
សំបុត្រផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច-ទំព័រ-305-

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងសបំនុត្រន្ញើនៅកាេ់ពួកជេំនុ ំនៅ
ទីតករុងថែសសាឡូេីច។

 

សៅរ-៍១៧ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី១ ជំពូក ២៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ផោយ នឹក ចំា ជា ដរាប ពី ការ ថដល អ្នក រាល់ គ្្ន  ផ្វើ 

ផោយ ផសចក្ី ជំផនឿ និង ពី ការ ផនឿយ ហ្់រ ថដល ផ្វើ ផោយ ផសចក្ី សសឡាញ់ 

ផហើយ ថដល អ្នក រាល់ គ្្ន  មាន ផសចក្ី សង្ឹម យ៉ាង មំាមួន ដល់ តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ  

ជា តពរះអមាចា ស់ ថន ផយើង រាល់ គ្្ន  ផៅ ចំផោរះ តពរះ ដ៏ ជា តពរះវរបិតា ថន ផយើង ។  

ថែសសាឡូនីចទី១ ១:៣

ការវលិត្រឡប់មកពីទីតករុងមា៉ា ផសដូនរបស់ផោកសីុឡាស និង្ីម៉ាូផែ 

ផៅក្នុងអំឡុងផពលថនការស្្ន ក់ផៅជាបផណ្ារះអាសន្នរបស់ផោកប៉ាុលផៅទី

តករុងកូរនិែូស បានផ្វើឲ្យផោកមានអំណរជាខ្លា ំង ។ ពួកផគបាននំា មកជូន 

ផោកនូវ «ដំណឹងល្អ» ពី «ផសចក្ីជំផនឿ និងផសចក្ីសសឡាញ់» របស់អ្នក 

ថដលបានទទួលផសចក្ីពិ្រ ផៅក្នុងអំឡុងផពលថនការមកសួរសុខទុក្ខ របស់ 

អ្នកនំាស្រថនដំណឹងល្អ មកកាន់ទីតករុងថែសសាឡូនីចជាផលើកដំបូង។ ចិ្រ្  

របស់ផោកប៉ាុលបានផចញផៅផោយការអាណិ្រអាសូរយ៉ាងសសទន់ ចំផោរះ 

ពួកអ្នកផជឿទំាងផនរះ ថដលផៅថ្រផស្ម រះត្រង់ជាមួយនឹងតពរះ ផៅកណ្ាលការ

ពិបាកក្នុងចំផណាមខ្ម ំងសត្ររូវ ។ ផោកមានបំណងចង់ផៅសួរសុខទុក្ខពួក

ផគផោយផ្្ទ ល់ ប៉ាុថន្ ផោយកាលៈផទសៈមិនអនុញ្ញា ្រ ផោកក៏បានសរផសរ

សំបុត្រផ្ញើផៅជូនពួកផគ ។

២៥

សបំុត្រផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនុំផៅទីតករុងថែសសាឡនូីច



ទំព័រ-306- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផៅក្នុងសំបុត្រផ្ញើផៅជូនពួកជំនំុផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច ស្វក័ប៉ាុល 

បញ្ជា ក់ ពីផសចក្ីថែលាងអំណរគុណរបស់ផោកចំផោរះតពរះ សតមាប់ដំណឹងដ៏

មានអំណរថនការរកីចផតមើនខ្ងផសចក្ីជំផនឿរបស់ពួកផគ ។ ផោកបាន 

សរផសរថា «ដូផច្នរះ បងប្អូនផអើយ ក្នុងខណៈថដលផយើងខញុំកំពុងថ្រមានផសចក្ី

ទុក្ខតពរួយ និងផសចក្ីលំបាកជាផតចើន ផនារះផយើងខញុំមានផសចក្ីកសាន្ចិ្រ្ពី 

ដំផណើ រអ្នករាល់គ្្ន ផឡើងវញិ ផោយស្រផសចក្ីជំផនឿរបស់អ្នករាល់គ្្ន  ដ្ិ្រ 

ឥឡូវផនរះ ផបើអ្នករាល់គ្្ន ឈរផៅមំាមួនក្នុងតពរះអមាចា ស់ ផនារះផទើបផយើង ខញុំនឹង 

រស់ផៅ ផ្រើផយើងខញុំអាចនឹងអរតពរះគុណដល់តពរះ ពីដំផណើ រអ្នករាល់គ្្ន  ផោយ 

តបការដូចផម្ច ឲ្យបានលមម្ួននឹងអស់ទំាងផសចក្ីអំណរ ថដលផយើង ខញុំមាន 

ផៅចំផោរះតពរះថនផយើង ផោយផតោរះអ្នករាល់គ្្ន បាន? ផយើងខញុំទូលអងវរ ផោយ  

ទទូចទំាងយប់ទំាងថែងៃ សូមឲ្យបានផ�ើញមុខអ្នករាល់គ្្ន  ផហើយឲ្យបានបំផពញ

ផសចក្ីអវីថដលខវរះ ខ្ងឯផសចក្ីជំផនឿរបស់អ្នករាល់គ្្ន ្ង» ។

«ផយើងខញុំអរតពរះគុណដល់តពរះជានិចចា ពីដំផណើ រអ្នករាល់គ្្ន  ផហើយកាល 

ណាផយើងខញុំអ្ិោឋា ន ផនារះក៏ថ្រងដំណាលពីអ្នករាល់គ្្ន  ផោយនឹកចំាជាដរាប 

ពីការថដលអ្នករាល់គ្្ន ផ្វើ ផោយផសចក្ីជំផនឿ និងពីការផនឿយហ្់រ ថដលផ្វើ 

ផោយផសចក្ីសសឡាញ់ ផហើយថដលអ្នករាល់គ្្ន មានផសចក្ីសង្ឹមយ៉ាងមំាមួន 

ដល់តពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើងរាល់គ្្ន  ផៅចំផោរះតពរះដ៏ជាតពរះ

វរបិតាថនផយើង្ង» ។

ពួកអ្នកផជឿផៅតករុងថែសសាឡូនីចជាផតចើនបាន «ទំាងថបរ … មកឯតពរះ 

ដ៏ពិ្រ ឲ្យបានផគ្រពតប្ិរប្រ្ិដល់តពរះដ៏មានតពរះជនមរស់ផៅផនារះវញិ»។ ពួក 

ផគ «បានទទួលតពរះបន្ទូល ផោយផសចក្ីអំណរ» ផហើយចិ្រ្របស់ ពួកផគ 

ផោរផពញ ផៅផោយ «ផសចក្ីអំណររបស់តពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ» ។ ពួកស្វក័ 

បានថែលាងថា ផៅក្នុងភាពផស្ម រះត្រង់របស់ពួកផគក្នុងការផដើរតាមតពរះជាមាចា ស់ 

ពួកផគ «បានត្រឡប់ជាគំរ ូដល់អស់អ្នកថដលផជឿផៅសសរុកមា៉ា ផសដូន និង 

សសរុកអាថខ»។ ោក្យផពចន៍ផកា្រសរផសើរទំាងផនរះមិនថមនឥ្រមានសគុណផទ 

ផោកបានសរផសរថា «ដ្ិ្រតពរះបន្ទូលថនតពរះអមាចា ស់បាន្សាយផចញពីអ្នក



សំបុត្រផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច-ទំព័រ-307-

រាល់គ្្ន  មិនថមនថ្រក្នុងសសរុកមា៉ា ផសដូន និងសសរុកអាថខប៉ាុផណាណ រះផទ គឺរហូ្រ 

ដល់ តគប់ទំាងកថនលាង ថដលឮនិយយពីផសចក្ីជំផនឿរបស់អ្នករាល់គ្្ន ចំផោរះ 

តពរះថែមផទៀ្រ្ង បានជាមិនចំាបាច់ឲ្យផយើងខញុំនិយយអវីផទៀ្រផទ» ។

ពួកអ្នកផជឿផៅទីតករុងថែសសាឡូនីចគឺជាផបសកជនដ៏ពិ្រតបាកដ ។ ចិ្រ្ 

របស់ពួកផគផេរះេួលចំផោរះតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះរបស់ផគ ថដលបានរផំោរះពួកផគ

ឲ្យរចួពីការភ័យខ្លា ច «ផសចក្ីខ្ញ ល់ផៅមុខ» ។ ការផ្លា ស់ថតបដ៏អស្ចា រ្យ បាន 

ផកើ្រផឡើងផៅក្នុងជីវ្ិររបស់ពួកផគ តាមរយៈតពរះគុណរបស់តពរះតគិស ្និង 

តពរះបន្ទូលរបស់តពរះ ថដលបានមានបន្ទូលតាមរយៈពួកផគ ថដលមានទំាង 

អំណាចមកជាមួយ្ង។ ផសចក្ីពិ្រថដលពួកផគបានបរ្ហា ញបានយកជ័យជម្នរះ

ផលើចិ្រ្មនុស្សជាផតចើន ផហើយមានចំនួនមនុស្សបថនថែមចូលមកក្នុងពួកអ្នក

ផជឿជាផតចើន្ងថដរ ។

ផៅក្នុងសំបុត្រទីមួយផនរះ ផោកប៉ាុលបានបរ្ហា ញពីលក្ខណៈថនកិចចាការ 

របស់ផោកផៅក្នុងចំផណាមអ្នកតករុងថែសសាឡូនីច។ ផោកបានមានតបស្សន៍

ថាផោកមិនបានយកឈ្នរះផលើអ្នកថដលបានផ្លា ស់ប្ូរជំផនឿតាមរយៈការផបាក

បផញ្ឆោ ្រឬឩបាយកលផទ «ថ្រតាមថដលតពរះតទង់ល្ងល ផ�ើញថាគួរនឹងផ្ញើ

តពរះបន្ទូលទុកនឹងផយើងខញុំជាយ៉ាងណា ផនារះផយើងខញុំបានអ្ិបបាយតាមថបប

យ៉ាងផនារះឯង មិនថមនដូចជាចង់ផ្្គ ប់ដល់ចិ្រ្មនុស្សផទ គឺផ្្គ ប់ដល់តពរះហឫទ័យ  

ថនតពរះវញិ ថដលតទង់ល្ងលចិ្រ្របស់ផយើងខញុំ ដ្ិ្រផយើងខញុំមិនថដលផតបើោក្យ

បផ ច្ា ើច ដូចជាអ្នករាល់គ្្ន ដឹងសស្ប់ ឬតបតពឹ្រ្ផោយចិ្រ្ផោភផឡើយ សឹង 

មានតពរះតទង់ជាស្ក្សីផហើយ ផហើយផទារះផបើផយើងខញុំមានអំណាច និងផៅជា 

បន្ទុកផលើអ្នករាល់គ្្ន  ទុកដូចជាស្វក័ថនតពរះតគិសក៏្ផោយ គង់ថ្រផយើងខញុំមិន

រកឲ្យមនុស្សផគ្រពតប្ិរប្រ្ិដល់ផយើងខញុំផឡើយ ផទារះអ្នករាល់គ្្ន  ឬអ្នកណា 

ផទៀ្រក្ី ផយើងខញុំបានផៅកណ្ាលអ្នករាល់គ្្ន  ផោយសលាូ្របូ្រវញិ ផតបៀបដូច 

ជា ម្ាយែ្នមកូន ថដលកំពុងផៅផៅ គឺយ៉ាងផនារះផហើយ ថដលផយើងខញុំបាន 

សសឡាញ់ដល់អ្នករាល់គ្្ន  ដល់ផម៉ាលារះបានជាផយើងខញុំចូលចិ្រ្ថចកដំណឹងល្អពី 

តពរះ មកអ្នករាល់គ្្ន  មិនត្ឹរមថ្រប៉ាុផណាណ រះ ក៏ចូលចិ្រ្ថចកទំាងជីវ្ិរផយើងខញុំ្ង 



ទំព័រ-308- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផោយផតោរះអ្នករាល់គ្្ន បានត្រឡប់ជាសងៃួនភាងៃ ដល់ផយើងខញុំ ដ្ិ្របងប្អូនផអើយ 

អ្នករាល់គ្្ន នឹកចំាពីការយ៉ាង្ងៃន់ ផហើយផនឿយហ្់រ ថដលផយើងខញុំបានផ្វើ 

ផោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាតពរួយ ផោយស្រផយើងខញុំផទ ផយើងខញុំបាន្សាយ 

ដំណឹងល្អពីតពរះ មកអ្នករាល់គ្្ន  ផោយខំផ្វើការទំាងយប់ទំាងថែងៃ» ។ 

 

អាទិត្យ-១៨ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី១ ជំពូក ២៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ផោយ ផហ្ុរ ផនរះ ផទៀ្រ បាន ជា ផយើង ខញុំ អរ តពរះគុណ ដល់ 

តពរះ ឥ្រ មាន ោច់ គឺ ផោយ ផតោរះ កាល អ្នក រាល់ គ្្ន  បាន ទទួល តពរះបន្ទូល ជា 

ដំណឹង ពី តពរះ ផោយស្រ ផយើង ខញុំ ផនារះ មិន បាន ទទួល ទុក ដូច ជា ោក្យ របស់ 

មនុស្ស ផទ បាន ទទួល តាម ភាព ដ៏ ពិ្រ ថន ដំណឹង ផនារះ វញិ គឺ ជា តពរះបន្ទូល ថន 

តពរះ ថដល បណ្ាល មក ក្នុង អ្នក រាល់ គ្្ន  ជា ពួក អ្នក ផជឿ។  ថែសសាឡូនីចទី១ ២:១៣យ 

 ស្វក័ប៉ាុលបានបន្ថា «អ្នករាល់គ្្ន  ផហើយតពរះ្ង ជាសមរបនា្ទ ល់ អំពី 

ផយើងខញុំ ថដលផយើងខញុំបានផៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្្ន  ជាពួកអ្នកផជឿថបប យ៉ាង 

ណា ផោយបរសុិទ្ធ សុចរ្ិរ ផហើយឥ្រកថនលាងបផនា្ទ សបាន ដូចជាអ្នករាល់ គ្្ន  

ដឹងផហើយថា ផយើងខញុំបានតបតពឹ្រ្នឹងអ្នករាល់គ្្ន នីមួយៗ ដូចជាឪពុកនឹងកូន 

ទំាងទូនាម ន និងកមសាន្ចិ្រ្្ង ផហើយទំាងផ្វើបនា្ទ ល់ ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានផដើរ

យ៉ាងគួរនឹងតពរះ ថដលតទង់ផៅអ្នករាល់គ្្ន មកក្នុងនគរ ផហើយក្នុងសិរលី្អ 

របស់តទង់» ។

«ផោយផហ្ុរផនរះផទៀ្រ បានជាផយើងខញុំអរតពរះគុណដល់តពរះ ឥ្រមាន 

ោច់ គឺផោយផតោរះកាលអ្នករាល់គ្្ន បានទទួលតពរះបន្ទូល ជាដំណឹងពីតពរះ 

ផោយស្រផយើងខញុំ ផនារះមិនបានទទួល ទុកដូចជាោក្យរបស់មនុស្សផទ បាន

ទទួលតាមភាពដ៏ពិ្រថនដំណឹងផនារះវញិគឺជាតពរះបន្ទូលថនតពរះ ថដលបណ្ាល

មកក្នុងអ្នករាល់គ្្ន ជាពួកអ្នកផជឿ» «ដ្ិ្រផ្រើផសចក្ីសង្ឹម ផសចក្ីអំណរ និង

មកុដថដលនំាឲ្យផយើងខញុំរកីរាយផឡើងផនារះជាអវី? ផបើមិនថមនជាអ្នករាល់គ្្ន

ផៅចំផោរះតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើង ក្នុងកាលថដលតទង់យង 

មកប៉ាុផណាណ រះ? ដ្ិ្រអ្នករាល់គ្្ន ជាសិរលី្អ ផហើយជាផសចក្ីអំណររបស់ផយើងខញុំ



សំបុត្រផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច-ទំព័រ-309-

ពិ្រថមន» ។

ផៅក្នុងសំបុត្រផលើកទីមួយ ផ្ញើផៅជូនពួកអ្នកផជឿផៅតករុងថែសសាឡូនីច 

ផោកប៉ាុលបានខំតបឹងថតបងបផតងៀនដល់ពួកផគអំពីលក្ខណៈថនផសក្ីស្លា ប់ ។ 

ផោកបានមានតបស្សន៍ថា អ្នកថដលបានស្លា ប់គឺដូចជាផដកលក់ដូផចា្ន រះ

ថដរ គឺឋិ្រផៅក្នុងលក្ខណៈថនការសនលាប់មិនដឹងខលាួន៖ «បងប្អូនផអើយ ខញុំមិនចង់ 

ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ឥ្រដឹង ពីពួកអ្នកថដលផដកលក់ផៅផហើយផទ ថតកងអ្នករាល់គ្្ន  

ផកើ្រទុក្ខតពរួយ ដូចជាអ្នកឯផទៀ្រ ថដលគ្ម នសង្ឹម ដ្ិ្រផបើផយើងផជឿថា 

តពរះផយសូ៊វបានសុគ្រ តពមទំាងរស់ផឡើងវញិផហើយ ផនារះត្ររូវផជឿថា តពរះតទង់ 

នឹងនំាអស់អ្នកថដលផដកលក់ផៅក្នុងតពរះផយសូ៊វ ឲ្យបានមកជាមួយនឹងតទង់ 

ថដរ ។ … ផតោរះតពរះអមាចា ស់ តទង់នឹងយងចុរះពីឋានសួគ៌មក ផោយថសសក 

បរ្្គ ប់មួយតពរះឱសឋា ទំាងមានឮសំផឡងមហាផទវតា និងថត្ររបស់តពរះ្ង 

ផនារះពួកស្លា ប់ក្នុងតពរះតគិសនឹ្ងរស់ផឡើងវញិជាមុនបង្អស់ រចួផយើងរាល់គ្្ន  

ថដលកំពុងថ្ររស់ផៅ ក៏នឹងបានផលើកផឡើង ផៅក្នុងពពកជាមួយគ្្ន ទំាងអស់ 

ផដើម្ីឲ្យបានជួបជំុនឹងតពរះអមាចា ស់ផៅនាអាកាស យ៉ាងផនារះ ផយើងនឹងផៅជា

មួយនឹងតពរះអមាចា ស់ជាដរាបផៅ» ។

ពួកអ្នកតករុងថែសសាឡូនីចបានទទួលយកគំនិ្រថដលថា តពរះនឹងយងមក

ផដើម្ីបំផ្លា ស់បំថតបពួកអ្នកផស្ម រះត្រង់ថដលរស់ផៅ ផហើយយកពួកផគផៅឯ 

តទង់។ ពួកផគបានថែរកសាជីវ្ិរមិ្រ្ភក្ិរបស់ពួកផគយ៉ាងតបរុងតបយ័្រ្នថតកង 

ពួកផគត្ររូវស្លា ប់ ផហើយខកខ្នមិនបានទទួលតពរះពរផៅតគ្ថនការយងមក

វញិថនតពរះជាមាចា ស់ ។ ប៉ាុថន្ មនុស្សថដលពួកផគសសឡាញ់បានឃ្លា ្រចាកពីផគ

ម្ងមួយៗ ផហើយពួកអ្នកតករុងថែសសាឡូនីចបានសមលាឹងផមើលមុខអ្នកថដល 

ស្លា ប់ជាផលើកចុងផតកាយបង្អស់ ផោយទុក្ខផតកៀមតកំ ពិបាកនឹងសង្ឹមថា 

បានជួបគ្្ន ផៅជីវ្ិរខ្ងមុខផនារះខ្លា ំងណាស់ ។ 

កាលពួកផគបានផបើកសំបុត្ររបស់ផោកប៉ាុលអានោក្យផពចន៍ថដល 

បរ្ហា ញពីលក្ខណៈពិ្រតបាកដថនផសចក្ីស្លា ប់បាននំាមកនូវអំណរនិងការ 

ផស្ើយទុក្ខដល់ពួកជំនំុ ។ ផោកប៉ាុលបានបរ្ហា ញថា ផៅផពលថដលតពរះតគិស ្
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យងមកវញិ អ្នកថដលកំពុងរស់ផៅមិនបានផឡើងផៅជួបតពរះអមាចា ស់របស់ 

ពួកផគ មុនពួកអ្នកថដលបានផដកលក់ផៅក្នុងតពរះផយសូ៊វផនារះផឡើយ។  

សំផឡងមហាផទវតានិងថត្ររបស់តពរះនឹងបនលាឺផឡើង ផៅកាន់ពួកអ្នកថដល 

បានផដកលក់ ផហើយពួកអ្នកស្លា ប់ក្នុងតពរះតគិសនឹ្ងរស់ផឡើងវញិជាមុនបង្អស់ 

មុននឹងពួកអ្នកថដលរស់ផៅត្ររូវបានផលើកផឡើងផៅក្នុងពពក ឲ្យបានជួបជា 

មួយនឹងអ្នកថដលបានរស់ផឡើងវញិ។ «រចួផយើងរាល់គ្្ន ថដលកំពុងថ្ររស់ផៅ 

ក៏នឹងបានផលើកផឡើង ផៅក្នុងពពកជាមួយគ្្ន ទំាងអស់ ផដើម្ីឲ្យបានជួបជំុ 

នឹងតពរះអមាចា ស់ផៅនាអាកាស យ៉ាងផនារះ ផយើងនឹងផៅជាមួយនឹងតពរះអមាចា ស់

ជាដរាបផៅ ដូផច្នរះ ចូរកមសាន្ចិ្រ្គ្្ន ផៅវញិផៅមក ផោយដំផណើ រផនរះចុរះ» ។

ផសចក្ីសង្ឹមនិងក្ីអំណរថដលការធានាអរះអាង បាននំាមកដល់ពួក 

ជំនំុដ៏ផកមងខចាីផៅទីតករុងថែសសាឡូនីចផនរះ ផយើងរាល់គ្្ន ក៏គួរថ្រផកា្រសរផសើរ

ផោយកតម្ងថដរ ។ ពួកផគបានផជឿនិងរកីរាយស្ទរចំផោរះសំបុត្រថដល 

បានផ្ញើមកជូនពួកផគ ផោយឪពុកក្នុងដំណឹងល្អរបស់ពួកផគ ផហើយចិ្រ្របស់

ពួកផគមានផពញផៅផោយផសចក្ីសសឡាញ់ចំផោរះរបូផោក។ ផោកប៉ាុល 

បានតបាប់អំពីផរឿងផនរះកាលពីមុនរចួមកផហើយ ប៉ាុថន្ ផៅផពលផនារះ ចិ្រ្របស់ 

ពួកផគ កំពុងតបឹងថតបងចាប់យកផគ្លលទ្ធិថដលហាក់ដូចជាែមីនិងចថមលាក

ផនរះ ផហើយវាមិនថមនជាការភាញ ក់ផ្្អើលផទ ថដលកមាលា ំងថនចំណុចមួយចំនួន 

មិនត្ររូវបានដិ្រោមផៅក្នុងគំនិ្ររបស់ពួកផគយ៉ាងរស់រផវ ើកផនារះ ។ ប៉ាុថន្ ពួក 

ផគផសសកឃ្លា ននូវផសចក្ីពិ្រ ផហើយសំបុត្ររបស់ផោកប៉ាុលបាន្្ល់នូវ 

ផសចក្ីសង្ឹមនិងកមាលា ំងែមីដល់ពួកផគ ជំផនឿដ៏រងឹមំានិងផសចក្ីសសឡាញ់ដ៏ 

តជាលផតរៅ ចំផោរះតពរះថដលបាននំាមកនូវជីវ្ិរនិងភាពមិនផចរះស្លា ប់ឲ្យមាន

ពនលាឺ តាមរយៈការសុគ្ររបស់តពរះអង្គ ។

ឥឡូវផនរះ ពួកផគមានអំណរផៅក្នុងចំផណរះដឹងថដលថាតពរះនឹងផតបាស

មិ្រ្ភក្ិរបស់ពួកផគថដលបានផជឿដល់តពរះផយសូ៊វឲ្យផចញពី្្នូរ ផហើយរស់ 

ផៅក្នុងនគររបស់តពរះ ជាផរៀងរហូ្រ។ ភាពងងឹ្រថដលបានហុ៊ំព័ទ្ធកថនលាងសតមាក 

របស់អ្នកស្លា ប់ត្ររូវបានដកយកផចញ។ ភាពរងុផរឿងែមីមួយបានបំោក់ម្ុដ 



សំបុត្រផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច-ទំព័រ-311-

ដល់ជំផនឿរបស់តគិសប្រស័ិទ ផហើយពួកផគបានផមើលផ�ើញសិរលី្អែមីផៅក្នុង 

តពរះជនម ការសុគ្រ និងការមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិរបស់តពរះតគិស ្។ 

 

ច័ន្ទ-១៩ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូផច្នរះ ចូរ កំស្ន្ ផហើយ ស្្អ ង ចិ្រ្ គ្្ន  ផៅ វញិ ផៅ មក ដូច 

ជា អ្នក រាល់ គ្្ន  កំពុង ថ្រ ផ្វើ ផហើយ ផនារះ ថដរ។  ថែសសាឡូនីចទី១ ៥:១១

ផោកប៉ាុលបានសរផសរថា «ដ្ិ្រផបើផយើងផជឿថា តពរះផយសូ៊វបានសុគ្រ 

តពមទំាងរស់ផឡើងវញិផហើយ ផនារះត្ររូវផជឿថា តពរះតទង់នឹងនំាអស់អ្នកថដល

ផដកលក់ផៅក្នុងតពរះផយសូ៊វ ឲ្យបានមកជាមួយនឹងតទង់ថដរ» ។ មនុស្សជា 

ផតចើនបានបកសស្យស្រផនរះមានន័យថាអ្នកថដលផដកលក់នឹងត្ររូវបាននំា

យកផៅជាមួយនឹងតពរះតគិសម្កពីឋានសួគ៌ ប៉ាុថន្ ផោកប៉ាុលចង់មានតបស្សន៍

ថាកាលតពរះតគិសត្្ររូវបានផតបាសឲ្យមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិ ដូផច្នរះ តពរះក៏ 

នឹងតតាស់ផៅពួកបរសុិទ្ធថដលផដកលក់ឲ្យផចញពី្្នូររបស់ពួកផគថដរ ផហើយ

យកពួកផគផៅផៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងតទង់។ ផនរះជាការបតងរួបបតងរួមដ៏ 

មាន្រថមលា! ជាផសចក្ីសង្ឹមដ៏មានសិររីងុផរឿង! មិនថមនតគ្ន់ថ្រចំផោរះពួក 

ជំនំុផៅទីតករុងថែសសាឡូនីចប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ ចំផោរះតគិសប្រស័ិទថដលរស់

ផៅតគប់ទីកថនលាង្ងថដរ ។

កាលបផតមើការផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច ផោកប៉ាុលបានរាយការណ៍ 

យ៉ាងផពញផលញអំពីតបធានបទថនសញ្ញា ថនផពលផវោ ផោយបរ្ហា ញអំពី 

តពឹ្រ្ិការណ៍ថដលនឹងផកើ្រផឡើងផៅមុនការផលចមករបស់កូនមនុស្ស ផៅក្នុង 

ពពកនាអាកាស ថដលផោកគិ្រថាមិនចំាបាច់ត្ររូវសរផសរពីផពលផវោ 

យ៉ាងថវងទាក់ទងនឹងតបធានបទផនរះផទ។ ផទារះជាយ៉ាងផនរះក្ី ក៏ផោកសំអាង

ផោយចង្អុលផៅការបផតងៀនពីផលើកមុនរបស់ផោកថដរ។ ផោកបានមាន 

តបស្សន៍ថា «បងប្អូនផអើយ ឯត្រង់ផពលផវោ ផនារះមិនបាច់ឲ្យខញុំសរផសរ
 

តបាប់មកអ្នករាល់គ្្ន ផទ ដ្ិ្រអ្នករាល់គ្្ន ដឹងចបាស់ផហើយថា ថែងៃថនតពរះអមាចា ស់ 

នឹងមកដល់ ដូចជាផចារមកផៅផពលយប់ដ្ិ្រកាលណាផគកំពុងថ្រនិយយ 



ទំព័រ-312- កិចចាការថនពួកស្វក័

ថា មានផសចក្ីសុខស្ន្ មានផសចក្ីផរៀបរយផហើយ ផនារះផោថ្រមានផសចក្ី

ហិនវនិាសមកផលើផគភាលា ម» ។

ផៅផលើពិភពផោកសពវថែងៃផនរះ មានមនុស្សជាផតចើនថដលបានបិទថភ្នក 

មិនផមើលផៅឯភស្ុតាងថដលតពរះតគិសប្ានតបទានដល់មនុស្សទុកជាការ 

តពមាន អំពីការយងមកវញិរបស់តទង់ផនារះ ។ ពួកផគសវរះថសវងផ្វើឲ្យការែប់

បារម្ភទំាងឡាយត្ររូវផសងៃៀមស្ងៃ ្់រ ខណៈថដលផៅផពលជាមួយគ្្ន ផនរះសញ្ញា

ថនទីចុងបំ្ុ្រកំពុងបានសផតមចយ៉ាងឆាប់រហ័ស ផហើយពិភពផោកកំពុង 

តបញាប់តបញាល់ផ្វើដំផណើ រផឆ្ារះផៅកាន់ផពលផវោថដលកូនមនុស្សនឹងត្ររូវ

ផលចមក ផៅក្នុងពពកផៅផលើអាកាស។ ផោកប៉ាុលបផតងៀនថា ការមិនផអើផពើ 

នឹងសញ្ញា ថដលផកើ្រផឡើងផៅមុនផពលការយងមកជាផលើកទីពីររបស់តពរះ 

តគិសផ្នារះគឺជាអំផពើបាប។ ផោកបានផៅពួកអ្នកថដលមានផទាសចំផោរះ 

ការមិនយកចិ្រ្ទុកោក់ផនរះ ថាជាកូនថនផពលយប់ ឬកូនថនភាពងងឹ្រផោក

ផលើកទឹកចិ្រ្ដល់ពួកអ្នកតបរុងតបយ័្រ្ននិងពួកអ្នកចំាយមផោយោក្យទំាង

ផនរះ៖ «ថ្របងប្អូនផអើយ អ្នករាល់គ្្ន មិនថមនផៅក្នុងផសចក្ីងងឹ្រ ឲ្យថែងៃផនារះ 

បានមកដល់អ្នករាល់គ្្ន  ដូចជាផចារផនារះផទ អ្នករាល់គ្្ន សុទ្ធថ្រជាពួកថនពនលាឺ 

ផហើយជាពួកថនថែងៃ ផយើងមិនថមនជាពួកថនយប់ ឬថនផសចក្ីងងឹ្រផឡើយ 

ដូផច្នរះ ត្ររូវឲ្យផយើងចំាយម ផហើយដឹងខលាួន មិនត្ររូវឲ្យផដកលក់ ដូចជាមនុស្ស 

ឯផទៀ្រផទ» ។

ការបផតងៀនរបស់ស្វក័ផៅផលើចំណុចផនរះគឺជាការសំខ្ន់ជាពិផសស 

សតមាប់ពួកជំនំុផៅក្នុងសម័យផយើងផនរះ ។ ចំផោរះអ្នកថដលកំពុងរស់ផៅជិ្រ

ការសផតមចដ៏្ំផនរះ តបស្សន៍របស់ផោកប៉ាុលគួរថ្រផកើ្រផឡើងផោយកមាលា ំង

ថនការតបាប់ថា៖ «ថ្រផយើងថដលជាពួកថនថែងៃ ផយើងត្ររូវដឹងខលាួន ទំាងតបោប់ 

កាយផោយផសចក្ីជំផនឿ និងផសចក្ីសសឡាញ់ ទុកជាតបោប់បំាងផដើមតទរូង 

ផហើយផសចក្ីសង្ឹមរបស់្ងផសចក្ីសផ្រ្្គ រះ ទុកជាមួកសឹក ដ្ិ្រតពរះតទង់ 

មិនបាន្រតមរូវផយើង ទុកសតមាប់ផសចក្ីផតកា្ផទ គឺសតមាប់ឲ្យបានផសចក្ី

សផ្រ្្គ រះវញិផោយស្រតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើងថដលតទង់ 



សំបុត្រផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច-ទំព័រ-313-

សុគ្រជំនួសផយើង ផដើម្ីឲ្យផយើងរាល់គ្្ន បានរស់ផៅជាមួយនឹងតទង់ ផទារះផបើ 

ចំាយមឬផដកលក់ក្ី» ។

តគិសប្រស័ិទថដលចំាយមគឺជាតគិសប្រស័ិទថដលផ្វើការ ជាអ្នកថដល 

សវរះថសវងផ្វើកិចចាការតគប់យ៉ាងផោយចិ្រ្សសរួចសស្វ ផៅក្នុងអំណាចរបស់ខលាួន

ផដើម្ីជំរញុដំណឹងល្អឲ្យផបារះជំហានផៅមុខ។ ខណៈថដលផសចក្ីសសឡាញ់

ចំផោរះតពរះដ៏ផតបាសផោរះបានផកើនផឡើង ផនារះផសចក្ីសសឡាញ់ដល់មនុស្ស

ក៏កាន់ថ្រផកើនផឡើងថដរ។ អ្នកផនារះបានទទួលការកា្់រផទាសដូចជាតពរះជាមាចា ស់

របស់ផគថដរ ប៉ាុថន្ ផគមិនបផណ្ាយឲ្យទុក្ខតពរួយផ្វើឲ្យផៅហមងដល់អារមមណ៍ 

របស់ផគ ឬបំផ្លា ញផសចក្ីសុខស្ន្ផៅក្នុងចិ្រ្របស់ផគផឡើយ។ ផគដឹងថា 

ការពិបាកនឹងចតមាញ់និងសមា្អ ្រផគ ផហើយនឹងនំាផគឲ្យចូលផៅកាន់ថ្រផកៀក

នឹងតពរះតគិស ្តបសិនផបើផគតទំាតទបាន។ អស់អ្នកថដលជាអ្នកចូលរមួចំថណក

ក្នុងការពិបាករបស់តពរះតគិស ្នឹងចូលរមួចំថណកផៅក្នុងការរបួរមួជាមួយ
 

នឹងតទង់ ផហើយផៅចុងបំ្ុ្រគឺជាអ្នកទទួលចំថណកថនសិរលី្អរបស់តទង់ ។

ផោកប៉ាុលបានបន្ផៅក្នុងសំបុត្ររបស់ផោកផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុង

ថែសសាឡូនីចថា «ថ្របងប្អូនផអើយ ផយើងខញុំអងវរអ្នករាល់គ្្ន ថា ចូរចំណំាឲ្យ

ស្្គ ល់ពួកអ្នកថដលខំផ្វើកិចចាការក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  និងពួកអ្នកថដលនំាមុខ 

អ្នករាល់គ្្ន ក្នុងតពរះអមាចា ស់ ផហើយនិងពួកអ្នកថដលទូនាម នថដរ ផដើម្ីឲ្យបាន 

រាប់អានជាខ្លា ំង ចំផោរះពួកអ្នកយ៉ាងផនារះ ផោយផសចក្ីសសឡាញ់ ផោយ 

ផតោរះការថដលផគផ្វើ ចូរផៅជាមួយគ្្ន ផោយផមត្ីរចុរះ» ។ 

 

អង្គារ-២០ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ថ្រ បង ប្អូន ផអើយ ផយើង ខញុំ អងវរ អ្នក រាល់ គ្្ន  ថា ចូរ ចំណំា ឲ្យ 

ស្្គ ល់ ពួក អ្នក ថដល ខំ ផ្វើ កិចចាការ ក្នុង ពួក អ្នក រាល់ គ្្ន  និង ពួក អ្នក ថដល នំា មុខ 

អ្នក រាល់ គ្្ន  ក្នុង តពរះអមាចា ស់ ផហើយ និង ពួក អ្នក ថដល ទូនាម ន ថដរ។  

ថែសសាឡូនីចទី១ ៥:១២

ពួកអ្នកផជឿផៅតករុងថែសសាឡូនីចត្ររូវបាន្ុញែប់ជាខ្លា ំងផោយមនុស្ស



ទំព័រ-314- កិចចាការថនពួកស្វក័

ថដលនិយមគំនិ្រនិងផគ្លលទ្ធិស្សនាតជរុលហួស ផៅក្នុងចំផណាមពួកផគ 

ពួកផគខលារះ «ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  ថដលតបតពឹ្រ្ឥ្ររផបៀប ឥ្រមានផ្វើការអវីផស្រះ 

គឺផគរវល់ថ្រចំផោរះការឥ្រតបផយជន៍វញិ»។ ពួកជំនំុត្ររូវបានផរៀបចំយ៉ាងមាន

រផបៀបផរៀបរយ ផហើយម្ន្ីផ្្សងត្ររូវបានថ្រងតំាងឲ្យបំផពញសកមមភាពជា 

តគរូគរ្វ ល និងជាអ្នកជំនួយការ។ ប៉ាុថន្ ផៅមានអ្នកខលារះផៅមានគំនិ្រអាតាម និយម

និងមិនយកចិ្រ្ទុកោក់ ជាអ្នកថដលមិនតពមចុរះចូលជាមួយ នឹងអ្នកថដល 

មាន្ួរនាទីជាអ្នកតគប់តគងផៅក្នុងពួកជំនំុថដរ។ ពួកផគមិនតគ្ន់ថ្រទាមទារ

សិទ្ធិថនការជំនំុជតមរះជាឯកជនប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ ថែមទំាងជំរញុជាស្ធារណៈ

នូវគំនិ្ររបស់ពួកផគផៅផលើពួកជនដថទផទៀ្រ្ង ។ ផោយផមើលផ�ើញដូផច្នរះ 

ផោកប៉ាុលបានទាក់ទាញអារមមណ៍របស់ពួកអ្នកតករុងថែសសាឡូនីចឲ្យផគ្រព

និងថញកឲ្យផ�ើញ្រថមលាអ្នកថដលផគបានថ្រងតំាង ឲ្យមានមុខនាទីតគប់តគង

ផៅក្នុងពួកជំនំុ ។ទី ២:២០

ផៅក្នុងការែប់បារម្ភរបស់ផោក ចង់ឲ្យពួកអ្នកផជឿផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច 

ផដើរផោយការផកា្រខ្លា ចតពរះ ផោកប៉ាុលបានអងវរករដល់ពួកផគឲ្យបរ្ហា ញពី

ភាពមានតពរះផៅក្នុងការរស់ផៅជាតបចំាថែងៃរបស់ពួកផគ។ ផោកបាន សរផសរថា 

«មួយផស្្រផទៀ្រ បងប្អូនផអើយ ផយើងខញុំអងវរ ផហើយទូនាម នដល់អ្នករាល់គ្្ន  

ក្នុងតពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វថា ចូរផដើរតាមថដលគួរគប្ី ផដើម្ីឲ្យបានគ្ប់ដល់ 

តពរះហឫទ័យតពរះកាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើង ដូចជាបានទទួលបរ្្គ ប់ពីផយើងខញុំរចួផហើយ

ដ្ិ្រអ្នករាល់គ្្ន ស្្គ ល់ផសចក្ីប ញ្ា្រ្ិ ថដលផយើងខញុំបានតបគល់មកអ្នករាល់គ្្ន  

ផោយនូវតពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វផហើយ ដ្ិ្រតពរះតទង់សពវតពរះហឫទ័យ ឲ្យអ្នក 

រាល់គ្្ន បានថញកជាបរសុិទ្ធ ផដើម្ីឲ្យបានផចៀសពីផសចក្ីកំ្ិ្រផចញ» ។ «ត្ររូវ

ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន នីមួយៗផចរះរកសាអ្រ្ភាពខលាួន ផោយផសចក្ីបរសុិទ្ធ និងផសចក្ី 

តបផសើរ» ។

ស្វក័បានដឹងថាផោកមានការទទួលខុសត្ររូវយ៉ាងទូលំទូោយ អំពី

សុខុមាលភាពខ្ងតពលឹងវញិ្ញា ណរបស់អ្នកថដលបានថកថតបចិ្រ្ផោយស្រ 

កិចចាការរបស់ផោក ។ ផសចក្ីតបាថា្ន របស់ផោកគឺចង់ឲ្យពួកផគមានការរកី 



សំបុត្រផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច-ទំព័រ-315-

ចផតមើនខ្ងចំផណរះដឹងថនតពរះពិ្រថ្រមួយអង្គគ្់រ និងតពរះផយសូ៊វតគិសថ្ដល 

តពរះបានប ជ្ាូ នមក ។ ផៅក្នុងផបសកកមមរបស់គ្្់រ ផោកថ្រងថ្រជួបជាមួយ

តករុមមនុស្សតបរុសសសីថដលបានសសឡាញ់តពរះផយសូ៊វ និងបានឱនអ្ិោឋា ន 

ជាមួយពួកផគ សំុឲ្យតពរះបផតងៀនដល់ពួកផគឲ្យផៅជាប់ផហើយនឹងរស់ផៅផោយ

ភាជា ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតទង់។ ផហើយផៅផពលថដលផោកបានចាកផចញ

ពីពួកអ្នកថដលផោកធាលា ប់បានផ្វើការបផតមើផនារះ ផោកថ្រងថ្រទូលអងវរដល់ 

តពរះឲ្យជួយរកសាពួកផគឲ្យរចួ្ុ្រពីអំផពើអាតកក់ ផហើយជួយដល់ពួកផគឲ្យផៅ

ថ្រផស្ម រះត្រង់និងសកមមផៅក្នុងផបសកកមមជាផបសកជនរបស់ពួកផគជានិចចា។

ភស្ុតាងដ៏ខ្លា ំងបំ្ុ្រមួយផៅក្នុងចំផណាមភស្ុតាងជាផតចើនថនការថក
 

ថតបចិ្រ្ពិ្រតបាកដផនារះគឺការសសឡាញ់ដល់តពរះនិងការសសឡាញ់ដល់មនុស្ស។ 

អស់អ្នកថដលទទួលតពរះផយសូ៊វជាតពរះដ៏ផតបាសផោរះមានផសចក្ីសសឡាញ់

ដ៏តជាលផតរៅ និងផស្ម រះសម័តគដល់អ្នកដថទ ថដលមានជំផនឿដ៏មាន្រថមលាដូចគ្្ន ។ 

ផនរះផហើយគឺជាផសចក្ីសសឡាញ់ថដលពួកអ្នកផជឿផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច

មាន។ ស្វក័ប៉ាុលបានសរផសរថា «រឯីផសចក្ីសសឡាញ់ជាបងប្អូន ផនារះមិន

ចំាបាច់ឲ្យខញុំសរផសរមកអ្នករាល់គ្្ន ផទ ពីផតោរះតពរះតទង់បផតងៀន ឲ្យអ្នករាល់

គ្្ន សសឡាញ់គ្្ន ផៅវញិផៅមក ផហើយអ្នករាល់គ្្ន ក៏សសឡាញ់ដល់អស់ទំាង 

ពួកបងប្អូន ផៅតគប់ក្នុងសសរុកមា៉ា ផសដូនថដរ ថ្របងប្អូនផអើយ ផយើងខញុំ សូម 

ទូនាម ន ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន មានផសចក្ីសសឡាញ់ផនារះ កាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើងចុរះ  ផហើយ 

ខំតបឹងឲ្យអស់ពីចិ្រ្ និងផៅផោយសសគ្់រសសគំ ទំាងតបតពឹ្រ្ថ្រផរឿង ជារបស់ 

្ងខលាួន ផហើយផ្វើការផោយថដខលាួនឯង្ង ដូចជាផយើងខញុំបានបរ្្គ ប់ផហើយ 

ផដើម្ីឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានតបតពឹ្រ្ផោយគួរគប្ី ដល់មនុស្សខ្ងផតរៅ ឥ្រត្ររូវ 

ការអវីផឡើយ» ។

«សូមឲ្យតពរះអមាចា ស់ចផតមើនផសចក្ីសសឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្្ន  ឲ្យបាន

ផពញផោរហូរផហៀរដល់គ្្ន ផៅវញិផៅមក តពមទំាងដល់មនុស្សទំាងអស់្ង 

ដូចជាផយើងខញុំសសឡាញ់ដល់អ្នករាល់គ្្ន ថដរ តបផយជន៍នឹងតំាងចិ្រ្អ្នករាល់

គ្្ន  ឲ្យបរសុិទ្ធ ឥ្រផៅហមង ផៅចំផោរះតពរះដ៏ជាតពរះវរបិតារបស់ផយើងរាល់គ្្ន  



ទំព័រ-316- កិចចាការថនពួកស្វក័

ក្នុងកាលថដលតពរះផយសូ៊វ ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើង តទង់យងមក ជាមួយនឹង

អស់ទំាងអ្នកបរសុិទ្ធរបស់តទង់» ។

«បងប្អូនផអើយ ផយើងខញុំទូនាម នឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បផនា្ទ សដល់ពួកអ្នកថដលគ្ម ន

សណ្ាប់ធា្ន ប់ ផហើយជួយកមសាន្ដល់ពួកអ្នកណាថដលមានផសចក្ីទន់តកំ 

ចិ្រ្ ទំាងគំ្ោរពួកអ្នកថដលផខសាយ និងអ្់រឱនចំផោរះមនុស្សទំាងអស់ 

ចូរតបយ័្រ្ន កំុឲ្យអ្នកណាផ្វើអំផពើអាតកក់ ស្នងនឹងអំផពើអាតកក់ផឡើយ ចូរផដញ 

តាមការល្អជាដរាប ដល់គ្្ន ផៅវញិផៅមក ផហើយដល់មនុស្ស្ង ទំាងឡាយ 

ថដរ ចូរអរសបបាយជានិចចា ចូរអ្ិោឋា នឥ្រឈប់ឈរ ចូរអរតពរះគុណក្នុងតគប់

ការទំាងអស់ ពីផតោរះតពរះតទង់សពវតពរះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ផ្វើយ៉ាងដូផចា្ន រះ 

ផោយនូវតពរះតគិសផ្យសូ៊វ» ។ 

 

ពុធ-២១ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ តបយ័្រ្ន កំុ ឲ្យ អ្នក ណា ផ្វើ អំផពើ អាតកក់ ស្នង នឹង អំផពើ 

អាតកក់ ផឡើយ ចូរ ផដញ តាម ការ ល្អ ជា ដរាប ដល់ គ្្ន  ផៅ វញិ ផៅ មក ផហើយ 

ដល់ មនុស្ស ្ ង ទំាងឡាយ ថដរ។  ថែសសាឡូនីចទី១ ៥:១៥

ស្វក័ប៉ាុលបានោស់ផ្រឿនដល់ពួកអ្នកតករុងថែសសាឡូនីច កំុឲ្យផមើលរ្យ

អំផណាយទានថនផសចក្ីទំនាយផឡើយ ផោកមានតបស្សន៍ថា «កំុឲ្យ ពនលា្់រ 

តពរះវញិ្ញា ណ កំុឲ្យផមើលរ្យការអ្ិបបាយផឡើយ ចូរលផមើលតគប់ទំាងអស់ 

ផហើយកាន់ខ្ជា ប់តាមផសចក្ីថដលត្ឹរមត្ររូវ» ផោកបានបរ្្គ ប់ឲ្យមានការតបរុង

តបយ័្រ្នចំផោរះការផរ ើសផអើង ក្នុងការថបងថចកភាពថកលាងកាលា យផចញពីការពិ្រ ។ 

ផោកបានទទូចអងវរពួកផគឲ្យ «ផចៀសផចញពីផសចក្ីអាតកក់តគប់យ៉ាង» 

ផហើយផោកបានប ច្ា ប់សំបុត្ររបស់ផោក ផោយអ្ិោឋា នសំុឲ្យតពរះសមា្អ ្រ

ពួកផគទំាងសសរុង ថដលផៅក្នុង «តពលឹងនិងវញិ្ញា ណផហើយរបូកាយ ទំាង មូល» 

ពួកផគ «បានបតមរុងទុកឥ្រផៅហមង ដរាបដល់តពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះ អមាចា ស់ 

ថនផយើង តទង់យងមក តពរះថដលបានផៅអ្នករាល់គ្្ន » ផោកបានបថនថែមថា 

«តទង់នឹងផ្វើសផតមចការផនារះ» ។ 



សំបុត្រផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច-ទំព័រ-317-

ការបផតងៀនថដលផោកប៉ាុលបានផ្ញើផៅជូនពួកអ្នកតករុងថែសសាឡូនីច 

ផៅក្នុងសំបុត្រទីមួយរបស់ផោក ទាក់ទងនឹងការយងមក ជាផលើកទីពីរ របស់ 

តពរះតគិស ្ក៏សសបគ្្ន យ៉ាងត្ឹរមត្ររូវផៅនឹងការបផតងៀនផលើកមុនរបស់ផោក

ថដរ ។ ប៉ាុថន្ ពួកបងប្អូនរមួជំផនឿផៅទីតករុងថែសសាឡូនីចខលារះបានយល់ខុសនូវ

តបស្សន៍របស់ផោក ។ ពួកផគបានយល់ថាផោកបានបញ្ជា ក់ពីផសចក្ី 

សង្ឹមថាផោកនឹងរស់ផៅ បានផ�ើញតពឹ្រ្ិការណ៍ថនការយង មករបស់ 

តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះផោយផ្្ទ ល់។ ជំផនឿផនរះបានបផង្ើនភាពរកីរាយនិងការរផំភើប

របស់ពួកផគផឡើង។ អស់អ្នកថដលបានបដិផស្ការទទួលខុសត្ររូវនិង្ួរនាទី

របស់ខលាួន ឥឡូវផនរះ បានជម្នរះក្នុងការជំរញុគំនិ្រខុសរបស់ពួកផគ កាន់ថ្រ 

ខ្លា ំងផឡើង ។

ផៅក្នុងសំបុត្រទីពីររបស់គ្្់រ ផោកប៉ាុលបានសវរះថសវងថក្រតមរូវការយល់

ខុសរបស់ពួកផគ ស្ីពីការបផតងៀនរបស់ផោក និងផដើម្ីោក់បរ្ហា ញផៅ 

ចំផោរះពួកផគនូវ្ួរនាទីពិ្រតបាកដរបស់ផោក។ ផោកបានបញ្ជា ក់អំពីទំនុក

ចិ្រ្របស់ផោក ផៅក្នុងផសចក្ីសុចរ្ិររបស់ពួកផគ ម្ងផទៀ្រ និងការផកា្រ

សរផសើររបស់ផោកថដលជំផនឿរបស់ពួកផគផៅរងឹមំា និងចំផោរះផសចក្ី 

សសឡាញ់ជាផតចើនបរបូិរ ថដលពួកផគមានដល់គ្្ន ផៅវញិផៅមក និងចំផោរះ 

តពរះថដលជាផោកមាចា ស់របស់ពួកផគ។ ផោកបានតបាប់ដល់ពួកផគថា ផោក

បានបរ្ហា ញពួកផគដល់ពួកជំនំុដថទផទៀ្រ ទុកជាគំរថូនការអ្់រ្ម្់រ ជំផនឿ សវិ្រ 

ស្វ ញ ថដលឈរយ៉ាងរងឹមំា ទប់ទល់នឹងការផ្វើទុក្ខផបៀ្រផបៀននិងទុក្ខលំបាក 

ផហើយផោកបានដឹកនំាគំនិ្រពួកផគផឆ្ារះផៅកាន់ផពលផវោថនការយងមក

ជាផលើកទីពីររបស់តពរះតគិស ្ផៅផពលថដលរាសសរ្បស់តពរះនឹងត្ររូវសតមាកពី

កងវល់និងភាពអល់ថអកទំាងឡាយរបស់ពួកផគ ។

ផោកបានសរផសរថា «ដល់ផម៉ាលារះបានជាផយើងខញុំអួ្រពីអ្នករាល់គ្្ន  ផៅ 

ក្នុង អស់ទំាងពួកជំនំុថនតពរះ ពីដំផណើ រផសចក្ីខ្ជា ប់ខជាួន និងផសចក្ីជំផនឿរបស់ 

អ្នករាល់គ្្ន  ថដលមានក្នុងផសចក្ីផបៀ្រផបៀន និងផសចក្ីទុក្ខលំបាកទំាងប៉ាុនាម ន 

ថដលអ្នករាល់គ្្ន រងតទំា … ផនារះជាភស្ុតាងពីផសចក្ីជំនំុជតមរះដ៏សុចរ្ិរ 



ទំព័រ-318- កិចចាការថនពួកស្វក័

របស់តពរះ តបផយជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានរាប់ជាគួរនឹងនគរតពរះ ថដល អ្នក រាល់ 

គ្្ន  កំពុងថ្ររងទុក្ខ ផោយផតោរះនគរផនារះឯង ដ្ិ្រផនរះជាផសចក្ីសុចរ្ិរផៅ 

ចំផោរះតពរះ គឺនឹងសងផសចក្ីទុក្ខលំបាក ដល់ពួកអ្នកថដលផ្វើទុក្ខដល់អ្នករាល់

គ្្ន  ផហើយឲ្យអ្នករាល់គ្្ន  ថដលត្ររូវផគផ្វើទុក្ខផនារះ បានសតមាកជាមួយ នឹង 

ផយើងខញុំវញិ ក្នុងកាលថដលតពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វ តទង់ផលចមកពីឋានសួគ៌ ជា
 

មួយនឹងពួកផទវតាថនតពរះផចស្្តទង់ ផៅក្នុងអណ្ា្រផភលាើង ទំាងសងសឹកនឹង 

ពួកអ្នកថដលមិនស្្គ ល់តពរះ ផហើយនិងពួកអ្នកថដលមិនស្្ប់តាមដំណឹងល្អ 

ពីតពរះផយសូ៊វតគិសជ្ាតពរះអមាចា ស់ថនផយើង ផគនឹងរងទុក្ខផទាស ជាផសចក្ី 

ហិនវនិាសអស់កល្ជានិចចា ឃ្លា ្រពីតពរះភ្ក្ថនតពរះអមាចា ស់ ផហើយពីសិរលី្អ 

ថនតពរះផចស្្តទង់ … ដូផច្នរះ ផយើងខញុំអ្ិោឋា នឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ជានិចចា ផដើម្ីឲ្យ 

តពរះថនផយើងខញុំបានរាប់អ្នករាល់គ្្ន ជាគួរនឹងការថដលតទង់ផៅមកផ្វើ ផហើយ

ឲ្យតទង់បានបំផពញតគប់អស់ទំាងផសចក្ីបំណងខ្ងឯការល្អ និងការថដល 

ផ្វើផោយជំផនឿ ផោយតពរះផចស្្ ផដើម្ីឲ្យតពរះនាមថនតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជា 

តពរះអមាចា ស់ថនផយើង បាន្រផម្ើងផឡើងក្នុងអ្នករាល់គ្្ន  ផហើយអ្នករាល់គ្្ន  ក្នុង 

តទង់្ង តាមតពរះគុណរបស់តពរះថនផយើង និងតពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វតគិស»្។ 

ប៉ាុថន្ មុននឹងការយងមករបស់តពរះតគិស ្ការផជឿនផលឿនខ្ង ពិភព 

ស្សនា ដ៏សំខ្ន់ ដូចមានថចងផៅក្នុងបទទំនាយនឹងផកើ្រផឡើង។ ស្វក័ 

ប៉ាុលបានតបកាសថា «កំុឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ឆាប់មានគំនិ្ររផវ ើរវាយ ឬែប់តពរួយអវី 

ផទារះផបើផោយស្រវញិ្ញា ណណា ឬោក្យសម្ីណា ឬសំបុត្រណា ដូចជាមក 

ពីផយើងខញុំក្ី ថដលថាថែងៃថនតពរះអមាចា ស់ជិ្រដល់ផហើយផនារះផឡើយ កំុឲ្យអ្នក

ណាបផញ្ឆោ ្រអ្នករាល់គ្្ន ជាយ៉ាងណាថដរ ដ្ិ្រថែងៃផនារះមិនមកផឡើយ ទាល់ថ្រ

មានផសចក្ីក្្់រស្សនាមកជាមុន ផហើយមនុស្ស ថដល ជា្ួរបាបផនារះបាន 

ផលចមក គឺជាមនុស្សថដលត្ររូវហិនវនិាស ថដលទាស់ទទឹង ផហើយផលើក 

ខលាួនផឡើង ខ្ស់ផលើសជាងអស់ទំាងអវី ថដលផៅថាតពរះ ឬរបស់អវី ថដលផគ 

ផគ្រព តប្ិរប្រ្ិ្ង ដល់ផម៉ាលារះបានជាវានឹងអង្គុយផៅ ដូចជាតពរះក្នុង វហិារ ថន 

តពរះ ទំាងសថម្ងខលាួនថាជាតពរះ្ង» ។ 



សំបុត្រផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច-ទំព័រ-319-

ពពហស្បតិ៍-២២ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: កំុ ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  ឆាប់ មាន គំនិ្រ រផវ ើរវាយ ឬ ែប់ តពរួយ អវី 

ផទារះ ផបើ ផោយស្រ វញិ្ញា ណ ណា ឬ ោក្យ សំដី ណា ឬ សំបុត្រ ណា ដូច ជា មក ពី 

ផយើង ខញុំ ក្ី ថដល ថា ថែងៃ ថន តពរះអមាចា ស់ ជិ្រ ដល់ ផហើយ ផនារះ ផឡើយ ។  

ថែសសាឡូនីចទី២ ២:២

ពួកផគមិនអាចបកសស្យតបស្សន៍របស់ផោកប៉ាុលខុសផទ។ តបស្សន៍

ផនារះមិនថមនជាការបផតងៀនថាផោកបានតពមានដល់ពួកអ្នកតករុងថែសសាឡូនីច

អំពីការយងមករបស់តពរះតគិសភ្ាលា មៗ ផោយការបរ្ហា ញឲ្យផ�ើញជាពិផសស

ណាមួយផនារះផទ ។ ស្ថែ នភាពថបបផនរះនឹងបណ្ាលឲ្យមាន ការតចបូកតចបល់ 

ខ្ងជំផនឿ ដ្ិ្រការខកចិ្រ្ថ្រងថ្រដឹកនំាឲ្យមានការមិនផជឿ ។ ផហ្ុរដូផច្នរះ

ផហើយបានជាផោកប៉ាុលបានទូនាម នដល់បងប្អូនរមួជំផនឿរបស់ផោក ឲ្យតបរុង

តបយ័្រ្នកំុទទួលស្រថបបផនរះថាមកពីផោកផឡើយ ផហើយផោកបានចា្់រថចង

បញ្ជា ក់ថាអំណាចរបស់សផម្ចបា៉ា ប ថដលបានពណ៌នាយ៉ាងចបាស់ផោយ

ផហារាោនីថយ៉ាលផនារះនឹងផកើ្រផឡើងផហើយផ្វើស្រ្្គ មចបាងំជាមួយនឹងរាសស្

របស់តពរះ។ រហូ្រដល់អំណាចផនរះនឹងផ្វើការតបមាែយ៉ាងគួរឲ្យខ្លា ចផនារះ  

ពួកជំនំុនឹងសមលាឹងផមើលផៅការយងមកវញិថនតពរះអមាចា ស់របស់ពួកផគជាការ

ឥ្រតបផយជន៍ផទ។ ផោកប៉ាុលបានសួរសំណួរថា «ផ្រើឯងអ្នករាល់គ្្ន មិននឹក 

ចំា ផទ ឬអីថា ក្នុងតគ្ថដលខញុំផៅជាមួយ ផនារះខញុំបានតបាប់អ្នករាល់គ្្ន ពីផសចក្ី

ទំាងផនរះថដរ?»

ការពិបាកយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរនឹងផកើ្រផឡើងដល់ពួកជំនំុពិ្រតបាកដ។ សូម្ីថ្រ

ផៅផពលថដលស្វក័ប៉ាុលកំពុងថ្រសរផសរផនារះ «អាែ៌កំបំាងថន អាទទឹង 

ចបាប់» បានចាប់ផ្្ើមផ្វើការរចួផៅផហើយ ។ ការផជឿនផលឿនថដលនឹង ផកើ្រ 

ផឡើង ផៅផពលអនាគ្រ «អាទទឹងចបាប់ផនារះនឹងមកទំាងផ្វើការ ដូចជាអារក្ស 

ស្តំាង ផោយនូវតគប់ទំាងឫទ្ធិ ទីសមា្គ ល់ និងការអស្ចា រ្យដ៏កំភូ្រ ផហើយ 

ផោយតគប់ទំាងផសចក្ីេផបាករបស់ផសចក្ីទុចចារ្ិរ ក្នុងពួកអ្នកថដល ត្ររូវ 

វនិាស» ។ 



ទំព័រ-320- កិចចាការថនពួកស្វក័

ភាពឧឡារកិជាពិផសស គឺតបផយគថនដំណឹងល្អថដលទាក់ទងជាមួយ 

នឹងអ្នកថដលមិនបាន «សសឡាញ់ដល់ផសចក្ីពិ្រ» ។ «ដ្ិ្រផហ្ុរផនារះ» ផោក

បានតបកាសអំពីអស់អ្នកថដលបានបដិផស្ស្រថនផសចក្ីពិ្រផោយមិនដឹង

ខលាួនថា «តពរះតទង់នឹងឲ្យផសចក្ីខុសេ្គងមក បណ្ាលឲ្យផគផជឿ តាមផសចក្ី 

ភូ្រភរវញិ ផដើម្ីឲ្យអស់មនុស្សណាថដលមិនផជឿតាមផសចក្ីពិ្រ គឺផពញ 

ចិ្រ្នឹងផសចក្ីទុចចារ្ិរ ផនារះបានជាប់មានផទាសវញិ» ។  មនុស្សមិនអាច 

បដិផស្ការតពមានថដលតពរះបានតបទានដល់ពួកផគថាជាការគ្ម នផទាស

ផនារះផទ ។ តពរះនឹងដកយកតពរះវញិ្ញា ណរបស់តទង់ផចញពីអស់អ្នកថដលរងឹ 

ចផចស រ្កថបរផចញពីការតពមានរបស់តទង់ ផោយទុកពួកផគឲ្យផៅវផងវង

ថដលពួកផគចូលចិ្រ្ផនារះ ។

ដូផច្នរះ ផោកប៉ាុលបានសផង្ខបពីកិចចាការដ៏អាតកក់ ថដលអំណាចថនការ

អាតកក់នឹងបន្ភាពងងឹ្រនិងការផ្វើទុក្ខផបៀ្រផបៀនយ៉ាងយូររាប់ស្រវ្រ្សរ ៍ថដល

ផកើ្រផឡើងផៅមុនការយងមកជាផលើកទីពីររបស់តពរះតគិស។្ ពួកអ្នកផជឿផៅ

ទីតករុងថែសសាឡូនីចបានសង្ឹមថានឹងបានរផំោរះភាលា មៗ ឥឡូវផនរះ ពួកផគត្ររូវ

បានោស់ផ្រឿនផតកើនរឭំកឲ្យបំផពញភារកិចចាថដលផៅចំផោរះមុខពួកផគផោយ

ការផកា្រខ្លា ចតពរះ និងផោយកាលា ហាន។ ស្វក័ប៉ាុលបានទូនាម នដល់ ពួកផគកំុ 

ឲ្យផ្វសតបថហសនឹងភារកិចចារបស់ខលាួន ឬដកខលាួនមករង់ចំាផោយខជាិលសសអូស

ផឡើយ ។ បនា្ទ ប់ពីការតបផមើលផមើលពីការរផំោរះភាលា មៗ យ៉ាងផត្រកត្រអាល 

ផនារះមក រងវង់ថនជីវ្ិរតបចំាថែងៃនិងការតបឆំាងថដលពួកផគត្ររូវថ្រជួបតបទរះ

ផនារះបានផកើ្រផឡើងផទវមួយជាពីរ។ ផហ្ុរផនារះផហើយបានជាផោកបានអងវរ

ដល់ពួកផគឲ្យឈររងឹមំាផៅក្នុងជំផនឿ៖

 «ដូផច្នរះ បងប្អូនផអើយ ចូរឈរឲ្យមំាមួន ផហើយកាន់ខ្ជា ប់តាមផសចក្ី 

ប ញ្ា្រ្ិ ថដលផយើងខញុំបានបផតងៀនដល់អ្នករាល់គ្្ន ចុរះ ផទារះផបើផោយោក្យសម្ី 

ឬសំបុត្រក្ី សូមឲ្យតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើង និងតពរះដ៏ជា 

តពរះវរបិតា ថដលតទង់បានសសឡាញ់ផយើង តពមទំាងតបទានឲ្យមានផសចក្ី 

កមសាន្អស់កល្ជានិចចា និងផសចក្ីសង្ឹមយ៉ាងល្អ ផោយតពរះគុណតទង់» ។ 



ផោកអ័ប៉ាូឡុសផៅទីតករុងកូរនិែូស-ទំព័រ-321-

«ថ្រតពរះអមាចា ស់តទង់ផស្ម រះត្រង់ តទង់នឹងតំាងអ្នករាល់គ្្ន ឲ្យមំាមួនផឡើង ផហើយ 

ការោរអ្នករាល់គ្្ន ឲ្យរចួពីផសចក្ីអាតកក់្ង ផយើងខញុំក៏ទុកចិ្រ្នឹងតពរះអមាចា ស់ 

ពីដំផណើ រអ្នករាល់គ្្ន ថា អ្នករាល់គ្្ន កំពុងថ្រតបតពឹ្រ្ ផហើយនឹងតបតពឹ្រ្ ្រផៅ 

ផទៀ្រ តាមអស់ទំាងផសចក្ីថដលផយើងខញុំបានផំ្្ទុកថដរ សូមឲ្យតពរះអមាចា ស់ 

្រតមង់ចិ្រ្អ្នករាល់គ្្ន  ផៅក្នុងផសចក្ីសសឡាញ់ថនតពរះ និងផសចក្ីខ្ជា ប់ខជាួន 
របស់តពរះតគិសចុ្រះ» ។

តពរះបានតបទានកិចចាការដល់ពួកអ្នកផជឿ។ ផោយការលរះបង់ខលាួនដ៏ផស្ម រះ

ត្រង់ចំផោរះផសចក្ីពិ្រ ពួកផគត្ររូវថ្រថចកចាយដល់អ្នកដថទនូវពនលាឺថដល 

ពួកផគបានទទួល ។ ស្វក័ប៉ាុលបានអងវរដល់ពួកផគកំុឲ្យផនឿយ ណាយ នឹង 

ការផ្វើល្អផឡើយ ផហើយផោកបានចង្អុលបរ្ហា ញដល់ពួកផគពីគំររូបស់ផោក

ផ្្ទ ល់ ស្ីពីការឩសសាហ៍ពយាយមផៅក្នុងកិចចាការជាបផណ្ារះអាសន្ន ផៅផពល 

កំពុងផ្វើការផោយចិ្រ្រងឹមំា ផៅក្នុងបុពវផហ្ុរថនតពរះតគិស ្។ ផោកបានស្ី 

បផនា្ទ សដល់អ្នកថដលបថណ្្របផណ្ាយខលាួនផៅក្នុងភាពខជាិលតចអូស និងការ 

រផំភើប ដ៏ផស្រះកផតការះ ផហើយផោកបានផំ្្ផគថា «ឲ្យផគបរផិភាគបាយ របស់ 

ខលាួន ផគចុរះ ទំាងផ្វើការផោយសសគ្់រសសគំ្ង» ។ ផោកក៏បានោស់ ផ្រឿន 

ដល់ពួកជំនំុ ឲ្យបំថបកខលាួនផចញពីការរបួរមួជាមួយនឹងពួកអ្នកថដលមានរះ មិន

តពមផ្វើតាមការបផតងៀនរបស់តគរូគរ្វ លរបស់តពរះ ។ ផោកបានបថនថែមថា 

«ថ្រកំុឲ្យរាប់ផគទុកដូចជាខ្ម ំងសត្ររូវផឡើយ ចូរទូនាម នផគ ដូចជាបងប្អូនវញិ» ។

ផៅក្នុងសំបុត្រផនរះ ផោកប៉ាុលបានសរបុផសចក្ីផោយការអ្ិោឋា នថា

ផៅកណ្ាលទុក្ខផវទនានិងការពិបាកថនជីវ្ិរ សូមឲ្យផសចក្ីសុខស្ន្ របស់ 

តពរះ និងតពរះគុណថនតពរះអមាចា ស់ថនតពរះផយសូ៊វតគិសប្ានកាលា យជាការបតងរួប

បតងរួមនិងជាការគំ្តទដល់ពួកផគ ។  

 



ទំព័រ-322- កិចចាការថនពួកស្វក័

២៦

ផោកអ័ប៉ុឡសូផៅទីតករុងករូនិែូស

ជំពូកផនរះមានមូលោឋា នផៅក្នុងគម្ីរកិចចាការ ១៨:១៨-២៨ ។

សុព្រ-២៣ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ អរ សបបាយ ជានិចចា ចូរ អ្ិស្ឋា ន ឥ្រ ឈប់ ឈរ ។  

ថែសសាឡូនីចទី១ ៥:១៦-១៧ចក្ី ជំផនឿ ផជឿ ដល់ តពរះរាជបុតតា ថន តពរះ 

 បនា្ទ ប់ពីចាកផចញពីទីតករុងកូរនិែូសមក ទីកថនលាងថដលត្ររូវបំផពញកិចចា

ការជាបន្របស់ផោកប៉ាុលគឺទីតករុងផអផភសូរ ។ ផោកកំពុងផ្វើដំផណើ រផៅទី 

តករុងផយរសូ្ឡិមផដើម្ីចូលរមួក្នុងពិ្ីបុណ្យតបចំាឆា្ន ំមួយថដលនឹងចូលមក 

ដល់ផៅផពលខ្ងមុខដ៏ខលាីផនរះ ផហើយការស្្ន ក់ផៅទីតករុងផអផភសូររបស់ផោក

ត្ររូវចំណាយផពលដ៏ខលាីប៉ាុផណាណ រះ ។ ផោកបានសន្ទនារកផហ្ុរ្លជាមួយនឹង 

ស្សន៍យូោផៅក្នុងស្ោតបជំុ ផហើយពួកផគមានចំណាប់អារមមណ៍ចង់ឲ្យ

ផោកស្្ន ក់ផៅជាមួយពួកផគឲ្យបានយូរបន្ិចផទៀ្រ ផដើម្ីឲ្យពួកផោកបាន 

បន្ផ្វើការក្នុងចំផណាមពួកផគ។ ថ្នការរបស់គ្្់រក្នុងការផ្វើដំផណើ រផៅកាន់

ទីតករុងផយរសូ្ឡិមបានរារាងំគ្្់រមិនឲ្យផៅជាមួយពួកផគ្រផៅផទៀ្របាន

ផៅផពលផនារះផទ ប៉ាុថនដែ គ្្់របានសនយាថា នឹងត្រឡប់ មកឯ ពួក ផគវញិ 

«ផបើតពរះតទង់សពវតពរះហឫទ័យ» ។ 

អាគីឡានិងតពីសីុលបានរមួដំផណើ រជាមួយផោកផៅកាន់ទីតករុងផអផភសូរ 

ផហើយផោកបានទុកពួកផគឲ្យផៅទីផនារះផដើម្ីបំផពញកិចចាការថដលផោក 

បានចាប់ផ្ដែើមបន្ផៅផទៀ្រ  ។

គឺផៅផពលផនារះផហើយថដល «មានស្សន៍យូោមា្ន ក់ ផ ម្ រះអ័ប៉ាុឡូស 

ថដលផកើ្រផៅតករុងអ័ផលកសានតទា ជាអ្នកមានផវាហារ ផហើយក៏ផចរះ ស្្ទ ្់រក្នុង 

គម្ីរថដរ គ្្់រមកដល់តករុងផអផភសូរ» ។ គ្្់រធាលា ប់ បានឮការអ្ិបបាយ របស់ 



ផោកអ័ប៉ាូឡុសផៅទីតករុងកូរនិែូស-ទំព័រ-323-

ផោកយ៉ាូហានបាទីស្ទ ផហើយបានទទួលបុណ្យតជមុជទឹកថនការថតបចិ្រ្ និង

កំពុងរស់ផៅជាសមរបនា្ទ ល់ថដលបរ្ហា ញថាកិចចាការរបស់ផហារាផនរះមិនឥ្រ 

តបផយជន៍ផទ  ។ កំណ្់រតតាថនតពរះគម្ីរអំពីផោកអ័ប៉ាុឡូសគឺថា «គ្្់របាន

សិកសាខ្ងឯ្លាូវតពរះអមាចា ស់ ផហើយផោយផតោរះគ្្់រមានចិ្រ្ឧសសាហ៍ បាន 

ជា គ្្់រអ្ិបបាយ ផហើយបផតងៀនយ៉ាងត្ឹរមត្ររូវ ពីអស់ ទំាងផសចក្ីខ្ង ឯតពរះ 

អមាចា ស់ ផទារះផបើស្្គ ល់ថ្របុណ្យតជមុជរបស់ផោកយ៉ាូហានក៏ផោយ» ។

កាលផៅទីតករុងផអផភសូរ អ័ប៉ាុឡូស «ចាប់តំាងអ្ិបបាយក្នុងស្ោតបជំុ

ផោយកាលា ហាន»  ក្នុងចំផណាមអ្នកស្ដែ ប់របស់គ្្់រ មានអ័គីឡានិងតពីសីុល 

ថដលបានដឹងថាគ្្់រមិនទាន់បានទទួលពនលាឺផពញផលញថនដំណឹងល្អ «ផនារះ 

ក៏នំាផៅពន្យល់ពី្លាូវតពរះ ឲ្យរ្ឹរថ្រចបាស់ផៅផទៀ្រ» ។ តាមរយៈការបផតងៀន 

របស់ពួកផគ គ្្់របានទទួលការយល់ដឹងកាន់ថ្រចបាស់អំពីបទតពរះគម្ីរ ផហើយ

បានកាលា យជាអ្នកគំ្តទដ៏ខ្ង់ខ្ស់បំ្ុ្រខ្ងជំផនឿថនពួកតគិសប្រស័ិទ ។

ផោកអ័ប៉ាុឡូសចង់ចូលផៅសសរុកអាថខជាខ្លា ំង ផហើយ «ពួកបងប្អូនផៅ
 

តករុងផអផភសូរបានសរផសរសំបុត្រឲ្យពួកសិស្សទទួលគ្្់រ» ជាតគរូបផតងៀន  

ថដលសសបផៅតាមពួកជំនំុរបស់តពរះតគិស ្។ គ្្់របានផ្វើដំផណើ រ ផៅកាន់ 

ទីតករុងកូរនិែូស ជាកថនលាងថដលគ្្់រផ្វើកិចចាការជាស្ធារណៈ ផហើយពី្្ទរះ 

មួយផៅ្្ទរះមួយ «គ្្់រជថជកផ្ចា ញ់ពួកស្សន៍យូោ … ទំាងបរ្ហា ញ តាម 

គម្ីរថា តពរះផយសូ៊វជាតពរះតគិសថ្មន» ។ ផោកប៉ាុលបានោំតគ្ប់ពូជថន 

ផសចក្ីពិ្រ ផហើយឥឡូវផនរះ ផោកអ័ប៉ាុឡូសបានផសស្ចទឹក ។ ផជាគជ័យ
 

ថដលបានផកើ្រផឡើងដល់ផោកអ័ប៉ាុឡូសក្នុងការ្្សពវ្សាយដំណឹងល្អបាន
 

ដឹកនំាអ្នកផជឿខលារះឲ្យផលើក្រផម្ើងការរ្ររបស់គ្្់រ ផលើសជាងកិចចាការ ថដល 

ប៉ាុល បាន ផ្វើ។ ការផតបៀបផ្ៀបមនុស្សជាមួយនឹងមនុស្សមា្ន ក់ផទៀ្រផនរះ បាន

នំាចូលមកក្នុងតករុមជំនំុនូវស្ម រ្ីរបក្សពួកថដលគំរាមកំថហងនិងរារាងំដល់ 

ការរកីចផតមើនថនដំណឹងល្អ ។ 

ក្នុងអំឡុងផពលមួយឆា្ន ំកនលារះថដលប៉ាុលបានចំណាយផៅទីតករុងកូរនិែូស 

ផោកបានបរ្ហា ញពីដំណឹងល្អផោយផច្រនា តាមរផបៀបរ្យៗ។ «មិនបាន 
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ផតបើសំនួនផវាហារ ឬតបាជាញ ខ្ស់ផទ» ។ ប៉ាុថន្ ផោយការភ័យខ្លា ចផហើយ ការ 

ញាប់ញ័រ និង «គឺតពរះវញិ្ញា ណបានសថម្ងឫទា្ធ នុភាពវញិ» ។ 

ផោកបានតបកាសថា «ផដើម្ីកំុឲ្យជំផនឿរបស់បងប្អូនពឹងថ្្អកផលើតបាជាញ របស់

មនុស្សផោក ថ្រងពឹងថ្្អកផលើឫទា្ធ នុភាពរបស់តពរះជាមាចា ស់» (កូរនិែូសទី១ 

២: ១, ៤, ៥) ។ 

 

សៅរ-៍២៤ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ចូរ អរ តពរះគុណ ក្នុង តគប់ ការ ទំាង អស់ ពី ផតោរះ តពរះ 

តទង់ សពវ តពរះហឫទ័យ ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  ផ្វើ យ៉ាង ដូផចា្ន រះ ផោយ នូវ 

តពរះតគីស្ទផយសូ៊វ។  ថែសសាឡូនីចទី១ ៥:១៨ចគឺ រស់ ផោយ ផសចក្ី ជំផនឿ ផជឿ 

ដល់ តពរះរាជបុតតា ថន ព្

ផោកប៉ាុលបាន្រតមរូវលក្ខណៈថនការបផតងៀនរបស់ផោកផៅតាម 

ស្ថែ នភាព ថនពួកជំនំុ  «ឯខញុំ បងប្អូនផអើយ ខញុំពំុអាចនិយយនឹងអ្នករាល់គ្្ន  ដូច 

នឹងមនុស្សខ្ងឯវញិ្ញា ណបានផទ» បនា្ទ ប់មកគ្្់រពន្យល់តបាប់ពួកផគថា៖ 

«ខញុំបានឲ្យទឹកផោរះមកអ្នករាល់គ្្ន ្ឹក មិនបានឲ្យស្ច់បរផិភាគផទ ដ្ិ្រ 

កាល ផណារះអ្នករាល់គ្្ន ពំុអាចនឹងបរផិភាគបាន ផហើយឥឡូវផនរះ ក៏មិនទាន់ 

បានថដរ» (កូរនិែូសទី១ ៣:១, ២) ។ ពួកអ្នកផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូសជាផតចើន

មានភាពយឺ្រយ៉ា វក្នុងការផរៀនផមផរៀនថដលផោកកំពុងពយាយមបផតងៀនពួក

ផគផនារះណាស់ ។ ការរកីចផតមើនថនចំផណរះខ្ងវញិ្ញា ណ របស់ពួកផគមិនសម

សសបផៅនឹងឯកសិទ្ធិនិងឱកាសរបស់ពួកផគផឡើយ។ ផៅផពលថដលពួកផគ 

ត្ររូវបានផជឿនផលឿនផៅមុខផៅក្នុងបទពិផស្្ន៍តគិសប្រស័ិទ ផហើយអាច 

យល់និងអាចអនុវ្រ្តពរះបន្ទូលថនផសចកដែីពិ្រដ៏តជាលផតរៅ ពួកផគឈរផៅ 

កថនលាងថដលពួកសិស្សបានឈរផៅផពលតពរះតគិសម្ានបន្ទូលផៅកាន់ពួកផគ

ថា «ខញុំផៅ មានផសចក្ីជាផតចើនផទៀ្រ នឹងតបាប់ដល់អ្នករាល់គ្្ន  ថ្រឥឡូវផនរះ 

អ្នករាល់ គ្្ន ពំុអាចនឹងទទួលបានផទ» (យ៉ាូហាន ១៦:១២)។ ការតចថណនការ 

សន្និោឋា ន អាតកក់ និងការផចាទតបកាន់ 



ផោកអ័ប៉ាូឡុសផៅទីតករុងកូរនិែូស-ទំព័រ-325-

បានបិទចិ្រ្បងប្អូនជាផតចើនផៅតករុងកូរនិែូស តបឆំាងនឹងការបំផពញកិចចាការ 

របស់តពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធថដល «តទង់ស្ទង់ ផមើលតគប់ទំាងអស់ តពមទំាង 

ផសចក្ីតជាលផតរៅថនតពរះថដរ» (កូរនិែូសទី១ ២:១០) ។ ផទារះបីជាពួកផគមាន

ចំផណរះដឹងខ្ងផោកិយទូលំទូោយយ៉ាងណាក៏ផោយ ក៏ពួកផគផៅមាន

ភាពផកមងខចាីខ្ងតពរះតគិសដែ ដូចជាទារកថដរ ។

គឺជាការរ្ររបស់ផោកប៉ាុល ក្នុងការបផតងៀនដល់ពួកអ្នកផជឿផៅតករុង 

កូរនិែូស អំពីចំណុចចាប់ផ្្ើមដំបូងថនជំផនឿរបស់ពួកតគិសប្រស័ិទ។ ផោក

មានកា្រពវកិចចាថណនំាដល់ពួកផគដូចជាអ្នកថដលមិនដឹងពីដំផណើ រការថន 

អំណាចរបស់តពរះផៅក្នុងចិ្រ្ដូផចា្ន រះថដរ។ ផៅផពលផនារះពួកផគមិនអាចយល់

ពីអាែ៌កំបំាងថនផសចកដែីសផ្រ្្គ រះបានផឡើយ ដ្ិ្រ «មនុស្សខ្ងស្ច់្ម

ផគមិនទទួលផសចក្ីខ្ងឯតពរះវញិ្ញា ណថនតពរះផទ ពីផតោរះជាផសចក្ីលងៃង់ផលងៃើ 

ដល់ផគ ក៏រកស្្គ ល់មិនបានថដរ ដ្ិ្រត្រង់ឯផសចក្ីទំាងផនារះ ត្ររូវពិចារ ណា 

យល់ ខ្ងវញិ្ញា ណវញិ» (កូរនិែូសទី១ ២:១៤) ។ ផោកប៉ាុលបានខំតបឹងថតបង

ស្បផតោរះតគ្ប់ពូជ ថដលអ្នកដថទផ្្សងផទៀ្រត្ររូវផសស្ចទឹក។ អ្នកថដលផដើរ

តាមផោកត្ររូវថ្របន្ផ្វើកិចចាការពីចំណុចថដលផោកបានបន្សល់ទុក្រផៅ  

ផោយ្្ល់ពនលាឺនិងចំផណរះដឹងខ្ងតពលឹងវញិ្ញា ណឲ្យត្ររូវផៅនឹងផពលផវោ 

ខណៈថដលពួកជំនំុអាចបផ ច្ា ញពនលាឹផនារះ ។

ផៅផពលថដលស្វក័ប៉ាុលផៅឯទីតករុងកូរនិែូស ផោកបានដឹងថាផោក

ត្ររូវថ្រថណនំាផោយតបរុងតបយ័្រ្នបំ្ុ្រអំពីផសចក្ីពិ្រថដលផោកចង់បផតងៀន។ 

ផោកបានតជាបថា នឹងមានវរីបុរសផៅក្នុងចំផណាមពួកអ្នកថដលបានស្្ប់

ផោកទំាងផនារះ ផហើយបផតងៀនអំពីការថាវ យបង្គំមិនត្ឹរមត្ររូវជាអ្នកថដលស្្ទ ប 

ផោយថភ្នកងងឹ្រ ផោយសង្ឹមថានឹងរកផ�ើញផសៀវផៅតទឹស្ីថន្មមជា្ិរ  

ថដលនឹង្្ទុយពីការពិ្រថនជីវ្ិរខ្ងតពលឹងវញិ្ញា ណដូចថដលបានផបើកបរ្ហា ញ

ផៅក្នុងតពរះគម្ីរ ។ ផោកក៏បានតជាប្ងថដរថាការររិះគន់នឹងខំតបឹងថតបង 

បថងវរការបកសស្យរបស់តគិស្ទបរស័ិទ ពីោក្យថដលតពរះបានផបើកបរ្ហា ញ  

និងថាការសង្ស័យនឹងតបតពឹ្រ្មកផលើដំណឹងល្អថនតពរះតគិសផ្ោយការចំអក
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ផមើលរ្យ ។

ផៅផពលថដលផោកបានខំតបឹងថតបងដឹកនំាមនុស្សមកឯផជើងផឈើឆ្ាង 

ផោកប៉ាុលមិនបានតបែុយស្ីបផនា្ទ សចំៗ ផៅកាន់អ្នកថដលតបតពឹ្រ្ខុស ឬ 

បរ្ហា ញអំពីផទាសថនអំផពើបាបរបស់ពួកផគ ផៅចំផោរះតពរះផនត្ររបស់តពរះដ៏ 

បរសុិទ្ធផនារះផទ ។ ប៉ាុថន្ ផោកបានយកមកោក់ពីមុខពួកផគនូវកមមបទពិ្រថន

ជីវ្ិរ ផហើយផោកបានពយាយមសង្្់រផៅក្នុងគំនិ្ររបស់ពួកផគ នូវផមផរៀន 

របស់តពរះផយសូ៊វ ជាតគរូបផតងៀនថដលនឹងផលើកពួកផគផចញពីផោកិយ និង 

អំផពើបាប ផៅជាភាពបរសុិទ្ធ និងផសចក្ីសុចរ្ិរ តបសិនផបើពួកផគបានទទួល។ 

ផោកបានមានតបស្សន៍ជាពិផសសផៅកាន់អ្នកអនុវ្រ្តាមតពរះនិងភាព 

បរសុិទ្ធ ផៅកាន់អ្នកថដលត្ររូវទទួលអ្នកថដលត្ររូវបានចា្់រទុកថាមាន្រថមលា

ផៅក្នុងនគររបស់តពរះ។ ផោកអន្ទរះស្ចង់ផ�ើញពនលាឺថនដំណឹងល្អអំពីតពរះ 

តគិសច្ាក់ទមលាុរះភាពងងឹ្រថនគំនិ្ររបស់ពួកផគ ផដើម្ីឲ្យពួកផគអាចផមើលផ�ើញ

កំហុសថនការតបតពឹ្រ្អសីល្ម៌របស់ពួកផគ ផៅក្នុងតពរះផនត្ររបស់តពរះ។ 

ផហ្ុរផនរះផហើយបានជាបន្ទុកថនការបផតងៀនរបស់ផោកផៅក្នុងចំផណាមពួក

ផគ គឺតពរះតគិសនិ្ងការឆ្ាងរបស់តទង់។ ផោកបានខំតបឹងថតបងបរ្ហា ញដល់ 

ពួកផគថាការសិកសាដ៏ផស្ម រះត្រង់បំ្ុ្ររបស់ពួកផគ និងក្ីអំណរដ៏្ំផ្ងរបស់

ពួកផគត្ររូវថ្រជាផសចក្ីពិ្រដ៏អស្ចា រ្យ ស្ីអំពីផសចក្ីសផ្រ្្គ រះ តាមរយៈការ 

ថកថតបចិ្រ្ផឆ្ារះផៅរកតពរះ និងការមានជំផនឿផៅផលើតពរះអមាចា ស់តពរះផយសូ៊វ។

ទស្សនវទូិ បានថបរផចញពីផសចក្ីសផ្រ្្គ រះ ពីផតោរះផសចក្ីសផ្រ្្គ រះបាន

ផ្វើឲ្យតទឹស្ីរបស់ពួកផគមានភាពអាមា៉ា ស់ មនុស្សថនផោកិយបដិផស្មិន 

តពមទទួលផសចក្ីសផ្រ្្គ រះ ពីផតោរះផសចក្ីសផ្រ្្គ រះផនារះបំថបកពួកផគផចញ

ពីរបូតពរះថនផោកិយ។ ផោកប៉ាុលបានផ�ើញថាមនុស្សត្ររូវថ្រយល់ពីលក្ខណៈ

របស់តពរះតគិសឬ្ផមើលផ�ើញផឈើឆ្ាង ផោយថភ្នកថនផសចក្ីជំផនឿជាមុនសិន 

មុននឹងពួកផគអាចសសឡាញ់ដល់តពរះអង្គ។ ផៅទីផនរះ ផគត្ររូវថ្រចាប់ផ្្ើមការ

សិកសាថដលជាវទិយាស្សស ្និងចផតមៀងថនការផតបាសផោរះ ដ៏ផៅអស់ទំាង 

កល្។ ផៅក្នុងពនលាឺថនផឈើឆ្ាងថ្រមយា៉ាងគ្់រ ថដលអាចវាយ្រថមលាពិ្រតបាកដ 



ផោកអ័ប៉ាូឡុសផៅទីតករុងកូរនិែូស-ទំព័រ-327-

ដល់មនុស្សបាន ។ 

អាទិត្យ-២៥ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: កំុ ឲ្យ ពនលា្់រ តពរះវញិ្ញា ណ កំុ ឲ្យ ផមើលរ្យ ការ អ្ិបបាយ 

ផឡើយ ចូរ ល ផមើល តគប់ ទំាង អស់ ផហើយ កាន់ ខ្ជា ប់ តាម ផសចក្ី ថដល ត្ឹរម ត្ររូវ 

ចូរ ផចៀស ផចញ ពី ផសចក្ី អាតកក់ តគប់ យ៉ាង។  ថែសសាឡូនីចទី១ ៥:១៩-២២

ឥទ្ធិពលដ៏បរសុិទ្ធថនតពរះគុណរបស់តពរះ ផ្លា ស់ប្ូរលក្ខណៈ ថននិស្ស័យ 

របស់មនុស្ស។ ឋានសួគ៌មិនសពវតពរះទ័យនឹងគំនិ្ររបស់មនុស្សផទ និស្ស័យ 

របស់ពួកផគ ចិ្រ្ថដលមិនផចរះសប់្សល់្នឹងមិនបានទាក់ទាញផឆ្ារះផៅរក 

កថនលាងដ៏បរសុិទ្ធផនារះផឡើយ ផហើយតបសិនផបើពួកផគអាចចូលផៅបាន ពួកផគ

នឹងមិនផ�ើញមានអវីគួរជាទីផពញចិ្រ្ផឡើយ។ និនា្ន ការថដលតគប់តគងផលើ 

ចិ្រ្ពីកំផណើ ្រត្ររូវថ្រចុរះចូលជាមួយនឹងតពរះគុណរបស់តពរះតគិសជ្ាមុនសិន 

មុននឹងមនុស្សមា្ន ក់ត្ររូវបានផលើកឲ្យចូលផៅក្នុងឋានសួគ៌ ផហើយមានអំណរ 

រកីរាយជាមួយនឹងពួកផទវតាដ៏បរសុិទ្ធផៅទីផនារះ ។ ផៅផពលមនុស្ស ស្លា ប់ 

ខ្ងឯអំផពើបាប ផហើយមានជីវ្ិរែមីក្នុងតពរះតគិសយ្៉ាងរហ័ស ផនារះផសចក្ី  

សសឡាញ់របស់តពរះនឹងបំផពញចិ្រ្របស់ពួកផគ ផយបល់របស់ផគត្ររូវបាន 

សមា្អ ្រឲ្យបរសុិទ្ធ អ្នកផនារះនឹងទទួលទានទឹកថនក្ីអំណរនិងចំផណរះដឹង  

ថដលហូរផចញពីរន្ធទឹកថដលមិនផចរះរងីសងៃួ្រ ផហើយពនលាឺថនថែងៃដ៏ផៅអស់កល្

ជានិចចាថចងចំាងផៅផលើ្លាូវរបស់អ្នកផនារះ ដ្ិ្រតពរះថដលជាពនលាឺថនជីវ្ិរនឹង គង់ 

ផៅជាមួយនឹងអ្នកផនារះជាផរៀងរហូ្រ ។

ផោកប៉ាុលបានខិ្រខំផ្វើឲ្យគំនិ្ររបស់បងប្អូនផោកផៅទីតករុងកូរនិែូស

មានចំណាប់អារមមណ៍ផៅនឹងមូលផហ្ុរថដលផោកនិងពួកអ្នកបផតមើតពរះដថទ 

ផទៀ្រតបសស័យទាក់ទង ប៉ាុថន្តពរះបានបរ្្គ ប់ឲ្យមនុស្សដថទផទៀ្របផតងៀនពី

ផសចក្ីពិ្រ ថដលពួកផគទំាងអស់គ្្ន ចូលរមួផៅក្នុងការរ្រដូចគ្្ន ផនរះ ផហើយ

ថាពួកផគត្ររូវពឹងោក់ផលើតពរះផដើម្ីទទួលផជាគជ័យក្នុងការរ្ររបស់ពួកផគ

ផនារះ។ ការពិភាកសាថដលបានផកើ្រផឡើងផៅក្នុងតពរះវហិារ ទាក់ទងនឹងការ  

តបតពឹ្រ្ល្អរបស់បងប្អូនតគរូគរ្វ លផ្្សងៗថដលមិនថមនផៅក្នុងរផបៀបផរៀបរយ



ទំព័រ-328- កិចចាការថនពួកស្វក័

ថនតពរះ ប៉ាុថន្ ជាលទ្ធ្លថនការសសឡាញ់គុណលក្ខណៈថនចិ្រ្ពីកំផណើ ្រ 

ផៅវញិ។ «គឺកាលថដលមា្ន ក់តបកាន់ថា ខលាួនជាសិស្សរបស់ប៉ាុល ផហើយមា្ន ក់ 

ផទៀ្រថា ខលាួនជារបស់អ័ប៉ាុឡូស ផនារះផ្រើមិនថមនផៅខ្ងស្ច់្មផទឬអី 

ដូផច្នរះ ផ្រើប៉ាុលជាអវី ឬអ័ប៉ាុឡូសជាអវី គឺតគ្ន់ថ្រជាអ្នកបផតមើថដលនំាឲ្យអ្នក 

រាល់គ្្ន ផជឿ តាមថដលតពរះអមាចា ស់បានតបទានមកតគប់គ្្ន ថ្រប៉ាុផណាណ រះផទផ្រើ។ 

ខញុំបានស្បផតោរះ អ័ប៉ាុឡូសជាអ្នកផសស្ច ថ្រថដលបានដុរះផឡើង ផនារះគឺតពរះ 

បានផ្វើវញិ ផហ្ុរផនារះបានជាអ្នកស្បផតោរះ និងអ្នកថដលផសស្ច ផនារះមិន 

ថមនជាអវីផទ ផសសចផហើយនឹងតពរះថដលផ្វើឲ្យដុរះវញិផទផ្រើ» (កូរនិែូសទី១  

៣: ៤-៧) ។

គឺផោកប៉ាុលផនរះផហើយថដលបានតបកាសពីដំណឹងល្អផៅតករុងកូរនិែូស 

ជាផលើកដំបូងបង្អស់ និងជាអ្នកថដលបានផរៀបចំពួកជំនំុផៅទីផនារះ។ ផនរះគឺ

ជាកិចចាការថដលតពរះជាមាចា ស់បានតបគល់ឲ្យផោក។ ផតកាយមកផទៀ្រ ផោយ 

ស្រការថណនំារបស់តពរះ អ្នកផ្វើកិចចាការផ្្សងផទៀ្រត្ររូវបាននំាចូលមកឲ្យ

បំផពញកិចចាការថដលផោកបានផ្វើ។ តគ្ប់ពូជថដលបានស្បផតោរះ ត្ររូវបាន 

ផសស្ចទឹក ផហើយការផសស្ចទឹកផនរះ ផោកអ័ប៉ាុឡូសគឺជាអ្នកផ្វើ ។ គ្្់របាន

ផដើរតាមផោកប៉ាុលក្នុងកិចចាការរបស់ផោក ផដើម្ី្ដែល់ការថណនំាថែមផទៀ្រ 

និងផដើម្ីជួយដល់តគ្ប់ពូជថដលផោកប៉ាុលបានស្បផតោរះឲ្យបានដុរះលូ្រ

ោស់ផឡើង។ គ្្់រមានជ័យជម្នរះ ផោយបានទាក់ទាញចិ្រ្របស់មនុស្សមក

ឯ្លាូវរបស់គ្្់រ ប៉ាុថន្ តពរះគឺជាអ្នកថដលបានតបទានការលូ្រោស់កាន់ថ្រ 

តបផសើរផឡើងផនរះ ។ មិនថមនជាមនុស្សផទ ថដលបំផ្លា ស់បំថតបអ្រ្ចរកិរបស់ 

មនុស្សផនារះ ប៉ាុថន្ គឺជាតពរះផចស្្របស់តពរះឯផណារះផទ។ ទំាងអ្នកោំនិងទំាង 

អ្នកផសស្ចទឹកមិនអាចផ្វើឲ្យតគ្ប់ពូជថដលបានស្បផតោរះផនារះដុរះលូ្រោស់

បានផទ  គឺពួកផគផ្វើការផៅផតកាមការដឹកនំារបស់តពរះ ជាភា្ន ក់រ្រថដល តពរះ

អង្គបានថ្រងតំាងឲ្យសហការណ៍ជាមួយតទង់ ផៅក្នុងកិចចាការរបស់តពរះអង្គ

ថ្រប៉ាុផណាណ រះ។ តពរះថដលជាផៅហាវ យដ៏្ំមានកិ្រ្ិយស និងសិររីងុផរឿងថដល

ផកើ្រមានផឡើងជាមួយនឹងផជាគជ័យ។



ផោកអ័ប៉ាូឡុសផៅទីតករុងកូរនិែូស-ទំព័រ-329-

អ្នកបផតមើរបស់តពរះមិនថមនសុទ្ធថ្រមានអំផណាយទានដូចគ្្ន ទំាងអស់

ផនារះផទ ប៉ាុថន្ ពួកផគ គឺជាអ្នកផ្វើការរបស់តទង់តគប់គ្្ន ។ ពួកផគមា្ន ក់ៗត្ររូវផរៀន

សូត្រពីតពរះថដលជាតគរូដ៏ល្អឧ្រ្ម ផហើយបនា្ទ ប់មក ផដើម្ី្្សពវ្សាយបន្នូវអវី

ថដលផគបានផរៀន។ តពរះបានតបទានដល់អ្នកនំាស្រមា្ន ក់ៗរបស់តទង់នូវកិចចា

ការផរៀងៗខលាួន។ មានអំផណាយទានផ្្សងៗគ្្ន  ប៉ាុថន្ អ្នកផ្វើការទំាងអស់ត្ររូវ

ថ្ររបួរមួគ្្ន  ផតកាមការតគប់តគងផោយឥទ្ធិពលដ៏សុចរ្ិរថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ។ 

ផៅផពលពួកផគបានបរ្ហា ញដំណឹងល្អថនផសចកដែីសផ្រ្្គ រះ ផនារះមនុស្សជាផតចើន

បានដឹងកំហុសខលាួនឯង ផហើយបានថកថតបចិ្រដែផោយតពរះផចស្្របស់តពរះ។ 

មនុស្សថដលជាឧបករណ៍ត្ររូវបានោក់ខលាួនជាមួយតពរះតគិសផ្ៅក្នុងតពរះជា

មាចា ស់ ផហើយតពរះតគិសផ្លចផឡើងជាផមដ៏្ំបំ្ុ្រក្នុងចំផណាមមនុស្សមួយ 

មឺុននាក់ ជាតពរះថដលគួរឲ្យសសឡាញ់ពីសំណាក់មនុស្សតគប់គ្្ន ។ 

 

ច័ន្ទ-២៦ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ អ្នក ថដល ស្បផតោរះ និង អ្នក ថដល ផសស្ច ផនារះ ដូច គ្្ន  

ផទ ផហើយ ក្នុង អ្នក និមួយៗ ផនារះ នឹង បាន ររ្វ ន់ តាម ការ ថដល ខលាួន ផ្វើ។  

កូរនិែូសទី១ ៣:៨

«ឯអ្នកថដលស្បផតោរះ និងអ្នកថដលផសស្ច ផនារះដូចគ្្ន ផទ ផហើយក្នុង 

អ្នកនីមួយៗ ផនារះនឹងបានររ្វ ន់តាមការថដលខលាួនផ្វើ ដ្ិ្រផយើងរាល់គ្្ន ជាអ្នក

ផ្វើការជាមួយនឹងតពរះ ឯអ្នករាល់គ្្ន ជាថសសថដលតពរះតទង់ភជាួរ ផហើយជា្្ទរះ 

ថដលតពរះតទង់ផ្វើ» (ខ ៨ និង ៩)។ ផៅក្នុងបទគម្ីរផនរះស្វក័ផតបៀបផ្ៀបពួក 

ជំនំុផៅនឹងចម្ារថដលកសិករភជាួររាស់ ផហើយថែរកសាផដើមទំោំងបាយជូរថដល

តពរះបានោំនិងផៅនឹងអាគ្រមួយ ថដលត្ររូវរកីលូ្រោស់ផៅជាតពរះវហិារ 

បរសុិទ្ធ សតមាប់តពរះជាមាចា ស់។ តពរះជាមាចា ស់គឺជាមាចា ស់ចម្ារ ផហើយតទង់បាន

ថ្រងតំាងមនុស្សមា្ន ក់ៗជាអ្នកផ្វើការថាវ យតទង់។ អ្នកផ្វើការទំាងអស់គ្្ន ត្ររូវ

ផ្វើការផតកាមការទទួលខុសត្ររូវរបស់តទង់ផោយអនុញ្ញា ្រឲ្យតទង់ផ្វើការសតមាប់

និងតាមរយៈអ្នកផ្វើការរបស់តទង់។ តទង់តបទានឲ្យពួកផគមានភាពបិុនតបសប់



ទំព័រ-330- កិចចាការថនពួកស្វក័

និងជំនាញ ផហើយតបសិនផបើពួកផគផ្វើតាមការថណនំារបស់តទង់ ផនារះពួកផគ

នឹងទទួលបានផជាគជ័យជាក់ជាមិនខ្ន។

ពួកអ្នកបផតមើរបស់តពរះត្ររូវផ្វើការជាមួយគ្្ន  ផោយតចបាច់ប ច្ាូ លគ្្ន ផៅ

ក្នុងរផបៀបផរៀបរយដ៏សប្ុរសនិងសុភាពរាបស្ «ចូរមានចិ្រ្ែ្នមគ្្ន ផៅវញិ

ផៅមកចុរះ» (រ ៉ាមូ ១២:១០) ។ មិនត្ររូវមានការររិះគន់មិនសប្ុរស មិនត្ររូវថហក

ហួរការរ្ររបស់អ្នកដថទផឡើយ  ផហើយក៏មិនត្ររូវថបកបាក់គ្្ន ជាបក្សពួកថដរ។ 

តពរះជាមាចា ស់បានតបទានស្រថដលមានកិចចាការជាក់ោក់ដល់មនុស្សរាល់គ្្ន ។ 

មនុស្សមា្ន ក់ៗមានកិចចាការជាក់ោក់ផរៀងៗខលាួន ថដលមិនបានយល់ពីកិចចាការ 

របស់អ្នកផ្្សងផឡើយ។ ប៉ាុថន្ មា្ន ក់ៗត្ររូវផ្វើការសសរុរះសសរួលជាមួយបងប្អូន 

របស់ខលាួន ។ អ្នកបផតមើរបស់តពរះត្ររូវថ្ររបួរមួគ្្ន ថ្រមួយជាការចំាបាច់។ គ្ម ន 

នរណាមា្ន ក់អាចតំាងខលាួនឯងជាអ្នកវនិិចឆោ័យ ផោយនិយយតបមាែដល់អ្នកផ្វើ

ការដូចគ្្ន  ឬតបតពឹ្រ្ផៅផលើពួកផគដូចជាមនុស្សទាបផថាកផនារះផឡើយ។ ផៅ 

ផតកាមការដឹកនំារបស់តពរះ មនុស្សមា្ន ក់ៗត្ររូវផ្វើការរ្រថដលតទង់បានចា្់រ

តំាង ផោយបានទទួលការផគ្រព សសឡាញ់ និងការផលើកទឹកចិ្រ្ផោយអ្នក

ផ្វើការដថទផ្្សងផទៀ្រ។ ពួកផគទំាងអស់គ្្ន ត្ររូវអនុវ្រ្ការរ្រផនរះផឆ្ារះផៅ 

មុខឲ្យបានសផតមច។

ផគ្លការណ៍ទំាងផនរះមានផៅោសផពញក្នុងសំបុត្រទីមួយរបស់ផោក

ប៉ាុល ផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងកូរនិែូស។ ស្វក័ប៉ាុលបានចា្់រពួក 

«អ្នកជំនួយថនតពរះតគិស»្ ជាអ្នក «រា៉ា ប់រងចំផោរះផសចក្ីអាែ៌កំបំាងថនតពរះ» 

ផហើយចំផោរះកិចចាការរបស់ផោក ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «រឯីអ្នករា៉ា ប់រង 

ត្ររូវឲ្យផគបានផស្ម រះត្រង់ ថ្រខ្ងឯដំផណើ ររបស់ខញុំ ថដលអ្នករាល់គ្្ន  ឬមនុស្ស 

ណាក៏ផោយ ផចាទតបកាន់ផទាសខញុំ ផនារះមិនជាការអំពល់អវីដល់ខញុំផឡើយ 

ខញុំក៏មិនផចាទផទាសខលាួនខញុំ្ង ពីផតោរះខញុំមិនផ�ើញមានអវីផៅក្នុងខលាួនខញុំផស្រះ 

ប៉ាុថន្ ខញុំមិនបានរាប់ជាសុចរ្ិរផោយស្រផហ្ុរផនារះផទ អ្នកថដលផចាទតបកាន់ 

ផទាស ផនារះគឺជាតពរះអមាចា ស់វញិផទផ្រើ ដូផច្នរះ កំុឲ្យផចាទតបកាន់ផទាសគ្្ន មុន

កំណ្់រផឡើយ លុរះតតាថ្រតពរះអមាចា ស់តទង់យងមក ថដលតទង់នឹងយកអស់



ផោកអ័ប៉ាូឡុសផៅទីតករុងកូរនិែូស-ទំព័រ-331-

ទំាងអំផពើោក់កំបំាង ថដលផ្វើផៅទីងងឹ្រ មកោក់ផៅទីភលាឺវញិ ផហើយនិង 

ផបើកសថម្ង ឲ្យផ�ើញអស់ទំាងគំនិ្រ ក្នុងចិ្រ្របស់មនុស្ស្ង ផនារះតគប់គ្្ន  

នឹងបានផសចក្ីសរផសើរពីតពរះផរៀងខលាួន» (កូរនិែូសទី១ ៤: ១-៥) ។

តពរះមិនបានតបទានឲ្យមនុស្សណាមា្ន ក់វនិិចឆោ័យដល់អ្នកបផតមើផ្្សងផទៀ្រ

របស់តពរះផទ។ តពរះអមាចា ស់ថ្រមួយអង្គគ្់រថដលជាផៅតកមថនកិចចាការរបស់ 

មនុស្ស ផហើយតពរះអង្គនឹងតបទានររ្វ ន់ដ៏យុ្រ្ិ្ម៌របស់តទង់ដល់អ្នកផនារះ។

ស្វក័ប៉ាុលបន្មានតបស្សន៍សំផៅផៅផលើការផតបៀបផ្ៀបរវាងកិចចាការ

របស់ផោក និងកិចចាការថដលផោកអ័ប៉ាុឡូសបានផ្វើផោយផោកបានមាន 

តបស្សន៍ថា៖ «បងប្អូនផអើយ ខញុំបានបថងវរផសចក្ីទំាងផនរះមកផលើខលាួនខញុំ និង 

អ័ប៉ាុឡូស ផោយផតោរះថ្រអ្នករាល់គ្្ន  ផដើម្ីឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ហា្់រផរៀនតាមផយើង 

មិនឲ្យគិ្រខ្ស់ផលើសជាងផសចក្ីថដលបានថចងទុកមក តបផយជន៍កំុឲ្យអ្នក

ណាមានផសចក្ីអំនួ្រ អួ្រពីអ្នកមួយទាស់នឹងអ្នកមួយផឡើយ ដ្ិ្រផ្រើអ្នក

ណាបានផ្វើឲ្យអ្នកផ្្សងពីផគ ផ្រើអ្នកមានអវីខលារះ ថដលអ្នកមិនបានទទួល 

ចុរះផបើបានទទួលថមន ផហ្ុរអវីបានជាអួ្រខលាួនដូចជាមិនបានទទួលវញិ?» 

 

អង្គារ-២៧ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខញុំ បាន ស្បផតោរះ អ័ប៉ាុឡូស ជា អ្នក ផសស្ច ថ្រ ថដល បាន 

ដុរះ ផឡើង ផនារះ គឺ តពរះ បាន ផ្វើ វញិ។  កូរនិែូសទី១ ៣:៦

ផោកប៉ាុលបានបរ្ហា ញយ៉ាងចបាស់ ផៅចំផោរះមុខពួកជំនំុនូវផតគ្រះថា្ន ក់

និងការលំបាកថដលផោកនិងសហការរីបស់ផោកបានសូ៊តទំាយ៉ាងអ្់រ្ម្់រ 

ក្នុងកិចចាការរបស់ពួកផោកសតមាប់តពរះតគិស។្ ផោកបានមានតបស្សន៍ 

ថា «លុរះមកដល់ឥឡូវផនរះ ផយើងខញុំត្ររូវទំាងឃ្លា ន ទំាងផសសក ផហើយផៅ 

អាតកា្រ ទំាងត្ររូវផគវាយ ផហើយក៏ផដើរស្្់រអថណ្្រ ផយើងខញុំផ្វើការផនឿយហ្់រ 

នឹងថដផយើង កាលណាផគផជរ ផនារះផយើងខញុំឲ្យពរវញិ កាលណាផគផបៀ្រផបៀន 

ផនារះផយើងខញុំតទំាតទ កាលណាផគតបមាែ ផនារះផយើងខញុំអងវរដល់ផគ ផយើងខញុំបាន

ត្រឡប់ដូចជាសំរាមរបស់ផោកិយ ផហើយដូចជាកថម្អលថនមនុស្សទំាងអស់ 



ទំព័រ-332- កិចចាការថនពួកស្វក័

ដរាបដល់ឥឡូវផនរះ ខញុំសរផសរផសចក្ីទំាងផនរះ មិនថមនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន មាន

ផសចក្ីខ្ម សផទ ខញុំតគ្ន់ថ្រទូនាម នដល់អ្នករាល់គ្្ន  ទុកដូចជាកូនសងៃួនភាងៃ វញិ 

ប៉ាុផណាណ រះ ដ្ិ្រែវីផបើអ្នករាល់គ្្ន មានតគរូទំាងមឺុនក្នុងតពរះតគិស ្ថ្រគ្ម នឪពុក 

ជាផតចើនផទ មានថ្រខញុំមួយប៉ាុផណាណ រះ ថដលបានបផង្ើ្រអ្នករាល់ក្នុងតពរះតគិស ្

ថ្រគ្ម នឪពុកជាផតចើនផទ មានថ្រមួយប៉ាុផណាណ រះ ថដលបានបផង្ើ្រអ្នករាល់គ្្ន  

ក្នុងតពរះតគិស ្ផោយស្រដំណឹងល្អ» (ខ ១១-១៥) ។ឥល់ តពរះរាជបុតតា ថន តពរះ

តពរះថដលបានប ជ្ាូ នអ្នកផ្វើកិចចាការថនដំណឹងល្អ ជារាជទូ្ររបស់តទង់ 

នឹងត្ររូវបានផគផមើលរ្យ ផៅផពលមានអ្នកស្្ប់ជាផតចើនបានឮអ្នកបផតមើ 

ការថដលផគផពញចិ្រ្មា្ន ក់មិនមាន េន្ទៈក្នុងការទទួលយកការបផតងៀនរបស់ 

តគរូបផតងៀនផ្្សងផទៀ្រ ។ តពរះអមាចា ស់បានតបទានជំនួយដល់អ្នកបផតមើរបស់ 

តពរះអង្គ មិនថមនផៅផពលថដលពួកផគផតជើសផរ ើសជានិចចាផនារះផទ ប៉ាុថន្ ផៅផពល 

ថដលពួកផគត្ររូវការ ផតោរះមនុស្សខវរះការគិ្រគូរ និងមិនអាចដឹងពីអវីថដលជា

ការល្អបំ្ុ្ររបស់ពួកផគផឡើយ ។ កតមមានអ្នកបផតមើមា្ន ក់មានគុណសម្្រ្ិ 

តគប់តគ្ន់ផដើម្ីផ្វើឲ្យពួកជំនំុបានតគប់លក្ខណ៍ ផៅក្នុងតគប់ទំាង្រតមរូវការថន

ស្សនាតគិសផ្នារះណាស់ ផហ្ុរផនរះផហើយបានជាតពរះថ្រងថ្រចា្់រពួកផគឲ្យ

ផៅបំផពញកិចចាការ ជាមួយនឹងអ្នកបផតមើដថទផ្្សងផទៀ្រ មា្ន ក់ៗមានលក្ខណៈ 

សម្្រ្ិមួយចំនួន ថដលអ្នកដថទផ្្សងផទៀ្រមិនមាន ។

ពួកជំនំុគួរទទួលផោយអំណរគុណនូវអ្នកបផតមើរបស់តពរះតគិសទំ្ាងផនរះ 

ដូចជាពួកផគបានទទួលយកតពរះជាមាចា ស់ផ្្ទ ល់ដូផចា្ន រះថដរ។ ពួកផគគួរថ្រថសវង

រកទាញយកអ្រថែតបផយជន៍ទំាងអស់ថដលអាចផ្វើផៅបាន ផចញពីការថណនំា

ថដលអ្នកបផតមើរបស់តពរះមា្ន ក់ៗអាច្្ល់ឲ្យពួកផគ ពីតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ ។ 

ផសចកដែីពិ្រថដលអ្នកបផតមើរបស់តពរះនំាមកផនារះត្ររូវបានទទួលយកនិងផកា្រ

សរផសើរ ផោយការបនា្ទ បខលាួនយ៉ាងសលាូ្របូ្រ ថ្រមិនត្ររូវឲ្យអ្នកបផតមើរបស់តពរះ

ណាមា្ន ក់តំាងខលាួនជាវរីបុរសផឡើយ។

តាមរយៈតពរះគុណថនតពរះតគិស ្តពរះបានផ្វើឲ្យតគរូគរ្វ លទំាងឡាយផ្វើ

ជាអ្នកនំាស្រថនពនលាឺនិងតពរះពរ។ ផោយការអ្ិោឋា នផោយអ្់រ្ម្់រនិងផស្ម រះ



ផោកអ័ប៉ាូឡុសផៅទីតករុងកូរនិែូស-ទំព័រ-333-

អស់ពីចិ្រ្ ពួកផគទទួលបានអំផណាយទានថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ផហើយផដើរ

ផៅមុខផោយមានបន្ទុកថនការផនស្ទមនុស្ស ចិ្រ្របស់ពួកផគផោរផពញ 

ផោយការពុរះកផ្ញ្ជា លចង់ពតងីកជ័យជម្នរះថនផឈើឆ្ាង ពួកផគនឹងផ�ើញ 

្លថ្លាថនការរ្ររបស់ពួកផគ។ ផោយបដិផស្ជាោច់ខ្្រមិនសំថញងពី 

តបាជាញ របស់មនុស្ស ឬផដើម្ីផលើក្រផម្ើងខលាួនឯង ផនារះពួកផគនឹងសផតមចកិចចា

ការថដលនឹងអាចទប់ទល់នឹងការវាយតបហាររបស់ស្តំាងបាន។ មនុស្សជា 

ផតចើននឹងរ្កផចញពីភាពងងឹ្រ មកឯពនលាឺផហើយពួកជំនំុជាផតចើននឹងត្ររូវបាន

បផង្ើ្រផឡើង។ មនុស្សនឹងត្ររូវបានថកថតបចិ្រដែ មិនថមនមកឯមនុស្សថដល 

ឧបករណ៍ផនារះផទ ថ្រគឺមកឯតពរះតគិសវ្ញិ។ ភាពអាតាម និយមនឹងត្ររូវបាន 

ោក់ទុកផៅពីផតកាយ មានថ្រតពរះផយសូ៊វ ថដលជាតពរះថនកាល់វា៉ារ ីថ្រមួយគ្់រ 

ថដលនឹងផលចមក។

អស់អ្នកថដលកំពុងផ្វើការសតមាប់តពរះតគិសផ្ៅផពលសពវថែងៃផនរះ 

នឹងបរ្ហា ញពីភាពល្អអស្ចា រ្យ ដូចជាពួកអ្នកថដលបរ្ហា ញផៅសម័យពួកស្វក័

បានតបកាសដំណឹងល្អដូផចា្ន រះថដរ។ តពរះជាមាចា ស់កំពុងផត្រៀមតពរះកាយតបទាន

តពរះផចស្្ដល់ពួកអ្នកបផតមើរបស់តទង់ ផៅផពលសពវថែងៃផនរះ ដូចជាតទង់បាន

តបទានតពរះផចស្្ដល់ស្វក័ប៉ាុល អ័ប៉ាុឡូស សីុឡាសនិង្ីម៉ាូផែ ផពត្ររុស 

យ៉ា កុប និងយ៉ាូហាន ដូផចា្ន រះថដរ ។

ផៅសម័យពួកស្វក័មានមនុស្សខុសេ្គងមួយចំនួនថដលបានអរះអាង

ថា ផជឿផលើតពរះតគិស ្ថ្របានបដិផស្មិនបរ្ហា ញការផគ្រពចំផោរះរាជទូ្ររបស់

តទង់ផៅវញិ ។ ពួកផគបានតបកាសថាពួកផគមិនបានផ្វើតាមតគរូបផតងៀនថដល

ជាមនុស្សផទ ប៉ាុថន្ ត្ររូវបានបផតងៀនផោយផ្្ទ ល់ពីតពរះតគិស ្ផោយគ្ម នជំនួយ

ពីពួកអ្នកបផតមើថនដំណឹងល្អផទ។ ពួកផគមានភាពឯករាជខ្ងវញិ្ញា ណ ផហើយ

មិនមានេន្ទៈចង់ស្ដែ ប់តាមសំផឡងថនពួកជំនំុផឡើយ។ ពួកមនុស្សថបបផនារះ

មានផតគ្រះថា្ន ក់ក្នុងការធាលា ក់ចូលផៅក្នុងការផបាកបផញ្ឆោ ្រយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរ ។
 

 

 



ទំព័រ-334- កិចចាការថនពួកស្វក័

ពុធ-២៨ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ១០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: តទង់ នឹង នំា មនុស្ស សុភាព ក្នុង ផសចក្ី យុ្រ្ិ្ម៌ ផហើយ នឹង  

បផតងៀន មនុស្ស រាបទាប ឲ្យ ស្្គ ល់ ្ លាូវ តទង់។  ទំនុក្រផម្ើង ២៥:៩

តពរះជាមាចា ស់បានោក់អ្នកជំនួយថដលតទង់បានថ្រងតំាង ជាមនុស្ស 

ថដលមានផទពផកាសល្យជាផតចើន ផៅក្នុងពួកជំនំុ ថដលតពរះវញិ្ញា ណនឹងជួប

ជាមួយនឹងគំនិ្រមនុស្សថដលមានតបាជាញ រមួគ្្ន ជាផតចើន។ មនុស្សថដលផ្វើការ

តាមថ្រចរ្ិរលក្ខណៈរងឹមំារបស់ខលាួនផោយបដិផស្មិនទទួលការថណនំាពី 

អ្នកដថទថដលមានបទពិផស្្ន៍យូរយរ ផៅក្នុងកិចចាការរបស់តពរះ អ្នកផនារះ

នឹងផៅជាមានភាពងងឹ្រងងល់ផោយទំនុកចិ្រ្ផលើខលាួនឯង មិនអាចថបងថចក

ផរឿងថកលាងកាលា យពីផសចក្ីពិ្របានផឡើយ ។ ការផតជើសផរ ើសមនុស្សថបបផនរះឲ្យ 

ផ្វើជាអ្នកដឹកនំាផៅក្នុងពួកជំនំុ នឹងមិនមានសុវ្រថែិភាពផទ ផតោរះពួកផគនឹងផ្វើ

តាមការវនិិចឆោ័យនិងថ្នការណ៍របស់ខលាួនផ្្ទ ល់ ផោយមិនគិ្រពីការវនិិចឆោ័យពី

បងប្អូនរបស់ពួកផគផឡើយ ។ វាជាការរ្យសសរួលសតមាប់សត្ររូវផ្វើការតាម 

រយៈអ្នកថដលត្ររួតតាផលើមនុស្សផោយកមាលា ំងរបស់ខលាួន ផោយមិនបានផរៀនសូត្រ

ពីភាពសុភាពរបស់តពរះតគិសផ្នារះ ។

ការចាប់អារមមណ៍មួយមុខ មិនអាចផ្វើឲ្យមានសុវ្រថែិភាពដល់កា្រពវកិចចា

បានផទ ។ សត្ររូវថ្រងថ្រប ច្ាុ រះប ច្ាូ លមនុស្សឲ្យផជឿថា គឺជាតពរះថដលដឹកនំា 

ពួកផគ ផៅផពលថដលពួកផគកំពុងថ្រផ្វើតាមចំណូលចិ្រ្របស់មនុស្សផៅវញិ

ផនារះ ។ ប៉ាុថន្ តបសិនផបើផយើងពិនិ្រ្យពិច័យឲ្យបានដិ្រដល់ ផហើយទទួលយក

ដំបូនាម នពីបងប្អូនរមួជំផនឿរបស់ផយើង តពរះអមាចា ស់នឹងផ្វើឲ្យផយើងយល់ពី 

បំណងតពរះហឫទ័យរបស់តទង់ ដ្ិ្រតទង់បានសនយាថា «តទង់នឹងនំាមនុស្ស

សុភាពក្នុងផសចក្ីយុ្រ្ិ្ម៌ ផហើយនឹងបផតងៀនមនុស្សរាបទាបឲ្យស្្គ ល់្លាូវ 

តទង់» (ទំនុក្រផម្ើង ២៥:៩) ។

ផៅក្នុងពួកជំនំុតគិសប្រស័ិទដំបូង មានអ្នកខលារះថដលបដិផស្មិន ទទួល 

ស្្គ ល់ផោក ប៉ាុល ឬអ័ប៉ាុឡូសថដរ ប៉ាុថន្ ផគបានចា្់រទុកថាផោកផពត្ររុសគឺ

ជាផមដឹកនំារបស់ពួកផគ ។ ពួកផគបានបញ្ជា ក់ថាផពត្ររុសជាអ្នកជិ្រស្និទ្ធជា 



ផោកអ័ប៉ាូឡុសផៅទីតករុងកូរនិែូស-ទំព័រ-335-

មួយតពរះតគិសបំ្្ុ្រ ផៅផពលថដលតពរះជាមាចា ស់គង់ផៅផលើថ្នដីផនរះ ខណៈ

ថដលប៉ាុលបានផ្វើទុក្ខបុកផម្នញដល់ពួកអ្នកផជឿផៅផឡើយ ។ ទស្សនៈនិង 

អារមមណ៍របស់ពួកផគជាប់ទាក់ទងនឹងការផរ ើសផអើង។ ពួកផគមិនបានបរ្ហា ញ 

ភាពផកលាៀវកាលា  ភាពសប្ុរស ភាពទន់ភលាន់ ថដលបរ្ហា ញថាតពរះតគិសកំ្ពុងគង់

ផៅក្នុងចិ្រ្ផទ ។

ការថបងថចកផនរះផ្វើឲ្យមានផតគ្រះថា្ន ក់យ៉ាងខ្លា ំងដល់ពួកជំនំុតគិសប្រស័ិទ 

ផហើយតពរះជាមាចា ស់បានថណនំាផោកប៉ាុល ឲ្យោស់ផ្រឿនយ៉ាងមឺុងមា៉ា ្់រនិង 

តបឆំាង្រទល់យ៉ាងឧឡារកិ ។ ចំផោរះពួកអ្នកថដលនិយយថា «ខលាួនជាសិស្ស 

របស់ប៉ាុល ជារបស់អ័ប៉ាុឡូស ជារបស់ផកផ្ស ឬជារបស់តពរះតគិស»្  ផោក 

ប៉ាុលបានសួរថា «ដូផច្នរះ ផ្រើតពរះតគិសប្ានបាក់ថបកឬអី ផ្រើប៉ាុលត្ររូវឆ្ាងជំនួស

អ្នករាល់គ្្ន ឬអី ផ្រើអ្នករាល់គ្្ន បានទទួលបុណ្យតជមុជផោយនូវផ ម្ រះ ប៉ាុល 

ឬអី?» ផោកបានអងវរថា «ដូផច្នរះ កំុឲ្យអ្នកណាអួ្រពីមនុស្សផឡើយ ដ្ិ្រតគប់

ទំាងអស់ជារបស់្ងអ្នករាល់គ្្ន  ផទារះទំាងប៉ាុល ឬអ័ប៉ាុឡូស ផកផ្ស ផោកិយ 

ជីវ្ិរ ផសចក្ីស្លា ប់ របស់ផៅជំនាន់សពវថែងៃ ឬផៅមុខក្ី ផនារះសុទ្ធថ្រជារបស់

្ងអ្នករាល់គ្្ន ទំាងអស់ ថ្រឯអ្នករាល់គ្្ន ជារបស់្ងតពរះតគិសវ្ញិ ផហើយ 

តពរះតគិស ្តទង់ជារបស់តពរះ» (កូរនិែូសទី១ ១:១២, ១៣ និង ៣: ២១-២៣) ។

ផោកប៉ាុលនិងអ័ប៉ាុឡូសមានភាពសសរុរះសសរួលគ្្ន ល្អឥ្រផខ្ចា រះ ។ 

ផតកាយមក មានការខកចិ្រ្និងមានទុក្ខកងវល់ ពីផតោរះថ្រវវិាទផៅក្នុងពួកជំនំុ

ផៅទីតករុងកូរនិែូស។ គ្្់រមិនបានទាញយក្លតបផយជន៍ពីការចូលចិ្រដែ 

បរ្ហា ញខលាួនឯងផនារះផទ ផហើយផោកក៏មិនបានផលើកទឹកចិ្រ្អ្នកដថទឲ្យតបតពឹ្រ្

ដូផចា្ន រះថដរ ថ្រផោកបានចាកផចញពីវាលថនជផមាលា រះយ៉ាងរហ័ស។ ផតកាយ 

មក កាលផោកប៉ាុលបានោស់ផ្រឿនគ្្់រឲ្យត្រឡប់ផៅតករុងកូរនិែូសវញិ គ្្់រ

បានបដិផស្ផហើយមិនបានផ្វើការផៅទីផនារះមដែងផទៀ្រផទ រហូ្រដល់យូរ 

ផតកាយមកផទៀ្រ ផៅផពលថដលពួកជំនំុបាន្នដល់ស្ថែ នភាពល្អខ្ង 

តពលឹងវញិ្ញា ណផឡើងវញិ ។



ទំព័រ-336- កិចចាការថនពួកស្វក័

២៧

ទីតករុងផអផេសរូ

       ជំពូកផនរះមានមូលោឋា នផៅក្នុងគម្ីរកិចចាការ ១៩:១-២០ ។

ពពហស្បតិ៍-២៩ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ១១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: រចួ ប៉ាុល និយយ ថា ផោក យ៉ាូហាន បាន ផ្វើ បុណ្យ 

តជមុជទឹក ពី ដំផណើ រ ការ ថតប ចិ្រ្ ទំាង តបាប់ ពួក ជន ឲ្យ ផជឿ ដល់ តពរះអង្គ ថដល 

យង មក ផតកាយ ផោក វញិ គឺ ដល់ តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ។  កិចចាការ  ១៩:៤ 

កាលអ័ប៉ាុឡូសកំពុងអ្ិបបាយផៅទីតករុងកូរនិែូស ផោកប៉ាុលបានផ្វើ 

តាមផសចកដែីសនយារបស់ផោកក្នុងការវលិត្រឡប់ផៅតករុងផអផភសូរវញិ។ ផោក

បានផ្វើដំផណើ រទស្សនកិចចាមួយដ៏ខលាីមួយផៅកាន់តករុងផយរសូ្ឡិម ផហើយគ្្់រ

បានចំណាយផពលខលារះផៅឯតករុងអាន់ទីយ៉ាូកជាកថនលាងថដលគ្្់រផ្វើការកាលពី

ផលើកមុន ។ ពីកថនលាងផនារះ ផោកបានផ្វើដំផណើ រោសផពញ្ំរបន់អាសីុនិរ្ីរ 

«ផដើរកា្់រសសរុកកាឡាទី និងសសរុកតពីគ្» (កិចចាការ ១៨:២៣) ផោយបានផៅ 

សួរសុខទុក្ខដល់ពួកជំនំុថដលផោកបានបផង្ើ្រ និងពតងឹងជំផនឿរបស់ ពួក 

អ្នកផជឿ ។

ផៅសម័យពួកស្វក័ ភាគខ្ងលិចថន្ំរបន់អាសីុនិរ្ីរ ត្ររូវបានផគស្្គ ល់

ថាជាផខ្រដែរ ៉ាមូផៅទវីបអាសីុ ថដលមានទីតករុងផអផភសូរគឺជារាជធានី  និងជា 

មជ្ឈមណ្ឌ លោណិជជាកមមដ៏្ំ ។ កំពង់ថ្ថនទីតករុងផនរះមានផពញផៅផោយ 

នាវាដឹកទំនិញ ផហើយ្លាូវថនទីតករុងត្ររូវបានតបមូល្្ុំផៅផោយតបជាជនមកពី
 

តគប់តបផទស។ ទីតករុងផអផភសូរបានបរ្ហា ញពីកថនលាងផ្វើការ្្សពវ្សាយដំណឹង

ល្អតាមផសចក្ីសនយា ដូចជាទីតករុងកូរនិែូសថដរ។

ឥឡូវផនរះ ស្សន៍យូោបានរកីរាលោលយ៉ាងទូលំទូោយ ផៅតគប់ 

ទំាងសសរុកថដលមានវប្្ម៌រងុផរឿង ជាទឹកដីថដលផគសង្ឹមថា តពរះថមស្ុសី នឹង 
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យងមកផនារះ។ ផៅផពលផោកយ៉ាូហានបាទីស្ទកំពុងថ្រអ្ិបបាយ មនុស្ស 

ជាផតចើន ថដលបានផ្វើដំផណើ រផៅកាន់តករុងផយរសូ្ឡិម បានផចញផៅស្្ប់ 

គ្្់រផៅមា្់រទផនលាយ័រោន់។ ផៅទីផនារះពួកផគបានឮតពរះផយសូ៊វបានតបកាស

ថាតទង់គឺជាតពរះថមស្ុសីថដលតពរះបានសនយា ផហើយពួកផគបាននំាដំណឹងផនារះ

ផៅតគប់ទីកថនលាងថនពិភពផោក។ ដូផច្នរះ ការផនារះផហើយថដល បានផរៀបចំ្លាូវ 

សតមាប់អ្នកផ្វើការ្សាយដំណឹងល្អ។

ផៅផពលមកដល់ទីតករុងផអផភសូរ ផោកប៉ាុលបានរកផ�ើញបងប្អូនដប់ 

ពីរនាក់ ថដលធាលា ប់ជាសិស្សរបស់ផោកយ៉ាូហានបាទីស្ទដូចជាផោកអ័ប៉ាុឡូស

ថដរ ផហើយថដលបានទទួលចំផណរះដឹងពីផបសកកមមរបស់តពរះតគិសដូ្ចជារបូ

ផោក្ង ។ ពួកផគមិនមានលទ្ធភាពដូចផោកអ័ប៉ាុឡូសផទ ប៉ាុថន្ ជាមួយនឹង

ភាពផស្ម រះត្រង់និងជំផនឿដូចគ្្ន  ពួកផគកំពុងសវរះថសវង្្សពវ្សាយចំផណរះដឹង 

ដ៏ទូលំទូោយថដលពួកផគបានទទួល ។

ពួកបងប្អូនទំាងផនរះមិនបានដឹងអវីអំពីផបសកកមមថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ

ផទ ពួកផគបានផេលាើយថា «ផយើងខញុំមិនបានទំាងឮនិយយពីតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ

្ង» ។ ផោកប៉ាុលបានសួរថា «ដូផច្នរះ ផ្រើអ្នករាល់គ្្ន បានទទួលបុណ្យតជមុជ

ទឹកផោយនូវអវី?» ផគផេលាើយថា «គឺផោយនូវបុណ្យតជមុជរបស់ផោកយ៉ាូហាន

ផទ» ។ 

ផពលផនារះ ស្វក័ប៉ាុលបានបរ្ហា ញដល់ពួកផគអំពីផសចក្ីពិ្រដ៏្ំថដល ជា

តគឹរះថនផសចក្ីសង្ឹមរបស់ពួកតគិសប្រស័ិទ ។ ផោកបានតបាប់ពួកផគអំពី 

តពរះជនមរបស់តពរះតគិសផ្ៅផលើថ្នដី និងការសុគ្រយ៉ាងផឃ្រផៅគួរឲ្យ 

អាមា៉ា ស់របស់តទង់ ។ ផោកបានតបាប់ដល់ពួកផគអំពីរផបៀបថដលតពរះជាមាចា ស់

ថនជីវ្ិរបានបំបាក់រនំាងថន្្នូរ ផហើយមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិថដលជាជ័យជម្នរះ   

ផលើផសចក្ីស្លា ប់ ។ ផោកបានមានតបស្សន៍ផឡើងវញិអំពីការតតាស់បរ្្គ ប់ 

របស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះចំផោរះពួកស្វក័របស់តទង់៖ «តគប់ទំាងអំណាចបាន 

តបគល់មកខញុំផៅផលើឋានសួគ៌ ផហើយផលើថ្នដី្ង ដូផច្នរះ ចូរផៅប ច្ាុ រះប ច្ាូ ល
 

ឲ្យមានសិស្សផៅតគប់ទំាងស្សន៍ តពមទំាងផ្វើបុណ្យតជមុជទឹកឲ្យ ផោយនូវ 
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តពរះនាមតពរះវរបិតា តពរះរាជបុតតា និងតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធចុរះ» (មា៉ា ថាយ 

២៨:១៨-១៩) ។ ផោកក៏បានតបាប់ពួកផគ្ងថដរ អំពីផសចក្ីសនយារបស់ 

តពរះតគិសថ្ានឹងប ជ្ាូ នតពរះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គ ថដលសញ្ញា ដ៏អស្ចា រ្យនឹងផកើ្រ

ផឡើងតាមរយៈតពរះផចស្្របស់តពរះអង្គផនារះ ផហើយផោកបានពណ៌នាថា 

ផសចក្ីសនយាដ៏រងុផរឿងផនរះបានសផតមចផៅថែងៃប៉ាង់តាកូស។ 

ផោយមានការចាប់អារមមណ៍និងដឹងគុណយ៉ាងតជាលផតរៅ បងប្អូនរមួ 

ជំផនឿទំាងអស់បានស្ដែ ប់តបស្សន៍របស់ផោកប៉ាុលផោយក្ីអំណរដ៏អស្ចា រ្យ។ 

ផោយស្រផសចកដែីជំផនឿ ពួកផគបានយល់ផសចកដែីពិ្រដ៏អស្ចា រ្យថន្ររ្វ យ 

យ ញ្ាបូជា្ួននឹងបាបរបស់តពរះតគិស ្ផហើយបានទទួលតទង់ជាតពរះដ៏ផតបាស

ផោរះរបស់ពួកផគ។ ផហើយផពលផនារះ ពួកផគបានទទួលបុណ្យតជមុជទឹកផៅ

ក្នុងតពរះនាមថនតពរះផយសូ៊វតគិស ្ផហើយផៅផពលថដលផោកប៉ាុល «បានោក់ 

ថដផលើពួកផគ» ពួកផគក៏បានទទួលបុណ្យតជមុជផោយតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ  

ថដលផ្វើឲ្យពួកផគអាចនិយយភាស្របស់ស្សន៍ដថទនិងទាយទំនាយបាន។ 

ដូផចា្ន រះពួកផគមានសម្រថែភាពអាចផ្វើជាអ្នក្្សពវ្សាយដំណឹងល្អផៅទីតករុង 

ផអផភសូរ និង្ំរបន់ថដលផៅជំុវញិទីតករុងផនរះ ផហើយផចញផៅតបកាសដំណឹង

ល្អផៅក្នុង្ំរបន់អាសីុនិរ្ីរទំាងមូល ។ 

 

សុព្រ-៣០ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ១២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ការ ផបើក សំថដង តពរះបន្ទូល តទង់ ផនារះ ្ សាយ ពនលាឺ ផចញ 

ក៏ ផ្វើ ឲ្យ មនុស្ស ផឆា្រ លងៃង់ មាន ផយបល់។  ទំនុក្រផម្ើង ១១៩:១៣០

គឺផោយការសសឡាញ់ស្ម រ្ីរផចរះបនា្ទ បខលាួន និងស្ម រ្ីរទទួល យកការ 

បផតងៀនទំាងផនរះផហើយ ថដលពួកផគទទួលបានបទពិផស្្ន៍ ផ្វើឲ្យពួកផគ 

ផចញផៅផ្វើជាអ្នកតចរូ្រផៅក្នុងថសសថដលមានសសរូវទំុផៅថ្នដី។ គំររូបស់ពួក

ផគបរ្ហា ញជាផមផរៀនដ៏មាន្រថមលាជាខ្លា ំង ដល់តគិសប្រស័ិទទំាងឡាយ។ មាន 

មនុស្សជាផតចើនថដលផ្វើឲ្យមានការផជឿនផលឿន្ិរច្ួរចផៅក្នុងជីវ្ិរជាមួយ 

នឹងតពរះ ផោយស្រថ្រពួកផគមានទំនុកចិ្រ្ខលាួនឯងខ្លា ំងផពក មិនតពមសិកសា 
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បថនថែមផទៀ្រ  ពួកផគសប់្ចិ្រដែនឹងចំផណរះដឹងដ៏តជាលផតរៅថនតពរះបន្ទូលរបស់ 

តពរះ ។ ពួកផគមិនមានបំណងផ្លា ស់ប្ូរជំផនឿឬការអនុវ្រ្ន៍របស់ពួកផគផទ 

ផហើយផហ្ុរដូផច្នរះ ផគមិនខំតបឹងថតបងផដើម្ីឲ្យទទួលបានពនលាឺកាន់ថ្រផតចើន

ផឡើយ ។

តបសិនផបើអ្នកផដើរតាមតពរះតគិសជ្ាអ្នកថសវងរកតបាជាញ ផោយផស្ម រះត្រង់  

តពរះនឹងដឹកនំាពួកផគឲ្យចូលផៅក្នុងវាលថសសថដលផោរផពញផោយផសចក្ី

ពិ្រ ថដលមនុស្សមិនទាន់បានស្្គ ល់ផសចក្ីពិ្រទំាងផនារះចបាស់ផៅផឡើយ។ 

អ្នកថដលបានថាវ យខលាួនចំផោរះតពរះទំាងសសរុង នឹងត្ររូវបានដឹកនំាផោយ 

តពរះហសរ្បស់តពរះ។ អ្នកផនារះតបថហលជាមានអំផណាយទាន្ិរច្ួរច  ប៉ាុថន្ 

ជាមួយនឹងចិ្រ្ថដលផពញផោយផសចក្ីសសឡាញ់និងទំនុកចិ្រ្ អ្នកផនារះនឹង

ផគ្រពតាមបំណងតពរះហឫទ័យរបស់តពរះ តពរះអង្គនឹងបន្ុសទ្ធអំណាចរបស់ 

អ្នកផនារះ ឲ្យមានសម្រថែភាព និងមានភាពស្វ ហាប់ ផហើយសម្រថែភាពរបស់ 

អ្នកផនារះនឹងកាន់ថ្រផកើនផឡើង ។ ផៅផពលពួកផគយកផមផរៀនថនតបាជាញ របស់ 

តពរះមកផ្វើជាមរ្រក តពរះនឹងតបទានផបសកកមមដ៏ពិសិដឋាដល់ផគ។ ផគនឹងអាច 

ផ្វើឲ្យជីវ្ិររបស់ផគកាលា យផៅជាកិ្រ្ិយសដល់តពរះ និងជាតពរះពរដល់ពិភព 

ផោក។ «ការផបើកសថម្ងតពរះបន្ទូលតទង់ ផនារះ្សាយពនលាឺផចញក៏ផ្វើឲ្យមនុស្ស

ផឆា្រលងៃង់មានផយបល់» (ទំនុក្រផម្ើង ១១៩: ១៣០) ។

សពវថែងៃផនរះក៏ផៅមានមនុស្សជាផតចើនថដលផៅលងៃិ្រលងៃង់ មិនបានដឹងពី 

កិចចាការថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ដូចជាពួកអ្នកផជឿផៅសម័យទីតករុងផអផភសូរ 

ដូផចា្ន រះថដរគ្ម នផសចក្ីពិ្រណាថដលត្ររូវបានបផតងៀនយ៉ាងចបាស់ោស់ដូច

ជាផៅក្នុងតពរះបន្ទូលរបស់តពរះផនារះផឡើយ។ ពួកផហារានិងពួកស្វក័បានរស់

ផៅក្នុងតបធានបទផនរះ។ តពរះតគិសប្ានទាក់ទាញអារមមណ៍ផយើងផោយផ្្ទ ល់

តពរះអង្គ ផៅកាន់ការលូ្រោស់ថនពិភពផោកថដលលងៃិ្រលងៃង់ផនរះ ទុកជាការ

បកសស្យអំពីភា្ន ក់រ្រថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ផៅក្នុងការតទតទង់ជីវ្ិរខ្ង 

តពលឹងវញិ្ញា ណ។ ផដើមទំោំងបាយជូរ ដុរះផឡើងផចញពីឫស ផហើយដុរះ ផចញ 

ជា ថមកធាង បន្លូ្រោស់ រចួបផង្ើ្រថ្លាផ្្ ។ ដូចគ្្ន ផនរះថដរ អំណាចថនជីវ្ិរ 
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ខ្ងតពលឹងវញិ្ញា ណថដលលូ្រោស់ ផកើ្រផឡើងពីតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ បានតជរួ្រ 

តជាប ចូលផៅក្នុងចិ្រ្ ផ្វើឲ្យមានផសចក្ីសសឡាញ់និងផគ្លបំណងជាែមី 

ផឡើងវញិ ផហើយថែមទំាងនំាមកនូវគំនិ្រចូលមកក្នុងការស្្ប់បរ្្គ ប់តាម 

តពរះរាជផគ្លបំណងរបស់តពរះ ផ្វើឲ្យអ្នកទទួលអាចបផង្ើ្រ្លថ្លាថនអំផពើល្អ

ដ៏មាន្រថមលា ។

មនុស្សមិនអាចផមើលតពរះថដលជាអ្នកនិពន្ធថនជីវ្ិរខ្ងតពរះវញិ្ញា ណផនរះ

ផ�ើញផទ ផហើយវ ិ្ ីស្សសពិ្្រតបាកដថដលតពរះអង្គបានតបទាននិងតទតទង់ 

ជីវ្ិរផនរះ ក៏ទស្សនៈវជិាជា របស់មនុស្សមិនអាចពន្យល់បានថដរ ។ ប៉ាុថន្ ការ 

តប្ិរប្រ្ិ ថនតពរះវញិ្ញា ណថ្រងថ្រសសបជាមួយនឹងតពរះបន្ទូលក្នុងតពរះគម្ីរ
 

ជានិចចា។ ពិភព ផោកខ្ងវញិ្ញា ណ ក៏ដូចជាពិភពថន្មមជា្ិរថដរ។ ជីវ្ិរថន 

្មមជា្ិរត្ររូវបានថែរកសាពីផពលមួយផៅផពលមួយ ផោយតពរះផចស្្ របស់ តពរះ 

ប៉ាុថន្ តពរះអង្គមិនបានតទតទង់ផោយការអស្ចា រ្យផ្្ទ ល់ផនារះផទ គឺតាមរយៈ ការ 

ផតបើ តបាស់តពរះពរ ថដលបានោក់ផៅក្នុងថដរបស់ផយើងវញិ។ ដូផច្នរះ ជីវ្ិរខ្ង 

វញិ្ញា ណត្ររូវបានតទតទង់ផោយការផតបើតបាស់មផ្យាបាយថដលតពរះបានតបទាន

ឲ្យទំាងផនារះ ។ តបសិនផបើអ្នកផដើរតាមតពរះតគិសប្ានរកីលូ្រោស់រហូ្រ    

«ដល់បានផពញជាមនុស្ស ផហើយដល់ខ្្ន ្រកម្ស់ថនផសចក្ីផោរផពញ្ង 

តពរះតគិស»្ (ផអផភសូរ ៤:១៣) អ្នកផនារះត្ររូវបរផិភាគនំប័ុងជីវ្ិរផហើយ្ឹកទឹក

ថនផសចកដែីសផ្រ្្គ រះ ផគត្ររូវថ្រចំាយម អ្ិោឋា ន ផហើយផ្វើការ ក្នុងតគប់ការ 

ទំាងអស់ផោយយកចិ្រ្ទុកោក់ស្្ប់តាមផសចក្ីបរ្្គ ប់របស់តពរះផៅក្នុង 

តពរះបន្ទូលតទង់ ។

ផៅមានផមផរៀនមួយផទៀ្រសតមាប់ផយើង ផៅក្នុងបទពិផស្្ន៍របស់ពួក

យូោថដលបានថកថតបចិ្រដែទំាងផនារះ ។ ផពលពួកផគបានទទួលបុណ្យតជមុជ 

ទឹកផោយថដរបស់ផោកយ៉ាូហាន ពួកផគមិនបានយល់ចបាស់ពីផបសកកមម 

របស់តពរះផយសូ៊វ ថាជាការទទួលបាបរបស់មនុស្សផទ ពួកផគមានកំហុស 

យ៉ាង្ងៃន់្ងៃរ ។ ប៉ាុថន្ ផោយមានពនលាឺយ៉ាងចបាស់ ពួកផគបានទទួលយក 

តពរះតគិសផ្ោយអំណរ ថាជាតពរះដ៏ផតបាសផោរះរបស់ពួកផគ ផហើយជាមួយ 
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នឹងជំហានថនការផជឿនផលឿនផៅមុខផនរះ កា្រពវកិចចារបស់ពួកផគក៏មានការ 

ផ្លា ស់ប្ូរ។ ផៅផពលពួកផគទទួលបាននូវជំផនឿដ៏បរសុិទ្ធ ផនារះទំនាក់ទំនងផៅ

ក្នុងជីវ្ិររបស់ពួកផគមានការផ្លា ស់ប្ូរ ។ ជានិមិ្រ្សញ្ញា ថនការផ្លា ស់ប្ូរផនរះ 

និងជាការតបកាសជំផនឿរបស់ពួកផគ ផៅផលើតពរះតគិស ្ពួកផគត្ររូវបានទទួល

បុណ្យតជមុជទឹកជាែមីផៅក្នុងតពរះនាមតពរះផយសូ៊វ ។ឡូវ 

តាមទំផនៀមទមាលា ប់របស់គ្្់រ ផោកប៉ាុលបានចាប់ផ្ដែើមផ្វើកិចចាការផៅឯ 

តករុងផអផភសូរផោយការអ្ិបបាយផៅក្នុងស្ោតបជំុរបស់ស្សន៍យូោ។ 

ផោកបានបនដែផ្វើការផៅទីផនារះអស់រយៈផពលបីថខ ផោយ «គ្្់រផចរះថ្រ 

ជថជកពន្យល់ តពមទំាងប ច្ាុ រះប ច្ាូ លផគ ឲ្យផជឿតាមអស់ទំាងផសចក្ីពីនគរ
 

តពរះ» ។ ដំបូងផោកបានជួបជាមួយនឹងការទទួលយកថដលគួរជាទីផពញ 

ចិ្រ្  ប៉ាុថនដែ មិនយូរប៉ាុនាម ន ផោកក៏បានជួបនឹងការតបឆំាងផោយហិងសា ដូច 

ផៅកថនលាងផ្្សងផទៀ្រថដរ  «លុរះកាលអ្នកខលារះផកើ្រមានចិ្រ្រងឹទទឹង ផហើយ 

ចផចស តពមទំាងនិយយអាតកក់ពី្លាូវផនារះ ផៅមុខតបជាជន» ។ ផៅផពល 

ពួកផគបានបន្បដិផស្ដំណឹងល្អ ស្វក័ប៉ាុលក៏បានឈប់អ្ិបបាយ 

ផៅក្នុងស្ោតបជំុ ។ 

 

សៅរ-៍៣១ តុលា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពូក ១៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ប៉ាុថន្ ផនារះ មិន អំពល់ អវី ដល់ ខញុំ ផទ ខញុំ ក៏ មិន រាប់ ជីវ្ិរ 

ផនរះ ទុក ជា របស់ វផិសស ដល់ ខញុំ ថដរ ឲ្យ ថ្រ ខញុំ បាន បផងហាើយ ការ រ្់រ តបណំាង របស់ 

ខញុំ ផោយ អំណរ ចុរះ តពម ទំាង ការរ្រ ថដល ខញុំ បាន ទទួល អំពី 

តពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វ គឺ ឲ្យ ខញុំ បាន ផ្វើ បនា្ទ ល់ សពវ តគប់ ពី ដំណឹង ល្អ ថន តពរះគុណ 

តពរះ វញិ។  កិចចាការ ២០:២៤

តពរះវញិ្ញា ណថនតពរះបានផ្វើការជាមួយនឹងផោកប៉ាុល ផៅក្នុងការរ្រ 

របស់គ្្់រសតមាប់ជនរមួជា្ិររបស់គ្្់រ។ តពរះបានតបទានភសដែុតាងតគប់ 

តគ្ន់ ផដើម្ីប ច្ាុ រះប ច្ាូ លមនុស្សទំាងអស់ថដលមានបំណងចង់ដឹងពីផសចក្ី

ពិ្រ យ៉ាងផស្ម រះអស់ពីចិ្រ្ ។ ប៉ាុថន្ មនុស្សជាផតចើនបានបផណ្ាយឲ្យការ 



ទំព័រ-342- កិចចាការថនពួកស្វក័

តបកាន់ពូជស្សន៍និងការមិនផជឿ តគប់តគង ផហើយមិនតពមទទួលភ័ស្ុតាង 

ជាក់ថសង្បំ្ុ្រផនារះផឡើយ។ ផោយបារម្ភថតកងជំផនឿរបស់ពួកអ្នកផជឿជួប 

នឹងផតគ្រះថា្ន ក់ ផោយការបនដែតបសស័យទាក់ទងជាមួយនឹងពួកអ្នកថដលតបឆំាង

ផៅនឹងផសចកដែីពិ្រផនារះ ផោកប៉ាុលបានថញកពួកផគផចញពីពួកផនារះ ផហើយ 

តបមូលពួកស្វក័ឲ្យចូលក្នុងតករុមជំនំុមួយផ្្សងផទៀ្រ ផោយបន្ការបផតងៀន 

របស់ផោកជាស្ធារណៈផៅក្នុងស្ោទីរា៉ាណុស ថដលជាតគរូបផតងៀន 

ថដលគួរឲ្យក្់រសមា្គ ល់។

ផោកប៉ាុលបានផ�ើញថា «មានទាវ រយ៉ាង្ំ ផហើយសសរួលបានផបើកចំហ 

ឲ្យខញុំ ផហើយក៏មានពួកឃ្្់រឃ្ំងជាផតចើនថដរ» (កូរនិែូសទី១ ១៦:៩) ។  

ទីតករុងផអផភសូរមិនថមនត្ឹរមថ្រជាតករុងថដលមានភាពខ្ង់ខ្ស់បំ្ុ្រប៉ាុផណាណ រះ

ផទ ថ្រជាទីតករុងពុករលួយបំ្ុ្រ ក្នុងចំផណាមតករុងនានាផៅអាសីុ ថែមផទៀ្រ 

្ង។ អបិយជំផនឿនិងការសបបាយរកីរាយផត្រកត្រអាលបានជរះឥទ្ធិពលផលើ

ពលរដឋាជាផតចើន។ អំផពើឧតកិដឋាកមមតគប់ថា្ន ក់ បានរកផ�ើញជតមក ផៅផតកាម 

សសផមាលថនតពរះវហិារ ផហើយអំផពើអបាយមុខយ៉ាងផថាកទាបបំ្ុ្រកំពុង 

រកីចផតមើន ។

ទីតករុងផអផភសូរជាមជ្ឈមណ្ឌ លដ៏មានតបជាតបិយមួយសតមាប់ការថាវ យ 

បង្គំតពរះឌីអាន  ផករ ្ិ៍ផ ម្ រះថនតពរះវហិាររបស់ «តពរះឌីអានផៅទីតករុងផអផភសូរ» 

បានពតងីកផៅទូទំាងអាសីុនិងផោកិយទំាងមូល ។ ភាពត្រចរះត្រចង់ដ៏  

ផលើសលប់ថនទីតករុងផនរះបានផ្វើឲ្យតករុងផនរះកាលា យជាអំនួ្រ មិនថមនត្ឹរមថ្រ 

ទីតករុងផនារះប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ ថែមទំាងទូទំាងតបផទសជា្ិរទំាងមូល្ងថដរ។ 

តបថពណីរបស់ផគបានអរះអាងថារបូចមាលា ក់ផៅក្នុងតពរះវហិារគឺបានធាលា ក់មកពី

ផលើផម� ។ ផៅក្នុងចំផណាមរបូចមាលា ក់ទំាងផនារះមាន្ួរអក្សរនិមិ្រ្សញ្ញា  

សតមាប់ពណ៌នា ថដលត្ររូវបានផគផជឿថាមានអំណាចដ៏អស្ចា រ្យ ។ ផសៀវផៅ

ថដលត្ររូវបានសរផសរផោយអ្នកតករុងផអផភសូរ ពន្យល់ពីអ្រថែន័យនិងការផតបើ

និមិ្រ្សញ្ញា ទំាងផនរះ ។

ផៅក្នុងចំផណាមអ្នកថដលបានបផតងៀនផសៀវផៅដ៏មាន្រថមលាផនរះយ៉ាង 



ទីតករុងផអផភសូរ-ទំព័រ-343-

ចបាស់ោស់គឺជាពួកតគរូ្មប់ជាផតចើននាក់ ថដលមានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លា ំងកាលា ផៅក្នុង 

គំនិ្ររបស់អ្នកថាវ យបង្គំតាមជំផនឿអរបិូយថនរបូចមាលា ក់ផៅក្នុងតពរះវហិារ។

ក្នុងការបំផពញកិចចាការរបស់ផោកផៅទីតករុងផអផភសូរ ស្វក័ប៉ាុលបាន 

ទទួលអំផណាយទានពិផសសពីតពរះ ។ តពរះផចស្ដែ របស់តពរះបានផៅជាមួយ 

នឹងការខិ្រខំរបស់ផោកផហើយផោកបានផតបាសមនុស្សជាផតចើនឲ្យជាពីជំងឺ

ខ្ងរាងកាយ។ «ផហើយតពរះតទង់ផ្វើការឫទ្ធិបារមីយ៉ាងថបលាកៗ ផោយស្រថដ 

ប៉ាុល ដល់ផម៉ាលារះបានជាផគតគ្ន់ថ្រយកកថន្សង ឬតកមាពីខលាួនគ្្់រ ផៅោក់ផលើ 

មនុស្សមានជំងឺ ផនារះផគក៏បានជា ផហើយមានអារក្សអផស្ចិ៍ផចញពីមនុស្ស

ថដរ»។ ការសថមដែងអំណាចថដលហួសពីអំណាច្មមជា្ិរផនរះ គឺមានឥទ្ធិពល

ដ៏ខ្លា ំងកាលា ជាងផពលណាៗទំាងអស់ ថដលផគមិនធាលា ប់បានជួបតបទរះផៅ 

ទីតករុងផអផភសូរផឡើយ ផហើយលក្ខណៈថបបផនរះពួកតគរូមន្អាគមមិនអាចផ្វើ 

បានផទ។ ផៅផពលថដលតពរះផ្វើការអស្ចា រ្យផនរះផោយនូវតពរះនាមរបស់ 

តពរះផយសូ៊វពីសសរុកណាស្ថរ ៉ា្រ ពួកបណ្ាជនមានឱកាសផមើលផ�ើញថា 

តពរះថនឋានសួគ៌មានអំណាចខ្លា ំងជាងពួកតគរូមន្អាគមថដលថាវ យបង្គំដល់ 

តពរះឌីអាន។ ដូផច្នរះ តពរះអមាចា ស់បានផលើក្រផម្ើងអ្នកបផតមើរបស់តទង់ ផៅ ចំផោរះ 

មុខពួកអ្នកថាវ យបង្គំរបូតពរះផោយផ្្ទ ល់ ថាតពរះមានអានុភាពខ្លា ំង ជាង តគរូ 

មន្អាគមដ៏ខ្លា ំង និងជាទីផពញចិ្រ្បំ្ុ្រ។

រឯីតពរះថដលតគប់តគងវញិ្ញា ណអាតកក់ និងជាតពរះថដលបានតបទាន 

អំណាចតគប់តគងផលើវញិ្ញា ណទំាងផនារះ ដល់ពួកអ្នកបផតមើរបស់តទង់ តពរះអង្គ

បតមរុងនឹងនំាមកនូវការផអៀនខ្ម សដ៏្ំនិងការបរាជ័យមកដល់ពួកអ្នកថដល 

តបមាែផមើលរ្យ ដល់តពរះនាមដ៏វសុិទ្ធរបស់តពរះអង្គ។ ចបាប់ផោក ម៉ាូផសបាន

ហាមឃ្្់រជំផនឿផលើតគរូមន្អាគមជាោច់ខ្្រ គឺ្រតមរូវឲ្យោក់ទណ្ឌ កមមយ៉ាង

ឈឺចាប់និងរហូ្រដល់ស្លា ប់្ង ប៉ាុថន្ ផៅផពលខលារះ ពួកស្សន៍យូោថដល 

ក្្់រជំផនឿក៏បានលួចអនុវ្រ្ជំផនឿផៅផលើតគរូមន្អាគមផនរះផោយសមាងៃ ្់រថដរ។ 

ផៅផពលថដលផោកប៉ាុលបានផៅសួរសុខទុក្ខផៅទីតករុងផអផភសូរផៅក្នុង 

ទីតករុង «មានពួកយូោខលារះជាតគរូមន្អាគម» បានផ�ើញការអស្ចា រ្យថដលផោក 



ទំព័រ-344- កិចចាការថនពួកស្វក័

បានផ្វើ ផនារះ «ផគក៏បានចាប់ផ្្ើមអំោវនាវដល់តពរះនាមតពរះអមាចា ស់ 

តពរះផយសូ៊វ ពីផលើមនុស្សថដលមានអារក្សអាផស្ចិ៍ចូល» ។ ការប៉ាុនប៉ាងផនរះ 

ត្ររូវបានផ្វើផឡើងផោយ «មនុស្សតបំាពីរនាក់ជាកូនថនស្សន៍យូោមា្ន ក់ ថដល 

ផ្វើជាស្រ្្គ ជ ផ ម្ រះផសវ្ា៉ា»  ផោយផ�ើញមនុស្សមា្ន ក់ថដលមានអារក្សចូល 

ពួកផគបានបរ្្គ ប់ផៅវាថា «អញបរ្្គ ប់ឯងផោយនូវតពរះផយសូ៊វថដលប៉ាុល 

តបកាសតបាប់ផនារះ» ។ ប៉ាុថន្ «អារក្សអាផស្ចិ៍ផេលាើយផៅផគថា ផយើងស្្គ ល់ 

តពរះផយសូ៊វផហើយ ក៏ស្្គ ល់ប៉ាុលបន្ិចបន្ួចថដរ ថ្រឯងរាល់គ្្ន  ផ្រើជាអ្នកណា 

វញិ? រចួមនុស្សថដលមានអារក្សអផស្ចិ៍ចូលក៏ស្ទុរះផៅផលើផគ ទំាងប្ង្គប 

ផហើយឈ្នរះផគ ដល់ផម៉ាលារះបានជាផគរ្់រផចញពី្្ទរះផនារះទំាងអាតកា្រ ផហើយមាន 

របួស្ង» ។  

 

អាទិត្យ-១ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពួក ១៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: កាល ផោក ភូឈួយ បាន ផ្វើ បង្អន់ ដល់ ហវូង មនុស្ស ផនារះ 

ក៏ និយយ ថា ថនពួក តករុង ផអផភសូរ ផអើយ ផ្រើ មាន អ្នក ឯ ណា ថដល មិន ដឹង ថា 

ពួក អ្នក ផៅ តករុង ផនរះ ជា អ្នក ថែ រកសា តពរះវហិារ ថន តពរះឌីអាន ដ៏ ្ ំ ថដល ធាលា ក់ មក 

ពី តពរះផសយូស ផនារះ។  កិចចាការ ១៩:៣៥

ដូផច្នរះ ផនរះគឺជាភស្ុតាងយ៉ាងចបាស់ថដលបញ្ជា ក់ពីភាពពិសិដឋាថនតពរះ

នាមថនតពរះតគិស ្និងផតគ្រះថា្ន ក់ថដលផកើ្រផឡើងដល់អ្នកថដលអំោវនាវដល់ 

តពរះនាមផនារះផោយគ្ម នជំផនឿផៅផលើផបសកកមមថនតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះដ៏ស័ក្ិ

សិទ្ធិ។ «ក៏ផកើ្រមានចិ្រ្ភ័យខ្លា ចទំាងអស់គ្្ន  ផហើយតពរះនាមតពរះអមាចា ស់ 

ផយសូ៊វក៏បានផែ្ើងផឡើង» ។

ផហ្ុរការណ៍ថដលត្ររូវបានផគោក់កំបំាងកាលពីមុន ឥឡូវផនរះត្ររូវបាន

នំាយកមកបរ្ហា ញផៅកណ្ាលពនលាឺឲ្យផ�ើញចបាស់។ ក្នុងការទទួលយកតគិស ្

ស្សនា អ្នកផជឿមួយចំនួនមិនបានផបារះបង់ផចាលជំផនឿខ្ងមន្អាគមរបស់

ពួកផគផៅផឡើយផទ ។ ផៅតាមកថនលាងខលារះ ពួកផគផៅថ្របន្ការអនុវ្រ្ន៍ 

មន្អាគមផនរះដថដល។ ឥឡូវផនរះផោយដឹងពីកំហុសេ្គងរបស់ខលាួន «មាន 



ទីតករុងផអផភសូរ-ទំព័រ-345-

មនុស្ស ជាផតចើនថដលបានផជឿ ផគមកលន់្ួរ តពមទំាងសថម្ងតបាប់ពីការ 

ថដលខលាួនបានតបតពឹ្រ្្ង»។ កិចចាការល្អផនរះបានផតចៀ្រចូលរហូ្រដល់តគរូមន្

អាគមផ្្ទ ល់ថែមផទៀ្រ្ង ផហើយ «ឯមនុស្សថដលតបតពឹ្រ្វជិាជា ថបលាកៗ ផនារះក៏ 

មានផតចើននាក់ បានយកក្ួន្រតមារបស់ខលាួន មកដុ្រផចាលផៅចំផោរះមុខមនុស្ស

ទំាងអស់គ្្ន  ផគបានគិ្រថែលាក្ួនទំាងផនារះផមើល ផ�ើញមាន្រថមលាអស់៥មឺុនផរៀល 

គឺយ៉ាងដូផចា្ន រះឯង ថដលតពរះបន្ទូលថនតពរះអមាចា ស់បានចផតមើនផកើនផឡើង 

ផហើយបានឈ្នរះផោយអំណាច» ។

ផោយការដុ្រផសៀវផៅក្ួនមន្អាគមរបស់ពួកផគផចាល ពួកអ្នកផ្លា ស់ 

ថតបជំផនឿផៅទីតករុងផអផភសូរបានបរ្ហា ញថាអវីថដលពួកផគធាលា ប់បានផពញចិ្រ្

កាលពីមុន ឥឡូវផនរះបានកាលា យជាការគួរឲ្យស្អប់ផខ្ើមផៅវញិ។ គឺផោយស្រ 

និងតាមរយៈមន្អាគមផនរះផហើយ ថដលបានផ្វើឲ្យពួកតបឆំាងនឹងតពរះ និងផ្វើ

ឲ្យតពលឹងរបស់ផគត្ររូវវនិាស្ង ផហើយការតបឆំាងនឹងមន្អាគមផនរះផហើយ 

ថដលពួកផគបានបរ្ហា ញកំហឹងថបបផនរះ ។ ដូផច្នរះ ពួកផគបាន្ដែល់ភស្ុតាងថន

ការថតបចិ្រដែដ៏ពិ្រតបាកដ ។

ការទាយគឺជាក្ួនទតមង់ថនការតបសស័យទាក់ទងជាមួយវញិ្ញា ណអារក្ស។ 

ការទំាងអស់ផនារះគឺជាប ញ្ា្រ្ិថនការថាវ យបង្គំស្តំាងជាទិសផៅថដលមាន 

ជំនួយ និងការទទួលព័្៌រមានពីស្តំាង ។ ផោយរកសាផសៀវផៅទំាងផនរះទុក 

ពួកសិស្សនឹងបានទទួលរងនូវផសចកដែីល្ួង ។ ផោយលក់ផសៀវផៅទំាងផនរះ 

ពួកផគនឹងបានោក់ការល្ួងផៅតាម្លាូវរបស់អ្នកដថទ។ ពួកផគបានលរះ 

បង់នគរថនភាពងងឹ្រ និងមិនបានស្្ទ ក់ផស្ទើរក្នុងការបំផ្លា ញអំណាចរបស់ពួក

វាផឡើយ  ដូផច្នរះ ផសចកដែីពិ្របានឈ្នរះផលើការតបកាន់ពូជស្សន៍របស់មនុស្ស

និងការសសឡាញ់លុយរបស់ពួកផគ ។

ផោយការបរ្ហា ញពីអំណាចថនតពរះតគិសផ្នរះ តគិសស្្សនាទទួលបាន

ជ័យជម្នរះផោយស្រជំផនឿយ៉ាងខ្លា ំងកាលា  ផៅផលើមន្អាគម។ ឥទ្ធិពលថនអវី 

ថដលបានផកើ្រផឡើងផនារះ បានរកីរាលោលហួសពីការរពឹំងទុករបស់ផោក 

ប៉ាុល។ ផចញពីតករុងផអផភសូរ ដំណឹងផនរះត្ររូវបាន្្សពវ្សាយយ៉ាងទូលំទូោយ 



ទំព័រ-346- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផហើយកិចចាការរបស់តពរះតគិសម្ានសន្ទុរះផៅមុខយ៉ាងខ្លា ំងកាលា ។ អស់ផពល 

ជាយូរ បនា្ទ ប់ពីស្វក័ប៉ាុលបានប ច្ា ប់កិចចាការរបស់ផោកមក ពួកបណ្ាជន

បានចងចំាផរឿងរា៉ា វទំាងផនរះមិនផភលាច ផហើយផរឿងផនរះបានកាលា យជាមផ្យាបាយ 

មួយ ផដើម្ីទាក់ទាញអ្នកថដលបានថកថតបចិ្រដែមកឯដំណឹងល្អ។

ផនរះគឺជាការសនម្រដ៏គួរឲ្យផពញចិ្រ្ ថដលជំផនឿផៅផលើមន្អាគមរបស់

ស្សន៍ដថទត្ររូវបានរោយបា្់របង់ផៅចំផោរះអារ្យ្ម៌ថនស្រវ្រ្សទីថម្ភផនរះ។ 

ប៉ាុថនដែ តពរះបន្ទូលថនតពរះនិងទីបនា្ទ ល់ដ៏រងឹមំាថនការពិ្រ តបកាសថាមនុស្សផៅ

សម័យផនរះអនុវ្រ្ជំផនឿផៅផលើមន្អាគម ដូចជាអ្នកផជឿផៅផលើមន្អាគម 

ផៅសម័យបុរាណថដរ។ តាមពិ្រ តបព័ន្ធមន្អាគមផៅសម័យបុរាណ ដូចគ្្ន

ផៅនឹងអវីថដលសពវថែងៃផនរះផគស្្គ ល់ថាជាវញិ្ញា ណនិយមសម័យទំផនើបថដរ។ 

ស្តំាងកំពុងថសវងរក្លាូវចូលផៅកាន់គំនិ្ររបស់មនុស្សរាប់ោន់នាក់ ផោយ

ការបរ្ហា ញខលាួនវាផៅផតកាមការថកលាងផ្វើជាមិ្រ្ភក្ិថដលបានស្លា ប់ ។ បទគម្ីរ 

បានសថម្ងថា «មនុស្សស្លា ប់ឥ្រដឹងអវីផឡើយ» (ស្ស្ដែ  ៩:៥)។ គំនិ្ររបស់ 

ពួកផគ ផសចក្ីសសឡាញ់ និងសម្អប់របស់ពួកផគបានរោយបា្់រសូន្យផៅ 

ផហើយ។ មនុស្សស្លា ប់មិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សរស់ផទ។ ក៏ប៉ាុថនដែ ពិ្រ

តបាកដណាស់ស្តំាងផតបើកលល្ិចផនរះផដើម្ីតគប់តគងគំនិ្ររបស់មនុស្ស។

តាមរយៈវញិ្ញា ណនិយមផនរះ អ្នកជំងឺ អ្នកថដលមានទុក្ខផស្កផោយមាន

មនុស្សស្លា ប់ផចាល និងអ្នកថដលចង់ដឹងចង់ផ�ើញ ជាផតចើននាក់ កំពុងទាក់ 

ទងជាមួយវញិ្ញា ណអារក្ស។ អស់អ្នកថដលតបែុយតបថានផ្វើថបបផនរះគឺកំពុង

ឋិ្រផៅក្នុងផតគ្រះថា្ន ក់ផហើយ។ តពរះបន្ទូលថនផសចកដែីពិ្រតបកាសពីតពរះហឫទ័យ

របស់តពរះចំផោរះពួកផគ ។ ផៅជំនាន់ផដើមតពរះអមាចា ស់មានតពរះបន្ទូលសដែីអំពី 

ផសដែចមួយអង្គថដលបានចា្់រអ្នកនំាស្រ ឲ្យផៅសំុដំបូនាម នពីតពរះថនស្សន៍

ដថទថា «ផ្រើផោយផហ្ុរថ្រគ្ម នតពរះផៅសសរុកអីុសស្ថអលឬអី បានជាឯង 

រាល់គ្្ន ផៅសួរដល់តពរះបាលផសបូ៊ប ជាតពរះថនពួកផអតករុនវញិ ផហ្ុរផនារះ 

ឥឡូវផនរះ តពរះផយហូវា៉ាតទង់មានតពរះបន្ទូលដូផច្នរះថា ឯងនឹងមិនចុរះពីដំផណក 

ថដលឯងបានផឡើងផៅផនារះបានផឡើយ គឺនឹងត្ររូវស្លា ប់ជាពិ្រ» ( ពងសាវតារ 



ទីតករុងផអផភសូរ-ទំព័រ-347-

ក្សត្រទី២ ១:៣, ៤) ។

តគរូ្មប់ថនសម័យបុរាណ មានឋានៈផសមើនឹងរបូអារក្សខ្ងវញិ្ញា ណ 

តគរូសមឹងស្ម ្ និងអ្នកទស្សន៍ទាយ ផៅសម័យសពវថែងៃផនរះថដរ ។ សំផឡង 

អាែ៌កំបំាងថដលបាននិយយផៅអាន់ផោរនិងផអផភសូរ ផៅថ្រជាោក្យកុហក

ថដលនំាឲ្យកូនផៅរបស់មនុស្សវផងវងផៅផពលសពវថែងៃផនរះដថដល។ តបសិន

ផបើវាងំននត្ររូវបានផលើកផចញពីថភ្នករបស់ផយើង ផយើងអាចផមើលផ�ើញផទវតា

អាតកក់កំពុងផតបើសិល្ៈទំាងអស់របស់ពួកវា ផដើម្ីបផញ្ឆោ ្រនិងបំផ្លា ញមនុស្ស។ 

ផៅកថនលាងណាថដលវាអាចប ច្ាូ លឥទ្ធិពលរបស់វាផដើម្ីផ្វើឲ្យមនុស្សផភលាច 

តពរះ ទីផនារះស្តំាងកំពុងផតបើអំណាចថនមន្អាគមរបស់វាផហើយ។ ផៅផពល 

ថដលមនុស្សទទួលឥទ្ធិពលរបស់វា ចាប់ពីផពលផនារះមក ពួកផគដឹងថាគំនិ្រ 

របស់ពួកផគត្ររូវបានបំភ័ន្ ផហើយចិ្រ្របស់ផគក៏ត្ររូវបានបំពុលថដរ។ រាសស ្

របស់តពរះផៅផពលសពវថែងៃផនរះ គួរថ្រយកចិ្រ្ទុកោក់ផៅនឹងការោស់ផ្រឿន 

របស់ស្វក័ប៉ាុល ផៅកាន់ពួកជំនំុផៅតករុងផអផភសូរថដលមានផសចក្ីថា «កំុ 

ឲ្យតបកបក្នុងការឥ្រ្លតបផយជន៍របស់ផសចក្ីងងឹ្រផឡើយ សូ៊បផនា្ទ សវា 

វញិ» (ផអផភសូរ ៥: ១១) ។



ទំព័រ-348- កិចចាការថនពួកស្វក័

     ជំពូកផនរះមានមូលោឋា នផៅក្នុងគម្ីរកិចចាការ ១៩:២១-៤១ និង ២០:១ ។

ច័ន្ទ-២ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពួក ១៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: គឺ ថដល ខញុំ បាន បំផរ ើ តពរះអមាចា ស់ ផោយ ចិ្រ្ សុភាព តគប់ 

ជំពូក ផហើយ សសក់ ទឹក ថភ្នក ជា ផតចើន ទំាង ត្ររូវ ផសចក្ី ល្ង ផោយ កិចចាកល 

របស់ ពួក ស្សន៍ យូោ ថបប យ៉ាង ណា ផនារះ អ្នក រាល់ គ្្ន  ដឹង សស្ប់ ផហើយ ។  

កិចចាការ ២០:១៩ខញុំ បាន ជា 

 ទីតករុងផអផភសូរបានកាលា យជាមជ្ឈមណ្ឌ លថនកិចចាការរបស់ផោកប៉ាុល 

អស់រយៈផពលបីឆា្ន ំ ។ ពួកជំនំុថដលរកីលូ្រោស់មួយត្ររូវបានបផង្ើ្រផឡើង

ផៅទីផនរះ ផហើយដំណឹងល្អត្ររូវបានរកីរាលោលផចញពីទីតករុងផនរះោសផពញ 

អាណាផខ្រ្្ំរបន់អាសីុ ផៅក្នុងចំផណាមស្សន៍យូោនិងស្សន៍ដថទ។

ឥឡូវផនរះ ស្វក័ប៉ាុលមានផពលខលារះគិ្រគូរអំពីដំផណើ រផបសកកមមផៅកាន់ 

កថនលាងដថទផ្្សងផទៀ្រ ផោក «គិ្រសផតមចក្នុងចិ្រ្ថា កាលណាបាន ផដើរកា្់រ 

សសរុកមា៉ា ផសដូន និងសសរុក អាថខផហើយ ផនារះគ្្់រនឹងផៅឯតករុងផយរសូ្ឡិម 

ក៏និយយថា ផតកាយថដលខញុំបានផៅឯផណារះផហើយ ផនារះត្ររូវឲ្យខញុំផៅផមើល
 

តករុងរ ៉ាមូថដរ» ។ ផដើម្ីឲ្យសសបផៅតាមថ្នការផនរះ «គ្្់របានចា្់រអ្នក 

ជំនួយគ្្់រពីរនាក់ គឺ្ីម៉ាូផែនិងផអរា៉ាស្ទុស ឲ្យផៅសសរុកមា៉ា ផសដូន» ប៉ាុថន្ ផោក

ដឹងថាកិចចាការផៅផអផភសូរផៅថ្រត្ររូវការវ្រ្មានរបស់ផោកផៅផឡើយ ដូផច្នរះ

ផោកបានសផតមចចិ្រ្ស្្ន ក់ផៅក្នុងផអផភសូររហូ្រដល់ថែងៃបុណ្យទី ៥០ ។ 

ផហើយផទារះជាយ៉ាងផនរះក៏ផោយ តពឹ្រ្ិការណ៍មួយបានផកើ្រផឡើងយ៉ាងឆាប់ 

រហ័ស ថដលបានផ្វើឲ្យការផចញដំផណើ ររបស់ផោករ្ឹរថ្របនា្ទ ន់ ។

ជាផរៀងរាល់ឆា្ន ំ ផគថ្រងបារព្ធពិ្ីបុណ្យពិផសសមួយ ផៅតករុងផអផភសូរ 

២៨

ថែងៃថនការពិបាកផេទនា



ថែងៃថនការពិបាកផវទនា-ទំព័រ-349-

ផដើម្ីផគ្រពដល់តពរះឌីអាន។  ពិ្ីផនរះបានទាក់ទាញមនុស្សជាផតចើនមកពី 

តគប់ថ្្នកទំាងអស់ថនផខ្រ្ផនរះ ។ ពិ្ីបុណ្យផនរះត្ររូវបានតបារព្ធផ្វើផឡើង 

ផោយភាពបិុនតបសប់និងអ្ិកអ្មបំ្ុ្រតំាងពីផដើមរហូ្រដល់ចប់។

ពិ្ីបុណ្យដ៏អឹក្ឹកផនរះគឺជាផពលផវោដ៏លំបាកមួយ សតមាប់អ្នកថដល 

ផទើបថ្រមានជំផនឿ ។ តករុមអ្នកផជឿថដលបានជួបគ្្ន ផៅក្នុងស្ោទីរា៉ា នុស គឺ

ជាកំណ្់រតតាថនការមិនចុរះសតមរុងគ្្ន មួយដ៏គួរឲ្យរផំជើបរជួំល ផៅក្នុងតករុម 

អ្នកចផតមៀង ផហើយមានការចំអក ការតបមាែនិងការតបទូសរាយបានផកើ្រ 

ផឡើងផោយផសរ ី។ ការរ្ររបស់ផោកប៉ាុលបាន្្ល់ឲ្យពួកអ្នកថាវ យបង្គំថន 

ស្សន៍ដថទនូវការវាយតបហារយ៉ាងខ្លា ំងកាលា  ថដលជា្លវបិាកថនការថបក

បាក់ផៅក្នុងចំផណាមពួកអ្នកចូលរមួក្នុងពិ្ីបុណ្យតបចំាឆា្ន ំ និងផៅក្នុងភាព
 

រកីរាយរបស់ពួកអ្នកថាវ យបង្គំតពរះថកលាងកាលា យ ។ ឥទ្ធិពលថនការបផតងៀនរបស់

ផោកបានពតងីកឆាងៃ យហួសពីអ្នកមានជំផនឿពិ្រតបាកដ ។ មនុស្សជាផតចើន

ថដលមិនបានទទួលយកផគ្លលទ្ធិែមីផោយចំហ ត្ររូវបានបំភលាឺរហូ្រដល់ផបារះ

បង់ទំនុកចិ្រ្ផលើតពរះថកលាងកាលា យថនស្សន៍ដថទរបស់ពួកផគ ។

ក៏មានបុពវផហ្ុរមួយថនការមិនផពញចិ្រ្មួយផទៀ្រថដរ ។ ជំនួញដ៏ទូលំ 

ទូោយនិងមាន្លចំផណញរបស់ពួកផគបានរកីចផតមើន ផៅទីតករុងផអផភសូរ 

ពីការ្លិ្រនិងការលក់រានសក្ារៈ និងរបូសំណាកថដលបានយកគំរតូាម 

តពរះវហិាររបស់តពរះឌីអាន ។ ពួកអ្នកថដលបាន្លកថតមពីមុខរបរទំាងផនារះ 

បានរកផ�ើញថាចំណូលរបស់ពួកផគបានែយចុរះ ផហើយទំាងអស់គ្្ន បានរមួ

ថដក្នុងការបរ្ហា ញការផ្លា ស់ប្ូរកិចចាការរបស់ផោកប៉ាុលផោយការមិនផពញចិ្រ្។

ផោកផដផមតទាសជាជាងតបាក់ ថដលផ្វើអាសសមតពរះឌីអានពីតបាក់ ផហើយ

ពួកអ្នកថដលមានមុខរបរដូចគ្្ន ជាផតចើនបានមកជួបជំុគ្្ន  ផោយនិយយថា 

«អ្នករាល់គ្្ន ផអើយ អ្នកដឹងថា ផយើងបាន្លចំផណញពីរបរផនរះមក អ្នកក៏ 

ផ�ើញផហើយឮថា ផ ម្ រះប៉ាុលផនរះបានប ច្ាុ រះប ច្ាូ ល តពមទំាងបថងវរមនុស្ស 

សន្ធឹកផៅផហើយ មិនត្ឹរមថ្រផៅផអផភសូរប៉ាុផណាណ រះ គឺផស្ទើរថ្រនឹងតគប់សពវផៅ

សសរុកអាសីុ្ង ផោយោក្យថាអស់ទំាងតពរះថដលថដមនុស្សផ្វើ ផនារះមិនថមន 



ទំព័រ-350- កិចចាការថនពួកស្វក័

ជាតពរះផទ ដូផច្នរះ មានអន្រាយផកើ្រដល់ផយើង មិនត្ឹរមថ្រសមាគមផនរះ ផោយ 

ផគថលងរាប់អានប៉ាុផណាណ រះ គឺថតកងផគថលងទំាងផគ្រពតប្ិរប្រ្ិដល់តពរះវហិារ 

របស់តពរះឌីអានដ៏្ំថែមផទៀ្រ្ង រចួសិរលី្អថនតពរះរបស់ផយើងថដល តគប់ 

សសរុកអាសីុ និងផោកិយទំាងមូលក៏ថាវ យបង្គំ នឹងត្ររូវស្បសូន្យផៅ»។

របាយការណ៍ថនសម្ីផនរះត្ររូវបាន្្សពវ្សាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ «ផនារះ 

ក៏ផកើ្រមានវកឹវរផពញក្នុងតករុង» ។ ពួកផគបានថសវងរកផោកប៉ាុល ថ្រផគរក 

ផោកមិនផ�ើញផទ ។ ពួកបងប្អូនរបស់ផោកបានទទួលព័្៌រមានអំពីផតគ្រះ

ថា្ន ក់ផនរះ ក៏បានជំរញុផោកឲ្យតបញាប់ចាកផចញពីទីផនារះផៅ ។ តពរះបាន 

ចា្់រពួកផទវតាឲ្យការោរស្វក័របស់តទង់ ផតោរះផពលផវោថដលផោកត្ររូវ

ស្លា ប់ផោយស្រផសចក្ីជំផនឿផនារះមិនទាន់មកដល់ផៅផឡើយផទ ។ 

 

អង្គារ-៣ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពួក ១៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូផច្នរះ ចូរ អ្នក រាល់ គ្្ន  តបយ័្រ្ន ខលាួន ផហើយ ខំ ថែ រកសា ហវូង 

សិស្ស ថដល តពរះវញិ្ញា ណ បរសុិទ្ធ បាន តំាង អ្នក រាល់ គ្្ន  ឲ្យ ផ្វើ ជា អ្នក គរ្វ ល 

ដល់ ផគ ផដើម្ី ឲ្យ បាន ឃ្វ ល ពួក ជំនំុ របស់ តពរះអមាចា ស់ ថដល តទង់ បាន ទិញ 

ផោយ តពរះផោហិ្រ តពរះអង្គ តទង់ ចុរះ។  កិចចាការ ២០:២៨ខញុំ 

ផោយមិនអាចរកផោកប៉ាុលថដលជាទិសផៅថនកំហឹងរបស់ពួកផគផ�ើញ 

ហវូងមនុស្សថដលផោរផពញផោយកំហឹងបាន «ផគសសរុរះចិ្រ្គ្្ន ចាប់ក្ន្ាក់ 

ថកយុស និងផអើរស្ី្ក ជាអ្នកសសរុកមា៉ា ផសដូន ថដលផដើរដំផណើ រជាមួយនឹង 

ប៉ាុល នំាម្នីមា្ន ចូលផៅក្នុងផរាងជំនំុ ឯប៉ាុលគ្្់រគិ្រចូលផៅឯបណ្ាជនថដរ 

ថ្រពួកសិស្សមិនតពមឲ្យផៅផទ ផហើយមានពួកផៅហាវ យផៅសសរុកអាសីុខលារះ

ថដលសសឡាញ់គ្្់រ ក៏ចា្់រផគមកអងវរថា សូមកំុឲ្យចូលផៅក្នុងផរាងជំនំុផនារះ

ផឡើយ» ។

កថនលាងថដលផោកប៉ាុលោក់ខលាួនផនារះផៅមិនឆាងៃ យប៉ាុនាម នផទ ផហើយមិន

យូរប៉ាុនាម នផោកបានដឹងពីផតគ្រះថា្ន ក់ថនបងប្អូនជាទីសសឡាញ់របស់ផោក ។ 

ផោកបានបំផភលាចនូវសុវ្រថែិភាពផ្្ទ ល់ខលាួនរបស់ផោក ផហើយផោកចង់ផៅ 
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កថនលាងជំនំុជតមរះផដើម្ីនិយយផៅកាន់តករុមមនុស្សថដលកំពុងថ្ររផំជើបរជួំល

ផនរះ ។ ប៉ាុថន្ «ពួកសិស្សមិនតពមឲ្យផៅផទ» ។ ថកយុសនិងអឺរសី្ដែ កមិនថមន

ជាមុខសញ្ញា ថដលពួកផគចង់រកផនារះផទ ។ នឹងគ្ម ន្លប៉ារះោល់្ងៃន់្ងៃរដល់ 

ពួកផគផទ។ ប៉ាុថន្ កាលពួកផគផមើលផ�ើញទឹកមុខផសលាកស្លា ំងរបស់ស្វក័ ហវូង 

មនុស្សថដលកំពុងថ្ររផំជើបរជួំលយ៉ាងខ្លា ំង្្ទុរះកំហឹងផឡើង ផហើយមិនមាន 

មនុស្សណាមួយមានលទ្ធភាពជួយសផ្រ្្គ រះជីវ្ិររបស់ផោកបានផឡើយ ។

ផោកប៉ាុលផៅថ្រអន្ទរះស្ចង់ការោរផសចកដែីពិ្រ ផៅចំផោរះមុខហវូង 

មនុស្សដថដល ប៉ាុថន្ ទីបំ្ុ្រ ផោកបានទទួលការរារាងំផោយស្រតពមាន 

ពីផរាងជំនំុ «ផហើយមានពួកផៅហាវ យផៅសសរុកអាសីុខលារះថដលសសឡាញ់គ្្់រ 

ក៏ចា្់រផគមកអងវរថា សូមកំុឲ្យចូលផៅក្នុងផរាងជំនំុផនារះផឡើយ» ។

ភាពតចបូកតចបល់ផៅក្នុងផរាងជំនំុបានផកើនផឡើងឥ្រសស្កសស្ន្ ។ 

«ខលារះថសសកយ៉ាងផនរះ ខលារះថសសកយ៉ាងផនារះ ដ្ិ្រមនុស្សក្នុងចំផណាមផនារះ 

កំពុងតជរួលផតជើមជាខ្លា ំង ផតចើនមិនដឹងជាផគតបជំុគ្្ន ផោយផហ្ុរអវី្ង» ។ ការ

ថដលផោកប៉ាុលនិងគូកនរបស់ផោកខលារះមានសញ្ជា ្ិរជាស្សន៍ផហផតពើរ 

ពីកំផណើ ្រមកផនារះ ផ្វើឲ្យពួកស្សន៍យូោមានចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ជា លចង់បរ្ហា ញ

យ៉ាងចបាស់ថាពួកផគមិនមានចិ្រដែអាណិ្រអាសូរដល់ផោក និងកិចចាការរបស់ 

ផោកផឡើយ ។ ដូផច្នរះ ពួកផគបាននំាមនុស្សរបស់ពួកផគផ្្ទ ល់មួយតករុមផដើម្ី 

បង្ផរឿងផៅចំផោរះមុខពួកបណ្ាជន ។ អ្នកថដលត្ររូវបានផគផតជើសផរ ើសឲ្យ 

និយយ គឺអ័ផលកសានត្ររុស ជាជាងសមិ្រ ជាមនុស្សថដលផតកាយមកផោក  

ប៉ាុលបានចា្់រទុកថាជាមនុស្សថដលផ្វើអំផពើអាតកក់ជាផតចើន មកផលើរបូផោក 

(្ីម៉ាូផែទី២ ៤:១៤) ។ អ័ផលកសានត្ររុសគឺជាបុរសមា្ន ក់ថដលមានសម្រថែភាព

យ៉ាងថតកថលង ផហើយគ្្់រផតបើរាល់ថាមពលថដលខលាួនមានទំាងប៉ាុនាម ន ផដើម្ី 

បំ្ុសកំហឹងរបស់ពួកបណ្ាជន តបឆំាងនឹងផោកប៉ាុលនិងគូកនរបស់ផោក។ 

ប៉ាុថនដែ ហវូងមនុស្សបានផ�ើញថាអ័ផលកសានត្ររុស គឺជាស្សន៍យូោ ផគក៏បាន

តចានគ្្់រផចញពីហវូងមនុស្ស ផហើយ «ផគក៏ថសសកផឡើងតពមគ្្ន ចំនួនតបថហល

ជាពីរផមា៉ា ងថា តពរះឌីអានថនពួកតករុងផអផភសូរផយើង តទង់្ំវផិសស» ។
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ផៅទីបំ្ុ្រ ផោយការអស់កមាលា ំងយ៉ាងផទារទន់ ពួកផគក៏បានឈប់ 

ផហើយមានភាពផសងៃៀមស្ងៃ ្់រមួយរយៈ ។ បនា្ទ ប់មក ភូឈួយទីតករុងបានទាក់

ទាញចំណាប់អារមមណ៍របស់ហវូងមនុស្ស ផហើយផោយ្រថមលាថនមុខនាទីរបស់ 

ផោក ហវូងមនុស្សក៏តពមស្្ប់តាម ។ ផោកបានជួបមនុស្សផៅផលើដីផ្្ទ ល់

របស់ពួកផោក ផហើយបានបរ្ហា ញថាគ្ម នផហ្ុរ្លណាមួយថដលគួរឲ្យ 

មានការរផំជើបរជួំលផៅផពលផនរះផទ ។ ផោកបានអំោវនាវដល់មូលផហ្ុរ 

របស់ពួកផគយ៉ាងដូផច្នរះ៖ «ថន ពួកតករុងផអផភសូរផអើយ ផ្រើមានអ្នកឯណាថដល 

មិនដឹងថា ពួកអ្នកផៅតករុងផនរះ ជាអ្នកថែរកសាតពរះវហិារថនតពរះឌីអានដ៏្ំ 

ថដលធាលា ក់មកពីតពរះផសយូសផនារះ? ដូផច្នរះ ថដលផសចក្ីផនារះជាពិ្រផហើយ 

ផនារះគួរថ្រឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានផ្វើផោយសសរួលផៅចុរះ មិនត្ររូវផ្វើផោយរលរះ 

រោំងដូផច្នរះផឡើយ អ្នករាល់គ្្ន បាននំាមនុស្សទំាងផនរះមក ថដលមិនថមនជា 

ផចារលួចវហិារ ឬតបមាែដល់តពរះថនអ្នករាល់គ្្ន ផទ ដូផច្នរះ ផបើសិនជាផដផមតទាស 

និងពួកជាងថដលមកជាមួយគ្្ន ផនរះ មានផរឿងអវីនឹងអ្នកណា ផនារះមានទីសតមាប់

ជំនំុជតមរះក្ីសស្ប់ ផហើយមានទំាងពួកផៅតកម្ង ត្ររូវឲ្យផគប្ឹងប្ល់គ្្ន ផៅ 

ចុរះ ថ្រផបើអ្នករាល់គ្្ន ចង់សួរពីដំផណើ រណាផទៀ្រ ផនារះត្ររូវថ្របានសផតមច 

ក្នុងជំនំុ ថដលតបជំុតាមចបាប់វញិ ដ្ិ្រខ្លា ចថតកងផយើងត្ររូវផទាសជាពួកបរះផបារ 

ផោយផតោរះផរឿងថដលផកើ្រមកផៅថែងៃផនរះ ដ្ិ្រគ្ម នផហ្ុរណាមួយ ថដលផយើង

អាចនឹងផោរះស្ពីការតបជំុផនរះបានផទ កាលមានតបស្សន៍ផសចក្ី 

ទំាងផនរះរចួផហើយ ផនារះផោកឲ្យផគផៅវញិផៅ»។

ក្នុងសុន្ទរកថារបស់ផោក ផដផមតទាសបានមានតបស្សន៍ថា «មាន 

អន្រាយផកើ្រដល់ផយើងផហើយ» ។ ោក្យទំាងផនរះបរ្ហា ញពីមូលផហ្ុរពិ្រ  

តបាកដថដលនំាឲ្យមានភាពតចបូកតចបល់ផៅទីតករុងផអផភសូរ ផហើយក៏ជា 

មូលផហ្ុរថនការផបៀ្រផបៀនជាផតចើនថដលផកើ្រផឡើងដល់ពួកស្វក័ផៅក្នុង 

កិចចាការរបស់ពួកផគថដរ ។ ផដផមតទាសនិងពួកជាងសមិ្ររមួអាជីពរបស់ផគ 

បានផមើលផ�ើញថាតាមរយៈការបផតងៀននិងការរកីរាលោលថនដំណឹងល្អ 

អាជីវកមមថនការសិ្ររបូតពរះរបស់ពួកផគត្ររូវជួបនឹងផតគ្រះថា្ន ក់ជាក់ជាមិន 
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ខ្ន ។ តបាក់ចំណូលរបស់ពួកសង្និងពួកជាងសមិ្រថដលមិនផជឿតពរះត្ររូវ 

បានជាប់គំ្ង ផហើយផោយស្រផហ្ុរផនរះ ពួកផគបានផតកាកផឡើងតបឆំាងនឹង

ផោកប៉ាុលយ៉ាងជូរច្់របំ្ុ្រ ។ 

 

ពុធ-៤ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពួក ១៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ ខញុំ ដឹង ថា ផតកាយ ថដល ខញុំ ផៅ បា្់រ ផនារះ នឹង មាន ថេ្ 

ថតព ដ៏ ស្ហាវ ថដល មិន ផចរះ តបណី ដល់ ហវូង វា នឹង ចូល មក ក្នុង ពួក អ្នក រាល់ 

គ្្ន ។  កិចចាការ ២០:២៩

ការសផតមចចិ្រ្របស់ភូឈួយតករុង និងម្ន្ីថា្ន ក់ខ្ស់ៗដថទផទៀ្រផៅក្នុង

ទីតករុងបានកំណ្់រផៅចំផោរះមុខហវូងមនុស្សថា ផោកប៉ាុលគឺជាមនុស្សគ្ម ន

កំហុសផោយទផងវើខុសចបាប់ណាមួយផទ ។ ផនរះគឺជាជ័យជម្នរះមួយផទៀ្រ 

របស់តគិសស្្សនា ផៅផលើជំផនឿខុសេ្គងនិងជំផនឿផៅផលើមន្អាគម ។ តពរះ

បានផលើកតំាង្ុរោការជាន់ខ្ស់ផឡើង ផដើម្ី្្ល់យុ្រដែិ្ម៌ដល់ស្វក័របស់ 

តទង់ ផហើយទប់ទល់ហវូងមនុស្សពីកំហឹងតចបូកតចបល់ ។ ចិ្រ្របស់ផោក 

ប៉ាុលផោរផពញផៅផោយការដឹងគុណដល់តពរះ ថដលបានជួយការោរអាយុ 

ជីវ្ិររបស់ផោក និងបានថែរកសាតគិសស្្សនាមិនត្ររូវអាមា៉ា ស់ផោយ 

ភាពចោចលផៅទីតករុងផអផភសូរ ។

«លុរះផតកាយថដលការចោចលផនារះ បានសងៃប់ស្ងៃ ្់រផហើយ ផនារះប៉ាុល 

ផៅពួកសិស្សមក រចួោផគ ផចញផៅឯសសរុកមា៉ា ផសដូនវញិ» ។ ក្នុងដំផណើ រ

ផនរះមានបងប្អូនដ៏ផស្ម រះត្រង់ពីរនាក់មកពីទីតករុងផអផភសូររមួដំផណើ រជាមួយ

ផោក�ីទីកុសនិងតទភីម ។

កិចចាការរបស់ផោកប៉ាុលផៅតករុងផអផភសូរត្ររូវបានប ច្ា ប់ ។ ការរ្រ 

របស់ផោកផៅទីផនារះគឺជាកិចចាការថដលមានការពិបាកនិងការតពរួយបារម្ភ 

ឥ្រឈប់ឈរ។ ផោកបានបផតងៀនដល់ពួកបណ្ាជនជាស្ធារណៈ និង 

ពី្្ទរះមួយផៅ្្ទរះមួយ ផោយការថណនំានិងការតពមានដល់ពួកផគទំាងទឹកថភ្នក

ជាផតចើន ។ ផោកបានទទួលការតបឆំាងជាបន្បនា្ទ ប់ពីសំណាក់ស្សន៍ 
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យូោ ថដលបានបា្់របង់ឱកាសក្នុងការបំ្ុសពួកបណ្ាជនឲ្យតបឆំាងនឹង

ផោក។

ផហើយខណៈថដលមានការតបយុទ្ធជាមួយនឹងការតបឆំាងផនរះ ផោយជំរញុ

កិចចាការថនដំណឹងល្អផៅមុខផោយចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ជា ល និងថែរកសាពួកជំនំុថដល

ផៅវយ័ផកមងខចាីផៅផឡើយ ផោកប៉ាុលបានតទំាតទបន្ទុកយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរជំនួសពួក 

ជំនំុទំាងអស់ ។

ដំណឹងពីការផបារះបង់ជំផនឿផៅក្នុងពួកជំនំុថដលផោកបានបផង្ើ្រ បាន

បណ្ាលឲ្យផោកមានទុក្ខតពរួយជាខ្លា ំង ។ ផោកភ័យខ្លា ចថតកងការខំតបឹង 

របស់ផោក ផដើម្ីពួកផគកាលា យផៅជាឥ្រតបផយជន៍។ ផោកបានចំណាយ

ផពលជាផតចើនយប់ផោយមិនបានសតមាន្ ផដើម្ីអ្ិោឋា ននិងគិ្រពិចារណា

ផោយផស្ម រះ ផៅផពលថដលផោកបានតជាបអំពីវ ិ្ ីថដលពួកផគនឹងផតបើផដើម្ី

ទប់ទល់នឹងកិចចាការរបស់ផោក ។ ផពលផោកមានឱកាស និងផពលថដល 

ស្ថែ នភាពចំាបាច់របស់ពួកផគ ផោកបានសរផសរសំបុត្រផ្ញើផៅពួកជំនំុ 

ផដើម្ី្្ល់ឱវាទ ោស់ផ្រឿន និងផលើកទឹកចិ្រដែដល់ពួកផគ។ ផៅក្នុងសំបុត្រ 

ទំាងផនរះ ស្វក័ប៉ាុលមិនបានគិ្រពីការពិបាកផ្្ទ ល់ខលាួនរបស់ផោកផ្្ទ ល់ផទ 

ប៉ាុថន្ ផោកថ្រងថ្រតកផឡកផមើលផៅការរ្រនិងការរងទុក្ខរបស់ផោក ផៅ 

ក្នុងបុពវផហ្ុរថនការរ្ររបស់តពរះតគិស ្។ ភាពកាចស្ហាវ គុកតចវាក់ 

ភាពត្រជាក់ និងការផសសកឃ្លា ន ផសចក្ីវនិាសតាម្លាូវផគ្ក និងតាម្លាូវទឹក 

ផៅក្នុងទីតករុង និងផៅក្នុងវាលរផហាស្ថែ ន ផោយស្រថ្របងប្អូនរមួជា្ិរ 

របស់ផោក និងស្សន៍ដថទ និងពីសំណាក់បងប្អូនថដលក្្់រជំផនឿ ផោក

បានរងតទំាការលំបាកទំាងអស់ផនរះផដើម្ីជាតបផយជន៍ដល់ដំណឹងល្អ ។ 

ផោកត្ររូវបានផគ «មួលបរ្្ច់» «តបមាែផមើលរ្យ» បផង្ើ្រ «ការបំ្លាិច 

បំផ្លា ញអវីៗទំាងអស់» «និយយបំផ្លាើស» «ផ្វើទុក្ខបុកផម្នញ» «មានផសចក្ី 

ផវទនាតគប់ទីកថនលាង» «មានផសចក្ីអន្រាយ រាល់ផពលផវោ» «ត្ររូវតបគល់ 

ដល់ផសចក្ីស្លា ប់ជាដរាប ផោយផតោរះតពរះផយសូ៊វ»  ។

ផៅកណ្ាលព្ុយរះថនការតបឆំាងបក់ផបាកយ៉ាងខ្លា ំងឥ្រសស្កសស្ន្ 
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សន្ធឹកតគំ្ផតគងថនខ្ម ំងសត្ររូវ និងការផបារះបង់ផចាលពីសំណាក់មិ្រដែភកដែិ 

ស្វក័ដ៏រងឹមំារបូផនរះ ផស្ទើរថ្របាក់ទឹកចិ្រ្ទំាងសសរុង ។ ប៉ាុថន្ ផោកបានសមលាឹង 

ផមើលផៅកាល់វា៉ារ ីផហើយភាពផកលាៀវកាលា ែមីផនរះបានជំរញុផោកឲ្យ្្សពវ្សាយ 

ចំផណរះដឹងថនការឆ្ាងតពរះតគិស ្។ ផោកបានផដើរតាម្លាូវតកាល្មថដល

តពរះតគិសប្ានយងពីមុខផោក ។ ផោកមិនបានផគចផវរះពីស្រ្្គ មផឡើយ 

ទាល់ថ្រផោកបានផោរះផតគឿងសឹករបស់ផោកោក់ផៅផទៀបតពរះបាទថនតពរះ

ដ៏ផតបាសផោរះរបស់ផោកជាមុនសិន ។
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២៩

សារថនការតពមាននិងការទទូចអង្វរ

ជំពូកផនរះមានមូលោឋា នផៅក្នុងសំបុត្រទីមួយផៅកាន់ពួកជំនំុ

                                     ផៅទីតករុងកូរនិែូស ។

 

ពពហស្បតិ៍-៥ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពួក ១៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផតោរះ អ្នក រាល់ គ្្ន  បាន ចំផរ ើន ផឡើង តគប់ ជំពូក ផោយស្រ 

តទង់ គឺ ក្នុង តគប់ ទំាង ោក្យ សំដី និង ចំផណរះ ទំាង អស់ ថដរ ។  កូរនិែូសទី១ ១:៥

 សំបុត្រទីមួយដល់ពួកជំនំុផៅតករុងកូរនិែូសត្ររូវបានសរផសរផោយ

ស្វក័ប៉ាុល ផៅចុងប ច្ា ប់ថនការស្្ន ក់ផៅរបស់ផោក ក្នុងទីតករុងផអផភសូរ ។ 

ផោកមិនបានចាប់អារមមណ៍ ឬខិ្រខំតបឹងថតបងចំផោរះអ្នកណា ឲ្យខ្លា ំងជាង 

ពួកអ្នកផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូសផឡើយ ។ ផោកបានផ្វើការក្នុងចំផណាមពួក

ផគអស់រយៈផពលមួយឆា្ន ំកនលារះ ផោយចង្អុលតបាប់ពួកផគអំពីតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ

ថដលបានជាប់ឆ្ាងនិងបានមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិ ថាជាមផ្យាបាយថ្រ 

មួយគ្់រថនផសចកដែីសផ្រ្្គ រះ ផហើយបានជំរញុពួកផគឲ្យទីពឹងទំាងសសរុងផៅ

ផលើអំណាចថនតពរះគុណថដលបំផ្លា ស់បំថតបរបស់តទង់ ។ មុននឹងទទួលយក 

អ្នកថដលផ្លា ស់ប្ូរជំផនឿចូលមកកាន់តគិសស្្សនា ផោកបានបផតងៀនជា 

ពិផសសដល់ពួកផគយ៉ាងតបរុងតបយ័្រ្ន ជាបុពវសិទ្ធិនិងភារកិចចារបស់អ្នកផជឿជា 

តគិសប្រស័ិទ ផហើយផោកបានខិ្រខំយ៉ាងផស្ម រះផដើម្ីជួយពួកផគឲ្យផស្ម រះ 

ត្រង់ផៅនឹងកិចចាសនយាក្នុងពិ្ីបុណ្យតជមុជទឹករបស់ពួកផគ ។

ផោកប៉ាុលមានចំណាប់អារមមណ៍យ៉ាងតជាលផតរៅផៅផលើជផមាលា រះ ថដល

មនុស្សតគប់របូត្ររូវទប់ទល់ជាមួយភា្ន ក់រ្ររបស់អារក្ស ថដលកំពុងពយាយម

ផបាកបផញ្ឆោ ្រនិងោក់អនា្ទ ក់ផហើយផោកបានផ្វើការយ៉ាងផនឿយហ្់រ ផដើម្ី
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ពតងឹងនិងបញ្ជា ក់ដល់អ្នកថដលមានកដែីជំផនឿផៅផកមងខចាីផៅផឡើយ ។ ផោកបាន

អងវរករពួកផគឲ្យថាវ យខលាួនចំផោរះតពរះទំាងសសរុង ។ ដ្ិ្រផោកបានដឹងថា ផៅ

ផពលថដលចិ្រ្ខកខ្នមិនបានផ្វើការចុរះចូលផនរះ ផនារះផគនឹងមិនលរះផចាល 

អំផពើបាបផឡើយ ផហើយចំណង់ថនការបរផិភាគនិង្រណាហា ផៅថ្រទាមទារ 

ចំផណរះដឹងបថនថែម រចួការល្ួងនឹងបំភ័ន្ដល់មនសិការ ជាក់ជាមិនខ្ន ។

ការចុរះចូលផនរះត្ររូវថ្រផពញផលញទំាងសសរុង ។ រាល់ចិ្រ្ថដលមានភាព 

កផមសាយ មន្ទិលសង្ស័យ និងមានការពិបាក ថដលរ្កថបរផៅរកតពរះជាមាចា ស់

ទំាងសសរុង ផនារះត្ររូវបានោក់ក្នុងទំនាក់ទំនងផោយផ្្ទ ល់ជាមួយភា្ន ក់រ្រ 

ថដលជួយឲ្យផគមានជ័យជម្នរះ ។ ឋានសួគ៌ផៅជិ្រផគបផង្ើយ ផហើយអ្នកផនារះ

មានការគំ្តទនិងជំនួយពីពួកផទវតាថនផសចកដែីផមត្ាករណុា ផៅតគប់ផពល 

ពិបាកៗនិងផពលមានផសចក្ីត្ររូវការ ។

សមាជិកពួកជំនំុផៅតករុងកូរនិែូសត្ររូវបានហុ៊ំព័ទ្ធផោយការថាវ យបង្គំរបូ

តពរះ និងភាពទាក់ទាញឲ្យមានការផសសើបសស្លខ្ងកាមគុណតគប់ទតមង់ 

ផតចើនបំ្ុ្រ។ ខណៈថដលស្វក័ ប៉ាុលបានផៅជាមួយពួកផគ ឥទ្ធិពលទំាង

ផនរះមានអំណាចមកផលើពួកផគ្ិរច្ួរចផទ។ ផសចកដែីជំផនឿដ៏រងឹមំារបស់ 

ផោកប៉ាុល ការអ្ិោឋា នដ៏ផស្ម រះសម័តគរបស់ផោក និងោក្យសម្ីថ្្អមថលហាម 

ថដលផោកបផតងៀនផោយយកចិ្រ្ទុកោក់ ផហើយជាពិផសស ជីវ្ិរដ៏សុចរ្ិរ

របស់ផោកបានជួយពួកផគឲ្យលរះបង់ខលាួនឯង ផដើម្ីជាតបផយជន៍ដល់តពរះ 

តគិស ្ជាជាងការរកីរាយជាមួយនឹងការសបបាយខ្ងអំផពើបាប ។

ផទារះជាយ៉ាងផនរះក៏ផោយ បនា្ទ ប់ពីការចាកផចញរបស់ស្វក័ប៉ាុលមក 

ស្ថែ នភាពមិនល្អក៏បានផកើ្រផឡើង ។ សសថងថដលសត្ររូវបានស្បផតោរះ 

បានដុរះផឡើងផៅក្នុងចំផណាមសសរូវ ផហើយសសថងទំាងផនរះនឹងចាប់ផ្ដែើមបផង្ើ្រ

្លថ្លាអាតកក់របស់ខលាួនផៅផពលដ៏ខលាីខ្ងមុខ ។ ផនរះគឺជាផពលផវោថនការ 

ពិបាកដ៏្ងៃន់្ងៃរសតមាប់ពួកជំនំុផៅទីតករុងកូរនិែូស។ ស្វក័ប៉ាុលថលងផៅជា 

មួយពួកផគ ផដើម្ីោស់ផ្រឿនចិ្រដែរបស់ពួកផគ និងជួយដល់ពួកផគក្នុងការ 

ពយាយមរស់ផៅឲ្យសសបជាមួយនឹងតពរះ ្រផៅផទៀ្រផហើយ ផហើយមនុស្សជា
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ផតចើនបានថលងយកចិ្រ្ទុកោក់និងបានផ្វសតបថហសបន្ិចម្ងៗ តពមទំាង

បានបផណ្ាយឲ្យរសជា្ិរពី្មមជា្ិរនិងចំណង់ចំណូលចិ្រដែតគប់តគងផលើពួក 

ផគ។ អ្នកថដលថ្រងថ្របានផលើកទឹកចិ្រ្ពួកផគជាផរឿយៗ ឲ្យមានឧ្រ្មគ្ិរ 

បរសុិទ្ធខ្ង់ខ្ស់ និងមានភាពផទៀងត្រង់ ថលងផៅជាមួយពួកផគផទៀ្រផហើយ 

មនុស្សថដលបានថតបចិ្រដែរចួផហើយ និងបានផបារះបង់ផចាលទមាលា ប់អាតកក់ 

របស់ផគផចាលបានវលិត្រឡប់ផៅរកអំផពើបាបដ៏ផថាកទាបថនស្សន៍ដថទ 

វញិផនារះមានចំនួនមិន្ិរចផទ ។

ផោកប៉ាុលបានសរផសរយ៉ាងសផង្ខបផៅកាន់ពួកជំនំុ ផោយោស់ផ្រឿន 

ពួកផគ «កំុឲ្យរមួ» ជាមួយសមាជិកថដលផៅថ្របនដែតបតពឹ្រ្ខុសសីល្ម៌ផឡើយ 

ប៉ាុថនដែ អ្នកផជឿជាផតចើននាក់បានវផងវងផចញពីអ្រថែន័យថនតបស្សន៍របស់ស្វក័

ប៉ាុល បានបង្ផរឿងដល់តបស្សន៍របស់ផោក ផហើយយកផលសផោរះស្ខលាួន

ពីការមិនយកចិ្រ្ទុកោក់ផៅនឹងការបផតងៀនរបស់ផោក ។ 

 

សុព្រ-៦ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពួក ១៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឥឡូវ ផនរះ បង ប្អូន ផអើយ ខញុំ ទូនាម ន ដល់ អ្នក រាល់ គ្្ន  ផោយ 

នូវ តពរះនាម តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ ជា តពរះអមាចា ស់ ថន ផយើង ថា ចូរ និយយ ផសចក្ី 

ដថដល ទំាង អស់ គ្្ន  កំុ ឲ្យ មាន ផសចក្ី បាក់ ថបក ក្នុង ពួក អ្នក រាល់ គ្្ន  ផឡើយ ត្ររូវ 

ឲ្យ បាន របួរមួ គ្្ន  ផោយ មាន ចិ្រ្ មាន គំនិ្រ ថ្រ ១ វញិ។  កូរនិែូសទី១ ១:១០

ពួកជំនំុបានផ្ញើសំបុត្រផៅជូនផោកប៉ាុល ផដើម្ីសំុដំបូនាម នពីផរឿងរា៉ា វ 

ផ្្សងៗ។ ផទារះជាយ៉ាងផនរះក៏ផោយ តពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធបានបរ្ហា ញដល់

ផោកប៉ាុលថា ស្ថែ នភាពពិ្រតបាកដថនពួកជំនំុ ត្ររូវបានោក់បំាង ផហើយថា

សំបុត្រផនរះគឺជាការប៉ាុនប៉ាងដកផចញពីផោកនូវផសចក្ីថែលាងការណ៍របស់

ផោក ថដលអ្នកនិពន្ធអាចបកសស្យផដើម្ីបផតមើផគ្លបំណងផ្្ទ ល់ខលាួន 

របស់ពួកផគ ។

ផៅតគ្ផនារះមានបងប្អូនខលារះក្នុងតគរូស្រនាងកលាូផអជាតគិសប្រស័ិទថដល 

មានផករ ្ិ៍ផ ម្ រះ ផៅទីតករុងកូរនិែូស បានផ្វើដំផណើ រមកកាន់តករុងផអផភសូរ ។ 



ស្រថនការតពមាននិងការទទូចអងវរ-ទំព័រ-359-

ផោកប៉ាុលបានស្កសួរពួកផគអំពីស្ថែ នភាពថនកិចចាការទំាងឡាយ ផហើយ 

ពួកផគបានជតមាបផោកថាពួកជំនំុត្ររូវបានថហកហួរផោយការថបកបាក់គ្្ន ។ 

ការថបកបាក់ថដលបានរាលោលផៅក្នុងអំឡុងផពលថនទស្សនកិចចារបស់ផោក

អ័ប៉ាុឡូសបានផកើនផឡើងយ៉ាងទូលំទូោយ។ ពួកតគរូថកលាងកាលា យកំពុងដឹកនំា 

សមាជិកឲ្យផមើលរ្យការបផតងៀនរបស់ផោកប៉ាុល ។ ផគ្លលទ្ធិនិងប ញ្ា្រ្ិ

ថនដំណឹងល្អត្ររូវបានបំោន អំនួ្រ ការថាវ យបង្គំរបូតពរះ និងការផត្រកត្រអាល 

នឹងកាម្រណាហា  បានរកីរាលោលជាលំោប់ ក្នុងចំផណាមពួកអ្នកថដលធាលា ប់

មានចិ្រដែផេរះេួលក្នុងជីវ្ិរជាតគិសប្រស័ិទ ។

ផៅផពលរបូភាពផនរះត្ររូវបានបរ្ហា ញ ផៅចំផោរះមុខផោក ផោកប៉ាុល

បានដឹងថាការភ័យខ្លា ចដ៏អាតកក់បំ្ុ្ររបស់ផោកមិនថមនតគ្ន់ថ្រជាការ 

ដឹងប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ ផោយស្រការផនរះមិនបានផ្វើឲ្យផោកគិ្រថាកិចចាការ 

របស់ផោកត្ររូវបរាជ័យផនារះផទ។ ផោយ «មានចិ្រ្លំបាកនិងែប់តពរួយ» 

តពមទំាង «សសក់ទឹកថភ្នកជាផតចើន» ផោកបានថសវងរកដំបូនាម នពីតពរះ ផហើយ

ផោកក៏បានផៅដល់តករុងកូរនិែូសផោយអំណរភាលា ម ផហើយផនរះគឺជាដំផណារះ

សស្យដ៏ ល្ា សថវបំ្ុ្រ ។ ប៉ាុថនដែ ផោកដឹងថាក្នុងស្ថែ នភាពបចចាុប្ន្នផនរះ អ្នក

ផជឿមិនបានទទួលអ្រថែតបផយជន៍ពីការរ្ររបស់ផោកផទ ដូផច្នរះផហើយផោក

បានចា្់រទី្ុរសឲ្យផរៀបចំ្លាូវទុកឲ្យផោកផោយផ្្ទ ល់ សតមាប់ដំផណើ រសួរសុខ

ទុក្ខរបស់ផោកផៅផពលខ្ងមុខ ។ បនា្ទ ប់មក ការទុកអារមមណ៍ផៅផលើការ 

ដឹកនំាភាពតចបូកតចបល់ផ្្ទ ល់ខលាួនដ៏ចថមលាកមួយអផនលាើ ផហើយរកសាចិ្រ្របស់

ផោកឲ្យផៅជាប់ជាមួយនឹងតពរះ។ ស្វក័ប៉ាុលបានសរផសរផៅកាន់ ពួក ជំនំុ 

ផៅតករុងកូរនិែូស នូវសំបុត្រថដលសំបូរផោយការថណនំាជាផតចើន និងមាន  

អំណាចបំ្ុ្រក្នុងចំផណាមសំបុត្រទំាងឡាយរបស់ផោក ។ 

ផោយមានភាពចបាស់ោស់គួរឲ្យក្់រសមា្គ ល់ ផោកបានផេលាើយ្របផៅ

នឹងសំណួរជាផតចើនថដលពួកជំនំុបានផលើកផឡើង ផហើយោក់ផគ្លការណ៍ 

ទូផៅថដលនឹងនំាពួកផគឲ្យមានជីវ្ិរខ្ងវញិ្ញា ណខ្ស់ តបសិនផបើពួកផគយក

ចិ្រ្ទុកោក់ស្្ប់ ។ ពួកផគឋិ្រផៅក្នុងផតគ្រះថា្ន ក់ផហើយផោកមិនអាចបរ្ហា ញ



ទំព័រ-360- កិចចាការថនពួកស្វក័

គំនិ្រថនបរាជ័យផៅតគ្លំបាកផនរះ ផដើម្ីទាក់ទាញទឹកចិ្រ្ពួកផគផឡើយ ។ 

ផោកបានតពមានដល់ពួកផគយ៉ាងផស្ម រះត្រង់អំពីផតគ្រះថា្ន ក់របស់ពួកផគ ផហើយ

បានបផនា្ទ សពួកផគផោយស្រអំផពើបាបរបស់ផគ ។ ផោកបានចង្អុលតបាប់ 

ពួកផគម្ងផទៀ្រផៅឯតពរះតគិស ្ផហើយបានបំ្ុសចំផណរះដឹងពីភកដែីភាពរបស់

ពួកផគ ផៅតគ្ដំបូងជាែមីផឡើងវញិ។

ផសចកដែីសសឡាញ់ដ៏មហិមារបស់ស្វក័ប៉ាុល ចំផោរះបងប្អូនផៅទីតករុង 

កូរនិែូសត្ររូវបានបរ្ហា ញឲ្យផ�ើញផៅក្នុងការស្វ គមន៍យ៉ាងកក់ផរ្ៅរបស់

ផោកចំផោរះពួកជំនំុ។ ផោកបានសថម្ងអំពីបទពិផស្្ន៍របស់ពួកផគក្នុង

ការរ្កផចញពីការថាវ យបង្គំរបូចមាលា ក់ មកថាវ យបង្គំ និងបផតមើតពរះដ៏ពិ្រវញិ។ 

ផោកបានរឭំកពួកផគពីអំផណាយទានថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធថដលពួកផគ 

បានទទួល និងបានបរ្ហា ញថា ពួកផគមានឯកសិទ្ធិ ក្នុងការបន្ភាពផជឿន 

ផលឿនផៅមុខ ក្នុងជីវ្ិរតគិសប្រស័ិទ រហូ្រដល់ពួកផគបានទទួលភាពសុចរ្ិរ

និងភាពបរសុិទ្ធថនតពរះតគិស ្។ ផោកបានសរផសរថា «ផតោរះអ្នករាល់គ្្ន  

បានចផតមើនផឡើងតគប់ជំពូក ផោយស្រតទង់ គឺក្នុងតគប់ទំាងោក្យសម្ី និង 

ចំផណរះទំាងអស់ថដរ តាមថដលផសចក្ីបនា្ទ ល់ពីតពរះតគិស ្បានបញ្ជា ក់ក្នុង 

ពួកអ្នករាល់គ្្ន  ដល់ផម៉ាលារះបានជាអ្នករាល់គ្្ន មិនចាញ់ផគ ខ្ងអំផណាយទាន 

ណាមួយផឡើយ ទំាងចំាទតមំាតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ផយើងរាល់គ្្ន  

តទង់ផលចមក្ង ថដលតទង់នឹងតំាងអ្នករាល់គ្្ន ឲ្យខ្ជា ប់ខជាួនដរាបដល់ចុង 

បំ្ុ្រ ឲ្យបានឥ្រកថនលាងបផនា្ទ សបាន ក្នុងថែងៃថនតពរះផយសូ៊វតគិសជ្ាតពរះ អមាចា ស់ 

ថនផយើង» ។

ផោកប៉ាុលបានមានតបស្សន៍យ៉ាងចបាស់អំពីការថបកបាក់ ថដលបាន

ផកើ្រផឡើងផៅក្នុងពួកជំនំុកូរនិែូស ផហើយផោកបានោស់ផ្រឿនសមាជិកឲ្យ

ឈប់ទាស់ថទងគ្្ន  ។ ផោកបានសរផសរថា «ឥឡូវផនរះ បងប្អូនផអើយ ខញុំទូនាម ន 

ដល់អ្នករាល់គ្្ន  ផោយនូវតពរះនាមតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ ថនផយើង 

ថា ចូរនិយយផសចក្ីដថដលទំាងអស់គ្្ន  កំុឲ្យមានផសចក្ីបាក់ថបកក្នុងពួក

អ្នករាល់គ្្ន ផឡើយ ត្ររូវឲ្យបានរបួរមួគ្្ន  ផោយមានចិ្រ្មានគំនិ្រថ្រមួយវញិ» ។



ស្រថនការតពមាននិងការទទូចអងវរ-ទំព័រ-361-

សៅរ៍-៧ វិចិ្កា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពួក ២០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ដ្ិ្រ ដំណឹង ពី ផឈើ ឆ្ាង ផនារះ ជា ផសចក្ី ចំកួ្រ ដល់ 

អស់ អ្នក ថដល កំពុង ថ្រ វនិាស ថ្រ ជា តពរះផចស្្ ថន តពរះ ដល់ ផយើង រាល់ គ្្ន  ថដល 

កំពុង ថ្រ បាន សផ្រ្្គ រះ វញិ។  កូរនិែូសទី១ ១:១៨ជបុតតា ថន 

ស្វក័ប៉ាុលបានដឹងថាគ្្់រមានផសរភីាពក្នុងការនិយយពីរផបៀប និង 

មនុស្សថដលបានតបាប់ផោកអំពីការថបកបាក់ផៅក្នុងពួកជំនំុផនារះ។ «ឱបង 

ប្អូនផអើយ ពីផតោរះមានពួកអ្នក្្ទរះនាងខលាូផអបានតបាប់ខញុំ ពីដំផណើ រអ្នករាល់គ្្ន  

ថា ថ្រងថ្រមានផសចក្ីផ ល្ា រះតបថកក ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន »។ 

ផោកប៉ាុលជាស្វក័ថដលតពរះបណាដែ លចិ្រ្ ។ ផសចកដែីពិ្រថដលគ្្់រ 

បានបផតងៀនដល់អ្នកដថទ ជាផសចក្ីថដលផោកបានទទួល «ផោយការ 

ផបើក សថម្ង»  ប៉ាុថន្ តពរះអមាចា ស់មិនបានផបើកសថម្ងដល់ផោកផោយផ្្ទ ល់ 

តគប់ផពលផវោ ផោយស្រស្ថែ នភាពថនរាសសដែរបស់តទង់ផនារះផទ។ ក្នុង ករណី 

ផនរះ ពួកអ្នកថដលចាប់អារមមណ៍នឹងការកីចផតមើនរបស់ពួកជំនំុផៅទីតករុង    

កូរនិែូស ផហើយថដលបានផ�ើញអំផពើអាតកក់លូនចូលក្នុងពួកជំនំុផនារះ បាន

បរ្ហា ញផរឿងផនរះផៅចំផោរះមុខស្វក័ប៉ាុល ផហើយផចញពីការផបើកសថម្ងរបស់

តពរះថដលផោកធាលា ប់បានទទួល ផោកបានផរៀបចំជំនំុជតមរះពីលក្ខណៈថន 

ការរកីចផតមើនទំាងផនរះ។ ផទារះបីជាតពរះអមាចា ស់មិនបានតបទានការផបើកសថម្ង

ែមី សតមាប់ផពលពិផសសផនារះក៏ផោយ ក៏អ្នកថដលពិ្រជាថសវងរកពនលាឺ បាន 

ទទួលយកស្ររបស់ផោក ថាជាការផបើកបរ្ហា ញគំនិ្ររបស់តពរះតគិសថ្ដរ ។ 

តពរះជាមាចា ស់បានបរ្ហា ញដល់ផោកនូវការលំបាកនិងផតគ្រះថា្ន ក់ ថដលនឹង 

ផកើ្រផឡើងផៅក្នុងពួកជំនំុ ផហើយផៅផពលថដលអំផពើអាតកក់ទំាងផនរះបាន 

ផកើ្រផឡើង ស្វក័ប៉ាុលបានទទួលស្្គ ល់ស្រៈសំខ្ន់ ថនការពិបាកនិង ផតគ្រះ 

ថា្ន ក់ទំាងផនារះ ។ តពរះបានតំាងផោកសតមាប់ជាការការោរដល់ពួកជំនំុ។ 

ផោកត្ររូវថែរកសាមនុស្ស ជាអ្នកថដលត្ររូវទទួលខុសត្ររូវចំផោរះតពរះ ផហើយ

ផ្រើការផនរះមិនសមសសបនិងត្ឹរមត្ររូវសតមាប់ផោក ក្នុងការក្់រសមា្គ ល់ពី 

របាយការណ៍ថដលទាក់ទងនឹងភាពអនា្ិបផ្រយ្យនិងការថបងថចកក្នុង 



ទំព័រ-362- កិចចាការថនពួកស្វក័

ចំផណាមពួកផគផទឬ? តបាកដណាស់ ផហើយការតបផៅ្រតមង់របស់ផោក 

ថដល ផោកបានទូនាម នដល់ពួកផគ គឺជាការពិ្រថដលបានសរផសរផតកាមការ

បណ្ាលចិ្រ្ពីតពរះវញិ្ញា ណថនតពរះ ដូចជាសំបុត្រផ្្សងៗផទៀ្ររបស់ផោក 

ថដរ ។

ស្វក័ប៉ាុលមិនបាននិយយអំពីតគរូថកលាងកាលា យ ថដលចង់បំផ្លា ញ្លថ្លាថន

ការរ្ររបស់ផោកផនារះផទ។ ផោយស្រភាពងងឹ្រនិងការថបកបាក់ផៅក្នុង

ពួកជំនំុ ផោកបានប្្ឈប់ពួកផគផោយវាងថវ ពីការអាក់អន់ចិ្រ្ផៅនឹង 

តបស្សន៍របស់ផោកផនរះ ផោយខ្លា ចថតកងការថែលាងថបបផនារះនឹងបថងវមនុស្ស

មួយចំនួនឲ្យថបរផចញពីផសចកដែីពិ្រទំាងសសរុង ។ ផោកបានទាក់ទាញចំណាប់ 

អារមមណ៍របស់ពួកផគ មកកាន់កិចចាការរបស់ផោក ក្នុងចំផណាមពួកផគ ជា 

«ផមជាងដ៏ចំណាន» ថដលបានោំផជើងជញ្ជា ំងផៅផលើជញ្ជា ំងថដលអ្នកដថទ

បានស្ងសង់ ។ ប៉ាុថនដែ ផោកមិនបានផលើក្រផម្ើងខលាួនឯងផទ។ ដ្ិ្រផោក 

បានតបកាសថា «ដ្ិ្រផយើងរាល់គ្្ន ជាអ្នកផ្វើការជាមួយនឹងតពរះ» ។ ផោក 

មិនបានអរះអាងថាជាតបាជាញ របស់ផោកផទ ថ្រផោកបានទទួលស្្គ ល់ថា 

មានថ្រតពរះផចស្្ររបស់តពរះថ្រមួយគ្់រ ថដលជួយផោកឲ្យបរ្ហា ញ ផសចកដែី 

ពិ្រ ថដលផ្វើឲ្យតពរះសពវតពរះហឫទ័យ ។ ផោយបានរបួរមួជាមួយតពរះតគិស ្

ថដលជាតគរូបផតងៀនដ៏អស្ចា រ្យបំ្ុ្រ តពរះបានអនុញ្ញា ្រឲ្យផោកប៉ាុលបផតងៀន

ផមផរៀនថនតបាជាញ របស់តពរះ ថដលបានបំផពញតាម្រតមរូវការចំាបាច់របស់មនុស្ស

តគប់សសទាប់វណណៈ ផហើយថដលអាចអនុវ្រ្បានតគប់ផពលផវោ តគប់ទីកថនលាង 

និងផៅផតកាមតគប់លក្ខខណ្ឌ ទំាងអស់ ។

ក្នុងចំផណាមអំផពើអាតកក់្ងៃន់ៗ ថដលបានផកើ្រផឡើងក្នុងចំផណាមពួកអ្នក

ផជឿផៅតករុងកូរនិែូសផនារះ គឺជាការវលិត្រឡប់ផៅរកទំផនៀមទមាលា ប់ថនការ 

និយមស្សន៍ដថទដ៏ផថាកទាបជាផតចើន។ អ្ីរ្រអ្នកថដលបានថកថតបចិ្រ្ មា្ន ក់ 

ថដលបានផបារះបង់ជំផនឿកនលាងមក ការតបតពឹ្រដែអសីល្ម៌ខ្ង្លាូវផភទ របស់ 

ផគមានភាព្ងៃន់្ងៃរជាខ្លា ំង រហូ្រដល់សូម្ីថ្រពួកអ្នកថដលមានសីល្ម៌ទាប

បំ្ុ្រថនពិភពស្សន៍ដថទផទៀ្រក៏ោន់មា្់រថាជាការអាតកក់ណាស់្ងថដរ។      



ស្រថនការតពមាននិងការទទូចអងវរ-ទំព័រ-363-

ស្វក័ប៉ាុលបានអងវរដល់ពួកជំនំុឲ្យដកយកផចញពីពួកផគនូវ «មនុស្សអាតកក់ 

ផនារះ» ។ ផោកបានោស់ផ្រឿនពួកផគថា «ផ្រើមិនដឹងថាដំថបរថ្របន្ិច អាច

ផ្វើឲ្យផមសៅទំាងអស់ផោរផឡើងផទឬអី?» 

