែល់ជីតានិងមងីរបស់គ្ត់្ ងខែរ។ថ្្ងមលួយជីតានិងអនាកមងីជាទីពសឡាញ់របស់ប្អូនពបរុស
រ៉ាណូខអលប្នជលួនែំណឹងថា្លួកសគចងស់ៅមន្ីរស្ទ្យជាមលួយនឹងសកមាងៗខែរ។មនិយូរប៉ុនាមា នអនាកទាងំ្ីរ
កប៏្នទទលួលបុណ្យពជមុជទឹក។ឥ�ូវសនរះរ៉ាណូខអលនិងរាតា យរបស់គ្តក់ំ្ុងបសពងៀនព្រះគម្រីែល់
បងប្អូនជីែូនមលួយរានា ក់ខែលរានអាយុ៨ឆ្នា ។ំសហើយសព្្ីសនរះករ៏ានកុរារជាសពចើននាកស់្្សងសទៀតខែល
កំ្ុងខតបសពងៀនព្រះគម្រី។ សនរះនិយាយរលួមទាងំវចិទរ័ខែលរានអាយុ១២ឆ្នា ំនិងរាដែ យរបស់វា្ងខែរខែល
កំ្ុងខតសិកសាជាមលួយមតិតាភកតាិរបស់គ្តអ់ាយុ៨ឆ្នា នំិងបងប្អូនជីែូនមលួយ២នាកស់ទៀត ខែលរានអាយុ៧ឆ្នា ំ
និង៩ឆ្នា ។ំសៅកនាុងឆ្នា ែំំបូងសនរះពករុមអនាកសនសាទមនុស្សប្នែឹកនាមំនុស្ស១២នាកស់អាយប្នទទលួលបុណ្យ
   ពជមុជទឹក។ចំនលួនសនរះគលឺសពចើនជាងោកក់ណាដែ លកនាុងចំសណាមមនុស្ស២០
   នាកខ់ែលប្នទទលួលបុណ្យពជមុជទឹកសៅកនាុងព្រះវហិារកនាុងរយភៈកាលសនារះ។
   «សរឿងសនរះសរប្្កស់អាយស�ើញថាពករុមតូច្ិតជារានឥទ្ធិ្លខ្្ងំណាស់»
   សនរះសបើតាមសមតារីបស់សោកពគរូគគ្វ លពបចាពំ្រះវហិាររានា កខ់ែលរានវយ័៣៤
   ឆ្នា សំ ម្ា រះថាសំាយូខអលអាល់វ៉ារ៉ាែូ(ខែលប្ន្តរូបជាមលួយរ៉ាណូខអល
   ខ្ងសឆវងនិងវុចិទរ័)។«ព្រះសយសូ៊វប្នចាបស់្តាើម្ន័្ធកិច្ចរបស់ពទងជ់ាមលួយ
   ពករុមតូចខែលរានសិស្សខតែប់្ ីរនាកប់៉ុសណាណ រះសហើយព្រះវហិាររបស់សយើង
   ែញាុ ំកក៏ំ្ុងខតសរៀនសូពតតាមពទងខ់ែរសែើម្សីលើកតសមកេើងសិររីុងសរឿងរបស់ព្រះ
   ជារា្ច ស់»។

សរឿងែ្ី
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ចេញចៅបច្រើ និងជួយសច្រ្គ ោះ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ី០ខែកុម្ភៈឆ្នា ២ំ០២១

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សអសាយ៤១;សអសាយ៤២៖១-៧;សអសាយ៤៤៖
២៦-៤៥៖៦;សលវវីនិយ័២៦៖៤០-៤៥;សអសាយ៤៩៖១-១២។

ែចងចា៖ំ«សមើលសនរះខនអនាកបំសរ ើរបស់អញខែលអញទបទ់ល់គជឺាអនាកសពរើសសរ ើសរបស់អញខែលជាទី
រកីរាយែល់ចិតតាអញអញប្នដាកវ់ញិ្ញា ណអញឲ្យសណិ្តសលើពទង់សហើយពទងន់ងឹសំខែងសចញឲ្យពគប់
ទាងំសាសនប៍្នស�ើញសសចកតាយុីតតាធិម»៌(សអសាយ៤២៖១)។

 «មនុស្សជាសពចើនចងស់ៅសលងកខនលែងខែលព្រះសយសូ៊វប្នពបសូតនងិរស់សៅកាលខែលពទង់
ប្នគងស់ៅសលើខែនែសីនរះសៅស�ើយ។្កួសគចងស់ែើរសៅកខនលែងខែលព្រះសយសូ៊វប្នយាងសៅសហើយកច៏ង់
ស�ើញទសនលែខែលជាកខនលែងខែលពទងចូ់លចិតតាបសពងៀន ព្មទាងំចងស់�ើញភនានំងិពរលងភនាខំែលពទងប់្នស�ើញ
ខែរ។ប៉ុខនតាសយើងមនិចាបំ្ចស់ៅណាសាខរត៉កាស្ើណិមឬភូមសិបថានសីោរះសទពបសិនសបើសយើងចងស់ែើរតាម
គនលែងរបស់ព្រះសយសូ៊វសោរះ។ សយើងនងឹរកស�ើញសានា មព្រះប្ទរបស់ព្រះអង្គសៅជាបន់ងឹខពគរបស់អនាករម្ងឺ
កនាុងលំសៅសាថា នរបស់រនពកីពកសៅតាមែងវ ិ្ ែីច៏សងអៀតថនទពីករុងធំៗ នងិសៅពគបទី់កខនលែងខែលមនុស្សពតរូវ
ការកសំានតាចតិតា។ែូសចនារះសហើយសបើសយើងរាល់គ្នា ប្នបំស្ញនូវ្ន័្ធកចិ្ចខែលព្រះសយសូ៊វប្នសធវើសោរះសយើងប្ន
សែើរតាមគនលែងរបស់ពទងស់ហើយ»។ែកពសង់្ ីEllenG.White,TheDesireofAges,page640,
adapted។
 សោកសអសាយប្ន្ណ៌ោអំ្ អីនាកបំសរ ើរបស់ព្រះជារា្ច ស់។ អនាកបសពមើសនរះប្នសខមតាងនូវសសចក្ី
សមត្ាករណុាែូចជាព្រះសយសូ៊វខែរ៖«ពទងន់ងឹមនិផ្តា ចស់ែើមខពតងខែលប្កស់ទកម៏និលតព់បសេរះខែលសៅ
ហុយខែរពទងន់ងឹសធវើឲ្យខភនាកមនុស្សខ្វ កប់្នភលែសឺ�ើងសហើយឲ្យ្កួអនាកខែលអង្គុយសៅកនាុងែងីងតឹប្នសចញ
រចួ្ទី�ុីំឃាងំ»(សអសាយ៤២៖៣,៧)។សតើអនាកបំសរ ើសនរះជានរណា?សតើគ្តស់ធវើអវីខែរ?

សមសរៀនទី៩ ២០-២៦កុម្ភៈ
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មនុស្សខែលប្នសពរើសសរ ើសសចញសៅបសពមើ

 សៅកនាុងែព្រះគម្រីសអសាយ៤១៖៨ព្រះជារា្ច ស់រានព្រះបន្ូលថា៖«ខតឯងឱអុីពសាខអលជា
អនាកបំសរ ើអញសអើយ»។បោ្បម់កសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៤២៖១ព្រះជារា្ច ស់ពទងប់្នខណោអំនាកខែល
ជា«អនាកបំសរ ើរបស់»ពទង។់សតើអនាកបំសរ ើសនរះជាអនាកណា?

 សតើអនាកបំសរ ើសនរះជាសោកយ៉ាកុបខែលជាឪ្ុករបស់រនជាតិអុីពសាខអលខមនសទ?ឬកគ៏្តជ់ា
រនជាតិអុីពសាខអល?សបើមនិែូសចនារះសទសតើគ្តជ់ាអនាកខែលព្រះប្នសពរើសសរ ើសសហើយកព៏តរូវប្នសគសា្គ ល់ថា
ជាព្រះសយសូ៊វសៅកនាុងគម្រីសញ្ញា ្្ីសោរះខមនសទ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សោកសអសាយប្នបរយិាយអំ្ីអនាកបសពមើ្ ីរោកស់ែ្សងគ្នា សៅកនាុងរំ្ូក៤១-៥៣។អនាកបំសរ ើរានា ក់

រានស្្រះថា«អុីពសាខអល»ឬ«យ៉ាកុប»។(សូមអានសអសាយ៤១៖៨;សអសាយ៤៤៖១,២,២១;
សអសាយ៤៥៖៤;និងសអសាយ៤៨៖២០)។ែគម្រីទាងំសនរះបង្ហា ញសយើងថាយ៉ាកុបគឺជានិមតិតារូបតំណាង
សអាយរាសសតាអុីពសាខអលទាងំអស់។ព្រះកប៏្នសធវើឱ្យ«យ៉ាកុបជាប្វបំសរ ើ»របស់ពទង់រានសសរភីា្សចញ្ី
នគរប្ប៊�ូីន(សអសាយ៤៨៖២០)។ែូសចនារះែគម្រីទាងំសនរះកប៏ង្ហា ញសយើងសអាយស�ើញខែរថាយ៉ាកុបគឺ
ជាស្្រះមយួសទៀតសពបើសពរាបសំ់សៅែល់រាសសតាអុីពសាខអល។ឥ�ូវសយើងនឹងសសងកេតសមើលឧទាហរណ៍
សែ្សងសទៀតសៅកនាុងគម្រីសអសាយ។សូមអានែគម្រីសអសាយ៤២៖១;សអសាយ៥០៖១០;សអសាយ៥២៖
១៣;និងសអសាយ៥៣៖១១។សៅកនាុងែទាងំសនរះប្វបសពមើរបស់ព្រះគ្្នស្្រះសោរះសទ។ែំបូងស�ើយ
សោកសអសាយប្នសខមតាងអំ្ីអនាកបំសរ ើសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៤២៖១។សៅកនាុងែសនរះសយើងមនិែឹងថា
សោកសអសាយកំ្ុងនិយាយអំ្ីអនាកណាសទប៉ុខនតា សោកប្នលំអិតខ្មសទៀតអំ្ីប្វបំសរ ើរានា កស់នរះសៅកនាុង
ែបោ្ប។់សពកាយមកសយើងកប៏្នយល់ប្នថាប្វបំសរ ើសនរះគឺជាមនុស្សែ៏្ ិសសសរានា ក។់សោកនឹងែឹកោំ
យ៉ាកុប(ពបជារនអីុពសាខអល)ពត�បម់ករកព្រះវញិ(សអសាយ៤៩៖៥,៦)។ប្វបំសរ ើសនរះនឹងពតរូវសាលែ ប់
ទុកជាយញញាបូជាសពរាបម់នុស្សរានប្បជាសពចើន(សអសាយ៥២៖១៣-៥៣៖១២សូមអានែគម្រីសអសាយ
៤៩៖៥,៦ែងខែរ)។ែូសចនារះប្វបំសរ ើសនរះមនិអាចជារនជាតិអុីពសាខអលស�ើយ។រានា កត់ំណាងសអាយរាសសតា
របស់ព្រះជារា្ច ស់រឯីរានា កស់ទៀតគឺជារូបបុគ្គល្ិតវញិ។

 សតើសហតុអវីប្នជាព្រះជារា្ច ស់សពរើសសរ ើសយកសាសនអ៍ុីពសាខអល? សតើពទងច់ងស់អាយ្ួកសគ
សធវើអវី?សពរាបច់សមលែើយសូមអានសអសាយ៤១៖៨-២០។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះជារា្ច ស់រានព្រះបន្ូលពប្បែ់ល់សាសនអ៍ុីពសាខអលថា្ួកសគនឹងសៅខតជារាសសតារបស់

ព្រះអង្គតសៅត្តិ្ួកសគគឺជាប្វបំសរ ើរបស់ពទង។់«អញប្នសរ ើសឯងមនិខមនសប្រះបងស់ចាលឯងសទ»
(សអសាយ៤១៖៩)។សពកាយមកពទងក់ប៏្នែតាល់នូវសសចកតាីសនយាែអ៏សា្ច រ្យនិងសោរស្ញសៅសដាយករាលែ ងំ
ចិតតាបំែុតែល់សាសនអ៍ុីពសាខអលសៅកនាុងព្រះគម្រីទាងំមូល។ព្រះអង្គប្នរានព្រះបន្ួលថា«កំុឲ្យភយ័
ខ្លែ ចស�ើយែ្តិអញសៅជាមយួនឹងឯងកំុឲ្យពសយុតចិតតាឲ្យសសារះ្ីសពោរះអញជាព្រះថនឯងអញនឹងចំសរ ើន
ករាលែ ងំែល់ឯងសអើអញនឹងរួយ��ឯងសអើអញនឹងពទឯងសដាយថែសាតា ំែសុ៏ចរតិរបស់អញ»(សអសាយ៤១៖
១០)។សាសនអ៍ុីពសាខអលពតរូវខតសខមតាងនូវការសរឿទុកចិតតាសលើព្រះជារា្ច ស់សែើម្រីួយ��សសសង្្គ រះ្ួកសគ។
សសតាចអហ័ាសមនិប្នទុកចិតតាសលើពទងស់ទ។អុីពសាខអលមនិពតរូវទុកចិតតាសលើព្រះែថទនិងរូបសំណាករបស់
ែលែួនែូចជាសាសនែ៍ថទសោរះស�ើយ(សអសាយ៤១៖៧,២១-២៤,២៨,២៩)។
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ប្វបសពមើខែលគ្្នស្្រះ
 
 សូមអានអំ្ីប្វបសពមើ្ ិសសសរបស់ព្រះសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៤២៖១-៧។ ព្រះជារា្ច ស់
ប្នចាកព់្រះវញិ្ញា ណរបស់ពទងម់កសលើមនុស្សរានា កស់នរះសែើម្បីំស្ញកិច្ចការសំខ្ន់ៗ ។សតើព្រះជារា្ច ស់
ពបទាន្ន័្ធកិច្ចអវីែល់ប្វបំសរ ើសនរះ?ចូរសពរើសសរ ើសចសមលែើយខែលលអបំែុត្ីបញី្ខ្ងសពកាម៖
១.ពទងនឹ់ងែតាល់ភា្យុតតាិធមែ៌ល់ជាតិសាសនទ៍ាងំឡាយ។
២.ពទងន់ឹងសសពមចសគ្លសៅរបស់ពទងស់ដាយរាបសានិងស្ងបស់ា្ង ត។់
៣.ពទងគឺ់ជាពគរូបសពងៀន។
៤.ពទងនឹ់ងប្នជាសសចកតាីសញ្ញា រវាងព្រះនិងមនុស្ស។
៥.ពទងន់ឹងែតាល់្នលែឺឬសសចកតាីសង្មឹែល់ពបជារនតាមរយភៈការសពប្សមនុស្សខ្វ កនិ់ងការរសំដារះអនាក
សទាសសអាយរានសសរភីា្។
៦.ពទងជ់ាពគបទ់ាងំអស់ែូចខ្ងសលើ។
 សតើប្វបសពមើរានា កស់នរះបំស្ញ្ន័្ធកិច្ចែូចគ្នា និងបុគ្គលខែលពតរូវប្នបង្ហា ញសដាយ«គល់របស់
អុីសាយ»សៅកនាុងសអសាយ១១៖១ខែរឬសទ?សបើខមនសោរះសតើ្ន័្ធកិច្ចខែល្ួកសគបំស្ញែូចគ្នា យ៉ាងសមតាច
ខែរ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 មហាក្សពតមយួអង្គសៅកនាុងគម្រីសអសាយរំ្ូក១១ប្នសធវើតាមអវីខែលព្រះស្វព្រះទយ័ឱ្យ
ពទងស់ធវើ។ពទងប់្នសខមតាងសអាយពបជាជាតិរបស់ពទងប់្នយល់្ីការែុសនិងពតរូវសហើយប្នរសំដារះ្ួក
អនាកសទាសឱ្យរានសសរភីា្ព្មទាងំប្នបសពងៀន្ួកសគសអាយរានពប្ជាញា ែង។ព្រះអង្គប្នសខមតាងសអាយ
្ួកសគប្នសា្គ ល់ព្រះ។សយើងប្នសិកសារចួមកសហើយថា«គល់»របស់អុីសាយគឺជាបុគ្គលខែលពតរូវប្ន
ចាកស់ពបងតាងំសអាយឬព្រះអង្គសសសង្្គ រះ។ពទងក់រ៏ាននូវសណ្ានែូចគ្នា នឹងទារកែប៏រសុិទ្ធសៅកនាុងែគម្រី
សអសាយ៩៖៦,៧ែងខែរ។ទារកសនរះនឹងោមំកនូវសនតាិភា្ែល់នគររបស់ហលែួងដាវឌី។ពទងក់នឹ៏ង
សខមតាងសអាយពបជារនយល់្ីការែុសនិងពតរូវខែរ (សអសាយ៩៖៧)។ជាការ្ិតណាស់ប្វបំសរ ើសៅកនាុង
បទគម្រីសអសាយ៤២គឺជាព្រះអង្គសសសង្្គ រះសោរះឯង។
 សតើព្រះគម្រីសញ្ញា ្្ីប្នបង្ហា ញសយើងយ៉ាងែូចសមតាចអំ្ីប្វបំសរ ើសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៤២៖
១-៧?សពរាបច់សមលែើយសូមអានរ៉ាថាយ១២៖១៥-២១។
_____________________________________________________________________
 មយួភាគថនបទគម្រីសអសាយរំ្ូក៤២ពតរូវប្នសរសសរសៅកនាុងបទគម្រីរ៉ាថាយ១២។សោក
រ៉ាថាយយល់ថាែគម្រីខែលែកពសងស់ចញ្ីគម្រីសអសាយគឺ្ិតជាបរយិាយអំ្ីព្រះសយសូ៊វជាព្រះរារ-
បុពតាថនព្រះ(សអសាយ៤២៖១;រ៉ាថាយ៣៖១៦,១៧;រ៉ាថាយ១៧៖៥)។្ ន័្ធកិច្ចរបស់អង្គព្រះសយសូ៊វ
គឺពតរូវែឹកោសំាសនអ៍ុីពសាខអលសអាយពត�បម់ករកព្រះវញិ(សអសាយ៤២៖៦;ដានីខយល៉៩៖២៧)។
 សតើព្រះសយសូ៊វនិង្ួកសាវករបស់ពទងប់្នសធវើអវីែលែរះសពរាបម់នុស្ស?្ួកសគប្នរសំដារះមនុស្ស
សចញ្ីការរងទុក្ខនិងការសងកេតស់ងកេិនរបស់អារក្ស(លូកា១០៖១៩)។សពកាយមកព្រះសយសូ៊វពទងប់្ន
សុគតសែើម្សំីសរចនូវកិច្ចព្មសព្ៀងរវាងព្រះនិងរាសសតារបស់ពទង់ (រ៉ាថាយ២៦៖២៨)។ ព្រះសយសូ៊វប្ន
យករយ័រំនរះសលើសាតាងំសៅពតងស់�ើឆ្កេ ង។សាតាងំប្នសកងពបវញ័្ចយកអំណាចពគបព់គងរបស់ខែនែី
សនរះ្ីសោកអដ័ាម(សូមអានយ៉ូហាន១២៖៣១-៣៣)។ប៉ុខន្ព្រះសយសូ៊វប្នែសណតាើ មយកសិទ្ធិពតរួតពតា
សោរះពត�បម់កវញិ។

ថ្្ងចន័្ ២២កុម្ភៈ
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អនាករួយ��សសសង្្គ រះរនជាតិស ើ្សីុ


 សតើសារអវីខែលគួរឱ្យភាញា កស់ែអើលសតាីអំ្ីពគ្អោគតខែលសយើងប្នអានសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ
៤៤៖២៦-៤៥៖៦?
_____________________________________________________________________

 សោកសអសាយប្នបំសរ ើ្ ន័្ធកិច្ចថាវ យព្រះជារា្ច ស់ចាប់្ ីឆ្នា ៧ំ៤៥រហូតែល់់ពបខហលជាែ្ងឆ់្នា ំ
៦៨៥មុនពគិសតាសករារ។ព្រះជារា្ច ស់ប្នពបទានែល់សហារាសអសាយនូវព្រះបន្ូលែរ៏ានអំណាចសតាី
អំ្ីពគ្អោគតនិងអំ្ីសសតាចស ើ្សីុែងខែរ។ែំបូងស�ើយសហារាសអសាយប្ន្ណ៌ោថានឹងរានសមែឹកោំ
ែខ៏្លែ ងំ្ូខករានា កស់លចមក្ីទិសខ្ងសកើតនិងទិសខ្ងសរើង(សអសាយ៤១៖២,៣,២៥)។បោ្បម់ក
សោកកប៏្នសខមតាងថាសនរះជាែំណឹងលអសពរាបព់ករុងសយរូសា�ិមវញិសទ(សអសាយ៤១៖២៧)។សពកាយមក
សហារាសអសាយកប៏្នសរៀបរាបព់ប្បស់យើងសទៀតថាសស្ចស ើ្សីុអង្គសនរះនឹងរានព្រះោមថាសីុរូស។សោក
កប៏្នពប្បស់យើង្ីសរឿងសែ្សងៗខែលព្រះសៅសីុរូសប្នសធវើ។តាម្ិតសៅសហារាសអសាយប្នទស្សនទ៍ាយ
យ៉ាងពតឹមពតរូវថាសសតាចអង្គសនរះពទងនឹ់ងយាងមក្ីខ្ងសរើងនិងខ្ងសកើតថនពសរុកប្ប៊�ូីន។ព្រះប្ទសីុរូស
ប្នទទួលរយ័រំនរះសលើនគរប្ប៊�ូីនសៅឆ្នា ៥ំ៣៩មុនពគិសតាសករារបោ្បម់កព្រះអង្គប្នបសពមើការថាវ យ
ព្រះតាមរយភៈការរសំដារះរនជាតិយូដា្ីពសរុកប្ប៊�ូីន សហើយព្មទាងំប្នអនុញ្ញា តសអាយរនជាតិយូដា
ចាបស់ែតាើមសាថា បោព្រះវហិារសៅពករុងសយរូសា�ិមវញិែងខែរ(អានខអសរ៉ា១)។សរឿងទាងំសនរះប្នសកើតស�ើង
រហូតែល់១៤៦ឆ្នា សំពកាយមកបោ្ប់្ ីសោកសអសាយប្នទទួលមរណភៈភា្សៅនិងមុនស្លខែលសសតាច
សីុរូសចាបយ់កប្ប៊�ូីន។ែូសចនារះការសនរះប្នសរបង្ហា ញសអាយសយើងស�ើញថាព្រះបន្ូលសតាីអំ្ីសសតាច
សីុរូសកនាុងព្រះគម្រីសអសាយប្នទាយទុករិត១៥០ឆ្នា មំុនស្លកំណត។់

 អនាកនិ្ន្ធពបវតតាិសាសសតាជាសពចើនប្នអរះអាងថាព្រះបន្ូលខែលសខមតាងអំ្ ីសសតាចសីុរូសគឺជាសរឿង
ខែលប្នសកើតស�ើង្ិតពប្កែ។កំណតស់ហតុសែ្សងៗរបស់រនជាតិប្ប៊�ូីនកនាុងររ្កាលរបស់សសតាចសីុ
រូសសហើយនិងរប្យការណ៍របស់សសតាចអង្គសនរះព្មទាងំអនាកសរសសរព្រះគម្រីសែ្សងៗសទៀតប្នែតាល់នូវ
ភសតាុតាងយ៉ាងពគបព់គ្ន់(រប្ក្សពតទី២៣៦៖២២,២៣,ខអសរ៉ា១,ដានីខយល៉៥,ដានីខយល៉៦៖២៨;
ដានីខយល៉១០៖១)។សដាយសយាងតាមសក្ខីកម្ទាងំសនរះសហើយសទើបសយើងមនិអាចពបខកកប្នស�ើយ។
ព្រះជារា្ច ស់ប្នពបទានព្រះបន្ូលទាងំសនរះមកែល់សអសាយកនាុងសគ្លបំណងសែើម្ី្ ពងឹងសសចកតាីរំសនឿ
របស់សយើងតាមរយភៈព្រះគម្រីនិងសែើម្បីង្ហា ញថាព្រះពទងព់ជាប្ីស្លអោគតមុននឹងវាសកើតស�ើង។

 សតើសហតុអវីប្នជាព្រះជារា្ច ស់ប្នពបទានសគ្រមង្រែល់សសតាចសីុរូសថាជា «សសតាចខែលព្រះ
ប្នចាកស់ពបងតាងំស�ើង»(សអសាយ៤៥៖១)។
_____________________________________________________________________

 សតើសោកអនាកប្នសសងកេតស�ើញោក្យសហសព្ើរខែលសរសសរថា«ប្នចាកស់ពបងតាងំ» សទ? សយើង
ប្នទទួលោក្យថា«ព្រះខមស្ុស»ីឬ«ព្រះអង្គសសសង្្គ រះ»សចញមកអំ្ីោក្យខតមយួសនរះឯង។សសតាចសីុរូស
ជាសសតាចមយួអង្គខែលនឹងពតរូវយាងមកសៅស្លខ្ងមុែ។ព្រះជារា្ច ស់ប្នចាកស់ពបងតាងំពទងស់អាយមក
រសំដារះរាសសតារបស់ព្រះអង្គសអាយរានសសរភីា្។ប៉ុខនតា សសតាចអង្គសនរះពគ្នខ់តជាព្រះខមស្ុសី្ ិសសសឬជា
អនាកសសសង្្គ រះប៉ុសណាណ រះ្ីសពោរះព្រះអង្គមនិខមនជារនជាតិយូដាសោរះសទ។ពទងប់្នសធវើនូវសរឿងមយួចំនួនខែល
ព្រះអង្គសសសង្្គ រះនឹងសធវើ សហើយពទងនឹ់ងវាយពបហារែល់្ួកខ្្ងំសពតរូវរបស់ព្រះនឹងរួយ��រសំដារះរាសសតារបស់
ព្រះខែលសៅទីពករុងប្ប៊�ូីនសអាយរានសសរភីា្ស�ើងវញិ។យ៉ាងណាមញិសសតាចសីុរូសមនិអាចសពបៀប
សធៀបនឹងព្រះអង្គសសសង្្គ រះខែលនឹងពតរូវយាងមកសោរះប្នស�ើយ ្ីសពោរះពទងម់និប្នសកើតសៅកនាុងរំនូរវង្ស
របស់ហលែួងដាវឌីស�ើយ។ ព្រះបន្ូលខែលខសតាងអំ្ីសរឿងរបស់ព្រះប្ទសីុរូសប្នសខមតាងសអាយសយើងែឹង
ថារានខតព្រះជារា្ច ស់មយួអង្គប៉ុសណាណ រះ ខែលអាចពជាបែឹងនូវសរឿងរ៉ាវអោគតប្ន(សអសាយ៤១៖៤,
២១-២៣,២៦-២៨;សអសាយ៤៤៖២៦)។សពកាយមកព្រះអង្គកប៏្នពតាស់សៅសសតាចសីុរូសសអាយ
ប្នសា្គ ល់ព្រះអង្គពទងស់ដាយផ្្ល់ែងខែរសពោរះពទងប់្នសា្គ ល់ព្រះោមរបស់ព្រះប្តសីុរូសតាងំ្ី
ព្រះអង្គមនិទានព់បសូតមកសមលែរ៉ះ(សអសាយ៤៥៖៣)។
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ក្ីសង្មឹសំរាបស់្លខ្ងមុែ


 ព្រះគម្រីសអសាយប្នសខមតាងថាព្រះពទងព់ជាប្ីពគ្អោគតមុនស្លខែលវាប្នសកើតស�ើង
ែងខែរ។ គម្រីសអសាយប្នសលើកស�ើង្ីោមរបស់ព្រះប្ទសីុរូសរយភៈស្ល១៥០ឆ្នា មំុនស្លខែលសសតាច
អង្គសនរះប្នពបសូតមកសមលែរ៉ះ។ ព្រះបន្ូលែ៏្ ិតសនរះប្នសធវើសអាយមនុស្សមយួចំនួនធំរានភា្ពសឡាងំកាងំ
សដាយសារ្ួកសគមនិចងស់រឿថា ព្រះជារា្ច ស់ប្នពបទាននូវព្រះបន្ូលមកែល់រាសសតារបស់ពទង។់ សហតុសនរះ
សហើយប្នជាមនុស្សទាងំសនរះយល់ថារានបុគ្គលរានា កស់ទៀតខែលរានស្្រះសអសាយសោកកប៏្នរស់
សៅកនាុងរំោនស់ស្ចសីុរូសខែរ។«សោកសអសាយទី្ីរសនរះឯង»គឺជាអនាកខែលប្នសរសសរបទគម្រីសអសាយ
៤០-៦៦។ការយល់ខបបសនរះគឺ្ិតជាសរឿងមនិពតឹមពតរូវសោរះសទ។សៅកនាុងព្រះគម្រីសអសាយទាងំមូលសយើង
មនិស�ើញរានោក្យថា«សអសាយ»ទី្ីរសោរះសទ។សបើសោក្ិតជារានរីវតិខមនចុរះសតើសហតុអវីប្នជា
ព្រះគម្រីមនិប្នពប្បស់យើងអំ្ីសរឿងសនរះ? ែូសចនារះសហើយប្នជាសយើងរកមនិស�ើញនូវភសតាុតាងណាមយួ
កនាុងព្រះគម្រីខែលបញ្្កថ់ារានសហារា្្ីណារានា កប់្នសរសសរបទគម្រីសអសាយខែលសៅសល់បោ្ប់
្ីរំ្ូក៣៩ស�ើយ។

 បទបន្ូលថនគម្រីសអសាយរានលក្ខណភៈែូចគ្នា សៅកនាុងសសៀវសៅទាងំមូលខែលនិយាយអំ្ី
ការទុកចិតតាសលើព្រះនិងសសចកតាីរំសនឿសលើព្រះអង្គសសសង្្គ រះខែលព្រះជារា្ច ស់នឹងចាតស់អាយមក។សោកអនាក
មនិពតរូវសរឿសលើអវីសពរៅ្ីសនរះស�ើយ។្ិតខមនសហើយរានអនាករំោញខ្ងព្រះគម្រីជាសពចើនខែល្ួកសគបក
ពសាយប្នយ៉ាងពតឹមពតរូវសៅស្លខែលសគប្ននិយាយថាបទគម្រីសអសាយរំ្ូក១-៣៩សខមតាងអំ្ី
ពសរុកអាសសស៊ើរ សហើយរំ្ូក៤០រហូតែល់ចុងបញ្ចបថ់នកណ្ឌ គម្រីសអសាយប្នខចងអំ្ីស្លសវោខែល
រាសសតារបស់ព្រះនឹងកាលែ យសៅជាអនាកសទាសសៅនគរប្ប៊�ូីន។សយើងប្នសសងកេតស�ើញថាបទគម្រីសអសាយ
រំ្ូក១៣-១៤និងរំ្ូក៣៩ប្នសខមតាងរចួមកសហើយថារាសសតារបស់ព្រះនឹងពតរូវសគែឹកោសំៅជាស�លែើយ
សៅនគរប្ប៊�ូីន។បទគម្រីសអសាយរំ្ួក១-៣៩ចងប់ង្ហា ញអំ្ីការដាកទ់ណ្ឌ កម្របស់ព្រះរឯីបទ
គម្រីសអសាយរំ្ួក៤០-៦៦ចងស់ខមតាងអំ្ីការលួងសោមកំសានតាចិតតាខែលព្រះប្នពបទានមកែល់រាសសតា
របស់ពទង។់ប៉ុខនតា សៅកនាុងរំ្ូកមុនសនរះព្រះជារា្ច ស់កប៏្នរួយ��សំរាលទុក្ខែល់រាសសតារបស់ពទងែ់ងខែរ។
សហើយសៅកនាុងរំ្ូកបោ្បថ់នសសៀវសៅសនរះ សយើងកប៏្នស�ើញអំ្ីការដាកទ់ណ្ឌ កម្ោស្លអោគតរបស់
ព្រះែល់សាសនយូ៍ដាចំសោរះការង្កសចញ្ីពទង់ (សអសាយ ៤២៖១៨-២៥, សអសាយ ៤៣៖២២-២៨
និងសអសាយ៤៨៖១-១១)។

 អុីពសាខអលប្នរងទុក្ខសវទោសដាយសារអំស ើ្ប្បរបស់ែលែួន។ប៉ុខនតាពបជារនមយួចំនួនមនិប្ន
សប្រះបងស់ចាលកតាីសង្មឹស�ើយ ្ីសពោរះ្ួកសគរានរំសនឿសលើសសចកតាីសនយារបស់ព្រះខែលកិច្ចសនយាទាងំសនរះ
រានខចងសៅកនាុងែគម្រីសលវវីនិយ័ ២៦៖៤០-៤៥។ សូមអានែគម្រីទាងំសនរះសដាយយកចិតតាទុកដាក។់
ឧទាហរណ៍ថាសោកអនាកកំ្ុងសៅរស់កនាុងអំ�ុងស្លខែលនគរប្ប៊�ូីនវាយពបហារពសរុកយូដា។សតើែ
គម្រីទាងំសនរះនឹងែតាល់សសចកតាីសង្មឹែល់អនាកយ៉ាងែូចសមតាច?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សតើចបាបែ់សំ៏ខ្នអ់វីែលែរះ ខែលអនាកប្នស�ើញសៅកនាុងែគម្រីសលវវីនិយ័ ២៦៖៤០-៤៥? សតើព្រះ

អរា្ច ស់រានព្រះបន្ូលយ៉ាងែូចសមតាចសៅកានរ់នជាតិអុីពសាខអលសៅកនាុងែទាងំសោរះ?សតើចបាបែូ់ចគ្នា សនរះ
កំ្ុងសធវើការយ៉ាងែូចសមតាចសៅកនាុងរីវតិរបស់សយើង?
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ប្វបសពមើែរ៏ងទុក្ខខែលយល់្ីអារម្ណ៍�ចឺាបរ់បស់សយើង

