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បុព្វកថា

 ក័ណ្ឌ គម្រីរប្រំានៃគម្រីរ្ញ្ញា ថ្រីប្្រូវរាៃដគស្គា ល់ថាជាកិច្ចការនៃពួក

ស្វក័ បុ៉នៃតែ ដគមិៃអាចរកចំណងដ�ើងដៃះដ�ើញដៅក្នុងក័ណ្ឌ គម្រីរដៃះដោយ

ផ្ទា ល់ដេ។ ្ំដណរមិៃទាៃ់ដរាះពុម្ដំបូង នដលដៅថា កូដដក្ស្ុរីនណ េរី គូ្ 

(Codex Sinaiticus)រាៃោក់ចំណងដ�ើងជាពាក្យដ៏ស្មញញាថា កិច្ចការនដល 

មិៃមាៃពណ៌នាពរីពាក្យថា នៃពួកស្វក័ដេ។ មាៃដេ្ុផលចំដពាះ ដរឿង ដៃះ។ 

គម្រីរកិច្ចការប្្រូវរាៃដគកំណ្់ថាមិៃប្រាៃ់ន្ជាប្បវ្តែិស្ស្ត្ែ ដងខេបនៃកិច្ចការ

នដលពួក្ិ្្សទំាងដប់ពរីរនាក់រាៃប្បគល់ឲ្យមិៃប្រាៃ់ន្ជាប្ពរឹ្តែិការណ៍ 

្ំខាៃ់ៗ ដៅក្នុងការបំដពញកិច្ចការអ្់មួយ�រីវ ិ្ រប្់្ួអងគា្ំខាៃ់ៗរមួមាៃ

ដោកដពប្្រុ្ យ៉កុប យូ៉ហាៃ ៃិងដោកបុ៉លបុ៉ដ ណ្ ះដេ។

 ក័ណ្ឌ គម្រីរកិច្ចការប្្រូវរាៃ្រដ្រ្ប្មាប់ពួក�ំៃំុទំាងមូលទំាង 

ស្្ៃ៍យូោៃិងស្្ៃ៍ប្កិក ដោយដោកលូកា «ជាប្គរូដពេ្យ្្ួៃភ្្» ជា

ស្្ៃ៍ដនេនដលរាៃនកនប្បចិ្តែេេួលដ�ឿប្ពះដយ្ូ៊វ។ ខណៈនដលក័ណ្ឌ

គម្រីរដៃះប្្រូវការដពលដវោរេូ្ដល់ដៅជាងបរីេ្វ្្សរដ៍នាះ ដ្វើឲ្យក័ណ្ឌ   

គម្រីរដៃះមាៃដពញដៅដោយដមដរៀៃ្ំខាៃ់ៗជាដប្ចើៃ្ប្មាប់ពួក�ំៃំុប្គប់ 

្ម័យកាល។ ដៅក្នុងក័ណ្ឌ គម្រីរកិច្ចការ ប្ពះរាៃបញ្ជា ក់យ៉ងចបា្់ថា  

ប្គិ្តែបរ ិ្ ័េនាដពលបច្ចុប្បៃ្នដៃះៃរឹង�ួបប្បេះៃរឹងប្ពះវ្តែមាៃនៃប្ពះវញិ្ញា ណ

បរ ិ្ ុេ្ធ នដលរាៃយងមកដោយប្ពះដចស្តែ ដៅនថ្ប៉ង់តាកូ្ ដេើយរាៃ 

ពំានំាដំណរឹ ងល្អដូចជាអ ត្ែ ្ដ្លើងយ៉ងដូដ ្្ន ះនដរ។ កិច្ចការនៃប្ពះវញិ្ញា ណ 

បរ ិ្ ុេ្ធ តាមរយៈដោកដពប្្រុ្ ដោកបុ៉ល ដោកយូ៉ហាៃ ដោកយ៉កុប 

ៃិង្ិ្្សដនេដផ្សងដេៀ្ក៏អាចដកើ្ដ�ើងជាថ្រីដោយ្ិ្្សដៅ្ម័យ 

េំដៃើបដៃះនដរ។

 ការប្បញាប់រួ្ រាៃ់បញ្ច ប់ក័ណ្ឌ គម្រីរកិច្ចការដៃះ មិៃនមៃដកើ្ដ�ើង 

ដោយនចដៃ្យដេក័ណ្ឌ គម្រីរដៃះរាៃឲ្យដយបល់ដោយរាៃគិ្េុកជាមុៃថា 

ដរឿងដ៏គួរឲ្យរដំ ើ្បដនាះរាៃចប់្ពវប្គប់ដេើយ ៃិងថាកិច្ចការរប្់ប្ពះតាម 

រយៈប្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុេ្ធដៅន្មាៃដំដណើ រការរប្់ខលួៃបៃតែ ដៅពា្ដពញ



ទំាងការនបករាក់នៃប្គិ្តែបរ ិ្ ័េ�ំនាៃ់ដ៏ដជាគ�័យៃរីមួយៗបនៃថែមចំពូក 

មួយដេៀ្នដលដពារដពញដៅដោយ្ប្ម្់ៃិងអំ្ចដល់�ំពូក នដល 

មាៃពរីមុៃ។ កិច្ចការនដលរាៃក្់ប្តាដៅក្នុងក័ណ្ឌ គម្រីរដ៏ពិដ្្ដៃះ ដៅ 

ក្នុងេ្្សៃរីយភ្ពដ៏ពិ្ប្រាកដបំផុ្នៃប្ពះវញិ្ញា ណ្ប្មាប់្ម័យពួកស្វក័ 

គឺជាប្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុេ្ធនដលរាៃដលចដ�ើង ជាអ្នកនណនំាៃិងជាអ្នក�ំៃួយ 

រប្់ពួកអ្នកដរឹកនំាជាប្គិ្តែបរ ិ្ ័េ។ ដៅនថ្ប៉ង់តាកូ្ ពួកស្វក័រាៃអ្ិបបាយ

ដំណរឹ ងល្អដោយអំ្ច។ បុរ្ប្រំាពរីរនាក់នដលដគរាៃដប្�ើ្តំាងឲ្យដ្វើជា

អ្នក�ំៃួយការ «ដពញជាប្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុេ្ធ ៃិងប្រាជាញា » (កិច្ចការ ៦:៣)។ គឺ

ប្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុេ្ធនដលរាៃដរឹកនំាក្នុងការបំដពញ្ិេ្ធិ (អ្នកខលះដៅថាពិ រ្ី 

បំបួ្) �ូៃដោក្ុល (កិច្ចការ ៩:១៧) ក្នុងការេេួលយកពួកស្្ៃ៍ដនេចូល

ក្នុងពួក�ំៃំុ (កិច្ចការ ១០:៤៤-៤៧) ក្នុងការបំនបកដោករា្រា្ៃិង

ដោកបុ៉ល្ប្មាប់កិច្ចការជាដប្ក�ៃផសាយដំណរឹ ងល្អ (កិច្ចការ ១៣:២-

៤) ដៅក្នុងប្ករុមប្បរឹកសា ដយរសូ្�ិម (កិច្ចការ ១៥:២៨) ៃិងដៅក្នុងដំដណើ រ
 

បំដពញដប្កកម្រប្់ដោកបុ៉លដៅតាមកនៃលងដផ្សងៗ (កិច្ចការ ១៦:៦, 

៧)។ ដេើយដៅប្រាមួយដេៀ្ កាលពួក �ំៃំុរាៃរងេុកខេជាបៃតែ ដោយស្រនដ

រប្់ពួកអ្នកដបៀ្ដបៀៃស្្ៃ៍រ ៉មូ ៃិង ស្្ៃ៍យូោ គឺប្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុេ្ធ

ដៃះឯងនដលរាៃប្េប្េង់ពួកអ្នកដ�ឿៃិងរកសាពួកដគឲ្យរចួផុ្ពរីកំេុ្ឆគាង ។

 ដ្ៀវដៅកិច្ចការនៃពួកស្វក័គឺជាដ្ៀវដៅចុងដប្កាយបង្អ្់ ក្នុង 

ចំដ្មដ្ៀវដៅទំាងឡាយនដលអ្នកស រ្ីនអលលរីៃ �រី នវ ៉្ ៍ រាៃ្រដ្រ  

ដ្ៀវដៅដៃះរាៃដរាះពុម្ផសាយដៅដពលបុ៉ន្ាៃឆ្្ន ំមុៃមរណភ្ពរប្់អ្នក 

ស រ្ី។ ដ្ៀវដៅដៃះមិៃនមៃជាកប្មងដ្ៀវដៅដ៏្លឺនចង្ំងបំផុ្ នដលប្ប្ូ្

ដចញពរីស្ល បរ៉ាកកាដ៏ល្បរីលបាញរប្់អ្នកស រ្ីដនាះដេ។ អ្នកអាៃអាចរកដ�ើញ

ពៃលឺដៅក្នុងដ្ៀវដៅដៃះ្ប្មាប់េរីបនាទា ល់នៃប្គិ្តែបរ ិ្ ័េ។ ស្រនៃដ្ៀវដៅ 

ដៃះមាៃលកខេណៈទាៃ់្ម័យ ដេើយេំនាក់េំៃងនៃដ្ៀវដៅដៃះប្្រូវរាៃឆលុះ

បញ្្ច ំងដៅក្នុងការខំប្បរឹងនប្បងរប្់អ្នកៃិពៃ្ធ ដដើម្បរីបង្ហា ញថា ដៅ្្វ្្សរ ៍

េរីនមភៃដៃះប្ពះក៏រាៃប្បទាៃប្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុេ្ធចុះមកយ៉ងេូរដេៀរ ដូចដៅ 



្ម័យប៉ង់តាកូ្ដូដ ្្ន ះនដរ។ កិច្ចការនៃដំណរឹ ងល្អៃរឹងមិៃប្្រូវបញ្ច ប់ដៅ

ដោយការបង្ហា ញប្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុេ្ធ្ិចជាងដពល្ប់ដផតែើមដនាះដ�ើយ។

 ការនដលដោកអ្នកអាៃៃរឹងចូលរមួដៅក្នុង្កម្ភ្ពពរីអ រ្ី្កាល 

តាមេ្្សៃរីយភ្ពនៃ្ិរ រីល្អរប្់ពួក�ំៃំុដំបូងដៃះដ�ើងវញិ ដេើយដៅដពល 

ជាមួយរា្ន ដៃះ ពួកដគប្្រូវរាៃការពារឲ្យរចួផុ្ពរីការនកលងបៃលំដ៏បិុៃប្ប្ប់ 

រប្់្ប្្រូវនៃមៃុ្្សដោក ដនាះដេើយគឺជាដ្ចកតែរីអ្ិោឋា ៃៃិងបំណង 

ប្រាថា្ន ដ៏ដស្្ះអ្់ពរីចិ្តែរប្់ពួកដគ។
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ព្រះរាជគោលបំណងរបស់ព្រះសពរាប់្ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គ-ទំ្័រ-1-

សៅរ៍-២០ មិថុនា អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖ សំយូអអលទពី១ ជំ្ូក ១១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ព្រះយេហូវ៉ាព្រង់មានព្រះ្រន្ូលថាឯងរាល់គ្នា ជា

ស្មរ្រន្្ល់រ្រស់អញយហើេជាអនាក្ំរយរ ើដែលអញប្នយរ ើសតំាងយែើម្ពីឲ្យប្ន

ស្គា ល់យហើេយ�ឿែល់អញព្មទំាងេល់ថាគឺអញយនរះយហើេឥតមានព្រះ

ណាយកើតមកមុនអញយ្រយហើេយពរោេអញក៏ឥតមានដែរគឺអញអញយនរះ

យហើេជាយេហូវ៉ាយពរៅ្ ពីអញគ្្ម នអនាកសយ្គ្គា រះណាយ្រៀតយ�ើេ។ 

យអស្េ៤៣:១០-១១ គលើ ្ ្ម គទៀត ឥត ពតរូវ ទំលា២១:៦-

្ួកជំនំុគឺជាភ្នា ក់ងារអែលព្រះបានអតងតំាង សពរាប់គសចក្ពីសគ្ងា្គ រះរបស់ 

មនុស្សគលាក  ព្រះបានគរៀបចំ្ួកជំនំុគនរះគ�ើងគែើម្ពីបគពមើ គ�ើយគបសកកម្ម 

របស់្ួកគគគឺពំានំាែំណឹងល្អគៅកាន់្ិភ្គលាកទំាងមូល។ ព្រះរានអែន ការ 

គែើម្ពីឲ្យ្ិភ្គលាកគនរះគមើលគ�ើញភ្្ពគប់លក្ខណ៍និងភ្្ចំាបាច់របស់ 

ពទង់ តាមរយៈ្ួកជំនំុរបស់ពទង់ អែលរានតំាង ្ ពីគែើម ែំបូង មកគមលេរះ។ សរាជិក 

ថន្ួកជំនំុ ជាអនាកអែលពទង់បានពតាស់គៅ គចញ ្ ពីភ្្ ងងឹតមកកនាុង្នលឺែ៏ 

អសចា រ្យ ពតរូវអតបញ្ចា ំងឲ្យមនុស្សគលាកគមើលគ�ើញសិរ ពីល្អរបស់ពទង់។ ្ួក 

ជំនំុគឺជាឃ្ល ំងែ្ុកគោយព្រះគុណរបស់ព្រះពគិសគ្្ញ�ូរគ�ៀរ គ�ើយតាម 

រយៈ្ួកជំនំុគនរះ «្ួកពគប់ពគង និង្ួករានអំណាច គៅ ឋានែ៏ខ្ស់បានស្គ ល់ 

ព្ីពបាជាញា ថនព្រះែ៏រានជាគពចើនយេងណាស់» (គអគភសូរ ៣:១០)។

 រានគសចក្ពីសនយាអសចា រ្យជាគពចើនអែលបានកត់ពតាគៅកនាុងព្រះគម្ពីរ 

ទាក់ទងនឹង្ូកជំនំុគនរះ។ «គនារះអញនឹងនំាគគមកឯភនាំបរសុិទ្ធរបស់អញ 

គ�ើយ ឲ្យគគបានអរសបបាយ គៅកនាុងែំណាក់របស់អញអែលសពរាប់ ជា 

១

ព្រះរាជគោលបំណងរបសព់្រះសពរាប់្ួកជំនុំរបសព់្រះអង្គ



ទំ្័រ-2- កិចចាការថន្ួកសវក័

ទពីអធិោឋា ន អញនឹងទទួលអស់ទំាងតងាវា យែុត និងយញ្ញបូជារបស់គគ គៅ 

គលើអាសនា ែ្ិតែំណាក់អញនឹងបានគៅជាទពីអធិោឋា នសពរាប់ពគប់ទំាង

សសន៍»  (គអសយ ៥៦:៧)។ «អញនឹងគធវាើឲ្យគគ ព្មទំាងទពីកអនលងគៅជំុវញិ 

ភនាំតូចរបស់អញ ជាទពីឲ្យ្រ អញនឹងបង្អុរឲ្យគភលៀងធ្ល ក់មកតាមរែូវកាល គនារះ

នឹងរានព្រះ្រធ្ល ក់មកមួយគមៗ«អញនឹងគធវាើឲ្យរានែំណំាមួយគកើតគ�ើង

ទុកជាល្ពីែល់វា គនារះវារាល់ោនា នឹងមិនពតរូវសបសូន្យគៅគោយអំណត់អត់ 

គៅកនាុងសសរុកគ�ើយ ក៏មិនពតរូវរងពទំាគសចក្ពីខ្្ម សថនអស់ទំាងសសន៍គទៀត

អែរ គនារះវារាល់ោនា នឹងែឹងថា អញែ៏ជាគយ�ូវាេ អញជាព្រះថនវា ក៏គៅ ជា 

មួយ ែង គ�ើយថាវា អែលជា្ួកវង្សអុពីសសអអល វាជារាសសរ្បស់អញ គនរះ

ជាព្រះបន្ូលថនព្រះអរាចា ស់គយ�ូវាេ ឯឯងរាល់ោនា អែលជា�វាូង គចៀម របស់ 

អញ គឺជា�វាូងគចៀមគៅទពីឃ្វា លរបស់អញ ឯងរាល់ោនា ជាមនុស្ស គ�ើយ អញ 

ជាព្រះថនឯង គនរះជាព្រះបន្ូលថនព្រះអរាចា ស់គយ�ូវាេ» (គអគសោល ៣៤:២៦,  

២៩-៣១) ។

 «ព្រះគយ�ូវាេពទង់រានព្រះបន្ូលថា ឯងរាល់ោនា ជាស្មរបន្ាល់ របស់ 

អញ គ�ើយជាអនាកបគពមើអែលអញបានគរ ើសតំាង គែើម្ពីឲ្យបានស្គ ល់ គ�ើយ 

គជឿែល់អញ ព្មទំាងយល់ថា គឺអញគនរះគ�ើយ ឥតរានព្រះណា គកើតមក 

មុនអញគទ គ�ើយគពកាយអញក៏ឥតរានអែរ គឺអញ អញគនរះគ�ើយ ជាគយ�ូវាេ 

គពរៅ ព្ីអញ ោ្ម នអនាកសគ្ងា្គ រះណាគទៀតគ�ើយ អញបានទាយពបាប់ អញបាន 

ជួយសគ្ងា្គ រះ អញបានសអម្ងឲ្យគ�ើញគ�ើយ ឥតរានព្រះែថទណាគៅ

កណ្ាលឯងរាល់ោនា គ�ើយ គ�តុែូគចានា រះឯងរាល់ោនា ជាស្មរបន្ាល់របស់អញ 

គ�ើយគឺអញគនរះអែលជាព្រះ គនរះជាព្រះបន្ូលថនព្រះគយ�ូវាេ» ។ «អញ គនរះ 

គឺជាគយ�ូវាេ អញបានគៅឯងមកគោយគសចក្ពីសុចរតិ អញនឹងកាន់ថែឯង 

គ�ើយអ្រកសាឯង អញនឹងតំាងឯងគ�ើង ទុកជាគសចក្ពីសញ្្ញ ែល់បណ្ាជន 

គ�ើយជា្នលឺភលឺែល់អស់ទំាងសសន៍ គែើម្ពីនឹងគធវាើឲ្យអភនាកមនុស្សខ្វា ក់បានភលឺ

គ�ើង និងនំា្ួកពតរូវចាប់ចងគចញ ព្ីគុកងងឹត គ�ើយឲ្យ្ួកអនាកអែលអង្គុយ



ព្រះរាជគោលបំណងរបស់ព្រះសពរាប់្ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គ-ទំ្័រ-3-

គៅកនាុងទពីងងឹត បានគចញរចួ ព្ីទពី�ំុឃ្ំង» (គអសយ ៤៣:១០-១២, ៤២:៦, ៧)។

 «ែល់គវលាអែលោប់ចិត្អញ គនារះអញបានគ្លើយែល់ឯង គ�ើយ 

គៅថ្ងៃសពរាប់សគ្ងា្គ រះ គនារះអញបានជួយឯង អញនឹងទំនុក បពមរុងឯង 

គ�ើយ តំាងឯងគ�ើងទុកជាគសចក្ពីសញ្្ញ ែល់បណ្ាជន ពបគយជន៍នឹង គរៀប ចំ 

អែនែពីគ�ើង ឲ្យគគបានពគងទពីអែលគចាលសងៃ ត់ ទុកជាមរតក ព្មទំាងពបាប់

ែល់្ួកអនាកអែលជាប់ចំណងថា ចូរគចញគៅ គ�ើយែល់្ួកអនាកអែលគៅ

កនាុងគសចក្ពីងងឹតថា ចូរសអម្ងខលួនគចញមកចុរះ គគនឹងរានអាហារសុពីតាមែលូវ 

គ�ើយគៅគលើកំ្ូលពតងិលទំាងបេុនា្ម ន នឹងបានជាទពីរកសុពីែល់គគ គគមិន 

អែល  គសសកឃ្ល នគទៀត ឯចំហាយគរ្ៅឬព្រះអាទិត្យ នឹងមិនគធវាើទុក្ខគគ ែ្ិត

ព្រះអែលែ្ល់គសចក្ពីគមត្ាែល់គគ ពទង់នឹងនំាគគគៅ គអើពទង់នឹងែឹកថែគគនំា

គៅតាមទពីរានកបាលទឹក អញនឹងគធវាើអស់ទំាងភនាំរបស់អញឲ្យជាែលូវ ឯអស់ ទំាង 

្នាល់របស់អញ នឹងបានគលើកគ�ើង …» ។

អាទិត្យ-២១ មិថុនា អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖ សំយូអអលទពី១ ជំ្ូក ១២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ព្រង់ក៏មានព្រះ្រន្ូលថាយតើយេើងនឹងយ�ៀ្រនគរព្រះជាអ្ពី

ឬពតរូវេកពាក្យយព្រៀ្រអ្ពីមកព្រែូចនឹងនគរយន្រះគឺែូចជាពគ្្់រ្ ូ�១ដែល

រោលណាយគយពពារះយៅែពីជា្ ូ�យ៉ាងល្អិតជាងពគ្្់រទំាងអស់យៅដែនែពី។

មា៉ា កុស៤:៣០-៣១ :៦-៧

  «ឱថែ្គម�គអើយ ចូរគពចៀងគ�ើង ឱអែនែពីគអើយ ចូរឲ្យអរសបបាយចុរះ 

ឱភនាំទំាងឡាយគអើយ ចូរធ្ល យគចញជាបទចគពមៀង ព្ីគពពារះព្រះគយ�ូវាេពទង់

បានកមសាន្ចិត្រាសសព្ទង់គ�ើយ ពទង់នឹងរានព្រះ�ឫទ័យអាណិតអាសូរ

ែល់្ួករបស់ពទង់អែលពតរូវរងទុក្ខគវទនាែង ។  អតពករុងសុពីយេូនបានថា ព្រះ

គយ�ូវាេពទង់បានគបារះបង់គចាលខញាុំគទ គឺព្រះអរាចា ស់ពទង់បានគភលចខញាុំគ�ើយ 

ចុរះគតើសស្ពីនឹងគភលចកូនអែលកំ្ុងគៅគោរះ ឥតរានអាណិតែល់កូនអែល

គចញ ព្ីថែ្ខលួនមកបានអែរឬ គអើ គគនឹងគភលចបាន បេុអន្ អញមិនអែលគភលចឯង 



ទំ្័រ-4- កិចចាការថន្ួកសវក័

គ�ើយ គមើល អញបានចារកឹឯងទុកគៅថែ្បាតថែរបស់អញគ�ើយ អស់ទំាង

កំអែងឯងគៅចំគពារះអភនាកអញជានិចចា» (គអសយ ៤៩:៨-១៦) ។

 ្ួកជំនំុគឺជាបន្ាយរបស់ព្រះ ជាទពីពករុង្ំនាក់របស់ពទង់ អែល ពទង់ 

លាក់្ិភ្គលាកអែលបរះគបារគនរះ ។ អំគ ើ្ក្ត់ណាមួយគៅគលើ្ួកជំនំុ គឺ ជា 

អំគ ើ្ក្ត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ អែលបានគលារះមនុស្សគលាកគោយ ព្រះគលា�ិត 

ថនព្រះរាជបុពតាសងៃួនភ្ងៃ រអតមួយរបស់ពទង់ ។ មនុស្សអែលរានចិត្គស្ម រះពតង់

បានបគងកើតជា្ួកជំនំុគៅគលើអែនែពីគនរះ តំាង ព្ីគែើមែំបូងមក ។ ព្រះជារាចា ស់

រានអនាកឃ្ល ំគមើលរបស់ពទង់ អែលបានគធវាើទពីបន្ាល់ែ៏គស្ម រះពតង់ែល់មនុស្ស

អែលរស់គៅគលើអែនែពីគនរះ ពគប់ជំនាន់ ។ អនាកឃ្ល ំគមើលគនរះបគញចា ញសរថន

ការព្រាន គ�ើយគៅគ្លអែលព្រះបានពតាស់គៅឲ្យ្ួកគគពាក់គពគឿង

សឹករបស់គគ អនាកែថទគទៀតក៏បានចាប់គែ្ើមបំគ្ញកិចចាការ ។ ព្រះបាននំា 

ទពីបន្ាល់ទំាងគនរះ ជាគសចក្ពីសញ្្ញ ជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្្ល់ គោយបពងរួបបពងរួម

្ួកជំនំុគៅគលើអែនែពី ជាមួយនឹង្ួកជំនំុគៅឋានសួគ៌ ។ ព្រះអង្គបានចាត់

បញូ្ន្ួកគទវតាឲ្យមកបគពមើ្ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គ គ�ើយទាវា រថនឋាននរកមិន

អាចយកជ័យជមនារះគលើរាសសរ្បស់ពទង់បានគ�ើយ ។

 ព្រះបានពទពទង់្ួកជំនំុរបស់ពទង់ ្លងកាត់ការគបៀតគបៀន ទំនាស់ 

និងភ្្ងងឹត អស់ជាគពចើនសតវត្សរ ៍។ មិនរាន្្កគ ្្ម ណាមួយមកបិទ

បំាង្ួកជំនំុ អែលព្រះអង្គបានគរៀបចំការពារគ�ើយ មិនរានករាល ំងពបឆំាង

ណាមួយអែលបានគកើតគ�ើង បានរខំ្នែល់កិចចាការរបស់ព្រះអង្គ អែល ពទង់ 

មិនបានពជាបជាមុនគនារះគ�ើយ ។ កិចចាការទំាងអស់បានគកើតគ�ើងតាមការ   

ទស្សទាយរបស់ពទង់ទំាងអស់។ ព្រះអង្គមិនបានគបារះបង់គចាល្ូកជំនំុរបស់ 

ពទង់គទ អតពទង់បានបងាហា ញគៅកនាុងគសចក្ពីពបកាសថនបទទំនាយ ព្ីអវាពីអែល

នឹងគកើតគ�ើង គ�ើយអវាពីៗអែលព្រះអង្គបានបណ្ាល្ួកគហារាឲ្យពបកាសពបាប់ 

ឲ្យែឹងជាមុនគនារះបានគកើតគ�ើងយេង្ិតពបាកែ  ព្រះរាជគោលបំណង

របស់ពទង់ទំាងអស់ពតរូវបានសគពមច ។ ពកឹត្យវន័ិយរបស់ពទង់ពតរូវបានភ្្ប់



ព្រះរាជគោលបំណងរបស់ព្រះសពរាប់្ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គ-ទំ្័រ-5-

ទំនាក់ទំនងជាមួយបលល័ងករបស់ពទង់ គ�ើយោ្ម នអំណាចអាពកក់ណាមួយ

អាចបំផ្ល ញពកឹត្យវន័ិយគនរះបានគ�ើយ ។ ព្រះជារាចា ស់បានគលើកទឹកចិត្និង

ការពារគសចក្ពី្ិត គ�ើយគសចក្ពី្ិតគនរះនឹងរានជ័យជមនារះគលើការពបឆំាង

ទំាងឡាយ ។ 

 គៅយុគសម័យគ ្្ម ងងឹតខ្ងព្លឹងវញិ្្ញ ណ ្ួកជំនំុរបស់ព្រះគឺជា

ទពីពករុងអែលបានតំាងគៅគលើភនាំ ។ ព្ីសម័យមួយគៅសម័យមួយ ជំនាន់មនុស្ស 

អែលរានគជាគជ័យ គោលលទ្ធិែ៏បរសុិទ្ធថនឋានសួគ៌ ពតរូវបានគបើកបងាហា ញ

គៅកនាុងព្ំអែនរបស់ខលួន ។ ភ្្ទន់គខសាយនិងភ្្ខវារះខ្តអែលបានគកើត 

គ�ើង ព្រះបានពបទានព្រះវញិ្្ញ ណជា្ិគសសែល់្ួកជំនំុឲ្យែឹង ព្ីការគោរ្ 

ែ៏ខ្ង់ខ្ស់ែល់ពទង់ ។ ្ួកជំនំុគឺជាពគរូបគពងៀនថនព្រះគុណរបស់ពទង់ជាកអនលង 

អែលព្រះអង្គស្វា ព្រះ�ឫទ័យនឹងបងាហា ញព្រះគចស្ថនការបំផ្ល ស់បំអពបចិត្

របស់មនុស្ស ។

 ព្រះពគិសរ្ានបន្ូលសួរថា «គតើគយើងនឹងគធៀបនគរព្រះជាអវាពី ឬពតរូវ

យកពាក្យគពបៀបអវាពីមកពបែូចនឹងនគរគនារះ» (រាេ កុស ៤:៣០)។ ព្រះអង្គមិន

អាចគពបៀបពបែូចនគរគៅគលើ្ិភ្គលាកគនរះឲ្យគស្មើគៅនឹងនគររបស់ពទង់

បានគ�ើយ។ ព្រះអង្គមិនអាចរកអវាពីមកគពបៀបគធៀបគៅនឹងនគរគនារះ គៅកនាុង 

សង្គមគនរះបានគទ ។ នគរគៅគលើអែនែពីពគប់ពគងគោយអំណាចខ្ងរាងកាយ 

បេុអន្ នគររបស់ព្រះពគិស ្គពគឿងសសស្វធុរបស់មនុស្ស រាល់ឧបករណ៍ថន 

ការបង្ខិតបង្ខំ ពតរូវបានលុបបំបាត់ ។ នគរគនរះពតរូវបានគលើកស្ួយ និងគលើក 

តគមកើង មនុស្សជាតិ ។ ្ួកជំនំុរបស់ព្រះ គឺជាទពីលានថនជពីវតិបរសុិទ្ធគពារគ្ញ 

គោយអំគណាយទានគែ្សងៗ និងអែលព្រះបានពបទាន ព្រះវញិ្្ញ ណបរសុិទ្ធ។ 

សរាជិកថន្ួកជំនំុពតរូវអតរកគ�ើញសុភមង្គលរបស់្ួកគគគៅកនាុង្ួកអនាក

អែល្ួកគគជួយនិងអចកចាយព្រះ្រ ។

 កិចចាការអែលព្រះជារាចា ស់បានគរៀបចំឲ្យបានសគពមច តាមរយៈ្ួក 

ជំនំុរបស់ពទង់ គឺជាកិចចាការែ៏អសចា រ្យ គែើម្ពីឲ្យព្រះនាមរបស់ពទង់ពតរូវបាន



ទំ្័រ-6- កិចចាការថន្ួកសវក័

សរគសើរតគមកើង។ ព្រះបានពបទានរបូភ្្ថនកិចចាការគនរះគៅកនាុងការគបើកសអម្ង

ព្ីទគនលថនការ្យាបាលរបស់គលាកគអគសោល៖ «ទឹកគនរះ�ូរគចញ គៅទិស 

ខ្ងគកើត ធ្ល ក់ចុរះគៅែល់សសរុកវាល រចួនឹង�ូរធ្ល ក់គៅឯសមុពទ លុរះ�ូរ

ធ្ល ក់ គៅកនាុងសមុពទគ�ើយ គនារះទឹកសមុពទនឹងគៅជាល្អវញិ … នឹងបាន រស់ 

គៅ … ឯតាមរាត់ពចំាងទំាងសងខ្ងទគនលគនារះ នឹងរានែុរះគែើម គ�ើពគប់ 

យេង សពរាប់ជាអាហារ ជាគែើមអែលសលឹកមិនសសគពានគ�ើយ គ�ើយមិន 

អែលខ្នរានអែលអែរ គឺនឹងគកើតអែល្្មពីរាល់អតអខ ព្ីគពពារះទឹកគនារះគចញ ្ ពី 

ទពី បរសុិទ្ធមក គ�ើយអែលគ�ើទំាងគនារះ នឹងបានសពរាប់ជាអាហារ ឯសលឹកក៏

សពរាប់នឹងអកគរាគឲ្យជាអែរ» (គអសោល ៤៧:៨-១២) ។ 

ច័ន្ទ-២២ មិថុនា អំណាន ព្រះគម្ពីរពបចំាថ្ងៃ៖ សំយូអអលទពី១ ជំ្ូក ១៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: យពពារះរោលយគប្នស្គា ល់ព្រះយន្រះយគមអិនប្នែំយកើង

ព្រង់្ុរកជាព្រះយ្រក៏មអិនែឹងគុណព្រង់ដែរយគយកើតមានគំនអិតឥតព្រយយ�ន៍

វ អិញយហើេចអិតតាយគដែលឥតយយ្រល់ក៏ប្នពត�្់រជាងងឹតយៅ។រ ៉ាមូ១:២១

 ព្រះបានគធវាើការតាមរយៈរាសសរ្បស់ពទង់តំាង ព្ីែំបូងមក ឲ្យនំាព្រះ 

្រមកែល់្ិភ្គលាកគនរះ ។ ព្រះបានគធវាើឲ្យគលាកយេូអសបកាល យជារន្ធទឹក

ថនជពីវតិែល់ពបគទសគអសុពី្្ កាល ព្ីបុរាណ។ ជពីវតិថនពបជារាសសរ្បស់គលាក

ទំាងអស់ពតរូវបានសគ្ងា្គ រះគោយសរគសចក្ពីសុចរតិរបស់គលាកយេូអសប។ 

ព្រះបានជួយសគ្ងា្គ រះជពីវតិរបស់្ួកអនាកពបាជញាគៅទពីពករុងបាប៊ពី�ូនតាមរយៈ 

គលាកោនពីអយេល។ គ�ើយការរគំោរះទំាងគនរះគឺជាគមគរៀនជាក់អសង្អែលពតរូវ

គរៀនសូពតជាគមគរៀនអែលបងាហា ញ ព្ីព្រះ្រខ្ងវញិ្្ញ ណអែលព្រះបានពបទាន

ែល់្ិភ្គលាកតាមរយៈការភ្្ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអែលគលាក

យេូអសប និងគលាកោនពីអយេលបានថាវា យបង្គំ។ អស់អនាកណាអែលរានចិត្

ជាប់គៅជាមួយនឹងព្រះពគិស ្អស់អនាកណាអែលនឹងបងាហា ញគសចក្ពីសសឡាញ់

របស់ពទង់ែល់្ិភ្គលាក គឺជាអនាកបគពមើការជាមួយនឹងព្រះកនាុងការនំាយក



ព្រះរាជគោលបំណងរបស់ព្រះសពរាប់្ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គ-ទំ្័រ-7-

ព្រះ្រមកអចកជូនែល់មនុស្សគលាក ។ គៅគ្លអែលគគទទួលព្រះគុណ ព្ី

ព្រះអង្គសគ្ងា្គ រះ គែើម្ពីអចករអំលកែល់អនាកែថទ ជំគនារថនជពីវតិខ្ងវញិ្្ញ ណ

នឹង�ូរគចញ ព្ីជពីវតិរបស់អនាកគនារះទំាងសសរុង ។

 ព្រះបានគពជើសគរ ើសរាសសអុ្ពីសសអអលឲ្យបងាហា ញ ព្ីអត្ចរតិរបស់ពទង់ 

ែល់មនុស្សទំាងឡាយ ។ ព្រះអង្គក៏ពបាថានា ចង់ឲ្យ្ួកគគកាល យជាគសចក្ពីសគ្ងា្គ រះ

ែល់្ិភ្គលាកែងអែរ ។ ព្រះអង្គបានពបទានបទទំនាយថនឋានសួគ៌ែល់

្ួកគគ គឺការគបើកសអម្ងអំ ព្ីព្រះរាជបំណងព្រះ�ឫទ័យរបស់ព្រះ ។ គៅ 

សម័យគែើមថននគរអុពីសសអអល នគរទំាងឡាយគៅគលើ្ិភ្គលាកបានបាត់

បង់ចំគណរះែឹងអំ ព្ីព្រះ គោយសរការអនុវត្ន៍មិនពតឹមពតរូវរបស់្ួកគគ ។ 

្ួកគគធ្ល ប់បានស្គ ល់ពទង់ បេុអន្ គោយសរ «គគមិនបានតគមកើងពទង់ 

ទុកជាព្រះគទ ក៏មិនែឹងគុណពទង់អែរ … គ�ើយចិត្គគ អែលឥតគយបល់ 

ក៏បានពត�ប់ជាងងឹតគៅ» (រ េមូ ១:២១) ។ បេុអន្ គោយគសចក្ពី គមត្ាករណុា 

របស់ពទង់ ព្រះអង្គមិនបានលុបបំបាត់្ួកគគគចញ ព្ីអែនែពីគទ ។ ព្រះអង្គស្វា

ព្រះ�ឫទ័យចង់ពបទានឱកាសែល់្ួកគគម្ងគទៀត គែើម្ពីរបួរមួជាមួយនឹង

ព្រះអង្គជា្្មពីគ�ើងវញិ តាមរយៈរាសសែ៏្បរសុិទ្ធរបស់ពទង់។  តាមរយៈការបគពងៀន

អំ ព្ី្ិធពីថាវា យតងាវា យយញ្ញបូជា ព្រះពគិសព្តរូវបានគលើកតគមកើងគៅចំគពារះនគរ

ទំាងឡាយ គ�ើយអនាកទំាងឡាយអែលសមលឹងគមើលគៅពទង់នឹងរានជពីវតិរស់

គៅ ។ ព្រះពគិសគឺ្ជាពគឹរះគសែឋាកិចចាថននគរយូោ ។ ពប្័ន្ធថនការថាវា យតងាវា យ

យញ្ញបូជានិងនិមិត្របូទំាងមូល គឺជាបទទំនាយែ៏សគង្ខបថនែំណឹងល្អ ជា

ការបងាហា ញអែលចងភ្្ប់គៅនឹងគសចក្ពីសនយាថនការគពបាសគលារះ ។

 បេុអន្ រាសសអុ្ពីសសអអលគមើលមិនគ�ើញកិត្ិយសែ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់្ួក

គគ ជាអនាកតំណាងរបស់ព្រះគនរះគទ ។ ្ួកគគបានគភលចព្រះ គ�ើយខកខ្នមិន

បានបំគ្ញគបសកកម្មអតមួយគត់របស់្ួកគគ ។ ព្រះ្រអែល្ួកគគបាន

ទទួលមិនបាននំាមកនូវព្រះ្រែល់្ិភ្គលាកគ�ើយ ។ ្ួកគគបានយកអត្ថ

ពបគយជន៍ទំាងឡាយអែលគគបានទទួលមកគធវាើជាសិរ ពីល្អរបស់ខលួនផ្្ល់គៅ

វញិ ។ ្ួកគគបានែកខលួនគចញ ព្ី្ិភ្គលាក គែើម្ពីគគចគវរះ ព្ីគសចក្ពីល្ួង ។ 



ទំ្័រ-8- កិចចាការថន្ួកសវក័

បញ្ញត្ិអែលព្រះបានពបទានឲ្យគគ ទាក់ទងជាមួយនឹង្ួកអនាកថាវា យបង្គំរបូព្រះ 

គែើម្ពីជាមគធយាបាយការពារ្ួកគគ ព្ីការពបព្ឹត្តាមការអនុវត្ន៍របស់្ួក

សសន៍ែថទ ្ួកគគអបរជាគពបើពបាស់គែើម្ពីគធវាើជាជញំ្្ងអបងអចករវាង្ួកគគ

និងនគរែថទគៅវញិ ។ ្ួកគគបានលួចបលន់ ព្ីព្រះ ព្ី្ិធពីថាវា យតងាវា យអែល

ព្រះតពមរូវឲ្យ្ួកគគគធវាើ គ�ើយ្ួកគគបានលួចបលន់ ព្ីមនុស្សែូចោនា នូវការែឹក

នំាខ្ងសសនា និងគំរែ៏ូបរសុិទ្ធ ។        

 ្ួកសង្ឃនិង្ួកគមែឹកនំាបានពបកាន់ខ្្ប់នូវគនលងថន្ិធពីនិយម ។ 

្ួកគគគ្ញចិត្គៅនឹងសសនាអបបនពីតិនិយម (គោរ្ពកឹត្យវន័ិយគែើម្ពីបាន

សគ្ងា្គ រះ) គ�ើយ្ួកគគមិនអាចែ្ល់នូវគសចក្ពី្ិតែ៏រស់ថនឋានសួគ៌គៅឲ្យ

អនាកែថទគ�ើយ ។ ្ួកគគបានគិតថាគសចក្ពីសុចរតិរបស់្ួកគគល្មមពគប់ពោន់

គ�ើយ គ�ើយមិនពបាថានា ចង់ឲ្យរានអវាពីមួយ្្មពីពតរូវបាននំាចូលមកកនាុងសសនា

របស់្ួកគគគ�ើយ ។ ្ួកគគមិនបានទទួលយកបំណងព្រះ�ឫទ័យែ៏ល្អ

របស់ព្រះ ចំគពារះមនុស្ស ទុកជាអវាពីអែលគៅខ្ងគពរៅ្ួកគគគទ  បេុអន្ បានភ្្ប់

គៅនឹងគសចក្ពីសុចរតិរបស់្ួកគគផ្្ល់ គោយសរអតអំគ ើ្ល្អ របស់ ្ ួកគគ 

គៅវញិ។ គសចក្ពីជំគនឿអែលគធវាើការគោយគសចក្ពីសសឡាញ់និងចិត្បរសុិទ្ធ

មិនអាចរកកអនលងបពងរួបបពងរួមជាមួយនឹងសសនាថន្ួកផ្រសុិពី និង្ិធពី 

បុណ្យ គែ្សងៗ និងែំបូនា្ម នអែលមនុស្សបគងកើតគនារះបានគ�ើយ ។ 

 ព្រះបានរានបន្ូល ព្ីសសន៍អុពីសសអអលយេងែូគចនារះ៖ «អញបាន

ែសាងំឯងទុកជាទំពំាងបាយជូរសពរំាង ជា្ូជយេងល្អបំែុត ចុរះគធវាើែូចគម្ច

ឲ្យឯងបានកាល យគៅជាអខនាងរបស់គែើមទំពំាងបាយជូរែថទ ែល់អញែូគចនារះ?» 