 

អាទិត្យ-៨ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពួក ២១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខញុំ តបាប់ អ្នក រាល់ គ្្ន  ជា តបាកដ ថា ផបើ អ្នក រាល់ គ្្ន  ចង ទុក 

អវីៗ ផៅ ថ្នដី ផនារះ នឹង ត្ររូវ ចង ទុក ផៅ ស្ថែ នសួគ៌ ថដរ ផហើយ ផបើ សស្យ អវីៗ ផៅ 

ថ្នដី ផនារះ ក៏ នឹង ត្ររូវ សស្យផៅ ស្ថែ នសួគ៌ ថដរ។  មា៉ា ថាយ ១៨:១៨

អំផពើអាតកក់ដ៏្ងៃន់្ងៃរមួយផទៀ្រថដលបានផកើ្រផឡើងផៅក្នុងពួកជំនំុគឺ បង

ប្អូនពួកជំនំុយកចបាប់មកតបឆំាងនឹងគ្្ន ផៅវញិផៅមក។ ផោកប៉ាុលបានផរៀប

ចំវ ិ្ ីស្សសជ្ាផតចើន ផដើម្ីផោរះសស្យការលំបាកក្នុងចំផណាមពួកអ្នកផជឿ។ 

តពរះតគិសប្ានតបទានការថណនំាយ៉ាងចបាស់ោស់ផោយផ្្ទ ល់ អំពីរផបៀប 

ថកសតមរួលដល់បញ្ហា ទំាងផនរះ ។ តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះបានទូនាម នថា «ផបើបងឬ 

ប្អូនផ្វើបាបនឹងអ្នក ផនារះឲ្យផៅបផនា្ទ សគ្្់រ ក្នុងកាលថដលមាន ថ្រអ្នកផហើយ 

និង គ្្់រ ផបើគ្្់រស្្ប់អ្នក ផនារះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូនផនារះមកវញិ ថ្រផបើគ្្់រ 

មិនតពមស្្ប់ផទ ផនារះត្ររូវយកមនុស្សមា្ន ក់ឬពីរនាក់ផៅជាមួយ ផដើម្ីនឹង 

បញ្ជា ក់តគប់ទំាងោក្យ ផោយស្រសមរបនា្ទ ល់ពីរឬបីនាក់ ផបើគ្្់រមិនតពម 

ស្្ប់អ្នកទំាងផនារះផទ ផនារះត្ររូវថ្រតបាប់ដល់ពួកជំនំុ ផហើយផបើមិនតពមស្្ប់ 

ពួកជំនំុផទៀ្រ ផនារះត្ររូវថ្ររាប់គ្្់រទុកជាអ្នកផតរៅស្សន៍ ឬជាអ្នកយក ពន្ធ 

វញិ ខញុំតបាប់អ្នករាល់គ្្ន ជាតបាកដថា ផបើអ្នករាល់គ្្ន ចងទុកអវីៗផៅថ្នដី 

ផនារះនឹងត្ររូវចងទុកផៅឋានសួគ៌ថដរ ផហើយផបើសស្យអវីៗផៅថ្នដី ផនារះក៏ 

នឹងត្ររូវសស្យផៅឋានសួគ៌ថដរ» (មា៉ា ថាយ ១៨:១៥-១៨) ។រាជបុតតា ថន  

ផោកប៉ាុលមិនបានសរផសរោក្យោស់ផ្រឿននិងោក្យសដែីបផនា្ទ សចំៗ 

ផៅកាន់ពួកអ្នកផជឿផៅតករុងកូរនិែូស ថដលបានផមើលថលងផ�ើញដំបូនាម ន 

ត្រង់ៗរបស់ផោកផនារះផទ ។ ផោកបានសួរថា «ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  ផបើអ្នក 

ណាមានផរឿងទាស់នឹងអ្នកឯផទៀ្រ ផ្រើហ៊ានប្ឹងដល់ពួកមនុស្សទុចចារ្ិរ មិន 



ទំព័រ-364- កិចចាការថនពួកស្វក័

ប្ឹង ដល់ពួកបរសុិទ្ធវញិផទឬអី ផ្រើមិនដឹងថា ពួកបរសុិទ្ធនឹងជំនំុជតមរះផោកិយ

ថដរផទឬ ដូផច្នរះ ផបើអ្នករាល់គ្្ន នឹងជំនំុជតមរះផោកិយបាន ផនារះផ្រើមិនគួរនឹង

ជំនំុជតមរះការ្ូរចបំ្ុ្រផនរះបានថដរផទឬអី ផ្រើមិនដឹងថា ផយើងរាល់គ្្ន នឹង 

ជំនំុជតមរះ ដល់ទំាងពួកផទវតា្ងផទឬអី ដូផច្នរះ ចំណង់ផបើការផៅជីវ្ិរផនរះ 

ផ្រើផលើសជាងអមបាលមា៉ា នផៅផទៀ្រ ចុរះផបើអ្នករាល់គ្្ន មានផរឿងអវីពីជីវ្ិរផនរះ 

ផនារះផ្រើនឹងយកមនុស្ស ថដលពួកជំនំុរាប់អាន្ិរចជាងផគ ឲ្យបានជំនំុជតមរះ 

ផរឿង ផនារះឬអី ថដលខញុំនិយយដូផច្នរះ គឺផដើម្ីឲ្យអ្នករាល់គ្្ន មានផសចក្ីខ្ម ស

វញិ ផ្រើគ្ម នអ្នកមានតបាជាញ ណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  សូម្ីថ្រមួយ ថដលអាច 

នឹងជំនំុជតមរះផរឿង ថដលពួកបងប្អូនប្ឹងប្ល់គ្្ន ផទឬអី បានជាពួកបងប្អូន 

ផកើ្រក្ីនឹងគ្្ន  ផហើយផៅមុខពួកអ្នកថដលមិនផជឿ្ងដូផច្នរះយ៉ាងផនារះ មាន 

ផពញជាកំហុស ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន ផហើយ គឺថដលតគ្ន់ថ្រផកើ្រក្ីនឹងគ្្ន ផៅ 

វញិផៅមកផនារះឯង ផហ្ុរអវីបានជាមិនសូ៊តទំាក្នុងការអាតកក់ផនារះ? …  

ថដលតទង់នឹងតំាងអ្នករាល់គ្្ន ឲ្យខ្ជា ប់ខជាួន ដរាបដល់ចុងបំ្ុ្រឲ្យបានឥ្រ 

កថនលាងបផនា្ទ សបាន ក្នុងថែងៃថនតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើង 

ឯតពរះថដលបានផៅអ្នករាល់គ្្ន មក ឲ្យមានផសចក្ីតបកបនឹងតពរះរាជបុតតា 

តទង់ គឺតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើង?»

ស្តំាងពយាយមឥ្រឈប់ឈរផដើម្ីបរ្ហា ញការមិនទុកចិ្រ្ ការផ្លា ស់ប្ូរ 

និងភាពវកឹវរក្នុងចំផណាមរាសសដែរបស់តពរះ។ ជាញឹកញាប់ ផយើងត្ររូវបានល្ួង

ឲ្យមានអារមមណ៍ថាសិទ្ធិរបស់ផយើងត្ររូវបានលុកលុយ សូម្ីថ្រផៅផពលគ្ម ន

មូលផហ្ុរពិ្រតបាកដចំផោរះអារមមណ៍ថបបផនរះក្ី  អស់អ្នកថដលសសឡាញ់ 

ខលាួនឯងខ្លា ំងជាងផសចកដែីសសឡាញ់របស់ផគចំផោរះតពរះតគិសនិ្ងកិចចាការរបស់ 

តទង់ នឹងយក្លតបផយជន៍ផ្្ទ ល់ខលាួនជាមុនបង្អស់ ផហើយពួកផគនឹងផតបើតបាស់

តគប់មផ្យាបាយទំាងអស់ ផដើម្ីរកសា្លតបផយជន៍ទំាងផនារះ។ សូម្ីមនុស្ស

ជាផតចើនថដលផមើលផៅដូចជាតគិសប្រស័ិទថដលមានមនសិការ ក៏ត្ររូវបាន 

រារាងំផោយផមាទនភាពនិង្រថមលាផ្្ទ ល់ខលាួន ពីការផៅរកបុគ្គលថដលពួកផគ 

គិ្រថាខុសេ្គងផោយសមាងៃ ្់រ ផដើម្ីអាចនិយយឬអ្ិោឋា នជាមួយពួកផគ 



ស្រថនការតពមាននិងការទទូចអងវរ-ទំព័រ-365-

ផោយវញិ្ញា ណថនតពរះតគិស ្ផហើយអ្ិោឋា នជាមួយគ្្ន ផៅវញិផៅមកថដរ ។ 

ផៅផពលពួកផគគិ្រថាខលាួនផគរងរបួសផោយស្របងប្អូនរបស់ខលាួន អ្នកខលារះនឹង

ផៅរកចបាប់្ុរោការជំនួសឲ្យការផ្វើតាមផគ្លការណ៍របស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ

ផៅវញិ។

តគិសប្រស័ិទមិនគួរប្ឹងផៅ្ុរោការសីុវលិ ផដើម្ីផោរះសស្យការថខវង 

គំនិ្រគ្្ន ថដលអាចផកើ្រផឡើងក្នុងចំផណាមសមាជិកពួកជំនំុផទ។ ការទាស់ថទង

គ្្ន ផនរះគួរថ្រត្ររូវបានផោរះសស្យក្នុងចំផណាមគ្្ន ឯង ឬផោយពួកជំនំុ សសប 

តាម ការថណនំារបស់តពរះតគិស។្ ផទារះជាត្ររូវទទួលរងនូវអំផពើអយុ្រដែិ្ម៌ក៏

ផោយ ក៏អ្នកផដើរតាមតពរះផយសូ៊វថដលមានតពរះទ័យសលាូ្របូ្រនិងរាបទាប 

ត្ររូវថ្រសូ៊តទំា «នឹងអំផពើអាតកក់» ជាជាងផបើកបរ្ហា ញ អំផពើបាបរបស់បងប្អូន 

ខលាួនផៅចំផោរះពិភពផោក ។ 

 

ច័ន្ទ-៩ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពួក ២២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ ខញុំ បាន ផ្្ច់ ចិ្រ្ ថា ផៅ ក្នុង ពួក អ្នក រាល់ គ្្ន  ផនារះ ខញុំ មិន 

តពម ស្្ប់ ផរឿង អវី ផទៀ្រ ផតរៅ ពី តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ ផទ ផហើយ គឺ ថដល តទង់ ត្ររូវ ឆ្ាង 

្ង។  កូរនិែូសទី១ ២:២ថន 

ការបដែឹងប្ល់រវាងបងប្អូនពួកជំនំុគឺជាការបន្ុរះបរ្្អ ប់ដល់កិចចាការថនផសចក្ី

ពិ្រ ។ តគិសប្រស័ិទថដលប្ឹងប្ល់នឹងពួកជំនំុគ្្ន ឯង ផៅ្ុរោការគឺបានផបើក

បរ្ហា ញផរឿងរា៉ា វរបស់ពួកជំនំុឲ្យសត្ររូវរបស់ខលាួនផសើចចំអកផហើយ តពមទំាងផ្វើ

ឲ្យអំណាចថនផសចកដែីងងឹ្រមានជ័យជម្នរះ្ងថដរ ។ ពួកផគកំពុងថ្រផ្វើឲ្យតពរះ

តគិសរ្ងរបួសស្ជាែមី ផហើយបានផ្វើឲ្យតទង់មានភាពអាមា៉ា ស់្ង ។ ផោយ

មិនយកចិ្រ្ទុកោក់នឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកជំនំុ ផនារះពួកផគបរ្ហា ញ ការ 

ផមើល  រ្យដល់តពរះ ជាអ្នកថដលបានតបទានអំណាចដល់ពួកជំនំុថដរ ។

ផៅក្នុងសំបុត្រផ្ញើជូនចំផោរះតគិសដែស្សនិកផៅតករុងកូរនិែូស ផោកប៉ាុល

បានខំតបឹងបរ្ហា ញដល់ពួកផគនូវឫទា្ធ នុភាពរបស់តពរះតគិសដែ ផដើម្ីការោរ ពួក 

ផគពីអំផពើអាតកក់ ។ ផោកដឹងថាតបសិនផបើពួកផគផគ្រពតាមលក្ខខណ្ឌ ថដល



ទំព័រ-366- កិចចាការថនពួកស្វក័

តពរះបានផរៀបចំសតមាប់ពួកផគ ពួកផគនឹងបានរងឹមំាផៅក្នុងកមាលា ំងថនតពរះដ៏ 

មានតពរះផចស្្ ។ ផដើម្ីជាមផ្យាបានសតមាប់ជួយពួកផគឲ្យផ្្ច់ខលាួនផចញពី

អំផពើបាបនិងផ្វើឲ្យភាពបរសុិទ្ធថនការផកា្រខ្លា ចតពរះជាមាចា ស់បានតគប់លក្ខណ៍ 

ផោកប៉ាុលបានោស់ផ្រឿនពួកផគ ឲ្យទីពឹងដល់តពរះថដលពួកផគបានថាវ យជីវ្ិរ 

របស់ពួកផគដល់តទង់ ផៅផពលពួកផគបានថកថតបចិ្រដែផនារះ ។ ផោកបាន មាន 

តបស្សន៍ថា «អ្នករាល់គ្្ន ជារបស់តពរះតគិស ្… ផហើយអ្នករាល់គ្្ន មិនថមន

ជាជាងរបស់្ងខលាួនផទ ដ្ិ្រតពរះបានផចញថែលាផោរះអ្នករាល់គ្្ន ផហើយ ដូផច្នរះ

ចូរ្រផម្ើងតពរះផៅក្នុងរបូកាយ ផហើយក្នុងវញិ្ញា ណថនអ្នករាល់គ្្ន ថដលជារបស់

្ងតពរះចុរះ» ។ 

ស្វក័ប៉ាុលបានផរៀបរាប់យ៉ាងចបាស់ពីលទ្ធ្លថនការផ្លា ស់ប្ូរពីជីវ្ិរថន

ភាពសុចរ្ិរនិងភាពបរសុិទ្ធផៅអនុវ្រ្ការពុករលួយថនស្សន៍ដថទវញិ ។ 

ផោកបានសរផសរថា «កំុឲ្យតចឡំផឡើយ ដ្ិ្រពួកមនុស្សកំ្ិ្រ ពួកថាវ យ 

បង្គំរបូតពរះ ពួកស្ហាយសមន់ … ពួកផចារ ពួកមនុស្សផោភ ពួកតបមឹក 

ពួក្រមរះ្ិររះផដៀល និងពួកបលាន់កំថហង ផនារះមិនថដលតគងនគរតពរះទុកជាមរ្រក

ផឡើយ» ។ ផោកបានអងវរពួកផគឲ្យតគប់តគងផសចក្ីតបាថា្ន និងចំណង់ 

បរផិភាគដ៏ទន់ទាប ។ តទង់បានសួរថា «ផ្រើអ្នកមិនដឹងផទឬថារបូកាយអ្នកជា 

តពរះវហិារថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ថដលអ្នករាល់គ្្ន បានទទួលមកពីតពរះ?»

ខណៈថដលផោកប៉ាុលមានផទពផកាសល្យនិងបញ្ញា កាន់ថ្រខ្ស់ ជីវ្ិរ 

របស់ផោកបានបរ្ហា ញពីអំណាចថនតបាជាញ កាន់ថ្រ្ិរច ថដលបាន្ដែល់ឲ្យ

ផោកនូវការយល់ដឹងនិងការអាណិ្រអាសូរផចញពីក្នុងចិ្រ្យ៉ាងឆាប់រហ័ស 

ផហើយបាននំាផោកឲ្យមានភាពជិ្រស្និទ្ធជាមួយអ្នកដថទ ថដលជួយឲ្យផោក

អាចផលើកស្ទួយលក្ខណៈ្មមជា្ិររបស់ពួកផគ និងជំរញុឲ្យពួកផគខិ្រខំផ្វើឲ្យ

ជីវ្ិរកាន់ថ្រខ្ង់ខ្ស់ ។ ចិ្រ្របស់ផោកបានផោរផពញផៅផោយកដែីសសឡាញ់

យ៉ាងផស្ម រះសម័តគចំផោរះពួកអ្នកផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូស ។ ផោកតបាថា្ន ចង់

ផ�ើញពួកផគបរ្ហា ញនូវការផគ្រពតប្ិរប្រ្ិផចញពីខ្ងក្នុង ថដលនឹងពតងឹង 

កមាលា ំងពួកផគតបឆំាងទប់ទល់នឹងការល្ួង ។ ផោកបានតជាបថា ផៅតគប់ 



ស្រថនការតពមាននិងការទទូចអងវរ-ទំព័រ-367-

ជំហានតាម្លាូវថនពួកតគិសប្រស័ិទ ពួកផគនឹងត្ររូវបានតបឆំាងជំទាស់ពីស្តំាង 

និងថាពួកផគនឹងត្ររូវមានជផមាលា រះជាផរៀងរាល់ថែងៃ ។ ពួកផគនឹងត្ររូវការោរទប់ 

ទល់នឹងវ ិ្ ីស្សសោ្ក់បំាងរបស់សត្ររូវ ថដលបង្ខំឲ្យទមាលា ប់និងនិស្ស័យ 

ចាស់ត្រឡប់មកវញិ ផហើយចំាយមផោយការអ្ិោឋា ន ។ ផោកប៉ាុល បាន 

ដឹង ថា តគិសប្រស័ិទអាចទទួលបានការសផតមចដ៏ខ្ស់បំ្ុ្រ តាមរយៈ ការ 

អ្ិោឋា ននិងការចំាយមជានិចចា ផហើយផោកបានពយាយមប ច្ាូ លគំនិ្រផនរះ

ផៅក្នុងចិ្រ្របស់ពួកផគ ។ ប៉ាុថន្ ផោកក៏តជាប្ងថដរថា ផៅក្នុងការឆ្ាង 

របស់តពរះតគិស ្ពួកផគត្ររូវបាន្ដែល់អំណាចតគប់តគ្ន់ ផដើម្ីផ្លា ស់ប្ូរចិ្រ្ 

ឲ្យតពរះទទួលយក ផដើម្ីជួយពួកផគឲ្យអាចទប់ទល់នឹងការល្ួងទំាងអស់ពី

អំផពើអាតកក់ ។ ផោយផសចកដែីជំផនឿផលើតពរះជាផតគឿងសឹករបស់ផគ ផហើយ 

ផោយយកតពរះបន្ទូលរបស់តទង់ជាអាវុ្ សតមាប់ផ្វើស្រ្្គ មរបស់ពួកផគ  

តពរះនឹងតបទានអំណាចឲ្យពួកផគអាចរចួ្ុ្រពីការវាយតបហាររបស់សត្ររូវ ។

ពួកអ្នកផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូសត្ររូវការបទពិផស្្ន៍ដ៏តជាលផតរៅ ផៅ 

ផលើ កិចចាការរបស់តពរះជាមាចា ស់ ។ ពួកផគមិនបានដឹងចបាស់អំពីអ្រថែន័យថនការ

សមលាឹងផមើលផៅឯសិររីងុផរឿងរបស់តទង់ ផហើយត្ររូវបានផ្លា ស់ប្ូរពីអ្រ្ចរ្ិរ 

មួយផៅអ្រ្ចរ្ិរមួយផទៀ្រផនារះផឡើយ ។ ពួកផគបានផមើលផ�ើញថ្រកំារសមី 

ដំបូងនាផពលតពឹកតពលឹមថនសិរលី្អផនារះប៉ាុផណាណ រះ។ បំណងតបាថា្ន របស់ផោក

ប៉ាុលចំផោរះពួកផគ គឺចង់ឲ្យពួកផគផោរផពញផៅផោយភាពតគប់លក្ខណ៍ថន 

តពរះ បនា្ទ ប់មកផទៀ្រ ឲ្យស្្គ ល់តទង់ថដលបានររះផឡើងដូចជាតពរះអាទិ្រ្យផៅ

ផពលតពឹក ផហើយបន្ផរៀនសូត្រអំពីតទង់ រហូ្រដល់មានជំផនឿផៅផលើដំណឹង

ល្អដ៏តគប់លក្ខណ៍ថនតពរះថដលជាតពរះអាទិ្រ្យផៅផពលថែងៃត្រង់ ។



ទំព័រ-368- កិចចាការថនពួកស្វក័

៣០

ការអំពាេនាចឲ្យឈានដលខ់្នា ្រគំរខូ្ពសប់ំ្ុ្រ

ជំពូកផនរះមានមូលោឋា នផៅក្នុងសំបុត្រទីមួយ

                       ផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងកូរនិែូស។

អង្គារ-១០ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពួក ២៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:  ឯ ោក្យ សំដី និង ផវាហារ អ្ិបបាយ របស់ ខញុំ ក៏ មិន ថមន 

ផោយ ោក្យ ឧ្រ្ុង្គឧ្រ្ម ថដល ពូថក ប ច្ាុ រះប ច្ាូ ល ផនារះ ថដរ គឺ ផោយ ការ សំថដង 

ផចញ ជា តពរះវញិ្ញា ណ និង តពរះផចស្្ វញិ ផទ ផ្រើ។  កូរនិែូសទី១ ២:៤

ថន    ផោយក្ីសង្ឹមថនការបំ្ុសចំណាប់អារមមណ៍យ៉ាងរស់រផវ ើក ផៅក្នុង 

គំនិ្ររបស់ពួកបងប្អូនអ្នកផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូស អំពីស្រៈសំខ្ន់ថនការដឹង

ខ្្ន ្រយ៉ាងមំាមួន ការផចរះតបមាណយ៉ាង្ឹរងរុងឹ និងការខ្នរះថខ្នងឥ្រឈប់ឈរ

ក្នុងការបផតមើកិចចាការរបស់តពរះតគិស ្ផៅក្នុងសំបុត្ររបស់ផោកផៅកាន់ពួក

ផគ ផោកប៉ាុលបានផ្វើការផតបៀបផ្ៀបដ៏គួរឲ្យក្់រសមា្គ ល់មួយ រវាងស្រ្្គ ម 

ថនតគិសប្រស័ិទ ផៅនឹងការរ្់រតបណំាង ថដលបានផ្វើផឡើងផៅចផនាលា រះផខ្រ្ 

ជិ្រទីតករុងកូរនិែូស។ ផៅក្នុងចំផណាមកីឡាទំាងអស់ថដលបានបផង្ើ្រផឡើង

ក្នុងចំផណាមស្សន៍តកិកនិងស្សន៍រ ៉ាមូ ការរ្់រតបណំាងមានលក្ខណៈ 

បុរាណ និងមានកិ្រ្ិយសបំ្ុ្រ ជាងកីឡាណាៗទំាងអស់ ។ អ្នកទស្សនា  

កីឡាផនារះមានតពរះមហាក្សត្រពួកអភិជននិងម្ន្ីរោឋា ភិបាលតគប់ជាន់ថា្ន ក់។ 

ពួកយុវវយ័ ថដលមានឋានៈខ្ស់និងមានតទព្យសម្្រ្ិបានចូលរមួផៅក្នុងការ

តបកួ្រផនរះ ផហើយបានខំតបឹងថតបងអស់ពីកមាលា ំងកាយ ឬវន័ិយដ៏ចំាបាច់ 

ផដើម្ីទទួលបានររ្វ ន់ ។

ការតបកួ្រផនរះត្ររូវបានតគប់តគងផោយបទបញ្ជា យ៉ាង្ឹរងរុងឹ ថដលមិន 

អាច្រវា៉ាផឡើយ ។ អ្នកថដលចង់ចុរះផ ម្ រះតបកួ្រតបថជងផដើម្ីទទួលបានោន



ការអំោវនាចឲ្យ្នដល់ខ្្ន ្រគំរខូ្ស់បំ្ុ្រ-ទំព័រ-369-

ររ្វ ន់ ដំបូងត្ររូវទទួលការហវឹកហវឺនយ៉ាងតបរុងតបយ័្រ្នជាមុនសិន ។ ការបថណ្្រ

បផណ្ាយផៅតាមចំណង់បរផិភាគអាហារថដលនំាឲ្យមានការឈឺចាប់ ឬការ 

ផពញចិ្រ្ផ្្សងៗ ថដលអាចកា្់របនថែយភាពរងឹមំាថ្្នកគំនិ្រនិងរាងកាយត្ររូវ

បានហាមឃ្្់រជាោច់ខ្្រ។ ចំផោរះអ្នកថដលមានក្ីសង្ឹមថនភាពផជាគជ័យ 

ក្នុងការហា្់រហវឹកហវឺនឲ្យមានកមាលា ំងនិងផល្ឿនស្ច់ដំុត្ររូវថ្ររងឹមំា និង 

រហ័សរហួន ផហើយត្ររូវថ្រតគប់តគងសរថសតបស្ទឲ្យបានល្អ ។ រាល់ចលនា

ទំាងអស់ត្ររូវថ្រចបាស់ោស់ តគប់ជំហានត្ររូវថ្រស្វ ហាប់និងមិនផចរះផនឿយ

ហ្់រ ។ អំណាចខ្ងរាងកាយត្ររូវថ្រ្នឲ្យដល់កតមិ្រខ្ស់បំ្ុ្រ ។

ខណៈថដលផបក្ខជនតបកួ្រតបថជងក្នុងការតបណំាងបានបរ្ហា ញខលាួនផៅ

មុខទស្សនិកជន ថដលកំពុងរង់ចំាទស្សនា ផ ម្ រះរបស់ពួកផគត្ររូវបានតបកាស 

ផហើយចបាប់ថនការតបកួ្រក៏ត្ររូវបានតបកាសយ៉ាងចបាស់ថដរ ។ បនា្ទ ប់មក 

ពួកផគបានចាប់ផ្្ើមដំណាលគ្្ន  ចំណាប់អារមមណ៍យ៉ាងយកចិ្រ្ទុកោក់ 

របស់ទស្សនិកជន បានបំ្ុសគំនិ្ររបស់ពួកផគឲ្យផប្ជាញ ចិ្រ្ដផណ្ើ មយក 

ជ័យជម្នរះ ។ អាជាញ កណ្ាលត្ររូវបានោក់ជិ្រទីផ្្ច់តព័ត្រ ផដើម្ីឲ្យពួកផោក

អាចផមើលផ�ើញការតបកួ្រចាប់តំាងពីការចាប់ផ្ដែើម រហូ្រដល់ទីប ច្ា ប់ ផហើយ

អាចតបគល់ររ្វ ន់ដល់អ្នកឈ្នរះពិ្រតបាកដ។ តបសិនផបើកីឡាករណាមា្ន ក់បាន

ដល់ផគ្លផៅ ផោយមិនផគ្រពផៅតាមចបាប់ថនការតបកួ្រ អ្នកផនារះនឹងមិន

បានទទួលររ្វ ន់ផនារះផទ ។

ផៅក្នុងការតបកួ្រតបថជងទំាងផនរះ កីឡាករត្ររូវតបឈមនឹងហានិភ័យ 

ខ្ស់ ។ អ្នកខលារះមិនថដលបានជាសរះផស្ើយពីសភាព្ងៃន់្ងៃរខ្ងរាងកាយថដល

រងផតគ្រះពីការតបកួ្រផនារះ្ង។ មិនថមនជាផរឿងចថមលាកផទ ថដលកីឡាករខលារះ

មានហូរ្មតាមមា្់រនិងតចមុរះ ផហើយជួនកាលអ្នកកីឡាករខលារះផទៀ្រត្ររូវ

បា្់របង់ជីវ្ិរ ផៅផពលផហៀបនឹងទទួលបានោនររ្វ ន់ផៅផហើយ ។ ប៉ាុថន្ 

កីឡាករមិនបានសមលាឹងផមើលផៅឯលទ្ធភាពថនការរងរបួសអស់មួយជីវ្ិរ ឬ 

ការស្លា ប់ផនរះថាជាហានិភ័យដ៏អស្ចា រ្យ ក្នុងការរ្់រឲ្យបានររ្វ ន់ជាកិ្រ្ិយស

សតមាប់កីឡាករថដលទទួលបានផជាគជ័យផនរះផឡើយ ។ 



ទំព័រ-370- កិចចាការថនពួកស្វក័

ពុធ-១១ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២ ជំពួក ២៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផដើម្ី កំុ ឲ្យ ផសចក្ី ជំផនឿ របស់ អ្នក រាល់ គ្្ន  បាន តំាង ផៅ 

ផោយ តបាជាញ  របស់ មនុស្ស ផឡើយ គឺ ផោយ តពរះផចស្្ ថន តពរះ វញិ។។  

កូរនិែូសទី១ ២:៥

ផៅផពលថដលអ្នកឈ្នរះបាន្នដល់ផគ្លផៅ សំផឡងទរះថដអបអរ

ស្ទររបស់អ្នកគំ្តទជាផតចើនកុរះករ បានឮរពំងអាកាស និងខ្ទ័រត្រឡប់មក 

វញិផចញពីទួលនិងភ្នំថដលផៅជំុវញិ  អាជាញ កណ្ាលបានតបគល់និមិ្រ្របូថន 

ជ័យជម្នរះដល់កីឡាករជ័យោភីផៅចំផោរះមុខទស្សនិកជនជាផតចើនកុរះករ 

មកុដថនជ័យជម្នរះនិងធាងចាក ផៅថដសំ្្របស់កីឡាករផនារះ ផគបាន 

ផតចៀងចផតមៀងថនការផកា្រសរផសើរផៅោសផពញទំាងថដនដី ឪពុកម្ាយរបស់

ផគក៏បានទទួលចំថណកថនកិ្រ្ិយសរបស់ពួកផគថដរ ផហើយសូម្ីថ្រទីតករុង 

ថដលកីឡាករផនារះបានផកើ្រ ក៏មានកិ្រ្ិយសយ៉ាងខ្ស់ផោយបានបផង្ើ្រ 

អ្រ្ពលិកដ៏អស្ចា រ្យរបូផនរះមក្ងថដរ ។

ក្នុងការផតបៀបផ្ៀបពីការរ្់រតបណំាងទំាងផនរះ ថាជារបូភាពថនស្រ្្គ ម 

របស់តគិសប្រស័ិទផោកប៉ាុលបានសង្្់រ្ងៃន់ផៅផលើការផរៀបចំដ៏ចំាបាច់ ផដើម្ី

ទទួលបានផជាគជ័យរបស់កីឡាករក្នុងការតបកួ្រ  គឺត្ររូវមានវន័ិយចំាបាច់ 

របបអាហារថដលមានកំណ្់រត្ឹរមត្ររូវ។ ផោកបានតបកាសថា «ផហើយអស់ 

អ្នកថដល្រយុទ្ធគ្្ន  ផគខំអ្់រសង្្់រចិ្រ្តគប់ជំពូក»។ អ្នករ្់រតបណំាងបានផបារះ

បង់ផចាលការបថណ្្របផណ្ាយទំាងឡាយណា ថដលនឹងផ្វើឲ្យចុរះផខសាយ 

ដល់អំណាចខ្ងរាងកាយ ផហើយផោយហវឹកហា្់រស្ច់ដំុរបស់ផគឲ្យរងឹមំា 

និងមានការ្ុញតទំា ផោយមានវន័ិយយ៉ាងហមឹងមា៉ា ្់រជាបន្បនា្ទ ប់ 

ផដើម្ីកាល ណាថែងៃតបកួ្រចូលមកដល់ ពួកផគអាចោក់អំណាចថនកមាលា ំងរប

ស់ពួកផគ 

ទំាងអស់ផៅក្នុងការតបកួ្រផនារះ ។ ចុរះចំថណកតគិសប្រស័ិទថដលហាក់ដូច

ជាបា្់របង់ចំណាប់អារមមណ៍ថនជីវ្ិរអស់កល្របស់ពួកផគផៅផហើយផនារះ  

ត្ររូវកំណ្់ររបបចំណីអាហារនិងចំណង់ចំណូលចិ្រ្ផ្្សងៗ ឲ្យផៅផតកាមការ



ការអំោវនាចឲ្យ្នដល់ខ្្ន ្រគំរខូ្ស់បំ្ុ្រ-ទំព័រ-371-

ផគ្រពផហ្ុរ្លនិងតពរះហឫទ័យរបស់តពរះ ខ្លា ំងជាងកីឡាកររ្់រតបណំាង 

ផនរះយ៉ាងណាផៅ! ផោកមិនថដលអនុញ្ញា ្រឲ្យការយកចិ្រ្ទុកោក់របស់

ផោកត្ររូវបានបថងវរផោយការកមសាន្ ភាពសសណុកសុខសសរួល ឬការបន្ធូរ 

បនថែយផឡើយ។ តគប់ទមាលា ប់និងចំណង់ចំណូលចិ្រដែទំាងអស់របស់ផគ ត្ររូវថ្រ

បានោក់កំណ្់រឲ្យមានវន័ិយយ៉ាង្ឹរងរុងឹ។ ផហ្ុរ្ល ភាពរកីរាយ ផោយ

ការបផតងៀនថនតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ និងការដឹកនំាផោយតពរះវញិ្ញា ណតទង់  

ត្ររូវថ្រតគប់តគងផលើចិ្រ្របស់ពួកផគ ។

ផហើយបនា្ទ ប់ពីបានផ្វើកិចចាការផនរះរចួរាល់ផហើយ តគិសប្រស័ិទត្ររូវថ្រ 

ោក់ផចញនូវការពយាយមយ៉ាងខ្លា ំងកាលា បំ្ុ្រ ផដើម្ីទទួលបានជ័យជម្នរះ។ 

ផៅក្នុងការតបកួ្រកីឡារបស់អ្នកតករុងកូរនិែូស ពីរបីជំហានចុងផតកាយបង្អស់

របស់កីឡាករ ត្ររូវថ្រតបឹងថតបងអស់ពីលទ្ធភាព ផដើម្ីរកសាផល្ឿនឲ្យផៅថ្រ 

ផលឿនដថដល។ ដូចគ្្ន ផនរះថដរ តគិសប្រស័ិទថដលជិ្រដល់ទិសផៅផៅផហើយ 

ផនារះ ត្ររូវថ្របថនថែមផល្ឿនឲ្យបានខ្លា ំងជាងផពលថដលផទើបថ្រចាប់ផ្្ើមកិចចាការ

របស់ខលាួនផៅផទៀ្រថដរ ។

ផោកប៉ាុលបរ្ហា ញភាព្្ទុយគ្្ន រវាងោនររ្វ ន់ថដលជ័យោភីកីឡាករ 

រ្់រតបណំាងបានទទួល ផៅនឹងមកុដថនសិររីងុផរឿងដ៏អស់កល្ ថដលតពរះនឹង

តបទានដល់ផោកថដលជាអ្នករ្់រតបណំាងដ៏មានផជាគជ័យថនការរ្់រតបណំាង

របស់តគិសប្រស័ិទ ។ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «គឺផ្វើដូផចា្ន រះ ផដើម្ីឲ្យ 

បានថ្រភួងជ័យថដលត្ររូវពុករលួយ ថ្រផយើងរាល់គ្្ន វញិ គឺឲ្យបានមកុដមួយ 

ថដលមិនផចរះពុករលួយផឡើយ» ។ ផដើម្ីទទួលបានោនររ្វ ន់ថដលមិនផចរះ 

ពុករលួយ ពួកអ្នករ្់រតបណំាងជនជា្ិរតកិកបានរកសាខលាួនមិនឲ្យមានផតគ្រះថា្ន ក់ 

ឬការគ្ម នវន័ិយផឡើយ ។ ផយើងកំពុងខំតបឹងថតបងផដើម្ីទទួលបាននូវររ្វ ន់ដ៏

មាន្រថមលាផលើសលប់ គឺជាមកុដថនជីវ្ិរអស់កល្។ ផយើងត្ររូវតបរុងតបយ័្រ្ន 

ចំផោរះការខិ្រខំតបឹងថតបងរបស់ផយើង! ផយើងត្ររូវថ្រលរះបង់ខលាួនឯងឲ្យខ្លា ំង 

ជាងកីឡាកររ្់រតបណំាង!

ផៅក្នុងសំបុត្រផ្ញើផៅកាន់ស្សន៍ផហផតពើរ ផោកប៉ាុលបានចង្អុលបរ្ហា ញ



ទំព័រ-372- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផគ្លបំណងថនការផលើកទឹកចិ្រ្ថ្រមួយគ្់រ ថដលបរ្ហា ញពីលក្ខណៈថនការ 

រ្់រតបណំាងរបស់ពួកតគិសប្រស័ិទផដើម្ីឲ្យបានជីវ្ិរអស់កល្ «ដូផច្នរះ ថដល

មានសមរបនា្ទ ល់មួយហវូង្ំផម៉ាលារះ ផៅព័ទ្ធជំុវញិផយើង ផនារះត្ររូវឲ្យផយើងផចាល 

អស់ទំាងបន្ទុក និងអំផពើបាប ថដលរុផំយើងជំុវញិជារ្យផម៉ាលារះផនារះផចញ ផហើយ 

ត្ររូវរ្់រក្នុងទីតបណំាង ថដលផៅមុខផយើង ផោយអំណ្់រទំាងរពឹំងផមើលដល់ 

តពរះផយសូ៊វដ៏ជាផមផ្្ើម ផហើយជាផមសផតមចផសចក្ីជំផនឿរបស់ផយើងថដល 

តទង់បានរងតទំាផៅផឈើឆ្ាង ទំាងផមើលរ្យចំផោរះផសចក្ីអាមា៉ា ស់ខ្ម ស 

ផនារះ ឲ្យថ្របានផសចក្ីអំណរថដលផៅចំផោរះតទង់ រចួតទង់ក៏គង់ខ្ងស្្ំ 

បលលា័ង្ថនតពរះ» (ផហផតពើរ ១២:១, ២) ។ ផដើម្ីរ្់រតបណំាងឲ្យបានជីវ្ិរអស់ 

កល្ តគិសប្រស័ិទត្ររូវថ្រលរះបង់ផចាលនូវ ការតចថណន ការពយាបាទគំនិ្រ 

អាតកក់ សម្ីអាតកក់ និងការផោភលន់។ ពួកផគត្ររូវថ្រផបារះបង់ផចាលនូវ 

ទមាលា ប់ឬការអនុវ្រ្ន៍ថដលនំាឲ្យមានអំផពើបាប និងនំាឲ្យខូចកិ្រ្ិនាមដល់តពរះ

តគិស ្និងអវីថដលតទង់បានលរះបង់។ តពរះពរ ថនឋានសួគ៌ពំុអាចផកើ្រមានដល់

មនុស្សណា ថដលបំោនផៅផលើផគ្លការណ៍ថនអំផពើត្ឹរមត្ររូវដ៏អស់កល្

ផឡើយ។ អំផពើបាបថ្រមួយលមមតគប់តគ្ន់អាចនឹងបនា្ទ បបផនាថែ កអ្រ្ចរ្ិរ និង 

ដឹកនំា អ្នកដថទ ឲ្យផដើរតាម្លាូវខុសបាន ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-១២ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២  ជំពួក ២៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ប៉ាុថន្ ផៅ ក្នុង ចំផណាម មនុស្ស តគប់ លក្ខណ៍ ផនារះ ផយើង ខញុំ 

ក៏ និយយ តាម តបាជាញ  ថដរ ថ្រ មិន ថមន តាម តបាជាញ  របស់ ផោកីយ៍ ផនរះ ឬ របស់ 

ពួក ផៅហាវ យ ផៅ ផោកីយ៍ ផនរះ ថដល ត្ររូវ ស្បសូន្យ ផនារះ ផទ។  កូរនិែូសទី១ ២:៦

តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះមានបន្ទូលថា «ផបើថដអ្នកនំាឲ្យផគរវា្រចិ្រ្ ផនារះចូរកា្់រ 

វាផចាលផៅ សូ៊ឲ្យអ្នកចូលផៅក្នុងជីវ្ិរកំបុ្រថដវញិ ជាជាងមានថដទំាងពីរ 

ផហើយធាលា ក់ផៅនរក ផៅក្នុងផភលាើងថដលពនលា្់រមិនបានជាកថនលាងថដលមានដង្ូវ 

មិនថដលស្លា ប់ ផហើយផភលាើងមិនថដលរល្់រផឡើយ ផបើផជើងអ្នកនំាឲ្យផគរវា្រចិ្រ្ 

ផនារះចូរកា្់រវាផចាលផៅសូ៊ឲ្យអ្នកចូលផៅក្នុងជីវ្ិរកំបុ្រផជើងវញិជាជាងមាន 



ការអំោវនាចឲ្យ្នដល់ខ្្ន ្រគំរខូ្ស់បំ្ុ្រ-ទំព័រ-373-

ផជើងទំាងពីរ ផហើយត្ររូវផបារះផចាលផៅនរក ផៅក្នុងផភលាើងថដលពនលា្់រមិនបាន» 

(មា៉ា កុស ៩:៤៣-៤៥)។ តបសិនផបើផដើម្ីជួយសផ្រ្្គ រះរាងកាយពីផសចក្ីស្លា ប់ 

ត្ររូវថ្រកា្់រផជើងឬថដផចញ ឬសូម្ីថ្រថភ្នកត្ររូវបានផខវរះផចញថដរផនារះ ផ្រើតគិស្

ស្សនិកគួរថ្រផបារះបង់ផចាលអំផពើបាប ថដលនំាមកនូវផសចក្ីស្លា ប់ផនារះឲ្យ

បានផស្ម រះអស់ពីចិ្រ្យ៉ាងណាផៅ។

កីឡាកររ្់រតបណំាងក្នុងថល្ងបុរាណ បនា្ទ ប់ពីពួកផគបានចុរះចូលផៅ 

នឹងការលរះបង់ខលាួនឯង និងផគ្រពវន័ិយយ៉ាង្ឹរងរុងឹរចួមក ក៏ពួកផគមិនតបាកដ

ក្នុងចិ្រ្ថានឹងទទួលបានជ័យជម្នរះថដរ។ ផោកប៉ាុលបានសួរថា «ផ្រើអ្នករាល់ 

គ្្ន មិនដឹងផទឬអី ថាពួកអ្នកថដលរ្់រផៅទីតបណំាង ផគរ្់រទំាងអស់គ្្ន  ប៉ាុថន្ 

មានថ្រមួយផទថដលបានររ្វ ន់?» ផទារះជាអ្នករ្់រតបណំាងទំាងអស់ខំតបឹងថតបង

យ៉ាងស្វ ហាប់ផដើម្ីឲ្យបានទទួលររ្វ ន់ យ៉ាងណាក៏ផោយ ក៏មានថ្រមា្ន ក់ផទ

ថដលអាចឈ្នរះបានទទួលររ្វ ន់។ មានថ្រថដមួយផទថដលអាចចាប់យក 

កតមងផ្្ថដលផគចង់បាន។ កីឡាករខលារះខំតបឹងថតបងផដើម្ីទទួលបានររ្វ ន់ 

ប៉ាុថន្ ផៅផពលថដលពួកផគផៅដល់ ថដថដលកាន់ររ្វ ន់ផនារះ សស្ប់ថ្រមាន 

មា្ន ក់បានផៅដល់មុន ផៅចាប់យកររ្វ ន់ថដលកីឡាករចង់បានតគប់គ្្ន ផនារះ 

រចួផៅផហើយ ។

ផនរះមិនថមនជាករណីផៅក្នុងស្រ្្គ មរបស់តគិសប្រស័ិទផទ។ គ្ម ននរណា 

មា្ន ក់ផដញតាមស្ថែ នភាពថដលផ្វើឲ្យខកចិ្រ្ផៅចុងប ច្ា ប់ថនការតបកួ្រផឡើយ។ 

ក៏គ្ម ននរណាមា្ន ក់ថដលខំខ្នរះថខ្នងអស់ពីចិ្រ្ថដលមិនទទួលបានផជាគជ័យ

ថដរ ។ ការរ្់រតបណំាងគឺមិនថមនរកអ្នកថដល មានផល្ឿនផលឿន ជាងផគ  

ផហើយក៏មិនថមនជាការតបកួ្រតបថជងរកផជើងខ្លា ំងថដរ។ ទំាងពួកបរសុិទ្ធ 

ថដលទន់ផខសាយ ក៏ត្ររូវបានោក់មកុដសិរលី្អថនភាពមិនផចរះស្លា ប់ដូចជាអ្នក

ខ្លា ំងបំ្ុ្រថដរ ។ មនុស្សទំាងអស់ថដលឈ្នរះ តាមរយៈតពរះផចស្្ថនតពរះគុណ 

របស់តពរះ គឺជាអ្នកថដលនំាជីវ្ិររបស់ពួកផគឲ្យសសបតាមតពរះហឫទ័យរបស់ 

តពរះតគិស ្។ ការអនុវ្រ្ផៅតគប់ទំាងសកមមភាពថនជីវ្ិរ ផៅតាមផគ្លការ

ណ៍ថដលបានកំណ្់រក្នុងតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ ជាផរឿយៗត្ររូវបានផគចា្់រ 



ទំព័រ-374- កិចចាការថនពួកស្វក័

ទុកថាជាផរឿងមិនសំខ្ន់ ជាផរឿង្ូរចតាចបំ្ុ្រថដលត្ររូវយកចិ្រ្ទុកោក់ ។ 

ប៉ាុថន្ ផៅក្នុងទិដឋាភាពថនបញ្ហា ថដលមានផតគ្រះថា្ន ក់គ្ម នអវី្ូរចផពកក្នុងការ 

ជួយឬការបន្ទុចបរ្្អ ក់ផឡើយ។ រាល់ទផងវើរបស់ខលាួនមានទមងៃន់ផៅផលើការកំណ្់រ 

ជ័យជម្នរះឬបរាជ័យថនជីវ្ិរ។ ផហើយររ្វ ន់ថដលបានតបគល់ជូនដល់អស់អ្នក

ថដលឈ្នរះនឹងសមាមាត្រផៅនឹងថាមពលនិងភាពផស្ម រះត្រង់ថដលពួកផគ 

បានខំតបឹងថតបង ។

ស្វក័ប៉ាុលបានផតបៀបផ្ៀបខលាួនផោកផៅនឹងកីឡាកររ្់រតបណំាង ផៅ 

ក្នុងការតបកួ្រមួយ ថដលបានខំតបឹងថតបងអស់ពីសរថសសសូង ផដើម្ីទទួល 

បានររ្វ ន់ ។ ផោកមានតបស្សន៍ថា «បានជាខញុំខំរ្់រយ៉ាងដូផចា្ន រះ មិនថមន 

ថបបដូចជាមិនស្្គ ល់្លាូវផទ ខញុំក៏ខំតបោល់យ៉ាងដូផចា្ន រះថដរ មិនថមនដូចជា 

ោល់ខ្យល់ផទ គឺខញុំវាយដំរបូកាយខញុំ ទំាងបង្ខំឲ្យចុរះចូល ថតកងផតកាយថដលខញុំ

បានតបផៅមនុស្សឯផទៀ្រផហើយ ផនារះខលាួនខញុំត្ររូវផចាលផចញវញិ» ។ ផដើម្ីកំុ
 

ឲ្យផោករ្់រថបបមិនស្្គ ល់្លាូវ ឬផោយតោវៗផៅក្នុងការតបណំាងរបស់ផយើង

ជាតគិសប្រស័ិទ ផោកប៉ាុលបានខិ្រខំហវឹកហា្់រយ៉ាងខ្លា ំងកាលា ។ ោក្យថា «ខញុំ 

បានវាយដំរបូកាយខញុំ» មានន័យថាវាយដំផោយោក់ វន័ិយយ៉ាង្ឹរងរុងឹដល់ 

បំណងតបាថា្ន និងចំណង់ចំណូលចិ្រ្របស់ខលាួនឯង ។

ផោកប៉ាុលបារម្ភថតកង ផោកបានអ្ិបបាយតបផៅដល់អ្នកដថទ ផហើយ 

ផោកត្ររូវផចាលផចញវញិ ផោកបានដឹងថាតបសិនផបើផោកមិនបានអនុវ្រ្

តាមផគ្លការណ៍ថដលផោកបានផជឿនិងបានអ្ិបបាយផនារះផទការរ្ររបស់ 

ផោកថដលបានផ្វើជំនួសអ្នកដថទនឹងមិនអាចជួយគ្្់របានផទ ។ ការសន្ទនា 

របស់ផោក ឥទិ្ធពលរបស់ផោក ការបដិផស្ន៍មិនតពមបំផពញផសចក្ីត្ររូវ 

ការរបស់ខលាួនឯងរបស់ផោក ត្ររូវថ្របរ្ហា ញថាជំផនឿរបស់ផោកមិនថមនតគ្ន់

ថ្រជាវជិាជា ជីវៈប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ គឺជាការរស់ផៅថដលមានទំនាក់ទំនងជា 

មួយតពរះជាផរៀងរាល់ថែងៃ។ ផគ្លផៅមួយថដលផោកថ្រងថ្ររកសាផៅពីមុខ

ផោក ផហើយខំពយាយមយ៉ាងខ្លា ំងផដើម្ីឲ្យបានសផតមចគឺ «ផសចក្ីសុចរ្ិរ

ថដលមកពីផសចក្ីជំផនឿដល់តពរះតគិស»្ (ភីលីព ៣:៩) ។ 



ការអំោវនាចឲ្យ្នដល់ខ្្ន ្រគំរខូ្ស់បំ្ុ្រ-ទំព័រ-375-

សុព្រ-១៣ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖  របាក្សត្រ ទី២  ជំពួក ២៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: គឺ និយយ តាម ថ្រ តបាជាញ  ថន តពរះ វញិ ជា ផសចក្ី អាែ៌កំបំាង 

ដ៏ ោក់ ទុក ថដល តពរះ បាន គិ្រ គូ តំាង ពី មុន អស់ ទំាង កល្ សំរាប់ ជា សិរលី្អ 

ដល់ ផយើង រាល់ គ្្ន ។  កូរនិែូសទី១ ២:៧យ 

ផោកប៉ាុលបានដឹងថាស្រ្្គ មរបស់ផោកតបឆំាងនឹងអំផពើអាតកក់នឹង 

មិនចប់ផទ ដរាបណាផោកផៅមានជីវ្ិររស់ផៅ ។ ផោកបានដឹងពី្រតមរូវ 

ការថនការការោរខលាួនយ៉ាង្ឹរងរុងឹថដលផសចកដែីប៉ាងតបាថា្ន ខ្ងស្ច់្មនឹង

មិនអាចយកឈ្នរះចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ជា លខ្ងវញិ្ញា ណបានផឡើយ។ ផោកបានបនដែ

តបឆំាងនឹងទំផនារចិ្រដែពី្មមជា្ិរ អស់ពីអំណាចរបស់ផោក ។ ផោកបាន 

រកសាពីមុខផោកនូវឧ្រ្មគ្ិរផដើម្ីសផតមចបានផជាគជ័យ ផហើយផោកបាន

ខិ្រខំតបឹងថតបងសផតមចផគ្លផៅផនរះផោយការផគ្រពតាមតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់ 

តពរះ។ ផោកបានអនុវ្រ្តាមោក្យរបស់ផោក ចំណង់ចំណូលចិ្រ្របស់  

ផោកត្ររូវបានោក់ផៅផតកាមការតគប់តគងរបស់តពរះវញិ្ញា ណថនតពរះ ។

គឺផោយផគ្លបំណងថដលផចញពីដួងចិ្រ្ថ្រមួយគ្់រ គឺការចង់បាន 

ជ័យជម្នរះ ក្នុងការរ្់រតបណំាងផដើម្ីឲ្យបានជីវ្ិរអស់កល្ ផនរះផហើយ ថដល 

ផោកប៉ាុលតបាថា្ន ចង់ផ�ើញ មានផៅក្នុងជីវ្ិរអ្នកផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូស ។ 

ផោកបានដឹងថាផដើម្ី្នដល់ខ្្ន ្រគំររូបស់តពរះតគិស ្សតមាប់ពួកផគ 

ពួកផគត្ររូវមានការលំបាកក្នុងជីវ្ិរ ថដលពួកផគនឹងមិនមានការសស្កសស្ន្

ផទ ផោកបានអងវរពួកផគឲ្យខិ្រខំផ្វើការផៅតាមចបាប់ ផដើម្ីថសវងរកផសចក្ី 

សសឡាញ់និងភាពល្អតបផសើរខ្ងសីល្ម៌ ពីមួយថែងៃផៅមួយថែងៃ។ ផោកបាន

អងវរពួកផគឲ្យលរះបង់រាល់ទមងៃន់ទំាងឡាយផដើម្ី្នផៅរកផគ្លផៅថន

ភាពតគប់លក្ខណ៍ផៅក្នុងតពរះតគិស ្។

ផោកប៉ាុលបានចង្អុលបរ្ហា ញបងប្អូនផៅតករុងកូរនិែូស ផៅឯបទពិផស្្ន៍ 

ថនស្សន៍អីុសស្ថអលពីបុរាណ ផៅឯតពរះពរថដលជាររ្វ ន់ដល់ការស្ដែ ប់ 

បរ្្គ ប់របស់ពួកផគ និងផៅឯការជំនំុជតមរះថដលបានផកើ្រផឡើងផោយស្រការ

រលំងនឹងតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់ពួកផគ។ ផោកបានរឭំកពួកផគអំពីការ អស្ចា រ្យ 



ទំព័រ-376- កិចចាការថនពួកស្វក័

ថដលតពរះបានដឹកនំាស្សន៍ផហផតពើរផចញពីសសរុកផអសីុព្ទ ផតកាមការ 

ការោរពីដំុពពកផៅផពលថែងៃ និងបផរ្្គ លផភលាើងផៅផពលយប់ ។ ផហ្ុរផនរះតពរះ

បានដឹកនំាពួកផគផ្វើដំផណើ រេលាងកា្់រសមុតទតកហមផោយសុវ្រថែិភាព ខណៈ

ថដលកងទ័ពផអសីុព្ទបានផដញតាមផហើយត្ររូវលង់ទឹកស្លា ប់ទំាងអស់។ តាម 

រយៈទផងវើទំាងផនរះតពរះបានទទួលស្្គ ល់ស្សន៍អីុសស្ថអលថាជាពួកជំនំុ 

របស់តទង់។ ពួកផគ «តគប់គ្្ន បានបរផិភាគចំណីអាហារដថដលខ្ងតពលឹង 

វញិ្ញា ណ ផហើយតគប់គ្្ន បាន្ឹកទឹកដថដលខ្ងតពលឹងវញិ្ញា ណថដរ ដ្ិ្របាន

្ឹកពីែមោខ្ងតពលឹងវញិ្ញា ណថដលតាមផគ ឯែមោផនារះ គឺជាតពរះតគិស»្ ។ 

ជនជា្ិរផហផតពើរមានតពរះតគិសជ្ាអ្នកដឹកនំាពួកផគ ផៅតគប់ទំាងការផ្វើដំផណើ រ

របស់ពួកផគ។ ែមថដលផោកម៉ាូផសបានវាយ ជានិមិ្រ្របូ្ំរណាងឲ្យតពរះតគិស ្

ថដលនឹងត្ររូវរងរបួសផោយស្រការរលំងរបស់មនុស្ស ថខ្សទឹកថនផសចកដែី

សផ្រ្្គ រះអាចហូរដល់មនុស្សទំាងអស់ ។

ផទារះបីតពរះជាមាចា ស់បានបរ្ហា ញការសពវតពរះហឫទ័យដល់ស្សន៍ 

ផហផតពើរថបបផនរះក៏ផោយ ក៏ការជំនំុជតមរះរបស់តពរះបានធាលា ក់មកផលើពួកផគ 

ផោយស្រថ្រពួកផគមានចិ្រ្ផត្រកត្រអាលផៅនឹងភាពហឺហាផៅឯសសរុក 

ផអសីុព្ទ និងផោយស្រថ្រអំផពើបាបនិងការតបឆំាងបរះផបាររបស់ពួកផគថដរ។

ស្វក័ប៉ាុលបានបរ្្គ ប់ឲ្យអ្នកផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូស យកចិ្រ្ទុកោក់

ផៅនឹងផមផរៀនថដលមានផៅក្នុងបទពិផស្្ន៍របស់ស្សន៍អីុសស្ថអល ។ 

ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ការទំាងផនារះបានត្រឡប់ជាគំរដូល់ផយើង 

តបផយជន៍កំុឲ្យផយើងតបាថា្ន ចង់បានផសចក្ីអាតកក់ ដូចជាផគផឡើយ»។ ផោក

បានបរ្ហា ញពីការថដលសសឡាញ់ភាពសសណុកសសរួល និងភាពសបបាយរកីរាយ

ថដលបានផរៀបចំ្លាូវសតមាប់អំផពើបាប ថដលនំាឲ្យមានផសចក្ីផតកា្របស់ 

តពរះជាមាចា ស់។ ផៅផពលថដលជនជា្ិរអីុសស្ថអលអង្គុយសីុ្ឹក ផហើយផតកាក 

ផឡើងរាថំរក ផនារះពួកផគបានផបារះបង់ផចាលការផកា្រខ្លា ចតពរះថដលពួកផគ 

បានដឹង ផៅផពលពួកផគផគ្រពតាមតកឹ្រ្យវន័ិយ ផហើយពួកផគបានផ្វើរបូផគ្ 

មាស ជា្ំរណាងឲ្យតពរះ រចួតកាបថាវ យបង្គំ ។ ផហើយផតកាយពីបានរកីរាយ 



ការអំោវនាចឲ្យ្នដល់ខ្្ន ្រគំរខូ្ស់បំ្ុ្រ-ទំព័រ-377-

នឹងពិ្ីជប់ផលៀងដ៏អឹុក្ឹក ថដលបាន្សារភាជា ប់ជាមួយនឹងការថាវ យបង្គំ 

តពរះបាលផពអរស្សន៍ផហផតពើរជាផតចើននាក់បានធាលា ក់ចូលផៅក្នុងការ 

ផោភលន់។ ផសចក្ីផតកា្របស់តពរះក៏បានផកើ្រផឡើង ផហើយតាមការតតាស់ 

បរ្្គ ប់របស់តទង់ «មនុស្សបីថសនពីរមឺុននាក់» ត្ររូវបានសមាលា ប់ផោយផរាគពិស

ផៅក្នុងមួយថែងៃ ។

ស្វក័ប៉ាុលបានមានតបស្សន៍ផៅកាន់ពួកអ្នកតករុងកូរនិែូសថា «បាន 

ជាអ្នកណាថដលស្ម នថាខលាួនឈរ ត្ររូវតបយ័្រ្នថតកងផោដួល» ។ តបសិនផបើ 

ពួកផគអួ្រខលាួននិងមានទំនុកចិ្រ្ផលើខលាួនឯង មិនផអើផពើនឹងការចំាយម និង 

អ្ិោឋា ន ពួកផគនឹងធាលា ក់ចូលក្នុងអំផពើបាបដ៏្ងៃន់្ងៃរ ផោយទាមទារឲ្យផសចកដែី 

ផតកា្របស់តពរះធាលា ក់មកផលើខលាួនជាក់ជាមិនខ្ន ។ ក៏ប៉ាុថនដែ ផោកប៉ាុលនឹងមិន

ផ្វើឲ្យផគធាលា ក់ទឹកចិ្រដែឬបា្់របង់ផសចក្ីកាលា ហានផទ ។ ផោកបាន្្ល់នូវការ 

ធានាអរះអាងថា «រឯីតពរះតទង់ក៏ផស្ម រះត្រង់ថដរ តទង់មិនឲ្យផកើ្រមានផសចក្ី 

ល្ួងហួសកមាលា ំងអ្នករាល់គ្្ន ផឡើយ គឺផៅផវោណាថដលត្ររូវល្ួង ផនារះតទង់ 

ក៏ផរៀប្លាូវឲ្យផចៀសរចួ ផដើម្ីឲ្យអ្នករាល់គ្្ន អាចនឹងតទំាបាន» ។  

 

សៅរ-៍១៤ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖  របាក្សត្រ ទី២  ជំពួក ២៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: គ្ម ន ផៅហាវ យ ណា ក្នុង ផោកីយ៍ ផនរះ បាន ស្្គ ល់ 

ផសចក្ី អាែ៌កំបំាង ផនារះ ផឡើយ ផបើ បាន ស្្គ ល់ ផនារះ ផគ មិន បាន ឆ្ាង 

តពរះអមាចា ស់ ដ៏ មាន សិរ ីផទ។  កូរនិែូសទី១ ២:៨

ផោកប៉ាុលបានោស់ផ្រឿនបងប្អូនរបស់ផោកឲ្យសួរខលាួនឯង ពីការថដល

ោក្យសម្ីនិងទផងវើរបស់ពួកផគមានឥទ្ធិពល ផៅផលើអ្នកដថទ និងថដលមិន 

មានឥទ្ធិពលអវីផស្រះ ផទារះបីជាមិនមាន្ិរច្ួរចយ៉ាងណាក៏ផោយ ក៏ត្ររូវថ្រ 

តបរុងតបយ័្រ្នថដរ ថតកងោក្យសម្ីនិងទផងវើទំាងផនារះហាក់ដូចជាបានលុបបំបា្់រ

ការថាវ យបង្គំរបូតពរះ ឬតបមាែផមើលរ្យដល់អ្នកថដលមានជំផនឿផខសាយ ។ 

«ដូផច្នរះ ផទារះផបើសីុ ឬ្ឹក ឬផ្វើការអវីក៏ផោយ ផនារះចូរផ្វើទំាងអស់សតមាប់ចផតមើន

សិរលី្អដល់តពរះចុរះ កំុឲ្យផ្វើជាទីបរ្្អ ក់ចិ្រ្ ដល់ពួកស្សន៍យូោ ឬស្សន៍ 



ទំព័រ-378- កិចចាការថនពួកស្វក័

តកិក ឬពួកជំនំុថនតពរះផឡើយ» ។

តបស្សន៍តពមានរបស់ស្វក័ប៉ាុល ដល់ពួកជំនំុផៅតករុងកូរនិែូសផនរះ

អាចអនុវ្រ្បានតគប់ផពល ផហើយជាពិផសសផៅសម័យសពវថែងៃផយើងផនរះ ។ 

ផោយមានតបស្សន៍ថាការផគ្រពរបូតពរះ ផោកចង់សំផៅផៅផលើមិនត្ឹរម

ថ្រការផគ្រពថាវ យបង្គំរបូតពរះប៉ាុផណាណ រះផទ ថ្រផោកថែមទំាងសំផៅផៅផលើ 

ការសសឡាញ់ខលាួនឯង ការសសឡាញ់ភាពសសណុកសុខសសរួល ការផទារទន់ 

ផៅតាមចំណង់ថនការបរផិភាគនិងផសចក្ីតបាថា្ន ្ងថដរ ។ ការបរ្ហា ញពីជំផនឿ 

ផលើតពរះតគិសថ្្រមួយមុខ ការមានចំផណរះដឹងដ៏អំនួ្រអំពីផសចក្ីពិ្រ មិនបាន

ផ្វើឲ្យមនុស្សកាលា យផៅជាតគិសប្រស័ិទផនារះផទ។ ស្សនាមួយ ថដល 

ថសវងរកថ្រការសប់្សល់្ដល់ថភ្នក ត្រផចៀក និងរសជា្ិរ ឬការតំាងចិ្រ្បំោន

នឹងតកឹ្រ្យវន័ិយផោយផច្រនា ផនារះមិនថមនជាស្សនារបស់តពរះតគិសផ្ទ។

តាមរយៈការផតបៀបផ្ៀបពួកជំនំុ ផៅនឹងរបូកាយរបស់មនុស្ស ស្វក័ប៉ាុល 

បានបរ្ហា ញពីទំនាក់ទំនង និងភាពសុខដុមរមនា យ៉ាងជិ្រស្និទ្ធ ផៅក្នុង 

ចំផណាមសមាជិកទំាងអស់ថនពួកជំនំុរបស់តពរះតគិស។្ ផោកបានសរផសរ 

ថា «ដ្ិ្រផយើងទំាងអស់គ្្ន  ផទារះផបើជាស្សន៍យូោ ឬស្សន៍តកិកបាវបផតមើ 

ឬអ្នកជាក្ី ផយើងបានទទួលបុណ្យតជមុជ ចូលក្នុងរបូកាយថ្រមួយ ផោយស្រ 

តពរះវញិ្ញា ណថ្រមួយ ផហើយតគប់គ្្ន ក៏បានត្ររូវ្ឹកពីតពរះវញិ្ញា ណថ្រមួយថដរ  

របូកាយមិនថមនសុទ្ធថ្រមានអវយវៈថ្រមួយផទ គឺមានផតចើនវញិ ផបើសិនជា 

ផជើងនឹងនិយយថា អញមិនថមនជារបស់្ងរបូកាយផទ ពីផតោរះអញមិន 

ថមនជាថដ ផនារះផ្រើមិនថមនជារបស់្ងរបូកាយ ផោយផហ្ុរថ្រប៉ាុផណាណ រះឬអី 

ផហើយផបើសិនជាត្រផចៀកនឹងនិយយថា អញមិនថមនរបស់្ងរបូកាយផទ 

ពីផតោរះអញមិនថមនជាថភ្នក ផនារះផ្រើមិនថមនជារបស់្ងរបូកាយ ផោយ 

ផហ្ុរថ្រប៉ាុផណាណ រះឬអី ផបើរបូកាយទំាងសសរុងសុទ្ធថ្រជាថភ្នក ផនារះផ្រើនឹងស្្ប់ 

ផៅត្រង់ណា ផបើរបូកាយទំាងសសរុង សុទ្ធថ្រជាត្រផចៀក ផនារះផ្រើនឹងដឹងកលាិន 

ផៅត្រង់ណា ថ្រតពរះតទង់បានោក់ចុរះនូវអវយវៈនីមួយៗ ក្នុងរបូកាយតាម 

តពរះហឫទ័យតទង់ ផបើតគប់ទំាងអស់សុទ្ធថ្រជាអវយវៈថ្រមួយផនារះផ្រើរបូកាយ 



ការអំោវនាចឲ្យ្នដល់ខ្្ន ្រគំរខូ្ស់បំ្ុ្រ-ទំព័រ-379-

នឹងផៅឯណា? ថ្រមានអវយវៈជាផតចើនវញិ ប៉ាុថន្ របូកាយថ្រមួយផទ ផហើយ 

ថភ្នកពំុអាចនិយយផៅថដថា អញមិនត្ររូវការនឹងឯងផទ ឬកបាលនិយយ 

ផៅផជើងថា អញមិនត្ររូវការនឹងឯងថដរផនារះផឡើយ ប៉ាុថន្ អស់ទំាងអវយវៈ 

ក្នុងរបូកាយ ថដលផមើលផៅដូចជាផខសាយជាងផគ ផនារះមានតបផយជន៍ជា 

ជាងវញិ ផហើយអវយវៈណាក្នុងរបូកាយ ថដលផយើងស្ម នថា មិនគួររាប់អាន 

ប៉ាុនាម ន ផនារះផយើងបានរាប់អានផលើសផៅផទៀ្រ ឯអវយវៈណារបស់ផយើង 

ថដលមិនល្អផមើល ផនារះបានល្អផមើលកាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើងផៅផទៀ្រ ថ្រអវយវៈ 

ណារបស់ផយើងថដលល្អផមើល ផនារះមិនត្ររូវការអវីផទ ដូផច្នរះ តពរះតទង់បាន្្សំ 

របូកាយ តពមទំាងតបទានឲ្យអវយវៈណាថដលខវរះ បានតបផសើរផលើសជាង 

ផៅផទៀ្រ ផដើម្ីមិនឲ្យមានផសចក្ីថបកថខញកគ្្ន ក្នុងរបូកាយផឡើយ ថ្រឲ្យ 

អវយវៈទំាងប៉ាុនាម ន បានជួយគំ្ោរគ្្ន ផៅវញិផៅមក ដូផច្នរះ ផបើអវយវៈមួយ 

ឈឺ ផនារះទំាងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្្ន  ផបើមួយបាន្រផម្ើងផឡើង ផនារះទំាងអស់ 

នឹងបានរកីរាយជាមួយថដរ អ្នករាល់គ្្ន ជារបូកាយថនតពរះតគិស ្ផហើយជា 

អវយវៈរបស់របូកាយផរៀងខលាួន» ។

ផហើយបនា្ទ ប់មក ផោកប៉ាុលបានបញ្ជា ក់ពីស្រៈសំខ្ន់ថនផសចកដែី 

សសឡាញ់ ថដលពួកអ្នកផដើរតាមតពរះតគិសគួ្រថ្រថែរកសាផោយរកីរាយ ផៅក្នុង

ោក្យផពចន៍ថដលជាតបភពថនការជំរញុការផលើកទឹកចិ្រ្ដល់បុរសនិងនារ ី

ទំាងឡាយ ចាប់តំាងពីថែងៃផនារះ មកទល់នឹងផពលផនរះ យ៉ាងដូផច្នរះ៖ «ផទារះផបើ

ខញុំផចរះនិយយជាភាស្របស់មនុស្សជា្ិរទំាងប៉ាុនាម ន និងភាស្របស់ពួក 

ផទវតា្ង ថ្រគ្ម នផសចក្ីសសឡាញ់ ផនារះខញុំបានត្រឡប់ដូចជាលងហាិនថដលឮ

ខ្ទរ ឬដូចជាឈឹង ថដលឮតទហឹងប៉ាុផណាណ រះ ផបើខញុំផចរះអ្ិបបាយ ផហើយស្្គ ល់ 

អស់ទំាងផសចក្ីអាែ៌កំបំាង និងតគប់ទំាងចំផណរះវជិាជា  ផហើយផបើខញុំមានតគប់ 

ទំាងផសចក្ីជំផនឿលមមនឹងឲ្យភ្នំផរ ើផចញបាន ថ្រគ្ម នផសចក្ីសសឡាញ់ ផនារះ 

ខញុំមិនជាអវីផទ ផបើខញុំថចកអស់ទំាងតទព្យសម្្រ្ិខញុំជាអាហារដល់ផគ ផហើយផបើខញុំ

តបគល់របូកាយខញុំផៅឲ្យផគដុ្រ ថ្រគ្ម នផសចក្ីសសឡាញ់ ផនារះគ្ម នតបផយជន៍ 

ដល់ខញុំផស្រះ» ។ 



ទំព័រ-380- កិចចាការថនពួកស្វក័

អាទិត្យ-១៥ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២  ជំពួក ២៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូច មាន ផសចក្ី ថចង ទុក មក ថា«ផសចក្ី ថដល ថភ្នក មិន 

ថដល ផ�ើញ ត្រផចៀក មិន ថដល ឮ ផហើយ ចិ្រ្ នឹក មិន ថដល ដល់ គឺ ផសចក្ី ផនារះ 

ឯង ថដល តពរះ បាន ផរៀបចំ ទុក សំរាប់ ពួក អ្នក ថដល សសឡាញ់ តទង់» ។  

កូរនិែូសទី១ ២:៩

ផទារះបីជាអ្នកណាមានជំផនឿខ្ស់ប៉ាុនណាក៏ផោយ ថ្រផបើចិ្រ្មិនផពញ

ផៅផោយផសចកដែីសសឡាញ់ចំផោរះតពរះ និងចំផោរះមនុស្សផទ អ្នកផនារះមិន 

ថមនជាសិស្សរបស់តពរះតគិសពិ្្រតបាកដផទ ។ ផទារះជាអ្នកផនារះមានជំផនឿដ៏ 

អស្ចា រ្យ ផហើយមានអំណាចអាចផ្វើការអស្ចា រ្យក៏ផោយផបើគ្ម នផសចកដែីសសឡាញ់ 

ផទ ជំផនឿរបស់អ្នកផនារះនឹងគ្ម ន្រថមលាអវីផឡើយ។ អ្នកផនារះអាចបរ្ហា ញពីផទយ្យទាន

ជាផតចើន ប៉ាុថន្ ផ្រើផគគួរថ្រ្្ល់តទព្យសម្្រ្ិរបស់ផគទំាងអស់ផដើម្ីចិ ច្ា ឹមដល់

អ្នកតកីតក ផោយមូលផហ្ុរផ្្សងផតរៅពីផសចកដែីសសឡាញ់ដ៏ពិ្រតបាកដ ទផងវើ 

ផនរះនឹងមិនបានផលើក្រផម្ើងដល់អ្នកផនារះឲ្យគ្ប់សពវតពរះហឫទ័យរបស់តពរះ

ផទ។ ផៅក្នុងចិ្រ្របស់បុគ្គលផនារះអាចនឹងជួបផសចក្ីស្លា ប់ផោយស្រផសចក្ី

ជំផនឿ ប៉ាុថន្ មិនបានបរ្ហា ញពីផសចកដែីសសឡាញ់ផនារះ តពរះនឹងចា្់រទុកអ្នកផនារះ 

ថាជាអ្នកចូលចិ្រ្ផបាកបផញ្ឆោ ្រ ឬជាមនុស្សោក់ពុ្រ ។

«ឯផសចក្ីសសឡាញ់ថ្រងថ្រអ្់រ្ម្់រ ផហើយក៏សប្ុរស ផសចក្ីសសឡាញ់ 

មិនផចរះ ្្ន នីស មិនផចរះអួ្រខលាួន ក៏មិនថដលមានចិ្រ្្ំ្ង»។ ផសចកដែីអំណរ 

ដ៏បរសុិទ្ធបំ្ុ្រ បានមកពីការបនា្ទ បខលាួនយ៉ាងតជាលផតរៅបំ្ុ្រ។ អ្រ្ចរ្ិរ 

ថដលខ្លា ំងនិងខ្ស់បំ្ុ្រ ត្ររូវបានស្ថែ បនាផឡើងផៅផលើមូលោឋា នថនការអ្់រ្ម្់រ 

ផសចកដែីសសឡាញ់ និងការចុរះចូលតាមតពរះហឫទ័យរបស់តពរះ ។

ផសចក្ីសសឡាញ់ «មិនថដលតបតពឹ្រ្ថបបមិនគួរសម មិនថដលរក 

តបផយជន៍ផ្្ទ ល់ខលាួន មិនរហ័សខឹង មិនតបកាន់ផទាស មិនថដលអរសបបាយ

ចំផោរះផសចក្ីទុចចារ្ិរផឡើយ» ។ ផសចកដែីសសឡាញ់ដូចជាតពរះតគិស ្ោក់ការ

ស្ថែ បនាថដលជាទីផពញចិ្រ្បំ្ុ្រផៅផលើផគ្លបំណងនិង ទផងវើរបស់អ្នក 

ដថទ។ ផសចក្ីសសឡាញ់មិនចំាបាច់បរ្ហា ញពីកំហុសរបស់ពួកផគផទក៏មិនត្ររូវ



ការអំោវនាចឲ្យ្នដល់ខ្្ន ្រគំរខូ្ស់បំ្ុ្រ-ទំព័រ-381-

ស្្ប់របាយការណ៍ផស្ម កផតគ្កថដលមិនគួរជាទីផពញចិ្រ្ផនារះថដរ ប៉ាុថន្ ត្ររូវ

ថសវងរកការចងចំាពីគុណសម្្រ្ិរបស់អ្នកដថទវញិ ។

ផសចកដែីសសឡាញ់ «មិនថដលអរសបបាយចំផោរះផសចក្ីទុចចារ្ិរផឡើយ គឺ

អរសបបាយថ្រនឹងផសចក្ីផស្ម រះត្រង់វញិ ក៏តគបបំាងទំាងអស់ ផជឿទំាងអស់ 

សង្ឹមទំាងអស់ ផហើយតទំាតទទំាងអស់» ។ ផសចកដែីសសឡាញ់ផនរះ «មិនថដល 

្ុ្រផឡើយ» ។ ផសចក្ីសសឡាញ់ផនរះមិនអាចបា្់របង់្រថមលារបស់ខលាួនផទ គឺជា 

គុណសម្្រ្ិថនឋានសួគ៌ ។ អ្នកថដលមានផសចក្ីសសឡាញ់ផនរះនឹងទទួល 

យកតទព្យសម្្រ្ិដ៏មាន្រថមលា េលាងកា្់រតាមទាវ រថនទីតករុងរបស់តពរះ ។

«ឥឡូវផនរះ ផៅមានផសចក្ីជំផនឿ ផសចក្ីសង្ឹម និងផសចក្ីសសឡាញ់ 

ទំាងបីមុខផនរះ ថ្រផសចក្ីថដលវផិសសជាងផគ គឺជាផសចក្ីសសឡាញ់» ។

ផៅក្នុងការបនា្ទ បខ្្ន ្រគំរខូ្ងសីល្ម៌ក្នុងចំផណាមពួកអ្នកផជឿផៅទី
 

តករុងកូរនិែូស មានអ្នកថដលបានលរះបង់លក្ខណៈតគឹរះមួយចំនួនថនផសចកដែី 

ជំផនឿរបស់ពួកផគ។ អ្នកខលារះបានលរះបង់ផគ្លលទ្ធិថនការរស់ផឡើងវញិ ។ 

ផោកប៉ាុលបានជួបការបផតងៀនខុសេ្គងផនរះ ផោយមានទីបនា្ទ ល់ចបាស់ទាក់

ទងនឹងភស្ុតាងចបាស់ោស់ថនការមានតពរះជនមផឡើងវញិរបស់តពរះតគិស ្។ 

ផោកបានមានតបស្សន៍ថា បនា្ទ ប់ពីការសុគ្ររបស់តពរះតគិស ្«រចួដល់ 

ថែងៃទីបី ផនារះតទង់មានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិ តាមបទគម្ីរ» បនា្ទ ប់មក «តទង់ 

បានផលចមកឲ្យផកផ្សផ�ើញ រចួដល់ពួក១២នាក់ថដរ ផតកាយផទៀ្រ តទង់

ផលចមកឲ្យពួកបងប្អូនជាង៥០០នាក់ផ�ើញថ្រម្ង ជាពួកថដលមានគ្្ន ផតចើន 

រស់ផៅ ដរាបដល់សពវថែងៃផនរះ ថ្រមានខលារះបានផដកលក់ផៅផហើយ ផតកាយ 

ផទៀ្រ តទង់ផលចមកឲ្យយ៉ា កុបផ�ើញ ក៏ឲ្យពួកស្វក័ទំាងអស់គ្្ន ផ�ើញថដរ 

រចួតទង់បានផលចមកឲ្យខញុំផ�ើញ ខ្ងផតកាយផគបង្អស់» ។

ស្វក័ប៉ាុលបានបញ្ជា ក់ពីផសចកដែីពិ្រដ៏អស្ចា រ្យថនការរស់ផឡើងវញិ ។  

«ផបើសិនជាបាន្សាយដំណឹងល្អពីតពរះតគិសថ្ា តទង់មានតពរះជនមរស់ពីស្លា ប់

ផឡើងវញិផហើយ ផនារះផ្វើដូចផម្ចឲ្យពួកអ្នករាល់គ្្ន ខលារះនិយយបានថា ពួក 

ស្លា ប់មិនរស់ផឡើងវញិផទ ផបើសិនជាពួកស្លា ប់មិនរស់ផឡើងវញិថមន ផនារះតពរះ



ទំព័រ-382- កិចចាការថនពួកស្វក័

តគិសក៏្មិនបានរស់ផឡើងវញិថដរ ផហើយផបើតពរះតគិសមិ្នបានរស់ផឡើងវញិ 

ផនារះដំណឹងថដលផយើងខញុំ្សាយផនរះ ជាការឥ្រតបផយជន៍ទផទ ផហើយផសចក្ី 

ជំផនឿរបស់អ្នករាល់គ្្ន  ក៏ឥ្រអំផពើថដរ ផ ម្ រះថាផយើងខញុំជាសមរបនា្ទ ល់ថកលាងកាលា យ

ពីតពរះវញិ ដ្ិ្រផយើងខញុំបានផ្វើបនា្ទ ល់ពីតពរះថា តទង់បានផតបាសឲ្យតពរះតគិស ្

រស់ផឡើងវញិផហើយ ថ្រផបើពួកស្លា ប់មិនរស់ផឡើងវញិថមន ផនារះតបាកដជាតទង់

មិនបានផតបាសឲ្យតពរះតគិសរ្ស់ផឡើងវញិពិ្រ ដ្ិ្រផបើសិនជាពួកស្លា ប់មិន 

រស់ផឡើងផទ ផនារះតពរះតគិសក៏្មិនបានរស់ផឡើងថដរ ផហើយផបើតពរះតគិសមិ្ន 

បានរស់ផឡើងវញិថមន ផនារះផសចក្ីជំផនឿរបស់អ្នករាល់គ្្ន ក៏ជាការឥ្រអំផពើ 

អ្នករាល់គ្្ន ផៅក្នុងអំផពើបាបផៅផឡើយ ផហើយអស់អ្នកថដលបានផដកលក់ផៅ

ក្នុងតពរះតគិស ្ផគបានត្ររូវវនិាសផហើយ ផបើសិនជាផយើងមានទីសង្ឹមក្នុងតពរះ

តគិស ្ផៅថ្រក្នុងជីវ្ិរផនរះប៉ាុផណាណ រះ ផនារះផយើងផវទនា ផលើសជាងមនុស្សទំាង 

អស់ផៅផទៀ្រ។  ថ្រឥឡូវផនរះ តពរះតគិសត្ទង់មានតពរះជនមរស់ពីស្លា ប់ផឡើង 

វញិជាពិ្រ ជា្លដំបូងពីពួកអ្នកថដលបានផដកលក់ផៅផហើយ» ។ 

 

ច័ន្ទ-១៦ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២  ជំពួក ២៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: តពរះ តទង់ បាន សំថដង ឲ្យ ផយើង រាល់ គ្្ន  ផ�ើញ ផសចក្ី ទំាង 

ផនារះ ផោយស្រ តពរះវញិ្ញា ណ តទង់ ដ្ិ្រ តពរះវញិ្ញា ណ ថន តទង់ ស្ទង់ ផមើល តគប់ 

ទំាង អស់ តពម ទំាង ផសចក្ី តជាល ផតរៅ ថន តពរះ ថដរ ។  កូរនិែូសទី១ ២:១០

ស្វក័ប៉ាុលបានទាញការយកចិ្រ្ទុកោក់របស់បងប្អូនផៅទីតករុងកូរនិែូស 

ផឆ្ារះផៅកាន់ជ័យជម្នរះនាផពលតពឹកថនការរស់ផឡើងវញិ ជាផពលថដលពួក 

បរសុិទ្ធថដលបានផដកលក់ទំាងអស់នឹងត្ររូវបានផលើកឲ្យរស់ពីស្លា ប់ផឡើងវញិ 

ផហើយរស់ផៅជាផរៀងរហូ្រ ជាមួយនឹងតពរះអមាចា ស់របស់ពួកផគ។ ស្វក័ប៉ាុល 

បានមានតបស្សន៍ថា «ថន ខញុំតបាប់អ្នករាល់គ្្ន ពីផសចក្ីអាែ៌កំបំាង គឺថាផយើង

ទំាងអស់គ្្ន នឹងមិនផដកលក់ផៅផទ ថ្រទំាងអស់គ្្ន នឹងបានផ្លា ស់ថតបផៅក្នុង

មួយរផំពចវញិ គឺក្នុងមួយប៉ាតបិចថភ្នកប៉ាុផណាណ រះក្នុងកាលថដលឮសូរថត្រផតកាយ 

បង្អស់ ដ្ិ្រថត្រនឹងឮផឡើងថមន ផនារះពួកស្លា ប់នឹងរស់ផឡើងវញិមិនពុករលួយ 



ការអំោវនាចឲ្យ្នដល់ខ្្ន ្រគំរខូ្ស់បំ្ុ្រ-ទំព័រ-383-

ផទៀ្រផឡើយ រចួផយើងរាល់គ្្ន នឹងបានផ្លា ស់ថតបផៅ ដ្ិ្រត្ររូវថ្ររបូកាយដ៏ពុក 

រលួយផនរះ បានតបោប់ផោយផសចក្ីមិនពុករលួយវញិ ផហើយរបូកាយថដល 

រថមងស្លា ប់ផនរះ ត្ររូវថ្របានតបោប់ផោយផសចក្ីមិនផចរះស្លា ប់វញិថដរ កាល 

ណារបូកាយពុករលួយផនរះ បានតបោប់ផោយផសចក្ីមិនពុករលួយ ផហើយ 

របូកាយថដលថ្រងថ្រស្លា ប់ផនរះ បានតបោប់ផោយផសចក្ីមិនផចរះស្លា ប់វញិ 

ផនារះផទើបនឹងបានសផតមចតាមោក្យ ថដលថចងទុកមកថា ផសចក្ីជ័យជម្នរះ

បានផលបផសចក្ីស្លា ប់បា្់រផហើយ ឱផសចក្ីស្លា ប់ផអើយ តទនិចឯងផៅឯណា 

ផសចក្ីស្លា ប់ផអើយ ជ័យជម្នរះរបស់ឯងផៅឯណា? …  ថ្រអរតពរះគុណដល់ 

តពរះអង្គ ពីផតោរះតទង់តបទានឲ្យផយើងរាល់គ្្ន មានជ័យជម្នរះ ផោយស្រ 

តពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើង» ។

ភាពរងុផរឿងគឺជាជ័យជម្នរះថដលកំពុងរង់ចំាពួកអ្នកផស្ម រះត្រង់ ។ ផោយ

ដឹងពីលទ្ធភាពផៅចំផោរះមុខពួកអ្នកផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូស បានជាស្វក័ប៉ាុល 

បានខំតបឹងថតបងបរ្ហា ញដល់ពួកផគឲ្យរ្កថបរផចញពីការផលើកស្ទួយភាព 

អាតាម និយមនិង្រណាហា  ផហើយផលើក្រផម្ើងជីវ្ិរផោយក្ីសង្ឹមថនភាពមិន

ផចរះស្លា ប់វញិ ។ ផោកបានោស់ផ្រឿនពួកផគឲ្យផស្ម រះត្រង់នឹងការតតាស់

ផៅ ដ៏ខ្ស់របស់ពួកផគផៅក្នុងតពរះតគិស ្។ ផោកបានអងវរថា «បងប្អូន 

សងៃួនភាងៃ ផអើយ ចូរកាន់យ៉ាងខ្ជា ប់ខជាួន ផោយឥ្ររផង្គើ ទំាងផ្វើការតពរះអមាចា ស់ 

ឲ្យបរបូិរជាដរាបចុរះ ផោយដឹងថា ការថដលអ្នករាល់គ្្ន  ខំតបឹងផ្វើក្នុង តពរះ អមាចា ស់ 

ផនារះមិនថមនឥ្រតបផយជន៍ផទ» ។

ដូផចា្ន រះស្វក័ប៉ាុលបានពយាយមថក្រតមរូវគំនិ្រនិងការតបតពឹ្រដែថដលមិន 

ត្ឹរមត្ររូវ និងមានផតគ្រះថា្ន ក់ក្នុងពួកជំនំុផៅតករុងកូរនិែូស ផៅក្នុងលក្ខណៈ
 

ថដលមានការសផតមចចិ្រ្ និងគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍បំ្ុ្រ ។ ផោកបាន និយយ 

យ៉ាងចបាស់ ផៅក្នុងផសចក្ីសសឡាញ់ចំផោរះតពលឹងវញិ្ញា ណរបស់ពួកផគ។ 

ផៅក្នុងការតពមាននិងការបផនា្ទ សរបស់ផោក ពនលាឺពីបលលា័ង្របស់តពរះបានភលាឺ

មកផលើសម្ីទំាងផនារះ ផដើម្ីោ្រត្រោងអំផពើបាបដ៏ោក់កំបំាង ថដលបាន

ផ្វើឲ្យជីវ្ិររបស់ពួកផគផស្ម កផតគ្ក ។ ផ្រើពួកផគនឹងទទួលពនលាឺផនារះផោយ 



ទំព័រ-384- កិចចាការថនពួកស្វក័

រផបៀបណាផៅ?

ផតកាយពីសំបុត្រផនារះត្ររូវបានផ្ញើផៅរចួផហើយ ផោកប៉ាុលខ្លា ចថតកងអវី

ថដលផោកបានសរផសរផនារះនឹងប៉ារះោល់្ងៃន់្ងៃរដល់អស់អ្នកថដលផោក 

ចង់ឲ្យផគទទួលបាននូវអ្រថែតបផយជន៍ផនារះ ។ ផោកតពរួយបារម្ភថលងហ៊ាន

មានតបស្សន៍បថនថែមផទៀ្រ ផហើយជួនកាលផោកមិនចង់ឲ្យផគនឹកចំាោក្យ 

របស់ផោកថែមផទៀ្រ្ង ។ អស់អ្នកថដលមានការទទួលខុសត្ររូវចំផោរះពួក

ជំនំុជាទីសសឡាញ់ ឬស្ថែ ប័នក្នុងពួកជំនំុ ដូចជាស្វកប៉ាុល អាចផកា្រ សរផសើរ 

ខ្លា ំង បំ្ុ្រ ចំផោរះការធាលា ក់ទឹកចិ្រ្ថនវញិ្ញា ណ និងការផថ្ាលផទាសខលាួនឯង 

របស់ផោក។ អ្នកបផតមើរបស់តពរះថដលទទួលបន្ទុកកិចចាការរបស់តទង់សតមាប់

ផពលបចចាុប្ន្នផនរះ នឹងជួបតបទរះនូវបទពិផស្្ន៍ដូចគ្្ន នឹងកិចចាការរបស់ពួក

ស្វក័ថដរ ដូចជា ជផមាលា រះ និងបន្ទុកថនកងវល់ ថដលបានធាលា ក់មកផលើស្វក័ ប៉ាុល 

ដ៏អស្ចា រ្យផនរះ្ងថដរ។ បន្ទុកថនការថបងថចកផៅក្នុងពួកជំនំុ ការជួបជាមួយ 

នឹង ការរមិលគុណ និងការក្្់រ ពីមនុស្សមួយចំនួនថដលផោកមានការ 

អាណិ្រអាសូរនិងជួយគំ្តទ ផោយដឹងពីផតគ្រះថា្ន ក់ថនពួកជំនំុ ថដលបាន 

ទទួលរងអំផពើទុចចារ្ិរ បានបង្ខំឲ្យផោកខិ្រខំផ្វើបនា្ទ ល់ ក្នុងការសដែីបផនា្ទ ស 

ដល់អំផពើបាប ផោកបានផៅក្នុងផពលផវោថ្រមួយថដលមានបន្ទុកថនការ
 

ភ័យខ្លា ច ថដលផោកត្ររូវតបឈមមុខផោរះសស្យផោយការ្រសូ៊សវិ្រស្វ ញ។ 

ផោកបានរង់ចំាទទួលដំណឹងល្អអំពីការទទួលស្ររបស់ផោក ទំាង តពរួយ 

បារម្ភជាខ្លា ំង ។
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៣១

សារថនដំណឹងល្អត្ររូេបានផគយកចិ្រ្តទុកដាក់សា្ត ប់

ជំពូកផនរះមានមូលោឋា នផៅក្នុងសំបុត្រទីពីរផៅកាន់ពួកជំនំុ

ផៅទីតករុងកូរនិែូស ។

អង្គារ-១៧ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២  ជំពួក ៣០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ តពរះ ថដល បាន ផៅ អ្នក រាល់ គ្្ន  មក ឲ្យ មាន ផសចក្ី 

តបកប នឹង តពរះរាជបុតតា តទង់ គឺ តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ ជា តពរះអមាចា ស់ ថន ផយើង ផនារះ 

តទង់ ផស្ម រះត្រង់។ កូរនិែូសទី១ ១:៩ 

 ពីទីតករុងផអផភសូរ ផោកប៉ាុលបានផចញដំផណើ របំផពញផបសកកមមផៅ 

កថនលាងផ្្សងមួយផទៀ្រ ផៅក្នុងអំឡុងផពលថដលផោកសង្ឹមថានឹងផៅផមើល

ទិដឋាភាពកិចចាការរបស់ផោកថដលបំផពញកនលាងមក ផៅទវីបអឺរ ៉ាបុមដែងផទៀ្រ ។ 

ក្នុងការរង់ចំាផៅទីតករុងត្ររូអាសមួយរយៈ «ផដើម្ីនឹង្សាយដំណឹងល្អពី 

តពរះតគិស»្ ផោកបានរកផ�ើញបងប្អូនខលារះថដលផត្រៀមខលាួនស្ដែ ប់តាមស្ររបស់

ផោក។ «ផហើយមានទាវ រផបើកឲ្យខញុំ ផោយនូវតពរះអមាចា ស់» ផតកាយមកផោក

បានតបកាសពីការរ្ររបស់គ្្់រផៅកថនលាងផនរះ។ ប៉ាុថនដែ ផោយស្រផជាគជ័យ 

របស់ផោកផៅតករុងត្ររូអាស ផោកមិនអាចផៅទីផនារះបានយូរផទ។ «មាន

ផសចក្ីកងវល់ខ្ងឯពួកជំនំុទំាងប៉ាុនាម ន» ផហើយជាពិផសសពួកជំនំុផៅតករុង 

កូរនិែូសបានដិ្រោមយ៉ាង្ងៃន់ផៅក្នុងចិ្រ្របស់ផោក ។ ផោកសង្ឹមថា 

នឹងបានជួបផោកទី្ុរសផៅតករុងត្ររូអាស និងបានដឹងថាផ្រើោក្យថនការទូនាម ន

និងការស្ីបផនា្ទ ស ថដលផោកបានផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងកូរនិែូស

ផនារះត្ររូវបានផគទទួលយកយ៉ាងណាថដរ ប៉ាុថន្ ផៅក្នុងផរឿងផនរះ ផោកមាន 

ការខកចិ្រ្ជាខ្លា ំង ។ ផោកបានសរផសរទាក់ទងនឹងបទពិផស្្ន៍ផនរះយ៉ាង

ដូផច្នរះថា «ផនារះខញុំឥ្របាន្ូរក្នុងចិ្រ្ផស្រះ ផោយផហ្ុររកទី្ុរស ជាបងប្អូន 
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ខញុំមិនផ�ើញ» ។ ផហ្ុរដូផច្នរះផហើយ ផោកក៏បានចាកផចញពីទីតករុងត្ររូអាស 

ផហើយេលាងផៅទីតករុងមា៉ា ផសដូន ទីផនារះផហើយថដលផោកបានជួបផោក 

្ីម៉ាូផែផៅតករុងភីលីព ។

ក្នុងអំឡុងផពលថនការតពរួយបារម្ភចំផោរះពួកជំនំុផៅទីតករុងកូរនិែូសផនរះ 

ផោកប៉ាុលបានសង្ឹមពីការល្អបំ្ុ្រ ប៉ាុថន្ ផៅផពលខលារះអារមមណ៍ផស្កផៅ

យ៉ាងខ្លា ំងបានផបាកបក់មកផលើគំនិ្ររបស់ផោកផៅវញិ ផោយបារម្ភថតកង 

ពួកផគយល់តចឡំអំពីការទូនាម ននិងការស្ីបផនា្ទ សរបស់ផោក ។ ផតកាយមក 

ផោកបានសរផសរថា «ផនារះផយើងខញុំឥ្រមានផសចក្ីសស្កសស្ន្ ខ្ងស្ច់ 

្មផស្រះ មានសុទ្ធថ្រផសចក្ីលំបាកវញិ គឺផៅខ្ងផតរៅមាន ផសចក្ី ្រតំាង 

ផហើយខ្ងក្នុងមានផសចក្ីភ័យខ្លា ច ថ្រតពរះអង្គថដលកមសាន្ចិ្រ្ពួកអ្នកថដល

ត្ររូវបនា្ទ ប តទង់ក៏បានកមសាន្ចិ្រ្ផយើងខញុំ ផោយអ្នកទី្ុរសមកដល់» ។

អ្នកនំាស្រដ៏ផស្ម រះត្រង់ផនរះបាននំាមកនូវដំណឹងដ៏រកីរាយ ថាការផ្លា ស់ 

ប្ូរ ដ៏អស្ចា រ្យមួយបានផកើ្រផឡើងក្នុងចំផណាមពួកអ្នកផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូស

ផហើយ ។ មនុស្សជាផតចើនបានទទួលយកការថណនំាថដលមានផៅក្នុងសំបុត្រ

របស់ផោកប៉ាុល ផហើយបានថកថតបចិ្រដែពីអំផពើបាបរបស់ផគ។ ជីវ្ិររបស់ពួក

ផគថលងជាការ្ិររះផដៀលដល់តគិសស្្សនា្រផៅផទៀ្រផហើយ ក៏ប៉ាុថន្បាន 

កាលា យជាឥទ្ធិពលដ៏ខ្លា ំងកាលា ផដើម្ីគំ្តទដល់ការផគ្រពតពរះវញិ ។

ស្វក័ប៉ាុលបានផ្ញើសំបុត្រមួយចបាប់ផទៀ្រ ផៅកាន់បងប្អូនផៅតករុង 

កូរនិែូសផោយក្ីអំណរ ផដើម្ីបរ្ហា ញភាពរកីរាយផៅក្នុងចិ្រ្ររបស់ផោក 

ផោយផតោរះថ្រកិចចាការដ៏ល្អថដលបានផកើ្រផឡើងផៅក្នុងចំផណាមពួកផគ «ដ្ិ្រ

ផបើសិនជាខញុំបានផ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្្ន តពរួយចិ្រ្ ផោយសំបុត្រផនារះ ខញុំក៏មិនស្្យ 

ថដរ ផទារះផបើបានស្្យពីមុនក៏ថមន»។ ផៅផពលមានកងវល់ផោយការភ័យ

ខ្លា ចថាោក្យសមដែីរបស់ផោកត្ររូវផគផមើលរ្យ ជួនកាលផោកផស្កស្្យ

ផោយបានសរផសរោក្យខ្លា ំងៗនិងចំៗ ផនារះថដរ។ ផោកបានបន្ថា «គង់ ថ្រ 

ខញុំអរក្នុងផពលឥឡូវផនរះវញិ មិនថមនផោយផតោរះអ្នករាល់គ្្ន ផកើ្រទុក្ខតពរួយផទ 

គឺផោយផតោរះអ្នករាល់គ្្ន តពរួយ រហូ្រដល់បានថតបចិ្រ្វញិផទផ្រើ ដ្ិ្រអ្នករាល់



ពួកជំនំុថដលមានចិ្រ្សទា្ធ -ទំព័រ-387-

គ្្ន បានផកើ្រទុក្ខតពរួយ ថបបថដលគ្ប់តពរះហឫទ័យដល់តពរះ ផដើម្ីកំុឲ្យអ្នក 

រាល់គ្្ន ខូចខ្្រអវី ផោយផតោរះផយើងខញុំផឡើយ» ។ ការថកថតបចិ្រ្ផនារះថដល  

ត្ររូវបានបផង្ើ្រផឡើងផោយឥទ្ធិពលថនតពរះគុណរបស់តពរះ ផៅផលើចិ្រ្ របស់ 

មនុស្ស នឹងនំាឲ្យមានការលន់្ួរនិងការលរះបង់អំផពើបាប។ ផនារះផហើយគឺជា

្លថ្លាថដលស្វក័ប៉ាុលបានតបកាស ត្ររូវបានផគផមើលផ�ើញផៅក្នុងជីវ្ិរអ្នក

ផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូស។ «ផនារះបានបផង្ើ្រឲ្យអ្នករាល់គ្្ន មានផសចក្ីសរ្វ ្រ 

ផសចក្ីផោរះស្ ផសចក្ីគ្្ន ន់កា្ន ញ់ ផសចក្ីភ័យខ្លា ច ផសចក្ីនឹករឭកផសចក្ី 

ឧសសាហ៍»។ 

 

ពុធ-១៨ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២  ជំពួក ៣១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខញុំ ផ្វើ ការ ទំាង ផនារះ ផោយ យល់ ដល់ ថ្រ ដំណឹង ល្អ ផដើម្ី 

ឲ្យ ខញុំ បាន ចំថណក ជា មួយ គ្្ន  ក្នុង ដំណឹង ល្អ។ កូរនិែូសទី១ ៩:២៣

ផោកប៉ាុលបានរងបន្ទុកខ្ង្លាូវចិ្រ្ជំនួសពួកជំនំុអស់ផពលមួយរយៈ 

ជាបន្ទុកដ៏្ងៃន់ថដលផោកសឹងថ្រមិនអាចតទំាតទបាន ។ តគរូថកលាងកាលា យបាន 

ពយាយមបំផ្លា ញឥទ្ធិឫទ្ធិរបស់ផោក ក្នុងចំផណាមពួកអ្នកផជឿ ផហើយជំរញុ 

ោក់ប ច្ាូ លផគ្លលទ្ធិរបស់ពួកផគជំនួសផសចកដែីពិ្រថនដំណឹងល្អវញិ។ ភាព

អល់ថអកនិងការធាលា ក់ទឹកចិ្រដែថដលផៅព័ទ្ធជំុវញិផោកប៉ាុល ត្ររូវបានបរ្ហា ញ 

ឲ្យផ�ើញផៅក្នុងតបស្សន៍របស់ផោកថា «ផយើងខញុំមានបន្ទុកយ៉ាង្ងៃន់ថតក

ថលង ហួសពីកមាលា ំងថនផយើងខញុំផៅផទៀ្រ ដល់ផម៉ាលារះបានជាផយើងខញុំអស់សង្ឹម

នឹងផៅរស់្ង» ។

ប៉ាុថនដែ ឥឡូវផនរះមូលផហ្ុរមួយថដលបណាដែ លឲ្យមានការតពរួយបារម្ភផនារះ

ត្ររូវបានដកផចញផហើយ ។ ផៅផពលដឹងដំណឹងថនការទទួលយកសំបុត្រ 

របស់ផោក ពីសំណាក់ពួកជំនំុផៅតករុងកូរនិែូស ផោកប៉ាុលបានបកសស្យ

ពីផសចក្ីផត្រកអររបស់ផោកថា «សូមសរផសើរដល់តពរះដ៏ជាតពរះវរបិតាថន 

តពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាអមាចា ស់ថនផយើងរាល់គ្្ន  គឺជាតពរះវរបិតាដ៏មានផសចក្ី 

ផមត្ាករណុា ជាតពរះដ៏កមសាន្ចិ្រ្តគប់ជំពូក ថដលតទង់កមសាន្ចិ្រ្ផយើងរាល់



ទំព័រ-388- កិចចាការថនពួកស្វក័

គ្្ន  ក្នុងតគប់ទំាងផសចក្ីផវទនា តបផយជន៍ឲ្យផយើងអាចនឹងកមសាន្ចិ្រ្អ្នក 

ឯផទៀ្រ ក្នុងអស់ទំាងផសចក្ីផវទនារបស់ផគបានថដរ គឺផោយស្រ ផសចក្ី កសាន្ 

ផនារះឯង ថដលតពរះបានកមសាន្ចិ្រ្ផយើងផសសចផហើយ ដ្ិ្រដូចជាផសចក្ីទុក្ខ

លំបាករបស់តពរះតគិស ្បានចផតមើនផឡើងដល់ផយើងរាល់គ្្ន យ៉ាងណា ផនារះ

ផសចក្ីកសាន្ចិ្រ្ថនផយើងរាល់គ្្ន  ក៏ចផតមើនផោយស្រតពរះតគិសថ្បបដូផចា្ន រះ

ថដរ ដូផច្នរះ ផបើសិនជាផយើងខញុំផកើ្រមានផសចក្ីផវទនា ផនារះគឺសតមាប់ជាផសច

ក្ីកមសាន្ចិ្រ្ និងផសចក្ីសផ្រ្្គ រះដល់អ្នករាល់គ្្ន  ជាផសចក្ីថដល បាន ផកើ្រ 

មក ផោយការតទំាតទ និងផសចក្ីទុក្ខលំបាកដថដល ថដលផយើងខញុំក៏រងទុក្ខថដរ 

ផហើយផយើងខញុំមានសង្ឹមដល់អ្នករាល់គ្្ន មំាមួន្ង ផោយដឹងថា អ្នករាល់

គ្្ន នឹងបានចំថណកក្នុងផសចក្ីកមសាន្ចិ្រ្ ដូចជាបានចំថណកក្នុងការទុក្ខ
 

លំបាកផនារះថដរ» ។

ក្នុងការសថម្ងផសចក្ីអំណររបស់ផោក ចំផោរះការថកថតបចិ្រ្ និង 

ភាពរកីចផតមើន ក្នុងតពរះគុណរបស់តពរះ របស់ពួកផគ ផោកប៉ាុលបាន សរផសើរ 

្រផម្ើងដល់តពរះ ចំផោរះការផ្លា ស់ប្ូរចិ្រ្និងជីវ្ិររបស់ពួកផគ ។ ផោកបាន 

មានតបស្សន៍ថា «ថ្រអរតពរះគុណដល់តពរះអង្គ ថដលតទង់ផចរះថ្រនំាផយើងខញុំ 

ឲ្យមានជ័យជម្នរះក្នុងតពរះតគិស ្ផហើយក៏្សាយកលាិនពីដំផណើ រថដលផយើងខញុំស្្គ ល់

តពរះ ឲ្យបានសុសស្យទួផៅតគប់កថនលាង្ង ដ្ិ្រផយើងខញុំជាកលាិនតកអូបថន 

តពរះតគិសដ្ល់តពរះ ផៅក្នុងពួកមនុស្សថដលកំពុងថ្របានសផ្រ្្គ រះ ផហើយក្នុង

ពួកអ្នកថដលកំពុងថ្រវនិាសផៅថដរ» ។ ជាទំផនៀមទមាលា ប់ផៅសម័យផនារះ  

ផមទ័ពណាថដលទទួលបានជ័យជម្នរះផៅក្នុងស្រ្្គ ម អាចនំាយក ផឈលាើយ 

សឹក ទំាងថខ្សៗ ត្រឡប់មកសសរុកវញិជាមួយខលាួន ។ ក្នុងឱកាសថបបផនរះ 

ផគបានថ្រងតំាងឲ្យមានអ្នកដុ្រកំញាណ (្ួប) ផហើយផៅផពលថដលកងទ័ព

បានផដើរដថងហារក្ួនយ៉ាងផកលាៀវកាលា វលិត្រឡប់មកកាន់មា្ុរភូមិវញិ កលាិនតកអូប 

បានជរះផៅផលើផឈលាើយសឹកថដលផគនឹងត្ររូវសមាលា ប់ ជាកលាិនថនផសចក្ីស្លា ប់ 

ផោយបរ្ហា ញថាពួកផគជិ្រដល់ផពលត្ររូវផគសមាលា ប់ផហើយ។ ប៉ាុថន្ ចំផោរះអ្នក

ជាប់�ំុថដលបានផពញចិ្រ្ពីសំណាក់អ្នកថដលចាប់ពួកផគ និងជាអ្នកថដល



ស្រថនដំណឹងល្អត្ររូវបានផគយកចិ្រ្ទុកោក់ស្្ប់-ទំព័រ-389-

ផគរកសាទុកជីវ្ិររបស់ខលាួន កលាិនផនារះគឺជាការជួយសផ្រ្្គ រះជីវ្ិររបស់ផគផៅវញិ 

ថដលបរ្ហា ញថាផសរភីាពរបស់ពួកផគជិ្រមកដល់ផហើយ។

ឥឡូវផនរះ ផោកប៉ាុលផោរផពញផោយជំផនឿនិងផសចកដែីសង្ឹម ។ ផោក

បានតជាបថាស្តំាងមិនអាចមានជ័យជម្នរះផលើកិចចាការរបស់តពរះផៅទីតករុង 

កូរនិែូសបានផទ ផហើយផោយោក្យសរផសើរ្រផម្ើង ផោកបានថែលាងអំណរ 

គុណផចញពីដួងចិ្រ្របស់ផោក ។ ផោកនិងអ្នកផ្វើការជាមួយផោកនឹង 

អបអរស្ទរជ័យជម្នរះរបស់ពួកផគ ផលើសត្ររូវរបស់តពរះតគិស ្និងផសចកដែីពិ្រ 

ផោយការផចញផៅជាមួយសន្ទុរះចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ជា លែមី ផដើម្ីពតងីកចំផណរះដឹង

អំពីតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ។ ដូចជាកលាិនតកអូបផចញពីថ្្សងថនដំណឹងល្អ ថដលត្ររូវ

បាន្្សពវ្សាយទូទំាងពិភពផោក។ ចំផោរះអស់អ្នកថដលបានទទួលយក 

តពរះតគិស ្ស្រផនារះគឺជាកលាិនថនជីវ្ិរមួយផហើយមួយផទៀ្រ។ រឯីអស់អ្នកថដល

ត្ររូវវនិាសផោយគ្ម នជំផនឿកលាិនផនារះគឺជាកលាិនថនផសចក្ីស្លា ប់មួយផហើយមួយ

ផទៀ្រ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-១៩ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២  ជំពួក ៣២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផ្រើ អ្នក រាល់ គ្្ន  មិន ដឹង ផទ ឬ អី ថា ពួក អ្នក ថដល រ្់រ ផៅ ទី 

តបណំាង ផគ រ្់រ ទំាង អស់ គ្្ន  ប៉ាុថន្ មាន ថ្រ ១ ផទ ថដល បាន ររ្វ ន់ ដូផច្នរះ ចូរ រ្់រ 

ថបប ឲ្យ បាន ររ្វ ន់ ចុរះ។ កូរនិែូសទី១ ៩:២៤

ផោយដឹងពីទំហំថនកិចចាការផនរះ ផោកប៉ាុលបានឩទានផឡើងថា «ផ្រើអ្នក 

ណា គួរនឹងផសចក្ីទំាងផនរះ»។ ផ្រើនរណាអាចអ្ិបបាយពីតពរះតគិស ្ក្នុងរផបៀប

ថដលសត្ររូវរបស់តទង់គ្ម នផហ្ុរ្លនឹងផមើលរ្យដល់អ្នកនំាស្រ ឬដល់ 

ស្រ ថដលអ្នកផនារះបផ ច្ា ញ? ផោកប៉ាុលចង់សង្្់រផៅផលើគំនិ្ររបស់អ្នកផជឿ

ដថទផទៀ្រ អំពីកិចចាការដ៏ឧឡារកិរបស់ដំណឹងល្អ ។ ការផស្ម រះត្រង់ក្នុងការ្្សពវ  

្សាយតពរះបន្ទូល ថដលរបួរមួជាមួយនឹងជីវ្ិរដ៏បរសុិទ្ធនិងឋិ្រផែរថ្រមួយមុខ

គ្់រ ថដលអាចផ្វើឲ្យតពរះទទួលយកការខិ្រខំតបឹងថតបងថនអ្នកបផតមើរបស់ 

តទង់ និងបានជាតបផយជន៍ដល់មនុស្សឯផទៀ្រ្ង ។ ពួកតគរូគរ្វ លរបស់



ទំព័រ-390- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផយើងផៅសម័យសពវថែងៃផនរះ ថដលមានបន្ទុកថនកិចចាការយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរ អាចនឹង 

ឧទានផោយអំណរ ជាមួយនឹងស្វក័ប៉ាុលថា «ផ្រើអ្នកណាគួរនឹងផសចក្ីទំាង

ផនរះ?» 

មានអ្នកបានផចាទតបកាន់ផោកប៉ាុលពីការផលើក្រផម្ើងខលាួនឯង ផៅក្នុង

ការសរផសរសំបុត្រផលើកមុនរបស់ផោក ។ ឥឡូវផនរះ ស្វក័ប៉ាុលបានថែលាង 

សំផៅផៅផលើផរឿងផនរះ ផោយសួរសមាជិកថនពួកជំនំុ ថតកងពួកផគវនិិចឆោ័យពី

ផគ្លបំណងរបស់ផោក ។ ផោកបានសួរថា «ដូផច្នរះ ផ្រើផយើងចាប់តំាង្្ទុក

ផ្្ក់ខលាួនផយើងខញុំម្ងផទៀ្រឬអី ផ្រើផយើងខញុំត្ររូវការនឹងសំបុត្រ្្ទុកផ្្ក់ខលាួនផយើង
 

នឹងអ្នករាល់គ្្ន  ឬត្ររូវការនឹងអ្នករាល់គ្្ន ឲ្យសំបុត្រ្្ទុកផ្្ក់ផយើងនឹងផគ 

ដូចជាអ្នកខលារះត្ររូវការឬអី?» ពួកអ្នកផជឿថដលបានផ្លា ស់ប្ូរទីលំផៅកថនលាងែមី 

ថ្រងថ្រយកលិខិ្រសរផសើរពីពួកជំនំុថដលពួកផគធាលា ប់បានរបួរមួជាមួយ។ 

ប៉ាុថន្ ពួកផមដឹកនំា ថដលជាស្ថែ បនិកថនពួកជំនំុទំាងផនរះមិនត្ររូវការការសរ

ផសើរថបបផនរះផទ។ អ្នកផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូស ថដលត្ររូវបានដឹកនំាឲ្យ  ថបរ 

ផចញពីការថាវ យបង្គំរបូតពរះថកលាងកាលា យ មករកផសចកដែីជំផនឿថនដំណឹងល្អផនារះ 

គឺជាការសរផសើរថដលផោកប៉ាុលត្ររូវការ។ ការទទួលផសចកដែីពិ្ររបស់ ពួកផគ 

និងការថកថតបផឡើងវញិថដលបានផកើ្រផឡើងផៅក្នុងជីវ្ិររបស់ពួកផគ បាន 

បផ ច្ា ញជាទីបនា្ទ ល់ដ៏វាងថវចំផោរះភាពផស្ម រះត្រង់ថនការរ្រ និងអំណាច 

របស់ផោក ក្នុងការទូនាម ននិងោស់ផ្រឿនដល់អ្នកបផតមើរបស់តពរះតគិស ្។

ផោកប៉ាុលបានចា្់រទុកពួកបងប្អូនផៅទីតករុងកូរនិែូស ថាជាទីបនា្ទ ល់ 

របស់ផោក ។ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «គឺអ្នករាល់គ្្ន ជាសំបុត្ររបស់

ផយើងខញុំផហើយ ទំាងក្់រទុកក្នុងចិ្រ្ផយើងខញុំ្ង ថដលមនុស្សទំាងអស់ក៏ដឹង 

ផហើយអានផមើលថដរ ផោយបានសថម្ងមកចបាស់ថា អ្នករាល់គ្្ន ជាសំបុត្រ 

របស់តពរះតគិស ្ថដលផយើងខញុំបានថ្រងទុក ផោយការរ្រផយើងខញុំ មិនថមន 

សរផសរនឹងទឹកផ ម្ ផទ គឺនឹងតពរះវញិ្ញា ណថនតពរះដ៏មានតពរះជនមរស់ ក៏មិនថមន 

ផលើបន្ទរះែមថដរ គឺក្នុងចិ្រ្ខ្ងស្ច់្មវញិ» ។

ការថកថតបចិ្រដែរបស់មនុស្សមានបាប និងគំនិ្រដ៏បរសុិទ្ធតាមរយៈផសចក្ី



ស្រថនដំណឹងល្អត្ររូវបានផគយកចិ្រ្ទុកោក់ស្្ប់-ទំព័រ-391-

ពិ្រ គឺជាភសដែុតាងដ៏រងឹមំាបំ្ុ្រ ថដលបញ្ជា ក់ថាអ្នកបផតមើមា្ន ក់ត្ររូវបានតពរះ 

តតាស់ផៅឲ្យបផតមើការរ្រ។ ភសដែុតាងថនភាពជាស្វក័របស់អ្នកផនារះត្ររូវ 

បានក្់រតតាទុក ផៅក្នុងដួងចិ្រ្ពួកអ្នកថដលបានថកថតបចិ្រដែ ផហើយត្ររូវបានផ្វើ

ទីបនា្ទ ល់ផោយជីវ្ិរែមីរបស់ពួកផគ។ តពរះតគិសត្្ររូវបានបផង្ើ្រផឡើងផៅ 

ក្នុងចិ្រ្ ជាក្ីសង្ឹមដ៏មានសិរលី្អ ។ តគរូគរ្វ លត្ររូវបានពតងឹងយ៉ាងរងឹមំា 

ផោយស្រតតាថនកិចចាការរបស់ខលាួន ។

សពវថែងៃផនរះពួកអ្នកបផតមើរបស់តពរះតគិស ្គួរថ្រមានទីបនា្ទ ល់ដូចគ្្ន នឹងអវី

ថដលពួកជំនំុផៅទីតករុងកូរនិែូសបានផ្វើ ចំផោរះការរ្ររបស់ផោកប៉ាុលថដរ។ 

ប៉ាុថន្ ផទារះបីជាផៅសម័យសពវថែងៃផនរះមានតគរូអ្ិបបាយជាផតចើនក៏ផោយ ក៏

ផៅមានការខវរះខ្្រអ្នកបផតមើថដលបរសុិទ្ធជាមនុស្សថដលផោរផពញផៅផោយ 

ផសចក្ីសសឡាញ់ ថដលមានផៅក្នុងតពរះទ័យរបស់តពរះតគិសថ្ដរ។ មានអំនួ្រ 

ការមានទំនុកចិ្រ្ផលើខលាួនឯង ការសសឡាញ់ផោកិយ កំហុសេ្គងដ៏ជូរច្់រ 

និងការតចថណន គឺជា្លថ្លាថដលផកើ្រមានផឡើងផោយមនុស្សជាផតចើន 

ថដលអរះអាងថាខលាួនជាអ្នកកាន់ស្សនារបស់តពរះតគិស។្ ជីវ្ិររបស់ពួកផគ

មានលក្ខណៈ្្ទុយសសឡរះពីតពរះជនមរបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ជាផរឿយៗ ផគថ្រង

ថ្របរ្ហា ញទីបនា្ទ ល់ដ៏គួរឲ្យផស្កស្ដែ យ ដល់អ្រ្ចរ្ិរថនអ្នកផ្វើការខ្ងតពលឹង

វញិ្ញា ណថដលផគបានបំផ្លា ស់បំថតប។

មិនអាចមានកិ្រ្ិយសណាសតមាប់មនុស្ស ថដលតបផសើរជាងការថដល 

តពរះទទួលយកថាជាអ្នកបផតមើដំណឹងល្អថដលមានសម្រថែភាពផនារះផឡើយ។ 

ប៉ាុថនដែ សូមកំុឲ្យអស់អ្នកថដលតពរះអមាចា ស់បានតបទានពរជាអំណាចនិងភាព

ផជាគជ័យផៅក្នុងកិចចាការរបស់តទង់ មានអំនួ្រផឡើយ  ពួកផគត្ររូវថ្រពឹងថ្្អក

ផៅផលើតពរះទំាងសសរុង ផោយដឹងថាខលាួនផគគ្ម នអំណាចអវីផទ។ ពួកផគនឹង 

និយយជាមួយផោកប៉ាុលថា «មិនថមនថា ផយើងខញុំពូថកលមមផោយខលាួនឯង 

និងគិ្រស្ម នថា មានអវីផកើ្រពីខលាួនផយើងខញុំផនារះផឡើយ ថ្រថដលផយើងខញុំពូថក 

ផនារះមកថ្រពីតពរះផទ ថដលតទង់បានផតបាស ឲ្យផយើងខញុំអាចនឹងផ្វើជាអ្នក 

បផតមើថនសញ្ញា ែមីបាន» ។ 



ទំព័រ-392- កិចចាការថនពួកស្វក័

សុព្រ-២០ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២  ជំពួក ៣៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផហើយ ផយើង ក៏ និយយ ពី ផសចក្ី ទំាង ផនារះ ឯង មិន ថមន 

ផោយ ោក្យ សំដី ថដល តបាជាញ  មនុស្ស បាន បផតងៀន ផទ គឺ ផោយ ោក្យ សំដី 

ថដល តពរះវញិ្ញា ណ បផតងៀន វញិ តពម ទំាង ្ ្ទឹម ពន្យល់ ផសចក្ី ខ្ង វញិ្ញា ណ 

ផោយស្រ ផសចក្ី ខ្ង ឯ វញិ្ញា ណ ្ ង។ កូរនិែូសទី១ ២:១៣

អ្នកបផតមើពិ្រតបាកដគឺជាអ្នកផ្វើកិចចាការរបស់ផោកផៅហាវ យ ។ អ្នក

ផនារះស្្គ ល់ស្រៈសំខ្ន់ថនការរ្ររបស់ខលាួន ផោយដឹងថាខលាួនតទតទង់ដល់
 

ពួកជំនំុនិងពិភពផោក នូវទំនាក់ទំនងថដលសសផដៀងផៅនឹងអវីថដលតពរះតគិស្

បានតទតទង់ថដរ ។ អ្នកផនារះផ្វើការផោយមិនផចរះផនឿយហ្់រផដើម្ីនំាមនុស្ស

មានបាបឲ្យមានឋានៈខ្ស់និងថែលាែ្នូរ ជាងមុន ផដើម្ីឲ្យពួកផគអាចទទួលបាន

ររ្វ ន់ជាអ្នកមានជ័យជម្នរះ។ បបូរមា្់ររបស់អ្នកផនារះត្ររូវបានប៉ារះនឹងអណ្ា្រ

ផភលាើងថដលផចញពីអាសនា ផហើយអ្នកផនារះនឹងផលើកតពរះផយសូ៊វទុកជាផសចក្ី

សង្ឹមថ្រមួយគ្់ររបស់មនុស្សមានបាប។ អស់អ្នកថដលឮសម្ីផោកដឹង 

ថាផោកបានខិ្រចូលផៅជិ្រតពរះ ផោយការអ្ិោឋា នដ៏ផកលាៀវកាលា និងតបកបផោយ

តបសិទ្ធិភាព។ តពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធបានគង់ផៅជាមួយផោក ចិ្រ្របស់គ្្់រ

បានដឹងពីផភលាើងដ៏សំខ្ន់ផៅឋានសួគ៌ ផហើយផោកអាចផតបៀបផ្ៀបផរឿងរា៉ា វ

ខ្ងវញិ្ញា ណជាមួយនឹងវញិ្ញា ណ។ តពរះបានតបទានអំណាចឲ្យផោកអាច 

កផម្ទចបនា្ទ យរបស់ស្តំាង។ ចិ្រ្របស់មនុស្សជាផតចើនត្ររូវបានផខ្ទចខ្្ទ ំ ផោយ

ការបរ្ហា ញពីផសចក្ីសសឡាញ់របស់ផោក ផហើយមនុស្សជាផតចើនត្ររូវបាន 

ដឹកនំាឲ្យសួរថា «ផ្រើខញុំត្ររូវផ្វើដូចផម្ចផដើម្ីបានសផ្រ្្គ រះ?»

«ដូផច្នរះ ថដលមានការរ្រផនរះ ផនារះផយើងខញុំមិនណាយចិ្រ្ផឡើយ តាម 

ខ្្ន ្រថនផសចក្ីផមត្ាករណុា ថដលផយើងខញុំទទួលមក ផយើងខញុំលរះផចាលអស់

ទំាងការោក់កំបំាងថដលគួរខ្ម ស ឥ្រតបតពឹ្រ្ផោយឧបាយកល ឬបំថបលាង 

តពរះបន្ទូលផឡើយ គឺផយើងខញុំ្្ទុកផ្្ក់ខលាួននិងបញ្ញា ចិ្រ្របស់មនុស្សទំាងអស់ 

ផៅចំផោរះតពរះ ផោយសថម្ងផសចក្ីពិ្រវញិ ផបើសិនណាជាដំណឹងល្អរបស់

ផយើងខញុំត្ររូវតគបបំាង ផនារះគឺត្ររូវតគបបំាងចំផោរះថ្រពួកអ្នកថដលកំពុងវនិាស



ស្រថនដំណឹងល្អត្ររូវបានផគយកចិ្រ្ទុកោក់ស្្ប់-ទំព័រ-393-

ផទ ជាពួកអ្នកថដលតពរះរបស់ផោកិយផនរះ បានបរ្្អ ប់ដល់គំនិ្រពួកផគ ថដល 

មិនផជឿ ថតកងរសមីពនលាឺថនដំណឹងល្អ ថដលសថម្ងពីសិរលី្អថនតពរះតគិសដ៏្ជារបូ

អង្គតពរះ បានភលាឺមកដល់ផគ ផយើងខញុំមិនតបកាសតបាប់ពីខលាួនផយើងខញុំផទ គឺពី 

តពរះតគិសផ្យសូ៊វ ជាតពរះអមាចា ស់វញិ ផហើយក៏រាប់ខលាួនផយើងខញុំ ថាជាបាវបផតមើ 

របស់ អ្នករាល់គ្្ន  ផោយផតោរះតពរះផយសូ៊វថដរ ដ្ិ្រគឺជាតពរះ ថដលមានតពរះ 

បន្ទូល បរ្្គ ប់ ឲ្យមានពនលាឺភលាឺផចញពីផសចក្ីងងឹ្រ តទង់បានបំភលាឺមកក្នុងចិ្រ្ផយើង

ខញុំ ឲ្យផយើងខញុំមានរសមីពនលាឺថនដំផណើ រស្្គ ល់សិរលី្អរបស់តពរះ ថដលផៅតពរះភ្ក្

ថនតពរះផយសូ៊វតគិស»្ ។

ដូផចា្ន រះស្វក័ប៉ាុលបានពតងីកតពរះគុណ និងផសចកដែីផមតាដែ ករណុារបស់ 

តពរះថដលបានបរ្ហា ញផៅក្នុងទំនុកចិ្រ្ដ៏ពិសិដឋា ថដលបានតបគល់ដល់ផោក

ជាអ្នកបផតមើរបស់តពរះតគិស។្ ផោយស្រផសចកដែីផមតាដែ ករណុាដ៏ផលើសលប់ 

របស់តពរះ ផោកនិងបងប្អូនរបស់ផោកបានតទំាតទការលំបាក ទុក្ខផវទនា 

និងផតគ្រះថា្ន ក់ជាផតចើន ។ ពួកផគមិនបាន្រតមរូវផសចកដែីជំផនឿនិងការបផតងៀន 

របស់ពួកផគផដើម្ីបំផពញតាមបំណងតបាថា្ន របស់អ្នកស្ដែ ប់របស់ពួកផគផឡើយ 

ផហើយក៏មិនរកសាផសចកដែីពិ្រដ៏សំខ្ន់ចំផោរះផសចកដែីសផ្រ្្គ រះ ផដើម្ីផ្វើឲ្យការ

បផតងៀនរបស់ពួកផគកាន់ថ្រមានភាពទាក់ទាញផនារះថដរ។ ពួកផគបានបរ្ហា ញ

ផសចកដែីពិ្រផោយភាពស្ម ញ្ានិងចបាស់ោស់ ផោយការអ្ិោឋា នសតមាប់ 

អ្នកមានកំហុសនិងអ្នកថកថតបចិ្រ្ ។ ពួកផគបានតបឹងថតបង្រតមរូវអាកប្កិរយិ

របស់ពួកផគ ឲ្យត្ររូវផៅនឹងការបផតងៀនរបស់ពួកផគ ផដើម្ីឲ្យផសចក្ីពិ្រផលើក

្រផម្ើងខលាួនឯងផៅក្នុងមនសិការរបស់មនុស្សផោយផ្្ទ ល់ ។

ស្វក័ប៉ាុលបានបន្ថា «ផយើងមានតទព្យសម្្រ្ិផនរះផៅក្នុងភាជនៈដី ផដើម្ី

ឲ្យឥទ្ធិឫទ្ធិផលើសលប់បានមកពីតពរះ មិនថមនពីផយើងខញុំផទ»។ តពរះអាចតបកាស

ផសចកដែីពិ្ររបស់តទង់តាមរយៈពួកផទវតាបរសុិទ្ធ ប៉ាុថន្ ផនរះមិនថមនជាថ្ន 

ការរបស់តទង់ផទ ។ តទង់ផតជើសផរ ើសមនុស្សថដលជាអ្នកទន់ផខសាយជា 

ឧបករណ៍ក្នុងការបំផពញការរ្រថដលតទង់បានផរៀបចំ។ តពរះបានោក់កំណប់

តទព្យថដលមិនអាចកា្់រថែលាបានផៅក្នុងភាជនៈដី។ តាមរយៈមនុស្សផហើយ  



ទំព័រ-394- កិចចាការថនពួកស្វក័

តពរះពររបស់តទង់នឹងត្ររូវបានថចកចាយដល់ពិភពផោកទំាងមូល។ 

តាមរយៈ ពួក ផគ សិរលី្អរបស់តទង់នឹងភលាឺថចងចំាងដល់ទីងងឹ្រថនអំផពើបាប។ 

ផៅក្នុងកិចចាការថដលផពញផោយផសចក្ីសសឡាញ់ ពួកផគត្ររូវជួបមនុស្ស 

មានបាប និងអ្នក ទ័លតក ផហើយនំាពួកផគផៅកាន់ផឈើឆ្ាង។ ពួកផគត្ររូវ ថ្រ 

ទីពឹងផៅផលើសិរលី្អ កិ្រ្ិសយ និងការសរផសើរ្រផម្ើងដល់តទង់ ជាតពរះថដល 

ខ្ស់ ជាងផគបំ្ុ្រ ផៅតគប់ទំាងកិចចាការរបស់ផគទំាងអស់ ។ 

 

សៅរ-៍២១ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២  ជំពួក ៣៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ផ្រើ អ្នក រាល់ គ្្ន  មិន ដឹង ផទ ឬ អី ថា ខលាួន អ្នក រាល់ គ្្ន  ជា 

តពរះវហិារ ថន តពរះ ផហើយ ថា តពរះវញិ្ញា ណ ថន តពរះ តទង់ សណឋាិ ្រ ក្នុង អ្នក រាល់ គ្្ន ។ 

កូរនិែូសទី១ ៣:១៦

ផោយផយងផៅផលើបទពិផស្្ន៍ផ្្ទ ល់ខលាួនរបស់គ្្់រ ផោកប៉ាុលបាន 

បរ្ហា ញថា ក្នុងការផតជើសផរ ើសបំផពញកិចចារបស់តពរះតគិស ្ផោកមិនត្ររូវមាន 

គំនិ្រអាតាម និយម ថដលគិ្រថ្រពីតបផយជន៍ខលាួនឯងផនារះផទ ពីផតោរះ្លាូវរបស់

ផោកមានផពញផៅផោយការពិបាកនិងការល្ួង ។ ផោកបានសរផសរថា 

«ផយើងខញុំត្ររូវផគសង្្់រសង្ិនតគប់ជំពូក ថ្រមិនទ័ល្លាូវផឡើយ មានផសចក្ី 
 

វលិវល់ ថ្រមិនទ័លគំនិ្រផទ មានផគផ្វើទុក្ខ ថ្រមិនថមនត្ររូវផចាល ផៅមា្ន ក់ 

ឯងផទ ត្ររូវផគវាយដួលស្ូក ថ្រមិនស្លា ប់ផទ ផយើងខញុំ្្ទុកផសចក្ីសុគ្រថនតពរះ

អមាចា ស់ផយសូ៊វ ផៅក្នុងរបូកាយផយើងខញុំជានិចចា ផដើម្ីឲ្យតពរះជនមថនតទង់បាន
 

សថម្ងមក ក្នុងរបូកាយផយើងខញុំថដរ» ។

ផោកប៉ាុលបានរឭំកបងប្អូនរបស់ផោកថា ក្នុងនាមជាអ្នកនំាស្ររបស់
 

តពរះតគិស ្ផោកនិងពួកអ្នកថដលផ្វើការជាមួយផោក ត្ររូវថ្របន្ជួបនឹង 

ផសចក្ីវនិាសជានិចចា។ ការពិបាកថដលពួកផគបានសូ៊តទំាកំពុងផបាកបក់យក 

កមាលា ំងរបស់ពួកផគ។ ផោកបានសរផសរថា «ដ្ិ្រផយើងរាល់គ្្ន ថដលរស់ផៅ 

ផនារះផយើងត្ររូវតបគល់ដល់ផសចក្ីស្លា ប់ជាដរាប ផោយផតោរះតពរះផយសូ៊វ ផដើម្ី

ឲ្យតពរះជនមថនតទង់បានសថម្ងមក ក្នុងរបូស្ច់ផយើង ថដលថ្រងថ្រស្លា ប់ផនរះ 



ស្រថនដំណឹងល្អត្ររូវបានផគយកចិ្រ្ទុកោក់ស្្ប់-ទំព័រ-395-

ផហ្ុរផនារះបានជាផសចក្ីស្លា ប់កំពុងថ្រចផតមើនផឡើងក្នុងផយើងខញុំ ថ្រជីវ្ិរចផតមើន

ក្នុងអ្នករាល់គ្្ន វញិ»។ ការរងទុក្ខផវទនាខ្ងរាងកាយ តាមរយៈការអ្់រឃ្លា ន 

និងការខិ្រខំតបឹងថតបងទំាងផនរះ ពួកអ្នកបផតមើតពរះតគិសកំ្ពុងអនុផោមផៅ

តាមការសុគ្ររបស់តទង់។ ប៉ាុថន្ ការរ្រថដលនំាឲ្យស្លា ប់ផៅក្នុងពួកផគ កំពុង

នំាមកនូវជីវ្ិរខ្ងតពលឹងវញិ្ញា ណ និងការពយាបាលដល់អ្នកតករុងកូរនិែូស 

ថដលផោយស្រការផជឿផៅផលើផសចក្ីពិ្រ នំាឲ្យពួកផគមានចំថណក ថនជីវ្ិរ 

អស់កល្ ។ ផៅក្នុងគំនិ្រផនរះ សិស្សរបស់តពរះផយសូ៊វត្ររូវថ្រតបរុងតបយ័្រ្នកំុ 

ឲ្យបផង្ើនការពិបាកនិងបន្ទុករបស់អ្នកផ្វើការ ផោយការតពផងើយកផន្ើយនិង

ការមិនផពញចិ្រ្ផឡើយ ។

ផោកប៉ាុលបានបន្ថា «ផហើយថដលមានចិ្រ្ផជឿដូចគ្្ន  ត្ររូវនឹងផសចក្ី 

ថដលថចងទុកមកថា ខញុំបានផជឿ បានជាខញុំនិយយ» ។ ផោយផជឿជាក់យ៉ាង

ផពញទំហឹងផៅផលើភាពពិ្រតបាកដថនផសចកដែីពិ្រ ថដលតពរះបានតបទានដល់ 

ផោក ផនារះគ្ម នអវីថដលនំាឲ្យប៉ាុលររិះគន់ដល់តពរះបន្ទូលរបស់តពរះ ផោយ 

ោក់ពុ្រឬោក់បំាងនូវការផជឿជាក់ផៅក្នុងចិ្រ្ផោកផឡើយ។ ផោកមិន 

បានផដញតាម តទព្យសម្្រ្ិ កិ្រ្ិយស ឬការកមសាន្ផោយអនុផោមផៅ 

តាមគំនិ្ររបស់ផោកិយផទ  ផទារះបីជាផោកត្ររូវបានផគផ្វើទុក្ខផទាស ផោយ

ស្រថ្រជំផនឿថដលផោកបាន្្សពវ្សាយដល់ពួកអ្នកតករុងកូរនិែូសក៏ផោយ 

ក៏ផោកមិនភ័យខ្លា ចថដរ ដ្ិ្រផោកដឹងចបាស់ថាតពរះបានសុគ្រផហើយមាន

តពរះជនមរស់ផឡើងវញិ តទង់នឹងផតបាសផោកឲ្យរស់ពី្្នូរផឡើងវញិ ផហើយនំា 

ផៅឯតពរះវរបិតា។

ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ពីផតោរះតគប់ទំាងអស់សតមាប់អ្នករាល់

គ្្ន  ផដើម្ីឲ្យតពរះគុណ ថដលចផតមើនផឡើង ផោយស្រមនុស្សជាផតចើន បាន 

បណ្ាលឲ្យមានផសចក្ីអរតពរះគុណចផតមើនជាបរបូិរណ៏ផឡើង ដល់សិរលី្អថន 

តពរះផលើសផៅផទៀ្រ»។ ពួកស្វក័មិនបាន្សាយដំណឹងល្អផោយការពតងីក

បំផបា៉ា ងផទ ។ គឺជាក្ីសង្ឹមថនការជួយសផ្រ្្គ រះដល់មនុស្ស ថដលនំាឲ្យពួក 

ផគលរះបង់ជីវ្ិរផដើម្ីកិចចាការផនរះ ។ ផហើយផោយស្រក្ីសង្ឹមផនរះផហើយ  



ទំព័រ-396- កិចចាការថនពួកស្វក័

ថដលបានរារាងំពួកផគមិនឲ្យប្្ឈប់កិចចាខិ្រខំតបឹងថតបងរបស់ពួកផគផោយ

ស្រថ្រការគំរាមកំថហងផោយផតគ្រះថា្ន ក់ ឬការរងទុក្ខលំបាកពិ្រតបាកដ 

ផ្្សងៗ ។

ផោកប៉ាុលបានមានតបស្សន៍ថា «ផហ្ុរផនារះផយើងខញុំមិនណាយចិ្រ្ 

ផឡើយ ប៉ាុថន្ ផទារះផបើមនុស្សខ្ងផតរៅរបស់ផយើងខញុំ កំពុងថ្រពុករលួយផៅក៏ 

ពិ្រថមន ថ្រផៅខ្ងក្នុងកំពុងថ្រថកថតបជាែមីផឡើងរាល់ថែងៃជានិចចាវញិ» ។ 

ផោកប៉ាុលបានដឹងពីអំណាចថនសត្ររូវ ។ ប៉ាុថនដែ ផទារះជាកមាលា ំងខ្ងកាយ 

របស់ផោកបានធាលា ក់ចុរះក៏ផោយ ក៏ផោកបានតបកាសដំណឹងល្អរបស់ 

តពរះតគិសយ្៉ាងផស្ម រះត្រង់និងឥ្រផកា្រថតកងថដរ។ ផោយោក់ផតគឿងសឹក  

របស់តពរះវរីបុរសថនផឈើឆ្ាងផនរះបានផបារះជំហានផៅមុខផៅក្នុងជផមាលា រះផនរះ។ 

សំផឡងថសសកផហ៊ារបស់ផោកបានតបកាសពីជ័យជម្នរះរបស់ផោកផៅក្នុង 

សមរភូមិ។ ផោកបានសមលាឹងផមើលផៅឯររ្វ ន់ថនពួកអ្នកផស្ម រះត្រង់ ថដល 

ផោកបានថសសកផោយជ័យជម្នរះថា «ដ្ិ្រផសចក្ីទុក្ខលំបាកយ៉ាងសស្ល 

របស់ផយើងខញុំ ថដលផៅថ្រមួយថភលា្រផនរះ ផនារះបផង្ើ្រឲ្យផយើងខញុំមានសិរលី្អ
 

យ៉ាង្ងៃន់ផលើសលប់ ដ៏ផៅអស់កល្ជានិចចាវញិ  ផោយផយើងខញុំមិនរាប់អាន 

របស់ថដលផមើលផ�ើញផឡើយ គឺរាប់អានថ្ររបស់ថដលផមើលមិនផ�ើញវញិ 

ដ្ិ្ររបស់ថដលផមើលផ�ើញ ផនារះឋិ្រផែរមិនយូរប៉ាុនាម នផទ ថ្រឯរបស់ថដល 

ផមើលមិនផ�ើញ ផនារះផៅឋិ្រផែរអស់កល្ជានិចចាវញិ» ។

ការនិយយផោយផស្ម រះត្រង់និងទាក់ទាញចិ្រ្ គឺជាការអំោវនាវរបស់

ស្វក័ប៉ាុលថដលបងប្អូនរបស់ផោកផៅទីតករុងកូរនិែូសពិចារណាពីកដែីសសឡាញ់ 

ថដលគ្ម នគូផតបៀបរបស់តពរះដ៏ផតបាសផោរះរបស់ពួកផគ។ ផោកបានសរផសរ 

ថា «ដ្ិ្រអ្នករាល់គ្្ន បានស្្គ ល់តពរះគុណថនតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ 

ថនផយើងរាល់គ្្ន ផហើយ ថាផទារះផបើតទង់ជាផសដឋាីក៏ផោយគង់ថ្រតទង់បានត្រឡប់ 

ជាតកផោយផតោរះអ្នករាល់គ្្ន  ផដើម្ីឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានមានផឡើង ផោយស្រ 

ផសចក្ីកតមរបស់តទង់»។ អ្នកដឹងពីកម្ស់ថដលតទង់បានឱនចុរះ ពីជផតរៅថន

ការបនា្ទ បខលាួនថដលតទង់បានយងចុរះមក ។ ផោយបានយងតាម្លាូវថនការ



ស្រថនដំណឹងល្អត្ររូវបានផគយកចិ្រ្ទុកោក់ស្្ប់-ទំព័រ-397-

លរះបង់និងការបនា្ទ បតពរះកាយ តទង់មិនបានរ្កផចញផឡើយ រហូ្រដល់បាន

លរះបង់តពរះជនមរបស់តទង់។ ផៅចផនាលា រះបលលា័ង្និងផឈើឆ្ាងមិនមានការសតមាក 

សតមាប់តទង់ផឡើយ។ 

 

អាទិត្យ-២២ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២  ជំពួក ៣៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផមើលផសចក្ី សសឡាញ់ យ៉ាង ណា ហ្នន៎ ថដល តពរះវរបិតា 

បាន ្ ្ល់ មក ផយើង រាល់ គ្្ន  ឲ្យ ផយើង បាន ផៅ ថា ជា កូន របស់ តពរះ ដូផច្នរះ គឺ 

ផោយ ផហ្ុរ ផនារះ បាន ជា ផោកីយ៍ មិន ស្្គ ល់ ផយើង ផទ ពី ផតោរះ មិន ស្្គ ល់ តទង់ 

ថដរ។ យ៉ាូហានទី១ ៣:១

ស្វក័ប៉ាុលបានសង្្់រ្ងៃន់ផៅផលើចំណុចមួយផហើយមួយផទៀ្រ ផដើម្ីឲ្យ

អស់អ្នកថដលបានអានសំបុត្ររបស់ផោក អាចយល់ចបាស់អំពីការបនា្ទ ប  

តពរះកាយដ៏អស្ចា រ្យរបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះជំនួសពួកផគ។ ផោយបរ្ហា ញពី 

តពរះតគិស ្កាលតទង់មានភាពផសមើនឹងតពរះ និងកាលតទង់បានទទួលការផគ្រព

ពីសំណាក់ពួកផទវតា ស្វក័ប៉ាុលបានផរៀបរាប់ពីតទង់រហូ្រដល់ផពល ថដល 

តទង់បានបនា្ទ បតពរះកាយយ៉ាងទាបបំ្ុ្រ ។ ផោកប៉ាុលបានផជឿជាក់ថាតបសិន

ផបើផោកអាចពន្យល់ពួកផគឲ្យយល់ពីការលរះបង់ដ៏អស្ចា រ្យ ថដលតពរះមហា 

ក្សត្រថនឋានសួគ៌បានផ្វើ ផនារះភាពអាតាម និយមទំាងអស់របស់ពួកផគនឹងត្ររូវ

បានដកយកផចញពីជីវ្ិររបស់ពួកផគ ។ ផោកបានបរ្ហា ញពីរផបៀបថដលតពរះ

រាជបុតតាថនតពរះបានលរះបង់ផចាលសិររីងុផរឿងរបស់តទង់ ផោយសម័តគចិ្រ្មក

ទទួលយក្មមជា្ិរជាមនុស្ស ផហើយបនា្ទ ប់មក តទង់បានបនា្ទ បអង្គតទង់ជា 

អ្នកបផតមើថដលបានស្ដែ ប់បរ្្គ ប់រហូ្រដល់សុគ្រ «គឺតទង់ទទួលសុគ្រ ជាប់ 

ផឈើឆ្ាង» (ភីលីព ២:៨)  ផដើម្ីឲ្យតទង់អាចផលើកមនុស្សធាលា ក់ចុរះ ពីការវនិាស 

ផៅជាមានផសចក្ីសង្ឹម និងអំណរថនឋានសួគ៌។

ផៅផពលផយើងសិកសាពីចរ្ិរលក្ខណៈរបស់តពរះ ផៅក្នុងពនលាឺថនផឈើឆ្ាង 

ផយើងផ�ើញថាផសចក្ីផមត្ាករណុានិងការអ្់រឱនផទាសោយប ច្ាូ លនឹង 

សម្ម៌និងយុ្រ្ិ្ម៌ ។ ផយើងផមើលផ�ើញផៅកណ្ាលបលលា័ង្ មានតពរះមួយ 
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អង្គ ថដលមានស្្ន មរបួសនូវតពរះហស ្តពរះបាទ និងផៅចំផហៀង ជាសញ្ញា  

សមា្គ ល់ ថនការរងទុក្ខផវទនា ថដលតទង់បានសូ៊តទំាផដើម្ី្្សរះ្សាមនុស្សជា 

មួយនឹងតពរះ ។ ផយើងផ�ើញតពរះវរបិតាថដលគ្ម នទីប ច្ា ប់ គង់ផៅក្នុងពនលាឺ 

ថដលគ្ម នអ្នកណា អាចផមើលបាន ប៉ាុថន្ តទង់បានទទួលផយើងផៅឯតទង់ 

តាមរយៈតពរះរាជបុតតារបស់តទង់។ ពពកថនការសងសឹកថដលបានគំរាមកំ

ថហងត្ឹរមថ្រទុក្ខផវទនានិងភាពអស់សង្ឹម ផៅក្នុងពនលាឺថដលបានេលាុរះបញ្ចា ំង

ពីផលើផឈើឆ្ាង បរ្ហា ញពីការសរផសររបស់តពរះថា ចូររស់ផៅចុរះ មនុស្សមាន 

បាបផអើយ ចូររស់ផៅចុរះ! មនុស្សថដលស្្យផតកាយផអើយ! ចូររស់ផៅចុរះ 

អ្នកថដលមានចិ្រ្ផជឿផអើយ! ខញុំបានផោរះអ្នកផហើយ។

ផៅក្នុងការស ជ្ា ឹងគិ្រពីតពរះតគិស ្ផយើងកំពុងផៅផលើតចំាងទផនលាថនផសចកដែី

សសឡាញ់ថដលមិនអាចវាស់ថវងបាន។ ផយើងខំតបឹងតបាប់អំពីផសចកដែីសសឡាញ់

ផនរះ ផហើយភាស្ផនារះក៏ផ្វើឲ្យផយើងបរាជ័យ ។ ផយើងពិចារណាពីតពរះជនម 

របស់តទង់ផៅផលើថ្នដី ការលរះបង់របស់តទង់សតមាប់ផយើង ការរ្ររបស់ 

តទង់ផៅឋានសួគ៌ ជាផមធាវរីបស់ផយើង និងពីទីលំផៅថដលតទង់កំពុងផរៀបចំ

សតមាប់អ្នកថដលសសឡាញ់តទង់ ផហើយផយើងអាចតគ្ន់ថ្រឩទានផឡើងថា 

ឱកម្ស់និងជផតរៅថនកដែីសសឡាញ់របស់តពរះតគិសផ្អើយ! «ផនរះផហើយជាផសចក្ី 

សសឡាញ់ មិនថមនជាផយើងបានសសឡាញ់តពរះផនារះផទ គឺតទង់បានសសឡាញ់ 

ផយើងវញិផទផ្រើ ផហើយបានចា្់រតពរះរាជបុតតាតទង់មក ទុកជា្ររ្វ យឲ្យ្ួន 

នឹងបាបផយើងរាល់គ្្ន ្ង»។ «ផមើល ផសចក្ីសសឡាញ់យ៉ាងណាហ្នន៎ ថដល 

តពរះវរបិតាបាន្្ល់មកផយើងរាល់គ្្ន  ឲ្យផយើងបានផៅថាជាកូនរបស់តពរះ 

ដូផច្នរះ គឺផោយផហ្ុរផនារះបានជាផោកិយមិនស្្គ ល់ផយើងផទ ពីផតោរះមិន 

ស្្គ ល់តទង់ថដរ» (យ៉ាូហានទី១ ៤:១០ និង ៣: ១) ។

ចំផោរះសិស្សពិ្រតបាកដរបស់តពរះផយសូ៊វ ផសចកដែីសសឡាញ់ផនរះផេរះផៅ

ផលើអាសនាថនដួងចិ្រ្ ដូចជាផភលាើងដ៏ពិសិដឋា។ ផសចក្ីសសឡាញ់ផនរះបានបរ្ហា ញ

ផៅផលើថ្នដីផនរះ តាមរយៈតពរះតគិស ្។ គឺផៅផលើថ្នដីផនរះផហើយ ថដល 

កូនផៅរបស់តទង់ត្ររូវេលាុរះបញ្ចា ំងពីផសចក្ីសសឡាញ់ផនរះតាមរយៈតពរះជនមដ៏ 



ស្រថនដំណឹងល្អត្ររូវបានផគយកចិ្រ្ទុកោក់ស្្ប់-ទំព័រ-399-

តគប់លក្ខណ៍ ។ ដូផច្នរះមនុស្សមានបាបនឹងត្ររូវបាននំាផៅកាន់ផឈើឆ្ាងផដើម្ី

ផមើលកូនផចៀមថនតពរះ ។
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៣២

ពួកជំនុំថដលមានចិ្រ្តសទ្ធា

 

ច័ន្ទ-២៣ វិចិ្កា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាក្សត្រ ទី២  ជំពួក ៣៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផ្រើ មិន ដឹង ផទ ឬ អី ថា ពួក អ្នក ថដល ផ្វើ ការ តពរះ ផគ បរផិភាគ 

ផោយស្រ តពរះវហិារ ផហើយ ពួក អ្នក ថដល បំផរ ើ អាសនា ក៏ បាន ចំថណក ពី 

អាសនា ថដរ។ កូរនិែូសទី១ ៩:១៣ តពរះ 

ផៅក្នុងសំបុត្រទីមួយរបស់ផោកផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងកូរនិែូស 

ផោកប៉ាុលបានបផតងៀនដល់ពួកអ្នកផជឿអំពីផគ្លការណ៍ទូផៅ ថដលគំ្តទ 

ដល់ការរ្ររបស់តពរះផៅផលើថ្នដី ។ ផោកបានសរផសរពីការរ្រជាស្វក័

របស់ផោកជំនួសពួកផគ ។ ផោកបានសួរថា៖

  «ចុរះផ្រើថដលមានអ្នកណាផ្វើជាទាហាន ផហើយចាយថ្រតបាក់ខលាួនឯង 

ឬផទ ផ្រើថដលមានអ្នកណាោំចម្ារទំោំងបាយជូរ រចួមិនបរផិភាគ្ល ពីចម្ារ 

ផនារះ ឬថដលមានអ្នកណាឃ្វ លហវូងស្រវ ឥ្រ្ឹកទឹកផោរះវាឬផទ ថដលខញុំ 

និយយផសចក្ីទំាងផនរះ ផនារះផ្រើតាមថ្ររផបៀបមនុស្សប៉ាុផណាណ រះ ឯតកឹ្រ្យវន័ិយ 

ផ្រើមិនថាដូផច្នរះថដរផទឬ ដ្ិ្រមានផសចក្ីថចងទុកមក ក្នុងតកឹ្រ្យវន័ិយ  ផោក 

ម៉ាូផសថា «កំុឲ្យ�លាុំមា្់ររបស់ផគ្ ថដលបញ្ជា ន់សសរូវផឡើយ» ផនារះផ្រើតពរះតទង់ 

គិ្រដល់ផគ្ថ្រប៉ាុផណាណ រះ ឬតទង់មានតពរះបន្ទូលដូផចា្ន រះចំផោរះផយើងរាល់គ្្ន ថដរ 

គឺផោយផតោរះថ្រផយើងរាល់គ្្ន ផហើយ បានជាផសចក្ី ផនារះបានថចង  

ទុកមកផដើម្ីឲ្យអ្នកណាថដលភជាួររាស់ បានភជាួររាស់ផោយសង្ឹម ផហើយអ្នក 

ណាថដលបញ្ជា ន់ផោយសង្ឹម ផនារះនឹងបានតាមផសចក្ីសង្ឹមផនារះឯង»។ 

ស្វក័ប៉ាុលបន្សួរថា «ផបើសិនជាផយើងខញុំបានស្បផតោរះរបស់ខ្ង 

តពលឹងវញិ្ញា ណ ផៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  ផហើយតចរូ្របានរបស់អ្នករាល់គ្្ន ខ្ង



ពួកជំនំុថដលមានចិ្រ្សទា្ធ -ទំព័រ-401-

ស្ច់្មវញិ ផនារះផ្រើផតចើនហួសផពកឬអី ផបើអ្នកឯផទៀ្រមានអំណាច 

ផលើអ្នករាល់គ្្ន  ផនារះផ្រើផយើងខញុំមិនត្ររូវមានផលើសជាងផគផៅផទៀ្រផទឬអី 

ប៉ាុថន្ ផយើងខញុំមិនបានផតបើអំណាចផនារះផទ ផយើងខញុំបានតទតទង់ទំាងអស់វញិ 

ផដើម្ីមិនឲ្យដំណឹងល្អថនតពរះតគិសត្្ររូវបរ្្អ ក់ផឡើយ ផ្រើមិនដឹងផទឬអី ថាពួក 

អ្នកថដលផ្វើការតពរះ ផគបរផិភាគផោយស្រតពរះវហិារ ផហើយពួកអ្នកថដល 

បផតមើអាសនា ក៏បានចំថណកពីអាសនាថដរ តពរះអមាចា ស់តទង់ក៏បរ្្គ ប់ឲ្យពួក 

អ្នកថដល្សាយដំណឹងល្អ បានរស់ផោយស្រដំណឹងល្អដូផចា្ន រះថដរ» 

(កូរនិែូសទី១ ៩:៧-១៤) ។

ផៅទីផនរះស្វក័ប៉ាុលបានផយងសំផៅផៅថ្នការរបស់តពរះជាមាចា ស់ 

សតមាប់ការថែរកសាពួកសង្ថដលបានបផតមើកិចចាការផៅក្នុងតពរះវហិារ។ អស់

អ្នកថដលត្ររូវបានថញកផចញសតមាប់មុខ្ំរថណងដ៏បរសុិទ្ធផនរះ ត្ររូវបានគំ្តទ 

ផោយពួកបងប្អូនរបស់ខលាួន ថដលពួកផគបានបផតមើផោយតពរះពរខ្ង
 

តពរះវញិ្ញា ណ។ «អស់អ្នកក្នុងពូជពង្សរបស់ផោកផលវថីដលបានទទួលមុខ 

រ្រជាសង្ផនារះ ក៏បានទទួលបញ្ជា ឲ្យហូ្រយក្ររ្វ យដប់ហូ្រមួយពី 

តបជាជន សសបតាមតកឹ្រ្យវន័ិយថដរ» (ផហផតពើរ ៧:៥) (គម្ីរភាស្ថខមរបចចាុប្ន្ន)។ 

តពរះបានផតជើសផរ ើសអំបូរផលវ ីសតមាប់មុខ្ំរថណងដ៏ពិសិដឋា ទាក់ទងនឹង 

តពរះវហិារនិងភាពជាសង្។ តពរះគម្ីរបានថចងអំពីសង្មា្ន ក់ថា «ដ្ិ្រ 

តពរះផយហូវា៉ា ជាតពរះថនឯង តទង់បានផរ ើសផគ … ឲ្យបានឈរផ្វើការរ្រ ផោយ

នូវតពរះនាមតពរះផយហូវា៉ាជានិចចា» (ផចាទិយកថា ១៨:៥) តពរះជាមាចា ស់បាន 

ទាមទារចំនួនមួយភាគដប់ពីតគប់ទំាងចំណូល សតមាប់តពរះអង្គផ្្ទ ល់ ផហើយ 

តពរះអង្គបានចា្់រទុកការផកងទុក្ររ្វ យដប់ហូ្រមួយផនរះទុក ថាជាការបលាន់ 

ពីតពរះអង្គផោយផ្្ទ ល់ ។

គឺថ្នការសតមាប់ការគំ្តទពីកិចចាការរបស់ពួកសង្ផនរះផហើយ 

ថដលផោកប៉ាុលចង់បញ្ជា ក់ ផៅផពលថដលផោកបានមានតបស្សន៍ថា  

«តពរះអមាចា ស់តទង់ក៏បរ្្គ ប់ឲ្យពួកអ្នកថដល្សាយដំណឹងល្អ បានរស់ផោយ 

ស្រដំណឹងល្អដូផចា្ន រះថដរ»។ ផហើយផតកាយមកផទៀ្រ ផៅផពលថដលផោក



ទំព័រ-402- កិចចាការថនពួកស្វក័

បានសរផសរផៅកាន់ផោក្ីម៉ាូផែ ស្វក័ប៉ាុលបានមានតបស្សន៍ថា 

«ផជើងឈ្នួល គួរឲ្យបានតបាក់ឈ្នួលខលាួន» (្ីម៉ាូផែទី១ ៥:១៨) ។

ការបងវិល្ររ្វ យដប់ហូ្រមួយថាវ យផៅតពរះ គឺជាថ្្នកមួយថនថ្នការ 

របស់តទង់សតមាប់គំ្តទដល់កិចចាការរបស់តពរះអង្គ ។ អំផណាយនិង្ររ្វ យជា

ផតចើនត្ររូវបានថញកទុកផោយថឡកសតមាប់ថាវ យផៅតពរះ ។ ផៅផតកាមតបព័ន្ធ

្ររ្វ យថនស្សន៍យូោ ផគបានបផតងៀនដល់បណ្ាជនឲ្យសសឡាញ់នូវ 

ស្ម រ្ីរលរះបង់ ផដើម្ីតទតទង់កិចចាការរបស់តពរះនិងការ្្គ្់រ្្គង់ដល់ផសចកដែីត្ររូវ

ការរបស់អ្នកទ័លតក ។ មាន្ររ្វ យសម័តគចិ្រ្ ផៅក្នុងឱកាសពិផសសៗ មួយ 

ចំនួន ។ ផៅរដូវចតមរូ្រនិងរដូវផបរះថ្លាទំោំងបាយជូរ ្លដំបូងថនថសសចម្ារ 

មានផោ្រ ទឹកទំោំងបាយជូរ និងផតបងជាផដើម ត្ររូវបានថញកផចញទុកជា 

្ររ្វ យថាវ យដល់តពរះជាមាចា ស់។ ឯកួរសសរូវថដលតជរុរះ និងសសរូវផៅតាមតជរុង  

ថសសត្ររូវទុកសតមាប់ប់អ្នកតកីតក។ ្លដំបូងថនផរាមផចៀមផៅផពលផការផរាមវា 

្លសសរូវដំបូងផចញពីការផបាកថបន ត្ររូវថញកទុកសតមាប់ថាវ យផៅតពរះ។ 

ចំថណកកូនដំបូងថនស្រវទំាងអស់ ផហើយ្រថមលាផោរះកូនដំបូង ក៏ត្ររូវថ្រថាវ យ 

ផៅតពរះដូចគ្្ន ថដរ ។ ្លដំបូងត្ររូវយកផៅថាវ យផៅចំផោរះតពរះភ័្ក្តពរះអង្គ 

ផៅឯផរាងឩផបាសែ ផហើយត្ររូវថ្រលរះបង់ទុកសតមាប់ការផតបើតបាស់របស់ 

ពួកសង្ ។ 

 

អង្គារ-២៤ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ថអសរា៉ា  ជំពួក ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផ្រើ អ្នក រាល់ គ្្ន  មិន ដឹង ផទ ឬ អី ថា ពួក អ្នក ថដល រ្់រ ផៅ ទី 

តបណំាង ផគ រ្់រ ទំាង អស់ គ្្ន  ប៉ាុថន្ មាន ថ្រ ១ ផទ ថដល បាន ររ្វ ន់ ដូផច្នរះ ចូរ រ្់រ 

ថបប ឲ្យ បាន ររ្វ ន់ ចុរះ។ កូរនិែូសទី១ ៩:២៤ 

តាមរយៈតបព័ន្ធ្ររ្វ យថនក្ីផមត្ាករណុាផនរះ តពរះអមាចា ស់បានពយាយម

បផតងៀនដល់ស្សន៍អីុសស្ថអលថា អវីតគប់យ៉ាងត្ររូវថ្រថាវ យដល់តទង់ជា 

ដំបូងបង្អស់។ ផហ្ុរផនរះផហើយបានជាពួកផគត្ររូវចងចំាថា តពរះគឺជាមាចា ស់ 

ថសសចម្ារ និងផគ្តកបី ហវូងពថព ហវូងផចៀម ទំាងអស់របស់ពួកផគ និងថា
 



ពួកជំនំុថដលមានចិ្រ្សទា្ធ -ទំព័រ-403-

តទង់ជាតពរះថដលបានប ជ្ាូ នពនលាឺតពរះអាទិ្រ្យ និងទឹកផភលាៀង ដល់ពួកផគ ផដើម្ី 

ឲ្យ ផភាគ្លបានដុរះលូ្រោស់ និងចាស់ទំុ រហូ្រដល់បានតបមូល្ល។  

អវីៗទំាងអស់ថដលពួកផគមានគឺជារបស់តទង់ ពួកផគតគ្ន់ថ្រជាអ្នកថែរកសា 

របស់តទង់ប៉ាុផណាណ រះ ។

តពរះអង្គមិនមានជាផគ្លបំណងចង់ឲ្យពួកតគិសប្រស័ិទថដលបានទទួល 

ផតចើនផលើសពីស្សន៍យូោ ថាវ យ្ររ្វ យដល់តទង់ផោយសទា្ធ  ្ិរចជាង 

ស្សន៍យូោផនារះផឡើយ ។ តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះបានមានបន្ទូលថា «ឯអ្នកណា 

ថដលមិនបានស្្គ ល់ ថ្របានតបតពឹ្រ្គួរនឹងត្ររូវរោំ្់រ ផនារះនឹងត្ររូវវាយ្ិរចវញិ 

ឯអស់អ្នកណាថដលផគតបគល់ទុកជាផតចើនឲ្យ ផនារះផគនឹងទារជាផតចើនពីអ្នក 

ផនារះវញិ» (លូកា ១២:៤៨)។ ការលរះបង់ថដលតពរះបានទាមទារពីពួកស្សន៍ 

ផហផតពើរ គឺផដើម្ីជាតបផយជន៍ដល់តបផទសរបស់ពួកផគ សពវថែងៃផនរះកិចចាការ 

របស់តពរះបានពតងីកផៅតគប់ទីកថនលាងផលើថ្នដីទំាងមូល។ តពរះតគិសប្ាន  

ោក់រ្រនសម្្រ្ិថនដំណឹងល្អផៅក្នុងថដពួកអ្នកថដលផដើរតាមតទង់ ផហើយតទង់

បានោក់ការទទួលខុសត្ររូវថនការ្្សពវ្សាយដំណឹងល្អថនផសចកដែីសផ្រ្្គ រះ 

ដល់ផោកិយទំាងមូលផៅផលើពួកផគ។ ពិ្រតបាកដណាស់ កា្រពវកិចចារបស់ 

ផយើង្ំផ្ងជាងកិចចាការរបស់ស្សន៍អីុសស្ថអលពីបុរាណឆាងៃ យណាស់។

ផៅផពលថដលកិចចាការរបស់តពរះរកីចផតមើន ផនារះការអំោវនាវទាមទារ 

ជំនួយកាន់ថ្រមានផតចើនផឡើងថដរ។ ផហើយផដើម្ីផេលាើយ្របផៅនឹងការអំោវនាវ 

រកជំនួយផនរះ ពួកជំនំុផៅទីតករុងត្ររូវថ្រយកចិ្រ្ទុកោក់ផៅនឹងការបរ្្គ ប់ឲ្យ 

«នំាយក្ររ្វ យមួយភាគក្នុងដប់ទំាងអស់មកោក់ក្នុងឃ្លា ំងចុរះ ផដើម្ីឲ្យមាន

ផស្ៀងអាហារផៅក្នុងដំណាក់ថនអញ» (មា៉ា ឡាគី ៣:១០) ។ តបសិនផបើអ្នក

ថដលអរះអាងថាជាតគិសប្រស័ិទផស្ម រះត្រង់ក្នុងការថាវ យ្ររ្វ យដប់ហូ្រមួយ 

និង្ររ្វ យសទា្ធ  ផនារះឃ្លា ំងរបស់តពរះនឹងបានផពញផហៀរ ។ ផពលផនារះនឹង 

មិនចំាបាច់មានការតំាងពិពណ៌ ការលក់ផឆា្ន ្រ ឬការជប់ផលៀងសបបាយ 

រកីរាយ ផដើម្ីរកសាសុវ្រថែិភាពែវកិាសតមាប់គំ្តទដល់ដំណឹងល្អផឡើយ ។

អារក្សបានល្ួងមនុស្សឲ្យផតបើតបាស់តទព្យសម្្រ្ិរបស់ផគសតមាប់ 



ទំព័រ-404- កិចចាការថនពួកស្វក័

ភាពហឺុហាផ្្ទ ល់ខលាួន សតមាប់បរផិភាគតាមចំណង់ចិ្រ្ សតមាប់ការ្ុរបថ្រង 

ផ្្ទ ល់ខលាួន ឬសតមាប់្ុរបថ្រងលម្អក្នុង្្ទរះរបស់ពួកផគ ។ ចំផោរះវ្រថែុទំាងផនរះ 

សមាជិកពួកជំនំុជាផតចើនមិនស្្ទ ក់ផស្ទើរក្នុងការចំណាយលុយផោយផសរ ី

ផឡើយ ផហើយរហូ្រមានការខជារះខ្ជា យហួសផហ្ុរផទៀ្រ្ង ។ ប៉ាុថន្ ផៅផពល

មានការអំោវនាវសំុឲ្យថាវ យដល់ឃ្លា ំងរបស់តពរះជាមាចា ស់ ផដើម្ីបន្កិចចាការ 

របស់តទង់ផៅផលើថ្នដី ផនារះពួកផគថបរជាស្្ទ ក់ផស្ទើរផៅវញិ ។ តបថហលពួក 

ផគគិ្រថា ពួកផគមិនអាចផ្វើបានល្អជាងផនរះផទ ពួកផគបានថាវ យ្ររ្វ យ្ិរច

ជាងចំនួនថដលពួកផគថ្រងថ្រចំណាយសតមាប់ការឥ្រតបផយជន៍ ថដល 

មិនចំាបាច់។ ពួកផគមិនបានបរ្ហា ញផសចកដែីសសឡាញ់ពិ្រតបាកដចំផោរះកិចចា

ការរបស់តពរះតគិសផ្ទ ផហើយមិនចាប់អារមមណ៍យ៉ាងផស្ម រះត្រង់ផៅនឹងផសចក្ី

សផ្រ្្គ រះដល់មនុស្សផឡើយ។ ជីវ្ិរតគិសប្រស័ិទថបបផនារះរញួខលាីនិងមានជំងឺ

ផហើយ!

