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    បុព្វកថា 
 
            តាងនាមឲ្យនាយកដាឋា នមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ ថនមបសកកម្មអាតម់េនទីស្ទកម្ុជា មយើងខ្ុ ុំសូមថ្លែង
អុំណ�គុណដល់កករុមជុំនុុំអាតម់េនទីស្ទទាុំងអស់ ទាុំងក្ុងនិងមករៅកបមទស ថដលបានជួយ��ឧបត្ថម្ភគាុំកទឲ្យ 
មានកា�មបាះពុម្មសៀេមៅមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ ម�ៀងរាល់កតីមាសកនលែងមកមនះ។ កា�គាុំកទមនះម្្វើឲ្យមសៀេមៅ 
មមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ កានថ់តមដើ�តួយ៉ា ងសុំខានម់ៅក្ុងកា�ជួយ��កទកទងជ់ីេតិខាងកពលឹងេញិ្ញា ណជាម�ៀងរាល់ថ្ងៃ 
�បស់អស់មោកអ្កបងប្ូន�មួជុំមនឿកគបគ្់ា។       
     នាយកដាឋា នមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធកសូ៏មថ្លែងអុំណ�គុណដល់មោកកគរូគង្្វ ល អ្កដាុំកករុមជុំនុុំ មោក  
កគរូ អ្កកគរូកគប�់ូបថដលបានស្មម័កគចិត្ត ដឹកនាុំសកមបសកមរួល និងបមកងៀនថ្ាកម់មម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធមៅតាម
តុំបននី់មយួៗ ទូទាុំងកបមទស។ 
         ជាមយួគ្ាមនះ នាយកដាឋា នមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ សូមមលើកទឹកចិត្តដល់កករុមជុំនុុំអាតម់េនទីស្ទទាុំងអស់ 
ឲ្យបថន្ថមកា�ចាបអ់ា�ម្មណ៍ និងជួយ��មកជាមថកជងបងប្ូន�មួជុំមនឿ�បស់មយើង ឲ្យកានថ់តភ្្ក�់ឭកម�ើង ក្ុង 
កា�អ្ិស្ឋា ន និងសិកសាកពះបន្ទូលកពះជាមយួគ្ា។ 
      កបសិនមបើអស់មោកអ្ក បងប្ូន មោកកគរូ អ្កកគរូ មានមតិមយបល់ ឬសុំណួ�ម្សេងៗ សូម
ស�មស�ម្្ើមកកានន់ាយកដាឋា នមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ តាម�យៈមោកកគរូគង្្វ ល កបចាុំតុំបន ់ឬកម៏្្ើមកកាន់
អាសយដាឋា នខាងមកកាមមនះ៖
 មោកកគរូគង្្វ ល មស្ម សុេណ្ណ នី (កបធាននាយកដាឋា នមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ) 
 កបអបស់ុំបុកតមលខ ៤៨៨ ភ្ុំមពញ 
 ឬម្្ើមកកានអ់ាសយដាឋា នអុីថមល៖ ssaum@cam.adventist.asia 
 ឬទូ�សម័ព្ទទាកទ់ងផ្្ទ ល់ មកកានម់លខ ០១១ ៩១៨ ២៥៧/០១0 ៥៧ ៥៣ ៨៧/ 
            ០៩៧ ៦៥ ៥៥ ៨២៥ មៅម�ៀងរាល់មមា៉ា ងម្្វើកា�។
 
       ចុំមោះបងប្ូនថដលមានបុំណងទាញយកមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធមនះឬឯកស្�ម្សេងៗសូមចូលមៅ 
កានម់គហទុំពម័�៖ www.camadventist.org
      មយើងខ្ុ ុំសូមអ្ិស្ឋា ន ឲ្យអស់មោកអ្កបងប្ូន�មួជុំមនឿទាុំងអស់បានកបរុងមកបៀបសព្វកគបនឹ់ង
ទទួលកពះបន្ទូល និងសិកសាពិចា�ណាខកពះគម្�ីជាម�ៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពិមសស សូមអនុេត្តមគាលកា� ៧៧៧ 
គឺសូមចូល�មួអ្ិស្ឋា នជាមយួកករុមជុំនុុំមសមេនមដយអាតម់េនទីស្ទទូទាុំងពិភពមោក ៧ថ្ងៃក្ុងមយួសបា្ត ហ៍ 
មៅមមា៉ា ង ៧កពឹក ឬ៧ោងៃ ច មដើម្ឲី្យបានចមកមើនលូតោស់ ក្ុងកពះគុណថនកពះអមាចា ស់មយសូ៊េកគីស្ទ ថន 
មយើងរាល់គ្ា។

    សូមកពះជាមាចា ស់កបទានព�តាម�យៈមសៀេមៅមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធមនះ។ អាថម៉ាន។ 

                   នាយកដាឋា នមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ



    មាតិកា
 

     ចុំណងមជើងមមម�ៀន    កាលប�មិចឆេទ    ទុំពម័�
១. កពះបមង្កើតថ្នដី     ២៩ មិ្ ុនា - ៥ កក្កដា      ១  
២. ថ្នកា��បស់កពះថដលចងឲ់្យជីេតិកបមសើ�ម�ើង  ៦ - ១២ កក្កដា  ៨
៣. ថ្ងៃសបបាតហ៍ជាថ្ងៃថនមស�ភី្ព   ១៣ - ១៩ កក្កដា      ១៥
៤. មសចក្តីមមតា្ត ក្ុងទុំនុកតមម្កើង និងសុភ្សិត  ២០ - ២៦  កក្កដា    ២២
៥. មសចក្តីដាស់មតឿនពីមហារា�បស់កពះ   ២៧ កក្កដា - ២ សីហា   ២៩
៦. ថា្វ យបង្ុំកពះអាទិក�    ៣ - ៩ សីហា   ៣៦
៧. កពះមយសូ៊េជួយ��ដល់មនុសសេថដលកុំពុងជួបបញ្ហា   ១០ - ១៦ សីហា   ៤៣
៨. មនុសសេថដលកតរូេមគមមើលង្យ      ១៧ - ២៣ សីហា      ៥០
៩. អ្កបមកមើកពះមៅក្ុងពួកជុំនុុំគម្�ីសញ្ញា ្្មី  ២៤ - ៣០ សីហា                    ៥៧
១០. �ស់មៅជាមយួដុំណឹងល្    ៣១ សីហា - ៦ កញ្ញា   ៦៤
១១. មសចក្តីសង្មឹមលើកា�យងមកេញិមលើកទីពី�  ៧ - ១៣ កញ្ញា   ៧១
១២. មសចក្តីអាណិតអាសូ�    ១៤ - ២០ កញ្ញា      ៧៨
១៣. សហគមនថ៍ដលមចះជួយ��គ្ា   ២១ - ២៧  កញ្ញា   ៨៥

គណៈកមា្ម ្ិកា�ម�ៀបចុំមសៀេមៅមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធជាភ្ស្ថខ្ម�៖
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   (មមម�ៀនទី១-២)                  (មមម�ៀនទី ២-១៣) 
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                         Porm Chanthy     Van Kimleang 

ខគម្�ីថដលបានមកបើ៖ ភ្គមកចើនបុំ្ុតដកកសងពី់កពះគម្�ីថខ្ម�ប�សុិទ្ធ។ កថនលែងណាថដលមយើងខ្ុ ុំដក កសង ់
ពីកពះគម្�ីថខ្ម�បចចាុប្ន្ មយើងខ្ុ ុំបានដាកោ់ក្យថា គខប មៅបនា្ទ បពី់ម ្្ម ះខគម្�ីថដលដកកសង។់

មបាះពុម្្សាយជាមខម�ៈភ្ស្មដាយនាយកដាឋា នមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធថនមបសកកម្មអាតម់េនទីស្ទកម្ុជា 
មកកាមកា�ឧបត្ថម្ភពីកករុមជុំនុុំថនសហមបសកកម្មបា៉ា សីុហ្វិក និងស្្ថ បម័នអាតម់េនទីស្ទ អាសីុថប៉ាកអាមគ្យ ៍
ថដលមៅកាតថ់ា មអ មអស មអ ភ ី(ASAP)។ មគហទុំពម័�៖ www.khmeradventist.net/voicelove.us
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 មសៀេមៅមគ្មទសកសិ៍កសាកពះគម្�ីមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ សុំរាបម់នុសសេចាស់មនះ កតរូេបានម�ៀបចុំ 
ម�ើង មដាយកា�យិលម័យមគ្មទសកសិ៍កសាកពះគម្�ី សុំរាបម់នុសសេចាស់�បស់ស្្ថ បម័នកពះេហិា�មសមេនមដយ៍
អាតម់េនទីស្ទកុំពូល (ពិភពមោក)។ កា�ម�ៀបចុំមសៀេមៅមគ្មទសកម៍នះ ស្ថិតមៅមកកាមកា�ដឹកនាុំទូមៅ 
�បស់គណៈកមា្ម ្ិកា�មបាះពុម្្សាយមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ ថដលសមាជិកថនគណៈកមា្ម ្ិកា�មនះ បមកមើជា
អ្កកបឹកសាមយបល់ថនកា�ពិនិត្យ ថកសកមរួល។ មសៀេមៅមគ្មទសកថ៍ដលបានមបាះពុម្មនះ ឆលែុះបញ្ចា ុំង
កា�្្តល់មយបល់�បស់គណៈកមា្ម ្ិកា�ថនកា�វាយតថមលែជាស្កល និងបានឯកភ្ពពីគណៈកមា្ម ្ិកា�
្សេព្វ្សាយ មមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ មហតុដូមច្ះមសៀេមៅមនះ មនិឆលែុះបញ្ចា ុំងពីគុំនិត ឬ ទសសេនៈ�បស់អ្កនិពន្ធ 
ថតម្ាកឯ់ង (ឬមកចើននាក)់ មនាះម�ើយ។ 

កម្មេ ិ្ ីមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធសមង្ខបតាមេទិ្ុយសមមលែងមមកតីភ្ព 
 សកមាបប់ងប្ូនមៅកបមទសកម្ុជា សូមអម ជ្ ើញស្្ត បក់ម្មេ ិ្ ីមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធសមង្ខបតាមេទិ្ុយ

សុំម�ងមមកតីភ្ព ម�ៀងរាល់ថ្ងៃកពហស្តិ៍ ១ថ្ងៃពី�មលើក កពឹកពីមមា៉ា ង ៦៖០០ ដល់មមា៉ា ង ៦៖៣០នាទី  
ោងៃ ចមមា៉ា ង ៨៖០០ ដល់មមា៉ា ង ៨៖៣០នាទី  តាម�លកធាតុអាកាសខលែី Short Wave (SW) 15 150 KHZ 
កុំពស់១៩ម។ មោកអ្កកអ៏ាចស្្ត បក់ម្មេ ិ្ ីម្សេងៗមទៀត ជាដុំណឹងល្ថនមសចក្តីសម្ង្្ះ ជាម�ៀងរាល់ថ្ងៃ  
មទៀត្ង តាមមពលមេោខាងមលើ។

 សូមស្្ត បត់ាមកបពម័ន្ធអុិនម ើ្�ណិត មៅមលើមគហទុំពម័�៖    www.awr.org/program/khmsk 
សូម ចុចមលើ�ូប  ឬមលើមសចក្តីអម ជ្ ើញ មោកអ្កនឹងចូលមៅកានក់ម្មេ ិ្ ីេទិ្ុយសុំម�ងមមកតី ភ្ពមៅ AWR 
េទិ្ុយអាតម់េនទីស្ទពិភពមោកទាុំងកសរុង។ សូមកពះកបទានព�!    



 កពះជាមាចា ស់បង្្បរ់ា្ស្ត�បស់កពះឲ្យ្សេព្វ្សាយ «ដុំណឹងល្ដម៏ៅអស់កល្ជានិចចា» (េេិ�ណៈ 
១៤៖៦)។ កពះចងឲ់្យមយើងថចកចាយស្�មនះដល់មនុសសេកគបគ្់ាមៅមលើថ្នដី។ កាលណាមយើងថចក 
ចាយស្�មនះ មាននម័យថា មយើងស្្ត បប់ង្្បត់ាមមហាបញ្ជ �បស់កពះមយសូ៊េមៅក្ុងមា៉ា ថាយ ២៨៖២០។ 
កពះមយសូ៊េចងឲ់្យមយើងបណ្តុ ះបណា្ត លឲ្យមានសិសសេ្្មីៗថ្មមទៀត។ កពះមយសូ៊េចងឲ់្យមយើងកជមុជទឹក
ឲ្យពួកមគ។ កពះមយសូ៊េចងឲ់្យមយើង «បមកងៀន ឲ្យ មគ កាន ់តាម កគប ់ទាុំង មសចក្ី ថដល ខ្ុ ុំ បាន បង្្ប ់មក អ្ក 
រាល់ គ្ា » ថដ� (មា៉ា ថាយ ២៨៖២០)។ កិចចាកា�មយួក្ុងចុំមណាមកិចចាកា�ទាុំងឡាយថដលកពះមយសូ៊េកបាប់
មយើងឲ្យម្្វើមនាះគឺកតរូេយកចិត្តទុកដាកច់ុំមោះមនុសសេទាុំងឡាយ។ កពះអង្ចងឲ់្យមយើងយកចិត្តទុកដាក់
ចុំមោះមនុសសេថដលកុំពុង�ងទុក្ខមេទនា កកីកក មកសកឃ្លែ ន និងជាបគុ់ក។

 កពះមយសូ៊េកប៏ានម ្្វើកិចចាកា�ថបបដូចគ្ាមនះមៅមលើថ្នដីមនះថដ�។ កពះអងក្ប៏ានកបាបព់ួកសិសសេ
ឲ្យម្្វើដូចគ្ាមនះថដ�៖ «មៅ ចុះ ចូ� អ្ក កបកពឹត្ត ថបប យ៉ា ង ដូមច្ាះ ថដ�» (លូកា ១០៖៣៧)។ ក្ុងអុំ�ុងកគា
ថដលកពះអង្គងម់ៅមលើថ្នដី កពះមយសូ៊េបានកបាបព់ួកសិសសេ�បស់កពះអង្ថា កា�ជួយ��ដល់មនុសសេ មកសក 
ឃ្លែ ន អ្កជុំងឺ អ្កខ្វះសមមលែៀកបុំោក ់និងអ្កជាបគុ់ក គឺជាកិចចាកា�ដស៏ុំខានខ់ាលែ ុំងណាស់។ «អ្ក រាល់ គ្ា 
បាន ម្្វើ កា� ទាុំង មនាះ ដល់ អ្ក តូច បុំ្ុត ក្ុង ពួក បង ប្ូន មយើង មនះ មនាះ ម ្្ម ះ ថា បាន ម្្វើ ដល់ មយើង ថដ�» 
(មា៉ា ថាយ ២៥៖៤០)។

 មតើកពះមយសូ៊េចងម់ានបន្ទូលអុំពីអ្វីមកកានម់យើងក្ុងខមនះ? កពះអង្ចងម់ានបន្ទូលថា មយើង
មតាងថតជួយ��ដល់មសចក្តីកតរូេកា��បស់មនុសសេទាុំងឡាយ។ អ្កកសីថអលលែិន ជី ថេ ៉ាត ៍បានកតក់តាថា «ថ្ន
កា��បស់កពះមយសូ៊េនឹង្្តល់មជាគជម័យពិតកបាកដដល់មយើង។ មានថតថ្នកា�មនះប៉ាុមណា្ណ ះមទើបអាច ជួ យ 
សម្ង្្ះមនុសសេទាុំងឡាយបាន។ កពះមយសូ៊េគឺជាកពះអង្សម្ង្្ះ�បស់មយើង។ កពះអង្បានចុំណាយ
មពលជាមយួនឹងមនុសសេទាុំងឡាយ។ កពះអង្ចងក់បទាន�បស់ថដលកបមសើ�បុំ្ុតដល់ពួកមគ។ កពះអង្ 
បានបង្ហា ញឲ្យម�ើញថា កពះអង្បានខ្វល់ខា្វ យអុំពីពួកមគ។ កពះអង្បានបមកមើពួកមគ។ កពះអង្បានយក
ចិត្តទុកដាកដ់ល់មសចក្តីកតរូេកា��បស់ពួកមគ។ កពះអង្បានម្្វើឲ្យពួកមគមជឿទុកចិត្តមលើកពះអង្។ បនា្ទ ប់
មកកពះអង្បានកបាបព់ួកមគថា ‘ចូ�មកតាមខ្ុ ុំ’»។ ដកកសងពី់The Ministry of Healing, page 143។

 មានអ្កខលែះបានរាបខ់គម្�ីថដលនិយយអុំពីកា�យកកពះទម័យទុកដាក�់បស់កពះចុំមោះអ្កកក 
និងអ្កថដល�ងទុក្ខមេទនា។ ពួកមគ�កម�ើញថា មានខគម្�ីចុំនួន ២១០៣ ខ ថដលនិយយអុំពីម�ឿងមនះ!

យ�ើងរាលគ់្នា
គឺជាអវ�វៈ
របសព់្រះយ�ស៊វូ



 អស្ចា �្យណាស់! មានមកចើនខថមនថទន។ បានជាដូមច្ះគឺមដាយស្�កពះគម្�ីមានខគម្�ីជាមកចើន
ថដល កបាបម់យើងអុំពីអ្វីថដលមយើងកតរូេម្្វើមដើម្ជីួយ��ដល់មនុសសេដថទមទៀត។ មយើងមតាងថតជួយ��ដល់មនុសសេ
ទាុំងឡាយថដលកុំពុងឈចឺាប។់ មានមនុសសេថដលកុំពុងមេទនាជាមកចើនថដលមៅជុុំេញិមយើង ថដលមយើងកតរូេ
យកចិត្តទុកដាកច់ុំមោះពួកមគ។ ម�ឿងមនាះពុុំថមនមាននម័យថា មយើងកតរូេឈប់្ សាយដុំណឹងល្អុំពីកពះមយសូ៊េ
មនាះម�ើយ។ ប៉ាុថន្តកា�ជួយ��ដល់មនុសសេទាុំងឡាយ�បស់មយើងគួ�ថតជាថ្្កមយួថនកិចចាកា�្សាយដុំណឹងល្ 
មនះថដ�។ 

 ពិតថមនមហើយ មយើងដឹងថា វាជាកា�ល្
មហើយក្ុងកា�ជួយ��ដល់អ្កដថទមទៀតមនាះ។ មយើង
គួ�ថតម្្វើកិចចាកា�ថដលកតឹមកតរូេ ពីមកោះវាជាម�ឿង កតឹម 
កតរូេ (មកីា ៦៖៨)។ ទន្ទឹមគ្ាមនាះថដ� មយើងកក៏តរូេ
្សាយដុំណឹងល្អុំពីកពះមយសូ៊េដល់មនុសសេទាុំងឡាយ
ថដលមយើងកុំពុងជួយ��ថដ� (មពកតរុសទី១ ៣៖១៥)។ 
មហើយមគាលបុំណងថនដុំណឹងល្មនាះគឺមដើម្ឲី្យ
ពួកមគបានជីេតិដម៏ៅអស់កល្ក្ុងកពះមយសូ៊េ។ 

 កពះមយសូ៊េបានពយាបាលអ្កជុំងឺទាុំង
ឡាយ។ កពះអង្បានជួយ��ដល់មនុសសេខា្វ កឲ់្យមមើល
ម�ើញម�ើងេញិ។ កពះអង្បានជួយ��ដល់មនុសសេ្លែង់
ឲ្យស្្ត បឮ់។ កពះអង្បានពយាបាលមនុសសេ�លែង។់ 
សូម្ថីតមនុសសេថដលស្លែ បម់ៅមហើយក្តីកក៏ពះមយសូ៊េបានមកបាសមគឲ្យ�ស់ម�ើងេញិថដ�។ ប៉ាុថន្តមនុសសេ
ទាុំងមនះថដលកពះមយសូ៊េបានជួយ�� មនិយូ�មនិឆាបក់ប៏ានស្លែ បម់ៅេញិដថដល ថមនមទ? មហតុមនាះមហើយ
បានជាកពះមយសូ៊េកទងម់្្វើមលើសពីកា�ខ្វល់ខា្វ យចុំមោះមសចក្តីកតរូេកា��បស់ពួកមគមៅមទៀត។ កពះអង្បាន 
កបាបព់ួកមគ្ងថដ�ថា ចូ�មកតាមខ្ុ ុំ។ មយើងគួ�ថតម្្វើដូចគ្ានឹងអ្វីថដលកពះមយសូ៊េបានម្្វើ។ មយើងគួ�ថត
សូមឲ្យមនុសសេថដលមយើងបានជួយ��ឲ្យមកតាមកពះអង្។

 មពលណាមយើងបមកមើដល់មនុសសេទាុំងឡាយ មទើបពួកមគដឹងថានគ�កពះយ៉ា ងដូចមម្តច (លូកា 
៤៖១៨, ១៩)។ �ឯីកា�ថដលមយើងខិតខុំឲ្យមានមសចក្តីយុត្តិ្ម ៌និងមទៀងកតងក់ដូ៏ចគ្ាថដ�។ អុំមពើសប្ុ�ស
�បស់មយើងមានអានុភ្ពខាលែ ុំងជាងមសចក្តីអ្ិបបាយមៅមទៀត។ អុំមពើទាុំងមនាះនឹងបង្ហា ញមៅមនុសសេទាុំង
ឡាយថា នគ�កពះគឺមានពិតកបាកដថមន។ មតើមោកអ្កដឹងមទថា កាលណាមយើងយកចិត្តទុកដាកច់ុំមោះ 
មនុសសេទម័លកក គឺមាននម័យថាមយើងកុំពុងថា្វ យបង្ុំកពះឬមទ?  ពិតថមនមហើយ មហើយកាលណាមយើងជួយ��
ដល់មនុសសេទម័លកកកម៏ាននម័យថាមយើងតមម្កើងកពះមយសូ៊េថដ� (មអស្យ ៥៨៖៦-១០)។ មពលថដលមយើង
ខកខានមនិបានជួយ��ដល់មនុសសេទាុំងឡាយថដលកតរូេកា�ជុំនួយ�បស់មយើង មាននម័យថាមយើងកខ៏កខានមនិ 
បានបមកមើកពះថដ�។ មយើងពុុំបានបង្ហា ញកបាបម់ៅមនុសសេទាុំងឡាយថា កពះអង្គឺជាអ្កណាឲ្យពិតកបាកដ
ម�ើយ (សុភ្សិត ១៤៖៣១)។

 កតីមាសមនះ មយើងនឹងសិកសាអុំពីអ្វីថដលកពះគម្�ីថចងអុំពីតួនាទី�បស់មយើងក្ុងកា�យកចិត្តទុក
ដាកច់ុំមោះមនុសសេថដលកុំពុងកតរូេកា�ជុំនួយមៅជុុំេញិមយើង។ កពះគម្�ីបានថចងអុំពីម�ឿងមនះមកចើនណាស់។ 
កពះមយសូ៊េមានបន្ទូលថា៖ «ចូ� មមើល អ្ក ជុំងឺ ឲ្យ ជា មកបាស មនុសសេ ស្លែ ប ់ឲ្យ �ស់ ម�ើង េញិ ម្្វើ ឲ្យ មនុសសេ �លែង ់
ជា ស្្ត ប�សុិទ្ធ មដញ អា�កសេ មចញ ពី មនុសសេ។ អ្ក រាល់ គ្ា បាន ទទួល អុំណាច មដាយ ឥត បង ់ថ្លែ កតរូេ ជួយ�� 
មគ េញិ មដាយ ឥត គិត ថ្លែ ថដ�» (មា៉ា ថាយ ១០៖៨, គខប)។ មនះជាកពះបន្ទូល�បស់កពះមយសូ៊េ។ កពះអងប្ាន
កបទានអ្វីៗកគបយ់៉ា ងដល់មយើង។ មហតុមនាះ មយើងគួ�ថត�ស់មៅមដើម្ថីចក� ុំថលកកពះព��បស់កពះអង្បន្ត
មៅដល់មនុសសេដថទមទៀត្ងថដ�៕

«ថ្នកា��បស់កពះមយសូ៊េនឹង្្តល់មជាគជម័យពិតកបាកដ
ដល់មយើង។ មានថតថ្នកា�មនះប៉ាុមណា្ណ ះ មទើប អាច ជួ យសម្ង្្ះ  
មនុសសេទាុំងឡាយបាន។ កពះមយសូ៊េគឺជាកពះអង្សម្ង្្ះ�បស់
មយើង។ កពះអង្បានចុំណាយមពលជាមយួនឹងមនុសសេទាុំង
ឡាយ។ កពះអង្ចងក់បទាន�បស់ថដលកបមសើ�បុំ្ុតដល់ពួក
មគ។ កពះអង្បាន បង្ហា ញ ឲ្យម�ើញថា កពះអង្បានខ្វល់ ខា្វ យ 
អុំពីពួកមគ។ កពះអង្ បានបមកមើពួកមគ។ កពះអង្បានយកចិត្ត
ទុកដាកដ់ល់មសចក្តីកតរូេកា��បស់ពួកមគ។ កពះអង្បានម្្វើឲ្យ
ពួកមគមជឿទុកចិត្តមលើកពះអង្។ បនា្ទ បម់កកពះអង្បានកបាប់
ពួកមគថា ‘ចូ�មកតាមខ្ុ ុំ’»។ ដកកសងពី់The Ministry of 
Healing, page 143។



រមួគ្នា យោ�
យបសកកម្ម

Juliana Santos Ferreira

Ezekiek Fernandez

Abigail Darrich n Quinteros

មក្មងកបរុសេ ម័យ១៤ឆ្ាុំបានអ្ិដាឋា នមៅកបមទសអូ្ស្្ត លី។ យុេតីេ ម័យ១៨ឆ្ាុំបានម្្វើឲ្យ 
មតិ្ត�មួថ្ាកថ់ដលកកខសេតភ្់្កម់្្ើលមៅមកាះស្�ូម៉ាូន។ មក្មងកបរុសេ ម័យ១៣ឆ្ាុំថដល
មកើតមកស្លែ បម់ៅកបជុុំមកាះញូេថខលីដូមនៀ។ មតើពួកមគមានចុំណុចដូចគ្ាអ្វីខលែះ? ពួក
មគទាុំង៣នាក�់មួគ្ាមដាយមបសកកម្មមៅក្ុងភូមភិ្គបា៉ា សីុហ្វិកខាងត្ូង ថដលនឹង 
ទទួលបានតង្្វ យកបចាុំសប្ាហ៍ទី១៣ថនកតីមាសមនះ។

សូមអ�គុណសកមាបក់ា�ឧបត្ថម្ភដល់ 
មបសកកម្មអាតម់េនទីស្ទតាម�យៈ 
មសចក្ីអ្ិដាឋា ន�បស់មោកអ្ក 
�មួជាមយួនឹងតង្្វ យមបសកកម្ម 
កបចាុំថ្ាកម់មម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ។



មតិស្្ថ បនាសកមាបក់ា�សិកសា 
មមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ

មសៀេមៅមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ គឺជាមគ្មទសកស៍កមាបសិ់កសាកពះគម្�ី  ទូទាុំងស្កលមោក �បស់កករុម
ជុំនុុំមសមេនមដយអាតម់េនទីស្ទ។  មសៀេមៅមនះមានកា�ម�ៀប ម�ៀងនិងមកជើសម� ើសមដាយកបរុងកបយម័ត្ជាទី
បុំ្ុតមៅមលើអត្ថនម័យ និងខលែឹមស្�ថដលទាកទ់ងមៅនឹងកពះគម្�ីប�សុិទ្ធ។ មសៀេមៅតូចមនះអាច ជា ជុំនួយ 
ដល់អ្កអាន ឲ្យ យល់   ចបាស់ពីកពះគម្�ី មហើយទាមទា�ឲ្យអ្កអានមមើលកពះគម្�ី មដាយហ្មតច់ត ់និងខាជ ប ់
ខជួន្ង។ មមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ មកបៀបដូចជាអាហា�កបចាុំថ្ងៃ សកមាបក់ា�ចមកមើនលូតោស់ ខាង កពលឹង 
េញិ្ញា ណ�បស់មោកអ្ក។

មតិខលែះៗមដើម្ឲី្យមោកអ្កទទួល្លជាអតិប�មា ពីមសៀេមៅមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធមនះ៖

១- ថលលក�កមពលសកមាបអ់ានមសៀេមៅមនះម�ៀងរាល់ថ្ងៃកុុំបីអាកខ់ាន ដូចមយើងពិស្បាយ 
 មនិថដលខានដូមច្ាះថដ�។ សូមអ្ិស្ឋា នរាល់មពលចាបម់្្តើមនិងមពលប ច្ាបក់ា�សិកសា។
២-  មបើសិនជាអាច មៅ�មសៀលថ្ងៃប�សុិទ្ធគួ�អានមមម�ៀនមពញមយួសបា្ត ហ៍ថតម្តង �ចួសឹមអាន  

 តាមថ្ងៃនីមយួៗមដាយម្្វើកា�េភិ្គ្ង។
៣- មពលណាអានសូមនឹកមៅដល់ (១) ចុំណងមជើងមសៀេមៅទាុំងមូល (២) ចុំណងមជើងជុំពូក  

 និង (៣)  ចុំណងមជើងកបចាុំថ្ងៃ �ចួសូមកតក់តាចមមលែើយមៅនឹងសុំណួ�កបសិនមបើមាន។  
 មៅមពលអានចប ់សូមពយាយមមឆលែើយមៅនឹងសុំណួ�មៅថ្ងៃសុកក។

៤-  សូមអានខចងចាុំមៅមុនមពលសិកសាមមម�ៀនជាម�ៀងរាល់ថ្ងៃ។ ម្្វើថបបមនះមោកអ្កនឹងអាច 
 ចាុំគម្�ីមយួខក្ុងមយួសបា្ត ហ៍។

៥-  មៅថ្ងៃប�សុិទ្ធ (ថ្ងៃមៅ�)៍ គឺជាមពលថដលមយើងពិភ្កសា ចូល�មួថចកចាយ  ពីចុំមណះដឹង ថដល  
 មយើងបានសនសេុំកបាុំមយួថ្ងៃមកមហើយ។ សូមកតច់ុំណាុំថាមៅថ្ងៃប�សុិទ្ធគឺជាមពលពិភ្កសា  
 (ភ្គមកចើនមាន�យៈ មពល ៤៥-៦០នាទី) ដូមច្ះ មពលមេោមនះមនិថមនជាមពលថដលអ្ក 
 ដឹកនាុំថ្ាកម់មម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធ  បមកងៀនថតឯងម�ើយ មហើយមពលមនាះកម៏និថមនជាមពល

 
 អ្ិបបាយថដ� ្្ទុយមៅេញិ គឺជាមពលថដល សមាជិកចូល�មួទាុំងអស់ អាចបម ច្ាញមយបល់  
 និងថចកចាយកា�យល់ដឹង តាម�យៈកា�សិកសាមៅក្ុងសបា្ត ហ៍មនាះ។ មបើម្្វើដូមច្ះមនាះមយើង  
 នឹងមានអុំណ� កពមទាុំងមានកពះព�ថនកា�យល់ដឹងអុំពីកពះបន្ទូលកទង។់ មៅមពលថដល មពល  
 មេោមចះ ថតកនលែងហួសមៅ មោកអ្កនឹងបានម�ៀនកពះគម្�ីចបទ់ាុំងមូលមដាយមនិដឹងខលែួន។

សូមកពះជាមាចា ស់កបទានកពះព�ដប៏�បិូ�ដល់បងប្ូនទាុំងអស់គ្ា!

 គណៈកម្មកា�ម�ៀបចុំមសៀេមៅមមម�ៀនថ្ងៃប�សុិទ្ធជាភ្ស្ថខ្ម�
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ព្រះបង្កើតផែនដី

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ី៩មិ្ នុា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សោកុប្បតតាិ១៖២៦-៣១,២៖១៥,៣៖១៦-១៩,
៤៖៩,សុភាសិត២២៖២។

ខចងចា៖ំ«អ្នកណាដែលសង្កតស់ង្កនិមនុស្សពកីពកសនារះស ម្ រះថាពបកតួនឹងព្រះែប៏សង្កើតខ្ួនមកដតអ្នក
ណាដែលសមត្តា ែល់មនុស្សកសំត់ទុគត៌សនារះជាអ្នកសលើកែសំកើងពទង់វញិ»(សុភាសិត១៤៖៣១)។

សតើសោកអ្នកធ្្បផ់្តិផង្ស់្វើរបស់អវីមយួឲ្យរានសោភណ័ដែរសទ?អាចថាសោកអ្នកផាតរ់ូបឬចម្និ
ម្ូប្សិសសណាមយួ។រចួសហើយសោកអ្នកកយ៏កផាទា ងំគនូំរឬម្ូបចណីំសនារះសៅឲ្យមនុស្សរា្ន កដ់ែលសោក
អ្នកពសឡាញ់។ប៉ុដនតាសតើបគុ្គលសនារះសគស្វើដបបណា?សតើគាតឬ់នាងចងប់្នកាែូសនារះសទ?សទ!អ្នកសនារះដបរ
ជាយកអាហារសនារះសៅសចាលក្នុង្ុងសំរាមសៅវញិ!ឬរា្ន កស់នារះដបរជាដហករូបសនារះសចាលសៅវញិ!សតើ
សោកអ្នកដែលធ្្បជ់បួពបទរះសរឿងសនរះផាទា ល់ដែរឬសទ?ពបសិនសបើធ្្ប់ប្នសសចក្ថីាសោកអ្នកអាចយល់
ប្នខរ្ះ្ីសសចក្ីមយួចនំនួដែលសកើតស�ើងចំសោរះព្រះ។ព្រះជារ្ាស់បសង្កើតដផនែមីកយ៉ងោ្តពបណីត។
ប៉ុដនតាសពកាយមកប្បប្នដហកពគបយ៉់ងដែលព្រះអង្គបសង្កើតមកឲ្យខូចសខទាចគាម នសល់។

ព្រះគម្រីដចងថាព្រះបសង្កើតរបស់ស្វោរស្ើ។ព្រះអង្គទតស�ើញថារបស់ពគបយ៉់ងដែលពទងប់សង្កើតមក
សុទ្ធដត«ល»្(សោកុប្បតតាិ១៖៣១)។ព្រះគម្រីកប៏្នបង្្ញសយើងឲ្យែងឹ្ែីងួហឫទយ័របស់ព្រះចំសោរះ
របស់ស្វោរស្ើដែលពទងប់្នបសង្កើតសនារះដែរ។សយើងអាចអាន្ែីងួហឫទយ័(អារមមណ៍)របស់ព្រះសៅ
ក្នុងគម្រីសោកុប្បតតាជិំ្ ូក១នងិ២។ស្លសនារះសយើងនងឹប្នយល់ថាមលូសហតុអវបី្នជាព្រះពទងរ់ានព្រះ
ហឫទយ័សោកសសពងងសម្រ៉ះសៅស្លដែលព្រះអង្គរានព្រះបនទាូលសៅកានអ់ដ័ាមនិងនាងសអវ៉បនាទា ប់្ ី្ កួ
គាតទ់ាងំ្រីនាកប់្នស្វើប្បសហើយ។

ចាបត់្ងំ្សី្លសនារះមកមនុស្សសចរះដតបនតាស្វើប្ប។្កួសគដលងរានចតិតាលន្ងិយុតតាិ្ មត៌សៅសទៀត។
្កួសគពបឆាងំទាស់នឹងព្រះ។ប៉ុដនតាព្រះពទងម់និដែលឈបព់សឡាញ់មនុស្សសោកស�ើយ។ព្រះអង្គសរៀបចំ
ដផនការសស្ង្្គ រះសយើង។ព្រះអង្គករ៏ានចំដណកឲ្យសយើងចូលរមួក្នុងការសស្ង្្គ រះមនុស្សដែរ។អោ្រ្យ!សយើង
បសពមើព្រះែល៏្ថពកដលង!

សមសរៀនទី១ ២៩មិ្ ុនា-៥កក្កដា
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ព្រះដែលបសង្កើតសយើងមក

ពគបទ់ាងំជីវតិសផ្ើមសចញ្ីព្រះ។ក្នុងសនារះជីវតិរបស់សោកអ្នកកែូ៏ចគា្ន ដែរ។សហើយជីវតិមនុស្សែថទ
សទៀតកែូ៏សចា្ន រះដែរ។ដផនែីសនរះនិងរបស់ស្វោរស្ើដែលរានសៅសលើដផនែីសនរះកស៏ផ្ើមសចញ្ីព្រះដែរ។
ព្រះគម្រីដចងថា៖«ែ្បតិគឺសដាយោរពទង់សហើយដែលសយើងរាល់គា្ន ប្នរស់កំសរ ើកសហើយរានសៅផង»
(កិច្ការ១៧៖២៨)។

សរឿងសៅក្នុងព្រះគម្រីស្ីអំ្ីជីវតិសផ្ើមស�ើងសដាយោក្យទាងំសនរះថា៖«កាលសែើមែំបូងស�ើយព្រះប្ន
បសង្កើតថផទាសម�និងដផនែី»(សោកុប្បតតាិ១៖១)។សតើព្រះស្វើសរឿងសនរះយ៉ងែូចសម្ច?ព្រះអង្គពគានដ់តរាន
ព្រះរាជបនទាូលប៉ុសណាណ រះ!ព្រះអង្គបសង្កើតជីវតិស្វោរស ើ្សដាយពគានដ់តរានបនទាូលប៉ុសណាណ រះ។ដមនសហើយ
ព្រះអង្គបសង្កើតនាងសអវ៉្ីឆ្ឹងរបស់អដ័ាម។សហើយមុនសនារះព្រះអង្គបសង្កើតសោកអដ័ាមមក្ី្ូលីែី។
ប៉ុដនតាសតើព្រះបសង្កើត្ូលីែីមក្ីណា?ព្រះបសង្កើតែីសដាយព្រះបនទាូលដែរដមនសទ?ដមនសហើយគឺព្រះអង្គរាន
ព្រះឱស្ឋ។រចួរបស់ដែលព្រះអង្គរានបនទាូលកស៏លចស�ើង្ីភា្ទសទ!ោកពសថមទិែ្ឋភា្សនរះឲ្យសចញសៅ
ក្នុងក្ីពសថមសៅសមើលពបសិនសបើអាច!

អានោចស់រឿងសៅក្នុងសោកុប្បតតាិ១៖២៦-៣១្ីការដែលព្រះបសង្កើតសោកអដ័ាមនិងនាងសអវ៉។
សតើរានសសចក្ីសំខានអ់វីដែលោចស់រឿងសនរះសដម្ងឲ្យសយើងែឹង្ីព្រះ?សហើយសតើរានសសចក្ីសំខានអ់វី
ដែលសរឿងសនរះដស្ងឲ្យសយើងែឹង្ីមនុស្សសោក?___________________________________
_____________________________________________________________________

សយើងពតរូវចំណាយស្លសៅជាមយួ្មមជាតិ។្មមជាតិអាចបសពងៀនសយើងអំ្ីព្រះជាសពចើនយ៉ង។ប៉ុដនតា
សតើសោកអ្នករានពជាបសទថាចំសណរះែឹងអំ្ីព្រះរបស់សយើងកអ៏ាចបសពងៀនសយើង្ីវ ិ្ ីដែលព្រះបសង្កើតដផន
ែីសនរះដែរ?ឧទាហរណ៍សយើងែឹងថាព្រះស្វព្រះទយ័ឲ្យអវីៗរានរសបៀបសរៀបរយនិងសណ្ាបធ់្្ន បល់្។
ែូសច្នរះសយើងអាចទុកចិតតាប្នថាសយើងនឹងអាចរកស�ើញការសរៀបចំដែលរានសណ្ាបធ់្្ន បល់្សៅក្នុង្មមជាតិ
មនិខាន។សយើងសជឿថាព្រះពសឡាញ់សពមស់ពសស់ោ្ត។ែូសច្នរះស្លដែលសយើងស�ើញអវីដែលរាន
សពមស់ពសស់ោ្តសៅសលើដផនែីដែលពទងប់សង្កើតមកសនរះសយើងមនិគួរភាញា កស់ផ្ើលសនារះសទ។

ែូសច្នរះសយើងសជឿថាព្រះពសឡាញ់មនុស្សសោក។ព្រះបសង្កើតមនុស្សសោកមកសែើម្បឲី្យពបពស័យទាក់
ទងគា្ន ។ែូសច្នរះសយើងអាចរកស�ើញឧទាហរណ៍ថនបណ្ាញទំនាកទ់ំនងសៅក្នុង្មមជាតិ។ពគបយ៉់ងដែល
ព្រះបសង្កើតសលើសោកសនរះសុទ្ធដតរានទំនាកទ់ំនងជាមយួគា្ន ។ព្រះអង្គបសង្កើតសតវមកឲ្យពតរូវគា្ន ។ព្រះអង្គ
បសង្កើតមនុស្សមកឲ្យពបពស័យទាកទ់ងជាមយួនឹងពទង់រវងគា្ន និងគា្ន ព្មទាងំសៅកាន់្ មមជាតិទាងំឡាយ
ឯសទៀត។

សយើងមនិអាចយល់្ីព្រះប្នពគបទ់ាងំអស់សទ។ប៉ុដនតាអវីៗដែលសយើងសមើលស�ើញសមលមមនឹងអាច
ជួយ��ឲ្យសយើងសញឹ្ងគិតបដនថែមសទៀត្ីសគាលបំណងរបស់ព្រះចំសោរះជីវតិ។

ដផនែីនិងរបស់ស្វោរស្ើដែលព្រះបសង្កើតមកសុទ្ធដតដស្ងឲ្យសយើងោ្គ ល់្ីព្រះ។ដមនសហើយសយើង
រស់សៅសលើដផនែីដែលសខទាចខាទា សំដាយអំស ើ្ប្ប។ប៉ុដនតាសតើការោ្គ ល់ព្រះរបស់អ្នកអាចជួយ��ឲ្យអ្នកកានដ់ត
យល់្ីជីវតិសលើដផនែីសនរះដែរឬសទ?
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ដផនែីែល៏្ឥតសខ្ារះ


សតើអ្នកធ្្បព់ប្ថា្ន ចងរ់ស់សៅក្នុងសួនសអដែនឬសទ?សយើងង្យនឹងរានអារមមណ៍ដបបសនារះណាស់។
សូមអានអំ្ីសួនសអដែន្ីព្រះគម្រី។ដមនសហើយព្រះគម្រីសរៀបរាប់្ ីសួនសអដែនខ្ីខ្ាងំណាស់។ប៉ុដនតា
ព្រះគម្រីសរៀបរាបស់ពចើនលមមសមនឹងឲ្យសយើងចងរ់ស់សៅទីសនារះ។

ព្រះជារ្ាស់រានព្រះទយ័សោមនស្សចំសោរះពគបទ់ាងំរបស់ដែលពទងប់្នបសង្កើតមក។«រចួព្រះពទង់
ទតពគប់ទាងំរបស់ដែលពទង់ប្នស្វើសនារះក៏ស�ើញថាទាងំអស់ជាការល្ពបថ្»(សោកុប្បតតាិ១៖៣១)។
កាលសែើមស�ើយដផនែីសនរះមនិពតឹមដតពសស់ោ្តសទគឺដ្មទាងំរានពបសយជនស៍ទៀតផង។ដផនែីរាន
ស្ញសៅសដាយជីវតិរស់រសវ ើកនិងសពមស់ល្សឆើត។ប៉ុដនតាព្រះកប៏្នបំស្ញដផនែីសនរះនូវរបស់ទាងំឡាយ
ណាដែលទុកសពរាបព់ទពទងជី់វតិផងដែរ។មូលសហតុសនរះសហើយប្នជាព្រះអង្គឈបស់ៅចុងថ្្ងនីមយួៗ
កាលដែលព្រះអង្គបសង្កើតដផនែីសនរះសែើម្បសីឈវងយល់្ីភា្ល្ស្វដបបយ៉ង្ីរបស់ដែលពទងប់សង្កើតមក!

សូមអានសោកុប្បតតាិជំ្ូក១។សៅក្នុងជំ្ូកសនរះព្រះគម្រីដចងពប្បស់យើងថាព្រះពទងយ់ល់ថាអវីពគប់
យ៉ងដែលពទងប់សង្កើតមកសុទ្ធដត«ល្»។សតើសោកអ្នកែឹងថាព្រះគម្រីសពបើោក្យដបបសនរះប៉ុនាម នែងសទ?
(អានសោកុប្បតតាិ១៖៤,១០,១២,១៨,២៥,និង៣១)។សតើសោកអ្នកយល់ថាការសរសសរោក្យែដែលៗ
សពចើនយ៉ងសនរះរានអតថែនយ័យ៉ងែូចសម្ច?__________________________________________
________________________________________________________________________

ព្រះគម្រីសរសសរស�ើងបនាទា ប់្ ីមនុស្សសោករានប្បសហើយ។ប៉ុដនតាសៅដតអាចបង្្ញសយើង្ីភា្
អច្ឆរយិរបស់្មមជាតិដែរ។យ៉ូប៣៨-៤១និងទំនុកតសម្កើង១៤៨គឺជាឧទាហរណ៍ដែលបង្្ញសយើង្ី
ភា្ពសស់ពតកាលថន្មមជាតិ។យ៉ងណាមញិសយើងកព៏តរូវនឹកចាដំែរថាជំ្ូកទាងំសនរះ្ំុដមនសរសសរស�ើង
អំ្ីដផនែីមុនដែលរានប្បសនារះសទ។ជំ្ូកទាងំសនរះបង្្ញសយើង្ីសពមស់្មមជាតិដែលរានសៅដផន
ែីសនរះនាស្លបច្ុប្បន្នសនរះ។

ព្រះសយសូ៊វប្នផ្ល់ជាឧទាហរណ៍ត្មរយៈ្មមជាតិដែលបង្្ញសយើង្ីសសចក្ីពសឡាញ់របស់ព្រះ
(រ៉ាថាយ៦៖២៦,២៨-៣០)។ឧទាហរណ៍្ី្មមជាតិទាងំសនរះបសពងៀនសយើងឲ្យទុកចិតតាសលើព្រះ។សហើយ
កស៏្វើឲ្យសយើងរានអារមមណ៍សស្ងើចសរសសើរផងដែរ។ចូរសបើកចិតតានិងគំនិតរបស់សោកអ្នកទទួលយកសពមស់
្មមជាតិដែលសៅ្ទ័្ធជំុវញិសោកអ្នក។ស្លសនារះសោកអ្នកនឹងប្នស�ើញថាព្រះប្នពបទានឲ្យសយើង
សពចើនប៉ុនណា។សយើងពតរូវអរព្រះគុណព្រះសរៀងរាល់ថ្្ងសពរាបរ់ាល់អំសណាយរបស់ពទងទ់ាងំប៉ុនាម នត្ម
រយៈ្មមជាតិសពរាបស់យើង។សៅស្លដែលសយើងស្វើែូសចា្ន រះសនារះសយើងនឹងចងថ់ាវ យចិតតាសយើងសៅឯពទង។់
សហើយសយើងនឹងចងប់សពមើពទងជ់ានិរនតារតសៅ។

ក្នុងនាមជាអ្នកសសសវនសែយអាតស់វនទីសទាសយើងសជឿថាព្រះជាអ្នកបសង្កើតសយើងសហើយសស្ង្្គ រះសយើង។
សយើងរងច់ាអំាណាចពករបស់ពទង។់ខណៈដែលសយើងកំ្ុងរងច់ាំសយើងពតរូវយល់ចំណុចខ្រះ្ីសពមស់
សសចក្ីអំណរនិងសសចក្ីល្ៗដែលសយើងសមើលស�ើញ។សពមស់ទាងំសនរះបង្្ញសយើងថាដផនែីរបស់សយើង
រានសពមស់ពសស់ោ្តណាស់មុនស្លរានប្ប។សពមស់ដែលសយើងស�ើញគឺជាសសចក្ីសនយាថាព្រះ
នឹងស្វើឲ្យដផនែីសនរះពសស់ល្ស�ើងវញិ។

សតើសោកអ្នកចូលចិតតាអវីជាងសគសៅក្នុង្មមជាតិ?សតើសពមស់សៅក្នុង្មមជាតិបង្្ញសយើង្ីព្រះជារ្ាស់
យ៉ងែូចសម្ចខ្រះ?

ថ្្ងចន័ទា ១កក្កដា
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អ្នកពគងដផនែី


សតើព្រះគម្រីពប្បស់យើងយ៉ងែូចសម្ចខ្រះអំ្ ីសួនសអដែននិងដផនែីសនរះបនាទា ប់្ ីព្រះអង្គប្នបសង្កើតមក?
ព្រះគម្រីដចងថាព្រះប្នបំស្ញសួនសអដែននិងដផនែីសនរះសដាយភាវៈរស់។ព្រះអង្គបំស្ញសតវរាន
ជីវតិោ្តៗជាសពចើនសែើម្បសី្វើឲ្យមនុស្សសោកសបបាយចិតតា។

ព្រះកប៏្នពបទានកិច្ការ្ិសសសមយួសៅែល់បុរសនិង្សតាីែំបូងដែរ។សហើយកិច្ការសនរះកស៏ពរាប់
្ូជមនុស្សសោកទាងំអស់ដែរ។ព្រះជារ្ាស់ត្ងំឲ្យអដ័ាមនិងសអវ៉ពគបព់គងសលើអវីៗពគបយ៉់ងសលើដផន
ែីសនរះ។

ទីមយួព្រះផ្ល់ការង្រឲ្យអដ័ាមដាកស់ ម្ រះសតវនិងបក្សទីាងំអស់(សោកុប្បតតាិ២៖១៩)។បនាទា បម់ក
ព្រះឲ្យការង្រមយួមុខសទៀតែល់អដ័ាម។ការង្រសនារះគឺជាអំសណាយសហើយកជ៏ាព្រះ្រមក្ីព្រះផាទា ល់។
«ពទង់ពបទាន្ រែល់សគសហើយរានព្រះបនទាូលថាចូរបសង្កើតកូនឲ្យចំសរ ើនជាសពចើនស�ើងឲ្យរានស្ញោស
សលើដផនែីចុរះពតរូវប្ង្្ក បដផនែីសហើយរានអំណាចសលើពតីសមុពទសតវសហើរសលើអាកាសនិងជីវតិផងទាងំ
ឡាយដែលកំសរ ើកសៅដផនែីផង»(សោកុប្បតតាិ១៖២៨)។

សូមអានសោកុប្បតតាិ១៖២៨និងសោកុប្បតតាិ២៖១៥។សតើខទាងំ២សនរះរានសសចក្ីអវីែូចគា្ន ខ្រះ?
សតើព្រះផ្ល់ការង្រអវីែល់មនុស្សសោក?ចូរសរសសរភារកិច្ការង្ររបស់សោកអដ័ាមនិងនាងសអវ៉ខាង
សពកាមសនរះឲ្យប្នមយួឬ្ីរពបសយគ។

គួរឲ្យោ្យដែរពគីោទា ន្ីអតីតកាលជាសពចើនប្នយកសោកុប្បតតាិ១៖២៨សៅសពបើក្នុងផ្ូវខុស។
សគសពបើខសនរះទុកជាសលសសែើម្បយីកអវីដែលសគចងប់្ន្ីដផនែីសនរះ។អ្នកទាងំសនារះខ្រះមនិខវល់សទារះសបើសគ
បំផ្ាញដផនែីក្ី។្ួកសគខវល់ដត្ីចងរ់ានចងប់្ន។្ិតសហើយដែលថាព្រះបសង្កើតដផនែីមកសពរាប់
មនុស្ស។ប៉ុដនតា«ព្រះសយហូវ៉ែ៏ជាព្រះពទង់យកអដ័ាមសៅដាក់សៅក្នុងសួនចបារសអដែនឲ្យគាត់ស្វើការសហើយ
ដ្រកសា»(សោកុប្បតតាិ២៖១៥)។

ព្រះត្ងំឲ្យសយើងស្វើជាអ្នកពគបព់គងសលើអវីៗស្វោរស ើ្ដែលព្រះអង្គបសង្កើតមក។សតើសោកអ្នកនឹក
ស�ើញអវីមុនសគសៅស្លរាននរណារា្ន កសួ់រសោកអ្នកថា«សតើអ្នកពគបព់គងល្ស្វើអវីខ្រះ?»ភាគសពចើនសយើង
ចបាស់ជានឹកសៅែល់លុយកាក។់ប៉ុដនតាជាអ្នកែឹកនាលំ្្ុំដមនទាកទិ់នដតសៅនឹងសរឿងលុយកាកស់នារះសទ។
សតើព្រះផ្ល់បទបញ្្អវីមុនសគសពរាបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកពគបព់គង?គឺព្រះអង្គបង្្គ បឲ់្យសយើងដ្រកសាដផន
ែីព្មទាងំរបស់ស្វដបបយ៉ងដែលព្រះអង្គបសង្កើតមក។ក្នុងសនារះព្រះអង្គកសំ៏សៅតសៅែល់កូនសៅ្ូជ
្ង្សរបស់អដ័ាមនិងនាងសអវ៉តសៅសទៀតដែរ។ដផនការែំបូងរបស់ព្រះសពរាបដ់ផនែីសនរះគឺព្រះអង្គចង់
បំស្ញសដាយភា្រស់រសវ ើកសពមស់ពតកាលព្មទាងំសសចក្ីល្ៗជាសពចើនសទៀតសពរាបម់នុស្សសោក។
អដ័ាមនិងនាងសអវ៉រានតួនាទី្ំស្ងណាស់ក្នុងការដ្រកសាអវីៗពគបយ៉់ងសនារះដែរ។

ដផនែីជារបស់ព្រះ(ទំនុកតសម្កើង២៤៖១)។ព្រះអង្គសៅដតបនតាសូមឲ្យសយើងដ្រកសាអវីៗពគបយ៉់ងដែល
ពទងប់្នពបទានែល់សយើង។ប៉ុដនតាសយើងរស់សៅក្នុងសោកមយួដែលរងការខូចខាតសដាយអំស ើ្ប្ប។ែូសច្នរះ
តពមរូវការឲ្យសយើងស្វើជាអ្នកពគបព់គងល្រតឹដតសំខានជ់ាងមុនសៅសទៀត។
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ដផនែីដែលសខទាចខាទា ំ

សតើអវីមយួដែលព្រះពបទានឲ្យដតអដ័ាមនិងនាងសអវ៉ប៉ុដនតាអវីសផ្សងៗសទៀតមនិទទួលប្ន?គឺព្រះប្ន
ពបទានសសរភីា្ឲ្យមនុស្សស្វើការសសពមចចិតតាសដាយខ្ួនឯង។ប៉ុដនតាឯរុក្ខជាតិសតវនិងសែើមសឈើវញិមនិ
អាចសសពមចចិតតាប្នែូចមនុស្សសោកស�ើយ។ព្រះជារ្ាស់ពទងស់ឈវងយល់ថាសសរភីា្ក្នុងការសពជើស
សរ ើសរានោរៈសំខានណ់ាស់។មូលសហតុសនរះសហើយប្នជាព្រះអង្គអនុញ្ញា តឲ្យមនុស្សរានសិទ្ធិក្នុង
ការសសពមចចិតតាមនិោ្បប់ង្្គ បត់្មពទង។់ព្រះជារ្ាស់ពទងព់ប្ុយខ្ាងំណាស់ស្លដែលព្រះអង្គផ្ល់
សិទ្ធិឲ្យសយើងសពជើសសរ ើសសដាយខ្ួនឯង។ប៉ុដនតាព្រះអង្គចងឲ់្យមនុស្សោ្បប់ង្្គ បត់្មពទងស់ដាយឯកឯង
្ំុចាំប្ចរ់ានការបង្ខំស�ើយ។សបើព្រះអង្គបង្ខំសនារះស ម្ រះថាសយើងនឹងបសពមើពទងស់ដាយការភយ័ខ្ាច្ំុ
ដមនសដាយចិតតាពសឡាញ់សទ។

ព្រះជារ្ាស់កប៏សង្កើតសទវត្មកសហើយផ្ល់ឲ្យរានសិទ្ធិសសរភីា្ក្នុងការសពជើសសរ ើសយកផ្ូវពតរូវឬខុស
ដែរ។សទវត្មយួរូបប្នសសពមចចិតតាស្វើសរឿងដែលមនិពតឹមពតរូវ។សទវត្សនារះរានស ម្ រះថាលុយសីុហវ័រ។
បនាទា ប់្ ីលុយសីុហវ័រស្វើប្បមកស ម្ រះវកព៏តរូវប្ូរសៅជាោត្ងំវញិ។ស ម្ រះសនរះបញ្្កថ់ាោត្ងំគឺជា
សពតរូវរបស់ព្រះ។ោត្ងំចងប់ំផ្ាញរបស់ល្ៗដែលព្រះបសង្កើតមកសលើដផនែីសយើងសនរះ។ែូសច្នរះោត្ងំ
កស៏ពបើសតវ្ស់ឲ្យមកសប្កនាងសអវ៉។ោត្ងំនាឲំ្យនាងសអវ៉រានមនទាិលចំសោរះបនទាូលរបស់ព្រះជារ្ាស់
និងអំសណាយទានដែលព្រះអង្គពបទានឲ្យ។ោត្ងំបណ្ាលឲ្យសអវ៉យល់ថាអវីៗដែលពទងព់បទានឲ្យ
សនារះមនិទានព់គបព់គាននឹ់ងអាចស្វើឲ្យមនុស្សសោករានសសចក្ីសបបាយរកីរាយសនារះសទ(សោកុប្បតតាិ
៣៖១-៥)។សតើល្បចិកល្ំជាងសគរបស់ោត្ងំជាអវី?គឺវនាឲំ្យមនុស្សរានចិតតាសោភចងប់្នសលើស
្ីអវីដែលព្រះពបទានឲ្យ។ោត្ងំកប៏្ននាឲំ្យអដ័ាមនិងសអវ៉រានមនទាិលដលងសជឿថាព្រះពទងល់្ដែរ។
អាពកក់ជាងសនរះសៅសទៀតសនារះោត្ងំនាឲំ្យមនុស្សទុកចិតតាសលើខ្ួនសគជាជាងសលើព្រះ។

អដ័ាមនិងសអវ៉ប្នសសពមចចិតតាស្វើប្ប។ជសពមើសសនារះប្នបង្ខូចទំនាកទ់ំនងរបស់្ួកគាតជ់ាមយួ
នឹងព្រះ(សោកុប្បតតាិ៣៖៨-១០)។ស្លសនារះអដ័ាមនិងសអវ៉កែ៏ឹងថាខ្ួន្ួកសគអាពកាត។្ួកគាតរ់ាន
ការភយ័ខ្ាចព្មទាងំខាម សសអៀន។ចំណងអាោហ៍្ិោហ៍របស់្ួកគាតក់រ៏ងការខូចខាតជាសពចើនដែរ។
ទំនាកទ់ំនងរបស់្ួកគាតស់ៅនឹងអវីៗសផ្សងសទៀតសលើដផនែីសនរះកខូ៏ចខាតយ៉ងអាពកកណ់ាស់ដែរ។

សូមអានសោកុប្បតតាិ៣៖១៦-១៩រចួសឆ្ើយនឹងសំណួរ។សតើទំនាកទ់ំនងរបស់មនុស្សសោកសៅនឹង
្មមជាតិផ្ាស់ប្ូរែូចសម្ចខ្រះបនាទា ប់្ ីរានប្បសហើយ?

អំស ើ្ប្បផ្ាស់ប្ូរពគបយ៉់ង។ជីវតិកានដ់តលំប្ករស់សៅសពរាបអ់ដ័ាមសអវ៉និងភាវៈរស់ទាងំអមបាល
រ៉ានសៅសលើដផនែី។អំស ើ្ប្ប្ិតជារានដមន។ប្បស្វើឲ្យខូចខាត។ប្ប្ពង្តស់យើង្ីព្រះ។វបំដបក
បំប្កព់ករុមពគរួោរសយើង។សហើយកស៏្វើឲ្យសយើង្ិប្ករស់សៅសលើដផនែីសនរះ។រាល់បញ្្សៅក្នុងជីវតិក៏ែូច
ជាសៅសលើសោកសនរះបង្្ញថាអំស ើ្ប្បអាពកកខ្់ាងំណាស់។

ប៉ុដនតាព្រះបសង្កើតដផនែីមកសែើម្បឲី្យរានសពមស់ពសស់ោ្ត។សៅក្នុងសោកុប្បតតាិ៣ព្រះសនយាថានឹង
បំផ្ាស់ជីវតិសយើងនិងដផនែីឲ្យពត�បស់ៅជា្មីវញិ។ពសបស្លដែលសយើងរងច់ាឲំ្យការសនារះមកែល់
ព្រះតពមរូវឲ្យសយើងស្វើការមយួ។ព្រះអង្គឲ្យសយើងស្វើត្មដផនការែំបូងរបស់ព្រះអង្គសពរាបដ់ផនែីសនរះ។



6ថ្្ងព្ហស្បតិ៍ ៤កក្កដា

ពគរួោរមនុស្សជាតិ


អដ័ាមនិងសអវ៉សសពមចចិតតាស្វើប្ប។សពកាយសនារះមនិយូរប៉ុនាម នប្បកច៏ាបស់ផ្ើមបង្ខូចអវីៗសៅសលើដផន
ែីត្មដបបមយួ្មីសហើយយ៉ងអាពកក។់កាអុីនសកើតចិតតាពចដណននឹងសអបិលដែលជាប្ូនពបរុសខ្ួន។ចិតតា
របស់កាអុីនសោរស្ញសដាយកំហឹងនិងសម្បស់ៅសលើប្ូនពបរុសរបស់ខ្ួន។ែូសច្នរះកាអុីនកស៏រ្ាបប់្ូនពបរុស
ខ្ួនសៅ។សពកាយមកព្រះរានបនទាូលសួរកាអុីនថា៖«សអបិលប្ូនឯងសៅឯណា»(សោកុប្បតតាិ៤៖៩)។
កាអុីនតបថា«ទូលបង្គំមនិែឹងសទសតើទូលបង្គំជាអ្នកដ្រកសាប្ូនឬអី?»(សោកុប្បតតាិ៤៖៩)។សំណួររបស់
ព្រះជារ្ាស់បង្្ញ្ីចសម្ើយដែលព្រះអង្គពទងច់ងប់្ន។«ដមនសហើយកាអុីនឯងរានតួនាទីសមើលដ្ប្ូន
ឯងដមន»។

សូមអានសុភាសិត២២៖២។សតើខែោ៏មញញា សនរះបសពងៀនសយើងអំ្ីអវី?សតើខសនរះរានពប្បស់យើងអវី
ខ្រះសទៀតអំ្ីទំនាកទ់ំនងរបស់សយើងជាមយួមនុស្សសោកែថទសទៀត?

ព្រះជារ្ាស់បសង្កើតរាល់មនុស្សដែលសយើងជួប។ព្រះបសង្កើតមនុស្សមកឲ្យរានសណា្ឋ នែូចព្រះអង្គ
សហើយឲ្យរានលក្ខណៈែូចជាអង្គពទងជ់ាសពចើនចំដណក។មនុស្សរា្ន ក់ៗ រានទំនាកទ់ំនងជាមយួមនុស្ស
ែថទសទៀត។សយើងរា្ន ក់ៗ សុទ្ធដតជាដផ្នកមយួថនពគរួោរមនុស្សជាតិ។ដមនសហើយពគរួោរសនរះពតរូវសខទាចខាទា ំ
សហើយរងការឈចឺាបស់ពចើនដបបសពចើនយ៉ង។ប៉ុដនតា«សយើងរា្ន ក់ៗ សុទ្ធដតរានទំនាកទ់ំនងនឹងគា្ន សៅវញិ
សៅមក។សយើងសុទ្ធដតជាចំដណកមយួថនពគរួោរមនុស្សសោក។សសចក្ីអាពកកដ់ែលសកើតស�ើងចំសោរះ
ដផ្នកណាមយួថនពគរួោរមនុស្សសោកសនរះនឹងនាកំារឈចឺាបម់កែល់សយើងពគបគ់ា្ន »ែកពសង់្ ីThe
MinistryofHealing,page345,របស់អ្នកពសីដអល្ិនជីថវត៉។៍ចបាស់ណាស់សយើងរា្ន ក់ៗ សុទ្ធដតជាប់
ទាក់ទងនឹងគា្ន ។សដាយសពោរះតំណសនរះសហើយប្នជាព្រះចងឲ់្យសយើងដ្រកសាគា្ន សៅវញិសៅមករមួទាងំ
អវីៗពគបយ៉់ងដែលពទងប់្នពបទានមកឲ្យសយើង(សូមអានរ៉ាថាយ២២៖៣៧-៣៩)។

ព្រះគម្រីបសពងៀនសយើងម្ងសហើយម្ងសទៀតថាព្រះជាអ្នកបសង្កើតសយើង។សហើយសនរះជាមូលសហតុមយួ
ដែលព្រះបង្្គ បឲ់្យសយើងរកសាថ្្ងបរសុិទ្ធឲ្យប្នបរសុិទ្ធ(និក្ខមនំ២០៖១១)។សហើយកជ៏ាមូលសហតុដែល
សយើងពតរូវថាវ យបង្គំព្រះសៅពគាចុងសពកាយដែរ(វវិរណៈ១៤៖៧)។សហើយកជ៏ាមូលសហតុដែលសយើងពតរូវ
ដ្រកសាមនុស្សសោកែថទសទៀតនិងអ្នកពកីពកផងដែរ។

ព្រះជាអ្នកបសង្កើតសយើងសសចក្ីសនរះផសារភ្ាបម់នុស្សសោកសៅវញិសៅមក។«អ្នកណាដែលសង្កត់
សង្កិនមនុស្សពកីពកសនារះស ម្ រះថាពបកួតនឹងព្រះសែើម្បីបសង្កើតខ្ួនមកដតអ្នកណាដែលសមត្តា ែល់មនុស្ស
កំសត់ទុគត៌សនារះជាអ្នកសលើកែំសកើងពទង់វញិ»(សុភាសិត១៤៖៣១)។ខសនរះប្នបញ្្កយ៉់ងចបាស់។
សយើងរា្ន ក់ៗ សុទ្ធដតរានទំនាកទ់ំនងយ៉ងជិតស្និទ្ធនឹងគា្ន ។

ព្រះជាអ្នកបសង្កើតសយើងមក។មូលសហតុសនរះសហើយប្នជាព្រះអង្គឲ្យសយើងថាវ យចិតតានិងជីវតិសៅឯពទង។់
ព្រះអង្គកត៏ពមរូវឲ្យសយើងថាវ យបង្គំពទង់បសពមើការថាវ យព្រះអង្គសហើយដ្រកសាមនុស្សែថទសទៀត។ជួនកាល
សយើង្ិប្កពសឡាញ់មនុស្សខ្រះ។ប៉ុដនតាសទារះជាយ៉ងសនារះក្ីកភ៏ារកិច្របស់សយើងសៅដត«ជាអ្នកដ្រកសា
បងប្ូន»ែដែលដែរ(សោកុប្បតតាិ៤៖៩)។
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ការសិកសាបដនថែម៖

«‘ព្រះពទង់ជាសសចកតាីពសឡាញ់’[យ៉ូហានទី១៤៖៨]...ព្រះហឫទយ័របស់ព្រះរានស្ញសៅសដាយ
សសចក្ីពសឡាញ់។ឯបញញាតតាិរបស់ពទងក់យ៉៏ងសនារះដែរ។គឺរសបៀបសនារះត្ងំដត្ីសែើមសរៀងមក។សហើយ
កនឹ៏ងសៅដតរសបៀបសនរះជាែរាបតសៅដែរ។‘ែ្បតិព្រះែ៏ជា្ ំសហើយខ្ស់បំផុតជាព្រះែ៏គង់សៅអស់កល្ប
ជានិច្ដែលព្រះនាមពទង់ជានាមបរសុិទ្ធពទង់រានព្រះបនទាូលែូសច្នរះថាអញសៅឯោថែ នែ៏ខ្ស់សហើយ
បរសុិទ្ធ‘»[សអោយ៥៧៖១៥]។‘ែំសណើ ររបស់ពទង់រានត្ងំ្ ីបុរាណមក‘[ហាប្គុក៣៖៦]។‘ពទង់
មនិសចរះដពបពបរួល‘[យ៉កុប១៖១៧]។

«អវីពគបយ៉់ងដែលព្រះបសង្កើតមកដស្ងឲ្យសយើងស�ើញ្ីសសចក្ីពសឡាញ់របស់ព្រះ។ព្រះសចោ្របស់
ព្រះចាកប់ង្ុរព្រះ្រមកសលើអវីៗពគបយ៉់ងដែលពទងប់សង្កើតមក»ែកពសង់្ ីសសៀវសៅPatrachsand
Prophets,page33,របស់អ្នកពសីដអល្ិនជីថវត៉។៍

«សតើនឹងរានសរឿងអវីសកើតស�ើងពបសិនសបើមនុស្សសោកនឹងបំស្ញភារកិច្ជាអ្នកពគបព់គងសោម រះពតង់
សលើអំសណាយរបស់ព្រះ?គឺតសៅសនរះជាលទ្ធផល។នឹងដលងរានអ្នកសពសកឃ្្នដលងរានអ្នកពកឬ
ខវរះខាតដលងរានអ្នកអាពកាតសដាយខវរះសសម្ៀកបំោកស់ទៀត។សតើអវីជាកត្តា បណ្ាលឲ្យរានការទាងំអស់
សនរះ?គឺបណ្ាលមក្ីភា្អាត្ម និយមដែលរានសៅក្នុងចិតតាមនុស្ស....ព្រះបសង្កើតមនុស្សមកឲ្យស្វើជាអ្នក
ពគបព់គងថាវ យពទង។់ែូសច្នរះសយើងមនិពតរូវបសនាទា សព្រះសៅស្លរានការឈចឺាប់រងទុក្ខនិងសពសកឃ្្ន
ដែលសយើងស�ើញសៅក្នុងជីវតិសនារះសទ»។ែកពសង់្ ីសសៀវសៅWelfareMinistry,page16,របស់
អ្នកពសីដអល្ិនជីថវត៉។៍

សំណួរ្ិភាកសា៖
១)សូមពកស�កសមើលអតថែបទែកពសងទី់្ីររបស់អ្នកពសីដអល្ិនជីថវត៉ម៍្ងសទៀត។សតើអ្នកពសីរានពបោសន៍
យ៉ងែូចសម្ច?សតើអ្នកពសីថាកត្តា អវីដែលបណ្ាលឲ្យមនុស្សពកីពក?សតើចសម្ើយសៅនឹងសំណួរសនរះផ្ល់
ជាមូលសហតុថាសហតុអវីប្នជាការស្វើជាអ្នកពគបព់គងអំសណាយទានល្របស់ព្រះរានោរៈសំខានខ្់ាងំដែរ
ឬសទ?

២)ស្លសវោកន្ងហួសរាបោ់នឆ់ា្ន មំកសហើយចាបត់្ងំ្ីអដ័ាមនិងសអវ៉ស្វើប្ប។សតើសយើងសៅអាចសមើល
ស�ើញសសចក្ីពសឡាញ់របស់ព្រះសៅក្នុង្មមជាតិដែរសទមកទល់ស្លសនរះ?ពបសិនសបើអាចសតើសយើងសមើល
ស�ើញត្មសណា្ឋ នដបបណាខ្រះ?ក្នុងនាមជាសសសវនសែយអាតស់វនទីសទាសយើងសជឿថាព្រះជាអ្នកបសង្កើត
ដផនែីនិង្មមជាតិទាងំអស់។សតើសយើងអាចស្វើអវីប្នខ្រះសែើម្បជីួយ��អ្នកែថទឲ្យស�ើញសសចក្ីពសឡាញ់
របស់ព្រះសៅក្នុង្មមជាតិដែរ?

៣)សតើការស្វើជាអ្នកពគបព់គងអំសណាយទានល្របស់ព្រះជារ្ាស់រានអតថែនយ័ដបបណាសពរាបអ់្នក?សតើ
សមសរៀនសប្្ហ៍សនរះប្នផ្ល់គនំិត្មីៗសពរាបអ់្នកទាកទ់ិនសៅនឹងការស្វើជាអ្នកពគបព់គងល្ែូចសម្ចខ្រះ?