(គយគររា ២:២១) ។ «អុពីសសអអលជាគែើមទំពំាងបាយជូរពទរុបពទរុល អែលគកើត 

រានអែល គគរានែលកាន់អតគពចើនគ�ើងយេងណា គនារះក៏ចគពមើនអាសនា

របស់ខលួនជាគពចើនគ�ើងយេងគនារះអែរ គ�ើយសសរុកគគបានឮយេងណា គនារះ

គគបានគធវាើបគងា្គ លគោរ្ឲ្យល្អយេងគនារះអែរ» (�ូគស ១០:១) ។ « ឥ�ូវគនរះ 

ឱ្ួកពករុងគយរសូ�ិម និងជនជាតិយូោគអើយ សូមវនិិច្័យគរឿងអញអែល

គកើតក្ពីនឹងចរាក រទំពំាងបាយជូររបស់អញគនរះចុរះ  គតើគួរឲ្យអញគធវាើអវាពីែល់ 

ចរាក រទំពំាងបាយជូររបស់អញ អែលអញលរះបង់មិនបានគធវាើគនារះ ែូគចនារះ 



ព្រះរាជគោលបំណងរបស់ព្រះសពរាប់្ួកជំនំុរបស់ព្រះអង្គ-ទំ្័រ-9-

កាលអញពបាថានា ឲ្យគកើតរានែលល្អ គម្ចក៏កាល យគៅជារានអែលទំពំាងបាយ

ជូរថព្វញិ?»១:៦-៧

  «ឥ�ូវគនរះ អញនឹងពបាប់ឲ្យឯងរាល់ោនា ែឹងជាអញនឹងគធវាើអវាពីែល់ចរាក រ

ទំពំាងបាយជូររបស់អញគនារះ គឺអញនឹងគរ ើរបងគចញ គនារះសតវានឹងចូលសុពី 

បំផ្ល ញ អញនឹងរលំំកំអែងគចញ គនារះចរាក រនឹងពតរូវជាន់�លពីគៅ អញនឹង 

បំផ្ល ញ អស់ រលពីង នឹងោ្ម នអនាកណាកាត់លួស ឬពជរួយែពីគទៀតគ�ើយ គឺនឹង 

គកើតរាន អញ្ចា ញ គ�ើយនិងបនាល ែុរះគ�ើងវញិ គ�ើយអញនឹង បងា្គ ប់ ែល់ 

គម� ហាមមិនឲ្យធ្ល ក់គភលៀងមកគលើចរាក រគនារះតគៅ ព្ីគពពារះចរាក រ ទំពំាង 

បាយ ជូររបស់ព្រះគយ�ូវាេថន្ួក្លបរវិារ គនារះគឺជា្ូជ្ង្សរបស់ អុពីសសអអល 

និង្ួក យូោ ជាែំណំាអែលោប់ែល់ព្រះគនពតពទង់គ�ើយពទង់ពបាថានា  ចង់ 

បានគសចក្ពីយុត្ិធម៌ អតគមើល បានអតការករាចា យឈាមវញិ ក៏ពបាថានា ចង់បាន

គសចក្ពីសុចរតិអែរ អតគមើលបានអតសអពមកពកលួចវញិ» (គអសយ ៥:៣-៧)។   

«ឯងរាល់ោនា មិនបានចគពមើនករាល ំងែល់សតវាណាអែលអន់ករាល ំង គ�ើយ 

(សតវា) ណាអែល�ឺ គនារះមិនបានគមើលឲ្យជាគទ (សតវា) ណាអែលបាក់គជើង 

ឯងមិនបានរុអំប (សតវា) ណាអែលពតរូវករាចា ត់ករាចា យ គនារះឯងមិនបាន នំាមក 

វញិ គ�ើយ (សតវា) ណាអែលវគងវាងគៅ គនារះក៏មិនបានអសវាងរកអែរគឺឯងរាល់

ោនា  បានពគប់ពគងគលើវា គោយករាល ំង គ�ើយតឹងរុងឹវញិ» (គអគសោល ៣៤:៤)។ 

្ួកគមែឹកនំាសសន៍យូោបានគិតថា ្ួកគគរានពបាជាញា  មិនពតរូវការការ 

បគពងៀនគទ ្ួកគគពបកាន់សសនាតឹងរុងឹ មិនពតរូវការគសចក្ពីសគ្ងា្គ រះគទ 

្ួកគគរានកិត្ិយសខ្ង់ខ្ស់គ�ើយ មិនចំាបាច់ពតរូវការកិត្ិយសរបស់ព្រះពគិស្

គ�ើយ ។ ព្រះអង្គសគ្ងា្គ រះបានអបរគចញ ព្ី្ួកគគគែើម្ពីពបទានកិត្ិយសអែល

្ួកគគបានបំពាននិងកិចចាការអែល្ួកគគបានគមើលងាយែល់សសន៍ ែថទ 

វញិ។ សិរ ពីល្អរបស់ព្រះពគិសព្តរូវអតគលើកតគមកើង ព្រះបន្ូលរបស់ពទង់បាន 

តំាង គ�ើង  នគររបស់ព្រះពគិសព្តរូវអតបានតំាងគ�ើងគៅគលើអែនែពី។ គសចក្ពី

សគ្ងា្គ រះរបស់ព្រះពតរូវអតបានែ្ស្វាែសាយគៅកនាុងទពីពករុងទំាងឡាយគៅកនាុង

ទពីរគហាស្ថ ន គ�ើយព្រះអង្គបានពតាស់គៅ្ួកសវក័របស់ពទង់ ឲ្យបំគ្ញ

កិចចាការអែល្ួកអនាកែឹកនំាសសន៍យូោខកខ្នមិនបានគធវាើ។



ទំព័រ-10- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

អង្គារ-២៣ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ១៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពទង់ ក៏ យាង ឡ�ើង ឡៅ ឡលើ ភ្ំ រចួ មាៃ ពពរះ្រៃ្ូល ឡៅ អស់ 

អ្ក អែល ពទង់ សព្វ ពពរះហឫទ័យ ចង់ ឡៅ ឡហើយ អ្ក ទំាង ឡោរះ ក៏ ចូល មក ឯ ពទង់ 

រចួ ពទង់ តពមរូវ ១២ ោក់ ឲ្យ បាៃ ឡៅ ជា មួយ ៃឹង ពទង់ ឡែើម្ពី ពទង់ បាៃ ចាត់ ឡគ ឲ្យ 

ឡចញ ឡៅ ព្រកាស ព្រឡៅ។ មា៉ា កុស ៣:១៣-១៤

 ពពរះពគិស្តមិៃបាៃឡពជើសឡរ ើសពួកសាៃ់ហុពីព ព្ីៃ ឬអ្កមាៃអំណាច 

នៃទពីពករុងរ ៉ាមូ អែលមាៃចំឡេរះែឹងៃិងមាៃពតកូលខ្ស់ឲ្យ្ំរឡពញកិច្ចការ 

រ្រស់ពទង់ឡទ។ ឡោយយាងរលំងសាសៃ៍យូោអែលអាងឡលើឡសចក្តពីសុចរតិ

រ្រស់ខ្ួៃផ្្ល់ ពពរះអែលជាមា្ច ស់ចមាកា របាៃឡពជើសឡរ ើស្ុររសអែលទៃ់ទា្រ 

គ្មា ៃចំឡេរះវជិាជា ឲ្យព្រកាសពពីឡសចក្តពីពិតអែលឡ្្វើឲ្យពិភពឡោកឡៃរះពកឡា្់រ

ចាក់វញិ ពពរះអង្គមាៃឡគ្ល្ំរេង្រឡពងៀៃៃិងអ្់ររមំៃុស្សទំាងឡៃរះឲ្យឡ្្វើជា

ឡមែឹកោំនៃពួកជំៃំុរ្រស់ពទង់។ ភារកិច្ចរ្រស់ពួកឡគគឺ្រឡពងៀៃែល់អ្កែនទ

រចួ្រញជាូ ៃពួកឡគឲ្យឡចញឡៅជាមួយៃឹងសារនៃែំេឹងល្អ។ ឡែើម្ពីឲ្យពួកឡគ

មាៃឡជាគជ័យក្ុងការ្ំរឡពញកិច្ចការរ្រស់ពួកឡគ ពពរះពតរូវអតព្រទាៃពពរះវញិ្ញា េ

្ររសុិទ្ធែល់ពួកឡគ ។ ែំេឹងល្អពតរូវបាៃព្រកាសផ្សាយមិៃអមៃឡោយ អំណាច 

ឬឡោយពបាជាញា រ្រស់មៃុស្សឡោរះឡទ គឺឡោយសារពពរះឡចសា្ត រ្រស់ពពរះជាមា្ច ស់ 

វញិ។ 

 ពួកសាវក័បាៃទទួលការ្រង្ហា ត់្រឡពងៀៃអស់ឡពល្រពីឆំ្្កៃ្រះពពីពគរូែ៏ 

អសា្ច រ្យ្ំរផុ្ត អែលពិភពឡោកមិៃអែលមាៃ។ ពពរះពគិស្តបាៃ្រង្ហា ត់្រឡពងៀៃ

ែល់ពួកឡគសពមា្់រ្ំរឡពញកិច្ចការរ្រស់ពទង់ ឡោយទំោក់ទំៃងៃិងរស់ឡៅ

២

ការបង្រៀនដលព់ួកសសិ្សទារំដប់ពីរនាក់



ការ្រឡពងៀៃែល់ពួកសិស្សទំាងែ្់រពពីរោក់-ទំព័រ-11-

ជាមួយពួកឡគឡោយផ្្ល់។ ពួកឡគបាៃឡែើរៃិងៃិយាយជាមួយពទង់ពពីមួយន្ងៃ

ឡៅមួយន្ងៃ ឡោយសា្ត ្់រពពរះ្រៃ្ូលឡលើកទឹកចិត្តរ្រស់ពទង់ ែល់អ្កឡហវហត់

ៃិងអ្កមាៃ្រៃ្ុក្ងៃៃ់ ៃិងឡមើលការ្រង្ហា ញពពរះឡចសា្ត រ្រស់ពទង់ ជំៃួសអ្ក

ជំងឺៃិងអ្កមាៃទុក្ខកង្វល់។ ជួៃកាលពពរះអង្គ្រឡពងៀៃែល់ពួកឡគឡោយគង់

ជាមួយពួកឡគឡៅឡលើភ្ំ ជួៃកាលអក្រមាត់សមុពទ ឬឡៅឡពលឡែើរតាមផ្្ូវ 

ពពរះអង្គបាៃ្រង្ហា ញពពីអា្៌កំបំាងនៃៃគររ្រស់ពពរះ។ ពពរះឡ្រើក្រង្ហា ញអំពពី

ឡសចក្តពីពិតនៃឡសចក្តពីសឡ្ង្្គ រះ ឡៅឡពលអែលចិត្តពួកឡគឡ្រើកចំហទទួលសារ

រ្រស់ពពរះ។ ពពរះអង្គមិៃបាៃ្រង្្គ ្់រពួកសាវក័ឲ្យឡ្្វើការឡៃរះឬការឡោរះឡ�ើយ 

្រ៉ាុអៃ្ត ពពរះអង្គបាៃមាៃ្រៃ្ូលថា «ចូរមកតាមខញាុំ»។ ពពរះអង្គបាៃយក ពួកឡគ 

ឡៅ ជាមួយពទង់ ឡៅឡពលអែលពទង់យាងកាត់ជៃ្រទៃិងទពីពករុងោោ ឡែើម្ពី

ឲ្យពួកឡគបាៃឡ�ើញរឡ្រៀ្រអែលពទង់បាៃ្រឡពងៀៃែល់មៃុស្ស។ ពួកឡគបាៃ

ឡ្្វើែំឡេើ រជាមួយពទង់ពពីកអៃ្ងមួយឡៅកអៃ្ងមួយ។ ពួកឡគបាៃចួលរមួែំឡេើ រ  

យា៉ាងអត្តខាត់ជាមួយពទង់ ឡហើយឡពលខ្រះ ពួកឡគបាៃជួ្រព្រទរះៃឹងការអត់

ឃ្្ៃៃិងការឡហវហត់ែូចជាពទង់អែរ។ ពួកឡគបាៃឡៅជាមួយៃឹងពទង់ ឡៅ 

ឡលើ ផ្្ូវអែលមាៃមៃុស្សកុរះករ អក្រមាត់្ឹរង ក្ុងទពីរឡោសាថា ៃែ៏សាងៃ ត់ពជងំ។ ពួក

ឡគបាៃឡ�ើញពទង់ឡៅពគ្់រតំណាក់ការនៃជពីវតិ ។

 គឺឡៅឡពលអែលអញកពួកសាវក័ទំាងែ្់រពពីរឡោរះឯង អែលជាការ

ឡបារះជំោៃទពីមួយក្ុងការឡរៀ្រចំពួកជំៃំុមួយ អែល្រោ្្់រពពីការចាកឡចញ 

រ្រស់ពពរះពគិស្តឡៅកិច្ចការរ្រស់ពពរះអង្គពតរូវបាៃ្រៃ្តអៃុវត្តឡៅឡលើពិភពឡោក

ឡៃរះ។ ពពរះគម្ពីរបាៃអចងអំពពីតពមរូវការឡៃរះយា៉ាងែូឡច្រះ៖ «ពទង់ក៏យាងឡ�ើង 

ឡៅ ឡលើភ្ំ រចួមាៃពពរះ្រៃ្ូលឡៅអស់អ្កអែលពទង់សព្វពពរះហឫទ័យចង់

ឡៅ ឡហើយអ្កទំាងឡោរះក៏ចូលមកឯពទង់ រចួពទង់តពមរូវែ្់រពពីរោក់ឲ្យបាៃ

ឡៅជាមួយៃឹងពទង់ ឡែើម្ពីពទង់បាៃចាត់ឡគ ឲ្យឡចញឡៅព្រកាសព្រឡៅ» 

(មា៉ា កុស ៣:១៣, ១៤) ។

 សូមពកឡ�កឡមើលឡៅទស្សៃពីយភាពែ៏គួរឲ្យរឡំភើ្រឡៃរះ។ ឡមើលៃ៍ពពរះ 



ទំព័រ-12- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ែ៏មាៃអាៃុភាពនៃឋាៃសួគ៌ ព័ទ្ធជំុវញិឡោយសាវក័ទំាងែ្់រពពីរោក់ ជាអ្ក 

អែល ពទង់បាៃឡពជើសឡរ ើស។ ពពរះអង្គឡរៀ្រៃឹងអញកពួកឡគឡោយអ�កសពមា្់រ 

្ំរឡពញកិច្ចការរ្រស់ពួកឡគឡៅឡពល្រៃ្តិចឡទៀតឡៃរះ។ ពទង់ឡរៀ្រចំៃឹងោក់

ឡសចក្តពីសឡ្ង្្គ រះអែលឡៅជិត្រឡងកាើយ ឡោយសារពពរះ្រៃ្ូលៃិងពពរះវញិ្ញា េ

រ្រស់ពពរះអង្គ ឡោយសារពួកភ្ាក់ង្រែ៏ទៃ់ឡខសាយទំាងឡៃរះ។

 ពពរះជាមា្ច ស់ៃិងពួកឡទវតាបាៃទតឡមើលទស្សៃពីយភាពឡៃរះ ឡោយ 

ភាពរ ពីករាយៃិងក្តពីអំេរ។ ពពរះវរ្ិរតាបាៃពជា្រថា ពៃ្ឺនៃឋាៃសួគ៌ៃិងបាៃភ្ឺ

អចងចំាងឡចញពពី្ុររសទំាងឡៃរះ ឡហើយពាក្យសម្តពីអែលពួកឡគៃិយាយ ឡៅឡពល

អែលពួកឡគឡ្្វើទពី្រោ្ល់អំពពីពពរះរាជ្ុរពតា ៃឹងឮខ្័រ ពពីជំោៃ់មួយ ឡៅជំោៃ់ 

មួយ រហូតែល់ទពីអវសាៃ្ត។

 ពួកសាវក័ពតរូវឡចញឡៅ ជាទពី្រោ្ល់រ្រស់ពពរះពគិស្ត ឡែើម្ពីព្រកាស

ពបា្់រែល់ពិភពឡោកពពីអ្វពីអែលពួកឡគបាៃឡ�ើញ ៃិងបាៃឮអំពពីពទង់។ តួោទពី 

រ្រស់ពួកឡគមាៃសារៈសំខាៃ់្ំរផុ្ត អែលពពរះមិៃធ្្្់រអែលបាៃពតាស់ឡៅ

មៃុស្សណាឡពរៅពពីពួកឡគឡ�ើយ អែលគំ្ពទឡោយពពរះពគិស្តអតមួយគត់។ ពួក

ឡគគឺជាអ្កឡ្្វើការរមួជាមួយៃឹងពពរះឡែើម្ពីឡសចក្តពីសឡ្ង្្គ រះរ្រស់មៃុស្សឡោក។ 

ពួកសាវក័ទំាងែ្់រពពីរោក់ឈរជាតំណាងឲ្យពួកជំៃំុនៃែំេឹងល្អ ែូចជាពួក

ចាស់ទំុទំាងែ្់រពពីរោក់បាៃឈរ ជាតំណាងឲ្យសាសៃ៍អុពីស្សាអអល ក្ុង គម្ពីរ 

សញ្ញា ចាស់ែូឡច្ារះអែរ ។  

ពុធ-២៤ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ១៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:  ពទង់ បាៃ ្រឡងកាើត មៃុស្ស ពគ្់រ សាសៃ៍ ពពី ឈាម អត ១ ឲ្យ 

បាៃ ឡៅ ឡពញ ឡលើ អផ្ៃែពី ពពម ទំាង សំឡរច កំេត់ ឡពល ឡវោ អែល បាៃ តំាង ជា 

មុៃ ៃិង ពពំ ទពី លំឡៅ រ្រស់ ឡគ ពគ្់រ គ្្ ឡែើម្ពី ឲ្យ ឡគ អស្វង រក ពពរះ អពកង ឡគ ៃឹង រក 

ពទង់ ឡ�ើញ ឡោយ ខំ រាវ រក អមៃ ឡោរះ ឡទ ែឹង ឡទារះ ឡ្រើ ពទង់ មិៃ គង់ ឆ្ងៃ យ ពពី ឡយើង 

ៃិមួយៗ ក៏ ឡោយ។ កិច្ចការ ១៧:២៦-២៧



ការ្រឡពងៀៃែល់ពួកសិស្សទំាងែ្់រពពីរោក់-ទំព័រ-13-

  ឡៅក្ុងពពរះរាជកិច្ចរ្រស់ពពរះអង្គឡៅឡលើអផ្ៃែពីពពរះគិពស្តបាៃចា្់រឡផ្្តើម 

្ំរអ្រករោំងអ្រងអចករវាងសាសៃ៍យូោៃិងសាសៃ៍ែនទឡហើយបាៃអ្ិ្របាយ

អំពពីឡសចក្តពីសឡ្ង្្គ រះែល់មៃុសុ្សឡោកទំាងអស់។ ឡទារះ្រពី ពពរះអង្គ ជា 

សាសៃ៍យូោក៏ឡោយ ក៏ពពរះពទង់បាៃរស់ឡៅោយ�ំជាមួយៃឹងសាសៃ៍

សាមា៉ា រ ពីឡោយឡសរ ពី ឡោយមិៃយកពពរះទ័យទុកោក់ឡៅៃឹងទម្ា្់រនៃពួក

ផ្រសុិពីក្ុងសាសៃ៍យូោអែលចាត់ទុកពួកឡៃរះថាជាមៃុស្សឡថាកទា្រឡោរះ

ឡ�ើយ។ ពពរះអង្គបាៃយាងចូលឡៅក្ុងផ្្រះរ្រស់ពួកឡគឡសាយអាោរ ឡៅ ៃឹង 

តុរ្រស់ពួកឡគ ឡហើយ្រឡពងៀៃឡៅតាមផ្្ូវរ្រស់ពួកឡគ ។

 ពពរះអង្គសឡ្ង្្គ រះសព្វពពរះហឫទ័យចង់្រឡពងៀៃែល់ពួកសាវក័អំពពី

ឡសចក្តពីពិត ទាក់ទងៃឹងការ្ំរបាក់្ំរអ្រក «ជញ្ជា ំងអែលខ័េ្ឌ ជាកណា្ត ល» 

រវាងសាសៃ៍អុពីស្សាអអល ៃិងសាសៃ៍ែនទ ជាឡសចក្តពីពិតអែល «ពួកសាសៃ៍ 

ែនទ បាៃពត�្់រជាអ្កពគងមរតក» ជាមួយៃឹងសាសៃ៍យូោ ៃិង «ជាអ្ក

ទទួលចំអេកនៃឡសចក្តពីសៃយារ្រស់ពទង់ ជាមួយគ្្ក្ុងពពរះពគិស្តអែរ ឡោយ 

សារែំេឹងល្អ» (ឡអឡភសូរ ២:១៤, ៣:៦) ។ 

 ឡសចក្តពី ពិតឡៃរះ ពតរូវបាៃ្រង្ហា ញមួយអផ្្កឡៅឡពលអែលពពរះអង្គបាៃ

ព្រទាៃរង្្វ ៃ់ែល់ឡសចក្តពីជំឡៃឿរ្រស់ឡមទ័ពម្ាក់ឡៅភូមិកាឡពើេិម ៃិងឡៅ 

ឡពលអែលពពរះអង្គបាៃអ្ិ្របាយអំពពីឡសចក្តពីសឡ្ង្្គ រះអ្កស្សរុកសូ៊ខារ។ ឡរឿង 

ឡៃរះបាៃ្រង្ហា ញកាៃ់អតចបាស់ ឡៅឡពលអែលពពរះអង្គបាៃយាងឡៅសួរសុខ

ទុក្ខសស្តពីសាសៃ៍ឡភៃពីស ឡៅឡពលអែលពទង់បាៃពយាបាលជំងឺកូៃស្សពីសស្តពី

ស្សរុកកាណាៃ។ ្រទពិឡសា្ៃ៍ឡៃរះបាៃជួយែល់ពួកសាវក័ឲ្យយល់ថាឡៅ

ក្ុងចំឡណាមមៃុស្ស អែលបាៃចាត់ទុកឡសចក្តពីសឡ្ង្្គ រះថាគ្មា ៃតនម្សពមា្់រ

ខ្ួៃ មាៃមៃុស្សជាឡពចើៃអែលឡស្សកឃ្្ៃពៃ្ឺនៃឡសចក្តពីពិតឡៃរះ ។

 ែូឡច្រះ ពពរះពគិស្តបាៃស្វរះអស្វង្រឡពងៀៃែល់ពួកសាវក័អំពពីឡសចក្តពីពិត

ថា ឡៅក្ុងៃគររ្រស់ពពរះមិៃមាៃអខ្ស្រោ្ត់ពពំអែៃឡទ មិៃមាៃស្សទា្់រវេ្ៈ 

ទា្រឡថាក មិៃមាៃវេ្ៈអភិជៃឡទ ពទង់្រឡពងៀៃែល់ឡគថាពួកឡគពតរូវអតចូល 



ទំព័រ-14- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ឡៅកាៃ់ពគ្់រជាតិសាសៃ៍ទំាងអស់ ឡោយអចកចាយសារនៃឡសចក្តពីស្សឡាញ់

រ្រស់ពពរះអង្គសឡ្ង្្គ រះជាមួយៃឹងពួកឡគ ។ ្រ៉ាុអៃ្ត លុរះចំឡេរឡពកាយមកឡទៀត 

ឡទើ្រពួកឡគែឹងចបាស់ពពីការឡៃរះថា «ពទង់បាៃ្រឡងកាើតមៃុស្សពគ្់រសាសៃ៍ពពី

ឈាមអតមួយ ឲ្យបាៃឡៅឡពញឡលើអផ្ៃែពី ពពមទំាងសឡពមចកំេត់ ឡពលឡវោ 

អែលបាៃតំាងជាមុៃ ៃិងពពំទពីលំឡៅរ្រស់ឡគពគ្់រគ្្ ឡែើម្ពីឲ្យឡគអស្វងរកពពរះ 

អពកងឡគៃឹងរកពទង់ឡ�ើញ ឡោយខំរាវរកអមៃឡោរះឡទែឹង ឡទារះឡ្រើពទង់មិៃ

គង់ឆ្ងៃ យពពីឡយើងៃពីមួយៗក៏ឡោយ» ( កិច្ចការ ១៧:២៦, ២៧) ។

 ពពរះបាៃ្រង្ហា ញភាពខុសគ្្អែលគួរឲ្យកត់សមា្គ ល់ឡៃរះែល់ពួកសាវក័

ែំ្ូរងៗ។ ពួកឡគពតរូវអតឡ្្វើជាពគរូ្រឡពងៀៃែល់ពិភពឡោក ឡហើយពួកឡគជា

តំណាងពពីអត្តចរតិខុសៗគ្្យា៉ាងទូលំទូោយ។ ឡែើម្ពី្ំរឡពញភារកិច្ចអែល

ពពរះបាៃពតាស់ឡៅឡៃរះឲ្យមាៃឡជាគជ័យ ពួកមៃុស្សអែលមាៃអត្តចរតិពពី 

កំឡេើ ត ៃិងទម្ា្់រនៃជពីវតិខុសៗគ្្ទំាងឡៃរះពតរូវអតមាៃចិត្តគំៃិតសកមមាភាព 

ស្ស្រគ្្។ ការរ្ួររមួគ្្ឡៃរះគឺជាកមមា្រទអែលពពរះពគិស្តពតរូវអតអ្រកសាឲ្យ មាៃ 

សុវតថាិភាព។ ឡែើម្ពីឲ្យែល់ទពី្រញ្ច ្់រឡៃរះ ពពរះអង្គបាៃស្វរះអស្វងោំឲ្យពួកឡគរ្ួរ

រមួគ្្ជាមួយៃឹងពពរះអង្គឡោយផ្្ល់។ ្រៃ្ុកនៃកិច្ចការរ្រស់ពទង់ចំឡពារះពួក

ឡគ ពតរូវបាៃ្រង្ហា ញឡៅក្ុងឡសចក្តពីអ្ិោឋា ៃឡៅពពរះវរ្ិរតារ្រស់ពទង់ «ឡែើម្ពីឲ្យ 

ទំាង អស់បាៃរមួមកអតមួយ ឱពពរះវរ្ិរតាឡអើយ ែូចជាពទង់គង់ក្ុងទូល្រង្គំ 

ឡហើយទូល្រង្គំឡៅក្ុងពទង់អែរ គឺឲ្យអ្កទំាងឡោរះបាៃរមួគ្្អតមួយ ឡៅក្ុង 

ឡយើង ព្រឡយាជៃ៍ឲ្យឡោកិយបាៃឡជឿថា ពទង់ចាត់ឲ្យទូល្រង្គំមកពិត»។ 

«គឺទូល្រង្គំឡៅក្ុងឡគ ឡហើយពទង់គង់ក្ុងទូល្រង្គំ ឡែើម្ពីឲ្យឡគបាៃ ពគ្់រ 

លក្ខេ៍ឡ�ើង ែរា្រែល់រមួគ្្អតមួយជាឡស្សច ព្រឡយាជៃ៍ ឲ្យឡោកិយ បាៃ 

ែឹងថា គឺពទង់អែលចាត់ឲ្យទូល្រង្គំមកអមៃ ឡហើយថា ពទង់ស្សឡាញ់ឡគែូច 

ជាស្សឡាញ់ទូល្រង្គំអែរ» (យ៉ាូោៃ ១៧:២១, ២៣)។ ឡសចក្តពីអ្ិោឋា ៃជា

ព្រចំារ្រស់ពពរះអង្គ ចំឡពារះពួកឡគគឺថាសូមឲ្យពួកឡគបាៃអញកជា្ររសុិទ្ធឡោយ

សារឡសចក្តពីពិត ឡហើយពទង់បាៃអ្ិោឋា ៃឡោយទំៃុកចិត្ត ឡោយពជា្រថា្រញញាត្តិ



ការ្រឡពងៀៃែល់ពួកសិស្សទំាងែ្់រពពីរោក់-ទំព័រ-15-

នៃពពរះែ៏មាៃសព្វពពរះឡចសា្ត  ពតរូវបាៃព្រទាៃែល់ពិភពឡោកអែលពទង់បាៃ

្រឡងកាើតឡោរះ។ ពទង់បាៃពជា្រថាែំេឹងល្អនៃៃគរៃឹងពតរូវព្រកាសែល់ពគ្់រ

ទំាងសាសៃ៍សពមា្់រជា្រោ្ល់ ពពរះអង្គបាៃពជា្រថាឡសចក្តពីពិតព្រោ្់រអាវុ្

ឡោយពពរះវញិ្ញា េ្ររសុិទ្ធអែលមាៃអំណាចខំ្ាងនពកអលងអែលៃឹងែឡេ្តើ ម

យកជ័យជម្រះឡៅក្ុងសមរភូមិជាមួយៃឹងអារក្ស ៃិងថាផំ្្ង្រោអែលសរឡសរ 

ឡោយឈាមៃឹង្រក់ឡោយឡជាគជ័យពពីឡលើពួកអ្កឡែើរតាមពទង់ ឡៅន្ងៃណា 

មួយជាក់ជាមិៃខាៃ ។

 ខេៈអែលពពរះរាជកិច្ចរ្រស់ពពរះពគិស្តឡៅឡលើអផ្ៃែពីឡៃរះឈាៃចូល

ជិតែល់ទពី្រញ្ច ្់រ ឡហើយពពរះអង្គបាៃពជា្រថាឡៅឡពលឆ្្់រៗឡៃរះពទង់ៃឹងទុក

ឲ្យពួកសាវក័ឡៅ្ំរឡពញកិច្ចការឡោយមិៃមាៃការពគ្់រពគងពពីពពរះអង្គតឡៅ

ឡទៀតឡោរះ ពពរះអង្គបាៃខំព្ឹរងអព្រងឡលើកទឹកចិត្តៃិងឡរៀ្រចំពួកឡគសពមា្់រ

ឡពលអោគត។ ពពរះអង្គមិៃបាៃ្រឡញ្ឆោ តឡគឡោយឡសចក្តពីសង្ឹមអក្ងក្ាយ

ឡោរះឡទ។ ពទង់បាៃពជា្រពពីអ្វពីអែលៃឹងឡកើតឡ�ើង ែូចជាឡសៀវឡៅ អែល ឡ្រើក 

ចំហ។ ពពរះអង្គបាៃពជា្រថាពទង់ៃឹងពតរូវ្ំរអ្រកឡចញពពីពួកឡគឡៅឡពលឆ្្់រៗ

ឡៃរះ ទុកឲ្យពួកឡគឡៅែូចជាឡចៀមក្ុងហ្វូងចចកែូឡច្ារះអែរ ។ ពពរះអង្គបាៃ

ពជា្រថាពួកឡគៃឹងរងទុក្ខឡោយការឡ្រៀតឡ្រៀៃ អែលពួកឡគៃឹងពតរូវបាៃឡបារះ

ឡចញឡៅឡពរៅសាោព្រជំុ ៃិងពតរូវបាៃឡគចា្់រោក់គុក ។ ពពរះអង្គបាៃពជា្រ

ថាអ្កខ្រះក្ុងចំឡណាមពួកឡគៃឹងស្ា្់រឡោយសារអតការឡ្្វើទពី្រោ្ល់ថាពទង់

គឺជាពពរះអមស្ុសពី។ ឡហើយពពរះអង្គក៏បាៃមាៃ្រៃ្ូលពបា្់រែល់ពួកឡគអំពពីឡហតុ

ការេ៍ឡៃរះមួយចំៃួៃ។ ក្ុងការមាៃ្រៃ្ូលអំពពីអោគតរ្រស់ពួកឡគ ពពរះអង្គ 

បាៃ្រញ្ជា ក់យា៉ាងចបាស់ថា ឡៅក្ុងការពិបាកអែលៃឹងមកែល់ ពួកឡគៃឹង

ៃឹកឡ�ើញពពីពពរះ្រៃ្ូលរ្រស់ពទង់ ៃិងមាៃឡសចក្តពីក្ាោៃក្ុងការឡជឿជាក់

ែល់ពទង់ ថាជាពពរះអែលឡពបាសឡោរះ ។



ទំព័រ-16- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ពពហស្បតិ៍-២៥ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ១៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:  ខញាុំ ពបា្់រ ឡសចក្តពី ទំាង ឡៃរះ ឡែើម្ពី ឲ្យ អ្ក រាល់ គ្្ បាៃ ឡសចក្តពី 

សុខ សាៃ្ត ឡោយសារ ខញាុំ ឡៅ ឡោកពីយ៍ ឡៃរះ ឡោរះ អ្ក រាល់ គ្្ មាៃ ឡសចក្តពី ឡវទោ 

អមៃ ្រ៉ាុអៃ្ត ពតរូវ សង្ឹម ឡ�ើង ែ្ិត ខញាុំ បាៃ ឈ្រះ ឡោកពីយ៍ ឡហើយ។  

យ៉ាូោៃ ១៦:៣៣

 ពពរះអង្គក៏បាៃមាៃពពរះ្រៃ្ូលពពីឡសចក្តពីសង្ឹមៃិងឡសចក្តពីក្ាោៃ 

ផ្ងអែរ។ «កំុឲ្យចិត្តអ្ករាល់គ្្្្់របារម្ភឡ�ើយ អ្ករាល់គ្្ ឡជឿែល់ ពពរះឡហើយ 

ចូរឡជឿែល់ខញាុំអែរ ឡៅក្ុងែំណាក់នៃពពរះវរ្ិរតាខញាុំ មាៃទពីលំឡៅ ជាឡពចើៃ ពំុ

ឡោរះខញាុំបាៃពបា្់រអ្ករាល់គ្្ឡហើយ ខញាុំឡៅឡរៀ្រកអៃ្ងឲ្យអ្ករាល់គ្្ ឡ្រើខញាុំឡៅ

ឡរៀ្រកអៃ្ងឲ្យអ្ករាល់គ្្ ឡោរះខញាុំៃឹងពត�្់រមកវញិ ៃឹងទទួលអ្ក រាល់គ្្ 

ឡៅឯខញាុំ ព្រឡយាជៃ៍ឲ្យអ្ករាល់គ្្បាៃឡៅកអៃ្ងអែលខញាុំឡៅឡោរះអែរ ឯកអៃ្ង 

អែលខញាុំឡៅ ឡោរះអ្ករាល់គ្្ក៏ែឹង ឡហើយក៏សា្គ ល់ផ្្ូវឡៅអែរ» (យ៉ាូោៃ 

១៤:១-៤)។ ខញាុំបាៃយាងមកកាៃ់ឡោកិយឡៃរះឡែើម្ពីជាព្រឡយាជៃ៍ែល់អ្ករា

ល់គ្្ ។ ខញាុំកំពុងឡ្្វើការឡែើម្ពីអ្ករាល់គ្្ ។ ឡៅឡពលអែល ខញាុំចាក 

ឡចញឡៅឆ្ងៃ យ ខញាុំឡៅអតឡ្្វើការជាមួយៃឹងអ្ករាល់គ្្ឡោយឡសាមា រះសមា័ពគែអែល។ 

ខញាុំបាៃយាងមកកាៃ់ឡោកិយឡៃរះឡែើម្ពី្រង្ហា ញពពីរ្ូរខញាុំែល់អ្ករាល់គ្្ ឡែើម្ពី 

ឲ្យអ្ករាល់គ្្បាៃឡជឿថា ខញាុំៃឹងឡៅឯពពរះវរ្ិរតារ្រស់ខញាុំ ឡែើម្ពីសហការ ជា 

មួយ ៃឹងពទង់ជំៃួសអ្ករាល់គ្្ ។

 «ពបាកែអមៃ ខញាុំពបា្់រអ្ករាល់គ្្ជាពបាកែថា អ្កណាអែលឡជឿ ែល់ 

ខញាុំ ឡោរះៃឹងឡ្្វើការអែលខញាុំឡ្្វើអែរ ក៏ៃឹងឡ្្វើការ្ំជាងការទំាងឡោរះឡៅឡទៀត 

ពពីឡពពារះខញាុំឡៅឯពពរះវរ្ិរតា» (យ៉ាូោៃ ១៤:១២)។ ឡោយពពរះ្រៃ្ូលឡៃរះ ពពរះពគិស្ត 

មិៃបាៃចង់មាៃ្រៃ្ូលថាពួកសាវក័ពតរូវអតឡលើកកម្ស់ការខំព្ឹរងអព្រងឲ្យខំ្ាង

ជាងការអែលពទង់បាៃឡ្្វើឡោរះឡទ ្រ៉ាុអៃ្ត ពពរះអង្គចង់មាៃ្រៃ្ូលថាកិច្ចការ

រ្រស់ពួកឡគៃឹងមាៃទំហំកាៃ់អត្ំឡ្ងឡ�ើង។ ពពរះអង្គមិៃបាៃមាៃ្រៃ្ូល

ពតឹមអតការឡ្្វើការអសា្ច រ្យ្រ៉ាុឡណ្ារះឡទ ្រ៉ាុអៃ្ត ពពរះអង្គមាៃ្រៃ្ូលអំពពីកិច្ចការ



ការ្រឡពងៀៃែល់ពួកសិស្សទំាងែ្់រពពីរោក់-ទំព័រ-17-

ទំាងអស់អែលឡកើតឡ�ើងឡៅឡពកាមអំណាចនៃពពរះវញិ្ញា េ្ររសុិទ្ធ។ ពពរះអង្គ 

បាៃមាៃ្រៃ្ូលថា «្រ៉ាុអៃ្ត កាលណាពពរះែ៏ជាជំៃួយពទង់យាងមក អែលខញាុំ ៃឹង 

ចាត់មកពពីពពរះវរ្ិរតា គឺជាពពរះវញិ្ញា េនៃឡសចក្តពីពិត អែលឡចញពពី ពពរះវរ្ិរតា 

មក ពពរះអង្គឡោរះ ពទង់ៃឹងឡ្្វើ្រោ្ល់ពពីខញាុំ ឡហើយអ្ករាល់គ្្ៃឹងឡ្្វើ្រោ្ល់អែរ 

ពពីឡពពារះអ្ករាល់គ្្បាៃឡៅជាមួយៃឹងខញាុំ តំាងអតពពីឡែើមមក»  