អ្នកណាថដលមានចិ្រ្ផោរផពញផោយផសចក្ីសសឡាញ់របស់តពរះតគិស ្

នឹងចា្់រទុកការថាវ យ្ររ្វ យផនរះមិនថមនតគ្ន់ថ្រជាកា្រពវកិចចាប៉ាុផណាណ រះផទ 

ថ្រជាផសចក្ីរកីរាយផដើម្ីជួយជំរញុឲ្យកិចចាការដ៏ខ្ស់បំ្ុ្រ និងបរសុិទ្ធបំ្ុ្រ 

ថដលតពរះបានតបទានដល់មនុស្សឲ្យមានដំផណើ រការផឆ្ារះផៅមុខ ជាកិចចាការ 

ថនការបរ្ហា ញដល់ពិភពផោកនូវភាពសំបូរហូរផហៀរថនផសចក្ីល្អផសចក្ី 

ផមត្ាករណុា និងផសចក្ីពិ្រ ។

គឺជាវញិ្ញា ណថនការផោភលន់ថដលនំាមនុស្សឲ្យរកសាទុកតទព្យសម្្រ្ិ

ថដលជាចំថណករបស់តពរះ សតមាប់បំផពញផសចកដែីតបាថា្ន របស់ខលាួនឯង ផហើយ

គំនិ្រផនរះជាការស្អប់ផខ្ើមជាខ្លា ំងចំផោរះតទង់ ផៅផពលសពវថែងៃផនរះ ក៏ដូចជា

ការថដលតទង់បានបផនា្ទ សដល់ពួកបណ្ាជនតាមរយៈផហារារបស់តទង់ 

ផោយមានបន្ទូលថា «ចុរះផ្រើមនុស្សនឹងផកាងយករបស់តពរះឬ ប៉ាុថន្ ឯងរាល់ 

គ្្ន  បានផកាងយករបស់អញផហើយ រចួថបរជាសួរថា ផ្រើផយើងបានផកាងយក 

របស់តទង់ឯណា? គឺក្នុង្ររ្វ យ១ភាគក្នុង១០ ផហើយក្នុង្ររ្វ យផលើកចុរះ 

ផឡើងផនារះឯង ឯងរាល់គ្្ន  គឺមនុស្សផៅនគរផនរះទំាងមូល ត្ររូវបណ្ាស្ 



ពួកជំនំុថដលមានចិ្រ្សទា្ធ -ទំព័រ-405-

ផហើយ ផោយផតោរះថ្រងថ្រផកាងយករបស់អញយ៉ាងដូផច្នរះ»  

(មា៉ា ឡាគី ៣:៨, ៩) ។ 

 

ពុធ-២៥ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ថអសរា៉ា  ជំពួក ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អ្នក ណា ថដល ថា ខលាួន ផៅ ក្នុង តទង់ ផនារះ ត្ររូវ ថ្រ តបតពឹ្រ្ ដូច 

ជា តទង់ ថដរ។ យ៉ាូហានទី១ ២:៦

ស្ម រ្ីរថនការលរះបង់គឺជាវញិ្ញា ណថនឋានសួគ៌ ។ វញិ្ញា ណផនរះ ត្ររូវបាន 

ផគរកផ�ើញ ផោយការបរ្ហា ញដ៏ខ្ស់បំ្ុ្រ ផៅក្នុងការលរះបង់តពរះជនមរបស់ 

តពរះតគិសផ្ៅផលើផឈើឆ្ាង ។ តពរះវរបិតាបានតបទានតពរះរាជបុតតាថ្រមួយគ្់រ

របស់តទង់ មកសុគ្រជំនួសផយើងរាល់គ្្ន  ។ ផហើយតពរះតគិសប្ានលរះបង់អវីៗ

ទំាងអស់ថដលតទង់មាន រចួបានតបទានតពរះជនមរបស់តទង់ផដើម្ីឲ្យមនុស្ស 

បានទទួលផសចក្ីសផ្រ្្គ រះ ។ ផឈើឆ្ាងថនកាល់វា៉ារបីានអំោវនាវដល់អ្នកផដើរ

តាមតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ តគប់របូឲ្យមានចិ្រ្តបណីផមត្ា។ ផគ្លការណ៍ ថដល 

បរ្ហា ញផៅទីផនរះគឺឲ្យ ។ «អ្នកណាថដលថាខលាួនផៅក្នុងតទង់ ផនារះត្ររូវថ្រតបតពឹ្រ្

ដូចជាតទង់ថដរ» (យ៉ាូហានទី១ ២:៦) ។

្្ទុយផៅវញិ វញិ្ញា ណថនការកំណាញ់ គឺជាវញិ្ញា ណរបស់ស្តំាង។ ផគ្ល

ការណ៍ថដលបានបរ្ហា ញផៅក្នុងជីវ្ិររបស់មនុស្សខ្ងផោកិយ គឺទទួល។ 

ដូផច្នរះ ពួកផគសង្ឹមថានឹងទទួលបានសុភមង្គលនិងភាពសុខសសរួល ប៉ាុថន្ 

្លថ្លាថនការស្បផតោរះរបស់ពួកផគគឺជាទុក្ខផវទនានិងផសចកដែីស្លា ប់។

ដរាបណាតពរះផៅថ្រតបទានតពរះពរដល់កូនៗរបស់តទង់ ដរាបផនារះពួក

ផគផៅថ្រឋិ្រផៅផតកាមចបាប់ថនការបងវិល្ររ្វ យថាវ យដល់តទង់វញិ នូវ 

ចំថណករបស់តទង់ថដលតទង់បាន្រតមរូវ ជាដរាប។ ផគមិនថមនតគ្ន់ថ្រថាវ យ

ផៅតទង់នូវចំថណកថដលជារបស់តពរះអង្គប៉ាុផណាណ រះផទ ថ្រពួកផគក៏ត្ររូវថ្រថាវ យ

ដល់តពរះអាទិករផោយចិ្រ្អំណរ នូវ្លដំបូងថនចិ្រ្សប្ុរសរបស់ពួកផគ   

តទព្យសម្្រដែិដ៏ល្អបំ្ុ្ររបស់ពួកផគ កិចចាការដ៏ល្អបំ្ុ្រនិងបរសុិទ្ធបំ្ុ្ររបស់

ពួកផគ្ងថដរ  ដូផច្នរះ ពួកផគនឹងទទួលបានតពរះពរជាផតចើន ។ តពរះនឹងផ្វើឲ្យ 



ទំព័រ-406- កិចចាការថនពួកស្វក័

ចិ្រ្របស់ផគបានដូចជាសួនចបារថដលមានទឹកផសស្ចសសពមិនផចរះរងីសងៃួ្រ។ 

ផហើយផៅតគ្តបមូល្លដ៏អស្ចា រ្យចុងផតកាយបង្អស់ ពួកផគនឹងតបមូលបាន

នូវកណ្ាប់ថដលពួកផគអាចនំាយកផៅថាវ យដល់តពរះថដលជាមាចា ស់ថសស ផហើយ

នឹងបានជាររ្វ ន់ថនការផតបើតបាស់ផទពផកាសល្យថនភាពមិនកំណាញ់របស់ 

ពួកផគ ថដលតពរះបានតបទានឲ្យ។

ផគមិនត្ររូវជំរញុឲ្យអ្នកនំាស្ររបស់តពរះថដលតទង់បានផតជើសផរ ើស ផហើយ

បានចូលរមួក្នុងកិចចាការដ៏សកមម ោក់ព័ន្ធផៅនឹងបន្ទុកផ្្ទ ល់ខលាួនរបស់ពួកផគ 

ផោយមិនបានទទួលការគំ្តទពីការអាណិ្រអាសូរនិងចិ្រ្ល្អពីសំណាក់បង

ប្អូនរបស់ពួកផគផឡើយ ។ គឺជាថ្្នកមួយថនសមាជិកពួកជំនំុ ក្នុងការជួយផោរះ

សស្យដល់អ្នកថដលបានលរះបង់ការរ្ររបស់ខលាួនផចាល ផោយចិ្រ្តជរះថាលា  

ផដើម្ីឲ្យពួកផគអាចតបគល់ខលាួនផៅបផតមើដល់កិចចាការរបស់តពរះ ។ ផៅផពល 

ថដលតគរូគរ្វ លរបស់តពរះត្ររូវបានផលើកទឹកចិ្រ្ ផនារះកិចចាការរបស់តទង់នឹង 

បានរកីចផតមើនយ៉ាងខ្លា ំង ។ ប៉ាុថន្ ផៅផពលការគំ្តទដ៏ត្ឹរមត្ររូវរបស់ពួកផគ 

ត្ររូវបានដកហូ្រ ផោយស្រការគិ្រថ្រពីតបផយជន៍ផ្្ទ ល់ខលាួនរបស់មនុស្ស 

ថដរបស់ពួកផគត្ររូវបានចុរះផខសាយ ផហើយជាញឹកញាប់្លតបផយជន៍របស់

ពួកផគក៏ត្ររូវបានជាប់គំ្ង ។

ការមិនសពវតពរះហឫទ័យរបស់តពរះនឹងេួលផឡើង ទាស់នឹងអ្នកថដល 

អរះអាងថាជាអ្នកផដើរតាមតទង់ ប៉ាុថន្ បផណ្ាយទុកឲ្យអ្នកបផតមើការថដលបាន

លរះបង់ខលាួន មានការឈឺចាប់ផោយស្របញ្ហា ចំាបាច់ថនជីវ្ិរ ខណៈថដលពួក

ផគបានចូលរមួក្នុងកិចចាការដ៏សកមមផនារះ។ មនុស្សអាតាម និយមទំាងផនរះនឹង 

មិនតគ្ន់ថ្រ្រតមរូវឲ្យសងត្រឡប់មកវញិ នូវលុយកាក់របស់តពរះថដលពួកផគ

បានផតបើតបាស់មិនត្ឹរមត្ររូវផនារះផទ ថ្រក៏ត្ររូវសងត្រឡប់មកវញិនូវការផតកៀម

តកំនិងការឈឺចិ្រ្ ថដលខលាួនបានតបតពឹ្រដែផៅផលើពួកអ្នកបផតមើដ៏ផស្ម រះត្រង់ 

របស់តពរះ្ងថដរ។ អ្នកថដលតពរះបានតតាស់ផៅឲ្យបផតមើការរ្រ្សាយដំណឹង

ល្អ ផហើយបានលរះបង់អវីៗតគប់យ៉ាងផដើម្ីបផតមើកិចចាការថដលតពរះបានតតាស់

ផៅផនារះ នឹងទទួលបានតបាក់ឈ្នួលលមមតគប់តគ្ន់ផដើម្ីចិ ច្ា ឹមជីវ្ិរខលាួនឯង



ពួកជំនំុថដលមានចិ្រ្សទា្ធ -ទំព័រ-407-

និងតករុមតគរួស្រ ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-២៦ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ថអសរា៉ា  ជំពួក ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខញុំ បាន បរ្ហា ញ អ្នក រាល់ គ្្ន  ផោយ តគប់ ការ ទំាង អស់ ថា គួរ 

ឲ្យ ខំ ផ្វើ ការ ដូផចា្ន រះ ផដើម្ី ឲ្យ បាន ជួយ ដល់ ពួក អ្នក ផខសាយ ផហើយ និង នឹក ចំា ពី 

តពរះបន្ទូល ថន តពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វ ថដល តទង់ មាន តពរះបន្ទូល ថា ថដល ឲ្យ ផនារះ 

បាន ពរ ជា ជាង ទទួល។ កិចចាការ ២០:៣៥

ផៅតាមកថនលាងផ្វើការផ្្សងៗខ្ងផោកិយ អ្នកថដលមានកមាលា ំងពលកមម 

និងមានស្ម រ្ីរជាអ្នកផ្វើការថដលផស្ម រះត្រង់នឹងទទួលបានតបាក់ថខយ៉ាង 

ខ្ស់។ ផ្រើកិចចាការថនការ្្សពវ្សាយផសចក្ីពិ្រនិងការនំាមនុស្សមកថាវ យ 

តពរះតគិស ្មិនមានស្រៈសំខ្ន់ខ្លា ំងជាងកិចចាការ្មមតាផ្្សងៗផទឬអី? ផហើយ

ផ្រើអ្នកថដលចូលរមួក្នុងកិចចាការផនរះផោយផស្ម រះត្រង់ មិនមានសិទ្ធិទទួលបាន

តបាក់ថខផតចើនផទអី? តាមការបា៉ា ន់តបមាណរបស់ផយើងស្ីអំពី្រថមលា ថនទំនាក់ 

ទំនងការរ្រថដលមានសីល្ម៌និងកមាលា ំងកាយមំាមួន ផយើងបរ្ហា ញពីការ 

ដឹងគុណរបស់ផយើងចំផោរះឋានសួគ៌្្ទុយពីថ្នដី ។

ផដើម្ីឲ្យអាចមានែវកិាផៅក្នុងឃ្លា ំងសតមាប់គំ្តទកិចចាការរបស់តពរះ និង

ផដើម្ីបំផពញតាមការអំោវនាវសំុជំនួយ ក្នុងកិចចាការ្សាយដំណឹងល្អ រាសស ្

របស់តពរះចំាបាច់ត្ររូវថ្រថាវ យផោយអំណរនិងផោយសទា្ធ ។ ការទទួលខុស  

ត្ររូវដ៏ឧឡារកិផនរះពឹងថ្្អកផលើតគរូគរ្វ លទំាងឡាយ ក្នុងការបរ្ហា ញពីផសចក្ី

ត្ររូវការថនកិចចាការរបស់តពរះ ផៅចំផោរះមុខពួកជំនំុ និងបផតងៀនដល់ពួកផគឲ្យ 

មានការលរះបង់។ ផៅផពលតគរូគរ្វ លមិនផអើផពើអំពីផរឿងផនរះ ផហើយពួកជំនំុក៏

មិនបានយកចិ្រ្ទុកោក់អំពីផសចក្ីត្ររូវការរបស់អ្នកដថទ មិនថមនរងផតគ្រះ 

ត្ឹរមថ្រកិចចាការរបស់តពរះអមាចា ស់ប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ តពរះពរថដលត្ររូវធាលា ក់មក

ផលើពួកអ្នកផជឿ ក៏ត្ររូវបានដកហូ្រយកផៅវញិ្ងថដរ ។

សូម្ីថ្រអ្នកតកបំ្ុ្រក៏អាចនំាយក្ររ្វ យមកថាវ យតពរះជាមាចា ស់បានថដរ។ 

ពួកផគត្ររូវថ្រថចករថំលកនូវតពរះគុណរបស់តពរះតគិសផ្ោយការលរះបង់ខលាួនឯង 



ទំព័រ-408- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផដើម្ីជួយដល់អ្នកទំាងឡាយណាថដលត្ររូវការខ្លា ំងជាងផសចក្ីត្ររូវការរបស់

ពួកផគផ្្ទ ល់។ អំផណាយទានរបស់ជនតកីតក ្លថ្លាថនការលរះបង់ខលាួនឯង 

បានផឡើងផៅឯតពរះហាក់ដូចជាកលាិនថនផតគឿងតកអូប។ ផហើយរាល់សកមមភាព

ថនការលរះបង់ខលាួនឯងពតងឹងស្ម រ្ីរថនការ្្ល់្លតបផយជន៍ផៅក្នុងដួង 
 

ចិ្រ្អ្នកថដលបានឲ្យផោយភាជា ប់អ្នកផនារះឲ្យកាន់ថ្រជិ្រស្និទ្ធផៅនឹងតពរះ ថដល 

ជាអ្នកមាន ប៉ាុថន្ បានត្រឡប់ជាអ្នកតក ផោយស្រផយើងរាល់គ្្ន វញិ ផដើម្ីឲ្យ

ផយើងបានកាលា យជាអ្នកមានផោយស្រភាពកតមរបស់តទង់។

ទផងវើរបស់សស្ីផមមា៉ា យថដលបានយកកាក់ពីរ ជារបស់នាងមានោក់ 

ចូលផៅក្នុងឃ្លា ំង ត្ររូវបានផគក្់រតតាទុកសតមាប់ជាការផលើកទឹកចិ្រ្ ដល់ 

អស់អ្នកថដលមានបំណងចង់ជួយដល់កិចចាការរបស់តពរះ ផោយស្រអំផណាយ 

របស់ពួកផគ ផោយកំពុងថ្ររងផតគ្រះពីភាពតកីតករបស់ខលាួន។ តពរះតគិសប្ាន

ទាក់ទាញចំណាប់អារមមណ៍ពួកសិស្សរបស់តទង់មកឯសស្ីផនរះ ថដលបាន 

ថាវ យ «របស់ថដលនាងមានទំាងប៉ាុនាម នសតមាប់ចិ ច្ា ឹមជីវ្ិរខលាួន្ង» (មា៉ា កុស 

១២:៤៤) ។ តពរះអង្គបានចា្់រទុកថា អំផណាយរបស់សស្ីផនារះមាន្រថមលាផតចើន

ជាងការថាវ យ្ររ្វ យជាផតចើនរបស់អ្នកថដល្ររ្វ យពួកផគមិនថមនជាការ

លរះបង់ខលាួនឯង ។ ពួកផគបានថាវ យមួយចំថណក្ូរច ផចញពីតទព្យសម្្រ្ិ 

ថដលសំបូរហូរផហៀររបស់ពួកផគ ។ ផដើម្ីថាវ យ្ររ្វ យរបស់នាង សស្ីផមមា៉ា យ

ផនារះបានតទំាតទនឹងការខវរះខ្្រជីវភាពចំាបាច់តបចំាជីវ្ិរផោយទុកចិ្រ្ដល់ 

តពរះ ផដើម្ី្្គ្់រ្្គង់ដល់្រតមរូវការរបស់នាងសតមាប់ថែងៃថស្អក ។ តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ

បានមានបន្ទូលពីនាងថា «ខញុំតបាប់អ្នករាល់គ្្ន ជាតបាកដថា សស្ីផមមា៉ា យតក

ផនរះបានថាវ យផលើសជាងអ្នកទំាងអស់ ថដលោក់ក្នុងឃ្លា ំង» (ខ ៤៣) ។ 

ផោយតពរះបន្ទូលផនរះ តទង់បានបផតងៀនថាអំផណាយទាន មិនថមនត្ររូវបាន 

វាយ្រថមលាផោយបរមិាណផនារះផទ ប៉ាុថន្ ផោយស្រចំនួនថដលសមាមាត្រផៅ 

នឹងការថាវ យ និងផគ្លបំណងថដលផៅក្នុងចិ្រ្អ្នកថាវ យឯផណារះផទ។

ផៅក្នុងកិចចាការរបស់ផោក ក្នុងចំផណាមពួកជំនំុ ស្វក័ប៉ាុលបាន ខំតបឹង 

ថតបង មិនផចរះផនឿយហ្់រ ផដើម្ីបំ្ុសគំនិ្រក្នុងចិ្រ្អ្នកថដលបានថកថតបចិ្រ្ 



ពួកជំនំុថដលមានចិ្រ្សទា្ធ -ទំព័រ-409-

អ្នកផជឿែមីៗ ឲ្យចង់ផ្វើកិចចាការ្ំៗ សតមាប់បុពវផហ្ុរថនតពរះ ។ ជាញឹកញាប់ 

ផោកបានោស់ផ្រឿនពួកផគឲ្យអនុវ្រ្ការលរះបង់។ ផោកបានមានតបស្សន៍

ផៅពួកចាស់ទំុផៅតករុងផអផភសូរ អំពីកិចចាការថដលផោកបានផ្វើពីមុនផៅ ក្នុង 

ចំផណាមពួកផគ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ខញុំបានបរ្ហា ញអ្នករាល់គ្្ន ផោ

យតគប់ការទំាងអស់ថា គួរឲ្យខំផ្វើការដូផចា្ន រះ ផដើម្ីឲ្យបានជួយដល់ ពួក 

អ្នកផខសាយ ផហើយនិងនឹកចំាពីតពរះបន្ទូលថនតពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វ ថដលតទង់ 

មាន តពរះបន្ទូលថា ថដលឲ្យផនារះបានពរជាជាងទទួល» ។ ផោកបានសរផសរ

ផៅកាន់បងប្អូនផៅតករុងកូរនិែូសថា «អ្នកណាថដលផតោរះផោយកំណាញ់ 

ផនារះនឹងតចរូ្របាន្ិរច ផហើយអ្នកណាថដលផតោរះផោយសទា្ធ  ផនារះនឹងតចរូ្រ 

បានផតចើនវញិ ចូរឲ្យតគប់គ្្ន ផ្វើតាមថដលសផតមចក្នុងចិ្រ្ចុរះ មិនថមនផោយ 

ស្្យ ឬផោយបង្ខំផឡើយ ដ្ិ្រតពរះតទង់សសឡាញ់ដល់អ្នកណាថដលថាវ យ

ផោយអំណរ» (កិចចាការ ២០:៣៥ និងកូរនិែូសទី២ ៩:៧, ៧) ។ 

 

សុព្រ-២៧ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ថអសរា៉ា  ជំពួក ៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: រឯី ការ ទំាង ផនារះ បាន ផកើ្រ មក ដល់ ផគ ទុក ជា គំរ ូផហើយ 

បាន ក្់រ ទុក សំរាប់ ជា ផសចក្ី ទូនាម ន តបផៅ ដល់ ផយើង រាល់ គ្្ន  ថដល ផយើង ផៅ 

តគ្ ចុង បំ្ុ្រ ថន អស់ ទំាង កល្ ។ កូរនិែូសទី១ ១០:១១

ពួកអ្នកផជឿផៅទីតករុងមា៉ា ផសដូនសឹងថ្រទំាងអស់ សុទ្ធថ្រជាអ្នកតកីតក 

ខ្ងតទព្យសម្្រដែិថនផោកិយ ប៉ាុថនដែ ចិ្រដែរបស់ពួកផគផោរផពញផោយផសចកដែី

សសឡាញ់ចំផោរះតពរះនិងផសចកដែីពិ្ររបស់តទង់ ផហើយពួកផគបានថាវ យផោយ

អំណរផដើម្ីគំ្តទដំណឹងល្អ ។ ផៅផពលមានការតបមូល្ររ្វ យទូផៅផៅតពរះ

វហិារថនស្សន៍ដថទ ផដើម្ីជួយឩប្រថែម្ភដល់ពួកអ្នកផជឿស្សន៍យូោ ផនារះ  

សទា្ធ របស់ពួកអ្នកថដលបានថកថតបចិ្រដែផៅមា៉ា ផសដូនត្ររូវបានផលើកផឡើងជា 

គំរ ូដល់ពួកជំនំុដថទ។ ក្នុងការសរផសរផៅកាន់បងប្អូនផៅតករុងកូរនិែូស 
 

ស្វក័ប៉ាុលបានទាក់ទាញចំណាប់អារមមណ៍របស់ពួកផគផៅកាន់ «តពរះគុណ 

ថនតពរះ ថដលបាន្្ល់មកពួកជំនំុទំាងប៉ាុនាម ន ផៅសសរុកមា៉ា ផសដូនថា កាល 



ទំព័រ-410- កិចចាការថនពួកស្វក័

មានផសចក្ីទុក្ខលំបាកកំពុងថ្រល្ងផគជាខ្លា ំង ផនារះផសចក្ីអំណរជាបរបូិរ 

និងផសចក្ីកម្ស្់រទុគ៌្ររបស់ផគ បានបណ្ាលឲ្យផគមានចិ្រ្សទា្ធ  ដ៏ផលើស 

លប់វញិ ដ្ិ្រខញុំផ្វើបនា្ទ ល់ថា ផគសម័តគចិ្រ្តាមកមាលា ំងផគ ផហើយហួសកមាលា ំង 

ផគ្ង ក៏សូមផយើងខញុំផោយោក្យទទូចអងវរ ឲ្យផយើងខញុំទទួលយកទាន 

របស់ផគផនរះ ថដលជាផសចក្ីតបកបក្នុងការរ្រសតមាប់ពួកបរសុិទ្ធ មិនថមន 

ដូចជាផយើងខញុំបានសង្ឹមថ្រប៉ាុផណាណ រះផទ គឺផគបានតបគល់ខលាួនផគផៅតពរះអមាចា ស់

ជាមុនដំបូង ផហើយដល់ផយើងខញុំថែមផទៀ្រ តាមបំណងតពរះហឫទ័យតពរះ 

បានជាផយើងខញុំទូនាម នទី្ុរស តាមការថដលគ្្់របានចាប់ផ្្ើមផ្វើផហើយ ឲ្យ 

គុណផនរះបានផពញខ្្ន ្រ ផៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន ថដរ» (កូរនិែូសទី២ ៨:១-៤)។

េន្ទៈថនការលរះបង់ថនពួកអ្នកផជឿផៅមា៉ា ផសដូន បានផកើ្រផឡើង ជាលទ្ធ្ល

ថនការថកថតបចិ្រ្ទំាងសសរុង។ ផោយការជំរញុពីតពរះវញិ្ញា ណថនតពរះ ពួកផគ 

«បានតបគល់ខលាួនផគផៅតពរះអមាចា ស់ជាមុនដំបូង»  (កូរនិែូសទី២ ៨:៥) បនា្ទ ប់ 

មក ពួកផគសុខចិ្រ្លរះបង់តទព្យសម្្រ្ិរបស់ពួកផគ ផោយសទា្ធ  ផដើម្ីគំ្តទ 

ដល់ ដំណឹងល្អ។ មិនចំាបាច់ជំរញុពួកផគឲ្យថាវ យផទ ្្ទុយផៅវញិពួកផគ 

សបបាយចិ្រដែផោយមានឯកសិទ្ធិលរះបង់នូវអវីៗថដលចំាបាច់ ផដើម្ី្្គ្់រ្្គង់

ផសចកដែីត្ររូវការរបស់អ្នកដថទ ។ ផៅផពលថដលស្វក័ប៉ាុលបានឃ្្់រពួកផគ 

ផគបានបង្ខំផោកឲ្យទទួលយក្ររ្វ យរបស់ពួកផគ ។ ផៅក្នុងភាពស្ម ញ្ា 

និងភាពសុចរ្ិររបស់ពួកផគ និងផៅក្នុងផសចក្ីសសឡាញ់របស់ពួកផគចំផោរះ

បងប្អូន ពួកផគបានលរះបង់ខលាួនឯងផោយអំណរ ផហើយទផងវើផនរះ មាន 

ផោរផពញ ផៅផោយ្លថនកដែីផមត្ា ។

ផៅផពលផោកប៉ាុលចា្់រទី្ុរសផៅទីតករុងកូរនិែូស ផដើម្ីពតងឹង អ្នក ផជឿ 

ផៅទីផនារះ ផោកបានថណនំាគ្្់រឲ្យស្ថែ បនាពួកជំនំុផនារះផោយតពរះគុណថន

ការឲ្យ ផហើយផៅក្នុងសំបុត្រផ្្ទ ល់ខលាួន ផ្ញើផៅកាន់ពួកអ្នកផជឿ ផោកក៏បាន
 

បថនថែមការអំោវនាវរបស់ផោកផ្្ទ ល់្ងថដរ។ ផោកបានអងវរថា «ផដើម្ីឲ្យ 

អ្នករាល់គ្្ន បានផ្វើគុណផនរះរ្ឹរថ្រផតចើនផឡើង ដូចជាបានចផតមើនក្នុងតគប់ 

ផសចក្ីឯផទៀ្រ គឺក្នុងផសចក្ីជំផនឿ ោក្យសម្ី ចំផណរះ ផសចក្ីឧសសាហ៍ តគប់ 



ពួកជំនំុថដលមានចិ្រ្សទា្ធ -ទំព័រ-411-

ជំពូក ផហើយក្នុងផសចក្ីសសឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្្ន  ដល់ផយើងខញុំថដរ» ។ 

«ឥឡូវផនរះ ចូរបំផពញការផនារះចុរះ ផដើម្ីឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានបំផពញតាមថដល

មានដូចជាបំណង ថដលអ្នករាល់គ្្ន តបរុងផតបៀបនឹងផ្វើមកផហើយផនារះថដរ  

ដ្ិ្រផបើសិនជាតបរុងផតបៀបនឹងផ្វើផហើយ ផនារះតពរះតទង់ទទួលអ្នកតាម ថដល 

មាន មិនថមនតាមថដលគ្ម នផនារះផទ» ។ «ផហើយតពរះតទង់អាចនឹងផ្វើឲ្យតគប់

ទំាងតពរះគុណបានចផតមើនដល់អ្នករាល់គ្្ន  តបផយជន៍ឲ្យមានទំាងអស់តគប់ 

តគ្ន់ជានិចចា ផដើម្ីឲ្យបានចផតមើនផឡើង ខ្ងឯការល្អតគប់ជំពូក ដូចផសចក្ី 

ថដល ថចងទុកមកថា តទង់បានថចកសុសស្យ តទង់បានតបទានផៅ ពួក 

ទ័លតក ផសចក្ីសុចរ្ិរតទង់ផៅជាប់អស់កល្ជានិចចា រឯីតពរះថដលតទង់ ្ ្គ្់រ 

្្គង់ពូជសតមាប់អ្នកថដលផតោរះ និងអាហារសតមាប់បរផិភាគ្ង ផនារះតទង់ 

នឹង្្គ្់រ្្គង់ ផហើយចផតមើនពូជថដលអ្នករាល់គ្្ន ផតោរះផនារះថដរ តពមទំាង 

ចផតមើន ្ លពីការសុចរ្ិររបស់អ្នករាល់គ្្ន ្ង ដូផច្នរះ អ្នករាល់គ្្ន នឹងបាន 

ចផតមើនកាន់ថ្រផតចើនផឡើងតគប់ជំពូក សតមាប់ជាការសទា្ធ តគប់យ៉ាង ថដល 

នឹងបផង្ើ្រផសចក្ីអរតពរះគុណដល់តពរះ ផោយស្រផយើងរាល់គ្្ន » 

(កូរនិែូសទី២ ៨:៧ , ១១, ១២ និង  ៩:៨-១១) ។ 

 

សៅរ-៍២៨ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ថអសរា៉ា  ជំពួក ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: មាន មនុស្ស ថដល ថចក ្ សាយ តទព្យ ថ្រ ផចរះ ថ្រ ចំផរ ើន 

ផកើន ផឡើង ក៏ មាន មនុស្ស ថដល ហួងថហង ហួស ខ្្ន ្រ ថ្រ ផគ ផចរះ ថ្រ ខវរះ ខ្្រ 

វញិ។  សុភាសិ្រ ១១:២៤

ការលរះបង់ថដលមិនកំណាញ់ បានរញុតចានពួកជំនំុដំបូង ទមាលា ក់ផៅក្នុង

ការដឹកនំាថនកដែីអំណរ ដ្ិ្រពួកអ្នកផជឿបានដឹងថា ការខិ្រខំតបឹងថតបង របស់ 

ពួកផគ កំពុងជួយប ជ្ាូ នស្រថនដំណឹងល្អផៅកាន់អ្នកថដលផៅក្នុងភាពងងឹ្រ។ 

កដែីសប្ុរសរបស់ពួកផគបានបញ្ជា ក់ថា ពួកផគមិនបានទទួលតពរះគុណរបស់ 

តពរះផោយឥ្រតបផយជន៍ផទ។ ផ្រើអវីផៅថដលអាចបផង្ើ្រចិ្រ្សទា្ធ  ជាការថញក 

ជាបរសុិទ្ធថនតពរះវញិ្ញា ណវញិថបបផនរះ? មានការអស្ចា រ្យថនតពរះគុណ ផៅក្នុង 
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ថភ្នកថនពួកអ្នកផជឿនិងអ្នកមិនផជឿ ។

ភាពចតមរុងចផតមើនខ្ងវញិ្ញា ណ ត្ររូវបានចងភាជា ប់គ្្ន យ៉ាងជិ្រស្និទ្ធ ជា 

មួយនឹងចិ្រ្សទា្ធ របស់ពួកតគិសប្រស័ិទ។ អ្នកផដើរតាមតពរះតគិសគួ្រថ្ររកីរាយ

ផោយមានឯកសិទ្ធិក្នុងការបរ្ហា ញពីផសចក្ីសប្ុរសរបស់តពរះដ៏ផតបាស

ផោរះ ផៅក្នុងជីវ្ិររបស់ពួកផគ ។ ផៅផពលពួកផគថាវ យដល់តពរះជាមាចា ស់ ពួក

ផគមានការធានារា៉ាប់រងថាតទព្យសម្្រ្ិរបស់ពួកផគនឹងផៅចំផោរះមុខផគ ផៅ 

ឯ នគរឋានសួគ៌ ។ ផ្រើមនុស្សអាចនឹងផ្វើឲ្យតទព្យសម្្រ្ិពួកផគមានសុវ្រថែិភាព

បានថដរឬផទ? សូមឲ្យពួកផគោក់តទព្យសម្្រ្ិផនារះផៅក្នុងតពរះថដលមាន 

សញ្ញា ដំថដកផគ្លភាជា ប់នឹងផឈើឆ្ាងចុរះ ។ ផ្រើពួកផគអាចនឹងរកីរាយនឹងតទព្យ

សម្្រ្ិរបស់ពួកផគថដរឬផទ? សូមឲ្យពួកផគផតបើតទព្យសម្្រ្ិផនារះផដើម្ីឲ្យពរ

ដល់អ្នកទ័លតកនិងអ្នករងទុក្ខចុរះ ។ ផ្រើពួកផគនឹងបផង្ើនតទព្យសម្្រដែិរបស់ 

ពួកផគថដរឬផទ? សូមឲ្យពួកផគស្ដែ ប់តាមផសចក្ីបរ្្គ ប់របស់តពរះថដលមាន

ផសចក្ីថា «ចូរថាវ យកិ្រ្ិនាម ដល់តពរះផយហូវា៉ា ផោយតទព្យសម្្រ្ិ ផហើយ 

និង ្ លដំបូង ពីផសចក្ីចផតមើនរបស់ឯងទំាងអមបាលមា៉ា នចុរះ យ៉ាងផនារះ 

អស់ទំាងជតងរុកឯងនឹងបានផពញបរបូិរ ឯអស់ទំាង្ុងឯង នឹងបានទឹក 

ទំោំង បាយជូរហូរផហៀរ្ង» (សុភាសិ្រ ៣:៩, ១០) ។ ចូរឲ្យពួកផគខំរក 

តទព្យសម្្រដែិរបស់ផគសតមាប់ផគ្លបំណងអាតាម និយម ផហើយត្ររូវបា្់របង់ 

ជាផរៀងរហូ្រចុរះ ។ ប៉ាុថនដែ សូមឲ្យតទព្យសម្្រដែិរបស់ផគបានថាវ យដល់តពរះ 

ផហើយទទួលយកអក្សរចារកិរបស់តទង់ ចាប់ពីផពលផនារះមកចុរះ ។ តទព្យ 

សម្្រ្ិផនារះត្ររូវបានផបារះតតាផោយភាពមិនថតបតបរួលរបស់តទង់។

តពរះមានបន្ទូលថា «មានពរផហើយ អ្នករាល់គ្្ន ថដលស្បផតោរះថក្រតគប់

ទំាង្លាូវទឹក» (ផអស្យ ៣២:២០)។ ការបនដែថចកចាយអំផណាយ ទានរបស់ 

តពរះ ផទារះបីជាសតមាប់កិចចាការរបស់តពរះ ឬសតមាប់ផសចកដែីត្ររូវការរបស់ 

មនុស្សផោក ថដលត្ររូវការជំនួយរបស់ផយើងក៏ផោយ ក៏មិននំាផយើងឲ្យមាន 

ភាពតកីតកផឡើយ ។ «មានមនុស្សថដលថចក្សាយតទព្យ ថ្រផចរះថ្រ ចផតមើន 

ផកើន ផឡើង ក៏មានមនុស្សថដលហួងថហងហួសខ្្ន ្រ ថ្រផគផចរះថ្រខវរះខ្្រវញិ» 



ពួកជំនំុថដលមានចិ្រ្សទា្ធ -ទំព័រ-413-

(សុភាសិ្រ ១១:២៤) ។ អ្នកផតោរះពូជទទួលបានចតមរូ្រថនតគ្ប់ពូជរបស់ខលាួន

ផតោរះផនារះមកវញិ ផោយផបារះតគ្ប់ពូជផនារះផចាល ។ ចំថណកពួកអ្នកថដល 

ផស្ម រះត្រង់ក្នុងការថចកចាយអំផណាយរបស់តពរះ ក៏ដូចជាអ្នកផតោរះពូជថដរ ។ 

ផោយការថចកចាយ ពួកផគបផង្ើនតពរះពររបស់ពួកផគ ។ តពរះបានសនយាថា 

«ចូរឲ្យផៅផគ ផនារះនឹងបានមកអ្នកថដរ ផគនឹងវាល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អ ទំាងញា្់រ 

ទំាងរោក់ ផហើយោក់ឲ្យផហៀរ នឹងយកមកោក់បំផពញចិ្រ្អ្នក្ង ដ្ិ្រផគ 

នឹងវាល់ឲ្យអ្នក តាមររ្វ ល់ណាថដលអ្នកវាល់ឲ្យផគ» (លូកា ៦:៣៨) ។
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៣៣

ការបំផពញកិច្ចការផៅផតកាមការពិបាកៗ

 

អាទិត្យ-២៩ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ថអសរា៉ា  ជំពួក ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឥឡូវ ផនរះ បង ប្អូន ផអើយ ផយើង ខញុំ សូម ផំ្្ មក អ្នក រាល់ គ្្ន  

ផោយ នូវ តពរះនាម តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ ជា តពរះអមាចា ស់ ថន ផយើង ថា ចូរ ែយ ផចញ 

ឲ្យ ្ ុ្រ ពី តគប់ ទំាង បង ប្អូន ណា ថដល តបតពឹ្រ្ ខុស រផបៀប ផហើយ មិន ស្្ប់ តាម 

ប ញ្ា្រ្ ថដល បាន ទទួល ពី ផយើង ខញុំ។  ថែស្សឡូនីចទី២ ៣:៦ 

 ខណៈថដលផោកប៉ាុលបានបផតងៀនតពរះគម្ីរយ៉ាងតបរុងតបយ័្រ្ន ដល់ 

អ្នកថដលបានថកថតបចិ្រដែរបស់ផោក អំពីការគំ្តទដ៏ត្ឹរមត្ររូវដល់កិចចាការ 

របស់តពរះ ផហើយផៅផពលថដលផោកបានអរះអាងថាខលាួនផោកគឺជាអ្នកបផតមើ 

ថនដំណឹងល្អ ជា «អ្នកថដលគ្ម នចបាប់នឹងផ្វើការរកសីុផទឬអី» (កូរនិែូសទី១ 

៩:៦) ផៅឯការរ្រខ្ងផោកិយ ថដលជាមផ្យាបាយថនការចិ ច្ា ឹមជីវ្ិរខលាួន

ឯង ថ្រមានផពលជាផតចើនផៅក្នុងអំឡុងផពលថនកិចចាបផតមើរបស់ផោក ផៅ
 

ក្នុង្ំរបន់ថដលមានអារយិ្ម៌ផជឿនផលឿនដ៏អស្ចា រ្យ ផោកបានតបកបរបរ 

សិប្កមមផដើម្ីចិ ច្ា ឹមជីវ្ិរខលាួនឯង។

ក្នុងចំផណាមស្សន៍យូោ ការផ្វើការរ្រពលកមមមិនត្ររូវបានផគគិ្រថា 

ផរឿងចថមលាក ឬទាបផថាកផនារះផទ។ ពួកស្សន៍ផហផតពើរត្ររូវបានទទួលការ

ថណនំាតាមរយៈផោកម៉ាូផស ឲ្យបផតងៀនកូនផៅរបស់ខលាួន ឲ្យមានទមាលា ប់ 

ឧសសាហ៍ផ្វើការរ្រ ផហើយអ្នកណាថដលបថណ្្របផណ្ាយឲ្យពួកយុវជន្ំ

ផឡើងផោយមិនផចរះផ្វើការពលកមមផនារះ ត្ររូវចា្់រជាមនុស្សមានបាបផទៀ្រ 

្ង។ ផទារះបីជាកុមារត្ររូវបានទទួលការអប់រសំតមាប់មុខនាទីដ៏បរសុិទ្ធ (ផ្វើ 

ការជាសង្) ក៏ផោយ ក៏ចំផណរះដឹងអំពីជីវ្ិរជាក់ថសង្ ត្ររូវបានផគគិ្រថាជា 



ការបំផពញកិចចាការផៅផតកាមការពិបាកៗ-ទំព័រ-415-

ការចំាបាច់ថដរ។ យុវជនតគប់របូ មិនថាឪពុកម្ាយរបស់ផគជាអ្នកមានឬអ្នក 

តកផទ ត្ររូវថ្របានទទួលការបផតងៀនឲ្យផចរះផ្វើការរកសីុ។ ឪពុកម្ាយទំាងឡាយ

ណាថដលមិនយកចិ្រ្ទុកោក់ក្នុងការ្្ល់ការហវឹកហវឺនថបបផនរះដល់កូនៗ 

របស់ខលាួន ត្ររូវបានផគផមើលផ�ើញថាបានចាកផចញឆាងៃ យពីការបផតងៀនរបស់ 

តពរះជាមាចា ស់ផហើយ។ ផយងតាមទំផនៀមទមាលា ប់ផនរះ ផោកប៉ាុលបានផរៀនពី 

មុខរបរផ្វើ្រង់។

មុនផពលបានកាលា យជាស្វក័របស់តពរះតគិស ្ផោកប៉ាុលមានមុខ្ំរថណង 

យ៉ាងខ្ស់ ផហើយមិនចំាបាច់ពឹងថ្្អកផលើកមាលា ំងកាយផដើម្ីចិ ច្ា ឹមជីវ្ិរផទ។ 

ប៉ាុថនដែ ផតកាយមក ផៅផពលថដលផោកបានផតបើតបាស់តទព្យសម្្រ្ិរបស់គ្្់រ

អស់ ផដើម្ីជំរញុដល់កិចចាការរបស់តពរះតគិសរ្ចួមក ផោកបានផេលាៀ្រយក 

ផពលផវោខលារះផដើម្ីតបកបរបរចិ ច្ា ឹមជីវ្ិរ។ ជាពិផសស ករណីផនរះផកើ្រផឡើង 

ផៅផពលថដលផោកបានផ្វើការផៅកថនលាងថដលមនុស្សមិនបានយល់ចបាស់

ពីផគ្លបំណងរបស់ផោក ។

គឺផៅតករុងថែសសាឡូនីចផនរះផហើយថដលផយើងបានអានជាផលើកដំបូង 

អំពីការផ្វើការរ្រផោយថដរបស់ផោកប៉ាុល ផដើម្ីឧប្រថែម្ភខលាួនឯង ខណៈ 

ថដលផោកកំពុងអ្ិបបាយតពរះបន្ទូល។ ក្នុងការសរផសរផៅកាន់ពួកជំនំុថន

ពួកអ្នកផជឿផៅទីផនារះ ផោកបានរឭំកពួកផគថា «ផហើយផទារះផបើផយើងខញុំមាន 

អំណាច និងផៅជាបន្ទុក» ផលើអ្នករាល់គ្្ន  ផហើយផោកបានបថនថែមថា «ដ្ិ្រ 

បងប្អូនផអើយ អ្នករាល់គ្្ន នឹកចំាពីការយ៉ាង្ងៃន់ ផហើយផនឿយហ្់រ ថដលផយើង 

ខញុំបានផ្វើ ផោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាតពរួយ ផោយស្រផយើងខញុំផទ ផយើងខញុំបាន 

្សាយដំណឹងល្អពីតពរះ» (ថែសសាឡូនីចទី១ ២:៦, ៩) ។ ផហើយម្ងផទៀ្រផៅ 

ក្នុងសំបុត្រទីពីររបស់ផោក ផៅកាន់ពួកផគ ផោកបានតបកាសថា ផោក 

និងមិ្រ្រមួការរ្ររបស់ផោក កាលផៅជាមួយពួកផគមិនបាន «ទទួលទាន 

នំបុ័ងរបស់អ្នកណាទផទថដរ» គឺផយើងខញុំបានផ្វើការផនឿយហ្់រ ផហើយ្ងៃន់ទំាង 

យប់ទំាងថែងៃ ផោកបានសរផសរថា «ផដើម្ីកំុឲ្យអ្នករាល់គ្្ន តពរួយនឹងផយើងខញុំ

ផឡើយ មិនថមនថា ផយើងខញុំគ្ម នអំណាចផនារះផទ គឺផយើងខញុំចង់ផ្វើជាគំរ ូឲ្យអ្នក



ទំព័រ-416- កិចចាការថនពួកស្វក័

រាល់គ្្ន តតាប់តាមផយើងខញុំវញិផទផ្រើ» (ថែសសាឡូនីចទី២ ៣: ៨, ៩) ។

ផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច ផោកប៉ាុលបានជួបមនុស្សថដលមិនតពមផ្វើការ

ផោយថដខលាួន គឺផៅកាន់មនុស្សក្នុងសសទាប់ផនរះផហើយ ថដលផតកាយមក ផោក 

បានសរផសរថា «ដ្ិ្រផយើងខញុំឮថា មានអ្នកខលារះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  ថដលតបតពឹ្រ្ 

ឥ្ររផបៀប ឥ្រមានផ្វើការអវីផស្រះ គឺផគរវល់ថ្រចំផោរះការឥ្រតបផយជន៍វញិ 

ដូផច្នរះ ផយើងខញុំផំ្្មកមនុស្សយ៉ាងផនារះ ផហើយទូនាម នផគ ផោយតពរះផយសូ៊វ 

តគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើងថា ឲ្យផគបរផិភាគបាយរបស់ខលាួនផគចុរះ» កាល 

កំពុងផ្វើការផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច ផោកប៉ាុលបានតបរុងតបយ័្រ្នក្នុងការផ្វើ

ជាគំរលូ្អដល់ពួកផគ ។ ផោកបានសរផសរថា «កាលផយើងខញុំផៅជាមួយនឹង 

អ្នករាល់គ្្ន  ផនារះក៏បានផំ្្ថា ផបើអ្នកណាមិនចង់ផ្វើការ មិនត្ររូវទំាងឲ្យអ្នក 

ផនារះបរផិភាគ្ង» (ខ ១១, ១២ និង ១០) ។ 

 

ច័ន្ទ-៣០ វិច្ិកា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ថអសរា៉ា  ជំពួក ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: មិន ថមន ថា ផយើង ខញុំ គ្ម ន អំណាច ផនារះ ផទ គឺ ផយើង ខញុំ ចង់ ផ្វើ 

ជា គំរឲូ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  តតាប់ តាម ផយើង ខញុំ វញិ ផទ ផ្រើ។ ថែស្សឡូនីចទី២ ៣:៩

ផៅតគប់សម័យកាល ស្តំាងបានពយាយមបំផ្លា ញដល់ការខិ្រខំ ថន 

អ្នកបផតមើរបស់តពរះផោយប ច្ាូ លស្ម រ្ីរជំផនឿតជរុលនិយម ។ ដូផច្នរះ សពវថែងៃ

ផនរះក៏មានមនុស្សដូចផៅសម័យផោកប៉ាុល និងសម័យស្រវ្រ្សរផ៍តកាយៗ 

មកផទៀ្រ ក្នុងកំឡុងផពលថនការថកទតមង់ថដរ ។ ផោកវា៉ាយគលាីហវុី លូផ ើ្រ និង 

អ្នកផ្្សងផទៀ្រជាផតចើន ថដលបាន្្ល់ជាតពរះពរដល់ពិភពផោកផោយ 

ឥទ្ធិពល និងជំផនឿរបស់ពួកផគ បានជួបតបទរះនូវឧបាយកលថដលសត្ររូវ  

ពយាយមដឹកនំាឲ្យធាលា ក់ចូលផៅក្នុងការផជឿស៊ប់ផៅផលើជំផនឿតជរុលនិយម គំនិ្រ

មិនត្ឹរមត្ររូវនិងគ្ម ន្ុរល្យភាព ។ ពួកមនុស្សថដលផដើរ្លាូវខុសបានបផតងៀន

ថាការទទួលបានភាពបរសុិទ្ធពិ្រតបាកដផលើក្រផម្ើងគំនិ្រឲ្យខ្ស់ជាគំនិ្រ 

ខ្ងផោកិយ ផហើយនំាមនុស្សឲ្យឈប់ផ្វើការទំាងសសរុង ។ អ្នកខលារះផទៀ្រថដល

មានទស្សនៈតជរុលនិយមអំពីបទតពរះគម្ីរ បានបផតងៀនថា ការផ្វើការគឺជា 



ការបំផពញកិចចាការផៅផតកាមការពិបាកៗ-ទំព័រ-417-

អំផពើបាប គឺតគិសប្រស័ិទមិនគួរគិ្រអំពីសុខុមាលភាពផ្្ទ ល់ខលាួនឬតករុមតគរួស្រ

របស់ពួកផគផទ ប៉ាុថន្ គួរថ្រលរះបង់ជីវ្ិររបស់ពួកផគទំាងសសរុងដល់កិចចាការ 

ខ្ងវញិ្ញា ណ ។ ការបផតងៀននិងគំររូបស់ស្វក័ប៉ាុលគឺជាការ សដែីបផនា្ទ សផៅ

ផលើទស្សនៈតជរុលនិយមថបបផនរះ ។

ផោកប៉ាុលមិនបានទីពឹងផលើកិចចាការថនថដរបស់ផោកទំាងសសរុងផនារះផទ 

កាលផោកស្្ន ក់ផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច ផោយផយងផៅផលើបទពិផស្្ន៍

របស់ផោកផៅទីផនារះ ផតកាយមក ផោកបានសរផសរផៅកាន់ពួកអ្នកផជឿ

ផៅទីតករុងភីលីព ក្នុងការទទួលស្្គ ល់អំផណាយទានថដលផោកបានទទួល

ពីពួកផគ កាលផោកស្្ន ក់ផៅទីផនារះ ផោយមានតបស្សន៍ថា «ដ្ិ្រកាលខញុំ

ខវរះខ្្រផៅថែសសាឡូនីច ផនារះអ្នករាល់គ្្ន បានផ្ញើផៅជួយខញុំម្ងពីរដង្ង» 

(ភីលីព ៤:១៦)។ មិនថមនផោយស្រផរឿងថដលផោកបានទទួលជំនួយផនរះ

ផទ ថដលផ្វើឲ្យផោកផ្វើជាគំរអំូពីការពយាយមយ៉ាងតបរុងតបយ័្រ្នផៅចំផោរះ 

អ្នកតករុងថែសសាឡូនីច ផដើម្ីកំុឲ្យអ្នកណាមា្ន ក់មានសិទ្ធិររិះគន់ផោកអំពីការ

ផោភលន់ ផហើយអ្នកថដលមានគំនិ្រនិយមបក្សពួកទាក់ទងនឹងការផ្វើការ 

ផោយថដត្ររូវបានទទួលការស្ីបផនា្ទ សផនារះ ។

ផៅផពលផោកប៉ាុលបានមកដល់ទីតករុងកូរនិែូសជាផលើកដំបូង ផោក

បានរកផ�ើញថាផោកកំពុងឋិ្រផៅក្នុងចំផណាមបណ្ាជនថដលសង្ស័យអំពី

បំណងរបស់ជនបរផទស ។ ជនជា្ិរតកិកផៅតាមមា្់រសមុតទគឺជាអ្នកពូថក

ខ្ងជំនួញ ។ ពួកផគបានទទួលការបណុ្រះបណ្ាលខលាួនឯង ផៅក្នុងជំនាញ 

ថនការផ្វើអាជីវកមម ជាយូរយរមកផហើយ ថដលពួកផគផជឿថាការបានទទួល 

គឺជាតពរះ និងថាការរកលុយបាន ផទារះតាមមផ្យាបាយល្អឬមិនល្អក្ី គឺជាការ  

គួរឲ្យផកា្រសរផសើរ ។ ស្វក័ប៉ាុលបានស្្គ ល់ចបាស់ពីលក្ខណៈរបស់ពួកផគ 

ផហើយផោកមិនបាន្្ល់ឱកាសឲ្យពួកផគនិយយថាផោកបានអ្ិបបាយ 

ដំណឹងល្អផដើម្ីផ្វើឲ្យខលាួនមានបានផឡើយ ។ ផោកតបថហលជាបានទទួល 

ការគំ្តទពីពួកអ្នកស្ដែ ប់ផៅតករុងកូរនិែូស ប៉ាុថន្ ផោកសុខចិ្រ្លរះបង់សិទ្ធិ 

ផនរះ ថតកងអ្រថែតបផយជន៍និងភាពផជាគជ័យ ក្នុងនាមជាតគរូគរ្វ លរបស់ផោក



ទំព័រ-418- កិចចាការថនពួកស្វក័

ត្ររូវរងរបួសផោយការសង្ស័យដ៏អយុ្រ្ិ្ម៌ ថាផោកកំពុង្សាយដំណឹងល្អ 

ផដើម្ីទទួលបានចំផណញ ។ ផោកបានពយាយមដកយកឱកាសថនការផ្វើ

ជា្ំរណាងមិនត្ឹរមត្ររូវ ផដើម្ីផ្វើឲ្យកមាលា ំងថនស្ររបស់ផោកមិនត្ររូវបា្់របង់

ផឡើយ ។

បនា្ទ ប់ពីផោកបានមកដល់ទីតករុងកូរនិែូសភាលា ម ផោកប៉ាុលបានរកផ�ើញ 

«ស្សន៍យូោមា្ន ក់ ផ ម្ រះអ័គីឡា ថដលផកើ្រផៅសសរុកប៉ាុន្ុរស ជាអ្នកផទើប 

នឹងមកពីសសរុកអីុតាលី តពមទំាងតពីសីុល ជាតបពន្ធគ្្់រ្ង» ។ ពីផតោរះមាន 

មុខរបរ «ជាជាង្រង់ដូចគ្្ន » ជាមួយនឹងផោក ។ ផោយមានការតតាស់បរ្្គ ប់

តាមតពរះរាជតកឹ្រ្យរបស់តពរះរាជាកលាូឌាស ថដលបានបរ្្គ ប់ដល់ស្សន៍យូោ

ទំាងអស់ឲ្យចាកផចញពីទីតករុងរ ៉ាមូ អ័គីឡានិងតពីសីុលបានមកដល់តករុងកូរនិ

ែូស ជាកថនលាងថដលពួកផគបានបផង្ើ្រមុខរបរជាអ្នកផ្វើ្រង់ ។ ផោកប៉ាុលបាន 

ស្កសួររកពួកផគ ផហើយបានដឹងថាពួកផគជាអ្នកផកា្រខ្លា ចដល់តពរះ និងកំពុង 

ថសវងរកផចៀសវាងពីឥទ្ធិពលអាតកក់ថដលផៅជំុវញិពួកផគ «គ្្់រក៏អ្ិបបាយ

ផៅក្នុងស្ោតបជំុរាល់ថ្រថែងៃឈប់សតមាក តពមទំាងប ច្ាុ រះប ច្ាូ លពួក
 

ស្សន៍យូោ និងស្សន៍តកិកឲ្យផជឿ្ង» (កិចចាការ ១៨: ២-៤) ។ 

 

អង្គារ-១ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ថអសរា៉ា  ជំពួក ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខ្ង ឯ ផសចក្ី សសឡាញ់ ជា បង ជា ប្អូន ផនារះ ចូរ មាន ចិ្រ្ 

ែ្នម គ្្ន  ផៅ វញិ ផៅ មក ចុរះ ខ្ង ឯ ផសចក្ី រាប់ អាន ផនារះ ឲ្យ ខំ រាប់ អាន ផគ ជា មុន 

ខ្ង ឯ ផសចក្ី ឧសសាហ៍ ផនារះ កំុ ឲ្យ ខជាិល ផឡើយ ខ្ង ឯ វញិ្ញា ណ ផនារះ ក៏ ចូរ 

ពយាយម ចុរះ ផោយ ខំ តបឹង បំផរ ើ តពរះអមាចា ស់។ រ ៉ាមូ ១២:១០-១១

ផតកាយមក ផោកសីុឡាសនិង្ីម៉ាូផែបានរបួរមួជាមួយផោកប៉ាុលផៅ 

តករុងកូរនិែូស ។ បងប្អូនទំាងពីរផនរះបាននំាយកមកជាមួយពួកផគនូវែវកិាពី

ពួកជំនំុផៅទីតករុងមា៉ា ផសដូន ផដើម្ីគំ្តទដល់កិចចាការផនរះ ។

ផៅក្នុងសំបុត្រទីពីររបស់ផោក ផ្ញើផៅកាន់ពួកអ្នកផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូស 

ថដលបានសរផសរបនា្ទ ប់ពីផោកបានបផង្ើ្រពួកជំនំុដ៏រងឹមំាមួយផៅទីផនារះ 



ការបំផពញកិចចាការផៅផតកាមការពិបាកៗ-ទំព័រ-419-

ផោកប៉ាុលបានរឭំកអំពីលក្ខណៈរបស់ផោក ផៅក្នុងចំផណាមពួកផគ។ ផោក 

បានសួរថា «កាលខញុំបាន្សាយដំណឹងល្អថនតពរះមកអ្នករាល់គ្្ន ទផទ ទំាង 

បនា្ទ បខលាួនខញុំឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានផែ្ើងផឡើង ផនារះផ្រើផ ម្ រះថាខញុំបានផ្វើបាបឬអី 

ខញុំបានបង្អ្់រពួកជំនំុឯផទៀ្រ ផោយទទួលឈ្នួលពីផគ ផដើម្ីនឹងយកមកបផតមើ

អ្នករាល់គ្្ន វញិ ផហើយកាលខញុំផៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្្ន  ផបើកាលណាខវរះខ្្រ 

ផនារះខញុំមិនបានឲ្យអ្នកណាផកើ្រទុក្ខផទ ដ្ិ្រពួកបងប្អូន ថដលមកពីសសរុក 

មា៉ា ផសដូន បានជួយបំផពញផសចក្ីថដលខញុំខវរះផនារះផហើយ ខញុំមិនថដលឲ្យអ្នក

រាល់គ្្ន ផកើ្រទុក្ខពីផតោរះខញុំ ក្នុងការអវីផស្រះ ផហើយផៅមុខក៏មិនថដលថដរ ខញុំតបាប់

ផោយនូវផសចក្ីពិ្ររបស់តពរះតគិស ្ថដលផៅក្នុងខលាួនខញុំថា គ្ម នអ្នកណាអាច 

នឹងបំបា្់រផសចក្ីអំនួ្រផនរះពីខញុំ ផៅក្នុងសសរុកអាថខបានផឡើយ» (កូរនិែូសទី២ 

១១:៧-១០) ។

ផោកប៉ាុលតបាប់ពីមូលផហ្ុរថដលផោកបានផដើរតាម្លាូវផនរះ ផៅទីតករុង 

កូរនិែូស ។ គឺផោកមិនអាចបផណាដែ យឲ្យមានការ្ិររះផដៀលដល់ «ពួកអ្នក 

ថដលរកផរឿង» ផទ (កូរនិែូសទី២ ១១:១២) ។ ខណៈថដលផោកបានផ្វើការ

រ្រជាជាង្រផមលាើង្រង់ ផោកក៏បានផ្វើការតបកាសដំណឹងល្អយ៉ាងផស្ម រះត្រង់

្ងថដរ ។ ផោកបានតបកាសពីការរ្ររបស់ផោកផោយផ្្ទ ល់ថា «ពិ្រថមន 

មានភស្ុតាងបានផកើ្រផឡើងក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  ផដើម្ីនឹងបញ្ជា ក់ការរ្រជា

ស្វក័របស់ខញុំ ផោយការអ្់រ្ន់ ផោយទីសមា្គ ល់ ការអស្ចា រ្យ និងការឫទ្ធិបារមី 

តគប់យ៉ាង» ។ ផោកបានបថនថែមថា «ផ្រើអ្នករាល់គ្្ន បានចាញ់ពួកជំនំុឯផទៀ្រ

ទំាងប៉ាុនាម នយ៉ាងណាខលារះ? ផលើកផចញថ្រការថដលខញុំមិនឲ្យអ្នកណាតពរួយនឹង

ខញុំសូមអ្់រផទាសផសចក្ីកំហុសផនរះឲ្យខញុំ្ង …។ ឯខញុំៗ សុខចិ្រ្នឹងថចកចាយ 

ផហើយនិងត្ររូវហិនអស់រលីងផៅចុរះ ផោយផតោរះតពលឹងរបស់អ្នករាល់គ្្ន » 

(កូរនិែូសទី២ ១២:១២-១៥) ។

ផៅក្នុងអំឡុងផពលថនកិចចាបផតមើរបស់ផោកផៅទីតករុងផអផភសូរ ជាកថនលាង

ថដលផោកបានខិ្រខំតបឹងថតបង្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងខ្លា ំងកាលា ផៅ្ំរបន់ផនារះ

អស់ផពលបីឆា្ន ំ ផោកប៉ាុលបានផ្វើការផៅក្នុងមុខរបររបស់ផោក។ ផៅតករុង 
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ផអផភសូរ ក៏ដូចផៅទីតករុងកូរនិែូសថដរ ស្វក័ប៉ាុលបានរកីរាយ ផោយស្រ 

វ្រ្មានរបស់អ័គីឡានិងតពីសីុល ថដលបានរមួដំផណើ រជាមួយផោក ផៅផពល 

ផោកវលិត្រឡប់ផៅអាសីុវញិ ផៅចុងប ច្ា ប់ថនដំផណើ រជាស្សនទូ្រផលើក

ទីពីររបស់ផោក ។

មានអ្នកខលារះថដលបានជំទាស់នឹងការរ្រផោយថដរបស់ផោកប៉ាុល ផោយ 

តបកាសថា ការផ្វើការដូផចា្ន រះផ្វើឲ្យផោកមិនអាចផ្វើកិចចាការជាតគរូគរ្វ ល 

ថនដំណឹងល្អ បានជាប់ោប់ផឡើយ ផហ្ុរអវីបានជាផោកប៉ាុលជាតគរូគរ្វ ល

ថដលមានឋានៈខ្ស់បំ្ុ្រ អាចភាជា ប់ការរ្រជាជាងផ្វើ្រង់ជាមួយនឹងការ 

្្សពវ្សាយតពរះបន្ទូលដូផច្នរះ? ផ្រើមិនថមនអ្នកផ្វើការសមនឹងទទួលតបាក់ឈ្នួល

របស់ផោកថដរផទឬ? ផហ្ុរអវីបានជាគ្្់រត្ររូវចំណាយផពលថដលផោកគួរ

ថ្រចំណាយផពលផវោទំាងអស់ផនារះផដើម្ីផ្វើឲ្យកិចចាការកាន់ថ្រតបផសើរផឡើង 

ផៅផ្វើ្រង់ដូផច្នរះផៅវញិ?

ប៉ាុថនដែ ផោកប៉ាុលមិនបានចា្់រទុកផពលផវោថដលផោកចំណាយផនារះ 

ថាជាការបា្់របង់ផទ ។ ផពលផោកបានផ្វើការជាមួយអ័គីឡា ផោកបាន 

រកសាទំនាក់ទំនងជាមួយតពរះថដលជាតគរូដ៏ល្អតបផសើរ ផោយមិនបានឲ្យបា្់រ 

បង់ឱកាសក្នុងការផ្វើទីបនា្ទ ល់សតមាប់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ និងផដើម្ីជួយដល់ 

អ្នកថដលត្ររូវការជំនួយផឡើយ។ គំនិ្ររបស់ផោកផ្ងចាប់ ចំផណរះដឹង 

ខ្ងវញិ្ញា ណ ។ ផោកបានបផតងៀនដល់អ្នករមួការរ្ររបស់ផោកអំពីផរឿង 

រា៉ា វខ្ងវញិ្ញា ណ ផហើយផោកក៏ជាគំរថូនការឧសសាហ៍ពយាយមនិងភាពហម្់រ 

ច្់រ្ងថដរ ។ ផោកជាមនុស្សរហ័សរហួន ល្ា សថវ និងបិុនតបសប់ក្នុង 

ការរ្រ «ផោយខំតបឹងបផតមើតពរះអមាចា ស់» (រ ៉ាមូ ១២:១១) ។ ផពលផោកបាន

ផ្វើការផៅឯមុខជំនួញរបស់ផោក ស្វក័ប៉ាុលបានចូលដល់មនុស្សមួយ 

តករុមថដលផោកមិនអាចចូលផៅបានតាមវ ិ្ ីផ្្សងផតរៅពីតាមរយៈមុខរបរ

ផនរះផឡើយ ។ គ្្់របានបរ្ហា ញមិ្រដែភកដែិរបស់គ្្់រថា ជំនាញផៅក្នុងសិល្ៈ 

្មមតាផនារះគឺជាអំផណាយទានមកពីតពរះ ថដលបានតបទានទំាងអំផណាយ 

ទាននិងតបាជាញ ដល់ផយើងផដើម្ីផតបើវាយ៉ាងត្ឹរមត្ររូវ។ ផោកបានបផតងៀនថា 



ការបំផពញកិចចាការផៅផតកាមការពិបាកៗ-ទំព័រ-421-

សូម្ីថ្រក្នុងការរ្រតបចំាថែងៃ ក៏តពរះនឹងទទួលបានកិ្រ្ិយស្ងថដរ។ ការផ្វើ 

ការផោយថដដ៏លំបាករបស់ផោក មិនបានប៉ារះោល់អវីដល់កមាលា ំងថនការអំោវ

នាវរបស់ផោកជាតគរូគរ្វ លថនតគិសប្រស័ិទមា្ន ក់ផនារះផឡើយ។ 

 

ពុធ-២ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ថអសរា៉ា  ជំពួក ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ អរ សបបាយ ផោយ មាន សង្ឹម ចូរ អ្់រ ្ ន់ ក្នុង ផសចក្ី 

ទុក្ខ លំបាក ចូរ ឲ្យ ខ្ជា ប់ខជាួន ក្នុង ផសចក្ី អ្ិស្ឋា ន។ រ ៉ាមូ ១២:១២

ជួនកាលផោកប៉ាុលផ្វើការទំាងយប់ទំាងថែងៃ មិនថមនសតមាប់ថ្រផដើម្ ី

្្គ្់រ្្គង់ខលាួនឯងប៉ាុផណាណ រះផទ ថ្រផោកក៏អាចជួយបងប្អូនរមួការរ្ររបស់ផោក

្ងថដរ ។ គ្្់របានថចកចាយតបាក់ចំផណញរបស់ផោកជាមួយផោកលូកា 

ផហើយផោកបានជួយដល់្ីម៉ាូផែ ។ ផោកថែមទំាងបានអ្់រអាហារ ផៅផពល 

ខលារះ ផដើម្ីជួយផោរះសស្យភាពចំាបាច់របស់អ្នកដថទផទៀ្រ្ង ។ ផោកបាន 

រស់ផៅជាជីវ្ិរថដលមិនគិ្រពីតបផយជន៍ផ្្ទ ល់ខលាួន។ ផៅចុងប ច្ា ប់ថនកិចចា 

បផតមើរបស់ផោក ក្នុងឱកាសថនការោគ្្ន របស់គ្្់រ ផោកបានមានតបស្សន៍

ផៅកាន់ពួកចាស់ទំុផៅផអផភសូរ ផៅមីផល្ូរស ផោកអាចផលើកថដថដល 

ឧសសាហ៍ផ្វើការរបស់ផោក ផហើយផោកមានតបស្សន៍ថា «ខញុំមិនថដល 

ផោភចង់បានតបាក់ មាស ឬសផមលាៀកបំោក់របស់អ្នកណាផឡើយ អ្នករាល់ 

គ្្ន ដឹងផហើយថា ថដខញុំផនរះបាន្្គ្់រ្្គង់តគប់របស់ថដលខញុំត្ររូវការតពមទំាងពួក

អ្នកថដលផៅជាមួយ្ង ខញុំបានបរ្ហា ញអ្នករាល់គ្្ន ផោយតគប់ការទំាងអស់ថា 

គួរឲ្យខំផ្វើការដូផចា្ន រះ ផដើម្ីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកផខសាយ ផហើយនិងនឹកចំា

ពីតពរះបន្ទូលថនតពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វ ថដលតទង់មានតពរះបន្ទូលថា ថដលឲ្យផនារះ 

បានពរជាជាងទទួល» (កិចចាការ ២០:២៣-៣៥) ។

តបសិនផបើពួកតគរូគរ្វ លបានដឹងថាពួកផគរងទុក្ខផវទនានិងមានការបង្អ្់រ

អាហារ ផោយស្រកិចចាការរបស់តពរះតគិស ្ផនារះចូរឲ្យពួកផគគិ្រពីកថនលាងថដល

ផោកប៉ាុលខំតបឹងផ្វើការ ។ ចូរឲ្យពួកផគចងចំាក្នុងចិ្រ្ថា ខណៈមនុស្សថដល

តពរះបានផតជើសផរ ើសផនរះកំពុងផ្វើផ្្ទ ំងសំយ៉ាប គឺផោកកំពុងផ្វើការផដើម្ីឲ្យ
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បានអាហារផោយការខំតបឹងថតបងរបស់ផោក ក្នុងនាមជាស្វក័មា្ន ក់ ។

ការរ្រគឺជាតពរះពរ មិនថមនជាបណ្ាស្ផទ ។ ស្ម រ្ីរថនការែប់បារម្ភ 

បំផ្លា ញផសចក្ីផកា្រខ្លា ចដល់តពរះ ផហើយផ្វើឲ្យតពរះវញិ្ញា ណថនតពរះតពរួយបារម្ភ។ 

វញិ្ញា ណថនការតពផងើយកផន្ើយបំផ្លា ញភាពដូចតពរះ ផហើយផ្វើឲ្យតពរះវញិ្ញា ណ 

របស់តពរះតពរួយបារម្ភ។ អាងទឹកស្អុយនំាឲ្យមានការតបមាែផមើលរ្យ ប៉ាុថន្ 

ទឹកតបឡាយថដលហូរ ្្សពវ្សាយនូវសុខភាពនិងផសចក្ីរកីរាយផៅផលើដី។ 

ផោកប៉ាុលបានដឹងថាអស់អ្នកថដលមិនយកចិ្រដែទុកោក់នឹងការរ្រខ្ងរាង

កាយ មិនយូរមិនឆាប់នឹងកាលា យជាអ្នកទន់ផខសាយជាមិនខ្ន។ ផោកចង់ 

បផតងៀនពួកតគរូគរ្វ លផកមងៗថា ផោយការផ្វើការផោយថដរបស់ពួកផគ ផោយ 

ផ្វើលំហា្់រតបាណស្ច់ដំុ និងសរថស ពួកផគនឹងមានភាពរងឹមំាផដើម្ីតទំាតទ

នឹងការលំបាកនិងការអ្់រឃ្លា ន ថដលកំពុងរង់ចំាពួកផគផៅតាមកថនលាងបំផពញ

ការរ្រផ្្សងៗ។ ផហើយផោកបានដឹងថាការបផតងៀនរបស់ផោកនឹងមិនមាន

ស្រៈសំខ្ន់និងកមាលា ំងផឡើយ តបសិនផបើផោកមិនបានអនុវ្រ្តគប់ថ្្នកថន 

តបព័ន្ធទំាងអស់ឲ្យបានត្ឹរមត្ររូវផនារះផទ។

ការតពផងើយកផន្ើយបានផ្វើឲ្យបា្់របង់បទពិផស្្ន៍ដ៏មាន្រថមលា ថដល 

ទទួលបានផោយការអនុវ្រ្ភារកិចចាទូផៅក្នុងជីវ្ិរដ៏ផស្ម រះត្រង់ ។ មនុស្ស មិន 

្ិរចផទ គឺរហូ្រដល់រាប់ោន់នាក់ថដលផកើ្រមកសតមាប់ថ្រផតបើតបាស់ 

អ្រថែតបផយជន៍ថដលតពរះជាមាចា ស់តបទានដល់ពួកផគ ផោយផសចក្ី ផមត្ា 

ករណុាប៉ាុផណាណ រះ ។ ពួកផគផភលាចនំាយក្ររ្វ យអរតពរះគុណមកថាវ យដល់តពរះ

ជាមាចា ស់ ផដើម្ីថែលាងអំណរគុណចំផោរះតទព្យសម្្រ្ិថដលតទង់បានតបគល់ 

ដល់ពួកផគ ។ ពួកផគផភលាចថា ផោយការផតបើតបាស់ផទពផកាសល្យថដលតពរះ 

បានតបទានឲ្យពួកផគ ផោយឆាលា ្រវាងថវ ពួកផគនឹងកាលា យជាអ្នក្លិ្រក៏ដូចជា

អ្នកផតបើតបាស់្ងថដរ ។ តបសិនផបើពួកផគយល់ពីកិចចាការថដលតពរះជាមាចា ស់ 

ចង់ឲ្យពួកផគផ្វើ ក្នុងនាមជាជំនួយរបស់តទង់ ពួកផគនឹងមិនផគចផចញពីការ 

ទទួលខុសត្ររូវផនារះផឡើយ ។

្លតបផយជន៍របស់យុវជនថដលដឹងថាពួកផគត្ររូវបានតពរះតតាស់ផៅ 



ការបំផពញកិចចាការផៅផតកាមការពិបាកៗ-ទំព័រ-423-

ឲ្យ្្សពវ្សាយដំណឹងល្អ ទីពឹងភាគផតចើនផៅផលើរផបៀបថដលពួកផគចូលបំផពញ

ការរ្រផនារះ ។ អ្នកថដលតពរះបានផតជើសផរ ើសសតមាប់បផតមើកិចចាការដំណឹងល្អ 

នឹង្ដែល់ភសដែុតាងថនការតតាស់ផៅដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ពួកផគ នឹងខំសវរះថសវង 

អភិវឌ្ឍឲ្យផៅជាអ្នកបំផពញកិចចាការដ៏មានតបសិទ្ធិភាព ផោយផតបើតបាស់តទព្យ

សម្្រ្ិរបស់ផគអស់ពីលទ្ធភាព។ ពួកផគនឹងខិ្រខំផដើម្ីទទួលបាន 

បទពិផស្្ន៍ថដលនឹងផ្វើឲ្យពួកផគមានសម្រថែភាព ោក់ថ្នការផរៀបចំ 

និងតប្ិរប្រ្ិ។ ជាការផកា្រសរផសើរចំផោរះភាពពិសិដឋាថន ការតតាស់ ផៅ របស់ 

ពួកផគ ពួកផគនឹងបានដូចជាតពរះថដលជាផៅហាវ យរបស់ផគ កាន់ថ្រ ខ្លា ំង ផឡើងៗ 

ផោយការោក់វន័ិយខលាួនឯង ផហើយបរ្ហា ញពីភាពល្អ ផសចក្ីសសឡាញ់ និង 

ផសចក្ីពិ្ររបស់តទង់ ។ ផហើយផៅផពលថដលពួកផគបរ្ហា ញភាពផស្ម រះត្រង់ 

ក្នុងការបផង្ើនផទពផកាសល្យថដលតពរះបានតបទានដល់ពួកផគ ផនារះពួកជំនំុ 

នឹងជួយដល់ពួកផគផោយតបរុងតបយ័្រ្ន ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-៣ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ថអសរា៉ា  ជំពួក ១០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ សូម ពរ ឲ្យ ដល់ អ្នក ណា ថដល ផបៀ្រ ផបៀន អ្នក  

ចូរ សូម ពរ ចុរះ កំុ ឲ្យ តបផទច ផ្្ស្ ផឡើយ។ រ ៉ាមូ ១២:១៤

មិនថមនមនុស្សទំាងអស់ថដលដឹងថាតពរះបានផៅឲ្យ្្សពវ្សាយដំណឹង

ល្អ ត្ររូវថ្របានផលើកទឹកចិ្រ្ឲ្យលរះបង់ខលាួនឯង និងតករុមតគរួស្រ ឲ្យផៅផតកាម

ការឧប្រថែម្ភខ្ងហិរ ញ្ាវ្រថែុជាបន្ពីសំណាក់ពួកជំនំុភាលា មៗ ផនារះផទ ។ អាច 

មានផតគ្រះថា្ន ក់ ផៅផពលថដលអ្នកមានបទពិផស្្ន៍្ិរច្ួរចមួយចំនួន ត្ររូវ 

បានបំផ្លា ញផោយការបផញ្ជា រនិងផោយការផលើកទឹកចិ្រ្មិនត្ឹរមត្ររូវឲ្យរពឹំង

ថានឹងបានទទួលការឧប្រថែម្ភផពញទំហឹងផោយស្រកិចចាខិ្រខំតបឹងថតបងបំផពញ

ការរ្ររបស់ពួកផគផនារះ ។ ផគមិនគួរផតបើតបាស់្នធានថដលបានថាវ យផដើម្ី

ពតងីកកិចចាការរបស់តពរះ សតមាប់មនុស្សថដល្សាយដំណឹងល្អ ផោយស្រ 

ថ្រទទួលបានការឧប្រថែម្ភ និងផោយមានបំណងបំផពញមហិចឆោតាអាតាម និយម

ផដើម្ីឲ្យមានជីវ្ិររ្យសសរួលផនារះផឡើយ ។



ទំព័រ-424- កិចចាការថនពួកស្វក័

យុវវយ័ទំាងឡាយថដលតបាថា្ន ចង់ផតបើតបាស់អំផណាយរបស់ខលាួន ក្នុងការ 

បផតមើដំណឹងល្អ នឹងរកផ�ើញផមផរៀនដ៏មានតបផយជន៍ ផៅក្នុងគំររូបស់ផោក 

ប៉ាុល ផៅទីតករុងថែសសាឡូនីច កូរនិែូស ផអផភសូរ និងកថនលាង ផ្្សងៗ ផទៀ្រ ។ 

ផទារះបីជាអ្នកមានផវាហាផកាសល្យ និងថដលតពរះបានផតជើសផរ ើសឲ្យផ្វើកិចចាការ

ពិផសសក៏ផោយ ក៏អ្នកផនារះមិនខ្ស់ហួសពីការរ្រ និងក៏មិនត្ររូវ្ុញតទាន់ 

នឹងការលរះបង់ផដើម្ីកិចចាការថដលខលាួនសសឡាញ់ថដរ ។ ផោកបានសរផសរ

ផៅកាន់បងប្អូនផៅទីតករុងកូរនិែូសថា «លុរះមកដល់ឥឡូវផនរះ ផយើងខញុំត្ររូវ 

ទំាងឃ្លា ន ទំាងផសសក ផហើយផៅអាតកា្រ ទំាងត្ររូវផគវាយ ផហើយក៏ផដើរស្្់រ 

អថណ្្រ ផយើងខញុំផ្វើការផនឿយហ្់រនឹងថដផយើង កាលណាផគផជរ ផនារះផយើង 

ខញុំឲ្យពរវញិ កាលណាផគផបៀ្រផបៀន ផនារះផយើងខញុំតទំាតទ» (កូរនិែូសទី១ 

៤:១១, ១២) ។

ជាមនុស្សថដលជាតគរូបផតងៀនដ៏អស្ចា រ្យមា្ន ក់ ក្នុងចំផណាមតគរូបផតងៀន 

ទំាងឡាយ ផោកប៉ាុលបានបំផពញកិចចាការថដលទាបបំ្ុ្រនិងខ្ស់បំ្ុ្រ។ 

ផៅផពលថដលបរយិកាសថនការបផតមើដល់តពរះថដលជាផៅហាវ យដ៏អស្ចា រ្យ

ហាក់ដូចជាមាន្រតមរូវការ ផោកបានសម័តគចិ្រ្តបកបមុខជំនួញរបស់ផោក។ 

ផទារះជាផោកបានតបរុងផតបៀបខលាួនជាផសសចផដើម្ីលរះបង់ការរ្រខ្ងផោកិយ

របស់ផោក ផដើម្ីទប់ទល់នឹងការតបឆំាងនឹងពួកសត្ររូវថនដំណឹងល្អ ឬ ផដើម្ី 

បផង្ើនឱកាសផនស្ទមនុស្សថាវ យតពរះផយសូ៊វក៏ផោយ ។ ការខំតបឹង ថតបង 

និងឧសសាហ៍ពយាយមរបស់ផោកគឺជាការសដែីបផនា្ទ សចំផោរះភាពខជារះខ្ជា យ 

និងការតបាថា្ន ចង់បានភាពរ្យសសរួល ។

ផោកប៉ាុលបានផ្វើជាគំរមួូយទប់ទល់នឹងការតបឆំាង ផហើយបនា្ទ ប់មក 

ទទួលបានឥទ្ធិពលផៅក្នុងពួកជំនំុ ថាដំណឹងល្អអាចត្ររូវបាន តបកាស 

ផោយផជាគជ័យ ផោយស្រថ្រអ្នកថដលមានផសរភីាពពីការរវល់ផ្វើការយ៉ាង

មមាញឹកប៉ាុផណាណ រះ ។ ផោកបានបកសស្យបរ្ហា ញតាមរផបៀបជាក់ថសង្ពីអវី

ថដលពួកអ្នកផ្វើការសម័តគចិ្រ្បានផ្វើផៅតាមកថនលាងជាផតចើន ថដលមនុស្សមិន

បានស្្គ ល់ផសចកដែីពិ្រថនដំណឹងល្អ ។ ផមផរៀនរបស់ផោកបានបំ្ុសគំនិ្រ 



ការបំផពញកិចចាការផៅផតកាមការពិបាកៗ-ទំព័រ-425-

ដល់អ្នកថដលបនា្ទ បខលាួន ឲ្យមានបំណងចង់ផ្វើកិចចាការថដលពួកផគអាចផ្វើ

បាន ផដើម្ីជំរញុកិចចាការរបស់តពរះ ខណៈថដលផ្វើការផដើម្ីឧប្រថែម្ភខលាួនឯង 

ផោយផ្វើការរ្រតបចំាថែងៃរបស់ខលាួន្ងផៅផពលជាមួយគ្្ន ផនារះ ។ អាគីឡា 

និងតពីសីុល មិនត្ររូវបានតតាស់ផៅឲ្យចំណាយផពលផពញផមា៉ា ងរបស់ខលាួន 

ផដើម្ីបផតមើដល់ដំណឹងល្អផទ ប៉ាុថន្ តពរះបានផតបើអ្នកផ្វើការដ៏សុភាពផនរះ ផដើម្ី

បរ្ហា ញដល់អ័ប៉ាុឡូសពី្លាូវថនផសចក្ីពិ្រឲ្យកាន់ថ្រតគប់លក្ខណ៍បថនថែមផទៀ្រ។ 

តពរះជាមាចា ស់បានផតបើឧបករណ៍ជាផតចើន ផដើម្ីសផតមចផគ្ល បំណង របស់ 

តទង់ ផហើយខណៈថដលតពរះផតជើសផរ ើសមនុស្សមួយចំនួនថដលមានផទពផកា

សល្យពិផសស ឲ្យលរះបង់ថាមពលទំាងអស់របស់ពួកផគ សតមាប់ផ្វើ 

កិចចាការបផតងៀននិងការ្សាយដំណឹងល្អ អ្នកដថទជាផតចើនផទៀ្រ ថដលមិន 

ធាលា ប់ទទួលបានការថ្រងតំាងផោយការអ្ិោឋា នោក់ថដពីផលើ ត្ររូវបានតតាស់

ផៅផ្វើសកមមភាពមួយដ៏សំខ្ន់ក្នុងការសផ្រ្្គ រះមនុស្ស ។

មានទីកថនលាងផ្វើការជាផតចើនកំពុងផបើកចំហ រង់ចំាអ្នកបផតមើដំណឹងល្អ 

ថដលឧប្រថែម្ភខលាួនឯង ។ មនុស្សជាផតចើនអាចទទួលបានបទពិផស្្ន៍ដ៏មាន

្រថមលា ផៅក្នុងការបផតមើតពរះ ផៅផពលថដលពួកផគបានចំណាយផពលមួយថ្្នក

សតមាប់ផ្វើការតបកបរបរចិ ច្ា ឹមជីវ្ិរ ផហើយផោយស្រវ ិ្ ីស្សសផ្នរះ ផយើង

អាចបផង្ើនអ្នកផ្វើការថដលរងឹមំាបានជាផតចើន សតមាប់ផសវាកមមសំខ្ន់ៗ 

ថដលជា្រតមរូវការចំាបាច់ផៅតាមកថនលាងនានា ។ 

 

សុព្រ-៤ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ផនផហមា ជំពួក ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ឧសសាហ៍ តបតពឹ្រ្ តាម ផសចក្ី ទំាង ផនរះ ផហើយ កាន់ ខ្ជា ប់ 

្ង ផដើម្ី ឲ្យ មនុស្ស ទំាងឡាយ បាន ផ�ើញ ផសចក្ី ជំផនឿ របស់ អ្នក ។ 

្ីម៉ាូផែទី១ ៤:១៥

អ្នកបផតមើរបស់តពរះថដលលរះបង់តបផយជន៍ផ្្ទ ល់ខលាួន ផហើយខំតបឹងផ្វើ 

ការផោយមិនផចរះផនឿយហ្់រ ផដើម្ីបផតមើដល់តពរះបន្ទូលនិងផគ្លលទ្ធិ គឺ 

កំពុងទទួលបន្ទុកយ៉ាង្ងៃន់ផៅក្នុងចិ្រ្ ។ អ្នកផនារះមិនបានវាស់ថវងការរ្រ
 



ទំព័រ-426- កិចចាការថនពួកស្វក័

របស់ខលាួនជាផមា៉ា ងផទ ។ តបាក់ថខរបស់គ្្់រមិនបានមានឥទ្ធិពលផលើគ្្់រក្នុង 

ការរ្ររបស់គ្្់រផទ ឬមួយគ្្់រមិនរ្កផចញពីកា្រពវកិចចារបស់គ្្់រផោយ

ស្រថ្រស្ថែ នភាពមិនអំផណាយ្លថដរ ។ អ្នកផនារះបានទទួលការតតាស់ 

បរ្្គ ប់របស់គ្្់រពីឋានសួគ៌ ផហើយគ្្់របានសមលាឹងផមើលផៅឯររ្វ ន់ពីឋានសួគ៌ 

ផៅផពលគ្្់របានបំផពញកិចចាការថដលតពរះបានតបគល់ឲ្យគ្្់ររចួរាល់។

គឺជាការផរៀបចំរបស់តពរះថដល្រតមរូវឲ្យពួកអ្នកផ្វើការថបបផនរះ ទំផនរពី 

ការផនឿយហ្់រផោយស្រកិចចាការមិនចំាបាច់ទំាងឡាយ ផដើម្ីឲ្យពួកផគមាន 

ឱកាសតគប់តគ្ន់សតមាប់ផ្វើតាមការបរ្្គ ប់របស់ផោកប៉ាុលផៅកាន់្ីម៉ាូផែ

ថា «ចូរឧសសាហ៍តបតពឹ្រ្តាមផសចក្ីទំាងផនរះ ផហើយកាន់ខ្ជា ប់្ង ផដើម្ីឲ្យ 

មនុស្សទំាងឡាយ បានផ�ើញផសចក្ីជំផនឿរបស់អ្នក» (្ីម៉ាូផែទី១ ៤:១៥)  

ផទារះបីជាពួកផគត្ររូវតបរុងតបយ័្រ្នក្នុងការហា្់រតបាណឲ្យបានតគប់តគ្ន់ ផដើម្ី

រកសាគំនិ្រនិងរាងកាយយ៉ាងរងឹមំាក៏ផោយ ក៏វាមិនថមនជាថ្នការរបស់ 

តពរះថដលពួកផគត្ររូវបង្ខំចិ្រ្ចំណាយផពលផវោភាគផតចើនរបស់ខលាួនក្នុងការ

រ្រខ្ងផោកិយថដរ ។

ផទារះជាមានេន្ទៈក្នុងការចំណាយនិងបានចំណាយផពលសតមាប់ដំណឹង

ល្អក៏ផោយ ក៏អ្នកផ្វើការដ៏ផស្ម រះត្រង់ទំាងផនរះ មិនត្ររូវបានផលើកថលងឲ្យរចួ 

្ុ្រពីការល្ួងថដរ ។ ផៅផពលមានការរាងំស្ទរះនិងបន្ទុកផោយកងវល់ថនការ

បរាជ័យផៅផលើថ្្នកថនពួកជំនំុ ក្នុងការ្្គ្់រ្្គ្់រែវកិាឲ្យបានត្ឹរមត្ររូវដល់ពួក

ផគ អ្នកខលារះត្ររូវបានហុ៊ំព័ទ្ធផោយផមល្ួងយ៉ាងស្ហាវផឃ្រផៅ  ផៅផពល 

ពួកផគផ�ើញកិចចាការរបស់ខលាួនទទួលបានកថតម្ិរច្ួរច ពួកផគមាន ការ ធាលា ក់ 

ទឹកចិ្រ្ ។ ពិ្រតបាកដណាស់ ពួកផគទន្ទឹងរង់ចំាផពលផវោថនការជំនំុជតមរះ

ផដើម្ីទទួលបានោនររ្វ ន់របស់ពួកផគឲ្យបានយុ្រ្ិ្ម៌ ផហើយការផនរះបាន 

ជួយផលើកទឹកចិ្រ្ពួកផគផឡើង។ ប៉ាុថន្ ក្នុងផពលជាមួយគ្្ន ផនារះ តគរួស្ររបស់

ពួកផគក៏ត្ររូវការមហាូបអាហារនិងសផមលាៀកបំោក់្ងថដរ ។ តបសិនផបើពួកផគ 

អាចដឹងថាពួកផគត្ររូវបានផោរះថលងពីការតតាស់បរ្្គ ប់ថនតពរះរបស់ផគ ផនារះ 

ពួកផគនឹងសម័តគចិ្រ្ផ្វើការផោយថដជាក់ជាមិនខ្ន។ ប៉ាុថនដែ ពួកផគដឹងថាផពល



ការបំផពញកិចចាការផៅផតកាមការពិបាកៗ-ទំព័រ-427-

ផវោរបស់ផគជារបស់្ងតពរះ ផទារះបីជាទស្សវស័ិយខលាីថនការ្្ល់ែវកិាតគប់ 

តគ្ន់ដល់ពួកផគក៏ផោយ ។ ពួកផគបានផងើប្ុ្រពីការល្ួង ផដើម្ីចូលផៅ 

ក្នុងការខិ្រខំថដលមិនយូរប៉ាុនាម ន ពួកផគអាចោក់ខលាួនផគឲ្យ្ុ្រពីការចង់បាន 

ផហើយពួកផគបន្ផ្វើការផដើម្ីឲ្យកិចចាការថដលពួកផគសសឡាញ់ខ្លា ំងជាងជីវ្ិរ។ 

ផដើម្ីផ្វើដូផច្នរះ ផទារះបីជាពួកផគត្ររូវបានផគបង្ខំឲ្យផ្វើតាមគំររូបស់ផោកប៉ាុល 

ផហើយអាចផ្វើការរ្រផោយថដ ខណៈពួកផគផៅថ្របន្កិចចាការ្សាយដំណឹង

ល្អក៏ផោយ ។ ផគផ្វើដូផច្នរះមិនថមនផដើម្ីបផង្ើ្រ្លចំផណញរបស់ខលាួនផ្្ទ ល់

ផទ គឺផដើម្ី្លចំផណញថនកិចចាការរបស់តពរះផៅផលើថ្នដីផនរះផៅវញិ។

មានផពលខលារះថដលអ្នកបផតមើរបស់តពរះហាក់ដូចជាមិនអាចផ្វើកិចចាការចំា

បាច់ ថដលត្ររូវថ្របំផពញបាន ផោយស្រថ្រខវរះមផ្យាបាយផដើម្ីអនុវ្រ្ការ

រ្រ្ំៗនិងរងឹមំា។ អ្នកខលារះភ័យខ្លា ចថតកងមិនអាចផ្វើអវីៗទំាងអស់ថដលពួក

ផគគិ្រថាជាកា្រពវកិចចារបស់ខលាួនទំាងអស់បាន។ ប៉ាុថនដែ ផបើពួកផគផបារះជំហាន

ផៅមុខផោយផសចកដែីជំផនឿ ផសចក្ីសផ្រ្្គ រះរបស់តពរះនឹងត្ររូវបរ្ហា ញឲ្យផ�ើញ 

ផហើយភាពចតមរុងចផតមើននឹងផកើ្រមានដល់កិចចាខិ្រខំរបស់ផគ ។ អ្នកថដលបាន

បរ្្គ ប់ឲ្យអ្នកផដើរតាមតទង់ ផចញផៅតគប់ទីកថនលាងថនពិភពផោក នឹងតទតទង់ 

អ្នកផ្វើការតគប់របូ ថដលស្្ប់បរ្្គ ប់តាមការតតាស់បរ្្គ ប់របស់តទង់ ផដើម្ី 

តបកាសស្ររបស់តទង់ ។

ក្នុងការពតងីកកិចចាការរបស់តទង់ តពរះជាមាចា ស់មិនថមនថ្រងថ្រផ្វើឲ្យអវី 

តគប់យ៉ាងមានដំផណើ រការផោយរលូន ផៅចំផោរះមុខពួកអ្នកបផតមើតទង់ផទ ។ 

ជួនកាលតពរះអង្គពយាយមស្កល្ងទំនុកចិ្រ្រាសសរ្បស់តទង់ ផោយនំាមក

នូវកាលៈផទសៈថដលជំរញុពួកផគឲ្យផបារះជំហានផៅមុខផោយផសចក្ីជំផនឿ ។ 

ជាផរឿយៗ  តពរះអង្គថ្រងថ្រនំាពួកផគចូលផៅក្នុងកថនលាងចផង្អៀ្រ និងពិបាក 

ផហើយបរ្្គ ប់ឲ្យពួកផគរលុផៅមុខ ខណៈថដលផជើងរបស់ពួកផគហាក់ដូចជា 

ទមាលា ក់ចូលផៅក្នុងទឹកទផនលាយ័រោន់ ។ គឺផៅសម័យថបបផនរះផហើយ ថដលការ

អ្ិោឋា នថនពួកអ្នកបផតមើរបស់តទង់ផឡើងផៅដល់តទង់ ផោយផសចក្ីជំផនឿ ដ៏ 

ផស្ម រះត្រង់ ផពលផនារះតពរះតទង់ផបើក្លាូវផៅចំផោរះមុខពួកផគ ផហើយនំាពួកផគ
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ផៅកាន់កថនលាងដ៏្ំទូោយ ។

ផៅផពលអ្នកនំាស្ររបស់តពរះទទួលស្្គ ល់ការទទួលខុសត្ររូវរបស់ពួក

ផគ ចំផោរះអ្នកទ័លតក ពីចំថណកថនចម្ាររបស់តពរះជាមាចា ស់ ផហើយផៅក្នុងស្ម រ្ីរ

ថនអ្នកផ្វើការរ្រថដលឥ្ររ្កផរ ថាវ យតពរះជាមាចា ស់ សតមាប់ការ ថក ថតប ចិ្រ្ 

របស់មនុស្ស ពួកផទវតាថនតពរះនឹងផរៀបចំ្លាូវផៅពីមុខពួកផគ ផហើយតពរះនឹង  

តបទានមផ្យាបាយចំាបាច់សតមាប់ជំរញុកិចចាការឲ្យផជឿនផលឿនផៅមុខ ។ 

អស់អ្នកថដលផទវតាបានបំភលាឺនឹងថាវ យផោយសទា្ធ  ផដើម្ីឧប្រថែម្ភដល់កិចចាការ

ថដលអ្នកបផតមើតពរះបានផ្វើជំនួសពួកផគ ។ ពួកផគនឹងផេលាើយ្របផោយការ 

លរះបង់ផៅនឹងរាល់ការអំោវនាវសំុជំនួយ ផហើយតពរះវញិ្ញា ណថនតពរះនឹង 

ជំរញុចិ្រ្របស់ពួកផគ ឲ្យឧប្រថែម្ភដល់កិចចាការរបស់តពរះជាមាចា ស់មិនថមនត្ឹរម

ថ្រកថនលាងផ្វើការផៅក្នុងសសរុករបស់ពួកផគប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ រហូ្រដល់ភូមិភាគ 

ឯនាយថែមផទៀ្រ្ង ។ ដូផច្នរះ កមាលា ំងនឹងផកើ្រផឡើងដល់កងកមាលា ំងផៅកថនលាង    

ផ្្សងៗផទៀ្រ ផហើយកិចចាការរបស់តពរះជាមាចា ស់នឹងរកីចផតមើនផៅមុខ តាម 

រផបៀប ថដលតពរះបានផរៀបចំទុក ។
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៣៤

កិច្ចការដ៏ពិសដិ្ឋ

សៅរ៍-៥ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ផនផហមា ជំពួក ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ដ្ិ្រ ការ ថដល សសឡាញ់ តបាក់ ផនារះ ផហើយ ជា ផម 

ឫស ថន ផសចក្ី អាតកក់ តគប់ យ៉ាង ថដល អ្នក ខលារះ បាន ផ្ង តាម ផហើយ ត្ររូវ 

លួងផោម ឲ្យ ឃ្លា ្រ ផចញ ពី ផសចក្ី ជំផនឿ ទំាង ចាក់ ទំលុរះ ខលាួន ផគ ផោយ ផសចក្ី 

តពរួយ លំបាក ជា ផតចើន។ ្ីម៉ាូផែទី១ ៦:១០

 ផៅក្នុងតពរះជនមនិងផមផរៀនរបស់តទង់ តពរះតគិសប្ានតបទានគំរដ៏ូល្អតគប់

លក្ខណ៍ពីកិចចាការថដលមិនអាតាម និយម ថដលមានផដើមកំផណើ ្រមកពីតពរះ។ តពរះ 

មិនមានតពរះជនមរស់ផៅសតមាប់ថ្រតពរះអង្គឯងប៉ាុផណាណ រះផទ ។ ផោយការបផង្ើ្រ 

ពិភពផោក និងការតទតទង់អវីៗតគប់យ៉ាងតពរះអង្គកំពុងបផតមើអ្នកដថទជាបន្។ 

«ផតោរះតទង់ផ្វើឲ្យថែងៃរបស់តទង់ររះផឡើង បំភលាឺទំាងមនុស្សអាតកក់ និងមនុស្សល្អ 

ផហើយតទង់បង្អុរឲ្យផភលាៀងធាលា ក់មក ផលើទំាងមនុស្សសុចរ្ិរ និងមនុស្សទុចចារ្ិរ 

្ង» (មា៉ា ថាយ ៥:៤៥)។ តពរះវរបិតាបានតបគល់គំនិ្រថនការបផតមើផនរះដល់ 

តពរះរាជបុតតារបស់តទង់។ តពរះវរបិតាបានតំាងតពរះផយសូ៊វឲ្យឈរផៅជា 

សិរស្ថនមនុស្សផោក ផោយគំររូបស់តទង់ ផដើម្ីបផតងៀនពីអ្រថែន័យថនការ

បផតមើផនរះ ។ តពរះជនមរបស់តទង់ទំាងសសរុងឋិ្រផៅផតកាមចបាប់ថនការបផតមើ ។  

តពរះអង្គបានបផតមើដល់មនុស្សតគប់គ្្ន  តគប់ថបបយ៉ាងទំាងអស់ ។

តពរះផយសូ៊វបានពយាយមស្ថែ បនាផគ្លការណ៍របស់តទង់ ផៅក្នុង  

ចំផណាមពួកសិស្សតទង់ម្ងផហើយម្ងផទៀ្រ ។ ផៅផពលផោកយ៉ាកុបនិង

ផោកយ៉ាូហានបានផស្នើសំុឋានៈខ្ង់ខ្ស់ តពរះអង្គមានបន្ទូលថា «ប៉ាុថន្ មិនត្ររូវ

ឲ្យមានដូផចា្ន រះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន ផឡើយ គឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  ថដល 

ចង់ផ្វើជា្ំ ផនារះនឹងត្ររូវផ្វើជាអ្នកបផតមើដល់អ្នករាល់គ្្ន វញិ ផហើយអ្នកណា 

ក្នុងពួកអ្នកថដលចង់បានជាផលខមួយ អ្នកផនារះត្ររូវផ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្្ន



ទំព័រ-430- កិចចាការថនពួកស្វក័

វញិថដរ ដូចជាកូនមនុស្សបានមក មិនថមនឲ្យផគបផតមើផោកផទ គឺនឹងបផតមើ 

ផគវញិ ផហើយនិងឲ្យជីវ្ិរខលាួន ទុកជាថែលាផោរះមនុស្សជាផតចើន្ង» (មា៉ា ថាយ 

២០:២៦-២៨) ។

ចាប់តំាងពីការយងផឡើងផៅឋានសួគ៌របស់តទង់មក តពរះតគិសប្ានបន្

ការរ្ររបស់តពរះអង្គផៅផលើថ្នដី ផោយរាជទូ្រថដលតទង់មានបន្ទូលតាម 

រយៈពួកផគ ផៅកាន់កូនផៅរបស់មនុស្ស និងឲ្យបផតមើដល់ពួកផគតាមផសចក្ី

ត្ររូវការ។ មហាសិរស្ថនពួកជំនំុ តគប់តគងការរ្ររបស់តទង់ តាមរយៈ 

ឧបករណ៍ជាមនុស្ស ថដលតពរះបានថ្រងតំាង ផដើម្ីផ្វើជាអ្នក្ំរណាងរបស់ 

តទង់។

្ួរនាទីរបស់អស់អ្នកថដលតពរះបានតតាស់ផៅ ផដើម្ីផ្វើការក្នុងតពរះបន្ទូល

និងផគ្លលទ្ធិសតមាប់ការពតងឹងពួកជំនំុរបស់តទង់ គឺជាការទទួលខុសត្ររូវ 

ដ៏្ំមួយ។ តាងនាមឲ្យតពរះតគិសពួ្កផគត្ររូវថ្រ ទទូចអងវរដល់បុរសនិងនារ ី

ទំាងឡាយឲ្យបាន្្សរះ្សាជាមួយនឹងតពរះ ផហើយពួកផគអាចបំផពញផបសកកមម 

របស់ពួកផគបាន លុរះតតាថ្រពួកផគទទួលបាននូវតបាជាញ និងអំណាចមកពី 

ឋានផលើប៉ាុផណាណ រះ ។

ពួកអ្នកបផតមើរបស់តពរះតគិសគឺ្ជាអាណាពយាបាលខ្ងវញិ្ញា ណ របស់ 

មនុស្សថដលតពរះបានតបគល់ឲ្យពួកផគថែរកសា ។ ការរ្ររបស់ពួកផគ ត្ររូវ បាន 

ផគតបដូចផៅនឹងអ្នកចំាយម ។ ផៅសម័យបុរាណ ផគថ្រងោក់អ្នក យម 

តបចំា ការ ឈរផជើងផៅផលើកំថ្ងទីតករុង ជាទីខ្ស់ថដលអាចផមើលផ�ើញ 

ចំណុច សំខ្ន់ ថដលត្ររូវយមកាម និងតពមានអំពីការចូលមកដល់របស់ 

សត្ររូវ  អ្នកផៅខ្ងក្នុងទីតករុងទីពឹងទំាងសសរុងផៅផលើភាពផស្ម រះត្រង់របស់ 

អ្នកចំាយម ។ ផៅចផនាលា រះអ្នកយមនីមួយៗ ពួកផគត្ររូវបាន្រតមរូវឲ្យផៅគ្្ន

ផៅវញិផៅមកផដើម្ីឲ្យដឹងតបាកដថា អ្នកយមតគប់គ្្ន មិនបានផដកលក់ និង 

ថាគ្ម នផតគ្រះថា្ន ក់អវីផកើ្រផឡើងដល់ពួកផគផទ ។ សថតមកថនភាពរកីរាយឬការ 

តពមានដ៏ពីផរារះត្ររូវបានឮផចញពីមា្ន ក់ផៅមា្ន ក់ ផហើយពួកផគនិយយ ផឡើងវញិ 

ពីសថតមកផនារះ ផ្វើឲ្យមានសំផឡងឮរពំងោសផពញទំាងទីតករុង។

តពរះជាមាចា ស់មានតពរះបន្ទូលផៅកាន់តគរូគរ្វ លទំាងឡាយថា «កូន មនុស្ស 
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ផអើយ គឺយ៉ាងផនារះឯងថដលអញបានតំាងឯងផឡើងឲ្យផ្វើជាអ្នកចំាយម ដល់ 

ពួកវង្សអីុសស្ថអល ដូផច្នរះ ចូរស្្ប់ោក្យពីមា្់រអញ ផហើយតបកាស តបាប់ ផគ 

ឲ្យអញ កាលណាអញតបាប់ដល់មនុស្សអាតកក់ថា ឱមនុស្សអាតកក់ផអើយ 

ឯងនឹងត្ររូវស្លា ប់ជាពិ្រ ថ្រឯងមិនពន្យល់តបាប់មនុស្សអាតកក់ផនារះឲ្យលរះ  

ផចាល្លាូវរបស់ខលាួនផទ ដូផច្នរះមនុស្សអាតកក់ផនារះនឹងស្លា ប់ក្នុងអំផពើទុចចារ្ិរ
 

របស់ខលាួនថមន ថ្រអញនឹងទារ្មវាពីថដឯងវញិ ប៉ាុថន្ ផបើឯងពន្យល់តបាប់

ដល់មនុស្សអាតកក់ ពី្លាូវរបស់វា ឲ្យបានលរះផចាល្លាូវផនារះផចញ ថ្រវាមិនថបរ

ផចញពី្លាូវរបស់ខលាួនផស្រះ ផនារះវានឹងស្លា ប់ក្នុងអំផពើទុចចារ្ិររបស់វា ថ្រឯង បាន 

ផោរះខលាួនឲ្យរចួវញិ» (ផអផសគ្ល ៣៣:៧-៩) ។

អាទិត្យ-៦ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ផនផហមា ជំពួក ៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ក៏ ដឹង ថា ខញុំ មិន បាន ខ្ន នឹង តបាប់ ផសចក្ី អវី ថដល មាន 

តបផយជន៍ ដល់ អ្នក រាល់ គ្្ន  ថដរ គឺ បាន បផតងៀន ដល់ អ្នក រាល់ គ្្ន  ផៅ កណ្ាល 

ជំនំុ វញិ ផហើយ ពី ្ ្ទរះ ១ ផៅ ្ ្ទរះ ១ ្ ង។ កិចចាការ ២០:២០

ោក្យរបស់ផហារាផនរះបានតបកាសពីការទទួលខុសត្ររូវជាពិផសស របស់

ពួកអ្នកថដលតពរះបានថ្រងតំាងជាអ្នកចំាយមថនពួកជំនំុរបស់តទង់ និងជា 

អ្នកបផតមើថនគផតមាងការដ៏អាែ៌កំបំាងរបស់តពរះ។ ផគនឹងឈរយមផៅ ផលើ 

កំថ្ងតករុងសីុយ៉ាូន ផដើម្ីបនលាឺសំផឡងតបកាសអាសន្នផៅផពលសត្ររូវចូលមក

ដល់។ មនុស្សត្ររូវធាលា ក់ចូលផៅក្នុងផតគ្រះថា្ន ក់ថនផសចកដែីល្ួង ផហើយពួក ផគ 

នឹងត្ររូវវនិាស តបសិនផបើពួកអ្នកបផតមើរបស់តពរះមិនផស្ម រះត្រង់ចំផោរះកិចចាការ 

របស់ខលាួនផទផនារះ ។ តបសិនផបើវញិ្ញា ណរបស់ផគកាលា យផៅជាស្ឹកសសពន់ 

ផោយស្រផហ្ុរ្លណាមួយ ផ្វើឲ្យផគមិនអាចយល់ពីផតគ្រះថា្ន ក់ ផហើយខក 

ខ្នមិនបានតពមានអំពីការវនិាសរបស់មនុស្ស តពរះជាមាចា ស់នឹងទារ្ម 

របស់អ្នកថដលបា្់របង់ពីអ្នកផនារះវញិ ។

វាគឺជាឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកចំាយមផៅផលើកំថ្ងទីតករុងសីុយ៉ាូន ថដល ត្ររូវ 

រស់ផៅជិ្រតពរះ ផហើយរ្យនឹងទទួលការជំរញុពីតពរះវញិ្ញា ណរបស់តទង់ 

ថដលតទង់អាចផ្វើការតាមរយៈពួកផគ ផដើម្ីតបាប់ដល់បុរសនិងនារទំីាង
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ឡាយ អំពីផតគ្រះថា្ន ក់របស់ពួកផគ ផហើយចង្អុលតបាប់ពួកផគផៅកាន់កថនលាង 

ថដលមានសុវ្រថែិភាព ។ ពួកផគត្ររូវតពមានដល់មនុស្សផោយផស្ម រះត្រង់ អំពី

លទ្ធ្លពិ្រតបាកដថនការរលំងតកឹ្រ្យវន័ិយ ផហើយត្ររូវការោរ្លតបផយជន៍

របស់ពួកជំនំុ ផោយផស្ម រះសម័តគ ។ ពួកផគមិនត្ររូវផ្វសតបថហសមួយប៉ាតពិច 

ថភ្នកផឡើយ ។ ការរ្ររបស់ពួកផគគឺជាការរ្រថដល្រតមរូវឲ្យមាន ភាពផកលាៀវកាលា  

ថនមនុស្ស ។ ផៅផពលឮសំផឡងថត្រ ពួកផគត្ររូវថ្របនលាឺសំផឡងផឡើង ផហើយ 

ពួកផគមិនត្ររូវបនលាឺសំផឡងមិនចបាស់ោស់ផឡើយ។ ពួកផគមិនត្ររូវផ្វើការផដើម្ី

ឲ្យបានថ្រតបាក់ថខផទ ប៉ាុថន្ ពួកផគត្ររូវផ្វើការផោយស្រថ្រពួកផគមិនអាចផ្វើ

អវីផតរៅពីផនារះបានផទ ពីផតោរះពួកផគដឹងថាទុក្ខផស្កនឹងធាលា ក់មកផលើពួកផគ  

តបសិនផបើពួកផគខកខ្នមិនបាន្្សពវ្សាយដំណឹងល្អផទ។ ផោយការ ផតជើស 

ផរ ើសថនតពរះ បានផបារះតតាផោយ្មថនការលរះបង់ ពួកផគបានជួយសផ្រ្្គ រះ

បុរសនិងនារទំីាងឡាយឲ្យរចួចាក្ុ្រពីការវនិាសថដលនឹងមកដល់ផៅផពល

ដ៏ខលាីខ្ងមុខផនរះ ។

អ្នកបផតមើថដលសហការជាមួយនឹងតពរះតគិស ្នឹងដឹងចបាស់អំពីភាព

ពិសិដឋាថនការរ្រ និងពី្រតមរូវការថនការពិបាកនិងការលរះបង់របស់ខលាួន ផដើម្ី 

បំផពញកិចចាការឲ្យមានផជាគជ័យ។ អ្នកផនារះមិនបានសិកសាពីភាពរ្យសសរួល

របស់ខលាួនផឡើយ។ ផគនឹងលរះបង់ខលាួនឯង ។ ក្នុងការថសវងរកផចៀម ថដល បា្់រ 

បង់ ផគមិនថដលគិ្រពីការហ្់រផនឿយ ផរ្ៅ ត្រជាក់ និងផសសកឃ្លា នផឡើយ។  

អ្នកផនារះមានវ្រថែុបំណងថ្រមួយគ្់រផៅក្នុងចិ្រ្ គឺការសផ្រ្្គ រះមនុស្សបា្់របង់។

អ្នកថដលបផតមើការផៅផតកាមផ្្ទ ំងបោថដលមានស្្ន មតបឡាក់្ម 

របស់តពរះផអមា៉ា ញូថអល នឹងមានភារកិចចាបំផពញកិចចាការថដលនឹងអំោវនាវឲ្យ

មានការខិ្រខំតបឹងថតបងជាវរីបុរសនិង្រសូ៊អ្់រ្ម្់រ ។ ប៉ាុថនដែ ទាហានថន ផឈើ 

ឆ្ាងឈរផោយឥ្ររញួរាផៅថខ្សផត្រៀមជួរមុខថនសមរភូមិ ។ ផៅផពលថដល 

សត្ររូវវាយសតមរុកមកផលើផគ ទាហានផនារះបានថបរផៅឯបនា្ទ យផដើម្ី សំុជំនួយ 

ផហើយផៅផពលថដលផគបាននំាផសចក្ីសនយាថនតពរះបន្ទូល ចូលផៅតពរះ 

ផនារះតពរះអង្គពតងឹងកមាលា ំងសតមាប់កិចចាការផៅផពលផនារះ។ តទង់តជាបថាពួក

ផគត្ររូវការជំនួយមកពីខ្ងផលើ ។ ជ័យជម្នរះថដលផគទទួល មិនបាននំាឲ្យផគ
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ផលើក្រផម្ើងខលាួនឯងផឡើយ ប៉ាុថន្ ផ្វើឲ្យផគទីពឹងផៅផលើតពរះដ៏មានតពរះផចស្្

កាន់ថ្រខ្លា ំង ។ ផោយពឹងថ្្អកផលើថាមពលផនារះ ផគអាចផបើកបរ្ហា ញស្រ ថន

ផសចកដែីសផ្រ្្គ រះដ៏មានអំណាចថដលផ្វើឲ្យញាប់ញ័រផៅក្នុងគំនិ្រអ្នកដថទ ។

អ្នកណាថដលបផតងៀនតពរះបន្ទូល ផនារះត្ររូវថ្ររស់ផៅជាប់ជាមួយនឹង 

តពរះផោយមនសិការតគប់ផពលផវោ តាមរយៈការអ្ិោឋា ននិងការសិកសា 

តពរះបន្ទូលរបស់តទង់ ដ្ិ្រផៅទីផនារះផហើយថដលជាតបភពថនកមាលា ំង។ ការរបួ

រមួជាមួយនឹងតពរះនឹង្ដែល់អំណាចដល់ការខំតបឹងថតបងរបស់អ្នកបផតមើ ខ្លា ំង

ជាងឥទ្ធិពលថនការអ្ិបបាយរបស់អ្នកផនារះ។ ផគមិនត្ររូវអនុញ្ញា ្រឲ្យអ្នកណា

ដកហូ្រអំណាចផនរះផចញផឡើយ។ ផោយភាពផស្ម រះត្រង់ថដលមិនអាច 

បដិផស្បាន អ្នកផនារះត្ររូវថ្រអងវរដល់តពរះ ផដើម្ីពតងឹកនិងពតងឹងកមាលា ំង 

របស់ខលាួន សតមាប់បំផពញកា្រពវកិចចានិងការពិបាក និងយកផភលាើងមកដុ្រ 

បបូរមា្់ររបស់ខលាួន ។ អវីទំាងអស់គឺជា្ូរចបំ្ុ្រ ថដលរាជទូ្ររបស់តពរះតគិស្

ថ្រងថ្រមានផៅផលើភាពពិ្រតបាកដដ៏អស់កល្។ តបសិនផបើ មនុស្សផដើរ ជា 

មួយតពរះ តទង់នឹងោក់ពួកផគផៅក្នុងរងូែម ។ ក្នុងការោក់ថបបផនរះ ពួកផគ
 

អាចផមើលផ�ើញតពរះដូចជាផោកម៉ាូផសបានផ�ើញតទង់ដូផចា្ន រះថដរ។ ផោយ

ស្រអំណាចនិងពនលាឺថដលតទង់បានបផ ច្ា ញ ពួកផគអាចយល់បានផតចើន 

ផហើយសផតមចបានផតចើនជាងការថដលផគគិ្រថា ពួកផគហាក់ដូចជាមិន អាច 

ផ្វើផៅបាន ។

ល្ិចរបស់ស្តំាងផនរះត្ររូវបានផតបើតបាស់ផោយមានផជាគជ័យបំ្ុ្រ  

ក្នុងការតបឆំាងនឹងអ្នកថដលធាលា ក់ទឹកចិ្រដែ ។ ផៅផពលការធាលា ក់ទឹកចិ្រ្គំរាម 

កំថហង្ងៃន់ផឡើងផលើអ្នកបផតមើរបស់តពរះ ចូរឲ្យអ្នកផនារះោ្រត្រោងផសចក្ី 

ត្ររូវការចំាបាច់របស់ខលាួនផៅចំផោរះតពរះ ។ ផៅផពលថដលពួកផទវតាមានពនលាឺ

ដូចទង់ថដងផៅពីផលើផោកប៉ាុល ផ្វើឲ្យផោកទុកចិ្រ្ទំាងសសរុងផៅផលើតពរះ ។ 

ផោកបានដឹងពីអ្រថែន័យថនការរងទុក្ខ ខ្លា ំងជាងមនុស្សភាគផតចើនបំ្ុ្រ ប៉ាុថន្ 

សូមស្្ប់សថតមកថនជ័យជម្នរះរបស់គ្្់រ ផៅផពលថដលផជើងរបស់ផោក 

ផដញផឆ្ារះផៅឋានសួគ៌ «ដ្ិ្រផសចក្ីទុក្ខលំបាកយ៉ាងសស្លរបស់ផយើងខញុំ 

ថដលផៅថ្រមួយថភលា្រផនរះ ផនារះបផង្ើ្រឲ្យផយើងខញុំមានសិរលី្អយ៉ាង្ងៃន់ផលើស



ទំព័រ-434- កិចចាការថនពួកស្វក័

លប់ ដ៏ផៅអស់កល្ជានិចចាវញិ ផោយផយើងខញុំមិនរាប់អានរបស់ថដលផមើល

ផ�ើញផឡើយ គឺរាប់អានថ្ររបស់ថដលផមើលមិនផ�ើញវញិ ដ្ិ្ររបស់ថដល 

ផមើលផ�ើញ ផនារះឋិ្រផែរមិនយូរប៉ាុនាម នផទថ្រឯរបស់ថដលផមើលមិនផ�ើញ

ផនារះផៅឋិ្រផែរអស់កល្ជានិចចាវញិ» (កូរនិែូសទី២ ៤:១៧, ១៨)។ ថភ្នក 

របស់ផោកប៉ាុលបានសមលាឹងជាប់ជានិចចាផៅផលើអវីថដលផមើលមិនផ�ើញ ផហើយ 

ឋិ្រផែរផៅអស់កល្។ ផោយដឹងថាផោកកំពុងថ្រតបយុទ្ធតបឆំាងជាមួយ 

នឹងពួកថដលមានអំណាចហួសពី្មមតា ផោកបានទីពឹងផៅផលើតពរះផហើយ

បានោក់កមាលា ំងរបស់ផោកផៅផលើការទីពឹងផនរះ ។ គឺផោយផមើលផ�ើញតទង់ 

ជាតពរះថដលផមើលមិនផ�ើញផនរះផហើយ ថដលផោកទទួលបាននូវកមាលា ំងនិង

មផនាសម្ទា ផហើយអំណាចថនថ្នដីផៅផលើគំនិ្រនិងចរ្ិរលក្ខណៈត្ររូវបាន  

ថបកបាក់ ។ 

 

ច័ន្ទ-៧ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ផនផហមា ជំពួក ៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូផច្នរះ ចូរ អ្នក រាល់ គ្្ន  តបយ័្រ្ន ខលាួន ផហើយ ខំ ថែ រកសា ហវូង 

សិស្ស ថដល តពរះវញិ្ញា ណ បរសុិទ្ធ បាន តំាង អ្នក រាល់ គ្្ន  ឲ្យ ផ្វើ ជា អ្នក គរ្វ ល 

ដល់ ផគ ផដើម្ី ឲ្យ បាន ឃ្វ ល ពួក ជំនំុ របស់ តពរះអមាចា ស់ ថដល តទង់ បាន ទិញ 

ផោយ តពរះផោហិ្រ តពរះអង្គ តទង់ ចុរះ។ កិចចាការ ២០:២៨

តគរូគរ្វ លគួរ្សាភាជា ប់ផោយផសរជីាមួយមនុស្សថដលខលាួនបផតមើ ផតោរះ 

ផោយការស្្គ ល់ពួកផគចបាស់ តគរូគរ្វ លផនារះអាចដឹងពីរផបៀប្រតមរូវផៅតាម

ផសចកដែីបផតងៀនរបស់ខលាួន ឲ្យសសបផៅនឹង្រតមរូវការរបស់ពួកផគ។ ផៅផពល 

តគរូគរ្វ លបានអ្ិបបាយផសចក្ីអ្ិបបាយណាមួយ គឺគ្្់របានចាប់ផ្្ើមកិចចា

ការរបស់គ្្់រផហើយ ។ មានការរ្រផ្្ទ ល់ខលាួនថដលគ្្់រត្ររូវផ្វើ។ គ្្់រគួរ ថ្រ 

ផៅ ចុរះសួរសុខទុក្ខពួកផគដល់្្ទរះ ផហើយនិយយនិងអ្ិោឋា នជាមួយពួកផគ

ផោយផស្ម រះត្រង់និងសុភាពសលាូ្របូ្រ ។ មានតគរួស្រថដលធាលា ប់បានដឹង ពី 

ផសចក្ីពិ្រថនតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ លុរះតតាថ្រអ្នកទទួលខុសត្ររូវថនតពរះគុណ

របស់តទង់ ចូលផៅក្នុង្្ទរះរបស់ពួកផគ ផហើយចង្អុលបរ្ហា ញពី្លាូវ្ំតបាប់ដល់

ពួកផគ។ ប៉ាុថន្ ចិ្រ្របស់អស់អ្នកថដលផ្វើកិចចាការផនរះត្ររូវថ្របានរបួរមួជាមួយ



កិចចាការដ៏ពិសិដឋា-ទំព័រ-435-

នឹងតពរះហឫទ័យរបស់តពរះតគិស ្។

មានមនុស្សជាផតចើនបានយល់ពីការតតាស់បរ្្គ ប់ឲ្យ «ផចញផៅតាម 

្លាូវតចកលហាក តាមរបង ផហើយបង្ខំផគឲ្យចូលមក ផដើម្ីឲ្យ្្ទរះអញបានផពញ» 

(លូកា ១៤:២៣) ។ សូមឲ្យពួកអ្នកបផតមើបផតងៀនផសចកដែីពិ្រផៅក្នុងតករុម 

តគរួស្រ រចួចូលផៅជិ្រអ្នកថដលពួកផគផ្វើការបផតមើ ផហើយ ផៅផពលពួកផគ 

ផ្វើការ ជាមួយតពរះ ផនារះតទង់នឹងបំោក់ពួកផគឲ្យមានអំណាចខ្ងវញិ្ញា ណ ។ 

តពរះតគិសនឹ្ងដឹកនំាពួកផគផៅក្នុងកិចចាការរបស់ពួកផគ ផោយតបទានឲ្យពួកផគ

នូវោក្យថដលត្ររូវនិយយ ថដលនឹងចូលផតរៅផៅក្នុងដួងចិ្រ្ពួកអ្នកស្្ប់ ។ 

វាគឺជាឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកបផតមើកិចចាការតពរះទំាងអស់គ្្ន  ថដលអាចនិយយ ជា 

មួយផោកប៉ាុលថា «ផតោរះខញុំមិនបានខ្ននឹងតបាប់អ្នករាល់គ្្ន  ពីតគប់ទំាង 

គំនិ្ររបស់តពរះផទ»។ «ក៏ផ្វើបនា្ទ ល់អស់ពីចិ្រ្ ដល់ទំាងពួកស្សន៍យូោ 

និងពួកស្សន៍តកិក្ង គឺពីការថតបចិ្រ្ផៅឯតពរះ ផហើយពីផសចក្ីជំផនឿផជឿ 

ដល់តពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វតគិសថ្នផយើងរាល់គ្្ន  ឥឡូវផនរះ ផមើល ខញុំមាន ផសចក្ី 

បណ្ាលក្នុងចិ្រ្ ចង់ផៅឯតករុងផយរសូ្ឡិម ឥ្រដឹងការអវី ថដលនឹងផកើ្រដល់     

ខញុំផៅទីផនារះផទ» (កិចចាការ ២០:២៧ និង ២០ ដល់ ២១) ។

តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះបានយងពី្្ទរះមួយផៅ្្ទរះមួយ ពយាបាលអ្នកឈឺ ផហើយ 

សតមាលទុក្ខដល់អ្នកកាន់ទុក្ខ កមសាន្ចិ្រ្ដល់អ្នកថដលកំពុងរងទុក្ខផវទនា   

មានបន្ទូលពីផសចក្ីសុខស្ន្ផៅកាន់អ្នកមានកងវល់។ តទង់បានយកកុមារ

្ូរចៗមកបីផៅនឹងតពរះហសដែរបស់តទង់ ផហើយបានតបទានពរដល់ពួកផគ រចួ

បានមានបន្ទូលពីក្ីសង្ឹមនិងការកមសាន្ចិ្រ្ដល់ម្ាយថដលអស់កមាលា ំង ។  

តពរះអង្គបានជួបនឹងមនុស្សថដលរងទុក្ខផវទនាតគប់តបផភទ ផោយភាពទន់ 

ភលាន់និងសុភាពរាបស្ដ៏តគប់លក្ខណ៍របស់តទង់ ។ តពរះអង្គមិនថមនផ្វើការ 

ផដើម្ីតពរះអង្គឯងផទ ប៉ាុថន្ផដើម្ីអ្នកដថទវញិ។ តទង់គឺជាអ្នកបផតមើដល់មនុស្ស

ទំាងអស់ ។ គឺជាស្ច់និង្មរបស់តទង់ថដល្្ល់ផសចក្ីសង្ឹមនិងកមាលា ំង

ដល់អស់អ្នកថដលតទង់បានជួប ។ ផហើយផៅផពលថដលបុរសនារទំីាងឡាយ

បានស្ដែ ប់ផសចកដែីពិ្រផចញពីតពរះឱសឋាតទង់ ថដល្្ទុយពីទំផនៀមទមាលា ប់និង  

ផគ្លការណ៍ថដលបផតងៀនផោយតគរូអាចារ្យជាផតចើនផនារះ ក្ីសង្ឹមបានដុរះ
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ពនលាកផឡើងផៅក្នុងចិ្រ្របស់ពួកផគ។ ផៅក្នុងការបផតងៀនរបស់តទង់ មានភាព  

ផស្ម រះត្រង់ថដលផ្វើឲ្យតពរះបន្ទូលរបស់តទង់មានអំណាចថនការថកថតបចិ្រ្ ។

ពួកអ្នកបផតមើរបស់តពរះត្ររូវផរៀនពីវ ិ្ ីថនការផ្វើការរ្ររបស់តពរះតគិស ្ 

ផដើម្ីឲ្យពួកផគអាចនំាយកពីឃ្លា ំងថនតពរះបន្ទូលរបស់តទង់ ផៅ្្គ្់រ្្គង់ដល់

ផសចកដែីត្ររូវការខ្ងវញិ្ញា ណរបស់អ្នកថដលពួកផគផ្វើការបផតមើ ។ មានថ្រ ផ្វើ 

ដូផច្នរះផទ ផទើបពួកផគអាចបំផពញកិចចាការរបស់ពួកផគបាន  គឺជាតពរះវញិ្ញា ណ 

ដថដល ថដលគង់ផៅជាមួយនឹងតពរះតគិស ្ផៅផពលថដលតទង់បាន តបទាន 

ការ បផតងៀន ពីការថដលតទង់បានទទួលជាបន្បនា្ទ ប់ផនារះផហើយថដលជា 

តបភពថនចំផណរះដឹង និងជាអាែ៌កំបំាងថនអំណាចរបស់ពួកផគ ក្នុងការផ្វើកិចចា

ការរបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះផៅក្នុងពិភពផោកផនរះ ។

មនុស្សមួយចំនួនថដលបានផ្វើការក្នុងកិចចាបផតមើរបស់ពួកផគ មិនបាន 

ទទួលផជាគជ័យ ផោយស្រពួកផគមិនបានចាប់អារមមណ៍ផោយយកចិ្រ្ទុក 

ោក់ចំផោរះកិចចាការរបស់តពរះជាមាចា ស់ ។ តគរូគរ្វ លទំាងឡាយមិនគួរមាន 

ចំណាប់អារមមណ៍ខ្លា ំងផៅផលើកិចចាការផ្្សង ផតរៅពីកិចចាការថដលដឹកនំា មនុស្ស 

ផៅឯតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះផនារះផឡើយ។ អ្នកផនស្ទត្ីរថដលតពរះតគិសប្ានតតាស់

ផៅ បានទុកសំណាញ់ផចាលផហើយផដើរតាមតទង់ភាលា ម ។ តគរូគរ្វ លមិនអាច

ផ្វើការរ្រថដលផគបានទទួលពីតពរះ ផហើយមានបន្ទុកថនកិចចាការផ្្ទ ល់ខលាួនផៅ

ក្នុងមុខរបរផ្្ទ ល់ខលាួនក្នុងផពលជាមួយគ្្ន បានផទ ។ ការថបងថចកថបបផនរះ នំា
 

ឲ្យមានភាពសសអាប់ដល់គំនិ្រខ្ងវញិ្ញា ណ ។ ចិ្រ្និងគំនិ្ររវល់ថ្រកិចចាការ

ខ្ងផោកិយ ផហើយការបផតមើដល់តពរះតគិសផ្ៅលំោប់ទីពីរ ។ ពួកផគខិ្រខំ

ផ្វើការថាវ យតពរះផៅតាមកាលៈផទសៈរបស់ពួកផគ គឺមិនថមនថសវងរកកាលៈ

ទសៈផដើម្ីបំផពញកិចចាការ្រតមរូវផៅតាមកិចចាការរបស់តពរះផនារះផទ ។

ថាមពលរបស់អ្នកបផតមើតពរះទំាងអស់ត្ររូវបាន្រតមរូវ សតមាប់ការតតាស់

ផៅដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់គ្្់រ ។ អំណាចដ៏ល្អបំ្ុ្ររបស់គ្្់រគឺជារបស់តពរះ ។ 

គ្្់រមិនគួរោក់ព័ន្ធផៅក្នុងការរពឹំងទុកឬការតបកបរបរផ្្សង ថដលនឹងបថងវរ

គំនិ្រឲ្យផចញឆាងៃ យពីការរ្រដ៏ពិផសសរបស់ខលាួនផទ ។ ផោកប៉ាុលបាន មាន 

តបស្សន៍ថា «្មមតាថដលផ្វើទាហាន ផនារះមិនថដលជាប់ទាក់ទិននឹង 



កិចចាការដ៏ពិសិដឋា-ទំព័រ-437-

ការរ្រក្នុងជីវ្ិរផនរះផទៀ្រផទ គឺផដើម្ីឲ្យបានគ្ប់ចិ្រ្ដល់អ្នក ថដលផកណ្ឌ  

ខលាួនផៅ ផនារះវញិ» (្ីម៉ាូផែទី២ ២:៤) ។ ដូផចា្ន រះស្វក័ប៉ាុលបានបញ្ជា ក់ពី្រតមរូវ

ការថនការលរះបង់ឥ្រសំថចទុកអវីទំាងអស់ ចំផោរះការបផតមើដល់តពរះថដល ជា 

ផៅហាវ យ ដ៏្ំ។ អ្នកបផតមើថដលបានលរះបង់ខលាួនទំាងសសរុងចំផោរះតពរះ មិន ត្ររូវ 

ោក់ព័ន្ធក្នុងមុខរបរថដលរារាងំដល់ការថាវ យខលាួនោច់ទំាងសសរុង ចំផោរះ
 

ការតតាស់ផៅដ៏ពិសិដឋារបស់ខលាួនផឡើយ ។ អ្នកផនារះមិនត្ររូវពយាយមចង់បាន

កិ្រ្ិយសឬតទព្យសម្្រ្ិផៅផលើថ្នដីផនរះផឡើយ។ ផគ្លបំណងថ្រមួយគ្់រ

របស់គ្្់រគឺការតបាប់ដល់អ្នកដថទអំពីតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ថដលបានលរះបង់ អង្គ 

តទង់ ដល់ មនុស្ស ផដើម្ីឲ្យផគមានជីវ្ិរអស់កល្ជានិចចា ។ បំណងតបាថា្ន  ដ៏ 

ខ្ស់បំ្ុ្ររបស់គ្្់រ គឺមិនថមនតបមូលតទព្យសម្្រ្ិទុកផៅក្នុងផោកិយផនរះ

ផទ ថ្រគឺផដើម្ីទាក់ទាញអារមមណ៍របស់អ្នកថដលមានភាពតពផងើយកផនដែើយនិង

ខវរះភក្ីភាព មកឯផសចក្ីពិ្រថនភាពអស់កល្ ។ អ្នកផនារះអាចត្ររូវ បានសំុ ឲ្យ

ចូលរមួក្នុងកិចចាការថដលសនយា្្ល់្លចំផណញ្ំៗ ខ្ងផោកិយ ប៉ាុថនដែ 

ចំផោរះ ការល្ួងថបបផនរះ ផគគួរថ្រផេលាើយ្របថា «ដ្ិ្រផបើមនុស្សណានឹងបាន

ផោកិយទំាងមូល ថ្របា្់រតពលឹងផៅ ផនារះផ្រើមានតបផយជន៍អវីដល់អ្នក

ផនារះ?» (មា៉ា កុស ៨:៣៦) 

ស្តំាងបានបរ្ហា ញការផលើកទឹកចិ្រ្ផនរះដល់តពរះតគិស ្ផោយដឹង ថា 

ផបើសិនជាតទង់បានទទួលយក ផនារះតពរះអង្គមិនអាចផោរះផោកិយមកវញិ

បានផទ ។ ផហើយវាបានបរ្ហា ញនូវការល្ួងដូចគ្្ន ផនរះ ដល់អ្នកបផតមើរបស់ 

តពរះផៅសម័យសពវថែងៃផនរះ តាមរផបៀបដូចគ្្ន ផនរះថដរ ផោយដឹងថាអ្នកថដល 

ត្ររូវបានបផញ្ឆោ ្រផោយស្រផសចក្ីល្ួងផនរះ នឹងលរះបង់ផចាលកិចចាការរបស់

ខលាួនជាក់ជាមិនខ្ន ។ 

 

អង្គារ-៨ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖  ផនផហមា ជំពួក ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ ការ ថដល សសឡាញ់ តបាក់ ផនារះ ផហើយ ជា ផម ឫស ថន 

ផសចក្ី អាតកក់ តគប់ យ៉ាង ថដល អ្នក ខលារះ បាន ផ្ង តាម ផហើយ ត្ររូវ លួងផោម 

ឲ្យ ឃ្លា ្រ ផចញ ពី ផសចក្ី ជំផនឿ ទំាង ចាក់ ទំលុរះ ខលាួន ផគ ផោយ ផសចក្ី តពរួយ 
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លំបាក ជា ផតចើន។ ្ីម៉ាូផែទី១ ៦:១០

ការថដលពួកអ្នកបផតមើរបស់តទង់គួរថ្រថសវងរកតទព្យសម្្រ្ិផនារះ មិនថមន

ជាតពរះរាជផគ្លបំណងរបស់តពរះផទ។ ទាក់ទងនឹងផរឿងផនរះ ផោកប៉ាុលបាន

សរផសរផៅកាន់ផោក្ីម៉ាូផែថា «ដ្ិ្រការថដលសសឡាញ់តបាក់ ផនារះផហើយ

ជាផមឫសថនផសចក្ីអាតកក់តគប់យ៉ាង ថដលអ្នកខលារះបានផ្ងតាម ផហើយ 

ត្ររូវលួងផោមឲ្យឃ្លា ្រផចញពីផសចក្ីជំផនឿ ទំាងចាក់ទមលាុរះខលាួនផគ ផោយ 

ផសចក្ីតពរួយលំបាកជាផតចើន។ ឱអ្នកសំណប់ថនតពរះផអើយ ចូរឲ្យអ្នករ្់រផចៀសផច

ញពីផសចក្ីទំាងផនារះ ផហើយផដញតាមផសចក្ីសុចរ្ិរ ផសចក្ី ផគ្រព តប្ិរប្រ្ិ 

ដល់តពរះ ផសចក្ីជំផនឿ ផសចក្ីសសឡាញ់ ផសចក្ីខ្ជា ប់ខជាួន និង ផសចក្ី 

សមលាូ្រវញិ»។ ផោយគំរនិូងផោយគំនិ្រ រាជទូ្ររបស់តពរះតគិសត្្ររូវថ្រ 

«ហាមតបាមដល់ពួកអ្នកមាន ផៅផោកិយផនរះ្ង កំុឲ្យផគមានឫកខ្ស់ ឬ 

ទុកចិ្រ្នឹងតទព្យសម្្រ្ិ ថដលមិនផទៀងផនារះផឡើយ ត្ររូវទុកចិ្រ្នឹងតពរះដ៏ 

មានតពរះជនមរស់វញិ ថដលតទង់តបទានតគប់ទំាងអស់មកផយើងរាល់គ្្ន ជា 

បរបូិរ ឲ្យផយើងបានអរសបបាយ ចូរបរ្្គ ប់ឲ្យផគផ្វើគុណ និងការល្អជាបរបូិរ 

តពមទំាងថចកទានផោយសទា្ធ  ផហើយតបរុងផតបៀបនឹងជួយផគ្ង  យ៉ាងផនារះ 

ឯង ផទើបផ ម្ រះថា ផគនឹងតបមូលតទព្យសម្្រ្ិទុកជាផគ្លយ៉ាងល្អសតមាប់

ខលាួនដល់ថែងៃផតកាយវញិ ផដើម្ីឲ្យផគចាប់បានជីវ្ិរអស់កល្ជានិចចា» 

(្ីម៉ាូផែទី១ ៦:១០, ១១ និង ១៧-១៩) ។

បទពិផស្្ន៍របស់ស្វក័ប៉ាុលនិងការថណនំារបស់ផោក ទាក់ទង នឹង 

ភាពពិសិដឋាថនកិចចាការរបស់អ្នកបផតមើតពរះ គឺជាតបភពថនជំនួយនិងការបំ្ុស

គំនិ្រដល់អ្នកថដលចូលរមួក្នុងកិចចាការ្សាយដំណឹងល្អ ។ ចិ្រ្របស់ផោក 

ប៉ាុលបានផេរះេួលផោយផសចកដែីសសឡាញ់ចំផោរះមនុស្សមានបាប ផហើយ

ផោកបានបផ ច្ា ញថាមពលរបស់ផោកទំាងអស់ ផៅក្នុងការរ្រ ផនស្ទ 

មនុស្ស ។ មិនធាលា ប់មានអ្នកផ្វើការណាថដលលរះបង់ខលាួនឯងនិង្រសូ៊សវិ្រស្វ ញ

ដូចជាផោកប៉ាុលផឡើយ ។ តពរះពរថដលផោកបានទទួល ផោកបានរាប់ 

ប ច្ាូ លថាជាគុណសម្្រ្ិដ៏ផតចើនផលើសលប់ ថដលត្ររូវផតបើតបាស់សតមាប់ជា 

តពរះពរដល់អ្នកដថទ ។ ផោកមិនថដលបផណ្ាយឲ្យឱកាសបាន កនលាង្ុ្រ ផៅ 



កិចចាការដ៏ពិសិដឋា-ទំព័រ-439-

ផោយមិនបាននិយយពីតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ឬជួយអ្នកថដលមានបញ្ហា ផនារះផទ។ 

ផោកបានផ្វើដំផណើ រពីកថនលាងមួយផៅកថនលាងមួយ ផោយបានអ្ិបបាយពី 

ដំណឹងល្អថនតពរះតគិស ្និងបានបផង្ើ្រពួកជំនំុ ។ ផៅកថនលាងណាថដលផោក

អាចរកអ្នកស្្ប់បាន ផោកបានខំតបឹងថតបងទប់ទល់នឹងការខុសេ្គង ផហើយ

បថងវរផជើងមនុស្សតបរុសសសីទំាងឡាយឲ្យផដើរក្នុង្លាូវសុចរ្ិរវញិ ។

ផោកប៉ាុលមិនបានផភលាចពួកជំនំុថដលផោកបានបផង្ើ្ររចួផហើយផនារះផទ។ 

បនា្ទ ប់ពី ដំផណើ របំផពញផបសកកមមរបស់ផោករចួមក ផោកប៉ាុលនិងបាណា

បាសបានវលិត្រឡប់ផៅកាន់កថនលាងផដើមវញិ ផហើយបានផៅសួរសុខទុក្ខដល់

ពួកជំនំុថដលពួកផោកបានបផង្ើ្រ ផោយផតជើសផរ ើសផចញពីមនុស្សថដលពួក

ផោកអាចបងវឹកឲ្យចូលរមួក្នុងការតបកាសដំណឹងល្អបាន ។

លក្ខណៈថនកិចចាការរបស់ផោកប៉ាុលផនរះមានផមផរៀនដ៏សំខ្ន់មួយ សតមាប់

ពួកតគរូគរ្វ លនាសម័យបចចាុប្ន្នផនរះ។ ស្វក័ប៉ាុលបានបផង្ើ្រផមផរៀនផនរះ ជា

ថ្្នកមួយថនការរ្ររបស់ផោកផដើម្ីអប់រយុំវជនសតមាប់កិចចាការបផតមើតពរះ។ 

ផោកបានយកពួកផគផៅជាមួយ ផៅក្នុងដំផណើ រការ្្សពវ្សាយដំណឹងល្អ 

របស់ផោក ផ្វើដូផច្នរះពួកផគបានទទួលបទពិផស្្ន៍ថដលផតកាយមកបាន 

ជួយពួកផគឲ្យអាចបំផពញ្ួរនាទីថនការទទួលខុសត្ររូវផោយខលាួនឯង។ ផៅ 

ផពល ផោកបានថបកពីពួកផគ ផោកផៅទាក់ទងជាមួយនឹងការរ្ររបស់ពួក

ផគ ផហើយសំបុត្ររបស់ផោកផ្ញើផៅកាន់្ីម៉ាូផែនិងទី្ុរសគឺជាភសដែុតាងបញ្ជា ក់ 

ថា ផោកចង់ឲ្យពួកផគទទួលបានផជាគជ័យ ។

អ្នកផ្វើការដ៏មានបទពិផស្្ន៍ផៅផពលសពវថែងៃផនរះ ផ្វើការរ្រដ៏ថែលាែ្នូរ 

ផៅផពលពួកផគបងវឹកអ្នកផ្វើការផកមងៗ ផហើយោក់បន្ទុកផលើស្ម របស់ពួកផគ 

ជាជាងពយាយមយកបន្ទុកទំាងអស់មកោក់ផៅផលើខលាួនឯង ។

ផោកប៉ាុលមិនថដលផភលាចការទទួលខុសត្ររូវថដលតពរះបានតបទានដល់

ផោក ជាអ្នកបផតមើរបស់តពរះតគិស ្ឬថាមនុស្សនឹងត្ររូវបា្់របង់ផោយស្រ 

ការមិនផស្ម រះត្រង់របស់ផោក ផនារះតពរះនឹងោក់ផទាសដល់ផោកវញិ ផនារះ 

ផទ ។ ផោកបានតបកាសដំណឹងល្អថា «ខញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបផតមើដល់ពួក 

ជំនំុផនារះ តាមការកាន់កាប់ត្ររួ្រតតារបស់តពរះ ថដលបានតបគល់មកខញុំសតមាប់



ទំព័រ-440- កិចចាការថនពួកស្វក័

អ្នករាល់គ្្ន  ផដើម្ីនឹងបំផពញតពរះបន្ទូល គឺជាផសចក្ីអាែ៌កំបំាង ថដល ោក់ 

ទុក តំាងពីអស់កល្ផរៀងរាល់ថ្រ្ំរណ្រមក ថ្រឥឡូវផនរះ បានផបើកសថម្ង 

ឲ្យពួកបរសុិទ្ធតទង់ស្្គ ល់ តពរះតទង់បានសពវតពរះហឫទ័យនឹងសថម្ងឲ្យពួក 

បរសុិទ្ធផនារះដឹងថា សិរលី្អដ៏បរបូិររបស់ផសចក្ីអាែ៌កំបំាងផនរះជាយ៉ាងណា 

ក្នុងពួកស្សន៍ដថទ គឺថា តពរះតគិសត្ទង់សណឋាិ ្រផៅក្នុងអ្នករាល់គ្្ន  ថដលជា 

ទីសង្ឹមយ៉ាងឧ្រ្ម ផយើងខញុំតបកាសតបាប់ពីតទង់ ទំាងទូនាម ន ដល់ តគប់ មនុស្ស 

ផហើយទំាងបផតងៀនដល់តគប់មនុស្ស ផោយតគប់ទំាងតបាជាញ  ផដើម្ីឲ្យ បាន 

ថាវ យតគប់មនុស្ស ជា្ររ្វ យតគប់លក្ខណ៍ក្នុងតពរះតគិស ្ខញុំក៏ខំផ្វើការផនារះឯង 

ទំាង្រយុទ្ធតាមឫទ្ធិបារមីតទង់ ថដលបណ្ាលផឡើងក្នុងខញុំផោយតពរះផចស្្» 

(កូឡូស ១: ២៥-២៩) ។ 

 

ពុធ-៩ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ផនផហមា ជំពួក ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ទូនាម ន ពួក បុរស ថដល ផកមង ជាង ថបប ដូផចា្ន រះ ថដរ ឲ្យ ផគ 

មាន ចិ្រ្ ្ ងៃន់្ងៃរ ផហើយ ត្ររូវ ឲ្យ អ្នក សំថដង ខលាួន ទុក ជា គំរ ូពី ការ ល្អ តគប់ ជំពូក 

ទំាង បផតងៀន ផគ កំុ ឲ្យ ផគ តបតពឹ្រ្ ខូច អាតកក់ ផឡើយ ថ្រ ឲ្យ មាន ចិ្រ្ នឹង្ឹង វញិ 

តពម ទំាង ោក្យ សំដី ត្ឹរម ត្ររូវ ថដល រក ចាប់ ផទាស មិន បាន ្ ង ផដើម្ី ឲ្យ អ្នក 

ណា ថដល ទទឹងទថទង បាន ផអៀនខ្ម ស ផោយ គ្ម ន ផហ្ុរ នឹង និយយ អាតកក់ ពី 

អ្នក ផឡើយ។ ទី្ុរស ២:៦-៨

ោក្យទំាងផនរះមានវ្រ្មានផៅចំផោរះមុខអ្នកបផតមើការសតមាប់តពរះតគិស ្

ជាការសផតមចដ៏ខ្ស់ ប៉ាុថនដែ មនុស្សទំាងអស់អាចទទួលបានការសផតមចផនរះ 

គឺអ្នកថដលសិកសាផៅក្នុងស្ោរបស់តពរះតគិសជ្ាផរៀងរាល់ថែងៃ ផោយការ 

ោក់ខលាួនផៅផតកាមការតគប់តគងរបស់តពរះថដលជាតគរូដ៏ឧ្រ្ម ។ អំណាចថដល

ផៅក្នុងការតតាស់បរ្្គ ប់របស់តពរះគឺឥ្រមានតពំថដនផឡើយ ផហើយអ្នកបផតមើ

ថដលមានផសចកដែីត្ររូវការដ៏្ំ ថដលោក់ខលាួនផៅក្នុងតពរះជាមាចា ស់ តពរះអង្គនឹង

ធានាថាអ្នកផនារះនឹងទទួលនូវអំណាច ថដលនឹងកាលា យជាអ្នកជួយសផ្រ្្គ រះ 

ជីវ្ិរដល់អ្នកស្្ប់របស់ខលាួន មួយផហើយមួយផទៀ្រ ។

សំផណររបស់ផោកប៉ាុលបរ្ហា ញថា អ្នក្្សពវ្សាយដំណឹងល្អគួរថ្រជាគំរូ



កិចចាការដ៏ពិសិដឋា-ទំព័រ-441-

ពីផសចកដែីពិ្រថដលខលាួនបផតងៀន «ផយើងខញុំមិនបរ្្អ ក់បង្អន់ចិ្រ្ដល់អ្នកណាក្នុង

កិចចាការអវីផឡើយ ថតកងមានអ្នកណាផថ្ាលផទាសចំផោរះការរ្រផនរះ»។ ផោក 

បានបន្សល់ទុកឲ្យផយើងនូវរបូភាពថនការរ្ររបស់ផោកផ្្ទ ល់ ផៅក្នុងសំបុត្រ

របស់ផោកផ្ញើផៅកាន់ពួកអ្នកផជឿផៅតករុងកូរនិែូស «ក្នុងតគប់ការទំាងអស់ 

ផនារះផយើងខញុំខំ្្ទុកផ្្ក់ខលាួន ទុកដូចជាអ្នកបផតមើតពរះ គឺក្នុងការតទំាតទជាផតចើន 

ក្នុងការទុក្ខលំបាក ការខវរះខ្្រ ការចផង្អៀ្រចង្អល់ កាលផគវាយ ោក់គុក 

ផកើ្រវកឹវរ ក្នុងការផនឿយហ្់រ ចំាយម ្រមអ្់រ ផោយចិ្រ្ស្្អ ្រ ផោយផចរះដឹង 

ផោយអ្់រ្ម្់រ ផោយសប្ុរស ផោយតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ផោយផសចក្ី 

សសឡាញ់ផស្ម រះត្រង់ ផោយស្រតពរះបន្ទូលដ៏ពិ្រ ផោយតពរះផចស្្ថនតពរះ 

ផោយកាន់ផតគឿងសសស្្វុ្ សុចរ្ិរ ទំាងសំ្្ទំាងផេវង ផោយមានផករ ្ិ៍ផ ម្ រះ 

ផហើយត្ររូវអាប់ឱន ផោយផគនិយយអាតកក់ ឬល្អក្ី ទុកដូចជាមនុស្សកំភូ្រ 

ថ្រពិ្រត្រង់ផទ ដូចជាគ្ម នអ្នកណាស្្គ ល់ផយើងខញុំ ថ្រមនុស្សទំាងអស់ បាន 

ស្្គ ល់វញិ ដូចជាផហៀបនឹងស្លា ប់ ថ្រផមើល ផយើងខញុំរស់ផទ ដូចជា ត្ររូវវាយ ផ្ចា ល 

ថ្រមិនបានដល់ស្លា ប់ផទ ដូចជាមានផសចក្ីតពរួយ ថ្រផចរះថ្របានសបបាយវញិ 

ដូចជាទ័លតក ថ្រកំពុងថ្រចផតមើនដល់មនុស្សជាផតចើន ដូចជាគ្ម នអវីផស្រះ ថ្រ 

មានតគប់ទំាងអស់វញិ» (កូរនិែូសទី២ ៦:៣ និង ៤-១០) ។

ផោកបានសរផសរផៅកាន់ផោកទី្ុរសថា «ចូរទូនាម នពួកបុរស ថដល 

ផកមងជាង ថបបដូផចា្ន រះថដរ ឲ្យផគមានចិ្រ្្ងៃន់្ងៃរ ផហើយត្ររូវឲ្យអ្នកសថម្ងខលាួន 

ទុកជាគំរពីូការល្អតគប់ជំពូក ទំាងបផតងៀនផគ កំុឲ្យផគតបតពឹ្រ្ ខូចអាតកក់ ផឡើយ 

ថ្រឲ្យមានចិ្រ្នឹង្ឹងវញិ តពមទំាងោក្យសម្ីត្ឹរមត្ររូវ ថដលរកចាប់ផទាស 

មិនបាន្ង ផដើម្ីឲ្យអ្នកណាថដលទទឹងទថទងបានផអៀនខ្ម ស ផោយគ្ម ន

ផហ្ុរនឹងនិយយអាតកក់ពីអ្នកផឡើយ» (ទី្ុរស ២: ៦-៨) ។

គ្ម នអវីថដលមាន្រថមលាពិផសសផៅតពរះផនត្រតពរះ ខ្លា ំងជាងពួកអ្នកបផតមើ 

របស់តទង់ ថដលផចញផៅក្នុងថ្នដីដ៏្ំទូលំទូោយ ផដើម្ីស្បផតោរះតគ្ប់

ពូជថនផសចកដែីពិ្រ ផហើយទន្ទឹងរង់ចំាការតបមូល្លផនារះផឡើយ។ គ្ម ន នរណា 

មា្ន ក់ ផតរៅពីតពរះតគិសផ្ទ ថដលអាចវាស់ថវងការយកចិ្រ្ទុកោក់ថនអ្នកបផតមើ 

របស់តទង់ ផៅផពលពួកផគថសវងរកអ្នកថដលបា្់របង់ផនារះផទ ។ តទង់បផ ច្ា ញ



ទំព័រ-442- កិចចាការថនពួកស្វក័

តពរះវញិ្ញា ណរបស់តទង់ដល់ពួកផគ ផហើយផោយស្រការខិ្រខំតបឹងថតបងរបស់ 

ពួកផគ មនុស្សជាផតចើនត្ររូវបាននំាឲ្យរ្កផចញពីអំផពើបាប មករកផសចក្ី 

សុចរ្ិរវញិ ។

តពរះកំពុងតតាស់ផៅបុរសថដលមានេន្ទៈលរះបង់កសិោឋា ន មុខរបរផហើយ 

ផបើចំាបាច់រហូ្រដល់តករុមតគរួស្រ របស់ខលាួន ផដើម្ីកាលា យជាផបសកជន សតមាប់ 

តទង់។ ផហើយការតតាស់ផៅផនារះត្ររូវបានផេលាើយ្រប។ កាលពីអ្ីរ្រកាលមាន 

មនុស្សថដលបានខិ្រខំតបឹងថតបងផោយផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះតគិស ្និង 

្រតមរូវការរបស់មនុស្សបា្់របង់ បានចាកផចញពីផគហោឋា ន ដ៏មាន ផ្សុកភាព 

និងសង្គមថនមិ្រ្ភក្ិ រហូ្រដល់ភរយិនិងបុត្រ ផៅកាន់តបផទសផតរៅ ផៅក្នុង

ចំផណាមពួកអ្នកថាវ យបង្គំរបូតពរះនិងមនុស្សកាចស្ហាវ ផដើម្ីតបកាសស្រ

ថនផសចកដែីផមត្ាករណុា  មនុស្សជាផតចើនសុខចិ្រ្លរះបង់ជីវ្ិរ ប៉ាុថន្ អ្នកផ្្សង

ផទៀ្របានផតកាកផឡើងផដើម្ីបន្ការរ្រ្រផៅផទៀ្រ ។ ដូផច្នរះ កិចចាការរបស់តពរះ

តគិសប្ានរកីចផតមើនផៅមុខ មួយជំហានម្ងៗ ផហើយតគ្ប់ពូជថដលបានស្ប 

ផតោរះផោយផសចកដែីផស្កសផតងងបានបផង្ើ្រ្លជាចតមរូ្រដ៏្ំ  ចំផណរះដឹង

ថនតពរះត្ររូវបានពតងីកយ៉ាងទូលំទូោយ ផហើយផ្្ទ ំងបោថនផឈើឆ្ាងបាន

ផលើកផឡើងផៅក្នុងទឹកដីថនស្សន៍ដថទ ។

សតមាប់ការថកថតបចិ្រដែរបស់មនុស្សមានបាបមា្ន ក់ អ្នកបផតមើរបស់ តពរះគួរ 

ថ្រដកពន្ធ (្ររ្វ យ) ពីតទព្យសម្្រ្ិរបស់ខលាួនឲ្យបានផតចើនបំ្ុ្រ។  មនុស្ស 

ថដលតពរះបានបផង្ើ្រ ផហើយតពរះតគិសប្ានផោរះមកវញិ មាន្រថមលាខ្ស់ ណាស់ 

ផោយស្រថ្រលទ្ធភាពផៅពីមុខអ្នកផនារះ មាន គុណសម្្រ្ិខ្ងវញិ្ញា ណ 

ថដលតពរះបានតបទានឲ្យ សម្រថែភាពថដលផគមាន តបសិនផបើត្ររូវបានផ្វើឲ្យ 

ផកលាៀវកាលា ផោយតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ និងភាពមិនផចរះស្លា ប់ ថដលអាច ទទួល 

បាន តាមរយៈផសចកដែីសង្ឹមថដលបានបរ្ហា ញផៅក្នុងដំណឹងល្អ ។ ផហើយ

ផបើតពរះតគិសប្ានទុកផចៀមផរៅសិបតបំាបួនផចាល ផដើម្ីថសវងរកជួយសផ្រ្្គ រះ

ផចៀមមួយថដលបា្់របង់ ផនារះផ្រើផយើងអាចរាប់ជាសុចរ្ិរផោយការផ្វើ្ិរច 

ជាងផនារះថដរឬផទ? ផ្រើការផ្វសតបថហស មិនផ្វើការដូចជាតពរះតគិសប្ានផ្វើ 

ការមិនបានលរះបង់ ដូចជាតពរះបានលរះបង់ ការក្្់រនឹងកិចចាការដ៏ពិសិដឋា 
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មិនថមនជាការតបមាែដល់តពរះផទឬអី?

ចិ្រ្របស់អ្នកបផតមើតពរះពិ្រតបាកដ មានផោរផពញផោយ ផសចក្ីតបាថា្ន  

ចង់ជួយសផ្រ្្គ រះដល់មនុស្ស ។ ផពលផវោនិងកមាលា ំងត្ររូវបានចំណាយ ការ

មិនផគចផវរះពីការខំតបឹងថតបងដ៏លំបាក ផដើម្ីឲ្យអ្នកដថទត្ររូវថ្រឮនូវផសចក្ី

ពិ្រ ថដលនំាភាពរកីរាយ ផសចក្ីសុខស្ន្ និងអំណរដល់ចិ្រ្របស់ ខលាួន 

ផ្្ទ ល់។ តពរះវញិ្ញា ណថនតពរះតគិសគ្ង់ផៅជាមួយនឹងអ្នកផនារះ ។ តទង់ថែរកសា 

មនុស្ស ជាអ្នកថដលមានកិ្រ្ិយស។ ផោយថភ្នករបស់ផគបានសមលាឹងផៅ 

ឯផឈើឆ្ាងថនភ្នំកាល់វា៉ារ ីផមើលផ�ើញតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះថដលផគបានផលើកផឡើង 

ទំាងទីពឹងផៅផលើតពរះគុណរបស់តទង់ ផោយផជឿជាក់ថាតទង់នឹង គង់ផៅ ជា 

មួយផគរហូ្រដល់ទីប ច្ា ប់ ខណៈថដលផគផ្វើការថាវ យតពរះ ថដលមានតទង់ 

ជាថខល ជាកមាលា ំង និងជាទីផពញចិ្រ្របស់ខលាួន ។ ជាមួយនឹងការតតាស់ផៅ  

និងការអងវរករ ោយឡំជាមួយនឹងការធានារា៉ាប់រងថនផសចកដែី សសឡាញ់ របស់ 

តពរះ ផគថសវងរកការផនស្ទមនុស្សថាវ យតពរះផយសូ៊វ ផហើយតពរះបានរាប់ 

ផគផៅ ឋានសួគ៌ ក្នុងចំផណាម «អ្នកថដលតទង់បានផៅ បានផរ ើស 

ផហើយជាអ្នក ផស្ម រះត្រង់» (វវិរណៈ ១៧:១៤) ។



ទំព័រ-444- កិចចាការថនពួកស្វក័

៣៥

ផសចក្តីសផ្រ្គ ោះចំផពាោះសាសន៍យដូា

ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីររ ៉មូ

ពពហស្បតិ៍-១០ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ផនផហមា ជំពួក ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផហ្ុរ ផនារះ បាន ជា ខញុំ អរ សបបាយ ក្នុង កាល ថដល មាន 

ផសចក្ី កំផស្យ ក្នុង កាល ថដល ផគ ្រមរះ្ិររះផដៀល ក្នុង ផសចក្ី លំបាក កាល ផគ 

ផ្វើ ទុក្ខ ផបៀ្រ ផបៀន ផហើយ ក្នុង ផសចក្ី ថដល ខញុំ ត្ររូវ ចផង្អៀ្រចង្អល់ ផោយ យល់ 

ដល់ តពរះតគីស្ទ ដ្ិ្រ កាល ណា ខញុំ ផខសាយ ផនារះ ខញុំ មាន កំឡាំង យ៉ាង ចំណាន 

វញិ។ កូរនិែូសទី២ ១២:១០ផនឿ ផជឿ ដល់ តពរះរាជបុតតា ថន តពរះ 

 បនា្ទ ប់ពីការពនយារផពលថដលមិនអាចផចៀសរចួមក ផោកប៉ាុល បានផៅ 

ដល់ទីតករុងកូរនិែូស ជាកថនលាងថដលផោកធាលា ប់បានផ្វើការយ៉ាង លំបាក កាល 

ពីផពលកនលាងមក និងមានការតបឆំាងយ៉ាងខ្លា ំងកាលា មួយរយៈ ។ ផោកបានរក

ផ�ើញថាពួកអ្នកផជឿដំបូងជាផតចើនផៅថ្រផគ្រពផោក ផោយកដែីសសឡាញ់ ដូច

ជាអ្នកថដលធាលា ប់មានពនលាឺពីដំណឹងល្អជាផលើកដំបូងថដរ ផៅផពលផោកបាន

ស្វ គមន៍ពួកសិស្សទំាងផនរះ ផហើយបានផ�ើញភសដែុតាងថនភាពផស្ម រះត្រង់ 

និងចិ្រដែពុរះកផ្ញ្ជា លរបស់ផគ ផោកមានផសចក្ីផត្រកអរជាខ្លា ំង ផតោរះកិចចា

ការរបស់ផោកផៅតករុងកូរនិែូសមិនឥ្រតបផយជន៍ដូផចា្ន រះ ។

ពួកអ្នកផជឿផៅទីតករុងកូរនិែូសថដលអាលា ប់ថ្រឆាប់ផមើលថលងផ�ើញការ 

តតាស់ផៅដ៏ខ្ស់របស់ពួកផគ ក្នុងតពរះតគិស ្ថបរជាបានបផង្ើ្រកមាលា ំងថន 

អ្រ្ចរ្ិរថនតគិសប្រស័ិទផឡើងវញិ ។ ោក្យសមដែីនិងទផងវើរបស់ពួកផគ បាន 

បរ្ហា ញពីអំណាចថកថតបថនតពរះគុណរបស់តពរះ ផហើយឥឡូវផនរះ ពួកផគគឺ ជា 

កមាលា ំងដ៏ខ្លា ំងកាលា មួយ សតមាប់ភាពល្អផៅកណ្ាលពួកស្សន៍ដថទនិងអ្នក 

តបកាន់អបិយជំផនឿ ។ ស្វក័ប៉ាុលមានផជាគជ័យ ផហើយវញិ្ញា ណសមុគស្ម ញ
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ក៏បាន្ូរផស្ើយ ផៅក្នុងសង្គមថនអ្នកជិ្រខ្ងជាទីសសឡាញ់របស់ផោក  

និងពួកអ្នកថកថតបចិ្រ្ដ៏ផស្ម រះត្រង់ ។

ក្នុងអំឡុងផពលស្្ន ក់ផៅបផណ្ារះអាសន្នផៅទីតករុងកូរនិែូស ផោកប៉ាុល

បានរកផ�ើញផពលផវោខលារះផដើម្ីសមលាឹងផឆ្ារះផៅកាន់កថនលាងែមីផទៀ្រសតមាប់

្សាយដំណឹងល្អ ។ ផៅក្នុងគំនិ្ររបស់ផោក ផោកបានស ជ្ា ឹងគិ្រជាពិផសស

អំពីដំផណើ រផឆ្ារះផៅកាន់ទីតករុងរ ៉ាមូ ។ ផោយផមើលផ�ើញជំផនឿរបស់តគិសប្រស័ិទ

ផៅតករុងកូរនិែូស បានស្ថែ បនាផឡើងយ៉ាងរងឹមំាផៅ មជ្ឈមណ្ឌ ល ដ៏ល្ី លបាញ 

ផៅផលើពិភពផោក គឺជាក្ីសង្ឹមជាទីផពញចិ្រ្ និងជាថ្នការដ៏រកីរាយ 

បំ្ុ្ររបស់ផោក។ ពួកជំនំុមួយត្ររូវបានបផង្ើ្រផឡើងរចួផហើយផៅក្នុងទីតករុង

រ ៉ាមូ ផហើយស្វក័ប៉ាុលចង់ឲ្យមានកិចចាសហការរបស់អ្នកផជឿផៅទីផនារះ ក្នុងកិចចា

ការថដលត្ររូវបានសផតមចផៅក្នុងតបផទសអីុតាលីនិងផៅតបផទសដថទផទៀ្រ ។ 

ផដើម្ីផរៀបចំ្លាូវសតមាប់ការរ្ររបស់ផោកផៅក្នុងចំផណាមបងប្អូនទំាងផនរះ 

ថដលពួកផគភាគផតចើនជាជនបរផទសចំផោរះផោកផៅផឡើយ ផោកបានផ្ញើ 

សំបុត្រមួយ តបកាសពីផគ្លបំណងរបស់ផោក ក្នុងការផ្វើដំផណើ រផៅកាន់

ទីតករុងរ ៉ាមូ និងពីក្ីសង្ឹមរបស់ផោក ក្នុងការបផង្ើ្រសង់្ោថនផឈើឆ្ាងផៅ 

ក្នុងតបផទសផអសបា៉ាញ ។

ផៅក្នុងសំបុត្ររបស់ផោកផៅកាន់ពួករ ៉ាមូ ផោកបានបរ្ហា ញពីផគ្លការណ៍

ដ៏អស្ចា រ្យថនដំណឹងល្អ ។ ផោកបានថែលាងពីជំហររបស់ផោកផលើសំណួរថដល

កំពុងផ្វើឲ្យពួកយូោនិងពួកស្សន៍ដថទរផំជើបរជួំល ផហើយបានបរ្ហា ញថា

ផសចកដែីសង្ឹមនិងផសចក្ីសនយាថដលធាលា ប់ថ្រជាកមមសិទ្ធិពិផសសរបស់ស្សន៍

យូោ ឥឡូវផនរះត្ររូវបាន្ដែល់ផៅស្សន៍ដថទ្ងថដរផហើយ ។

ស្វក័ប៉ាុលបានបរ្ហា ញពីផគ្លលទ្ធិថនការថញកជាបរសុិទ្ធ ផោយស្រ 

ផសចកដែីជំផនឿផលើតពរះតគិស ្ផោយភាពចបាស់ោស់និងអំណាចដ៏អស្ចា រ្យ ។ 

ផោកសង្ឹមថាពួកជំនំុផ្្សងផទៀ្រក៏អាចទទួលបានជំនួយពីការបផតងៀន  

ថដលបានផ្ញើផៅពួកតគិសប្រស័ិទផៅទីតករុងរ ៉ាមូផនរះ្ងថដរ  ប៉ាុថនដែ ផោកអាច

ផមើលផ�ើញជាមុនពីឥទ្ធិពលដ៏្ំថនោក្យរបស់ផោកថដលបានឮសុរះស្យ
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ផសចកដែីពិ្រដ៏អស្ចា រ្យថនការថញកជាបរសុិទ្ធផោយស្រផសចកដែីជំផនឿ បានឈរ

ជាពនលាឺដ៏អស្ចា រ្យផដើម្ីនំាមនុស្សមានបាបថដលថកថតបចិ្រ្ចូលក្នុង្លាូវជីវ្ិរ ផៅ 

តគប់ជំនាន់។ គឺជាពនលាឺផនរះផហើយថដលបានបំបា្់រភាពងងឹ្រថដលតគបដណ្ប់

ផលើចិ្រ្របស់ផោកលូផ ើ្រ និងបានបរ្ហា ញដល់ផោកពីអំណាចថនតពរះផោហិ្រ

របស់តពរះតគិស ្ផដើម្ីោងសមា្អ ្រអំផពើបាប ។ ពនលាឺដថដលផនរះបានដឹកនំាមនុស្ស

ថដលមានបន្ទុកថនអំផពើបាបរាប់ោន់នាក់ ផៅរកតបភពពិ្រថនការផលើកថលង

ផទាសនិងផសចក្ីសុខស្ន្ ។ សតមាប់សំបុត្រផ្ញើផៅជូនពួកជំនំុផៅទីតករុង

រ ៉ាមូ តគិសប្រស័ិទតគប់គ្្ន មានផហ្ុរ្លផដើម្ីអរគុណដល់តពរះ។

ក្នុងសំបុត្រផនរះ ផោកប៉ាុលបាន្្ល់ផសចក្ីបញ្ជា ក់យ៉ាងទូលំទូោយ 

ពីបន្ទុករបស់ផោកជំនួសស្សន៍យូោ ។ ចាប់តំាងពីផោកបាន ថកថតបចិ្រដែ 

មក ផោកបានតបាថា្ន ចង់ជួយបងប្អូនជាស្សន៍យូោរបស់ផោកឲ្យយល់ 

ចបាស់អំពីស្រថនដំណឹងល្អ ។ ផោកបានតបកាសថា «បងប្អូនផអើយ បំណង 

ចិ្រ្ខញុំ និងផសចក្ីថដលខញុំអងវរដល់តពរះ ឲ្យស្សន៍អីុសស្ថអល ផនារះគឺឲ្យ ផគ 

បានសផ្រ្្គ រះ» ។ 

 

សុព្រ-១១ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ផនផហមា ជំពួក ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចិ្រ្ របស់ មនុស្ស ថដល មាន តបាជាញ  ផនារះ បផតងៀន មា្់រ 

របស់ ខលាួន ផហើយ ក៏ បផង្ើ្រ ឲ្យ បបូរ មា្់រ មាន ចំផណរះ កាន់ ថ្រ ផតចើន ផឡើង ្ ង។។ 

សុភាសិ្រ ១៦:២៣

បំណងតបាថា្ន ថដលផោកប៉ាុលមានផនារះមិនថមនជាគំនិ្រ្មមតាផទ។ 

ផោកបានអងវរករដល់តពរះ ឲ្យផ្វើការផដើម្ីជាតបផយជន៍ដល់ពួកអីុសស្ថអល 

ថដលមិនបានទទួលស្្គ ល់តពរះផយសូ៊វពីសសរុកណាស្ថរ ៉ា្រជាតពរះថមស្ុសីថដល

តពរះបានសនយា។ ផោកបានធានាដល់អ្នកផជឿផៅទីតករុងរ ៉ាមូថា «ខញុំនិយយ 

ផសចក្ីពិ្រ ផោយនូវតពរះតគិស ្ខញុំមិនភូ្រកុហកផទ បញ្ញា ចិ្រ្ខញុំក៏ផ្វើបនា្ទ ល់ជា

មួយនឹងខញុំ ផោយនូវតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ្ង ខញុំមានផសចក្ីទុក្ខផស្កជាខ្លា ំង 

និងផសចក្ីតពរួយលំបាកក្នុងចិ្រ្ជានិចចា ដ្ិ្រខញុំផស្ទើរថ្រនឹងសូមឲ្យតពរះតគិស្
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ោក់បណ្ាស្ខញុំវញិ ជំនួសបងប្អូនជាញា្ិរសន្ានរបស់ខញុំ ខ្ងឯស្ច់ ្ ម 

គឺជាស្សន៍អីុសស្ថអល ថដលផគមានការចិ ច្ា ឹមជាកូនតពរះ និងសិរលី្អ ផសចក្ី 

សញ្ញា  ការតបទានតកឹ្រ្យវន័ិយ រផបៀបថាវ យបង្គំ និងផសចក្ី សនយាជារបស់ ្ ង 

ខលាួន តពមទំាងពួកអយ្យផកា្ង ផហើយតពរះតគិសក៏្បានផកើ្រពីពួកផគខ្ង 

ឯស្ច់ ្ មថដរ ថដលតទង់ខ្ស់ផលើសទំាងអស់ ជាតពរះដ៏មានពរអស់ កល្ 

ជានិចចា» ។

ស្សន៍យូោគឺជារាសសដែថដលតពរះបានផតជើសផរ ើស តទង់មានបំណងចង់ 

តបទានពរដល់ពូជស្សន៍ផនរះទំាងមូល។ តពរះជាមាចា ស់បានផលើកពួកផហារា

ផឡើងជាផតចើន ផៅក្នុងចំផណាមពួកផគ ។ ពួកផហារាទំាងផនរះបានទស្សន៍ 

ទាយអំពីការយងមកថនតពរះដ៏ផតបាសផោរះ ថដលត្ររូវបានបដិផស្ ផហើយ

ផ្វើគុ្រផោយពួកអ្នកថដលគួរថ្រជាមនុស្សដំបូងផគថដលទទួលស្្គ ល់តទង់ថា

ជាតពរះថនផសចក្ីសនយា។

 ផហារាផអស្យថដលបានសមលាឹងផមើលផៅមុខអស់រយៈផពលជាផតចើន

ស្រវ្រ្សរ ៍ផហើយបានផ�ើញការបដិផស្ន៍ចំផោរះផហារាមួយផហើយមួយផទៀ្រ 

ទីប ច្ា ប់គឺការបដិផស្ន៍ចំផោរះតពរះរាជបុតតាថនតពរះផនារះ ត្ររូវបានតពរះវញិ្ញា ណ

បណ្ាលឲ្យសរផសរអំពីការទទួលយកតពរះដ៏ផតបាសផោរះ ផោយពួកអ្នក 

ថដលមិនធាលា ប់បានរាប់ប ច្ាូ លផៅក្នុងចំផណាមកូនផៅអីុសស្ថអល  ផយង 

ផៅ  ផលើោក្យទំនាយផនរះ ផោកប៉ាុលបានតបកាសថា «ផោកផអស្យក៏ មាន 

ចិ្រ្កាលា ហានណាស់ និងមានតបស្សន៍ថា ពួកអ្នកថដលមិនថសវងរកអញ 

ផនារះ បានផ�ើញអញផហើយ អញបានសថម្ងមកចបាស់ឲ្យពួកអ្នកថដល មិន 

សួររកអញបានផ�ើញក៏មានតបស្សន៍ពីដំផណើ រស្សន៍អីុសស្ថអលថា 

អញ បានលូកថដអញវាល់តពឹកវាល់ោងៃ ច ផៅឯស្សន៍មួយថដលមិនស្្ប់ 

បរ្្គ ប់ ផហើយផចរះថ្រនិយយទាស់ទទឹង» ។

ផទារះបីជាស្សន៍អីុសស្ថអលបានបដិផស្តពរះរាជបុតតារបស់តទង់ក៏

ផោយ ក៏តពរះអង្គមិនបានបដិផស្ពួកផគថដរ ។ ចូរស្្ប់ផោកប៉ាុល ផៅ 

ផពល ផោកបនដែជថជកថវកថញកថា «ដូផច្នរះ ខញុំសួរថា ផ្រើតពរះបានផបារះបង់ 



ទំព័រ-448- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផចាលរាសសត្ទង់ឬអី ផទ មិនថមនផទ ដ្ិ្រខលាួនខញុំជាស្សន៍អីុសស្ថអលថដរ 

គឺជា ពូជផោកអ័តបាហាំ ផកើ្រក្នុងពូជអំបូរផបនយ៉ា មីន តពរះតទង់មិនបានផបារះ

បង់ផចាលរាសសត្ទង់ថដលតទង់ស្្គ ល់ជាមុនផនារះផទ ផ្រើអ្នករាល់គ្្ន មិនដឹងផរឿង

ពីផោកផអលីយ៉ា  ថដលគម្ីរថាដូចផម្ចផទឬអី គឺថដលផោកអងវរដល់តពរះ 

ទាស់នឹងស្សន៍អីុសស្ថអលថា ឱតពរះអមាចា ស់ផអើយ ផគបានសមាលា ប់ពួក 

ផហារា តទង់ ផហើយរលំំអាសនាទំាងប៉ាុនាម នរបស់តទង់ មានសល់ថ្រទូលបង្គំ 

មួយ ផហើយផគរកសមាលា ប់ទូលបង្គំផទៀ្រ ប៉ាុថន្ តពរះតទង់ផេលាើយនឹងផោកយ៉ាង 

ដូចផម្ច គឺផេលាើយថា អញបានទុកមនុស្ស៧ោន់នាក់សតមាប់អញ ថដលមិន

បានលុ្រជង្គង់ផៅមុខតពរះបាលផស្រះ ដូផច្នរះ សពវថែងៃផនរះ ក៏មាន សំណល់ 

សល់ថដលតទង់បានផរ ើសតំាង ផោយតពរះគុណថដរ» ។

ស្សន៍អីុសស្ថអលបានជំពប់ដួលផហើយបានធាលា ក់ចុរះ ប៉ាុថន្ ការផនរះមិន 

បានផ្វើឲ្យពួកផគមិនអាចផងើបផឡើងវញិបានផនារះផទ។ ផេលាើយ្របនឹង សំណួរ 

ថា «ផ្រើផគបានជំពប់ឲ្យតគ្ន់ថ្រដួលប៉ាុផណាណ រះឬអី?» ស្វក័ប៉ាុល បាន ្រប ផេលាើយ 

ថា «ផទ មិនថមនផឡើយ គឺផោយស្រការដួលរបស់ផគ បានជាមាន ផសចក្ី 

សផ្រ្្គ រះ ្សាយផៅដល់ពួកស្សន៍ដថទវញិ ផដើម្ីបណ្ាលឲ្យផគតចថណន 

ដូផច្នរះ ផបើការដួលរបស់ផគ ជាផសចក្ីចផតមើនដល់ផោកិយ ផហើយ ផសចក្ី 

ខវរះមិនផពញខ្្ន ្ររបស់ផគ ជាផសចក្ីចផតមើនដល់ពួកស្សន៍ដថទវញិ ផនារះ 

ផ្រើផសចក្ីផពញខ្្ន ្ររបស់ផគ នឹងបានផលើសជាងយ៉ាងណាផៅ? ខញុំនិយយ 

នឹងអ្នករាល់គ្្ន ថដលជាស្សន៍ដថទ ផហើយពីផតោរះខញុំជាស្វក័ដល់ស្សន៍

ដថទ បានជាខញុំ្រផម្ើងដល់ការរ្រខញុំ ផដើម្ីនឹងបណ្ាលស្ច់ញា្ិរខញុំឲ្យ មាន 

ផសចក្ីតចថណន ផហើយនិងជួយសផ្រ្្គ រះអ្នកខលារះក្នុងពួកផគ ផបើសិនជាបាន 

ដ្ិ្រផបើសិនជាការផបារះបង់ផចាលផគផនារះ ជាផសចក្ីផមត្ីរ ដល់ ផោកិយ 

ដូផច្នរះ ផនារះផ្រើការទទួលផគនឹងបានជាអវី ផបើមិនថមនជាជីវ្ិររស់ពីស្លា ប់ផឡើង

វញិ?»
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សៅរ-៍១២ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ផនផហមា ជំពួក ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ប៉ាុថន្ ពួក កូន ផៅ អីុសស្ថអល នឹង មាន ចំនួន ដូច ជា 

ខសាច់ ផៅ សមុតទ ថដល នឹង វាល់ ឬ រាប់ មិន បាន ផឡើយ រចួ ផតកាយ មក និង ផកើ្រ 

មាន ដូផច្នរះ គឺ ោក្យ ថដល បាន ផោល ទុក ថា ឯង រាល់ គ្្ន  មិន ថមន ជា រាសស ្អញ 

ផទ ផនារះ នឹង ផ្លា ស់ ផៅ ជា ថា ឯង រាល់ គ្្ន  ជា កូន ថន តពរះ ដ៏ មាន តពរះជនម រស់ ផៅ 

វញិ។ ហូផស ១:១០

តពរះមានផគ្លបំណងចង់ឲ្យតពរះគុណរបស់តទង់ត្ររូវបានផបើកសថម្ង 

ផៅក្នុងចំផណាមពួកស្សន៍ដថទ ដូចជាក្នុងចំផណាមស្សន៍អីុសស្ថអល

ថដរ។ តពរះរាជផគ្លបំណងផនរះត្ររូវបានផរៀបរាប់យ៉ាងចបាស់ផៅក្នុង

បទ ទំនាយថនគម្ីរសញ្ញា ចាស់ ។ ស្វក័ប៉ាុល បានផតបើបទទំនាយ ខលារះក្នុងការ 

ថវកថញករបស់ផោក ។ ផោកបានសួរថា «ផ្រើជាងសមូន គ្ម នអំណាចផលើ 

ដីឥដឋា និងយកដំុដីដថដលផ្វើជាវ្រថែុមួយសតមាប់ការដ៏តបផសើរ ផហើយមួយផទៀ្រ

សតមាប់ការមិនតបផសើរផទឬអី? ចុរះផបើសិនជាតពរះតទង់ចង់សថម្ងផសចក្ី 

ផតកា្ តពមទំាងផបើកឲ្យស្្គ ល់តពរះផចស្្ ដល់ផតគឿងតបោប់គួរនឹងផតកា្  

ថដលផរៀបចំផឡើងសតមាប់ថ្រត្ររូវបំផ្លា ញដូផច្នរះ ថដលតទង់តទំាតទផោយអំណ្់រ

ជាយូរមកផហើយ ផហើយផបើតទង់ចង់ផបើកឲ្យផតគឿងតបោប់ថដលគួរនឹងផសចក្ី

ផមត្ាករណុា ថដលតទង់បានផរៀបចំជាមុន បានស្្គ ល់ផសចក្ីវផិសសថន សិរលី្អ 

ដ៏បរសុិទ្ធរបស់តទង់វញិ គឺផយើងរាល់គ្្ន ថដលតទង់បានផៅមកមិនថមន ពី 

ស្សន៍យូោថ្រប៉ាុផណាណ រះ គឺពីស្សន៍ដថទ្ង ផនារះផ្វើដូចផម្ចផៅ ដូចមាន

ផសចក្ីថចងទុកក្នុងគម្ីរហូផសមកថា អញនឹងផៅស្សន៍ផនារះ ថដល មិន 

ថមនជារាសសអ្ញ ថាជារាសសអ្ញវញិ ផហើយអ្នកផនារះថដល មិនថមនជា 

សងៃួនភាងៃ  ថាជាសងៃួនភាងៃ ថដរ ដូផច្នរះ ផៅកថនលាងថដលបានសថម្ងថា ឯងរាល់ គ្្ន  

មិនថមនជារាសសអ្ញផទ ត្រង់កថនលាងផនារះឯងនឹងផៅផគថា ជាកូនរបស់ តពរះ 

ដ៏មានតពរះជនមរស់ផៅវញិ» សូមផមើលគម្ីរ (ហូផស ១:១០) ។

ផទារះបីជាស្សន៍អីុសស្ថអលបានបរាជ័យទូទំាងនគរក៏ផោយក៏ផៅថ្រ

មានអ្នកថដលមានភាពដូចជាតពរះថដលត្ររូវបានសផ្រ្្គ រះ ផៅក្នុង ចំផណាម 



ទំព័រ-450- កិចចាការថនពួកស្វក័

ពួកផគថដរ។ ផៅផពលថដលតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះបានយងមក មានបុរសនារ ី

ថដលផស្ម រះត្រង់ជាផតចើន បានទទួលស្ររបស់ផោកយ៉ាូហានបាទីស្ទ ផោយ 

អំណរ ផហើយត្ររូវបានដឹកនំាឲ្យសិកសាជាែមី អំពីបទទំនាយស្ីពីតពរះថមស្ុសី ។ 

ផៅផពលថដលពួកជំនំុតគិសស្្សនាផដើមដំបូងត្ររូវបានបផង្ើ្រផឡើង ពួក 

ស្សន៍យូោដ៏ផស្ម រះត្រង់ទំាងផនរះ បានទទួលស្្គ ល់តពរះផយសូ៊វ ថន សសរុក 

ណាស្ថរ ៉ា្រ ថាជាតពរះថដលពួកផគបានរង់ចំា  គឺចំផោរះ ពួក សំណល់ ទំាង 

ផនារះផហើយ ថដលផោកប៉ាុលបានមានតបស្សន៍ផៅកាន់ ផៅផពល ផោក 

សរផសរថា ដូផច្នរះ មិនសផតមចនឹងអ្នកណាថដលចង់បាន ឬនឹងអ្នក ណា ថដល 

ខំរ្់រតាមផនារះផទ គឺផសសចនឹងតពរះ ថដលមានផសចក្ីផមត្ាករណុាវញិ ដ្ិ្រ 

មានបទគម្ីរសថម្ងដល់ផ្ផរា៉ានថា «អញបានតំាងឯង ផឡើងសតមាប់ ការ 

ផនរះឯង គឺផដើម្ីសថម្ងឫទ្ធិបារមីអញក្នុងខលាួនឯង តបផយជន៍ឲ្យផគតបកាស
 

តបាប់ពីផ ម្ រះអញទួផៅផពញថ្នដី» ។

ផោកប៉ាុលតបដូចអ្នកសំណល់ផៅក្នុងស្សន៍អីុសស្ថអលផៅនឹងផដើម

អូលីវដ៏ល្អ ថដលមានថមកខលារះបានត្ររូវកា្់រផចញ។ ផោកផតបៀបផ្ៀបពួក 

ស្សន៍ដថទផៅនឹងថមកអូលីវថតពថដលត្ររូវបានបំផៅភាជា ប់នឹងគល់អូលីវ 

ចាស់។ ផោកបានសរផសរផៅកាន់ពួកអ្នកផជឿថដលជាស្សន៍ដថទថា 

«ប៉ាុថន្ ផបើថមកខលារះត្ររូវកាច់ផចញ ផហើយអ្នកឯងថដលជាផដើមអូលីវថតព បានត្ររូវ 

បំផៅកណ្ាលថមកទំាងផនារះ ទំាងត្រឡប់ផៅជាសសរូបជា្ិរឫស ថនផដើម អូលីវ 

សសរុក ជាមួយនឹងថមកឯផទៀ្រ ផនារះកំុឲ្យអួ្រនឹងថមកផនារះផឡើយ ថ្រផបើអ្នក 

អួ្រនឹងផគ ផនារះត្ររូវដឹងថា មិនថមនអ្នកថដលចិ ច្ា ឹមឫសផទ គឺឫសផទផ្រើ 

ថដលចិ ច្ា ឹមអ្នកវញិ ដូផច្នរះ អ្នកនឹងតបថកកថា ថមកទំាងផនារះត្ររូវកាច់ផចញ 

ផដើម្ីនឹងបំផៅខញុំវញិ ត្ររូវផហើយ ផគត្ររូវកាច់ផចញ ផោយផតោរះមិនផជឿ ផហើយ 

ថដលអ្នកជាប់ផៅ គឺផោយស្រផសចក្ីជំផនឿ ដូផច្នរះ កំុឲ្យផេមើងថេមផឡើយ ចូរ 

ភ័យខ្លា ចវញិ ពីផតោរះផបើតពរះតទង់មិនបានសំថចទុកថមកកំផណើ ្រ ផនារះថតកង 

មិនសំថចទុកអ្នកថដរ ដូផច្នរះ ចូរផមើលផសចក្ីសប្ុរស និងផសចក្ី តបិ្រ ផតបៀប 

ថនតពរះ គឺតទង់តបិ្រនឹងពួកអ្នកថដលដួល ថ្រសប្ុរសនឹងអ្នកវញិ ផបើអ្នកណា



ផសចក្ីសផ្រ្្គ រះចំផោរះស្សន៍យូោ-ទំព័រ-451-

ផៅជាប់នឹងផសចក្ីសប្ុរសផនារះ ពំុផនារះ អ្នកនឹងត្ររូវកា្់រផចញថដរ» ។

តាមរយៈការមិនផជឿ និងការបដិផស្ន៍តពរះរាជផគ្លបំណងរបស់តពរះ

ថនឋានសួគ៌ ចំផោរះពួកជំនំុស្សន៍អីុសស្ថអលថដលបាន បា្់របង់ទំនាក់ទំនង 

ជាមួយតពរះ ផៅទូទំាងនគរ ។ ប៉ាុថន្ ថមកថដលត្ររូវបានកា្់រផចញពីតពរះថដល

ជាគល់ចាស់ អាចរបួរមួជាមួយនឹងជនជា្ិរអីុសស្ថអលពិ្រតបាកដ  ជាអ្នក 

ថដលផៅផស្ម រះត្រង់នឹងតពរះថនដូនតារបស់ពួកផគ ។ ស្វក័ប៉ាុលបានមាន តបស្សន៍ 

ពីថមក ថដលបានកា្់រផចញផនារះថា «ផហើយថមកកំផណើ ្រទំាងផនារះថដរ ផបើផគ 

លរះផសចក្ីមិនផជឿផចាលផចញ ផនារះនឹងបំផៅផគវញិ ដ្ិ្រតពរះតទង់អាចនឹង

ភាជា ប់ជា្ិរវញិបាន» ។ ផោកបានសរផសរផៅពួកស្សន៍ដថទថា «ពីផតោរះ 

ផបើសិនជាអ្នកត្ររូវកា្់រផចញពីផដើមអូលីវថតពពីកំផណើ ្រ ផហើយបានបំផៅជាប់

នឹងផដើមអូលីវសសរុកខុសពី្មមតា ផនារះផ្រើថមកកំផណើ ្រទំាងផនារះ នឹងបាន 

បំផៅជាប់នឹងគល់កំផណើ ្ររបស់វា ផលើសជាងអមបាលមា៉ា នផៅផទៀ្រ? បង 

ប្អូនផអើយ ខញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ផៅលងៃង់ខ្ងឯផសចក្ីអាែ៌កំបំាងផនរះផទ 
 

ថតកងអ្នករាល់គ្្ន ទុកចិ្រ្ថាខលាួនមានតបាជាញ  គឺចង់ឲ្យដឹងថា ស្សន៍ អីុសស្ថអល

ផកើ្រមានផសចក្ីរងឹបុឹងប៉ាុនាម នភាគផនរះផៅផហើយ ទាល់ ថ្រស្សន៍ដថទទំាង 

ប៉ាុនាម ន បានចូលផជឿតគប់ចំនួន» ។

«ផនារះស្សន៍អីុសស្ថអលទំាងអស់គ្្ន  នឹងបានសផ្រ្្គ រះជាផតកាយ ដូច 

ជាមានផសចក្ីថចងទុកមកថា មានតពរះដ៏ផតបាសឲ្យរចួ តទង់នឹងផចញ ពី 

សីុយ៉ាូន មក តទង់នឹងបថងវរផសចក្ីទមិលផលមើសពីយ៉ា កុបផៅ ផនារះផហើយជា

ផសចក្ីសញ្ញា ថដលអញតំាងនឹងផគ ក្នុងកាលថដលអញបាន ផោរះបាបផគ 

ផចញផហើយ ខ្ងឯដំណឹងល្អ ផគជាខ្ម ំងសត្ររូវ ផដើម្ីតបផយជន៍ ដល់អ្នក 

រាល់គ្្ន  ថ្រត្រង់ផសចក្ីផរ ើសតំាង ផនារះផគជាសងៃួនភាងៃ វញិ ផោយផតោរះពួក 

អយ្យផកា ដ្ិ្រតពរះតទង់មិនថដលស្្យអំផណាយទានតទង់ ឬការថដល តទង់ 

ផៅមនុស្សណាផនារះផឡើយ ពីផតោរះ ដូចជាកាលពីផដើម អ្នករាល់គ្្ន មិនបាន

ស្្ប់បរ្្គ ប់តពរះ ថ្រឥឡូវផនរះ តទង់បាន្្ល់ផសចក្ីផមត្ាករណុា ដល់អ្នក 

រាល់គ្្ន  ផោយផតោរះពួកផនារះមិនស្្ប់បរ្្គ ប់វញិ ដូផច្នរះ ថដលផគមិន ស្្ប់ 
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បរ្្គ ប់ផៅជាន់ផនរះ ផនារះគឺផដើម្ីឲ្យផគបានទទួលផសចក្ីផមត្ាករណុា ផោយ 

ស្រផសចក្ីផមត្ាករណុា ថដលតទង់បាន្្ល់មកអ្នករាល់គ្្ន ដូផចា្ន រះថដរ ដ្ិ្រ 

តពរះតទង់បានបរ្្ខ ំងទំាងអស់គ្្ន ទុកក្នុងផសចក្ីមិនស្្ប់បរ្្គ ប់ ផដើម្ីឲ្យបាន

សថម្ងនូវផសចក្ីផមត្ាករណុាដល់តគប់គ្្ន » ។ 

 

អាទិត្យ-១៣ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖  ផនផហមា ជំពួក ១០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ប៉ាុថន្ អស់ អ្នក ណា ថដល ទទួល តទង់ គឺ អស់ អ្នក ថដល ផជឿ 

ដល់ តពរះនាម តទង់ ផនារះ តទង់ បាន តបទាន អំណាច ឲ្យ បាន ត្រឡប់ ជា កូន តពរះ។ 

យ៉ាូហាន ១:១២

 «ផអើហ្នន៎ តបាជាញ  និងចំផណរះដ៏បរបូិររបស់តពរះផតរៅណាស់ផ្រើ ឯតពរះ ្រតមិរះ 

របស់តទង់ ផ្រើមានអ្នកណានឹងស្ទង់បាន ផហើយ្លាូវតទង់ ផ្រើមានអ្នកណា នឹង 

រកតាមបាន ផ្រើអ្នកណាបានស្្គ ល់គំនិ្រថនតពរះអមាចា ស់ ឬផ្វើជាអ្នក ជួយ គំនិ្រ 

តទង់បាន ផ្រើអ្នកណាបានថាវ យដល់តទង់ជាមុន ផនារះនឹងបានតបគល់ មកអ្នក 

ផនារះវញិ ដ្ិ្ររបស់សពវស្រផពើបានផកើ្រមកពីតទង់ ផោយស្រតទង់ ផហើយ 

សតមាប់តទង់ សូមឲ្យតទង់បានសិរលី្អផៅអស់កល្ជានិចចា អាថម៉ាន» ។

ដូផច្នរះផោកប៉ាុលបរ្ហា ញថា តពរះអាចបំផ្លា ស់បំថតបចិ្រ្របស់ស្សន៍ 

យូោនិងស្សន៍ដថទឲ្យដូចគ្្ន  ផហើយបានតបទានដល់អ្នកផជឿដល់តពរះតគិស្

តគប់របូ នូវតពរះពរថដលតពរះបានសនយានឹងតបទានដល់ស្សន៍អីុសស្ថអល។ 

ផោកបានរឭំកពីបទទំនាយរបស់ផោកផអស្យសដែីអំពីរាសសដែរបស់តពរះថា 

«ឯផហារាផអស្យ ផោកក៏បនលាឺផឡើង ពីដំផណើ រស្សន៍អីុសស្ថអលថា ផទារះ

ផបើជនជា្ិរអីុសស្ថអលមានចំនួនផតចើន ដូចខសាច់ផៅមា្់រសមុតទក៏ផោយ 

គង់ថ្រនឹងបានសផ្រ្្គ រះថ្រសំណល់ថដលសល់ផទ ដ្ិ្រការផនារះ កំពុងថ្រ 

បផងហាើយ ផហើយបតងរួមជាខលាី ផោយផសចក្ីសុចរ្ិរ ពីផតោរះតពរះអមាចា ស់តទង់នឹង

កា្់រការផនារះយ៉ាងខលាី ផៅផលើថ្នដីដូចជាផោកផអស្យបាន ទាយ ទុក មក 

អំពីមុនថា ផបើសិនណាជាតពរះអមាចា ស់ថនពួកពលបរវិារតទង់មិនបាន ទុកពូជ 

ឲ្យផយើង ផនារះផយើងនឹងបានត្រឡប់ដូចជាតករុងសូដុម ផហើយដូចជា តករុងកូម៉ាូរា៉ា  



ផសចក្ីសផ្រ្្គ រះចំផោរះស្សន៍យូោ-ទំព័រ-453-

ថដរ» ។

ផៅផពលថដលតករុងផយរសូ្ឡិមត្ររូវបានបំផ្លា ញ ផហើយតពរះវហិារត្ររូវ 

បានកាលា យជាគំនរបាក់ថបក ផនារះជនជា្ិរយូោរាប់ោន់នាក់ត្ររូវបានផគលក់

ឲ្យផ្វើជាអ្នកបផតមើផៅតបផទសដថទ ។ ពួកផគត្ររូវខ្ចា ្់រខ្ចា យផៅក្នុងចំផណាម

ស្សន៍ទំាងឡាយ ដូចជា្ង់្ូលីផៅតាមផេ្នរសមុតទ។ ស្សន៍យូោ បាន

ផ្វើដំផណើ រពីសសរុកមួយផៅសសរុកមួយ ផៅផលើពិភពផោក អស់រយៈ ផពល មួយ 

ោន់តបំាបីរយឆា្ន ំ ផហើយគ្ម នកថនលាងណាថដលពួកផគត្ររូវបាន្្ល់ឯកសិទ្ធិឲ្យ

ទទួលបានកិ្រយានុភាពអាចកាលា យជានគរដ៏ថែលាែ្នូរមួយដូចផដើមផឡើងវញិ 

បានផឡើយ។ ការនិយយមួលបរ្្ច់ សម្អប់ និងការផ្វើទុក្ខបុកផម្នញ ពីមួយ 

ស្រវ្រ្សរផ៍ៅមួយស្រវ្រ្សរ ៍បានកាលា យជាមរ្រកថនការរងទុក្ខរបស់ពួកផគ ។

ផទារះបីជាមានផសចកដែីផវទនាយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរ ផកើ្រផឡើងដល់នគរយូោ ផៅ 

តគ្ថនការបដិផស្ន៍តពរះផយសូ៊វពីសសរុកណាស្ថរ ៉ា្ររបស់ពួកផគក៏ផោយ ក៏

មានបុរសនារសី្សន៍យូោថដលផកា្រខ្លា ចតពរះជាផតចើន ថដលមានភាពសងៃប់

ស្ងៃ ្់រពីជំនាន់មួយផៅជំនាន់មួយថដរ ។ តពរះបានកមសាន្ចិ្រ្ពួកផគក្នុងទុក្ខតពរួយ 

ផហើយបានទ្រផ�ើញស្ថែ នភាពដ៏អាតកក់របស់ពួកផគផោយអាណិ្រអាសូរ ។ 

តទង់បានឮការអ្ិោឋា នដ៏ឈឺចាប់ថនអស់អ្នកថដលថសវងរកតទង់អស់ពីចិ្រ្ 

ផដើម្ីឲ្យយល់ចបាស់អំពីតពរះបន្ទូលតទង់។ មនុស្សខលារះបានផរៀនផមើលឲ្យផ�ើញ

ផៅក្នុងសសរុកណាស្ថរ ៉ា្រដ៏ទន់ទាប ថដលបុពវបុរសរបស់ផគបានបដិផស្  

និងបានឆ្ាងជាតពរះថមស្ុសីដ៏ពិ្រថនស្សន៍អីុសស្ថអល ។ ខណៈថដលគំនិ្រ 

របស់ពួកផគបានយល់ពីស្រៈសំខ្ន់ថនបទទំនាយថដលផគធាលា ប់ស្្គ ល់ពី 

បុរាណ ថដលតគបដណដែ ប់ផោយតបថពណីនិងការបកសស្យមិនត្ឹរមត្ររូវចិ្រ្ 

របស់ពួកផគបានផោរផពញផៅផោយការដឹងគុណដល់តពរះ ចំផោរះអំផណាយ

ទានដ៏ពិផសសមិនអាចថែលាងបាន ថដលតទង់បានតបទានដល់មនុស្សតគប់របូ 

ថដលផតជើសផរ ើសយកតពរះតគិសផ្្វើជាតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះរបស់ខលាួន ។
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គឺមនុស្សផៅក្នុងសសទាប់ផនរះផហើយ ថដលផោកផអស្យមានតបស្សន៍

សំផៅផៅកាន់ ផៅក្នុងបទទំនាយរបស់ផោកថា «បានសផ្រ្្គ រះថ្រ សំណល់ 

ថដលសល់ផទ»។ តំាងពីសម័យផោកប៉ាុល រហូ្រមកដល់សពវថែងៃផនរះ តពរះវរ  

បិតាបានតតាស់ផៅពួកយូោនិងពួកស្សន៍ដថទ ផោយស្រតពរះវញិ្ញា ណ 

បរសុិទ្ធរបស់តទង់។ ផោកប៉ាុលបានមានតបស្សន៍ថា «គ្ម នផសចក្ីលផម្អៀង

ផៅខ្ងអ្នកណាផៅក្នុងតពរះផឡើយ» ។ ស្វក័ប៉ាុលបានចា្់រទុកខលាួនផោក ថា 

«ខញុំមានផសចក្ីជំោក់ទំាងស្សន៍តកិក និងស្សន៍ដថទ» តពមទំាង ស្សន៍ 

យូោ្ងថដរ  ប៉ាុថនដែ ផោកមិនថដលផភលាចពីគុណសម្្រ្ិថដលបាន 

សផតមចផោយស្សន៍យូោ ផៅផលើអ្នកដថទផឡើយ «មុនដំបូង គឺពីផតោរះ 

បានផ្ញើតពរះបន្ទូលទុកនឹងផគ» ។ ផោកមានតបស្សន៍ថា «ដំណឹងល្អ ថន 

តពរះតគិសផ្ទ ពីផតោរះជាតពរះផចស្្ថនតពរះ សតមាប់នឹងជួយសផ្រ្្គ រះដល់អស់

អ្នកណាថដលផជឿ គឺដល់ទំាងស្សន៍យូោជាផដើម និងស្សន៍តកិក្ង  

ដ្ិ្រផសចក្ីសុចរ្ិរថនតពរះបានសថម្ងមកក្នុងដំណឹងល្អផនារះ ផោយស្រ 

ផសចក្ីជំផនឿ ផហើយឲ្យបានផសចក្ីជំផនឿចផតមើនផតចើនផឡើង្ង ដូចមាន 

ផសចក្ីថចងទុកមកថា មនុស្សសុចរ្ិរនឹងរស់ផៅ ផោយអាងផសចក្ីជំផនឿ» ។ 

គឺជាដំណឹងល្អថនតពរះតគិស ្ថដលមានតបសិទ្ធិភាពសតមាប់ស្សន៍យូោក៏ 

ដូចជាស្សន៍ដថទផនរះផហើយ ថដលផោកប៉ាុលបានតបកាសផៅក្នុងសំបុត្រ 

របស់ផោក ផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុង រ ៉ាមូ ថាផោកមិនមាន ការផអៀន 

ខ្ម សផនារះ ។

ផៅផពលថដលដំណឹងល្អផនរះត្ររូវបានបរ្ហា ញយ៉ាងផពញផលញ ដល់ 

ស្សន៍យូោមនុស្សជាផតចើននឹងទទួលយកតពរះតគិស ្ជាតពរះថមស្ុសី ។ 

ក្នុងចំផណាមពួកតគិសប្រស័ិទ មានតគរូគរ្វ ល្ិរច្ួរចប៉ាុផណាណ រះ ថដលបានដឹង

ថាតពរះបានតតាស់ផៅឲ្យបផតមើដល់ស្សន៍យូោ  ប៉ាុថនដែ ស្រថនផសចកដែី ផមតាដែ  

ករណុានិងផសចកដែីសង្ឹមផលើតពរះតគិសនឹ្ងមកដល់ ចំផោរះអ្នកថដលត្ររូវបាន

ផគផដើរេលាងកា្់រញឹកញាប់ ក៏ដូចជាអ្នកដថទទំាងអស់គ្្ន ថដរ ។

ផៅក្នុងចុងប ច្ា ប់ថនការតបកាសដំណឹងល្អ ជាផពលថដលកិចចាការ ពិផសស 



ផសចក្ីសផ្រ្្គ រះចំផោរះស្សន៍យូោ-ទំព័រ-455-

ត្ររូវបានចប់សពវតគប់ សតមាប់មនុស្សតគប់សសទាប់ ថដលពីមុនធាលា ប់ថ្រមិន 

យកចិ្រ្ទុកោក់ តពរះរពឹំងថាអ្នកនំាស្ររបស់តទង់នឹងយកចិ្រ្ទុកោក់ជា 

ពិផសសដល់ស្សន៍យូោ ថដលពួកផគរកផ�ើញផៅតគប់ថ្្នកផលើថ្នដី។ 

ផៅផពលបទគម្ីរសញ្ញា ចាស់ត្ររូវបានតចបាច់ប ច្ាូ លគ្្ន ជាមួយនឹងសញ្ញា ែមី 

ក្នុងការពន្យល់អំពីផគ្លបំណងដ៏អស់កល្របស់តពរះផយហូវា៉ា ការផនរះ នឹង 

បានដូចជាការចាប់ផ្ដែើមថនការបផង្ើ្រែមី គឺការរស់ផឡើងវញិថនមនុស្សសតមាប់  

ស្សន៍យូោជាផតចើន។ ផៅផពលពួកផគផ�ើញតពរះតគិសថ្នដំណឹងល្អ ត្ររូវ 

បានផរៀបរាប់ផៅក្នុងទំព័រគម្ីរសញ្ញា ចាស់ ផហើយផគបានយល់ថាគម្ីរសញ្ញា

ែមីពន្យល់យ៉ាងចបាស់ វញិ្ញា ណថដលលង់លក់របស់ពួកផគត្ររូវបានោស់ឲ្យ 

ភាញ ក់ផឡើងវញិ ផហើយពួកផគនឹងទទួលស្្គ ល់តពរះតគិសថ្ាជាតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ

ថនពិភពផោក។ មនុស្សជាផតចើននឹងទទួលតពរះតគិសជ្ាតពរះដ៏ផតបាសផោរះ 

របស់ពួកផគ ផោយជំផនឿ។ តាមរយៈពួកផគ បទទំនាយថដលបានថចងថា 

«ប៉ាុថន្ អស់អ្នកណាថដលទទួលតទង់ គឺអស់អ្នកថដលផជឿដល់តពរះនាមតទង់ 

ផនារះតទង់បានតបទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនតពរះ»  (យ៉ាូហាន ១:១២) 

ត្ររូវបានសផតមច ។

ផៅក្នុងចំផណាមពួកស្សន៍យូោ មានអ្នកខលារះថដល ដូចជាផោក សុល 

ថនសសរុកផ្រើសុស ថដលពូថកខ្ងតពរះគម្ីរ ផហើយពួកអ្នកទំាងផនរះនឹងតបកាស

ពីតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះ ថដលមិនផចរះថតបតបរួលផោយអំណាចយ៉ាងអស្ចា រ្យ។ 

តពរះថនស្សន៍អីុសស្ថអលនឹងផ្វើឲ្យផហ្ុរការណ៍ផនរះផកើ្រផឡើងផៅជំនាន់

ផយើងផនរះ ។ តពរះហសរ្បស់តទង់មិនរញួខលាី ជួយសផ្រ្្គ រះមិនបានផនារះផឡើយ  

ក្នុងនាមជាអ្នកបផតមើរបស់តទង់ ថដលខំតបឹងផ្វើការផោយជំផនឿ ផសចកដែីសផ្រ្្គ រះ

របស់តទង់នឹងត្ររូវផបើកបរ្ហា ញដល់ពួកអ្នកថដលត្ររូវផគផបារះបង់ផចាល និង 

ផមើលរ្យជាយូរមកផហើយ  ។

«ផហ្ុរផនារះតពរះផយហូវា៉ា ជាតពរះថដលផតបាសផោរះអ័តបាហាំ តទង់មាន 

តពរះបន្ទូលពីដំផណើ រពួកវង្សយ៉ា កុបថា ឥឡូវផនរះ ពួកយ៉ា កុបមិន ត្ររូវខ្ម ស 

ផទៀ្រផឡើយ ក៏មិនត្ររូវសលាុ្រស្លា ំងផទៀ្រថដរ ថ្រកាលណាកូនផៅផគបានផ�ើញ



ទំព័រ-456- កិចចាការថនពួកស្វក័

ការថដលថដអញនឹងផ្វើផៅកណ្ាលពួកផគ ផនារះផគនឹងរាប់ ផ ម្ រះអញ ជា 

បរសុិទ្ធ ផអើ ក៏នឹងរាប់តពរះដ៏បរសុិទ្ធថនយ៉ា កុបទុកជាបរសុិទ្ធថដរ តពមទំាង 

ផកា្រខ្លា ចដល់តពរះថនស្សន៍អីុសស្ថអល្ង ឯពួកអ្នកថដលតបតពឹ្រ្ខុស 

ខ្ងវញិ្ញា ណ ផគនឹងមានផយបល់វញិ ផហើយមនុស្សថដលរអូ៊រទំានឹងទទួល

ផសចក្ីផតបៀនតបផៅ» (ផអស្យ ២៩:២២-២៤) ។



ការផបារះបង់ជំផនឿផៅទីតករុងកាឡាទី-ទំព័រ-457-

៣៦

ការផបាោះបង់ជំផនឿផៅទីតករុងកាឡាទី

ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងសំ្រនុព្រនៅកាេ់្ួកជំេនុំនៅកាឡាទពី ។

ច័ន្ទ-១៤ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ របាផនផហមា ជំពួក ១១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផយើង ខញុំ ក៏ មាន ស្ន្ តកម ថន ផសចក្ី ស្លា ប់ ផៅ ក្នុង ខលាួន 

ផយើង ខញុំ ថដរ ផដើម្ី មិន ឲ្យ ផយើង ខញុំ ទុក ចិ្រ្ ដល់ ខលាួន ផឡើយ គឺ ឲ្យ ទុក ចិ្រ្ ដល់ តពរះ 

ថដល តទង់ ផតបាស ឲ្យ មនុស្ស ស្លា ប់ បាន រស់ ផឡើង ផនារះ វញិ ។ កូរនិែូសទី២ 

១:៩តពរះ 

 កាលកំពុងស្្ន ក់ផៅតករុងកូរនិែូស ផោកប៉ាុលមានមូលផហ្ុរថដលគួរឲ្យ

ែប់បារម្ភជាខ្លា ំង ចំផោរះពួកជំនំុមួយចំនួនថដលផោកបានបផង្ើ្ររចួមកផហើយ។ 

តាមរយៈឥទ្ធិពលថនតគរូថកលាងកាលា យ ថដលបានផកើ្រផឡើងក្នុងចំផណាមពួកអ្នក

ផជឿផៅតករុងផយរសូ្ឡិម ការថបកបាក់ ការបផតងៀនខុសនិង ការផត្រក ត្រអាល   

នឹង្រណាហា  បានរកីរាលោលយ៉ាងរហ័ស ផៅក្នុងចំផណាមពួកអ្នកផជឿ ផៅ 

កាឡាទី ។ ពួកតគរូថកលាងកាលា យទំាងផនរះប ច្ាូ លទំផនៀមទមាលា ប់ស្សន៍យូោ  

ោយឡំជាមួយនឹងផសចកដែីពិ្រថនដំណឹងល្អ ។ ផោយមិនផអើផពើនឹងការសផតមច

ចិ្រ្របស់តករុមតបឹកសាទូផៅផៅទីតករុងផយរសូ្ឡិម ពួកផគបានជំរញុឲ្យពួក 

ស្សន៍ដថទថដលបានថកថតបចិ្រ្ ផគ្រពចបាប់ថនពិ្ីបុណ្យ ។

ស្ថែ នភាពផនរះមានស្រៈសំខ្ន់ខ្លា ំងណាស់ ។ អំផពើអាតកក់ ថដលផគ បាន  

នំាចូលមក បានគំរាមកំថហងបំផ្លា ញពួកជំនំុផៅកាឡាទីយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។

ផោកប៉ាុលមានការឈឺចាប់ផៅក្នុងចិ្រ្ជាខ្លា ំង ផហើយគំនិ្ររបស់ផោក 

ត្ររូវបានពុរះកផ្ញ្ជា លផោយការផបារះបង់ជំផនឿដ៏ផបើកចំហ ពីសំណាក់មនុស្ស

ថដលផោកបានបផតងៀនអំពីផគ្លការណ៍ថនដំណឹងល្អ យ៉ាងផស្ម រះត្រង់។ 

ផោកបានសរផសរផៅកាន់ពួកអ្នកផជឿថដលត្ររូវផបាកបផញ្ឆោ ្រភាលា ម ផោយ 
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ពន្យល់ពីតទឹស្ីថកលាងកាលា យ ថដលពួកផគបានទទួលផហើយផោយបផនា្ទ សយ៉ាង

្ងៃន់្ងៃរដល់អ្នកថដលបានចាកផចញពីជំផនឿទំាងផនារះ ។ បនា្ទ ប់ពីការស្វ គមន៍

ដល់ពួកជំនំុកាឡាទីផោយោក្យថា «សូមឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានតបកបផោយ 

តពរះគុណ និងផសចក្ីសុខស្ន្ អំពីតពរះដ៏ជាតពរះវរបិតា និងពី តពរះផយសូ៊វ 

តគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើងរាល់គ្្ន » រចួមក ផោកបានបញ្ជា ក់តបាប់ដល់ 

ពួកផគនូវោក្យផពចន៍ថនការសដែីបផនា្ទ សយ៉ាងមុ្រចំៗ៖

«ខញុំេងៃល់ណាស់ ពីដំផណើ រថដលអ្នករាល់គ្្ន បានផ្លា ស់ថតបផចញពីតពរះ 

ថដលតទង់បានផៅអ្នករាល់គ្្ន មក ក្នុងតពរះគុណថនតពរះតគិស ្ជាឆាប់ផម៉ាលារះ  

និងផៅតាមដំណឹងល្អផ្្សងផទៀ្រផនារះថដលមិនថមនជាដំណឹងល្អមួយផទៀ្រ

ផទ គឺមានមនុស្សខលារះបំភាន់អ្នករាល់គ្្ន វញិ ផហើយចង់បង្ខូចដំណឹងល្អតពរះតគិស្

្ង ប៉ាុថន្ ផបើផយើងខញុំ ឬផទវតាពីឋានសួគ៌ នឹងតបាប់ដំណឹងណាមកអ្នករាល់គ្្ន  

ខុសពីដំណឹងល្អ ថដលផយើងខញុំបានតបាប់ផហើយ ផនារះឲ្យផគត្ររូវបណ្ាស្ចុរះ» ។ 

ការបផតងៀនរបស់ផោកប៉ាុលសសបផៅតាមតពរះគម្ីរ និងតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ 

បានបរ្ហា ញផៅក្នុងការរ្ររបស់ផោក ។ ដូផច្នរះ ផោកបានតពមានបងប្អូន 
របស់ផោកកំុឲ្យស្ដែ ប់នូវអវីថដល្្ទុយនឹងផសចកដែីពិ្រថដលផោកបានបផតងៀន ។ 

 

អង្គារ-១៥ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ផនផហមា ជំពួក ១២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ តពរះ ថដល តទង់ តបទាន តពរះវញិ្ញា ណ មក អ្នក រាល់ គ្្ន  

ផហើយ ផ្វើ ការ ឫទ្ធិបារមី ក្នុង ពួក អ្នក រាល់ គ្្ន  ផនារះ ផ្រើ ផោយ អ្នក រាល់ គ្្ន  តបតពឹ្រ្ 

តាម តកឹ្រ្យវន័ិយ ឬ ផោយ ស្្ប់ ទំាង មាន ផសចក្ី ជំផនឿ វញិ។ កាឡាទី ៣:៥

ស្វក័ប៉ាុលបានបរ្្គ ប់ដល់ពួកអ្នកផជឿផៅកាឡាទីឲ្យពិចារណាផោយ 

តបរុងតបយ័្រ្ន នូវបទពិផស្្ន៍ថនជីវ្ិរជាតគិសប្រស័ិទដំបូងរបស់ពួកផគ ។ 

ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ឱពួកអ្នកសសរុកកាឡាទីឥ្រផបើគិ្រផអើយ ថដល

បានផបើកសថម្ងតពរះផយសូ៊វតគិសម្កយ៉ាងចបាស់ ផៅថភ្នកអ្នករាល់គ្្ន  ផហើយ 

ទំាងជាប់ឆ្ាង្ង ផនារះផ្រើអ្នកណាបានផ្វើអំផពើោក់អ្នករាល់គ្្ន  ឲ្យថលងស្្ប់

តាមផសចក្ីពិ្រវញិដូផច្នរះ? ខញុំចង់សួរអ្នករាល់គ្្ន ថ្រប៉ាុផណណរះថា ផ្រើអ្នករាល់គ្្ន
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បានទទួលតពរះវញិ្ញា ណ ផោយតបតពឹ្រ្តាមតកឹ្រ្យវន័ិយ ឬផោយបានស្្ប់ 

ទំាងមានផសចក្ីជំផនឿ ផ្រើអ្នករាល់គ្្ន ជាមនុស្សឥ្រផបើគិ្រជាខ្លា ំងដល់ផម៉ាលារះឬ

អី? ថដលបានចាប់ផ្្ើម ផោយតពរះវញិ្ញា ណផហើយ ផ្រើឥឡូវផនរះបាន តគប់ 

លក្ខណ៍ផឡើង ផោយស្ច់្មវញិឬ ផ្រើបានរងទុក្ខផតចើនផម៉ាលារះជាឥ្រតបផយជន៍

ឬអី? គឺផបើជាឥ្រតបផយជន៍ថមន ឯតពរះថដលតទង់តបទានតពរះវញិ្ញា ណមកអ្នក

រាល់គ្្ន  ផហើយផ្វើការឫទ្ធិបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  ផនារះផ្រើផោយអ្នករាល់គ្្ន  

តបតពឹ្រ្តាមតកឹ្រ្យវន័ិយ ឬផោយស្្ប់ ទំាងមានផសចក្ីជំផនឿវញិ?»