 សតើអនាកណាជាប្វបសពមើរបស់ព្រះសៅកនាុងគម្រីសអសាយ៤៩៖១-១២?
_____________________________________________________________________
 ព្រះជារា្ច ស់ពទងប់្នសពរើសសរ ើសប្វបសពមើរានា កស់នរះសហើយប្នដាកស់្្រះសអាយគ្តម់ុនស្ល
ខែលគ្តស់កើតមកសមលែរ៉ះ។ព្រះអង្គប្នសធវើសអាយរាតថ់នអនាកបំសរ ើពទងប់្នែូចជាខែលែដាវែូសចានា រះខែរ។សតើយ៉ាង
ណាសៅ?គ្តន់ឹងសោលនូវោក្យខែល«កាត»់ដាច់្ ីគ្នា ។ប្វបំសរ ើសនរះនឹងសលើកតសមកេើងសិររីុងសរឿងរបស់
ព្រះជារា្ច ស់។ព្រះអង្គនឹងចាតស់ពបើប្វបសពមើសនរះសែើម្ែីឹកោរំាសស្របស់ពទងស់អាយប្នវលិពត�បម់ក
រកពទងវ់ញិ។សៅពគ្សោរះសាសនអ៍ុីពសាខអលនឹងប្នភលែែូឺចជា្នលែឺថ្្ង។្ួកសគនឹងសខមតាងនូវខែនការ
របស់ព្រះកនាុងការរួយ��សសសង្្គ រះមនុស្សសោកសៅសលើខែនែីសនរះ។ប្វបំសរ ើសោរះកនឹ៏ងរួយ��រសំដារះអនាកសទាស
សអាយរានសសរភីា្ខែរ។ែូចខែលសយើងប្នែឹងពសាបម់កសហើយថាប្វបំសរ ើសនរះប្នសធវើនូវសរឿងរ៉ាវជាសពចើន
ពសសែៀងគ្នា នឹងប្វបំសរ ើសៅកនាុងបទគម្រីសអសាយ៤២ែងខែរ។ព្រះគម្រីសញ្ញា ្្ីប្នខចងថាប្វបសពមើ
រូបសនរះគឺជាអង្គព្រះសយសូ៊វពគីស្សនរះឯង។
 សតើប្វបំសរ ើសនរះជាមនុស្សខតមយួនិងអនាកខែលប្នចាកស់ពបងតាងំឬព្រះអង្គសសសង្្គ រះកនាុងព្រះគម្រី
សញ្ញា ្្ីខែរឬសទ?សបើែូសចានា រះខមនសតើសហតុអវីប្នជាព្រះដាកស់្្រះគ្តថ់ា«អុីពសាខអល»(សអសាយ៤៩៖
៣)?
_____________________________________________________________________
 មុនសនរះបនតាិចសយើងប្នសិកសាស�ើញថាមយួភាគថនគម្រីសអសាយសនរះប្វបំសរ ើរបស់ព្រះតំណាង
សអាយរាសសតារបស់ព្រះជារា្ច ស់ឬសាសនអ៍ុីពសាខអល។ប៉ុខនតា សៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៤៩៖៣ស្្រះថា
«អុីពសាខអល»បង្ហា ញសយើង្ីបុគ្គល្ិតពប្កែរានា ក។់ប្វបសពមើសនរះនឹងោរំាសសតារបស់ព្រះពត�បម់ករក
ពទងវ់ញិ (សអសាយ៤៩៖៥)។ប្វបំសរ ើគឺជាោក្យសពបៀបពបែូចសំសៅសៅែល់ខែនការរបស់ព្រះសពរាប់
រាសសតារបស់ពទង។់ខតគួរឱ្យសាតា យណាស់រាសសតារបស់ព្រះមនិប្នសធវើតាមខែនការរបស់ព្រះកនាុងការបសពងៀន
អនាកែថទសទៀតអំ្ីពទងស់ោរះសទ។
 សតើែគម្រីសអសាយ៤៩៖៤,៧ែតាល់្ត័រ៌ាន្្ីអវីែលែរះែល់សយើង?
_____________________________________________________________________
 សយើងប្នែឹងរូចមកសហើយថាកិច្ចការខែលព្រះជារា្ច ស់ប្នពបទានែល់ប្វបំសរ ើពទង់នឹងមនិ
ង្យពសរួលសោរះសទ។សោករានអារម្ណ៍សសាកសៅខែលសោក«ប្នែំពបឹងសធវើជាឥតពបសយារន៍ែញាុ ំ
ប្នបងក់ំឡាងំែញាុ ំសៅទសទៗជាអសារឥតការសហើយរង្វ នរ់បស់ែញាុ ំកស៏ៅនឹងព្រះថនែញាុ ំខែរ»(សអសាយ៤៩៖
៤)។សយើងស�ើញគំនិតែូចគ្នា សនរះសៅកនាុងែគម្រីដានីខយល៉៩៖២៦«អនាកខែលចាកស់ពបងតាងំនឹងពតរូវប្ន
សគសរាលែ ប»់ពទងនឹ់ងពតរូវប្តប់ងរ់ីវតិសៅ។ប៉ុខន្ព្រះទយ័របស់ពទងរ់ានសោរស្ញសៅសដាយសសចកតាីរំសនឿ
ថា៖«សសចកតាីយុតតាិធមខ៌ែលគួរែល់ែញាុ ំ សោរះសៅនឹងព្រះសយហូវ៉ាសហើយរង្វ នរ់បស់ែញាុ ំកស៏ៅនឹងព្រះថនែញាុ ំខែរ»
(សអសាយ៤៩៖៤)។ សោកសអ�ិកមត៉ស់យើរប្ននិយាយថា៖«សអសាយប្នស�ើញប្វបំសរ ើរានា កខ់ែល
ជាមនុស្ស្ិតពប្កែ។ព្រះអង្គរានចិតតាែូចជាមនុស្ស្ិត។ពទងក់ប៏្នពតរូវល្ួងែូចជាសយើងរាល់គ្នា ខែរ។
ពទងប់្នបង្ហា ញអង្គពទងថ់ាជាអនាកខែលនឹងសធវើសអាយរាគ៌្ថនសសចកតាីរំសនឿអាចពបព្ឹតតាសៅប្ន។ពទង់
រានសសចកតាីរំសនឿ្ិតពប្កែចំសោរះអង្គពទង។់ ព្រះអង្គប្នសខមតាងសអាយសយើងែឹង្ីរសបៀបរកសាសសចកតាី
រំសនឿកនាុងពគ្ខែលសសចកតាីសង្មឹពតរូវប្តប់ង។់
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ការសិកសាបខនថាម៖សូមអានEllenG.White’sdescriptionofJesus’healingandteachingminis-
tryin“AtCapernaum,”TheDesireofAges,pp.252–261។
 «សៅស្លខែលសយើងសធវើការរួយ��សសសង្្គ រះមនុស្ស សយើងពតរូវការនូវពប្ជាញា និងរំោញសែ្សងៗ។
ព្រះសយសូ៊វមនិខែលបិទព្រះឱស្របស់ពទងស់�ើយ សៅស្លខែលរនណារានា កច់ងឮ់សសចកតាី្ិតសតាីអំ្ី
ព្រះគម្រីសោរះ។ខតែុ្យសៅវញិពទងរ់ានព្រះបន្ូលសដាយសសចកតាីពសឡាញ់វញិ។ពទងខ់តងខតរានព្រះទយ័
សប្ុរសចំសោរះមនុស្សខែលពទងព់ប្ពស័យការង្រជាមយួនឹងអនាកបសពមើ។ព្រះសយសូ៊វមនិសចរះកំណាញ់និង
សអបស់ែ្ើមចំសោរះអនាកណារានា ក់សហើយពទងក់ម៏និសចរះនិយាយអវីខែលោឱំ្យបុគ្គលណារានា ក�់ចឺាបស់ោរះស�ើយ
សលើកខលងខតពទងរ់ានសហតុែលលអប៉ុសណាណ រះ។ ព្រះអង្គមនិខែលបោ្បបសោថា កបុគ្គលណារានា កស់ដាយសារ
ខត្ួកសគទនស់ែសាយសោរះស�ើយ។ពទងម់និខ្លែ ចនឹងសខមតាងសអាយមនុស្សែឹងថាគឺអំស ើ្ប្បសោរះសទខែល
ោសំអាយសយើងសវទោ។ព្រះសយសូ៊វប្នបសពងៀនមនុស្សសអាយយល់ថាកាលខែលអនាកនិយាយថាែលែួនសរឿ
ែល់ព្រះសហើយខតមនិពបតិបតតាិតាមសទសោរះវាជាការមនិពតឹមពតរូវស�ើយសហើយការខែលគ្្នសសចកតាីរំសនឿ
វញិសោរះវាកជ៏ាសរឿងខែលែុសេ្គងខែរ។ប៉ុខនតាព្រះសយសូ៊វពទងព់្រះកខន្សងសៅស្លខែលព្រះអង្គប្នសតាី
បសោ្សែល់មនុស្ស។ពទងម់និខែលបសពងៀននូវសសចក្ី្ិតកនាុងគម្រីសដាយសពបើោក្យពតសគ្រះសប្រះសប្កស�ើយ
ខតែ្ុយសៅវញិពទងខ់តងខតបង្ហា ញសសចក្ីពសឡាញ់យ៉ាងពជាលសពរៅចំសោរះមនុស្សវញិសពោរះ្ួកសគរាន
តថមលែណាស់សៅកនាុងព្រះសនពតរបស់ពទង។់ពទងរ់ានលក្ខណភៈសម្តតាិសពបៀបប្ននឹងព្រះមហាក្សពតមយួ
អង្គខែលរានទឹកព្រះទយ័សប្ុរសនិងពសឡាញ់ែល់សរារិករារវង្សរបស់ពទងទ់ាងំអស់។ព្រះសយសូ៊វ
ចាតទុ់កបុគ្គលរានា ក់ៗ ជាបុគ្គលខែលពទងព់តរូវរួយ��សសសង្្គ រះ»។ែកពសង់្ ីEllenG.White,Gospel
Workers,page117,adapted។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១.សៅកនាុងថានា កស់រៀនរបស់សោកអនាកសូមអានកថាែណ្ឌ អតថាបទរបស់អនាកពសីខអលលែិនរីថវត៉។៍សតើរានចបាប់
សំខ្នអ់វីែលែរះ ខែលប្នបសពងៀនសោកអនាកអំ្ីរសបៀបខែលព្រះសយសូ៊វពប្ពស័យទាកទ់ងជាមយួអនាកែថទ?
សតើ្ួករំនំុរបស់សោកអនាកប្នអនុវតតាចបាបទ់ាងំសនរះយ៉ាងែូចសមតាច?
២.សតើសោកអនាករានសា្គ ល់បុគ្គលណារានា កខ់ែលរានលក្ខណភៈពសសែៀងគ្នា នឹង«សែើមខពតងខែលប្ក»់
ឬ«ពបសេរះខែលសៅហុយ»ខែរឬសទ(សអសាយ៤២៖៣)?សតើសោកអនាកអាចរួយ��មនុស្សរានា កស់ដាយមនិចាំ
ប្ច់«បំប្ក»់្ួកសគសដាយរសបៀបណាសៅ?សតើសោកអនាកអាចរួយ��្ួកសគឱ្យសា្គ ល់ព្រះជារា្ច ស់ប្នយ៉ាង
ែូចសមតាច?សតើសោកអនាកអាចពប្ប់្ ួកសគឱ្យសធវើអវីែលែរះសែើម្ទីទួលការ្យាប្លនិងរំនួយសោរះ?
៣.បុគ្គលមយួចំនួនសរឿថាអនាកខែលសរសសរព្រះគម្រីសអសាយជាមនុស្ស្ីរោកែុ់សគ្នា ។សតើគំនិតសនរះ
សចញមក្ីណា?គំនិតសនរះសចញ្ីចិតតាខែលសោរស្ញសដាយការសង្សយ័។គំនិតទាងំសនរះមនិអាចទទួល
យកប្ននូវសរឿងខែលព្រះប្នបង្ហា ញែល់សោកសអសាយអំ្ីពគ្អោគតស�ើយ។សតើគំនិតសនរះរានបញ្ហា 
អវីសៅ?សតើសហតុអវីប្នជាសយើងខែលជាពគិស្បរស័ិទពតរូវខតង្កសចញ្ីទស្សនភៈទាងំសនរះ?
៣.កនាុងោមជាសសសវនសែយអាតស់វនទីស្សយើងពតរូវខតបសពងៀនសសចកតាី្ិតរបស់ព្រះែល់អនាកែថទ។សតើ្ួក
រំនំុតំបនអ់ាចបសពងៀនសសចកតាី្ិតទាងំសនរះែល់អនាកែថទសៅកនាុងសហគមនស៍ដាយរសបៀបណាែលែរះ?ទន្ឹម
នឹងសនរះ សតើសយើងអាចសធវើសអាយព្រះវហិារកាលែ យសៅជាកខនលែងែរ៏ានសុវតថាិភា្ខែលមនុស្សអាច្ិភាកសាអំ្ី
សំណួរ្ិប្កៗខែល្ួកសគរានទាកទ់ងនឹងរីវតិសនរះសដាយរសបៀបណា?
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 រានសក្ងពបរុសរានា កអ់ាយុ១០ឆ្នា សំ្្រះថាលូវសីប្នផ្លែ ស់បតាូរទីលំសៅជាមយួឪ្ុករាតា យរបស់
វាសៅកានទី់ពករុងមយួខែលរានស្្រះថាឡាអាផ្តាដាោភាគខ្ងសរើងថនពបសទសកូ�ុំសបៀ។សៅទីសោរះ
គ្្នព្រះវហិារសសសវនសែយអាតស់វនទីស្ស�ើយ។ឪ្ុករ្ាយរបស់បអូនលូវសីចងស់អាយបអូនសៅព្រះវហិារសៅថ្្ង
បរសុិទ្ធ។លូវុសីកច៏ងស់ៅព្រះវហិារណាស់ខែរ។ប៉ុខនតាព្រះវហិារអាតស់វនទីស្រានទីតាងំសថាិតសៅកនាុងពករុង
មយួសទៀតឯសណារះខែលសនរះជាព្រះវហិាររិតបំែុតសហើយ។ស្លសោរះពគរូគង្វ លពបចាតំំបនក់រ៏ានគំនិតមយួ។
សោកប្នរានពបសាសនថ៍ា៖«អនាកគួរខតសបើកែំសណើ រការព្រះវហិារមយួសៅ»។ឪ្ុករបស់លូវសីនិងបអូន
លូវសីស្ញចិតតានិងគំនិតសនរះណាស់។សហើយរាតា យរបស់វាកស៏្ញចិតតាគំនិតសនរះខែរ។ប៉ុខនតាសតើមនុស្សអាច
រួបរំុគ្នា ថាវ យបង្គំព្រះសៅទីណាសៅ? រឯីែ្រះរបស់្ួកសគ្ិតជាតូចស្កសហើយ។ ស្លសោរះឪ្ុកលូវសីកប៏្ន
និយាយថា៖«សហតុអវីប្នជាសយើងមនិសពបើហា្គ រ៉ាសឡានសយើងសៅ?គំនិតសនរះ្ិតជាលអខមន។ហា្គ រ៉ាសឡាន
្ិតជារានទំហំធំជាងែ្រះរបស់សយើង។សលើស្ីសនរះសៅសទៀតសនរះសៅទីសោរះករ៏ានកខនលែងទំសនរពសាបខ់ែរ
្ីសពោរះពគរួសារសយើងមនិទានរ់ានឡានសពបើសៅស�ើយសទ»។ឪ្ុករបស់លូវសីកប៏្នខណោលូំវសីសអាយសៅ
សៅមតិតារមួថានា ក់្ ្ីរបស់វាសអាយមកឯហា្គ រ៉ាសឡានសៅថ្្ងអង្្គ រ សែើម្រីួបពបរំុគ្នា មយួសរ៉ាង។ លូវសីកប៏្ន
ពប្បម់តិតាភកតាិរបស់វាថា៖ «សូមមតិតាទាងំអស់គ្នា អសញ្ើញមកហា្គ រ៉ាសឡានរបស់ែញាុ ំ សែើម្សីាតា បនូ់វអវីខែលគួរ
សអាយចាបអ់ារម្ណ៍ព្មទាងំរានអាហារឆ្្ង ញ់ៗសពរាបញុ់ំសទៀតែង»។្ួកសគកស៏េលែើយថា៖«ពប្កែ
ណាស់្ួកសយើងនឹងមកចូលរមួ!»។ កនាុងថ្្ងអង្្គ រសោរះករ៏ានកុរារចំនួន៣៧ោកខ់ែលរានអាយុចសោលែ រះ្ី
៥សៅ១៤ឆ្នា បំ្នបង្ហា ញែលែួនជាសលើកែំបូង។ បអូនលូវសីប្ននិយាយសៅកានម់តិតាភកតាិតូចៗរបស់ែលែួនសតាីអំ្ី
សារភៈសំខ្នថ់នការរកសាោក្យសនយា។វាប្នអាននូវកម្វធិីខែលព្រះវហិារប្នសរៀបសរៀងស�ើងសតាីអំ្ីគុណ
តថមលែែល៏អរបស់មនុស្ស។ សពកាយចប់្ ីកម្វធិីសៅរាតា យរបស់លូវសីកប៏្នខចករូននូវបខងអមខែលសធវើ្ីអងកេរ
និងទឹកសដារះសគ្សអាយ្ួកសក្ងៗប្នបរសិភាគពគប់ៗ គ្នា ។ បអូនលូវសីកប៏្នអសញ្ើញសក្ងៗទាងំអស់សអាយ
ពត�បម់កវញិសៅសប្តា ហ៍សពកាយសទៀត។រានកូនសក្ងចំនូន៦៥ោកប់្នពត�បម់កវញិ។ទីយានដ្ាន
របស់គ្តស់ៅស្លសនរះមនិអាចដាកម់នុស្សអស់សទ។ែូសចនារះសហើយបីខែសពកាយមកឪ្ុករបស់លូវសីកប៏្ន
សសនាើសៅអាជាញា ធរទីពករុងសអាយប្នែតាល់កខនលែង្្ីមយួសទៀតសពរាប់្ ួកសគប្នរួបពបរំុគ្នា ។ សៅហាវ យពករុង
ប្នស្ញចិតតាស្ញស្លែើមនិងលូវសីណាស់ខែលប្នរួយ��បសពងៀនសក្ងៗទាងំឡាយអំ្ីគុណតថមលែែល៏អរបស់
មនុស្ស។សោកប្នរានពបសាសនថ៍ា៖«អនាកអាចរួបពបរំុគ្នា ប្នសៅសាោពករុងចាស់ប្ន»។សដាយសារ
រានសក្ងៗប្នមកចូលរមួយ៉ាងសន្ធឹកសោ្ធ បស់ោរះឪ្ុករបស់លូវសីកប៏្នសំសរចចិតតាបសងកេើតជាកលែឹបផ្ត-
ហាវ ញឌឺនិងកលែឹបខអតខវន៉ស�ើសរ ើស�ើង។កលែឹបទាងំ្ីរសនរះប្នបខនថាមសអាយរានសរ៉ាងរួបគ្នា សលើស្ីការពបរំុ
ពបចាសំប្តា ហ៍របស់លូវសីសតាីអំ្ីគុណតថមលែរបស់មនុស្ស។ សពកាយមកសទៀតឪ្ុករបស់លូវសីប្នសសងកេត
ស�ើញថារានអាគ្រចាស់មយួែនាងខែលពតរូវប្នសគសប្រះបងស់ចាល សហើយសមើលសៅទំនងជាកខនលែងខែលលអ
ជាងសនរះសោរះគ្តក់ប៏្នសៅរួបនិងអភបិ្លពករុងមតាងសទៀតសែើម្សំុីការអនុញ្ញា តយល់ព្ម្ីគសពរាងសនរះ។
គ្តក់ប៏្នទទួលនូវការអនុមតិ័យល់ព្មសែើម្ផី្លែ ស់បតាូរទីតាងំ្្ី។អភបិ្លពករុងកប៏្នរួយ��ែតាល់នូវ្វកិាមយួ
ោនសបសូ៉សែើម្រីួសរុលកខនលែងសោរះខែរ។៤ខែសពកាយបោ្ប់្ ីពករុមសនរះប្នរួបរំុគ្នា សលើកែំបូងសៅហា្គ -
រ៉ាសឡានសោរះសៅសវោព្ឹកមយួថនខែកកកេដារានសក្ងៗនិងមនុស្សធំចំនួន៧០ោកប់្នពបមូលែតាុ ំគ្នា សៅ
ឯកខនលែងរួសរុល្្ី សែើម្ថីាវ យបង្គំព្រះជាសលើកែំបូង។ លូវសី្ិតជារានភា្សសាមនស្សរកីរាយជាទីបំែុត។
ភាគសពចើនសក្ងៗខែលប្នអសញ្ើញមកចូលរមួសៅកនាុងកម្វធិីសោរះគឺសុទ្ធខតជាសក្ងខែលវាប្នអសញ្ើញសអាយ
   មក។តាងំ្ីហា្គ រ៉ាសឡានសបើកែំសណើ រការសលើកែំបូងរហូតមកែល់ស្វថ្្ង
   សនរះរានរយភៈស្ល៩ខែមកសហើយ។រានសក្ងៗចំនួន៨០ោក់និងមនុស្ស
   ស្ញវយ័ចំនួន២០ោកប់្នចូលរមួថាវ យបង្គំសៅកនាុងមរ្ឈមណ្ឌ លសនរះជា
   សរៀងរាល់ថ្្ងបរសុិទ្ធ។សហើយករ៏ានមនុស្សចំនួន៣៨ោកប់្នទទួលបុណ្យ
   ពរមុរទឹកខែរ។ឥ�ូវសនរះទីពករុងរបស់លូវសីរានព្រះវហិារអាតស់វនទីស្
   សហើយ។«ែញាុ ំ្ិតជារានសសចកតាីអំណរខ្លែ ងំណាស់្ីសពោរះែញាុ ំប្នសរៀនសូពត
   នូវសរឿងរ៉ាវ្្ីៗជាសពចើន»។«សរឿងខែលសំខ្នប់ំែុតសោរះគឺែញាុ ំប្នែឹងថា
   ែញាុ ំអាចអសញ្ើញសក្ងៗសអាយប្នចូលមកកានព់្រះប្ទារបស់ព្រះសយសូ៊វ»
   សនរះសបើតាមសមតារីបស់បអូនពបរុសលូវសី។

សរឿងែលែី
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ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ី៧ខែកុម្ភៈឆ្នា ២ំ០២១

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ សអសាយ ៥០៖៤-១០; សអសាយ ៥២៖១៣-៥៣៖
១២;សអសាយ៥៣៖៣-៩;សអសាយ៥៣៖១០-១២។

ែចងចា៖ំ«ខែពទងព់ែរូវរបសួសោយសពររះអំស ើ្រលំងរបស់សយើងកព៏ែរូវវាយជាំសោយសពររះអំស ើ្ទុច្ចរែិរបស់ 
សយើងសទឯការវាយផ្្ច លខែលនាឲំ្យសយើងប្នជាសមពែីសនារះប្នធ្លា កស់ៅសលើពទង់សហើយសយើងរាល់គ្នា ប្ន 
សពប្សឲ្យជាសោយសារសានា មររំែស់ៅអង្គពទង»់(សអសាយ៥៣៖៥)។
 
 សៅហ្វូកគជឺាពគិសតាសាសនិកចិនមយួរវូប។សោក្ែិជារានចិែតាអាណិែអាសវូរចំសររះជនជាែិ
របស់ែលាួនណាស់ខែលប្នជាបជ់ាទាសករអណតាវូ ងខរ ែសៅទ្បីអាហហ្កិ។សៅហ្វូករានបណំងចងផ់តាល់នវូវសសចកតាី
សង្ឃឹមតាមរយភៈែណំឃឹ ងល្អអំ្ ពី្រះសយស៊វូវែល់ជនជាែចិនិទាងំសនារះ។បែុខនតាសែើសោកអាចសៅជបួ្កួសគ
ប្នសោយវធិណីា?សនារះសោកករ៏ានគនិំែមយួគឺថាសោកនឃឹងលកែ់លាួនរបស់សោកសអាយសៅសធ្ើជាទាសករ 
រយភៈស្លពប្ឆំ្នា ។ំ សពកាយមក សោកកព៏ែរូវប្នសគបញ្វូ នសអាយសៅសធ្ើការកនាុងអណតាវូ ងខរ ែមយួកខនលាងថនែំបន ់
មយួខែលរានស ម្ រះថាសែសមរាែ រាែ។សោកកប៏្នសៅសធ្ើការសៅកនាុងអណតាវូ ងខរ ែសនារះសហើយកប៏្នបសពងៀន
មនុស្សជាសពចើនអំ្ ពី្រះសយស៊វូវខែរ។
 សពកាយមកសៅហ្វូកកប៏្នសាលា បស់ៅ។បែុខនតាមនុស្លខែលសោកអស់ជីវែិសៅសោកកប៏្ននាំ
មនុស្សចនំនួ២០០នាកស់អាយប្នទទលួយកព្រះសយស៊វូវជាព្រះអង្គសសហគ្្គ រះរបស់សគ។សៅហ្វូកគជឺាគំរវូ
មយួែរ៏ានឥទ្ធិ្ លចំសររះអស់អនាកខែលហ៊នលរះបងអ់្ីៗ ពគបយ់ែ ងសែើម្ជីយួ��សសហគ្្គ រះែល់អនាកែថទ។ ជាការ
្ែិណាស់សនរះជាឧទាហរណ៍មយួខែលប្នខសតាងសចញនវូវសសចក្ីពសឡាញ់របស់ព្រះ។ព្រះសយស៊វូវកប៏្ន
កាលា យមកជា«ប្វបំសរ ើ»សែើម្យីងមកជយួ��សសហគ្្គ រះមនុស្សសអាយរចួផុែ្ីទាសករថនអំស ើ្ប្ប(ភលីី្
២៖៧)។ព្រះអង្គប្នយងមកសែើម្ផីតាល់នវូវសសចកតាសីង្ឃឹមែល់រាហសតារបស់ពទង់សហើយនិងរសំោរះ្ កួសគសអាយ
រានសសរភីា្។
 ព្រះគម្រីសអសាយប្នបរយិយពប្បស់យើងអំ្ីសរឿងសនរះរាបរ់យឆ្នា មំនុស្លខែលព្រះសយស៊វូវប្ន 
យងមកសលើខផនែសីនរះសមលាែរះ។សប្តា ហ៍សនរះសយើងនឃឹង្និែិ្យសមើលអ្ីខែលព្រះគម្រីសអសាយប្ននិយយអំ្ ី
ព្រះសយស៊វូវ។
 

សមសរៀនទី១០២៧កុម្ភៈ-៥មនីា
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ប្វបំសរ ើខែលរងទុក្ខ
 
 សវូមអានែគម្រីសអសាយ៥០៖៤-១០។ សែើែព្រះគម្រីទាងំសនរះប្ននិយយអំ្ីអ្ីែលារះ? សែើែ
ទាងំសនរះបគ្ហា ញអនាកយែ ងែវូចសមតាចអំ្ីព្រះសយស៊វូវ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៤៩៖៧ សយើងប្នែឃឹងថាមនុស្សរានការស្អបស់ែ្ើមចសំររះប្វបសពមើ
របស់ព្រះ។«អនាកបំសរ ើរបស់្ួកអនាកខែលពគបព់គង»(សអសាយ៤៩៖៧)។បែុខនតា«បណាតា ក្សពែនឃឹងស�ើញ
សហើយសពកាកឈរស�ើងព្មទាងំ្ួកសៅហ្យខែរសគនឃឹងពកាបថ្ាយបង្គំសោយសពររះព្រះសយហវូវាែ ពទងជ់ា 
ព្រះែស៏សាម រះពែង»់ (សអសាយ៤៩៖៧)។អនាកបសពមើសនរះកជ៏ាពគរូបសពងៀនែសុ៏ភា្រាបសារានា កខ់ែរ។រក្យ
ស្ចនរ៍បស់សោកសធ្ើសអាយអនាកខែលទនស់ែសោយរានកំឡាងំចិែតាស�ើង (សអសាយ៥០៖៤)។មនុស្ស
ទាងំឡាយនឃឹងវាយែំសធ្ើប្បចំសររះអនាកបំសរ ើសនារះ។ សោកនឃឹងពែរូវរងទុក្ខសែើម្នីឃឹងជួយ��សសហគ្្គ រះែល់មនុស្ស
រានប្ប។
 ការរងទុក្ខសនរះ្ិែជាសធ្ើសអាយសយើងស្អបស់ែ្ើមណាស់។យែ ងណាមញិសៅជិែបវូរ៌ា ពបសទស
កនាុងសមយ័ព្រះគម្រីកិែ្ិយស្ិែជាសរឿងខែលសំខានណ់ាស់។ពបសិនសបើជនណារានា កប់្នសជរពបរា្
ែល់ជនរានា កស់ទៀែសនារះអនាកខែលពែរូវប្នសគសជរពបរា្នឃឹង្យាយមសធ្ើឱ្យជនសនារះឈចឺាបវ់ញិ។
 សសតាចោវឌីប្នវាយពបហរនិងសប្សសរា្អ ែែល់ពសរុកអាមំែវូន (សំាយវូខអលទី២១០៖១-១២)។ 
សែើសហែុអ្ី?្ីសពររះសសតាចអាមំែវូន«ប្នចាបស់មទ័្ របស់ោវឌីសហើយសការ្ុកចគ្កា សគ១ចំសហៀងកក៏ាែ់
អាវសគផ្តា ចខ់ផនាកខាងសពកាមសៅពែឃឹមគវូ្ រចួខលងឲ្យសៅវញិ» (សំាយវូខអលទី២១០៖៤)។បែុខនតាសវូម
ពកស�កសមើលនវូវអ្ីខែលប្នសកើែស�ើងសៅស្លខែលមនុស្សប្នវាយសធ្ើប្បែល់អនាកបំសរ ើសនារះកនាុងបទ
គម្រីសអសាយ៥០។្ ួកសគប្នវាយសធ្ើប្បនិងែកសរាម្ុកចគ្កា របស់សោកព្មទាងំប្នសសាតា រះទឃឹករាែ់
ោកស់ោកខ្មសទៀែផង។ប្វបំសរ ើសនរះគឺជាសសតាចសលើអស់ទាងំសសតាចនានា (សពបៀបសធៀបសអសាយ៩៖៦, 
៧និងសអសាយ១១៖១-១៦)។ពទងគឺ់ជាព្រះអង្គសសហគ្្គ រះរបស់សោកីយទ៍ាងំមវូល។ពទងប់្នពគបព់គង 
សលើរបស់ស្្សារស្ើសៅសលើថផទៃសម�និងខផនែីផង។ ខែពទងម់និប្នជួយ��សសហគ្្គ រះព្រះអង្គពទងស់�ើយ។ 
សនរះជាសរឿងែច៏ខមលាកណាស់។មនុស្សទាងំឡាយ្ិប្កនឃឹងសជឿថាវាជាការ្ិែណាស់។សៅស្លខែល
ព្រះសយស៊វូវពទងប់្នជាបស់ៅសលើសឈើឆ្កា ងសមែឃឹកនាទំាងំឡាយប្នសសើចចំអកនិនាទៃ សអាយពទង។់្ួកសគ 
ប្នសរលរក្យ�ក�ឺយសអាយពទងថ់ា៖ «សបើវាជាព្រះពគីសទៃ ជាអនាកសរ ើសតាងំរបស់ព្រះខមន សនារះឲ្យវា 
ជួយ��សសហគ្្គ រះែលាួនវាសៅ?»(លវូកា២៣៖៣៥)។«សបើសិនណាវាជាសសតាចសាសនអ៍ុីពសាខអលខមនចវូរឲ្យ
វាចុរះ្ីសឈើឆ្កា ងមកសនារះសយើងនឃឹងសជឿែល់វា»(រាែ ថាយ២៧៖៤២)។
 សវូមអានែគម្រីសអសាយ៥០៖៤-១០។ ចវូរសធ្ើបញី្ថនចបាបសំ់ខាន់ៗ ខែលអនាកប្នស�ើញ
សៅកនាុងែទាងំសនរះ។សែើសយើងអាចបគ្ហា ញចបាបទ់ាងំសនរះសៅកនាុងជីវែិរបស់សយើងយែ ងែវូចសមតាច?សែើអនាកអាច
អនុវែតាវាសោយផ្ទៃ ល់សោយរសបៀបណា?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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កំណា្្យសតាីអំ្ីអនាកបសពមើខែលរងទុក្ខ

 ែគម្រីសអសាយ៥២៖១៣-៥៣៖១២ ពែរូវប្នសគសា្គ ល់ថាជាកំណា្្យសតាីអំ្ី «អនាកបំសរ ើរង
ទុក្ខ»។ កំណា្្យសនរះប្នបគ្ហា ញសយើងអំ្ី្ន័្ធកិច្ចែធ៏្ងនធ់្ងររបស់ព្រះកនាុងការជួយ��សសហគ្្គ រះមនុស្ស្ីអំស ើ្ប្ប។ 
មុនសនរះព្រះគម្រីសអសាយប្នបរយិយពប្បស់យើងអំ្ីសរឿងមយួចំនួនខែលនឃឹងពែរូវសកើែស�ើងចំសររះព្រះអង្គ
សសហគ្្គ រះ។សយើងកប៏្នពជាបែលារះរចួមកសហើយអំ្ីខបបខផនខែលពទងន់ឃឹងពែរូវពបសវូែមក(សអសាយ៧៖១៤)។
សយើងប្នស�ើញថា ព្រះអង្គសសហគ្្គ រះនឃឹងយងមកពបសវូែជាបុពតារបស់ហលាវូងោវឌីនាស្លអនាគែ (សអសាយ 
៩៖៦,៧)។ ព្រះអង្គសសហគ្្គ រះពទងន់ឃឹងែឃឹកនាសំាសនអ៍ុីពសាខអលសអាយប្នវលិពែ�បម់ករកព្រះវញិ សហើយ 
ពទងន់ឃឹងចសពមើនករាលា ងំែល់សគ (សអសាយ ១១៖១-១៦)។ ពទងន់ឃឹងបញ្ចបន់វូវការរងទុក្ខសវទនារបស់រាហសតា
របស់ពទង់ (សអសាយ៤២៖១-៧)។ ពទងន់ឃឹងសសពមចនវូវសសចកតាីខែលពែឃឹមពែរូវនិងយុែតាិធម៌ា។បែុខនតា ព្រះអង្គ
សសហគ្្គ រះពែរូវខែរងទុក្ខមុនស្លខែលពទងព់ែរូវទទួលនវូវសិរលី្អ(សអសាយ៤៩៖១-១២;សអសាយ៥០៖៦-
១០)។កំណា្្យខែលនិយយអំ្ីអនាកបសពមើខែលពែរូវរងទុក្ខនិងបគ្ហា ញសយើងសអាយស�ើញថាសែើព្រះអង្គ
សសហគ្្គ រះនឃឹងពែរូវរងទុក្ខយែ ងណាចំសររះអំស ើ្ប្បរបស់សយើង។ 
 សវូមអានែព្រះគម្រីទាងំសនរះសៅកនាុងកថាែណ្ឌ ខាងសលើមតាងសទៀែ។សែើ្ួកវាប្នពប្បស់យើងយែ ង
ែវូចសមតាចអំ្ីព្រះសយស៊វូវខែលជាព្រះអង្គសសហគ្្គ រះ? សែើ្ួកវាជួយ��សយើងឱ្យសពែៀមែលាួនសពរាបអ់្ីខែលកំ្ុងសកើែ
ស�ើងសៅបទគម្រីសអសាយ៥២និងសអសាយ៥៣យែ ងែវូចសមតាច?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ែគម្រីសអសាយ៥២៖១៣-៥៣៖១សធ្ើឱ្យសយើងសពែៀមែលាួនជាសពសចសពរាបក់ំណា្្យសនរះ។
ែគម្រីទាងំសនរះពប្បស់យើងថាអនាកបំសរ ើនឃឹងប្នទទួលនវូវសិរលី្អ។បែុខនតា ែំបវូងពទងន់ឃឹងពែរូវរងទុក្ខជាខាលា ងំ។
ការរងទុក្ខរបស់ពទងន់ឃឹងផ្លា ស់បតាវូរលក្ខណភៈរបស់ពទង។់ មនុស្សខែលសា្គ ល់ពទងន់ឃឹងមនិសជឿថាសនារះជាពទង់
សទ។ែគម្រីសអសាយ៥៣៖២,៣សផតាើមសសចកតាីស�ើងសោយបរយិយពប្បស់យើងអំ្ីទីកខនលាងខែលអនាកបសពមើ 
សនារះមក។ពទងស់មើលសៅគ្ម នភា្សគ្ហា ឬពសស់សា្អ ែសនារះសទបែុខនតាសាមញ្ញបែុសណាណ រះ។មនិយវូរបែុនាម នពទង ់
នឃឹងពែរូវសសាយសសាក។មនុស្សនឃឹងសលើកគ្នា សែើម្ទីាស់នឃឹងពទង។់ែគម្រីសអសាយ៥៣៖៤-៦ប្ន្ន្យល់ថា 
អនាកបសពមើរវូបសនរះកំ្ុងទទួលទណ្ឌ កមមជួសសយើងរាល់គ្នា ។ ពទងទ់ទួលទណ្ឌ កមមជួសសយើងរាល់គ្នា  សែើម្ី
សអាយសយើងរាល់គ្នា ប្នជាស�ើង។ែគម្រីសអសាយ៥៣៖៧-៩ប្នបរយិយពប្បស់យើងថាអនាកបសពមើ
ខែលឥែរានសទាសសនរះប្នសុគែសៅ។សៅកនាុងែព្រះគម្រីសអសាយ៥៣៖១០-១២អនាកបសពមើប្នទទួល 
រគ្្ន់និងកិែតាិយសរបស់គ្ែ។់សយើងប្នែឃឹងថាព្រះអង្គប្នសុគែសោយសារខែសនរះជាខផនការរបស់
ព្រះសែើម្ជីួយ��សសហគ្្គ រះមនុស្សរានប្ប។
 សវូមសពបៀបសធៀបកំណា្្យមយួសនរះកនាុងែគម្រីសអសាយ ៥២៖១៣-៥៣៖១២ សៅនឃឹងែព្រះគម្រី 
ភលីី្២៖៥-១១។សៅកនាុងែគម្រីភលីី្២៖៥-១១សយើងស�ើញថាព្រះសយស៊វូវពទងជ់ាព្រះបែុខនតា ពទង ់
ប្នកាលា យមកជាមនុស្សរានប្ប។ព្រះទយ័របស់ព្រះអង្គគឺគ្ម ននវូវភា្អំនួែសនារះសទ។ពទងប់្នសពជើស
សរ ើសសុគែសៅសលើសឈើឆ្កា ង។ការជាបឆ់្កា ងគឺជាវធិីសរាលា បម់នុស្សមយួខបបខែលសោរសៅថព្ថផ្សបំផុែ
សៅជំនានព់្រះសយស៊វូវ។សពកាយមកព្រះជារា្ច ស់ពទងប់្នសលើកែសមកាើងព្រះសយស៊វូវសអាយែ្ស់ស�ើង។សនារះ 
សហើយជាមវូលសហែុខែលមនុស្សពគបគ់្នា គួរខែទទួលយកព្រះសយស៊វូវជាព្រះអរា្ច ស់ (សវូមសពបៀបសធៀបែគម្រី
សអសាយ៤៩៖៧)។
 សវូមអានែគម្រីសអសាយ៥២៖១៣-៥៣៖១២។ចវូរសរសសរនវូវអ្ីពគបយ់ែ ងខែលកំណា្្យ
សនរះប្នសលើកស�ើងសតាីអំ្ីការខែលព្រះសយស៊វូវប្នសធ្ើសពរាបស់យើង។សែើសសចកតាីទាងំសនរះរានសារភៈសំខាន់
បែុនណាសពរាបស់យើងរាល់គ្នា ?

ថ្្ងចន័ទៃ ១មនីា
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សែើអនាកណាប្នសជឿ?

 សៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៥២៖១៣អនាកបំសរ ើរបស់ព្រះប្នទទួលកិែតាិយសនិងសិររីុងសរឿងយែ ង 
ឧែតាមថពកខលង។បែុខនតាសៅកនាុងែបនាទៃ បស់យើងប្នស�ើញថាអនាកបសពមើរបស់ព្រះពែរូវទទួលរងទុក្ខជាខាលា ងំ
ថពកខលងរហវូែែល់គ្ម នអនាកណាអាចសមើលព្រះភហ័កតាពទងស់ា្គ ល់ស�ើយ។ព្រះគម្រីសញ្្ញ ្មីប្ន្ណ៌ា នាអំ្ី
ការឈចឺាបខ់ែលព្រះសយស៊វូវទទួលរង។ ការឈចឺាបទ់ាងំសនរះប្នបណាតា លសអាយបែរះរល់ែល់រវូបរាងកាយ 
របស់ព្រះសយស៊វូវ។ព្រះសយស៊វូវពែរូវប្នសគវាយែំនិងបង្ខិែបង្ខំឱ្យរកភ់ងួបនាលា ។ព្រះអង្គកព៏ែរូវសគសប្រះខែក
សគ្លភ្ាបន់ឃឹងសឈើឆ្កា ង។ សហើយអ្ីខែលប្នផ្លា ស់បតាវូរលក្ខណភៈរបស់ពទងប់ំផុែសនារះគឺប្បរបស់សយើងសនរះ 
ឯង។ ព្រះជារា្ច ស់ប្នផទៃុកនវូវអំស ើ្ប្បរបស់សយើងរាល់គ្នា សៅសលើអង្គព្រះសយស៊វូវ។ ព្រះមនិប្នបសងកាើែសយើង 
រាល់គ្នា មកសអាយសធ្ើប្បសនារះស�ើយ។អំស ើ្ប្បមនិខមនជាសរឿងធមមជាែិសនារះសទ។ សនារះសហើយជាមវូលសហែុ
ខែលអំស ើ្ប្បរបស់សយើងសធ្ើសអាយព្រះសយស៊វូវខលងរានភា្ជាមនុស្ស។
 សវូមសពបៀបសធៀបសរឿងសតាីអំ្ីព្រះសយស៊វូវនិងសរឿងរបស់សោកយែវូប។ សោកយែវូបប្នប្ែប់ងព់ទ្្យ 
សម្ែតាិកិែតាិយសនិងអំណាចរបស់គ្ែទ់ាងំអស់ភាលា មៗ។បនាទៃ បម់កគ្ែក់ប៏្នអង្គុយពបឡាកស់ផរះសៅ
សលើែី។គ្ែស់កាសែំសៅរបស់គ្ែជ់ាមយួបំខណកឆ្នា ងំខែលប្កខ់បក(យែវូប១,២)។សោកយែវូបប្ន
ផ្លា ស់បតាវូរសពចើនណាស់។មែិ្សរាលា ញ់របស់គ្ែស់មើលមនិែឃឹងថាគ្ែជ់ានរណាសនារះសទស្ល្ួកសគជួបគ្ែ់
ជាសលើកែំបវូង(យែវូប២៖១២)។សំណួរសួរថាសែើសហែុអ្ីប្នជាយែវូបពែរូវរងទុក្ខ?សែើសហែុអ្ីប្នជាព្រះអង្គ
សសហគ្្គ រះពែរូវរងទុក្ខ?សោកយែវូបមនិប្នសធ្ើអ្ីែុសសទសហើយព្រះសយស៊វូវកម៏និប្នសធ្ើអ្ីែុសខែរ។អនាក
ទាងំ្ីរជាជនខែលគ្ម នកំហុសទាល់ខែសសារះ។សែើសហែុអ្ីប្នជា្ួកសគរងទុក្ខ?
 សវូមអានមតាងសទៀែកនាុងែគម្រីសអសាយ៥២៖១៣-៥៣៖១២។សវូមសរសសរនវូវឧទាហរណ៍
ទាងំអស់សចញ្ីែទាងំសនរះខែលនិយយសរៀបរាបអ់ំ្ីមនុស្សសលាវូែពែងព់ែរូវរងទុក្ខជំនួសមនុស្សខែលរាន
សទាស។សែើគំនិែសនរះបសពងៀនសយើងែវូចសមតាចែលារះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សវូមពកស�កសមើលនវូវសំណួរសផ្សងៗសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៥៣៖១។ សយើងពែរូវប្នសំុសអាយ 

សជឿនវូវអ្ីខែលគ្ម ននរណារានា កគិ់ែថាអាចសធ្ើសៅប្នស�ើយ។បែុខនតា្ួកសគកប៏គ្ហា ញសយើងផងខែរថាព្រះ 
ជារា្ច ស់សខមតាងនវូវឫទា្ធ នុភា្របស់ពទងែ់ល់អស់អនាកណាខែលសជឿសលើព្រះបនទៃួលរបស់ពទង់(សវូមសពបៀប
សធៀបនឃឹងែគម្រីសអសាយ៥២៖១០)។សែើសោកអនាកចងប់្នសសហគ្្គ រះសោយសារព្រះខែរឬសទ?ែវូសចនារះ
ចវូរសជឿសលើព្រះបនទៃវូលរបស់ពទងចុ់រះ។

 សវូមពកស�កសមើលែគម្រីសអសាយ៥៣៖៦សោយយកចិែតាទុកោក។់សែើរានព្រះបនទៃវូលអ្ីែលារះ
សំរាបស់យើងសៅកនាុងែសនរះ? សែើែគម្រីទាងំសនរះប្នរានបនទៃវូលែវូចសមតាចសៅកានស់ោកអនាកផ្ទៃ ល់? សោកអនាក
ពបខហលជាប្នសធ្ើប្បឬែកខានមនិប្នសធ្ើសរឿងខែលពែឃឹមពែរូវកាល្ីមុន។ សែើែគម្រីសនរះប្នផតាល់សអាយ 
សោកអនាកនវូវសសចកតាីសង្ឃឹមយែ ងែវូចសមតាច?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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មនុស្សខែល្ិប្កជួយ��សសហគ្្គ រះ

 មនុស្សមយួចំនួនមនិខែលគិែថាប្វបំសរ ើខែលរងទុក្ខគឺជានរណារានា កខ់ែល្ិសសសសនារះស�ើយ។ 
្ួកសគស្អបព់ទង់ (សអសាយ៥៣៖២,៣)។កណ្ឌ គម្រីសអសាយប្នបគ្ហា ញសយើង្ីមវូលសហែុខែលសយើង
រាល់គ្នា គួរខែពសឡាញ់ពទង។់ប្វបំសរ ើគឺជាបុពែែវូចមយួខែលប្នពបសវូែមកសពរាបស់យើងរាល់គ្នា ។ពទង់
គឺជារា្ច ស់ថនសនតាិភា្។ខមនសហើយមនុស្សសផ្សងសទៀែប្នស្អបព់ទងខ់មន។បែុខនតាសយើងរាល់គ្នា ែឃឹងថាពទង់
ជាអនាកណា។
 រានអនាកែលារះប្ននិយយថា«សយើងប្នជួបសពែរូវរបស់សយើងសហើយ។ឯខាម ងំសពែរូវរបស់សយើង
សនារះគឺជាែលាួនសយើងសនរះឯង»។ប្វបសពមើមនិខមនជាបុគ្គលែំបវូងខែលពែរូវប្នសគស្អបស់នារះស�ើយ។ពទងម់និ 
ខមនជាបុគ្គលទីមយួខែលរងទុក្ខសនារះសទ។សស្ចោវឌីកព៏ែរូវប្នសគស្អបស់ែ្ើមខែរ។ពទងប់្នរងទុក្ខសៅស្ល
ខែលពទងប់្នរែស់ភៀសព្រះកាយសចញ្ីអាបស់ា�ំមបុពតារបស់ពទង់ (សំាយវូខអលទី២ ១៥៖៣០)។ បែុខនតា 
ប្វបសពមើមនិខែលប្នសធ្ើអ្ីមយួខែលនាសំអាយព្រះអង្គពទងរ់ានការឈចឺាបែ់លាួនឯងស�ើយ។ ការរងទុក្ខ
របស់ពទងម់និខមនបណាតា លមក្ីអំស ើ្ប្បរបស់ពទងស់ទ។អនាកបសពមើមនិប្នរងទុក្ខសពរាបប់ុគ្គលខែរានា ក់
សនារះសទ។ «ព្រះសយហវូវាែប្នទរាលា កអ់ំស ើ្ទុច្ចរែិរបស់សយើងទាងំអស់គ្នា សៅសលើពទង»់ (សអសាយ ៥៣៖៦)។
សែើសហែុអ្ីប្នជាប្វបំសរ ើប្នសពជើសសរ ើសរងទុក្ខ?្ីសពររះពទងព់សឡាញ់សយើងរាល់គ្នា ។ពទងប់្នសពជើស
សរ ើសជួយ��សសហគ្្គ រះែល់អស់អនាកខែលគួរខែសាលា ប។់
 បែុខនតាមនុស្សមយួចំនួនមនិប្នយល់្ីសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះឬសហែុផលថនការរងទុក្ខ
របស់ពទងស់នារះសទ។្ួកសគគិែថាអនាកបំសរ ើរវូបសនរះប្នរងទុក្ខសោយសារ«ព្រះប្នោកទ់ណ្ឌ កមមែល់ពទង»់ 
(សអសាយ៥៣៖៤)។ែវូចគ្នា សនរះខែរមែិតាភកតាិរបស់សោកយែវូបប្នគិែថាយែវូបពប្កែជាប្នសធ្ើអ្ីមយួខែល 
ែុសឆ្គងសហើយសទើបប្នជាគ្ែព់ែរូវរងទុក្ខខបបសនរះ។ ្ួកសាវករបស់ព្រះសយស៊វូវកប៏្នគិែែវូចគ្នា ខែរចំសររះ 
បុរសខ្ាករ់ានា ក។់សហែុសនរះសហើយប្នជា្ួកសគសួរព្រះសយស៊វូវថា៖«សែើបុរសសនរះសកើែមកខ្ាកស់ោយសារ
គ្ែប់្នសធ្ើប្បខមនសទ?ឬកឪ៏្ុករាតា យរបស់គ្ែប់្នសធ្ើប្ប?»(យែវូហន៩៖២)។មនុស្សខែលប្ន
ស�ើញព្រះសយស៊វូវសៅសលើសឈើឆ្កា ង្ួកសគប្នគិែមនិល្អទាល់ខែសសារះអំ្ីពទង។់្ួកសគប្នចងចារំក្យ
របស់សោកមែវូសសខែលថា៖«ែ្ែិអនាកណាខែលពែរូវ្្ួយរ សនារះជាអនាកខែលពែរូវព្រះោកប់ណាតា សាសហើយ»
(សចាទិយកថា២១៖២៣)។សវូមសពបៀបសធៀបែសនរះសៅនឃឹងែគម្រីជនគណនា២៥៖៤។
 អ្ីពគបយ់ែ ងខែលសកើែស�ើងចំសររះព្រះសយស៊វូវគឺជាខផនាកមយួថនខផនការរបស់ព្រះសែើម្ជីួយ��
សសហគ្្គ រះមនុស្សរានប្ប។«ព្រះពគីសទៃពទងប់្នសោរះសយើងរាល់គ្នា ឲ្យរចួ្ីសសចកតាីបណាតា សារបស់ពកឃឹែ្យ- 
វនិយ័ សោយពទងព់ែរូវបណាតា សាជំនួសសយើងរាល់គ្នា  ែ្ែិរានសសចកតាីខចងទុកមកថា «ពែរូវបណាតា សាសហើយ
អនាកណាខែលពែរូវ្្ួយរសៅសលើសឈើ» (កាឡាទី៣៖១៣)។ «ែ្ែិឯព្រះអង្គ ខែលមនិប្នសា្គ ល់ប្បសសារះ 
សនារះពទងប់្នសធ្ើឲ្យពែ�បជ់ាែួប្ប ជំនួសសយើងរាល់គ្នា វញិ សែើម្ឲី្យសយើងរាល់គ្នា ប្នពែ�បស់ៅជាសសចកតាី
សុចរែិរបស់ព្រះសោយនវូវព្រះអង្គសនារះឯង»(កវូរនិ វ្ូសទី២៥៖២១)។
 «សវូមពកស�កសមើលសៅឯែថមលាខែលព្រះពទងប់្នសពប្សសោរះសយើង។ចវូរសមើលសៅឯសលើសឈើឆ្កា ង 
និងអនាកខែលពែរូវ្្ួយរសៅទីសនារះ។ សវូមពកស�កសមើលព្រះហសតារបស់ពទងខ់ែលពែរូវប្នចាកទ់មលាុរះសោយខែក 
សគ្ល។សវូមពកស�កសមើលព្រះប្ទារបស់ពទងខ់ែលពែរូវប្នសគែំខែកសគ្លជាបន់ឃឹងសែើមសឈើ។ព្រះសយស៊វូវ 
ប្នយកអំស ើ្ប្បរបស់សយើងមកោកស់ៅសលើរវូបអង្គរបស់ពទង។់ការរងទុក្ខនិងការឈចឺាបរ់បស់ពទងគ់ឺ
ជាថ្លាខែលព្រះប្នចំណាយសែើម្ជីួយ��សសហគ្្គ រះសយើងរាល់គ្នា »។ែកពសង់្ ីEllenG.White,God’s
AmazingGrace,page172,adapted។
 សវូមពកស�កសមើលថាសែើព្រះជារា្ច ស់ពែរូវចំណាយអស់បែុនាម នសែើម្ជីួយ��សសហគ្្គ រះសយើង?សែើសរឿង
សនរះប្នពប្បស់យើងយែ ងែវូចសមតាចអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទង?់
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ែគ្្យខែលផ្លា ស់បតាវូរជីវែិជាសរៀងរហវូែ

 សែើអនាកយល់អំ្ីែសនរះយែ ងែវូចសមតាច៖អនាកបំសរ ើប្នថ្ាយអង្គពទងទុ់ក«ជាែគ្្យសពរាបស់ោរះ 
ប្ប»(សអសាយ៥៣៖១០)?
_____________________________________________________________________
 សៅកនាុងភាសាសហសព ើ្ររក្យថា«ែគ្្យ»ប្នបគ្ហា ញសយើងអំ្ីែគ្្យខែលប្នថ្ាយសំរាប់
អំស ើ្ប្ប(សលវវីនិយ័៥៖១៤-៦៖៧;សលវវីនិយ័៧៖១-៧)។បុគ្គលរានប្បរានា កប់្នថ្ាយែគ្្យសនរះ
សៅស្លខែលគ្ែប់្នសធ្ើែុសចំសររះបុគ្គលរានា កស់ទៀែ (សលវវីនិយ័៦៖២,៣)។កណ្ឌ គម្រីសអសាយ
ប្នខចងអំ្ីអំស ើ្ប្បទាងំសនរះ(សអសាយ១-៣;សអសាយ១០៖១,២;សអសាយ៥៨)។ែវូចគ្នា សនរះខែរ
អនាករានប្បពែរូវខែពបគល់អ្ីខែលគ្ែប់្នលួចនិងវែ្ុមយួចំនួនខ្មសទៀែ។គ្ែព់ែរូវសធ្ើែវូសចនារះមុនស្ល 
ខែលគ្ែព់ែរូវថ្ាយែគ្្យសៅព្រះជារា្ច ស់សហើយសំុការអែស់ទាស្ីពទង់ (សលវវីនិយ័ ៦៖៤-៧ សពបៀប
សធៀបរាែ ថាយ៥៖២៣,២៤)។ចុរះសបើរាននរណារានា កប់្នសពបើពប្ស់នវូវអ្ីខែលជាកមមសិទ្ធិរបស់ព្រះកនាុង 
ផលាវូវែុសវញិសនារះ?បនាទៃ បម់កបុគ្គលសនារះពែរូវខែថ្ាយែគ្្យសៅព្រះវញិ(សលវវីនិយ័៥៖១៦)។
 ្ែ័៌ារានសនរះជួយ��សយើងរាល់គ្នា សអាយប្នយល់អំ្ីព្រះគម្រីសអសាយ៤០៖២។ព្រះជារា្ច ស់
ប្នលួងសោមរាហសតារបស់ពទងស់ៅពសរុកប្ប៊�ីវូន។ពទងប់្នរានព្រះបនទៃវូលពប្ប់្ ួកសគថា្ួកសគប្ន
ចំណាយស្លពគបព់គ្នស់ហើយសពរាបអ់ំស ើ្ប្បរបស់្ួកសគ។បែុខនតា ព្រះជារា្ច ស់ពទងព់ែរូវការែគ្្យ។
បទគម្រីសអសាយ៥៣បគ្ហា ញសយើង្ីែគ្្យខែលពែរូវថ្ាយែល់ព្រះ៖ែគ្្យសនារះមនិខមនជាសែ្រហនភៈ 
សនារះសទខែគឺជា«អនាកបំសរ ើរបស់ព្រះ»នឃឹងពែរូវប្នែឃឹកនាសំៅែវូចជាសចៀមខែលពែរូវសគសរាលា ប់(សអសាយ៥៣៖ 
៧)។ពទងព់ែរូវសគសធ្ើគុែសពរាបម់នុស្សខែលប្នគ្កសចញ្ីព្រះ(សអសាយ៥៣៖៦)។
 អនាកបសពមើ«ពែរូវកាែស់ចញ្ីស្ានរបស់មនុស្សរស់សនរះ»(សអសាយ៥៣៖៨សពបៀបសធៀបោនីខយែល
៩៖២៦)។បែុខនតាពទងប់្នរស់្ីសុគែស�ើងវញិ។ព្រះជារា្ច ស់ប្នែសមកាើងពទងស់�ើង។អនាកបសពមើរបស់ពទង់
ប្នរស់្ីសុគែស�ើងវញិសែើម្បី្នជវូបជំុជាមយួមនុស្សខែលពទងប់្នសសហគ្្គ រះ(សអសាយ៥៣៖១០-១២)។
 សវូមពែរួែ្ិនិែ្យែព្រះគម្រីខាងសពកាមសនរះ។ សែើែគម្រីនីមយួៗប្នបគ្ហា ញនវូវលក្ខណភៈែវូចគ្នា នឃឹង 
បទគម្រីសអសាយ៥៣យែ ងែវូចសមតាច?
ទំនុកែំសកើង៣២៖១,២____________________________________________________

រ ែវូម៥៖៨______________________________________________________________

កាឡាទី២៖១៦_________________________________________________________

ភលីី្៣៖៩___________________________________________________________

សហសព ើ្រ២៖៩__________________________________________________________

ស្ពែរុសទី១២៖២៤______________________________________________________
 
 សែើែំណឃឹ ងល្អថនែគម្រីសអសាយ៥២៖១៣-៥៣៖១២ជាែំណឃឹ ងល្អអ្ីសៅ?