៤)ចុរះសបើមនុស្សពគបគ់ា្ន ដែលសយើងជួបោកោ្់កដែលសរសសរថា៖«ព្រះបសង្កើតខញាុ ំសហើយពសឡាញ់ខញាុ ំ»
សតើោ្កសញ្ញា សនារះផ្ាស់ប្ូរអាកប្បកិរយិសយើងចំសោរះអ្នកែថទដបបណាខ្រះ?សតើោ្កសញ្ញា សនារះអាចជួយ��
សយើងឲ្យបង្្ញក្ីពសឡាញ់សៅកានអ់្នកែថទសទៀតដែរឬសទ?
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ផែនការរបសព់្រះផែលចង់ឲ្យជីវិតពបសសើរស�ើង

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ៦ីកក្កដា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖នកិ្ខមនំ៣៖៧,២០៖១-១៧,២៣៖៩សចាទយិកថា
១៤៖២២-២៩សលវវីនិយ័២៥៖៨-២៣។

ខចងចា៖ំ«មនិព្រូវសងសឹកឬចងគនំុំគំុគនួនឹង្ កួកូនសៅរបស់សាសន៍ឯងស�ើយគឺព្រូវឲ្យពសឡាញ់អ្នក
ជិ្ ខាងដូចខ្ួនឯងវញិអញសនរះជាព្រះសយហូវ៉ា »(សលវវីនិយ័១៩៖១៨)។

 ព្រះត្ងរានមនុស្សសៅសលើតែនដីសនរះពសឡាញ់និងសាដា បប់ង្គា បព់ទងជ់ានិច្ច។អ្នកទាងំសោរះសដើរ
ជាមយួនឹងព្រះតាមលក្ខណៈ្សិសស។ព្រះគម្រីប្នតចង្មីនុស្សពបសេទសោរះមយួចនំនួ។ឧទាហរណ៍ដូច
សោកសអណុកសោកណូសអសោកអព័ប្ហាំអុសីាក់នងិសោកយ៉ា កុបជាសដើម។ព្រះជារា្ច ស់ែសារភ្ជា ប់
ទោំកទ់នំងជាមយួបគុគាលទាងំសោរះសហើយពបទាន្រ្កួសគ។តាមរយៈសាចស់រឿងរបស់្កួគា្់សយើងស�ើញ
ថាព្រះជារា្ច ស់ចងស់ាដា រទំោកទំ់នងសខទេចខាទេ ជំាមយួមនុស្សស�ើងវញិខ្ាងំណាស់។ប៉ាុតនតាព្រះជារា្ច ស់ចងប់្ន
ភ្្ជិ្ ស្និទ្ធជាមយួមនុស្សជាសពចើនសទៀ្សលើស្បុីគគាលទាងំអមបាលរា៉ា នតដលសយើងប្នអានសៅក្នុងព្រះ
គម្រី។ព្រះចងែ់សារភ្ជា បជ់ាមយួមនុស្សពគបរ់ូប។តែនការធំមយួរបស់ព្រះគឺពទងច់ងស់ាដា រទោំកទ់នំងតដល
ខូចបងជ់ាមយួមនុស្សសោកស�ើងវញិ។ស ើ្តែនការធំរបស់ព្រះសពរាបស់ស្ង្គា រះសយើងរានអ្ីសែ្សងសទៀ្?គឺ
ព្រះពទង់ចងឲ់្យរា្សតារបស់ពទងែ់សាយ្រដល់អ្នកដថទសទៀ្។ព្រះករ៏ានបនទេូលដូសច្នរះនងឹសោកអព័ប្ហាតំដរ
(សោកុប្ប្តាិ១២៖២,៣)។

 ព្រះជារា្ច ស់សរ ើសតាងំរា្សតាអុីពសាតអលទុកសពរាបែ់សាយព្រះ្រដល់មនុស្សពគបគ់ា្ន សលើសោក។
ព្រះសយសូ៊វដជ៏ាព្រះអងគាសស្ង្គា រះប្នពបសូ្សៅក្នុងសាសនអីុ៍ពសាតអល។ព្រះជារា្ច ស់ពបគល់ពកឹ្្យវនិយ័
្សិសសបុណ្យសាសោនងិទសំនៀមទរ្ាបស់ែ្សងៗ។ជីវភ្្តបបសនរះជយួ��ឲ្យរា្សតាអុីពសាតអលសសាម រះសម័ពគ
ជាមយួនឹងព្រះ។សហើយព្រះកព៏បទាន្រដល់្កួសគសហើយ្ួកសគកព៏បទាន្រដល់មនុស្សឯសទៀ្។រសបៀប
ដតដលសនរះកស៏ៅត្្ិ្សពរាបស់មយ័បច្ចុប្បន្នសនរះតដរ។សៅស្លព្រះពបទាន្រដល់សយើងសយើងអាចតចក
រតំលកព្រះ្រទាងំសោរះដល់មនុស្សដថទសទៀ្តដរ។
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ព្រះតដលឮការដសង្ហោ យសៅរបស់សយើង

 «រចួព្រះសយហូវ៉ា ពទង់រានព្រះបនទេូលថាអញប្នស�ើញសសចកតាីសវទោរបស់រា្សតាអញតដលសៅ
ពសរុកសអសីុ្ទេសហើយក៏ប្នឮពាក្យសគអំពាវោវសដាយសពពារះ្ ួកអ្នកតដលសង្ក្ស់ង្កិនតដរ្ីសពពារះអញ
សាគា ល់សសចកតាីទុក្ខព្រួយរបស់សគ»(និក្ខមនំ៣៖៧)។

 ការរងច់ារំយៈស្ល៤០០ឆ្្ន ំ្ ិ្ជាយូរខ្ាងំណាស់!ជា្ិសសសស្លតដលសយើងជាទាសករ
របស់សគសទៀ្ែងសោរះ។ព្រះសនយាថានឹងរសំដារះរា្សតារបស់ព្រះអងគា្ីទាសភ្្ក្នុងពបសទសសអសីុ្ទេ។មយួ
ឆ្្ន សំហើយមយួឆ្្ន សំទៀ្សចរះត្កន្ងហួសសៅត្គាម នស�ើញអ្ីសកើ្ស�ើងសសារះ។សាសនស៍អសីុ្ទេបង្ខំឲ្យរា្សតា
របស់ព្រះសាងសងសំ់ណងស់ែ្សងៗ។សហើយកប៏ង្ខំ្ួកសគឲ្យសធ្ើការសដើម្បឲី្យ្ួកសគក្ាយជាអ្នករានពទ្្យ
សម្ប្តាិហូរសហៀរតដរ។អស់ស្លជាយូរព្រះពទងម់និប្នសធ្ើអ្ីសសារះសដើម្បជីួយ��រា្សតារបស់ព្រះអងគា។

 រចួករ៏ានសរឿងអសា្ច រ្យមយួសកើ្ស�ើង។ព្រះកប៏ង្ហោ ញអងគាពទងឲ់្យសោកម៉ាូសសស�ើញសៅនឹងគុម្
បោ្។សៅសវោសោរះម៉ាូសសគឺជាអ្នកឃ្្លសចៀម។សហើយមុនសោរះគឺគា្ប់្នរ្ស់ចញ្ីពបសទសសអសីុ្ទេ
មក។ស្លសនរះព្រះជារា្ច ស់ែដាល់កិច្ចការមយួឲ្យសោកសធ្ើ។ព្រះបង្គា បឲ់្យសោកម៉ាូសសព្�បស់ៅពបសទស
សអសីុ្ទេវញិ។ព្រះចងឲ់្យសោកសែញើសារមយួដល់រា្សតារបស់ពទង។់ព្រះអងគាឮសតពមកដសង្ហោ យសៅរបស់
្ួកសគ។ព្រះអងគាទ្ស�ើញទុក្ខលំប្ករបស់្ួកសគ។ព្រះអងគាយកព្រះទយ័ទុកដាកច់ំសពារះ្ួកសគ។ស្ល
សនរះព្រះអងគានឹងបង្ហោ ញឲ្យសគដឹងថាព្រះអងគាយកព្រះទយ័ទុកដាកនឹ់ងសគរាល់គា្ន ប៉ាុនណា។ព្រះអងគានឹងសធ្ើ
ការខ្រះតដលនឹងតកតពបជីវ ិ្ ្ួកសគយ៉ា ងធំសធង។

 ខគម្រីនិក្ខមនំ៣៖១៦,១៧បរយិយអំ្ីតែនការរបស់ព្រះសដើម្បរីសំដារះរា្សតារបស់ពទង។់ស ើ្
ព្រះបង្គា បឲ់្យសោកម៉ាូសសនិយយយ៉ា ងដូចសមដាចសៅកានអ់្នកដឹកោសំាសនអ៍ុីពសាតអល?ស ើ្សោកអ្នកគិ្
ថាមូលសហ្ុអ្ីប្នជាព្រះែដាល់សារ្ិសសសសនរះសៅកានរ់ា្សតារបស់ពទង?់

 ព្រះជារា្ច ស់ពប្បរ់ា្សតាពទងអ់ំ្ីទឹកដីសនយា។ព្រះអងគានឹងោំ្ ួកសគសចញ្ីពសរុកសអសីុ្ទេសៅ
សៅសលើទឹកដីសោរះ។ព្រះអងគាកប៏្នពប្បរ់ា្សតាទាងំសោរះតដរថា្ួកសគនឹងមនិពកស�ើយស្លចាកសចញ្ី
ទឹកដីពសរុកសអសីុ្ទេសៅ។រា្សតារបស់ព្រះប្នខំសធ្ើការសដើម្បឲី្យសាសនស៍អសីុ្ទេក្ាយជាអ្នករានរាបរ់យឆ្្ន ំ
មកសហើយ។ឯសាសនស៍អសីុ្ទេ្ំុប្នែដាល់អ្ីជាសំណងដល់ការខិ្ខំសធ្ើការដលំ៏ប្កលំបិនរបស់្ួកសគ
សោរះសទ។ព្រះប្នពប្បស់ៅសោកម៉ាូសសថា្ួកសាសនស៍អសីុ្ទេសគនឹងឲ្យអំសណាយដល់រា្សតាអុីពសាតអល
សៅស្លតដល្ួកសគចាកសចញ្ីពសរុកសអសីុ្ទេសៅ។ព្រះពប្បស់ៅសោកម៉ាូសសថា«អញនឹងសធ្ើឲ្យជនជា្ិ
ប្នពបកបសដាយគុណថន្ ួកសាសន៍សអសីុ្ទេសហើយកាលណាសចញសៅសោរះឯងរាល់គា្ន នឹងមនិសៅសដាយ
ថដទសទស�ើយ»(និក្ខមនំ៣៖២១)។

 រា្សតារបស់ព្រះសធ្ើជាទាសកររបស់សគអស់រយៈកាលជាយូរលង។់ស្លសនរះព្រះជារា្ច ស់នឹង
តកតពបសសចកដាីសនរះ។ព្រះអងគាពប្ប់្ ីគសពរាង្ិសសសរបស់ពទងស់ពរាបរ់ា្សតាពទងឲ់្យសោកម៉ាូសសដឹង។ព្រះ
ចងឲ់្យរា្សតារបស់ព្រះអងគារស់សៅតាមតបបមយួសែ្សង្ីរសបៀបតដល្ួកសគរស់សៅក្នុងពសរុកសអសីុ្ទេ។ព្រះ
អងគានឹងជួយ��ដល់្ួកសគក្នុងការសែដាើមជីវ ិ្ ្មីមយួសនរះ។សហើយជីវ ិ្ ្ួកសគនឹងក្ាយជាគំរូសពរាបម់នុស្សពគប់
គា្ន តដលសៅជិ្ខាង្ួកសគពតាបត់ាម។ស្លសោរះសាសនដ៍ថទសទៀ្នឹងចាបស់ែដាើមរស់សៅតាមតបបសាសន៍
អុីពសាតអលតដរមនិខាន។ព្រះនឹងពបទាន្រដល់រា្សតាអុីពសាតអលក្នុងកាលតដលសគរស់សៅជីវ ិ្ តបប្មី
សនរះ។សហើយរា្សតាអុីពសាតអលនឹងពបទាន្រដល់សាសនដ៍ថទសទៀ្តដលសៅជំុវញិ្ួកសគ។
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ពកឹ្្យវនិយ័១០ពបការ


 សូមអានពកឹ្្យវនិយ័១០ពបការសៅក្នុងគម្រីនិក្ខមនំ២០៖១-១៧។ឥ�ូវសូមអានបនទេូលរបស់
ព្រះសយសូ៊វទាកទ់ិនសៅនឹងពកឹ្្យវនិយ័១០ពបការសៅក្នុងគម្រីរា៉ា ថាយ២២៖៣៧-៤០។ស ើ្បនទេូលរបស់
ព្រះសយសូ៊វជួយ��ឲ្យសោកអ្នកកានត់្យល់អំ្ីពកឹ្្យវនិយ័១០ពបការបតនថែមសទៀ្ឬសទ?

 ចូរសយើងពកស�កសមើលនិក្ខមនំ២០៖១-១៧។ស ើ្សោកអ្នករានសសង្ក្ស�ើញសទថាមុនតដល
សោកម៉ាូសសពបគល់ពកឹ្្យវនិយ័សៅឲ្យរា្សតារបស់ព្រះគា្ឲ់្យអ្ីមយា៉ាងដល់សគជាមុនតដរសទ?ស ើ្គា្ឲ់្យអ្ី
ដល់សគ?គឺគា្ប់្នែដាល់ការព្រានមយួដល់្ួកសគ។គា្ព់្រាន្ួកសគមនិឲ្យសេ្ចថាព្រះជាអ្នករសំដារះ
្ួកសគ្ីពសរុកសអសីុ្ទេ។បោទេ បម់កសទើបសោកម៉ាូសសពបគល់ពកឹ្្យវនិយ័១០ពបការសពរាបជី់វ ិ្ ្មីរបស់្ួក
សគ។ពកឹ្្យវនិយ័សនរះបង្ហោ ញសយើងថាមនុស្សសោកព្រូវពសឡាញ់ព្រះនិងមនុស្សគា្ន ឯងសៅវញិសៅមក។
មូលសហ្ុសនរះសហើយប្នជារានសមដឹកោជំាសពចើនសគសពបើពប្ស់ពកឹ្្យវនិយ័១០ពបការសនរះសធ្ើជាចបាប់ក្នុង
ពបសទស។

 តមនសហើយពកឹ្្យវនិយ័១០ពបការភ្គសពចើនខ្ីៗសទ។ប៉ាុតនតាវរានសចសាដា អាចតកតពបជីវ ិ្ ប្ន។
សហើយសនរះគឺជាមូលសហ្ុមយួតដលពកឹ្្យវនិយ័១០ពបការព្រូវសគចា្ទុ់កថាជាចបាបជី់វ ិ្ ។ពកឹ្្យវនិយ័នីមយួៗ
បង្កបអ់្ថែនយ័ពកឹ្្យពកមជាសពចើនសទៀ្សលើស្ីពាក្យតដលសយើងស�ើញ។្សៅសនរះគឺជាឧទាហរណ៍១។
ពកឹ្្យវនិយ័ទី៦តចងថា«កំុឲ្យសំឡាប់មនុស្សឲ្យសសារះ»(និក្ខមនំ២០៖១៣)។ពកឹ្្យវនិយ័សនរះរមួបញ្ចូ ល
ទាងំ«រាល់ទសង្ើនិងអាកប្បកិរយិណាតដលអយុ្តាិធមស៌ហើយអាចបញ្ចបអ់ាយុជីវ ិ្ មនុស្សមុនកំណ្.់...
ពកឹ្្យវនិយ័ទី៦ករ៏ាបប់ញ្ចូ លទាងំការមនិជួយ��ត្រកសាអ្នកពកនិងអ្នកកំ្ុងរងទុក្ខសវទោ។អាកប្បកិរយិ
អាពកកស់នរះគឺជាភ្្អាតាម និយម»។ដកពសង់្ ីសសៀវសៅPatriachsandProphets,page308របស់
អ្នកពសីតអល្ិនជីថវ ៉្ា ។៍ឥ�ូវសនរះចូរសយើងពកស�កសមើលពកឹ្្យវនិយ័ទាកទិ់ននឹងការលួចវញិមដាង(និក្ខមនំ
២០៖១៥)។ខសនរះកព៏បឆ្ងំនឹង«ទាសភ្្កដូ៏ចជាស្ង្គា មដសណដាើ មទឹកដីឬមនុស្ស»តដរ។ពកឹ្្យវនិយ័
ទី៨ក៏បង្គា បស់យើងឲ្យ«ែដាល់ពប្កឈ់្នួលតដលស័កដាិសមសៅនឹងកិច្ចការតដលសគប្នសធ្ើ»។«សយើងមនិព្រូវ
សកងពបវញ័្ច នរណាស�ើយគឺព្រូវសងពប្កត់ដលសយើងជំពាកស់គ»។ឯពកឹ្្យវនិយ័ទី៨វញិកប៏្នហាមសយើង
មនិឲ្យ«សប្កពប្ស់សគសដើម្បឲី្យខ្ួនឯងរានប្នសដាយការសកងពបវញ័្ច ្ីអ្នកពកអ្នកទនស់ខសាយឬអ្នក
តដលរងទុក្ខតដរ»។ដកពសង់្ ីសសៀវសៅPatriarchsandProphets,page309,របស់អ្នកពសីតអល្ិន
ជីថវ ៉្ា ។៍

 សយើងង្យនឹងគិ្ថាខ្ួនឯង្ំុតមនជាមនុស្សអាពកកស់ទ។សោកអ្នក្ំុប្នសរ្ាបន់រណារា្ន ក់
ឬលួចរបស់ពទ្្យសគសទតមនសទ?សហ្ុសោរះសហើយប្នជាសោកអ្នកអាចនឹងគិ្ថាសោកអ្នកកំ្ុងសធ្ើសរឿង
ព្ឹមព្រូវសហើយ។ប៉ាុតនតាព្រះសយសូ៊វប្នបញ្ជា កយ់៉ា ងចបាស់ថាការរកសាសសចកតាីបញ្ញ្តាិរានអ្ថែនយ័សលើស
្ីការតដលពគានត់្ពបព្ឹ្តាសសចកតាីអាពកករ់បស់សយើងសៅសទៀ្។គំនិ្របស់សយើងកអ៏ាចរលំងពកឹ្្យវនិយ័
របស់ព្រះតដរ។រឯីការតដលសយើងមនិប្នសធ្ើកិច្ចការតដលសយើងដឹងថាគួរសធ្ើកជ៏ាអំស ើ្ប្បតដរ(សូមអាន
រា៉ា ថាយ៥៖២១-៣០)។ឥ�ូវសនរះសាកពសថមគិ្អំ្ីសហគមនណ៍ាមយួតដលមនិតដលរលំងពកឹ្្យវនិយ័
ព្រះសមើល៍!ស្ើសហគមនស៍ោរះរានលក្ខណៈយ៉ា ងដូចសមតាចខ្រះសៅ?សហគមនស៍ោរះសមើលសៅដូចជាពករុម
មនុស្សតដលសពារស្ញសដាយសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ។សសចកតាីពសឡាញ់តដល្ួកសគរានចំសពារះព្រះ
នឹងបណាតា លឲ្យ្ួកសគសចរះពសឡាញ់គា្ន សៅវញិសៅមកតដរ។

ថ្្ងចន័ទេ ៨កក្កដា
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ទាសករ្សតាីសមរា៉ា យកុរារកំពពានិងមនុស្សសាសនដ៍ថទ


 សូមអានខគម្រីនិក្ខមនំ២៣៖៩។ស ើ្អ្ីសៅជាសាររបស់ព្រះសៅកានស់ាសនអ៍ុីពសាតអលសៅ

ក្នុងខសនរះ?


 ព្រះពទងប់្នរសំដារះរា្សតារបស់ព្រះអងគាឲ្យរចួ្ីទាសភ្្។្ួកសាសនអ៍ុីពសាតអលយល់ចបាស់
ណាស់អំ្ីជីវ ិ្ ជាទាសករ។្ួកសាសនស៍អសីុ្ទេប្នសពបើនិងវយសធ្ើប្បសលើ្ួកសាសនអ៍ុីពសាតអល។
្ួកសអសីុ្ទេប្នសធ្ើឲ្យរា្សតារបស់ព្រះរានអារមមណ៍ថាជីវ ិ្ របស់្ួកសគតលងរានសារៈសំខានស់ហើយ។សហ្ុ
សោរះព្រះពទងប់្នប្រម្ភខ្ល់ខ្ាយអំ្ី្ួកសគ។ព្រះអងគាចងឲ់្យ្ួកសគនឹកចាថំាស្ើ្ួកសគមក្ីណា។ព្រះ
អងគាចងឲ់្យ្ួកសគនឹកចាំ្ ីអារមមណ៍របស់្ួកសគស្លតដលព្រូវ្ួកសអសីុ្ទេពប្បថ់ា្ួកសគតលងសំខាន់សហើយ
សោរះ។ព្រះជារា្ច ស់ចងឲ់្យរា្សតារបស់ព្រះអងគានឹកចាំ្ ីអ្ីតដលព្រះអងគាប្នសធ្ើសដើម្បសីស្ង្គា រះ្ួកសគ។សហ្ុ
សោរះសហើយប្នជាព្រះជារា្ច ស់ពបទានសាសន្ិធី្ិសសសដល់រា្សតារបស់ព្រះអងគាសដើម្បឲី្យ្ួកសគប្ន
ពប្រ្្ធ។្ិធីបុណ្យសនរះប្នែតាល់នូវស្លសវោ្ិសសសមយួដល់រា្សតារបស់ព្រះសដើម្បឲី្យ្ួកសគប្នរឭំក
អំ្ីអ្ីតដលព្រះប្នសធ្ើសពរាប់្ ួកសគ‘សដាយសពពារះព្រះសយហូវ៉ា ប្នោំសយើងរាល់គា្ន សចញ្ ីែទេរះប្វបំសរ ើ
សៅពសរុកសអសីុ្ទេមកសដាយព្រះហសតាខ្ាងំ្ ូតក’(និក្ខមនំ១៣៖១៤)។


 សូមអានខគម្រីនិក្ខមនំ២២៖២១-២៣។សហ្ុដូចសមតាចប្នជាការនឹកចាអំំ្ីអ្ីតដលប្នសកើ្

ស�ើងសៅពសរុកសអសីុ្ទេសំខានស់ម៉ា្រះ?ស ើ្ជីវ ិ្ ជាទាសកររបស់្ួកសគសៅពសរុកសអសីុ្ទេជួយ��្ួកសគឲ្យយល់
អំ្ីរសបៀបតដលគួរពបព្ឹ្តានឹងមនុស្សទល័ពកសៅតដនដី្មីរបស់្ួកសគយ៉ា ងដូចសមតាចតដរ?

 មនិយូរប៉ាុោម នសពកាយ្ីព្រះពទងប់្នពបទានពកឹ្្យវនិយ័១០ពបការព្រះអងគាប្នពបទានក្ួបនចបាប់
សែ្សងៗមយួចំនួនសទៀ្។ក្ួបនចបាបទ់ាងំសនរះបង្ហោ ញពប្បដ់ល់រា្សតារបស់ព្រះអំ្ីរសបៀបតដល្ួកគួរអនុវ្តា
តាមពកឹ្្យវនិយ័ទាងំ១០ពបការសោរះក្នុងជីវ ិ្ របស់្ួកសគ។ព្រះពទងប់្នពបទានចបាបច់ំនួនបីពបសេទ។
ចបាប់ទាងំសនរះនិយយអំ្ីទាសករ។ព្រះពទង់្ ុ ំចងឲ់្យរា្សតារបស់ព្រះអងគាពបព្ឹ្តាដូចជា្ួកសាសនស៍អសីុ្ទេ
ស�ើយ។ព្រះពទងក់ប៏្នពបទានចបាបស់ែ្សងសទៀ្សតាីអំ្ីរសបៀបដាកស់ទាសដល់អំស្ើឧពកឹដ្ឋកមម។ករ៏ានចបាប់
សែ្សងៗសទៀ្សតាីអំ្ីេូមបិ្លជីវភ្្ពបចាថំ្្ងនិងក្ួបនចបាបស់ពរាបស់ៅពកមនិង្ុោការជាសដើម(សូម
អាននិក្ខមនំ២១-២៣)។

 រានចបាបជ់ាសពចើននិយយអំ្ីរសបៀបតដលរា្សតារបស់ព្រះគួរពបព្ឹ្តាសៅក្នុងទឹកដី្មីរបស់្ួកសគ។
ក៏រានចបាបស់ពរាបម់នុស្សសាសនដ៍ថទនិងមនុស្សទល័ពកនិងមនុស្សទនស់ខសាយតដរ។ព្រះជារា្ច ស់
ប្នបសង្កើ្ចបាបត់ដលអនុញ្្ញ ្ឲ្យអ្នកពករានសិទ្ធិនឹងសរ ើសដំណាំពសរូវតដលសៅសសសសល់សៅតាមតពស
ចរា្ក ររបស់មនុស្សទាងំឡាយ។ចបាបទ់ាងំឡាយប្នជួយ��អ្នកពកឲ្យរានសង្មឹ។ចបាបទ់ាងំសនរះ្ំុតមន
ជាតែ្នកថនចបាបរ់បស់តដនដីភ្គសពចើនបំែុ្សទ។ស្្ថ្្ងសនរះសយើងសតាងត្នឹកចាអំំ្ីក្ួបនចបាបដ់សំ៏ខាន់
ទាំងសនរះសតាីអំ្ីយុ្តាិធម៌និងសប្ុបរសចំសពារះមនុស្សសាសនដ៍ថទនិងចំសពារះអ្នកពកកដូ៏ចជាមនុស្សតដល
ខ្រះខា្សៅក្នុងតដនដីរបស់សយើងតដរ។

 ស្ើអ្ីសៅតដលជួយ��សោកអ្នកឲ្យសចរះខ្ាយខ្ល់អំ្ីមនុស្សតដលកំ្ុងរងទុក្ខសវទោ?
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ពប្កដ់ង្្យតដលសយើងថ្ាយសៅព្រះ


 រានពគីសាទេ នជាសពចើនប្នថ្ាយពប្កដ់ង្្យ១០ហូ្១។ដង្្យ១០ហូ្១គឺជាពប្កដ់ង្្យ
១០ភ្គរយ្ីពប្កច់ំសណញរបស់សយើង។ខគម្រីរា៉ា ឡាគី៣៖១០ប្ននិយយអំ្ីមូលសហ្ុតដលសយើង
គួរថ្ាយពប្កដ់ង្្យ១០ហូ្១។សហ្ុសោរះសហើយប្នជាពគីសាទេ នជាសពចើនថ្ាយពប្កដ់ង្្យ១០ហូ្១
្ីពប្កត់ដល្ួកសគប្នទទួលមក។ព្រះវហិារប្នសពបើពប្កស់នរះសដើម្បតីចកចាយដំណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វ
សៅពគបទី់កតន្ងសៅសលើតែនដីសនរះ។ព្រះវហិារភ្គសពចើនរានចបាប់្ ឹងត្ងណាស់ក្នុងការចា្ត់ចងពប្ក់
ដង្្យសនរះ។ព្រះវហិារប្នសពបើពប្កដ់ង្្យ១០ហូ្១សដើម្បឧីប្ថែម្ភដល់ពគរូគង្្លនិងអ្នកែសាយដំណឹង
ល្អ។អ្នកែសាយដំណឹងល្អគឺជាមនុស្សតដលសធ្ើដំសណើ រ្ីកតន្ងមយួសៅកតន្ងមយួសទៀ្សដើម្បតីចកចាយ
ដំណឹងល្អរបស់ព្រះសយសូ៊វ។

 សូមអានខគម្រីសចាទិយកថា១៤៖២២-២៩។ស្ើខទាងំសនរះនិយយអ្ីខ្រះអំ្ីមូលសហ្ុតដល
សយើងព្រូវថ្ាយដង្្យ១០ហូ្១សោរះ?

 ជាញឹកញាបស់យើងគិ្ថាសយើងថ្ាយដង្្យ១០ហូ្១ស្លណាសយើងថ្ាយ១០ភ្គរយ្ីពប្ក់
តដលសយើងទទួលប្នទាងំអស់។ប៉ាុតនតាជនជា្ិអុីពសាតអលរា្ន កត់ដលរស់សៅជំោនគ់ម្រីសញ្្ញ ចាស់ប្ន
ថ្ាយសៅព្រះសសទេើរត្១ភ្គ៤្ីពប្កទ់ាងំអស់តដលគា្ប់្នទទួលជាសរៀងរាល់ឆ្្ន ។ំចំនួនសោរះគឺសពចើន
ជាង១០ហូ្១ឬ១០ភ្គរយឆ្្ង យណាស់!ពប្ក់្ ិសសសមយួចំនួនព្រូវប្នសពបើសពរាបឧ់ប្ថែម្ភដល់
សមដឹកោសំាសោនិងដំណាករ់បស់ព្រះ។សពរៅ្ីសោរះកស៏ពរាបជ់ួយ��ដល់មនុស្សទល័ពកែងតដរ។

 អ្នកសិកសាព្រះគម្រីខ្រះគិ្ថាពប្ក់្ ិសសសសនរះគឺជាពប្កដ់ង្្យ១០ហូ្១សលើកទី២។សហ្ុ
សោរះ្ួកអុីពសាតអលប្នថ្ាយដង្្យ១០ហូ្១្ីរដង។ពប្កដ់ង្្យ១០ហូ្១សលើកទី១សពរាប់
ឧប្ថែម្ភដល់អ្នកដឹកោបំរសុិទ្ធឬសង្និងដំណាករ់បស់ព្រះសពរាបថ្់ាយបងគាំ។ពប្កដ់ង្្យ១០ហូ្១
សលើកទី្ីរគឺយកមកសពបើសពរាប់្ ិធីបុណ្យដធ៏ំមយួសៅដំណាករ់បស់ព្រះ។រា្សតារបស់ព្រះប្នអសញជា ើញ
្ួកសាសនដ៍ថទកុរារកំពពានិង្សតាីសមរា៉ា យក្នុងតដនដីឲ្យចូលរមួក្នុង្ិធីបុណ្យសនរះ។ព្រះចងឲ់្យរា្សតា
របស់ព្រះសចរះជួយ��ដល់មនុស្សពកីពកជាអាហារសខាអាវនិងែទេរះសតម្បងជាសដើម។

 សៅក្នុងឆ្្ន ទំី១និងទី២្ួកអុីពសាតអលប្នោែំលដំណាំរបស់្ួកសគ១០ភ្គរយយកមកដាក់
ដំណាករ់បស់ព្រះ។ប៉ាុតនតាសៅសរៀងរាល់ឆ្្ន ទំី៣្ួកអុីពសាតអលប្ននឹកចាំ្ ីអ្នកេូមែិងរបងជាមយួក្នុង
សហគមនរ៍បស់សគតាមតបប្ិសសសមយួ។្ួកសគប្នសធ្ើ្ិធីបុណ្យដាអបអរនឹងសភ្គែលតដលព្រះប្ន
ពបទានដល់្ួកសគ។សហើយ្ួកសគព្រូវត្សធ្ើអ្ីមយួសដើម្បធីាោឲ្យប្នថា្ួកសគប្នយកចិ្តាទុកដាកដ់ល់
មនុស្សពកីពកនិងមនុស្សខ្រះខា្ក្នុងតដនដីរបស់ខ្ួន។«សៅឆ្្ន ំទី៣គឺជាឆ្្ន ំតដលព្រូវថ្ាយ១ភ្គក្នុង១០
សោរះរចួសហើយសោរះព្រូវតចកឲ្យដល់្ ួកសលវីនិង្ ួកអ្នកតដលសា្ន ក់សៅព្មទាងំ្ ួកកូនកំពពាសហើយនិង
្ួកពសីសមរា៉ា យែងសដើម្បីឲ្យអ្នកទាងំសោរះប្នបរសិភ្គចំតអ្ពគបព់គាន់សៅក្នុងទីពករុងឯងតដរ»(សចាទិយកថា
២៦៖១២»។


 ស ើ្ព្រះអរា្ច ស់កំ្ុងរានបនទេូលអំ្ីអ្ីសៅកានរ់ា្សតារបស់ព្រះអងគាសៅក្នុងខគម្រីសចាទិយកថា២៦៖

១-១១?ស ើ្ខទាងំសនរះអាចជួយ��ផ្្ស់បតាូរអារមមណ៍របស់សយើងចំសពារះការជួយ��ដល់មនុស្សខ្រះខា្ដូចសមតាចតដរ?
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ឆ្្ន ថំនសសរភី្្

 ទីបំែុ្រា្សតារបស់ព្រះកប៏្នឈានសជើងចូលដល់ទឹកដីសនយា។ព្រះពទងប់្នសធ្ើការជាមយួនឹង
អ្នកបសពមើព្រះអងគាគឺសោកយ៉ាូសស្សដើម្បជីួយ��្ួកសគឲ្យតបងតចកទឹកដីសៅតាមអំបូរសែ្សងៗរបស់្ួកសគ។ព្រះ
ពទងព់ជាបថានឹងរានអ្ីសកើ្ស�ើង។ខណៈតដលស្លសវោកន្ងែុ្សៅរា្សតារបស់ព្រះអងគាមយួចំនួន
កប៏្នលកដ់ីរបស់ខ្ួនសដើម្បបី្នលុយកាកយ់កមកសពបើពប្ស់។ជួនកាលពបតហលជា្ួកសគឈឺឬរាន
បញ្ហោ ក្នុងពគរួសារតដលទាមទារឲ្យលកដី់សដើម្បយីកលុយមកសដារះពសាយ។បោទេ បម់កដីសោរះតលងជាកមម
សិទិ្ធរបស់ពគរួសារសោរះសទៀ្សហើយ។

 សហ្ុសោរះព្រះពទងប់្នបសង្កើ្តែនការដឆ្៏្្មយួ។ព្រះអងគារានបនទេូលថាមនិអនុញ្្ញ ្ឲ្យលក់
ដីជាសរៀងរហូ្ប្នសទ។សគអាចលកដី់ប្នរហូ្សៅទល់នឹងឆ្្ន សំសរភី្្ប៉ាុសណាណ រះ។ឆ្្ន សំោរះគឺជាស្ល
សវោ្ ិសសសមយួតដលសគប្នពបគល់ដីសោរះព្�បម់កឲ្យរា្ច ស់សដើមវញិ។ព្រះជារា្ច ស់កប៏្នបសង្កើ្ចបាប់
មយួសែ្សងសទៀ្តដរ។ចបាបស់នរះអនុញ្្ញ ្ឲ្យបុគគាលណារា្ន កល់កដី់ឬសរាជិកពគរួសារណារា្ន កទិ់ញដី
្ព�បម់កវញិសៅស្លណាកប៏្ន។មតាងសទៀ្ព្រះពទងប់្នសូមឲ្យរា្សតារបស់ព្រះអងគានឹកចាំ្ ីសសចកតាី
ពសឡាញ់របស់្ួកសគចំសពារះព្រះអងគា។សសចកតាីពសឡាញ់សោរះគួរត្ប្នផ្្ស់បតាូររសបៀបរបបតដល្ួកសគ
រស់សៅ។ព្រះពទងប់្នពប្បដ់ល់រា្សតារបស់ព្រះអងគាថា«មនិព្រូវលក់ដីណាឲ្យដាច់សៅសគស�ើយដ្បិ្ 
ពសរុកសោរះជារបស់ែងអញឯងរាល់គា្ន ជាអ្នកពបសទសសពរៅតដលពគាន់ត្សំណាក់សៅជាមយួនឹងអញ
ប៉ាុសណាណ រះសទ»(សលវវីនិយ័២៥៖២៣)។

 សូមអានខគម្រីសលវវីនិយ័២៥៖៨-២៣។សូមយកចិ្តាទុកដាកនឹ់ងពាក្យស្ចនទ៍ាងំសនរះសដាយ
ពបរុងពបយ័្ ្ន៖«មនិព្រូវបំប្្់គា្ន សៅវញិសៅមកស�ើយ»(សលវវីនិយ័២៥៖១៤)និង«មនិព្រូវឲ្យឯងរាល់
គា្ន បំប្្់គា្ន ស�ើយ»(សលវវីនិយ័២៥៖១៧)។ស ើ្សោកអ្នកគិ្ថាជីវ ិ្ របស់សយើងនឹងតពបក្ាយសៅជាយ៉ា ង
ដូចសមតាចពបសិនសបើសយើងសចរះសគារ្ក្ួបនចបាបស់ៅក្នុងខទាងំសនរះសោរះ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 «ព្រះជារា្ច ស់ប្នបសង្កើ្ក្ួបនចបាបទ់ាងំឡាយសដើម្បជីួយ��ដល់រា្សតារបស់ព្រះអងគាឲ្យនឹកចាថំា
្ួកសគពគបគ់ា្ន សសមើគា្ន ទាងំអស់។គា្ន ននរណារា្ន កព់បសសើរជាងនរណារា្ន កស់ទៀ្ស�ើយ។ព្រះពទងប់្នពបទាន
សភ្គែលដំណាំក្នុងអំ�ុងឆ្្ន សំបបា្ហ៍និងឆ្្ន សំសរភី្្។សភ្គែលទាងំសនរះគឺជាអំសណាយ។ព្រះពទង់
ពបទានអំសណាយទាងំសនរះដល់រា្សតារបស់ព្រះអងគាឲ្យជួយ��សដារះពសាយបញ្ហោ តដលរានក្នុងសហគមន។៍
បញ្ហោ ទាងំសនរះសកើ្ស�ើងកាលណាសមដឹកោចំាយលុយខជារះខាជា យឬពគបព់គងតដនដី្ំុប្នព្ឹមព្រូវ»។ដក
ពសង់្ ីEllenG.White,PatriarchsandProphets,page534,adapted។

 ស ើ្រា្សតារបស់ព្រះព្រូវអនុវ្តាតាមក្បួនចបាបទ់ាងំសនរះយូរប៉ាុនណា?(សូមអានរប្ក្សព្ទី២៣៦៖
២១)។្ួកពប្ជញខាងគម្រីកម៏និចបាស់តដរ។សបើសទារះបីជាយ៉ា ងដូសច្នរះកតាីក្ួបនចបាបទ់ាងំសនរះបង្ហោ ញពប្ប់
សយើងអំ្ីរសបៀបរស់សៅមយួតបបពបសិនសបើសយើងសាតា បប់ង្គា បត់ាមពកឹ្្យវនិយ័របស់ព្រះទាងំពសរុង។ពកឹ្្យ
វនិយ័របស់ព្រះបង្ហោ ញពប្បស់យើងអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់ចំសពារះមនុស្សទល័ពកនិងបង្ហោ ញថាព្រះពទងច់ង់
ឲ្យសយើងរានសសចកតាីយុ្តាិធមច៌ំសពារះមនុស្សដថទៗសទៀ្ែងតដរ។
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ការសិកសាបតនថែម៖សូមអានEllenG.White,“TheLawGiventoIsrael,”pages303-314;
“God’sCareforthePoor,”pages530-536,inPatriarchsandProphets.

 «ចបាបត់ដលព្រះជារា្ច ស់ប្នពបទានដល់សោកម៉ាូសសគឺ្ិសសសខ្ាងំណាស់។ដំបូងនិងសំខាន់
បំែុ្សោរះចបាបទ់ាងំសោរះជួយ��សយើងឲ្យយល់ថាសយើងជំពាកព់្រះអី្ៗពគបយ់៉ា ងទាងំអស់។បោទេ បម់ក
សយើងស�ើញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះចំសពារះមនុស្សទល័ពក។ព្រះពទងស់នយាថានឹងពបទាន្រដល់រា្សតា
របស់ព្រះអងគា។ប៉ាុតនតាព្រះអងគា្ំុតដលរានបនទេូលថានឹងតលងរានមនុស្សទល័ពកក្នុងចំសណាមសាសនអ៍ុីពសាតអល
សទៀ្សហើយសោរះសទ។ព្រះពទងព់បកាសថាអ្នកពកនឹងរានសៅក្នុងពសរុកជានិច្ច។សហ្ុសោរះអ្នកពកត្ងត្
រានក្នុងចំសណាមសយើងជានិច្ច។សយើងសតាងត្បង្ហោ ញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសៅកានម់នុស្សទល័ពក។
សយើងសតាងត្រានសសចកតាីសប្ុបរសនិងជួយ��ដល់្ួកសគ។ក្នុងជំោនព់្រះគម្រីមនុស្សជាសពចើនរានជំងឺ។
្ួកសគប្្ប់ងដី់ធ្ីតពសចរា្ក រ។រានសរឿងអាពកក់ៗ សកើ្ស�ើងក្នុងជីវ ិ្ របស់្ួកសគ។សរឿងទាងំអស់សនរះក៏
កំ្ុងត្សកើ្ស�ើងចំសពារះរា្សតារបស់ព្រះសៅសមយ័ស្្ថ្្ងសនរះតដរ។ប៉ាុតនតាដរាបណាសាសនអ៍ុីពសាតអល
សាតា បប់ង្គា បត់ាមពកឹ្្យវនិយ័របស់ព្រះសោរះ្ំុរាននរណារា្ន កសូ់មទានឲ្យសគែតាល់អាហារឬលុយកាក់
ស�ើយ។ពគបគ់ា្ន រានអាហារពគបព់គានស់ពរាបប់រសិភ្គ»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,Patriarchs
andProphets,pages530,531,adapted។
 «ក្ួបនចបាបរ់បស់ព្រះគឺជាព្រះ្រ។ព្រះជារា្ច ស់ពបទាន្រដល់អ្នករាននិងអ្នកពកតាមរយៈ
ក្ួបនចបាបរ់បស់ព្រះអងគា។ក្ួបនចបាបស់នរះជួយ��សយើងកំុឲ្យរានចិ្តាសោេលន់និងអាតាម និយម។ពកឹ្្យវនិយ័
របស់ព្រះកជ៏ួយ��សយើងកំុឲ្យរានអំនួ្ែងតដរ។ពកឹ្្យវនិយ័របស់ព្រះសលើកទឹកចិ្តាសយើងឲ្យតចករតំលកនិង
យកចិ្តាទុកដាកច់ំសពារះមនុស្សដថទសទៀ្។ចបាបរ់បស់ព្រះជួយ��អ្នករាននិងអ្នកពកឲ្យសជឿទុកចិ្តាគា្ន សៅ
វញិសៅមក។ស ើ្ចបាបរ់បស់ព្រះរាន្ួោទីអ្ីខ្រះសទៀ្?ចបាបរ់បស់ព្រះជួយ��សយើងឲ្យរានសសចកតាីសុខសានតា
សៅក្នុងសហគមនរ៍បស់សយើង។ចបាបទ់ាងំសោរះជួយ��រដា្ឋ េបិ្លទាងំឡាយឲ្យរងឹរា។ំសយើងទាងំអស់គា្ន
ែសារភ្ជា បគ់ា្ន សៅវញិសៅមកសៅសលើតែនដីសនរះ។កាលណាសយើងសលើក្សម្កើងនិងជួយ��ដល់មនុស្សដថទសទៀ្
សោរះព្រះពទងក់ព៏បទាន្រដល់សយើងតដរ»។ដកពសង់្ ីពបេ្ខាងសលើដតដលpages534,535។

សំណួរ្ិភ្កសា៖ 
១)ចូរសាកគិ្អំ្ីតែនការតដលព្រះប្នពបទានដល់សោកម៉ាូសស។តែនការសនរះគឺជាែ្ូវជីវ ិ្ ្មីសពរាប់
សាសនអ៍ុីពសាតអល។ស ើ្ចបាបណ់ាមយួក្នុងតែនការរបស់ព្រះតដលសោកអ្នកចូលចិ្តាបំែុ្?សហ្ុអ្ី?

២)ព្រះពទងប់្នពបទានចបាបស់តាីអំ្ីសកមងកំពពា្សតាីសមរា៉ា យជនអសោតា ពបសវសន៍និងមនុស្សទល័ពក។សហ្ុ
ដូចសមតាចប្នជាសោកអ្នកគិ្ថាព្រះយកព្រះទយ័ទុកដាកនឹ់ងពករុមមនុស្ស្ិសសសទាងំសនរះខ្ាងំសម៉ា្រះ?

៣)ស ើ្សយើងគួរគិ្និងយល់ដឹងអំ្ីពកឹ្្យវនិយ័របស់ព្រះយ៉ា ងដូចសមតាចតដរស្្ថ្្ងសនរះ?ស ើ្សយើងដឹងដូច
សមតាចថាចបាបណ់ាខ្រះតដលសយើងគួរបនតាអនុវ្តាសោរះ?ស ើ្សយើងអាចសរៀនសមសរៀនអ្ីតដលសំខានប់ំែុ្សចញ
្ពីកឹ្្យវនិយ័របស់ព្រះ?ស ើ្ពកឹ្្យវនិយ័ទាងំសោរះជួយ��សយើងដូចសមតាចខ្រះឲ្យរស់សៅសមយ័ស្្ថ្្ងសនរះ?
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ថ្ងៃសប្បាតហជ៍ាថ្ងៃថៃសសរភីាព

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ១ី៣កក្កដា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖នកិ្ខមនំ១៦៖១៦-១៨,សចាទយិកថា៥៖១២-១៥,
នកិ្ខមនំ២០៖៨-១១,រា៉ា ថាយ១២៖៩-១៣,នងិសលវវីនិយ័២៥៖១-៧។

ខចងចា៖ំ«រចួពទង់រានព្រះបន្ទូលសៅ្ កួផារីសីុថាថ ្្ងឈប់សពរាកប្នតាងំសពរាប់ឲ្យមនុស្សមនិមមន
ជាមនុស្សសពរាប់ថ ្្ងឈប់សពរាកសទ»(រា៉ា កុស២៖២៧)។

 ព្រះជារាចា ស់ប្នបសង្កើតថ្្ងសបបាតហ៍(ថ ្្ងឈបស់ពរាក)។ថ ្្ងសនរះគជឺាសមទិ្ធផលចុងសពរោយ
ស្លមែលព្រះអង្គប្នបសង្កើតមផនែកុ្ីងរវាងមយួសប្តា ហ៍។បន្្បម់កព្រះជារាចា ស់ប្នឈបស់ពរាកសៅ
ថ ្្ងសបបាតហ៍។សៅស្លមែលព្រះពទងឈ់បស់ពរាកសៅថ្្ងសបបាតហ៍រាននយ័ថាព្រះអង្គចាតទុ់ករោរ
សពរាកថាជាមផក្មយួថនជវីតិរបស់សយើង។ថ ្្ងសបបាតហ៍បង្ហា ញពប្បស់យើងថាព្រះចងឲ់្យសយើងខិតសៅ
ជតិព្រះអង្គនិងខិតជិតសៅរកគ្្សៅវញិសៅមក។សហតុសន្រះសយើងមនិគួរភ្ញា កស់ផអើលសទស្លមែលស�ើញ
ព្រះរាបប់ញចាទូលថ ្្ងសបបាតហ៍សៅក្ុងពករឹត្យវនិយ័១០ពបរោរសន្រះ។ព្រះពទងប់្នបសង្កើតថ ្្ងសបបាតហ៍ជាមផ្ក
ែសំ៏ខានម់យួថនមផនរោររបស់ព្រះអង្គសពរាបជ់នជាតិសហសព្ើរ។

 ស្លណាមែលសយើងនរឹកគតិអំ្ ថី ្្ងសបបាតហ៍សតើសយើងគតិែល់អ្ជីាងសគ?សតើសយើងគួររកសាវា
សដាយរសបៀបណាមមនសទ?សយើងមតងនយិាយគ្្អំ្កីចិចាមែលគួរស្្ើនងិមនិគួរស្្ើ។្ិតមមនសហើយក្នួ
ចបាបថ់នថ ្្ងសបបាតហ៍រានសារៈសំខានខ់ាលា ងំណាស់។ប៉ាុមនតាសយើងកស៏តាងមតយល់អំ្ មីទូលសហតុមែលថ្្ង
សបបាតហ៍ជាមផក្ែសំ៏ខានថ់នមផនរោររបស់ព្រះសពរាបម់នុស្សទាងំឡាយមែរ។ថ ្្ងសបបាតហ៍បង្ហា ញឲ្យ
សយើងស�ើញនទូវព្រះគុណរបស់ព្រះ។ព្រះគុណរបស់ព្រះគជឺាសសចកតាីសមតាតា សសចកតាីអតឱ់នសទាសនងិអណំាច
យកឈរ្ះសលើអំស្ើប្ប។

 ព្រះសយស៊ទូវរានបន្ទូលថាព្រះអង្គប្នបសង្កើតថ្្ងទ៧ីជាថ្្ងសបបាតហ៍សពរាបម់នុស្សពគបគ្់្។
រោលណាសយើងរកសាថ្្ងសបបាតហ៍ជាបរសុិទ្ធជវីតិរបស់សយើងកព៏តរូវប្នផាលា ស់បតាទូរមែរ។ថ្្ងសបបាតហ៍នរឹង
ផាលា ស់បតាទូរសយើងជាសរៀងរាល់ថ ្្ងនងិសរៀងរាល់សប្តា ហ៍។បន្្បម់កសយើងនរឹងរោលា យជាព្រះ្រសពរាបម់នុស្ស
ពគបគ្់្មែលសៅជំុវញិសយើង។ែទូចមែលព្រះសយស៊ទូវប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងពសាប់ថ ្្ងសបបាតហ៍អាចជា
ព្រះ្រសពរាបម់នុស្សសោកទាងំអស់។
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នំរា៉ា ណាយា៉ា ងសពចើន

 ព្រះជារាចា ស់ចងស់លើកស្ួយរាសសតារបស់ព្រះអង្គបន្្ប់្ ីព្រះអង្គរសំដារះ្ួកសគឲ្យរចួ្ីទាសភ្្។
ព្រះអង្គបង្ហា ញពប្បផ់លាទូវជីវតិ្្ីនិងពបសសើរជាងមុនែល់្ួកសគ។ព្រះអង្គប្នពបទានចបាបទ់ាងំឡាយសពរាប់
ទរឹកែី្្ី។ព្រះពទងប់្នពបទានអំសណាយ្ិសសសមយួែល់រាសសតារបស់ព្រះអង្គសែើម្ជីួយ��បសពងៀន្ួកសគអំ្ី
ផលាទូវជីវតិ្្ីសនរះ។អំសណាយ្ិសសសសនរះស្្រះថានំរា៉ា ណាមែលជាអាហារវសិសសមែលធ្លា កចុ់រះមកមក្រ
ជំររំបស់្ួកអុីពសាមអលសរៀងរាល់ព្រឹក។ប្ែិហារ្យនំរា៉ា ណាសនរះសកើតស�ើងអស់រយៈរោល៤០ឆ្្។ំ

 ខគម្រីនិក្ខមនំ១៦៖១៦-១៨។សតើសោកអ្កស�ើញក្ុងខទាងំសនរះឬសទថាព្រះពទងប់្នផ្គតផ់្គង់
នំរា៉ា ណាល្មពគបព់គ្នស់ពរាបម់នុស្សពគបគ្់្មែរឬសទ?សតើខទាងំសនរះបសពងៀនសយើងអ្ីខលារះអំ្ីមទូលសហតុ
មែលសយើងពតរូវសជឿទុកចិតតាសលើព្រះថាព្រះអង្គយកចិតតាទុកដាកស់លើសយើងរាល់គ្្សន្រះ?សតើខទាងំសនរះបសពងៀន
អ្ីសផ្សងសទៀតែល់សយើងមែរឬសទ?

 សៅក្ុងខគម្រីកទូរ ិ្ ទូសទី២៨៖១០-១៥សោកប៉ាុលរានពបសាសនអ៍ំ្ីសរឿងនំរា៉ា ណាមែរ។
សោកប្នសពបើសរឿងសនរះជាឧទាហរណ៍មយួសែើម្បីង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីរសបៀបមែលពគីស្ានគួរបរចិាចា គ
(មចករមំលក)។សទូមពកស�កសមើលពបសាសនរ៍បស់សោកសៅរោនព់គីស្ានសៅកុ្ងទីពករុងកទូរនិ ទ្ូស។«ក្ុង
រោលៈសទសៈស្្ថ្្ងអ្ីៗមែលបងបអទូនរានសលើស្ ីសសចក្ីពតរូវរោរបងបអទូនយកសៅផ្គត់ផ្គង់អស់អ្កមែល
ខ្រះខាតលុរះែល់ថ្្ងមយួស្លបងបអទូនខ្រះខាតសគនរឹងយកអ្ីៗមែលសគរានសលើស្ ីសសចក្ីពតរូវរោរមក
ផ្គត់ផ្គង់បងបអទូនវញិ»(កទូរនិ ទ្ូសទី២៨៖១៤,គខប)។

 សមសរៀនសៅទីសនរះសពរាបរ់ាសសតារបស់ព្រះនិងសពរាបស់យើងរាល់គ្្គឺចបាស់ណាស់។ព្រះពទង់
ប្នផ្គតផ់្គងម់ហាទូបអាហារពគបព់គ្នែ់ល់រាសសតារបស់ព្រះអង្គនិងសពរាបស់្្សត្ទាងំអស់មែលព្រះអង្គប្ន
បសង្កើត។សហតុសន្រះសយើងគួរទទួលយកពតរឹមមតពតរូវរោរប៉ាុសណាណ រះ។សពរៅ្ីសន្រះសយើងគួរមចករមំលកអ្ីមែល
សយើងរានសលើស្ីសសចកតាីពតរូវរោរែល់មនុស្សែថទសទៀត។រាសសតារបស់ព្រះកព៏តរូវសរៀនទុកចិតតាសលើព្រះថាព្រះ
អង្គនរឹងពបទាននទូវអ្ីមែល្ួកសគពតរូវសៅថ្្ងបន្្បម់ែរ។រោលណាមនុស្សសោករានមនិសពចើនសទ្ួកសគ
មតងមតរានប្រម្ភ។ជាសរៀងរាល់ថ្្ង្ួកសគប្រម្ភថាសតើ្ួកសគនរឹងប្នអ្ីមកបរសិភ្គសៅថ្្ងមសអក។ប៉ាុមនតាព្រះ
ពទងប់្នសពបើនំរា៉ា ណាជារទូបស័្្មយួមែលបង្ហា ញពប្បរ់ាសសតារបស់ព្រះថាកំុឲ្យប្រម្ភអំ្ីថ្្ងមសអកស�ើយ។
ព្រះអង្គចងរ់ាសសតារបស់ព្រះអង្គសជឿទុកចិតតាសលើព្រះអង្គអំ្ីពគបយ់ា៉ា ងទាងំអស់។ព្រះអង្គចងឲ់្យ្ួកសគរាន
ចិតតាសប្ុរសនិងសចរះបរចិាចា គជួយ��ែល់មនុស្សែថទសទៀត។

 ប៉ាុមនតាប្ែិហារ្យសរឿងសនរះសៅរានមផ្កែសំ៏ខានអ់សាចា រ្យមយួសផ្សងសទៀត។សរៀងរាល់ថ្្ងសុពកព្រះ
ពទងប់្នពបទាននំរា៉ា ណាសទ្មយួជា្ីរ។ព្រះជារាចា ស់ប្នពប្បរ់ាសសតារបស់ព្រះអង្គឲ្យពបមទូលនំមែល
សលើសទុក។ព្រះអង្គប្នពបទាននំរា៉ា ណាមែលសលើសែល់្ួកសគសែើម្ឲី្យ្ួកសគប្នសពតៀមខលាួនសពរាប់
ថ្្ងសបបាតហ៍។នំរា៉ា ណាមែលសលើសបង្ហា ញពប្បអ់ំ្ីសសចកតាីសសន្តា សពបណីរបស់ព្រះែល់រាសសតារបស់
ព្រះអង្គ។ប្ែិហារ្យសនរះកប៏ង្ហា ញពប្បរ់ាសសតារបស់ព្រះផងមែរថាព្រះពទងន់រឹងពបទានអ្ីៗពគបយ់ា៉ា ងមែល
្ួកសគពតរូវរោរ។ប្ែិហារ្យសនរះបសពងៀនរាសសតារបស់ព្រះឲ្យសជឿទុកចិតតាសលើព្រះអង្គ។្ួកសគ្ំុចាបំ្ចព់្រួយ
ប្រម្ភថានរឹងពតរូវបរសិភ្គអ្ីសៅថ្្ងមសអកស�ើយ។ឥ�ទូវសនរះ្ួកសគអាចរកីរាយនរឹងសសចកតាីសពរាករបស់្ួក
សគទាងំពសរុងសៅថ្្ងសបបាតហ៍ប្នសហើយ។

ថ្្ងអាទិត្យ ១៤កក្កដា



17

សហតុផល្ីរយា៉ា ងក្ុងរោរសលើកតសម្កើងថ្្ងសបបាតហ៍


 សទូមអានខគម្រីនិក្ខមនំ២០៖៨-១១និងសចាទិយកថា៥៖១២-១៥។ខទាងំសនរះសុទ្ធមតនិយាយ
អំ្ីបញ្ញតតាិទី៤។សតើខទាងំសនរះជួយ��សយើងឲ្យយល់្ីថ្្ងសបបាតហ៍ប្នរោនម់តពបសសើរស�ើងយា៉ា ងែទូចសមតាចមែរ?

 ព្រះពទងច់ងស់ៅជិតស្ិទ្ធនរឹងរាសសតារបស់ព្រះអង្គ។សន្រះសហើយជាមទូលសហតុមែលព្រះអង្គសទូម
សយើងឲ្យនរឹកចាំ្ ីថ្្ងសបបាតហ៍។វានរឹងជួយ��ន្សំយើងឲ្យខិតជិតនរឹងព្រះជារាចា ស់មតាងសទៀត។ថ្្ងសបបាតហ៍
បសពងៀនសយើងថាព្រះពទងប់្នបសង្កើតសយើងនិងសសសង្្គ រះសយើង្ីប្បមកវញិ។សយើងរកស�ើញសសចកតាី្ិត
ថនព្រះគម្រីសៅក្ុងបញ្ញតតាិទី៤សៅក្ុងខគម្រីនិក្ខមនំ២០៖៨-១១និងសចាទិយកថា៥៖១២-១៥សនរះឯង។

 ជនជាតិសហសព ើ្រពតរូវរោរនរឹកចាថំាព្រះពទងប់្នបសង្កើត្ួកសគ។ថ្្ងសបបាតហ៍គឺជាមស្យោប្យ
ែសំ៏ខានម់យួសែើម្បីសពងៀនែល់្ួកសគអំ្ីសសចកតាី្ិតសន្រះ។ប៉ាុមនតាជនជាតិសហសព ើ្រប្នរស់សៅក្ុងពសរុក
សអសីុ្្អស់រយៈរោលយា៉ា ងយទូរ។ក្ុងពបសទសសអសីុ្្រានព្រះមកលាងរោលា យជាសពចើន។សហតុសន្រះមនុស្ស
ទាងំឡាយប្នស្លាចព្រះជារាចា ស់សៅសហើយ។ែទូសច្រះសហើយប្នជាព្រះពបទានអំសណាយ្ិសសសមយួសែើម្ី
ជួយ��ែល់្ួកសគឲ្យយល់ថាព្រះអង្គជាអ្កណា។ែទូចមែលសយើងប្នសរៀន្ីម្សលិមញិរចួសហើយថាសរៀងរាល់
ថ្្ងសុពកព្រះពទងប់្នពបទាននំរា៉ា ណាមែលសលើសែល់រាសសតារបស់ព្រះអង្គ។ប្ែិហារ្យសនរះគឺជាឧទាហរណ៍
ែរ៏ រឹងរាមំយួអំ្ីព្រះសចសាតា របស់ព្រះ។វាកប៏ង្ហា ញពប្បែ់ល់រាសសតារបស់ព្រះថាថ្្ងសបបាតហ៍ជាថ្្ងែវ៏សិសស
វសិាលណាស់មែរ។

 បញ្ញតតាិទី៤ក្ុងសចាទិយកថា៥ពប្បស់យើងថាព្រះពទងប់្នសសសង្្គ រះរាសសតារបស់ព្រះអង្គ្ីពសរុក
សអសីុ្្ឲ្យរចួ្ីទាសភ្្។ព្រះពទងច់ងឲ់្យរាសសតារបស់ព្រះអង្គរឮំកពប្បស់រឿងសនរះមតាងសហើយមតាងសទៀត។ថ្្ង
សបបាតហ៍សរៀងរាល់សប្តា ហ៍ប្នជួយ��្ួកសគឲ្យនរឹកចាថំាព្រះពទងប់្នរសំដារះ្ួកសគ។្ិតមមនសហើយព្រះ
ពទងប់្នរសំដារះ្ួកសគសចញ្ីជនជាតិសអសីុ្្។ប៉ាុមនតាព្រះអង្គកប៏្នរសំដារះ្ួកសគសចញ្ីអំស ើ្ប្បមែរ។

 សហតុសន្រះសយើងអាចស�ើញថាព្រះពទងប់្នពបទានសហតុផល្ីរសពរាបថ្់ាយបង្គំព្រះអង្គ
សៅថ្្ងសបបាតហ៍។១)ព្រះអង្គប្នបសង្កើត្ួកសគ។២)ព្រះអង្គប្នសសសង្្គ រះ្ួកសគ។សន្រះសហើយជាមទូល
សហតុមែលព្រះជារាចា ស់រានបន្ទូលថា«»(សអសសគ្ល២០៖១២)។ែទូចមែលសយើងប្នែរឹងមកសហើយ
ថាសសចកតាី្ិតសតាីអំ្ីថ្្ងសបបាតហ៍របស់ព្រះគឺសពរាបម់នុស្សពគបគ្់្មនិមមនសពរាបម់ត្ួកសាសន៍
អុីពសាមអលស�ើយ។ព្រះជារាចា ស់ចងជ់ួយ��រាសសតារបស់ព្រះអង្គឲ្យសរៀនរស់ក្ុងផលាទូវជីវតិ្្ី។ែទូសច្រះសហើយប្ន
ជាព្រះអង្គចងឲ់្យ្ួកសគអសញជ ើញមនុស្សពគបគ្់្សៅសលើមផនែីសនរះឲ្យសែើរក្ុងផលាទូវជីវតិ្្ីសនរះមែរ។ព្រះអង្គ
ចងឲ់្យរាសសតារបស់ព្រះអង្គរានចិតតាសប្ុរសចំសោរះជនអសន្តា ពបសវសន។៍ព្រះអង្គចងឲ់្យរាសសតារបស់ព្រះអង្គ
មចករមំលកព្រះ្រមែលព្រះអង្គពបទានែល់្ួកសគែល់មនុស្សសោកពគបគ្់្។

 «សហតុែទូសច្រះប្នជាព្រះសយហទូវា៉ា ជាព្រះថនឯងពទង់ប្នបង្្គ ប់មកឲ្យឯងរោន់ថ្្ងឈប់សពរាក
សនរះ»(សចាទិយកថា៥៖១៥)។ថ្្ងសបបាតហ៍ជួយ��សយើងឲ្យនរឹកចាថំាព្រះពទងប់្នបសង្កើតសយើងនិងសសសង្្គ រះ
សយើង។ថ្្ងសបបាតហ៍ជួយ��សយើងឲ្យខិតជិតស្ិទ្ធនរឹងព្រះនិងមនុស្សមែលសៅជុំវញិសយើង។ព្រះពទងស់ប្ុរស
ចំសោរះសយើង។សហតុសន្រះសយើងកព៏តរូវមតសប្ុរសចំសោរះមនុស្សពគបគ្់្មែរ។

ថ្្ងចន័្ ១៥កក្កដា
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ថ្្ងមែលពប្បស់យើងថាសយើងទាងំអស់គ្្រានតថមលាសស្ើគ្្សៅចំសោរះព្រះ



 សទូមពកស�កសមើលបញ្ញតតាិែបព់បរោរមតាងសទៀតសៅក្ុងនិក្ខមនំ២០និងសចាទិយកថា៥។សតើសោក

អ្កស�ើញចំណុចអ្ីខលារះមែលស្្ើឲ្យបញ្ញតតាិទី៤រានលក្ខណៈខុសមបលាក្ីបទបញ្ញតតាិែថទសផ្សងសទៀត?បញ្ញតតាិ
ទី៤គឺជាបទបញ្ញតតាិែម៏វងជាងសគបំផុត។បញ្ញតតាិខលារះសរសសរពតរឹមមតបីបនួរា៉ា តប់៉ាុសណាណ រះ(ក្ុងភ្សាសហសព្ើរ

រានមត្ីររា៉ា តប់៉ាុសណាណ រះ)។សហតុែទូចសមតាចប្នជាបញ្ញតតាិទី៤សនរះមវងជាងសគសម៉ាលារះ?្ីសពោរះវា្ន្យល់្ីមទូល

សហតុមែលសយើងពតរូវរកសាថ្្ងសបបាតហ៍ឲ្យប្នបរសុិទ្ធ។វាកប៏្នបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីរសបៀបរកសាវាឲ្យ

បរសុិទ្ធនិងពប្បស់យើងឲ្យនរឹកចាពំ្រះជារាចា ស់មែលសយើងថ្ាយបង្គំ។



 សទូមអានខគម្រីនិក្ខមនំ២០៖៨-១១។សតើខទាងំសនរះនិយាយអ្ីខលារះអំ្ីអ្កបសពមើជនអសន្តា ពបសវសន៍

និងសត្ោហនៈ?សតើក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះបសពងៀនសយើងអំ្ីសសចកតាី្ិតែសំ៏ខានអ់្ីខលារះ?

 សតើសោកអ្កស�ើញសទថាថ្្ងសបបាតហ៍និយាយអំ្ីរសបៀបមែលព្រះចងឲ់្យសយើងនរឹកស�ើញែល់

មនុស្សមែលសៅជុំវញិសយើង?បញ្ញតតាិថ្្ងសបបាតហ៍្ិសសសណាស់។ថ្្ងសនរះកប៏្នមញករាសសតារបស់ព្រះ

ជាបរសុិទ្ធនិងស្្ើឲ្យ្ួកសគ្ិសសសមែរ។វាប្នស្្ើឲ្យ្ួកសគខុស្ីមនុស្សែថទសទៀតសៅសលើមផនែីសនរះ។

ថ្្ងសបបាតហ៍ពប្បស់យើងឲ្យនរឹកគិតសៅែល់មនុស្សសៅក្ុងសហគមនទ៍ាងំឡាយរបស់សយើងមែលពតរូវសគ

សមើលង្យ។្ួកសគគឺជាមនុស្សមែលពតរូវរោរសពរាកបំផុត។សតើព្រះគម្រីរាបប់ញចាទូ លអ្កណាខលារះសៅក្ុង

ពករុមសនរះ?្ួកទាសករជនបរសទសមែលរស់សៅក្ុងពបសទសរបស់សយើងព្មទាងំសត្ោហនៈផងមែរ។

 ព្រះជារាចា ស់ចងឲ់្យមនុស្សពគបគ្់្រានអំណរនរឹងថ្្ងសបបាតហ៍។សសចកតាី្ិតថនថ្្ងសបបាតហ៍

បសពងៀនសយើងថាសយើងទាងំអស់គ្្គឺសស្ើគ្្ឬែទូចគ្្សៅក្ុងព្រះសនពតរបស់ព្រះ។ព្រះប្នពបទានថ្្ង

សបបាតហ៍ែល់កម្ករនិងទាសករ។ថ្្ងសបបាតហ៍រឭំកពប្បទ់ាសករថាព្រះពទងប់្នបសង្កើតសគនិងសសសង្្គ រះ

សគផងមែរ។ព្រះពទងប់្នអសញជ ើញទាសករទាងំឡាយឲ្យអបអរសាទរសសចកតាី្ិតសនរះសៅថ្្ងសបបាតហ៍។

«សៅថ្្ងសន្រះមនិពតរូវស្្ើអ្ីឲ្យសសារះ...សទារះសត្របស់ឯងឬអ្កែថទមែលសៅផ្រះឯងកតាី»(និក្ខមនំ២០៖១០)។

 ព្រះជារាចា ស់សទូមឲ្យ្ួកអុីពសាមអលគិតតាមមបប្្ីៗែគ៏ួរឲ្យភ្ញា កស់ផអើល។្ួកសគធ្លា បជ់ាទាសករ

សៅពសរុកសអសីុ្្។ឥ�ទូវសនរះ្ួកសគប្នរស់សៅសលើទរឹកែី្្ីរបស់ខលាួន។ព្រះពទង់្ ុ ំចងឲ់្យ្ួកសគពបព រ្ឹតតាែទូច

ជាជនជាតិសអសីុ្្ស�ើយ។សន្រះសហើយប្នជាព្រះពទងព់បទានចបាបយ់ា៉ា ងចបាស់ែល់រាសសតារបស់ព្រះអង្គ

សពរាបទ់រឹកែី្្ីរបស់្ួកសគ។ព្រះអង្គកប៏្នពបទានថ្្ងសបបាតហ៍ែល់្ួកសគមែរ។ថ្្ងសបបាតហ៍ជួយ��

សយើងឲ្យនរឹកចាតំាមរសបៀបែអ៏សាចា រ្យថាមនុស្សពគបរ់ទូបរានតថមលាសស្ើគ្្សៅចំសោរះព្រះសនពតរបស់ព្រះ។

គ្្ននរណារ្ាកព់បសសើរជាងរ្ាកស់ទៀតស�ើយ។
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ថ្្ងសពរាប់្ យោប្ល


 ព្រះពទងច់ងឲ់្យថ្្ងសបបាតហ៍រោលា យជាថ្្ងសពរាកសពរាបម់នុស្សពគប់ៗ គ្្មនិមមនសពរាបម់ត
្ួកសាសនយ៍ទូដាប៉ាុសណាណ រះស�ើយ។សៅពគ្មែលព្រះសយស៊ទូវប្នយាងមករោនម់ផនែីសនរះ្ួកសមែរឹកន្ំ
សាសន្យទូដារានសគ្លគំនិតយល់សផ្សងសៅសលើថ្្ងសបបាតហ៍។សពរាប់្ ួកសគថ្្ងសបបាតហ៍្ំុមមន
ជាថ្្ងថនសសរភី្្មែលបង្ហា ញពប្បថ់ាមនុស្សពគបគ្់្រានតថមលាសស្ើគ្្សៅក្ុងព្រះសនពតព្រះស�ើយ។្ួក
សគមបរជាបសពងៀនថាថ្្ងសបបាតហ៍គឺជាថ្្ងមែលពតរូវរោនវ់និយ័តរឹងមតង។សហតុសន្រះព្រះសយស៊ទូវកប៏្ន
បង្ហា ញសៅ្ួកយទូដាថារោរបសពងៀនទាងំសនរះគឺមនិពតរឹមពតរូវសទ។

 សតើព្រះសយស៊ទូវប្នស្្ើអ្ីខលារះ?ព្រះសយស៊ទូវប្ន្យោប្លមនុស្សសៅថ្្ងសបបាតហ៍។ព្រះអង្គចង់
បង្ហា ញសមសរៀនែសំ៏ខានែ់ល់្ួកយទូដាអំ្ីថ្្ងសបបាតហ៍គួរជាស្្ើអ្ី។ជាញរឹកញាប់ស្លណាព្រះសយស៊ទូវ
្យោប្លមនុស្សសៅថ្្ងសបបាតហ៍ព្រះអង្គប្នពប្ប់្ ីមទូលសហតុមែលព្រះអង្គប្នស្្ើ។ភ្គសពចើនសមែរឹក
ន្សំាសន្យទូដាប្នសលើកយកបន្ទូលរបស់ព្រះសយស៊ទូវមកសចាទពបរោនស់ែើម្សី្្ើគុតព្រះអង្គ។

 សទូមអានខគម្រីរា៉ា ថាយ១២៖៩-១៣,រា៉ា កុស១៖២១-២៦,រា៉ា កុស៣៖១-៦និងយ៉ាទូហាន
៩៖១-១៦។ខទាងំសនរះពប្បស់រឿងរា៉ា វជាសពចើនអំ្ីមនុស្សមែលព្រះសយស៊ទូវប្ន្យោប្លសៅថ្្ងសបបាតហ៍
ែល់សយើង។សតើសរឿងទាងំសនរះបសពងៀនសយើងនទូវសមសរៀនែសំ៏ខានអ់្ីសតាីអំ្ីថ្្ងសបបាតហ៍?

 ព្រះសយស៊ទូវបសពងៀនថាថ្្ងសបបាតហ៍រានសារៈសំខានណ់ាស់។សហតុសន្រះប្នជាសយើងពតរូវ
រកសាថ្្ងសបបាតហ៍ជាថ្្ង្ិសសស។សយើងសតាងមតចំណាយស្លថ្្ងសនរះជាមយួព្រះ។សន្រះនរឹងស្្ើឲ្យសយើង
ប្នខិតជិតស្ិទ្ធនរឹងព្រះខាលា ងំស�ើង។ស្លសវោរបស់សយើងជាមយួព្រះនរឹងស្្ើឲ្យពគរួសាររបស់សយើងនិង
សហគមនរ៍បស់សយើងរ រឹងរា។ំថ្្ងសបបាតហ៍មនិមមនសពរាបម់តសយើងប៉ាុសណាណ រះសទ។វា្ំុមមនជាស្លសវោ
សពរាបស់យើងរានភ្្អាត្ានិយមស�ើយ។ព្រះសយស៊ទូវរានបន្ទូលថា«រានចបាប់ឲ្យស្្ើរោរលអសៅថ្្ងឈប់
សពរាកមែរ»(រា៉ា ថាយ១២៖១២)។

 រានសរាជិក្ួកជំនំុជាសពចើនប្នយកចិតតាទុកជួយ��ែល់មនុស្សែថទសទៀតរចួសៅសហើយ។ប៉ាុមនតា
្ួកសយើងភ្គសពចើនរានអារម្ណ៍ថាសយើងគួរស្្ើលអឲ្យប្នសពចើនម្មសទៀត។សយើងែរឹងថាព្រះពទងប់្ន
យកព្រះទយ័ទុកដាកន់រឹងមនុស្សមែលកំ្ុងរងទុក្ខលំប្ក។សហតុសន្រះសយើងគួរមតយកចិតតាទុកដាកផ់ង
មែរ។សន្រះសហើយជាមទូលសហតុមែលថ្្ងសបបាតហ៍គឺជាស្លែល៏អសពរាបគិ់តរកវ ិ្ ីជួយ��ែល់មនុស្សែថទ
សទៀត។ព្រះជារាចា ស់ពទងប់្នបង្្គ បស់យើងរចួសហើយថាមនិឲ្យស្្ើរោរអ្ីសៅថ្្ងសនរះសទ។សហតុសន្រះសហើយ
ប្នជាព្រះអង្គពបទានស្ល្ិសសសសនរះយកសៅជួយ��ែល់មនុស្សែថទសទៀត។«បញ្ញតតាិទី៤បសពងៀនសយើង
ថាព្រះពទងច់ងឲ់្យសយើងសពរាកសៅថ្្ងទី៧និងថ្ាយបង្គំព្រះអង្គ។ព្រះអង្គបង្្គ បស់យើងឲ្យឈបព់បកប
របរទទួលទានសៅថ្្ងសនរះ។ប៉ាុមនតាព្រះពទងប់ង្្គ បស់យើងឲ្យជួយ��ែល់អ្កែថទ។អំស្ើសប្ុរសនិងរោរពបព រ្ឹតតា
ពបកបសដាយកតាីពសឡាញ់របស់សយើងសលើកតសម្កើងែល់ថ្្ងបរសុិទ្ធរបស់ព្រះ»។ែកពសង់្ ីEllenG.White,
WelfareMinistry,page77,adapted។

 សតើសោកអ្កស្្ើអ្ីខលារះសែើម្ជីួយ��ែល់មនុស្សែថទសទៀតសៅថ្្ងសបបាតហ៍?
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ឆ្្សំពរាកសពរាបែ់ី្លាី

 ែទូចមែលសយើងប្នសរៀនរចួមកសហើយថាថ្្ងឈបស់ពរាកគឺជាមផ្កែសំ៏ខានថ់នផលាទូវជីវតិ្្ីរបស់
អុីពសាមអល។ប៉ាុមនតាស្លឈបស់ពរាក្ំុមមនរានមតសរៀងរាល់សប្តា ហ៍ប៉ាុណណរឹ ងសទ។ស្លឈបស់ពរាក
ករ៏ាបប់ញចាទូ លសរៀងរាល់ឆ្្ទំី៧មែលជាស្លឈបស់ពរាក្ិសសសផងមែរ។បន្្ប់្ ី៤៩ឆ្្ំករ៏ានឆ្្ឈំប់
សពរាក្ិសសសមយួសទៀតមែរ។ឆ្្ឈំបស់ពរាកសនរះគឺរានស�ើងសៅសរៀងរាល់៥០ឆ្្មំតាងមែលសគឲ្យស្្រះ
ថាឆ្្សំសាមនស្ស(ឆ្្សំសរភី្្)។

 សទូមអានសសចកតាីបសពងៀនសៅក្ុងខគម្រីសលវវីនិយ័២៥៖១-៧។សតើសសចកតាីបសពងៀនទាងំសនរះ
រានអ្ី្ិសសសខលារះ?សតើសោកអ្កអាចយកក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះមកអនុវតតាក្ុងមផ្កមយួថនជីវតិនិងកិចចារោរ
ពបចាថំ្្ងរបស់សោកអ្កសដាយរសបៀបណាខលារះ?