ផហ្ុរផនរះផហើយបានជាផោកប៉ាុលបានផការះផៅពួកបងប្អូនផៅតករុង 

កាឡាទី មកកាន់្ុរោការថនមនសិការរបស់ពួកផគ ផហើយពយាយម ចាប់ 

ពួកផគ ផោយកិចចាការរបស់ពួកផគ។ ផោយពឹងថ្្អកផលើតពរះផចស្្ថនតពរះ 

ផដើម្ី ជួយសផ្រ្្គ រះ និងបដិផស្មិនទទួលស្្គ ល់ផគ្លលទ្ធិរបស់ពួកអ្នក 

ក្្់រជំផនឿ ផនារះស្វក័ប៉ាុលបានខិ្រខំតបឹងថតបងដឹកនំាពួកអ្នកថដលបានថក 

ថតបចិ្រ្ផជឿថា ពួកផគត្ររូវបានផគបផញ្ឆោ ្រយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរផហើយ ប៉ាុថន្ ផោយ 

ការវលិត្រឡប់មកកាន់ជំផនឿចាស់របស់ពួកផគ ផៅក្នុងដំណឹងល្អវញិ ពួកផគ

អាចមានជ័យជម្នរះផលើផគ្លបំណងរបស់ស្តំាងបាន ។ ផោកបានយក 

ជំហររបស់គ្្់រយ៉ាងរងឹមំាផៅខ្ងផសចកដែីពិ្រនិងផសចកដែីសុចរ្ិរ ផហើយ   

ជំផនឿដ៏មុ្រមំានិងទំនុកចិ្រ្របស់ផោក ផៅក្នុងស្រថដលផោកបានបផ ច្ា ញ

មកជួយដល់មនុស្សជាផតចើនថដលជំផនឿរបស់ពួកផគបានបរាជ័យ ឲ្យវលិ 

ត្រឡប់មករកភាពផស្ម រះត្រង់ចំផោរះតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះរបស់ពួកផគជាែមីផឡើង

វញិ។

លក្ខណៈថនការសរផសររបស់ប៉ាុលផៅកាន់ពួកជំនំុតករុងកូរនិែូស ខុស

គ្្ន ពីការតបតពឹ្រដែថដលផោកបានផដញតាមពួកជំនំុកាឡាទីជាខ្លា ំង! សំបុត្រ 

ពីមុន ផោកបានសដែីបផនា្ទ សផោយការតបរុងតបយ័្រ្ននិងភាពទន់ភលាន់ ថ្រ ផតកាយ 

មក ផោកបានផតបើោក្យស្ីបផនា្ទ សឥ្រសំថចមា្់រ ។ ពួកអ្នកតករុងកូរនិែូស

បានចាញ់ផសចកដែីល្ួង ។ ត្ររូវបានផបាកបផញ្ឆោ ្រផោយកលល្ិចដ៏ឆាលា ្រវាង

ថវរបស់ពួកតគរូថដលបផតងៀនតទឹស្ីមិនត្ឹរមត្ររូវ ពួកផគត្ររូវបានភ័ន្តចឡំ និង 
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អូសទាញ ផៅផតកាមអាការៈខ្ងផតរៅថនផសចក្ីពិ្រ ។ ផដើម្ីបផតងៀនដល់ 

ពួកផគពីការខុសគ្្ន រវាងផសចក្ីពិ្រនិងភាពថកលាងកាលា យ ទាមទារឲ្យ មានការ 

តបរុងតបយ័្រ្ននិងភាពអ្់រ្ម្់រ ។ អំផពើផឃ្រផៅ ឬភាពអយុ្រ្ិ្ម៌ ថដលផកើ្រ

ផឡើងផៅផលើកិចចាការរបស់ផោកប៉ាុល នឹងបំផ្លា ញ ដល់ឥទ្ធិពលរបស់ផោក 

ផៅផលើអស់អ្នកថដលគ្្់រចង់ជួយ ។

ផៅក្នុងពួកជំនំុកាឡាទី កំហុសេ្គងថដលផបើកចំហគ្ម នការបិទបំាង បាន 

ចូលមកជំនួសស្រថនដំណឹងល្អ ។ តពរះតគិសថ្ដលជាតគឹរះដ៏ពិ្រថនផសចកដែី 

ជំផនឿ ត្ររូវបានផគផបារះបង់ផចាលផស្ទើរថ្រអស់ ផោយស្រថ្រពិ្ីបុណ្យ ថន 

ស្សនាយូោ ថដលផគថលងផតបើ ។ ស្វក័ប៉ាុលបានផ�ើញថា តបសិនផបើពួក

អ្នកផជឿផៅកាឡាទីត្ររូវបានសផ្រ្្គ រះពីឥទ្ធិពលដ៏មានផតគ្រះថា្ន ក់ ថដលគំរាម 

កំថហងដល់ពួកផគ ផោកត្ររូវថ្រចា្់រវធិានការដ៏តបរុងតបយ័្រ្នបំ្ុ្រ ត្ររូវថ្រ 

្្ល់ការតពមានយ៉ាងចបាស់បំ្ុ្រ ។

ផមផរៀនដ៏សំខ្ន់មួយសតមាប់អ្នកបផតមើរបស់តពរះតគិសទំ្ាងអស់ត្ររូវផរៀន

សូត្រ គឺថាការសតមបសតមរួលការរ្ររបស់ផោក ឲ្យសសបផៅតាមស្ថែ នភាព

ថនអ្នកថដលផោកចង់ឲ្យបានទទួលអ្រថែតបផយជន៍ ។ ភាពសលាូ្របូ្រ ការអ្់រ 

្ម្់រ ផសចក្ីកាលា ហាន និងភាពមឺុងមា៉ា ្់រគឺជាផសចក្ីត្ររូវការដូចៗគ្្ន  ប៉ាុថន្ ការ

ទំាងផនរះត្ររូវថ្រអនុវ្រ្ផោយការដឹងខុសត្ររូវ ។ ផដើម្ីផោរះសស្យឲ្យបានល្អ

ជាមួយមនុស្សថដលមានសសទាប់ខុសៗគ្្ន  ផៅផតកាមកាលៈផទសៈនិងស្ថែ ន

ភាពផ្្សងៗគ្្ន  គឺជាការរ្រថដល្រតមរូវឲ្យមានតបាជាញ និងការវនិិចឆោ័យ ថដល 

បានបំភលាឺនិងផ្វើឲ្យបរសុិទ្ធផោយស្រតពរះវញិ្ញា ណថនតពរះ ។

ផៅក្នុងសំបុត្ររបស់ផោកផ្ញើផៅកាន់ពួកអ្នកផជឿផៅកាឡាទី ផោក 

បានរឭំកសផង្ខបពីឧប្្រ្ិផហ្ុរថដលទាក់ទងនឹងបទពិផស្្ន៍ថនការថតបចិ្រ្

ផជឿ ជាតគិសប្រស័ិទដំបូងរបស់ផោក  តាមរយៈបទពិផស្្ន៍ផនរះ ផោក 

បាន ពយាយមបរ្ហា ញថា តាមរយៈការបរ្ហា ញដ៏ពិផសសថនអំណាចរបស់តពរះ 

ថដលបានដឹកនំាផោកឲ្យផ�ើញនិងយល់ពីផសចកដែីពិ្រដ៏អស្ចា រ្យថនដំណឹងល្អ  

គឺតាមរយៈការថណនំាថដលផោកបានទទួលពីតពរះផ្្ទ ល់ផនរះផហើយ ថដល 



ការផបារះបង់ជំផនឿផៅទីតករុងកាឡាទី-ទំព័រ-461-

តពរះបានដឹកនំាផោកប៉ាុលឲ្យតពមាននិងោស់ផ្រឿនដល់ពួកកាឡាទីយ៉ាង 

មុ្រមំានិងជាវជិជាមាន ។ ផោកបានសរផសរមិនថមនផោយការស្្ទ ក់ផស្ទើរនិង

ការសង្ស័យផទ ប៉ាុថន្ ជាមួយនឹងការធានាថនការផជឿជាក់ និងផោយ ចំផណរះ 

ដឹងយ៉ាងោច់ខ្្រ ។ ផោកបានបញ្ជា ក់ពីភាពខុសគ្្ន រវាងការបផតងៀន 

ផោយមនុស្ស និងការទទួលការថណនំាផោយផ្្ទ ល់ពីតពរះតគិស ្។ 

 

ពុធ-១៦ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ផនផហមា ជំពួក ១៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផហើយ ចបាស់ ជា គ្ម ន អ្នក ណា បាន រាប់ ជា សុចរ្ិរ ផៅ 

ចំផោរះ តពរះ ផោយស្រ តកឹ្រ្យវន័ិយ ផឡើយ ពី ផតោរះ«មនុស្ស សុចរ្ិរ នឹង រស់ 

ផោយ អាង ផសចក្ី ជំផនឿ»។ កាឡាទី ៣:១១

ស្វក័ប៉ាុលបានោស់ផ្រឿនពួកកាឡាទីឲ្យចាកផចញពីពួកអ្នកដឹកនំា 

ថកលាងកាលា យ ថដលនំាពួកផគឲ្យវផងវង ផហើយវលិត្រឡប់មករកជំផនឿថដលមាន 

ភ័សដែុតាងយ៉ាងចបាស់ោស់ ថដលមានការយល់តពមពីតពរះវញិ ។ មនុស្ស 

ថដលបានពយាយមនំាពួកផគផចញពីការផជឿផលើដំណឹងល្អ គឺជាមនុស្សកំពុ្រ 

មិនបរសុិទ្ធ ផៅក្នុងចិ្រ្ និងពុករលួយផៅក្នុងជីវ្ិរ ។ ស្សនារបស់ពួក ផគ
 

ត្ររូវបានបផង្ើ្រផឡើងផោយពិ្ីបុណ្យផ្្សង ថដលតាមរយៈការអនុវ្រ្ន៍ពិ្ី 

ទំាងផនារះ ពួកផគរពឹំងថានឹងទទួលបានការសពវតពរះទ័យពីតពរះ ។ ពួកផគមិន 

មានបំណងចង់បានដំណឹងល្អ ថដលអំោវនាវដល់ការផគ្រពតប្ិរប្រ្ិចំផោរះ

តពរះបន្ទូលផឡើយ «ផបើមិនបានផកើ្រជាែមី ផនារះគ្ម នអ្នកណាអាចនឹងផ�ើញ 

នគរតពរះបានផទ» (យ៉ាូហាន ៣:៣) ។ ពួកផគបានដឹងថាស្សនាថដលថ្្អក

ផលើផគ្លលទ្ធិថបបផនរះ ្រតមរូវឲ្យមានការលរះបង់ខ្ស់ ផហើយពួកផគតបកាន់

ខ្ជា ប់នូវកំហុសរបស់ខលាួនផោយបផញ្ឆោ ្រខលាួនឯងនិងអ្នកដថទ ។

ផដើម្ីជំនួសស្សនាថ្រខ្ងផតរៅ ផោយចិ្រ្និងជីវ្ិរបរសុិទ្ធ ថដលផៅ

ថ្រមានការផពញចិ្រ្នឹងជីវ្ិរចាស់ថដលមិនបានថកថតប ដូចផៅសម័យពួក 

តគរូបផតងៀនស្សន៍យូោទំាងផនរះ  សពវថែងៃផនរះ ក៏ដូចជាសម័យមុនថដរ ផៅ

មានការថណនំាខ្ងតពលឹងវញិ្ញា ណថកលាងកាលា យ ថដលមានអ្នកគំ្តទជាផតចើន



ទំព័រ-462- កិចចាការថនពួកស្វក័

ស្ដែ ប់តាមផោយអន្ទរះស្ ។ គឺជាការខិ្រខំតបឹងថតបងយ៉ាងយកចិ្រ្ទុកោក់ 

របស់ស្តំាង ផដើម្ីបថងវរគំនិ្រផចញពីក្ីសង្ឹមថនការបានសផ្រ្្គ រះផោយ

ស្រផសចក្ីជំផនឿផលើតពរះតគិស ្និងការផគ្រពដល់តកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះ ។ 

ផៅតគប់ជំនាន់ អារក្សបានសតមបសតមរួលការល្ួងរបស់វា ផៅរកការផរ ើស

ផអើងឬទំផនាររបស់អ្នកថដលវាកំពុងថសវងរកផដើម្ីផបាកបផញ្ឆោ ្រ ។ ផៅ សម័យ 

ស្វក័ប៉ាុល ស្តំាងបាននំាស្សន៍យូោឲ្យផលើក្រផម្ើងចបាប់ថនពិ្ីបុណ្យ 

ផហើយបដិផស្តពរះតគិស ្។ រឯីផៅសម័យបចចាុប្ន្នផនរះវញិ វាបានជំរញុ ឲ្យ 

អ្នកថដលអរះអាងថាជាតគិសប្រស័ិទជាផតចើន ផ្វើពុ្រជាផគ្រពដល់តពរះតគិស ្

ផ្វើឲ្យមានការផមើលរ្យដល់ចបាប់សីល្ម៌ ផហើយបផតងៀនថាមនុស្សអាច 

តបតពឹ្រ្ផលមើសនឹងប ញ្ា្រ្ិរបស់ចបាប់ផនារះផោយមិនមានផទាសទណ្ឌ អវីផទ ។ គឺ

ជាភារកិចចាថនអ្នកបផតមើរបស់តពរះទំាងអស់ ផដើម្ីទប់ទល់យ៉ាងរងឹមំា និងអង់ 

អាចកាលា ហាន ផៅនឹងការផបាកបផញ្ឆោ ្រថនផសចក្ីជំផនឿផនរះ ផហើយបរ្ហា ញ ពី 

កំហុសរបស់ពួកផគ ផោយគ្ម នការភ័យខ្លា ច តាមរយៈតពរះបន្ទូល ។

ផៅក្នុងការខំតបឹងថតបងរបស់ផោក ផដើម្ីទប់ទល់ទំនុកចិ្រ្បងប្អូនរបស់

ផោកផៅកាឡាទី ផោកបានបញ្ជា ក់ថា ផោកជាស្វក័របស់តពរះតគិស ្។ 

ផោកបានតបកាសថាខលាួនផោកជាស្វក័មា្ន ក់ មិនថមន «អំពីមនុស្ស ឬ 

ផោយ ស្រមនុស្សផទ គឺផោយស្រតពរះផយសូ៊វតគិស ្និងតពរះដ៏ជាតពរះវរបិតា 

ថដលបានផតបាសឲ្យតទង់រស់ពីសុគ្រផឡើងផនារះវញិ» ។ មិនថមនមកពី មនុស្ស 

ផទ ប៉ាុថន្ ផោយស្រអំណាចតគប់តគងដ៏ខ្ស់បំ្ុ្រផៅឋានសួគ៌ ថដលផោក 

បានទទួលការតតាស់បរ្្គ ប់ ។ ផហើយ្ំរថណងរបស់គ្្់រត្ររូវបានទទួលស្្គ ល់

ផោយតករុមតបឹកសាទូផៅផៅតករុងផយរសូ្ឡិម ជាការសផតមចចិ្រ្ថដល ផោក

ប៉ាុលបានផគ្រពតាមផៅតគប់ទំាងការរ្ររបស់ផោក ផៅក្នុងចំផណាម ពួក 

ស្សន៍ដថទ ។

មិនថមនផដើម្ីផលើក្រផម្ើងខលាួនឯងផទ ប៉ាុថន្ គឺផដើម្ីបរ្ហា ញពីតពរះគុណថន

តពរះវញិ ថដលផោកប៉ាុលបានបរ្ហា ញដល់អ្នកថដលបដិផស្ភាពជាស្វក័ 

របស់គ្្់រ ដូផច្នរះ គឺជាភសដែុតាងបញ្ជា ក់ថា «ខលាួនខញុំមិនចាញ់ពួកស្វក័យ៉ាង្ំ



ការផបារះបង់ជំផនឿផៅទីតករុងកាឡាទី-ទំព័រ-463-

ផនារះ ក្នុងការអវីផស្រះផឡើយ» (កូរនិែូសទី២ ១១:៥)  អស់អ្នកថដលពយាយម

ផមើលរ្យដល់ការតតាស់ផៅនិងកិចចាការរបស់ផោក បានតបឆំាង នឹង 

តពរះតគិស ្ថដលតពរះគុណនិងអំណាចរបស់តទង់ត្ររូវបានបរ្ហា ញតាមរយៈ

ផោកប៉ាុល។ ស្វក័ ប៉ាុលត្ររូវបានបង្ខំផោយការតបឆំាងថនសត្ររូវរបស់ផោក

ឲ្យមានជំហររងឹមំា ក្នុងការរកសា្ំរថណងនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ផោក។ 

ផោកប៉ាុលបានអងវរករដល់អស់អ្នកថដលធាលា ប់ស្្គ ល់តពរះផចស្្របស់ 

តពរះ ផៅក្នុងជីវ្ិររបស់ពួកផគ ឲ្យវលិត្រឡប់មកសសឡាញ់ដល់ផសចកដែីពិ្រថន

ដំណឹងល្អរបស់ពួកផគ ដូចកាលតគ្ដំបូងផឡើងវញិ ។ ផោកបាន បរ្ហា ញ ផៅ

ពីមុខពួកផគយ៉ាងចបាស់ឥ្រតបថកកបាន នូវឯកសិទ្ធិថនការកាលា យជាបុរសនិង

នារថីដលមានផសរភីាពផៅក្នុងតពរះតគិស ្តាមរយៈ តពរះគុណថដល្ួននឹង បា

បរបស់អ្នកថដលចុរះចូលជាមួយនឹងតទង់ទំាងសសរុង ថដលត្ររូវបានោក់អាវផ្

យថនផសចកដែីសុចរ្ិររបស់តទង់ ។ ផោកបានផលើកយកស្ថែ នភាពថដល 

មនុស្សតគប់របូ ថដលនឹងត្ររូវបានសផ្រ្្គ រះត្ររូវថ្រយកចិ្រ្ទុកោក់ គឺបទ ពិផស្្ន៍ 

ផ្្ទ ល់ខលាួនផៅក្នុងកិចចាការរបស់តពរះ ។

ោក្យអងវរដ៏ផស្ម រះរបស់ស្វក័ប៉ាុលមិនថមនមិនមាន្លថ្លាផទ។  

តពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធបានផ្វើការផោយតពរះផចស្្ ផហើយមានមនុស្សជាផតចើន

បានផដើរផចញពី្លាូវវផងវង ផហើយវលិត្រឡប់មករកជំផនឿផៅក្នុងដំណឹងល្អ
 

របស់ពួកផគវញិ ។ ចាប់តំាងពីផពលផនារះមក ពួកផគបានឈររងឹមំាផៅ ក្នុង 

ផសរភីាព ថដលតពរះតគិសប្ានរផំោរះពួកផគផចញមក ។ មាន្លថ្លាថន  

តពរះវញិ្ញា ណផកើ្រផចញពីជីវ្ិររបស់ពួកផគ គឺ «ផសចកដែីសសឡាញ់ អំណរអរ 

ផមត្ីរភាព អ្់រ្ម្់រ សុភាព សប្ុរស ផស្ម រះត្រង់» ។ តពរះនាមរបស់តពរះជាមាចា ស់

ត្ររូវបាន្រផម្ើងផឡើង ផហើយមនុស្សជាផតចើនបានផជឿផលើតពរះនាមរបស់ 

តពរះអង្គ ។



ទំព័រ-464- កិចចាការថនពួកស្វក័

៣៧

ដំផណើ រចុងផតកាយបង្អសរ់បសផ់ោកប៉ុល 
ផៅកាន់ទីតករុងផយរសូាឡមិ

ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ២០:៤ ដល់ ២១:៦ ។

ពពហស្បតិ៍-១៧ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ នាងផអសផ ើ្រ ជំពួក  ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូផច្នរះ ចូរ អ្នក រាល់ គ្្ន  តបយ័្រ្ន ខលាួន ផហើយ ខំ ថែ រកសា ហវូង 

សិស្ស ថដល តពរះវញិ្ញា ណ បរសុិទ្ធ បាន តំាង អ្នក រាល់ គ្្ន  ឲ្យ ផ្វើ ជា អ្នក គរ្វ ល 

ដល់ ផគ ផដើម្ី ឲ្យ បាន ឃ្វ ល ពួក ជំនំុ របស់ តពរះអមាចា ស់ ថដល តទង់ បាន ទិញ 

ផោយ តពរះផោហិ្រ តពរះអង្គ តទង់ ចុរះ។ កិចចាការ ២០:២៨ជំផនឿ ផជឿ ដល់  

 ផោកប៉ាុលបានតបាថា្ន យ៉ាងអន្ទរះស្ចង់ផៅតករុងផយរសូ្ឡិមផោយ 

អំណរឲ្យបានមុនបុណ្យរលំង ផដើម្ីមានឱកាសជួបនឹងអ្នកថដលមកចូលរមួ

ក្នុងពិ្ីបុណ្យផនរះ ពីតគប់ទិសទីថនពិភពផោក ។ ផោកមានអំណរផោយ 

សង្ឹមថានឹងអាចមានឥទ្ធិពល ផោយវ ិ្ ីណាមួយ ក្នុងការលុបបំបា្់រផចាល

ការផរ ើសផអើងថនជនរមួជា្ិររបស់ផោក ថដលមិនផជឿតពរះ ផដើម្ីឲ្យពួកផគអាច

ទទួលយកពនលាឺដ៏វផិសសថនដំណឹងល្អ ។ ផោកក៏ចង់ជួបពួកជំនំុផៅតករុង 

ផយរសូ្ឡិមផហើយ្្ល់ឲ្យពួកផគនូវអំផណាយទានថដលពួកជំនំុជាស្សន៍ 

ដថទបានផ្ញើមកដល់បងប្អូនថដលតកីតកផៅសសរុកយូោ្ងថដរ។ ផហើយផោក

សង្ឹមថានឹងបផង្ើ្រឲ្យមានទំនាក់ទំនងរងឹមំា រវាងស្សន៍យូោ និងស្សន៍ 

ដថទថដលបានថកថតបចិ្រ្ ផោយដំផណើ រទស្សនកិចចាផនរះ ។

ផោយបានប ច្ា ប់ការរ្ររបស់ផោកផៅទីតករុងកូរនិែូស ផោកបាន 

តំាងចិ្រ្ផ្វើដំផណើ រផោយផ្្ទ ល់ផៅកាន់កំពង់ថ្មួយផៅផេ្នរសមុតទភីលីស្ទីន។ 

ការផរៀបចំសតមាប់ការផ្វើដំផណើ របានរចួជាផសសច ផហើយផោកផហៀបនឹងចុរះ



ដំផណើ រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុលផៅកាន់ទីតករុងផយរសូ្ឡិម-ទំព័រ-465-

សំផៅផ្វើដំផណើ រផចញផៅ ផពលផនារះផគបានជតមាបផោកអំពីថ្នការ 

ក្្់រចង់សមាលា ប់ផោករបស់ស្សន៍យូោ ។ កនលាងមកអ្នកតបឆំាងខ្ង ជំផនឿ 

ទំាងផនរះធាលា ប់ខកខ្នមិនបានសផតមចផគ្លបំណងក្នុងការខិ្រខំតបឹងថតបង

ប ច្ា ប់ការរ្ររបស់ស្វក័ប៉ាុលជាផតចើនដង ។

ផជាគជ័យក្នុងការ្្សពវ្សាយដំណឹងល្អបានផ្វើឲ្យកំហឹងរបស់ ស្សន៍ 

យូោ្្ទុរះផឡើងជាែមី ។ ការរកីរាលោលថនផគ្លលទ្ធិែមី ថដលស្សន៍យូោ 

ត្ររូវបានផគផោរះថលងពីការផគ្រពដល់ពិ្ីតាមចបាប់ថនពិ្ីបុណ្យផ្្សងៗ  

និងថាស្សន៍ដថទត្ររូវបានផគទទួលស្្គ ល់ថាមានសិទ្ធិផសមើគ្្ន ជាមួយពួក 

ស្សន៍យូោដូចជាកូនផៅអ័តបាហាំថដរ បានផកើ្រផឡើងផរៀងរាល់ត្ីរមាស។ 

ផៅក្នុងការអ្ិបបាយរបស់ផោក ផៅទីតករុងកូរនិែូស ផោកប៉ាុលបានបរ្ហា ញ

នូវអំណរះអំណាងដូចគ្្ន នឹងកាលថដលផោកបានោស់ផ្រឿនយ៉ាងោច់ខ្្រ 

ផៅក្នុងសំបុត្ររបស់ផោកថដរ ។ ផសចក្ីថែលាងការណ៍ដ៏តជាលផតរៅរបស់ផោក

គឺថា «គ្ម នស្សន៍តកិក និងស្សន៍យូោ ការកា្់រថស្ក ផហើយមិន កា្់រ 

ថស្ក»  (កូឡូស ៣:១១) ថដលសត្ររូវរបស់ផោកបានចា្់រទុកថាជាការ 

តបមាែផនារះផឡើយ ផហើយពួកផគបានកំណ្់រថានឹងបំបា្់រសំផឡងរបស់ 

ផោកឲ្យបា្់រស្ងៃ ្់រ ។

ផោយទទួលការតពមានអំពីថ្នការផនារះ ផោកប៉ាុលបានសផតមច 

ចិ្រដែផ្វើដំផណើ រេលាងកា្់រសសរុកមា៉ា ផសដូនវញិ។ ផោកបានផបារះបង់ផចាលថ្នការ

របស់ផោកផដើម្ីផៅដល់តករុងផយរសូ្ឡិមឲ្យទាន់ផពលបុណ្យរលំង ប៉ាុថន្ 

ផោកសង្ឹមថានឹងមានផៅទីផនារះផៅថែងៃបុណ្យទី៥០វញិ។

អមដំផណើ រជាមួយផោកប៉ាុលនិងលូកា «មានសូបា៉ា ត្ររុសថដលផៅ តករុង 

ផបរាផអើរស្ី្ក និងផសគុនដុស ពីពួកថែសសាឡូនីច ថកយុស និង្ីម៉ាូផែ ពី តករុង 

ផឌើផប ផហើយទី�ីកុស និងតទភីម ពីសសរុកអាសីុ ផគជូនដំផណើ រផៅ ត្ឹរម សសរុក 

អាសីុ»។ ផោកប៉ាុលបានយកលុយជាផតចើនផៅជាមួយថដលបានមកពីពួក 

ជំនំុថនស្សន៍ដថទ ថដលផោកមានថ្នការនឹងតបគល់ដល់ថដអ្នកទទួលខុស

ត្ររូវកិចចាការផៅសសរុកយូោ។ ផហើយផោយផហ្ុរផនរះ ផទើបផោកបានផរៀបចំនំា



ទំព័រ-466- កិចចាការថនពួកស្វក័

យកបងប្អូនមួយចំនួន មកពីពួកជំនំុផ្្សងៗថដលចូលរមួ្្ល់វភិាគទានផនារះ

ផៅតករុងផយរសូ្ឡិមជាមួយនឹងផោក ។

ផោកប៉ាុលបានស្្ន ក់ផៅផដើម្ីតបារព្ធពិ្ីបុណ្យរលំងផៅតករុងភីលីព។ 

មានថ្រផោក លូកាប៉ាុផណាណ រះថដលផៅជាមួយផោក ឯសមាជិក រមួដំផណើ រ ជា 

មួយផោកផ្្សងផទៀ្របានេលាងផៅចំាផោកមុនផៅតករុងត្ររូអាស។ ពួកភីលីស្ទីន 

ជាមនុស្សថដលផពញផោយក្ីសសឡាញ់និងផស្ម រះត្រង់បំ្ុ្រចំផោរះការថកថតប

ចិ្រ្របស់ស្វក័ប៉ាុល បានរកីរាយក្នុងពិ្ីបុណ្យផនរះផោយអំណរ និង សុខស្ន្ 

ជាមួយនឹងផោកក្នុងអំឡុងផពលតបំាបីថែងៃ។

ផោយចុរះសំផៅផចញពីតករុងភីលីពផៅ ផោកប៉ាុលនិងផោកលូកាបាន

ផៅជួបមិ្រដែភកដែិរបស់ពួកផគ ផៅតករុងត្ររូអាស ផៅផពលតបំាថែងៃផតកាយ ផហើយ

បានស្្ន ក់ផៅជាមួយពួកអ្នកផជឿផៅទីផនារះអស់តបំាពីរថែងៃ ។ 

 

សុព្រ-១៨ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ នាងផអសផ ើ្រ ជំពួក  ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូផច្នរះ ឲ្យ ចំា យម ចុរះ ចូរ នឹក ចំា ថា ក្នុង រវាង ៣ ឆា្ន ំ ខញុំ ផចរះ 

ថ្រ តបផៅ ទូនាម ន ដល់ អ្នក រាល់ គ្្ន  និមួយៗ ផោយ ទឹក ថភ្នក ទំាង យប់ ទំាង ថែងៃ 

ឥ្រ ឈប់ ឈរ ផឡើយ។ កិចចាការ ២០:៣១

ផៅោងៃ ចចុងផតកាយថនការស្្ន ក់ផៅរបស់ផោក ពួកបងប្អូនទំាងអស់ 

និង «ពួកសិស្សបានតបជំុគ្្ន ផដើម្ីកាច់នំបុ័ង» ។ ផនរះជាមូលផហ្ុរថដលផោក

តគរូជាទីសសឡាញ់របស់ពួកផគ បានតបមូល្្ុំមនុស្សជាផតចើនខុសពី្មមតា 

មុន នឹងផោកចាកផចញផៅ។ ពួកផគបានជួបជំុគ្្ន ផៅ «បន្ទប់ខ្ងផលើ» ជាន់ 

ទីបី។ ផៅទីផនារះផោយមានផសចកដែីសសឡាញ់ដ៏ផកលាៀវកាលា និងការយកចិ្រ្ទុក 

ោក់ចំផោរះពួកផគបនា្ទ ប់មកស្វក័ប៉ាុលបានអ្ិបបាយរហូ្រ ដល់ោក់កណាដែ ល 

អាតធាត្រ។

តគ្ផនារះមានយុវជនមា្ន ក់ផ ម្ រះផអ៊ើទីកុស អង្គុយផៅមា្់របង្អួចមួយ។ 

ផៅក្នុងស្ថែ នភាពដ៏ផតគ្រះថា្ន ក់ផនរះ យុវជនផនារះបានផដកលក់ផហើយបានធាលា ក់

ចុរះផៅទីោនខ្ងផតកាម ។ ភាលា មៗផនារះមនុស្សទំាងអស់ ក៏ផ្្អើលផឆាផឡា 



ដំផណើ រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុលផៅកាន់ទីតករុងផយរសូ្ឡិម-ទំព័រ-467-

ផឡើង។ ផកមងផនារះបានស្លា ប់បា្់រផៅផហើយ មានមនុស្សជាផតចើនតបមូល គ្្ន  

កកកុញជំុវញិផកមងផនារះ ទំាងយំថសសកនិងកាន់ទុក្ខ្ង ។ ប៉ាុថនដែ ផោកប៉ាុល 

បានផដើរកា្់រហវូងមនុស្សថដលកំពុងតពរួយបារម្ភ ផៅឱបត្រកងវា ផហើយ 

អ្ិោឋា នអស់ពីចិ្រ្ សូមឲ្យតពរះតបទានជីវ្ិរដល់ផកមងផនរះវញិ ។ តពរះបាន 

តបទានតាមការទូលសំុរបស់ផោក ។ ផគបានឮសំផឡងរបស់ស្វក័ប៉ាុល 

កា្់រសំផឡងទួញផស្កនិងកាន់ទុក្ខថា «កំុយំថសសកអវីផឡើយ ដ្ិ្រវាមាន ជីវ្ិរ 

ផទ»។ ពួកអ្នកផជឿទំាងអស់ក៏ជួបជំុគ្្ន ផៅបន្ទប់ខ្ងផលើជាែមីផឡើងវញិ។ 

ពួកផគបានតបារព្ធពិ្ីតបកបគ្្ន  ផហើយបនា្ទ ប់មកផោកប៉ាុល «ក៏និយយគ្្ន  

ជាយូរផៅ រហូ្រដល់ភលាឺ» ។

សំផៅថដលផោកប៉ាុល និងមិ្រដែភកដែិបន្ផ្វើដំផណើ រផៅ ផហៀបនឹងផចញ 

ដំផណើ រផហើយ បងប្អូនទំាងអស់ក៏តបញាប់តបញាល់ចុរះសំផៅផៅ។ ផទារះជា 

យ៉ាងផនរះក៏ផោយ ក៏ស្វក័ប៉ាុលបានផតជើសផរ ើសផ្វើដំផណើ រតាម្លាូវកា្់រផៅ

ផលើដីផគ្ក វាងតករុងត្ររូអាសនិងអាសុស ផៅជួបសហការរីបស់ផោកផៅ 

ទីតករុងបនា្ទ ប់ផៅវញិ ។ ដំផណើ រតាម្លាូវផគ្កផនរះបាន្ដែល់ឱកាសឲ្យផោក 

មានផពលគិ្រគូរពិចារណានិងអ្ិោឋា នបាន។ ការលំបាកនិង ផតគ្រះថា្ន ក់ថដល 

ទាក់ទងនឹងដំផណើ រទស្សនកិចចារបស់គ្្់រផៅកាន់តករុងផយរសូ្ឡិម ផៅ ទី ផនារះ 

ឥរយិបែរបស់ពួកជំនំុចំផោរះផោកនិងការរ្ររបស់ផោកក៏ដូចជាស្ថែ នភាព

ថនពួកជំនំុនិង្លតបផយជន៍ថនដំណឹងល្អ ផៅកថនលាងផ្្សងៗផទៀ្រ គឺជា 

តបធានបទថដលផ្វើឲ្យផោកមានកងវល់ផៅក្នុងចិ្រ្ជានិចចា ផហើយផោកបាន

ផេលាៀ្រឱកាសដ៏ពិផសសផនរះផដើម្ីថសវងរកតពរះសតមាប់ជាកមាលា ំងនិងការថណ

នំា។

ផៅផពលសំផៅបានផបើកសំផៅផៅទិសខ្ង្រ្ូងពីតករុងអាសុស ពួកផគ 

បានេលាងកា្់រទីតករុងផអផភសូរ ជាកថនលាងថដលស្វក័ ប៉ាុលបានផ្វើការជាយូរ ម ក 

ផហើយ ។ ផោកប៉ាុលតបាថា្ន ចង់ ផៅសួរសុខទុក្ខពួកជំនំុផៅទីផនារះជាខ្លា ំង  

ដ្ិ្រផោកមានការថណនំានិងដំបូនាម នដ៏សំខ្ន់ផដើម្ីតបាប់ដល់ពួកផគ ។ 

ក៏ប៉ាុថនដែ ផោយពិចារណាផ�ើញថាផោកត្ររូវសផតមចតបញាប់បន្ដំផណើ រផៅ



ទំព័រ-468- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផទៀ្រ ផតោរះផោកតបាថា្ន ចង់ «តបញាប់ផៅតករុងផយរសូ្ឡិមឲ្យទាន់បុណ្យ 

ថែងៃ ទី៥០ ផបើសិនជាបាន»។ ប៉ាុថនដែ ផទារះជាយ៉ាងផនរះក៏ផោយ ផពលមកដល់ 

តករុង មីផល្រ ថដលមានចមាងៃ យតបថហលថសសិបតបំាបីគីឡូថម៉ាត្រពីតករុងផអផភសូរ 

ផោកបានដឹងថាតបថហលជាអាចទាក់ទងជាមួយពួកជំនំុមុនបាន មុននឹង 

សំផៅ ផចញដំផណើ រ។ ដូផច្នរះ ផោកក៏បានប ជ្ាូ នដំណឹងជាបនា្ទ ន់ដល់ពួក 

ចាស់ទំុ ឲ្យពួកផគតបញាប់ចុរះមកតករុងមីផល្រ ផដើម្ីឲ្យផោកអាចជួបនឹង ពួក 

ផគ មុននឹងបន្ដំផណើ រផៅមុខផទៀ្រ។

ពួកផគក៏បានចុរះផៅតាមការអផ ជ្ា ើញរបស់ផោក ផហើយផោកប៉ាុលបាន

មានតបស្សន៍ជាោក្យសរផសើរនិងោពួកផគ្ងៃន់ៗ និងគួរឲ្យចាប់ចិ្រ្ ។ 

ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «លុរះមកដល់ផហើយ គ្្់រនិយយផៅផគថា 

ឯកិរយិរបស់ខញុំ តគប់ផពលតគប់ផវោ ថដលផៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្្ន  តំាងពី

ថែងៃថដលខញុំចូលផៅសសរុកអាសីុមុនដំបូង គឺថដលខញុំបានបផតមើតពរះអមាចា ស់ 

ផោយចិ្រ្សុភាពតគប់ជំពូក ផហើយសសក់ទឹកថភ្នកជាផតចើនទំាងត្ររូវ ផសចក្ី 

ល្ង ផោយកិចចាកលរបស់ពួកស្សន៍យូោថបបយ៉ាងណា ផនារះអ្នក រាល់ គ្្ន  

ដឹងសស្ប់ផហើយ ក៏ដឹងថា ខញុំមិនបានខ្ននឹងតបាប់ផសចក្ីអវី ថដលមាន 

តបផយជន៍ដល់អ្នករាល់គ្្ន ថដរ គឺបានបផតងៀនដល់អ្នករាល់គ្្ន ផៅកណ្ាល 

ជំនំុវញិ ផហើយពី្្ទរះមួយផៅ្្ទរះមួយ្ង ក៏ផ្វើបនា្ទ ល់អស់ពីចិ្រ្ដល់ទំាង ពួក 

ស្សន៍យូោ និងពួកស្សន៍តកិក្ង គឺពីការថតបចិ្រ្ផៅឯតពរះ ផហើយ ពី 

ផសចក្ីជំផនឿ ផជឿដល់តពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វតគិសថ្នផយើងរាល់គ្្ន » ។

ផោកប៉ាុលធាលា ប់ផលើក្រផម្ើងតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះ ។ ផោកបាន បរ្ហា ញ 

ថាផៅក្នុងតកឹ្រ្យវន័ិយផនរះមិនមានអំណាចនឹងជួយសផ្រ្្គ រះមនុស្សឲ្យរចួពី 

ទណ្ឌ កមមថនការមិនស្្ប់បរ្្គ ប់ផទ។ អ្នកតបតពឹ្រដែខុសត្ររូវថកថតបចិ្រដែពីអំផពើបាប

របស់ខលាួន ផហើយបនា្ទ បខលាួនផៅចំផោរះតពរះ ថដលពួកផគទទួលផសចកដែីផតកា្
 

របស់តទង់ ផោយស្រថ្រការរលំងនឹងតកឹ្រ្យវន័ិយផនារះ ផហើយពួកផគក៏ត្ររូវ 

មានជំផនឿផលើតពរះផោហិ្ររបស់តពរះតគិស ្ជាមផ្យាបាយថ្រមួយគ្់រ ផដើម្ី 

អ្់រផទាសបាប្ងថដរ ។ តពរះរាជបុតតាថនតពរះបានសុគ្រជា្ររ្វ យយ ញ្ា 



ដំផណើ រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុលផៅកាន់ទីតករុងផយរសូ្ឡិម-ទំព័រ-469-

បូជារបស់ពួកផគ ផហើយបានយងផឡើងផៅឋានសួគ៌ ផដើម្ីឈរ ផៅចំផោរះ 

តពរះវរបិតា ជាអយ្យការបស់ពួកផគ។ តាមរយៈការថកថតបចិ្រ្និងផសចកដែីជំផនឿ 

ពួកផគអាចរចួ្ុ្រពីការ្ដែនា្ទ ផទាសថនអំផពើបាប ផហើយតាមរយៈ តពរះគុណ ថន  

តពរះតគិស ្ពួកផគអាចផគ្រពដល់តកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះចាប់ពីផពលផនរះ្រផៅ។ 

 

សៅរ-៍១៩ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ នាងផអសផ ើ្រ ជំពួក  ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:  ឥឡូវ ផនរះ ផ្រើ អ្នក បង្អង់ ចំា អវី ផទៀ្រ ចូរ ផតកាក ផឡើង ទទួល 

បុណ្យ តជមុជទឹក ផហើយ ោង បាប អ្នក ផចញ ចុរះ ផោយ ការ អំោវនាវ ដល់ 

តពរះនាម តពរះអមាចា ស់។ កិចចាការ ២២:១៦

ផោកប៉ាុលបានបន្ថា «ឥឡូវផនរះ ផមើល ខញុំមានផសចក្ីបណ្ាលក្នុងចិ្រ្ 

ចង់ផៅឯតករុងផយរសូ្ឡិម ឥ្រដឹងការអវីថដលនឹងផកើ្រដល់ខញុំផៅទីផនារះផទ 

ដឹងថ្រប៉ាុផណណរះថា តពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធផ្វើបនា្ទ ល់ដល់ខញុំ ផៅតគប់ទីតករុងថា 

មានចំណង និងផសចក្ីផវទនា ផៅរង់ចំាខញុំ ប៉ាុថន្ ផនារះមិនអំពល់អវីដល់ខញុំផទ 

ខញុំក៏មិនរាប់ជីវ្ិរផនរះ ទុកជារបស់វផិសសដល់ខញុំថដរ ឲ្យថ្រខញុំបានបផងហាើយការរ្់រ

តបណំាងរបស់ខញុំ ផោយអំណរចុរះ តពមទំាងការរ្រ ថដលខញុំបានទទួលអំពី
 

តពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វ គឺឲ្យខញុំបានផ្វើបនា្ទ ល់សពវតគប់ ពីដំណឹងល្អថន តពរះគុណ 

តពរះវញិ ឥឡូវផនរះ ផមើល ខញុំដឹងផហើយថា ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  ថដលខញុំបានផដើរ 

ផៅមកជាមួយ ផោយភប់តបសពវគ្្ន  ទំាងតបកាសតបាប់ពីនគរថនតពរះ ផនារះ 

គ្ម នអ្នកណាមួយនឹងផ�ើញមុខខញុំផទៀ្រផឡើយ» ។

ផោកប៉ាុលមិនមានបំណងផ្វើទីបនា្ទ ល់ផនរះផទ  ប៉ាុថន្ ផៅផពលថដល 

ផោកកំពុងនិយយ តពរះវញិ្ញា ណថនការបណ្ាលចិ្រ្បានមកសណឋាិ ្រផលើ

ផោក បញ្ជា ក់ពីការភ័យខ្លា ចរបស់ផោក ថាផនរះគឺជាកិចចាតបជំុចុង ផតកាយ 

បង្អស់របស់ផោកជាមួយនឹងបងប្អូនតករុងផអផភសូររបស់ផោកផហើយ ។

«ដូផច្នរះ ខញុំផ្វើបនា្ទ ល់ដល់អ្នករាល់គ្្ន ផៅថែងៃផនរះថា ខលាួនខញុំបរសុិទ្ធពី្ម

អ្នករាល់គ្្ន ទំាងអស់ ផតោរះខញុំមិនបានខ្ននឹងតបាប់អ្នករាល់គ្្ន  ពីតគប់ទំាង 

គំនិ្ររបស់តពរះផទ» ។ មិនមានការភ័យខ្លា ចក្នុងការតបឆំាង មិនមានផសចក្ី 



ទំព័រ-470- កិចចាការថនពួកស្វក័

តបាថា្ន ចង់មានមិ្រ្ភាពឬការទរះថដអបអរ ថដលអាចដឹកនំាផោកប៉ាុលឲ្យដក

យកតពរះបន្ទូលថដលតពរះបានតបទានឲ្យផោក ផដើម្ីបផតងៀន តបផៅ ឬថក 

លម្អ ផនារះផឡើយ។ តពរះចង់ឲ្យអ្នកបផតមើរបស់តទង់នាផពលសពវថែងៃផនរះអ្ិបបាយ

តពរះបន្ទូល និងអនុវ្រ្តាមប ញ្ា្រ្ិថនតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តទង់ ផោយគ្ម ន ការភ័យ 

ខ្លា ច។ អ្នកបផតមើរបស់តពរះតគិសមិ្នត្ររូវបរ្ហា ញដល់មនុស្សនូវផសចក្ីពិ្រណា

ថដលផ្វើឲ្យផគសបបាយចិ្រ្ ផហើយោក់ទុកនូវតពរះបន្ទូលថដលផ្វើឲ្យផគឈឺ

ចាប់ផនារះផឡើយ។ ផគគួរថ្រតបរុងតបយ័្រ្នផោយយកចិ្រ្ទុកោក់ឲ្យបានខ្លា ំង

កាលា  នូវការអភិវឌ្ឍន៍អ្រ្ចរ្ិរ។ តបសិនផបើផគផមើលផ�ើញផចៀមរបស់ខលាួនកំពុង 

រកីរាយជាមួយនឹងអំផពើបាប ផគត្ររូវថ្រតបាប់ផចៀមផនារះពីតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ 

ក្នុងនាមជាអ្នកគរ្វ លល្អ ផដើម្ីបផតងៀនឲ្យត្ររូវផៅតាមករណីរបស់អ្នកផនារះ។ 

តបសិនផបើផគផៅថ្របផណ្ាយឲ្យពួកផគផៅថ្របន្ផ្វើខុសផោយទំនុកចិ្រ្ផលើ

ខលាួនឯង ទំាងគ្ម នការតពមានផនារះ អ្នកគរ្វ លផនារះនឹងទទួលខុសត្ររូវចំផោរះ 

តពលឹងរបស់ពួកផគផហើយ ។ តគរូគរ្វ លថដលបំផពញតាមការតតាស់បរ្្គ ប់ដ៏

ខ្ស់របស់ខលាួន ត្ររូវថ្របផតងៀនដល់មនុស្សរបស់ខលាួនផោយផស្ម រះត្រង់ នូវតគប់

ទំាងចំណុចថនជំផនឿរបស់តគិសប្រស័ិទ ផោយបរ្ហា ញដល់ពួកផគអំពីអវីថដល

ពួកផគត្ររូវរស់ផៅ និងត្ររូវផ្វើ ផដើម្ីឈរឲ្យបានតគប់លក្ខណ៍ ផៅក្នុង ថែងៃ ថន 

តពរះ។ មានថ្រអ្នកថដលជាតគរូបផតងៀនដ៏ផស្ម រះត្រង់ផទ ថដលអាច និយយ 

ជាមួយផោកប៉ាុលថា «ខញុំបានស្្អ ្រពី្មរបស់មនុស្សទំាងអស់ផហើយ» 

ផៅចុងប ច្ា ប់ថនកិចចាការរបស់ខលាួន ។

ស្វក័ប៉ាុលបានផកា្រសរផសើរដល់បងប្អូនរបស់ផោកថា «ដូផច្នរះ ចូរអ្នក 

រាល់គ្្ន តបយ័្រ្នខលាួន ផហើយខំថែរកសាហវូងសិស្ស ថដលតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធបាន

តំាងអ្នករាល់គ្្ន  ឲ្យផ្វើជាអ្នកគរ្វ លដល់ផគ ផដើម្ីឲ្យបានឃ្វ លពួកជំនំុរបស់

តពរះអមាចា ស់ ថដលតទង់បានទិញផោយតពរះផោហិ្រតពរះអង្គតទង់ចុរះ»។ តបសិន

ផបើតគរូគរ្វ លទំាងឡាយថនដំណឹងល្អ ចងចំាជានិចចាផៅក្នុងចិ្រ្ពីមូលហ្ុរ 

ថដលពួកផគកំពុងថ្រផោរះសស្យជាមួយនឹងអ្នកថដលតពរះបានទិញផោយតពរះ

ផោហិ្ររបស់តពរះតគិស ្ ផនារះពួកផគនឹងដឹងយ៉ាងចបាស់ពីស្រៈសំខ្ន់ថន 



ដំផណើ រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុលផៅកាន់ទីតករុងផយរសូ្ឡិម-ទំព័រ-471-

កិចចាការរបស់ពួកផគ  ពួកផគត្ររូវថ្រយកចិ្រ្ទុកោក់ចំផោរះខលាួនឯង និងចំផោរះ 

ហវូងផចៀមរបស់ខលាួន គំររូបស់ពួកផគគឺសតមាប់បកសស្យ និងសតមាប់ជំរញុ
 

ដល់ការបផតងៀនរបស់ពួកផគ ។ ក្នុងនាមជាតគរូបផតងៀនពីវ ិ្ ីថនជីវ្ិរ ពួកផគ 

មិនគួរ្្ល់ឱកាសឲ្យអ្នកណានិយយអាតកក់ពីផសក្ីពិ្រផឡើយ ។ ក្នុងនាម

ជាអ្នក្ំរណាងរបស់តពរះតគិស ្ពួកផគត្ររូវរកសាកិ្រ្ិយសថនតពរះនាមរបស់តទង់។ 

ផោយការលរះបង់របូភាពស្្អ ្រស្អំថនជីវ្ិរ ការសន្ទនាថដលមានសីល្ម៌ 

របស់ពួកផគ ពួកផគត្ររូវបរ្ហា ញថាពួកផគសកដែិសមនឹងការតតាស់ផៅដ៏ខ្ង់ 

ខ្ស់របស់ពួកផគ ។ 

 

អាទិត្យ-២០ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ នាងផអសផ ើ្រ ជំពួក  ៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផៅ ផវោ យប់ ផនារះ តពរះអមាចា ស់ តទង់ ឈរ ជិ្រ គ្្់រ មាន 

តពរះបន្ទូល ថា ចូរ សង្ឹម ផឡើង ប៉ាុល ផអើយ ដ្ិ្រ អ្នក ត្ររូវ ផ្វើ បនា្ទ ល់ ផៅ តករុង រ ៉ាមូ 

ដូច ជា បាន ផ្វើ បនា្ទ ល់ សពវ តគប់ ពី ខញុំ ផៅ តករុង ផយរសូ្ឡិម ថដរ។ កិចចាការ 

២៣:១១

តពរះបានបរ្ហា ញដល់ស្វក័ប៉ាុល ពីផតគ្រះថា្ន ក់ថដលនឹងបំផ្លា ញពួកជំនំុ

ផៅផអផភសូរ ។ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ដ្ិ្រខញុំដឹងថា ផតកាយថដល 

ខញុំផៅបា្់រ ផនារះនឹងមានថេ្ថតពដ៏ស្ហាវ ថដលមិនផចរះតបណីដល់ហវូង វានឹង 

ចូលមកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  ផហើយក្នុងចំផណាមអ្នករាល់គ្្ន  ក៏នឹងផកើ្រមាន
 

មនុស្សថដលនឹងអ្ិបបាយផសចក្ីទំនាស់ខុសថដរ ផដើម្ីនឹងទាញនំាពួកសិស្ស

ផៅតាមផគវញិ»។ ផោកប៉ាុលភ័យញាប់ញ័រចំផោរះពួកជំនំុ ផៅផពល ផោក 

សមលាឹងផមើលផៅផពលអនាគ្រ ផោកបានផ�ើញការវាយតបហារថដលពួកជំនំុ

ត្ររូវទទួលរងទុក្ខ ទំាងពីសំណាក់សត្ររូវខ្ងផតរៅនិងទំាងខ្ងក្នុង។ ផោក

បានបរ្្គ ប់ផោយផស្ម រះសម័តគបំ្ុ្រឲ្យបងប្អូនរបស់ផោករកសាការទុកចិ្រ្ដ៏ 

ពិសិដឋារបស់ពួកផគ។ ឧទាហរណ៍ ផោកបានចង្អុលតបាប់ពួកផគ អំពីការផ្វើ

ការមិនផចរះផនឿយហ្់រផ្្ទ ល់របស់ផោក ផៅក្នុងចំផណាមពួកផគ«ដូផច្នរះ 

ឲ្យចំាយមចុរះ ចូរនឹកចំាថា ក្នុងរវាងបីឆា្ន ំ ខញុំផចរះថ្រតបផៅទូនាម នដល់អ្នករាល់



ទំព័រ-472- កិចចាការថនពួកស្វក័

គ្្ន នីមួយៗ ផោយទឹកថភ្នក ទំាងយប់ទំាងថែងៃ ឥ្រឈប់ឈរផឡើយ» ។

ផោកបានបន្ថា «ឥឡូវផនរះ ខញុំផ្ញើអ្នករាល់គ្្ន ទុកនឹងតពរះ ផហើយនិង តពរះ 

បន្ទូលថនតពរះគុណតទង់ ថដលអាចនឹងស្្អ ងចិ្រ្ ផហើយនិងឲ្យអ្នករាល់គ្្ន មាន

ផករ ្ិ៍អាករផៅក្នុងពួកថនអស់អ្នកថដលបានថញកជាបរសុិទ្ធ ខញុំមិនថដល ផោភ 

ចង់បានតបាក់ មាស ឬសផមលាៀកបំោក់របស់អ្នកណាផឡើយ» ។ ពួកបងប្អូនផៅ 

ផអផភសូរខលារះជាអ្នកមាន ប៉ាុថន្ ផោកប៉ាុលមិនថដលថសវងរកតបផយជន៍ពីពួក

ផគផឡើយ។ មិនថមនជាថ្្នកមួយថនស្ររបស់ផោកផដើម្ីទាក់ទាញចំណាប់

អារមមណ៍ពួកផគ ឲ្យយកចិ្រ្ទុកោក់ចំផោរះផសចក្ីត្ររូវការផ្្ទ ល់ខលាួនរបស់ 

គ្្់រផទ ។ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ថដខញុំផនរះបាន្្គ្់រ្្គង់តគប់របស់ 

ថដលខញុំត្ររូវការ តពមទំាងពួកអ្នកថដលផៅជាមួយ្ង» ។ ផៅកណ្ាលការ 

ខិ្រខំតបឹងថតបងដ៏លំបាករបស់ផោក និងការផ្វើដំផណើ រដ៏ថវងឆាងៃ យ ផដើម្ី 

បផតមើកិចចាការរបស់តពរះតគិស ្ផោកមិនត្ឹរមថ្រអាច្្គ្់រ្្គង់នូវ្រតមរូវការផ្្ទ ល់

ខលាួនរបស់គ្្់រប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ ផោកថែមទំាងអាច្្ល់សតមាប់ការគំ្តទ 

ដល់អ្នកផ្វើការជាមួយ និងជួយសផ្រ្្គ រះដល់ជនតកីតកដ៏មាន្រថមលាផទៀ្រ្ង ។ 

ការផនរះផោកអាចសផតមចបាន ផោយស្រថ្រភាពឧសសាហ៍ពយាយមនិង 

មុខរបរដ៏បិុនតបសប់។ ផោកអាចបរ្ហា ញអំពីគំររូបស់ផោកផ្្ទ ល់ ផោយ 

បាន មានតបស្សន៍ថា «ខញុំបានបរ្ហា ញអ្នករាល់គ្្ន ផោយតគប់ការទំាងអស់ថា 

គួរឲ្យខំផ្វើការដូផចា្ន រះ ផដើម្ីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកផខសាយ ផហើយនិងនឹកចំា

ពីតពរះបន្ទូលថនតពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វ ថដលតទង់មានតពរះបន្ទូលថា ថដលឲ្យផនារះ 

បានពរជាជាងទទួល» ។

«លុរះបាននិយយផសចក្ីទំាងផនារះរចួផហើយ ផនារះប៉ាុលក៏លុ្រជង្គង់ 

អ្ិោឋា នជាមួយនឹងផគទំាងអស់គ្្ន  ផហើយតគប់គ្្ន ក៏យំជាផតចើន រចួផគឱបក 

គ្្់រផែើបផោយែ្និ្រែ្នម ទំាងមានផសចក្ីតពរួយពីោក្យផនរះជាផដើម គឺថដល 

គ្្់រថា ផគមិនផ�ើញមុខគ្្់រផទៀ្រផឡើយ រចួក៏ជូនគ្្់រផៅដល់សំផៅ» ។

ពីតករុងមីផល្រ ពួកអ្នកផ្វើដំផណើ របានជិរះសំផៅ «បានផបើកផក្ាង ្រតមង់ 

ផៅផការះកូស ផហើយថែងៃផតកាយបានដល់ផការះដូរ ៉ាសូ រចួពីផនារះ ផៅផការះ 



ដំផណើ រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុលផៅកាន់ទីតករុងផយរសូ្ឡិម-ទំព័រ-473-

បា៉ា តារា៉ា» ផៅទិសខ្ងលិចថន្ំរបន់អាសីុកណ្ាល ជាកថនលាងថដល «ផ�ើញ 

សំផៅមួយមានដំផណើ រផៅតករុងផភនីស» ពួកផគ «ក៏ចុរះតាមសំផៅផនារះ ផចញ 

ផៅផទៀ្រ» ។ ផៅតករុងទីរ ៉ាសុ ជាកថនលាងថដលសំផៅ ត្ររូវចុរះច្រ ផដើម្ី ផរ ើឥវាន់ ផៅ 

ទីផនារះ ពួកផគបានរកផ�ើញសិស្សពីរបីនាក់ផទៀ្រ ថដលបានអនុញ្ញា ្រឲ្យពួក

ស្វក័ស្្ន ក់ផៅទីផនារះអស់តបំាពីរថែងៃ ។ តាមរយៈតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ពួក 

សិស្សទំាងផនរះបានតបាប់ផោកប៉ាុលឲ្យដឹងជាមុនអំពីផតគ្រះថា្ន ក់ថដលកំពុង 

រង់ចំាផោក ផៅទីតករុងផយរសូ្ឡិម ផហើយពួកផគបានជំរញុផោក «មិនឲ្យ 

ផឡើងផៅតករុងផយរសូ្ឡិមផឡើយ» ។ ប៉ាុថនដែ ស្វក័ប៉ាុលមិនអនុញ្ញា ្រ ឲ្យការ 

ភ័យខ្លា ចការរងទុក្ខនិងគុកតចវាក់បថងវរផោកផចញពីផគ្លបំណងរបស់ 

ផោកផឡើយ ។

ផៅចុងប ច្ា ប់ថនសប្ាហ៍ថដលផោកចំណាយផៅទីតករុងទីរ ៉ាសុ ពួកបង 

ប្អូនទំាងអស់ តពមទំាងតបពន្ធកូន បាននំាគ្្ន ផ្វើដំផណើ រជាមួយ ផោកប៉ាុល 

ផៅឯសំផៅ ផហើយមុននឹងផោកប៉ាុលចុរះសំផៅផចញផៅពួកផគ បានលុ្រ 

ចង្គង់ ផៅមា្់រសមុតទ ផហើយអ្ិោឋា ន គឺពួកផគអ្ិោឋា នជូនផោកប៉ាុល ផហើយ

ផោកប៉ាុលបានអ្ិោឋា នឲ្យពួកផគវញិ ។  

 

ច័ន្ទ-២១ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ នាងផអសផ ើ្រ ជំពួក  ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:  ថ្រ អ្នក ណា ថដល ស្្ប់ តាម អញ ផនារះ នឹង ផៅ ផោយ 

ផសចក្ី សុខ ពិ្រ ផហើយ នឹង មាន ផសចក្ី សំរាក ឥ្រ ភ័យ ខ្លា ច ចំផោរះ ការ អាតកក់ 

ផឡើយ។ សុភាសិ្រ ១:៣៣

ផោយបន្ដំផណើ ររបស់ពួកផគផឆ្ារះផៅទិសខ្ង្រ្ូង ពួកអ្នកផ្វើដំផណើ រ

ទំាងផនារះបានមកដល់តករុងផសស្រា៉ា  ផហើយ «ក៏ចូលផៅក្នុង្្ទរះរបស់ភីលីពជា 

អ្នក្សាយដំណឹងល្អមា្ន ក់ក្នុងពួកទំាង៧នាក់ផនារះ ផហើយស្្ន ក់ ផៅនឹង គ្្់រ »។ 

ផៅទីផនរះ ផោកប៉ាុលបានចំណាយផពលថដលតបកបផោយភាពសបបាយរកី

រាយនិងផសចក្ីសុខស្ន្ ពីរបីថែងៃ ជាតគ្ថដលមានផសរភីាពផពញផលញ 

ចុងផតកាយបង្អស់ ថដលផោកមានអំណរជាមួយជាយូរថែងៃ ។
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កាលផោកប៉ាុលបានស្្ន ក់ផៅតករុងផសស្រា «ផនារះមានផហារាមា្ន ក់ 

ផ ម្ រះអ័ក្ាបុស គ្្់រចុរះពីសសរុកយូោមក លុរះមកដល់ផយើងផហើយ» ផោក 

លូការមានតបស្សន៍ថា «គ្្់រក៏យកថខ្សតកវា្់ររបស់ប៉ាុលមក ចងផជើង ចង 

ថដខលាួន តបាប់ថា តពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធមានតពរះបន្ទូលដូផច្នរះថា ពួកស្សន៍
 

យូោនឹងចាប់ចងមាចា ស់ថខ្សតកវា្់រផនរះថបបយ៉ាងផនរះ ផៅតករុងផយរសូ្ឡិម 

ផហើយនឹងប ជ្ាូ នផៅក្នុងកណ្ាប់ថដថនពួកស្សន៍ដថទ» ។

ផោកលូកាបានបនដែថា «កាលឮដូផចា្ន រះ ផនារះផយើងនិងពួកអ្នកផៅទីផនារះ 

ក៏អងវរប៉ាុល មិនឲ្យផឡើងផៅឯតករុងផយរឡិូមផឡើយ» ។ ប៉ាុថនដែ ផោកប៉ាុលមិន

រ្កផចញពី្លាូវថនកា្រពវកិចចារបស់ផោកផទ ។ តបសិនផបើចំាបាច់ ផោកនឹង 

ផដើរតាមតពរះតគិស ្ផទារះបីត្ររូវជាប់គុកឬត្ររូវស្លា ប់ក៏ផោយ ។ ផោកបាន 

ឧទានផឡើងថា «ផហ្ុរអវីបានជាយំ ផហើយផ្វើឲ្យខញុំពិបាកចិ្រ្យ៉ាងដូផច្នរះ 

ពីផតោរះខញុំតពមផសសចផហើយ នឹងឲ្យផគចាប់ចងខញុំចុរះ មិនថ្រប៉ាុផណាណ រះផស្្រ 

ថែមទំាងសុខចិ្រ្ស្លា ប់្ង ផៅក្នុងតករុងផយរសូ្ឡិមផទៀ្រ គឺផោយយល់ 

ដល់តពរះនាមតពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វ» ។ ផោយផមើលផ�ើញថា បានផ្វើឲ្យ ផោក 

ប៉ាុលឈឺចាប់ផោយការមិនថកថតបផគ្លបំណងរបស់ពួកផគ ពួកបងប្អូនទំាង

ផនារះក៏បានប្្ឈប់ការរខំ្នរបស់ពួកផគ ផោយនិយយថា «សូមតាម 

តពរះហឫទ័យតពរះអមាចា ស់ចុរះ» ។ 

មិនយូរប៉ាុនាម ន ការស្្ន ក់ផៅបផណ្ារះអាសន្នផៅតករុងផសស្រា ក៏បានមក 

ដល់ទីប ច្ា ប់ ផហើយផោកប៉ាុលក៏បានផចញដំផណើ របន្ផៅកាន់ទីតករុង 

ផយរសូ្ឡិម ផោយមានពួកបងប្អូនជាផតចើនអមដំផណើ រផៅជាមួយ្ង ចិ្រ ្

របស់ពួកផគបានសងៃប់ស្ងៃ ្់រផោយស្រតប្្នូលថនការអាតកក់ថដលនឹងផកើ្រ 

ផឡើងផៅផពលខ្ងមុខ ។

ស្វក័ប៉ាុលមិនថដលចូលមកដល់ទីតករុងផយរសូ្ឡិម ផោយ មានចិ្រដែ 

តពរួយ ថបប ផនរះផឡើយ ។ ផោកបានដឹងថា ផោកនឹងរកបានមិ្រ្ភក្ិ្ិរច ថ្រ 

សត្ររូវមានផតចើន ។ ផោកមកជិ្រដល់ទីតករុងថដលបានបដិផស្ផហើយផ្វើ 

គ្រតពរះរាជបុតតាថនតពរះ ផហើយថដលឥឡូវផនរះកំពុងទទួលការគំរាមកំថហង 



ដំផណើ រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុលផៅកាន់ទីតករុងផយរសូ្ឡិម-ទំព័រ-475-

ពីផសចកដែីផតកា្របស់តពរះ ។ ផោយផ�ើញភាពជូរច្់រថនការផរ ើសផអើងរបស់

ផោក តបឆំាងនឹងអ្នកផដើរតាមតពរះតគិស ្ផោកអាណិ្រអាសូរដល់ជនរមួជា

្ិររបស់ផោកជាខ្លា ំង ។ ផហើយផោកសង្ឹមថានឹងអាចជួយពួកផគបាន្ិរច

្ួរចបំ្ុ្រ! កំហឹងដ៏ងងឹងងងល់ថដលធាលា ប់បានផេរះេួលផៅក្នុងចិ្រដែរបស់ 

ផោកផនារះ ឥឡូវផនរះកំពុងឆាបផេរះផៅក្នុងចិ្រ្របស់មនុស្សទូទំាងនគរ 

តបឆំាងទាស់នឹងផោក ថដលគ្ម នអំណាចអវីមកពនលា្់របានផឡើយ ។

ផហើយផោកមិនអាចទីពឹងផៅផលើការអាណិ្រអាសូរនិងការគំ្តទរបស់

បងប្អូនរបស់ផោកផៅក្នុងជំផនឿផឡើយ ។ ស្សន៍យូោថដលមិន បានថកថតប 

ចិ្រដែ ថដលបានផដើរតាមលំអានរបស់ផោកយ៉ាងជិ្រស្និទ្ធ បាន្្សពវ្សាយ  

របាយការណ៏ថដលមិនផពញចិ្រ្បំ្ុ្រផៅតករុងផយរសូ្ឡិម ទាក់ទង នឹង របូ 

ផោកនិងកិចចាការរបស់ផោក យ៉ាងឆាប់រហ័សទំាងតបាប់ផ្្ទ ល់មា្់រ ពីមា្ន ក់ 

ផៅ មា្ន ក់និងផោយសំបុត្រ ផហើយមានអ្នកខលារះ រហូ្រដល់ពួកស្វក័ និងពួក 

ចាស់ទំុ្ង បានទទួលយករបាយការណ៍ទំាងផនរះថាជាការពិ្រ ថែមផទៀ្រ។ 

ផោយមិនមានបំណងតបឆំាងនឹងរបាយការណ៍ទំាងផនរះផឡើយ ផហើយក៏មិន

បានបរ្ហា ញពីបំណងចង់ឯកភាពជាមួយផោក្ងថដរ ។

ប៉ាុថនដែ ផៅកណ្ាលការធាលា ក់ទឹកចិ្រដែផនរះស្វក័ប៉ាុលមិនអស់សង្ឹមផឡើយ។ 

ផោកបានផជឿទុកចិ្រ្ថាតពរះសូរផសៀងថដលបានមានបន្ទូលមកកាន់ដួងចិ្រ្

របស់ផោក ក៏នឹងមានបន្ទូលផៅកាន់ចិ្រ្បងប្អូនរមួជា្ិររបស់ផោក្ងថដរ 

និងថាតពរះជាផៅហាវ យថដលពួកសិស្សបានសសឡាញ់ និងបផតមើ នឹងបតងរួប 

បតងរួមចិ្រ្របស់ពួកផគ ជាមួយផោកផៅក្នុងកិចចាការ្សាយដំណឹងល្អ ជាក់ ជា 

មិនខ្ន ។
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ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ២១:១៧ ដល់ ២៣:៣៥។

អង្គារ-២២ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ នាងផអសផ ើ្រ ជំពួក  ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ្ ចាង់ ចិ្រ្ ផៅ ឯ ផសចក្ី ទំាង អស់ ថដល ផៅ ខ្ង ផលើ កំុ ឲ្យ 

្ចាង់ ផៅ ឯ ផសចក្ី ទំាង ប៉ាុនាម ន ថដល ផៅ ថ្នដី ផឡើយ។ កូឡូស ៣:២

 ផពលផយើងមកដល់តករុងផយរសូ្ឡិម ពួកបងប្អូនបានទទួលផយើងយ៉ាង

រាក់ទាក់។ ផហើយផៅថែងៃបនា្ទ ប់ ផោកប៉ាុលបានផៅ្្ទរះផោកយ៉ា កុបជាមួយ

ផយើងថដរ ។ ពួកចាស់ទំុទំាងអស់ក៏មានវ្រ្មានផៅទីផនារះថដរ ។ 

ក្នុងឱកាសផនរះ ផោកប៉ាុលនិងគូកនរបស់ផោកបានបរ្ហា ញជា្លាូវការ 
 

ពីការរមួចំថណក្្ល់វភិាគទានផោយពួកជំនំុស្សន៍ដថទ ផដើម្ីគំ្តទដល់ 

អ្នកតកក្នុងចំផណាមបងប្អូនស្សន៍យូោ និងដល់ពួកផមដឹកនំាថនកិចចាការផៅ

តករុងផយរសូ្ឡិម ។ ការតបមូលវភិាគទានទំាងផនរះបានផ្វើឲ្យ ស្វក័ប៉ាុលនិង 

មិ្រ្រមួការរ្ររបស់ផោកត្ររូវចំណាយផពលផវោជាផតចើនក្នុងការគិ្រគូរ និង 

ផ្វើការយ៉ាងផនឿយហ្់រ ។ ចំនួនដ៏ផតចើនផលើសពីការរពឹំងទុករបស់ពួកចាស់ទំុ

ផៅតករុងផយរសូ្ឡិម ្ំរណាងឲ្យការលរះបង់ជាផតចើន ផហើយរហូ្រដល់មាន

ការខវរះខ្្រយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរថនពួកអ្នកផជឿស្សន៍ដថទ ។

្ររ្វ យសម័តគពីចិ្រ្ទំាងផនរះបានបរ្ហា ញពីភកដែីភាពរបស់ពួកស្សន៍ដថទ 

ថដលបានថកថតបចិ្រ្ ចំផោរះកិចចាការថដលបានផរៀបចំរបស់តពរះ ផៅទូទំាង 

ពិភពផោក ផហើយគួរថ្រទទួលយក្ររ្វ យទំាងផនារះផោយអរតពរះគុណ 

ប៉ាុថន្ គឺជាលក្ខណៈរបស់ស្វក័ប៉ាុល និងថដគូរបស់ផោក ថដលសូម្ីថ្រក្នុង

ចំផណាមអ្នកថដលពីមុនជាមនុស្សថដលពំុបានផកា្រសរផសើរចំផោរះស្ម រ្ីរថន

កដែីសសឡាញ់ជាបងប្អូន ក៏ឥឡូវផនរះបានជំរញុឲ្យមានអំផណាយទំាងផនរះថដរ ។

៣៨

ផោកប៉ុលជាជនជាប់គុក



ផោកប៉ាុលជាជនជាប់គុក-ទំព័រ-477-

ផៅផដើមឆា្ន ំដំបូងៗថនការផ្វើការ្សាយដំណឹងល្អ ផៅក្នុងចំផណាម ស្សន៍  

ដថទ ពួកបងប្អូនថដលជាអ្នកដឹកនំាមួយចំនួន ផៅតករុងផយរសូ្ឡិម ជាអ្នក

ថដលតបកាន់ខ្ជា ប់នូវការតបកាន់ពូជស្សន៍និងទមាលា ប់ថនគំនិ្រ ជាផដើមផនារះ 

មិនបានសហការជាមួយផោកប៉ាុល និងសហការរីបស់ផោកផោយ ផស្ម រះ 

ត្រង់ផទ។ ផៅក្នុងការផនឿយណាយនឹងការរកសាទតមង់ថនពិ្ីបុណ្យផ្្សងៗ 

ថដលគ្ម នន័យមួយចំនួន ពួកផគបានផមើលថលងផ�ើញនូវតពរះពរ ថដលនឹង 

ផកើ្រផឡើងដល់ពួកផគនិងពីមូលផហ្ុរថដលពួកផគសសឡាញ់ តាមរយៈការ 

ខិ្រខំ ផដើម្ីរបួរមួគ្្ន ជា្លាុងមួយ ផៅក្នុងតគប់ថ្្នកទំាងអស់ថនការរ្ររបស់
 

តពរះជាមាចា ស់។ ផទារះបីជាបំណងតបាថា្ន ចង់បានសុវ្រថែិភាពដ៏ល្អបំ្ុ្រគឺជា 

ចំណាប់អារមមណ៍របស់ពួកជំនំុតគិសប្រស័ិទក៏ផោយ ក៏ពួកផគបានបរាជ័យ 

ក្នុងការផបារះជំហានជាមួយនឹងទិពវញ្ញា ណដ៏ផជឿនផលឿនរបស់តពរះថដរ ផហើយ 

ផោយស្រគំនិ្ររបស់មនុស្ស ពួកផគបានប៉ាុនប៉ាងោក់កំណ្់រចបាប់ថដលមិន

ចំាបាច់ជាផតចើនផៅផលើអ្នកផ្វើការ។ ដូផច្នរះ មានមនុស្សមួយតករុម ថដលមិន 

ធាលា ប់មានបទពិផស្្ន៍ជាមួយនឹងការផ្លា ស់ប្ូរកាលៈផទសៈ និង្រតមរូវការ 

ចំាបាច់ ផោយផ្្ទ ល់ថដលពួកអ្នកបផតមើការរ្រផៅកថនលាងឆាងៃ យៗបានជួប  

ផហើយជាអ្នកថដលទទូចថាពួកផគមានអំណាចដឹកនំាបងប្អូនរបស់ពួកផគ 

ផៅតាមកថនលាងទំាងផនរះ ផដើម្ីផ្វើតាមវ ិ្ ីស្សសថ្នការផ្វើការជាក់ោក់មួយ

ចំនួន។ ពួកផគបានដឹងថាកិចចាការថនការអ្ិបបាយដំណឹងល្អ ត្ររូវបាន ផបារះ 

ជំហានផៅមុខ សសបជាមួយនឹងគំនិ្ររបស់ពួកផគ ។

ជាផតចើនឆា្ន ំបានកនលាង្ុ្រផៅ ចាប់តំាងពីបងប្អូនផៅតករុងផយរសូ្ឡិម 

ជាមួយនឹងអ្នក្ំរណាងមកពីពួកជំនំុ្ំៗមួយចំនួន បានពិចារណាយ៉ាង តបរុង 

តបយ័្រ្នអំពីសំណួរដ៏ពិបាក ថដលបានផកើ្រផឡើង ទាក់ទងនឹង វ ិ្ ីស្សសដែ ផ្្សងៗ 

ថដលពួកអ្នកថដលកំពុងបផតមើដល់ពួកស្សន៍ដថទបានអនុវ្រ្តាម។ ជា

លទ្ធ ្ លថនការតបជំុផនរះ បងប្អូនបានរបួរមួគ្្ន ក្នុងការ្ដែល់អនុស្សន៍ដ៏ជាក់

ោក់ដល់ពួកជំនំុ ទាក់ទងនឹងពិ្ីនិងទំផនៀមទមាលា ប់មួយចំនួន រមួទំាង ការ 

កា្់រថស្ក្ងថដរ ។ គឺផៅក្នុងតករុមតបឹកសាទូផៅផនរះផហើយ ថដលបងប្អូន បាន 



ទំព័រ-478- កិចចាការថនពួកស្វក័

របួរមួគ្្ន  ក្នុងការផស្នើដល់ពួកជំនំុតគិសប្រស័ិទ ឲ្យផោកបាណាបាសនិងផោក

ប៉ាុលកាលា យជាអ្នកបផតមើការ ថដលមាន្រថមលាអាចទុកចិ្រ្បានយ៉ាងផពញទំហឹង

ពីសំណាក់អ្នកតគប់ៗគ្្ន  ។

ក្នុងចំផណាមពួកអ្នកថដលមានវ្រ្មានផៅក្នុងអង្គតបជំុផនរះ មានអ្នកខលារះ 

បានររិះគន់ខ្លា ំងៗ អំពីវ ិ្ ីស្សសថ្នការផ្វើការរ្រ ថដលស្វក័ប៉ាុលបានអនុវ្រ្ 

ផៅផលើអ្នកថដលមានបន្ទុកសំខ្ន់ៗក្នុងការ្សាយដំណឹងល្អផៅកាន់ស្សន៍

ដថទ។ ប៉ាុថនដែ ក្នុងអំឡុងផពលថនការតបជំុផនារះ ទស្សនៈរបស់ពួកផគអំពីផគ្ល

បំណងរបស់តពរះបានរកីចផតមើនផឡើង ផហើយពួកផគបាន្សាភាជា ប់ជាមួយបង

ប្អូនរបស់ផគ ផដើម្ីផ្វើការសផតមចចិ្រដែតបកបផោយតបាជាញ  ថដលនំាឲ្យមានការ

បតងរួបបតងរួមពួកអ្នកផជឿទំាងអស់។ 

 

ពុធ-២៣ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ នាងផអសផ ើ្រ ជំពួក  ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: គឺ និយយ តាម ថ្រ តបាជាញ  ថន តពរះ វញិ ជា ផសចក្ី អាែ៌កំបំាង 

ដ៏ ោក់ ទុក ថដល តពរះ បាន គិ្រ គូ តំាង ពី មុន អស់ ទំាង កល្ សំរាប់ ជា សិរលី្អ 

ដល់ ផយើង រាល់ គ្្ន ។ កូរនិែូសទី១ ២:៧

ផតកាយមក ផៅផពលថដលផ�ើញចបាស់ថាពួកអ្នកថកថតបចិ្រដែក្នុងចំផណាម

ពួកស្សន៍ដថទបានផកើនផឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស មានបងប្អូនថដល ជាអ្នកដឹក 

នំាមួយចំនួនផៅតករុងផយរសូ្ឡិម ថដលបានចាប់ផ្ដែើមចូលចិ្រ្ការតបកាន់ 

ពូជស្សន៍ដូចកាលកនលាងមករបស់ពួកផគតបឆំាងនឹងវ ិ្ ីស្សសដែរបស់ប៉ាុល 

និងសហការរីបស់ផោក ជាែមីផឡើងវញិ ។ 

ការតបកាន់ពូជស្សន៍ទំាងផនរះត្ររូវបានពតងឹងអស់ផពលជាផតចើនឆា្ន ំ រហូ្រ 

ដល់អ្នកដឹកនំាមួយចំនួនបានកំណ្់រថា ចាប់ពីផនរះ្រផៅ កិចចាការថនការ្្សពវ

្សាយដំណឹងល្អត្ររូវថ្រផ្វើផៅតាមគំនិ្ររបស់ពួកផគ ។ តបសិនផបើផោកប៉ាុល

អនុវ្រដែតាមវ ិ្ ីស្សសរ្បស់ផោក ចំផោរះផគ្លការណ៍ជាក់ោក់ណាមួយ 

ថដលពួកផគបានគំ្តទ ផនារះពួកផគនឹងទទួលស្្គ ល់ និងតទតទង់ការរ្រ របស់ 

គ្្់រ ថ្រផបើមិនដូផចា្ន រះផទ ពួកផគថលងចា្់រទុកថាជាការផពញចិ្រ្ ឬឈប់ ្ ្ល់ 



ផោកប៉ាុលជាជនជាប់គុក-ទំព័រ-479-

ការគំ្តទ្រផៅផទៀ្រផហើយ ។

ពួកមនុស្សទំាងផនរះបានផមើលថលងផ�ើញថា តពរះជាមាចា ស់គឺជាតគរូថនរាសសដែ 

របស់តទង់ ថដលអ្នកបផតមើការតគប់របូ ថលងផមើលផ�ើញថាអ្នកបផតមើក្នុងកិចចា

ការរបស់តពរះនឹងទទួលបានបទពិផស្្ន៍ផ្្ទ ល់ខលាួនផោយការផដើរតាមតពរះ 

ថដលជាអ្នកដឹកនំា ផោយមិនត្ររូវសមលាឹងផមើលមនុស្ស ផដើម្ីទទួលការថណនំា 

ផឡើយ និងថាអ្នកបផតមើការរបស់តទង់មិនត្ររូវផ្វើតាមគំរថូនគំនិ្ររបស់មនុស្ស

ផទ ប៉ាុថន្ តាមគំរថូនតពរះវញិ ។

ក្នុងកិចចាការរបស់ផោក ស្វក័ប៉ាុលបានបផតងៀនដល់បណ្ាជន «មិន 

ថមនផោយោក្យឧ្រ្ុង្គឧ្រ្ម ថដលពូថកប ច្ាុ រះប ច្ាូ លផនារះថដរ គឺផោយការ 

សថម្ងផចញជាតពរះវញិ្ញា ណ និងតពរះផចស្្វញិផទផ្រើ» ។ ផសចកដែីពិ្រថដល

ផោកបានតបកាស្សាយត្ររូវបានផបើកសថម្ងដល់ផោកផោយតពរះវញិ្ញា ណ

បរសុិទ្ធ «ដ្ិ្រតពរះវញិ្ញា ណថនតទង់ស្ទង់ផមើលតគប់ទំាងអស់ តពមទំាងផសចក្ី 

តជាលផតរៅថនតពរះថដរ ដ្ិ្រផបើមិនថមនជាវញិ្ញា ណ ថដលផៅក្នុងខលាួនមនុស្សផទ 

ផនារះផ្រើមានអវីនឹងស្្គ ល់សណាឋា នមនុស្សផនារះបាន? ផហើយផបើមិនថមន ជា 

តពរះវញិ្ញា ណថនតពរះ ផនារះក៏គ្ម នអ្នកណាស្្គ ល់សណាឋា នតពរះបានថដរ។ ឯ ផយើង 

រាល់គ្្ន  ផយើងមិនបានទទួលវញិ្ញា ណរបស់ផោកិយផទ គឺទទួល តពរះវញិ្ញា ណ 

ថដលមកពីតពរះវញិ ផដើម្ីឲ្យបានស្្គ ល់អស់ទំាងតពរះគុណ ថដលតពរះបាន     

្្ល់ មកផយើង ផហើយផយើងក៏និយយពីផសចក្ីទំាងផនារះឯង មិនថមនផោយ 

ោក្យសម្ី ថដលតបាជាញ មនុស្សបានបផតងៀនផទ គឺផោយោក្យសម្ី ថដល 

តពរះវញិ្ញា ណបផតងៀនវញិ តពមទំាង្្ទឹមពន្យល់ផសចក្ីខ្ងវញិ្ញា ណ ផោយ 

ស្រផសចក្ីខ្ងឯវញិ្ញា ណ្ង» (កូរនិែូសទី១ ២:៤ និង ១០-១៣) ។ 

ផៅផពញទំាងការបំផពញកិចចាការរបស់គ្្់រ ផោកប៉ាុលបានសមលាឹងផមើល

ផៅឯការថណនំារបស់តពរះផោយផ្្ទ ល់ ។ ទន្ទឹមនឹងផនរះ ផោកក៏បានផ្វើការ

ផោយតបរុងតបយ័្រ្នផដើម្ីឲ្យសសបផៅតាមការសផតមចចិ្រ្របស់តករុមតបឹកសា 

ទូផៅផៅតករុងផយរសូ្ឡិម្ងថដរ ផហើយជាលទ្ធ្ល ពួកជំនំុ «មានផសចក្ី 

ជំផនឿរ្ឹរថ្រខ្លា ំង ផហើយចំនួនថនពួកសិស្សផចរះថ្រចផតមើនផកើនផឡើងជារាល់ 



ទំព័រ-480- កិចចាការថនពួកស្វក័

ថែងៃ»  (កិចចាការ ១៦:៥) ។ ផហើយឥឡូវផនរះផទារះបីជាអ្នកខលារះមិនបានបរ្ហា ញការ

អាណិ្រអាសូរដល់ផោកក៏ផោយ ក៏ផោកបានទទួលការកមសាន្ចិ្រ្  

ផោយបានដឹងថាផោកបានបំផពញកា្រពវកិចចារបស់ផោក ផោយការផលើក 

ទឹកចិ្រ្ក្នុងស្ម រ្ីរថនភក្ីភាព ចិ្រ្សប្ុរស និងផសចកដែីសសឡាញ់ ផៅក្នុងពួក

អ្នកថដលបានថកថតបចិ្រ្របស់ផោក ថដលបានបរ្ហា ញផៅក្នុងឱកាសផនរះ 

ផៅក្នុងវភិាគទានថនការលរះបង់ ថដលផោកអាចោក់ផៅចំផោរះមុខពួកចាស់

ទំុស្សន៍យូោ ។

ផតកាយពីបានតបគល់្ររ្វ យផនារះរចួមក ផោកប៉ាុលបាន «ថែលាងតបាប់ 

ពីអស់ទំាងការនីមួយៗ ថដលតពរះតទង់បានផ្វើក្នុងពួកស្សន៍ដថទ ផោយ 

ស្រគ្្់រ» ។ ការផរៀបរាប់ពីផហ្ុរការណ៍ ផនរះបានចូលផៅក្នុងចិ្រ្មនុស្ស 

ទំាងអស់ សូម្ីថ្រអ្នកថដលកំពុងថ្រសង្ស័យក៏ផជឿជាក់ថាតពរះពរថនឋានសួគ៌

បានផៅជាមួយនឹងការរ្ររបស់ផោកថដរ។ «ផគឮដូផចា្ន រះ ក៏សរផសើរ  ្រផម្ើង 

ដល់តពរះ» ។ ពួកផគបានដឹងថាវ ិ្ ីស្សសថ្ដលស្វក័ប៉ាុលបានអនុវ្រ្បាន 

នំាមកនូវតតាថនឋានសួគ៌ ។ វភិាគទានថដលបានមកផោយការលរះបង់ផៅពី

មុខពួកផគ បានបថនថែមទមងៃន់ដល់ទីបនា្ទ ល់របស់ស្វក័ប៉ាុល សដែីពីភាពផស្ម រះ 

ត្រង់ថនពួកជំនំុែមី ថដលបានស្ថែ បនាក្នុងចំផណាមស្សន៍ដថទ។ មនុស្ស 

ថដលបានជតមរុញឲ្យទទួលយកវធិានការថនការត្ររួ្រតតាតាមអំផពើចិ្រ្ កាល

បានរាប់ប ច្ាូ លផៅក្នុងចំផណាមអ្នកទទួលខុសត្ររូវផៅក្នុងផយរសូ្ឡិមផនារះ 

បានផ�ើញពនលាឺែមីមួយផៅក្នុងកិចចារបស់ផោកប៉ាុល ផហើយបានផជឿជាក់ថា ការ

តបតពឹ្រដែរបស់ពួកផគមិនត្ឹរមត្ររូវផទ ថដលពួកផគបានផ្វើឲ្យខលាួនឯងជាប់ចំណង

ផោយទំផនៀមទមាលា ប់ និងតបថពណីរបស់ស្សន៍យូោ ផហើយថាកិចចាការថន 

ដំណឹងល្អត្ររូវបានរារាងំយ៉ាងខ្លា ំង ផោយការខកខ្នមិន បានទទួលស្្គ ល់ 

ថា ជញ្ជា ំងថនការថបងថចករវាងស្សន៍យូោនិងស្សន៍ដថទត្ររូវបានបំថបក 

ផោយការសុគ្ររបស់តពរះតគិសរ្ចួផៅផហើយផនារះ។

 

 



ផោកប៉ាុលជាជនជាប់គុក-ទំព័រ-481-

ពពហស្បតិ៍-២៤ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ នាងផអសផ ើ្រ ជំពួក  ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ សំអា្រ ដំថបរ ចាស់ ផចញ ផដើម្ី ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  បាន 

ត្រឡប់ ជា ដំុ ផមសៅ ែមី វញិ ដ្ិ្រ អ្នក រាល់ គ្្ន  បាន ឥ្រ ដំថប ផហើយ ផតោរះ តពរះតគីស្ទ ដ៏ 

ជា យ ញ្ាបូជា ថន បុណ្យ រលំង ផនារះ បាន ត្ររូវ ថាវ យ ជំនួស ផយើង រាល់ គ្្ន  ផហើយ។ 

កូរនិែូសទី១ ៥:៧

ផនរះជាឱកាសដ៏មាន្រថមលាសតមាប់បងប្អូនជាអ្នកដឹកនំាទំាងអស់ឲ្យ ទទួល  

ស្្គ ល់ផោយផស្ម រះត្រង់ថា តពរះបានផ្វើការតាមរយៈផោកប៉ាុល និងថាពួកផគ 

បានផ្វើខុសជាញឹកញាប់ក្នុងការអនុញ្ញា ្រឲ្យរបាយការណ៍របស់សត្ររូវបំ្ុស 

ឲ្យមានការតចថណននិងការផរ ើសផអើងរបស់ពួកផគ។ ប៉ាុថន្ ជំនួសឲ្យការបតងរួប 

បតងរួមក្នុងកិចចាខិ្រខំតបឹងថតបង ផដើម្ីរកយុ្រ្ិ្ម៌ជូនជនថដលបានរងរបួស  

ពួកផគថបរជាបាន្ដែល់ដំបូនាម នជូនផោក ថដលបរ្ហា ញថាពួកផគផៅថ្ររកីរាយ

ជាមួយនឹងគំនិ្រថាផោកប៉ាុលជាអ្នកទទួលខុសត្ររូវដ៏សំខ្ន់ ចំផោរះការផរ ើស

ផអើងថដលបានផកើ្រផឡើងផនរះផៅវញិ ។ ពួកផគមិនបានឈរផោយកាលា ហាន 

ផៅចំផោរះការការោរខលាួនរបស់ផោក ផោយខំពយាយមបរ្ហា ញពួកអ្នកថដល 

រវា្រចិ្រ្ ថដលបានតបតពឹ្រ្ខុសផនារះផទ ប៉ាុថន្ ពួកផគបានថសវងរកការសតមប

សតមរួលផោយ្្ល់ដំបូនាម នដល់ផោក ឲ្យផ្វើតាមវ ិ្ ីថដលមានក្នុងគំនិ្រ 

របស់ពួកផគ ថដលបានលុបបំបា្់រផចាលនូវមូលផហ្ុរទំាងអស់ថដលនំាឲ្យ 

មានការយល់ខុសផៅវញិ ។ 

ពួកផគបាននិយយ ជាការផេលាើយ្របផៅនឹងទីបនា្ទ ល់របស់ផោកថា 

«បងផអើយ បងដឹងថា មានស្សន៍យូោប៉ាុនាម នមឺុនបានផជឿផហើយ ផគសុទ្ធថ្រ

មានផសចក្ីឧសសាហ៍ខមីឃ្ម ្រកាន់តាមតកឹ្រ្យវន័ិយទំាងអស់គ្្ន ក៏បានឮ និយយ 

ពីបងថា បងបផតងៀនដល់ស្សន៍យូោទំាងអស់ ថដលផៅជាមួយ នឹង 

ស្សន៍ដថទ ឲ្យផគលរះផចាលផោកម៉ាូផសផចញ តពមទំាងហាមតបាមផគ 

កំុឲ្យកា្់រថស្កកូន ឬតប្ិរប្រ្ិតាមទមាលា ប់ពីបុរាណ្ង ដូផច្នរះ ផ្រើដូចផម្ច  

មុខជានឹងមានផគតបជំុគ្្ន ទំាងហវូងជាមិនខ្ន ដ្ិ្រផគនឹងឮថា បងមក ដល់ 

ផហើយ ដូផច្នរះ ចូរបងផ្វើតាមោក្យផយើងវញិ ដ្ិ្រមានមនុស្សបួននាក់ក្នុងពួក
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ផយើង ផៅជាប់ក្នុងបំណន់ផៅផឡើយ ចូរបងនំាយកផគផៅោបំណន់ ជាមួយ 

គ្្ន  ផហើយផចញផស្ហុ៊យឲ្យផគ្ង ផដើម្ីឲ្យផគបានផការសក់ផចញ ផនារះ 

មនុស្សទំាងអស់នឹងដឹងថា ផសចក្ីថដលផគឮនិយយពីបងផនារះមិនពិ្រផទ 

គឺខលាួនបងថ្រងតបតពឹ្រ្ផទៀងត្រង់ ផហើយកាន់តាមតកឹ្រ្យវន័ិយថដរ ឯពួក ស្សន៍ 

ដថទថដលផជឿ ផនារះផយើងបានផ្ញើសំបុត្រផៅផហើយ ផោយសផតមចថា មិនចំា

បាច់ឲ្យផគកាន់តាមផសចក្ីទំាងផនារះផទ ត្ររូវតបយ័្រ្នថ្រនឹងរបស់អវីថដលថាវ យ

ផៅរបូតពរះ ផហើយ្ម និងស្រវសមាលា ប់ផោយតចបាច់ក ផហើយនិងផសចក្ី 

កំ្ិ្រប៉ាុផណាណ រះ» ។

បងប្អូនទំាងផនារះបានសង្ឹមថាផោកប៉ាុល តបថហលជាអាច្ដែល់ការ 

តបឆំាងោច់ខ្្រផៅនឹងរបាយការណ៍មិនពិ្រទាក់ទងនឹងរបូផោក ផោយផ្វើ

តាមការថណនំាថដលពួកផគបានផស្នើផឡើងជាក់ជាមិនខ្ន។ ពួកផគបាន 

បញ្ជា ក់ តបាប់គ្្់រថា ការសផតមចចិ្រ្របស់អ្ីរ្រតករុមតបឹកសា ទាក់ទងនឹង ពួក

ស្សន៍ដថទថដលបានថកថតបចិ្រដែនិងចបាប់ថនពិ្ីបុណ្យផ្្សងៗ ផៅថ្រត្ររូវ 

បានរកសាបានយ៉ាងល្អដថដល ។ ប៉ាុថន្ ដំបូនាម នថដលបាន្្ល់ឲ្យផៅផពល

ផនរះមិនសសបផៅតាមការសផតមចចិ្រ្ផនារះផទ ។ តពរះវញិ្ញា ណថនតពរះមិនបាន

ថណនំាឲ្យមានការបផតងៀនផនរះផទ។ គំនិ្រផនរះគឺជា្លថ្លាថនភាពកំស្កផទ។ 

ពួកផមដឹកនំាពួកជំនំុផៅតករុងផយរសូ្ឡិមបានដឹងថាផោយការមិនសសបតាម

ចបាប់ថនពិ្ីបុណ្យផ្្សងៗ ពួកតគិសស្្សនិកនឹងនំាមកនូវសម្អប់ដល់ស្សន៍

យូោ និងផ្វើឲ្យខលាួនឯងទទួលរងនូវការផ្វើទុក្ខផបៀ្រផបៀនជាក់ជាមិនខ្ន ។  

តករុមតបឹកសាស្ន់ផហតឌីនបានខំតបឹងថតបងអស់ពីសម្រថែភាពផដើម្ីរារាងំការរកី

ចផតមើនថនដំណឹងល្អ ។ ផគបានផតជើសផរ ើសមនុស្សឲ្យតាមោនពួកស្វក័ ជា 

ពិផសសផោកប៉ាុល ផហើយពួកផគបានផតបើតគប់មផ្យាបាយថដលអាចផ្វើបាន 

ផដើម្ីតបឆំាងនឹងការរ្ររបស់ស្វក័ប៉ាុល។ តបសិនផបើពួកអ្នកផជឿផលើតពរះតគិស ្

ត្ររូវបានផចាទតបកាន់ផៅចំផោរះតករុមតបឹកសាស្ន់ផហតឌីន ថាជាអ្នក បំោន 

នឹងតកឹ្រ្យវន័ិយ ផនារះពួកផគនឹងទទួលផទាសយ៉ាងឆាប់រហ័ស ផោយត្ររូវថ្រ 

ោក់ទណ្ឌ កមមយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរ ជាបទក្្់រជំផនឿថនស្សន៍យូោ ។
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ស្សន៍យូោជាផតចើន ថដលបានទទួលយកដំណឹងល្អ ផៅថ្រចូលចិ្រ្

ការផគ្រពចំផោរះចបាប់ថនពិ្ីបុណ្យផ្្សងៗដថដល ផហើយពួកផគមានេន្ទៈ 

ក្នុងការផ្វើសម្ទានមិនល្អ ផោយសង្ឹមថានឹងទទួលបានទំនុកចិ្រ្ពីពួក 

បងប្អូនរមួជា្ិររបស់ពួកផគ ផដើម្ីលុបបំបា្់រផចាលនូវការផរ ើសផអើងរបស់ពួក

ផគ ផហើយមានជំផនឿផលើតពរះតគិសថ្ាជាតពរះដ៏ផតបាសផោរះរបស់ពិភពផោក

ទំាងមូល ។ ផោកប៉ាុលបានដឹងថា ដរាបណាសមាជិកសំខ្ន់ៗជាផតចើនផៅ

តករុងផយរសូ្ឡិម ផៅថ្របន្រកីរាយនឹងការតបកាន់ពូជស្សន៍ ទាស់នឹង 

ផោកផនារះ ពួកផគនឹងបន្ផ្វើការតបឆំាងផៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ផោកឥ្រ 

ឈប់ឈរដថដល ។ ផោកបានដឹងថា តបសិនផបើអាចអូសទាញពួកផគមក 

ឯផសចកដែីពិ្របាន ផោយសម្ទានណាមួយ ផោកអាចនំាពួកផគមកឯ   

ផសចក្ីពិ្រ ផនារះផោកនឹងដកយកឧបសគ្គដ៏្ំផចញពីផជាគជ័យថនដំណឹង

ល្អ ផៅកថនលាងផ្្សងផទៀ្រ ។ ប៉ាុថនដែ តពរះមិនបានអនុញ្ញា ្រឲ្យផោកចុរះចាញ់ 

តាមការផស្នើសំុរបស់ពួកផគផទ ។ 

 

សុព្រ-២៥ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ នាងផអសផ ើ្រ ជំពួក  ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: គឺ ខញុំ វាយដំ របូកាយ ខញុំ ទំាង បង្ខំ ឲ្យ ចុរះ ចូល ថតកង ផតកាយ 

ថដល ខញុំ បាន តបផៅ មនុស្ស ឯ ផទៀ្រ ផហើយ ផនារះ ខលាួន ខញុំ ត្ររូវ ផចាល ផចញ វញិ។ 

កូរនិែូសទី១ ៩:២៧

ផៅផពលផយើងគិ្រពីផសចក្ីប៉ាងតបាថា្ន ដ៏ខ្លា ំងរបស់ផោកប៉ាុល ក្នុងការ 

សមសសបផៅតាមបងប្អូនរបស់ផោក ភាពទន់ភលាន់របស់ផោក ចំផោរះ អ្នក 

មានជំផនឿទន់ផខសាយ ការផគ្រពរបស់ផោក ចំផោរះពួកស្វក័ថដលបានផៅ

ជាមួយនឹងតពរះតគិស ្និងចំផោរះផោកយ៉ាកុប ថដលជាបងប្អូនក្នុង តពរះអមាចា ស់ 

ផហើយនិងផគ្លបំណងរបស់ផោកផដើម្ីកាលា យជាតគប់ការទំាងអស់ សតមាប់ 

មនុស្សទំាងអស់ តាមថដលអាចផ្វើផៅបានកនលាងមក ផោយមិនលរះបង់ 

ផគ្លការណ៍ គឺផៅផពលផយើងគិ្រពីការទំាងអស់ផនរះ ផយើងមិនគួរភាញ ក់ផ្្អើល

ពីការថដលផោកត្ររូវបានរារាងំឲ្យរ្កផចញពីភាពហមឹងមា៉ា ្់រ ក្នុងកិចចាការពិ្រ 
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តបាកដថដលផោកបានអនុវ្រ្រហូ្រមកដល់ទីផនរះផនារះផទ ។ ប៉ាុថន្ ជំនួសឲ្យ

ការសផតមចបាននូវវ្រថែុបំណងថដលផោកចង់បានផនរះ កិចចាខិ្រខំតបឹងថតបង 

របស់គ្្់រសតមាប់ការ្្សរះ្សាបាននំាឲ្យមានវបិ្រដែិប៉ាុផណាណ រះ គឺបានបង្ខំឲ្យមាន

ការឈឺចាប់តាមការទស្សន៍ទាយ ផហើយជាលទ្ធ្ល បានបណ្ាល ឲ្យផោក

ត្ររូវថបកផចញពីបងប្អូនរបស់ផោក ផោយបង្ខូចសសរតទរូងថនពួកជំនំុ ផហើយ

នំាមកនូវទុក្ខតពរួយដល់ចិ្រ្តគិសប្រស័ិទផៅតគប់ទីកថនលាង ។

ផៅថែងៃបនា្ទ ប់ ផោកប៉ាុលបានចាប់ផ្ដែើមអនុវ្រ្ដំបូនាម នរបស់ពួកចាស់ទំុ ។ 

មនុស្សបួននាក់ថដលឋិ្រផៅផតកាមសម្ែរបស់នា៉ា ស្រ្ីរ (ជនគណនា 

ជំពូក ៦) ជាោក្យថដលជិ្រ្ុ្ររល្់របា្់រផៅផហើយ ត្ររូវបានផោកប៉ាុលយក

មកោក់ក្នុងតពរះវហិារវញិ «កាលបានថញកជាបរសុិទ្ធជាមួយនឹងផគផហើយ ក៏ 

ចូលផៅក្នុងតពរះវហិារ ផដើម្ីតបាប់ពីកំណ្់រថដលត្ររូវបានបរសុិទ្ធ ចំាទតមំា ដល់  

បានថាវ យ្ររ្វ យសតមាប់ផគតគប់គ្្ន »។ ការថាវ យ្ររ្វ យដ៏មាន ្រថមលាផៅថ្រ 

ត្ររូវ បាន ផគអនុវ្រ្ផៅផឡើយ ។

អ្នកថដលបានថណនំាផោកប៉ាុលឲ្យចា្់រវធិានការផនរះមិនបានពិចារណា 

ឲ្យ បានចបាស់ោស់ អំពីផតគ្រះថា្ន ក់ដ៏្ំ ថដលផោកនឹងត្ររូវតបឈមផឡើយ។ 

ផៅផពលផនរះ តករុងផយរសូ្ឡិមមានផពញផៅផោយមនុស្សថដលថាវ យបង្គំ 

តពរះពីតបផទសនានាជាផតចើន។ ខណៈថដលផោកប៉ាុលបាន្សាយដំណឹង ល្អ 

ដល់ស្សន៍ដថទ តាមការតតាស់បរ្្គ ប់ថដលតពរះជាមាចា ស់បាន តបទានដល់  

គ្្់រផោកបានផៅសួរសុខទុក្ខទីតករុង្ំៗជាផតចើន ផៅផលើពិភពផោក ផហើយ  

ផោកបានដឹងយ៉ាងចបាស់ថាមានមនុស្សរាប់ោន់នាក់ពីតបផទសផតរៅ បាន 

មកតករុងផយរសូ្ឡិមផដើម្ីចូលរមួក្នុងពិ្ីបុណ្យ ។ ផៅក្នុងចំផណាមមនុស្ស 

ទំាងផនរះ មានមនុស្សថដលមានសម្អប់យ៉ាងជូរច្់រចំផោរះផោកប៉ាុល ផហើយ

ការចូលផៅក្នុងតពរះវហិារក្នុងឱកាសបុណ្យជាស្ធារណៈថបបផនរះ គឺជា ការ 

តបែុយជីវ្ិរសតមាប់ផោក។ ផោកបានផដើរចុរះផឡើង ក្នុងចំផណាមពួក អ្នក 

ថាវ យបង្គំតពរះ អស់រយៈផពលជាផតចើនថែងៃ ផ្វើហាក់ដូចជាមិនបានដឹងអវីផស្រះ ។ 

ប៉ាុថនដែ មុនផពលប ច្ា ប់ផមា៉ា ងមួយផនារះ កាលផោកកំពុងនិយយជាមួយ បូជា



ផោកប៉ាុលជាជនជាប់គុក-ទំព័រ-485-

ចារ្យអំពី្ររ្វ យយ ញ្ាបូជាថដលត្ររូវថាវ យ ពួកស្សន៍យូោមួយចំនួនថដល 

មកពី្ំរបន់អាសីុ ផគក៏បានស្្គ ល់ផោក ។

ពួកផគបានរ្់រផៅរកផោកផោយកំហឹងដូចបិស្ច ទំាងថសសកផឡើងថា 

«អ្នករាល់គ្្ន  ជាស្សន៍អីុសស្ថអលផអើយ មកវុយឺជួយគ្្ន  ផនរះផហើយជាមនុស្ស

ថដលបផតងៀនដល់មនុស្សទំាងអស់ ផៅតគប់ទី្ំរបន់ឲ្យទាស់នឹង ស្សន៍ 

ផយើង និងតកឹ្រ្យវន័ិយ ផហើយទីផនរះថដរ»។ ផហើយផៅផពលថដលមនុស្សទំាង

ឡាយបានផេលាើយ្របនឹងការអំោវនាវសំុឲ្យជួយផនារះ មានការផចាទតបកាន់ 

មួយផទៀ្រត្ររូវបានបថនថែម «ឥឡូវផនរះ បាននំាទំាងស្សន៍តកិក ចូលមកក្នុង 

តពរះវហិារ ផ្វើបរ្្អ ប់ទីបរសុិទ្ធផនរះថែមផទៀ្រ្ង» ។

តាមចបាប់របស់ស្សន៍យូោ អ្នកថដលមិនទាន់កា្់រថស្កថដលចូល 

ក្នុងទីោនបរសុិទ្ធថនតពរះវហិារត្ររូវមានផទាសឧតកិដឋា។ ហវូងមនុស្សថដល
 

បានផ�ើញផោកប៉ាុលផៅក្នុងតពរះវហិារជាមួយផោកតទភីមជាអ្នកតករុងផអផភសូរ 

ផហើយផគបានគិ្រស្ម នថា គ្្់របាននំាផោកប៉ាុលចូលផៅក្នុងតពរះវហិារ ។ 

គ្្់រមិនបានផ្វើដូផច្នរះផទ  រឯីខលាួនផោក គឺជាស្សន៍យូោផទ ការចូលផៅ 

ក្នុង តពរះវហិាររបស់គ្្់រមិនបានបំោនផៅនឹងតកឹ្រ្យវន័ិយផទ។ ប៉ាុថន្ ផទារះបី

ជាការផចាទតបកាន់ផនរះជាផរឿងមិនពិ្រទំាងសសរុងក៏ផោយ ក៏បានបំ្ុសហវូង

មនុស្សឲ្យមានការតបកាន់ជា្ិរស្សន៍ថដរ ។ ផៅផពលថដលសថតមកផនារះ 

ត្ររូវបានបនលាឺផឡើងតទហឹងផពញទំាងតពរះវហិារ ហវូងមនុស្សថដលតបមូល្្ុំគ្្ន

ផៅទីផនារះបានរផំជើបរជួំលផឡើងយ៉ាងផឃ្រផៅ។ ដំណឹងផនរះបានរកីរាល 

ោលសុរះស្យយ៉ាងឆាប់រហ័សោសផពញទំាងទីតករុងផយរសូ្ឡិម «ផនារះ 

តករុងទំាងមូលក៏ផកើ្រតជរួលផតជើម បណ្ាជនទំាងឡាយ ផគរ្់រមកមូលគ្្ន » ។

ផនារះអ្នកក្្់រជំផនឿមកពីស្សន៍អីុសស្ថអលបានសនម្រថា ជាការ 

តបមាែ ដល់តពរះវហិារ ផៅផពលថដលមនុស្សរាប់ោន់នាក់បានមកទីផនារះ 

ពីតគប់ទិសទីថនពិភពផោក ផដើម្ីថាវ យបង្គំថដលជំរញុឲ្យហវូងមនុស្សមាន 

ភាពកាចស្ហាវបំ្ុ្រ ។ «កាលចាប់ប៉ាុលបានផហើយ ផនារះផគទាញក្ន្ាក់

គ្្់រផចញផៅខ្ងផតរៅតពរះវហិារ រចួបិទទាវ រភាលា ម» ។



ទំព័រ-486- កិចចាការថនពួកស្វក័

«ថ្រកំពុងថដលផគរកចផនាលា រះសមាលា ប់គ្្់រ ផនារះដំណឹងក៏ឮ្សាយ ផៅ ដល់ 

ផមទ័ព្ំថា មានផកើ្រវកឹវរផពញក្នុងតករុងផយរសូ្ឡិម»។ ផោកកលាូឌាស លូស៊្ 

បានដឹងចបាស់អំពីស្រធា្ុរថនការតជរួលតចបល់ថដលផោកត្ររូវថ្រផោរះសស្យ 

ផហើយ «ផោកក៏យកទាហាន និងផមទ័ពរង នំារ្់រចុរះផៅឯផគភាលា ម កាល ផ�ើញ 

ផោកនិងទាហានមកដល់ ផគក៏ឈប់ថលងវាយប៉ាុល» ។ ផោយមិនខវល់ពី 

មូលផហ្ុរថនការចោចលផនារះ ប៉ាុថន្ ផោយផមើលផ�ើញថាកំហឹងរបស់ហវូង

មនុស្សថដលតបឆំាងនឹងផោកប៉ាុលផោយផ្្ទ ល់ ផោកផមបញ្ជា ការកងទ័ពរ ៉ាមូ

របូផនរះបានសន្និោឋា នថា អ្នកផនរះតបាកដជាជនបរះផបារស្សន៍ផអសីុព្ទមា្ន ក់ 

ថដលផោកបានឮ ថដលបានរ្់រផគចពីការចាប់ខលាួន ផនារះផហើយ ។ ដូផច្នរះ 

ផោកក៏បាន «ចូលផៅចាប់គ្្់រ ផហើយបរ្្គ ប់ឲ្យោក់តចវាក់ពីរថខ្ស រចួផស៊ើប 

សួរពីគ្្់រជាអ្នកណា ផហើយបានផ្វើអវីខលារះ»។ រផំពចផនារះមានសំផឡងជាផតចើន

បានបនលាឺផឡើង ជាការផចាទតបកាន់ផោយកំហឹងយ៉ាងខ្លា ំង ។ «ថ្រក្នុង ហវូង 

មនុស្ស ខលារះថសសកយ៉ាងផនរះ ខលារះថសសកយ៉ាងផនារះ ដូផច្នរះ ផោកពំុអាច នឹង ដឹង 

អវីជាតបាកដបាន ផោយផតោរះមានសូរស៊្នអឺងកងជាខ្លា ំង បានជា ផោក 

បរ្្គ ប់ឲ្យនំាគ្្់រចូលផៅក្នុងបនា្ទ យ លុរះបានដល់ផៅជផណ្ើ របនា្ទ យផហើយ 

ផនារះពួកទាហានត្ររូវផលើកថសងគ្្់រផឡើង ផោយផតោរះហវូងមនុស្សតចផឡា្រ

ផឡើងជាខ្លា ំង ដ្ិ្រមានបណ្ាជនសន្ធឹកណាស់ថដលផដើរតាមមក ទំាង ថសសក 

ថា ឲ្យសមាលា ប់វាផៅ» ។ 

 

សៅរ-៍២៦ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ នាងផអសផ ើ្រ ជំពួក  ១០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ផហើយ អស់ អ្នក ថដល ្រយុទ្ធ គ្្ន  ផគ ខំ អ្់រ សង្្់រ ចិ្រ្ 

តគប់ ជំពូក គឺ ផ្វើ ដូផចា្ន រះ ផដើម្ី ឲ្យ បាន ថ្រ ភួង ជ័យ ថដល ត្ររូវ ពុករលួយ ថ្រ ផយើង 

រាល់ គ្្ន  វញិ គឺ ឲ្យ បាន មកុដ ១ ថដល មិន ផចរះ ពុករលួយ ផឡើយ បាន ជា ខញុំ ខំ រ្់រ 

យ៉ាង ដូផចា្ន រះ មិន ថមន ថបប ដូច ជា មិន ស្្គ ល់ ្ លាូវ ផទ ខញុំ ក៏ ខំ តបោល់ យ៉ាង ដូផចា្ន រះ 

ថដរ មិន ថមន ដូច ជា ោល់ ខ្យល់ ផទ។ កូរនិែូសទី១ ៩:២៥-២៦

ផៅកណ្ាលហវូងមនុស្សថដលកំពុងតចបូកតចបល់ ស្វក័ប៉ាុលបាន ផៅ 
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សងៃប់ផសងៃៀម ផហើយមានភាពមំាមួន។ គំនិ្ររបស់ផោក បានដក់ជាប់ផៅ ផលើ 

តពរះ ផហើយផោកដឹងថាពួកផទវតាថនឋានសួគ៌ផៅជំុវញិផោក ។ ផោកបាន 

ដឹងថា ផោកមិនចង់ចាកផចញពីតពរះវហិារ ផោយមិនបានខំតបឹងថតបងបរ្ហា ញ

ផសចកដែីពិ្រដល់បងប្អូនជនរមួជា្ិររបស់ផោកផឡើយ។ ផៅផពលផគផហៀប 

នឹងនំាផោកចូលក្នុងបនា្ទ យ ផោកបាននិយយផៅកាន់ផមបញ្ជា ការថា «ផ្រើ

ផោកផបើកឲ្យខញុំជតមាបបន្ិចបានឬផទ?» ផោកលួស៊្សួរថា «ឯងផចរះ និយយ 

ភាស្តកិកថដរឬ ដូផច្នរះ ផ្រើឯងមិនថមនជាស្សន៍ផអសីុព្ទផនារះ ថដលនំាឲ្យ 

បរះផបារអំពីមុន តពមទំាងនំាពួកមនុស្សកាប់ចាក់គ្្ន បួនោន់នាក់ ឲ្យផៅផៅ 

ទីផហារស្ថែ នផទឬអី?» ផោកប៉ាុលផេលាើយ្របមកវញិថា «ខញុំជាស្សន៍យូោ 

មកពីតករុងផ្រើសុស ថដលផៅសសរុកគីលីគ្ ឯសសរុកកំផណើ ្ររបស់ខញុំ មិនថមន

ជាតករុងឥ្រមានផករ ្ិ៍ផ ម្ រះផនារះផទ ដូផច្នរះ សូមផោកផបើកឲ្យខញុំនិយយផៅ 

ជនទំាងឡាយបន្ិចសិន» ។

ផោកផមបញ្ជា ការក៏បានអនុញ្ញា ្រតាមសំណូមពររបស់ផោកប៉ាុល «រចួ 

ប៉ាុលឈរផលើជផណ្ើ រ ផ្វើផតគឿងសមា្គ ល់នឹងថដដល់បណ្ាជន»។ កាយវកិារ

ផនរះបានទាក់ទាញចំណាប់អារមមណ៍ពីសំណាក់ហវូងមនុស្ស ខណៈផគបាន

ផគ្រពតាមការបរ្្គ ប់របស់ផោក ។ «លុរះបានសងៃប់ស្ងៃ ្់រផហើយ ផនារះគ្្់រ 

និយយផៅផគជាភាស្ផហផតពើរថាឱអ្នករាល់គ្្ន  ជាបងប្អូន ផហើយជាឪពុក 

ផអើយ សូមស្្ប់ផសចក្ីផោរះស្របស់ខញុំសិន»។ ផោយឮោក្យជាភាស្ 

ផហផតពើរថដលផគធាលា ប់ស្្គ ល់ «ផនារះផគរ្ឹរថ្រផៅផសងៃៀមផៅផទៀ្រ» ផហើយផៅ 

ក្នុង សភាពស្ងៃ ្់រតជងំផនារះ ផោកបានបនដែថា៖

«ខញុំជាស្សន៍យូោ ផកើ្រផៅតករុងផ្រើសុស ក្នុងសសរុកគីលីគ្ ថ្របាន ផរៀន 

ផៅទីតករុងផនរះ ផទៀបផជើងផោកកាមា៉ា ោល ថដលផោកបផតងៀនខញុំ តាមន័យ 

ត្ឹរម ត្ររូវ ក្នុងតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់ពួកអយ្យផកាផយើង ផហើយខញុំមានផសចក្ីឧសសាហ៍

ដល់តពរះ ដូចជាអ្នករាល់គ្្ន សពវថែងៃផនរះថដរ» ។ គ្ម ននរណា មា្ន ក់អាច បដិផស្ 

តបស្សន៍របស់ស្វក័ប៉ាុល ជាការពិ្រថដលផោកបានមានតបស្សន៍ ថដល

មនុស្សរស់ផៅក្នុងទីតករុងផយរសូ្ឡិមជាផតចើនធាលា ប់បានដឹងផនារះបានផទ។ 



ទំព័រ-488- កិចចាការថនពួកស្វក័

បនា្ទ ប់មក ផោកមានតបស្សន៍អំពីការខ្នរះថខ្នងរបស់ផោក ក្នុងការផបៀ្រ

ផបៀនដល់ពួកសិស្សរបស់តពរះតគិសដែ រហូ្រដល់បាន សមាលា ប់ពួកផគ ថែម ផទៀ្រ 

្ង ផហើយផោកបានផរៀបរាប់អំពីកាលៈផទសៈថនការថកថតបចិ្រដែរបស់ផោក 

ផោយតបាប់ពួកអ្នកស្្ប់របស់ផោក អំពីចិ្រ្ដ៏អំនួ្ររបស់ផោក ត្ររូវបាន 

ដឹកនំាឲ្យផគ្រពដល់តពរះផយសូ៊វពីសសរុកណាស្ថរ ៉ា្រថដលត្ររូវបានផគឆ្ាង ។  

តបសិនផបើផោកបានពយាយមតបថកកជាមួយគូតបថជងរបស់ផោក ពួកផគ 

នឹង តបថកកយ៉ាងរងឹរសូ មិនតពមស្ដែ ប់ោក្យរបស់ផោកផឡើយ ប៉ាុថន្ ទំនាក់ 

ទំនងថនបទពិផស្្ន៍របស់ផោក មានផពញផោយអំណាច ថនការប ច្ាុ រះ 

ប ច្ាូ ល ថដលផៅផពលផនារះហាក់ដូចជាបានបន្ទន់និងប្រ្្បចិ្រ្ របស់ ពួក 

ផគ ។

បនា្ទ ប់មក ផោកបានពយាយមបរ្ហា ញថា ការរ្ររបស់ផោកក្នុង 

ចំផណាម ពួកស្សន៍ដថទ មិនថមនបានផកើ្រផឡើងផោយការផតជើសផរ ើសផនារះ

ផទ ។ ផោកតបាថា្ន ចង់ផ្វើការបផតមើដល់ជា្ិរស្សន៍របស់ផោក ។ ប៉ាុថន្ 

ផៅក្នុងតពរះវហិារផនារះ តពរះសូរផសៀងរបស់តពរះបានមានបន្ទូលមកកាន់ផោក

ផោយការផបើកសថម្ងដ៏បរសុិទ្ធ ថណនំាអំពីកិចចាការរបស់ផោកថា «ចូរផៅចុរះ 

ដ្ិ្រខញុំនឹងចា្់រអ្នកឲ្យផៅឯស្សន៍ដថទថដលផៅឆាងៃ យ» ។

ចាប់ពីផពលផនារះមក ពួកបណ្ាជនបានស្ដែ ប់ផោយយកចិ្រ្ទុកោក់ 

ប៉ាុថន្ ផៅផពលថដលផោកប៉ាុលនិយយដល់ចំណុចមួយ ក្នុងតបវ្រ្ិស្សស ្

របស់ផោកថា តពរះបានថ្រងតំាងផោកជារាជទូ្ររបស់តពរះតគិស ្ដល់ 

ស្សន៍ដថទ កំហឹងរបស់ពួកផគក៏បាន្្ទុរះផឡើងស្ជាែមី  ផោយមានទមាលា ប់

សមលាឹងផមើលមកខលាួនឯងថា ជាមនុស្សថ្រមា្ន ក់គ្់រថដលតពរះសពវតពរះទ័យ ផនារះ

ពួកផគមិនចង់អនុញ្ញា ្រឲ្យពួកស្សន៍ដថទថដលទាបផថាក មានចំថណក ក្នុង 

ឯកសិទ្ធិ ថដលបានចា្់រទុកថាជារបស់ពួកផគផ្្ទ ល់ផនារះផទ ។ ផោយបាន 

ដំផឡើងសំផឡងឲ្យខ្លា ំងជាងសំផឡងរបស់ផោកប៉ាុល ពួកផគបាន ថសសក ផឡើង 

ថា «ចូរដកមនុស្សយ៉ាងផនរះពីថ្នដីផចញ ដ្ិ្រមិនគួរឲ្យវា ផៅរស់ ផទៀ្រ ផទ» ។

«ផហើយផោយផតោរះផគផចរះថ្រថសសកផឡើង ទំាងក្ន្ាក់ផោរះអាវផគផចញ 



ផោកប៉ាុលជាជនជាប់គុក-ទំព័រ-489-

ផហើយបាច្ូលីដីផៅផលើ ផនារះបានជាផមទ័ព្ំបរ្្គ ប់ឲ្យនំាគ្្់រចូលផៅក្នុង

បនា្ទ យ រចួតបាប់ឲ្យវាយសួរចផមលាើយ ផដើម្ីឲ្យដឹងពីផហ្ុរអវីបានជាផគថសសក 

ទាស់នឹងគ្្់រជាខ្លា ំងផម៉ាលារះ» ។ 

 

អាទិត្យ-២៧ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផហ្ុរ ផនារះ ផយើង ខញុំ មិន ណាយ ចិ្រ្ ផឡើយ ប៉ាុថន្ ផទារះ ផបើ 

មនុស្ស ខ្ង ផតរៅ របស់ ផយើង ខញុំ កំពុង ថ្រ ពុករលួយ ផៅ ក៏ ពិ្រ ថមន ថ្រ ផៅ ខ្ង 

ក្នុងកំពុង ថ្រ ថក ថតប ជា ែមី ផឡើង រាល់ ថែងៃ ជានិចចា វញិ។ កូរនិែូសទី២ ៤:១៦

«ប៉ាុថន្ កំពុងថដលផគយកថខ្សមកចងប៉ាុលឲ្យចំផកាង ផនារះគ្្់រនិយយ

ផៅផមទ័ពរងថដលឈរផៅទីផនារះថា ផ្រើមានចបាប់នឹងវាយស្សន៍រ ៉ាមូនឹង 

រោំ្់រមុនថដលកា្់រផទាសថដរឬអី លុរះផមទ័ពរងឮដូផច្នរះ ផនារះក៏ផៅជតមាប 

ដល់ផមទ័ព្ំថា ផោកគិ្រផ្វើអវីដូផច្នរះដ្ិ្រមនុស្សផនារះជាស្សន៍រ ៉ាមូ ផនារះ 

ផមទ័ព ្ ំចូលមកសួរប៉ាុលថា ចូរតបាប់អញ ឯងជាស្សន៍រ ៉ាមូឬ គ្្់រផេលាើយថា 

បាទ ផោកក៏និយយថា អញបានបង់តបាក់ផតចើនណាស់ ផដើម្ីឲ្យបាន ចូល 

ជា្ិររ ៉ាមូផនរះ ថ្រប៉ាុលនិយយថា ខញុំផនរះផកើ្រមកជាស្សន៍រ ៉ាមូថ្រម្ង ដូផច្នរះ  

ពួកអ្នកថដលត្ររូវសួរចផមលាើយក៏ែយផចញជាមួយរផំពច ផហើយផមទ័ព្ំ មាន 

ផសចក្ីភិ្រភ័យ ផោយដឹងថា គ្្់រជាស្សន៍រ ៉ាមូ ពីផតោរះ បានតជរុល ជាចង 

គ្្់រផហើយ» ។  

«ដល់ថែងៃថស្អកផឡើង ផោកក៏សស្យចំណង ផហើយតបាប់ដល់ ពួក ស្រ្្គ ជ 

និងពួកតករុមជំនំុទំាងអស់ ឲ្យតបជំុគ្្ន  រចួផោកនំាប៉ាុលចុរះមក ោក់ផៅ 

កណ្ាល ពួកផគ ផោយចង់ដឹងចបាស់ ពីផហ្ុរអវីបានជាពួកស្សន៍យូោ 

ផចាទតបកាន់គ្្់រដូផចា្ន រះ»។

ឥឡូវផនរះ ស្វក័ប៉ាុលត្ររូវបានជំនំុជតមរះផោយ្ុរោការមួយ ថដល ផោក 

ធាលា ប់ជាសមាជិកមា្ន ក់ មុនផពលផោកបានថកថតបចិ្រដែទទួលផជឿតពរះផយសូ៊វ។ 

ផៅផពលផោកបានឈរផៅចំផោរះមុខពួកអ្នកតគប់តគងស្សន៍យូោ ផោក 

មានភាពសងៃប់ស្ងៃ ្់រ ផហើយមុខរបស់ផោកបរ្ហា ញពីផសចក្ីសុខស្ន្របស់ 
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តពរះតគិស ្។ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា៖ «ឱអ្នករាល់គ្្ន  ជាបងប្អូនផអើយ 

ខញុំបានតបតពឹ្រ្ផោយបញ្ញា ចិ្រ្តជរះស្្អ ្រផៅចំផោរះតពរះ ដរាបមកដល់ថែងៃផនរះ» ។ 

ផពលបានឮោក្យទំាងផនរះផហើយ សម្អប់របស់ផគក៏បានផេរះេួលជាែមីផឡើង

វញិ ។ ថ្រអាណានាស ជាសផម្ចសង្ ផោកបរ្្គ ប់ដល់ពួក អ្នកថដលឈរ 

ជិ្រ «ឲ្យទរះមា្់រគ្្់រ»។ ផេលាើយ្របផៅនឹងោក្យបញ្ជា ដ៏អមនុស្ស្ម៌ផនរះ 

ផោក ប៉ាុលបានឧទានផឡើងថា «តពរះតទង់នឹងវាយផោកវញិ ផោកអង្គុយ 

ជំនំុជតមរះខញុំតាមតកឹ្រ្យវន័ិយ ចុរះដូចផម្ចបានជាហ៊ានបរ្្គ ប់ឲ្យផគវាយខញុំ 

ខុសនឹងតកឹ្រ្យ វន័ិយដូផច្នរះ» ។ «ឯពួកអ្នកថដលឈរជិ្រក៏ស្ីឲ្យគ្្់រថា 

ផ្រើឯងហ៊ានផដៀល 

ដល់សផម្ចសង្ថនតពរះថដរឬ?» ផោកប៉ាុលបានផេលាើយ្របផោយទមាលា ប់ថន 

ការគួរសមរបស់ផោកថា៖ «បងប្អូនផអើយ! ខញុំមិនបានដឹងថា ផោកជា 

សផម្ចសង្ផទ ដ្ិ្រមានផសចក្ីថចងទុកមកថា មិនត្ររូវនិយយអាតកក់ 

ពីផៅហាវ យរបស់ស្សន៍ឯងផឡើយ» ។

 «កាលប៉ាុលបានដឹងថា ពួកផគមួយចំថណកជាពួកស្ឌូសីុ ផហើយមួយ 

ចំថណកផទៀ្រជាពួកផ្រសីុិ ផនារះផោកបនលាឺសំផឡងផឡើងក្នុងពួកតករុមជំនំុថា 

បងប្អូនរាល់គ្្ន ផអើយ ខញុំជាពួកផ្រសីុិ ផហើយជាកូនថនពួកផ្រសីុិ ខញុំជាប់ជំនំុ 

ជតមរះ គឺផោយផតោរះថ្រផសចក្ីសង្ឹមផនរះថា មនុស្សស្លា ប់នឹងរស់ផឡើងវញិ 

កាលគ្្់រនិយយដូផចា្ន រះផហើយ ផនារះពួកផ្រសីុិ និងពួកស្ឌូសីុ ផគផកើ្រ 

ទាស់ថទងគ្្ន  បណ្ាជំនំុក៏ថបកថខញកថដរ ដ្ិ្រពួកស្ឌូសីុតបកាន់ថា គ្ម ន 

ផសចក្ី រស់ផឡើងវញិ ក៏គ្ម នផទវតា ឬវញិ្ញា ណណា្ង ថ្រពួកផ្រសីុិ ផជឿថា 

មានវញិ»។ បក្សទំាងពីរបានចាប់ផ្ដែើមផ ល្ា រះគ្្ន ឯងផហ្ុរដូផច្នរះ កមាលា ំងថនការ

តបឆំាងរបស់ពួកផគទាស់នឹងផោកប៉ាុលក៏ត្ររូវបានចុរះផខសាយ។ «ផនារះផកើ្រ 

មានសូរតទហឹងអឺងអាប់ជាខ្លា ំង ផហើយពួកអាចារ្យខលារះខ្ងពួកផ្រសីុិ ក៏ឈរ 

ផឡើងជថជកថា ផយើងមិនផ�ើញជាមនុស្សផនរះមានផទាសខុសអវីផស្រះ ថ្រផបើ 

មានវញិ្ញា ណ ឬផទវតាបាននិយយនឹងគ្្់រ ផនារះផ្វើដូចផម្ចវញិ» ។

ផៅក្នុងភាពតចបូកតចបល់ថដលបានផកើ្រផឡើងផនរះ ពួកស្ឌូសីុបានខំ 
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តបឹងថតបងជាខ្លា ំង តបឆំាងនឹង្ួរនាទីរបស់ផោកប៉ាុល ផោយខិ្រខំផ្វើយ៉ាង

ណាផដើម្ីរកវ ិ្ ីសមាលា ប់ផោក ប៉ាុថន្ ពួកផ្រសីុិក៏ខំតបឹងការោរផោកប៉ាុលវញិ ។ 

«ផនារះផមទ័ព្ំក៏បរ្្គ ប់ឲ្យពួកទាហានចុរះផៅយកគ្្់រពីកណ្ាលផគមក 

ផោយអំណាច ផហើយនំាចូលផៅក្នុងបនា្ទ យវញិ» ។

ផតកាយមក ផពលផោកគិ្រពិចារណាអំពីបទពិផស្្ន៍ថនការជំនំុជតមរះ

កាលពីថែងៃ ផនារះផោកប៉ាុលចាប់ផ្ដែើមភ័យខ្លា ច ថតកងតពរះមិនសពវតពរះហឫទ័យ

ផៅនឹងការតបតពឹ្រដែរបស់ផោក ។ ផ្រើទផងវើថដលផោកបានផ្វើផៅតករុង 

ផយរសូ្ឡិមជាការខុសេ្គងឬអី? ផ្រើបំណងតបាថា្ន ដ៏្ំផ្ងរបស់ផោក ក្នុង

ការរបួរមួជាមួយបងប្អូនរបស់ផោក បាននំាមកនូវលទ្ធ្ល ដ៏មហន្រាយ 

ផនរះឬអី? 

 

ច័ន្ទ-២៨ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ថដល ផយើង ខញុំ ត្ររូវ ផគ សង្្់រសង្ិន តគប់ ជំពូក ថ្រ មិន ទ័ល 

្លាូវ ផឡើយ មាន ផសចក្ី វលិវល់ ថ្រ មិន ទ័ល គំនិ្រ ផទ មាន ផគ ផ្វើ ទុក្ខ ថ្រ មិន ថមន 

ត្ររូវ ផចាល ផៅ មា្ន ក់ ឯង ផទ ត្ររូវ ផគ វាយ ដួល ស្ូក ថ្រ មិន ស្លា ប់ ផទ។ 

កូរនិែូសទី២ ៤:៨-៩

ស្ថែ នភាពថដលពួកស្សន៍យូោជាមនុស្សថដលតពរះទទួលស្្គ ល់ ផ្វើ 

ឲ្យវលិវល់ដល់ពិភពផោកថនអ្នកមិនផជឿតពរះ បានផ្វើឲ្យ ស្វក័ប៉ាុល 

មានចិ្រ្ខវល់ខ្វ យជាខ្លា ំង ។ ផ្រើពួកម្ន្ីថនស្សន៍ដថទទំាងផនារះនឹងផមើល

ផៅផលើពួកផគផោយរផបៀបណា? ពួកផគអរះអាងថាខលាួនជាអ្នកថាវ យបង្គំតពរះ

ផយហូវា៉ា ផហើយបានកាន់្ំរថណងដ៏ពិសិដឋា ប៉ាុថនដែ ពួកផគបានបផណ្ាយខលាួនឲ្យ

ពួកមនុស្សខ្វ ក់តគប់តគងផៅវញិ ជាអ្នកផតកវផតកា្ផោយគ្ម នផហ្ុរ្ល  

ផហើយកំពុងពយាយមបំផ្លា ញសូម្ីថ្របងប្អូនរបស់ខលាួន ថដលហ៊ានតបឆំាង 

នឹងពួកផគ ក្នុងជំផនឿស្សនា ថែមផទៀ្រ្ង និងកំពុងបថងវរផសចកដែីជំផនឿដ៏្ំ

បំ្ុ្ររបស់តករុមតបឹកសា ឲ្យធាលា ក់ចូលផៅក្នុងជផមាលា រះនិងភាពតចបូកតចបល់យ៉ាង

ថតពថ្្ស ។ ផោកប៉ាុលបានដឹងថាតពរះនាមថនតពរះរបស់ផោក បានរង នូវការ 
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្ិររះផដៀលផៅចំផោរះមុខស្សន៍ដថទ ។

ផហើយឥឡូវផនរះផោកផៅក្នុងគុក ផោកបានដឹងថា ខ្ម ំងសត្ររូវ របស់

ផោកនឹងផតបើតបាស់តគប់មផ្យាបាយផដើម្ីសមាលា ប់ផោក ក្នុងការពយាបាទដ៏ 

អស់សង្ឹមរបស់ពួកផគ ។ ផ្រើកិចចាការរបស់ផោក សតមាប់ពួកជំនំុ ត្ររូវបាន 

ប ច្ា ប់ ផហើយថេ្ចចកត្ររូវបានចូលមក ផៅផពលឥឡូវផនរះឬ? កិចចាការរបស់ 

តពរះតគិសផ្ៅក្នុងចិ្រ្របស់ផោកប៉ាុលជានិចចា ផហើយផោយភាពអល់ ថអកជា 

ពន់ ផពក ផោកបានគិ្រពីផតគ្រះថា្ន ក់ថនការថបកបាក់របស់ពួកជំនំុ ថដលបាន

ផកើ្រផឡើងផៅផពលថដលពួកផគត្ររូវបានផ្វើទុក្ខបុកផម្នញ ផោយពួកមនុស្ស 

ថដលផោកបានជួបតបទរះផៅក្នុងតករុមតបឹកសាស្ន់ផហតឌីន ។ ផោកបានយំ 

ផស្ក និងអ្ិោឋា ន ផោយការខវល់ខ្វ យនិងបាក់ទឹកចិ្រ្ជាខ្លា ំង ។

ផៅផវោដ៏ផ ម្ ងងឹ្រផនរះ តពរះជាមាចា ស់មិនបានផបារះបង់អ្នកបផតមើរបស់ 

តទង់ផចាលផទ។ តពរះអង្គបានថែរកសាផោកឲ្យរចួ្ុ្រពីហវូងមនុស្សដ៏ផឃ្រ

ផៅផៅក្នុងតពរះវហិារ។ តពរះអង្គបានផៅជាមួយផោកផៅមុខតករុមតបឹកសា 

ស្ន់ផហតឌីន ។ តពរះអង្គបានផៅជាមួយផោកផៅក្នុងបនា្ទ យ ។ ផហើយតពរះ

អង្គបានបរ្ហា ញអង្គតទង់ផ្្ទ ល់ ដល់សមរបនា្ទ ល់ដ៏ផស្ម រះត្រង់របស់តទង់ ក្នុងការ

ផេលាើយ្របនឹងការអ្ិោឋា នដ៏ផស្ម រះអស់ពីចិ្រ្របស់ស្វក័ប៉ាុល ផដើម្ីទូល សំុ 

ការថណនំា។ «ផៅផវោយប់ផនារះ តពរះអមាចា ស់តទង់ឈរជិ្រគ្្់រមានតពរះបន្ទូល

ថា ចូរសង្ឹមផឡើង ប៉ាុលផអើយ ដ្ិ្រអ្នកត្ររូវផ្វើបនា្ទ ល់ផៅតករុងរ ៉ាមូ ដូចជាបាន

ផ្វើបនា្ទ ល់សពវតគប់ពីខញុំ ផៅតករុងផយរសូ្ឡិមថដរ»  ។

ផោកប៉ាុលបានទន្ទឹងរង់ចំាការផ្វើដំផណើ រផៅកាន់ទីតករុងរ ៉ាមូជាយូរឆា្ន ំមក

ផហើយ  ផោកអន្ទរះស្ចង់ផ្វើបនា្ទ ល់ពីតពរះតគិសផ្ៅទីផនារះជាខ្លា ំង ប៉ាុថន្ 

ផោកបានដឹងថា ផគ្លបំណងរបស់ផោកត្ររូវបានខកចិ្រ្ ផោយស្រថ្រ

ភាពជាខ្ម ំងសត្ររូវរបស់ស្សន៍យូោ ។ គ្្់របានគិ្របន្ិចថា សូម្ីថ្រ 

ឥឡូវផនរះ ផពលថដលផោកបានកាលា យជាអ្នកផទាសផៅផហើយ ផទើបផោក 

បានដឹងផៅវញិ ។

ខណៈថដលតពរះអមាចា ស់បានផលើកទឹកចិ្រ្ដល់អ្នកបផតមើរបស់តទង់ សត្ររូវ 
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របស់ផោកប៉ាុលកំពុងផតបើល្ិចបំផ្លា ញដល់ផោក ។ «ដល់ភលាឺផឡើង មានពួក 

ស្សន៍យូោខលារះ រមួគំនិ្រគ្្ន ស្ែឡាក់ឡាំងថា មិនសីុមិន្ឹកទាល់ថ្របាន

សមាលា ប់ប៉ាុលផហើយ ឯមនុស្សថដលបផង្ើ្រឧបាយយ៉ាងផនរះ មានជាង៤០នាក់» ។ 

ផៅទីផនរះមានការ្រមអ្់រ ដូចជាការ្រមអ្់រថដលតពរះអមាចា ស់បានផថ្ាលផទាស 

តាមរយៈផហារាផអស្យថា «ផមើល ឯងរាល់គ្្ន ្រមអ្់រឲ្យថ្របានផរឿងជថជក 

និងការទាស់ថទងគ្្ន  ផហើយវាយដំផោយអំផពើអាតកក់ប៉ាុផណាណ រះ» (ផអស្យ 

៥៨:៤) ។

ពួកអ្នករមួគំនិ្រក្្់រ «ក៏ផៅជតមាបពួកស្រ្្គ ជ និងពួកចាស់ទំុថា 

ផយើងខញុំបានស្ែថា មិនភលាក់អវីផស្រះ ទាល់ថ្របានសមាលា ប់ប៉ាុលផចញ ដូផច្នរះ 

សូមឲ្យផោកទំាងឡាយ និងពួកតករុមជំនំុ ចា្់រឲ្យផៅសូមវាពីផោក ផមទ័ព 

្ំមកឥឡូវ ផដើម្ីឲ្យផោកនំាវាចុរះមក ផ្វើដូចជាផោកចង់ពិចារណាសួរពី 

ដំផណើ រវា ឲ្យចបាស់ោស់ផឡើង ឯពួកផយើងខញុំក៏តបរុងផតបៀបជាផសសចនឹងសមាលា ប់

វា មុនថដលវាចូលមកដល់្ង» ។

ជំនួសឲ្យការសដែីបផនា្ទ សផៅផលើគផតមាងការណ៍ដ៏ផឃ្រផៅផនរះ ពួកស្រ្្គ ជ

និងពួកអ្នកដឹកនំាស្សនាបានយល់តពមផៅនឹងផរឿងផនរះ យ៉ាងផពញ ទំហឹង 

ផៅវញិ។ ផោកប៉ាុលបាននិយយការពិ្រ ផពលផោកបានផតបៀបផ្ៀប 

អាណានាសផៅនឹង្្នូរផខ្ម ចថដលមានពណ៌ស ។

ប៉ាុថនដែ តពរះបានជួយសផ្រ្្គ រះជីវ្ិរអ្នកបផតមើរបស់តទង់ ។  ឯកូនរបស់ ប្អូន 

សសីប៉ាុល កាលបានដឹង «ពីការថដលឈលាបលប» ផនារះផហើយ «ក៏ចូលផៅក្នុង

បនា្ទ យតបាប់ដល់ប៉ាុល ផនារះប៉ាុល គ្្់រផៅផមទ័ពរងមា្ន ក់មកជតមាបថា សូម

នំាអ្នកកំផឡារះផនរះផៅឯផោកផមទ័ព្ំផៅ ដ្ិ្រវាមានផរឿងខលារះ ចង់ជតមាប 

ផោក អ្នកផនារះក៏នំាវាផៅឯផោកផមទ័ព្ំជតមាបថា ប៉ាុល ជាអ្នកផទាស បាន 

ផៅខញុំ ផហើយសូមខញុំឲ្យនំាអ្នកកំផឡារះផនរះមកឯផោក វាមានផរឿងខលារះចង់ 

ជតមាប ដល់ផោក» ។  
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អង្គារ-២៩ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផយើង ខញុំ លរះ ផចាល អស់ ទំាង ការ ោក់ កំបំាង ថដល គួរ 

ខ្ម ស ឥ្រ តបតពឹ្រ្ ផោយ ឧបាយកល ឬ បំថបលាង តពរះបន្ទូល ផឡើយ គឺ ផយើង ខញុំ 

្្ទុកផ្្ក់ ខលាួន និង បញ្ញា  ចិ្រ្ របស់ មនុស្ស ទំាង អស់ ផៅ ចំផោរះ តពរះ ផោយ 

សំថដង ផសចក្ី ពិ្រ វញិ។ កូរនិែូសទី២ ៤:២

ផោកកលាូឌាស លូស៊្ បានទទួលយកយុវជនផនារះ ផហើយនំាយកផៅ 

កថនលាង ស្ងៃ ្់រសួរថា «ឯងមានផរឿងអវីនឹងតបាប់ដល់អញខលារះ?» យុវជនផនារះ 

បានផេលាើយថា «ពួកស្សន៍យូោបានសសរុរះចិ្រ្គ្្ន នឹងសូមផោកឲ្យនំាប៉ាុល ចុរះ 

ផៅឯពួកតករុមជំនំុ ផៅផវោថែងៃថស្អក ផ្វើដូចជាចង់ពិចារណាសួរពីដំផណើ រ 

គ្្់រឲ្យចបាស់ផឡើង ដូផច្នរះ សូមផោកកំុតពមតាមផគផឡើយ ដ្ិ្រមានពួកផគ 

ចំនួនជាង៤០នាក់ បានលបចំាគ្្់រតាម្លាូវ ផគបានស្ែថា មិនសីុមិន ្ ឹក 

អវីផឡើយ ទាល់ថ្របានសមាលា ប់គ្្់រផចញ ឥឡូវផនរះ ផគតបរុងផតបៀប ជាផសសច 

ផហើយ ចំាថ្រផោកអនុញ្ញា ្រឲ្យប៉ាុផណាណ រះផទ» ។

«ផនារះផមទ័ព្ំឲ្យអ្នកកំផឡារះផនារះផៅវញិ ទំាងហាមមិនឲ្យតបាប់ ដល់  

អ្នកណាពីដំផណើ រថដលវាជតមាបផោកផនារះផឡើយ» ។

ផោកលូស៊្ក៏សផតមចចិ្រដែប ជ្ាូ នប៉ាុលផចញពីការជំនំុជតមរះរបស់ផោក 

ផៅជួបផោក  ផភលីច ជាផៅហាវ យផខ្រ្វញិ ។ ស្សន៍យូោបានឋិ្រផៅ ជា

ហវូងមនុស្សថដលមានភាពរផំជើបរជួំលនិងផរៅដែ តកហាយ ផហើយការតចបូកតចបល់ 

បានផកើ្រផឡើងជាញឹកញាប់ ។ ការបន្តាមោនវ្រ្មានរបស់ ស្វក័ប៉ាុលផៅ 

កាន់តករុងផយរសូ្ឡិម អាចនំាឲ្យមាន្លវបិាកដល់ទីតករុង និងរហូ្រ ដល់ 

ផមបញ្ជា ការរបស់ផោក្ង។ ផហ្ុរដូផចា្ន រះផហើយបានជា «ផោកក៏ផៅផមទ័ព

រងពីរនាក់មកតបាប់ថា ចូរផរៀបទាហានផែមើរផជើង២០០នាក់ ពលផសរះ៧០ និង 

ពលកាន់លំថពង២០០ ឲ្យទាន់ក្នុងផវោផមា៉ា ង៩យប់ផនរះ ផដើម្ីនឹងផៅ ឯ 

ផសស្រា ផហើយឲ្យមានជំនិរះសតមាប់ប៉ាុលជិរះថដរ ផដើម្ីនឹងនំាផៅឯផោក 

ផភលីច ជាផៅហាវ យផខ្រ្ ផោយសុខស្ន្» ។

ផោកផមបញ្ជា ការមិនឲ្យខកផពលផវោក្នុងការប ជ្ាូ នផោកប៉ាុលផចញ



ផោកប៉ាុលជាជនជាប់គុក-ទំព័រ-495-

ផៅផនរះផឡើយ ។ «ដូផច្នរះ ពួកពលក៏នំាយកប៉ាុលទំាងយប់ ផៅឯតករុង 

អាន់ទីបា៉ា តទីស តាមបរ្្គ ប់» ។ ទីកថនលាងផនារះ កងទ័ពផសរះបានផ្វើដំផណើ រផៅ

កាន់ផសស្រា ជាមួយនឹងអ្នកផទាស ចំថណកទាហានតបំាមួយរយនាក់ បាន 

វលិត្រឡប់ផៅតករុងផយរសូ្ឡិមវញិ ។

នាយទាហានថដលផមបញ្ជា ការបានចា្់រឲ្យនំាអ្នកផទាសផៅផនារះ បាន 

តបគល់ស្វក័ ប៉ាុលជូនផោកផភលីច តពមទំាងលិខិ្រថដលផោកផមបញ្ជា ការ

បានផ្ញើមកផនារះ្ងថដរ៖

«សំបុត្រកលាូឌាស លូស៊្ សូមតកាបតបណិប័្រន៍ ចូលមកដល់ផោក ផៅ 

ហាវ យផភលីច ដ៏ជា្ំ សូមទានតជាប ។ មនុស្សផនរះ ពួកស្សន៍ យូោ បាន 

ចាប់ ផហើយផគផរៀបនឹងសមាលា ប់បង់ ប៉ាុថន្ ខញុំនំាទាហានផៅទាន់ ផោរះរចួពីពួក 

ផគផចញ ផោយបានឮថាជាស្សន៍រ ៉ាមូ ដូផច្នរះផហើយថដលខញុំចង់ដឹងពីផហ្ុរអវី

បានជាផគផចាទតបកាន់វា ផនារះខញុំបាននំាចុរះផៅផៅមុខតករុមជំនំុរបស់ផគ ក៏ 

ផ�ើញថា ផគផចាទតបកាន់ពីផរឿងជថជកគ្្ន  ខ្ងឯតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់ផគផទ ថ្រ 

គ្ម នផហ្ុរអវីថដលគួរឲ្យស្លា ប់ ឬជាប់ចំណងផស្រះផឡើយ កាលមានផគ មក 

តបាប់ខញុំពីឧបាយកល ថដលពួកស្សន៍យូោគិ្រផ្វើដល់វា ផនារះខញុំក៏ប ជ្ាូ ន 

មក ឯផោកភាលា ម ទំាងតបាប់ពួកអ្នកផដើមផចាទ ឲ្យផគមកផចាទតបកាន់ផៅ 

ចំផោរះ ផោកចុរះ សូមឲ្យផោកបានតបកបផោយផសចក្ីសុខស្ន្ ផសចក្ី 

គួរពំុគួរ សូមទានអភ័យផទាស» ។

បនា្ទ ប់ពីបានអានលិខិ្ររចួមក ផោកផភលីចបានសួរថាផ្រើអ្នកផទាស

ផនរះមកពីផខ្រ្ណា ផហើយផគបានជតមាបផោកថាមកពីសសរុកគីលីគ្ ផោក 

បានមានតបស្សន៍ថា «ចំាកាលណាពួកផដើមផចាទបានចុរះមកដល់ ផនារះ 

អញ នឹងស្្ប់ផរឿងឯងសពវតគប់ រចួផោកបរ្្គ ប់ឲ្យ�ំុគ្្់រ ទុកក្នុងស្ោ 

ជំនំុរបស់ផសច្ផហរ ៉ាឌូ» ។

ករណីរបស់ផោកប៉ាុលមិនថមនជាផលើកទីមួយផទ ថដលអ្នកបផតមើរបស់ 

តពរះបានជួបតបទរះនឹងផតគ្រះថា្ន ក់ ផៅក្នុងចំផណាមស្សន៍ដថទ ថដលផកើ្រពី

ការអាតកក់ថនពួកអ្នកថដលអរះអាងថាជារាសសរ្បស់តពរះផយហូវា៉ាផនារះ ។ ផៅ
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ក្នុងកំហឹងរបស់ពួកផគតបឆំាងនឹងប៉ាុល ស្សន៍យូោបាន បថនថែមបទឧតកិដឋា 

មួយផទៀ្រ ចូលផៅក្នុងគំរថូនភាពងងឹ្រថដលបានកំណ្់រជាតបវ្រ្ិស្សស ្

របស់តបជារាសសផ្នារះ ។ ពួកផគផៅថ្រមានចិ្រដែរងឹចផចសថែមផទៀ្រ តបឆំាង 

នឹងផសចកដែីពិ្រ ផហើយបានផ្វើឲ្យផសចកដែីវនិាសរបស់ពួកផគផលចផឡើងកាន់ថ្រ

ចបាស់ ។

មនុស្សមួយចំនួន្ូរចបានយល់ពីតពរះបន្ទូល ថដលតពរះតគិសប្ាន មាន 

បន្ទូល ផៅក្នុងស្ោតបជំុផៅណាស្ថរ ៉ា្រ ថដលតទង់បានតបកាសថាតទង់ជា

អ្នកថដលតពរះបានចាក់ផតបងតំាង  តទង់បានតបកាសពីផបសកកមមរបស់តទង់ 

ថាជាការកមសាន្ចិ្រ្ ជាតពរះពរ និងជាផសចក្ីសផ្រ្្គ រះ ដល់អ្នកមានទុក្ខតពរួយ 

និងអ្នកមានបាប ផហើយបនា្ទ ប់មក ផោយផ�ើញថាផមាទនភាពនិងការមិន

ផជឿតគប់តគងផលើចិ្រ្ពួកអ្នកស្្ប់របស់តទង់ ផនារះតពរះអង្គបានរឭំកពួកផគថា 

កាលពីអ្ីរ្រកាលតពរះបានថបរផចញពីរាសសថ្ដលតទង់បានផតជើសផរ ើស ផោយ 

ស្រថ្រការមិនផជឿ និងការបរះផបាររបស់ពួកផគ ផហើយបានបរ្ហា ញអង្គតទង់ផ្្ទ ល់

ដល់អ្នកថដលផៅតបផទសដថទ ថដលមិនបានបដិផស្ពនលាឺថនឋានសួគ៌វញិ។ 

សស្ីផមមា៉ា យផៅស្របិតា និងផោកណាមា៉ា ន់ថនតបផទសសីុរបីានរស់ផៅតាម

ពនលាឺថដលពួកផគមាន ផហ្ុរដូផច្នរះផហើយបានជាពួកផគត្ររូវបានរាប់ជាសុចរ្ិរ 

ជាងមនុស្សថដលតពរះបានផរ ើស ថដលបានរ្កថបរផចញពីតទង់ ផហើយបាន

លរះបង់ផគ្លការណ៍ផដើម្ីភាពរ្យសសរួលនិងកិ្រ្ិយសខ្ងផោកិយ ។ 

 

ពុធ-៣០ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផហ្ុរ ផនារះ បាន ជា ផយើង ខញុំ សរ្វ ្រ ឲ្យ បាន គ្ប់ ដល់ 

តពរះហឫទ័យ តទង់ ផទារះ ផៅ ក្នុង របូកាយ ឬ ឃ្លា ្រ ពី របូកាយ ក្ី។ កូរនិែូសទី២ 

៥:៩

តពរះតគិសប្ានតបាប់ស្សន៍យូោផៅតករុងណាស្ថរ ៉ា្រ ពីផសចក្ីពិ្រដ៏ 

គួរឲ្យភ័យខ្លា ចផៅផពលតទង់បានតបកាសពីផរឿងផនារះជាមួយនឹងស្សន៍ 

អីុសស្ថអលថដលផបារះបង់ជំផនឿថា នឹងគ្ម នសុវ្រថែិភាពសតមាប់អ្នកនំាស្រដ៏ 
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ផស្ម រះត្រង់របស់តពរះផទ។ ពួកផគមិនដឹងពី្រថមលារបស់អ្នកនំាស្រផនារះ និងមិន

បានផកា្រសរផសើរដល់ការរ្ររបស់ផោកផទ។ ខណៈថដលពួកផមដឹកនំា 

ស្សន៍យូោបានតបកាសថា ពួកផគមានចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ចា លចង់ថាវ យកិ្រ្ិយស

ដល់តពរះនិងភាពល្អរបស់ស្សន៍អីុសស្ថអល ផនារះពួកផគគឺជាសត្ររូវថន 

កិចចាការទំាងពីរផនរះផៅវញិ ។ តាមរយៈបទប ញ្ា្រ្ិ និងគំរថូដល ពួកផគ បានដឹក 

នំាមនុស្ស ឲ្យថបរផចញពីការផគ្រពតប្ិរប្រ្ិដល់តពរះកាន់ថ្រឆាងៃ យផៅៗ បាន

ដឹកនំាពួកផគផៅកាន់កថនលាងថដលតទង់មិនអាចការោរពួកផគផៅថែងៃមានទុក្ខ

លំបាកបាន ។

តពរះបន្ទូលស្ីបផនា្ទ សរបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះចំផោរះមនុស្សផៅសសរុកណា

ស្ថរ ៉ា្រ ផៅក្នុងករណីរបស់ផោកប៉ាុល មិនថមនមានន័យចំផោរះថ្រស្សន៍

យូោថដលមិនជំផនឿប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ សតមាប់បងប្អូនរមួចំផនឿរបស់ផោក 

្ងថដរ។ តបសិនផបើពួកអ្នកដឹកនំាផៅក្នុងពួកជំនំុបានលរះបង់ផចាលទំាងសសរុង

នូវគំនិ្រជូរច្់ររបស់ពួកផគ ទាស់នឹងស្វក័ប៉ាុល ផហើយបានទទួលយក 

ផោកជាអ្នកថដលតពរះបានតតាស់ផៅ ជាពិផសសផដើម្ីតបកាសដំណឹងល្អ 

ដល់ស្សន៍ដថទ ផនារះតពរះអមាចា ស់នឹងបានទុកផោកប៉ាុលឲ្យផៅជាមួយពួក

ផគជាក់ជាមិនខ្ន ។ តពរះមិនបានបរ្្គ ប់ឲ្យការរ្ររបស់ផោកប៉ាុលត្ររូវប ច្ា ប់

ភាលា មៗផនារះផទ ប៉ាុថន្ តទង់មិនបានផ្វើការអស្ចា រ្យផដើម្ីទប់ទល់នឹងចរន្ថន 

កាលៈផទសៈ ថដលផមដឹកនំាពួកជំនំុផៅតករុងផយរសូ្ឡិមបានបផង្ើ្រផឡើង

ផនារះផទ ។

វញិ្ញា ណដថដល ផៅថ្រកំពុងដឹកនំាឲ្យមានលទ្ធ្លដូចគ្្ន ដថដល ។  

ការផ្វសតបថហសក្នុងការផកា្រសរផសើរនិងបផង្ើនទិពវញ្ញា ណថនតពរះគុណ 

របស់តពរះបានរារាងំតពរះពរជាផតចើនមិនឲ្យធាលា ក់មកផលើពួកជំនំុ។ តពរះអមាចា ស់

ថ្រងថ្រពនយារកិចចាការថនអ្នកបផតមើដ៏ផស្ម រះត្រង់របស់តទង់មួយចំនួន តបសិន

ផបើកិចចាការរបស់អ្នកផនារះត្ររូវបានផគផកា្រសរផសើរ! ប៉ាុថន្ តបសិនផបើពួកជំនំុ 

អនុញ្ញា ្រឲ្យសត្ររូវថនមនុស្សបថងវរការយល់ដឹង ផដើម្ីឲ្យពួកផគបក សស្យ 

ខុស និងផ្វើជា្ំរណាងថនោក្យសម្ីនិងការតបតពឹ្រដែជាអ្នកបផតមើតពរះតគិស ្
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មិនបានត្ឹរមត្ររូវ តបសិនផបើពួកផគបផណ្ាយខលាួនឲ្យឈរផៅផលើ្លាូវរបស់ខលាួន 

ផហើយបង្ខូចដល់គុណសម្្រ្ិរបស់ខលាួន ផនារះជួនកាលតពរះអមាចា ស់ដកយក
 

តពរះពរថដលតទង់បានតបទានឲ្យត្រឡប់ផៅវញិ ជាក់ជាមិនខ្ន ។

អារក្សស្តំាងកំពុងផ្វើការជាបន្បនា្ទ ប់ តាមរយៈភា្ន ក់រ្ររបស់វា ផដើម្ី

បំបាក់ទឹកចិ្រ្និងបំផ្លា ញដល់អ្នកថដលតពរះបានផតជើសផរ ើសឲ្យសផតមច កិចចាការ 

ដ៏្ំនិងដ៏ល្អ ។ ពួកផគអាចផត្រៀមខលាួនផដើម្ីលរះបង់អាយុជីវ្ិរ ផដើម្ីផ្វើឲ្យកិចចា

ការរបស់តពរះតគិសផ្ជឿនផលឿនផៅមុខ ក៏ប៉ាុថន្ ផមផបាកបផញ្ឆោ ្រដ៏្ំនឹងថណនំា

ដល់បងប្អូនរបស់ពួកផគ ឲ្យមានការសង្ស័យផៅផលើពួកផគ ថដលនឹងផ្វើឲ្យ 

បា្់របង់ទំនុកចិ្រ្ផលើភាពផស្ម រះត្រង់របស់ខលាួន ផៅផលើអ្រ្ចរ្ិរដ៏ផស្ម រះត្រង់ 

ផហើយពួកផគផ្វើឲ្យបា្់របង់គុណសម្្រ្ិរបស់ខលាួនថ្រម្ង ។ ជាញឹក ញាប់ 

ណាស់ ផគបានផជាគជ័យក្នុងការនំាមកនូវចិ្រ្ផស្កសផតងង ថដលតពរះ បាន 

តបទានឲ្យផោយសប្ុរស ផដើម្ីតបទានការសតមាកដល់អ្នកបផតមើរបស់តទង់ 

ថដលមានការផបៀ្រផបៀន តាមរយៈបងប្អូនរបស់ខលាួន ។ បនា្ទ ប់ពីថដថដលគ្ម ន

ជីពចរបានោក់ផៅផលើផដើមតទរូងមក ផៅផពលសំផឡងថនការតពមាននិងការ

ផលើកទឹកចិ្រ្ត្ររូវផសងៃៀមស្ងៃ ្់រ ផនារះអ្នកតបឆំាងអាចត្ររូវបានផតបាសឲ្យផមើល

ផ�ើញនិងទទួលតពរះពរថដលពួកផគបានទមាលា ក់ផចញពីខលាួនផគ ។ ការស្លា ប់  

របស់ពួកផគអាចសផតមចបាននូវអវីថដលផគខកខ្នមិនបានផ្វើផៅក្នុងជីវ្ិរ 

របស់ពួកផគ ។



ការជំនំុជតមរះផៅផសស្រា-ទំព័រ-499-

ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ជំ្ូក ២៤។

ពពហស្បតិ៍-៣១ ធ្នូ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ ក្នុង តពរះតគីស្ទផយសូ៊វ ថដល កា្់រ ថស្ក ឬ មិន កា្់រ 

ផនារះ មិន ជា តបផយជន៍ អវី ផទ ថដល ផៅ ថា មាន តបផយជន៍ ផនារះ មាន ថ្រ ផកើ្រ 

ជា ែមី វញិ ប៉ាុផណាណ រះ។ កាឡាទី ៦:១៥យ ផសចក្ី ជំផនឿ ផជឿ ដល់ តពរះរាជបុតតា ថន 

 តបំាថែងៃបនា្ទ ប់ពីផោកប៉ាុលមកដល់តករុងផសស្រា ពួកអ្នកផចាទតបកាន់

ផោកថដលមកពីតករុងផយរសូ្ឡិម ផោយយកផោកទីទូលុស ជាអ្នកមាន 

ផវាហារមកចូលរមួផៅក្នុងការប្ឹងរបស់តករុមតបឹកសាផនរះ្ង ។ ្ុរោការបាន

ផបើកសវនាការផលើករណីផនរះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ផគបាននំាផោកប៉ាុលមក

ផៅចំផោរះមុខតករុមជំនំុជតមរះផហើយផោកទីទូលុស «បានចាប់ផ្ដែើមផចាទ 

តបកាន់គ្្់រ»។ ផោយវនិិចឆោ័យថាការបផញ្ជា រនឹងមានឥទ្ធិពលផៅផលើអភិបាល

ផខ្រ្រ ៉ាមូ ខ្លា ំងជាងតបផយគថនផសចក្ីពិ្រនិងយុ្រ្ិ្ម៌ដ៏ស្ម ញ្ា អ្នកពូថកខ្ង

ផវាហារផនរះបានចាប់ផ្្ើមការផចាទតបកាន់របស់ផគ ផោយសរផសើរផោក 

ផភលីចថា៖ «ឱតពរះផ្រជគុណផភលីចផអើយ ស្សន៍ផយើងខញុំបានផសចក្ី 

សុខតបថព ផោយស្រផោកមាចា ស់ក៏មានចផតមើនការផ្លា ស់ថតបយ៉ាងតបផសើរ 

ថដលមានតបផយជន៍ដល់ស្សន៍ផយើងខញុំផនរះ ផោយស្រគំនិ្រផោកមាចា ស់ 

ផហើយផទារះផបើផៅផវោណា ឬកថនលាងណាក៏ផោយ គង់ថ្រផយើងខញុំទទួលបាន

ការទំាងផនារះផោយអំណរ ទំាងអរគុណដល់ផោកមាចា ស់តគប់ជំពូកថដរ»។

ផៅទីផនរះ ផោកទីទូលុស បានបនា្ទ បចុរះផោយោក្យភូ្រកុហក ផតោរះ 

អ្រ្ចរ្ិររបស់ផោកផភលីចមានលក្ខណៈទន់ទាបនិងគួរឲ្យស្អប់ផខ្ើម។ ផោក

ផភលីចបានមានតបស្សន៍ផៅកាន់គ្្់រថា «ផៅក្នុងការអនុវ្រ្ន៍ថនផសចក្ី 

៣៩

ការជំនុំជតមោះផៅផសសារា
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ប៉ាងតបាថា្ន តគប់តបផភទ និងភាពស្ហាវផឃ្រផៅផនារះ ផោកបានផតបើ 

អំណាចរបស់ផសច្ ជាមួយនឹងកំហឹងខ្លា ំងកាលា ថនទាសករ» (ផសៀវផៅតបវ្រ្ិ 

ស្សសត្ាសីុទុស ជំពូកទី៥ វគ្គទី ៩) ។ អ្នកថដលបានឮសម្ីផោកទីទូលុស 

បានដឹងថា សម្ីបផញ្ជា រទំាងផនរះជាោក្យមិនពិ្រផទ ប៉ាុថន្ ផគ្លបំណងរបស់ 

ពួកផគ ក្នុងការរកសាការផចាទតបកាន់ដល់ផោកប៉ាុលផនារះខ្លា ំងកាលា ជាងការ 

សសឡាញ់ផសចក្ីពិ្ររបស់ពួកផគ ។

ផៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់គ្្់រ ផោកទីទូលុស បានផចាទតបកាន់ ផោក 

ប៉ាុលអំពីបទឧតកិដឋាថដលបរ្ហា ញថាផោកប៉ាុលនឹងត្ររូវកា្់រផទាសពីបទក្្់រ 

ជា្ិរ តបឆំាងនឹងរោឋា ភិបាល។ អ្នកពូថកខ្ងផវាហារផនរះបាននិយយថា «ដ្ិ្រ 

ផយើងខញុំបានផ�ើញថា អ្នកផនរះជាមនុស្សចថតង ជាផមថនពួកណាស្ថរ ៉ា្រ ថដល 

ញុរះញង់ឲ្យពួកស្សន៍យូោទំាងអស់ ផៅផោកិយផនរះបរះផបារផឡើង ក៏ចង់ 

ផ្វើបរ្្អ ប់ដល់តពរះវហិារ្ង»។ ផោកទីទូលុសបាននិយយថា ផោកលូស៊្ 

ថដលជាផមបញ្ជា ការកងទាហានផៅតករុងផយរសូ្ឡិម បានចាប់ផោក ប៉ាុល 

ពីពួកយូោ ផៅផពលថដលពួកផគផរៀបនឹងកា្់រផទាសគ្្់រផោយចបាប់ខ្ង

ស្សនារបស់ពួកផគផៅផហើយ ដូផច្នរះផហើយបានជាបង្ខំពួកផគឲ្យនំាផរឿងផនរះ

មកចំផោរះផោកផភលីច ។ ផសចក្ីថែលាងការណ៍ទំាងផនរះត្ររូវបានផ្វើផឡើងជា

មួយនឹងការរចនាថនការទាក់ទាញរដឋាអាជាញ  ផដើម្ីប ជ្ាូ នផោកប៉ាុលផៅកាន់ 

្ុរោការជាន់ខ្ស់ថនស្សន៍យូោ។ ការផចាទតបកាន់ទំាងអស់ ត្ររូវបាន 

គំ្តទយ៉ាងផពញទំហឹងផោយពួកស្សន៍យូោ ថដលមិនបានពយាយមោក់

បំាងសម្អប់របស់ខលាួន ផៅផលើផោកប៉ាុលថដលជាអ្នកផទាសផនរះផឡើយ ។

ផោកផភលីចមានសម្រថែភាពតគប់តគ្ន់ ក្នុងការពិនិ្រ្យអាកប្កិរយិនិង

អ្រ្ចរ្ិររបស់ពួកអ្នកផចាទតបកាន់របស់ផោកប៉ាុល ។ ផោកបានតជាបពី 

មូលផហ្ុរថដលពួកផគបផ ច្ា ើចបផ ច្ា ើដល់ផោក ផហើយផោកក៏បានផ�ើញ្ង

ថដរថាពួកផគបានបរាជ័យក្នុងការបញ្ជា ក់ការផចាទតបកាន់របស់ពួកផគទាស់ 

នឹងផោកប៉ាុល ។ ផោយថបរផៅរកជនជាប់ផចាទ ផោកបានផៅឲ្យផេលាើយ 

ផោយខលាួនឯង ។ ផោកប៉ាុលមិនបានចំណាយផពលឥ្រតបផយជន៍ ក្នុងការ 
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សរផសើរផនារះផទ ថ្រផោកតគ្ន់ថ្របាននិយយថា គ្្់រអាចការោរខលាួន 

ផោយកាលា ហាន ផៅចំផោរះផោកផភលីច ជាអ្នកកាន់អំណាចយូរយរមក 

ផហើយ ផោយផោកមានការយល់ដឹងផតចើនអំពីចបាប់និងតបថពណីរបស់ 

ស្សន៍យូោ ។ ផយងផៅផលើការផចាទតបកាន់ទាស់នឹងរបូផោក ផោក 

បានបរ្ហា ញយ៉ាងចបាស់ថា គ្ម នោក្យណាមួយ ក្នុងចំផណាមការផចាទតបកាន់

ទំាងផនារះជាការពិ្រផទ  ផោកបានតបកាសថា ផោកមិនបណ្ាលឲ្យមាន 

ការរផំជើបរជួំលផៅកថនលាងណាមួយថនទីតករុងផយរសូ្ឡិមផទ ផហើយក៏មិន 

បានបំផ្លា ញផរាងឧផបាសែថដរ។ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា៖ «ផគក៏មិន 

បានផ�ើញខញុំតបបាទ កំពុងថដលជថជកនឹងអ្នកណា ផៅក្នុងតពរះវហិារ ឬ 

តបមូលញុរះញង់បណ្ាមនុស្សថដរ ផទារះផបើក្នុងស្ោតបជំុផគ ឬកថនលាងណា 

ផៅក្នុងទីតករុងក្ី ផគពំុអាចនឹងរកភស្ុតាង ពីការថដលផគផចាទខញុំតបបាទឥឡូវ

ផនរះបានផទ» ។ 

 

សុព្រ-១ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ អស់ អ្នក ថដល ទទួល តពរះពរ ពី តទង់ផនារះ នឹង បាន ថ្ន 

ដី  ជា មរដកថ្រ អស់ អ្នក ថដល តទង់ ោក់ បណ្ាស្ វញិផនារះ នឹង បាន ត្ររូវ កា្់រ 

ផចាល ផចញ។ ទំនុក្រផម្ើង ៣៧:២២

ខណៈថដលបានស្រភាពថា «តាមរផបៀបថដលផគផៅថា ក្្់រ ស្សនា» 

ផោកបានផគ្រពតបណិប័្រន៍តពរះថនដូនតាផោក ផហើយបានអរះអាងថា 

ផោក បានផជឿផលើ «អស់ទំាងផសចក្ីថដលថចងទុកមកក្នុងតកឹ្រ្យវន័ិយ និង 

ផៅ ក្នុងគម្ីរពួកផហារា» ផហើយថាផោកមានជំផនឿផលើការរស់ពីស្លា ប់ផឡើង

វញិ សសបតាមផសចកដែីបផតងៀនដ៏ត្ឹរមត្ររូវថនបទគម្ីរ។ ផហើយផោកបាន 

តបកាសបថនថែមផទៀ្រថា ផគ្លបំណងថនជីវ្ិររបស់ផោកគឺ «ត្ររូវថ្រមាន 

បញ្ញា ចិ្រ្ឥ្រផៅហមងចំផោរះតពរះ និងផៅចំផោរះមនុស្សជានិចចា» ។

ផោកបាននិយយអំពីផគ្លបំណងថនការផ្វើទស្សនកិចចារបស់ផោក 

ផៅតករុងផយរសូ្ឡិម ជាលក្ខណៈចំហឥ្រោក់ផលៀម ផហើយនិងស្ថែ នភាព



ទំព័រ-502- កិចចាការថនពួកស្វក័

ថនការចាប់ខលាួននិងការកា្់រផទាសគ្្់រថា៖ «លុរះផតកាយថដលខញុំតបបាទបាន

ផចាលសសរុកផៅជាយូរឆា្ន ំ ផនារះក៏ត្រឡប់មកផ្វើទានវញិ តពមទំាងយកជំនូន 

មកជូនដល់ស្សន៍របស់ខញុំតបបាទ ផហើយកំពុងថដលខញុំតបបាទរវល់នឹងការ

ផនារះ ផគក៏ផ�ើញខញុំតបបាទបានថញកជាបរសុិទ្ធផៅក្នុងតពរះវហិារ មិនថមន មាន 

មនុស្សទំាងហវូង ឬផោយវកឹវរផទ ប៉ាុថន្ មានពួក ស្សន៍ យូោខលារះពីសសរុក 

អាសីុបានផ�ើញខញុំតបបាទ ថដលគួរឲ្យផគមកផចាទតបកាន់ខញុំតបបាទផៅមុខ

ផោកមាចា ស់វញិ ផបើសិនជាផគមានផរឿងអវីទាស់នឹងខញុំតបបាទ ឬឲ្យអ្នកទំាង 

ផនរះផ្វើបនា្ទ ល់ចុរះ ផបើផគផ�ើញខញុំតបបាទមានផសចក្ីទុចចារ្ិរណា ក្នុងកាល 

ថដលឈរផៅមុខតករុមជំនំុផនារះ ផលើកថ្រោក្យមួយមា៉ា ្់រផនរះផចញ ថដលខញុំ 

តបបាទថសសកផឡើងផៅផពលកំពុងឈរជាកណ្ាលពួកផគថា ថែងៃផនរះ ខញុំត្ររូវ 

អ្នករាល់គ្្ន ជំនំុជតមរះ ពីដំផណើ ររស់ពីស្លា ប់ផឡើងវញិប៉ាុផណាណ រះ» ។

ស្វក័ប៉ាុលបាននិយយផចញពីក្នុងចិ្រដែ និងផោយភាពផស្ម រះត្រង់ ផហើយ

ោក្យរបស់ផោកបានផ្វើឲ្យពួកផគផជឿជាក់ ។ ផៅក្នុងសំបុត្ររបស់គ្្់រផ្ញើ 

ជូនផោកផភលីច ផោកកលាូ ឌាស លូស៊្បានផ្វើទីបនា្ទ ល់សសផដៀងគ្្ន  ទាក់ 

ទងនឹងអាកប្កិរយិរបស់ផោកប៉ាុលថដរ។ ផលើសពីផនរះផៅផទៀ្រ ផោក 

ផភលីចខលាួនឯងមានចំផណរះដឹងអំពីស្សនាយូោ ផតចើនជាងការគិ្រស្ម ន 

របស់មនុស្សដថទ ។ សម្ីចំៗរបស់ផោកប៉ាុលអំពីផហ្ុរការណ៍ពិ្រ ក្នុង 

ករណីផនរះបានជួយឲ្យផោកផភលីចយល់កាន់ថ្រចបាស់ អំពីផគ្លបំណង

ថដលមានផៅក្នុងចិ្រដែជនជា្ិរយូោ ក្នុងការប៉ាុនប៉ាងកា្់រផទាសស្វក័ប៉ាុល 
 

ទាក់ទងនឹងអាកប្កិរយិថនការបរះផបារនិងការក្្់រជា្ិរ  ផោកអភិបាល 

ផខ្រ្មិនបានផ្វើឲ្យពួកផគផពញចិ្រ្ ផោយការផថ្ាលផទាសមនុស្សថដលជា

ស្សន៍រ ៉ាមូផោយអយុ្រ្ិ្ម៌ផទ ផោកក៏មិនបានអនុញ្ញា ្រឲ្យផគសមាលា ប់ផោក

ផោយគ្ម នការជំនំុជតមរះផោយយុ្រ្ិ្ម៌ផនារះថដរ ។ ក៏ប៉ាុថនដែ ផោកផភលីចមិន

បានដឹងអំពីបំណងចិ្រដែខ្ស់ជាងការគិ្រថ្រតបផយជន៍ផ្្ទ ល់ខលាួនផឡើយ ផហើយ

ផោកត្ររូវបានតគប់តគងផោយការសសឡាញ់ផសចក្ីសរផសើរនិងចង់បានការ

ផលើក្រផម្ើងមុខមា្់រ ។ ផោយភ័យខ្លា ចការតបឆំាងពីជនជា្ិរយូោ ផោយ 
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ការរកយុ្្ិរ្ម៌ឲ្យមនុស្សថដលផោកបានដឹងថាជាមនុស្សគ្ម នផទាស ផហ្ុរ

ផនរះផហើយបានជាផោកបានសផតមចព្ួយរផរឿងក្ីផនរះ រហូ្រដល់ផោក លូស៊្ 

បានមកដល់ ផហើយផោកមានតបស្សន៍ថា៖ «ឯផោកផភលីច ថដលដឹង 

ផតរៅតជរះ ខ្ងស្សនាផគថដរ កាលបានស្្ប់ ផសចក្ីផចាទផេលាើយរចួផហើយ 

ផនារះផោកក៏ផ្្អ កផរឿងផនារះសិន ផោយថា កាលណាផោកលូស៊្ 

ជាផមទ័ព្ំបានចុរះមក ផនារះចំាខញុំពិចារណាផរឿងអ្នករាល់គ្្ន ផទៀ្រ» ។

ស្វក័ប៉ាុលផៅថ្រជាប់គុកដថដល ប៉ាុថន្ ផោកផភលីចបានបរ្្គ ប់ផមទ័ព 

រងឲ្យរកសាប៉ាុល  «ផោយសសរួលបួល ឥ្រឃ្្់រហាមពួកគ្្់រណាមួយ មិន ឲ្យ 

មកបផតមើគ្្់រផនារះផឡើយ» ។

មិនយូរប៉ាុនាម នផតកាយមក ផោកផភលីចក៏បានមកដល់ ជាមួយនឹង 

តទរូសីុល ជាភរយិ ថដលជាស្សន៍យូោ រចួផោកចា្់រផគផៅនំាប៉ាុលមក 

ក៏ស្្ប់គ្្់រអ្ិបបាយពី «ផសចក្ីជំផនឿផជឿដល់តពរះតគិស»្ ។ ពួកផគតពមស្្ប់

ផហើយរ្ឹរថ្រចង់ស្ដែ ប់ផសចកដែីពិ្រែមីទំាងផនរះថែមផទៀ្រ ជាផសចក្ីពិ្រ ថដលពួក 

ផគ នឹងមិនបានឮម្ងផទៀ្រផឡើយ និងជាផសចក្ីពិ្រថដលនឹងបរ្ហា ញជាទីបនា្ទ ល់

តបឆំាងនឹងពួកផគយ៉ាងរហ័ស ផៅថែងៃថនតពរះអមាចា ស់ តបសិនផបើផគ បដិផស្ 

ផសចក្ីពិ្រផនារះ ។ 

 

សៅរ-៍២ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:កំុ ឲ្យ តចឡំ ផឡើយ និង បផញ្ឆោ ្រ តពរះ មិន បាន ផទ ដ្ិ្រ 

ពូជ ណា ថដល មនុស្ស ផតោរះ ចុរះ ផនារះ នឹង តចរូ្រ បាន ពូជ ផនារះ ឯង វញិ។  

កាឡាទី ៦:៧

ផោកប៉ាុលបានចា្់រទុកថាផនរះជាឱកាសថដលតពរះតបទានឲ្យ ផហើយ 

ផោកបានបផង្ើនឱកាសផនរះផោយផស្ម រះត្រង់ ។ ផោកបានដឹងថាផោក 

បានឈរផៅចំផោរះមុខអ្នកថដលមានអំណាចអាចសមាលា ប់ផោកឬផោរះថលង

ផោកបាន ថ្រផោកក៏មិនបាននិយយផកា្រសរផសើរឬបផ ច្ា ើចបផ ច្ា ើដល់

ផោកភីលីចនិងនាងតទរូសីុល ជាភរយិថដរ ។ ផោកបានដឹងថាោក្យសមដែី 
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របស់ផោកនឹងនំាឲ្យពួកផគមានជីវ្ិរឬស្លា ប់ ផហើយផោយបំផភលាចពីតបផយជន៍

ផ្្ទ ល់ខលាួន ផោកបានពយាយមបំ្ុសគំនិ្រផគឲ្យដឹងពីផសចក្ីផវទនារបស់ពួក

ផគផៅវញិ ។

ស្វក័ប៉ាុលបានដឹងថាដំណឹងល្អមានការទាមទារពីអ្នកណាថដលស្្ប់

ោក្យរបស់គ្្់រ  ផៅថែងៃណាមួយ ពួកផគនឹងឈរផៅក្នុងចំផណាមពួកបរសុិទ្ធ

និងសុចរ្ិរ ផៅជំុវញិបលលា័ង្ពណ៌សដ៏អស្ចា រ្យ ឬជាមួយអស់អ្នកថដលតពរះតគិស្

មានបន្ទូលផៅកាន់ថា «ថនពួកទទឹងចបាប់ផអើយ ចូរែយផចញពីអញផៅ» 

(មា៉ា ថាយ ៧:២៣)។ ផោកបានដឹងថាផោកត្ររូវថ្រជួបអ្នកស្ដែ ប់របស់ផោក

មា្ន ក់ៗផៅចំផោរះមុខ្ុរោការផៅឋានសួគ៌ ផហើយត្ររូវទទួលខុសត្ររូវ មិន 

តគ្ន់ថ្រចំផោរះអវីថដលផោកបានមានតបស្សន៍និងបានផ្វើផនារះផទ ប៉ាុថន្  

ចំផោរះផគ្លបំណងនិងស្ម រ្ីរថនោក្យសមដែីនិងការតបតពឹ្រដែរបស់ផោក្ង

ថដរ ។ 

អំផពើហិងសានិងភាពផឃ្រផៅថបបផនរះគឺជាអ្រ្ចរ្ិររបស់ផោកផភលីច 

ថដលមនុស្សមួយចំនួន្ូរច ថដលហ៊ានស្និទ្ធស្្ន លជាមួយផោកបានអរះអាង

ថាអ្រ្ចរ្ិរនិងអាកប្កិរយិរបស់ផោកមិនមានកំហុសផទ ។ ប៉ាុថនដែ ផោក 

ប៉ាុលមិនខ្លា ចចំផោរះមនុស្សផទ។ ផោកបានតបកាសយ៉ាងចបាស់អំពីផសចកដែី

ជំផនឿរបស់ផោកផៅផលើតពរះតគិស ្និងផហ្ុរ្លថនជំផនឿផនារះ ថដល បាន 

ដឹកនំាឲ្យផោកនិយយ ជាពិផសសអំពីគុណ្ម៌ទំាងផនារះ ថដលចំាបាច់ 

ចំផោរះលក្ខណៈរបស់តគិសប្រស័ិទ ប៉ាុថន្ ផៅចំផោរះផោកផភលីចនិងផោក 

តទរូសីុលគុណ្ម៌ថដលផោកប៉ាុលមាន ផោកទំាងពីរផនរះខវរះខ្្រទំាងសសរុង។

ផោកប៉ាុលបានផលើកផឡើងពីលក្ខណៈរបស់តពរះផៅចំផោរះមុខផោក 

ផភលីច និងនាងតទរូសីុល គឺផសចកដែីសុចរ្ិរ យុ្រដែិ្ម៌ សមភាព និង្មមជា្ិរថន 

តកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តទង់ ។ ផោកបានបរ្ហា ញយ៉ាងចបាស់ថា គឺជាកា្រពវកិចចា 

របស់មនុស្ស ក្នុងការរស់ផៅជាជីវ្ិរថដលមានភាពរងឹមំានិងផចរះតបមាណ 

រកសាចំណង់ចំណូលចិ្រ្ឲ្យផៅផតកាមការតគប់តគងថនផហ្ុរ្ល សសប តាម 

ចបាប់របស់តពរះ និងរកសាថាមពលខ្ងរាងកាយនិងគំនិ្រ ក្នុងស្ថែ នភាព 
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សុខភាព ។ ផោកបានតបកាសថាតបាកដជានឹងមានថែងៃជំនំុជតមរះ ថដល 

មនុស្សតគប់គ្្ន នឹងទទួលបានររ្វ ន់តាមការថដលខលាួនតបតពឹ្រ្ផរៀងៗខលាួន ផហើយ

ផពលថដលថែងៃផនារះនឹងបានបរ្ហា ញយ៉ាងចបាស់ថា តទព្យសម្្រដែិ មុខ្ំរថណង 

ឬឋានៈ គ្ម នអំណាចផ្វើឲ្យតពរះសពវតពរះហឫទ័យ ឬរផំោរះផោកឲ្យរចួពីលទ្ធ

្លថនអំផពើបាបបានផឡើយ។ ផោកបានបរ្ហា ញថាជីវ្ិរផនរះគឺជាផពលផវោ

ថនការផរៀបចំសតមាប់ជីវ្ិរនាផពលអនាគ្រ ។ តបសិនផបើផោកមិនយកចិ្រ ្

ទុកោក់ចំផោរះឯកសិទ្ធិនិងឱកាសនាផពលបចចាុប្ន្នផនរះផទ ផោកនឹង ទទួល 

រងការបា្់របង់ជាផរៀងរហូ្រ គ្ម នផពលស្កល្ង ជាផលើកទីពីរ នឹងត្ររូវ ្ ្ល់ 

ឲ្យគ្្់រផឡើយ ។

ផោកប៉ាុលបានរស់ផៅជាពិផសសផលើសពីការទាមទារដ៏ទូលំទូោយ 

ថនតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះ ។ ផោកបានបរ្ហា ញពីរផបៀបថដលតកឹ្រ្យវន័ិយផនារះ

ោ្រសន្ធឹងពីអាែ៌កំបំាងដ៏តជាលផតរៅនូវនិស្ស័យសីល្ម៌របស់មនុស្ស ផហើយ

បានជរះពនលាឺភលាឺផតោងតោ្រផៅផលើអវីថដលបានោក់កំបំាងពីការផមើលផ�ើញ 

និងពីចំផណរះដឹងរបស់មនុស្ស ។ អវីថដលថដអាចផ្វើឬអណ្ា្រអាចថែលាងបាន 

គឺជាអវីថដលជីវ្ិរខ្ងផតរៅបានបរ្ហា ញ ប៉ាុថនដែ ភាពមិនតគប់លក្ខណ៍ បរ្ហា ញពី 

ចរ្ិរលក្ខណៈសីល្ម៌របស់មនុស្ស ។ ចបាប់ផមើលផៅឯគំនិ្រ មូលផហ្ុរ 

និងផគ្លបំណងរបស់ផោក ។ បំណងតបាថា្ន ដ៏ផ ម្ ងងឹ្រ ថដលោក់កំបំាង 

ពីថភ្នករបស់មនុស្ស មានការតចថណន សម្អប់ ការផសសកឃ្លា ន និងមហិចឆោតា 

អំផពើអាតកក់ ថដលរពឹំងគិ្រផៅផរឿងផ ម្ ងងឹ្រផៅក្នុងចិ្រ្ មិនទាន់មានឱកាស

នឹងបផ ច្ា ញមកខ្ងផតរៅ ទំាងអស់ផនរះជាផរឿងថដលតគឹ្រ្យវន័ិយ របស់តពរះ 

ផថ្ាលផទាស ។ 

ផោកប៉ាុលខំតបឹងដឹកនំាគំនិ្រអ្នកស្ដែ ប់របស់ផោកឲ្យគិ្រអំពីតពរះផយសូ៊វ 

ថដលជា្ររ្វ យយ ញ្ាបូជាដ៏្ំ សតមាប់អំផពើបាប ។ ផោកបានចង្អុលបរ្ហា ញ

អំពី្ររ្វ យយ ញ្ាបូជាថដលជាសសផមាលថនការល្អថដលនឹងមកដល់ ផហើយ 

បនា្ទ ប់មក ផោកបានបរ្ហា ញតពរះតគិសថ្ាជា្ររ្វ យពិ្រតបាកដថនពិ្ីទំាង

ផនារះ ជារបូអង្គថដល្ររ្វ យទំាងផនារះបានចង្អុលបរ្ហា ញ ថាជាតបភពថ្រ មួយ
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គ្់រថនជីវ្ិរនិងក្ីសង្ឹមរបស់មនុស្សថដលបានធាលា ក់ចុរះ ។ មនុស្សបរសុិទ្ធពី 

បុរាណត្ររូវបានសផ្រ្្គ រះផោយស្រផសចក្ីជំផនឿផលើតពរះផោហិ្ររបស់ 

តពរះតគិស។្ ខណៈថដលពួកផគបានផ�ើញការឈឺចាប់ផៅផពលជិ្រស្លា ប់ 

របស់កូនផចៀមរងផតគ្រះ ជា្ររ្វ យយ ញ្ាបូជា ពួកផគបានសមលាឹងផមើលផៅ 

សម័យកាលខ្ងមុខ រហូ្រកូនផចៀមថនតពរះថដលផោរះបាបមនុស្សផោក។

តពរះបានទាមទារនូវផសចកដែីសសឡាញ់ និងការផគ្រពតប្ិរប្រ្ិដ៏យុ្រ្ិ្ម៌ 

ពីមនុស្សផោកទំាងឡាយថដលតទង់បានបផង្ើ្រ ។ តពរះអង្គបានតបទានសង់្

ោរថនអំផពើល្អតគប់លក្ខណ៍ដល់ពួកផគ ផៅក្នុងតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តទង់ ។ ប៉ាុថនដែ 

មនុស្សជាផតចើនផភលាចអ្នកបផង្ើ្ររបស់ខលាួន ផហើយបានផតជើសផរ ើសផដើរតាម្លាូវ 
របស់ពួកផគផ្្ទ ល់ ថដល្្ទុយពីបំណងតពរះហឫទ័យរបស់តទង់ ។ ពួកផគបាន 

ត្រឡប់ផៅជាខ្ម ំងសត្ររូវនឹងផសចកដែីសសឡាញ់ ថដលខ្ស់ដល់ឋានសួគ៌ និង 

្ំទូោយដូចជាចតកវាល ។ តពរះមិនអាចបនា្ទ ប្រតមរូវការថនតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់

តទង់ ផដើម្ីបំផពញតាមសង់្ោររបស់មនុស្សអាតកក់ផទ ផហើយក៏គ្ម នមនុស្ស

ណាមា្ន ក់អាចអនុវ្រ្តាមការទាមទាររបស់តកឹ្រ្យវន័ិយផនរះ ផោយអំណាច 

របស់ខលាួនឯងបានថដរ ។ មានថ្រតាមរយៈផសចក្ីជំផនឿផលើតពរះតគិសប្៉ាុផណាណ រះ 

ផទើបតពរះអាចោងសមា្អ ្របាបជនពីផទាសកំហុស ផហើយផ្វើឲ្យផគអាចផគ្រព

តប្ិរប្រ្ិតាមតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះអាទិកររបស់ផគបាន ។ 

 

អាទិត្យ-៣ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:  បង ប្អូន ផអើយ តពរះ តទង់ បាន ផៅ អ្នក រាល់ គ្្ន  មក ឲ្យ មាន 

ផសរភីាព ថ្រ កំុ ឲ្យ ផតបើ ផសរ ីផនារះ ទុក ជា ឱកាស ដល់ ស្ច់ ្ ម ផឡើយ គឺ ត្ររូវ 

បំផរ ើ គ្្ន  ផៅ វញិ ផៅ មក ផោយ ផសចក្ី សសឡាញ់ វញិ។ កាឡាទី ៥:១៣

ដូផចា្ន រះ ផោកប៉ាុលថដលជាអ្នកផទាស បានជំរញុការទាមទារ ថនតកឹ្រ្យ 

វន័ិយ របស់តពរះ ដល់ស្សន៍យូោនិងស្សន៍ដថទ ផហើយបានបរ្ហា ញ ថា 

តពរះផយសូ៊វ ជាអ្នកសសរុកណាស្ថរ ៉ា្រថដលផគផមើលរ្យ គឺជាតពរះរាជបុតតា 

ថនតពរះ ជាតពរះដ៏ផតបាសផោរះថនពិភពផោក ។



ការជំនំុជតមរះផៅផសស្រា-ទំព័រ-507-

តពរះរាជនីថនស្សន៍យូោបានយល់យ៉ាងចបាស់ អំពីលក្ខណៈដ៏ពិសិដឋា

ថនតកឹ្រ្យវន័ិយថដលតពរះនាងបានតបតពឹ្រ្ផោយឥ្រផអៀនខ្ម ស ប៉ាុថន្ ការតបកាន់ 

ពូជស្សន៍តបឆំាងនឹងតពរះផយសូ៊វថនកាល់វា៉ារ ីបានផ្វើឲ្យតពរះទ័យ របស់ តពរះ 

នាង តបឆំាងនឹងតពរះបន្ទូលថនជីវ្ិរ ។ ប៉ាុថនដែ កនលាងមក ផោកផភលីចមិនថដល

ស្ដែ ប់ផសចកដែីពិ្រផទ ផហើយផៅផពលថដលតពរះវញិ្ញា ណថនតពរះបានបំផ្លា ស់ 

បំថតបចិ្រ្របស់ផោក ផោកបានតពរួយចិ្រដែយ៉ាងខ្លា ំង។ ឥឡូវផនរះ មនសិការ 

របស់ផោកក៏បានភាញ ក់រឭកផឡើង ផ្វើឲ្យផោកផភលីចបានឮសំផឡងថនមន

សិការរបស់ផោក ផហើយផោកបានដឹងថាសម្ីរបស់ផោកប៉ាុលជាោក្យពិ្រ។ 

គំនិ្របាននឹកផ�ើញកំហុសពីអ្ីរ្រកាល ។ ផោយមានភាពខុសគ្្ន ដ៏គួរឲ្យ 

ភ័យខ្លា ច អាែ៌កំបំាងថនជីវ្ិរថដលបំ្លាិចបំផ្លា ញនិងបងហាូរ្ម និងកំណ្់រ 

តតាផ ម្ ងងឹ្រកាលពីឆា្ន ំមុនៗ របស់ផោក បានផលចផធាលា ផឡើងផៅ ចំផោរះ មុខ 

ផោក ។ ផោកបានផមើលផ�ើញផោយខលាួនឯងមានភាពអយុ្រ្ិ្ម៌ ផឃ្រផៅ 

និងការរផំោភបំោន។ កនលាងមក ផោកមិនថដលដឹងពីផសចក្ីពិ្រដូផច្នរះ

ផឡើយ។ កនលាងមក ចិ្រ្របស់ផោកមិនថដលផោរផពញផោយការភ័យខ្លា ច 

ដូផច្នរះផទ។ គំនិ្រថដលថាអាែ៌កំបំាងទំាងអស់ថនឧតកិដឋាកមមរបស់ផោកត្ររូវ

បានផបើកចំហផៅចំផោរះតពរះផនត្ររបស់តពរះ ផហើយថាផោកនឹងត្ររូវបានជំនំុ

ជតមរះផៅតាមអំផពើថដលខលាួនបានតបតពឹ្រ្ បានផ្វើឲ្យផោកភ័យញាប់ញ័រ ។

ប៉ាុថន្ ជំនួសឲ្យការភាញ ក់រឭករបស់ផោកផនរះដឹកនំាឲ្យមានការថកថតបចិ្រ្ 

ផោកថបរជាបានពយាយមផបារះបង់ការេលាុរះបញ្ចា ំងថដលផោកមិនផពញចិ្រ្

ទំាងផនរះផចាលផចញផៅវញិ ។ ផោកបានកា្់របនថែយបទសមា្ភ សន៍ជាមួយ

ផោកប៉ាុលឲ្យខលាី ។ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ឥឡូវផនរះ ឲ្យផៅសិនចុរះ 

កាលណាមានឱកាសសសរួល ផនារះអញនឹងផៅឯងមកផទៀ្រ» ។

ការតគប់តគងរបស់ផោកផភលីចនិងឆាម ំគុកផៅតករុងភីលីពមានភាពខុស

គ្្ន ោច់សសឡរះ! ពួកអ្នកបផតមើរបស់តពរះអមាចា ស់ត្ររូវបានផគចាប់ចង យកមក 

តបគល់ឲ្យឆាម ំគុក ដូចជាផោកប៉ាុលត្ររូវបានផគនំាយកមកជូនផោកផភលីច 

ដូផចា្ន រះថដរ ។ ភស្ុតាងថដលពួកផគបាន្្ល់ឲ្យ ស្ីអំពីការតទតទង់ផោយ 



ទំព័រ-508- កិចចាការថនពួកស្វក័

អំណាចរបស់តពរះ ក្ីអំណររបស់ពួកផគ ផៅផតកាមការរងទុក្ខនិងភាពអាមា៉ា ស់

ភាពមិនភ័យខ្លា ចរបស់ពួកផគ ផៅផពលថដលថ្នដីត្ររូវបានកផតកើករផំពើក 

ផោយការរ ជ្ាួ យដី និងស្ម រ្ីរថនការអភ័យផទាសដូចជាតពរះតគិស ្បានប ជ្ាូ ន

ការផជឿជាក់ដល់ចិ្រ្របស់ឆាម ំគុក ផហើយផោយការភ័យរន្ធ្់រ គ្្់របានលន់ ្ួរ 

អំផពើបាបរបស់គ្្់រ ផហើយបានរកផ�ើញការផលើកថលងផទាស។ ចំថណក 

ឯផោកផភលីចវញិ បានភ័យញ័ររន្ធ្់រថដរ ថ្រផោកមិនបានថកថតប ចិ្រដែផឡើយ  

ឆាម ំគុកបានស្វ គមន៍ចំផោរះតពរះវញិ្ញា ណថនតពរះ មកកាន់ចិ្រដែ និង្្ទរះរបស់ 

គ្្់រ។ ថ្រផោកផភលីចបានសំុឲ្យអ្នកនំាស្ររបស់តពរះចាកផចញពីផោក

ផៅ ។ មា្ន ក់បានផតជើសផរ ើសផ្វើជាកូនរបស់តពរះ និងជាអ្នកស្នងមរ្រកថន 

ឋានសួគ៌ ។ មា្ន ក់ផទៀ្រចាប់ផឆា្ន ្រយកការតបតពឹ្រ្អំផពើទុចចារ្ិរ។ 

អស់រយៈផពលពីរឆា្ន ំ គ្ម នការសផតមចក្ីយ៉ាងណា ទាស់នឹង ផោក 

ប៉ាុលផទ ផហើយផោកផៅថ្រជាប់ក្នុងគុកដថដល ។ ផោកផភលីច បានផៅ ជួប 

គ្្់រជាផតចើនដង ផហើយបានស្ដែ ប់សម្ី របស់គ្្់រផោយយកចិ្រ្ទុកោក់ ។ 

ប៉ាុថនដែ ផគ្លបំណងពិ្រតបាកដរបស់ផោកផភលីចក្នុងការបរ្ហា ញភាពស្និទ្ធ

ស្្ន លផនរះ គឺតគ្ន់ថ្រចង់បានសំណូកប៉ាុផណាណ រះ ផហើយផោកបានគិ្រក្នុងចិ្រ្ 

ថាតបសិនផបើផោកប៉ាុលយកតបាក់ជាផតចើនមកសូក ផនារះផោកនឹងបានរចួ ខលាួន 

ជាមិនខ្ន ។ ផទារះជាយ៉ាងផនរះក៏ផោយ ក៏និស្ស័យដ៏ថែលាែ្នូររបស់ស្វក័ប៉ាុល 

មិនចង់បានរចួខលាួនផោយការសូកបា៉ា ន់ផឡើយ ។ ផោកមិនមានផទាស ពីបទ 

ឧតកិដឋាអវីផទ ផហើយផោកនឹងមិនតពមឱនកបាលតបតពឹ្រ្ខុស ផដើម្ីទទួលបាន 

ផសរភីាពថដរ ។ ផលើសពីផនរះផៅផទៀ្រ ផោកមានជីវភាពតកីតកណាស់ មិន 

មានតបាក់បង់ថែលាផោរះថបបផនរះផទ ប៉ាុថន្ តបសិនផបើគ្្់រចង់ផ្វើដូផច្នរះ ផហើយ 

មិន អាចផ្វើផោយខលាួនឯងបាន ផោកអាចអំោវនាវសំុការអាណិ្រអាសូរ និង

ក្ីសប្ុរសពីពូកអ្នកថដលបានថកថតបចិ្រដែបាន ។ ផោកក៏បានដឹងថដរថា 

ផោក ផៅក្នុងតពរះហសរ្បស់តពរះ ផហើយផោកនឹងមិនរខំ្នដល់ផគ្លបំណង

របស់តពរះ ផោយស្រថ្រផរឿងផ្្ទ ល់ខលាួនផឡើយ ។

ទីបំ្ុ្រ ផោកផភលីចត្ររូវបានផការះផៅផៅកាន់ទីតករុងរ ៉ាមូ ផោយស្រ



ការជំនំុជតមរះផៅផសស្រា-ទំព័រ-509-

ថ្របានតបតពឹ្រ្កំហុស្ងៃន់្ងៃរតបឆំាងនឹងស្សន៍យូោ ។ មុននឹងផពល ចាក 

ផចញពីផសស្រា តាមការផការះផៅផនរះ ផោកផភលីចបានគិ្រថា «ចង់បាន 

បំណាច់ ចំផោរះស្សន៍យូោ្ង» បានជាផោកទុកឲ្យប៉ាុលជាប់គុកផៅ ។ 

ប៉ាុថនដែ ផោកផភលីចមិនទទួលផជាគជ័យក្នុងការប៉ាុនប៉ាងទាក់ទាញទំនុកចិ្រ្ពី

ស្សន៍យូោផទ ។ ផគបានដកផោកផចញពី្ំរថណងយ៉ាងអាមា៉ា ស់ ផហើយ 

ផោក ព័រគ្សផភ ស្ទុស បានមកឈរជំនួស្ំរថណងផោកផភលីច ជា អភិបាល 

តករុងផសស្រា ។

តពរះបានអនុញ្ញា ្រឲ្យកំារសមីថនពនលាឺពីឋានសួគ៌ថចងចំាងមកផលើផោក 

ផភលីច ផពលថដលផោកប៉ាុលបានថវកថញកជាមួយផោកអំពីផសចកដែីសុចរ្ិរ 

ផសចកដែីផមតាដែ ករណុា និងការជំនំុជតមរះ ថដលនឹងផកើ្រផឡើង ។ ឱកាសថដល 

តពរះបានប ជ្ាូ នមកពីឋានសួគ៌ផនារះផហើយ ថដលផោកផមើលផ�ើញ និងផបារះ 

បង់ ផចាល អំផពើបាបរបស់ផោក ។ ប៉ាុថនដែ ផោកបានតបាប់ដល់អ្នកនំាស្រ 

របស់តពរះថា៖ «ឥឡូវផនរះឲ្យផៅសិនចុរះ កាលណាមានឱកាសសសរួល ផនារះ 

អញនឹងផៅឯងមកផទៀ្រ» ។ ផោកបានបនា្ទ បផសចកដែីផមត្ាករណុាថដល 

តពរះបានតបទានដល់ផោកចុងផតកាយបង្អស់ ។ ផហើយផោកនឹងមិនថដល 

បានទទួលការតតាស់ផៅពីតពរះម្ងផទៀ្រផឡើយ ។



ទំព័រ-510- កិចចាការថនពួកស្វក័

 

ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ជំ្ូក ២៥:១ - ១២ ។

ច័ន្ទ-៤ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: តទង់ ក៏ បាន សុគ្រ ជំនួស មនុស្ស ទំាង អស់ យ៉ាង ផនារះ គឺ 

ផដើម្ី ឲ្យ ពួក អ្នក ថដល រស់ ផៅ មិន រស់ សំរាប់ ថ្រ ខលាួន ឯង ផទៀ្រ គឺ រស់ សំរាប់ 

តពរះអង្គ ថដល សុគ្រ ជំនួស ផគ ផហើយ បាន រស់ ផឡើង ផនារះ វញិ។ កូរនិែូសទី២ 

៥:១៥ចក្ី ជំផនឿ ផជឿ ដល់ តពរះរាជបុតតា ថន តពរះ 

 «លុរះកាលផោកផភស្ទុសបានចូលមកក្នុងផខ្រ្ ផនារះផតកាយបីថែងៃ ផោក 

ក៏ផឡើងពីផសស្រា ផៅឯតករុងផយរសូ្ឡិម ឯពួកស្រ្្គ ជ និងពួកផម ស្សន៍ 

យូោ ផគចូលផៅជតមាបផោកពីដំផណើ រប៉ាុល  ផហើយសូមអងវរឲ្យផោក 

អនុញ្ញា ្រចា្់រផគឲ្យផៅនំាគ្្់រមកតករុងផយរសូ្ឡិមវញិ» ។ ក្នុងការផ្វើ សំណូម 

ពរផនរះ ពួកផគមានបំណងប ច្ាុ រះប ច្ាូ លប៉ាុលឲ្យផ្វើដំផណើ រតាម្លាូវផៅកាន់
 

ទីតករុងផយរសូ្ឡិម ផហើយសមាលា ប់គ្្់រផចាល ។ ប៉ាុថន្ ផោកផភស្ទុសមាន 

គំនិ្រខ្ស់ចំផោរះការទទួលខុសត្ររូវរបស់ផោក ផហើយបានបដិផស្មិន 

តពមតបគល់ផោកប៉ាុលឲ្យផៅផគផទ ។  ផោកបានមានតបស្សន៍ថា៖  

«ស្សន៍រ ៉ាមូមិនថដលប ជ្ាូ នមនុស្សណាឲ្យត្ររូវស្លា ប់ មុនថដលចុងចផមលាើយ 

មានពួកផដើមផចាទផៅមុខខលាួន ផហើយមានឱកាសនឹងផោរះស្ពីផរឿងផគផចាទ

ផនារះផឡើយ» ។ គ្្់របានថែលាងថា «ចំាបន្ិចផទៀ្រ ខលាួនខញុំនឹងផៅឯ» ផសស្រា ។ 

«ដូផច្នរះ … ចូរអស់អ្នកថដលមានអំណាចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  ចុរះផៅជាមួយគ្្ន  

ផបើមនុស្សផនារះមានផទាសអវី ផនារះត្ររូវឲ្យផចាទតបកាន់វាចុរះ កាលបានស្្ន ក់ 

ផៅក្នុងទីតករុងផគជាងដប់ថែងៃ ផនារះក៏ចុរះផៅឯផសស្រាវញិ ដល់ថែងៃថស្អកផឡើង 

៤០

ផោកប៉ុលប្តឹងឧទធារណ៍ផៅផស្តចផសសារ



ផោកប៉ាុលប្ឹងឧទ្ធរណ៍ផៅផសច្ផសស្រ-ទំព័រ-511-

ផោកអង្គុយផៅទីជំនំុជតមរះក្ី ផហើយបរ្្គ ប់ឲ្យផគនំាប៉ាុលមក» ។

ផនរះមិនថមនជាអវីថដលពួកយូោចង់បានផនារះផទ ។ ពួកផគមិនបានផភលាច

ពីការបរាជ័យផលើកមុនរបស់ពួកផគផៅផសស្រាផឡើយ ។ ្្ទុយផៅនឹងការ 

ជថជកថវកថញកផោយសងៃប់ស្ងៃ ្់រនិងមានអំណាចរបស់ស្វក័ប៉ាុល ស្ម រ្ីរ ថន

ការផចាទតបកាន់ដ៏ស្ហាវថតពថ្្សផោយគ្ម នមូលោឋា នពិ្រតបាកដរបស់ ពួក  

ផគបានផលចផឡើងក្នុងពនលាឺដ៏អាតកក់បំ្ុ្រ ។ ពួកផគបានទទូចសំុឲ្យនំាផោក

ប៉ាុលផៅជំនំុជតមរះផៅតករុងផយរសូ្ឡិមម្ងផទៀ្រ ប៉ាុថន្ ផោកផភស្ទុសតបកាន់ 

គំនិ្ររបស់ផោកយ៉ាងរងឹមំា ក្នុងការ្្ល់យុ្រ្ិ្ម៌ជូនផោកប៉ាុលផៅផសស្រា

ដថដល ។ តពរះបានតគប់តគងផសចក្ីសផតមចរបស់ផោកផភស្ទុស ផៅ ក្នុង 

អំណាចរបស់តទង់ ផដើម្ីជួយពនយារអាយុជីវ្ិររបស់ស្វក័ប៉ាុល ។

ផគ្លបំណងរបស់ពួកផគបានបរាជ័យ ពួកផមដឹកនំាស្សន៍យូោបាន

ផរៀបចំផ្វើជាស្ក្សីតបឆំាងនឹងផោកប៉ាុល ផៅ្ុរោការថនស្ោជំនំុជតមរះ។ 

ផពលត្រឡប់ផៅកាន់តករុងផសស្រាវញិ បនា្ទ ប់ពីបានស្្ន ក់ផៅតករុងផយរសូ្ឡិម

អស់ពីរបីថែងៃរចួមក ផោកផភស្ទុស «អង្គុយផៅទីជំនំុជតមរះក្ី ផហើយ បរ្្គ ប់ 

ឲ្យផគនំាប៉ាុលមក លុរះគ្្់រចូលមកដល់ ផនារះពួកស្សន៍យូោ ថដលចុរះ ពី 

តករុងផយរសូ្ឡិមមក ផគឈរផៅជំុវញិ ក៏ផចាទគ្្់រពីផរឿង្ងៃន់ៗជាផតចើន 

ថដល ផគមិនអាចនឹងរកភស្ុតាងបាន» ។ ការផៅក្នុងឱកាសថបប ផនរះផោយ 

គ្ម នផមធាវ ីពួកជនជា្ិរយូោផលើកផឡើងនូវការផចាទតបកាន់របស់ពួកផគ 

ផោយខលាួនឯង ។ ខណៈថដលការជំនំុជតមរះបានដំផណើ រការ ជនជាប់ផចាទ 

បានបរ្ហា ញយ៉ាងចបាស់ពីភាពមិនពិ្រថនការផចាទតបកាន់របស់ពួកផគ ផោយ 

ភាពសងៃប់ស្ងៃ ្់រនិងឥ្រោក់ផលៀម ។

ផោកផភស្ទុសយល់ថាសំណួរក្នុងជផមាលា រះផនរះ ទាក់ទងផៅនឹងផគ្ល លទ្ធិ 

ថនស្សន៍យូោ និងថាតាមការយល់ដឹងយ៉ាងត្ឹរមត្ររូវ ផនារះគ្ម នអវីផៅក្នុង

ការផចាទតបកាន់ទាស់នឹងផោកប៉ាុល ថដលបរ្ហា ញថាផោកត្ររូវមានផទាស 

តបហារជីវ្ិរ ឬជាប់គុកផនារះផទ ។ ក៏ប៉ាុថនដែ ផោកបានផ�ើញយ៉ាងចបាស់នូវ 

ព្ុយរះកំហឹងថដលនឹងផកើ្រផឡើង តបសិនផបើផោកប៉ាុលមិនត្ររូវបានកា្់រផទាស
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ឬតបគល់ផៅក្នុងកណាដែ ប់ថដរបស់ពួកផគផទ ។ ដូផច្នរះផហើយបានជាផោក 

«ចង់បានបំណាច់ចំផោរះពួកស្សន៍យូោ» ក៏សួរផៅប៉ាុលថា ផ្រើគ្្់រសុខ 

ចិ្រ្ផឡើងផៅឯតករុងផយរសូ្ឡិម ផតកាមការការោររបស់ផោកឲ្យត្ររូវជំនំុជតមរះ

ផោយតករុមតបឹកសាស្ន់ផហតឌីនថដរឬផទ ។ 

 

អង្គារ-៥ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ១០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ក្នុង តគប់ ការ ទំាង អស់ ផនារះ ផយើង ខញុំ ខំ ្ ្ទុកផ្្ក់ ខលាួន ទុក ដូច 

ជា អ្នក បំផរ ើ តពរះ គឺ ក្នុង ការ តទំាតទ ជា ផតចើន ក្នុង ការ ទុក្ខ លំបាក ការ ខវរះ ខ្្រ ការ 

ចផង្អៀ្រចង្អល់។ កូរនិែូសទី២ ៦:៤ចក្ី ជំផនឿ

ស្វក័ប៉ាុលបានដឹងថាផោកមិនអាចថសវងរកយុ្រ្ិ្ម៌ពីមនុស្សថដលនំា

ផសចក្ីផតកា្របស់តពរះឲ្យធាលា ក់មកផលើពួកផគផោយស្រថ្រឧតកិដឋាកមមរបស់ 

ពួកផគផនរះផឡើយ ។ ផោកបានដឹងថាផោកនឹងមានសុវ្រថែិភាពផៅក្នុង

ចំផណាមស្សន៍ដថទ ជាជាងអ្នកថដលបានបដិផស្ ពនលាឺពីឋានសួគ៌និងមាន 

ចិ្រ្តបឆំាងនឹងដំណឹងល្អ ដូចជាផហារាផអលីយ៉ា ថដរ ។ ផោយផនឿយហ្់រក្នុង 

ការ្រសូ៊ វញិ្ញា ណដ៏សកមមរបស់ផោក្ុញតទាន់នឹងតទំាតទចំផោរះការពនយារ

ផពលជំនំុជតមរះរបស់ផោកម្ងផហើយម្ងផទៀ្រ និងការបន្ោក់ផោកផៅ 

ក្នុងគុកជាយូរអថងវង ។ ដូផច្នរះ ផោកបានសផតមចចិ្រដែផតបើសិទ្ធិរបស់គ្្់រជា 

ពលរដឋាស្សន៍រ ៉ាមូផដើម្ីប្ឹងឧទ្ធរណ៍ផៅផសច្ផសស្រ ។

ជាការផេលាើយ្របផៅនឹងសំណួររបស់ផោកអភិបាលផខ្រ្ ផោកប៉ាុល 

បាននិយយថា៖ «ខញុំតបបាទឈរផៅមុខទីជំនំុជតមរះក្ីថនផសស្រ ជាកថនលាង

ថដលគួរជំនំុជតមរះខញុំតបបាទ ខញុំតបបាទគ្ម នផ្វើខុសអវីនឹងពួកស្សន៍យូោផទ 

ដូចជាតពរះផ្រជគុណក៏តជាបចបាស់ផហើយ ផបើសិនជាខញុំតបបាទបានផ្វើអវី 

ខុស ឬថដលគួរនឹងស្លា ប់ ផនារះខញុំតបបាទក៏យល់តពមនឹងស្លា ប់ឥ្រតបថកក ថ្រ

ផបើផរឿងថដលផគផចាទខញុំតបបាទមិនពិ្រវញិ ផនារះគ្ម នអ្នកណាអាចនឹងប ជ្ាូ ន

ផៅឲ្យផគបានផឡើយ ខញុំតបបាទសូមផរ ើក្ីផនរះដល់ផសស្រវញិ» ។

ផោកផភស្ទុសមិនបានដឹងពីឧបាយកលថនស្សន៍យូោ ចង់សមាលា ប់ 
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ផោកប៉ាុលផទ ផហើយផោកមានការភាញ ក់ផ្្អើលជាខ្លា ំង ថដលបណឹ្ងផនរះត្ររូវ

បានប្ឹងឧទ្ធរណ៍ផៅផសច្ផសស្រ  ផទារះបីជាយ៉ាងផនរះក៏ផោយ សម្ីរបស់ 

ស្វក័ប៉ាុលបានប្្ឈប់ដំផណើ រក្ីរបស់្ុរោការ ។ «ផតកាយថដលផភស្ទុស 

បានពិផតគ្រះនឹងតករុមជំនំុ ផនារះក៏ផេលាើយថា ឯងបានសូមផរ ើក្ី ផនរះដល់ ផសស្រ 

វញិ ផបើដូផច្នរះ ឯងត្ររូវផៅដល់ផសស្រចុរះ» ។ 

ដូផច្នរះ អ្នកបផតមើរបស់តពរះត្ររូវបានជំរញុឲ្យទទួលការការោរពីស្សន៍ដថទ 

ម្ងផទៀ្រ ផោយស្រថ្រសម្អប់ថដលផកើ្រមកពីការតបកាន់ពូជស្សន៍និង 

ភាពសុចរ្ិរផ្្ទ ល់ខលាួន ។ គឺសម្អប់ដូចគ្្ន ផនរះផហើយ ថដលបានបង្ខំឲ្យផហារា 

ផអលីយ៉ាបានផភៀសខលាួនផៅរកជំនួយពីសស្ីផមមា៉ា យផៅស្របិតា ផហើយបាន

បង្ខំឲ្យផហារាផនរះបានបថងវរដំណឹងល្អផចញពីស្សន៍យូោផៅតបកាសតបាប់ 

ដល់ស្សន៍ដថទវញិ ។ ផហើយរាសសរ្បស់តពរះថដលរស់ផៅក្នុងសម័យផនរះ ក៏

នឹងត្ររូវជួបតបទរះនឹងសម្អប់ដូចគ្្ន ផនរះថដរ ។ ក៏មានអំនួ្រ ការតបកាន់ ជំផនឿ 

តជរុលនិយម ភាពអាតាម និយម វញិ្ញា ណថនការជិរះជាន់ ក្នុងចំផណាមពួកអ្នក 

ថដលអរះអាងថាជាសិស្សរបស់តពរះតគិសជ្ាផតចើន ដូចជាធាលា ប់មាន យ៉ាង 

ទូលំទូោយ ផៅក្នុងចិ្រ្ស្សន៍យូោថដរ។ ផៅផពលអនាគ្រ មនុស្សថដល

អរះអាងថាជា្ំរណាងរបស់តពរះតគិស ្នឹងផដើរតាមគនលាងសសផដៀងនឹងអវីថដល

ពួកស្រ្្គ ជនិងពួកអ្នកតគប់តគងបានតបតពឹ្រ្ចំផោរះតពរះតគិសនិ្ងពួកស្វក័

ថដរ ។ ផៅក្នុងវបិ្រដែិដ៏្ំថដលនឹងផកើ្រផឡើងផៅផពលដ៏ខលាីខ្ងមុខផនរះ អ្នក 

បផតមើដ៏ផស្ម រះត្រង់របស់តពរះនឹងជួបតបទរះនឹងចិ្រ្រងឹរសូ និងការសង សឹក ដ៏ 

ផឃ្រផៅ និងសម្អប់យ៉ាងខ្លា ំងកាលា  ដូចគ្្ន ផនរះថដរ ។

អស់អ្នកថដលផៅក្នុងថែងៃអាតកក់ផនារះនឹងបផតមើតពរះផោយភ័យខ្លា ច ផៅ 

តាមការបង្ខំថនមនសិការ នឹងត្ររូវការភាពកាលា ហាន ភាពរងឹមំា និងចំផណរះ ដឹង 

អំពីតពរះ និងតពរះបន្ទូលរបស់តទង់ អស់អ្នកថដលផស្ម រះត្រង់ចំផោរះតពរះនឹង 

ត្ររូវផគផបៀ្រផបៀន ផហើយបំណងរបស់ពួកផគនឹងត្ររូវបរាជ័យ កិចចាខិ្រខំតបឹង 

ថតបងដ៏ល្អបំ្ុ្ររបស់ពួកផគនឹងត្ររូវបានបកសស្យបង្ខុស ផហើយផ ម្ រះរបស់

ពួកផគត្ររូវបានផគចា្់រទុកថាជាមនុស្សអាតកក់ ។ ស្តំាងនឹងផ្វើការ ជាមួយ
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នឹងអំណាចថនការផបាកបផញ្ឆោ ្រទំាងអស់របស់វា ផដើម្ីឲ្យមានឥទ្ធិពលផលើ 

ចិ្រ្និងការយល់ដឹងរបស់មនុស្ស ផដើម្ីផ្វើឲ្យការអាតកក់កាលា យជាល្អ ផហើយ 

ល្អ ផៅជាអាតកក់។ ជំផនឿកាន់ថ្ររងឹមំានិងបរសុិទ្ធថនរាសសដែរបស់តពរះ និងការ

តំាងចិ្រ្ដ៏ខ្លា ំងកាលា របស់ផគក្នុងការស្ដែ ប់បរ្្គ ប់តទង់ ស្តំាងក៏នឹង ខំតបឹងកាន់ 

ថ្រខ្លា ំងផដើម្ីជតមរុញតបឆំាងនឹងពួកផគ ផោយកំហឹងរបស់អស់អ្នកថដល 

អរះអាងថាជាមនុស្សសុចរ្ិរ ឲ្យផ្វើតពផងើយកផន្ើយនឹងតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះ។ 

ផដើម្ីរកសាផសចកដែីជំផនឿថដលតពរះធាលា ប់បានតបគល់ដល់ពួកបរសុិទ្ធផនារះ  

្រតមរូវឲ្យផយើងមានការផជឿទុកចិ្រ្រងឹមំាបំ្ុ្រ ផគ្លបំណងដ៏ផកលាៀវកាលា បំ្ុ្រ ។

តពរះសពវតពរះទ័យចង់ឲ្យរាសសដែតទង់ផរៀបចំខលាួនរចួជាផសសច សតមាប់វបិ្រ្ិ

ថដលនឹងផកើ្រផឡើងផៅផពលឆាប់ៗខ្ងមុខផនរះ ។ ផទារះបីផត្រៀមខលាួនឬមិន 

ផត្រៀមខលាួនក្ី ពួកផគត្ររូវថ្រជួបនឹងថែងៃផនារះជាតបាកដ ផហើយអស់អ្នកថដលបាន

នំាយកជីវ្ិររបស់ពួកផគឲ្យសមសសបនឹងបទោឋា នរបស់តពរះនឹងឈរផៅរងឹមំា 

ផៅផពលថនការស្កល្ងនិងការពិបាក ។ ផៅផពលថដលពួកអ្នកតគប់តគង

ខ្ងផោកិយរបួរមួជាមួយពួកអ្នកដឹកនំាស្សនា ផដើម្ីោក់ចបាប់ពីផរឿងរា៉ា វ

ថនមនសិការ ផនារះផគនឹងផ�ើញអ្នកថដលពិ្រជាផកា្រខ្លា ច និងបផតមើដល់តពរះ។ 

ផៅផពលថដលភាពងងឹ្រកាន់ថ្រខ្លា ំងបំ្ុ្រ ផនារះពនលាឺថនអ្រ្ចរ្ិរដូចតពរះនឹង 

ភលាឺកាន់ថ្រចបាស់បំ្ុ្រថដរ។ ផៅផពលថដលការទុកចិ្រ្របស់មនុស្សដថទផទៀ្រ 

ត្ររូវបរាជ័យ ផនារះផគនឹងផ�ើញអ្នកថដលមានទំនុកចិ្រ្ផលើតពរះផយហូវា៉ា ។  

ផហើយផៅផពលថដលខ្ម ំងសត្ររូវផៅតគប់ទិសទី សមលាឹងផមើលថ្រការអាតកក់ថន

អ្នកបផតមើរបស់តពរះ ផនារះតពរះនឹងទ្រផមើលផៅផលើពួកផគសតមាប់ការល្អវញិ ។ 

តពរះអង្គនឹងផ្វើជាមលាប់ថនែមោដ៏្ំដល់ពួកផគ ផៅក្នុងទឹកដីដ៏ហួ្រថហង ។



«បន្ិចផទៀ្រ ឯងនឹងនំាឲ្យផយើងត្រឡប់ជាតគិស្្ទ នថដរ»-ទំព័រ-515-

 

ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ជំ្ូក ២៥:១៧ - ២៣ 

េិងជំ្ូក ២៦។

ពុធ-៦ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ១១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ ខញុំ គ្ម ន ផសចក្ី ខ្ម ស ចំផោរះ ដំណឹង ល្អ ថន តពរះតគីស្ទ 

ផទ ពី ផតោរះ ជា តពរះផចស្្ ថន តពរះ សំរាប់ នឹង ជួយ សផ្រ្្គ រះ ដល់ អស់ អ្នក ណា 

ថដល ផជឿ គឺ ដល់ ទំាង ស្សន៍ យូោ ជា ផដើម និង ស្សន៍ ផតកក ្ ង។ រ ៉ាមូ ១:១៦ 

 ផោកប៉ាុលប្ឹងឧទ្ធរណ៍ផៅផសច្ផសស្រ ផហើយផោកផភស្ទុសមិនអាច

ផ្វើអវីផ្្សងផតរៅពីប ជ្ាូ នគ្្់រផៅទីតករុងរ ៉ាមូបានផទ ។ ប៉ាុថន្ មុននឹងរកសំផៅ ផៅ 

បានផគត្ររូវចំណាយផពលជាផតចើនថែងៃ។ ផហើយផោយមានអ្នកផទាសដថទផទៀ្រ

ត្ររូវប ជ្ាូ នផៅជាមួយផោកប៉ាុល សំណំុផរឿងរបស់ពួកផគក៏ត្ររូវពនយារផពលថដរ។ 

ការផនរះបាន្ដែល់ឱកាសឲ្យផោកប៉ាុលបរ្ហា ញពីមូលផហ្ុរថនជំផនឿរបស់ផោក

ផៅចំផោរះមុខមនុស្សសំខ្ន់ៗផៅតករុងផសស្រា និងផៅចំផោរះមុខ ផសដែច 

អ័តគីបា៉ា  ថដលជាផសដែចចុងផតកាយថនរាជវង្សផសដែចផហរ ៉ាឌូ ។

«ផតកាយបួនដប់ថែងៃមកផទៀ្រ តពរះរាជាអ័តគីបា៉ា  និងតពរះនាងផបផរនីស ផសច្ 

យងចុរះមកឯផសស្រា ក៏ចូលផៅសួរផោកផភស្ទុស កាលតទង់គង់ផៅ ទី ផនារះ  

ជាយូរថែងៃ ផនារះផោកផភស្ទុសក៏ទូលពីផរឿងប៉ាុល ថាវ យផសច្ថា ផោកផភលីច 

បានទុកអ្នកផទាសមា្ន ក់ឲ្យជាប់គុកផៅទីផនរះ» ។ ផោកបានផរៀប រាប់ពី កាលៈ 

ផទសៈ ថដលនំាឲ្យមានការប្ឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នកផទាសមកដល់ផសច្ផសស្រ

ផោយទូលតបាប់ពីដំផណើ រការកា្់រកដែីរបស់ផោកប៉ាុល កនលាងមក ផៅមុនផពល 

ថដល ផោកបានចូលកាន់្ំរថណង ផោកនិយយថា ស្សន៍យូោបាន បដែឹង 

៤១

«បន្តិចផទៀ្រ ឯងនឹងនាឲំ្យផយើងត្រឡប់ជាតគីសាទា នថដរ»



ទំព័រ-516- កិចចាការថនពួកស្វក័

ប៉ាុលផោយមិនមានការផចាទតបកាន់ដូចអវីថដលផោកបានគិ្រស្ម នផនារះផទ 

ប៉ាុថន្ «ផគតគ្ន់ថ្រតបកាន់ពីរផបៀបស្សនាផគ ផហើយពីដំផណើ រមា្ន ក់ផ ម្ រះ 

ផយសូ៊វថដលស្លា ប់ផៅផហើយ ថ្រប៉ាុលតបកាន់ថាផៅរស់ផទប៉ាុផណាណ រះ» ។

កាលផោកផភស្ទុសផរៀបរាប់អំពីផរឿងរបស់ផោកដូផច្នរះ ផសច្អ័តគីបា៉ា បាន

ចាប់អារមមណ៍ជាខ្លា ំង ផហើយមានបន្ទូលថា «ខញុំក៏ចង់ស្្ប់អ្នកផនារះថដរ» ។ 
 

ផដើម្ី្រតមរូវផៅតាមបំណងរបស់ផសច្អ័តគីបា៉ា  ផោកផភស្ទុសក៏បានផរៀបចំការ

ជំនំុជតមរះផៅថែងៃបនា្ទ ប់ ។ «ដូផច្នរះ លុរះថែងៃថស្អកផឡើង ផនារះតពរះរាជាអ័តគីបា៉ា  

និងតពរះនាងផបផរនីស ក៏យងមក ផោយដំផណើ រដ៏រងុផរឿង ចូលក្នុងស្ោក្ី 

មានទំាងផមទ័ព្ំ និងពួកអ្នក្ំក្នុងទីតករុង្ង រចួកាលផោកផភស្ទុស បាន 

បរ្្គ ប់ផហើយ ផនារះផគនំាប៉ាុលចូលមក» ។

ផដើម្ីថាវ យកិ្រ្ិយសដល់ផភញៀវរបស់ផោក ផោកផភស្ទុសបានខិ្រខំ 

ពនយារឱកាសដ៏្ំផនរះឲ្យបានយូរ ។ សផមលាៀកបំោក់ដ៏រងុផរឿងរបស់ផោក 

អភិបាលផខ្រ្និងផភញៀវរបស់ផោក ោវរបស់ទាហាន និងផតគឿងសឹករបស់ពួក

ផមបញ្ជា ការរបស់ពួកផគ បានជរះពនលាឺផពញបន្ទប់កា្់រក្ី ។

ឥឡូវផនរះ ផោកប៉ាុលផៅថ្រឈរទំាងជាប់ផខ្្ន រះ ផៅមុខតករុមមនុស្សថដល

តបជំុគ្្ន ដថដល  វ្រ្មានផនរះមានភាព្្ទុយគ្្ន សសឡរះ ផសច្អ័តគីបា៉ា  និង តពរះ 

នាង ផបផរនីស មានអំណាចនិងឋានៈខ្ស់ ផហើយផោយស្រថ្រផរឿងផនរះ ពួក

ផគត្ររូវបានទទួលការផពញនិយមពីសំណាក់ផោកិយ ។ ប៉ាុថនដែ ពួកផគ មាន 

ភាព ទន់ផខសាយខ្ងអ្រ្ចរ្ិរ ថដលតពរះគួរផកា្រសរផសើរ ។ ពួកផគជា អ្នក បំោន 

នឹងតកឹ្រ្យវន័ិយ ពុករលួយផៅក្នុងចិ្រ្និងក្នុងជីវ្ិរ ។ ទផងវើរបស់ពួកផគត្ររូវបាន

ឋានសួគ៌ស្អប់ផខ្ើម ។ 

អ្នកជាប់�ំុចំណាស់ ថដលត្ររូវផគោក់តចវាក់ជាប់ជាមួយនឹងទាហាន 

ថដលយមផោកផនារះ មិនមានរបូរាងខ្ងផតរៅ ថដលនំាឲ្យផោកិយ ផគ្រព 

ផឡើយ ។ ប៉ាុថន្ ផៅក្នុងបុរសថដលហាក់ដូចជាគ្ម នមិ្រ្ភ័្ក្ តទព្យសម្្រ្ិ 

ឬមុខ្ំរថណង ផហើយបានជាប់�ំុឃ្ំងផោយស្រជំផនឿរបស់គ្្់រផៅផលើតពរះ

រាជបុតតាថនតពរះផនារះ ពួកផទវតាថនឋានសួគ៌មានការចាប់អារមមណ៍ជាខ្លា ំង ។ 



«បន្ិចផទៀ្រ ឯងនឹងនំាឲ្យផយើងត្រឡប់ជាតគិស្្ទ នថដរ»-ទំព័រ-517-

ពួកផទវតាគឺជាអ្នកតាមបផតមើរបស់ផោក ។ មាន សិររីងុផរឿងរបស់អ្នកនំាស្រ

មា្ន ក់ក្នុងចំផណាមអ្នកនំាស្រដ៏មានពនលាឺ បានជរះថចងចំាង ផ្វើឲ្យផសច្ដ៏មាន 

អំណាចនិងអំនួ្រផឡើងផសលាកស្លា ំង ផសច្និងពួករាជបផតមើត្ររូវបានវាយតបហារ

ឲ្យតកាបដល់ដី ដូចជាពួកទាហានរ ៉ាមូផៅឯ្្នូររបស់តពរះតគិសយ្៉ាងដូផចា្ន រះថដរ។

ផោកផភស្ទុសបានផរៀបរាប់អំពីករណីរបស់គ្្់រ តបាប់ដល់ ហវូង មនុស្ស 

ផោយផ្្ទ ល់ ផោយោក្យថា «ឱតពរះករណុាអ័តគីបា៉ា  និងអស់ផោក ថដលផៅ 

ទីផនរះ ជាមួយនឹងផយើងខញុំផអើយ សូមទ្រផមើលមនុស្សផនរះ ថដលបណ្ាជន 

ស្សន៍យូោទំាងប៉ាុនាម ន បានប្ឹងដល់ទូលបង្គំ កាលផៅឯតករុងផយរសូ្ឡិម 

ផហើយនិងផៅទីផនរះថដរ ផោយសថតមកថា មិនគួរឲ្យវាផៅរស់ផទៀ្រផទ ថ្រទូល

បង្គំមិនផ�ើញថាមានផទាសអវីថដលគួរឲ្យស្លា ប់ផស្រះ ផហើយថដលខលាួនវាបាន

សូមផរ ើក្ីដល់មហារាជអូគូស្ទវញិ ផនារះបានជាទូលបង្គំសផតមចថា នឹងប ជ្ាូ ន 

វាឲ្យផៅចុរះ ថ្រទូលបង្គំគ្ម នផរឿងអវីជាតបាកដ នឹងសរផសរថាវ យដល់តពរះអមាចា ស់

ថនទូលបង្គំ ពីដំផណើ រវាផទ ផហ្ុរផនារះបានជាទូលបង្គំនំាវាមកផៅទីចំផោរះមុខ

ថនអស់ផោកទំាងឡាយ មានតពរះរាជាជាផដើម ឱតពរះរាជាអ័តគីបា៉ា ផអើយ ផដើម្ី

កាលណាបានពិចារណាសួរវារចួផហើយ ផនារះទូលបង្គំនឹងបានផរឿងអវីខលារះ ឲ្យ 

ោក់ចុរះក្នុងសំបុត្រ ដ្ិ្រផបើតាមទូលបង្គំ ផមើលផៅដូចជាគ្ម នទំនងនឹងប ជ្ាូ ន

អ្នកផទាសផៅ ឥ្រមានបរ្ហា ញផទាសទំាងប៉ាុនាម ន ថដលផគផចាទដល់វាផនារះផទ» ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-៧ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ១២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អ្នក ណា ថដល ពឹង ដល់ តទង់ ផនារះ ក៏ មាន ផសចក្ី អំណរដ៏ 

ផតោងតោយផហើយ មុខ ផគ មិន ថដល ត្ររូវ ខ្ម ស ផឡើយ។ ទំនុក្រផម្ើង ៣៤:៥

ឥឡូវផនរះផសដែចអ័តគីបា៉ា បានអនុញ្ញា ្រឲ្យផោកប៉ាុលមានផសរភីាពនឹង 

និយយទូលដល់តទង់ផោយផ្្ទ ល់ ។ ស្វក័ប៉ាុលមិនខវល់ពីសភាពរងុផរឿង 

ឬឋានៈដ៏ខ្ង់ខ្ស់ថនទស្សនិកជនរបស់ផោកផឡើយ ដ្ិ្រផោកបានដឹងថា 

តទព្យសម្្រ្ិនិងឋានៈរបស់ផោកិយមាន្រថមលា្ិរច្ួរចណាស់ ។ 

ភាពរងុផរឿងនិងអំណាចថនផោកិយ មិនអាចគំរាមដល់ភាពកាលា ហានរបស់ 



ទំព័រ-518- កិចចាការថនពួកស្វក័

គ្្់រ ឬក៏ផ្វើឲ្យផោកបា្់របង់ភាពមាចា ស់ការ បានសូម្ីថ្របន្ិចផស្រះផឡើយ ។

ផោកប៉ាុលបានមានតបស្សន៍ថា «បពិត្រតពរះករណុាអ័តគីបា៉ា ផអើយ ផៅ 

ថែងៃផនរះ ទូលបង្គំមានចិ្រ្អំណរណាស់ ផោយមានចបាប់នឹងផោរះស្ខលាួនផៅ 

ចំផោរះតទង់ ពីអស់ទំាងផសចក្ីថដលស្សន៍យូោផចាទតបកាន់ទូលបង្គំ គឺ 

ពីផតោរះតទង់តជាបតគប់ទំាងទមាលា ប់ និងផសចក្ីជថជករបស់ពួកស្សន៍យូោ

ជាផដើម ដូផច្នរះ ទូលបង្គំសូមអងវរ ឲ្យតពរះករណុាតទង់តពរះសណ្ាប់ទូលបង្គំ 

ផោយអំណ្់រសិន» ។

ផោកប៉ាុលបានផរៀបរាប់ពីផរឿងថនការថកថតបចិ្រដែរបស់ផោក ពីអ្នកមិន

ផជឿដ៏រងឹរសូមកជាអ្នកមានជំផនឿផលើតពរះផយសូ៊វថនសសរុកណាស្ថរ ៉ា្រ ថាជា 

តពរះ ថដលផតបាសផោរះរបស់ពិភពផោក ។ ផោកបានពិពណ៌នាអំពីការផបើក

សថម្ងថនតពរះថដលគង់ផៅឋានសួគ៌ ថដលដំបូងផឡើយបានផ្វើឲ្យផោកភ័យ

ខ្លា ចឥ្រគណនា ប៉ាុថនដែ ផតកាយមក បានបរ្ហា ញថាតទង់គឺជា តបភពថនការ ផលើក 

ទឹកចិ្រ្ដ៏្ំបំ្ុ្រ គឺជាការផបើកសថម្ងពីសិរលី្អរបស់តពរះ ថដលបានគង់ ផលើ 

បលលា័ង្ ជាតពរះថដលផោកធាលា ប់បានតបមាែនិងស្អប់ផខ្ើម ថដលកាលផនារះ 

សូម្ីថ្រពួកថដលផដើរតាមតទង់ក៏ផោកថសវងរកផដើម្ីបំផ្លា ញផចាលថដរ។ ចាប់ 

តំាងពីផពលផនារះមក ផោកប៉ាុលបានកាលា យជាមនុស្សែមី ជាអ្នកផជឿផលើ តពរះផយសូ៊វ 

ដ៏ផស្ម រះត្រង់និងផកលាៀវកាលា  ថដលផោកបានកាលា យផៅជាមនុស្សថបបផនរះផោយ

ស្រថ្រផសចកដែីផមត្ាករណុាថដលអាចបំផ្លា ស់បំថតបចិ្រ្មនុស្សប៉ាុផណាណ រះ ។

ផោកប៉ាុលបានគូសបញ្ជា ក់ផៅចំផោរះផសដែចអ័តគីបា៉ា អំពីតពឹ្រដែិការណ៍សំខ្ន់ៗ 

ទាក់ទងនឹងតពរះជនមថនតពរះតគិសផ្ៅផលើថ្នដី។ ផោកបានថែលាងបញ្ជា ក់ថា 

តពរះថមស្ុសីថនបទទំនាយបានយងមកតបសូ្រជាមនុស្ស ជា តពរះផយសូ៊វ ថន 

សសរុកណាស្ថរ ៉ា្រផហើយ ។ ផោកបានបរ្ហា ញពីរផបៀបថដលគម្ីរសញ្ញា ចាស់

បានតបកាសថាតពរះថមស្ុសីនឹងផលចផឡើងជាមនុស្សមា្ន ក់ ផៅក្នុងចំផណាម 

មនុស្ស និងពីរផបៀបថដលតពរះជនមរបស់តពរះផយសូ៊វបានសផតមចតាមការថដល

ផោកម៉ាូផសនិងពួកផហារាបានទស្សន៍ទាយទុកមកទំាងអស់ ។ ផៅក្នុងផគ្ល

បំណងថនការផតបាសផោរះពិភពផោកថដលបា្់របង់ តពរះរាជបុតតាថនតពរះបាន



«បន្ិចផទៀ្រ ឯងនឹងនំាឲ្យផយើងត្រឡប់ជាតគិស្្ទ នថដរ»-ទំព័រ-519-

សូ៊តទំាផៅផលើផឈើឆ្ាង ការផមើលរ្យនិងភាពអាមា៉ា ស់ ផហើយបានយង 

ផឡើងផៅឋានសួគ៌ផោយមានជ័យជម្នរះផលើផសចកដែីស្លា ប់ ។

ផោកប៉ាុលបានពិចារណារកផហ្ុរ្លថា ផហ្ុរអវីបានការថដលតពរះតគិស្

មានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិ? ពីមុនផោកធាលា ប់បានគិ្រថាផ្វើដូចផម្ចផទើបការ

ផនរះអាចផកើ្រផឡើងបានផោយផោកមិនបានឮនិងមិនបានផ�ើញផនារះ? 