(យ៉ាូោៃ ១៥:២៦, ២៧) ។

 ពពរះ្រៃ្ូលឡៃរះពតរូវបាៃសឡពមចយា៉ាងអសា្ច រ្យ ។ ្រោ្្់រពពីការយាងចុរះ

នៃពពរះវញិ្ញា េ្ររសុិទ្ធមក ពួកសាវក័ឡពារឡពញឡៅឡោយឡសចក្តពីស្សឡាញ់

ចំឡពារះពទង់ ៃិងចំឡពារះអ្កអែលពពរះអង្គបាៃសុគតជំៃួស ចិត្តរ្រស់មៃុស្ស

ជាឡពចើៃពតរូវបាៃរោយឡោយសារអតពាក្យអែលពួកឡគបាៃៃិយាយ ៃិង

ឡោយឡសចក្តពីអ្ិោឋា ៃអែលពួកឡគបាៃផ្្តល់ ។ ពួកឡគៃិយាយឡោយពពរះឡចសា្ត

នៃពពរះវញិ្ញា េ ឡហើយឡៅឡពកាមការសឡពមចនៃអំណាចឡោរះ មៃុស្សរា្់រពាៃ់ 

ោក់បាៃផ្្ស់្រ្តូរជំឡៃឿ ។

 ជាពពរះរាជតំណាងរ្រស់ពពរះពគិស្ត ពួកសាវក័ពតរូវអតឡ្្វើជាគំរែ៏ូល្អឡៅ

ឡលើពិភពឡោកឡៃរះ  ឡរឿងពិតអែលថាពួកឡគជាមៃុស្សទៃ់ទា្រ មិៃបាៃលុ្រ

្ំរបាត់ឥទ្ធិពលរ្រស់ពួកឡគឡ�ើយ ្រ៉ាុអៃ្ត បាៃ្រឡងកាើៃឡ�ើងឡៅវញិឡទ ែ្ិតគំៃិត 

រ្រស់ពួកអ្កអែលបាៃសា្ត ្់រពួកឡគៃឹងពតរូវបាៃែឹកោំឡចញពពីពួកឡគឡៅកាៃ់

ពពរះអង្គសឡ្ង្្គ រះ ជាពពរះអែលឡៅអតឡ្្វើការឡៅក្ុងជពីវតិរ្រស់ពួកឡគ អែល 

មៃុស្ស  ឡមើលមិៃឡ�ើញ ។ ការ្រឡពងៀៃែ៏អសា្ច រ្យរ្រស់ពួកសាវក័ពាក្យសម្តពីនៃ  

ការឡលើក ទឹកចិត្ត ៃិងឡសាមា រះពតង់រ្រស់ពួកឡគ ្រញ្ជា ក់ពបា្់រថាពួកឡគមិៃបាៃ

ឡ្្វើកិច្ចការឡោយកមំ្ាងរ្រស់ខ្ួៃផ្្ល់ឡោរះឡទ ្រ៉ាុអៃ្ត គឺឡៅក្ុងពពរះឡចសា្ត រ្រស់ 

ពពរះពគិស្តវញិ។ ពួកឡគព្រកាសឡោយការ្រោ្្រខ្ួៃថា ពពរះអង្គអែលសាសៃ៍ 

យូោបាៃឆ្កា ង គឺជាពពរះអមា្ច ស់នៃជពីវតិ ជាពពរះរាជ្ុរពតានៃពពរះែ៏មាៃ ពពរះជៃមា 

រស់ ៃិងថាពូកឡគបាៃឡ្្វើកិច្ចការឡៅក្ុងពពរះោមរ្រស់ពទង់ ។

 ឡៅក្ុងការសៃ្ោជាមួយៃឹងពួកសាវក័ ឡៅរាពតពីចុងឡពកាយ មុៃ 



ទំព័រ-18- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ឡពល អែលពពរះអង្គពតរូវឡគឆ្កា ង ពពរះអង្គសឡ្ង្្គ រះមិៃបាៃឡយាងឡៅឡលើការរង

ទុក្ខអែលពពរះអង្គៃឹងរងពទំា ៃិងពតរូវអតរងពទំាឡៅឡពលខាងមុខឡោរះឡទ។ ពពរះ

អង្គមិៃបាៃមាៃ្រៃ្ូលអំពពីការអាមា៉ា ស់អែលឡៅពពីមុខពទង់ឡោរះឡទ ្រ៉ាុអៃ្ត ពពរះ

បាៃខំព្ឹរងស្វរះអស្វងោំយកមកកាៃ់គំៃិតរ្រស់ពួកឡគៃូវអ្វពីអែលៃឹងពពងឹង

ែល់ជំឡៃឿរ្រស់ពួកឡគ ឡោយែឹកោំពួកឡគឲ្យសម្ឹងឡមើលឡៅក្តពីអំេរឡៅខាង 

មុខ អែលកំពុងរង់ចំាអ្កអែលមាៃជ័យជម្រះ។ ពទង់មាៃអំេរឡៅក្ុងពពរះតពមិរះ  

អែលពពរះអង្គអាចៃិងឡ្្វើសពមា្់រពួកសាវក័រ្រស់ពទង់ បាៃឡពចើៃជាង ការ 

អែលពទង់បាៃសៃយា អែលៃឹងមាៃឡសចក្តពីស្សឡាញ់ៃិងការអាេិតអាសូរ

ៃឹងហូរឡចញមកពពីពពរះអង្គ ៃិងឡ្្វើឲ្យមៃុស្សមាៃអត្តចរតិែូចពទង់ អែល មៃុស្ស 

រ្រស់ពទង់បាៃព្រោ្់រកាយឡោយពពរះឡចសា្ត នៃពពរះវញិ្ញា េ្ររសុិទ្ធ អែល 

ៃឹង ឡចញឡៅមុខឡោយជ័យជម្រះ ៃិងឡែើម្ពីពគ្់រពគង ។ 

 ពពរះអង្គបាៃមាៃ្រៃ្ូលថា «ខញាុំពបា្់រឡសចក្តពីទំាងឡៃរះ ឡែើម្ពីឲ្យអ្ករាល់ 

គ្្បាៃឡសចក្តពីសុខសាៃ្ត ឡោយសារខញាុំ ឡៅឡោកិយឡៃរះ ឡោរះអ្ករាល់គ្្

មាៃឡសចក្តពីឡវទោអមៃ ្រ៉ាុអៃ្ត ពតរូវសង្ឹមឡ�ើង ែ្ិតខញាុំបាៃឈ្រះ ឡោកិយ 

ឡហើយ»  (យ៉ាូោៃ ១៦:៣៣)។ ពពរះពគិស្តមិៃបាៃ្ររាជ័យឡ�ើយ ឡហើយក៏មិៃ 

អែលបាក់ទឹកចិត្តអែរ ឡហើយពួកសាវក័ក៏ពតរូវអត្រង្ហា ញពពីៃិស្ស័យនៃការអត់្មាត់ 

ឡោរះអែរ។ ពួកឡគពតរូវអតឡ្្វើការែូចជាពពរះអង្គធ្្្់របាៃឡ្្វើឡោរះអែរ ឡោយទពីពឹង

ឡៅឡលើពទង់ឡែើម្ពីឲ្យមាៃកមំ្ាងឡ�ើង។ ឡទារះ្រពីជាផ្្ូវរ្រស់ពួកឡគពតរូវបាៃរារាងំ

ឡោយសភាពអែលោក់ែូចជាមិៃអាចសឡពមចបាៃក៏ឡោយ ្រ៉ាុអៃ្ត ឡោយ 

ពពរះគុេរ្រស់ពទង់ ពួកឡគបាៃឡបារះជំោៃឡៅមុខ ឡោយគ្មា ៃការពពរួយ 

បារម្ភពពីអ្វពីឡ�ើយ ឡហើយពួកឡគមាៃសង្ឹមថាៃឹងបាៃអ្វពីៗពគ្់រយា៉ាង។ ពពរះពគិស្ត

បាៃ្រឡងហាើយកិច្ចការអែលពពរះវរ្ិរតាបាៃព្រគល់ថា្វ យពទង់ឡ្្វើ។ ពពរះអង្គបាៃ

ព្រអមព្រមូលអ្កអែលៃឹងពតរូវឡ្្វើការជាមួយពទង់ ឡៅក្ុងចំឡណាម មៃុស្ស 

ទំាងឡាយ។ ឡហើយពពរះអង្គបាៃមាៃ្រៃ្ូលថា «ទូល្រង្គំបាៃឡ្កាើងឡ�ើង ក្ុង 

ឡគ អ្កទំាងឡៃរះឡៅក្ុងឡោកិយ អតទូល្រង្គំមិៃឡៅក្ុងឡោកិយឡទៀតឡទ ទូល 



ការ្រឡពងៀៃែល់ពួកសិស្សទំាងែ្់រពពីរោក់-ទំព័រ-19-

្រង្គំៃឹងឡៅឯពទង់ ឱពពរះវរ្ិរតាែ៏្ររសុិទ្ធឡអើយ ឯពួកអ្កអែលពទង់បាៃព្រទាៃ

មកទូល្រង្គំ ឡោរះសូមពទង់រកសាឡគឡោយពពរះោមពទង់ផ្ង ឡែើម្ពីឲ្យ ឡគបាៃ 

រមួគ្្អតមួយ ែូចជាឡយើងអែរ។ «ទូល្រង្គំមិៃអ្ិោឋា ៃឲ្យអ្កទំាងឡៃរះអត្រ៉ាុឡណ្ារះ 

គឺឲ្យែល់ទំាងអ្កណា អែលៃឹងឡជឿែល់ទូល្រង្គំ ឡោយសារពាក្យ រ្រស់ឡគ 

អ្មឡទៀតអែរ ឡែើម្ពីឲ្យទំាងអស់បាៃរមួមកអតមួយ … គឺទូល្រង្គំឡៅក្ុងឡគ 

ឡហើយពទង់គង់ក្ុងទូល្រង្គំ ឡែើម្ពីឲ្យឡគបាៃពគ្់រលក្ខេ៍ឡ�ើង ែរា្រែល់ 

រមួគ្្ អតមួយជាឡស្សច ព្រឡយាជៃ៍ឲ្យឡោកិយបាៃែឹងថា គឺពទង់អែល ចាត់ 

ឲ្យទូល្រង្គំមកអមៃ ឡហើយថា ពទង់ស្សឡាញ់ឡគ ែូចជា ស្សឡាញ់ ទូល ្រង្គំ 

អែរ»  (យ៉ាូោៃ ១៧:១០, ១១, ២០-២៣) ។  



ទំព័រ-20- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

សុក្រ-២៦ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ១៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: នោរះ ពទង់ ក៏ ន្រើក ្ំរភ្លឺ សតិសាមា រតពី នគ ឲ្យ បាៃ យល់ ក្នុង គម្ពីរ 

ពទង់ មាៃ ពពរះ្រៃ្ូល នៅ នគ ថា គលឺ នសចក្ពី នៃរះ ន�ើយ អែល បាៃ អចង ទនុក មក គលឺ ថា 

ពពរះពគពីស ្ពតរូវ រង ទនុក្ខ លំបាក ន�ើយ នៅ ន្ងៃ ទពី ៣ ពទង់ ៃឹង រស់ ពពី ស្ា្់រ ន�ើង វញិ 

ន�ើយ ពតរូវ ឲ្យ ការ អព្រ ចិត្ ៃិង នសចក្ពី នពបាស ឲ្យ រចួ បាៃ ព្រកាស ពបា្់រ ែល់ អស់ 

ទំាង សាសៃ៍ នោយ ៃូវ ពពរះោម ពទង់ ចា្់រ តំាង ពពី ពករុង នយរសូា�ិម នៅ។  

លូកា ២៤:៤៥-៤៧

 ្រោ្្់រពពីការសនុគតរ្រស់ពពរះពគិសម្ក ពួកសាវក័សឹងអត្ររាជ័យនោយ

ការបាក់ទឹកចិត្នៅន�ើយ។ នោកពគរូរ្រស់ពួកនគពតរូវបាៃនគ្រែិនសធ នគ 

កាត់ នទាស ន�ើយពតរូវនគឆ្កា ង។ ពួកសង្ឃៃិងពួកនមែឹកោំសាសោបាៃ

ព្រកាសនោយព្រមា្នមើលងាយថា «វាជួយសន្ងារ រះមៃនុស្សឯនទៀតបាៃ អត

មិៃអាចៃឹងជួយសន្ងារ រះែល់ខ្ួៃវាបាៃនទ ន្រើសិៃណាវាជានសច្សាសៃ៍

អនុពីស្សាអអលអមៃ ចូរឲ្យវាចនុរះពពីន�ើឆ្កា ងមក នោរះនយើងៃឹងនជឿែល់វា» 

(មា៉ា ថាយ  ២៧:៤២)។ ពពរះអាទិត្យនៃនសចក្ពីសង្ឃឹមរ្រស់ពួកសាវក័បាៃអសង្រត

នៅន�ើយ ន�ើយរាពតពីកាលបាៃចូលមកជំៃួសនៅក្នុងចិត្រ្រស់ពួកនគវញិ។ 

ពួកនគបាៃរឭំកជាញឹកញា្់រៃូវពាក្យថា «នយើងខ្នុំបាៃសង្ឃឹមថា គលឺនោក នៃរះ 

ន�ើយ ជាពពរះអែលនរៀ្រៃឹងនពបាសនោរះសាសៃ៍អនុពីស្សាអអលទំាង្រ៉ានុោមា ៃ» 

(លូកា ២៤:២១)។ ពួកនគបាៃៃឹកន�ើញពពរះ្រៃ្ូលរ្រស់ពពរះអងរ ទំាងចិត្ 

�លឺចនុកចា្់រ ៃិងមាៃភាពឯនកា។ «នពពារះន្រើនគនធវើការទំាងនៃរះ ែល់នែើម ន�ើ 

ស្សស់ នោរះនតើៃឹងនកើតអវពីែល់នែើមន�ើសងៃួតវញិ?» (លូកា ២៣:៣១)។

៣

មហាបញ្ជា



មហា្រញ្ជា -ទំព័រ-21-

 ពពរះនយសូ៊វបាៃ្រ៉ានុៃ្រ៉ាងន្រើក្រងាហា ញពពីអោគតពបា្់រែល់ពួកសាវក័

រ្រស់ពទង់ជានពចើៃែង ្រ៉ានុអៃ្ ពួកនគមិៃបាៃយកចិត្ទនុកោក់នៅៃឹងអវពីអែល

ពទង់បាៃមាៃ្រៃ្ូលនោរះនទ។ នោយសារន�តនុនៃរះន�ើយបាៃជាការសនុគត

រ្រស់ពទង់បាៃនកើតន�ើងែល់នគហាក់ែូចជាការអែលគួរឲ្យភ្ាក់ន្អើល ន�ើយ 

្រោ្្់រពពីនោរះមក ពួកនគមាៃការនសាកស្ាយជាខំ្្ង នៅនពលអែលពួកនគ

រឭំកពពីអតពីតកាលៃិងបាៃន�ើញពពីលទ្ធ្លនៃការមិៃនជឿរ្រស់ពួកនគ។ នៅ 

នពល អែលពពរះពគិសព្តរូវនគឆ្កា ង ពួកនគមិៃបាៃនជឿថាពពរះអងរៃឹងមាៃពពរះ

ជៃមារស់ន�ើងវញិនោរះនទ។ ពពរះអងរបាៃមាៃ្រៃ្ូលយ៉ាងចបាស់ថា ពពរះអងរ

ៃឹងមាៃពពរះជៃមារស់ន�ើងវញិនៅន្ងៃទពី្រពី ្រ៉ានុអៃ្ ពួកនគវលិវល់មិៃយល់ពពីអវពីអែល

ពទង់ចង់មាៃ្រៃ្ូលនោរះនទ។ កងវរះការយល់ែឹងនៃរះបាៃ្រៃ្សល់ទនុកៃូវ

ភាពអស់សង្ឃឹមជាខំ្្ងែល់ពួកនគ នៅនពលអែលពពរះអងរបាៃសនុគត។ 

ពួកនគបាៃខកចិត្យ៉ាងជូរចត់។ ជំនៃឿរ្រស់ពួកនគមិៃបាៃឆ្ង ន្ុតពពីស្សនមាល

អែលសាតំាងបាៃោតសៃ្ធឹងរ�ូតែល់នជើងនម�រ្រស់ពួកនគនោរះន�ើយ។ 

អវពីៗទំាងអស់ហាក់ែូចជាមាៃភាពស្សពិចស្សពិល ៃិងអា្៌កំបំាង ចំនពារះ 

ពួកនគ។ ព្រសិៃន្រើពួកនគបាៃនជឿតាមពពរះ្រៃ្ូលរ្រស់ពពរះអងរសន្ងារ រះពួក

នគៃឹងមាៃការពពរួយបារម្ភយ៉ាងតិច្ំរ ន្ុត!

 នោយពគ្រែណ្្់រនោយការខូចចិត្ ទនុក្ខពពរួយ ៃិងការអស់សង្ឃឹម 

ពួកសាវក័បាៃជួ្រព្រជនុំគ្្នៅ្រៃ្្់រខ្ងនលើ ន�ើយ្ិរទទាវ រចាក់នសា នោយ 

ភ័យខ្្ចអពកងវាសោអាពកក់នៃនោកពគរូរ្រស់ពួកនគៃឹងធ្្ក់មកនលើពួកនគ

អែរ។ គលឺនៅទពីនោរះន�ើយអែលពពរះអងរសន្ងារ រះបាៃនលចមកឲ្យពួកនគន�ើញ 

្រោ្្់រពពីពពរះអងរមាៃពពរះជៃមារស់ន�ើងវញិ ។ 

 ពពរះពគិសប្ាៃគង់នៅនលើអ្ៃែពីអស់អសសិ្រន្ងៃ នរៀ្រចំពួកសាវក័ឲ្យ

្ំរនពញកិច្ចការអែលនៅចំនពារះមនុខពួកនគ ៃិងពៃ្យល់ែល់ពួកនគថា ចា្់រពពី 

នពល នៃរះតនៅពួកនគអាចៃឹងយល់បាៃ។ ពពរះអងរបាៃមាៃ្រៃ្ូល អំពពី្រទ 

ទំោយ ទាក់ទងៃឹងការយងមករ្រស់ពទង់ ការ្រែិនសធៃ៍ ពទង់ ពពី សំណាក់ 



ទំព័រ-22- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

សាសៃ៍យូោ ៃិងការសនុគតរ្រស់ពទង់ នោយពៃ្យល់ថាចំណនុ ចជាក់ោក់

ទំាងឡាយនៃ្រទទំោយនៃរះបាៃសនពមចន�ើយ។ ពពរះអងរបាៃមាៃ្រៃ្ូល

ពបា្់រពួកនគថាពួកនគពតរូវចាត់ទនុកការសនពមច្រទទំោយទំាងនៃរះថា ជាការ

ធ្ោអរះអាងនៃពពរះនចស្ាអែលៃឹងនៅជាមួយពួកនគ នៅក្នុងកិច្ច រ្រស់ ពួក 

នគនៅនពលអោគត។ «នោរះពទង់ក៏ន្រើក្ំរភ្លឺសតិសាមា រតពីនគ ឲ្យបាៃ យល់ ក្នុង 

គម្ពីរ» ពទង់មាៃពពរះ្រៃ្ូលនៅនគថា «គលឺនសចក្ពីនៃរះន�ើយ អែលបាៃ អចង ទនុក 

មក គលឺថាពពរះពគិសព្តរូវរងទនុក្ខលំបាក ន�ើយនៅន្ងៃទពី្រពីពទង់ៃឹងរស់ពពីសនុគត

ន�ើងវញិ ន�ើយពតរូវឲ្យការអព្រចិត្ ៃិងនសចក្ពីនពបាសឲ្យរចួបាៃព្រកាស 

ពបា្់រ ែល់អស់ទំាងសាសៃ៍ នោយៃូវពពរះោមពទង់ចា្់រតំាងពពីពករុង 

នយរសូា�ិមនៅ»។  «អ្ករាល់គ្្ជាសមារ្រោ្ល់ពពីការទំាងនៃរះ»

(លូកា ២៤:៤៥-៤៨) ។ 

សៅរ៍-២៧ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ១៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: គលឺ នោយ ន�តនុ នោរះ បាៃ ជា ខ្នុំ រង ទនុក្ខ ទំាង នៃរះ អត ខ្នុំ 

មិៃ ខ្មា ស នទ ែ្ិត ខ្នុំ សារ ល់ ពពរះ អែល ខ្នុំ បាៃ នជឿ តាម ន�ើយ ខ្នុំ នជឿ ពិត ថា ពទង់ 

អាច ៃឹង អ្ រកសា ្រន ញ្ើ អែល ខ្នុំ បាៃ ន្្ើ ទនុក ៃឹង ពទង់ ែរា្រ ែល់ ន្ងៃ នោរះ ឯង។ 

ធពីម៉ាូន្ទពី២ ១:១២ត ពតរូវ ទំោ

 នៅក្នុងអំ�នុងនពលអែលពពរះពគិសប្ាៃគង់នៅជាមួយៃឹងពួកសាវក័

នៃរះ ពួកនគបាៃទទួលៃូវ្រទពិនសាធៃ៍្មាពីៗជានពចើៃ។ ខណៈអែលពួកនគបាៃ

ឮពពរះជាមា្ច ស់ជាទពីស្សឡាញ់រ្រស់ពួកនគពៃ្យល់ពពរះគម្ពីរនៅក្នុងពៃ្លឺនៃនរឿង

រា៉ា វទំាងឡាយអែលបាៃនកើតន�ើង នោរះនសចក្ពីជំនៃឿរ្រស់ពួកនគនៅនលើពទង់ 

ពតរូវបាៃ្រនងកាើតន�ើងយ៉ាងនពញនលញ។ ពួកនគបាៃឈាៃែល់កអៃ្ងមួយ 

អែលពួកនគអាចៃិយយថា «ែ្ិតខ្នុំសារ ល់ពពរះអែលខ្នុំបាៃនជឿតាម»  

(ធពីម៉ាូន្ទពី២ ១:១២) ។ ពួកនគបាៃចា្់រន្្ើមែឹងពពីៃិស្ស័យៃិងទំ�ំនៃកិច្ចការ

រ្រស់ពួកនគ នោយយល់ថាពួកនគពតរូវអតព្រកាសពពរះ្រៃ្ូលនៃនសចក្ពីពិត 
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អែលពពរះបាៃព្រទាៃែល់ពួកនគ។ ពពឹត្ិការណ៍នៃពពរះជៃមា ការសនុគត ៃិង ការ 

មាៃពពរះជៃមារស់ន�ើងវញិរ្រស់ពពរះពគិស ្្រទទំោយស្ពីពពីពពឹត្ិការណ៍ទំាង

អស់នោរះ អា្៌កំបំាងនៃនសចក្ពីសន្ងារ រះ ពពរះនចស្ារ្រស់ពពរះនយសូ៊វសពមា្់រ

ការអត់ឱៃនទាសអំនពើបា្រ ជាការអែលពួកនគពតរូវនធវើទពី្រោ្ល់ ៃិងពតរូវពបា្់រ

ែល់ពិភពនោកឲ្យបាៃែឹង។ ពួកនគពតរូវអតព្រកាសែំណឹងនៃនសចក្ពីសនុខ

សាៃ្ៃិងនសចក្ពីសន្ងារ រះ តាមរយៈការអកអព្រចិត្ ៃិងពពរះនចស្ារ្រស់

ពពរះអងរសន្ងារ រះ ។

 មនុៃៃឹងយងន�ើងនៅកាៃ់ឋាៃសួគ៌ ពពរះពគិសប្ាៃព្រទាៃការពតាស់

្រងារ ្់រែល់ពួកសាវក័រ្រស់ពទង់។ ពពរះអងរបាៃពបា្់រែល់ពួកនគថាពួកនគពតរូវ

នធវើជាអ្កព្រតិ្រត្ិតាម្ំរណងពពរះ�ឫទ័យអែលពទង់បាៃទនុកជានករ ្ិ៍មរតក

ែល់ពិភពនោក ជាពទព្យសម្ត្ិនៃជពីវតិអស់កល្ ។ ពពរះអងរបាៃមាៃ ្រៃ្ូល 

ថា អ្ករាល់គ្្បាៃន�ើញជពីវតិនៃការលរះ្រង់រ្រស់ខ្នុំនែើម្ពីនោកិយន�ើយ ។ 

អ្កបាៃន�ើញកិច្ចការអែលខ្នុំបាៃនធវើនែើម្ពីសាសៃ៍អនុពីស្សាអអលន�ើយ។ ន�ើយ

នទារះ្រពីជារាសសរ្្រស់ខ្នុំមិៃបាៃចូលមកឯខ្នុំនែើម្ពីឲ្យបាៃជពីវតិក៏នោយ ន�ើយ

នទារះ្រពីជាពួកសង្ឃៃិងពួកនមែឹកោំសាសោបាៃព្រពពឹត្មកនលើខ្នុំ តាមចិត្ 

នគក៏នោយ នទារះ្រពីពួកនគបាៃ្រែិសធខ្នុំក៏នោយ ក៏ពួកនគនៅអតមាៃឱកាស

ៃឹងទទួលយកពពរះរាជ្រនុពតាម្ងនទៀតអែរ ។ អ្កបាៃន�ើញថាអ្កអែលមកឯ

ខ្នុំនែើម្ពីលៃ់តួបា្ររ្រស់ពួកនគ ខ្នុំៃឹងទទួលពួកនគនោយនសរ ពី ។ អ្កណា អែល 

ចូលមកឯខ្នុំ ខ្នុំៃឹងមិៃនបារះ្រង់នគនចាលន�ើយ។ ចំអណកអ្កឱពួកសាវក័ 

រ្រស់ខ្នុំនអើយ ខ្នុំព្រគល់សារនៃនសចក្ពីនមត្ាករនុណាែល់ពួកអ្ក។ ែំណឹង 

នៃរះពតរូវព្រគល់ែល់ទំាងសាសៃ៍យូោ ៃិងសាសៃ៍ែនទនពាលគលឺែល់សាសៃ៍  

អនុពីស្សាអអលមនុៃនគ ្រោ្្់រមកែល់ពគ្់រទំាងសាសៃ៍ ពគ្់រភាសា ៃិងពគ្់រ 

មៃនុស្ស ទំាងអស់។ អស់អ្កអែលនជឿៃឹងព្រមូលគ្្មកកាៃ់ពួកជំៃនុំអតមួយ ។

 ការពតាស់្រងារ ្់រនៃែំណឹងលអគលឺជាធមមាៃនុ ញ្ែ៏ធំនៃន្រសកជៃសពមា្់រ 

ៃគររ្រស់ពពរះពគិស ្។ ពួកសាវក័ពតរូវអតនធវើការនោយនសាមា រះអស់ពពីចិត្នែើម្ពី
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មៃនុស្សនោក នោយ្្ល់នសចក្ពីអន ជ្ា ើញនៃនសចក្ពីនមត្ាករនុណាែល់មៃនុស្ស

ទំាងអស់ ។ ពួកនគមិៃពតរូវរង់ចំាឲ្យមៃនុស្សមករកពួកនគនទ គលឺពួកនគពតរូវអត

នចញនៅជួ្រៃឹងមៃនុស្សជាមួយៃឹងសារនោរះ ។

 ពួកសាវក័ពតរូវអត្ំរនពញកិច្ចការរ្រស់ពួកនគនឆ្្រះនៅមនុខ ក្នុងពពរះោម 

រ្រស់ពពរះពគិស ្។ រាល់ពាក្យសម្ពីៃិងសកមមាភាពរ្រស់ពួកនគ ពតរូវអតពពងឹង

ែល់ចំណា្់រអារមមាណ៍រ្រស់មៃនុស្សនៅនលើពពរះោមរ្រស់ពទង់ ជាពទព្យ សម្ត្ិ 

អែលមាៃអំណាចអសា្ច រ្យសពមា្់រជួយសន្ងារ រះបា្រជៃ ។ ជំនៃឿរ្រស់ពួកនគ

ពតរូវអតមាៃមូលោឋា ៃនៅនលើពពរះអែលជាព្រភពនៃអំណាច ៃិងនសចក្ពី នមត្ា 

ករនុណា។ ពួកនគពតរូវអត្រងាហា ញគំៃិតរ្រស់ពួកនគ ែល់ពពរះវរ្ិរតា តាមរយៈ 

ពពរះោមរ្រស់ពទង់ ន�ើយពួកនគៃឹងទទួលចនម្ើយត្រមកវញិ ។ ពួកនគពតរូវ

ទទួល្រនុណ្យពជមនុជទឹកនោយៃូវពពរះោមពពរះវរ្ិរតា ពពរះរាជ្រនុពតា ៃិង 

ពពរះវញិ្ញ ណ្ររសិនុទ្ធ។ ពពរះោមរ្រស់ពពរះពគិសគ្លឺជា្រៃ្ូលឃ្្ំនមើលរ្រស់ពួក

នគ ជាពតាសមារ ល់រ្រស់ពួកនគ ជាចំណងនមពតពីភាព ជាអំណាចពគ្់រពគង 

នៃសកមមាភាព ៃិងជាព្រភពនៃនជាគជ័យរ្រស់ពួកនគ ។  គ្មា ៃអវពីនៅក្នុង ៃគរ

រ្រស់ពទង់អែលនគសារ ល់ថាមិៃមាៃពពរះោម ៃិងៃិមិត្រ្ូរ រ្រស់ពទង់ន�ើយ។

 នៅនពលពពរះពគិសម្ាៃ្រៃ្ូលនៅកាៃ់ពួកសាវក័ឲ្យនបារះជំហាៃនៅ

មនុខនៅក្នុងពពរះោមរ្រស់ខ្នុំ នែើម្ពីព្រមូលអ្កអែលមាៃជំនៃឿឲ្យចូលមកក្នុង

ពួកជំៃនុំ ពពរះអងរបាៃ្រងាហា ញយ៉ាងចបាស់នៅពពីមនុខពួកនគ អំពពីភាពចំាបាច់នៃ

ការរកសាភាពសាម ញ្។ ពួកនគមិៃពតរូវមាៃភាពនកអងកាអ ង ៃិងភាពសម្លឺង 

ន�ើយ អតពតរូវមាៃឥទ្ធិពលនៃការលអែ៏ធំនធងវញិ។ ពួកសាវក័ពតរូវអតៃិយយ

សម្ពីសនុភាពរា្រសា ែូចជាពពរះពគិសធ្្្្់របាៃមាៃ្រៃ្ូលែូនច្ារះអែរ។ ពួកនគ

ពតរូវអត្្ិតៃូវនមនរៀៃអែលពពរះអងរបាៃ្រនពងៀៃែល់ពួកនគ នៅក្នុងចិត្មៃនុស្ស 

ទំាងឡាយ។

 ពពរះពគិសមិ្ៃបាៃពបា្់រែល់សាវក័រ្រស់ពពរះអងរថា កិច្ចការរ្រស់ពួក

នគគលឺជាកិច្ចការអែលងាយស្សរួលនោរះនទ។ ពួកនគៃឹងពតរូវតយនុទ្ធជាមួយ «ៃឹង 

ពួកពគ្់រពគង ពួកមាៃអំណាច ៃិងពួកមា្ច ស់នៃនសចក្ពីងងឹតនៅនោកិយនៃរះ
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វញិ ន�ើយទាស់ៃឹងអំណាចអាពកក់ខ្ងវញិ្ញ ណ នៅឋាៃែ៏ខ្ស់អែរ» 

(នអនភសូរ ៦:១២) ។ ្រ៉ានុអៃ្ ពពរះអងរមិៃបាៃទនុកឲ្យពួកនគព្រយនុទ្ធអតម្ាក់ឯង

នោរះន�ើយ ។ ពពរះអងរបាៃ្រញ្ជា ក់ពបា្់រពួកនគថា ពទង់ៃឹងគង់នៅជា មួយ 

ពួកនគ ន�ើយព្រសិៃន្រើពួកនគនបារះជំហាៃនៅមនុខនោយនសចក្ពីជំនៃឿ ពួកនគ

ៃឹងនធវើែំនណើ រនៅនពកាមអខលែ៏មាៃសពាវ ៃនុភាព។ ពពរះអងរបាៃអងវរករឲ្យពួក 

នគក្ាហាៃៃិងមាៃកមំ្ាងន�ើង នពពារះពពរះមួយអងរអែលខំ្្ងជាងពួកនទវតា 

ជានមទ័ពនៃៃគរឋាៃសួគ៌ ៃឹងគង់នៅជាមួយពួកនគ។ ពពរះអងរបាៃនពតៀម្រម្

រនុងពគ្់រយ៉ាងសពមា្់រទ្់រទល់ៃឹងការន្រៀតន្រៀៃទាស់ៃឹងកិច្ចការរ្រស់ពួកនគ 

ន�ើយៃិងទទួលខនុសពតរូវចំនពារះនជាគជ័យនោយពពរះអងរផ្្ល់។ ែរា្រណា 

ពួកនគនៅអតស្ា្់រតាមពពរះ្រៃ្ូលរ្រស់ពទង់ ន�ើយនធវើការនោយភាជា ្់រទំោក់ 

ទំៃងជាមួយៃឹងពពរះអងរ ពួកនគៃឹងមិៃ្ររាជ័យន�ើយ។ ពពរះអងរបាៃពតាស់ 

្រងារ ្់រឲ្យពួកនគនចញនៅែល់មៃនុស្សពគ្់រទំាងសាសៃ៍។ ចូរនចញនៅ កអៃ្ង 

ឆ្ងៃ យ្ំរ ន្ុតនៃអ្ៃែពី ន�ើយែឹងឲ្យចបាស់ថាវត្មាៃរ្រស់ខ្នុំៃឹងនៅទពីនោរះ 

ជាមួយអ្កជាៃិច្ច។ ចូរនធវើការនោយជំនៃឿៃិងទំៃនុកចិត្ចនុរះ នពពារះៃឹងមិៃ មាៃ

នពលណាអែលខ្នុំៃឹងនបារះ្រង់អ្កនចាលន�ើយ។ ខ្នុំៃឹងនៅ ជាមួយ អ្កជាៃិច្ច 

នោយជួយអ្កក្នុងការ្ំរនពញភារកិច្ចរ្រស់អ្ក នោយែឹកោំកមសាៃ ចិត្ រា្់រអ្ក 

សនុចរតិ ពទពទង់អ្ក ៃិង្្ល់នជាគជ័យែល់អ្កឲ្យៃិយយពាក្យនពចៃ៍អែល

ៃឹងទាក់ទាញចិត្មៃនុស្សែនទឲ្យចា្់រអារមមាណ៍នៅៃឹងឋាៃសួគ៌។

អាទិត្យ-២៨ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ១៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ែូនច្រះ ចូរ នៅ ្រ ្្ចនុ រះ ្រ ្្ចូ ល ឲ្យ មាៃ សិស្ស នៅ ពគ្់រ ទំាង 

សាសៃ៍ ពពម ទំាង នធវើ ្រនុណ្យ ពជមនុជទឹក ឲ្យ នោយ ៃូវ ពពរះោម ពពរះវរ្ិរតា 

ពពរះរាជ្រនុពតា ៃិង ពពរះវញិ្ញ ណ ្ររសិនុទ្ធ ចនុរះ ន�ើយ ្រនពងៀៃ ឲ្យ នគ កាៃ់ តាម ពគ្់រ 

ទំាង នសចក្ពី អែល ខ្នុំ បាៃ ្រងារ ្់រ មក អ្ក រាល់ គ្្ ្ ង ន�ើយ នមើល ខ្នុំ ក៏ នៅ ជា មួយ 