 ក្ុងអំ�ុងឆ្្សំពរាករាសសតារបស់ព្រះមនិប្នស្្ើមពសចរា្ក រស�ើយ។្ួកសគពតរូវទុកឲ្យែីមពសចរា្ក រ
«ឈបស់ពរាក»។មនុស្សជាសពចើនស្្ថ្្ងសនរះប្នទទួលសា្គ ល់ថារោរអនុវតតាមបបសនរះគឺជាទសង្ើែឆ៏្លា តថវ
មយួ។

 ឆ្្ទំី៧ករ៏ានសារៈសំខានស់ពរាបទ់ាសករមែរ(និក្ខមនំ២១៖១-១១)។ជនជាតិអុីពសាមអល
ជាសពចើនប្នជំោកព់ប្កស់គយា៉ា ងសពចើន។្ួកសគកប៏្នរោលា យជាទាសករសែើម្បីងស់ងពប្កម់ែលជំោក់
សគ។ប៉ាុមនតាសៅឆ្្ទំី៧ព្រះពទងប់្នបង្្គ បែ់ល់រាសសតារបស់ព្រះអង្គឲ្យសដារះមលងទាសករទាងំសនរះវញិ។ចុរះ
ពប្កម់ែលសសសសល់មែលទាសករមនិទានប់្នសងយា៉ា ងែទូចសមតាចមែរ?ព្រះពទងរ់ានបន្ទូលថា្ួក
ទាសករមែលពតរូវប្នសដារះមលងទាងំសនរះមនិចាបំ្ចព់តរូវសងពប្កម់ែលសៅសល់ស�ើយ(សចាទិយកថា
១៥៖១-១១)។

 សទូមនរឹកចាអំំ្ីនំរា៉ា ណា?សយើងែរឹងថាព្រះពទងប់្នពបទាននំរា៉ា ណាសលើស្ម្តាសៅថ្្ងសុពក
សែើម្សីពតៀមសពរាបថ់្្ងទី៧។ស្្ើែទូសច្រះរាសសតារបស់ព្រះ្ំុចាបំ្ចស់រ ើសនំរា៉ា ណាសៅថ្្ងទី៧ស�ើយ។ែទូចគ្្
សនរះមែរព្រះពទងប់្នពប្បរ់ាសសតារបស់ព្រះមនិឲ្យដាែំំណាំសៅឆ្្ទីំ៧ស�ើយ។ព្រះជារាចា ស់សនយោពបទាន
អាហារសលើស្ី្ម្តាសៅឆ្្ទំី៦សែើម្ជីួយ��្ួកសគបពមរុងទុកសពរាបឆ្់្ទំី៧។ជនជាតិអុីពសាមអលប្ន
បង្ហា ញរោរសជឿទុកចិតតារបស់្ួកសគសៅសលើព្រះសដាយ្ំុប្នស្្ើមពសចរា្ក រសៅឆ្្ទីំ៧ស�ើយ។ព្រះជារាចា ស់
កប៏្នសទូមឲ្យរាសសតារបស់ព្រះអង្គរានចិតតាសប្ុរសចំសោរះប្វបសពមើសៅឆ្្ទំី៧មែរ។សហតុសន្រះសហើយប្ន
ជាព្រះជារាចា ស់បង្្គ បែ់ល់រាសសតារបស់ព្រះអង្គឲ្យសដារះមលង្ួកប្វបសពមើឲ្យសៅវញិសដាយមនិតពមរូវឲ្យបង់
សងពប្កម់ែលជំោកវ់ញិស�ើយ។ព្រះពទងច់ងឲ់្យរាសសតារបស់ព្រះអង្គពបព រ្ឹតតាសប្ុរសសែើម្បីង្ហា ញថា
្ួកសគប្នសជឿទុកចិតតាសលើព្រះសចសាតា របស់ព្រះ។ព្រះអង្គចងឲ់្យ្ួកសគសជឿទុកចិតតាព្រះអង្គថានរឹងពបទាន
អ្ីៗពគបយ់ា៉ា ងតាមសសចកតាីពតរូវរោររបស់្ួកសគ។ព្រះអង្គបង្្គ បែ់ល់អុីពសាមអលមនិឲ្យបង្ខំមនុស្សទល័ពក
ឲ្យស្្ើជាទាសករសែើម្រីោតក់ងសងពប្កម់ែលជំោក់្ ួកសគស�ើយ។

 រសបៀបមែលសយើងរកសាថ្្ងសបបាតហ៍គួរមតផាលា ស់បតាទូររសបៀបរបបរស់សៅរបស់សយើងក្ុង៦ថ្្ងសផ្សង
សទៀតថនសប្តា ហ៍។សទូមយកនគរព្រះទុកជាទីមយួ។ព្រះពទងព់ជាប្ីសសចកតាីពតរូវរោររបស់សោកអ្ក។
សន្រះ«សទើបពគប់របស់ទាងំសន្រះនរឹងប្នពបទានមកអ្ករាល់គ្្ម្មសទៀត»(រា៉ា ថាយ៦៖៣៣)។
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រោរសិកសាបមនថែម៖សទូមអានEllenG.White,“FromtheRedSeatoSinai,”pages295-297,
inPatriarchsandProphets;“TheSabbath,”pages281-289;inTheDesireofAges.

 «ព្រះសយស៊ទូវប្នរានបន្ទូលថារោលណាសយើងជួយ��មនុស្សែថទសៅថ្្ងសបបាតហ៍សយើង្ំុប្ន
រលំងពករឹត្យវនិយ័សទ។វាជារោរលអក្ុងរោរជួយ��មនុស្សសៅថ្្ងសបបាតហ៍។សយើងស្្ើរោរជាមយួគ្្នរឹង្ួក
សទវតារបស់ព្រះរោលណាសយើងជួយ��ែល់មនុស្សមែលកំ្ុងរងទុក្ខលំប្កសៅថ្្ងសបបាតហ៍។្ួកសទវតា
របស់ព្រះសហារះពចវាតស់ៅវញិសៅមក្ីឋានសួគនិ៌ងមផនែីពគបស់្លសវោ។្ួកសគប្នមកជួយ��ែល់មនុស្ស
មែលកំ្ុងជួបរោរលំប្ក...
 «មនុស្សសោកកព៏តរូវរានកិចចារោរ្ិសសសមែលពតរូវស្្ើសៅថ្្ងសបបាតហ៍មែរ។សយើងសតាងមតសផាតា ត
អារម្ណ៍យកចិតតាទុកដាកស់ៅសលើសរឿងមយួចំនួន។សយើងសតាងមតយកចិតតាទុកដាកច់ំសោរះអ្កជំងឺ។សយើង
សតាងមតយកចិតតាទុកដាកែ់ល់សសចកតាីពតរូវរោររបស់មនុស្សទល័ពក។ព្រះពទងន់រឹងជំនំុជំររះសយើងថារានសទាស
ពបសិនសបើសយើង្ំុប្នជួយ��ែល់មនុស្សមែលកំ្ុងជួបទុក្ខសវទន្សៅថ្្ងសបបាតហ៍សទសន្រះ...ព្រះពទងប់្ន
បសង្កើតថ្្ងឈបស់ពរាករបស់ព្រះអង្គទុកឲ្យមនុស្សសោក។អំស ើ្សប្ុរសនិងរោរពបព រ្ឹតតាសដាយចិតតាសមតាតា
របស់សយើងសៅថ្្ងសបបាតហ៍បង្ហា ញថាសយើងរកសាថ្្ងសបបាតហ៍បរសុិទ្ធ។ព្រះពទង់្ ុ ំចងឲ់្យនរណារ្ាក់
ឬអ្ីមយួមែលព្រះអង្គបសង្កើតមករងទុក្ខសវទន្សៅក្ុងអំ�ុងស្លថនថ្្ងសបបាតហ៍ឬថ្្ងសផ្សងសទៀតស�ើយ។
សហតុសន្រះសយើងសតាងមតស្្ើអ្ីកស៏ដាយមែលសយើងអាចស្្ើប្នសៅថ្្ងសបបាតហ៍សែើម្ជីួយ��ែល់មនុស្សែថទ
សទៀតនិងសត្ទាងំឡាយ។សយើងសតាងមតជួយ��បញចាបទុ់ក្ខសវទន្របស់្ួកសគ»។ែកពសង់្ ីEllenG.
White,TheDesireofAges,pages206,207,adapted។

សំណួរ្ិភ្កសា៖ 
១)សតើបទ្ិសសា្នរ៍បស់សោកអ្កនរឹងថ្្ងសបបាតហ៍ប្នស្្ើឲ្យរោរសជឿទុកចិតតារបស់សោកអ្កសលើព្រះ
លទូតោស់ស�ើងយា៉ា ងែទូចសមតាចមែរ?សតើសោកអ្ករានបទ្ិសសា្នណ៍ាមយួក្ុងជីវតិងមែលព្រះជារាចា ស់
ប្នពបទានអ្ីមយួមែលសោកអ្កពតរូវរោរសដាយសារមតសោកអ្កប្នសជឿទុកចិតតាសលើព្រះអង្គមែរឬសទ?
ពបសិនសបើរានចទូរមចកចាយសរឿងរបស់សោកអ្កែល់ថ្ាកស់បបាតហ៍ស្គទូល។សតើបទ្ិសសា្នរ៍បស់សោក
អ្កបសពងៀនអ្ីខលារះែល់សោកអ្ក?

២)សយើងប្នអំ្ីបញ្ញ តិតាថ្្ងសបបាតហ៍ក្ុងខគម្រីនិក្ខមនំ២០៖៨-១១និងសចាទិយកថា៥៖១២-១៥។
សតើសោកអ្កចទូលចិតតាបំផុតសលើចំណុចណាខលារះអំ្ីថ្្ងសបបាតហ៍?

៣)សតើថ្ាកស់បបាតហ៍ស្គទូលរបស់សោកអ្កអាចមចកចាយព្រះ្រថនថ្្ងសបបាតហ៍ែល់សហគមនរ៍បស់
សោកអ្កតាមរយៈសកម្ភ្្អ្ីខលារះ?

៤)សតើថ្្ងសបបាតហ៍ប្នផាលា ស់បតាទូរជីវតិរបស់សោកអ្កសលើចំណុចអ្ីខលារះ?សតើសៅរានចំណុចណាខលារះសទៀត
មែលថ្្ងសបបាតហ៍ពតរូវជួយ��ឲ្យផាលា ស់បតាទូរមែរឬសទ?ពបសិនសបើរានសតើមផ្កណាខលារះថនជីវតិរបស់សោកអ្ក
មែលពតរូវរោររោរផាលា ស់បតាទូរសន្រះ?
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សេចក្តីសេត្្ក្នុងទំននុកតសេកើង និងេនុភាេតិ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ី០កក្កដា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ទំនុកតសម្កើង៩៖៧-១៣៖២០,ទនុំកតសម្កើង៨២,
ទនុំកតសម្កើង១០១,ទនុំកតសម្កើង១៤៦,សុភាសិត១០៖៤,សុភាសិត១៣៖២៣,២៥។

ខចងចា៖ំ«ចូរការពារដល់មនុស្សពកីពកនិងមនុស្សកំពពាសហើយកាត់កតាីដល់មនុស្សសេទនានិងមនុស្ស
កសំតស់ដាយយុតតាិធម៌ចុរះចូរជយួ��សស្គ្រ រះមនុស្សពកីពកនិងមនុស្សកសំត់ទុគត៌ដដរពតរូេជយួ��សគឲ្យរចួ្ ី
កណាតា ប់ថដថនមនុស្សអាពកក»់(ទនុំកតសម្កើង៨២៖៣,៤)។

 ទនុំកតសម្កើងនិងសុភាសិតបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ បីទ្សិោធនព៍បចាថំ ្្ងថនការរស់សៅជាមយួនឹង
ព្រះ។កណ្ឌ គម្រីសុភាសិតរានសពារស្ញសដាយគតិបណ្ឌិ តដដលប្នផតាល់ឱវាទដល់ពគរួោរមតិតាភា្មខុ
ជនួំញនងិរដាឋា ភបិ្ល។ទនុំកតសម្កើងគជឺាចសពមៀងដដលរានសពារស្ញសដាយបទ្សិោធនខ៍ាងសសចកតាជីសំនឿ
នងិអារម្មណ៍សោកសៅយ៉ា ងពជាលសពរៅនងិអារម្មណ៍សរសសើរតសម្កើងព្រះសដាយកតាីអំណរ។កណ្ឌ គម្រីទាងំ
្រីបគ្ហា ញពប្បស់យើងថាសសចកតាជីសំនឿរបស់សយើងគួរដតសធវើឲ្យពគបដ់ផនែកថនបទ្សិោធនថ៍នជេីតិរបស់សយើង
ប្នផ្លា ស់បតាូរ។សហតុអវ?ី្សីពពារះព្រះជារាចា ស់ប្នយកព្រះទយ័ទុកដាកស់លើពគបដ់ផនែកថនជេីតិរបស់សយើង។
ព្រះអងរយកព្រះទយ័ទុកដាករ់សបៀបដដលសយើងពបព្តឹតានងឹអនែកដថទ។ព្រះអងរចងឲ់្យសយើងរានសសចកតាយុីតតាិ
ធម៌រស់សៅសដាយសស្មើភា្គ្នែ ។

 សយើងរស់សៅសលើដផនដដីដលសពារស្ញសដាយសសចកតាីអយុតតាធិម។៌ព្រះគម្រីបគ្ហា ញពប្បស់យើង
មតាងសហើយមតាងសទៀតថាព្រះពទងយ់កព្រះទយ័ទុកដាកស់លើសរឿងអយុតតាធិមទ៌ាងំឡាយ។ព្រះអងរប្នពបឆាងំ
នងឹសរឿងទាងំសនរះ។គឺរានដតព្រះអងរសហើយដដលផតាល់កតាសីង្មឹដល់មនុស្សទាងំឡាយដដលកំ្ ុងអស់សង្មឹ។

 សយើងមនិអាចសិកសាអវីៗ ទាងំអស់សៅកនែុងសមសរៀនសនរះអំ្ អីវីដដលទនុំកតសម្កើងនងិសុភាសិតបសពងៀន
អំ្កីារសដមតាងសចញនូេសសចកតាីសមត្តា នងិសសចកតាយុីតតាធិមប៌្នសទ។ប៉ាុដនតាសយើងសង្មឹថាសមសរៀនសនរះនងឹ
បណាតា លឲ្យសយើងជយួ��ដល់មនុស្សទល័ពកនងិខវរះខាតដដលសៅជំុេញិសយើងកានដ់តសពចើនស�ើងដ្មសទៀត។
កចិចាការរបស់សយើងគឺពតរូេជយួ��ដល់្កួសគសនារះឯង។

សមសរៀនទី៤ ២០-២៦កក្កដា
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ទំនុកបទកតាីសង្មឹរបស់ជនរងសពគ្រះសដាយសពពារះសមដឹកនាំ

 ដូចដដលសយើងប្នសរៀនរចួមកសហើយថាព្រះពទងព់ជាបស្លណាមនុស្សសោកជួបបញ្ហា ។ជា
ញឹកញាប់ទំនុកតសម្កើងពប្បស់យើងអំ្ីមនុស្សដដលដពសកដសគ្ហា យរកព្រះ។្ួកសគប្នសជឿទុកចិតតាព្រះ។
ប៉ាុដនតា្ួកសគ្ំុប្នស�ើញព្រះចាតេ់ធិានការសដើម្បីពា្ឈបម់នុស្សទាងំសនារះកំុឲ្យពបព្ឹតតាអយុតតាិធមស៌�ើយ។
ជួនកាលសរឿងអាពកកដ់ដលប្នសកើតស�ើងកនែុងជីេតិអាពកកខ់ាលា ងំណាស់។សរា៉ាលា រះសហើយប្នជាកេនីិ្ន្ធកទ៍ំនុក
តសម្កើងមនិអាចសមើលស�ើញព្រះសចោតា និងសសចកតាីពសឡាញ់ប្នស�ើយ។

 សតើកេនីិ្ន្ធកថ៍នទំនុកតសម្កើងសធវើអវីខលារះកាលណាសរឿងសនារះសកើតស�ើង?សតើ្ួកសគឈបស់ពចៀងសរសសើរ
ព្រះដមនសទ?អតស់ទ។្ួកសោកសៅដតសពចៀងសរសសើរព្រះ។សសចកតាីជំសនឿនិងជីេតិរបស់្ួកសោករាន
ភា្រងឹរាខំាលា ងំណាស់។្ួកសោកសៅដតរានកតាីសង្មឹជានិចចា។្ួកសោកប្នសូមឲ្យព្រះចាតេ់ធិានការ
ណាមយួកំុឲ្យយឺតស្លទាន។់្ួកសោកប្នសតឿនព្រះឲ្យសលឿនស�ើង។្ួកសោកប្នសូមឲ្យព្រះអងរ
សធវើអនតារាគមននិ៍ងសស្គ្រ រះមនុស្សទនស់ខសាយ។្ួកសោកប្នសូមឲ្យព្រះអងរជួយ��ជនរងសពគ្រះទាងំឡាយ
ឲ្យប្នទានស់្ល។

 សូមអានទំនុកតសម្កើង៩៖៧-៩,១៣-២០។សសតាចដាេឌីប្ននិ្ន្ធបទសនរះ។ចូរគិតអំ្ីសរឿង
អាពកកទ់ាងំអស់ដដលសសតាចដាេឌីប្នឆលាងកាត។់សសតាចដាេឌីប្នសជឿសលើសសចកតាីពសឡាញ់និងការដ្រកសា
របស់ព្រះ។ទន្ឹមគ្នែ សនរះសសតាចដាេឌីប្នោរ ល់សសចកតាីសេទនាទាងំអស់ដដរ។សតើសោកអនែករានបទ្ិសោធន៍
ដដលោកល្ងសលើសសចកតាីជំសនឿរបស់សោកអនែកដូចគ្នែ នឹងករណីសសតាចដាេឌីសនរះដដរឬសទ?សតើសោកអនែក
សធវើដូចសមតាចខលារះសដើម្ឲី្យសសចកតាីជំសនឿរងឹរាកំនែុងអំ�ុងពគ្លំប្កទាងំសនារះ?

 ទំនុកតសម្កើងបគ្ហា ញពប្បស់យើងមតាងសហើយមតាងសទៀតអំ្ីរសបៀបសធវើឲ្យសសចកតាីសង្មឹរបស់សយើងរងឹ
រាកំនែុងអំ�ុងពគ្លំប្ក។សយើងសត្ងដតបនតាសជឿថាព្រះពទងគឺ់ជាសៅពកមសលើមនុស្សពគបគ់្នែ សៅសលើដផន
ដីសនរះ។មនុស្សអាពកកស់មើលសៅហាកដូ់ចជាឈនែរះសៅពគ្ឥ�ូេសនរះ។ប៉ាុដនតាព្រះពទងនឹ់ងជំនំុជំររះ្ួកសគ។
ព្រះអងរនឹងជំនំុជំររះមនុស្សដដលអយុតតាិធម។៌ព្រះអងរនឹងដាកស់ទាស្ួកសគ។ប៉ាុដនតាព្រះពទងនឹ់ងពបទាន្រ
និងផតាល់ជីេតិ្្មីដល់មនុស្សដដលរងសពគ្រះសដាយមនុស្សអាពកកទ់ាងំសនារះេញិ។

សោកសីុដអសលូេសិប្នសរសសរអំ្ីបំណងដព៏ជាលសពរៅរបស់សោកសពរាបព់គ្ដដលព្រះជារាចា ស់
ពទងនឹ់ងសធវើជាសៅពកមនាស្លអនាគតខាងមុខសនរះ។ពគីោ្នជាសពចើនខាលា ចមនិចងជ់ួបពគ្សនារះសទ។ប៉ាុដនតា
សោកសីុដអសលូេសិប្នសមើលស�ើញថាសនារះគឺជាពគ្ដដលសយើងគួរដតពប្ថានែ ចងជ់ួប។សោករាន
ពបោសនថ៍ាវាគឺជាពគ្«ដដលព្រះពទងនឹ់ងោតា បស់ដពមកដសគ្ហា យសៅរបស់មនុស្សទាងំឡាយចុងសពកាយ
បង្អស់។មនុស្សទាងំសនរះប្តប់ងផ់្រះសដម្ងនិងពទ្្យសម្តតាិទាងំអស់របស់្ួកសគ។សហតុអវី?សដាយ
ោរដត្ួកអនែករានអំណាចប្នបលានយ់ក្ី្ួកសគ។ប៉ាុដនតាឥ�ូេសនរះព្រះពទងស់ៅខាងរា្សតារបស់ព្រះអងរ។
្ួកសគ្ំុរានអវីពតរូេខាលា ចការជំនំុជំររះរបស់ព្រះស�ើយ។ពបសិនសបើរា្សតារបស់ព្រះអាចឈរសៅចំសពារះព្រះ
និងទូលពប្បប់ញ្ហា របស់្ួកសគ្ួកសគដឹងថាព្រះពទងនឹ់ងជួយ��្ួកសគ។មនិយូរសទព្រះជារាចា ស់នឹងយង
មកសធវើជាសៅពកម។សនារះសយើងនឹងរានឱកាសនឹងទូលសរៀបរាបព់ប្បស់រឿងទាងំអស់ដល់ព្រះអងរ»។ដក
ពសង់្ីC.S.Lewis.ReflectionsonthePsalms[NewYork,Harcourt,BraceandCompany,
1958],page11,adapted។
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«ឱព្រះអងរសអើយសូមពទង់ឈរស�ើងជំនំុជពមរះ»


 សូមអានបទទំនុកតសម្កើង៨២។សតើជំ្ូកសនរះផតាល់ោរអវីដល់សយើងរាល់គ្នែ ?

 ព្រះអរាចា ស់ប្នពបទានចបាបជ់ាសពចើនដល់រា្សតារបស់ព្រះអងរ។ចបាបទ់ាងំសនរះប្នជួយ��ដល់
រា្សតារបស់ព្រះឲ្យរស់សៅរានភា្ពបសសើរជាងមុន។វាជួយ��្ួកសគឲ្យសធវើជាគំរូអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់របស់
ព្រះពប្បដ់ល់មនុស្សដថទសទៀត។ប៉ាុដនតាជាការគួរសោកោតា យរា្សតារបស់ព្រះខកខានមនិប្នសធវើត្ម
ដផនការរបស់ព្រះអងរស�ើយ។្ួកសគប្នដពបកាលា យដូចជាមនុស្សធម្មត្ដដលសៅជំុេញិ្ួកសគសៅេញិ។
សមដឹកនាថំនពបសទសដថទសទៀត្ំុប្នផតាល់យុតតាិធមដ៌ល់្លរដឋារបស់ខលាួនស�ើយ។្ួកសគប្នលួចបលាន់និង
សធវើប្បរា្សតារបស់ខលាួន។រា្សតារបស់ព្រះកប៏្នសធវើត្មសមដឹកនាទំាងំសនារះ។្ួកសមដឹកនាំនិងសៅពកមរបស់
ព្រះគិតដត្ីពបសយជនផ្៍្ល់ខលាួន។មនុស្សអាពកកប់្នសូកប្៉ា នដ់ល់សៅពកមឲ្យកាតក់តាីត្មចិតតារបស់្ួក
សគ។តុោការ្ុំប្នការពារដល់បណាតា ជនស�ើយ។មនិយូរប៉ាុនា្ម ន្ួកអនែករានចាបស់ផតាើមសពបើអនែកពកឲ្យ
សធវើការឲ្យ្ួកសគសដើម្ឲី្យ្ួកសគកានដ់តរានស�ើងដ្មសទៀត។ប៉ាុដនតា្ួកអនែករានទាងំសនារះ្ំុប្នផតាល់ពប្ក់
ឈនែួលដល់អនែកពកឲ្យប្នពតឹមពតរូេស�ើយ។

 បទទំនុកតសម្កើង៨២កប៏្នសលើកស�ើងអំ្ីពគ្អាពកកដ់ដលសរឿងទាងំសនរះសកើតស�ើងដដរ។ជំ្ូក
សនរះបគ្ហា ញពប្បថ់ាព្រះពទងគឺ់ជាសៅពកមសលើមនុស្សទាងំអស់សៅសលើដផនដីសនរះ។បទទំនុកតសម្កើងសនរះ
កប៏គ្ហា ញពប្បអ់ំ្ីពគ្ដដលព្រះពទងជំ់នំុជំររះសលើសមដឹកនាំនិងសៅពកមដដលអយុតតាិធមផ៌ងដដរ។អនែកនិ្ន្ធ
ថនទំនុកតសម្កើងសនរះពប្បស់យើងអំ្ីកាត្វកិចចាមយួចំនួនរបស់អនែកដដលរានតួនាទីជាសៅពកមគួរសធវើ។ត្ម
ទស្សនៈរបស់អនែកនិ្ន្ធរូបសនរះកិចចាការជាសៅពកមរបស់ព្រះគឺជាគំរូមយួដដលសៅពកមទាងំឡាយគួរយក
គំរូត្ម។កិចចាការជាសៅពកមរបស់ព្រះកប៏គ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីក្ួនចបាបដ់ដលសយើងពតរូេរស់សៅត្មដដរ។
ព្រះពទង់នឹងសពបើក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះជំនំុជំររះមនុស្សពគបគ់្នែ ដដលប្នរស់សៅសលើដផនដីសនរះ។«ព្រះជារាចា ស់
ប្នពបទានអំណាចដល់្ួកសគនិងប្នសពជើសសរ ើស្ួកសគឲ្យរានតួនាទីជាសៅពកមរបស់ព្រះអងរ»។ដក
ពសង់្ ីEllenG.White,ProphetsandKings,page198,adapted។

 កេនីិ្ន្ធកប៍្នបញចាបប់ទទំនុកតសម្កើងសនរះសដាយទូលសូមឲ្យព្រះពទងឈ់រស�ើងជំនំុជពមរះ(ទំនុក
តសម្កើង៨២៖៨)។សោកកប៏្នទូលសូមឲ្យព្រះសធវើអនតារាគមន៍និងបពា្ឈបរ់ាល់អំស្ើអាពកកដ់ដលសកើតស�ើង
ពគបទី់កដនលាងកនែុងពបសទសរបស់សោក។បទទំនុកតសម្កើងសនរះតំណាងឲ្យមនុស្សទាងំអស់ដដលរងសពគ្រះ
សដាយសមដឹកនារំបស់្ួកសគ។អនែកនិ្ន្ធប្នសូមឲ្យព្រះជួយ��។ព្រះពទងគ់ឺជាសៅពកមនិងជាអនែកពគបព់គង
សលើមនុស្សពគបគ់្នែ និងសលើរបស់ស្វោរស្ើទាងំសៅោថា នសួគ៌និងដផនដី។ព្រះអងរប្នសនយា។្ិត
ដមនសហើយនឹងរានពគ្មកដល់ដដលតុោការទាងំឡាយសៅសលើដផនដីនឹងដលងជួយ��ដល់អនែកពក។្ួកសគ
នឹងមនិោតា បត់្មសំណូម្រដដលសយើងសូមឲ្យជួយ��ស�ើយ។ប៉ាុដនតាសយើងអាចសូមឲ្យព្រះជួយ��ប្នជានិចចា។

 ជួនកាលសយើងករ៏ងសពគ្រះសដាយោរសមដឹកនាដំដរ។ជួនកាលសយើងក៏្ ុ ំប្នពបព្ឹតតាសដាយ
យុតតាិធមស៌ៅកានម់នុស្សដថទដដរ។បទទំនុកតសម្កើង៨២ជួយ��សយើងឲ្យរកជំនួយនិងពប្ជាញា សដើម្សីដារះពោយ
បញ្ហា ទាងំ្ីរសនរះ។ព្រះពទងក់យ៏កព្រះទយ័ទុកដាកនឹ់ងសៅពកមអាពកកដ់ដរ្ីសពពារះ្ួកសគកជ៏ារា្សតារបស់
ព្រះអងរដដរ។ព្រះអងរចងឲ់្យ្ួកសគសពជើសសរ ើសយកជីេតិដដលពបសសើរមយួ។សហតុសនារះសយើងទាងំអស់
គ្នែ សៅដតរានសង្មឹជានិចចាពបសិនសបើសយើងព្មឲ្យព្រះដកដពបជីេតិរបស់សយើងសនារះ។

ថ្្ងចន័្ ២២កក្កដា
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សសចកតាីសនយារបស់សសតាច


 សូមអានទំនុកតសម្កើង១០១។អនែកនិ្ន្ធបទសនរះប្នសរសសរវាស�ើងមកសពរាបស់មដឹកនាទំាងំ

ឡាយ។សតើសយើងអាចសរៀនដំបូនា្ម នសំខាន់ៗ អវីខលារះ្ីបទសនរះសពរាបជី់េតិរបស់សយើងផ្្ល់?

 មនុស្សជាសពចើនសជឿថាសសតាចដាេឌីជាអនែកនិ្ន្ធបទទំនុកតសម្កើង១០១សនរះកនែុងឆានែ ដំំបូងៗដដល
ព្រះអងរប្នស�ើងពគងរាជ្យជាសសតាចសលើោសនអ៍ុីពោដអល។សសតាចដាេឌីរានបទ្ិសោធនលំ៍ប្កៗជា
សពចើនមុនស្លដដលព្រះអងរប្នកាលា យជាសសតាច។សោកគឺជាទាហានរបស់សសតាចសុល។បន្ាបម់កសោក
ប្នរតស់គច្ីសសតាចដដល្យាយមសរាលា បស់ោកសចាលជាសពចើនដង។ដាេឌីយល់ស�ើញថាសុលគឺជាសសតាច
ដអ៏ាពកកម់យួអងរ។សោកប្នស�ើញអវីដដលប្នសកើតស�ើងស្លដដលសសតាចបំផ្លា ញមនុស្សនិងពករុមពគរួោរ
របស់សោកផ្្ល់។សហតុសនារះសហើយប្នជាសសតាចដាេឌីសសពមចចិតតាសធវើជាសមដឹកនាដំដលល្អជាងសុល។

 ្ួកសយើងតិចនាកណ់ាស់ដដលជាសមដឹកនាថំនពបសទសទាងំឡាយ។ប៉ាុដនតាសយើងទាងំអស់គ្នែ សុទ្ធ
ដតរានឱកាសសធវើឲ្យជីេតិរបស់មនុស្សដថទផ្លា ស់បតាូរប្ន។សយើងអាចសលើកទឹកចិតតាដល់មនុស្សទាងំឡាយ
ដដលសៅកនែុងពគរួោរសហគមន៍កដនលាងសធវើការនិងព្រះេហិាររបស់សយើង។អនែកពសីដអលលាិនជីថេ ៉ាត៍កប៏្ន
រានពបោសនអ៍ំ្ីសសតាចដាេឌីថាជាសមដឹកនាមំយួរូបដដរ។«សសតាចដាេឌីប្នសនយាសពចើនចំណុច។សយើង
អាចអានសសចកតាីសនយាទាងំសនារះសៅកនែុងទំនុកតសម្កើង១០១។ពគបគ់្នែ ដដលរានពគរួោរគួរដតសនយាត្ម
រសបៀបសនរះដដរ។្ួកសគគួរសនយាថានឹងពបឆាងំអវីៗពគបយ់៉ា ងដដលអាចបង្កសពគ្រះថានែ កដ់ល់ពគរួោររបស់
ខលាួន។ដកពសង់្ ីCounselstoParents,Teachers,andStudents,page119,adapted។

 សយើងគួរដតសធវើត្មក្ួនចបាបទ់ាងំឡាយដដលរានកនែុងទំនុកតសម្កើង១០១កនែុងជីេតិរបស់សយើង។
កាលណាសយើងរានឱកាសសយើងគួរដតសូមឲ្យសមដឹកនារំបស់សយើងសធវើត្មក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះដដរ។សយើង
រានែ ក់ៗ សុទ្ធដតរានឱកាសអនុេតតាត្មក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះរបស់សសតាចដាេឌី។សនារះសយើងនឹងកាលា យជាសមដឹក
នាដំល៏្អមនិខាន។ជីេតិរបស់សយើងនឹងកាលា យជាព្រះ្រដល់មនុស្សដថទសទៀតផងដដរ។

 សដើម្សីធវើជាសមដឹកនាដំល៏្អរានែ កប់្នសតើពតរូេចាបស់ផតាើម្ីកដនលាងណា?សពរាបស់ោកដានីដយ៉ាលវា
ចាបស់ផតាើមជាមយួនឹងការសរសសើរតសម្កើងព្រះសពរាបស់សចកតាីសមត្តា និងសសចកតាីយុតតាិធមរ៌បស់ព្រះអងរ(ទំនុក
តសម្កើង១០១៖១)។សសចកតាីទាងំ្ីរសនរះគឺជាមូលដាឋា នពគឹរះសពរាបអ់វីៗពគបយ់៉ា ងដដលសសតាចដាេឌីចងស់ធវើ
កនែុងនាមជាសមដឹកនាដំល៏្អមយួរូប។សោកប្ន្យាយមរកសាសសចកតាីយុតតាិធម៌និងសដមតាងសសចកតាីសមត្តា កនែុង
ជីេតិនិងកិចចាការរបស់សោក។សមដឹកនាលំ្អសត្ងដតមនិពបព្ឹតតាប្បមនិកុហកនិងមនិពបព្ឹតតាខុស។អំស ើ្
ប្បទាងំសនរះគឺជាអន្ាកយ់៉ា ង្ិសសសសពរាបទ់ាកស់មដឹកនាំនិងអនែកពគបព់គងឲ្យដួលចុរះ។

 សសតាចដាេឌីពជាបថាការោតា បត់្មដំបូនា្ម នគឺជាកិចចាដសំ៏ខានខ់ាលា ងំណាស់។សហតុសនារះសហើយ
ប្នជាសោកដសវងរកសមដឹកនាដំដលសោ្ម រះពតងឲ់្យជួយ��សោកសធវើកិចចាការដដលពតឹមពតរូេ។សសតាចដាេឌីចង់
ឲ្យពបជារា្សតានិយយថាសោកគឺជាសសតាចដយុ៏តតាិធម៌ដដលរានសសចកតាីសមត្តា ដល់មនុស្សពគបគ់្នែ ។សសចកតាី
ទាងំសនរះសំខានណ់ាស់សពរាបស់ោក។សនារះសហើយប្នជាសោកដសវងរកសមដឹកនាដំដលរានសសចកតាី
យុតតាិធម៌និងសសចកតាីសមត្តា ឲ្យជួយ��ដល់សោក។

 ពបដហលជាសោកអនែក្ំុដមនជាសមដឹកនាសំទ។ប៉ាុដនតាសតើសោកអនែកអាចសធវើអវីខលារះសដើម្ឲី្យរាន
យុតតាិធម៌និងសសចកតាីសមត្តា ដល់មនុស្សទាងំឡាយដដលកំ្ុងពតរូេការសសចកតាីទាងំសនរះ?
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ការសដើរជាមយួនឹងព្រះអរាចា ស់
 ខណៈដដលសយើងអានជិតចបក់ណ្ឌ គម្រីទំនុកតសម្កើងសយើងស�ើញថាភាគសពចើនសុទ្ធដតជាបទ

សរសសើរតសម្កើង។ពប្ជំំ្ូកចុងសពកាយចាបស់ផតាើមស�ើងសដាយពបសយគថា«ចូរសរសសើរដល់ព្រះសយហូវា៉ា »
(ទំនុកតសម្កើង១៤៦-១៥០)។ទំនុកតសម្កើង១៤៦សរសសើរព្រះសដាយោរសហតុផល្ិសសសមយួគឺសដាយ
ោរព្រះអងរសប្ុរសចំសពារះមនុស្សទល័ពកនិងរានសសចកតាីសមត្តា ដល់្ួកសគ។

 សូមអានបទគម្រីទំនុកតសម្កើង១៤៦។សតើជំ្ូកសនរះពប្បោ់រអវីខលារះ?សតើខគម្រីទំនុកតសម្កើង
១៤៦៖៥-៩អនែកនិ្ន្ធចងនិ់យយអំ្ីអវីខលារះ?

 ព្រះពទងប់្នបសង្កើតថផ្សម�និងដផនដី(ទំនុកតសម្កើង១៤៦៖៦)។ជំ្ូកសនរះកប៏គ្ហា ញពប្ប់
សយើងអំ្ីកិចចាការរបស់ព្រះអងរសៅសលើដផនដីសនរះកនែុងនាមជាសៅពកមដដរ។ជំ្ូកសនរះបគ្ហា ញពប្បថ់ាព្រះអងរ
ពបទានអវីៗពគបយ់៉ា ងដដលសយើងពតរូេការសពរាបជី់េតិដល់សយើង។ព្រះអងរប្នរសំដារះសយើងឲ្យរចួ្ីប្ប។
ព្រះអងររសំដារះសយើងឲ្យរចួ្ីមនុស្សដដលសធវើប្បសយើង។ព្រះអងរប្ន្យាប្លសយើង។ព្រះអងរប្នជួយ��
សយើងនិងការពារមនុស្សទនស់ខសាយ។

 សហតុអវីប្នជាសយើងគួរយកចិតតាទុកដាកនឹ់ងមនុស្សដដលខវរះខាត?្ិតដមនសហើយគឺសដាយោរ
ដតព្រះជារាចា ស់រានបន្ូលថាសយើងគួរដតសធវើដូសចានែ រះ។ព្រះពទងប់្នសូមឲ្យសយើងសធវើកិចចាការសនរះសដាយោរ
ដតព្រះអងរកប៏្នសធវើកិចចាការសនរះដដរ។ព្រះអងរ្ំុដមនសូមឲ្យសយើងសធវើវាសពរាបព់្រះអងរសទ។ព្រះអងរកំ្ុង
ដតអសញជ ើញសយើងឲ្យសធវើកិចចាការសនរះជាមយួព្រះអងរេញិសទសតើ។កាលណាសយើងសធវើកិចចាការដដលលុបបំប្ត់ជំងឺ
ដំកាត់ភា្សពសកឃ្លា ននិងសសចកតាីអាពកកស់ចញ្ីដផនដីសនរះរាននយ័ថាសយើងកំ្ុងដតសធវើការជាមយួព្រះ
សហើយ។សយើងសហការជាមយួព្រះអងរកនែុងកិចចាការថនសសចកតាីសមត្តា របស់ព្រះអងរ។

 ពគីោ្នជាសពចើនចងប់្នខិតជិតនឹងព្រះជាងមុន។ខគម្រីទំនុកតសម្កើង១៤៦៖៧-៩បគ្ហា ញពប្ប់
សយើងអំ្ីេធិីមយា៉ាងសដើម្បី្នខិតជិតនឹងព្រះអងរខាលា ងំស�ើង។កាលណាសយើងសធវើកិចចាការថនសសចកតាីសមត្តា រមួ
ជាមយួនឹងព្រះអងរសនារះសហើយដដលសយើងប្នសៅជិតព្រះអងរសនារះ។ព្រះជារាចា ស់សលើកស្ួយអនែកពកស�ើង។
ព្រះអងរប្ន្យាប្លអនែកជំងឺ។ព្រះអងរសដមតាងសសចកតាីសមត្តា ដល់មនុស្សដដលកំ្ុងរងទុក្ខសេទនា។ព្រះអងរ
ប្នជួយ��ដល់មនុស្សដដលពតរូេសមដឹកនាសំធវើប្ប។សហតុសនារះសយើងគួរដតសធវើការជាមយួនឹងព្រះសដើម្ជីួយ��
ព្រះអងរសធវើកិចចាការសនរះផងដដរ។«ព្រះសយសូ៊េប្នយងមកកានដ់ផនដីសនរះ។ព្រះអងរប្នសធវើការជាមយួ
អនែកពកនិងមនុស្សដដលលំប្កសេទនា។ព្រះអងរប្នយកចិតតាទុកដាកនឹ់ង្ួកសគជាងមនុស្សសផ្សងសទៀត។
ស្វថ្្ងសនរះព្រះសយសូ៊េកំ្ុងគងព់្រះជន្មសៅកនែុងដួងចិតតាកូនៗរបស់ព្រះអងរ។កាលណាកូនៗរបស់ព្រះអងរ
សៅសួរសុខទុក្ខដល់មនុស្សដដលខវរះខាតព្រះសយសូ៊េកយ៏ងសៅជាមយួនឹង្ួកសគដដរ។ព្រះអងរប្នជួយ��
្ួកសគសមើលដ្ដល់អនែកពក។

 «ទុក្ខលំប្ករបស់មនុស្សដថទជួយ��សយើងឲ្យយល់្ីសសចកតាីសមត្តា និងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ។
ពបសិនសបើសយើង្ំុប្នជួយ��ដល់មនុស្សទាងំឡាយសទសយើងនឹង្ំុអាចយល់្ីសសចកតាីពសឡាញ់និងសសចកតាី
សមត្តា របស់ព្រះស�ើយ។សសចកតាីពសឡាញ់និងសសចកតាីសមត្តា របស់ព្រះជួយ��សយើងឲ្យដឹងថាសយើងរានព្រះ
េរបិត្ដព៏បកបសដាយសសចកតាីពសឡាញ់មយួអងរសៅនគរោថា នសួគ។៌ដំណឹងល្អសតាីអំ្ីព្រះសយសូ៊េនឹងកាន់
ដតល្អបផុំតកាលណាសយើងដចកចាយពប្បដ់ល់មនុស្សដដលកំ្ ុងរស់សៅកនែុងពបសទសពកីពកទាងំឡាយ»។
ដកពសង់្ ីEllenG.White,TestimoniesfortheChurch,volume7,page226,adapted។

 សតើការបសពមើដល់អនែកដថទជួយ��សយើងឲ្យខិតជិតនឹងព្រះប្នយ៉ា ងដូចសមតាច?សតើសោកអនែករាន
បទ្ិសោធនអ៍វីខលារះ?
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សសចកតាីសមត្តា ដល់មនុស្សដដលខវរះខាត

 សុភាសិតគឺជាពាក្យ្ំសនាលដដលបង្កបស់ដាយពប្ជាញា ។កណ្ឌ គម្រីសុភាសិតគឺសពារស្ញសដាយ
ពាក្យ្ំសនាលដដលបង្កបស់ដាយពប្ជាញា យ៉ា ងសពចើន។កណ្ឌ គម្រីសនរះសរៀបរាបអ់ំ្ីសគ្លគំនិតសផ្សងៗនិងបទ
្ិសោធនជី៍េតិយ៉ា ងសពចើន។សុភាសិតខលារះនិយយអំ្ីការរានឬពកការរានសសចកតាីសុខនិងការសដមតាង
សសចកតាីសមត្តា ។សុភាសិតបគ្ហា ញពប្បស់យើងថាជីេតិរបស់មនុស្សមនិដមនសចរះដតសៅោមញ្ញធម្មត្រហូត
សទ។ជសពមើសរបស់សយើងអាចផ្លា ស់បតាូរជីេតិរបស់សយើងប្ន។

 សូមអានខគម្រីសុភាសិត១០៖៤,១៣៖២៣,១៤៖៣១,១៥៖១៥,១៦,១៩៖១៥,១៧
និង៣០៖៧-៩។សតើសុភាសិតទាងំសនរះដូចគ្នែ និងខុសគ្នែ ដូចសមតាចខលារះ?សតើខទាងំសនរះពប្បស់យើងអវីខលារះអំ្ី
ការរានពទ្្យការពកខ្សត់និងការជួយ��ដល់មនុស្សដដលទល័ពក?

 សុភាសិតបគ្ហា ញពប្បស់យើងថាព្រះពទងយ់កព្រះទយ័ទុកដាកនឹ់ងមនុស្សទល័ពកនិងមនុស្ស
ទនស់ខសាយ។ជួនកាលមនុស្សខលារះកាលា យជាអនែកពកសដាយោរសរឿងអាពកកប់្នសកើតស�ើងកនែុងជីេតិរបស់្ួក
សគ។ជួនកាល្ួកសគពកសដាយោរដតសសពមចចិតតាខុសឬពតរូេចាញ់សប្កសគ។មនិថា្ួកសគខុសសដាយោរ
មូលសហតុអវីសទសុភាសិតពប្បស់យើងថាព្រះអរាចា ស់គឺជាព្រះអាទិកររបស់្ួកសគ។មនុស្សទាងំឡាយមនិ
គួរណាសធវើប្បអនែកពកឬសប្កពប្ស់្ួកសគសដាយោរដត្ួកសគប្នសសពមចចិតតាខុសសនារះស�ើយ។

 កណ្ឌ គម្រីសុភាសិតបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីជីេតិដព៏បសសើរមយួដបប។គនលាឹរះសដើម្ឲី្យប្នជីេតិដ៏
ពបសសើរសនារះពតរូេប្នបគ្ហា ញយ៉ា ងចបាស់។សយើងសត្ងដតសពជើសសរ ើសយកពប្ជាញា និងោតា បប់គ្រ បព់្រះ។
ជួនកាលសយើងរានពទ្្យនិងលុយកាកស់ពចើនកនែុងជីេតិសនរះ។ប៉ាុដនតារបស់ទាងំសនរះមនិដមនសចរះដតប្នមក
្ីព្រះរហូតសទ។កិចចាដសំ៏ខានប់ំផុតកនែុងជីេតិគឺភា្សោ្ម រះពតងច់ំសពារះនិងចបាបរ់បស់ព្រះអងរឯសណារះេញិ
សទ។កិចចាសនរះសំខានជ់ាងពប្កក់ាសនិងពទ្្យសម្តតាិសៅសទៀត។«សបើរានពទ្្យតិចសហើយរានសសចក្ី
សុចរតិសនារះេសិសសជាងរានកថពមសពចើនដតរានសសចក្ីទុចចារតិេញិ»(សុភាសិត១៦៖៨)។

 កណ្ឌ គម្រីសុភាសិតដតងដតសលើកស�ើងអំ្ីការសោ្ម រះពតង់និងយុតតាិធមក៌នែុងមុខជំនួញ។សមដឹក
នាំនិងសៅពកមទាងំឡាយកព៏តរូេរានសសចកតាីយុតតាិធមដ៌ដរ(សុភាសិត១៤៖៥,២៥,១៦៖១១-១៣,១៧៖
១៥,២០៖២៣,២១៖២៨,និង២៨៖១៤-១៦)។កណ្ឌ គម្រីសុភាសិតនាមំកនូេពប្ជាញា និងដំបូនា្ម នអំ្ី
រសបៀបដដលមនុស្សពបរុសពសីទាងំឡាយគួររស់សៅរសបៀបណា។សុភាសិតកផ៏តាល់ដំបូនា្ម នសពរាបស់ហគមន៍
ផងដដរ។សុភាសិតបគ្ហា ញអំ្ីរសបៀបដដលសហគមនអ៍ាចបសពមើនិងការពារមនុស្សដដលកំ្ុងពតរូេការ
ជំនួយបំផុត។សុភាសិតសូមឲ្យសយើងចងចាថំាសមដឹកនាដំដលល្អបំផុតគឺជាមនុស្សដដលសូមជំនួយ្ីព្រះ
(សុភាសិត៨៖១៥,១៦)។សយើងគួរដតរស់សៅសធវើជាអនែកជំនួយរបស់ព្រះ។សយើងគួរដតបគ្ហា ញសសចកតាី
សសនាតា សពបណីដល់មនុស្សដដលកំ្ុងខវរះខាត។

 ការដដលរានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរដល់មនុស្សដដលរងទុក្ខសេទនាវាជាការគ្យពសរួលសទ។
ប៉ាុដនតាសតើសយើងអាចសធវើអវីប្នខលារះសដើម្ជីួយ��ដល់្ួកសគ?
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ការសិកសាបដនថាម៖សូមអានEllenG.White,“TheLastYearsofDavid,”pages746-755,in
PatriarchsandProphets;C.S.Lewis,”‘Judgment’inPsalms,”pages15-22,inReflec-
tionsonthePsalms.

 «សសតាចដាេឌីប្ននិ្ន្ធបទចសពមៀងជាសពចើនសៅកនែុងទំនុកតសម្កើង។បទចសពមៀងរបស់សសតាចដាេឌី
សរៀបរាបអ់ំ្ីសរឿងរា៉ា េពគបយ់៉ា ងចាបត់្ងំ្ីអារម្មណ៍ថារានេបិ្ដិោរសីដាយោរអំស ើ្ប្បរបស់ព្រះអងររហូត
ដល់ការបសន្ាសខលាួនឯង។បទចសពមៀងរបស់ព្រះអងរករ៏ានសរៀបរាបអ់ំ្ីសសចកតាីជំសនឿនិងការសដើរជាមយួ
ព្រះដដរ។ព្រះជន្មរបស់សសតាចដាេឌីបគ្ហា ញពប្បស់យើងថាអំស ើ្ប្បសធវើឲ្យសយើងរានអារម្មណ៍អារា៉ា សនិង
ទុក្ខព្រួយ។ប៉ាុដនតាសសចកតាីពសឡាញ់និងសសចកតាីសមត្តា របស់ព្រះអាចសោងចុរះសៅទីជសពរៅថនភា្ងងឹត
និងសស្គ្រ រះសយើង។សសចកតាីជំសនឿនឹងសលើកមនុស្សដដលសោកោតា យដដលប្នសធវើប្បស�ើង។បន្ាបម់ក
សយើងនឹងកាលា យជាកូនៗរបស់ព្រះ«។ដកពសង់្ ីEllenG.White,PatriarchsandProphets,page
754,adapted។
 អនែកពសីដអលលាិនជីថេ ៉ាតប៍្នកតព់ត្អំ្ីពប្ជាញា សៅកនែុងកណ្ឌ គម្រីសុភាសិតយ៉ា ងដូសចនែរះថា៖«កណ្ឌ 
គម្រីសុភាសិតបគ្ហា ញពប្បស់យើងនូេក្ួនចបាបយ់៉ា ងសពចើន។កាលណាសយើងោតា បប់គ្រ បត់្មក្ួនចបាប់
ទាងំសនារះវានឹងសធវើឲ្យសហគមនរ៍បស់សយើងកានដ់តរងឹរាសំ�ើង។ក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះកស៏ធវើឲ្យោសនានិង
រដាឋា ភបិ្លរបស់សយើងរងឹរាំនិងរានភា្រលូនដដរ។ក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះជួយ��សយើងឲ្យរានសសចកតាីសុខ
ោនតា។អវីកស៏ដាយដដលសធវើឲ្យសហគមនរ៍បស់សយើងរានសសចកតាីសុខោនតាគឺប្នមកដត្ីចបាបរ់បស់ព្រះ
ប៉ាុសណាណ រះ»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,Education,page137,adapted។

សំណួរ្ិភាកសា៖ 
១)សតើសោកអនែកប្នសធវើជាសមដឹកនាកំនែុងការគ្រឬសហគមនរ៍បស់សោកអនែកត្មរសបៀបណាខលារះ?កនែុង
នាមជាអនែកដឹកនាំសតើសោកអនែកអាចជួយ��សមដឹកនាទំាងំឡាយកនែុងសហគមនរ៍បស់សោកអនែកបគ្ហា ញសសចកតាី
សមត្តា ឲ្យកានដ់តសពចើនស�ើងដល់មនុស្សទល័ពកនិងខវរះខាតសដាយរសបៀបដូចសមតាចដដរ?សតើសោកអនែកអាច
ជួយ��ឲ្យអវីៗដដលសៅជំុេញិសោកអនែករានសសចកតាីយុតតាិធមដ៌ល់មនុស្សដថទសដាយរសបៀបណាដដរ?

២)ចូរនឹកគិតអំ្ីចបាបទ់ាងំឡាយដដលរានសៅកនែុងពបសទសរបស់សោកអនែក។សតើសោកអនែកអាចសធវើដូច
សមតាចខលារះសដើម្ឲី្យចបាបទ់ាងំសនរះកានដ់តពបសសើរស�ើងសដើម្ជីួយ��ដល់មនុស្សពកីពកសៅកនែុងសហគមនរ៍បស់
សោកអនែក?

៣)សហតុដូចសមតាចប្នជាក្ួនចបាបរ់បស់ព្រះគម្រីសតាីអំ្ីការសស្មើភា្គ្នែ និងសសចកតាីយុតតាិធមសំ៌ខានស់ម៉ាលារះ
សពរាបស់ធវើឲ្យសហគមនរ៍បស់សយើងកានដ់តរងឹរាសំ�ើង?

៤)កណ្ឌ គម្រីសុភាសិតភាគសពចើននិយយអំ្ីពប្ជាញា ។វាប្នផតាល់ពប្ជាញា ដល៏្អដល់ការរស់សៅ។សតើកណ្ឌ
គម្រីសុភាសិតពប្បស់យើងអវីខលារះថាព្រះជារាចា ស់រានព្រះទយ័ដូចសមតាចនិងព្រះអងរជាអនែកណា?
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សេចក្តីដាេស់�ឿនពតីសោរារបេព់ពរះ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ២ី៧កក្កដា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖សំាយូអអលទី១៨៖១០-១៨,សអម៉សុ៣៖៩-១១,
មកីា២៖៨-១១,សអសសគាល៣៤៖២-៤,៧-១៦,សអសាយ១៖១៥-២៣។

ខចងចា៖ំ«ឱមនុស្សសអើយព្រះប្នបង្ហា ញឲ្យឯងសាគា ល់សសចក្ីអែលល្អស�ើព្រះសយហូវ៉ស្្វព្រះហឫទយ័
ឲ្យឯងពបព្រឹ�តាែូចសមតាចសបើមនិអមនឲ្យពបព្រឹ�តាសដាយសុចរ�ិឲ្យពសឡាញ់សសចក្ីសប្ុរសសហើយឲ្យសែើរ
ជាមយួនរឹងព្រះថនខ្ួនសដាយសុភា្រាបទាបប៉ុសណាណ រះ»(មកីា៦៖៨)។

 មនុស្សខរ្ះអែលគួរឲ្យចាបអ់ារម្មណ៍បផុំ�គជឺាសោរាកុ្ងគម្រីសញ្ញា ចាស់។សោរាគជឺាអក្នាំ
សារ្សិសសរបស់ព្រះ។្កួសោកពប្បស់សចកតាី្ �ិ។សោរារបស់ព្រះមនិសបបាយចិ�តានរឹងអំស ើ្អាពកក់
អែល្កួអុីពសាអអលប្នស្្វើសទ។្កួសោកព្រួយចិ�តាខ្្ងំណាស់ស្លអែលរាសសតារបស់ព្រះអបរ្ពី្រះអងគា
មតាងសហើយមតាងសទៀ�សនារះ។សោរាក្ុងគម្រីសញ្ញា ចាស់រានភា្ក្ាោន។្កួសោក្ំុខ្្ចនរឹងោ�ព�ដាង
អំស្ើប្បអែលរាសសតារបស់ព្រះប្នពបព រ្ឹ�តាស�ើយ។

 ភាគសពចើនព្រះប្នចា�ស់ោរារបស់ព្រះអងគាសៅកានទ់រឹកែអីុីពសាអអលនងិយូដា។ព្រះពទងព់បទាន
ការង្រ្សិសសែល់សោរារបស់ព្រះអងគា។ព្រះអរុា្ច ស់ចងឲ់្យសោរារបស់ព្រះអងគាពប្បរ់ាសសតារបស់ព្រះអងគា
ឲ្យព��បម់កព្រះអងគាវញិ។បណាតា ជននងិ្កួសមែរឹកនាបំ្នថ្្វ យបងគាពំ្រះអកង្ក្ាយកានអ់�សពចើនស�ើងៗ។
្កួសគអនុវ�តាតាមរសបៀបអែលមនុស្សសៅជំុវញិ្កួសគរស់សៅ។សហ�ុសនារះ្ួកសោរាប្នពប្បរ់ាសសតារបស់
ព្រះឲ្យអបរសចញ្អំីស ើ្ប្បវញិ។សោរាប្នជយួ��អីុពសាអអលឲ្យនរឹកចាអំំ្ សីសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះចំសោរះ
្កួសគ។ 

 សោរាកប៏្នដាស់ស�ឿនែល់រាសសតារបស់ព្រះអំ្ គីនិំ�អាពកកទ់ាងំឡាយអែលនរឹងសកើ�ស�ើងពបសិន
សបើ្ កួសគបនតាសែើរសចញ្ពី្រះ។្កួសោរាប្នដាស់ស�ឿនអុីពសាអអលអំ្ អីំស្ើប្បែ៏្ ំបផុំ�មយួ។ស�ើអំស្ើ
ប្បសនារះគជឺាអ្វ?ីសោារាប្នពប្បអ់ុីពសាអអលឲ្យរានយុ�តាិ្ មជ៌ាមយួមនុស្សទល័ពកនងិមនុស្សទនស់ខសោយ
អែលសៅជំុវញិ្កួសគ។ព្រះអកង្ក្ាយនងិសាសនាអកង្ក្ាយមនិល្អស�ើយ។ប៉ុអនតាការសកងពបវញ័្ច សលើមនុស្ស
ទល័ពកកម៏និល្អអែរ។

សមសរៀនទី៥ ២៧កក្កដា-២សីោ
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ព្រះពទងព់ប្បរ់ាសសតារបស់ព្រះអងគាឲ្យរានភា្សស្មើគ្ា

 ព្រះពទងប់្នពបទានអផនការរបស់ព្រះអងគាអំ្ីរសបៀបអែលព្រះអងគាចងឲ់្យ្ួកសគរស់សៅ។ប៉ុអនតា
អុីពសាអអល្ំុប្នអនុវ�តាតាមប្នព�រឹមព�រូវស�ើយ។មនិយូរប៉ុនា្ម នសពកាយស្លអែលរាសសតាបស់ព្រះប្ន
ចាបស់ផតាើមរស់សៅសលើទរឹកែីសនយា្ួកសគកប៏្នទាមទារឲ្យសោកសំាយូអអលអ�ងតាងំសសតាចមយួអងគាឲ្យពគប់
ពគងសលើ្ួកសគ។សោកសំាយូអអលគឺជាសៅពកមនិងជាសោរា។សហ�ុអ្វីប្នជា្ួកអុីពសាអអលសូមឲ្យ
សោកសំាយូអអលអ�ងតាងំសសតាចែល់្ួកសគក្ុងស្លអែល្ួកសគរានព្រះជាសសតាចរបស់្ួកសគសៅសហើយ
សនារះ?្ីសពោរះបណាតា ជនចងប់្ន«ែូចជាសាសន៍ឯសទៀ�អែរ»(សំាយូអអលទី១៨៖៥)។

 សោកសំាយូអអលប្នពប្បប់ណាតា ជនអំ្ីអ្វីអែលនរឹងសកើ�ស�ើងកាលណា្ួកសគរានសសតាច។
ស�ើសោកសំាយូអអលប្នដាស់ស�ឿនែល់្ួកសគអំ្ីសរឿងអ្វីខ្រះ?សពរាបច់សម្ើយសូមអានសំាយូអអល
ទី១៨៖១០-១៨។

 សោកសំាយូអអលប្នសមើលស�ើញថ្អុីពសាអអលនរឹងអពបក្ាយសៅជាែូចគ្ានរឹងពបសទសទាងំ
ឡាយអែលសៅជុំវញិ្ួកសគពបសិនសបើ្ួកសគរានសសតាច។សោកសំាយូអអលប្ន្យាយាមផតាល់ឱវទល្អៗែល់
សសតាចែំបូងរបស់អុីពសាអអល។ប៉ុអនតាមនិយូរប៉ុនា្ម នអ្វីៗអែលព្រះប្នដាស់ស�ឿនចំសោរះអុីពសាអអលកប៏្ន
អពបក្ាយជា្ិ�សូម្អី�ក្ុងស្លអែលអុីពសាអអលក្ាយជាអាណាចពកែរ៏ រឹងរាសំពកាមការពគបព់គងរបស់
សសតាចដាវឌីនិងសា�ូម៉ូនកតាី។សសតាចទាងំសនរះកប៏្នពបព រ្ឹ�តាអំស ើ្ប្បនិងពបព រ្ឹ�តាអំស ើ្អាពកកអ់ែរ។្ួកសគ
កប៏្នលួចរបស់ពទ្្យអែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្កែថទឬសោភលនច់ងរ់ានចងប់្នខ្្ងំស្កអែរ។

 សហ�ុសនារះព្រះពទងក់ប៏្នចា�ស់ោរារបស់ព្រះអងគាឲ្យសៅកានស់សតាចអុីពសាអអលនិងយូដា។
ព្រះអងគាប្នពប្បស់ោរារបស់ព្រះអងគាឲ្យជួយ��ែល់រាសសតារបស់ព្រះអងគានរឹកចាថំ្្ួកសគព�រូវទទួលខុសព�រូវ
ចំសោរះមនុស្សទល័ពកនិងទនស់ខសោយកុ្ងអែនែីរបស់្ួកសគ។ជាញរឹកញាប់សោរាសហសព ើ្រកនិ៏យាយអំ្ី
សសចកតាីយុ�តាិ្មអ៌ែរ។សោរាប្នបង្ហា ញពប្បស់មែរឹកនាំនិងបណាតា ជនជាញរឹកញាបថ់្្ួកសគ្ំុរានសសចកតាី
យុ�តាិ្ម៌និង្ំុប្នសសា្ម រះព�ងន់រឹងព្រះសទ។សោរាគឺជា«សំស�ង»សពរាបប់ណាតា ជនអែលរស់សៅក្ុងអែន
ែីអែលរានអំណាច�ិច�ួចឬគា្ម នសសារះអ�មតាង។សោរាប្នជួយ��ការោរបណាតា ជនអែលរងសពគារះសដាយ
សារសមែរឹកនាអំុីពសាអអលអែលមនិយុ�តាិ្ម។៌

 សោកអព័ប្ោំយូស៉ស្វសហសសេលរានពបសាសនថ៍្«សោរាមនិសបបាយចិ�តានរឹងអំស ើ្អាពកក់
ទាងំឡាយែូចអែលកំ្ុងសកើ�ស�ើងសរៀងរាល់ថ្្ងសៅអផនែីសនរះ...សយើងពបអហលជាគិ�ថ្្ួកសោរាមនិ
សបបាយចិ�តាបនតាិចបនតាួចប៉ុសណាណ រះ។ប៉ុអនតាស�ើ្ិ�អមនសទ?សយើងស�ើញមនុស្សទាងំឡាយកំ្ុងអ�ពបព រ្ឹ�តា
សដាយអយុ�តាិ្ម។៌្ួកសគកុហក។្ួកសគពបព រ្ឹ�តាអាពកកស់ៅសលើមនុស្សែថទសទៀ�។ប៉ុអនតាសៅស្លសរឿង
ទាងំសនារះសកើ�ស�ើងស�ើសយើងឈឆឺ្្អ លឬមនិសបបាយចិ�តាែូច្ួកសោរាឬសទ?្ ួកសោរាប្នយល់ស�ើញ
ថ្រាល់អំស ើ្អាពកក�ូ់ចៗនីមយួៗសុទ្ធអ�អាចបង្កឲ្យរានសរឿងអាពកក់ៗ កានអ់�រកីរាលដាល្ំស�ើង»។
ែកពសង់្ ីសសៀវសៅTheProphets(NewYork:JewishPubliscationsocietyofAmerica,1962),
pages3,4,adapted។្ួកសោរាប្នបង្ហា ញសយើងឲ្យយល់អំ្ីព្រះហឫទយ័របស់ព្រះ។សោរាជួយ��
សយើងឲ្យយល់អំ្ីសរឿងរ៉ាវសៅអផនែីតាមរសបៀបអែលព្រះយល់ស�ើញអែរ។ព្រះសនព�របស់ព្រះសោរស្ញ
សដាយជលសនព�សដាយសារអ�អំស ើ្អាពកកអ់ែលប្នសកើ�ស�ើងសៅសលើអផនែីសនរះ។ប៉ុអនតាព្រះពទងសូ់មឲ្យ
សយើងស្្វើការជាមយួព្រះអងគាសែើម្បីញ្ចបស់សចកតាីសវទនានិងការឈចឺាបអ់ែលសៅជំុវញិសយើង។
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សោរាសអម៉ុស


 សអម៉ុសប្នទូលពប្បែ់ល់សសតាចអរ៉័ាសា៊ា ថ្«ខ្ុ ំ្ ីសែើមមនិអមនជាសោរាសទក៏មនិអមនជាកូន
របស់សោរាអែរគឺជាអ្កគង្្វ លស�្វសហើយជាអ្កសបរះអផ្ឧទុម្រវញិអ�ព្រះសយហូវ៉ពទង់ប្នយកខ្ុ ំសចញ
្ីការឃ្្វ លហ្វូងសចៀមក៏ប្នបង្គា ប់ខ្ុ ំថ្ចូរសៅទាយែល់អុីពសាអអលជារាសសតាអញចុរះ»(សអម៉ុស៧៖១៤,
១៥)។

 សោកសអម៉ុស្ំុប្ន្យាយាមោកព់បវ�តាិរបស់សោកស�ើយ។សោក្ំុអមនជាមនុស្ស្ិសសស
ស�ើយ។សបើសទារះជាយ៉ាងសនារះកតាីព្រះពទងប់្នពបទានជំនាញមយួែល់សោកឲ្យអាចទាកទ់ាញចំណាប់
អារម្មណ៍របស់បណាតា ជនឲ្យង្កមកសាតា បស់ាររបស់សោក។

 សោកសអម៉ុសប្នចាបស់ផតាើមសាររបស់សោកសដាយការសរៀបរាប់្ ីពបសទសទាងំអស់អែលសៅ
ជុំវញិពបសទសអុីពសាអអលែូចជា៖សីុរីភលីីស្ីនសភនីសសអែំមអាមំ៉ូននិងម៉ូអាប។់បន្ាបម់កសោក
សអម៉ុសសរៀបរាបអ់ំ្ីអំស ើ្ប្បរបស់សាសនទ៍ាងំសនារះ។សោកសអម៉ុសព្រានថ្ព្រះពទងន់រឹងដាកស់ទាស
មនុស្សទាងំសនរះសដាយសារអ�អំស ើ្ឧពករឹែ្ឋរបស់្ួកសគ(សអម៉ុស១៖៣-២៖៣)។្ួកអុីពសាអអលទំនងជា
សបបាយចិ�តាណាស់អែលឮថ្ព្រះពទងន់រឹងដាកស់ទាសសាសនទ៍ាងំសនរះ។បទឧពករឹែ្ឋជាសពចើនអែលពបសទស
ទាងំសនរះប្នពបព រ្ឹ�តាគឺទាស់នរឹងសាសនអ៍ុីពសាអអលសនរះឯង។

 បន្ាបម់កសទៀ�សោកសអម៉ុសប្នពបកាសអំ្ីអំស ើ្ប្បរបស់្ួកយូដាវញិមតាង។យូដាគឺជា
អាណាចពកសៅអបក៉ខ្ង�្ូង។អុីពសាអអលគឺជាអាណាចពកខ្ងសជើង។សោកសអម៉ុសរានពបសាសន៍ថ្
ពសរុកយូដារានសទាសសដាយសារអ�ប្នអបរសចញ្ីព្រះ។បន្ាបម់កសោកសអម៉ុសពបកាស្ីការដាកស់ទាស
អែលព្រះពទងន់រឹងពបទានែល់្ួកយូដា(សអម៉ុស២៖៤,៥)។មតាងសនរះ្ួកអុីពសាអអលកព៏បអហលជា
សបបាយចិ�តាអែរអែលសោកសអម៉ុសប្នបង្ហា ញឲ្យស�ើញអំស ើ្ប្បរបស់្ួកអាណាចពកខ្ង�្ូង។

 ប៉ុអនតាពសាបអ់�សោកសអម៉ុសអបរមកនិយាយអំ្ីអំស ើ្ប្បរបស់បណាតា ជនអែលសៅអុីពសាអអល
អែលជាអាណាចពកខ្ងសជើងវញិមតាង។សោកសអម៉ុសពប្ប់្ ួកអុីពសាអអលថ្្ួកសគកំ្ុងអ�ពបព រ្ឹ�តាអំស ើ្
ពគបយ៉់ាងអែលព្រះពទងស់្អបស់ខ្ើម។្ួកសគប្នពបព រ្ឹ�តាអំស ើ្អាពកក។់្ួកសគ្ំុយុ�តាិ្ម។៌្ួកសគ្ំុប្ន
សអមតាងសសចកតាីសមតាតា ។្ួកអុីពសាអអលខកខ្ន្ំុប្នរស់សៅតាមអផនការរបស់ព្រះជាសពចើនសលើកសពចើន
សា។

 ស�ើសោកសអម៉ុសព្រានអុីពសាអអលឲ្យអបរសចញ្ីអំស ើ្ប្បអ្វីខ្រះ?សែើម្រីកចសម្ើយសូមអាន
សអម៉ុស៣៖៩-១១,៤៖១,២,៥៖១០-១៥និង៨៖៤-៦។

 សាររបស់សោកសអម៉ុសព្រានអុីពសាអអលអំ្ីទីបញ្ចបរ់បស់្ួកសគ។ប៉ុអនតាសោកប្នពប្ប់
ឲ្យរាសសតារបស់ព្រះអបរមករកព្រះជារា្ច ស់ស�ើងវញិ។ស�ើ្ួកសគគួរស្្វើសរឿងសនារះយ៉ាងែូចសមតាចសៅ?គឺសដាយ
សារការបង្ហា ញថ្្ួកសគយកចិ�តាទុកដាកែ់ល់មនុស្សទល័ពក។«អ�ព�រូវឲ្យរានសសចក្ីយុ�តាិ្ ម៌ហូរែូច
ជាទរឹកសហើយសសចក្ីសុចរ�ិែូចជាទសន្្ ំវញិ»(សអម៉ុស៥៖២៤)។សូមអានខគម្រីចុងសពកាយបង្អស់របស់
សោកសអម៉ុសបអនថែម(សអម៉ុស៩៖១១-១៥)។ខទាងំសនរះគឺជាសសចកតាីសនយាមយួអែលអាចឲ្យ្ួកសគរាន
សង្រឹមក្ុងពគាអែលអំស ើ្ប្បរបស់អុីពសាអអលកានអ់�ខ្្ងំស�ើង។សាររបស់សោកសអម៉ុសបង្ហា ញថ្
ព្រះពទងន់រឹងអ�ស់ទាសែល់រាសសតារបស់ព្រះអងគានិងសលើកស្ួយ្ួកសគស�ើងវញិ។

ថ្្ងចន័្ ២៩កក្កដា
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សោរាមកីា


 «ឱមនុស្សសអើយព្រះប្នបង្ហា ញឲ្យឯងសាគា ល់សសចក្ីអែលល្អស�ើព្រះសយហូវ៉ស្្វព្រះហឫទយ័

ឲ្យឯងពបព រ្ឹ�តាែូចសមតាចសបើមនិអមនឲ្យពបព រ្ឹ�តាសដាយសុចរ�ិឲ្យពសឡាញ់សសចក្ីសប្ុរសសហើយឲ្យសែើរ
ជាមយួនរឹងព្រះថនខ្ួនសដាយសុភា្រាបទាបប៉ុសណាណ រះ»(មកីា៦៖៨)។ស�ើវ ិ្ ីណាខ្រះអែលសោកអ្កអាច
អនុវ�តាតាមក្ួនចបាបស់នរះនាស្លឥ�ូវសនរះ?

 ខគម្រីខ្ងសលើសនរះគឺជាខែល៏្បីំផុ�មយួសៅក្ុងព្រះគម្រី។សបើសទារះជាយ៉ាងសនរះកតាីសយើងអាច
នរឹងមនិយល់អំ្ីអ�ថែនយ័្ិ�ពប្កែថនខសនរះកថ៏្ប្ន។

 សូមអានខគម្រីមកីា២៖៨-១១និង៣៖៨-១២។ស�ើបណាតា ជនកំ្ុងស្្វើអ្វីខ្រះប្នជាសោក
មកីារានពបសាសនថ៍្្ួកសគប្នស្្វើខុសសនារះ?