79ថ្្ងសុពក ៥មនីា
 
ការសិកសោបខន្ម៖ «ព្រះសយស៊វូវប្នយកអំស ើ្ប្បរបស់សយើងមកោកស់លើរវូបអង្គរបស់ពទងផ់្ទៃ ល់សៅសលើ
សឈើឆ្កា ង....អំស ើ្ប្បសនារះ្ិែជាគួរឱ្យខសញែងខាលា ចណាស់ពបសិនសបើគ្ម នបុគ្គលណារានា ក់អាចថ្ាយែគ្្យ
សអាយធួននឃឹងប្បសនារះសទ។បណាតា សាចំសររះអំស ើ្ប្បសនារះ្ិែជាគួរឱ្យខសញែងខាលា ចណាស់ខែលរានខែព្រះ
មយួអង្គបែុសណាណ រះខែលអាចបញ្ចបវ់ាប្ន។សឈើឆ្កា ងរបស់ព្រះសយស៊វូវបគ្ហា ញមនុស្សពគបរ់វូបសអាយស�ើញថា
ឈនាួលថនអំស ើ្ប្បគឺជាសសចក្ីសាលា ប»់។ ែកពសង់្ ី Ellen G. White, Our High Calling, page 44,
adapted។
 «ព្រះសយស៊វូវប្នពបទាននវូវសិររីុងសរឿង និងព្រះកិែ្ិស្ទៃែល់ពកឃឹែ្យវនិយ័របស់ព្រះសៅស្លខែល 
ពទងប់្នសុគែសៅសលើសឈើឆ្កា ង។ចបាបស់នរះជាចបាបថ់នអាណាចពករបស់ព្រះសៅឯស្ានសួគ៌ា។ ព្រះសយស៊វូវ
គឺជាព្រះរាជបុពតាខែមយួរបស់ព្រះ។ពទងប់្នទរាលា កស់ទាសថ្រទ៍ាងំឡាយមកសលើអង្គពទងសំ់រាបអ់ំស ើ្ប្ប
របស់មនុស្សទាងំអស់។របស់ពគបយ់ែ ងខែលសយើងពែរូវការគឺរានខែសៅកនាុងព្រះសយស៊វូវបែុសណាណ រះសៅស្ល
ខែលពទងប់្នយងមកខផនែីសនរះជាមនុស្សសហើយកសុ៏គែជួសសយើងរាល់គ្នា ។ ពទងប់្នរងទុក្ខជំនួសសយើង 
រាល់គ្នា សោយសារព្រះប្នពបទាននវូវករាលា ងំែល់ពទង។់ពទងគ់្ម នប្បសសារះស�ើយ។ពទងប់្នសសាម រះពែង់
នឃឹងព្រះពគបខ់បបយែ ង។ព្រះសយស៊វូវប្នរានជយ័ជំនរះសលើមហវវិាទពបឆ្ងំនឃឹងអំស ើ្ប្បសំរាបស់យើង។
ពទងប់្នទទួលរងនវូវទណ្ឌ កមមជំនួសសយើងរាល់គ្នា ។ ពទងប់្នពបទាននវូវអំសណាយទានជាជីវែិអស់កល្
ជានិច្ចែល់សយើងផងខែរ។ពទងប់្នសធ្ើពគបយ់ែ ងទាងំអស់សៅស្លខែលពទងប់្នសុគែ។សសចកតាីសុគែ
របស់ពទងប់្នផ្ល់នវូវភា្រុងសរឿងនិងកិែ្ិស្ទៃែល់ពកឃឹែ្យវនិយ័របស់ព្រះ»។ែកពសង់្ ីEllenG.White, 
SelectedMessages,book1,page302,adapted។

សំណួរ្ិភាកសោ៖
១.ែគម្រីសអសាយ៥៣៖៧-៩បគ្ហា ញសយើង្ីការសុគែរបស់អនាកបសពមើព្រះ។បនាទៃ បម់កវាប្នបគ្ហា ញ 
សយើងថាសាកស្របស់ពទងព់ែរូវប្នសគោកស់ផតាកសៅកនាុងផនាវូរមយួសៅខាងសលើែីខែលឆ្លា ក់្ ី្ម។ សែើអនាកប្ន
ស�ើញអ្ីែលារះសៅកនាុងែទាងំសនរះខែលប្នសកើែស�ើងចំសររះព្រះសយស៊វូវសៅចុងបញ្ចបថ់នព្រះជនមរបស់ពទង?់
(សពរាបច់សមលាើយសវូមអានែគម្រីរាែ ថាយ២៦៖៥៧-២៧៖៦០;រាែ កុស១៤៖៥៣-១៥៖៤៦;លវូកា
២២៖៥៤-២៣៖៥៣;យែវូហន១៨៖១២-១៩៖៤២)។
២. ចវូរសោកអនាក្ិនិែ្យសមើលនវូវអែ្បទែកពសងទ់ី្ីរសៅខាងសលើរបស់អនាកពសីខអលលាិន ជីថវ ែែ។៍គ្ែប់្ន
រានពបសាសនអ៍ំ្ីរសបៀបខែលព្រះសយស៊វូវប្នផតាល់កិែតាិស្ទៃែល់ចបាបរ់បស់ព្រះសៅស្លខែលពទងសុ់គែ។ 
សែើអនាកពសីចងរ់ាននយ័យែ ងែវូចសមតាច?សែើការសសាយទិវង្គែរបស់ព្រះសយស៊វូវ បគ្ហា ញថាពកឃឹែ្យវនិយ័របស់
ព្រះសៅខែរានជាសរៀងរហវូែយែ ងែវូចសមតាច?
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វ ែែកាសពរាបប់ុណ្យអុីសសទៃើរ

 សោកសស៊ើហ្គីសុគុលជាពបធ្នវសិ្ករពបចាពំករុមហុ៊នសភសជ្ភៈមយួកខនលាងសៅភាគខាងសជើងថន
រែ្ឋកាហសោកស្់ាន។ សោករានសសចកតាីសសាមនស្សរកីរាយសៅស្លខែលមែិតារមួការគ្ររបស់សោករានា ក់
ប្នពបកាសកនាុងអំ�ុងស្លសពរាកអាហរថ្្ងពែងថ់ាមនុស្សពគបគ់្នា គួរខែអបអរសាទរបុណ្យអុីសសទៃើរ
សោយសពបើពសាវ ែែកាសុ៊ែោប្ណ៌ា និងគវូលុចខែលជានំប័ុងបុណ្យអុីសសទៃើរតាមជំសនឿពគីសាទៃ នខបបបុរាណ។ 
ពបជាជនភាគសពចើនខែលរស់សៅកនាុងរែ្ឋកាហសោកស្់ានប្នចវូលរមួអបអរសាទរបុណ្យអីុសសទៃើរជាមយួពសា
វ ែែកាសុ៊ែោប្ណ៌ា និងនំបុង័គវូលុច។សោកសស៊ើហ្គីប្នសួរថា«សែើព្រះគម្រីប្នខចងយែ ងែវូចសមតាចអំ្ី 
បុណ្យអុីសសទៃើរ?»។អនាករមួការគ្ររានា កស់នរះមនិែឃឹងថាពែរូវរករក្យនិយយយែ ងសមែចសនារះសទសពររះគ្ែម់និ 
ខែលអានព្រះគម្រីសសារះ។សោកសស៊ើហ្គីកប៏្នរែស់ៅកានក់ារយិល័យរបស់សោកសហើយប្នពែ�បម់ក 
វញិជាមយួព្រះគម្រីមយួកបាល។សោយសពបើបទានុពកមព្រះគម្រីមយួកបាលជាជំនួយសោកសស៊ើហ្គីនិងមែិតា 
រមួការគ្ររបស់សោកជាសពចើនរកមនិស�ើញនវូវការសលើកស�ើងអំ្ីបុណ្យអីុសសទៃើរខែលជាទិវាឈបស់ពរាក
មយួអបអរការរស់ស�ើង្ីសុគែរបស់ព្រះសយស៊វូវស�ើយ។បែុខន្្ួកសគប្នពបទរះស�ើញនវូវឯកសារសយង
ជាសពចើនទាកទ់ងនឃឹងបុណ្យរលំងរបស់ជនជាែិយវូោខែលសៅកនាុងភាសាសែើមរុស្ុសរីបស់្ួកសគរានស ម្ រះ
ែវូចគ្នា នឃឹងបុណ្យអុីសសទៃើរខែរគឺ «ប្ែ សាកា »។ សហើយអាហរមយួពបសភទខែលព្រះគម្រីប្នខចងសអាយបរសិភាគ
សៅកនាុងបុណ្យប្ែ សាកា គឺសាចស់ចៀមអាងំឬ្ខ្អាងំជាមយួនំបុង័ឥែែំខបនិងឱស្ល្ីង។អនាករមួការគ្រ
រានា កប់្នខពសកថា«ចុរះពសាវ ែែកាសុ៊ែោប្ណ៌ា និងនំបុង័គវូលុចរានខចងសៅពែងណ់ាសៅ?»។សោក
សស៊ើហ្គីកញ៏ញឃឹម។សោកចវូលចិែតានវូវកិច្ចសនទៃនាទាងំសនរះណាស់្ីសពររះវាប្នែឃឹកនាមំនុស្សសអាយសៅរក 
ព្រះសយស៊វូវ។មែិតារមួការគ្ររបស់សស៊ើហ្គីមនិខែលហ៊ននិយយសោយសបើកចំហអំ្ីព្រះគម្រីសទ សៅស្ល 
ខែលសោកប្នចវូលមកសធ្ើការកនាុងពករុមហុ៊នសលើកែំបវូង។ សោកប្ននិយយទាងំសបើកចំហអំ្ីជំសនឿរបស់
ែលាួនថាសោកជាអនាកសសសវនសែយអាែស់វនទីសទៃរានា ក។់បែុខនតាអនាករមួការគ្ររបស់សោកប្នយល់ថាជំសនឿ
របស់សោក្ិែជាចខមលាកណាស់។្ួកសគប្នែ្សឃឹបសែ្សៀវគ្នា ថា៖ «បុរសរានា កស់នារះគឺជាអនាកខែលពបកាន់
និកាយពជរុលនិយមមយួរវូប»។ សោកសស៊ើហ្គីមនិប្ននឃឹកពបកានែ់ឃឹងនឃឹងការនិយយសផតាសផ្តា សទាងំសនារះ
សទ សហើយសោកកប៏្នអធិសា្ឋ នសំុសអាយព្រះប្នពបទាននវូវពប្ជាញែ ែល់សោកកនាុងការខចករខំលកនវូវសសចកតាី
សង្ឃឹមអំ្ីែំសណើ រថនការយងមកជាឆ្បរ់បស់ព្រះសយស៊វូវ។ សោកសចរះខែនឃឹកគិែថាសែើសោកអាចខចក
ចាយនវូវសសៀវសៅឬែិែតាបណ័ណ ព្រះបនទៃវូលសៅែល់អនាកែថទប្នសោយរសបៀបណា។បនាទៃ បម់កសោកកប៏្ន
ចាថំាមែិតារមួការគ្ររបស់សោកទាងំអស់សុទ្ធខែរានថ្្ងែួបកំសណើ ែ។សោកកប៏្នចាបស់ផតាើមចវូលរមួអប 
អរថ្្ងែួបកំសណើ ែមែិតាភកតាិរបស់សោកជាមយួនឃឹងកាែវូសសៀវសៅរបស់អនាកពសីខអលលាិន ជីថវ ែែែ៍វូចជាសសៀវសៅ
មហវវិាទ និងជំហនសៅកានព់្រះពគីសទៃជាសែើម។ អនាករមួការគ្ររបស់សោកជាសពចើនប្នអានសសៀវសៅ
ទាងំសនារះសហើយចាបស់ផតាើមសួរសំណួរសផ្សងៗសៅស្លអាហរថ្្ងពែង។់សៅស្លខែលព្រះវហិរអាែ-់
សវនទីសទៃកនាុងែំបនប់្នសបើកជា«មជ្ឈមណ្ឌ លជរះឥទ្ធិ្លកនាុងពករុង»ផតាល់ជាការរាែ សសោសោយឥែគិែថ្លាសៅ 
តាមទីតាងំរបស់ែលាួនសោកសស៊ើហ្គីកប៏្នអសញ្ើញមែិតារមួការគ្ររបស់សោកសអាយមកចុរះស ម្ រះខែរ។រាន 
ហសតាីបីនាកប់្នអសញ្ើញមកសនារះគ្ែប់្នផតាល់សអាយ្ួកសគនវូវែំសណើ រកមសោនតាចវូលសៅកនាុងសរាងឧសប្ស្
បនាទៃ បម់កកស៏ៅទីតាងំពែសាលែវូចៗនិងថានា កស់រៀនរបស់កុរារជាសែើមមុនស្លខែលពែរូវទទួលការរាែ សសោ។  
មែិតារមួការគ្ររបស់សោកប្នសស្ងើចសរសសើរពករុមជំុនំុអាែស់វនទីសទៃណាស់បនាទៃ ប់្ ី្ួកសគប្នទទួលនវូវការ
   រាែ សសោរយភៈស្ល១០ថ្្ងកនលាងមកសនារះ។មែិតារានា កប់្នជំរាបសោកសស៊ើហ្គី
   កនាុងស្លអាហរថ្្ងពែងថ់ា៖«ែំបវូងស�ើយសយើងគិែថាសោកគឺជាសរាជិក  
   របស់ពករុមនិកាយពជរុលនិយមរានា ក់បែុខនតាវាប្នកាលា យសៅជាព្រះវហិរមយួ
   ខែលជាព្រះវហិរែល៏្អសៅវញិ»។សស៊ើហ្គីប្នរានពបសាសនថ៍ាសោកគ្ម ន  
   អារមមណ៍ែវូចជាអនាកសបសកជនផ្ស្្ផសោយែំណឃឹ ងល្អអំ្ីព្រះសយស៊វូវសនារះ  
   សទ។«ែញែុ ំមនិប្នគិែថាែញែុ ំកំ្ុងសធ្ើអ្ីខែល្ិសសសសទ»។សនរះគឺពគ្នខ់ែជាអ្ ី 
   ខែលែញែុ ំអាចសធ្ើប្នបែុសណាណ រះ»សនរះសបើតាមពបសាសនរ៍បស់សោកសស៊ើហ្គី។

សរឿងែលាី
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យកជ័យល�ើលេចក្តីអាកកក់លោយលេចក្តីកេឡាញ់

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ៦ីខែមនីាឆ្នា ២ំ០២១

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ សអសាយ ៥៥៖១-៧; សអសាយ ៥៥៖៦-១៣; សអសាយ
៥៨៖១-១២;សអសាយ៥៨៖១៣,១៤។

ែចងចា៖ំ«សហើយសបើឯងផតាល់សសចកតាសីប្ុរសដល់មនុស្សសពសកឃ្លា នទាងំចំខអតចិតតាថនអនាកខដលរាន
ទុក្ខសេទនាសនារះ្នលាលឺរបស់ឯងនងឹភលាលឺស�ើងកនាុងទីងងតឹ សហើយសសចកតាងីងតឹរបស់ឯងនឹងប្នភលាលឺ ដូចជាសេលាថ្្ង
ពតង»់(សអសាយ៥៨៖១០)។

 រានសមដកឹនាពំ្រះេហិារជនជាតយូិដារានា កជ់ាមយួភរយិារបស់សលាកប្នទទលួទូរស័្្ទសៅចូល
មយួដស៏ពរោតពរោត។បុរសរូបសនរះនងិភរយិារបស់សលាកប្នរស់សៅកនាុងតំបនម់យួខដលរានស ម្ រះថា
សេពប្សាកា ។្កួសគប្នដងឹថាទូរស័្្ទសនរះែលសចញ្សីមដកឹនារំានា កថ់នពករុមដគ៏ំរកម់យួរបស់ជនជាតិ
អាសមរកិាងំខដលរានងារថាគូពគរូសខ្លា ន។តាម្តិសៅបតាីពប្ន្ធមយួគូសនរះអាចទូរស័្្ទសៅប៉លិូសសដើម្ី
ឃ្តែ់លាួនបុរសរូបសនរះប្ន។ប៉ុខនតា្កួសគប្នសសពមចចិតតាថានងឹស្វើនូេសរឿងសផ្សងសៅេញិ។្កួសគកប៏្នដឹង
ថា សមដកឹនាពំករុមសនរះគលឺជាជន្កិារមយួរូបខដរ។ ដូសចនារះ ្ួកសគប្នបងាហា ញែលាួនសៅរាតទ់ាវ ររបស់បុរស្កិារ
រូបសនរះជាមយួនឹងសមលារានម់យួចានសពរាបអ់ាហារស្លលា្ង ចបុរសរូបសនរះរានការភ្ញា កស់ផអើលយ៉ាងខ្លា ងំ។
សសចកតាីពសឡាញ់របស់គូសាវ មភីរយិាមយួគូសនរះប្នស្វើសអាយសសចកតាសំីអបស់ៅកនាុងចតិតារបស់រោតរ់លាយ
ប្តសូ់ន្យ។បតាីពប្ន្ធមយួគូសនរះសៅខតបនតាសៅសួរសុែទុក្ខបុរសសនារះជាពបចា។ំដូសចនារះ សដាយការបរ៉ះពាល់ចិតតា
បុរស្កិាររានា កស់នរះគតិថាចងក់ាលា យជាជនជាតយូិដា។
 «សតើមនិខមនជាការតមអតយ៉់ាងសនរះេញិខដលអញស្ញចតិតាសទឬអី គលឺឲ្យសដារះពចវាកខ់ដលឯងដាក់
សគសដាយអំស្ើអាពកក់ ឲ្យពសាយចំេងខដលឯងប្នចងសគ សហើយឲ្យអនាកខដលឯងប្នសងកាតស់ងកានិប្ន
រចួសចញទសទព្មទាងំបបំ្កព់គបទ់ាងំនឹមផង។សតើមនិខមនឲ្យឯងប្នខចកអាហារដល់អនាកខដលឃ្លា នសហើយ
នាមំនុស្សពកខដលពតរូេសដញ្ផី្ទរះសគមកឯផ្ទរះឯងសទឬអីឬសបើកាលណាឯងស�ើញមនុស្សឥតរានសំសលៀកបពំាក់
សនារះសតើមនិខមនឲ្យឯងបទិប្ងំឲ្យសគ ឥតខដល្នួែលាួននងឹសាចញ់ាតិរបស់ឯងសទឬអ?ី» (សអសាយ៥៨៖៦,
៧)។
 កនាុងសប្តា ហ៍សនរះ ចូរសយើងខសវងយល់បខនថែមសទៀតអំ្ ចីបាបខ់្ងេញិ្ញា េដសំ៏ខ្នខ់ដលព្រះគម្រី
សអសាយប្នបងាហា ញសយើងសៅកនាុងែគម្រីទាងំសនរះ។

សមសរៀនទី១១៦-១២មនីា
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ទិញរបស់ម្យ៉ងសដាយឥតគិតថ្លា?

 សូមអានែគម្រីសនរះ៖«អស់អនាកខដលសពសកសអើយចូរមកឯទីទឹកចុរះឯអនាកខដលរោម នពប្កស់អើយ
ចូរមកទិញសហើយបរសិភ្គសៅ»(សអសាយ៥៥៖១)។សតើសលាកអនាកអាចទិញអវីប្នែលារះពបសិនសបើវាមនិគិត
ថ្លា?
_____________________________________________________________________

 ឧទាហរេ៍ថាអនាកប្នយកអាហារមយួចំនួនសៅឈរសៅតាមផលាូេកនាុងទីពករុង្ំមយួ។បនា្ទ បម់ក
អនាកប្នពបកាសដល់អស់អនាកខដលអតឃ់្លា ននិងរោម នផ្ទរះសខម្ងថា«សហ!សតើអនាករោម នលុយសទឬអី?មនិអីសទ
មកទីសនរះទិញអាហារសពរាបប់រសិភ្គសៅ»ប៉ុខនតាសតើ្ួកសគអាចទិញអាហារបរសិភ្គប្នយ៉ាងដូចសមតាចសៅ
ពបសិនសបើ្ួកសគរោម នលុយ?

 ប៉ុខនដែចុរះយ៉ាងដូចសមតាចខដរពបសិនសបើសលាកអនាកបខនថែមពាក្យទាងំសនរះដូចគម្រីសអសាយថា៖«អនាក
នឹងមនិចាបំ្ចច់ំណាយអវីទាងំអស់»(សអសាយ៥៥៖១)។បនា្ទ បម់កែគម្រីសនរះនឹងកានខ់តរាននយ័ខ្ម
សទៀតខមនសទ?សហារាសអសាយប្នអំពាេនាេសអាយពបជាជនរបស់ែលាូនទទួលយកការអតស់ទាស្ីព្រះ
(សអសាយ៥៥៖៧)។ព្រះជារាចា ស់ពទងប់្នពបទាននូេការអតស់ទាសដល់្ួកសគសដាយមនិទាមទារអវីស�ើយ។
ដូសចនារះសហតុអវីកគ៏ម្រីសអសាយសរសសរពាក្យថា«ទិញ»?ពាក្យថា«ទិញ»បងាហា ញសយើង្ីអវីខដលព្រះប្ន
ពបទានមកដល់មនុស្ស។ព្រះជារាចា ស់ប្នពបទានសអាយសដើម្បីំស្ញតាមតពមរូេការរបស់សយើង។ពាក្យថា
«ទិញ»កប៏ងាហា ញផងខដរថាអវីខដលព្រះពទងព់បទានសអាយគលឺរានតថមលាណាស់។ដូសចនារះពបសិនសបើសយើងចង់
ប្ននូេអំសណាយទានទាងំសនរះ សនារះសយើងពតរូេខតទូលសូម។ ព្រះជារាចា ស់ប្នអតស់ទាសសអាយសយើងរាល់រោនា 
សហើយ។ អំសណាយទានថនការអតស់ទាសប្បគលឺជាខផនាកមយួថនសសចកតាីសញ្ញា ខដលពទងប់្នតាងំជាមយួ
និងរាសសតារបស់ពទង។់ព្រះជារាចា ស់ពទងប់្នពបទាននូេការអតស់ទាសសដាយឥតគិតថ្លា។ប៉ុខនតាការអតស់ទាស
ប្បសដាយឥតគិតថ្លាខបបសនរះមនិខមនរាននយ័ថាវាសថាកសនារះស�ើយ។ព្រះពទងប់្ន«សចញថ្លា»អត់
សទាសប្បដល់សយើងរាល់រោនា កនាុងតថមលាមយួដស៏សម្ើមថពកណាស់។អនាកបំសរ ើរបស់ពទងប់្នសុគត សដើម្សីង
ថ្លាសលារះប្បជំនួសសយើងរាល់រោនា ។ដូសចនារះអំសណាយទានសនរះមនិប្នគិតថ្លាសពរាបស់យើងខមនប៉ុខនតាការ
អតស់ទាសប្បប្នពបទានមកជាមយួនឹងតថមលាដ៏្ ំសពរាបព់្រះ។សនារះគលឺជាអវីខដលពាក្យ«ទិញ»ចងប់ងាហា ញ
សយើង។

 សតើព្រះជារាចា ស់ប្នសចញថ្លាសពប្សសលារះអវីសដើម្ជីួយ��សសសងារ រះសយើង?សពរាបច់សមលាើយសូមអាន
ែគម្រីស្ពតរុសទី១១៖១៨,១៩។
_____________________________________________________________________

 សូមអានែគម្រីសអសភសូរ ២៖៨, ៩ សតើែគម្រីទាងំសនរះប្នបសពងៀនអវីែលារះអំ្ីសសចកតាីសសសងារ រះ
របស់សយើង?សូមសពបៀបស្ៀបសសចកតាីបសពងៀនសនរះសៅនឹងសសចកតាីបសពងៀនរបស់គម្រីសអសាយ។សតើ្ួកវា
រានលក្ខេៈដូចរោនា យ៉ាងណាខដរ?
_____________________________________________________________________

 កេ្ឌ គម្រីសអសាយប្នបសពងៀនសយើងរាល់រោនា អំ្ីដំេឹងលអ។ សសចកតាីបសពងៀនសតាីអំ្ីដំេឹងលអ
សៅកនាុងគម្រីសញ្ញា ចាស់គលឺដូចរោនា នឹងដំេឹងលអសៅកនាុងគម្រីសញ្ញា ្មីខដរ។ គម្រីសញ្ញា ចាស់មនិប្នបសពងៀន
សយើងរាល់រោនា ថាមនុស្សនឹងប្នសសសងារ រះសដាយការពបព្ឹតតាលអសនារះស�ើយ។រានខតផលាូេមយួគតខ់ដលសយើង
អាចប្នសសសងារ រះ។ ព្រះជារាចា ស់ជួយ��សសសងារ រះសយើងរាល់រោនា សដាយសសចកតាីជំសនឿសជឿសលើសសចកតាីសមតាតា ករុណា
របស់ពទង់ (សអសភសូរ២៖៨)។ ពទងប់្នពបទានសអាយសយើងរាល់រោនា នូេ «អំសណាយទានថនជីេតិអស់កល្
ជានិចចាសដាយឥតគិតថ្លាសដាយព្រះពគីស្ទសយសូ៊េជាព្រះអរាចា ស់ថនសយើងរាល់រោនា »(រ ៉ូម៦៖២៣)។



83

គំនិតនិងផលាូេដព៏ជាលសពរៅ

 ព្រះជារាចា ស់រានព្រះបន្ទូលថា«គំនិតអញមនិខមនដូចជាគំនិតរបស់ឯងរាល់រោនា សទឯផលាូេរបស់
ឯងរាល់រោនា កម៏និខមនជាផលាូេរបស់អញខដរដ្តិខដលថផ្ទសម�ែ្ស់ជាងខផនដីយ៉ាងណាសនារះអស់ទាងំផលាូេ
របស់អញែ្ស់ជាងផលាូេរបស់ឯង» (សអសាយ៥៥៖៨,៩)។ សតើសហតុអវីប្នជាព្រះជារាចា ស់រានបន្ទូល
ដូសចនារះ?
_____________________________________________________________________
 សយើងមនិអាចយល់ស្ញសលញអំ្ីព្រះជារាចា ស់ឬរបស់ខដលពទងប់្នបសងកាើតស�ើយ។ពទង់
រានឫទា្ធ នុភ្្និងសចសាតា ជាងសយើង។យ៉ាងសនារះគួរខតស្វើឱ្យសយើងកានខ់តងាយពសរួលកនាុងការទទួលយក
ជំនួយរបស់ពទង់(សូមអានែគម្រីសអសាយ៥៧៖១៥)។
 សូមអានែគម្រីសអសាយ៥៥៖៦-៩។ សតើព្រះជារាចា ស់រានបន្ទូលដូចសមតាចសៅកនាុងែទាងំសនរះ?
សតើសហតុអវី?សតើព្រះជារាចា ស់ពទងប់្នស្វើអវីែលារះខដលស្វើសអាយសយើង្ិប្កយល់?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ជីេតិគលឺសពារស្ញសៅសដាយអា្ក៌ំប្ងំ។ ពបខហលជាអវីខដលស្វើសអាយមនុស្ស្ិប្កយល់បំផុត
សនារះគលឺខផនការរបស់ព្រះកនាុងការជួយ��សសសងារ រះមនុស្ស្ីប្ប(សូមអានែគម្រីសអសភសូរ៦៖១៩)។ព្រះជារាចា ស់
ខដលប្នបសងកាើតហវូងផ្កា យនិង្ិភ្នានាសហើយគលឺពទងខ់តមយួសនរះឯងខដលប្នយកកំសេើ តជាមនុស្ស
និងប្នមករស់សៅសដាយភ្្លំប្កលំបិន។ពទងប់្នរងទុក្ខពគបយ៉់ាង។សពកាយមកពទងក់ប៏្នថាវ យ
អងរពទងស់ពរាបអ់ំស ើ្ប្បជំនួសសយើងរាល់រោនា សដាយការសុគតសៅសលើសឈើឆ្កា ង។ ពទងប់្នស្វើនូេការទាងំសនរះ
សដើម្សីអាយព្រះប្នអតស់ទាសប្ប និងបងាហា ញសសចកដែីសមតាដែ ករុណាដល់សយើងរាល់រោនា ផង។ សតើសយើងអាច
យល់ប្នយ៉ាងស្ញសលញអំ្ីសសចកតាី្ិតដអ៏សាចា រ្យសនរះយ៉ាងដូចសមតាច?
 «្ួកសទេតាពប្ថានា ចងយ់ល់្ីខផនការរបស់ព្រះកនាុងការជួយ��សសសងារ រះមនុស្សរានប្បណាស់។
មនុស្សទាងំឡាយខដលព្រះជារាចា ស់ប្នជួយ��សសសងារ រះ នឹងសិកសាសសចកដែី្ិតអំ្ីព្រះគម្រីសនរះអស់កល្
ជានិចចា។្ួកសគនឹងសពចៀងសរៀបរាបអ់ំ្ីសសចកតាីសនរះផងខដរ។ដូសចនារះឥ�ូេសនរះសហតុអវីប្នជាសយើងរាល់រោនា
មនិសិកសាអំ្ីសសចកតាី្ិតសនរះសដាយយកចិតតាទុកដាកស់ៅ? សយើងមនិអាចយល់ដឹងអស់នូេអវីពគបយ៉់ាងខដល
ពតរូេសរៀនសូពតអំ្ីពបធានបទសនរះសនារះសទ។ សនរះរមួទាងំរសបៀបខដលព្រះសយសូ៊េប្នកាលា យមកជាមនុស្ស
និងរសបៀបខដលពទងប់្នពបគល់ព្រះអងរពទងជំ់នួសអំស ើ្ប្ប ព្មទាងំព្រះ្ន័្ធកិចចារបស់ពទងស់ៅឯនគរ
សាថែ នសួគស៌ពរាបស់យើងរាល់រោនា នាស្លសនរះផងខដរ។ សយើងនឹងសិកសាពបធានបទទាងំសនរះអស់កល្ជានិចចា
សរៀងសៅ»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,MyLifeToday,page360,adapted។
 សតើរានបុគរលណាែលារះខដលសលាកអនាកធាលា បប់្នស្វើឱ្យឈលឺចាបខ់ដរឬសទ?សតើពាក្យពទសរោរះសប្រះ
សប្កអវីែលារះ ខដលអនាកប្ននិយាយសៅកានន់រណារានា ក?់ សតើអនាកធាលា បប់្នក្តព់ាក្យសន្យជាមយួសគប៉ុនាម ន
ដងសហើយ?ព្រះសយសូ៊េប្នអតស់ទាសឱ្យអនាកចំសពារះសរឿងទាងំអស់សនរះសហើយ។ឥ�ូេសនរះពទងប់្នជួយ��
អនាករាល់រោនា សអាយប្នឈរស�ើងសៅចំសពារះព្រះសនពតព្រះសដាយភ្្បរសុិទ្ធនិងឥតកខនលាងបសនា្ទ សប្ន
ផង។ ពទងប់្នពបទានសអាយអនាករាល់រោនា រានអំណាចសលើអំ្ីប្បនិងសសចកតាីអាពកកក់នាុងជីេតិរបស់សលាក
អនាកសហើយ។មនិគួសអាយសជឿសទសសចកដែី្ិតដអ៏សាចា រ្យខដលរានសៅកនាុងព្រះគម្រីសនរះ្ិតជា្ិប្កនិងយល់
ប្នណាស់។សនរះគលឺជាអា្ក៌ំប្ងំមយួ។ឥ�ូេសនរះសតើសហតុអវីប្នជាអនាកមនិអរព្រះគុេព្រះចំសពារះ
អំសណាយដអ៏សាចា រ្យសនរះ?
_____________________________________________________________________

ថ្្ងចន័្ទ ៨មនីា
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ការតមអត់

 ការតមអាហារគលឺជាស្លសេលាខដលបុគរលណារានា កប់្នសពជើសសរ ើសមនិបរសិភ្គអាហារសដាយ
សហតុផលសាសនាមយួរយៈែលាី។ សតើសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៥៨៖៣ ព្រះប្នរានបន្ទូលយ៉ាងដូចសមតាច
អំ្ីការតមអាហារ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ្ិតពប្កដណាស់សនរះគលឺជាការតមអាហារមយួខដលប្នស្វើស�ើងសៅថ្្ងបុេ្យ្ួននឹងប្ប។ថ្្ង
បុេ្យ្ួនប្បគលឺជាទិវាមយួខដលប្នសរៀបចំស�ើងជាសរៀងរាល់ឆ្នា កំនាុងពរោខដលព្រះេហិារសៅសលើខផនដីសនរះ
ពតរូេប្នសំអាត្ីអំស ើ្ប្ប។សៅថ្្ងសនារះរាសសតារបស់ព្រះនឹងមនិប្នបរសិភ្គអាហារអវីស�ើយ។សនរះគលឺជា
ស្លសេលាខតមយួគតខ់ដលព្រះជារាចា ស់ពទងប់្នពតាស់បងារ បស់អាយរាសសតារបស់ពទងប់្នតមអត់ឬមនិ
បរសិភ្គកនាុងរយៈស្លែលាីណាមយួ(សលេេីនិយ័១៦៖២៩,៣១;សលេេីនិយ័២៣៖២៧-៣២)។កេ្ឌ គម្រី
សអសាយប្នបរយិាយអំ្ីអវីខដលសយើងរាល់រោនា គួរស្វើសៅស្លខដលសយើងតមអាហារ (សអសាយ ៥៨៖៣)។
សហារាសអសាយប្នសរសសរនូេពាក្យដខដលៗ ខដលសយើងប្នសសងកាតស�ើញសៅកនាុងគម្រីសលេេីនិយ័សតាីអំ្ី
ការតមអាហារ។ សៅស្លខដលសយើងរាល់រោនា តមអាហារ ព្រះពទងស់្វព្រះហឫទយ័សអាយសយើងរាល់រោនា
សចរះបនា្ទ បែលាួននិងសពាលបដិសស្សៅកានស់រាទនភ្្របស់សយើង។ទាងំកេ្ឌ គម្រីសលេេីនិយ័និងកេ្ឌ 
គម្រីសអសាយប្នសលើកស�ើងអំ្ីភ្្ចាបំ្ចខ់ដលសយើងពតរូេស្វើសដើម្បីំប្តនូ់េភ្្អំនួតរបស់សយើង។
នយ័មយួសទៀតសពរាបស់ពបើកនាុងការសនរះគលឺបន្ទនចិ់តតាកាយរបស់សយើងរាល់រោនា ។ការបន្ទនច់ិតតាកាយរបស់សយើង
រាល់រោនា គលឺជាខផនាកមយួថនការតមអាហារខ្ងេញិ្ញា េ (ែគម្រីសពបៀបស្ៀបទំនុកដំសកើង ៣៥៖១៣;ដានីខយល៉
១០៖២,៣,១២)។ថ្្ងបុេ្យ្ួនប្បប្នជួយ��សយើងរាល់រោនា ឱ្យប្នយល់្ីការពតាស់បងារ បរ់បស់ព្រះ
ជារាចា ស់៖«ខពសកដូចជាសំស�ងខពតខដលបនលាលឺស�ើង»(សអសាយ៥៨៖១)។សៅថ្្ងបុេ្យ្ួននឹងប្បសសមតាច
សង្ឃដប៏រសុិទ្ធប្នផលាុ ំខពត្ិសសសមយួខដលរានស ម្ រះថា«ខពតខសនាង»។«ខពតខសនាង»សនរះពតរូេប្នសគស្វើ
ស�ើង្ីខសនាងសចៀមស ម្ ល។ សសមតាចសង្ឃប្នផលាុ ំខពតខសនាងស�ើងរយៈស្ល១០ថ្្ងជាបរ់ោនា មុននិងថ្្ងបុេ្យ
្ួននឹងប្បប្នមកដល់(សលេេីនិយ័២៣៖២៤)។ព្ឹតតាិការេ៍សនរះប្នស្វើសអាយពបជាជនបំសភលាចមនិប្ន
អំ្ីថ្្ងបុេ្យ្ួននឹងប្បសនរះសទ ព្មទាងំប្នសពតៀមែលាួនរចួជាសពសចសពរាប់្ ិ្ីបុេ្យសនរះផងខដរ។
ដូចរោនា សនរះខដរសៅសរៀងរាល់៥០ឆ្នា មំតាងកនាុងថ្្ងបុេ្យ្ួននឹងប្បសសមតាចសង្ឃដប៏រសុិទ្ធប្នផលាុ ំខពតខសនាងស�ើង
សដើម្ពីបកាស្ីការចាបស់ផតាើមថនឆ្នា សំសាមនស្សរកីរាយ(សលេេីនិយ័២៥៖៩,១០;សពបៀបស្ៀបែគម្រី
សអសាយ២៧៖១៣)។សនារះជាពរោខដលទាសករពតរូេប្នសគសដារះខលងសអាយរានសសរភី្្។សហើយទឹកដី
ខដលប្នលកស់អាយសគកាល្ីមុននឹងពតរូេប្នពបគល់មករាចា ស់សដើមេញិ។
 សូមអានែគម្រីសអសាយ៥៨៖៣-៧។ សតើព្រះជារាចា ស់តអូញខតអរអំ្ីអវីសៅកនាុងែទាងំសនរះ? សតើអវី
សៅជាកំហុសខដលពាក់្ ន័្ធនិងការ«តម»ខដលរាសសតារបស់ពទងក់ំ្ុងខតស្វើ?
 សៅថ្្ងបុេ្យ្ួននឹងប្ប សសមតាចសង្ឃជានែ់្ស់ប្នចូលសៅកនាុងសរាងឧសប្ស្បំផុតថនព្រះេហិារ
បរសុិទ្ធសដើម្សីរាអ តអំស ើ្ប្បសចញមតាង។ព្រះជារាចា ស់ប្នអតស់ទាសសអាយរាសសតារបស់ពទងរ់ចួជាពសច
សហើយសំរាបអ់ំស ើ្ប្បទាងំសនរះ។សនារះសហើយជាមូលសហតុ ខដលរាសសតារបស់ព្រះមនិព្មបរសិភ្គអាហារអវី
ទាងំអស់។ការតមអតរ់បស់្ួកសគប្នសខមតាងនូេការដឹងគុេចំសពារះអំសណាយទានថនការអតស់ទាសប្ប
របស់ពទង។់ប៉ុខនដែពបជាជនសៅកនាុងជំនានស់លាកសអសាយរានសរាទនភ្្ណាស់។្ួកសគប្នតមអត់សដើម្ី
សខមតាងថា្ួកសគ្ិតជាបរសុិទ្ធ។្ួកសគមនិប្នដឹងថាអំស ើ្ប្បរបស់ែលាួនប្នស្វើសអាយព្រះេហិាររបស់ព្រះ
សៅជាកែវកស់នារះសទ។
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ការតមអតស់ពរាបស់ហតុផលែុសឆរង