ៃឹង អ្ក រាល់ គ្្ ជា រាល់ ន្ងៃ អែរ ែរា្រ ែល់ ្ំរ ន្ុត កល្។ មា៉ា ថាយ ២៨:១៩-២០  ្្ 



ទំព័រ-26- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

 ការលរះ្រង់រ្រស់ពពរះពគិសជំ្ៃួសមៃនុស្សបាៃសនពមចនពញនលញ

ន�ើយ។ លក្ខខណ្ឌ នៃការនពបាសនោរះឲ្យធួៃៃឹងបា្ររ្រស់មៃនុស្សបាៃសនពមច

ន�ើយ។ កិច្ចការអែលពទង់បាៃយងមកកាៃ់អ្ៃែពីនៃរះពតរូវបាៃ្ំរនពញរចួរាល់

អស់ន�ើយ។ ពទង់មាៃជ័យជម្រះនលើៃគររ្រស់ពទង់ន�ើយ។ ពទង់បាៃែនណ្ើ ម

ៃគរនោកិយនៃរះពពីសាតំាងមកវញិ ន�ើយអវពីៗទំាងអស់បាៃក្ាយជារ្រស់

ពួកនគ ( ពួកសាវក័) វញិន�ើយ។ ពពរះកំពនុងយងនៅឯ្រល្័ងការ្រស់ពពរះ នែើម្ពី

ទទួលការនលើកតនមកាើងពពីពួកនទវតានៃឋាៃសួគ៌ ។ ព្រោ្់រអងរនោយអំណាច

ែ៏គ្មា ៃពពំអែៃ ពពរះអងរបាៃពតាស់្រងារ ្់រែល់ពួកសាវក័រ្រស់ពទង់ថា «ែូនច្រះ 

ចូរនៅ្រ ្្ចនុ រះ្រ ្្ចូ លឲ្យមាៃសិស្សនៅពគ្់រទំាងសាសៃ៍ ពពមទំាងនធវើ្រនុណ្យ 

ពជមនុជទឹកឲ្យ នោយៃូវពពរះោមពពរះវរ្ិរតាពពរះរាជ្រនុពតា ៃិងពពរះវញិ្ញ ណ 

្ររសិនុទ្ធចនុរះ ន�ើយ្រនពងៀៃឲ្យនគកាៃ់តាមពគ្់រទំាងនសចក្ពី អែលខ្នុំបាៃ្រងារ ្់រ

មកអ្ករាល់គ្្្ង ន�ើយនមើល ខ្នុំក៏នៅជាមួយៃឹងអ្ករាល់គ្្ជារាល់ន្ងៃអែរ 

ែរា្រែល់្ំរ ន្ុតកល្» (មា៉ា ថាយ ២៨:១៩, ២០) ។ 

 មនុៃៃឹងចាកនចញពពីសាវក័រ្រស់ពពរះអងរ ពពរះពគិសប្ាៃព្រកាសយ៉ាង

ចបាស់អំពពីៃគររ្រស់ពទង់ម្ងនទៀត។ ពពរះអងរបាៃរឭំកែល់ពួកនគអំពពីអវពីអែល

ពពរះអងរធ្្្់របាៃមាៃ្រៃ្ូលពពីៃគរនោរះ។ ពទង់បាៃព្រកាសថានគ្ល្ំរណង

រ្រស់ពទង់មិៃអមៃ្រនងកាើតៃគរ្រនណ្ារះអាសៃ្នៅនលើអ្ៃែពីនៃរះនទ។ ពពរះ 

វរ្ិរតាមិៃបាៃអតងតំាងពពរះអងរឲ្យយងមកនសាយរាជ្យនៅនលើ្រល្័ងការ្រស់ 

នសច្ោវ ពីឌនទ។ នៅនពលពួកសាវក័បាៃសួរពពរះអងរថា «ពពរះអមា្ច ស់នអើយ 

នតើនៅពគ្នៃរះឬអពី អែលពទង់ៃឹងតំាងៃគរឲ្យសាសៃ៍អនុពីស្សាអអលន�ើងវញិ

នោរះ» (កិច្ចការ ១:៦, ៧) ។ ពួកនគមិៃចំាបាច់សម្ឹងនមើលនៅអោគតែ៏អវង

ឆ្ងៃ យ នពរៅពពីការន្រើកសអម្ងអែលពពរះបាៃ្រងាហា ញឲ្យពួកនគនមើលន�ើញនោរះ

ន�ើយ ។ កិច្ចការរ្រស់ពួកនគគលឺព្រកាស្សាយែំណឹងលអ ។

 ពពរះវរ្ិរតានរៀ្រៃឹងែកយកពពរះវត្មាៃរ្រស់ពពរះពគិស ្អែលមៃនុស្ស

អាចនមើលន�ើញនចញពពីពួកសាវក័រ្រស់ពទង់ន�ើយ ្រ៉ានុអៃ្ ទយ្យទាៃជាអំណាច



មហា្រញ្ជា -ទំព័រ-27-

្មាពីមួយបាៃក្ាយជារ្រស់ពួកនគ ។ ពពរះវរ្ិរតាៃឹងព្រទាៃពពរះវញិ្ញ ណ្ររសិនុទ្ធ 

ែល់ពួកនគក្នុងលក្ខណៈនពញនលញ នបារះពតាពួកនគឲ្យ្ំរនពញកិច្ចការរ្រស់

ខ្ួៃ។ ពពរះអងរសន្ងារ រះបាៃមាៃ្រៃ្ូលថា «ន�ើយនមើល ខ្នុំៃឹងឲ្យនសចក្ពីសៃយា

រ្រស់ពពរះវរ្ិរតា មកសណឋាិ តនលើអ្ករាល់គ្្ ចូរអ្ករាល់គ្្នៅអតក្នុងពករុង

នយរសូា�ិម ែរា្រែល់ពពរះនចស្ាពពីឋាៃនលើបាៃមកពគ្រែណ្្់រ នលើ អ្ក រាល់ 

គ្្» (លូកា ២៤:៤៩)។ «ែ្ិតពិតជានោកយ៉ាូហាៃបាៃនធវើ្រនុណ្យពជមនុជ

នោយ ទឹក ្រ៉ានុអៃ្ នៅ្រៃ្ិចនទៀត អ្ករាល់គ្្ៃឹងទទួល្រនុណ្យពជមនុជ នោយ 

ពពរះវញិ្ញ ណ្ររសិនុទ្ធវញិ»។ «្រ៉ានុអៃ្ កាលណាពពរះវញិ្ញ ណ ្ររសិនុទ្ធបាៃមក

សណឋាិ តនលើអ្ករាល់គ្្ នោរះអ្ករាល់គ្្ៃឹងបាៃពពរះនចស្ា ន�ើយៃិងនធវើជា 

ទពី្រោ្ល់ ពពីខ្នុំ នៅពករុងនយរសូា�ិម ពពមទំាងស្សរុកយូោ ៃិងស្សរុកសាមា៉ា រ ពី 

ទំាងមូល ន�ើយរ�ូតែល់ចនុងអ្ៃែពី្ំរ ន្ុត្ង» (កិច្ចការ ១:៥, ៨)។

 ពពរះអងរបាៃពជា្រថាគ្មា ៃការតវា៉ាណា នទារះជាសមន�តនុ្លយ៉ាង

ណាក៏នោយអែលអាច្ំរអ្រកចិត្រងឹ ឬអាចទម្នុរះចូលនៅក្នុងស្សទា្់រនៃភាព

នោកិយ ៃិងភាពអាតាមា ៃិយមបាៃន�ើយ  ពពរះអងរបាៃពជា្រថាពួកសាវក័

រ្រស់ពទង់ពតរូវអតទទួលអំនណាយទាៃពពីឋាៃសួគ៌ ពទង់ក៏បាៃពជា្រ្ងអែរថា 

នៅនពលអែលពួកនគព្រកាស្សាយនោយចិត្អែលពតរូវបាៃនធវើឲ្យមាៃភាព

កក់នរ្ៅ ៃិងនោយ្រ្ូររមាត់អែលបាៃ្រនងកាើតឲ្យមាៃនវាហាសាសស ្នោយ

ចំនណរះែឹងែ៏រស់រ្រស់ពពរះអែលជា្្ូវ ជាជពីវតិ ៃិងជានសចក្ពីពិត ្រ៉ានុនណាណ រះ 

នោរះកិច្ចការរ្រស់ពួកនគៃឹងមាៃព្រសិទ្ធិភាពជាក់ជាមិៃខ្ៃ។ កិច្ចការអែល

ពពរះបាៃព្រទាៃែល់ពួកសាវក័ តពមរូវឲ្យមាៃ្លអ្្ែ៏ជាទពីគ្្់រចិត្ ែ្ិតអពី

ជំនោររ្រស់អារក្សនបាក្រក់ព្រឆំ្ងមកនលើពួកនគយ៉ាងខំ្្ង។ នមែឹកោំអែល

មាៃការន្រ្ជ្ាចិត្យ៉ាងព្ររុងព្រយ័ត្នោរះកំពនុង្រញ្ជា កងកមំ្ាងនៃនសចក្ពី

ងងឹត ន�ើយពួកសិស្សរ្រស់ពពរះពគិសអ្ាចព្រយនុទ្ធែនណ្ើ មជ័យជម្រះនៃភាព

ពតឹមពតរូវបាៃ លនុរះពតាណាអតនោយសារជំៃួយអែលពពរះអងរៃឹងព្រទាៃែល់

ពួកនគ តាមរយៈពពរះវញិ្ញ ណ្ររសិនុទ្ធ្រ៉ានុនណាណ រះ ។ 



ទំព័រ-28- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

 ពពរះពគិសប្ាៃពបា្់រែល់ពួកសាវក័រ្រស់ពទង់ថា ពួកនគពតរូវចា្់រន្្ើម

កិច្ចការរ្រស់ពួកនគនៅទពីពករុងនយរសូា�ិម។ មៃនុស្សនៅក្នុងទពីពករុងនោរះបាៃ

ែឹងអំពពីការជា្់រឆ្កា ងជំៃួសមៃនុស្សជាតិ ែ៏អសា្ច រ្យរ្រស់ពទង់។ នៅទពីនោរះ 

ពពរះអងរបាៃយងៃិងបាៃមាៃ្រៃ្ូលជាមួយៃឹងមៃនុស្សនោកនៅក្នុងសនម្ៀក  

្ំរពាក់ជាមៃនុស្ស ន�ើយមៃនុស្សមួយចំៃួៃបាៃនមើលន�ើញការមកែល់នៃ 

ៃគរឋាៃសួគ៌មកកាៃ់អ្ៃែពី នៅជិត្រនងកាើយ។ នៅទពីនោរះ ពពរះអងរពតរូវបាៃនគ 

នថាកា លនទាស ៃិងបាៃយកនៅឆ្កា ង។ នៅទពីពករុងនយរសូា�ិម មាៃមៃនុស្សជា 

នពចើៃបាៃនជឿជាសមាងៃ ត់ថា ពពរះនយសូ៊វពពីស្សរុកណាសាអរ ៉ាត គលឺជាពពរះអមស្សនុ ពី  

ន�ើយមាៃមៃនុស្សជានពចើៃអែលពតរូវបាៃនបាក្រនញ្ឆោ តនោយពួកសង្ឃៃិង

ពួកនមែឹកោំសាសោ។ ែំណឹងលអពតរូវអតព្រកាសពបា្់រែល់ពួកមៃនុស្សទំាង

អស់នៃរះ។ ពតរូវអតព្រកាសនៅឲ្យពួកនគអកអព្រចិត្។ នសចក្ពីពិតែ៏អសា្ច រ្យ

អែលមាៃអតតាមរយៈពពរះពគិសមួ្យ្រ៉ានុនណាណ រះ អែលមៃនុស្ស អាចទទួល ការ 

អត់ នទាសបា្រ ពតរូវអតព្រកាស្សាយឲ្យបាៃចបាស់។ ន�ើយខណៈអែលមៃនុស្ស

ទំាងអស់នៅក្នុងទពីពករុងនយរសូា�ិមកំពនុងពនុរះកន្ញ្ជា លនោយពពឹត្ិការណ៍ែ៏

គួរឲ្យរៃ្ធត់កាលពពីពពីរ្រពីសប្ា�៍មនុៃ នោរះពួកសាវក័បាៃនធវើឲ្យពួកនគមាៃ

ការរនំភើ្រយ៉ាងពជាលនពរៅ ។

ច័ន្ទ-២៩ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ២០

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ន្រើ ខ្នុំ នៅ នរៀ្រ កអៃ្ង ឲ្យ អ្ក រាល់ គ្្ នោរះ ខ្នុំ ៃឹង ពត�្់រ មក 

វញិ ៃឹង ទទួល អ្ក រាល់ គ្្ នៅ ឯ ខ្នុំ ព្រនយជៃ៍ ឲ្យ អ្ក រាល់ គ្្ បាៃ នៅ កអៃ្ង 

អែល ខ្នុំ នៅ នោរះ អែរ។  យ៉ាូហាៃ ១៤:៣ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រស់ ទំាង នៃរះ

 នៅក្នុងអំ�នុងនពល្ំរនពញពពរះរាជកិច្ចរ្រស់ពពរះអងរ ពពរះនយសូ៊វ អតង

អតពបា្់រែល់ពួកសិស្សរ្រស់ពពរះអងរជា្រៃ្្រោ្្់រអំពពីនរឿងរា៉ា វអែលថាពួកនគ

ពតរូវអតរ្ួររមួជាធ្នុងមួយ ជាមួយៃឹងពពរះអងរ នៅក្នុងកិច្ចការស្ារពិភពនោក

នចញពពីទាសករនៃអំនពើបា្រ។ នៅនពលអែលពពរះបាៃចាត់ពួកសិស្សទំាង



មហា្រញ្ជា -ទំព័រ-29-

ែ្់រពពីរោក់ ្រោ្្់រមកពួកចិតសិ្រោក់ ឲ្យនៅព្រកាស្សាយអំពពីៃគរ រ្រស់ 

ពពរះ ពពរះអងរបាៃកំពនុង្រនពងៀៃែល់ពួកនគអំពពីភារកិច្ចរ្រស់ពួកនគ អែលៃឹង

ពតរូវអចករអំលកពពីអវពីអែលពួកនគបាៃនរៀៃពពីពពរះអងរ ជាមួយៃឹងមៃនុស្សែនទ ។ 

នៅក្នុងកិច្ចការទំាងអស់រ្រស់ពទង់ ពពរះអងរបាៃ្រងាហា ត់្រនពងៀៃែល់ពួកនគឲ្យ

នចរះនធវើការនោយខ្ួៃឯងឲ្យ្រនពងៀៃ្រៃ្ែល់អ្កែនទ នៅនពលអែលពួកនគ

មាៃចំៃួៃនកើៃកាៃ់អតនពចើៃន�ើង ន�ើយទពី្ំរ ន្ុត ឈាៃនៅែល់ចនុង ្ំរ ន្ុត នៃ 

អ្ៃែពី។ នមនរៀៃចនុងនពកាយ្រងអស់អែលពទង់បាៃ្រនពងៀៃែល់ពួកសិស្ស

រ្រស់ពទង់នោរះគលឺថា ពួកនគពតរូវ្រងាហា ញពពីែំណឹងនៃនសចក្ពីសន្ងារ រះែ៏រ ពីករាយ

ែល់ពិភពនោកទំាងមូល។

 លនុរះែល់នពលអែលពពរះពគិសព្តរូវន�ើងនៅឯពពរះវរ្ិរតាពទង់វញិ ពពរះអងរ  

បាៃែឹកោំពួកសិស្សនចញនៅរ�ូតែល់ភូមិន្រថាៃពី។ នៅទពីនោរះ ពពរះអងរក៏ 

បាៃ�្់រសពមាក ន�ើយពួកនគក៏បាៃ�រព័ទ្ធជនុំវញិពទង់។ ពពរះអងរបាៃ 

យង  ចាកនចញពពីពួកនគ នោយនលើកពពរះ�សព្្រទាៃពពរះពរ ជាការធ្ោ 

អរះអាងពពីការអ្រកសាការពាររ្រស់ពទង់។ «កំពនុងអែលពទង់ ព្រទាៃពរ នោរះ 

ពពរះវរ្ិរតាបាៃអញកពទង់នចញពពីនគ នលើកន�ើងនៅឋាៃសួគ៌នៅ» 

(លូកា ២៤:៥១) ។

 នៅនពលអែលពួកសាវក័កំពនុងសម្ឹងនៅនលើ នែើម្ពីនមើលពពរះជាមា្ច ស់

អែលកំពនុងយងន�ើងនៅនលើ ជាពគ្ចនុងនពកាយ្រងអស់នោរះ ពួកនទវតានៃ

ឋាៃសួគ៌បាៃទទួលពទង់នោយអំណរ ខណៈអែលពួកនទវតាបាៃអ��ម

ពទង់យងចូលនៅក្នុងពពរះរាជវាងំនៅឋាៃនលើ ពួកនោក បាៃ នពចៀង នោយ 

នជាគជ័យ ថា «អស់ទំាងៃគរនៅអ្ៃែពីនអើយ ចូរនពចៀងថាវ យពពរះ ឱចូរនពចៀង 

សរនសើរែល់ពពរះអមា្ច ស់ចនុរះ គលឺែល់ពពរះអែលពទង់យងនលើន្្នម�នៃអស់

ទំាងជាៃ់ន្្នម� ែ៏នៅតំាងពពី្រនុរាណមក ៃ៍ ពទង់្រន ្្ច ញពពរះសូរនសៀង 

គលឺជាសំនៃៀងែ៏ខំ្្ងនពកអលង ចូរសរនសើរថា ពពរះពទង់មាៃពពរះនចស្ាឫទា្ធ ៃនុភាព 

នៃពទង់ពគ្រនលើសាសៃ៍អនុពីស្សាអអល ន�ើយពពរះនចស្ាពទង់ក៏នៅនលើន្្នម�»  



ទំព័រ-30- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

( ទំៃនុកតនមកាើង ៦៨:៣២-៣៤) ។

 ពួកសិស្សនៅអតសម្ឹងមិៃោក់អភ្ក នឆ្្រះនៅឋាៃសួគ៌ នៅ នពល 

អែល «ន�ើញមាៃពពីរោក់ នសៀ្កពាក់ស�រនៅជិត ៃិយយថា ពួកអ្ក 

ស្សរុក កាលពីន�នអើយ ន�តនុអវពីបាៃជា�រនងើយនមើលនៅនលើនម�ែូនច្រះ 

ពពរះនយសូ៊វ នៃរះឯង អែលពពរះបាៃនលើកពពីអ្ករាល់គ្្ន�ើងនៅនលើឋាៃសួគ៌ 

ពទង់ៃឹង យង មកវញិ តាមអ្រ្រែអែល ែូចជាអ្ករាល់គ្្បាៃន�ើញពទង់នៅ

នោរះអែរ» (កិច្ចការ ១:១០, ១១) ។

 នសចក្ពីសៃយានៃការយងមកវញិជានលើកទពីពពីររ្រស់ពពរះពគិស ្ែក់ 

ជា្់រនៅ្មាពីៗជាៃិច្ច នៅក្នុងចិត្នៃពួកសិស្សរ្រស់ពពរះអងរ។ ពពរះនយសូ៊វ ែអែល 

អែលអ្ករាល់គ្្បាៃន�ើញពទង់យងន�ើងនៅឋាៃសួគ៌នៃរះ ពទង់ៃឹងយង 

មកវញិ នែើម្ពីៃឹងយកអស់អ្កណាអែលនៅនលើអ្ៃែពី ន�ើយបាៃព្រគល់ខ្ួៃ

នគនែើម្ពី្ំរនពញពពរះរាជកិច្ចរ្រស់ពពរះអងរ។ ជាសំន�ងែអែល អែលធ្្្់រ

បាៃៃិយយជាមួយៃឹងពួកនគថា «នមើល ខ្នុំៃឹងនៅជាមួយៃឹងអ្ករាល់គ្្ 

ែរា្រែល់្ំរ ន្ុតកល្» បាៃជំរនុញែល់ពួក នគឲ្យសាវ គមៃ៍ពពរះវត្មាៃរ្រស់

ពទង់នៅៃគរឋាៃសួគ៌។ 

 ពពរះពគិសប្ាៃនោរះពពរះពសសរ្ាជ្យរ្រស់ពទង់នចញ ន�ើយព្រោ្់រ អងរ 

ជា មួយមៃនុស្សនោក រចួថាវ យតងាវ យយ ញ្្ូរជា អែលពពរះអងរនែើរតួជា សនម្ច  

សង្ឃ្ង ៃិងជាតងាវ យយ ញ្្ូរជា្ង ែូចជាពួកសង្ឃអែលជាៃិមិត្រ្ូរ បាៃ 

នោរះសនម្ៀកជាសង្ឃរ្រស់នោកនចញ ន�ើយពាក់អាវខ្ូតនទសពណ៌ស

រ្រស់នោកន�ើយពបារព្ធពិធពីថាវ យតងាវ យែនុតអែរ។ ពពរះអងរគលឺជាសនម្ច សង្ឃ  

ន�ើយពពរះអងរគលឺជាតងាវ យែនុតនោយផ្្ល់។ ែូចជាសនម្ចសង្ឃនចញមកជួ្រ

ៃឹងពករុមជំៃនុំអែលរង់ចំានោយសនម្ៀក្ំរពាក់ជាសង្ឃអែរ ពពរះពគិសក៏្ៃឹង 

យង មកជានលើកទពីពពីរ នោយសនម្ៀក្ំរពាក់សភ្លឺពតចរះពតចង់ «អែលគ្មា ៃ

មៃនុស្សណានៅនលើអ្ៃែពីអាចនធវើឲ្យសយ៉ាងនៃរះបាៃន�ើយ» អែរ ( មា៉ា កនុស 

៩:៣) (គម្ពីរភាសាអខមារ្រច្ចនុ្រ្ៃ្)។ ពពរះអងរៃឹងយងនោយសិរ ពីលអរ្រស់ពទង់ 



មហា្រញ្ជា -ទំព័រ-31-

ៃិងក្នុងសិរ ពីលអរ្រស់ពពរះវរ្ិរតា ន�ើយពពួកនទវតាៃឹងអ��មពទង់តាម្្ូវ

រ្រស់ពទង់ ។

 នៃរះគលឺជាការសនពមចតាមនសចក្ពីសៃយារ្រស់ពពរះពគិស ្អែលពពរះអងរ

បាៃសៃយាជាមួយៃឹងពួកសាវក័រ្រស់ពទង់ថា «ន្រើខ្នុំនៅនរៀ្រកអៃ្ងឲ្យអ្ក

រាល់គ្្ នោរះខ្នុំៃឹងពត�្់រមកវញិ ៃឹងទទួលអ្ករាល់គ្្នៅឯខ្នុំ ព្រនយជៃ៍

ឲ្យអ្ករាល់គ្្បាៃនៅកអៃ្ងអែលខ្នុំនៅនោរះអែរ» (យ៉ាូហាៃ ១៤:៣)។ អស់ 

អ្កណាអែលបាៃស្សឡាញ់ពទង់ ៃិងបាៃរង់ចំាពទង់ ពពរះអងរៃឹង ្ំរពាក់ មកនុែ 

ជាមួយៃឹងសិរ ពីលអៃិងកិត្ិយស ពពមទំាងភាពមិៃនចរះស្ា្់រ្ង។ ពួកអ្ក 

សនុចរតិ អែលបាៃស្ា្់រនៅ ៃឹងរស់ន�ើងវញិ នចញពពី្្ូរ ន�ើយអស់អ្កអែល

នៅរស់ៃឹងពតរូវនលើកន�ើងនៅជួ្រជាមួយៃឹងពពរះជាមា្ច ស់នៅោអាកាសទំាង

អស់គ្្។ ពួកនគៃឹងឮពពរះសូរនសៀងរ្រស់ពពរះពគិស ្អែលពពីនរារះជាងសំន�ង

តូរ្យត្ៃ្ពីអែលពតនចៀករ្រស់មៃនុស្សមិៃធ្្្់របាៃឮ មាៃ្រៃ្ូលមក កាៃ់ ពួក 

នគ។ កិច្ចការរ្រស់អ្កពតរូវបាៃ្រ ្្ច ្់រន�ើយ។ «ឱពួកអ្កអែល ពពរះវរ្ិរតា នយើង

បាៃព្រទាៃពរនអើយ ចូរមកទទួលមរតកចនុរះ គលឺជាៃគរអែលបាៃនរៀ្រចំទនុក

សពមា្់រអ្ករាល់គ្្ តំាងពពីកំនណើ តនោកិយមក» ( មា៉ា ថាយ ២៥:២៤) ។

 អមៃន�ើយ ពួកសាវក័មាៃអំណរនៅក្នុងនសចក្ពីសង្ឃឹមនៃការយង

ពត�្់រមកវញិរ្រស់ពពរះជាមា្ច ស់។

 



ទំព័រ-32- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ២:១-៣៩ ។

អង្គារ-៣០ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ២១

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: នៅ ន្ងៃ នោរះ អ្នក រាល់ គ្្ន  ៃឹង មិៃ សូម អ្ពី ពពី ខ្ញំ នទៀត ពរាកដ 

អមៃ ខ្ញំ ពរា្់រ អ្នក រាល់ គ្្ន  ជា ពរាកដ ថា អ្ពីៗ អដល អ្នក រាល់ គ្្ន  ៃឹង សូម ដល់ 

ពពរះវរ្ិរតា នោយ ៃូវ ន ម្ រះ ខ្ញំ នោរះ ពទង់ ៃឹង ព្រទាៃ ឲ្យ។ យូ៉ហាៃ ១៦:២៣ ៦-

 ខណៈអដលពួកសាវក័រាៃវលិពតឡ្់រពពីភ្នំនដើមអូលពីវ មកកាៃ់ទពីពករុង 

នយរសូាឡិមវញិ ពួក្រណាតា ជៃរាៃសម្ឹងនមើលមញខពួកនគ នោយសង្ឹមថា

ៃឹងរាៃន�ើញទឹកមញខនពកៀមពកំពច្ូរកពច្រល់ៃិង្ររាជ័យរ្រស់ពួកនគ ្៉រញអៃតា 

ពួកនគរាៃន�ើញភាពរ ពីករាយ ៃិងនជាគជ័យនៅវញិ ពួកសិស្សមិៃរាៃទួញ 

នសាកចំនោរះនសចកតាពីសង្ឹមអដលខកចិតតានៃរះនឡើយ។ ពួកនគរាៃន�ើញពពរះ

អង្គសន្រ្្គ រះយាងនឡើងនៅ ៃិងរាៃឮពពរះ្រៃ្ូលសៃយាចញងនពកាយនៃពពរះអង្គ

សន្រ្្គ រះ នៅជា្់រៃឹងពតនចៀករ្រស់ពួកនគជាៃិច្ច ។

 នោយសាតា ្់រ្ររ្្គ ្់រដល់ការពតាស់្ររ្្គ ្់ររ្រស់ពពរះពគិសតា ពួកនគរាៃ 

រង់ចំានៅទពីពករុងនយរសូាឡិម តាមនសចកតាពីសៃយារ្រស់ពពរះវរ្ិរតាសតាពីពពីការចាក់ 

ព្រទាៃពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធមក។ ពួកនគមិៃរាៃរង់ចំានោយភាពខ្ិលពចអូស 

នទ។ ពពរះគម្ពីររាៃអចងថា «ក៏នៅក្នញងពពរះវហិារជាៃិច្ចទំាងសរនសើរ ន�ើយ 

នលើកតនមកើងពពរះ» (លូកា ២៤:៥៣)។ ពួកនគរាៃព្រជញំគ្្ន នដើម្ពីទូលថ្ាយ

សំណូមពររ្រស់ពួកនគនៅពពរះវរ្ិរតា នៅក្នញងពពរះោមពពរះនយសូ៊វ។ ពួកនគ

រាៃដឹងថាពួកនគមាៃពពរះអដលជាតំណាងរ្រស់ពួកនគនៅឋាៃសួគ៌ ៃិងជា

នមធាវ ពីនៅចំនោរះពពរះរាជ្រល្័ងករ្រស់ពពរះ។ ពួកនគរាៃឱៃពកា្រនោយការ

៤

ថ្ងៃប៉ង់តាកសូ
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នសងៃើចសរនសើរជាខំ្្ង នោយការអធិោឋា ៃ ៃិងរឭំកពពីការធាោអរះអាងមតាង

ន�ើយមតាងនទៀតថា «អ្នករាល់គ្្ន ៃឹងមិៃសូមអ្ពីពពីខ្ញំនទៀតពរាកដអមៃ ខ្ញំពរា្់រ
 

អ្នករាល់គ្្ន ជាពរាកដថា អ្ពីៗអដលអ្នករាល់គ្្ន ៃឹងសូមដល់ពពរះវរ្ិរតា នោយ 

ៃូវន ម្ រះខ្ញំ នោរះពទង់ៃឹងព្រទាៃឲ្យ» (យូ៉ហាៃ ១៦:២៣, ២៤)។ ពួកនគរាៃ

ពពងពីកនដនៃនសចកតាពីជំនៃឿរ្រស់ពួកនគខ្ស់នឡើងៗ ជាមួយៃឹងោក្យធាោ 

អរះអាងដ៏មាៃអំណាច «នតើអ្នកណាៃឹងកាត់នទាសនគរាៃ ដ្ិតពពរះពគិសតាពទង់

រាៃសញគតជំៃួសនគន�ើយ អតអដលថា ពទង់រស់នឡើងវញិ នោរះមាៃទំៃងជាង

ពទង់ក៏គង់នៅខ្ងសាតា ំនៃពពរះ ន�ើយជាអ្នកអង្រជំៃួសនយើងរាល់គ្្ន អដរ» 

( រ ៉មូ ៨:៣៤) ។ 

 នៅនពលអដលពួកសិស្សរាៃរង់ចំាការសនពមចតាមពពរះ្រៃ្ូលសៃយា

នោរះ ពួកនគរាៃ្រោ្្រចិតតានោយការអកអព្រយ៉ាងពិតពរាកដ ៃិងលៃ់តួកំ�ញស

នៃការមិៃនជឿរ្រស់ពួកនគ ។ នៅនពលអដលពួកនគរឭំកពពីពពរះ្រៃ្ូលអដល

ពពរះពគិសតារាៃមាៃ្រៃ្ូល មញៃនពលពពរះអង្គសញគត ពួកនគរាៃយល់ពពីអត្ថៃ័យ

នៃពពរះ្រៃ្ូលនោរះកាៃ់អតចបាស់។ នសចកតាពីពិតអដលរាៃកៃ្ងផញតពពីការចង

ចំារ្រស់ពួកនគនៅនោរះ ពតរូវរាៃោំពតឡ្់រមកកាៃ់គំៃិតរ្រស់ពួកនគជា្មពី

នឡើងវញិ ន�ើយពួកនគក៏រាៃៃិយាយអំពពីនសចកតាពីពិតនៃរះពរា្់រគ្្ន នៅវញិនៅ

មក មតាងន�ើយមតាងនទៀត។ ពួកនគសតាពី្រនោ្សខ្ួៃឯង នោយសារការយល់ខញស

រ្រស់ពួកនគនៅនលើពពរះអង្គសន្រ្្គ រះ។ រ្ូរភាពនៃពពរះជៃមដ៏អសា្ច រ្យរ្រស់ពទង់

រាៃរសាត់នៅមញខពួកនគមតាងន�ើយមតាងនទៀត ដូចជាក្ួៃដអងហែ នៅនពលអដល

ពួកនគរាៃសញឹ្ងគិតអំពពីភាព្ររសិញទ្ធរ្រស់ពទង់ ជាពពរះជៃម្ររសិញទ្ធ ពួកនគ

រាៃដឹងថាគ្ម ៃការនវទោណាអដលពិរាកនពកនឡើយ ក៏គ្ម ៃការលរះ្រង់ 

ណាអដលធំនពកអដរ ព្រសិៃន្រើពួកនគពគ្ៃ់អតនធ្ើទពី្រោ្ល់ពពីភាពគួរឲ្យ

សសឡាញ់នៃអតតាចរតិរ្រស់ពពរះពគិសតា នៅក្នញងជពីវតិរ្រស់ពួកនគអត្៉រញនណាណ រះ ។ 

ពួកនគរាៃគិតថា អូព្រសិៃន្រើពួកនគអាចរស់នៅក្នញងរយៈនពល្រពីឆ្្ន ំដអដល

រាៃកៃ្ងផញតនៅនៃរះមតាងនទៀត មិៃដឹងជាពួកនគព្រពពឹតតាខញសពពីមញៃយ៉ាងណា

នទ! ព្រសិៃន្រើពួកនគអាចជួ្រៃឹងពពរះជាមា្ច ស់រ្រស់ពួកនគមតាងនទៀត នោរះពួក



ទំព័រ-34- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

នគៃឹងខំព្ឹរងអព្រង្ររ្ហែ ញដល់ពទង់ពពីជនពរៅនៃនសចកតាពីសសឡាញ់រ្រស់ពួកនគ

ចំនោរះពទង់ ៃិងពពីការនសាកសាតា យអស់ពពីចិតតា នោយរាៃនធ្ើឲ្យពពរះអង្គពពរួយ

ពពរះទ័យនពោរះអតោក្យសមតាពី ៃិងសកមមភាពអដលមិៃនជឿរ្រស់ពួកនគ! ្៉រញអៃតា 

គំៃិតអដលថាពពរះរាៃអត់នទាសឲ្យអំនពើរា្ររ្រស់ពួកនគ រាៃកមសាៃតា ចិតតា

ដល់ពួកនគន�ើយពួកនគរាៃន្រតាជ្ាចិតតាថាពួកនគៃឹងលញ្រលាងការមិៃនជឿ 

រ្រស់ពួកនគនៃរះនោយលៃ់តួចំនោរះពទង់នោយក្ាហាៃនៅចំនោរះពិភពនលាក

នៃរះ ឲ្យរាៃខំ្្ងក្ាជាទពី្ំរផញត ។ 

 ពួកសាវក័រាៃអធិោឋា ៃនោយនចតោនសាម រះសម័ពគ សញំឱកាសឲ្យរាៃ 

ជួ្រៃឹងមៃញស្ស ៃិងឲ្យរាៃៃិយាយោក្យនពចៃ៍អដលោំមៃញស្សមាៃរា្រមក

ឯពពរះពគិសតា នៅក្នញងទំោក់ទំៃងព្រចំាន្ងៃរ្រស់ពួកនគ។ នោយដកយកនចញ

ៃូវរាល់ភាពខញសគ្្ន ទំាងអស់ នសចកតាពីពរាថា្ន ឲ្យរាៃខ្ស់នលើសនគទំាងអស់ 

ពួកនគរាៃចូលមកជិតគ្្ន  នោយការព្រក្រគ្្ន ជាពគិសតា្ររស័ិទ។ ពួកនគរាៃ

ខិតចូលនៅជិតពពរះកាៃ់អតនកៀកនឡើងៗន�ើយនៅនពលអដលពួកនគនធ្ើដូនចា្ន រះ 

ពួកនគរាៃដឹងពពីកិតតាិយសដ៏ឧតតាញង្គឧតតាមរ្រស់ពួកនគ អដលពពរះរាៃអៃញញ្ញា ត

ឲ្យពួកនគព្រសស័យទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយៃឹងពពរះពគិសតា។ ភាពនពកៀម

ពកំរាៃ្ំរនពញចិតតារ្រស់ពួកនគ ខណៈអដលពួកនគរាៃគិតអំពពីនពលនវលា

អដលពួកនគរាៃនធ្ើឲ្យពទង់នកើតទញក្ខជានពចើៃដង នោយសារភាពយឺតយ៉ាវក្នញង

ការយល់ពពីពពរះ្រៃ្ូលរ្រស់ពទង់ ការ្ររាជ័យមិៃរាៃយល់ពពីនមនរៀៃទំាង 

ឡាយ អដលពពរះអង្គរាៃពយាយាម្រនពងៀៃដល់ពួកនគសពមា្់រនសចកតាពីល្អ ។

 ន្ងៃនៃការនរៀ្រចំនណរះ គឺជាន្ងៃនៃការអសង្យល់ពពីទឹកចិតតាយ៉ាងពជាល

នពរៅ។ ពួកសាវក័រាៃដឹងអំពពីនសចកតាពីពតរូវការខ្ងពពលឹងវញិ្ញា ណរ្រស់ពួកនគ 

ន�ើយរាៃអសសកអំោវោវឲ្យពពរះដញសខ្ត់ពួកនគនដើម្ពីតពមរូវឲ្យសស្រនៅៃឹង

កិច្ចការសន្រ្្គ រះមៃញស្ស។ ពួកនគមិៃរាៃសញំពពរះពរសពមា្់រអតខ្ួៃឯង្៉រញនណាណ រះនទ។ 

ពួកនគទទួល្រៃ្ញកនៃនសចកតាពីសន្រ្្គ រះរ្រស់មៃញស្ស។ ពួកនគរាៃដឹងថាដំណឹង

ល្អពតរូវអតផ្សព្ផសាយនៅកាៃ់ពិភពនលាក ន�ើយពួកនគរាៃទាមទារអំណាច

អដលពពរះពគិសតារាៃសៃយា ។



ន្ងៃ្៉រង់តាកូស-ទំព័រ-35-

ពុធ-១ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ២២

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខ្ញំពរា្់រ តាម ពតង់ ថា អដល ខ្ញំ នៅ នោរះ មាៃ ព្រនយាជៃ៍ ដល់ 

អ្នក រាល់ គ្្ន  វញិ ដ្ិត ន្រើ ខ្ញំ មិៃ នៅ នទ នោរះ ពពរះ ដ៏ ជា ជំៃួយក៏ មិៃ មក ឯ អ្នក រាល់ គ្្ន  

អដរ អត ន្រើ ខ្ញំ នៅ នោរះ ខ្ញំ ៃឹង ចាត់ ពទង់ ឲ្យ មក។ យូ៉ហាៃ ១៦:៧

 នៅសម័យពួកអយ្យនកា ពពរះរាៃ្ររ្ហែ ញពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធនៅក្នញង

លក្ខណៈគួរឲ្យកត់សមា្គ ល់ ្៉រញអៃតា មិៃរាៃនពញនលញនទ ។ ឥឡូវនៃរះ នៅក្នញង

ការសាតា ្់រ្ររ្្គ ្់រពពរះ្រៃ្ូលរ្រស់ពពរះអង្គសន្រ្្គ រះ ពួកសាវក័រាៃថ្ាយការអង្រ

ករសញំអំនណាយទាៃ ន�ើយនៅឋាៃសួគ៌ឯនណារះវញិ ពពរះពគិសតារាៃ្រអៃ្ថម

ការទូលអង្ររ្រស់ពទង់ជំៃួសពួកនគ។ ពពរះអង្គរាៃទាមទារអំនណាយទាៃ

នៃពពរះវញិ្ញា ណអដលពពរះអង្គៃឹងចាក់្រងហែូរមកនលើពួករាសសតារ្រស់ពទង់ ។

 «កាល្រញណ្យន្ងៃទពី៥០រាៃមកដល់ នោរះនគមាៃចិតតាពពមនពពៀងព្រជញំ

ទំាងអស់គ្្ន  នៅកអៃ្ងអតមួយ សសា្់រអតមាៃឮសូរពពីនលើនម� ដូចជាខ្យល់ 

្រក់គំ�ញកយ៉ាងខំ្្ង មកនពញក្នញងផ្រះអដលនគអង្គញយនៅ»។ពតរូវ ទំលា

 ពពរះវញិ្ញា ណរាៃយាងចញរះមកនលើពួកសាវក័អដលកំពញងរង់ចំាៃិងកំពញង 

អធិោឋា ៃនោយភាពនពញនលញអដលរាៃចូលដល់ចិតតារ្រស់មៃញស្សពគ្់រគ្្ន ។ 

ពពរះអដលគ្ម ៃពពំអដៃរាៃ្ររ្ហែ ញអង្គពទង់ នៅក្នញងអំណាចនៃពួកជំៃញំរ្រស់ 

ពទង់។ ពពរះនៃឋាៃសួគ៌រាៃទ្់រឥទ្ធិពលនៃរះមិៃឲ្យធ្ាក់មកជានពចើៃជំោៃ់

មកន�ើយ  ន�ើយឥឡូវនៃរះ ពពរះអង្គមាៃអំណរជាខំ្្ងនោយអាចព្រទាៃ

ពពរះគញណនៃពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធមកនលើពួកជំៃញំដ៏្ររ្ូិររ ។ ន�ើយនៅនពកាម 

ឥទ្ធិពលនៃពពរះវញិ្ញា ណ ោក្យនពចៃ៍នៃការទូលអង្រៃិងការលៃ់តួនទាស 

រាៃលាយឡំជាមួយៃឹងចនពមៀងនៃការសរនសើរតនមកើង ចំនោរះការអត់នទាស 

រា្រ។ នគរាៃឮសំនឡងនៃការអ្្ងអំណរគញណ ៃិងនសចកតាពីទំោយ។ នទវតា

ទំាងអស់នៃឋាៃសួគ៌រាៃឱៃចញរះយ៉ាងទា្រមកនមើលៃិងសរនសើរតនមកើងពរាជ្ា

នៃនសចកតាពីសសឡាញ់អដលគ្ម ៃគូនព្រៀ្រ ៃិងមិៃអាចអ្្ងរាៃ ។ ពួកសាវក័ 

រាៃឧទាៃនោយការអសា្ច រ្យថា «នៃរះន�ើយជានសចកតាពីសសឡាញ់» ។ ោវនៃ 

ពពរះវញិ្ញា ណរាៃសំនលៀងជា្មពី ជាមួយៃឹងអំណាច ៃិងមញជនៅក្នញងនផ្ក្រនោ្រ 



ទំព័រ-36- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

នៃឋាៃសួគ៌ កាត់តាមផ្ូវ ឆ្ងកាត់អ្នកមិៃនជឿ។ មៃញស្សរា្់រោៃ់ោក់រាៃ

អកអព្រចិតតាផ្្ស់្រតាូរជំនៃឿនៅន្ងៃនោរះ ។

 ពពរះពគិសតារាៃមាៃ្រៃ្ូលនៅកាៃ់ពួកសាវក័រ្រស់ពទង់ថា «អដលខ្ញំ 

នៅ នោរះមាៃព្រនយាជៃ៍ដល់អ្នករាល់គ្្ន វញិ ដ្ិតន្រើខ្ញំមិៃនៅនទ នោរះពពរះដ៏

ជាជំៃួយក៏មិៃមកឯអ្នករាល់គ្្ន អដរ អតន្រើខ្ញំនៅ នោរះខ្ញំៃឹងចាត់ពទង់ឲ្យមក»។ 

«កាលណាពពរះអង្គនោរះ គឺជាពពរះវញិ្ញា ណនៃនសចកតាពីពិតរាៃមកដល់ នោរះ

ពទង់ៃឹងោំអ្នករាល់គ្្ន ចូលក្នញងពគ្់រទំាងនសចកតាពីពិត ដ្ិតពទង់ៃឹង មាៃ ពពរះ ្រៃ្ូល 

មិៃអមៃនោយអាងពពរះអង្គពទង់នទ គឺៃឹងមាៃពពរះ្រៃ្ូល ចំនោរះអត នសច កតាពី 

ណាអដលពទង់ឮ ន�ើយៃិងសអមតាងឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ដឹងការអដលពតរូវមក» 