 សសតាចអោ័សគឺជាសសតាចែអ៏ាពកកប់ំផុ�។រាសសតារបស់ព្រះប្នស្្វើប្បយ៉ាង្្ងន់្ ្ងរក្ុងអំ�ុង
ស្លសនរះ។្ួកសគប្នថ្្វ យបងគាំព្រះអក្ងក្ាយ។្ួកសគប្នពបព រ្ឹ�តាអំស ើ្អាពកកយ៉់ាងសពចើន។រាសសតារបស់
ព្រះ្ំុប្នយកចិ�តាទុកដាកន់រឹងអ្កពកសទ។្ួកសគប្នសកងចំសណញសលើអ្កពកនិងសពបើអ្កពកសែើម្ឲី្យខ្ួន
សគប្នរានស�ើង។

 សោកមកីាប្នព្រានរាសសតារបស់ព្រះអំ្ីសរឿងអាពកកទ់ាងំឡាយអែលនរឹងសកើ�ស�ើង្ីសពោរះ
អ�អំស ើ្ប្បរបស់្ួកសគ។សៅក្ុងជំ្ូកទាងំបីែំបូងសៅក្ុងកណ្ឌ គម្រីរបស់សោកសោកមកីាប្នពប្ប់
រាសសតារបស់ព្រះថ្ព្រះពទងរ់ានព្រះទយ័ព្រួយខ្្ងំណាស់។ព្រះពទងស់ពកា្នរឹងអំស ើ្អាពកកអ់ែល្ួកសគ
ប្នពបព រ្ឹ�តា។សោកមកីាព្រានបណាតា ជនអំ្ីសពគារះថ្្កអ់ែល្ួកសគនរឹងជួបពបទរះ។សោកកប៏្នព្រាន
្ួកសគផងអែរអំ្ីការដាកស់ទាសអែលព្រះនរឹងស្្វើសលើផ្ូវរបស់្ួកសគឆ្ប់ៗ ខ្ងមុខ។

 ប៉ុអនតាព្រះពទងម់និសប្រះបងរ់ាសសតារបស់ព្រះអងគាសចាលស�ើយ។សសចកតាីព្រាន្ីសោរារបស់ព្រះ
បង្ហា ញពប្បស់យើងថ្ព្រះពទងម់និអែលនរឹងឈបខ់្វល់ខ្្វ យអំ្ីរាសសតារបស់ព្រះអងគាស�ើយ។ព្រះអងគាព្រាន
ែល់្ួកសគសដាយសារអ�ព្រះអងគាពសឡាញ់និងខ្វល់អំ្ី្ួកសគ។ព្រះអងគាចងអ់�ឱ់នសទាសែល់រាសសតារបស់
ព្រះអងគាខ្្ងំណាស់។ព្រះអងគាចងអ់កអពប្ួកសគជា្្មីស�ើងវញិ។ព្រះអងគាមនិអមនសចរះអ�សពកា្ខរឹងជាសរៀង
រហូ�ស�ើយ(មកីា៧៖១៨-២០)។

 ្�័រ៌ានសនរះជួយ��សយើងឲ្យយល់ោក្យស្ចនសំ៍ខ្ន់ៗ សៅក្ុងខគម្រីមកីា៦៖៨។ឥ�ូវសនរះសយើង
កានអ់�ចបាស់ថ្សហ�ុអ្វីប្នជាព្រះពទងច់ងឲ់្យរាសសតារបស់ព្រះអងគារានសសចកតាីយុ�តាិ្ម៌រានសសចកតាីសមតាតា 
និងរស់សៅសដាយគា្ម នសសចកតាីអំនួ�ក្ុងចិ�តារបស់្ួកសគ។ក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះោកែូ់ចជាសាមញញា។ប៉ុអនតា
ការរស់សៅតាមក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះគឺ្ំុអមនជាការង្យពសរួលែូចសយើងគិ�ស�ើយ។សហ�ុអ្វី?្ីសពោរះ
មនុស្សភាគសពចើនសៅសលើអផនែីសនរះ្ំុប្នស្្វើតាមក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះស�ើយ។្ួកសគរវល់នរឹងពបមូលលុយ
កាកស់ដាយពប្សចាកសសចកតាីយុ�តាិ្ម។៌សហ�ុសនារះ្ួកសគប្នសសើចចំអកដាកម់នុស្សអែលរានសសចកតាី
សមតាតា ។្ិ�អមនសហើយសយើងអាចនិយាយថ្្ិប្ករកមនុស្សអែលរានសសចកតាីសមតាតា សហើយ្ុំរានចិ�តា
អំនួ�ផងប្នណាស់។អមនសហើយការរស់សៅរសបៀបសនរះ្ិប្កណាស់។ប៉ុអនតាសូមនរឹកចាថំ្សយើងរាន
ជំនួយ្ីព្រះ។កាលណាសយើងរស់សៅរសបៀបសនរះបង្ហា ញថ្សយើងរានព្រះគងជ់ាមយួ។

 ស�ើការរានសសចកតាីសមតាតា រានសសចកតាីយុ�តាិ្ម៌និងគា្ម នចិ�តាអំនួ�រានទំនាកទ់ំនងអ្វីនរឹងគ្ា?
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សោរាសអសសគាល


 ស�ើសោកអ្កគិ�ថ្អំស ើ្ប្បែអ៏ាពកកប់ំផុ�របស់ពករុងសូែំុមរានអ្វីខ្រះ?មនុស្សភាគសពចើននរឹង
សេ្ើយថ្គឺជាអំស ើ្ប្បខ្ងផ្ូវសភទ។សោកុប្�តាិ១៩បង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីសរឿងរ៉ាវមយួចំនួនអែលមនុស្ស
សៅពករុងសូែំុមប្នពបព រ្ឹ�តារហូ�ែល់ថ្្កព់្រះបំផ្្ញ្ួកសគសចាល។

 ប៉ុអនតាចសម្ើយសៅនរឹងសំណួរសនរះគឺសលើស្ីអំស ើ្ប្បខ្ងផ្ូវសភទសៅសទៀ�។សូមពកស�កសមើល
អ្វីអែលសោកសអសសគាលរានពបសាសនអ៍ំ្ីអំស ើ្ប្បរបស់ពករុងសូែំុមមតាងសមើល៍៖«សមើលឯអំស ើ្ទុច្ចរ�ិ
របស់សូែំុមជាប្អូនពសីឯងព្មទាងំកូនផងសនារះគឺរានសសចក្ីអំនួ�រានអាោរបរសិភាគអេ្អ�សហើយ
សៅក៏សដាយឥ�កង្វល់ទាងំរានសសចក្ីចសពមើនឥ�អែលចសពមើនករ្ាងំថែថន្ ួកពកីពកនិងមនុស្សកំស�់
ទុគ�៌ស�ើយ»(សអសសគាល១៦៖៤៩)។ចូរសយើង្ិនិ�្យឲ្យចបាស់បនតាិចសិន។ខសនរះ្ំុអមនរាននយ័ថ្
ព្រះពទងម់និអមនមនិខ្វល់អំ្ីអំស ើ្ប្បខ្ងផ្ូវសភទសៅពករុងសូែំុមសទ។ប៉ុអនតាសោកសអសសគាលចងឲ់្យ
សយើងែរឹងអំ្ីអំស ើ្ប្បសផ្សងសទៀ�ក្ុងពករុងសូែំុមអែរ។បណាតា ជនសៅពករុងសូែំុម្ំុប្នយកចិ�តាទុកដាកែ់
ល់មនុស្សកំស�ទុ់គ�៌ស�ើយ។្ួកសគប្នសប្កបសញ្ឆោ �អ្កពក។ក្ុងព្រះសនព�របស់ព្រះស�ើអំស ើ្ប្ប
ទាងំសនរះកអ៏ាពកកែូ់ចអំស ើ្ប្បខ្ងផ្ូវសភទរបស់្ួកសគអែរឬសទ?

 សោកសអសសគាលប្នសរសសរកណ្ឌ គម្រីរបស់សោកសៅបន្ាប់្ ីពគារបស់សោកសអម៉ុសសោក
មកីានិងសោកសអសាយ។ប៉ុអនតាោក្យស្ចនរ៍បស់សោកកប៏្នផតាល់នូវសសចកតាីដាស់ស�ឿនែូចគ្ាសៅកាន់
អុីពសាអអល។ព្រះពទងន់រឹងបំផ្្ញពបសទសរបស់្ួកសគសដាយសារអ�អំស ើ្ប្បរបស់្ួកសគ។បន្ាប់្ ី្ួក
ប្ប៊ា�ូីនចាបយ់កទីពករុងសយរូសា�ិមទាងំបង្ំសាររបស់សោកសអសសគាលសៅកានរ់ាសសតារបស់ព្រះកប៏្ន
ផ្្ស់បតាូរអែរ។ឥ�ូវសនរះសោកសអសសគាលចាបស់ផតាើមរានពបសាសនអ៍ំ្ីសសចកតាីសនយារបស់ព្រះចំសោរះ
បណាតា ជនវញិ។ព្រះអងគានរឹងស្្វើឲ្យ្ួកសគអកអពបស�ើងនិងនាំ្ ួកសគព��បម់កពបសទសរបស់្ួកសគវញិ។

 សូមអានសអសសគាល៣៤៖២-៤,៧-១៦។ស�ើព្រះពទងរ់ានព្រះ�ពមរិះអ្វីខ្រះអំ្ីសមែរឹកនាំ
អាពកកក់្ុងពបសទសអុីពសាអអល?ស�ើព្រះជារា្ច ស់ពទងែ់រឹកនារំាសសតារបស់ព្រះអងគាសដាយរសបៀបណា?ស�ើ
រសបៀបអែលព្រះពទងែ់រឹកនាខុំសគ្ា្ីអ្កែរឹកនារំបស់បណាតា ជនព�ងច់ំណុចណាខ្រះ?ស�ើ្ួកសមែរឹកនាបំ្ន
ស្្វើអ្វីខ្រះចំសោរះមនុស្សទល័ពក?ស�ើអាកប្កិរយិាសនរះខុសគ្ា្ីអ្វីអែលព្រះពទងប់្នស្្វើព�ងណ់ាខ្រះ?

 រាសសតារបស់ព្រះអាពកកខ្់្ងំណាស់ប្នជាព្រះពទងស់ពបៀបស្ៀប្ួកសគសៅនរឹងមនុស្សរបស់ទី
ពករុងសូែំុម។ប៉ុអនតាស�ើព្រះពទងឈ់ប់្ យាយាមសសសង្គា រះរាសសតារបស់ព្រះអងគាសហើយអមនសទ?អ�ស់ទ។ព្រះ
អងគាសៅអ�្យាយាមនាំ្ ួកសគឲ្យអបរសចញ្ីផ្ូវអាពកករ់បស់្ួកសគជានិច្ច។ព្រះជារា្ច ស់រានអផនការ្្មី
មយួសពរាបរ់ាសសតារបស់ព្រះអងគា។សៅក្ុងអផនការ្្មីសនរះព្រះពទងន់រឹងនារំាសសតារបស់ព្រះអងគាព��បម់ក
ពសរុករបស់្ួកសគវញិ។ព្រះពទងន់រឹងជួយ��្ួកសគឲ្យកសាងទីពករុងសយរូសា�ិមនិងព្រះវោិរស�ើងវញិ។
បន្ាបម់កបណាតា ជននរឹងពប្រ្្ធបុណ្យទាងំឡាយអែលព្រះជារា្ច ស់ប្នពបទានែល់្ួកសគ។មនុស្សពគប់
គ្ានរឹងរានែី្្ីសពរាបរ់ស់សៅ(សអសសគាល៤៧៖១៣-៤៨៖២៩)។ព្រះពទងព់បទានអផនការែូចគ្ាសនរះ
ឲ្យសៅសោកម៉ូសសបន្ាប់្ ីព្រះអងគាប្ននាំ្ ួកសគសចញ្ីសអសីុ្្អែរ។ព្រះពទងរ់ានគំសរាងចាបស់ផតាើមអផនការ
សនរះមតាងសទៀ�ភ្ាមៗបន្ាប់្ ី្ួកសគសចញ្ីពសរុកប្ប៊ា�ូីនវញិ។អផនការរបស់ព្រះសពរាបរ់ាសសតារបស់
ព្រះអងគាករ៏ាបប់ញ្ចូ លទាងំការយកចិ�តាទុកដាកែ់ល់មនុស្សទល័ពកនិងអ្កពបសទសសពរៅផងអែរ។



34ថ្្ងព្ហស្�ិ៍ ១សីោ

សោរាសអសាយ

 សូមអានខគម្រីសអសាយ១៖១៥-២៣,៣៖១៣-១៥,និង៥៖៧,៨។ស�ើសោកសអសាយរាន
អារម្មណ៍ែូចសមតាចអែរអំ្ីអ្វីអែលសោកប្នស�ើញកំ្ុងសកើ�ស�ើងសៅជំុវញិសោក?

 សោកសអសាយចាបស់ផតាើមកណ្ឌ គម្រីរបស់សោកសដាយបទអ្ិបបាយមយួ។បទអ្ិបបាយរបស់
សោកសអសាយអូសបន្ាយ្ីជំ្ូកទី១រហូ�ែល់ជំ្ូកទី៥សទើបចប។់សោកសអសាយប្នបសន្ាសែល់
រាសសតារបស់ព្រះ។សោកពប្ប់្ ួកសគអំ្ីអ្វីអែល្ួកសគកំ្ុងស្្វើខុស។បន្ាបម់កសោកប្នព្រាន្ួកសគ
អំ្ីបញ្ហា អែលនរឹងសកើ�ស�ើងឆ្ប់ៗ ។បណាតា ជនប្នអបរសចញ្ីព្រះ។្ួកសគសៅអ�បនតាស្្វើសរឿងមនិព�រឹម
ព�រូវ។ឥ�ូវសនរះព្រះពទងន់រឹងជំនំុជំររះរាសសតារបស់ព្រះអងគា។ប៉ុអនតាសោកសអសាយប្នសស្ើផតាល់កតាីសង្រឹមែល់
រាសសតារបស់ព្រះពបសិនសបើ្ួកសគព្មវលិព��បម់កព្រះជារា្ច ស់វញិ។្ួកសគសតាងអ�ផ្្ស់បតាូរជីវ�ិរបស់
្ួកសគ។្ួកសគសតាងអ�ផ្្ស់បតាូររសបៀបពបកបមុខរបររបស់្ួកសគ។សោកសអសាយព្រួយចិ�តាណាស់។
សហ�ុអ្វី?សពោរះសោកសាគា ល់ព្រះចបាស់ណាស់។សោកែរឹងថ្ព្រះចងប់្នអ្វី្ីរាសសតារបស់ព្រះអងគា។សោក
សអសាយប្នអពសកយំសដាយសារអ្វីអែលរាសសតារបស់ព្រះប្នប្�ប់ង។់សោកកម៏និសបបាយចិ�តានរឹង
ស�ើញមនុស្សជាសពចើនអែលព�រូវរាសសតារបស់ព្រះស្្វើប្បនិងសប្កបសញ្ឆោ �ជាសរៀងរាល់ថ្្ង។សោកអពសក
យំសដាយសារអ�ព្រះពទងន់រឹងដាកស់ទាសរាសសតារបស់ព្រះសពរាបអ់ំស ើ្ប្បរបស់្ួកសគ។

 សោកសអសាយបនតាផតាល់សារែអែលសនរះក្ុងអំ�ុងស្លសោករានជីវ�ិរស់សៅ។សោកសូម
ឲ្យបណាតា ជននរឹកចាំ្ ីអ្វីៗពគបយ៉់ាងអែលព្រះជារា្ច ស់ប្នស្្វើសពរាប់្ ួកសគ។សោកសអសាយកប៏្នផតាល់
កតាីសង្រឹមែល់បណាតា ជនអែរ។សោកពប្ប់្ ួកសគអំ្ីអ្វីអែលព្រះចងស់្្វើសពរាប់្ ួកសគសៅពគាអនាគ�។
សនារះសហើយជាមូលសហ�ុអែលសោកសអសាយពប្ប់្ ួកសគថ្្ួកសគគួរអ�ព��បម់ករកព្រះវញិនាពគាឥ�ូវ
សនរះអ�មតាងសៅ។ម�ិតាភា្្្មីរបស់្ួកសគជាមយួនរឹងព្រះរាន្ីរចំណុច។១)្ួកសគសតាងអ�រានអារម្មណ៍
សសាកសាតា យសពរាបអ់ំស ើ្ប្បរបស់ខ្ួន។២)្ួកសគសតាងអ�ផ្្ស់បតាូររសបៀបអែល្ួកសគពបព រ្ឹ�តានរឹងមនុស្ស
ែថទសទៀ�។្ួកសគសតាងអ�រានចិ�តាសប្ុរសនិងសសចកតាីយុ�តាិ្ម។៌្ួកសគសតាងអ�បង្ហា ញសៅកាន់អ្កពក
ថ្្ួកសគយកចិ�តាទុកដាកន់រឹង្ួកអ្កពកទាងំសនារះ។

 ក្ុងបទគម្រីសអសាយ៥៨និង៥៩សោកសអសាយប្នរានពបសាសនម៍តាងសទៀ�អំ្ីសសចកតាី
យុ�តាិ្ម។៌សោកប្នពប្បអ់ំ្ីអំស ើ្អាពកកអ់ែលសកើ�រានក្ុងពសរុករបស់សោក។«ឯសសចក្ីយុ�តាិ្ ម៌ប្ន
ព��ប្់ យសចញសៅសហើយសសចក្ីសុចរ�ិក៏ឈរសៅទីឆ្្ង យែ្�ិសសចក្ី្ ិ�ប្នែួលសៅកណ្ាលផ្ូវ
សហើយសសចក្ីសទៀងព�ង់ចូលមកមនិប្ន។»(សអសាយ៥៩៖១៤)។ប៉ុអនតាសោកសអសាយករ៏ានពបសាសន៍
ផងអែរថ្ព្រះពទង់្ ីពជាបអ្វីៗពគបយ៉់ាងអែលសកើ�ស�ើង។ព្រះពទងន់រឹងយាងមកសសសង្គា រះរាសសតារបស់
ព្រះអងគា។«នរឹងរានអ្កជួយ��សពប្សសោរះមក»(សអសាយ៥៩៖២០)។សោកសអសាយរានពបសាសន៍
អំ្ីព្រះអងគាសសសង្គា រះអែលព�រូវយាងមកជាសពចើនែងក្ុងកណ្ឌ គម្រីសអសាយ។ព្រះអងគាសសសង្គា រះនរឹងស្្វើអ្វីៗ
អែលយុ�តាិ្ម៌និងល្អព�រឹមព�រូវ។ព្រះអងគានរឹងនាមំកនូវសសចកតាីសមតាតា និងការ្យាប្លែល់មនុស្សទាងំឡាយ
សៅសលើអផនែី។

 សូមអានសអសាយ៩៖៦,៧,១១៖១-៥,៤២៖១-៧និង៥៣៖៤-៦។ស�ើសារទាងំសនរះបសពងៀន
សយើងអ្វីខ្រះអំ្ីព្រះជន្មកិច្ចការនិងសសចកតាីសុគ�របស់ព្រះសយស៊ាូវ?ស�ើខទាងំសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងអ្វីខ្រះ
អំ្ីមូលសហ�ុអែលព្រះសយស៊ាូវប្នយាងមកកានអ់ផនែីសនរះ?
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ការសិកសោបអនថែម៖សូមអានEllenG.White,“TheAssyrianCaptivity,”pages279-292;
“TheCallofIsaiah,”pages303-310;inProphetsandKings.

 «សោរាទាងំឡាយប្នបសន្ាសរាសសតារបស់ព្រះអែល្ំុរានសសចកតាីយុ�តាិ្ម។៌្ួកសោកប្ន
បសន្ាស្ួកសគអែលខ្រះខ្្យពប្កក់ាសស្លសវោនិងទិញរបស់របរថ្្ៗ។្ួកសោរាកប៏្នបសន្ាស
រាសសតារបស់ព្រះអំ្ីអំស ើ្ប្បខ្ងផ្ូវសភទអែរ។ប៉ុអនតាបណាតា ជនសគមនិសាតា បស់ទ»។ែកពសង់្ ីEllenG.
White,ProphetsandKings,page282,adapted។
 សោកសអសាយសជឿថ្«អនគ�ោកម់និល្អសពរាបរ់ាសសតារបស់ព្រះស�ើយ។្ួកសគចងរ់ានពទ្្យ
សម្�តាិសពចើន។្ួកសគសាងសងផ់្រះមយួសហើយមយួសទៀ�យ៉ាងសពចើន។្ួកសគប្នទិញែី្្ីកានអ់�សពចើន
ស�ើងៗ...រាសសតារបស់ព្រះ្ំុរានសសចកតាីយុ�តាិ្ម។៌្ួកសគ្ំុប្នសអមតាងសសចកតាីសមតាតា ែល់មនុស្សទល័ពក
ស�ើយ...ព្រះពទងប់្នពប្ប់្ ួកសៅពកមឲ្យយកចិ�តាទុកដាកែ់ល់អ្កពក។ប៉ុអនតា្ួកសៅពកម្ំុប្នសាតា បត់ាម
សអពមកែសង្ហា យសៅរកយុ�តាិ្មរ៌បស់អ្កពកនិងមនុស្សកំស�ទុ់គ�៌សសតាីសមរ៉ាយនិងកុរារកំពោស�ើយ...
 «សៅក្ុងឆ្្ចុំងសពកាយថនរាជ្យសសតាចយ៉ូសសៀសព្រះពទងប់្នចា�ស់ោរាសអសាយឲ្យផតាល់សសចកតាី
ដាស់ស�ឿនែល់រាសសតារបស់ព្រះអងគា។វមនិចអម្កសទអែលសោកសអសាយមនិចងស់្្វើកិច្ចការសនរះ។សោក
ែរឹងថ្បណាតា ជនរ រឹងចសចសខ្្ងំណាស់។សោកែរឹងថ្្ួកសគនរឹងមនិយកចិ�តាទុកដាកន់រឹងសសចកតាីដាស់ស�ឿន
របស់សោកស�ើយ។្ួកសគនរឹងអបរព�សចៀកមនិព្មសាតា បត់ាមស�ើយ»(ែកពសង់្ ីពបភ្ែអែលទំ្រ័
៣០៦,៣០៧)។
 ស្្វថ្្ងសនរះសយើងគួរទទួលយកសាររបស់្ួកសោរាថ្ជាព្រះបន្ូលរបស់ព្រះែល់មនុស្សពគប់
គ្ាសៅសលើអផនែីសនរះ។សយើងមនិគួរខ្រះខ្្យឱកាសសដាយ្ុំប្នសអមតាងសសចកតាីសមតាតា ស�ើយ។សយើងគួរ
អ�បង្ហា ញសៅមនុស្សទាងំឡាយថ្ស�ើសយើងខ្វល់ខ្្វ យ្ី្ួកសគខ្្ងំប៉ុនណា។សយើងគួរគិ�អំ្ីសសចកតាីព�រូវ
ការរបស់្ួកសគនិង្យាយាមសមើលអ្្ួកសគ។សយើងគួរអ�បង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់អបបពគីស្ាន។សយើង
គួរអ�សុភា្និងសប្ុរស។សយើងគួរស្្វើសរឿងទាងំអស់សនរះែល់មនុស្សទល័ពកនិងមនុស្សកំស�ទុ់គ�៌
និងជនរងសពគារះសដាយសមែរឹកនារំបស់្ួកសគ»(ែកពសង់្ ីពបភ្ែអែលទំ្រ័៣២៧)។

សំណួរ្ិភាកសោ៖ 
១)ជាញរឹកញាបស់យើងអ�ងគិ�ថ្សោរាទាងំឡាយពគានអ់�ជាអ្កពប្បអ់ំ្ីអនាគ�ប៉ុសណាណ រះ។ប៉ុអនតា
សោរាថនគម្រីសញ្ញា ចាស់ប្នស្្វើសលើស្ីសនារះសពចើនណាស់។ស�ើការខ្វល់ខ្្វ យរបស់្ួកសោកចំសោរះ
អ្កពកប្នស្្វើឲ្យគំនិ�របស់សោកអ្កអំ្ី�ួនាទីរបស់សោរាអពបពបរួលយ៉ាងែូចសមតាចអែរ?

២)សោរាទាងំឡាយបង្ហា ញពប្បស់យើងថ្វជាការលំប្កណាស់ក្ុងការឈរការោរសសចកតាី្ិ�។
សហ�ុអ្វីប្នជាែូសច្ារះ?

៣)សំសណររបស់សោរាទាងំឡាយបង្ហា ញពប្បស់យើងទាងំសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះចំសោរះរាសសតារបស់
ព្រះអងគានិងទាងំសសចកតាីសពកា្របស់ព្រះអងគាចំសោរះអំស ើ្ប្បរបស់្ួកសគ។ស�ើសសចកតាីខុសអប្កគ្ាទាងំ្ីរ
យ៉ាងសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងអ្វីខ្រះអំ្ីព្រះជាអ្កណា?
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ថ្វា យបង្គំព្រះអាទិករ

ល្ងាចថ ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ ្្ងសៅរ៍ទ៣ីសីហា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ទំនុកតសមកើង១១៥៖១-៨,សចាទយិកថា១០៖១៧-
២២,សអសាយ១៖១០-១៧,សអសាយ៥៨,រា៉ា កុស១២៖៣៨-៤០។

ខចងចា៖ំ«សតើមនិមមនជាការតមអត់យ៉ា ងសនរះវញិមែលអញស្ញចតិតាសទឬអីគឺឲ្យសោរះពចវាក់មែលឯង
ោក់សគសោយអំស្ើអាពកក់ឲ្យពសាយចណំងមែលឯងប្នចងសគសហើយឲ្យអ្នកមែលឯងប្នសងកត់សងកនិ
ប្នរចួសចញទសទព្មទាងំបបំ្ក់ពគប់ទាងំនឹមផងសតើមនិមមនឲ្យឯងប្នមចកអាហារែល់អ្នកមែលឃ្លា ន
សហើយនាំមនុស្សពកមែលពតរូវសែញ្ ីផរ្ះសគមកឯផរ្ះឯងសទឬអីឬសបើកាលណាឯងស�ើញមនុស្សឥតរាន
សសមលាៀកបំពាក់សនារះសតើមនិមមនឲ្យឯងបិទប្ងំឲ្យសគឥតមែល្ នួខលាួននឹងសាច់ញាតិរបស់ឯងសទឬអី»
(សអសាយ៥៨៖៦,៧)។

 សតើសោកអ្នកសមើលស�ើញអ្ខីលារះស្លមែលសោកអ្នកអានកណ្ឌ គម្រីមែលសរសសរសោយសហារា
គម្រីសញ្ញា ចាស់?សហាារាគឺជាអ្នកនាសំារ្សិសសរបស់ព្រះ។ស្លមែលសោកអ្នកអានកណ្ឌ គម្រីរបស់
្កួសោកសោកអ្នកសមើលស�ើញថាសហារាទាងំឡាយប្នយកចិតតាទុកោកនឹ់ងមនុស្សទល័ពកយ៉ា ងខ្លា ងំ។
្កួសោកមនិសបបាយស�ើយស្លមែលរានការស្្ើប្បមកសលើមនុស្សទល័ពក្ីសំណាកព់បសទសជិតខ្ង
(សូមអានសអម៉ាសុ១នងិ២)។ប៉ាុមនត្ា កួសោករតឹមតមនិសបបាយចិតតាខ្លា ងំស�ើងស្លមែលរាសសតារបស់ព្រះ
ខលាួនឯងប្នស្្ើអាពកកោ់កម់នុស្សទល័ពកនងិមនុស្សកសំតទុ់គត៌។ព្រះពទងប់្នពបទាន្រនងិអំសណាយ
ទានជាសពចើនែល់្កួសគ។សហតុសនារះរាសសតារបស់ព្រះែងឹចបាស់សហើយថា្ កួសគគួរមតរានចតិតាសប្ុរសចំសពារះ
មនុស្សទល័ពក។ប៉ាុមនត្ា កួសគ្ំុប្នស្្ើែូសចា្ន រះស�ើយ។សហារាទាងំឡាយកប៏្នសតាីបសន្ាស្កួសគអំ្ សីរឿង
ទាងំសនារះ។

 វាជាការគួរឲ្យចាបអ់ារម្មណ៍យ៉ា ងខ្លា ងំមែលស�ើញថាសហារារបស់ព្រះកប៏្នសលើកស�ើងយ៉ា ងសពចើន
អំ្ កីារថ្ាយបងំ្។កាលណា្កួសោករានពបសាសនអ៍ំ្ កីារថ្ាយបង្ំជាញឹកញាប់្ កួសោកមតងមតរាន
ពបសាសនអ៍ំ្ យុីតតាិ្ ម៌នងិសសចកតាសីប្ុរសចំសពារះអ្នកពក។ែូចមែលសយើងស�ើញការថ្ាយបង្ំ្ តិពប្កែ
គឺ្ ុមំមនពរានម់តជាអ្ីមែលសកើតស�ើងសៅក្នុងព្រះវហិារសនារះស�ើយ។ការថ្ាយបង្ំ្ តិពប្កែគជឺាការបង្ហា ញ
ទសង្ើរបស់សយើងពប្បស់ៅមនុស្សែថទថាព្រះពទងខ្់ល់ខ្្យចំសពារះ្ួកសគ។ការថ្ាយបង្ែំ៏្ តិករ៏ាបប់ញូ្ល
ទាងំការសលើកស្ួយបុរសសសតាីនងិសក្មងៗទាងំឡាយមែលរងការស្្ើប្ប្មីនុស្សែថទឬពតរូវសគមនិសអើស្ើ
ផងមែរ។

សមសរៀនទី៦ ៣-៩សីហា
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ការថ្ាយបង្ំព្រះមកលាងកាលា យនិងការមនិរានភា្យុតតាិ្មច៌ំសពារះបណាតា ជន

 ព្រះជារ្ាស់ប្នែឹកនារំាសសតារបស់ពទងស់ចញ្ីពសរុកសអសីុ្្។បន្ាបម់កព្រះអង្ប្នជួប្ួកសគ
សៅភ្នសីុំណាយ។សៅទីសនារះព្រះជារ្ាស់ប្នពបទានបញញាតតាិ១០ពបការែល់្ួកសគ។បញញាតតាិ្ីរែំបូងគឺ
ហាមពប្មមនិឲ្យថ្ាយបង្ំព្រះមកលាងកាលា យនិងមនិឲ្យស្្ើរូបព្រះមកលាងកាលា យ(សូមអាននិក្ខមនំ២០៖២-៦)។
បណាតា ជនប្នសនយានឹងព្រះថា្ួកសគនឹងសាតា បប់ង្្បត់ាមអ្ីៗពគបយ់៉ា ងមែលព្រះអង្ពប្ប់្ ួកសគ។្ួក
សគសនយាថានឹងរស់សៅស្្ើជារាសសតារបស់ព្រះ(សូមអាននិក្ខមនំ២៤៖១-៣)។

 បន្ាបម់កសទៀតសោកម៉ាូសសកប៏្នស�ើងសៅសលើភ្នសំែើម្ជីួបព្រះជារ្ាស់។សោកប្នស�ើងសៅ
ជិតពប្មំយួសប្តា ហ៍។បណាតា ជនចាបស់ផតាើមសង្សយ័ថារានអ្ីសកើតស�ើងែល់សោកម៉ាូសស។សតើសោកប្ន
សាលា ប់សៅសលើភ្នឬំ?សហតុសនារះបណាតា ជនកប៏្នពប្បស់ោកសអើរ ៉ាុនឲ្យស្្ើរូបព្រះ្ីរាសឲ្យ្ួកសគ។សោក
សអើរ ៉ាុនកប៏្នស្្ើរូបសរារាសឲ្យសគថ្ាយបង្ំ។បណាតា ជនប្នសរាលា បស់ត្និងថ្ាយជាយញញាបូជាែល់«ព្រះ»
្្មីរបស់្ួកសគ។តមកសទៀតបណាតា ជន«ក៏នាំរា្ន អង្ុយសីុផឹករចួសពកាកស�ើងសលងសបបាយ»(និក្ខមនំ
៣២៖៦)។ទាងំព្រះអរ្ាស់និងទាងំសោកម៉ាូសសសពកវសពកា្យ៉ា ងខ្លា ងំមែលស�ើញបណាតា ជនមបរសចញ្ី
ព្រះសៅថ្ាយបង្ំព្រះមកលាងកាលា យមែលស្្ើ្ីរាសយ៉ា ងឆាបរ់ហ័សមបបសនរះ។សោកម៉ាូសសប្នសូមព្រះឲ្យ
អភយ័សទាសែល់បណាតា ជន។សសចកតាីអ្ិោឋា នរបស់សោកម៉ាូសសប្នជួយ��សសសង្្រះអុីពសាមអលឲ្យរចួ្ី
ការោកស់ទាស(សូមអាននិក្ខមនំ៣២៖៣០-៣៤)។

 សនារះ្ំុមមនជាពរាមតមតាងមែលអុីពសាមអលប្នថ្ាយបង្ំព្រះមកលាងកាលា យស�ើយ។ពបវតតាិសាសសតា
អុីពសាមអលបង្ហា ញពប្បស់យើងថារាសសតារបស់ព្រះប្នថ្ាយបង្ំព្រះមកលាងកាលា យមតាងសហើយមតាងសទៀត។សសតាច
របស់អុីពសាមអលនិងយូោខលារះប្នែឹកនារំាសសតារបស់ព្រះឲ្យពបព្ឹតតាអំស ើ្អាពកកយ់៉ា ងខ្លា ងំ។សហតុសនារះ
ព្រះពទងប់្នចាតស់ហារារបស់ព្រះអង្ឲ្យពប្បស់ៅរាសសតារបស់ព្រះអង្ឲ្យមបរមកព្រះអង្វញិ។ក្នុងអំ�ុងស្ល
ទាងំសនរះសហារាទាងំឡាយកប៏្នសូមឲ្យរាសសតារបស់ព្រះយកចិតតាទុកោកច់ំសពារះមនុស្សទល័ពកនិងមនុស្ស
កំសតទុ់គត៌ផងមែរ។

 សូមអានទំនុកតសមកើង១១៥៖១-៨។សតើខទាងំសនរះបសពងៀនសមសរៀនែសំ៏ខ្នអ់្ីខលារះែល់សយើង?

 ក្នុងនាមជាមនុស្សសយើងនឹងមពបកាលា យែូចជាវត្ុឬបុគ្លមែលសយើងថ្ាយបង្ំ។សហតុសនារះ
រាសសតារបស់ព្រះកប៏្នឈបខ់្ល់ខ្្យអំ្ីមនុស្សែថទសទៀតស្លមែល្ួកសគមបរសចញ្ីព្រះអង្។្ួកសគ
ប្នឈបខ់្ល់អំ្ីសសចកតាីយុតតាិ្មស៌ទៀតសហើយ។ស្លមែលរាសសតារបស់ព្រះសសពមចចិតតាថ្ាយបង្ំព្រះែថទ
សទៀត្ួកសគប្នផ្លា ស់បតាូរចិតតាគំនិតនិងអារម្មណ៍សស្ើរមតទាងំពសរុង។សរឿងមយួសនារះគឺការខ្ល់ខ្្យអំ្ី
អ្នកែថទ។សតើរានអ្ីសកើតស�ើងស្លណារាសសតារបស់ព្រះសៅមតសសា្ម រះពតងច់ំសពារះព្រះអរ្ាស់?សនារះ្ួកសគ
នឹងមចកចាយសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអង្ែល់មនុស្សមែលកំសតទុ់គត៌ទាងំឡាយ។

 សតើសយើងមពបកាលា យែូចជាអ្ីៗមែលសយើងថ្ាយបង្ំយ៉ា ងែូចសមតាចមែរ?
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សហតុផលសពរាបក់ារថ្ាយបង្ំ


 ព្រះគម្រីប្នពប្បរ់ាសសតារបស់ព្រះឲ្យថ្ាយបង្ំព្រះអង្។ព្រះគម្រីកប៏្នពប្ប់្ ីសហតុផលមែល
សយើងគួរថ្ាយបង្ំព្រះអង្មែរ។សយើងគួរថ្ាយបង្ំព្រះអង្្ីសពពារះព្រះអង្គឺជាព្រះនិងប្នស្្ើការអស្ារ្យ
យ៉ា ងសពចើនសពរាបស់យើងរាល់រា្ន ។ព្រះអង្ពទងរ់ានសសចកតាីសប្ុរសរានសសចកតាីពសឡាញ់និងរាន
សសចកតាីយុតតាិ្ម។៌ព្រះអង្ប្នសមមតាងសសចកតាីសមតាតា ែល់រាសសតារបស់ព្រះអង្។សឈើឆាក ងបង្ហា ញពប្បស់យើង
្ីសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ។កាលណាសយើងគិតអំ្ីសសចកតាីល្អទាងំអស់មែលព្រះពទងប់្នស្្ើសយើង
មតងមតនឹងរានសហតុផលមយួសពរាបឲ់្យសយើងថ្ាយបង្ំនិងសរសសើរតសមកើងែល់ព្រះ។

 សូមអានសចាទិយកថា១០៖១៧-២២,ទំនុកតសមកើង១០១៖១,១៤៦៖៥-១០,សអសាយ
៥៖១៦,និងសអសាយ៦១៖១១។សតើខគម្រីទាងំសនរះផតាល់សហតុផលអ្ីខលារះែល់សយើងសពរាបក់ារថ្ាយបង្ំ
និងការសរសសើរតសមកើងព្រះ?

 សហតុផលទាងំសនរះមនិមមន្្មីស�ើយ។រាសសតារបស់ព្រះែឹងអំ្ីសហតុផលទាងំសនរះរចួសៅសហើយ។
អុីពសាមអលរានបទ្ិសសា្នក៍្នុងការថ្ាយបង្ំែអ៏ស្ារ្យយ៉ា ងសពចើនបន្ាប់្ ីព្រះពទងប់្នរសំោរះ្ួកសគ
សចញ្ីពសរុកសអសីុ្្។បណាតា ជនប្នឆលាងសមុពទពកហម។បន្ាបម់កសោកម៉ាូសសនិងរា៉ា រាមប្នែឹកនាំ
បណាតា ជនសពចៀងសរសសើរព្រះ។្ួកសគប្នសរសសើរព្រះសពរាបអ់្ីៗពគបយ់៉ា ងមែលព្រះអង្ប្នស្្ើសែើម្ី
សសសង្្រះ្ួកសគ(សូមអាននិក្ខមនំ១៥)។

 ព្រះជារ្ាស់គឺជាព្រះមែលរានសសចកតាីសមតាតា ។ព្រះអង្ពទងយុ់តតាិ្ម៌និងសទៀងពតង។់ព្រះអង្
ចងឲ់្យរាសសតារបស់ព្រះអង្នឹកចាំ្ ីលក្ខណៈសម្តតាិទាងំសនរះរបស់ព្រះអង្។សហតុសនារះរាសសតារបស់ព្រះក៏
រឭំកសរឿងែអ៏ស្ារ្យជាសពចើនអំ្ីព្រះអង្មតាងសហើយមតាងសទៀត។សយើងអាចអានអំ្ីពរាមយួក្នុងខគម្រីសចាទិយ
កថា១០៖១៧-២២ស្លមែលរាសសតារបស់ព្រះថ្ាយបង្ំព្រះអង្។្ួកសគប្នរឭំកពប្បរ់ា្ន អំ្ីសរឿងែ៏
អស្ារ្យទាងំឡាយមែលព្រះជារ្ាស់ប្នស្្ើ។

 ែូចមែលសយើងែឹងសហើយថាព្រះពទងយុ់តតាិ្ម។៌សនរះគឺជាលក្ខណៈសម្តតាិមយួរបស់ព្រះអង្។
«សអើ្ិតពប្កែជាព្រះពទង់មនិមែលពបព្ឹតតាអាពកក់ស�ើយព្រះែ៏រានពគប់ព្រះសចសាតា ពទង់នឹងមនិបមង្រ
សសចក្ីយុតតាិ្ ម៌មែរ»(យ៉ាូប៣៤៖១២)។ព្រះពទងក់ស៏ទៀងពតងម់ែរ។ព្រះអង្ខ្ល់ខ្្យអំ្ីអ្ីមែលល្អ
ពតឹមពតរូវ។សនារះសហើយគឺជាសហតុផលមែលពតរូវថ្ាយបង្ំនិងសរសសើរតសមកើង។

 សយើងអាចសមើលស�ើញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសពរាបអ់្ីមែលល្អពតឹមពតរូវ។សយើងស�ើញ
សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះតាមរសបៀបមែលព្រះអង្យកព្រះទយ័ទុកោកន់ឹងមនុស្សទល័ពកនិងកំសត់
ទុគត៌។ព្រះគម្រីបង្ហា ញពប្បស់យើងថា«ែំងូររបស់មនុស្សពកីពកប្នឮសៅែល់ពទង»់(យ៉ាូប៣៤៖២៨)។
ព្រះជារ្ាស់ចងស់ាសរ ៉ាសរឿងរា៉ា វមែលខុសឆ្ងសៅសលើមផនែីសនរះឲ្យពតឹមពតរូវស�ើងវញិ។សតើកាលណាសទើប
សរឿងសនរះសកើតស�ើងទាងំពសរុងសៅ?គឺសៅស្លមែលព្រះពទងជ់ំនំុជំររះមនុស្សពគបរ់ា្ន សៅសលើមផនសនរះរចួ
សហើយបន្ាបម់កព្រះអង្នឹងស្្ើឲ្យទាងំអស់ពត�បជ់ា្្មីស�ើងវញិ។

 រាសសតារបស់ព្រះក្នុងគម្រីសញ្ញា ចាស់រានសហតុផលជាសពចើនសពរាបស់រសសើរតសមកើងព្រះអរ្ាស់។
សយើងរានសហតុផលសពចើនជាង្ួកសគសៅសទៀត។សតើសឈើឆាក ងផតាល់សហតុផលអ្ីខលារះឲ្យសយើងសរសសើរព្រះ?
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មនុស្សមែលសពបើសាសនាស្្ើប្បសលើអ្នកែថទ


 រានពរាខលារះក្នុងគម្រីសញ្ញា ចាស់រាសសតារបស់ព្រះប្នមបរសចញ្ីការថ្ាយបង្ំព្រះមកលាងកាលា យ។

្ួកសគប្នមបរមករកព្រះជារ្ាស់វញិ។ប៉ាុមនតាការថ្ាយបង្ំរបស់្ួកសគ្ំុពតឹមពតរូវតាមអ្ីមែលព្រះជារ្ាស់
ចងប់្នស�ើយ។បណាតា ជនប្នោយការថ្ាយបង្ំព្រះជាមយួនឹងសាសនារបស់មនុស្សទាងំឡាយមែល
សៅជុំវញិ្ួកសគ។សហតុសនារះការថ្ាយបង្ំរបស់្ួកសគមនិសុទ្ធស�ើយ។ពរានម់តមបរសចញ្ីការស្្ើអាពកក់
ក្នុងជីវតិពបចាថំ្្ងសៅមនិទានព់គបព់រានស់ទ។មនុស្សទាងំឡាយខំពបឹងស្្ើតាមការបសពងៀនរបស់សាសនា
ខ្លា ងំណាស់។ប៉ាុមនតាការសពចៀងចំសរៀងសរសសើរតសមកើងរបស់្ួកសគមនិអាចបិទប្ងំសមពមកយំសសាករបស់
មនុស្សទល័ពកនិងមនុស្សកំសតទុ់គត៌ប្នស�ើយ។

 សោកសអម៉ាុសប្នបង្ហា ញបណាតា ជនឲ្យស�ើញសសចកតាីអាពកកស់ៅក្នុងចិតតារបស់្ួកសគក្នុងជំនាន់
សនារះ។សោករានពបសាសនព៍ប្ប់្ ួកសគថាអ្នករាល់រា្ន «សចរះមតជិរះជាន់អ្នកពកីពកសហើយស្្ើឲ្យជនទុគត៌
ពតរូវវនិាស»(សអម៉ាុស៨៖៤,គខប)។សោកសអម៉ាុសប្នសមើលស�ើញថារាសសតារបស់ព្រះបនឲ់្យមតការថ្ាយ
បង្ំឆាបច់ប់នា្អ លនឹងប្នសៅស្្ើការរកពប្កត់សៅសទៀត។្ួកសគពបកបរបរសោយការសកងពបវញ្័សលើមនុស្ស
ែថទនិងរកសីុតាមផលាូវទុច្រតិ។មនុស្សទាងំសនរះនិយយរា្ន ថា្ួកអ្នកមនិអាចសោរះបំណុលខលាួនរចួស�ើយ
សហតុសនារះសយើងនឹងទិញ្ួកសគស្្ើជាទាសករសយើងនឹងទិញមនុស្សកម្សត់ទុគត៌សោយមស្កសជើងមយួគូ
ព្មទាងំលក់ពសរូវមែលកំ្បស់ៅនឹងែីមែរ(សអម៉ាុស៨៖៦)។

 សូមអានសអសាយ១៖១០-១៧,សអម៉ាុស៥៖២១-២៤,និងមកីា៦៖៦-៨។សតើព្រះអរ្ាស់
រានបន្ូលអ្ីខលារះសៅកានម់នុស្សកានស់ាសនាទាងំសនរះអំ្ីរសបៀបថ្ាយបង្ំរបស់្ួកសគ?

 ព្រះពទងប់្នសពបើសហារារបស់ព្រះអង្ឲ្យពប្បែ់ល់រាសសតារបស់ព្រះអង្។ព្រះជារ្ាស់ប្នសសើច
ចំអកែល់ការថ្ាយបង្ំរបស់្ួកសគ។សហតុអ្ី?្ីសពពារះែូចមែលសយើងប្នែឹងមកសហើយគឺថារាសសតារបស់
ព្រះ្ំុប្នយកចិតតាទុកោកែ់ល់អ្នកពកស�ើយ។មនុស្សទាងំឡាយកំ្ុងខ្រះខ្តសៅជំុវញិ្ួកសគ។ប៉ាុមនតា
រាសសតារបស់ព្រះ្ំុប្នសអើស ើ្នឹងនរណារា្ន កស់�ើយ។ក្នុងខគម្រីសអម៉ាុស៥៖២១-២៤ព្រះជារ្ាស់ពទងរ់ាន
បន្ូលថាព្រះអង្«ស្អប»់បុណ្យមែលរាសសតារបស់ព្រះពប្រ្្ធស្្ើ។ព្រះអង្ស្អបរ់សបៀបមែល្ួកសគថ្ាយបង្ំ
ព្រះអង្។ព្រះអង្រានបន្ូលថាការពបជំុមបបសាសនារបស់្ួកសគរានកលាិនមនិល្អចំសពារះព្រះអង្។ព្រះ
អង្មនិស្្ព្រះទយ័នឹងការទាងំសនារះសទ។ព្រះជារ្ាស់រានបន្ូលថារាសសតារបស់ព្រះប្នថ្ាយែង្្យ
និងបទចំសរៀងមែលរា្ម នតថមលា។សោកមកីាប្នសចាទសួរថា«សតើព្រះអរ្ាស់រាប់ព្រះហឫទយ័នឹងទទួល
សចៀមស ្្ម លរាប់ពាន់កបាលឬសពបងយ៉ា ងសពចើនអសនកអននតាឬ?សតើខ្ុ ំពតរូវបូជាកូនច្ងរបស់ខ្ុ ំសែើម្ីសំុ
ព្រះអង្សលើកមលងសទាសឬបូជាកូនសៅរបស់ខ្ុ ំថ្ាយព្រះអង្សែើម្ីសំុរសំោរះប្បឬ?»(មកីា៦៖៧,គខប)។
្ិតជាមនិមមនស�ើយ!សោកមកីាពរានម់តសលើកយកពាក្យស្ចនទ៍ាងំសនរះមក្ញ្ញា កអ់ារម្មណ៍របស់្ួកសគ
មតប៉ាុសណាណ រះ។ទីបំផុតព្រះជារ្ាស់្ិតជាចងឲ់្យរាសសតារបស់ព្រះអង្«ពបតិបតតាិតាមយុតតាិ្ម៌ពសឡាញ់ភា្
សសា្ម រះពតង់សហើយយកចិតតាទុកោក់សែើរតាមរារ៌ាថនព្រះរបស់អ្នក»(មកីា៦៖៨,គខប)។
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រសបៀបថ្ាយបង្ំ


 សហារារបស់ព្រះបសពងៀនថាការថ្ាយបង្ំរានជាបទ់ាកទិ់ននឹងការរានសសចកតាីយុតតាិ្ម។៌្ួក
សោកកប៏សពងៀនថាការយកចិតតាទុកោកែ់ល់មនុស្សមែលកំសតទុ់គត៌កជ៏ាមផ្នកែសំ៏ខ្នម់យួថនការថ្ាយ
បង្ំមែរ។បទគម្រីសអសាយ៥៨បង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីសសចកតាី្ិតសនរះ។

 សូមអានសអសាយ៥៨។សតើជំ្ូកសនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងែូចសមតាចអំ្ីកំហុសឆ្ងមែលរាសសតា
របស់ព្រះប្នពបព្ឹតតា?

 សតើសោកសអសាយរានពបសាសនសំ៍សៅសៅអ្នកណាសៅក្នុងជំ្ូកសនរះ?្ ួកមែលកានស់ាសនា។
្ួកសគចងថ្់ាយបង្ំព្រះ។ប៉ាុមនតាការថ្ាយបង្ំរបស់្ួកសគមនិពតឹមពតរូវស�ើយ។សហតុសនារះព្រះពទងរ់ាន
បន្ូលថា្ួកសគគួរមតផ្លា ស់បតាូរការថ្ាយបង្ំរបស់្ួកសគ។្ួកសគគួរផ្លា ស់បតាូររសបៀបថនការបសពមើែល់ព្រះ។
ព្រះពទងច់ងឲ់្យរាសសតារបស់ព្រះអង្ថ្ាយបង្ំព្រះអង្សោយ«សោរះពចវាកម់ែលអ្នកោក់សគសោយអំស ើ្អាពកក់
ឲ្យពសាយចំណងមែលអ្នកប្នចងសគសហើយឲ្យអ្នកមែលអ្នកប្នសងកត់សងកិនប្នរចួសចញទសទព្មទាងំ
បំប្ក់ពគប់ទាងំនឹមផង»(សអសាយ៥៨៖៦)។ព្រះពទងក់ច៏ងឲ់្យរាសសតារបស់ព្រះអង្ផតាល់អាហារែល់មនុស្ស
សពសកឃ្លា ននិងជួយ��មនុស្សមែលរា្ម នផ្រះសមម្ងនិងសសមលាៀកបំពាក។់ទាងំសនរះគឺជារសបៀបមែលព្រះចង់
ឲ្យរាសសតារបស់ព្រះអង្ថ្ាយបង្ំព្រះអង្។

 ការថ្ាយបង្ំមនិមមនរានមតប៉ាុណណឹ ងសទ។ប៉ាុមនតាព្រះពទងរ់ានបន្ូលថាអំស ើ្សប្ុរសទាងំសនរះ
ស្្ើឲ្យព្រះអង្ស្្ព្រះទយ័ជាងវ ិ្ ីសផ្សងសទៀតមែលរាសសតារបស់ព្រះថ្ាយបង្ំព្រះអង្។សតើអំស ើ្សប្ុរស
ទាងំសនរះបសពងៀនសយើងអ្ីខលារះអំ្ីការថ្ាយបង្ំ?អំស ើ្សប្ុរសទាងំសនរះបសពងៀនសយើងថាការថ្ាយបង្ំ្ំុមមន
ជាការខ្ល់ខ្្យអំ្ីខលាួនសយើងសទ។ការថ្ាយបង្ំគឺជាការខ្ល់ខ្្យអំ្ីអ្នកែថទ។សយើងថ្ាយបង្ំព្រះតាម
រយៈការជួយ��ែល់អ្នកែថទ។សនារះសទើបរាននយ័ថាសយើងផសាយព្រះ្រែល់មនុស្សពគបរ់ា្ន មែលសៅជំុវញិ
សយើង។«សាសនាសតាងមតរសំោរះមនុស្សឲ្យរចួ្ីអំណាចថនអំស ើ្ប្ប។សាសនាផ្លា ស់បតាូរចិតតាគំនិតរបស់
សយើងឲ្យមលងស្អបស់ខ្ើមរា្ន និងជួយ��សយើងឲ្យរានសសចកតាីយុតតាិ្ម។៌សាសនាកប៏ណាតា លឲ្យសយើងពសឡាញ់
សសរភីា្និងសសចកតាីសុខសានតាមែរ»(ែកពសង់្ ីTheSDABibleCommentary,volume4,page
306,adapted)។

 ក្នុងខគម្រីសអសាយ៥៨៖៨-១២ព្រះពទងស់នយាថានឹងពបទាន្រែល់រាសសតារបស់ព្រះអង្កាល
ណា្ួកសគថ្ាយបង្ំព្រះអង្តាមរសបៀបសនរះ។សហតុសនារះរាសសតារបស់ព្រះអង្គួរមតខ្ល់ខ្្យអំ្ីមនុស្ស
ែថទឲ្យប្នសពចើនស�ើងម្មសទៀត។សនារះព្រះនឹងស្្ើការជាមយួ្ួកសគ។ព្រះអង្នឹង្យាប្ល្ួកសគ។ព្រះ
អង្នឹងស្្ើឲ្យជីវតិរបស់្ួកសគ្្មីស�ើងវញិ។បទគម្រីសអសាយ៥៨កប៏ង្ហា ញពប្បស់យើងផងមែរថាការថ្ាយ
បង្ំករ៏ានជាបទ់ាកទ់ងនឹងថ្្ងសបបាតហ៍មែរ។ជំ្ូកសនរះបង្ហា ញពប្បថ់ាការរកសាថ្្ងឈបស់ពរាករាន
ទំនាកទ់ំនងរា្ន នឹងការស្្ើការថ្ាយព្រះមែរ។អ្នកពសីមអលលាិនជីថវ ៉ាត៍ប្នសរសសរអំ្ីខទាងំសនរះថា៖«ព្រះ
ពទងច់ងឲ់្យ្ួកអ្នករកសាថ្្ងសបបាតហ៍ទាងំឡាយសមមតាងសសចកតាីសមតាតា ែល់មនុស្សទាងំឡាយ។ព្រះអង្ចង់
ឲ្យសយើងខ្ល់ខ្្យអំ្ី្ួកសគ»(ែកពសង់្ ីWelfareMinistry,page121,adapted)។
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សសចកតាីសមតាតា និងភា្សសា្ម រះពតង់

 សមែឹកនាខំលារះក្នុងជំនានព់្រះសយសូ៊វប្នបសន្ាសព្រះអង្មែលប្នបរសិភាគជាមយួនឹង«មនុស្ស
រានប្ប»។ព្រះសយសូ៊វប្នសឆលាើយតបសៅ្ួកសគវញិសោយសពបើព្រះបន្ូលសចញ្ីកណ្ឌ គម្រីហូសស។ព្រះ
សយសូ៊វប្នពប្ប់្ ួកសមែឹកនាឲំ្យពត�បស់ៅអានគម្រីសាសនារបស់្ួកសគស�ើងវញិនិងសរៀនអំ្ីអត្នយ័
្ិតពប្កែសៅស្លមែលព្រះអង្រានបន្ូលថា«សយើងមនិចង់ប្នយញញា បូជាសទគឺចង់ប្នមតសសចក្ី
សមតាតា ករុណាប៉ាុសណាណ រះ»(រា៉ា ថាយ៩៖១៣,គខប,ែកពសង់្ ីហូសស៦៖៦)។

 ែូចមែលស�ើញមកសនរះព្រះសយសូ៊វបង្ហា ញថាព្រះអង្ខ្ល់អំ្ីមនុស្សែថទ។ព្រះអង្ប្នបសពមើ
បណាតា ជនអស់្ីព្រះជន្មពទងម់តមតាង។ប្ែិហារ្យនិងសរឿងសពបៀបស្ៀបរបស់ព្រះអង្សុទ្ធមតប្នបង្ហា ញ
អំ្ីសសចកតាី្ិតសនរះ។ព្រះសយសូ៊វបសពងៀនថាការបសពមើែល់មនុស្សែថទគឺជាវ ិ្ ីែព៏បសសើរបំផុតសែើម្ីបង្ហា ញ
សសចកតាីជំសនឿនិងភា្សសា្ម រះពតងច់ំសពារះព្រះ។សមែឹកនាសំាសនាក្នុងជំនានព់្រះសយសូ៊វមនិខុសរា្ន ្ី្ួក
សមែឹកនាសំាសនាជំនានស់ោកសអសាយស�ើយ។្ួកសគសជឿថាកិច្ការនិងការថ្ាយបង្ំរបស់្ួកសគអាច
សសសង្្រះ្ួកសគប្ន។ទន្ឹមរា្ន សនារះ្ួកសគកស៏កងពបវញ្័អ្នកពកនិងសពបើពប្ស់្ួកអ្នកទាងំសនារះផង។្ួក
សគមនិខ្ល់អំ្ីមនុស្សកំសតទុ់គត៌ស�ើយ។ការថ្ាយបង្ំរបស់្ួកសគគឺជាការកុហកសប្កពប្ស់។ទសង្ើ
មបបសនារះសហើយមែលស្្ើឲ្យព្រះសយសូ៊វមនិស្្ព្រះទយ័។ព្រះអង្្ំុប្នបិទប្ងំព្រះទយ័ស្អបស់ខ្ើមរបស់
ព្រះអង្ចំសពារះចិតតាអាតា្ម និយមនិងផលាូវអាពកកជ់ួជាតិរបស់្ួកសគស�ើយ។

 សូមអានរា៉ា កុស១២៖៣៨-៤០។ក្នុងខទាងំសនរះព្រះសយសូ៊វប្នព្រានថា៖«ចូរពបយត័្ននឹង្ ួក
អាចារ្យ...សគមតងនាំរា្ន ឆសប្កយកពទ្្យសម្តតាិ(និងផ្រះសមម្ង)របស់សសតាីសមរា៉ា យ»(គខប)។សតើសោកអ្នក
គិតថាសហតុែូចសមតាចប្នជាព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលអំ្ីសរឿងទាងំសនរះ?មយា៉ាងសទៀតសតើព្រះសយសូ៊វចងរ់ាននយ័
ែូចសមតាចស្លមែលព្រះអង្រានបន្ូលថា«អ្នកទាងំសនរះនឹងពតរូវទទួលសទាសយ៉ា ង្ ្ងន់បំផុតជាមនិខ្ន»?

 ព្រះសយសូ៊វប្នសមមតាងសសចកតាីអ្ិបបាយែរ៏ានអំណាចមយួក្នុងបទគម្រីរា៉ា ថាយ២៣។ព្រះអង្
ប្នសលើកស�ើងអំ្ីសមែឹកនាំនិងពគរូសាសនាទាងំឡាយ។ព្រះអង្រានបន្ូលថាសាសនារបស់្ួកសគ
មនិអាចស្្ើឲ្យ្ួកសគកាលា យជាមនុស្សមែលល្អប្នស�ើយ។្ួកសគ្ំុប្នជួយ��ែល់អ្នកពកនិងមនុស្សកំសត់
ទុគត៌។្ួកសមែឹកនាំនិងពគរូសាសនាទាងំសនរះបង្ហា ញឲ្យស�ើញថា្ួកសគ្ំុប្នសអើស ើ្នឹងជួយ��ែល់នរណា
រា្ន កស់�ើយ។ព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលសៅកាន់្ ួកសគថា«អ្នករាល់រា្ន បិទនគរស្ានសួគ៌សៅមុខមនុស្ស»
(រា៉ា ថាយ២៣៖១៣)។

 ព្រះសយសូ៊វប្នព្រាន្ួកសគថា«សវទនាែល់អ្នករាល់រា្ន ្ួកអាចារ្យនិង្ ួកផ្រសីុិជាមនុស្ស
កំ្ុតសអើយែ្តិអ្នករាល់រា្ន ថ្ាយ១ភាគក្នុង១០ទាងំជីរអង្ក មជីរលីងោក់និងល្ងផងមតប្នសចាល
សសចក្ីសំខ្ន់ជាងមែលសៅក្នុងពកឹត្យវនិយ័វញិែូចជាសសចក្ីយុតតាិ្ ម៌សសចក្ីសមតាតា ករុណានិងសសចក្ី
ជំសនឿគួរមតឲ្យអ្នករាល់រា្ន ប្នពបព្ឹតតាការទាងំសនរះសហើយការឯសទៀតសនារះក៏មនិពតរូវសចាលផង»(រា៉ា ថាយ
២៣៖២៣)។ព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលផងមែរថា្ួកសមែឹកនាំនិងពគរូសាសនាមនិខុសសទក្នុងការថ្ាយ
ែង្្យ១០ហូត១។ប៉ាុមនតា្ួកសគកគ៏ួរមតជួយ��ែល់មនុស្សទល័ពកផងមែរ។
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ការសិកសាបមន្ម៖សូមអានEllenG.White,“Isaiah58-ADivinePrescription,”pages29-34,
inWelfareMinistry;“WoesonthePharisees,”pages610-620,inTheDesireofAges.

 «ព្រះប្នសបើកសមមតាងឲ្យខ្ុ ំែឹងថាខ្ុ ំពតរូវមតពប្បស់ៅមនុស្សរបស់សយើងឲ្យអានបទគម្រីសអសាយ
ជំ្ូក៥៨។សូមអានជំ្ូកសនរះសោយពបរុងពបយត័្ន្ីសពពារះជំ្ូកសនរះប្នពប្បអ់ំ្ីកិច្ការមែលសយើងពតរូវ
ស្្ើថ្ាយព្រះ។កិច្ការថ្ាយព្រះសនរះនឹងបណាតា លឲ្យ្ួកជំនំុរានជីវតិ្្មី។សយើងសតាងមតមចកចាយែំណឹង
ល្អ។សយើងកព៏តរូវមតសពបើពប្កែ់ង្្យរបស់សយើងក្នុងការផសាយែំណឹងល្អមែរ។កាលណាសោកអ្នកជួបនឹង
មនុស្សមែលពតរូវការជំនួយចូរជួយ��្ួកសគចុរះ។ស្លមែលសោកអ្នកជួបមនុស្សមែលកំ្ុងសពសកឃ្លា ន
ចូរឲ្យអាហារសៅ្ួកសគចុរះ។កាលណាសោកអ្នកស្្ើកិច្ការសនរះរាននយ័ថាសោកអ្នកប្នស្្ើកិច្ការ
ែូចរា្ន នឹងកិច្ការមែលព្រះសយសូ៊វប្នស្្ើសៅសលើមផនែីសនរះមែរ។កិច្ការរបស់ព្រះសយសូ៊វគឺបរសុិទ្ធ។
ព្រះអង្ប្នស្្ើល្អចំសពារះមនុស្សែថទ។ចូរឲ្យមនុស្សរបស់សយើងទាងំឡាយពគបទី់កមនលាងរានសសចកតាី
កាលា ហានក្នុងការចូលរមួចំមណករបស់ខលាួនក្នុងកិច្ការរបស់ព្រះសយសូ៊វចុរះ»។ែកពសង់្ ីEllenG.White,
WelfareMinistry,page29,adapted។

សំណួរ្ិភាកសា៖ 
១)សតើសោកអ្នកធ្លា បគិ់តឬសទថាការរានសសចកតាីយុតតាិ្ម៌និងការសមមតាងសសចកតាីសមតាតា ែល់មនុស្សទាងំ
ឡាយគឺជាសកម្មភា្ថនការថ្ាយបង្ំ?សតើសោកអ្នកគិតែូចសមតាចថាគំនិតសនរះអាចផ្លា ស់បតាូររសបៀបមែល
សោកអ្នកខ្ល់ខ្្យអំ្ីអ្នកែថទ?សតើសោកអ្នកគិតែូចសមតាចថាគំនិតសនរះអាចផ្លា ស់បតាូររសបៀបមែលសោក
អ្នកថ្ាយបង្ំ?

២)ព្រះសយសូ៊វប្នសចាទពបកានស់មែឹកនាសំាសនាមែលប្នសចាលសសចកតាីមែលសំខ្នជ់ាងមែលរាន
សៅក្នុងពកឹត្យវនិយ័«ែូចជាសសចក្ីយុតតាិ្ ម៌សសចក្ីសមតាតា ករុណានិងសសចក្ីជំសនឿ»(រា៉ា ថាយ២៣៖២៣)។
សតើសយើងអាចស្្ើអ្ីប្នខលារះសែើម្ឲី្យសយើងរានសសចកតាីយុតតាិ្ម៌និងសសចកតាីសមតាតា ចំសពារះមនុស្សទាងំឡាយ
ក្នុងជីវតិរបស់សយើងក្នុងផ្រះរបស់សយើងក្នុង្ួកជំនំុរបស់សយើងនិងក្នុងសហគមនរ៍បស់សយើងសនារះ?សតើ
សោកអ្នករាននឹកចាំ្ ីពរាណាមយួមែលសោកអ្នកប្នស្្ើសរឿងណាមយួមែលមនិសំខ្នក់្នុងជីវតិរបស់
សោកអ្នកមែរឬសទ?

៣)សហតុែូចសមតាចប្នជាការមែលសយើងសជឿថាគួរស្្ើអ្ីមយួសហើយប៉ាុមនតាមបរជាមនិប្នស្្ើវញិជាទសង្ើមនិ
ពតឹមពតរូវ?ទសង្ើសនារះគឺសពបៀបែូចពាក់«មុខមកលាងកាលា យ»មមនសទ?សហតុែូចសមតាចប្នជាការអតួខលាួនសលើស
្ីការ្ិតរបស់សយើងជាការមនិពតឹមពតរូវ?

៤)ព្រះជារ្ាស់ប្នយកព្រះទយ័ទុកោកច់ំសពារះមនុស្សទល័ពកនិងមនុស្សកំសតទុ់គត៌យ៉ា ងខ្លា ងំ។សតើ
សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះចំសពារះ្ួកសគផ្លា ស់បតាូរចិតតារបស់សោកអ្នកយ៉ា ងែូចសមតាចមែរ?
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អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖លូកា១៖៤៦-៥៥,លូកា៤៖១៦-២១,រា៉ា ថាយ
១២៖១៥-២១,រា៉ា ថាយ២១៖១២-១៦,សោកុប្បតតាិ៣៣៖១២-១៤។

ខចងចា៖ំ«ព្រះវញិ្ញា ណរបស់ព្រះអរាចា ស់សណិ្តសលើខ្ុ ំសពររះព្រះអង្គប្នចាក់សពបងតាងំខ្ុឲំ្យពបកាស
ដណឹំងល្អដល់មនុស្សពកីពក។ព្រះអង្គប្នចាត់ខ្ុ ំឲ្យមកសដើម្បីពបកាស្ ីការសោរះលលងដល់្ កួស្លើយ
នងិសសចកតាីភលលឺស�ើងវញិដល់មនុស្សខ្វា ក់សហើយរំសោរះមនុស្សលដលពតរូវសគសង្កត់សង្កនិឲ្យរចួព្មទាងំ
ពបកាស្ ីឆ្នា ំលដលព្រះអរាចា ស់គាប់ព្រះហឫទយ័»(លូកា៤៖១៨,១៩)។

 ព្រះសយសូ៊វប្នយាងមកសដើម្បបីង្ហា ញពប្បស់យើងថាព្រះជារាចា ស់គលឺជាអនាកណា។សសចកតាីបសពងៀន
របស់ព្រះសយសូ៊វបង្ហា ញលណនាសំយើងរាល់គានា ឲ្យស្្គ ល់ព្រះ។សសចកតាសុីគតរបស់ព្រះអង្គសៅសលើស្ើឆ្្ក ង
ប្នបង្ហា ញឲ្យស�ើញការសនរះឯង។ព្រះអង្គប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ ពី្រះតាមរសបៀបថនការរស់សៅរបស់
ព្រះអង្គ។កចិចាការជាសពចើនលដលព្រះសយសូ៊វប្នស វ្ាើនាមំកនូវការផ្ល ស់បតាូរយា៉ា ង្តិពប្កដដល់ជីវតិរបស់
មនុស្សជាសពចើន។
 សហារាជាសពចើនរូបរបស់ព្រះជារាចា ស់ប្នកតព់តាអំ្ពី្រះជន្មនងិកិចចាការរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ព្រះ
សយសូ៊វផ្ទា ល់កប៏្នល្លងពប្បអ់ំ្ កីចិចាការលដលព្រះអង្គពតរូវស្វាើលដរ(លូកា៤)។ព្រះសយសូ៊វពទងប់្នយក
ព្រះទយ័ទុកោកដ់ល់មនុស្សពកីពក។ព្រះអង្គប្នជយួ��ដល់ជនរងសពគារះលដលបង្កសោយសមដកឹនារំបស់្កួ
សគ។ព្រះសយសូ៊វប្នបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់ដល់មនុស្សរានា ទាងំឡាយ។្កួសហារាកនាុងគម្រីសញ្ញា ចាស់
កប៏្នស្វាើកចិចាការលបបដូចគានា សនរះលដរ។
 ប៉ាុលនត្ា កួសមដកឹនាសំ្សនាកនាុងជនំានព់្រះសយសូ៊វ្ំុរានចតិតាស្លើមអាណិតអាសូរដល់អនាកពកដូច
ព្រះសយសូ៊វសទ។្កួសគរានការភយ័ខ្ល ចព្រះសយសូ៊វ។្កួសគខ្ល ចព្រះអង្គដសណតាើ មអណំាចរបស់្កួសគ។
សហតុសនារះសហើយប្នជា្កួសគចាបព់្រះសយសូ៊វនងិប្នស្វាើគុតព្រះអង្គ។សសចកតាសុីគតរបស់ព្រះសយសូ៊វ
សៅសលើស្ើឆ្្ក ងបង្ហា ញពប្បស់យើងថាអំស្ើប្បអាពកកខ់្ល ងំណាស់។ប៉ាុលនតាព្រះសយសូ៊វប្នរានព្រះជន្ម
រស់ស�ើងវញិ។ព្រះអង្គប្ន្នារះសង្ង្្គ មទាស់នឹងអំស្ើប្ប។ព្រះអង្គប្នសសង្ង្្គ រះសយើងរាល់គានា ។សសចកតាី
រស់ស�ើងវញិរបស់ព្រះអង្គនាមំកនូវជវីតិអស់កល្បដល់សយើងរាល់គានា ។

សមសរៀនទី៧ ១០-១៦សីហា
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ចំសរៀងរបស់នាងរា៉ា រា

 ចូរស្កពសថមគិតអំ្ីរូបភា្ថនស្ចស់រឿងសនរះសៅកនាុងចិតតារបស់សោកអនាកលសមើល៖សទវតា
កាព្ីលយ៉ាលមកជួបនាងរា៉ា រា។សោកប្នពប្បន់ាងថានាងនឹងកាល យជារាតា យរបស់ព្រះសយសូ៊វលដលជា
ព្រះរាជបុពតាថនព្រះ!នាងរា៉ា រា្ំុប្នពប្បអ់នាកណាសទ។នាងសចញសៅសួរសុខទុក្ខបងពសីជីដូនមយួរបស់
នាងគលឺអនាកពសីសអលីស្បិត។អនាកពសីសអលីស្បិតកនឹ៏ងពតរូវសពរាលកូនឆ្ប់ៗ លដរ។កូនសនរះគលឺជាប្ដិហារ្យ
មយួ្ីសពររះសអលីស្បិតរានវយ័ចំណាស់ណាស់សៅសហើយ។ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធពប្បស់អលីស្បិតអំ្ី
កូនរបស់រា៉ា រាមុនស្លលដលនាងរា៉ា រាល្លងពប្បអ់ំ្ីដំសណើ រសរឿងសនារះដល់នាងសៅសទៀត។ង្សតាីទាងំ្ីរក៏
ប្នល្លងអបអរស្ទរនឹងសសចកតាីសនយារបស់ព្រះចំសររះ្ួកសគ។

 សូមអានខគម្រីលូកា១៖៤៦-៥៥។សតើសោកអនាកស�ើញថានាងរា៉ា រាសរសសើរតសម្កើងព្រះសៅ
កនាុងខទាងំសនរះឬសទ?នាងប្នរានពបស្សនថ៍ា«្ីសពររះព្រះដ៏រានព្រះសចស្តា ពទង់ប្នសពប្សសសចក្ី
យា៉ា ងល្អវសិសសដល់ខ្ុ ំ»(លូកា១៖៤៩)។សហតុដូចសមតាចប្នជាការថាវា យបង្គំព្រះរបស់សយើងរាបប់ញចាូ ល
ការសរសសើរតសម្កើងព្រះអង្គលដរ?សហតុអវាីប្នជាសយើងពតរូវអរគុណព្រះអង្គសំរាបព់គបស់រឿងតូច្ំទាងំអស់?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 បទចំសរៀងរបស់នាងរា៉ា រារានអត្ថនយ័ល្អណាស់។នាងរា៉ា រាសររស្ញសោយសសចកតាីល្លងអំណរ
ព្រះគុណដល់ព្រះ។នាងប្នស�ើញព្រះពទងស់្វាើការកនាុងជីវតិរបស់នាង។ប៉ាុលនតានាងករ៏ានការយល់ដឹង
អំ្ីលែនការដ៏្ ំរបស់ព្រះសពរាបស់្សនរ៍បស់នាងនិងមនុស្សពគបស់្សនែ៍ងលដរ។
 នាងរា៉ា រាយល់ថាព្រះពទងស់្វាព្រះទយ័សំលដងសសចកតាីសមតាតា ករុណាដល់រាង្សតារបស់ព្រះអង្គ។
ព្រះអង្គយកព្រះទយ័ទុកោកន់ឹងមនុស្សពកីពក។ព្រះជារាចា ស់កយ៏កព្រះទយ័ទុកោកអ់ំ្ីមនុស្សលដល
ពតរូវសគសមើលង្យសមើលសថាកែងលដរ។សពកាយ្ីសទវតាប្នពប្បដំ់ណឹងល្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វដល់នាងភាល ម
នាងកប៏្នល្លងសរសសើរតសម្កើងដល់ព្រះភាល មលដរ។នាងប្នបនលលឺទំនុកចសពមៀងស�ើងថាព្រះអង្គ«ទរាល ក់
សសតាច្ ីបលល័ង្កសចញសហើយសលើកមនុស្សរាបស្ស�ើងវញិឯមនុស្សឃ្ល នពទង់ប្នចលម្អតសោយរបស់ល្អ
លត្ ួកអនាករានពទង់ប្នបសណតា ញឲ្យសៅទសទវញិ»(លូកា១៖៥២,៥៣)។
 ខគម្រីលូកា១៖៤៣ពប្បស់យើងថាព្រះសយសូ៊វគលឺជាព្រះអរាចា ស់។ប៉ាុលនតាព្រះសយសូ៊វ្ុំលមនដូច
ជាសមដឹកនាដំថទសទ។អាណាចពករបស់ព្រះសយសូ៊វកខុ៏សអំ្ីអាណាចពកទាងំឡាយសៅលែនដីសនរះលដរ។
សៅកនាុងអាណាចពករបស់ព្រះសយសូ៊វអនាករានពទ្្យសម្បតតាិនិងអនាករានអំណាច្ំុលមនជាបុគ្គលលដល
សំខ្នប់ំែុតស�ើយ។កនាុងអាណាចពករបស់ព្រះសយសូ៊វព្រះពទងស់លើកតសម្កើងអនាកពកនិងអនាកខ្សតស់ខសោយ។
ព្រះអង្គចាកប់ំស្ញដល់្ួកសគនូវ«របស់ល្អ»(លូកា១៖៥៣)។

 ព្រះវហិាររបស់សយើងប្នបសពងៀនសយើងឲ្យស្្គ ល់ព្រះនិងសសចកតាីពសឡាញ់សៅកនាុងព្រះទយ័
របស់ព្រះអង្គ។សយើងកអ៏ាចសរៀនអំ្ីអាណាចពករបស់ព្រះសចញ្ីចំសរៀងរបស់នាងរា៉ា រាលដរ។សតើព្រះវហិារ
របស់សយើងប្នបសពងៀនសយើងអំ្ីអាណាចពកលដលនាងរា៉ា រា្ណ៌នាប្នល្អប៉ាុនណាលដរ?
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ព្រះសយសូ៊វពបកាសពប្បអ់ំ្ីកិចចាការលដលព្រះអង្គពតរូវស្វាើ
 ព្រះសយសូ៊វប្នដកពសងខ់គម្រីសអស្យ៦១៖១,២យកមកស្វាើជាសសចកតាីអ្ិបបាយដំបូងជា
ស្ធារណៈរបស់ព្រះអង្គ(លូកា៤៖១៦-២១)។សសចកតាីអ្ិបបាយរបស់ព្រះសយសូ៊វខលីបនតាិច។សៅស្ល
ព្រះសយសូ៊វល្លងបញចាបស់សចកតាីអ្ិបបាយព្រះអង្គរានបនទាូលថា«សៅថ្្ងសនរះបទគម្រីសនរះប្នសសពមច
សៅពតសចៀកអនាករាល់គានា សហើយ»(លូកា៤៖២១)។
 ព្រះសយសូ៊វប្នសលើកយកខគម្រីសអស្យ៦១៖១,២សនរះមកោកក់នាុងសសចកតាីអ្ិបបាយរបស់
ព្រះអង្គគលឺសដើម្បឲី្យ្ួកស្សនយូ៍ោង្យយល់អំ្ីកិចចាការរបស់ពទង។់សសចកតាីអ្ិបបាយរបស់ព្រះសយសូ៊វ
គលឺជារសបៀប្ន្យល់មយួលបបសទៀតអំ្ីអវាីលដលនាងរា៉ា រាប្នសលើកស�ើងកនាុងបទចំសរៀងរបស់នាងកាល្ីជាង
៣០ឆ្នា មំុន។សសចកតាីអ្ិបបាយរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នបង្ហា ញឲ្យស�ើញថាទាងំអនាកពកនិងជនរងសពគារះសុទ្ធ
លតសំខ្នច់ំសររះព្រះសយសូ៊វ។ព្រះអង្គប្ននាយំកដំណឹងល្អពប្បដ់ល់្ួកសគ។
 សសចកតាីអ្ិបបាយរបស់ព្រះសយសូ៊វលដលប្នដកពសង់្ ីបទគម្រីសអស្យ៦១សនរះកជ៏ួយ��
្ន្យល់អំ្ីកិចចាការ្ិសសសរបស់ពទងស់ៅសលើលែនដីសនរះលដរ។្ិតលមនសហើយកិចចាការរបស់ព្រះសយសូ៊វ
សំរាបព់្រះជារាចា ស់គលឺលែនាកវញិ្ញា ណ។ប៉ាុលនតាកិចចាការរបស់ព្រះអង្គករ៏ាបប់ញចាូ លទាងំការលដលស្វាើឲ្យជីវតិរបស់
មនុស្សទាងំឡាយរានភា្ពបសសើរស�ើងលដរ។ព្រះសយសូ៊វចងប់ង្ហា ញពប្បថ់ាជីវតិខ្ងឯវញិ្ញា ណនិង
ជីវតិពបចាថំ្្ងរបស់សយើងគលឺមនិអាចលញកសចញ្ីគានា ប្នដូចលដលមនុស្សជាសពចើនគិតសនារះស�ើយ។តាម
លែនការរបស់ពទង់ព្រះសយសូ៊វចងឲ់្យជំនួយរបស់សយើងប្នសដើរតួសៅសសង្ង្្គ រះមនុស្សទាងំឡាយ។ព្រះ
អង្គស្វាព្រះទយ័ឲ្យជួយ��ព្រះអង្គតាមរយៈការសមើលល្ដល់មនុស្សទាងំឡាយ។
 សូមសពបៀបស្ៀបខគម្រីលូកា៤៖២៦-២១ជាមយួនឹងលូកា៧៖១៨-២៣។សៅកនាុងខទាងំសនរះ
សហតុអវាីប្នជាព្រះសយសូ៊វស្លើយតបសៅនឹងសិស្សរបស់សោកយ៉ាូហានប្ទីសទាជាសកម្មភា្លដលព្រះអង្គ
ប្នស្វាើសៅវញិ?ពបសិនសបើរាននរណារានា កម់កពប្បស់ោកអនាកអំ្ីមូលសហតុលដលព្រះសយសូ៊វជាព្រះអង្គ
សសង្ង្្គ រះសតើសោកអនាកនឹងស្លើយតបយា៉ា ងដូចសមតាចលដរ?សតើសោកអនាកនឹងស្លើយតបថាយា៉ា ងដូចសមតាចពបសិន
សបើសគសួរថាសហតុអវាីប្នជាសោកអនាកសជឿថាព្រះសយសូ៊វគលឺជាព្រះ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ព្រះសយសូ៊វប្នចាតឲ់្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គសៅស្វាើកិចចាការរបស់ព្រះអង្គសៅសលើលែនដី។ព្រះអង្គ
ប្នពប្ប់្ ួកសគឲ្យពបកាសថា«នគរស្្ថ នសួគ៌ជិតដល់សហើយ»(រា៉ា ថាយ១០៖៧)។ព្រះសយសូ៊វកប៏្ន
ពប្ប់្ ួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យ«ចូរសពប្សមនុស្សជំងលឺឲ្យជាមនុស្សស្ល ប់ឲ្យរស់ស�ើងវញិមនុស្ស�លង់
ឲ្យជាស្្អ តសហើយសដញអារក្សសចញែងអនាករាល់គានា ប្នទទួលទសទពតរូវឲ្យទសទលដរ»(រា៉ា ថាយ១០៖៨)។
ព្រះសយសូ៊វស្វាព្រះទយ័ឲ្យមនុស្សទាងំឡាយប្នស�ើញអំ្ីក្ួបនចបាបដ់សំ៏ខ្នថ់ននគររបស់ព្រះអង្គ
តាមរយៈកិចចាការលដល្ួកសិស្សប្នស្វាើ។្ួកសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នស្វាើការជាមយួព្រះសយសូ៊វសដើម្បី
អសញជ ើញមនុស្សដថទសទៀតឲ្យចូលរមួកនាុងនគររបស់ព្រះអង្គ។្ួកសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នសលើកសទាួយ
មនុស្សលដលមនិសំខ្នទ់ាងំឡាយសៅចំសររះពកលសលភនាករបស់មនុស្សទាងំ្ួង។្ួកសគកប៏្នសលើកសទាួយ
ដល់មនុស្សពកីពកនិងមនុស្សប្តប់ងែ់ងលដរ។

 សយើងសតាងលតែ្ស្វាែសោយអំ្ីស្ររបស់សទវតាទាងំបីដល់មនុស្សទាងំឡាយសៅសលើលែនដីសនរះ។
សហតុអវាីប្នជាសយើងពតរូវនឹកចាអំំ្ីកាត្វាកិចចាដសំ៏ខ្នស់នរះកនាុងខណៈលដលសយើងពតរូវយកចិតតាទុកោកអ់ំ្ី
សសចកតាីពតរូវការរបស់អនាកពកលដរសនារះ?