ថ្រផៅឯមា្់រទាវ រតករុងោមា៉ា ស ផោកបានផ�ើញតពរះតគិសថ្ដលបានសុគ្រ

ផៅផលើផឈើឆ្ាង ផហើយមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិយ៉ាងចបាស់ ជាតពរះថដល បាន

យងតាម្លាូវផៅទីតករុងផយរសូ្ឡិម បានសុគ្រផៅភ្នំកាល់វា៉ារ ីបានបំថបក ្ ្នូរ 
របស់មនុស្សស្លា ប់ឲ្យរស់ផឡើងវញិ ផហើយបានយងផឡើងផៅកាន់ឋានសួគ៌ ។ 

ផោកបានផ�ើញនិងបាននិយយជាមួយនឹងតទង់ផ្្ទ ល់ ដូចជាផោកផកផ្ស 

(ផពត្ររុស) ផោកយ៉ា កុប យ៉ាូហានឬពួកសិស្សដថទផទៀ្ររបស់តទង់ថដរ ។ តពរះ

សូរផសៀងរបស់តពរះបានបរ្្គ ប់ផោកឲ្យតបកាសពីដំណឹងល្អថនតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ

ថដលមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិ ផហើយផ្រើផោកអាចមិនស្្ប់បរ្្គ ប់យ៉ាងដូច

ផម្ចបាន? ផៅតករុងោមា៉ា ស តករុងផយរសូ្ឡិម និងផៅទូទំាងសសរុកយូោ 

ទំាងមូល និងផៅ្ំរបន់ោច់សសយល ផោកបានផ្វើបនា្ទ ល់ពីតពរះផយសូ៊វ 

ថដលផគបានឆ្ាង ផហើយបរ្ហា ញដល់មនុស្សតគប់សសទាប់ «ឲ្យមនុស្ស ទំាង 

អស់ថតបចិ្រ្ ផហើយរ្កថបរមកឯតពរះវញិ ទំាងតបតពឹ្រ្ថបបសំណំ នឹងការថតប 

ចិ្រ្្ង» ។ 

 

សុព្រ-៨ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ១៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ឯ មនុស្ស សុចរ្ិរ ផគ អំោវនាវ ផហើយ តពរះផយហូវា៉ាតទង់ 

ទទួល ស្្ប់តទង់ ក៏ ផតបាស ផគ ឲ្យ រចួ ពី តគប់ ផសចក្ី លំបាក របស់ ផគ។ 

ទំនុក្រផម្ើង ៣៤:១៧

ស្វក័ប៉ាុលបានមានតបស្សន៍ថា៖ «ផោយផហ្ុរផនារះបានជាពួកស្សន៍

យូោចាប់ទូលបង្គំផៅក្នុងតពរះវហិារ ផហើយពយាយមនឹងសមាលា ប់ទូលបង្គំផចាល 

ថ្រតពរះតទង់បានជួយទូលបង្គំ ដរាបមកដល់ថែងៃផនរះ បានជាទូលបង្គំ ឈរផ្វើ 
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បនា្ទ ល់ដល់អ្នក្ូរច្ំ ផោយគ្ម ននិយយអវីឲ្យផលើសពីផសចក្ី ថដលពួក ផហារា 

និងផោកម៉ាូផសបានទាយថាត្ររូវមកផនារះផឡើយ គឺថា តពរះតគិសត្្ររូវរងទុក្ខ  

ផហើយថាផោយស្រតទង់មានតពរះជនមរស់ពីសុគ្រផឡើងវញិមុនផគទំាងអស់ 

ផនារះតទង់បានតបកាសតបាប់ពីពនលាឺ ដល់ស្សន៍ផនរះ ផហើយដល់ស្សន៍ ដថទ 

្ង» 

ហវូងមនុស្សទំាងមូលបានស្្ប់ការពន្យល់របស់ផោកប៉ាុល អំពីបទ 

ពិផស្្ន៍ ដ៏អស្ចា រ្យរបស់ផោក។ ស្វក័ប៉ាុលកំពុងរស់ផៅផលើតបធាន បទ 

ថដលផោកផពញចិ្រ្បំ្ុ្រ។ គ្ម ននរណាមា្ន ក់ថដលបានឮសម្ីរបស់ផោក 

អាចសង្ស័យពីភាពផស្ម រះត្រង់របស់ផោកផឡើយ។ ប៉ាុថនដែ កាលផោកកំពុង 

បផ ច្ា ញផវាហារអន្ទងយ៉ាងបិុនតបសប់ ផោកផភស្ទុសបានថសសកកាន់ថ្រ 

ខ្លា ំងៗថា៖ «ប៉ាុលផអើយ ឯងេ្ួ្រផទ ឯងផរៀនសូត្រជាផតចើនដល់ផម៉ាលារះ បានជាេ្ួ្រ 

ផហើយ!»

ស្វក័ប៉ាុលផេលាើយ្របថា៖ «តពរះផ្រជគុណផភស្ទុសផអើយ ខញុំតបបាទមិន 

ថមនេ្ួ្រផទ ខញុំតបបាទនិយយចំផោរះោក្យពិ្រ ផហើយជានាផទផ្រើ ដ្ិ្រតពរះករណុា

តទង់បានតជាបការទំាងផនរះផហើយ ខញុំតបបាទក៏ទូលដល់តទង់ផោយកាលា ហាន

ថដរ ផតោរះខញុំតបបាទផជឿតបាកដថា ក្នុងការទំាងផនរះគ្ម នអវីោក់កំបំាងនឹងតទង់

ផទ ដ្ិ្រមិនថមនផ្វើផៅផកៀនផការះឯណាផឡើយ» ។ បនា្ទ ប់មកផោកថបរផៅរក

ផសដែចអ័តគីបា៉ា ផោយបាននិយយផៅតទង់ថា៖ «បពិត្រតពរះរាជាអ័តគីបា៉ា ផអើយ 

ផ្រើតទង់ផជឿផសចក្ីទំនាយរបស់ពួកផហារាឬផទ ទូលបង្គំដឹងថា តទង់ផជឿ ផហើយ!»

ផោយមានការរជួំលតពរះទ័យជាខ្លា ំង ផសច្អ័តគីបា៉ា ថលងគិ្រពីទិដឋាភាព 

ថដលផៅជំុវញិតទង់និងមុខ្ំរថណងដ៏ថែលាែ្នូររបស់តពរះអង្គភាលា ម ។ ផោយពិចារ

ណាថ្រពីការពិ្រថដលតទង់បានឮ ផហើយទ្រផ�ើញថ្រអ្នកជាប់គុកដ៏សុភាព 

កំពុងឈរផៅចំផោរះតទង់ ជារាជទូ្ររបស់តពរះ តទង់បានផេលាើយផោយមិនបាន

ដឹងតពរះកាយថា «បន្ិចផទៀ្រ ឯងនឹងនំាឲ្យផយើងត្រឡប់ផៅជាអ្នកតគីស្្ទ ន 

ថដរ»។

ស្វក័ប៉ាុលបានផេលាើយ្របផោយផស្ម រះត្រង់ថា «ទូលបង្គំសូមដល់តពរះ មិន



«បន្ិចផទៀ្រ ឯងនឹងនំាឲ្យផយើងត្រឡប់ជាតគិស្្ទ នថដរ»-ទំព័រ-521-

ថមនឲ្យត្ឹរមថ្រតពរះករណុាប៉ាុផណាណ រះ គឺឲ្យអស់អ្នកថដលស្្ប់ទូលបង្គំផៅថែងៃ

ផនរះថែមផទៀ្រ្ង ផទារះផបើផៅបន្ិចផទៀ្រ ឬយូរផៅផទៀ្រក្ីឲ្យថ្រតគប់គ្្ន  បាន 

ដូចទូលបង្គំ»  ផោយផលើកថដថដលជាប់ចំណងបផណ្ើ រ ផោកបានបថនថែមថា 

«ផលើកថ្រចំណងផនរះផចញ» ។

 ផោកផភស្ទុស ផសច្អ័តគីបា៉ា  និងតពរះនាងផបរនីីស គួរថ្រ្្ល់យុ្រដែិ្ម៌ 

ដល់លក្ខណៈថនចំណងថដលចងស្វក័ប៉ាុល ។ ពួកផគទំាងអស់គ្្ន សុទ្ធថ្រ 

មានផទាសឧតកិដឋា ។ ផៅថែងៃផនារះជនផលមើសទំាងផនរះបានឮការ្្ល់ផសចក្ី 

សផ្រ្្គ រះតាមរយៈតពរះនាមរបស់តពរះតគិស ្។ យ៉ាងផហាចណាស់ក៏មានមា្ន ក់ 

ផៅក្នុងចំផណាមមនុស្សទំាងអស់ផនារះ ផហៀបថ្រនឹងត្ររូវបានប ច្ាុ រះប ច្ាូ លឲ្យ

ទទួលយកតពរះគុណនិងការផលើកថលងផទាសថដលតពរះបានតបទានឲ្យ ផនារះ 

ផៅ ផហើយ  ប៉ាុថន្ ផសដែចអ័តគីបា៉ា បានទុកផសចកដែីផមតាដែ ករណុាថដលតពរះតបទាន 

ឲ្យផនរះ ផោយបដិផស្មិនតពមទទួលយកផឈើឆ្ាងថនតពរះដ៏ផតបាសផោរះ 

ថដលផគបានឆ្ាងផឡើយ ។

ផសច្ក៏ថលងចង់ដឹងចង់ឮ្រផៅផទៀ្រ ផហើយផតកាកផចញពីកថនលាងអង្គុយ  

តទង់បានតបកាសថាការសមា្ភ សន៍ផនរះដល់ទីប ច្ា ប់ផហើយ ។ ផៅផពលផគ បាន 

ផដើរផចញពីទីជំនំុជតមរះ ពួកផគក៏ពិភាកសាគ្្ន ថា «មនុស្សផនរះមិនបានផ្វើអវី គួរ 

នឹង ស្លា ប់ ឬនឹងជាប់ចំណងផស្រះ» ។

ផទារះជាផសច្អ័តគីបា៉ា ជាជនជា្ិរយូោក៏ផោយ ក៏តទង់មិនមានការផរ ើស 

ផអើងទំាងងងឹ្រងងល់ ជាមួយពួកផ្រសីុិថដរ ។ តទង់បានមានបន្ទូលផៅកាន់

ផោកផភស្ទុសថា «មនុស្សផនរះ ផបើមិនបានសូមផរ ើក្ីដល់ផសស្រផទ ផនារះនឹង 

ថលងបាន» ។ ប៉ាុថន្ ផរឿងក្ីផនរះត្ររូវបានប ជ្ាូ នផៅ្ុរោការកំពូល ផហើយឥឡូវ

ផនរះវាហួសពីយុត្ា្ិការរបស់ផោកផភស្ទុសឬផសច្អ័តគីបា៉ា ផៅផហើយ ។
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ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ជំពូក ២៧ េិង ២៨:១-១០។

សៅរ៍-៩ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ១៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ប៉ាុល ផអើយ កំុ ខ្លា ច អវី ផឡើយ ត្ររូវ ឲ្យ អ្នក ឈរ ផៅ មុខ 

ផសស្រ ផហើយ ផមើល តពរះ តទង់ បាន អនុញ្ញា ្រ ឲ្យ អស់ អ្នក ថដល ផដើរ ដំផណើ រ ជា 

មួយ នឹង អ្នក ថដរ ដូផច្នរះ អ្នក រាល់ គ្្ន  ផអើយ ចូរ សង្ឹម ផឡើង ផតោរះ ខញុំ ផជឿ តពរះ ថា 

ការ ថដល តទង់ មាន តពរះបន្ទូល មក ខញុំនឹង ផកើ្រ មក ដូផចា្ន រះ ថមន។ កិចចាការ ២៧:២៤-

២៥

ផៅទីបំ្ុ្រ ផោកប៉ាុលក៏បានផ្វើដំផណើ រផៅកាន់ទីតករុងរ ៉ាមូ។ ផោកលូកា 

បានសរផសរថា «កាលបានសផតមចឲ្យផយើងខញុំចុរះសំផៅផចញផៅឯសសរុក 

អីុតាលីក៏តបគល់ប៉ាុល និងអ្នកផទាសខលារះផទៀ្រ ឲ្យផមទ័ពរងមា្ន ក់ ផ ម្ រះ យូោស 

ក្នុងកងទ័ពអូគូស្ទ ផយើងចុរះសំផៅមួយពីសសរុកអាតតាមី្រ ថដលផរៀបនឹងផបើក

ផៅតាមផេ្នរសមុតទសសរុកអាសីុ ផហើយផបើកផៅ មានទំាងផអើរស្ី្្រជាស្សន៍ 

មា៉ា ផសដូន ថដលផៅតករុងថែសសាឡូនីចផៅជាមួយ្ង» ។

ផៅស្រវ្រ្សរទី៍មួយថនសម័យតគិសស្្សនា ការផ្វើដំផណើ រតាមសមុតទ 

ត្ររូវជួបតបទរះនឹងការលំបាកនិងផតគ្រះថា្ន ក់ចថមលាកៗ ជាផតចើន ។ ពួកនាវកិបាន

្រតមង់ទិសផៅសំផៅរបស់ពួកផគផៅតាមទីតំាងតពរះអាទិ្រ្យនិងផ្្យ ផហើយ

ផៅផពលថដលមិនមានតពរះអាទិ្រ្យនិងផ្្យផទ ផហើយផៅតគ្មានព្ុយរះផបាក 

បក់ មាចា ស់នាវាមានការភ័យខ្លា ចថតកងសំផៅត្ររូវវលិវល់ផៅក្នុងលមហាសមុតទ។ 

ថ្្នកថនរដូវខលារះ ការដឹកជ ជ្ាូ នតាម្លាូវទឹកសឹងថ្រមិនមានសុវ្រថែិភាពទាល់ថ្រ 

៤២

ការផ្្វើដំផណើ រនិងការលចិសផំៅ



ការផ្វើដំផណើ រនិងការលិចសំផៅ-ទំព័រ-523-

ផស្រះ ។

ឥឡូវផនរះ ស្វក័ប៉ាុលត្ររូវបានផគផៅឲ្យតទំាតទនឹងបទពិផស្្ន៍ដ៏លំបាក 

ថដលផោកនឹងត្ររូវទទួលផជាគវាសនាជាអ្នកផទាស ជាប់តចវាក់ ផៅក្នុងអំឡុង

ផពលថនការផ្វើដំផណើ រដ៏ថវងឆាងៃ យផៅសសរុកអីុតាលី ។ មានឱកាសមួយ ការ 

ពិបាករបស់ផោកត្ររូវបានផគបន្ធូរបនថែយ ផោយផគបានអនុញ្ញា ្រឲ្យផោក 

លូកា និងអ័រសី្ដែ ក រមួដំផណើ រជាមួយនឹងផោក ។ ផតកាយមក ផៅក្នុងសំបុត្រ

របស់ផោកផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងកូឡូសផោកបានផៅអ្នកទំាងពីរផនារះ 

ថាជា «អ្នកជាប់គុកជាមួយខញុំ» ប៉ាុថន្ ផអើរស្ី្ក សុខចិ្រ្ចូលរមួចំថណកទទួល

រងការជាប់�ំុឃ្ំងជាមួយផោកប៉ាុល គឺផដើម្ីឲ្យគ្្់រអាចបផតមើផោកផៅ 

ក្នុងការរងទុក្ខផនរះប៉ាុផណាណ រះ ។

ការផ្វើដំផណើ រក៏បានចាប់ផ្ដែើមយ៉ាងផលឿន ។ លុរះថស្អកផឡើងពួកផគបាន 

ចូលច្រផៅសីុដូន ។ ផៅទីផនរះ ផោកយូោសថដលជានាយទាហាន «បាន

តបតពឹ្រ្នឹងប៉ាុលផោយសប្ុរស» ផហើយបានតបាប់ផោកឲ្យដឹងថាមានពួក 

តគិសប្រស័ិទផៅកថនលាងផនារះ ផហើយ «បានផបើកឲ្យគ្្់រផៅសួរសុខទុក្ខពួក 

សមាលា ញ់ និងទទួលរបស់អវីថដលផគជូនដល់គ្្់រថដរ» ។ ការអនុញ្ញា ្រ ផនរះ 

បាន ផ្វើឲ្យស្វក័ប៉ាុល ថដលកំពុងមានសុខភាពទន់ផខសាយ ផកា្រសរផសើរ 

ជាខ្លា ំង ។

ផពលចាកផចញពីសីុដូន សំផៅក៏បានផបើកប្ញ្ចា សខ្យល់ ផហើយត្ររូវ 

បាន បថងវរផចញពីទិសផៅថដលផ្វើឲ្យដំផណើ រផនរះមានភាពយឺ្រយ៉ា វ។ ផៅ មីរា៉ា

ក្នុងផខ្រ្លូគ្ផោកផមទ័ពបានរកផ�ើញសំផៅមួយមកពីអាផលកសានតទា 

ថដលផ្វើដំផណើ រផៅសសរុកអីុតាលី ផហើយផោកផមទ័ពក៏បានផ្្ទរពួកអ្នកផទាស

ផៅកាន់សំផៅផនារះជាបនា្ទ ន់ ។ ប៉ាុថន្ ខ្យល់ផៅថ្របក់ប្ញ្ចា សទិសនឹងសំផៅ  

ដថដល ថដលផ្វើឲ្យការផ្វើដំផណើ រមានការពិបាកជាខ្លា ំង ។ ផោកលូកា បាន 

សរផសរថា «កាលផបើកបន្ិចៗផៅជាយូរថែងៃ ក៏មកទន្ទឹមនឹងគ្នីដុស ផោយ 

ពិបាកណាស់ ពីផតោរះខ្យល់មិនសសរួលផស្រះ ផនារះផយើងផបើកសផសៀរចូល ផៅ 

តាមផការះផតក្រ ទល់មុខនឹងផតជាយស្លម៉ាូន ផបើកផៅតាមផការះផនារះ ផោយ 



ទំព័រ-524- កិចចាការថនពួកស្វក័

ពិបាកណាស់ ក៏ដល់កថនលាងមួយផៅថា ទាវ រសមុតទលម្អ» ។

ពួកផគបានបង្ខំចិ្រ្សតមាកផៅត្រង់ទាវ រសមុតទលម្អផនរះ មួយរយៈ 

ផដើម្ីរង់ចំាឲ្យខ្យល់សងៃប់បន្ិច ។ រដូវររ្នឹងចូលមកដល់ក្នុងផពលដ៏ខលាីខ្ង 

មុខផនរះ  «កាលសំផៅណាផបើកផៅនឹងមានអន្រាយ» ផហើយពួកអ្នកទទួល 

ខុស ត្ររូវក្នុងសំផៅ អស់សង្ឹមថានឹងផៅដល់ទិសផៅរបស់ពួកផគមុនរដូវ 

ររ្ចូលមកដល់ ផតោរះការផ្វើដំផណើ រតាមសមុតទត្ររូវចំណាយផពលជិ្រមួយ

ឆា្ន ំឯផណារះ ។ ឥឡូវផនរះ សំណួរថ្រមួយគ្់រថដលត្ររូវសផតមចចិ្រ្ផនារះគឺ ផ្រើ 

ត្ររូវបន្ស្្ន ក់ផៅទាវ រសមុតទ ផនរះ ឬក៏ត្ររូវប៉ាុនប៉ាងផ្វើដំផណើ រផៅមុខឲ្យដល់ 

កថនលាងថដលអំផណាយ្លជាងផនរះ ផដើម្ីសតមាកផៅរដូវររ្ ។ 

 

អាទិត្យ-១០ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ១៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: តពរះ តទង់ ជា ទី ពឹង តជក ក៏ ជា កំឡាំង ថន ផយើង ខញុំជា ជំនួយ 

ថដល ផៅ ជាប់ ជា មួយ ក្នុង តគ្ អាសន្ន។ ទំនុក្រផម្ើង ៤៦:១

ពួកផគបានពិភាកសាសំណួរផនរះយ៉ាងល្អិ្រល្អន់ ផហើយទីបំ្ុ្រ ផោកផម

បញ្ជា ការក៏បានជូនសំណួរផនរះផៅផោកប៉ាុល ថដលបានទទួលការផគ្រព 

ទំាងពីពួកទាហាននិងទំាងពីពួកអ្នកផដើរសំផៅ។ ស្វក័ប៉ាុលបាន្ដែល់ ដំបូនាម ន  

ផោយឥ្រស្្ទ ក់ផស្ទើរ ឲ្យបន្ស្្ន ក់ផៅកថនលាងដថដលផនរះ្រផៅផទៀ្រ ។ ផោក 

បានមានតបស្សន៍ថា «អ្នករាល់គ្្ន ផអើយ ផបើផបើកផៅឥឡូវ ខញុំយល់ផ�ើញថា 

នឹងមានអន្រាយ ផហើយខូចខ្្រជាផតចើន មិនត្ឹរមថ្រទំនិញ និងសំផៅ 

ប៉ាុផណាណ រះ ផទ គឺដល់ទំាងជីវ្ិរផយើងរាល់គ្្ន ្ង» ។ ប៉ាុថន្ «ផមទ័ព … និងមាចា ស់ 

សំផៅ» តពមទំាងពួកផដើរសំផៅនិងអ្នកដំផណើ រភាគផតចើន មិនចង់ទទួលយក

ដំបូនាម នរបស់ផោកប៉ាុលផនរះផទ។ ផោយផតោរះទាវ រសមុតទផនារះ «មិនសសរួល 

នឹងសំណាក់ផៅក្នុងរដូវររ្្ង បានជាផតចើនគ្្ន ផគទូនាម ន ឲ្យផបើក ផចញ ពីទី 

ផនារះផៅ ផដើម្ីនឹងសសរូ្រផៅឯផភនីច ផហើយឲ្យស្្ន ក់ផៅក្នុងរដូវររ្វញិ ផបើ សិន 

ជាបាន ផនារះជាទាវ រសមុតទផៅផការះផតក្រ ថដលថបរផៅទិសនិរ្ីរ និងទិស 

ោយ័ព្យ» ។



ការផ្វើដំផណើ រនិងការលិចសំផៅ-ទំព័រ-525-

ផមបញ្ជា ការបានសផតមចចិ្រ្ផ្វើតាមការសផតមចចិ្រ្របស់ម្ិរភាគផតចើន។ 

ដូផច្នរះ «កាលមានខ្យល់បក់រផំភើយៗមកពីទិសខ្ង្រ្ូង» ពួកផគក៏ផបើក ផចញ 

ពីទាវ រសមុតទ ផោយសង្ឹមថានឹងផៅដល់ផគ្លផៅផៅផពលបន្ិចផទៀ្រ

ផនរះ ។ «ថ្រផតកាយមកបន្ិច ផនារះមានធាលា ក់ខ្យល់ព្ុយរះកំណាច … » «មកប៉ារះ 

នឹងសំផៅ ផហើយផយើងបំថបរកបាលសំផៅផៅចំខ្យល់ពំុបាន ផនារះក៏ទុកឲ្យ 

បផណ្ាយតាមខ្យល់ផៅ»  ។

សំផៅបានសផសៀរតាមផការះ្ូរចមួយផ ម្ រះកលាូផដ កា្់រព្ុយរះកំណាចផនរះ 

ផហើយពួកផដើរសំផៅបានផលើកទូកចងផោយពិបាកជាខ្លា ំង។ មផ្យាបាយថ្រ 

មួយគ្់ររបស់ពួកផគ ផដើម្ីរកសាអាយុជីវ្ិរ ក្នុងករណីថដលសំផៅត្ររូវលិច គឺ

មានថ្រទីពឹងផៅផលើកូនទូកសតមាប់ជួយសផ្រ្្គ រះជីវ្ិរ និងផតាងបំថណក 

សំផៅថដលបាក់ថបកផៅផពលណាមួយផនារះប៉ាុផណាណ រះ ។ ការរ្រដំបូង បង្អស់ 

របស់ពួកផគ គឺទមាលា ក់ផក្ាង ផហើយច្រសំផៅជាបផណ្ារះអាសន្នសិន ។ ផពល 

ផនារះ ការតបរុងតបយ័្រ្នថដលអាចផ្វើបានគឺពតងឹងសំផៅ និងផរៀបចំផដើម្ីទប់ទល់

នឹងខ្យល់ព្ុយរះផនរះ ។ ការការោរ្ិរច្ួរចថដលផការះដ៏្ូរចផនរះ្្ល់ឲ្យមិនបាន 

ជួយពួកផគបានយូរផទ ផហើយមិនយូរប៉ាុនាម នពួកផគក៏ត្ររូវបានតបឈមនឹងកមាលា ំង

ផបាកបក់ថនខ្យល់ព្ុយរះ។

ខ្យល់ព្ុយរះផបាកបក់យ៉ាងខ្លា ំងផពញមួយយប់ ផហើយផទារះបីជាមានការ 

តបរុងតបយ័្រ្នយ៉ាងណាក៏ផោយ ក៏សំផៅបានធាលា យថដរ ។ «ដល់ថស្អកផឡើង 

ផយើងបានទមាលា ក់ទំនិញផចាលផចញ» ។ រាត្ីរកាលក៏វលិត្រឡប់មកវញិ ថ្រ 

ខ្យល់បក់ផបាកមិនសស្កសស្ន្ផទ ។ ខ្យល់ព្ុយរះបានផបាកបក់មកផលើសំផៅ

ជាខ្លា ំង បណ្ាលឲ្យផក្ាងសំផៅបាក់ទំាងដង ផហើយសំផៅវលិវល់ផៅផតកាម

កមាលា ំងខ្យល់ព្ុយរះបក់ផបាកយ៉ាងខ្លា ំង ។ ផរៀងរាល់ផពល ក្ារសំផៅថដលកំពុង  

ថសសកែងៃូរហាក់ដូចជាត្ររូវថ្រថបកបាក់ ខណៈថដលសំផៅកំពុងថ្រផ�លាងផឃ្លា ង

តបរុងនឹងលិច ផៅផតកាមកមាលា ំងខ្យល់ព្ុយរះដ៏ស្ហាវ ។ កថនលាងធាលា យបានរកី្ំ

ផឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ផហើយពួកអ្នកដំផណើ រនិងពួកនាយសំផៅបានផ្វើការ

បាចបូមទឹកផចញជាបន្។ ពួកអ្នកដំផណើ រផៅផលើសំផៅផនារះមិនបានសតមាក



ទំព័រ-526- កិចចាការថនពួកស្វក័

បន្ិចផស្រះផឡើយ។ ផោកលូកាបានសរផសរថា «ផៅថែងៃទីបី ក៏ផចាលតបោប់

សំផៅផោយថដខលាួនផយើងផទៀ្រ រចួផោយផតោរះមិនផ�ើញថែងៃនិងផ្្យជាយូរ 

ថែងៃ ផហើយព្ុយរះសង្រាមិនផចរះអន់សស្កផស្រះ បានជាផយើងថលងសង្ឹម នឹង 

រចួ ជីវ្ិរបាន» ។

ពួកផគបានរស្្់រអថណ្្រផៅទាវ រសមុតទលម្អផនារះផោយគ្ម នថែងៃនិង 

ផ្្យ អស់ដប់បួនថែងៃ ផទារះបីជាផោកមានការឈឺចាប់ខ្ងរាងកាយយ៉ាង

ណាក៏ផោយ ក៏ស្វក័ប៉ាុលមានោក្យផពចន៍ថនក្ីសង្ឹមសតមាប់ផពលផវោដ៏

ផ ម្ ងងឹ្រផនរះថដរ គឺជាជំនួយផៅតគ្អាសន្ន ។ ផោកបានចាប់តពរះហសថ្ន 

តពរះដ៏មានតពរះផចស្្ ផោយជំផនឿ ផហើយចិ្រ្របស់ផោកផៅជាប់ជាមួយនឹង

តពរះជានិចចា ។ ផោកមិនមានការភ័យខ្លា ចផឡើយ ផតោរះផោកបានដឹងថាតពរះ

នឹងជួយរកសាជីវ្ិរផោក ទុកឲ្យផ្វើទីបនា្ទ ល់ផៅទីតករុងរ ៉ាមូ សតមាប់ផសចក្ីពិ្រ 

ពីតពរះតគិស ្។ ប៉ាុថន្ ចិ្រ្របស់ផោកផោរផពញផៅផោយការអាណិ្រអាសូរ 

ដល់ពួកមនុស្សដ៏កម្ស្់រ ថដលផៅជំុវញិផោក ជាមនុស្សមានបាបជា មនុស្ស 

ថដ លទន់ទាប និងជាអ្នកថដលមិនចង់ស្លា ប់ ។ ផៅផពលថដលផោកបាន 

ទូល អងវរដល់តពរះ សូមឲ្យតទង់ទុកជីវ្ិរពួកផគ តពរះបានផបើកបរ្ហា ញឲ្យផោក 

ដឹងថា តពរះអង្គបានតបទានតាមការអ្ិោឋា នរបស់ផោក ។ 

ផោយទាញយកចំផណញពីខ្យល់ព្ុយរះថដលបានសស្កផៅផហើយផនារះ 

ផោកប៉ាុលបានផតកាកឈរផឡើងផហើយថសសកផឡើងថា «អ្នករាល់គ្្ន ផអើយ 

គួរថ្របានស្្ប់តាមខញុំ ផហើយមិនផចញពីផការះផតក្រមក ផនារះមិនត្ររូវអន្រាយ 

ផហើយខូចខ្្រដូផច្នរះផទ ថ្រឥឡូវផនរះ ខញុំទូនាម នអ្នករាល់គ្្ន ឲ្យសង្ឹមផឡើង  
 

ដ្ិ្រគ្ម នពួកអ្នករាល់គ្្ន ណាមួយនឹងបា្់រជីវ្ិរផទខូចខ្្រថ្រ សំផៅ ប៉ាុផណាណ រះ

ផតោរះយប់មិញមានផទវតាថនតពរះថដលខញុំជាអ្នកបផតមើរបស់តទង់បាន មក 

ឈរជិ្រខញុំតបាប់ថាប៉ាុលផអើយ កំុខ្លា ចអវីផឡើយ ត្ររូវឲ្យអ្នកឈរផៅមុខផសស្រ 

ផហើយផមើល តពរះតទង់បានអនុញ្ញា ្រឲ្យអស់អ្នកថដលផដើរដំផណើ រជាមួយនឹង 

អ្នកថដរ ដូផច្នរះ អ្នករាល់គ្្ន ផអើយ ចូរសង្ឹមផឡើង ផតោរះខញុំផជឿថា ការថដល 

តទង់   មានតពរះបន្ទូលមកខញុំ នឹងផកើ្រមកដូផចា្ន រះថមន ប៉ាុថន្ ផយើងត្ររូវធាលា ក់ផៅ 



ការផ្វើដំផណើ រនិងការលិចសំផៅ-ទំព័រ-527-

ផលើផការះណាមួយ» ។ផនារះ គឺ រ

ផោយស្រោក្យទំាងផនរះ ផសចកដែីសង្ឹមក៏បានផងើបផឡើងវញិ ។ អ្នក 

ដំផណើ រនិងតករុមនាវកិបានផងើបផចញពីទុក្ខកងវល់របស់ពួកផគ ។ មានកិចចាការ 

ជា ផតចើនផទៀ្រថដលត្ររូវផ្វើ ផហើយពួកផគបានខំតបឹងថតបងតគប់លទ្ធភាព ផដើម្ី 

បផ ច្ា ៀសការវនិាសផនរះ ។

ដល់គតមប់ដប់បួនយប់ កំពុងថដលផយើងរស្្់រផៅមក ក្នុងសមុតទថដល

មានរលក្ំៗក្នុងភាពងងឹងសូន្យសុង ផនារះតបថហលជា «កណ្ាលអតធាត្រ» 

ពួកសំផៅបានឮសំផឡងថនការថបកបាក់ «ក៏ស្ម នថាផយើងជិ្រដល់ទីផគ្ក

ណាមួយផហើយ លុរះបានផបារះសំណស្ទង់ទឹកចុរះផៅ ក៏ផ�ើញមានជផតរៅ ថម្ភ 

ពយាម រចួផៅបន្ិចផទៀ្រក៏ស្ទង់ផមើល ផ�ើញមានថ្រដប់តបំាពយាម» ។ ផោក 

លូកា បានសរផសរថា «ផនារះផគទមាលា ក់យុថ្ាបួនពីខ្ងកថន្ស ថតកងសំផៅទង្គិច 

ប៉ារះនឹងែម រចួផគទន្ទឹងចំាភលាឺផឡើង» ។ 

 

ច័ន្ទ-១១ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ១៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ទុក ោក់ ្ លាូវ អ្នក នឹង តពរះផយហូវា៉ា ចុរះថែម ទំាង ទុក ចិ្រ្ 

ដល់ តទង់ ្ ងផនារះ តទង់ នឹង ផតបាស ឲ្យ បាន សំផរច។ ទំនុក្រផម្ើង ៣៧:៥

លុរះតពឹកផឡើង ពួកផគបានផមើលផ�ើញផេ្នរសមុតទថដលមានខ្យល់ព្ុយរះ 

ផតពៀងៗ ប៉ាុថន្ ផគមិនបានផ�ើញមានសញ្ញា សមា្គ ល់កថនលាងចបាស់ោស់ផទ ។ 

ដូផច្នរះ ពួកអ្នកដំផណើ រតាមសំផៅបានផមើលផ�ើញវាសនាអាតកក់របស់ពួកផគ 

ផហើយក៏បា្់របង់ភាពកាលា ហានទំាងអស់ «ពួកសំផៅក៏សតមរូ្រទូកទមាលា ក់ទឹក 

ផ្វើដូចជាចង់ទមាលា ក់យុថ្ាពីខ្ងកបាលថដរ ថ្រផគចង់រ្់រផចាលសំផៅផទ»ផពល

ផនារះផោកប៉ាុលនិយយផៅផមទ័ពនិងទាហានថា «ផបើពួកផនារះមិនផៅ ក្នុង 

សំផៅ ផនារះអ្នករាល់គ្្ន មិនបានរចួផទ» ផនារះពួកទាហានបានទមាលា ក់ទូកធាលា ក់

ចុរះរចួផៅផហើយ។ ពួកទាហានក៏តបញាប់ «កា្់រថខ្សឲ្យទូកធាលា ក់ផៅ» 

ក្នុងសមុតទ ។

តគ្ដ៏ផតគ្រះថា្ន ក់បំ្ុ្រផៅថ្រតបឈមផៅចំផោរះមុខពួកផគដថដល។ ស្វក័ 



ទំព័រ-528- កិចចាការថនពួកស្វក័

ប៉ាុលបានមានតបស្សន៍ផលើកទឹកចិ្រ្និងអងវរករដល់ពួកផគម្ងផទៀ្រ ទំាង 

ពួកទាហាននិងពួកអ្នកដំផណើ រ ឲ្យបរផិភាគអាហារផៅ ផោយបាននិយយថា 

«ផនរះគតមប់១៤ថែងៃផហើយ ថដលអ្នករាល់គ្្ន ផៅចំាយម ទំាង្រមអាហារ ដូផច្នរះ 

ខញុំទូនាម នអ្នករាល់គ្្ន ឲ្យពិស្ផៅ ដ្ិ្រផនរះមានតបផយជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បាន 

រចួជីវ្ិរ ផតោរះសក់មួយសរថសផៅកបាលអ្នករាល់គ្្ន ក៏មិនត្ររូវបា្់រ្ង» ។

«កាលនិយយដូផច្នរះផហើយ គ្្់រយកនំប័ុងមកអរតពរះគុណដល់តពរះ 

ផៅមុខផគទំាងអស់គ្្ន  រចួកាច់បរផិភាគផៅ» ។ ផពលផនារះមនុស្សថដល ផហវ 

ហ្់រ ទំាង ២៧៥ នាក់ ថដលបានអស់សង្ឹមក៏បានបរផិភាគជាមួយស្វក័

ប៉ាុល «កាលបរផិភាគថេ្អ្រផហើយ ក៏សតមាលសំផៅផចញ ផោយទមាលា ក់សសរូវចុរះ

ផៅក្នុងសមុតទ» ។

ឥឡូវផនរះភលាឺចបាស់ផហើយ ប៉ាុថន្ ពួកផគមិនអាចផមើលផ�ើញអវីថដលអាច 

កំណ្់រទីសំច្ររបស់ពួកផគបានផទ។ ផទារះជាយ៉ាងផនរះក៏ផោយក៏ផគផ�ើញ 

ផញាចមួយមានជតមាល រចួផគគិ្រ្រតមង់សំផៅឲ្យផៅផកឿងផៅទីផនារះ ផបើ សិន 

ជាបាន ផគក៏កា្់រពួរយុថ្ាផចាលផៅសមុតទ រចួសស្យចង្ូ្រ ផហើយផលើក 

ផក្ាង ខ្ងមុខឲ្យត្ររូវខ្យល់ ្រតមង់សំផៅផៅឯទីជតមាលផនារះ សំផៅក៏ចូល

ផៅផកឿងផៅកថនលាងថដលទឹកហូរតបសពវគ្្ន  ផហើយកបាលតជមុជ ជាប់ផៅ 

នឹងែ្ល់ ថ្រកថន្សត្ររូវបាក់ថបកផៅផោយអំណាចរលក» ។

ឥឡូវផនរះ ផោកប៉ាុលនិងអ្នកផទាសដថទផទៀ្រ ត្ររូវបានគំរាមកំថហងផោយ

ផជាគវាសនាអាតកក់ ខ្លា ំងជាងការលិចសំផៅផៅផទៀ្រ។ ពួកទាហាន បាន 

ផមើល ផ�ើញថា ផៅផពលផៅដល់ដីផគ្កផនារះ ពួកផគនឹងមិនអាចតគប់តគង 

ពួកអ្នកផទាសរបស់ពួកផគបានផទ។ មនុស្សតគប់របូបានខំតបឹងថតបងផ្វើយ៉ាង

ណាផដើម្ីជួយសផ្រ្្គ រះខលាួនឯងផរៀងៗខលាួន។ ផហើយតបសិនផបើមានអ្នកផទាស

ណាមា្ន ក់រ្់ររចួ ផនារះពួកអ្នកថដលទទួលខុសត្ររូវផលើពួកអ្នកផទាសទំាងផនារះ 

នឹងបា្់របង់ជីវ្ិរជាក់ជាមិនខ្ន។ ផហ្ុរផនរះផហើយ ពួកទាហានចង់សមាលា ប់ 

ពួកអ្នកផទាសទំាងអស់ ។ ចបាប់ថនតបផទសរ ៉ាមូបានអនុម័្ិរឲ្យអនុវ្រ្ ផគ្ល 

ការណ៍ដ៏ផឃ្រផៅផនរះ ផហើយថ្នការផនរះក៏ត្ររូវបានផគអនុវ្រ្ភាលា ម  



ការផ្វើដំផណើ រនិងការលិចសំផៅ-ទំព័រ-529-

ផហើយសតមាប់អ្នកថដលមានកា្រពវកិចចាថែរកសាអ្នកផទាស គឺឋិ្រផៅ ផតកាម 

ចបាប់ផនារះ ។ ផោកយូោសថដលជាផមទ័ព បានដឹងថាផោកប៉ាុលគឺជា  

ឧបករណ៍ក្នុងការជួយសផ្រ្្គ រះអ្នកដំផណើ រទំាងអស់ ផហើយជាពិផសស ផោក

បានដឹងថាតពរះបានគង់ផៅជាមួយផោកប៉ាុល ផោកមិនហ៊ានផ្វើឲ្យផោក 

ប៉ាុលឈឺចាប់ផឡើយ ។ ផហ្ុរដូផច្នរះផោក «បានបរ្្គ ប់អ្នកណាថដល ផចរះ ថហល 

ឲ្យផោ្រថហលផៅដល់ផគ្កជាមុន ផហើយអ្នកថដលផៅសល់ទំាងប៉ាុនាម ន 

ផតាងបន្ទរះក្ារ ឬបំថណកសំផៅ បថណ្្រផៅ ដូផច្នរះអ្នកទំាងអស់គ្្ន  ក៏បាន 

ដល់ផគ្កផោយសុខស្ន្តតាណ» ។ ផៅផពលទាហាន បានផៅ ផ ម្ រះ ពួក 

អ្នកផទាស ផនារះគ្ម ននរណាមា្ន ក់បានបា្់រមុខផឡើយ ។

ពួកអ្នកសសរុកផៅផការះផមលី្រដ៏ផឃ្រផៅ បានទទួល ពួកអ្នកថដល បាន 

រចួ ជីវ្ិរ ពីសំផៅលិចទំាងផនារះ ផោយសប្ុរស ។ ផោកលូកាបាន សរផសរ 

ថា «ផគបរ្្្់រផភលាើងទទួលផយើងទំាងអស់គ្្ន  ពីផតោរះធាលា ក់ផភលាៀង ផហើយររ្្ង»។  

ឯប៉ាុលគឺជាមនុស្សមា្ន ក់ក្នុងចំផណាមមនុស្សថដលសកមមក្នុងការជួយបផតមើដ

ល់មនុស្សដថទ ។ ផោកបានតបមូល «រកំាច់ថមកផឈើមួយកង» ផោកបាន 

«យកមកោក់ផលើផភលាើង» ផនារះមានពស់ថវកមួយត្ររូវកំផៅផភលាើង បានផចញមក 

«ចឹកជាប់ផៅថដគ្្់រ»។ មនុស្សថដលផៅថក្រផនារះបានភ័យសលាន់ផស្លា  ផោយ 

ផ�ើញតចវាក់ជាប់នឹងថដរបស់ផោក ផទើបពួកផគបានដឹងថាផោក ជាអ្នក 

ផទាស ពួកផគបាននិយយគ្្ន ថា «តបាកដជាមនុស្សផនរះបានសមាលា ប់ផគផហើយ 

បានជាផទារះផបើរចួពីសមុតទក៏ផោយ គង់ថ្រផសចក្ីយុ្រ្ិ្ម៌មិនតពមឲ្យផៅ 

រស់ថដរ» ។ ប៉ាុថន្ ផោកប៉ាុលបានរោស់ពស់ផនារះចូលផៅក្នុងផភលាើង ផោយ 

មិនមានការឈឺចាប់អវីផស្រះផឡើយ ។ ផោយដឹងពីលក្ខណៈ ថនពិសរបស់ពស់ 

ផនារះ ពួកអ្នកសសរុកផគរង់ចំាផមើលគ្្់រដួល ផោយឈឺចាប់យ៉ាងខ្លា ំង ផៅ 

ផពល  ភាលា មៗផនារះ។ «ថ្រកាលផគបានចំាជាយូរ ផហើយឥ្រផ�ើញមាន ឈឺអវី 

ផស្រះ ផនារះផគថតបគំនិ្រផៅជាថា គ្្់រជាតពរះវញិ» ។

ក្នុងអំឡុងផពលបីថខថដលតករុមអ្នកផ្វើដំផណើ រតាមសំផៅ បានស្្ន ក់ ផៅ 

ផលើផការះផមលី្រ ផនារះប៉ាុលនិងតករុមការរ្ររបស់ផោកបានបផង្ើនឱកាសជា



ទំព័រ-530- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផតចើនផដើម្ី្្សពវ្សាយដំណឹងល្អ ។ តពរះជាមាចា ស់បានផ្វើការតាមរយៈពួកផគ

ផៅក្នុងលក្ខណៈដ៏អស្ចា រ្យ ។ ផោយស្រថ្រផោកប៉ាុល ពួកអ្នកសសរុកផៅផការះ

ផមលី្របានតបតពឹ្រ្យ៉ាងសប្ុរស មកផលើតករុមមនុស្សថដលបានរចួពីសំផៅ

លិចទំាងអស់ រាល់ផសចក្ីត្ររូវការរបស់ពួកផគត្ររូវបាន្្គ្់រ្្គង់ ផហើយផៅ 

ផពលចាកផចញពីផការះផមលី្រ អ្នកផការះផនារះបាន្្ល់នូវអវីៗតគប់យ៉ាងថដល

ពួកផគត្ររូវការសតមាប់ការផ្វើដំផណើ ររបស់ពួកផគ ផោយសទា្ធ តជរះថាលា ។ ឧប្្រ្ិ

ផហ្ុរដ៏សំខ្ន់ថនការស្្ន ក់ផៅរបស់ពួកផគត្ររូវបានផោកលូការផរៀបរាប់ 

ផោយសផង្ខបយ៉ាងដូផច្នរះ៖

«ផៅព័ទ្ទជំុវញិទីផនារះ មានដីរបស់អ្នកផមផការះ ផ ម្ រះពូ ល្ា ស ថដលទទួល

ផយើងឲ្យស្្ន ក់ផៅ្្ទរះគ្្់របីថែងៃផោយសប្ុរស គ្ប់ ជួន ជា ឪពុក ពូ ល្ា ស ផដក 

តគរុន  ផហើយមួល្ង ប៉ាុលក៏ចូលផៅអ្ិោឋា ន ោក់ថដផលើគ្្់រ ឲ្យបានជា 

ដូផច្នរះ អស់អ្នកឯផទៀ្រ ថដលឈឺផៅផការះផនារះ ក៏មក ផហើយបានជាថដរ ផគ ក៏ 

រាប់អានផយើងជាខ្លា ំង ផហើយដល់ផវោថដលផយើងផចញផៅ ផនារះផគបានឲ្យ 

តគប់ទំាងរបស់ថដលផយើងត្ររូវការថដរ» ។



ផៅទីតករុងរ ៉ាមូ-ទំព័រ-531-

 

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ២៨:១១-៣១ 

េិងសំបនុត្រនៅកាេភ់ពីនលម៉ូេ។

អង្គារ-១២ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ១៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ប៉ាុថន្ ផនារះ មិន អំពល់ អវី ដល់ ខញុំ ផទ ខញុំ ក៏ មិន រាប់ ជីវ្ិរ ផនរះ ទុក 

ជា របស់ វផិសស ដល់ ខញុំ ថដរ ឲ្យ ថ្រ ខញុំ បាន បផងហាើយ ការ រ្់រ តបណំាង របស់ ខញុំ ផោយ 

អំណរ ចុរះ តពម ទំាង ការរ្រ ថដល ខញុំ បាន ទទួល អំពី តពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វ គឺ ឲ្យ ខញុំ 

បាន ផ្វើ បនា្ទ ល់ សពវ តគប់ពី ដំណឹង ល្អ ថន តពរះគុណ តពរះ វញិ។ កិចចាការ ២០:២៤យ 

ផោកផមទ័ពនិងអ្នកផទាសរបស់គ្្់របានផចញដំផណើ រផៅទីតករុងរ ៉ាមូ 

តាម ្ លាូវទឹកកា្់រលមហាសមុតទ ។ សំផៅថដលមកពីតករុងអ័ផលកសានតទា «ផ ម្ រះ 

ឌីអូស្គួរ» ថដលផៅក្នុងផការះផនារះក្នុងរដូវររ្បានផ្វើដំផណើ រតាម្លាូវផឆ្ារះផៅ 

ទិសខ្ងលិច ផហើយអ្នកដំផណើ រទំាងអស់ក៏បានចុរះសំផៅផនរះផៅ ។ ផទារះបី

ជាការពនយារផពលផោយត្ររូវផបើកប្ញ្ចា សខ្យល់យ៉ាងខ្លា ំងក៏ផោយ ក៏ការផ្វើ

ដំផណើ រផនារះបានផៅដល់ផគ្លផៅតបកបផោយសុវ្រថែិភាពថដរ ផហើយផគបាន

ផបារះយុថ្ាផៅកំពង់ថ្សីុរាគូស ថដលផៅផលើផេ្នរសមុតទអីុតាលី ។

ផៅកថនលាងផនរះមានពួកតគិសប្រស័ិទមួយចំនួន ផហើយពួកផគបានអងវរ 

ស្វក័ ប៉ាុលឲ្យស្្ន ក់ផៅជាមួយពួកផគតបំាពីរថែងៃ ផោកផមទ័ពក៏បានអនុញ្ញា ្រ

ផោយក្ីសប្ុរស ។ ចាប់តំាងពីបានទទួលសំបុត្ររបស់ផោកប៉ាុល ថដលផ្ញើ

ផៅកាន់ពួកជំនំុផៅតករុងរ ៉ាមូមក ពួកតគិសប្រស័ិទផៅអីុតាលីបានទន្ទឹងរង់ចំា

ការមកដល់របស់ស្វក័ប៉ាុល ។ ពួកផគមិនបានរពឹំងថានឹងផ�ើញគ្្់រមកជា

អ្នកជាប់ផទាសដូផច្នរះផទ ប៉ាុថន្ ការរងទុក្ខរបស់ផោកផ្វើឲ្យពួកផគរ្ឹរថ្រសសឡាញ់  

ផោកខ្លា ំងផឡើង ។ ចមាងៃ យពីពូទីយ៉ាូលី ផៅទីតករុងរ ៉ាមូមានតបថហល ២២៥ 

៤៣

ផៅទីតករុងរ ៉មូ
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គីឡូថម៉ាត្រ ផហើយកំពង់ថ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយទីតករុងផនរះជាតបចំា ពួក 
តគិសប្រស័ិទផៅតករុងរ ៉ាមូបានទទួលដំណឹងអំពីការមកដល់របស់ផោកប៉ាុល 

ពួកផគមួយចំនួនបានចាប់ផ្្ើមមកជួបនិងស្វ គមន៍ដល់ផោក ។

ផៅថែងៃទីតបំាបី បនា្ទ ប់ពីការចូលច្រមក ផោកផមបញ្ជា ការនិងអ្នកផទាស

បានផចញដំផណើ រផៅកាន់តករុងរ ៉ាមូ ។ ផោកយូោសបានយល់តពម្្ល់ជូន

ស្វក័ប៉ាុលនូវរាល់អវីថដលផោកប៉ាុលត្ររូវការ តាមអំណាចរបស់ផោក 

(យូោស) ប៉ាុថន្ ផោកមិនអាចផ្លា ស់ប្ូរស្ថែ នភាពរបស់ផោកប៉ាុលជាអ្នក

ផទាស ឬផោរះថលងគ្្់រផចញពីការោក់តចវាក់ភាជា ប់ផៅនឹងទាហានថដលជា

អ្នកយមរបស់ផោកផឡើយ ។ ផោកប៉ាុលបានផ្វើដំផណើ រផៅកាន់អ្នកថដល 

រង់ចំាការមកដល់របស់ផោកផៅទីតករុងថនផោកិយផនរះ ទំាងចិ្រ្ក្ុកក្ួល។ 

ស្ថែ នភាពផៅទីផនារះខុសថបលាកពីការរពឹំងទុករបស់ផោកជាខ្លា ំង ផ្រើផោក 

អាច តបកាសដំណឹងល្អ ផោយជាប់ផខ្្ន រះ និងមានស្លា កស្្ន មទុរយសថបប

ផនរះយ៉ាងដូចផម្ចផៅ? ក្ីសង្ឹមរបស់ផោកក្នុងការផនស្ទមនុស្សជាផតចើន

ផៅទីតករុងរ ៉ាមូ មកឯផសចក្ីពិ្រ ហាក់ដូចជាកំពុង ផ្វើដំផណើ រផឆ្ារះ ផៅរក ការ 

ខកចិ្រ្ ។

ផៅទីបំ្ុ្រ អ្នកដំផណើ រទំាងអស់ក៏បានមកដល់្សារអាប់ភាស ថដល មាន 

ចមាងៃ យ តបថហល ៦៤ គីឡូថម៉ាត្រពីទីតករុងរ ៉ាមូ។ ខណៈថដលពួកផគផ្វើដំផណើ រ

កា្់រហវូងមនុស្សថដលតបជំុគ្្ន ផៅតាម្លាូវធាលា ដ៏្ំ ផនារះបុរសវយ័ចំណាស់ថដល

មានសក់ស្ូវផតោង និងជាប់តចវាក់ជាមួយមនុស្សមួយតករុម ជាឧតកិដឋាជន 

ថដលមានផទាស្ងៃន់្ងៃរ ទទួលការសមលាឹងផមើលផោយការតបមាែផមើលរ្យពី

សំណាក់មនុស្សជាផតចើន ផហើយត្ររូវបានកាលា យជាតបធានបទថនកាយវកិារថន

ការតទផគ្រះផបារះផបាកនិងការផសើចចំអកពីសំណាក់មនុស្សជាផតចើន។

រផំពចផនារះ សស្ប់ថ្រផគបានឮសថតមកថនផសចក្ីអំណរ្្ទុរះផឡើង ផហើយ

មានបុរសមា្ន ក់ផោ្រផចញពីហវូងមនុស្ស មកឱបអ្នកផទាស ផោយទឹកថភ្នក 

និងក្ីអំណរ ហាក់ដូចជាកូនតបរុសបានស្វ គមន៍ដល់ឳពុក ថដលបានថបកគ្្ន

ជាយូរមកផហើយដូផចា្ន រះថដរ ។ សភាពថបបផនរះបានផកើ្រផឡើងមដែងផហើយមដែង

ផទៀ្រ ខណៈថដលថភ្នកជាផតចើនបានចាប់ចិ្រដែផោយផសចកដែីសង្ឹម តបកប 
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ផោយ ផសចកដែីសសឡាញ់ ផហើយមនុស្សជាផតចើនបានដឹងថាអ្នកផទាសថដល 

ជាប់តចវាក់ផនរះ គឺជាអ្នកថដលបាននិយយោក្យថនជីវ្ិរមករកពួកផគ ផៅ 

តករុងកូរនិែូស ភីលីព និងផអផភសូរ ។

ផៅផពលថដលសិស្សដ៏កក់ផរៅដែ បានតបមូល្ដែុំគ្្ន ទំាងអន្ទរះស្ផៅជំុវញិ 

ឪពុកក្នុងដំណឹងល្អ ផនារះហវូងមនុស្សទំាងមូលបានផៅឈរតទឹង។ ពួកទាហាន

មិនមានការអ្់រ្ម្់រនឹងពនយារផពល្រផៅផទៀ្រផទ ប៉ាុថនដែ ពួកផគក៏មិនមានចិ្រ្

ចង់រខំ្នដល់កិចចាតបជំុដ៏សបបាយរកីរាយផនរះថដរ ផោយពួកផគបានផរៀន ពី 

ការផគ្រព និងការឲ្យ្រថមលាដល់អ្នកផទាសរបស់ពួកផគ្ងថដរ ។ ផៅក្នុងទឹក 
មុខថដលផោរផពញផោយការឈឺចាប់ ផនារះពួកសិស្សបានផមើលផ�ើញការ 

េលាុរះបញ្ចា ំងពីរបូភាពតពរះតគិស ្។ ពួកផគបានបញ្ជា ក់តបាប់ផោកប៉ាុលថា 

ពួកផគមិនបានផភលាចផោកផទ ផហើយក៏មិនបានឈប់សសឡាញ់ផោកថដរ 

ផតោរះពួកផគត្ររូវបានជំោក់ផោកនូវកដែីសង្ឹមដ៏រកីរាយ ថដលផ្វើឲ្យពួកផគ 

មាន ជីវ្ិរ ផហើយ្្ល់ឲ្យពួកផគនូវផសចក្ីសុខស្ន្ចំផោរះតពរះ។ ផោយកដែី 

តបាថា្ន ថនផសចក្ីសសឡាញ់របស់ពួកផគ ផគបានោក់ផោកផៅផលើស្ម  របស់ 

ពួកផគ រហូ្រតាម្លាូវផៅកាន់ទីតករុង ថដលជាឯកសិទ្ធិរបស់ពួកផគ ។ 
 

ពុធ-១៣ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ១៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូផច្នរះ ចូរ អ្នក រាល់ គ្្ន  ដឹង ថា តពរះ តទង់ ្ សាយ ផសចក្ី 

សផ្រ្្គ រះ ផនរះ ផៅ ដល់ ស្សន៍ ដថទ វញិ ផហើយ ផគ នឹង ស្្ប់ ជា ពិ្រ។  

កិចចាការ ២៨:២៨

មនុស្សមួយចំនួន្ូរចបានដឹងអំពីស្រៈសំខ្ន់ថនោក្យរបស់ផោកលូកា 

ថដលកាលផោកប៉ាុលបានផ�ើញបងប្អូនរបស់ផោក «ផនារះក៏អរ តពរះគុណ 

ដល់តពរះ ផហើយមានចិ្រ្សង្ឹមផឡើង» ។ ស្វក័ប៉ាុលបានសរផសើរ ដល់តពរះ 

ខ្លា ំងៗ ផៅកណ្ាលចំផណាមពួកអ្នកផជឿថដលយំផស្កនិងមានការអាណិ្រ

អាសូរ ថដលមិនខ្ម សនឹងចំណងរបស់ផោក  ។ ពពកថនភាពផស្កផៅ 

ថដលផៅផលើវញិ្ញា ណរបស់ផោកត្ររូវបានរស្្់របា្់រ ។ ជីវ្ិរជាតគិសប្រស័ិទ

របស់ផោកបានេលាងកា្់រទុក្ខផវទនា ការឈឺចាប់ និងការខកចិ្រ្ជាផតចើន 
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ប៉ាុថន្ ផៅតគ្ផនារះផោកបានដឹងថាផោកបានទទួលសំណងត្រឡប់វញិជា

ផតចើនផលើសលុប ។ ផោកបានបនដែដំផណើ រតាម្លាូវរបស់ផោកផោយភាពរងឹ

មំានិងមានចិ្រ្រកីរាយ ។ ផោកមិនបាន្រ្អូញថ្រ្អរពីផរឿងអ្ីរ្រកាល និងមិន

មានការភ័យខ្លា ចចំផោរះអនាគ្រផឡើយ ។ ផោកបានដឹងថាចំណងនិងទុក្ខ 

ផវទនាកំពុងរង់ចំាផោក  ប៉ាុថនដែ ផោកក៏ដឹង្ងថដរថា ការរផំោរះមនុស្ស ផចញ

ពីចំណងដ៏អាតកក់គឺជាភារកិចចារបស់ផោក ផហើយផោកមានអំណរផោយ 

ផតោរះការរងទុក្ខលំបាកផោយស្រតពរះតគិស ្។

លុរះបានដល់ទីតករុងរ ៉ាមូ ផោកយូោសក៏តបគល់ពួកអ្នកផទាសផៅ 

ផោកផមបនា្ទ យ ។ ផោកក៏បានផរៀបរាប់ផរឿងល្ៗអ អំពីផោកប៉ាុល តពមជា 

មួយនឹងលិខិ្រមកពីផោកផភស្ទុស្ងថដរ ថដលផ្វើឲ្យផោកផមបនា្ទ យយក

ចិ្រ្ទុកោក់ចំផោរះផោកប៉ាុលផោយផពញចិ្រ្ ផហើយជំនួសឲ្យការោក់គុក 

ផោកផមបនា្ទ យបានអនុញ្ញា ្រឲ្យផោកប៉ាុលស្្ន ក់ផៅក្នុង្្ទរះជួលរបស់

ផោក។ ផទារះបីជាផោកផៅជាប់តចវាក់ជាមួយនឹងទាហានក៏ផោយ ក៏ផោក

មានផសរភីាពអាចទទួលមិ្រ្ភក្ិរបស់ផោក ផហើយអាចផ្វើការផដើម្ីជំរញុ 

កិចចាការរបស់តពរះតគិសឲ្្យផបារះជំហានផៅមុខថដរ ។ 

ជនជា្ិរយូោជាផតចើនថដលត្ររូវបានផគបផណដែ ញផចញពីទីតករុងរ ៉ាមូអស់

ជាផតចើនឆា្ន ំកនលាងមកផហើយផនារះ ត្ររូវបានអនុញ្ញា ្រឲ្យវលិត្រឡប់មកវញិ  

ថដលផ្វើឲ្យផគរកផ�ើញពួកផនរះមានចំនួនផតចើនផៅទីផនារះ ។ ផោកប៉ាុលបាន

តំាងចិ្រដែតបាប់ពីផហ្ុរការណ៍ពិ្រអំពីខលាួនផោកនិងកិចចាការរបស់ផោកជា 
ពិផសស ដំបូងបង្អស់ មុននឹងសត្ររូវរបស់ផោកមានឱកាសបង្ខូចដល់ពួកផគ 

តបឆំាងនឹងរបូផោក ។ ផហ្ុរដូផច្នរះផហើយ បានជាបីថែងៃផតកាយពីការមកដល់ 

ទីតករុងរ ៉ាមូរបស់ផោក ផោកបានផៅអ្នកដឹកនំាសំខ្ន់របស់ផោកឲ្យមក 

ជួបជំុគ្្ន  ផហើយតបាប់ត្រង់ៗនិងរ្យៗ ពីអំពីលក្ខណៈថដលផោកអផ ជ្ា ើញ 

មកកាន់ទីតករុងរ ៉ាមូ ជាអ្នកជាប់ផទាសដូផច្នរះ ។

ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ឱអ្នករាល់គ្្ន  ជាបងប្អូនខញុំផអើយ ខញុំគ្ម ន

ផ្វើខុសអវីនឹងស្សន៍ផយើង ឬនឹងទមាលា ប់ពួកអយ្យផកាផទ ថ្រផគចាប់ខញុំផៅតករុង 

ផយរសូ្ឡិម ប ជ្ាូ នមកក្នុងកណ្ាប់ថដថនស្សន៍រ ៉ាមូ ថដលពិចារណាសួរខញុំ 



ផៅទីតករុងរ ៉ាមូ-ទំព័រ-535-

រចួចង់ថលងខញុំ ពីផតោរះខញុំគ្ម នផទាសអវីគួរនឹងស្លា ប់ផទ ប៉ាុថន្ ពួកស្សន៍យូោ  

តបថកកមិនតពម បានជាបង្ខំឲ្យខញុំសូមផរ ើក្ីដល់ផសស្រវញិ មិនថមនជាខញុំមាន

ការអវីនឹងផចាទតបកាន់ពីស្សន៍ខញុំផទ  ផហ្ុរផនារះបានជាខញុំអផ ជ្ា ើញអ្នករាល់  

គ្្ន មក ផដើម្ីឲ្យបានផ�ើញមុខ ផហើយនឹងពិផតគ្រះគ្្ន  ដ្ិ្រគឺផោយផតោរះផសចក្ី

សង្ឹមរបស់ស្សន៍អីុសស្ថអលផហើយ បានជាខញុំជាប់តចវាក់ដូផច្នរះ» ។

ផោកមិនបាននិយយបំោនផៅនឹងការថដលផោកបានរងទុក្ខផៅក្នុង

ថដពួកស្សន៍យូោ ឬក៏អំពីគំនិ្រក្្់រទាស់នឹងរបូផោកម្ងផហើយម្ងផទៀ្រ

ផនារះផឡើយ ។ ផគក្់រសមា្គ ល់ផ�ើញថាសម្ីរបស់ផោកផោរផពញផោយការ 

តបរុងតបយ័្រ្ននិងផសចក្ីសប្ុរស។ ផោកមិនបានថសវងរកឲ្យផគយកចិ្រ្ទុក

ោក់ ឬអាណិ្រអាសូរ មកផលើរបូផោកផនារះផទ ថ្រគឺផដើម្ីការោរផសចកដែីពិ្រ

និងរកសាកិ្រ្ិយសថនដំណឹងល្អវញិ ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-១៤ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ១៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: «ចូរ ផៅ ឯ ស្សន៍ ផនរះ តបាប់ ផគ ថា ថដល ឯង រាល់ គ្្ន  ឮ 

ផនារះ នឹង ឮ ថមន ថ្រ ស្្ប់ មិន បាន ផហើយ ថដល ឯង រាល់ គ្្ន  ផ�ើញ ផនារះ ផ�ើញ 

ថមន ថ្រ មិន យល់ ផស្រះ។ កិចចាការ ២៨:២៦

ជាការផេលាើយ្រប អ្នកស្ដែ ប់របស់ផោកបាននិយយថា ពួកផគមិនបាន 

ទទួលការផចាទតបកាន់ទាស់នឹងផោកជាលិខិ្រជាស្ធារណៈឬឯកជនផទ 

ផហើយថាគ្ម ននរណាមា្ន ក់មកពីស្សន៍យូោថដលបានមកតករុងរ ៉ាមូបានផចាទ

តបកាន់ផោកពីបទផលមើសណាមួយផឡើយ ។ ពួកផគក៏បានសថម្ងនូវបំណង 

តបាថា្ន ដ៏ខ្លា ំងកាលា របស់ពួកផគ ចង់ស្្ប់ពីមូលផហ្ុរថនផសចក្ីជំផនឿផៅផលើ 

តពរះតគិសរ្បស់ផោក ផោយផ្្ទ ល់្ងថដរ ។ ពួកផគនិយយថា «ផតោរះផយើង 

ដឹងថា ផៅតគប់ទីកថនលាង ផគថ្រងនិយយអាតកក់ពីពួកអ្នកកាន់ស្សនាផនរះ

ណាស់» ។

ផោយផតោរះពួកផគតបាថា្ន ចង់បានដូផច្នរះ ផនារះផោកប៉ាុលបានតបាប់ពួក

ផគឲ្យកំណ្់រថែងៃមួយ ថដលផោកអាចតបាប់ពួកផគពីផសចកដែីពិ្រថនដំណឹងល្អ ។ 

ផៅថែងៃថដលផគបានកំណ្់រ មានមនុស្សជាផតចើនបានមកជួបជំុគ្្ន  «ផហើយគ្្់រ



ទំព័រ-536- កិចចាការថនពួកស្វក័

អ្ិបបាយទំាងផ្វើបនា្ទ ល់សពវតគប់ តំាងពីតពលឹមដល់ោងៃ ចពីនគរតពរះឲ្យ ផគ 

ស្្ប់ ក៏ប ច្ាុ រះប ច្ាូ លឲ្យផគផជឿអស់ទំាងផសចក្ីថដល្រតមរូវពីតពរះផយសូ៊វ ក្នុង 

តកឹ្រ្យវន័ិយរបស់ផោកម៉ាូផស ផហើយក្នុងគម្ីរពួកផហារា»។ ផោកបានផរៀបរាប់

អំពីបទពិផស្្ន៍ផ្្ទ ល់ខលាួនរបស់ផោក ផហើយបានបរ្ហា ញអំណរះអំណាងពី

គម្ីរសញ្ញា ចាស់ផោយអំណាច ដ៏ស្ម ញ្ានិងផស្ម រះត្រង់ ។

ស្វក័ប៉ាុលបានបរ្ហា ញថា ស្សនាមិនថមនផៅក្នុងពិ្ីផ្្សងៗ និងពិ្ី

បុណ្យខ្ងស្សនាឬក្នុងតទឹសដែីផនារះផទ ។ តបសិនផបើដូផចា្ន រះថមន ផនារះ មនុស្ស 

ខ្ងស្ច់្មអាចយល់បាន តាមរយៈការផសុើបអផង្្រ ដូចជាផោកបាន

យល់ពីកិចចាការខ្ងផោកិយថដរផហើយ ។ ផោកប៉ាុលបានបផតងៀនថា ស្សនា

គឺជាផគ្លការណ៍ថនការអនុវ្រ្ជាក់ថសង្ ជាថាមពលថនការជួយសផ្រ្្គ រះ 

ថដលផចញមកពីតពរះទំាងសសរុង ជាបទពិផស្្ន៍ផ្្ទ ល់ខលាួនពីអំណាច ថនការ 
បំផ្លា ស់បំថតបជាែមីផឡើងវញិរបស់តពរះ ដល់មនុស្ស ។

ផោកបានបរ្ហា ញពីរផបៀបថដលផោកម៉ាូផសបានចង្អុលបរ្ហា ញ ដល់ 

ស្សន៍អីុសស្ថអល ផៅឯតពរះតគិស ្ថាជាផហារាថដលពួកផគត្ររូវស្្ប់ តាម 

ពីរផបៀបថដលពួកផហារាទំាងអស់បានផ្វើទីបនា្ទ ល់អំពីតទង់ ថាជាតពរះដ៏ ្ ំ 

ថដល ពយាបាលអំផពើបាបថនកំហុស ។ ផោកមិនបានរកផ�ើញមានកំហុសជា

មួយនឹងការផគ្រពតាមទតមង់និងពិ្ីបុណ្យផទ ប៉ាុថន្ ផោកបានបរ្ហា ញថា 

ខណៈថដលពួកផគរកសាពិ្ីស្សនាផនរះយ៉ាងត្ឹរមត្ររូវបំ្ុ្រ ពួកផគកំពុង 

បដិផស្តពរះថដលជា្ួរអង្គពិ្រថនតបព័ន្ធ្ររ្វ យទំាងផនារះ ។

ផោកប៉ាុលបានតបកាសថា ផៅក្នុងស្ថែ នភាពថដលមិនបានថកថតបចិ្រដែ 
របស់គ្្់រ ផោកបានស្្គ ល់តពរះតគិសមិ្នថមនផោយស្រការស្្គ ល់ផ្្ទ ល់ 

ខលាួនផនារះផទ ប៉ាុថន្ តាមគំនិ្រថដលផោកបានសសឡាញ់ រមួគ្្ន ជាមួយ នឹងអ្នក 

ដថទផទៀ្រ ទាក់ទងនឹងលក្ខណៈនិងកិចចាការរបស់តពរះថមស្ុសី ថដលនឹងយង 

មកប៉ាុផណាណ រះ ។ ផោកបានបដិផស្តពរះផយសូ៊វថនសសរុកណាស្ថរ ៉ា្រ ថាជា 

តពរះថកលាងកាលា យ ពីផតោរះតទង់មិនបានផ្វើតាមគំនិ្រផនរះផទ។ ប៉ាុថនដែ ឥឡូវផនរះ 
ទស្សនៈរបស់ផោកប៉ាុលអំពីតពរះតគិស ្និងផបសកកមមរបស់តទង់ មានតពលឹង 

វញិ្ញា ណជាខ្លា ំង និងត្ររូវផគផលើក្រផម្ើងជាផតចើនផលើសលុប ដ្ិ្រផោកបាន 
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ថក ថតបចិ្រដែ ។ ស្វក័ប៉ាុលបានអរះអាងថាផោកមិនបានបរ្ហា ញដល់ ពួកផគនូវ 

តពរះតគិស ្ខ្ងស្ច់្មផទ ។ ផសដែចផហរ ៉ាឌូបានផ�ើញតពរះតគិសផ្ៅសម័យ

ថដលតទង់មានភាពជាមនុស្សផោក តពឹទា្ធ ចារអាណបានផ�ើញតទង់ ផោក 

ពីឡា្់រ ពួកស្រ្្គ ជនិងពួកអ្នកដឹកនំាស្សនាបានផ�ើញតទង់ ទាហានរ ៉ាមូ 

បានផ�ើញតទង់។ ប៉ាុថន្ ពួកផគមិនបានផ�ើញតទង់ថាជាតពរះដ៏ផតបាសផោរះដ៏

មានសិររីងុផរឿងផទ ។ ផដើម្ីយល់ពីតពរះតគិសផ្ោយផសចកដែីជំផនឿ ផដើម្ីឲ្យ 

មានចំផណរះដឹងខ្ងវញិ្ញា ណអំពីតទង់ ត្ររូវថ្រមានផសចក្ីតបាថា្ន ចង់តបសស័យ

ទាក់ទងជាមួយតទង់ ផៅផពលថដលតទង់បានផលចមកផៅផលើថ្នដី ។ ការ 

តបកបជាមួយនឹងតពរះតគិស ្ថដលផោកប៉ាុលផពញចិ្រ្នាផពលផនរះ គឺជា ទំនាក់ 

ទំនងជិ្រស្និទ្ធ និងមានការសូ៊តទំា ខ្លា ំងកាលា ជាងថដគូណាៗ ថដលមនុស្សមាន 

ផលើថ្នដីផនរះ ។

កាលផោកប៉ាុលបានមានតបស្សន៍អំពីអវីថដលផោកបានដឹង និងបាន

បញ្ជា ក់អំពីអវីថដលផោកបានផ�ើញតពរះផយសូ៊វពីសសរុកណាស្ថរ ៉ា្រដ៏មាន 

ជ័យជម្នរះ ថាជាផសចក្ីសង្ឹមថនស្សន៍អីុសស្ថអល អស់អ្នកថដលកំពុង 

ថសវងរកផសចក្ីពិ្របានថកថតបចិ្រ្ ។ ទីបំ្ុ្រ សម្ីរបស់ផោកបានដក់ផៅ 

ក្នុងចិ្រ្របស់មនុស្សមួយចំនួន មិនរលុបបា្់រផៅណាផឡើយ ។ ប៉ាុថនដែ អ្នក 
ឯផទៀ្រមិនតពមទទួលទីបនា្ទ ល់យ៉ាងចបាស់ោស់ថនតពរះគម្ីរផទ ផទារះបីជា 

ផសចក្ីពិ្រផនារះត្ររូវបានបរ្ហា ញដល់ពួកផគផោយអ្នកថដលមានពនលាឺពិផសស

ថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធក៏ផោយ ។ ពួកផគមិនអាចជំទាស់នឹងការថវកថញក 

របស់ផោកផឡើយ ប៉ាុថន្ ពួកផគបានបដិផស្មិនទទួលយកផសចក្ីសន្និោឋា ន

របស់ផោកផទ ។

ជាផតចើនថខបានកនលាង្ុ្រផៅ បនា្ទ ប់ពីផោកប៉ាុលមកដល់ទីតករុងរ ៉ាមូ 

មុនស្សន៍យូោ មកពីតករុងផយរសូ្ឡិមបានមកផចាទតបកាន់ទាស់នឹងអ្នក

ជាប់�ំុឃ្ំងផនរះ ផោយផ្្ទ ល់ ។ ការផរៀបចំថ្នការរបស់ពួកផគត្ររូវ បាន 

រារាងំម្ងផហើយម្ងផទៀ្រ ។ ផហើយឥឡូវផនរះ ផោយផោកប៉ាុលត្ររូវបានផគ 
ជំនំុជតមរះផៅមុខ្ុរោការកំពូលថនចតកភពរ ៉ាមូ ដូផច្នរះ ពួកផគមិនមានបំណង 

តបែុយនឹងការបរាជ័យម្ងផទៀ្រផទ ។ ទំាងផោកលូស៊្ ផោកផភលីច ផភស្ទុស 
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និងផសដែចអ័តគីបា៉ា  សុទ្ធថ្របានតបកាសថាផោកប៉ាុលគ្ម នផទាសថពរអ៍វីផទ ។ 

សត្ររូវរបស់គ្្់រអាចសង្ឹមថានឹងបានទទួលផជាគជ័យ ថ្រក្នុងការខំសវរះថសវង

ជរះឥទ្ធិពលដល់តពរះផៅអ្ិរាជ ឲ្យគំ្តទដល់ពួកផគប៉ាុផណាណ រះ ។ ការពនយារ 

ផពល  ជំនំុជតមរះនឹងពនយារការតបឆំាងរបស់ពួកផគ គឺជាការ្្ល់ ផពលផវោ 

ដល់ពួកផគ ឲ្យអាចផរៀបចំនិងអាចផតបើតបាស់ថ្នការរបស់ពួកផគឲ្យបានល្អ 

បំ្ុ្រ ដូផច្នរះផហើយពួកផគក៏បានរង់ចំាមួយរយៈ មុននឹងផចាទតបកាន់ផោយ 

ផ្្ទ ល់និងគួរជាទីផពញចិ្រ្ តបឆំាងទាស់នឹងស្វក័ប៉ាុល ។ 

 

សុព្រ-១៥ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ២០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: រឯី ប៉ាុល គ្្់រ ផៅ ក្នុង ្ ្ទរះ ថដល គ្្់រ ជួល ផពញ ២ ឆា្ន ំ គ្្់រ 

បាន ទទួល អស់ អ្នក ណា ថដល មក ឯ គ្្់រ ទំាង តបកាស តបាប់ ពី នគរ តពរះ ផហើយ 

បផតងៀន តគប់ ទំាង ផសចក្ី ពី តពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វតគីស្ទ តាម ចិ្រ្ ឥ្រ មាន អ្នក 

ណា ឃ្្់រឃ្ំង ផឡើយ។ កិចចាការ ២៨:៣០

ផៅក្នុងភាពវាងថវរបស់តពរះ ការពនយារផពលផនរះបាននំាឲ្យមាន ការរកី 

ចផតមើនថនដំណឹងល្អ ។ តាមរយៈការផពញចិ្រ្របស់អ្នកថដលមាន ភារកិចចា 

តគប់ តគងផោកប៉ាុល ផគបានអនុញ្ញា ្រឲ្យផោករស់ផៅក្នុង្្ទរះមួយ ជាកថនលាង

ថដលផោកអាចជួបតបជំុគ្្ន ផោយផសរ ីជាមួយនឹងមិ្រ្ភក្ិរបស់ផោក ផហើយ

ផោកក៏បានបរ្ហា ញផសចកដែីពិ្រដល់អស់អ្នកថដលបានចូលមកស្្ប់ ផរៀង 

រាល់ថែងៃ ។ ផោកបានបន្ផ្វើការយ៉ាងដូផច្នរះ អស់រយៈផពលពីរឆា្ន ំ ផោយ 

«តបកាសតបាប់ពីនគរតពរះ ផហើយបផតងៀនតគប់ទំាងផសចក្ី ពីតពរះអមាចា ស់ 

ផយសូ៊វតគិសត្ាមចិ្រ្ ឥ្រមានអ្នកណាឃ្្់រឃ្ំងផឡើយ» ។

ក្នុងអំឡុងផពលផនរះ ផោកមិនបានបំផភលាចពួកជំនំុថដលផោកបានបផង្ើ្រ

ផឡើងផៅទឹកដីផ្្សងៗផទ ។ ផោយដឹងអំពីផតគ្រះថា្ន ក់ថដលបានគំរាមកំថហង

ដល់ពួកអ្នកថដលបានថកថតបចិ្រដែទទួលយកជំផនឿែមីផនារះ ស្វក័ប៉ាុលបាន 

ខំតបឹងថតបង អស់ពីលទ្ធភាព ផដើម្ីបំផពញតាម្រតមរូវការរបស់ពួកផគ តាម 

រយៈសំបុត្រតពមាននិងការបផតងៀនស្ម ញ្ាៗ ។ ផហើយផោកបានប ជ្ាូ នពួក

អ្នកផ្វើការថដលមានការលរះបង់ ផចញពីទីតករុងរ ៉ាមូ ឲ្យផៅផ្វើការ មិនត្ឹរមថ្រ
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សតមាប់ពួកជំនំុទំាងប៉ាុនាម នថដលផោកបានបផង្ើ្រផឡើងប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ ផៅ

កថនលាងផ្្សងៗថដលផោកមិនទាន់បានចូលផៅដល់្ងថដរ ។ ក្នុងនាមជា 

ពួក អ្នកគរ្វ លដ៏ល្អ អ្នកផ្វើការទំាងផនរះបានពតងឹងការរ្រថដលផោកប៉ាុល

បានចាប់ផ្្ើមយ៉ាងល្អ ។ ផហើយស្វក័ប៉ាុលបាន្្ល់ដំណឹងអំពីស្ថែ នភាព 

និងផតគ្រះថា្ន ក់ថនពួកជំនំុ ផោយទំនាក់ទំនងជានិចចាជាមួយពួកផគ ផ្វើឲ្យផោក

អាចតគប់តគងផលើពួកផគទំាងអស់បានយ៉ាងល្អ ។

ខណៈថដលផោកហាក់ដូចជាត្ររូវបានកា្់រផ្្ច់ ផចញពីការរ្រ របស់ 

ផោក ដូផច្នរះ ផោកប៉ាុលបានផតបើឥទ្ធិពលកាន់ថ្រ្ំនិងយូរអថងវង ជាងកាល

ផោកផៅមានផសរភីាពក្នុងការផ្វើដំផណើ រ ផៅក្នុងចំផណាមពួកជំនំុដូចផពល

កនលាងមកផៅផទៀ្រ ។ ក្នុងនាមជាអ្នកផទាសរបស់តពរះជាមាចា ស់ ផោកមាន 
ផសក្ីសសឡាញ់ដល់បងប្អូនរបស់ផោកកាន់ថ្រខ្លា ំង។ ផហើយោក្យសម្ី 
រ បស់ ផោកថដលផោកបានសរផសរ ជាអ្នកជាប់ចំណងផោយស្រតពរះតគិស ្

បាននំាមកនូវការយកចិ្រ្ទុកោក់និងការផគ្រពដ៏្ំផ្ង ជាងផពលថដល 

គ្្់រផៅជាមួយពួកផគផោយផ្្ទ ល់ ។ រហូ្រទាល់ថ្រផោកប៉ាុលបានឃ្លា ្រឆាងៃ យ

ពីពួកផគ ផទើបពួកអ្នកផជឿដឹងពីបន្ទុកដ៏្ងៃន់ ថដលផោកបានតទំាតទ ជំនួស ពួក 

ផគ ។ ផៅផពលផនារះ ពួកផគបានផោរះស្ផចញពីការទទួលខុសត្ររូវនិងការ 

ទទួលបន្ទុក ផោយស្រថ្រពួកផគមិនដឹងពីតបាជាញ  ភាពបិុនតបសប់ និង ថាមពល 

ខ្លា ំងកាលា របស់ផោក ប៉ាុថន្ ឥឡូវផនរះ ផៅក្នុងបទពិផស្្ន៍ថដលត្ររូវផរៀនសូត្រ

ផចញពីផមផរៀនថដលពួកផគបានផចៀសវាង ពួកផគបានឲ្យ្រថមលាដល់ការតពមាន 

ដំបូនាម ន និងការថណនំារបស់ផោកខណៈថដលពួកផគមិនបានឲ្យ្រថមលាដល់ 

ការរ្រផ្្ទ ល់ខលាួនរបស់ផោក។ ផហើយផៅផពលថដលពួកផគបានផរៀនសូត្រ 
អំពីភាពកាលា ហាននិងជំផនឿរបស់ផោក ក្នុងអំឡុងផពលថនការជាប់�ំុឃ្ំង 

ជាផតចើនឆា្ន ំ ពួកផគត្ររូវបានជំរញុឲ្យមានភាពផស្ម រះត្រង់និងការខិ្រខំតបឹងថតបង

ក្នុងការបផតមើដល់កិចចាការរបស់តពរះតគិសក្ាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើង ។ឡូវ ផនរះ

ក្នុងចំផណាមអ្នកជំនួយការរបស់ផោកប៉ាុលផៅទីតករុងរ ៉ាមូ មានអ្ីរ្រ មិ្រ្

ភកដែិនិងអ្នកផ្វើការជាមួយគ្្ន របស់ផោកជាផតចើន ។ ផោកលូកាថដលជា «តគរូ 

ផពទ្យសងៃួនភាងៃ » ថដលធាលា ប់បានរមួដំផណើ រជាមួយផោកផៅកាន់តករុងផយរសូ្ឡិម 



ទំព័រ-540- កិចចាការថនពួកស្វក័

ក្នុងអំឡុងផពលថនការជាប់គុកពីរឆា្ន ំផៅតករុងផសស្រា និងផៅផពលផ្វើដំផណើ រ

តបកបផោយផតគ្រះថា្ន ក់ផៅតករុងរ ៉ាមូក៏ផៅជាមួយផោកដថដល ផោក្ីម៉ាូផែ 

ក៏បានបផតមើការជាអ្នកសតមាលទុក្ខរបស់ផោកថដរ ។ ទី�ីកូស «ជាបងប្អូន 

សងៃួនភាងៃ  គឺជាអ្នកជំនួយដ៏ផស្ម រះត្រង់ ផហើយជាបាវបផតមើជាមួយគ្្ន ក្នុងតពរះ
 

អមាចា ស់» បានឈរផោយផសចក្ីថែលាែ្នូរផៅថក្រស្វក័ប៉ាុល ។ ផដមា៉ា សនិង 

មា៉ា កុសក៏ផៅជាមួយនឹងគ្្់រថដរ ។ ផអើរសី្ដែ កនិងផអបា៉ា តបាសបា៉ា សគឺជា «អ្នក 

ជាប់គុកជាមួយខញុំ» (កូឡូស ៤:៧-១៤) ។

ចាប់តំាងពីឆា្ន ំដំបូងថនការផ្លា ស់ប្ូរជំផនឿរបស់ផោកមក បទពិផស្្ន៍

ជាតគិសប្រស័ិទរបស់មា៉ា កុស បានកាន់ថ្ររកីចផតមើនខ្លា ំងផឡើង ។ ផៅផពល

ផោកបានសិកសាកាន់ថ្រដិ្រដល់អំពីតពរះជនមនិងការសុគ្ររបស់តពរះតគិស ្

ផោកបានយល់កាន់ថ្រចបាស់អំពីផបសកកមមរបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ការ ពិបាក 

និងទំនាស់ថនផបសកកមមផនារះ ។ ផោយផមើលផ�ើញស្្ន មរបួសផៅផលើ 

តពរះហស ្និងតពរះបាទរបស់តពរះតគិស ្ជាសញ្ញា សមា្គ ល់ថនការបផតមើរបស់ 

តទង់ ចំផោរះមនុស្សផោក និងរយៈផពលថនការលរះបង់តពរះកាយ ថដលដឹក

នំាឲ្យតទង់អាចសផ្រ្្គ រះអ្នកបា្់របង់និងអ្នកថដលត្ររូវវនិាស ផោកមា៉ា កុស 

បានយល់តពមផដើរតាមតពរះថដលជាផៅហាវ យដ៏ផស្ម រះសម័តគ ផៅផលើ្លាូវថន ការ 

លរះបង់ ។ ឥឡូវផនរះ ផោយទទួលចំថណកថនទុក្ខផវទនារបស់ផោកប៉ាុល ជា 

អ្នកជាប់គុក ផោកបានយល់កាន់ថ្រចបាស់ជាងផពលមុនថា ការទទួលយក 

តពរះតគិស ្ផនារះទទួលបាននូវអ្រថែតបផយជន៍ផតចើនឥ្រគណនា រឯីការទទួល 

យក ផោកិយ គឺជាការបា្់របង់ដ៏គ្ម នទីប ច្ា ប់ និងជាការបា្់របង់ជីវ្ិរចំផោរះ

អ្នកថដលតពរះតគិសប្ានខ្ចា យតពរះផោហិ្រផដើម្ីផតបាសផោរះ ។ ផៅចំផោរះ 

ការលំបាក និងការខវរះខ្្រយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរ ផោកមា៉ា កុសបានផ្វើជាអ្នកជំនួយដ៏

វាងថវនិងជាទីសសឡាញ់ យ៉ាងរងឹមំាដល់ស្វក័ប៉ាុល ។ 

 

សៅរ-៍១៦ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ២១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: គង់ ថ្រ ខញុំ ផ ម្ រះ ប៉ាុល ជា អ្នក មាន វយ័ ចាស់ ផហើយ 

ថដល ឥឡូវ ផនរះ បាន ជាប់ គុក ផោយ ផតោរះ តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ ្ ង ខញុំ សូម ទូនាម ន 



ផៅទីតករុងរ ៉ាមូ-ទំព័រ-541-

ដល់ អ្នក ផោយ ផសចក្ី សសឡាញ់ វញិ ខញុំ អងវរ អ្នក ជំនួស កូន ខញុំ គឺ ផ ម្ រះ 

អូផនសីុម ផនរះ ថដល ខញុំ បាន បផង្ើ្រ ក្នុង ផវោ ជាប់ ចំណង។ ភីផលម៉ាូន ១:៩-១០

ផោកផដមា៉ា សបានមានជំផនឿខ្ជា ប់ខជាួនមួយរយៈ ផហើយផតកាយមកផោក 

បានលរះបង់កិចចាការរបស់តពរះតគិស ្។ ផោយសំផៅផៅផលើ ផោក ផដមា៉ា ស 

ផនរះ ផោកប៉ាុលបានសរផសរថា «ដ្ិ្រអ្នកផដមា៉ា សបានលរះផចាលខញុំផហើយ 

ផោយគ្្់រសសឡាញ់ផោកិយផនរះ» (្ីម៉ាូផែទី២ ៤:១០) ។ សតមាប់ការ 

ទទួល បានផោកិយផនរះ ផោកផដមា៉ា សបានលរះបង់ការរាប់អានដ៏ខ្ង់ខ្ស់ 

និងថែលាែ្នូរ ។ ផនរះគឺជាការផ្លា ស់ប្ូរថដលគ្ម នការពិចារណា ការមានថ្រ តទព្យ

សម្្រដែិសដែុកសដែម្ភនិងកិ្រ្ិយសខ្ងផោកិយ ក៏ផោកផដមា៉ា សផៅថ្រតកថដរ  
ផតោរះរបស់ទំាងផនារះមិនថមនជារបស់គ្្់រផ្្ទ ល់ផទ ផៅផពលថដលផោក 

មា៉ា កុសសុខចិ្រ្រងទុក្ខ ផដើម្ីតពរះតគិស ្ផោកមានតទព្យសម្្រដែិដ៏អស់ កល្  

ត្ររូវបានរាប់ជាអ្នកទទួលមរ្រករបស់តពរះផៅឋាសួគ៌ និងជាអ្នកតគងមរ្រក

ជាមួយតពរះរាជបុតតារបស់តទង់ ។

ក្នុងចំផណាមអស់អ្នកថដលបានថាវ យចិ្រ្ដល់តពរះតាមរយៈ កិចចាការរបស់

ផោកប៉ាុលផៅទីតករុងរ ៉ាមូ មានអូផនសីុម ថដលជាបាវបផតមើថនស្សន៍ដថទ  

ថដលបានផ្វើបាបដល់ផៅហាវ យរបស់ខលាួន ផ ម្ រះភីផលម៉ាូន ថដលជាតគិស ្

បរស័ិទ ផៅទីតករុងកូឡូស ផហើយបានផគចខលាួនផៅទីតករុងរ ៉ាមូ។ ផៅក្នុងផសចក្ី

សប្ុរសថនចិ្រ្របស់គ្្់រ ផោកប៉ាុលបានពយាយមបនថែយភាពតកីតកនិងទុក្ខ

ផវទនារបស់អ្នករ្់រផភៀសខលាួនដ៏កម្ស្់រផនរះ ផហើយបនា្ទ ប់មក ផោកបានខំតបឹង

ថតបងបញ្ចា ំងពនលាឺថនផសចក្ីពិ្រ ចូលផៅក្នុងគំនិ្រដ៏ងងឹ្ររបស់គ្្់រ។ អូផនសីុម

បានស្ដែ ប់តពរះបន្ទូលថនជីវ្ិរ ផហើយបានលន់្ួរអំផពើបាបរបស់គ្្់រ និងបាន

ថកថតបចិ្រ្ទទួលជំផនឿថនតពរះតគិស ្។

អូផនសីុមបានតបគល់ខលាួនគ្្់រចំផោរះផោកប៉ាុល ផោយការផគ្រពនិង 
ភាពផស្ម រះត្រង់របស់ផោក មិន្ិរចជាងការផមើលថែរកសានិងការកមសាន្ចិ្រ្

ដ៏ទន់ភលាន់របស់គ្្់រ ចំផោរះស្វក័ ប៉ាុលវញិផទ ផហើយគ្្់របានខ្នរះថខ្នងផលើក 

កម្ស់កិចចាការថនដំណឹងល្្អ ងថដរ ។ ផោកប៉ាុលបានផ�ើញចរ្ិរលក្ខណៈ 

របស់គ្្់រ ថដលអាចនឹងតបគល់កិចចាការជាជំនួយដ៏មានតបផយជន៍ ក្នុង កិចចាការ 



ទំព័រ-542- កិចចាការថនពួកស្វក័

ជាផបសកជន ផហើយផោកបានទូនាម នគ្្់រឲ្យវលិត្រឡប់ផៅឯភីផលម៉ាូនវញិ

កំុបង្អង់និងសំុអភ័យផទាសពីគ្្់រផហើយផរៀបចំថ្នការសតមាប់អនាគ្រ។  

ស្វក័ប៉ាុលបានសនយាថានឹងទទួលខុសត្ររូវចំផោរះទឹកតបាក់ថដលគ្្់របាន

លួចពីភីផលម៉ាូនមក ។ ផោយប ជ្ាូ នផោកទី�ីកុសឲ្យយកសំបុត្រផៅកាន់ 
ពួកជំនំុផ្្សងៗ ផៅអាសីុកណ្ាល ផោកក៏បានប ជ្ាូ នអូផនសីុមឲ្យផៅជា 
មួយគ្្់រ្ងថដរ។ ផនរះគឺជាការស្កល្ងយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរ ចំផោរះអ្នកបផតមើ 

ថដលបានផ្វើខុសចំផោរះផៅហាវ យរបស់ខលាួន ប៉ាុថន្ គ្្់រពិ្រជាបានថកថតបចិ្រ្ 

ផហើយមិនបានរ្កថបរផចញពីភារកិចចារបស់ខលាួនផឡើយ ។

 ផោកប៉ាុលបានឲ្យអូផនសីុមកាន់សំបុត្រផៅជូនភីផលម៉ាូនស្វក័ប៉ាុល

បាន  អងវរករ ផោយការបិុនតបសប់និងក្ីសប្ុរសរបស់ផោក អំពីកិចចាការថន 
អ្នកបផតមើថដលបានថកថតបចិ្រដែ ផហើយមានបំណងទទួលយកកិចចាការរបស់ 

គ្្់រជាែមីផឡើងវញិ នាផពលអនាគ្រ ។ សំបុត្រផនារះបានចាប់ផ្ដែើមផោយការ

ផគ្រពយ៉ាងកក់ផរៅដែ ដល់ភីផលម៉ាូន ក្នុងនាមជាមិ្រ្និងជាអ្នកផ្វើការដូចគ្្ន ៖

«សូមឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានតបកបផោយតពរះគុណ និងផសចក្ីសុខស្ន្ 

អំពីតពរះដ៏ជាតពរះវរបិតាថនផយើង ផហើយអំពីតពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វតគិស ្។ ខញុំអរ 

តពរះគុណដល់តពរះថនខញុំ ទំាងដំណាលពីអ្នកជានិចចា ក្នុងកាលថដលខញុំអ្ិោឋា ន 

្ង ផោយបានឮនិយយពីផសចក្ីសសឡាញ់ និងផសចក្ីជំផនឿថដលអ្នក មាន  

ដល់តពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វ ផហើយដល់ពួកបរសុិទ្ធទំាងអស់គ្្ន ថដរ ខញុំសូមឲ្យ       

ផសចក្ីតបកបថនផសចក្ីជំផនឿរបស់អ្នក បានផកើ្រការផឡើង ឲ្យបានយល់ តពម 

តាមតគប់ទំាងការល្អ ថដលផៅក្នុងខលាួនផយើង សតមាប់តពរះតគិសផ្យសូ៊វ» ។ 

ផោកប៉ាុលបានរឭំកដល់ភីផលម៉ាូនថា រាល់ផគ្លបំណងល្អ និងលក្ខណៈ ថន 

អ្រ្ចរ្ិរថដលគ្្់រមាន ផោយផតោរះថ្រតពរះគុណថនតពរះតគិសក្ារផ្វើថបបផនរះ 

ថ្រមួយគ្់រ ថដលបានផ្វើឲ្យគ្្់រខុសថបលាកពីមនុស្សអាតកក់និងអ្នកមានបាប ។ 

តពរះគុណដថដលផនរះអាចផ្វើឲ្យឧតកិដឋាជនដ៏សសងូ្រសសរ្្់រឲ្យកាលា យជាកូន 

របស់តពរះ និងជាអ្នកផ្វើការថនដំណឹងល្អ ដ៏មានតបផយជន៍ ។

ផោកប៉ាុលអាចជំរញុភីផលម៉ាូនឲ្យបំផពញកា្រពវកិចចារបស់ខលាួនជាតគិសប្រស័ិទ 

ប៉ាុថនដែផោកបានផតជើសផរ ើសផតបើោក្យអងវរវញិ «គង់ថ្រខញុំ ផ ម្ រះប៉ាុល ជាអ្នក 
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មាន វយ័ចាស់ផហើយ ថដលឥឡូវផនរះបានជាប់គុក ផោយផតោរះ តពរះផយសូ៊វ 

តគិស្្ ង ខញុំសូមទូនាម នដល់អ្នកផោយផសចក្ីសសឡាញ់វញិ ខញុំអងវរអ្នក ជំនួស 

កូនខញុំ គឺផ ម្ រះអូផនសីុមផនរះ ថដលខញុំបានបផង្ើ្រក្នុងផវោជាប់ចំណង ពីផដើម

ជាអ្នកគ្ម នតបផយជន៍ដល់អ្នកផទ ថ្រឥឡូវផនរះ មានតបផយជន៍ ដល់ទំាង អ្នក 

នឹងខញុំ្ង ខញុំចា្់រគ្្់រមកឯអ្នកវញិ» ។

ស្វក័ប៉ាុលបានសំុឲ្យភីផលម៉ាូនទទួលអូផនសីុមជាអ្នកបផតមើថដលបានថក

ថតបចិ្រ្ជាកូនរបស់គ្្់រផ្្ទ ល់ផោយបរ្ហា ញផសចក្ីសសឡាញ់ដល់គ្្់រថដល

គ្្់រនឹងផតជើសផរ ើសរស់ផៅជាមួយអ្ីរ្រផៅហាវ យរបស់គ្្់រជាែមីផឡើងវញិ 

ផោយយល់ដល់ការផ្លា ស់ប្ូរជំផនឿរបស់អូផនសីុម «ថ្រមិនថមនដូច ជាបាវ 

បផតមើ ផទៀ្រផឡើយគឺផលើសជាងបាវបផតមើផៅផទៀ្រទុកដូចជាប្អូនសងៃួនភាងៃ វញិ» ។ 

ផោកបានបញ្ជា ក់ពីបំណងតបាថា្ន ចង់រកសាអូផនសីុមឲ្យជួយ ដល់ផោក ក្នុង 

ចំណងរបស់ផោក ដូចជាភីផលម៉ាូន បានផ្វើផោយផ្្ទ ល់ដូផចា្ន រះថដរ ផទារះបីជា

ផោកមិនបានតបាថា្ន ចង់បានកិចចាការរបស់គ្្់រ ដរាបណាភីផលម៉ាូនមិនយល់

តពមផោរះថលងអូផនសីុមឲ្យមានផសរភីាពពីទាសករផនារះក៏ផោយ ។

ស្វក័ប៉ាុលបានដឹងចបាស់អំពីភាព្ងៃន់្ងៃរ ថដលផៅហាវ យបានតបតពឹ្រដែ

ផៅផលើទាសករផហើយផោកក៏បានដឹងថដរថាភីផលម៉ាូនបានចផតមើនរងុផរឿងជា

ខ្លា ំង ផោយស្រការតបតពឹ្រដែថនអ្នកបផតមើរបស់គ្្់រ ។ ផោកបានពយាយម 

សរផសរផៅកាន់គ្្់រ តាមរផបៀបថដលផ្វើឲ្យគ្្់រមានអារមមណ៍ ជាតគិស ្បរស័ិទ 

ដ៏តជាលផតរៅនិងទន់ភលាន់ ។ ការផ្លា ស់ប្ូរជំផនឿរបស់អូផនសីុមបានផ្វើ ឲ្យគ្្់រ

កាលា យផៅជាបងក្នុងផសចក្ីជំផនឿ ផហើយការោក់ទណ្ឌ កមមណាមួយផៅផលើ 
អ្នកថដលទទួលជំផនឿែមី ស្វក័ប៉ាុលបានចា្់រទុកថាជាការ ផ្វើឲ្យផោកឈឺ 

ចាប់ ផោយផ្្ទ ល់ថដរ ។ 

 

អាទិត្យ-១៧ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ២២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខញុំសូម ឲ្យ ផសចក្ី តបកប ផសចក្ី ជំផនឿ របស់ អ្នក បាន ផកើ្រ 

ការ ផឡើង ឲ្យ បាន យល់ តពម តាម តគប់ ទំាង ការ ល្អ ថដល ផៅ ក្នុង ខលាួន ផយើង 

សំរាប់ តពរះតគីស្ទផយសូ៊វ ដ្ិ្រ ឱ ប្អូន ផអើយ ផយើង ខញុំ មាន ផសចក្ី អំណរ និង 



ទំព័រ-544- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផសចក្ី កសាន្ ចិ្រ្ ជា ខ្លា ំង ថដរ ផោយស្រ ផសចក្ី សសឡាញ់ របស់ អ្នក ពី ផតោរះ 

ចិ្រ្ ថន ពួក បរសុិទ្ធ បាន ផស្ើយ ថលហា ផោយស្រ អ្នក។ ភីផលម៉ាូន ១:៦-៧

ផោកប៉ាុលបានសម័តគចិ្រ្ផស្នើសំុផចញសងតបាក់បំណុលរបស់អូផនសីុម 

ផដើម្ីឲ្យអ្នកថដលមានកំហុស រចួពីភាពអាមា៉ា ស់ថនការោក់ទណ្ឌ កមម ផហើយ

អាចទទួលបានឯកសិទ្ធិថដលគ្្់របានបា្់របង់ផនារះជាែមីផឡើងវញិ។ ផោក 

បាន សរផសរផៅជូនផោកភីផលម៉ាូនថា «ដូផច្នរះ ផបើអ្នករាប់ខញុំទុកជាគូកន ផនារះ 

ចូរ ទទួលគ្្់រទុកដូចជាខលាួនខញុំចុរះ ផបើគ្្់របានផ្វើអវីខុសេ្គងនឹងអ្នក ឬជំោក់ 

អ្នក ផនារះត្ររូវគិ្រផលើខញុំវញិ ប៉ាុលខញុំសរផសរផោយថដខលាួនថា ខញុំនឹងសងអ្នក ថ្រ 

ថដលអ្នកជំោក់ខញុំ ទំាងខលាួនអ្នក្ង ផនារះមិនថាផទ» ។

ផនរះគឺជាការបរ្ហា ញពីផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះតគិស ្ចំផោរះមនុស្ស

មានបាបថដលបានថកថតបចិ្រដែ អ្នកបផតមើថដលបានផបាកបផញ្ឆោ ្រផៅហាវ យ 

របស់ខលាួន គ្ម នអវីថដលត្ររូវសងវញិផទ ។ មនុស្សមានបាបថដលបានលួចកិចចា

ការរបស់តពរះជាផតចើនឆា្ន ំ មិនមានលទ្ធភាពលុប បំណុលផនារះផចាលបានផទ។ 

តពរះផយសូ៊វបានផោរះសស្យរវាងមនុស្សមានបាបនិងតពរះ ផោយបាន មាន 

បន្ទូលថា ខញុំនឹងសងបំណុល ។ សូមឲ្យមនុស្សមានបាបបានរចួជីវ្ិរចុរះ ។ 

ខញុំនឹងរងទុក្ខផវទនាជំនួសផគ ។

បនា្ទ ប់ពីបានផស្នើសំុសងបំណុលរបស់អូផនសីុមរចួមក ស្វក័ប៉ាុលបាន 

រឭំក  ភីផលម៉ាូនអំពីបំណុលជាផតចើនថដលគ្្់របានជំោក់ផោក ។ ភីផលម៉ាូន

បានជំោក់ជីវ្ិរចំផោរះផោកប៉ាុល ផតោរះតពរះបានផ្វើឲ្យផោកប៉ាុលកាលា យជា 

ឧបករណ៍ថនការថកថតបចិ្រដែរបស់ភីផលម៉ាូន ។ បនា្ទ ប់មកផោកបានអងវរដល់

ភីផលម៉ាូនផោយការអំោវនាវយ៉ាងទន់ភលាន់និងផស្ម រះសម័តគ ថាផោយការលរះ 

បង់របស់គ្្់រ ផនារះគ្្់របានផ្វើឲ្យពួកបរសុិទ្ធមានកមាលា ំងផឡើងវញិ ក៏ដូចជា

គ្្់របានផ្វើឲ្យវញិ្ញា ណថនស្វក័ប៉ាុលមានកមាលា ំងផឡើងវញិ ផោយ្្ល់នូវកដែី 

អំណរជូនផោក្ងថដរ ។ ផោកបានបថនថែមថា «ខញុំបានសរផសរសំបុត្រផនរះ

ផ្ញើមកអ្នក ផោយមានចិ្រ្ផជឿថា អ្នកនឹងស្្ប់តាមខញុំ ផហើយខញុំក៏ដឹងជាក់ថា 
 

អ្នកនឹងផ្វើផលើសអំពីផសចក្ីថដលខញុំសូមផនរះផៅផទៀ្រ» ។

សំបុត្ររបស់ផោកប៉ាុលផៅកាន់ភីផលម៉ាូនបរ្ហា ញពីឥទ្ធិពលថនដំណឹង



ផៅទីតករុងរ ៉ាមូ-ទំព័រ-545-

ល្អ ផៅផលើទំនាក់ទំនងរវាងផៅហាវ យនិងអ្នកបផតមើ ។ ការជួលទាសករមក 

បផតមើ គឺជាមផ្យាបាយថដលផគបានបផង្ើ្រផឡើងផៅទូទំាងចតកភពរ ៉ាមូ ផហើយ

ទំាងផៅហាវ យនិងទំាងទាសករត្ររូវបានផគរកផ�ើញផៅក្នុងពួកជំនំុភាគផតចើន

ថដលផោកប៉ាុលបានផ្វើការជាមួយ ។ ផៅតាមទីតករុងមួយចំនួន ជាកថនលាង 

ថដល ទាសករផតចើនថ្រមានផតចើនផលើសលុបជាងមនុស្សថដលមានផសរភីាព 

ចបាប់ថនភាព្ងៃន់្ងៃរដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ចត្ររូវបានចា្់រទុកថាជាការចំាបាច់ ផដើម្ី 

រកសាពួកផគឲ្យផៅផតកាមអំណាច ជាញឹកញាប់ ពួកអ្នកមានផៅទីតករុងរ ៉ាមូថ្រង

ថ្រមានទាសករជាផតចើននាក់ ផៅតគប់សសទាប់ តគប់ជា្ិរស្សន៍ និងតគប់ 

កិចចាការ ។ ផោយការតគប់តគងទំាងសសរុងផៅផលើចិ្រ្និងរាងកាយថនមនុស្ស

ថដលអស់សង្ឹមទំាងផនរះ ផគអាចោក់ផទាសដល់ពួកផគឲ្យរងទុក្ខតាមថ្រចិ្រ្ 

ផគចង់។ តបសិនផបើអ្នកណាមា្ន ក់ក្នុងចំផណាមពួកផគចង់សងសឹកឬការោរ 
ខលាួន ផោយតបែុយផលើកថដតបឆំាងនឹងផៅហាវ យរបស់ខលាួនផនារះ តគរួស្រ របស់ 

ជនផលមើសផនារះទំាងមូល អាចត្ររូវសមាលា ប់ផចាលផោយគ្ម នតតាតបណី។ កំហុស  

្ូរចតាចផោយថចដន្យ ឬការផ្វសតបថហសនឹងការរ្រ ត្ររូវបានោក់ទណ្ឌ កមម

ផោយគ្ម នផមតាដែ  ។

ផៅហាវ យនាយខលារះថដលមានចិ្រដែផមត្ាជាងផៅហាវ យដថទផទៀ្រ មាន 

ចិ្រដែអាណិ្រអាសូរចំផោរះអ្នកបផតមើរបស់ខលាួនជាងផៅហាវ យមួយចំនួន ។ ប៉ាុថន្ 

ភាគផតចើនថនពួកអ្នកមានតទព្យសម្្រ្ិនិងពួកអភិជន គ្ម នការអ្់រ្ម្់រផឡើយ 

គឺមានថ្រការចង់បាន ផសចក្ីតបាថា្ន  និងមិនតពមលរះបង់ការជិរះជាន់សង្្់រ

សង្ិនផចាលផឡើយ ថដលផ្វើឲ្យទាសកររបស់ពួកផគកាលា យជាជនរងផតគ្រះដ៏

ផស្កផៅ ផៅផតកាមការតបមាែនិងភាពផ្ដែ ច់ការ ។ និនា្ន ការថនតបព័ន្ធ ទំាង 

មូលផនរះ គឺជាការផថាកទាបដ៏អស់សង្ឹម ។

វាមិនថមនជាកិចចាការរបស់ស្វក័ប៉ាុល ក្នុងការ្្ួលរលំំមផ្យាបាយថដល

បានបផង្ើ្រផឡើងផៅក្នុងសង្គម ផោយការរផំោភបំោន ឬផោយភាលា មៗ ផនារះ 

ផទ ។ ការពយាយមផ្វើកិចចាការផនរះនឹងរារាងំភាពផជាគជ័យថនដំណឹងល្អ ។ 

ប៉ាុថន្ ផោកបានបផតងៀនអំពីផគ្លការណ៍ថដលបានវាយតបហារផៅមូលោឋា ន

តគឹរះថនទាសភាព ផហើយតបសិនផបើការអនុវ្រ្ន៍ផនរះមានតបសិទ្ធិភាព ផនារះពិ្រ



ទំព័រ-546- កិចចាការថនពួកស្វក័

ជានឹងផ្វើឲ្យខូចដល់តបព័ន្ធផនរះទំាងមូល ។ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា 

«រឯីតពរះអមាចា ស់ តទង់ជាតពរះវញិ្ញា ណ ផហើយកថនលាងណាថដលមានតពរះវញិ្ញា ណ

ថនតពរះអមាចា ស់ ផនារះក៏មានផសរភីាពថដរ» (កូរនិែូសទី២ ៣:១៧) ។ ផៅផពល 

បាន ថកថតបចិ្រ្ផហើយផនារះ ទាសករបានកាលា យជាសមាជិក ថនរបូកាយរបស់ 

តពរះតគិស ្ផហើយក៏ត្ររូវបានផគសសឡាញ់និងរាប់អានទុកដូចជាបងប្អូនដូផចា្ន រះ

ថដរ ជាអ្នកស្នងមរ្រកថនតពរះពររបស់តពរះ និងឯកសិទ្ធិថនដំណឹងល្អ ជាមួយ 

នឹង ផៅហាវ យរបស់ខលាួនថដរ។ មយា៉ាងវញិផទៀ្រ អ្នកបផតមើទំាងឡាយត្ររូវបំផពញ

ភារកិចចារបស់ខលាួន «កំុបផតមើថ្រក្នុងកាលថដលផគផមើលផ�ើញ ដូចជាចង់បំផពញ

ដល់ចិ្រ្មនុស្សផនារះផឡើយ ចូរបផតមើដូចជាបាវបផតមើរបស់តពរះតគិសវ្ញិ ទំាង

ផ្វើតាមតពរះហឫទ័យតពរះឲ្យអស់ពីចិ្រ្» (ផអផភសូរ ៦:៦) ។

តគិសប្រស័ិទបផង្ើ្រចំណងស្មគ្គីភាពដ៏រងឹមំារវាងផៅហាវ យនិងទាសករ 

ផសដែចនិងតបជារាសស ្អ្នកបផតមើដំណឹងល្អនិងមនុស្សមានបាបថដលផគផមើល

រ្យ ថដលបានរកផ�ើញផៅក្នុងការសមា្អ ្រពីអំផពើបាបរបស់តពរះតគិស។្ ពួក

ផគត្ររូវបានោងសមា្អ ្រផោយតពរះផោហិ្រថ្រមួយ ថដលមានជីវ្ិរផោយ 

តពរះវញិ្ញា ណដូចគ្្ន  ។ ផហើយពួកផគត្ររូវបានបផង្ើ្រផឡើងថ្រមួយ ផៅក្នុង 

តពរះតគិសផ្យសូ៊វ ។



តពរះរាជវង្សរបស់ផសច្ផសស្រ-ទំព័រ-547-

ច័ន្ទ-១៨ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ២៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផហើយ ខញុំ រង ទុក្ខ ទំាង ជាប់ ចំណង ដូច ជា មនុស្ស អាតកក់ 

ផោយ ផតោរះ ដំណឹង ល្អ ផនារះ ឯង ប៉ាុថន្ តពរះបន្ទូល មិន បាន ជាប់ ចំណង ផទ។  

្ីម៉ាូផែទី២ ២:៩ស់ ផោយ ផសចក្ី ជំផនឿ ផជឿ ដល់ តពរះរាជបុតតា ថន តពរះ 

ដំណឹងល្អបានទទួលផជាគជ័យដ៏អស្ចា រ្យបំ្ុ្រក្នុងចំផណាមវណណៈទន់

ទាប ។ «ក្នុងពួកអ្នកថដលតទង់បានផៅ មិនសូវមានអ្នកតបាជញផតចើនខ្ង 

ឯស្ច់្ម ឬផតចើននាក់មានអំណាច និងផតចើននាក់ថដលមានត្រកូលខ្ស់

ផនារះផទ» (កូរនិែូសទី១ ១:២៦) ។ ផគមិនអាចរពឹំងថាផោកប៉ាុលថដលជាអ្នក

ផទាស ថដលតកីតក អាចទាក់ទាញចំណាប់អារមមណ៍ ពីពួកអ្នកមាននិងអ្នកថដល

មានផករ ្ិ៍ផ ម្ រះជាពលរដឋាផៅទីតករុងរ ៉ាមូផនារះផឡើយ។ ចំផោរះពួកផគ អំផពើអាតកក់

បានបរ្ហា ញនូវការទាក់ទាញតាមចំណង់្រណាហា របស់ខលាួន ភលាឺចិញ្ចា ចចិថ ច្ា ង 

ផហើយបានចាប់យកពួកផគផ្វើជាទាសករ្ង ។ ក៏ប៉ាុថន្ ក្នុងចំផណាមអ្នករង 

ផតគ្រះផោយការពិបាក ជនរងផតគ្រះពីការវាយតបហារផោយផសចក្ីប៉ាងតបាថា្ន  

ផោយស្រការជិរះជាន់របស់ពួកផគ រហូ្រដល់ក្នុងចំផណាមពួកទាសករតកីតក 

ពួកផគជាផតចើនបានស្ដែ ប់តាមសមដែីរបស់ផោកប៉ាុលផោយរកីរាយ ផហើយបាន

រកផ�ើញកដែីសង្ឹមនិងផសចក្ីសុខស្ន្ផៅក្នុងផសចកដែីជំផនឿរបស់តពរះតគិស ្

ថដលបានផលើកទឹកចិ្រ្ពួកផគផៅផតកាមការលំបាករបស់ខលាួន។

ក៏ប៉ាុថនដែផពលថដលកិចចាការរបស់ស្វក័ប៉ាុលបានចាប់ផ្ដែើមជាមួយមនុស្ស

ថដលបនា្ទ បខលាួននិងអ្នកមានត្រកូលទន់ទាប ឥទ្ធិពលថនកិចចាការផនារះបានពតងីក

រហូ្រដល់តពរះរាជវាងំរបស់តពរះផៅអ្ិរាជ ។

៤៤

តពោះរាជេង្សរបសផ់ស្តចផសសារ



ទំព័រ-548- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផៅសម័យផនារះ ទីតករុងរ ៉ាមូ គឺជារាជធានីថនពិភពផោក។ ផសដែចផសស្រដ៏

តកអឺ្រតកទមជាអ្នកផ្វើចបាប់សតមាប់តគប់តបផទសទំាងអស់ផៅផលើថ្នដី ។ 

ទំាងតពរះមហាក្សត្រនិងពួកនាហមឺនមិនផអើផពើនឹងតពរះផយសូ៊វដ៏ទន់ទាបថនសសរុក

ណាស្ថរ ៉ា្រផទ ឬបានចា្់រទុកតទង់ជាមនុស្សគួរឲ្យស្អប់ផខ្ើមនិងចំអកផមើល

រ្យ្ង។ ផហើយក្នុងរយៈផពលមិនទំាងដល់ពីរឆា្ន ំ្ង ដំណឹងល្អបានរក 

ផ�ើញ្លាូវរបស់ខលាួន ផចញពី្្ទរះអ្នកជាប់�ំុឃ្ំង ចូលផៅក្នុងតពរះរាជវាងំថន
 

តពរះផៅអ្ិរាជ ។ ផោកប៉ាុលបានជាប់ចំណងជាអ្នកតបតពឹ្រដែអាតកក់។ ប៉ាុថន្ 

«តពរះបន្ទូលមិនបានជាប់ចំណងផទ» (្ីម៉ាូផែទី២ ២:៩) ។

កាលពីឆា្ន ំមុនៗ ស្វក័ប៉ាុលបានតបកាសជាស្ធារណៈ អំពីផសចកដែី 

ជំផនឿថនតពរះតគិសផ្ោយអំណាចថនជ័យជម្នរះ ផហើយផោកបាន្្ល់ភស្ុតាង

យ៉ាងចបាស់អំពីលក្ខណៈរបស់តពរះ តាមរយៈទីសមា្គ ល់និងការអស្ចា រ្យ។ ផោយ

បានផតកាកផឡើងផៅចំផោរះមុខពួកអ្នកតបាជញថនស្សន៍តកិកជាមួយនឹងអ្នកមាន

ភាពរងឹមំាដ៏ថែលាែ្នូរ និងចំផណរះដឹងខ្ងផវាហារផកាសល្យរបស់គ្្់រ ផោកបាន

ផ្វើឲ្យអំណរះអំណាងថនទស្សនវទូិដ៏អំនួ្រត្ររូវផសងៃៀមស្ងៃ ្់រ។ ផោកបានឈរ

ផៅចំផោរះផសច្និងអភិបាលផខ្រ្ផោយមានចិ្រដែកាលា ហានយ៉ាងផលើសលុប 

ផហើយពិចារណារកផហ្ុរ្លអំពីផសចក្ីសុចរ្ិរ ការផចរះតបមាណ និងការ 

ជំនំុជតមរះថដលនឹងចូលមកដល់ផៅផពលខ្ងមុខ រហូ្រដល់ពួកអ្នកដឹកនំាដ៏

តកអឺ្រតកទមទំាងផនារះញ័ររន្ធ្់រ ហាក់ដូចជាពួកផគកំពុងទទួលថែងៃដ៏្រក់សលាុ្រ 

របស់តពរះរចួផៅផហើយដូផចា្ន រះថដរ ។

ឥឡូវផនរះ តពរះមិនបានតបទានឱកាសថបបផនារះដល់ស្វក័ប៉ាុលផទ ផោយ

ត្ររូវបានផគ�ំុឃ្ំងផៅថ្រក្នុងលំផៅោឋា នរបស់ផោក ផហើយផោកអាចតបកាស

ពីផសចកដែីពិ្រដល់អស់អ្នកថដលផៅរកផោកដល់ផៅទីផនារះប៉ាុផណាណ រះ។ ផោក

មិនមានការតតាស់បរ្្គ ប់ពីតពរះឲ្យចូលផៅជួបផសច្ថដលតបតពឹ្រ្ខុសគនលាង

សីល្ម៌ និងផៅក្នុងនាមថនតពរះដ៏ជាតពរះ ថដលបានបផនា្ទ សដល់ភាពផឃ្រ

ផៅនិងការជិរះជាន់របស់ផសច្ ដូចជាផោកម៉ាូផសនិងផោកផអើរ ៉ានុផនារះផទ ។ 

ប៉ាុថន្ ផៅផពលផនារះឯង គឺជាផពលថដលការគំ្តទដល់ការរ្រផនារះត្ររូវបាន



តពរះរាជវង្សរបស់ផសច្ផសស្រ-ទំព័រ-549-

កា្់រផ្្ច់ផចញពីការរ្រស្ធារណៈ គឺជាជ័យជម្នរះដ៏្ំសតមាប់ដំណឹងល្អ  

ផតោរះមានសមាជិកត្ររូវបានបថនថែមចូលផៅក្នុងពួកជំនំុ ពីរាជវង្សថនតពរះផៅ 

អ្ិរាជ ។

គ្ម នកថនលាងណាថដលមានបរយិកាសថនជា្ិរស្សន៍ខុសៗគ្្ន ជាផតចើន 

ក្នុងចំផណាមតគិសស្្សនាខ្លា ំងជាងផៅក្នុងតពរះរាជវាងំថនទីតករុងរ ៉ាមូផឡើយ។ 

ផសច្ផនរ ៉ាហូាក់ដូចជាបានលុបបំបា្់រស្្ន មគំនូសដ៏្ិរច្ួរចចុងផតកាយរបស់  

តពរះផចញពីតពរះទ័យរបស់តទង់ ផហើយរហូ្រដល់បា្់របង់ស្ម រ្ីរជាមនុស្ស និង

ទទួលចំណាប់អារមមណ៍របស់ស្តំាងផៅវញិ។ អ្នកបផតមើនិងអ្នកយមកាម 

របស់តទង់ក៏មានអ្រ្ចរ្ិរជាទូផៅដូចតពរះអង្គថដរ គឺកាចស្ហាវ ថតពថ្្សនិង 

ពុករលួយ។ លក្ខណៈទំាងអស់ផនរះ ផ្វើឲ្យតគិសស្្សនាមិនអាច្នចូល

ផៅក្នុងតពរះរាជវង្សនិងតពរះរាជវាងំរបស់ផសច្ផនរ ៉ាបូានផឡើយ។ 

 

អង្គារ-១៩ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ២៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: បង ប្អូន ផអើយ ខញុំ ចង់ ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  ដឹង ថា ការ ទំាង ប៉ាុនាម ន 

ថដល ផកើ្រ ផឡើង ដល់ ខញុំ ផនារះ បាន ថតប ផៅ ជា ចំផរ ើន ដល់ ដំណឹង ល្អ វញិ។  

ភីលីព   ១:១២

ប៉ាុថន្ ក្នុងករណីផនរះក៏ដូចជាក្នុងករណីជាផតចើនផ្្សងផទៀ្រថដរ បានបរ្ហា ញ

ពីការពិ្រថនការអរះអាងរបស់ផោកប៉ាុលថដលថាអាវុ្ ថនស្រ្្គ មរបស់ផោក  

«គឺជាឥទ្ធិឫទ្ធិថដលមកពីតពរះ សតមាប់នឹងរលំំទីមំាមួនវញិ» (កូរនិែូសទី២ 

១០:៤) ។ សូម្ីថ្រផៅក្នុងតពរះរាជវង្ស របស់ផសច្ផនរ ៉ាក៏ូផោយ ក៏ជ័យោភី 

ថនផឈើឆ្ាងបានទទួលជ័យជម្នរះថដរ។ អ្នកបផតមើដ៏ស្ហាវថតពថ្្សរបស់ផសដែច

ដ៏អាតកក់មួយអង្គបានទទួលផជឿផហើយកាលា យជាកូនរបស់តពរះ។ អ្នកទំាងផនរះ

មិនថមនជាពួកតគិសប្រស័ិទស្ងៃ ្់រៗផនារះផទ ប៉ាុថន្ ផោយផបើកចំហ ។ ពួកផគ 

មិនខ្ម សនឹងផសចក្ីជំផនឿរបស់ពួកផគផទ ។

ផហើយផ្រើអវីផៅជាមផ្យាបាយថនតចកចូលថដលនំាឲ្យបានសផតមចផនរះ 

និងជាផគ្លជំហរដ៏រងឹមំា សតមាប់តគិសស្្សនា ថដលត្ររូវបានផគទទួល 



ទំព័រ-550- កិចចាការថនពួកស្វក័

យកសូម្ីថ្រផៅកថនលាងថដលហាក់ដូចជាមិនអាចផកើ្រផឡើងបានដូផច្នរះ? ផៅ

ក្នុងសំបុត្ររបស់ផោកផ្ញើផៅជូនពួកជំនំុផៅតករុងភីលីព ផោកប៉ាុលបានតបាប់

ពីការជាប់គុករបស់ផោក ពីផជាគជ័យរបស់ផោកក្នុងការផនស្ទបានអ្នក

ផជឿផៅក្នុងតពរះរាជវង្សរបស់ផសច្ផនរ ៉ា ូ។ ផោយការភ័យខ្លា ចថតកងការផនារះ 

ត្ររូវពួកផគគិ្រថា ការរងទុក្ខផវទនា របស់ផោកបានបរ្្អ ក់ដល់ការរកីចផតមើន

ថនដំណឹង ល្អ ផោកបានធានាអរះអាងដល់ពួកផគថា៖ «បងប្អូនផអើយ សូមឲ្យ

បងប្អូនយល់ថាអវីៗថដលបានផកើ្រផឡើងដល់ខញុំបានរោយសូន្យផៅជាការរកី

ចផតមើនថនដំណឹងល្អ» (ភីលីព ១:១២) ។

ផៅផពលថដលពួកជំនំុតគិស្ទបរស័ិទបានដឹងជាមុនថា ផោកប៉ាុលនឹងមក

ផ្វើទស្សនកិចចាផៅតករុងរ ៉ាមូ ពួកផគបានទន្ទឹងរង់ចំាសញ្ញា ជ័យជម្នរះថនដំណឹង

ល្អ ផៅក្នុងទីតករុងផនារះ។ ផោក ប៉ាុលបានបផ ច្ា ញផសចកដែីពិ្រផៅតាមទឹកដី

ជាផតចើន ផោកបានតបកាសអំពីផសចក្ីពិ្រផនរះផៅក្នុងទីតករុង្ំៗ។ ផ្រើជ័យ

ោភីថនផសចក្ីជំផនឿផនរះមានផជាគជ័យក្នុងការផនស្ទមនុស្សថាវ យតពរះតគិស ្

ផៅក្នុងរាជធានីថនពិភពផោកផនរះបានថដរឬផទ? ប៉ាុថនដែ ផសចកដែីសង្ឹមរបស់

ពួកផគត្ររូវបានកផម្ទច ផោយស្រដំណឹងថដលថាផោកប៉ាុលបានមកដល់ 

ទីតករុងរ ៉ាមូជាអ្នកជាប់គុក។ ពួកផគបានសង្ឹមយ៉ាងមុ្រមំាថានឹងផ�ើញដំណឹង

ល្អ ថដលបានស្ថែ បនាផឡើងផៅឯមជ្ឈមណ្ឌ លដ៏្ំផនរះ នឹងពតងីកវសិ្ល ភាព 

យ៉ាងឆាប់រហ័ស ដល់តគប់តបផទសទំាងអស់ ផហើយកាលា យជាមហាអំណាច 

ទូផៅផៅផលើថ្នដី។ ពួកផគពិ្រជាមានការខកចិ្រ្ជាខ្លា ំង ការគិ្ររបស់ 

មនុស្សបានបរាជ័យ ប៉ាុថន្ ផគ្លបំណងរបស់តពរះមិនបរាជ័យផទ ។

មិនថមនផោយផសចកដែីអ្ិបបាយរបស់ផោកប៉ាុលផទ ប៉ាុថន្ ផោយចំណង 

របស់គ្្់រឯផណារះផទ ថដលជាការទាក់ទាញចំណាប់អារមមណ៍របស់រាជវង្ស

ផៅក្នុងរាជវាងំ មកផលើតគិសស្្សនា ។ គឺភាពជាទាសករថដលផោកបាន

បំថបកចិ្រ្មនុស្សជាផតចើនផោយស្រចំណងថដលោក់ពួកផគផៅក្នុងទាសភាព

ថនអំផពើបាប ។ ផហើយក៏មិនថមនទំាងអស់ផនរះថដរ ។ ផោកបានមាន តបស្សន៍ 

ថា «ផហើយពួកបងប្អូនផតចើនគ្្ន ក្នុងតពរះអមាចា ស់ ក៏បានសង្ឹមផឡើង ផោយ ស្រ 



តពរះរាជវង្សរបស់ផសច្ផសស្រ-ទំព័រ-551-

ចំណងខញុំ ផហើយផគហ៊ាន្សាយតពរះបន្ទូលកាន់ថ្រផតចើនផឡើងផោយឥ្រភ័យ

ខ្លា ច» (ភីលីព ១:១៤) ។

ការអ្់រ្ម្់រនិងផសចក្ីរកីរាយរបស់ផោកប៉ាុល ក្នុងអំឡុងផពលថនការ
 

ជាប់�ំុឃ្ំងដ៏យូរនិងអយុ្រ្ិ្ម៌របស់ផោក ភាពកាលា ហាននិងជំផនឿរបស់ 

ផោក គឺជាផសចកដែីអ្ិបបាយជាបន្បនា្ទ ប់ ។ វញិ្ញា ណរបស់ផោក មិនដូច 

ជាវញិ្ញា ណ របស់ផោកិយផទ គឺផោកមានទីបនា្ទ ល់ថាអំណាចថដលខ្ស់ 

ជាងថ្នដីបានគង់ផៅជាមួយផោក ។ ផហើយផោយស្រគំររូបស់ផោក  

តគិសប្រស័ិទត្ររូវបានជំរញុឲ្យមានកមាលា ំងកាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើង ក្នុងនាមជាអ្នក 

គំ្តទដល់កិចចាការ ជាស្ធារណៈថដលផោកប៉ាុលមិនអាចផ្វើបាន។ ផៅក្នុង 

វ ិ្ ីទំាងផនរះ ចំណងរបស់ស្វក័ប៉ាុលមានឥទ្ធិពលជាខ្លា ំង ថដលផៅផពល 

អំណាចនិងអ្រថែតបផយជន៍របស់ផោកហាក់ដូចជាត្ររូវបានកា្់រផ្្ច់ ផហើយ

ហាក់ដូចជាផោកអាចផ្វើការបាន្ិរចបំ្ុ្រ ផពលផនារះផោកបានតបមូល 

កណ្ាប់ថាវ យតពរះតគិសផ្ៅក្នុងវាលថសសថដលផមើលផៅផោកហាក់ដូចជា 

ត្ររូវបានដកផចញទំាងសសរុង ។

មុននឹងប ច្ា ប់ការជាប់គុកពីរឆា្ន ំផនារះ ផោកប៉ាុលអាចនិយយថា »ដល់

ផម៉ាលារះបានជាផៅផពញក្នុងថ្្ទវាងំ និងតគប់កថនលាងឯផទៀ្រ ផគបានដឹងចបាស់ថា 

ខញុំជាប់ចំណងផនរះផោយផតោរះតពរះតគិស»្ ផហើយក្នុងចំផណាមពួកអ្នកថដល
 

បានផ្ញើការផគ្រពដល់ពួកអ្នកតករុងភីលីព ផោកបានផរៀបរាប់តបាប់ពួកផគថា 

«មានពួកអ្នកផៅដំណាក់ផសស្រជាផដើម» (ខ ១៣ និង ៤:២២) ។

ការអ្់រ្ម្់រតពមទំាងភាពកាលា ហានទទួលបានជ័យជម្នរះ។ តាមរយៈភាព 

សលាូ្របូ្រផៅផតកាមការជំនំុជតមរះ ថែមទំាងភាពកាលា ហានផៅក្នុងការរ្រ មនុស្ស

ជាផតចើនត្ររូវបានទាក់ទាញផៅឯតពរះតគិស។្ តគិសប្រស័ិទថដលបរ្ហា ញពីការ

អ្់រ្ម្់រនិងភាពសបបាយរកីរាយផៅផតកាមការបា្់របង់និងការឈឺចាប់ថដល

មានជំផនឿដ៏រងឹមំាឥ្ររ្កផរ ផទារះបីជួបនឹងផសចកដែីស្លា ប់ក៏ផោយ ក៏ផៅថ្រមាន

ផសចក្ីសុខស្ន្និងភាពសងៃប់ស្ងៃ ្់រថដរផនារះ អាចសផតមចផជាគជ័យ សតមាប់ 

ដំណឹងល្អបានផតចើនជាងការថដលផគអាចផ្វើបានផោយជីវ្ិរដ៏យូរអថងវងថន 



ទំព័រ-552- កិចចាការថនពួកស្វក័

កិចចាការដ៏ផស្ម រះត្រង់របស់ពួកផគ។ ជាញឹកញាប់ ផៅផពលថដលអ្នកបផតមើរបស់

តពរះត្ររូវបានដកផចញពីកា្រពវកិចចាដ៏សកមម ទិពវញ្ញា ណដ៏អាែ៌កំបំាងថដលផយើង

ថ្រងថ្រ្រ្អូញថ្រ្អរផោយស្រចក្ខុវស័ិយដ៏រញួខលាីរបស់ផយើង ផនារះតពរះបាន 

ផរៀបចំផឡើង ផដើម្ីសផតមចកិចចាការថដលគ្ម នវ ិ្ ីណាផ្្សងផទៀ្រអាចសផតមច

បានផឡើយ ។ 

 

ពុធ-២០ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ២៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផហើយ ខញុំ ក៏ រាប់ តគប់ ទំាង អស់ ទុក ដូច ជា ខ្្រ ថដរ ផោយ 

ផតោរះ ផសចក្ី ថដល តបផសើរ ជាង គឺ ផោយ ស្្គ ល់ តពរះតគីស្ទផយសូ៊វ ជាតពរះអមាចា ស់  

ថន ខញុំ ថដល ផោយ យល់ ដល់ តទង់ ខញុំ បាន ខ្្រ តគប់ ទំាង អស់ ផហើយ បាន រាប់  

ទំាង អស់ ទុក ដូច ជា សំរាម តបផយជន៍ ឲ្យ បាន តពរះតគីស្ទ វញិ។ ភីលីព ៣:៨

សូមកំុឲ្យអ្នកផដើរតាមតពរះតគិសគិ្្រថា ខលាួនគ្ម នកិចចាការថដលត្ររូវបំផពញ 

ឬក៏គ្ម នររ្វ ន់ថដលត្ររូវទទួល ផៅផពលថដលផគមិនអាចផ្វើការផោយផបើក 

ចំហនិងយ៉ាងសកមមសតមាប់តពរះនិងផសចក្ីពិ្ររបស់តទង់ផនារះផឡើយ ។ សមរ

បនា្ទ ល់ពិ្រតបាកដរបស់តពរះតគិសនឹ្ងមិនត្ររូវបានទុកផចាលផទ ។ ផទារះបីផៅ 

ផពលជាឬឈឺ រស់ ឬស្លា ប់ក៏ផោយ ក៏តពរះផៅថ្រផតបើពួកផគថដរ ។ ផៅផពល 

ពួកអ្នកបផតមើរបស់តពរះតគិសត្្ររូវបានផបៀ្រផបៀនផោយអំផពើអាតកក់របស់ 

ស្តំាង ការរ្រដ៏សកមមរបស់ពួកផគបានរារាងំ ផៅផពលពួកផគត្ររូវបាន ផគ 

ចាប់ោក់គុក ឬក៏អូសផៅោក់ក្នុងជតងរុកឬផខ្្ន រះផក្នៀង ឬបផរ្្គ លផភលាើងក្ី ការ

ផនារះផ្វើឲ្យផសចក្ីពិ្រអាចទទួលបានជ័យជម្នរះកាន់ថ្រ្ំផ្ង ។ ផៅផពល 

អ្នកផស្ម រះត្រង់ទំាងផនរះបានផបារះតតាទីបនា្ទ ល់របស់ពួកផគផោយ្ម ពួក 

មនុស្សថដលពីមុនធាលា ប់ថ្រសង្ស័យនិងមិនចបាស់ោស់ មានការផជឿជាក់ ផៅ 

ផលើផសចក្ីជំផនឿដល់តពរះតគិស ្ផហើយបានឈរយ៉ាងកាលា ហានផៅខ្ងតទង់។ 

ពនលាកជាផតចើនបានដុរះផចញពីផ្រះថនពួកបរសុិទ្ធ បផង្ើ្របានជាចតមរូ្រ ដ៏្ំ ថាវ យ 

តពរះជាមាចា ស់ ។

ចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ជា លនិងភាពផស្ម រះត្រង់របស់ផោកប៉ាុលនិងមិ្រ្រមួការរ្រ 



តពរះរាជវង្សរបស់ផសច្ផសស្រ-ទំព័រ-553-

របស់ផោក មិនអន់ជាងជំផនឿនិងការផគ្រពតប្ិរប្រ្ិថនពួកអ្នកថដលបាន 

ផ្លា ស់ថតបចិ្រ្ មកផជឿតគិសស្្សនា ផៅផតកាមកាលៈផទសៈ ថដល ផគ ហាម 

ឃ្្់រ សដែីបផនា្ទ សផោយភាពខជាិលតចអូស និងការខវរះជំផនឿផលើអ្នកបផតមើរបស់ 

តពរះតគិស ្ផនារះផទ ។ ស្វក័ប៉ាុលនិងពួកសហការរីបស់ផោក តបថហលជា 

បាន តបថកកថា ការអំោវនាវឲ្យមានការថតបចិ្រ្និងជំផនឿផលើតពរះតគិស ្ដល់ 

អ្នកបផតមើរបស់ផសច្ផនរ ៉ាផូនារះនឹងមិនមានតបផយជន៍ផទ ខណៈថដលពួកផគ 

ទទួលរងនូវការល្ួងដ៏កាចស្ហាវថដលព័ទ្ធជំុវញិផោយឧបសគ្គជាផតចើន 

ផហើយត្ររូវតបឈមនឹងការតបឆំាងដ៏ជូរច្់រផនារះ ។ ផទារះជាពួកផគគួរបានថក 

ថតបចិ្រ្ផជឿផលើផសចកដែីពិ្រក៏ផោយ ផ្រើពួកផគអាចស្ដែ ប់បរ្្គ ប់បានយ៉ាងណា

ផៅ? ប៉ាុថនដែ ផោកប៉ាុលមិនបានគិ្រដូផច្នរះផទ ផោកបានបរ្ហា ញដំណឹងល្អ 

ដល់មនុស្សទំាងផនរះផោយផសចកដែីជំផនឿ ផហើយក្នុងចំផណាមអ្នកថដលបានឮ 

អ្នកខលារះបានសផតមចចិ្រ្ផគ្រពតាម ផទារះបីជាត្ររូវបា្់របង់អវីក៏ផោយ ។ ផទារះ

បីជាមានឧបសគ្គនិងផតគ្រះថា្ន ក់យ៉ាងណាក៏ផោយ ក៏ពួកផគបានទទួលយក 

ពនលាឺ ផហើយទុកចិ្រ្ដល់តពរះឲ្យជួយពួកផគ ក្នុងការបផ ច្ា ញពនលាឺរបស់ពួកផគឲ្យ 

ថចងចំាងដល់អ្នកដថទថដរ ។

រាជវង្សថនផសច្ផសស្រមិនត្ឹរមថ្របានថកថតបចិ្រ្ទទួលផសចក្ីពិ្រ 

ប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថនដែ បនា្ទ ប់ពីការថតបចិ្រដែរបស់ពួកផគរចួមក ពួកផគផៅថ្ររស់ផៅ

ក្នុងរាជវង្សផនារះដថដល ។ ពួកតទង់មិនបានគិ្រថា តទង់មានផសរភីាពក្នុងការ

ផបារះបង់ផចាល្ួរនាទីរបស់តទង់ ពីផតោរះផៅជំុវញិតទង់ថលងមានភាពត្ររូវគ្្ន

ផនារះផទ ។ ផសចក្ីពិ្របានរកផ�ើញពួកតទង់ផៅទីផនារះ ផហើយពួក តទង់រស់ 

ផៅ ទីផនារះ ផោយជីវ្ិរនិងអ្រ្ចរ្ិរថដលបានថកថតបរបស់តទង់ កំពុងបញ្ជា ក់ 

ពីអំណាចផ្លា ស់ប្ូរថនផសចកដែីជំផនឿែមី ។

ផ្រើមានផសចក្ីល្ួងណា បានផ្វើឲ្យស្ថែ នភាពរបស់ពួកតទង់ កាលា យផៅ

ជាការយកផលសមិនផ្វើទីបនា្ទ ល់អំពីតពរះតគិសថ្ដរឬផទ? សូមឲ្យពួកផគពិចារ

ណាអំពីស្ថែ នភាពរបស់ពួកសិស្សផៅក្នុងរាជវង្សរបស់ផសស្រ ជាភាពគ្ម ន 

គុណ្ម៌ថនតពរះផៅអ្ិរាជ ជាភាពរ្យសសរួលថនតពរះរាជវាងំ។ ផយើងផស្ទើរ



ទំព័រ-554- កិចចាការថនពួកស្វក័

ថ្រមិនអាចសសថមផ�ើញពីស្ថែ នភាពថដលមិនអំផណាយ្ល ដល់ជីវ្ិរខ្ង 

ស្សនា និងការលរះបង់ ឬការតបឆំាងណាថដលខ្លា ំងជាងការថដលពួកអ្នក

បានថកថតបចិ្រ្ទំាងផនរះបានរកផ�ើញខលាួនឯងផឡើយ ។ ថ្រពួកផគបានរកសា 

ភាពផស្ម រះត្រង់របស់ពួកផគ ផៅកណ្ាលការលំបាកនិងផតគ្រះថា្ន ក់ជាផតចើន។ 

ផោយស្រឧបសគ្គថដលផមើលផៅហាក់ដូចជាមិនអាចតទំាបានតគិសដែស្សនិក

តបថហលជាខំរកផលសមិនតពមស្ដែ ប់បរ្្គ ប់តាមផសចកដែីពិ្រដូចថដលមានផៅ

ក្នុងតពរះផយសូ៊វផនារះផទ ប៉ាុថន្ ផគមិនអាចមានផលសផោរះស្ ថដលនឹងផ្វើឲ្យ

ខលាួនខុសថបលាកពីតពរះផយសូ៊វផនារះផទ  តបសិនផបើផគអាចផ្វើដូផច្នរះ ផគបានបរ្ហា ញ

ថាតពរះមានភាពអយុ្រ្ិ្ម៌ផហើយ ផតោរះតទង់បានបផង្ើ្រលក្ខខណ្ឌ ថនផសចកដែី

សផ្រ្្គ រះសតមាប់កូនៗរបស់តទង់ ថដលពួកផគមិនអាចផ្វើតាមបាន។

អ្នកមានចិ្រ្ចង់បផតមើដល់តទង់នឹងរកផ�ើញឱកាសផ្វើបនា្ទ ល់ពីតទង់ ។ 

ការពិបាកនឹងគ្ម នអំណាចផដើម្ីរារាងំអ្នកថដលតំាងចិ្រ្ថសវងរកនគរ និង 

ផសចកដែីសុចរ្ិររបស់តពរះជាមុនផនារះផឡើយ។ អ្នកផនារះនឹងថសវងរកគុណ្ម៌

ផហើយផបារះបង់ផចាលការអាតកក់ ផោយកមាលា ំងថដលទទួលបានតាមរយៈការ

អ្ិោឋា ននិងការសិកសាតពរះបន្ទូល។ ផោយសមលាឹងផមើលតពរះផយសូ៊វ ជាតពរះ 

ថដលបានបផង្ើ្រនិងអ្នកប ច្ា ប់ផសចកដែីជំផនឿ ថដលបានសូ៊តទំានឹងភាព្្ទុយគ្្ន

ថនមនុស្សមានបាបតបឆំាងនឹងអង្គតទង់ ផនារះអ្នកផជឿត្ររូវថ្រហ៊ានផថ្ាលផទាស

និងទិផ្រៀន ។ តពរះថដលជាតពរះបន្ទូលរបស់តទង់គឺជាផសចក្ីពិ្រ ថដលសនយា

ថានឹងតបទានជំនួយនិងតពរះគុណតគប់តគ្ន់ សតមាប់តគប់កាលៈផទសៈ ទំាង 

អស់ ។ តពរះហសដ៏្អស់កល្របស់តទង់ព័ទ្ធជំុវញិមនុស្សថដលថបរផៅរកតទង់

ផដើម្ីសំុជំនួយ។ ផយើងអាចសតមាកផោយសុវ្រថែិភាពផៅក្នុងការថែរកសារបស់

តទង់ផោយនិយយថា «ថ្រផវោណាថដលទូលបង្គំភ័យ ផនារះទូលបង្គំនឹង ទុក 

ចិ្រ្ដល់តទង់» (ទំនុក្រផម្ើង ៥៦:៣) ។ តពរះតទង់នឹងបំផពញតាមការសនយា 

របស់តទង់ដល់អស់អ្នកថដលទុកចិ្រ្ដល់តទង់ ។

តាមគំររូបស់តទង់ផ្្ទ ល់ តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះបានបរ្ហា ញថាអ្នកផដើរតាមតទង់

អាចផៅក្នុងផោកិយ ថ្រមិនថមនជារបស់ផោកិយផទ ។ តទង់មិនបានយង



តពរះរាជវង្សរបស់ផសច្ផសស្រ-ទំព័រ-555-

មកក្នុងផោកិយផនរះផដើម្ីទទួលការសបបាយតាមការផបាកបផញ្ឆោ ្ររបស់វា

ផទ តទង់មិនថមនយងមកផ្វើតាមតបថពណីរបស់វាផទ ផហើយក៏មិនថមនមក 

ផដើម្ីផ្វើតាមការតបតពឹ្រដែរបស់វាថដរ ប៉ាុថន្ ផដើម្ីផ្វើតាមតពរះហឫទ័យថន 

តពរះវរបិតារបស់តទង់វញិ គឺផដើម្ីថសវងរកនិងជួយសផ្រ្្គ រះមនុស្សបា្់របង់។ 

ជាមួយនឹងវ្រថែុបំណងផនរះផៅចំផោរះមុខ តគិសប្រស័ិទអាចឈរផៅោច់ 

ផោយថឡកពីបរយិកាសថដលផៅជំុវញិខលាួន ផទារះបីជាផៅក្នុងស្ថែ នភាពឬ

កាលៈផទសៈណាក៏ផោយ ផគត្ររូវផលើក្រផម្ើងឬបនា្ទ បចុរះក៏ផោយ ក៏ផគផៅថ្រ

បរ្ហា ញពីអំណាចថនស្សនាពិ្រតបាកដ ក្នុងការបំផពញភារកិចចាដ៏ផស្ម រះត្រង់

របស់ខលាួនថដរ ។

អ្រ្ចរ្ិររបស់តគិសប្រស័ិទមានការរកីចផតមើន មិនថមនផៅក្នុងផសរភីាព

ពីការពិបាកផទ ប៉ាុថន្ ផៅកណ្ាលការពិបាកផនរះវញិ ។ 

ការទទួលរងនូវការផបារះបង់និងការតបឆំាង ដឹកនំាអ្នកផដើរតាមតពរះតគិសឲ្្យ

មានការតបរុងតបយ័្រ្នខ្ស់ និងការអ្ិោឋា នដ៏ផស្ម រះសម័តគ ផៅរកតពរះដ៏ជាជំនួយ 

ដ៏ខ្ស់បំ្ុ្រ ។ ការស្កល្ង្ងៃន់្ងៃរថដលបានសូ៊តទំាផោយតពរះគុណថនតពរះ 

ផ្វើឲ្យមានការរកីចផតមើនខ្ងភាពអ្់រ្ម្់រ ការតបរុងតបយ័្រ្ន ភាពរងឹបឹុង និង  

ទំនុកចិ្រ្យ៉ាងតជាលផតរៅចំផោរះតពរះ ។ គឺជាជ័យជម្នរះថនជំផនឿតគិសប្រស័ិទ

ផនរះផហើយ ថដលអាចផ្វើឲ្យអ្នកផដើរតាមមានជំផនឿ ការរងទុក្ខនិងមាន ភាព រងឹមំា 

ផដើម្ីចុរះចូលនិងយកឈ្នរះក្នុងការស្លា ប់ជាផរៀងរាល់ថែងៃថ្ររស់ផឡើងវញិ ផដើម្ី 

លីផឈើឆ្ាង ផហើយផដើម្ីទទួលបានមកុដថនសិរលី្អ ។



ទំព័រ-556- កិចចាការថនពួកស្វក័

ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកាឡាទពី េិងភពីលពី្ ។

ពពហស្បតិ៍-២១ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ២៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផហើយ ឲ្យ បាន ស្្គ ល់ ផសចក្ី សសឡាញ់ របស់ តពរះតគីស្ទ ដ៏ 

រក គិ្រ មិន យល់ តបផយជន៍ ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  បាន ផពញ ដល់ តគប់ ទំាង ផសចក្ី 

ផោរផពញ របស់ ្ ង តពរះ។ ផអផភសូរ ៣:១៩

តពរះបានតបទានឱកាសពិផសសដល់ស្វក័ប៉ាុល ផៅផដើមដំបូងថនបទ 

ពិផស្្ន៍ជាតគិសប្រស័ិទរបស់ផោក ផដើម្ីផរៀនសូត្រពីតពរះហឫទ័យរបស់ 

តពរះ ទាក់ទងនឹងអ្នកផដើរតាមតពរះផយសូ៊វ ។ ផោកត្ររូវ «បានផលើកផឡើង ផៅ 

ឋានសួគ៌ ផៅជាន់ទីបី» «អ្នកផនារះបានផលើកផឡើងដល់ឋានបរមសុខ ផហើយ

បានឮោក្យថដលថែលាងតបាប់មិនបាន ក៏គ្ម នចបាប់ឲ្យមនុស្សណានិយយ 

ផឡើយ» ។ ផោកទទួលស្្គ ល់ផោយខលាួនឯងថា «ការជាក់ថសង្ និងការផបើក

សថម្ងមកពីតពរះអមាចា ស់ផទៀ្រ» ត្ររូវបានតបទានដល់ផោក «មកអំពីតពរះ» ។ 

ការយល់របស់ផោកអំពីផគ្លការណ៍ថនផសចក្ីពិ្ររបស់ដំណឹងល្អ «មិន 

ចាញ់ពួកស្វក័្ំណាមួយផនារះផទ» (កូរនិែូសទី២ ១២: ២, ៤, ១, ១១) ។ 

ផោកមានការយល់ដឹងចបាស់ោស់អំពី «ទទឹង បផណ្ាយ ជផតរៅ និង 

កម្ស់» ថន «ផសចក្ីសសឡាញ់ផនារះ  ផហើយឲ្យបានស្្គ ល់ផសចក្ីសសឡាញ់ 

របស់តពរះតគិសដ៏្រកគិ្រមិនយល់» (ផអផភសូរ ៣:១៨, ១៩) ។

ផោកប៉ាុលមិនអាចតបាប់ពីអវីៗទំាងអស់ ថដលគ្្់របានផ�ើញក្នុងចក្ខុ 
និមិ្រដែផនារះផឡើយ  ដ្ិ្រក្នុងចំផណាមអ្នកស្ដែ ប់ទំាងផនារះមានអ្នកខលារះថដលមិន

ផ្វើតាមោក្យសមដែីរបស់ផោក។ ប៉ាុថន្ អវីថដលបានបរ្ហា ញដល់ផោកផៅក្នុង

ការផបើកសថម្ងផនារះ បាន ជួយឲ្យផោកផ្វើការជាផមដឹកនំានិងជាតគរូបផតងៀន

៤៥

បានសរផសរផចញពីទីតករុងរ ៉មូ



បានសរផសរផចញពីទីតករុងរ ៉ាមូ-ទំព័រ-557-

ថដល តបកបផោយតបាជាញ  ផហើយក៏បានបផង្ើ្រស្រថដលប៉ាុនាម នឆា្ន ំផតកាយមក

បានផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុ្ងថដរ ។ ចំណាប់អារមមណ៍ថដលផោកបានទទួល

ផៅផពលថដលផោកបានផ�ើញការផបើកសថម្ងផនារះ ផៅជាមួយនឹង ផោក 

ជានិចចា ផ្វើឲ្យផោកអាចផ្វើជាគំរដ៏ូត្ឹរមត្ររូវអំពីអ្រ្ចរ្ិរតគិសប្រស័ិទ។ ផោក

បាននំាមកនូវជំនួយនិងកមាលា ំងដល់ពួកជំនំុរបស់តពរះ តាមរយៈោក្យ សម្ី និង 

សំបុត្រថដលផោកបានសរផសរ។ ស្រផនរះនិយយយ៉ាងចបាស់ ជាមួយ ពួក 

អ្នកផជឿសពវថែងៃផនរះ អំពីផតគ្រះថា្ន ក់ថដលនឹងគំរាមកំថហងដល់ពួកជំនំុ និង 

ផគ្លលទ្ធិថកលាងកាលា យថដលពួកផគនឹងជួបតបទរះ ។ 

ស្វក័ប៉ាុលមានបំណងចង់ឲ្យពួកអ្នកថដលគ្្់របានផ្ញើសំបុត្រផៅទូនាម ន 

និងោស់ផ្រឿនផនារះ «កំុឲ្យផយើងផៅជាកូន្ូរចផទៀ្រ ទំាងត្ររូវតគប់អស់ ទំាង 

ខ្យល់ថនផសចក្ីបផតងៀនផបាក ផហើយផ្្់រផយើងចុរះផឡើង ផោយផសចក្ី េផបាក 

របស់្ងមនុស្ស ផហើយផោយឧបាយកលថដលផគផតបើនឹងនំា ឲ្យវផងវង ផទៀ្រ 

ផឡើយ»។ ប៉ាុថន្ ឲ្យពួកផគទំាងអស់គ្្ន  «បានរបួរមួ ខ្ងឯផសចក្ីជំផនឿ រចួ ជា 

ផសសច ផហើយបានស្្គ ល់តពរះរាជបុតតាថនតពរះ ដូចគ្្ន ទំាងអស់ គឺដល់បាន 

ផពញ ជាមនុស្ស ផហើយដល់ខ្្ន ្រកម្ស់ថនផសចក្ីផោរផពញ្ងតពរះតគិស»្ ។ 

ផោកបានអងវរដល់អស់អ្នកថដលជាអ្នកផដើរតាមតពរះផយសូ៊វផៅក្នុងសហគមន៍

ថនស្សន៍ដថទកំុឲ្យផដើរ «ដូចជាស្សន៍ដថទឯផទៀ្រ ថដលផគផដើរតាមគំនិ្រ

ឥ្រតបផយជន៍របស់ផគផទៀ្រផឡើយ គំនិ្រផគត្ររូវបរ្្អ ប់ ផហើយផគោច់ ផចញ 

ពីតពរះជនមតពរះ… ផតោរះចិ្រ្ផគរងឹទទឹង» ។ ប៉ាុថន្ «ត្ររូវតបយ័្រ្នផោយម្្យ័្រ 

ថដលអ្នករាល់គ្្ន ផដើរយ៉ាងណា កំុឲ្យផដើរដូចជាមនុស្សឥ្រតបាជាញ ផឡើយ ត្ររូវ 

ថ្រ ផដើរផោយមានតបាជាញ វញិ ទំាងថលយកឱកាសឲ្យទាន់ផពល្ង ពីផតោរះ 

សម័យផនរះអាតកក់ណាស់» (ផអផភសូរ ៤:១៤, ១៣, ១៧, ១៨; ៥:១៥, ១៦) ។ 

ផោកបានផលើកទឹកចិ្រ្ពួកអ្នកផជឿឲ្យទន្ទឹងរង់ចំាផពលថដលតពរះតគិស ្ជា 

តពរះ ថដល «បានសសឡាញ់ដល់ពួកជំនំុ ផហើយបានតបគល់តពរះអង្គតទង់ជំនួស

្ង តបផយជន៍នឹងថាវ យពួកជំនំុផនរះដល់តពរះអង្គតទង់ ទុកជាពួកជំនំុដ៏ឧ្រ្ម 

ឥ្រតបឡាក់ ឥ្រតជរួញ ឬមានអវីឲ្យដូចផឡើយ គឺឲ្យបានបរសុិទ្ធ ផហើយ ឥ្រ កថនលាង 



ទំព័រ-558- កិចចាការថនពួកស្វក័

បផនា្ទ សបានវញិ» (ផអផភសូរ ៥:២៥, ២៧) ។

សំបុត្រថដលសរផសរផោយអំណាចរបស់តពរះ មិនថមនជា អំណាច របស់ 

មនុស្សផនរះ មានផមផរៀនថដលមនុស្សទំាងអស់អាចនឹង ទទួលបាន អ្រថែតបផយជន៍ 

ជាញឹកញាប់ ។ ផៅក្នុងសំបុត្រទំាងផនរះផរៀបរាប់ពីការអនុវ្រ្ន៍ថនភាពដូចជា 

តពរះ មានបរ្ហា ញពីផគ្លការណ៍ថដលពួកជំនំុតគប់គ្្ន ត្ររូវផ្វើតាម និងមាន 

បញ្ជា ក់យ៉ាងចបាស់អំពី្លាូវផៅកាន់ជីវ្ិរអស់កល្ ។ 

 

សុព្រ-២២ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ២៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: តទង់ បាន តបទាន តពរះគុណ ផនរះ គឺ ជា សម្្រ្ិ របស់ 

តពរះតគីស្ទដ៏ តបមាណ មិន បាន មក ខញុំ ថដល ជា អ្នក ្ូរច ជាង បំ្ុ្រ ក្នុង ពួក បរសុិទ្ធ 

ទំាង អស់ ឲ្យ ខញុំ បាន ្ សាយ ដំណឹង ល្អ ក្នុង ពួក ស្សន៍ ដថទ។ ផអផភសូរ ៣:៨

ក្នុងសំបុត្ររបស់ផោក «ផ្ញើមកពួកបរសុិទ្ធ ថដលផៅតករុងផអផភសូរ»  

ថដលបានសរផសរកាលផោកជាអ្នកជាប់�ំុផៅទីតករុងរ ៉ាមូ ផោកប៉ាុលបាន 

ផរៀបរាប់ពីអំណររបស់ផោកចំផោរះការតំាងខ្ជា ប់ខជាួនរបស់ពួកផគក្នុងផសចកដែី

ជំផនឿ ថដលជាដំណឹងថដលផអបា៉ា តបាស ជាអ្នកថដលផោកបានសរផសរ 

ពីគ្្់រថា «គ្្់របានថែលាងតបាប់ផយើងខញុំ ពីផសចក្ីសសឡាញ់ ថដលអ្នករាល់គ្្ន

មានផោយនូវតពរះវញិ្ញា ណ» ។ ផោកបានបន្ថា  «ផហ្ុរផនារះ ចាប់តំាងពីថែងៃ 

ថដល ផយើងខញុំឮនិយយ ផនារះផយើងខញុំក៏អ្ិោឋា នឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ឥ្រឈប់ឈរ 

ផហើយទូលសូមឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានស្្គ ល់តពរះហឫទ័យតទង់សពវតគប់ ផោយ 

តគប់ទំាងតបាជាញ  និងចំផណរះខ្ងវញិ្ញា ណ ផដើម្ីឲ្យបានផដើរថបបគួរនឹងតពរះ 

អមាចា ស់ ទំាងគ្ប់ចិ្រ្ដល់មនុស្សទំាងអស់ ឲ្យបានបផង្ើ្រ្លក្នុងតគប់ទំាង

ការល្អ ផហើយឲ្យស្្គ ល់តពរះកាន់ថ្រចបាស់ផឡើង ផោយបានតគប់ទំាងតពរះ 

ផចស្្ចផតមើនកមាលា ំង តាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧ្រ្មរបស់តទង់ ផដើម្ីឲ្យបានផចរះតទំាតទ 

ផហើយអ្់រ្ន់តគប់យ៉ាងផោយអំណរ» ផនារះបាននំាមកតបាប់ដល់ផោក ។ 

ដូផច្នរះផហើយផោកប៉ាុលបាននិយយអំពីផសចកដែីតបាថា្ន របស់ផោក 

ចំផោរះពួកអ្នកផជឿផៅតករុងកូឡូស ។ ោក្យទំាងផនរះមានគំនិ្រខ្ស់បំ្ុ្រ  



បានសរផសរផចញពីទីតករុងរ ៉ាមូ-ទំព័រ-559-

សតមាប់ពួកអ្នកផដើរតាមតពរះតគិស ្ពួកផគបរ្ហា ញពីលទ្ធភាពដ៏អស្ចា រ្យថនជីវ្ិរ

ជាតគិសប្រស័ិទ ផហើយបរ្ហា ញយ៉ាងចបាស់ពីតពរះពរដ៏គ្ម នថដនកំណ្់រថដល

កូនៗរបស់តពរះអាចទទួលបាន ។ ផោយមានចំផណរះដឹងអំពីតពរះកាន់ថ្រផកើន

ផឡើងជានិចចា ពួកផគអាចបន្ពីកមាលា ំងមួយផៅកមាលា ំងមួយ ពីកម្ស់មួយ ផៅ 

កម្ស់មួយ រហូ្រដល់មានបទពិផស្្ន៍ថនជីវ្ិរជាតគិសប្រស័ិទ តាម 

«ឫទ្ធិបារមីដ៏ឧ្រ្មរបស់តទង់» ថដលពួកផគត្ររូវបានបផង្ើ្រផឡើង «ថដលតទង់ 

បានផតបាស ឲ្យផយើងបានគួរនឹងទទួលចំថណកផករ ្ិ៍អាករ ក្នុងពួកបរសុិទ្ធ ផៅ 

ទីភលាឺ្ង» ។

ស្វក័ប៉ាុលបានផលើក្រផម្ើងតពរះតគិសផ្ៅចំផោរះមុខបងប្អូនរបស់ផោក 

ថាជាតពរះថ្រមួយអង្គគ្់រ ថដលផោយស្រតទង់ តពរះបានបផង្ើ្រ តគប់របស់ 

ទំាងអស់ និងផោយស្រតទង់ តពរះបាននំាមកនូវការផតបាសផោរះសតមាប់ 

ពួកផគ ។ ផោកបានតបកាសថា តពរះថដលតទតទង់ពិភពផោកក្នុងអវកាស  

និងកាន់កាប់រផបៀបផរៀបរយនិងសកមមភាពតគប់យ៉ាងផៅផលើចតកវាលផនរះ

ផោយមិនផចរះផនឿយហ្់រផនារះ គឺជាតពរះហសថ្ដលត្ររូវបានផគដំថដកផគ្ល

ផៅផលើផឈើឆ្ាងជំនួសពួកផគ  ផោកប៉ាុលបានសរផសរថា «ដ្ិ្រគឺតទង់ ផហើយ 

ថដលបផង្ើ្រតគប់ទំាងអស់ ទំាងរបស់ផៅឋានសួគ៌ និងផៅថ្នដី ទំាងរបស់ 

ថដលផមើលផ�ើញ ផហើយថដលផមើលមិនផ�ើញ្ង ផទារះផបើជារាជ្យ ឬអំណាច 

ជាតពរះអមាចា ស់ ឬអំណាចតគប់តគង ឬអំណាចណាក៏ផោយ ផនារះសុទ្ធថ្រ ផកើ្រ 

មកផោយស្រតទង់ ផហើយសតមាប់តទង់ទំាងអស់្ង តទង់គង់ផៅមុន ទំាង 

អស់ ផហើយរបស់ទំាងអស់ក៏ឋិ្រផែរ ផោយស្រតទង់ តទង់ជាសិរស្ របស់ 

របូកាយ គឺជាពួកជំនំុ តទង់ជាផដើម ក៏បានរស់ពីស្លា ប់ផឡើងវញិមុនផគបង្អស់ 

ផដើម្ីឲ្យតទង់បានជាតបធានក្នុងតគប់ទំាងអស់» ។ «រឯីអ្នករាល់គ្្ន  ថដលពី 

ផដើមត្ររូវពតរ្្់រផចញ ផហើយជាខ្ម ំងសត្ររូវក្នុងគំនិ្រ ផោយអំផពើអាតកក់ផនារះ 

ឥឡូវផនរះវញិ តទង់បាន្្សរះ្សាក្នុងរបូស្ច់តទង់ ផោយបានទទួលសុគ្រ 
 

ផដើម្ីនឹងថាវ យអ្នករាល់គ្្ន ជា្ររ្វ យបរសុិទ្ធ ឥ្រផៅហមង ផហើយឥ្រកថនលាង 

បផនា្ទ សបាន ផៅចំផោរះតទង់» ។



ទំព័រ-560- កិចចាការថនពួកស្វក័

តពរះរាជបុតតាថនតពរះបានយងចុរះមកផដើម្ីផលើកមនុស្សថដលដួលចុរះ ។ 

ផោយផហ្ុរផនរះ តទង់បានលរះផចាលឋានសួគ៌ថដលគ្ម នបាប ថដលមានផចៀម

ផរៅសិបតបំាបួនសសឡាញ់តទង់ ផហើយយងមកកាន់ថ្នដីផនរះ ទំាង «ត្ររូវ 

របួស ផោយផតោរះអំផពើរលំងរបស់ផយើង» ផហើយ «ក៏ត្ររូវវាយជំា ផោយផតោរះ 

អំផពើ ទុចចារ្ិររបស់ផយើង» (ផអស្យ ៥៣:៥) ។ តពរះអង្គបានដូចជាបងប្អូនតទង់

តគប់ជំពូក ។ តទង់ក៏បានកាលា យជាស្ច់្មដូចជាផយើងថដរ ។ តពរះអង្គបាន

តជាបពីការផសសកឃ្លា ននិងការផនឿយហ្់រ ។ តពរះអង្គបានតទតទង់រាងកាយ

ផោយអាហារ និងបានមានកមាលា ំងជាែមីផឡើងវញិផោយការ្្ទំថដរ ។ តពរះអង្គគឺ

ជាមនុស្សចថមលាកនិងជាជនបរផទសផៅផលើថ្នដី គឺផៅក្នុងផោកិយ ប៉ាុថន្ 

តទង់មិនថមនផកើ្រមកពីផោកិយផទ តទង់បានជួបនឹងផសចក្ីល្ួងនិងការ 

ពិបាក ដូចជាមនុស្សតបរុសសសីផៅផពលសពវថែងៃផនរះថដរ ថ្រតទង់បានរស់ផៅ 

ក្នុងតពរះជនមថដលគ្ម នបាបផឡើយ ។ តទង់បានផ្វើជា្ំរណាងថនលក្ខណៈរបស់

តពរះ ផោយភាពសលាូ្របូ្រ ផសចក្ីផមត្ាករណុា ការអាណិ្រអាសូរ គិ្រពី សុខ 

ទុក្ខអ្នកដថទ ។ «តពរះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាស្ច់្ម ផហើយបានស្្ន ក់ផៅជា 

មួយនឹងផយើងរាល់គ្្ន  … មានផពញជាតពរះគុណ និងផសចក្ីពិ្រ» (យ៉ាូហាន 

១:១៤) ។ 

 

សៅរ-៍២៣ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ២៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ឯ តពរះ ថដល តទង់ អាច នឹង ផ្វើ ហួស សន្ធឹក ផលើស ជាង 

អស់ ទំាង ផសចក្ី ថដល ផយើង សូម ឬ គិ្រ ក្ី តាម តពរះផចស្្ ថដល បណ្ាល ក្នុង 

ផយើង រាល់ គ្្ន ។ ផអផភសូរ ៣:២០ស្ទ 

ហុ៊ំព័ទ្ធជំុវញិផោយការអនុវ្រ្ន៍និងឥទ្ធិពលថនស្សន៍ដថទ ពួកអ្នកផជឿ

ផៅតករុងកូឡូសឋិ្រផៅក្នុងផតគ្រះថា្ន ក់ថនការឃ្លា ្រឆាងៃ យពីភាពស្ម ញ្ាថន
 

ដំណឹងល្អ ផហើយផោកប៉ាុលបានតពមានពួកផគពីផរឿងផនរះ ផោយបានចង្អុល

បរ្ហា ញពួកផគថាតពរះតគិសគឺ្ជាមគ្គុផទ្ទសក៍ដ៏មានសុវ្រថែិភាពថ្រមួយគ្់រ ។ 

ផោកបានសរផសរថា «ខញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ដឹងពីដំផណើ រខញុំ ថដលខំ្រយុទ្ធ ជា 



បានសរផសរផចញពីទីតករុងរ ៉ាមូ-ទំព័រ-561-

ខ្លា ំងទំាងផម៉ាលារះ ផោយយល់ដល់អ្នករាល់គ្្ន  និងពួកផៅតករុងផៅឌីផស តពម 

ទំាងអស់អ្នកណា ថដលមិនបានផ�ើញមុខខញុំខ្ងស្ច់្ម្ង ផដើម្ី ឲ្យ 

ផគមានចិ្រ្កសាន្ ផោយបានរបួរមួគ្្ន មកក្នុងផសចក្ីសសឡាញ់ ផហើយឲ្យបាន

អស់ទំាង្លតបផយជន៍ថនតបាជាញ  ថដលផជឿជាក់ផ្្ច់ ផដើម្ីឲ្យបានស្្គ ល់

ផសចក្ីអាែ៌កំបំាងថនតពរះ គឺជាតពរះតគិស ្ថដលមានតគប់ទំាង្លថែលាវផិសស

ថនតបាជាញ  និងផសចក្ីផចរះដឹងោក់ទុកក្នុងតទង់» ។

 «ផហើយថដលខញុំថាដូផច្នរះ ផនារះគឺថតកងផោមានអ្នកណាបផញ្ឆោ ្រអ្នករាល់

គ្្ន ផោយោក្យលួងផោម … ថដលអ្នករាល់គ្្ន ផជឿដល់តពរះតគិស។្  ដូផច្នរះ  

ថដលអ្នករាល់គ្្ន បានទទួលតពរះតគិសផ្យសូ៊វ ជាតពរះអមាចា ស់ ថបបយ៉ាងណា 

ផនារះចូរផដើរក្នុងតទង់តាមថបបយ៉ាងផនារះចុរះ ផោយបានចាក់ឫស ផហើយ ស្្អ ង 

ផឡើង ក្នុងតទង់ ទំាងតំាងផៅខ្ជា ប់ខជាួនក្នុងផសចក្ីជំផនឿ ដូចជាបានបផតងៀន
 

ដល់អ្នករាល់គ្្ន ផហើយ តពមទំាងអរតពរះគុណកាន់ថ្រផតចើនផឡើង្ង។ ចូរ 

តបយ័្រ្ន ថតកងមានអ្នកណាចាប់អ្នករាល់គ្្ន ផ្វើជារោំ ផោយោក្យបរម្រថែ 

និងោក្យបផញ្ឆោ ្រជាអស្រឥ្រការ តាមសណ្ាប់បុរាណរបស់មនុស្ស តាម 

បឋមសិកសាផៅនាផោកិយ គឺមិនថមនតាមតពរះតគិសផ្ទ ដ្ិ្រមានតគប់ទំាង

ផសចក្ីផោរផពញរបស់តពរះ សណឋាិ ្រផៅក្នុងតទង់ ទំាងមានរបូអង្គ្ង ផហើយ

អ្នករាល់គ្្ន ក៏ផពញផលញក្នុងតទង់ ថដលតទង់ជាសិរស្ផលើអស់ទំាងពួកតគប់តគង 

និងអំណាចទំាងប៉ាុនាម ន» ។

តពរះតគិសប្ានតបាប់ឲ្យដឹងជាមុនថាអ្នកផបាកបផញ្ឆោ ្រនឹងផកើ្រផឡើង 

ផោយស្រឥទ្ធិពលរបស់អ្នកថដល «ទទឹងចបាប់នឹងចផតមើនជាផតចើនផឡើង» 

បានជា «ផសចក្ីសសឡាញ់របស់មនុស្សជាផតចើននឹងរស្យអស់ផៅ» 

(មា៉ា ថាយ ២៤:១២) ។ តពរះអង្គបានតពមានដល់ពួកសិស្សថាពួកជំនំុនឹងមាន 

ផតគ្រះថា្ន ក់ផោយការអាតកក់ផនរះ ខ្លា ំងជាងការផបៀ្រផបៀនពីសត្ររូវរបស់ខលាួន ។ 

ផោក ប៉ាុលបានតពមានពួកអ្នកផជឿផៅផលើតគរូថកលាងកាលា យទំាងផនរះមដែងផហើយមដែង

ផទៀ្រ។ ការវនិាស ថដលខ្លា ំងជាងការអវីៗផ្្សងផទៀ្រទំាងអស់ផនរះ ពួកផគ ត្ររូវ 

ថ្រការោរទប់ទល់ ផតោរះការទទួលតគរូថកលាងកាលា យ ពួកផគនឹងផបើកទាវ រឲ្យមាន 



ទំព័រ-562- កិចចាការថនពួកស្វក័

កំហុស ថដលសត្ររូវអាចនឹងកា្់របនថែយការយល់ដឹងខ្ងវញិ្ញា ណ ផហើយអតងរួន

ទំនុកចិ្រ្របស់អ្នកផជឿែមីថដលផទើបថ្រមករកផសចកដែីជំផនឿថនដំណឹងល្អ។ តពរះ

តគិសគឺ្ជាខ្្ន ្រគំរថូដលពួកផគត្ររូវល្ងលផគ្លលទ្ធិថដលបានបរ្ហា ញ ។ អវី

ទំាងអស់ថដលមិនសសបតាមការបផតងៀនរបស់តទង់ ពួកផគត្ររូវថ្របដិផស្ ។ 

តពរះតគិសប្ានសុគ្រផលើផឈើឆ្ាងជំនួសអំផពើបាបរបស់មនុស្ស តពរះតគិស ្

បានមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិ តពរះតគិសប្ានយងផឡើងផៅឋានសួគ៌ គឺជា 

វទិយាស្សសថ្នផសចកដែីសផ្រ្្គ រះថដលពួកផគត្ររូវផរៀននិងត្ររូវបផតងៀន ។

ការតពមានថនតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ ទាក់ទងនឹងផតគ្រះថា្ន ក់ថដលផៅជំុវញិ 

ពួកជំនំុតគិសប្រស័ិទគឺជាការតពមានរបស់ផយើងនាផពលសពវថែងៃផនរះ។ មនុស្ស

ផៅសម័យសពវថែងៃផនរះក៏ត្ររូវបានពយាយមស្កល្ងផោយតបថពណីនិង 

ទស្សនវជិាជា  ផដើម្ីបំផ្លា ញផសចកដែីជំផនឿផៅក្នុងតពរះគម្ីរ ដូចផៅសម័យ ពួក 

ស្វក័ថដរ សត្ររូវថនផសចកដែីសុចរ្ិរកំពុងថសវងរកដឹកនំាមនុស្សឲ្យផដើរតាម្លាូវ

ថដលតពរះហាមឃ្្់រ ផោយមផនាសផ ច្ា ្រនារកីរាយជាខ្លា ំងផៅនឹងការររិះគន់ 

ការវវិ្រន៍ ជំផនឿផចផតានិយម (ផជឿផលើតពលឹងមនុស្សស្លា ប់) ទស្សនវទូិ និង 

ជំផនឿអាទិផទពនិយម។ មនុស្សជាផតចើនបានគិ្រថាតពរះគម្ីរផតបៀបដូចជា 

ចផង្ៀងថដលគ្ម នផតបង ពីផតោរះពួកផគបានបថងវរគំនិ្ររបស់ផគផៅតាមជំផនឿ

ថដលនំាឲ្យមានការយល់តចឡំនិងការយល់ខុស។ ការររិះគន់ជាខ្លា ំង ការវភិាគ 

ការបា៉ា ន់ស្ម ន ការស្ថែ បនាផឡើងវញិ កំពុងបំផ្លា ញផសចកដែីជំផនឿផៅក្នុងតពរះ 

គម្ីរថដលជាការផបើកសថម្ងរបស់តពរះ ។ វាកំពុងបលាន់តពរះបន្ទូលថន តពរះផចស្ដែ  

របស់តពរះផដើម្ីតគប់តគងកិចចាការថនការផលើកទឹកចិ្រ្ និងការជំរញុដល់ ជីវ្ិរ 

មនុស្ស។ ផោយជំផនឿផលើវញិ្ញា ណនិយម មនុស្សជាផតចើនត្ររូវបានបផតងៀនឲ្យ

ផជឿថាបំណងតបាថា្ន គឺជាចបាប់ដ៏ខ្ស់បំ្ុ្រ ថាការអនុញ្ញា ្រផនារះគឺជា ផសរភីាព 

ផហើយមនុស្សត្ររូវថ្រទទួលខុសត្ររូវចំផោរះថ្រខលាួនឯងប៉ាុផណាណ រះ ។

អ្នកផដើរតាមតពរះតគិសដែនឹងជួបនឹង «ោក្យលលួង» ថដលស្វក័ប៉ាុលបាន 

តពមានដល់ពួកអ្នកផជឿផៅតករុងកូឡូស ។ ផគនឹងជួបជាមួយការបកសស្យ

ខ្ងវញិ្ញា ណតាមតពរះគម្ីរ ប៉ាុថន្ ផគនឹងមិនទទួលយកបំណកសស្យទំាង



បានសរផសរផចញពីទីតករុងរ ៉ាមូ-ទំព័រ-563-

ផនារះផទ ។ ផគត្ររូវថ្រឮសំផឡងរបស់ផោក ផៅក្នុងការបញ្ជា ក់យ៉ាងចបាស់ពី

ផសចកដែីពិ្រដ៏អស់កល្ថនបទគម្ីរ។ ផោកត្ររូវថ្រផបារះជំហានផៅមុខតាម្លាូវ

ថដលតពរះបានកំណ្់រ ផោយសមលាឹងផមើលផៅតពរះតគិស ្និងផបារះបង់ផចាលនូវ

គំនិ្រទំាងឡាយថដលមិនសសបផៅតាមការបផតងៀនរបស់តទង់ ។ ផសចក្ីពិ្រ

របស់តពរះគឺជាតបធានបទសតមាប់ការស ជ្ា ឹងគិ្រនិងការថាវ យបង្គំរបស់ផោក។ 

ផោកត្ររូវថ្រចា្់រទុកតពរះគម្ីរថាជាតពរះសូរផសៀងរបស់តពរះ ថដល មានបន្ទូល 

ផ្្ទ ល់មកកាន់ផោក ។ ដូផច្នរះ ផោកនឹងរកផ�ើញតបាជាញ ថដលជាតពរះ ។ 

 