(យូ៉ហាៃ ១៦:៧, ១៣) ។

 ការយាងនឡើងនៅកាៃ់ឋាៃសួគ៌រ្រស់ពពរះពគិសតាគឺជាសញ្ញា ពរា្់រថា 

ពួកសិស្សរ្រស់ពទង់ៃឹងទទួលពពរះពរនៃនសកតាពីសៃយា។ ពួកនគរាៃ រង់ចំា ពពរះ ពរ 

នៃរះ មញៃៃឹងពួកនគ្ំរនពញកិច្ចការរ្រស់ពួកនគ។ នៅនពលពពរះពគិសតារាៃឆ្ង

កាត់នក្ាងទ្ារនៃឋាៃសួគ៌ ពពរះអង្គរាៃទទួលការថ្ាយរាជសម្តតាិនៅកណាតា ល

ការសរនសើរតនមកើងនៃពួកនទវតា។ នៅនពលអដលពិធពី្រញណ្យនៃរះរាៃ្រញ្ច ្់រ

ភ្ាម ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធរាៃយាងចញរះមកសណឋាិ តនលើពួកសាវក័ នោយចរៃតា 

យ៉ាង្ររ្ូិររ ន�ើយពពរះពគិសតាពិតជាពតរូវរាៃសរនសើរតនមកើង រមួជាមួយៃឹងសិរ ពីល្អ

អដលពពរះអង្គមាៃជាមួយៃឹងពពរះវរ្ិរតាតំាងពពីអស់កល្នរៀងមក។ ការចាក់

ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធនៅន្ងៃ្៉រង់តាកូសគឺជាទំោក់ទំៃងនៃឋាៃសួគ៌ ថាពិធពី

្រញណ្យឆ្ងរ្រស់ពពរះដ៏នពរាសនលារះពតរូវរាៃ្រញ្ច ្់រន�ើយ។ ពពរះនយសូ៊វរាៃ

ចាក់ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធមកនលើពួកសាវក័រ្រស់ពទង់តាមនសចកតាពីសៃយា ជា

ៃិមិតតារ្ូរ្រញ្្ក់ថាពពរះអង្គរាៃទទួលអំណាចទំាងអស់ ជាសនមតាចសង្ផង 

ៃិងជានសតាចផង នៅនលើឋាៃសួគ៌ៃិងនៅអផៃដពី ន�ើយពទង់ក៏ជាតរ្្យធួៃ

ៃឹងរា្រនៃរាសសតារ្រស់ពពរះអង្គផងអដរ។

 «ក៏មាៃអណាតា ត ដូចជាអណាតា តនភ្ើង អដលអ្រកនចញពពីគ្្ន  នលច មក 

ឲ្យ នគ ន�ើញ ន�ើយមកសណឋាិ តនលើនគពគ្់រគ្្ន  រចួនគរាៃនពញជាពពរះវញិ្ញា ណ



ន្ងៃ្៉រង់តាកូស-ទំព័រ-37-

្ររសិញទ្ធទំាងអស់ ក៏តំាងៃិយាយភាសានផ្សងៗ តាមអដល ពពរះវញិ្ញា ណ ព្រទាៃ 

ឲ្យ»។  ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធមាៃសណាឋា ៃដូចជាអណាតា តនភ្ើងមកសណឋាិ តនលើ

ពួកអ្នកអដលរាៃជួ្រជញំគ្្ន នោរះ។ នៃរះគឺជាៃិមិតតារ្ូរនៃអំនណាយទាៃអដលពពរះ 

រាៃព្រទាៃដល់ពួកសាវក័នៅនពលនោរះ អដល្រណាតា លឲ្យពួកនគនចរះៃិយាយ

ភាសាដនទអដលនគមិៃធ្ា្់រនចរះពពីមញៃមក យ៉ាងស្ាត់ជំោញ ។ សណាឋា ៃជា

អណាតា តនភ្ើងមាៃៃ័យថាភាពពញរះកន្ញ្្លយ៉ាងនក្ៀវក្ាអដលពួកសាវក័ៃឹង

្ំរនពញកិច្ចការ ៃិងជាអំណាចអដលៃឹងនៅជាមួយៃឹងកិច្ចការរ្រស់ពួកនគ។

ពពហស្បតិ៍-២ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ២៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អ្នក រាល់ គ្្ន  រាៃ សំឡា្់រ ពពរះអមា្ច ស់ ជពីវតិ នោរះ នៅ អត ពពរះ 

រាៃ នពរាស ឲ្យ ពទង់ មាៃ ពពរះជៃម រស់ ពពី ស្ា្់រ នឡើង វញិ នយើង ខ្ញំ នៃរះ ជា ទពី ្រោ្ល់ ពពី 

ការ នោរះ ឯង។ កិច្ចការ ៣:១៥

 «រ ពីឯនៅពករុងនយរសូាឡិម មាៃពួកសាសៃ៍យូោ ជាអ្នកនកាត ខ្្ច 

ដល់ ពពរះ អដលមកពពីពគ្់រៃគរនៅនពកាមនម�»។  នៅនពលអ្រកអខ្កគ្្ន  ពួក

យូោរាៃរស់នៅរាយរ៉ាយសឹងអតពគ្់រទពីកអៃ្ងនៅនលើពិភពនលាក ន�ើយ

នៅនពលអដលពួកនគរាៃៃិរនទសនៅនៅព្រនទសនផ្សងៗ ពួកនគរាៃៃិយាយ

ភាសា្ររនទសនៃព្រនទសអដលពួកនគនៅសា្ន ក់អាសស័យនៅទពីនោរះ។ សាសៃ៍

យូោជានពចើៃរាៃមកកាៃ់ទពីពករុងនយរសូាឡិម នដើម្ពីចូលរមួក្នញងពិធពី្រញណ្យ

ខ្ងសាសោនៅនពលនោរះ ជាពួកអ្នកអដលមាៃវឌ្ឍៃភាព (ភាពនជឿៃនលឿៃ)។  

មៃញស្សអដលរាៃមកព្រជញំគ្្ន នៃរះៃិយាយភាសានផ្សងៗគ្្ន ជាពនពចើៃ។ ភាព 

ទពីនទពពីគ្្ន នៃភាសានៃរះគឺជាឧ្រសគ្គដ៏ធំមួយក្នញងការផសាយដំណឹងល្អ ន�តញ

ដូនច្នរះន�ើយរាៃជាពពរះរាៃព្រទាៃដំនណារះសសាយដល់ភាពកនមសាយរ្រស់

ពួកសាវក័នៃរះ ក្នញងលក្ខណៈដ៏អសា្ច រ្យ។ ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធរាៃនធ្ើជំៃួស

ពួកនគ ៃូវកិច្ចការអដលពួកនគមិៃអាចសនពមចនោយខ្ួៃឯងនៅក្នញងជពីវតិ

រ្រស់ពួកនគរាៃ។ ឥឡូវនៃរះ ពួកនគអាចព្រកាសពពីនសចកតាពីពិតនៃដំណឹងល្អ

នៅព្រនទសនពរៅរាៃយ៉ាងទូលំទូលាយ នោយៃិយាយភាសារ្រស់ពួកអ្នក



ទំព័រ-38- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

អដលពួកនគនធ្ើការជាមួយនោរះយ៉ាងចបាស់។ អំនណាយនៃការអសា្ច រ្យនៃរះគឺ

ជាភសតាញតាងដ៏រងឹមំាមួយ ្រញ្្ក់ពរា្់រដល់ពិភពនលាកថាន្រសកកមមអដល

ពួកនគ្ំរនពញគឺជាពតានៃឋាៃសួគ៌។ ្ម នទៀត ឥត ពតរូវ ទំលា

 «កាលសូរស័ព្ពពីការនោរះរាៃឮសញសសាយនៅ នោរះ្រណាតា  មៃញស្ស 

ក៏ព្រជញំគ្្ន  ន�ើយនគមាៃនសចកតាពីសសឡាំងកំាង នោយពគ្់រគ្្ន ឮ ភាសាជាតិ 

រ្រស់ ខ្ួៃ អដលពួកសាវក័កំពញងអតអធិ្របាយ នគមាៃនសចកតាពីអសា្ច រ្យក្នញងចិតតា 

ន�ើយៃិយាយគ្្ន នៅវញិនៅមក នោយឆងៃល់ថា អ្នកទំាងនៃរះអដលអធិ្របាយ 

នតើមិៃអមៃជាពួកអ្នកសសរុកកាលពីនឡទំាងអស់គ្្ន នទឬអពី? ចញរះដូចនមតាចរាៃជា

នយើងឮនគៃិយាយតាមភាសាកំនណើ តរ្រស់នយើងនរៀងខ្ួៃដូនច្នរះ?»

 ពួកសង្ៃិងពួកនមដឹកោំសាសោនគនរៅតា ពកហាយជាខំ្្ងនៅៃឹង 

ការសអមតាងដ៏អសា្ច រ្យនៃរះ ្៉រញអៃតា ពួកនគមិៃហ៊ាៃ្ំរអ្រកការព្រជញំនៃរះនទ នពោរះ

ខ្្ចរងអំនពើ�ិងសាពពីពួក្រណាតា ជៃ។ ពួកនគរាៃនធ្ើគតពពរះនយសូ៊វជាអ្នក

សសរុកណាសាអរត៉ ្៉រញអៃតា នៅទពីនៃរះអ្នក្រនពមើរ្រស់ពទង់ ជាអ្នកសសរុកកាលពីនឡ 

អដលមិៃមាៃចំនណរះដឹង កំពញងៃិយាយពរា្់រពពីនរឿងរ៉ាវនៃពពរះជៃមៃិងពពរះរាជ

ន្រសកកមមរ្រស់ពទង់ ជាភាសាអដលមៃញស្សៃិយាយនៅសម័យនោរះ។ ពួក

សង្រាៃព្រកាសថាពួកនៃរះសសវងឹនទ នោយពួកនគផឹកសសា្មពីអដលនគរាៃ

នរៀ្រចំសពមា្់រពិធពី្រញណ្យនៃរះនពចើៃនពក នោយរាៃតំាងចិតតាពៃ្យល់ពពីអំណាច

ដ៏អសា្ច រ្យរ្រស់ពួកសាវក័នៃរះថាជានរឿងធមមតានៅវញិ។ មៃញស្សអដលលងៃិតលងៃង់

្ំរផញតមួយចំៃួៃចាត់ទញកនរឿងរ៉ាវអដលពួកនគរាៃន�ើញនៃរះថា ជានរឿងពិត 

្៉រញអៃតា ពួកអ្នកមាៃចំនណរះដឹងខ្ង់ខ្ស់មួយចំៃួៃរាៃដឹងថានៃរះគឺជានរឿងអក្ង

ក្ាយនៅវញិ ន�ើយអស់អ្នកអដលសាតា ្់រភាសានផ្សងៗនោរះយល់រាៃ្រញ្្ក់ 

ពពីភាពពតឹមពតរូវនៃភាសាអដលពួកសាវក័រាៃៃិយាយ។

 ជាការនឆ្ើយត្រនៅៃឹងការនចាទព្រកាៃ់រ្រស់ពួកសង្នោរះ នលាក

នពពតរុសរាៃ្ររ្ហែ ញថាការ្រកសសាយនៃរះគឺជាការសនពមចតាម្រទទំោយ 

រ្រស់នលាកយូ៉អអលយ៉ាងពតឹមពតរូវ អដលនៅទពីនោរះនលាករាៃទស្សទាយជា

មញៃថាអំណាចនៃរះៃឹងនកើតនឡើងដល់មៃញស្ស នដើម្ពីនរៀ្រចំសពមា្់រ្ំរនពញកិច្ច



ន្ងៃ្៉រង់តាកូស-ទំព័រ-39-

ការដ៏ពិនសស។ នលាកមាៃព្រសាសៃ៍ថា «ឱពួកសាសៃ៍យូោ ៃិងពួកអ្នកនៅ

ពករុងនយរសូាឡិមទំាងអស់គ្្ន នអើយ សូមឲ្យអ្នករាល់គ្្ន ដឹងនសចកតាពីនៃរះ ន�ើយ 

ព្ររុងសាតា ្់រោក្យខ្ញំចញរះ ដ្ិតអ្នកទំាងនៃរះមិៃអមៃសសវងឹ ដូចជាអ្នករាល់គ្្ន គិត 

សាម ៃនោរះនទ នពោរះនទើ្រៃឹងនម៉ាង៩ពពឹកនៅនឡើយ នៃរះគឺជានសចកតាពីទំោយ

រ្រស់នហារាយូ៉អអលវញិ អដលនលាកទាយទញកមកថា ពពរះពទង់មាៃ ពពរះ្រៃ្ូល 

ថា ដល់ន្ងៃជាៃ់នពកាយ្រង្អស់ អញៃឹងចាក់ពពរះវញិ្ញា ណអញ នៅនលើពគ្់រ 

ទំាងមៃញស្ស នោរះកូៃព្ររុសកូៃសសពីឯងរាល់គ្្ន ៃឹងទាយទំោយ ពួកកំនឡារះ 

ឯង រាល់គ្្ន  ៃឹងន�ើញការជាក់អសតាង ន�ើយពួកចាស់ៗ រ្រស់ឯងរាល់គ្្ន  ៃឹង 

យល់ស្រតាិ នៅពគ្នោរះ អញៃឹងចាក់ពពរះវញិ្ញា ណអញ នៅនលើទំាង ពួកអ្នក 

្រនពមើព្ររុសសសពីផង ន�ើយនគៃឹងទាយទំោយអដរ»។

 នលាកនពពតរុសរាៃនធ្ើទពី្រោ្ល់អំពពីការសញគត ៃិងការមាៃពពរះជៃម

រស់នឡើងវញិរ្រស់ពពរះពគិសតា នោយអំណាចៃិងចបាស់ៗសសរួលយល់ដូនច្នរះថា 

«ឱពួកសាសៃ៍អញពីសសាអអលនអើយ សូមសាតា ្់រោក្យនៃរះចញរះ ពពរះនយសូ៊វ ជាអ្នក 

សសរុកណាសាអរត៉ អដលពពរះរាៃសអមតាង្ររ្ហែ ញមកអ្នករាល់គ្្ន នោយការឫទ្ធិ

រារមពី ការអសា្ច រ្យ ៃិងទពីសមា្គ ល់ អដលពពរះពទង់រាៃនធ្ើ នៅកណាតា ល អ្នករាល់ 

គ្្ន  នោយសារពទង់ ដូចជាអ្នករាល់គ្្ន ដឹងសសា្់រន�ើយ… ន�ើយអ្នករាល់ គ្្ន  

រាៃចា្់រពទង់ នោយសារនដមៃញស្សទទឹងចបា្់រពពមទំាងឆ្ក ងសម្ា្់រ ពទង់ ផង 

្៉រញអៃតា ពពរះរាៃនពរាសពទង់ ឲ្យមាៃពពរះជៃមរស់នឡើងវញិ នោយរាៃសសាយ

ចំណងនៃនសចកតាពីស្ា្់រនចញ ពពីនពោរះនសចកតាពីស្ា្់រគ្ម ៃអំណាច ៃឹង�ញំឃាំង 

ពទង់ទញករាៃនឡើយ»។ 

សុពក-៣ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ២៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: នពពតរុស នឆ្ើយ ត្រ ថា ចូរ អ្នក រាល់ គ្្ន  អព្រ ចិតតា ចញរះ ន�ើយ 

ទទួល ្រញណ្យ ពជមញជទឹក ទំាង អស់ គ្្ន  នោយ ៃូវ ពពរះោម ពពរះនយសូ៊វពគពីស ្

ព្រនយាជៃ៍ ឲ្យ រាៃ រចួ ពពី រា្រ នោរះ អ្នក រាល់ គ្្ន  ៃឹង ទទួល អំនណាយ ទាៃ ជា 

ពពរះវញិ្ញា ណ ្ររសិញទ្ធ ។  កិច្ចការ ២:៣៨



ទំព័រ-40- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

 នលាកនពពតរុសមិៃរាៃៃិយាយសំនៅនៅនលើការ្រនពងៀៃរ្រស់

ពពរះពគិសតានដើម្ពី្រញ្្ក់ពពីតួោទពីរ្រស់នលាកនទ ពពីនពោរះនលាករាៃដឹងថាពួក

អ្នកអដលសាតា ្់រគ្ត់នគមាៃការព្រកាៃ់ពូជសាសៃ៍ខំ្្ងណាស់ អដលនធ្ើឲ្យ

សមតាពីរ្រស់នលាកទាក់ទងៃឹងព្រធាៃ្រទនៃរះ មិៃមាៃព្រសិទ្ធិភាពនឡើយ។ 

ផ្ញយនៅវញិ នលាករាៃៃិយាយពរា្់រពួកនគពពី�្ួងោវ ពីឌ អដលពួកយូោរាៃ

ចាត់ទញកថាជាចាស់ទញំមា្ន ក់នៃសាសៃ៍រ្រស់នគ។ នលាករាៃអ្្ងថា «ដ្ិត�្ួង

ោវ ពីឌមាៃពពរះ្រៃ្ូលពពីពទង់ថា ទូល្រង្គំរាៃន�ើញពពរះអមា្ច ស់ នៅមញខ ទូល្រង្គំ  

ជា ៃិច្ច ពពីនពោរះពទង់សណឋាិ តនៅខ្ងនដសាតា ំទូល្រង្គំ នដើម្ពីមិៃឲ្យទូល្រង្គំពតរូវ

រនង្គើនឡើយ ន�តញនោរះរាៃជាចិតតាទូល្រង្គំមាៃនសចកតាពីអំណរ ន�ើយអណាតា ត 

ទូល្រង្គំក៏អ្្ង នោយនសចកតាពីនពតកអរមួយនទៀត រ្ូរសាច់ទូល្រង្គំៃឹង សា្ន ក់ 

នៅនោយនសចកតាពីសង្ឹមអដរ ដ្ិតពទង់ៃឹងមិៃទញកពពលឹងទូល្រង្គំឲ្យជា្់រនៅ

ក្នញងឋាៃ�ញំពពលឹងមៃញស្សស្ា្់រនទ ក៏មិៃឲ្យអ្នក្ររសិញទ្ធរ្រស់ពទង់ន�ើញនសចកតាពី

ពញករលួយអដរ … ឱ្រង្រ្អូៃរាល់គ្្ន នអើយ ខ្ញំមាៃចបា្់រៃឹងអ្្ងពរា្់រដល់

អ្នករាល់គ្្ន យ៉ាងចបាស់ ពពី�្ួងោវ ពីឌ ជាអយ្យនកាថា នលាករាៃទំាងសញគត 

ន�ើយនគរាៃ្រញ្ចញ រះសពនលាកអដរ ផ្នូរនលាកក៏នៅជាមួយៃឹងនយើងរាល់គ្្ន  

ដរា្រដល់សព្ន្ងៃនៃរះ» … «នលាកសអមតាងពពីពពរះពគិសតាពតរូវរស់នឡើងវញិថា 

ពពលឹងពទង់មិៃពតរូវទញកនចាល នៅក្នញងឋាៃ�ញំពពលឹងមៃញស្សស្ា្់រនទ ន�ើយ

រ្ូរសាច់ពទង់មិៃពតរូវន�ើញនសចកតាពីពញករលួយនឡើយ ឯពពរះនយសូ៊វនៃរះ ពពរះរាៃ  

នពរាសឲ្យពទង់មាៃពពរះជៃមរស់នឡើងវញិ ន�ើយពួកនយើងនៃរះជាទពី្រោ្ល់ពពី

ពទង់ទំាងអស់គ្្ន » ។

 នសចកតាពីអ្្ងនៃរះនធ្ើឲ្យពួក្រណាតា ជៃចា្់រអារមមណ៍យ៉ាងនពកអលង។ 

នមើលៃ៍ មៃញស្សមា្ន រាៃមកពពីពគ្់រទិសទពី នដើម្ពីសាតា ្់រទពី្រោ្ល់ពពីនសចកតាពីពិត

រ្រស់ពួកសាវក័ ដូចជាពួក្រណាតា ជៃរាៃមកសាតា ្់រពពរះនយសូ៊វអដរ។ នៅក្នញង

ចំនណាមមៃញស្សជានពចើៃកញរះករនៅក្នញងពពរះវហិារ ពួកសង្ៃិងពួកនមដឹកោំ

សាសោក៏នៅទពីនោរះអដរ ពួកនគព្រនពចៀតចូលនៅទំាងមញខពកញូវ មាៃចិតតា

នោរនពញនោយសម្អ្់រទាស់ៃឹងពពរះពគិសតា នដរ្រស់ពួកនគនៅព្រឡាក់្ម



ន្ងៃ្៉រង់តាកូស-ទំព័រ-41-

អដលរាៃខ្្ច យនៅនពលអដលពួកនគរាៃឆ្ក ងពពរះដ៏នពរាសនលារះនោរះនៅ

នឡើយ។ ពួកនគរាៃគិតថាៃឹង្ំរភ័យដល់ពួកសាវក័នោយការភ័យខ្្ច នៅ

នពកាមនដនៃការនកៀ្រសងកត់ៃិងការកា្់រសម្ា្់រដ៏សាហាវ ពូកនគរាៃរកន�ើញ

ថាពពរះរាៃនលើកពួកសាវក័ឲ្យផញតពពីការភ័យខ្្ច ៃិងនពញនោយ ពពរះវញិ្ញា ណ 

នោយព្រកាសពពីភាពជាពពរះរ្រស់ពពរះនយសូ៊វពពីសសរុកណាសាអរត៉នោយ

អំណាចនៅវញិ ពួកនគរាៃឮពួកសាវក័ព្រកាសថាអ្នកអដលនទើ្រៃឹងពតរូវរាៃ

ព្រមា្ ចំអកនមើលរ្យ ៃិងវាយត្់រ ន�ើយព្ួយរនៅនលើន�ើឆ្ក ង នោយនដ 

ដ៏នឃារនៅកាលពពីនពល្មពីៗនៃរះ គឺជាពពរះអមា្ច ស់នៃជពីវតិ ឥឡូវនៃរះ ពពរះអង្គ

កំពញងអតគង់នៅខ្ងសាតា ំនៃពពរះវរ្ិរតា។ពតរូវ ទំលា

 ពួកអ្នកអដលកំពញងសាតា ្់រពួកសាវក័នៃរះ មួយចំៃួៃធ្ា្់ររាៃចូលរមួ

យ៉ាងសកមមក្នញងការនចាទព្រកាៃ់ ៃិងការសញគតរ្រស់ពពរះពគិសតា។ ពួកនគរាៃ

្រៃ្ឺសំនឡងជាមួយៃឹងពករុមមៃញស្សអាពកក់ក្នញងការឆ្ក ងពទង់។ នៅនពលអដល

ពពរះនយសូ៊វៃិងរារ៉ារាសរាៃ�រនៅចំនោរះពួកនគ ក្នញង្រៃ្្់រជំៃញំជពមរះ 

នោរះនលាកពពីឡាត់រាៃសួរថា «នតើអ្នករាល់គ្្ន ចង់ឲ្យខ្ញំអលងន ម្ រះ

ណា រារ៉ារាស ឬនយសូ៊វ អដលនៅថា ពពរះពគិសតា»។ ពួកនគរាៃអសសក នឡើង 

ថា «កញំអលងអ្នកនោរះនឡើយ សូមអលងរារ៉ារាសវញិ» (ម៉ាថាយ ២៧:១៧ 

ៃិង យូ៉ហាៃ ១៨:៤០)។ នៅនពលនលាកពពីឡាត់រាៃព្រគល់ពពរះនយសូ៊វនៅ

ឲ្យពួកនគ នោយៃិយាយថា «ពតរូវឲ្យអ្នករាល់គ្្ន យកគ្ត់នៅឆ្ក ងវញិ ដ្ិត 

ខ្ញំមិៃ ន�ើញជាមាៃនទាសអ្ពីនទ»។ «ខ្ញំគ្ម ៃនទាសៃឹង្មនៃអ្នកសញចរតិនៃរះ

នទ»។ ពួក្រណាតា ជៃក៏អសសកនឡើងថា «ចូរឲ្យ្មវាធ្ាក់មកនលើនយើងរាល់

គ្្ន  ៃិងកូៃនៅរ្រស់នយើងចញរះ» (យូ៉ហាៃ ១៩:៦ ៃិង ម៉ាថាយ ២៧:២៤, ២៥)។

 ឥឡូវនៃរះ ពួកនគរាៃឮពួកសាវក័ព្រកាសថាអ្នកអដលពួកនគរាៃឆ្ក ង

នោរះគឺជាពពរះរាជ្រញពតានៃពពរះ។ ពួកសង្ៃិងពួកនមសាសោរាៃភ័យញ័រ។ 

នោយដឹងកំ�ញសខ្ួៃ ៃិងការទង្គឹរះចិតតាពួក្រណាតា ជៃ «នគមាៃនសចកតាពី ចាក់ចញច 

ក្នញងចិតតា ក៏សួរនពពតរុស ៃិងពួកសាវក័ឯនទៀតថា ្រង្រ្អូៃនអើយ នតើនយើងខ្ញំពតរូវ 

នធ្ើដូចនមតាច?» នៅក្នញងចំនណាមពួកអ្នកសាតា ្់រពួកសាវក័នោរះ មាៃពួកយូោ 



ទំព័រ-42- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

អដលមាៃជំនៃឿមញតមំា អដលមាៃជំនៃឿនសាម រះពតង់អដរ។ អំណាចអដល អមជា 

មួយៃឹងសមតាពីរ្រស់ពួកសាវក័រាៃ្រណាតា លឲ្យពួកនគនជឿជាក់ថាពពរះនយសូ៊វគឺ

ជាពពរះអមស្សញ ពី។

 «នពពតរុសនឆ្ើយត្រថា ចូរអ្នករាល់គ្្ន អព្រចិតតាចញរះ ន�ើយទទួល្រញណ្យ

ពជមញជទឹកទំាងអស់គ្្ន  នោយៃូវពពរះោមពពរះនយសូ៊វពគិសតាព្រនយាជៃ៍ ឲ្យ រាៃ 

រចួពពីរា្រ នោរះអ្នករាល់គ្្ន ៃឹងទទួលអំនណាយទាៃ ជាពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធ 

ដ្ិតនសចកតាពីសៃយានោរះ គឺសៃយាដល់អ្នករាល់គ្្ន  ៃិងកូៃនៅអ្នករាល់គ្្ន  

ពពមទំាង អស់អ្នកអដលនៅឆ្ងៃ យអដរ គឺដល់អស់អ្នកណាអដលពពរះអមា្ច ស់ជា

ពពរះនៃនយើងរាល់គ្្ន ពទង់ៃឹងនៅ»។  

សៅរ៍-៤ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ២៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ឥឡូវ នៃរះ ឱ ពពរះអមា្ច ស់ នអើយ សូម ទត នមើល នសចកតាពី 

កំអ�ង រ្រស់ នគ ន�ើយ សូម ព្រទាៃ ឲ្យ ពួក អ្នក ្ំរនរ ើ ពទង់ រាៃ ផសាយ ពពរះ្រៃ្ូល 

នោយ នសចកតាពី ក្ាហាៃ ដ៏ នពញនលញ នោយ ពទង់ លូក ពពរះ�សតា មក សំរា្់រ ៃឹង 

នពរាស មៃញស្ស ឲ្យ រាៃ ជា ន�ើយ ៃិង នធ្ើ ទពី សំគ្ល់ ៃិង ការ អសា្ច រ្យ នោយសារ 

ពពរះោម ពពរះនយសូ៊វ ជា អ្នក ្ំរនរ ើ ្ររសិញទ្ធ រ្រស់ ពទង់ ។ កិច្ចការ ៤:២៩-៣០

 នលាកនពពតរុសរាៃជំរញញដល់ពគរួសារអដលរាៃភ្ាក់រឭកអំពពីនរឿងពិត

ថា ពួកនគ្រដិនសធពពរះនយសូ៊វនោយសារពួកនគចាញ់នរាក្រនញ្ឆោ តពួកសង្  

ៃិងពួកនមដឹកោំសាសោ ន�ើយព្រសិៃន្រើពួកនគ្រៃតាសម្ឹងនមើលនៅពួកអ្នក

ទំាងនោរះនដើម្ពីទទួលដំ្ូរោម ៃ ន�ើយរង់ចំាឲ្យពួកនគទទួលសា្គ ល់ពពរះនយសូ៊វ

ពគិសតាជាមញៃសិៃ មញៃៃឹងពួកនគហ៊ាៃទទួលពពរះនយសូ៊វអដរ នោរះពួកនគមិៃ 

មាៃឱកាសទទួលពទង់នឡើយ។ ពួកមៃញស្សអដលមាៃអំណាចទំាងនៃរះ រាៃ

គិតថាការព្រកាសអំពពីនសចកតាពីល្អក៏នោយ ក៏ពគ្ៃ់អតជាម�ិចឆោតាចង់រាៃពទព្យ

សម្តតាិ ៃិងសិរ ពីល្អនៃនលាកិយនៃរះ្៉រញនណាណ រះ។ ពួកនគមិៃចង់មកឯពពរះនយសូ៊វ

នដើម្ពីទទួលពៃ្ឺនទ ។

 នៅនពកាមឥទ្ធិពលនៃការ្ំរភ្ឺពពីឋាៃសួគ៌ ្រទគម្ពីរអដលពពរះពគិសតារាៃ



ន្ងៃ្៉រង់តាកូស-ទំព័រ-43-

ពៃ្យល់ដល់ពួកសាវក័ រាៃ�រនៅចំនោរះមញខពួកនគ ជាមួយៃឹងពៃ្ឺ នៃ 

នសចកតាពីពិតដ៏ពគ្់រលក្ខណ៍។ វាងំៃៃអដលរាៃរំាង ការោរពួកនគមិៃ ឲ្យនមើល

ន�ើញទពីចញង្ំរផញតអដលពតរូវរាៃ្ិរទរំាងនោរះ ឥឡូវនៃរះពតរូវរាៃដក យក 

នចញ ន�ើយ ន�ើយពួកនគរាៃយល់ពពីន្រសកកមម ៃិងៃគររ្រស់ពពរះនយសូ៊វ 

យ៉ាងជាក់ចបាស់។ ពួកនគអាចៃិយាយនោយពពរះនចសាតា នៃពពរះអង្គសន្រ្្គ រះ 

ន�ើយនៅនពលអដលពួកនគរាៃន្រើក្ររ្ហែ ញអំពពីអផៃការនៃនសចកតាពីសន្រ្្គ រះ 

ដល់ពួកអ្នកសាតា ្់ររ្រស់នគ មៃញស្សជានពចើៃរាៃនជឿៃិងរាៃអកអព្រចិតតា។ ព្រនពណពី

ៃិងជំនៃឿខញសឆ្គងអដលរាៃ្រណតាញ រះនោយពួកសង្ ៃិងពួកនមដឹកោំសាសោ 

ពតរូវរាៃលញ្រ្ំររាត់នចញពពីគំៃិតរ្រស់ពួកនគ ន�ើយពួកនគក៏រាៃទទួលយក

ការ្រនពងៀៃរ្រស់ពពរះអង្គសន្រ្្គ រះវញិ។

 «នោរះពួកអ្នកអដលទទួលោក្យរ្រស់គ្ត់នោយអំណរ ក៏រាៃ ទទួល 

្រញណ្យ ពជមញជទឹក ន�ើយនៅន្ងៃដអដលនោរះ មាៃព្រអ�លជា្រពីោៃ់ ោក់ អ្ម 

នកើៃនឡើងនទៀត» ។

 ពួកនមដឹកោំសាសៃ៍យូោរាៃរពឹំងថាកិច្ចការរ្រស់ពពរះពគិសតាៃឹងពតរូវ

្រញ្ច ្់រ នៅនពលអដលពពរះអង្គសញគត ្៉រញអៃតា ផ្ញយនៅវញិ ពួកនគរាៃន�ើញទិដឋា

ភាពដ៏អសា្ច រ្យនៅន្ងៃ្៉រង់តាកូស។ ពួកនគរាៃឮពួកសាវក័អធិ្របាយអំពពី

ពពរះពគិសតា ជាមួយៃឹងអំណាចៃិងថាមពល ជាអំនណាយទាៃ អដលនគមិៃ 

ធ្ា្់រ ន�ើញពពីមញៃមក ោក្យសមតាពីរ្រស់ពួកសាវក័រាៃ្រញ្្ក់ អរះអាងនោយ

សញ្ញា សមា្គ ល់ៃិងការអសា្ច រ្យ។ នៅទពីពករុងនយរសូាឡិម ជាទពីពករុងអដលមាៃ 

មៃញស្សគំ្ពទសាសោយូោនពចើៃ មៃញស្សរា្់រោៃ់ោក់រាៃព្រកាសជំនៃឿ

រ្រស់ពួកនគនលើពពរះនយសូ៊វពពីសសរុកណាសាអរត៉ថា ជាពពរះអមស្សញ ពី ។

 ពួកសិស្សមាៃការភ្ាក់នផ្អើលៃិងមាៃកតាពីអំណរយ៉ាងនពកអលងនៅ ៃឹង 

ចពមរូតមៃញស្សដ៏ធំនៃរះ។ ពួកនគមិៃរាៃចាត់ទញកលទ្ធផលនៃការព្រមូលផល

ដ៏ធំនៃរះថាជាការខំព្ឹរងអព្រងរ្រស់ពួកនគនទ ពួកនគរាៃដឹងថា ពួកនគកំពញង

អតចូលនៅក្នញងកិច្ចការរ្រស់មៃញស្សនផ្សងនទៀត។ ចា្់រតំាងពពីការធ្ាក់ ចញរះរ្រស់ 

នលាកអ័ោមមក ពពរះរាៃព្រសស័យទាក់ទងជាមួយៃឹងអ្នក្រនពមើអដលរាៃ



ទំព័រ-44- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

នពជើសតំាង ៃូវពូជនៃពពរះ្រៃ្ូលរ្រស់ពទង់ ឲ្យពតរូវរាៃសា្រនពោរះនៅក្នញងចិតតា

រ្រស់មៃញស្ស។ កាលពពរះអង្គមាៃពពរះជៃមរស់នៅនលើអផៃដពី ពពរះអង្គរាៃ

សា្រនពោរះពគ្្់រពូជនៃនសចកតាពីពិត ន�ើយនសសាចនោយពពរះនលា�ិតរ្រស់

ពពរះអង្គ។ ការអកអព្រចិតតាអដលរាៃនកើតនឡើងនៅន្ងៃ្៉រង់តាកូស គឺជាលទ្ធផល 

នៃការសា្រនពោរះនោរះ គឺជាចពមរូតនៃកិច្ចការរ្រស់ពពរះពគិសតា អដល្ររ្ហែ ញ 

អំពពី ការ្រនពងៀៃរ្រស់ពទង់ ។

 ការអរះអាងរ្រស់ពួកសាវក័អតមួយមញខ មិៃអាចដកយកនចញៃូវការ

ព្រកាៃ់ពូជសាសៃ៍អដលរាៃព្រឆំ្ងជាខំ្្ងនោរះរាៃនទ នទារះ្រពីជាចបាស់ 

លាស់ មាៃការនថាក លនទាសយ៉ាងណាក៏នោយ។ ្៉រញអៃតា ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធ

រាៃ្រញូ្ៃការអរះអាងនៅក្នញងចិតតារ្រស់មៃញស្សនោយអំណាចរ្រស់ពពរះ។ 

ោក្យនពចៃ៍រ្រស់ពួកសាវក័គឺជាពពរួញនៃសព្នចសាតា យ៉ាងមញតសសរួចរ្រស់ពពរះ 

នធ្ើឲ្យមៃញស្សរាៃដឹងពពីកំ�ញសរ្រស់ខ្ួៃ ក្នញងការ្រដិនសធៃ៍ៃិងការឆ្ក ងពពរះ

អមា្ច ស់នៃសិរ ពីល្អ ។

 នៅនពកាមការ្ររ្ហែ ត់្រនពងៀៃរ្រស់ពពរះពគិសតា ពួកសាវក័ពតរូវរាៃដឹក

ោំឲ្យ្ំរនពញនសចកតាពីពតរូវការខ្ងវញិ្ញា ណរ្រស់ពួកនគ។ នៅនពកាមការ ្រនពងៀៃ  

រ្រស់ពពរះវញិ្ញា ណ ពួកនគរាៃទទួលគញណសម្តតាិចញងនពកាយ ន�ើយនរារះ

ជំហាៃចូលនៅក្នញងជពីវតិនៃកិច្ចការរ្រស់ពួកនគ។ ពួកនគអលងនៅលងៃិតលងៃង់

ៃិងគ្ម ៃវ្រ្ធម៌នទៀតន�ើយ។ ពួកនគអលងព្រមូលធាតញអដលមាៃការអ្រក

រាក់ៃិងមាៃទំោស់តនៅនទៀតន�ើយ។ នសចកតាពីសង្ឹមរ្រស់ពួកនគ អលង

ឋិតនៅនលើមញខមាត់នៅនលាកិយនៃរះនទៀតន�ើយ។ ពួកនគ «មាៃចិតតា ពពម 

នពពៀងគ្្ន » «នគក៏មាៃចិតតាមាៃគំៃិតអតមួយ» (កិច្ចការ ២:៤៦ ៃិង ៤:៣២)។ 

ពពរះពគិសតារាៃ្ំរនពញគំៃិតរ្រស់ពួកនគ ការនជឿៃនលឿៃនៅមញខនៃ ៃគររ្រស់

ពទង់គឺជានគ្ល្ំរណងរ្រស់ពួកនគ។ ពួកនគរាៃពតា្់រដូចជាពពរះជាមា្ច ស់

រ្រស់ពួកនគ ទំាងខ្ងគំៃិតៃិងទំាងអតតាចរតិ ៃិងជាមៃញស្សអដល «ធ្ា្់រនៅ 

ជាមួយៃឹងពពរះនយសូ៊វ» (កិច្ចការ ៤:១៣)។

 ន្ងៃ្៉រង់តាកូសរាៃោំមកដល់ពួកនគៃូវការ្ំរភ្ឺពពីឋាៃសួគ៌។ នសចកតាពី 
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ពិតអដលពួកនគមិៃរាៃយល់ កាលពពរះពគិសតារាៃគង់នៅជាមួយ ៃឹង ពួកនគ 