ថ្្ងចន័ទា ១២សីហា
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ព្រះសយសូ៊វ្យាប្លអនាកជម្ងលឺ

 រានសរឿងជាសពចើនកនាុងព្រះគម្រីសតាីអំ្ីប្ដិហារ្យរបស់ព្រះសយសូ៊វ។សហារាសអស្យប្នពប្ប់
សយើងអំ្ីប្ដិហារ្យទាងំសនរះរាបរ់យឆ្នា មំុនលដលសរឿងទាងំសនរះប្នសកើតស�ើងសៅសទៀត។ព្រះសយសូ៊វប្ន
ស្វាើឲ្យមនុស្សខ្វា កប់្នសមើលស�ើញស�ើងវញិ។ព្រះអង្គប្ន្យាប្លអនាកជម្ងលឺឲ្យប្នជា។ជួនកាលអនាកជម្ងលឺ
ទាងំសនរះធាល កខ់លួន្លឺជាសពចើនឆ្នា មំុនស្លលដលព្រះសយសូ៊វប្ន្យាប្ល្ួកសគ(សូមអានរា៉ា កុស៥៖២៤-
៣៤,យ៉ាូហាន៥៖១-១៥)។ព្រះសយសូ៊វពទងស់្វាើឲ្យមនុស្សខវាិនអាចសដើរប្ន។ព្រះអង្គប្ន្យាប្លមនុស្ស
�លង។់មនុស្សទាងំឡាយសៅជំនានព់្រះសយសូ៊វប្នសមើលង្យមនុស្ស�លង់សោយសៅ្ួកសគថា«មនិ
ស្្អ ត»។មនុស្សទាងំឡាយភយ័ខ្ល ចមនិហ៊ានចូលសៅជិតឬប៉ារះរល់ដល់មនុស្ស�លងស់�ើយ។ប៉ាុលនតា
ព្រះសយសូ៊វប្ន្យាប្ល្ួកសគតាមរយៈការប៉ារះសោយផ្ទា ល់។ព្រះសយសូ៊វប្នសដញអារក្សសចញ្ីមនុស្ស
មយួចំនួនលដរ។អារក្សពគបព់គងចិតតាគំនិតនិងរូបកាយរបស់មនុស្សទាងំឡាយ។ព្រះសយសូ៊វកប៏្នសពប្ស
មនុស្សលដលស្ល បស់ហើយឲ្យរស់ស�ើងវញិែងលដរ។
 ជាញឹកញាប់ព្រះសយសូ៊វប្នពប្បស់ៅមនុស្សលដលព្រះអង្គប្ន្យាប្លកុំឲ្យពប្បស់គថាពទង់
ប្ន្យាប្ល្ួកសគ។មនុស្សជាសពចើន្ំុប្នស្វាើតាមអវាីលដលព្រះអង្គពប្បស់ទ។សហតុអវាីប្នជាព្រះសយសូ៊វ
្ំុចងឲ់្យសគដឹង?ប្ដិហារ្យរបស់ព្រះសយសូ៊វ្ំុលមនសពរាបប់ង្អួតអំ្ីអំណាចរបស់ព្រះអង្គសទ។ព្រះអង្គ
កព៏ជាបែងលដរថាអំណាចរបស់ពទងប់្នស្វាើឲ្យ្ួកសមដឹកនាសំ្សនាពចលណន។ព្រះសយសូ៊វប្ន្យាប្ល
អនាកជម្ងលឺទាងំឡាយ្ីសពររះព្រះអង្គចងឲ់្យ្ួកសគប្នទទួលអំសណាយទានជាជីវតិអស់កល្បរបស់ពទង។់
 ព្រះសយសូ៊វប្ន្យាប្លអនាកជម្ងលឺកស៏ោយស្រលតព្រះអង្គចងប់ង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់របស់
ព្រះអង្គដល់មនុស្សជាតិលដរ។ព្រះសយសូ៊វប្នបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សសោក
កនាុងស្លលដលព្រះអង្គប្នចំលអតមនុស្សចំនួន៥០០០នាក។់សោករា៉ា ថាយពប្បស់យើងថា«លុរះពទង់
យាងស�ើង្ ីទូកវញិពស្ប់លតស�ើញរានមនុស្សមរីសដរោសពទង់ក៏រានព្រះហឫទយ័កតាួលអាណិតដល់
សគសហើយពទង់សពប្សមនុស្សជំងលឺទាងំប៉ាុនា្ម នកនាុង្ ួកសគឲ្យប្នជា»(រា៉ា ថាយ១៤៖១៤)។ព្រះសយសូ៊វពទង់
យល់អំ្ីការ្លឺចាបរ់បស់្ួកសគទាងំសនារះ្ីសពររះ្ួកសគរានជំងលឺនិងកំ្ុងជួបការលំប្ក។ព្រះសយសូ៊វ
លតងលត្យាយាមជួយ��ដល់មនុស្សពគបគ់ានា លដលព្រះអង្គប្នជួបនិងប្នសលើកសទាួយ្ួកសគស�ើង។

 សូមអានខគម្រីរា៉ា ថាយ១២៖១៥-២១។ប្ដិហារ្យថនការ្យាប្លរបស់ព្រះសយសូ៊វគលឺរាន
សគាលបំណងសលើស្ីការ្យាប្លជំងលឺសៅសទៀតសតើអវាីសៅជាសគាលបំណងសនារះ?

 «ប្ដិហារ្យថនការ្យាប្លរបស់ព្រះសយសូ៊វគលឺចងប់ង្ហា ញពប្បថ់ាព្រះអង្គគលឺជាព្រះ។ព្រះអង្គ
ប្នស្វាើកិចចាការលដលសហារារបស់ព្រះប្នទាយទុក្ីមុនមក។ប៉ាុលនតាកិចចាការលដលពបកបសោយសសចកតាីសមតាតា
ករុណារបស់ព្រះសយសូ៊វប្នស្វាើឲ្យ្ួកសមដឹកនាសំ្សនាខឹងសមបាសៅវញិ។្ួកសគ្ំុរានអារម្មណ៍
អាណិតអាសូរដល់មនុស្សលដលកំ្ុងរងការ្លឺចាបទ់ាល់លតសស្រះ។ភាគសពចើន្ួកសមដឹកនាសំ្សនា
ទាងំសនារះឯងជាអនាកលដលបង្កការ្លឺចាបដ់ល់ជនរងសពគារះលដលព្រះសយសូ៊វប្នចូលសៅជួយ��សនារះ។
សហតុសនារះសហើយប្នជាសមដឹកនាសំ្សនាទាងំសនារះមនិចូលចិតតាប្ដិហារ្យរបស់ព្រះសយសូ៊វ»។ដកពសង់
្ី(EllenG.White,TheDesireofAges,page406,adapted)។
 ប្ដិហារ្យថនការ្យាប្លរបស់ព្រះសយសូ៊វប្នបង្ហា ញឲ្យស�ើញនូវសសចកតាីពសឡាញ់របស់
ព្រះអង្គនិងប្នបង្ហា ញថាពទងយុ់តតាិ្ម៌និងសប្ុបរស។ប៉ាុលនតាសរឿងសនារះកប៏ង្ហា ញថាព្រះសយសូ៊វប្ន
យាងមកសដើម្បសីសង្ង្្គ រះអនាកជម្ងលឺទាងំសនារះលដរ។អវាីៗលដលព្រះអង្គប្នស្វាើគលឺសដើម្បនីាមំនុស្សសោកឲ្យប្ន
ទទួលជីវតិអស់កល្បសនារះឯង(សូមអានយ៉ាូហាន១៧៖៣)។
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  ព្រះសយសូ៊វបរ្ឈបក់ារលកដូ់រសៅកនាុងព្រះវហិារ

 សតើរានសរឿងណាខលរះកនាុងព្រះគម្រីសតាីអំ្ីព្រះសយសូ៊វលដលសោកអនាកចូលចិតតា?សតើសរឿងព្រះសយសូ៊វ
្យាប្លអនាកជម្ងលឺណាខលរះលដលសោកអនាកចូលចិតតាបំែុត?សតើសោកអនាកចូលចិតតាសរឿងលដលព្រះសយសូ៊វ
ពសឡាញ់សក្មងៗលដរឬសទ?ឬមយួក៏សោកអនាកចូលចិតតាអានសសចកតាីអ្ិបបាយរបស់ព្រះសយសូ៊វបំែុតសទ?
ឬមយួក៏ពបលហលជាសោកអនាកចូលចិតតានឹងបនទាូលរបស់ព្រះសយសូ៊វអំ្ីការសសង្ង្្គ រះមនុស្សនិងនគររបស់
ព្រះសហើយសមើលសៅ?សរឿងទាងំសនរះសុទ្ធសឹងនិយាយអំ្ីភា្ទនភ់លន់និងការយកព្រះទយ័ទុកោករ់បស់
ព្រះសយសូ៊វ។ប៉ាុលនតាសរឿងខលរះព្រះសយសូ៊វកច៏ាតវ់ធិានការករាចា តក់ារពបព្ឹតតាខុស្្គងលដរ។ឧទាហរណ៍មយួ
សនារះគលឺពគាលដលព្រះសយសូ៊វបរ្ឈបក់ារលកដូ់រសៅកនាុងព្រះវហិារ។

 សូមអានស្ចស់រឿងសតាីអំ្ីព្រះសយសូ៊វសំអាតព្រះវហិារសៅកនាុងខគម្រីរា៉ា ថាយ២១៖១២-១៦,
រា៉ា កុស១១៖១៥-១៩,លូកា១៩៖៤៥-៤៩និងយ៉ាូហាន២៖១៣-១៧។សតើសោកអនាកស�ើញសទថាអនាក
សរសសរដំណឹងល្អទាងំបនួរូបសុទ្ធលតប្នកតព់តាអំ្ីសរឿងសនរះកនាុងកណ្ឌ គម្រីរបស់ខលួន?សតើការសនរះពប្ប់
សយើងអវាីខលរះអំ្ីសរឿងសនរះ?សតើសរឿងសនរះសំខ្នប់៉ាុនណាលដរ?

 សរឿងសនរះរានអំណាចខ្ល ងំកាល ណាស់។ចបាស់ណាស់ព្រះសយសូ៊វពទងយ់កព្រះទយ័ទុកោក់
អំ្ីសរឿងព្រះវហិារនិងការថាវា យបង្គំណាស់។ព្រះអង្គរានព្រះទយ័ព្រួយស្លលដលរាង្សតារបស់ព្រះផ្ល ស់
បតាូរការថាវា យបង្គំដ៏្ ិតសៅជាការលកដូ់រសតវាសៅវញិសនារះ។សតវាទាងំសនារះគលឺជារូបស័្ទាតំណាងឲ្យសសចកតាី
សុគតផ្ទា ល់របស់ព្រះសយសូ៊វសៅសលើស្ើឆ្្ក ង។ប៉ាុលនតា្ួកអនាកលកដូ់រទាងំសនារះសគ្ំុប្នយល់្ីសរឿងសនារះ
ស�ើយ។្ួកសគគិតលត្ីសរឿងរកលុយឲ្យប្នសពចើនលតប៉ាុសណាណ រះ។
 ព្រះសយសូ៊វប្នស្វាើកិចចាការសៅកនាុងសរឿងសនរះដូចគានា នឹង្ួកសហារារបស់ព្រះប្នស្វាើសៅកនាុងគម្រី
សញ្ញា ចាស់លដរ។ព្រះសយសូ៊វកំ្ុងលត្យាយាមស្វាើឲ្យអវាីៗពបសសើរស�ើងវញិ។ព្រះអង្គចងឲ់្យមនុស្សទាងំ
ឡាយលបរមករកព្រះនិងការថាវា យបង្គំដ៏្ ិតពប្កដវញិ។សតើសោកអនាកស�ើញសោករា៉ា ថាយសោករា៉ា កុស
សោកលូកានិងសោកយ៉ាូហានប្នដកពសងរ់ក្យស្ចន៍្ ីកណ្ឌ គម្រីសអស្យសយសររាឬទំនុកដំសកើង
កនាុងសរឿងរបស់្ួកសគសតាីអំ្ីព្រះសយសូ៊វសំអាតព្រះវហិារលដរឬសទ?មូលសហតុសនារះគលឺសោយស្រលតសោក
រា៉ា ថាយសោករា៉ា កុសសោកលូកានិងសោកយ៉ាូហានចងប់ង្ហា ញសៅមនុស្សទាងំឡាយថាព្រះសយសូ៊វ
កំ្ុងស្វាើកិចចាការរបស់សហារាព្រះមយួរូប។មនុស្សទាងំឡាយសៅកនាុងព្រះវហិារយល់ស�ើញថាព្រះសយសូ៊វ
គលឺជាសហារាមយួរូប(រា៉ា ថាយ២១៖១១)។្ួកសគប្នមកឯព្រះសយសូ៊វបនាទា ប់្ ីពទងប់្នបសណតា ញ្ួកអនាក
លកដូ់រសចញអស់្ីព្រះវហិារ។សតើព្រះសយសូ៊វប្នស្វាើអវាីសទៀតបនាទា ប់្ ីបសណតា ញ្ួកសគសចញអស់សហើយ?
ព្រះអង្គប្ន្យាប្លអនាកជម្ងលឺនិងបសពងៀនបណាតា ជន។្ួកសគចាបស់ែតាើមរានសង្មឹកនាុងចិតតារបស់្ួកសគ
ស�ើងវញិស្លលដលព្រះសយសូ៊វបសពងៀនដល់្ួកសគ។្ួកសមដឹកនាសំ្សនាកយ៏ល់ថាព្រះសយសូ៊វជា
សហារាលដរ។ប៉ាុលនតាសមដឹកនាទំាងំសនារះភយ័ខ្ល ចព្រះសយសូ៊វស្វាើឲ្យ្ួកសគប្តប់ងអ់ំណាចសៅវញិ។សហតុ
សនារះ្ួកសគកច៏ាបស់ែតាើមចងស់រាល បព់្រះសយសូ៊វ។្ួកសមដឹកនាកំនាុងជំនានគ់ម្រីសញ្ញា ចាស់កប៏្នស្វាើសរឿង
លបបដូចគានា សនារះោក់្ ួកសហារាកនាុងជំនានរ់បស់្ួកសគលដរ។
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ស្ើឆ្្ក ងរបស់ព្រះសយសូ៊វ

 ព្រះពទងយ់កព្រះទយ័ទុកោកនឹ់ងអនាកពក។ព្រះអង្គពទងឮ់សលពមករបស់្ួកសគ។សហើយព្រះអង្គ
កប៏្នកំស្នតាចិតតាដល់្ួកសគ។មយា៉ាងសទៀតព្រះវរបិតាកយ៏ល់អំ្ីសសចកតាីអាពកកប់ំែុតលដលមនុស្សសោក
ពបព្ឹតតាោកគ់ានា លដរ។ព្រះវរបិតារបស់សយើងលដលគងស់ៅស្្ថ នសួគព៌ជាបអំ្ីការ្លឺចាបរ់បស់ព្រះសយសូ៊វ
សៅសលើស្ើឆ្្ក ង។សហតុសនារះព្រះអង្គពទងព់ជាបថាលែនដីសនរះគលឺជាកលនលងលដលរានសសចកតាីអាពកក់និង
អយុតតាិ្មខ៌្ល ងំណាស់។សូមពកស�កសមើលអវាីលដលប្នសកើតស�ើងចំសររះព្រះសយសូ៊វ។ព្រះអង្គរស់សៅកនាុង
ភា្បរសុិទ្ធ។ព្រះអង្គប្នស្វាើល្អនិងសំលដងសសចកតាីពសឡាញ់ដល់មនុស្សទាងំឡាយ។ប៉ាុលនតាមនុស្សអាពកក់
ស្អបព់្រះអង្គនិងប្នស្វាើគុតព្រះអង្គសោយស្រលត្ួកសគពចលណននឹងព្រះអង្គ។
 ចូរស្កពសថមអំ្ីរូបភា្លដលព្រះសយសូ៊វកំ្ុងអ្ិោ្នសៅកនាុងសួនចបារសគតសសរា៉ា នី។សរឿង
សនារះសកើតស�ើងសៅស្លរាពតី។មនិយូរប៉ាុនា្ម នមនុស្សអាពកកប់្នមកចាបព់្រះអង្គ។បនាទា បម់កសគចាបយ់ក
ព្រះអង្គសៅកាតស់ទាសសហើយមនុស្សកំណាចកប៏្នកាតស់ទាសព្រះអង្គ។បនាទា បម់កសគកវ៏ាយដំព្រះអង្គ។
្ួកទាហានកប៏្នចំអក�ក�លឺយោកព់្រះអង្គ។សោកប៉ាុលប្នពប្បស់យើងថា«គលឺពទង់ប្នលរះបង់ព្រះ
អង្គពទង់មកយករូបភា្ជាប្វបសពមើវញិព្មទាងំពបសូតមករានរូបជាមនុស្សែងសហើយលដលស�ើញ
ពទង់រានភា្ជាមនុស្សដូសចានា រះសនារះក៏បនាទា បព្រះអង្គពទង់ទាងំចុរះចូលស្តា ប់បង្្គ ប់រហូតដល់ទីមរណៈគលឺ
ពទង់ទទួលសុគតជាប់ស្ើឆ្្ក ងែង»(ភលីី្២៖៧,៨)។ស្ចស់រឿងសតាីអំ្ីលែនការរបស់ព្រះសសង្ង្្គ រះ
សយើងរាល់គានា គលឺល្អខ្ល ងំណាស់។ប៉ាុលនតាសយើងសតាងលតនឹកចាថំាវាករ៏ានលែនាកលដលអាពកកខ់លរះលដរ។មនុស្ស
ទាងំឡាយរានចរតិកាចសឃ្រសៅនិងស្អបស់ខ្ើមគានា ។្ួកសគប្នស្វាើប្បព្រះសយសូ៊វក៏្ ុ ំប្នសកាតខ្ល ច
ដល់ព្រះអង្គែង។

 សូមអានខគម្រីសអស្យ៥៣៖៣-៦។សតើខទាងំសនរះពប្បស់យើងអវាីខលរះអំ្ីអវាីលដលប្នសកើតស�ើង
ចំសររះព្រះសយសូ៊វ?ព្រះសយសូ៊វពទងសុ់ចរតិ។ប៉ាុលនតាព្រះអង្គប្នសុគតសដើម្បមីនុស្សលដលរានសទាស។សតើ
សគាលគំនិតសនរះជួយ��សយើងឲ្យយល់អំ្ីអវាីលដលព្រះអង្គប្នស្វាើសំរាបស់យើងសៅសលើស្ើឆ្្ក ងកានល់តពបសសើរ
ស�ើងយា៉ា ងដូចសមតាចខលរះ?

 តាមរយៈព្រះសយសូ៊វព្រះពទងព់ជាបអំ្ីការ្លឺចាបរ់បស់រាង្សតារបស់ព្រះអង្គលដលរងសពគារះ
សោយអំស្ើអយុតតាិ្ម៌្ ីសំណាកម់នុស្សអាពកក។់កាលណារានមនុស្សសុចរតិណារានា កព់តរូវសគសរាល ប់
សោយអយុតតាិ្ម៌មនុស្សទាងំឡាយមនិសបបាយចិតតាស�ើយ។ប៉ាុលនតាសតើសយើងរានអារម្មណ៍ដូចសមតាចលដរ
ស្លលដលសយើងនឹកគិតអំ្ីអវាីលដលប្នសកើតស�ើងចំសររះព្រះសយសូ៊វ?ព្រះសយសូ៊វសុគតសដើម្បឲី្យសយើង
ប្នរបួរមួគានា ជាមយួនឹងព្រះស�ើងវញិ។សសចកតាីសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វអាចឲ្យព្រះរបួរមួជាមយួសយើងកនាុង
ភា្កសមសោយរបស់សយើងប្ន។សហតុសនារះសហើយប្នជាព្រះអង្គអាចយល់អំ្ីសសចកតាីកសមសោយរបស់សយើង
និងអាចជួយ��សយើងប្ន។សហតុសនារះសយើងមនិអាចសង្សយ័អំ្ីព្រះទយ័អាណិតអាសូរសសចកតាីពសឡាញ់
សសចកតាីសមតាតា របស់ព្រះអង្គចំសររះសយើងស�ើយ។«ដ្បតិសសម្ចសង្ថនសយើងពទង់មនិលមនមនិអាចនឹង
អាណិតអាសូរដល់សសចក្ីកំសស្យរបស់សយើងរាល់គានា សនារះសទសពររះពទង់ប្នពតរូវសសចក្ីល្បួងពគប់
យា៉ា ងដូចជាសយើងរាល់គានា លដរលតឥតស្វាើប្បស�ើយ»សហសព្ើរ៤៖១៥)។អូ!សមើលចុរះអវាីៗលដលព្រះសយសូ៊វ
ប្នស្វាើសពរាបស់យើងរាល់គានា អស្ចា រ្យខ្ល ងំណាស់!្ិតលមនសហើយព្រះអង្គប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងថាព្រះអង្គ
ពសឡាញ់សយើងខ្ល ងំណាស់។
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ការសិកសោបលន្ថម៖សូមអានEllenG.White,“IntheFootstepsoftheMaster,”pages
117-124,inWelfareMinistry;“DaysofMinistry,”pages29-50,inTheMinistryof
Healing;“TheTempleCleansedAgain,”pages589-600;“InPilate’sJudgment
Hall,”pages723-740,inTheDesireofAges.

 «ព្រះពទងប់ង្ហា ញពប្បស់យើងយា៉ា ងចបាស់កនាុងព្រះគម្រីថាព្រះអង្គនឹងោកស់ទាសសលើមនុស្សទាងំ
ឡាយណាលដលរលំងចបាបរ់បស់ព្រះអង្គ។មនុស្សខលរះមនិប្នសជឿជាកស់លើសសចកតាី្ិតរបស់ព្រះគម្រីពតង់
ចំណុចសនរះឲ្យប្ន្ិតពប្កដសនារះសទ។្ួកសគគិតថាព្រះពទងស់្ញសោយសសចកតាីសមតាតា ខ្ល ងំណាស់មនិ
អាចឲ្យព្រះអង្គោកស់ទាសប្បជនប្នស�ើយ។ប៉ាុលនតាមនុស្សទាងំសនរះពតរូវលតពកស�កសមើលសៅឯស្ើឆ្្ក ង
ថនកាល់វា៉ា រ។ីសសចកតាីសុគតរបស់ព្រះបុពតាដសុ៏ចរតិថនព្រះបង្ហា ញពប្បស់យើងថា«ដ្បតិ្ នាួលរបស់អំស ើ្
ប្បសនារះជាសសចក្ីស្ល ប»់(រ ៉ាូម៦៖២៣)។ស្លណាលដលសយើងរលំងចបាបរ់បស់ព្រះសយើងពតរូវលតទទួល
ប្ននូវសសចកតាីស្ល ប។់ប៉ាុលនតាព្រះសយសូ៊វលដល្ំុប្នស្វាើប្បសស្រះប្នកាល យជាតួប្បជំនួសសយើង។ព្រះ
អង្គប្នទទួលសទាសកំហុសថនអំស ើ្ប្បរបស់សយើងោកស់លើអង្គពទង។់ព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គប្នលបរ
ព្រះភង្កតាសចញ្ីព្រះបុពតាសៅស្លលដលព្ឹតតាិការណ៍សកើតស�ើង។សរឿងសនារះស្វាើឲ្យព្រះសយសូ៊វសខទាចខ្ទា ពំ្រះ
ទយ័។វាប្នស្វាើឲ្យព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គរងការប៉ារះទង្គិច។ព្រះសយសូ៊វប្នថាវា យអង្គពទងជ់ាដង្វា យសំរាប់
ប្បរបស់សយើងសដើម្បសីសង្ង្្គ រះសយើង។្ំុរានវ ិ្ ីណាសែ្សងសទៀតសដើម្បរីសំោរះសយើងសចញ្ីការោកស់ទាស
សៅសលើការរលំងចបាបរ់បស់ព្រះស�ើយ។អស់អនាកណាលដលបដិសស្មនិព្មទទួលយកការសុគតរបស់
ព្រះសយសូ៊វសៅសលើស្ើឆ្្ក ង្ួកសគពតរូវលតស្ល បស់ោយស្រអំស្ើប្បផ្ទា ល់របស់ខលួន»។ដកពសង់្ ីEllen
G.White,TheGreatControversy,pages539,540,adapted។

សំណួរ្ិភាកសោ៖

១)សូមអានពបស្សនរ៍បស់អនាកពសីលអលលិនជីថវ ៉ាតខ៍្ងសលើ។ចូរ្ិភាកសោគានា កនាុងថានា កអ់ំ្ីសសចកតាីអយុតតាិ
្មល៌ដលប្នសកើតស�ើងសៅសលើលែនដីសនរះ។សូមគិតអំ្ីព្រះសយសូ៊វលដលសុចរតិនិងប្នបងថ់្លសំរាប់
សទាសកំហុសរបស់សយើង!សហតុដូចសមតាចប្នជាសយើងពតរូវលតនឹកចាអំំ្ីសសចកតាី្ិតសនរះជានិចចា?

២)ចូរនឹកគិតអំ្ីវ ិ្ ីទាងំឡាយលដលព្រះវរបិតាប្នស្វាើសដើម្បសីសង្ង្្គ រះសយើងរាល់គានា ។ព្រះអង្គប្នចាត់
ព្រះសយសូ៊វឲ្យមកកានល់ែនដីសនរះសដើម្បសុីគតជួសសយើងរាល់គានា ។ព្រះសយសូ៊វពទងសុ់ចរតិ។ប៉ាុលនតាព្រះអង្គ
សុខចិតតាសុគតជំនួសប្បជនទាងំឡាយ។រាននយ័ថាព្រះអង្គប្នសុគតជំនួសសយើងរានា ក់ៗ ។សហតុ
ដូចសមតាចប្នជាសសចកតាីសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅសលើស្ើឆ្្ក ងគួរលតប្នស្វាើឲ្យសយើងកាល យជាមនុស្ស្្មី?
សតើព្រះអង្គប្នស្វាើឲ្យសយើងកាល យជាមនុស្ស្្មីសោយរសបៀបណា?
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មនុស្សដែលត្រូវគេគមើលងាយ

ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ ថ ង្ាសៅរ ៍ទី១៧ សីហា

អណំានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ រា៉ា ថាយ ៥៖២‑១៦, រា៉ា ថាយ ៥៖៣៨‑៤៨, លូកា 
១០៖២៥‑២៧, លូកា ១៦៖១៩‑៣១, រា៉ា ថាយ ២៥៖៣១‑៤៦។

ខចងចា៖ំ «សោរះ សសតាច នងឹ ស្លើយ សៅ សគ ថា សយើង ពប្ប ់អ្នក រាល់ គ្្ន  ជា ពប្កដ ថា ដដល អ្នក រាល់ គ្្ន  ប្ន ស្វើ 
ការ ទាងំ សោរះ ដល់ អ្នក តូច បផុំត ក្នុង ្ កួ បង ប្ូន សយើង សនរះ សោរះ ស ម្ រះ ថា ប្ន ស្វើ ដល់ សយើង ដដរ» (ទនុំក 
តសមកើង ១២៧៖៣)។

 ព្រះសយសូ៊វពទង ់ប្នបង្ហា ញថា ព្រះអង្គប្នយកព្រះទយ័ទុកដាកន់ងឹមនុស្សដថទទាងំឡាយស្ញ
មយួព្រះជនមរបស់ព្រះអង្គ។ ជា្សិសស ព្រះអង្គយកព្រះទយ័ទុកដាកខ់្ល ងំណាស់នឹងមនុស្សដដលពតរូវសគ
ស្វើប្ប។ ព្រះអង្គប្នយកព្រះទយ័ទុកដាកនឹ់ង្កួអ្នកដដល្ុទំានប់្នស្្គ ល់ព្រះសៅស�ើយ។ សហតុសោរះ 
សយើងគួរដតរ ំ្ ងឹថា ព្រះសយសូ៊វរានសសចកតាជីាសពចើនដដលពតរូវរានបន្ូលអំ្ មូីលសហតុដដលសយើងគួរដតយក
ចតិតាទុកដាកន់ងឹអ្នកដថទឲ្យប្នសពចើន។
 សសចកតាីបសពងៀនរបស់ព្រះសយសូ៊វបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្រីសបៀបដដលសយើងគួរដតរស់សៅក្នុងោម
ជាអ្នកសដើរតាមព្រះជារាចា ស់។ ព្រះសយសូ៊វចងឲ់្យសយើងកានខ់្ជា បនូ់វភា្យុតតាិ្ ម ៌និងរានចតិតាសប្ុរសចំសោរះ
មនុស្សសល្ក។ ព្រះសយសូ៊វចងឲ់្យសយើងសំដដងសសចកតាីសមតាតា ដល់មនុស្សទាងំឡាយ។ កាលព្រះអង្គគង ់សៅ 
សលើ ដផនដសីនរះ ព្រះអង្គប្នស្វើសរឿងទាងំសោរះឯង។ សយើងសតាងដតស្វើតាមគំរូរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ បោ្បម់ក 
សយើងនឹងជយួ��អ្នកដថទសទៀតឲ្យអាចស្វើតាមព្រះសយសូ៊វដដរ។
 ព្រះសយសូ៊វកប៏្នរានបន្ូលអំ្ នីគរស្ថា នសួគដ៌ដរ។ ព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលថា នគរឋានសួគ ៌
គឺរាន្តិពប្កដដមន។ សយើងរា្ន កអ់ាចចូលរមួចំដែកជាមយួនឹងនគរឋានសួគច៌ាប់្ សី្លឥ�ូវសនរះសៅ
ប្ន។ នគរឋានសួគគ៌ជឺារសបៀបរស់សៅមយួដបប។ នគរស្ថា នសួគរ៌ានក្ួនចបាបខុ់សដបលក្កី្នួចបាប់
ដដលសយើងស�ើញក្នុងអាណាចពកសៅសលើដផនដីសនរះ។ សសចកតាីបសពងៀនរបស់ព្រះសយសូ៊វបង្ហា ញពប្បស់យើង
អំ្ ដីផនការរបស់ព្រះសពរាបន់គរស្ថា នសួគ។៌ ដផនការរបស់ព្រះបង្ហា ញពប្បស់យើងថា ការបសពមើព្រះ របស់ 
សយើងរានស្រៈសំខ្នខ់្ល ងំណាស់។ ដផនការរបស់ព្រះអង្គកប៏ង្ហា ញពប្បស់យើងថា សយើងសតាងដតរានចតិតា
សប្ុរសចំសោរះមនុស្សដថទសទៀត និងជួយ��្ួកសគផងដដរ។ សយើងសតាងដតសមើលដ្ដល់មនុស្សដថទ។ សនរះ
សហើយគឺជាអវីដដលសយើងអាចបសពមើព្រះោស្លឥ�ូវសនរះ។

សមសរៀនទី ៨   ១៧‑២៣ សីហា 
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សសចកតាីអ្ិបបាយសៅសលើភ្នំ

 សសចកតាីអ្ិបបាយដដ៏វងបំផុតរបស់ព្រះសយសូ៊វគឺជាសសចកតាីអ្ិបបាយសៅសលើភ្ន។ំ សសចកតាីអ្ិបបាយ
សនរះរានពបដវង៣ជំ្ូកឯសណារះ។ ពបធានបទសតាីអំ្ីនគររបស់ព្រះពតរូវប្នព្រះសយសូ៊វយកមកបរយិាយ
សៅក្នុងសសចកតាីអ្ិបបាយសនរះ។ ព្រះអង្គចាបស់ផតាើមស�ើងសដាយការសលើកស�ើងអំ្ីសសចកតាីបសពងៀនដវ៏សិសស
ណាស់អំ្ីនគរព្រះ។ សសចកតាីបសពងៀនដវ៏សិសសវសិ្លសនរះពតរូវប្នសគឲ្យស ម្ រះថា ព្រះ្រ។

 សូមអានអំ្ីសសចកតាីបសពងៀនដវ៏សិសសទាងំ៩យា៉ា ងសៅក្នុងខគម្រីរា៉ា ថាយ ៥៖២‑១៦។ សតើក្នុង 
សសចកតាីបសពងៀនទាងំ៩សនរះ រានអវីដដលដូចគ្្ន ខលរះ?

 សសចកតាីបសពងៀនទាងំ៩សនរះគឺជាសសចកតាី្ិតខ្ងឯវញិ្ញា ែយា៉ា ងពជាលសពរៅ។ សសចកតាីទាងំសនរះនឹង
បំផ្ល ស់បំដពបរសបៀបរស់សៅរបស់សយើង។ ព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលថា សយើងសតាងដតយល់ថា សយើងសៅកម្សត់ 
ពក។ សហតុសោរះសហើយប្នជាសយើងពតរូវការឲ្យព្រះសពប្សពបទានមកសលើចំែុចខវរះខ្តរបស់សយើងបដនថាម
សទៀត។ ព្រះសយសូ៊វកប៏្នរានបន្ូលអំ្ីការស្តា បប់ង្្គ បព់្រះ និងការសសមើភា្គ្្ន ចំសោរះអ្នកដថទដដរ។ 
ព្រះអង្គកប៏្នពប្បស់យើងថា សយើងមនិគួររានចិតតាអំនួតស�ើយ។ សយើងគួរដតសំដដងសសចកតាីសមតាតា ដល់មនុស្ស
សល្កទាងំឡាយ។ សយើងគួរដត្យាយាមរស់សដាយសសចកតាីសុខស្នតាជាមយួគ្្ន ។ សយើងគួរដតរានចិតតាគំនិត
ស្្តបរសុិទ្ធ។ កាលណាសយើងអនុវតតាសសចកតាីទាងំសនរះប្ន សោរះសយើងនឹងស្វើឲ្យជីវតិរបស់មនុស្សដថទ
សទៀតផ្ល ស់ដពបដដរ។ ព្រះសយសូ៊វកប៏្នពប្បឲ់្យ្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះអង្គរានជីវតិសពបៀបដូចជាអំបិល និង 
្នលឺផងដដរ (រា៉ា ថាយ ៥៖១៣‑១៦)។ បោ្បម់កជីវតិរបស់សយើងកអ៏ាចសដើរតួជាព្រះ្រដល់មនុស្សសល្ក
ទាងំឡាយដដរ។
 អំបិល និង្នលឺអាចនឹងស្វើឲ្យរានភា្ដពបពបរួលកាលណាសបើវាពតរូវប្នសគយកសៅសពបើ។ អំបិល
នឹងស្វើឲ្យអាហាររានរសជាតិល្ និងជួយ��រកសាអាហារឲ្យទុកប្នយូរដដរ។ អំបិលគឺជារូបស័្្តំណាងឲ្យ
សសចកតាីល្ដដលសយើងគួរស្វើ និងរស់សៅសំរាបម់នុស្សដដលសៅជំុវញិសយើង។ រឯីវញិកជ៏ារូបស័្្ដូចគ្្ន ដដរ។ 
្នលឺសំរាបប់ំភលចូឺលសៅក្នុងភា្ងងឹត។ វាជួយ��បង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីសពគ្រះថា្ន កដ់ដលបងកបស់ៅក្នុង ភា្ងងឹត។ 
្នលឺជួយ��ឲ្យផ្រះ ឬទីពករុងរានសុវតថាិភា្។ វាកជ៏ួយ��សយើងឲ្យរកផលូវពត�បម់កផ្រះស�ើញសៅស្លរាពតីដដរ។ 
ព្រះសយសូ៊វប្នពប្បស់យើងឲ្យស្វើខលួនសពបៀបដូចជា្នលឺបំភលោឺស្លរាពតី។ ព្រះអង្គរានបន្ូលថា «ចូរ ឲ្យ 
្នលឺ របស់ អ្នក រាល់ គ្្ន  ប្ន ភល ឺសៅ មុខ មនុស្ស សល្ក យា៉ា ង សោរះ ដដរ សដើម្ ីឲ្យ សគ ស�ើញ ការ ល្ ដដល អ្នក រាល់ 
គ្្ន  ពបព្ឹតតា រចួ សរសសើរ តសមកើង ដល់ ព្រះ វរ បិតា ថន អ្នក រាល់ គ្្ន  ដដល គង ់សៅ ស្ថា ន សួគ»៌ (រា៉ា ថាយ ៥៖៦)។
 ទាងំអំបិល និងទាងំ្នលឺសុទ្ធដតបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីអវីដដលសយើងពតរូវស្វើក្នុងោមជាសិស្សរបស់
ព្រះសយសូ៊វ។ សយើងសតាងដតជួយ��ស្វើឲ្យជីវតិរបស់មនុស្សដដលសៅជុំវញិសយើងរានភា្ពបសសើរស�ើង។ 
សយើងអាចកាល យជាអំបិល និង្នលឺប្នលុរះពតាដតសយើងសចរះសស្កស្តា យនូវអំស ើ្ប្បដដលសយើងប្នពបព្ឹតតា។ 
សយើងអាចកាល យជាអំបិលនិង្នលឺប្នលុរះពតាដតសយើងរានចិតតាស្្តបរសុិទ្ធ ដដល្ំុរាន�ូក�ំនឹងសសចកតាី  
អំនួត។ សយើងអាចកាល យជាអំបិល និង្នលឺប្នលុរះពតាដតសយើងសំដដងសសចកតាីសមតាតា  ផ្សរះផសាសគ និងសូ៊ពទាំ
លំប្កសដើម្ពី្រះសយសូ៊វ។

 សតើ្ួកជំនំុរបស់សល្កអ្នករានលក្ខែៈដូចជាអំបិល និង្នលឺដល់សហគមនរ៍បស់សល្កអ្នក
ពតងណ់ាខលរះ? ពបសិនសបើ្ួកជំនំុរបស់សល្កអ្នកប្នបំស្ញកិចចាជាអំបិល និង្នលឺដមន សតើសហគមនរ៍បស់
សល្កអ្នកនឹងកានដ់តពបសសើរស�ើងដូចសមតាចដដរ?
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 កាលណាសយើងសិកសាអំ្ីសសចកតាីបសពងៀនរបស់ព្រះសយសូ៊វ សយើងសតាងដតនឹកចាអំំ្ីចំែុច
សំខ្ន់ៗ ដដលរានក្នុងសោរះ។ វាជាការសំខ្នណ់ាស់ក្នុងការយល់ដឹងអំ្ីមនុស្សដដលព្រះសយសូ៊វរាន 
បន្ូលជាមយួ និងអំ្ីរសបៀបដដល្ួកសគរស់សៅ។ មនុស្សយា៉ា ងសពចើនប្នមកស្តា បព់្រះសយសូ៊វ អ្ិបបាយ 
(រា៉ា ថាយ ៤៖២៥, ៥៖១)។ អ្នកខលរះគឺជាមននតាី និងពគរូអាចារ្យ។ ប៉ាុដនតា ភាគសពចើនអ្នកដដលមករកព្រះសយសូ៊វ 
្ំុ ដមន ជាមនុស្សល្សី ម្ រះ រានពទ្្យសពចើន ឬជាអ្នករានអំណាចស�ើយ។ ជីវតិរបស់្ួកសគកំ្ុងជួប នឹង 
ការ លំប្ក។ ្ួកសគ្ំុរានជសពមើសសពចើនសំរាបស់្វើឲ្យជីវតិពបសសើរស�ើងស�ើយ។ ្ួកសគពតរូវបង់្ ន្ធយា៉ា ង 
្ងាន់្ ងារ។ ្ួកសមដឹកោសំ្សោរបស់្ួកសគប្នពប្បឲ់្យ្ួកសគស្វើកិចចាការដលំ៏ប្កជាសពចើនសដើម្ឲី្យប្ន 
សសនង្្គ រះ។
 ព្រះសយសូ៊វប្នបសពងៀនមនុស្សទាងំឡាយអំ្ីវ ិ្ ីដដលល្ជាងមុនសដើម្សី្វើឲ្យជីវតិពបសសើរស�ើង។ 
ព្រះអង្គចងឲ់្យ្ួកសគរស់សដាយរានសសចកតាីកាល ហាន និងសសចកតាីសង្មឹ សបើសទារះបីជាកំ្ុងឋតិក្នុងដំណាក់
កាលដអ៏ាពកកយ់ា៉ា ងណាកតាី។ សយើងអាចអានសសចកតាីបសពងៀនរបស់ព្រះសយសូ៊វខលរះសៅក្នុងខគម្រីរា៉ា ថាយ 
៥៖៣៨‑៤៨។ ព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលថា សល្កអ្នកគួរដត «ដបរ កំសផលៀង រា្ខ ង សៅ ឲ្យ សទៀត» (រា៉ា ថាយ ៥៖ 
៣៩)។ ព្រះអង្គកប៏្នពប្បស់យើងសទៀតថា «សបើ អ្នក ណា បតាឹង ចង ់យក អាវ ខលី របស់ អ្នក សោរះ ពតរូវ សបើក ឲ្យ សគ យក 
ទាងំ អាវ ដវង ផង» (រា៉ា ថាយ ៥៖៤០)។ ព្រះអង្គករ៏ានបន្ូលផងដដរថា «សបើ អ្នក ណា បង្ខំ ឲ្យ អ្នក សៅ អស់ ១ 
សយាជន ៍សោរះ ចូរ សៅ ជា មយួ នឹង សគ ដល់ ២ សយាជន ៍ផង» (រា៉ា ថាយ ៥៖៤១)។ សយើងសចរះចាពំ្រះបន្ូលទាងំ
សនរះយា៉ា ងចបាស់។ ព្រះសយសូ៊វបសពងៀនសយើងអំ្ីសមសរៀនដសំ៏ខ្ន់ៗ មយួចំនួនសចញ្ីព្រះបន្ូលទាងំសនរះ។
 ព្រះសយសូ៊វប្នអ្ិបបាយពប្បដ់ល់មនុស្សទាងំឡាយដដលពតរូវសៅហាវ យរបស់្ួកសគស្វើប្ប។ 
្ួកសគខលរះជំោកព់ប្កស់គយា៉ា ងសពចើន។ ្ួកសគប្នប្តដ់ី្លី និងផ្រះសដម្ងសដាយស្រដតរាចា ស់បំែុលរបឹ
អូស។ ជាញឹកញាប់្ ួកទាហានរ ៉ាូមដតងដតបង្ខំអ្នកពកទាងំសនរះឲ្យស្វើការឲ្យ្ួកសគ។ ព្រះសយសូ៊វប្នបសពងៀន
្ួកសគឲ្យរានសោតា នចិតតាល្ដល់អ្នកដដលស្វើប្ប្ួកសគ។ សយើងមនិអាចពគបព់គងសលើអវីដដលអ្នករាន
អំណាចស្វើមកសលើសយើងប្នសទ។ ប៉ាុដនតា សយើងអាចពគបព់គងអំ្ីរសបៀបទបទ់ល់របស់សយើងស្លដដលសគ
ស្វើប្បសយើង។ ព្រះសយសូ៊វប្នបសពងៀនបណាតា ជនថា ្ួកសគដតងរានសសរភីា្ក្នុងការសពជើសសរ ើសថា សតើ 
ពតរូវនិយាយអវី និងពតរូវស្វើអវី។ សៅស្លដដល្ួកសគសពជើសសរ ើសយកសោតា នចិតតាល្ សោរះចិតតាសប្ុរសរបស់
្ួកសគនឹងជួយ��ដល់មនុស្សដថទសទៀតឲ្យដសវងយល់្ីសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះប្ន។ 

 សូមអានអំ្ីក្ួនចបាបសំ់ខ្ន់ៗ សៅក្នុងខគម្រីរា៉ា ថាយ ៥៖៣៨‑៤៨ ជាមយួនឹងរ ៉ាូម ១២៖ ២០, 
២១។ សតើសយើងអាចយកក្ួនចបាបដ់សំ៏ខ្នទ់ាងំសនរះមកអនុវតតាក្នុងជីវតិរបស់សយើងសដាយរសបៀបដូចសមតាចខលរះ?

 ព្រះសយសូ៊វពទងប់្នរានបន្ូលអំ្ីក្ួនចបាបដ់សំ៏ខ្នម់យួដដលសគសៅថា ក្ួនចបាបរ់ាស។ 
ព្រះអង្គប្នរានបន្ូលថា ក្ួនចបាបរ់ាសបង្ហា ញឲ្យស�ើញអំ្ីអតថានយ័ថនពកឹត្យវនិយ័របស់សល្កម៉ាូសស 
និង សសចកតាីបសពងៀនរបស់្ួកសហារា។ ក្ួនចបាបរ់ាសសនរះគឺ៖ «អស់ ទាងំ ការ អវី ដដល អ្នក រាល់ គ្្ន  ចង ់ឲ្យ 
មនុស្ស សល្ក ពបព្ឹតតា នឹង ខលួន សោរះ ពតរូវ ឲ្យ អ្នក ពបព្ឹតតា នឹង សគ ដូសចា្ន រះ ដដរ» (រា៉ា ថាយ ៧៖១២) ។ ឥ�ូវសនរះ 
សតើសល្កអ្នកពតរូវស្វើដូចសមតាចខលរះសទើបអាចអនុវតតាតាមក្ួនចបាបរ់ាសរបស់ព្រះសយសូ៊វប្ន?

ថ្ងាចន័្   ១៩ សីហា
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    ស្សនស៍្រា៉ា រដីល៏ ្

 សូមអានខគម្រីលូកា ១០៖២៥‑២៧។ ពគរូបសពងៀនចបាបម់យួរូបប្នសួរព្រះសយសូ៊វថា៖ សតើ
ខ្ុ ំពតរូវស្វើអវីខលរះសទើបអាចទទួលប្នជីវតិអស់កល្? ព្រះសយសូ៊វប្នតបស�ើងថា៖ «ក្នុង ពកឹត្យ វនិយ័ សតើរាន    
កត ់ទុក យា៉ា ង ដូច សមតាច ខលរះ សតើ អ្នក សមើល យល់ ដូច សមតាច» (លូកា ១០៖២៦)។ ព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលថា ចបាប់
បង្្គ បឲ់្យសយើងសចរះពសឡាញ់ព្រះ និងពសឡាញ់ដល់មនុស្សដថទសទៀត។ សតើបញញាតតាិទាងំ្ីររានទំោកទ់ំនង
នឹងគ្្ន ដូចសមតាចខលរះ?

 បណាតា ជនទាងំឡាយដតងដតសួរសៅកានព់្រះសយសូ៊វ។ ប៉ាុដនតា ចសមលើយរបស់ព្រះអង្គ្ំុពសបតាម
អវីដដល្ួកសគរ ំ្ ឹងចងប់្នសទ។ ខគម្រីលូកា ១០៖២៥‑២៧ បង្ហា ញពប្បស់យើងថា សមដឹកោសំ្សោក្នុង
ជំោនព់្រះសយសូ៊វប្នចំណាយស្លយា៉ា ងសពចើនសដើម្ជីដជកគ្្ន អំ្ីខគម្រីសលវវីនិយ័ ១៩៖១៨។ ខសនរះ 
រានសសចកតាីថា «ពតរូវ ឲ្យ ពសឡាញ់ អ្នក ជិត ខ្ង ដូច ខលួន ឯង វញិ»។ ្ួកសមដឹកោសំ្សោជដជកគ្្ន សតើអ្នកណា
ជាអ្នកជិតខ្ងរបស់្ួកសគ និងសតើព្រះពទងច់ងឲ់្យ្ួកសគពសឡាញ់ដល់អ្នកជិតខ្ងសោរះសពចើនប៉ាុនណា?
 ព្រះសយសូ៊វចងឲ់្យ្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះអង្គពសឡាញ់ដល់អ្នកជិតខ្ងរបស់ខលួន។ ព្រះអង្គកច៏ង់
ឲ្យរានសតារបស់ព្រះអង្គស្វើល្ដល់មនុស្សពគបគ់្្ន ដដរ។ សហតុសោរះសហើយប្នជាព្រះសយសូ៊វចងឲ់្យ្ួកសិស្ស
របស់ព្រះអង្គយល់អំ្ីអតថានយ័ថនោក្យថា «អ្នកជិតខ្ង»។ «ប៉ាុដនតា ខំុ្ ពប្ប ់ថា ពតរូវ ពសឡាញ់ ្ ួក ខ្ម ងំ សពតរូវ 
ពតរូវ ឲ្យ ្ រ ដល់ អ្នក ណា ដដល ពបសទច ផ្តា ស្ ពតរូវ ពបព្ឹតតា ល្ នឹង អ្នក ណា ដដល ស្ប ់អ្នក រាល់ គ្្ន  សហើយ ពតរូវ 
អ្ិស្ឋា ន ឲ្យ អ្នក ណា ដដល ស្វើ ទុក្ខ សបៀត សបៀន ដល់ អ្នក រាល់ គ្្ន  វញិ សដើម្ ីឲ្យ ប្ន ស្វើ ជា កូន របស់ ព្រះ វរ បិតា 
ថន អ្នក រាល់ គ្្ន  ដដល គង ់សៅ ស្ថា ន សួគ ៌សពោរះ ពទង ់ស្វើ ឲ្យ ថ្ងា របស់ ពទង ់ររះ ស�ើង បំភល ឺទាងំ មនុស្ស អាពកក ់និង 
មនុស្ស ល្ សហើយ ពទង ់បង្ុរ ឲ្យ សភលៀង ធាល ក ់មក សលើ ទាងំ មនុស្ស សុចរតិ និង មនុស្ស ទុចចារតិ ផង» (រា៉ា ថាយ 
៥៖៤៤, ៤៥)។
 សហតុដូចសមតាចប្នជាពគរូចបាបរ់ូបសនរះសួរសំែួរសនរះដល់ព្រះសយសូ៊វ? គ្តច់ងល់្ងលសមើល 
ព្រះសយសូ៊វ។ គ្តច់ងដឹ់ងថា សតើព្រះសយសូ៊វសចរះចបាបប់្នកពមតិណា? សហតុសោរះ គ្តក់ប៏្នសចាទសួរ 
ព្រះសយសូ៊វ មយួសំែួរសទៀតថា៖ «សតើ អ្នក ណា ជា អ្នក ជិត ខ្ង ខ្ុ ំ?» (លូកា ១០៖២៩)។ ព្រះសយសូ៊វប្ន
ស្លើយសំែួរសនរះតាមរយៈការនិទានសរឿង។ សរឿងរបស់ព្រះសយសូ៊វសតាីអំ្ីស្សនស៍្រា៉ា រដីល៏្ប្នបង្ហា ញ
ចសមលើយសៅនឹងសំែួរដដលពគរូរូបសោរះប្នសួរ។ ព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលថា អ្នកជិតខ្ងរបស់សយើងគឺជា
មនុស្សណាដដលពតរូវការជំនួយ្ីសយើង (សូមអានលូកា ១០៖៣៦, ៣៧)។

 សូមអានសរឿងនិទានរបស់ព្រះសយសូ៊វសតាីអំ្ីស្សនស៍្រា៉ា រដីល៏្សៅក្នុងលូកា ១០៖៣០‑៣៧។ 
ព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលអំ្ីមនុស្សបីោក ់ដដលស�ើញជនរងសពគ្រះរា្ន កស់ៅតាមផលូវ។ សតើរា្ន ក់ៗ ប្នស្វើអវីខលរះ
ស្លដដលប្នស�ើញជនរងសពគ្រះកំ្ុងពតរូវការជំនួយរបស់្ួកសគ? សតើព្រះសយសូ៊វកំ្ុងបសពងៀនអំ្ីអវីខលរះ
ដល់សយើង សដើម្ឲី្យសយើងអាចយកសៅអនុវតតាកាលណាជួបនរណារា្ន កដ់ដលពតរូវការជំនួយ្ីសយើងសោរះ?

 «សៅក្នុងសរឿងស្សនស៍្រា៉ា រដីល៏្សនរះ ព្រះសយសូ៊វបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីស្សោដ៏្ ិត... សោរះ
គឺជាការសំដដងសចញជាសកមមភា្ថនសសចកតាីពសឡាញ់។ វាគឺជាការស្វើល្យា៉ា ងអស់្ីចិតតា និង្ីលទ្ធភា្
ដដលសយើងរានសពរាបម់នុស្សដថទ»។ ដកពសង់្ ី The Desire of Ages, page 497, adapted ។
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អ្នករាន និងឡាស្រ

 ព្រះសយសូ៊វប្ននិទានសរឿងសពបៀបស្ៀបមយួសតាីអំ្ីអ្នករាន និងឡាស្រ (សូមអានលូកា ១៦៖ 
១៩‑៣១)។ ព្រះសយសូ៊វសពបៀបស្ៀបជីវតិមនុស្ស្ីរពបសភទ។ ព្រះអង្គប្នបង្ហា ញពប្បស់យើងថា ជីវតិរបស់
្ួកសគរានភា្ខុសគ្្ន ខ្ល ងំណាស់។ រា្ន កគឺ់ជាអ្នករាន រឯីរា្ន កស់ទៀតជាអ្នកពក រានស ម្ រះថា ឡាស្រ។ 
សៅជំោនព់្រះសយសូ៊វ អ្នកពកប្នសដើរសំុទានសៅខ្ងសពរៅផ្រះរបស់អ្នករាន។ មនុស្សជំោនស់ោរះសគរ ំ្ ឹង 
ថា អ្នករានពតរូវជួយ��ដល់អ្នកពក។ ប៉ាុដនតាសៅក្នុងសរឿងសនរះ អ្នករានដបរជា «កំណាញ់សវិត សហើយមនិយកចិតតា
ទុកដាកអ់ំ្ីការខវរះខ្តរបស់ឡាស្រស�ើយ» (ដកពសង់្ ី Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, 
page 261, adapted)។ ចំសែរកាលតមក បុរសទាងំ្ីរសនរះកប៏្នស្ល បស់ៅ។ បោ្បម់កព្រះពទងក់៏
ប្នជំនំុជំររះ្ួកសគ។ សតើព្រះពទងវ់និិច្យ័យា៉ា ងដូចសមតាច? ព្រះអង្គពទងប់្នផ្ល ស់បតាូរអវីៗទាងំអស់ដដលមនិ
យុតតាិ្មស៌ៅសលើដផនដីសនរះរវាងអ្នកទាងំ្ីរ។ ព្រះពទងប់្នសសពមចថា អ្នករាននឹងពតរូវប្តប់ងអ់វីៗទាងំ
អស់វញិ សហើយឡាស្រនឹងពតរូវទទួលប្នជីវតិអស់កល្។

 សូមសពបៀបស្ៀបសរឿងក្នុងខគម្រីលូកា ១៦៖១៩‑៣១ ជាមយួនឹងសរឿងក្នុងលូកា១២៖១៣‑២១។ 
សតើរានអវីខលរះដដលដូចគ្្ន  និងខុសគ្្ន សៅក្នុងសរឿងទាងំ្ីរ? សតើសរឿងទាងំ្ីរបសពងៀនសយើងអវីខលរះ?

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 ្ំុរានតពមរុយណាមយួក្នុងសរឿងទាងំ្ីរដដលពប្បថ់ា បុរសទាងំ្ីរប្នកាល យជាអ្នករានសដាយ
ស្រមុខរបរទុចចារតិស�ើយ។ ពបដហលជាបុរសទាងំ្ីរខិតខំស្វើការណាស់ សហើយកជ៏ាអ្នកចាតដ់ចងដល៏្ 
ដដរ។ សហើយព្រះពទងក់ប៏្នពបទាន្រដល់្ួកគ្តទ់ាងំ្ីរដដរ។ ប៉ាុដនតារានសរឿងដដលមនិពតឹមពតរូវសកើត
ស�ើង។ ្ួកសគរានគំនិត និងជំសនឿខុស្្គងសលើពបធានបទ ជីវតិ ព្រះ លុយកាក ់និងអ្នកជិតខ្ង។ សដាយ
ស្រកំហុសទាងំសនរះោឲំ្យ្ួកគ្តព់តរូវប្តប់ងជី់វតិអស់កល្។
 សរឿងសពបៀបស្ៀបសតាីអំ្ីអ្នករាន និងឡាស្របសពងៀនសយើងអំ្ីសមសរៀនដសំ៏ខ្នម់យួ។ ជសពមើស
ដដលសយើងសសពមចចិតតាស្វើអវីមយួក្នុងជីវតិសនរះរានផលប៉ារះោល់ដល់ការជំនំុជំររះរបស់ព្រះថា ជីវតិបោ្ប ់
របស់សយើងនឹងសៅជាយា៉ា ងដូចសមតាច។ សតើសយើងបង្ហា ញពប្បអ់ំ្ីអវីដដលសំខ្នច់ំសោរះសយើងក្នុងជីវតិសនរះ
សដាយរសបៀបណា? គឺតាមរយៈជសពមើសរបស់សយើងសនរះឯង។ ជសពមើសរបស់សយើងបង្ហា ញពប្បថ់ាអវីខលរះ
ដដលសំខ្នច់ំសោរះសយើង។
 ព្រះសយសូ៊វបសពងៀនថា ពទ្្យសម្តតាិអាចទាញោសំយើងសចញ្ីនគររបស់ព្រះអង្គប្ន។ ការ
ពសឡាញ់ពប្ករ់បស់សយើងអាចោឲំ្យសយើងកាល យជាកំណាញ់។ រតឹដតអាពកកជ់ាងសោរះ វាអាចស្វើឲ្យសយើង 
រានអារមមែ៍ថា សយើងមនិពតរូវការជំនួយមក្ីព្រះស�ើយ។ ព្រះសយសូ៊វប្នសូមឲ្យសយើងយកនគររបស់
ព្រះអង្គទុកជាទីមយួ។ ព្រះអង្គប្នសូមឲ្យសយើងដចកចាយព្រះ្រដដលព្រះអង្គពបទានដល់សយើងដចកដល់
មនុស្សដដលសៅជុំវញិសយើង។ ព្រះអង្គប្នសូមឲ្យសយើងជួយ��មនុស្សដដលកំ្ុងខវរះខ្ត។

 សទារះជាសល្កអ្នកជាអ្នករាន ឬអ្នកពកកតាី សតើសល្កអ្នកអាចស្វើអវីខលរះសដើម្កំុីឲ្យការពសឡាញ់ពប្ក់
ពគបព់គងសលើជីវតិរបស់សល្កអ្នកប្ន?



55ថ្ងាព្ហស្តិ៍   ២២ សីហា

មនុស្សដដលពតរូវសគមនិសអើស ើ្

 ព្រះសយសូ៊វប្នស្វើសសចកតាីអ្ិបបាយមយួសៅក្នុងបទគម្រីរា៉ា ថាយជំ្ូកទី២៤ និងទី២៥។ 
សសចកតាីអ្ិបបាយសនរះគឺជាចសមលើយរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅនឹងសំែួរមយួ។ សៅពគ្សនរះ ្ួកសិស្សរបស់  
ព្រះសយសូ៊វប្នទូលសួរព្រះអង្គមយួសំែួរ។ ព្រះសយសូ៊វប្នស្លើយតបសៅ្ួកសគដដលខុស្ីអវីដដល្ួក
សគរ ំ្ ឹងចងប់្ន។ តសៅសនរះគឺជាដំសែើ រសរឿងសោរះ។ ពគ្សោរះ្ួកសិស្សប្នមកឯព្រះអង្គ។ ្ួកសគប្ន 
សួរព្រះអង្គថា កាលណាសទើបព្រះវហិារសយរូស្�ិមនឹងពតរូវបំផ្ល ញ និងស្លណាសទើបព្រះអង្គយាងពត�ប់
មកវញិ (សូមអាន រា៉ា ថាយ ២៤៖១‑៣)។ ចសមលើយរបស់ព្រះសយសូ៊វគឺជាសសចកតាីអ្ិបបាយមយួសៅក្នុងជំ្ូក
ទី២៤ និងជាសរឿងសពបៀបស្ៀបសៅក្នុងជំ្ូកទី២៥ ថនកែ្ឌ គម្រីរា៉ា ថាយ។ បោ្ប់្ ីសសចកតាីអ្ិបបាយរបស់
ព្រះអង្គ ព្រះសយសូ៊វប្នរានបន្ូលអំ្ីការផតាល់ចំែីអាហារដល់មនុស្សដដលសពសកឃ្ល ន។ ព្រះអង្គក ៏
រាន បន្ូលផងដដរថា សយើងគួរស្វ គមនម៍នុស្សដបលកមុខទុកជាសភ្ៀវ។ សតើព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលថា សយើង 
គួរស្វើអវីខលរះសទៀត? ព្រះអង្គរានបន្ូលថា សយើងគួរផតាល់សសមលៀកបំោកដ់ល់មនុស្សអាពកាត។ សយើងគួរ សមើល 
ដ្អ្នកជមងា។ឺ សយើងគួរចុរះសៅសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកជាបគុ់ក។ បោ្បម់កព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលពប្បសិ់ស្ស
របស់ព្រះអង្គថា «ដដល អ្នក រាល់ គ្្ន  ប្ន ស្វើ ការ ទាងំ សោរះ ដល់ អ្នក តូច បំផុត ក្នុង ្ ួក បង ប្ូន សយើង សនរះ សោរះ 
ស ម្ រះ ថា ប្ន ស្វើ ដល់ សយើង ដដរ» (រា៉ា ថាយ ២៥៖៤០, សូមអានរា៉ា ថាយ ២៥៖៤៥ផងដដរ)។
 សៅទីសនរះ ព្រះបន្ូលរបស់ព្រះសយសូ៊វជួយ��សយើងឲ្យយល់អំ្ីកិចចាការចុងសពកាយរបស់ព្រះអង្គ
ក្នុងោមជាសៅពកម។ ក្នុងរា៉ា ថាយ២៤ ព្រះសយសូ៊វប្នស្លើយសំែួររបស់្ួកសិស្សអំ្ីពគ្ចុងសពកាយ។ 
ព្រះអង្គប្នពប្ប់្ ួកសគអំ្ីទីសំគ្ល់ទាងំឡាយដដលនឹងសកើតស�ើងសៅថ្ងាចុងសពកាយ។ ព្រះអង្គប្នព្រាន 
ពប្ប់្ ួកសគថា ព្រះវហិារសយរូស្�ិមនឹងពតរូវបំផ្ល ញ។ ព្រះសយសូ៊វប្នពប្ប់្ ួកសគថា ្ួកសគពតរូវដតសចរះ  
ពបរុងពបយត័្ន។ ្ួកសគមនិពតរូវចាញ់សប្កសគអំ្ីព្ឹតតាិការែ៍ដដលនឹងសកើតស�ើងមុនព្រះអង្គយាងមកវញិ
ស�ើយ។ សៅក្នុងដផ្នកទី១ថនរា៉ា ថាយ២៥ ព្រះសយសូ៊វប្នពប្ប់្ ួកសិស្សអំ្ីសរឿងសពបៀបស្ៀបអំ្ីនសតាីឆ្ល ត 
និងនសតាីលងាង។់ ព្រះសយសូ៊វប្នសពបើសរឿងសនរះសដើម្បីង្ហា ញ្ួកសិស្សថា ្ួកសគសតាងដតសពតៀមខលួនជាសពសច
សពរាបក់ារយាងមកវញិរបស់ព្រះអង្គ។ ព្រះសយសូ៊វកអ៏ាចនឹងមនិយាងមកតាមការរ ំ្ ឹងចងប់្នរបស់
្ួកសគដដរ។ សហតុសោរះ ្ួកសគកស៏តាងដតសពតៀមខលួនជាសពសចសពរាបក់ារ្នយារស្លដដរ។ សរឿងសពបៀប
ស្ៀបសតាីអំ្ីអ្នកចាតដ់ចងបីោកប់ង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីរសបៀបដដលសយើងគួររស់សៅខែៈដដលរងច់ា ំ
ព្រះសយសូ៊វយាងពត�បម់កវញិ។ សរឿងសពបៀបស្ៀបអំ្ីសចៀមនិង្ដ្បង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីកិចចាការដដល
សយើងគួរដតកំ្ុងស្វើក្នុងោមជារានសតារបស់ព្រះ។ 

 សូមអានខគម្រីរា៉ា ថាយ ២៥៖៣១‑៤៦។ សតើព្រះសយសូ៊វកំ្ុងពប្បស់យើងអំ្ីសរឿងអវីខលរះសៅក្នុង
ខទាងំសនរះ?  សតើព្រះបន្ូលរបស់ព្រះអង្គបសពងៀនសយើងអវីខលរះអំ្ីអតថានយ័ថនោក្យថា ប្នសសនង្្គ រះសដាយ 
ស្រ សសចកតាីជំសនឿ?

 ព្រះសយសូ៊វរានបន្ូលថា កិចចាការទាងំឡាយដដលសយើងស្វើសពរាបអ់្នកដថទ កដូ៏ចជាប្នស្វើ
សពរាបព់្រះអង្គដដរ។ សសចកតាី្ិតសនរះគួរណាស់ដតប្នផ្ល ស់បតាូរទំោកទ់ំនងពគរួស្រ និងមតិតាភា្ទាងំ អស់ 
របស់សយើង។ វាកគ៏ួរដតប្នផ្ល ស់បតាូរគំនិត និងអារមមែ៍ទាងំអស់របស់សយើងផងដដរ។ និយាយរមួគឺគួរដត
ផ្ល ស់បតាូរ្ីការគិតខុសមកជាការគិតដបបពតឹមពតរូវតាមព្រះបន្ូលរបស់ព្រះអង្គវញិ។
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ការសិកសាបដនថាម៖   Ellen G. White, “The Good Samaritan,” pages 497‑505, and “ ‘The Least 
of These My Brethren,’ ” pages 637‑641, in The Desire of Ages; “ ‘A Great Gult Fixed,’ ” 
pages 260‑271, “ ‘Who Is My Neighbor?’ “ pages 376‑389, in Christ’s Object Lessons.