អាទិត្យ-២៤ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ២៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: បាន ជា ផបើ អ្នក ណា ផៅ ក្នុង តពរះតគីស្ទ ផនារះ ផ ម្ រះ ថា បាន 

ផកើ្រ ជា ែមី ផហើយ អស់ ទំាង ផសចក្ី ចាស់ បាន កនលាង បា្់រ ផៅ ផមើល តគប់ ទំាង 

អស់ បាន ត្រឡប់ ជា ែមី វញិ។ កូរនិែូសទី២ ៥:១៧ស្ទ 

ចំផណរះដឹងអំពីតពរះថដលបានផបើកសថម្ងផៅក្នុងតពរះតគិស ្គឺជាចំផណរះ

ដឹងថដលអស់អ្នកបានសផ្រ្្គ រះទំាងអស់គ្្ន ត្ររូវថ្រមាន ។ ផនរះគឺជាចំផណរះ 

ដឹងថដលផ្វើការផ្លា ស់ប្ូរអ្រ្ចរ្ិរ ។ ផបើអ្នកណាទទួលោក់ផៅក្នុងជីវ្ិរ ចំផណរះ 

ដឹងផនារះនឹងបផង្ើ្ររបូអង្គរបស់តពរះតគិសផ្ៅក្នុងចិ្រ្ជាែមីផឡើងវញិ ។ ផនរះគឺ

ជាចំផណរះដឹងថដលតពរះតតាស់ផៅកូនផៅរបស់តទង់ឲ្យទទួល ផហើយផតរៅ 

ពីផនរះ អវីៗទំាងអស់សុទ្ធថ្រឥ្រតបផយជន៍ទផទ ។

ផៅតគប់ជំនាន់និងតគប់ទីកថនលាង តគឹរះដ៏ពិ្រតបាកដសតមាប់កស្ងអ្រ្ចរ្ិរ

ដូចគ្្ន ទំាងអស់ គឺជាផគ្លការណ៍ថដលមានផៅក្នុងតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ។ 

ចបាប់ថដលមានសុវ្រថែិភាពនិងចបាស់ោស់ថ្រមួយគ្់រ គឺត្ររូវផ្វើតាមអវីថដល 

តពរះមានបន្ទូល។ «ផសចក្ីប ញ្ា្រ្ិរបស់តពរះផយហូវា៉ាសុទ្ធថ្រផទៀងត្រង់» ផហើយ 

«អ្នកណាថដលតបតពឹ្រ្យ៉ាងដូផច្នរះ អ្នកផនារះនឹងមិនត្ររូវរផង្គើផឡើយ» (ទំនុក 

្រផម្ើង ១៩:៨ និង ១៥:៥)។ គឺជាមួយនឹងតពរះបន្ទូលរបស់តពរះថដលពួកស្វក័

បានជួបតបទរះនឹងតទឹស្ីថកលាងកាលា យ ផៅសម័យរបស់ពួកផគ ថដលនិយយថា 

«ដ្ិ្រគ្ម នអ្នកណាអាចនឹងោំផជើងជញ្ជា ំងណាផ្្សងផទៀ្រ ផតរៅពីផជើងជញ្ជា ំង



ទំព័រ-564- កិចចាការថនពួកស្វក័

ថដលបានោំរចួផហើយផនារះបានផទ» (កូរនិែូសទី១ ៣:១១) ។

ផៅផពលថនការផ្លា ស់ថតបចិ្រ្ផជឿនិងពិ្ីបុណ្យតជមុជទឹករបស់ពួកផគ 

ពួកអ្នកផជឿផៅតករុងកូឡូសបានសនយាថា ពួកផគនឹងផបារះបង់ផចាលជំផនឿនិង

ការអនុវ្រ្ន៍ថដលពីមុនធាលា ប់មានផៅក្នុងជីវ្ិររបស់ពួកផគ ផហើយត្ររូវថ្រផស្ម រះ

ត្រង់ផៅនឹងភកដែីភាពរបស់ពួកផគចំផោរះតពរះតគិស ្។ ផោកប៉ាុលបានរឭំកដល់ 

ពួកផគអំពីផរឿងផនរះ ផៅក្នុងសំបុត្ររបស់ផោក ផហើយបានអងវរពួកផគកំុឲ្យ 

ផភលាច ថា ផដើម្ីរកសាោក្យសចាចា របស់ពួកផគ ពួកផគត្ររូវថ្រខិ្រខំតបឹងថតបងឥ្រ

ឈប់ឈរតបឆំាងនឹងអំផពើអាតកក់ថដលនឹងសវរះថសវងតគប់តគងផលើពួកផគ ។ 

ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ដូផច្នរះ ផបើសិនជាអ្នករាល់គ្្ន បានរស់ផឡើងវញិ 

ជាមួយនឹងតពរះតគិស ្ផនារះចូរថសវងរកអស់ទំាងផសចក្ីថដលផៅឋានផលើវញិ 

ជាឋានថដលតពរះតគិសគ្ង់ខ្ងស្្ំថនតពរះ ចូរ្ចាង់ចិ្រ្ផៅឯផសចក្ីទំាងអស់

ថដលផៅខ្ងផលើ កំុឲ្យ្ចាង់ផៅឯផសចក្ីទំាងប៉ាុនាម ន ថដលផៅថ្នដីផឡើយ 

ដ្ិ្រអ្នករាល់គ្្ន បានស្លា ប់ផហើយ ជីវ្ិរអ្នករាល់គ្្ន ក៏ោក់ទុកក្នុងតពរះ ជាមួយ 

នឹងតពរះតគិស»្ ។

«បានជាផបើអ្នកណាផៅក្នុងតពរះតគិស ្ផនារះផ ម្ រះថាបានផកើ្រជាែមីផហើយ 

អស់ទំាងផសចក្ីចាស់បានកនលាងបា្់រផៅ ផមើល តគប់ទំាងអស់បាន ត្រឡប់ 

ជាែមីវញិ» (កូរនិែូសទី២ ៥:១៧) ។ បុរសនិងនារទំីាងឡាយបានផ្្ច់តចវាក់

ថនទមាលា ប់អំផពើបាប តាមរយៈអំណាចរបស់តពរះតគិស ្។ ពួកផគបានលរះបង់ 

ភាពអាតាម និយម។ មនុស្សោលកាលា យជាមនុស្សគួរឲ្យផគ្រព អ្នកតបមឹកកាលា យ 

ជាត្ឹរមត្ររូវ មនុស្សខជារះខ្ជា យកាលា យជាបរសុិទ្ធ ។ មនុស្សថដលផកើ្រមកមាន 

លក្ខណៈដូចស្តំាងបានកាលា យជាមានរបូអង្គថនតពរះ ។ ការផ្លា ស់ប្ូរ ផនរះ គឺ 

ជាការអស្ចា រ្យថនការអស្ចា រ្យ ។ ការផ្លា ស់ប្ូរមួយថដលបាន ផ្វើផោយ តពរះបន្ទូល 

គឺជាអាែ៌កំបំាងយ៉ាងតជាលផតរៅបំ្ុ្រថនតពរះបន្ទូល ។ ផយើងមិនអាច យល់ 

បាន ផទ ផយើងអាចត្ឹរមថ្រផជឿតាមប៉ាុផណាណ រះ ដូចជាបទគម្ីរបានសថម្ងថា  

«តពរះតគិសត្ទង់សណឋាិ ្រផៅក្នុងអ្នករាល់គ្្ន  ថដលជាទីសង្ឹមយ៉ាងឧ្រ្ម» ។

ផៅផពលតពរះវញិ្ញា ណថនតពរះតគប់តគងចិ្រ្និងគំនិ្រ ផនារះមនុស្សថដល



បានសរផសរផចញពីទីតករុងរ ៉ាមូ-ទំព័រ-565-

បានថកថតបចិ្រ្របូ្រចូលមកក្នុងបទចផតមៀងែមី ដ្ិ្រផគដឹងថាផៅក្នុងបទ
 

ពិផស្្ន៍របស់ផគ ផសចក្ីសនយារបស់តពរះត្ររូវបានសផតមច ថដលការរលំង 

របស់ផគត្ររូវបានអ្់រផទាស អំផពើបាបរបស់ផគបានតគបបំាង  ផគបាន ផ្វើការ 

ថតបចិ្រ្ចំផោរះតពរះ ផោយស្រការបំោនចបាប់របស់តពរះ និងមានជំផនឿ ផលើ 

តពរះតគិស ្ថដលបានសុគ្រផដើម្ីថញកមនុស្សផចញជាបរសុិទ្ធ ។ ផគបាន«រាប់ 

ជាសុចរ្ិរ ផោយការផជឿ ផនារះផ ម្ រះថាផយើងបានផមត្ីរនឹងតពរះ ផោយ ស្រ 

តពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើងរាល់គ្្ន ផហើយ» (រ ៉ាមូ ៥:១) ។

ប៉ាុថន្ ផោយស្រថ្របទពិផស្្ន៍ផនរះគឺជារបស់ផគ ដូផច្នរះ តគិសជ្ន មិន 

ត្ររូវឱបថដ ផត្រកអរនឹងអវីថដលត្ររូវបានសផតមចសតមាប់ខលាួនផនារះផឡើយ។ អ្នក

ថដលបានតំាងចិ្រ្ចូលក្នុងនគរខ្ងវញិ្ញា ណនឹងរកផ�ើញថា អំណាចនិង 

ចំណង់ទំាងអស់ថននិស្ស័យថដលមិនថតបតបរួល ត្ររូវបានគំ្តទផោយកមាលា ំង 

ពីនគរថនភាពងងឹ្រ បានផរៀបខលាួនតបឆំាងនឹងផគ ។ ផគត្ររូវថ្រថាវ យខលាួនផៅតពរះ

ស្ជាែមី ផរៀងរាល់ថែងៃ ។ ទមាលា ប់ចាស់ ទំផនារផៅរកភាពខុសេ្គងពីកំផណើ ្រនឹង 

ពយាយម ឲ្យបានចំផណរះ ផហើយពួកផគត្ររូវថ្រតបរុងតបយ័្រ្ន ទប់ទល់នឹងការ ទំាង  

ផនរះ ជានិចចា ផោយតបវារកកមាលា ំងថនតពរះតគិស ្ផដើម្ីទទួលបានជ័យជម្នរះ ។

ផោកប៉ាុលបានសរផសរផៅកាន់ពួកជំនំុផៅទីតករុងកូឡូសថា «ដូផច្នរះ ចូរ

សមាលា ប់និស្ស័យស្ច់្មរបស់អ្នករាល់គ្្ន  ថដលផៅថ្នដីផនរះផចញ គឺជា 

ការសហាយសមន់ ផស្ម កផតគ្កសផតមើបសតមាល ប៉ាងតបាថា្ន អាតកក់ និង 

ផសចក្ី ផោភ ថដលរាប់ទុកដូចជាការថាវ យបង្គំរបូតពរះ គឺផោយផហ្ុរ ផសចក្ី 

ទំាងផនារះ បានជាផសចក្ីខ្ញ ល់របស់តពរះមកផលើពួកមនុស្សរងឹចផចស ផហើយ 

អ្នករាល់គ្្ន បានតបតពឹ្រ្ក្នុងពួកផនារះកាលពីផដើម គឺពីកាលថដលផៅរស់ក្នុង 
កិរយិទំាងផនារះថដរ ថ្រឥឡូវផនរះ ចូរឲ្យអ្នករាល់គ្្ន លរះអស់ទំាងអំផពើផនារះ 

គឺផសចក្ីកំហឹង គ្្ន ន់កា្ន ញ់ គតមក់ តបមាែ និងោក្យអពមង្គល ផចញពីមា្់រ 

ផចាលផៅ …  ដូផច្នរះ ចូរតបោប់កាយ ផោយចិ្រ្ក្ួលអាណិ្រ សប្ុរស 

សុភាព សមលាូ្រ និងចិ្រ្អ្់រ្ម្់រ ទុកដូចជាពួកអ្នកផរ ើសតំាង ថដលបរសុិទ្ធ 

ផហើយសងៃួនភាងៃ ដល់តពរះចុរះ ផហើយតទំាតទគ្្ន  ទំាងអ្់រផទាសផៅវញិផៅមក 



ទំព័រ-566- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផបើអ្នកណាមានផហ្ុរទាស់នឹងអ្នកណា ផនារះចូរអ្់រផទាសឲ្យផគចុរះដូចជា 

តពរះតគិសប្ានអ្់រផទាសឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ថដរចូរបថនថែមទំាងផសចក្ីសសឡាញ់ 

ថែមផទៀ្រ ជាចំណងថនផសចក្ីតគប់លក្ខណ៍ ចូរឲ្យផសចក្ីផមត្ីររបស់តពរះតគិស្

ត្ររួ្រតតាផៅក្នុងចិ្រ្ ថដលតទង់បានផៅអ្នករាល់គ្្ន មកក្នុងផសចក្ីផនារះឯង 

ឲ្យមានរបូកាយថ្រមួយ ផហើយត្ររូវដឹងគុណ្ង» ។ 

 

ច័ន្ទ-២៥ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៣០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: តពរះ តទង់ បាន សពវ តពរះហឫទ័យ នឹង សំថដង ឲ្យ ពួក 

បរសុិទ្ធ ផនារះ ដឹង ថា សិរលី្អ ដ៏ បរបូិរ របស់ ផសចក្ី អាែ៌កំបំាង ផនរះ ជា យ៉ាង ណា 

ក្នុង ពួក ស្សន៍ ដថទ គឺ ថា តពរះតគីស្ទ តទង់ សណឋាិ ្រ ផៅ ក្នុង អ្នក រាល់ គ្្ន  ថដល ជា 

ទី សង្ឹម យ៉ាង ឧ្រ្ម។ កូឡូស ១:២៧ស្ទ 

សំបុត្រផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុផៅតករុងកូឡូស មានផោរផពញផៅផោយ 

ផមផរៀន ដ៏មាន្រថមលាខ្ស់បំ្ុ្រ សតមាប់អស់អ្នកថដលចូលរមួក្នុងការរ្ររបស់ 

តពរះតគិស ្ជាផមផរៀនថដលបរ្ហា ញពីផគ្លបំណងថ្រមួយគ្់រ និងក្ីតបាថា្ន ដ៏ខ្ស់ 

ថដលត្ររូវបានផគផមើលផ�ើញផៅក្នុងជីវ្ិររបស់អ្នកថដលជាអ្នក្ំរណាងត្ឹរមត្ររូវ

របស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ។ ការលរះបង់អវីៗទំាងឡាយថដលនឹងរារាងំ ផគពីការ

ផ្វើឲ្យមានការរកីចផតមើនផៅក្នុង្លាូវ្ំ ឬថដលនឹងបថងវរផជើងរបស់អ្នកដថទ
 

ផចញពី្លាូវ្ូរចចផង្អៀ្រ ពួកអ្នកផជឿនឹងបរ្ហា ញពីផសចកដែីផមត្ាករណុា ផសចកដែី 

សប្ុរស ការបនា្ទ បខលាួន ការអ្់រ្ម្់រ និងផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះតគិស ្

ផៅក្នុងជីវ្ិរតបចំាថែងៃរបស់ខលាួន ។

អំណាចថនជីវ្ិរថដលខ្ង់ខ្ស់ បរសុិទ្ធ និងថែលាែ្នូរ គឺជាផសចក្ី ត្ររូវការដ៏ ្ ំ 

របស់ ផយើង ។ ពិភពផោកផនរះមានផៅក្នុងគំនិ្ររបស់ផយើងជាផតចើន ថ្រនគរ 

ឋាន សួគ៌មាន្ិរច្ួរចណាស់ ។

ក្នុងការខិ្រខំតបឹងថតបងរបស់ខលាួន ផដើម្ី្នឲ្យដល់បំណងរបស់តពរះ

សតមាប់ពួកផគ តគិសប្រស័ិទមិនត្ររូវបន្សល់ទុកអវីឲ្យផស្រះ ។ ភាពតគប់ លក្ខណ៍

ខ្ងសីល្ម៌និងខ្ងវញិ្ញា ណតាមរយៈតពរះគុណនិងអំណាចថនតពរះតគិស ្ 



បានសរផសរផចញពីទីតករុងរ ៉ាមូ-ទំព័រ-567-

ត្ររូវបានសនយាដល់មនុស្សតគប់គ្្ន ។ តពរះផយសូ៊វជាតបភពថនអំណាច ជា តគឹរះ 

ថនជីវ្ិរ ។ តទង់បាននំាផយើងផៅកាន់តពរះបន្ទូលរបស់តទង់ ផហើយបានតបទាន

ដល់ផយើងនូវសលាឹកពីផដើមជីវ្ិរ សតមាប់ពយាបាលដល់មនុស្សថដលមានបាប។ 

តទង់នំាផយើងផៅកាន់បលលា័ង្ថនតពរះផហើយោក់ផសចក្ីអ្ិោឋា នផៅក្នុងមា្់រផយើង 

ថដលផ្វើឲ្យផយើងមានទំនាក់ទំនងកាន់ថ្រជិ្រស្និទ្ធជាមួយនឹងតទង់ផ្្ទ ល់។ តទង់

បានផរៀបចំភា្ន ក់រ្រដ៏មានអំណាចទំាងអស់ផៅឋានសួគ៌ ជំនួសផយើង។ ផយើង

ជួបតបទរះតពរះផចស្ដែ ដ៏រស់របស់តទង់ផៅតគប់ជំហាន ។ 

តពរះមិនបានកំណ្់រតពំថដនថនការរកីចផតមើនរបស់អស់អ្នកថដលតបាថា្ន  

ចង់ «ស្្គ ល់តពរះហឫទ័យតទង់សពវតគប់ ផោយតគប់ទំាងតបាជាញ  និងចំផណរះ 

ខ្ងវញិ្ញា ណ»ផទ។ តាមរយៈការអ្ិោឋា ន តាមរយៈការចំាយម តាមរយៈ 

ការរកីចផតមើនខ្ងចំផណរះដឹង និងការយល់ដឹង ពួកផគត្ររូវបាន «តគប់ទំាង 

តពរះផចស្្ចផតមើនកមាលា ំង តាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧ្រ្មរបស់តទង់»។ ដូផច្នរះ ពួកផគត្ររូវ

បានផរៀបចំផដើម្ីផ្វើការសតមាប់អ្នកដថទ។ គឺជាផគ្លបំណង របស់ តពរះអង្គ 

សផ្រ្្គ រះ ថដលមនុស្សសុចរ្ិរនិងបរសុិទ្ធត្ររូវផ្វើជាអ្នកជំនួយរបស់តទង់។ 

ចំផោរះឯកសិទ្ធិដ៏អស្ចា រ្យផនរះ សូមឲ្យផយើងអរតពរះគុណដល់តទង់ «ថដលតទង់

បានផតបាសឲ្យផយើងបានគួរនឹងទទួលចំថណកផករ ្ិ៍អាករ ក្នុងពួកបរសុិទ្ធ ផៅ 

ទីភលាឺ្ង»។

សំបុត្ររបស់ផោកប៉ាុលផ្ញើផៅកាន់បងប្អូនផៅតករុងភីលីព ក៏បានសរផសរ

ផៅផពលថដលផោកជាប់គុកផៅទីតករុងរ ៉ាមូ ដូចជាសំបុត្រថដលផ្ញើផៅពួកជំនំុ

ផៅតករុងកូឡូសថដរ។ ពួកជំនំុផៅទីតករុងភីលីពបានផ្ញើអំផណាយដល់ផោក 

ប៉ាុលផោយថដផោកផអបា៉ា តបរូឌី្រ ថដលផោកប៉ាុលផៅថា «ជាបងប្អូនជា គូកន 

ផ្វើការ ផហើយផ្វើទាហានជាមួយនឹងខញុំ ថដលអ្នករាល់គ្្ន បានចា្់រគ្្់រឲ្យផៅ

ជួយ្្គ្់រ្្គង់ផសចក្ីថដលខញុំត្ររូវការ»។ ផៅទីតករុងរ ៉ាមូ ផអបា៉ា តបរូឌី្របាន ឈឺ 

ផហើយ «គ្្់របានឈឺថមនផស្ទើរថ្រនឹងស្លា ប់្ង ថ្រតពរះតទង់អាណិ្រ ផមត្ា ដល់ 

គ្្់រ» ផោកប៉ាុលបានសរផសរថា «មិនថមនដល់គ្្់រថ្រមួយ (ផទ) គឺ ដល់ខញុំ 

ថដរ ផដើម្ីមិនឲ្យខញុំផកើ្រទុក្ខជា្្ទួនៗផឡើយ»។ ផោយ បានឮអំពី ជំងឺ របស់ 



ទំព័រ-568- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផអបា៉ា តបរូឌី្រ ពួកអ្នកផជឿផៅតករុងភីលីពបានតពរួយបារម្ភអំពីគ្្់រ ផហើយគ្្់រ

បានសផតមចចិ្រដែវលិត្រឡប់មកជួបពួកផគវញិ។ ផោកប៉ាុលបាន សរផសរ ថា 

«គ្្់ររឭកដល់អ្នករាល់គ្្ន ជាខ្លា ំង ផហើយមានចិ្រ្តពរួយណាស់ ផោយផតោរះ  

អ្នករាល់គ្្ន បានឮថា គ្្់រឈឺ … ដូផច្នរះ ខញុំបានចា្់រគ្្់រឲ្យមកជាតបញាប់  

ផដើម្ីឲ្យអ្នករាល់គ្្ន មានផសចក្ីអំណរ ផោយផ�ើញគ្្់រ ផហើយឲ្យខញុំបាន 

អន់តពរួយថដរ ចូរទទួលគ្្់រក្នុងតពរះអមាចា ស់ ផោយអំណរតគប់ជំពូក ផហើយ 

រាប់អានមនុស្សយ៉ាងផនារះចុរះ ដ្ិ្រថដលគ្្់រផស្ទើរថ្រនឹងស្លា ប់ផនារះ គឺផោយ 

ផតោរះថ្រការរបស់តពរះតគិសផ្ទ គ្្់របានតបែុយជីវ្ិរ ផដើម្ីនឹងបំផពញផសចក្ី

ណាថដលអ្នករាល់គ្្ន ត្ររូវជួយដល់ខញុំ» ។

ផោកប៉ាុលបានផ្ញើសំបុត្រផៅជូនពួកអ្នកផជឿផៅតករុងភីលីព តាមផោក

ផអបា៉ា តបរូឌី្រថដលផោកបានអរគុណដល់ពួកផគចំផោរះអំផណាយថដលផគ 

បានផ្ញើមកជូនដល់ផោក។ ផៅក្នុងចំផណាមពួកជំនំុទំាងអស់ ពួកជំនំុផៅ 

តករុងភីលីពជាពួកជំនំុថដលមានចិ្រ្តជរះថាលា បំ្ុ្រ ក្នុងការ្្គ្់រ្្គង់ដល់ផសចក្ី 

ត្ររូវការរបស់ផោកប៉ាុល ។ ស្វក័ប៉ាុលបានសរផសរផៅក្នុង សំបុត្រ របស់ 

ផោក ថា «ឱពួកតករុងភីលីពផអើយ អ្នករាល់គ្្ន ក៏ដឹងថា កាលចាប់តបារព្ធ 

តបកាស ដំណឹងល្អ ថដលខញុំផទើបនឹងផចញពីសសរុកមា៉ា ផសដូនមក ផនារះគ្ម នពួក

ជំនំុណាបានតបកបនឹងខញុំ អំពីដំផណើ រតបាក់ចំណាយចំណូលផឡើយ មានថ្រ 

អ្នករាល់គ្្ន ប៉ាុផណាណ រះ ដ្ិ្រកាលខញុំខវរះខ្្រផៅថែសសាឡូនីច ផនារះអ្នករាល់គ្្ន

បានផ្ញើផៅជួយខញុំម្ងពីរដង្ង មិនថមនថា ខញុំរកចង់បានទានផទ ខញុំរកថ្រ
 

្លថដលចផតមើនតបផយជន៍ដល់អ្នករាល់គ្្ន វញិ ខញុំមានតគប់តគ្ន់ទំាងអស់ 

ផហើយក៏បរបូិរ្ង ខញុំបានផោរផពញផហើយ ផោយបានទទួលរបស់ទំាងប៉ាុនាម ន

ពីផអបា៉ា តបរូឌី្រ ថដលអ្នករាល់គ្្ន ផ្ញើផៅខញុំផនារះ គឺជាកលាិនឈងៃុយ ជាផតគឿងបូជា 

ថដលតពរះតទង់ទទួល ផហើយសពវតពរះហឫទ័យថដរ» ។ 

«ខញុំអរតពរះគុណដល់តពរះថនខញុំ ផោយផតោរះតគប់ទំាងផសចក្ីថដលខញុំនឹក

ចំាពីអ្នករាល់គ្្ន  ខញុំក៏ទូលអងវរឲ្យអ្នករាល់គ្្ន  ផោយអំណរផៅតគប់ផវោថដល

ខញុំអ្ិោឋា នជានិចចា ផោយផតោរះចំថណកថដលអ្នករាល់គ្្ន បានជួយក្នុងដំណឹងល្អ 



ដំផណើ រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុលផៅកាន់ទីតករុងផយរសូ្ឡិម-ទំព័រ-569-

ចាប់តំាងពីថែងៃមុនដំបូង ដរាបដល់ឥឡូវផនរះ ខញុំផជឿផសចក្ីផនរះជាយ៉ាងជាក់ថា 

តពរះអង្គថដលតទង់បានចាប់តំាងផ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្្ន  តទង់នឹងផ្វើឲ្យកាន់

ថ្រផពញខ្្ន ្រផឡើង ទាល់ថ្រដល់ថែងៃថនតពរះផយសូ៊វតគិស ្គួរគប្ីឲ្យខញុំគិ្រពីអ្នក

រាល់គ្្ន ដូផច្នរះថដរ ពីផតោរះអ្នករាល់គ្្ន នឹកពីខញុំផៅជាប់ក្នុងចិ្រ្ជានិចចា ផទារះផបើខញុំ 

ជាប់ចំណង ឬកំពុងថ្រផោរះស្ ផហើយបញ្ជា ក់ដំណឹងល្អក្ី ដ្ិ្រអ្នករាល់គ្្ន

មានផសចក្ីតបកប ក្នុងតពរះគុណជាមួយនឹងខញុំថដរ តពរះតទង់ជាសមរបនា្ទ ល់ ពីខញុំ

ថាខញុំរឭកដល់អ្នករាល់គ្្ន ជាខ្លា ំង … ខញុំក៏អ្ិោឋា នសូមផសចក្ីផនរះ គឺឲ្យផសចក្ី

សសឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្្ន  បានចផតមើនកាន់ថ្រផតចើនផឡើង ផោយនូវផសចក្ី 

ផចរះដឹង និងផយបល់តគប់ជំពូក តបផយជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានលផមើលឲ្យ 

ស្្គ ល់អស់ទំាងផសចក្ីថដលតបផសើរ ផដើម្ីឲ្យបានតជរះថាលា  ផហើយឥ្រផ្វើឲ្យអ្នក

ណាអាក់អន់ចិ្រ្ផឡើយ ដរាបដល់ថែងៃថនតពរះតគិស ្តពមទំាងមានផពញជា្ល

ថនផសចក្ីសុចរ្ិរ ថដលមកផោយស្រតពរះផយសូ៊វតគិស ្សតមាប់ជាសិរលី្អ 

ផហើយជាផសចក្ីសរផសើរដល់តពរះ្ង» ។ 

 

អង្គារ-២៦ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៣១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដ្ិ្រ ខញុំ ដឹង ថា ការ ផនរះ នឹង បាន ត្រឡប់ ជា ផសចក្ី សផ្រ្្គ រះ 

ដល់ ខញុំ វញិ ផោយ អ្នក រាល់ គ្្ន  អ្ិស្ឋា ន ឲ្យ ខញុំ ផហើយ ផោយ តពរះ តទង់ តបទាន 

តពរះវញិ្ញា ណ ថន តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ មក ជួយ ្ ង។ ភីលីព ១:១៩ស្ទ 

តពរះគុណថនតពរះតទតទង់ផោកប៉ាុលក្នុងការជាប់គុក ថដលផ្វើឲ្យផោក 

មានអំណរក្នុងការរងទុក្ខ ។ ផោកបានសរផសរផៅកាន់បងប្អូនផៅភីលីព
 

របស់ផោក ផោយផសចកដែីជំផនឿនិងការធានាអរះអាងថា ការជាប់�ំុឃ្ំង 

របស់ ផោកបាននំាឲ្យមានការរកីចផតមើនដល់ដំណឹងល្អ ។ ផោកបានមាន 

តបស្សន៍ថា «បងប្អូនផអើយ ខញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ដឹងថា ការទំាងប៉ាុនាម នថដល 

ផកើ្រផឡើងដល់ខញុំ ផនារះបានថតបផៅជាចផតមើនដល់ដំណឹងល្អវញិ ដល់ផម៉ាលារះបាន  

ជាផៅផពញក្នុងថ្្ទវាងំ និងតគប់កថនលាងឯផទៀ្រ ផគបានដឹងចបាស់ថា ខញុំជាប់
 

ចំណងផនរះផោយផតោរះតពរះតគិស ្ផហើយពួកបងប្អូនផតចើនគ្្ន ក្នុងតពរះអមាចា ស់ 



ទំព័រ-570- កិចចាការថនពួកស្វក័

ក៏បានសង្ឹមផឡើងផោយស្រចំណងខញុំ ផហើយផគហ៊ាន្សាយតពរះបន្ទូល 
កាន់ថ្រផតចើនផឡើង ផោយឥ្រភ័យខ្លា ច» ។

មានផមផរៀនមួយសតមាប់ផយើងក្នុងបទពិផស្្ន៍របស់ស្វកប៉ាុល ដ្ិ្រ 

បទពិផស្្ន៍ផនរះបរ្ហា ញពីរផបៀបផ្វើការរបស់តពរះ ។ តពរះអមាចា ស់អាចនំាជ័យ

ជម្នរះផចញពីអវីថដលផយើងផមើលផៅហាក់ដូចជាផសចក្ីវនិាសនិងបរាជ័យ។ ផយើង

ឋិ្រផៅក្នុងផតគ្រះថា្ន ក់ផោយស្រថ្រផយើងផភលាចតពរះ ផោយស្រថ្រផយើងបារម្ភ

ថ្រពីផហ្ុរការណ៍ថដលផយើងផមើលផ�ើញ ផហើយមិនបានសមលាឹងផមើលផៅតពរះ

ផោយថភ្នកថនផសចក្ីជំផនឿ ផោយរពឹំងពីផហ្ុរការណ៍ថដលផយើងផមើលមិន

ផ�ើញ ផៅផពលថដលសំណាងអាតកក់ឬទុក្ខផវទនាផកើ្រផឡើង ផយើងថ្រងថ្រ 

ផចាទតបកាន់តពរះ ថាតទង់មិនគិ្រគូរឬមានភាពស្ហាវផឃ្រផៅ។ តបសិន

ផបើតទង់ទ្រផ�ើញថាជាការល្អថដលត្ររូវកា្់រផ្្ច់្លតបផយជន៍របស់ផយើង

ផោយផតគ្រះថា្ន ក់មួយចំនួន ផយើងទួញផស្កផោយមិនបានឈប់ផហើយគិ្រ

ថាតពរះអាចផ្វើការល្អសតមាប់ផយើងផឡើយ។ ផយើងត្ររូវថ្រដឹងថាទណ្ឌ កមមគឺជា

ថ្្នកមួយថនថ្នការដ៏អស្ចា រ្យរបស់តពរះ ផហើយថាផៅផតកាមដំបង ថនការ 

ឈឺចាប់ ជួនកាលតគិសជ្ន អាចផ្វើការថាវ យតពរះថដលជាផៅហាវ យ បានផតចើន

ជាងផៅផពលថដលបានចូលរមួក្នុងការរ្រដ៏សកមមផៅផទៀ្រ។

ក្នុងនាមជាគំររូបស់ពួកផគក្នុងជីវ្ិរតគិសជ្ន ផោកប៉ាុលបានចង្អុលបរ្ហា ញ

ពួកជំនំុផៅតករុងភីលីពផៅឯតពរះតគិសជ្ាតពរះ «ថដលផទារះផបើតទង់មានរបូអង្គ

ជាតពរះក៏ផោយ គង់ថ្រមិនបានរាប់ផសចក្ីផសមើនឹងតពរះផនារះ ទុកជាផសចក្ី 

ថដលគួរកាន់ខ្ជា ប់ផឡើយ គឺតទង់បានលរះបង់តពរះអង្គតទង់ មកយករបូភាព ជា 

បាវបផតមើវញិ តពមទំាងតបសូត្រមកមានរបូជាមនុស្ស្ង ផហើយថដលផ�ើញ 

តទង់មានភាពជាមនុស្សដូផចា្ន រះ ផនារះក៏បនា្ទ បតពរះអង្គតទង់ ទំាងចុរះចូលស្្ប់ 

បរ្្គ ប់ រហូ្រដល់ទីមរណៈ គឺតទង់ទទួលសុគ្រជាប់ផឈើឆ្ាង្ង» ។

 ផោកបានបន្ថា «ផោយផហ្ុរផនារះបានជាតពរះបានផលើកតទង់ផឡើង

យ៉ាងខ្ស់ ផហើយបានតបទានឲ្យមាននាមដ៏តបផសើរ ផលើសជាងអស់ទំាង នាម 

្ង ផដើម្ីកាលណាឮតពរះនាមតពរះផយសូ៊វ ផនារះឲ្យតគប់ទំាងជង្គង់ផៅ ឋាន សួគ៌ 



បានសរផសរផចញពីទីតករុងរ ៉ាមូ-ទំព័រ-571-

ផៅថ្នដី ផហើយផៅផតកាមថ្នដីត្ររូវលុ្រចុរះផហើយឲ្យតគប់ទំាងអណ្ា្របាន

ថែលាងតបាប់ថា តពរះផយសូ៊វតគិសត្ទង់ជាតពរះអមាចា ស់ សតមាប់ជាសិរលី្អដល់តពរះ

ដ៏ជាតពរះវរបិតា។ បានជា ឱពួកសងៃួនភាងៃ ផអើយ ចូរបផងហាើយផសចក្ីសផ្រ្្គ រះរបស់

អ្នករាល់គ្្ន  ផោយផកា្រខ្លា ច ផហើយញាប់ញ័រចុរះ ដូចជាបានស្្ប់បរ្្គ ប់ខញុំជា

ដរាបផរៀងមកថដរ មិនថមនថ្រកាលខញុំផៅជាមួយប៉ាុផណាណ រះផទ សូម្ីឥឡូវផនរះ 

ថដលខញុំមិនផៅជាមួយ ផនារះក៏ចូរខំតបឹងឲ្យផលើសផៅផទៀ្រ្ង ដ្ិ្រគឺជា តពរះ 

ផហើយ ថដលបណ្ាលចិ្រ្អ្នករាល់គ្្ន  ឲ្យមានទំាងចំណង់ចង់ផ្វើ ផហើយឲ្យ 

បានតបតពឹ្រ្តាមបំណងតពរះហឫទ័យតទង់ថដរ ចូរផ្វើតគប់ការទំាងអស់ផោយ

ឥ្រ្រ្អូញថ្រ្អរ ឥ្រតបថកកតបផយជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានឥ្រផៅហមង ឥ្រ 

កិចចាកល ជាកូនតពរះថដលរកបផនា្ទ សមិនបានផៅក្នុង្ំរណមនុស្សផវៀច ផហើយ 

ខិលខូច ថដលអ្នករាល់គ្្ន ភលាឺផៅកណ្ាលផគ ដូចជា្ួរពនលាឺផៅក្នុងផោកទំាង 

ហុចតពរះបន្ទូលថនជីវ្ិរដល់ផគ ផដើម្ីដល់ថែងៃថនតពរះតគិស ្ផនារះឲ្យខញុំបាន ផសចក្ី 

អំនួ្រអួ្រថា ខញុំមិនបានរ្់រ ឬខំតបឹងផ្វើការជាឥ្រតបផយជន៍ផឡើយ» ។ 

តពរះបន្ទូលទំាងផនរះត្ររូវបានក្់រតតាទុក ផដើម្ីជួយដល់មនុស្សទំាងអស់

ថដលខំតបឹងថតបង ។ ផោកប៉ាុលបានផលើកកម្ស់សង់្ោថនភាពតគប់លក្ខណ៍ 

ផហើយបរ្ហា ញរផបៀបថដល្នឲ្យដល់សង់្ោផនារះ ។ ផោកមាន តបស្សន៍ 

ថា «ចូរបផងហាើយផសចកដែីសផ្រ្្គ រះរបស់អ្នករាល់គ្្ន  ដ្ិ្រគឺតពរះផហើយថដល 

បណ្ាលចិ្រ្រាល់គ្្ន » ។ 

កិចចាការថនការទទួលបានផសចកដែីសផ្រ្្គ រះ គឺជាថ្្នកមួយថនកិចចាសហ 

តប្ិរប្រដែិការណ៍ ថដលជាតប្ិរប្រ្ិការណ៍រមួ ។ គឺត្ររូវថ្រមានកិចចាសហតប្ិរប្រ្ិ

ការណ៍រវាងតពរះនិងមនុស្សមានបាបថដលបានថកថតបចិ្រដែ។ ការផនរះគឺចំាបាច់ 

ត្ររូវថ្របផង្ើ្រផគ្លការណ៍ត្ឹរមត្ររូវផៅក្នុងអ្រ្ចរ្ិរ ។ មនុស្សត្ររូវខំតបឹងឲ្យ 

អស់ពីសម្រថែភាព ផដើម្ីយកឈ្នរះផលើអវីថដលរារាងំខលាួនមិនឲ្យចូលរមួជាមួយ

នឹងភាពតគប់លក្ខណ៍។ ប៉ាុថនដែ ផគត្ររូវថ្រពឹងថ្្អកទំាងសសរុងផៅផលើតពរះ ផដើម្ី 

ទទួលបានផជាគជ័យ ។ ការតបឹងថតបងរបស់មនុស្ស ថ្រមា្ខ ងផនារះមិន តគប់ តគ្ន់ 

ផទ ។ ផបើគ្ម នជំនួយពីអំណាចរបស់តពរះផទ ផនារះការខំតបឹងថតបងផនារះគ្ម ន 



ទំព័រ-572- កិចចាការថនពួកស្វក័

តបផយជន៍ផឡើយ ។ តពរះផ្វើការ ផហើយមនុស្សផ្វើការ ។ ការទប់ទល់នឹង ផសចក្ី 

ល្ួងត្ររូវថ្រមកពីមនុស្ស ជាអ្នកថដលត្ររូវថ្រទាញយក អំណាចរបស់ខលាួន 

ផចញ ពីតពរះ ។ ផៅមា្ខ ងមានតបាជាញ  ផសចក្ីផមត្ាករណុា និងអំណាចគ្ម ន 

ថដន កំណ្់រ ផហើយមា្ខ ងផទៀ្រមានភាពកផមសាយ ភាពខុសេ្គង ការអស់ សង្ឹម  

យ៉ាងពិ្រតបាកដ ។ 

 

ពុធ-២៧ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៣២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ ឯ ខញុំ ថដល ខញុំ រស់ ផៅ ផនារះ គឺ សំរាប់ តពរះតគីស្ទ ផទ 

ផហើយ ថដល ស្លា ប់ ផៅ ផនារះ ជា កំថរ វញិ។ ភីលីព ១:២១ស្ទ 

តពរះតទង់សពវតពរះទ័យចង់ឲ្យផយើងផ្វើជាមាចា ស់ផលើខលាួនឯង ។ ប៉ាុថន្ តទង់ 

មិនអាចជួយផយើងផោយគ្ម នការយល់តពមនិងកិចចាសហការរបស់ផយើងផទ។ 

តពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធផ្វើការតាមរយៈអំណាចនិងសម្រថែភាពថដលតពរះបាន 

តបទានដល់មនុស្ស។ ចំផោរះខលាួនផយើង ផយើងមិនអាចនំាមកនូវផគ្លបំណង

និងផសចក្ីតបាថា្ន  និងទំផនារផ្្សងៗឲ្យសសបផៅនឹងតពរះហឫទ័យរបស់តពរះ

ផទ ។ ប៉ាុថន្ ផបើផយើង «យល់តពមឲ្យតពរះផ្វើឲ្យមានចិ្រ្ចង់» តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ 

នឹងសផតមចកិចចាការផនរះជំនួសផយើង ផោយ «អាចនឹងរោំយអស់ទំាងគំនិ្រ

ថដលផគររិះគិ្រ និងតគប់ទំាងផសចក្ីយ៉ាងខ្ង់ខ្ស់ ថដលផលើកខលាួនផឡើងទាស់

នឹងចំផណរះថនតពរះ តពមទំាងនំាអស់ទំាងគំនិ្រឲ្យចុរះចូលស្្ប់បរ្្គ ប់តពរះ 

តគិសវ្ញិ» (កូរនិែូសទី២ ១០:៥) ។

អ្នកថដលបានបផង្ើ្រអ្រ្ចរ្ិររងឹមំានិងសមរម្យ តគិសជ្នថដលមាន លំ នឹង 

ត្ឹរមត្ររូវ ត្ររូវថ្រថាវ យទំាងអស់និងផ្វើតគប់ទំាងអស់ផដើម្ីតពរះតគិស ្ផតោរះ 

តពរះដ៏ផតបាសផោរះតទង់នឹងមិនទទួលយកកិចចាការថដលថបកបាក់គ្្ន ផនារះផទ។ 

ផគត្ររូវថ្រផរៀនសូត្រអំពីអ្រថែន័យថនការលរះបង់ខលាួនឯង ជាផរៀងរាល់ថែងៃ។ អ្នក

ផនារះត្ររូវថ្រសិកសាតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ ផោយសិកសាពីអ្រថែន័យរបស់តពរះបន្ទូល

ផនារះ ផហើយផគ្រពតាមប ញ្ា្រ្ិរបស់តពរះថដលផៅក្នុងផនារះ្ង ។ ដូផច្នរះ ផគ 

អាច្នដល់សង់្ោរថនភាពតបផសើរបំ្ុ្ររបស់តគិសប្រស័ិទ។ ពីមួយថែងៃ 



បានសរផសរផចញពីទីតករុងរ ៉ាមូ-ទំព័រ-573-

ផៅមួយថែងៃ តពរះតទង់ផ្វើការជាមួយផគ ផោយផ្វើឲ្យអ្រ្ចរ្ិរបានតគប់លក្ខណ៍ 

ថដលនឹងត្ររូវឈរផៅក្នុងផពលស្កល្ងចុងផតកាយបង្អស់ ។ ផហើយពីមួយ 

ថែងៃផៅមួយថែងៃ អ្នកផជឿកំពុងថ្រផោរះសស្យផៅចំផោរះមនុស្សនិងផទវតា នូវ 

បទពិផស្្ន៍ពិសិដឋា ផោយបរ្ហា ញពីអវីថដលដំណឹងល្អអាចផ្វើសតមាប់មនុស្ស

ផោកថដលបានធាលា ក់ចុរះ ។

ផោកប៉ាុលបានសរផសរថា «បងប្អូនផអើយ ខញុំមិនរាប់ថាខលាួនខញុំចាប់បាន

ផហើយផនារះផទ ថ្រមានផសចក្ីផនរះមួយ គឺថាខញុំផភលាចផសចក្ីទំាងប៉ាុនាម នថដល 

កនលាងផៅផហើយ ក៏ខំមមុលផ្ងផៅឯផសចក្ីខ្ងមុខផទៀ្រ ទំាងរ្់រ្រតមង់ 

ផៅឯទីផដើម្ីឲ្យបានររ្វ ន់ថនការរ្រដ៏ខ្ស់របស់តពរះ ក្នុងតពរះតគិសផ្យសូ៊វ» ។

ផោកប៉ាុលបានផ្វើការជាផតចើន ។ ចាប់តំាងពីផពលថដលផោកបាន 

ថាវ យ ភកដែីភាពដល់តពរះតគិសម្ក ជីវ្ិររបស់គ្្់រផោរផពញផៅផោយកិចចាការ

ថដលមិនផចរះផនឿយហ្់រ ។ ផោកបានផ្វើដំផណើ រពីទីតករុងមួយផៅតករុងមួយ 

ពីតបផទសមួយផៅតបផទសមួយ តបកាសដំណឹងពីផឈើឆ្ាងផនស្ទមនុស្ស 

ឲ្យផជឿដំណឹងល្អ ផហើយបផង្ើ្រពួកជំនំុ ។ ផោកបានថែរកសាពួកជំនំុទំាងផនរះ

ជានិចចា ផហើយផោកបានសរផសរសំបុត្រថណនំាជាផតចើនដល់ពួកផគ ។ ផពល 

ខលារះ ផោកផ្វើការតបកបរបររបស់ផោកផដើម្ីទទួលបានអាហារតបចំាថែងៃ ។ 

ប៉ាុថនដែ ផៅក្នុងតគប់សកមមភាពដ៏មមាញឹកក្នុងជីវ្ិររបស់គ្្់រ ផោកប៉ាុលមិន
 

ថដលផភលាចពីផគ្លបំណងដ៏អស្ចា រ្យមួយផនារះផទ គឺការរ្់រឲ្យបានររ្វ ន់ថនការ

តតាស់ផៅដ៏ខ្ស់របស់ផោក ។ ផគ្លបំណងមួយថដលផោកបានរកសា 

យ៉ាងរងឹមំាផៅចំផោរះផោក គឺត្ររូវផស្ម រះត្រង់ផៅនឹងតពរះថដលបានបរ្ហា ញ 

អង្គតទង់ឲ្យផោកផ�ើញផៅទាវ រចូលផៅតករុងោមា៉ា ស ។ គ្ម នផហ្ុរ្លអវី  

ថដលមានអំណាចអាចបថងវរផោកផចញពីផគ្លបំណងផនរះផឡើយ ។ មូល 

ផហ្ុរទំាងសសរុង ថដលបានជំរញុដល់ោក្យសម្ីនិងសកមមភាពរបស់ផោកគឺ

ផដើម្ីផលើក្រផម្ើងផឈើឆ្ាងផៅកាល់វា៉ារ ី។

ផគ្លបំណងដ៏អស្ចា រ្យ ថដលបានជំរញុផោកប៉ាុលឲ្យផបារះជំហានផឆ្ារះ

ផៅមុខ ផៅក្នុងការតបឈមមុខនឹងផសចក្ីផវទនានិងការពិបាកជាផតចើន បាន



ទំព័រ-574- កិចចាការថនពួកស្វក័

ដឹកនំាអ្នកផ្វើការជាតគិសជ្នទំាងឡាយឲ្យលរះបង់ខលាួនឯងទំាងសសរុង ចំផោរះ 

កិចចាការរបស់តពរះ ។ ការទាក់ទាញខ្ងផោកិយនឹងផកើ្រផឡើង ផដើម្ីទាញ 

ចំណាប់អារមមណ៍របស់ផគផចញពីតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ប៉ាុថនដែ ផគត្ររូវថ្រខិ្រខំផបារះ

ជំហានផឆ្ារះផៅកាន់ផគ្លផៅ ផោយបរ្ហា ញដល់ពិភពផោក ដល់ ពួក ផទវតា 

និងមនុស្សថា ក្ីសង្ឹមក្នុងការផមើលផ�ើញតពរះភ្ក្របស់តពរះ មាន្រថមលាជាង 

ការខំតបឹងថតបង និងការលរះបង់ទំាងអស់ ថដលការសផតមចផនរះបានទាមទារ

នូវផសចក្ីសង្ឹម។

ផទារះផោកជាអ្នកជាប់គុកក៏ផោយ ក៏ផោកមិនបានធាលា ក់ទឹកចិ្រដែថដរ។  

្្ទុយផៅវញិកំណ្់រសមា្គ ល់ថនជ័យជម្នរះបានបនលាឺតាមរយៈសំបុត្រថដលផោក

បានសរផសរផចញពីទីតករុងរ ៉ាមូផ្ញើផៅកាន់ពួកជំនំុ។ ផោកបានសរផសរផៅ 

កាន់ពួកជំនំុផៅតករុងភីលីពថា «ចូរអរសបបាយ ក្នុងតពរះអមាចា ស់ជានិចចា ខញុំតបាប់ 

ម្ងផទៀ្រថា ចូរអរសបបាយផឡើង … កំុឲ្យខវល់ខ្វ យអវីផឡើយ ចូរទូលដល់តពរះ 

ឲ្យតជាបពីផសចក្ីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្្ន ក្នុងតគប់ការទំាងអស់ ផោយ ផសចក្ី 

អ្ិោឋា ន និងោក្យទូលអងវរ ទំាងផោលោក្យអរតពរះគុណ្ង យ៉ាងផនារះ 

ផសចក្ីសុខស្ន្របស់តពរះ ថដលហួសផលើសពីអស់ទំាងគំនិ្រ និងជួយ 

ការោរចិ្រ្ ផហើយនិងគំនិ្ររបស់អ្នករាល់គ្្ន  ក្នុងតពរះតគិសផ្យសូ៊វ។ មួយ ផទៀ្រ 

បងប្អូនផអើយ ឯផសចក្ីណាថដលពិ្រ ផសចក្ីណាថដលគួររាប់អាន ផសចក្ី 

ណាថដលសុចរ្ិរ ផសចក្ីណាថដលបរសុិទ្ធ ផសចក្ីណាថដលគួរសសឡាញ់    

ផសចក្ីណាថដលមានផ ម្ រះល្អ ផបើមានសគុណណា ឬជាផសចក្ី សរផសើរ 

ណា ផនារះចូរពិចារណាពីផសចក្ីទំាងផនារះចុរះ» ។

«តពរះថនខញុំ តទង់នឹងបំផពញតគប់ទំាងអស់ ថដលអ្នករាល់គ្្ន ត្ររូវការ តាម 

ផភាគសម្្រ្ិថនតទង់ដ៏ឧ្រ្ម ក្នុងតពរះតគិសផ្យសូ៊វ … សូមឲ្យតពលឹងវញិ្ញា ណ

អ្នករាល់គ្្ន បានតបកបផោយតពរះគុណថនតពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វតគិស»្ ។



ផៅផពលមានផសរភីាព-ទំព័រ-575-

ពពហស្បតិ៍-២៨ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៣៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ថដល ផយើង ខញុំ បាន ទទួល តពរះគុណ និង រ្រ ជា ស្វក័ 

ផោយស្រ តទង់ សំរាប់ ឲ្យ មាន មនុស្ស ចុរះ ចូល តាម ផសចក្ី ជំផនឿ ផៅ 

កណ្ាល អស់ ទំាង ស្សន៍ ទុក ជា តបផយជន៍ ដល់ តពរះនាម តទង់។ រ ៉ាមូ ១:៥ស្ទ   

ខណៈថដលការរ្ររបស់ផោកប៉ាុលផៅទីតករុងរ ៉ាមូបានកាលា យជាតពរះពរ 

ថដលនំាឲ្យមានការផ្លា ស់ថតបចិ្រ្ដល់មនុស្សជាផតចើន និងជាការពតងឹងនិង 

ការផលើកទឹកចិ្រ្របស់ពួកអ្នកផជឿផនារះ ពពកផ ម្ ក៏បានតបមូល្្ុំ គំរាម កំថហង 

ដល់ មិនត្ឹរមថ្រសុវ្រថែិភាពផ្្ទ ល់ខលាួនរបស់ផោកប៉ាុផណាណ រះផទ ថ្រថែមទំាងដល់

ភាពចតមរុងចផតមើនរបស់ពួកជំនំុទំាងមូល្ងថដរ ។ ផៅផពលផោកមកដល់ 

ទីតករុងរ ៉ាមូ ផោកបានផៅផតកាមការតគប់តគងរបស់ផមបញ្ជា ការរាជង្គរក្សមា្ន ក់ 

ជាមនុស្សយុ្រ្ិ្ម៌និងសុចរ្ិរ ថដលតាមរយៈផសចក្ីផមត្ារបស់ផោក បាន

អនុញ្ញា ្រឲ្យផោកប៉ាុលមានផសរភីាពផដើម្ីបន្ការរ្រថនដំណឹងល្អបាន ។ 

ប៉ាុថន្ មុនផពលប ច្ា ប់ការជាប់គុកពីរឆា្ន ំរបស់ផោកប៉ាុល ផមបញ្ជា ការរបូផនរះ 

ត្ររូវបានជំនួសផោយម្នដែីផយធាមា្ន ក់ថដលស្វក័ប៉ាុលមិនអាចរពឹំងថានឹង 

ទទួលបានការផពញចិ្រ្ជាពិផសសណាមួយផឡើយ ។

ឥឡូវផនរះ ពួកស្សន៍យូោកាន់ថ្រមានភាពសកមមតបឆំាងនឹងផោក 

ប៉ាុលខ្លា ំងកាលា ជាងមុន ផហើយពួកផគបានរកផ�ើញជំនួយដ៏រងឹមំាពីនារោីយ 

រ្យមា្ន ក់ ថដលផសច្ផនរ ៉ាបូានយកមកផ្វើជាតបពន្ធចុង ផហើយថដលជា អ្នក  

ក្្់រនឹងស្សនាយូោបានផតបើឥទ្ធិពលរបស់នាងផដើម្ីជួយដល់ថ្នការ 

ឃ្្រកមមតបឆំាងនឹងផជើងឯកថនតគិសស្្សនា (ផោកប៉ាុល) ។

៤៦

ផៅផពលមានផសរភីាព
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ផោកប៉ាុលអាចសង្ឹម្ិរច្ួរចបំ្ុ្រ ថានឹងទទួលបាន យុ្រដែិ្ម៌ ពីផសច្ 

ផសស្រ ជាផសច្ថដលផោកបានប្ឹងឧទ្ធរណ៍ផនារះ។ ផសច្ផនរ ៉ាមូាន សីល្ម៌ 

្ូរលុង មានអ្រ្ចរ្ិររឡិករឡក់ និងមានអំណាចផឃ្រផៅខ្លា ំងជាងអ្នកដឹក

នំាណាៗទំាងអស់ថដលបានតគប់តគងនគរផៅមុនតទង់ ផគមិនអាចតបគល់ការ

តគប់តគងរបស់រោឋា ភិបាល ផៅឲ្យអ្នកដឹកនំាថដលផតបើអំណាចផ្្ច់ការផនារះ

ផទ ។ ឆា្ន ំដំបូងថនរជជាកាលរបស់តទង់ត្ររូវបានក្់រសមា្គ ល់ ផោយការបំពុល ប្អូន 

ចុងថដលផៅវយ័ផកមងរបស់តទង់ ជាផសច្ថដលមានសិទ្ធិស្នងរាជ្យបលលា័ង្។  

ផសច្ផនរ ៉ាបូានោក់ចុរះនូវជផតរៅថនអំផពើអាតកក់និងអំផពើឧតកិដឋាកមមមួយផហើយ

មួយផទៀ្រ រហូ្រដល់បានសមាលា ប់មាតានិងមផហសីរបស់តទង់។ មិនមានអំផពើ

យង់�្នងណាថដលតទង់មិនតបតពឹ្រ្ផឡើយ ក៏គ្ម នអំផពើអាតកក់ណាថដលតទង់

នឹងមិនចុរះចាញ់ផនារះថដរ។ តទង់បានបំ្ុសឲ្យមានថ្រការស្អប់ផខ្ើមនិងការ 

ផមើលរ្យ ផៅក្នុងតគប់ទំាងគំនិ្រដ៏ថែលាែ្នូរទំាងឡាយ ។

ព័្៌រមានលម្អិ្រថនភាពទុចចារ្ិរថដលបានអនុវ្រ្ផៅក្នុងរាជវាងំរបស់តទង់ 

វាអាប់ឱនហួសផហ្ុរផពក មិនអាចពិពណ៌នាបានផឡើយ ។ អំផពើអាតកក់ជា 

ផតចើនផលើសលុបរបស់តទង់បានបផង្ើ្រការផខ្ើមរផអើមនិងសម្អប់ ពីសំណាក់ 

មនុស្សជាផតចើន ថដលបានបង្ខំឲ្យទទួលរងនូវអំផពើឧតកិដឋារបស់តទង់ ។ ពួកផគ

មានការតពរួយបារម្ភជាបន្បនា្ទ ប់ អំពីកតមិ្រ្ងៃន់្ងៃរថនអំផពើថដលតទង់នឹងចា្់រ

ការបន្ផៅផទៀ្រ។ ប៉ាុថនដែ ផទារះបីជាផសច្ផនរ ៉ាបូានផតបើអំផពើឧតកិដឋាកមមថបបផនរះ

ក៏ផោយក៏តទង់មិនបានផ្វើឲ្យភកដែីភាពថនរាសសដែរបស់តទង់រផរ្្គ រះរផង្គើថដរ។ តទង់

ត្ររូវបានផគទទួលស្្គ ល់ថាជាអ្នកតគប់តគង្ឹរងថ្រងផៅផលើពិភពផោកដ៏ 

ផជឿនផលឿនទំាងមូល។ ផលើសពីផនរះផៅផទៀ្រ ផគបានតំាងតទង់ជាអ្នកទទួល 

កិ្រ្ិយសរបស់តពរះ ផហើយត្ររូវបានផគផគ្រពបូជាដូចជាតពរះថែមផទៀ្រ្ង ។

តាមទស្សនៈរបស់មុស្ស ការជំនំុជតមរះក្ីរបស់ផោកប៉ាុលផៅ ចំផោរះ 

ផៅ តកមថបបផនរះតបាកដជាមិនមានយុ្រ្ិ្ម៌ផទ ។ ប៉ាុថនដែ ស្វក័ប៉ាុលដឹងថា  

ដរាបណាផោកផៅថ្រផស្ម រះត្រង់ចំផោរះតពរះ ផោកគ្ម នអវីថដលគួរឲ្យ ខ្លា ច 

ផនារះផទ។ តពរះថដលជាអ្នកការោររបស់ផោកកាលពីមុន តពរះអង្គក៏អាច 
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ការោរផោកពីអំផពើអាតកក់របស់ស្សន៍យូោ និងពីអំណាចរបស់ផសច្ 

ផស ស្រថដរ ។

ផហើយតពរះបានការោរអ្នកបផតមើរបស់តទង់តបាកដថមន។ ផៅផពលផោក

ប៉ាុលពិនិ្រ្យផមើលការផចាទតបកាន់តបឆំាងនឹងរបូផោក ផ�ើញថាមិនត្ររូវបាន 

ផគគំ្តទ ផហើយ្្ទុយពីការរពឹំងទុកជាទូផៅ និងផោយផគ្រពភាពយុ្រ្ិ្ម៌ 

្្ទុយគ្្ន ទំាងសសរុងពីអ្រ្ចរ្ិររបស់គ្្់រ ផនារះផសច្ផនរ ៉ាបូានតបកាសថាអ្នក ផនរះ 

គ្ម នផទាសផទ។ ចំណងរបស់ប៉ាុលត្ររូវបានសស្យផចញ។ ផោកជាមនុស្ស

ថដលមានផសរភីាពដូចផដើមវញិ ។

តបសិនផបើការកា្់រផទាសរបស់ផោកត្ររូវបានផគពនយារផពល្រផៅផទៀ្រ 

ឬក៏ផោកត្ររូវបានផគ�ំុឃ្ំងផៅក្នុងទីតករុងរ ៉ាមូរហូ្រដល់ឆា្ន ំផតកាយ ផោក 

ចបាស់ជានឹងត្ររូវវនិាសផៅក្នុងការផបៀ្រផបៀនថដលបានផកើ្រផឡើងជាបន្បនា្ទ ប់

ជាក់ជាមិនខ្ន។ ក្នុងអំឡុងផពលថនការជាប់�ំុឃ្ំងរបស់ផោកប៉ាុល ពួក
 

អ្នកផជឿស្សនាតគិសជ្ាផតចើនបានកាលា យផៅជាមនុស្សថដលទាក់ទាញចំណាប់

អារមមណ៍និងបផង្ើ្រឲ្យមានភាពជាខ្ម ំងសត្ររូវពីសំណាក់អាជាញ ្រ ។ កំហឹង 

របស់តពរះផៅអ្ិរាជបាន្្ទុរះផឡើងជាពិផសស ផោយស្រការថកថតបចិ្រដែរបស់

សមាជិករាជវង្សរបស់តទង់ផ្្ទ ល់ ផហើយមិនយូរប៉ាុនាម ន តទង់បានរកផលស 

ផដើម្ីផ្វើឲ្យពួកតគិសប្រស័ិទកាលា យជាកមមវ្រថែុថនអំផពើផឃ្រផៅដ៏គ្ម នផមត្ា 

របស់តទង់ ។

ផៅផពលផនារះ មានអគ្គិភ័យដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ចមួយ បានផកើ្រផឡើងផៅ 

ទីតករុងរ ៉ាមូ ថដលបណ្ាលឲ្យមនុស្សជិ្រោក់កណាដែ លទីតករុងត្ររូវបានឆាបផេរះ។ 

មានោក្យចចាមអារាមថា តពរះផៅផនរ ៉ាផូនរះឯងថដលបានបង្ឲ្យមានអណ្ា្រ

ផភលាើងឆាបផេរះផឡើង ផហើយផដើម្ីបផ ច្ា ៀសការសង្ស័យផនរះ តពរះអង្គបានផ្វើពុ្រ

ជាមានចិ្រ្សប្ុរស្ម៌ដ៏អស្ចា រ្យ ផោយបានជួយដល់មនុស្សគ្ម ន្្ទរះសថម្ង

និងមនុស្សកម្ស្់រទុរគ្រ។ ផទារះបីជាយ៉ាងផនរះក៏ផោយ តពរះអង្គត្ររូវបានផគ

ផចាទតបកាន់ពីបទឧតកិដឋា។ តបជាជនមានការរផំជើបរជួំលនិងខឹងសមបាយ៉ាង

ខ្លា ំង ផហើយផដើម្ីរផំោរះខលាួន និងផដើម្ីរផំោរះទីតករុងផចញពីសសទាប់មនុស្ស 
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ថដលតទង់ផកា្រខ្លា ចនិងស្អប់ផខ្ើម ផសច្ផនរ ៉ាបូានបដែឹងផចាទតបកាន់ផលើពួក 

តគិសជ្នផៅវញិ។ អំផពើអាតកក់របស់តទង់ទទួលបានផជាគជ័យ ផហើយអ្នក 

ផដើរតាមតពរះតគិសរ្ាប់ោន់នាក់ ទំាងបុរសទំាងសសីនិ្ងកុមារ្ង ត្ររូវបាន 

ផគសមាលា ប់យ៉ាងស្ហាវផឃ្រផៅ។

តពរះបានរកសាអាយុជីវ្ិររបស់ផោកប៉ាុលឲ្យរចួពីការផ្វើទុក្ខបុកផម្នញដ៏

ស្ហាវផនរះផតកាយពីត្ររូវបានផគផោរះថលងមក ផោកប៉ាុលបានចាកផចញពី

ទីតករុងរ ៉ាមូភាលា ម។ ផៅចផនាលា រះផពលចុងផតកាយថនការមានផសរភីាពផឡើងវញិផនរះ 

ផោកបានបផង្ើ្រការរ្រក្នុងចំផណាមពួកជំនំុ។ ផោកបានថសវងរកការបផង្ើ្រ

ការរបួរមួដ៏រងឹមំា រវាងពួកជំនំុតកិកនិងពួកជំនំុភាគខ្ងផកើ្រ ផហើយផដើម្ី ពតងឹង  

គំនិ្រពួកអ្នកផជឿ តបឆំាងនឹងផគ្លលទ្ធិមិនត្ឹរមត្ររូវ ថដលកំពុងលូនចូលមក

ផ្វើឲ្យផសចកដែីជំផនឿពុករលួយ ។

ទុក្ខលំបាកនិងការខវល់ខ្វ យថដលផោកប៉ាុលបានសូ៊តទំាបានតគបដណដែ ប់ 

ផលើរបូកាយរបស់ផោក ។ ភាពទន់ផខសាយថនអាយុបានធាលា ក់មកផលើរបូផោក។ 

ផោកបានដឹងថា ឥឡូវផនរះផោកកំពុងផ្វើការរ្រចុងផតកាយបង្អស់របស់

ផោកផហើយ ផៅផពលការរ្ររបស់ផោកកាន់ថ្រខលាីផៅៗ ការតបឹង ថតបង 

របស់ផោកក៏កាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើងៗថដរ។ ចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ជា លរបស់ផោកហាក់ 

ដូចជាគ្ម នតពំថដនផឡើយ។ ផោកបានផ្វើដំផណើ រពីតពរះវហិារមួយផៅតពរះវហិារ

មួយ ផៅក្នុងតបផទសជាផតចើន ការតំាងចិ្រ្ ការផ្វើសកមមភាពភាលា មៗ ការមាន 

ជំផនឿរងឹមំា ផហើយបានតបឹងថតបងរកតគប់មផ្យាបាយផៅក្នុងអំណាចរបស់

ផោក ផដើម្ីពតងឹងថដពួកអ្នកផជឿ ឲ្យពួកផគអាចផ្វើការរ្រដ៏ផស្ម រះត្រង់ក្នុង 

ការនំាមនុស្សមកថាវ យតពរះផយសូ៊វ ផហើយផទារះបីផៅតគ្ការលំបាកផកើ្រ 

ផឡើងក៏ផោយ ក៏ពួកផគអាចរកសាភាពរងឹមំាចំផោរះដំណឹងល្អ ផោយផ្វើ 

ទីបនា្ទ ល់ដ៏ផស្ម រះត្រង់អំពីតពរះតគិសដ្ថដល ។



ការចាប់ខលាួនផលើកចុងផតកាយបង្អស់-ទំព័រ-579-

សុព្រ-២៩ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៣៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដ្ិ្រ ផសចក្ី សុចរ្ិរ ថន តពរះ បាន សំថដង មក ក្នុង ដំណឹង ល្អ 

ផនារះ ផោយស្រ ផសចក្ី ជំផនឿ ផហើយ ឲ្យ បាន ផសចក្ី ជំផនឿ ចំផរ ើន ផតចើន ផឡើង 

្ង ដូច មាន ផសចក្ី ថចង ទុក មក ថា «មនុស្ស សុចរ្ិរ នឹង រស់ ផៅ ផោយ អាង 

ផសចក្ី ជំផនឿ»។ រ ៉ាមូ ១:១៧ ផជឿ ដល់ តពរះរាជបុតតា ថន តពរះ 

បនា្ទ ប់ពីការកា្់រផទាសរបស់ផោកផៅទីតករុងរ ៉ាមូមក កិចចាការរបស់ផោក

ប៉ាុលផៅតាមពួកជំនំុនានា មិនអាចផគច្ុ្រពីការសផង្្រផមើលពីសំណាក់សត្ររូវ

របស់ផោកផឡើយ។ ចាប់តំាងពីការចាប់ផ្្ើមការផ្វើទុក្ខផបៀ្រផបៀន ផតកាម 

អំណាចផសច្ផនរ ៉ាមូក ពួកតគិសជ្នត្ររូវបាននិកាយស្សនាសមាលា ប់ផតរៅតបព័ន្ធ

្ុរោការផៅតគប់ទីកថនលាង។ មួយរយៈផតកាយមក ផពលពួកស្សន៍យូោ 

ថដលមិនផជឿបានបផង្ើ្រគំនិ្រទមាលា ក់កំហុសផៅផលើផោកប៉ាុល ពីបទឧតកិដឋា

ថដលបណាដែ លឲ្យមានអគ្គិភ័យផៅទីតករុងរ ៉ាមូ ។ គ្ម ននរណាមា្ន ក់ ក្នុងចំផណាម

ពួកផគបានគិ្រផ�ើញភាលា មៗថាផោកប៉ាុលមានកំហុសផនារះផទ ។ ប៉ាុថន្ ពួកផគ

បានដឹងថាការផចាទតបកាន់ថបបផនរះ ផ្វើផឡើងជាមួយនឹងភាពកផមសាយបំ្ុ្រ 

បរ្ហា ញពីសភាពការថដលគួរឲ្យផជឿទុកចិ្រ្ ផហើយផបារះតតាផលើផសចក្ី វនិាស 

របស់ផោក។ តាមរយៈកិចចាតបឹងថតបងរបស់ពួកផគ ផោកប៉ាុលត្ររូវបានចាប់ 

ខលាួនជាែមីមដែងផទៀ្រ ផហើយផគបានតបញាប់តបញាល់យកផោកផៅោក់គុកជា

ផលើកចុងផតកាយបង្អស់ ។

ផៅក្នុងដំផណើ រផលើកទីពីរផៅកាន់ទីតករុងរ ៉ាមូរបស់គ្្់រ ផោកប៉ាុលត្ររូវ 
បានអមដំផណើ រផោយមិ្រដែភកដែិរបស់ផោកជាផតចើននាក់ ជាអ្នក សុខចិ្រ្ថចក 

រថំលកចំថណកវាសនាអាតកក់ជាមួយផោក ប៉ាុថន្ ផោកបដិផស្មិនអនុញ្ញា ្រ

៤៧

ការចាប់ខ្ួនផលើកចុងផតកាយបង្អស់



ទំព័រ-580- កិចចាការថនពួកស្វក័

ឲ្យពួកផគលរះបង់ជីវ្ិររបស់ពួកផគផឡើយ ។ ការរពឹំងទុកផៅចំផោរះមុខផោក 

អាតកក់ជាងផពលថដលផោកបានជាប់គុកកាលពីផលើកមុនៗ។ ការផបៀ្រផបៀន

ផតកាមការដឹកនំារបស់ផសច្ផនរ ៉ាបូានកា្់របនថែយចំនួនតគិសដែស្សនិកផៅតករុង

រ ៉ាមូជាផតចើន។ មនុស្សរាប់ោន់នាក់ត្ររូវបានផគសមាលា ប់ផោយស្រថ្រជំផនឿ 

របស់ពួកផគ មនុស្សជាផតចើនបានចាកផចញពីទីតករុង ផហើយអ្នកថដលផៅសល់ 

មានចិ្រ្ផតកៀមតកំនិងភ័យខ្លា ចជាខ្លា ំង ។

ផពលមកដល់ទីតករុងរ ៉ាមូ ផោកប៉ាុលត្ររូវបានផគោក់ក្នុងគុកងងឹ្រមួយ 

ផដើម្ីឲ្យគ្្់រត្ររូវស្លា ប់ផៅទីផនារះ ។ ផោយត្ររូវបានផគផចាទតបកាន់ពីបទ 

ញុរះញង់ឲ្យមានឧតកិដឋាកមមដ៏ស្ហាវបំ្ុ្រ និងគួរឲ្យភ័យខ្លា ចបំ្ុ្រ តបឆំាង 

នឹងទីតករុង និងតបជាជា្ិរ ផនារះផោកគឺជាកមមវ្រថែុថនការផតបើអំផពើហិងសាជា 
សកល ។

មិ្រ្ភ័្ក្ពីរបីនាក់ថដលបានថចករថំលកបន្ទុកជាមួយស្វក័ប៉ាុល ឥឡូវ 

ផនរះបានចាប់ផ្្ើមចាកផចញពីគ្្់រ ខលារះផោយការបផណ្ញផចញ និងខលារះផទៀ្រ

ផោយមានផបសកកមមផៅកាន់ពួកជំនំុផ្្សងៗ។ ភីផកឡុស និងផហ៊ើម៉ាូផគន 

គឺជាមនុស្សថដលបានចាកផចញផៅមុនផគ ។ ដូលផដបនា្ទ ប់មក ផដមា៉ា ស  

ថដលបានសសរ្កចិ្រដែផោយពពកថនការពិបាកនិងផតគ្រះថា្ន ក់បានលរះបង់

ផចាលស្វក័ប៉ាុលថដលកំពុងរងការផបៀ្រផបៀន ។ ផោកប៉ាុលបានប ជ្ាូ ន 

ផតកផសនផៅកាន់ពួកជំនំុផៅកាឡាទី ទី្ុរសផៅសសរុកោល់មា៉ា ទា ទីឈីកូស 

ផៅតករុងផអផភសូរ ។ ក្នុងការសរផសរផៅកាន់ផោក្ីម៉ាូផែ អំពីបទពិផស្្ន៍ 

ផនរះ ផោកប៉ាុលបានមានតបស្សន៍ថា «មានថ្រផោកលូកាប៉ាុផណាណ រះផទ ថដល 

ផៅជាមួយនឹងខញុំ ចូរឲ្យអ្នកនំាមា៉ា កុសផៅជាមួយ្ង ដ្ិ្រគ្្់រជាអ្នកមាន 
តបផយជន៍ក្នុងការរ្រខញុំ» (្ីម៉ាូផែទី២ ៤:១១)។ ស្វក័ប៉ាុលមិនថដលត្ររូវការ 

ការបផតមើរបស់បងប្អូនរបស់ផោក ខ្លា ំងដូចផពលផនរះផឡើយ មានភាពទន់ 

ផខសាយផោយវយ័ចាស់ ការលំបាកផហើយត្ររូវបានផគបរ្្ខ ំង ផៅក្នុងបន្ទប់ 

ងងឹ្រឈឹងក្នុងពន្ធនាគ្រផៅទីតករុងរ ៉ាមូ ។ ការបផតមើរបស់ផោក លូកា ជា 
សិស្សជាទីសសឡាញ់និងជាមិ្រ្ដ៏ផស្ម រះត្រង់ គឺជាការកមសាន្ចិ្រ្ដ៏អស្ចា រ្យ 

ដល់ផោក ប៉ាុល ផហើយបានជួយផោកឲ្យតបសស័យទាក់ទងជាមួយបងប្អូន 



ការចាប់ខលាួនផលើកចុងផតកាយបង្អស់-ទំព័រ-581-

រមួជំផនឿរបស់ផោក និងពិភពផោកខ្ងផតរៅ្ង ។

ផៅក្នុងតគ្ដ៏លំបាកថនចិ្រ្របស់ផោកប៉ាុលផនរះ ផោកមានចិ្រ្រកីរាយ

ផោយបានទទួលការមកសួរសុខទុក្ខជាញឹកញាប់ពីអូផនសិភ័រ។ អ្នកតករុង 

ផអផភសូរ ថដលមានចិ្រ្ដ៏កក់ផរៅដែ ផនរះបានខិ្រខំអស់ពីសម្រថែភាពផដើម្ីជួយ

សតមាលទុក្ខពីការជាប់ពន្ធនាគ្ររបស់ស្វក័ប៉ាុល។ ផោកតគរូជាទីសសឡាញ់

របស់គ្្់រត្ររូវបានជាប់ចំណង ផោយស្រតបផយជន៍ថនផសចក្ីពិ្រ ខណៈ 

ថដលគ្្់រផៅមានផសរភីាព ផហើយគ្្់រមិនបានសំថចខលាួនឯងក្នុងការខិ្រខំ
 

តបឹងថតបងផដើម្ីផ្វើឲ្យវាសនារបស់ផោកប៉ាុលបាន្ូរផស្ើយផនារះផឡើយ ។

ផៅក្នុងសំបុត្រចុងផតកាយថដលស្វក័ប៉ាុលបានសរផសរ ផោកនិយយ

អំពីសិស្សដ៏ផស្ម រះត្រង់មា្ន ក់ផនរះថា «សូមឲ្យតពរះអមាចា ស់្្ល់ផសចក្ីផមត្ា 

ករណុា ដល់ពួក្្ទរះអូផនសិភ័រ ដ្ិ្រគ្្់របានលផមហាើយចិ្រ្ខញុំជាញឹកញយ ក៏ 
មិនបានខ្ម សផគផោយផតោរះចំណងរបស់ខញុំថដរ កាលគ្្់រផៅតករុងរ ៉ាមូ ផនារះ 

គ្្់រខ្នរះថខ្នងរកខញុំ ទាល់ថ្រផ�ើញ្ង សូមឲ្យតពរះអមាចា ស់្្ល់ឲ្យគ្្់របាន 
ផសចក្ីផមត្ាករណុា ពីតពរះអមាចា ស់ ផៅថែងៃផនារះ ផហើយថដលគ្្់របានជួយខញុំ 

ផៅតករុងផអផភសូរយ៉ាងណា ផនារះអ្នកក៏ដឹងផលើសជាងផគផហើយ» (្ីម៉ាូផែទី២ 

១:១៦-១៨) ។

តពរះបានបណុ្រះបំណងតបាថា្ន សតមាប់កដែីសសឡាញ់និងការអាណិ្រអាសូរ 

ផៅក្នុងចិ្រ្ផោយផ្្ទ ល់ ។ ក្នុងតគ្ថនការឈឺចាប់ផៅសួនចបារផក្រផសមា៉ា នី 
 

តពរះតគិសច្ង់បានការអាណិ្រអាសូរពីពួកសិស្សរបស់តទង់។ ផហើយផទារះបី

ជាហាក់ដូចផោកផ្វើដូចជាមិនខវល់ចំផោរះការលំបាកនិងការរងទុក្ខផវទនា 

ក៏ផោយ ក៏ផោកប៉ាុលចង់បានការអាណិ្រអាសូរនិងភាពជាថដគូថដរ។ 

ដំផណើ រសួរសុខទុក្ខរបស់អូផនសិភ័រ ថែលាងបញ្ជា ក់ពីភាពផស្ម រះត្រង់របស់គ្្់រ 

ផៅផពលមានភាពឯផកានិងអស់សង្ឹម បាននំាមកនូវផសចក្ីអំណរនិង 

ភាពរកីរាយ ដល់អ្នកថដលបានចំណាយជីវ្ិររបស់ខលាួនផដើម្ីបផតមើដល់ 

អ្នកដថទ ។



ទំព័រ-582- កិចចាការថនពួកស្វក័

សៅរ៍-៣០ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៣៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: គឺ ផោយ ផហ្ុរ ផនារះ បាន ជា ខញុំ រង ទុក្ខ ទំាង ផនរះ ថ្រ ខញុំ 

មិន ខ្ម ស ផទ ដ្ិ្រ ខញុំ ស្្គ ល់ តពរះ ថដល ខញុំ បាន ផជឿ តាម ផហើយ ខញុំ ផជឿ ពិ្រ ថា តទង់ 

អាច នឹង ថែ រកសា បផ ញ្ាើ ថដល ខញុំ បាន ផ្ញើ ទុក នឹង តទង់ ដរាប ដល់ ថែងៃ ផនារះ ឯង។ 

្ីម៉ាូផែទី២ ១:១២ ផជឿ ដល់ តពរះចក្ី ជំផនឿ ផជឿ ដល់ តពរះរាជបុតតា ថន តពរះ 

ផៅផពលផោកប៉ាុលត្ររូវបានផគផការះផៅឲ្យបរ្ហា ញខលាួនផៅចំផោរះតពរះ

ផៅអ្ិរាជផនរ ៉ាផូដើម្ីកា្់រផទាស ផនារះផោករពឹំងថាផសចកដែីស្លា ប់បានមកដល់

ផហើយ។ កតមិ្រថនការផចាទតបកាន់ពីបទឧតកិដឋាយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរ តបឆំាងនឹងផោក 

និងការស្អប់ផខ្ើមជាទូផៅចំផោរះតគិសប្រស័ិទបានបន្សល់ទុកនូវក្ីសង្ឹម្ិរច

្ួរច បំ្ុ្រ សតមាប់ការអនុផតគ្រះចំផោរះផរឿងក្ីមួយផនរះ ។

ជាទមាលា ប់ ក្នុងចំផណាមស្សន៍តកិកនិងស្សន៍រ ៉ាមូ ផគអនុញ្ញា ្រឲ្យជនជាប់

ផចាទមានសិទ្ធិជួលផមធាវឲី្យ្រវាជំនួសខលាួនផៅចំផោរះមុខ្ុរោការយុ្រ្ិ្ម៌ ។ 

ផោយស្រកមាលា ំងថនការ្រវា ផោយការបផ ច្ា ញផវាហារយ៉ាងពីផរារះ ឬផោយ 

ការអងវរ ការអ្ិោឋា ននិងទឹកថភ្នក ផមធាវថីបបផនរះថ្រងថ្រទទួលបានការសផតមច

ចិ្រ្ ផដើម្ីគំ្តទដល់អ្នកផទាស ឬផបើមិនបានផជាគជ័យទំាងសសរុងផទ ក៏អាចទទួល

បានផជាគជ័យត្ឹរមការកា្់របនថែយផទាស្ងៃន់្ងៃរ តាមការសផតមច របស់ ្ុរោការ 

ថដរ ។ ប៉ាុថនដែ ផៅផពលថដលផោកប៉ាុលត្ររូវបានផការះផៅ ឲ្យបរ្ហា ញ ខលាួនផៅ 

ចំផោរះផសច្ផនរ ៉ា ូគ្ម ននរណាមា្ន ក់ហ៊ានតបែុយផ្វើជាទីតបឹកសាឬផមធាវ ីរបស់ 

ផោកផឡើយ គ្ម នមិ្រ្ភក្ិណាមា្ន ក់ផៅថក្រផោកផស្រះ សូម្ីថ្រផដើម្ីរកសា 

កំណ្់រតតាថនការផចាទតបកាន់ ថដលត្ររូវបានផចាទតបឆំាងនឹងរបូផោកឬការ 

៤៨

ផោកប៉ុលផៅចំផពាោះផស្តចផនរ ៉ូ



ផោកប៉ាុលផៅចំផោរះផសច្ផនរ ៉ា-ូទំព័រ-583-

តបថកក្រវាថដលផោកបានផលើកផឡើងក្នុងការការោរខលាួនផនារះក៏គ្ម នថដរ ។ 
 

ក្នុងចំផណាមពួកតគិសដែស្សនិកផៅទីតករុងរ ៉ាមូ មិនមានអ្នកណាថដលបានផចញ

មកឈរថក្រផោក ផៅផមា៉ា ងដ៏តាន្ឹរងផនារះផឡើយ ។

កំណ្់រផហ្ុរថ្រមួយគ្់រថដលគួរឲ្យទុកចិ្រដែបានអំពីតគ្ផនារះ គឺបាន្្ល់

ផោយស្រថ្រផោកប៉ាុលផ្្ទ ល់ក្នុងសំបុត្រទីពីររបស់ផោក ផ្ញើផៅជូន្ីម៉ាូផែ 

ប៉ាុផណាណ រះ ។ ស្វក័ប៉ាុលបានសរផសរថា «កាលខញុំបានផោរះស្ជាមុនដំបូង ផនារះ 

គ្ម នអ្នកណាឈរជាមួយនឹងខញុំផស្រះ ផគលរះផចាលខញុំទំាងអស់គ្្ន  ថ្រ សូម កំុឲ្យ 

តពរះរាប់ផសចក្ីផនារះ ជាផទាសដល់ផគផឡើយ ប៉ាុថន្ តពរះអមាចា ស់តទង់បានគង់ជា

មួយនឹងខញុំវញិ តពមទំាងចផតមើនកមាលា ំង្ង ផដើម្ីឲ្យដំណឹងល្អបាន្សាយផៅ 

សពវតគប់ ឲ្យអស់ទំាងស្សន៍បានដឹងផោយស្រខញុំ ផហើយតទង់បានផតបាស 

ឲ្យខញុំរចួពីមា្់រសិងហាថដរ» (្ីម៉ាូផែទី២ ៤:១៦, ១៧) ។

ផោកប៉ាុលផៅចំផោរះផសច្ផនរ ៉ា ូមានភាព្្ទុយគ្្ន សសឡរះ តពរះផៅអ្ិរាជ

ដ៏តកអឺ្រតកទមផៅចំផោរះមនុស្សរបស់តពរះថដលត្ររូវផេលាើយការោរជំផនឿរបស់ 

ខលាួនផនរះ គឺជាផសច្ដ៏មានអំណាចនិងតទព្យសម្្រ្ិ ផៅផលើថ្នដី តពមទំាងជា 

ផសច្ថដលបានតបតពឹ្រ្អំផពើឧតកិដឋានិងអំផពើទុចចារ្ិរដ៏ផថាកទាបបំ្ុ្រ ។ ផសច្ 

បានឈរផៅោច់ផោយថឡកផោយអំណាចនិងភាពឧ្រដែុង្គឧ្រដែម ។ គ្ម ននរណា

មា្ន ក់ហ៊ានផចាទសួរពីអំណាចរបស់តទង់ផទ ក៏គ្ម ននរណាមា្ន ក់ហ៊ានតបឆំាងនឹង

តពរះទ័យរបស់តទង់ថដរ ។ ផសច្បានោក់មកុដរបស់ពួកផគផៅផទៀបតបបាទ 

របស់តទង់ ។ កងទ័ពថដលមានអំណាចបានផដើរតាមបរ្្គ ប់របស់តទង់ ផហើយ 

ទង់ថនកងទ័ពផជើងទឹករបស់តទង់បានបរ្ហា ញពីការទទួលជ័យជម្នរះ។ របូសំណាក

របស់តទង់ត្ររូវបានោក់តំាង ផៅក្នុងបន្ទប់សវនាការ និងបទប ញ្ា្រ្ិរបស់សភា

និងការសផតមចចិ្រ្របស់ផៅតកម ត្ររូវថ្រសតមបផៅតាមបំណងរបស់តទង់ ។ 

មនុស្សរាប់ោននាក់បានឱនតកាបផគ្រពតាមដីការបស់តទង់ ។ តពរះនាម 

របស់ផសច្ផនរ ៉ាបូានផ្វើឲ្យពិភពផោកញាប់ញ័រ។ ការទទួលរងការមិនសពវ 

តពរះហឫទ័យពីតទង់ នឹងត្ររូវបា្់របង់តទព្យសម្្រ្ិ ផសរភីាព រហូ្រអាយុជីវ្ិរ 

ផហើយតពរះភ្ក្របស់តទង់ ផមើលផៅគួរឲ្យខ្លា ចជាងជំងឺអាសន្នផរាគផៅផទៀ្រ ។



ទំព័រ-584- កិចចាការថនពួកស្វក័

អ្នកផទាសថដលមានវយ័ចំណាស់ឈរផៅចំផោរះផសច្ផនរ ៉ា ូផោយ គ្ម ន 

លុយ កាក់ គ្ម នមិ្រ្ភក្ិ គ្ម នផមធាវ ីតពរះភ័្ក្របស់តពរះផៅអ្ិរាជបរ្ហា ញពីភាព

អាមា៉ា ស់ថន្រណាហា ថដលផេរះេួលផៅខ្ងក្នុង ។ មុខរបស់ជនជាប់ផចាទថែលាង 

តបាប់ពីផសចក្ីសុខស្ន្ជាមួយតពរះ ។ បទពិផស្្ន៍របស់ផោកប៉ាុលគឺភាព 

តកីតក ការលរះបង់ខលាួនឯង និងការរងទុក្ខផវទនា ។ ផទារះបីជាមានការបកសស្យ 

បំផ្លាើស ការស្ីបផនា្ទ ស ការតបមាែផមើលរ្យ និងការរផំោភបំោនថដល

សត្ររូវរបស់ផោកបានខិ្រខំបំភិ្របំភ័យដល់ផោកយ៉ាងណាក៏ផោយ ក៏ផោក

បានតបកាន់ខ្ជា ប់នូវខ្្ន ្រគំរថូនផឈើឆ្ាងផោយឥ្រភ័យខ្លា ចថដរ ។ ផោកបាន

កាលា យជាអ្នកតតាច់ចរគ្ម ន្្ទរះសថម្ងដូចជាតពរះថដលជាផៅហាវ យរបស់ផោក

ថដរ ផហើយផោកបានរស់ផៅផដើម្ីជាតពរះពរដល់មនុស្សផោក ដូចជាតទង់ថដរ។ 

ផ្រើផសច្ផនរ ៉ាដ៏ូរបិុលរប៉ាូច ផោរផពញផោយ្រណាហា  អសីល្ម៌ និងផ្្ច់ការផនរះ 

អាចសពវតពរះទ័យចំផោរះចរ្ិរលក្ខណៈនិងបំណងតបាថា្ន របស់កូនតពរះផនរះបាន

យ៉ាងណាផៅ? 

 

អាទិត្យ-៣១ ម្ររា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៣៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ោក្យ ផនរះ គួរ ផជឿ ពិ្រ ដ្ិ្រ ផបើ ផយើង បាន ស្លា ប់ ជា មួយ នឹង 

តទង់ ផនារះ ផយើង នឹង រស់ ផៅ ជា មួយ នឹង តទង់ ថដរ។ ្ីម៉ាូផែទី២ ២:១១ ផជឿ 

ស្លជំនំុជតមរះដ៏្ំផនរះមានផពញផោយហវូងមនុស្សថដលអន្ទរះស្ និង 

តជរួលផតជើមចង់រលុផៅខ្ងមុខ ផដើម្ីផមើលនិងស្្ប់នូវអវីថដលនឹងផកើ្រផឡើង។ 

ទំាងអ្នកមានវណណៈខ្ស់ និងវណណៈទាប ទំាងអ្នកមាននិងអ្នកតក ទំាងអ្នកតបាជញ 

និងអ្នកលងៃិ្រល្អង់ ទំាងអ្នកអួ្រអាងនិងអ្នកសុភាពរាបស្ ថដលបានតបមូល ្ ្ុំ 

គ្្ន ផៅទីផនារះ សុទ្ធថ្រជាអ្នកថដលគ្ម នចំផណរះដឹងពិ្រតបាកដអំពី្លាូវថនជីវ្ិរនិង

ផសចកដែីសផ្រ្្គ រះផឡើយ ។

ស្សន៍យូោបានយកសំណំុផរឿងចាស់ ទាក់ទងនឹងការដឹកនំាឲ្យមាន 

ការ បរះផបារនិងការបផតងៀនពីផគ្លលទ្ធិខុស មកផចាទតបកាន់ផោកប៉ាុល ផហើយ

ទំាងជនជា្ិរយូោនិងទំាងជនជា្ិររ ៉ាមូ បានផចាទតបកាន់ផោកថាបានញុរះញង់ 



ផោកប៉ាុលផៅចំផោរះផសច្ផនរ ៉ា-ូទំព័រ-585-

ឲ្យមានអគ្គិភ័យផៅទីតករុង។ ផៅផពលការផចាទតបកាន់ទំាងផនរះត្ររូវបានផលើក

ផឡើងតបឆំាងនឹងគ្្់រ ផោកប៉ាុលបានរកសាភាពសងៃប់ស្ងៃ ្់រដថដលហវូងមនុស្ស 

និងពួកផៅតកមបានសមលាឹងផមើលផោកផោយភាញ ក់ផ្្អើល។ ពួកផគធាលា ប់មានវ្រ្

មានផៅក្នុងការជំនំុជតមរះជាផតចើនផលើក ផហើយធាលា ប់បានផ�ើញឧតកិដឋាជនជា 

ផតចើន ប៉ាុថន្ ពួកផគមិនថដលផ�ើញមនុស្សណាមា្ន ក់មានភាពសងៃប់ស្ងៃ ្់រដ៏បរសុិទ្ធ

ដូចអ្នកផទាស ថដលផៅចំផោរះមុខពួកផគផនរះផឡើយ ។ ថភ្នកដ៏មុ្ររបស់ផៅតកម

ថដលធាលា ប់ថ្រអាចវនិិចឆោ័យទឹកមុខរបស់អ្នកផទាស បានពិនិ្រ្យផមើលមុខផោក  

ប៉ាុលផដើម្ីរកភស្ុតាងថនកំហុសរបស់ផោក ឥ្របាន្លអវីផឡើយ ។ ផៅផពល

ផគបានអនុញ្ញា ្រឲ្យផោកនិយយផោយខលាួនឯង មនុស្សទំាងអស់បានស្ដែ ប់

ផោយយកចិ្រដែទុកោក់ ។

ផោកប៉ាុលមានឱកាសផលើកបោថនផឈើឆ្ាងផៅចំផោរះហវូងមនុស្សថដល

កំពុងថ្រវផងវង ម្ងផទៀ្រផហើយ។ ផពលផោកសមលាឹងផមើលហវូងមនុស្សថដលផៅ

ពីមុខផោក មានស្សន៍យូោ ស្សន៍តកិក រ ៉ាមូ ជាមួយនឹងមនុស្សដថទថដល 

មក  ពី  តបផទសផ្្សងៗផទៀ្រជាផតចើនចិ្រ្របស់ផោកពុរះកផ្ញ្ជា លផោយក្ីតបាថា្ន ដ៏

ខ្លា ំងកាលា ចង់ឲ្យពួកផគបានសផ្រ្្គ រះ។ ផោកផមើលថលងផ�ើញពីផតគ្រះថា្ន ក់ថដល

ផៅជំុវញិខលាួន ផជាគវាសនាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ច ថដលហាក់ដូចជាជិ្រ មកដល់ ផហើយ 

ផនរះ ផោកផមើលផ�ើញថ្រតពរះផយសូ៊វ ជាតពរះថដលអងវរករដល់ តពរះវរតិាជំនួស 

មនុស្សផោកថដលមានបាប ។ ផោកប៉ាុលបានបរ្ហា ញពីផសចកដែីពិ្រថនដំណឹង

ល្អ ផោយសំផឡងដ៏ពីផរារះហាក់ដូចជាមិនថមនសំផឡងរបស់មនុស្ស ។ ផោក

ចង្អុលបរ្ហា ញដល់អ្នកស្ដែ ប់របស់ផោកផៅឯ្ររ្វ យយ ញ្ាបូជាថដលបានថាវ យ

ជំនួសមនុស្សផោកថដលបានធាលា ក់ចុរះ ។ ផោកបានតបកាសថាតពរះបានបង់ 

ថែលាផោរះមនុសុស្សផោក ក្នុង្រថមលាយ៉ាងថែលាឥ្រគណនា ។ តពរះបានផរៀបចំឲ្យ

ផោកថចកចាយពីបលលា័ង្របស់តពរះ។ តាមរយៈពួកផទវតាថដលជាអ្នកនំាស្រ 

ថនថ្នដីត្ររូវបានភាជា ប់ជាមួយឋានសួគ៌ ផហើយការតបតពឹ្រដែរបស់មនុស្សទំាងអស់ 

ផទារះល្អឬអាតកក់ក្ី នឹងត្ររូវផបើកចំហចំផោរះតពរះផនត្រថនតពរះដ៏យុ្រ្ិ្ម៌គ្ម ន 

ទីប ច្ា ប់ ។



ទំព័រ-586- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផនរះគឺជាការអរះអាងរបស់ផមធាវថីនផសចក្ីពិ្រ ។ ផោកបានឈរ ជាអ្នក 

្ំរណាងរបស់តពរះ ជាអ្នកផស្ម រះត្រង់ក្នុងចំផណាមអ្នកមិនផស្ម រះត្រង់ អ្នកមាន 

ភក្ីភាពក្នុងចំផណាមអ្នកគ្ម នភក្ីភាព ផហើយសំផឡងរបស់ផោកឮហាក់ដូច

ជាសំផឡងពីឋានសួគ៌ ។ មិនមានការភ័យខ្លា ចចំផោរះទុក្ខផស្ក គ្ម នការធាលា ក់ 

ទឹកចិ្រ្ផៅក្នុងោក្យសមដែីឬសកមមភាពរបស់ផោកផឡើយ ។ 

ផោយដឹងតបាកដពីភាពគ្ម នផទាស ផហើយផសលាៀកោក់ផៅក្នុងផសចកដែីពិ្រ 

ផោកមានអំណរក្នុងនាមជាកូនរបស់តពរះ ។ សមដែីរបស់ផោកហាក់បីដូចជា

សថតមកថនជ័យជម្នរះផៅក្នុងសមរភូមិ ។ ផោកបានតបកាសពីមូលផហ្ុរថដល

ផោកបានលរះបង់ជីវ្ិរ ថាជាមូលផហ្ុរថ្រមួយគ្់រថដលមិនអាចបរាជ័យ ។ 

ផទារះបីជាផោកត្ររូវវនិាសក៏ផោយ ក៏ដំណឹងល្អនឹងមិនវនិាសថដរ ។ តពរះតទង់ 

មានតពរះជនមរស់ផៅ ផហើយផសចក្ីពិ្ររបស់តទង់នឹងមានជ័យជម្នរះ ។

មនុស្សជាផតចើនថដលបានផមើលមុខផោកផៅថែងៃផនារះ «ផ�ើញដូចជាមុខ 

ផទវតា» (កិចចាការ ៦:១៥) ។ 

 

ច័ន្ទ-១ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៣៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ រកសា បផ ញ្ាើ ល្អ ថដល ផ្ញើ ទុក នឹង អ្នក ផោយស្រ 

តពរះវញិ្ញា ណ បរសុិទ្ធ ថដល សណឋាិ ្រ ផៅ ក្នុង ផយើង។ ្ីម៉ាូផែទី២ ១:១៤ផជឿ ខញុំ វញិ 

ហវូងមនុស្សមិនថដលធាលា ប់មានឮោក្យដូចផនរះកាលពីមុនមកផទ ។ សម្ី

ទំាងផនារះបានវាយតបហារផលើថខ្សរព័ទ្ធជំុវញិចិ្រ្ ផទារះបីជាចិ្រ្ផនារះរងឹបំ្ុ្រ 

ក៏ផោយ ។ ផសចក្ីពិ្រ ភាពចបាស់ោស់ និងការផជឿជាក់បានបផណ្ញភាព 

ខុសេ្គងផចញ ។ ពនលាឺបានបំភលាឺគំនិ្ររបស់មនុស្សជាផតចើន ថដលផតកាយមកបាន

ផដើរតាមកំារសមីថនពនលាឺផនារះ ។ ផសចកដែីពិ្រថដលបានថែលាងតបាប់ផៅថែងៃផនារះត្ររូវ

បានក្់រតតាជាបផរ្្គ លសតមាប់មនុស្សទូទំាងនគរ និងជាចបាប់សតមាប់រស់ផៅ

តគប់ផពលទំាងអស់ ថដលមានអានុភាពផលើចិ្រដែរបស់មនុស្ស ផៅផពលបបូរ 

មា្់រថដលបានថែលាងតបាប់បានសតមាកយ៉ាងផសងៃៀមស្ងៃ ្់រផៅក្នុង្្នូរថនវរីបុរស ។

ផសច្ផនរ ៉ាមិូនធាលា ប់បានឮពីផសចកដែីពិ្រដូចថដលតទង់បានឮផៅផពលផនរះផទ ។ 



ផោកប៉ាុលផៅចំផោរះផសច្ផនរ ៉ា-ូទំព័រ-587-

តំាងពីមុនមក មិនថដលមានអ្នកណាបរ្ហា ញពីកំហុសដ៏្ងៃន់ក្នុងតពរះជនមរបស់ 

តទង់ដូចផពលផនរះផឡើយ ។ ពនលាឺថនឋានសួគ៌បានថចងចំាងទមលាុរះបន្ទប់ថដល 

បំពុលផោយអំផពើបាប ក្នុងតពរះទ័យរបស់តទង់ ផហើយតទង់ភ័យញាប់ញ័រក្នុង 
គំនិ្រថន្ុរោការមុននឹងកា្់រផទាសជាចុងផតកាយបង្អស់ផហើយអំផពើរបស់តទង់ 

ថដលជាអ្នកដឹកនំាផលើពិភពផោកទទួលបានររ្វ ន់របស់ខលាួនយ៉ាងយុ្រ្ិ្ម៌ ។  

តទង់បានផកា្រខ្លា ចចំផោរះស្វក័របស់តពរះ ផហើយមិនហ៊ានោក់ផទាសផោក 

ប៉ាុល តបឆំាងនឹងអ្នកថដលផចាទតបកាន់របស់ពួកផគផោយមិនមានការគំ្តទ

ផនារះផឡើយ ។ តពរះអង្គបាននឹកផ�ើញពីផពលថដលតទង់បានតគប់តគងផោយ 

ផសសក្ម ។

ឋានសួគ៌ត្ររូវបានផបើកមួយថភលា្រ បរ្ហា ញឲ្យផសច្ផនរ ៉ាបូានផមើលផ�ើញពី 

កំហុសនិងចិ្រ្រងឹរសូរបស់តទង់ ផហើយតទង់ហាក់ដូចជាចង់បានភាពសុខស្នដែ

និងភាពបរសុិទ្ធ ។ ផពលផនារះការអផ ជ្ា ើញថនក្ីអាណិ្រអាសូរក៏ត្ររូវបានពតងីក

ដល់តពរះទ័យរបស់តទង់ ។ ប៉ាុថន្ គំនិ្រថនការផលើកថលងផទាសផនារះបានផកើ្រ

ផឡើងថ្រមួយថភលា្រប៉ាុផណាណ រះ ។ បនា្ទ ប់មក ផសច្បានបរ្្គ ប់ឲ្យផគនំាផោកប៉ាុល

ផៅកាន់គុកងងឹ្រវញិ ផហើយផៅផពលថដលទាវ របន្ទប់�ំុឃ្ំងបានបិទផៅពី 

ផតកាយអ្នកនំាស្ររបស់តពរះ ផនារះទាវ រថនការថតបចិ្រ្ក៏បានបិទជាផរៀងរហូ្រ 

តបឆំាងនឹងតពរះផៅអ្ិរាជរ ៉ាមូថដរ ។ មិនថដលមានកំារសមីថនពនលាឺពីឋានសួគ៌ 

បានផតជៀ្រចូលមកក្នុងភាពងងឹ្រថដលតគបដណ្ប់ផលើតទង់ម្ងផទៀ្រផឡើយ ។ 

មិនយូរប៉ាុនាម ន តទង់បានទទួលការជំនំុជតមរះតាមការតបតពឹ្រ្របស់តទង់ ។

មិនយូរប៉ាុនាម នបនា្ទ ប់ពីផពលផនារះមក ផសច្ផនរ ៉ាបូានផ្វើដំផណើ រតាមសំផៅ 

ផៅកាន់តបផទសតកិក ជាកថនលាងថដលតទង់បានផ្វើឲ្យតពរះអង្គនិងនគររបស់តទង់ 

ត្ររូវអាមា៉ា ស់  ផោយអំផពើថដលឥ្របានការនិងផថាកទាប ។ លុរះត្រឡប់មក 

កាន់ទីតករុងរ ៉ាមូវញិផោយភាពផកលាៀវកាលា  តពរះអង្គបានផឡាមព័ទ្ធផោយពួកអ្នក 

ថហហម និងពួកអ្នកតបឆំាងបរះផបាររបស់តទង់ ផហើយបានចូលរមួក្នុងការជប់

ផលៀងសីុ្ឹកដ៏គួរឲ្យស្អប់ផខ្ើម ។ ផៅកណ្ាលការសបបាយអូ៊អរផនរះសស្ប់ថ្រ

ផគបានឮសំផឡងដ៏រផំជើបរជួំលផៅតាមដង្លាូវ ។ ផគបានប ជ្ាូ នអ្នកនំាស្រមា្ន ក់



ទំព័រ-588- កិចចាការថនពួកស្វក័

ឲ្យផៅពិនិ្រ្យផមើលផហ្ុរការណ៍ផនារះ ផហើយបានត្រឡប់មកវញិជាមួយនឹង 

ដំណឹងដ៏រន្ធ្់រថា ផោកកាល់បាកំពុងដឹកនំាកងទ័ព ផដើរសំផៅចូលមកកាន់ 

ទីតករុងរ ៉ាមូយ៉ាងផលឿន ការបរះផបារផនារះបាន្្ទុរះផឡើងផៅក្នុងទីតករុងរចួផៅផហើយ 

ផហើយផៅតាមដង្លាូវមានផពញផៅផោយហវូងមនុស្សថដលមានកំហឹងយ៉ាង

ផឃ្រផៅ ថដលគំរាមកំថហងផ្វើគុ្រដល់តពរះផៅអ្ិរាជនិងអ្នកគំ្តទរបស់ 

តទង់ទំាងអស់ ថដលនឹងចូលមកដល់តពរះរាជវាងំផៅផពលដ៏ខលាីខ្ងមុខផនរះ ។

ផៅក្នុងតគ្អាសន្នផនរះ ផសច្ផនរ ៉ាមិូនមានតពរះថដលមានអំណាចនិង 

អាណិ្រអាសូរថដលត្ររូវពឹងោក់ ដូចជាស្វក័ប៉ាុលផទ ។ ការភ័យខ្លា ចថនការ 

រងទុក្ខនិងការផ្វើទារណុកមមថដលតទង់នឹងត្ររូវរងតទំាផោយថដរបស់ហវូងមនុស្ស 

ផសច្ថដលកាន់អំណាចផ្្ច់ការផនរះបានគិ្រថានឹងប ច្ា ប់ជីវ្ិរខលាួនឯងផោយ

ការផ្វើអ្រ្ឃ្្រ ប៉ាុថន្ ផៅក្នុងឱកាសដ៏តាន្ឹរងផនរះ ភាពកាលា ហានរបស់ តទង់ក៏ 

ត្ររូវបរាជ័យ ។ តទង់បានផភៀសខលាួនផចញពីទីតករុងទំាងភាពកផមសាយទំាងសសរុង 

ផោយផអៀនខ្ម ស ផហើយបានថសវងរកកថនលាងតជកផកានផៅ្្ទរះសំណាក់ផៅជន

បទមួយ ថដលមានចមាងៃ យប៉ាុនាម នគីឡូថម៉ាត្រពីទីតករុង ប៉ាុថន្ ទីផនារះមិនអាចជួយ 

ោក់តទង់បានផឡើយ ។ មិនយូរប៉ាុនាម ន ផគក៏រកកថនលាងោក់ខលាួនរបស់តទង់ផ�ើញ 

ផហើយផៅផពលថដលកងទ័ពផសរះថដលផដញតាមតទង់ចូលមកកាន់ថ្រជិ្រ 

តទង់បានផៅអ្នកបផតមើមា្ន ក់មកជួយ ផហើយបានផ្វើឲ្យតទង់មានរបួសជាទមងៃន់ 

រហូ្រដល់សុគ្រ ។ ដូផច្នរះ ផសច្ផនរ ៉ាបូានដល់ក្ីវនិាសផៅផពលមានតពរះជនម 

ចូលស្មសិបពីរតពរះវសសា ។



សំបុត្រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុល-ទំព័រ-589-

ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងសំ្រនុព្រទពី ព្ីរ ន្ញើនៅកាេ់នោកធពីមូ៉ន្

អង្គារ-២ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៣៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ខំ តបឹង ្រសូ៊ ផោយ ការ ្រ យ៉ាង ល្អ ថន ផសចក្ី ជំផនឿ ចូរ 

ផតាង ចាប់ ជីវ្ិរ អស់ កល្ ជានិចចា ឲ្យ ខ្ជា ប់ ថដល តពរះ បាន ផៅ អ្នក មក ទទួល 

ផហើយ អ្នក ក៏ បាន ផ្វើ បនា្ទ ល់ យ៉ាង ល្អ ផៅ មុខ ស្ក្សី ជា ផតចើន ថដរ។  

្ីម៉ាូផែទី១ ៦:១២យ ផសចក្ី 

ពីស្លជំនំុជតមរះរបស់ផសច្ផសស្រ ផោកបានវលិត្រឡប់មកបន្ទប់

�ំុឃ្ំងរបស់ផោកវញិ ផោយដឹងថាផោកនឹងទទួលការសតមាកផៅក្នុង 

ផពលដ៏ខលាីខ្ងមុខផនរះប៉ាុផណាណ រះ ។ ផោកតជាបថាសត្ររូវរបស់ផោកនឹងមិន

ឈប់សតមាកផទ ទាល់ថ្រពួកផគបានព័ទ្ធជំុវញិផោក ។ ប៉ាុថនដែ ផោកក៏ដឹង 

ថដរថាមួយរយៈផនរះផសចកដែីពិ្រមានជ័យជម្នរះថដរ ។ ការតបកាសពីតពរះអង្គ 

សផ្រ្្គ រះថដលត្ររូវបានឆ្ាង ផហើយមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិ ផៅចំផោរះមុខ

ហវូងមនុស្សដ៏្ំថដលបានស្ដែ ប់ផោក ផនារះផហើយគឺជាជ័យជម្នរះផោយផ្្ទ ល់។ 

ផៅថែងៃផនារះកិចចាការមួយបានចាប់ផ្ដែើម ថដលបានរកីចផតមើននិងបានពតងឹង 

ផហើយថដលផសច្ផនរ ៉ានិូងសត្ររូវដថទផទៀ្ររបស់តពរះតគិសមិ្នអាចខំតបឹងថតបង

រារាងំឬបំផ្លា ញបានផឡើយ ។

ផោយអង្គុយក្នុងបន្ទប់ងងឹ្ររបស់ផោកជាផតចើនថែងៃ ផោយដឹងថាផោក 

អាច បា្់របង់ជីវ្ិរ ផៅផតកាមោក្យសមដែីឬកាយវកិាររបស់ផសច្ផនរ ៉ា ូផនារះ ផោក 

ប៉ាុលបានគិ្រអំពី្ីម៉ាូផែ ផហើយតំាងចិ្រដែចា្់រផគឲ្យផៅផៅគ្្់រ ។ ផោកប៉ាុល

បាន្្ទុកផ្្ក់ឲ្យ្ីម៉ាូផែថែរកសាពួកជំនំុផៅតករុង ផអផភសូរ ផហ្ុរដូផច្នរះផហើយ 

បានជាផគទុកគ្្់រឲ្យផៅទីផនារះ ផៅផពលថដលផោកប៉ាុលបានផ្វើដំផណើ រ 

៤៩

សបំុត្រចុងផតកាយបង្អសរ់បសផ់ោកប៉ុល



ទំព័រ-590- កិចចាការថនពួកស្វក័

ចុងផតកាយបង្អស់ ផៅកាន់ទីតករុងរ ៉ាមូ ។ ផោកប៉ាុលនិង្ីម៉ាូផែត្ររូវបានចង 

ភាជា ប់គ្្ន ផោយផសចក្ីសសឡាញ់ដ៏តជាលផតរៅនិងរងឹមំា ខុសពី្មមតា ។

តំាងពី្ីម៉ាូផែបានផ្លា ស់ថតបចិ្រ្ផជឿមក គ្្់របានរមួចំថណកក្នុងការរ្រ 

និងការរងទុក្ខលំបាករបស់ផោកប៉ាុល ផហើយមិ្រ្ភាពរវាងអ្នកទំាងពីរក៏បាន 

រកីចផតមើនកាន់ថ្រខ្លា ំងផហើយ តជាលផតរៅ និងពិសិដឋាផឡើង រហូ្របានដូចជា

ផសចក្ីសសឡាញ់របស់កូន ជាមួយនឹងឪពុកជាទីសសឡាញ់ដូផចា្ន រះថដរ ្ីម៉ាូផែ

គឺជាស្វក័ចាស់ទំុនិង្រសូ៊សវិ្រស្វ ញ។ ជាផរឿងគួរឲ្យភាញ ក់ផ្្អើលណាស់ ថដល 

ថាក្នុងភាពឯផកានិងត្រម៉ាង់ត្រផមាចរបស់គ្្់រ ផោកប៉ាុលតបាថា្ន ចង់ជួប 

្ីម៉ាូផែ។ 

ផៅផតកាមកាលៈផទសៈដ៏ល្អបំ្ុ្រ ផតចើនថខត្ររូវកនលាង្ុ្រផៅផទើប ្ីម៉ាូផែ 

អាចផៅដល់ទីតករុងរ ៉ាមូ ពី្ំរបន់អាសីុកណ្ាល ។ ផោកប៉ាុលបានដឹងថាជីវ្ិរ 

របស់ផោកមិនផទៀងទា្់រផទ ផហើយផោកខ្លា ចថតកង្ីម៉ាូផែមិនអាចមកជួប

ផោកទាន់ផពលផវោ ។ ផោកមានដំបូនាម ននិងការថណនំាដ៏សំខ្ន់សតមាប់

បុរសវយ័ផកមង ថដលផោកបាន្្ល់ការទទួលខុសត្ររូវយ៉ាង្ំផ្ងផនរះ ផហើយ

ខណៈថដលផោកជតមរុញឲ្យ្ីម៉ាូផែតបញាប់មកកំុបង្អង់ផនារះគ្្់របានសរផសរ 

ពីទីបនា្ទ ល់ថនដផងហាើមចុងផតកាយ ថដលផោកតបថហលជាមិនមានផពលអាច 

នឹងនិយយបាន ។ ចិ្រ្របស់ផោកផោរផពញផោយការទទូចអងវរដល់កូន 

តបរុសក្នុងដំណឹងល្អរបស់គ្្់រ និងសតមាប់ពួកជំនំុថដលផៅផតកាមការថែទំា 

របស់គ្្់រ ផោកប៉ាុលបានខិ្រខំផ្វើឲ្យ្ីម៉ាូផែក្់រសមា្គ ល់ពីស្រៈសំខ្ន់ថន 

ភាពផស្ម រះត្រង់ចំផោរះកិចចាការដ៏ពិសិដឋារបស់គ្្់រ ។ 

 

ពុធ-៣ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៣៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ តពរះតទង់ មិន បាន តបទាន ឲ្យ ផយើង មាន វញិ្ញា ណ ថដល 

ថ្រង ថ្រ ខ្លា ច ផឡើយ គឺ ឲ្យ មាន វញិ្ញា ណ ដ៏ មាន អំណាច ផសចក្ី សសឡាញ់ និង 

តបាជាញ  នឹង្ឹង វញិ។ ្ីម៉ាូផែទី២ ១:៧

ស្វក័ប៉ាុលបានចាប់ផ្្ើមសំបុត្ររបស់ផោកផោយោក្យថា «ខញុំផ្ញើមក 

្ីម៉ាូផែ ជាកូនសងៃួនភាងៃ  សូមឲ្យអ្នកបានតបកបផោយតពរះគុណ ផសចក្ីផមត្ា 



សំបុត្រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុល-ទំព័រ-591-

ករណុា និងផសចក្ីសុខស្ន្ អំពីតពរះដ៏ជាតពរះវរបិតា ផហើយអំពីតពរះតគិស ្

ផយសូ៊វ ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើងរាល់គ្្ន ។ ខញុំអរតពរះគុណដល់តពរះ ថដលខញុំ 
បផតមើផោយបញ្ញា ចិ្រ្ដ៏បរសុិទ្ធ ដូចជាពួកអយ្យផកាខញុំថដរ ផោយផតោរះខញុំនឹក

ចំាពីអ្នកជានិចចា ក្នុងកាលថដលខញុំទូលអងវរ ទំាងយប់ទំាងថែងៃ» ។

បនា្ទ ប់មកស្វក័ប៉ាុលបានោស់ផ្រឿនដល់្ីម៉ាូផែអំពីភាពចំាបាច់ថនការ

ឈរខ្ជា ប់ខជាួនផៅក្នុងផសចកដែីជំផនឿ។ ផោកបានសរផសរថា «ផោយផហ្ុរផនារះ

បានជាខញុំរឭំកដល់អ្នក ឲ្យោស់ផ្រឿនអំផណាយទានរបស់តពរះ ថដលផៅក្នុង 

អ្នកផោយខញុំោក់ថដផលើ ដ្ិ្រតពរះតទង់មិនបានតបទានឲ្យផយើងមានវញិ្ញា ណ 

ថដលថ្រងថ្រខ្លា ចផឡើយ គឺឲ្យមានវញិ្ញា ណដ៏មានអំណាច ផសចក្ីសសឡាញ់ 

និងតបាជាញ នឹង្ឹងវញិ ដូផច្នរះ មិនត្ររូវឲ្យអ្នកមានផសចក្ីខ្ម ស ចំផោរះការផ្វើ 

បនា្ទ ល់ពីតពរះអមាចា ស់ថនផយើង ឬផោយផតោរះខញុំ ជាសិស្សរបស់តទង់ថដលជាប់ 

គុកផនារះផឡើយ ចូរតទំាទុក្ខលំបាកជាមួយនឹងខញុំ ក្នុងដំណឹងល្អ តាមតពរះផចស្្ 

ថនតពរះចុរះ»។ ផោកប៉ាុលបានរឭំកដល់្ីម៉ាូផែថាតពរះបានតតាស់ផៅគ្្់រ 

«ក្នុងការរ្របរសុិទ្ធ» ឲ្យតបកាសពីអំណាចរបស់តពរះថដល «បានយកជីវ្ិរ 

និងផសចក្ីមិនផចរះស្លា ប់ មកោក់ផៅពនលាឺ ផោយស្រដំណឹងល្អវញិ» ផោក 

បានមានតបស្សន៍ថា «ផហើយតទង់បានតំាងខញុំ ឲ្យផ្វើជាអ្នកតបកាសតបាប់ 

ដំណឹងល្អផនារះ និងជាស្វក័ ផហើយជាតគរូបផតងៀនដល់ស្សន៍ដថទ គឺផោយ 

ផហ្ុរផនារះ បានជាខញុំរងទុក្ខទំាងផនរះ ថ្រខញុំមិនខ្ម សផទ ដ្ិ្រខញុំស្្គ ល់តពរះថដល

ខញុំបានផជឿតាម ផហើយខញុំផជឿពិ្រថា តទង់អាចនឹងថែរកសាបផ ញ្ាើថដលខញុំបានផ្ញើ 

ទុកនឹងតទង់ ដរាបដល់ថែងៃផនារះឯង» ។

តាមរយៈការបផតមើការរ្រដ៏យូរអថងវងរបស់គ្្់រ ផោកប៉ាុលមិនថដល 

ខកចិ្រ្ក្នុងភកដែីភាពរបស់គ្្់រចំផោរះតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះរបស់គ្្់រផទ។ តគប់ទី 

កថនលាងថដលផោកបានរស់ផៅ ផទារះបីជាផៅមុខពួកផ្រសីុិកំពុ្រឬរដឋាអំណាច

រ ៉ាមូក្ី ផៅមុខហវូងមនុស្សថដលមានកំហឹងពុរះផោរ ផៅលីសស្្ ឬទណ្ឌិ ្រថដល

មានបាបក្នុងគុកងងឹ្រផៅមា៉ា ផសដូនក្ី ផទារះបីផៅក្នុងការថវកថញកជាមួយ
 

នឹងពួកអ្នកផដើរសំផៅថដលភ័យសលាន់ផស្លា ផៅផពលសំផៅលិច ឬឈរផៅោច់

ផោយថឡកពីផគផៅចំផោរះមុខផសច្ផនរ ៉ាផូដើម្ីផោរះសស្យឲ្យរចួជីវ្ិររបស់



ទំព័រ-592- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផោកក្ី ក៏ផោកមិនថដលខ្ម សនឹងកិចចាការថដលផោកគំ្តទថដរ។ ផគ្ល 

បំណងដ៏្ំបំ្ុ្រមួយថនជីវ្ិរជាតគិសប្រស័ិទរបស់ផោក គឺផដើម្ីបផតមើដល់ 

តពរះថដលផោកធាលា ប់ផមើលរ្យដល់តពរះនាមរបស់តទង់ កាលពីមុន។ ផហើយ

គ្ម នការតបឆំាងឬការផបៀ្រផបៀនណាអាចបថងវរផោកឲ្យរ្កផចញពីផគ្ល

បំណងផនរះបានផឡើយ ។ ជំផនឿរបស់ផោកត្ររូវបានផ្វើឲ្យរងឹមំាផោយការខំ 

តបឹងថតបង និងបរសុិទ្ធផោយការលរះបង់បានគំ្តទនិងពតងឹងកមាលា ំងដល់ 

ផោក ។

ផោកប៉ាុលបានបន្ថា «ដូផច្នរះ កូនផអើយ ចូរមានកមាលា ំងផឡើងផោយ 

ស្រតពរះគុណ ថដលផៅក្នុងតពរះតគិសផ្យសូ៊វ ឯអស់ទំាងផសចក្ីថដលអ្នក 

បានឮអំពីខញុំ ផៅមុខសមរបនា្ទ ល់ជាផតចើន ផនារះក៏ត្ររូវផ្ញើទុកនឹងមនុស្សផស្ម រះ 

ត្រង់ ថដលអាចនឹងបងវឹកបផតងៀន្រផៅអ្នកឯផទៀ្រថដរ ដូផច្នរះ ចូរឲ្យអ្នកតទំាតទ 

ទុក្ខលំបាក ដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់តពរះផយសូ៊វតគិសចុ្រះ» ។ 

អ្នកបផតមើផស្ម រះត្រង់របស់តពរះនឹងមិនផគចផវរះផចញពីការពិបាក ឬការ 

ទទួលខុសត្ររូវផឡើយ។ ផគនឹងទាញយកកមាលា ំងថដលអាចជួយផគឲ្យអាចផោរះ

សស្យនិងយកជ័យជម្នរះផលើផសចក្ីល្ួង ផហើយបំផពញភារកិចចាថដលតពរះ 

បានតបទានឲ្យផគផនារះ ពីតពរះថដលជាតបភពថដលមិនផចរះរងីសងៃួ្រសតមាប់ 

អស់អ្នកថដលថសវងរកតពរះផចស្្របស់តពរះផោយផស្ម រះអស់ពីចិ្រដែ។ និស្ស័យ 

ថន តពរះគុណថដលផគទទួល ពតងីកសម្រថែភាពរបស់ផគផដើម្ីស្្គ ល់តពរះនិង 

តពរះរាជបុតតារបស់តទង់។ ចិ្រ្របស់ផគតបាថា្ន ចង់ផ្វើកិចចាការថាវ យដល់តពរះ 

ថដលជាផោកមាចា ស់ដ៏្ំ ថដលតពរះអាចទទួលយកបាន។ ផហើយផៅផពលផគ

ផបារះជំហានផៅមុខផៅតាម្លាូវថនពួកតគិសជ្ន ផនារះផគបាន «មានកមាលា ំង 

ផឡើងផោយស្រតពរះគុណ ថដលផៅក្នុងតពរះតគិសផ្យសូ៊វ» ។ តពរះគុណផនរះ 

ជួយឲ្យផគអាចផ្វើទីបនា្ទ ល់អំពីអវីថដលផគបានឮ ផោយផស្ម រះត្រង់ ។ ផោក 

នឹងមិនផមើលរ្យឬផបារះបង់ផចាលចំផណរះដឹងថដលតពរះបានតបទានឲ្យផនារះ

ផឡើយ ប៉ាុថនដែ ផោកនឹងផតបើតបាស់ចំផណរះដឹងថដលផោកបានទទួលផនរះសតមាប់

បផតងៀនដល់អ្នកដថទ បន្ផោយផស្ម រះត្រង់វញិ ។ 

 



សំបុត្រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុល-ទំព័រ-593-

ពពហស្បតិ៍-៤ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៤០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ឲ្យ រ្់រ ពី ផសចក្ី ផសសើបសស្ល របស់ ផកមងៗ ផចញ ផហើយ 

ផដញ តាម ផសចក្ី សុចរ្ិរ ផសចក្ី ជំផនឿ ផសចក្ី សសឡាញ់ និង ផសចក្ី ផមត្ីរ 

ជា មួយ នឹង អ្នក អស់ អ្នក ថដល អំោវនាវ ដល់ តពរះអមាចា ស់ អំពី ចិ្រ្ ដ៏ បរសុិទ្ធ វញិ។ 

្ីម៉ាូផែទី២ ២:២២ថម

ផៅក្នុងសំបុត្រចុងផតកាយរបស់ផោក ផ្ញើផៅជូន្ីម៉ាូផែផនរះ ផោកប៉ាុល

បានផលើកផឡើងផៅមុខអ្នកបផតមើការវយ័ផកមងជាងផគផនរះពីគំនិ្រដ៏ខ្ង់ខ្ស់ 

ផោយចង្អុលបរ្ហា ញពីភារកិចចាថដលផោកបានតបគល់ឲ្យគ្្់រផ្វើជាអ្នកបផតមើ 

របស់តពរះតគិស ្។ ស្វក័ប៉ាុលបានសរផសរថា «ចូរខំតបឹង នឹង ថាវ យខលាួនដល់ 

តពរះ ទុកជាមនុស្សថដលបានល្ងលជាប់ផហើយ ជាអ្នកផ្វើការ ថដលមិន ត្ររូវ 

ខ្ម សផឡើយ ផោយកា្់រសស្យតពរះបន្ទូលថនផសចក្ីពិ្រយ៉ាងត្ឹរមត្ររូវ» ។ 

«ចូរឲ្យរ្់រពីផសចក្ីផសសើបសស្លរបស់ផកមងៗផចញ ផហើយផដញតាម ផសចក្ី 

សុចរ្ិរ ផសចក្ីជំផនឿ ផសចក្ីសសឡាញ់ និងផសចក្ីផមត្ីរ ជាមួយនឹងអស់ 

អ្នកថដលអំោវនាវដល់តពរះអមាចា ស់ អំពីចិ្រ្ដ៏បរសុិទ្ធវញិ កំុឲ្យតពមស្្ប់ផសចក្ី

ផដញផោលចម្ួ្រ ផហើយឥ្រចបាប់ផនារះផឡើយ ផោយដឹងថាផសចក្ីទំាងផនារះ

នំាឲ្យមានផសចក្ីផ ល្ា រះតបថកកគ្្ន ផទ ក៏មិនគួរឲ្យបាវបផតមើថនតពរះអមាចា ស់ 

ផ ល្ា រះតបថកកគ្្ន ផឡើយ គួរឲ្យបានចិ្រ្សុភាពរាបស្ដល់មនុស្សទំាងអស់

វញិ ត្ររូវតបសប់ក្នុងការបផតងៀន ទំាងមានចិ្រ្អ្់រ្ម្់រ្ង ត្ររូវតបផៅ្រតមង់ 

មនុស្សថដលទទឹងទថទង ផោយមានចិ្រ្សុភាព ថតកងតពរះតទង់នឹងបណ្ាល

ឲ្យផគថតបចិ្រ្ឲ្យបានស្្ប់ផសចក្ីពិ្រវញិ»។

ស្វក័ប៉ាុលបានតពមាន្ីម៉ាូផែទប់ទល់នឹងតគរូបផតងៀនថកលាងកាលា យថដល 

នឹងពយាយមថសវងរក្លាូវចូលមកក្នុងពួកជំនំុ។ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា 

«ចូរឲ្យដឹងថា ផៅជាន់ផតកាយបង្អស់ នឹងមានតគ្លំបាកណាស់ ដ្ិ្រផៅតគ្ 

ផនារះ មនុស្សនឹងសសឡាញ់ថ្រខលាួនឯង ទំាងសសឡាញ់តបាក់ អួ្រអាងគ�រ 

មានឫកខ្ស់ តបមាែផមើលរ្យ មិនស្្ប់បរ្្គ ប់ឪពុកម្ាយ រមិលគុណ មាន 

ចិ្រ្មិនបរសុិទ្ធ … ផគមានឫកោជាអ្នកផគ្រពតប្ិរប្រ្ិដល់តពរះ ប៉ាុថន្ មិន តពម 

ទទួលស្្គ ល់តពរះផចស្្ ថដលមកផោយការផគ្រពតប្ិរប្រ្ិផនារះផទ ចូរថបរពី 



ទំព័រ-594- កិចចាការថនពួកស្វក័

ពួក មនុស្សយ៉ាងផនារះផចញ» ។

ផោកបានបន្ថា «ផហើយពួកអាតកក់ និងពួកេផបាក ផគនឹងមានជំផនឿ

ផជឿផៅខ្ងផសចក្ីអាតកក់កាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើង ទំាងនំាមនុស្សឲ្យវផងវង ផហើយ 

ត្ររូវវផងវងខលាួនឯង្ង ថ្រឯអ្នកចូរឲ្យអ្នកផៅជាប់ក្នុងផសចក្ីថដលអ្នកបានផរៀន 

ផហើយផជឿតបាកដវញិ ផោយដឹងថា អ្នកបានផរៀនផសចក្ីផនារះពីអ្នកណា 

ផហើយថា តំាងពីផកមង្ូរចមក អ្នកបានស្្គ ល់បទគម្ីរទំាងប៉ាុនាម ន ថដលអាច 

នឹងនំាឲ្យអ្នកមានតបាជាញ ដល់ទីសផ្រ្្គ រះ … តគប់ទំាងបទគម្ីរ គឺជាតពរះតទង់

បានបផ ច្ា ញតពរះវញិ្ញា ណបណ្ាលឲ្យថ្រងផទ ក៏មាន តបផយជន៍ សតមាប់ 

ការបផតងៀន ការរឭំកឲ្យដឹងខលាួន ការតបផៅ្រតមង់ និងការបរ្ហា ្់រខ្ង ឯ ផសចក្ី 

សុចរ្ិរ ផដើម្ីឲ្យអ្នកសំណប់របស់តពរះបានតគប់លក្ខណ៍ ផហើយ មាន តគប់ទំាង 

ចំផណរះ សតមាប់នឹងផ្វើការល្អតគប់មុខ» ។ តពរះបានតបទានមផ្យាបាយជា 

ផតចើនសតមាប់ផ្វើស្រ្្គ មឲ្យទទួលបានផជាគជ័យ តបឆំាងនឹងអំផពើអាតកក់ 

ថដលមានផៅក្នុងពិភពផោកផនរះ ។ តពរះគម្ីរជាផតគឿងសឹកថដលផយើងអាច

ោក់សតមាប់ផពលតបយុទ្ធ  ផយើងត្ររូវតកវា្់រផសចក្ីពិ្រផៅនឹងចផង្រះ ។ យក

ផសចក្ីសុចរ្ិរផ្វើជាតបោប់បំាងផដើមតទរូង ។ ត្ររូវកាន់ផសចក្ីជំផនឿថដលជា

ថខលជាប់ផៅថដ ផសចក្ីសផ្រ្្គ រះថដលជាមួកសុវ្រថែិភាពផៅផលើកបាល ផហើយ 

តពរះបន្ទូលថនតពរះវញិ្ញា ណ ថដលជាតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ ផយើងត្ររូវកាប់ឆ្ា ្ លាូវ 

របស់ផយើង េលាងកា្់រឧបសគ្គនិងភាពសមុកស្ម ញទំាងឡាយថនអំផពើបាប។ 

ផោកប៉ាុលបានដឹងថា នឹងមានផពលផតគ្រះថា្ន ក់ដ៏្ំផកើ្រផឡើងផៅ 

ចំផោរះពួកជំនំុ ។ ផោកបានដឹងថាការរ្រដ៏ផស្ម រះត្រង់ និងផស្ម រះសម័តគនឹង 

ត្ររូវបផងហាើយផោយអស់អ្នកថដលទទួលខុសត្ររូវថនពួកជំនំុ ផហើយផោក បាន 

សរផសរផៅកាន់្ីម៉ាូផែថា «ដូផច្នរះ ខញុំផំ្្មកអ្នកយ៉ាងអស់ពីចិ្រ្ ផៅចំផោរះ 

តពរះ និងតពរះតគិសផ្យសូ៊វ ថដលតទង់ផរៀបនឹងជំនំុជតមរះ ទំាងមនុស្សរស់ និង 

មនុស្សស្លា ប់្ង គឺផំ្្ផោយអាងដំផណើ រតទង់យងមក និងនគរតទង់ថា ចូរ 

ឲ្យអ្នក្សាយតពរះបន្ទូលចុរះ ផហើយទទូចជំរញុ្ង ផទារះត្ររូវផពល ឬខុសក្ី 

ចូររឭំកផគឲ្យដឹងខលាួន តពមទំាងបផនា្ទ ស ផហើយកមាលា ចិ្រ្ផគ ផោយចិ្រ្អ្់រ្ម្់រ 

និងផសចក្ីផតបៀនតបផៅតគប់យ៉ាង» ។ 



សំបុត្រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុល-ទំព័រ-595-

សុព្រ-៥ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៤១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ឲ្យ អ្នក ្ សាយ តពរះបន្ទូល ចុរះ ផហើយ ទទូច ជំរញុ ្ ង 

ផទារះ ត្ររូវ ផពល ឬ ខុស ក្ី ចូរ រឭំក ផគ ឲ្យ ដឹង ខលាួន តពម ទំាង បផនា្ទ ស ផហើយ កំឡា 

ចិ្រ្ ផគ ផោយ ចិ្រ្ អ្់រ្ម្់រ និង ផសចក្ី ផតបៀន តបផៅ តគប់ យ៉ាង ។  

្ីម៉ាូផែទី២ ៤:២

បណំ្ាដ៏ឧឡារកិចំផោរះអ្នកថដលមានចិ្រដែខ្នរះថខ្នងនិងផស្ម រះត្រង់ដូច្ីម៉ាូផែ

ផនរះ គឺជាទីបនា្ទ ល់ដ៏រងឹមំាអំពីស្រៈសំខ្ន់និងការទទួលខុសត្ររូវថនការរ្រ 

របស់តគរូគរ្វ លថនដំណឹងល្អ ។ ផោកប៉ាុលបានបរ្្គ ប់ដល់្ីម៉ាូផែ ថដលតពរះ 

បានតតាស់ផៅ ឲ្យអ្ិបបាយពីតពរះបន្ទូល ឲ្យផត្រៀមខលាួនផ្វើជាទីបនា្ទ ល់អំពី
 

តពរះ ផៅចំផោរះមុខពួកជំនំុ្ំនិងក្នុងរងវង់តគរួស្រ ផៅតាម្លាូវ និងផៅ ជំុវញិ 

ភ្នក់ផភលាើង ដល់មិ្រ្ភក្ិនិងសត្ររូវ ផទារះបីជាផពលមានសុវ្រថែិភាពឬត្ររូវតបឈម

នឹងការលំបាកនិងផតគ្រះថា្ន ក់ ការតបមាែ និងការបា្់របង់ជីវ្ិរក៏ផោយ ផៅ 

ផពលឱកាស្្ល់ឲ្យ មិនថមនតាមោក្យសម្ីនិងទំផនៀមទមាលា ប់របស់មនុស្ស

ផទ។

ផោយបារម្ភថតកងចិ្រដែសលាូ្របូ្រនិងរាបទាបរបស់្ីម៉ាូផែអាចនំាឲ្យគ្្់រ

ផជៀសផចញពីថ្្នកដ៏សំខ្ន់ថនកិចចាការរបស់គ្្់រ ផោកប៉ាុលបានោស់ផ្រឿន

គ្្់រឲ្យផស្ម រះត្រង់ក្នុងការតបផៅ្រតមង់ដល់អំផពើបាប ផហើយថែមទំាងសដែី 

បផនា្ទ សយ៉ាងខ្លា ំងៗចំផោរះអស់អ្នកថដលតបតពឹ្រ្អំផពើអាតកក់  ប៉ាុថនដែ គ្្់រត្ររូវ 

ផ្វើដូផច្នរះ «ផោយចិ្រ្អ្់រ្ម្់រ និងផសចក្ីផតបៀនតបផៅតគប់យ៉ាង» ។ គ្្់រត្ររូវ 

បរ្ហា ញពីការអ្់រ្ម្់រ និងផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះតគិស ្ផោយពន្យល់និង

អនុវ្រ្តាមការតបផៅ្រតមង់របស់គ្្់រតាមផសចក្ីពិ្រថនតពរះបន្ទូល ។

ការស្អប់និងការស្ីបផនា្ទ សដល់អំផពើបាប ផហើយបរ្ហា ញពីការអាណិ្រ 

អាសូរនិងការថា្ន ក់ែ្នមចំផោរះមនុស្សមានបាប ក្នុងផពលជាមួយគ្្ន គឺជា ការ 

ដ៏ពិបាក ។ ផយើងខិ្រខំតបឹងថតបងផដើម្ីឲ្យបានទទួលភាពបរសុិទ្ធថនជីវ្ិរនិង

ចិ្រ្កាន់ថ្រខ្លា ំង ផយើងយល់ដឹងកាន់ថ្រចបាស់អំពីអំផពើបាបនិងផ្វើការសផតមច

ចិ្រ្តបឆំាងនឹងភាពខុសេ្គងកាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើងថដរ ។ ផយើងត្ររូវតបរុងតបយ័្រ្ន 

ក្នុងការតបតពឹ្រ្្ងៃន់្ងៃរហួសផហ្ុរចំផោរះអ្នកតបតពឹ្រ្ខុស ថ្រផយើងក៏ត្ររូវតបរុង 



ទំព័រ-596- កិចចាការថនពួកស្វក័

តបយ័្រ្នកំុផមើលរលំងការបផង្ើនអំផពើបាបឲ្យកាន់ថ្រផកើនផឡើង្ងថដរ។ ផយើង

ចំាបាច់ត្ររូវថ្របរ្ហា ញពីការអ្់រ្ម្់រនិងផសចក្ីសសឡាញ់ដូចតពរះតគិស ្ចំផោរះ 

អ្នកតបតពឹ្រ្ខុស ប៉ាុថនដែ ក៏អាចមានផតគ្រះថា្ន ក់្ងថដរ ក្នុងការបរ្ហា ញការអ្់រ្ម្់រ

ខ្លា ំងផពកចំផោរះកំហុសរបស់ផគ ថដលផ្វើឲ្យផគផមើលមកខលាួនឯងថាជាកំហុស

ផនារះមិនបានទទួលការស្ីបផនា្ទ សផនារះផទ ផហើយនឹងបដិផស្មិនទទួលស្្គ ល់

ថាកំហុសផនារះគឺជាផរឿងមិនសមរម្យនិងអយុ្រ្ិ្ម៌ផនារះផឡើយ ។

ជួនកាលអ្នកបផតមើថនដំណឹងល្អមានផតគ្រះថា្ន ក់ជាខ្លា ំង ផោយអនុញ្ញា ្រ

ឲ្យការអ្់រ្ម្់ររបស់ពួកផគចំផោរះអំផពើខុសេ្គងផកើ្រផឡើង ផោយការសតមប

សតមរួលជាមួយនឹងអំផពើបាប ផហើយរហូ្រដល់បានចូលរមួផៅក្នុងអំផពើបាប

ទំាងផនារះថែមផទៀ្រ្ង។ ដូផច្នរះ អំផពើផនារះបានដឹកនំាពួកផគឲ្យផលើកថលង 

និងបន្ធូរបនថែយចំផោរះអំពីថដលតពរះោក់ផទាស ផហើយមួយរយៈផតកាយមក  

ពួកផគផមើលថលងផ�ើញអ្នកថដលតពរះបរ្្គ ប់ឲ្យពួកផគស្ីបផនា្ទ ស ។ អ្នកណា

ថដលបានកា្់របនថែយការយល់ដឹងខ្ងវញិ្ញា ណរបស់ខលាួន ផោយការអ្់រឱន 

ឲ្យអំផពើបាបរបស់អ្នកថដលតពរះបាន្ដែនា្ទ ផទាស ផនារះនឹងផ្វើឲ្យអំផពើបាបកាន់

ថ្រ្ំផឡើងផៅផពលឆាប់ៗ ផោយភាព្ឹរងថ្រងនិងភាពផឃ្រផៅចំផោរះអ្នក

ថដលតពរះសពវតពរះហឫទ័យ ។

ផោយផមាទនភាពថនតបាជាញ របស់មនុស្ស ផោយការតបមាែដល់ឥទ្ធិពល

ថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ និងផោយការមិនផពញចិ្រ្ចំផោរះផសចកដែីពិ្រថនតពរះ 

បន្ទូល មនុស្សជាផតចើនថដលអរះអាងថាជាតគិសស្្សនិក ផហើយថដលមាន

សម្រថែភាពអាចបផតងៀនដល់អ្នកដថទ នឹងត្ររូវបានដឹកនំាឲ្យរ្កផចញពី្រតមរូវ

ការរបស់តពរះ ។ ស្វក័ប៉ាុលបានតបាប់្ីម៉ាូផែថា «ដ្ិ្រនឹងមានតគ្មក ថដល

ផគមិនតទំាតទនឹងផសចក្ីបផតងៀនដ៏ត្ឹរមត្ររូវផទ គឺផគនឹងមានត្រផចៀករមាស់ 

ផហើយនិងផៅតគរូកាន់ថ្រផតចើនផឡើង មកបផតងៀនឲ្យត្ររូវចិ្រ្ ផគនឹងរ្ក 

ត្រផចៀកផចញពីផសចក្ីពិ្រ ថបរផៅតាមផរឿងផតពងវញិ» ។ 

 

សៅរ-៍៦ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ យ៉ាូប ជំពួក  ៤២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ខញុំ បាន ្រយុទ្ធ យ៉ាង ល្អ ខញុំ បាន រ្់រ តបណំាង ជា ផសសច 



សំបុត្រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុល-ទំព័រ-597-

ខញុំ បាន រកសា ផសចក្ី ជំផនឿ ផៅ ផហើយ។ ្ីម៉ាូផែទី២ ៤:៧

ផៅទីផនរះស្វក័ប៉ាុលមិនបានសំផៅផៅផលើអ្នកថដលមិនមានជំផនឿស៊ប់

ផោយផបើកចំហផនារះផទ ប៉ាុថនដែ ចំផោរះពួកអ្នកថដលអរះអាងថាជាតគិសស្្ស

និក ជាអ្នកថដលមានភាពលផម្អៀងក្នុងការដឹកនំារបស់ពួកផគ ដូផច្នរះ ពួកផគ ក៏ 

កាលា យជាទាសករថនខលាួនឯង ។ មនុស្សថបបផនរះមានេន្ទៈស្្ប់តាមថ្រផគ្ល

លទ្ធិណាថដលមិនោក់កំហុសដល់អំផពើបាបរបស់ខលាួន ឬផថ្ាលផទាសចំផោរះ

ការតបតពឹ្រដែថដលតបកបផោយផសចកដែីសសឡាញ់របស់ពួកផគប៉ាុផណាណ រះ ។ ពួក

ផគត្ររូវបានផមើលរ្យផោយោក្យសម្ីត្រង់ៗថនពួកអ្នកបផតមើដ៏ផស្ម រះត្រង់ 

របស់តពរះតគិស ្ផហើយផតជើសផរ ើសពួកតគរូថដលសរផសើរនិងបផញ្ជា រដល់ពួកផគ

វញិ។ ផហើយក្នុងចំផណាមពួកអ្នកអរះអាងថាជាតគរូ គរ្វ ល ក៏មានអ្នកថដល 

អ្ិបបាយពីទស្សនៈរបស់មនុស្ស ជាជាងតពរះបន្ទូលរបស់តពរះថដរ ។ ផោយ

មិនផស្ម រះត្រង់ចំផោរះកិចចាការរបស់ខលាួន ពួកផគផនារះនំាមនុស្សថដលសមលាឹង 

ផមើលផៅកាន់ការដឹកនំារបស់ពួកផគឲ្យវផងវង ។

តពរះតទង់បានតបទាននូវការតគប់តគងថនជីវ្ិរដ៏ល្អតគប់លក្ខណ៍ ផៅក្នុង 

តពរះឱវាទថនតកឹ្រ្យវន័ិយដ៏បរសុិទ្ធរបស់តទង់ ផហើយតទង់បានតបកាសថា មិន

មានសូម្ីថ្រផក្ៀសឬបំាងផឈើមួយផៅក្នុងតកឹ្រ្យវន័ិយផនារះ ត្ររូវបាន ផ្លា ស់ប្ូរ 

ផឡើយ ផហើយមនុស្សតគប់គ្្ន ត្ររូវថ្រផគ្រពផៅតាមការទាមទាររបស់តកឹ្រ្យវន័ិយ

ផនារះ ។ តពរះតគិសប្ានយងមកផដើម្ីនឹងផលើក្រផម្ើងតកឹ្រ្យវន័ិយផនរះឲ្យ កាន់ 

ថ្រមានកិ្រ្ិយសផឡើង។ តពរះអង្គបានបរ្ហា ញថា តកឹ្រ្យវន័ិយផនារះ មាន មូល ោឋា ន  

ផៅផលើផសចកដែីសសឡាញ់ចំផោរះតពរះនិងផសចកដែីសសឡាញ់ចំផោរះមនុស្ស និង

ថាការផគ្រពតប្ិរប្រ្ិចំផោរះបទប ញ្ា្រ្ិថនតកឹ្រ្យវន័ិយផនារះគឺជាកា្រពវកិចចា 

របស់មនុស្សទំាងសសរុង ។ តពរះអង្គបានតបទានគំរថូនការផគ្រពតប្ិរប្រ្ិដល់ 

តកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះ ផៅក្នុងតពរះជនមរបស់តពរះអង្គផ្្ទ ល់ ។ តពរះអង្គបានបរ្ហា ញ

ពី្រតមរូវការរបស់តកឹ្រ្យវន័ិយផនារះ មិនត្ឹរមថ្រសកមមភាពខ្ងផតរៅប៉ាុផណាណ រះផទ 

ប៉ាុថន្ គឺរហូ្រដល់ការយល់ដឹងថដលផៅក្នុងគំនិ្រនិងបំណងផៅក្នុងចិ្រ្ថែម

ផទៀ្រ ។

ការផគ្រពតកឹ្រ្យវន័ិយដឹកនំាមនុស្ស «ឲ្យលរះផចាលផសចក្ីទមិលផលមើស 



ទំព័រ-598- កិចចាការថនពួកស្វក័

និងផសចក្ីប៉ាងតបាថា្ន ក្នុងផោកផនរះ ផហើយឲ្យរស់ផៅក្នុងសម័យផនរះ ផោយ 

ផសចក្ី្ងៃន់្ងៃរ ផសចក្ីសុចរ្ិរ ផហើយផោយផគ្រពតប្ិរប្រ្ិដល់តពរះវញិ» 

(ទី្ុរស ២:១២) ។ ប៉ាុថន្ សត្ររូវថនផសចក្ីសុចរ្ិរ បានចាប់ផោកិយផ្វើ ជា 

ទាសករ ផហើយបានដឹកនំាមនុស្សតបរុសសសីទំាងឡាយមិនឲ្យផគ្រពតាមតកឹ្រ្យ

វន័ិយផនារះ ។ ដូចផោកប៉ាុលផមើលផ�ើញជាមុន មនុស្សជាផតចើនបានរ្ក

ផចញពីផសចកដែីពិ្រដ៏ជាក់ចបាស់ថនតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ ផហើយបានផតជើសផរ ើស

តគរូបផតងៀនថដលបរ្ហា ញនូវផរឿងតបឌិ្រថដលពួកផគចង់បាន ។ ទំាងអ្នកបផតមើ  

តពរះនិងមនុស្សជាផតចើនបានជាន់ឈលាីបទប ញ្ា្រ្ិរបស់តពរះ ។ ដូផច្នរះ តពរះថដល

បផង្ើ្រពិភពផោកត្ររូវផគតបមាែផមើលរ្យ ផហើយស្តំាងផសើចសបបាយ

ផោយឧបាយកលរបស់វាមានជ័យជម្នរះ ។

ជាមួយនឹងការផមើលរ្យកាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើងចំផោរះតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះ

ផនរះ ក៏មានការស្អប់ផខ្ើមកាន់ថ្រផតចើនផឡើងចំផោរះស្សនា ការបផង្ើន 

ផមាទនភាព ការចូលចិ្រ្នឹងការសបបាយ ការមិនស្ដែ ប់បរ្្គ ប់ឪពុកមាដែ យ 

ការមិនតបកាន់ផទាសខលាួនឯង និងមានការទ័លគំនិ្រតគប់ទីកថនលាងថដរ ផ្រើផគ

អាចផ្វើអវីផដើម្ីថក្រតមរូវអំផពើអាតកក់ដ៏គួរឲ្យភាញ ក់ផ្្អើលទំាងផនរះ? ចផមលាើយត្ររូវ

បានរកផ�ើញផៅក្នុងការោស់ផ្រឿនរបស់ផោកប៉ាុលផៅកាន់្ីម៉ាូផែថា 

«ចូរអ្ិបបាយតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ» ។ មានថ្រផៅក្នុងតពរះគម្ីរផទ ថដលផគ
 

បានរកផ�ើញផគ្លការណ៍ថនសកមមភាពដ៏មានសុវ្រថែិភាព។ គឺជាចំណារ 

ថនតពរះហឫទ័យរបស់តពរះ និងជាការបរ្ហា ញពីតបាជាញ របស់តទង់ ។ តពរះគម្ីរ

ផនរះផបើកគំនិ្ររបស់មនុស្សឲ្យយល់អំពីបញ្ហា ដ៏្ំថនជីវ្ិរ ផហើយចំផោរះអស់ 

អ្នកថដលស្្ប់តាមប ញ្ា្រ្ិទំាងអស់របស់តកឹ្រ្យវន័ិយផនារះ តកឹ្រ្យវន័ិយនឹង 

បរ្ហា ញពីការដឹកនំាថដលមិនផចរះខុស ផោយរកសាជីវ្ិរពួកផគឲ្យរចួ្ុ្រពីការ

ខជារះខ្ជា យក្នុងការខំតបឹងថតបងឥ្រតបផយជន៍ ។

តពរះជាមាចា ស់បានបរ្ហា ញឲ្យមនុស្សបានដឹងពីបំណងតពរះហឫទ័យរបស់ 

តទង់ ផហើយគឺជាផសចក្ីលងៃីផលងៃើរបស់មនុស្ស ថដលផចរះថ្រសង្ស័យអំពីតពរះបន្ទូល

ថដលបានផចញពីតពរះឱសឋាតទង់មកផនារះ ។ បនា្ទ ប់ពីតពរះអង្គបានមានបន្ទូល 

អំពីតពរះតបាជាញ ញ្ញា ណដ៏គ្ម នទីប ច្ា ប់របស់តទង់រចួមក មនុស្សមិនគួរមាន



សំបុត្រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុល-ទំព័រ-599-

សំណួរថនការសង្ស័យផទ ផហើយក៏គ្ម នលទ្ធភាពថនការថតបតបរួលថដលពួកផគ 

ត្ររូវថកសតមរួលថដរ ។ អវីៗទំាងអស់ថដលតពរះបាន្រតមរូវពីផគគឺការនិយយ

ផោយផស្ម រះត្រង់និងការផគ្រពចំផោរះបំណងតពរះហឫទ័យរបស់តពរះ។ ការ

ផគ្រពតប្ិរប្រ្ិគឺជាការតតាស់បរ្្គ ប់ ខ្ស់បំ្ុ្រថនផហ្ុរ្លក៏ដូចជាមនសិការ

ថដរ ។ 

 

អាទិត្យ-៧ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ទំាង រង់ចំា ផសចក្ី សង្ឹម ដ៏ មាន ពរ គឺ ឲ្យ បាន ផ�ើញ 

ដំផណើ រ ផលច មក ថន សិរលី្អ របស់ តពរះ ដ៏ ជា ្ ំ និង តពរះផយសូ៊វ តគីស្ទ ជា តពរះអង្គ 

សផ្រ្្គ រះ ថន ផយើង ។ ទី្ុរស ២:១៣

ផោកប៉ាុលបានបន្ការទូនាម នរបស់ផោកថា «ថ្រឯអ្នក ចូរឲ្យមានគំនិ្រ 

នឹង្ឹង ក្នុងតគប់ការទំាងអស់វញិ ចូរតទំាតទនឹងផសចក្ីលំបាក ចូរឲ្យអ្នកផ្វើ

ការជាតគរូ្សាយដំណឹងល្អចុរះ តពមទំាងបំផពញការរ្ររបស់ខលាួនតគប់ជំពូក

្ង» ។ ផោកប៉ាុលផហៀបនឹងប ច្ា ប់កិចចាការរបស់ផោកផៅផហើយ ផោកចង់

ឲ្យ្ីម៉ាូផែទទួលកិចចាការផនរះជំនួសផោក ការោរពួកជំនំុពីផរឿងតបឌិ្រ និង 

ការបផតងៀនខុសផោយសត្ររូវ ថដលបានខំតបឹងដឹកនំាពួកផគផចញពីភាព 

ស្ម ញ្ាថនដំណឹងល្អ តាមរផបៀបផ្្សងៗ។ ផោកបានោស់ផ្រឿនគ្្់រឲ្យផគច

ផចញពីការខិ្រខំតបឹងថតបងឲ្យបានផោកិយនិងការជាប់ជំោក់ផៅនឹងកិចចាការ

ទំាងឡាយណា ថដលអាចរារាងំគ្្់រពីការបំផពញការរ្រថាវ យចំផោរះ 

តពរះទំាងសសរុង ផដើម្ីសូ៊តទំាជាមួយនឹងការតបឆំាងដ៏រាលោល ការស្ីបផនា្ទ ស 

ការផបៀ្រផបៀន ថដលនឹងផកើ្រផឡើងផោយស្រភាពផស្ម រះត្រង់របស់គ្្់រ 

ផដើម្ីបរ្ហា ញភសដែុតាងទំាងសសរុងអំពីកិចចាបផតមើរបស់គ្្់រ ផោយផតបើតគប់ 

មផ្យាបាយថដលខលាួនអាចផ្វើល្អចំផោរះអស់អ្នកថដលតពរះតគិសប្ានសុគ្រ 

ជំនួស។

ជីវ្ិររបស់ផោកប៉ាុលគឺជាគំរថូនផសចកដែីពិ្រថដលផោកបានបផតងៀន  

ផហើយអំណាចរបស់ផោកមានផៅក្នុងការបផតងៀនផនរះ ។ ចិ្រ្របស់ផោក

ផោរផពញផៅផោយការយល់ដឹងយ៉ាងចបាស់ោស់ពីការទទួលខុសត្ររូវ 



ទំព័រ-600- កិចចាការថនពួកស្វក័

របស់ផោក ផហើយផោកបានផ្វើការយ៉ាងជិ្រស្និទ្ធជាមួយតពរះ ថដលជា 

តបភពថនយុ្រ្ិ្ម៌ ផសចក្ីផមត្ាករណុានិងផសចក្ីពិ្រ ។ ផោកបានយក

ផឈើឆ្ាងរបស់តពរះតគិសជ្ាការធានាថ្រមួយគ្់រផដើម្ីទទួលបានផជាគជ័យ។ 

កដែីសសឡាញ់របស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះគឺជាការជំរញុថដលមិនផចរះរងីសងៃួ្រ ថដល 

បានគំ្តទដល់ផោក ផៅក្នុងជផមាលា រះជាមួយនឹងខលាួនឯង និងផៅក្នុងការ្រសូ៊
 

តបឆំាងនឹងអំផពើអាតកក់ ក៏ដូចជាផៅក្នុងការបផតមើដល់តពរះតគិសថ្ដរ ផោក 

បានផបារះជំហានផៅមុខ តបឆំាងនឹងភាពអមិ្រ្ថនផោកិយ និងការតបឆំាងពី

សំណាក់សត្ររូវរបស់ផោក ។

អវីថដលពួកជំនំុត្ររូវការសពវថែងៃផនរះ គឺកងទ័ពថនពួកអ្នកបផតមើការថដល 

បានអប់រខំលាួនសតមាប់ជាតបផយជន៍ដល់កិចចាការរបស់តពរះ ផហើយមានចិ្រ្ 

ផោរផពញផោយភាពផស្ម រះត្រង់និងភាពខ្នរះថខ្នង ដូចជាស្វក័ប៉ាុលដូផចា្ន រះ 

ថដរ។ អ្នកថញកខលាួនឲ្យបរសុិទ្ធ អ្នកលរះបង់ខលាួនឯង គឺជាមនុស្សថដលពួកជំនំុ
 

ត្ររូវការចំាបាច់ ជាមនុស្សថដលនឹងមិនផគចផវរះផចញពីការពិបាក និងការ ទទួល 

ខុសត្ររូវ មនុស្សថដលកាលា ហាននិងផស្ម រះត្រង់ មនុស្សថដលមានតពរះតគិសផ្ៅ

ក្នុងចិ្រ្ «ជាផសចក្ីសង្ឹមដ៏មានសិរលី្អ» ផហើយអ្នកណាថដលមានបបូរមា្់រ

ប៉ារះនឹងផភលាើងដ៏បរសុិទ្ធនឹង «តបកាសតពរះបន្ទូល» ។ កងវរះអ្នកផ្វើការថបបដូចជា

ផោកប៉ាុលផនរះ កិចចាការរបស់តពរះនឹងផតទាមចុរះ ផហើយកំហុសេ្គងកាន់ ថ្រ ្ ងៃន់ 

្ងៃរ ផតបៀបបាននឹងថា្ន ំពុលថដលសមាលា ប់មនុស្ស ផ្វើឲ្យខូចសីល្ម៌និងផ្វើឲ្យ 

អន្រាយដល់ក្ីសង្ឹមរបស់មនុស្សជាផតចើន ។

ក្នុងនាមជាអ្នកផស្ម រះត្រង់ អ្នកថដលរកសាខ្្ន ្រគំរ ូផោយការ តទំាតទ នឹង 

ការឈឺចាប់ កំពុងលរះបង់ជីវ្ិរខលាួនឯង ផដើម្ីជាតបផយជន៍ដល់ផសចក្ីពិ្រ 

ផ្រើអ្នកណានឹងមកជំនួស្ំរថណងរបស់ពួកផគ? ផ្រើយុវជនរបស់ផយើងនឹង 

ទទួលកិចចាការដ៏បរសុិទ្ធពីថដឪពុករបស់ពួកផគថដរឬផទ? ផ្រើពួកផគបានផរៀបចំ

ផដើម្ីបំផពញកថនលាងទំផនរ ថដលបានផកើ្រផឡើងផោយការស្លា ប់ថនពួកអ្នក 

ផស្ម រះត្រង់ផហើយឬផៅ? ផ្រើផគបានស្្ប់ការទូនាម នរបស់ស្វក័ប៉ាុល ផគបាន 

ឮការអំោវឲ្យចូលបផតមើការរ្រ ផៅកណ្ាលការញុរះញង់ឲ្យមានភាពអាតាម

និយមនិងមហិចឆោតាក្នុងចំផណាមយុវវយ័ថដរឬផទ? 



សំបុត្រចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុល-ទំព័រ-601-

ផោកប៉ាុលបានប ច្ា ប់សំបុត្ររបស់គ្្់រផោយផ្្ទ ល់ខលាួន ផៅ កាន់ អ្នក 

ដថទផ្្សងផទៀ្រ ផហើយផោកបានតបាប់មដែងផទៀ្រនូវសំណូមពរជាបនា្ទ ន់ឲ្យ 

្ីម៉ាូផែរ្ូរររះមកជួបផោកឲ្យបានមុនរដូវររ្កំុខ្ន ។ ផោកបាន និយយ 

អំពីភាពឯផការបស់គ្្់រ ថដលបណ្ាលមកពីការបផណ្ញមិ្រ្ភក្ិមួយ 

ចំនួនរបស់គ្្់រផចញ និងអវ្រ្មានរបស់អ្នកដថទ ។ ផហើយថតកង្ីម៉ាូផែស្្ទ ក់

ផស្ទើរផោយភ័យខ្លា ចថា ពួកជំនំុផៅតករុងផអផភសូរតបថហលជាត្ររូវការការរ្រ 

របស់គ្្់រ ផោកប៉ាុលបានបញ្ជា ក់ថាផោកបានប ជ្ាូ នផោកទី�ីកូសឲ្យផៅ

ជំនួសគ្្់រផហើយ ។

បនា្ទ ប់ពីបាននិយយអំពីទិដឋាភាពថនការជំនំុជតមរះរបស់ផោក ផៅ ចំផោរះ 

មុខផសច្ផនរ ៉ា ូការបផណ្ញបងប្អូនរបស់ផោកនិង តពរះគុណរបស់តពរះ ថដល 

តទតទង់ ថដលរកសាផសចកដែីសញ្ញា រចួមក ផោកប៉ាុលបានប ច្ា ប់សំបុត្ររបស់

ផោកផោយផលើកសរផសើរ្ីម៉ាូផែ ថដលជាទីសសឡាញ់របស់ផោក ឲ្យផ្វើជា

អាណាពយាបាលរបស់តពរះថដលជាផមផលើអ្នកគរ្វ លផចៀម ថដលបានបផតងៀន

ដល់អ្នកគរ្វ លផចៀមផៅផតកាមបរ្្គ ប់ ឲ្យផៅថ្រថែរកសាហវូងផចៀមរបស់តពរះ 

ផទារះបីជាត្ររូវរងទុក្ខផវទនាយ៉ាងណាក៏ផោយ ។

                                        



ទំព័រ-602- កិចចាការថនពួកស្វក័

ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងសំ្រនុព្រទពី ព្ីរ ន្ញើនៅកាេ់នោកធពីមូ៉ន្

ច័ន្ទ-៨ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ គឺ ជា តពរះ ថដល មាន តពរះបន្ទូល បរ្្គ ប់ ឲ្យ មាន ពនលាឺ ភលាឺ 

ផចញ ពី ផសចក្ី ងងឹ្រ តទង់ បាន បំភលាឺ មក ក្នុង ចិ្រ្ ផយើង ខញុំ ឲ្យ ផយើង ខញុំ មាន រសមី ពនលាឺ 

ថន ដំផណើ រ ស្្គ ល់ សិរលី្អ របស់ តពរះ ថដល ផៅ តពរះភ្ក្ ថន តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ។ 

កូរនិែូសទី២ ៤:៦ក្ី ជំផនឿ ផជឿ ដល់ តពរះរាជបុតតា ថន តពរះ 

ក្នុងអំឡុងផពលជំនំុជតមរះចុងផតកាយបង្អស់របស់ផោកប៉ាុល ផៅចំផោរះ 

មុខផសច្ផនរ ៉ា ូតពរះផៅអ្ិរាជបានចាប់អារមមណ៍យ៉ាងខ្លា ំងចំផោរះកមាលា ំងថន 

ោក្យសម្ីរបស់ស្វក័ប៉ាុល ថដលផ្វើឲ្យតទង់បានពនយារផពលការសផតមចផរឿង

កដែីផនរះថា ផ្រើត្ររូវផោរះថលងឬផថ្ាលផទាសចំផោរះជនជាប់ផចាទថដលជាអ្នក 

បផតមើតពរះផនរះ ។ ប៉ាុថនដែ អំផពើអាតកក់របស់តពរះផៅអ្ិរាជតបឆំាងនឹងផោក 

ប៉ាុលបានត្រឡប់មកវញិយ៉ាងរហ័ស ។ ផោយស្រតទង់មិនមានសម្រថែភាព 

ប្រ្្បការរកីចផតមើនថនស្សនាតគិស ្សូម្ីថ្រផៅក្នុងរាជវង្សរបស់តទង់ 

ផ្្ទ ល់្ងផនារះ តពរះអង្គបានសផតមចតពរះទ័យថាផៅផពលថដលមានភស្ុតាង

ថដលអាចផជឿទុកចិ្រ្បាន ស្វក័ប៉ាុលត្ររូវថ្រស្លា ប់ ។ មួយរយៈផតកាយមក  

ផសច្ផនរ ៉ាបូានតបកាសការសផតមចកា្់រផទាសតបហារជីវ្ិរផោកប៉ាុល ផោយ 

ស្រថ្រផសចក្ីជំផនឿ ។ ផោយផោកជាជនជា្ិររ ៉ាមូ ផគមិនអាចផ្វើទារណុកមម 

ផោកបានផទ ដូផច្នរះ ផសច្បានកា្់រផទាសឲ្យត្ររូវកា្់រកបាល ។

ផគបាននំាផោកប៉ាុលផៅកាន់កថនលាងតបហារជីវ្ិរថ្រមា្ន ក់ឯង ។ ផគបាន 

អនុញ្ញា ្រឲ្យអ្នកចូលរមួមានវ្រ្មានផៅទីផនារះថ្រពីរបីនាក់ប៉ាុផណាណ រះ។ ពួកអ្នក

ថដលផ្វើទុក្ខផបៀ្រផបៀនផោកប៉ាុលផគភ័យខ្លា ចថតកងឥទ្ធិពលរបស់ផោកនឹង

៥០

ការកា្រ់ផទ្សតបហារជីេិ្រ



ការកា្់រផទាសតបហារជីវ្ិរ-ទំព័រ-603-

ផ្វើឲ្យពួកអ្នកថកថតបចិ្រដែ អាចនឹងត្ររូវ បាន ទាក់ ទាញ ឲ្យមានជំផនឿផៅផលើតគិស្

ស្សនាកាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើង ផោយស្រទស្សនីយភាពថនការស្លា ប់របស់

ផោក។ ប៉ាុថន្ សូម្ីថ្រពួកទាហានដ៏រងឹរសូថដលបានផៅជាមួយផោក ក៏ 

ស្្ប់តាមោក្យរបស់ផោក ផហើយភាញ ក់ផ្្អើលផោយបានផ�ើញផោករកីរាយ

និងមានអំណរ សូម្ីថ្រផៅផពលតបឈមនឹងការបា្់របង់ជីវ្ិរ្ងដូផច្នរះ។  

ចំផោរះអ្នកខលារះថដលបានផ�ើញការផ្វើទុក្រកមមរបស់ផោក បានផ�ើញ វញិ្ញា ណ  

ថន ការអ្់រផទាសរបស់ផោកចំផោរះឃ្្រករបស់ផោក ផហើយនិងទំនុកចិ្រ្

ឥ្រថតបតបរួលរបស់គ្្់រ ផៅផលើតពរះតគិស ្រហូ្រដល់ដផងហាើមចុងផតកាយផនារះ  

បានយល់ផ�ើញថា ផោកគឺជាអ្នកជួយសផ្រ្្គ រះជីវ្ិរមនុស្សជាផតចើន។ មាន

មនុស្សជាផតចើនបានទទួលយកតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះថដលផោកប៉ាុលបានអ្ិបបាយ 

ផហើយនឹងបិទតតាផសចកដែីជំផនឿរបស់ពួកផគផោយ្មរបស់ខលាួនផៅផពល 

ឆាប់ៗខ្ងមុខ។

រហូ្រដល់ដផងហាើមចុងផតកាយបង្អស់របស់គ្្់រ ជីវ្ិររបស់ផោកប៉ាុលបាន

បផ ច្ា ញទីបនា្ទ ល់អំពីផសចកដែីពិ្រថនោក្យសម្ីរបស់ផោក ផៅកាន់ពួកជំនំុ

ផៅទីតករុងកូរនិែូសថា «ដ្ិ្រគឺជាតពរះ ថដលមានតពរះបន្ទូលបរ្្គ ប់ឲ្យមាន 

ពនលាឺភលាឺផចញពីផសចក្ីងងឹ្រ តទង់បានបំភលាឺមកក្នុងចិ្រ្ផយើងខញុំ ឲ្យផយើងខញុំមាន
 

រសមីពនលាឺថនដំផណើ រស្្គ ល់សិរលី្អរបស់តពរះ ថដលផៅតពរះភ្ក្ថនតពរះផយសូ៊វតគិស។្ 

ផយើងមានតទព្យសម្្រ្ិផនរះផៅក្នុងភាជនៈដី ផដើម្ីឲ្យឥទ្ធិឫទ្ធិផលើសលុបបាន

មកពីតពរះ មិនថមនពីផយើងខញុំផទ ថដលផយើងខញុំត្ររូវផគសង្្់រសង្ិនតគប់ជំពូក 

ថ្រមិនទ័ល្លាូវផឡើយ មានផសចក្ីវលិវល់ ថ្រមិនទ័លគំនិ្រផទ មានផគផ្វើទុក្ខ 

ថ្រមិនថមនត្ររូវផចាលផៅមា្ន ក់ឯងផទ ត្ររូវផគវាយដួលស្ូក ថ្រមិនស្លា ប់ផទ 

ផយើងខញុំ្្ទុកផសចក្ីសុគ្រថនតពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វ ផៅក្នុងរបូកាយផយើងខញុំជានិចចា 

ផដើម្ីឲ្យតពរះជនមថនតទង់បានសថម្ងមក ក្នុងរបូកាយផយើងខញុំថដរ» 
 

(កូរនិែូស ទី២ ៤:៦-១០) ។ ភាពតគប់តគ្ន់របស់ផោកគឺមិនថមន ផៅក្នុងខលាួន 

របស់ផោកផទ ប៉ាុថន្ ផៅក្នុងវ្រ្មាននិងភា្ន ក់រ្រថនតពរះវញិ្ញា ណរបស់តពរះ 

ថដលបានបំផពញចិ្រ្ផោក ផហើយនំាតគប់គំនិ្រទំាងអស់របស់ផោកឲ្យចុរះ



ទំព័រ-604- កិចចាការថនពួកស្វក័

ចូលនឹងតពរះហឫទ័យរបស់តពរះតគិស ្។ ផហារាផអស្យ បានមាន តបស្សន៍ 

ថា «ឯអ្នកណាថដលមានគំនិ្រជាប់តាមតទង់ ផនារះតទង់នឹងថែរកសាអ្នកផនារះ 

ឲ្យមានផសចក្ីសុខផពញខ្្ន ្រ ផោយផតោរះផគទុកចិ្រ្នឹងតទង់» (ផអស្យ 

២៦:៣) ។ ផសចក្ីសុខស្ន្ថនឋានសួគ៌ថដលបានបរ្ហា ញផៅផលើទឹកមុខ

ផោកប៉ាុលបានទាក់ទាញចិ្រ្មនុស្សជាផតចើនមកដំណឹងល្អ។ផនរះ

ផោកប៉ាុលបាននំាយកមកជាមួយផោកនូវបរយិកាសថនឋានសួគ៌ ។ 

អស់អ្នកថដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយផោកបានដឹងពីឥទ្ធិពលថនការរបួរមួ 

របស់ផោកជាមួយតពរះតគិស។្  ការពិ្រថដលជីវ្ិរ របស់ផោកផ្្ទ ល់បាន 

បញ្ជា ក់ពីផសចកដែីពិ្រថដលបានតបកាស បាន្ដែល់ឲ្យអំណាច ថដលនំាឲ្យផជឿ

ជាក់ដល់ការអ្ិបបាយរបស់ផោក ។ ផៅទីផនរះមានអំណាចថនផសចក្ីពិ្រ ។ 

ឥទ្ធិពលថនជីវ្ិរដ៏បរសុិទ្ធថដលពិ្រតបាកដនិងមិនដឹងខលាួន គឺជាផសចកដែីអ្ិបបាយ

ដ៏ខ្លា ំងបំ្ុ្រ ថដលអាចប ច្ាុ រះប ច្ាូ លមនុស្សឲ្យផជឿសតមាប់អ្នកកាន់តគិស ្

ស្សនា។ ការជថជកថវកថញក សូម្ីផៅផពលថដលមិនអាចផេលាើយបានក៏

ផោយ បានត្ឹរមថ្របង្ឲ្យមានការតបឆំាងជំទាស់ប៉ាុផណាណ រះ ។ ប៉ាុថន្ គំររូបស់ 

តពរះមានអំណាចថដលមិនអាចតបឆំាងទប់ទល់បានផឡើយ ។

ស្វក័ប៉ាុលផមើលថលងផ�ើញការរងទុក្ខផវទនាថដលផោកកំពុងរងតទំា 

ផោយស្រការខវល់ខ្វ យរបស់ផោកចំផោរះអស់អ្នកថដលផោកនឹងចាក 

ផចញពីផគ ថដលត្ររូវ្រសូ៊ទប់ទល់ជាមួយនឹងការតបកាន់ពូជស្សន៍ ការ ស្អប់ 

ផខ្ើម និងការផបៀ្រផបៀន ។ ផោកបានពយាយមពតងឹង និងផលើកទឹកចិ្រ្ដល់

តគិសប្រស័ិទពីរបីនាក់ថដលបានផដើរជាមួយផោកផៅកាន់កថនលាងតបហារជីវ្ិរ 

ផោយរឭំកផឡើងវញិនូវផសចក្ីសនយាថដលតពរះបានតបទានដល់អស់អ្នកថដល

ត្ររូវផគផបៀ្រផបៀនផោយផតោរះផសចកដែីសុចរ្ិរ ។ ផោកបានធានាអរះអាង 

តបាប់ពួកផគថា គ្ម នអវីថដលតពរះអមាចា ស់បានមានបន្ទូល អំពីទុក្ខលំបាក របស់ 

តទង់ និងកូនៗរបស់តទង់ ថដលបានខំតបឹងថតបង និងផស្ម រះត្រង់របស់តទង់ 

ថដលនឹងមិនបានសផតមចផនារះផឡើយ ។ ក្នុងរយៈផពលដ៏ខលាី ពួកផគអាចមាន

ផសចក្ីលំបាកក្នុងការល្ួងផ្្សងៗ ។ ពួកផគអាចនឹងខវរះខ្្រការកមសាន្ចិ្រ្
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ខ្ងផោកិយ ប៉ាុថនដែ ផគអាចផលើកទឹកចិ្រ្របស់ផគផោយការធានារា៉ាប់រងថន 

ភាពផស្ម រះត្រង់របស់តពរះ ផោយនិយយថា «គឺផោយផហ្ុរផនារះ បានជាខញុំ 

រងទុក្ខទំាងផនរះ ថ្រខញុំមិនខ្ម សផទ ដ្ិ្រខញុំស្្គ ល់តពរះថដលខញុំបានផជឿតាម ផហើយ 

ខញុំផជឿពិ្រថា តទង់អាចនឹងថែរកសាបផ ញ្ាើ ថដលខញុំបានផ្ញើទុកនឹងតទង់ដរាបដល់ 

ថែងៃផនារះឯង» (្ីម៉ាូផែទី២ ១:១២) ។ មិនយូរប៉ាុនាម នផទ យប់ថនការពិបាកនិង 

ទុក្ខផវទនានឹងត្ររូវប ច្ា ប់ ផហើយបនា្ទ ប់មក នឹងមានពនលាឺតពរះអាទិ្រ្យថនផសចក្ី

សុខស្ន្និងថែងៃដ៏ល្អឥ្រផខ្ចា រះររះផឡើង ។ 

 

អង្គារ-៩ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ផនរះ ផហើយ ជា បំណង តពរះហឫទ័យ ថន តពរះវរបិតា ខញុំ គឺ ឲ្យ 

អស់ អ្នក ណា ថដល ផ�ើញ តពរះរាជបុតតា ផហើយ ក៏ ផជឿ ដល់ តទង់ បាន ជីវ្ិរ ដ៏ ផៅ 

អស់ កល្ ជានិចចា ផហើយ ខញុំ នឹង ឲ្យ អ្នក ផនារះ រស់ ផឡើង វញិ ផៅ ថែងៃ ចុង បំ្ុ្រ។ 

យូ៉ាហាន ៦:៤០

ស្វក័ប៉ាុលកំពុងសមលាឹងផមើលផៅឯផត្រើយនាយដ៏អស្ចា រ្យ មិនថមនផោយ

ភាពមិនចបាស់ោស់ឬភ័យខ្លា ចផនារះផទ ប៉ាុថន្ ផោយកដែីសង្ឹមដ៏មានអំណរ 

និងក្ីរពឹំងដ៏រផំភើប ។ ផពលថដលផោកឈរផៅកថនលាងផ្វើទុក្រកិរយិ (ស្លា ប់ 

ផោយស្រផសចក្ីជំផនឿ) ផោកមិនបានផមើលផ�ើញោវរបស់ផពជ្ឈឃ្ដ ឬ 

ថ្នដីថដលនឹងទទួល្មរបស់ផោកផៅផពលបន្ិចផទៀ្រផនារះផទ ផោក

បានសមលាឹងផមើលផៅឯបលលា័ង្ដ៏អស់កល្ផៅឋានសួគ៌ ថដលមានពណ៌ផខៀវដ៏

សងៃប់ស្ងៃ ្់រថនថែងៃដ៏សសស់បំតពងផៅរដូវផរ្ៅ ។

បុរសថដលមានជំផនឿដ៏អស្ចា រ្យផនរះ បានផ�ើញជផណ្ើ រក្នុងការផបើក សថម្ង 

របស់ផោកយ៉ា កុប ជា្ំរណាងឲ្យតពរះតគិស ្ថដលបានភាជា ប់ថ្នដីជាមួយ 

ឋានសួគ៌ ផហើយនិងមនុស្សថដលមានថដនកំណ្់រជាមួយនឹងតពរះដ៏គ្ម នថដន

កំណ្់រ។ ជំផនឿរបស់ផោកត្ររូវបានពតងឹងផៅផពលថដលផោកបាននឹកផ�ើញ

ពីរផបៀបថដលពួកបុពវបុរសនិងពួកផហារាបានទីពឹងផៅផលើតពរះថដលជាអ្នក

គំ្តទ ជាតពរះថដលកមសាន្ចិ្រ្របស់ផោក និងថដលបានតបទាន ជីវ្ិរ ដល់ 



ទំព័រ-606- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផោក។ ផោកបានឮការធានាអរះអាងថា តពរះគឺជាតពរះដ៏ពិ្រផចញពីបុពវ បុរស  

ដ៏ពិសិដឋាទំាងផនារះ ថដលបានផ្វើទីបនា្ទ ល់ពីផសចកដែីជំផនឿរបស់ផោកពីស្រវ្រ្សរ ៍

ផៅមួយស្រវ្រ្សរមួ៍យ។ ស្វក័ឯផទៀ្រជាគូកនរបស់ផោក ថដលបាន្សាយ

ដំណឹងល្អរបស់តពរះតគិស ្បានផចញផៅជួបនឹងមនុស្សថដល ឈលាក់វផងវង នឹង 

ស្សនា និងអបិយជំផនឿថនស្សន៍ដថទ ការផបៀ្រផបៀន និង ការផមើលរ្យ 

ថដលមិនបានរាប់ជីវ្ិររបស់ខលាួនជាទីសសឡាញ់ចំផោរះខលាួនឯង ផដើម្ីឲ្យពួកផគ

អាចបផង្ើ្រពនលាឺថនផឈើឆ្ាងផៅចំផោរះទីងងឹ្រថនភាពមិនផស្ម រះត្រង់ ផរឿងទំាង 

អស់ផនរះ ផោកបានឮទីបនា្ទ ល់ថនតពរះផយសូ៊វថាជាតពរះរាជបុតតាថនតពរះគឺជា 

តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះថនពិភពផោក។ សថតមកជ័យជម្នរះថនទុក្របុគ្គលបានធាលា ក់ 

មកផលើត្រផចៀករបស់ផោក ផចញពីរនំាង អនា្ទ ក់ គុកងងឹ្រពីរងូ ក្នុងដី និង 

រងូភ្នំ ផោកបានឮសមរបនា្ទ ល់ថដលមានជំផនឿរងឹមំា ជាអ្នកថដល ទន់ផខសាយ 

ថដលរងទុក្ខផវទនា និងផទាសទណ្ឌ  ថ្រមានភស្ុតាង ដ៏គួរឲ្យ ភ័យ ខ្លា ច ផហើយ

ជាទីបនា្ទ ល់ដ៏រងឹមំាសតមាប់ផសចកដែីជំផនឿថដលតបកាសថា «ដ្ិ្រខញុំបានស្្គ ល់

តពរះថដលខញុំបានផជឿតាម» ។ ពួកផគបានលរះបង់ជីវ្ិរ ផដើម្ី ផសចកដែីជំផនឿ  

ផោយតបកាសតបាប់ដល់ពិភពផោកថាតពរះថដលពួកផគផជឿទុកចិ្រ្អាច 

ជួយសផ្រ្្គ រះរហូ្រដល់ទីបំ្ុ្រ។

ផោយបានផោរះផោយយ ញ្ាបូជារបស់តពរះតគិស ្បានោងសមា្អ ្រ 

អំផពើបាបផោយតពរះផោហិ្ររបស់តទង់ ផហើយបានផសលាៀកោក់ផោយផសចកដែី

សុចរ្ិររបស់តទង់ ផោកប៉ាុលមានទីបនា្ទ ល់ផៅក្នុងខលាួនរបស់ផោកផ្្ទ ល់ ថា

ជីវ្ិររបស់ផោកមាន្រថមលាផៅចំផោរះតពរះផនត្រថនតពរះដ៏ផតបាសផោរះរបស់ 

គ្្់រ ។ ជីវ្ិររបស់គ្្់រត្ររូវបានោក់ខលាួនជាមួយតពរះតគិសផ្ៅក្នុងតពរះ ផហើយ 

ផោកត្ររូវបានប ច្ាុ រះប ច្ាូ លថា តពរះថដលមានជ័យជម្នរះផលើផសចក្ីស្លា ប់ 
 

តទង់អាចនឹងរកសាអវីៗថដលផោកបានតបតពឹ្រ្ផៅក្នុងកិចចាការរបស់តទង់ ។  

គំនិ្ររបស់ផោកយល់ពីផសចក្ីសនយារបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះថា «ផហើយ ខញុំ 

នឹងឲ្យអ្នកផនារះរស់ផឡើងវញិ ផៅថែងៃចុងបំ្ុ្រ» (យ៉ាូហាន ៦:៤០) ។ គំនិ្រនិង

ក្ីសង្ឹមរបស់ផោកផផ្្្រផៅផលើការយងមកជាផលើកទីពីររបស់តពរះអមាចា ស់
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របស់ផោក ។ ផហើយផៅផពលថដលោវរបស់ផពជ្ឈឃ្្រធាលា ក់មក ផហើយ 

សសផមាលថនផសចកដែីស្លា ប់ព័ទ្ធជំុវញិទុក្របុគ្គលរបូផនរះ គំនិ្រចុងផតកាយបង្អស់

របស់ផោកក៏ដុរះពនលាកផចញមក ផដើម្ីជួបនឹងតពរះថដលជាអ្នកតបទានជីវ្ិរ 

ថដលនឹងស្វ គមន៍ផោកផោយក្ីអំណរថនតពរះពរ តាមចំផណរះដឹង ដ៏ឧ្រ្ម 

របស់ផោកថដលធាលា ប់ដឹងកនលាងមក ។

ជិ្រថម្ភស្រវ្រ្សរប៍ានកនលាង្ុ្រផៅ តំាងពីផោកប៉ាុលដ៏ ចំណាស់ បាន 

ខ្ចា យ ្ មរបស់ផោកជាទីបនា្ទ ល់សតមាប់តពរះបន្ទូលរបស់តពរះ និងជា 

ទីបនា្ទ ល់របស់តពរះផយសូ៊វតគិស។្ មិនមានថដដ៏ផស្ម រះត្រង់ណាបានក្់រតតា

ឈុ្រឆាកចុងផតកាយ ផៅក្នុងជីវ្ិររបស់បុរសដ៏ពិសិដឋាផនរះទុកសតមាប់មនុស្ស

ជំនាន់ផតកាយផទ ប៉ាុថន្ តពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធបានរកសាទុកទីបនា្ទ ល់ថនការស្លា ប់

របស់ផោកសតមាប់ផយើងតគប់គ្្ន ។ សំផឡងរបស់ផោកបានបនលាឺផឡើងដូចជា

សំផឡងថត្រ ផៅតគប់សម័យកាល ផហើយផោយភាពកាលា ហានរបស់ផោក  

សមរបនា្ទ ល់សតមាប់តពរះតគិសរ្ាប់ោន់នាក់ និងអ្នកថដលផងើបពីមានចិ្រ្ផតកៀម

តកំរាប់ោន់នាក់បនលាឺសំផឡងថនជ័យជម្នរះដ៏មានអំណររបស់ពួកផគផឡើងថា 

«ដ្ិ្រខញុំកំពុងថ្រត្ររូវតចរូចផចញ ឯផពលផវោថដលខញុំត្ររូវោផៅក៏បានមក ដល់ 

ផហើយ ខញុំបាន្រយុទ្ធយ៉ាងល្អ ខញុំបានរ្់រតបណំាងជាផសសច ខញុំបានរកសា ផសចក្ី 

ជំផនឿផៅផហើយ ពីផនរះផៅមុខ នឹងមានមកុដថនផសចក្ីសុចរ្ិរ បតមរុងទុក ឲ្យ 

ខញុំ ថដលតពរះអមាចា ស់ដ៏ជាផៅតកមសុចរ្ិរ តទង់នឹងតបទានមកខញុំផៅថែងៃផនារះ 

មិនថមនដល់ខញុំថ្រមា្ន ក់ប៉ាុផណាណ រះ គឺដល់អស់អ្នកណាថដលចូលចិ្រ្នឹងដំផណើ រ

តទង់យងមកវញិផនារះថដរ» (្ីម៉ាូផែទី២ ៤: ៦-៨)  ។
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ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងសំ្រនុព្រទពីមួយរ្រស់នោកន្ព្ររុស

ពុធ-១០ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ថ្រ ផពត្ររុស និយយ ថា ឯ តបាក់ ផហើយ និង មាស ខញុំ គ្ម ន 

ផទ ថ្រ របស់ ថដល ខញុំ មាន ផនារះ ខញុំ នឹង ឲ្យ ដល់ អ្នក គឺ ផោយស្រ តពរះនាម 

តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ ពី សសរុក ណាស្ថរ ៉ា្រ ចូរ អ្នក ផតកាក ផឡើង ផដើរ ផៅ ចុរះ។  

កិចចាការ ៣:៦

មានការផរៀបរាប់ពីកិចចាការចុងផតកាយខលារះៗរបស់ស្វក័ផពត្ររុស ផៅ ក្នុង 

គម្ីរកិចចាការ។ ផៅក្នុងអំឡុងឆា្ន ំថដលរវល់មមាញឹកថនការ្សាយដំណឹងល្អ 

ថដលបានផកើ្រផឡើងផៅផតកាយការចាក់បងហាូរតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធផៅថែងៃបុណ្យ

ទី៥០ ផោកផពត្ររុសបានឋិ្រផៅក្នុងចំផណាមអស់អ្នកថដលខិ្រខំតបឹងថតបង

ឥ្រឈប់ឈរ ផដើម្ីទាក់ទាញស្សន៍យូោថដលបានផ្វើដំផណើ រមកកាន់ 

តករុងផយរសូ្ឡិមឲ្យមកថាវ យបង្គំផៅក្នុងពិ្ីបុណ្យតបចំាឆា្ន ំផនារះ។

ផពលថដលចំនួនពួកអ្នកផជឿបានផកើនផឡើង ផៅទីតករុងផយរសូ្ឡិមនិង

ផៅកថនលាងផ្្សងៗផទៀ្រ ថដលពួកអ្នកនំាស្រថនផឈើឆ្ាងបានផៅដល់ ផនារះ

ផទពផកាសល្យថដលផោកផពត្ររុសបានបរ្ហា ញពី្រថមលាផតចើនហួសតបមាណ 

ដល់តករុមជំនំុតគិសប្រស័ិទដំបូង។ ឥទ្ធិពលថនទីបនា្ទ ល់របស់ផោកទាក់ទង 

នឹងតពរះផយសូ៊វពីសសរុកណាស្ថរ ៉ា្រ បានរកីរាលោលយ៉ាងទូលំទូោយ 

ដល់ទីជិ្រឆាងៃ យ ។ មានការទទួលខុសត្ររូវផទវមួយជាពីរផៅផលើរបូផោក ។ 

ផោកបានផ្វើទីបនា្ទ ល់យ៉ាងល្អអំពីតពរះថមស្ុសី ចំផោរះពួកអ្នកមិនផជឿ ផោយ

ផ្វើការយ៉ាងផស្ម រះអស់ពីចិ្រដែសតមាប់ការថកថតបចិ្រដែរបស់ពួកផគ ផហើយផៅ 

ផពល ជាមួយគ្្ន ផនរះ ផោកបានផ្វើកិចចាការពិផសសសតមាប់ពួកអ្នកផជឿ ផោយ

៥១

អនាកគរ្្វ លដ៏ផសាម ោះត្រង់



អ្នកគរ្វ លដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-609-

ពតងឹងពួកផគក្នុងជំផនឿផលើតពរះតគិស ្។ ផតកាយពីផោកផពត្ររុសត្ររូវបាននំា

ផៅមានការលរះបង់ខលាួនឯង និងការពឹងថ្្អកទំាងសសរុងផៅផលើអំណាចរបស់ 

តពរះមក ផោកបានទទួលការតតាស់ផៅឲ្យផ្វើជាអ្នកគរ្វ លរង។ តពរះតគិស្

បានមានបន្ទូលផៅកាន់ផោកផពត្ររុសមុននឹងផោកបដិផស្តទង់ថា «កាល 

ណាអ្នកបានថតបចិ្រ្វលិមកវញិ ផនារះចូរចផតមើនឲ្យបងប្អូនអ្នក(ឲ្យ)បានខ្ជា ប់ 

ខជាួនផឡើង» (លូកា ២២:៣២) ។ តពរះបន្ទូលទំាងផនរះមានស្រៈសំខ្ន់ចំផោរះ

ការរ្រដ៏ទូលំទូោយនិងមានតបសិទ្ធិភាព ថដលស្វក័របូផនរះត្ររូវផ្វើផៅ 

ផពលអនាគ្រសតមាប់អស់អ្នកថដលបានចូលមករកផសចក្ីជំផនឿ។ បទ 

ពិផស្្ន៍ផ្្ទ ល់ថនអំផពើបាបផ្្ទ ល់របស់ផោកផពត្ររុស ការឈឺចាប់និង ការថក

ថតបចិ្រ្បានផរៀបចំផោកផពត្ររុសសតមាប់កិចចាការផនរះ ។ រហូ្រទាល់ថ្រផោក

បានដឹងអំពីភាពកផមសាយរបស់ខលាួន ផទើបផោកអាចដឹងអំពី្រតមរូវការថនការ 

ទីពឹងផលើតពរះតគិស ្របស់ពួកអ្នកផជឿ។ ផៅកណ្ាលខ្យល់ព្ុយរះថនផសចក្ីល្ួង 

ផោកបានយល់ថាមនុស្សអាចផដើរបានផោយសុវ្រថែិភាព លុរះតតាថ្រផគ កំុ ទុក 

ចិ្រ្ខលាួនឯង ផហើយពឹងថ្្អកផលើតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះវញិ ។

ផៅឯកិចចាតបជំុចុងផតកាយបង្អស់របស់តពរះតគិសជ្ាមួយពួកសិស្សរបស់ 

តទង់ ផៅឯមា្់រសមុតទ ផោកផពត្ររុសត្ររូវបានស្កល្ងផោយសំណួរ 

ដថដល្្ទួនៗគ្្ន បីដងថា «ផ្រើសសឡាញ់ខញុំឬអី?» (យ៉ាូហាន ២១:១៥-១៧) ត្ររូវ

បានស្ដែ រឲ្យផៅក្នុង្ំរថណងផដើមរបស់ផោក ក្នុងចំផណាមស្វក័ទំាងដប់ពីរ

នាក់ផឡើងវញិ។ ការរ្រថដលតពរះបានចា្់រតំាងឲ្យផោក ផ្វើគឺឲ្យចំណី ហវូង 

ផចៀមតទង់សីុ្ង ។ ឥឡូវផនរះ ផោកមិនតគ្ន់ថ្រថសវងរកជួយសផ្រ្្គ រះដល់ 

អ្នកថដលផៅផតរៅហវូងប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថនដែ ផោកត្ររូវថ្រផ្វើជាអ្នកគរ្វ លផចៀម 

គឺអ្នកថដលបានថកថតបចិ្រ្ និងបានទទួលតពរះតគិសថ្ែមផទៀ្រ្ង ។

តពរះតគិសប្ានតបាប់ផោកផពត្ររុសពីលក្ខខណ្ឌ ថនកិចចាការថ្រមួយគ្់រ គឺ 

«ផ្រើសសឡាញ់ខញុំឬអី?» ផនរះគឺជាគុណសម្្រ្ិដ៏សំខ្ន់ ។ ផទារះបីជាផោកផពត្ររុស

អាចមានអវីតគប់យ៉ាងក៏ផោយ ប៉ាុថន្ ផបើគ្ម នផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះតគិស្

ផទ ផោកក៏មិនអាចផ្វើជាអ្នកគរ្វ លដ៏ផស្ម រះត្រង់ដល់ហវូងផចៀមថនតពរះបាន
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ថដរ ។ ចំផណរះដឹង កដែីផមត្ាករណុា ការពូថកខ្ងផវាហារមានចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ជា ល 

ទំាងអស់ផនរះសុទ្ធថ្រមានស្រៈសំខ្ន់ផៅក្នុងការរ្រដ៏ល្អ ប៉ាុថន្ ផបើគ្ម នផសចកដែី

សសឡាញ់របស់តពរះតគិសផ្ៅក្នុងចិ្រ្ផទ កិចចាការរបស់អ្នកបផតមើតគិសជ្ន 

ក៏មិនបានផជាគជ័យថដរ ។

ផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះតគិសមិ្នថមនតគ្ន់ថ្រជាអារមមណ៍ម្ងម្ាល

ផនារះផទ ប៉ាុថន្ ជាផគ្លការណ៍ថនការរស់ផៅ ថដលនឹងត្ររូវបានផបើកសថមដែង 

ឲ្យផ�ើញជាអំណាចថដលមានជាប់ជានិចចាផៅក្នុងចិ្រ្ ។ តបសិនផបើអ្រ្ចរ្ិរ 

និងអាកប្កិរយិរបស់អ្នកគរ្វ លគឺជាគំរថូនផសចកដែីពិ្រថដលខលាួនបានគំ្តទ

ផនារះ តពរះអមាចា ស់នឹងផបារះតតាការយល់តពមរបស់តទង់ផៅផលើការរ្រផនរះ អ្នក

គរ្វ លនិងហវូងផចៀមនឹងកាលា យផៅជាថ្រមួយ ថដលរបួរមួគ្្ន ផោយផសចកដែី 

សង្ឹមរមួផៅក្នុងតពរះតគិស ្។ 

 

ពពហស្បតិ៍-១១ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: រឯី ថែងៃ ថន តពរះអមាចា ស់ ផនារះ នឹង មក ដូច ជា ផចារ បលាន់ ផៅ ថែងៃ 

ផនារះ ថ្្ទ ផម� នឹង បា្់រ ផៅ ផោយ សូរ តគំ្ផតគង ឯ ធា្ុរ សពវ ស្រផពើ នឹង រោយ 

ផៅ ផោយ កំផៅ ដ៏ ថតកថលង ផហើយ ថ្នដី និង ការ សពវ ស្រផពើ នឹង ត្ររូវ ផេរះ 

អស់ រលីង ផៅ។ ផពត្ររុសទី២ ៣:១០ស្ទ តទ

លក្ខណៈរបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះទាក់ទងនឹងផោកផពត្ររុស មានផមផរៀន

សតមាប់ផោកនិងបងប្អូនរបស់ផោក ។ ផទារះបីជាផោកផពត្ររុសបានបដិផស្

តពរះអមាចា ស់របស់គ្្់រក៏ផោយក៏ផសចកដែីសសឡាញ់ថដលតពរះផយសូ៊វមានចំផោរះ 

ផោកផនារះមិនថដលរផរ្្គ រះរផង្គើថដរ។ ផហើយខណៈថដលស្វក័ផពត្ររុសបាន 

ទទួលការរ្របផតមើតពរះបន្ទូលដល់អ្នកដថទផោកត្ររូវជួបនឹងការរផំោភបំោន

ផោយអ្់រ្ម្់រ ផោយការអាណិ្រអាសូរ និងការអ្់រឱនផទាស និង ផសចក្ី 

សសឡាញ់ថនការអ្់រឱនផទាស។ ផោយនឹកផ�ើញពីភាពកផមសាយនិង ការ 

បរាជ័យរបស់គ្្់រ ផោកត្ររូវថ្រតបតពឹ្រដែជាមួយនឹងកូនផចៀមនិងពថពយ៉ាង 

ទន់ភលាន់ ដូចជាតពរះតគិសប្ានតបតពឹ្រដែចំផោរះផោកថដរ ។



អ្នកគរ្វ លដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-611-

មនុស្សបានបផណ្ាយខលាួនផៅតបតពឹ្រ្អំផពើអាតកក់ផោយខលាួនឯង រហ័ស
 

នឹងផោរះសស្យជាមួយនឹងការល្ួងនិងអំផពើអាតកក់ផោយគ្ម នផមត្ាជាខ្លា ំង។ 

ពួកផគផមើលចិ្រ្មិនដឹងផទ ពួកផគមិនដឹងពីការពិបាកនិងការឈឺចាប់ផៅក្នុង

ចិ្រ្ផទ។ មានផសចក្ីសសឡាញ់ផចញពីការស្ីបផនា្ទ ស មានការ ជា សរះផស្ើយ 

ផចញពីស្្ន មរបួស មានការតពមានថដលនិយយពីក្ីសង្ឹម ថដលពួក ផគ 

ត្ររូវផរៀនសូត្រ ។

ផោកផពត្ររុសបានថែរកសាហវូងផចៀមថដលផៅផតកាមការថែរកសារបស់

ផោក ផោយផស្ម រះត្រង់ផៅផពញទំាងផបសកកមមរបស់ផោក ថដលបាន 

បញ្ជា ក់តបាប់ថាផោកសកដែិសមផៅនឹងការតគប់តគងនិងការទទួលខុសត្ររូវ 

ថដលតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះបានតបទានដល់ផោក។ ផោកថ្រងថ្រផលើក្រផម្ើង 

តពរះផយសូ៊វពីសសរុកណាស្ថរ ៉ា្រ ជាផសចក្ីសង្ឹមរបស់ស្សន៍អីុសស្ថអល 

និងជាតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះរបស់មនុស្សផោកជានិចចា។ ផោកបានយកជីវ្ិររបស់

ខលាួនមកោក់ផៅផតកាមវន័ិយរបស់តពរះថដលជាផៅហាវ យដ៏្ំ។ ផោកបាន 

ផតបើតគប់មផ្យាបាយផដើម្ីអប់រដំល់ពួកអ្នកផជឿសតមាប់កិចចាការដ៏សកមម។ 

គំរដ៏ូល្អដូចជាតពរះ និងសកមមភាពដ៏រងឹមំារបស់ផោក បានបំ្ុស គំនិ្រ 

មនុស្ស វយ័ផកមងជាផតចើន អំពីផសចក្ីសនយាថនការលរះបង់ខលាួនទំាងសសរុងក្នុង 
កិចចាការ្សាយដំណឹងល្អ។ លុរះផពលផវោបានកនលាង្ុ្រផៅឥទ្ធិពលរបស់  

ស្វក័ផពត្ររុសជាអ្នកអប់រនិំងអ្នកដឹកនំាក៏បានផកើនផឡើងផហើយផៅផពល ថដល

ផោកមិនថដលបា្់របង់បន្ទុកថនការរ្ររបស់ផោក ជាពិផសសស តមាប់ 

ស្សន៍យូោផនារះ ផោកបានផ្វើទីបនា្ទ ល់របស់ផោកផៅតបផទសជាផតចើន 

និងពតងឹងជំផនឿរបស់មនុស្សជាផតចើនផៅក្នុងដំណឹងល្អថដរ ។

ផៅឆា្ន ំចុងផតកាយបង្អស់ថនកិចចាការបផតមើរបស់គ្្់រ តពរះវញិ្ញា ណបាន 

បណ្ាលឲ្យផោកផពត្ររុសសរផសរសំបុត្រផៅកាន់ពួកអ្នកផជឿថដលជា «ពួក 

អ្នកខ្ចា ្់រខ្ចា យ ថដលសំណាក់ផៅសសរុកប៉ាុន្ុរស សសរុកកាឡាទី សសរុកកាបា៉ា  ដូគ្ 

សសរុកអាសីុ និងសសរុកបី៊្ូនា» ។ សំបុត្ររបស់ផោកគឺជាមផ្យាបាយថនការ

ផលើកទឹកចិ្រ្ និងការពតងឹងជំផនឿរបស់អស់អ្នកថដលបានសូ៊តទំានឹងការលំបាក



ទំព័រ-612- កិចចាការថនពួកស្វក័

និងទុក្ខផវទនា និងជាការរឭំកដល់អ្នកថដលេលាងកា្់រការល្ួងជាផតចើន និង 

កំពុងតបឈមនឹងផតគ្រះថា្ន ក់ថនការរបូ្រថដផចញពីតពរះឲ្យផ្វើការល្អ។ សំបុត្រ

ទំាងផនរះជាភសដែុតាងថាសំបុត្រផនរះត្ររូវបានសរផសរផោយអ្នកថដលតពរះតគិស្

បានរងទុក្ខជំនួស ផហើយការលួងផោមរបស់តទង់ត្ររូវបានផ្វើឲ្យចផតមើនផឡើង 

ជាអ្នកថដលតពរះគុណបានបំផ្លា ស់បំថតបជីវ្ិររបស់ផគទំាងសសរុង និងជាអ្នក 

ថដលផសចកដែីសង្ឹមថនជីវ្ិរអស់កល្របស់ផគ មានភាពពិ្រតបាកដនិងរងឹមំា។ 

 

សុព្រ-១២ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: រឯី តពរះ ដ៏ មាន តពរះគុណ សពវ តគប់ ថដល តទង់ បាន ផៅ 

ផយើង រាល់ គ្្ន  មក ក្នុង សិរលី្អ ថន តទង់ ដ៏ ផៅ អស់ កល្ ជានិចចា ផោយ តពរះតគីស្ទ 

ផយសូ៊វ ផនារះ សូម តទង់ ផមត្ា ផតបាស ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  បាន តគប់ លក្ខណ៍ ទំាង 

ចំផរ ើន កំឡាំង ផហើយ តំាង អ្នក រាល់ គ្្ន  ឲ្យ មំាមួន ផឡើង ក្នុង ខណៈ ផតកាយ ថដល 

បាន រង ទុក្ខ បន្ិច។ ផពត្ររុសទី១ ៥:១០តគី្ម ឥឡូវ ផនរះ

ផៅផដើមដំបូងថនសំបុត្រទីមួយរបស់គ្្់រ អ្នកបផតមើតពរះចំណាស់មា្ន ក់

ផនរះបានពណ៌នាផៅកាន់តពរះជាមាចា ស់ អំពីលក្ខណៈថនការសរផសើរ្រផម្ើងនិង

ការអរតពរះគុណ ។ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «សូមសរផសើរដល់តពរះដ៏

ជាតពរះវរបិតាថនតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើងរាល់គ្្ន  ថដលតទង់ 

បានបផង្ើ្រផយើងផឡើងជាែមី តាមផសចក្ីផមត្ាករណុាដ៏្ំរបស់តទង់ ផដើម្ីឲ្យ

ផយើងរាល់គ្្ន បានផសចក្ីសង្ឹមដ៏រស់ ផោយស្រតពរះផយសូ៊វតគិស ្តទង់រស់

ពីសុគ្រផឡើងវញិផហើយឲ្យផយើងបានមរ្រក ថដលមិនផចរះពុករលួយ ក៏ឥ្រ 

ផៅហមង ផហើយមិនថដលសសផោនផឡើយ ជាមរ្រកថដលបតមរុង ទុកឲ្យផយើង 

រាល់គ្្ន ផៅឋានសួគ៌ គឺឲ្យផយើងរាល់គ្្ន  ថដលតពរះផចស្្ថនតពរះកំពុងថ្រថែរកសា 

ផោយស្រផសចក្ីជំផនឿ សតមាប់ឲ្យបានផសចក្ីសផ្រ្្គ រះ ថដលតបរុងផតបៀប 

នឹងសថម្ងមកផៅជាន់ផតកាយបង្អស់ផនារះ» ។

តគិសដែស្សនិកផៅសម័យផដើមមានអំណរក្នុងក្ីសង្ឹមថនមរ្រកពិ្រ 

តបាកដ ផៅផលើថ្នដីែមី ផទារះបីផៅក្នុងផពលមានការល្ងលនិងទុក្ខផវទនា



អ្នកគរ្វ លដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-613-

ខ្លា ំងយ៉ាងណាក៏ផោយ ។ ផោកផពត្ររុសបានសរផសរថា «អ្នករាល់គ្្ន ក៏មាន

ផសចក្ីអំណរជាខ្លា ំង ក្នុងផសចក្ីសផ្រ្្គ រះផនារះ ផទារះផបើសពវថែងៃផនរះត្ររូវរងទុក្ខ

តពរួយជាយូរបន្ិច ផោយផកើ្រមានផសចក្ីល្ួងផ្្សងៗក៏ផោយ ផដើម្ីឲ្យការ

ស្កលផសចក្ីជំផនឿថនអ្នករាល់គ្្ន  ដ៏វផិសសជាងមាសថដលថ្រងថ្រខូច 

ផទារះផបើបានស្កនឹងផភលាើងក៏ផោយ ផនារះបានផ�ើញសតមាប់ ជាផសចក្ី សរផសើរ 

ផករ ្ិ៍ផ ម្ រះ និងសិរលី្អ ក្នុងកាលថដលតពរះផយសូ៊វតគិសត្ទង់ផលចមក ថដល 

អ្នករាល់គ្្ន មិនបានផ�ើញតទង់ផទ ថ្របានសសឡាញ់តទង់ ផហើយផទារះផបើ ផៅ 

ជាន់ឥឡូវផនរះ អ្នករាល់គ្្ន ផៅថ្រមិនផ�ើញតទង់ផទៀ្រ គង់ថ្រមានចិ្រ្ផជឿថដរ 

ផហើយក៏ផត្រកអរស្ទរក្នុងតទង់ ផោយផសចក្ីអំណរដ៏តបផសើរ ថដល រកថែលាង 

មិនបាន ផោយបានទទួលចុងបំ្ុ្រថនផសចក្ីជំផនឿរបស់អ្នករាល់គ្្ន  គឺជា 

ផសចក្ីសផ្រ្្គ រះដល់តពលឹង» ។

ោក្យរបស់ស្វក័ផពត្ររុស ត្ររូវបានសរផសរសតមាប់ថណនំាដល់អ្នកផជឿ

ផៅតគប់ជំនាន់ ផហើយមានស្រៈសំខ្ន់ជាពិផសសសតមាប់អ្នកថដលរស់ផៅ

ក្នុង «ទីប ច្ា ប់ថនកិចចាការទំាងអស់បានមកដល់ផហើយ» 