នៅនឡើយ ឥឡូវនៃរះ ពតរូវរាៃន្រើក្ររ្ហែ ញវញិ ជាមួយៃឹងជំនៃឿៃិងការធាោ 

អរះអាងអដលពួកនគមិៃធ្ា្់រដឹងពពីមញៃមក ពួកនគរាៃទទួលយកថាជាការ

្រនពងៀៃនៃពពរះ្រៃ្ូលដ៏ពិសិដឋា។ ជំនៃឿថាពពរះពគិសតាគឺជាពពរះរាជ្រញពតារ្រស់

ពពរះអលងជាកង្ល់សពមា្់រពួកនគតនៅនទៀតន�ើយ។ ពួកនគរាៃដឹងថាពពរះ

អង្គពិតជាពពរះអមស្សញ ពី នទារះ្រពីពពរះអង្គយកភាពជាមៃញស្សក៏នោយ ន�ើយពួក

នគរាៃពរា្់រពពី្រទពិនសាធៃ៍រ្រស់ពួកនគ ដល់ពិភពនលាក នោយទំៃញកចិតតា

អដលដឹងចបាស់ថាពពរះគង់នៅជាមួយៃឹងពួកនគ ។

 ពួកនគអាចៃិយាយពពីពពរះោមរ្រស់ពពរះនយសូ៊វនោយភាពពរាកដ

ៃិយម ដ្ិតនតើពពរះអង្គមិៃអមៃជាមិតតាសម្ាញ់ ឬមិៃអមៃជា្រងព្ររុស រ្រស់ 

ពួកនគនទឬអពី? នោយរាៃោំចូលនៅក្នញងទំោក់ទំៃងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ

ៃិងពពរះពគិសតា ពួកនគរាៃអង្គញយជាមួយពពរះអង្គនៅក្នញងកអៃ្ងនៃឋាៃសួគ៌។ 

ពួកនគរាៃនសសា្រគំៃិតរ្រស់ពួកនគនោយោក្យសមតាពីដ៏នឆរះឆួលយ៉ាងអសា្ច រ្យ 

ខណៈអដលពួកនគរាៃនធ្ើទពី្រោ្ល់ពពីពពរះអង្គ! ចិតតារ្រស់ពួកនគរាៃផ្ញកនៅ

នោយចិតតានមតាតា ដ៏នោរនពញ អសៃពជាលនពរៅ អសៃឆ្ងៃ យ អដលជំរញញពួកនគ

ឲ្យនចញនៅ្រញ្្ក់ពរា្់រពពីពពរះនចសាតា រ្រស់ពពរះពគិសតា រ�ូតដល់ចញង ្ំរផញត នៃ 

អផៃដពី។ ពួកនគពតរូវរាៃ្ំរនពញនៅនោយនចតោ ចង់ជំរញញកិច្ចការអដលពួក

នគរាៃចា្់រនផតាើមឲ្យនលឿៃនៅមញខ។ ពួកនគរាៃដឹងពពី្ំរណញ លដ៏ធំរ្រស់ពួកនគ

ចំនោរះឋាៃសួគ៌ ៃិងការទទួលខញសពតរូវនៃកិច្ចការរ្រស់ពួកនគ។ នោយមាៃ

ការពពងឹងពពីពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធ ពួកនគរាៃនរារះជំហាៃនៅមញខនោយចិតតាពញរះ

កន្ញ្្ល នដើម្ពីពពងពីកនជាគជ័យនៃន�ើឆ្ក ង។ ពពរះវញិ្ញា ណរាៃនលើកទឹក

ចិតតាៃិងមាៃ្រៃ្ូលជំៃួសពួកនគ។ នសចកតាពីសញខសាៃតារ្រស់ពពរះពគិសតារាៃអចង

ចំាងនចញពពីមញខរ្រស់ពួកនគ។ ពួកនគរាៃថ្ាយជពីវតិរ្រស់ពួកនគនដើម្ពី្ំរនពញ

កិច្ចការរ្រស់ពទង់  ន�ើយលក្ខណៈរ្រស់ពួកនគ្ររ្ហែ ញភ័សតាញតាងពពីការចញរះចូល

អដលពួកនគរាៃនធ្ើ។



ទំព័រ-46- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ២:១-៣៩ ។

អាទិត្យ-៥ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ២៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពួក សាវក័ ក៏ ធ្វើ ្រន្ទា ល់ ធោយ ពពរះធចសាតា  ដ៏ ្ ំ ពពី ដំធ�ើ រ 

អដល ពពរះអម្្ច ស់ធយសូ៊វ ម្ៃ ពពរះជៃ្ម រស់ ធ�ើង វញិ ធ�ើយ ម្ៃ ពពរះគុ� ជា ្ ំ 

ស�ិ្ត ធលើ ធគ ទំាង អស់ គ្នា  អដរ។ កិច្ចការ ៤:៣៣២១:៦-

 ធៅធពលអដលពពរះពគិសតាបាៃព្រទាៃធសចកតាពីសៃយាពពីពពរះវញិ្ញា �

ដល់ ពួកសិស្សរ្រស់ពទង់ គឺពពរះអង្គចង់ម្ៃ្រៃទាូលអំពពីទពី្រញ្ច ្់រនៃពពរះរាជកិច្ច

រ្រស់ពទង់ធៅធលើអែៃដពី។ ពពរះអង្គបាៃឈរធៅធពកាមសសធម្លនៃធឈើឆ្កា ង 

ធោយបាៃពជា្រចបាស់អំពពី្រៃទាុកនៃកំ�ុសអដលៃឹងធ្លា ក់មកធលើពទង់អដលជា

អនាករងអំធពើបា្រ។ មុៃៃឹងលរះ្រង់អង្គពទង់ជាតង្វ យយញ្ូរជា ពពរះអង្គបាៃ

្រធពងៀៃដល់ពួកសិស្សរ្រស់ពទង់ទាក់ទងៃឹងអំធណាយទាៃដ៏សំខាៃ់ ៃិង 

ធពញធលញ្ំរែុត អដលពពរះអង្គៃឹងព្រទាៃដល់ពួកអនាកអដលធជឿដល់ពទង់ ជា

អំធណាយទាៃអដលៃឹងនំ្មកៃូវព្រភពនៃពពរះគុ�រ្រស់ពទង់ ដល់ពួក ធគ 

គ្្ម ៃអដៃកំ�ត់។ «ធន្រះខ្ុំៃឹងទូលសូមដល់ពពរះវរ្ិរតា ធ�ើយពទង់ៃឹងព្រទាៃ

ពពរះដ៏ជាជំៃួយមួយអង្គធទៀត មកអនាករាល់គ្នា ឲ្យបាៃគង់ធៅជាមួយ ធៅអស់ 

កល្ប ធរៀងធៅ គឺជាពពរះវញិ្ញា �នៃធសចកតាពីពិត អដលធោកិយទទួលពំុបាៃ 

ធពររះមិៃធ�ើញ ធ�ើយមិៃសា្គ ល់ពទង់ធសារះ អតអនាករាល់គ្នា សា្គ ល់ពទង់ ដ្បិត 

ពទង់គង់ជាមួយក៏ៃឹងស�ិ្តធៅកនាុងអនាករាល់គ្នា អដរ» (យូ៉ហាៃ ១៤:១៦, ១៧)។ 

ពពរះពគិសតាកំពុងចង្ុលធៅធពលខាងមុខ ដល់ពគ្អដលពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធ

ៃឹងយាងមកធ្វើការដ៏្ំជាតំណាងរ្រស់ពទង់ ។ 

៥

អំណោយទានននព្រះវិញ្ញា ណ
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អារក្សអដលបាៃធកើតធ�ើងជាធពចើៃសតវត្សរម៍កធ�ើយធន្រះ ពតរូវបាៃព្រឆំ្ង

ទ្់រទល់ធោយពពរះធចសាតា ដ៏ខាលា ំងពូអកគឺពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធ ។

 ធតើការចាក់្រង្ុរពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធធៅន្ងៃ្៉រង់តាកូសធន្រះម្ៃ

ព្រធយាជៃ៍អវពីធៅ? ដំ�ឹងនៃពពរះអង្គសធ្ង្្គ រះអដលម្ៃពពរះជៃ្មរស់ធ�ើងវញិ 

ពតរូវបាៃរំនំ្ធៅកាៃ់ចុង្ំរែុតនៃអែៃដពី។ ធៅធពលពួកសាវក័បាៃព្រកាស

ដំ�ឹងអំពពីពពរះគុ�អដលធពបាសធោរះ ចិតតាមៃុស្សជាធពចើៃបាៃធទារទៃ់មក

រកសាររ្រស់ពួកធគ។ ពួកជំៃំុបាៃធ�ើញមៃុស្សចូលមកទំាង�វូងៗ ពពីពគ្់រ 

ទិសទពី។ ពួកអនាកធបារះ្រង់ជំធៃឿ បាៃវលិពត�្់រមកវញិ។ ពួកអនាកម្ៃបា្រ

បាៃរ្ួររមួជាមួយៃឹងពួកអនាកធជឿកនាុងការអសវងរកត្ូបងធពពជដ៏ម្ៃតនមលា ពួក

អនាកអដលធ្លា ្់រអតព្រឆំ្ងៃឹងដំ�ឹងលយ៉្ាងជូរចត់ បាៃកាលា យជាធជើងឯក នៃ 

ដំ�ឹងល។្ ្រទទំន្យពតរូវបាៃសធពមចធោយអចងថា «អនាកណាកនាុងពួកធគ 

អដលធខសោយ ធន្រះៃឹងបាៃដូចជាោវ ពីឌវញិ ធ�ើយពួកវង្សរ្រស់ោវ ពីឌ … គឺ 

ដូច ជាធទវតានៃពពរះធយ�ូវ៉» (សាការ ពី ១២:៨)។ ពគិសតា្ររស័ិទរាល់រ្ូរបាៃ

ធ�ើញការធ្រើកសអមតាងពពីធសចកតាពីសសឡាញ់ ៃិងចិតតាពតាព្រ�ពី រ្រស់ពពរះ ធៅ 

កនាុង្រង្រ្ូៃរ្រស់ពួកធគ។ ចំណា្់រអារម្ម�៍មួយពតរូវបាៃឈនារះ ធ�ើយព្រធ្ៃ

្រទនៃការព្រកួតព្រអជងមួយបាៃធល្រពតបាក់ព្រធ្ៃ្រទធែ្សងធទៀតទំាង

អស់។ ធសចកតាពីពបាថានា រ្រស់ពួកអនាកធជឿពពរះធយសូ៊វគឺការ្រង្ហា ញពពីអតតាចរតិដូច

ជាពពរះធយសូ៊វ ៃិងការ្ំរធពញកិច្ចការធដើម្បពីពពងពីកៃគររ្រស់ពទង់ ។

 «ពួកសាវក័ក៏ធ្វើ្រន្ទា ល់ ធោយពពរះធចសាតា ដ៏្ំ ពពីដំធ�ើ រអដលពពរះអម្្ច ស់

ធយសូ៊វម្ៃពពរះជៃ្មរស់ធ�ើងវញិ ធ�ើយម្ៃពពរះគុ�ជា្ំស�ិ្តធលើធគ 

ទំាងអស់គ្នា អដរ» (កិច្ចការ ៤:៣៣) ។ ធៅធពកាមកិច្ចការរ្រស់ពួកធគធៃរះបាៃ

្រអៃថែមមៃុស្សអដលបាៃធពជើសធរ ើសធៅកនាុងពួកជំៃំុអ្មធទៀត ជាអនាកអដល 

ទទួលពពរះ្រៃទាូលនៃធសចកតាពីពិត ធោយលរះ្រង់ជពីវតិរ្រស់ពួកធគចំធររះកិច្ចការ

អដលែតាល់ធសចកតាពីសង្ឹមដល់អនាកដនទ ធោយ្ំរធពញចិតតាពួកធគជាមួយៃឹង

ធសចកតាពីសុខសាៃតាៃិងកតាពីអំ�រ ។ គ្្ម ៃការគំរាមកំអ�ងណា អាចរខំាៃឬ្រៃទាុច 

្រង្្ក់ដល់ពួកធគបាៃធ�ើយ។ ពពរះជាម្្ច ស់ម្ៃ្រៃទាូលតាមរយៈពួកធគ
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ធ�ើយធៅធពលអដលពួកធគបាៃធ្វើដំធ�ើ រពពីកអៃលាងមួយ ធៅកអៃលាងមួយ ពួក

ធគបាៃអ្ិ្របាយពពីដំ�ឹងលដ្ល់អនាកពកពីពកៃិងបាៃធ្វើការអសា្ច រ្យជាធពចើៃ ។

 ដូធចនារះ ពពរះអាចធ្វើការយ៉ាងអសា្ច រ្យ ធៅធពលមៃុស្សថាវ យជពីវតិរ្រស់

ពួកធគឲ្យពពរះវញិ្ញា �ពគ្់រពគង ។

 ធសចកតាពីសៃយានៃពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធមិៃម្ៃអដៃកំ�ត់ចំធររះសម័យ

កាលណា ឬពូជមៃុស្សណាធ�ើយ ។ ពពរះពគិសតាបាៃម្ៃ្រៃទាូលថា ឥទ្ធិពល

រ្រស់ពពរះៃឹងគង់ធៅជាមួយៃឹងអនាកធដើរតាមពទង់ រ�ូតដល់្ំរែុតកល្ប។ 

ចា្់រតំាងពពីន្ងៃ្៉រង់តាកូស រ�ូតដល់សម័យ្រច្ចុ្រ្បៃនា ពពរះបាៃចាត់ពពរះដ៏ជា

ជំៃួយមកឯអស់អនាកអដលថាវ យខលាួៃោច់ធៅពពរះជាម្្ច ស់ៃិងកិច្ចការរ្រស់

ពទង់ ពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធបាៃយាងមកធ្វើជាពពរះដ៏ជាជំៃួយគំៃិត ជាពពរះ អដល  

អញកជា្ររសុិទ្ធ ជាអនាកដឹកនំ្ ៃិងជាទពី្រន្ទា ល់ ដល់អស់អនាកអដលបាៃទទួល

យកពពរះពគិសតាជាពពរះអង្គសធ្ង្្គ រះរ្រស់ធគផ្ទា ល់។ ពួកអនាកធជឿបាៃធដើរជាមួយ

ៃឹងពពរះកាៃ់អតធកៀក ពួកធគៃឹងបាៃធ�ើញធសចកតាពីសសឡាញ់ៃិងពពរះគុ�នៃ

ពពរះអង្គសធ្ង្្គ រះរ្រស់ធគកាៃ់អតចបាស់ ៃិងរតឹអតម្ៃអំណាច។ ្ុររសន្រ ពីអដល

បាៃឆលាងកាត់ការធ្រៀតធ្រៀៃៃិងការពិបាកជាធពចើៃសតវត្សរក៍ៃលាងមកបាៃរ ពីក

រាយជាមួយៃឹងពពរះវតតាម្ៃនៃពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធដ៏្ំម�ិម្ ធៅកនាុងជពីវតិ 

រ្រស់ពួកធគ បាៃឈរជាសញ្ញា ៃិងជាការអសា្ច រ្យ ធៅកនាុងពិភពធោក។ ពួក

ធគបាៃធ្រើក្រង្ហា ញៃូវអំណាចនៃការអកអព្រចិតតាកនាុងធសចកតាពីសសឡាញ់រ្រស់

ពពរះដ៏ធពបាសធោរះ ធៅចំធររះពួកធទវតាៃិងមៃុស្សធោក។

ច័ន្ទ-៦ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ២៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ធ�ើយ គ្្ម ៃ ធសចកតាពី សធ្ង្្គ រះ ធោយសារ អនាក ណា ធទៀត 

ធសារះ ដ្បិត ធៅ ធពកាម ធម� គ្្ម ៃ ន្ម ធ ្្ម រះ ណា ធទៀត បាៃ ព្រទាៃ មក មៃុស្ស 

ធោក ឲ្យ ធយើង រាល់ គ្នា  បាៃ សធ្ង្្គ រះ ធន្រះ ធ�ើយ។ កិច្ចការ ៤:១២

 ពួកអនាកអដលបាៃចូលរមួធៅន្ងៃ្៉រង់តាកូសអដលបាៃទទួលអំណាច

មកពពីឋាៃធលើ ក៏មិៃបាៃរចួែុតពពីធសចកតាពីល្ួបងៃិងការពិបាកធែ្សងៗអដរ។ 
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ធៅធពលពួកធគបាៃធ្វើទពី្រន្ទា ល់អំពពីធសចកតាពីពិតៃិងធសចកតាពីសុចរតិ ពួកធគពតរូវ

បាៃគំរាមកំអ�ងមតាងធ�ើយមតាងធទៀត ពពីសំណាក់សពតរូវនៃធសចកតាពីពិត អដល

បាៃខំព្ឹរងអព្រង្រលាៃ់យក្រទពិធសា្ៃ៍នៃពគិសតា្ររស័ិទពពីពួកធគ។ ពពរះបាៃ

្រង្្គ ្់រឲ្យពួកធគខិតខំតសូ៊ជាមួយៃឹងអំណាចអដលពពរះអង្គបាៃព្រទាៃឲ្យ 

ធដើម្បពីទាក់ទាញលក្ខ�ៈរ្រស់្ុររសន្រ ពីទំាងឡាយឲ្យបាៃដូចជាពពរះធយសូ៊វ

ពគិសតា។ ពួកធគបាៃអ្ិោ្ៃសូមពពរះគុ�្្មពីៗ ជាធរៀងរាល់ន្ងៃ ធដើម្បពីឲ្យ្ៃ

ដល់ភាពពគ្់រលក្ខ�៍កាៃ់អតខ្ស់ធ�ើងៗ។ ធៅធពកាមកិច្ចការរ្រស់ពពរះវញិ្ញា �

្ររសុិទ្ធ សូម្បពីអតអនាកធខសោយ្ំរែុត អដលម្ៃ្រទពិធសា្ៃ៍ជាមួយៃឹងពពរះ 

ក៏បាៃធរៀៃ្រធងកាើៃអំណាចអដលពពរះព្រទាៃឲ្យរ្រស់ពួកធគ ធ�ើយបាៃកាលា យ 

ជាមៃុស្ស្ររសុិទ្ធ ស្ាតស្ំ ៃិងន្លា្នាូរអដរ។ កនាុងន្មជាមៃុស្ស ពួកធគបាៃចុរះ

ចូលជាមួយៃឹងឥទ្ធិពលនៃការប៉ាៃ់នចនានៃពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធ ពួកធគបាៃទទួល

ភាពពគ្់រលក្ខ�៍រ្រស់ពពរះនពតសរ�ៈ ធ�ើយបាៃធ្វើតាមគំរពូពីពពរះដល់អនាក

ដនទ។

 ធពលធវោអដលកៃលាងែុតធៅ មិៃបាៃផ្លា ស់្រតាូរធសចកតាពីសៃយាចុង

ធពកាយរ្រស់ពពរះធយសូ៊វ ថាៃឹងព្រទាៃពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធ មកធ្វើជាតំណាង 

រ្រស់ពពរះអង្គធន្រះធ�ើយ ។ ការអដលពពរះគុ�រ្រស់ពពរះមិៃបាៃ �ូរធ្លា ក់មក

ដល់មៃុស្សធៅធលើអែៃដពីធៃរះ ធន្រះមិៃអមៃជាកំ�ុសរ្រស់ពពរះធទ។ ព្រសិៃ

ធ្រើការសធពមចតាមធសចកតាពីសៃយាធន្រះមិៃបាៃធកើតធ�ើងតាមការអដលពតរូវ

ធកើតមកធន្រះ គឺមកពពីមៃុស្សមិៃបាៃធកាតសរធសើរដល់ការអដលៃឹងធកើត

ធ�ើងតាមធសចកតាពីសៃយាធន្រះធៅវញិធទ។ ព្រសិៃធ្រើមៃុស្សទំាងអស់ ចង់បាៃ 

ពួកធគទំាងអស់ៃឹងពតរូវ្ំរធពញធោយពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធ។ ធៅទពីណាអដល

មៃុស្សមិៃសូវពតរូវការពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធ ធគៃឹងធមើលធ�ើញពពរះវញិ្ញា �

ម្ៃភាពធពកៀមសងៃួត ម្ៃភាពធ ្្ម ងងឹត ម្ៃការបាក់អ្រក ៃិងធសចកតាពីសាលា ្់រ 

ធៅទពីធន្រះអដរ។ ធៅធពលណាអដលម្ៃការចា្់រអារម្ម�៍តិចតួច អំណាច

រ្រស់ពពរះអដលជាធសចកតាពីពតរូវការចំាបាច់សពម្្់រការលូតោស់រ្រស់ពួកជំៃំុ 

ៃិងអដលៃឹងនំ្មកៃូវពពរះពរទំាងឡាយធៅកនាុង្រណាតា ញរ្រស់ខលាួៃធន្រះ ក៏ 



ទំព័រ-50- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ម្ៃ ការខវរះខាតអដរ ធទារះ្រពីជាពពរះបាៃព្រទាៃមកធពចើៃឥតគ�ន្យ៉ាងណា

ក៏ធោយ ។

 ធោយសារការធៃរះគឺជាមធ្យាបាយអដលធយើងទទួលអំណាច ធតើធ�តុ

អវពីបាៃជាធយើងមិៃធសសកឃ្លា ៃចង់បាៃអំធណាយទាៃនៃពពរះវញិ្ញា �ធៃរះ? 

ធតើធ�តុអវពីបាៃធយើងមិៃៃិយាយអំពពីអំធណាយទាៃធៃរះ មិៃ អ្ិោ្ៃ សំុ 

អំធណាយ ទាៃធៃរះ មិៃអ្ិ្របាយអំពពីអំធណាយទាៃធៃរះ?ពពរះជាម្្ច ស់សពវ

ពពរះ�ឫទ័យចង់ព្រទាៃអំធណាយទាៃនៃពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធ ដល់អនាក អដល 

្រធពមើពទង់ ខាលា ំងជាងឪពុកម្តា យអដលចង់ែតាល់រង្វ ៃ់ដល់កូៃៗធៅធទៀត។ ធពររះ

ការពជមុជធោយពពរះវញិ្ញា �ជាធរៀងរាល់ន្ងៃ អនាក្រធពមើកិច្ចការៃឹងទូលថាវ យ

ការចង់បាៃរ្រស់ធគដល់ពពរះ។ ពករុមនៃពួកពគិសតា្ររស័ិទគួរជួ្រជំុគ្នា ធដើម្បពីទូល

សំុជំៃួយដ៏ពិធសសធៃរះ សំុពបាជ្ានៃឋាៃសួគ៌ ធដើម្បពីឲ្យពួកធគអាច ធ្វើ អែៃ ការ 

ៃិងអៃុវតតាអែៃការធន្រះបាៃយ៉ាងលព្្រនព។ ជាពិធសស ពួកធគគួរអត អ្ិោ្ៃ 

សំុឲ្យពពរះពជមុជដល់រាជទូតអដលបាៃធពជើសតំាងរ្រស់ពពរះអង្គ អដលធៅ 

តាមកអៃលាង្ំរធពញធ្រសកកម្មធែ្សងៗ ធោយពពរះវញិ្ញា � ្ររសុិទ្ធ ដ៏្ររ្ូិររ។  

ពពរះវតតាម្ៃនៃពពរះវញិ្ញា �ជាមួយៃឹងអនាក្រធពមើការរ្រស់ពពរះៃឹងែតាល់ អំណាច 

ដល់ការព្រកាសធសចកតាពីពិត អដលមិៃម្ៃកិតតាិយសឬសិរ ពីលណ្ាកនាុងធោក

ធៃរះអាចែតាល់ឲ្យបាៃធ�ើយ។ ធៅកអៃលាងណា អដល ធគធៅដល់ ពពរះវញិ្ញា � 

្ររសុិទ្ធគង់ធៅជាមួយៃឹងអនាកធ្វើការអដលហ៊ាៃលរះ្រង់។ ពពរះ្រៃទាូលអដល   

ពពរះបាៃម្ៃ្រៃទាូលជាមួយៃឹងពួកសាវក័ ពពរះអង្គក៏ម្ៃ ្រៃទាូល មកធយើង 

អដរ។ ពពរះវញិ្ញា �អដលជួយកមសោៃតាចិតតារ្រស់ធយើង ពពរះអង្គ ក៏ជា រ្រស់ ពួក 

ធគអដរ។ ពពរះវញិ្ញា �ព្រទាៃកម្លា ំងដល់អនាកអដលខំព្ឹរងអព្រង ដល់ មៃុស្ស 

អដលពុរះររជាមួយៃឹង្រញ្ហា ្រន្ទា ៃ់ៗ  ធៅកណាតា ល សម្្់រ នៃពិភព ធោក  

ៃិងធ្វើឲ្យសា្គ ល់ការ្ររាជ័យៃិងកំ�ុសរ្រស់ពួកធគផ្ទា ល់។ ធៅកនាុងទុក្ខកងវល់ 

ៃិងការពិបាកធវទន្ ធៅធពលអដលសភាពការធមើលធៅហាក់ដូចជាងងឹត 

សូៃ្យសុង ធ�ើយអន្គតហាក់ដូចជាពច្ូរកពច្រល់ រចួធយើងម្ៃអារម្មថា 

អស់សង្ឹមៃិងឯធកា ទំាងអស់ធៃរះគឺជាធពលអដល ពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធ នំ្ 



អំធណាយទាៃនៃពពរះវញិ្ញា �-ទំព័រ-51-

មក ៃូវការកមសោៃតាចិតតាដល់ធយើង ជាការធឆលាើយត្រធៅៃឹង ការអ្ិោ្ៃ ធោយ 

ធសចកតាពី ជំធៃឿ។ 

 មិៃអមៃធោយការចូលរមួធៅកនាុងកម្មវ ិ្ ពីពិធសសៗរ្រស់ពពរះវហិារ គឺ

ជាភសតាុតាង្រញ្ជា ក់ថាមៃុស្សម្នា ក់បាៃកាលា យជាពគិសតា្ររស័ិទអដលម្ៃពពលឹង

វញិ្ញា �ខ្ស់ធន្រះធទ។ ភាព្ររសុិទ្ធមិៃអមៃជាអារម្ម�៍រ ពីករាយធន្រះធទ ្ុ៉រអៃតា 

គឺជាការចុរះចូលជាមួយៃឹងពពរះ្រៃទាូលអដលធចញពពីពពរះឱសរ្្រស់ពពរះ គឺជា

ការធ្វើតាមពពរះ�ឫទ័យនៃពពរះវរ្ិរតាអដលគង់ធៅឋាៃសួគ៌ គឺជាការទុកចិតតា

ដល់ពពរះធៅពគ្ពិបាក ធៅកនាុងភាពងងឹត ក៏ដូចជាធៅកនាុងពៃលាឺអដរគឺជាការធដើរ 

ធោយជំធៃឿ មិៃអមៃធោយការធមើលធ�ើញធទ គឺជាការទពីពឹងធៅធលើពពរះ 

ធោយការទុកចិតតាឥតសង្ស័យ ៃិងជាការសពម្កធៅកនាុងធសចកតាពីសសឡាញ់

រ្រស់ពទង់ ។

អង្គារ-៧ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ២៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: កាល ណា ពទង់ បាៃ យាង មក ធ�ើយ ធន្រះ ពទង់ ៃឹង សំអដង 

ឲ្យ មៃុស្ស ធោក ដឹង ចបាស់ ពពី អំធពើ បា្រ ពពី ធសចកតាពី សុចរតិ ធ�ើយ ពពី ធសចកតាពី 

ជំៃំុជំររះ គឺ ពពី អំធពើ បា្រ ធោយ ធពររះ ធគ មិៃ ធជឿ ដល់ ខ្ុំ ពពី ធសចកតាពី សុចរតិ ធោយ 

ធពររះ ខ្ុំ ធៅ ឯ ពពរះវរ្ិរតា ខ្ុំ ធ�ើយ អនាក រាល់ គ្នា  មិៃ ធ�ើញ ខ្ុំ ធទៀត ធទ ៃិង ពពី ធសចកតាពី 

ជំៃំុជំររះ ធោយ ធពររះ ធៅហាវ យ រ្រស់ ធោកពីយ៍ ធៃរះ ពតរូវ ធទាស ធ�ើយ។  

យូ៉ហាៃ ១៦:៨-១១

  ធយើងមិៃចំាបាច់អាចែតាល់ៃិយមៃ័យពពីពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធធន្រះធទ។ 

ពពរះពគិសតាម្ៃ្រៃទាូលពបា្់រធយើងថា ពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធគឺជាពពរះអដលជួយ

កមសោៃតាចិតតា «គឺជាពពរះវញិ្ញា �នៃធសចកតាពីពិត អដលធចញពពីពពរះវរ្ិរតាមក» ។ 

ពពរះបាៃម្ៃ្រៃទាូលយ៉ាងចបាស់អំពពីពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធថា ធៅកនាុងកិច្ចការនៃ

ការដឹកនំ្មៃុស្សឲ្យចូលកនាុងធសចកតាពីពិត «ដ្បិតពទង់ៃឹងម្ៃពពរះ្រៃទាូលមិៃ អមៃ 

ធោយអាងពពរះអង្គពទង់ធទ» (យូ៉ហាៃ ១៥:២៦ ៃិង ១៦:១៣) ។

 ៃិស្ស័យនៃពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធគឺម្ៃអា្៌កំបំាង។ មៃុស្សមិៃអាច



ទំព័រ-52- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ពៃ្យល់ពពីពពរះអង្គបាៃធទ ពពីធពររះពពរះជាម្្ច ស់មិៃបាៃធ្រើក្រង្ហា ញអំពពីធរឿង

ធន្រះ ពបា្់រធគ ។ មៃុស្សម្ៃគំៃិតរធវ ើរវយ អាចរមួ្រញ្ចូ លសារ នៃ ពពរះគម្ពីរ 

្រញ្ចូ លគ្នា  ធ�ើយ្រធងកាើតជាព្រធយាគធៅធលើសារទំាងធន្រះ ្ុ៉រអៃតា ការទទួល

គំៃិតទំាងធន្រះៃឹងមិៃពពងឹងកម្លា ំងដល់ពួកជំៃំុធ�ើយ។ ទាក់ទងធៅៃឹង

អា្៌កំបំាងដ៏ពជាលធពរៅអដលមៃុស្សមិៃអាចយល់បាៃអ្រ្រធៃរះ ការធៅ 

ធសងៃៀមធន្រះព្រធសើរជាង តួន្ទពីរ្រស់ពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធពតរូវបាៃ្រញ្ជា ក់

ពបា្់រធែ្សងៗគ្នា  ធៅកនាុងពពរះ្រៃទាូលរ្រស់ពពរះពគិសតា៖ «កាលណាពទង់ បាៃ 

យាង មកធ�ើយ ធន្រះពទង់ៃឹងសអមតាងឲ្យមៃុស្សធោកដឹងចបាស់ ពពីអំធពើបា្រ 

ពពីធសចកតាពីសុចរតិ ធ�ើយពពីធសចកតាពីជំៃំុជពមរះ» (យូ៉ហាៃ ១៦:៨)។ គឺពពរះវញិ្ញា �

្ររសុិទ្ធអដលធ្វើឲ្យធយើងសា្គ ល់បា្រ។ ព្រសិៃធ្រើបា្រជៃធឆលាើយត្រធៅៃឹង

ឥទ្ធិពលដ៏រ�័សនៃពពរះវញិ្ញា � ធន្រះពពរះអង្គៃឹងនំ្មកៃូវការអកអព្រចិតតា ៃិង

ការភ្ាក់រឭកឲ្យសាតា ្់រ្រង្្គ ្់រដល់តពមរូវការរ្រស់ពពរះ។

 ពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធបាៃ្រង្ហា ញៃូវកូៃធចៀមអដលធោរះបា្រមៃុស្ស

ធោកដល់បា្រជៃអដលកំពុងអតធសសកឃ្លា ៃធសចកតាពីសុចរតិ។ «ពទង់ៃឹង 

តធមកាើងខ្ុំ ដ្បិតពទង់ៃឹងយកធសចកតាពីអដលតពមរូវពពីខ្ុំ មកពបា្់រដល់អនាករាល់គ្នា »។ 

ពពរះពគិសតាបាៃម្ៃ្រៃទាូលថា «ពទង់ៃឹង្រធពងៀៃអនាករាល់គ្នា  ពពីពគ្់រធសចកតាពី 

ទំាងអស់ក៏ៃឹងរឭំកពពីពគ្់រទំាងធសចកតាពីអដលខ្ុំបាៃពបា្់រដល់អនាករាល់គ្នា អដរ»  

(យូ៉ហាៃ ១៦:១៤ ៃិង ១៤:២៦) ។ 

 ពពរះបាៃព្រទាៃពពរះវញិ្ញា �មក ជាភានា ក់ង្រនៃការ្ំរផ្លា ស់្ំរអព្រ ធដើម្បពី

ធ្វើឲ្យធសចកតាពីសធ្ង្្គ រះអដលធកើតធ�ើង ធោយការសុគតរ្រស់ពពរះអង្គដ៏ធពបាស

ធោរះរ្រស់ធយើងម្ៃព្រសិទ្ធិភាព។ ពពរះវញិ្ញា �កំពុងអសវងរកទាក់ទាញ

អារម្ម�៍រ្រស់មៃុស្ស ឲ្យអ្ររធៅរកតង្វ យយញញា្ូរជាអដលបាៃថាវ យធៅឯ

ធឈើឆ្កា ងនៃភនាំកាល់វ៉រ ពី ធដើម្បពីធ្រើក្រង្ហា ញពពីធសចកតាពីសសឡាញ់រ្រស់ពពរះ ដល់ 

ធោកិយ ៃិងធដើម្បពីធ្រើកចិតតាអនាកអដលបាៃអកអព្រ អំពពីធរឿងដ៏ម្ៃតនមលាធៅកនាុង

ពពរះគម្ពីរ ។

 ធោយធ្វើឲ្យមៃុស្សបាៃសា្គ ល់អំធពើបា្រ ៃិងការ្រង្ហា ញពពីសតាង់ោរនៃ



អំធណាយទាៃនៃពពរះវញិ្ញា �-ទំព័រ-53-

ធសចកតាពីសុចរតិធៅចំធររះគំៃិតមៃុស្ស ពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធដកធសចកតាពីសសឡាញ់

ធចញពពីធរឿងរ៉ាវទំាងឡាយធៅធលើអែៃដពី ធ�ើយ្ំរធពញគំៃិតធោយធសចកតាពី 

ពបាថានា ៃូវភាព្ររសុិទ្ធ។ ពពរះអង្គសធ្ង្្គ រះបាៃម្ៃ្រៃទាូលថា «ធន្រះពទង់ៃឹងនំ្

អនាករាល់គ្នា ចូលកនាុងពគ្់រទំាងធសចកតាពីពិត» (យូ៉ហាៃ ១៦:១៣)។ ព្រសិៃ ធ្រើ 

មៃុស្សចង់ឲ្យពពរះវញិ្ញា �អកនចនា ពពរះអង្គៃឹងនំ្មកៃូវការអញកជា្ររសុិទ្ធ 

ដល់មៃុស្សទំាងមូល។ ពពរះវញិ្ញា �ៃឹងយកធរឿងរ៉ាវរ្រស់ពពរះ ធ�ើយធបារះពតា 

ធរឿងទំាងធន្រះធៅកនាុងចិតតារ្រស់មៃុស្ស។ ធោយអំណាចរ្រស់ពទង់ ែលាូវជពីវតិ
 

ៃឹងពតរូវបាៃធ្វើឲ្យពតង់ អដលមិៃម្ៃអំធពើខុសឆ្គងណាមួយធៅកនាុងធន្រះ

ធ�ើយ។ 

 ពពរះបាៃកំពុងធ្វើការធោយពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធ តាមរយៈមៃុស្សធ្វើ

ជាឧ្រករ�៍ធដើម្បពីសធពមចពពរះរាជធគ្ល្ំរ�ងរ្រស់ពទង់ ជំៃួសពូជ មៃុស្ស 

អដលធ្លា ក់ចុរះ តំាងពពីធដើមដំ្ូរងមក ។ ការធៃរះពតរូវបាៃ្រង្ហា ញ ធៅកនាុងជពីវតិ នៃ 

ពួកអយ្យធកា (ចាស់ទំុពពី្ុររា�)។ ធៅសម័យធោកមូ៉ធស ពពរះក៏បាៃព្រទាៃ 

«ពពរះវញិ្ញា �ដ៏លរ្្រស់ពទង់ មក្រង្ហា ត់្រធពងៀៃ» (ធៃធ�ម្ ៩:២០) ដល់ពួក 

ជំៃំុធៅទពីរធហាសាថែ ៃែងអដរ។ ធ�ើយធៅសម័យពួកសាវក័ ពពរះអង្គបាៃ 

ធ្វើការ យ៉ាងអសា្ច រ្យ តាមរយៈភានា ក់ង្រនៃពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធ។ ពពរះធចសាតា  

ដអដល អដលបាៃពទពទង់ពួកអយ្យធកា បាៃព្រទាៃ ជំធៃឿៃិងធសចកតាពីកាលា ហាៃ

ដល់ធោកកាអល្រ ៃិងយូ៉ធសវ  ៃិងអដលធ្វើឲ្យកិច្ចការនៃពួកជំៃំុសម័យពួក

សាវក័ម្ៃធជាគជ័យ ក៏បាៃធលើកតធមកាើងកូៃៗដ៏ធសា្ម រះពតង់រ្រស់ពពរះឲ្យម្ៃ

ធជាគជ័យពគ្់រសម័យកាលែងអដរ។ គឺធោយសារពពរះធចសាតា នៃពពរះវញិ្ញា �

្ររសុិទ្ធធៃរះធ�ើយ អដលពួកវល៉ឌិៃធសៀៃធៅយុគសម័យធ ្្ម ងងឹតបាៃជួយ

ធរៀ្រចំឲ្យម្ៃការអកទពមង់ធ�ើង ។ គឺពពរះធចសាតា ដអដលធន្រះឯងអដលធ្វើឲ្យ

ការខំព្ឹរងអព្រងរ្រស់្ុររសន្រ ពីដ៏ន្លា្នាូរម្ៃធជាគជ័យអដលពតរួសពតាយែលាូវ

ធដើម្បពី្រធងកាើតធ្រសកកម្មសម័យទំធៃើ្រ ៃិង្រកអព្រពពរះគម្ពីរធៅជាភាសារ ្រស់ 

មៃុស្សពគ្់រសាសៃ៍ ។

 ធ�ើយសពវន្ងៃធៃរះ ពពរះក៏កំពុងធព្រើពួកជំៃំុរ្រស់ពទង់ឲ្យព្រកាសពបា្់រ



ទំព័រ-54- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ពពីពពរះរាជធគ្ល្ំរ�ងរ្រស់ពពរះ ពបា្់រដល់មៃុស្សធៅធលើអែៃដពីធៃរះ ។ 

សពវន្ងៃធៃរះ អនាកនំ្ដំ�ឹងពពីធឈើឆ្កា ងកំពុងធ្វើដំធ�ើ រពពីទពីពករុងមួយ ធៅទពីពករុង 

មួយ ៃិងពពីទឹកដពីមួយ ធៅទឹកដពីមួយ ធដើម្បពីធរៀ្រចំែលាូវសពម្្់រការយាងមកជា

ធលើកទពីពពីររ្រស់ពពរះពគិសតា ។ សតាង់ោរនៃពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះកំពុងពតរូវបាៃ 

មៃុស្សធលើកតធមកាើង។ ពពរះវញិ្ញា �អដលម្ៃសពវពពរះធចសាតា កំពុងជំរញុចិតតា

មៃុស្ស ធ�ើយអនាកអដលធឆលាើយត្រធៅៃឹងឥទ្ធិពលរ្រស់ពទង់បាៃកាលា យជា

ទពី្រន្ទា ល់ពពីពពរះ ៃិងធសចកតាពីពិត។ ធៅទពីកអៃលាងជាធពចើៃ ធគបាៃធ�ើញ្ុររស 

ន្រពីអដលម្ៃការលរះ្រង់ទំាងឡាយរំនំ្ពៃលាឺដល់មៃុស្សដនទ ធដើម្បពី្រង្ហា ញ

ឲ្យពួកធគដឹងចបាស់ពពីែលាូវនៃការសធ្ង្្គ រះធោយសារពពរះពគិសតា។ ធ�ើយធៅ 

ធពលអដលពួកធគកំពុង្រៃតាជរះពៃលាឺរ្រស់ធគឲ្យភលាឺអចងចំាង ដូចជាពួកអនាកអដល

បាៃទទួល្ុរ�្យពជមុជធោយពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធធៅន្ងៃ្៉រង់តាកូសអដរធន្រះ 