 «ព្រះសយសូ៊វពទងប់្នបំដបកជញ្ជា ំងដដលដញកមនុស្សសល្កសចញ្ីព្រះជារាចា ស់។ ជញ្ជា ំងសនរះ
កសកើតស�ើង្ីភា្អាតាម និយម។ វាសកើតស�ើង្ីអំនួតដកលងកាល យដដលសយើងរានអារមមែ៍ថាសយើងជាកមមសិទ្ធ ិ
របស់ពបសទសជាតិរបស់សយើង។ ព្រះសយសូ៊វបសពងៀនសយើងអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់មយួដបបសំរាបព់គរួស្រ
មនុស្សជាតិទាងំមូល។ ព្រះអង្គប្នសលើកមនុស្សជាតិសចញ្ីភា្អាតាម និយម។ ព្រះអង្គប្នបញចាបក់ារ
ដបងដចកវែ្ៈរវាងអ្នករាន និងអ្នកពក និងរវាង្ូជស្សនស៍ផ្សងៗ្ីគ្្ន ។ សៅក្នុងពកដសព្រះសនពតរបស់ 
ព្រះសយសូ៊វ អ្នកជិតខ្ង និងមនុស្សដបលកមុខគឺរានតថមលសសមើគ្្ន ។ យា៉ា ងណាមញិ មតិតាភកតាិ និងសពតរូវករ៏ាន 
តថមលដូចគ្្ន ដដរ។ ព្រះសយសូ៊វបសពងៀនសយើងឲ្យសចរះពកស�កសមើលសៅកានស់សចកតាីពតរូវការរបស់មនុស្សរា្ន ក់ៗ
ក្នុងោមជាអ្នកជិតខ្ងរបស់សយើង (សបើសទារះបីជា្ួកសគ្ំុប្នរស់សៅជិតសយើងកតាី)»។ ដកពសង់្ ី Ellen 
G. White, Thoughts From The Mount of Blessings, page 42, adapted ។
 «ក្ួនចបាបរ់ាសគឺជាក្ួនចបាបដ់៏្ ិតពប្កដថនស្សោពគិសតា។ អវីកស៏ដាយដដលបណាតា លឲ្យ
សយើងមនិពតរូវការអនុវតតាតាមក្ួនចបាបស់នរះសុទ្ធដតជាសសចកតាីកុហក។ ព្រះសយសូ៊វប្នលរះបងអ់ង្គពទងស់ដើម្ី
មនុស្សសល្ក។ សហតុសោរះ មនុស្សរា្ន ក់ៗ សុទ្ធដតរានតថមលខ្ល ងំណាស់។ ស្សោដកលងកាល យបណាតា លឲ្យ 
មនុស្សទាងំឡាយគិតថា មនុស្សសល្ក្ំុសូវរានតថមលសទ។ ស្សោដកលងកាល យបណាតា លឲ្យសយើងមនិយក 
ចិតតាទុកដាកដ់ល់សសចកតាីពតរូវការ ឬទុក្ខសវទោរបស់មនុស្សសល្កស�ើយ។ កាលណាសយើងមនិខវល់នឹងសសចកតា ី
ពតរូវការរបស់អ្នកពក អ្នករងទុក្ខលំប្ក និងប្បជន សោរះបង្ហា ញថា សយើង្ំុដមនជាអ្នកសដើរតាមព្រះសយសូ៊វ
ស�ើយ។ មនុស្សជាសពចើននិយាយថា ្ួកសគជាពគីស្្ន។ ប៉ាុដនតា ្ួកសគ្ំុប្នសំដដងសចញនូវសសចកតាីពសឡាញ់
ដដលព្រះសយសូ៊វប្នស្វើជាគំរូស�ើយ។ សហតុសោរះសហើយប្នជាស្សោពគិសតារានអំណាចតិចតួចណាស់
សៅសលើដផនដីសនរះ»។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White, Thoughts From the Mount of Blessings, pages 
136, 137, adapted ។

សំែួរ្ិភាកសា៖

១) សតើរានខគម្រីណាខលរះដដលសយើងប្នសិកសាក្នុងសប្តា ហ៍សនរះ ដដលសយើងចូលចិតតាបំផុត? សហតុអវី?

២) អ្នកពសី ដអលលិន ជី ថវ ៉ាតប៍្នសរសសរថា «ស្សោដកលងកាល យបណាតា លឲ្យសយើងមនិយកចិតតាទុកដាក់
អំ្ីសសចកតាីពតរូវការ ឬទុក្ខលំប្ករបស់មនុស្សសល្ក» (ដកពសង់្ ី Ellen G. White, Thoughts From 
the Mount of Blessings, pages 136, 137, adapted)។ ្ិតដមនសហើយ សសចកតាី្ិតសំខ្ន ់ខ្ល ងំ 
ណាស់។ ប៉ាុដនតា សហតុដូចសមតាចប្នជាការនឹកចាថំា សយើងពតរូវដតរស់សៅតាមសសចកតាី្ិតកសំ៏ខ្នផ់ងដដរ?

៣) សូមអានខគម្រីសៅក្នុងសមសរៀនថ្ងាព្ហស្តិ៍មតាងសទៀត។ សតើការដដលសយើងរានសសចកតាី្ិតរានអតថានយ័
្ិតពប្កដដូចសមតាចដដរ?
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អ្នកបម្រើ្្រះមៅក្ននុង្ួកជំននុំគរ្ពីរសញ្ញា ថ្ពី

ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ - ថ ង្ាសៅរ ៍ទ២ី៤ សីហា

អណំានព្រះគម្រីសំរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ កចិ្ចការ ២៖៤២-៤៧, កចិ្ចការ ៩៖៣៦, កូរនិ្ូសទី២ 
៨៖៧-១៥, រ ៉ូម ១២, កូរនិ្ូសទី១ ១៥៖២៦។

ខចងចា៖ំ «រឯី សាសនា ដ ៏បរសុិទ្ធ ឥត ស ្្ច រះ សៅ ចំសោរះ ព្រះ ភក័កតា ព្រះ បតិា ជា ម្្ច ស់ វញិ គឺ ស្ិត សៅ ស�ើ ការ សៅ 
សួរ សុខ ទុក្ខ សកមេង កំពោ នងិ កសតាី សម ម៉្យ ដដ� ម្ន ទុក្ខ �ំប្ក ព្ម ទាងំ ស្ិត សៅ ស�ើ ការ រកសា ខ្ួន ឲ្យ ផុត ្ ី 
អំស្ើ សៅ ហមេង របស់ សល្កយី ៍សនរះ» (យ៉កុប ១៖២៧,  គខប)។

 ក្ុងខគម្រីម៉្ថាយ ២៨៖១៨-២០ ព្រះសយសូ៊វប្នពប្ប់្ កួសិស្សអំ្ អី្ីដដ�ព្រះអង្គចងឲ់្យ្ួក
សគស្្ើ។ ខទាងំសនរះគជឺាមហាបញ្ជា ចុងសពកាយ។ ស្ថ្ ង្ាសនរះ ពគីសាទា នជាសពចើននយិយថា ខទាងំសនរះបង្ហា ញ
ពប្បស់យើងអំ្ កីចិ្ចការរបស់សយើងក្ុងនាមជា្កួជំនំុ។ ខទាងំសនរះធ្្បប់្នដកឹនាពំគីសាទា នក្ុងអតតីកា�ឲ្យ
បសពមើព្រះ។ ស្្ថ ង្ាសនរះ ខទាងំសនរះកក៏ំ្ ុងដឹកនាពំគីសាទា នជាសពចើនឲ្យដចកចាយដណឹំង�្អអំ្ ពី្រះសយសូ៊វដ�់
មនុស្សដថទៗសទៀតផងដដរ។
 សតើព្រះសយសូ៊វចងម់្នបនទាូ�្ិតពប្កដយ៉ងដូចសមតាចដដរសៅក្ុងមហាបញ្ជា ចុងសពកាយរបស់ព្រះ
អង្គ? ព្រះអង្គប្នពប្ប់្ កួសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យ «ចូរ សៅ បញ្ចុ រះ បញ្ចូ � ឲ្យ ម្ន សិស្ស សៅ ពគប ់ទាងំ សាសន ៍
ព្ម ទាងំ ស្្ើ បណុ្យ ពជមជុ ទកឹ ឲ្យ សោយ នូវ ព្រះ នាម ព្រះ វរ បតិា ព្រះ រាជ បុពតា នងិ ព្រះ វញិ្ញា ណ បរសុិទ្ធ ចុរះ សហើយ  
បសពងៀន ឲ្យ សគ កាន ់តាម ពគប ់ទាងំ សសចក្ី ដដ� ខ្ុ ំ ប្ន បង្្គ ប ់មក អក្ រា�់ គ្្ ផង» (ម៉្ថាយ ២៨៖១៩- ២០)។ 
ព្រះបនទាូ�របស់ព្រះសយសូ៊វបង្ហា ញពប្បស់យើងថា ព្រះអង្គចងឲ់្យរាកសតារបស់ព្រះអង្គយកចិតតាទុកោកដ់�់
មនុស្សដដ�កំ្ ុងខរ្ះ្ត។ ព្រះសយសូ៊វចងឲ់្យសយើងយកចិតតាទុកោកដ់�់មនុស្សដដ�កំ្ ុងឈចឺាប។់ 
ព្រះអង្គចងឲ់្យសយើងយកចិតតាទុកោកនឹ់ងអ្កជមងា។ឺ បទបញ្ជា របស់ព្រះសយសូ៊វសៅកាន់្ កួសិស្សរបស់ព្រះ
អង្្គ ុដំមនជាអ្ី្ មេសីនារះសទ។ ព្រះអង្្គ ុបំ្នពបគ�់កចិ្ចការ្មេដី�់្កួសិស្សឲ្យស្្ើសនារះសទ។ ព្រះអង្គចងឲ់្យ
្កួសគបនតាស្្ើកចិ្ចការដដ�ព្រះអង្គប្នស្្ើសៅស�ើដផនដសីនរះ។ សយើងអាចសមើ�ស�ើញ្កួសិស្សរបស់ព្រះ
សយសូ៊វស្្ើកចិ្ចការសនរះសៅក្ុង្កួជំនំុជំនានគ់ម្រីសញ្ញា ្មេ។ី

សមសរៀនទី ៩   ២៤-៣០ សីហា



58ថ្ងាអាទិត្យ   ២៥ សីហា

សហគមន៍្ មេី

 ព្រះសយសូ៊វកប៏្នយងសៅកានស្់ានសួគ្៌ា ។ មនិយូរប៉នុាមេ ន ព្រះពទងក់ប៏្នចាកប់ង្អុរព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទ្ធមកស�ើ្កួសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ បនាទា បម់ក ្កួអក្សជឿកប៏្នសកើនស�ើងយ៉ងឆាបរ់ហ័ស។ ្កួ
សគកច៏ាបស់ផតាើមម្ន្កួជំនំុគម្រីសញ្ញា ្មេសី�ើង។ ្កួអក្សជឿកប៏្នក្ាយជាសហគមន៍្ មេមីយួ។ សហគមន៍
សនរះ្ំុដមនសកើតស�ើងសោយសារ្កួសគសទ។ គឺព្រះសយសូ៊វជាអ្កចាបស់ផតាើមឲ្យម្ន្កួជនំុំស�ើង។ ្កួជំនំុសនរះ
ប្នកសកើតស�ើងសោយសារសសចកតាីបសពងៀនរបស់ព្រះអង្គ កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គ និងព្រះគម្រី។
 
 សូមអានអំ្ ី្ កួជំនំុជនំានគ់ម្រីសញ្ញា ្មេសីៅក្ុងខគម្រីកិច្ចការ ២៖៤២-៤៧ នងិកចិ្ចការ ៤៖៣២- 
៣៧។ សតើ្ កួជំនំុប្នស្្ើកចិ្ចការសំ្ន់ៗ អ្ខីរ្ះ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 ្កួសាសនអ៍ុីពសាដអ�ក្ុងគម្រីសញ្ញា ចាស់ប្នខក្នក្ុងការរស់សៅតាមដផនការរបស់ព្រះ
ទាងំ ពសរុងក្ុងជវីតិរបស់្កួសគ។ ព្រះពទងច់ងឲ់្យអុីពសាដអ�ពបកាន់្ ជា បនូ់វសសចកតាយុីតតាិ្ ម៌ា នងិសសមេើភា្ 
គ្្។ ប៉ុដនតា ្កួជំនំុគម្រីសញ្ញា ្មេមី្នភា្ខុសដបក្គ្្្ីអុីពសាដអ�។ ្កួសគប្នអនុវតតាតាមព្រះបនទាូ�របស់
ព្រះសៅក្ុងខគម្រីសចាទយិកថា ១៥៖៤ ប្នយ៉ងដិតដ�់។ ខសនរះម្នសសចកតាថីា «នងឹ គ្មេ ន អក្ ទ�័ ពក សៅ 
ជា មយួ នងឹ ឯង ស�ើយ»។ សតើ្ កួពគីសាទា នប្នស្្ើអ្ខីរ្ះសដើម្បីង្ហា ញសសចកតាជីសំនឿរបស់្កួសគ? ្កួសគប្ន
�កព់ទ្្យសម្តតាិដដ�ខ្ួនម្ន។ ម្នអក្ខរ្ះរហូតដ�់ប្ន�កដី់្្ីរបស់ខ្ួនសទៀតផង។ បនាទា បម់ក ្កួ
សគប្នសពបើ�ុយកាកទ់ាងំសនារះយកមកជយួ��ដ�់្កួអក្សជឿដដ�ទ�័ពក។ ្កួជំនំុគម្រីសញ្ញា ្មេកីប៏្នជយួ��
្យាប្�ដ�់អ្កឈដឺដ�ពតរូវការការ្យាប្�សៅក្ុងសហគមនដ៍ដរ (សូមអានកិច្ចការ ៣៖១-១១, កិច្ចការ 
៥៖១២-១៦)។
 ្កួជំនំុគម្រីសញ្ញា ចាស់្ំុពគប�់ក្ខណ៍ស�ើយ។ ខណៈដដ�្កួជនំុំសកើនស�ើង បញ្ហា កស៏កើនស�ើង 
ដដរ។ បញ្ហា មយួក្ុងចំសណាមបញ្ហា ទាងំឡាយសនារះគោឺក់្ ន័្ធនឹងការដចកអាហារដ�់កសតាីសមម៉្យជាសរៀង
រា�់ថ ង្ា (សូមអានកចិ្ចការ ៦៖១)។ ្ួកសមដកឹនាថំន្ួកជនំុំចងអ់្ិបបាយដំណឹង�្អអំ្ ពី្រះសយសូ៊វ។ សតើ្ កួ
ជនំុំសោរះពសាយបញ្ហា សនរះសោយរសបៀបណា? ្កួសគប្នសពជើសសរ ើសបុរស៧នាកឲ់្យទទួ�ខុសពតរូវស�ើការ
ដចកអាហារដ�់្កួកសតាីសមម៉្យ។
 ្ួកជនំុំប្នសពជើសសរ ើសបុរស៧នាកឲ់្យសមើ�ការខុសពតរូវស�ើកចិ្ចការពបចាថំ ង្ារបស់្កួជំនំុ។ ្កួ
ជនំុំចាបស់ផតាើមោកម់នុស្សសផ្សងៗចូ�សៅទទ�ួខុសពតរូវស�ើដផក្សផ្សងៗថនកចិ្ចការរបស់ព្រះ។ កិច្ចការពបចាំ
ថ ង្ារបស់្កួជនំុំរមួម្នការដចកអាហារដ�់្កួកសតាីសមម៉្យ នងិការ្យាប្�ដ�់អក្ឈ។ឺ ្កួជនំុំម្ន 
អារមមេណ៍ ថា ជាការសំ្នណ់ាស់ក្ុងការស្្ើបនាទា �់ដ�់មនុស្សដថទសទៀតតាមរយៈការ ជយួ��ដ�់្កួសគ។

 ចូរសាកពសថមអំ្ ជីវីតិរបស់្កួជនំុំសៅជំនានគ់ម្រីសញ្ញា ្មេសីៅក្ុងគនិំតរបស់សល្កអក្សមើ�។ 
សតើពគីសាទា នគម្រីសញ្ញា ្មេបី្នស្្ើអ្ខីរ្ះសដើម្បីង្ហា ញថា ្កួសគប្នយកចិតតាទុកោកដ់�់មនុស្សដថទសទៀត? 
ក្ុងនាមជា្កួជំនំុ សតើសយើងអាចស្្ើអ្ខីរ្ះសដើម្បីង្ហា ញថា សយើងកព៏តរូវដតយកចិតតាទុកោកច់ំសោរះអក្ដថទផង
ដដរសនារះ?
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កិច្ចការរបស់នាងសតប៊ថីាថ្ាយព្រះសយសូ៊វ
 
 ្ួកជំនំុជំនានគ់ម្រីសញ្ញា ្មេីចាបស់ផតាើមរកីចសពមើនស�ើងយ៉ងឆាបរ់ហ័ស។ ព្រះសយសូ៊វប្នពប្ប់
្ួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គអំ្ីរសបៀបដដ�សរឿងសនរះនឹងសកើតស�ើង។ «ប៉ុដនតា កា� ណា ព្រះ វញិ្ញា ណ បរសុិទ្ធ ប្ន 
មក សណិ្ត ស�ើ អ្ក រា�់ គ្្ សនារះ អ្ក រា�់ គ្្ នឹង ប្ន ព្រះ សចសាតា  សហើយ និង ស្្ើ ជា ទី បនាទា �់ ្ ី ខ្ុ ំ សៅ ពករុង 
សយរូ សា�ិម ព្ម ទាងំ ពសរុក យូោ និង ពសរុក សាម៉្រ ីទាងំ មូ� សហើយ រហូត ដ�់ ចុង ដផនដី បំផុត ផង» (កិច្ច 
ការ ១៖៨)។ ម្នអ្កសជឿ្មេីៗជាសពចើនប្នចូ�រមួជាមយួនឹង្ួកជំនំុ។ អ្កសជឿម្្កស់នារះស ម្េ រះសតប៊ថីា 
(ខ្រះសៅថានាងកាតា ន ់ឬដូ្ស់)។ នាងសតប៊ថីារស់សៅក្ុងពករុងមយួស ម្េ រះយ៉ុបសប។៉ ចបាស់ណាស់ នាង
សតប៊ថីាប្នសជឿស�ើបនទាូ�របស់ព្រះសយសូ៊វអំ្ីការដចកសំស�ៀកបំោកដ់�់អ្កពក។ ព្រះសយសូ៊វប្នពប្ប់
្ួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យដចកស្អាវដ�់អ្កពក។ ព្រះសយសូ៊វម្នបនទាូ�ថា ការស្្ើដបបសនារះសពបៀបដូច 
ជាប្នស្្ើដ�់ព្រះអង្គដដរ (សូមអានម៉្ថាយ ២៥៖៣៨, ៤០)។

 សូមអានអំ្ីសរឿងនាងសតប៊ថីា និងកិច្ចការ្ិសសសរបស់នាងថ្ាយព្រះសយសូ៊វសៅក្ុងខគម្រី 
កិច្ចការ ៩៖៣៦។ សតើសល្កអ្កប្នស្្ើកិច្ចការ្ិសសសអ្ីថ្ាយព្រះសយសូ៊វដដរឬសទ? សតើកិច្ចការអ្ីដដ�
សល្កអ្កចងឲ់្យមនុស្សទាងំឡាយនឹកចាថំា សល្កអ្កប្នស្្ើវាសពម្បថ្់ាយព្រះអង្គ?

 មនុស្សជាសពចើនប្នដឹងអំ្ីសរឿងនាងសតប៊ថីា និងកិច្ចការរបស់នាងថ្ាយព្រះសយសូ៊វ។ «នាង 
សនារះ ប្ន ស្្ើ គុណ សហើយ ោក ់ទាន ជា សពចើន» (កិច្ចការ ៩៖៣៦)។
 សល្កស្ពតរុសប្នមកសួរសុខទុក្ខ្ួកជំនំុសៅពករុង�ីឌា ដដ�សៅជិតពករុងយ៉ុបសប ៉ដដ�នាង 
សតប៊ថីារស់សៅ។ បណាតា ជនទាងំឡាយប្នឮថា សល្កស្ពតរុសស្ិតសៅពករុង�ីឌា។ ្ួកសគកប៏្នសូម
ឲ្យស្ពតរុសស្្ើដំសណើ រមកកានទ់ីពករុងរបស់សគដដរ្ីសពោរះនាងសតប៊ថីាប្នស្ាប ់(សូមអានកិច្ចការ ៩៖ 
៣៧-៤១)។ ស្�ដដ�សល្កស្ពតរុសសៅដ�់ទីពករុងយ៉ុបសប ៉ម្នមនុស្សជាសពចើនប្នមកជួបនឹងសល្ក។ 
្ួកសគគឺជាមនុស្សដដ�នាងសតប៊ថីាប្នជួយ��កា�ដដ�នាងសៅរស់។ ្ួកសគប្នបង្ហា ញសំស�ៀកបំោក់
ដដ�នាងសតប៊ថីាប្នកាតស់ដរឲ្យសគ។ ្ិតណាស់ ្ួកសគប្នសរៀបរាបព់ប្បស់រឿងជាសពចើនដ�់សល្កស្ពតរុស
អំ្ីកិច្ចការ�្អៗរបស់នាងសតប៊ថីាដដ�ប្នជួយ��ដ�់្ួកសគ និងអ្កដថទសផ្សងសទៀត។
 សល្កស្ពតរុសប្នអ្ិោ្នឲ្យនាងសតប៊ថីា។ បនាទា បម់ក ព្រះពទងប់្នសពប្សនាងសតប៊ថីាឲ្យរស់
ស�ើងវញិ។ ជាការ្ិត សយើងមនិអាចនិយយថា កា�ណាពគីសាទា នស្្ើ�្អោកអ់្កពក និងជួយ��ដ�់អ្ក ដដ� 
កំ្ុងខ្រះ្ត សនារះ្ួកសគនឹងទទួ�ប្នផ��្អជានិច្ចរហូតសទ។ សយើងសតាងដតនឹកចាថំា នាងសតប៊ថីាប្ន 
ធ្្កខ់្ួនឈមឺុនស្�ដដ�នាងស្ាប។់ សយើងកស៏តាងដតនឹកចាអំំ្ីអ្ីដដ�ប្នសកើតស�ើងដ�់សល្កសសទាផាន
ផងដដរ។ សល្កគឺជាអ្កជំនួយការម្្កក់្ុងចំសណាមអ្កជំនួយការទាងំ៧នាក ់ដដ�ពតរូវប្នសពជើសសរ ើស
ឲ្យសមើ�ការខុសពតរូវស�ើ្ួកកសតាីសមម៉្យក្ុង្ួកជំនំុ។ សល្កសសទាផានពតរូវសគគបស់ម្្បស់ោយដុំ្មេ (កិច្ចការ 
៧៖៥៤-៦០)។ សហតុសនារះ ជីវតិជាអ្កបសពមើព្រះ្ំុដមនសុទ្ធដតង្យពសរួ�សនារះស�ើយ។
 ក្ុងអំ�ុងស្�ដដ�នាងរស់សៅ នាងសតប៊ថីាប្នបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះតាមរយៈ
កិច្ចការដដ�នាងប្នស្្ើសដើម្ជីួយ��ដ�់មនុស្សទ�័ពក។ សហតុសនារះ ព្រះពទងប់្នសពបើសសចកតាីស្ាបរ់បស់
នាងសតប៊ថីាសដើម្សី្្ើជាប្ដិហារ្យស�ើង។ ការរស់ស�ើងវញិរបស់នាងបង្ហា ញពប្ប់្ ីអំណាចរបស់ព្រះ 
ដ�់ មនុស្សទាងំឡាយដដ�សៅក្ុងពករុងយ៉ុបសប។៉ «មនុស្ស ទាងំ ឡាយ ប្ន ដឹង ដំណឹង ្ ី ការ សនារះ សៅ 
ស្ញ ោស ក្ុង ពករុង យ៉ុបសប ៉សហើយ ម្ន មនុស្ស ជា សពចើន ប្ន សជឿ ដ�់ ព្រះ អម្្ច ស់» (កិច្ចការ ៩៖៤២)។
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ការថ្ាយពប្កដ់ង្្យគឺជាវ ិ្ ីដចករដំ�កមយួដបប

 សតើសល្កប៉ុ�ប្នស្្ើអ្ីខ្រះបនាទា ប់្ ីសល្កប្នទទួ�សជឿព្រះសយសូ៊វ?  សល្កប្នអ្ិបបាយ
ដំណឹង�្អសៅកានស់ាសនដ៍ថទ។ ព្រះពទងប់្នពបទានសជាគជយ័ដ�់សល្កប៉ុ�យ៉ងសពចើន។ ម្នសាសន៍
ដថទជាសពចើនប្នចូ�រមួជាមយួនឹង្ួកជំនំុ។ បនាទា បម់ក ្ួកពគីសាទា នយូោចាបស់ផតាើមប្រម្ភអំ្ីការចូ�រមួ
ក្ុង្ួកជំនំុ្ីសំណាក់្ ួកសាសនដ៍ថទ។ ្ួកសគប្រម្ភ្្ច្ួកពគីសាទា នសាសនដ៍ថទនឹងមនិសគ្រ្ដ�់
សគ្�ជំសនឿ និងទំសនៀមទម្្បរ់បស់្ួកសាសនយូ៍ោ។ សហតុសនារះ ្ួកសមដឹកនាំ្ ួកជំនំុគម្រីសញ្ញា ្មេីក៏
ប្នជួបពបជំុគ្្សដើម្ជីដជកអំ្ីបញ្ហា សនារះ។ ្ួកសគប្នទទូ�ជំនួយ្ីព្រះ។ កិច្ចពបជំុដ៏្ ំសនរះពតរូវប្នសគ
សៅថា ពករុមពបឹកសាសយរូសា�ិម។ សល្កអ្កអាចអានសរឿងសនរះសៅក្ុងបទគម្រីកិច្ចការ ជំ្ូក១៥។
 សល្កប៉ុ�ប្នរាយការណ៍អំ្ី�ទ្ធផ�ថនកិច្ចពបជំុសៅក្ុងបទគម្រីកាឡាទី ជំ្ូក២។ សល្ក
កប៏្នផតា�់្ត័៌ាម្នបដន្ម្ីស�ើ�ទ្ធផ�ថនកិច្ចពបជំុសតាីអំ្ីកិច្ចការរបស់សល្កប៉ុ�សពម្ប់្ ួកសាសន៍
ដថទផងដដរ។ «សល្ក ផាតា  ំឲ្យ ដត សយើង ខ្ុ ំ នឹកចា ំ្ ី ្ ួក អ្ក ពក ជា ការ ដដ� ខ្ុ ំ ឧសសាហ៍ ខំ ស្្ើ ដដរ» (កាឡាទី ២៖ 
១០)។
 សល្កប៉ុ�ដតងដតបនតាជួយ��ដ�់មនុស្សទ�័ពកក្ុងពគបទ់ាងំកិច្ចការបសពមើព្រះរបស់ សល្កដរាប។
 
 សូមអានខគម្រីកូរនិ្ូសទី២ ៨៖៧-១៥។ សតើសល្កប៉ុ�ប្នបង្ហា ញពប្បថ់ា រវាងដំណឹង�្អ 
និងការថ្ាយពប្កដ់ង្្យសតើម្នទំនាកទ់ំនងគ្្យ៉ងដូចសមតាចខ្រះ?

 សល្កប៉ុ�ប្នពប្បដ់�់្ួកអ្កសជឿឲ្យថ្ាយពប្កដ់ង្្យឲ្យប្នសពចើន និងសចរះជួយ��គ្្ក្ុងពគ្ 
�ំប្ក។ សល្កប្នពប្ប់្ ួកសគអំ្ីពគ្ដដ�ព្រះពទងប់្នពបទាននំម៉្ន៉ាដ�់សាសនអ៍ុីពសាដអ�។ 
សល្កប្នសពបើសរឿងសនរះសដើម្បីង្ហា ញ្ួកជំនំុអំ្ីគំរូថនការថ្ាយដង្្យ និងការដចករដំ�ក (សូមអាន 
កូរនិ្ូសទី២ ៨៖១៥)។ សល្កប៉ុ�កប៏្នពប្ប់្ ួកអ្កសជឿឲ្យនឹកចាអំំ្ីសសចកតាីដដ�ម្នដចងក្ុងខគម្រី
ទំនុកតសមកើង ១១២៖៩ ផងដដរ៖ «ដូច សសចក្ី ដដ� ដចង ទុក មក ថា ‘ពទង ់ប្ន ដចក សុស សាយ ពទង ់ប្ន 
ពបទាន សៅ ្ ួក ទ�័ ពក សសចក្ី សុចរតិ ពទង ់សៅ ជាប ់អស់ ក�្ ជានិច្ច’» (កូរនិ្ូសទី២ ៩៖៩)។
 សល្កប៉ុ�ប្នពប្បស់ៅ្ួកជំនំុរបស់សល្កឲ្យថ្ាយដង្្យសោយសចញអស់្ីចិតតារបស់្ួក
សគ។ ្ួកអ្កសជឿកគ៏ួរដតសចរះសន្សពំប្កដ់ដ�្ួកសគរកប្នមយួចំដណកទុកដដរ។ មនិយូរប៉ុនាមេ ន សល្ក 
ប៉ុ� ឬសល្កទីតុសនឹងមកសួរសុខទុក្ខ្ួកជំនំុរបស់្ួកគ្ត។់ បនាទា បម់ក សល្កប៉ុ�នឹងនាយំកពប្ក់
ដង្្យដដ�្ួកជំនំុពបមូ�ប្នសផ្ើសៅជូន្ួកជំនំុសៅពករុងសយរូសា�ិម។ ពប្កស់នារះនឹងពតរូវយកសៅជួយ�� 
ដ�់ពគីសាទា នដដ�ទ�័ពកសៅទីសនារះ។ សល្កប៉ុ�ប្នស�ើកឧទាហរណ៍អំ្ី្ួកជំនំុមយួកដន្ងសដើម្សី�ើក
ទឹកចិតតាដ�់្ួកជំនំុសៅកដន្ងដថទៗសទៀតដដ�ចងថ្់ាយដដរ។ សល្កប៉ុ�ប្នកតព់តាថា «សហើយ សោយ 
សគ ស�ើញ ភសតាុ តាង ្ ី ការ ជំនួយ សនរះ សនារះ សគ សរសសើរ តសមកើង ដ�់ ព្រះ សោយ សពោរះ អ្ក រា�់ គ្្ សដម្ង ចបាស់  
ថា ខ្ួន ជា អ្ក ចុរះ ចូ� តាម ដំណឹង �្អ ថន ព្រះ ពគីសទា ្ ិត សហើយ សោយ សពោរះ ការ សទា្ធ  ដដ� អ្ក រា�់ គ្្ សផ្ើ សៅ  
សគ និង មនុស្ស ទាងំ អស់ ផង» (កូរនិ្ូសទី២  ៩៖១៣)។

 ជាការ្ិត សយើងមនិអាចសចរះដតបរចិា្ច គ ឬថ្ាយដង្្យសពម្បជ់ួយ��ពគបក់រណីប្នទាងំអស់
សទ។ សយើងសតាងដតសពជើសសរ ើសជួយ��។ សហតុសនារះ សតើសយើងពតរូវស្្ើដូចសមតាចឲ្យពតឹមពតរូវក្ុងការសសពមចចិតតា
ជួយ��នរណាខ្រះ និងជួយ��ប៉ុនាមេ នសនារះ?
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ដំបូនាមេ នរបស់សល្កប៉ុ�សតាីអំ្ីការរស់សៅ និងការពសឡាញ់ដដ�ពតឹមពតរូវ

 ក្ុងបទគម្រីរ ៉ូមជំ្ូក១ដ�់១១ សល្កប៉ុ�ប្នម្នពបសាសនអ៍ំ្ីរសបៀបដដ�ព្រះពទងស់សកង្្គ រះ
សយើងសោយសារសសចកតាីជំសនឿស�ើអង្គព្រះសយសូ៊វ។ ប៉ុដនតាក្ុងជំ្ូកទី១២ សល្កប៉ុ�ចាបស់ផតាើមម្នពបសាសន៍
អំ្ីសរឿងសផ្សងសៅវញិ។ សល្កប្នផតា�់ដំបូនាមេ នអំ្ីការសំដដងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះពប្បដ់�់អ្ក
ដថទ និងការរស់សៅជាជីវតិពគីសាទា នដ�៏្អវញិមតាង។ «ដូសច្រះ បង ប្អូន សអើយ ខុ្ំ ទូនាមេ ន អ្ក រា�់ គ្្ សោយ សសចក្ី  
សមតាតា  ករុណា ថន ព្រះ ឲ្យ ប្ន ថ្ាយ រូប កាយ ទុក ជា យញញា  បូជា រស់ សហើយ បរសុិទ្ធ ដដ� គ្ប ់ព្រះ ហឫទយ័ 
ដ�់ ព្រះ ជា ការ សគ្រ្ ថន អ្ក រា�់ គ្្ ដដ� ម្ន ទំនង» (រ ៉ូម ១២៖១)។ សហតុដូចសមតាចប្នជាសល្កប៉ុ�
ម្នពបសាសនថ៍ា សយើងគួរដតថ្ាយរូបកាយរបស់សយើងជាដង្្យបរសុិទ្ធដ�់ព្រះ? ្ីសពោរះសោយសារ
ដតអ្ីដដ�ព្រះពទងប់្នស្្ើសពម្បស់យើងក្ុងអង្គព្រះសយសូ៊វសនារះឯង។ សហតុសនារះសហើយប្នជាសយើងគួរ
ដតរស់សៅសពម្បព់្រះអង្គវញិ។

 សូមអានបទគម្រីរ ៉ូមជំ្ូក១២។ សតើជំ្ូកសនរះនិយយអំ្ីអ្ីខ្រះ? សតើសល្កម្នពបសាសនអ៍ំ្ី
សសចកតាីពសឡាញ់ និងការសចរះជួយ��ឈឆឺា្អ �ចំសោរះអ្កដថទដូចសមតាចខ្រះ?  សតើសល្កម្នពបសាសនថ៍ា សយើង 
គួរស្្ើអ្ីខ្រះដ�់មនុស្សដដ�កំ្ុងខ្រះ្ត?

 ក្ុងបទគម្រីរ ៉ូមជំ្ូក១២ សល្កប៉ុ�ម្នពបសាសនអ៍ំ្ីការង្រសផ្សងៗដដ�សយើងស្្ើក្ុងនាម
ជាពគីសាទា នក្ុង្ួកជំនំុ។ សល្កកម៏្នពបសាសនអ៍ំ្ីអំសណាយទានដដ�ព្រះពបទានដ�់សយើងសពម្ប់
ស្្ើកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គផងដដរ។ អំសណាយទានទាងំសនរះរាបប់ញ្ចូ �ទាងំការបសពមើអ្កដថទ និងការស�ើក 
ទឹកចិតតាដ�់្ួកសគផងដដរ។ អំសណាយទាន្ងវញិ្ញា ណមយួសទៀតសនារះគឺការថ្ាយដង្្យដ�់ព្រះជាម្្ច ស់ 
(សូមអានរ ៉ូម ១២៖៣-៨)។ ដមនសហើយ ពគីសាទា នគួរដតស្្ើសរឿងទាងំសនរះ។ សយើងគួរដតស្្ើវាសោយសសចកតាី 
ពសឡាញ់ផងដដរ (សូមអានរ ៉ូម ១២៖៩-១១)។
 សតើោក្យថា ការស្្ើការបសពមើព្រះសោយសសចកតាីពសឡាញ់អស់្ីចិតតា ម្ននយ័ដូចសមតាច? សល្ក 
ប៉ុ�ប្ន្ន្យ�់អំ្ីសរឿងសនរះ។ សល្កម្នពបសាសនថ៍ា ្ួកអ្កសជឿគួរដតអត់្ មេតក់្ុងអំ�ុងពគ្�ំប្ក។ 
ពគីសាទា នកគ៏ួរជួយ��ដ�់អ្កដដ�កំ្ុងខ្រះ្តដដរ។ ្ួកអ្កសជឿកគ៏ួរដតខិតខំស្្ើយ៉ងណាឲ្យម្នសសចកតាី
សុខសានតាផងដដរ។ ្ួកសគគួរដតម្នចិតតាសប្ុរសកា�ណាមនុស្សទាងំឡាយមនិយុតតាិ្ម៌ា។ ្ួកសគគួរដត
យកឈរ្ះស�ើសសចកតាីអាពកកស់ោយសារការស្្ើអំស ើ្�្អ (សូមអានរ ៉ូម ១២៖២០, ២១)។
 បទគម្រីរ ៉ូមជំ្ូក១២ បង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីរសបៀបរស់សៅជាមនុស្ស្មេី។ វាកប៏ង្ហា ញពប្បដ់�់
រាកសតារបស់ព្រះអំ្ីរសបៀបបសពមើព្រះក្ុងជីវតិផាទា �់ខ្ួនរបស់្ួកសគ និងក្ុងសហគមនរ៍បស់្ួកសគ។ សល្ក 
ប៉ុ�ប្នពប្ប់្ ួកពគីសាទា នថា សសចកតាីជំសនឿរបស់្ួកសគគួរដតផ្ាស់បតាូរជីវតិទាងំពសរុងរបស់្ួកសគ។ ្ួក  
ពគីសាទា នរ ៉ូមម្នជីវតិរស់សៅ�ំប្កណាស់។ ្ួកសគរស់សៅក្ុងរាជធ្នីថនអាណាចពករ ៉ូម។ សល្កប៉ុ�
ប្នពប្ប់្ ួកសគឲ្យម្នជំហររងឹម្។ំ សល្កប្នពប្ប់្ ួកសគកំុឲ្យរស់សៅតាមរសបៀបមនុស្សដដ�មនិសជឿ 
ព្រះ។ «កំុ ឲ្យ ពតាប ់តាម សមយ័ សនរះ ស�ើយ ចូរ ឲ្យ អ្ក រា�់ គ្្ ប្ន ផ្ាស់ ដពប វញិ សោយ គំនិត ប្ន ដក ជា ្ មេី ស�ើង 
សដើម្ ីនឹង អាច � សមើ� ឲ្យ ប្ន សា្គ �់ បំណង ព្រះ ហឫទយ័ ថន ព្រះ ដដ� �្អ ពសរួ� ទទួ� សហើយ ពគប ់�ក្ខណ៍  
ផង» (រ ៉ូម ១២៖២)។
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សល្កយ៉កុបជាអ្កពបកាន់្ ជា បស់សចកតាីយុតតាិ្ម៌ា
 
 ពគីសាទា នជាសពចើនសជឿថា ប្អូនពបរុសរបស់ព្រះសយសូ៊វស ម្េ រះ យ៉កុប ប្នក្ាយជាអ្កដឹកនាម្ំ្ក់
សៅក្ុង្ួកជំនំុគម្រីសញ្ញា ្មេីសៅពករុងសយរូសា�ិម។ ្ួកសគកស៏ជឿថា សល្កយ៉កុបកជ៏ាសមដឹកនាសំ�ើពករុម
ពបឹកសាសយរូសា�ិមដដរ (សូមអានគម្រីកិច្ចការ ១៥, និងកាឡាទី ១, ២)។ ពបសិនសបើដូសច្ារះដមន សល្ក
កទ៏ំនងជាអ្កនិ្ន្ធកណ្ឌ គម្រីយ៉កុបផងដដរ។ 
 ម្នសមដឹកនាម្ំ្កក់្ុងជំនានគ់ម្រីសញ្ញា ្មេីស ម្េ រះយ៉កុបយុតតាិ្ ម៌ា។ សល្កប្នទទួ�សគ្រមង្រ
សនរះសោយសារដតសល្កយកចិតតាទុកោកដ់�់មនុស្សដដ�ពតរូវសគមនិសអើស ើ្។ សល្កប្នខិតខំ្ុរះោរយ៉ង
្្ងំសដើម្សី្្ើឲ្យជីវតិ្ួកសគពបសសើរស�ើង។ មនុស្សភាគសពចើនសជឿថា សល្កយ៉កុបយុតតាិ្ម៌ាគឺជាប្អូនពបរុស
របស់ព្រះសយសូ៊វសនារះឯង។ កណ្ឌ គម្រីយ៉កុបសពបៀបដូចជាកណ្ឌ គម្រីសុភាសិតរបស់គម្រីសញ្ញា ្មេីដដរ។ 
កណ្ឌ គម្រីយ៉កុបប្នផតា�់ដំបូនាមេ នដ�់្ួកពគីសាទា នអម្ីរសបៀបរស់សៅសដើម្ពី្រះ។
 អ្កនិ្ន្ធកណ្ឌ គម្រីយ៉កុបចងឲ់្យអ្កអានដដ�ជាពគីសាទា នរបស់គ្ត ់«ពបព្ឹតតា តាម ព្រះ បនទាូ� 
... កំុ ឲ្យ ពគ្ន ់ដត សាតា ប ់ប៉ុសណាណ រះ សហើយ បសញ្ឆោ ត ខ្ួន វញិ សនារះ ស�ើយ» (យ៉កុប ១៖២២)។ សល្កយ៉កុបក៏
ប្នម្នពបសាសនអ៍ំ្ីសាសនាដតមយួដដ�ព្រះទទួ�សា្គ �់ផងដដរ។ ព្រះពទងច់ងឲ់្យសយើងយកចិតតាទុក
ោកដ់�់មនុស្សដដ�ខ្រះ្ត និងឲ្យសយើងរកសាចិតតាឲ្យប្នបរសុិទ្ធ (សូមអានយ៉កុប ១៖២៧)។

 សូមអានយ៉កុប ២៖១-៩ និងយ៉កុប ៥៖១-៥។ សតើសល្កយ៉កុបគិត និងម្នអារមមេណ៍ដូចសមតាច
អំ្ីអ្កម្ន? សតើការគិតរបស់គ្តខុ់សគ្្្ីការគិតរបស់មនុស្សភាគសពចើនយ៉ងដូចសមតាចខ្រះ? ចុរះសយើង 
វញិ សតើគួរគិតអំ្ីអ្កម្ន និងអ្កពកដូចសមតាចដដរ? សតើសល្កយ៉កុបម្នពបសាសនថ៍ា សយើងគួរស្្ើអ្ីខ្រះ 
សំរាប ់ ្ ួកសគ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 សល្កយ៉កុបម្នពបសាសនថ៍ា ការដដ�ពគ្នដ់តឲ្យ្រដ�់មនុស្សទាងំឡាយ សោយ្ំុប្ន 
ផតា�់អាហារ ឬសំស�ៀកបំោកផ់ងសទសនារះសៅមនិទានព់គបព់គ្នស់�ើយ។ សល្កអ្កពតរូវដតផតា�់សំស�ៀក 
បំោក ់និងផតា�់អាហារជាមុនសិន។ សយើងសតាងដតបង្ហា ញដ�់មនុស្សទាងំឡាយថា សយើងយកចិតតាទុក
ោកដ់�់សសចកតាីពតរូវការរបស់្ួកសគ។ បនាទា បម់ក សទើប្ួកសគព្មសជឿសយើង ស្�ណាសយើងពប្ប់្ ួកសគ
អំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ (សូមអានយ៉កុប ២៖១៤-១៦)។  សល្កយ៉កុប ម្នពបសាសនថ៍ា វា
ជាការសំ្នណ់ាស់ដដ�ពតរូវឲ្យសសចកតាីជំសនឿរបស់សយើងស�ចសធ្្ជាងោក្យសមតារីបស់សយើង។ សសចកតាី
ជំសនឿរបស់សយើងកានដ់តពគប�់ក្ខណ៍ស�ើងសោយសារការស្្ើ�្អ ឬកិច្ចការ�្អដដ�សយើងស្្ើសពម្បអ់្កដថទ
សនារះឯង។ សល្កយ៉កុបកប៏្ន្ន្យ�់អំ្ីអត្នយ័ថនោក្យថា ការពសឡាញ់ដ�់អ្កជិត្ងរបស់ សល្ក  
អ្កដដរ។ សយើងសតាងដតបង្ហា ញសសចកតាីសនរះជាសរៀងរា�់ថ្ងាតាមរយៈការបសពមើដ�់អ្កដថទ។ សយើង្ំុដមន
ជួយ��អ្កដថទសដើម្ឲី្យព្រះពសឡាញ់សយើង ឬសសកង្្គ រះសយើងសនារះស�ើយ។ សយើងជួយ��អ្កដថទសោយសារ
ដតព្រះពទងប់្នសសកង្្គ រះសយើងសហើយ។ សនារះសទើបជីវតិរបស់សយើងនឹងបង្ហា ញឲ្យស�ើញនូវសសចកតាី្ិតសនរះ
សៅក្ុងអំស ើ្�្អទាងំអស់ដដ�សយើងស្្ើ។
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ការសិកសាបដន្ម៖  សូមអាន Ellen G. White, “TDorcas-Her Ministry and Its Influence,“ 
pages 66, 67, in Welfare Ministry; “A Liberal Church,”pages 335-345, in The Acts of 
the Apostles; “This Is Pure Religion,” pages 35-41, in Welfare Ministry.

 «ព្រះអង្គសសកង្្គ រះចងឲ់្យ្ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គយកចិតតាទុកោកដ់�់មនុស្សដដ�កំ្ុងម្នទុក្ខ
ព្រួយ។ ព្រះអង្គកច៏ងឲ់្យ្ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គជួយ��ដ�់មនុស្សដដ�កំ្ុងដតពបយុទ្ធពបឆាងំនឹងអំស ើ្ប្ប
ដដរ។ សហតុសនារះសហើយប្នជាព្រះអង្គសសកង្្គ រះប្នពបទានព្រះជនមេរបស់ព្រះអង្គសដើម្ចីាបស់ផតាើម្ួកជំនំុ
មយួដដ�សចរះយកចិតតាទុកោកច់ំសោរះមនុស្សទាងំឡាយ។ ពករុមមនុស្សដដ�សជឿអាចជាមនុស្សទ�័ពក។ 
្ួកសគខ្រះម្នចំសណរះវជិាជា បនតាិចបនតាួច។ ខ្រះជាមនុស្សសាមញញា្មមេតា។ ប៉ុដនតាសៅក្ុងអង្គព្រះសយសូ៊វ មនុស្ស   
ពករុមសនរះឯងអាចស្្ើកិច្ចការរបស់ព្រះសៅតាមផទារះរបស់ខ្ួន សៅតាមផទារះរបស់អ្កជិត្ង សៅតាមព្រះវហិារ 
និងសៅតាមកដន្ងសផ្សងៗឆាងា យៗផងដដរ។ កិច្ចការដដ�្ួកសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វស្្ើនឹងផ្ាស់បតាូរជីវតិ
របស់មនុស្សទាងំឡាយជាសរៀងរហូត»។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White, The Desire of Ages, page 
641, adapted ។
 «្ួកពគីសាទា នក្ុងជំនានគ់ម្រីសញ្ញា ្មេី្ំុម្នចិតតាអាតាមេ និយមស�ើយ។ ្ួកសគប្នថ្ាយ និង បរចិា្ច គ 
យ៉ងសពចើន។ ្ួកសគប្នស្្ើយ៉ងដូសច្រះជាពបចា។ំ ្ួកសគចូ�ចិតតាការថ្ាយ និងបរចិា្ច គ។ ទម្្បដ់បបសនរះ 
នាឲំ្យ្ួកជំនំុស្ញសោយសសចកតាីអំណរ។ ្ួកអ្កសជឿប្នដឹងថា ពប្កដ់ង្្យរបស់្ួកសគប្នជួយ��ចាត ់
បញជាូ ន្ួកសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វឲ្យសៅស្្ើការសៅកដន្ងដថទៗសទៀត។ សៅទីសនារះ ្ួកសិស្សរបស់ព្រះ
សយសូ៊វប្នដចកចាយដំណឹង�្អអំ្ីព្រះសយសូ៊វដ�់មនុស្សដដ�្ួកសគ្ំុធ្្បស់ា្គ �់។ អំសណាយ និង 
ពប្កដ់ង្្យរបស់្ួកអ្កសជឿបង្ហា ញឲ្យស�ើញថា សសចកតាីជំសនឿរបស់្ួកសគស�ើសសចកតាីសមតាតា របស់ព្រះគឺ
ម្ន្ិតពប្កដដមន។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នផ្ាស់បតាូរជីវតិរបស់្ួកសគ និងស្្ើឲ្យ្ួកសគ បរសុិទ្ធ។ សហតុ
សនារះសហើយប្នជា្ួកសគថ្ាយពប្កដ់ង្្យយ៉ងសពចើន។ ការថ្ាយដង្្យរបស់្ួកសគគឺជា ប្ដិហារ្យ 
មយួ។ វាប្នបង្ហា ញឲ្យស�ើញនូវព្រះគុណរបស់ព្រះដដ�ប្នស្្ើការក្ុងជីវតិរបស់្ួកសគ។ ព្រះគុណ 
របស់ព្រះគឺជាអំសណាយទានថនសសចកតាីសមតាតា  សសចកតាីអតឱ់នសទាស និងអំណាចរបស់ព្រះដដ�ជួយ��ឲ្យឈរ្ះ
ស�ើអំស ើ្ ប្បរបស់ព្រះ។ ដកពសង់្ ី The Acts of the Apostles, page 344, adapted។

សំណួរ្ិភាកសា៖ 
១) សតើ្ួកជំនំុមូ�ោ្នរបស់សល្កអ្កពតរូវស្្ើដូចសមតាចខ្រះសដើម្អីាចយកគំរូតាម្ួកជំនំុដដ�ម្នសៅក្ុង
បទគម្រីកិច្ចការជំ្ូកទី១ដ�់ទី៣ប្ន?

២) សប្តា ហ៍សនរះសយើងប្នសរៀនអំ្ីរសបៀបដដ�្ួកជំនំុគម្រីសញ្ញា ្មេីប្នពបមូ�ពប្កដ់ង្្យ និងប្ន
ដចកចាយដ�់្ួកអ្កសជឿដដ�សៅកដន្ងសផ្សងៗសទៀត។ ្ួកជំនំុសសសវនសដយអ៍ាតស់វនទីសទាកំ្ុងអនុវតតា
តាមក្ួនចបាបទ់ាងំសនរះឯង។ សយើងប្នសផ្ើពប្កដ់ង្្យសៅកានទី់កដន្ងសផ្សងៗសៅស�ើដផនដីផងដដរ
សដើម្កីិច្ចការរបស់ព្រះប្នរកីចសពមើនស�ើង។ សហតុដូចសមតាចប្នជាដផនការសពម្បដ់ចកចាយសនរះ�្អ 
គួរឲ្យអនុវតតាតាម?

៣) ខគម្រីយ៉កុប ៥៖១-៥ ប្នោស់សតឿនសយើងយ៉ងចបាស់អំ្ីពប្ក។់ សហតុដូចសមតាចប្នជាការព្ម្ន
ដ៏្ ្ ងំសនរះចាបំ្ចស់ម៉្រះ?
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ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ - ថ ង្ាសៅរ ៍ទ៣ី១ សីហា

អណំានព្រះគម្រីសំរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖       យ៉ូហាន ៣៖១៦, ម៉ថាយ ៩៖៣៦, សអសេសូរ 
២៖៨-១០, ម៉ឡាគី ២៖១០, វវិរណៈ ១៤៖៦, ៧។

ខចងចា៖ំ «ដ្តិ គឺ សោយ ព្រះ គុណ ដដល អ្នក រាល់ គ្្ន  ប្ន សស្គ្រ រះ សោយ សារ សសចក្ី ជសំនឿ សហើយ សសចក្ី 
សោរះ ក ៏មនិ ដមន សកើត ្ ី អ្នក រាល់ គ្្ន  ដដរ គឺ ជា អំសណាយ ទាន របស់ ព្រះ វញិ ក ៏មនិ ដមន សោយ ការ ពបព្រឹតតា ដដរ 
ដពកង អ្នក ណា អតួ ខ្ួន ដ្តិ សយើង រាល់ គ្្ន  ជា សា្ន ថដ ដដល ពទង ់បសងកើត ក្នុង ព្រះ ពគីស្ទ សយសូ៊វ សពមប ់ការ ល្អ 
ដដល ព្រះ ប្ន សរៀប ចំ ជា មនុ ឲ្យ សយើង រាល់ គ្្ន  ពបព រ្ឹតតា តាម» (សអសេសូរ ៤៖២៦)។

 សយើងសតាងដតពបរុងពបយត័្ន កាលណានិយាយគ្្ន អំ្ សីសចកតាីបញ្ញតតាិរបស់ព្រះ។ សយើងមនិពតរូវគិត 
ថា សយើងអាចស្វើអវណីាមយួសដើម្សីស្គ្រ រះខួ្នឯងប្នស�ើយ។ សហើយសយើងកម៏និពតរូវគិតថា សយើងអាចស្វើ
បណុ្យសដើម្បីតាូរយកព្រះគុណរបស់ព្រះប្នដដរ។ អំស ើ្ល្អរបស់សយើងនរឹងមនិអាចសស្គ្រ រះសយើងប្នស�ើយ។ 
ព្រះគម្រីពប្បស់យើងមតាងសហើយមតាងសទៀតថា សយើងប្នសស្គ្រ រះសោយសារដតព្រះគុណរបស់ព្រះ។ មនដត
សសចកតាជីសំនឿរបស់សយើងសលើសសចកតាសុីគតរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅសលើស�ើឆ្ក ងប៉ុសណាណ រះសទើបអាចសស្គ្រ រះសយើង
ប្ន។ សតើសយើងអាចសង្រឹមថាការបដនថែមអំស ើ្ល្អសៅសលើសសចកតាសុីគតរបស់ព្រះសយសូ៊វអាចសស្គ្រ រះសយើង
ប្នដដរឬសទ? សទ មនិអាចស�ើយ! អ្នកពសីដអល្ិន ជី ថវត៉ក៍តព់តាទុកថា «ចូរសយើងសាកបសងកើតបញី្អំស ើ្ ល្អ 
បរសុិទ្ធ និងសសចកតាលី្អគួរឲ្យពសឡាញ់របស់មនុស្សណាមយួ សហើយបគ្ហា ញបញី្សោរះសៅសទវតារបស់ព្រះ។ 
សល្កអ្នកពប្បស់ៅសទវតាថា អំស ើ្ទាងំសនរះមនចំដណកជួយ��សស្គ្រ រះមនុស្ស។ សតើសទវតានរឹងស្្ើយតបមក
វញិយ៉ាងដូចសមតាច? សទវតានរឹងពប្បម់កថា ពាក្យសំដរីបស់សល្កអ្នកមនិសសាម រះពតងច់ំសពារះព្រះសទ។ ្ួក សទវតា 
នរឹងដបរសចញ្បីញី្សោរះ»។ ដកពសង់្ ី Faith and Works, page 24, adapted ។
 ដូចគ្្ន ដដរ ការជយួ��ដល់អ្នកពករបស់សយើងមនិអាចជួយ��សស្គ្រ រះសយើងប្នសទ។ ប៉ុដនតា កាលណា 
សយើងជួយ��ដល់មនុស្សទល័ពក សយើងប្នសរៀនដ្មសទៀតអំ្ សីសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះចំសពារះសយើង។ សយើង
កយ៏ល់កានដ់តចបាស់ដ្មសទៀតអំ្ អីវីដដលព្រះពទងប់្នស្វើសដើម្សីស្គ្រ រះសយើង។ សយើងកក៏ានដ់តយល់ចបាស់
អំ្ សីសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអងរចំសពារះសយើងផងដដរ។ 

សមសរៀនទី ១០   ៣១ សីហា-៦ កញ្្ញ
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«ព្រះពទងព់សឡាញ់មនុស្សសល្កដល់សម៉្រះ»

 ខគម្រីយ៉ូហាន ៣៖១៦ ដចងថា «ដ្តិ ព្រះ ពទង ់ពសឡាញ់ មនុស្ស សល្ក ដល់ សម៉រ្ះ ប្ន ជា ពទង ់
ពបទាន ព្រះ រាជ បុពតា ពទង ់ដត ១ សដើម្ ីឲ្យ អ្នក ណា ដដល សជឿ ដល់ ព្រះ រាជ បុពតា សោរះ មនិ ពតរូវ វោិស ស�ើយ គឺ 
ឲ្យ មន ជវីតិ អស់ កល្ ជានចិ្ច វញិ»។ ពាក្យថា មនុស្សសល្ក បកដពប្ភីាសាសពកក «ខស់មស់៉» មននយ័ 
ថា «្េិ្សល្ក រមួបញ្ចូ លជីវតិទាងំអស់ដដលព្រះពទងប់្នបសងកើតផង» (ដកពសង់្ ី The SDA Bible 
Commentary, volume 5, page 929, adapted)។ ខគម្រីយ៉ូហាន ៣៖១៦ និយាយអំ្ដីផនការ
របស់ព្រះសដើម្សីស្គ្រ រះមនុស្សសល្ក។ ប៉ុដនតា ដផនការសនរះករ៏ាបប់ញ្ចូ លដផនដសីនរះផងដដរ។ ព្រះពទងន់រឹង
ស្វើឲ្យដផនដសីនរះប្ន្មសី�ើងវញិ។  

 សូមអានខគម្រីរ ៉ូម ៨៖២០-២៣។ សតើខទាងំសនរះបសពងៀនសយើងអវខីរ្ះអំ្ ដីផនការ្ំរបស់ព្រះសដើម្ី
សស្គ្រ រះមនុស្សសល្ក?
 
 ដផនការរបស់ព្រះសដើម្សីស្គ្រ រះសយើងគឺ្ ំស្ងជាងសសចកតាីអតស់ទាសដល់អំស្ើប្បរបស់សយើង
សៅសទៀត។ ព្រះអងរស្វើឲ្យសយើង្មសី�ើងវញិ។ ព្រះអងរអសញ្ើញសយើងឲ្យចូលរមួជាដផ្នកមយួថនពគរួសាររបស់ 
ព្រះអងរ។ ក្នុងោមជាដផ្នកមយួថនពគរួសាររបស់ព្រះអងរ សយើងគប្ពីតរូវបគ្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះដល់
មនុស្សដថទតាមរយៈអំស ើ្ល្អរបស់សយើង។ 

 សូមអានខគម្រីយ៉ូហាន ៣៖១៦, ១៧។ សតើខ១៧ ជួយ��សយើងឲ្យយល់ខ១៦ យ៉ាងដូចសមតាចដដរ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 សយើងដរឹងថា ព្រះពទងព់សឡាញ់មនុស្សដថទសទៀតដូចជាព្រះអងរពសឡាញ់សយើងដដរ។ ព្រះពទង ់
ពសឡាញ់មនុស្សដដលសយើងពសឡាញ់ដដរ។ សោរះសហើយដដលស វ្ើឲ្យសយើងសបបាយចិតតា។ ព្រះពទងក់ព៏សឡាញ់
មនុស្សដដលសយើងជយួ��ដដរ។ ប៉ុដនតា ព្រះអងរកព៏សឡាញ់មនុស្សដដលស្វើប្បសយើងដដរ។ ព្រះអងរពសឡាញ់
មនុស្សដដលស វ្ើឲ្យសយើងេយ័ខ្្ច។ ព្រះពទងព់សឡាញ់មនុស្សពគបគ់្្ន  ពគបទ់កីដនង្។ សូម្ដីតមនុស្សដដល
សយើងមនិសូវចូលចតិតាកព៏្រះអងរពសឡាញ់សគដដរ។ 
 ព្រះគម្រីដចងថា ្មមជាតិបគ្ហា ញពប្បស់យើងថា ព្រះពទងដ់សនល្អ៖ «ព្រះ វរ បតិា ថន អ្នក រាល់ គ្្ន  
ដដល គង ់សៅ សាថែ ន សួគ ៌ពទង ់ស្វើ ឲ្យ ថ ង្ា របស់ ពទង ់ររះ ស�ើង បេំ្ ឺទាងំ មនុស្ស អាពកក ់និង មនុស្ស ល្អ សហើយ 
ពទង ់ បង្អុរ ឲ្យ សេៀ្ង ធ្្ក ់មក សលើ ទាងំ មនុស្ស សុចរតិ និង មនុស្ស ទុច្ចរតិ ផង» (ម៉ថាយ ៥៖៤៥)។ ជវីតិគជឺា 
អំសណាយទានមក្ពី្រះ។  មនុស្សខរ្ះអាចសពជើសសរ ើសដបរសចញ្ពី្រះ។ ្កួសគអាចសពជើសសរ ើសមនិពសឡាញ់
ព្រះអងរ។ ប៉ុដនតា ព្រះពទងព់សឡាញ់មនុស្សពគបគ់្្ន  សូម្ដីតមនុស្សដដលមនិពសឡាញ់ព្រះអងរវញិកស៏ោយ។

 ព្រះពទងព់សឡាញ់មនុស្សពគប់ៗ គ្្ន ។ ព្រះអងរប្នបសងកើតមនុស្សពគប់ៗ គ្្ន ។ សតើសសចកតាី្ តិសនរះ
ផ្្ស់បតាូរគនិំតនងិអារមមណ៍របស់សល្កអ្នកអំ្ មីនុស្សដថទសទៀតយ៉ាងដូចសមតាចដដរ?
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ចូរពសឡាញ់ព្រះ សហើយដបរសចញ្ីអំស ើ្ប្ប
 
 សយើងរាល់គ្្ន គឺជាប្បជន។ ្ិេ្សល្ករបស់សយើងគឺមនសពារស្ញសោយអំស ើ្ប្ប។ ជីវតិ
សៅសលើដផនដីសនរះប្នពប្សចាក្ីសគ្លបំណងសដើមរបស់ព្រះក្នុងការបសងកើតមនុស្ស។ ព្រះអងរប្នបសងកើត
មនុស្សសល្កឲ្យមនភា្ដូចជាព្រះ។ ព្រះអងរប្នបសងកើតសយើងមកឲ្យដូចជាព្រះអងរសពចើនអសន្ើណាស់។ 
សហើយសូម្ដីតឥ�ូវសនរះកស៏យើងអាចសមើលប្នដដរ។ ប៉ុដនតាសយើងរស់សៅក្នុង្ិេ្សល្កមយួដដលកំ្ុង 
រងសពគ្រះសោយសារអំស ើ្ប្ប។ អំស ើ្ប្បសនរះវាដកជ់ាបន់រឹងសយើង និងជីវតិរបស់សយើង។ អំស ើ្ប្បសនរះសហើយ
ដដលបណាតា លឲ្យមនការ�ចឺាបស់វទោយ៉ាងសពចើនសៅសលើដផនដីសនរះ។
 មនិប្ចស់ង្សយ័ស�ើយ សយើងពប្កដជាមនអារមមណ៍�ចឺាប ់និងទុក្ខព្រួយពគបស់្លដដល
មនសរឿងអកុសលសកើតស�ើង។ ការមនអារមមណ៍ដបបសនរះ្ំុដមនជាសរឿងខុស្រងស�ើយ។ ចូរពកស�កសមើល
បទទំនុកតសមកើងទុក្ខព្រួយក្នុងព្រះគម្រីសមើល៍។ ចូរពកស�កសមើលសំសណររបស់សល្កសយសរមសមើល៍។ ចូរ 
ពកស�កសមើលទរឹកដេ្នកដដលព្រះសយសូ៊វពទងព់្រះកដន្សងសមើល៍។ ពកស�កសមើលសសចកតាីពសឡាញ់របស់
ព្រះអងរសមើល៍។ សល្កអ្នកនរឹងស�ើញថា ព្រះសយសូ៊វ និងមនុស្សដថទសទៀតមនអារមមណ៍សសាកសៅកាល
ណា្ួកសគប្នស�ើញសសចកតាីអាពកកប់្នសកើតស�ើងសៅសលើដផនដីសនរះ។ សតើអវីសៅដដលស្វើឲ្យ្ួកសគ�ឺ
ចាបប់ំផុតសោរះ?  គឺសសចកតាីអាពកកដ់ដលប្នស្វើឲ្យមនុស្សសល្ករងការ�ចឺាប។់

 សូមអានអំ្ីព្រះសយសូ៊វសៅក្នុងខគម្រីម៉ថាយ ៩៖៣៦, ម៉ថាយ ១៤៖១៤, លូកា ១៩៖៤១, 
៤២ និងយ៉ូហាន ១១៖៣៥។ ព្រះសយសូ៊វពទងយ់ល់្ីការ�ចឺាបរ់បស់មនុស្សសល្កចបាស់ណាស់។ 
ព្រះអងរប្នយកព្រះទយ័ទុកោកន់រឹង្ួកសគ។ សតើអវីសៅដដលប្នបណាតា លឲ្យព្រះអងរមនសសចកតាីពសឡាញ់
ដព៏ជាលសពរៅដល់មនុស្សដថទសទៀតដបបសនរះ? សតើសយើងស្វើដូចសមតាចសទើបអាចមនសសចកតាីពសឡាញ់ដល់
មនុស្សដថទសទៀតដូចព្រះសយសូ៊វប្ន?

 សយើងពតរូវនរឹកចាសំរឿងខ្រះអំ្ីអំស ើ្ប្ប និងអំស ើ្អាពកក។់ អំស ើ្ប្ប និងអំស ើ្អាពកកម់និដមនមន
ដតមនុស្សអាពកកប់៉ុសណាណ រះសទដដលជាអ្នកពបព រ្ឹតតាសោរះ។ គឺមនុស្សពគបគ់្្ន សុទ្ធដតប្នស្វើប្ប។ អំស ើ្ប្ប
របស់សយើងប្នស្វើឲ្យមនុស្សសល្ក�ចឺាប។់ «សបើ សិន ជា សយើង ថា សយើង គ្ម ន ប្ប សសារះ សោរះ ស ម្ រះ ថា 
សយើង បសញ្ឆោ ត ដល់ ខ្ួន សហើយ សសចក្ី ្ ិត មនិ សថែិត សៅ ក្នុង សយើង សទ» (យ៉ូហានទី១ ១៖៨)។ ព្រះគម្រីប្ន 
បសពងៀនសយើងថា អំស ើ្ប្បគឺអាពកកខ្់្ងំណាស់ ្ីសពពារះវាប្នរលំងពករឹត្យវនិយ័របស់ព្រះ។ ប៉ុដនតាសពរៅ្ី 
សោរះ អំស ើ្ប្បប្នស្វើឲ្យព្រះខូចព្រះទយ័ដ្មសទៀត។  វាប្នស្វើឲ្យខូចដល់ទំោកទំ់នងរបស់សយើង ជាមយួ 
នរឹង ព្រះ។ សហតុសោរះសហើយប្នជាអំស្ើប្បវាអាពកកខ្់្ងំណាស់។ 
 សតើសហតុដូចសមតាចប្នជាមនសសចកតាីអាពកកស់កើតស�ើងក្នុងជីវតិ?  សហតុដូចសមតាចប្នជាមន
មនុស្សទល័ពក? សហតុដូចសមតាចប្នជាអ្នកដរឹកោខំ្រះ្ំុមនភា្យុតតាិ្ម?៌ ចសម្ើយគឺសោយសារដត អំស ើ្ប្ប។ 
សហតុសោរះសហើយប្នជាមនុស្សសល្កមនភា្អាតាម និយម សល្េលន ់កាចសាហាវ និងស្ញសោយ 
សសចកតាីស្អបស់ខ្ើមគ្្ន ។ សហតុសោរះសហើយប្នជា្ួកសគ្ំុយកចិតតាទុកោកន់រឹងមនុស្សដថទសទៀត។ សតើសយើង
អាចស្វើអវីប្នខ្រះសដើម្បីពា្ឈបអ់ំស ើ្អាពកកស់នរះ? សយើងអាចសារភា្អំស ើ្ប្បរបស់សយើងចំសពារះព្រះ 
(យ៉ូហានទី១ ១៖៩)។ សយើងអាចអនុញ្្ញ តឲ្យសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះពគបព់គងចិតតារបស់សយើង។ 

 សតើអំស ើ្ប្បប្នស្វើឲ្យសល្កអ្នក�ចឺាបដូ់ចសមតាចដដរ? សតើអំស ើ្ប្បរបស់សល្កអ្នកប្នស្វើឲ្យ
អ្នកដថទ�ចឺាបយ៉់ាងដូចសមតាចដដរ?  សតើអវីសៅដដលជាវ ិ្ ីដតមយួគតស់ពមប់្ យាប្លអំស ើ្ប្បសនរះ?

ថ្ងាចន័្ទ   ២ កញ្្ញ
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ព្រះគុណ និងការពបព រ្ឹតតាល្អ
 
 សតើខគម្រីសអសេសូរ ២៖៨-១០ មនអតថែនយ័យ៉ាងដូចសមតាចដដរ (ចូរ្ន្យល់តាមការយល់ស�ើញ
ផ្្ទ ល់ខ្ួនរបស់សល្កអ្នក)។ សតើទាងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីទំោកទ់ំនងរវាងព្រះគុណរបស់ព្រះ និង 
ការពបព រ្ឹតតាល្អអវីខ្រះ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ព្រះគម្រីដចងថា ព្រះពទងប់្នបសងកើតសយើងរាល់គ្្ន មកសដើម្ឲី្យសយើងប្នថាវ យបងរំព្រះអងរ។ 
ព្រះអងរកប៏្នបសងកើតសយើងសដើម្ឲី្យបសពមើដល់អ្នកដថទដដរ។ វាជាការ្ិប្កណាស់ក្នុងការពសថមគិត អំ្ី
រូបភា្ថនការរស់សៅសោយគ្ម នប្បរបស់សយើងសៅសលើដផនដីសនរះ ដមនសទ? សយើងប្នពតរឹមដតនរឹកសសងាើច
អសា្ច រ្យដតប៉ុសណាណ រះពបសិនសបើមនដមន។ 
 សពមបឥ់�ូវសនរះ សយើងដរឹងប្នពតរឹមដតថា ជីវតិមនុស្សសពារស្ញសោយអំស្ើប្បដតប៉ុសណាណ រះ។ 
ដំណាលគ្្ន សនរះដដរ សសចកតាីសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វសៅសលើស�ើឆ្ក ងកំ្ុងដត្យាប្ល និងអតស់ទាស ដល់ 
អំស ើ្ប្បសនរះសហើយ។ ដមនសហើយ អំស ើ្ប្បប្នស្វើឲ្យជីវតិសៅសលើដផនដីរងការ�ចឺាប។់ ប៉ុដនតា សោយ 
្រឹងសលើជំនួយរបស់ព្រះអងរ សយើងអាចស្វើការជាមយួព្រះជាម្ច ស់ក្នុងការ្យាប្លការ�ចឺាបដ់ដលសយើង
ស�ើញក្នុងជីវតិរបស់មនុស្សដថទ (សអសេសូរ ២៖១០)។ «ព្រះពទងប់្នពបទានដល់សយើងសដើម្ឲី្យសយើង
អាចជួយ��ដល់អ្នកដថទប្ន។ មនុស្សសៅពគបទី់កដន្ងកំ្ុងពតរូវការជំនួយ។ ព្រះពទងប់្នសូមឲ្យសយើង ជួយ��
ដល់មនុស្សទាងំឡាយដដលកំ្ុងពតរូវការជំនួយសោយអំណរ»។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White, The 
Ministry of Healing, page 103, adapted ។
 ចូរសយើងនរឹកចាឲំ្យប្នចបាស់ថា ព្រះពទងប់្នសូមឲ្យសយើងយកចិតតាទុកោកដ់ល់មនុស្សទល័
ពក។ ព្រះអងរប្នសូមឲ្យសយើងផតាល់អាហារដល់អ្នកសពសកឃ្្ន។ សយើង្ំុដមនស្វើកិច្ចការទាងំសនរះសដើម្ី
ដូរយកព្រះគុណរបស់ព្រះសទ។ សយើង្ំុអាចនរឹង «ទិញ» សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសោយការពបព្រឹតតាល្អ 
របស់សយើងស�ើយ។  ព្រះអងរសស្គ្រ រះសយើងសោយសារដតព្រះសយសូ៊វ។ សៅក្នុងព្រះសយសូ៊វ សយើងមនអវីៗ
ពគបយ៉់ាងដដលអាចឲ្យព្រះសស្គ្រ រះសយើងប្ន។ សយើងស�ើញថា សយើងគឺជាមនុស្សមនប្ប។ សយើង ស�ើញ 
ថា សយើងរងការ�ចឺាបស់ោយសារអំស ើ្ប្ប។ ប៉ុដនតា ព្រះពទងស់ៅដតពសឡាញ់សយើង។ ព្រះអងរប្នសស្គ្រ រះ   
សយើង។ ដមនសហើយ សយើងនរឹងបនតាពបយុទ្ធនរឹងអំស ើ្ប្បតសៅសទៀត។ សយើងសតាងដតពបយុទ្ធនរឹងការ សល្េ 
លន ់និងភា្អាតាម និយម។ ប៉ុដនតា ព្រះពទងប់្នពបទានជីវតិ្មីដល់សយើងរាល់គ្្ន ។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់ 
ព្រះអងរនរឹងផ្្ស់បតាូរជីវតិរបស់សយើង។
 កាលណាសយើងសម្រឹងសមើលសៅឯស�ើឆ្ក ង សតើសយើងស�ើញអវីខ្រះ?  សយើងស�ើញអំសណាយទានដ៏
ពគបល់ក្ខណ៍របស់ព្រះសយសូ៊វសល្រះប្បរបស់សយើង។ សយើង្ំុអាចបដនថែមអវីសទៀតសៅសលើអវីដដលព្រះសយសូ៊វ
ប្នផតាល់ដល់សយើងសហើយសោរះសទ។ សហតុសោរះ សតើសយើងគួរស្្ើយតបសៅនរឹងអវីដដលព្រះពទងប់្នពបទាន
ដល់សយើងសដើម្សីស្គ្រ រះសយើងសោយរសបៀបណា? សតើការសោរះមននយ័ថាសយើងមនិពតរូវស្វើអវីសសារះដមនសទ? 
មនិដមនស�ើយ! ្ិតដមនសហើយ សយើងមនិអាចសស្គ្រ រះខ្ួនឯងប្ន។ ប៉ុដនតា សយើងសតាងដតទទួលយកអវី
ដដលព្រះពទងប់្នស្វើសដើម្សីស្គ្រ រះសយើង។ សតើអវីសៅដដលជាវ ិ្ ីដព៏បសសើរបំផុតសដើម្សី្្ើយតបសៅនរឹងសរឿង
សនរះ? គឺមនដតការបគ្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់ដល់អ្នកដថទដតប៉ុសណាណ រះ។

 សូមអានយ៉ូហានទី១ ៣៖១៦, ១៧។ សតើសយើងគួរស្្ើយតបសៅនរឹងស�ើឆ្ក ងយ៉ាងដូចសមតាចដដរ?
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សតើមនុស្សសល្កទាងំអស់ដូចគ្្ន យ៉ាងដូចសមតាចខ្រះ?