ការទូនាម ននិងការតពមានរបស់ផោក និងោក្យផពចន៍ថនផសចក្ីជំផនឿនិងការ

ផលើកទឹកចិ្រ្របស់ផោកគឺជាផសចក្ីត្ររូវការរបស់មនុស្សថដលរកសាផសចក្ី 

ជំផនឿ «ខ្ជា ប់តាមផសចក្ីជំផនឿផដើម ដរាបដល់ចុងបំ្ុ្រ» (ផហផតពើរ ៣:១៤) ។

ស្វក័ផពត្ររុសបានពយាយមបផតងៀនដល់ពួកអ្នកផជឿពីស្រៈសំខ្ន់ថន

ការរកសាគំនិ្រកំុឲ្យវផងវងផៅតាមតបធានបទថដលតពរះបានហាមឃ្្់រ ឬពី 

ការចំណាយថាមពលរបស់ខលាួនផៅផលើកិចចាការ្ូរចតាចឥ្រតបផយជន៍។ អស់

អ្នកថដលមិនបានកាលា យជារោំថនឧបាយកលរបស់ស្តំាងត្ររូវថ្រការោរ្លាូវ

ថនចិ្រ្ឲ្យបានល្អ ពួកផគត្ររូវផជៀសវាងការអាន ការផមើលឬស្ដែ ប់ នូវអវីថដល 

នឹងថណនំាមកនូវភាពមិនបរសុិទ្ធដល់គំនិ្រ។ មិនត្ររូវទុកគំនិ្រផនរះឲ្យផៅក្នុង 

តបធានបទទំាងឡាយណាថដលសត្ររូវថនចិ្រ្បានបរ្ហា ញផនារះផទ ។ ត្ររូវថ្រ 

រកសា ចិ្រ្ផោយផស្ម រះត្រង់ ផបើមិនដូផចា្ន រះផទ អំផពើអាតកក់ពីខ្ងផតរៅនឹងោស់

អំផពើអាតកក់ផៅក្នុង ផហើយចិ្រ្នឹងវផងវងផៅក្នុងភាពងងឹ្រជាក់ជាមិនខ្ន ។ 



ទំព័រ-614- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផោកផពត្ររុសបានសរផសរថា «ដូផច្នរះ ចូរតកវា្់រគំនិ្រអ្នករាល់គ្្ន ឲ្យមំាមួន

ចុរះ ទំាងដឹងខលាួន ផហើយឲ្យមានផសចក្ីសង្ឹមតគប់ជំពូក ដល់តពរះគុណថដល 

ត្ររូវ្្ល់មកដល់អ្នករាល់គ្្ន  ក្នុងកាលថដលតពរះផយសូ៊វតគិសត្ទង់ផលចមក

្ង …  ឥ្របផណ្ាយតាមផសចក្ីប៉ាងតបាថា្ន  ថដលអ្នករាល់គ្្ន មាន ពីកាល 

ផៅ លងៃង់ពីផដើមផនារះផឡើយ ថ្រចូរឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានបរសុិទ្ធក្នុងតគប់កិរយិ 

ទំាងអស់ ដូចជាតពរះថដលផៅអ្នករាល់គ្្ន តទង់បរសុិទ្ធថដរ ដ្ិ្រមានផសចក្ី 

ថចងទុកមកថា ចូរឲ្យឯងរាល់គ្្ន បានបរសុិទ្ធ ដ្ិ្រអញជាបរសុិទ្ធ» ។ 

 

សៅរ-៍១៣ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ដ្ិ្រ អ្នក រាល់ គ្្ន  បាន ស្្គ ល់ តពរះគុណ ថន 

តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ ជា តពរះអមាចា ស់ ថន ផយើង រាល់ គ្្ន  ផហើយ ថា ផទារះ ផបើ តទង់ ជា 

ផសដឋាី ក៏ ផោយ គង់ ថ្រ តទង់ បាន ត្រឡប់ ជា តក ផោយ ផតោរះ អ្នក រាល់ គ្្ន  ផដើម្ី ឲ្យ 

អ្នក រាល់ គ្្ន  បាន មាន ផឡើង ផោយស្រ ផសចក្ី កតម របស់ តទង់។  

កូរនិែូសទី២ ៨:៩តគី

 «ផហើយផបើសិនជាអ្នករាល់គ្្ន អំោវនាវដល់តទង់ ទុកដូចជាតពរះវរបិតា

ថដលតទង់ជំនំុជតមរះ តាមការថដលផគតបតពឹ្រ្ផរៀងខលាួន ឥ្រផរ ើសមុខអ្នកណា 

ផនារះត្ររូវថ្រតបតពឹ្រ្ផោយផកា្រខ្លា ច ក្នុងកាលថដលផៅសំណាក់ក្នុងជីវ្ិរផនរះ

ផៅផឡើយចុរះ ផោយដឹងថា តទង់បានផោរះអ្នករាល់គ្្ន  ឲ្យរចួពីកិរយិ ឥ្រ 

តបផយជន៍ ថដលបាន្រពីពួកអយ្យផកាមក ផនារះមិនថមនផោយ របស់ពុក 

រលួយ ដូចជាតបាក់ឬមាសផនារះផទ គឺបានផោរះផោយស្រតពរះផោហិ្រដ៏ 

វផិសសរបស់តពរះតគិសវ្ញិ ទុកដូចជា្មថនកូនផចៀមឥ្រផខ្ចា រះ ឥ្រស្លា ក 

ស្្ន ម ថដលបានស្្គ ល់តំាងពីមុនកំផណើ ្រផោកិយមក ថ្រផទើបនឹងផលចមក

ផៅជាន់ផតកាយបង្អស់ផនរះ ផដើម្ីជាតបផយជន៍ដល់អ្នករាល់គ្្ន  ថដលផោយ 

ស្រតទង់ ផនារះអ្នករាល់គ្្ន ក៏ផជឿដល់តពរះ ថដលផតបាសឲ្យតទង់មានតពរះជនម 

រស់ពីស្លា ប់ផឡើងវញិ តពមទំាងតបទានឲ្យមានសិរលី្អ ផដើម្ីឲ្យផសចក្ីជំផនឿ 

ផហើយនិងផសចក្ីសង្ឹមរបស់អ្នករាល់គ្្ន បានជាប់ផៅនឹងតពរះ» ។



អ្នកគរ្វ លដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-615-

តបសិនផបើតបាក់និងមាសអាចទិញផសចកដែីសផ្រ្្គ រះរបស់មនុស្សបាន 

ផនារះវាហាក់ដូចជារ្យនឹងសផតមចបានផពកណាស់ សតមាប់តពរះថដល មាន 

បន្ទូលថា «អស់ទំាងតបាក់ជារបស់្ងអញ ផហើយមាសទំាងប៉ាុនាម នក៏ជារបស់

អញថដរ» (ហាកាយ ២:៨) ។ ប៉ាុថន្ មានថ្រតាមរយៈតពរះផោហិ្រដ៏ វផិសស 

របស់តពរះរាជបុតតាថនតពរះប៉ាុផណាណ រះ ផទើបមនុស្សថដលតបតពឹ្រ្រលំងអាចត្ររូវ 

បានផតបាសផោរះ ។ ថ្នការសផ្រ្្គ រះត្ររូវបានបរ្ហា ញផៅក្នុង្ររ្វ យ 

យ ញ្ាបូជា។ ស្វក័ប៉ាុលបានសរផសរថា «ដ្ិ្រអ្នករាល់គ្្ន បានស្្គ ល់តពរះគុណ

ថនតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើងរាល់គ្្ន ផហើយ ថាផទារះផបើតទង់ ជា 

ផសដឋាីក៏ផោយ គង់ថ្រតទង់បានត្រឡប់ជាតក ផោយផតោរះអ្នករាល់គ្្ន  ផដើម្ីឲ្យ 

អ្នករាល់គ្្ន បានមានផឡើង ផោយស្រផសចក្ីកតមរបស់តទង់» (កូរនិែូសទី២ 

៨:៩) ។ តពរះតគិសត្ទង់បានតបទានអង្គតទង់ដល់ផយើងរាល់គ្្ន  ផដើម្ីឲ្យតទង់

បានសផ្រ្្គ រះផយើងពីតគប់ទំាងការទុចចារ្ិរ ។ ផហើយ «អំផណាយទានថនតពរះវញិ 

គឺជាជីវ្ិរដ៏ផៅអស់កល្ជានិចចា ផោយតពរះតគិសផ្យសូ៊វ» (រ ៉ាមូ ៦:២៣) គឺជា 

តពរះពរដ៏អស្ចា រ្យថនផសចកដែីសផ្រ្្គ រះ ។

ផោកផពត្ររុសបានបន្ថា «អ្នករាល់គ្្ន បានជតមរះសមា្អ ្រចិ្រ្ ផោយ 

ស្្ប់ តាមផសចក្ីពិ្រ សតមាប់ឲ្យបានផសចក្ីសសឡាញ់ជាបងប្អូនឥ្រពុ្រ 

មាយ ដូផច្នរះ ចូរសសឡាញ់គ្្ន ផៅវញិផៅមកជាយ៉ាងខ្លា ំង ផោយចិ្រ្ ដ៏ ស្្អ ្រ 

ចុរះ» ។ តពរះបន្ទូលថនតពរះ គឺជាផសចក្ីពិ្រ ជាតបឡាយថដលតពរះអមាចា ស់ បាន 

បរ្ហា ញតពរះវញិ្ញា ណនិងអំណាចរបស់តទង់ ។ ការផគ្រពចំផោរះតពរះបន្ទូល នំា

ឲ្យមាន្លថ្លាជាគុណសម្្រ្ិថដលតពរះត្ររូវការ «ផសចកដែីសសឡាញ់ជាបង 

ប្អូនឥ្រពុ្រមាយ» ។  ផសចក្ីសសឡាញ់ផនរះផកើ្រមកពីឋានសួគ៌ ផហើយនំាឲ្យ

មានផគ្លបំណងខ្ង់ខ្ស់និងសកមមភាពមិនអាតាម និយម ។

ផៅផពលផសចកដែីពិ្រកាលា យជាផគ្លការណ៍ផៅក្នុងជីវ្ិរជាប់ជានិចចា ផនារះ 

«ដ្ិ្រតពរះបានបផង្ើ្រអ្នករាល់គ្្ន ជាែមី មិនថមនពីពូជថដលថ្រងថ្រពុករលួយ 

ផនារះផទ គឺពីពូជថដលមិនផចរះពុករលួយវញិ គឺជាតពរះបន្ទូលដ៏រស់ ផហើយ ផៅ 

ជាប់ោប់» ។ កំផណើ ្រែមីផនរះគឺជាលទ្ធ្លថនការទទួលតពរះតគិសជ្ាតពរះបន្ទូល



ទំព័រ-616- កិចចាការថនពួកស្វក័

របស់តពរះ ។ ផៅផពលថដលមានផសចក្ីពិ្រថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធរបស់តពរះ

ផៅក្នុងចិ្រ្ កំផណើ ្រែមីក៏បានចាប់បដិសន្ធិផឡើង ផហើយចាប់ពីផពលផនារះមក 

ថាមពលទំាងឡាយថដលកំពុងផសងៃៀមស្ងៃ ្់រដូចផដកលក់ ក៏បានភាញ ក់ផឡើង 

ផដើម្ីសហការជាមួយតពរះ ។

ផរឿងខ្ងផលើផនរះបានផកើ្រផឡើងចំផោរះផោកផពត្ររុសនិងពួកសិស្ស 

របស់ផោក។ តពរះតគិសគឺ្ជាអ្នកផបើកបរ្ហា ញផសចក្ីពិ្រដល់ផោកិយ គឺផោយ

ស្រតគ្ប់ពូជថដលមិនផចរះពុករលួយ ជាតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ ថដលត្ររូវបាន

ស្បផតោរះផៅក្នុងចិ្រដែរបស់មនុស្ស ។ ប៉ាុថនដែ ផមផរៀនដ៏មាន្រថមលាបំ្ុ្រជាផតចើន

របស់តពរះផយសូ៊វថដលជាតគរូដ៏ល្អតបផសើរ ត្ររូវបាននិយយតបាប់ដល់ពួកអ្នក

ថដលមិនយល់អំពីតពរះបន្ទូលទំាងផនារះ ។ បនា្ទ ប់ពីការយងផឡើងផៅឋានសួគ៌

របស់តទង់ ផៅផពលថដលតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធបាននំាការបផតងៀនរបស់តទង់ 

ជាការរឭំកដល់ពួកសិស្ស ភាពលង់លក់របស់ពួកផគក៏បានភាញ ក់ ដឹងខលាួន ផឡើង 

វញិ ។ អ្រថែន័យថនផសចក្ីពិ្រទំាងផនរះបានបំភលាឺគំនិ្ររបស់ពួកផគ ជាការ ផបើក 

សថម្ងែមីមួយ ផហើយផសចក្ីពិ្រ ភាពបរសុិទ្ធ និងភាពឥ្រផៅហមង បានផកើ្រ 

ផឡើងផោយខលាួនឯង។ ផពលផនារះ បទពិផស្្ន៍ដ៏អស្ចា រ្យថនតពរះជនមរបស់តទង់

ក៏បានកាលា យជារបស់ពួកផគ ។ តពរះបន្ទូលបានផ្វើទីបនា្ទ ល់តាមរយៈពួកផគ 

ជាមនុស្សថដលតទង់បានថ្រងតំាង ផហើយពួកផគបានតបកាសផសចក្ីពិ្រដ៏ 

អស្ចា រ្យអំពី «តពរះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាស្ច់្ម ផហើយបានស្្ន ក់ផៅជាមួយ

នឹងផយើងរាល់គ្្ន  … មានផពញជាតពរះគុណ និងផសចក្ីពិ្រ» ។ «ផហើយផយើង

ទំាងអស់គ្្ន បានទទួលអំពីផសចក្ីផោរផពញរបស់តទង់មក គឺជាតពរះគុណ 

ថែមផលើតពរះគុណ្ង» (យ៉ាូហាន ១:១៤ និង ១៦) ។ 

 

អាទិត្យ-១៤ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផហើយ ចូរ ផ្្ទរ តគប់ ទំាង ផសចក្ី ទុក្ខ តពរួយ របស់ អ្នក រាល់ គ្្ន  

ផៅ ផលើ តទង់ ដ្ិ្រ តទង់ ថ្រង យក តពរះទ័យ ទុក ោក់ នឹង អ្នក រាល់ គ្្ន  ។ 

ផពត្ររុសទី១ ៥:៧



អ្នកគរ្វ លដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-617-

ស្វក័ផពត្ររុសបានោស់ផ្រឿនពួកអ្នកផជឿឲ្យសិកសាបទគម្ីរ តាមរយៈ 

ការយល់ដឹងត្ឹរមត្ររូវ ផដើម្ីឲ្យពួកផគអាចដឹងចបាស់ពីការរ្រដ៏ផៅអស់កល្ ។ 

ផោកផពត្ររុសបានដឹងថាផៅក្នុងបទពិផស្្ន៍ថនចិ្រ្របស់មនុស្សតគប់របូថដល

ទទួលបានជ័យជម្នរះផៅទីបំ្ុ្រ ផនារះនឹងមានចំផណរះដឹងពីមន្ទិលសង្ស័យ 

និងការពិបាក ប៉ាុថនដែ ផោកក៏បានដឹង្ងថដរថា ការយល់ដឹងពីបទគម្ីរនឹង 

អាចជួយដល់អ្នកថដលត្ររូវល្ួង ឲ្យចងចំាពីផសចក្ីសនយាថដលនឹងជួយ 

កមសាន្ចិ្រ្ និងពតងឹងជំផនឿផៅក្នុងតពរះដ៏មានតពរះផចស្ដែ  ។

ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ផតោរះតគប់ទំាងមនុស្ស ផតបៀបដូច ជា 

ផៅម  ផហើយសិរលី្អទំាងប៉ាុនាម នរបស់មនុស្សក៏ដូចជាផ្្ផៅម  រឯី្មមតាផៅម  

ផនារះថ្រងថ្រផតកៀមសវិ្រ ផហើយផ្្ក៏ផរាយររុះផៅ ថ្រឯតពរះបន្ទូលថនតពរះអមាចា ស់ 

ផនារះផៅជាប់អស់កល្ជានិចចាវញិ គឺជាតពរះបន្ទូលផនរះ ថដលបាន ្ សាយ មក 

អ្នករាល់គ្្ន ផហើយ។ ដូផច្នរះ ថដលអ្នករាល់គ្្ន បានលរះបង់ផចាលអស់ទំាង      

ផសចក្ី គំរក់ និងកិចចាកលទំាងប៉ាុនាម ន តពមទំាងពុ្រមាយ ចិ្រ្តចថណន ផហើយ 

ោក្យនិយយផដើមផគទំាងអស់ផចញ ផនារះត្ររូវឲ្យសរ្វ ្ររកទឹកផោរះសុទ្ធ 

ខ្ង ឯតពលឹងវញិ្ញា ណវញិ ដូចជាទារកថដលផទើបនឹងផកើ្រ ផដើម្ីឲ្យអ្នករាល់

គ្្ន បានចផតមើន្ំផឡើង ដរាបដល់បានសផ្រ្្គ រះ» ។ 

ពួកអ្នកផជឿថដលផោកផពត្ររុសបានសរផសរសំបុត្រផ្ញើផៅជូនផនារះ 

ភាគផតចើនរស់ផៅ កណ្ាលចំផណាមស្សន៍ដថទ ផហើយពួកផគជាផតចើនពឹង 

ថ្្អកផលើការរកសាភាពផស្ម រះត្រង់របស់ពួកផគ ចំផោរះការតតាស់ផៅដ៏ខ្ង់ខ្ស់

ថនជំផនឿរបស់ពួកផគ ។ ស្វក័ផពត្ររុសបានោស់ផ្រឿនពួកផគពីឯក សិទ្ធិរបស់

ពួកផគក្នុងនាមជាអ្នកផដើរតាមតពរះផយសូ៊វតគិស។្ ផោកបានសរផសរថា «ថ្រ 

អ្នករាល់គ្្ន ជាពូជផតជើសផរ ើស ជាពួកសង្ហលាួង ជាស្សន៍បរសុិទ្ធជារាសស ្

ដ៏ជាផករ ្ិ៍អាករថនតពរះ ផដើម្ីឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានសថម្ងផចញឲ្យផ�ើញអស់ ទំាង  

លក្ខណៈរបស់តពរះ ថដលតទង់បានផៅអ្នករាល់គ្្ន ផចញពីផសចក្ីងងឹ្រ មក 

ក្នុងពនលាឺអស្ចា រ្យរបស់តទង់ ពីផដើមអ្នករាល់គ្្ន មិនថមនជាស្សន៍ណាមួយផទ 

ថ្រឥឡូវផនរះជាស្សន៍របស់តពរះវញិ ពីផដើមមិនបានទទួលផសចក្ីផមត្ាករណុា



ទំព័រ-618- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផទ ថ្រឥឡូវផនរះបានទទួលផហើយ» ។  

«ឱពួកសងៃួនភាងៃ ផអើយ ខញុំទូនាម នអ្នករាល់គ្្ន ទុកដូចជាពួកតបផទសផតរៅ 

ផហើយដូចជាពួកអ្នកថដលតគ្ន់ថ្រសំណាក់ផៅថា ចូរឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ផចៀសពី

ផសចក្ីប៉ាងតបាថា្ន ខ្ងស្ច់្ម ថដល្រយុទ្ធនឹងតពលឹងវញិ្ញា ណផចញ 

ទំាង តបតពឹ្រ្ផោយផទៀងត្រង់ ផៅក្នុងពួកស្សន៍ដថទ ផដើម្ីផៅកថនលាងណា 

ថដលផគនិយយផដើម ពីអ្នករាល់គ្្ន  ទុកដូចជាមនុស្សតបតពឹ្រ្អាតកក់ ផនារះ ឲ្យ 

ផគបានសរផសើរដល់តពរះ ផៅថែងៃថដលតទង់យងមកផតបាស ផោយផគផ�ើញ

ការល្អរបស់អ្នករាល់គ្្ន វញិ» ។ 

ស្វក័ផពត្ររុសបានផរៀបរាប់យ៉ាងចបាស់អំពីអាកប្កិរយិ ថដលអ្នកផជឿ

គួរគំ្តទដល់អាជាញ ្រសីុវលិថា «ចូរឲ្យចុរះចូលនឹងតគប់ទំាងចបាប់ ថនមនុស្ស 

ផោក ផោយយល់ដល់តពរះអមាចា ស់ ផទារះផបើនឹងផសច្ ទុកជា្ំបណ្ាច់ ឬនឹង 

ផៅហាវ យ ទុកដូចជាអ្នកថដលផសច្ចា្់រថចង្ង ថដលផោកទំាងផនារះសតមាប់

ផ្វើផទាសដល់ពួកអ្នកថដលតបតពឹ្រ្អាតកក់ ផហើយនិងសរផសើរដល់ពួកអ្នក

ថដលតបតពឹ្រ្ល្អវញិ ដ្ិ្រតពរះតទង់សពវតពរះហឫទ័យឲ្យបំបា្់រោក្យសម្ីចម្ួ្រ

របស់មនុស្សផ ល្ា លងៃង់ផចញ ផោយស្រកិរយិល្អ គឺត្ររូវចុរះចូលទុកដូចជាមនុស្ស

មានផសរភីាព ថ្រមិនថមនផោយផតបើផសរផីនារះ ផដើម្ីនឹងបំបិទបំបំាងផសចក្ី

អាតកក់ផឡើយ ត្ររូវចុរះចូលដូចជាអ្នកបផតមើរបស់តពរះវញិ ចូររាប់អានដល់ 

មនុស្សទំាងអស់ ផហើយសសឡាញ់បងប្អូន ផកា្រខ្លា ចដល់តពរះ តពមទំាងផគ្រព

តប្ិរប្រ្ិដល់ផសច្្ង» ។

 

ច័ន្ទ-១៥ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូផច្នរះ ចូរ ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  បនា្ទ ប ខលាួន ផៅ ផតកាម តពរះហស ្ដ៏ 

ពូថក របស់ តពរះ ចុរះ ផដើម្ី ឲ្យ តទង់ បាន ដំផកើង អ្នក រាល់ គ្្ន  ផឡើង ផៅ ផវោ 

កំណ្់រ។ ផពត្ររុសទី១ ៥:៦ស្ទ 

 ផោកបានថណនំាពួកអ្នកបផតមើឲ្យរស់ផៅផតកាមអំណាចផៅហាវ យរបស់

ខលាួន។ ស្វក័ផពត្ររុសបានពន្យល់ថា «ឱពួកអ្នកបផតមើផអើយ ចូរចុរះចូល ចំផោរះ 



អ្នកគរ្វ លដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-619-

ផៅហាវ យ ផោយផកា្រខ្លា ចតគប់យ៉ាង មិនថមនត្ឹរមថ្រផៅហាវ យណាថដល

សលាូ្របូ្រល្អប៉ាុផណាណ រះ ផទារះទំាងផៅហាវ យថដលកាចក៏ថដរ ដ្ិ្រផបើអ្នក ណា 

ត្ររូវតពរួយលំបាក ទំាងរងទុក្ខឥ្រផហ្ុរ ផដើម្ីឲ្យបានបញ្ញា ចិ្រ្តជរះថាលា ផៅចំផោរះ

តពរះ ផនារះគួរសរផសើរផហើយ ផបើអ្នកតទំាឲ្យផគវាយផោយអំណ្់រផោយផតោរះ

បានផ្វើបាប ផនារះផ្រើនឹងមានផសចក្ីតបផសើរអវី ថ្រផបើអ្នកបានតបតពឹ្រ្ល្អ ផហើយ

តទំាឲ្យផគផ្វើទុក្ខផោយអ្់រតទំាវញិ ផនារះផទើបជាការថដលគ្ប់តពរះហឫទ័យ

ផៅចំផោរះតពរះថមន ដ្ិ្រតទង់បានផៅអ្នករាល់គ្្ន  មកឯផសចក្ីផនារះឯង ពី 

ផតោរះតពរះតគិសក៏្បានរងទុក្ខជំនួសផយើងថដរ ទំាងទុក្រតមាប់ ឲ្យផយើងរាល់

គ្្ន ផដើរតាមលំអានោនថនតទង់ តទង់មិនបានផ្វើបាបអវីផស្រះ ក៏មិនផ�ើញមាន

កិចចាកលអវីផៅតពរះឱសឋាតទង់ផឡើយ កាលផគបានផជរតបមាែដល់តទង់ ផនារះ 

តទង់ មិនបានផជរ្របវញិផទ ខណៈថដលតទង់រងទុក្ខ ផនារះក៏មិនបានគំហក 

កំថហងដល់ផគថដរ គឺបានតបគល់តពរះអង្គតទង់ផៅតពរះ ថដលជំនំុ ជតមរះផោយ 

សុចរ្ិរវញិ តទង់បាន្្ទុកអំផពើបាបរបស់ផយើងរាល់គ្្ន  ផៅផលើរបូអង្គតទង់ ជាប់ 

ផលើផឈើឆ្ាង ផដើម្ីឲ្យផយើងបានរស់ខ្ងឯផសចក្ីសុចរ្ិរ ផោយបាន ស្លា ប់ 

ខ្ងឯអំផពើបាបផហើយ គឺផោយស្្ន មជំារបស់តទង់ ថដលអ្នករាល់គ្្ន បានជា 

ដ្ិ្រពីផដើមអ្នករាល់គ្្ន ផតបៀបដូចជាផចៀមថដលវផងវង ថ្រឥឡូវផនរះ បានត្រឡប់ 

មកឯអ្នកគរ្វ ល ជាអ្នកថែទំាតពលឹងអ្នករាល់គ្្ន វញិផហើយ» ។

ស្វក័ផពត្ររុសបានោស់ផ្រឿនសសដែីក្នុងជំផនឿឲ្យបានបរសុិទ្ធក្នុងការសន្ទនា 

និងមានភាពសមរម្យក្នុងការផសលាៀកោក់និងកិរយិតបតពឹ្រ្ ។ ផោក បាន 

ទូនាម នថា «ទំាងថ្រងខលាួនមិនថមនផោយថបបខ្ងផតរៅ ដូចជាតកងសក់ ោក់ 

មាស ឬសផមលាៀកបំោក់ផ្្សងៗផឡើយ គឺថ្រងចំផោរះមនុស្សោក់កំបំាងក្នុង 

ចិ្រ្វញិ ផោយផតគឿងដ៏មិនផចរះពុករលួយរបស់វញិ្ញា ណសមលាូ្រ ផហើយរម្យទម 

ផនារះឯងជាផសចក្ីថដលមាន្រថមលាវផិសសផៅចំផោរះតពរះ»។

ផមផរៀនផនរះអាចអនុវ្រ្បានចំផោរះអ្នកផជឿផៅតគប់ជំនាន់ ។ «ដូផច្នរះ អ្នក 

រាល់គ្្ន នឹងស្្គ ល់ផគបាន គឺផោយស្រ្លផគបផង្ើ្រ» (មា៉ា ថាយ ៧:២០)។ ការ

្ុរបថ្រងខលាួនខ្ងក្នុងរបស់អ្នកថដលមានចិ្រ្សុភាពនិងផសងៃៀមស្ងៃ ្់រមាន្រថមលា 



ទំព័រ-620- កិចចាការថនពួកស្វក័

រកផលខោក់គ្ម ន។ ផៅក្នុងជីវ្ិររបស់តគិសប្រស័ិទ ការ្ុរបថ្រងខ្ង ផតរៅ ថ្រង

ថ្រសសបផៅនឹងភាពសុខស្នដែនិងភាពបរសុិទ្ធផៅខ្ងក្នុង។ តពរះតគិស ្មាន 

បន្ទូលថា «ផបើអ្នកណាចង់មកតាមខញុំ ផនារះត្ររូវឲ្យលរះកា្់រចិ្រ្ខលាួនឯង ផចាល 

ផចញ ផហើយ្្ទុកផឈើឆ្ាងខលាួនមកតាមខញុំចុរះ» (មា៉ា ថាយ ១៦:២៤) ។ ការលរះបង់

ខលាួនឯងនិងការផ្វើពលីកមមគឺជាសញ្ញា សមា្គ ល់ថនជីវ្ិររបស់តគិសប្រស័ិទ ។ 

ភសដែុតាងថដលបញ្ជា ក់ថាអ្នកណាមា្ន ក់បានផ្លា ស់ថតបចិ្រ្ផហើយផនារះត្ររូវបាន

ផគផមើលផ�ើញ ផៅក្នុងសផមលាៀកបំោក់របស់អស់អ្នកថដលផដើរតាម្លាូវផៅរក
 

ថែលាផោរះរបស់តពរះអមាចា ស់ ។

ការសសឡាញ់សតមស់ផហើយតបាថា្ន ចង់បានសតមស់ផនារះគឺជាការត្ឹរមត្ររូវ

ណាស់ ប៉ាុថន្ តពរះតទង់សពវតពរះទ័យចង់ឲ្យផយើងសសឡាញ់និងថសវងរកសតមស់

ដ៏ខ្ស់បំ្ុ្រ ថដលនឹងមិនត្ររូវវនិាស ជាមុនសិន ។ គ្ម នការ្ុរបថ្រង ខ្ងផតរៅ

ណាថដលអាចផតបៀបផ្ៀបផៅនឹង្រថមលាឬសតមស់ថន «វញិ្ញា ណស មលាូ្រ ផហើយ 

រម្យទម» និង «ទំាងផសលាៀកោក់សំព្់រផទស ផហើយស្្អ ្រ្ង»   (វវិរណៈ 

១៩:១៤) ថដលពួកបរសុិទ្ធទំាងអស់ផៅផលើថ្នដីនឹងផសលាៀកោក់ផនារះផទ។ 

សផមលាៀកបំោក់ផនរះនឹងផ្វើឲ្យពួកផគស្្អ ្របា្រនិងជាទីសសឡាញ់ផៅទីផនរះ 

ផហើយចាប់ពីផពលផនរះ្រផៅនឹងបានកាលា យជាសញ្ញា សមា្គ ល់ពីការអនុញ្ញា ្រ 

ឲ្យចូលផៅក្នុងតពរះរាជវាងំរបស់តពរះ។ ផសចក្ីសនយារបស់តទង់គឺ «អ្នកទំាង 

ផនារះនឹងផសលាៀកោក់ស ផដើរជាមួយនឹងអញ ដ្ិ្រផគបានគួរផហើយ» (វវិរណៈ 

៣:៤) ។

ផោយសមលាឹងផមើលផៅមុខ ជាមួយនឹងចក្ខុវស័ិយតាមបទទំនាយ អំពីតគ្

លំបាកថដលនឹងផកើ្រផឡើងដល់ពួកជំនំុរបស់តពរះតគិស ្ផនារះស្វក័ផពត្ររុស

បានោស់ផ្រឿនពួកអ្នកផជឿឲ្យឈររងឹមំាតបឈមនឹងការពិបាកនិងការរងទុក្ខ

ទំាងឡាយ ។ ផោកបានសរផសរថា «ពួកសងៃួនភាងៃ ផអើយ កំុឲ្យមានថបលាក ក្នុង 

ចិ្រ្ ផោយផភលាើងដ៏ផរ្ៅតកហាយ ថដលកំពុងថ្រល្ងអ្នករាល់គ្្ន  ទុកដូចជាផកើ្រ

មានផសចក្ីចថមលាកផនារះផឡើយ» ។ 

 



អ្នកគរ្វ លដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-621-

អង្គារ-១៦ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ១ ០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ឃ្វ ល ហវូង ផចៀមរបស់ តពរះ ថដល ផៅ ជា មួយ នឹង អ្នក 

រាល់ គ្្ន  ចុរះ ទំាង តគប់ តគង ផោយ សម័តគ ពី ចិ្រ្ មិន ថមន ផោយ បង្ខំ ផទ ក៏ មិន ថមន 

ផោយ ចង់ បាន កំថរ ថដរ គឺ ផោយ គ្ប់ ចិ្រ្ វញិ ។ ផពត្ររុសទី១ ៥:២តគី

ការពិបាកគឺជាថ្្នកមួយថនការអប់រ ំថដលត្ររូវបាន្្ល់ឲ្យផៅក្នុងស្ោ

ថនតពរះតគិសផ្ដើម្ីសមា្អ ្រកូនផៅរបស់តពរះផចញពីភាពតចបូកតចបល់ផៅផលើ

ថ្នដី ។ ពីផតោរះតពរះកំពុងដឹកនំាកូនៗរបស់តទង់ផោយបទពិផស្្ន៍ថនការ

ពិបាកថដលផកើ្រផឡើងដល់ពួកផគ ។ ការពិបាកនិងឧបសគ្គគឺជាវ ិ្ ីស្សសដែ ថន

ការោក់ពិន័យថដលតទង់បានផតជើសផរ ើស និងជាស្ថែ នភាពថនផជាគជ័យថដល

តទង់បានកំណ្់រ។ តពរះថដលតជាបចិ្រ្មនុស្ស តទង់តជាបពី ភាព កផមសាយ 

របស់ ពួកផគចបាស់ជាងការថដលពួកផគអាចដឹងពីភាពកផមសាយទំាងផនារះ 

ផោយខលាួនឯង ។ តទង់តជាបថាអ្នកខលារះមានគុណសម្្រ្ិអាចផតបើការផដើម្ីផ្វើ 

ឲ្យកិចចាការរបស់តទង់រកីចផតមើន តបសិនផបើត្ររូវបានដឹកនំាត្ឹរមត្ររូវ ។ ផៅក្នុង 

ទិពវញ្ញា ណរបស់តទង់ តពរះអង្គបាននំាមនុស្សទំាងផនរះចូលផៅក្នុងស្ថែ នភាព

និងកាលៈទសៈផ្្សងៗគ្្ន  ផដើម្ីឲ្យពួកផគអាចរកផ�ើញភាពខវរះចផនាលា រះ ថដល 

ផគមិនអាចដឹងផោយចំផណរះខលាួនឯង។ តទង់តបទានឲ្យពួកផគនូវឱកាសផដើម្ី

យកឈ្នរះផលើភាពខវរះចផនាលា រះទំាងផនរះ ផហើយផរៀបចំខលាួនឲ្យត្ររូវផៅនឹងកិចចាការ

ផនារះ ។ ជាញឹកញាប់ តពរះអង្គបានអនុញ្ញា ្រឲ្យផភលាើងថនការឈឺចាប់ផេរះផឡើង 

ផដើម្ីឲ្យពួកផគអាចត្ររូវបានបន្ុសទ្ធ ។

ការថែរកសារបស់តពរះចំផោរះផករ ្ិ៍ដំថណលរបស់តទង់មិនផចរះចប់ផឡើយ។ 

តទង់មិនឈឺចាប់ផោយទុក្ខផវទនាថដលបានផកើ្រផឡើងដល់កូនៗរបស់តទង់

ផនារះផទ ប៉ាុថន្ ទុក្ខលំបាកទំាងផនារះមានស្រៈសំខ្ន់សតមាប់ផពលបចចាុប្ន្ន 

និងអនាគ្រដ៏អស់កល្របស់ពួកផគ ។ តទង់នឹងសមា្អ ្រពួកជំនំុរបស់តទង់  

ដូចជាតពរះតគិសប្ានបន្ុសទ្ធតពរះវហិារក្នុងអំឡុងផពលថនតពរះរាជកិចចាបផតមើ
 

របស់តទង់ផៅផលើថ្នដីផនរះថដរ ។ អវីៗទំាងអស់ថដលតទង់បាននំាមកផលើរាសសដែ

របស់តទង់ ផៅក្នុងការល្ងលនិងការជំនំុជតមរះថដលបានផកើ្រមានផឡើង  



ទំព័រ-622- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផដើម្ីឲ្យពួកផគអាចទទួលបាននូវការផគ្រពនិងសសឡាញ់យ៉ាងតជាលផតរៅនិង

មានកមាលា ំងកាន់ថ្រខ្លា ំង ផដើម្ីនំាដំណឹងពីជ័យជម្នរះថនផឈើឆ្ាងឲ្យផបារះពួយ

ផៅមុខ ។

មានផពលមួយផៅក្នុងបទពិផស្្ន៍របស់ផោកផពត្ររុស ជាផពលថដល

ផោកមិនចង់ផ�ើញផឈើឆ្ាងផៅក្នុងកិចចាការរបស់តពរះតគិសផ្ឡើយ ។ ផៅ 

ផពលតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះបានតបាប់ពួកសិស្សអំពីការរងទុក្ខនិងការផស្យ 

ទីវង្គ្ររបស់តទង់ ផោកផពត្ររុសបាននិយយថា «ឱតពរះអមាចា ស់ផអើយ សូម 

តទង់តបណីអង្គតទង់វញិ ការផនារះមិនត្ររូវមកដល់តទង់ផឡើយ» (មា៉ា ថាយ 

១៦:២២) ។ ការអាណិ្រអាសូរខលាួនឯង ថដលបានធាលា ក់ចុរះពីការតបកបជាមួយ

តពរះតគិសក្្នុងការរងទុក្ខផវទនាបានជំរញុឲ្យផោកផពត្ររុសតបថកកថាមិនស្្គ ល់

តពរះផយសូ៊វ ។ ផនរះជាផមផរៀនដ៏ជូរច្់រសតមាប់ពួកសិស្ស ជាផមផរៀនថដល ពួក 

ផគ បានផរៀនសូត្រយ៉ាងយឺ្រយ៉ា វ ថា្លាូវរបស់តពរះតគិសផ្ៅផលើថ្នដី គឺជាការ 

ឈឺចាប់និងភាពអាមា៉ា ស់។ ប៉ាុថន្ ផៅក្នុងកផរ្ៅថនផភលាើងក្នុងឡ ផោកត្ររូវថ្រផរៀន

ពីផមផរៀនថនការរងទុក្ខផនារះ ។ ឥឡូវផនរះ ផៅផពលថដលទតមង់ថនសកមមភាព 

របស់ផោកត្ររូវបានតគបដណ្ប់ផោយបន្ទុក និងការរ្រអស់ជាផតចើនឆា្ន ំ 

ផោក អាចសរផសរថា «ពួកសងៃួនភាងៃ ផអើយ កំុឲ្យមានថបលាកក្នុងចិ្រ្ ផោយផភលាើង 

ដ៏ផរ្ៅតកហាយ ថដលកំពុងថ្រល្ងអ្នករាល់គ្្ន  ទុកដូចជាផកើ្រមានផសចក្ី 

ចថមលាកផនារះផឡើយ ត្ររូវអរសបបាយវញិ ផោយផតោរះមានចំថណកក្នុងការរង 

ទុក្ខរបស់តពរះតគិស ្ផដើម្ីឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានផត្រកអររកីរាយជាខ្លា ំង ក្នុងកាល 

ថដលសិរលី្អតទង់ផលចមក» ។

ជាការបញ្ជា ក់ផៅកាន់ពួកចាស់ទំុក្នុងពួកជំនំុ អំពីការទទួលខុសត្ររូវរបស់

ពួកផគជាអ្នកគរ្វ លហវូងផចៀមរបស់តពរះតគិស ្ស្វក័ផពត្ររុសបានសរផសរថា 

«ចូរឃ្វ លហវូងផចៀមរបស់តពរះ ថដលផៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្្ន ចុរះ ទំាងតគប់ 

តគង ផោយសម័តគពីចិ្រ្ មិនថមនផោយបង្ខំផទ ក៏មិនថមនផោយ ចង់បាន កំថរ 

ថដរ គឺផោយគ្ប់ចិ្រ្វញិ មិនថមនថបបដូចជាមានអំណាចផលើរបស់តទព្យផទ 

គឺផដើម្ីឲ្យបានផ្វើជាគំរដូល់ហវូងផចៀមវញិប៉ាុផណាណ រះ រចួកាលណាផមពួកអ្នក 



អ្នកគរ្វ លដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-623-

គរ្វ លបានផលចមកផនារះនឹងទទួលភួងជ័យ ថដលមិនផចរះសសផោនផឡើយ។ 

ឯអ្នករាល់គ្្ន ថដលផៅផកមង ផនារះត្ររូវចុរះចូលនឹងពួកចាស់ទំុថដរ ផហើយត្ររូវឲ្យ

តគប់គ្្ន មានចិ្រ្សុភាព ដល់គ្្ន ផៅវញិផៅមក ពីផតោរះតទង់ថ្រង្រតំាងនឹង 

មនុស្សអួ្រអាង ថ្រ្្ល់តពរះគុណដល់ពួករាបស្វញិ» ។ 

 

ពុធ-១៧ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ១ ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ ឲ្យ ដឹង ខលាួន ផហើយ ចំា យម ចុរះ ផតោរះ អារក្ស ថដល ជា 

ខ្ម ំងសត្ររូវ របស់ អ្នក រាល់ គ្្ន  វា ថ្រង ផដើរ តកថវល ទំាង តគហឹម ដូច ជា សិងហា ផដើម្ី 

នឹង រក អ្នក ណា ថដល វា នឹង ត្របាក់ ផលប បាន ចូរ ្រសូ៊ នឹង វា ផោយ មាន ចិ្រ្ ផជឿ 

មំាមួន ទំាង ដឹង ថា ពួក បង ប្អូន របស់ អ្នក រាល់ គ្្ន  ថដល ផៅ ក្នុង ផោកីយ៍ ផនរះ 

ផគ កំពុង ថ្រ រង ទុក្ខ លំបាក ដូច គ្្ន  ថដរ ។ ផពត្ររុសទី១ ៥:៨-៩

អស់អ្នកថដលមាន្ួរនាទីជាអ្នកគរ្វ លផចៀម គប្ីត្ររូវយកចិ្រដែទុកោក់ 

ក្នុងការផមើលថែហវូងផចៀមរបស់តពរះអមាចា ស់ ផោយតបរុងតបយ័្រ្ន ។ ការផនរះមិន

ថមនត្ររូវផ្វើផោយតបរុងតបយ័្រ្នតាមរផបៀបផ្ដែ ច់ការផទ ប៉ាុថន្ ជាអ្នកថដល ទន់ ភលាន់ 

ក្នុងការផលើកទឹកចិ្រ្ ការ្្ល់កមាលា ំងនិងការផលើកកម្ស់វញិ ។ កិចចាការ ជា 

តគរូគរ្វ លមានន័យថា មិនថមនតគ្ន់ថ្រអ្ិបបាយប៉ាុផណាណ រះផទ គឺមានន័យថា 

ផស្ម រះត្រង់ និងផ្វើកិចចាការផោយខលាួនឯង។ ពួកជំនំុផៅផលើថ្នដីផនរះមាន 

ផពញផៅផោយមនុស្សតបរុសសសីថដលថ្រងថ្រតបតពឹ្រ្ខុស ផហើយត្ររូវការការ

អ្់រ្ម្់រនិងការខិ្រខំតបឹងថតបងផដើម្ីឲ្យពួកផគអាចទទួលបានការបណុ្រះ 

បណ្ាលនិងការោក់ពិន័យ ឲ្យផចរះផ្វើការថដលអាចទទួលយកផៅក្នុងជីវ្ិរ

ផនរះ និងបានតគងរាជ្យផោយមកុដថនសិរលី្អនិងភាពមិនផចរះស្លា ប់ ផៅក្នុង 

ជីវ្ិរនាផពលអនាគ្រថដលនឹងត្ររូវមក ។ តគរូគរ្វ លត្ររូវថ្រជាអ្នកគរ្វ លដ៏ 

ផស្ម រះត្រង់ ជាអ្នកថដលមិនបរ្្អ ក់ទឹកចិ្រ្ដល់រាសសដែរបស់តពរះ ផហើយមិន 

តបតពឹ្រដែផឃ្រផៅផៅផលើពួកផគ ប៉ាុថនដែ ជាអ្នកថដលនឹងឲ្យចំណី ដល់ពួក ផគ 

ផោយនំបុ័ងជីវ្ិរ ជាមនុស្សថដលមានអំណាចថនការថកថតប ចិ្រដែរបស់ 

តពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ផៅក្នុងជីវ្ិរជាផរៀងរាល់ថែងៃ និងជាអ្នកសសឡាញ់ដ៏រងឹមំា 



ទំព័រ-624- កិចចាការថនពួកស្វក័

និងមានផសចក្ីសសឡាញ់មិនអាតាម និយមចំផោរះអ្នកថដលខលាួនផ្វើការបផតមើ ។

មានកិចចាការដ៏បិុនតបសប់សតមាប់ពួកអ្នកគរ្វ លថដលត្ររូវផ្វើ ផៅផពល

ថដលតពរះបានតតាស់ផៅផគឲ្យជួបនឹងការបាក់ថបក ភាពលវីងជូរច្់រ ការ 

តចថណន ្្ន នីស ផៅក្នុងពួកជំនំុ ផហើយផគនឹងត្ររូវតបឹងថតបងផ្វើការក្នុង 
ស្ម រ្ីរថនតពរះតគិស ្ផដើម្ីផរៀបចំដំផណើ រការឲ្យមានរផបៀបផរៀបរយ។ ផគត្ររូវ 

្្ល់ការតពមានដ៏ផស្ម រះត្រង់ សដែីបផនា្ទ សចំផោរះអំផពើបាប ថកកំហុស ឲ្យមក 

ជាត្ររូវផឡើងវញិ មិនថមនតគ្ន់ថ្រផោយការរ្ររបស់តគរូគរ្វ លផៅផលើ 

អាសនាប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ ផោយកិចចាការផ្្ទ ល់ខលាួន្ងថដរ ។ ចិ្រដែរងឹចផចស 

អាច ជំទាស់នឹងស្រផនារះ ផហើយអ្នកបផតមើរបស់តពរះអាចត្ររូវផគនិយយមូល

បរ្្ច់និងររិះគន់ ។ ពលផនារះសូមឲ្យអ្នកផនារះចងចំាថា «ថ្រតបាជាញ  ថដល មក 

ពីឋានផលើ ផនារះមុនដំបូងផៅថាបរសុិទ្ធ រចួមកមានផមត្ីរចិ្រ្ ផសចក្ីសមលាូ្រ 

ចិ្រ្ទន់ ក៏ផពញផោយផសចក្ីផមត្ាករណុា និង្លល្អ ឥ្រផរ ើសមុខ ផហើយ 

ឥ្រពុ្រមាយ្ង រឯី្លថនផសចក្ីសុចរ្ិរ ផនារះបានផតោរះ ចុរះផោយផសចក្ី 

ផមត្ីរ សតមាប់ពួកអ្នកថដលរកផសចក្ីផមត្ីរផនារះឯង» (យ៉ា កុប ៣:១៧ និង 

១៨) ។

កិចចាការរបស់អ្នកបផតមើថនដំណឹងល្អគឺ «បំភលាឺដល់តគប់មនុស្សទំាងអស់ពី

ផសចក្ីតបកបក្នុងការអាែ៌កំបំាង ថដលោក់ទុកក្នុងតពរះ» (ផអផភសូរ ៣:៩) ។ 

តបសិនផបើអ្នកណាមា្ន ក់ចូលផ្វើការផនរះផោយផតជើសផរ ើសយកថ្្នកថដលមិន

សូវមានការលរះបង់ ផោយផពញចិ្រ្ថ្រនឹងការអ្ិបបាយ ផហើយទុកការរ្រ

ថនការបផតមើឲ្យអ្នកដថទវញិ ផនារះតពរះនឹងមិនទទួលយកការរ្ររបស់ផគ

ផឡើយ។ មនុស្សថដលតពរះតគិសប្ានសុគ្រជំនួសកំពុងថ្រវនិាស ផោយស្រ 

ថ្រកងវរះការអាណិ្រអាសូរ ការផ្វើកិចចាការផ្្ទ ល់ខលាួន ផហើយអ្នកផនារះបានយល់

តចឡំពីការតតាស់ផៅរបស់ខលាួន ជាអ្នកថដលចូលផៅផ្វើជាតគរូគរ្វ ល ថ្រមិន 

ចង់ផ្វើកិចចាការផ្្ទ ល់ខលាួន ថដល្រតមរូវឲ្យថែរកសាហវូងផចៀមផនារះ ។

វញិ្ញា ណថនអ្នកគរ្វ លផចៀមពិ្រតបាកដគឺជាអ្នកថដលបំផភលាចខលាួនឯង ។ 

អ្នកផនារះមិនគិ្រអំពីខលាួនឯងផឡើយ ផដើម្ីឲ្យខលាួនអាចផ្វើកិចចាការរបស់តពរះ ។ 



អ្នកគរ្វ លដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-625-

ផោយការអ្ិបបាយតពរះបន្ទូល និងកិចចាការផ្្ទ ល់ខលាួនផៅតាម្្ទរះរបស់តបជា

ជន គ្្់រដឹងពីផសចក្ីត្ររូវការរបស់ពួកផគ ទុក្ខកងវល់ និងទុក្ខលំបាក របស់ 

ពួកផគ ផហើយសហការជាមួយនឹងតពរះថដលជាអ្នកជួយផោរះទុក្ខដ៏្ំ អ្នកផនារះ 

ថចករថំលកនូវទុក្ខផវទនា ជួយសតមាលទុក្ខ ជួយបន្ធូរភាពផសសកឃ្លា នខ្ង្លាូវ

ចិ្រ្ របស់ពួកផគ ផហើយទាក់ទាញចំណាប់អារមមណ៍មនុស្សមកឯតពរះ។ ពួក

ផទវតាថនឋានសួគ៌នឹងគង់ផៅជាមួយនឹងតគរូគរ្វ លផៅក្នុងកិចចាការផនរះ ផហើយ

តពរះតទង់នឹងបផតងៀនដល់អ្នកផនារះផោយផ្្ទ ល់ និងបំភលាឺផគផៅក្នុងផសចក្ីពិ្រ 

ថដលផ្វើឲ្យមានតបាជាញ ផៅក្នុងផសចក្ីសផ្រ្្គ រះ។ 

ក្នុងការភាជា ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការថណនំារបស់ផោក ដល់អស់អ្នក

ថដលមាន្ួរនាទីផៅក្នុងពួកជំនំុ ស្វក័ផពត្ររុសបានផរៀបរាប់នូវ ផគ្លការណ៍ 

ទូផៅមួយចំនួន ថដលអស់អ្នកមានទំនាក់ទំនងក្នុងពួកជំនំុនឹងត្ររូវអនុវ្រ្។ 

សមាជិកវយ័ផកមងៗក្នុងហវូងផចៀមត្ររូវបានោស់ផ្រឿនឲ្យផ្វើតាមគំររូបស់ពួក

ចាស់ទំុ ក្នុងការអនុវ្រ្ន៍ការបនា្ទ បខលាួនដូចជាតពរះតគិស ្«ឯអ្នករាល់គ្្ន ថដល 

ផៅផកមង ផនារះត្ររូវចុរះចូលនឹងពួកចាស់ទំុថដរ ផហើយត្ររូវឲ្យតគប់គ្្ន មានចិ្រ្ 

សុភាព ដល់គ្្ន ផៅវញិផៅមក ពីផតោរះតទង់ថ្រង្រតំាងនឹងមនុស្សអួ្រអាង 

ថ្រ្្ល់តពរះគុណដល់ពួករាបស្វញិដូផច្នរះ ចូរឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បនា្ទ បខលាួន ផៅ 

ផតកាមតពរះហសដ៏្ពូថករបស់តពរះចុរះ ផដើម្ីឲ្យតទង់បាន្រផម្ើងអ្នករាល់គ្្ន ផឡើង 

ផៅផវោកំណ្់រ ផហើយចូរផ្្ទរតគប់ទំាងផសចក្ីទុក្ខតពរួយរបស់អ្នករាល់គ្្ន ផៅ

ផលើតទង់ ដ្ិ្រតទង់ថ្រងយកតពរះទ័យទុកោក់នឹងអ្នករាល់គ្្ន  ។ ចូរឲ្យដឹងខលាួន 

ផហើយចំាយមចុរះ ផតោរះអារក្សថដលជាខ្ម ំងសត្ររូវរបស់អ្នករាល់គ្្ន  វាថ្រង 

ផដើរតកថវល ទំាងតគហឹមដូចជាសិងហា ផដើម្ីនឹងរកអ្នកណាថដលវានឹងត្របាក់

ផលបបាន ចូរ្រសូ៊នឹងវា ផោយមានចិ្រ្ផជឿមំាមួន ទំាងដឹងថា ពួកបង ប្អូន 

របស់អ្នករាល់គ្្ន  ថដលផៅក្នុងផោកិយផនរះ ផគកំពុងថ្ររងទុក្ខលំបាកដូចគ្្ន

ថដរ» ។

ដូផច្នរះ ផោកផពត្ររុសបានសរផសរផៅកាន់ពួកអ្នកផជឿផៅផពលថដល 

មានការពិបាកដ៏ចថមលាកផកើ្រផឡើងដល់ពួកជំនំុ។ មនុស្សជាផតចើនបានមាន 
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ចំថណកជាមួយនឹងទុក្ខផវទនារបស់តពរះតគិសរ្ចួផៅផហើយ ផហើយមិនយូរ 

ប៉ាុនាម ន ពួកជំនំុត្ររូវទទួលរងការផបៀ្រផបៀនដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ច។ ផៅក្នុងអំឡុង

ផពលប៉ាុនាម នឆា្ន ំដ៏ខលាី មនុស្សជាផតចើនថដលបានឈរជាតគរូបផតងៀននិងជាអ្នក 

ដឹកនំាផៅក្នុងពួកជំនំុបានលរះបង់ជីវ្ិររបស់ពួកផគផដើម្ីដំណឹងល្អ។ មិនយូរ 

ផទ ចចកដ៏ស្ហាវថតពថ្្សជាផតចើននឹងចូលមកបំផ្លា ញហវូងផចៀមមិនឲ្យសល់

មួយផឡើយ ។ ប៉ាុថន្ គ្ម នអវីក្នុងចំផណាមការទំាងផនរះថដលនំាឲ្យ មានការធាលា ក់ 

ទឹកចិ្រ្ដល់អស់អ្នកថដលមានផសចក្ីសង្ឹមផៅក្នុងតពរះតគិសផ្នារះផឡើយ ។ 

ផោយោក្យផលើកទឹកចិ្រ្និងការគំ្តទដ៏ល្អ ផោកផពត្ររុសបានដឹកនំាគំនិ្រ 

របស់ពួកអ្នកផជឿ អំពីការពិបាកផៅផពលបចចាុប្ន្ននិងការរងទុក្ខថដលនឹងផកើ្រ

ផឡើងនាផពលអនាគ្រ «ផហើយឲ្យផយើងបានមរ្រក ថដលមិនផចរះពុករលួយ 

ក៏ឥ្រផៅហមង ផហើយមិនថដលសសផោនផឡើយ» ។ ផោកបានអ្ិោឋា ន 

យ៉ាងផកលាៀវកាលា ថា «រឯីតពរះដ៏មានតពរះគុណសពវតគប់ ថដលតទង់បាន ផៅផយើង 

រាល់គ្្ន  មកក្នុងសិរលី្អថនតទង់ ដ៏ផៅអស់កល្ជានិចចា ផោយតពរះតគិសផ្យសូ៊វ 

ផនារះសូមតទង់ផមត្ាផតបាសឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានតគប់លក្ខណ៍ ទំាងចផតមើន 

កមាលា ំង ផហើយតំាងអ្នករាល់គ្្ន ឲ្យមំាមួនផឡើង ក្នុងខណៈផតកាយថដលបានរង

ទុក្ខបន្ិច សូមឲ្យតទង់បានសិរលី្អ នឹងតពរះផចស្្ផៅអស់កល្ជានិចចា ជា 

ផរៀងរាប្រផៅ។ អាថម៉ាន» ។



ផៅថ្រផស្ម រះត្រង់រហូ្រដល់ទីប ច្ា ប់-ទំព័រ-627-

ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងសំ្រនុព្រទពី ព្ីររ្រស់នោកន្ព្ររុស

ពពហស្បតិ៍-១៨ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ១ ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ថដល ផោយស្រ ផសចក្ី ទំាង ផនារះ តទង់ បាន តបទាន 

ផសចក្ី សនយា ដ៏ ្ ំ បំ្ុ្រ ផហើយ វផិសស ្ ង មក ផយើង រាល់ គ្្ន  ផដើម្ី ឲ្យ អ្នក រាល់ 

គ្្ន  បាន ចំថណក ជា និស្ស័យ ថន តពរះ ផោយស្រ ផសចក្ី សនយា ផនារះ ឯង ផោយ 

បាន រចួ ពី ផសចក្ី ពុករលួយ ផៅ ក្នុង ផោកីយ៍ ផនរះ ថដល ផកើ្រ អំពី ផសចក្ី 

ប៉ាងតបាថា្ន ។ ផពត្ររុសទី២ ១:៤

ផៅក្នុងសំបុត្រទីពីរថដលផោកផពត្ររុសបានតបាប់ដល់អ្នកថដលបាន 

ទទួល «ផសចកដែីជំផនឿយ៉ាងថែលាវផិសស» ជាមួយផោក ស្វក័ផពត្ររុសបរ្ហា ញ 

យ៉ាងចបាស់អំពីថ្នការរបស់តពរះផដើម្ីអភិវឌ្ឍន៍អ្រ្ចរ្ិររបស់តគិសជ្ន។ 

ផោកបានសរផសរថា៖

 «សូមឲ្យតពរះគុណ និងផសចក្ីសុខស្ន្ បានចផតមើនដល់អ្នករាល់គ្្ន

ឲ្យបានស្្គ ល់តពរះ និងតពរះផយសូ៊វ ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើង។ ដ្ិ្រតពរះផចស្្ 

ថនតពរះ បាន្្ល់ឲ្យផយើងរាល់គ្្ន មានតគប់របស់ទំាងអស់ ខ្ងឯជីវ្ិរ និង 

ផសចក្ីផគ្រពតប្ិរប្រ្ិដល់តពរះ ផោយផយើងបានស្្គ ល់តពរះអង្គ ថដលតទង់ 

ផៅផយើងរាល់គ្្ន មក ផោយស្រសិរលី្អ និងសគុណរបស់តទង់ ថដលផោយ 

ស្រផសចក្ីទំាងផនារះ តទង់បានតបទានផសចក្ីសនយាដ៏្ំបំ្ុ្រ ផហើយវផិសស 

្ង មកផយើងរាល់គ្្ន  ផដើម្ីឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានចំថណកជានិស្ស័យថនតពរះ 

ផោយស្រផសចក្ីសនយាផនារះឯង ផោយបានរចួពីផសចក្ីពុករលួយផៅក្នុង

ផោកិយផនរះថដលផកើ្រអំពីផសចក្ីប៉ាងតបាថា្ន » ។

 «ផហើយផោយផហ្ុរផនារះបានជាត្ររូវឲ្យអ្នករាល់គ្្ន  បថនថែមឲ្យមាន 

៥២

ផៅថ្រផសាម ោះត្រង់រហូ្រដលទ់ីបញ្ចប់
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ផសចក្ីឧសសាហ៍ថដរ ផដើម្ីឲ្យផសចក្ីជំផនឿបានផទៀងត្រង់ ឲ្យផសចក្ីផទៀង  

ត្រង់បាន្រតមិរះឲ្យ្រតមិរះបានផចរះអ្់រសង្្់រ ឲ្យផសចក្ីអ្់រសង្្់របានខ្ជា ប់ខជាួន 

ឲ្យផសចក្ីខ្ជា ប់ខជាួនបានផចរះផគ្រពតប្ិរប្រ្ិដល់តពរះ ឲ្យផសចក្ីផគ្រពតប្ិរប្រ្ិ 

បានផចរះរាប់អានគ្្ន ជាបងប្អូន ផហើយឲ្យផសចក្ីរាប់អានគ្្ន បានផសចក្ី 

សសឡាញ់ថែមផទៀ្រ ដ្ិ្រផបើមានផសចក្ីទំាងផនារះចផតមើនផឡើង ក្នុងចិ្រ្អ្នក 

រាល់គ្្ន ផហើយ ផនារះអ្នករាល់គ្្ន មិនផៅទំផនរ ឬឥ្រ្លខ្ងឯដំផណើ រស្្គ ល់ 

តពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើងរាល់គ្្ន ផឡើយ» ។

 ោក្យទំាងផនរះផោរផពញផៅផោយការថណនំា ផហើយបផ ច្ា ញតបធាន

បទថនជ័យជម្នរះដ៏សំខ្ន់ ។ ស្វក័ផពត្ររុសបានបរ្ហា ញពី្ំរណាក់កាថនការ  

រកីចផតមើនរបស់តគិសប្រស័ិទផៅចំផោរះពួកអ្នកផជឿ ផរៀងរាល់ជំហានថដល 

្ំរណាងឲ្យការផជឿនផលឿនថនចំផណរះដឹងស្ីអំពីតពរះ និងពីជផណ្ើ រថនអវីថដល

មិនត្ររូវផៅតទឹងមួយកថនលាង ។ ជំផនឿ គុណ្ម៌ ចំផណរះដឹង ការផចរះបា៉ា ន់ 

តបមាណ ការអ្់រ្ម្់រ ភាពដូចជាតពរះ ផសចក្ីសសឡាញ់ជាបងប្អូន និងផសចកដែី 

សប្ុរស គឺជាកំាជផណដែើ រ ។ ផយើងបានសផ្រ្្គ រះផោយការផឡើងពីកំាមួយផៅ

កំាមួយ ្នផជើងផៅមុខមួយជំហានផហើយមួយជំហានផទៀ្រ រហូ្រដល់ 

កម្ស់ដ៏ល្អវផិសសរបស់តពរះតគិស ្សតមាប់ផយើង ។ ដូផច្នរះ តពរះបានផ្វើឲ្យតទង់ 

(តពរះផយសូ៊វ) កាលា យជាតបាជាញ  ផសចក្ីសុចរ្ិរ ផសចក្ីបរសុិទ្ធ និងផសចក្ី 

ផតបាសផោរះ សតមាប់ផយើង។

តពរះបានតតាស់ផៅរាសសដែរបស់តទង់ឲ្យមានសិរលី្អនិងគុណ្ម៌ ផហើយ

ការណ៍ទំាងផនរះនឹងផលចផឡើងផៅក្នុងជីវ្ិរថនអស់អ្នកថដលមានទំនាក់ទំនង

យ៉ាងពិ្រតបាកដជាមួយតទង់។ ផោយបានកាលា យជាអ្នកមានចំថណកថន 

អំផណាយទានពីឋានសួគ៌ ពួកផគត្ររូវថ្រមានភាពតគប់លក្ខណ៍  «ថដលតពរះ 

ផចស្្ថនតពរះកំពុងថ្រថែរកសា ផោយស្រផសចក្ីជំផនឿ» (ផពត្ររុសទី១ ១:៥) ។ 

គឺជាសិរលី្អថនតពរះថដលតបទានគុណ្ម៌របស់តទង់ដល់កូនៗរបស់តពរះអង្គ ។ 

តពរះអង្គចង់ផ�ើញមនុស្សតបរុសសសីទំាងឡាយ្នដល់កតមិ្រកំពូល ផហើយ 

ផៅផពលថដលពួកផគបានចាប់យក អំណាចថនតពរះតគិស ្ផោយផសចក្ីជំផនឿ 



ផៅថ្រផស្ម រះត្រង់រហូ្រដល់ទីប ច្ា ប់-ទំព័រ-629-

ផៅផពលពួកផគអងវរករសុំផសចក្ីសនយាថដលមិនផចរះថតបតបរួលរបស់តទង់ 

ផហើយទាមទារផសចក្ីសនយាទំាងផនារះផ្វើជារបស់ខលាួន ផៅផពលថដលពួកផគ  

ថសវងរកតពរះផចស្ដែ ថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ផៅក្នុងឱកាសថដល មិនត្ររូវបាន 

បដិផស្ ផនារះតពរះនឹងផ្វើឲ្យពួកផគផៅក្នុងតទង់ទំាងសសរុង ។ 

 

សុព្រ-១៩ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ១ ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ ផបើ មាន ផសចក្ី ទំាង ផនារះ ចំផរ ើន ផឡើង ក្នុង ចិ្រ្ អ្នក រាល់ 

គ្្ន  ផហើយ ផនារះ អ្នក រាល់ គ្្ន  មិន ផៅ ទំផនរ ឬ ឥ្រ ្ ល ខ្ង ឯ ដំផណើ រ ស្្គ ល់ 

តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ ជា តពរះអមាចា ស់ ថន ផយើង រាល់ គ្្ន  ផឡើយ។ ផពត្ររុសទី២ ១:៨

 ផោយបានទទួលផសចកដែីជំផនឿថនដំណឹងល្អ កិចចាការបនា្ទ ប់របស់ពួក

អ្នកផជឿត្ររូវបាន បថនថែមគុណ្ម៌ថនអ្រ្ចរ្ិររបស់ផគ ផហើយការផនរះនឹងសមា្អ ្រ

ចិ្រដែផហើយផរៀបចំគំនិ្រសតមាប់ការទទួលចំផណរះដឹងថនតពរះ។ ចំផណរះដឹង

ផនរះគឺជាតគឹរះទំាងអស់ថនការអប់រពិំ្រតបាកដ និងការបផតមើពិ្រទំាងអស់។  

ចំផណរះដឹងផនរះគឺជាការការោរថ្រមួយគ្់រ តបឆំាងនឹងការល្ួង ផហើយមាន

ថ្រចំផណរះដឹងផនរះមួយគ្់រថដលអាចផ្វើឲ្យមនុស្សមានអ្រ្ចរ្ិរដូចតពរះ។  

តាមរយៈចំផណរះដឹងអំពីតពរះនិងតពរះរាជបុតតារបស់តទង់ តពរះផយសូ៊វតគិស ្

ផនរះផហើយ ថដលតពរះបានតបទានដល់ពួកអ្នកផជឿនូវ «ជីវ្ិរដ៏អស់កល្ជានិចចា 

គឺឲ្យផគបានស្្គ ល់ដល់តទង់ដ៏ជាតពរះពិ្រថ្រមួយ និងតពរះផយសូ៊វតគិស ្ថដល 

តទង់បានចា្់រឲ្យមក្ង» ។ ផហើយផហារាផយផរមាបានមានតបស្សន៍ថា  

«តពរះផយហូវា៉ាតទង់មានតពរះបន្ទូលដូផច្នរះថា កំុបីឲ្យអ្នកតបាជញអួ្រពីតបាជាញ របស់

ខលាួនផឡើយ ក៏កំុឲ្យមនុស្សខ្លា ំងពូថកអួ្រពីកមាលា ំងខលាួន ឬអ្នកមាន អួ្រពីតទព្យ 

សម្្រ្ិរបស់ខលាួនថដរ ឯអ្នកថដលអួ្រ ផនារះត្ររូវឲ្យអួ្រថ្រពីផសចក្ីផនរះវញិ 

គឺថាខលាួនមានផយបល់ ផហើយក៏ស្្គ ល់ដល់អញថា អញជាតពរះផយហូវា៉ាថដល 

ផតបាស្សាយផសចក្ីសប្ុរស ផសចក្ីយុ្រ្ិ្ម៌ និងផសចក្ីសុចរ្ិរផៅថ្នដី 

ដ្ិ្រអញរកីរាយចិ្រ្ចំផោរះផសចក្ីទំាងផនារះផហើយ ផនរះជាតពរះបន្ទូលថន 

តពរះផយហូវា៉ា» (ផយផរមា ៩:២៣, ២៤) ។ គំនិ្រមនុស្សមិនអាចយល់ពីទំហំ 



ទំព័រ-630- កិចចាការថនពួកស្វក័

ជផតរៅនិងកម្ស់ថនការមានតពរះវញិ្ញា ណរបស់មនុស្សថដលទទួលបាន 

ចំផណរះដឹងផនរះបានផឡើយ ។ 

 ផៅក្នុងរងវង់បរយិកាសរបស់ខលាួន គ្ម នអ្នកណាមា្ន ក់ខកខ្នមិនបាន
 

ទទួលភាពតគប់លក្ខណ៍ខ្ងអ្រ្ចរ្ិរថនតគិសជ្នផឡើយ ។ មានការផត្រៀម 

បតមរុងតគប់តគ្ន់ សតមាប់ពួកអ្នកផជឿផដើម្ីទទួលនូវតគប់អវីៗទំាងអស់ ថដល

ទាក់ទងនឹងជីវ្ិរនិងភាពដូចជាតពរះ តាមរយៈការលរះបង់តពរះជនមរបស់ 

តពរះតគិស ្។ តពរះអំោវនាវឲ្យផយើង្នដល់កតមិ្រកម្ស់ថនភាពតគប់ 

លក្ខណ៍ ផហើយតទង់បានោក់គំរថូនអ្រ្ចរ្ិររបស់តពរះតគិសផ្ៅពីមុខផយើង ។ 

ផៅក្នុងភាពជាមនុស្សរបស់តទង់ មានភាពតគប់លក្ខណ៍ ផោយតពរះជនមថដល

្រសូ៊តបឆំាងនឹងអំផពើអាតកក់ តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះបានបរ្ហា ញថា តាមរយៈការ 

សហការជាមួយតពរះ មនុស្សអាចមានជីវ្ិរល្អតគប់លក្ខណ៍។ ផនរះគឺជាការ  

ធានារបស់តពរះដល់ផយើងថាផយើងក៏អាចទទួលបានជ័យជម្នរះផពញផលញ្ង 

ថដរ ។

មុននឹងតពរះតបទានលទ្ធភាពដ៏អស្ចា រ្យថនការមានអ្រ្ចរ្ិរដូចជាតពរះតគិស ្

ដល់ពួកអ្នកផជឿចំាបាច់ពួកផគត្ររូវថ្រផគ្រពតាមតកឹ្រ្យវន័ិយជាមុនសិន។ ប៉ាុថនដែ 

មនុស្សមិនអាចផគ្រពលក្ខខណ្ឌ ផនរះបានផោយខលាួនឯងផទ។ ផគត្ររូវថ្រមាន

ភាពបរសុិទ្ធថដលតពរះបន្ទូលរបស់តពរះតបកាស ជាមុនសិន ផទើបផគអាចបាន 

សផ្រ្្គ រះ ថដលជាលទ្ធ្លថនការបំផពញការរ្រថនតពរះគុណរបស់តពរះ ផៅ

ផពលផគឱនលំផទានចុរះចូលផៅនឹងឥទ្ធិពលថនវន័ិយនិងប ញ្ា្រ្ិរបស់តពរះវញិ្ញា ណ

ថនផសចកដែីពិ្រ ។ តពរះអាចផ្វើឲ្យការស្្ប់បរ្្គ ប់របស់មនុស្សតគប់លក្ខណ៍ 

ផោយផតគឿងតកអូបថនផសចកដែីសុចរ្ិររបស់តពរះតគិស ្ថដលផោរផពញផៅ 

ផោយកលាិនតកអូបរបស់តពរះ ផៅតគប់ទំាងទផងវើថនការផគ្រពតប្ិរប្រ្ិ។ ចំថណក

ថនតគិសប្រស័ិទគឺត្ររូវខំពយាយមយកឈ្នរះផលើរាល់ការខុសេ្គងទំាងឡាយ។ 

ផគត្ររូវថ្រអ្ិោឋា នផៅឯតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ផដើម្ីឲ្យតទង់ពយាបាលជំងឺបាបថដល

មានផៅក្នុងចិ្រ្របស់ផគជាតបចំា ។ ផគមិនមានតបាជាញ ឬកមាលា ំងផដើម្ីយកឈ្នរះ

បានផទ ។ ដ្ិ្រអំណាចនិងកមាលា ំងទំាងអស់ផនរះជារបស់តពរះអមាចា ស់ ផហើយ 



ផៅថ្រផស្ម រះត្រង់រហូ្រដល់ទីប ច្ា ប់-ទំព័រ-631-

តទង់តបទានអំណាចនិងកមាលា ំងផនរះដល់អស់អ្នកថដលថសវងរកជំនួយពីតទង់ 

ផោយការបនា្ទ បខលាួននិងការភាញ ក់រឭក ។

 ការរ្របំផ្លា ស់បំថតបពីភាពមិនបរសុិទ្ធផៅភាពបរសុិទ្ធគឺជាការថដល 

ត្ររូវផ្វើជាបន្ ។ តពរះផ្វើការផដើម្ីថញកមនុស្សឲ្យបានបរសុិទ្ធជាផរៀងរាល់ថែងៃ 

ផហើយមនុស្សត្ររូវថ្ររមួគ្្ន ជាមួយតទង់ផោយខំតបឹងថតបងបណុ្រះទមាលា ប់ល្អ ។ 

ផគត្ររូវថ្របថនថែមតពរះគុណមួយផហើយមួយផទៀ្រ ផហើយផៅផពលផគផ្វើការផៅ

តាមថ្នការថនការបថនថែមដូផច្នរះ ផនារះតពរះផ្វើការជំនួសផគក្នុងការបផង្ើន 

តពរះគុណផនរះ ។ តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះរបស់ផយើងថ្រងថ្រផត្រៀមតពរះកាយស្ដែ ប់ 

និងផេលាើយ្របផៅនឹងការអ្ិោឋា នថនចិ្រ្ថដលមានវបិ្ដិស្រ ីផហើយតពរះគុណ 

និងផសចកដែីសុខស្នដែនឹងផកើនផឡើងដល់អ្នកផស្ម រះត្រង់របស់តទង់ ។ តទង់បាន

តបទានតពរះពរថដលពួកផគត្ររូវការ ផោយអំណរ ផៅផពលពួកផគជួបការពិបាក

ក្នុងការតបឆំាងទាស់នឹងអំផពើអាតកក់ ថដលរារាងំដល់ពួកផគ ។

 មានអ្នកថដលប៉ាុនប៉ាងផឡើងជផណ្ើ រថនភាពផជឿនផលឿនរបស់ពួកតគិស្

បរស័ិទថដរ ប៉ាុថន្ ខណៈថដលពួកផគផឡើងកាន់ថ្រខ្ស់ ផគបានចាប់ផ្្ើមផជឿ 

ទុកចិ្រ្ផៅផលើអំណាចរបស់មនុស្ស ផហើយមិនយូរប៉ាុនាម ន ក៏ផមើលថលងផ�ើញ 

តពរះផយសូ៊វ ថដលជាអ្នកបផង្ើ្រនិងអ្នកប ច្ា ប់ផសចកដែីជំផនឿរបស់ពួកផគ ។ 

លទ្ធ្លគឺការបរាជ័យ ការបា្់របង់អវីទំាងអស់ថដលផគបានទទួលកនលាងមក។ 

ពិ្រជាគួរឲ្យផស្កស្្យណាស់ ចំផោរះអ្នកថដលបានផ្វើដំផណើ រយ៉ាងហ្់រ

ផនឿយតាម្លាូវ ផហើយអនុញ្ញា ្រឲ្យសត្ររូវរបស់មនុស្សដផណដែើ មយកតពរះគុណ

ថនតពរះតគិស ្ថដលកំពុងថ្ររកីចផតមើន ផៅក្នុងចិ្រ្និងក្នុងជីវ្ិររបស់ពួកផគ ។ 

ស្វក័ផពត្ររុសបានសរផសរថា «ផោយបានទទួលចុងបំ្ុ្រថនផសចក្ីជំផនឿ 

របស់អ្នករាល់គ្្ន  គឺជាផសចក្ីសផ្រ្្គ រះដល់តពលឹង» ។

 ស្វក័ផពត្ររុសធាលា ប់មានបទពិផស្្ន៍យ៉ាងយូរជាមួយនឹងកិចចាការ 

របស់តពរះ ។ ជំផនឿរបស់ផោកផលើតពរះផចស្ដែ របស់តពរះផដើម្ីឲ្យបានសផ្រ្្គ រះ

បានពតងឹងជាផតចើនឆា្ន ំ រហូ្រទាល់ថ្រផោកបានបរ្ហា ញឲ្យផ�ើញថាមិនមាន

លទ្ធភាពថនការបរាជ័យណា ផៅចំផោរះអ្នកថដលផបារះជំហានផៅមុខផោយ



ទំព័រ-632- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផសចកដែីជំផនឿ ផកើនផឡើងមួយកំាម្ងៗ ខ្ស់ផឡើងៗ រហូ្រមកដល់កំាផលើផគ 

បង្អស់ថនជផណ្ើ រ ថដលខ្ស់រហូ្រដល់តចកចូលឋានសួគ៌ផនារះផឡើយ ។ 

 

សៅរ-៍២០ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ១៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ដូផច្នរះ បង ប្អូន ផអើយ គួរ ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  មាន ចិ្រ្ 

ឧសសាហ៍ វញិ ផដើម្ី នឹង ផ្វើ ឲ្យ ដំផណើ រ ថដល តទង់ ផៅ ផហើយ ផរ ើស តំាង អ្នក រាល់ 

គ្្ន  បាន ពិ្រ តបាកដ ផឡើង ផបើ តបតពឹ្រ្ ដូផចា្ន រះ ផនារះ អ្នក រាល់ គ្្ន  មិន ថដល ជំពប់ 

ផឡើយ។ ផពត្ររុសទី២ ១:១០តពរះ

 ផោកផពត្ររុសបានោស់ផ្រឿនពួកអ្នកផជឿអស់រយៈផពលជាផតចើនឆា្ន ំ 

អំពីភាពចំាបាច់ថនការរកីចផតមើនថនតពរះគុណនិងចំផណរះដឹងពីផសចក្ីពិ្រ 

ផហើយឥឡូវផនរះ ផោយដឹងថាមិនយូរប៉ាុនាម នតពរះនឹងតតាស់ផៅផោកឲ្យរង 

ទុក្ខផវទនាផោយស្រផសចកដែីជំផនឿរបស់គ្្់រ ផោកបានទាក់ទាញចំណាប់

អារមមណ៍អ្នកផជឿទំាងអស់ ឲ្យយកចិ្រ្ទុកោក់ផៅនឹងឱកាសដ៏មាន្រថមលា 

ថដលនឹងមកដល់ ។ ស្វក័ដ៏ចំណាស់បានោស់ផ្រឿនបងប្អូនរបស់ផោក 

ឲ្យតបកាន់ខ្ជា ប់នូវផគ្លបំណងក្នុងជីវ្ិរតគិសប្រស័ិទ។ គ្្់របានអងវរករថា 

«ដូផច្នរះ បងប្អូនផអើយ គួរឲ្យអ្នករាល់គ្្ន មានចិ្រ្ឧសសាហ៍វញិផដើម្ីនឹងផ្វើឲ្យ 

ដំផណើ រថដលតទង់ផៅ ផហើយផរ ើសតំាងអ្នករាល់គ្្ន  បានពិ្រតបាកដផឡើង 

ផបើតបតពឹ្រ្ដូផចា្ន រះ ផនារះអ្នករាល់គ្្ន មិនថដលជំពប់ផឡើយ ដ្ិ្រយ៉ាងផនារះនឹង 

មាន្លាូវផបើកចំហ ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ចូលផៅក្នុងនគរដ៏ផៅអស់កល្ជានិចចា របស់ 

តពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ ផហើយជាតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះថនផយើងរាល់គ្្ន » ។ 

ផនរះជាការធានាអរះអាងដ៏មាន្រថមលា! ផនរះគឺជាក្ីសង្ឹមដ៏មានសិររីងុផរឿងផៅ 

ចំផោរះអ្នកផជឿ ខណៈថដលផគផបារះជំហានផៅមុខផោយផសចក្ីជំផនឿ ផឆ្ារះ

ផៅរកភាពតគប់លក្ខណ៍ថនជីវ្ិរតគិសប្រស័ិទ ដ៏ខ្ស់បំ្ុ្រ!

 ស្វក័ផពត្ររុសបានបន្ថា «ដូផច្នរះ ខញុំតបរុងផតបៀបនឹងរឭំកដល់អ្នករាល់

គ្្ន  អំពីផសចក្ីទំាងផនរះជានិចចា ផទារះផបើអ្នករាល់គ្្ន ស្្គ ល់ ផហើយបានតំាងខ្ជា ប់ 

ខជាួន ក្នុងផសចក្ីពិ្រ ថដលមានផហើយក៏ផោយ ផហើយកាលខញុំផៅក្នុងត្រស្ល



ផៅថ្រផស្ម រះត្រង់រហូ្រដល់ទីប ច្ា ប់-ទំព័រ-633-

ផនរះផៅផឡើយ ផនារះខញុំគិ្រថា ត្ររូវឲ្យខញុំោស់ផ្រឿនរឭំកដល់អ្នករាល់គ្្ន ជាដរាប 

ផោយដឹងថា ផវោថដលខញុំត្ររូវផោរះត្រស្លផនរះផចញ ផនារះដល់ ឆាប់ 

ផហើយ ដូចជាតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើង តទង់បានបរ្ហា ញខញុំ 

មួយផទៀ្រ ខញុំនឹងខំតបឹងរឭំករាល់ផពលផវោ ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បាននឹកចំាពីផសចក្ី

ទំាងផនរះផតកាយថដលខញុំផៅបា្់រថដរ» ។

 ស្វក័ផពត្ររុសមានសម្រថែភាពតគប់តគ្ន់ ក្នុងការនិយយអំពីផគ្ល

បំណងរបស់តពរះទាក់ទងនឹងពូជមនុស្ស ផតោរះក្នុងអំឡុងផពលថនការបផតមើ
 

ដល់តពរះតគិសដំ្បូងផៅផលើថ្នដី ផោកបានផ�ើញនិងបានឮជាផតចើន ទាក់ 

ទងផៅនឹងនគររបស់តពរះ។ ផោកបានរឭំកដល់ពួកអ្នកផជឿថា «ដ្ិ្រថដល

ផយើងខញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ស្្គ ល់ដល់តពរះផចស្្ថនតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះ 

អមាចា ស់ថនផយើងនិងដំផណើ រថដលតទង់យងមក ផនារះមិនថមនតាមផរឿងផតពង 

តបឌិ្រផោយ្រតមិរះផនារះផទ គឺផយើងខញុំជាសមរបនា្ទ ល់ថដលបានផ�ើញឫទា្ធ នុភាព

របស់តទង់ជាក់នឹងថភ្នកវញិ ដ្ិ្រតទង់បានល្ីតពរះនាម និងសិរលី្អពីតពរះដ៏ជា 

តពរះវរបិតា ក្នុងកាលថដលមានឮសំផឡងពីសិរលី្អដ៏តបផសើរឧ្រ្មមានតពរះបន្ទូល

មកតទង់ថា «ផនរះជាកូនសងៃួនភាងៃ អញ ជាទីគ្ប់ចិ្រ្អញណាស់» ផយើងខញុំបាន 

ឮសំផឡងផនារះមកពីផលើផម� ក្នុងកាលថដលផៅផលើភ្នំបរសុិទ្ធជាមួយនឹង 

តទង់» ។

ប៉ាុថនដែ ផោយការផជឿដូចជាភស្ុតាងស្ីពីការពិ្រថនផសចក្ីសង្ឹមរបស់ 

ពួកអ្នកផជឿ ផនារះមានទីបនា្ទ ល់មួយផទៀ្រថដលគួរឲ្យផជឿ ផៅក្នុងបទទំនាយ

ថដលផសចកដែីជំផនឿរបស់មនុស្សទំាងអស់អាចត្ររូវបានបញ្ជា ក់និងត្ររូវបាន

ផបារះយុថ្ាយ៉ាងមានសុវ្រថែិភាព។ ផោកផពត្ររុសបានតបកាសថា «ផហើយ 

ផយើងខញុំមានោក្យទំនាយដ៏ពិ្រជាង ថដលគួរឲ្យអ្នករាល់គ្្ន យកចិ្រ្ទុកោក់

តាម ដូចជាតាមចផង្ៀងថដលភលាឺក្នុងទីងងឹ្រ ទាល់ថ្រថែងៃភលាឺផឡើង ផហើយផ្្យ 

តពឹកររះផឡើងក្នុងចិ្រ្អ្នករាល់គ្្ន  ផោយដឹងផសចក្ីផនរះជាមុនដំបូងថា គ្ម ន 

ោក្យទំនាយណាក្នុងគម្ីរ ថដលសស្យបានតាមថ្រចិ្រ្ផនារះផឡើយ ដ្ិ្រ 

ផសចក្ីទំនាយមិនថដលមក ផោយបំណងចិ្រ្មនុស្សផទ គឺជាមនុស្ស បរសុិទ្ធ 



ទំព័រ-634- កិចចាការថនពួកស្វក័

របស់តពរះ ថដលបានទាយ ផោយស្រតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធតទង់បណ្ាលវញិ» ។

 ផៅផពលផោកផលើក្រផម្ើង «ោក្យទំនាយដ៏ពិ្រជាង» ទុកជាអ្នក 

ជួយសផ្រ្្គ រះ ផៅផពលមានផតគ្រះថា្ន ក់ ស្វក័ផពត្ររុសបាន តពមានយ៉ាងមឺុង

មា៉ា ្់រដល់ពួកជំនំុតបឆំាងនឹងបទទំនាយថកលាងកាលា យថដលនឹងត្ររូវផលើកផឡើង

ផោយ «តគរូថកលាងកាលា យ» ផគនឹងលួចនំាប ច្ាូ ល «បក្សពួកថដលបង្ខូចបំផ្លា ញ 

ផគមិនតពមស្្គ ល់តពរះដ៏ជាមាចា ស់ (ផទ)» ។ ពួកតគរូថកលាងកាលា យទំាងផនរះបានផកើ្រ

មានផៅក្នុងពួកជំនំុ ផហើយមានបងប្អូនរមួជំផនឿជាផតចើនបានផជឿតាម ស្វក័ 

ផពត្ររុសបានផតបៀបផ្ៀបផៅនឹង «រន្ធទឹកផខសារះ (អណូ្ងថដលគ្ម នទឹក) ជា 

ពពកថដលខ្យល់ព្ុយរះបក់ផ្្់រ ថដលផសចក្ីងងឹ្រសូន្យឈឹង បានបតមរុង ទុក 

ឲ្យផគផៅអស់កល្ជានិចចា» ។ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ផនារះ សណាឋា ន 

ផតកាយរបស់អ្នកផនារះ បានអាតកក់ជាងមុនផៅផទៀ្រ ដ្ិ្រផបើមិនបានស្្គ ល់ 

្លាូវសុចរ្ិរផស្រះ ផនារះជាជាងឲ្យបានស្្គ ល់ រចួថបរផចញពីផសចក្ីប ញ្ា្រ្ិបរសុិទ្ធ 

ថដលបានតបគល់មកផហើយផនារះវញិ» ។

 ផោយសមលាឹងផមើលផៅសម័យកាលដ៏យូរអថងវងផៅខ្ងមុខ តពរះបាន

បណ្ាលឲ្យផោកផពត្ររុសផរៀបរាប់ពីស្ថែ នភាពថដលនឹងផកើ្រផឡើងផៅផលើ 

ពិភពផោក មុនផពលការយងមកជាផលើកទីពីររបស់តពរះតគិស ្។ ផោក បាន 

សរផសរថា «នឹងមានមនុស្សចំអកមក ថដលផគផដើរតាមផសចក្ីប៉ាងតបាថា្ន  

របស់ផគ ទំាងចំអកឡកឡឺយថា ផ្រើផសចក្ីសនយាពីតពរះអង្គយងមកផៅ 

ឯណា ដ្ិ្រតំាងពីពួកអយ្យផកាផដកលក់ផៅ ផនារះតគប់ទំាងអស់ផៅថ្រដថដល

ដូចជាពីកំផណើ ្រផោកិយផរៀងមកថដរ» ។ ប៉ាុថន្ «កាលណាផគកំពុង ថ្រ 

និយយថា មានផសចក្ីសុខស្ន្ មានផសចក្ីផរៀបរយផហើយ ផនារះផោថ្រ

មានផសចក្ីហិនវនិាសមកផលើផគភាលា ម ដូចជាសស្ីមានគភ៌ឈឺនឹងសតមាល 

ផហើយផគចមិនរចួផឡើយ» (ថែសសាឡូនីចទី១ ៥:៣) ។ ផទារះបីជាយ៉ាង ផនរះ 

ក៏ផោយ ក៏មិនថមនមនុស្សទំាងអស់ថដលនឹងត្ររូវជាប់អនា្ទ ក់ផោយកលល្ិច

របស់សត្ររូវផនារះផឡើយ ។ ផៅផពលចុងប ច្ា ប់ថនអវីៗទំាងអស់ផៅផលើថ្នដី

ផនរះខិ្រចូលមកកាន់ថ្រជិ្រ នឹងមានពួកអ្នកផស្ម រះត្រង់ ថដលអាចនឹងដឹងពី 



ផៅថ្រផស្ម រះត្រង់រហូ្រដល់ទីប ច្ា ប់-ទំព័រ-635-

ទីសមា្គ ល់ថនផពលផវោថដរ ។ ខណៈថដលពួកអ្នកថដលអរះអាងថាជាអ្នកផជឿ

ជាផតចើននាក់នឹងផបារះបង់ផចាលផសចកដែីជំផនឿរបស់ពួកផគ ផោយការតបតពឹ្រដែ 

របស់ខលាួន ផនារះក៏ផៅមានពួកសំណល់ ថដលនឹងសូ៊តទំារហូ្រដល់ទីចុងប ច្ា ប់

ថដរ ។ 

អាទិត្យ-២១ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ១ ៥ ខព្រះ

គម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:តពរះអមាចា ស់ មិន ផ្្អ ក ផសចក្ី សនយា របស់ តទង់ ដូច ជា មាន អ្នក ខលារះ 

គិ្រ ស្ម ន ផនារះ ផទ គឺ តទង់ មាន តពរះហឫទ័យ អ្់រ្ម្់រ នឹង ផយើង រាល់ គ្្ន  វញិ 

ផោយ មិន ចង់ ឲ្យ អ្នក ណា មួយ វនិាស ផឡើយ គឺ ចង់ ឲ្យ មនុស្ស ទំាង អស់ បាន ថតប 

ចិ្្រ វញិ។ ផពត្ររុសទី២ ៣:៩តគីផនរះ ផនារះ 

 ផោកផពត្ររុសបានរកសាក្ីសង្ឹមថនការយងមកវញិរបស់តពរះតគិស្

ផៅក្នុងចិ្រ្របស់គ្្់រជានិចចា ផហើយផោកបានបញ្ជា ក់ដល់ពួកជំនំុពីការសផតមច

យ៉ាងពិ្រតបាកដថនផសចកដែីសនយារបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះថា «ផបើខញុំផៅផរៀប 

កថនលាងឲ្យអ្នករាល់គ្្ន  ផនារះខញុំនឹងត្រឡប់មកវញិ នឹងទទួលអ្នករាល់គ្្ន ផៅឯខញុំ» 

(យ៉ាូហាន ១៤:៣) ។ ចំផោរះអ្នកថដលមានការពិបាកនិងអ្នកថដលផស្ម រះត្រង់ 

ការយងត្រឡប់មកវញិផនរះហាក់ដូចជាត្ររូវបានពនយារយូរផពកផហើយ ប៉ាុថន្ 

ស្វក័ផពត្ររុសបានបញ្ជា ក់តបាប់ដល់ពួកផគថា «តពរះអមាចា ស់មិនផ្្អ កផសចក្ី

សនយារបស់តទង់ ដូចជាមានអ្នកខលារះគិ្រស្ម នផនារះផទ គឺតទង់មានតពរះហឫទ័យ

អ្់រ្ម្់រនឹងផយើងរាល់គ្្ន វញិ ផោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវនិាសផឡើយ គឺចង់

ឲ្យមនុស្សទំាងអស់បានថតបចិ្រ្វញិ រឯីថែងៃថនតពរះអមាចា ស់ ផនារះនឹងមកដូច 

ជាផចារបលាន់ ផៅថែងៃផនារះថ្្ទផម�នឹងបា្់រផៅ ផោយសូរតគំ្ផតគង ឯធា្ុរសពវ 

ស្រផពើនឹងរោយផៅ ផោយកផរ្ៅដ៏ថតកថលង ផហើយថ្នដីនិង ការសពវ 

ស្រផពើ នឹងត្ររូវផេរះអស់រលីងផៅ» ។ 

 «ចុរះថដលរបស់ទំាងផនារះនឹងត្ររូវរោយផៅ ផនារះផ្រើគួរឲ្យអ្នករាល់គ្្ន

តបតពឹ្រ្ថបបយ៉ាងណាវញិ ក្នុងកិរយិបរសុិទ្ធ និងផសចក្ីផគ្រពតប្ិរប្រ្ិ ទំាង 

ទន្ទឹងចំា ផហើយខំជួយឲ្យថែងៃថនតពរះបានឆាប់មកដល់្ង ថដលផៅថែងៃផនារះថ្្ទ

ផម�នឹងផេរះរោយអស់ ផហើយធា្ុរសពវស្រផពើនឹងរោយផៅ ផោយកផរ្ៅ 



ទំព័រ-636- កិចចាការថនពួកស្វក័

ដ៏ថតកថលងដូផច្នរះ ថ្រតាមផសចក្ីសនយារបស់តទង់ ផនារះផយើងរាល់គ្្ន ទន្ទឹងចំា

ថ្្ទផម�ែមី និងថ្នដីែមី ថដលមានសុទ្ធថ្រផសចក្ីសុចរ្ិរវញិ» ។

 «ដូផច្នរះ ឱពួកសងៃួនភាងៃ ផអើយ ថដលទន្ទឹងចំាផសចក្ីទំាងផនារះ ចូរមាន 

ចិ្រ្ឧសសាហ៍ ឲ្យតទង់បានផ�ើញអ្នករាល់គ្្ន ជាឥ្រផៅហមង ផហើយឥ្រ កថនលាង 

បផនា្ទ សបាន ទំាងមានផសចក្ីផមត្ីរ្ង ផហើយត្ររូវរាប់ផសចក្ីអ្់រ្ម្់ររបស់ 

តពរះអមាចា ស់ថនផយើង ទុកជាផសចក្ីសផ្រ្្គ រះ ដូចជាប៉ាុល ជាបងប្អូនសងៃួនភាងៃ  របស់

ផយើងខញុំបានសរផសរមកអ្នករាល់គ្្ន តាមតបាជាញ ថដលតពរះបានតបទានមកផោក

ថដរ …។ ដូផច្នរះ ពួកសងៃួនភាងៃ ផអើយ ចូរតបយ័្រ្ន ផោយផតោរះអ្នករាល់គ្្ន ដឹងផសច

ក្ីផនារះជាមុនផហើយ ថតកងផោធាលា ក់ពីផសចក្ីខ្ជា ប់ខជាួនរបស់អ្នករាល់គ្្ន ផចញ 

ផោយបផណ្ាយតាមផសចក្ីវផងវងរបស់ពួកទទឹងចបាប់ផនារះ ចូរឲ្យអ្នករាល់

គ្្ន ចផតមើនផឡើងក្នុងតពរះគុណ ផហើយក្នុងការស្្គ ល់ដល់តពរះផយសូ៊វតគិសជ្ា
 

តពរះអមាចា ស់ ជាតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះថនផយើងរាល់គ្្ន  សូមឲ្យតទង់បានសិរលី្អផៅ

ជាន់ឥឡូវផនរះ ដរាបដល់អស់កល្ជានិចចា» ។

 ផៅក្នុងទិពវញ្ញា ណរបស់តពរះ តពរះអង្គបានអនុញ្ញា ្រឲ្យផោកផពត្ររុស

ប ច្ា ប់កិចចាការរបស់ផោកផៅទីតករុងរ ៉ាមូជាកថនលាងថដលផោកត្ររូវជាប់�ំុឃ្ំង

តាមបញ្ជា របស់តពរះផៅអ្ិរាជផនរ ៉ា ូផៅម្ុំផពលថដលផោកប៉ាុលត្ររូវចាប់ខលាួន

ផលើកចុងផតកាយបង្អស់។ ដូផច្នរះ ស្វក័ផជើងចាស់ទំាងពីររបូថដលត្ររូវបាន 

បំថបកផចញពីគ្្ន ផៅក្នុងកិចចាការរបស់ពួកផោក អស់រយៈផពលជាផតចើនឆា្ន ំ  

ត្ររូវផ្វើទីបនា្ទ ល់របស់ពួកផោកចុងផតកាយបង្អស់ថាវ យតពរះតគិស ្ផៅក្នុងរាជ 

ធានីថនពិភពផោក និងបានខ្ចា យ្មផៅផលើទឹកដីផនរះ ជាតគ្ប់ពូជថន  

ចតមរូ្រដ៏្ំផ្ងរបស់ពួកបរសុិទ្ធនិងពួកទុក្របុគ្គល ។

 ចាប់តំាងពីផោកមានជំផនឿរងឹមំាដូចផដើមផឡើងវញិ បនា្ទ ប់ពីបាន 

បដិផស្តពរះតគិសរ្ចួមក ផោកផពត្ររុសបានតបឈមនឹងផតគ្រះថា្ន ក់ផោយ 

កាលា ហាន មិនរញួរា ផហើយបានបរ្ហា ញពីផសចក្ីកាលា ហានដ៏ថែលាែ្នូរ ក្នុងការអ្ិបបាយ

អំពីការជាប់ឆ្ាង ការមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិ និងការយងផឡើងផៅឋានសួគ៌ 

របស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ។ ផៅផពលថដលផោកបានទផតម្រផៅក្នុងបន្ទប់�ំុ 



ផៅថ្រផស្ម រះត្រង់រហូ្រដល់ទីប ច្ា ប់-ទំព័រ-637-

ឃ្ំង របស់គ្្់រ ផោកបាននឹកចំាពីតពរះបន្ទូលថដលតពរះតគិសប្ានមានបន្ទូល

ផៅកាន់ផោកថា «តបាកដថមន ខញុំតបាប់អ្នកជាតបាកដថា កាលអ្នកផៅពីផកមង 

ផៅផឡើយ ផនារះបានតកវា្់រខលាួនឯង ទំាងផដើរផៅមកតាមថ្រចិ្រ្ ថ្រកាលណា 

ចាស់ផហើយ ផនារះអ្នកនឹងសន្ធឹងថដផៅ ផហើយមា្ន ក់ផទៀ្រនឹងតកវា្់រឲ្យអ្នកវញិ 

ទំាងនំាអ្នកផៅឯកថនលាងថដលអ្នកមិនចង់ផៅ្ង» (យ៉ាូហាន ២១:១៨) ។ ដូផច្នរះ

តពរះផយសូ៊វបានសថម្ងឲ្យពួកសិស្សដឹងពីលក្ខណៈថនការផស្យទិវង្គ្ររបស់

តទង់ ផហើយតទង់ក៏បានតបាប់ឲ្យដឹងជាមុនអំពីការោ្រតពរះហសផ្ៅផលើផឈើ

ឆ្ាង្ងថដរ ។

 ផគបានកា្់រផទាសផោកផពត្ររុស ជាស្សន៍យូោនិងជាជនបរផទស 

ឲ្យត្ររូវផគវាយនឹងរោំ្់រផហើយត្ររូវជាប់ឆ្ាង។ ផៅក្នុងការរពឹំងគិ្រពីការស្លា ប់

ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ចផនរះ ស្វក័ផពត្ររុសបានចងចំាពីអំផពើ បាបដ៏អស្ចា រ្យ របស់ 

ផោក ក្នុងការបដិផស្ន៍តពរះផយសូ៊វ ផៅក្នុងតគ្ជំនំុជតមរះរបស់តទង់ ។ ផៅ

ផពលថដលមិនទាន់បានតបកាសអំពីផឈើឆ្ាងផៅផឡើយ ឥឡូវផនរះផោក បាន 

រាប់ជាកដែីអំណរ ផដើម្ីលរះបង់ជីវ្ិររបស់ផោកសតមាប់ដំណឹងល្អ ផោយបាន 

គិ្រថាការស្លា ប់ក្នុងលក្ខណៈដូចជាតពរះផយសូ៊វ ជាផៅហាវ យរបស់ផោកផនារះ  

ហាក់ដូចជាកិ្រ្ិយស្ំផពកណាស់ សតមាប់មនុស្សថដលបានបដិផស្ 

តពរះជាមាចា សន់ដូចរបូផោកផនរះ។ ផោកផពត្ររុសបានថកថតបចិ្រដែផោយផស្ម រះ 

ផចញពីអំផពើបាបផនារះ ផហើយតពរះតគិសប្ានផលើកថលងផទាសឲ្យ ដូចថដល 

បានបរ្ហា ញផោយការតតាស់បរ្្គ ប់ថដលតទង់បានតបទានដល់ផោកឲ្យ 

ឃ្វ លហវូងផចៀមនិងកូនផចៀមតទង់្ង ។ ប៉ាុថន្ ផោកមិនអាចអ្់រផទាស ឲ្យ 

ខលាួនឯងបានផទ ។ សូម្ីថ្រគំនិ្រថនការឈឺចាប់ក្នុងទស្សនីយភាពដ៏គួរឲ្យ
 

រន្ធ្់រចុងផតកាយផនរះ ក៏មិនអាចបនថែយភាពជូរច្់រថនទុក្ខតពរួយនិងការថកថតប 

ចិ្រ្របស់ផោកបានថដរ ។ ជាចុងផតកាយបង្អស់ ផោកបានសំុអងវរដល់អ្នក

ថដលតបហារជីវ្ិរផោក ឲ្យដំថដកផគ្លផោកភាជា ប់ផលើផឈើឆ្ាងផោយោក់ 

កបាលរបស់ផោកចុរះផតកាម ។ ផគក៏បានអនុញ្ញា ្រតាមសំណូមពរផនារះ  

ផហើយស្វក័ផពត្ររុសដ៏ឧ្រដែមក៏បានស្លា ប់បា្់របង់ជីវ្ិរតាមរផបៀបផនរះផៅ ។



ទំព័រ-638- កិចចាការថនពួកស្វក័

ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងសំ្រនុព្រទពី ព្ីររ្រស់នោកន្ព្ររុស

ច័ន្ទ-២២ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ១ ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផហើយ ឲ្យ ផយើង បាន មរដក ថដល មិន ផចរះ ពុករលួយ ក៏ ឥ្រ 

ផៅហមង ផហើយ មិន ថដល សសផោន ផឡើយ ជា មរដក ថដល បំរងុ ទុក ឲ្យ ផយើង 

រាល់ គ្្ន  ផៅ ស្ថែ នសួគ៌។ ផពត្ររុសទី១ ១:៤ផស

ផោកយ៉ាូហានមានកិ្រ្ិយសខ្ស់ជាងពួកស្វក័ឯផទៀ្រជា «សិស្សមួយ 

ផនារះ ថដលតពរះផយសូ៊វតទង់សសឡាញ់» (យ៉ាូហាន ២១:២០) ។ ផោកហាក់ 

ដូចជារកីរាយនឹងភាពជាមិ្រដែភាពរបស់តពរះតគិសជ្ាខ្លា ំង ផហើយផោកបាន 

ទទួលនិមិ្រ្របូថនការផជឿទុកចិ្រ្និងផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ

ជាផតចើន ។ ផោកគឺជាមនុស្សមា្ន ក់ ក្នុងចំផណាមបីនាក់ថដលបានទទួលសិទ្ធិ

បានផ�ើញសិរលី្អរបស់តពរះតគិស ្ផៅផលើភ្នំថនការផ្លា ស់ថតបតពរះភ្ក្ និងការ

ឈឺចាប់របស់តទង់ផៅផក្រផសមា៉ា នី ផហើយតពរះអមាចា ស់របស់ផយើងបាន្្ល់្ួរ

នាទីថែរកសាមាតារបស់តទង់ដល់ផោក ផៅក្នុងតគ្ចុងផតកាយបង្អស់ថនការ 

ែប់បារម្ភផៅផលើផឈើឆ្ាង ។

ផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះចំផោរះសិស្សជាទីសសឡាញ់ត្ររូវ

បានសសឡាញ់្របត្រឡប់មកវញិផោយអស់ពីកមាលា ំងថនការលរះបង់យ៉ាង 

ផកលាៀវកាលា  ។ ផោកយ៉ាូហានផៅជាប់នឹងតពរះតគិសដូ្ចជាផដើមទំោំងបាយជូរផៅ

ជាប់នឹងបផរ្្គ លផតទើង។ ផដើម្ីជាតបផយជន៍ដល់តពរះថដលជាផៅហាវ យរបស់

គ្្់រ ផោកបានតបែុយនឹងផតគ្រះថា្ន ក់ក្នុងបន្ទប់ជំនំុជតមរះ និងបានថអបថក្រ

ផឈើឆ្ាងផហើយកាលបានទទួលដំណឹងថាតពរះតគិសម្ានតពរះជនមរស់ផឡើង

វញិ ផោកបានតបញាប់ផៅឯ្្នូរផោយបានរ្់រផៅមុនផោកផពត្ររុសថដលជា

៥៣

ផោកយ៉ហូាន សសិ្សជាទីតសឡាញ់



ផោកយ៉ាូហាន សិស្សជាទីសសឡាញ់-ទំព័រ-639-

ផជើងខ្លា ំង ផោយចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ជា លថែមផទៀ្រ្ង ។

ផសចកដែីសសឡាញ់និងការលរះបង់ថដលមិនគិ្រពីតបផយជន៍ខលាួនឯង បរ្ហា ញ

ឲ្យផ�ើញផមផរៀនជាផតចើនថដលមាន្រថមលារកថែលាងមិនបានផៅក្នុងអ្រ្ចរ្ិរថនជីវ្ិរ

របស់ពួកជំនំុតគិសប្រស័ិទ។ ផោកយ៉ាូហានមិនមានចរ្ិរលក្ខណៈថដលគួរឲ្ស

សសឡាញ់ពីកំផណើ ្រ ថដលផតកាយមកបានបរ្ហា ញផៅក្នុងបទពិផស្្ន៍របស់

ផោកផនារះផទ ។ ផោកមានភាពខវរះខ្្រយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរតំាងពីកំផណើ ្រមក ។ 

ផោកមិនត្ឹរមថ្រមានផមាទនភាពផលើក្រផម្ើងខលាួនឯង និងមានមហិចឆោតា ខ្ស់

ក្នុងការទទួលកិ្រ្ិយសប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ ផោកថែមទំាងឆាប់រជួំលចិ្រ្ ផេវឆាវ 

ផទៀ្រ្ង  ។ ផោកនិងបងតបរុសរបស់ផោកត្ររូវបានផគផៅថា «កូនតបរុស 

ថន ្ ្គរោន់»។ កំហឹងដ៏អាតកក់ បំណងតបាថា្ន ចង់សងសឹក វញិ្ញា ណថន ការររិះ 

គន់ ទំាងអស់ផនរះគឺសុទ្ធថ្រមានផៅក្នុងចិ្រ្សិស្សថដលជាទីសសឡាញ់របូផនរះ ។ 

ប៉ាុថន្ តពរះថដលជាតគរូបផតងៀន បានរកផ�ើញភាពផកលាៀវកាលា  ភាពផស្ម រះត្រង់និង 

ផសចក្ីសសឡាញ់ ផៅក្នុងចិ្រ្ផតកាមចំណុចអវជិជាមានខ្ងផលើផនរះ។ តពរះផយសូ៊វ

បានសដែីបផនា្ទ សដល់ការថសវងរកតបផយជន៍ផ្្ទ ល់ខលាួន បន្ទុចបរ្្អ ក់ដល់ មហិចឆោតា 

របស់ផោក និងបានស្កល្ងជំផនឿរបស់ផោក។ ប៉ាុថន្ តទង់បានផបើកសថម្ង

ឲ្យផោកបានដឹងពីអវីថដលចិ្រ្ផោកត្ររូវការ គឺសតមស់ថនភាពបរសុិទ្ធអំណាច

ថនផសចកដែីសសឡាញ់ថដលអាចថកថតបចិ្រ្ ។

ភាពខុសេ្គងផៅក្នុងអ្រ្ចរ្ិររបស់ផោកយ៉ាូហានបានផចញមកខ្ង 

ផតរៅយ៉ាងខ្លា ំង ជាផតចើនដង ផៅក្នុងអំឡុងផពលទំនាក់ទំនងជាមួយតពរះអង្គ

សផ្រ្្គ រះផោយផ្្ទ ល់ ។ ផៅតគ្មួយតពរះតគិសប្ានប ជ្ាូ នពួកអ្នកនំាស្រឲ្យ

ផៅភូមិស្មា៉ា រមុីនតពរះអង្គ ផហើយបានសំុឲ្យពួកបណ្ាជនផរៀបចំមហាូបអាហារ  

ថាវ យដល់តទង់និងពួកសិស្សរបស់តទង់ ។ ប៉ាុថនដែ ផៅផពលតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ 

បានយងផៅដល់ទីតករុងផនារះ តទង់ផ្វើហាក់ដូចជាចង់យងបងហាួសផៅទីតករុង

ផយរសូ្ឡិម។ ទផងវើផនរះបានផ្វើឲ្យមានការតចថណនរបស់ពួកស្សន៍ស្មា៉ា រ ី

ផកើ្រផឡើង ផហើយជំនួសឲ្យការយងតទង់ឲ្យគង់ផៅជាមួយពួកផគសិន ពួកផគ

បានបដិផស្មិនគួរសមដល់ពួកអ្នកផ្វើដំផណើ រទំាងផនរះផទ ។ តពរះផយសូ៊វ 



ទំព័រ-640- កិចចាការថនពួកស្វក័

មិនថដលជតមរុញតពរះវ្រ្មានរបស់តទង់ដល់អ្នកណាមួយផទ ផហើយជនជា្ិរ

ស្មា៉ា របីានបា្់របង់តពរះពរ ថដលតពរះនឹងត្ររូវតបទានឲ្យពួកផគ តបសិនផបើពួក

ផគបានទទួលតទង់ជាផភញៀវរបស់ពួកផគ ។ 

 

អង្គារ-២៣ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ១ ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អ្នក រាល់ គ្្ន  ក៏ មាន ផសចក្ី អំណរ ជា ខ្លា ំង ក្នុង ផសចក្ី 

សផ្រ្្គ រះ ផនារះ ផទារះ ផបើ សពវ ថែងៃ ផនរះ ត្ររូវ រង ទុក្ខ តពរួយ ជា យូរ បន្ិច ផោយ ផកើ្រ 

មាន ផសចក្ី ល្ួង ផ្្សងៗ ក៏ ផោយ ។ ផពត្ររុសទី១ ១:៦ង់ រ

ពួកសិស្សបានដឹងថា តពរះផយសូ៊វមានផគ្លបំណងចង់តបទានតពរះពរ 

ដល់ពួកស្សន៍ស្មា៉ា រ ីតាមរយៈតពរះវ្រ្មានរបស់តទង់។ ផហើយភាពផេវឆាវ 

ការតចថណន និងការមិនផគ្រពថដលពួកផគបានបរ្ហា ញចំផោរះតពរះថដលជា

ផៅហាវ យរបស់ពួកផគ បានផ្វើឲ្យពួកផគភាញ ក់ផ្្អើលនិងខឹងសមបា ។ ផោក

យ៉ា កុបនិងយ៉ាូហានបានខឹងជាខ្លា ំង ផោយអ្នកសសរុកបានតបតពឹ្រ្ដូផច្នរះចំផោរះ

តពរះផយសូ៊វថដលពួកផោកផគ្រព ពួកផគបានគិ្រថាមិនអាចផដើរបងហាួសផៅ

ផោយមិនបានោក់ទណ្ឌ កមមភាលា មៗដល់ពួកផនរះជាមុនសិនផនារះផទ ។ ពួកផគ

បាននិយយផោយចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ជា លថា «តពរះអមាចា ស់ផអើយ ផ្រើតទង់សពវ 

តពរះហឫទ័យ ឲ្យផយើងខញុំផៅផភលាើងឲ្យធាលា ក់ពីផលើផម�មកបផ ឆ្ោ រះផគ ដូចជា 

ផោក ផអលីយ៉ាបានផ្វើថដរឬអី?» ផោយនិយយអំពីការវនិាសថនពួកផមដឹក

នំាស្សន៍ស្មា៉ា រនិីងពួកអ្នកតករុងផនរះ ផៅឯផហារាផអលីយ៉ា  ។ ពួកផគមាន

ការភាញ ក់ផ្្អើលជាខ្លា ំងផោយបានផ�ើញតពរះផយសូ៊វមានការឈឺចាប់ផៅនឹង

ោក្យសម្ីរបស់ពួកផគ ផហើយពួកផគរ្ឹរថ្រភាញ ក់ផ្្អើលថែមផទៀ្រ ផៅផពល 

ថដលតពរះអង្គបានស្ីបផនា្ទ សដល់ពួកផគថា «អ្នករាល់គ្្ន មិនដឹងជាមានវញិ្ញា ណ

ថបបយ៉ាងណាផទ ។ ពីផតោរះកូនមនុស្សមិនថមនមក ប៉ាងនឹងបំផ្លា ញជីវ្ិរ 

មនុស្សផទ គឺមកផដើម្ីនឹងជួយសផ្រ្្គ រះវញិ» (លូកា ៩:៥៤-៥៦) ។

វាមិនថមនជាថ្្នកមួយថនផបសកកមមរបស់តពរះតគិស ្ផដើម្ីបង្ខំមនុស្សឲ្យ

ទទួលតទង់ផនារះផទ។ គឺជាស្តំាងនិងមនុស្សថដលត្ររូវបានដឹកនំាផោយ 



ផោកយ៉ាូហាន សិស្សជាទីសសឡាញ់-ទំព័រ-641-

វញិ្ញា ណរបស់វាផទ ថដលពយាយមបង្ខំដល់មនសិការ ។ ផៅផតកាមចិ្រ្ពុរះ 

កផ្ញ្ជា លផ្វើពុ្រជាសុចរ្ិរ ជួនកាលផទវតាអាតកក់បាននំាមកនូវទុក្ខផវទនា 

ផដើម្ីផ្លា ស់ប្ូរគំនិ្ររបស់ពួកផគ ឲ្យថបរផចញពីគំនិ្រខ្ងស្សនារបស់ពួក

ផគ  ប៉ាុថន្ តពរះតគិសប្ានបរ្ហា ញពីផសចក្ីផមត្ាករណុា បានថសវងរកជ័យជម្នរះ 

ផោយការបរ្ហា ញពីផសចក្ីសសឡាញ់របស់តទង់ ។ តពរះអង្គមិនអាចអនុញ្ញា ្រ

ឲ្យមានការតបកួ្រតបថជងផៅក្នុងចិ្រ្ ឬក៏មិនទទួលយកនូវកិចចាការថដលលផម្អៀង

ណាថដរ ។ ប៉ាុថន្ តទង់ចង់បានការបផតមើថដលសម័តគពីចិ្រ្ថ្រប៉ាុផណាណ រះ គឺជាការ

ចុរះចូលផោយផស្ម រះសម័តគផចញពីក្នុងចិ្រ្ផៅផតកាមការជំរញុថនផសចក្ី 

សសឡាញ់ ។

ផៅតគ្មួយផទៀ្រផនារះផោកយ៉ាកុប និងយ៉ាូហានបានោក់សំណូមពរ 

ដល់មាដែ យរបស់ពួកផគ ផដើម្ីសំុឲ្យពួកផគអាចមានឋានៈខ្ស់បំ្ុ្រផៅក្នុង 

នគរ របស់តពរះតគិស ្។ ផទារះបីជាតពរះតគិសប្ានបផតងៀនដល់ពួកផគម្ងផហើយ

ម្ងផទៀ្រ អំពីលក្ខណៈថននគររបស់តទង់ក៏ផោយ ក៏ពួកសិស្សវយ័ផកមង ទំាង 

ពីរផនរះ ផៅថ្រមានក្ីសង្ឹមចង់ឲ្យតពរះផមស្ុសីតគប់តគងរាជលលា័ង្និងអំណាច

ជាតពរះមហាក្សត្ររបស់តទង់ តាមបំណងតបាថា្ន របស់មនុស្សថដរ ។ ម្ាយថដល

ផោភចង់អំណាចឲ្យកូនៗរបស់នាងផៅក្នុងនគរផនរះ ជាមួយពួកផគ ក៏បាន 

សំុថា «សូមអនុញ្ញា ្រឲ្យកូនខញុំមាចា ស់ទំាងពីរផនរះបានអង្គុយ មួយខ្ងស្្ំ មួយ 

ខ្ងផេវងតទង់ ក្នុងនគររបស់តទង់្ង» ។

ប៉ាុថនដែ តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះបានផេលាើយ្របថា «អ្នករាល់គ្្ន មិនយល់ផសចក្ី 

ថដលអ្នកសូមផទ ផ្រើអ្នកអាចនឹង្ឹកអំពីថពង ថដលខញុំផរៀបនឹង្ឹក ផហើយ 

ទទួលបុណ្យតជមុជថដលខញុំទទួលបានឬផទ»  ពួកផគបាននឹកផ�ើញនូវតពរះ 

បន្ទូលអាែ៌កំបំាងរបស់តទង់ ថដលសំផៅផៅការរងទុក្ខផវទនារបស់តទង់ ផហើយ 

បានផេលាើយ្របផោយទំនុកចិ្រ្ថា «ទទួលបាន» ។ ពួកផគបានចា្់រទុកការ

ផនរះថាជាកិ្រ្ិយសដ៏្ំបំ្ុ្រផដើម្ីបរ្ហា ញពីភកដែីភាពរបស់ពួកផគផោយថចក 

រថំលកនូវអវីៗទំាងឡាយថដលនឹងផកើ្រផឡើងចំផោរះតពរះជាមាចា ស់របស់ពួកផគ ។

តពរះតគិសប្ានមានបន្ទូលថា «អ្នករាល់គ្្ន នឹង្ឹកពីថពងខញុំ ផហើយនឹងទទួល



ទំព័រ-642- កិចចាការថនពួកស្វក័

បុណ្យតជមុជថដលខញុំទទួលថមន» ផៅចំផោរះតទង់ ផឈើឆ្ាងជំនួសឲ្យ រាជបលលា័ង ្

ផចារពីរនាក់គឺជាមា្ន ក់ថដលផៅខ្ងស្ដែ ំ និងមា្ន ក់ផទៀ្រផៅខ្ងផេវងតទង់ ។ 

ផោកយ៉ា កុបនិងយ៉ាូហានត្ររូវរមួចំថណក ក្នុងការរងទុក្ខផវទនាជាមួយតពរះ 

ថដលជាផៅហាវ យរបស់ពួកផគ ជាអ្នកថដលបានផតបើោវផដើម្ីពយាយម ផគច 

ផចញពីផសចក្ីស្លា ប់ថដលនឹងផកើ្រផឡើង ផហើយមា្ន ក់ផទៀ្រចង់ផដើរតាម 

តពរះជាមាចា ស់ ក្នុងការបំផពញការរ្រ ការឈឺចាប់ និងការផបៀ្រផបៀនជាង ពួ ក 

សិស្សឯផទៀ្រៗជាខ្លា ំង ។ តពរះអង្គបានមានបន្ទូលបន្ថា «ថ្រថដលអង្គុយ 
ខ្ងស្្ំឬខ្ងផេវងខញុំ ផនារះមិនផសសចនឹងខញុំផទ គឺសតមាប់ថ្រអ្នកណា ថដល

 
តពរះវរបិតាខញុំបានផរៀបចំទុកឲ្យវញិ» (មា៉ា ថាយ ២០:២១-២៣) ។ 

 

ពុធ-២៤ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ១ ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ អ្នក ណា ថដល ឈ្នរះ ផនារះ អញ នឹង ឲ្យ អង្គុយ ផលើ បលលា័ង្ 

ជា មួយ នឹង អញ ដូច ជា អញ បាន ឈ្នរះ ផហើយ បាន អង្គុយ ជា មួយ នឹង 

តពរះវរបិតា ផលើ បលលា័ង្ តទង់ ថដរ។ វវិរណ:  ៣:២១ង់ រ

តពរះផយសូ៊វតជាបពីបំណងចិ្រដែថដលជំរញុឲ្យមានសំណូមពរផនរះ ផហើយ

ការផនរះបានបរ្ហា ញម្ងផទៀ្រអំពីផមាទនភាពនិងមហិចឆោតារបស់សិស្សទំាង 

ពីរនាក់ផនរះ «ពួកផៅហាវ យថនស្សន៍ដថទថ្រងតគប់តគងផលើស្សន៍របស់ 

ខលាួន ផហើយពួកអ្នក្ំក៏មានអំណាចផលើផគថដរ ប៉ាុថន្មិនត្ររូវឲ្យមានដូផចា្ន រះក្នុង

ពួកអ្នករាល់គ្្ន ផឡើយ គឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្្ន  ថដលចង់ផ្វើជា្ំ ផនារះ 

នឹងត្ររូវផ្វើជាអ្នកបផតមើដល់អ្នករាល់គ្្ន វញិ ផហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកថដល 

ចង់បានជាផលខមួយ អ្នកផនារះត្ររូវផ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្្ន វញិថដរ ដូចជា 

កូនមនុស្សបានមក មិនថមនឲ្យផគបផតមើផោកផទ គឺនឹងបផតមើផគវញិ ផហើយ 

និង ឲ្យជីវ្ិរខលាួនទុកជាថែលាផោរះមនុស្សជាផតចើន្ង» (មា៉ា ថាយ ២០:២៥-២៨) ។

្ំរថណងផៅក្នុងនគររបស់តពរះមិនថមនទទួលបានតាមរយៈការលផម្អៀង

ផទ។ គ្ម នអ្នកណាអាចថសវងរក្ំរថណងផនរះបានផទ ផហើយក៏មិនត្ររូវបានទទួល

តាមរយៈការ្្ល់ឲ្យផោយការបំោបំោនថដរ ។ ្ំរថណងផនរះគឺជាលទ្ធ្ល 



ផោកយ៉ាូហាន សិស្សជាទីសសឡាញ់-ទំព័រ-643-

ថនអ្រ្ចរ្ិរ ។ មកុដនិងបលលា័ង្គឺជានិមិ្រ្របូថនការសផតមចបានជានិមិ្រ្របូ 

ថនជ័យជម្នរះផ្្ទ ល់ខលាួន តាមរយៈតពរះគុណថនតពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វ តគិស ្របស់ 

ផយើង ។

យូរបនដែិចផតកាយមកផទៀ្រ ផៅផពលថដលផោកយ៉ាូហានត្ររូវបាននំាឲ្យ

មានការអាណិ្រអាសូរជាមួយនឹងតពរះតគិស ្តាមរយៈការរងទុក្ខជាមួយ នឹង 

តទង់ តពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វបានផបើកបរ្ហា ញដល់ផោកពីស្ថែ នភាពថននគររបស់ 

តទង់ថដលជិ្រនឹងមកដល់ ។ តពរះតគិសប្ានមានបន្ទូលថា «ឯអ្នកណា ថដល 

ឈ្នរះផនារះអញនឹងឲ្យអង្គុយផលើបលលា័ង្ជាមួយនឹងខញុំ ដូចជាខញុំបានឈ្នរះ ផហើយ

បានអង្គុយជាមួយនឹងតពរះវរបិតាផលើបលលា័ង្តទង់ថដរ» (វវិរណៈ ៣:២១) ។ អ្នក

ថដលឈរផៅជិ្រតពរះតគិសជ្ាងផគបំ្ុ្រ គឺជាអ្នកថដលសសវងឹយ៉ាងខ្លា ំង 

បំ្ុ្រជាមួយនឹងវញិ្ញា ណថនផសចក្ីសសឡាញ់ផោយការលរះបង់ខលាួនឯង ជា 

ផសចក្ីសសឡាញ់ថដល «ថ្រងថ្រអ្់រ្ម្់រ ផហើយក៏សប្ុរស … មិនផចរះអួ្រខលាួន 

ក៏មិនថដលមានចិ្រ្្ំ្ង មិនថដលតបតពឹ្រ្ថបបមិនគួរសម មិនថដលរក 

តបផយជន៍ ផ្្ទ ល់ខលាួន មិនរហ័សខឹងមិនតបកាន់ផទាស» (កូរនិែូសទី១ ១៣:៤, ៥) 

ជាផសចកដែីសសឡាញ់ថដលជំរញុដល់ពួកសិស្សក៏ដូចជាតពរះអមាចា ស់របស់ផយើង 

ឲ្យលរះបង់អវីៗតគប់យ៉ាង ផដើម្ីរស់ផៅនិងផ្វើការ ផហើយលរះបង់រហូ្រដល់ 

អាយុជីវ្ិរសតមាប់ផសចក្ីសផ្រ្្គ រះរបស់មនុស្សផោក ។

ផៅផពលមួយផទៀ្រ ក្នុងអំឡុងផពលថនការផ្វើការជាអ្នក្សាយដំណឹងល្អ

ដំបូង ផោកយ៉ា កុបនិងយ៉ាូហានបានជួបបុរសមា្ន ក់ កំពុងថ្រផដញអារក្សផោយ

នូវតពរះនាមរបស់តទង់ កាលមិនបានទទួលស្្គ ល់សិស្សរបស់ តពរះតគិស ្ផៅ 

ផឡើយ្ង ។ ពួកសិស្សបានហាមឃ្្់របុរសផនារះកំុឲ្យផ្វើការផនារះ ផហើយគិ្រ

ថាទផងវើថបបផនរះជាការត្ឹរមត្ររូវ ។ ប៉ាុថនដែ កាលពួកផគទូលដល់តពរះតគិស ្

អំពីផរឿងផនារះ តពរះអង្គបានសដែីបផនា្ទ សពួកផគផោយមានបន្ទូលថា «កំុឃ្្់រ 

ផឡើយ ដ្ិ្រគ្ម នអ្នកណាអាចនឹងផ្វើការឫទ្ធិបារមី ផោយនូវផ ម្ រះខញុំ រចួ 

និយយអាតកក់ពីខញុំភាលា មមួយរផំពចបានផទ» (មា៉ា កុស ៩:៣៩) ។ គ្ម ននរណា 

មា្ន ក់ថដលបរ្ហា ញថាខលាួនឯងមានភាពជិ្រស្និទ្ធជាមួយនឹងតពរះតគិស ្ផោយ 



ទំព័រ-644- កិចចាការថនពួកស្វក័

បរ្ហា ញនូវភាពស្អប់ផខ្ើមផនារះផទ ។ ពួកសិស្សមិនត្ររូវមានចិ្រដែចផង្អៀ្រចង្អល់ 

និងមិនចុរះសតមរុងគ្្ន ផទ ប៉ាុថនដែ ត្ររូវថ្របរ្ហា ញនូវការអាណិ្រអាសូរយ៉ាង 

ទូលំទូោយ ថដលពួកផគបានផ�ើញផៅក្នុងតពរះផយសូ៊វជាមាចា ស់របស់ពួកផគ

វញិ ។ ផោកយ៉ា កុបនិងផោកយ៉ាូហានបានគិ្រថា ផោយបានហាមឃ្្់រ 

ដល់បុរសផនារះ ពួកផគនឹកស្ម នថាផគបានផលើក្រផម្ើងដល់តពរះផហើយ ប៉ាុថន្ 

ពួកផគបានចាប់ផ្្ើមផមើលផ�ើញថា ពួកផគមានចិ្រដែតចថណននឹងបុរសផនារះ

ផៅវញិផទ ។ ពួកផគក៏បានទទួលយកការសដែីបផនា្ទ សផនារះ ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-២៥ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ១ ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពួក សងៃួនភាងៃ  ផអើយ ឥឡូវ ផនរះ ផយើង រាល់ គ្្ន  ជា កូន តពរះ 

ផហើយ ថ្រ ថដល ផយើង រាល់ គ្្ន  នឹង បាន ផៅ ជា យ៉ាង ណា ផទៀ្រ ផនារះ មិន ទាន់ 

សំថដង មក ផៅ ផឡើយ ប៉ាុថន្ ផយើង ដឹង ថា កាល ណា តទង់ ផលច មក ផនារះ ផយើង 

នឹង បាន ដូច ជា តទង់ ដ្ិ្រ ថដល តទង់ យ៉ាង ណា ផនារះ ផយើង នឹង ផ�ើញ តទង់ យ៉ាង 

ផនារះ ឯង។ យ៉ាូហានទី១ ៣:២ស្ទ តទង់ រស់ ក្នុង ខញុំ វញិ

ផមផរៀនរបស់តពរះតគិស ្ថដលបានកំណ្់រភាពសលាូ្របូ្រ ចិ្រដែរាបទាបនិង

កដែីសសឡាញ់ទុកជាការចំាបាច់ចំផោរះការរកីចផតមើនក្នុងតពរះគុណនិងជាភាព 

ត្ឹរមត្ររូវសតមាប់ផ្វើកិចចាការរបស់តទង់ មាន្រថមលាជាខ្លា ំងចំផោរះផោកយ៉ាូហាន ។ 

ផោកបានយកចិ្រដែទុកោក់ចំផោរះរាល់ផមផរៀនទំាងអស់ ផហើយខំតបឹងសតមប

ជីវ្ិររបស់ផោកឲ្យសសបតាមគំររូបស់តពរះ ។ ផោកយ៉ាូហានបានចាប់ផ្ដែើម 

យល់អំពីសិរលី្អរបស់តពរះតគិសថ្ាមិនថមនជាភាពរងុផរឿងនិង អំណាចខ្ង 

ផោកិយ ថដលផោកត្ររូវបានបផតងៀនឲ្យមានផសចក្ីសង្ឹមទុកចិ្រ្ផនារះផទ 

ប៉ាុថន្ «ជាសិរលី្អថនតពរះរាជបុតតាថ្រមួយ ថដលមកពីតពរះវរបិតា មានផពញជា 

តពរះគុណ និងផសចក្ីពិ្រ» (យ៉ាូហាន ១:១៤) ។

ជផតរៅនិងផសចក្ីផកលាៀវកាលា ថនការសសឡាញ់របស់ផោកយ៉ាូហានចំផោរះ 

តពរះតគិសជ្ាផៅហាវ យរបស់ផោកមិនថមនជាមូលផហ្ុរថនផសចកដែីសសឡាញ់

របស់តពរះតគិស ្ចំផោរះផោកផនារះផទ ប៉ាុថន្ ជាឥទ្ធិពលថនផសចកដែីសសឡាញ់ 



ផោកយ៉ាូហាន សិស្សជាទីសសឡាញ់-ទំព័រ-645-

ផនារះ។ ផោកយ៉ាូហានចង់បានដូចជាតពរះផយសូ៊វផហើយផៅផតកាមឥទ្ធិពលថន

ផសចក្ីសសឡាញ់របស់តពរះតគិស ្ថដលអាចបំផ្លា ស់បំថតបមនុស្សផោកបាន

កាលា យផៅជាមនុស្សសលាូ្របូ្រផហើយទន់ភលាន់ ។ ភាពអាតាម និយម ត្ររូវបានោក់ 

ទុកផៅក្នុងតពរះផយសូ៊វ។ ផលើសពីពួកសិស្សថដលជាគូកនរបស់គ្្់រ ផោក

យ៉ាូហានបានតបគល់ខលាួនផៅក្នុងអំណាចថនជីវ្ិរដ៏អស្ចា រ្យផនារះ ។ ផោកមាន 

តបស្សន៍ថា «ពីជីវ្ិរផនារះដ៏រស់ផៅអស់កល្ជានិចចាថដលពីផដើមឋិ្រផៅនឹង

តពរះវរបិតា ផហើយបានផលចមកឲ្យផយើងខញុំផ�ើញ» ។ «ផហើយផយើងទំាងអស់

គ្្ន បានទទួលអំពីផសចក្ីផោរផពញរបស់តទង់មក គឺជាតពរះគុណថែម ផលើ 

តពរះគុណ្ង»  (យ៉ាូហានទី១ ១:២ និង យ៉ាូហាន ១:១៦) ។ ផោកយ៉ាូហាន 

បានស្្គ ល់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះផោយចំផណរះដឹងថនបទពិផស្្ន៍ផ្្ទ ល់។ ផមផរៀន

ថនតពរះថដលជាផៅហាវ យរបស់ផោកត្ររូវបានឆាលា ក់ជាប់ផៅក្នុងចិ្រ្របស់

ផោក។ ផៅផពលថដលផោកបានបរ្ហា ញអំពីតពរះគុណរបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ 

ភាស្ស្ម ញ្ារបស់ផោក ផោកបានបរ្ហា ញពីភាពស្និទ្ធស្្ន លជាមួយនឹង

ផសចកដែីសសឡាញ់ថដលបានប៉ារះោល់ដល់ជីវ្ិររបស់ផោកទំាងសសរុង ។

គឺផោយស្រផសចកដែីសសឡាញ់យ៉ាងតជាលផតរៅរបស់ផោកយ៉ាូហាន 

ចំផោរះតពរះតគិស ្ថដលនំាឲ្យផោកតបាថា្ន ចង់ផៅជិ្រស្និទ្ធជាមួយតពរះអង្គ 

ជានិចចា ។ តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះសសឡាញ់ពួកសិស្សទំាងដប់ពីរនាក់ ប៉ាុថនដែ ផោក

យ៉ាូហានគឺសិស្សថដលតពរះអង្គសពវតពរះទ័យជាងផគ ។ ផោកមានអាយុ្ិរច 

ជាង សិស្សដថទ ផហើយផោយភាពផស្ម រះត្រង់ផោយមានទំនុកចិ្រ្ដូចកូន 

ផកមងផោកបានផបើកចំហចិ្រ្ថាវ យផៅតពរះផយសូ៊វ។ ដូផចា្ន រះផហើយតពរះផយសូ៊វ

អាណិ្រអាសូរដល់ផោកកាន់ថ្រខ្លា ំង ផហើយតាមរយៈផោកផសចកដែីបផតងៀន

ខ្ងវញិ្ញា ណដ៏តជាលផតរៅរបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះត្ររូវបានតបាប់ដល់តបជារាសស ្។

តពរះផយសូ៊វសសឡាញ់ដល់អ្នកថដលជា្ំរណាងឲ្យតពរះវរបិតាផហើយផោក

យ៉ាូហានអាចនិយយពីផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះវរបិតា ថដលសិស្សដថទ 

ផទៀ្រមិនអាចផ្វើបាន ។ ផោកបានបបរ្ហា ញដល់បងប្អូនរមួជំផនឿរបស់ផោក 

នូវអវីថដលផោកមានផៅក្នុងចិ្រ្របស់ផោក ថដល្ំរណាងផោយលក្ខណៈ 



ទំព័រ-646- កិចចាការថនពួកស្វក័

របស់តពរះផៅក្នុងអ្រ្ចរ្ិររបស់ផោក ។ សិររីងុផរឿងរបស់តពរះអមាចា ស់បាន 

សថម្ងផៅផលើទឹកមុខរបស់ផោក ។ សតមស់ថនភាពបរសុិទ្ធថដលបានផ្លា ស់

ថតបផោក បានបរ្ហា ញផោយភាពត្រចរះត្រចង់របស់ តពរះតគិសផ្ចញ ពីថ្្ទមុខ 

របស់ផោក ។ ផោកបានផតាងតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះជាប់ ផោយការថាវ យបង្គំនិង

ផសចកដែីសសឡាញ់ រហូ្រដល់ភាពដូចជាតពរះតគិស ្និងការតបកបជាមួយតទង់ 

បានកាលា យជាបំណងតបាថា្ន ថ្រមួយគ្់ររបស់ផោក ផហើយលក្ខណៈថនតពរះ 

ថដលជាផៅហាវ យរបស់គ្្់រ បានេលាុរះបញ្ចា ំងផៅក្នុងអ្រ្ចរ្ិររបស់ផោក ។

ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ផមើល ផសចក្ីសសឡាញ់យ៉ាងណាហ្នន៎  

ថដលតពរះវរបិតាបាន្្ល់មកផយើងរាល់គ្្ន  ឲ្យផយើងបានផៅថាជាកូនរបស់ 

តពរះដូផច្នរះ … ពួកសងៃួនភាងៃ ផអើយ ឥឡូវផនរះ ផយើងរាល់គ្្ន ជាកូនតពរះផហើយ ថ្រ

ថដលផយើងរាល់គ្្ន នឹងបានផៅជាយ៉ាងណាផទៀ្រ ផនារះមិនទាន់សថម្ង មក 

ផៅ ផឡើយ ប៉ាុថន្ ផយើងដឹងថា កាលណាតទង់ផលចមក ផនារះផយើងនឹងបាន 

ដូចជាតទង់ ដ្ិ្រថដលតទង់យ៉ាងណា ផនារះផយើងនឹងផ�ើញ តទង់យ៉ាង ផនារះ 

ឯង» (យ៉ាូហានទី១ ៣:១, ២) ។



សមរបនា្ទ ល់ដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-647-

ជំ្ូកនេរះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងសំ្រនុព្ររ្រស់នោកយូ៉ហាេ

សុព្រ-២៦ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ២០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ខញុំ ឲ្យ ផសចក្ី ប ញ្ា្រ្ ១ ែមី ដល់ អ្នក រាល់ គ្្ន  គឺ ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  

សសឡាញ់ គ្្ន  ផៅ វញិ ផៅ មក ត្ររូវ ឲ្យ សសឡាញ់ គ្្ន  ដូច ជា ខញុំ បាន សសឡាញ់ អ្នក 

រាល់ គ្្ន  ថដរ ។ យ៉ាូហាន ១៣:៣៤តពរះរាជបុតតា ថន តពរះ 

បនា្ទ ប់ពីការយងផឡើងផៅកាន់ឋានសួគ៌របស់តពរះតគិសម្ក ផោក

យ៉ាូហានបានឈរជាអ្នកបផតមើការដ៏ផស្ម រះត្រង់និងឧសសាហ៍ពយាយម ចំផោរះ 

តពរះថដលជាផោកតគរូអស្ចា រ្យ ។ ផោកបានរកីរាយនឹងការចាក់បងហាូរតពរះវញិ្ញា ណ

ផៅថែងៃបុណ្យទី ៥០ ជាមួយនឹងសិស្សដថទផទៀ្រថដរ ផហើយផោកបានបន ្

និយយផៅកាន់តបជារាសស ្ផោយចិ្រ្ពុរះផោរជាែមីនិងអំណាច អំពីតពរះបន្ទូល 

ថនជីវ្ិរ ផោយខំតបឹងថតបងដឹកនំាគំនិ្ររបស់ផោកផឆ្ារះផៅរកតពរះថដលផមើល

មិនផ�ើញ  ផោកគឺជាតគរូអ្ិបបាយដ៏មានអំណាចខ្លា ំងកាលា និងផស្ម រះត្រង់ ។ 

ផោកបានតបាប់អំពីតពរះបន្ទូលនិងកិចចាការរបស់តពរះតគិស ្ផៅក្នុងភាស្ដ៏ 

បិុនតបសប់ និងសំផឡងពីផរារះដូច្ូររ្យ្រ្ន្ី ផោយនិយយតាមរផបៀបថដលផ្វើ

ឲ្យអ្នកបានស្្ប់ផោកមានចិ្រដែរផំភើប ។ ភាពស្ម ញ្ាថនសម្ីរបស់ផោក 

អំណាចដ៏វផិសសវសិ្លថនផសចកដែីពិ្រ ថដលផោកបានថែលាង និងភាពផកលាៀវកាលា

ថដលបានបរ្ហា ញពីការបផតងៀនរបស់ផោក បានផ្វើឲ្យផោកអាចចូលផៅ 

ដល់មនុស្សតគប់សសទាប់វណណៈទំាងអស់ ។

ជីវ្ិររបស់ស្វក័យ៉ាូហានរស់ផៅសសបផៅតាមផសចកដែីបផតងៀនរបស់

ផោក។ ផសចកដែីសសឡាញ់ចំផោរះតពរះតគិស ្ថដលបានបផ ច្ា ញផៅក្នុងចិ្រ្ 

របស់ផោក បាននំាផោកឲ្យខិ្រខំតបឹងថតបងអស់ពីកមាលា ំងកាយចិ្រ្  ផដើម្ី 

៥៤

សមរបនាទា លដ់៏ផសាម ោះត្រង់



ទំព័រ-648- កិចចាការថនពួកស្វក័

បផតមើដល់បងប្អូនរបស់ផោក ជាពិផសសបងប្អូនផៅក្នុងពួកជំនំុតគិស ្

បរស័ិទ ។

តពរះតគិសប្ានបរ្្គ ប់ពួកសិស្សដំបូងឲ្យសសឡាញ់ដល់គ្្ន ផៅវញិផៅមក 

ដូចជាតទង់សសឡាញ់ដល់ពួកផគថដរ ។ ដូផច្នរះ ពួកផគត្ររូវថ្រផ្វើទីបនា្ទ ល់តបាប់

ដល់ផោកិយថាតពរះតគិសត្្ររូវបានបផង្ើ្រផឡើងផៅក្នុងក្ីសង្ឹមថនសិរលី្អ ។ 

ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ខញុំឲ្យផសចក្ីប ញ្ា្រ្ិមួយែមីដល់អ្នករាល់គ្្ន  គឺ 

ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន សសឡាញ់គ្្ន ផៅវញិផៅមក ត្ររូវឲ្យសសឡាញ់គ្្ន  ដូចជាខញុំបាន 

សសឡាញ់អ្នករាល់គ្្ន ថដរ» (យ៉ាូហាន ១៣:៣៤)។ ផៅផពលថដលតពរះអង្គកំពុង

ថ្រមានបន្ទូលអំពីោក្យទំាងផនរះ ពួកសិស្សមិនអាចយល់ពីអ្រថែន័យថនោក្យ

ទំាងផនរះផទ ប៉ាុថន្ បនា្ទ ប់ពីពួកផគបានផ�ើញការរងទុក្ខរបស់តពរះតគិស ្បនា្ទ ប់ 

ពីការឆ្ាង ការមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិ និងការយងផឡើងផៅកាន់ឋានសួគ៌ 

របស់តទង់ និងបនា្ទ ប់ពីតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធបានយងមកគង់ផៅជាមួយពួក

ផគផៅថែងៃបុណ្យទី ៥០ រចួមក ផទើបពួកផគបានយល់ចបាស់ពីផសចកដែីសសឡាញ់

របស់តពរះ និងពីនិស្ស័យថនផសចកដែីសសឡាញ់ផនារះ ថដលពួកផគត្ររូវថ្រមាន 

ចំផោរះគ្្ន ផៅវញិផៅមក ។ បនា្ទ ប់មក ផោកយ៉ាូហានអាចនិយយផៅកាន់

សិស្សឯផទៀ្ររបស់ផោកថា៖ 

«ផោយស្រផសចក្ីផនរះ ផយើងរាល់គ្្ន បានស្្គ ល់ផសចក្ីសសឡាញ់ គឺ

ផោយតទង់បានសូ៊ប្ូរតពរះជនមតទង់ជំនួសផយើង ដូផច្នរះ គួរឲ្យផយើងប្ូរជីវ្ិរផយើង

ជំនួសបងប្អូនថដរ» ។

បនា្ទ ប់ពីការយងចុរះមកថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ផៅផពលថដលពួកសិស្ស

បានផចញផៅតបកាស្សាយអំពីតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ផសចក្ីតបាថា្ន ថ្រមួយរបស់

ពួកផគគឺផសចក្ីសផ្រ្្គ រះរបស់មនុស្សផោក ។ ពួកផគបានអរសបបាយក្នុង 

ភាពថ្្អមថលហាមថនទំនាក់ទំនងជាមួយពួកបរសុិទ្ធ ។ ពួកផគមានចិ្រដែទន់ភលាន់ 

ហមឹងមា៉ា ្់រ លរះបង់ខលាួនឯង ផហើយសុខចិ្រ្លរះបង់តបផយជន៍ខលាួនឯងផដើម្ី
 

ផសចកដែីពិ្រ ។ ផៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាផរៀងរាល់ថែងៃជាមួយគ្្ន ផៅវញិផៅមក  

ពួកផគបានបរ្ហា ញពីផសចកដែីសសឡាញ់ថដលតពរះតគិសប្ានបរ្្គ ប់ដល់ពួកផគ។ 



សមរបនា្ទ ល់ដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-649-

ពួកផគបានខិ្រខំផ្វើឲ្យកដែីសសឡាញ់ផនរះមានផៅក្នុងចិ្រ្អ្នកដថទផ្្សងផទៀ្រ 

ផោយោក្យសម្ីនិងការតបតពឹ្រដែថបបមិនអាតាម និយម ។

ពួកអ្នកផជឿមិនធាលា ប់មានផសចក្ីសសឡាញ់ថបបផនរះពីមុនមកផទ ។ ពួក

ផគត្ររូវបនដែផបារះជំហានផៅមុខផោយសម័តគពីចិ្រដែក្នុងការស្ដែ ប់បរ្្គ ប់តាមប ញ្ា្រ្ិ

ែមីផនរះ។ ពួកផគបានរបួរមួយ៉ាងជិ្រស្និទ្ធជាមួយនឹងតពរះតគិស ្ថដលផ្វើឲ្យពួក

ផគអាចបំផពញតាម្រតមរូវការទំាងអស់របស់តទង់ ។ ជីវ្ិររបស់ពួកផគត្ររូវថ្រ

ផលើក្រផម្ើងអំណាចថនតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ថដលអាចថញកពួកផគឲ្យបានបរសុិទ្ធ

ផោយស្រផសចកដែីសុចរ្ិររបស់តទង់។ 

 

សៅរ-៍២៧ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ២១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: អ្នក ណា ថដល កាន់ តាម ប ញ្ា្រ្ តទង់ ផនារះ ផ ម្ រះ ថា 

ផៅ ជាប់ ក្នុង តទង់ ផហើយ តទង់ ក៏ គង់ ផៅ ក្នុង អ្នក ផនារះ ថដរ ផយើង ដឹង ថា តទង់ គង់ 

ផៅ ក្នុង ផយើង ផោយស្រ តពរះវញិ្ញា ណ ថដល តទង់ តបទាន មក។ យ៉ាូហានទី១ 

៣:២៤តគីស្ទ តទង់ រស់ ក្នុង ខញុំ វញិ ផហើយ ថដល ខញុំ រស់ ក្នុង ស្ច់ ្ ម ឥឡូវ ផនរះ

ប៉ាុថន្ ការផ្លា ស់ប្ូរបានផកើ្រផឡើងបន្ិចម្ងៗ ។ ពួកអ្នកផជឿបានចាប់ផ្ដែើម 

ផមើលបំណំា (ចំាចាប់កំហុស) គ្្ន ផៅវញិផៅមក ។ ការរស់ផៅផលើគំនរកំហុស 

្ដែល់ឱកាសឲ្យមានការររិះគន់ថបបអវជិជាមាន ពួកផគបានផមើលថលងផ�ើញតពរះ

អង្គសផ្រ្្គ រះនិងកដែីសសឡាញ់របស់តទង់ ។ ពួកផគកាន់ថ្រមានភាព្ឹរងរុងឹ ទាក់

ទងនឹងអាការៈខ្ងផតរៅថនពិ្ីបុណ្យផ្្សងៗ ជាពិផសសអំពីតទឹស្ីជាងការ 

អនុវ្រ្ន៍ខ្ងឯជំផនឿ។ ផៅក្នុងចិ្រ្ពុរះផោរខ្ងការផថ្ាលផទាសអ្នកដថទ ពួក 

ផគបានផមើលរលំងកំហុសរបស់ខលាួនឯង។ ពួកផគបានបា្់របង់ផសចកដែីសសឡាញ់

ជាបងប្អូនថដលតពរះតគិសប្ានបរ្្គ ប់ ផហើយផរឿងថដលគួរឲ្យផស្កផៅបំ្ុ្រ

ផនារះគឺពួកផគមិនបានដឹងពីការបា្់របង់របស់ពួកផគផទ។ ពួកផគមិនបានដឹង

ថាសុភមង្គលនិងផសចកដែីអំណរបានចាកផចញពីជីវ្ិររបស់ពួកផគផហើយ និង 

មិនដឹងថា ផោយការកា្់រផ្្ច់ផសចក្ីសសឡាញ់របស់តពរះផចញពីចិ្រ្របស់ 

ពួកផគ ពួកផគនឹងផដើរក្នុងភាពងងឹ្រផៅផពលឆាប់ៗផនរះជាមិនខ្នផនារះផឡើយ។
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ផោយដឹងថាផសចក្ីសសឡាញ់ជាបងប្អូនកំពុងថ្រមានភាពផស្រះកផតការះ 

ផៅក្នុងពួកជំនំុផោកយ៉ាូហានបានជំរញុតបាប់អ្នកផជឿពីផសចក្ីត្ររូវការផសចក្ី 

សសឡាញ់ផនរះជាដរាប ។ សំបុត្ររបស់ផោកផ្ញើផៅជូនពួកជំនំុ មានផពញ 

ផៅផោយគំនិ្រផនរះ ។ ផោកបានសរផសរថា «រឯីចុងបំ្ុ្រថនរបស់ទំាងអស់ 

ផនារះជិ្រដល់ផហើយ ដូផច្នរះ ចូរឲ្យមានគំនិ្រនឹង្ឹង ផហើយចំាយមក្នុងផសចក្ី

អ្ិោឋា នចុរះ ថ្រមុនដំបូងបង្អស់ ត្ររូវឲ្យអ្នករាល់គ្្ន មានផសចក្ីសសឡាញ់គ្្ន  

ឲ្យអស់ពីចិ្រ្ ដ្ិ្រផសចក្ីសសឡាញ់នឹងតគបបំាងអំផពើបាបជាអផនកអនន្   

ចូរតបតពឹ្រ្នឹងគ្្ន ផោយផសចក្ីផៅផ៉៉ា ឥ្រមាន្រ្អូញថ្រ្អរផឡើយ គឺផោយខំបផតមើ 

គ្្ន ផៅវញិផៅមកតាមអំផណាយទានថដលតគប់គ្្ន បានទទួលមកទុក ដូចជា 

អ្នកថចកចាយយ៉ាងល្អ ថនតពរះគុណដ៏ថបកជាផតចើន្លាូវវញិផបើអ្នកណាអ្ិបបាយ 

ផនារះត្ររូវថ្រអ្ិបបាយ ដូចជាអ្នកថដលបផ ច្ា ញតពរះបន្ទូលថនតពរះ ផហើយផបើ 

អ្នកណាបផតមើ ផនារះត្ររូវបផតមើផោយកមាលា ំងថដលតពរះតបទានឲ្យ ផដើម្ីឲ្យតពរះ

បានផែ្ើងផឡើងក្នុងតគប់ការទំាងអស់ ផោយស្រតពរះផយសូ៊វតគិសថ្ដលតទង់ 

មានសិរលី្អ និងតពរះផចស្្ផៅអស់កល្ជានិចចាផរៀងរាប្រផៅ» ។ 

ផោយដឹងយ៉ាងចបាស់ថាពួកអ្នកផជឿគួរថ្របរ្ហា ញផសចកដែីសសឡាញ់ផនរះ 

ស្វក័យ៉ាូហានបានសរផសរថា «ខញុំក៏សរផសរប ញ្ា្រ្ិមួយែមីផទៀ្រ ផ្ញើមកអ្នក 

រាល់គ្្ន  ជាផសចក្ីពិ្រថដលផៅក្នុងតទង់ ផហើយក្នុងអ្នករាល់គ្្ន ថដរ ដ្ិ្រផសចក្ី 

ងងឹ្រកំពុងថ្របា្់រផៅ ផហើយពនលាឺដ៏ពិ្របានភលាឺផឡើង អ្នកណាថដលថា ខលាួនផៅ 

ក្នុងពនលាឺ ថ្រស្អប់ដល់បងប្អូន ផនារះផ ម្ រះថាផៅក្នុងផសចក្ីងងឹ្រដរាបដល់ 

សពវថែងៃផនរះ ឯអ្នកណាថដលសសឡាញ់ដល់បងប្អូនខលាួន ផនារះថ្រងផៅក្នុងពនលាឺ 

វញិ ផហើយផៅក្នុងអ្នកផនារះគ្ម នផហ្ុរណា នឹងបរ្្អ ក់បង្អន់ចិ្រ្ផគផឡើយថ្រ 

អ្នកណាថដលស្អប់ដល់បងប្អូន ផនារះផ ម្ រះថាផៅក្នុងផសចក្ីងងឹ្រវញិក៏ផដើរ 

ក្នុងផសចក្ីងងឹ្រ ផហើយមិនដឹងជាខលាួនផៅឯណា្ង ពីផតោរះផសចក្ីងងឹ្រផនារះ 

បានបំបំាងថភ្នកផហើយ» ។ «ដ្ិ្រផនរះឯងជាផសចក្ីថដលអ្នករាល់គ្្ន បានឮពី

ផដើមផរៀងមក គឺថាត្ររូវឲ្យផយើងសសឡាញ់គ្្ន ផៅវញិផៅមក» ។ «ឯអ្នកណា 

ថដលមិនសសឡាញ់បងប្អូន អ្នកផនារះជាអ្នកផៅជាប់ក្នុងផសចក្ីស្លា ប់ផៅផឡើយ 
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អ្នកណាថដលមានចិ្រ្ស្អប់ដល់បងប្អូន ផនារះផ ម្ រះថាជាអ្នកសមាលា ប់ផគផហើយ 

អ្នករាល់គ្្ន ដឹងផហើយ ថាគ្ម នអ្នកណាសមាលា ប់ផគណាមួយ ថដលមានជីវ្ិរដ៏ 

រស់អស់កល្ជានិចចាផៅក្នុងខលាួនផឡើយ ផោយស្រផសចក្ីផនរះ ផយើងរាល់គ្្ន

បានស្្គ ល់ផសចក្ីសសឡាញ់ គឺផោយតទង់បានសូ៊ប្ូរតពរះជនមតទង់ជំនួសផយើង 

ដូផច្នរះ គួរឲ្យផយើងប្ូរជីវ្ិរផយើងជំនួសបងប្អូនថដរ» ។

មិនថមនជាការតបឆំាងរបស់ផោកិយផទ ថដលផ្វើឲ្យមានផតគ្រះថា្ន ក់ដល់

ពួកជំនំុរបស់តពរះតគិសផ្នារះ ។ ថ្រគឺជាអំផពើដ៏អាតកក់ផៅក្នុងចិ្រ្ថនពួកអ្នក

ផជឿផៅវញិផទ ថដលផ្វើឲ្យមានផតគ្រះមហន្រាយដ៏អាតកក់បំ្ុ្រ និងរារាងំដល់

ការរកីចផតមើនថនកិចចាការរបស់តពរះដ៏ស្ហាវបំ្ុ្រផៅវញិ ។ មិនមានវ ិ្ ីណា

ថដលផ្វើឲ្យតពលឹងវញិ្ញា ណរបស់ពួកជំនំុចុរះផខសាយ តបាកដចបាស់ជាងការ 

តចថណនការសង្ស័យ ការផមើលបំណំា និងការសន្និោឋា នអាតកក់ផនារះផឡើយ។ 

ម៉ាយាងវញិផទៀ្រ ទីបនា្ទ ល់ដ៏រងឹមំាបំ្ុ្រថដលថាតពរះបានចា្់រតពរះរាជបុតតារបស់

តទង់មកក្នុងផោកិយផនរះ គឺជាភស្ុតាងថនភាពសុខដុមរមនានិងការរបួរមួ

គ្្ន ក្នុងចំផណាមមនុស្សថដលមានលក្ខណៈផ្្សងៗគ្្ន ថដលបផង្ើ្រជាពួកជំនំុ 

របស់តទង់ផឡើង។ អ្នកផដើរតាមតពរះតគិសទំ្ាងឡាយមានឯកសិទ្ធិក្នុងការផ្វើទី

បនា្ទ ល់អំពីផរឿងផនរះ ។ ប៉ាុថនដែ ផដើម្ីផ្វើដូផច្នរះបាន ពួកផគត្ររូវថ្រោក់ខលាួនផៅ 

ផតកាមការតតាស់បរ្្គ ប់របស់តពរះតគិស។្ អ្រ្ចរ្ិររបស់ពួកផគត្ររូវថ្រ្រតមរូវឲ្យ

សសបជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់តពរះអង្គ ផហើយផគ្លបំណងរបស់ពួកផគក៏ 

ត្ររូវថ្រសសបផៅតាមតពរះហឫទ័យរបស់តពរះថដរ ។ 

 

អាទិត្យ-២៨ ្រុម្ភៈ អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ២២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផនរះ ផហើយ ជា ផសចក្ី សសឡាញ់ មិន ថមន ជា ផយើង បាន 

សសឡាញ់ តពរះ ផនារះ ផទ គឺ តទង់ បាន សសឡាញ់ ផយើង វញិ ផទ ផ្រើ ផហើយ បាន ចា្់រ 

តពរះរាជបុតតា តទង់ មក ទុក ជា ដរ្វ យ ឲ្យ ្ ួន នឹង បាប ផយើង រាល់ គ្្ន  ្ ង។ 

យ៉ាូហានទី១ ៤:១០តគីតគីស្ទ តទង់ រស់ ក្នុង ខញុំ វញិ ផហើយ ថដល ខញុំ រស់ ក្នុង ស្ច់ 

្ម ឥឡូវ ផនរះ
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តពរះតគិសប្ានមានបន្ទូលថា «ខញុំឲ្យផសចក្ីប ញ្ា្រ្ិមួយែមីដល់អ្នករាល់គ្្ន  

គឺឲ្យអ្នករាល់គ្្ន សសឡាញ់គ្្ន ផៅវញិផៅមក ត្ររូវឲ្យសសឡាញ់គ្្ន  ដូចជាខញុំបាន

សសឡាញ់អ្នករាល់គ្្ន ថដរ» (យ៉ាូហាន ១៣:៣៤)។ ផនរះគឺជាផសចក្ីថែលាងការណ៍

ដ៏អស្ចា រ្យ ប៉ាុថន្ មនុស្សមិនសូវបានអនុវ្រ្ផឡើយ! ផៅក្នុងពួកជំនំុរបស់តពរះ 

នាផពលសពវថែងៃផនរះ ផសចកដែីសសឡាញ់ជាបងប្អូនមានការខវរះខ្្រគួរឲ្យផស្ក

ស្្យ។ មនុស្សជាផតចើនថដលតបកាសថាសសឡាញ់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះថ្រមិន

បាន សសឡាញ់គ្្ន ផៅវញិផៅមកផទ។ ពួកអ្នកមិនផជឿកំពុងសមលាឹងផមើលថាផ្រើ 

ជំផនឿរបស់ពួកអ្នកថដលអរះអាងថាជាពួកតគិសប្រស័ិទកំពុងថ្រមានឥទ្ធិពល

អវីមួយ ក្នុងជីវ្ិររបស់ពួកផគថដរឬផទ ផហើយពួកផគឆាប់ដឹងពីភាពមិនតបតក្ីរ

ថនចរ្ិរលក្ខណៈនិងភាពមិនត្ឹរមត្ររូវ ផៅក្នុងសកមមភាពរបស់ពួកតគិសប្រស័ិទ

ណាស់។ សូមឲ្យពួកតគិសប្រស័ិទកំុ្្ល់ឱកាសឲ្យសត្ររូវអាចចង្អុលមកពួក

ផគផហើយនិយយថា ផមើលមនុស្សទំាងផនរះឈរផៅផតកាមបោរបស់តពរះតគិស ្

ថ្រពួកផគស្អប់គ្្ន ផៅវញិផៅមកផស្រះ ។ តគិសប្រស័ិទទំាងអស់គឺជាសមាជិក

ថនតករុមតគរួស្រថ្រមួយ ជាកូនថដលមានតពរះវរបិតាថនឋាសួគ៌ជាឪពុក ថដល

មានផសចក្ីសង្ឹមដ៏មានពរថនជីវ្ិរអស់កល្ដូចគ្្ន  ។ ភាពស្និទ្ធស្្ន ល និង 

ភាពទន់ភលាន់គឺជាចំណងថដលចងពួកផគភាជា ប់គ្្ន ផៅវញិផៅមក ។

ផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះគឺជាការអំោវនាវដល់ចិ្រ្ថដលមានឥទ្ធិពល

បំ្ុ្រ ផៅផពលផសចក្ីសសឡាញ់ផនរះអំោវនាវឲ្យផយើងបរ្ហា ញពីផសចកដែីផមត្ា

ករណុាដ៏ទន់ភលាន់ ដូចថដលតពរះតគិសប្ានបរ្ហា ញថដរ ។ មានថ្រមនុស្ស ថដល

មានផសចកដែីសសឡាញ់មិនអាតាម និយមចំផោរះបងប្អូនខលាួនប៉ាុផណាណ រះផទ ថដលមាន

ផសចកដែីសសឡាញ់ចំផោរះតពរះពិ្រតបាកដ។ តគិសដែស្សនិកពិ្រតបាកដនឹងមិន

តពមបផណ្ាយឲ្យចិ្រ្របស់ខលាួនឋិ្រផៅក្នុងផតគ្រះថា្ន ក់ផទ ផហើយក៏មិនត្ររូវរស់

ផៅផោយគ្ម នការរកីចផតមើននិងការយកចិ្រ្ទុកោក់ថដរ។ ផគនឹងមិនថបរផចញ

ពីមនុស្សថដលតបតពឹ្រ្អាតកក់ផឡើយ ផហើយបានបផណ្ាយខលាួនឲ្យធាលា ក់ផៅក្នុង

អនា្ទ ក់ថនការមិនសបបាយចិ្រ្និងការធាលា ក់ទឹកចិ្រដែ ឬធាលា ក់ចូលផៅក្នុងសមរភូមិ

របស់ស្តំាងកាន់ថ្រផតរៅផៅៗ ។



សមរបនា្ទ ល់ដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-653-

អស់អ្នកថដលមិនធាលា ប់មានបទពិផស្្ន៍ជាមួយនឹងផសចក្ីសសឡាញ់ដ៏

ទន់ភលាន់ និងជ័យជម្នរះរបស់តពរះតគិស ្អ្នកផនារះមិនអាចដឹកនំាអ្នកដថទផៅឯ 

តបភពថនជីវ្ិរបានផទ។ ផសចក្ីសសឡាញ់របស់តពរះផៅក្នុងចិ្រ្គឺជាអំណាច

ជំរញុ ថដលដឹកនំាមនុស្សឲ្យបរ្ហា ញពីតទង់ផៅក្នុងការសន្ទនា ផៅក្នុងវញិ្ញា ណ

ដ៏ទន់ភលាន់និងការអាណិ្រអាសូរ ក្នុងការផលើកស្ទួយជីវ្ិររបស់អ្នកថដលពួកផគ

ទាក់ទង ។ អ្នកផ្វើការជាតគិសប្រស័ិទថដលទទួលផជាគជ័យក្នុងកិចចាខិ្រខំតបឹង

ថតបងរបស់ពួកផគ ត្ររូវថ្រស្្គ ល់តពរះតគិស ្ផហើយផដើម្ីស្្គ ល់តទង់ ពួកផគត្ររូវ

ស្្គ ល់ផសចក្ីសសឡាញ់របស់តទង់ជាមុនសិន ។ ផៅឋានសួគ៌ ភាពសក្ិសម 

ជាអ្នកបផតមើការរបស់ពួកផគត្ររូវបានវាស់ថវងផោយសម្រថែភាពរបស់ពួកផគ 

ក្នុងការសសឡាញ់គ្្ន  ដូចជាតពរះតគិសប្ានសសឡាញ់ដល់មនុស្ស និងការផ្វើ

ការដូចជាតទង់បានផ្វើថដរ ។

ស្វក័យ៉ាូហានបានសរផសរថា «ផយើងមិនត្ររូវសសឡាញ់ផោយោក្យសម្ី 

ឬផោយបបូរមា្់រប៉ាុផណាណ រះផឡើយ គឺផោយការតបតពឹ្រ្ និងផសចក្ីពិ្រវញិ» ។ 

ភាពផពញផលញថនអ្រ្ចរ្ិររបស់តគិសប្រស័ិទផកើ្រផឡើង ផៅផពលសន្ទុរះចិ្រ្

ថនការជួយនិង្្ល់តពរះពរដល់អ្នកដថទ្ុសផចញពីខ្ងក្នុងជាបន្បនា្ទ ប់ ។ 

គឺជាបរយិកាសថនផសចក្ីសសឡាញ់ ថដលផៅព័ទ្ធជំុវញិចិ្រ្ពួកអ្នកផជឿផនរះ

ផហើយ ថដលផ្វើឲ្យអ្នកផនារះកាលា យជាអ្នកជួយសផ្រ្្គ រះដល់ជីវ្ិរមនុស្សជា 

ផតចើន ផហើយផ្វើឲ្យតពរះអាចតបទានតពរះពរដល់ការរ្ររបស់ផគ្ងថដរ។

ផសចកដែីសសឡាញ់ដ៏តជាលផតរៅចំផោរះតពរះ និងផសចកដែីសសឡាញ់ដល់គ្្ន

ផៅវញិផៅមក ថដលមិនគិ្រពីតបផយជន៍ខលាួនឯង  គឺជាអំផណាយទានដ៏ល្អ 

បំ្ុ្រថដលតពរះវរបិតាថនឋានសួគ៌របស់ផយើងអាចតបទានឲ្យ។ ផសចកដែីសសឡាញ់

ផនរះមិនថមនជាសន្ទុរះចិ្រ្ផទ ថ្រជាផគ្លការណ៍របស់តពរះ ជាអំណាចដ៏ 

អចិថ្ន្យ៍។ ចិ្រ្ថដលមិនបានចុរះចូលជាមួយនឹងតពរះ មិនអាចបផង្ើ្រផសចក្ី

សសឡាញ់ផនរះបានផទ។ មានថ្រផៅក្នុងចិ្រ្ថដលតពរះផយសូ៊វ ផស្យរាជ្យ 

ប៉ាុផណាណ រះផទ ផទើបអាចរកផ�ើញផសចក្ីសសឡាញ់ថបបផនរះ ។ «ផយើងសសឡាញ់ 

តទង់ផតោរះតទង់ សសឡាញ់  ផយើងជាមុន» ។ ផៅក្នុងចិ្រ្ថដលបានថកថតបជាែមី



ទំព័រ-654- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផោយតពរះគុណរបស់តពរះ ផសចកដែីសសឡាញ់គឺជាផគ្លការណ៍ថដលតគប់តគង

សកមមភាព។ ផសចក្ីសសឡាញ់ផនរះថកថតបអ្រ្ចរ្ិរដឹកនំា សន្ទុរះចិ្រ្ តគប់តគង 

ចំណង់ចំណូលចិ្រដែ និងផ្វើឲ្យផសចក្ីសសឡាញ់មានភាពថែលាែ្នូរ មានភាព 

រកីរាយផៅក្នុងចិ្រ្ ផ្វើឲ្យជីវ្ិរមានភាពថ្្អមថលហាម និងជរះឥទ្ធិពលដ៏បរសុិទ្ធដល់

មនុស្សថដលផៅជំុវញិ ។ 

 

ច័ន្ទ-១ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ២៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ផយើង ក៏ មាន ផសចក្ី កាលា ហាន ដល់ តទង់ យ៉ាង ដូផច្នរះ ថដរ គឺ 

ថា ផបើ ផយើង នឹង សូម អវី ថដល ត្ររូវ តាម តពរះហឫទ័យ តទង់ ផនារះ តទង់ នឹង ទទួល 

តពម។ យ៉ាូហានទី១ ៥:១៤តគីស្ទ តទង់ រស់ ក្នុង ខញុំ វញិ ផហើយ ថដល ខញុំ រស់ ក្នុង ស្ច់ 

ផោកយ៉ាូហានបានខិ្រខំដឹកនំាពួកអ្នកផជឿឲ្យយល់ពីឯកសិទ្ធិដ៏ខ្ង់ខ្ស់ 

ថដលនឹងផកើ្រផឡើងដល់ពួកផគតាមរយៈការអនុវ្រ្ន៍វញិ្ញា ណថនក្ីសសឡាញ់។ 

អំណាចថនការផតបាសផោរះ និងបំផពញចិ្រ្នឹងតគប់តគងរាល់ផគ្លបំណង 

ផ្្សងៗ និងផលើកអ្នកមានអំណាចផនរះឲ្យខ្ស់្ុ្រពីឥទ្ធិពលអាតកក់ថន

ផោកិយ។ ផហើយផៅផពលថដលផសចកដែីសសឡាញ់ផនរះត្ររូវបានអនុញ្ញា ្ិរឲ្យ

កាលា យផៅជាអំណាចថនផគ្លបំណងផៅក្នុងជីវ្ិរភាពផស្ម រះត្រង់និងទំនុកចិ្រ ្

របស់ពួកផគផៅផលើតពរះ និងដំផណារះសស្យរបស់តទង់ជាមួយពួកផគនឹងបាន

ផពញផលញ។ បនា្ទ ប់មក ពួកផគអាចមករកតទង់ផោយទំនុកចិ្រ្ថនជំផនឿដ៏

ផោរផពញ ផោយដឹងថាពួកផគនឹងទទួលបានពីតទង់នូវអវីៗតគប់យ៉ាង ថដល 

ពួកផគត្ររូវការសតមាប់ផសចកដែីល្អ ផៅផពលបចចាុប្ន្ននិងផពលអនាគ្រដ៏អស់ 

កល្ ។ ផោកយ៉ាូហានបានសរផសរថា «គឺយ៉ាងផនារះផហើយ ថដលផសចក្ី 

សសឡាញ់បានផពញខ្្ន ្រក្នុងផយើង ផដើម្ីឲ្យផយើងមានផសចក្ីកាលា ហានផៅថែងៃ

ជំនំុជតមរះ ដ្ិ្រថដលតពរះតទង់ជាយ៉ាងណា ផនារះផយើងរាល់គ្្ន ក៏យ៉ាងផនារះ 

ផៅក្នុងផោកិយផនរះថដរ គ្ម នផសចក្ីភ័យខ្លា ចណា ផៅក្នុងផសចក្ីសសឡាញ់ 

ផឡើយ ផសចក្ីសសឡាញ់ថដលផពញខ្្ន ្រ ផនារះបផណ្ញផសចក្ីភ័យខ្លា ច 

ផចញ»។ «ផយើងក៏មានផសចក្ីកាលា ហាន ដល់តទង់យ៉ាងដូផច្នរះថដរ គឺថាផបើផយើង 



សមរបនា្ទ ល់ដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-655-

នឹងសូមអវី ថដលត្ររូវតាមតពរះហឫទ័យតទង់ ផនារះតទង់នឹងទទួលតពម … ផនារះ 

ផយើងក៏ដឹងថា ផយើងបានអវីថដលផយើងសូមពីតទង់ផហើយថដរ»។

«ថ្រផបើសិនជាអ្នកណាភាលា ្់រផ្វើបាបវញិ ផនារះផយើងមានតពរះដ៏ជាជំនួយ 

មួយអង្គផហើយ ថដលតទង់គង់ផៅចំផោរះតពរះវរបិតា គឺជាតពរះផយសូ៊វតគិស ្

ជាតពរះដ៏សុចរ្ិរ ថដលតទង់ជា្ររ្វ យ្ួននឹងបាបផយើងរាល់គ្្ន  មិនត្ឹរមថ្រ 

បាបរបស់ផយើងរាល់គ្្ន ថ្រប៉ាុផណាណ រះ គឺនឹងបាបរបស់ផោកិយទំាងមូលថដរ»។ 

«ផបើផយើងលន់្ួរបាបវញិ ផនារះតទង់មានតពរះហឫទ័យផស្ម រះត្រង់ ផហើយសុចរ្ិរ 

តបផយជន៍នឹងអ្់រផទាសបាបឲ្យផយើង ផហើយនិងសមា្អ ្រផយើង ពីតគប់អំផពើ 

ទុចចារ្ិរទំាងអស់្ង» ។ លក្ខខណ្ឌ ថនការទទួលបាននូវផសចកដែីផមតាដែ ករណុា 

មកពីតពរះ គឺស្ម ញ្ានិងសមផហ្ុរសម្លណាស់។ តពរះអមាចា ស់មិន្រតមរូវ 

ឲ្យផយើងផ្វើការអាតកក់ណាមួយផដើម្ីទទួលបានការផលើកថលងផទាសផនារះ

ផទ។ ផយើងមិនចំាបាច់ផ្វើដំផណើ រ្មមយតតាជាយូរអថងវងយ៉ាងហ្់រផនឿយ 

ឬផ្វើការលរះបង់ដ៏ឈឺចាប់ផដើម្ី្រតមរូវចិ្រ្របស់ផយើងឲ្យតពរះថនឋានសួគ៌សពវតពរះ

ហឫទ័យ ឬផដើម្ីបំបា្់រការរលំងរបស់ផយើងផនារះផទ។ អ្នកណាថដល «តគប 

បំាង ការរលំងរបស់ខលាួន ផនារះនឹងមិនចផតមើនផឡើងផទ ថ្រអ្នកណាថដលលន់្ួរ 

ផហើយ លរះបង់អំផពើផនារះ នឹងតបទរះបានផសចក្ីផមត្ាករណុាវញិ» (សុភាសិ្រ 

២៨:១៣) ។

តពរះតគិសកំ្ពុងថ្រទូលអងវរជំនួសពួកជំនំុរបស់តទង់ ផៅឯ្ុរោការផៅ 

ឋានសួគ៌ តទង់អងវរករជំនួសអ្នកថដលតទង់បានខ្ចា យតពរះផោហិ្ររបស់តទង់ 

ផដើម្ីជា្រថមលាផតបាសផោរះដល់ពួកផគ ។ រាប់ស្រវ្រ្សរ ៍រាប់សម័យកាល មិន

អាចបនថែយតបសិទ្ធិភាពថន្ររ្វ យ្ួននឹងបាបរបស់តទង់បានផទ។ ផទារះបីជា 

ជីវ្ិរ  ឬផសចកដែីស្លា ប់ ក៏គ្ម នកម្ស់ឬទីជផតរៅណាអាចបំថបកផយើងផចញពី 

ផសចក្ី សសឡាញ់របស់តពរះ ថដលផៅក្នុងតពរះតគិសផ្យសូ៊វបានថដរ មិនថមន

ផោយស្រផយើងចាប់ផតាងតទង់ជាប់ផនារះផទ ប៉ាុថនដែ ផោយស្រថ្រតទង់ចាប់ 

ផយើងយ៉ាងជាប់វញិ។ តបសិនផបើផសចកដែីសផ្រ្្គ រះរបស់ផយើងពឹងថ្្អក ផលើ ការ 

ខំតបឹងថតបងរបស់ផយើង ផនារះផយើងមិនអាចបានសផ្រ្្គ រះផទ។ ប៉ាុថន្ ផសចក្ី 



ទំព័រ-656- កិចចាការថនពួកស្វក័

សផ្រ្្គ រះផនារះអាសស័យផលើតពរះជាអ្នកថដលផៅពីផតកាយផសចក្ីសនយាទំាង

ឡាយ។ ការចាប់របស់ផយើងជាប់នឹងតទង់ហាក់ដូចជាផខសាយផទ ប៉ាុថនដែ ផសចកដែី

សសឡាញ់របស់តទង់ថដលជាបងច្ងរងឹមំាណាស់ ដរាបណាផយើងរកសា 

ទំនាក់ទំនងរបស់ផយើងជាមួយតទង់ ផនារះគ្ម ននរណាមា្ន ក់អាចទាញផយើង 

ផចញពីតពរះហសរ្បស់តទង់បានផឡើយ ។

លុរះផពលផវោបានកនលាង្ុ្រផៅជាផតចើនឆា្ន ំ ផហើយចំនួនពួកអ្នកផជឿក៏

កាន់ថ្រផកើនផឡើងផោកយ៉ាូហានបានផ្វើការផដើម្ីបងប្អូនរបស់ផោកផោយ 

ភក្ីភាពនិងសចចាភាព។ តគ្ផនារះពួកជំនំុមានផពញផៅផោយផតគ្រះថា្ន ក់។  

ការផបាកបផញ្ឆោ ្ររបស់ស្តំាងផកើ្រមានផៅតគប់ទីកថនលាង ភាពជាសត្ររូវរបស់ 

ស្តំាង បានបំ្ុសឲ្យមានការតបឆំាងទាស់នឹងផគ្លលទ្ធិរបស់តពរះតគិស ្

ផោយការនិយយមូលបរ្្ច់និងភាពថកលាងកាលា យ ផហើយជាលទ្ធ្ល ការថបក

បាក់និងការបផតងៀនខុសេ្គងបានបំផ្លា ញដល់ពួកជំនំុ។ អ្នកថដលបានតបកាស

ពីតពរះតគិសមួ្យចំនួនបានអរះអាងថា ផសចកដែីសសឡាញ់របស់តទង់បានផោរះ

ថលងពួកផគ ពីការផគ្រពតាមតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះផហើយ ។ ម៉ាយាងវញិផទៀ្រ 

មនុស្សជាផតចើនបានបផតងៀនថា ការផគ្រពទំផនៀមទមាលា ប់និងតបថពណីរបស់ 

ស្សន៍យូោគឺជាការចំាបាច់ និងថាការតគ្ន់ថ្រផគ្រពតាមតកឹ្រ្យវន័ិយផោយ

គ្ម នជំផនឿផលើតពរះផោហិ្ររបស់តពរះតគិសគឺ្តគប់តគ្ន់សតមាប់ការសផ្រ្្គ រះ

ផហើយ ។ អ្នកខលារះផជឿថាតពរះតគិសគឺ្ជាមនុស្សល្អមា្ន ក់ ផហើយផគបានបដិផស្

ភាពជាតពរះរបស់តទង់ ។ អ្នកខលារះផទៀ្រផ្វើពុ្រជាអ្នកផស្ម រះត្រង់ផៅនឹងកិចចាការ 

របស់តពរះ ក៏ត្ររូវផបាកបផញ្ឆោ ្រ ផហើយពួកផគបានបដិផស្តពរះតគិសនិ្ងដំណឹង

ល្អរបស់តទង់ ផៅក្នុងការអនុវ្រ្ន៍របស់ពួកផគ ។ ពួកផគបាននំាយកភាពខុស

េ្គងចូលក្នុងពួកជំនំុផោយរស់ផៅក្នុងការរលំងតកឹ្រ្យវន័ិយ ។ ដូផច្នរះ មនុស្ស

ជាផតចើនត្ររូវបានដឹកនំាផៅរកភាពតចបូកតចបល់និងការភ័ន្តចឡំ ។ 

 

 

 



សមរបនា្ទ ល់ដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-657-

អង្គារ-២ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ២៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ អស់ អ្នក ណា ថដល ផៅ ជាប់ ក្នុង តទង់ ផនារះ មិន ថដល ផ្វើ 

បាប ផទ ថ្រ ពួក អ្នក ថដល ផ្វើ បាប វញិ ផគ មិន បាន ផ�ើញ តទង់ ផឡើយ ក៏ មិន 

ស្្គ ល់ តទង់ ្ ង។ យ៉ាូហានទី១ ៣:៦តគីស្ទ ផនរះ

ផោកយ៉ាូហានមានផពញផោយភាពផតកៀមតកំ ខណៈថដលផោកបាន

ផមើលផ�ើញកំហុសដ៏ពិសពុលទំាងផនរះកំពុងលូនចូលមកក្នុងពួកជំនំុ។ ផោក

បានផ�ើញផតគ្រះថា្ន ក់ថដលពួកជំនំុត្ររូវទទួលរង ផហើយផោកបានជួបនឹងភាព

ចំាបាច់និងការសផតមចចិ្រ្ជាបនា្ទ ន់។ សំបុត្ររបស់ផោកយ៉ាូហានដកដផងហាើម

ផចញជាវញិ្ញា ណថនផសចកដែីសសឡាញ់។ ផោកហាក់ដូចជាបានសរផសរសំបុត្រ

ផនរះផោយស្លា បបា៉ា កកាថនផសចក្ីសសឡាញ់។ ប៉ាុថន្ ផពលថដលផោកបាន 

ជួបទំនាក់ទំនងជាមួយពួកអ្នកថដលកំពុងបំោននឹងតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះ 

ផហើយបានអរះអាងថា ពួកផគកំពុងរស់ផៅផោយមិនមានអំផពើបាប ផនារះផោក

មិនបានបណ្ាក់មា្់រក្នុងការតពមានពួកផគពីការផបាកបផញ្ឆោ ្រដ៏គួរឲ្យភ័យ 

ខ្លា ចរបស់ពួកផគផនរះផឡើយ ។

ក្នុងការរសរផសរផៅកាន់អ្នកជំនួយការក្នុងកិចចាការថនដំណឹងល្អដ៏ផស្ម រះត្រង់

មា្ន ក់ ជាសស្ីថដលមានកិ្រ្ិយសនិងឥទ្ធិពលដ៏ទូលំទូោយ ផោកបានមាន 

តបស្សន៍ថា «ពីផតោរះមានអ្នកតបវ ័្ ចា បផញ្ឆោ ្រជាផតចើនបានមកក្នុងផោកិយ

ផហើយ ជាពួកអ្នកថដលមិនតពមទទួលថា តពរះផយសូ៊វតគិសប្ានមកក្នុងស្ច់

្មផទ ផនារះផហើយជាអ្នកតបវ ័្ ចា បផញ្ឆោ ្រ ផហើយជាអ្នកទទឹងនឹងតពរះតគិស ្

្ង ត្ររូវឲ្យអ្នករាល់គ្្ន តបយ័្រ្ន ថតកងបា្់រ្លការថដលបានផ្វើផហើយផនារះ 

គឺឲ្យបានទទួលររ្វ ន់ដ៏ផពញផលញវញិ អ្នកណាថដលតបតពឹ្រ្រលំង ផហើយ 

មិនកាន់ខ្ជា ប់ក្នុងផសចក្ីបផតងៀនរបស់តពរះតគិស ្អ្នកផនារះជាអ្នកគ្ម នតពរះផទ 

ថ្រអ្នកណាថដលកាន់ខ្ជា ប់ ក្នុងផសចក្ីបផតងៀនរបស់តពរះតគិសវ្ញិ អ្នកផនារះ 

មានទំាងតពរះវរបិតា និងតពរះរាជបុតតា្ង ផបើអ្នកណាមកឯអ្នករាល់គ្្ន  ថ្រមិន 

បផតងៀនចំផោរះផសចក្ីផនរះ ផនារះកំុឲ្យទទួលអ្នកផនារះ ផៅក្នុង្្ទរះផឡើយ កំុឲ្យ 

ទំាងជតមាបសួរដល់អ្នកផនារះ្ង ដ្ិ្រផបើអ្នកណាជតមាបសួរ ផនារះក៏ថ្រងមាន 
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ផសចក្ីតបកបគ្្ន  ក្នុងការអាតកក់របស់អ្នកផនារះថដរ» ។

តពរះបានតបទានអំណាចឲ្យផយើងវាយ្រថមលាដល់អ្នកថដលអរះអាងថាបាន

ផៅជាប់ជាមួយនឹងតពរះតគិស ្ខណៈថដលពួកផគកំពុងរស់ផៅក្នុងការរលំង 

នឹងប ញ្ា្រ្ិរបស់តពរះផៅវញិ ដូចជាសិស្សដ៏ជាទីសសឡាញ់ថដរ។ ផៅសម័យ 

ចុងផតកាយផនរះ ក៏មានអំផពើអាតកក់សសផដៀងគ្្ន នឹងអវីថដលគំរាមកំថហងដល់ 

វបុិលភាពថនពួកជំនំុដំបូងថដរ ផហើយផយើងគួរថ្រយកចិ្រ្ទុកោក់ផៅនឹងការ

បផតងៀនរបស់ស្វក័យ៉ាូហានផៅផលើចំណុចទំាងផនរះ ។ «អ្នកត្ររូវថ្រមានផសចកដែី 

សប្ុរស» គឺជាសថតមកថដលផគបានឮផៅតគប់ទីកថនលាងជាពិផសសពីពួកអ្នក 

ថដលតបកាសពីការថញកជាបរសុិទ្ធ។ ប៉ាុថន្ ផសក្ីសប្ុរសពិ្រតបាកដគឺហួស

ពីការតគបបំាងនិងការលន់្ួរបាប ។ ផៅផពលថដលផយើងត្ររូវសសឡាញ់ដល់

មនុស្សទំាងឡាយ ថដលតពរះតគិសប្ានសុគ្រជំនួសផនារះ ផយើងក៏មិនត្ររូវសតមប

សតមរួលជាមួយនឹងការអាតកក់ថដរ។ ផយើងមិនត្ររូវរបួរមួជាមួយពួកអ្នក 

បរះផបារ ផហើយផៅអំផពើផនរះថាជាការសប្ុរសផឡើយ។ តពរះតទង់្រតមរូវឲ្យ 

រាសសរ្បស់តទង់ក្នុងផោកិយផៅសម័យចុងផតកាយផនរះ ឈរផៅខ្ងភាព 

ត្ឹរមត្ររូវឥ្ររផង្គើ ដូចជាផោកយ៉ាូហានបានតបឆំាងនឹងកំហុសថដលបំផ្លា ញ 

ដល់មនុស្ស ដូផចា្ន រះថដរ ។

ស្វក័យ៉ាូហានបានបផតងៀនថា ខណៈថដលផយើងគួរបរ្ហា ញការគួរសម

ថបបតគិសប្រស័ិទ ផនារះតពរះបានអនុញ្ញា ឲ្យផយើងផោរះសស្យជាមួយនឹងអំផពើ

បាបនិងមនុស្សមានបាប ផោយត្រង់ៗ្ងថដរ ថាអំផពើបាបផនរះមិនថមន  

សសបជាមួយនឹងអំផពើសប្ុរស្ម៌ពិ្រតបាកដជានិចចាផនារះផទ។ ផោកបាន 

សរផសរថា «ឯអស់អ្នកណាថដលតបតពឹ្រ្អំផពើបាបវញិ ផនារះក៏ផ ម្ រះថាតបតពឹ្រ្

រលំងតកឹ្រ្យវន័ិយថដរ ដ្ិ្រអំផពើបាបជាការរលំងតកឹ្រ្យវន័ិយផហើយ អ្នករាល់គ្្ន  

ដឹងផហើយ ថាតទង់បានផលចមក ផដើម្ីនឹងផោរះបាបផយើងផចញ ផហើយក៏ផៅ 

ក្នុងតទង់ ផនារះគ្ម នបាបផស្រះ ឯអស់អ្នកណាថដលផៅជាប់ក្នុងតទង់ ផនារះមិន 

ថដលផ្វើបាបផទ ថ្រពួកអ្នកថដលផ្វើបាបវញិ ផគមិនបានផ�ើញតទង់ផឡើយ 

ក៏មិនស្្គ ល់តទង់្ង» ។



សមរបនា្ទ ល់ដ៏ផស្ម រះត្រង់-ទំព័រ-659-

ក្នុងនាមជាសមរបនា្ទ ល់សតមាប់តពរះតគិស ្ផោកយ៉ាូហានមិនបានចូល

ផៅក្នុងទំនាស់ផទ ផហើយក៏មិនមានការផ ល្ា រះទាស់ថទងគ្្ន ថដរ។ ផោកបាន 

តបកាស ពីអវីថដលផោកបានដឹង ពីអវីថដលផោកបានផ�ើញនិងបានឮ ។ 

ផោកបាន្សារភាជា ប់ជាមួយតពរះតគិសយ្៉ាងជិ្រស្និទ្ធ បានស្្ប់ការបផតងៀន 

របស់តទង់ បានផ�ើញការអស្ចា រ្យរបស់តទង់ ។ 

មានមនុស្ស្ិរច្ួរចណាស់ថដលអាចផ�ើញសតមស់ថនអ្រ្ចរ្ិររបស់តពរះតគិស ្

ដូចជាផោកយ៉ាូហាន ។ សតមាប់ផោក ភាពងងឹ្របានកនលាង្ុ្រផៅផហើយ 

ពនលាឺដ៏ពិ្របានថចងចំាងមកផលើរបូផោក ។ ទីបនា្ទ ល់របស់ផោក ទាក់ទង 

នឹងតពរះជនមនិងការសុគ្ររបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ចបាស់ៗនិងមានអំណាច ។ 

ផោកបាននិយយផចញពីភាពបរបូិរ ផចញពីដួងចិ្រ្ថដលផោរផពញផោយ

ផសចកដែីសសឡាញ់ចំផោរះតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ផហើយគ្ម នអំណាចណាអាចរារាងំ

ោក្យសម្ីរបស់ផោកបានផឡើយ ។

ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «ឯផសចក្ីថដលមានតំាងពីផដើមមក ថដល 

ផយើងខញុំបានឮ ផហើយថភ្នកបានផ�ើញ ក៏បានផមើល ផហើយថដបានប៉ារះោល់ 

ខ្ង ឯតពរះបន្ទូលថនជីវ្ិរ …  ផយើងខញុំបានផ�ើញតទង់ ក៏ផ្វើជាទីបនា្ទ ល់ តបាប់ 

ដល់អ្នករាល់គ្្ន  ពីជីវ្ិរផនារះដ៏រស់ផៅអស់កល្ជានិចចាថដលពីផដើមឋិ្រផៅ 

នឹងតពរះវរបិតា ផហើយបានផលចមកឲ្យផយើងខញុំផ�ើញ ដូផច្នរះ ផសចក្ីថដល 

ផយើងខញុំបានផ�ើញ ផហើយឮផនារះ ផយើងខញុំតបាប់មកអ្នករាល់គ្្ន  ផដើម្ីឲ្យអ្នក
 

រាល់គ្្ន មានផសចក្ីតបកបនឹងផយើងខញុំថដរ រឯីផសចក្ីតបកបរបស់ផយើងខញុំ ផនារះ 

គឺតបកបនឹងតពរះវរបិតា ផហើយនិងតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះរាជបុតតាតទង់» ។

ដូផច្នរះ សូមឲ្យពួកអ្នកផជឿពិ្រតបាកដ «បានផបារះតតា យល់តពមថា តពរះ 

តទង់ពិ្រត្រង់ថមន» (យ៉ាូហាន ៣:៣៣) តាមរយៈបទពិផស្្ន៍ផ្្ទ ល់ខលាួន របស់ 

ពួកផគ។ ផោកអាចផ្វើបនា្ទ ល់ពីអវីថដលផោកបានផមើលផ�ើញ  និង បាន 

ស្្ប់ឮ ផហើយផោកក៏បានដឹងអំពីតពរះផចស្្ថនតពរះតគិសថ្ដរ ។
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ពុធ-៣ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ២៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ថ្រ ផបើ ផយើង រាល់ គ្្ន  ផដើរក្នុង ពនលាឺ វញិ ដូច ជា តទង់ ក៏ គង់ ក្នុង 

ពនលាឺ ថដរ ផនារះ ផយើង មាន ផសចក្ី តបកប នឹង គ្្ន  ផៅ វញិ ផៅ មក ផហើយ 

តពរះផោហិ្រ ថន តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ ជា តពរះរាជបុតតា ថន តទង់ ក៏ សំអា្រ ផយើង 

រាល់ គ្្ន  ពី តគប់ អំផពើ បាប ទំាង អស់។ យ៉ាូហានទី១ ១:៧យ ផស 

មានគំរថូនការថញកជាបរសុិទ្ធពិ្រតបាកដផៅក្នុងជីវ្ិររបស់ផោក 

យ៉ាូហាន។ ផៅក្នុងអំឡុងផពលប៉ាុនាម នឆា្ន ំចុងប ច្ា ប់ថនទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិ្រ 

ស្និទ្ធរបស់ផោក ជាមួយនឹងតពរះតគិស ្តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះបានតពមាននិងតបាប់ 

ផោកជាញឹកញាប់ឲ្យតបរុងតបយ័្រ្ន ផហើយផោកក៏បានទទួលយកការតបផៅ 

្រតមង់ទំាងផនរះ។ ផៅផពលតពរះបានបរ្ហា ញអ្រ្ចរ្ិររបស់តទង់ដល់គ្្់រ ផោក

យ៉ាូហានបានផមើលផ�ើញការខវរះចផនាលា រះរបស់ផោកផ្្ទ ល់ ផហើយផោកបាន 

បនា្ទ បខលាួនផោយផគ្រព។ ពីមួយថែងៃផៅមួយថែងៃ ផោកសផង្្រផមើលភាពទន់ 

ភលាន់និងការអ្់រ្ម្់ររបស់តពរះផយសូ៊វ ថដល្្ទុយពីវញិ្ញា ណថនអំផពើហិងសា របស់ 

ផោកទំាងសសរុងផហើយផោកបានឮពីផមផរៀនថនការបនា្ទ បខលាួននិងការអ្់រ្ម្់រ

របស់តទង់្ងថដរ។ ចិ្រ្របស់ផោកត្ររូវបានទាញនំាផៅរកតពរះតគិស ្ពី មួយ 

ថែងៃផៅមួយថែងៃ រហូ្រទាល់ថ្រផោកថលងគិ្រពីខលាួនឯង ផោយស្រផសចក្ី 

សសឡាញ់ចំផោរះតពរះជាមាចា ស់របស់ផោក ។ អំណាចនិងភាពទន់ភលាន់សិររីងុ 

ផរឿងនិងភាពសលាូ្របូ្រ ភាពរងឹមំានិងការអ្់រ្ម្់រ ថដលផោកបានផ�ើញផៅ 

ក្នុងការរស់ផៅតបចំាថែងៃថនតពរះរាជបុតតារបស់តពរះ បានបំផពញចិ្រ្របស់ ផោក 

ផោយ ផកា្រសរផសើរ ។ ផោកបានតបគល់កំហឹងនិងមហិចឆោតារបស់ផោក  

៥៥

បានផ្្សថ់តបផដាយសារតពោះគុណ



បានផ្លា ស់ថតបផោយស្រតពរះគុណ-ទំព័រ-661-

ឲ្យចុរះចូលជាមួយនឹងអំណាចថនគំររូបស់តពរះតគិស ្ផហើយផសចកដែីសសឡាញ់ 

របស់តពរះបាននំាមកនូវការថកថតបអ្រ្ចរ្ិររបស់ផោក ។

្្ទុយសសឡរះផៅនឹងការថញកជាបរសុិទ្ធ ថដលបានផ្វើការផៅក្នុងជីវ្ិរ
 

របស់ផោកយ៉ាូហានគឺជាបទពិផស្្ន៍របស់ផោកយូោស សិស្សមា្ន ក់ថដល

ជាមិ្រ្ភក្ិរបស់ផោក ។ ដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់ផោកថដរ យូោសបាន 

តបកាសថាគ្្់រជាសិស្សរបស់តពរះតគិស ្ប៉ាុថនដែ គ្្់របានត្ឹរមថ្រ អរះអាងថា 

មានភាពដូចជាតពរះប៉ាុផណាណ រះ។ គ្្់រមិនមានភាពទន់ភលាន់ ផៅតាមសតមស់ 

ថនអ្រ្ចរ្ិររបស់តពរះតគិសផ្ទ។ ផហើយផៅផពលថដលផោកបានស្ដែ ប់តពរះ 

បន្ទូលរបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ការដឹងកំហុសខលាួនឯងថ្រងថ្របានផកើ្រ ផឡើង 

មកផលើរបូគ្្់រ ប៉ាុថន្ គ្្់រមិនបានបនា្ទ បចិ្រ្ឬលន់្ួរអំផពើបាប របស់គ្្់រ 

ផឡើយ ។ ផោយការតបឆំាងផៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់តពរះ គ្្់របានផ្វើឲ្យអាប់ 

កិ្រដែិយស ដល់តពរះជាមាចា ស់ ថដលគ្្់របានអរះអាងថាគ្្់រសសឡាញ់ ។ ផោក

យ៉ាូហានបានតបយុទ្ធតបឆំាងនឹងកំហុសរបស់ផោកផោយផស្ម រះត្រង់ ។ ប៉ាុថនដែ 

យូោសបានបំោនផៅនឹងមនសិការរបស់ខលាួន ផហើយបានផទារទន់ផៅរក 

ផសចក្ីល្ួង ផោយភាជា ប់ខលាួនផៅនឹងទមាលា ប់អាតកក់កាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើង ។ ការ
 

អនុវ្រ្ន៍ផសចកដែីពិ្រថដលតពរះតគិសប្ានបផតងៀន ខុសគ្្ន សសឡរះពីផគ្ល 

បំណងនិងផសចក្ីតបាថា្ន របស់គ្្់រ ផហើយគ្្់រមិនអាចបន្ទន់គំនិ្ររបស់ខលាួន 

ផដើម្ីទទួលបានតបាជាញ ពីឋានសួគ៌ផទ ។ ជំនួសឲ្យការផដើរក្នុងពនលាឺ គ្្់របាន 

ផដើរក្នុងភាពងងឹ្រវញិ។ គ្្់របានចូលចិ្រ្នឹងបំណងតបាថា្ន អាតកក់ ការ 

ផោភ លន់្រណាហា ថនការសងសឹក គំនិ្រងងឹ្រងងល់និងសសងូ្រសសរ្្់រ  

រហូ្រទាល់ថ្រស្តំាងតគប់តគងផលើគ្្់រទំាងសសរុង ។

ផោកយ៉ាូហាននិងយូោសគឺជាអ្នក្ំរណាងឲ្យអ្នកថដលអរះអាងថា 

ជាអ្នកផដើរតាមតពរះតគិស ្។ សិស្សទំាងពីរផនរះមានឱកាសផដើម្ីសិកសាផហើយ

ផ្វើតាមគំររូបស់តពរះ ដូចគ្្ន  ។ ពួកផគទំាងពីរនាក់បានទាក់ទងយ៉ាងជិ្រស្និទ្ធ

ជាមួយតពរះផយសូ៊វ ផហើយមានឯកសិទ្ធិស្ដែ ប់ការបផតងៀនរបស់តទង់ ដូចគ្្ន  ។ 

មា្ន ក់ៗមានកំហុសេ្គង្ងៃន់្ងៃរ ផហើយមា្ន ក់ៗទទួលបាននូវតពរះគុណរបស់តពរះ



ទំព័រ-662- កិចចាការថនពួកស្វក័

ថដលអាចផ្លា ស់ប្ូរអ្រ្ចរ្ិរ។ ប៉ាុថន្ ខណៈថដលមា្ន ក់បនា្ទ បខលាួនកំពុងផរៀនសូត្រ

ពីតពរះផយសូ៊វ មា្ន ក់ផទៀ្របានបរ្ហា ញថាខលាួនមិនថមនជាអ្នកតបតពឹ្រ្ តាម តពរះ 

បន្ទូលផទ គឺតគ្ន់ថ្រជាអ្នកស្្ប់តពរះបន្ទូលប៉ាុផណាណ រះ ។ មា្ន ក់ថដលស្លា ប់ខ្ង 

ភាពអាតាម និយមជាផរៀងរាល់ថែងៃបានឈ្នរះអំផពើបាប ត្ររូវបានសមា្អ ្រឲ្យបរសុិទ្ធ

តាមរយៈផសចក្ីពិ្រ ផហើយមា្ន ក់ផទៀ្រថដលតបឆំាងនឹងអំណាចថនតពរះគុណ

ថដលអាចផ្លា ស់ប្ូរអ្រ្ចរ្ិរ ផហើយបានបផណ្ាយខលាួនផៅតាមផសចក្ីប៉ាងតបាថា្ន

ផ្្ទ ល់ខលាួន ត្ររូវបាននំាឲ្យជាប់ចំណងទាសភាពរបស់ស្តំាង ។

ការផ្លា ស់ប្ូរអ្រ្ចរ្ិរថដលបានផ�ើញផៅក្នុងជីវ្ិររបស់ផោកយ៉ាូហាន

ផនរះ គឺជាលទ្ធ្លថនទំនាក់ទំនងជាមួយតពរះតគិស។្ តបថហលជាមានកំហុស

េ្គងថដលផគផ�ើញមានផៅក្នុងអ្រ្ចរ្ិររបស់បុគ្គលមា្ន ក់ៗ ប៉ាុថន្ ផៅផពលអ្នក

ផនារះបានកាលា យជាសិស្សដ៏ពិ្រតបាកដរបស់តពរះតគិស ្អំណាចថនតពរះគុណ 

របស់ តពរះបានថកថតប ផហើយផ្វើឲ្យផគបានបរសុិទ្ធផឡើង ។ ផោយការសមលាឹង 

ផមើលតាមថវ ៉ានតាថនសិររីងុផរឿងរបស់តពរះជាមាចា ស់ ផគនឹងបំផ្លា ស់បំថតបពី 

សិរលី្អ មួយ ផៅសិរលី្អមួយ រហូ្រដល់បានដូចជាតពរះអង្គថដលផគសរផសើរ 

្រផម្ើងដូផចា្ន រះថដរ ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-៤ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ២៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អស់ អ្នក ណា ថដល មាន ផសចក្ី សង្ឹម យ៉ាង ផនរះ ដល់ តទង់ 

ផនារះ ក៏ ថ្រង ជំររះ សំអា្រ ចិ្រ្ ខលាួន ឲ្យ ដូច តទង់ ថដល ស្្អ ្រ ថដរ។ យ៉ាូហានទី១ ៣:៣

ផោកយ៉ាូហានគឺជាតគរូបផតងៀនថនភាពបរសុិទ្ធ ផហើយផៅក្នុងសំបុត្រ 

របស់ផោក ផ្ញើផៅជូនពួកជំនំុ ផោកបានោក់ចុរះនូវក្ួនចបាប់ដ៏ត្ឹរមត្ររូវ 

សតមាប់ការតបតពឹ្រដែរបស់ពួកតគិសប្រស័ិទ  ផោកបានសរផសរថា «អស់អ្នក

ណាថដលមានផសចក្ីសង្ឹមយ៉ាងផនរះដល់តទង់ ផនារះក៏ថ្រងជតមរះ សមា្អ ្រ  

ចិ្រ្ខលាួនឲ្យដូចតទង់ថដលស្្អ ្រថដរ» ។ «អ្នកណាថដលថាខលាួនផៅក្នុងតទង់ ផនារះ
 

ត្ររូវថ្រតបតពឹ្រ្ដូចជាតទង់ថដរ» (យ៉ាូហានទី១ ៣:៣ និង ២:៦) ។ ផោកបាន 

បផតងៀនថាតគិសប្រស័ិទត្ររូវថ្រមានភាពបរសុិទ្ធផៅក្នុងចិ្រ្និងក្នុងជីវ្ិរ។ កំុ
 



បានផ្លា ស់ថតបផោយស្រតពរះគុណ-ទំព័រ-663-

ឲ្យសប់្ចិ្រ្នឹងការតគ្ន់ថ្រអរះអាងថ្រមា្់រផនារះផឡើយ ។ ផោយតពរះតទង់ 

បរសុិទ្ធផៅក្នុងរងវង់របស់តទង់ ដូផច្នរះ មនុស្សថដលមានបាបក៏ត្ររូវថ្រមាន 

ភាពបរសុិទ្ធផៅក្នុងរងវង់របស់ខលាួន តាមរយៈផសចក្ីជំផនឿផលើតពរះតគិសថ្ដរ ។

ស្វក័ប៉ាុលបានសរផសរថា «ដ្ិ្រតពរះតទង់សពវតពរះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់ 

គ្្ន បានថញកជាបរសុិទ្ធ ផដើម្ីឲ្យបានផចៀសពីផសចក្ីកំ្ិ្រផចញ» 