ពួកធគទទួលពពរះធចសាតា រ្រស់ពពរះវញិ្ញា �ធពចើៃធ�ើងៗ។ ដូធចនារះ អែៃដពីក៏ពតរូវ

បាៃ្ំរភលាឺធោយសិរ ពីលរ្្រស់ពពរះ។

ពុធ-៨ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ២៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ធពកាយ ពគ្ ធន្រះ អញ ៃឹង ចាត់ វញិ្ញា � រ្រស់ អញ ធៅ ធលើ 

ពគ្់រ ទំាង មៃុស្ស ធន្រះ កូៃ ព្ររុស សសពី រ្រស់ ឯង ៃឹង ទាយ ពួក ចាស់ៗ រ្រស់ ឯង 

ៃឹង យល់ស្រតាិ ធ�ើញ ធ�ើយ ពួក កំធឡារះៗ រ្រស់ ឯង ៃឹង ធ�ើញ ការ ជាក់ អសតាង។ 

យូ៉អអល ២:២៨ 

 មយ៉ាងវញិធទៀត អនាកខលារះកំពុងរង់ចំាឱកាសពិធសសនៃភាពសសស់សសាយ

ខាងវញិ្ញា � ធដើម្បពី្ំរភលាឺដល់មៃុស្សដនទ ជំៃួសឲ្យការ្រធងកាើៃឱកាសអដល

កំពុងម្ៃសសា្់រធន្រះ ពួកធគបាៃធព្រើឱកាសអដលម្ៃធៅកនាុងនដជាការឥត

ព្រធយាជៃ៍ទធទធៅវញិ ។ ពួកធគបាៃ្រដិធស្ភារកិច្ចៃិងឱកាស ធ�ើយ 

្រធណាតា យឲ្យពៃលាឺរ្រស់ពួកធគម្ៃភាពសសអា្់រ ធៅធពលអដលពួក ធគសមលាឹង 

ធមើលធៅខាងមុខ ធៅកាៃ់ធពលអដលពពរះព្រទាៃពពរះពរពិធសសដល់ពួកធគ 

ធោយធគពតរូវបាៃផ្លា ស់អព្រ ធ�ើយម្ៃសមតថែភាពសស្រធៅតាមកិច្ចការរ្រស់



អំធណាយទាៃនៃពពរះវញិ្ញា �-ទំព័រ-55-

ពពរះ ធោយមិៃបាៃខិតខំព្ឹរងអព្រងខលាួៃឯងធសារះ ។

 ជាការពិតណាស់អដលថាធៅសម័យចុងធពកាយ ធពលអដលកិច្ចការ

ធៅធលើអែៃដពីកំពុង្រញ្ច ្់រ ការខំព្ឹរងអព្រងដ៏ធសា្ម រះពតង់អដល ធ្វើធ�ើង ធោយ 

ពួកអនាកធជឿ អដលម្ៃការលរះ្រង់ ធៅធពកាមការដឹកនំ្រ្រស់ពពរះវញិ្ញា �

្ររសុិទ្ធ ពតរូវអតសធពមចបាៃធោយៃិមិតតារ្ូរនៃការគ្្់រពពរះទ័យដល់ពពរះ។  

ធៅធពកាមរ្ូរភាពនៃធភលាៀងធដើមរដូវ ៃិងធភលាៀងចុងរដូវ អដលធ្លា ក់មកធលើ ទឹកដពី 

ភាគ ខាងធកើត ធៅរដូវសា្រធពររះ ៃិងរដូវព្រមូលែល ធហារាសាសៃ៍ធ�ធពពើរ

បាៃទស្សទាយពពីការព្រទាៃពពរះគុ�ខាងពពរះវញិ្ញា � អដលម្ៃទំ�ំ ្ ំធ្ង 

ខុសពពី្ម្មតា មកធលើពួកជំៃំុរ្រស់ពពរះ ការចាក់្រងហាូរពពរះវញិ្ញា � ធៅន្ងៃ 

្៉រង់តាកូសរ្រស់ពួកសាវក័ គឺជាការចា្់រធែតាើមនៃធភលាៀងធដើមឆ្នា ំ ឬធដើមរដូវ 

ធ�ើយម្ៃលទ្ធែលដ៏រងុធរឿង ។ ធៅពគ្អវសាៃតា (ពគ្ចុងធពកាយ្រង្ស់) 

ពពរះវតតាម្ៃនៃពពរះវញិ្ញា �ពតរូវគង់ធៅជាមួយៃឹងពួកជំៃំុធសា្ម រះពតង់។

 ្ុ៉រអៃតា ធៅជិតទពីចុង្ំរែុតនៃចពមរូតធៅអែៃដពី ការព្រទាៃពពរះគុ�ជា

ពិធសសពតរូវបាៃសៃយា ធដើម្បពីធរៀ្រចំពួកជំៃំុសពម្្់រការយាងមករ្រស់កូៃ

មៃុស្ស (ពពរះធយសូ៊វ) ។ ការចាក់្រងហាូរពពរះវញិ្ញា �ធព្រៀ្រ ដូចជាការ ធ្លា ក់មក 

នៃធភលាៀងចុងឆ្នា ំ ធ�ើយការធៃរះគឺសពម្្់រពពរះធចសាតា ្រអៃថែមអដលពគិសតា្ររស័ិទ

ពតរូវអតទូលថាវ យសំ�ូមពររ្រស់ពួកធគដល់ពពរះជាម្្ច ស់នៃចពមរូត«ធៅធវោ 

ធភលាៀងចុងរដូវ»។ ជាចធមលាើយ «ពពីធពររះពទង់ព្រទាៃធភលាៀងដំ្ូរងមកតាមខានា តពតឹម

ពតរូវ … គឺជាធភលាៀងធដើម ៃិងធភលាៀងចុងរដូវ» (សាការ ពី ១០:១ ៃិង យូ៉អអល ២:២៣)។

 ្ុ៉រអៃតា ដរា្រណាពួកជំៃំុរ្រស់ពពរះសពវន្ងៃធៃរះម្ៃទំន្ក់ទំៃងដ៏រស់

ជាមួយៃឹងពពរះអដលជាព្រភពនៃការចធពមើៃលូតោស់ខាងពពលឹងវញិ្ញា � 

ធន្រះពួកធគមិៃទាៃ់ធរៀ្រចំខលាួៃសពម្្់រធពលព្រមូលែលធៅធ�ើយ។ ដរា្រ

ណាពួកធគមិៃរកសោចធងកាៀងរ្រស់ពួកធគឲ្យបាៃធរៀ្ររយៃិងធឆរះជាៃិច្ចធន្រះធទ 

ពួកធគៃឹង្ររាជ័យកនាុងការទទួលពពរះគុ�អដលជាជំៃួយ ធៅធពលអដល ម្ៃ 

ធសចកតាពីពតរូវការធ�ើយ ។

 អស់អនាកអដលពគ្ៃ់អត្រៃតាទទួលការែតាល់ពពរះគុ�ដ៏សសស់ថាលា  ៃឹង



ទំព័រ-56- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ទទួលពពរះធចសាតា សមសស្រធៅៃឹងធសចកតាពីពតរូវការព្រចំាន្ងៃៃិងលទ្ធភាពរ្រស់

ពួកធគ កនាុងការធព្រើពបាស់ពពរះធចសាតា ធន្រះ  ជំៃួសឲ្យការសមលាឹង ធមើលធៅ ខាង 

មុខ ធឆ្្រះធៅធពលអន្គត ជាធពលអដលពួកធគៃឹងទទួលការអសា្ច រ្យ តពមរូវ 

ធៅតាមការធៃសាទមៃុស្ស តាមរយៈការព្រទាៃពពរះធចសាតា  ជាពិធសស 

ពួកធគ្រន្ទា ្រខលាួៃធៅរកពពរះ អដលពពរះអង្គៃឹងធ្វើឲ្យពួកធគកាលា យធៅជាភាជៃ៍

សពម្្់រការធព្រើពបាស់រ្រស់ពទង់។ ពួកធគកំពុង្រធងកាើៃឱកាសសពម្្់រការង្រ

អដលធៅកនាុងអដៃកំ�ត់រ្រស់ពួកធគ ។ ពួកធគកំពុងធ្វើទពី្រន្ទា ល់ពពីពពរះអដល

ជាធៅហាវ យរ្រស់ពួកធគ ធទារះ្រពីជាពួកធគរស់ធៅកអៃលាងណាក៏ធោយ ធៅកនាុង

កអៃលាងធ្វើការជាសាធ្រ�ៈដ៏ម្ៃព្រធយាជៃ៍ ឬធ្វើការធៅកនាុងការ្រន្ទា ្រខលាួៃ

ធៅកអៃលាងធ្វើការធៅតាមែទារះកតាពី ។

 ចំធររះអនាកធ្វើការដ៏្ររសុិទ្ធម្ៃការកមសោៃតាចិតតាដ៏អសា្ច រ្យ ធៅកនាុង 

ចំធ�រះ ដឹងអដលថា សូម្បពីអតពពរះពគិសតាក៏បាៃអសវងរកពពរះវរ្ិរតាពទង់ជាធរៀង

រាល់ន្ងៃ ធដើម្បពីព្រទាៃពពរះគុ�្្មពីតាមតពមរូវការអដរ កាលពពរះអង្គម្ៃ ពពរះជៃ្ម 

ធៅធលើអែៃដពី ធ�ើយធចញពពីទំន្ក់ទំៃងជាមួយៃឹងពពរះធៃរះមក ពពរះអង្គបាៃ

យាងធចញធៅពពងឹងកម្លា ំងៃិងព្រទាៃពរដល់មៃុស្សដនទ។ ធមើលៃ៍ពពរះរាជ

្ុរពតានៃពពរះបាៃអ្ិោ្ៃធៅពពរះវរ្ិរតា! ពពរះរាជ្ុរពតានៃពពរះពទង់ពពងឹង

ជំធៃឿធោយការអ្ិោ្ៃ ធ�ើយធោយការរ្ួររមួជាមួយៃឹងឋាៃសួគ៌ ពពរះអង្គ

បាៃព្រមូលកម្លា ំងធដើម្បពីទ្់រទល់ជាមួយៃឹងអារក្ស ៃិងធដើម្បពី្រធពមើដល់ធសចកតាពី

ពតរូវការរ្រស់មៃុស្ស។ កនាុងន្មជា្រងព្ររុសនៃមៃុស្សជាតិរ្រស់ធយើង ពពរះអង្គ 

ពជា្រពពីភាពចំាបាច់នៃអស់អនាកអដលធៅអតម្ៃ្ំរ�ងចង់្រធពមើដល់ពទង់ 

អដលបាៃ�ុ៊ំព័ទ្ធធោយការពិបាក ៃិងអដលកំពុងរស់ធៅកនាុងពិភពធោកនៃ

អំធពើបា្រ ពពរះអង្គពជា្រថា ពួកអនាកនំ្សារអដលពពរះអង្គទតធ�ើញថាគួរៃឹង

ចាត់ឲ្យធៅធន្រះ ជាមៃុស្សកធមសោយ ជាមៃុស្សម្ៃកំ�ុស ្ុ៉រអៃតា ចំធររះអស់

អនាកណាអដលបាៃថាវ យខលាួៃោច់ចំធររះពពរះរាជកិច្ចរ្រស់ពទង់ ពពរះអង្គសៃយា

ថាៃឹងព្រទាៃជំៃួយអដលមកពពីពពរះ។ គំររូ្រស់ពពរះអង្គគឺជាការធ្ន្អរះអាង

យ៉ាងធសា្ម រះស្ម័ពគ គឺការទូលអងវរធៅពពរះធោយជំធៃឿជាព្រចំា ជំធៃឿអដលដឹក



អំធណាយទាៃនៃពពរះវញិ្ញា �-ទំព័រ-57-

នំ្ធៅរកការទពីពឹងដល់ពពរះទំាងសសរុង ៃិងលរះ្រង់ធដើម្បពីកិច្ចការរ្រស់ពទង់ 

ឥត សំនចទុកអវពីធសារះ ៃឹងជួយនំ្ជំៃួយនៃពពរះវញិ្ញា �ដល់មៃុស្ស ធៅកនាុង 

សមរភូមិជាមួយៃឹងអំធពើបា្រ ។

 ពពរះៃឹងធរៀ្រចំអនាកធ្វើការអដលធដើរតាមគំររូ្រស់ពពរះពគិសតា ឲ្យទទួល

ៃិងធព្រើពបាស់ពពរះធចសាតា អដលពពរះបាៃសៃយាដល់ពួកជំៃំុ ធដើម្បពីព្រមូលែល

នៃចពមរូតធៅអែៃដពីធៃរះ។ ពពីពពឹកមួយធៅពពឹកមួយ ខ�ៈអដលអនាកែសោយ

ដំ�ឹងលលុ្តជង្គង់ធៅចំធររះពពរះ ធ�ើយរឭំកអំពពីការសចា្ច នៃការថាវ យជពីវតិ

ដល់ពទង់ ពពរះអង្គៃឹងព្រទាៃដល់ពួកធគៃូវពពរះវតតាម្ៃនៃពពរះវញិ្ញា �រ្រស់

ពទង់ជាមួយៃឹងពពរះធចសាតា ដ៏រស់ៃិងដ៏្ររសុិទ្ធនៃពពរះវញិ្ញា �ធន្រះ។ ធៅធពល

អដលពួកធគធចញធៅ្ំរធពញកិច្ចការព្រចំាន្ងៃ ពួកធគម្ៃការធ្ន្រ៉ា្់ររងថា 

ភានា ក់ង្រនៃពពរះវញិ្ញា �្ររសុិទ្ធអដលមៃុស្សធមើលមិៃធ�ើញជំរញុពួកធគឲ្យ

អាច «ធ្វើការជាមួយៃឹងពពរះ» ។



ទំព័រ-58- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ជពូំក៣ េិង ៤:១-៣១ ។

ព្រហស្បតិ៍-៩ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ៣០

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អែ ពពពែរុស ៃិយាយ ថា ឯ ពរាក់ ព�ើយ ៃិង មាស ខ្ញំ គ្មា ៃ ពទ 

អែ រ្រស់ អែល ខ្ញំ មាៃ ពោរះ ខ្ញំ ៃឹង ឲ្យ ែល់ អ្នក គឺ ពោយសារ ពពរះោម 

ពពរះពយសូ៊វពគពីស្ទ ពពី សសរុក ណាសាអរ ែែ ចូរ អ្នក ពពកាក ព�ើង ពែើរ ពៅ ចញរះ រចួ ក៏ ចា្់រ 

នែ សាតា ំ ពលើក គ្ែ់ ព�ើង សសា្់រ អែ ព្រអ្់រ ពជើង ៃិង អ្្នក ពគ្រ រ្រស់ គ្ែ់ មាៃ 

កំឡាំង ព�ើង ភ្លា ម គ្ែ់ ក៏ ស្ទញរះ ឈរ ព�ើង ពែើរ ពៅ មក ព�ើយ ចូល ពៅ ក្នញង 

ពពរះវហិារ ជា មួយ ៃឹង អ្នក ទំាង ២ ពោរះ ទំាង ពែើរ ទំាង ពោែ ទំាង សរពសើរ ពពរះ ផង 

្រណាតា ជៃ ទំាង អស់ គ្្ន  ក៏ ព�ើញ គ្ែ់ ពែើរ ទំាង សរពសើរ ពពរះ ែូពចា្ន រះ។  

កិច្ចការ ៣:៦-៩ែល់ អែល ៃឹង គ្មា ៃ ្ មា ពៅ ពែរួែ ពលើ ្ មា ពទៀែ ឥ

 ពួកសាវក័រ្រស់ពពរះពគិសតាែឹងយាែ ងចបាស់អំពពីកង្រះសមែ្ថភ្ពរ្រស់

ពួកពគ ព�ើយពួកពគរាៃ្រពងរួ្រ្រពងរួមភ្ពកពមសោយរ្រស់ពួកពគជាមួយៃឹង

កមាលា ំងរ្រស់ពពរះ ភ្ពលងៃិែលងៃង់រ្រស់ពួកពគ ជាមួយៃឹងពពរះែពមិរះរ្រស់ពពរះ 

ភ្ពគ្មា ៃ ែនមលារ្រស់ពួកពគ ជាមួយៃឹងពសចកតាពីសញចរែិរ្រស់ពពរះ ភ្ពពកពីពក 

រ្រស់ពួកពគ ជាមួយៃឹងសម្បែតាិមហាសាលរ្រស់ពពរះ ។ ពោយរាៃពពងឹង

កមាលា ំងៃិងពរៀ្រចំខលាួៃែូពច្នរះ ពួកពគមិៃញពញើែៃឹងពរារះជំហាៃពៅមញខពែើម្បពី

្រពពមើកិច្ចការរ្រស់ពពរះអែលជាពៅហ្ាយរ្រស់ពួកពគព�ើយ ។

 មិៃយូរ្រែញោមា ៃ ្រោ្ទ ្់រពពីការយាងចញរះមករ្រស់ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធ ៃិង

្រោ្ទ ្់រពពីការអធិោឋា ៃពោយពសាមា រះអស់ពពីចិែតាភ្លា មៗមក ពោកពពពែរុសៃិង

៦

នៅត្រង់មា្រ់ទ្វា រត្រះវិហារ



ពៅពែង់មាែ់ទ្ារពពរះវហិារ-ទំព័រ-59-

យែូហាៃក៏ពធ្ើែំពណើ រពៅពពរះវហិារពែើម្បពីថ្ាយ្រង្ំពពរះ ព�ើយរាៃព�ើញ 

ជៃពិការមា្ន ក់ មាៃអាយញអសសិ្រឆ្្ន ំ ពៅមាែ់ទ្ារលម្អនៃពពរះវហិារ ជពីវែិរ្រស់

គ្ែ់ពោរពពញពោយការឈឺចា្់រៃិងពិការភ្ពតំាងពពីកំពណើ ែមក។ ្រញរសែ៏

កម្សែ់ពៃរះពរាថា្ន ចង់ជួ្រពពរះពយសូ៊វជាយូរមកព�ើយ ពែើម្បពីឲ្យខលាួៃរាៃជាពពី

ពិការភ្ពពៃរះ ្រែញនៃតា ពសចកតាពីសង្ឹមរ្រស់គ្ែ់ព�ៀ្រអែៃឹងរោយរាែ់ពៅ

ព�ើយ ព�ើយែំណឹងពពីកិច្ចការរ្រស់មហាពគរូពពទ្យ (ពពរះពយសូ៊វ) ពោរះក៏ពែរូវ

រាៃឃ្លា ែឆ្ងៃ យពពីគំៃិែគ្ែ់អែរ។ ទពី្ំរផញែការអង្រកររ្រស់គ្ែ់រាៃទាក់ទាញ

ឲ្យមិែតា្កតាិរ្រស់គ្ែ់ខលារះោំគ្ែ់ពៅកាៃ់មាែ់ទ្ារពពរះវហិារ ្រែញអៃតា ពៅពពល 

អែល គ្ែ់រាៃពៅែល់ទពីពោរះគ្ែ់រាៃែឹងថាពគរូពពទ្យ អែលជាពសចកតាពីសង្ឹម 

រ្រស់គ្ែ់ពោរះ ពែរូវរាៃពគសមាលា ្់រយាែ ងពឃ្រពៅរាែ់ពៅព�ើយ ។

 ការខកចិែតារ្រស់គ្ែ់រាៃទាក់ទាញការអាណិែអាសូរពពីសំណាក់

អ្នកអែលរាៃែឹងពពីការអៃ្ទរះសាចង់រាៃការពយារាលពពីពពរះពយសូ៊វជាយូរ

អអង្ងព�ើយពោរះ ព�ើយពួកពគរាៃោំគ្ែ់មកកាៃ់ពពរះវហិារជាពរៀងរាល់ន្ងៃ 

ពែើម្បពីឲ្យភ្ពលំរាកពវទោពោរះអាចទាក់ទាញការអាណិែអាសូរ ព�ើយផតាល់ 

ពរាក់ ្រៃតាិច្រៃតាួច សពមា្់រជួយ្រៃ្ធូរចំណង់រ្រស់គ្ែ់។ ពៅពពលអែលពោក

ពពពែរុសៃិងយែូហាៃរាៃមកែល់ គ្ែ់ក៏រាៃសញំទាៃខលារះពពីពោកទំាងពពីរ។ 

សាវក័ទំាងពពីរ រាៃសមលាឹងពមើលពៅគ្ែ់ពោយការអាណិែអាសូរ រចួពពពែរុស 

ៃិយាយថា «ចូរពមើលមកពយើងឯពណរះ គ្ែ់ក៏សាតា ្់រតាមពោយសង្ឹមថា ៃឹង 

រាៃអ្ពីខលារះ អែពពពែរុសៃិយាយថា ឯពរាក់ ព�ើយៃិងមាស ខ្ញំគ្មា ៃពទ»។ ខណៈ 

អែលពោកពពពែរុសរាៃមាៃព្រសាសៃ៍អំពពីភ្ពពកពីពករ្រស់ពោកែូពច្នរះ 

ទឹកមញខរ្រស់ជៃពិការពោរះក៏ធ្លា ក់ពពកៀមចញរះ ្រែញអៃតា ទឹកមញខពោរះរាៃ្លាឺចំាងអចង

ព�ើងវញិជាមួយៃឹងពសចកតាពីសង្ឹម ពៅពពលអែលសាវក័្រៃតាពៅពទៀែថា 

«អែរ្រស់អែលខ្ញំមាៃ ពោរះខ្ញំៃឹងឲ្យែល់អ្នក គឺពោយសារពពរះោមពពរះពយសូ៊វ

ពគិសតា ពពីសសរុកណាសាអរ ែែ ចូរអ្នកពពកាកព�ើងពែើរពៅចញរះ»។ «រចួក៏ចា្់រ  នែ សាតា ំ  

ពលើកគ្ែ់ព�ើង សសា្់រអែព្រអ្់រពជើង ៃិងអ្្នកពគ្ររ្រស់គ្ែ់ មាៃកមាលា ំង 



ទំព័រ-60- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ព�ើងភ្លា ម គ្ែ់ក៏ស្ទញរះឈរព�ើងពែើរពៅមក ព�ើយចូលពៅក្នញងពពរះវហិារជា

មួយៃឹងអ្នកទំាងពពីរពោរះ ទំាងពែើរ ទំាងពោែ ទំាងសរពសើរពពរះផង ្រណាតា  ជៃ 

ទំាងអស់គ្្ន ក៏ព�ើញគ្ែ់ពែើរ ទំាងសរពសើរពពរះែូពចា្ន រះ ព�ើយពគស្ាល់គ្ែ់ 

ថាជាអ្នកអែលអែងអែអង្ញយសូមទាៃពគ ពៅពែង់មាែ់ទ្ារលម្អរ្រស់ពពរះវហិារ 

ពោរះពគក៏មាៃពពញជាពសចកតាពីអសា្ច រ្យ ព�ើយមមពីងមមំាង ពពីការអែល ពកើែ 

មកពោរះ»។ «ែូពច្នរះកំពញងអែលគ្ែ់ ចា្់រ ពតាងឃ្ែ់ពពពែរុស ៃិងយែូហាៃ 

ពោរះ្រណាតា ជៃទំាងអស់ក៏រែ់មូលមកឯពគ ពៅពែង់រំាងសាចអែលពៅថា 

រំាងសាចសា�ូមែូៃ ព�ើយពគមាៃពសចកតាពីអសា្ច រ្យក្នញងចិែតាណាស់»។ ពួកពគ

មាៃការភ្្ក់ពផ្អើលជាខ្លា ំងពោយរាៃព�ើញពួកសាវក័អាចសអមតាង រាែិហារ្យ 

ែូចជាការអែលពពរះពយសូ៊វរាៃសអមតាងែូពចា្ន រះអែរ។ ព�ើយឥ�ូវពៃរះ្រញរស

អែលរាៃពិការអសសិ្រឆ្្ន ំមកព�ើយពៃរះកំពញងអែមាៃអំណរពៅក្នញងការពព្រើ

ពរាស់អវយវៈរ្រស់គ្ែ់ មាៃពសរ ពីភ្ពពពីការឈឺចា្់រ ៃិងមាៃពសចកតាពីរ ពីករាយ

ជាមួយៃឹងជំពៃឿពលើពពរះពយសូ៊វ។ ពៅពពលពួកសាវក័រាៃ ព�ើញការភ្្ក់ 

ពផ្អើល រ្រស់ពួក្រណាតា ជៃ ពោកពពពែរុសរាៃសួរថា «ឱសាសៃ៍អញពីសសាអអល 

រាល់គ្្ន ពអើយ ព�ែញអ្ពីរាៃជាមាៃពសចកតាពីអ្រលាកក្នញងចិែតាពពីការពៃរះ ព�ើយសមលាឹង 

ពមើលមកពយើងខ្ញំ ហាក់ែូចជាពយើងខ្ញំរាៃពធ្ើឲ្យមៃញស្សពៃរះពែើររចួ ពោយអាង 

អំណាច ឬគញណាៃញភ្ពរ្រស់ខលាួៃពយើងខ្ញំែូពច្នរះ?» ពោករាៃ្រញ្ជា ក់ថាការ

ពយារាលពៃរះរាៃពកើែព�ើងពោយពពរះោមៃិងតាមរយៈការអសា្ច រ្យនៃពពរះ

ពយសូ៊វពពីសសរុកណាសាអរ ែែ អែលពពរះរាៃពពរាសឲ្យមាៃពពរះជៃមារស់ព�ើង

វញិពទពែើ។ សាវក័ពៃរះរាៃមាៃព្រសាសៃ៍ថា «ព�ើយគឺពោយសារ ពសចកតាពី 

ជំពៃឿ ពជឿែល់ពពរះោមពទង់ ពោរះពពរះោមពទង់រាៃពពរាសមៃញស្សពៃរះ 

អែលអ្នករាល់គ្្ន ព�ើញ ព�ើយស្ាល់ ឲ្យមាៃកមាលា ំងព�ើង គឺជាពសចកតាពីជំពៃឿ 

អែលពកើែមក ពោយសារពពរះអង្ពោរះឯង រាៃពធ្ើឲ្យគ្ែ់ជាសស�រះ ពៅមញខ 

អ្នករាល់គ្្ន ែូពច្នរះ» ។



ពៅពែង់មាែ់ទ្ារពពរះវហិារ-ទំព័រ-61-

សុពក-១០ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី១ ជំពូក ៣១

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ែូពច្នរះ ចូរ អព្រ ចិែតា ព�ើយ វលិ មក ចញរះ ពែើម្បពី ឲ្យ រា្រ រ្រស់ អ្នក 

រាល់ គ្្ន  រាៃ លញ្រ ពចញ ព្រពយាជៃ៍ ឲ្យ មាៃ ពពល លំព�ើយ មក ពពី ចំពោរះ 

ពពរះអមា្ច ស់។ កិច្ចការ ៣:១៩

 ពួកសាវក័រាៃៃិយាយ យាែងចបាស់ពពីអំពពើរា្រយាែ ងធងៃៃ់រ្រស់សាសៃ៍

យូោ ក្នញងការ្រែិពសធៃ៍ៃិងការពធ្ើគញែពពរះអមា្ច ស់នៃជពីវែិ ្រែញអៃតា ពួកពគព្ររុង

ព្រយ័ែ្នមិៃ្រណាតា លឲ្យអ្នកសាតា ្់ររ្រស់ពួកគ្ែ់មាៃការអស់សង្ឹមព�ើយ។ 

ពោកពពពែរុសរាៃមាៃព្រសាសៃ៍ថា អ្នករាល់គ្្ន  «មិៃពពមទទួលពពរះែ៏ 

្ររសិញទ្ធ ព�ើយសញចរែិពោរះឯង អ្ររជាសូមឲ្យពោកអលងមៃញស្សអែលសមាលា ្់រ

ពគ ែល់អ្នករាល់គ្្ន វញិ អ្នករាល់គ្្ន រាៃសមាលា ្់រពពរះអមា្ច ស់ជពីវែិពោរះពៅ អែ

ពពរះរាៃពពរាសឲ្យពទង់មាៃពពរះជៃមារស់ពពីសាលា ្់រព�ើងវញិ ពយើងខ្ញំពៃរះជាទពី

្រោ្ទ ល់ពពីការពោរះឯង»។  «ព�ើយគឺពោយសារពសចកតាពីជំពៃឿពជឿែល់ពពរះោម

ពទង់ ពោរះពពរះោមពទង់រាៃពពរាសមៃញស្សពៃរះ អែលអ្នករាល់គ្្ន ព�ើញ 

ព�ើយស្ាល់ ឲ្យមាៃកមាលា ំងព�ើង គឺជាពសចកតាពីជំពៃឿអែលពកើែមកពោយសារ 

ពពរះអង្ពោរះឯង រាៃពធ្ើឲ្យគ្ែ់ជាសស�រះ ពៅមញខអ្នករាល់គ្្ន ែូពច្នរះ ឥ�ូវពៃរះ 

្រង្រ្អូៃពអើយ ខ្ញំែឹងថា អ្នករាល់គ្្ន  ពពមទំាងពួកោ�មាឺៃនៃអ្នករាល់គ្្ន រាៃ 

ព្រពពឹែតាការពោរះ ពោយមិៃរាៃយល់ពទ ្រែញអៃតា ពសចកតាពីអែលពពរះរាៃព្រកាស

ពរា្់រជាមញៃ ពោយសារមាែ់នៃអស់ទំាងពហារារ្រស់ពទង់ពពីែំពណើ រពពរះពគិសតា 

ថា ពទង់ពែរូវរងទញក្ខលំរាកពោរះពពរះពទង់ក៏រាៃសពពមចតាមយាែ ងែូពចា្ន រះឯង»។ 

ពោករាៃមាៃព្រសាសៃ៍ថាពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធកំពញងរាៃអំោវោវឲ្យពួក

ពគអកអព្រចិែតា ព�ើយវលិមកវញិ ពោករាៃ្រញ្ជា ក់ពរា្់រែល់ពួកពគថាៃឹង

មិៃមាៃពសចកតាពីសង្ឹមអំពពីពសចកតាពីសព្រ្្រះព�ើយ ពលើកអលងអែតាមរយៈ

ពសចកតាពីពមតាតា ករញណារ្រស់ពពរះពយសូ៊វអែលអ្នករាល់គ្្ន រាៃឆ្កា ងពោរះ្រែញពណាណ រះ 

មាៃអែតាមរយៈពសចកតាពីជំពៃឿពជឿែល់ពពរះអង្្រែញពណាណ រះ ពទើ្ររា្ររ្រស់ពួក 

ពគពែរូវរាៃអែ់ពទាស ។



ទំព័រ-62- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

 ពោករាៃអសសកព�ើងថា «ែូពច្នរះ ចូរអព្រចិែតា ព�ើយវលិមកចញរះ ពែើម្បពី

ឲ្យរា្ររ្រស់អ្នករាល់គ្្ន រាៃលញ្រពចញ ព្រពយាជៃ៍ឲ្យមាៃពពលលពមហើយ 

មកពពីចំពោរះពពរះអមា្ច ស់»។ «អ្នករាល់គ្្ន ជាែំណវង្សនៃពួកពហារា ៃិងពសចកតាពី 

សញ្ញា  អែលពពរះរាៃតំាងៃឹងពួកអយ្យពកាពយើងរាល់គ្្ន  ពោយមាៃពពរះ្រៃ្ទូល 

ៃឹងពោកអ័ពរាហាំថា អស់ទំាងពគរួសារពៅអផៃែពីៃឹងរាៃពរពោយសារពូជ

ឯង រ ពីឯអែលពពរះរាៃតំាងពពរះពយសូ៊វ ជាអ្នក្រពពមើពទង់ព�ើង ពោរះគឺសពមា្់រ 

អ្នករាល់គ្្ន ជាពែើម ព�ើយក៏ចាែ់ពទង់មក ពែើម្បពីៃឹងព្រទាៃពរែល់អ្នករាល់គ្្ន  

ពោយ្រអង្រអ្នករាល់គ្្ន ពពីពសចកតាពីអាពកក់រ្រស់ខលាួៃពចញ»។ ែូពច្នរះ ពួកសាវក័

ក៏រាៃអធិ្របាយអំពពីការមាៃពពរះជៃមារស់ព�ើងវញិរ្រស់ពពរះពគិសតា។  ពួកអ្នក

សាតា ្់រជាពពចើៃកំពញងរង់ចំាការអសា្ច រ្យពៃរះ ព�ើយពៅពពលអែលពួកពគរាៃឮ

អំពពីែំណឹងពៃរះ ពួកពគក៏រាៃពជឿ។ ការពៃរះរាៃោំឲ្យពួកពគៃឹកព�ើញៃូវ

ពពរះ្រៃ្ទូលអែលពពរះពយសូ៊វធ្លា ្់ររាៃមាៃ្រៃ្ទូល ព�ើយពួកពគរាៃឈរពៅ

ក្នញងជួរនៃអ្នកអែលរាៃទទួលែំណឹងល្អ។ ពគ្្់រពូជអែលពពរះពគិសតារាៃ 

សា្រពពោរះរាៃែញរះពៃលាក ព�ើយរាៃ្រពងកាើែផលអផលា។

 ខណៈអែលពួកសាវក័កំពញងអែៃិយាយជាមួយៃឹងពួក្រណាតា ជៃ 

«ពោរះពួកសង្ៃិងពួកសាឌូសញពីពពមទំាងពមទ័ពរកសោពពរះវហិារក៏មកែល់ពគ

មាៃពសចកតាពីអាក់អៃ់ចិែតាពពីែំពណើ រអែលគ្ែ់្រពពងៀៃែល់ពួកជៃ ព�ើយក៏  

សអមតាងពរា្់រែល់្រណាតា ជៃពពីពសចកតាពីរស់ពពីសាលា ្់រព�ើងវញិ ពោយ សារ 

ពពរះពយសូ៊វ»។ ្រោ្ទ ្់រពពីការមាៃពពរះជៃមារស់ព�ើងវញិរ្រស់ពពរះពយសូ៊វ ពួក 

សង្រាៃផ្សព្ផសោយែំណឹងកញ�កពៅពគ្់រទពីជិែឆ្ងៃ យទំាងអស់ថា ពួក

សិស្សរាៃលួចពពរះសពរ្រស់ពពរះពយសូ៊វ ពៅពពលទាហាៃរ ែមូពែកលក់។ 

ែូពច្នរះការអែលពួកពគមិៃស្របាយចិែតាពោយរាៃឮការអធិ្របាយរ្រស់

ពោកពពពែរុស អំពពីការមាៃពពរះជៃមារស់ព�ើងវញិរ្រស់អ្នក អែលពួកពគរាៃ 

សមាលា ្់រពោរះ មិៃមាៃអ្ពីគួរឲ្យភ្្ក់ពផ្អើលពទ។ ពួកសាឌូសញពីរាៃផ្ទញរះកំ�ឹងពញរះ

ពោរព�ើង។ ពួកពគរាៃែឹងថាពគ្លលទ្ធិសំខ្ៃ់្ំរផញែរ្រស់ពួកពគកំពញងជួ្រ



ពៅពែង់មាែ់ទ្ារពពរះវហិារ-ទំព័រ-63-

ៃឹងពពគ្រះថា្ន ក់ព�ើយ ព�ើយកិែតាិយសរ្រស់ពួកពគក៏ពែរូវរាៃគំ្ងែំពណើ រអែរ។

 ការអកអព្រចិែតា ទទួលជំពៃឿ្មាពីរាៃពកើៃព�ើងយាែ ងឆ្្់ររ�័ស ព�ើយ

ទំាងពួកសង្ៃិងពួកសាឌូសញពីរាៃឯកភ្ពគ្្ន ថា ព្រសិៃព្រើ្រពណាតា យឲ្យពួក

ពគរូ្រពពងៀៃ្មាពីពៃរះពចរះអែ្រៃតាពៅពទៀែពោយគ្មា ៃការពគ្់រពគងពទ ពោរះឥទ្ធិពល

រ្រស់ពួកពគៃឹងពែរូវព្រឈមៃឹងពពគ្រះថា្ន ក់ខ្លា ំងជាង កាលពពរះពយសូ៊វ មាៃ 

ពពរះជៃមារស់ពៅពលើអផៃែពីពៃរះពៅពទៀែ។ ពោយពពោរះព�ែញពោរះ ពមែឹកោំ 

ពពរះវហិារ រាៃចា្់រពោកពពពែរុសៃិងយែូហាៃោក់គញក ពោយមាៃការគំ្ពទ

ពពីសំណាក់ពួកសាឌូសញពីមួយចំៃួៃផង  ្រែញអៃតា ពពលពោរះោងៃ ចពពក �ួស ពពល 

ៃឹងជំៃញំជពមរះពទាសពៅព�ើយពួកសាវក័មិៃអាច្រអង្រគំៃិែសពែរូវរ្រស់ពួក

ពគឲ្យពជឿថាពពរះពគិសតាមាៃពពរះជៃមារស់ពពីសញគែព�ើងវញិរាៃពទ។ ្័សតាញតាង

ទំាងឡាយចបាស់ោស់គ្មា ៃសង្ស័យ។ អែពទារះជាយាែងពៃរះក៏ពោយក៏ពួក 

ពគពៅអែមាៃចិែតារងឹ មិៃពពមអកអព្រពពីទពង្ើែ៏អាពកក់អែលពួកពគរាៃពធ្ើក្នញង

ការពធ្ើគញែពពរះពយសូ៊វពោរះអែរ ។ ពួកសាវក័រាៃៃិយាយៃិង្ររ្ហ ញសកមមា

ភ្ពអំពពី្សតាញតាងជាពពចើៃ ពរា្់រែល់ពួកពមែឹកោំសាសៃ៍យូោ ពៅពពកាម

ការ្រណាតា លចិែតាពពីពពរះវញិ្ញា ណ ្រែញអៃតា ពួកពគពៅអែព្រឆំ្ងយាែ ងោច់ខ្ែ 

ពៅៃឹងែំណឹងនៃពសចកតាពីពិែពៃរះ។ ពពរះពគិសតាមិៃរាៃយាងមកពៅក្នញងលក្ខណៈ

អែលពួកពគរាៃរពឹំងទញកពោរះពទ ព�ើយពទារះ្រពីជាពៅពពលអែលពួកពគរាៃ

ែឹងថាពពរះអង្គឺជាពពរះរាជ្រញពតារ្រស់ពពរះក៏ពោយ ក៏ពួកពគពៅអែមិៃពពម

ទទួលយកការពិែពោរះអែរ ព�ើយពគក៏រាៃឆ្កា ងពទង់ ។ ពោយពសចកតាពីពមតាតា  

ករញណា ពពរះរាៃព្រទាៃ្័សតាញតាងែល់ពគ្រអៃ្ថមពទៀែ ព�ើយឥ�ូវពៃរះ ពពរះអង្

រាៃព្រទាៃឱកាសមួយពទៀែែល់ពគ ឲ្យអ្ររមករកពទង់វញិ។ ពពរះអង្រាៃ

ចាែ់ពួកសាវក័ឲ្យមកពរា្់រពួកពគថាពួកពគរាៃពធ្ើគញែពពរះអែលជាមា្ច ស់ជពីវែិ 

ព�ើយពៅក្នញងការពចាទព្រកាៃ់យាែ ងធងៃៃ់ពៃរះ ពពរះអង្រាៃព្រទាៃការអំោវោវ

ឲ្យអកអព្រចិែតាមតាងពទៀែ។ ្រែញអៃតា ពោយមាៃទំៃញកចិែតាពៅៃឹងពសចកតាពីសញចរែិ

រ្រស់ខលាួៃ ពួកពគរូសាសៃ៍យូោរាៃ្រែិពសធមិៃទទួលស្ាល់ថាពួកមៃញស្ស



ទំព័រ-64- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

អែលកំពញងអែពថាកា លពទាសែល់ពួកពគពពី្រទឆ្កា ងពពរះពគិសតាពៃរះកំពញងៃិយាយ

ពោយមាៃការែឹកោំពពីពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធព�ើយ។

សៅរ៍-១១ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ១

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: អែ ពពពែរុស ៃិង យែូហាៃ ព្លាើយ ែ្រ ថា ព្រើ គួរ គ្រ្បពី ពៅ 