 សសមតាចសង្ឃដប៏រសុិទ្ធប្នផលាុ ំខពតខសនាងស�ើងអស់រយៈស្ល១០ថ្្ងជាបរ់ោនា មុនថ្្ងបុេ្យ្ួននឹង
ប្ប្នចូលមកដល់។ខពតខសនាងគលឺជាខពត្ិសសសមយួខដលប្នស្វើស�ើង្ីខសនាងរបស់សចៀមស ម្ ល។
សសមតាចសង្ឃដប៏រសុិទ្ធប្នផលាុ ំខពតសនរះស�ើង សដើម្ជីួយ��រឭំកពបជាជនឱ្យប្នសពតៀមែលាួនជាសពសចសពរាបថ់្្ង
បុេ្យ្ួននឹងប្បខដលនឹង្នមកដល់កនាុងរយៈស្ល១០ថ្្ងសពកាយ។ថ្្ងបុេ្យ្ួននឹងប្បគលឺជាថ្្ងមយួ
ខដលសសមតាចសង្ឃជានែ់្ស់នឹងចូលសៅកនាុងសរាងឧសប្ស្បំផុតថនព្រះេហិារបរសុិទ្ធសដើម្នីឹងស្វើ្ិ្ីសរាអ តទី
បរសុិទ្ធសអាយប្នពជរះសាអ ត្ីរាល់ពគបទ់ាងំអំស ើ្ប្បរបស់ពបជាជន។ព្រះពទងប់្នអតស់ទាសប្បទាងំសនរះ
រចួសហើយ។ឯខពតខសនាងសនរះកជ៏ួយ��សអាយរាសសតារបស់ព្រះប្នចងចាថំាពទងគ់លឺជាសសតាចរបស់្ួកសគខដរ។
១០ថ្្ងសពកាយ្ីខពតខសនាងពតរូេប្នបនលាលឺស�ើងសហារាសអសាយប្នពបកាសនូេព្រះបន្ទូលសដាយសំស�ងយ៉ាង
ខ្លា ងំដូចខពតដល់ពបជាជនថា្ួកសគកំ្ុងខតងាកខបរពបឆ្ងំនឹងព្រះសហើយ(សអសាយ៥៨៖១)។
 សូមអានែគម្រីសអសាយ៥៨៖៦-១២។ សតើទសងវើខបបណាែលារះខដលព្រះចាតទុ់កថាជាខផនាកមយួ
ថនការតមអតខ់ដលពទងនឹ់ងស្វព្រះហឫទយ័?សូមចងចាថំាការតមអតគ់លឺជាស្លសេលាមយួខដលមនុស្ស
ប្នសពជើសសរ ើសមនិបរសិភ្គអាហារកនាុងរយៈស្លែលាី។សតើអវីសៅខដល្ិប្កនឹងស្វើជាងសនរះសៅសទៀតសនារះ?
សតើការតមអាហារ្ីរបីស្លសនារះឬអីខដល្ិប្កជាងការសពបើស្លសេលានិង្េកិាែលាួនផ្្ទ ល់របស់អនាកសដើម្ី
ចខមអតមនុស្សខដលរោម នផ្ទរះសខម្ងកនាុងទីពករុងសនារះ? សតើរានចបាបអ់វីែលារះសៅកនាុងព្រះគម្រីខដលជួយ��សយើង
សអាយសឆលាើយនូេសំេួរទាងំសនរះប្ន? សតើការជួយ��យកអាសារដល់អនាកដថទបងាហា ញនូេលក្ខេៈ្ិតពប្កដថន
សាសនាកនាុងព្រះគម្រីយ៉ាងដូចសមតាច?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 បុគរលណារានា កក់អ៏ាចស្វើលអប្នខដរ។ប៉ុខនតាសនារះមនិខមនជាសរឿងខតម្យ៉ងគតខ់ដលព្រះជារាចា ស់
ចងប់្ន្ីសយើងសនារះសទ។សូមពកស�កសមើលជីេតិរបស់ព្រះសយសូ៊េ។ខមនសហើយពទង់្ ិតជាសសាម រះពតង់
នឹងសសចកតាីលអរបស់ពទងណ់ាស់។ពទងប់្នស្វើពគបយ៉់ាងខដលពទងច់ាបំ្ចព់តរូេស្វើ។កនាុងស្លជាមយួរោនា សនរះ
សតើសលាកអនាករានដឹងសទថាអនាកខដលសរសសរព្រះគម្រីប្នបងាហា ញសយើងយ៉ាងណាអំ្ីសកមមភ្្សប្ុរស
្ម៌ការ្្យប្លមនុស្សការផតាល់អាហារដល់អនាកអតឃ់្លា ននិងការអតស់ទាសប្បរបស់ពទងស់នារះ?អនាក
និ្ន្ធព្រះគម្រីសញ្ញា ្មីប្នសខមតាងពប្បស់យើងយ៉ាងសពចើនសន្ធឹកសនា្ទ បជ់ាងសនរះសៅសទៀតអំ្ីអំស ើ្លអខដល
ព្រះសយសូ៊េពតរូេស្វើ សដើម្កីាលា យជាជនជាតិយូដាដល៏អរានា ក។់ ខដលទសងវើទាងំសនារះរានលក្ខេៈពបសសើរជាង
អវីខដល្ួកសគប្នស្វើឆ្្ង យណាស់។
 សតើព្រះជារាចា ស់ពទងព់ប្ថានា ចងប់្នអវី្ីសយើងកនាុងស្លស្វថ្្ងសនរះ?ពទងស់្វព្រះទយ័ចងប់្ន
ព្រះេហិារនិង្ួកជំនំុខដលនឹងបសពងៀនអំ្ីសសចកដែី្ិតថនព្រះគម្រីដល់មនុស្សពគបរ់ោនា សៅសលើខផនដីសនរះ។
សតើអវីសៅខដលនឹងបណាតា លសអាយមនុស្សទាងំឡាយទទួលយកនូេសសចកតាី្ិតអំ្ីព្រះសយសូ៊េ? សតើវាជាការ
ពបកានយ៉់ាងតឹងរងឹអំ្ីចបាបសុ់ែភ្្ឬកជ៏ាការផតាល់អាហារដល់អនាកអតឃ់្លា ន?សតើវាជាការរកសាថ្្ងបរសុិទ្ធ
ដតឹ៏ងរ ឹុងរបស់សយើងឬកជ៏ាការចំណាយស្លកនាុងការជួយ��សសសងារ រះមនុស្សខដលកំ្ុងលិចលង?់
_____________________________________________________________________
 សូមអានែគម្រីរ៉ាថាយ២៥៖៤០និងយ៉ាកុប១៖២៧។សតើែគម្រីទាងំសនរះប្នបងាហា ញពប្ប់
សយើងយ៉ាងណាកនាុងការសឆលាើយតបសៅនឹងសំេួរសៅកនាុងកថាែេ្ឌ ខ្ងសលើ?
_____________________________________________________________________
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ស្លសេលាសពរាបស់យើងរាល់រោនា 

 សតើសហតុអវីប្នជាសលាកសអសាយប្នសលើកស�ើងអំ្ីថ្្ងឈបស់ពរាកសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ
៥៨៖១៣,១៤? សតើថ្្ងឈបស់ពរាករានទំនាកទ់ំនងអវីែលារះជាមយួនឹងថ្្ងបុេ្យ្ួននឹងប្ប? ដូចខដល
សយើងប្នស�ើញសហើយថាសៅថ្្ងបុេ្យ្ួននឹងប្បគលឺជាថ្្ងខដលជាសរៀងរាល់ឆ្នា ពំ្រះេហិារសៅសលើខផនដី
នឹងពតរូេប្នសំអាត្ីអំស ើ្ប្ប។
_____________________________________________________________________
 ថ្្ងបុេ្យ្ួននឹងប្បពតរូេប្នសគពប្រ្្ធស្វើស�ើងខតមតាងគតជ់ាសរៀងរាល់ឆ្នា ំសៅចំថ្្ងបរសុិទ្ធខត
មតាង។រោម នបុគរលណារានា កព់តរូេប្នអនុញ្ញា តឱ្យស្វើការអវីស�ើយសៅថ្្ងសនារះ(សលេេីនិយ័២៣៖២៧-៣២)
ដូចរោនា នឹងថ្្ងឈបស់ពរាកពបចាសំប្តា ហ៍ខដរ។ ដូសចនារះ អវីខដលជាការ្ិតសតាីអំ្ីការស្វើការសៅថ្្ងឈបស់ពរាក
ពបចាសំប្តា ហ៍កជ៏ាការ្ិតសតាីអំ្ីថ្្ងបុេ្យ្ួននឹងប្បខដរ។
 សូមអានែគម្រីសអសាយ៥៨៖១៣។ ដូចជាែសនរះប្នបងាហា ញខដរ សតើព្រះជារាចា ស់ចងស់អាយ
សយើងរាល់រោនា រកសាចាយំាមថ្្ងឈបស់ពរាកយ៉ាងដូចសមតាច? សតើសយើងអាចស្វើឱ្យបទ្ិសសា្នថ៍នថ្្ងឈប់
សពរាករបស់សយើង ដូចរោនា នឹងបទគម្រីសនរះយ៉ាងដូចសមតាច? សតើសហតុអវីប្នជាសយើងរាល់រោនា គួរខតពបតិបតតាិ
តាមផលាូេសនរះ?
_____________________________________________________________________
 បទគម្រីសអសាយ៥៨ប្នសលើកស�ើងអំ្ីគំនិតសំខ្ន់ៗ ចំនួន៣៖(១)បដិសស្ចំសពារះអំស ើ្
ប្បនិងហ៊ានលរះបងនូ់េអវីខដលសយើងចូលចិតតាសដើម្ជីួយ��ដល់អនាកដថទ។(២)រានចិតតាសប្ុរសចំសពារះ
អនាកដថទនិង(៣)ថ្្ងឈបស់ពរាក។
 សតើគំនិតទាងំបីសនរះរានទំនាកទ់ំនងរោនា យ៉ាងដូចសមតាច?
_____________________________________________________________________
 (១)គំនិតទាងំបីសនរះចងប់ងាហា ញថាសយើងគួរខតចាតទុ់កព្រះជាអាទិភ្្សៅកនាុងជីេតិ។សយើងពតរូេ
ខតដឹងថាសយើងរាល់រោនា ្ិតជាពតរូេការ្ឹងខផអកសលើពទងទ់ាងំពសរុង។(២)សៅស្លខដលសយើងពបតិបតតាិតាម
ទស្សនៈទាងំបីសនរះសៅកនាុងជីេតិសយើងសនារះសយើងនឹងរស់សៅកនាុងជីេតិដប៏រសុិទ្ធទាងំស្វើអវីខដលព្រះស្វព្រះ-
ហឫទយ័ (សូមអានែគម្រីសលេេីនិយ័ ១៩៖២)។ ព្រះជារាចា ស់ប្នសខមតាងអងរពទងស់អាយសយើងរាល់រោនា
ប្នស�ើញផ្្ទ ល់តាមរយៈព្រះសយសូ៊េ។ព្រះសយសូ៊េប្នលរះបងនូ់េសិរលីអរបស់ពទងស់ៅឯសាថែ នសួគ៌ សហើយ
ប្នខពបកាលា យមកជាប្េបំសរ ើរបស់មនុស្ស (ភលីី្២៖៨)។ព្រះសយសូ៊េប្នបសពងៀនសយើងរាល់រោនា សអាយ
សចរះស្វើលអនិងសចរះលរះបងព់គបយ៉់ាងសដើម្ជីួយ��សសសងារ រះដល់អនាកដថទ(យ៉ូហាន៣៖១៦)។បនា្ទ ប់្ ីពទង់
ប្នបសងកាើតខផនដីរចួរាល់សហើយព្រះសយសូ៊េប្នឈបស់ពរាក្ីកិចចាការរបស់ពទង់ (សលាកុប្តដែិ២៖២,
៣,និក្ខមនំ២០៖១១)។
 សូមពកស�កសមើលគំនិតទាងំបីសនរះបខនថែមសទៀតសៅកនាុងបទគម្រីសអសាយ៥៨។សយើងប្នសសងកាត
ស�ើញថា ថ្្ងឈបស់ពរាកប្នផតាល់សអាយសយើងនូេភ្្ទំសនរ្ីការងាររបស់សយើងរាល់សប្តា ហ៍។ សសរភី្្
សនរះជាសសចកតាីលអចំសពារះមនុស្ស។សហតុអវី?្ីសពពារះវាប្នអនុញ្ញា តឱ្យមនុស្សឈបស់ពរាក(និក្ខមនំ២៣៖
១២;រ៉ាកុស២៖២៧)។ព្រះសយសូ៊េប្នសខមតាងសអាយមនុស្សស�ើញថាទសងវើលអគលឺជាអំស ើ្ខដលពតឹមពតរូេ
និងគួរស្វើសៅថ្្ងឈបស់ពរាក (រ៉ាកុស៣៖១-៥យ៉ូហាន៥៖១-១៧)។ការរកសាថ្្ងឈបស់ពរាកស្វើ
សអាយសយើងប្នរកីរាយចិតតាស�ើង(សអសាយ៥៨៖១៤)។ការជួយ��សសសងារ រះអនាកដថទកជ៏ាទសងវើខដលនាំ
សអាយរកីរាយចិតតាខដរ(សអសាយ៥៨៖១០,១១)។សតើរានអវីែលារះខដលសលាកអនាកពតរូេផ្លា ស់បតាូរសៅកនាុងជីេតិ
របស់សលាកអនាកផ្្ទ ល់សដើម្សី្វើសអាយសសចកតាីអំេរសនរះប្នកាលា យជារបស់អនាក?
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ការសិកសាបខនថែម៖«រោម ននរណារានា កអ់ាចរានចិតតាសប្ុរសនិងសចរះសអាយទានសដាយមនិប្នលរះបងគ់ំនិត
អាតាម និយមសចាលជាមុនសនារះស�ើយ។អនាកពតរូេខតរស់សៅកនាុងជីេតិខបបសាមញញា។អនាកពតរូេខតលរះបងស់ចាល
នូេភ្្សលាភលនរ់បស់អនាកសចញ។អនាកពតរូេខតរានការពបរុងពបយត័នាជាមយួនឹងបញ្ហា លុយកាក។់បនា្ទ បម់ក
សយើងនឹងអាចបំស្ញនូេកិចចាការខដលព្រះសយសូ៊េចងស់អាយសយើងស្វើសហើយ។សយើងពតរូេខតជពមរះសចញនូេចិតតា
អំនួតទាងំអស់របស់សយើងនិងបំេងពប្ថានា ខដល្នមុែសៅកនាុងជីេតិសនរះ។កនាុងកិចចាការងារទាងំឡាយ
របស់សយើងសយើងពតរូេពបកានខ់្ជា បនូ់េសរោលការរបស់ព្រះគម្រីសតាីអំ្ីជីេតិខដលមនិគិត្ីពបសយាជនែ៍លាួន
ឯង។សនរះជាជីេតិខដលព្រះសយសូ៊េធាលា បឆ់លាងរោត។់ជញ្ជា ំងផ្្ទ ងំរូបភ្្និងសពគឿងសងាហា រមិសផ្សងៗខដល
តាងំសៅកនាុងផ្ទរះសខម្ងរបស់សយើងរាល់រោនា គួរខតបងាហា ញអំ្ីសរោលការរបស់ែព្រះគម្រីសអសាយ៥៨៖
៧។ទូសខ្អាេនិងតុបរសិភ្គអាហាររបស់សយើងគួរខតបងាហា ញអំ្ីចបាបដ់សំ៏ខ្នស់នរះផងខដរ។ែញាុ ំចងស់អាយ
អនាករាល់រោនា ខចករខំលកអាហាររបស់អនាកជាមយួនឹងអនាកខដលអតឃ់្លា នសហើយនិងនាំ្ ួកអនាកខដលពកីពករោម ន
ផ្ទរះសខម្ងសអាយមកពជកសកានកនាុងផ្ទរះរបស់អនាករាល់រោនា េញិ។ ស្លខដលអនាកស�ើញមនុស្សអាពកាត ចូរ
ខចកសសមលាៀកបំពាករ់បស់អនាកសអាយសគប្នសសលាៀកពាកបិ់ទប្ងំផង (សអសាយ ៥៨៖៧)»។ ដកពសង់្ ី
EllenG.White,TheMinistryofHealing,page206,adapted។

សំេួរ្ិភ្កសា៖
១.សលាកសអសាយប្នសួរសំេួរមយួដល់ពបជាជនខដលរស់សៅកនាុងជំនានរ់បស់សលាកថា៖«សហតុអវី
ប្នជាចាយពប្កស់អាយប្នខតរបស់ខដលមនិខមនជាអាហារ សហើយបងក់រាលា ងំ ឲ្យប្នខតរបស់ខដល
មនិសកាបចិ់តតាដូសចនារះ» (សអសាយ៥៥៖២)។ សតើសយើងរាល់រោនា កំ្ុងខតស្វើដូចរោនា នឹងពបជាជនសៅកនាុងជំនាន់
របស់សលាកសអសាយសដាយរសបៀបណាខដរ? សបើដូសចានា រះខមន សតើសយើងកំ្ុងខតស្វើការសអាយប្នខតអវីខដល
មនិសបបាយចិតតាយ៉ាងដូចសមតាច?សហតុអវីប្នជាវាងាយពសរួលសមលារ៉ះកនាុងការស្វើសរឿងខដលែុសឆរងសនារះ?
២. ការនិយាយបដិសស្ចំសពារះសរឿងខដលអនាកយល់ថាមនិចាបំ្ចគ់លឺ្ិតជាការខដលសំខ្នណ់ាស់សៅ
ជំនានស់លាកសអសាយ ដូចរោនា សៅនឹងទសងវើសប្ុរស្ម៌ និងការរកសាថ្្ងឈបស់ពរាកខដរ។ សតើវាសំខ្ន់
យ៉ាងណាខដរចំសពារះសយើងសៅសមយ័ចុងសពកាយសនរះ?(សពរាបច់សមលាើយសូមអានែគម្រីកូរនិ្ូសទី១១៥៖
៥២;សូមសពបៀបស្ៀបនឹងែគម្រីសលេេីនិយ័២៥៖៩,១០)។
៣.សៅកនាុងថានា ករ់បស់អនាកសូម្ិភ្កសាអំ្ីការរកសាថ្្ងឈបស់ពរាក។សតើសលាកសអសាយកំ្ុងខតរាន
ពបសាសនអ៍ំ្ីអវីសៅស្លសលាកប្នសលើកស�ើងថាសយើងមនិគួរស្វើតាមអំស ើ្ចិតតារបស់ែលាួនឬខសវងរកសសចកតាី
អំេរដល់ែលាួនឯងសៅថ្្ងឈបស់ពរាកសនារះ?ទន្ទឹមនឹងសនរះខដរថ្្ងឈបស់ពរាកគួរខតជាបទ្ិសសា្ន៍
ដរ៏កីរាយចិតតាសពរាបស់យើង(សអសាយ៥៨៖១៣)។សតើសយើងអាចរកសាថ្្ងឈបស់ពរាកសអាយបរសុិទ្ធនិង
រានបទ្ិសសា្នរ៍កីរាយកនាុងស្លខតមយួប្នយ៉ាងដូចសមតាច?
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 ែញាុ ំមនិចងស់រៀបការជាមយួនឹងសាវ មរីបស់ែញាុ ំសទ ្ីសពពារះែញាុ ំជាអនាកសសសេនសដយអាតស់េនទីស្ទ រឯីរោត់
េញិជាអនាកសរោរ្នូេនិកាយពគីស្ទសាសនាសផ្សងមយួសទៀតខដលសថែិតសៅភ្គខ្ងត្ូងថនសការះថតវ៉ាន។់ប៉ុខនតា
ឪ្ុករាតា យរបស់សយើងទាងំ្ីរ្ិតជាចងស់អាយសយើងសរៀបការជាមយួរោនា សហើយ្ួកសយើងកម៏និហ៊ានពបខកក
ខដរ។ដូសចនារះែញាុ ំកប៏្នពប្បអ់នាគតសាវ មរីបស់ែញាុ ំស ម្ រះមងិហួងេថួា៖«សយើងអាចសរៀបការប្នប៉ុខនតាែញាុ ំនឹងមនិ
ផ្លា ស់បតាូរជំសនឿសាសនារបស់ែញាុ ំសទ»។រោតក់ម៏និប្នពបខកកជាមយួសរឿងសនារះខដរ។ប៉ុខនតាសពកាយមកសយើង
កច៏ាបស់ផតាើម្ិភ្កសារោនា អំ្ី្ិ្ីមងរលការ។ខ្ងែញាុ ំចងស់អាយកមមេ ិ្ ីសនរះប្នពប្រ្្ធស�ើងសៅកនាុងព្រះេហិារ
អាតស់េនទីស្ទរបស់ែញាុ ំប៉ុខនតារោតប់្ននិយាយថា៖«សទ!ែញាុ ំជាបតាីដូសចនារះកមមេ ិ្ ីសនរះគួរខតពប្រ្្ធស្វើសៅកនាុងព្រះេហិារ
របស់ែញាុ ំេញិ»។ែញាុ ំកប៏្ន្្យយាមខសវងរកនូេការសពមបសពមរួលរោនា ស�ើងេញិសហើយកប៏្ននិយាយថា៖«សូម
ឱ្យ្ិ្ីមងរលសនរះប្នពប្រ្្ធស្វើសៅខ្ងសពរៅេញិសហើយមនិខមនសៅកនាុងព្រះេហិារណាមយួសនារះស�ើយ។ប៉ុខនតា
ពគរូគងាវ លអាតស់េនទីស្ទពតរូេខតជាអនាកសរៀបចំផ្សផំរុ ំសៅកនាុង្ិ្ីមងរលការសនរះ»។ សយើងកប៏្នស ល្ា រះពបខកកតវ៉ា
រោនា សៅេញិសៅមក។ចុងបញចាប់ែញាុ ំកប៏្ននិយាយថា៖«ពបសិនសបើមនិប្នពគរូគងាវ លអាតស់េនទីស្ទមកផ្សផំរុ ំសអាយ
សយើងសទសនារះែញាុ ំនឹងមនិព្មសរៀបការជាមយួអនាកស�ើយ»។រោតក់ប៏្នសំុសយាបល់្ីរាតា យរបស់រោត់សហើយ
រាតា យរបស់រោតក់ប៏្នអនុញ្ញា តសអាយពគរូគងាវ លអាតស់េនទីស្ទស្វើជាអនាកផ្សផំរុ ំសអាយ្ួកសយើងសៅ។ប៉ុខនតារាតា យ
របស់រោតរ់ានខផនការសរា្ង ត។់រោតគិ់តថាែញាុ ំនឹងចូលរមួជំសនឿជាមយួរោតខ់ដរបនា្ទ ប់្ ីការសហើយ។រោត់
ករ៏ានបំេងចងឱ់្យែញាុ ំផ្លា ស់បតាូរកូនពបរុសរបស់រោតខ់ដលជាមនុស្សពបមកឹខដរ។ែញាុ ំសៅខតេលិេល់កនាុងគំនិតខដល
មកសរៀបការជាមយួមនុស្សជំសនឿសផ្សងរោនា ខបបសនរះ សហើយែញាុ ំកប៏្នពប្បស់រឿងសនរះសៅដល់មងិហួង។ ខតមក
ដល់ស្លសនរះសៅសហើយអនាកភូមទិាងំអស់ប្នដឹងឮអំ្ី្ិ្ីមងរលការសនរះរចួសៅសហើយពបសិនសបើសយើងចង់
បពា្ឈបវ់ាសនារះសយើងនឹងអាបម់ុែរាតជ់ាមនិខ្ន។មងិហួងប្នកាលា យមកជាអនាកអាតស់េនទីស្ទ សដើម្កំុីសអាយ
រោតព់តរូេអាបស់អាន។ មយួខែមុនថ្្ងមងរលការចូលមកដល់រោតក់ប៏្នសិកសាព្រះគម្រីសហើយប្នទទួលបុេ្យ
ពជមុជទឹកសៅ។ែញាុ ំនឹកមនិសភលាចថ្្ងសនារះសទ។រោតប់្នយំសសាកសៅស្លខដលរោតស់ងើបសចញ្ីទឹកភ្លា ម
្ីសពពារះរោតច់ងស់រៀបការប៉ុសណាណ រះប៉ុខនតារោតម់និចងច់ាកសចញ្ីជីេតិចាស់របស់រោតខ់ដលធាលា បព់បមកឹសនារះ
ស�ើយ។មងិហួងគលឺជាបុរសខដលបរាជយ័រានា ក។់រោតប់្នប្តប់ងនូ់េការសរោរ្ែលាួនឯងសដាយសារខត
មកសរៀបការជាមយួែញាុ ំ។កនាុងអំ�ុងស្លពប្ំ្ ីរខែដំបូងថនអាពាហ៍្ិពាហ៍របស់សយើងែញាុ ំកប៏្នសអាយរោត់
្ិសានូេអាហារខដលផតាល់សុែភ្្និងប្នបសពងៀនរោត់្ ីរសបៀបរស់សៅខដលពបកបសដាយសុែុរាលភ្្។
អនាកជិតខ្ងរបស់សយើងប្នកតស់រារ ល់ស�ើញថារោតម់និដូចជាមនុស្ស្ីមុនសទៀតសទ។្ួកសគនិយាយថា៖
«អនាកគលឺជាមនុស្ស្មីសហើយ»។សទារះយ៉ាងណាកស៏ដាយមងិហួងមនិចងក់ាលា យជាមនុស្ស្មីសទ។សពកាយ្ីកូន
ពសីរបស់សយើងប្នពបសូតមកសនារះរោតក់ប៏្នពត�បស់ៅជាមនុស្សពបមកឹេញិ។ដបឆ់្នា បំ្នកនលាងផុតសៅ
សហើយសយើងករ៏ានកូនពសីទី្ីរខដរ។ សយើងរានជសរាលា រះជាសពចើនសលើកសពចើនសាអំ្ីបញ្ហា សរោលជំសនឿ។ ថ្្ងមយួ
សដាយសារខតការខឆអតចិតតាពទាខំលងប្នែញាុ ំកប៏្ននាកូំនទាងំ្ីររបស់សយើងនិងសកមងពសីអាយុ១០ឆ្នា រំានា ករ់ត់
សៅសានា កស់ៅផ្ទរះមតិតាភកតាិ។ែញាុ ំចងស់អាយបតាីរបស់ែញាុ ំសៅខតឯងសដើម្ភីលាករ់សជាតិថនការខលងលរះរោនា ។មងិហួង
្ិតជាមនិចងខ់លងលរះរោនា សនារះសទ។រោតប់្នសវរះខសវងរកែញាុ ំអស់រយៈកាលបីថ្្ងសហើយស្លខដលរកែញាុ ំស�ើញ
រោតក់ប៏្នផ្លា ស់បតាូររារ៌ោរបស់ែលាួន។រោតប់្នកាលា យជាមនុស្ស្មី្ិតពប្កដខមន។ស្វថ្្ងសនរះរោតគ់លឺជា
សាវ មនីិងឪ្ុកខដលយកចិតតាទុកដាកប់ំផុត។រោតក់ប៏្នកាលា យមកជាចាស់ទំុព្រះេហិារផងខដរ។ប៉ុខនតាសទារះបីជា
   យ៉ាងសនរះកតាីែញាុ ំនឹងមនិសដើរតាមផលាូេ«សបសកជន»សនរះមតាងសទៀតស�ើយ។ែញាុ ំ
   ប្នសរៀបការជាមយួរោត់សដាយសារខតែញាុ ំគិតថាែញាុ ំអាចផ្លា ស់បតាូររោតប់្នតាម
   រយៈអំណាចរបស់ព្រះ។ប៉ុខនតាព្រះគម្រី្ិតជាប្នខចងយ៉ាងពតឹមពតរូេណាស់
   សដាយថា៖«កំុឲ្យទឹមនឹមសពសៀកជាមយួនឹងមនុស្សមនិសជឿស�ើយ»(កូរនិ្ូស
   ទី២៦៖១៤)។សយើងគួរខតសរៀបការបតាីពប្ន្ធជាមយួអនាកខដលរានជំសនឿដូច
   រោនា េញិសទើបជាការពបសសើរជាង។ហលាួងសា�ូម៉ូនខដលជាអនាកពប្ជញាល្សី្ញ
   ្ិភ្សលាកសលាកកប៏្នឆលាងកាតនូ់េបទ្ិសសា្សនរះទាងំលំប្កដូចជាែញាុ ំ
   ផងខដរ។

សរឿងែលាី
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បុគ្គលម្នា ក់ដែលយ�ើងត្រូវការបំផុ្

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ១ី៣ខែមនីាឆ្នា ២ំ០២១

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ សអសាយ៥៩; សអសាយ៥៩៖១៥-២១; សអសាយ
៦០៖១,២;សអសាយ៦១;សអសាយ៦១៖២។

ែចងចា៖ំ«អស់ទាងំសាសននឹ៍ងមលូគ្នា មកឯ្ន្លឺរបស់ឯងសហើយសសតាចទាងំប៉នុាមា ននងឹមកឯរសមាីខែលភ្លឺសចញ
្ឯីងកនាុងកាលខែលឯងររះស�ើង»(សអសាយ៦០៖៣)។

 «សយើងព្រូវខ្សរៀនសៅកនាុងសាលារបស់សយសូ៊វ។ ព្រះពទងស់្្វព្រះហឫទយ័នឹងពបទាន្រែល់
សយើងរាល់គ្នា សៅស្លខែលសយើងប្នទទលួយកនូវកិច្ចព្មសព្ៀង្សិសសរបស់ពទង។់ប៉ុខនតាពទងម់និអាច
ពបទានព្រះ្រែល់សយើងប្នសទ ពបសិនសបើសយើងមនិព្មទទលួយកនូវអ្វីខែលព្រះសយសូ៊វប្ន្លិកមមាសពរាប់
សយើងសៅសលើស�ើឆ្កា ងសនារះ។ជាសរឿយៗសយើងប្ន្យាយាមែពំសវាចាបព់្រះ្រទាងំសនរះសោយែ្ួនឯងសោយ
គិ្ ថាសយើងអាចពបងឹខពបងសែើម្ទីទលួប្ននូវការស្្វព្រះទយ័្ពី្រះជារា្ច ស់ឬកស៏្្វើសអាយែ្ួនសយើងសក្សិម
នងឹព្រះ្ររបស់ពទង។់ប៉ុខនតាគនិំ្សនរះគល្ឺ ិ្ ជាែុសឆ្គងទសទ។សយើងព រ្ូវខ្សម្ងឹសមើលសៅកានព់្រះសយសូ៊វ
វញិសោយសមើលរលំងែ្ួនឯងសទើបព រ្ូវ។សយើងព រ្ូវខ្ស�ឿថាពទងជ់ាព្រះអង្គសស្រ្្គ រះខែលរានព្រះ�នមារស់។
សយើងមនិព្រូវគិ្ថាទសង្វើល្អរបស់សយើងនងឹ�យួ��សស្រ្្គ រះសយើងប្នស�ើយ។សសចកតាីសមត្តា ករណុារបស់ព្រះ-
សយសូ៊វគលឺជាកតាសីង្មឹខ្មយួគ្រ់បស់សយើង។ព្រះជារា្ច ស់ប្នពបទានែល់សយើងរាល់គ្នា នូវសសចកតាសីនយា
សនរះថា៖«ព រ្ូវឲ្យមនុស្សអាពកកស់ប្រះបងស់ចាលផ្ូវរបស់ែ្ួនសហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរ ិ្ សចាលគនិំ្អាពកករ់បស់
ែ្ួនខែររចួឲ្យសគព្�បម់កឯព្រះសយហូវ៉ាវញិសនារះពទងន់ងឹអាណិ្សមត្តា ែល់សគគលឺឲ្យវលិមកឯព្រះថនសយើង
រាល់គ្នា ែ្ិ្ ពទងន់ងឹអ្ស់ទាសឲ្យជាបរបូិរ»(សអសាយ៥៥៖៧)។សយើងព្រូវខ្ទុកចិ្ តាសលើសសចកតាសីនយា
របស់ព្រះ។សយើងមនិព្រូវយល់ថាអារមមាណ៍គលឺជាសសចកតា�ីសំនឿសនារះស�ើយ។សយើងព្រូវខ្ស�ឿទុកចិ្ តាសលើព្រះ
សអាយប្នស្ញសលញ។សយើងព្រូវខ្្ឹងខផ្អកសលើព្រះសយសូ៊វនងិអ្វីខែលពទងប់្ន្លិកមមាសែើម្�ីយួ��សស្រ្្គ រះ
សយើង្សីពររះពទងជ់ាព្រះអង្គសស្រ្្គ រះរបស់សយើងរាល់គ្នា ។ សនារះព្រះជារា្ច ស់នឹងពបទានសអាយសយើងរាល់គ្នា 
នូវ�នំយួខែលសយើងព្រូវការជាចាបំ្ច»់។ែកពសង់្ ីEllenG.White,FaithandWorks,page36,
adapted.
 សប្តា ហ៍សនរះសយើងនងឹសិកសាអំ្ សំីសណររបស់សោរាសអសាយសែើម្សិីកសាបខនថែមសទៀ្អំ្ សីសចក្ី
្ិ្ ែសំ៏ខានស់ៅកនាុងព្រះគម្រី។
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សសចកតាីអាពកកខ់ែលបងកាស�ើងសោយប្ប

 សៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៥៨៖៣ពបជា�នប្នសួរព្រះថា៖«សយើងែ្ុ ំប្ន្មអ្់សហ្ុអ្វីប្ន
ជាពទងម់និស�ើញសសារះសយើងែ្ុ ំប្នបរ្ឈលឺចិ្តាែ្ួនសហ្ុអ្វីប្នជាពទងម់និយកចិ្តាទុកោកែូ់សចនារះ?»។
ពបជា�នយល់ថាព្រះជារា្ច ស់ឥ្រានបន្ូល្បមក្ួកសគកនាុងកាលខែល្ួកសគប្នអំរវនាវរកព្រះអង្គ
សអាយ�ួយ��សស្រ្្គ រះែួ្នសនារះ។ប៉ុខនតាសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៥៩៖១សលាកសអសាយប្នសឆ្ើយ្បថាព្រះ
អាច�ួយ��សស្រ្្គ រះ្ួកសគសហើយពទងក់ប៏្នសផ្ៀងព្រះកាណ៍សាតា បនូ់វរក្យទូលអង្វររបស់្ួកសគខែរ។
 សូមអានែគម្រីសអសាយ៥៩៖២។ស្ើែគម្រីសនរះបរ្ហា ញពបជា�នកំ្ុងស្្វើអ្វីែ្រះខែលបណាតា ល
សអាយព្រះប្នរ្កសចញ្ីការអ្ិសាឋា នរបស់្ួកសគ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះជារា្ច ស់ប្នសសពមចមនិយកព្រះទយ័ទុកោកច់ំសររះរា្សតារបស់ពទងស់�ើយ្ីសពររះ«អំស ើ្
ទុច្ចរ ិ្ របស់ឯងរាល់គ្នា  ខែលប្នែណ្ឌ ជាកណាតា លឯង» (សអសាយ៥៩៖២)។ែគម្រីសនរះចងស់ខមតាង
សអាយសយើងស�ើញថាអំស ើ្ប្បសនរះឯងខែលស្្វើសអាយចំណងទំនាកទ់ំនងរវាងសយើងនិងព្រះរានការសពបរះឆ្។
សោរាសអសាយប្នចំណាយស្លជាសពចើនសទៀ្សៅ�ំ្ូក៥៩សែើម្នីិយាយអំ្ីពបធានបទសនរះ។ពបវ្្ិ-
សា្ស្របស់មនុស្សជា្ិប្នបរ្ហា ញសយើងថាសអសាយ្ិ្ជានិយាយព្ឹមព រ្ូវ។អំស ើ្ប្បអាចបំផ្្ញ
ទំនាកទ់ំនងរវាងសយើងជាមយួព្រះអរា្ច ស់។វាកអ៏ាចបណាតា លសអាយសយើងប្្ប់ង�់ីវ ិ្ អស់កល្ជានិច្ច
ប្នខែរ។អំស ើ្ប្បមនិប្នបខង្វរព្រះសចញ្ីសយើងសទប៉ុខនតាវាប្នបខង្វរសយើងសចញ្ីព្រះវញិ។
 សូមអានែគម្រីសលាកុប្្្ិ ៣៖៨។ ស ើ្ឧទាហរណ៍ថនអំស ើ្ប្បសនរះប្នបរ្ហា ញសយើងយ៉ាង
ែូចសម្ចអំ្ីបញ្ញ្តាិែសំ៏ខានក់នាុងព្រះគម្រីខែលសយើងសទើបខ្ប្ននិយាយ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 អំស ើ្ប្បជាការរ្កខបរសចញ្ីព្រះ។បញ្ហា ខែលសកើ្ស�ើងសោយសារខ្អំស ើ្ប្បនឹងបណាតា ល
សអាយសយើងរ្កសចញ្ីព្រះកានខ់្ឆ្្ង យសៅ។អំស ើ្ប្បប្នបំខបកសយើងរាល់គ្នា សចញ្ីព្រះជារា្ច ស់។
ស ើ្សនរះសោយសារខ្ព្រះជារា្ច ស់មនិប្ន្យាយាមនាសំយើងព្�បម់ករកពទងវ់ញិឬ?មនិខមនសទព្រះគម្រី
ទាងំមូលប្នបរ្ហា ញពប្បស់យើង្ីរសបៀបខែលព្រះជារា្ច ស់្យាយាមនាសំយើងព្�បម់កឯពទងវ់ញិ។សហ្ុ-
ផលខែលនាសំអាយអំស ើ្ប្បបំខបកបំប្កស់យើងប្នគលឺសោយសារខ្អំស ើ្ប្បប្នបំខបកសយើងសចញ្ីព្រះ
និងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទង។់ សហ្ុសនរះសហើយ សរឿងខែលសំខានគ់លឺថាសយើងរាល់គ្នា មនិព្រូវសអាបពកសសាប
ប្បសៅកនាុង�ីវ ិ្ របស់សយើងស�ើយ។
 ស ើ្សលាកអនាកប្នស�ើញអ្វីែ្រះ សៅកនាុង�ីវ ិ្ របស់ែ្ួនខែលអំស ើ្ប្បបំខបកអនាកសចញ្ីព្រះ? ស ើ្រាន
អ្វីខែលសយើងអាចស្្វើប្នសែើម្សីោរះពសាយបញ្ហា ថនការខបកប្កស់នរះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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ស ើ្អនាកណាព្រូវប្នអ្ស់ទាសសអាយសនារះ?