(ថែសសាឡូនីចទី១ ៤:៣) ។ ការថញកជាបរសុិទ្ធថនពួកជំនំុគឺជាវ្រថែុ បំណង 

របស់តពរះ ផៅក្នុងការតបតពឹ្រដែរបស់តទង់ជាមួយរាសសដែតទង់ ។ តទង់បានផតជើស

ផរ ើសពួកផគជាមនុស្សបរសុិទ្ធ តំាងពីដំបូងមក ។ តទង់បានតបទានតពរះរាជបុតតា

តទង់ឲ្យមកសុគ្រជំនួសពួកផគ ផដើម្ីឲ្យផគបានថញកជាបរសុិទ្ធតាមរយៈការ

ផគ្រពដល់ផសចក្ីពិ្រ និងការដកយកផចញនូវភាព្ូរចចផង្អៀ្រថនភាពអាតាម

និយម ។ តពរះអង្គ្រតមរូវឲ្យមានការរ្រផ្្ទ ល់ខលាួន ពីក្នុងចំផណាមពួកផគ គឺជា 

ការចុរះចូលផ្្ទ ល់ខលាួន។ តពរះអាចទទួលការផលើក្រផម្ើង ដល់អស់អ្នកថដល 

អរះអាងថាផជឿដល់តទង់ ផៅផពលថដលពួកផគត្ររូវបានតតាប់តាមរបូអង្គរបស់

តទង់ ផហើយតគប់តគងផោយតពរះវញិ្ញា ណរបស់តទង់ប៉ាុផណាណ រះ។ បនា្ទ ប់មកពួក

ផគអាចផ្វើទីបនា្ទ ល់ពីតពរះគុណរបស់តពរះថដលបានផ្វើការជំនួសពួកផគ ។

ការថញកជាបរសុិទ្ធពិ្រតបាកដផកើ្រមានផឡើងតាមរយៈការបំផពញ 

កិចចាការ តាមផគ្លការណ៍ថនផសចកដែីសសឡាញ់ ។ «តពរះតទង់ជា្ួរផសចក្ី 

សសឡាញ់ ឯអ្នកណាថដលផៅជាប់ក្នុងផសចក្ីសសឡាញ់ ផនារះក៏បាន ផៅ 

ជាប់ក្នុងតពរះ ផហើយតពរះតទង់គង់ផៅក្នុងអ្នកផនារះថដរ» (យ៉ាូហានទី១ ៤:១៦)។ 

ផៅក្នុងជីវ្ិររបស់អ្នកណាថដលមានតពរះតគិសគ្ង់ផៅក្នុងចិ្រ្ នឹងបរ្ហា ញ ពី 

ភាពដូចតពរះយ៉ាងស្ម ញ្ា ។ អ្រ្ចរ្ិររបស់អ្នកផនារះនឹងត្ររូវបានសមា្អ ្រឲ្យ

បានបរសុិទ្ធ ផលើក្រផម្ើង ផ្វើឲ្យថែលាែ្នូរ និងមានសិររីងុផរឿង ។ ផគ្លលទ្ធិដ៏ 

បរសុិទ្ធនឹងោយប ច្ាូ លគ្្ន ជាមួយនឹងផសចក្ីសុចរ្ិរ ប ញ្ា្រ្ិថនឋានសួគ៌នឹង

របួរមួជាមួយនឹងការអនុវ្រ្ន៍ដ៏បរសុិទ្ធ ។

អស់អ្នកថដលនឹងទទួលបានតពរះពរថនការថញកជាបរសុិទ្ធ ត្ររូវថ្រថសវង

យល់ពីអ្រថែន័យថនការលរះបង់ផោយខលាួនឯងជាមុនសិន ។ ផឈើឆ្ាងរបស់ 



ទំព័រ-664- កិចចាការថនពួកស្វក័

តពរះតគិស ្គឺជាសសរតទរូងថដលព្ួយរ «សិរលី្អយ៉ាង្ងៃន់ផលើសលុប ដ៏ផៅអស់ 

កល្ជានិចចាវញិ» ។ តពរះតគិសម្ានបន្ទូលថា «ផបើអ្នកណាចង់មកតាមខញុំ ផនារះ

ត្ររូវឲ្យលរះកា្់រចិ្រ្ខលាួនឯងផចាលផចញ ផហើយ្្ទុកផឈើឆ្ាងខលាួនមកតាមខញុំចុរះ» 

(កូរនិែូសទី២ ៤:១៧ និង មា៉ា ថាយ ១៦:២៤) ។ គឺជាកលាិនតកអូបថនផសចកដែី 

សសឡាញ់របស់ផយើងចំផោរះមនុស្សដូចគ្្ន ផនរះផហើយ ថដលបរ្ហា ញពីផសចកដែី 

សសឡាញ់របស់ផយើងចំផោរះតពរះ ។ គឺជាការអ្់រ្ម្់រក្នុងការបផតមើការរ្រ 

ថដល នំាឲ្យចិ្រ្បានសតមាក ។ គឺតាមរយៈកិចចាការដ៏លំបាកថដលមានការ 

បនា្ទ បខលាួន ឧសសាហ៍ពយាយម និងផស្ម រះត្រង់ផនរះផហើយ ថដលបានផលើក 

កម្ស់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ស្សន៍អីុសស្ថអល ។ តពរះគំ្តទនិងផលើក 

្រផម្ើងដល់អ្នកថដលតពមផដើរតាមមាគ៌្របស់តពរះតគិស ្។

ការថញកជាបរសុិទ្ធមិនថមនជាការរ្រថដលត្ររូវផ្វើថ្រមួយផពល មួយ 

ផមា៉ា ង ឬមួយថែងៃប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ គឺអស់មួយជីវ្ិរ ។ ការផនរះមិនថមនផកើ្រ  

ផឡើងផោយអារមមណ៍ផហារះផហើរដ៏រកីរាយផនារះផទ ប៉ាុថន្ គឺជាលទ្ធ្លថនការ

ស្លា ប់ខ្ងឯអំផពើបាបជាតបចំា ផហើយរស់ផៅសតមាប់តពរះតគិស ្ជាផរៀងរហូ្រ ។ 

កំហុសមិនអាចបានត្ឹរមត្ររូវផឡើងវញិ ឬមានការថកទតមង់ ថដលផកើ្រផឡើង 

ដល់អ្រ្ចរ្ិរ ផោយគ្ម នការខំតបឹងថតបងផនារះផទ ។ ការផនរះផកើ្រផឡើង ផោយ 

ស្រថ្រការតបឹងថតបងយូរអថងវង និង្រសូ៊សវិ្រស្វ ញ ការផគ្រពវន័ិយ និងការ 

ពុរះោរនឹងទំនាស់្ឹរងរុងឹ ផទើបផយើងនឹងទទួលបានជ័យជម្នរះ ។ ផយើងមិនដឹង

ថាមានថែងៃណាមួយនឹងជួបតបទរះទំនាស់ផលើកផតកាយផទៀ្រខ្លា ំងកាលា យ៉ាងណា

ផនារះផទ។ ដរាបណាស្តំាងផៅថ្រផស្យរាជ្យ ផយើងត្ររូវថ្រប្រ្្ប អំផពើ បាប 

ផោយវាយតបហារអំផពើបាបឲ្យបរាជ័យ ដរាបណាផយើងផៅមានជីវ្ិររស់ផៅ 

ផនារះនឹងគ្ម នកថនលាងឈប់សតមាក គ្ម នចំណុចថដលផយើងអាចផៅដល់ផហើយ 

និយយថាខញុំបានសផតមចទំាងសសរុង ផហើយផនារះផទ។ ការថញកជាបរសុិទ្ធគឺ 

ជាលទ្ធ្លថនការស្្ប់បរ្្គ ប់អស់មួយជីវ្ិរ ។

គ្ម នស្វក័និងផហារាណាមា្ន ក់ថដលធាលា ប់អរះអាងថាគ្ម នបាបផឡើយ ។ 

មនុស្សថដលរស់ផៅជិ្រស្និទ្ធបំ្ុ្រជាមួយនឹងតពរះ មនុស្សថដលសុខចិ្រ ្



បានផ្លា ស់ថតបផោយស្រតពរះគុណ-ទំព័រ-665-

លរះបង់ជីវ្ិរខលាួនឯង ជាជាងតបតពឹ្រ្អំផពើខុសេ្គងផោយផច្រនា មនុស្សថដល 

តពរះបានផលើក្រផម្ើងផោយពនលាឺនិងតពរះផចស្្របស់តទង់ សុទ្ធថ្របានស្រភាព 

ពីអំផពើបាបថននិស្ស័យពីកំផណើ ្ររបស់ពួកផគ ។ ពួកផគមិនបានមានទំនុក ចិ្រ្

ផលើនិស្ស័យស្ច់្មរបស់ខលាួនផទ ផហើយពួកផគក៏មិនបានអរះអាងពីផសចកដែី

សុចរ្ិររបស់ខលាួនផ្្ទ ល់ថដរ ប៉ាុថន្ ពួកផគបានផជឿទុកចិ្រ្ទំាងសសរុងផលើផសចកដែី

សុចរ្ិររបស់តពរះតគិស ្។ 

 

សុព្រ-៥ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ២៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អ្នក រាល់ គ្្ន  ដឹង ផហើយ ថា តទង់ បាន ផលច មក ផដើម្ី នឹង 

ផោរះ បាប ផយើង ផចញ ផហើយ ក៏ ផៅ ក្នុង តទង់ ផនារះ គ្ម ន បាប ផស្រះ ឯ អស់ អ្នក 

ណា ថដល ផៅ ជាប់ ក្នុង តទង់ ផនារះ មិន ថដល ផ្វើ បាប ផទ ថ្រ ពួក អ្នក ថដល ផ្វើ បាប 

វញិ ផគ មិន បាន ផ�ើញ តទង់ ផឡើយ ក៏ មិន ស្្គ ល់ តទង់ ្ ង។ យ៉ាូហានទី១ ៣:៥-៦

ចំថណកអ្នកថដលបានផមើលផ�ើញតពរះតគិសក៏្នឹងបានដូផច្នរះថដរ ។ 

ផយើងចូលកាន់ថ្រជិ្រតពរះផយសូ៊វ ផហើយផមើលផ�ើញភាពបរសុិទ្ធថនអ្រ្ចរ្ិរ 

របស់តទង់កាន់ថ្រចបាស់ ផយើងក៏នឹងផ�ើញភាពខុសេ្គងថនអំផពើបាបដ៏ផលើស

លុបរបស់ផយើងកាន់ថ្រចបាស់ ផហើយផយើងនឹងចង់ផលើក្រផម្ើងខលាួនឯងកាន់ថ្រ

្ិរចថដរ ។ នឹងមានការខិ្រខំតបឹងថតបងឥ្រឈប់ឈរផចញពីក្នុងចិ្រ្ ចង់ផដើរ 

តាមតពរះ គឺជាការលន់្ួរបាបអស់ពីចិ្រ្និងការបនា្ទ បខលាួន ផៅចំផោរះតទង់ ។ 

ការថកថតបចិ្រ្របស់ផយើងនឹងកាន់ថ្រសីុជផតរៅខ្លា ំងផឡើង ផៅផរៀងរាល់ 

ជំហានថនបទពិផស្្ន៍ជាតគិសប្រស័ិទរបស់ផយើង ។ ផយើងនឹងដឹងថាភាព

ផពញខ្្ន ្ររបស់ផយើងគឺមានថ្រផៅក្នុងតពរះតគិសប្៉ាុផណាណ រះ ផហើយផយើងនឹងផ្វើ

ឲ្យការលន់្ួរផទាសរបស់ស្វក័ប៉ាុលបានកាលា យជារបស់ផយើង។ «ដ្ិ្រខញុំដឹងថា 

ផៅក្នុងខលាួនខញុំ គឺក្នុងស្ច់្មខញុំ គ្ម នអវីល្អផទ ផតោរះខញុំមានចិ្រ្ចង់ផ្វើល្អ 

ជានិចចា ប៉ាុថន្ រកផ្វើមិនផកើ្រផស្រះ» ។ «ឯខញុំ កំុបីឲ្យខញុំអួ្រខលាួនផឡើយ អួ្របានថ្រ

ពីផឈើឆ្ាងថនតពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះអមាចា ស់ថនផយើងរាល់គ្្ន ប៉ាុផណាណ រះ ថដល 

ផោយស្រតទង់ ផនារះផោកិយបានត្ររូវជាប់ឆ្ាងខ្ងឯខញុំ ផហើយខញុំខ្ង 



ទំព័រ-666- កិចចាការថនពួកស្វក័

ឯផោកិយថដរ» (រ ៉ាមូ ៧:១៨ និង កាឡាទី ៦:១៤) ។

សូមឲ្យផទវតាថដលជាអ្នកក្់រតតា សរផសរតបវ្រ្ិស្សសថ្នការ្រសូ៊ដ៏ 

បរសុិទ្ធ និងជផមាលា រះថនរាសសរ្បស់តពរះ សូមឲ្យផោកក្់រតតានូវការអ្ិោឋា ន 

និងទឹកថភ្នករបស់ពួកផគ ប៉ាុថនដែ សូមកំុឲ្យតពរះត្ររូវអាប់ឱនតពរះកិ្រដែិនាមផោយ

ស្រផសចក្ីតបកាសពីបបូរមា្់រមនុស្សថា «ខញុំជាមនុស្សគ្ម នបាប ខញុំគឺជា 

មនុស្ស បរសុិទ្ធ» ផនារះផឡើយ ។ បបូរមា្់របរសុិទ្ធនឹងមិននិយយោក្យតបមាែ

ផនារះផទ។ 

តពរះបាននំាស្វក័ប៉ាុលផៅកាន់ឋានសួគ៌ជាន់ទីបី ផហើយផោកបានផ�ើញ

និងបានឮពីអវីថដលមនុស្សមិនអាចបរយិយបាន ប៉ាុថន្ ផោកមានតបស្សន៍ 

ថា «មិនថមនថា ខញុំបានទទួលឬថា ខញុំបានតគប់លក្ខណ៍ផហើយផនារះផទ ថ្រខញុំ 

កំពុងថ្រផដញតាម សរ្វ ្រនឹងចាប់ឲ្យបានផសចក្ី ថដលតពរះតគិសផ្យសូ៊វ 

បានចាប់ខញុំឲ្យបានផនារះថដរ»(ភីលីព ៣:១២)។ សូមឲ្យពួកផទវតាផៅឋានសួគ៌

សរផសរអំពីជ័យជម្នរះរបស់ផោកប៉ាុលផៅក្នុងការ្រយុទ្ធដ៏ល្អខ្ងជំផនឿ ។  

សូមឲ្យឋានសួគ៌មានអំណរផៅក្នុងភាពខ្ជា ប់ខជាួនរបស់ផោក ផហើយផោយ
 

រកសាររ្វ ន់ផនរះផៅក្នុងចិ្រ្ ផោកបានចា្់រទុកអវីៗទំាងអស់ថាជាសំរាម។ ពួក

ផទវតារកីរាយក្នុងការថែលាងតបាប់ពីជ័យជម្នរះរបស់ផោក ប៉ាុថនដែ ផោកប៉ាុលមិន

បានអួ្រអំពីការថដលផោកបានផ្វើផនារះផទ ។ អាកប្កិរយិរបស់ផោកប៉ាុល 

គឺជាអាកប្កិរយិថដលអ្នកផដើរតាមតពរះតគិសគួ្រផ្វើតាម ផៅផពលផោកជំរញុ

្លាូវរបស់ផោកផឆ្ារះផៅមុខ ផៅក្នុងការពុរះោរឲ្យបានមកុដជីវ្ិរ ។

ចូរឲ្យអស់អ្នកថដលមានបំណងក្នុងការបំផពញ្ួរនាទីថនភាពបរសុិទ្ធដ៏ 

ខ្ង់ខ្ស់ ផមើលផៅក្នុងក ច្ា ក់ថនតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះ។ ផៅផពលថដលពួកផគ

ផមើលផ�ើញការទាមទារដ៏ទូលំទូោយរបស់តកឹ្រ្យវន័ិយផនារះ ផហើយយល់ពី 

ការរ្ររបស់តកឹ្រ្យវន័ិយ ថាជាការយល់ដឹងពីគំនិ្រនិងបំណងថនចិ្រ្ ផនារះ 

ពួកផគនឹងមិនអួ្រអំពីភាពគ្ម នបាបរបស់ខលាួនផឡើយ។ ផោកយ៉ាូហាននិយយ

ថាកំុឲ្យបំថបកខលាួនផចញពីបងប្អូនរបស់ផោកផឡើយ «ផបើសិនជាផយើងថា ផយើង 

គ្ម នបាបផស្រះ ផនារះផ ម្ រះថាផយើងបផញ្ឆោ ្រដល់ខលាួន ផហើយផសចក្ីពិ្រមិន 



បានផ្លា ស់ថតបផោយស្រតពរះគុណ-ទំព័រ-667-

ឋិ្រផៅក្នុងផយើងផទ»។ «ផបើផយើងថា ផយើងមិនថដលផ្វើបាបផស្រះ ផនារះផ ម្ រះ

ថាផយើងផ្វើឲ្យតទង់ផៅជាអ្នកកុហកវញិ ផហើយតពរះបន្ទូលតទង់មិនផៅក្នុងផយើង

ផទ»។ «ផបើផយើងលន់្ួរបាបវញិ ផនារះតទង់មានតពរះហឫទ័យផស្ម រះត្រង់ ផហើយ 

សុចរ្ិរតបផយជន៍នឹងអ្់រផទាសបាបឲ្យផយើង ផហើយនឹងសមា្អ ្រផយើង ពីតគប់ 

អំផពើទុចចារ្ិរទំាងអស់្ង» (យ៉ាូហានទី១ ១:៨, ១០, ៩) ។

មានអ្នកថដលតបកាសថាខលាួនជាមនុស្សបរសុិទ្ធ ថដលអរះអាងថាពួកផគ

ជារបស់តពរះអមាចា ស់ទំាងសសរុង ថដលមានសិទ្ធិទទួលផសចក្ីសនយារបស់តពរះ 

ខណៈថដលផគបដិផស្មិនតពមស្ដែ ប់បរ្្គ ប់តាមតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តទង់ផៅ 

វញិផនារះ ។ ពួកអ្នកថដលតបតពឹ្រដែរលំងនឹងតកឹ្រ្យវន័ិយទំាងផនរះទាមទារនូវអវីៗ

ទំាងអស់ថដលតពរះបានសនយាតបទានដល់កូនៗរបស់តទង់ ប៉ាុថន្ ផនរះគឺជាថ្្នក

ថដលឥ្រផកា្រថតកងរបស់ពួកផគ ផតោរះផោកយ៉ាូហានបានតបាប់ផយើងថា 

ផសចកដែីសសឡាញ់ពិ្រចំផោរះតពរះ នឹងត្ររូវបានផបើកសថម្ងផោយការផគ្រព 

តាមតកឹ្រ្យវន័ិយទំាងអស់របស់តទង់ ។ ការតគ្ន់ថ្រផជឿផៅផលើតទឹសដែីថនផសចក្ី 

ពិ្រផដើម្ីតបកាសជំផនឿដល់តពរះតគិស ្ការផជឿថាតពរះផយសូ៊វមិនថមនជា អ្នក 

ថកលាង បនលាំ ផហើយថាស្សនាថនតពរះគម្ីរមិនថមនជាផរឿងផលងផសើច ផនារះមិន 

ទាន់ តគប់តគ្ន់ផទ ។ ផោកយ៉ាូហានបានសរផសរថា «អ្នកណាថដលថា បាន 

ស្្គ ល់ តទង់ ថ្រមិនកាន់តាមប ញ្ា្រ្ិតទង់ផទ អ្នកផនារះផ ម្ រះថា ជាអ្នកកុហក 

ផហើយផសចក្ីពិ្រមិនផៅក្នុងអ្នកផនារះផឡើយ ថ្រអ្នកណាថដលកាន់តាមតពរះ 

បន្ទូលតទង់វញិ ផនារះតបាកដជាផសចក្ីសសឡាញ់ថនតពរះបានផពញខ្្ន ្រ ផៅ 

ក្នុងអ្នកផនារះផហើយ គឺផោយផសចក្ីផនារះឯង ថដលផយើងដឹងថា ផយើងផៅ ក្នុង 

តទង់» ។ «អ្នកណាថដលកាន់តាមប ញ្ា្រ្ិតទង់ ផនារះផ ម្ រះ ថាផៅជាប់ ក្នុង តទង់ 

ផហើយតទង់ក៏គង់ផៅក្នុងអ្នកផនារះថដរ ផយើងដឹងថា តទង់គង់ផៅក្នុងផយើង 
 

ផោយស្រតពរះវញិ្ញា ណថដលតទង់តបទានមក» (យ៉ាូហានទី១ ២:៤, ៥ និង 

៣:២៤) ។

ផោកយ៉ាូហានមិនបានបផតងៀនថា ផសចក្ីសផ្រ្្គ រះបានមកផោយការ

ផគ្រពតកឹ្រ្យវន័ិយផទ ។ ប៉ាុថន្ ការផគ្រពតកឹ្រ្យវន័ិយគឺជា្ល ថ្លាថនផសចក្ី 
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ជំផនឿនិងផសចកដែីសសឡាញ់ ។ ផោកបានមានតបស្សន៍ថា «អ្នករាល់គ្្ន  ដឹង 

ផហើយ ថាតទង់បានផលចមក ផដើម្ីនឹងផោរះបាបផយើងផចញ ផហើយក៏ផៅ ក្នុង 

តទង់ ផនារះគ្ម នបាបផស្រះ ឯអស់អ្នកណាថដលផៅជាប់ក្នុងតទង់ ផនារះមិន 

ថដល  ផ្វើបាបផទ ថ្រពួកអ្នកថដលផ្វើបាបវញិ ផគមិនបានផ�ើញតទង់ផឡើយ 

ក៏មិនស្្គ ល់តទង់្ង» (យ៉ាូហានទី១ ៣:៥, ៦) ។ តបសិនផបើផយើងផៅជាប់ក្នុង 

តពរះតគិស ្តបសិនផបើផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះគង់ផៅក្នុងចិ្រដែ ផនារះអារមមណ៍ 

គំនិ្រ និងការតបតពឹ្រដែ របស់ផយើងនឹងសសបផៅនឹងតពរះហឫទ័យរបស់តពរះ ។ 

ចិ្រ្ដ៏ពិ្របរសុិទ្ធនឹងសសបផៅតាមប ញ្ា្រ្ិថនតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះ ។

មានមនុស្សជាផតចើនថដលផទារះបីជាខំតបឹងថតបងផគ្រពតាមតពរះប ញ្ា្រ្ិ 

របស់តពរះកដែីក៏មានផសចកដែីសុខស្ន្ឬកដែីអំណរ្ិរច្ួរចថដរ ។ កងវរះបទ ពិផស្្ន៍ 

របស់ពួកផគផនរះ គឺជាលទ្ធ្លថនការបរាជ័យក្នុងការអនុវ្រ្ន៍ផសចកដែីជំផនឿ ។ 

ពួកផគផដើរដូចជាផៅក្នុងដីអំបិលថនវាលរផហាស្ថែ នដ៏សងៃួ្រហួ្រថហង ។ 

ពួកផគបានទទួល្ិរច្ួរច ផៅផពលថដលពួកផគអាចទទួលបានជាផតចើន ។  

ដ្ិ្រផសចក្ីសនយារបស់តពរះមិនមានថដនកំណ្់រផទ ។ មនុស្សថបបផនារះមិន

បានបរ្ហា ញពីភាពបរសុិទ្ធត្ឹរមត្ររូវ ថដលផកើ្រផចញពីការស្្ប់បរ្្គ ប់ចំផោរះ

ផសចកដែីពិ្រផទ ។ តពរះអមាចា ស់នឹងមានកូនតបរុសកូនសសីទំាងអស់របស់តទង់ 

សបបាយរកីរាយ មានផសចក្ីសុខស្ន្ និងស្្ប់បរ្្គ ប់ ។ ពួកអ្នកផជឿទទួល

បានតពរះពរទំាងផនរះតាមរយៈការអនុវ្រ្ន៍ផសចកដែីជំផនឿ ។ រាល់កងវរះខ្្រថន 

អ្រ្ចរ្ិរអាចត្ររូវបាន្្គ្់រ្្គង់ រាល់កំហុសត្ររូវបានថកលម្អ រាល់ភាពល្អ តបផសើរ  

នឹងផកើនផឡើង តាមរយៈផសចក្ីជំផនឿ ។

ការអ្ិោឋា នគឺជាមផ្យាបាយថនការទទួលបានផជាគជ័យ ថដលតពរះបាន 

ផរៀបចំពីឋានសួគ៌  ផៅក្នុងទំនាស់ជាមួយអំផពើបាប និងការអភិវឌ្ឍន៍អ្រ្ចរ្ិរ

របស់តគិសប្រស័ិទ ។ ឥទ្ធិពលថនតពរះ ថដលផកើងផឡើងពីចផមលាើយ្របផៅនឹង 

ការអ្ិោឋា នថនផសចក្ីជំផនឿនឹងសផតមចបានផៅក្នុងចិ្រ្របស់អ្នកទូលសំុទំាង

អស់ ថដលផគបានទូលអងវរ ។ ផយើងអាចនឹងទូលសូមការអ្់រឱនផទាសពី 

អំផពើបាប តពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ ការតបតពឹ្រដែដូចតពរះតគិស ្តបាជាញ និងកមាលា ំង 



បានផ្លា ស់ថតបផោយស្រតពរះគុណ-ទំព័រ-669-

ផដើម្ីផ្វើកិចចាការរបស់តទង់ អំផណាយទានណាមួយថដលតទង់បានសនយា 

ផហើយផសចក្ីសនយារបស់តពរះគឺថា «អ្នកនឹងទទួលបាន» ។ 

 

សៅរ-៍៦ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ២៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ពួក សងៃួនភាងៃ  ផអើយ ផយើង ត្ររូវ សសឡាញ់ គ្្ន  ផៅ វញិ ផៅ 

មក ដ្ិ្រ ផសចក្ី សសឡាញ់ មក ពី តពរះ ឯ អស់ អ្នក ណា ថដល មាន ផសចក្ី 

សសឡាញ់ ផនារះ ផ ម្ រះ ថា មក ពី តពរះ ផហើយ ក៏ ស្្គ ល់ តទង់ ថដរ។  

យ៉ាូហានទី១ ៤:៧

ផោកម៉ាូផសបានផ�ើញគំរថូនអាគ្រដ៏អស្ចា រ្យ ថដលជាទីលំផៅថន សិរលី្អ 

របស់តទង់ ផៅផលើភ្នំជាមួយតពរះជាមាចា ស់ ។ គឺផៅផលើភ្នំជាមួយតពរះផនារះផហើយ 

ជាកថនលាងដ៏អាែ៌កំបំាងថនការតបសស័យទាក់ទង ថដលផយើងត្ររូវស ជ្ា ឹងគិ្រពី 

តពរះ្រតមិរះដ៏រងុផរឿងរបស់តទង់សតមាប់មនុស្សផោក ។ តពរះបានផរៀបចំផគ្ល

បំណងរបស់តទង់សតមាប់កូនផៅតទង់ ផៅតគប់ជំនាន់ តាមរយៈមផ្យាបាយ 

ថន ការរបួរមួជាមួយឋានសួគ៌ ផោយោ្រត្រោងដល់គំនិ្ររបស់ពួកផគបន្ិច

ម្ងៗ  ពីផគ្លលទ្ធិថនតពរះគុណ ។ លក្ខណៈថនការថចកចាយផសចក្ីពិ្រ 

របស់តទង់ ត្ររូវបានបរ្ហា ញក្នុងោក្យថា «ឯដំផណើ រថដលតទង់យងផចញមក 

ផនារះផទៀងដូចជាអរណុររះ» (ហូផស ៦:៣) ។ អ្នកថដលោក់ខលាួនផៅក្នុងកថនលាង

ថដលតពរះអាចបំភលាឺ នឹងបានដូចមនុស្សថដលផបារះជំហានផចញពីភាពងងឹ្រ 

នាផពលកណ្ាលអាតធាត្រ ផៅកាន់ពនលាឺដ៏ភលាឺថចងចំាងដូចផពលតពរះអាទិ្រ្យររះ

ផៅកណ្ាលថែងៃត្រង់ ។

ការថញកជាបរសុិទ្ធមានន័យថាផសចកដែីសសឡាញ់ដ៏តគប់លក្ខណ៍ ការ 

ស្្ប់បរ្្គ ប់ដ៏តគប់លក្ខណ៍ និងការផគ្រពតាមតពរះហឫទ័យរបស់តពរះទំាង 

សសរុង។ តពរះបានថញកផយើងជាបរសុិទ្ធតាមរយៈការស្្ប់បរ្្គ ប់ចំផោរះផសចក្ី

ពិ្រ។ មនសិការរបស់ផយើងត្ររូវបានលុបបំបា្់រផចញពីកិចចាការថនផសចក្ីស្លា ប់ 

មកបផតមើតពរះដ៏មានតពរះជនមរស់វញិ ។ ផយើងមិនទាន់តគប់លក្ខណ៍ ផៅផឡើយ 

ផទ ។ ប៉ាុថន្ ផយើងមានឯកសិទ្ធិក្នុងការកា្់រផចញពីការជាប់ទាក់ទិនជាមួយ 
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នឹងភាពអាតាម និយមនិងអំផពើបាប ផហើយ្នផៅដល់ភាពតគប់លក្ខណ៍ ។ 

លទ្ធភាពដ៏អស្ចា រ្យ ការទទួលបានដ៏ខ្ង់ខ្ស់និងបរសុិទ្ធ ត្ររូវបានតពរះ តបទាន 

ឲ្យយ៉ាងបរបូិរ ។

មូលផហ្ុរថដលមនុស្សជាផតចើនផៅក្នុងពិភពផោកនាសម័យសពវថែងៃ

ផនរះ មិនមានការផជឿនផលឿនខ្លា ំង ផៅក្នុងជីវ្ិរខ្ងឯតពរះផនារះ ពីផតោរះពួកផគ

បកសស្យពីបំណងតពរះឫទ័យរបស់តពរះ ឲ្យសសបផៅតាមអវីថដលពួកផគនឹង

ផ្វើថ្រប៉ាុផណាណ រះ ។ ពួកផគបានអួ្រអាងថា ខលាួនផ្វើតាមបំណងតពរះហឫទ័យ 

របស់តពរះ ខណៈថដលពួកផគផ្វើតាមបំណងតបាថា្ន របស់ខលាួនផៅវញិ។ ទផងវើ 

ទំាងអស់ផនរះមិនមានទំនាស់ជាមួយខលាួនឯងផទ ។ មានអ្នកផ្្សងផទៀ្រថដល 

បានផជាគជ័យក្នុងការ្រសូ៊តបឆំាងនឹងបំណងតបាថា្ន ថនភាពអាតាម និយមរបស់

ពួកផគ ផដើម្ីភាពសបបាយរកីរាយនិងភាពរ្យសសរួលមួយរយៈ ។ ពួកផគ 

មានភាពផស្ម រះសម័តគនិងផស្ម រះត្រង់ ប៉ាុថនដែ មិនមានកមាលា ំងនឹងបន្ការខិ្រខំតបឹង

ថតបងឲ្យបានយូរអថងវង ក្នុងការស្លា ប់ខ្ងភាពអាតាម និយមតបចំាថែងៃផនារះផទ 

ផហើយពួកផគបិទថភ្នកដ៏ផរ្កងុយរបស់ពួកផគ ផហើយធាលា ក់ចូលផៅផតកាម 

អំណាចថនផសចក្ីល្ួង ជំនួសឲ្យការទប់ទល់នឹងវាផៅវញិ ។

ការថណនំាថដលបានផរៀបចំផៅក្នុងតពរះបន្ទូលរបស់តពរះមិនទុកកថនលាង
 

ទំផនរឲ្យសតមរុរះសតមរួលជាមួយនឹងអំផពើអាតកក់ផឡើយ ។ តពរះរាជបុតតាថនតពរះ 

បានបរ្ហា ញថា តទង់នឹងទាញមនុស្សទំាងអស់មកឯតទង់ ។ តពរះអង្គមិនបាន

យងមកផដើម្ីលួងផោមផោកិយផនរះឲ្យលង់លក់ផទ ប៉ាុថន្ គឺផដើម្ីចង្អុល 

បរ្ហា ញនូវ្លាូវ្ូរចចផង្អៀ្រ ថដលមនុស្សទំាងអស់ត្ររូវថ្រផ្វើដំផណើ រតាម្លាូវផនារះ 
 

ទីប ច្ា ប់នឹងបានផៅដល់ផកាលា ងទាវ រថនទីតករុងរបស់តពរះជាក់ជាមិនខ្ន។ កូនៗ 

របស់តទង់ត្ររូវថ្រផដើរតាម្លាូវថដលតពរះអង្គបានដឹកនំា ផទារះបីជាត្ររូវលរះបង់ 

ការបថណ្្របផណ្ាយតាមភាពសសណុកសុខសសរួលឬភាពអាតាម និយម ផទារះ

បីជាក្នុង្រថមលាថនការបំផពញការរ្រ ឬការរងទុក្ខផវទនាយ៉ាងណាក៏ផោយ ក៏ 

ពួកផគត្ររូវថ្ររកសាការតបយុទ្ធជាមួយនឹងភាពអាតាម និយមជានិចចាថដរ ។ 

ការសរផសើរ្រផម្ើងដ៏្ំបំ្ុ្រ ថដលមនុស្សអាចថាវ យដល់តពរះគឺការកាលា យ



បានផ្លា ស់ថតបផោយស្រតពរះគុណ-ទំព័រ-671-

ជាបណ្ាញថនការលរះបង់ ថដលតពរះអង្គអាចផ្វើការតាមរយៈអ្នកផនារះ។ 

ផពលផវោកំពុងផ្វើដំផណើ រយ៉ាងផលឿន ផឆ្ារះផៅរកភាពអស់កល្ ។ សូមកំុ

ឲ្យផយើងថបរផចញពីតពរះថដលជាតពរះវរបិតារបស់ផយើងផឡើយ ។ សូមកំុឲ្យ ផយើង 

បដិផស្តពរះ ថដលផយើងមិនគួរនឹងទទួលតពរះគុណរបស់តទង់ ជាតពរះគុណ 

ថដលអ្នកបដិផស្មិនអាចផចៀស្ុ្រពីផសចក្ីវនិាសផនារះផឡើយ ។ តទង់បាន

ទាមទារចិ្រ្របស់ផយើងទំាងសសរុង សូមថាវ យដល់តទង់ចុរះ ផតោរះវាជា របស់ 

តទង់ ទំាងផោយការបង្បផង្ើ្រផោក និងផោយការផចញថែលាផោរះ ។ តទង់ 

សំុតបាជាញ របស់អ្នក ចូរថាវ យផៅតទង់ចុរះ ផតោរះវាជារបស់តពរះអង្គ។ តទង់សំុ 

លុយពីអ្នក ចូរថាវ យដល់តទង់ចុរះ ផតោរះវាជារបស់តទង់ «អ្នករាល់គ្្ន មិនថមន

ជារបស់្ងខលាួនផទ ដ្ិ្រតពរះតទង់បានផចញថែលាផោរះអ្នករាល់គ្្ន ផហើយ» 

(កូរនិែូសទី១ ៦:១៩,២០) ។ តពរះត្ររូវការការផគ្រពពីមនុស្សថដលបានថញក

ជាបរសុិទ្ធ ថដលបានផរៀបចំផោយការអនុវ្រ្ន៍ផសចក្ីជំផនឿ ថដលផ្វើការផោយ

ផសចកដែីសសឡាញ់ផដើម្ីបផតមើតទង់ ។ តពរះអង្គសំុឲ្យផយើងកាលា យជារបស់តទង់ 

ទំាងសសរុងនិងជាោច់ខ្្រ ផៅក្នុងផោកិយផនរះ ដូចជាតពរះអង្គបានជំនួស

ផយើងផៅចំផោរះតពរះថដរ ។ 

«ដ្ិ្រតពរះតទង់សពវតពរះហឫទ័យ ឲ្យអ្នករាល់គ្្ន បានថញកជាបរសុិទ្ធ» 

(ថែសសាឡូនីចទី១ ៤:៣) ។ ផ្រើផនរះមិនថមនជាបំណងរបស់អ្នក្ងថដរផទឬ? 

អំផពើបាបរបស់អ្នកគរដូចភ្នំផៅចំផោរះមុខអ្នក ប៉ាុថន្ តបសិនផបើអ្នកបនា្ទ បខលាួន 

ផហើយលន់្ួរអំផពើបាបរបស់អ្នក ផោយផជឿទុកចិ្រ្ផលើសគុណថនតពរះថដល

បានជាប់ឆ្ាងនិងមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិ ផនារះតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះតទង់នឹង 

អ្់រផទាសផហើយសមា្អ ្រអ្នកពីអំផពើទុចចារ្ិរទំាងអស់្ង ។ តពរះ្រតមរូវឲ្យអ្នក 

អនុផោមផៅតាមតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តទង់ទំាងសសរុង ។ តកឹ្រ្យវន័ិយផនរះគឺជាការ

បផ ច្ា ញតពរះសូរផសៀងរបស់តទង់មកកាន់អ្នកថាបរសុិទ្ធ ផហើយផៅថ្របរសុិទ្ធ ។ 

ចូរតបាថា្ន ចង់បានភាពតគប់លក្ខណ៍ថនតពគុណរបស់តពតគិសចុ្រះ ។ ចូរឲ្យ 

ចិ្រ្របស់អ្នកផោរផពញផៅផោយផសចក្ីតបាថា្ន ចង់បានផសចក្ីសុចរ្ិររបស់ 

តទង់ កិចចាការថដលតពរះបន្ទូលរបស់តពរះតបកាសគឺជាផសចក្ីសុខស្ន្ ផហើយ



ទំព័រ-672- កិចចាការថនពួកស្វក័

ឥទ្ធិពលថនកិចចាការផនារះសងៃប់ស្ងៃ ្់រនិងពិ្រតបាកដជាផរៀងរហូ្រ ។

ផៅផពលថដលចិ្រ្របស់អ្នកតបាថា្ន ចង់បានតពរះ ផនារះអ្នកនឹងរកផ�ើញ 

តពរះគុណដ៏បរបូិររបស់តទង់ថដលមិនអាចកា្់រថែលាបានកាន់ថ្រផតចើនផឡើងៗ ។ 

ផៅផពលអ្នកស ជ្ា ឹងគិ្រអំពីតទព្យសម្្រ្ិមហាស្លទំាងផនរះ អ្នកនឹងទទួល 

បានតទព្យសម្្រ្ិផនារះ ផហើយនឹងបរ្ហា ញពីគុណសម្្រ្ិថនការលរះបង់របស់ 

តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ការការោរថនផសចកដែីសុចរ្ិររបស់តទង់ ភាពផពញ ផលញ 

ថនតបាជាញ របស់តទង់ និងអំណាចតពរះផចស្ដែ របស់តទង់ផដើម្ីបរ្ហា ញអ្នកផៅ 

ចំផោរះតពរះវរបិតា «ផោយគ្ម នកថនលាងបផនា្ទ សបាន» (ផពត្ររុសទី២ ៣:១៤) ។



ផការះបា៉ា ្់រម៉ាុស-ទំព័រ-673-

អាទិត្យ-៧ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ២៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ផបើ អ្នក ណា មាន ផភាគ សម្្រ្ិ របស់ ផោកីយ៍ ផនរះ ផហើយ 

ផ�ើញ បង ប្អូន ណា ថដល ខវរះ ខ្្រ ថ្រ មិន ផចរះ អាណិ្រ ផមត្ា ផស្រះ ផនារះ ផ្វើ ដូច 

ផម្ច ឲ្យ ផសចក្ី សសឡាញ់ ថន តពរះ បាន សថែិ្រ ផៅ ក្នុង អ្នក ផនារះ បាន។ 

យ៉ាូហានទី១ ៣:១៧ស្ទ  តពរះ 

ជាងោក់កណ្ាលស្រវ្រ្សរប៍ានកនលាង្ុ្រផៅ ចាប់តំាងពីការផរៀបចំ ជា 

ពួកជំនំុតគិសស្្សនិកដំបូងមក។ ក្នុងអំឡុងផពលផនារះស្រថនដំណឹងល្អត្ររូវ

បានផគតបឆំាងជាបន្បនា្ទ ប់។ សត្ររូវថនដំណឹងល្អមិនបានបន្ធូរបនថែយការខំ 

តបឹងថតបងរបស់វាផទ ផហើយទីបំ្ុ្រ វាក៏បានទទួលផជាគជ័យក្នុងការប ច្ាុ រះ 

ប ច្ាូ លអំណាចតពរះផៅអ្ិរាជរ ៉ាមូឲ្យតបឆំាងនឹងពួកតគិសប្រស័ិទ។

ផៅក្នុងការផ្វើទុក្ខបុកផម្នញដ៏ស្ហាវថដលផកើ្រផឡើងផនរះ ស្វក័ យ៉ាូហាន

បានខិ្រខំតបឹងថតបងជាខ្លា ំង ផដើម្ីបញ្ជា ក់និងពតងឹងជំផនឿរបស់ពួកអ្នកផជឿ។ 

ផោកបានផ្វើទីបនា្ទ ល់ថដលពួកបចាចា មិត្ររបស់ផោកមិនអាចប្រ្្បបាន 

ផហើយបានជួយដល់ពួកបងប្អូនរបស់ផោកឲ្យមានភាពកាលា ហាននិងមានភកដែី

ភាពចំផោរះការស្កល្ងទំាងឡាយ ថដលបានផកើ្រផឡើងដល់ពួកផគ។ ផៅ

ផពលជំផនឿរបស់តគិសប្រស័ិទហាក់ដូចជាមានភាពងងឹ្រផៅផតកាមការជំទាស់   

ដ៏ ស្ហាវ ថដលពួកផគត្ររូវបានបង្ខំឲ្យជួបតបទរះផនារះ អ្នកបផតមើរបស់តពរះផយសូ៊វ

ថដលមានវយ័ចំណាស់ និងបានជួបការលំបាកផហើយបាននិយយ មដែងផហើយ

មដែងផទៀ្រផោយអំណាចនិងសំនួនផវាហារ ពីដំផណើ រផរឿងថនការជាប់ឆ្ាង និង

ការមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិរបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ។ ផោកបានរកសាផសចក្ី

៥៦

ផកាោះប៉ា្រ់ម៉ុស
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ជំផនឿរបស់គ្្់រយ៉ាងខ្ជា ប់ខជាួន ផហើយមានស្រថនផសចក្ីអំណរដូចគ្្ន  ផចញ 

ពីបបូរមា្់ររបស់ផោកថា «ឯផសចក្ីថដលមានតំាងពីផដើមមក ថដលផយើង 

ខញុំបានឮ ផហើយថភ្នកបានផ�ើញ ក៏បានផមើល ផហើយថដបានប៉ារះោល់ ខ្ងឯ 

តពរះបន្ទូលថនជីវ្ិរ … ដូផច្នរះ ផសចក្ីថដលផយើងខញុំបានផ�ើញ ផហើយឮផនារះ 

ផយើងខញុំតបាប់មកអ្នករាល់គ្្ន  ផដើម្ីឲ្យអ្នករាល់គ្្ន មានផសចក្ីតបកបនឹងផយើង

ខញុំថដរ រឯីផសចក្ីតបកបរបស់ផយើងខញុំ ផនារះគឺតបកបនឹងតពរះវរបិតា ផហើយនិង 

តពរះផយសូ៊វតគិស ្ជាតពរះរាជបុតតាតទង់» (យ៉ាូហានទី១ ១:១-៣) ។

ជីវ្ិររបស់ផោកយ៉ាូហានបានរស់ផៅយ៉ាងយូរ។ ផោកបានផ�ើញការ 

បំ្លាិចបំផ្លា ញទីតករុងផយរសូ្ឡិម និងការវនិាសថនតពរះវហិារដ៏ខ្ស់ស្ឹមថស។្ 

អ្នករស់រានមានជីវ្ិរចុងផតកាយបង្អស់ក្នុងចំផណាមពួកសិស្ស ថដលបាន្សារ

ភាជា ប់ជាមួយតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះយ៉ាងជិ្រស្និទ្ធផនរះ ស្ររបស់គ្្់រ មានឥទ្ធិពល 

ជាខ្លា ំងផៅក្នុងការបញ្ជា ក់ការពិ្រ ថាតពរះផយសូ៊វគឺជាតពរះថមស្ុសី ជាតពរះថដល 

ផោរះបាបមនុស្សផោក។ គ្ម ននរណាអាចសង្ស័យ ពីភាពផស្ម រះត្រង់របស់ 

ផោក ផឡើយ ផហើយមនុស្សជាផតចើនត្ររូវបាននំាឲ្យរ្កផចញពីការមិនផជឿ 

តាមរយៈការបផតងៀនរបស់ផោក។

ពួកផមដឹកនំាស្សន៍យូោមានផពញផៅផោយសម្អប់ តបឆំាងទាស់នឹង

ផោកយ៉ាូហានផោយស្រថ្រភាពផស្ម រះត្រង់មិនថតបតបរួលរបស់ផោក ចំផោរះ 

កិចចាការរបស់តពរះតគិស។្ ពួកផគបានតបកាសថា ការខិ្រខំរបស់ពួកផគ តបឆំាង  

នឹង តគិសប្រស័ិទនឹងមិនមានតបផយជន៍ផឡើយ ដរាបណាទីបនា្ទ ល់របស់ផោក

យ៉ាូហានផៅថ្រផរាទ៍ផៅក្នុងត្រផចៀករបស់មនុស្សផនារះ។ ផដើម្ីឲ្យការអស្ចា រ្យ

និងការបផតងៀនរបស់តពរះផយសូ៊វត្ររូវបានផគបំផភលាចផចាល សំផឡងថនទីបនា្ទ

ល់ដ៏កាលា ហានត្ររូវថ្រផសងៃៀមស្ងៃ ្់រជាមុនសិន ។

ផគបានផការះផៅផោកយ៉ាូហានផៅកាន់ទីតករុងរ ៉ាមូ ផដើម្ីកា្់រផទាស 

ផោយ ស្រជំផនឿរបស់ផោក។ ផៅទីផនរះផគ្លលទ្ធិរបស់ស្វក័យ៉ាូហាន 

ត្ររូវបានផគមួលបរ្្ច់ផៅចំផោរះមុខអាជាញ ្រ។ ស្ក្សីថកលាងកាលា យបាន ផចាទ 

តបកាន់ផោកពីបទបផតងៀនស្សនាខុសេ្គង ។ ផោយការផចាទ តបកាន់ ទំាង 
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ផនរះ ខ្ម ំងសត្ររូវរបស់ផោកសង្ឹមថា នឹងនំាផសចក្ីស្លា ប់ឲ្យផកើ្រផឡើងដល់ 

សិស្សរបូផនរះ ។

ផោកយ៉ាូហានបានផេលាើយផោយខលាួនឯងយ៉ាងចបាស់ និងផោយលក្ខណៈ 

ថន ការផជឿជាក់ ផហើយផោយភាពស្ម ញ្ានិងផស្ម រះត្រង់ថបបផនរះ ផ្វើឲ្យសម្ី 

របស់ផោកមានតបសិទ្ធិភាពតបកបផោយអំណាច។ ពួកអ្នកស្ដែ ប់របស់ផោក

បានភាញ ក់ផ្្អើលនឹងតបាជាញ និងផវាហាររបស់ផោក។ ប៉ាុថន្ ទីបនា្ទ ល់របស់ផោក

កាន់ថ្រមានភាពផជឿជាក់ សម្អប់របស់ពួកអ្នកតបឆំាងរបស់ផោកក៏កាន់ថ្រ 

ផកើនផឡើងថដរ។ តពរះផៅអ្ិរាជ ដូមីផទៀន ផោរផពញផោយកំហឹង ។ តពរះអង្គ

មិនអាចជំទាស់នឹងផហ្ុរ្លថនអ្នកគំ្តទដ៏ផស្ម រះត្រង់របស់តពរះតគិសផ្នរះផទ 

ផហើយក៏មិនអាចតបកួ្រតបថជងជាមួយនឹងឫទា្ធ នុភាពថដលបានបផតងៀនពី 

ផសចកដែីពិ្ររបស់ផោកថដរ។ ផហើយតពរះអង្គបានផប្ជាញ ចិ្រ្ថាគ្្់រនឹងបំបិទ

សំផឡងរបស់ផោកយ៉ាូហាន ។ 

 

ច័ន្ទ-៨ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៣០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: គ្ម ន ផសចក្ី ភ័យ ខ្លា ច ណា ផៅ ក្នុង ផសចក្ី សសឡាញ់ 

ផឡើយ ផសចក្ី សសឡាញ់ ថដល ផពញ ខ្្ន ្រ ផនារះ បផណ្ញ ផសចក្ី ភ័យ ខ្លា ច 

ផចញ ពី ផតោរះ ផសចក្ី ភ័យ ខ្លា ច ថ្រង ជាប់ មាន ផសចក្ី ផវទនា ផហើយ អ្នក ណា 

ថដល មាន ផសចក្ី ភ័យ ខ្លា ច ផនារះ មិន ទាន់ បាន ផពញ ខ្្ន ្រ ខ្ង ឯ ផសចក្ី 

សសឡាញ់ ផៅ ផឡើយ ផទ។ យ៉ាូហានទី១ ៤:១៨តគី

ផោកយ៉ាូហានត្ររូវផគផបារះចូលផៅក្នុងខ្ទរះខ្លា ញ់ថដលកំពុងពុរះ។ ប៉ាុថន្  

តពរះជាមាចា ស់បានថែរកសាអាយុជីវ្ិររបស់អ្នកបផតមើដ៏ផស្ម រះត្រង់របស់តទង់ ដូច

ជាតទង់បានថែរកសាកំផឡារះផហផតពើរបីនាក់ក្នុងគុកផភលាើងដូផចា្ន រះថដរ ។ ពួកអ្នក

ថដលបានផបារះផោកយ៉ាូហានចូលក្នុងខ្ទរះបានតបកាសថា អ្នកថដលផជឿផលើ

ការផបាកបផញ្ឆោ ្ររបស់តពរះផយសូ៊វតគិសពី្សសរុកណាស្ថរ ៉ា្រត្ររូវថ្រវនិាសដូផច្នរះ 

ថ្រផោកយ៉ាូហានបានតបកាសថា តពរះជាមាចា ស់របស់ខញុំ បានតបគល់តពរះអង្គ 

យ៉ាងអ្់រ្ម្់រ ចំផោរះអវីៗទំាងអស់ថដលស្តំាងនិងពួកផទវតារបស់វាបាន 
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បផង្ើ្រផឡើង ផដើម្ីផ្វើឲ្យតទង់ត្ររូវអាមា៉ា ស់និងទទួលទារណុកមម ។ តពរះអង្គ 

បានលរះបង់តពរះជនម ផដើម្ីសផ្រ្្គ រះពិភពផោក ។ ខញុំមានកិ្រ្ិយសផោយត្ររូវ

បានអនុញ្ញា ្រឲ្យរងទុក្ខផោយស្រតទង់។ ខញុំជាមនុស្សកផមសាយនិងមានបាប។ 

តពរះតគិសត្ទង់បរសុិទ្ធ គ្ម នស្លា កស្្ន ម និងឥ្រផៅហមង ។ តពរះអង្គមិនបាន 

តបតពឹ្រ្អំផពើបាបផទ ផហើយក៏មិនបានរកផ�ើញកំហុសផៅក្នុងតពរះឱសឋាតទង់

ថដរ ។

ោក្យទំាងផនារះមានឥទ្ធិពលជាខ្លា ំង ផហើយអ្នកថដលបានផបារះផោក 

យ៉ាូហានចូលផៅក្នុងខ្ទរះខ្លា ញ់ពុរះផនារះ ក៏បានយកផោកផចញមកវញិ ។

ថដថនការផ្វើទុក្ខបុកផម្នញបានធាលា ក់មកផលើស្វក័យ៉ាូហានយ៉ាងខ្លា ំង ជា ែមី 

ម្ងផទៀ្រ ។ ផោយតពរះរាជតកឹ្រ្យរបស់តពរះផៅអ្ិរាជ ផគបានប ជ្ាូ នផោក 

យ៉ាូហានផៅផការះបា៉ា ្់រម៉ាុស ជាកថនលាងថដលផគបានកា្់រផទាសផោក «ផោយ 

ផតោរះតពរះបន្ទូល និងផសចក្ីបនា្ទ ល់ពីតពរះផយសូ៊វតគិស»្ (វវិរណៈ ១:៩) ។ 

ផៅទីផនរះសត្ររូវរបស់ផោកបានគិ្រថា ឥទ្ធិពលរបស់ផោកនឹងថលងមាន 

្រផៅផទៀ្រផហើយ ទីបំ្ុ្រផោកនឹងត្ររូវស្លា ប់ ផោយការលំបាកខ្ងរាង 

កាយនិងខ្ង្លាូវចិ្រ្ ។

បា៉ា ្់រម៉ាុស គឺជាផការះដ៏ផស្រះកផតការះថដលផោរផពញផៅផោយផ្្ទ ំងែម 

ផៅក្នុងសមុតទ ផអហ្គីន ថដលរោឋា ភិបាលរ ៉ាមូបានផតជើសផរ ើសយកផ្វើជាកថនលាង

សតមាប់និរផទសឧតកិដឋាជន ប៉ាុថន្ ចំផោរះអ្នកបផតមើរបស់តពរះ ភាពងងឹ្រផនរះ 

បានកាលា យជាទាវ រថនឋានសួគ៌ផៅវញិ។ ផៅទីផនរះផោកបានឃ្លា ្រឆាងៃ យពី 

ឆាកថដលរវល់មមាញឹក និងពីការខំតបឹងថតបងថនការរ្រពីអ្ីរ្រកាល ផោក 

បានតបកបជាមួយនឹងតពរះ ជាមួយតពរះតគិស ្និងពួកផទវតាផៅឋានសួគ៌ 

ផហើយផោកបានទទួលការថណនំាពីតពរះអង្គ ផដើម្ីពួកជំនំុ សតមាប់តគប់ 

ផពលអនាគ្រ។ តពរះបានផបើកបរ្ហា ញអំពីតពឹ្រ្ិការណ៍ថដលនឹងផកើ្រផឡើងផៅ

ចុងប ច្ា ប់ថនតបវ្រ្ិស្សសរ្បស់ថ្នដី ផៅចំផោរះផោក។ ផហើយផៅទីផនារះ

ផោកបានសរផសរអំពីការផបើកសថម្ងថដលផោកបានទទួលមកពីតពរះផនរះ ។ 

ផពលថដលសំផឡងរបស់ផោកមិនអាចផ្វើជាទីបនា្ទ ល់អំពីតពរះថដលផោក 
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សសឡាញ់និងបផតមើ ផនារះស្រថដលតពរះបានតបទានដល់ផោកផៅផលើផេ្នរ 

សមុតទដ៏ផស្រះកផតការះផនារះ ត្ររូវផចញផៅដូចជាចផង្ៀងថដលផេរះ ផហើយ 

តបកាសពីផគ្លបំណងពិ្រតបាកដរបស់តពរះអមាចា ស់ ចំផោរះមនុស្សតគប់ជា្ិរ

ស្សន៍ផៅផលើថ្នដី ។

ផោកយ៉ាូហានបានរបួរមួជាមួយតពរះអាទិកររបស់ផោក ផៅក្នុងចំផណាម

តជលងភ្នំនិងផ្្ទ ំងែមថនផការះបា៉ា ្់រម៉ាុស ។ ផោកបានពិនិ្រ្យផមើលពីអ្ីរ្រកាលរ

បស់ផោក ផហើយគិ្រអំពីតពរះពរថដលផោកបានទទួល ផនារះផសចក្ីសុខ

ស្ន្ក៏បានបំផពញចិ្រដែផោក ។ ផោកបានរស់ផៅក្នុងជីវ្ិរជាតគិសប្រស័ិទ 

ផហើយផោកអាចនិយយផោយជំផនឿថា «ផយើងរាល់គ្្ន ដឹងថា ផយើងបាន 

កនលាង ្ ុ្រពីផសចក្ីស្លា ប់ ផៅដល់ជីវ្ិរផហើយ» (យ៉ាូហានទី១ ៣:១៤)។ ប៉ាុថន្  

តពរះផៅអ្ិរាជថដលបាននិរផទសផោកយ៉ាូហានមិនអាចមានផសចក្ីសុខ

ស្ន្ថបបផនរះផនារះផទ។ ផោកអាចសមលាឹងផមើលត្រឡប់ែយផតកាយ ផៅផលើ 

សមរភូមិ និងការសមាលា ប់ររ្្គ ល ផៅឯ្្ទរះដ៏ោច់សសយល ផៅឯសស្ីផមមា៉ា យ

និងកុមារកំតោថដលកំពុងយំ ថដលជា្លថ្លាថនផសចក្ីតបាថា្ន ដ៏មានមហិចឆោតា

របស់ផោកសតមាប់ភាពដ៏ខ្ង់ខ្ស់ ។

ផៅក្នុង្្ទរះផៅផលើផការះោច់សសយលរបស់គ្្់រ ផោកយ៉ាូហានអាច 

សិកសាយ៉ាងជិ្រស្និទ្ធជាងផពលមុនៗ ជាមួយនឹងការផបើកសថម្ង ពីតពរះផចស្្ 

របស់តពរះ ថដលបានក្់រតតាផៅក្នុងផសៀវផៅថន្មមជា្ិរ និងផៅក្នុងទំព័រថន

ការបណ្ាលពីតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធ (តពរះគម្ីរ)។ ការស ជ្ា ឹងគិ្រពីកិចចាការ ថន 

ការបផង្ើ្រផោក និងការផគ្រពដល់ស្ថែ ប្រ្យកមមរបស់តពរះ គឺជាក្ីអំណរ 

សតមាប់ ផោក។ ផៅក្នុងឆា្ន ំថដលកនលាងមក ថភ្នករបស់ផោកត្ររូវបានស្វ គមន៍

ផោយការផមើលផ�ើញថតពថដលតគបដណ្ប់ផោយតជលងភ្នំថប្រងខចាី និង្ំរបន់

វាលទំនាបថដលផោរផពញផៅផោយផដើមផឈើមានថ្លាផ្្ ផហើយផោកធាលា ប់ 

រកីរាយក្នុងការតាមោននូវតបាជាញ និងជំនាញរបស់តពរះអាទិករផៅក្នុង សតមស់ 

ថន្មមជា្ិរ ។ ឥឡូវផនរះ ផោកត្ររូវបានហុ៊ំព័ទ្ធផោយឈុ្រឆាកថដលមនុស្ស

ជាផតចើនហាក់ចា្់រទុកថាជាទីងងឹ្រនិងមិនគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍។ ប៉ាុថនដែ ចំផោរះ 
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ផោកយ៉ាូហានគឺមិនដូផចា្ន រះផទ ។ ខណៈថដលស្ថែ នភាពផៅជំុវញិផោកហាក់

ដូចជាផស្រះកផតការះនិងោច់សសយល ឋានសួគ៌ដ៏ផខៀវខចាី ថដលផៅពីផលើ 

ក្លផោកហាក់ដូចជាភលាឺថាលា និងសសស់បំតពង ដូចជាថ្្ទផម�ថដលផៅពីផលើ 

ទីតករុងផយរសូ្ឡិមជាទីសសឡាញ់របស់ផោកថដរ។ ផៅក្នុងថតព ផ្្ទ ំងែម ដ៏ 

រងឹមំា ផៅក្នុងអាែ៌កំបំាងថនជផតរៅផៅក្នុងសិរលី្អរបស់ផវហា ផោកបាន អាន 

ផមផរៀនសំខ្ន់ៗ ។ ទំាងអស់ផនរះបានបផ ច្ា ញស្រ ថនអំណាច និង សិរលី្អ 

របស់តពរះ ។ 

 

អង្គារ-៩ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៣១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ ផនរះ ផហើយ ជា ផសចក្ី សសឡាញ់ ដល់ តពរះ គឺ ឲ្យ ផយើង 

កាន់ តាម អស់ ទំាង ប ញ្ា្រ្ របស់ តទង់ ឯ ប ញ្ា្រ្ តទង់ ផនារះ មិន ថមន ជា បន្ទុក ដ៏ ្ ងៃន់ 

ផទ។ យ៉ាូហានទី១ ៥:៣រ

ផៅជំុវញិគ្្់រ ផោកបានផ�ើញទីបនា្ទ ល់ថនទឹកជំនន់ ថដលបានបំផ្លា ញ

ថ្នដីផោយស្រមនុស្សបានតបតពឹ្រដែរលំងនឹងតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះ ។ ែមថដល

ដុរះផចញពីទីជផតរៅដ៏្ំផហើយផចញពីថ្នដី ផោយការថបកផចញពីថ្្ទទឹកបាន

នំាមកនូវការចាក់ផសចក្ីផតកា្របស់តពរះដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ច មកផលើគំនិ្រ យ៉ាង 

រហ័ស ។ ផហារាយ៉ាូហានបានឮសំផឡងរបស់តពរះអាទិករ ផៅក្នុង សំផឡង ថន 

ទឹកជាផតចើន ថដលបនលាឺផឡើងកាន់ថ្រផតរៅផៅៗ ។ ចំផោរះផោក សមុតទថដល

កផតមើកផោយកមាលា ំងខ្យល់បក់ថដលគ្ម នតតាតបណី ្ំរណាងឲ្យផសចកដែី ផតកា្ 

របស់តពរះ ថដលមានការអាក់អន់តពរះទ័យ។ រលក្ំៗ ផៅក្នុងភាពរផំជើបរជួំល

ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ច ឋិ្រផៅក្នុងថដនកំណ្់រថនតពរះហសរ្បស់តពរះថដលមនុស្ស

ផមើលមិនផ�ើញ ថដលបានមានបន្ទូលអំពីការតគប់តគងថនអំណាចដ៏គ្ម ន 

ទីប ច្ា ប់។ ្្ទុយផៅវញិ ផោកបានដឹងពីភាពទន់ផខសាយនិងភាពលងៃង់ផ ល្ា ថន    

ផសចក្ីស្លា ប់ ថដលតគ្ន់ថ្រជាដង្ូវថន្ូលីដីប៉ាុផណាណ រះ សិររីងុផរឿងផៅក្នុង 
តបាជាញ និងកមាលា ំងតាមការសនម្ររបស់ពួកផគ ផហើយបានកំណ្់រឲ្យចិ្រ្របស់ 

ពួកផគតបឆំាងនឹងការតគប់តគងរបស់តពរះថនចតកវាឡ ថដលហាក់ដូចជាតពរះ



ផការះបា៉ា ្់រម៉ាុស-ទំព័រ-679-

ជាមាចា ស់មានលក្ខណៈដូចពួកផគថដរ ។ ផោយស្រផ្្ទ ំងែម ផោកបាននឹក 

ផ�ើញពីតពរះតគិស ្ថដលជាែមោថនកមាលា ំងរបស់ផោក ជាជតមកថដលផោក 

អាចោក់ខលាួនផោយគ្ម នការភ័យខ្លា ច ។ ផចញពីស្វក័ថដលផគបាននិរផទស

ផៅកាន់ផការះបា៉ា ្់រម៉ាុសថដលផោរផពញផោយផ្្ទ ំងែម មនុស្សមានចិ្រ្ផេរះេួល

ចង់ផដើរតាមតពរះ និងមានការអ្ិោឋា នដ៏ផកលាៀវកាលា បំ្ុ្រ ។

តបវ្រដែិថនផោកយ៉ាូហានបានបរ្ហា ញឲ្យផ�ើញនូវរផបៀបថដលតពរះអាចផតបើ 

អ្នកបផតមើការថដលមានវយ័ចំណាស់ ដ៏គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍។ ផៅផពលផោក

យ៉ាូហានត្ររូវបានផគនិរផទសផៅផការះបា៉ា ្់រម៉ាុស មានមនុស្សជា ផតចើនបាន គិ្រ 

ថា ផោកគឺជាមនុស្សថដលផ្វើការថលងផកើ្រផហើយ ជាមនុស្សចាស់ជរា ថដល 

ផត្រៀមចូលរផ្្ផៅតគប់ផពលផវោ ។ ប៉ាុថនដែ តពរះជាមាចា ស់បានទ្រផ�ើញថា 

តពរះអង្គផៅថ្រអាចផតបើតបាស់ផោកបានដថដល ។ ផទារះបីជាផោកត្ររូវផគបផណ្ញ

ផចញពីការរ្រចាស់របស់ផោកក៏ផោយ ក៏គ្្់រមិនបានឈប់ផ្វើទីបនា្ទ ល់ពី

ផសចកដែីពិ្រថដរ ។ សូម្ីថ្រផៅផលើផការះបា៉ា ្់រម៉ាុសក៏ផោយ ក៏ផោកបានបផង្ើ្រ

មិ្រ្ភ័្ក្និងផ្វើឲ្យមានការថតបចិ្រ្ថដរ ។ ផោកគឺជាស្រថនកដែីអំណរ ថដល 

តបកាសពីតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះថដលបានមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិផហើយកំពុង 

អងវរដល់រាសសដែរបស់តទង់ពីឋានខ្ស់ ទតមំាតទង់យងត្រឡប់មកយកពួកផគ

ផៅឯតទង់ ។ គឺផៅផពលបនា្ទ ប់ពីផោកយ៉ាូហានបាន្នចូលក្នុងវយ័ 

ចំណាស់ផៅក្នុងការបផតមើដល់តពរះជាមាចា ស់របស់ផោកផនរះផហើយ ថដល 

ផោកបានទទួលការទាក់ទងជាមួយឋានសួគ៌ខ្លា ំងជាងផពលថដលផោក 

បានទទួល ក្នុងអំឡុងផពលប៉ាុនាម នឆា្ន ំមុនៗ កនលាងមកថនជីវ្ិររបស់ផោក ។

អ្នកថដលជីវ្ិររបស់ខលាួនត្ររូវចងភាជា ប់ផៅនឹងកិចចាការបផតមើតពរះ អ្នកផនារះ 

នឹងមានការផគ្រពដ៏ទន់ភលាន់បំ្ុ្រ ។ ពួកអ្នកបផតមើការវយ័ចំណាស់ទំាងផនរះ

បានឈរយ៉ាងផស្ម រះត្រង់ផៅកណ្ាលខ្យល់ព្ុយរះនិងការលំបាកផវទនា ។ ពួក

ផគតបថហលជាមានគុណវបិ្រ្ិខលារះថមន ប៉ាុថនដែ ពួកផគផៅថ្រមានផទពផកាសល្យ

ថដលមានលក្ខណៈតគប់តគ្ន់ ថដលផ្វើឲ្យពួកផគអាចឈរផៅកថនលាងកិចចាការ 

បផតមើដល់តពរះបាន ។ ផទារះបីជាអ្នកបផតមើការទំាងផនារះមានភាពតទរុឌផតទាម 



ទំព័រ-680- កិចចាការថនពួកស្វក័

មិនអាចតទំាតទនឹងបន្ទុក្ងៃន់ៗ ដូចជាមនុស្សថដលមានវយ័ផកមងក៏ផោយ ក៏ 

ដំបូនាម នថដលពួកផោកអាច្្ល់ឲ្យផនារះមាន្រថមលាខ្ស់បំ្ុ្រថដរ ។

ពួកផគតបថហលជាមានកំហុស ប៉ាុថនដែ ផចញពីការបរាជ័យរបស់ពួកផោក 

ផោកបានផរៀនសូត្រផដើម្ីផជៀសវាងពីកំហុសនិងផតគ្រះថា្ន ក់ផ្្សងៗ ផហើយ

ដូផច្នរះផ្រើពួកផគមិនមានសម្រថែភាពក្នុងការ្ដែល់ដំបូនាម នដ៏ ល្ា សថវផទឬ? ពួក

ផោកបានទទួលរងនូវការល្ងលនិងការពិបាកផវទនា ផហើយផទារះបីពួក

ផោកបានបា្់របង់កមាលា ំងរបស់ផគក៏ផោយ ក៏តពរះជាមាចា ស់មិនបានទុកពួក

ផោកផចាលថដរ ។ តទង់តបទានដល់ពួកផោកនូវតពរះគុណនិងតបាជាញ ដ៏ 

ពិផសស ។

អស់អ្នកថដលបានបផតមើដល់តពរះជាមាចា ស់របស់ផគ ផៅផពលការរ្រ កាន់ 

ថ្រពិបាក ជាអ្នកថដលបានសូ៊តទំានឹងភាពតកីតក ផហើយផៅថ្រផស្ម រះត្រង់ផៅ

ផពលមានមនុស្ស្ិរច្ួរចឈរខ្ងផសចក្ីពិ្រ ត្ររូវបានផគ្្ល់កិ្រ្ិយ សនិង 

ផគ្រព ។ តពរះអមាចា ស់ចង់ឲ្យពួកអ្នកផ្វើការវយ័ផកមងៗទទួលបានតបាជាញ  

ភាពរងឹមំា និងភាពចាស់ទំុ ផោយការរបួរមួជាមួយមនុស្សចាស់ៗដ៏ផស្ម រះ 

ត្រង់ទំាងផនរះ។ ចូរឲ្យអ្នកផ្វើការផកមងៗដឹងថា ការមានអ្នកផ្វើការ ថបបផនរះ ផៅ 

ក្នុងចំផណាមពួកផគមានន័យថា ពួកផគទទួលបានការផពញចិ្រ្ដ៏ខ្ង់ខ្ស់។ 

ចូរឲ្យពួកអ្នកផ្វើការផកមងៗ្្ល់កិ្រ្ិយសដល់ដំបូនាម នរបស់ពួកអ្នកបផតមើការ

ថដលមានវយ័ចំណាស់ទំាងផនារះ ។

ខណៈអ្នកថដលបានចំណាយជីវ្ិររបស់ខលាួន ក្នុងការបផតមើដល់តពរះតគិស្

្នជិ្រដល់ទីប ច្ា ប់ថនកិចចាការផៅផលើថ្នដីរបស់ពួកផោក តពរះវញិ្ញា ណ

បរសុិទ្ធនឹងជំរញុពួកផោកឲ្យកាន់ថ្រមានបទពិផស្្ន៍ជាមួយនឹងកិចចាការ 

របស់តពរះកាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើង។ កំណ្់រតតាថនការផោរះសស្យដ៏អស្ចា រ្យរបស់ 

តទង់ជាមួយនឹងរាសសដែតទង់ អំពីភាពល្អដ៏អស្ចា រ្យរបស់តទង់ ក្នុងការរផំោរះពួក

ផគផចញពីការពិបាកផវទនាគួរថ្រត្ររូវបានរឭំកផឡើងវញិដល់អ្នកផទើបនឹងទទួល

ផសចក្ីជំផនឿ។ តពរះសពវតពរះទ័យចង់ឲ្យអ្នកបផតមើការថដលមានវយ័ចំណាស់

និងតទរុឌផតទាម បន្ឈរផៅកថនលាងរបស់ខលាួន ផដើម្ីផ្វើកិចចាការជួយសផ្រ្្គ រះ 



ផការះបា៉ា ្់រម៉ាុស-ទំព័រ-681-

ដល់បុរសនិងនារទំីាងឡាយ ឲ្យរចួ្ុ្រពីការទាញទមាលា ក់ចុរះផតកាម ផោយ 

ចរន្ថនអំផពើអាតកក់ដ៏ខ្លា ំងកាលា  ផហើយតពរះអង្គក៏ចង់ឲ្យពួកផគោក់ផតគឿងសឹក 

រហូ្រដល់តទង់ប្រ្្បអំផពើទំាងផនារះឲ្យដួលរលំថដរ ។ 

 

ពុធ-១០ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៣២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ អ្នក ណា ថដល មាន តពរះរាជបុតតា ផនារះ ក៏ មាន ជីវ្ិរ ថដរ 

ថ្រ អ្នក ណា ថដល គ្ម ន តពរះរាជបុតតា ថន តពរះ ផទ ផនារះ គ្ម ន ជីវ្ិរ ផឡើយ។ 

យ៉ាូហានទី១ ៥:១២រន ច់ ្ ម ឥឡូវ ផនរះ ផនារះ គឺ រ

មានផមផរៀនស្ីពីភាពរងឹមំានិងការកមសាន្ចិ្រ្ដ៏អស្ចា រ្យសតមាប់ពួកតគិស្

ជន ផៅក្នុងបទពិផស្្ន៍របស់ស្វក័យ៉ាូហានថដលរងការផបៀ្រផបៀន។ តពរះ

ជាមាចា ស់មិនរារាងំថ្នការរបស់មនុស្សទុចចារ្ិរផទ ថ្រតទង់បណាដែ លឲ្យថ្នការ

ទំាងផនារះកាលា យជាឧបករណ៍សតមាប់ផ្វើកិចចាការល្អ ដល់ពួកអ្នកថដលផៅក្នុង

ការពិបាកផវទនា និងទំនាស់ ឲ្យរកសាផសចក្ីជំផនឿនិងភកដែីភាពរបស់ 

ពួកផគផៅវញិ ។ ជាញឹកញាប់ អ្នកផ្វើកិចចាការ្សាយដំណឹងល្អ ផ្វើកិចចាការ 

របស់ផគផៅកណ្ាលព្ុយរះថនការផ្វើទុក្ខបុកផម្នញ ការតបឆំាងដ៏ជូរច្់រ និង ការ 

តបមាែដ៏អយុ្រ្ិ្ម៌ ។ ផៅក្នុងឱកាសថបបផនរះ សូមឲ្យអ្នកផនារះចងចំាថា បទ

ពិផស្្ន៍ថដលផគទទួលបានក្នុងឡថនការពិបាកនិងទុក្ខផវទនា ទំាងអស់ផនរះ 

គឺ ជា្រថមលាថនការឈឺចាប់។ ដូផច្នរះ តពរះនំាកូនៗរបស់តទង់មកឯតទង់ ផដើម្ីឲ្យ 

ពួកផគបរ្ហា ញពីភាពកផមសាយរបស់ពួកផគនិងកមាលា ំងរបស់តទង់ ។ តទង់ បផតងៀន  

ពួកផគឲ្យទីពឹងផលើតទង់ ។ ដូផច្នរះ តទង់បានផរៀបចំពួកផគផដើម្ីបំផពញតាម 

្រតមរូវការបនា្ទ ន់ៗ ផដើម្ីបំផពញ្ួរនាទីថនការផស្ម រះត្រង់ និងផដើម្ីសផតមច 

ផគ្លបំណងដ៏អស្ចា រ្យផៅតាមអំណាចថដលតពរះបានតបទានឲ្យពួកផគ ។

ផៅតគប់សម័យកាល ទីបនា្ទ ល់ថដលបានថ្រងតំាងរបស់តពរះបានោ្រ 

ត្រោងពីការស្ីបផនា្ទ សនិងការផ្វើទុក្ខបុកផម្នញចំផោរះផសចក្ីពិ្រផោយ

ផ្្ទ ល់។ ផោកយ៉ាូថសបត្ររូវបានផគផបាកបផញ្ឆោ ្រនិងផ្វើទុក្ខផបៀ្រផបៀន ពីផតោរះ   

ផោកបានរកសាគុណ្ម៌និងភាពសុចរ្ិររបស់ផោក ។ ផសច្ោវឌី ជាអ្នក 
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នំាស្ររបស់តពរះ ត្ររូវបានតាមតបមាញ់ ដូចស្រវតមឹកតាមចាប់រោំ ពី សំណាក់  

ខ្ម ំងសត្ររូវ ។ ផោកោនីថយ៉ាលត្ររូវបានផគផបារះចូលផៅក្នុងរងូសិងហា ផោយ 

ផតោរះថ្រផោកផស្ម រះត្រង់ផៅនឹងឋានសួគ៌ ។ ផោកយ៉ាូបត្ររូវបានផគដកហូ្រ

តទព្យសម្្រ្ិផៅផលើថ្នដី ផហើយទទួលរងការឈឺចាប់ខ្ងរបូកាយ ត្ររូវទទួល

សម្អប់ពីសំណាក់បងប្អូននិងមិ្រ្ភក្ិ ។ ប៉ាុថនដែ ផោកបានរកសាចិ្រដែផស្ម រះតគប់

លក្ខណៈរបស់ផោក ។ ផោកផយផរមាមិនអាចអ្់រតទំាមិននិយយោក្យ 

ថដលតពរះបានឲ្យគ្្់រនិយយបានផទ។ ផហើយទីបនា្ទ ល់របស់ផោកបានផ្វើ

ឲ្យផសច្និងពួកផមទ័ពខឹងសមបារជាខ្លា ំង ផ្វើឲ្យផោកត្ររូវបានផគផបារះចូល

ផៅក្នុងរផ្្ដ៏គួរឲ្យស្អប់ផខ្ើម ។ ផោកផស្ទផ្នត្ររូវផគគប់នឹងដំុែម ផតោរះ

ផោកបានអ្ិបបាយអំពីតពរះតគិសនិ្ងការសុគ្ររបស់តទង់ ។ ផោកប៉ាុល 

ត្ររូវផគចាប់ោក់គុក វាយនឹងដំបង គប់នឹងដំុែមផហើយត្ររូវផគសមាលា ប់ ផោយ 

ផតោរះផោកជាអ្នកនំាស្រដ៏ផស្ម រះត្រង់ អំពីតពរះដល់ស្សន៍ដថទ។ ផហើយ

ផោកយ៉ាូហានត្ររូវបានផគនិរផទសផៅផការះបា៉ា ្់រម៉ាុស «ផោយស្រតពរះបន្ទូល 

របស់តពរះ និងផោយស្រទីបនា្ទ ល់ថនតពរះផយសូ៊វតគិស»្។

គំរថូនភាពរងឹមំារបស់មនុស្សទំាងផនរះគឺជាទីបនា្ទ ល់ថនភាពផស្ម រះត្រង់ 

ថនផសចកដែីសនយារបស់តពរះ ថនការផៅជាប់នឹងតពរះវ្រ្មាននិងតពរះគុណថដល 

តទតទង់របស់តពរះអង្គ ។ គំរទំូាងផនរះផ្វើទីបនា្ទ ល់ពីអំណាចថនផសចកដែីជំផនឿ 

ផដើម្ីទប់ទល់នឹងអំណាចថនផោកិយ ។ គឺជាកិចចាការថនផសចកដែីជំផនឿ 

ថដលត្ររូវសតមាកផៅក្នុងតពរះ ផៅផពលដ៏ផ ម្ ងងឹ្របំ្ុ្រ ផដើម្ីឲ្យដឹងថាផទារះ

បីជាមានការពិបាកនិងព្ុយរះថដលបក់ផបាកខ្លា ំងកាលា យ៉ាងណាក៏ផោយ ក៏តពរះវរ

បិតារបស់ផយើងកំពុងដឹកនំាផយើងថដរ ។ មានថ្រថភ្នកថនផសចក្ីជំផនឿ ប៉ាុផណាណ រះ 

ផទ ថដលអាចផមើលផៅហួសពីផរឿងរា៉ា វថនផោកិយ ផដើម្ីបា៉ា ន់តបមាណពី្រថមលា

តទព្យសម្្រ្ិដ៏អស់កល្យ៉ាងត្ឹរមត្ររូវ ។

តពរះផយសូ៊វមិនបរ្ហា ញដល់ពួកសិស្សរបស់តទង់នូវក្ីសង្ឹមថនការទទួល

បានសិរលី្អនិងតទព្យសម្្រ្ិផៅផលើថ្នដី ផោយរស់ផៅក្នុងជីវ្ិរថដលរចួ្ុ្រ

ពីការពិបាកផវទនាផនារះផទ ។ ្្ទុយផៅវញិ តទង់អំោវនាវឲ្យពួកផគផដើរតាម 
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តទង់ ក្នុង្លាូវថនការលរះបង់ខលាួន និងការស្ីបផនា្ទ ស ។ តពរះអង្គថដលយងមក

ផដើម្ីរផំោរះមនុស្សផោកត្ររូវបានតបឆំាងជំទាស់ ផោយកងកមាលា ំងថនអំផពើ 

អាតកក់ថដលបានរបួរមួគ្្ន  ។ ផៅក្នុងសម្័ន្ធដ៏គ្ម នផមត្ា មនុស្ស និងផទវតា 

អាតកក់បានផរៀបចំខលាួនតបឆំាងនឹងតពរះអមាចា ស់ថនផមត្ីរភាព ។ រាល់តពរះ 

បន្ទូលនិង សកមមភាពរបស់តទង់ បានបរ្ហា ញពីការអាណិ្រអាសូររបស់តពរះ 

ផហើយភាពមិនដូចគ្្ន របស់តទង់ចំផោរះពិភពផោកបានបង្ឲ្យមានការទំនាស់

ដ៏ឈឺចាប់ ។

ដូផច្នរះ ការទំាងអស់ផនរះនឹងផកើ្រផឡើងដល់អស់អ្នកថដលរស់ ផៅផោយ

ផគ្រពដល់តពរះជាមាចា ស់ក្នុងតពរះតគិសដែផយសូ៊វ ។ ការផបៀ្រផបៀន និងការស្ីបផនា្ទ ស

កំពុងរង់ចំាអស់អ្នកថដលមានតពរះវញិ្ញា ណថនតពរះតគិសផ្ជាកជំា ។ លក្ខណៈ

ថនការផបៀ្រផបៀនបានផ្លា ស់ប្ូរផៅតាមផពលផវោ ប៉ាុថនដែ ផគ្លការណ៍ថន 

វញិ្ញា ណថដលឋិ្រផៅផតកាមការផបៀ្រផបៀនផនរះ គឺជាវញិ្ញា ណដថដល ថដល 

បានសមាលា ប់អ្នកផតជើសផរ ើសរបស់តពរះអមាចា ស់ ចាប់តំាងពីសម័យផអបិលមក ។

ស្តំាងបានផបៀ្រផបៀនរាសសដែរបស់តពរះផៅតគប់ជំនាន់។ វាបានផ្វើ  

ទារណុកមមពួកផគនិងបានសមាលា ប់ពួកផគ ផហើយផៅក្នុងការស្លា ប់ផនរះ ពួកវា 

បានកាលា យជាអ្នកឈ្នរះ ។ ពួកផគបានផ្វើបនា្ទ ល់ពីអំណាចរបស់តពរះថដលខ្លា ំង

កាលា ជាងស្តំាង ។ មនុស្សទុចចារ្ិរអាចផ្វើទារណុកមមនិងសមាលា ប់របូកាយថមន 

ប៉ាុថនដែ ពួកផគមិនអាចប៉ារះោល់ជីវ្ិរអ្នកថដលបានោក់ខលាួនជាមួយតពរះតគិស ្

ក្នុងតពរះជាមាចា ស់បានផឡើយ ។ ពួកផគអាច�ំុខលាួនបុរសនិងសស្ីទំាងឡាយផៅ

ក្នុងជញ្ជា ំងគុក ថ្រពួកផគមិនអាចចងវញិ្ញា ណបានផទ ។

លក្ខណៈរបស់តពរះត្ររូវបានផបើកសថម្ងផៅក្នុងមនុស្សថដលតទង់បាន 

ផតជើសផរ ើសតាមរយៈការពិបាកផវទនានិងការផបៀ្រផបៀនដល់សិរលី្អរបស់ 

តពរះ ។ អ្នកមានជំផនឿផលើតពរះតគិស ្ត្ររូវផោកិយស្អប់ផខ្ើមនិងផ្វើទុក្ខបុកផម្នញ 

ត្ររូវបានអប់រនិំងបានោក់វន័ិយផៅក្នុងស្ោថនតពរះតគិស ្។ ផរៀងរាល់ផពល

ថដលពួកផគផដើរផៅតាម្លាូវ្ូរចចផង្អៀ្រ ពួកផគត្ររូវបានបន្ុសទ្ធផៅក្នុងឡផភលាើង 

ថន ការរងទុក្ខ ។ ពួកផគផដើរតាមតពរះតគិសត្ាមរយៈទំនាស់ដ៏ឈឺចាប់ ពួកផគ



ទំព័រ-684- កិចចាការថនពួកស្វក័

សូ៊រងតទំានូវការលរះបង់ខលាួនឯង និងជួបតបទរះនឹងការខកចិ្រ្ដ៏ជូរច្់រ ។ ប៉ាុថន្ 

តាមរយៈផរឿងរា៉ា វដូផច្នរះ ពួកផគផរៀនសូត្រពីកំហុសនិងផសចក្ីផវទនាថនអំផពើ

បាប ផហើយពួកផគផមើលផៅកំហុសផនរះផោយការស្អប់ផខ្ើម ។ ផោយរមួ 

ចំថណកក្នុងការរងទុក្ខផវទនារបស់តពរះតគិស ្ពួកផគអាចផមើលផៅហួស ពី 

ភាពងងឹ្រ ផឆ្ារះផៅកាន់សិររីងុផរឿង ផោយនិយយថា «ខញុំរាប់អស់ទំាងផសចក្ី

ទុក្ខលំបាកផៅជាន់ផនរះ ថាជាផសចក្ីមិនគួរផតបៀប្្ទឹមនឹងសិរលី្អ ថដលនឹង 

ផបើកសថម្ងមកឲ្យផយើងរាល់គ្្ន ផ�ើញផនារះផទ» (រ ៉ាមូ ៨:១៨) ។



គម្ីរវវិរណៈ ឬការផបើកសថម្ង-ទំព័រ-685-

ពពហស្បតិ៍-១១ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៣៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ តបយ័្រ្ន កំុ ឲ្យ អ្នក ណា ផ្វើ អំផពើ អាតកក់ ស្នង នឹង អំផពើ 

អាតកក់ ផឡើយ ចូរ ផដញ តាម ការ ល្អ ជា ដរាប ដល់ គ្្ន  ផៅ វញិ ផៅ មក ផហើយ 

ដល់ មនុស្ស ្ ង ទំាងឡាយ ថដរ។ ថែសសាឡូនីចទី១ ៥:១៥រ

ផៅសម័យពួកស្វក័ ពួកអ្នកផជឿជាតគិសប្រស័ិទបានផពញផោយភាព 

ផស្ម រះត្រង់និងភាពរកីរាយ ។ ដូផច្នរះ ពួកផគបានផ្វើការយ៉ាងផនឿយហ្់រថាវ យ

ដល់តពរះជាមាចា ស់របស់ពួកផគ ថដលផ្វើឲ្យដំណឹងល្អថននគរតពរះត្ររូវបានឮ

សុរះស្យដល់មនុស្សផៅតគប់ទីកថនលាងផលើថ្នដីផៅក្នុងរយៈផពលខលាី ផបើផទារះបី

ជាមានការតបឆំាងដ៏ស្ហាវផឃ្រផៅក៏ផោយ។ ទឹកចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ជា លថដល  

ពួកអ្នកផដើរតាមតពរះផយសូ៊វបានបរ្ហា ញផៅផពលផនរះ ត្ររូវបានក្់រតតាផោយ

ស្លា បបា៉ា កកាថដលតពរះវញិ្ញា ណបានបណ្ាល សតមាប់ជាការផលើកទឹកចិ្រ ្

ដល់ពួកអ្នកផជឿផៅតគប់ជំនាន់។ តពរះអមាចា ស់ផយសូ៊វបានផតបើពួកជំនំុផៅតករុង

ផអផភសូរជានិមិ្រដែរបូថនពួកជំនំុតគិសប្រស័ិទផៅសម័យពួកស្វក័តពរះផយសូ៊វ

ថដលជាសមរបនា្ទ ល់ផស្ម រះត្រង់និងពិ្រតបាកដបានតបកាសថា៖

«អញស្្គ ល់អស់ទំាងការថដលឯងផ្វើ និងផសចក្ីផនឿយហ្់រ ផហើយ 

ផសចក្ី  អ្់រ្ម្់ររបស់ឯងផហើយ ក៏ដឹងថា ឯងតទំានឹងមនុស្សអាតកក់ពំុបាន្ង 

គឺឯងបានល្ងលពួកអ្នកថដលផៅខលាួនជាស្វក័ ថ្រមិនថមនជាស្វក័ផទ 

ក៏បានផ�ើញថា អ្នកទំាងផនារះជាពួកភូ្រភរវញិ ឯងបានអ្់រ្ន់ ផហើយតទំាតទ 

ទំាងផ្វើការផោយផនឿយហ្់រ ឥ្រណាយចិ្រ្ផឡើយ ផោយផតោរះផ ម្ រះអញ»  

(វវិរណៈ ២:២, ៣) ។

៥៧

គម្ពីរេិេរណៈ ឬការផបើកសថម្តង



ទំព័រ-686- កិចចាការថនពួកស្វក័

ដំបូងផឡើយ បទពិផស្្ន៍របស់ពួកជំនំុផៅតករុងផអផភសូរ ត្ររូវបានក្់រ

សមា្គ ល់ផោយភាពស្ម ញ្ានិងភាពរកីរាយដូចកូនផកមង ។ ពួកអ្នកផជឿបាន

ខំតបឹងថតបងស្្ប់តាមតពរះបន្ទូលរបស់តពរះយ៉ាងផស្ម រះត្រង់ ផហើយជីវ្ិររបស់

ពួកផគបានបរ្ហា ញពីផសចកដែីសសឡាញ់ដ៏ផស្ម រះត្រង់ចំផោរះតពរះតគិស។្ ពួកផគ 

រកីរាយនឹងផ្វើតាមបំណងតពរះហឫទ័យរបស់តពរះ ពីផតោរះតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ

គង់ផៅក្នុងចិ្រដែពួកផគ ជាតពរះវ្រ្មានថដលផៅជាប់ជានិចចា។ ផោរផពញផៅ

ផោយកដែីសសឡាញ់ចំផោរះតពរះដ៏ផតបាសផោរះរបស់ពួកផគ ផគ្លបំណងដ៏

ខ្ស់បំ្ុ្ររបស់ពួកផគគឺផដើម្ីនំាមនុស្សមកឯតពរះ ។ ពួកផគមិនបានគិ្រពីការ

សន្សំតទព្យសម្្រ្ិដ៏មាន្រថមលាថនតពរះគុណរបស់តពរះតគិសផ្ទ ។ ពួកផគដឹង

ពីស្រៈសំខ្ន់ថនការតតាស់ផៅរបស់ខលាួន ផហើយ្្ទុកផោយស្រថដល មាន 

ផសចក្ីថា «ផហើយផសចក្ីសុខស្ន្ផៅថ្នដី ផៅកណ្ាលមនុស្ស» ពួកផគ

មានចិ្រ្ផេរះេួលចង់នំាដំណឹងល្អថនផសចកដែីសផ្រ្្គ រះផៅកាន់ចុងថដនដីបំ្ុ្រ ។ 

ផហើយពិភពផោកបានដឹងថាពួកផគបានធាលា ប់ផៅជាមួយនឹងតពរះផយសូ៊វ។ 

មនុស្សមានបាប ថដលបានថកថតបចិ្រ្ បានផលើកថលងផទាស បានោង

សមា្អ ្រនិងបានោងសមា្អ ្រឲ្យបរសុិទ្ធ ត្ររូវបាននំាមកឲ្យរបួរមួជាមួយតពរះ 

តាមរយៈតពរះរាជបុតតារបស់តទង់ ។

សមាជិកពួកជំនំុបានរបួរមួគ្្ន ទំាងខ្ងចិ្រ្ គំនិ្រនិងសកមមភាព។ ផសចកដែី

សសឡាញ់ចំផោរះតពរះតគិសគឺ្ជាតចវាក់មាសថដលចងភាជា ប់ពួកផគជាប់ជាមួយ

គ្្ន ផៅវញិផៅមក។ ពួកផគបានបន្ស្្គ ល់តពរះអមាចា ស់កាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើងៗយ៉ាង 

តគប់លក្ខណ៍ ផហើយបានបរ្ហា ញឲ្យផ�ើញពីផសចកដែីអំណរនិងផសចកដែីសុខស្នដែ

របស់តពរះតគិស ្ផៅក្នុងជីវ្ិរពួកផគ។ ពួកផគបានផៅសួរសុខទុក្ខផកមងកំតោ 

និងសស្ីផមមា៉ា យថដលរងទុក្ខផវទនា ផហើយបានរកសាខលាួនពួកផគមិនឲ្យតបឡាក់

ផោយផោកិយផឡើយ ផោយដឹងថាការខកខ្នមិនបានផ្វើកិចចាការផនរះ គឺ ជា 

ការ្្ទុយពីការអរះអាងរបស់ខលាួន និងជាការបដិផស្តពរះដ៏ផតបាសផោរះរបស់

ពួកផគ្ងថដរ។

កិចចាការផនរះត្ររូវបានោំនំាផៅ្្សពវ្សាយតគប់ទំាងទីតករុង ។ មនុស្ស ជា 



គម្ីរវវិរណៈ ឬការផបើកសថម្ង-ទំព័រ-687-

ផតចើន បានថកថតបចិ្រដែ ជាអ្នកថដលដឹងថាផគមាន្ួរនាទីតបាប់ដល់ អ្នកដថទបន្ 

ពី កំណប់ តទព្យដ៏មាន្រថមលាថដលផគទទួលបាន ។ ពួកផគមិនអាចរង់ចំារហូ្រ 

ដល់ពនលាឺថដលបានបំភលាឺដល់គំនិ្ររបស់ពួកផគបានថចងចំាងដល់អ្នកដថទផនារះ

ផឡើយ ។ មនុស្សថដលមិនផជឿជាផតចើនត្ររូវបានតបាប់ឲ្យដឹងពីមូលផហ្ុរថន

ផសចក្ីសង្ឹមរបស់ពួកតគិសជ្ន ។ ោក្យសមដែីអំោវនាវដ៏កក់ផរ្ៅថដល 

តពរះវញិ្ញា ណបានបណ្ាល ត្ររូវបានបំ្ុសគំនិ្រអ្នកមានកំហុសដល់អ្នក ថដល 

ទន់ទាប និងដល់អ្នកថដលសសឡាញ់ការសបបាយជាជាងសសឡាញ់តពរះ ផៅ

ផពលថដលផគអរះអាងថាផគស្្គ ល់ផសចក្ីពិ្រ  ។ 

 

សុព្រ-១២ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៣៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ អរ តពរះគុណ ក្នុង តគប់ ការ ទំាង អស់ ពី ផតោរះ តពរះ តទង់ 

សពវ តពរះហឫទ័យ ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  ផ្វើ យ៉ាង ដូផចា្ន រះ ផោយ នូវ តពរះតគីស្ទផយសូ៊វ។ 

ថែសសាឡូនីចទី១ ៥:១៨រតគី

ប៉ាុថនដែ មួយរយៈផតកាយមក ចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ជា លរបស់ពួកអ្នកផជឿផនរះក៏បាន

ចាប់ផ្ដែើមរញួរាវផៅៗ ផហើយផសចកដែីសសឡាញ់របស់ពួកផគចំផោរះតពរះនិង 

ចំផោរះគ្្ន ផៅវញិផៅមកបានែមែយថដរ ។ ភាពខវរះផសចក្ីសសឡាញ់ ក៏បាន 

លូនចូលមកក្នុងពួកជំនំុ ។ អ្នកខលារះបានផភលាចពីលក្ខណៈដ៏អស្ចា រ្យថដលពួកផគ

បានទទួលផសចកដែីពិ្រ ។ អ្នកថដលធាលា ប់កាន់សង់្ោរចាស់ពីមុនមកក៏បានធាលា ក់

ចុរះពី្ួរនាទីរបស់ពួកផគម្ងមួយៗ ។ អ្នកបផតមើការផកមងៗខលារះ ថដលតបថហល

ជាបានថចករថំលកបន្ទុកថនអ្នកត្ររួសតតាយទំាងផនរះ ក៏ត្ររូវបានផរៀបចំសតមាប់

ឲ្យផ្វើជាអ្នកដឹកនំាដ៏ ល្ា សថវ ផហើយបានផនឿយណាយនឹងផសចកដែីពិ្រម្ង

ផហើយម្ងផទៀ្រ ។ ផៅក្នុងបំណងតបាថា្ន របស់ពួកផគចំផោរះអវីថដលតបផោម

ដល់ចិ្រ្និងគួរឲ្យភាញ ក់ផ្្អើល ពួកផគបានពយាយមថណនំាមកនូវដំណាក់កាល

ថនផគ្លលទ្ធិែមី ថដលផ្វើឲ្យចិ្រ្គំនិ្រមនុស្សជាផតចើនមានការផពញចិ្រ្ ប៉ាុថន្ 

មិនសសបតាមផគ្លការណ៍តគឹរះថនដំណឹងល្អផទ ។ ផៅក្នុងទំនុកចិ្រ្ ផលើខលាួន 

ឯង និងភាពពិការខ្ងវញិ្ញា ណ ពួកផគមិនបានដឹងថាភាពសមុតគស្ម ញទំាង
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ផនរះនឹងផ្វើឲ្យមនុស្សជាផតចើនមានមន្ទិលសង្ស័យពីផរឿងអ្ីរ្រកាល ផហើយនំា

ឲ្យមានការភ័ន្តចឡំនិងការមិនផជឿ្ងថដរផនារះផទ ។

ផៅផពលផគ្លលទ្ធិខុសេ្គងទំាងផនរះត្ររូវបានផលើកទឹកចិ្រ្ ភាពមិនចុរះ

សតមរុងគ្្ន ក៏បានដុរះពនលាកផឡើង ផហើយថភ្នករបស់មនុស្សជាផតចើនបានរ្ក 

ផចញពីតពរះផយសូ៊វ ថដលជាអ្នកបផង្ើ្រនិងជាអ្នកប ច្ា ប់ជំផនឿរបស់ពួកផគ ។ 

ការពិភាកសាអំពីចំណុចមិនសំខ្ន់ថនផគ្លលទ្ធិ និងការស ជ្ា ឹងគិ្រពីផរឿង 

មិនពិ្រដ៏គួរឲ្យរកីរាយថនអន្រាគមន៍របស់មនុស្ស បានេក់យក ផពលផវោ 

ថដលគួរថ្រត្ររូវបានចំណាយក្នុងការតបកាសដំណឹងល្អ ។ មហាជនថដល 

បានផជឿជាក់និងបានថកថតបចិ្រដែផោយការបរ្ហា ញពីផសចកដែីពិ្រដ៏ផស្ម រះត្រង់  

ត្ររូវបានផគទុកផចាលថលងោស់ផ្រឿនទូនាម ន ។ ការផគ្រពតប្រ្ិប្រ្ិដល់ តពរះ 

ក៏បានធាលា ក់ចុរះយ៉ាងឆាប់រហ័ស ផហើយស្តំាងទំនងជាមានអំណាចផលើពួក

អ្នកផដើរតាមតពរះតគិស ្។

គឺផៅក្នុងផពលដ៏អាតកក់ផៅក្នុងតបវ្រ្ិស្សសរ្បស់តគិសប្រស័ិទផនរះ

ផហើយ ថដលផោកយ៉ាូហានត្ររូវបានកា្់រផទាសតបហារជីវ្ិរ ។ មិនថដលមាន

ផពលណាថដលផគត្ររូវការសំផឡងរបស់ផោក ដូចជាពួកជំនំុនាសម័យសពវ 

ថែងៃផនរះផឡើយ ។ អ្ីរ្រសហការរីបស់ផោកសឹងថ្រទំាងអស់សុទ្ធថ្របានទទួល

រងនូវការផ្វើទុក្រកមម (រងទុក្ខផវទនាផោយស្រផសចក្ីជំផនឿផនារះ) ។ ពួកអ្នក

ផជឿថដលផៅផសសសល់ត្ររូវតបឈមមុខនឹងការតបឆំាងដ៏ស្ហាវ ។ ចំផោរះ  

លក្ខណៈ ខ្ងផតរៅទំាងអស់ ថែងៃថដលសត្ររូវថនពួកជំនំុរបស់តពរះតគិសនឹ្ង 

យកជ័យជម្នរះផនារះហាក់ផៅមិនឆាងៃ យប៉ាុនាម នផទ ។

ប៉ាុថន្ តពរះហសរ្បស់តពរះអមាចា ស់កំពុងលូនចូលមកក្នុងភាពងងឹ្រផោយ 

គ្ម ន អ្នកណាផមើលផ�ើញ ។ ផៅក្នុងទិពវញ្ញា ណរបស់តពរះ តពរះអង្គបានោក់

ផោកយ៉ាូហានផៅកថនលាងថដលតពរះតគិសអ្ាចតបទានការផបើកសថម្ងដ៏អស្ចា រ្យ

ពីអង្គតទង់ និងពីផសចក្ីពិ្ររបស់តពរះ ផដើម្ីបំភលាឺដល់ពួកជំនំុ ។

សត្ររូវថនផសចក្ីពិ្របានសង្ឹមថា នឹងបំបា្់រសំផឡងថនសមរបនា្ទ ល់ដ៏ 

ផស្ម រះត្រង់របស់តទង់ជាផរៀងរហូ្រ ។ ប៉ាុថន្ ផៅផលើផការះបា៉ា ្់រម៉ាុស ក្នុងសភាព 



គម្ីរវវិរណៈ ឬការផបើកសថម្ង-ទំព័រ-689-

ជានិរផទសជន ស្វក័យ៉ាូហានបានទទួលស្រមួយ ថដលមានឥទ្ធិពលក្នុង 

ការបន្ពតងឹងពួកជំនំុរហូ្រដល់ទីប ច្ា ប់ថនផពលផវោ ។ ផទារះបីជាមិនត្ររូវ 

បានរផំោរះពីការទទួលខុសត្ររូវថនទផងវើខុសេ្គងរបស់ពួកផគក៏ផោយក៏អស់អ្នក 

ថដលបានបំបរបង់ផោកយ៉ាូហាន បានកាលា យជាឧបករណ៍ ផៅក្នុងតពរះហស ្

របស់តពរះផដើម្ីសផតមចផគ្លបំណងរបស់ឋានសួគ៌ថដរ ផហើយការខិ្រខំ 

តបឹងថតបងផដើម្ីពនលា្់រពនលាឺ បានោក់ផសចកដែីពិ្រផៅក្នុងជំផនឿដ៏កាលា ហាន។

តពរះអមាចា ស់ថនសិរលី្អបានផលចមកឲ្យស្វក័ថដលបាននិរផទសផ�ើញ 

ផៅថែងៃសបបា្រហ៍  ផោកយ៉ាូហានបានផគ្រពថែងៃសបបា្រហ៍យ៉ាងពិសិដឋាផៅ

ផលើផការះបា៉ា ្់រម៉ាុស ក៏ដូចជាតគ្ថដលផោកបានអ្ិបបាយផៅកាន់មនុស្ស

ផៅតាមទីតបជំុជននិងទីតករុងថនសសរុកយូោថដរ ។ ផោកបានអរះអាងថាថែងៃ

ផនារះគឺជាថែងៃដ៏មាន្រថមលាថដលតពរះតបទានឲ្យ ។ ផោកយ៉ាូហានសរផសរថា 

«ផហើយផៅថែងៃថនតពរះអមាចា ស់ ខញុំបានត្រឡប់ជាផៅផោយវញិ្ញា ណ ផនារះក៏ឮ 

សំផឡងបនលាឺផឡើង ដូចជាសូរថត្រ ផៅខ្ងផតកាយខញុំថា អញជាអាល់ផ្ជា 

អូផមកា ជាផដើម ផហើយជាចុង … ។ ខញុំក៏ថបរខលាួនផៅផមើលសំផឡង ថដលមាន 

តពរះបន្ទូលមកខញុំផនារះ លុរះថបរខលាួនផៅផហើយ ផនារះក៏ផ�ើញផជើងចផង្ៀងមាស៧ 

ផៅត្រង់កណ្ាលផជើងចផង្ៀងទំាង៧ផនារះ ផ�ើញមានមួយអង្គ ដូចជាកូន 

មនុស្ស តទង់តពរះពសសថ្វងដល់តពរះបាទ ផហើយមានថខ្សមាសរ្ឹរត្រង់តពរះឱរា» 

(វវិរណៈ ១: ១០-១៣) ។

សិស្សជាទីសសឡាញ់ផនរះមានការគ្ប់ដល់តពរះហឫទ័យរបស់តពរះជា 

ខ្លា ំង ។ ផោកបានផ�ើញតពរះជាមាចា ស់របស់ផោកផៅក្នុងសួនចបារផក្រ 

ផសមា៉ា នី ្ំរណក់ផញើសកាលា យជា្មបានសសក់ផចញពីតពរះភ្ក្របស់តទង់

ផោយការឈឺចាប់ផហើយ «…តពរះភ្ក្តទង់ ត្ររូវខូចផៅខុសជាង្មមតាមនុស្ស 

ផហើយរាងកាយតទង់ ក៏ខុសនឹងរាងកាយរបស់មនុស្សជា្ិរទំាងពួង្ង» 

(ផអស្យ ៥២:១៤) ។ ផោកបានផ�ើញតទង់ផៅក្នុងថដថនទាហានរ ៉ាមូ ថដល

មានសផមលាៀកបំោក់ពណ៌ស្វ យកញ្ចា ស់ ផហើយបានោក់ភួងបនាលា ជាមកុដ។ 

ផោកបានផ�ើញតពរះអង្គត្ររូវផគព្ួយរផលើផឈើឆ្ាងផៅកាល់វា៉ារ ីជាការផ្វើ 



ទំព័រ-690- កិចចាការថនពួកស្វក័

ទារណុកមម ផោយការចំអកនិងរផំោភបំោនយ៉ាងផឃ្រផៅ ។ ឥឡូវផនរះ  

តពរះបានអនុញ្ញា ្រឲ្យផោកយ៉ាូហានផមើលផ�ើញតពរះអមាចា ស់របស់ផោកម្ង

ផទៀ្រ ។ ប៉ាុថន្ លក្ខណៈរបស់តទង់ផៅផពលផនរះ ខុសគ្្ន ពីមុនយ៉ាងខ្លា ំង តទង់

មិនថមនជាមនុស្សថដលមានទុក្ខផវទនា ផហើយត្ររូវផគផមើលរ្យនិងមានភាព

អាមា៉ា ស់ដូចមុនផទ។ តទង់បានផសលាៀកោក់សផមលាៀកបំោក់ថនពនលាឺពីឋានសួគ៌ ។ 

«តពរះសិរស្ និងតពរះផកស្តទង់ស ដូចជាផរាមផចៀមថដលស គឺដូចហិមៈ 

តពរះផនត្រតទង់ ដូចជាអណ្ា្រផភលាើង តពរះបាទតទង់ដូចជាលងហាិនរលីង ថដល 

ភលាឺផ្លាកៗ ដូចជាដុ្រក្នុងគុកផភលាើង …» (វវិរណៈ ១:១៤, ១៥) ។ តពរះសូរផសៀង 

របស់តទង់ផតបៀបដូចជា្រ្ន្ីថនទឹកធាលា ក់។ តពរះភ្ក្របស់តទង់ភលាឺដូចតពរះអាទិ្រ្យ។ 

មានផ្្យតបំាពីរផៅក្នុងតពរះហសរ្បស់តទង់ ផហើយផចញពីតពរះឱសឋាតទង់មាន

ោវមុខពីរយ៉ាងមុ្រ ថដលជានិមិ្រ្របូថនតពរះផចស្្របស់តទង់។ ផការះបា៉ា ្់រម៉ាុស

ទំាងមូលមានភាពរងុផរឿងផោយស្រសិររីងុផរឿងរបស់តពរះជាមាចា ស់ថដលបាន

មានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិ ។ 

 

សៅរ-៍១៣ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៣៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: សូម ឲ្យ តពរះ ថន ផសចក្ី សុខ ស្ន្ ថញក អ្នក រាល់ គ្្ន  

ផចញ ជា បរសុិទ្ធ សពវ តគប់ ផហើយ ឲ្យ ទំាង តពលឹង នឹង វញិ្ញា ណ ផហើយ របូ កាយ 

ទំាង មូល បាន បំរងុ ទុក ឥ្រ ផៅហមង ដរាប ដល់ តពរះផយសូ៊វតគីស្ទ ជា 

តពរះអមាចា ស់ ថន ផយើង តទង់ យង មក។ ថែសសាឡូនីចទី១ ៥:២៣រតគីញ

ផោកយ៉ាូហានបានសរផសរថា «កាលខញុំផ�ើញតទង់ ផនារះខញុំដួលផៅផទៀប

តពរះបាទតទង់ដូចជាស្លា ប់ ថ្រតទង់ោក់តពរះហសសំ្្្ផលើខញុំ ផោយតពរះបន្ទូល 

ថា កំុខ្លា ចអវីផឡើយ អញជាផដើម ផហើយជាចុង» (ខ ១៧) ។

តពរះបានផលើកទឹកចិ្រ្ឲ្យផោកយ៉ាូហានរស់ផៅក្នុងតពរះវ្រ្មានថនតពរះជា

មាចា ស់ដ៏មានសិរលី្អរបស់ផោក។ ផពលផនារះសិរលី្អថនឋានសួគ៌បានផបើកផឡើង

ផៅចំផោរះការផបើកសថម្ងរបស់ផោក។ តពរះបានអនុញ្ញា ្រឲ្យផោកផមើល

ផ�ើញបលលា័ង្របស់តពរះ ហួស្ុ្រពីទំនាស់ថនថ្នដី ផដើម្ីឲ្យផមើលផ�ើញហវូង



គម្ីរវវិរណៈ ឬការផបើកសថម្ង-ទំព័រ-691-

មនុស្សថដលតពរះបានផតបាសផោរះផៅក្នុងសផមលាៀកបំោក់ថនអាវផ្យពណ៌ស។ 

ផោកបានឮសំផឡង្រ្ន្ីរបស់ពួកផទវតាផៅឋានសួគ៌និងបទចផតមៀងថន 

ជ័យជម្នរះរបស់ពួកអ្នកថដលបានឈ្នរះ ផោយ្មរបស់កូនផចៀមនិងទីបនា្ទ ល់

របស់ពួកផគ។ ផៅក្នុងការផបើកសថម្ងថដលតពរះបានតបទានដល់ផោកផនរះ 

មានទស្សនីយភាពមួយផហើយមួយផទៀ្រ ថដលបានោ្រត្រោងបនា្ទ ប់ពីការ 

ចាប់អារមមណ៍ដ៏រផំភើប ផៅក្នុងបទពិផស្្ន៍ថនរាសសរ្បស់តពរះនិងតបវ្រ្ិស្សស្

ថនពួកជំនំុ ថដលតពរះបានទាយទុកជាមុនរហូ្រដល់ទីអវស្ន្ថនតបវ្រ្ិស្សស្

ពិភពផោក។ តបធានបទថដលមានស្រៈសំខ្ន់ជាខ្លា ំងត្ររូវបានបរ្ហា ញដល់

ផោកយ៉ាូហាន ជា្ួរផលខនិងនិមិ្រ្សញ្ញា  ថដលផោកត្ររូវក្់រតតាទុក សតមាប់

រាសសរ្បស់តពរះថដលរស់ផៅក្នុងយុគសម័យផនរះនិងផៅផពលខ្ងមុខ អាច

មានការយល់ដឹងដ៏ ល្ា សថវអំពីផតគ្រះថា្ន ក់និងទំនាស់ថដលផៅចំផោរះមុខ 

ពួកផគ ។

តពរះតបទានការផបើកសថម្ងផនរះសតមាប់ជាការដឹកនំានិងការកមសាន្ចិ្រ្

ដល់ពួកជំនំុផៅទូទំាងការថបកបាក់របស់តគិសប្រស័ិទ ។ ថ្រតគរូបផតងៀន 

ស្សនាជាផតចើនបានតបកាសថា ការផបើកសថម្ងផនរះគឺជាផសៀវផៅបិទតតា 

ជិ្រ ផហើយអាែ៌កំបំាងថនការផបើកសថម្ងផនរះមិនអាចពន្យល់បានផទ។ ផហ្ុរ 

ដូផច្នរះផហើយ បានជាមនុស្សជាផតចើនបានរ្កផចញពីកំណ្់រតតា ថនបទទំនាយ 

ផនរះ ផោយមិនតពមលរះបង់ផពលផវោផដើម្ីសិកសាពីអាែ៌កំបំាងថនបទទំនាយ

ផនរះផឡើយ  ប៉ាុថន្ តពរះមិនសពវតពរះទ័យចង់ឲ្យរាសសដែតទង់ចា្់រទុកផសៀវផៅផនរះ

យ៉ាងដូផច្នរះផទ។ បទទំនាយផនរះគឺជាការ «ថដលតពរះផយសូ៊វតគិសប្ានផបើកឲ្យ

ផ�ើញ ជាផសចក្ីថដលតពរះបានតបទានមកតទង់ ផដើម្ីនឹងបរ្ហា ញដល់ពួកបាវ

បផតមើតទង់ឲ្យដឹងពីអស់ទំាងការ ថដលបន្ិចផទៀ្រត្ររូវផកើ្រមានមកតទង់ក៏បាន 

សថម្ងឲ្យផ�ើញ ផោយចា្់រផទវតាតទង់មកឯយ៉ាូហាន ជាបាវបផតមើតទង់»។ 

តពរះអមាចា ស់មានតពរះបន្ទូលថា «មានពរផហើយ អ្នកណាថដលផមើល និងអស់ 

អ្នកថដលស្្ប់ោក្យទំនាយទំាងផនរះ ផហើយតបតពឹ្រ្តាមផសចក្ីទំាងប៉ាុនាម ន 

ថដលក្់រទុកផនរះថដរ ដ្ិ្រឯផពលផវោ ផនារះជិ្រដល់ផហើយ» (ខ ១ និង ខ ៣) ។ 



ទំព័រ-692- កិចចាការថនពួកស្វក័

«ខញុំផ្វើបនា្ទ ល់ដល់អស់អ្នកណា ថដលឮផសចក្ីទំនាយ ក្នុងគម្ីរផនរះថា ផបើអ្នក

ណាប ច្ាូ លអវីក្នុងផសចក្ីទំាងផនរះ ផនារះតពរះតទង់នឹងបថនថែមអស់ទំាងផសចក្ី
 

ផវទនា ថដលក្់រទុកក្នុងគម្ីរផនរះ ដល់អ្នកផនារះ្ង ផហើយផបើអ្នកណាដកអវី  

ពីតពរះបន្ទូលក្នុងគម្ីរថនផសចក្ីទំនាយផនរះផចញ ផនារះតពរះតទង់នឹងដកចំថណក 

ថដលអ្នកផនារះមានដល់ផដើមជីវ្ិរ និងទីតករុងបរសុិទ្ធ ផហើយនិងផសចក្ីទំាង  

ប៉ាុនាម នថដលក្់រទុកក្នុងគម្ីរផនរះផចញថដរ។ តពរះអង្គ ថដលផ្វើបនា្ទ ល់ពីផសចក្ី 

ទំាងផនរះ តទង់មានតពរះបន្ទូលថា ផអើ អញមកជាឆាប់ ។ អាថម៉ាន តពរះអមាចា ស់ 

ផយសូ៊វផអើយ សូមយងមក» (វវិរណៈ ២២: ១៨-២០) ។

ផៅក្នុងការផបើកសថម្ងផនរះ មានពណ៌នាអំពីផរឿងរា៉ា វដ៏តជាលផតរៅរបស់ 

តពរះ ។ តពរះអង្គបានតបទានផ ម្ រះចំៗផៅក្នុងទំព័រថដលតពរះវញិ្ញា ណបាន 

បណ្ាល «គម្ីវវិរណៈ» ផនរះ ថដល្្ទុយពីការអរះអាងថាគម្ីរផនរះគឺជាគម្ីរ 

ថដលបានបិទបំាង ។ គម្ីរវវិរណៈគឺជាផរឿងរា៉ា វថដលបានផបើកបរ្ហា ញ ។ តពរះ

អមាចា ស់បានបរ្ហា ញពីអាែ៌កំបំាងថដលមានផៅក្នុងក័ណ្ឌ គម្ីរផនរះដល់អ្នកបផតមើ 

របស់តទង់ ផោយផ្្ទ ល់តពរះអង្គ ផហើយតទង់បានបរ្ហា ញការសពវតពរះហឫទ័យ

ចង់ឲ្យគម្ីរផនរះត្ររូវបានផបើកចំហសតមាប់ការសិកសាដល់មនុស្សទំាងអស់ ។  

តពរះបានបញ្ជា ក់ពីផសចកដែីពិ្រថនគម្ីរផនរះ ចំផោរះពួកអ្នកថដលរស់ផៅក្នុងសម័យ

ចុងផតកាយថនតបវ្រដែិស្សសដែថនថ្នដី ក៏ដូចជាដល់ពួកអ្នកថដលរស់ផៅសម័យ

ផោកយ៉ាូហានថដរ ។ ឈុ្រឆាកខលារះថដលបានពិពណ៌នាផៅក្នុងទំនាយផនរះ

បានផកើ្រផឡើងកាលពីអ្ីរ្រកាល ខលារះផទៀ្រកំពុងផកើ្រផឡើងផៅផពលសពវថែងៃ

ផនរះ ខលារះនំាឲ្យផមើលផ�ើញទីប ច្ា ប់ថនទំនាស់ដ៏្ំរវាងអំណាចថនភាពងងឹ្រ 

និងតពរះមហាក្សត្រថនឋានសួគ៌ ផហើយខលារះផទៀ្របរ្ហា ញពីជ័យជម្នរះនិងកដែីអំណរ

របស់ពួកអ្នកថដលបានផតបាសផោរះផៅផលើថ្នដីែមី ។

សូមកំុឲ្យមាននរណាគិ្រថា ការខំតបឹងថតបងថសវងយល់ពីអ្រថែន័យថន 

ផសចក្ីពិ្រថដលមានផៅក្នុងគម្ីរផនរះគឺជាការឥ្រតបផយជន៍ ផោយផតោរះ 

ពួកផគមិនអាចពន្យល់ពីអ្រថែន័យថដលមានផៅក្នុងការផបើកសថម្ងផនារះបាន

ផទ ផនារះផឡើយ ។ តពរះអង្គថដលបានបរ្ហា ញអាែ៌កំបំាងទំាងផនរះដល់ផោក
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យ៉ាូហាន តទង់នឹងតបទានរសជា្ិរថនផរឿងរា៉ា វផៅឋានសួគ៌ ដល់អ្នកថដលខំ 

ថសវងយល់ពីផសចក្ីពិ្រផនរះផោយផស្ម រះសម័តគ ។ អស់អ្នកថដលមានចិ្រ្ផបើក 

ចំហទទួលយក  ផសចក្ីពិ្រផនរះ តពរះនឹងអនុញ្ញា ្រឲ្យអ្នកផនារះអាចយល់ពី 

ការបផតងៀនរបស់តពរះគម្ីរផនារះ ផហើយតពរះអង្គនឹងតបទានតពរះពរថនផសចក្ី

សនយាដល់អ្នកថដលផមើល និងអស់អ្នកថដល «ស្្ប់ោក្យទំនាយទំាងផនរះ 

ផហើយតបតពឹ្រ្តាមផសចក្ីទំាងប៉ាុនាម ន ថដលក្់រទុកផនរះថដរ ដ្ិ្រឯផពលផវោ 

ផនារះជិ្រដល់ផហើយ» ។ 

 

អាទិត្យ-១៤ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៣៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ថ្រ តពរះវញិ្ញា ណ តទង់ មាន តពរះបន្ទូល យ៉ាង ជាក់ ចបាស់ ថា 

ផៅ តគ្ ជាន់ ផតកាយ បង្អស់ អ្នក ខលារះ នឹង ោកចាកផចញ ពី ផសចក្ី ជំផនឿ ផោយ 

ស្្ប់ តាម វញិ្ញា ណ បផញ្ឆោ ្រ និង ផសចក្ី បផតងៀន របស់ ពួក អារក្ស។  

្ីម៉ាូផែទី១ ៤:១រតគី

ក័ណ្ឌ គម្ីរទំាងអស់ថនតពរះគម្ីរបានជួបគ្្ន និងប ច្ា ប់ផៅក្នុងគម្ីរវវិរណៈ។ 

ផៅទីផនរះគឺជាការបំផពញបថនថែមផៅនឹងគម្ីរោនីថយ៉ាល។ មួយ (គម្ីរោនីថយ៉ាល) 

គឺទំនាយ ផហើយមួយផទៀ្រ (គម្ីរវវិរណៈ) គឺជាការបកសស្យ ឬការផបើក 

សថម្ង។ ក័ណ្ឌ គម្ីរថដលបានបិទតតាផនារះមិនថមនជាគម្ីរវវិរណៈផទ ប៉ាុថន្  

ថ្្នកថនបទទំនាយក្នុងគម្ីរោនីថយ៉ាលផនារះ ទាក់ទងផៅនឹងថែងៃចុងផតកាយ 

បំ្ុ្រ។ ផទវតាបានបរ្្គ ប់ថា «ថ្រចំថណកអ្នក ឱោនីថយ៉ាលផអើយ ចូរបិទបំាង 

ោក្យទំាងផនរះ ផហើយបិទតតាផសៀវផៅផនរះទុកដរាបដល់តគ្ចុងបំ្ុ្រចុរះ» 

(ោនីថយ៉ាល ១២:៤) ។ 

គឺតពរះតគិសប្ានបរ្្គ ប់ឲ្យស្វក័យ៉ាូហានក្់រតតានូវអវី ថដលតទង់បាន 

ផបើកបរ្ហា ញផៅចំផោរះផោក។ តទង់បានបរ្្គ ប់ថា «ការអវីថដលឯងផ�ើញ 

ផនារះចូរក្់រទុកក្នុងផសៀវផៅចុរះ រចួផ្ញើផៅពួកជំនំុទំាង៧ ថដលផៅសសរុក 

អាសីុ្ង គឺផៅតករុងផអផភសូរ តករុងសមឺណា តករុងផពើកាម៉ាុស តករុងធាផទរា៉ា  តករុង 

ផសើផដស តករុងភីឡាដិលភា ផហើយផៅតករុងផៅឌីផសថដរ» ។ «អញជាតពរះ 



ទំព័រ-694- កិចចាការថនពួកស្វក័

ដ៏រស់ផៅ អញបានស្លា ប់ ថ្រផមើល អញរស់ផៅអស់កល្ជានិចចាផរៀងរាប 

្រផៅវញិ … ដូផច្នរះ ចូរឲ្យឯងក្់រអស់ទំាងផសចក្ីថដលឯងបានផ�ើញ តពម

ទំាងផសចក្ីថដលមានសពវថែងៃផនរះ និងផសចក្ីទំាងប៉ាុនាម ន ថដលត្ររូវផកើ្រមក 

តាមផតកាយផទៀ្រ្ង ឯផសចក្ីអាែ៌កំបំាងពីផ្្យទំាងតបំាពីរ ថដលឯងបាន 

ផ�ើញផៅថដស្្ំអញ ផហើយពីផជើងចផង្ៀងមាសទំាងតបំាពីរ ផនារះសស្យថា 

ផ្្យទំាងតបំាពីរផនារះ គឺជាផទវតារបស់ពួកជំនំុទំាងតបំាពីរ ផហើយផជើងចផង្ៀង 

ទំាងតបំាពីរ ផនារះគឺជាពួកជំនំុទំាងតបំាពីរផនារះឯង» (វវិរណៈ ១:១១, ១៨-២០) ។

ផ ម្ រះថនពួកជំនំុទំាងតបំាពីរ គឺជានិមិ្រ្របូ្ំរណាងពួកជំនំុផៅសម័យ 

ផ្្សងៗគ្្ន ថនយុគសម័យរបស់តគិសប្រស័ិទ ។ ផលខ ៧ បរ្ហា ញពីភាពផពញ 

ផលញ ឬភាពតគប់លក្ខណ៍ និងជានិមិ្រ្របូថនការពិ្រថដលថា ស្រទំាងផនរះ 

បានពតងីករហូ្រដល់ទីអវស្ន្ ផៅផពលថដលនិមិ្រ្សញ្ញា ថដលផោកបាន

ផតបើបរ្ហា ញពីស្ថែ នភាពថនពួកជំនំុផៅសម័យផ្្សងៗគ្្ន  ផៅក្នុងតបវ្រ្ិស្សស ្

ថនពិភពផោក ។

ផោកយ៉ាូហានបានមានតបស្សន៍ថា តពរះតគិសប្ានយងផៅកណ្ាល

ផជើងចផង្ៀងមាស ។ ដូផច្នរះ និមិ្រ្របូផនរះ្ំរណាងឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់តទង់ជា

មួយនឹងពួកជំនំុទំាងផនារះ ។ តទង់គង់ផៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរាសស ្

របស់តទង់ជានិចចា។ តទង់តជាបពីសភាពពិ្រតបាកដរបស់ពួកផគ។ តទង់សផង្្រ

ផមើលរផបៀបផរៀបរយរបស់ពួកផគ ការផគ្រពតប្ិរប្រ្ិចំផោរះតពរះជាមាចា ស់និង 

ការថាវ យបង្គំរបស់ពួកផគ ។ ផទារះបីជាតពរះអង្គជាសផមដែចសង្និងជាអយ្យការ

ផៅក្នុងទីបរសុិទ្ធផៅឋានសួគ៌ក៏ផោយ ក៏និមិ្រ្របូផនរះបរ្ហា ញថាតទង់កំពុងថ្រ

យងផៅកណ្ាលពួកជំនំុរបស់តទង់ផៅផលើថ្នដីផនរះថដរ ។ តទង់សមលាឹង 

ផមើលផោយការមិនរលីវ ផោយមិនផចរះផនឿយហ្់រនិងផោយតបរុងតបយ័្រ្នឥ្រ

ឈប់ឈរ ផដើម្ីឲ្យដឹងថា ផ្រើពនលាឺថនពួកអ្នកយមលបា្ររបស់តទង់ កំពុងថ្រ 

សសអាប់ឬរល្់របា្់រផៅផហើយ ។ តបសិនផបើតទង់ទុកឲ្យមនុស្សថែរកសាផជើង 

ចផង្ៀង ផនារះផភលាើងថដលផេរះនឹងកាន់ថ្រសសអាប់ ផហើយទីបំ្ុ្រតបាកដជានឹង 

រល្់របា្់រជាក់ជាមិនខ្ន ប៉ាុថន្ តពរះអង្គគឺជាអ្នកយមលបា្រពិ្រតបាកដផៅ 
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ក្នុងតពរះរាជដំណាក់របស់តពរះអមាចា ស់ ថដលជាអ្នកយមលបា្រថនទីោន 

តពរះវហិារ ។ ការថែរកសាជាបន្និងតពរះគុណថដលជួយតទតទង់របស់តទង់ 

គឺជាតបភពថនជីវ្ិរនិងពនលាឺ ។

តពរះតគិសត្្ររូវបាន្ំរណាងផោយនិមិ្រ្របូថដលកាន់ផ្្យទំាងតបំាពីរ 

ផៅតពរះហសដែសំ្្របស់តទង់ ។ ការផនរះធានាដល់ផយើងថាគ្ម នពួកជំនំុណា 

ថដលផស្ម រះត្រង់នឹងកិចចាការរបស់ខលាួន ត្ររូវតពរួយបារម្ភខ្លា ចថតកងកិចចាការរបស់

ខលាួននឹងមិនមានតបផយជន៍ផនារះផឡើយ ផតោរះគ្ម នផ្្យណាមួយថដលមាន

ការការោរពីតពរះដ៏មានសពវផចស្្ អាចត្ររូវដកផចញពីតពរះហសរ្បស់តពរះតគិស ្

ផឡើយ ។

«តពរះអង្គថដលកាន់ផ្្យទំាង៧ផៅតពរះហសសំ្្្ ផហើយយងផៅកណ្ាល

ផជើងចផង្ៀងមាសទំាង៧ផនារះ តទង់មានតពរះបន្ទូលផសចក្ីទំាងផនរះថា» 

(វវិរណៈ ២:១) ។ ោក្យទំាងផនរះតពរះអង្គបានមានបន្ទូល ផៅកាន់តគរូបផតងៀន 

ផៅក្នុងពួកជំនំុ ជាអស់អ្នកថដលតពរះមានការទទួលខុសត្ររូវដ៏្ងៃន់ ។ ឥទ្ធិពល

ដ៏ថ្្អមថលហាមថដលមានហូរផហៀរផៅក្នុងពួកជំនំុ ត្ររូវបានចងភាជា ប់ជាមួយពួក 

អ្នកបផតមើតពរះ ថដលនឹងបរ្ហា ញពីផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះតគិស ្។ ផ្្យ

ផៅឋានសួគ៌ឋិ្រផៅផតកាមការតគប់តគងរបស់តទង់ ។ តទង់បំផពញពនលាឺដល់ 

ហវូងតារាទំាងផនារះ ។ តទង់ដឹកនំានិង្រតមង់ទិសថនចលនារបស់ផ្្យទំាង

ឡាយផនារះ ។ តបសិនផបើតពរះអង្គមិនផ្វើដូផចា្ន រះផទ ផ្្យទំាងផនារះនឹងកាលា យជា 

ផ្្យថដលធាលា ក់ចាកផម�ជាក់ជាមិនខ្ន ។ ចំថណកឯពួកអ្នកបផតមើ (តគរូគរ្វ ល) 

របស់តពរះអង្គក៏យ៉ាងដូផចា្ន រះថដរ ។ ពួកផគគឺជាឧបករណ៍ផៅក្នុងតពរះហស ្

របស់តទង់ ផហើយអំផពើល្អថដលពួកផគផ្វើអាចនឹងបានសផតមចតាមរយៈ 

តពរះផចស្្របស់តទង់ ។ ពនលាឺរបស់តទង់ត្ររូវថ្រភលាឺថចងចំាងតាមរយៈពួកផគ។  

តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះគឺជាតពរះដ៏ជាទីគ្ប់ចិ្រ្របស់ពួកផគ ។ តបសិនផបើពួកផគនឹង

សមលាឹងផមើលផៅឯតទង់ ដូចជាតពរះអង្គទ្រផមើលផៅឯតពរះវរបិតាថដរ ផនារះ  

តពរះអង្គនឹងជួយឲ្យពួកផគអាចផ្វើកិចចាការរបស់តទង់បាន ។ ផៅផពលថដលពួក

ផគយកតពរះផ្វើជាទីពឹងថ្្អករបស់ពួកផគ តទង់នឹងតបទានពនលាឺរបស់តទង់ដល់ 



ទំព័រ-696- កិចចាការថនពួកស្វក័

ពួកផគ ផដើម្ីបំភលាឺបន្ដល់ពិភពផោកទំាងមូល ។

អាែ៌កំបំាងថនភាពទុចចារ្ិរថដលផោកប៉ាុលបានទាយទុកជាមុន បានចាប់ 

ផ្ដែើមកិចចាការរបស់ខលាួន ផៅផដើមដំបូងថនតបវ្រដែិស្សសដែរបស់ពួកជំនំុ ផហើយផៅ 

ផពលពួកតគរូថកលាងកាលា យ ថដលផោកផពត្ររុសបានតពមានដល់ពួកអ្នកផជឿឲ្យ 

តបរុងតបយ័្រ្ន បានជតមរុញឲ្យមានភាពខុសេ្គង មនុស្សជាផតចើនត្ររូវបានជាប់

ផៅក្នុងផគ្លលទ្ធិមិនត្ឹរមត្ររូវ។ មនុស្សខលារះបានរងទុក្ខក្នុងការល្ងល ផហើយ

ត្ររូវបានល្ួងឲ្យផបារះបង់ផចាលផសចកដែីជំផនឿ ។ ផៅផពលថដលតពរះបាន 

តបទានការផបើកសថម្ងផនរះដល់ផោកយ៉ាូហាន មានមនុស្សជាផតចើនបាន  

បា្់របង់ផសចក្ីសសឡាញ់ផៅផលើផសចក្ីពិ្រថនដំណឹងល្អ ផលើកដំបូងរបស់ 

ពួកផគរចួផៅផហើយ។ ប៉ាុថន្ ផោយផសចក្ីផមត្ាករណុារបស់តទង់ តពរះមិន 

បានទុកពួកជំនំុឲ្យបន្លក្ខណៈថនការផបារះបង់ជំផនឿផឡើយ ។ តទង់បាន 

បរ្ហា ញផសចកដែីសសឡាញ់របស់តទង់ចំផោរះពួកផគ និងបំណងតបាថា្ន របស់ 

តទង់ចង់ឲ្យពួកផគដឹងចបាស់អំពីកិចចាការសតមាប់ភាពអស់កល្ ផៅក្នុងស្រ 

ដ៏ទន់ភលាន់គ្ម នតពំថដន។ តពរះអង្គបានអងវរថា «ដូផច្នរះ ចូរនឹកចំាថដលឯងបាន 

ធាលា ក់ផចញពីសណាឋា នណាផនារះ ផហើយថតបចិ្រ្ចុរះ រចួតបតពឹ្រ្តាមការផដើមដំបូង

ផនារះវញិ ពំុផនារះផស្្រ អញនឹងមកឯឯង ផហើយនិងហូ្រយកផជើងចផង្ៀងឯង

ពីកថនលាងផចញ ផលើកថ្រឯងថតបចិ្រ្ផឡើងវញិ» (ខ ៥) ។ 

 

ច័ន្ទ-១៥ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៣៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ តបរុង តបយ័្រ្ន នឹង ខលាួន អ្នក ផហើយ និង ផសចក្ី បផតងៀន ចូរ 

កាន់ ខ្ជា ប់ តាម ផសចក្ី ទំាង ផនរះ ដ្ិ្រ ថដល ផ្វើ ដូផចា្ន រះ ផនារះ អ្នក នឹង សផ្រ្្គ រះ ខលាួន 

អ្នក បាន តពម ទំាង ពួក អ្នក ថដល ស្្ប់ អ្នក ្ ង។ ្ីម៉ាូផែទី១ ៤:១៦រស្ទ 

ពួកជំនំុត្ររូវចុរះផខសាយ ផហើយត្ររូវការការសដែីបផនា្ទ សយ៉ាងមឺុងមា៉ា ្់រ និង 

ការោក់ទណ្ឌ កមម្ង ផហើយតពរះបានបណ្ាលចិ្រ្ផោកយ៉ាូហានឲ្យក្់រតតា

នូវការតពមាន ការសដែីបផនា្ទ ស និងការអងវរករដល់អស់អ្នកថដលផមើលមិន 

ផ�ើញផគ្លការណ៍តគឹរះថនដំណឹងល្អ ថដលអាចបំផ្លា ញដល់ក្ីសង្ឹមថន



គម្ីរវវិរណៈ ឬការផបើកសថម្ង-ទំព័រ-697-

ផសចកដែីសផ្រ្្គ រះរបស់ពួកផគ។ ប៉ាុថន្ ោក្យផពចន៍ថនការសដែីបផនា្ទ សថដលតពរះ 

បានយល់ផ�ើញថាវាចំាបាច់សតមាប់ផ្ញើជូនពួកជំនំុ ត្ររូវថ្របាននិយយផោយ 

ផសចកដែីសសឡាញ់ដ៏ទន់ភលាន់និងផោយផសចក្ីសនយាថនផសចក្ីសុខស្ន្ ដល់

អ្នកផជឿថដលមានចិ្រដែស្្យផតកាយតគប់ៗគ្្ន  ។ តពរះអមាចា ស់មានតពរះបន្ទូលថា 

«ផមើល អញឈរផៅមា្់រទាវ រទំាងផគ្រះ ផបើអ្នកណាឮសំផឡងអញ ផហើយផបើក 

ទាវ រឲ្យផនារះអញនឹងចូលផៅឯអ្នកផនារះ អញនឹងបរផិភាគជាមួយនឹងអ្នកផនារះ 

ផហើយអ្នកផនារះជាមួយនឹងអញថដរ» (វវិរណៈ ៣:២០) ។

ផហើយផហារាយ៉ាូហានបាន្្ល់ោក្យសរផសើរនិងផសចក្ីសនយា សតមាប់

អ្នកទំាងឡាយថដលកំពុងផៅកណ្ាលជផមាលា រះឲ្យរកសាជំផនឿរបស់ផគផៅក្នុង 

តពរះ «អញស្្គ ល់ការថដលឯងផ្វើផហើយ ផមើល អញបានផបើកទាវ រចំហ ផៅមុខ 

ឯង គ្ម នអ្នកណានឹងបិទបានផទ ពីផតោរះផទារះផបើឯងមានអំណាចថ្របន្ិចក៏

ផោយ គង់ថ្របានកាន់តាមោក្យអញថដរ ផហើយមិនបានលរះបង់ផ ម្ រះ អញ 

ផទ» ។ «ផហើយផោយផតោរះឯងបានកាន់តាមផរឿង ពីផសចក្ីអ្់រ្ម្់ររបស់អញ 

ផនារះអញនឹងរកសាឯងឲ្យរចួពីផវោល្ង ថដលត្ររូវមកផលើផោកិយទំាងមូល 

ផដើម្ីនឹងល្ងលដល់ពួកអ្នកថដលផៅផលើថ្នដីទំាងប៉ាុនាម ន» ។ ផោកបាន 

ោស់ផ្រឿនដល់ពួកអ្នកផជឿថា «ចូរតបរុងតបយ័្រ្ន ផហើយចផតមើនកមាលា ំងដល់អវីៗ

ថដលផៅសល់ ថដលផរៀបនឹងស្លា ប់ផនារះថដរ ដ្ិ្រអញមិនបានផ�ើញការថដល

ឯងតបតពឹ្រ្ផនារះ ជាផពញខ្្ន ្រផៅចំផោរះតពរះថនអញផទ» ។ «ផមើល អញមក 

ជាឆាប់ផហើយ ចូរកាន់ខ្ជា ប់តាមផសចក្ីថដលឯងមានផហើយចុរះ ផដើម្ីកំុឲ្យអ្នក

ណាយកមកុដរបស់ឯងបានផឡើយ» (ខ ៨, ១០, ២, ១១) ។

តពរះតគិសប្ានផបើកសថម្ងផៅកាន់ពួកជំនំុរបស់តទង់ អំពីការថដលពួក

ផគត្ររូវរងទុក្ខផោយស្រតទង់ តាមរយៈអ្នកថដលបានតបកាសថាខលាួន «ជាបង 

ប្អូនថនអ្នករាល់គ្្ន » (វវិរណៈ ១:៩)  ផោយសមលាឹងផមើលផៅ ភាពងងឹ្រថន 

ផពលផវោ និងជំផនឿផេវងនិយម ផៅផពលខ្ងមុខជាផតចើនស្រវ្រ្សរ ៍ 

និរផទសជនដ៏ចំណាស់ផនរះបានផ�ើញមនុស្សជាផតចើនត្ររូវរងទុក្ខផវទនា 

ផោយស្រថ្រផសចកដែីជំផនឿរបស់ពួកផគចំផោរះផសចកដែីពិ្រ ។ ប៉ាុថន្ ផោកក៏ 



ទំព័រ-698- កិចចាការថនពួកស្វក័

បានផមើលផ�ើញ្ងថដរថា តពរះថដលបានតទតទង់ដល់សមរបនា្ទ ល់ផដើមដំបូង 

របស់តទង់ តពរះអង្គនឹងមិនផបារះបង់ពួកអ្នកថដលផដើរតាមតទង់ផោយផស្ម រះត្រង់

របស់តទង់ ក្នុងអំឡុងផពលថនការផបៀ្រផបៀនជាផតចើនស្រវ្រ្សរថ៍ដលពួកផគ
 

ត្ររូវេលាងកា្់រ មុនផពលជិ្រដល់តគ្អវស្ន្កាលផនារះថដរ ។ តពរះអមាចា ស់បាន 

មានតពរះបន្ទូលថា «កំុឲ្យឯងខ្លា ចផសចក្ីថដលឯងត្ររូវរងទុក្ខផនារះផឡើយ ផមើល 

អារក្សវាផរៀបនឹងផបារះពួកឯងខលារះផៅក្នុងគុកផហើយ ផដើម្ីនឹងល្ងលផមើល 

ឯង … ដូផច្នរះ ចូរផៅជាផស្ម រះត្រង់ដរាបដល់ស្លា ប់ចុរះ ផនារះអញនឹងឲ្យមកុដ 

ថនជីវ្ិរដល់ឯង» (វវិរណៈ ២:១០)  ។

ផហើយផោកយ៉ាូហានបានឮផសចកដែីសនយាថដលបានផ្វើផឡើងចំផោរះអស់

អ្នកផស្ម រះត្រង់ថដលខំតបឹងតបឆំាងនឹងអំផពើអាតកក់ថា «ឯអស់អ្នកណាថដល 

ឈ្នរះ ផនារះអញនឹងឲ្យបរផិភាគថ្លារបស់ផដើមជីវ្ិរ ថដលផៅឋានបរមសុខ 

របស់តពរះ» ។ «អ្នកណាថដលឈ្នរះ ផនារះនឹងបានផសលាៀកោក់សផហើយអញមិន

ថដលលុបផ ម្ រះអ្នកផនារះផចញពីប ជ្ា ីជីវ្ិរផឡើយ អញនឹងថែលាងតបាប់ពីផ ម្ រះ 

អ្នកផនារះ ផៅចំផោរះតពរះវរបិតាអញ និងចំផោរះពួកផទវតាតទង់ថដរ» ។ «ឯអ្នក 

ណាថដលឈ្នរះ ផនារះអញនឹងឲ្យអង្គុយផលើបលលា័ង្ជាមួយនឹងអញ ដូចជាអញ 

បានឈ្នរះ ផហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងតពរះវរបិតាផលើបលលា័ង្តទង់ថដរ» (ខ ៧ 

និង ៣:៥, ២១) ។

ផោកយ៉ាួហានបានផមើលផ�ើញផសចកដែីផមត្ាករណុា ភាពទន់ភលាន់និង 

ផសចក្ីសសឡាញ់របស់តពរះ ោយជាមួយភាពបរសុិទ្ធ ផសចក្ីយុ្រដែិ្ម៌និង 

អំណាចរបស់តទង់។ ផោកបានផ�ើញពួកមនុស្សមានបាបបានរកផ�ើញ 

តពរះវរបិតាផៅក្នុងតទង់ ថដលអំផពើបាបរបស់ពួកផគផ្វើឲ្យពួកផគភ័យខ្លា ច។ 

ផហើយផោយសមលាឹងផមើលផៅហួសពីចំណុចកំពូលថនវវិាទដ៏្ំ ផនារះផោក 

បានផ�ើញតករុងសីុយ៉ាូន «ដូចជាសមុតទថកវ ោយនឹងផភលាើង ផហើយពួកអ្នក 

ថដលបានឈ្នរះ… ផគឈរផលើសមុតទផនារះ ទំាងកាន់សុ៊ងរបស់តពរះតគប់គ្្ន ” 

ផគផតចៀង ‘ទំនុករបស់ផោកម៉ាូផស’ និងទំនុករបស់កូនផចៀម» 

 (វវិរណៈ ១៥:២, ៣) ។



គម្ីរវវិរណៈ ឬការផបើកសថម្ង-ទំព័រ-699-

តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះបានបរ្ហា ញអង្គតទង់ផៅចំផោរះមុខផោកយ៉ាូហាន ផៅ 

ផតកាមនិមិ្រ្សញ្ញា ថន «ស្រវសិងហាថដលផកើ្រពីពូជអំបូរយូោ កូនផចៀមមួយ 

ថដលផមើលផៅដូចជាបានសមាលា ប់ផហើយ» (វវិរណៈ ៥:៥, ៦) ។ និមិ្រ្របូទំាង

ផនរះ្ំរណាងឲ្យការរបួរមួគ្្ន ថនអំណាចថដលមានឫទា្ធ នុភាពនិងផសចកដែី 

សសឡាញ់ថដលលរះបង់តបផយជន៍ផ្្ទ ល់ខលាួន ។ ស្រវសិងហាថដលផកើ្រពីអំបូរ 

យូោ្ំរណាងឲ្យពួកអ្នកថដលបដិផស្តពរះគុណរបស់តទង់ដ៏គួរឲ្យថសញងខ្លា ច 

ឯកូនផចៀមថនតពរះ្ំរណាងឲ្យអ្នកស្្ប់បរ្្គ ប់និងអ្នកផស្ម រះត្រង់ ។ បផរ្្គ ល

ផភលាើងថដលនិយយោក្យគួរឲ្យ្រក់សលាុ្រ និងផសចកដែីផតកា្ដល់អ្នកថដលបំោន

នឹងតកឹ្រ្យវន័ិយរបស់តពរះ គឺជាសញ្ញា ថនពនលាឺនិងផសចកដែីផមតាដែ ករណុានិង ការ 

រផំោរះ ដល់អ្នកថដលបានកាន់តាមប ញ្ា្រដែិរបស់តទង់ ។ តពរះហសដ៏្ខ្លា ំងពូថក

ថដលវាយដំអ្នកបរះផបារ គឺជាការរផំោរះអ្នកផស្ម រះត្រង់។ អស់អ្នកថដលផស្ម រះត្រង់

នឹងបានសផ្រ្្គ រះ ។ «ផហើយផោកនឹងចា្់រពួកផទវតារបស់ផោកឲ្យមកផោយ 

សូរ្លាុំថត្រជាខ្លា ំង ផទវតាទំាងផនារះនឹងតបមូលពួកផរ ើសតំាងរបស់ផោកពីទិស

ទំាង៤ ចាប់តំាងពីផជើងផម�មា្ខ ង រហូ្រដល់ផជើងផម�មា្ខ ង» (មា៉ា ថាយ 

២៤:៣១) ។ 

 

អង្គារ-១៦ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៣៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពី ផតោរះ ឯ តពរះបន្ទូល ថន តពរះ រស់ ផៅ ផហើយ ពូថក ្ ង ក៏ 

មុ្រ ជាង ោវ ណា មាន មុខ ២ ទំាង ្ លាុរះ ចូល ផៅ ទាល់ ថ្រ កា្់រ តពលឹង និង 

វញិ្ញា ណ ផហើយ សនាលា ក់ និង ខួរ េ្អឹង ោច់ ពី គ្្ន  ទំាង ពិចារណា អស់ ទំាង គំនិ្រ 

ថដល ចិ្រ្ គិ្រ ផហើយ ថដល សំផរច ថដរ ។ ផហផតពើរ ៤:១២តគី

ផបើផតបៀបផ្ៀបផៅនឹងមនុស្សរាប់ោននាក់ក្នុងពិភពផោកផនរះ រាសសដែ 

របស់តពរះដូចជាកូនផចៀម ប៉ាុថន្ តបសិនផបើពួកផគឈរផដើម្ីផសចក្ីពិ្រថដល

បានបរ្ហា ញផៅក្នុងតពរះបន្ទូលរបស់តទង់ ផនារះតពរះនឹងផ្វើជាទីតជកផកានរបស់

ពួកផគ។ ពួកផគឈរផៅផតកាមថខលដ៏្ំ ថនឫទា្ធ នុភាពរបស់តពរះ។ តពរះជាមាចា ស់

គឺថ្រងថ្រ្ំឧ្រ្មជានិចចា។ ផៅផពលថដលសំផឡងថត្រចុងផតកាយបង្អស់នឹង 



ទំព័រ-700- កិចចាការថនពួកស្វក័

បនលាឺចូលផៅក្នុងគុកថនអ្នកស្លា ប់ ផហើយមនុស្សសុចរ្ិរនឹងផចញមកផោយ 

ជ័យជម្នរះ និងថសសកផឡើងថា «ឱផសចក្ីស្លា ប់ផអើយ តទនិចឯងផៅឯណា 

ផសចក្ីស្លា ប់ផអើយ ជ័យជម្នរះរបស់ឯងផៅឯណា?» (កូរនិែូសទី១ ១៥:៥៥)  

ឈរជាមួយតពរះ ជាមួយតពរះតគិស ្ជាមួយពួកផទវតា និងជាមួយនឹងមនុស្ស

ថដលមានភក្ីនិងភាពផស្ម រះត្រង់តគប់ជំនាន់ កូនរបស់តពរះនឹងមានចំនួន 

ផតចើនអផនក ។

ពួកសិស្សដ៏ផស្ម រះត្រង់របស់តពរះតគិសផ្ដើរតាមតទង់ េលាងកា្់រការឈឺចាប់ 

ដ៏្ងៃន់្ងៃរ ផោយសូ៊តទំានឹងការលរះបង់ខលាួនឯង និងការខកចិ្រ្ដ៏ជូរច្់រ ប៉ាុថន្ 

ការទំាងផនរះបផតងៀនពួកផគពីកំហុសនិងទុក្ខផវទនាថនអំផពើបាប ផហើយបាន 

ដឹកនំាពួកផគឲ្យផមើលផៅឯអំផពើបាបផនារះផោយការស្អប់ផខ្ើម ។ ជាអ្នកទទួល

រងទុក្ខផវទនារបស់តពរះតគិស ្ពួកផគក៏ជាអ្នកមានចំថណកជាមួយនឹងសិរលី្អ 

របស់តទង់ថដរ ។ ផហារាយ៉ាូហានបានផមើលផ�ើញជ័យជម្នរះចុងផតកាយបង្អស់

ថនពួកជំនំុថដលផៅផសសសល់របស់តពរះ ផៅក្នុងការផបើកសថម្ងដ៏បរសុិទ្ធ

ផនារះ ។ ផោកសរផសរថា៖

«រចួខញុំផមើលផៅផ�ើញដូចជាសមុតទថកវ ោយនឹងផភលាើង ផហើយពួកអ្នក 

ថដលបានឈ្នរះ …ផគឈរផលើសមុតទផនារះ ទំាងកាន់សុ៊ងរបស់តពរះតគប់គ្្ន  ផគ

ផតចៀងទំនុករបស់ផោកម៉ាូផសជាបាវបផតមើថនតពរះ និងទំនុករបស់កូនផចៀមថា 

ឱតពរះអមាចា ស់ ជាតពរះដ៏មានតពរះផចស្្បំ្ុ្រផអើយ ការតទង់សុទ្ធថ្រ្ំ ផហើយ 

អស្ចា រ្យ ឱផសច្ថនស្សន៍ផអើយ ្លាូវតទង់សុទ្ធថ្រសុចរ្ិរ ផហើយពិ្រត្រង់» 

(វវិរណៈ ១៥: ២, ៣) ។

«ខញុំតកផឡកផៅផ�ើញកូនផចៀម ឈរផៅផលើភ្នំសីុយ៉ាូន ផហើយមានមនុស្ស 

១ថសន៤មឺុន៤ោន់នាក់ ថដលមានតពរះនាមតទង់ និងតពរះនាមតពរះវរបិតាតទង់

ក្់រផលើថាងៃ ស ផគបានឈរជាមួយថដរ» (វវិរណៈ ១៤:១) ។ ផៅក្នុងផោកិយ 

ផនរះ ផគបានថាវ យគំនិ្ររបស់ពួកផគចំផោរះតពរះ ផហើយពួកផគបានបផតមើតទង់

ផោយតបាជាញ និងផោយអស់ពីចិ្រ្ ផហើយឥឡូវផនរះ តទង់អាចោក់ តពរះនាម 

តទង់ «ផៅថាងៃ សរបស់ពួកផគ» ។ «ផហើយផគនឹងផស្យរាជ្យផៅអស់កល្ជា 



គម្ីរវវិរណៈ ឬការផបើកសថម្ង-ទំព័រ-701-

និចចាផរៀងរាបផៅ» (វវិរណៈ ២២:៥) ។ ពួកផគមិនផដើរផចញចូលដូចជាពួកអ្នក

ផដើរសំុទានផនារះផទ ។ ពួកផគគឺជាមនុស្សផៅក្នុងចំផណាមអ្នកថដលតពរះតគិស ្

មានបន្ទូលថា «ឱពួកអ្នកថដលតពរះវរបិតាផយើងបានតបទានពរផអើយ ចូរមក 

ទទួលមរ្រកចុរះ គឺជានគរថដលបានផរៀបចំទុកសតមាប់អ្នករាល់គ្្ន តំាងពី 

កំផណើ ្រផោកិយមក» ។ តទង់ស្វ គមន៍ពួកផគដូចជាកូនផៅរបស់តទង់ 

ផោយមានបន្ទូលថា «ចូរឲ្យឯងតបកបផោយផសចក្ីអំណររបស់ផៅហាវ យ 

ឯងចុរះ» (មា៉ា ថាយ ២៥:៣៤, ២១) ។

«ផនារះជាពួកតពហមចារ ីថដលមិនបានបង្ខូចខលាួននឹងសសីផឡើយ ផគតាមកូន

ផចៀមផៅតគប់កថនលាងថដលតទង់យងផៅ តទង់បានផោរះផគផចញពីពួកមនុស្ស 

ផោក ទុកជាថ្លាដំបូងថាវ យដល់តពរះ ផហើយនិងកូនផចៀម» (វវិរណៈ ១៤:៤) ។ 

ការផបើកសថម្ងរបស់ផហារាបរ្ហា ញថា ពួកផគកំពុងឈរផៅផលើភ្នំសីុយ៉ាូន 

តកវា្់រផោយកិចចាការដ៏បរសុិទ្ធ ផសលាៀកោក់សំព្់រខលាូនផទសយ៉ាងស ថដលជា

ផសចក្ីសុចរ្ិររបស់ពួកបរសុិទ្ធ ។ ប៉ាុថនដែ អស់អ្នកថដលផដើរតាមកូនផចៀមផៅ

ឋានសួគ៌ដំបូងត្ររូវថ្រផដើរតាមតទង់ផៅផលើថ្នដីជាមុនសិនមិនថមនផោយ 

មួផរៅ៉ា ឬផោយចិ្រ្ស្វាផនារះផទ ថ្រផោយទំនុកចិ្រ្ ផោយផសចក្ីសសឡាញ់ 

និងផោយការស្្ប់បរ្្គ ប់យ៉ាងផស្ម រះសម័តគ ដូចជាហវូងផចៀមតាមអ្នកគរ្វ ល

ដូផចា្ន រះថដរ ។

«រចួខញុំឮសំផឡងមកពីផលើផម� ដូចជាសូរទឹកផតចើន ផហើយដូច្្គរោន់ 

យ៉ាងខ្លា ំង រឯីសំផឡងថដលខញុំឮផនារះ ក៏ដូចជាសូរស័ព្ទរបស់ពួកដ្ន្ីថដល 

កំពុងថ្រចាប់សុ៊ង ផគផតចៀងបទមួយែមីផៅមុខបលលា័ង្ … មិនផ�ើញមានផសចក្ី 

ភូ្រភរផៅក្នុងមា្់រផគផឡើយ ដ្ិ្រផគឥ្រផៅហមង» (ខ ២-៥) ។

«ផហើយយ៉ាូហានខញុំ ក៏ផ�ើញទីតករុងដ៏បរសុិទ្ធ គឺជាតករុងផយរសូ្ឡិមែមី 

ចុរះពីស្ថែ នសួគ៌មកអំពីតពរះ តាក់ថ្រងដូចជាតបពន្ធផថាម ងែមីថ្រងខលាួនទទួលប្ី» ។ 

«ទំាងមានសិរលី្អថនតពរះ ផហើយពនលាឺរសមីរបស់ទីតករុងផនារះ ក៏ដូចជា្រ្ូងមាន 

្រថមលាថែលាវផិសស គឺដូចជា្រ្ូងមណីផជា្ិរ ផហើយថាលា ដូចថកវចរថណ ១២ តករុង 

ផនារះមានកំថ្ង្ំ ផហើយខ្ស់ មានទាវ រ១២ ឯត្រង់ទាវ រទំាងផនារះមានផទវតា១២ 



ទំព័រ-702- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផហើយមានផ ម្ រះឆាលា ក់ទុក ថដលជាផ ម្ រះរបស់ពូជអំបូរជនជា្ិរអីុសស្ថអល

ទំាង១២» ។ «ទាវ រទំាង១២ជាថកវមុក្ា១២ គឺទាវ រ១ផ្វើពីថកវមុក្ា១ ផហើយ្លាូវ  

តករុងក៏ផ្វើពីមាសសុទ្ធថាលា ដូចជាថកវ ខញុំមិនផ�ើញមានតពរះវហិារណាផៅក្នុង 

តករុងផនារះផទ ដ្ិ្រតពរះអមាចា ស់ ជាតពរះដ៏មានតពរះផចស្្បំ្ុ្រតពមទំាងកូនផចៀម 

ថដរ  តទង់ជាតពរះវហិារថនទីតករុងផនារះ» (វវិរណៈ ២១:២, ១១, ១២, ២១, ២២)។

«តគ្ផនារះនឹងគ្ម នផសចក្ីបណ្ាស្ផទៀ្រផឡើយ ផហើយបលលា័ង្ថនតពរះ 

និងកូនផចៀម ក៏នឹងផៅក្នុងតករុងផនារះ ឯពួកបាវរបស់តទង់ ផគនឹងបផតមើតទង់ 

ផគនឹងផ�ើញតពរះភ្ក្តទង់ ផហើយតពរះនាមតទង់នឹងផៅផលើថាងៃ សផគ ក៏នឹងឥ្រ 

មានយប់ផទៀ្រផឡើយ ផហើយផគមិនត្ររូវការនឹងចផង្ៀងណាឬពនលាឺតពរះអាទិ្រ្យ 

ផទ ពីផតោរះតពរះអមាចា ស់ដ៏ជាតពរះតទង់នឹងបំភលាឺផគ ផហើយផគនឹងផស្យរាជ្យផៅ 

អស់កល្ជានិចចាផរៀងរាបផៅ» (វវិរណៈ ២២:៣-៥) ។

«ផទវតាក៏បរ្ហា ញឲ្យខញុំផ�ើញទផនលាទឹកជីវ្ិរ ថាលា ដូចជាថកវចរថណថដលហូរ 

ផចញពីបលលា័ង្ថនតពរះនិងកូនផចៀម ឯផៅកណ្ាល្លាូវតករុងផនារះ ផហើយផៅមា្់រ 

ទផនលាទំាងសងខ្ងផនារះមានផដើមជីវ្ិរ ថដលបផង្ើ្រថ្លា១២ដង គឺ១ថខម្ងៗ 

ផហើយសលាឹកផឈើផនារះ ក៏សតមាប់នឹងផមើលអស់ទំាងស្សន៍ឲ្យជា»។ «មានពរ

ផហើយអស់អ្នកណាថដលោងអាវខលាួន ផដើម្ីឲ្យបានចបាប់ដល់ផដើមជីវ្ិរ  

ផហើយឲ្យបានចូលផៅក្នុងតករុងតាមទាវ រ» (ខ ១, ២, ១៤) ។

«ខញុំមានឮសំផឡងមួយយ៉ាងខ្លា ំង ផចញពីស្ថែ នសួគ៌មកថា ផមើលផរាង 

ឧផបាសែរបស់តពរះបានផៅជាមួយនឹងមនុស្សផហើយ តទង់នឹងគង់ផៅជា 

មួយនឹងផគ ផគនឹងផ្វើជារាសសរ្បស់តទង់ ផហើយតពរះអង្គតទង់ក៏នឹងផ្វើជា 

តពរះដល់ផគ» (វវិរណៈ ២១:៣) ។



ពួកជំនំុថដលមានជ័យជម្នរះ-ទំព័រ-703-

ពុធ-១៧ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៣៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: តពរះអមាចា ស់ មាន តពរះបន្ទូល ថា ឯ ផសចក្ី សញ្ញា  ថដល 

អញ នឹង តំាង ដល់ វងសានុវង្ស ថន ពួក អីុសស្ថអល ផតកាយ តគ្ ផនារះ គឺ ថា អញ នឹង 

ោក់ តកឹ្រ្យវន័ិយ អញ ផៅ ក្នុង គំនិ្រ ផគ ផហើយ និង ក្់រ ទុក ផៅ ក្នុង ចិ្រ្ ផគ ្ ង 

អញ នឹង ផ្វើ ជា តពរះ ដល់ ផគ ផហើយ ផគ នឹង ផ្វើ ជា រាសស ្របស់ អញ។  

ផហផតពើរ ៨:១០តគីស្ទ ស់ ផោយ ផសចក្ី ជំផនឿ ផជឿ ដល់ តពរះរាជបុតតា ថន តពរះ 

ជាងដប់តបំាបីស្រវ្រ្សរប៍ានកនលាង្ុ្រផៅ ចាប់តំាងពីពួកស្វក័បាន 

សតមាកពីការរ្ររបស់ពួកផគមក ប៉ាុថន្ តបវ្រ្ិស្សសថ្នការពិបាកនិងការ 

លរះបង់របស់ពួកផគ ចំផោរះតពរះតគិស ្ផៅថ្រជាសម្្រ្ិដ៏មាន្រថមលាបំ្ុ្រផៅ 

ក្នុងចំផណាមពួកជំនំុដថដល ។ តបវ្រ្ិស្សសថ្ដលបានសរផសរផៅផតកាមការ 

ដឹកនំាថនតពរះវញិ្ញា ណបរសុិទ្ធផនរះ ត្ររូវបានក្់រតតាទុកផដើម្ីជំរញុឲ្យពួកអ្នក

ផដើរតាមតពរះតគិសផ្ៅតគប់ជំនាន់មានចិ្រ្ខ្នរះថខ្នងកាន់ថ្រ្ុស្ុលផឡើង  

ផៅក្នុងកិចចាការថនតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះតាមរយៈកំណ្់រតតាទំាងផនារះ ។

ពួកសិស្សបានសផតមចផបសកកមមថដលតពរះតគិសប្ានតបទានដល់ពួក

ផគ ។ ផៅផពលពួកអ្នកនំាស្រថនផឈើឆ្ាងបានផចញផៅតបកាសដំណឹងល្អ 

ផនារះមានការផបើកសថម្ងពីសិរលី្អថនតពរះ ថដលមនុស្សបានរស់ផៅផលើថ្នដី

ផនរះតំាងពីផដើមផរៀងមកមិនធាលា ប់ជួបតបទរះផឡើយ ។ ពួកស្វក័បានផ្វើកិចចាការ

ថដលផ្វើឲ្យរ ជ្ាួ យដល់ពិភពផោក ផោយកិចចាសហការជាមួយ

តពរះវញិ្ញា ណរបស់តពរះ ។ ដំណឹងល្អត្ររូវបានតបកាស្សាយដល់មនុស្សតគប់

ទំាងស្សន៍ ថ្រក្នុងមួយជំនាន់ប៉ាុផណាណ រះ ។

៥៨

ពួកជំនុំថដលមានជ័យជមនាោះ



ទំព័រ-704- កិចចាការថនពួកស្វក័

ភាពរងុផរឿង គឺជាលទ្ធ្លថដលបានផកើ្រផឡើងពីការចូលរមួក្នុងកិចចា 

បផតមើរបស់ពួកស្វក័ថដលបានផតជើសផរ ើសរបស់តពរះតគិស ្។ ផៅផដើមដំបូង

ថនកិចចាការបផតមើរបស់ពួកផគ មានអ្នកខលារះជាមនុស្សមិនបាន ផរៀនសូត្រ ផចរះដឹង 

ប៉ាុនាម នផទ ប៉ាុថន្ ការលរះបង់របស់ពួកផគដល់បុពវផហ្ុរថនតពរះជាមាចា ស់របស់ផគ 

អស់ពីចិ្រ្ពីផែលាើមគ្ម នោក់ផលៀមអវីផឡើយ ផហើយផៅផតកាមការថណនំា របស់ 

តទង់ ពួកផគបានផរៀបចំខលាួនសតមាប់កិចចាការដ៏្ំអស្ចា រ្យថដលតពរះបានតបទាន

ដល់ពួកផគ ។ តពរះគុណនិងផសចកដែីពិ្របានផស្យរាជ្យផៅក្នុងចិ្រ្របស់ពួក

ផគ ជំរញុដល់គំនិ្ររបស់ពួកផគ និងតគប់តគងសកមមភាពរបស់ពួកផគ ។ ជីវ្ិរ

របស់ពួកផគត្ររូវបានោក់ខលាួនផៅជាមួយតពរះតគិស ្ផៅក្នុងតពរះវរបិតា ផហើយ

ភាពអាតាម និយមត្ររូវបានរោយបា្់របង់ ផោយលិចផៅក្នុងផសចកដែីសសឡាញ់

ដ៏គ្ម នតពំថដន ។

ពួកសិស្សគឺជាមនុស្សថដលផចរះនិយយនិងផចរះអ្ិោឋា នយ៉ាងផស្ម រះសម័តគ 

ជាមនុស្សថដលមានអំណាចរបស់តពរះថនស្សន៍អីុសស្ថអលដ៏ខ្លា ំងពូថក។ 

ពួកផគបានឈរយ៉ាងជិ្រស្និទ្ធផៅថក្រតពរះ ផហើយបានចងភាជា ប់កិ្រ្ិយសផ្្ទ ល់

របស់ពួកផគផៅនឹងបលលា័ង្របស់តទង់ តពរះផយហូវា៉ាជាតពរះរបស់ពួកផគ។ កិ្រ្ិយស 

របស់តទង់គឺជាកិ្រ្ិយសរបស់ពួកផគ។ ផសចក្ីពិ្ររបស់តទង់ គឺជាផសចក្ី ពិ្រ 

របស់ពួកផគ ។ ផរៀងរាល់ការវាយតបហារថដលបានផកើ្រផឡើងដល់ដំណឹងល្អ 

ថដលហាក់ដូចជាចូលផតរៅផៅក្នុងចិ្រ្របស់ពួកផគ ផហើយពួកផគបានតបយុទ្ធ

ផដើម្ីបុពវផហ្ុរថនតពរះតគិស ្អស់ពីកមាលា ំងជាមនុស្សរបស់ពួកផគ ។ ពួកផគអាច

ទទួលយកតពរះបន្ទូលថនជីវ្ិរផោយស្រពួកផគបានទទួលការចាក់ផតបងតំាង

ពីឋានសួគ៌ ។ ពួកផគបានរពឹំងទុកជាផតចើន ផហើយដូផច្នរះពួកផគក៏បានទទួល

ជាផតចើនថដរ ។ តពរះតគិសប្ានផបើកសថម្ងអង្គតទង់ផៅចំផោរះពួកផគ ផហើយ 

ពួកផគបានសមលាឹងផមើលផៅឯតទង់ផដើម្ីការថណនំា ។ ការយល់ដឹងរបស់ ពួក 

ផគអំពីផសចកដែីពិ្រ និងអំណាចផដើម្ីទប់ទល់នឹងការតបឆំាង សមាមាត្រផៅ 

នឹងការអនុវ្រ្ន៍តាមបំណងតពរះហឫទ័យរបស់តពរះ។ តពរះផយសូ៊វតគិស ្ថដល

ជាតបាជាញ និងតពរះផចស្ដែ ថនតពរះ គឺជាតបធានបទថនការបផតងៀនទំាងអស់ ។ 



ពួកជំនំុថដលមានជ័យជម្នរះ-ទំព័រ-705-

តពរះនាមរបស់តទង់ ជាផ ម្ រះថ្រមួយគ្់រថដលបានតបទានឲ្យផៅផតកាមផម� 

ជានាមថដលមនុស្សអាចទទួលបានផសចក្ីសផ្រ្្គ រះ នឹងបានផែ្ើងផឡើង 

ផោយស្រពួកផគ  ផៅផពលពួកផគតបកាសពីភាពតគប់លក្ខណ៍ថនតពរះតគិស ្

ជាតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះថដលបានមានតពរះជនមរស់ផឡើងវញិ ផនារះោក្យសមដែីរបស់

ពួកផគបានប៉ារះោល់ចិ្រដែ ផហើយបុរសនារជីាផតចើនត្ររូវបានទាក់ទាញមក

ឯដំណឹងល្អ ។ មនុស្សជាផតចើនថដលបានតបមាែតពរះនាមតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ 

ផហើយបានផមើលរ្យតពរះផចស្្របស់តទង់ ឥឡូវផនរះបានចូលខលាួនមកផ្វើជា

សិស្សរបស់តពរះថដលផគបានឆ្ាង ។

ពួកស្វក័មិនបានសផតមចផបសកកមមរបស់ពួកផគ ផោយអំណាច របស់ 

ខលាួនផទ ប៉ាុថន្ផោយតពរះផចស្្របស់តពរះដ៏មានតពរះជនមរស់វញិ ។ កិចចាការរបស់ 

ពួកផគមិនរ្យសសរួលផទ ។ ការរ្រផបើកចំហថនពួកជំនំុតគិសប្រស័ិទ ត្ររូវបាន 

ជួបនឹងការពិបាកនិងទុក្ខតពរួយដ៏ជូរច្់រជាផតចើន ពួកសិស្សថ្រងថ្រជួបតបទរះ 

នឹងបញ្ហា ឯផកា ការែប់បារម្ភនិងការផ្វើទុក្ខបុកផម្នញ ផៅក្នុងកិចចាការ របស់ 

ពួកផគ ។ ប៉ាុថនដែ ពួកផគមិនបានចា្់រទុកជីវ្ិរខលាួនជាទីសសឡាញ់ចំផោរះខលាួនឯង

ផទ ផហើយពួកផគមានអំណរផោយស្រតពរះបានតតាស់ផៅឲ្យពួកផគរងទុក្ខ 

ផវទនាផោយស្រតពរះតគិស ្។ ភាពស្្ទ ក់ផស្ទើរ ការរញួរា ភាពកផមសាយ ថន 

ផគ្លបំណង មិនមានផៅក្នុងការខិ្រខំតបឹងថតបងរបស់ពួកផគផឡើយ ។ ពួក

ផគសុខចិ្រ្លរះបង់និងទទួលការលរះបង់។ ស្ម រ្ីរថនការទទួលខុស ត្ររូវ ថដល 

បាន ផកើ្រផឡើងផៅផលើពួកផគ បានបន្ុសទ្ធនិងបផង្ើនបទពិផស្្ន៍របស់ពួកផគ 

ផហើយតពរះបានបរ្ហា ញតពរះគុណថនឋានសួគ៌ផៅក្នុងជ័យជម្នរះថដលពួកផគ 

សផតមចបាន សតមាប់តពរះតគិស ្ តពរះបានផ្វើការតាមរយៈពួកផគផដើម្ីផ្វើឲ្យ

ដំណឹងល្អមានជ័យជម្នរះ ផោយតពរះផចស្ដែ ថនឫទា្ធ នុភាពរបស់តទង់ ។

ពួកស្វកបានស្ថែ បនាពួកជំនំុរបស់តពរះ ផៅផលើតគឹរះថដលតពរះតគិស ្

បានផរៀបចំផោយផ្្ទ ល់ ។ ផៅក្នុងបទគម្ីរ និមិ្រ្សញ្ញា ថនការស្ងសង់ 

តពរះវហិារត្ររូវបានផតបើជាញឹកញាប់ ផដើម្ីបរ្ហា ញពីការស្ថែ បនាពួកជំនំុ ។ 

ផោកស្ការសីថម្ងពីតពរះតគិសថ្ាជាលំពង់ថដលត្ររូវសង់តពរះវហិារថន 
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តពរះអមាចា ស់ ។ ផោកនិយយពីពួកស្សន៍ដថទថាជាអ្នកជួយដល់កិចចាការ

ស្ងសង់ «ចំថណកពួកអ្នកថដលផៅឆាងៃ យ ផគនឹងមកជួយស្្អ ងតពរះវហិារថន

តពរះផយហូវា៉ាផឡើងថដរ» ។ ផហើយផោកផអស្យបានមានតបស្សន៍ថា 

«ពួកស្សន៍ដថទនឹងសង់កំថ្ងឯងផឡើង» (ស្ការ ី៦:១២, ១៥ និង 

ផអស្យ ៦០:១០) ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-១៨ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៤០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: តគប់ ទំាង របស់ ដ៏ ល្អ ថដល តពរះ តបទាន មក និង អស់ ទំាង 

អំផណាយ ទាន ដ៏ តគប់ លក្ខណ៍ ផនារះ សុទ្ធ ថ្រ មក ពី ស្ថែ ន ផលើ គឺ មក ពី តពរះវរបិតា 

ថន ពនលាឺ ថដល តទង់ មិន ផចរះ ថតបតបរួល សូម្ី ថ្រ សសផមាល ថន ផសចក្ី ផ្លា ស់ ថតប ក៏ 

គ្ម ន ថដរ។ យ៉ា កុប ១:១៧ស្ទ 

ការសរផសរពីការកស្ងវហិារផនរះថដរ ផោកផពត្ររុសបានមាន តបស្សន៍ 

ថា «ឯអ្នករាល់គ្្ន  ថដលកំពុងថ្រមកឯតទង់ដ៏ជាែមរស់ ថដលមនុស្សបាន 

ផបារះបង់  ផចាលផចញ ថ្រតពរះបានផតជើសផរ ើស ផហើយរាប់ជាវផិសសវញិ 

ផនារះអ្នករាល់គ្្ន ក៏បានស្្អ ងផឡើង ដូចជាែមរស់ថដរ ឲ្យបានផ្វើជា្្ទរះខ្ង 

ឯវញិ្ញា ណ ជាពួកសង្បរសុិទ្ធ សតមាប់នឹងថាវ យផតគឿងបូជាខ្ងតពលឹង 

វញិ្ញា ណ ថដលតពរះតទង់សពវតពរះហឫទ័យទទួល ផោយតពរះផយសូ៊វតគិស»្ 

(ផពត្ររុសទី១ ២: ៤, ៥) ។

ពួកស្វក័បានផ្វើការផៅក្នុងកថនលាងជីកយកែមថនស្សន៍យូោនិង 

ស្សន៍ដថទ ផោយនំាយកដំុែមមកចាក់តគឹរះ ។ ផៅក្នុងសំបុត្ររបស់គ្្់រផៅ

កាន់ពួកអ្នកផជឿផៅតករុងផអផភសូរ ផោកប៉ាុលបានមានតបស្សន៍ថា «ដូផច្នរះ 

អ្នករាល់គ្្ន មិនថមនជាអ្នកដថទ ឬជាអ្នកតគ្ន់ថ្រសំណាក់ផៅផទៀ្រផទ គឺជា 

ជា្ិរថ្រមួយនឹងពួកបរសុិទ្ធ ជាពួកដំណាក់តពរះវញិ ថដលបានស្្អ ងផឡើងផលើ

ផជើងជញ្ជា ំងថនពួកស្វក័ និងពួកផហារា ផហើយតពរះផយសូ៊វតគិសផ្នារះឯង 

តទង់ជាែមតជរុងយ៉ាងឯក ថដលផោយស្រតទង់ ដំណាក់ទំាងមូលផនារះបាន្្គុំ

ភាជា ប់គ្្ន  ទំាងចផតមើនផឡើងជាវហិារបរសុិទ្ធក្នុងតពរះអមាចា ស់ ផហើយអ្នករាល់គ្្ន ក៏
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បានស្្អ ងផឡើងក្នុងតទង់ថដរ សតមាប់ជាលំផៅថនតពរះផោយនូវតពរះវញិ្ញា ណ» 

(ផអផភសូរ ២:១៩-២២) ។

ផហើយផោកបានសរផសរផៅកាន់បងប្អូនផៅតករុងកូរនិែូសថា «ខញុំបាន 

ោំផជើងជញ្ជា ំង ដូចជាផមជាង្្ទរះដ៏ចំណាន តាមតពរះគុណថដ ល តពរះ បាន 

តបទាន មកខញុំ មានមា្ន ក់ផទៀ្រជាអ្នកសង់ពីផលើ ប៉ាុថន្ ត្ររូវឲ្យមនុស្សតបយ័្រ្នផរៀង 

ខលាួន អំពីថបបណាថដលសង់ពីផលើផជើងផនារះ ដ្ិ្រគ្ម នអ្នកណាអាចនឹងោំផជើង

ជញ្ជា ំងណាផ្្សងផទៀ្រ ផតរៅពីផជើងថដលបានោំរចួផហើយផនារះបានផទ គឺជា 

តពរះផយសូ៊វតគិស ្ផបើអ្នកណាយកមាស តបាក់ ្រ្ូង ផឈើ ស្ូវ ឬសលាឹកផដើម្ី 

នឹងផ្វើពីផលើផជើងជញ្ជា ំងផនរះ ផនារះការថដលអ្នករាល់គ្្ន ផ្វើ នឹងផលច មកឲ្យ 

ផ�ើញ ដ្ិ្រថែងៃផនារះនឹងបរ្ហា ញពីការផនារះយ៉ាងចបាស់ោស់ ផតោរះការផនារះ 

នឹងសថម្ងផចញមកផោយស្រផភលាើង ផហើយផភលាើងនឹងស្កផមើលការថដល 

នីមួយៗផ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណា» (កូរនិែូសទី១ ៣:១០-១៣) ។

ពួកស្វក័បានស្ងសង់ផៅផលើតគឹរះដ៏រងឹមំា គឺតពរះតគិស្ទថដលជាែមោ

ផៅតគប់សម័យកាល។ ពួកផគបាននំាយកែមថដលពួកផគបានយកផចញពី

ផោកិយមកោក់ផលើតគឹរះផនរះ ។ ពួកជាងស្ងសង់ទំាងផនារះមិនបានផ្វើការ

ផោយគ្ម នឧបសគ្គរារាងំផនារះផទ ។ ពួកសត្ររូវថដលតបឆំាងជាមួយនឹង 

តពរះតគិសប្ានផ្វើឲ្យការរ្ររបស់ពួកផគមានការលំបាកជាខ្លា ំង ។ ពួកផគត្ររូវ

្រតំាងជាមួយនឹងការវផងវងស្សនា ការតបកាន់ពូជស្សន៍ និងសម្អប់ពី 

សំណាក់ពួកអ្នកថដលកំពុងថ្រស្ងសង់ផៅផលើតគឹរះមិនពិ្រ ។ មនុស្សជា 

ផតចើនថដលជាអ្នកស្ងសង់តពរះវហិារអាចផតបៀបផ្ៀបនឹងអ្នកស្ងសង់ 

កំថ្ងទីតករុងផៅសម័យផោកផនផហមា ជាអ្នកថដលផោកបានសរផសរថា៖ 

«ចំថណកពួកអ្នកថដលផ្វើកំថ្ង និងពួកអ្នកថដលលីថសង ផហើយពួកអ្នក 

ថដល ជ ជ្ាូ នោក់ ផគផ្វើការផោយថដមា្ខ ង ផហើយថដមា្ខ ងផទៀ្រកាន់ផតគឿង 

សសស្្វុ្ » (ផនផហមា ៤:១៧) ។

ពួកផសច្និងពួកផៅហាវ យ ពួកសង្និងពួកផមដឹកនំាស្សនា បាន 

ពយាយមបំផ្លា ញតពរះវហិាររបស់តពរះជាមាចា ស់។ ប៉ាុថន្ ពួកអ្នកផស្ម រះត្រង់បាន 
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បន្ការរ្រផនរះផៅមុខផៅចំផោរះការជាប់គុកតចវាក់ ការផ្វើទារណុកមម និង 

ផសចក្ីស្លា ប់ ផហើយអាគ្រផនារះលូ្រកាន់ថ្រខ្ស់ផឡើង ល្អផេើ្រ ឆាយ និង 

ស្ឹមថស ្។ ផពលខលារះ ពួកអ្នកផ្វើការផស្ទើរថ្រងងឹ្រថភ្នកផោយស្រថ្រអបិយ 

ជំផនឿថដលផៅជំុវញិពួកផគ ។ ផពលខលារះ ពួកផគផស្ទើរថ្របរាជ័យផោយអំផពើ 

ហិងសាថនគូតបថជងរបស់ពួកផគ ។ ប៉ាុថន្ ពួកផគបានបន្ការរ្រផឆ្ារះផៅមុខ

ផោយជំផនឿឥ្រថតបតបរួល និងភាពកាលា ហានឥ្រឈប់ឈរ ។

ពួកអ្នកស្ងសង់បានដួលចុរះផោយស្រថដសត្ររូវរបស់ពួកផគ មា្ន ក់ 

ផហើយមា្ន ក់ផទៀ្រ ។ ផស្ទផ្នត្ររូវផគគប់នឹងដំុែម ។ ផោកយ៉ា កុបត្ររូវ ផគសមាលា ប់ 

ផោយោវ ផោកប៉ាុលត្ររូវផគកា្់រកបាល ។ ផោកផពត្ររុសត្ររូវផគឆ្ាង ។ 

ផោកយ៉ាូហានត្ររូវបាននិរផទសខលាួន។ ប៉ាុថនដែ ពួកជំនំុបានរកីចផតមើនផឡើង។  

អ្នកផ្វើការែមីបានផកើ្រផឡើងមកជំនួសអ្នកថដលបានដួល ផហើយមានែមមួយ 

ផហើយមួយផទៀ្រ ត្ររូវបានបថនថែមផៅផលើការស្ងសង់ ។ ដូផច្នរះ តពរះវហិារថន

ពួកជំនំុក៏បានផលចរបូរាងផឡើងបន្ិចម្ងៗ ។

ការផ្វើទុក្ខបុកផម្នញដ៏ស្ហាវបានផកើ្រផឡើងតពមជាមួយនឹងការបផង្ើ្រ

ពួកជំនំុតគិសជ្ន ប៉ាុថន្ មិនថដលមានមនុស្សថដលមានមហិចឆោតាណាអាចបន្ទុច

បរ្្អ ក់ការកស្ងតពរះវហិាររបស់តពរះថដលជាទីសសឡាញ់ជាងជីវ្ិរផនារះបាន

ផឡើយ ។ ដូចមានផសចក្ីថចងទុកមកថា «ខលារះផទៀ្រត្ររូវផសចក្ីល្ង ផោយ 

មានផគចំអកឲ្យទំាងវាយនឹងរោំ្់រ ក៏តទំាទំាងជាប់ចំណង និងជាប់គុក្ង 

ត្ររូវផគផចាលនឹងែម ល្ួង ផហើយអារបណ្ាច់ ក៏ត្ររូវស្លា ប់នឹងោវ ត្ររូវផដើរ 

រវមីរវាម ទំាងផសលាៀកថស្កផចៀម និងថស្កពថព ត្ររូវកម្ស្់រទុគ៌្រ ត្ររូវផគ 

សង្្់រសង្ិន ផហើយផ្វើបាប ក៏ផដើរស្្់រតោ្់រផៅក្នុងទីរផហាស្ថែ ន ផហើយ ផៅ 

ទីភ្នំ ទំាងផៅក្នុងរអាង ផហើយនិងរងូក្នុងដី ផោកិយមិនគួរនឹង ពួកអ្នក ទំាង 

ផនារះផទ» (ផហផតពើរ ១១:៣៦-៣៨) ។ 

 

 

 



ពួកជំនំុថដលមានជ័យជម្នរះ-ទំព័រ-709-

សុព្រ-១៩ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៤ ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ ផយើង រាល់ គ្្ន  ជា អ្នក ផ្វើ ការ ជា មួយ នឹង តពរះ ឯ អ្នក រាល់ 

គ្្ន  ជា ថសស ថដល តពរះ តទង់ ភជាួរ ផហើយ ជា ្ ្ទរះ ថដល តពរះ តទង់ ផ្វើ។ កូរនិែូសទី១ ៣:៩

សត្ររូវថនផសចកដែីសុចរ្ិរដឹងថាការខំតបឹងថតបងរបស់វាមិនអាចប្្ឈប់ 

កិចចាការថដលតពរះបានតបទានដល់អ្នកស្ងសង់តពរះវហិាររបស់តពរះអមាចា ស់ 

បានផទ ។ ប៉ាុថនដែ តពរះ «តទង់មិនថដលថលងមានទីបនា្ទ ល់ ពីតពរះអង្គតទង់ផទ» 

(កិចចាការ ១៤:១៧) ។ តពរះបានផលើកអ្នកផ្វើការថដលបានការោរជំផនឿយ៉ាង 

ផស្ម រះត្រង់ផឡើង ថដលតទង់ធាលា ប់បានតបទានដល់ពួកបរសុិទ្ធ ។ តបវ្រដែិស្សសដែ

ក្់រតតាពីភាពកាលា ហាននិងវរីភាពរបស់វរីបុរសទំាងផនរះ ។ ដូចជាពួក ស្វក័ ជា 

ផដើម ពួកផគជាផតចើននាក់បានធាលា ក់ផៅក្នុងផតគ្រះមហន្រាយ ប៉ាុថនដែ ការកស្ង 

តពរះវហិារផៅថ្របនដែផៅមុខ យ៉ាងរងឹមំាដថដល ។ ពួកជាងស្ងសង់ ត្ររូវ បាន 

ផគសមាលា ប់ ប៉ាុថន្ ការស្ងសង់ផៅថ្របន្ផៅមុខ ។ ផោកផវៀលដិនសីុ 

ហចានគលាីហវុី ហាស និងផហជារ ៉ាមីូ មា៉ា ទីន លូផ ើ្រ តពមទំាងសវិងគលាី ផ្ហ្គនផមើរឡាទី ផមើ 

ណុក្ស ហូ៊ហ្គូផអណុ្រ យ៉ាូហាន និងឆាលិស ផវ ៉ាសលាី និងអ្នកដថទជាផតចើនផទៀ្រ 

បាននំាយកសមា្ភ រៈសតមាប់ចាក់តគឹរះថដលនឹងអាច្ន់ផៅរហូ្រដល់អស់ 

កល្ជានិចចា ។ ផហើយប៉ាុនាម នឆា្ន ំផតកាយមកផទៀ្រ អ្នកថដលខំតបឹងថតបង យ៉ាង 

កាលា ហាន ផដើម្ីផលើកកម្ស់ដំផណើ រការថនតពរះបន្ទូលរបស់តពរះ និងអស់អ្នក 

ថដលបផតមើការផៅទឹកដីថនស្សន៍ដថទ បានផរៀបចំ្លាូវផដើម្ីតបកាស ស្រចុង 

ផតកាយដ៏អស្ចា រ្យ ការទំាងផនរះក៏បានជួយតទតទង់ ដល់រចនាសម្័ន្ធ ខ្ង ផតកាយ 

្ងថដរ។

តាមរយៈសម័យកាលថដលបានកនលាង្ុ្រផៅ តំាងពីជំនាន់ពួកស្វក័ 

មក ការស្ងសង់តពរះវហិាររបស់តពរះ មិនថដលឈប់ផទ ។ ផយើងអាច តកផឡក 

ផមើលផតកាយេលាងកា្់រផពលផវោជាផតចើនស្រវ្រ្សរ ៍ផហើយផ�ើញែមដ៏រស់បាន 

មានពនលាឺដូចជាកំារសមី េលាងកា្់រភាពងងឹ្រថនកំហុសនិងជំផនឿផេវងនិយម ។  

ផតគឿងអលរ្្រដ៏មាន្រថមលាទំាងផនរះនឹងភលាឺចិញ្ចា ចជាមួយនឹងការរកីចផតមើន 

កាន់ថ្រខ្លា ំង អស់កល្ជានិចចា ថដលជាទីបនា្ទ ល់ពីអំណាចថនផសចកដែីពិ្រ 



ទំព័រ-710- កិចចាការថនពួកស្វក័

របស់តពរះ ។ ពនលាឺដ៏ថចងចំាងថនែមោដ៏ភលាឺរផោងទំាងផនរះ បរ្ហា ញពីភាព្្ទុយគ្្ន

សសឡរះរវាងពនលាឺនិងភាពងងឹ្រ មាសថនផសចកដែីពិ្រ និងផតចរះថនកំហុសេ្គង ។

ស្វក័ប៉ាុលនិងពួកស្វក័ឯផទៀ្រតពមទំាងមនុស្សសុចរ្ិរទំាងអស់ ថដល 

បានរស់ផៅតំាងពីផពលផនារះមក បានចូលរមួក្នុងការកស្ងតពរះវហិារ របស់ 

តពរះផនរះ ។ ប៉ាុថន្ សំណង់ផនារះ មិនទាន់បានប ច្ា ប់ផៅផឡើយផទ។ ផយើងទំាង

អស់គ្្ន ថដលរស់ផៅក្នុងសម័យផនរះ មានកិចចាការថដលត្ររូវផ្វើ ជាថ្្នកមួយ 

ថដល ត្ររូវបំផពញ ។ ផយើងត្ររូវថ្រនំាយកសមា្ភ រៈសតមាប់ចាក់តគឹរះ ថដលនឹង 

ត្ររូវ ស្កល្ងផោយផភលាើង ដូចជាមាស តបាក់និង្រ្ូងដ៏មាន្រថមលា «ថដលោប់ 

ផ្វើតាមរផបៀបតពរះរាជវាងំ» (ទំនុក្រផម្ើង ១៤៤:១២) ។ ផោកប៉ាុលបានមាន 

តបស្សន៍ោក្យផពចន៍ផលើកទឹកចិ្រដែនិងតពមានចំផោរះអស់អ្នកថដលបាន 

ស្ងសង់សតមាប់តពរះផនារះថា «ផបើការថដលអ្នកណាសង់ផឡើងបានជាប់ផៅ 

អ្នកផនារះនឹងបានររ្វ ន់ ផបើការថដលអ្នកណាផ្វើត្ររូវផេរះ អ្នកផនារះ នឹង ត្ររូវ ខ្្រ 

វញិ ថ្រខលាួនអ្នកផនារះនឹងបានរចួ ថបបដូចជាផដើរកា្់រផភលាើង» (កូរនិែូសទី១ 

៣:១៤, ១៥) ។ តគិសប្រស័ិទថដលបានបរ្ហា ញនូវតពរះបន្ទូលថនជីវ្ិរផោយ 

ចិ្រដែផស្ម រះត្រង់ និងនំាបុរសនារជីាផតចើនឲ្យចូលផៅក្នុងមាគ៌្ថនភាពបរសុិទ្ធ 

និងផសចក្ីសុខស្ន្ គឺកំពុងថ្រនំាមកនូវសមា្ភ រៈសតមាប់ចាក់តគឹរះ ថដល នឹង 

្ន់តទំា ផហើយតពរះនឹងផកា្រសរផសើរថា ជាអ្នកស្ងសង់ដ៏ចំណាន ផៅក្នុង 

នគររបស់តទង់ ។ 

មានផសចក្ីថចងពីពួកស្វក័ថា «ផគផចញផៅតបកាសតបាប់ផៅសពវតគប់  

អផនលាើ ផោយមានតពរះអមាចា ស់ផ្វើការជាមួយ ទំាងបញ្ជា ក់តពរះបន្ទូល ផោយ 

ទីស មា្គ ល់ថដលផកើ្រមកតាមផតកាយ្ង» (មា៉ា កុស ១៦:២០) ។ នាផពល បចចាុប្ន្ន

ផនរះតពរះតគិសប្ានចា្់រសមាជិកថនពួកជំនំុរបស់តទង់ឲ្យផចញផៅ ដូចជាតទង់

បានប ជ្ាូ នពួកសិស្សរបស់តទង់ឲ្យផចញផៅដូផចា្ន រះថដរ ។ អំណាច ថដល ស្វក័  

មាន គឺសតមាប់ពួកសមាជិកពួកជំនំុនាផពលសពវថែងៃផនរះដូចគ្្ន ។ តបសិនផបើ 

ពួកផគយកតពរះជាមាចា ស់ផ្វើជាកមាលា ំងរបស់ពួកផគ តពរះអង្គនឹងផ្វើការរមួ ជាមួយ 

ពួកផគ ផហើយការខំតបឹងថតបងរបស់ផគនឹងមិនអ្់រតបផយជន៍ផឡើយ ។ ត្ររូវឲ្យ



ពួកជំនំុថដលមានជ័យជម្នរះ-ទំព័រ-711-

ពួកផគដឹងថាកិចចាការថដលពួកផគបានផ្វើ គឺជាកិចចាការថដលតពរះអមាចា ស់បាន

ផបារះតតារបស់តទង់ ។ តពរះបានមានបន្ទូលផៅកាន់ផោកផយផរមាថា «កំុឲ្យ 

ថាឯងជាមនុស្សផកមងផឡើយ ដ្ិ្រផបើអញចា្់រឯងឲ្យផៅឯអ្នកណា ផនារះឯង 

ត្ររូវថ្រផៅ ផហើយផសចក្ីអវីថដលអញបរ្្គ ប់ឯង ផនារះឯងត្ររូវថ្រតបាប់ថដរ  

តពរះផយហូវា៉ាតទង់មានតពរះបន្ទូលមកខញុំថា កំុឲ្យខ្លា ចចំផោរះផគផឡើយ ដ្ិ្រអញ 

ផៅជាមួយ ផដើម្ី នឹង ជួយ ឲ្យឯងរចួ» ។ បនា្ទ ប់មក តពរះោក់តពរះហសរ្បស់ 

តទង់ប៉ារះមា្់រអ្នកបផតមើរបស់តទង់ ផោយមានបន្ទូលថា «ផមើល អញបានោក់

ោក្យរបស់អញផៅក្នុងមា្់រឯងផហើយ» (ផយផរមា ១:៧-៩) ។ ផហើយតទង់ 

បរ្្គ ប់ផយើងឲ្យផចញផៅនិយយពីតពរះបន្ទូលថដលតទង់តបទានឲ្យផយើង 

ផោយដឹងថា ការប៉ារះដ៏បរសុិទ្ធរបស់តទង់គង់ផៅផលើបបូរមា្់ររបស់ផយើង។ 

 

សៅរ-៍២០ មីនា អំណាន តពរះគម្ីរតបចំាថែងៃ៖ ទំនុក្រផម្ើង ជំពួក  ៤២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ដូផច្នរះ ចូរ ឲ្យ ពនលាឺ របស់ អ្នក រាល់ គ្្ន  បាន ភលាឺ ផៅ មុខ 

មនុស្ស ផោក យ៉ាង ផនារះ ថដរ ផដើម្ី ឲ្យ ផគ ផ�ើញ ការ ល្អ ថដល អ្នក រាល់ គ្្ន  

តបតពឹ្រ្ រចួ សរផសើរដំផកើង ដល់ តពរះវរបិតា ថន អ្នក រាល់ គ្្ន  ថដល គង់ ផៅ 

ស្ថែ នសួគ៌។។ មា៉ា ថាយ ៥:១៦គ

តពរះតគិសប្ានតបទានដំបូនាម នដ៏ពិសិដឋាដល់ពួកជំនំុ។ សមាជិកពួកជំនំុ  

តគប់របូគួរថ្រជាបណ្ាញថដលតពរះអាចប ជ្ាូ នតទព្យសម្្រ្ិថនតពរះគុណរបស់ 

តទង់ ថដលជាសម្្រ្ិមហាស្លថដលមិនអាចែលាឹងថែលាងបានរបស់តពរះតគិស ្

ដល់ពិភពផោកតាមរយៈពួកផគ ។ គ្ម នអវីថដលតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ តបាថា្ន  ចង់ 

បានខ្លា ំងជាងភា្ន ក់រ្រថដលនឹង្ំរណាងឲ្យតពរះវញិ្ញា ណនិងអ្រ្ចរ្ិររបស់ 

តទង់ ដល់ពិភពផោកផនរះផទ ។ គ្ម នអវីថដលពិភពផោកត្ររូវការ ខ្លា ំងដូចជា 

ការសថមដែងពីផសចកដែីសសឡាញ់របស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ តាមរយៈមនុស្ស ផោក 

ផនារះផឡើយ ។ ពួកផទវតាផៅឋានសួគ៌កំពុងរង់ចំាបុរសនិងនារទំីាងឡាយ 

ថដលតពរះអាចបរ្ហា ញពីអំណាចថនតគិសស្្សនា តាមរយៈពួកផគ ។

ពួកជំនំុគឺជាភា្ន ក់រ្ររបស់តពរះសតមាប់ការតបកាសផសចកដែីពិ្រ ថដលនឹង



ទំព័រ-712- កិចចាការថនពួកស្វក័

ផ្វើកិចចាការពិផសសផោយមានការតបទានអំណាចមកពីតទង់ ផហើយតបសិនផបើ

ពួកផគផស្ម រះត្រង់ជាមួយនឹងតទង់ ផគ្រពតាមបទប ញ្ា្រ្ិទំាងអស់របស់តទង់ 

ផនារះតពរះគុណដ៏បរបូិររបស់តពរះនឹងគង់ផៅជាមួយពួកផគ ។ តបសិនផបើពួក 

ជំនំុផស្ម រះត្រង់ផៅនឹងភក្ីភាពរបស់ខលាួន តបសិនផបើផគផលើក្រផម្ើងតពរះអមាចា ស់

ជាតពរះថនស្សន៍អីុសស្ថអល ផនារះគ្ម នអំណាចណាអាចឈរទាស់នឹងផគ

បានផឡើយ ។

ចិ្រ្ពុរះកផ្ញ្ជា លចំផោរះតពរះនិងកិចចាការរបស់តទង់ បានជំរញុពួកសិស្ស 

ឲ្យ ផ្វើទីបនា្ទ ល់ពីដំណឹងល្អផោយអំណាចដ៏ខ្លា ំងកាលា  ។ ផ្រើគួរឲ្យមានចិ្រដែពុរះ 

កផ្ញ្ជា លថបបផនរះផេរះេួលផៅក្នុងចិ្រ្ ក្នុងការផប្ជាញ ចិ្រ្ចង់តបាប់ពីផសចកដែី
 

សសឡាញ់ថនការផតបាសផោរះរបស់តពរះតគិសនិ្ងការថដលតទង់ជាប់ឆ្ាងថដរ

ឬផទ? គឺជាឯកសិទ្ធិរបស់តគិសប្រស័ិទតគប់គ្្ន  ថដលមិនតគ្ន់ថ្ររង់ចំាការយង

មករបស់តពរះអង្គសផ្រ្្គ រះប៉ាុផណាណ រះផទ ប៉ាុថន្ ត្ររូវជួយពផនលាឿនការយងមកផនារះ

ឲ្យមកដល់កាន់ថ្រឆាប់ថែមផទៀ្រ្ង ។ 

តបសិនផបើពួកជំនំុនឹងផសលាៀកោក់សផមលាៀកបំោក់ថនផសចកដែីសុចរ្ិររបស់ 

តពរះតគិស ្ផោយដកយកភក្ីភាពរបស់ខលាួនផចញពីផោកិយ ផនារះនឹងមាន

តពឹកតពហាមដ៏ភលាឺស្វ ងនិងថែងៃដ៏មានសិររីងុផរឿង ផៅចំផោរះមុខពួកផគ។ ផសចកដែី

សនយារបស់តពរះចំផោរះផគនឹងឋិ្រផែរជាផរៀងរហូ្រ ។ តទង់នឹងផ្វើឲ្យផគមាន

ភាពឧ្រ្ុង្គឧ្រ្មជាផរៀងរហូ្រ ជាក្ីអំណរដល់មនុស្សជាផតចើនជំនាន់។ ផសចក្ី

ពិ្រថដលេលាងកា្់រតាមរយៈពួកអ្នកថដលផមើលរ្យនិងបដិផស្ផសចក្ីពិ្រ 

នឹងមានជ័យជម្នរះ ។ ផទារះបីជាផពលខលារះផមើលផៅហាក់ដូចជាយឺ្រយ៉ា វក៏

ផោយ ក៏គ្ម នអវីអាចទប់ស្្្់រ មិនឲ្យផសចក្ីពិ្រផនរះរកីចផតមើនបានថដរ។ ផពល

ផវោរបស់តពរះជួបតបទរះនឹងការតបឆំាង តពរះអង្គតបទានកមាលា ំងបថនថែមផទៀ្រ 

ដល់ស្រផនារះ ផដើម្ីឲ្យមានឥទ្ធិពលកាន់ថ្រខ្លា ំងផឡើង។ ផោយទទួលបាន  

ថា មពលរបស់តពរះ ស្រផនារះនឹងកា្់រ្រតមង់្លាូវរបស់ខលាួន េលាងកា្់ររបំាង ទំាង 

ឡាយ ផហើយមានជ័យជម្នរះផលើឧបសគ្គតគប់យ៉ាង។

ផ្រើអវីផៅថដលតទតទង់តពរះរាជបុតតាថនតពរះក្នុងតពរះជនមថនទុក្ខលំបាក 



ពួកជំនំុថដលមានជ័យជម្នរះ-ទំព័រ-713-

និងការលរះបង់របស់តទង់? តពរះអង្គបានផ�ើញលទ្ធ្លថនការរ្រថនមនុស្ស 

របស់តទង់ ផហើយតទង់ក៏សពវតពរះហឫទ័យ ។ ផោយទ្រផមើលផៅរហូ្រដល់ 

ភាព អស់កល្ តពរះអង្គបានផ�ើញសុភមង្គលរបស់អស់អ្នកថដលបានទទួល

ការផលើកថលងផទាសនិងជីវ្ិរអស់កល្ តាមរយៈការបនា្ទ ប តពរះកាយ របស់ 

តទង់ ។ តពរះកាណ៌របស់តទង់បានឮសថតមកថនអ្នកថដលបានផតបាសផោរះ។  

តពរះអង្គបានឮពួកអ្នកថដលតទង់បានផចញថែលាផោរះ ផគផតចៀងចផតមៀងរបស់

ផោកម៉ាូផសនិងកូនផចៀម ។

ផយើងតបថហលជាមាន ចក្ខុវស័ិយ អំពីអនាគ្រកាល ថដលជាតពរះពរ ថន 

ឋានសួគ៌ ។ មានចក្ខុវស័ិយថនសិរលី្អនាផពលអនាគ្រផៅក្នុង តពរះគម្ីរជាឈុ្រ

ឆាកថដលផរៀបចំផោយតពរះហសដែរបស់តពរះ ផហើយពួកជំនំុរបស់តទង់សសឡាញ់

ដល់តពរះអង្គជាខ្លា ំង ។ ផយើងអាចឈរផៅ្លាូវចូលផៅកាន់ទីតករុងដ៏អស់កល្ 

ផោយផសចក្ីជំផនឿ ផហើយឮសូរសំផឡងដ៏មានសិររីងុផរឿងស្វ គមន៍ដល់អ្នក 

ថដល បានសហការជាមួយនឹងតពរះតគិស ្ផៅក្នុងជីវ្ិរ ផោយចា្់រទុកការឈឺ

ចាប់ថាជាកិ្រ្ិយសផដើម្ីតទង់។ ផៅផពលថដលោក្យទំាងផនរះត្ររូវបានបនលាឺ

ផឡើងថា «ឱពួកអ្នកថដលតពរះវរបិតាផយើងបានតបទានពរផអើយ ចូរមកទទួល 

មរ្រកចុរះ» ពួកផគបានផបារះមកុដរបស់ពួកផគ ោក់ផៅទាបតពរះបាទថន តពរះ 

ដ៏ផតបាសផោរះ ផហើយបនលាឺវាចាថា «កូនផចៀមថដលផគបានសមាលា ប់ ផនារះ គួរ 

នឹងបានតពរះផចស្្ តទព្យសម្្រ្ិ តបាជាញ  ឥទ្ធិឫទ្ធិ កិ្រ្ិនាម សិរលី្អ និងតពរះពរ 

… សូមថាវ យតពរះពរ កិ្រ្ិនាម សិរលី្អ និងតពរះផចស្្ ដល់តពរះអង្គថដល គង់ 

ផលើ បលលា័ង្ ផហើយដល់កូនផចៀម ផៅអស់កល្ជានិចចាផរៀងរាប្រផៅ» 

(មា៉ា ថាយ ២៥:៣៤ និង វវិរណៈ ៥:១២, ១៣) ។

ផៅទីផនារះ ពួកអ្នកថដលបានផតបាសផោរះស្វ គមន៍ចំផោរះពួកអ្នកថដល

នំាពួកផគមករកតពរះអង្គសផ្រ្្គ រះ ផហើយពួកផគរបួរមួគ្្ន ក្នុងការសរផសើរ្រផម្ើង

ដល់តពរះ ថដលបានសុគ្រផដើម្ីឲ្យមនុស្សមានជីវ្ិរ ថដលវាស់ថវង ផោយ 

តពរះជនម របស់តពរះ ។ វវិាទបានចប់ផហើយ ។ ទុក្ខតពរួយនិងផសចក្ីផវទនាក៏ បាន 

ចប់ថដរ។ បទចផតមៀងថនជ័យជម្នរះបានបនលាឺផឡើងោសផពញឋានសួគ៌ទំាងមូល 
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ផៅផពលមនុស្សថដលតពរះបានផតបាសផោរះបានផតចៀងចផតមៀងថនក្ីអំណរ

ថា បរសុិទ្ធ បរសុិទ្ធ ដល់កូនផចៀមថដលត្ររូវបានសមាលា ប់ ផហើយរស់ផឡើងវញិ 

ជាអ្នកមានជ័យជម្នរះដ៏រងុផរឿង។ 

«ផតកាយផនារះមក ខញុំតកផឡកផៅផ�ើញមនុស្សមួយហវូងយ៉ាង្ំ ថដល 

គ្ម ន អ្នកណាអាចនឹងរាប់បានផឡើយ ផគមកពីតគប់ទំាងស្សន៍ តគប់ទំាង 

ពូជមនុស្ស តគប់ទំាងតគរួស្រ ផហើយតគប់ទំាងភាស្ ក៏ឈរផៅមុខបលលា័ង្ 

និងកូនផចៀម ទំាងោក់អាវសថវង ផហើយកាន់ធាងចាក ផៅថដផគបនលាឺ សំផឡង 

ថា ផសចក្ីសផ្រ្្គ រះផសសចនូវតពរះថនផយើងរាល់គ្្ន  ថដលគង់ផលើបលលា័ង្ ផហើយ 

ផសសចនឹងកូនផចៀម្ង» (វវិរណៈ ៧: ៩, ១០) ។

«ខញុំក៏ផេលាើយផៅថា ផោកមាចា ស់ផអើយ ផោកតជាបផហើយ រចួអ្នកផនារះ 

និយយ មកខញុំថា អ្នកទំាងផនារះជាពួកអ្នកថដលបានផចញពីតគ្ផវទនាយ៉ាង្ំ

មក ផគបានផបាកអាវ ផហើយផ្វើឲ្យផឡើងស ក្នុង្មរបស់កូនផចៀម ផហ្ុរ

ផនារះបានជាផគឋិ្រផៅចំផោរះបលលា័ង្តពរះ តពមទំាងបផតមើតទង់ ផៅក្នុ ង តពរះវហិារ   

ទំាង យប់ទំាងថែងៃ ផហើយតពរះអង្គ ថដលគង់ផៅផលើបលលា័ង្ផនារះ តទង់នឹងផ្វើជា    

ត្រស្លបំាងឲ្យផគ ផគនឹងមិនឃ្លា ន ឬផសសកផទៀ្រ ក៏មិនត្ររូវថែងៃ ចំាងមក ផលើ 

ផគ ឬចំហាយណាផទៀ្រផឡើយ ពីផតោរះកូនផចៀមថដលផៅកណ្ាលបលលា័ង្ 

តទង់នឹងឃ្វ ល ផហើយនំាផគផៅដល់រន្ធទឹកថនជីវ្ិរ ផហើយតពរះតទង់នឹងជូ្រ 

អស់ទំាងទឹកថភ្នកពីថភ្នកផគផចញ» ។ «តពរះតទង់នឹងជូ្រអស់ទំាងទឹកថភ្នក 

ពីថភ្នក ផគផចញ និងគ្ម នផសចក្ីស្លា ប់ ឬផសចក្ីផស្កសផតងង ឬផសចក្ី យំ 

ទួញ ឬទុក្ខលំបាកណាផទៀ្រផឡើយ ដ្ិ្រផសចក្ីមុនទំាងប៉ាុនាម ន បាន កនលាង 

បា្់រផៅផហើយ» (វវិរណៈ ៧: ១៤-១៧ និង ២១: ៤) ។