 ព្រះសយសូ៊វប្នបសពងៀនថា សយើងគួរដតជួយ��មនុស្សពគបគ់្្ន ដដលកំ្ុងពតរូវការជំនួយ។ ព្រះអងរ
្ំុប្នដបរសចញ្ីអ្នកដដលមកឯព្រះអងរស�ើយ។ មនុស្សជាសពចើនដដលពតរូវសគសមើលគ្យប្នមកឯព្រះ
សយសូ៊វ។ ្សតាីដដលមនប្បប្នមកឯព្រះសយសូ៊វ។ រឯី្ួកអ្នកយក្ន្ធប្នស្វើដូសចា្ន រះដដរ។ សហើយអ្នកជំងឺ 
្ងាន់ៗ កប៏្នមក ដដរ។ គ្ម ននរណាម្ន កច់ងប់រ៉ះពាល់ដល់្ួកសគស�ើយ។ ្ួកទាហានរ ៉ូមកប៏្នមកព្រះសយសូ៊វ
ដដរ។ ្ួកសមដរឹកោខំ្ងសាសោ និងសកមងតូចៗកប៏្នមកដដរ។ សតើព្រះសយសូ៊វប្នស្វើអវីខ្រះ?  ព្រះអងរប្ន
សាវ គមន៍្ ួកសគពគបគ់្្ន ។ ្ួកជំនំុគម្រីសញ្្ញ ្មីប្នដរឹងថា ព្រះសយសូ៊វចងឲ់្យ្ួកអ្នកសជឿសាវ គមនដ៍ល់
មនុស្សទាងំឡាយផងដដរ។ ព្រះសយសូ៊វចងឲ់្យ្ួកជំនំុរបស់ព្រះអងរសាវ គមនម៍នុស្សដថទសទៀតឲ្យទទួល
យកអំសណាយទានជាជីវតិអស់កល្របស់ព្រះអងរ។
 ្ួកពគីសា្ទ នដំបូងៗចាបស់ផតាើមដរឹងយ៉ាងយឺតៗថា ដំណរឹ ងល្អគឺសពមបម់នុស្សពគបគ់្្ន ។ កិច្ចការ 
របស់ព្រះសយសូ៊វសលើដផនដី ព្រះជនមរបស់ព្រះអងរ និងសសចកតាីសុគតរបស់ព្រះអងរប្នបគ្ហា ញនូវសរឿងដ៏
សំខ្នម់យួចំនួនដល់្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះអងរ។ ព្រះអងរចងឲ់្យ្ួកសគពបព រ្ឹតតាល្អ។ ព្រះអងរចងឲ់្យ្ួកសគ
ជួយ��ដល់មនុស្សដថទសទៀត។ ដំបូងស�ើយ ្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះអងរមនិសូវយល់អំ្ីអវីដដលព្រះសយសូ៊វចង់
ឲ្យ្ួកសគស្វើស�ើយ។ ចូរពកស�កសមើលសល្កប៉ុល និងសល្កស្ពតរុសចុរះ (កិច្ចការ ១០៖៩-១០)។  ្ួកជំនំុ
គម្រីសញ្្ញ ្មីក៏្ ុ ំសូវយល់សសចកតាី្ិតសនរះដដរ (កិច្ចការ ១៥)។ ប៉ុដនតា មនិយូរប៉ុោម ន ្ួកសគកប៏្នយល់ថា 
ព្រះសយសូ៊វចងឲ់្យ្ួកសគដចកចាយសសចកតាីពសឡាញ់ និងដំណរឹ ងល្អរបស់ព្រះអងរដល់មនុស្សពគបគ់្្ន ។

 សតើខគម្រីនីមយួៗខ្ងសពកាមសនរះបសពងៀនសយើងអវីខ្រះអំ្ីទំោកទ់ំនងរបស់សយើងជាមយួនរឹងអ្នក
ដថទសទៀត? សតើសយើងដូចគ្្ន ដូចសមតាចខ្រះ?  សតើសគ្លគំនិតក្នុងខទាងំសនរះអាចជួយ��ផ្្ស់បតាូរគំនិត និងអារមមណ៍
របស់សយើងចំសពារះមនុស្សដថទសទៀតដូចសមតាចដដរ?

ម៉ឡាគី ២៖១០ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

កិច្ចការ ១៧៖២៦ -------------------------------------------------------------------------------------------------

រ ៉ូម ៣៖២៣ --------------------------------------------------------------------------------------------------------

កាឡាទី ៣៖២៦ --------------------------------------------------------------------------------------------------

 ខគម្រីកាឡាទី ៣៖២៨ បសពងៀនសមសរៀនដូចគ្្ន នរឹងសរឿងសាសនស៍ាម៉រចីិតតាល្អដដលព្រះសយសូ៊វ
ប្នបសពងៀនដដរ។ សតើមនចំណុចសំខ្នអ់វីខ្រះសពមបស់យើង?  ព្រះសយសូ៊វ្ំុចងឲ់្យសយើងចំណាយស្ល
ឥតពបសយាជនក៍្នុងការជដជកគ្្ន អំ្ីនរណាដដលសយើងពតរូវជួយ��សោរះសទ។ ព្រះអងរពគ្នដ់តចងឲ់្យសយើងសចញ
សៅជួយ��មនុស្សសល្កទាងំឡាយប៉ុសណាណ រះ។ សហើយសយើងកព៏តរូវទទួលជំនួយ្ីអ្នកដថទដដរ។ សយើង្ំុរ ំ្ រឹង
ថានរឹងប្នអវីពត�បម់កវញិស្លសយើងជួយ��ដល់្ួកសគសទ។ ប៉ុដនតា ការជួយ��គ្្ន សៅវញិសៅមកគឺជា ដផនការ
្ំរបស់ព្រះសដើម្សីស្គ្រ រះមនុស្សសល្ក។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះ និងដំណរឹ ងល្អរបស់ព្រះអងរស្វើឲ្យ
មនុស្សពគបគ់្្ន មនសម្ន័្ធភា្នរឹងគ្្ន ។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះអងរស្វើឲ្យសយើងរមួគ្្ន មកដតមយួនរឹង
មនុស្សដថទសទៀត។
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ដំណរឹ ងល្អដស៏ៅអស់កល្ជានិច្ច

 ព្រះសយសូ៊វពទងប់គ្រ បដ់ល់្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះអងរឲ្យដចកចាយដំណរឹ ងល្អដល់ «ពគប ់អស់ ទាងំ 
សាសន ៍ពគប ់្ ូជ អំបូរ ពគប ់ភាសា សហើយ ពគប ់ទាងំ ពគរួសារ ដដរ» (វវិរណៈ ១៤៖៦, ៧)។ កណ្ឌ គម្រីវវិរណៈ
ពប្បស់យើងអំ្ីលទ្ធផលដដលនរឹងសកើតស�ើងកាលណារា្សតារបស់ព្រះនរឹងដចកសារសនរះសៅថ្ងាចុងសពកាយ។

 សូមអានសារសទវតាទីមយួ សៅក្នុងវវិរណៈ ១៤៖៦, ៧។ សតើសារអវីសតាីអំ្ីដំណរឹ ងល្អដដលសយើង
រកស�ើញសៅក្នុងខ៧? សតើសារសនរះដូចគ្្ន នរឹងខគម្រីយ៉ូហាន ៣៖១៦ពតងណ់ាខ្រះ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ខ៧ខ្ងសលើ និយាយអំ្ីពបធ្នបទសំខ្ន់ៗ ចំនួនបីដដលព្រះពទងយ់កព្រះទយ័ទុកោក៖់
 ព្រះពទងន់រឹងជំនំុជំររះមនុស្សស្ាប ់និងមនុស្សរស់។ ពគបជ់ំោនទ់ាងំអស់ក្នុងពបវតតាិសា្សតា រា្សតា
របស់ព្រះប្នដសគ្ហា យសៅរកព្រះឲ្យកាតស់ទាសដល់មនុស្សអាពកកដ់ដលប្នស្វើប្បសលើ្ួកសគ។ ព្រះគម្រី 
បគ្ហា ញពប្បស់យើងថា ព្រះពទងប់្នឮសដពមករបស់មនុស្សដដលរងទុក្ខសវទោ។ សតើបទគម្រីទំនុកតសមកើង 
ជាញរឹកញាបព់ប្បស់យើងអវីខ្រះ? កិច្ចការរបស់ព្រះក្នុងោមជាសៅពកមគឺជាដំណរឹ ងល្អសពមបម់នុស្សដដល 
រងទុក្ខសវទោ។
 ព្រះពទងគ់ឺជាព្រះអាទិករ។ ព្រះពទងប់្នបសងកើតមនុស្សមកឲ្យដូចជាអងរពទង។់ សហតុសោរះ 
សយើងទាងំអស់គ្្ន គឺជាពគរួសារដតមយួ។ ព្រះពទងព់សឡាញ់មនុស្សសយើងសសមើៗគ្្ន ។ សម្៉រះសហើយ សយើង 
សតាងដតមនចិតតាយុតតាិ្ម ៌និងសោតា នចិតតាល្អចំសពារះគ្្ន សៅវញិសៅមក។ សយើងទាងំអស់គ្្ន សុទ្ធដតមនតថម្
ក្នុងព្រះសនពតរបស់ព្រះ។ សយើងមនិគួរសកងកម្ងំនរណាម្ន កស់ដើម្ឲី្យខ្ួនឯងមនប្នស�ើយ។ សយើងគួរ
ដតពបព រ្ឹតតានរឹងមនុស្សពគបគ់្្ន សោយសសមើភា្គ្្ន ។ សយើងមនិគួរសល្េលនស់ទ។ សយើងកម៏និគួរយករបស់ 
អ្នកដថទដដរ។ រា្សតារបស់ព្រះនរឹង�រស�ើងក្នុងផ្ូវពតរឹមពតរូវសៅពគ្ចុងសពកាយ។ សោយសារដតសសចកតាី  
ពបកាសពគ្ចុងសពកាយរបស់ដំណរឹ ងល្អក្នុងខគម្រីវវិរណៈ ១៤៖៦, ៧ ស្វើឲ្យជីវតិរបស់្ួកសគផ្្ស់បតាូរ
ស�ើង។ សាររបស់សទវតាទី១ប្នសូមឲ្យសយើងទទួលយកដផនការរបស់ព្រះសដើម្សីស្គ្រ រះសយើង និងស្វើ 
ឲ្យសយើងផ្្ស់ដពបជា្មី។ រា្សតារបស់ព្រះសៅពគ្ចុងសពកាយនរឹងរកសាបញ្ញតតាិរបស់ព្រះអងរ។ ្ួកសគនរឹង
មនសសចកតាីជំសនឿរបស់ព្រះសយសូ៊វ សបើសទារះបីជាមនុស្សសផ្សងសទៀតសៅសលើដផនដីថាវ យបងរំព្រះដក្ងក្ាយ 
និងសាសោដក្ងក្ាយកតាី។

 សតើមនវ ិ្ ីអវីខ្រះដដលសយើងអាចជួយ��មនុស្សទាងំឡាយដដលកំ្ុងពតរូវការជំនួយ? ដំណាលគ្្ន  
សនរះ សតើសយើងអាចដចកចាយសសចកតាីសង្រឹម និងសសចកតាីោស់សតឿនដដលរកស�ើញក្នុងសារសទវតាទាងំបី 
ដល់មនុស្សទាងំឡាយសោយរសបៀបណាដដរ?
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ការសិកសាបដនថែម៖ សូមអាន Ellen G. White, “ ‘God With Us,’ “ pages 19-26, in The Desire of 
Ages; “Saved to Serve,” pages 95-107, in The Ministry of Healing.

 «ព្រះពទងព់បកាសថា ដផនដីទាងំមូលគឺសពបៀបដូចជាចមក រទំពាងំប្យជូររបស់ព្រះអងរ។ សាតាងំ 
និយាយថា វាគឺជាអ្នកពគបព់គងចមក រទំពាងំប្យជូររបស់ព្រះ។ ប៉ុដនតា ចមក រទំពាងំប្យជូរជារបស់ព្រះ
ជាម្ច ស់ ្ីសពពារះព្រះអងរប្នបសងកើតវាមក។ ព្រះអងរប្នចាតព់្រះបុពតារបស់ព្រះអងរឲ្យមកសុគតសដើម្ី
វា និងសស្គ្រ រះវា។ សសចកតាីសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វគឺសពមបម់នុស្សពគបគ់្្ន ។ ‘ដ្តិ ព្រះ ពទង ់ពសឡាញ់ 
មនុស្ស សល្ក ដល់ សម៉្រះ ប្ន ជា ពទង ់ពបទាន ព្រះ រាជ បុពតា ពទង ់ដត ១ សដើម្ ីឲ្យ អ្នក ណា ដដល សជឿ ដល់ព្រះ រាជ  
បុពតា សោរះ មនិ ពតរូវ វោិស ស�ើយ គឺ ឲ្យ មន ជីវតិ អស់ កល្ ជានិច្ច វញិ ‘ (យ៉ូហាន ៣៖១៦)។ សោយសារ
អំសណាយទានមយួសោរះស្វើឲ្យអំសណាយទានដថទសផ្សងសទៀតដដលព្រះពទងព់បទានដល់សយើងដពបក្ាយជា
្ិតពប្កដប្ន។ ព្រះពទងព់បទានព្រះ្រជាសពចើនដល់សយើងជាសរៀងរាល់ថ្ងា។ ពគបទ់ាងំតំណកទ់រឹកសេ្ៀង
សុទ្ធដតជាព្រះ្រមក្ីព្រះ។ រឯី្ន្ឺថ្ងាកដូ៏ចគ្្ន ដដរ។ ស្រឹកស�ើពគបស់្រឹក ផ្ក េ្ពីគបព់សទាប ់និងដផ្ស�ើ
ពគបដ់ផ្សុទ្ធសរឹងបគ្ហា ញឲ្យសយើងស�ើញនូវសសចកតាីពសឡាញ់ដព៏ជាលសពរៅរបស់ព្រះសពមបស់យើង។ អំសណាយ 
ទានទាងំសនរះបគ្ហា ញពប្បស់យើងថា ព្រះពទងម់នព្រះទយ័អត់្ មតន់រឹងសយើងខ្្ងំណាស់ សបើសទារះបីក្នុងស្ល
ដដលសយើងមនិដរឹងគុណសពមបព់្រះ្រដដលព្រះអងរពបទានដល់សយើងកតាី»។ ដកពសង់្ ី Ellen G. Whtie, 
Christ’s Object Lessons, pages 301, 302។
 « ‘គ្ម ន សាសន ៍យូោ ឬ សាសន ៍សពកក គ្ម ន ប្វ បសពមើ ឬ អ្នក ជា គ្ម ន ពបរុស និង ពសី សទៀត សទ ្ី 
សពពារះ អ្នក រាល់ គ្្ន  ទាងំ អស់ រមួ មក ដត មយួ សៅ ក្នុង ព្រះ ពគីស្ទ សយសូ៊វ ‘ » (កាឡាទី ៣៖២៨, សអសេសូរ ២៖ 
១៣)។
 «ពបសិនសបើនរណាម្ន កស់ស្នើសូមឲ្យជួយ�� សល្កអ្នកគួរដតជួយ��្ួកសគ សបើសទារះបីជាអ្នកសោរះសជឿ
សលើសាសោខុសគ្្ន កតាី...
 «មនមនុស្សទល័ពកសៅជំុវញិសយើង។ ្ួកសគកំ្ុងដតជួបពគ្លំប្ក។ ្ួកសគពតរូវការសោតា ន 
ចិតតា ល្អ និងជំនួយ្ីអ្នកដថទ។ មន្សតាីសមម៉យជាសពចើនកំ្ុងពតរូវការការអាណិតអាសូរ និងជំនួយ។ សហើយ  
កម៏នសកមងកំពពាជាសពចើនដដរ។ ព្រះសយសូ៊វប្នសូមឲ្យ្ួកអ្នកសដើរតាមព្រះអងរទទួលយកសកមងទាងំសនរះ
មកចិញ្ច រឹម។ ប៉ុដនតា ភាគសពចើនសយើង្ំុប្នជួយ��ដល់អ្នកពក ្សតាីសមម៉យ ឬសកមងកំពពាសទ។ មនុស្សទាងំសនរះ
សមើលសៅហាកដូ់ចជាសសារះកសពការះ និងមនិសូវទាកទ់ាញស�ើយ។ ប៉ុដនតា្ួកសគជាកូនរបស់ព្រះដដរ។ ព្រះពទង់
ប្នទិញ្ួកសគសោយតថម្មយួ។ សហតុសោរះ  ្ួកសគកវ៏សិសសសៅក្នុងព្រះសនពតរបស់ព្រះដូចជាសយើងដដរ។ 
មនុស្សពកីពកទាងំសនរះគឺជាសមជិកពគរួសាររបស់ព្រះ។ ក្នុងោមជាពគីសា្ទ ន សយើងសតាងដតយកចិតតាទុក
ោកច់ំសពារះ្ួកសគ»។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, pages 386, 387, 
adapted ។

សំណួរ្ិភាកសា៖ 
១) វាជាការគ្យណាស់ក្នុងការធ្្កចូ់លសៅក្នុងអោ្ទ កដ់ដលោឲំ្យសយើងគិតថា ការពបព រ្ឹតតាល្អរបស់ សយើង  
អាចសស្គ្រ រះសយើងប្ន។ សតើសយើងពតរូវស្វើដូចសមតាចសដើម្បីពា្ឈបស់យើងកំុឲ្យគិតដបបសនរះ?

២) សតើ្ួកជំនំុរបស់សល្កអ្នកស្វើដូចសមតាចខ្រះសដើម្ឲី្យពគបគ់្្ន មនអារមមណ៍ថា ្ួកសគទាងំអស់គ្្ន រមួមក
ដតមយួក្នុងព្រះសយសូ៊វ? សតើ្ួកជំនំុរបស់សល្កអ្នកអាចស្វើអវីខ្រះសដើម្ជីួយ��មនុស្សដថទសទៀតឲ្យមនអារមមណ៍
ដបបដូចគ្្ន សនរះដដរ?
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សេចក្តីេង្ ឃឹមស�ើការយាងមកវិញស�ើកទតីពតីរ

ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ - ថ ង្ាសៅរ ៍ទ៧ី កញ្ញា

អណំានព្រះគម្រីសំរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ សាការ ី១៖១២, ម៉ា ថាយ ២៤, ម៉ា ថាយ ២៥, 
កូរនិ្ូសទី១ ១៥៖១២-១៩, សាសាតា  ៨៖១៤, វវិរណៈ ២១៖១-៥។

ខចងចា៖ំ «បង ប្ូន សងាងួន ភ្ងា  សអើយ ចូរ កាន ់យ៉ា ង ខ្ជា ប ់ខជាងួន សោយ ឥត រសងគើ ទាងំ ស្វើ ការ ព្រះ អមចា ស់ ឲ្យ បរបិូរ   
ជា ដរាប ចុរះ សោយ ដងឹ ថា ការ ដដល អ្នក រាល់ គ្្ន  ខំ ពបងឹ ស វ្ើ ក្នុង ព្រះ អមចា ស់ សោរះ មនិ ដមន ឥត ពបសយជន ៍សទ» 
(កូរនិ្ូសទី១ ១៥៖៥៨)។

 ព្រះសយសូ៊វ មនបន្ូលថា នគររបស់ព្រះគឺមន្តិពប្កដដមន។ សយើងអាចចូលរងួមចំដណកក្នុង
នគរសនរះោស្លឥឡូវសនរះប្ន។ ព្រះអងគប្នចាត់្ ងួកអ្នកសដើរតាមព្រះអងគឲ្យពបកាសដណឹំងសនរះដល់មនុស្ស
ពគបគ់្្ន សៅសលើដែនដសីនរះ។ ព្រះសយសូ៊វប្នបង្គ បដ់ល់្ងួកអ្នកសដើរតាមព្រះអងគឲ្យែ្ស្វែសាយដំណឹងល។្ 
ព្រះអងគប្នពប្ប់្ ងួកសគឲ្យបសពមើដល់មនុស្សដថទ។ ព្រះអងគចងឲ់្យ្ងួកសគែតាល់ដល់អ្នកដថទដូចដដលព្រះអងគ
ប្នពបទានដល់្ងួកសគសោយឥតគិតថ្លៃដដរ (ម៉ា ថាយ ១០៖៥-៦)។
 ប៉ាុដនតាព្រះសយសូ៊វកម៏នបន្ូលថា នគររបស់ព្រះអងគខុស្នីគរសៅសល្កយិសនរះដដរ។ នគរសនរះ 
«មនិ ដមន ពតរូវ ខ្ង សល្កយី ៍សនរះ សទ» (យ៉ាូហាន ១៨៖៣៦)។ ព្រះសយសូ៊វកប៏្នសមើលស�ើញពគ្មងួយដដល
នគររបស់ព្រះអងគនងឹជនំងួសនគរទាងំអស់សៅសលើដែនដីសនរះ។ សោរះសទើបនគរព្រះនងឹប្នសសពមចស្វពគប។់
 ក្នុងោមជាអ្នកសសសវនសដយអ៍ាតស់វនទីស្ សយើងទន្ងឹរងច់ានំគរសនរះមកដល់។ សយើងគឺជា មនុស្ស 
ដដលមនសង្មឹ។ សសចកតាសីង្មឹរបស់សយើងគឺមនិដមនពតឹមដតអោគតនគរ និងដែនដី្្បី៉ាណឹ្ុងសទ ប៉ាុដនតា
សសចកតាសីង្មឹសនរះវានងឹផ្លៃ ស់បតាូរជីវតិរបស់សយើងោស្លឥឡូវសនរះែងដដរ។ សោយសារសសចកតាសីង្មឹ សនរះ 
ឥឡូវសនរះសយើងកំ្ ុងរស់សៅហាកដូ់ចជាសៅពគ្អោគតដដរ។ ឥឡូវសនរះសយើងស្វើការផ្លៃ ស់បតាូរជីវតិរស់សៅ
របស់សយើងសដើម្បីង្ហា ញឲ្យស�ើញនូវសសចកតាសីង្មឹរបស់សយើងសៅសលើជវីតិដដលនឹងមកដល់។

សមសរៀនទី ១១   ៧-១៣ កញ្ញា
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«ព្រះ សយហូវា៉ា  ថន ្ ងួក ្ ល បរវិារ សអើយ សតើ ដល់ កាល ណា?»

 មតាងសហើយមតាងសទៀត ព្រះគម្រីបង្ហា ញថា រាសសតារបស់ព្រះប្នដពសកយំរកព្រះអងគឲ្យជងួយ��។ ្ងួក
សគប្នយំដពសកឲ្យព្រះអងគជងួយ��្ងួកសគឲ្យរងួច្ីទាសភ្្ ្ីសពគ្រះថា្ន ក ់ឬរងួច្ីភ្្ពកីពក។ ្ងួកសគប្ន
ដពសកអំពាវោវរកព្រះអងគឲ្យសសសង្គ រះ្ងួកសគ្ីមនុស្សដដលអយុតតាិ្ម។៌ ទាសករសាសនស៍ហសព ើ្រប្ន 
យំដពសកសូមឲ្យព្រះទតស�ើញ និងឮអំ្ីសសចកតាីសវទោរបស់្ងួកសគ។ រឯីសាសនអ៍ុីពសាដអលសៅប្ប៊ឡូីន
កដូ៏ចគ្្ន ដដរ។ ្ងួកសគប្នទូលសូមឲ្យព្រះជងួយ��អនតារាគមនឲ៍្យប្នពតឹមពតរូវសឡើងវញិ។ ព្រះគម្រីប្នែតាល់
នូវឧទាហរណ៍ជាសពចើនអំ្ីការដដលព្រះពទងប់្នសសសង្គ រះរាសសតារបស់ព្រះអងគឲ្យរងួច្ីសពគ្រះថា្ន ក។់ ព្រះពទង់
កប៏្នវាយពបហារសពតរូវរបស់សយើងដដរ។ 
 ព្រះគម្រីពប្បស់យើងអំ្ីពគ្មងួយដដលព្រះពទងនឹ់ងស្វើឲ្យដលងមនអំស ើ្អាពកកទ់ាងំអស់សទៀត
សហើយ។ ព្រះអងគនឹងសលើករាសសតារបស់ព្រះអងគដដលរងការឈចឺាប ់សហើយនឹងបោ្បមនុស្សដថទវញិ។ 
ដំណាលគ្្ន សនរះដដរ សហារាព្រះគម្រីកប៏្នបនតាទូលសងួរថា ព្រះ សយហូវា៉ា  ថន ្ ងួក ្ ល បរវិារ សអើយ សតើ ដល់ 
កាល ណា? ្ងួកសគចងដឹ់ងថា សតើរាសសតារបស់ព្រះពតរូវរងច់ាយូំរប៉ាុនណាសទើបព្រះពទងជ់ងួយ��្ងួកសគឲ្យរងួច្ី 
បញ្ហា របស់្ងួកសគោស្លឥឡូវសនរះ។ សយើងស�ើញឧទាហរណ៍មងួយសៅក្នុងកណ្ឌ គម្រីសាការ។ី សទវតា 
ថន ព្រះ សយហូវា៉ា  ក ៏សពាល សឡើង ថា «ឱ ព្រះ សយហូវា៉ា  ថន ្ ងួក ្ ល បរវិារ សអើយ សតើ ដល់ កាល ណា ប្ន ពទង ់អាណិត  
សមតាតា  ដល់ ពករុង សយរូ សាឡិម និង ទី ពករុង ពសរុក យូោ ទាងំ ប៉ាុោ្ន?» (សាការ ី១៖១២)។
 បទទំនុកតសមកើងមនស្ញសោយបទចំសរៀងទុក្ខព្រួយ។ បទចំសរៀងទាងំសនរះសរៀបរាបអ់ំ្ីមនុស្ស
អាពកកម់នលុយកាកស់ពចើន។ ប៉ាុដនតា មនុស្សល្ដបរជាពកីពកសៅវញិ។ មនុស្សអាពកកប់្នស្វើប្បអ្នកពក 
និងសពបើពប្ស់្ងួកសគ។ កវនីិ្ន្ធកថ៍នបទទំនុកតសមកើងជាសពចើនរូបប្នទូលសូមដល់ព្រះមតាងសហើយមតាងសទៀត
សដើម្ដីកដពបសាថា នការណ៍ឲ្យពបសសើរសឡើង។ កវនីិ្ន្ធកទ៍ាងំសនរះសជឿថា សរឿងរា៉ា វទាងំឡាយសៅសលើសល្ក
សនរះវាមនិយុតតាិ្ម ៌ឬសកើតសឡើងសៅតាមដែនការរបស់ព្រះសទ។ សហតុសោរះ ្ងួកសគប្នដសង្ហា យសៅរកព្រះ
ឲ្យសំដដងសសចកតាីសមតាតា ដល់្ងួកសគ (ទំនុកតសមកើង ៩៤៖៣-៧)។
 វាជាការ្ិប្កនឹងសជឿថា ព្រះពទងយុ់តតាិ្មណ៌ាស់ សោយសារដតសយើងស�ើញមនុស្សជាសពចើន
ដដលមនិយុតតាិ្ម។៌ សយើងចងប់ញចាបអ់ំស ើ្អាពកក។់ កាលណាសយើង្ំុស�ើញព្រះស្វើអវីសដើម្បីពា្ឈបអ់ំស ើ្ 
អាពកកភ់្លៃ មៗ សយើងដតងដតមនិសបបាយចិតតា។  សស្រព្រះគម្រីជាសពចើនរូបកម៏នអារម្ណ៍ដបបសនរះដដរ។ 
សហតុសោរះសហើយប្នជាសហារាហាប្គុកសលើកសឡើងថា «ឱ ព្រះ សយហូវា៉ា  សអើយ សតើ ពតរូវ ឲ្យ ទូល បងគំ អំពាវ ោវ  
ដល់ កាល ណា សទៀត ពទង ់ឥត ស្លៃើយ តប សសារះ ដូសច្នរះ ទូល បងគំ ដពសក ដល់ ពទង ់អំ្ី ការ ពចសឡាត ដត ពទង ់មនិ 
ជងួយ�� សសសង្គ រះ សឡើយ» (ហាប្គុក ១៖២)។ [«សស្រ» មននយ័ថា «អ្នកសរសសរ»]។
 សស្រគម្រីសញ្ញា ្្ីជាសពចើនរូបកម៏នអារម្ណ៍ដូចគ្្ន សនរះដដរ។ ក្នុងខគម្រីរ ៉ាូម ៨៖១៩-២២ សយើង
ស�ើញ្ម្ជាតិដពសកសៅឲ្យព្រះសសសង្គ រះដែនដី និងស្វើឲ្យ្្ីសឡើងវញិ។ ខគម្រីវវិរណៈ ៦៖១០ ប្នកត់
ពតាអំ្ីមនុស្សមងួយចំនងួនដដលពតរូវសគសមលៃ បស់ោយសារសសចកតាីជំសនឿរបស់្ងួកសគ។ ្ងួកសគប្នដពសក
សៅឲ្យព្រះបពា្ឈបក់ារវាយពបហារមកសលើរាសសតារបស់ព្រះ។

 សូមអានលូកា ១៨៖១-៨។ សៅក្នុងខទាងំសនរះ ព្រះសយសូ៊វប្ន្ន្យល់ថា ្ងួកអ្នកសដើរតាម 
ព្រះអងគគងួរដតអ្ិោឋា នជានិចចា និងមនិសប្រះបងស់សចកតាីសង្មឹសឡើយ។ ព្រះពទងន់ឹងស្លៃើយតបនឹងសសចកតាី 
អ្ិោឋា ន និងការអងវរករថនរាសសតារបស់ព្រះអងគ។ សតើសសចកតាីសនយាសនរះប្នែតាល់កតាីសង្មឹអវីខលៃរះដល់សល្ក
អ្នក? ទន្ឹមគ្្ន សនរះដដរ សហតុដូចសមតាចប្នជាសយើងពតរូវការសសចកតាីជំសនឿខណៈដដលសយើងកំ្ុងរងច់ាសំោរះ?
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សសចកតាីសង្មឹដវ៏សិសស
 
 មនុស្សខលៃរះសតាីបសោ្សសៅសលើសាសោថាប្នស្វើឲ្យពគីស្ានកាលៃ យជាឥតពបសយជនក៍្នុងជីវតិសនរះ។ 
្ងួកសគសលើកសឡើងថា សាសោប្នបណាតា លឲ្យ្ងួកអ្នកសជឿខ្វ យខវល់អំ្ីជីវតិអោគត ជាជាងជីវតិសៅ ស្ល 
បចចាុប្ន្នសនរះ។ ្ងួកអ្នកសជឿទាងំសនរះប្នសពបើសាសោជាសលសសដើម្សីគចសវស្ីការពបឈមនឹងសរឿងអាពកក់ៗ
ដដលប្នសកើតសឡើងក្នុងជីវតិ។ ពគីស្ានខលៃរះមនអារម្ណ៍ថាមន្ិរុទ្ធសោយសារដតការពបព្ឹតតាដបបសនរះ។ 
្ងួកសគ្ំុប្នស្វើអវីសដើម្ជីងួយ��មនុស្សដដលសៅជុំវញិ្ងួកសគសទ។ ្ងួកសគប្នសពបើសាសោជាសលសសដើម្មីនិ
ជងួយ��អ្នកដថទ។ 
 សយើងកម៏នសមដឹកោមំងួយចំនងួនដដលពប្បម់នុស្សទាងំឡាយថា មនិប្ចស់្វើអវីសដើម្សី្លៃើយតប
សៅនឹងអំស ើ្អាពកកដ់ដលកំ្ុងសកើតសឡើងជំុវញិ្ងួកសគសទ។ ចាពំ្រះសយសូ៊វមកវញិ ព្រះអងគនឹងចាតក់ារស្វើ
ឲ្យអវីៗ្្ីទាងំអស់សឡើងវញិសហើយ។
 ្ិតដមនសហើយ ដែនដីសនរះមនស្ញសោយអំស ើ្ប្ប។ សហតុសោរះ ការដដលចងឲ់្យព្រះដកដពប
សាថា នការណ៍ឲ្យពបសសើរសឡើងវញិវាមនិដមនជាសរឿងខុស្គងសទ។ ព្រះអងគនឹងបពា្ឈបម់និឲ្យមនការឈចឺាប ់
និងទុក្ខសសាក។ ព្រះអងគនឹងស្វើឲ្យអវីៗពគបយ់៉ា ងមនយុតតាិ្ម ៌និងពតឹមពតរូវ។ ព្រះអងគនឹងតាងំនគររបស់ 
ព្រះអងគសឡើង។ សសចកតាីសនយាសនរះប្នែតាល់កតាីសង្មឹដល់សយើង។ ពបសិនសបើគ្្នសសចកតាីសនរះ សយើង្ិតជា
គ្្នកតាីសង្មឹអវីទាងំអស់។
 ព្រះសយសូ៊វអ្ិបបាយអំ្ីចុងបញចាបថ់នដែនដី (ម៉ា ថាយ ២៤, ២៥)។ ពាកក់ណាតា លថនសសចកតាី
អ្ិបបាយរបស់ព្រះអងគនិយយអំ្ីការោស់សតឿនឲ្យរាសសតារបស់ព្រះសគចសចញ្ីសរឿងអាពកក ់ដដលនឹង 
សកើតសឡើងោស្លខ្ងមុខ។ បោ្បម់កព្រះអងគមនបន្ូលថា «សបើ មនិ ប្ន បនថាយ ថ្ងា ទាងំ សោរះ ឲ្យ ខលៃី ចុរះ 
សោរះ  គ្្ន មនុស្ស ណា នឹង ប្ន សសសង្គ រះ សទ ប៉ាុដនតា ថ្ងា ទាងំ សោរះ នឹង ពតរូវ បនថាយ សៅ សោយ យល់ ដល់ ្ ងួក សរ ើស 
តាងំ» (ម៉ា ថាយ ២៤៖២២)។ ្ិតដមនសហើយ ព្រះសយសូ៊វប្នមនបន្ូលអំ្ីការសគចសចញ។ ប៉ាុដនតា ការ
សគចសចញ្ំុដមនជាពបធានបទដដលព្រះអងគ ចងម់នបន្ូលសោរះសទ។ ក្នុងោមជាពគីស្ាន សសចកតាីសង្មឹ
របស់សយើងសពមបព់គ្អោគត   ្ំុដមនពតឹមដតការសគចសចញ្ីបញ្ហា ដដលសកើតមនសឡើងក្នុងជីវតិសនរះ 
ប៉ាុសណ្ារះសោរះសទ។ 

 សូមអានម៉ា ថាយ ២៤ និង ២៥។ សតើអវីខលៃរះសៅដដលជាសគ្លគំនិតសំខ្ន់ៗ ដដលសល្កអ្នក
ស�ើញក្នុងសសចកតាីអ្ិបបាយរបស់ព្រះសយសូ៊វ? សតើព្រះសយសូ៊វចងឲ់្យសយើងរស់សៅយ៉ា ងដូចសមតាចខណៈ
ដដលសយើងកំ្ុងរងច់ាពំ្រះអងគយងមកវញិ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 អវីដដលសយើងសជឿអំ្ីអោគតវាអាចផ្លៃ ស់បតាូររសបៀបរបបរស់សៅរបស់សយើងោស្លឥឡូវសនរះ
ប្ន។ សយើងសតាងដតសជឿទុកចិតតាសលើសសចកតាីសនយារបស់ព្រះ។ សសចកតាីសនយាទាងំសនរះនឹងជងួយ��សយើងឲ្យ
អាចជងួយ��អ្នកដថទសទៀតឲ្យមនជីវតិពបសសើរសឡើងដដរ។

 សតើសសចកតាីសង្មឹរបស់សល្កអ្នកសលើការយងមកវញិសលើកទី្ីររបស់ព្រះសយសូ៊វផ្លៃ ស់បតាូរជីវតិ
របស់សល្កអ្នកដូចសមតាចខលៃរះោស្លឥឡូវសនរះ? សតើសសចកតាីសង្មឹរបស់សល្កអ្នកសលើសសចកតាីសនយាសោរះ
បណាតា លឲ្យសល្កអ្នកចងជ់ងួយ��ដល់អ្នកខវរះខ្តដដរឬសទ? ពបសិនសបើដមន សតើពតរូវជងួយ��យ៉ា ងដូចសមតាចដដរ?

ថ្ងាចន័្   ៩ កញ្ញា
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សសចកតាីសង្មឹរបស់សយើងថា ព្រះពទងនឹ់ងសពប្សមនុស្សសាលៃ បឲ់្យរស់សឡើងវញិ

 ក្នុងោមពគីស្ាន សយើងរងច់ាកំារយងមកវញិសលើកទី្ីររបស់ព្រះសយសូ៊វ។ សសចកតាីសង្មឹរបស់
សយើងគឺមនិដមនពតឹមដតចងប់្នអោគតដដលពបសសើរសឡើងប៉ាុសណ្ារះសទ។ សពមប់្ ងួកពគីស្ានគម្រីសញ្ញា ្្ ី
ការសពប្សមនុស្សសាលៃ បឲ់្យរស់សឡើងវញិរបស់ព្រះសយសូ៊វគឺជាសសចកតាីសនយាមងួយ។ ព្រះអងគប្នរស់្ីការ  
សុគតសឡើងវញិ។ សហតុសោរះ មននយ័ថា ព្រះអងគនឹងយងមកវញិមតាងសទៀត។ បោ្បម់ក ព្រះអងគនឹងដក
ហូតយកអំស ើ្ប្បសចញជាសរៀងរហូត។ ព្រះអងគនឹងស្វើឲ្យដែនដីសនរះ្្ីសឡើងវញិមតាងសទៀត (កូរនិ្ូសទី១ 
១៥៖២២,  ២៣)។
 សល្កប៉ាុលយល់ថា ការរស់សឡើងវញិរបស់ព្រះសយសូ៊វមនសារៈសំខ្នខ់្លៃ ងំណាស់សពមប់
សគ្លជំសនឿរបស់ពគីស្ាន។ សល្កមនពបសាសនថ៍ា «សហើយ សបើ ព្រះ ពគីស្ មនិ ប្ន រស់ សឡើង វញិ ដមន សោរះ  
សសចក្ី ជំសនឿ របស់ អ្នក រាល់ គ្្ន  ក ៏ជា ការ ឥត អំស ើ្ អ្នក រាល់ គ្្ន  សៅ ក្នុង អំស ើ្ ប្ប សៅ សឡើយ» (កូរនិ្ូសទី១ 
១៥៖១៧)។ ចូរគិតអំ្ីពាក្យស្ចនរ៍បស់សល្កបនតាិចសមើល៍។ សតើការរស់សឡើងវញិរបស់ព្រះសយសូ៊វមន
សារៈសំខ្នច់ំសពារះសគ្លជំសនឿរបស់សយើងប៉ាុនណាដដរ? ្ិតដមនគឺសំខ្នខ់្លៃ ងំណាស់។ សោរះសហើយ
ជាមូលសហតុថនសសចកតាីសង្មឹទាងំអស់របស់សយើង។ 
 
 សូមអានខគម្រីកូរនិ្ូសទី១ ១៥៖១២-១៩។ ដូចដដលប្នបង្ហា ញសៅក្នុងខទាងំសនរះ សហតុ
ដូចសមតាចប្នជាសសចកតាី្ិតសតាីអំ្ីមនុស្សសាលៃ បនឹ់ងរស់សឡើងវញិមនសារៈសំខ្នខ់្លៃ ងំសម៉ាលៃរះចំសពារះសសចកតាី
សង្មឹរបស់សយើងដដលជាអ្នកពគីស្ាន? ចុរះពបសិនសបើមនអ្នកខលៃរះសូមឲ្យសល្កអ្នក្ន្យល់អំ្ីសគ្ល
ជំសនឿសនរះ សតើសល្កអ្នកនឹង្ន្យល់ពប្បស់គយ៉ា ងដូចសមតាចដដរ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ព្រះសយសូ៊វប្នចាតឲ់្យ្ងួកសិស្សរបស់ព្រះអងគ ឲ្យសចញសៅពបកាសពប្បអ់ំ្ីនគររបស់ព្រះ 
(សូមអានម៉ា ថាយ ១០៖៥-៨)។ ប៉ាុដនតា សសចកតាីសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វស្វើឲ្យសសចកតាីសង្មឹ និងទឹកចិតតា
្ុរះកសសញ្ជា លរបស់្ងួកសគពតរូវរល្យខ្ុសល។ បោ្បម់កពសាបដ់ត ព្រះសយសូ៊វមនព្រះជន្រស់សឡើងវញិ។ 
ស្លដដល្ងួកសិស្សរបស់ព្រះអងគប្នស�ើញព្រះអងគ ព្រះអងគកប៏្នជងួយ��ឲ្យ្ងួកសគយល់ចបាស់ជាសរៀង
រហូត។ បោ្ប់្ ីព្រះអងគមនព្រះជន្រស់សឡើងវញិ ព្រះសយសូ៊វប្នពប្ប់្ ងួកសិស្សរបស់ព្រះអងគអំ្ីអវីដដល
ព្រះអងគចងឲ់្យ្ងួកសគស្វើ (ម៉ា ថាយ ២៨៖១៨-២០)។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធប្នពបទានអំណាចដល់្ងួកសគ 
(សូមអានកិចចាការ ២៖១-៤)។ បោ្បម់ក ្ងួកសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វកប៏្នសចញសៅបំផ្លៃ ស់បំដពបជីវតិ
មនុស្សជាសពចើន។ នគររបស់ព្រះសយសូ៊វប្នពគបព់គងសលើដងួងចិតតារបស់្ងួកសគ។
 ចាបត់ាងំ្ីស្លសោរះមក ្ងួកសិស្សរបស់ព្រះសយសូ៊វមនិខ្លៃ ចអំណាចថនសសចកតាីសាលៃ បស់ទៀត
សឡើយ។ ្ងួកសគប្នដចកចាយអវីៗពគបយ់៉ា ងដដល្ងួកសគមនដល់គ្្ន សៅវញិសៅមក។ ្ងួកសគរស់សៅសោយ
ភ្្កាលៃ ហានក្នុងព្រះោមរបស់ព្រះសយសូ៊វ (កូរនិ្ូសទី១ ១៥៖៣០, ៣១)។ សសចកតាីសាលៃ បប់ណាតា លឲ្យ
មនសរឿងអាពកក់ៗ សកើតសឡើង។ សសចកតាីអាពកកដ់អ៏ាពកកទ់ាងំសនរះកប៏្នបណាតា លឲ្យមនុស្សទាងំឡាយយក
មកសពបើ និងស្វើឲ្យអ្នកដថទឈចឺាបដ់ដរ។ សហតុសោរះសហើយប្នជាមនវណ្ៈទាសករ និងមនភ្្មនិ សស្ើ 
គ្្ន សោរះ។ ព្រះសយសូ៊វប្នឈ្នរះសលើសសង្គ មពបឆាងំនឹងសសចកតាីសាលៃ ប។់ សហតុសោរះ សសចកតាីអាពកកទ់ាងំអស់
ដដលសកើតសឡើងសៅសលើដែនដីសនរះនឹងពតរូវបញចាបស់ៅពគ្អោគតសនរះមនិខ្ន។ «ឯ ខ្្ងំ សពតរូវ សពកាយ បង្ស់ 
ដដល ពតរូវ បំផ្លៃ ញ គឺ ជា សសចក្ី សាលៃ ប»់ (កូរនិ្ូសទី១ ១៥៖២៦)។ 
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ព្រះជាមចា ស់ពទងជ់ាសៅពកមរបស់សយើង

 សូមអានសាសាតា  ៨៖១៤។ សតើខគម្រីសនរះបង្ហា ញពប្បអ់ំ្ីសសចកតាី្ិតដម៏នអានុភ្្អវីខលៃរះ 
ដល់ សយើង?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 វាជាការអាពកកព់គបព់គ្នស់ហើយដដលមនសរឿងអាពកក់ៗ សកើតសឡើងចសំពារះសយើង។ ប៉ាុដនតាអវីដដល
កានដ់តអាពកកដ់្មសទៀតសោរះគឺកាលណាគ្្ននរណាម្ន កប់្នដឹងអំ្ីវា។ វាប្នស្វើឲ្យការឈចឺាប ់របស់ 
សយើងហាកដូ់ចជាគ្្ននយ័ខលៃឹមសារទាល់ដតសសារះ។ ចុរះពបសិនសបើសយើងរស់សៅសលើដែនដីសនរះសោយគ្្ន
សសចកតាីសនយាដដលថា ព្រះពទងនឹ់ងដកដពបអវីៗពគបយ់៉ា ងឲ្យពតឹមពតរូវសឡើងិវញសទសោរះ សតើវាយ៉ា ងដូច សមតាច 
ដដរ? សបើដបបសោរះដមនវាអាពកកណ់ាស់ដមនសទ? សូម្ដីតសសតាចសាឡូម៉ាូនកប៏្នរអ៊ូរទាអំំ្ីសរឿងសនរះសៅ
ក្នុងសាសាតា  ៨៖១៤ដដរ។ ព្រះអងគមនបន្ូលថា ជីវតិមនិយុតតាិ្មស៌ទ។
 ប៉ាុដនតា សយើងអាចអរគុណដល់សសតាចសាឡូម៉ាូនដដលព្រះអងគ្ំុប្នឈបព់តឹមសនរះ។ ្ិតដមន សហើយ 
ជីវតិមនិយុតតាិ្មស៌ទ។ ប៉ាុដនតា ព្រះពទងនឹ់ងជំនំុជំររះពគបយ់៉ា ងទាងំអស់។ សហតុសោរះ អវីៗទាងំអស់្ំុដមនឥត
ពបសយជនទ៍ាងំអស់សោរះសទ។ ឥឡូវសនរះ អវីៗពគបយ់៉ា ង និងមនុស្សពគបគ់្្ន មនមូលសហតុមងួយសពមប់
ការមនវតតាមនសៅទីសនរះ។ 

 សូមអានខគម្រីសាសាតា  ១២៖១៣, ១៤។ សតើខទាងំសនរះពប្បស់យើងអវីខលៃរះអំ្ីរសបៀបដដលអវីៗ
ដដលសយើងស្វើក្នុងជីវតិមនសារៈសំខ្នស់ោរះ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ក្នុងោមជាពគីស្ាន សយើងសជឿថា ព្រះពទងគឺ់ជាសៅពកមរបស់សយើង។ សគ្លជំសនឿសនរះែតាល់ឲ្យ
សយើងនូវសសចកតាីសង្មឹ។ ព្រះគម្រីបសពងៀនសយើងថា សយើងរស់សៅសលើដែនដីដដលព្រះពទងប់្នបសងកើត។ 
ព្រះអងគពទងព់សឡាញ់សយើងពគបគ់្្ន ។ ប៉ាុដនតា អំស ើ្ប្បប្នបសងកើតសសចកតាីអាពកកស់ឡើង។ មនដតព្រះពទង ់
ប៉ាុសណ្ារះសទើបអាចសម្តវាប្ន។ ព្រះសយសូ៊វគឺជាដែ្នកមងួយថនដែនការរបស់ព្រះក្នុងការសម្តអំស ើ្ប្ប 
និងដកដពបឲ្យ្្ីសឡើងវញិែងដដរ។ សោរះសហើយគឺជាមូលសហតុដដលកិចចាការរបស់ព្រះជាសៅពកមរបស់សយើង
គឺជាដំណឹងដអ៏សាចា រ្យសោរះ។ ដំណឹងសោរះគឺជាសសចកតាីសនយាថា ព្រះពទងនឹ់ងស្វើឲ្យអវីៗពតឹមពតរូវសឡើងវញិ។ 

 សតើការដដលដឹងថា ព្រះពទងនឹ់ងស្វើឲ្យអវីៗ្្ីសឡើងវញិមនអតថានយ័ដូចសមតាចចំសពារះសល្កអ្នក?
សតើសសចកតាីសនយាសនរះប្នែតាល់កតាីសង្មឹអវីខលៃរះដល់សល្កអ្នក?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  នឹងគ្្នទឹកដ្្នក ឬការឈចឺាបស់ទៀតសឡើយ
 
 សូមអានខគម្រីវវិរណៈ ២១៖១-៥ និងវវិរណៈ ២២៖១-៥។ ខទាងំសនរះនិយយអំ្ីជីវតិ
អោគតបោ្ប់្ ីព្រះសយសូ៊វយងមកវញិ។ នឹងគ្្នអំស ើ្ប្ប សសចកតាីសាលៃ ប ់ការឈចឺាប ់ឬទឹកដ្្នកសទៀត 
សឡើយ! ចូរពសថមនឹកគិតអំ្ីរូបភ្្ជីវតិដបបសោរះក្នុងគំនិតរបស់សល្កអ្នកសមើល៍។ វាហាកដូ់ចជា្ិប្ក 
នឹងសកើតសឡើងណាស់ដមនសទ? សហតុដូចសមតាចប្នជាសល្កអ្នកគិតថា សរឿងសោរះ្ិប្កនឹងសកើតសឡើងសៅ
ក្នុងគំនិតរបស់សល្កអ្នក?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ព្រះគម្រីបង្ហា ញពប្បអ់ំ្ីជីវតិបោ្ប់្ ីអំស ើ្ប្បដល់ទីបញចាប។់ ទាងំសនរះសុទ្ធសឹងជារូបភ្្ដ៏
ពសស់ពតកាលខ្លៃ ងំណាស់!  ព្រះគម្រីពប្បស់យើងអំ្ីអវីដដលនឹងសកើតសឡើងសៅទីសោរះ។ ប៉ាុដនតា សតើសល្កអ្នក
ប្នស�ើញអំ្ីរសបៀបដដលព្រះគម្រីសរៀបរាបអ់ំ្ីអវីដដលនឹង្ំុមនសៅទីសោរះឬសទ? ជីវតិសនរះគឺជាអវីទាងំ
អស់ដដលសយើងដឹង។ សហតុសោរះសហើយ វាជាការ្ិប្កក្នុងការនឹកពសថមអំ្ីជីវតិដដលគ្្នការឈចឺាប ់
ទុក្ខ សវទោ សសចកតាី្យ័ខ្លៃ ច ឬសសចកតាីសាលៃ បស់ោរះ។ គ្្ននរណានឹងកាលៃ យជាអ្នកពកសទៀតសឡើយ។ ពគប់ៗ គ្្ន  
និងពគបយ់៉ា ងទាងំអស់នឹងមនភ្្សស្ើៗគ្្ន ។
 ព្រះជាមចា ស់ពទងក់ប៏្នសនយាថានឹងស្វើសរឿងសែ្សងសទៀតដដរ៖ «ព្រះ ពទង ់នឹង ជូត អស់ ទាងំ ទឹក ដ្្នក 
្ី ដ្្នក សគ សចញ» (វវិរណៈ ២១៖៤)។ ព្រះអងគមនិពតឹមដតបពា្ឈបដ់លងឲ្យមនទុក្ខសវទោសទ ប៉ាុដនតាដ្មទាងំ
ជូតទឹកដ្្នក្ីរាសសតារបស់ព្រះអងគសោយព្រះហសតាផ្្ល់ព្រះអងគែងដដរ។
 កណ្ឌ គម្រីវវិរណៈប្នសនយានឹងសយើងថា ព្រះពទងនឹ់ង្យាប្លមនុស្សពគបគ់្្ន ដដលប្នរង
សពគ្រះសោយអំស ើ្ប្ប។ ព្រះពទងនឹ់ងសពបើសលៃឹក្ីសដើមជីវតិសដើម្ី្ យាប្លសយើង។ សល្កយ៉ាូហានប្ន ្ ន្យល់ 
ថា «សលៃឹក សឈើ សោរះ ក ៏សពមប ់នឹង សមើល អស់ ទាងំ សាសន ៍ឲ្យ ជា» (វវិរណៈ ២២៖២)។ អំសណាយទាន
សនរះបង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះចំសពារះមនុស្សសល្ក។ ព្រះអងគប្នយកព្រះទយ័
ទុកោកច់ំសពារះទុក្ខសវទោរបស់សយើង។ ដែនការរបស់ព្រះអងគសពមបដ់ែនដី្្ីគឺមនរាបប់ញចាូ លទាងំការ
្យាប្ល និងការដកដពបជា្្ីសឡើងវញិែង។
 ចាប់្ ីស្លសោរះតសៅ សយើងគងួរដតចងឲ់្យព្រះសយសូ៊វថច្នសយើងឲ្យកាលៃ យជាមនុស្សដដលពបសសើរ
បំែុត។ សយើងសតាងដតបំស្ញចំដណកកិចចាការរបស់សយើងសដើម្ជីងួយ��មនុស្សដដលសៅជុំវញិសយើង ដដលកំ្ុង 
ពតរូវការជំនងួយ្ីសយើង។ សតើសយើងពតរូវឲ្យអវីសៅ្ងួកសគ? ពបដហលជាពាក្យល្ៗ ឬជាអាហារ ឬជាថា្ន សំ្ទ្យ 
ឬជាសសមលៃៀកបំពាក ់ឬកជ៏ាថដដដលជងួយ��សោយផ្្ល់ ឬកជ៏ាឱវាទកថ៏ាប្ន។ អវីកស៏ោយដដលសយើងអាច 
ស្វើប្ន សយើងគងួរដតស្វើវាសោយសសចកតាីពសឡាញ់ដូចដដលព្រះសយសូ៊វប្នបង្ហា ញកាលដដលព្រះអងគគង់
សៅសលើដែនដីសនរះ។

 ្ិតដមនសហើយ ជីវតិសៅសលើដែនដីសនរះមនដតអាពកកស់ៅៗដតប៉ាុសណ្ារះ។ ព្រះសយសូ៊វពទងព់ជាប
្ីសរឿងសោរះសហើយ។ ប៉ាុដនតា សរឿងសោរះ្ំុប្នរារាងំព្រះអងគមនិឲ្យជងួយ��ដល់មនុស្សដថទសឡើយ។ សហើយវាក៏
្ំុគងួររារាងំសយើងមនិឲ្យជងួយ��ដល់អ្នកដថទដូចគ្្ន ដដរ។
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ការសិកសាបដនថាម៖    Ellen G. White, “Called to Reach a Higher Standard,” pages 309-322,  
in The Acts of the Apostles; “Desolation of the Earth,” pages 653-661, in The Great 
Controversy.

 «ព្រះពទងនឹ់ងពបណីសសោតា សដល់រាសសតារបស់ព្រះអងគ។ ព្រះអងគនឹងរសំោរះ្ងួកសគ។ សៅពគ្សោរះ 
មនុស្សជាសពចើនដដលប្តប់ងជី់វតិអស់កល្នឹងយល់អំ្ីអវីដដល្ងួកសគប្នប្តប់ង។់ ក្នុងអំឡុងស្ល
ដដល្ងួកសគសៅមនឱកាសនឹងទទងួលប្នសសចកតាីសសសង្គ រះ ្ងួកសគដបរជាសជឿសលើសសចកតាីកុហករបស់សាតាងំ
សៅវញិ។ ្ងួកសគប្នស្វើប្បសហើយពបឹងសោរះសា។ ្ងួកអ្នកមនសគទុកចិតតាសលើពទ្្យសម្តតាិរបស់សគ។ ្ងួក  
សគគិតថា ខលៃងួនសគពបសសើរជាងមនុស្សដថទសទៀតដដល្ំុមនពប្កស់ពចើនដូច្ងួកសគ។ ប៉ាុដនតា ្ងួកអ្នកមនទាងំ
សនរះសគមនប្នសោយសារបំពានពកឹត្យវនិយ័របស់ព្រះ។ ្ងួកសគ្ំុប្នែតាល់អាហារដល់មនុស្សសពសកឃ្លៃ ន 
សទ។ ្ងួកសគ្ំុប្នែតាល់សសមលៃៀកបំពាកដ់ល់អ្នកពកខ្សតស់ទ។ ្ងួកសគ្ំុមនចិតតាយុតតាិ្មស៌ទ។ ្ងួកសគកគ្៏្ន 
សសចកតាីសមតាតា ដដរ។ ្ងួកសគប្នលកព់្លឹងរបស់ខលៃងួនសដើម្ឲី្យប្នពទ្្យសម្តតាិ និងការសបបាយស្លៃើត ស្លៃើន។ 
្ងួកសគ្ំុប្នយកចិតតាទុកោកអ់ំ្ីពទ្្យសម្តតាិសងួគដ៌ដលព្រះពទងស់ពតៀមសពមបរ់ាសសតារបស់ព្រះអងគសទ។ 
ជីវតិរបស់្ងួកសគកប៏រាជយ័។ អវីៗទាងំអស់ដដល្ងួកសគមន រងួមទាងំពទ្្យសម្តតាិរបស់្ងួកសគែងសុទ្ធដត
ឥតពបសយជន»៍។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White, The Great Controversy, page 654, adapted ។
 «សសង្គ ម្ិ្្សល្ករវាងព្រះ និងសាតាងំពតរូវប្នដល់ទីបញចាប។់ អំស ើ្ប្ប និងមនុស្សមន 
ប្បដលងមនសទៀតសហើយ។ សាថា នសងួគ ៌និងដែនដី្្ីកប៏្នស្ាត។ សសចកតាីសុខសានតា និងអំណរគឺមន 
ពគបទ់ីកដនលៃង។ ជីវតិ ្នលៃឺ និងសសចកតាីអំណរហូរសចញ្ីព្រះជាមចា ស់សៅកានលំ់ហដស៏ពរៅបំែុត និងសៅ កាន ់
អាតូមតូចបំែុត ឬដែ្នកថនវតថាុមនជីវតិ។ អវីៗពគបយ់៉ា ងគឺសុទ្ធដតពសស់បំព្ងទាងំអស់។ ពគបយ់៉ា ងដដល
ព្រះពទងប់្នបសងកើតមកបនលៃឺសឡើងថា ព្រះពទងគឺ់ជាសសចកតាីពសឡាញ់ សោយសសចកតាីអំណរដព៏គប ់លក្ខណ៍»។ 
ដកពសង់្ ី Ellen G. White, The Great Controversy, page 678, adapted ។

សំណងួ រ្ិភ្កសា៖ 
១) ចូរគិតអំ្ីចំណុចមងួយចំនងួនដដលសយើងប្នសិកសាក្នុងសប្តា ហ៍សនរះ។ សតើចំណុចទាងំសោរះបង្ហា ញថា 
ជីវតិសៅសលើដែនដីសនរះ និងឥឡូវសនរះ សំខ្នយ់៉ា ងដូចសមតាចដដរ? មនុស្សខលៃរះសជឿថា សយើង្ំុចាបំ្ចព់តរូវប្រម្ភ
នឹងស្វើឲ្យជីវតិសនរះកានដ់តពបសសើរសឡើងសទ។ ព្រះពទងន់ឹងយងមកវញិ និងបំផ្លៃ ញដែនដីសនរះ។ បោ្បម់ក 
ព្រះអងគនឹងចាបស់ែតាើមមតាងសទៀត។ ្ិតដមនសហើយ ព្រះពទងនឹ់ងស្វើឲ្យអវីៗដកដពបជា្្ីសឡើងវញិ។ ប៉ាុដនតា សហតុ
ដូចសមតាចប្នជាសយើងពតរូវពបរុងពបយត័្នមនិសពបើសសចកតាីសនយាអំ្ីដែនដី្្ីសនរះមកសោរះសាមនិជងួយ��មនុស្ស
ដដលពតរូវការជំនងួយ?

២) ក្នុងោមជាអ្នកសសសវនសដយអ៍ាតស់វនទីស្ សយើងសជឿសលើព្រះគម្រីដដលបសពងៀនថា សសចកតាីអាពកក ់បញ្ហា  
និងទុក្ខសវទោ នឹងកានដ់តអាពកកស់ៅៗមុនស្លដដលព្រះសយសូ៊វយងមកវញិ។ បទគម្រីម៉ា ថាយ ២៤ 
បង្ហា ញពប្បស់យើងថា សសចកតាីទាងំសនរះនឹងសកើតសឡើង។ សតើបទគម្រីម៉ា ថាយ ២៥ ែតាល់កតាីសង្មឹអវីខលៃរះដល់
សយើងក្នុងពគ្ដលំ៏ប្កទាងំសនរះ?
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ល្ងា ចថ្ងាបរសុិទ្ធ - ថ ង្ាសៅរ ៍ទ១ី៤ កញ្ញា

អណំានព្រះគម្រីសំរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ ម៉ា ថាយ ៦៖២៥-៣៣, យ៉ា កុប ១៖៥-៨, សេវវីនិយ័ 
២៥៖៣៥-៣៧, ម៉ា ថាយ ៥៖៩, សអសាយ ៥៨៖១-១០។

ខចងចា៖ំ « មន ្ ន្លឺ ភ្លឺ ស�ើង ក្ុង ទី ងងតឹ សពមប ់មនុស្ស សទៀង ពតង ់សគ ជា អក្ មន ចតិតា ពបកប  សោយ  សមត្តា   
ករណុា អាណិត អាសូរ សហើយ សុចរតិ អ្ក ណា ដែេ មន ចតិតា សមត្តា ឲ្យ សគ ខ្ី សោរះ ប្ន សបបាយ សហើយ
អក្ សោរះ នងឹ រកសា ទុក នូវ កចិ្ ការ ខ្លួន ត្ម សសចក្ី យុតតាិ ធម»៌ (ទំនុកតសមកើង ១១២៖៤, ៥)។

 ព្រះគម្រីបង្ហា ញពប្បស់យើង អំ្ គីំរូថនសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសពចើនដបបសពចើនយ៉ា ងចំសោរះ
មនុស្សទេ័ពក។ ព្រះអង្គប្នយកព្រះទយ័ទុកោកែ់េ់មនុស្សទាងំឡាយដែេពតរូវសគសធវើប្បយ៉ា ងអាពកក់
្សំីណាកស់ៅហ្វ យោយរបស់្លួកសគ។ ព្រះអង្គប្នសូមឲ្យរាសសតារបស់ព្រះអង្គជលួយ��ែេ់មនុស្សដែេកំ្ ុង
រងទុក្ខសវទោទាងំសនរះ។ បទបញ្ជា របស់ព្រះចំសោរះសយើងឲ្យយកចិតតាទុកោកច់ំសោរះមនុស្សទេ័ពក នងិមនុស្ស 
ដែេកំ្ ុងរងទុក្ខសវទោ នងឹមនិចបស់�ើយ រហូតែេ់ព្រះសយសូ៊វយងមកវញិ។ បោទា បម់កព្រះអង្គនងឹដកដពប
ឲ្យ្្សី�ើងវញិ។ 
 សសចកតាីអាពកកម់នពគបទ់កីដនង្រហូតែេ់ទីបញ្ប។់ សាត្ងំ និង ល្ួកសទវត្របស់វាខតិខយំ៉ា ង
ខ្្ងំសធវើឲ្យសសចកតាីអាពកកស់កើតស�ើង។ ល្ួកវាបណាតា េឲ្យមនុស្សក្ាយជាពក។ ្លួកវាបណាតា េឲ្យសៅហ្វ យ
ោយសធវើប្បែេ់កូនសៅរបស់ខ្លួន។ អារក្សបណាតា េឲ្យមនទាសភា្ ភា្អាត្្នយិម និងភា្សល្ភ 
េន។់ ែរាបណាសយើងសៅរស់សៅស�ើយ សហគមនរ៍បស់សយើង ្លួកជំនំុរបស់សយើង និងពគរួសាររបស់សយើង
ពតរូវឈរយ៉ា ងរងឹមពំបឆាងំនងឹសសចកតាីអាពកកទ់ាងំសនរះ។ ការសធវើដបបសនរះ្ំុដមនជាការង្យពសរួេ សធវើស�ើយ។ 
ប៉ាុដនតា សយើងពតរូវដតសធវើឲ្យខ្ងដតប្ន។ សយើងសត្ងដតបង្ហា ញសសចកតាីពសឡាញ់ែេ់មនុស្សទាងំឡាយ។ សយើង 
ពតរូវមនសសចកតាក្ីាហ្ននងឹ « ពបព្ឹតតា សោយ សុចរតិ ពសឡាញ់ សសចក្ី សប្ុរស សហើយ  សែើរ ជា មលួយ នងឹ ព្រះ 
ថន ខ្លួន សោយ សុភា្ រាប ទាប» (មកីា ៦៖៨)។

សមសរៀនទី ១២   ១៤-២០ កញ្ញា
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ក ល្ួនចបាបថ់ននគររបស់ព្រះ

 ព្រះគម្រីសញ្ញា ្្ី និងព្រះសយសូ៊វផ្ទា េ់សុទ្ធដតប្នបសពងៀនសយើងអំ្ីក ល្ួនចបាបថ់ននគរព្រះ។ 
រាសសតាថននគរព្រះសត្ងដតរស់សៅសពកាមក ល្ួនចបាបស់្្សង្ីចបាបរ់បស់មនុស្សែថទសទៀតសៅសេើដ្នែីសនរះ។ 
 
 សូមអានម៉ា ថាយ ៦៖២៥-៣៣។ សតើព្រះសយសូ៊វប្នសនយានងឹសយើងអវខីរ្ះសៅក្ុងខទាងំសនរះ? សតើ
សសចកតាសីនយាសោរះផ្្ស់បតាូរអវខីរ្ះែេ់ជីវតិរបស់សយើង?

 ព្រះសយសូ៊វពទងប់្នបសពងៀនថា «ជវីតិ មន តថម្ សេើស មហាូប អាហ្រ សហើយ រូប កាយ ក ៏មន តថម្ 
សេើស សសមៀ្ក បោំក ់សៅ សទៀត» (ម៉ា ថាយ ៦៖២៥, គខប)។ ្តិដមនសហើយ អាហ្រ និងសសមៀ្កបោំក ់
សុទ្ធដតសំខ្ន។់ ប៉ាុដនតា សយើងសត្ងដតយេ់ថា ទាងំសនរះ្ំុដមនជារបស់ដែេសំខ្នប់ំ្ តុក្ុងជវីតិស�ើយ។ 
ចុរះអវីសៅវញិ?  គលឺការជលួយ��ែេ់មនុស្សែថទ។ ព្រះគម្រីប្នសូមឲ្យសយើងយកចិតតាទុកោកច់ំសោរះមនុស្សដែេ
កំ្ ុងពតរួវការជំនលួយ។ កិចក្ារសនរះគលួរដតក្ាយជាកិចែ្សំ៏ខ្នប់ំ្ តុក្ុងជីវតិរបស់សយើង។ សោរះសយើងនងឹគិត
អំ្ ខី្លួនឯងកានដ់តតចិសៅៗ សហើយគិតអំ្ កីារជលួយ��ែេ់អក្ែថទកានដ់តខ្្ងំស�ើង។
 រសបៀបគិតដបបសនរះនងឹផ្្ស់បតាូរអារមណ៍្របស់សយើង ដែេមនចំសោរះអក្ែកឹោរំបស់សយើង។ 
ព្រះគម្រីពប្បឲ់្យពគីសាទា នទាងំឡាយសោរ្ នងិសធវើត្មរោឋា ភបិ្េរបស់ខ្លួន (សូមអានរ ៉ាូម ១៣៖១-៧)។ 
ប៉ាុដនតាក្ុងករណីខរ្ះ សយើងកព៏តរូវសធវើត្មែូចសល្កស្ពតរុស នងិសមែកឹោពំគីសាទា នមលួយចនំលួនសទៀតដែរដែេមន 
ពបសាសនថ៍ា៖ សយើង «ពតរូវ ដត សាតា ប ់បង្្គ ប ់របស់ ព្រះ ជា ជាង មនុស្ស» (កចិក្ារ ៥៖២៩)។ ព្រះសយសូ៊វមន 
បនទាូេថា សយើងគលួរដតសេើកតសមកើងព្រះ និងោពំទរោឋា ភបិ្េរបស់សយើង៖ «ចូរ ថាវ យ របស់ សសសារសៅ សសសារ  
សៅ ឯ របស់ ព្រះ ចូរ ថាវ យ សៅ ព្រះ វញិ» (ម៉ា ថាយ ២២៖២១)។
 សមែកឹោភំាគសពចើនប្នសពបើកម្ងំសែើម្ពីគបព់គង និងរកសាអណំាច។ ប៉ាុដនតាជលួនកាេសយើងកព៏តរូវ
ដតតត្ងំនងឹអំស្ើអាពកកដ់ែេ្លួកសគសធវើដែរ។ ឧទាហរណ៍ែូចជាករណីទាសភា្ជាសែើម។ អ្កពសីដអេ្ិន 
ជី ថវ ៉ាត ៍ កប៏្នកតព់ត្អំ្ ទីាសភា្សៅពបសទសអាសមរកិដែរ។ «ជលួនកាេចបាបថ់នពបសទសមលួយអាចនងឹខុស
ោ្្ីចបាបរ់បស់ព្រះ។ កាេណាសរឿងសនរះសកើតស�ើង សយើងសត្ងដតសោរ្ត្មចបាបរ់បស់ព្រះ សបើសទារះបជីា 
ពតរូវសគោកស់ទាសកតា។ី ចបាបរ់បស់ពបសទសអាសមរកិប្នដចងថា សយើងពតរូវពបគេ់ទាសករដែេរតស់ចញសៅ
សៅហ្វ យរបស់សគវញិ។ សយើង្ំុចាបំ្ចព់តរូវសធវើត្មចបាបស់នរះសទ។ សយើងសុខចតិតាទទលួេសទាស្កីាររេំង
ចបាបស់នរះវញិ។ ទាសករសនរះ្ំុដមនជាកមសិ្ទ្ធរិបស់អ្កណាមលួយស�ើយ។ មនដតព្រះសទសទើបជាម្ស់្តិ 
ពប្កែ។ ព្រះអង្គប្នបសងកើតោតម់ក។ សហតុសោរះ ោ្ននរណាម្កអ់ាចនយិយថា ោតជ់ាកមសិ្ទ្ធរិបស់ 
នរណាម្កប់្នស�ើយ»។ ែកពសង់្ ី Testimonies for the Church, volume 1, pages 201, 202។

 សយើងសត្ងដតសោរ្ត្មសមែកឹោរំបស់សយើង។ ែំណាេោ្សនរះដែរ សយើងកព៏តរូវដតជលួយ��ែេ់
មនុស្សដែេកំ្ ុងពតរូវសមែកឹោរំបស់សយើងសធវើប្បដែរ។ សតើសយើងសធវើែូចសមតាចសទើបែងឹថា ស្េណាសទើបជា
ស្េដែេពតឹមពតរូវពតរូវជលួយ��ែេ់មនុស្សដែេកំ្ុងរងទុក្ខេំប្កសោយសាររោឋា ភបិ្េរបស់សយើង?
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 ពគីសាទា នជាសពចើនចងដ់តជលួយ��មនុស្សទាងំឡាយឲ្យប្នកានដ់តសពចើនស�ើងៗ។ ្លួកពគីសាទា នទាងំ
សនរះដតងដតចិញឹ្មចិតតាគិតចងឲ់្យជីវតិរបស់មនុស្សទាងំឡាយមនភា្ពបសសើរស�ើង។ មនកត្តា ៤យ៉ា ង 
ដែេជលួយ��ជពមរុញទឹកចិតតាែេ់្លួកសគ៖
 ១) សសចកតាីពសឡាញ់។ សរឿងែំបូងដែេសយើងអាចសធវើគលឺពតរូវសដមតាងនូវសមនចិតតាអាណិត 
ពសឡាញ់ែេ់្លួកអ្កដែេកំ្ុងរងទុក្ខសវទោទាងំឡាយថា សយើងយេ់្ីការឈលឺចាបរ់បស់្លួកសគសហើយ។ 
ស្វថ្ងាសនរះ មនុស្សខ្រះប្នត្ូញដត្រអំ្ីការសនឿយណាយក្ុងការជលួយ��។ ោក្យស្ចនទ៍ាងំសនរះមននយ័ថា 
មនុស្សទាងំឡាយសា្គ េ់សហើយទុក្ខសសាក និងសរឿងអាពកកទ់ាងំឡាយដែេប្នសកើតស�ើងក្ុងជីវតិ។ ែូសច្រះ 
សហើយប្នជា្លួកសគមនអារម្ណ៍ថា សនឿយណាយដេងចងជ់លួយ��ែេ់មនុស្សដែេកំ្ុងពតរូវការជំនលួយ
តសៅសទៀត។ ព្រះសយសូ៊វទតស�ើញសសចកតាីអាពកក ់និងការឈលឺចាបទ់ាងំអស់ដែេសៅជុំវញិព្រះអង្គ។ ប៉ាុដនតា  
ព្រះអង្គសៅដតបនតាពសឡាញ់ែេ់្លួកសគ។ រឯីសយើងកព៏តរូវសធវើែូចោ្សនរះដែរ។ 
 ២) ការអបរ់។ំ វាជាការសំខ្នណ់ាស់សពមបស់យើងក្ុងការសរៀនសូពតអំ្ីមនុស្សដែេសយើង
ចងជ់លួយ��្លួកសគឲ្យប្នចបាស់ត្មដែេសយើងអាចសធវើសៅប្ន។ អ្កខ្រះ្យាយមប្នជលួយ��ែេ់មនុស្សែថទ
សទៀតសហើយ។ ប៉ាុដនតា្លួកសគ្ំុប្នចំណាយស្េសរៀនអំ្ីសសចកតាីពតរូវការ្ិតពប្កែរបស់មនុស្សដែេ្លួកសគ
ប្នជលួយ��សោរះស�ើយ។ សម៉ា្ រះសហើយ ្លួកពគីសាទា នប្នបងកបញ្ហា សពចើនស�ើងដ្មសទៀត។ សយើងគលួរដត សរៀនអំ្ី 
មនុស្សដែេសយើងចងជ់លួយ��ឲ្យប្នសពចើនត្មដែេអាចសធវើសៅប្នជាមុនសិន។ សយើងគលួរដតសរៀនអំ្ីជីវតិ 
របស់ ្ លួកសគ និងសសចកតាីពតរូវការរបស់្លួកសគ។ ែូសច្រះ សទើបសយើងអាចជលួយ��្លួកសគប្នកានដ់តពបសសើរស�ើង។ 
 ៣) សសចកតាីអធិោឋា ន។ កាេណាសយើងជលួបបញ្ហា អវីមលួយ សរឿងែំបូងដែេសយើងសធវើគលឺសោរះពសាយ 
វា។ ប៉ាុដនតា ព្រះគម្រីពប្បស់យើងថា សយើងគលួរចាបស់្តាើមសោយអធិោឋា នជាមុនសិន។ សសចកតាីអធិោឋា នរបស់សយើង
អាចផ្្ស់បតាូរជីវតិរបស់មនុស្សទេ័ពក និងមនុស្សដែេកំ្ុងរងទុក្ខសវទោទាងំសោរះប្ន។ សយើងកអ៏ាច
អធិោឋា នឲ្យសមែឹកោដំែេមនអំណាចសេើអ្កពក និងអ្កសវទោទាងំសោរះដែរ (សូមអានធីម៉ាូស្ទី១ ២៖១, 
២)។ សយើងពតរូវដតទូេសូមសៅព្រះសែើម្បីង្ហា ញពប្បស់យើងអំ្ីវធិីែព៏បសសើរបំ្ុតសែើម្ឲី្យសយើងអាចជលួយ��
ែេ់្លួកសមែឹកោទំាងំសនរះប្ន (សូមអានសុភាសិត ២៖៧, ៨)។
 ៤) ជសពមើស។ សយើងសត្ងដតមនការអតធ់្តស់្េដែេសយើងជលួយ��ែេ់អ្កែថទ។ សយើងសង្មឹ  
ថា អវីៗដែេសយើងសធវើសពមប់្ លួកសគនឹងជលួយ��្លួកសគឲ្យមនជសពមើសពតឹមពតរូវ។ ប៉ាុដនតាសរឿងសោរះមនិដមនសកើត
ស�ើងត្មការរ ំ្ ឹងទុករហូតសទ។ ជលួនកាេមនុស្សដែេសយើងជលួយ��ដបរសៅសសពមចចិតតាខុសវញិកថ៏ាប្ន។ 
សយើងពតរូវសោរ្ការសសពមចចិតតារបស់្លួកសគ។ ព្រះសយសូ៊វមនបនទាូេថា «អស់ ទាងំ ការ អវី ដែេ អ្ក រាេ់ ោ្ 
ចង ់ឲ្យ មនុស្ស សល្ក ពបព្ឹតតា នឹង ខ្លួន សោរះ ពតរូវ ឲ្យ អ្ក ពបព្ឹតតា នឹង សគ ែូសច្ារះ ដែរ» (ម៉ា ថាយ ៧៖១២)។ សយើង
សត្ងដតអនុញ្ញា តឲ្យក ល្ួនចបាបស់នរះែឹកោអំវីៗកស៏ោយដែេសយើងសធវើក្ុងការជលួយ��ែេ់មនុស្សែថទសទៀត។

 សូមអានយ៉ា កុប ១៖៥-៨។ ខទាងំសនរះនិយយអំ្ីសសចកតាីអធិោឋា ន។ សតើសសចកតាីអធិោឋា នមន
សារៈសំខ្នែូ់ចសមតាចខ្រះោក់្ ន័្ធនឹងទសងវើពគបយ់៉ា ងរបស់សយើងក្ុងោមជាអ្កពគីសាទា ន? សតើខគម្រីយ៉ា កុប 
២៖១៥, ១៦ និយយអំ្ីអវីខ្រះ ដែេសយើងអាចសធវើសែើម្ឲី្យព្រះស្្ើយតបត្មសសចកតាីអធិោឋា នរបស់អ្កែថទ
ស្្សងសទៀត? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ថ្ងាចន័ទា   ១៦ កញ្ញា
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ទឹកចិតតាសប្ុរស

 «ព្រះ ពទង ់ពសឡាញ់ ែេ់ អ្ក ណា ដែេ ថាវ យ សោយ អំណរ» (កូរនិ្ូសទី២ ៩៖៧)។ ទឹកចិតតា
សប្ុរសគលឺជាដ្្កែសំ៏ខ្នម់លួយថនជីវតិជាពគីសាទា នទាងំឡាយ។ ទឹកចិតតាសប្ុរសគលឺសំខ្នជ់ាងអំសណាយ
ជាេុយកាកស់ៅសទៀត។ សយើងកអ៏ាចមនអវីស្្សងសទៀតដែេសយើងអាចថាវ យសៅព្រះ្ងដែរ។ ព្រះគម្រីប្ន 
ដចងថា «អ្ក ណា មនចិតតា ទូល្យ សហើយ យក របស់ ខ្លួន ឲ្យ សគ ខ្ី ព្ម ទាងំ រក សីុ សោយ សទៀង ពតង ់អ្ក សោរះ 
ពបព្ឹតតា យ៉ា ង េ្ ពបថ្ សហើយ» (ទំនុកតសមកើង ១១២៖៥, គខប)។

 សតើខគម្រីខ្ងសពកាមសនរះពប្បស់យើងអវីខ្រះអំ្ីមូេសហតុដែេសយើងគលួរដតឲ្យសៅមនុស្សដែេកំ្ុង
ពតរួវការជំនលួយ?