 កណ្ឌ គម្រីសអសាយ៥៩ប្នបរ្ហា ញសយើងរាល់គ្នា អំ្ីទិែឋាភា្ថនអសំ ើ្ប្ប។ព្រះគម្រីកប៏្ន
សខមតាងសអាយសយើងស�ើញនូវសសចក្ីសង្មឹខែរ។ស ើ្អនាកណាែ្រះប្នស្្វើប្ប?ព្រះគម្រីប្នពប្បស់យើង
នូវចសម្ើយសនារះ។គលឺថាមនុស្សរាល់គ្នា ប្នស្្វើប្ប។សនារះសហើយជាមូលសហ្ុខែលសយើងព្រូវការព្រះសែើម្ី
�ួយ��សស្រ្្គ រះនិងអ្ស់ទាសែល់សយើងរាល់គ្នា  (សយសររា៣១៖៣៤)។សលាកសាវកប៉ុលករ៏ានការយល់
ពសបនឹងគំនិ្សនរះខែរសោយសលើកស�ើងថា៖«្្ិ្ ពគបគ់្នា ប្នស្្វើប្ប»(រ ៉ូម៣៖៩-២០,២៣)។ែូសចនារះ
ស ើ្ព្រះជារា្ច ស់អាចនិយាយថាសយើងគ្មា នសទាសថ្រ៍សហើយកម៏និខែលស្្វើប្បសសារះយ៉ាងែូចសមតាចសៅ?
ព្រះ្ិ្ជាអាចនឹង�ួយ��សស្រ្្គ រះសយើងប្នសៅស្លខែលសយើងព្មទទួលយកនូវការសុគ្របស់ព្រះសយសូ៊វ
សពរាបស់យើងរាល់គ្នា សោយសសចកតាី�ំសនឿ។
 សូមអានែគម្រីរ ៉ូម ៣៖២១-២៤។ ស្ើែគម្រីទាងំសនរះប្នពប្បស់យើងែូចសមតាចែ្រះ អំ្ីរសបៀប
ខែលព្រះជារា្ច ស់�ួយ��សស្រ្្គ រះសយើង? ស ើ្សសចកតាី្ិ្កនាុងព្រះគម្រីប្នផតាល់សអាយសយើងនូវសសចកតាីសង្មឹ
អ្វីែ្រះកនាុងអំ�ុងស្លខែលព្រះជារា្ច ស់វនិិច្យ័សទាសរា្សតារបស់ពទង?់
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ជាការ្ិ្ណាស់ព្រះជារា្ច ស់ពទងនឹ់ងវនិិច្យ័សយើងរាល់គ្នា សោយខផ្អកសៅសលើឥរយិាប្និង
ការពបព្ឹ្តារបស់សយើងរានា ក់ៗ ។ប៉ុខនតាអាកប្កិរយិានិងទសង្វើល្អរបស់សយើងរាល់គ្នា មនិប្ន�ួយ��សស្រ្្គ រះ
សយើងសទ ្ំុសនារះសយើងរាល់គ្នា នឹងខលងប្នសស្រ្្គ រះសោយសារសសចកតាី�ំសនឿសហើយ (រ ៉ូម៤៖១៤)។ការ
ពបព្ឹ្តាឬទសង្វើល្អរបស់សយើងរាល់គ្នា បរ្ហា ញថាសយើងប្នសស្រ្្គ រះសហើយឬអ្ប់៉ុសណាណ រះ(យ៉ាកុប២៖១៨)។
 ការពបព្ឹ្តារបស់សយើងរាល់គ្នា មនិអាច�ួយ��សស្រ្្គ រះសយើងប្នសទសូម្ខី្ស្លសនរះនិងសៅ
ស្លខែលព្រះនឹងបំស្ញភារកិច្ចរបស់ពទងជ់ាសៅពកមផងខែរ។ស ើ្សហ្ុអ្វី?សពរាបច់សម្ើយរបស់អនាក
សូមអានែគម្រីរ ៉ូម៣៖២០,២៣។
 ទសង្វើល្អ ឬការពប្ិប្តាិត្មពកឹ្្យវនិយ័របស់ព្រះសែើម្សីអាយប្នសស្រ្្គ រះ វាប្នហួសស្ល
ប្្ស់ៅសហើយសពរាបស់យើង។ ពកឹ្្យវនិយ័របស់ព្រះប្នព្ឹមខ្សខមតាងសអាយសយើងប្នសា្គ ល់្ីប្ប
របស់សយើងប៉ុសណាណ រះ។ សនារះសហើយជា្ួនាទីរបស់វា។ សសចកតាី�ំសនឿសខមតាងសចញត្មរយៈសសចកតាីពសឡាញ់
(កាឡាទី៥៖៦)។ព្រះវញិ្្ញ ណថនព្រះជារា្ច ស់ប្នចាកប់ំស្ញនូវសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះមកកនាុង
ចិ្តារបស់មនុស្សរានា ក់ៗ (រ ៉ូម៥៖៥)។សសចកតាីពសឡាញ់សនរះប្នសខមតាងសអាយស�ើញថាមនុស្សរានា ក់ៗ
រានសសចកតាី�ំសនឿែរ៏ស់សលើព្រះសយសូ៊វសហើយ(សូមអានែគម្រីយ៉ាកុប២៖២៦)។
 រាល់ទសង្វើ និងការពបព្ឹ្តារបស់សយើងរាល់គ្នា ប្នបរ្ហា ញ្ីសសចកតាី�ំសនឿែរ៏ស់របស់សយើងរានា ក់ៗ ។
សយើងអាចែឹងថាសយើងប្នសស្រ្្គ រះកាលណាសយើងសគ្រ្ត្មពកឹ្្យវនិយ័របស់ព្រះ។ចំសររះកា្្្វកិច្ច
របស់ពទងជ់ាសៅពកមព្រះជារា្ច ស់ពទងទ់្សមើលនូវផលខផ្របស់សយើងខែលជាភសតាុត្ងថនសសចកតាី�ំសនឿ
កនាុងចិ្តារបស់សយើងរាល់គ្នា ។ព្រះជារា្ច ស់ពទងទ់្សមើលខ្ទសង្វើរបស់សយើងខែលប្នពបព្ឹ្តាសពកាយ្ីសយើង
ប្នថា្វ យ�ីវ ិ្ របស់សយើងែល់ព្រះសយសូ៊វសហើយប៉ុសណាណ រះ។អំស ើ្ប្បទាងំអស់ខែលសយើងប្នពបព្ឹ្តា
មុនស្លទទួលសសចកតាីសស្រ្្គ រះរបស់ព្រះសយសូ៊វសនារះព្រូវប្នអ្ស់ទាសសអាយនិងពគបប្ងំសោយព្រះ
សលាហិ្របស់ពទងរ់ចួសហើយ(សូមអានបទគម្រីរ ៉ូម៦)។
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ព្រះបន្ូលសពរាបម់នុស្សពគបរ់ូបសៅសលើខផនែី

 ស ើ្ែគម្រីសអសាយ៦០៖១,២កំ្ុងនិយាយអំ្ីអ្វី? ស ើ្អ្វីសៅជាបញ្ញ្តាិែសំ៏ខានខ់ែលអនាកប្ន
ស�ើញសៅទីសនរះ សហើយកព៏្រូវប្នស�ើញសៅកនាុងព្រះគម្រីទាងំមូលផងខែរ? ស ើ្បញ្ញ្ិតាសនរះផតាល់សសចកតាីសង្មឹ
អ្វីែ្រះែល់សយើង?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៦០៖១,២ សយើងប្នស�ើញទិែឋាភា្ខែលព្រះនឹងស្្វើសពរាបរ់ា្សតា
របស់ពទងប់ន្ាប់្ ី្ួកសគប្នរានសសរភីា្្ីនគរប្ប៊�ូីន។ ខផនការសនរះរានរាបប់ញ្ចូ លទាងំព្រះអង្គ
សស្រ្្គ រះខែលនឹង�ួយ��រសំោរះមនុស្សទាងំឡាយសអាយរចួផុ្្ីអំស ើ្ប្ប។
 សៅែគម្រីសអសាយ៦០៖៣ស ើ្អនាកណាជា«្ន្លឺ»ខែលពគបទ់ាងំសសតាចនិងពករុមមនុស្សប្ន
ចូលគ្ល់?
_____________________________________________________________________
 សៅកនាុងភាសាសហសព្ើរ្ន្លឺសនរះបរ្ហា ញសយើង្ី្សតាីរានា ក។់្សតាីសនរះកព៏្រូវប្នបរ្ហា ញសោយទីពករុង
សីុយ៉ូនខែរ។ សយើងនឹងសិកសាអំ្ីទីពករុងសនរះសៅចុងបញ្ចបថ់នែគម្រីសអសាយ៥៩៖២០។ ែូសចនារះអស់ទាងំ
មនុស្សខែលសៅសលើខផនែីនឹងមកឯពករុងសីុយ៉ូន។្ួកសគព្រូវប្នពគបែណតា បស់ៅសោយថស្អន្ធការ។
្ួកសគនឹងស្្វើែំសណើ សៅឯទីពករុងសីុយ៉ូនសោយសារខ្្ន្លឺខែលភ្លឺចាងំខចងសៅទីសនារះ។ ្ន្លឺែភ៏្លឺចាងំខចង
សនរះគលឺជានិមិ្ តារូបថនសិររីុងសរឿងរបស់ព្រះជារា្ច ស់ (សអសាយ៦០៖២)។ សិររីុងសរឿងសនរះប្នសខមតាងសអាយ
ស�ើញកនាុងអង្គព្រះសយសូ៊វ។ ពករុងសីុយ៉ូនគលឺជាស ម្ា រះមយួសទៀ្របស់ទីពករុងសយរូសា�ិម។សៅស្លខែល
សលាកសអសាយប្នសរៀបរាបអ់ំ្ីទីពករុងគ្្់្ ិ្ជាចងរ់ាននយ័សំសៅសៅសលើពបជា�នរបស់ព្រះ។
 បទគម្រីសអសាយ៦០ប្នសលើកស�ើងបខនថែមសទៀ្អំ្ីគំនិ្ខែលសយើងប្នសិកសាសៅខាងសែើម
�ំ្ូកកនាុងែ១-៣។មនុស្សទាងំឡាយសៅសលើខផនែីប្នស្្វើែំសណើ រសៅពករុងសយរូសា�ិមសោយសារ្ន្លឺ។
្ន្លឺគលឺជានិមិ្ តារូបថនសិររីុងសរឿងរបស់ព្រះជារា្ច ស់។ សិរលី្អសនរះប្នមកែល់ទីពករុងសៅស្លខែលព្រះសយសូ៊វ
ប្នយាងមកយកកំសណើ ្ជាមនុស្សសៅសលើខផនែីសនរះ។
 ស ើ្ព្រះបន្ូលសតាីអំ្ីអនាគ្កាលសនរះអាច�ួយ��សយើងសអាយចងចានូំវសសចកតាីសនយាខែលព្រះ
ប្នពបទានមកសលាកអព័ប្ោសំៅកនាុងែគម្រីសលាកុប្្្ិ១២៖២,៣យ៉ាងែូចសមតាច?ស ើ្ែគម្រីទាងំ្ីរ
សនរះនិយាយពបោកព់បខហលគ្នា យ៉ាងែូចសមតាច?
_____________________________________________________________________
 ព្រះជារា្ច ស់ប្នពត្ស់សៅសលាកអព័ប្ោំនិងកូនសៅ�ំនានស់ពកាយរបស់គ្្ស់ែើម្នីាពំ្រះ្រ
សៅែល់មនុស្សទាងំអស់សៅសលើខផនែីសនរះ(សលាកុប្្្ិ១៖៣;សលាកុប្្្ិ១៨៖១៨;សលាកុប្្្ិ២២៖
១៨)។ែូសចនារះការត្ងំសញ្្ញ រវាងព្រះនិងសលាកអព័ប្ោកំរ៏ានចំខណកសពរាបម់នុស្សទាងំអស់ផងខែរ។
 សលាកសអសាយចងន់ាពំបជា�នរបស់សលាកវលិសៅរកខផនការែំបូងខែលព្រះប្នស ្្វើសពរាប់
្ួកសគវញិសៅស្លខែលពទងប់្នពត្ស់សៅ្ួកសគមកជារា្សតារបស់ពទង។់ព្រះប្នពត្ស់សៅ្ួកសគ
សអាយសខមតាងនូវសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទងែ់ល់មនុស្សពគបគ់្នា សៅសលើខផនែី (សូមអានែគម្រីសអសាយ
៥៦៖៣-៨និងសអសាយ៥៦៖៧ផងខែរ)។
 ព្រះជារា្ច ស់ប្នពត្ស់សៅសាសនអ៍ុីពសាខអលមកស ្្វើជារា្សតារបស់ផងពទងស់ៅ�ំនានព់្រះគម្រី។
សហើយពទងប់្នពត្ស់សៅែល់្ួក�ំនំុសសសវនសែយអា្ស់វនទីស្សអាយស្្វើជា្ួក�ំនំុចុងសពកាយរបស់ពទង។់
ស ើ្ពទងរ់ានខផនការអ្វីសពរាប់្ ួក�ំនំុមយួសនរះ?សហើយស្ើពទងរ់ានខផនការអ្វីខែរសពរាបអ់នាករាល់គ្នា ?
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ឆ្នា ខំែលព្រះនឹងរសំោរះរា្សតាថនពទងស់អាយរានសសរភីា្

 ស ើ្អនាកណាសគខែលកំ្ុងនិយាយសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៦១៖២?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះប្នពត្ស់សៅបុគ្គលរានា កខ់ែលកំ្ុងនិយាយសនរះសហើយកប៏្នចាកប់ំស្ញនូវព្រះវញិ្្ញ ណ
របស់ពទងម់កសលើសលាកខែរ។ការសនារះប្នបរ្ហា ញសអាយសយើងែងឹថាបុគ្គលរូបសនរះ្ិ្ជាព្រះអង្គសស្រ្្គ រះ
សហើយ។ពទងគ់លឺជាព្រះខែលប្នចាកស់ពបងត្ងំសែើម្�ីយួ��សស្រ្្គ រះមនុស្សសអាយរចួ្បី្ប។ស ើ្អ្វីសៅជា
ការរ្ររបស់ព្រះអង្គសស្រ្្គ រះ?សលាកសអសាយប្នបរយិាយពប្បស់យើងថា៖«ព្រះវញិ្្ញ ណថនព្រះអរា្ច ស់
សយហូវ៉ាពទងស់ណឋាិ ្សលើែ្ុ ំ្សីពររះព្រះសយហូវ៉ាពទងប់្នចាកស់ពបងត្ងំែ្ុឲំ្យផសាយែណឹំងល្អែល់មនុស្ស
ទាល់ពកពទងប់្នចា្ែ់្ុឲំ្យមកសែើម្នីងឹសពប្សមនុស្សខែលរានចិ្ តាសសពងងនងិពបកាសពប្ប់្ សីសចកតាី
សពប្សសលារះែល់្កួស�្ើយ សហើយ្កីារសោរះខលងែល់្កួអនាកខែលជាបច់ណំង» (សអសាយ៦១៖១)។
ស ើ្សនរះជាមនុស្សរានា កខ់ែលសយើងប្នសា្គ ល់រចួមកសហើយខមនសទកាល្សីយើងសិកសាសៅកនាុងកណ្ឌ គម្រីសអសាយ
សនារះ?សូមសពបៀបស្ៀបែគម្រីសអសាយ៤២៖១-៧ខែលនយិាយអំ្ អីនាកបំសរ ើរបស់ព្រះ។
 ែគម្រីសអសាយ ៦១៖២ ប្នពបកាសថា «ែល់ស្លខែលព្រះជារា្ច ស់ពទងសំ់ខែងព្រះហឫទយ័
សមត្តា ករណុារបស់ពទងែ់ល់រា្សរ្បស់ពទងស់ហើយ»។អនាកខែលប្នចាកស់ពបងត្ងំសែើម្មីករសំោរះរា្សតា
អុីពសាខអលសអាយរានសសរភីា្សៅស្លសនារះប្នពបកាសពប្ប់្ ឆី្នា ខំែលព្រះសយហូវ៉ាពទងស់្្វព្រះហឫ-
ទយ័។កនាុងឆ្នា ំ្ សិសសសនរះព្រះនឹងបរ្ហា ញែល់រា្សតាពទងនូ់វ�នំយួ្សិសស។សូមសពបៀបស្ៀបែគម្រីសលវវីនិយ័
២៥៖១០៖«ព្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នា ខញកឆ្នា ទីំ៥០សនារះទុកជាបរសុិទ្ធព្មទាងំពបកាសពប្បស់សចកតាីសពប្សសលារះ
ប្វបំសរ ើ ែល់មនុស្សទាងំអស់សៅស្ញកនាុងពសរុកផងឆ្នា សំនារះជាឆ្នា សំសាមនស្សែល់ឯងរាល់គ្នា ខែលឯង
នងឹព្�បស់ៅសៅឯទកឹែរីបស់ឯងរាល់គ្នា សរៀងែ្ួនប្ន សហើយនិងព្�បស់ៅសៅនងឹញា្សិនាតា នរបស់ែ្ួន
វញិ»។ែសនរះបរ្ហា ញ្អី្វីខែលប្នសកើ្ ស�ើងសៅឆ្នា សំសាមនស្សរកីរាយ។ សនរះជាែណឹំងល្អសពរាបម់នុស្ស
ខែលព រ្ូវបង្ចំិ្ តាលកែ់ពីបចាពំគរួសារឬស្្វើជាប្វបសពមើសគ (សលវវីនិយ័២៥៖២៥-៥៥)។ឥ�ូវសនរះ ពបជា�ន
ទាងំសនរះអាចទទលួប្នែី្ ្នីងិសសរភីា្របស់ែ្ួនមកវញិ។
 ឆ្នា ំ្ សិសសខែលប្នសខមតាងសៅកនាុងគម្រីសអសាយ៦១៖២សនរះគលឺជាឆ្នា សំមត្តា ករណុា។ប៉ុខនតា
វាករ៏ានអ្ថែនយ័ពជាលសពរៅជាងសនរះសៅសទៀ្។ឆ្នា ំ្ សិសសសនរះគលឺជាស្លសវលាខែលអនាកខែលព្រូវចាកស់ពបង
ត្ងំជាព្រះមោក្សព្នងឹមកពបកាសអង្គពទង។់ពទងន់ងឹបរ្ហា ញថាព្រះអង្គជានរណាសោយរសំោរះរា្សតា
របស់ព្រះអង្គសអាយរានសសរភីា្នងិផតាល់សអាយ្កួសគរាន�វី ិ្ ្មាសី�ើងវញិ។សៅសមយ័ព្រះគម្រី សសច្
ខែលពគងរា�្យសពចើនខ្ពបកាសថាមនុស្សខែល�រំកប់ណុំលសគសនារះ្ំុចាបំ្ចស់ងវញិសទ។្ន័្ធកិច្ចរបស់
អនាកខែលប្នចាកស់ពបងត្ងំគលឺសលើស្កីារ�យួ��ពបជា�នសអាយរចួផុ្្ីទាសភា្ ឬបណុំលែី្ ្ីសៅសទៀ្។
ពទងក់�៏យួ��សពរាលទុកលំ្ប្ករបស់ពបជា�ននងិ្យាប្លែល់អស់អនាកខែលរានចិ្ តាពគ្ពំគ្ព្មទាងំពបទាន
នូវ�វី ិ្ ្មាែីល់្កួសគផងខែរ (សអសាយ៦១៖១-១១)។ ពទងនឹ់ងពបកាស្ឆី្នា ំ្ សិសសថនការស ្្វព្រះទយ័
្ពី្រះជារា្ច ស់។ពទងក់ព៏បកាសផងខែរថាពទងន់ងឹោកស់ទាសែល់មនុស្សអាពកក់(សអសាយ៦១៖២)។
 ស ើ្ព្រះសយសូ៊វប្នស្្វើអ្វែីរ្ះខែលសយើងរាល់គ្នា គួរខ្ស្្វើឥ�ូវសនរះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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ព្រះនឹងោកទ់ណ្ឌ កមមាែល់មនុស្សខែលចូលចិ្តាស្្វើអាពកក់

 សៅកនាុងបទគម្រីសអសាយ៦១ព្រះអង្គសស្រ្្គ រះប្នខចកចាយែំណឹងល្អអំ្ីសសចកតាីល្អសផ្សងៗ
ខែលពទងនឹ់ងស្្វើ។ែូសចនារះស ើ្សហ្ុអ្វីប្នជាពទងស់នយាថាពទងនឹ់ងោកស់ទាសែល់មនុស្សខែលចូលចិ្តា
ស្្វើអំស ើ្អាពកក?់ស ើ្សនរះជាែំណឹងល្អខែរឬអី?សបើខមនស ើ្សហ្ុអ្វីសៅ?ស ើ្ការសនយាសនរះនឹងសកើ្ស�ើង
សៅស្លណា?
_____________________________________________________________________
 សៅស្លខែលព្រះសយសូ៊វគងស់ៅពសរុកណាសាខរ ៉្ ពទងប់្នអានបទគម្រីសអសាយ៦១។ពទង់
ប្នអានខផនាកែំបូងថនែទី២ថា៖«ព្រះជារា្ច ស់ប្នចា្ែ់្ុ ំសអាយពបកាសពប្ប់្ ីឆ្នា ំខែលព្រះសយហូវ៉ា
ពទងស់្្វព្រះហឫទយ័»(សអសាយ៦១៖២)សូមអានែគម្រីលូកា៤៖១៩)។សពកាយ្ីអានចបស់នារះ
ព្រះសយសូ៊វពទងច់ាបត់្ងំរានបន្ូលថា៖«សៅថ្្ងសនរះបទគម្រីសនរះប្នសំសរចសៅព្សចៀកអនាករាល់គ្នា
សហើយ» (លូកា៤៖២១)។ ព្រះសយសូ៊វប្នសព�ើសមនិអានឃ្្បន្ាបស់ៅកនាុងែែខែលសនរះខែលនិយាយ
ថា៖«ព្រះថនសយើងែ្ុ ំនឹងសងសឹកផង»(សអសាយ៦១៖២)។ព្រះសយសូ៊វប្នយាងមកសែើម្រីសំោរះមនុស្ស
សចញ្ីអំណាចសាត្ងំ។ព្រះសយសូ៊វសទើបខ្ចាបស់ផ្ើមបំស្ញ្ន័្ធកិច្ចសនរះប៉ុសណាណ រះ។ែូសចនារះស្លសវលា
ខែលព្រះនឹងោកស់ទាសែល់មនុស្សអាពកកម់និទានប់្នមកែល់សៅស�ើយសទ។សៅកនាុងបទគម្រីរ៉ាថាយ
២៤(សូមសពបៀបស្ៀបគ្នា ជាមយួបទគម្រីរ៉ាកុស១៣និងលូកា២១)ព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ូលសៅកាន់
សាវករបស់ពទងថ់ាព្រះនឹងោកស់ទាសែល់មនុស្សរានប្បសៅពគ្អនាគ្។
 សៅកនាុងបទគម្រីសអសាយ៦១ថ្្ងខែលព្រះនឹងោកស់ទាសមនុស្សអាពកកគ់លឺសពបៀបប្ននឹងថ្្ង
ថនការវនិិច្យ័សទាសរបស់ព្រះែគ៏ួរសអាយរន្ធ្់(យ៉ូខអល២៖៣១;រ៉ាឡាគី៤៖៥)។ថ្្ងសនារះនឹងប្នជា
ថ្្ងែ៏គួរសអាយភ័យរន្ធ្់ញាប់ញ័រចំសររះអស់អនាកខែលបែិសស្មិនទទួលយកការសលើកខលងសទាស្ី
ព្រះ។ថ្្ងសនារះនឹងមកែល់សៅស្លខែលព្រះសយសូ៊វយាងមកសែើម្សីស្រ្្គ រះសលាកីយស៍នរះសអាយរចួ្ីអំស ើ្
ប្ប។ ព្រះសយសូ៊វនឹងយក�យ័�ំនរះសលើខាមា ងំសព្រូវរបស់ពទង់ ព្មទាងំ�ួយ��រសំោរះរា្សតារបស់ព្រះអង្គសអាយ
រានសសរភីា្ខែរ(សូមសពបៀបស្ៀបបទគម្រីវវិរណៈ១៩និងោនីខយល៉២៖៤៤,៤៥)ព្រះសយសូ៊វប្ន
ពបកាស្ីការចាបស់ផតាើមថនស្លសវលាខែលព្រះជារា្ច ស់ប្នបរ្ហា ញសសចកតាីសមត្តា ករុណារបស់ពទង់ប៉ុខនតា
ចុងបញ្ចបថ់នស្លសវលាសនារះនឹងមកែល់សៅស្លខែលព្រះសយសូ៊វយាងមកជាសលើកទី្ីរ។
 ស ើ្ព្រះជារា្ច ស់អាចជាព្រះថនសសចក្ីពសឡាញ់ សហើយកជ៏ាព្រះខែលនឹងកា្ស់ទាសែល់មនុស្ស
អាពកកយ៉់ាងែូចសមតាច?ស ើ្វាសមសហ្ុផលសទ?ឬកក៏ារោកទ់ណ្ឌ កមមារបស់ពទងគ់លឺជាខផនាកមយួថនសសចកតាី
ពសឡាញ់របស់ពទងខ់ែរ?សបើសលាកអនាកយល់ពសបសូម្ន្យល់។
_____________________________________________________________________
 ព្រះសយសូ៊វប្នបសពងៀនសយើងរាល់គ្នា សអាយខបរថ្ាល់រ្ាងសទៀ្(រ៉ាថាយ៥៖៣៩)។ទន្ឹមនឹង
សនរះខែរព្រះសយសូ៊វប្នសនយាថាពទងន់ឹងោកស់ទាសែល់មនុស្សខែលចូលចិ្តាពបព្ឹ្តាអំស ើ្អាពកក់(រ៉ាថាយ
៨៖១២)។ សលាកសាវកប៉ុលប្នបសពងៀនសយើងថា កំុសអាយស្្វើអំស ើ្អាពកកស់នាងនឹងការអាពកកស់�ើយ
(ខ្សសា�ូនីចទី១៥៖១៥)។សហើយសលាកករ៏ានពបសាសនស៍ទៀ្ថាព្រះនឹង«ោកស់ទាសអស់អនាកណា
ខែលមនិសា្គ ល់ព្រះ»(ខ្សសា�ូនីចទី២១៖៨)។
 មនុស្សរានា ក់ៗ សុទ្ធខ្រានែិ្ោមសៅសោយកំហុស។ ពប្ជ្ារបស់សយើងរាល់គ្នា ្ិ្ជារាន
កំរ ិ្ ។សយើងមនិខមនខ្ងខ្ពបព្ឹ្តានូវសសចកតាីយុ្តាិ្ម៌ សៅស្លខែលសយើងវនិិច្យ័និងោកទ់ណ្ឌ កមមាអនាក
ែថទសនារះស�ើយ។ប៉ុខនតាព្រះខ្ងខ្ផតាល់នូវភា្យុ្តាិ្មជ៌ានិច្ច។រានខ្ពទងស់ទខែលអាចផតាល់នូវសសចកតាី
យុ្តាិ្ម៌ និងរានសររស្ញសៅសោយសសចកតាីសមត្តា ករុណាសៅស្លខែលពទងោ់កទ់ណ្ឌ កមមាែល់មនុស្ស
អាពកក។់
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ការសិកសាបខនថែម៖សូមអានEllenG.White,PatriarchsandProphets,pp.376–378;alsoThe
DesireofAges,pp.236–243ផងខែរ។
 «ព្រះសយសូ៊វប្នសពកាក�រស�ើងសៅចំសររះមុែបណាតា �នសពបៀបែួចជាពគរូបសពងៀនរានា ក។់ ពទង់
ប្ន្ន្យល់នូវបទគម្រីសញ្្ញ ចាស់ខែលប្នខចងអំ្ីព្រះអង្គពទងផ្់្ល់។ពទងប់្នរានបន្ូលអំ្ីព្រះអង្គ
សស្រ្្គ រះ ខែលសពបៀបែូចជាមនុស្សរានា កខ់ែលនឹងយាងមក�ួយ��សស្រ្្គ រះែល់មនុស្សខែលរងទុក្ពគ្ពំគ្។
ព្រះអង្គសស្រ្្គ រះនឹងពបទាននូវសសរភីា្មកែល់្ួកស�្ើយព្មទាងំសពប្សអស់អនាកខែលរាន�ំងលឺពគ្ពំគ្
និងខា្វ កែ់្វិន្ិការសអាយប្នជាផង។ ពទងនឹ់ងបរ្ហា ញមនុស្សទាងំឡាយសៅនាសលាកីយស៍នរះសអាយប្ន
យល់អំ្ីសសចក្ី្ិ្របស់ព្រះគម្រី។ជាការ្ិ្ណាស់រសបៀបខែលព្រះសយសូ៊វពទងប់្នបសពងៀនសនារះ្ិ្
ជាគួរសអាយស្បខ់ស្ងណាស់។រក្យស្ចនរ៍បស់ពទងប់្នែកជ់ាបស់ៅកនាុងពកសៅសបរះែូងរបស់បណាតា �ន
ពគប់ៗ គ្នា សោយអំណាចសចសាតា ខែល្ួកសគមនិធ្ាបឆ់្ងកា្់្ ីមុនមក។ ព្រះសយសូ៊វប្នយាងមក សែើម្ី
បំខបកនូវរនាងំទាងំឡាយរវាងព្រះជារា្ច ស់និងមនុស្សរានប្បសចាលសចញ។ពបជា�នរានបទ្ិសសា្ន៍
ែូចជាសលាកម៉ូសសខែរ។្ួកសគប្នសមើលស�ើញនូវអ្វីខែលខភនាកមនុស្សមនិអាចសមើលស�ើញ។ព្រះវញិ្្ញ ណ
បរសុិទ្ធកប៏្នបរ៉ះរល់ចិ្តា្ួកសគ។្ួកសគសឆ្ើយ្បសៅកានព់្រះសយសូ៊វសោយរក្យថាអាខមន៉សហើយក៏
សរលសរសសើរ្សមកាើងែល់ព្រះជារា្ច ស់»។ែកពសង់្ ីEllenG.White,TheDesireofAges,page
237,adapted។
 ថ្្ងសនារះនឹងមកែល់សៅស្លខែលព្រះជារា្ច ស់នឹងោកស់ទាសមនុស្សខែលចូលចិ្តាស្្វើអំស ើ្
អាពកក។់ សនរះគលឺជាថ្្ងខែលព្រះនឹងបរ្ហា ញសសចកតាីខ្ាល់យ៉ាងសហ័សពបឆ្ងំនឹងអំស ើ្ប្ប។ ស្ើអនាកណានឹង
�រសៅប្នកនាុងពគ្ខែលព្រះជារា្ច ស់ពទងយ់ាងមកមតាងសទៀ្? មនុស្សប្នរានចិ្តារងឹទាស់នឹងព្រះវញិ្្ញ ណ
របស់ព្រះ។ប៉ុខនតា សៅថ្្ងសនារះសសចកតាីខ្ាល់របស់ព្រះនឹងប្នចាកទ់ំលុរះចិ្តាមនុស្សខែលបែិសស្មនិទទួល
សា្គ ល់សសចកតាី្ិ្អំ្ីព្រះសយសូ៊វ។មនិយូរប៉ុនាមា ន ព្រះនឹងោកស់ទាសមនុស្សរានប្បទាងំឡាយ។ស្ើពគរូ
គរ្្វ លខក្ងក្ាយនឹងអាច�ួយ��ការររមនុស្សរានប្បប្នខែរសទសៅថ្្ងសនារះ?ស ើ្ព្រះនឹងសលើកខលងសទាស
ចំសររះបុគ្គលខែលចូលចិ្តាសែើរត្មហ្វូងមនុស្សខែលមនិសគ្រ្ចបាបរ់បស់ព្រះជារា្ច ស់ខែរឬ? ស ើ្វាជាការ
ស្ញនិយមសពរាបស់យើងសទ?វានឹងរានបញ្ហា សទពបសិនសបើមនុស្សជាសពចើនចូលចិ្តាសយើង?មនុស្សែ្រះស្្វើ
ោកែូ់ចជា្ួកសគមនិែ្វល់្ីអ្វីខែលនឹងសកើ្ស�ើងសៅស្លខាងមុែស�ើយ។ប៉ុខនតា្ួកសគកព៏្រូវខ្គិ្សោយ
ពបរុងពបយ័្ នាអំ្ីចសម្ើយចំសររះបញ្ហា សចាទទាងំសនរះខែរ។្ួកសគព្រូវសសពមចចិ្តាថាស ើ្្ួកសគស�ឿសលើអ្វី?ែកពសង់
្ីEllenG.White,FaithandWorks,p.33,adapted។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១. ពគរូអ្ិបបាយថនពករុម�ំនំុសសសវនសែលអា្ស់វនទីស្រានា កប់្នសលើកស�ើងអំ្ីបញ្ហា ខែលជាបច់ំណា្់
ថានា កស់លែមយួសៅកនាុងព្រះវោិររបស់គ្្។់ ្ួក�ំនំុព្រះវោិរមនិចងស់អាយអនាកែថទសទៀ្មកចូលរមួជា
មយួ្ួកសគស�ើយ។ស ើ្សហ្ុអ្វីប្នជាការសនារះចាបំ្ចព់្រូវខ្ផ្្ស់បតាូរ?ការរ្ររបស់សយើងគលឺព្រូវខ្នាយំក
ែំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វសៅែល់មនុស្សជាសពចើនត្មខែលសយើងអាចស្្វើប្ន។ស្្វើយ៉ាងសនារះ្ួកសគអាច
រានឱកាសសែើម្ទីទួលប្ននូវសសចកតាីសស្រ្្គ រះមុនស្លខែលពគ្ចុងសពកាយប្នមកែល់(រ៉ាថាយ២៤៖
១៤)។ែូសចនារះស ើ្សយើងអាចបរ្ហា ញែល់អនាកែថទសទៀ្នូវសសចកតាីពសឡាញ់សសចកតាីសង្មឹនិងែំណឹងល្អ
អំ្ីនគរព្រះប្នយ៉ាងែូចសមតាច? ស ើ្សយើងអាចស្្វើយ៉ាងែូចសមតាច សែើម្សីអាយសភ្ៀវខែលអសញជ ើញមកព្រះវោិរ
របស់សយើងរានអារមមាណ៍ទទួលប្ននូវការសា្វ គមនយ៉៍ាងកកស់ ត្ា ?
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 �ូលី អូវ៉ាលី្ិ្ជារសំភើបចិ្តាយ៉ាងខ្ាងំសៅស្លខែលគ្្ប់្នព្�បម់ក្ីចូលរូមសៅមោ
សននាិប្្សបសកកមមា្ិភ្សលាកខែលប្នសរៀបចំស�ើងសពរាបស់រា�ិកពករុម�ំនំុសៅទូទាងំពបសទសមុកិ-
សិុកូ។គ្្ប់្នពប្បព់ប្ន្ធរបស់គ្្ខ់ែលរានស ម្ា រះថារ៉ារយ៉ីាឌាសសោយកតាីរសំភើបអំ្ីអ្វីខែលគ្្់
ប្នសរៀនសៅឯមោសននាិប្្ព្រះគម្រីសនារះកនាុងខែមករាឆ្នា ២ំ០១៧។សលាកប្នរានពបសាសនថ៍ា៖
«ឥ�ូវសនរះែ្ុ ំចងោ់ពំករុម�ំនំុស�ើង»។ រ៉ារយ៉ីាស្ញចិ្តានឹងគំនិ្សនរះណាស់ សនារះនាងកប៏្ននិយាយថា៖
«សត្រះស្្វើ!»។ ប៉ុខនតា ស ើ្សយើងព្រូវចាបស់ផតាើម្ីព្ងណ់ាសៅ?�ូលីរានបំណងចងស់្ងចាបអ់នាក�ិ្ខាង
្មាីៗសនារះគ្្ក់គិ៏្ថាវ ិ្ ីែល៏្អសែើម្ចីាបស់ផតាើមគំសរាងសនរះគលឺស្្វើត្មរយៈការបសពងៀនពបជា�នអំ្ីសគ្លការ
សុែភា្ជាចំបងរូមរានជាអាទិែូចជា៖ែ្យល់អាកាសការ្ិសាទឹក្ន្លឺព្រះអាទិ្្យនិងការសពរាកជា
សែើម។ �ូលីនិងរ៉ារយ៉ីាប្នទទួលនូវការគ្ពំទ្ីសំណាកញូ់ញានថនពបសទសមុកិសិុកភាគខាងស�ើង សែើម្ី
ស្្វើការជាអនាកព្រួសពត្យថនសបសកកមមាសមា័ពគចិ្តាជាសកលសហើយពគរូគរ្្វ លពបចាពំ្រះវោិររបស់្ួកសគក៏
ប្នគ្ពំទខផនការសនរះខែរ។ប៉ុខនតាសរា�ិកពករុម�ំនំុែ្រះចងចាថំាការ្យាយាមកនាុងការោពំ្រះវោិរសលើកមុន
ប្នបរា�យ័រចួសៅសហើយ។រានរានា កប់្នសលើកស�ើងថា៖«ខផនការសនរះនឹងមនិែំសណើ រការសទ»។អនាកសផ្សង
សទៀ្កប៏្ននិយាយថា៖«អនាកនឹងមនិទទួលប្នលទ្ធផលល្អខែរ»។សលាក�ូលីនិងអនាកពសីយ៉ូរ៉ារយ៉ីា
ព្មទាងំកូនពសីស្ញពកមុំ្ ីរនាករ់បស់្ួកសគប្នរកអ់ាវយលឺ្្ណ៌ថប្ងែ្ចីរានរសំលចសោយស ម្ា រះ
កមមាវ ិ្ ីសុែភា្ថា«ែ្ុ ំចងរ់ស់សៅពបកបសោយសុែភា្»សហើយប្នចាបស់ផតាើមសគ្រះទា្វ រផ្រះរបស់ពបជា-
្លរែឋាសផ្សងៗ។សៅត្មផ្រះនីមយួៗ្ួកសគប្នអសញជ ើញមនុស្សសអាយមកចុរះស ម្ា រះវគ្គសិកសាសុែភា្
ត្មផ្រះនិងថានា កច់ំអិនអាោរខបបសុែភា្សៅព្រះវោិរ។ពករុមពគរួសារសនរះប្នស្្វើការយ៉ាងសពសាក-់
សពសំាអស់រយៈស្លបនួសប្តា ហ៍សហើយទីបំផុ្្ួកសគកចុ៏រះស ម្ា រះប្នមនុស្សែំបូងរានា ក់ខែលជាបុរស
ចំណាស់៦០ឆ្នា ខំែលរានស ម្ា រះថារ ៉ូសហ្គលីសពរាបថ់ានា កព់្រះគម្រី។សៅស្លខែលសរា�ិកពករុម�ំនំុប្ន
ស�ើញ្ីភា្ឧសសាហ៍្យាយាមរបស់ពករុមពគរួសារសនរះនិងប្នែឹងថាសលាករ ៉ូសហ្គលីខែលរានរកអ់ាវ
យលឺ្្ណ៌ថប្ងែ្ចីប្នចូលរមួសកមមាភា្ជាមយួ្ួកសគកនាុងការស ្្វើែំសណើ រ្ីផ្រះមយួសៅកានផ់្រះមយួ។
មនិយូរប៉ុនាមា នពករុមសនរះប្នសកើនចំនួនស�ើងែល់សៅ១៥នាក។់សរា�ិកពករុម�ំនំុប្នស្្វើការឥ្�ប�់រ
អស់រយៈស្ល៦ខែ។សោយសមើលស�ើញការរកីចសពមើនថនចំនួនមនុស្សប្នចូលរមួសិកសាព្រះគម្រីសនារះ
សលាក�ូលីប្នសសពមចចិ្តាបសងកាើ្ជាពករុម្ូចមយួ សែើម្�ីួប�ំុគ្នា សៅរសសៀលថ្្ង�បស់ពរាក។គ្្ប់្ន
ពបកាសខផនការសនរះសៅែល់្ួក�ំនំុកនាុងខែកុម្រះឆ្នា ២ំ០១៧និងប្នអសញជ ើញសរា�ិកពករុម�ំនំុជាសពចើន
សអាយមកចូលរមួគ្ពំទផងខែរ។្ួក�ំនំុកប៏្នយល់ព្មកនាុងការបសងកាើ្ជាពករុម្ូចសនរះស�ើងសហើយរាន
សរា�ិក១០នាកប់្នយល់ព្មមកចូលរមួខែរ។សលើស្ីសនរះសៅសទៀ្រានសរា�ិកពករុម�ំនំុរានា កខ់ែល
រានអា�ី្ជាអនាក�ួលកខន្ងសពរាបស់្្វើបុណ្យែួបកំសណើ ្និង្ិ្ីមង្គលការសផ្សងៗប្នផតាល់ជាកខន្ង
ពប�ំុសពរាបព់ករុម្ូចសនរះសោយឥ្គិ្ថ្្។ រានមនុស្ស២៥នាកប់្នបរ្ហា ញែ្ួនចូលរមួសិកសាព្រះគម្រី
សពរាបកិ់ច្ចពប�ំុសលើកែំបូងរបស់ពករុម្ូចសនរះ។បីខែបន្ាប់្ ីព្រូវប្នយល់ព្មថាជាពករុម្ូចរចួមក
ព្រះវោិរ្ំបនក់ប៏្នទទួលសា្គ ល់វាថាជាសាខាថានា កថ់្្ងបរសុិទ្ធ។១៧ខែសពកាយមកកនាុងខែកញ្្ញ ឆ្នា ំ២០១៨
វាប្នក្ាយជាព្រះវោិរមយួ។ស្្វថ្្ងសនរះព្រះវោិរសសសវនសែយអា្ស់វនទីស្្ួត្ែិលសស�ូ(ទា្វ រចូល
   ឋានសួគ)៌រានសរា�ិក៣៥នាក់រមួទាងំមនុស្ស២៤នាកខ់ែលប្នទទួល
   បុណ្យព�មុ�ទឹកត្មរយៈថានា កសុ់ែភា្របស់សលាក�ូលីនិងអនាកពសីរ៉ា-
   រយ៉ីា។វ្តារានសរា�ិកព្រះវោិរចូលរមួកនាុងថ្្ង�បស់ពរាកប្ន្ន
   ែល់៥០នាកស់ហើយ។គំសរាងសាងសងអ់ាគ្រព្រះវោិរកក៏ំ្ុងខ្ែំសណើ រ
   ការសហើយខែរ។«សគ្លសៅរបស់សយើងរាល់គ្នា គលឺព្រូវបសងកាើនពករុម�ំនំុថា្វ យ
   ព្រះនិងែឹកនាមំនុស្សជាសពចើនសអាយប្នចូលនគរព្រះ»។សនរះសបើត្ម
   សមតារីបស់សលាក�ូលីខែលរានវយ័៤៦ឆ្នា ។ំ
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ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ី០ខែមនីាឆ្នា ២ំ០២១

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សអសាយ៦៥៖១៧,២៥;សអសាយ៦៦៖១-១៩;
សអសាយ៦៦៖១៩-២១;សអសាយ៦៦៖២២-២៤។

ែចងចា៖ំ«ដ្តិសមើលអញនងឹបសងកើតថ្ទៃសមឃ្្ីសហើយនិងខ្នដី្្ីឯរបស់្មីនុៗសនារះនងឹគ្្នអនាកណា
នងឹចាសំទៀតកម៏និខដលចូលកនាុងគំនិតស�ើយ»(សអសាយ៦៥៖១៧)។

 ប៊លីីគជីាសកង្ពបរុសរានា កខ់ដលរានអាយុ១២ឆ្នា ។ំ គ្តប់្នអានសសៀវសៅមយួកបាលរហូតដល់
ចបខ់ដលនិយាយអំ្ ី្ ភិ្ផ្ក យ។បនាទៃ បម់កគ្តក់ខ៏លងចងស់ៅសាលាសរៀនតសៅសទៀត។រាដា យរបស់គ្តក់៏
ប្ននាគំ្តស់ៅជបួពគរួស្ទ្យពបចាពំគរួសារ។សលាកសវជ្ជបណិ្តប្នសួរគ្តថ់ា៖«ប៊លីីសតើឯងសកើតអ?ីសតើសហតុអ្ី
ប្នជាឯងមនិចងស់ៅសាលាអុចីងឹ?» ប៊លីីប្ននយិាយថា៖ «សលាកពគរូស្ទ្យ សនារះសោយសារខតែ្ុបំ្នអាន
សសៀវសៅមយួកបាលសតាីអំ្ ភី្ផ្ក យ។កនាុងសសៀវសៅសនារះប្នតណំាលថាព្រះអាទិត្យនងឹដុតបផំ្លា ញខ្នដី
សៅស្លអនាគត។ស្លសនារះរាល់ជីវតិទាងំឡាយសៅសលើខ្នដនីងឹពតរូវវនិាសអនតារាយ។ដូសចនារះពបសិន
សបើអ្ីៗ នឹងពតរូវសាបសូន្យសៅទបីញ្ចបស់នារះ សហតុអែី្ុចំាបំ្ចស់ៅសាលាសទៀត?»។ សសតាីជារាតា យសកង្ពបរុស
សនារះប្នខពសកស�ើងថា៖«ចុរះឯងសៅែល់្អ!ី»សលាកសវជ្ជបណិ្តប្នញញឹមសៅកានប់៊លីីរចួសលាកប្ន
រានពបសាសនថ៍ា៖«សទារះជាយា៉ា ងសនរះកតាីប៊លីីប្ូនមនិចាបំ្ចព់្រួយប្រម្ភអំ្ សីរឿងសនារះសទ។ទរំាដំល់សរឿងសនរះ
សកើតស�ើងសនារះសយើងរាល់គ្នា ពបខហលជាប្នសាលា បប់្តស់ៅជាយូរណាស់មកសហើយ»។
 ជាការ្ិតណាស់សនរះជាចំខណកមយួថនបញ្ហា ៖សៅទីបញ្ចបស់យើងរាល់គ្នា នឹងពតរូវសាលា ប។់ប៉ាុខនតា
សសចកតាសីាលា បម់និខមនជាសរឿងចុងសពកាយខដលសកើតស�ើងចំសោរះជវីតិសយើងសទ។ព្រះនឹងពបទានសអាយសយើង
នូវជវីតិដអ៏ស់កល្ជានចិ្ចដល់សយើងរាល់គ្នា សៅសលើខ្នដីខដលពទងន់ងឹសរៀបចសំាជា្្សី�ើងវញិ។

សមសរៀនទី១៣២០-២៦មនីា
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ថ្ទៃសមឃ្្ីនិងខ្នដី្្ី

 សូមអានែគម្រីសអសាយ៦៥៖១៧-២៥។សតើព្រះជារា្ច ស់សនយាថានឹងស្្ើអ្ីែលារះកនាុងែទាងំសនរះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះជារា្ច ស់ប្នសនយាថាពទងនឹ់ងស្្ើសអាយពគបយ់ា៉ា ងសៅជា្្ីស�ើងវញិ។ពទងប់្នរានបនទៃូល
ថា«ដ្តិសមើលអញនឹងបសងកើតថ្ទៃសមឃ្្ីសហើយនិងខ្នដី្្ីឯរបស់្ីមុនៗសនារះនឹងគ្្នអនាកណានឹងចាំ
សទៀតកម៏និខដលចូលកនាុងគំនិតស�ើយ»(សអសាយ៦៥៖១៧)។ព្រះជារា្ច ស់ប្នសនយាថា៖«ប៉ាុខនតា ពតរូវ
ឲ្យឯងរាល់គ្នា រានសសចកតាីអំណរសហើយរកីរាយស�ើងជាដរាបចំសោរះការខដលអញបសងកើតសនារះដ្តិសមើល
អញនឹងស្្ើឲ្យពករុងសយរូសា�ិមប្នជាទីរកីរាយសហើយពបជាជនទាងំឡាយជាសសចកតាីអំណរ»(សអសាយ
៦៥៖១៨)។សៅកនាុងទីពករុងសយរូសា�ិមនឹងខលងរានអនាកណាយំសសាកសទៀតសហើយ(សអសាយ៦៥៖
១៩)។មនុស្សនឹងរានអាយុជាង១០០ឆ្នា មំុនស្ល្ួកសគសាលា ប់(សអសាយ៦៖២០)។កិច្ចកាខដលថដសគ
ស្្ើនិងកូនសៅរបស់្ួកសគនឹងគងវ់ង្សស្ិតសស្រសៅជាយូរអខង្ងនិងប្ន្តាល់នូវភា្រកីរាយដល់មនុស្ស
ទាងំ្ួង(សអសាយ៦៥៖២១-២៣)។ព្រះនឹងស្លាើយតប្ួកសគមុនស្លខដល្ួកសគអំោវនាវដល់ពទង់
(សអសាយ៦៥៖២៤)។
 សនរះគឺជាទិដ្ឋភា្ដល៏្ថពកខលង។ប៉ាុខនតាសទារះជាយា៉ា ងសនរះកតាីសតើសហតុអ្ីប្នជាសរឿងសនរះមនិខមន
ជាទិដ្ឋភា្ថនជីវតិខដលព្រះប្នសនយាថានឹងពបទានមកសយើងសនារះស�ើយ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 រហូតមកដល់ស្លសនរះ សយើងប្នសឃើញទិដ្ឋភា្ថនជីវតិដយូ៏រអខង្ងពបកបសោយសនតាិភា្និង
សសចកតាីអំណរខដលរាសសតារបស់ព្រះនឹងទទួលប្នសៅកនាុងទឹកដីសនយា។ ពតរូវសហើយ្ួកសគ្ិតជារស់សៅប្ន
យូរ។ប៉ាុខនតា្ួកសគកនឹ៏ងពតរូវសាលា បខ់ដរ។ សតើសសចកតាីសនយាថនការផ្លា ស់បតាូរដ៏្ ំខដលសយើងរ ំ្ ឹងថានឹងសកើតស�ើង
ចំសោរះពគបយ់ា៉ា ងសៅសលើខ្នដីសនរះគឺជាអ្ីសៅ?ែបនាទៃ បព់ប្បស់យើងថា៖«ឯខ ក្ថព្និងកូនសចៀមវានឹងរក
សីុជាមយួគ្នា សហើយសិងហានឹងសីុចំសបើងដូចជាសគ្ចំខណក្ស់វានឹងរាន្ូលីដីជាអាហារសត្ទាងំឡាយនឹង
មនិសបៀតសបៀនឬបំផ្លា ញអ្ីសៅពគបក់នាុងពសរុកភនាបំរសុិទ្ធរបស់អញសទៀតស�ើយសនរះជាព្រះបនទៃូលថនព្រះសយហូវា៉ា »
(សអសាយ៦៥៖២៥)។
 សត្សោសីុសាចជ់ាអាហារ។ សដើម្ឱី្យសត្សោបោ្ឈបក់ារសីុសាច់្ួកសគនឹងពតរូវការសារធាតុ
ចិញ្ច ឹមសពចើនយា៉ា ងជាងថានា កច់ម្និអាហារខដលបសពងៀនសអាយសពបើខតរុក្ខជាតិប៉ាុសណាណ រះ។ ព្រះជារា្ច ស់នឹង
បសងកើតខ្នដី្្ីមតាងសទៀតសអាយដូចជាសួនសអខដនមុនពគ្ខដលអំស ើ្ប្បប្នចូលមក។
 សៅកនាុងបទគម្រីសអសាយ៦៥ព្រះប្នបង្ហា ញសយើង្ីទិដ្ឋភា្ថនខ្នដី្្ីជាដំណាក់ៗ ។ទីមយួ
ពទងន់ឹងស្ាបនាពករុងសយរូសា�ិម្្ី។សូមសពបៀបស្ៀបគ្នា ជាមយួបទគម្រីសអសាយ១១ខដលសយើងប្ន
សិកសារចួមកថាព្រះអង្គសសសង្្គ រះនឹងស្្ើសអាយអ្ីពគបយ់ា៉ា ងប្នល្ពបសសើរស�ើងវញិ (សអសាយ១១៖១-៥)។
ស្លសនារះដល់ពគ្សពកាយមកសនតាិភា្នឹងសកើតរានស�ើងសៅពគបទិ់សទីកនាុងពសរុកភនាថំនព្រះជារា្ច ស់។
និមតិតារូបខដលសលាកសអសាយសពបើសៅកនាុងបទគម្រីសអសាយ៦៥បង្ហា ញសយើងថាពគ្អនាគតគឺនឹងប្ន
ដូចគ្នា និងអ្ីខដលសយើងប្នសិកសាសៅកនាុងព្រះគម្រីសអសាយ១១៖៦,៧។សសចកតាីសនយាថនខ្នដី្្ីនឹង
ចាបស់្តាើមសៅពករុងសយរូសា�ិម។ប៉ាុខនតាការចាបស់្តាើមសនារះពគ្នខ់តជារសជាតិសាកល្ងថនអ្ីខដលព្រះ
សនយានឹងស្្ើប៉ាុសណាណ រះ។ពទងនឹ់ងបសងកើតខ្នដី្្ីសពរាបម់នុស្សខដលនឹងពតរូវប្នសសសង្្គ រះ។
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 សូមអានែគម្រីសអសាយ៦៦៖១-១៩។សតើបទបនទៃូលសៅកនាុងែទាងំសនរះនិយាយអំ្ីអ្ី?
_____________________________________________________________________

 ព្រះជារា្ច ស់ពទងប់្នពបទានបទបនទៃូលមយួមកដល់សលាកសអសាយ សដើម្ី្ តាល់សអាយរាសសតារបស់
ពទង។់ពទងប់្នអំោវនាវដល់រាសសតារបស់ពទងស់អាយវលិពត�បម់កឯពទងវ់ញិ។ពទងក់ប៏្នព្រាន្ួកសគ
កំុសអាយង្កសចញ្ីពទងខ់ដរ។សយើងប្នសឃើញការអំោវនាវនិងការព្រានរបស់ព្រះសៅកនាុងកណ្គម្រី
សអសាយទាងំមូល។ព្រះនឹងជួយ��សសសង្្គ រះដល់អស់អនាកណាខដលគ្្នភា្អំនួតសៅកនាុងចិតតាស�ើយ។ព្រះ
ជារា្ច ស់នឹងពបទានជីវតិ្្ីដល់សគគឺដល់អស់អនាកខដលទុកចិតតាសលើព្រះបនទៃូលរបស់ពទង់(សអសាយ៦៦៖
២,៥)។ដូចខដលសយើងប្នសឃើញសៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៤០៖១ព្រះជារា្ច ស់នឹងកំសានតាចិតតាដល់រាសសតា
របស់ពទងខ់ដលវលិមករកព្រះអង្គវញិ (សអសាយ៦៦៖១៣)។ប៉ាុខនតា ពទងនឹ់ងបំផ្លា ញដល់អនាកណាខដល
ពបឆ្ងំនឹងពទង់គឺនឹងអស់អនាកខដលស្្ើ្ុតជាពសឡាញ់ពទងខ់តសៅចំសោរះមុែបណាតា ជនប៉ាុខនតាោម្ិតសៅ
្ួកសគមនិខដលសគ្រ្ពបតិបតតាិោមពទងស់�ើយ(សអសាយ៦៦៖៣,៤សូមសពបៀបស្ៀបសអសាយ១៖១០-
១៥)។ព្រះកនឹ៏ងបំផ្លា ញអស់អនាកខដលស្បស់ែ្ើមនិងពបឆ្ងំដល់អនាកខដលសស្ារះពតងនឹ់ងពទងខ់ដរ(សអសាយ
៦៦៖៥)។ ្ួកមនុស្សអាពកកទ់ាងំសនរះករ៏ានរាបប់ញ្ចូ លទាងំអនាកខដលថ្ាយបង្គំដល់ព្រះមនិ្ិតខដរ
(សអសាយ៦៦៖១៧សអសសគ្ល៨៖៧-១២)។

 សូមពកស�កសមើលែគម្រីសអសាយ៦៦៖៣។សតើែគម្រីសនរះនិយាយអ្ីែលារះ?សតើសលាកអនាកប្ន
សសងកតសឃើញចបាបខ់ាងវញិ្ញា ណអ្ីែលារះសៅទីសនរះ?សតើ្ួកវាប្នបសពងៀនសយើងយា៉ា ងដូចសមតាចអំ្ីែលាួនសយើង
និងការថ្ាយបង្គំព្រះសៅស្លស្្ថ្្ងសនរះ?
_____________________________________________________________________

 សតើព្រះជារា្ច ស់រានលក្ខណៈដូចនឹងសមខដកយា៉ា ងដូចសមតាច?សបើដូសចានា រះខមនសតើពទងអ់ាចទាញ
នាមំនុស្ស្ីពសរុកដថទសអាយមករកព្រះអង្គសោយរសបៀបណា?សពរាបច់សមលាើយសូមអានែគម្រីសអសាយ
៦៦៖១៨,១៩។
_____________________________________________________________________

 សពកាយ្ីព្រះជារា្ច ស់ប្នបំផ្លា ញ្ួកខ្ាងំសពតរូវរបស់ពទងរ់ចួរាល់សហើយ(សអសាយ៦៦៖
១៤-១៧)ពទងប់្នសខមតាងនូវសិររីុងសរឿងរបស់ពទងខ់ដលសដើរតួដូចជាសមខដក។សិររីុងសរឿងរបស់ព្រះអង្គ
រានសចសាតា កនាុងការ«ទាញ»ឬអូសទាញមនុស្សសអាយមកឯពករុងសយរូសា�ិម(សូមសពបៀបស្ៀបសអសាយ
២៖២-៤)។ព្រះជារា្ច ស់ប្នពបទានដល់រាសសតារបស់ពទងនូ់វទីសរា្គ ល់មយួ។សលាកសអសាយមនិបង្ហា ញ
ទីសរា្គ ល់សនារះដល់សយើងសទ។ប៉ាុខនតាសយើងអាចស្ានដឹងថាសនរះជាទីសរា្គ ល់ចុងសពកាយខដលព្រះគម្រី
សអសាយប្នសលើកស�ើង៖ ព្រះជារា្ច ស់នឹងពបទានសអាយរាសសតារបស់ពទងរ់ានសសចកតាីអំណរនិងសនតាិភា្
សហើយពទងនឹ់ងពបគល់ទឹកដីរបស់សគពត�បម់កវញិខដរ (សអសាយ៥៥៖១២,១៣)។ សៅស្លខដលព្រះ
ជារា្ច ស់សខមតាងនូវសិររីុងសរឿងរបស់ពទងស់ោយស្្ើកិច្ចការទាងំសនរះសពរាបរ់ាសសតារបស់ពទង់ សនរះគឺជាទីសរា្គ ល់
មយួសហើយ។ការសនរះចងស់បើកសខមតាងសអាយសឃើញថាព្រះជារា្ច ស់ស្្ព្រះទយ័ដល់រាសសតារបស់ពទងម់តាង
សទៀតសហើយ។ដូចគ្នា សនរះខដរព្រះប្នពបទានទីសរា្គ ល់មយួថនឥនទៃ្នូដល់សលាកណូសអបនាទៃ ប់្ ីទឹកជំនន់
(សលាកុប្តដាិ៩៖១៣-១៧)។

 សូមអានែគម្រីសអសាយ៦៦៖៥។សតើភា្«ញ័រញាក់ចំសោរះព្រះបនទៃូលថនព្រះសយហូវា៉ា »រាន
នយ័យា៉ា ងណា?សតើសហតុអ្ីកព៏្រះជារា្ច ស់ចងស់អាយសយើងរាល់គ្នា ស្្ើដូសចនារះ?

ថ្្ងចន័ទៃ ២២មនីា
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សមដឹកនាពំ្រះវហិារនិងអនាកបសពមើព្រះ


 សូមអានែគម្រីសអសាយ៦៦៖១៩,២០សៅកនាុងែទាងំសនរះសយើងប្នសិកសាអំ្ីរាសសតារបស់
ព្រះខដលប្នដឹកនាមំនុស្ស្ីពបសទសស្្សងៗមកថ្ាយព្រះជាតង្្យ។ សតើសហតុអ្ីប្នជាពបជាជនថន
ព្រះស្្ើដូសចនារះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះជារា្ច ស់ប្នបញ្ជូ នមនុស្សខដលប្នសសសង្្គ រះរចួសហើយសអាយសចញសៅពគបទិ់សទីសៅសលើ

ខ្នដី។ពទងច់ងស់អាយរាសសតារបស់ពទងខ់ចកចាយដំណឹងល្អំ្ីព្រះអង្គដល់មនុស្សខដលមនិធាលា បស់ា្គ ល់
ព្រះអង្គ។ «ពបជាជនខដលប្នសសសង្្គ រះនឹងពប្បដ់ល់ពបជាជាតិនានាអំ្ីព្រះកិតតាិនាមរបស់ព្រះ» (សអសាយ
៦៦៖១៩)។សនរះគឺជាឧទាហរណ៍ដល៏្បំ្ុតមយួសៅកនាុងព្រះគម្រីសញ្ញា ចាស់ខដលប្នសបើកសខមតាងអំ្ី
ខ្នការរបស់ព្រះមកដល់រាសសតារបស់ព្រះអង្គ។ ពទងច់ងស់អាយរាសសតារបស់ពទងខ់ចកចាយសសចកតាីបសពងៀន
របស់ពទងជ់ាមយួ្ួកសាសនដ៍ថទ។កណ្គម្រីសអសាយប្នបង្ហា ញសយើងរចួមកសហើយថាមនុស្សរានា ខដល
មក្ីពបសទសដថទនឹងមករកសាសនយូ៍ោ។ឥ�ូវសនរះកណ្គម្រីសអសាយកប៏្នបង្ហា ញសយើង្ងខដរថា
ជនជាតិយូោពតរូវខតសៅពបសទសស្្សងៗសទៀត សដើម្បីសពងៀនសាសនទ៍ាងំសនារះអំ្ីព្រះ។ សនរះ្ិតជាអ្ីខដល
ប្នសកើតស�ើងសៅកនាុងគម្រីសញ្ញា ្្ី។ែគម្រីរា៉ា ថាយ២៣៖១៥ប្នបង្ហា ញសយើងថាជនជាតិយូោប្ន
ខចកចាយសសចកដាី្ិតកនាុងគម្រីជាមយួ្ួកសាសនដ៍ថទ។ប៉ាុខនតាវាមនិខមនជារសបៀបខដល្ួកពគីសាទៃ នដំបូង
ប្នស្្ើសនារះសទ។ ពគិសតាបរស័ិទដំបូងប្នខចកចាយដំណឹងល្អំ្ីព្រះសយសូ៊វប្នយា៉ា ងឆ្បរ់ហ័សកនាុង
ពទងព់ទាយ្ំសហើយចំណាយរយៈស្លែលាីប៉ាុសណាណ រះ(កូល៉ាុស១៖២៣)។

 សាសនស៍ហសព្ើរសៅសមយ័សញ្ញា ចាស់ប្ននាយំកតង្្យរបស់ែលាួនមកថ្ាយដល់ព្រះជារា្ច ស់
សៅកនាុងព្រះវហិាររបស់ពទង។់ដូចគ្នា សនរះខដរជនជាតិយូោកនឹ៏ងនាតំង្្យមកថ្ាយដល់ព្រះអរា្ច ស់្ង
ខដរ។ប៉ាុខនតាតង្្យរបស់្ួកសគមនិខមនជាចំណីអាហារសទ។សតើតង្្យរបស់្ួកសគនឹងប្នជាអ្ីសៅ?
ព្រះជារា្ច ស់ប្នរានបនទៃូលពប្បដ់ល់រាសសតារបស់ពទងទ់ាងំអស់គ្នា ថាប្វបំសរ ើខដលពទងប់្នពោស់សៅ
«នឹងនាបំងប្ូនពបរុសពសីទាងំអស់របស់អនាក្ី[ពបសទសនានា]មកឯពករុងសយរូសា�ិមជាភនាដំប៏រសុិទ្ធរបស់
សយើង» (សអសាយ ៦៦៖២០)។ មនុស្ស្្ីទាងំសនរះនឹងសពបៀបប្នដូចជា «យញញាបូជារស់» សៅចំសោរះព្រះ
(សូមសពបៀបស្ៀបគ្នា ជាមយួែគម្រីរ ៉ាូម១២៖១;សូមអានែគម្រីជនគណនា៨៖១១)។

 ព្រះពទងរ់ានបនទៃូលថា«អញនឹងយក្ួកអនាកសនារះែលារះោងំស�ើងជាសង្ឃ សហើយជា្ួកសលវ»ី
(សអសាយ៦៦៖២១)។សតើែសនរះបង្ហា ញអ្ីែលារះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សតើនរណាសគជា«្ួកអនាកសនារះែលារះ»ខដលែគម្រីសអសាយ៦៦៖២១ប្នសលើកស�ើង?មនុស្សទាងំ

សនរះជាសាសនដ៍ថទឬ្ួកអនាកខដលមនិខមនជាសាសនយូ៍ោ។ព្រះនឹងសពជើសយក្ួកសគែលារះសអាយស្្ើជា
អនាកដឹកនាកំារថ្ាយបង្គំ។្ិតជាមនិគួសអាយសជឿខមន!សនរះគឺជាការខកទពមងដ់៏្ ំមយួ។គំនិតសនរះ្ិតជាពបឆ្ងំ
នឹងអី្ពគបយ់ា៉ា ងខដល្ួកយូោធាលា បប់្នដឹងអំ្ីអនាកខដលអាចបំសរ ើព្រះជារា្ច ស់ប្ន។រានខតកូនពបរុសរបស់
សង្ឃសអើរ ៉ាុនប៉ាុសណាណ រះខដលអាចបសពមើជាសង្ឃប្ន។សហើយរានខត្ួកសលវបី៉ាុសណាណ រះខដលអាចជួយ��កនាុងការង្រ
សង្ឃប្ន។ គ្្នសាសនយូ៍ោឯសទៀតណាអាចស្្ើការសនរះប្នស�ើយ។ ប៉ាុខនតា ឥ�ូវសនរះ ព្រះជារា្ច ស់កំ្ុង
រានបនទៃូលថា ពទងន់ឹងអនុញ្ញា តសអាយ្ួកអនាកខដលមនិខមនជាសាសនយូ៍ោចូលមកបសពមើពទងដូ់ចជា្ួក
សង្ឃនិង្ួកសលវខីដរ។
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សហគមនរ៍មួជំសនឿ

 ព្រះជារា្ច ស់ប្នរានបនទៃូលសៅកានស់ាសនអ៍ុីពសាខអលថា៖ «ឯងរាល់គ្នា នឹងប្នស្្ើជានគរ
ដល់អញខដលសុទ្ធខតជាសង្ឃសហើយជាសាសនប៍រសុិទ្ធឲ្យអញខដរ»(និក្ខមនំ១៩៖៦)។ព្រះអង្គកប៏្ន
ពោស់សៅមនុស្សទាងំសនរះែលារះសអាយប្នស្្ើជាសង្ឃសពរាបព់បជាជនរបស់ពទងទ់ាងំអស់។ប៉ាុខនតាសៅស្ល
អនាគតសាសនដ៍ថទែលារះឬអនាកខដលមនិខមនជាសាសនយូ៍ោនឹងកាលា យជាអនាកដឹកនាសំាសនា(សអសាយ
៦៦៖២២)។
 ការសសពមចព្រះទយ័របស់ព្រះជារា្ច ស់កនាុងការអនុញ្ញា តឱ្យជនសពរៅសាសនក៍ាលា យជាអនាកដឹកនាំ
សាសនាសនារះគឺជាកំខណទពមងដ់៏្ ំមយួ។សតើចបាប់្ ្ីសនរះនឹងផ្លា ស់បតាូរសហគមនរ៍មួជំសនឿកនាុងសមយ័សញ្ញា 
្្ីយា៉ា ងដូចសមតាច?សពរាបច់សមលាើយសូមអានែគម្រីរា៉ា ថាយ២៨៖១៩;កិច្ចការ២៦៖២០;កាឡាទី៣៖
២៨;កូល៉ាុស៣៖១១;្ីម៉ាូស្ទី១៣៖១៦។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សៅកនាុងខ្នការ្្ីរបស់ព្រះសពរាបរ់ាសសតារបស់ពទង់សាសនដ៍ថទឬអនាកមនិខមនសាសនយូ៍ោ

នឹងចូលរមួជាមយួរាសសតារបស់ព្រះ។សាសនដ៍ថទកនឹ៏ងកាលា យជាថដគូសស្ើភា្គ្នា ជាមយួសាសនយូ៍ោខដរ។
ទាងំសាសនយូ៍ោនិងសាសនដ៍ថទនឹងកាលា យជានគរមយួខដលរានសុទ្ធខត្ួកសង្ឃហលាួងឬអនាកដឹកនាំ
បរសុិទ្ធ។សនរះបង្ហា ញសយើងរាល់គ្នា សអាយសឃើញថាការខបងខចកគ្នា រវាងសាសនយូ៍ោនិងសាសនដ៍ថទនឹង
ខលងរានតសៅសទៀតសហើយ។

 សតើខ្នការ្្ីរបស់ព្រះសនរះនឹងសកើតស�ើងសៅស្លណា?
_____________________________________________________________________

 សាវកប៉ាុលជាអនាកបំសរ ើខដលព្រះជារា្ច ស់ពោស់សៅសអាយ្សាយដំណឹងល្អំ្ីព្រះសយសូ៊វដល់
សាសនដ៍ថទ។សលាកប៉ាុលប្នពបកាសថា៖«គ្្នសាសនយូ៍ោឬសាសនស៍ពកកគ្្នប្វបំសរ ើឬអនាកជា
គ្្នពបរុសនិងពសីសទៀតសទ្ីសពោរះអនាករាល់គ្នា ទាងំអស់រមួមកខតមយួសៅកនាុងព្រះពគីសទៃសយសូ៊វសហើយ
សបើអនាករាល់គ្នា ជារបស់្ងព្រះពគីសទៃ សនារះកស៏្ញជា្ូជរបស់សលាកអព័ប្ហាសំហើយកជ៏ាអនាកពគងមរដក
ោមសសចកតាីសនយា្ង»(កាឡាទី៣៖២៨,២៩)។

 សតើការពបកាសសនរះរានអត្នយ័យា៉ា ងណាចំសោរះសាសនដ៍ថទ?សតើការខពបកាលា យជាសង្ឃដប៏រសុិទ្ធ
រាននយ័ថា្ួកសគអាចអតួអាងឬគិតថា្ួកសគពបសសើរជាងអនាកដថទសទៀតខមនសទ?មនិខមនសទសសចកតាី
ពបកាសសនរះគឺជាការអំោវនាវឬការពោស់សៅសទសតើ។ ព្រះប្នពោស់សៅ្ួកសាសនដ៍ថទសអាយចូល
រមួជាមយួ្ួកយូោកនាុងការពបកាសដំណឹងល្អំ្ីព្រះសយសូ៊វ (សូមអានែគម្រីស្ពតរុសទី១២៖៩ សពបៀប
ស្ៀបជាមយួែគម្រីសអសាយ៦៦៖១៩)។

 សហើយចុរះជនជាតិយូោវញិ?សតើ្ួកសគហ៊ានមកត្ូញខត្រថាព្រះជារា្ច ស់មនិយុតតាិ្មស៌ទសពោរះ
ពទងអ់នុញ្ញា តឱ្យសាសនដ៍ថទប្នកាលា យជាសង្ឃ? ្ិតជាមនិខមនសទ។ កនាុងស្លខតមយួសាសនដ៍ថទពតរូវខត
សខមតាងនូវការសគ្រ្ចំសោរះបងប្ូនពបរុសពសីជនជាតិយូោរបស់្ួកសគ(សូមអានែគម្រីរា៉ា ថាយ២០៖១-
១៦)។ព្រះប្នពបទានពកឹត្យវនិយ័ជាមុនដំបូងមកដល់្ួកយូោ(រ ៉ាូម៣៖២)។ដូសចនារះសលាកប៉ាុលប្នព្រាន
្ួកសាសនដ៍ថទសដើម្កំុីសអាយ្ួកសគអតួែលាួនថាពបសសើរជាងជនជាតិយូោខដលមនិទទួលយកសសចកតាី្ិតអំ្ី
ព្រះសយសូ៊វសនារះស�ើយ(រ ៉ាូម១១៖១៧,១៨)។
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អនាកនឹងកូនសៅរបស់អនាកនិងប្នរស់សៅជាសរៀងរហូត

 សូមអានែគម្រីសអសាយ ៦៦៖២២។ សតើែគម្រីសនរះប្ននិយាយអ្ីែលារះមកកានស់យើងរាល់គ្នា ?
សតើសសចកដាីសនយាសនរះប្ន្ដាល់សអាយសយើងនូវសសចកដាីសង្ឃមឹអ្ីែលារះ?
_____________________________________________________________________
 សៅកនាុងែគម្រីសអសាយ៦៦៖២២ សយើងប្នអានអំ្ីសសចកតាីសនយាដអ៏សា្ច រ្យបំ្ុតមយួសៅកនាុង
កណ្គម្រីសអសាយទាងំមូល។ សូមអាននូវសសចកតាីសនយាសនរះសោយយកចិតតាទុកោក។់ សៅសលើខ្នដី្្ី
្ួកសយើងនិងកូនសៅរបស់សយើងនឹងរស់សៅជាសរៀងរហូតតសៅ។ែគម្រីសនរះគឺជាសសចកតាីសនយាថនជីវតិអស់
កល្ជានិច្ចសៅសលើខ្នដី្្ី។ព្រះនឹងបំផ្លា ញអំស ើ្ប្បជាសរៀងរហូតតសៅ។សសចកដាីសាលា បន់ឹងមនិសបៀតសបៀន
សយើងសទៀតសទ។ សយើងនឹងខលងរងទុក្ខសវទនាសទៀតសហើយ។ សសចកតាីសនយាសនរះគឺជារង្្នចុ់ងសពកាយខដល
ព្រះប្នសនយានឹងសយើងរាល់គ្នា ។
 សូមអានែគម្រីសអសាយ៦៦៖២៣។សតើសហតុអ្ីប្នជារានខែ្្ី រមួជាមយួថ្្ងឈបស់ពរាក
សៅកនាុងទិដ្ឋភា្ថនខ្នដី្្ីខដលសហារាសអសាយប្នបង្ហា ញសយើងដូសចនារះ?
_____________________________________________________________________
 ែគម្រីសអសាយ៦៦៖២៣មនិខមនជាែគម្រីខដលង្យពសរួលយល់សនារះសទ។ប៉ាុខនតា សនរះគឺជា
សសចកតាី្ន្យល់មយួខដលអាចសៅរចួ។ព្រះជារា្ច ស់ប្នបសងកើតថ្្ងឈបសំ់រាកមុនស្លខដលព្រះអង្គប្ន
បញ្្ជ សអាយរាសសតារបស់ពទងន់ាយំកតង្្យមកថ្ាយពទង់(សលាកុប្តដាិ២៖២,៣)។សនរះសរបញ្្ជ កស់អាយ
សឃើញថា ថ្្ងឈបស់ពរាកពតរូវប្នខចកោចស់ោយខ�ក្ីការថ្ាយតង្្យបូជាស្្សងៗខដលមនុស្សប្ន
ថ្ាយដល់ព្រះ។ដូសចនារះថ្្ងឈបស់ពរាកសៅខតបនតាជាខ្នាកមយួថនជីវតិសៅសលើខ្នដី្្ី។គ្្នកខនលាងណា
សៅកនាុងព្រះគម្រីខដលសយើងសឃើញភសតាុោងណាមយួមកបញ្្ជ កថ់ាព្រះប្នពោស់បង្្គ បស់អាយរាសសតារបស់
ពទងថ្់ាយបង្គំពទងស់ៅថ្្ងចូលខែ១ស�ើយ។ប៉ាុខនតាពបខហលជាសៅសលើខ្នដី្្ីថ្្ងចូលខែ១នឹងប្នជាថ្្ង
សគ្រ្ថ្ាយបង្គំសទដឹង។(ប៉ាុខនតាថ្្ងឈបស់ពរាកស្្សងៗមនិដូចគ្នា នឹងថ្្ងទី៧សទ)។ពបខហលជាថ្្ងចូលខែ១
រានទំនាកទ់ំនងគ្នា ្ិសសសជាមយួនឹងសដើមសឈើជីវតិឬយា៉ា ងណា។សៅកនាុងែគម្រីវវិរណៈ២២៖២សយើង
ដឹងថាសដើមជីវតិបសងកើត្លខ្លាជាសរៀងរាល់ខែ១២ដងកនាុងមយួឆ្នា ។ំសយើងពបខហលជាមនិដឹងចបាស់ថា
គម្រីសអសាយ៦៦៖២៣រាននយ័យា៉ា ងដូចសមតាចសអាយពប្កដសនារះសទ។ប៉ាុខនតាអ្ីខដលសំខានប់ំ្ុតសៅ
កនាុងែសនរះបង្ហា ញសយើងថាមនុស្សខដលព្រះជួយ��សសសង្្គ រះនឹងថ្ាយបង្គំពទងជ់ាសរៀងរហូតតសៅ។
 សតើសហតុអ្ីប្នជាសហារាសអសាយបញ្ចបស់សៀវសៅរបស់គ្តជ់ាមយួនឹងទិដ្ឋភា្ដអ៏ាពកកស់តាីអំ្ី
មនុស្សខដលប្នសសសង្្គ រះសមលាងឹសមើលសាកស្មនុស្សអាពកកខ់ដលពតរូវប្នបំផ្លា ញសោយព្រះ(សអសាយ
៦៦៖២៤)?
_____________________________________________________________________
 សលាកសអសាយចងព់្រានដល់រាសសតារបស់ែលាួនកំុសអាយរានចិតតាង្កសរសចញ្ីព្រះ។ដូសចនារះសហើយ
ប្នជាសអសាយបង្ហា ញ្ួកសគអំ្ីអ្ីខដលនឹងសកើតស�ើងចំសោរះអនាកខដលប្នសសសង្្គ រះនិងអស់អនាកខដលពតរូវ
បំផ្លា ញសោយព្រះជារា្ច ស់។សតើសលាកអនាកប្នសឃើញសទថាមនុស្សអាពកកន់ឹងពតរូវសាលា ប?់សនរះបង្ហា ញសយើង
ថាព្រះនឹងមនិដុតសាកស្មនុស្សអាពកកជ់ាសរៀងរហូតសនារះសទ។សភលាើងនឹងស្រះខតដរាបណាខដលវាពតរូវ
ការដុត។បនាទៃ ប់្ ីវាប្នបំស្ញកិច្ចការវារចួសហើយសនារះវានឹងរលតវ់ញិ។បនាទៃ បម់កព្រះនឹងស្ាបនាពករុង
សយរូសា�ិម្្ីស�ើងវញិមតាងសទៀត។
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ការសិកសាបខន្ម៖សូមអានOnthefinalcleansingofplanetEarthfromsin,readEllenG.
White,“TheControversyEnded,”inTheGreatControversy,pp.662-678។
 «ស្លសវលាសៅស្ានសួគនឹ៌ងកនលាង្ុតសៅ។ សៅទីសនារះ្ីមយួឆ្នា សំៅមយួឆ្នា សំយើងនឹងសឃើញ
នូវសសចកដាី្ិតដអ៏សា្ច រ្យកានខ់តចបាស់សៅៗអំ្ីព្រះវរបិោនិងព្រះសយសូ៊វ។ចំសណរះដឹងរបស់សយើងនឹង
រកីចសពមើនស�ើង។សសចកដាីពសឡាញ់ការសគ្រ្ពបតិបតតាិចំសោរះព្រះសហើយនិងសុភមង្គលនឹងលូតលាស់
ស�ើង្ងខដរ។កាលណាមនុស្សជាតិប្នសរៀនអំ្ីព្រះកានខ់តសពចើន្ួកសគនឹងពសឡាញ់ពទងក់ានខ់តខាលា ងំ។
ព្រះសយសូ៊វនឹងបង្ហា ញសយើងបខន្មសទៀតអំ្ីសសចកតាី្ិតដអ៏សា្ច រ្យសតាីអំ្ីខ្នការរបស់ព្រះវរបិោសដើម្ជីួយ��
សសសង្្គ រះសយើងរាល់គ្នា ។ ព្រះសយសូ៊វនឹងបង្ហា ញសយើងនូវអ្ីពគបយ់ា៉ា ងខដលព្រះវរបិោប្នស្្ើសដើម្យីកជយ័
ជំនរះសលើសាោងំ។សនារះចិតតារបស់សយើងរាល់គ្នា នឹងប្នសោរស្ញសៅសោយសសចកតាីពសឡាញ់និងការសគ្រ្
ចំសោរះព្រះវរបិោកានខ់តខាលា ងំស�ើង។សយើងនឹងសលង្ិណរាសថ្ាយព្រះសោយអំណរ។សំស�ងជាសពចើន
នឹងរមួពបគំុគ្នា សពចៀងសរសសើរតសមកើងដល់ព្រះ។«សនារះែ្ុ ំកឮ៏ពគបទ់ាងំអស់ខដលរានជីវតិសៅស្ានសួគ៌
សៅខ្នដីសៅសពកាមដីសហើយសៅកនាុងសមុពទនិងពគបទ់ាងំអស់ខដលសៅស្ានទាងំសនារះនិយាយថាសូម
ថ្ាយព្រះ្រកិតតាិនាមសិរលី្និងព្រះសចសាតា ដល់ព្រះអង្គខដលគងស់លើបលលា័ងកសហើយដល់កូនសចៀមសៅអស់
កល្ជានិច្ចសរៀងរាបតសៅ»(វវិរណៈ៥៖១៣)។
 មហាវវិាទខដលប្នសកើតស�ើងជាសកលរវាងព្រះនិងសាោងំប្នឈានដល់ទីបញ្ចបស់ហើយ។
អំស ើ្ប្បនិងមនុស្សរានប្បពតរូវប្នបំផ្លា ញ។ថ្ទៃសមឃនិងខ្នដីកប៏្នស្ាតស�ើងវញិខដរ។សនតាិភា្
និងសសចកតាីអំណរសកើតរានសោរស្ញស�ើងចំសោរះមនុស្សពគបគ់្នា និងរបស់ស្្សារស្ើទាងំអស់្ង។ព្រះ
ជារា្ច ស់ពទងជ់ាអនាកខដលបសងកើតរាល់របស់ស្្សារស្ើ។ពទងប់្ន្តាល់ជីវតិ សសចកតាី្ិតនិងសសចកតាីអំណរ
មកដល់របស់ពគបយ់ា៉ា ងខដលពទងប់្នបសងកើតប្នស្្ើ។ របស់ស្្សារស ើ្ចាប់្ ីរូបធាតុតូចបំ្ុតខដលពទង់
ប្នបសងកើតរហូតដល់្ិភ្្ំៗគឺរានភា្ពគបល់ក្ខណ៍សៅោមសភា្ដព៏សស់ពតកាលរបស់វា។ភា្ពសស់
ស្ាតថនរបស់ស្្សារស្ើប្នសខមតាងថាព្រះវរបិោជាព្រះថនសសចកដាីពសឡាញ់»។ដកពសង់្ ីEllenG.
White,TheGreatControversy,page678,adapted។

សំណួរ្ិភាកសា៖
១. សតើសហតុអ្ីប្នជាសសចកដាីសនយាសតាីអំ្ីជីវតិដអ៏ស់កល្ជានិច្ចសៅសលើស្ានសួគនិ៌ងខ្នដី្្ីរានសារ
សំខានច់ំសោរះជំសនឿពគិសដាសាសនារបស់សយើង? សតើសសចកតាីជំសនឿរបស់សយើងរានពបសយាជនអ៍្ីសទៀតពបសិន
សបើគ្្នសសចកតាីសនយាសនរះ?
២. សូមអានែគម្សី្ពតរុសទី២៣៖១០-១៤។ សតើែគម្រីទាងំសនរះបសពងៀននូវគំនិតដូចគ្នា ខដលបង្ហា ញ
សៅកនាុងបទគម្រីសអសាយ៦៦យា៉ា ងដូចសមតាច?
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បញ្ហា សំបកកង់


 សលាកអុីលីយា៉ា  គុលទូកជាពគរូគង្្លនិងព្ឹទ្ធបុរសសៅសាកលវទិយាល័យអាតស់វនទីសទៃសាវស្គី
ថនពបសទសរុស្ុសី។សលាកនិងភរយិារបស់សលាកប្នសបើកឡានសៅសំរាកវសិ្សមកាលមយួសៅកនាុងតំបន់
ខដលសគសៅថាសមុពទស្្។សពកាយ្ីសបើកឡានសចញសៅប្នពបខហលជាដបស់រា៉ា ងរចួមករ្យនតារបស់
សលាកកច៏ាបស់្តាើមរានបញ្ហា សំបកកង់ឮសូរខតប៉ាុប!ប៉ាុប!ប៉ាុប!អុីលីយា៉ា មនិដឹងពប្កដថារានអ្ីែុសពបពកតី
សនារះសទ។ប៉ាុប!ប៉ាុប!ប៉ាុប!គ្តប់្នឈបឡ់ានសហើយកស៏ចញសៅ្ិនិត្យសមើល។សោយឈរសឈា្ង កសមើល
សៅ្ីសលើកងឡ់ាន សលាកសមើលមនិដឹងថាវារានបញ្ហា អ្ីសនារះស�ើយ។ សលាកកប៏្នអ្ិសា្ឋ នជាមយួនឹង
ពប្ន្ធរបស់សលាក។សលាកប្នអ្ិសា្ឋ នថា៖«ឱព្រះវរបិោសអើយ!សយើងែ្ុ ំកំ្ុងរានបញ្ហា ជាមយួកង់
ឡានសូមពទងជ់ួយ��សយើងែ្ុ ំ្ង»។កាលប្នអ្ិសា្ឋ នចបស់្្ពគបស់ហើយសលាកអុីលីយា៉ា កប៏្នពត�ប់
មកកានច់ងកូតឡានវញិសហើយកស៏បើកបនតាសៅមុែសទៀត។សំស�ងកល៏ានឮ់កានខ់តខាលា ងំស�ើងៗប៉ាុប!ប៉ាុប!
ប៉ាុប!។អុីលីយា៉ា និងភរយិារបស់សលាកស្្ើដំសណើ រប្នចរា្ង យដី១០០០គី�ូខម៉ាពត។មនិង្យនឹងសទពបសិន
សបើ្ួកសគពត�បស់ៅ្ទៃរះវញិសនារះ។្ួកសគសៅសល់ចរា្ង យដី៤០០គី�ូខម៉ាពតសទៀតសទើបប្នសៅដល់សគ្លសៅ។
ប៉ាុប!ប៉ាុប!ប៉ាុប!អុីលីយា៉ា ប្នអ្ិសា្ឋ នយា៉ា ងសស្ងៀមសា្ង ត។់ភាលា មៗសនារះសលាកកប៏្នឮសំស�ងបុរសរានា ក់
និយាយថា៖«សូមឈបស់ៅហាងជួសជុលរ្យនតាសនារះសៅសហើយចូលសៅរកជាងសមកានិចខដលសៅខាង
កនាុង»។ សោយការភ្ាកស់្្ើល សលាកកប៏្នសមើលោមបង្ួចរ្យនតាសហើយសឃើញថារានហាងជួសជុលរ្យនតា
មយួកខនលាងខមន។សលាកប្នចតឡានសហើយប្នសឃើញបុរស្ីរនាកក់ំ្ុងអង្គុយនិយាយគ្នា ដូចជាគ្្ន
ការង្រស្្ើអុីចឹង។អុីលីយា៉ា ប្នសួរថា៖«សតើអនាកអាចជួយ��ែ្ុ ំប្នសទ?រ្យនតារបស់ែ្ុ ំកំ្ុងខតរានសំស�ង
រខំាន»។ជាងកប៏្នពតរួត្ិនិត្យរ្យនតាសនារះ។្ួកសគប្នបង្ិលកងឡ់ានចុរះស�ើងៗនិងប្នស្្ើសកម្ភា្
ស្្សងៗសទៀត។ជាចុងសពកាយជាងសមកានិករានា កក់ប៏្ននិយាយថា៖«អាចចូលឡានប្នសហើយអនាកអាច
សៅប្នសហើយ»។អុីលីយា៉ា កប៏្ននិយាយថា៖«អរគុណសតើែ្ុ ំពតរូវជូនអនាកប៉ាុន្ានខដរ?»ជាងរានា កស់នារះប្ន
រានពបសាសនថ៍ា៖«៣ដុលាលា រ»។សលាកអុីលីយា៉ា កប៏្នរកសឃើញ៣ដុលាលា រនិងសសៀវសៅដំណឹងល្ោម
រយៈសលាកយ៉ាូហានខានា តតូចមយួកបាល។គ្តប់្នស៊កលុយសៅកនាុងសសៀវសៅសហើយកប៏្នពបគល់សៅ
សអាយជាង។សោយភា្ភ្ាកស់្្ើលជាងរានា កប់្នសួរថា៖«សតើសនរះជាអ្ី?»អុីលីយា៉ា ប្ននិយាយថា៖«ដំណឹង
ល្»។ជាងកានខ់តរានការភ្ាកស់្្ើលស�ើង។សតើអនាកជាពគរូគង្្លខមនសទ?ជាងរានា កស់ទៀតប្នសួរ។អុីលីយា៉ា 
កប៏្នងកក់បាល។ទឹកមុែរបស់ជាងសនារះប្នភលាថឺាលា ស�ើងសោយកដាីអំណរ។្ួកសគប្នយកលុយ៣ដុលាលា រ
សចញ្ីសសៀវសៅសហើយពបគល់វាសៅសអាយអុីលីយា៉ា វញិ។ជាងរានា កក់នាុងចំសណាម្ួកសគប្នសលើកសសៀវសៅ
សនរះស�ើងសហើយប្ននិយាយថា៖«ព្រះប្នបញ្ជូ នសសៀវសៅសនរះមកសអាយ្ួកសយើង»។សយើងសទើបខតប្ន
   និយាយអំ្ីព្រះសៅស្លខដលអនាកប្នមកដល់។

សរឿងែលាី
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អណំានសម្រាបល់�ើកម្រាកដ់ង្វា យ
លៅលេ�ដដ�ម្េរះលយស៊វូយកម្េរះទកុជាទ១ី