សេវវីនិយ័ ២៥៖៣៥-៣៧ ------------------------------------------------------------------------------------

ទំនុកតសមកើង ១១៩៖៣៦ --------------------------------------------------------------------------------------

កូរនិ្ូសទី២ ៨៖១២-១៥ ------------------------------------------------------------------------------------

យ៉ាូហ្នទី១ ៣៖១៦-១៨ -------------------------------------------------------------------------------------

ធីម៉ាូស្ទី១ ៦៖១៧-១៨ ---------------------------------------------------------------------------------------

 សល្កប៉ាុេមនពបសាសនជ៍ាញឹកញាបអ់ំ្ីព្រះពទង ់ដែេស្វព្រះទយ័សពប្សពបទានែេ់ 
មនុស្សសល្កយ៉ា ងសពចើនថពកដេង។ ព្រះអង្គប្នពបទានព្រះបុពត្របស់ព្រះអង្គឲ្យមកសុគតសពមបអ់ំស ើ្
ប្បរបស់សយើង។ អំសណាយទានសនរះោមំកនូវកតាីសង្មឹែេ់សយើងក្ុងោមជាពគីសាទា ន។ សសចកតាីជំសនឿរបស់
សយើងសេើសសចកតាីសុគតរបស់ព្រះសយសូ៊វគលឺជាសហតុ្េដែេសយើងពតរូវដចករដំេកឲ្យែេ់មនុស្សែថទសទៀត៖ 
«ខ្ុ ំ សជឿ សសចក្ី សនរះ ជា យ៉ា ង ជាក ់ថា ព្រះ អង្គ ដែេ ពទង ់ប្ន ចាប ់ត្ងំ សធវើ ការ េ្ ក្ុង អ្ក រាេ់ ោ្ ពទង ់នឹង សធវើ 
ឲ្យ កាន ់ដត ស្ញ ខ្្ត ស�ើង ទាេ់ ដត ែេ់ ថ្ងា ថន ព្រះ សយសូ៊វ ពគីសទា» (ភេីី្ ១៖៦)។
 មានកិច្ការសពចើនណាស់ក្ុងជីវតិរបស់សយើងដែេោសំយើងឲ្យសធវើអវីៗសពមបដ់តខ្លួនឯង។ មនុស្ស
ភាគសពចើនស្វថ្ងាសនរះរស់សៅសពមបដ់ត «ខ្លួនឯង ខ្លួនឯង ខ្លួនឯង»។ ប៉ាុដនតា សសចកតាីជំសនឿរបស់សយើងនឹង
បណាតា េឲ្យសយើងរស់សៅសពមបម់នុស្សែថទសទៀតកានដ់តសពចើនស�ើង។ សសចកតាីជំសនឿរបស់សយើងជលួយ��សយើង
ឲ្យសមើេសៅមនុស្សសល្ក ែូចជាព្រះពទងទ់តសមើេសៅ្លួកសគដែរ។ ព្រះពទងទ់តស�ើញទាងំអំស ើ្េ្ និង 
អំស ើ្អាពកករ់បស់្លួកសគ។ ប៉ាុដនតាព្រះអង្គសៅដតពសឡាញ់្លួកសគ។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះចំសោរះអ្ក
ែថទបណាតា េឲ្យសយើងចងជ់លួយ��្លួកសគ សបើសទារះបីការជលួយ��សោរះេំប្កយ៉ា ងណាកតាី។  
 ការជលួយ��្តាេ់ពប្កែ់េ់មនុស្សទេ័ពករបស់សយើងគលឺជាការេ្សហើយ។ ប៉ាុដនតាការជលួយ��ជាេុយកាក់
សនរះ្ំុដមនមននយ័ថា សយើងមនិអាត្្និយមជានិច្សោរះសទ (ម៉ា កុស ១២៖៤១-៤៤)។ ទឹកចិតតាសប្ុរស 
្ិតពប្កែ គលឺសេើស្ីេុយកាកដ់ែេសយើងមនសោរះសៅសទៀត។ គលឺវាពតរូវសកើតសចញ្ីចិតតារបស់សយើង។ ទឹក
ចិតតាសប្ុរសជលួយ��ឲ្យមនការផ្្ស់បតាូរជីវតិរបស់សយើង្ីខ្ងក្ុង។ មនុស្សភាគសពចើន្ំុដមនសកើតមកមន
ចិតតាសទា្ធ ្ីកំសណើ តសទ។ សយើងពតរូវការសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះមកផ្្ស់បតាូរចិតតារបស់សយើងជាមុន។
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អ្ក្្សរះ្សាសគ

 សូមអានខគម្រីម៉ា ថាយ ៥៖៩។ សតើព្រះសយសូ៊វមនបនទាូេពប្បឲ់្យសយើងសធវើអវីខ្រះសៅក្ុងខសនរះ? 
ស្វថ្ងាសនរះ សតើសយើងអាចរស់សៅត្មសសចកតាី្ិតសនរះប្នយ៉ា ងែូចសមតាចដែរ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 សសង្្គ ម និងជសម្រះទាស់ដទងោ្ោមំកនូវទុក្ខសវទោសពចើនណាស់។ សសង្្គ មប្នបំ្្ិចបំផ្្ញ
ជីវតិមនុស្សជាសពចើន។ សសង្្គ មកប៏្នបណាតា េឲ្យខ្តបងេុ់យកាកជ់ាសពចើនដែរ។ ពបសិនសបើសយើងយក
េុយកាកទ់ាងំសោរះសៅជលួយ��ែេ់មនុស្សដែេកំ្ុងខវរះខ្តវញិយ៉ា ងែូចសមតាចដែរ! ប៉ាុដនតា សមែឹកោរំបស់
សយើងប្នចំណាយវាសៅសេើសោវ វុធសៅវញិ។ សសង្្គ មទាងំសនរះសកើតស�ើងរវាងពបសទសមលួយនិងពបសទស
មលួយ ឬកជ៏ាសសង្្គ មថ្ទាក្ុង។ ប៉ាុដនតា កម៏ន «សសង្្គ មជាសពចើន» ដែេកំ្ុងសកើតស�ើងសៅក្ុងពគរួសារ និង 
សហគមនទ៍ាងំឡាយ្ងដែរ។ សហតុសោរះសហើយប្នជាសយើងដែេជាពគីសាទា ន មនិពតរូវសធវើពតឹមដតពតឹមពតរូវ
សោរះស�ើយ។ សយើងពតរូវដតនឹកចាំ្ ីកិច្ការ្្សរះ្សាឲ្យមនសសចកតាីសុខសនតាិភា្្ងដែរ។ 
 ែំណឹងេ្អំ្ីព្រះសយសូ៊វគលឺជាសារសតាីអំ្ីសនតាិភា្។ ែំណឹងេ្គលឺជាសកម្ភា្របស់ព្រះសយសូ៊វ
ោឲំ្យព្រះ និងមនុស្សសល្កប្នជាសមពតីនឹងោ្ស�ើងវញិ (កូរនិ្ូសទី២ ៥៖១៨-២១។ ព្រះសយសូ៊វសធវើ
ឲ្យមនុស្សសល្កប្នពតរូវរ ៉ាូវោ្នឹងព្រះស�ើងវញិ។ សយើងកអ៏ាចសធវើការជាមលួយនឹងព្រះសយសូ៊វសែើម្ជីលួយ�� 
មនុស្សែថទសទៀតរលួមោ្មកដតមលួយនឹងព្រះដែរ។ 

 សតើសយើងរស់សៅត្មសសចកតាី្ិតក្ុងខគម្រីសអសាយ ៥២៖៧ សោយរសបៀបណា?

 ្ិតដមនសហើយ ែំណឹងេ្្តាេ់ឲ្យសយើងនូវសសចកតាីសុខសានតា។ សសចកតាីសុខសានតាសោរះបណាតា េ
ឲ្យសយើងចងោ់យំកសុខសនតាិភា្ឲ្យែេ់ដ្នែីសនរះ។ «ចិតតាដែេមនសសចកតាីសុខសានតាជាមលួយព្រះគលឺសោយ
សារដតសសចកតាីសុខសានតាមក្ីឋានសលួគ។៌ មនុស្សណាដែេមនសសចកតាីសុខសានតាជាមលួយព្រះរដមងចង់
ដចករដំេកព្រះ្រសនរះែេ់មនុស្សពគបទ់ីកដន្ង។  សោរះវញិ្ញា ណថនសសចកតាីសុខសានតាកន៏ឹងសណឋាិ តសៅក្ុង
ែលួងចិតតាទាងំឡាយដែេកំ្ុងហតស់នឿយសោយសារដតបញ្ហា ទាងំអស់ដែេកំ្ុងសកើតស�ើងក្ុងជីវតិសនរះ»។ 
ែកពសង់្ ី Ellen G. White, Thoughts From the Mount of Blessings, page 28, adapted ។
 ព្រះសយសូ៊វមនបនទាូេសៅក្ុងសសចកតាីអធិបបាយសៅសេើភ្ថំា «អស់ អ្ក ដែេ ្ ្សរះ ្ សា សគ ែ្តិ 
អ្ក ទាងំ សោរះ នឹង ប្ន សៅ ជា កូន របស់ ព្រះ» (ម៉ា ថាយ ៥៖៩)។ សតើបនទាូេរបស់ព្រះសយសូ៊វអំ្ីសសចកតាីសុខ
សានតាមនអត្ថនយ័្ិតពប្កែយ៉ា ងែូចសមតាចដែរ? សែើម្បី្នចសម្ើយ សូមសយើងចាបស់្តាើមពកស�កសមើេខ
គម្រីម៉ា ថាយ ៥៖២១-២៦។ ព្រះសយសូ៊វប្នបញ្ជា សយើងកំុឲ្យសម្បម់នុស្ស។ ព្រះអង្គកម៏នបនទាូេថា
សយើង្ំុគលួរខឹងដែរ។ សយើងគលួរដតសចរះអភយ័សទាស។ សយើងកព៏តរូវដតពសឡាញ់ខ្្ងំសពតរូវរបស់សយើងដែរ។ 
សយើងគលួរដតអធិោឋា នសពមបម់នុស្សទាងំឡាយដែេសធវើប្បសយើង (សូមអានម៉ា ថាយ ៥៖៤៣-៤៨)។ 
សយើងគលួរដតសធវើអវីៗពគបយ់៉ា ងដែេសយើងអាចសែើម្ជីលួយ��ែេ់្លួកសគ។ សោរះសហើយជាអត្ថនយ័ថនការ្្សរះ្សា
ោ្ជាមលួយនឹងអ្កែថទសទៀត។ 

 សតើ្លួកជំនំុមូេោឋា នរបស់សល្កអ្កអាចសធវើអវីប្នខ្រះសែើម្ោីមំកនូវសសចកតាីសុខសានតាក្ុង 
សហគមនរ៍បស់សល្កអ្ក?
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អវយវៈ (ថែសជើង) របស់ព្រះសយសូ៊វ
 
 ហ្លួងសា�ូម៉ាូនប្នកតព់ត្ថា «មន ស្េ ដែេ គលួរ សៅ សសងាៀម សហើយ ស្េ សពមប ់និយយ» 
(សាសាតា  ៣៖៧)។ បនទាូេរបស់សសតាចសា�ូម៉ាូន្ិតជាពតឹមពតរូវណាស់។ សពមបស់យើងវញិ ្ិប្កនឹងែឹង
ថាស្េណាជាស្េដែេពតឹមពតរូវពតរូវសធវើអវីដែេពតរូវណាស់។  សតើវាអាចសទ ជលួនកាេក្ុងោមសយើងជា 
្លួក  ជំនំុ ែេ់ស្េពតរូវជលួយ��ែេ់មនុស្សដែេកំ្ុងពតរូវការជំនលួយ សយើងដបរជា្ំុប្នជលួយ��សៅវញិសោរះ?
 មនពគីសាទា នជាសពចើនប្នសេើកស�ើងអំ្ីអវយវៈ ឬថែសជើងរបស់ព្រះសយសូ៊វ។ សរឿងសោរះមននយ័ 
ថា សយើងសត្ងដតសាតា បត់្មបទបញ្ជា របស់ព្រះសយសូ៊វដែេបង្្គ បឲ់្យជលួយ��ែេ់មនុស្សទាងំឡាយ។ ប៉ាុដនតា 
ព្រះពទងប់្នសូមឲ្យសយើងការោរមនុស្សទាងំឡាយ។ សយើងពតរូវដត្ុរះោរសែើម្មីនុស្សដែេព្រះពទងច់ង់
ជលួយ��ការោរ (ទំនុកតសមកើង ១៤៦៖៦-១០)។

 សូមអានខគម្រីសអសាយ ៥៨៖១-១០។ សតើមនសារអវីសៅក្ុងខទាងំសនរះ? សតើសារសនរះនិយយ
អវីខ្រះពប្បស់យើងស្វថ្ងាសនរះ? សតើមនអវីខ្រះដពបពបរួេខុសោ្រវាងស្េដែេសល្កសអសាយប្នសរសសរ
សារសនរះ និងស្េស្វថ្ងាសនរះ?

 សល្កសអសាយគលឺជាសហ្រាម្ក។់ សហ្រាគលឺជាអ្កោសំារ្ិសសសរបស់ព្រះ។ ជាញឹកញាប ់ព្រះ
ពទងប់្នចាតស់ហ្រារបស់ព្រះអង្គឲ្យសៅោស់សតឿនពប្បរ់ាសសតារបស់ព្រះអង្គឲ្យដកដពបជីវតិឲ្យប្នពតឹមពតរូវ
ស�ើងវញិ។ មនុស្សជាសពចើនោក់្ ុំចងឮ់សារទាងំសនរះសទ។ ប៉ាុដនតា្លួកសហ្រាយេ់ថា ព្រះពទងច់ងឲ់្យរាសសតា
របស់ព្រះអង្គរស់សៅសោយយុតតាិធម។៌ សហតុសោរះសហើយប្នជា្លួកសហ្រាជលួយ��ែេ់មនុស្សទេ័ពក។ ្លួក
សគប្ន្យាយមជលួយ��ជីវតិរបស់មនុស្សទេ័ពកទាងំសោរះឲ្យពបសសើរស�ើង។ កិច្ការរបស់្លួកសហ្រាក្ុងការ
ជលួយ��ែេ់មនុស្សទាងំឡាយអាចសធវើឲ្យ្លួកសល្កពបឈមនឹងសពោរះថ្ាកជ់ាញឹកញាបដ់ែរ (ស្ពតរុសទី១ ៣៖ 
១៧)។ ្លួកសមែឹកោមំនិសបបាយចិតតានឹង្លួកសហ្រាស�ើយ។ ្លួកសមែឹកោែំម៏នអំណាចទាងំសនរះ្ំុចង់
ផ្្ស់បតាូរសទ។
 ក្ុងោមជាអ្កសសសវនសែយអ៍ាតស់វនទីសទា សយើងមនសមសរៀនេ្ៗជាសពចើនសពមប់្ តាេ់ជូនែេ់
មនុស្សទាងំឡាយ។ ព្រះពទងប់្នពបទាន្រជាសពចើនែេ់សយើង។ ព្រះអង្គប្នពបទានែំណឹងេ្ែេ់សយើង។ 
ព្រះអង្គប្នសូមឲ្យសយើងបង្ហា ញព្រះសយសូ៊វសៅែេ់ជីវតិទាងំឡាយ។  អំសណាយទានរបស់ព្រះចំសោរះ
សយើងអាចជលួយ��សោរះពសាយបញ្ហា ខ្រះសៅសេើដ្នែីសនរះ។ បញ្ហា មលួយក្ុងចំសណាមបញ្ហា ទាងំឡាយសោរះគលឺការ
ជលួយ��ែេ់អ្កពក។
 «ក្ុងោមជាអ្កសសសវនសែយអ៍ាតស់វនទីសទា សយើងសជឿថា ព្រះពទងប់្នសូមឲ្យសយើងជលួយ��ែេ់ 
មនុស្សទេ័ពក។ ការជលួយ��ែេ់អ្កពករបស់សយើងគលឺជាដ្្កែសំ៏ខ្នថ់នកិច្ការរបស់សយើងក្ុងោមជាពគីសាទា ន។  
ព្រះគម្រីប្នបង្ហា ញយ៉ា ងចបាស់ថា ព្រះពទងយ់កព្រះទយ័ទុកោកនឹ់ងអ្កពកខ្្ងំណាស់។ ព្រះអង្គរ ំ្ ឹង
ចងឲ់្យ្លួកអ្កសែើរត្មព្រះអង្គយកចិតតាទុកោកនឹ់ងមនុស្សដែេកំ្ុងពតរូវការជំនលួយដែរ។ មនុស្សទាងំអស់
សុទ្ធដតមនភា្ែូចជាព្រះអង្គ។ ព្រះអង្គប្នពបទាន្ររបស់ព្រះអង្គែេ់មនុស្សពគបោ្់ (េូកា ៦៖២០)។ 
សយើងសែើរត្មគំរូ និងសសចកតាីបសពងៀនរបស់ព្រះសយសូ៊វ ស្េដែេសយើងជលួយ��ែេ់អ្កពក (ម៉ា ថាយ ២៥៖ 
៣៥, ៣៦)។ អ្កសសសវនសែយអ៍ាតស់វនទីសទា ពតរូវ «សបើក មត ់និយយ ជំនលួស មនុស្ស គ (សយើងពតរូវការោរ 
្លួកសគសៅចំសោរះមុខចបាប»់ (សុភាសិត ៣១៖៨)។ ែកពសង់្ ី Seventh-day Adventist Official 
Statement on Global Poverty, June 24, 2010 ។
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ការសិកសាបដន្ថម៖ Ellen G. White, “A Higher Experience,“ pages 503-516, in The Ministry 
of Healing; “Duty to the Unfortunate” and “Man’s Duty to His Fellow Men,” pages 511- 
526, in Testimonies for the Church, volume 3; “Doing for Christ,”pages 24-37, in Testimo-
nies for the Church, volume 2.

 «សយើងសត្ងដតសដមតាងសសចកតាីសមត្តា ែេ់មនុស្សដែេពតរូវការជំនលួយ្ីសយើង។ កិច្ការថនសសចកតាី
សមត្តា ទាងំសនរះបង្ហា ញឲ្យស�ើញនូវសសចកតាី្ិតែម៏នអានុភា្។ សោរះគលឺជាសសចកតាី្ិតសតាីអំ្ីព្រះសយសូ៊វសោរះ 
ឯង។ ្ំុមនសសចកតាី្ិតឯណាសទៀតដែេពតរូវប្នបង្ហា ញសៅសា្ថ នសលួគ ៌និងដ្នែីដែេមនអានុភា្ជាង 
សនរះស�ើយ។ វាគលឺជាដ្្កមលួយថនក ល្ួនចបាបម់ស។ ព្រះពទងប់្នសូមឲ្យសយើងពបព្ឹតតាចំសោរះមនុស្សែថទ
សទៀតនូវអវីដែេសយើងចងឲ់្យ្លួកសគពបព្ឹតតាចំសោរះសយើងដែរ។ ពគីសាទា នជាសពចើនសត្ងដតបង្ហា ញសសចកតាី្ិត
សនរះក្ុងជីវតិរបស់ខ្លួន។ កាេណា្លួកសគសធវើការសនរះ ព្រះពទងនឹ់ងពបទានអំណាចែេ់្លួកជំនំុឲ្យអាចនឹង
អធិបបាយែំណឹងេ្ប្ន។ អំណាចសោរះគលឺែូចោ្នឹងអំណាចដែេព្រះអង្គប្នពបទានែេ់្លួកជំនំុក្ុង
ជំោនគ់ម្រីសញ្ញា ្្ីដែរ»។ ែកពសង់្ ី Thoughts From the Mount of Blessings, page 137, 
adapted ។
 «សយើងសត្ងដតពសឡាញ់ព្រះឲ្យសេើស្ីអវីៗទាងំអស់ដែេសយើងពសឡាញ់។ សយើងកព៏តរូវដត  
ពសឡាញ់ែេ់ោ្សៅវញិសៅមកសោយសស្ារះអស់្ីចិតតាដែរ។ សសចកតាីពសឡាញ់សនរះគលឺមក្ីព្រះវរបិត្សលួគ។៌ 
វាគលឺជាអំសណាយទានែវ៏សិសសបំ្ុតដែេព្រះអង្គអាចពបទានែេ់សយើង។ សសចកតាីពសឡាញ់សនរះគលឺធំសធង
ជាងអារម្ណ៍សៅសទៀត។ វាគលឺជាអំណាចរបស់ព្រះផ្ទា េ់ដតមតាង។ វាគលឺជាចបាបរ់បស់ព្រះអង្គ។ ចិតតាដែេ
មនិទានព់តរូវប្នសសសង្្គ រះមនិអាចមនសសចកតាីពសឡាញ់ដបបសនរះប្នស�ើយ។ សសចកតាីពសឡាញ់សនរះប្ន
មកដត្ីែលួងចិតតារបស់ព្រះសយសូ៊វប៉ាុសណាណ រះ... សយើងសត្ងដតទទលួេយកសសចកតាីពសឡាញ់សនរះយកមកោក់
ក្ុងជសពរៅែលួងចិតតារបស់សយើង។ សោរះសទើបជីវតិរបស់សយើងមនរសដ្្មពតជាក។់ សយើងនឹងមនអំណាច
ក្ុងការផ្្ស់បតាូរជីវតិរបស់អ្កែថទសទៀតដែេសៅជំុវញិសយើង»។ ែកពសង់្ ី Ellen G. White, The Acts 
of the Apostles, page 551 ។

សំណលួ រ្ិភាកសា៖ 
១) ត្មការសរៀនសូពតក្ុងសប្តា ហ៍សនរះ សយើងស�ើញថា ែំណឹងេ្អំ្ីព្រះសយសូ៊វសៅដតបនតាសធវើជាគំរូមលួយ
សពមប់្ លួកពគីសាទា នទាងំឡាយ។ ែំណឹងេ្សនរះបសពងៀនសយើងអំ្ីរសបៀបរស់សៅ និងជលួយ��អ្កែថទសទៀត។ 
សតើែំណឹងេ្ប្នជលួយ��ឲ្យសល្កអ្កយេ់ែឹងយ៉ា ងចបាស់សោយរសបៀបែូចសមតាចអំ្ីការដែេព្រះពទងស់ដមតាង
សសចកតាី ពសឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំសោរះសយើងសោរះ?  សតើែំណឹងេ្ប្នជលួយ��សល្កអ្កឲ្យមនការែឹងគុណ
ចំសោរះអវីៗពគបយ់៉ា ងដែេព្រះពទងប់្នសធវើសពមបស់យើងសោយរសបៀបណា?

២) ជលួនកាេស្េដែេសយើងសធវើការ្្សរះ្សា និងជលួយ��ែេ់មនុស្សទេ័ពក ទាមទារឲ្យសយើង្ុរះោរនឹង 
ឧបសគ្គទាងំឡាយសែើម្ោីមំកនូវយុតតាិធមស៌�ើងវញិ។ សតើស្េណាដែេសយើងមនិពតរូវសធវើវាជាសាធារណៈ? 
សតើស្េណាដែេសយើងពតរូវសធវើវាជាសាធារណៈ? សតើមនអវីខុសោ្ខ្រះដែរ?
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អណំានព្រះគម្រីសំរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ កូរនិ្ូសទី២ ២៖១៦, វវិរណៈ ១២៖១៧, ស្ព្រុសទី១ 
២៖១២, សអសេសូរ ២៖១៩, សហសព្ើរ ១០៖២៣-២៥។

ខចងចា៖ំ « ព្រូវ ឲ្យ ស�ើង រាល់ គ្នា  កាន ់ខ្ជា ប ់តាម សសចក្ី បន្ទា ល់ របស់ សសចក្ី សង្ឃឹម សន្រះ ឥ្ រសវ ើ រវា� 
ដ្ិ្  ព្រះ ដដល ប្ន សនយា សន្រះ ពទង ់ស ម្ រះ ព្ង»់ (សហសព្ើរ ១០៖២៣)។

 ព្រះស�សូ៊វពទងប់្នពបទានកចិ្ចការឲ្យស�ើងស្វើ មុនស្លដដលព្រះអង្គយាងមកវញិ។ សហ្ុសន្រះ 
វាជាការសំខ្នណ់ាស់សពរាបស់�ើងកនាុងការស្វើការជាម�ួនឃឹងមនុស្សដថទសទៀ្កនាុង្កួជនំុំ។ សោ�្រការ
សហការគ្នា ស្វើឲ្យកចិ្ចការរបស់ស�ើងសសពមចប្នកានដ់្ងា�ពសរួលស�ើង។ ស�ើងប្នសរៀនរចួមកសហើ�
អំ្ បីញ្ហា ដដលស�ើងព្រូវសោរះព្�កាលណាស�ើងជ�ួ��ដល់មនុស្សទល័ពក នងិខវរះខ្្។ ប៉ុដនតា កាលណា
ស�ើងស្វើការជាម�ួអនាកសជឿព្រះដូចគ្នា  ស�ើងអាចស្វើឲ្យកចិ្ចការរបស់ស�ើងកានដ់្ពបសសើរស�ើង។ ដូសចនារះ ស�ើង
នឃឹងកាលា �ជាព្រះ្រកានដ់្្ំស�ើងសដើម្ជី�ួ��ដល់មនុស្សដដលសៅជំុវញិស�ើង។ 
 ស�ើងសតាងដ្ពបរុងពប�័្ នា។ កាលណាស�ើងជបួជំុគ្នា ជា្កួជំនំុ ជនួកាលស�ើងងា�នឃឹងសេលាច្ី
មលូសហ្ុដដលព្រះពទងប់សងកើ្ ្ួកជនំុំស�ើងមក។ សហ្ុផលដដលព្រះពទងប់សងកើ្ ្ួកជំនំុស�ើង្សីពររះព្រះអង្គ
ចងឲ់្យ្កួជនំុំបសពមើមនុស្សសល្កកនាុងសហគមនរ៍បស់ស�ើង។ កនាុងន្មជា្កួជនំុំ ស�ើងសតាងដ្�កចិ្តាទុក
ោកចំ់សររះមនុស្សដដលកំ្ ុងរងទុក្ខសវទន្ដដលសៅជំុវញិស�ើង។ ស�ើងសតាងដ្ស្វើនូវអវីដដលព្រះស�សូ៊វប្ន
សូមឲ្យស�ើងស្វើ។ ស�ើងសតាងដ្ដចកចា�ដណំឃឹ ងល្អអំ្ ពី្រះអង្គដល់មនុស្សដថទសទៀ្។ 
កនាុងស្លដណំាលគ្នា សនរះ ស�ើងកព៏្រូវដ្ជ�ួ��ដល់មនុស្សដដលសពសកឃ្លា ន ដ្លសតាល នងិពកីពកផងដដរ។
 ្កួជនំុំសសសវនសដ�អ៍ា្ស់វនទីសទាទាងំឡា�គជឺារូបកា�របស់ព្រះស�សូ៊វ (កូរនិ្ូសទី១ ១២៖ 
១២-២០)។ សហ្ុសន្រះ ស�ើងគួរស វ្ើកចិ្ចការដូចជាព្រះអង្គប្នស វ្ើ។ ស�ើងសតាងដ្ស្វើជាថដ ជាសជើង និងជា
ចិ្ តារបស់ព្រះស�សូ៊វសៅសលើដផនដសី្វថ ង្ាសនរះ។

សមសរៀនទី ១៣   ២១-២៧ កញ្ញា
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កលាិនពកអូបថនជីវ ិ្

 ស�ើងប្នអានអំ្ ី្ កួពគី ទ្ា នដំបងូៗសៅកនាុងកណ្ឌ គម្រីកិច្ចការ។ ្ កួសគប្នចាបស់ផតាើមសហគមន៍ 
្មមី�ួ។ សហគមនស៍នរះរានលក្ខណៈខុសដបលាក្សីហគមនដ៍ថទសទៀ្សៅសលើដផនដសីនរះ។ សហគមនព៍គី ទ្ា ន
ប្ន�កចិ្តាទុកោកដ់្រកសាដល់សរាជកិដដលរងការខវរះខ្្សៅកនាុង្កួជនំុំរបស់្កួសគ។ ្កួពគី ទ្ា ន
ទាងំឡា�កប៏្នជ�ួ��ដល់មនុស្សដដល្ុដំមនជាសរាជកិថន្ួកជំនំុរបស់សគដដរ។ ្កួពគី ទ្ា នទាងំឡា�
ប្នអស ជ្ា ើញមនុស្សទាងំឡា�ដដល្ួកសគប្នជ�ួ��ឲ្យចូលរមួកនាុង្កួជនំុំរបស់្កួសគ។ 
 សល្កប៉លុប្នសពបើរូបស័្ទាជាសពចើនសដើម្បីងាហា ញពប្បស់�ើងអំ្ រីសបៀបដដល្កួអនាកសជឿគម្រីសញ្ញា
្មបី្នស្វើឲ្យសហគមនរ៍បស់្កួសគកានដ់្ពបសសើរស�ើង។ សល្កប៉លុរានពប្សនថ៍ា ្កួអនាកសជឿគម្រី 
សញ្ញា ្មគីជឺា «� ញ្ា បូជាដរ៏ស់ នងិបរសុិទ្ធ» (រ ៉ូម ១២៖១)។ ្កួអនាកសជឿទាងំសនរះគជឺា� ញ្ាបជូាដដលប្ន
ថាវ �សៅព្រះជារា្ច ស់។ សល្កប៉លុករ៏ានពប្សនផ៍ងដដរថា រាសសតារបស់ព្រះគឺជារូបកា�របស់ព្រះស�សូ៊វ 
(កូរនិ្ូសទី១ ១២៖១២-២០)។ រាសសតារបស់ព្រះគជឺាអនាកន្ំ្ ររបស់ព្រះអង្គ (កូរនិ្ូសទី២ ៥៖១៨-២០)។ 
្កួសគសពបៀបដូចជាទឃឹកអបដ់ដលរានកលានិពកអូប (កូរនិ្ូសទី២ ២៖១៤-១៦)។  រូបស័ ទ្ាទាងំសនរះបងាហា ញពប្ប់
ស�ើងថា ្កួពគី ទ្ា នទាងំឡា�គជឺាឧទាហរណ៍អំ្ នីគររបស់ព្រះ។ 

 ចូរគិ្អំ្ រីូបស័្ទាទាងំឡា�របស់សល្កប៉លុដដល្ណំាងឲ្យពគី ទ្ា ន។ ស ើ្សល្កអនាកចូលចិ្តា 
រូបស័្ទាណាម�ួ? សហ្ុអវ?ី ស ើ្រូបស័្ទាណាម�ួដដលបងាហា ញពប្បអ់ំ្ រីូបភា្របស់ព្រះប្នល្អជាងសគបផុំ្ 
ដដលសល្កអនាកពប្ថានា ចងប់ងាហា ញពប្បដ់ល់សហគមនរ៍បស់សល្កអនាក?

 ស ើ្សល្កអនាកស�ើញសទថា រូបស័្ទាទាងំឡា�របស់សល្កប៉លុនមី�ួៗបងាហា ញពប្បស់�ើង្រី 
ចណុំច។ រូបស័្ទានមី�ួៗបងាហា ញពប្បស់�ើងថា រាសសតារបស់ព្រះគឺជាអនាកណា នងិអវីដដល្កួសគព្រូវស្វើថាវ �
ព្រះ។ សូមនឃឹកចាថំា ស�ើងមនិអាចស្វើអវីម�ួសដើម្ដូីរ�កសសចកតាីអាណិ្អាសូររបស់ព្រះប្នស�ើ�។ ព្រះ
ពទងស់សសងា្គ រះស�ើងសោ�្រដ្ស�ើងរានសសចកតាជីសំនឿសលើសសចកតាសុីគ្របស់ព្រះស�សូ៊វសពរាបអ់ំស្ើប្ប
របស់ស�ើង។ ស�ើងបសពមើព្រះសោ�្រដ្ព្រះអង្គសសសងា្គ រះស�ើង។
 រូបស័្ទារបស់សល្កប៉លុបងាហា ញពប្បស់�ើងថា នគរព្រះគឺសពបៀបដូចជារបស់ទាងំអស់សន្រះសហើ�។ 
នគរព្រះគជឺានគរថនសសចកតាីពសឡាញ់ នងិព្រះគុណ។ ព្រះគុណគឺជាសសចកតាីសមតាតា  សសចកតាីអ្ឱ់នសទាស 
នងិអំណាចឈនារះសលើអំស្ើប្បរបស់ព្រះសពរាបស់�ើង។ ស ើ្នឃឹងរានអវីសកើ្ ស�ើងកាលណាស�ើងបងាហា ញ 
ព្រះគុណរបស់ព្រះដល់មនុស្សដថទសទៀ្? ស�ើងបងាហា ញថា ឥ�ូវសនរះស�ើងគជឺាដផនាកម�ួថននគររបស់ព្រះ។ 
ស�ើងកប៏ងាហា ញដល់មនុស្សទាងំឡា�ផងដដរអំ្ គីំរូម�ួថននគរឋានសួគ។៌ គំរូរបស់ស�ើងជួ���មនុស្សទាងំ
ឡា�ឲ្យស�ើញថា ព្រះពទងន់ឃឹងបផំ្លា ញសសចកតាីអាពកកស់ៅទបី ្្ច ប។់ កនាុងន្មជាអនាកន្ំ្ ររបស់ព្រះស�សូ៊វ 
ស�ើងអាចរស់សៅតាមសសចកតាី្ ិ្  សោ�រានសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះសៅកនាុង្កួជំនំុរបស់ស�ើងផ្ទា ល់។ 
ស�ើងអាចបងាហា ញពប្បថ់ា ព្រះពទង�ុ់្តាិ្ ម។៌ ស�ើងអាចបងាហា ញសសចកតាី្ ិ្ សនរះដល់មនុស្សទាងំឡា�ដដ
លស�ើងបសពមើសៅកនាុងជវី ិ្ សនរះប្ន។

 សូមអានកូរនិ្ូសទី២ ២៖១៦។ ស ើ្កលានិទាងំ្រីសៅកនាុងខសនរះខុសគ្នា ព្ងណ់ាខលារះ? ស ើ្ស�ើងអាច  
ដឃឹងថា ជាកលានិណាម�ួសោ�រសបៀបណា?
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រាសសតា្ិសសសរបស់ព្រះន្ពគ្ចុងសពកា�
  
 ្ួកជំនំុ្ិសសសរបស់ព្រះន្ពគ្ចុងសពកា�រានស ម្ រះថា រាសសតាសំណល់។ រាសសតាសំណល់គឺជា
រូបស័្ទា្ំណាងឲ្យសំណល់ពកណា្ម់�ួចំដណកដដលសល់្ីដុំពកណា្់្ ំ។ ខគម្រីវវិរណៈ ១២៖១៧ 
បងាហា ញពប្បស់�ើងថា រាសសតាសំណល់របស់ព្រះជាអនាកណា៖ ្ួកសគ «ជា ្ ួក អនាក ដដល កាន ់តាម ប ញ្ា្តា ិព្រះ 
សហើ� រាន សសចក្ី បន្ទា ល់ ្ ី ព្រះ ស�សូ៊វ» (វវិរណៈ ១២៖១៧)។ សរឿងព្រះគម្រីជាសពចើនបងាហា ញពប្បស់�ើង
អំ្ីសកមមភា្របស់រាសសតាសំណល់របស់ព្រះ។ សរឿងទាងំសនរះកប៏ងាហា ញពប្បស់�ើងផងដដរអំ្ីរសបៀបដដល
រាសសតាសំណល់របស់ព្រះបសពមើដល់មនុស្សដថទសទៀ្។

 ម៉ូសសគឺជាគំរូដរ៏ានអំណាចមយា៉ង។ សល្កប្នបងាហា ញពប្បស់�ើងអំ្ីរសបៀបដដលរាសសតាសំណល់
ចុងសពកា�គួរពបព ឃ្ឹ្តា។ សូមអានអំ្ីសល្កម៉ូសសសៅកនាុងខគម្រីនិក្ខមនំ ៣២៖១-១៤។ ស ើ្សល្កម៉ូសស
រានលក្ខណៈដូចគ្នា នឃឹងរាសសតាសំណល់របស់ព្រះសៅកនាុងវវិរណៈ ១២៖១៧ យ៉ាងដូចសមតាចខលារះ?

 ព្រះពទងខ់ឃឹងសមបានឃឹង្សនអ៍ុីព្ដអលយ៉ាងខ្លា ងំ។ ព្រះអង្គចងប់ំផ្លា ញ្ួកសគសចាល។ 
បន្ទា បម់កព្រះអង្គចងព់បទាននូវអវីៗពគបយ៉់ាងដដលព្រះអង្គសនយានឃឹងសល្កអព័ប្ហាឲំ្យដល់សល្កម៉ូសស 
និងពករុមពគរួ្ររបស់សល្កវញិ។ ព្រះពទងប់្នសនយាថា នឃឹងស្វើឲ្យ្ូជ្ង្សរបស់សល្កអព័ប្ហាជំារាសសតា
ដរ៏ានអំណាចយ៉ាងខ្លា ងំកាលា  (និក្ខមនំ ៣២៖១០)។
 ប៉ុដនតា សល្កម៉ូសសប្នបដិសស្។  សល្កម៉ូសសប្នទូលពប្បព់្រះជារា្ច ស់សូមកំុឲ្យបំផ្លា ញរាសសតា
របស់ព្រះអង្គ។ ពបសិនសបើព្រះអង្គស្វើយ៉ាងដូសចានា រះ សន្រះមនុស្សទាងំឡា�ដដល្ំុ ្្គ ល់ព្រះនឃឹងសមើលមក
ព្រះអង្គថាជាព្រះអាពកក ់(និក្ខមនំ ៣២៖១១-១៣)។ ប៉ុដនតា សល្កម៉ូសស្ំុឈប់្ ណ៌ន្ព្ឃឹមប៉ុណ្ឃឹ ងសទ។ 
ពបសិនសបើបនតាអាន្មកសទៀ្ សល្កអនាកនឃឹងស�ើញថា សល្កម៉ូសសប្នដឃឹកន្រំាសសតារបស់ព្រះអង្គសចញ្ី
ពសរុកសអសីុ្ទា។ កិច្ចការរបស់សល្កម៉ូសសគឺ្ំុដមនងា�ពសរួលសទ។ មនិ�ូរប៉ុន្ម នសពកា�ស្លដដលសល្ក
ម៉ូសសប្នន្រំាសសតារបស់ព្រះឲ្យរានសសរភីា្ ស ើ្រានអវីសកើ្ស�ើងខលារះ? ្ួកសគប្នចាបស់ផតាើមរអ៊ូរទា។ំ ប៉ុដនតា
ស ើ្សល្កម៉ូសសប្នស្វើអវីខលារះ? ស ើ្សល្កប្នរអ៊ូរទាោំក់្ ួកសគសទ? អ្ស់ទ។ ស ើ្សល្កប្នទូលពប្បស់ៅ 
ព្រះជារា្ច ស់ឲ្យបំផ្លា ញរាសសតារបស់ព្រះឬ? អ្ស់ទ។ សល្កម៉ូសសរានពប្សនថ៍ា «ដ្ ឥ�ូវ សនរះ សូម 
ពទង ់អ្ ់សទាស ចំសររះ អំស ើ្ ប្ប របស់ សគ ផង ្ំុ សន្រះ ស្្ សូម លុប ស ម្ រះ ទូល បង្គំ ្ ី ប ជ្ា ី ដដល ពទង ់ប្ន 
ក្ ់ទុក សចញ ដដរ» (និក្ខមនំ ៣២៖៣២)។ អីកអ៏ ្្ច រ្យសម៉លារះ! សល្កម៉ូសសសុខចិ្តាថាវ �ជីវ ិ្ ដស៏ៅអស់កល្
របស់សល្កសដើម្សីសសងា្គ រះរាសសតារបស់ព្រះ! សល្កម៉ូសសគឺជាគំរូអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់ដរ៏ានអំណាចម�ួ
សពរាបរ់ាសសតាដដលមនិស័កតាិសមនឃឹងសសចកតាីពសឡាញ់សន្រះ។ សល្កម៉ូសសកជ៏ារូបស័្ទាដរ៏ានអំណាចម�ួ
្ំណាងឲ្យដផនការរបស់ព្រះសដើម្សីសសងា្គ រះស�ើងដដរ!
 «សល្កម៉ូសសប្នសូមឲ្យព្រះជារា្ច ស់សសសងា្គ រះ្សនអ៍ុីព្ដអល។ សសចកតាីពសឡាញ់របស់
សល្កម៉ូសសសពរាបរ់ាសសតារបស់ព្រះគឺខ្លា ងំកាលា ណាស់ ដដលស្វើឲ្យសល្ករានសសចកតាីកាលា ហាន។ សល្កប្ន
ខវល់ខ្វ �នឃឹងរាសសតារបស់ព្រះខ្លា ងំណាស់។ សល្កម៉ូសសប្នស្វើសរឿងជាសពចើនសដើម្សីសសងា្គ រះ្ួកសគ។ ព្រះ
អរា្ច ស់កប៏្ន ត្ា បត់ាមសសចកតាីអ្ិោឋា នដម៏និអាតាម និ�មរបស់សល្កម៉ូសស។ ព្រះអរា្ច ស់ប្នស្លាើ�្ប
ការទូលសូមរបស់សល្ក។ ព្រះពទងប់្ន្កល្ងដល់សល្កម៉ូសស។ ការ្កល្ងសនរះបងាហា ញឲ្យស�ើញ 
នូវទឃឹកចិ្តា្ិ្ពប្កដរបស់សល្កម៉ូសស ដដលសររស្ញសោ�សសចកតាីជំសនឿសលើព្រះ និងសលើសសចកតាីពសឡាញ់
សពរាបរ់ាសសតារបស់ព្រះអង្គ»។ ដកពសង់្ ី Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, page 319, 
adapted ។

ថ្ងាចន័ទា   ២៣ កញ្ញា
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ការន្មំនុស្សទាងំឡា�មកឯព្រះស�សូ៊វ
 
 ជួនកាល ្ួកជំនំុជាសពចើនប្នជដជកគ្នា អំ្ីកិច្ចការដដល្ួកសគគួរស្វើ។ ស ើ្្ួកសគគួរដ្ ដចកចា�  
ដំណឃឹ ង ល្អឬសទ? ឬ ស ើ្្ួកសគគួរជួ���មនុស្សសៅកនាុងសហគមនរ៍បស់្ួកសគដដរឬសទ? សដើម្បី្នចសមលាើ� 
ដដលព ឃ្ឹមព្រូវ ស�ើងសតាងដ្�ល់អំ្ីកិច្ចការដដលព្រះស�សូ៊វប្នស្វើសៅសលើដផនដីសនរះសិន។ កិច្ចការ 
របស់ព្រះស�សូ៊វសៅសលើដផនដីបងាហា ញពប្បស់�ើងថា ការផ្ស្វផសា�ដំណឃឹ ងល្អ និងការជួ���ដល់មនុស្ស
ដថទសទៀ្គឺរានទំន្កទ់ំនងគ្នា យ៉ាងខ្លា ងំ។ 
 អនាកពសីដអលលាិន ជី ថវ ៉្  ៍ប្នរានពប្សនយ៉៍ាងចបាស់្ន្យល់អំ្ីទំន្កទ់ំនងដជិ៏្សនាិទ្ធសនរះ។ 
«ដផនការរបស់ព្រះស�សូ៊វនឃឹងផតាល់ឲ្យស�ើងនូវសជាគជ�័្ិ្ពប្កដ។ វាគឺជាដផនការដ្ម�ួ គ្ដ់ដលនឃឹង
ជួ���ស�ើងឲ្យសសសងា្គ រះមនុស្សសល្ក។ ព្រះស�សូ៊វគឺជាព្រះអង្គសសសងា្គ រះរបស់ស�ើង។ ព្រះអង្គប្នចំណា�
ស្លជាម�ួមនុស្សទាងំឡា�។ ព្រះអង្គចងដ់ឃឹងអំ្ីសសចកតាីព្រូវការរបស់្ួកសគ។ ព្រះអង្គប្នបងាហា ញ 
សៅ្ួកសគថា ព្រះអង្គ�កព្រះទ�័ទុកោកន់ឃឹង្ួកសគ។ ព្រះអង្គប្នបសពមើដល់្ួកសគ និងប្នស្លាើ�្ប
តាមសសចកតាីព្រូវការរបស់្ួកសគ។ ្ួកសគប្នសជឿទុកចិ្តាសលើព្រះអង្គ។ បន្ទា បម់ក ព្រះអង្គប្នពប្ប់្ ួក 
សគថា ‘ចូរមកតាមខ្ុ ំចុរះ’...។
 «ស�ើងសតាងដ្ជួ���ដល់មនុស្សទល័ពកដដលកំ្ុងខវរះខ្្។ ស�ើងសតាងដ្សមើលដ្ដល់អនាក ជមងា។ឺ 
ស�ើងសតាងដ្កមសានតាចិ្តាដល់អស់អនាកដដលរានទុក្ខព្រួ� និងអនាកដដលស្កសសពងងសោ�្រប្្ប់ង់
មនុស្សជាទីពសឡាញ់។ ស�ើងសតាងដ្បសពងៀនដល់មនុស្សដដល្ំុទាន់្ ្គ ល់ និង�ល់្ីសសចកតាី្ិ្ សៅ  
ស�ើ�។ ស�ើងសតាងដ្ផតាល់ឱវាទល្អៗដល់មនុស្សដដលកំ្ុងព្រូវការ។ ស�ើងសតាងដ្�ំជាម�ួមនុស្ស
ដដលកំ្ុងពសកទ់ឃឹកដេនាក។ ស�ើងសតាងដ្រានចិ្តាស្ញសោ�សសចកតាីអំណរនឃឹងមនុស្សដដលកំ្ុងរាន
សសចកតាីអំណរ»។ ដកពសង់្ ី Ellen g. White, The Ministry of Healing, page 143, adapted ។
 ស�ើងប្នស�ើញរចួមកសហើ�ថា ការដចកចា�ដំណឃឹ ងល្អ និងការជួ���ដល់មនុស្សទាងំឡា�
គឺជាដផនាកដសំ៏ខ្នថ់នកិច្ចការរបស់ព្រះស�សូ៊វ និងនគររបស់ព្រះអង្គ។ ព្រះស�សូ៊វប្នស្វើឲ្យក្ួនចបាប់
ថននគរព្រះអង្គដសំ៏ខ្នទ់ាងំ្ីរសនរះជាដផនាកម�ួថនកិច្ចការដដលព្រះអង្គប្នពបគល់ដល់្ួកអនាកសដើរតាម
ព្រះអង្គ។ «សហើ� កំ្ុង ដដល សៅ សន្រះ ចូរ ពបកាស ពប្ប ់ថា នគរ ្ ថា ន សួគ ៌ជិ្ ដល់ សហើ�» (រ៉ាថា� ១០៖ 
៧)។ បន្ទា បម់កព្រះស�សូ៊វប្នពប្បស់ៅ្ួកសគថា «ចូរ សពប្ស មនុស្ស ជំងឺ ឲ្យ ជា មនុស្ស ្ លា ប ់ឲ្យ រស់ ស�ើង  
វញិ មនុស្ស �លាង ់ឲ្យ ជា ្ ្អ ្ សហើ� សដញ អារក្ស សចញ ផង អនាក រាល់ គ្នា  ប្ន ទទួល ទសទ ព្រូវ ឲ្យ ទសទ ដដរ» 
(រ៉ាថា� ១០៖៨)។ សហ្ុសន្រះ ស ើ្អវីសៅដដលជាវ ិ្ ីដវ៏សិសសបំផុ្ម�ួកនាុងការផសា�ដំណឃឹ ងល្អដល់មនុស្ស
ដថទសន្រះ? ចសមលាើ�គឺ ការ�កចិ្តាទុកោកដ់ល់សសចកតាីព្រូវការរបស់្ួកសគ។

 សូមអានខគម្រី ស្ព្រុសទី១ ២៖១២ និងេលីី្ ២៖១៥។ កនាុងខទាងំសនរះ សល្កស្ព្រុស និង 
សល្កប៉ុលពប្បស់�ើងថា ការពបព ឃ្ឹ្តាល្អរបស់ស�ើងរានអំណាចកនាុងការស្វើបន្ទា ល់អំ្ីព្រះពប្បដ់ល់ មនុស្ស 
ទាងំឡា�? ស ើ្សោ�រសបៀបណា?

 បំណងរបស់ស�ើងដដលចងប់្នសសចកតាី�ុ្តាិ្ម ៌និងចងដ់ចកចា�ដំណឃឹ ងល្អគឺចាបស់ផតាើមសចញ
្ីការ�ល់ដឃឹងរបស់ស�ើងដដលថា ព្រះពទងព់សឡាញ់មនុស្សរានប្ប។ បន្ទា បម់ក ស�ើងស្វើការជាម�ួ
នឃឹងព្រះជារា្ច ស់សដើម្ជីួ���ដល់មនុស្សដថទសទៀ្សោ�សពបើអំសណា�ទានទាងំឡា�ដដលព្រះអង្គពបទាន
ដល់ស�ើង។
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សសចកតាីសមតាតា  និងសសចកតាីអ្ឱ់នសទាសគ្នា កនាុង្ួកជំនំុ

 សូមពកស�កសមើលខគម្រី�៉ូប ១៖៨។ សៅកនាុងខសនរះ ព្រះពទងរ់ានបនទាូលថា សល្ក�៉ូបគឺជា
មនុស្សដដលរានសសចកតាីជំសនឿ និង ត្ា បប់ងា្គ ប។់ ភា្ស ម្ រះព្ងរ់បស់សល្ក�៉ូប ចំសររះ ព្រះជារា្ច ស់ 
បងាហា ញឲ្យស�ើញថា វ ិ្ ីទាងំឡា�របស់ព្រះគឺល្អព្ឃឹមព្រូវ។ ព្រះពទងប់្នពបព ឃ្ឹ្តាសោ��ុ្តាិ្មច៌ំសររះ
ប្បជន។ សល្កប៉ុលប្នពប្បស់�ើងថា ្ួកជំនំុកជ៏ាគំរូម�ួដដលព្រូវ បងាហា ញពប្បស់ៅមនុស្សទាងំឡា�
ថាព្រះពទងជ់ាអនាកណា៖ «សដើម្ ីឲ្យ ្ ួក ពគប ់ពគង និង ្ ួក រាន  អំណាច សៅ ្ ថា ន ដ ៏ខ្ស់ ប្ន ្ ្គ ល់ ្ ី ពប្ជ្ា  
ថន ព្រះ ដ ៏រាន ជា សពចើន យ៉ាង ណាស់ សោ� ្ រ ្ ួក  ជំនំុ» (សអសេសូរ ៣៖១០)។

 សូមអានសអសេសូរ ២៖១៩។ សៅកនាុងខសនរះ សល្កប៉ុលរានពប្សនអ៍ំ្ី «្ួក ដំណាក ់ ព្រះ 
(ពគរួ្ររបស់ព្រះ)»។ «្ួក ដំណាក ់ព្រះ» គឺជារូបស័្ទា្ំណាងឲ្យ្ួកជំនំុរបស់ ព្រះ។ ស ើ្រូបស័្ទាសនរះជួ���
ស�ើងឲ្យ�ល់ដូចសមតាចខលារះថា ្ួកជំនំុរបស់ព្រះគឺជាអវី និងគួរពបព ឃ្ឹ្តា ដបបណាខលារះសន្រះ?

 ពបសិនសបើសល្កអនាកចងដ់ឃឹងអំ្ីសហគមនណ៍ាម�ួ ចូរពកស�កសមើលមនុស្សដដលរស់សៅកនាុង
សហគមនស៍ន្រះចុរះ។ ស ើ្សហគមនហ៍នាឃឹងរានសន្តា នចិ្តាល្អចំសររះមនុស្សដដលរស់សៅកនាុងសន្រះដដរឬអ្?់ 
ចសមលាើ�សៅនឃឹងសំណួរសនរះនឃឹងពប្បស់�ើងអំ្ីសគ្លជំសនឿរបស់សហគមនស៍ន្រះ។ ស�ើងគឺជា្ួកដំណាក ់
ព្រះ ឬពគរួ្ររបស់ព្រះ។ ស�ើងគឺជារូបកា�របស់ព្រះស�សូ៊វ។ ស�ើងគឺជាសហគមនថ៍ន្ួកអនាកសជឿដដល
សថាិ្សៅសពកាមអំណាចថនព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។ ព្រះពទងរ់ ំ្ ឃឹង ចងស់�ើញ្ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គប្នពបព ឃ្ឹ្តា
នូវសរឿងដព៏បថ្ទាងំឡា�។ សហ្ុសន្រះ កនាុងន្មជា ្ ួកជំនំុ ស�ើងព្រូវរស់សៅជាគំរូអំ្ីសសចកតាីពសឡាញ់ 
របស់ព្រះ។ 
 ស�ើងគួរដ្ស្វើអវីៗទាងំអស់សៅតាមក្ួនចបាបថ់ននគររបស់ព្រះ។ ព្រះពទង�ុ់្តាិ្ម។៌ ស�ើងក៏
ព្រូវដ្រានសសចកតាី�ុ្តាិ្មដូ៌ចព្រះអង្គដដរ។ ព្រះអង្គគឺជាព្រះថនសសចកតាីសមតាតា  និងសសចកតាី  អ្ឱ់នសទាស។ 
ព្រះអង្គគឺជាព្រះថនសសចកតាីពសឡាញ់។ ស�ើងកគ៏ួរដ្បងាហា ញសសចកតាីសមតាតា  និង សសចកតាីអ្ឱ់នសទាសដដរ។ 
សហើ�ស�ើងកគ៏ួរដ្ពសឡាញ់ដល់មនុស្សដថទសទៀ្ដដរ។ ្ួកសមដឃឹកន្ថំន្ួកជំនំុទាងំឡា�គួរដ្អនុវ្តា
តាមក្ួនចបាបថ់ននគររបស់ព្រះសលើរាល់ការសសពមចចិ្តាទាងំអស់។ ស�ើងកគ៏ួរដ្�កក្ួនចបាបថ់ននគរ 
របស់ព្រះមកសោរះព្�បញ្ហា ទាងំឡា�ដដលសកើ្ស�ើងរវាង្ួកជំនំុដដរ។ ស�ើងសតាងដ្រានចិ្តាល្អ 
ចំសររះគ្នា សៅវញិសៅមក។ ពបសិនសបើស�ើង ស្វើមនិប្ន ស ើ្ស�ើងអាចស្វើល្អោកអ់នាកដថទសទៀ្ដដលមនិទាន់
ជាសរាជិក្ួកជំនំុដូចសមតាចនឃឹងសកើ្សៅ?
 ្ួកជំនំុកគ៏ួរដ្រានសន្តា នចិ្តាល្អចំសររះ្ួកអនាកបសពមើព្រះដដរ។ ស�ើងសតាងដ្ពបព ឃ្ឹ្តាចំសររះ
មនុស្សពគបគ់្នា សោ�សសមើភា្គ្នា ។ ព្រះវហិារទាងំឡា�គួរដ្ជាកដនលាងដដលផតាល់នូវសុវ្ថាិភា្។ សរាជិក
្ួកជំនំុគួរដ្ស្វើអវីៗដដល្ួកសគអាចសដើម្កីារររដល់សរាជិករបស់ខលាួនឲ្យរចួ្ីសពគ្រះថានា កទ់ាងំឡា�។ 
សូមនឃឹកចាថំា សៅកនាុង្ួកជំនំុគម្រីសញ្ញា ្មី សរាជិកទាងំឡា�ប្នជួ���គ្នា ឧប្ថាម្ភគ្ពំទដល់សរាជិក
ពគរួ្រដថទសផ្សងសទៀ្ដដលកំ្ុងរងការខវរះខ្្។ ព្រះស�សូ៊វប្នបញ្ជា ស�ើងឲ្យស្វើសរឿងដូចគ្នា សនរះដដរ។ 
សសចកតាីពសឡាញ់សនរះនឃឹងបងាហា ញពប្បស់ៅមនុស្សដថទសទៀ្អំ្ីសសចកតាីជំសនឿរបស់ស�ើងដដលរានចំសររះ
ព្រះជារា្ច ស់៖ «ខ្ុ ំ ឲ្យ សសចក្ី ប ញ្ា ្តា ១ ្ មី ដល់ អនាក រាល់ គ្នា  គឺ ឲ្យ អនាក រាល់ គ្នា  ពសឡាញ់ គ្នា  សៅ វញិ សៅ មក ព្រូវ 
ឲ្យ ពសឡាញ់ គ្នា  ដូច ជា ខ្ុ ំ ប្ន ពសឡាញ់ អនាក រាល់ គ្នា  ដដរ សគ នឃឹង ដឃឹង ថា អនាក រាល់ គ្នា  ជា សិស្ស របស់ ខ្ុ ំ សោ�   
 ្ រ សសចក្ី សនរះ ឯង គឺ សោ� អនាក រាល់  គ្នា  រាន សសចក្ី ពសឡាញ់ ដល់ គ្នា  សៅ វញិ សៅ មក» (�៉ូហាន ១៣៖ 
៣៤, ៣៥)។
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ព្រូវសលើកទឃឹកចិ្តាគ្នា ឲ្យពបព ឃ្ឹ្តាការល្អ
 
 ជួនកាល ការស្វើការថាវ �ព្រះអាចជាការលំប្កសពរាបស់�ើង។ ស�ើងអាចរានបំណងល្អចង់
ជួ���ដល់មនុស្សទាងំឡា�សហើ�។ ស�ើងអាចរានសសចកតាីជំសនឿសពចើនសហើ�។ ស�ើងអាចសជឿថា ស�ើង 
កំ្ុងឋិ្ សៅខ្ងព្រះសហើ�។ ប៉ុដនតាដផនដីរបស់ស�ើងសៅសររស្ញសោ�អំស ើ្ប្បសៅស�ើ�។ អំស ើ្ប្ប 
ស្វើឲ្យជីវ ិ្ ជួបការលំប្ក។ សន្រះសហើ�ជាមូលសហ្ុដដលស�ើងព្រូវការសហគមន៍្ ួកជំនំុ។ ព្រះស�សូ៊វ និង
្ួកអនាកសដើរតាមព្រះអង្គបងាហា ញពប្បស់�ើងនូវគំរូម�ួសតាីអំ្ីអវីដដលសហគមន៍្ ួកជំនំុគួរស្វើ។ ជាញឃឹកញាប ់
ព្រះស�សូ៊វ្ុំប្នប ជ្ាូ នមនុស្សឲ្យសចញសៅស្វើការដ្រានា កឯ់ងស�ើ�។ ជួនកាលព្រះអង្គប្នសចញសៅម�ួ
អង្គឯងដមន ប៉ុដនតាមនិ�ូរប៉ុន្ម ន្ួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គប្នព្�បម់កជុំគ្នា វញិមតាងសទៀ្។ ្ួកសគប្ន
ដចកចា�សរឿងទាងំឡា�ដល់គ្នា ។ ស្លសវល្ដដល្ួកសគជួបជំុគ្នា ប្នជួ���ឲ្យ្ួកសគប្នរ ឃឹងរា ំនិងរាន
សសចកតាីសង្ឃឹមកានដ់្ខ្លា ងំស�ើង។ 

 សូមអានខគម្រីសហសព ើ្រ ១០៖២៣-២៥។ ស ើ្ខ២៣ និង២៤ ជួ���ស�ើងឲ្យ�ល់អំ្ីអ្ថាន�័ 
ថនខ២៥ ដូចសមតាចខលារះ? ស្ើស�ើងអាចស វ្ើអវីខលារះសដើម្ ី«សលើក ទឃឹក ចិ្តា គ្នា  សៅ វញិ សៅ មក ឲ្យ រ ឃ្ឹ  ដ្ ខ្លា ងំ ស�ើង» 
(សហសព ើ្រ ១០៖២៥, គខប) សដើម្បីងាហា ញឲ្យស�ើញសសចកតាីពសឡាញ់ និងស្វើល្អប្នសពចើនស�ើងដ្ម សទៀ្  
សន្រះ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ការស្វើការជាពករុមអាចសសពមចប្នសពចើនជាងស្វើការរានា កឯ់ង។ ចូរនឃឹកចាថំា ស�ើងគឺជារូប កា� 
របស់ព្រះស�សូ៊វ (រ ៉ូម ១២៖៣-៦)។ ស�ើងទាងំអស់គ្នា គឺជាដផនាកសផ្សងៗ្ីគ្នា ថនរូបកា�។ ប៉ុដនតាស�ើងសតាង
ដ្ស្វើការជាម�ួគ្នា ។ សៅស្លដដលស�ើងរានា ក់ៗ ខំពបឃឹងស្វើកិច្ចការរបស់ខលាួនឲ្យអស់្ីចិ្តា ស�ើងនឃឹងជួ���
ដល់គ្នា សៅវញិសៅមកឲ្យរានជីវ ិ្ កានដ់្ពបសសើរស�ើងទាងំកនាុងជីវ ិ្ សនរះ និងជីវ ិ្ ខ្ងមុខ។ 
 ជួនកាលលទ្ធផលសចញមកវាមនិដូចជាអវីដដលស�ើងប្នរ ំ្ ឃឹងទុកសទ។ សហ្ុសន្រះ ស ើ្ស�ើងព្រូវ 
ស្វើដូចសមតាចវញិ? ស�ើងសតាងដ្សជឿទុកចិ្តាសលើព្រះ។ ភាគសពចើន ស�ើងនឃឹងស�ើញថា រានការដពបពបរួល ្ ិច 
្ួចណាស់។ សមើលសៅហាកដូ់ចជាអវីដដលស�ើងប្នស្វើមនិខុសដបលាកគ្នា សទ។ ប៉ុដនតាស�ើងមនិព្រូវអស់ សង្ឃឹម 
ស�ើ�។ សល្កប៉ុលរានពប្សនថ៍ា «» (កាឡាទី ៦៖៩, ១០ និង សហសព ើ្រ ១៣៖១៦)។ 
 ព្រះពទងប់្នសូមឲ្យស�ើងផតាល់កតាីសង្ឃឹម និងសលើកទឃឹកចិ្តាគ្នា សៅវញិសៅមក។ ដមនសហើ� ជីវ ិ្
ថនសសចកតាីជំសនឿមនិដមនងា�ពសរួលសទ។ ប៉ុដនតា វាកស៏ររស្ញសោ�សសចកតាីអំណរដដរ។ ព្រះជារា្ច ស់ និង
សហគមនរ៍បស់ស�ើងនឃឹងឧប្ថាម្ភគ្ពំទដល់ស�ើងកនាុងស្លលំប្កៗមកដល់។ សសចកតាីពសឡាញ់ និងការ
ជួ���គ្ពំទសនរះនឃឹងបណាតា លឲ្យស�ើងអស ជ្ា ើញមនុស្សដថទសផ្សងសទៀ្ឲ្យចូលរមួជាម�ួនឃឹងសហគមនថ៍ន
សសចកតាីជំសនឿរបស់ស�ើងដដរ។

 ស ើ្សល្កអនាក ្្គ ល់នរណារានា កដ់ដលខំពបឃឹងជួ���ដល់មនុស្សដដលកំ្ ុងរងទុក្ខសវទន្ដដរឬសទ? 
ស ើ្សល្កអនាកអាចស្វើអវីខលារះសដើម្សីលើកទឃឹកចិ្តាដល់មនុស្សដបបសនរះឲ្យខំបសពមើព្រះ្សៅសទៀ្?
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ការសិកសាបដនថាម៖ សូមអាន Ellen G. White, “A Faithful Witness,” pages 546-556, in The 
Acts of the Apostles; “Kindness the Key to Hearts,” pages 81-86, in Welfare Ministry.

 «ស�ើងព្រូវស្វើកិច្ចការដដដលដដល្ួកសិស្សរបស់ព្រះស�សូ៊វប្នស្វើ។ ពគី ទ្ា នពគបរ់ូបគួរស្វើ
ខលាួនជាអនាកន្ំ្ រ និងអនាកបសពមើរបស់ព្រះ។ ស�ើងសតាងដ្រានចិ្តាល្អ និងរានសសចកតាីពសឡាញ់។ ស�ើង
សតាងដ្ជួ���ដល់មនុស្សទាងំឡា�ដដលកំ្ុងព្រូវការជំនួ�។ ស�ើងគួរ្យាយាមជួ���ដល់មនុស្សដដល
កំ្ុងរងទុក្ខសវទន្សោ�ចិ្តាដដលមនិអាតាម និ�ម...
 «ស�ើងព្រូវផតាល់អាហារដល់មនុស្សដដលសពសកឃ្លា ន។ ស�ើងព្រូវផតាល់សសមលាៀកបំរកដ់ល់មនុស្ស
ដដលខវរះខ្្។ ស�ើងព្រូវកមសានតាចិ្តាដល់មនុស្សដដលកំ្ុងរងទុក្ខសវទន្។ ស�ើងព្រូវជួ���ដល់មនុស្ស
ណាដដលរានទុក្ខព្រួ�។ ស�ើងព្រូវជួ���ដល់មនុស្សដដល្ំុរានសង្ឃឹម។ ស�ើងសតាងដ្ជួ���្ួកសគឲ្យ
រានសង្ឃឹមស�ើងវញិ។
 «ស�ើងសតាងដ្បងាហា ញសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះស�សូ៊វតាមរ�ៈទសងវើដដលមនិអាតាម និ�ម
របស់ស�ើងចំសររះមនុស្សដថទសទៀ្។ អំស ើ្ដស៏ប្ុរសរបស់ស�ើងរានអំណាចនឃឹងបំផ្លា ស់បំដពបមនុស្ស
អាពកកជ់ាងការោកស់ទាស្ី្ុល្ការសៅសទៀ្... ជាញឃឹកញាប ់ចិ្តារបស់មនុស្សជាសពចើនកានដ់្រ ឃឹងចសចស
ស�ើងកាលណាស�ើងសតាីឲ្យ ឬបសន្ទា ស្ួកសគចំសររះកំហុសដដល្ួកសគប្នពបព ឃ្ឹ្តា។ ប៉ុដនតា ចិ្តាដដដលសនរះ 
នឃឹងដពបជា «ទនព់ជា�» មកវញិកាលណាស�ើងសដមតាងសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះោក់្ ួកសគ»។ ដកពសង ់
្ី Ellen G. White, The Ministry Of Healing, pages 104, 106, adapted។ 

សំណួរ្ិភាកសា៖ 
១) រានមនុស្សជាសពចើន និងពករុមជាសពចើន ដដលខំពបឃឹងជួ���ដល់មនុស្សទល័ពក និងសពសកឃ្លា នសៅសលើ 
ដផនដី សនរះ។ កនាុងន្មស�ើងជាអនាកសសសវនសដ�អ៍ា្ស់វនទីសទា ស្ើស�ើងអាចជួ���អវីប្នខលារះ?

២) ស្ើសល្កអនាកនឃឹកស�ើញដល់ពគ្ម�ួដដលសហគមនព៍ករុមជំនំុរបស់សល្កអនាកប្នជួ���ឧប្ថាម្ភ និង 
សលើក ទឃឹកចិ្តាដល់សល្កអនាកដដរឬសទ? ស ើ្សរឿងសន្រះស្វើឲ្យសល្កអនាករានអារមមណ៍ដូចសមតាចដដរ? ស្ើសល្ក
អនាកអាចសរៀនប្នអវីខលារះ្ីបទ្ិស្្នស៍ន្រះ? ស ើ្សល្កអនាកអាចផតាល់ការគ្ពំទ និងបទ្ិស្្នដ៍បបដូច
គ្នា សន្រះដល់មនុស្សដថទសទៀ្សោ�រសបៀបណា?

៣) ការឧប្ថាម្ភគ្ពំទ្ីសំណាកស់ហគមន៍្ ួកជំនំុរបស់ស�ើងអាចជួ���ស�ើងឲ្យរានសសចកតាីសង្ឃឹម។ ស ើ្
រានអវីសផ្សងសទៀ្ដដលអាចជួ���ស�ើងកំុឲ្យ «សនឿ�ណា�នឃឹងស្វើល្អ» ដដរឬសទ? (កាឡាទី ៦៖៩)។

៤) ស្ើ្ួកជំនំុសសសវនសដ�អ៍ា្ស់វនទីសទាកំ្ុងស្វើកិច្ចការអវីខលារះជួ���ដល់អនាកដដលខវរះខ្្? កនាុងន្មជា្ួកជំនំុ 
ស ើ្ស�ើងកំ្ុងស្វើអវីខលារះសដើម្នី្មំកនូវ�ុ្តាិ្មដ៌ល់មនុស្សទាងំឡា�កនាុងជីវ ិ្ សនរះ? ស្ើសល្កអនាកអាចស្វើអវី
ខលារះសដើម្រីមួចំដណកកនាុងកិច្ចការរបស់្ួកជំនំុ?