 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនអំ្ ពី្រះរយ្ូ៊វ
អ្ខីរ្ះមែលនឹងជយួ��រយើងឲ្យយកព្រះទុកជាទី១ក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 រៅររៀងរាល់រែើម ឆ្្ំ្ ្ី នមីយួៗ រយើងម�ងរ ំ្ ងឹថាអ្ីៗ នឹងពបរ ើ្រជាងឆ្្មំនុ។ គនំ�ិមែលថា
នងឹបានអ្ី្ ្រី�ើងគឺជាររឿងែរ៏រំ�ើប។ រៅរ្លមែលព្រះរយ្ូ៊វមានព្រះជន៣្០ ឆ្្ពំទងប់ានចាបរ់្ដើម 
ែណំាកក់ាល្្មីយួថនព្រះជនរ្ប្់ព្រះអង្គ។ បន្ទា ប់្ បីានទទលួបណុ្យពជមជុទឹករៅឯទរនយ្រ័ដាន ់
្ន្ធកចិ្ចរប្់ព្រះអង្គកប៏ានចាបរ់្ដើមជា្្ូវការរ�ើង។ ប៉ុមនតែអ្ីមែលបានរកើ�រ�ើងរៅពរាបន្ទា ប់្ រីន្រះ
គជឺាររឿងគួរឲ្យចមមក្ខ្្ងំណា្់ រ�ើយររឿងរន្រះវានឹងជយួ��រយើងរៅក្ុងឆ្្ំ្ ្២ី០២១រនរះ។
 ខគម្រីម៉ាថាយ ៤៖១ មចងថា «ពរារន្រះ ព្រះវញិ្ញា ណកន៏្ពំ្រះរយ្ូ៊វរៅឯទីររោស្ថា នរែើម្ីប
ឲ្យព�រូវអារក្សល្បងួ»។ រ�ើររឿងរន្រះមនិមមនជាររឿងចមមក្រទឬអី? ចាបត់ាងំ្ជីនំ្ន់្ ួនចបាររអមែនមក 
ស្តាងំបានទនទាងឹរងច់ាឱំកា្រែើម្បឲី្យវាអាច្យាយាមរបាកបរញ្ឆោ �ព្រះរយ្ូ៊វែូចជាវាបានរ្្ើដាក់
រោកអដ័ាមនិងន្ងរអវ៉ាមែរ។ ពប្ិនរបើស្តាងំអាចែឹកន្ពំ្រះរយ្ូ៊វឲ្យយកអង្គពទងទុ់កជាទ១ី 
រន្រះមាននយ័ថាព្រះអង្គបានចាញ់្ង្ងា្គ មរន្រះបា�រ់ៅរ�ើយ។ អីុចងឹរ�ើយបានជាស្តាងំចាបរ់្ដើម
្រីរឿងចណីំអាោរ។ ្ិ�មមនរ�ើយ គចឺណីំអាោរ។
 អ្់រយៈកាលរាបព់ានឆ្់្មំករ�ើយ ្ព�រូវបាន្រងកេ�រមើលអំ្ រីរបៀបមែលមនុ្្សរោក
រ្្ើអ្ីៗ រែើម្បបីំរ្ញរ្ចកតែីព�រូវការខ្ងរូបកាយរប្់្កួរគ។ រោកម៉ាថាយបានក�ព់តាថា «កាលពទង ់
បាន�ម៤០ថ្ងៃ ៤០យបរ់�ើយរពកាយមកពទងឃ្់្ន»។ រ�ើររឿងរន្រះមនិចបា្់រទឬអី? ្�ិមមនរ�ើយ
រោកម៉ាថាយបានក�ព់តាយ៉ាងចបា្់រដាយស្រម�រោកចងឱ់្យរយើងែងឹថា  ព្រះរយ្ូ៊វគជឺាមនុ្្ស 
ទាងំព្ រុង រម្៉ារះរ�ើយបានជាពទងរ់ងការបរ៉ះពាល់រដាយរ្ចកតែីព�រូវការខ្ងរូបកាយទាងំព្ រុង្ងមែរ។
 ែូរចរ្ះរ្ចកតែលី្បងួទ១ី រនរះគឺរ្្ើឱ្យព្រះរយ្ូ៊វ្ង្សយ័អំ្ អី�ត្ែ ញ្ញា ណរប្់ព្រះអង្គនងឹយក
រ្ចកតែីព�រូវការខ្ងរូបកាយរប្់ព្រះអង្គទុកជាទី១។ រោកអ្កកន៏ងឹព�រូវបានល្បងួ រៅទូទាងំឆ្្រំនរះ
រែើម្បយីករ្ចកតែីព�រូវការខ្ងរូបកាយផ្ទា ល់រប្់រោកអ្កទុកជាទ១ី្ងមែរ។ ព្រះជាមា្ច ្់បានរៅ
រោកអ្កថាជាកូនរប្់ព្រះអង្គ ប៉ុមនតែរោកអ្កអាចរពជើ្ ររ ើ្ នងឹយកពទងទុ់កជាទ១ីឬកយ៏ករ្ចកតែី 
ព�រូវការខ្ងរូបកាយផ្ទា ល់ខួ្នរប្់រោកអ្កទុកជាទី១បានពគបរ់្លរវោ។
 បន្ទា បម់កអារក្សបានយកព្រះអង្គរៅឯព្រះវោិរ។ ឥ�ូវរនរះព្រះរយ្ូ៊វព�រូវបានល្បងួអំ្ ី
បទព្រះគម្រីវញិមដងរែើម្បី្ រិស្្ឲ្យរ�ើញថារ�ើព្រះអង្គមានភា្រស្្រះព�ងច់ំរពារះព្រះជាមា្ច ្់មែរឬ
រទ។ រ្ចកតែលី្បងួទី២រនរះគឺរែើម្បចីងរ់ករអាយរ�ើញថារ�ើព្រះអង្គយកការយល់ែងឹរប្់ព្រះអង្គទុក
ជាទ១ីមែរឬរទ។ ចុរះរោកអ្កវញិរ�ើរោកអ្កនងឹយកព្រះបនទាូលរប្់ព្រះអង្គទុកជាទី១មែរឬរទ? 
ឬមយួករ៏ោកអ្ករៅម�បនតែព�រូវការ�្ដុតាងថនរ្ចកតែីព្ ឡាញ់រប្់ព្រះខ្ងម្ក្រូបកាយ�រៅរទៀ�? 
ព្រះរយ្ូ៊វបាន្រពមចព្រះទយ័យកព្រះទុកជាទ១ី។ 
 ទបំី្ុ� អារក្សកប៏ានបងាហា ញែល់ព្រះរយ្ូ៊វអំ្ រីប្កកម្រប្់ព្រះអង្គមែលព�រូវមករែើម្បី
រ្្ើឲ្យបាន្រពមចរ�ើយវាកប៏ានបងាហា ញពបាបនូ់វ្្ូវកា� ់ឬវ ិ្ ងីាយៗមយួ។ រ្ចកតែលី្ួបងទ៣ីរនរះគឺ
រែើម្បរីបាកពបា្់ឲ្យរពជើ្ យក្្ូវកា�ជ់ាជាងយកព្រះទុកជាទី១។
 រ្លរនរះគជឺារ្លែបំងូរគក្ុងឆ្្២ំ០២១រនរះ គជឺារ្លមែលព�រូវថ្ាយែង្ាយ១០�ូ�១ 
នងិែង្ាយ្ទា្ធ ។ ព្រះរយ្ូ៊វបានយកព្រះទុកជាទ១ីរ�ើយ។ គំរូរប្់ព្រះអង្គដា្់រ�ឿនរយើងឲ្យរ្្ើ
តាមព្រះអង្គ។ ខណៈមែល្កួអក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយកំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ ្ូមរយើងរាល់រ្ា 
បានទទលួយកព្រះជាមា្ច ្់ទុកជាទី១ចុរះ។
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 លៅលេ�ដដ�លោកអ័ម្រាហាយំកម្េរះទុកជាទី១
 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនបានអ្ខីរ្ះ្ី
រោកអព័បាោមំែលនឹងជយួ��រយើងឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 រោកអាបរ៉់ាមមានអាយុ៨០ឆ្្រំៅរ�ើយរៅរ្លមែលរោកបាន្រពមចចិ�តែចាករចាល
លំរៅឋានែ៏្ ម្ូបរ្បបាយរប្់រោករ្្ើែរំណើ ររៅរ្់រៅក្ុងទរីរោឋាន។ ព្រះជាមា្ច ្់បាន 
ពតា្់រៅរោក រ�ើយរោកអាបរ៉់ាមបានយកព្រះអង្គទុកជាទី១។ ប៉ុមនតែប៉ន្ុ្នឆ្្រំពកាយមករទៀ� 
រោកអាបរ៉់ាមចាបរ់្តែើមកុ�ករែើម្បជីវី�ិផ្ទា ល់ខ្ួនរប្់រោករៅវញិ។ 
 រ��ុអ្បីានជារោកអាបរ៉់ាម�យ័ខ្្ចខ្្ងំរម៉រ្ះរ�ូ�ែល់ថ្ាកឈ់បយ់កព្រះទុកជាទី១យ៉ាង 
ែូរច្រះ? រ្លរវោជាអក្បងាហា ញឲ្យរ�ើញការ្�ិ។
 រ�ើរោកអ្កមានរ្លណាមយួក្ុងជីវ�ិជារ្លមែលរោកអ្កគួរម�បានរបារះបងអ់្ីៗ
រចាលរែើម្បរីែើរតាមព្រះរយ្ូ៊វឬរទ? ្កួរយើងរាល់រ្ាបានរ្្ើររឿងរនរះយ៉ាង្�ិពបាកែជារពចើនរលើក
រពចើនស្មករ�ើយ។ ប៉ុមនតែ បន្ទា បម់ករ្លរវោកប៏ានកនង្្ុ�រៅ រ�ើយភា្រស្្រះព�ងរ់ប្់រយើង
កម៏ពបក្ាយជាកិច្ចពបចាថំ ង្ៃរប្់រយើង។ រៅរ្លមែលជីវ�ិជបួឧប្គ្គ រយើងកច៏ាបរ់ ត្ែើមទុកព្រះជាទី២ 
ឬរបារះបងព់្រះអង្គរចាលកម៏ាន។ 
 អក្ខរ្ះមានការខកចិ�តែនងឹព្រះរដាយស្រម�ជវី�ិរប្់្កួរគមនិបាន្មពបកបតាមការ
រ ំ្ ងឹទុក។ រ�ើរោកអក្ទទលួពគបយ៉់ាងតាមររាលបណំងរប្់ខ្ួនកាល្ឆ្ី្មំនុរទ? ពបម�លជា 
មនិរទ។ ជាការងាយណា្់មែលរយើងអាចនឹងធ្្កក់្ុងបណំង ឬការ�យ័ខ្្ចផ្ទា ល់ខ្ួនរប្់រយើង។
 រោកអាបរ៉់ាមមានរ្ចកតែក្ីាោនកុ្ងការទូល្ូមនងិទាមទារឲ្យព្រះជាមា្ច ្់្រពមចតាម
រ្ចកតែី្ នយារប្់ព្រះអង្គ។ ជាលទ្្ធ ល រោកអាបរ៉់ាមកទ៏ទលួបាននូវរ្ចកតែី្ នយាថានងឹបានទកឹ
ែនីងិ្ូជ្ង្សែរ៏ពចើន។ រទារះជាយ៉ាងណា រោកអាបរ៉់ាមបានទូល្ួរព្រះជាមា្ច ្់តាមព�ងផ់្ទា ល់ម�មតែង
រៅក្ុងខគម្រីរោកុប្ប�តែ១ិ៥៖២ «ឱ ព្រះរយ�ូវ៉ា ជា ព្រះអមា្ច ្់ រអើយ រ�ើ ពទង ់នងឹ ពបទាន អ្ី មក ទូលបង្គ ំ
មែល ទូលបង្គំ រចរះ ម� រៅ រដាយ ឥ� មាន កូន ែូរចរ្ះ រ�ើយ អក្ មែល ព�រូវ រ្្ើ ជា មា្ច ្់ រលើ ្ ទារះ ទូលបង្គំ រន្រះ  
មាន ម� រអោរ្៊ើរ ជា អក្ ព្ រុក ដាម៉ា្ រនរះ ប៉ុរណាណ រះ»។ 
 ជនួកាលរយើងព�រូវការមានបទ្នទាន្ែ៏្ រិ្្្�ិពបាកែជាមយួព្រះជាមា្ច ្់្ងមែរ។ 
ពប្ិនរបើរោកអ្កមានររឿងអ្ីមយួព�រូវទូលថ្ាយព្រះវរបិតា្ួគរ៌ប្់រោកអ្ក ្ូមកំុបនតែរៅ រ្ងៃៀម 
ឲ្យ រស្រះ។ រ�ើរោកអ្កខកចិ�តែមមនរទ? ចូរទូលររៀបរាបព់បាបព់ទងចុ់រះ។ រ�ើរោកអ្កមានអារម្ណ៍
ថាឯការ្លមែលពទង់្ នយាថាគងរ់ៅជាមយួរោកអ្កមមនរទ? ចូរទូល្ួរពទងែូ់ចជារោក
អាបរ៉់ាមបានរ្្ើចុរះ។ 
 រ��ុរន្រះព្រះពទងក់ប៏ានអរ ជ្ ើញរោកអាបរ៉់ាមឲ្យរចញ្�ីង�់រ៍ប្់រា�ម់កខ្ងរពរៅ។ 
វាោកែូ់ចជាព្រះពទងក់ំ្ ុងយកអាបរ៉់ាមរចញ្ពីបាកែភា្ែម៏ានមែនកណំ�រ់ប្់រា�ចូ់លរៅក្ុង
ពបាកែភា្រប្់ព្រះែូរច្ារះមែរ។ ព្រះពទងម់ានបនទាូលែល់រោកអាបរ៉់ាមថា «ចូរ រមើល រៅ រលើ រម� 
ឥ�ូវ រ�ើយ រាប ់ផ្កេ យ ចុរះ របើ ឯង អាច នងឹ រាប ់ទាងំ អ្់ បាន រចួ ពទង ់មាន ព្រះបនទាូល ពបាប ់ថា ្ូជ ឯង 
នងឹ បាន ែូរច្ារះ មែរ»។ ព្រះពទងរ់ឭំករោកអាបរ៉់ាមថាព្រះគឺជាព្រះ មនិមមនអាបរ៉់ាមគឺជាព្រះរ�ើយ។
 ្�ិណា្់ រដាយស្រម�រោកអាបរ៉់ាមបានយកព្រះទុកជាទី១បានជាព្រះបតែូររ្្រះរប្់
រោករៅជាអព័បាោវំញិ។ រ�ើយបណំងពបាថ្ារប្់រោកមែលចងម់ានភា្រស្្រះព�ងប់ានន្រំៅ 
រកគំរខូ្ងម្ក្ែង្ាយ១០�ូ�១ែបំងូរគបង្្អ ់ក្ុងព្រះគម្រី។ រោកអព័បាោបំានយកព្រះទុកជា 
ទ១ី។ គំរូរប្់រោកជពមរុញរយើងរាល់រ្ាឲ្យអនុវ�តែតាម។ ខណៈមែល្កួអក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយ
កំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ ្ូមរយើងរាល់រ្ា បានទទលួយកព្រះជាមា្ច ្់ទុកជាទី១ចុរះ។
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លៅលេ�ដដ�លោកម៉ូលសយកម្េរះទុកជាទី១ 
 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនបានអ្ខីរ្ះ្ី
រោកម៉ូរ្មែលនឹងជយួ��រយើងឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 រោកម៉ូរ្បាន្យាយាមជយួ��្រង្ងា្គ រះបណាតែ ជនតាមរយៈអណំាចផ្ទា ល់ខ្ួនរប្់រោក។ 
ប៉ុមនតែវា្ំុបាន្លរ�ើយ។ ជាការ្�ិ រា�ព់�រូវនរិរទ្រចញ្ពី្ រុករអ្ីុ្ទា រ�ើយកតែី្ ុបនិរប្់
រោកករ៏ល�់្ ូន្យឈងឹមែរ។ បន្ទា ប់្ រី្្ើការជាអ្កគង្ាលរៅទីររោឋានអ្់រយៈកាលជារពចើន
ទ្វ�្សរចួមក ពស្បម់�មានររឿងចំម�កមយួបានរកើ�រ�ើងចំរពារះរោកម៉ូរ្។ ព្រះពទងប់ាន
ពតា្់រៅរោកឲ្យនកឹរ�ើញែល់កតែី្ ុបនិរប្់រោករ�ើងវញិ គកឺារចងរ់�ើញពបជាជនអីុពស្មអល
ព�រូវបានររំដារះរចញ្ទីា្ភា្។ 
 រោកម៉ូរ្្ំុទានរ់ព�ៀមខួ្នរចួរាល់រៅរ�ើយរទ។ រោកមនិអាចនិយាយបានចបា្់
ព�ឹមព�រូវល្អរ�ើយ រ�ើយរោកករ៏ជឿថាខ្ួនរោកចា្់រ្ករ�ើយមនិអាច�តាងំនឹងរ្តែចផ្ររ៉ាន
បានរ�ើយ។ រោកយល់មបបរន្រះកព៏�ឹមព�រូវមែរ។ ្ពមាបរ់ោកម៉ូរ្ ការយកព្រះទុកជាទី១ គឺ
ជាការបែរិ្្រជឿជាករ់លើកម្ាងំនិង្ម�ថាភា្ផ្ទា ល់ខ្ួនរប្់រោក។ ការរនរះមាននយ័ថា គឺជា
ការថ្ាយជីវ�ិទាងំព្ រុងរប្់រោកក្ុងព្រះ�្តែរប្់ព្រះ នងិការទទលួយកការពតា្់រៅរដាយ
្ងឹពាករ់លើព្រះរចស្តែ រប្់ព្រះ មនិមមន្ងឹពាករ់លើការខរ្ះខ្�ផ្ទា ល់ខ្ួនរប្់រោករ�ើយ។ � រៅ 
រនរះគឺបទ្នទាន្រប្់រោកជាមយួព្រះជាមា្ច ្់រៅក្ុងខគម្រីនកិ្ខមនំ ៤៖១០-១២៖ «ម៉ូរ្ ទូល រៅ 
ព្រះរយ�ូវ៉ា ថា ឱ ព្រះអមា្ច ្់ រអើយ ទូលបង្គំ ជា អក្ មនិ្ូវ មាន រវាោរ រទ គឺ តាងំ ម� ្ ី រែើម ររៀង មក 
រ�ើយ ឥ�ូវ រនរះ មែល ពទង ់បាន មាន ព្រះបនទាូល នងឹ ទូលបង្គំ ជា អក្ បំររ ើ ពទង ់រន្រះ ក ៏រៅ ម� រ្ាន ែមែល 
ែ្ប�ិ ទូលបង្គំ មាន មា� ់រងឹ រ�ើយ អណាតែ � ក ៏ែឡំាន ់្ ង រន្រះ ព្រះរយ�ូវ៉ា ពទង ់មាន ព្រះបនទាូល នងឹ រោក  
ថា រ�ើ អក្ ណា បាន បរងកេើ� មា� ់មនុ្្ស រ�ើ អក្ ណា មែល រ្្ើ ឲ្យ គ ឬ ឲ្យ ្ ង្ ់ឲ្យ �្ ឺឬ ឲ្យ ខ្្ក ់រន្រះ របើ 
មនិ មមន អញ ជា ព្រះរយ�ូវ៉ា ប៉ុរណាណ រះ រទ ែូរចរ្ះ ចូរ ឯង រៅ ឥ�ូវ ចុរះ អញ នងឹ រៅ ជា មយួ នងឹ មា� ់ឯង 
ព្ម ទាងំ បរពងៀន រ្ចកតែី មែល ឯង ព�រូវ នយិាយ ្ ង»។
 រដាយស្រម�រោកម៉ូរ្យកព្រះទុកជាទ១ី រន្រះជា�សិ្្នទ៍ាងំមូលរប្់រោកព�រូវ
ររំដារះរចញ្ទីា្ភា្។ រោកម៉ូរ្្ំុពគបល់ក្ខណ៍រទ ឯរយើងរាល់រ្ាកែូ៏ចរ្ាមែរ។ ព្រះពទងក់ក៏ំ្ ុង
ពតា្់រៅរយើងរាល់រ្ាឲ្យយកពទងទុ់កជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើងែូចរ្ានងឹការមែលពទងព់តា្់រៅ 
រោកម៉ូរ្មែរ។ រយើងម្ាក់ៗ ្ុទ្ធម�មានរប្កកម្្ិរ្្មយួ រ�ើយរប្កកម្រន្រះអាចរជាគ
ជយ័បានលុរះពតាម�យកព្រះទុកជាទ១ីម�ប៉ុរណាណ រះ។ របើរទារះបកីចិ្ចការរនរះ្បិាកកតែី ព្រះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្ធ
ពទងជ់យួ��រយើងរាល់រ្ាឲ្យមានរ្ចកតែក្ីាោនក្ុងការបំរ្ញកិច្ចការរន្រះបាន។ 
 រោកម៉ូរ្បានយកព្រះទុកជាទី១។ គំរូរប្់រោកដា្់រ�ឿនរយើងឲ្យរ្្ើតាមរោក។ 
ខណៈមែល្កួអក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយកំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ ្ូមរយើងរាល់រ្ា បានទទលួ
យកព្រះជាមា្ច ្់ទុកជាទី១ចុរះ។

រ្ចកតែីអ្ិដាឋា ន៖ ឱព្រះវរបិតាមា្ច ្់្ួគ ៌រយើងរាល់រ្ាថ្ាយបង្គពំ្រះអង្គព្ឹករនរះ រដាយភាជ បម់កជាមយួ
នូវពបាកែ់ង្ាយ១០�ូ�១ និងែង្ាយ្ទា្ធ ។ រយើង្ូមអ្ដិាឋា នឲ្យព្រះអង្គពបទានរ្ចកតែក្ីាោនែល់
រយើងឲ្យយកពទងទុ់កជាទី១ក្ុងជីវ�ិរប្់រយើងរាល់រ្ា។ ្ូមអ្ដិាឋា នក្ុងព្រះន្មព្រះរយ្ូ៊វ។ 
អាមមន៉។

 ្បបា��៍ទី៣ ថ្ងៃទី១៦ មខមករា ឆ្្២ំ០២១
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លៅលេ�ដដ�លោកយ៉លូសវាយកម្េរះទុកជាទី១

 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនបានអ្ខីរ្ះ្ី
រោកយ៉ូរ្្មែលនឹងជយួ��រយើងឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 រោកយ៉ូរ្ធ្្្បជ់ាទា្កររៅព្ រុករអ្ីុ្ទា។ រោកមានការយល់ែងឹអំ្ ទុីក្ខលំបាក
រពកាមនឹមទា្ភា្ចបា្់ណា្់។ មានថ ង្ៃមយួ បុរ្ចណំា្់ម្ាករ់ន្រះបានរ្្ើែរំណើ រចូលរៅ
ក្ុងរាជវាងំ រប្់ រ្តែចផ្ររ៉ាន និងបានទូលែល់ព្រះអង្គឲ្យរដារះមលងស្្នអ៍ុីពស្មអល។ រោក 
យ៉ូរ្ប្ានរ�ើញព្រះរយ�ូវ៉ា មែលជាព្រះែ៏្ �ិម�មយួព្រះអង្គ បានបន្ទា បព្រះនីមយួៗរប្់ ស្្ន ៍
រអ្ីុ្ទា អ្់រលីង។ មនិយូរប៉ន្ុ្ន រោកកប៏ានរែើរកា�ែ់រីរាកក្ុង្មុពទរឆ្្រះរៅរក្្ូវរ្រភីា្
រប្់រោក។
 មនិយូរប៉ន្ុ្ន រោកយ៉ូរ្ក្ប៏ានក្ាយជា្ិ្្សរប្់រោកម៉ូរ្ ព្មទាងំបានរែើរតាម
រោករៅែល់រជើង�្ំ្ ុ ីណាយរ្លមែលព្រះពទងព់បទានប ញ្ា�តែទិាងំឡាយ្ងមែរ។ មយួរយៈកាល 
រពកាយមក រោកយ៉ូរ្្ព�រូវបានរពជើ្ ជា�ណំាងអំបូររប្់រោកឲ្យរ្្ើជាអក្រ្៊ើបការណ៍រៅក្ុង
ទកឹែមីែលព្រះពទងប់ាន្នយា។ រោកពបាកែជាមានការ�យ័ខ្្ចនងិររំ�ើបញាបញ័់រមនិខ្ន។
 ក្ុងចំរណាមអក្រ្៊ើបការណ៍ទាងំ១២ រោកយ៉ូរ្្រមើលរ�ើញថាទកឹែែីព៏្ ្់ស្្អ �រន្រះ
គលឺ្្អ ពមាប់្ កួរគរ្់រៅខ្្ងំណា្់។ រទារះជាយ៉ាងណា ភ្ាមៗរន្រះរោករករ�ើញថា ឱកា្
ថនរ្ចកតែក្ីាោនរប្់រោកព�រូវពបឈមនឹងការពបមកករ្ាជាមយួនឹងអ្ករ្៊ើបការណ៍ែថទៗរទៀ� 
រៅវញិ។
 អក្រ្៊ើបការណ៍ចនំនួ១០ន្កប់ានរមើលរ�ើញែូចរ្ានងឹរោកយ៉ូរ្្មែរ ប៉ុមនត្ែ កួរគ
មានការយល់រ�ើញរ្្សងរៅវញិ។ ្កួរគែឹងចបា្់ថា ្កួស្្នក៍ាណាននងឹបផ្ំ្ញ្កួរគ។ 
រោកយ៉ូរ្ប្ានយករ្ចកតែី្ នយារប្់ព្រះទុកជាទ១ី និងឈរយ៉ាងរងឹមាទំា្់នឹង្កួរគ។ 
 ពបម�ល៤០ឆ្្រំពកាយមក ទីបំ្ �ុរោកយ៉ូរ្ក្ព៏�រូវបានរពជើ្ ររ ើ្ ឲ្យែកឹន្សំ្្ន៍
អុីពស្មអលចូលរៅក្ុងទកឹែី្ នយា។ រនរះមនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ្ពមាបរ់ោក។ ប៉ុមនតែ
រោកយ៉ូរ្្ពបាកែចបា្់រលើររឿងមយួ គឺរោកបានយកព្រះទុកជាទី១មនិថាមានអ្ីរកើ�រ�ើងក៏
រដាយ។ រនរះគជឺាពបស្្នរ៍ប្់រោករៅកានស់្្នអីុ៍ពស្មអល មែលបានក�ព់តាទុកក្ុងខគម្រី
យ៉ូរ្្ ២៤៖១៥៖ «ម� របើ្ ិន ជា ឯង រាល់ រ្ា មនិ រាប ់ច�ិតែ នឹង ររារ្ ពប�ិប�តែិ ែល់ ព្រះរយ�ូវ៉ា រទ 
រន្រះ ចូរ ររ ើ្  យក ព្រះ ណា មែល ឯង ចង ់ររារ្ ពប�ិប�តែិ តាម រៅ ថ្ងៃ រនរះ ចុរះ រទារះ របើ ជា ព្រះ ទាងំ ប៉ន្ុ្ន 
មែល ្ កួ ឰយុរកា ឯង បាន ររារ្ ពប�ិប�តែិ រៅ ខ្ង ន្យ ទរន្ ឬ អ្់ ទាងំ ព្រះ រប្់ ស្្ន ៍អាម៉ូរ ីរនរះ 
មែល ឯង រាល់ រ្ា រៅ ក្ុង ព្ រុក រគ កតែី ម� ឯ អញ នងិ ្ កួ ពគរួ អញ រយើង ទាងំ អ្់ រ្ា នឹង ររារ្ ពប�ិប�តែិ 
ែល់ ព្រះរយ�ូវ៉ា ម� មយួ ប៉ុរណាណ រះ»។ 
 រោកយ៉ូរ្ប្ានយកព្រះទុកជាទី១ជានិច្ច។ គំរូរប្់រោកដា្់រ�ឿនរយើងឲ្យរ្្ើតាម
រោក។ ខណៈមែល្កួអក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយកំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ ្ូមរយើងរាល់រ្ា 
បានទទលួយកព្រះជាមា្ច ្់ទុកជាទី១ចុរះ។

រ្ចកតែីអ្ិដាឋា ន៖ ឱព្រះវរបិតាមា្ច ្់្ួគ ៌រយើងរាល់រ្ាថ្ាយបង្គពំ្រះអង្គព្ឹករនរះ រដាយភាជ បម់កជាមយួ
នូវពបាកែ់ង្ាយ១០�ូ�១ និងែង្ាយ្ទា្ធ ។ រយើង្ូមអ្ដិាឋា នឲ្យព្រះអង្គពបទានរ្ចកតែក្ីាោនែល់
រយើងឲ្យយកពទងទុ់កជាទី១ក្ុងជីវ�ិរប្់រយើងរាល់រ្ា។ ្ូមអ្ដិាឋា នក្ុងព្រះន្មព្រះរយ្ូ៊វ។ 
អាមមន៉។
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លៅលេ�ដដ�នាងរសយ់កម្េរះទុកជាទី១

 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនបានអ្ខីរ្ះ្ី
ន្ងរ្់មែលនឹងជយួ��រយើងឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 ន្ងរ្់្ំុមមនជាស្្នអីុ៍ពស្មអល្កីំរណើ �រទ។ ន្ង្ធំ្�រ់�ើងក្ុងន្មជាស្្ន៍
ម៉ូអាប ់រ�ើយពបម�លជាបានថ្ាយបង្គពំ្រះរកម៉ូ្  មែលជាព្រះព�ីរប្់ស្្នម៍៉ូអាប់្ ង។ «រកម៉ូ្ » 
កម៏ាននយ័ថា «អ្កបំ្ ្ចិបផ្ំ្ញ» មែរ។ កុ្ងខគម្រី្ងសាវតារក្សព�ទ២ី ៣៖២៧ រយើងរ�ើញរ្តែច
ម៉ូអាបក់ំ្ ុងថ្ាយបុពតាមែលព�រូវរស្យរាជ្យរប្់ព្រះអង្គរ្្ើជាយ ញ្ាបជូាែល់ព្រះរកម៉ូ្ ។
 ្ទាុយអំ្ ជីរំនឿមបបរនរះ អក្ព្ ីណាអូម ីមែលជាមាតែ យរក្ករប្់ន្ងរ្់ បានម្ង្ពបាប ់
អំ្ ពី្រះរយ�ូវ៉ា ជាព្រះែរ៏្់រប្់ស្្នអីុ៍ពស្មអល មែលបានររំដារះ្ួករគរចញ្ទីា្ភា្ និង 
ពតា្់រៅ្កួរគឲ្យរចរះព្ ឡាញ់រ្ា នងិររារ្រ្ារៅវញិរៅមក្ង។ ន្ងរ្់ពបាកែជាបានចាប ់
រ្តែើមថ្ាយបង្គពំ្រះរយ�ូវ៉ាយូរល្មរចួរៅរ�ើយមនុនងឹមានរពរារះទុរ�កិ្សចូលមកែល់។ 
 ក្ុងព្ឹ�តែកិារណ៍ែរ៏្្ងង�ឹ នងិទុក្ខព្រួយ អក្ព្ ីណាអូមបីានបា�ស្់្ម ីនងិកូនពបរ្ុ
ទាងំ្រីក្ុងរវាងមយួទ្វ�្សប៉ុរណាណ រះ។ ន្ងរ្់ និងន្ងអរ័ប៉ា មែលកូនពបស្ព្ ីរប្់ន្ងមាន 
អារមណ៍្្្ុ�រន្ធ�ខ្់្ងំណា្់។ កាលមែលបតែីរប្់្កួន្ងរៅរ្់ជីវភា្រប្់្កួរគជបួការ លំបាក 
រៅរ�ើយ ប៉ុមនតែឥ�ូវរនរះកានម់�អ្់្ង្មឹរ�ើងម្មរទៀ�។ អ្កព្ ីណាអូមបីាន្រពមចចិ�តែវលិ
ព��បរ់ៅព្ រុកអីុពស្មអលវញិ នងិបានពបាបឲ់្យកូនពបស្ព្ ីទាងំ្រីព��បរ់ៅ្ទារះវញិមែរ។ 
ទបីំ្ �ុ ន្ងអរ័ប៉ាកប៏ានយល់ព្មព��បរ់ៅ្ទារះវញិ។ ្ទាុយរៅវញិ ន្ងរ្់មបរជាបែរិ្្វញិ។  
 ន្ងរ្់្ំុបានបរន្ទា ្ព្រះ ពមាបក់ាលៈរទ្ៈរប្់ន្ងរ�ើយ របើរទារះបជីាន្ងកំ្ ុង
ស្ថា នភា្ែរ៏្្ងង�ឹកតែ។ី ្ទាុយរៅវញិ ន្ងបានយកព្រះទុកជាទី១ក្ុងជីវ�ិរប្់ន្ង និងបានទទចួ
្ូមរ្្ើែរំណើ រជាមយួនឹងអ្កព្ ីណាអូមរីែើម្បបីានបនតែថ្ាយបង្គពំ្រះរយ�ូវ៉ា�រៅរទៀ�។ ពាក្យ-
រ្ចនរ៍ប្់ន្ងរ្់ព�រូវបានក�ព់តារៅក្ុងខគម្រីន្ងរ្់ ១៖១៦យ៉ាងែូរចរ្ះថា៖ «្ូម កំុ ទទូច ឲ្យ 
ខ្ុ ំ រៅ រចាល អក្ មាតែ យ នងិ វលិ រៅ វញិ មលង តាម អក្ មាតែ យ រន្រះ រ�ើយ ែ្ប�ិ កមនង្ ណា មែល អក្ មាតែ យ  
អរ ជ្ ើញ រៅ រន្រះ ខ្ុ ំ នងឹ រៅ តាម»។
 ជវី�ិរប្់រោកអក្អាចនឹងកំ្ ុងជបួស្ថា នភា្ែ៏្ បិាកក្ុងរ្លឥ�ូវរនរះ៕ ការយក
ព្រះទុកជាទ១ី្ំុបានធ្ន្ថាជីវ�ិរប្់រយើងនឹងមនិជួបការ្បិាករន្រះរទ ប៉ុមនតែ វា្�ិជាមាននយ័ថា 
រយើងនឹងរករ�ើញរ្ចកតែី្ ុខស្នតែ និងរ្ចកតែី្ រង្ងា្គ រះវញិ។ ន្ងរ្់បានរករ�ើញស្្មជីាទី 
ព្ ឡាញ់ នងិបានចូលរមួជាមយួនងឹរាង្ តែរប្់ព្រះ។ ជាការ្�ិ ន្ងរ្់បានទទលួកិ�តែយិ្ែ៏្ ំ 
មែល បានក្ាយជាជំនរួព្រះញា�ិវង្សរដាយផ្ទា ល់រប្់ព្រះរយ្ូ៊វ មែលជាព្រះអង្្គ រង្ងា្គ រះរប្់
្�ិ្រោករនរះ។
 ន្ងរ្់បានយកព្រះទុកជាទី១។ គំរូរប្់ន្ងដា្់រ�ឿនរយើងឲ្យរ្្ើតាមន្ង។ ខណៈ
មែល្កួអក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយកំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ ្ូមរយើងរាល់រ្ា បានទទលួយក 
ព្រះ  ជាមា្ច ្់ទុកជាទី១ចុរះ។

រ្ចកតែីអ្ិដាឋា ន៖ ឱព្រះវរបិតាមា្ច ្់្ួគ ៌រយើងរាល់រ្ាថ្ាយបង្គពំ្រះអង្គព្ឹករនរះ រដាយភាជ បម់កជាមយួ
នូវពបាកែ់ង្ាយ១០�ូ�១ និងែង្ាយ្ទា្ធ ។ រយើង្ូមអ្ដិាឋា នឲ្យព្រះអង្គពបទានរ្ចកតែក្ីាោនែល់
រយើងឲ្យយកពទងទុ់កជាទី១ក្ុងជីវ�ិរប្់រយើងរាល់រ្ា។ ្ូមអ្ដិាឋា នក្ុងព្រះន្មព្រះរយ្ូ៊វ។ 
អាមមន៉។
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លៅលេ�ដដ�នាងហាណាយកម្េរះទុកជាទី១
 
 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនបានអ្ខីរ្ះ្ី
ន្ងោណាមែលនឹងជយួ��រយើងឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 ន្ងោណាបានជួបបាែោិរ្យែអ៏ស្្ច រ្យមយួក្ុងជីវ�ិរប្់ន្ង។ ព្រះជាមា្ច ្់បានរ្្ើយ
�បរ្ចកតែីអ្ដិាឋា នរប្់ន្ង និងបានពបទានកូនពបរ្ុ ១ែល់ន្ង។ ន្ងពបាកែជា្បបាយចិ�តែ 
ខ្្ងំណា្់មែលែងឹថាន្ងមានទងំន។់ កាល្បី៉ន្ុ្នមខមនុ ន្ងបានចូលរៅក្ុងព្រះវោិរ ក្ុង 
ពករុងរយរសូ្�ិម និងបានរបើកចិ�តែថ្ាយែល់ព្រះជាមា្ច ្់ រដាយបាន្នយាថា ពប្ិនរបើព្រះពបទាន
កូនពបរ្ុ ១ែល់ន្ង ន្ងនឹងថ្ាយកូនរន្រះ្ពមាបប់រពមើែល់ព្រះអង្គវញិ។
 ឥ�ូវរៅរ្លមែលន្ងបានក្ាយជាមាតែ យមយួរូប ជីវ�ិរប្់ន្ងមានការមពបពបរួលយ៉ាង
ខ្្ងំ។ ន្ងបានដាករ់្្រះកូនពបរ្ុ រប្់ន្ងថា សំ្យូមអល មែលមាននយ័ថា «ព្រះពទងប់ាន 
ឮ»។ រយើងអាចនឹងព្ ថមរូបភា្មែលន្ងោណាអង្គុយជាមយួនឹងកូន�ូចសំ្យូមអល នងិបរពងៀន 
រា�អ់ំ្ ពី្រះ រដាយការនិទានររឿងរ្្សងៗពបាបម់តែងរ�ើយមតែងរទៀ�រដាយមនិរចរះជនិណាយ។ 
សំ្យូមអល គជឺាបាែោិរ្យមយួ រ�ើយន្ងបានព្ ឡាញ់កូនរនរះយ៉ាងអ្់្ចី�ិតែរប្់ន្ងមែរ។
 ប៉ុមនតែមនិយូរប៉ន្ុ្នកែ៏ល់រ្លមែលន្ងព�រូវយកកុមារសំ្យូមអលឲ្យមកបរពមើព្រះរៅឯ
ព្រះវោិរតាមការ្នយារប្់ន្ង។ របើរទារះបជីាព្រះបានរពបា្ពបទានកូនជារពចើនរទៀ�ែល់
ន្ងកតែី ម�សំ្យូមអលគជឺាកូនែបំងូរប្់ន្ង។ ការថ្ាយកូនរនរះែល់ព្រះអមា្ច ្់តាងំ្រីា�រ់ៅ រកង្ 
គជឺាររឿងមយួែលំ៏បាកខ្្ងំណា្់។ ជាញឹកញាបក់ារយកព្រះទុកជាទ១ីគឺជាររឿងមែល្បិាកនងឹ 
រ្្ើ ណា្់។ ប៉ុមនតែ �រៅរនរះគជឺាពាក្យរ្ចនផ៍្ទា ល់រប្់ន្ងោណា មែលបានក�ព់តាទុកក្ុងខគម្រី
សំ្យូមអលទី១ ២៖១, ២ «ច�ិតែ ខ្ុ ំ មា្ច ្់ រកីរាយ ស្ទរ ចំរពារះ ព្រះអង្គ ម្ង្ ខ្ុ ំ មា្ច ្់ បាន រ្កេើង រ�ើង 
រដាយ នូវ ព្រះរយ�ូវ៉ា មា� ់ខ្ុ ំ មា្ច ្់ បាន បង្ង្គប រលើ គូ វវិាទ រប្់ ខ្ុ ំ មា្ច ្់ រដាយ រពពារះ ខំុ្ មា្ច ្់ មាន 
រ្ចកតែី អណំរ ចំរពារះ រ្ចកតែី ្ រង្ងា្គ រះ រប្់ ពទង ់រ្ាន ព្រះ ណា បរ ិ្ ុទ្ធ ែូច ព្រះរយ�ូវ៉ា រ�ើយ ែ្ប�ិ 
រពរៅ ្ ី ពទង ់រ្ាន ព្រះ ឯ ណា រទៀ� រស្រះ ក ៏រ្ាន ព្រះ ឯ ណា មែល ទុក ជា ្ ដ្ា ឲ្យ ែូច ព្រះ ថន រយើង ខ្ុ ំ មែរ»។
 សំ្យូមអលបានក្ាយជារោរាែ៏្ ំមយួរូបក្ុងពបវ�តែសិ្ង្ តែថនស្្នអ៍ុីពស្មអល។  រោក
គជឹាមនុ្្សរប្់ព្រះមែលបានចាករ់ពបងតាងំរ្តែច្ូល ព្មទាងំរ្តែចដាវឌី្ងមែរ។ ររឿងទាងំរនរះ
នងឹមនិអាចរកើ�រ�ើងបានរ�ើយពប្ិនរបើមាតែ យរប្់រោកមនិព្មយកព្រះទុកជាទី១រន្រះ។
 ពប្ិនរបើរោកអ្កជាឪ្ុកមាតែ យ រ�ើរោកអ្ក្ងៃល់រទថាការយកព្រះទុកជាទី១នងឹមាន
ឥទ្ធិ្ លអ្ខីរ្ះែល់កូនៗរប្់រោកអ្ក? រយើងមនិអាចទ្្សនទ៍ាយបានរទថាកូនៗរយើងនឹងមាន
ឥទ្ធិ្ លអ្ខីរ្ះែល់្�ិ្រោករៅរ្លមែល្កួរគ្ំរ�ើងរ្្ើជា្្របន្ទា ល់អំ្ កីារមែលឪ្ុកមាតែ យ
រប្់្កួរគយកព្រះទុកជាទ១ីរន្រះរទ។ 
 ន្ងោណាបានយកព្រះទុកជាទី១ជានិច្ច។ គំរូរប្់ន្ងដា្់រ�ឿនរយើងឲ្យរ្្ើតាម
ន្ង។ ខណៈមែល្កួអក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយកំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ ្ូមរយើងរាល់រ្ា 
បានទទលួយកព្រះជាមា្ច ្់ទុកជាទី១ចុរះ។

រ្ចកតែីអ្ិដាឋា ន៖ ឱព្រះវរបិតាមា្ច ្់្ួគ ៌រយើងរាល់រ្ាថ្ាយបង្គពំ្រះអង្គព្ឹករនរះ រដាយភាជ បម់កជាមយួ
នូវពបាកែ់ង្ាយ១០�ូ�១ និងែង្ាយ្ទា្ធ ។ រយើង្ូមអ្ដិាឋា នឲ្យព្រះអង្គពបទានរ្ចកតែក្ីាោនែល់
រយើងឲ្យយកពទងទុ់កជាទី១ក្ុងជីវ�ិរប្់រយើងរាល់រ្ា។ ្ូមអ្ដិាឋា នក្ុងព្រះន្មព្រះរយ្ូ៊វ។ 
អាមមន៉។
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លៅលេ�ដដ�លសតេចដាវីឌយកម្េរះទុកជាទី១
 
 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនបានអ្ខីរ្ះ្ី
រ្តែចដាវឌីមែលនឹងជយួ��រយើងឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 រ្តែចដាវឌីព�រូវបានរគនកឹចាថំាជាវរីបុរ្រៅក្ុងពបវ�តែសិ្ង្ តែថនស្្នអ៍ុីពស្មអល។ 
ស្្ថែ្ំៗរប្់រោករកើ�រ�ើងរដាយស្រម�រោកព្មទទួលយកព្រះទុកជាទ១ី។ រៅរ្លមែល
្កួស្្នអីុ៍ពស្មអលកំ្ ុង�យ័ញាបញ័់ររដាយស្រយក្ស និងការពបមា្រប្់វា ដាវឌីបានយក 
ព្រះជាទី្ងឹអាងរប្់រោក។ ការចាបយ់កែំុពគរ្ួ បនួែបព់រាប ់ពបឈមនងឹកូលីយ៉ា�ក្ុងព្រះន្ម
ព្រះរយ�ូវ៉ាគជឺាររឿងលងៃងរ់្្ណា្់្ពមាបម់នុ្្សែថទរ្្សងរទៀ�។ ប៉ុមនតែ ដាវឌីបានយកព្រះទុក 
ជាទ១ី រ�ើយពទងក់ប៏ានជយួ��ឲ្យរោកឈរ្ះក្ុង្មរ�ូមរិន្រះ។
 ស្ចរ់រឿងរពកាយមករទៀ� ដាវឌីកព៏�រូវបានចាករ់ពបងតាងំឲ្យរ្្ើជារ្តែច បានយកឈរ្ះ 
រលើយក្ស បានរ្្ើការក្ុងរាជវាងំ និងបានររៀបការជាមយួកូនព្ ីរ្តែច។ រោកអ្កពបម�លជាគិ�
ថាជីវ�ិរប្់រោកពបាកែជារងុររឿងរ�ូ�រ�ើយ។ ប៉ុមនតែមនិែូរច្ារះរទ។ រ្តែច្ូលបានរ្្ើទុក្ខ បកុ 
រមញ្រោក និងរចាទរោកថាជារ�រវករែ៏្ ំបំ្ុ�កុ្ងនគរ រ�ើយទាោនពគបរ់ូបមែលបានរ�ើញ
កូលីយ៉ា�រែកែលួចុរះរៅនងឹែឥី�ូវរនរះមបរជា្យាយាមចាបដ់ាវឌីឲ្យខ្ងម�បានរបើរទារះជាស្្ប ់
ឬរ្់កតែ។ី 
 រទារះជាយ៉ាងណា របើរទារះបជីា្ថាិ�កុ្ងកាលៈរទ្ៈែ៏្ ្ុគស្្ញ និងលំបាក មែលរមើល  
រៅោកែូ់ចចាញ់រពបៀប រ�ើយព្រះោកែូ់ចជាមនិរវរីវល់នឹងជយួ��កតែី កដ៏ាវឌីរៅម�យកព្រះទុក ជា 
ទ១ីែមែល។ រៅរ្លមែលរោកបានចូលរៅក្ុងជំរមំែលរ្តែច្ូលកំ្ ុង្ទាលំក ់រោកអាចនឹង
រ្្ើគុ�រមែឹកន្ផំ្តែ ចក់ាររ�ើយរ�ើងរស្យរាជ្យបាន។ ប៉ុមនតែរោក្ំុបានរ្្ើែូរច្ារះរទ។ ព្រះជាមា្ច ្់
ពទងព់បាកែជា្ំុយល់ព្ បនឹងការ្ង្ឹកមបបរនរះរទ រ��ុរន្រះបានជាដាវឌីយកព្រះទុកជាទី១ 
រ�ើយបានព��បរ់ៅរកកមនង្ោកខ់្ួនវញិ។ 
 រ្តែចដាវឌី្ំុបានយកព្រះទុកជាទ១ីរ�ូ�រទ។ អំរ ើ្្ �ិក្ប�ជ់ាមយួន្ងបា�រ្បា នងិ
ការ្ម្ាបប់តែីរប្់ន្ងគឺជាឧទា�រណ៍ថនអំរ ើ្បាបយ៉ាងចបា្់មែលរ្តែចដាវឌីបានពបព្ឹ�តែរៅរ្ល
មែលរោកបានយកខួ្នឯងទុកជាទ១ី។ ប៉ុមនតែទបីំ្ �ុដាវឌីបានទទលួខុ្ព�រូវ្ពមាបអ់ំរ ើ្បាបរប្់
រោក បានមកមពបច�ិតែ និងបានយកព្រះទុកជាទី១រ�ើងវញិ។ រៅទីចុងប ្្ចបថ់នជវី�ិរប្់រោក 
រោកមនិអាចទទលួបានរទមែលរ�ើញែណំាករ់ប្់រោកពបរ ើ្រជាងែណំាករ់ប្់ព្រះ។ រោក
បាន្្ប្ថានងឹរ្្ើអ្ីៗ ពគបយ៉់ាងរែើម្បឲី្យរោកអាចរ្្ើឲ្យែណំាករ់ប្់ព្រះពបរ ើ្រជាងរាជវាងំរប្់ 
រោក។
 ដាវឌីបានយកព្រះទុកជាទី១។ គំរូរប្់រោកដា្់រ�ឿនរយើងឲ្យរ្្ើតាមរោក។ ខណៈ 
មែល្កួអក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយកំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ ្ូមរយើងរាល់រ្ា បានទទលួយក 
ព្រះ  ជាមា្ច ្់ទុកជាទី១ចុរះ។

រ្ចកតែីអ្ិដាឋា ន៖ ឱព្រះវរបិតាមា្ច ្់្ួគ ៌រយើងរាល់រ្ាថ្ាយបង្គពំ្រះអង្គព្ឹករនរះ រដាយភាជ បម់កជាមយួ
នូវពបាកែ់ង្ាយ១០�ូ�១ និងែង្ាយ្ទា្ធ ។ រយើង្ូមអ្ដិាឋា នឲ្យព្រះអង្គពបទានរ្ចកតែក្ីាោនែល់
រយើងឲ្យយកពទងទុ់កជាទី១ក្ុងជីវ�ិរប្់រយើងរាល់រ្ា។ ្ូមអ្ដិាឋា នក្ុងព្រះន្មព្រះរយ្ូ៊វ។ 
អាមមន៉។



122្បបា��៍ទី៨   ថ្ងៃទី២០ មខកុម្ៈ ឆ្្២ំ០២១

ជីវិតសាមញ្ញធម្មតា 
 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនបានអ្ខីរ្ះ្ី
ន្ងោណាមែលនឹងជយួ��រយើងឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 ដានមីយល៉គជឺាយុវជនម្ាកក់ាលមែលរោកព�រូវបានរគចាបយ់ករៅទីពករុងបាប៊�ូីន មែល
ជារាជធ្នថីនចពក�្ែ៏្ ំបំ្ �ុរៅរលើរោករនរះ។ រ្តែចរនប៊ូរកស្្របានចាបយ់កយុវជនរកង្ៗ
មែល្ូមកៗនិងឆ្្�បំ្ �ុជារឈ្ើយ្ជីា�សិ្្នន៍្ន្មែលពទងប់ានឈរ្ះ។ បន្ទា បម់ករ្តែចបាន
បណតែុ រះបណាតែ ល្កួរគឲ្យយល់ែងឹអំ្ វីទិយាស្ង្ តែ និងស្្ន្រប្់បាប៊�ូីន រដាយែងឹថា ្កួរគ
នងឹចូលរមួចំមណកយ៉ាង្ំរ្ងក្ុងការ្ពងីកនគររប្់ព្រះអង្គ។ មានយុវជនរាបព់ានន់្ករ់្្សង រទៀ� 
កព៏�រូវបានរគចាបម់កមែរ រ�ើយអក្ណាមែល្ូមកជាងរគក្ុងចំរណាមរន្រះនងឹព�រូវបានរពជើ្ ររ ើ្
ឲ្យរ្្ើការក្ុងរាជវាងំ។ ដានីមយល៉ ស្ពដាក ់មមស្ក ់និងអរ័បឌ-រនរកា្ថាិ�ក្ុងចំរណាមមនុ្្ស
មែល្ូមកបំ្ �ុទាងំរនរះ។ 
 ការស្កល្បងែបំងូបំ្ �ុរប្់្កួរគគជឺាររឿងអាោរតាមមបបព្រះគម្រី។ ការយកព្រះ
ទុកជាទ១ីអាចនងឹរ្្ើឲ្យ្កួរគមានអ�យ័ឯក្ិទ្ធែិ៏្ ំរ្ង ឬអាចបា�ប់ងជី់វ�ិ្ងកម៏ាន។ រទារះជា 
យ៉ាងណា ្កួយុវជនទាងំរនរះបានរបតែជ្ាច�ិតែថា នងឹយកព្រះទុកជាទី១ មនិថាមានអី្រកើ�រ�ើងក ៏
រដាយ។ រ្ាននរណាអាចបង្ខំ ឬទិញទឹកចិ�តែឲ្យរ្្ើអ្ីរ្្សងរទៀ�បានរ�ើយ។ ្កួរគរស្្រះព�ងជ់ាមយួ
នងឹអាោររប្់្កួរគ រ�ើយព្រះកប៏ានពបទានពបាជ្ាែល់្កួរគ រដាយបានជយួ��្ួករគឲ្យក្ាយ
ជា្ិ្្សរ្្ើមក្ុង្កលវទិយាល័យបាប៊�ូីនរទៀ�្ង។ 
 រពកាយមក រោកដានីមយល៉កព៏�រូវបានម�ងតាងំជាពបមខុរលើអក្វទិយាស្ង្ តែទាងំអ្់ 
រ�ើយម�ិតែ�កតែិរប្់រោកទាងំបីរូបកប៏ានក្ាយជារមែឹកន្កំំ្ លូថនរាជធ្នបីាប៊�ូីនមែរ។ ររឿង
រនរះរកើ�រ�ើងបានរដាយស្រម�ការយកព្រះទុកជាទី១ មនិថាមានឧប្គ្គអ្ីមករារាងំករ៏ដាយ។ 
ជាការ្�ិ ្កួរោក្ុខច�ិតែឲ្យរគែុ�ទាងំរ្់ជាជាងមែលព្ម្ពមបខ្ួនតាមជំរនឿមកង្ក្ាយ។ 
ខគម្រីដានមីយល៉ ៣៖១៧ បានក�ព់តាពាក្យរ្ចនរ៍ប្់្កួរោកែូរចរ្ះថា៖ «របើ ជា យ៉ាង រន្រះ 
មមន រន្រះ ព្រះ ថន រយើង ខុ្ំ មែល រយើង ខុ្ំ ររារ្ ពប�ិប�តែិ តាម ពទង ់អាច នងឹ ជយួ�� ឲ្យ ខ្ុ ំ រចួ ្ ី គុក រ�្ើង 
មែល រ្រះ យ៉ាង ្ រៅ្ធ  បាន រ�ើយ ប្ពិ� ព្រះករណុា ព្រះអង្គ រន្រះ ក ៏នងឹ ជយួ�� ឲ្យ រយើង រចួ ្ ី ព្រះ�្តែ 
ពទង ់មែរ»។ 
 របើរទារះបជីាចូលែល់វយ័ចំណា្់រ�ើយកតែី ករ៏ោកដានីមយល៉្ុខចិ�តែឲ្យរគរបារះចូលរងូ
រតាជាជាងឈបអ់្ដិាឋា នរៅរកព្រះជាមា្ច ្់មែរ។ ប៉ុមនតែ ព្រះជាមា្ច ្់បានជយួ��ែល់រោកមតែងរទៀ� 
រ�ើយរោកកប៏ានរ្់ជីវ�ិរែើម្បី្ ររ ើ្រែល់ព្រះ នងិបានក្ាយជាន្យករែឋាមង្នតែថីននគររមែូ- 
រ ើ្្ ុ ី។ 
 រោកដានីមយល៉បានយកព្រះទុកជាទី១។ គំរូរប្់រោកដា្់រ�ឿនរយើងឲ្យរ្្ើតាម
រោក។ ខណៈ មែល្កួអក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយកំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ ្ូមរយើងរាល់រ្ា 
បានទទលួយក ព្រះ  ជាមា្ច ្់ទុកជាទី១ចុរះ។

រ្ចកតែីអ្ិដាឋា ន៖ ឱព្រះវរបិតាមា្ច ្់្ួគ ៌រយើងរាល់រ្ាថ្ាយបង្គពំ្រះអង្គព្ឹករនរះ រដាយភាជ បម់កជាមយួ
នូវពបាកែ់ង្ាយ១០�ូ�១ និងែង្ាយ្ទា្ធ ។ រយើង្ូមអ្ដិាឋា នឲ្យព្រះអង្គពបទានរ្ចកតែក្ីាោនែល់
រយើងឲ្យយកពទងទុ់កជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើងរាល់រ្ា។ ្ូមអ្ដិាឋា នក្ុងព្រះន្មព្រះរយ្ូ៊វ។ 
អាមមន៉។
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លៅលេ�ដដ�នាងលអសលធើរយកម្េរះទុកជាទី១
 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនបានអ្ខីរ្ះ្ី
ន្ងរអ្រ្ើរមែលនឹងជយួ��រយើងរាល់រ្ាឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 រៅរ្លមែលន្ងរអ្រ្ើរបានយល់ព្មចូលក្ុងែរំណើ ររពជើ្ ររ ើ្ មែលទីបំ្ �ុរ្្ើ
ឲ្យន្ងក្ាយជាមរ�្ីថននគររ ើ្្ ុ ី  មានការ្ង្សយ័ជារពចើនរកើ�រ�ើងក្ុងគនិំ�រប្់ន្ង។ 
ពបជារាង្ តែរប្់ព្រះន្ងកំ្ ុង្ថាិ�រៅនរិរទ្ រ�ើយអន្គ�រប្់្កួរគករ៏ៅព្ រ្ចព្ ្លិ
រៅរ�ើយ។ ព្រះពទងរ់ៅម�្្ព្្រះទយ័ឲ្យមានការស្តែ បប់ងា្គ បត់ាម របើរទារះបជីារមើលរៅោកែូ់ច
ជាព្រះបានរបារះបង់្ កួរគរចាលកុ្ងការពគបព់គងរប្់នគររ ើ្្ ុ ីរៅរ�ើយកតែ។ី ប៉ុមនតែ ន្ងរអ្រ ើ្រ
មានរូប្ម្្ផ ្សព្ ្់ស្្អ �ខ្្ងំណា្់ គឺររឿងរនរះរ�ើយមែលជាឱកា្ឲ្យន្ងររះរ�ើងខ្្ ់រលើ្
អ្់ព្ ីន្ន្ក្ុងនគរ។
 ន្ងរអ្រ ើ្រមាន្ពម្់ព្ ្់ស្្អ �ខ្្ងំណា្់ ទាងំក្ុងទាងំរពរៅម�មតែង។ ្ូម្បមី�រ្តែច
ែក៏ណំាចកទ៏�រ�ើញែូរច្ារះមែរ។ រ្តែចរ្៊ើករ្្បានរពជើ្ ររ ើ្ ន្ងឲ្យខ្្ ់រលើអ្់ង្ តែីទាងំ
ឡាយ រែើម្បរី្្ើជាអគ្គមរ�្ីរប្់ព្រះអង្គ។ ព្រះន្ងរអ្រ្ើរមានកតែីអណំរនងឹរាជវាងំនិងអ�យ័
ឯក្ិទ្ធផិ្ទា ល់រប្់ព្រះន្ងមែលន្ង្ឹងម�មនិមែលព្ ថមែល់រ�ើយកាល្បី៉ន្ុ្នឆ្្មំនុ។
 ការយកព្រះទុកជាទី១ក្ុងកាលមែលរយើងកំ្ ុងពបឈមនងឹភា្ពកីពក នងិខរ្ះខ្�្នធ្ន
មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ ប៉ុមនតែ ជាញឹកញាប ់ពទ្្យ្ម្ប�តែិ នងិអណំាចម�ងម�ន្មំនុ្្ស
ឲ្យឃ្្�ឆ្ងៃ យ្ពី្រះអង្គ។ រ�ើរោកអ្កយកព្រះទុកជាទី១យ៉ាងែូចរមតែចមែររៅរ្លមែលរោកអ្ក
មានពទ្្យ្ម្ប�តែិ នងិឥទ្ធិ្ លរពចើនជាងមនុ្្សមែលរៅជំុវញិរោកអ្ករន្រះ? រោកអ្កព�រូវរ្្ើ
តាមគំរូរប្់ព្រះន្ងរអ្រ្ើរ និងនឹកចាអំំ្ មីនុ្្សទាងំឡាយមែលកំ្ ុងព�រូវការការពារ។
 ទពីបឹកសាម្ាកប់ានបរញ្ឆោ �រ្តែចរ្៊ើករ្្ឲ្យរចញរាជពកឹ�្យពបឆ្ងំទា្់នឹងស្្ន៍
រ�រព ើ្រ។ រៅរ្លមែលចាបំាច�់ពមរូវឲ្យរៅ្�ិទូល្ូមរ្ចកតែីរមតាតែ ្ីរ្តែច ព្រះន្ងរអ្រ្ើរ
កម៏ានការ�យ័ខ្្ចមែរ។ ពាក្យរ្ចនរ៍ប្់ព្រះន្ងផ្ទា ល់រ�ើញមានក្ុងខគម្រីរអ្រ្ើរ ៤៖១៦ 
មានរ្ចកតែថីា៖ «្ូម រៅ ពបមលូ ្ កួ ស្្ន ៍យូដា មែល រៅ ពករុង ្ ៊ូស្ន ឲ្យ ពបជុំ រ្ា �ម អ� ់ឲ្យ ខ្ុ ំ 
កំុ ឲ្យ បររិភាគ អ្ី ទាងំ យប ់ទាងំ ថ្ងៃ អ្់ រវាង ៣ ថ្ងៃ ឯ ខ្ុ ំ នងិ ្ កួ ព្ ី បំររ ើ រប្់ ខ្ុ ំ ក ៏នងឹ �ម ែូរច្ារះ មែរ 
យ៉ាង រន្រះ ខំុ្ នឹង ចូល រៅ រាល់ រ្តែច មែល ជា ការ ខុ្ ចបាប ់រ�ើយ របើ ខ្ុ ំ ព�រូវ ស្្ប ់ក ៏ស្្ប ់រៅ ចុរះ»។ 
 ព្រះន្ងរអ្រ្ើរមនិបរណាតែ យឲ្យរ្ចកតែ�ីយ័ខ្្ចយកឈរ្ះរលើព្រះន្ងរ�ើយ។ ប៉ុមនតែ 
រ្ចកតែក្ីាោនរប្់ព្រះន្ងរលចរធ្្រ�ើងែូចជា្ពម្់រប្់ព្រះន្ងែូរច្ារះមែរ។ បន្ទា ប់្ បីាន
រ្្ើ្ូមឲ្យស្្នរ៍�រព ើ្រ�មអ� ់និងអ្ដិាឋា នរចួមក ព្រះន្ងកប៏ានយកព្រះទុកជាទី១ រ�ើយក៏
បានពបកានយ់កពាក្យរ្ចនែ៍ម៏និអាចបំរ�ច្បានបំ្ �ុក្ុងពគបទ់ាងំពបវ�តែសិ្ង្ តែថា «របើខ្ុពំ�រូវស្្ប ់
កស្៏្បរ់ៅចុរះ»។
 ព្រះន្ងរអ្រ្ើរយកព្រះទុកជាទី១។ គំរូរប្់ព្រះន្ងដា្់រ�ឿនរយើងរាល់រ្ាឲ្យរ្្ើតាម
ព្រះន្ង។ ខណៈ មែល្កួអក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយកំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ ្ូមរយើងរាល់រ្ា 
បានទទលួយក ព្រះ  ជាមា្ច ្់ទុកជាទី១ចុរះ។

រ្ចកតែីអ្ិដាឋា ន៖ ឱព្រះវរបិតាមា្ច ្់្ួគ ៌រយើងរាល់រ្ាថ្ាយបង្គពំ្រះអង្គព្ឹករនរះ រដាយភាជ បម់កជាមយួ
នូវពបាកែ់ង្ាយ១០�ូ�១ និងែង្ាយ្ទា្ធ ។ រយើង្ូមអ្ដិាឋា នឲ្យព្រះអង្គពបទានរ្ចកតែក្ីាោនែល់
រយើងឲ្យយកពទងទុ់កជាទី១ក្ុងជីវ�ិរប្់រយើងរាល់រ្ា។ ្ូមអ្ដិាឋា នក្ុងព្រះន្មព្រះរយ្ូ៊វ។ 
អាមមន៉។



124្បបា��៍ទី១០   ថ្ងៃទី៦ មខមនី្ ឆ្្២ំ០២១

លៅលេ�ដដ�លោកលេម្តរុសយកម្េរះទុកជាទី១
 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនបានអ្ខីរ្ះ្ី
រោករ្ព�រ្ុ មែលនឹងជយួ��រយើងរាល់រ្ាឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 រោករ្ព�រ្ុ គជឺា្ិ្្សម្ាកក់្ុងចំរណាម្ិ្្សមនុរគបង្្អ ់មែលព្រះរយ្ូ៊វបានរៅ។ 
រោកមានការតាងំច�ិតែ និងមានការរជឿជាករ់លើខ្ួនឯងខ្្់។ រៅរាព�ីមយួមែលមាន្្ុយរះ ព្រះរយ្ូ៊វ
បានបងាហា ញអង្គពទងែ់ល់្កួ្ិ្្សោកែូ់ចជារខ្្ចកំ្ ុងរែើររលើទកឹ។ រោករ្ព�រ្ុ គជឺា្ិ្្ស
ែបំងូរគមែលោ៊នម្ង្ពបាបអ់ំ្ បីណំងរប្់រា�ម់ែលចងរ់ែើរជាមយួព្រះរយ្ូ៊វ មែលចងម់ាន
នយ័ថារា�ច់ងរ់ោ�រចញ្ទូីក រ�ើយរែើររលើទកឹមែរ។ ការយកព្រះទុកជាទី១ោកែូ់ចជាងាយ 
ព្ រួលណា្់្ពមាបរ់ោករ្ព�រ្ុ ។ រ�ូ�ទាល់ម�ែល់រ្លមែលរា�ប់៊រិះម�នងឹលងទ់កឹ។
 បន្ទា ប់្ បីានរែើររលើទកឹបានបនតែចិ រោករ្ព�រ្ុ កម៏ានការ្ង្សយ័។ ខណៈមែលរោក
រ្ព�រ្ុ ចាបរ់្តែើមលិចរៅរពកាមថ្ទាទកឹថនរ្ចកតែលី្បងួ រោកពបាកែជាមានអារម្ណ៍ថាខ្្្រគ។ 
រោកបាន្ូមរែើររលើទកឹជាមយួព្រះរយ្ូ៊វ រ�ើយឥ�ូវរនរះ្ិ្្សទាងំអ្់អាចរ�ើញរ�ើយថា
រា�ប់ានបរាជយ័។ ការយកព្រះទុកជាទី១ក្ុងរ្លមែលរយើងបរាជយ័មនិមមនជាររឿង ងាយព្ រួល 
រ�ើយ។ ប៉ុមនតែរោករ្ព�រ្ុ រ្្ើបាន។ រោកបានមព្ករកជំនយួ រ�ើយព្រះរយ្ូ៊វកប៏ានជយួ��
្រង្ងា្គ រះរោក។ 
 ស្ចរ់រឿងមបបរនរះបានរកើ�រ�ើងមតែងរទៀ�រៅរ្លមែលព្រះរយ្ូ៊វព�រូវបានចាបយ់ករៅ
ឆ្កេ ង។ រោករ្ព�រ្ុ បាន្នយាថានឹងមនិរបារះបងព់្រះរយ្ូ៊វរចាលរ�ើយមនិថាមានអ្ីរកើ�រ�ើង
រ�ើយ ប៉ុមនតែព្រះរយ្ូ៊វបានពបាបរ់ោកថារោកនឹងក្ប�ព់្រះអង្គរៅយបរ់ន្រះឯង។ រោករ្ព�រ្ុ  
មនិខ្្ចរ�ើយ។ រោកបានរព�ៀមខ្ួនស្្បរ់ែើម្បពី្រះរយ្ូ៊វរព្ចរ�ើយ។ ររឿងរនរះរយើងរ�ើញ
ចបា្់ណា្់ក្ុងការវាយពបោររប្់រោករ្ព�រ្ុ រៅក្ុង្ួនរគ�រ្ម៉ាន។ី របើរទារះបជីាមាន
្កួទាោនជារពចើនរៅជំុវញិកតែី ករ៏ោករ្ព�រ្ុ រៅម�្យាយាម្ម្ាប់្ កួរគមែរ។ 
 អរគុណព្រះអង្គមែលរោកព�ឹមម�ជាអ្ករនស្ទ មនិមមនជាទាោន។ រោកកាបរ់គ 
ខុ្ ព�រូវព�ឹមម�ព�រចៀករប្់មនុ្្សម្ាករ់ៅវញិ។ 
 អ្ីមែលព្រះរយ្ូ៊វបានរ្្ើបន្ទា បម់ករទៀ�រ្្ើឲ្យរោកយល់ពច�ំរៅវញិ។ ព្រះរយ្ូ៊វ បាន 
្យាបាលបុរ្រងរពរារះ រ�ើយបានមានបនទាូលថាពទងម់និព�រូវការការការពាររទ។ រ�ើបនទាូលរនរះមាន 
នយ័ ែូចរមតែចរៅ? រោករ្ព�រ្ុ រព�ៀមខ្ួន្ពមាប�់តាងំរព្ចរ�ើយ ពស្បម់�ព្រះរយ្ូ៊វមបរជា 
បរន្ទា ្ រា�រ់ៅវញិ។ រៅយបរ់ន្រះ រោកបានរែើរតាមព្រះរយ្ូ៊វ្ចីមាងៃ យ រ�ើយបានបែរិ្្មនិ
ស្្គ ល់ព្រះអង្គបែីងែូចជាអ្ីមែលព្រះរយ្ូ៊វបានទាយពបាបជ់ាមនុ្�ិមមន។ ទនទាមឹរ្ារន្រះមែរ រោក
យ៉ូោនក៏្ ថាិ�រៅមក្បរព្រះរយ្ូ៊វក្ុងរ្លមែលរគកា�រ់ទា្ នងិឆ្កេ ងព្រះរយ្ូ៊វមែរ។ រោក 
រ្ព�រ្ុ  បានបរាជយ័មតែងរទៀ�រ�ើយ។ រ�ើរោកអាចរ្្ើអ្ីរកើ�ខរ្ះរៅបន្ទា ប់្ រីរឿងរន្រះរកើ�រ�ើង?
 ការយកព្រះទុកជាទី១ក្ុងពរាមែលរយើងបរាជយ័ យល់ពច�ំ នងិអាម៉ា្គឺមនិអាចរៅ 
រចួ រ�ើយ។ មានម�្ឹងរលើព្រះរចស្តែ រប្់ព្រះរទរទើបរយើងអាចទទលួយកការរលើកមលង រទា្ 
រប្់ព្រះជាមា្ច ្់ នងិចាបរ់្តែើមជា្្បីាន។ រពកាយមក រោករ្ព�រ្ុ បានក្ាយជារមែឹកន្ែំវ៏រិ្្
មយួរូបរដាយស្រម�ព្រះរយ្ូ៊វរជឿទុកច�ិតែរលើរូបរោកមតែងរ�ើយមតែងរទៀ�មែរ។ រោកអ្កពបម�ល
ជាមនិរស្្រះព�ងនឹ់ងពបាកែ់ង្ាយ១០�ូ�១ និងែង្ាយ្ទា្ធ ក្ុងពរាអ�ី�កាល។ ឬមយួករ៏ោក អក្ 
ធ្្បប់រាជយ័មែរ។ រនរះគជឺាការចាបរ់្តែើមរជឿទុកច�ិតែរលើព្រះជាមយួ�រិ ញ្ា វ�ថាុរប្់រោកអក្មតែងរទៀ�។
 រោករ្ព�រ្ុ យកព្រះទុកជាទី១។ គំរូរប្់រោកដា្់រ�ឿនរយើងរាល់រ្ាឲ្យរ្្ើតាមរោក។ 
ខណៈ មែល្កួអក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយកំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ ្ូមរយើងរាល់រ្ា បានទទលួ 
យក  ព្រះ  ជាមា្ច ្់ទុកជាទី១ចុរះ។
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លៅលេ�ដដ�លោកប៉ុ�យកម្េរះទុកជាទី១
 
 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនបានអ្ខីរ្ះ្ី
រោកប៉លុមែលនឹងជយួ��រយើងរាល់រ្ាឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 រោកប៉លុម�ងម�យកព្រះទុកជាទ១ីជានិច្ច ប៉ុមនតែរ្លមែលរោករ្្ើទុក្ខបកុរមញ្រលើ្កួ
អក្រែើរតាមព្រះរយ្ូ៊វ រោកប៉លុមនិអាចយល់រ�ើញថាអ្ជីាររឿងព�ឹមព�រូវរៅចំរពារះមខុរា�ប់ាន
រ�ើយ។ រោកចាបរ់្តែើមរមើលយល់្�ិពបាកែរៅរ្លមែលរោកធ្្កចុ់រះែល់ែី រ�ើយងង�ឹម�ក្
រដាយស្រ្ន្រឺប្់ព្រះរយ្ូ៊វម�ប៉ុរណាណ រះ។ ្ពមាបរ់ោកប៉លុ ការយកព្រះទុកជាទី១មាន នយ័
ថាការររៀនអំ្ កីារយល់ខុ្រប្់រា�រ់ដាយបន្ទា បខ្ួន រ�ើយព��បរ់ៅ្ិកសាព្រះគម្រីរ�ើងវញិ។
 បន្ទា ប់្ បីានចណំាយរ្លបីឆ្្រំៅពបរទ្អារ៉ាបរ់ចួមក រោកប៉លុបានព��បម់កវញិ
រដាយមានរ្ចកតែជីរំនឿ្្មីែលរជឿថាព្រះជាមា្ច ្់ពទង់្ ុបំានរបារះបងម់នុ្្សរោករចាលរ�ើយ។ 
ព្រះរយ្ូ៊វគជឺាព្រះអង្្គ រង្ងា្គ រះមែលចងរ់្ងរៅែល់មនុ្្សពគប់ៗ រ្ា។ រោកប៉លុបានបនតែ
យកព្រះទុកជាទី១ខណៈមែលរោករ្្ើែរំណើ រ្ទីពីករុងមយួរៅទីពករុងមយួរទៀ� នងិ្�ីូម១ិរៅ�ូមិ
១រទៀ�រែើម្បពីបកា្អំ្ ពី្រះរយ្ូ៊វ។ រ្ានអ្ីមែលអាចរារាងំរោកប៉លុមនិឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ី 
បាន រ�ើយ របើរទារះបជីាមានមនុ្្ស្យាយាមប៉នុបង៉្ម្ាបរ់ោកជារពចើនរលើករពចើនពរាកតែ។ី 
 មានរ្លមយួ រោកប៉លុ និងរោក្ីុឡា្មែលគូកនព�រូវបានរគវាយកង្ន្តែ កម់�ក
អាវរប្់្កួរគរៅកណាតែ លពករុង។ ្កួរោកព�រូវបានរគវាយែំ នងិចាបយ់ករៅដាកគុ់ក ព្មទាងំ 
ដាករ់ខ្្រះរជើង្ង។ ក្ុងរ្លមែលមាន្ម�ូរ និងស្្មជារំៅរ�ើយ រោកប៉លុ នងិរោក
្ីុឡា្បានរ្្ើររឿងមែលមនិអាចគិ�ែល់មយួ៖ ជាជាងមែល�្អូញម�្អរអំ្ ទុីក្ខលំបាក ្កួរោក
មបរជាន្រ្ំាថ្ាយបង្គពំ្រះរយ្ូ៊វរៅវញិ។ ពប្ិនរបើរោកអក្កំ្ ុង្ថាិ�ក្ុងស្ថា នភា្ែលំ៏បាកបំ្ �ុ
ន្រ្លឥ�ូវរនរះ រ�ើយអ្ីៗ ោកែូ់ចជាព��បជ់ាខុ្ពបពក�ីអ្់ រ�ើរោកអ្ករ្ានរ្លែព៏បរ ើ្រ
្ពមាបថ្់ាយបង្គជំាង្្ថ្្ងៃរនរះរទឬអ្?ី
 បន្ទា បម់ក ព្រះពទងប់ានបណាតែ លឲ្យមានការករពកើកែរី�ើង។ មង្នតែទីទលួខុ្ព�រូវរលើគុក
គ�ិស្្នថា ្កួអក្រទា្បានរ�រ់គចខ្ួនអ្់រ�ើយ កប៏ានទាញដាវរ�ើងពបរុងនងឹ្ម្ាបខ់្ួន។ 
រោកប៉លុ និងរោក្ីុឡា្រៅនកឹចាអំំ្ កីារមែលមង្នតែរីូបរន្រះវាយែំ រ្្ើទារណុកម្ នងិបន្ទា ប 
បរន្ថា ក្កួរោករៅរ�ើយ។ ពប្ិនរបើ្ កួរោកមានចិ�តែចង់្ ង្ឹក ្កួរោកពរានម់�រងចំ់ា
ឲ្យស្ក្្មង្នតែរីន្រះធ្្កែ់ល់ែគីជឺាការរព្ច។ 
 ប៉ុមនតែរោកប៉លុ និងរោក្ីុឡា្គឺជាពបរ�ទមនុ្្សមែលយកព្រះទុកជាទ១ី។ ក្ុងវនិ្ទ ី
ែប៏ន្ទា នរ់ន្រះ ្កួរោកបាន្រពមចចិ�តែអ�រ់ទា្ែល់មង្នតែរីូបរន្រះ រ�ើយបានមព្កឃ្�រ់ោក។ 
មង្នតែរីូបរន្រះ និងពគរួស្ររប្់រោកកប៏ានទទលួយកព្រះរយ្ូ៊វរៅយបរ់ន្រះ រ�ើយ្កួរោកក៏
បានថ្ាយបង្គរំ្តែចរលើអ្់ទាងំរ្តែច។ 
 រោកប៉លុនិងរោក្ីុឡា្យកព្រះទុកជាទ១ី។ គំរូរប្់្កួរោកដា្់រ�ឿនរយើង
រាល់រ្ាឲ្យរ្្ើតាម្កួរោក។ ខណៈ មែល្កួអក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយកំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ 
្ូមរយើងរាល់រ្ា បានទទលួយក ព្រះ  ជាមា្ច ្់ទុកជាទី១ចុរះ។

រ្ចកតែីអ្ិដាឋា ន៖ ឱព្រះវរបិតាមា្ច ្់្ួគ ៌រយើងរាល់រ្ាថ្ាយបង្គពំ្រះអង្គព្ឹករនរះ រដាយភាជ បម់កជាមយួ
នូវពបាកែ់ង្ាយ១០�ូ�១ និងែង្ាយ្ទា្ធ ។ រយើង្ូមអ្ដិាឋា នឲ្យព្រះអង្គពបទានរ្ចកតែក្ីាោនែល់
រយើងរាល់រ្ាឲ្យយកពទងទុ់កជាទី១ក្ុងជីវ�ិរប្់រយើងរាល់រ្ា។ ្ូមអ្ដិាឋា នក្ុងព្រះន្មព្រះរយ្ូ៊វ។ 
អាមមន៉។ 
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លៅលេ�ដដ�លោកយ៉ហូានយកម្េរះទុកជាទី១
 
 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនបានអ្ខីរ្ះ្ី
រោកប៉លុមែលនឹងជយួ��រយើងរាល់រ្ាឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 ក្ុងចំរណាម្ិ្្សទាងំអ្់រប្់ព្រះរយ្ូ៊វរោកយ៉ូោនគជឺា្ិ្្សមែលរក្ងជាងរគ
បង្្អ ់។ រោកព្ ឡាញ់ព្រះរយ្ូ៊វយ៉ាងអ្់្ចី�ិតែ។ រៅរ្លមែល្ិ្្សែថទៗរទៀ�បានរ�់
ខ្្ច �ខ់្្ច យអ្់បន្ទា ប់្ កីារចាបខួ្់នព្រះរយ្ូ៊វ រោកយ៉ូោនរៅម�រៅជិ�ព្រះរយ្ូ៊វជានចិ្ច។ 
ព្រះរយ្ូ៊វបានរលើក�រមកេើងភា្រស្្រះព�ងរ់ប្់រោក រដាយពបទានរប្កកម្ថនការរមើលម្
ង្ តែីមែលធ្្បរ់មើលម្ព្រះរយ្ូ៊វបំ្ �ុ គឺម៉ារ ីមែលជាមាតាព្រះរយ្ូ៊វ។
 ប៉ុមនតែ កាលរោករៅរកង្រៅរ�ើយ រោកយ៉ូោនគជឺាមនុ្្សរ្វឆ្វ និងគំុគួនម្ាក។់ 
រោកមនិងាយនឹងមានចិ�តែរមតាតែ រលើអ្់អ្កមែលបែរិ្្ព្រះរយ្ូ៊វរ�ើយ។ មានរ្លមយួ 
រោកបានរ្្ើឲ្យព្រះរយ្ូ៊វទម្ាករ់�្ើង្សី្ថា ន្ួគរ៌ែើម្បបីផ្ំ្ញ្កួស្្នស៍្ម៉ារមីែលបែរិ្្ 
ព្រះរយ្ូ៊វ។ ការយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រោកយ៉ូោន្ំុមមនជាឱកា្្ពមាបប់ងាហា ញ 
រ្ចកតែក្ីាោនម�មតែងគ�រ់ន្រះរ�ើយ។ ្ទាុយរៅវញិ វាគឺជាការរបតែជ្ាច�ិតែរ្ញមយួជីវ�ិថាព�រូវម�   
ព្ ឡាញ់ព្រះរយ្ូ៊វែូចជាពទងប់ានព្ ឡាញ់មែរ។ 
 បន្ទា ប់្ ពី្រះរយ្ូ៊វបានយាងព��បរ់ៅស្ថា ន្ួគវ៌ញិ រោកយ៉ូោនរៅម�រស្្រះព�ង់
រ�ូ�ែល់ស្្ប ់មែលមានរយៈរ្លពបម�ល៧០ឆ្្�ំមករទៀ�។ ទីបំ្ �ុរោកបានក្ាយជាពគរូ
គង្ាលរប្់ពករុមជំនំុរៅទីពករុងរអរ�្ូរ រ�ើយបាន្ររ្រកណ្ឌ គម្រីជារពចើនរៅក្ុងគម្រី្ញ្ញា ្្ី 
មានែូចជា ែណឹំងល្អរប្់រោកយ៉ូោន និងកណ្ឌ គម្រីវវិរណៈជារែើម។ រទារះជាយ៉ាងណា ្ំបុព�
រប្់រោករៅកាន់្ កួជំនំុកប៏ានជួយ��បងាហា ញឲ្យរ�ើញរ្ចកតែជីរំនឿរប្់រោក្ងមែរ។ �រៅ
រនរះគជឺាពាក្យរ្ចនផ៍្ទា ល់រប្់រោកមែលបានក�ព់តាក្ុងខគម្រីយ៉ូោនទ១ី ៤៖៧ «្កួ ្ ងៃួនភាងៃ  
រអើយ រយើង ព�រូវ ព្ ឡាញ់ រ្ា រៅ វញិ រៅ មក ែ្ប�ិ រ្ចកតែី ព្ ឡាញ់ មក ្ ី ព្រះ»។ 
 ជនួកាលរយើងមានការខកចិ�តែរដាយស្រម�រយើងរៅមនិទានអ់ាចពគបព់គងកំ�ងឹ និង 
បណំងច�ិតែរប្់រយើងបានរៅរ�ើយ។ ប៉ុមនតែ រោកយ៉ូោនបានរករ�ើញការមកមពបច�ិតែែអ៏ស្្ច រ្យ
ក្ុងជីវ�ិរប្់រោករដាយការយកព្រះទុកជាទី១ជាររៀងរាល់ថ្ងៃ។ 
 រោកយ៉ូោនយកព្រះទុកជាទី១។ គំរូរប្់រោកដា្់រ�ឿនរយើងរាល់រ្ាឲ្យរ្្ើតាម
រោក។ ខណៈ មែល្កួអក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយកំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ ្ូមរយើងរាល់រ្ាបាន 
ទទួលយក ព្រះ  ជាមា្ច ្់ទុកជាទី១ចុរះ។

រ្ចកតែីអ្ិដាឋា ន៖ ឱព្រះវរបិតាមា្ច ្់្ួគ ៌រយើងរាល់រ្ាថ្ាយបង្គពំ្រះអង្គព្ឹករនរះ រដាយភាជ បម់កជាមយួ
នូវពបាកែ់ង្ាយ១០�ូ�១ និងែង្ាយ្ទា្ធ ។ រយើង្ូមអ្ដិាឋា នឲ្យព្រះអង្គពបទានរ្ចកតែក្ីាោនែល់
រយើងរាល់រ្ាឲ្យយកពទងទុ់កជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើងរាល់រ្ា។ ្ូមអ្ដិាឋា នក្ុងព្រះន្មព្រះរយ្ូ៊វ។ 
អាមមន៉។ 
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លៅលេ�ដដ�លោកណូលអរានយកម្េរះទុកជាទី១
 
 ការយកព្រះទុកជាទី១មនិមមនជាររឿងងាយព្ រួលរ�ើយ។ រ�ើរយើងអាចររៀនបានអ្ខីរ្ះ្ី
រោកណូរអមែលនឹងជយួ��រយើងរាល់រ្ាឲ្យយកព្រះទុកជាទ១ីក្ុងជីវ�ិរប្់រយើង្្ថ្្ងៃរនរះ?
 ពប្ិនរបើរោកអ្កធ្្បម់ានអារម្ណ៍ថាមនុ្្សទាងំឡាយរៅក្ុងទពីករុងរប្់រោកមនិ
ខល់្ខ្្យអំ្ ពី្រះ រោកអក្ព�រូវែងឹថារោកណូរអកម៏ានអារមណ៍្មបបរន្រះមែរ។ តាម្�ិរៅ 
្កួរគមនិព�ឹមម�មនិខ្ល់ខ្្យអំ្ ពី្រះម�ប៉ុរណាណ រះរទ ្កួរគម្មទាងំមនិខ្ល់ខ្្យអំ្ មីនុ្្សរោក 
ែូចរ្ាម្មរទៀ�។ ស្ថា នភា្នងឹកានម់�អាពកករ់�ើងពប្ិនរបើបរណាតែ យឲ្យ្កួរគបនតែពបព្ឹ�តែមបប 
រន្រះ�រៅរទៀ� មនុ្្សពគបរ្់ាពបាកែជាវនិ្្ទាងំព្ រុងម�មតែង។ 
 គឺរៅែណំាកក់ាលរន្រះឯងមែលព្រះពទងប់ានយាងចូលមករ្្ើអនតែរាគមនរ៍ែើម្បី្ រង្ងា្គ រះ 
មនុ្្សរោកជាពរាែបំងូបង្្អ ់។ 
 ព្រះពទងប់ានពបាបឲ់្យរោកណូរអយកព្រះទុកជាទី១ និងថ្ាយរ្លរវោមយួ្�វ�្ស
ថនជវី�ិរប្់រោករែើម្បកីស្ងទូកមយួ រ�ើយរៅមនុ្្សពគបរ្់ាឲ្យមកមពបច�ិតែ នងិផ្្្់បតែូរ្្ូវជីវ�ិ
រប្់្កួរគរចញ។ រោកព�រូវបានរគរ ើ្ចចំអក និងពបមា្រមើលងាយរដាយមនុ្្សមែលរោក
បាន្សាយពបាប ់ប៉ុមនតែរោកមនិចុរះចាញ់កណាតែ លទីរ�ើយ។ ររៀងរាល់ថ្ងៃ រោកណូរអបានយក ព្រះ 
ទុកជាទ១ី និងរ្្ើតាមការមណន្រំប្់ព្រះជានចិ្ច។ 
 រយើងទាងំអ្់រ្ា្ុទ្ធម�ព�រូវល្បងួឲ្យយកគរពមាង និងអាទិភា្ផ្ទា ល់ខ្ួនទុកជាទី១។ 
រោកអ្កពបម�លជាអ្កពគបព់គងរលើ្នធ្នជារពចើន។ ឬមយួករ៏ោកអ្កកំ្ ុងម�ខពំបឹងរ្្ើយ៉ាង
ណារែើម្បឲី្យែល់ររាលរៅណាមយួ។ រយើងរាល់រ្ាកែូ៏ចជារោកណូរអមែរ ្ុទ្ធម�ខពំបឹងមពបង
ជាររៀងរាល់្បាតែ �៍ ររៀងរាល់មខ រែើម្បយីកនគររប្់ព្រះទុកជាទ១ី។ ព្រះពទងប់ាន្នយាថា រប្់
ែថទរ្្សងរទៀ�នងឹព�រូវបានបមនថាមឲ្យមករទៀ�។ រ�ើយព្រះពទងម់�ងម�រកសារ្ចកតែី្ នយារប្់ព្រះ
អង្គជានិច្ច។ 
 ទបីំ្ �ុ ទឹកជំននក់ប៏ានមកែល់ រ�ើយទូករន្រះកប៏ានជួយ��្រង្ងា្គ រះរោកណូរអ និង
ពគរួស្ររប្់រោក្កីារវនិ្្ទាងំព្ រុង។ មនុ្្សជា�កិព៏�រូវបាន្រង្ងា្គ រះឲ្យរចួជីវ�ិរ�ើង។
 មនុ្្សរោកមែលព្រះបានរពបើរយើងឲ្យ្សាយែណឹំងល្អអាចនងឹរមើលងាយនិងរ ើ្ចចំអក
ដាករ់ោកអ្កែូចជាជនំ្នរ់ោកណូរអមែរ។ ប៉ុមនតែ មនិយូររទ ព្រះជាមា្ច ្់នឹងយាងមក្រង្ងា្គ រះ
រយើងរាល់រ្ាមនិខ្ន។ អ្់អក្មែលយកព្រះទុកជាទ១ីនងឹបានរ�ើញលទ្្ធ លថនការខពំបឹងមពបង
រប្់ខ្ួនមែលមានចំមណកជយួ��ឲ្យមនុ្្សែថទរទៀ�បាន្រង្ងា្គ រះមែរ។ 
 រោកណូរអបានយកព្រះទុកជាទី១តាមរយៈការខំពបឹងមពបងអារកាតែ រ និងែមំែកររាល 
រដាយ្្ច�ិ្្ចង។់ គំរូរប្់្កួរោកដា្់រ�ឿនរយើងរាល់រ្ាឲ្យរ្្ើតាម្កួរោក។ ខណៈ មែល្កួ
អក្ជំនយួការពបាកែ់ង្ាយកំ្ ុងពបមលូពបាកែ់ង្ាយ ្ូមរយើងរាល់រ្ា បានទទលួយក ព្រះ  ជាមា្ច ្់ 
ទុកជាទ១ីចុរះ។

រ្ចកតែីអ្ិដាឋា ន៖ ឱព្រះវរបិតាមា្ច ្់្ួគ ៌រយើងរាល់រ្ាថ្ាយបង្គពំ្រះអង្គព្ឹករនរះ រដាយភាជ បម់កជាមយួ
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