ចំពោរះ ពពរះ ឲ្យ ពយើង ខ្ញំ សាតា ្់រ តាម ពោក រាល់ គ្្ន  ជា ជាង សាតា ្់រ តាម ពពរះ ពោរះ 

សូម ពិចារណា ចញរះ ែ្បិែ ពយើង ខ្ញំ ៃឹង អលង ៃិយាយ ពពី ការ អែល ពយើង ខ្ញំ រាៃ ព�ើញ 

ព�ើយ ឮ ពញំ រាៃ ពទ។ កិច្ចការ ៤:១៩-២០

 ពោយរាៃតំាងខលាួៃជាអ្នកព្រឆំ្ងពៅៃឹងពពរះពគិសតា រាល់សកមមាភ្ព

នៃការព្រឆំ្ងរ្រស់ពួកពគរាៃកាលា យពៅជា្័សតាញតាងនៃការពលើកទឹកចិែតា្រអៃ្ថម

ពទៀែែល់ពួកសង្ឲ្យរកសោអាក្រ្បកិរយិាែូចមញៃែអែល ។ ការព្រឆំ្ងរងឹរសូ 

រ្រស់ពួកពគកាៃ់អែខ្លា ំងកាលា ព�ើង។ មិៃអមៃថាពួកពគមិៃអាចពទារទៃ់រាៃ

ពោរះពទ តាមពិែពួកពគអាចពធ្ើរាៃ ្រែញអៃតា ពួកពគមិៃពធ្ើ ។ មិៃអមៃពគ្ៃ់អែ

ពោយសារពួកពគមាៃកំ�ញស ព�ើយសមៃឹងទទួលពសចកតាពីសាលា ្់រ្រែញពណាណ រះពទ   

មិៃពែឹមអែពោយសារពួកពគរាៃពធ្ើគញែពពរះរាជ្រញពតានៃពពរះ្រែញពណាណ រះពទ 

អែលពួកពគពែរូវកាែ់ពចញពពីពសចកតាពីសព្រ្្រះ ្រែញអៃតា គឺពោយសារពួកពគរាៃ

ព្រោ្់រខលាួៃពោយការព្រឆំ្ងជាមួយៃឹងពពរះអ្មពទៀែផង ។ ពួកពគរាៃ

្រែិពសធពៃលាឺជា្រៃតា្រោ្ទ ្់រ  ព�ើយមិៃពពមទទួលការ្ំរ្លាឺពពីពពរះវញិ្ញា ណ 

ឥទ្ធិពលអែលពគ្់រពគងកូៃពៅអែលមិៃសាតា ្់រ្ររ្្្់ររាៃពធ្ើការពៅក្នញងចិែតា

ពួកពគ ែឹកោំពួកពគឲ្យព្រឆំ្ងជាមួយៃឹងមៃញស្សអែលពពរះកំពញងពធ្ើការ។ 

ភ្ពអាពកក់នៃការព្រឆំ្ង្ររះពរាររ្រស់ពួកពគ ពែរូវរាៃពពងឹងពោយសកមមា

ភ្ពនៃការព្រឆំ្ងែ៏មាៃពជាគជ័យ ទាស់ៃឹងពពរះ ៃិងសារអែលពទង់រាៃ

ព្រទាៃែល់អ្នក្រពពមើរ្រស់ពទង់ឲ្យព្រកាសផ្សព្ផសោយ ។ ពៅក្នញងការព្រឆំ្ង

មិៃពពមអកអព្ររ្រស់ពួកពគ ជាពរៀងរាល់ន្ងៃពួកពគរូសាសៃ៍យូោរាៃែំព�ើង 

ការព្រឆំ្ង្ររះពរារឲ្យកាៃ់អែ្មាពីព�ើង ព�ើយពរៀ្រចំពចរូែកាែ់ព្រមូលផលៃូវអ្ពី



ពៅពែង់មាែ់ទ្ារពពរះវហិារ-ទំព័រ-65-

អែលពួកពគរាៃសា្រពពោរះ ។

 ពសចកតាពីពពកាធរ្រស់ពពរះមិៃពែរូវរាៃព្រកាសព្រឆំ្ងទាស់ៃឹងរា្រជៃ

អែលមិៃរាៃអកអព្រចិែតា ពោយសារអែអំពពើរា្រអែលខលាួៃរាៃព្រពពឹែតាពោរះ

ពទ ្រែញអៃតា ពោយសារអែពួកពគពពជើសពរ ើសពៅអែ្រៃតាព្រពពឹែតាអំពពើរា្រែអែល 

ពៅពពលអែលមាៃការអំោវោវឲ្យអកអព្រចិែតា ពួកពគពៅអែសពពមចចិែតា្រៃតា

ព្រឆំ្ងមិៃពពមអកអព្រែអែល ពោយ្រៃតាព្រពពឹែតាអំពពើរា្រកាលពពីអែពីែកាល 

ជម្នរះពៅៃឹងពៃលាឺអែលពពរះរាៃព្រទាៃែល់ពួកពគែអែល ។

 ពៅន្ងៃនៃការពយារាលជៃពិការពោរះ អាៃ ៃិងនកផា ជាមួយៃឹងអ្នក

មាៃ្រណាតា ស័កតាិខ្ង់ខ្ស់ពៅក្នញងពពរះវហិារ រាៃជួ្រជញំគ្្ន ពែើម្បពីជំៃញំជពមរះ ព�ើយ

ពគក៏រាៃោំអ្នកពទាសចូលមកពៅចំពោរះពួកពោក។ ពៅក្នញង្រៃ្ទ្់រពោរះឯង 

ព�ើយពៅចំពោរះមញខពួកមៃញស្សអែលពៅទពីពោរះមួយចំៃួៃពោរះព�ើយ អែល

ពោកពពពែរុសរាៃ្រែិពសធពពរះជាមា្ច ស់រ្រស់គ្ែ់យាែ ងគួរឲ្យពអៀៃខ្មា ស។  

ការពៃរះមាៃភ្ពខញសគ្្ន រាៃចូលមកក្នញងគំៃិែរ្រស់ពោក ពៅពពលអែល

ពគរាៃកាែ់ពទាសខលាួៃពោកពោយផា្ទ ល់ ។ ឥ�ូវពៃរះ ពោកមាៃឱកាស

លញ្រោងភ្ពកមសោករ្រស់គ្ែ់ ។

 អ្នកអែលមាៃវែតាមាៃពៅទពីពោរះ អែលរាៃៃឹកព�ើញពពីការអែល

ពោកពពពែរុសរាៃព្រពពឹែតាពៅពពលអែលពគជំៃញំជពមរះពពរះជាមា្ច ស់រ្រស់

ពោក រាៃែពមកាើងខលាួៃថា ឥ�ូវពៃរះពួកពគអាច្ំរ្័យពោកពោយការគំរាម

កំអ�ងោក់គញកពចវាក់ ៃិងការកា្់រសមាលា ្់ររាៃ ។ ្រែញអៃតា ពោកពពពែរុសអែល

រាៃ្រែិពសធពពរះពគិសតា ពៅពពលអែលពពរះអង្ពែរូវការការគំ្ពទជាចំារាច់

ពោរះ ឥ�ូវពៃរះមាៃភ្ពរងឹមំាៃិងមាៃទំៃញកចិែតា ខញសគ្្ន ោច់សស�រះពពីពពពែរុស

អែលរាៃពៅចំពោរះពួកសាៃ់�ញពីពឌពីៃ ពែើម្បពីតាមពិៃិែ្យពមើលការកាែ់ពទាស 

ពពរះពយសូ៊វ។ ពោយសារអែពោករាៃែួលចញរះ ពោកពែរូវរាៃ្ំរផាលា ស់្ំរអព្រ ។ 

ពោកអលងមាៃអំៃួែពក្អងកា្អ ងពទៀែព�ើយ ្រែញអៃតា មាៃភ្ពរម្យទមៃិងមិៃ 

ទញកចិែតាខលាួៃឯងពទៀែព�ើយ។ ពោកមាៃពពញពោយពពរះវញិ្ញា ណ្ររសិញទ្ធ 



ទំព័រ-66- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ព�ើយពោយមាៃជំៃួយពពីពពរះពចសាតា នៃពពរះវញិ្ញា ណពៃរះ ពោកអាចកមា្ច ែ់

សា្ន មនៃការពរារះ្រង់ជំពៃឿ ពោយពលើកែពមកាើងពពរះោមអែលពោកធ្លា ្់ររាៃ

្រែិពសធ ។

 ចា្់រពពីពពលពោរះមក ពួកសង្រាៃពចៀសវាងមិៃពណ៌ោអំពពីការ

សញគែៃិងការមាៃពពរះជៃមារស់ព�ើងវញិរ្រស់ពពរះពយសូ៊វពទៀែ។ ្រែញអៃតា ឥ�ូវ 

ពៃរះ ពែើម្បពីឲ្យពគ្ល្ំរណងរ្រស់ពួកពគពៃរះរាៃសពពមច ពួកពគពែរូវរាៃ្រង្ខំ

សួរែល់ចញងពចាទអំពពីរព្រៀ្រពយារាលជៃពិការអែលពគរាៃពធ្ើពោរះ។ ពួកពគ 

រាៃសួរថា «ឯងរាៃពធ្ើការពោរះពោយអាងអំណាចអ្ពី ឬពោយអាងព ម្ា រះ 

ណា?»

អាទិត្យ-១២ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ២

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពៅ ន្ងៃ ពៃរះ ព្រើ សិៃ ជា ពោក អ្នក រាល់ គ្្ន  គិែ ពិចារណា សួរ 

ពយើង ខ្ញំ ពពី ែំពណើ រ ការ ល្អ អែល រាៃ ពធ្ើ ែល់ មៃញស្ស ពិការ ពោរះ ថា គ្ែ់ រាៃ ជា 

ពោយសារ អ្ពី ពោរះ សូម ឲ្យ ពោក រាល់ គ្្ន  ពជា្រ ែូពច្នរះ ព�ើយ ឲ្យ សាសៃ៍ 

អញពីសសាអអល ទំាង អស់ ែឹង ផង ថា អែល មៃញស្ស ពៃរះ រាៃ ជា សស�រះ ព�ើយ ឈរ 

ពៅ មញខ ពោក រាល់ គ្្ន  ែូពច្នរះ គឺ ពោយសារ ពពរះោម នៃ ពពរះពយសូ៊វពគពីស្ទ ពពី សសរុក 

ណាសាអរ ែែ អែល ពោក រាល់ គ្្ន  រាៃ ឆ្កា ង ពទង់ អែ ពពរះ រាៃ ពពរាស ឲ្យ មាៃ 

ពពរះជៃមា រស់ ពពី សាលា ្់រ ព�ើង វញិ។ កិច្ចការ ៤:៩-១០

 ពោកពពពែរុសរាៃព្រកាសពោយពសចកតាពីកាលា ហាៃែ៏្ររសិញទ្ធៃិងពោយ 

គ្មា ៃ្័យខ្លា ចថា «ឱពោកែ៏ធំពលើ្រណាតា ជៃ ៃិងពួកពោកចាស់ទញំទំាងឡាយ 

នៃសាសៃ៍អញពីសសាអអលពអើយ ពៅន្ងៃពៃរះ ព្រើសិៃជាពោកអ្នករាល់គ្្ន  គិែ 

ពិចារណាសួរពយើងខ្ញំ ពពីែំពណើ រការល្អ អែលរាៃពធ្ើែល់មៃញស្សពិការពោរះថា 

គ្ែ់រាៃជាពោយសារអ្ពី ពោរះសូមឲ្យពោករាល់គ្្ន ពជា្រែូពច្នរះ ព�ើយឲ្យ

សាសៃ៍អញពីសសាអអលទំាងអស់ែឹងផងថា អែលមៃញស្សពៃរះរាៃជាសស�រះ 

ព�ើយឈរពៅមញខពោករាល់គ្្ន ែូពច្នរះ គឺពោយសារពពរះោមនៃពពរះពយសូ៊វ



ពៅពែង់មាែ់ទ្ារពពរះវហិារ-ទំព័រ-67-

ពគិសតាពពីសសរុកណាសាអរ ែែ អែលពោករាល់គ្្ន រាៃឆ្កា ងពទង់ អែពពរះរាៃ

ពពរាសឲ្យមាៃពពរះជៃមារស់ពពីសាលា ្់រព�ើងវញិ ពពរះអង្ពោរះ ជា្មាអែលពោក 

រាល់គ្្ន  ជាជាងសង់ផ្ទរះ រាៃពមើលរ្យ ្រែញអៃតា ពទង់រាៃពែ�្់រជា្មាពជរុង

យាែ ងឯកវញិ ព�ើយគ្មា ៃពសចកតាពីសព្រ្្រះពោយសារអ្នកណាពទៀែពសារះ 

ែ្បិែពៅពពកាមពម� គ្មា ៃោមព ម្ា រះណាពទៀែរាៃព្រទាៃមកមៃញស្សពោក 

ឲ្យពយើងរាល់គ្្ន រាៃសព្រ្្រះពោរះព�ើយ» ។

 ការការោរខលាួៃពោយកាលា ហាៃពៃរះរាៃពធ្ើឲ្យពួកពមែឹកោំសាសៃ៍

យូោ្័យញ័ររៃ្ធែ់ ។ ពួកពគរាៃសង្ឹមថា ពួកសាវក័ៃឹង្ិែ្័យសលាៃ់ពសាលា  

ពៅពពលអែលពគពែរូវរាៃោំមកពៅចំពោរះពករុមព្ឹរកសោសាៃ់�ញពីពឌពីៃ ។ ្រែញអៃតា 

ផ្ទញយពៅវញិ សមារ្រោ្ទ ល់ទំាងពៃរះរាៃៃិយាយែូចជាពពរះពគិសតារាៃមាៃ

ពពរះ្រៃ្ទូលជាមួយៃឹងអំណាចនៃពសចកតាពីជំពៃឿ អែលរាៃពធ្ើឲ្យពួកសពែរូវ

រ្រស់ពគសាងៃ ែ់មាែ់យាែ ងែូពចា្ន រះអែរ។ ពៅពពលអែលពោកមាៃព្រសាសៃ៍

អំពពីពពរះពគិសតា មិៃមាៃសញ្ញា នៃការ្័យខ្លា ចពៅក្នញងសំព�ងរ្រស់ពោកពពពែរុស 

្រៃតាិចពសារះព�ើយ «ពពរះអង្ពោរះ ជា្មាអែលពោករាល់គ្្ន  ជាជាងសង់ផ្ទរះ 

រាៃពមើលរ្យ ្រែញអៃតា ពទង់រាៃពែ�្់រជា្មាពជរុងយាែងឯកវញិ»។

 ពៅទពីពៃរះ ពោកពពពែរុសរាៃពព្រើរ្ូរភ្ពនៃសមតាពីអែលពួកសង្ធ្លា ្់រ

ែឹង។ ពួកពហារារាៃៃិយាយអំពពី្មាពជរុងអែលពគរាៃពចាល ព�ើយមាៃពពល 

មួយ ពពរះពគិសតារាៃមាៃ្រៃ្ទូលពោយផា្ទ ល់ពៅកាៃ់ពួកសង្ៃិងពួកចាស់ទញំ 

ពទង់រាៃមាៃ្រៃ្ទូលថា «ព�ើយពគ្់រទំាងពសចកតាពីអ្ពីអែលអ្នករាល់គ្្ន ៃឹងអធិោឋា ៃ

សូមពោយមាៃចិែតាពជឿ ពោរះៃឹងរាៃសពពមចទំាងអស់ ។ កាលពទង់រាៃ 

យាងចូលពៅក្នញងពពរះវហិារព�ើយ ពោរះពួកស្រ្្ជ ៃិងពួកចាស់ទញំនៃ្រណាតា  

ជៃ ពគមកឯពទង់អែលកំពញងអែ្រពពងៀៃ ព�ើយទូលកាែ់សួរថា អ្នកពធ្ើការ 

ទំាងពៃរះ ពែើអាងអំណាចអ្ពី ពែើអ្នកណារាៃព្រើកអំណាចពៃរះឲ្យអ្នក ពពរះពយសូ៊វ 

មាៃពពរះ្រៃ្ទូលែ្រថា ខ្ញំៃឹងសួរអ្នករាល់គ្្ន ពពីពសចកតាពីមួយអែរ ព្រើអ្នកព្លាើយ 

ពរា្់រខ្ញំ ពោរះខ្ញំក៏ៃឹងពរា្់រឲ្យអ្នកែឹងពពីអំណាចអែលខ្ញំអាងពែើម្បពីៃឹងពធ្ើ 



ទំព័រ-68- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ការទំាងពៃរះអែរ» (មាែ ថាយ ២១:២២-២៤) ។

 ពៅពពលអែលពួកសង្រាៃសាតា ្់រសមតាពីពោយគ្មា ៃការ្័យខ្លា ចរ្រស់

ពួកសាវក័រចួមក ពួកពគ «យល់ព�ើញថា ពគធ្លា ្់រពៅជាមួយៃឹងពពរះពយសូ៊វ»។ 

សពមា្់រពួកសាវក័ ្រោ្ទ ្់រពពីការផាលា ស់អព្រពពរះ្្កតារ្រស់ពពរះពគិសតាមក ពពរះគម្ពីរ 

រាៃអចងថា ពៅចញង្រញ្ច ្់រនៃទស្សៃពីយភ្ពពោរះថា«ពោរះមិៃរាៃព�ើញ

អ្នកណាពសារះព�ើញអែពពរះពយសូ៊វអែ្រែញពណាណ រះ» (មាែ ថាយ ១៧:៨)។ «ព�ើញ 

អែពពរះពយសូ៊វមួយ្រែញពណាណ រះ» ពៅក្នញងោក្យពៃរះមាៃអា្៌កំរំាងនៃជពីវែិៃិង

អំណាចអែលកំណែ់ព្រវែតាិសាសសតានៃពួកជំៃញំែំ្ូរង។ ពៅពពលអែលពួកសាវក័

រាៃឮពពរះ្រៃ្ទូលរ្រស់ពពរះពយសូ៊វែំ្ូរង ពួកពគែឹងថាពួកពគពែរូវការពទង់ ។ 

ពួកពគរាៃអសង្រក ពួកពគរាៃពែើរតាមពទង់។ ពួកពគរាៃពៅជាមួយៃឹង

ពទង់ពៅក្នញងពពរះវហិារ ពៅែញអាហារ ពៅពជើង្្នំ ពៅតាមវាល។ ពូកពគហាក់

ែូចជាសិស្សពៅជាមួយៃឹងពគរូអែលទទួលពមពរៀៃនៃពសចកតាពីពិែអស់កល្បពពី 

ពទង់ជាពរៀងរាល់ន្ងៃ ។  

 ្រោ្ទ ្់រពពីការយាងព�ើងពៅឋាៃសួគ៌រ្រស់ពពរះអង្សព្រ្្រះមក 

វញិ្ញា ណនៃពពរះវែតាមាៃ អែលពោរពពញពោយពសចកតាពីសសឡាញ់ៃិងពៃលាឺរាៃ

គង់ពៅជាមួយៃឹងពួកពគពៅព�ើយ។ គឺជាពពរះវែតាមាៃផា្ទ ល់។ ពពរះពយសូ៊វ 

ជាពពរះអង្សព្រ្្រះ អែលរាៃយាងជាមួយពួកពគ រាៃមាៃ្រៃ្ទូល ៃិងអធិោឋា ៃ 

ជាមួយពួកពគជាពពរះអែលធ្លា ្់រមាៃ្រៃ្ទូលពពីពសចកតាពីសង្ឹមៃិងការកមសោៃតា

ចិែតាពៅកាៃ់ចិែតារ្រស់ពួកពគពែរូវរាៃពពរះពលើកយកពៅឋាៃសួគ៌ ខណៈអែល

សារនៃពសចកតាពីសញខសាៃតាឋិែពៅក្នញងពពរះឱសឋាពទង់ពៅព�ើយ។ ពៅពពល

រាជរ្នៃពួកពទវតារាៃទទួលពទង់ ពពរះអង្រាៃមាៃ្រៃ្ទូលមកកាៃ់ពួកពគ

ថា «ពមើលខ្ញំក៏ពៅជាមួយៃឹងអ្នករាល់គ្្ន ជារាល់ន្ងៃអែរ ែរា្រែល់្ំរផញែកល្ប» 

(មាែ ថាយ ២៨:២០) ។ ពពរះអង្រាៃយាងព�ើងពៅក្នញងសណាឋា ៃជាមៃញស្ស។ 

ពួកពគរាៃែឹងថាពពរះអង្កំពញងមាៃពពរះវែតាមាៃពៅចំពោរះពពរះ ព�ើយពៅអែ

ជាមិែតាសមាលា ញ់ៃិងជាពពរះអង្សព្រ្្រះរ្រស់ពួកពគែអែល អែលពសចកតាពី



ពៅពែង់មាែ់ទ្ារពពរះវហិារ-ទំព័រ-69-

អាណិែអាសូររ្រស់ពទង់មិៃពចរះផាលា ស់អព្រ  ព�ើយអែលពទង់រាៃពជា្រពពីការ

ឈឺចា្់ររ្រស់មៃញស្សជាពរៀងរ�ូែ។ ពួកពគរាៃែឹងថាពពរះអង្កំពញង្ររ្ហ ញ

ែល់ពពរះៃូវគញណូ្រការៈនៃពពរះពោ�ិែរ្រស់ពទង់ កំពញង្ររ្ហ ញសា្ន មរ្ួរស

ពៅៃឹងពពរះ�សតាៃិងពពរះរាទរ្រស់ពទង់ជាការរឭំកពពីែនមលាអែលពពរះអង្រាៃ

្រង់ជំៃួសអ្នកអែលពទង់រាៃពពរាសពោរះ ព�ើយគំៃិែពៃរះរាៃពពងឹងកមាលា ំង

ពួកពគឲ្យពទំាពទជាមួយៃឹងការសតាពី្រពោ្ទ សពោយសារពពរះអង្។ ឥ�ូវពៃរះការ

រ្ួររមួរ្រស់ពួកពគជាមួយៃឹងពទង់កាៃ់អែរងឹមំាជាងកាលអែលពួកពគរាៃពៅ

ជាមួយៃឹងពពរះអង្ពោយផា្ទ ល់ពៅពទៀែ។ ពៃលាឺពសចកតាពីសសឡាញ់ ៃិងពពរះពចសាតា  

រ្រស់ពពរះពគិសតា អែលគង់ពៅក្នញងចិែតារាៃអចងចំាងតាមរយៈពួកពគ ពែើម្បពីឲ្យ

មៃញស្សទំាងឡាយរាៃព�ើញាភ្ពអសា្ច រ្យ។

ច័ន្ទ-១៣ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: កាល រាៃ ព�ើញ ថា ពពពែរុស ៃិង យែូហាៃ មាៃ ចិែតា 

កាលា ហាៃ ពោរះ ពួក ពោក ទំាង ពោរះ ក៏ មាៃ ពសចកតាពី អសា្ច រ្យ ពោយ ែឹង ថា ពគ ជា 

មៃញស្ស មិៃសូវ ពចរះ ពពរៅពជរះ ព�ើយ ឥែ រាៃ ពរៀៃសូពែ ្រែញោមា ៃ ផង រាៃ ជា ពោក 

យល់ ព�ើញ ថា ពគ ធ្លា ្់រ ពៅ ជា មួយ ៃឹង ពពរះពយសូ៊វ។ កិច្ចការ ៤:១៣

 ពពរះពគិសតារាៃពរារះពតារ្រស់ពទង់ពៅពលើោក្យអែលពោកពពពែរុស

រាៃៃិយាយ ពៅក្នញងការោររ្រស់ពទង់ ។ ្រញរសអែលទទួលការពយារាលែ៏

អសា្ច រ្យពោរះរាៃឈរពៅអក្បរពួកសាវក័ ជាសាក្សពីនៃជំពៃឿែ៏រងឹមំា។ កាលពពី 

្រែញោមា ៃពមាែ ងមញៃពៃរះ សណាឋា ៃនៃ្រញរសពៃរះគឺជាជៃពិការអែលអស់សង្ឹម

មា្ន ក់ អែឥ�ូវពៃរះ រាៃពពកាកឈរជាមៃញស្សអែលមាៃសញខភ្ពមំាមួៃ រាៃ

្រអៃ្ថមទមងៃៃ់ពៅពលើសមតាពីនៃទពី្រោ្ទ ល់រ្រស់ពោកពពពែរុសអ្មពទៀែ។ ពួក

សង្ៃិងពួកពមែឹកោំសាសោរាៃសាងៃ ែ់មាែ់។ ពួកពគមិៃអាចជំទាស់ពៅ

ៃឹងព្រពយាគរ្រស់ពោកពពពែរុសរាៃព�ើយ ្រែញអៃតា  ពទារះជាយាែ ងពៃរះក៏ពោយ 

ក៏ពួកពគរាៃព្រតាជ្ាចិែតាថាៃឹង្រញ្ឈ្់រការ្រពពងៀៃរ្រស់ពួកសាវក័ឲ្យទាល់អែ



ទំព័រ-70- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

រាៃអែរ។

 ការពពរាសឡាសារឲ្យរស់ព�ើងវញិ គឺជាការអសា្ច រ្យែ៏ធំ្ំរផញែរ្រស់

ពពរះពគិសតា រាៃពរារះពតាពៅពលើការតំាងចិែតារ្រស់ពួកសង្ឲ្យកមា្ច ែ់ពពរះ្រៃ្ទូល 

រ្រស់ពពរះពយសូ៊វ ៃិងកិច្ចការរ្រស់ពទង់ អែល្ំរផាលា ញឥទ្ធិពលរ្រស់ពួកពគ 

ពៅពលើពួក្រណាតា ជៃយាែងឆ្្់ររ�័ស។ ពួកពគរាៃឆ្កា ងពទង់ ្រែញអៃតា មាៃ 

្សតាញតាងនៃពសចកតាពីជំពៃឿពៅទពីពៃរះ អែលពួកពគមិៃរាៃ្រញ្ឈ្់រកិច្ចការនៃ

ការអសា្ច រ្យពៅក្នញងពពរះោមរ្រស់ពទង់ ឬការព្រកាសអំពពីពសចកតាពីពិែអែលពពរះ

អង្រាៃ្រពពងៀៃពទ  ការពយារាលជៃពិការ ៃិងការព្រកាសផសោយរ្រស់ពួក

សាវក័រាៃ្ំរពពញទពីពករុងពយរសូា�ិមពោយកតាពីរពំ ើ្្រ។

 ពែើម្បពី្ិរទរំាងភ្ពអល់អអករ្រស់ពួកពគ ពួកសង្ៃិងពួកពមែឹកោំ

សាសោរាៃ្រញ្ជា ឲ្យពគោំយកពួកសាវក័ពចញពៅ ពែើម្បពីឲ្យពួកពគមាៃឱកាស

ពិភ្កសោគ្្ន ។ ពួកពគរាៃឯកភ្ពគ្្ន ថាការ្រែិពសធៃ៍មិៃទទួលស្ាល់្រញរស

ពោរះ មិៃមាៃព្រពយាជៃ៍អ្ពីព�ើយ។ ពួកពគអាច្ិរទរំាងការអសា្ច រ្យពៃរះពោយ

ភ្ពអកលាងកាលា យ ្រែញអៃតា ការពៃរះមិៃអាចពធ្ើពៅរាៃពទ ពពោរះរាៃពកើែព�ើងពៅ 

កណាតា លន្ងៃអចស ពៅចំពោរះមៃញស្សជាពពចើៃោក់ ព�ើយរាៃែឹងសញសសាយ

ែល់មៃញស្សរា្់រោៃ់ោក់ពៅព�ើយ។ ពួកពគរាៃែឹងថាកិច្ចការរ្រស់ពួកសាវក័

ពែរូវអែ្រញ្ឈ្់រ ព្រើពញំពោរះពទសិស្សរ្រស់ពពរះពយសូ៊វៃឹងពកើៃព�ើងកាៃ់អែពពចើៃ

ជាក់ជាមិៃខ្ៃ ។ ភ្ពអាមាែ ស់រ្រស់ពួកពគៃឹងពកើែព�ើង ពពោរះពួកពគមាៃ

កំ�ញសពោយការពធ្ើគញែពពរះរាជ្រញពតានៃពពរះ។ ្រែញអៃតា ពទារះជាយាែងពៃរះក៏ពោយ 

ក៏ពសចកតាពីពរាថា្ន រ្រស់ពួកពគ ក្នញងការ្ំរផាលា ញពួកសាវក័ពៃរះ ពួកសង្មិៃហ៊ាៃ

ពធ្ើអ្ពីពពរៅពពីគំរាមកំអ�ងែល់ពួកពគពោយការោក់ទណ្ឌ កមមាយាែងធងៃៃ់ធងៃរ្ំរផញែ 

ព្រសិៃព្រើពួកពគពៅអែ្រៃតាៃិយាយ ឬពធ្ើការពោយៃូវពពរះោមពពរះពយស៊ូវ

ែពៅពទៀែ្រែញពណាណ រះព�ើយ។ ពោយរាៃពៅពួកពគមកកាៃ់ពករុមព្ឹរកសោសាៃ់

�ញពីពឌពីៃមតាងពទៀែ ពួកសង្រាៃ្ររ្្្់រែល់ពួកសាវក័មិៃឲ្យៃិយាយឬ្រពពងៀៃ

ពៅក្នញងពពរះោមពពរះពយសូ៊វែពៅពទៀែ។ ្រែញអៃតា ពោកពពពែរុស ៃិងយែូហាៃ 



ពៅពែង់មាែ់ទ្ារពពរះវហិារ-ទំព័រ-71-

រាៃព្លាើយថា៖ «ព្រើគួរគ្រ្បពីពៅចំពោរះពពរះឲ្យពយើងខ្ញំសាតា ្់រតាមពោករាល់គ្្ន  

ជាជាងសាតា ្់រតាមពពរះ ពោរះសូមពិចារណាចញរះ ែ្បិែពយើងខ្ញំៃឹងអលងៃិយាយ

ពពីការអែលពយើងខ្ញំរាៃព�ើញ ព�ើយឮពញំរាៃពទ» ។

 ពួកសង្គួរ អែ ោក់ទណ្ឌ កមមាពោយរ ពីករាយពៅពលើ្រញរសទំាងពៃរះ 

ពោយសារ្កតាពីភ្ពពៅៃឹងការពតាស់ពៅែ៏ពិសិែឋារ្រស់ពួកពគ តាមរយៈ

ចពមលាើយរ្រស់ពួកពគពៃរះ ្រែញអៃតា ពួកពគ្័យខ្លា ចចំពោរះ�្ូងមៃញស្ស «ែ្បិែទំាង

អស់គ្្ន កំពញងអែសរពសើរែពមកាើងែល់ពពរះ ពពីការពោរះអែលពទើ្រៃឹងពកើែមក» 

ែូពច្នរះ ពគក៏រាៃពោរះអលងពួកសាវក័ ជាមួយៃឹងការគំរាមកំអ�ង ៃិង ការ ហាម 

ឃ្ែ់យាែ ងែឹងអែង ។

 ពៅពពល អែលពោកពពពែរុសៃិងយែូហាៃកំពញងជា្់រគញកពៅព�ើយ 

ពួកសាវក័ែនទពទៀែក៏រាៃអធិោឋា ៃឲ្យ្រង្រ្អូៃរ្រស់ពួកពគឥែឈ្់រឈរ 

ពោយពពរួយរារម្ភអពកងពគៃឹងព្រពពឹែតាអំពពើពឃ្រពៅពៅពលើពួកពោក ែូចជា

ពគរាៃពធ្ើពៅពលើពពរះពគិសតាពទៀែ ពោយពួកពគរាៃែឹងអំពពីចិែតាអាពកក់រ្រស់

ពួកយូោ។ ្រោ្ទ ្់រពពីសាវក័ទំាងពពីរពែរូវរាៃពគពោរះអលងភ្លា ម ពគរាៃពៅ រក 

ពួកសាវក័ែនទពទៀែ ព�ើយរាយការណ៍អំពពីលទ្ធផលនៃការជំៃញំជពមរះ។ ពួក 

អ្នក ពជឿទំាងពោរះមាៃអំណរជាខ្លា ំង។ «កាលពួកជំៃញំរាៃឮែូពចា្ន រះ ពោរះក៏ ្រៃលាឺ 

ឧទាៃពពមគ្្ន  ទូលែល់ពពរះថា ឱពពរះែ៏ជាមា្ច ស់ធំ្ំរផញែពអើយ គឺពទង់ជា ពពរះ 

អែល្រពងកាើែនផ្ទពម� អផៃែពី ៃិងសមញពទ ព�ើយរ្រស់ទំាងអស់ អែល ពៅឋាៃ 

ទំាងពោរះផង ពទង់រាៃ មាៃ ពពរះ្រៃ្ទូល ពោយសារពពរះឱសឋា�លាួងោវ ពីឌ ជាអ្នក 

្រពពមើពទង់ថា ព�ែញអ្ពីរាៃជាអស់ទំាងសាសៃ៍ពជរួលពពជើមព�ើង ព�ើយ ជៃ ជាែិ 

ទំាង្រែញោមា ៃ មាៃគំៃិែជា អសារឥែការែូពច្នរះ ពួកមហាក្សពែ ពៅ អផៃែពី ពលើក 

គ្្ន ព�ើង ពួកពគ្់រពគងទំាង្រែញោមា ៃក៏ព្ឹរកសោគ្្ន ទាស់ៃឹងពពរះអមា្ច ស់ ព�ើយ ទាស់   

ៃឹងពពរះពគិសតានៃពទង់ ពរាកែអមៃព�ើយ ែ្បិែពៅពករុងពៃរះពសតាចព�រ ែឌូ ៃិង 

ពោក្រែញៃទាសពពីឡាែ់ រាៃព្រជញំគ្្ន  ពពមទំាងពួកសាសៃ៍ែនទ ៃិង សាសៃ៍ 

អញពីសសាអអល ទាស់ៃឹង ពពរះពយសូ៊វជា អ្នក្រពពមើ្ររសិញទ្ធរ្រស់ពទង់ អែល ពទង់ 



ទំព័រ-72- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

រាៃចាក់ពព្រងតំាងឲ្យ ពែើម្បពីៃឹងពធ្ើអស់ទំាងការអែលពពរះ�សតាពទង់ ៃិង ពពរះ 

ែពមិរះពទង់ រាៃគិែ សពពមចជាមញៃ ឥ�ូវពៃរះ ឱពពរះអមា្ច ស់ពអើយ សូម ទែ 

ពមើលពសចកតាពីកំអ�ង រ្រស់ពគ ព�ើយសូមព្រទាៃឲ្យពួកអ្នក្រពពមើពទង់ រាៃ 

ផសោយពពរះ្រៃ្ទូល ពោយ ពសចកតាពីកាលា ហាៃែ៏ពពញពលញ» ។

 «ពោយ ពទង់លូកពពរះ�សតាមក សពមា្់រៃឹងពពរាសមៃញស្សឲ្យរាៃជា 

ព�ើយៃិងពធ្ើទពីសម្ាល់ ៃិងការអសា្ច រ្យពោយសារពពរះោមពពរះពយសូ៊វ 

ជាអ្នក្រពពមើ្ររសិញទ្ធរ្រស់ពទង់» ។ 

អង្គារ-១៤ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: កាល រាៃ អធិសាឋា ៃ រចួ ព�ើយ ពោរះ កអៃលាង អែល ពគ ព្រជញំ គ្្ន  

ក៏ រញជាួ យ ព�ើយ ពគ រាៃ ពពញ ជា ពពរះវញិ្ញា ណ ្ររសិញទ្ធ ទំាង អស់ គ្្ន  រចួ ក៏ ផសោយ 

ពពរះ្រៃ្ទូល ពោយ ចិែតា កាលា ហាៃ។ កិច្ចការ ៤:៣១ គម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រស់ ទំាង ពៃរះ

 ពួកសាវក័ រាៃអធិោឋា ៃសញំឲ្យពពរះព្រទាៃពពរះពចសាតា ែ៏ធំែល់ពួកពគ 

ពៅក្នញងការ្ំរពពញកិច្ចការ្រពពមើែល់ពទង់ពៃរះ ពពោរះពួកពគរាៃ ពមើលព�ើញ 

ថា ពួកពគរាៃជួ្រៃឹងការព្រឆំ្ងយាែ ងធងៃៃ់ធងៃរ ែូចជាពពរះពគិសតារាៃ្លាងកាែ់ 

កាលពពរះអង្គង់ពៅពលើអផៃែពីែូពចា្ន រះអែរ។ ពៅពពលអែលការអធិោឋា ៃរមួគ្្ន

ពោយជំពៃឿរាៃព�ើងពៅែល់ឋាៃសួគ៌ ចពមលាើយក៏រាៃពកើែព�ើង។ កអៃលាងអែ

លពួកសាវក័រាៃជួ្រព្រជញំគ្្ន ពោរះរាៃកពពកើកព�ើង ពពរះក៏រាៃព្រទាៃពពរះវ ិ

ញ្ញា ណ្ររសិញទ្ធជា្មាពីមតាងពទៀែ។ ចិែតាពគក៏ពពញពោយពសចកតាពីកាលា ហាៃ ពួកពគក៏

ពចញពៅព្រកាសពពរះ្រៃ្ទូលរ្រស់ពពរះោសពពញទំាងទពីពករុងពយរសូា�ិម។ 

«ពួកសាវក័ក៏ពធ្ើ្រោ្ទ ល់ ពោយពពរះពចសាតា ែ៏ធំ ពពីែំពណើ រអែលពពរះអមា្ច ស់

ពយសូ៊វមាៃពពរះជៃមារស់ព�ើងវញិ ព�ើយមាៃពពរះគញណជាធំសណឋាិ ែ ពលើ ពគ 

ទំាងអស់គ្្ន អែរ»។ ព�ើយពពរះក៏រាៃព្រទាៃពពរះពរែ៏អសា្ច រ្យែល់ការខំព្ឹរង

អព្រងរ្រស់ពួកពគ។

 ពគ្លការអែលពួកសាវក័រាៃឈរពោយគ្មា ៃការ្័យខ្លា ច ពៅ 



ពៅពែង់មាែ់ទ្ារពពរះវហិារ-ទំព័រ-73-

ពពលអែលពួកពគរាៃព្រកាសថា «ព្រើគួរគ្រ្បពីពៅចំពោរះពពរះឲ្យពយើង ខ្ញំសាតា ្់រ 

តាមពោករាល់គ្្ន  ជាជាងសាតា ្់រតាមពពរះ ពោរះសូមពិចារណាចញរះ» ជាការព្លាើយ

ែ្រពៅៃឹងការហាមពរាមមិៃឲ្យៃិយាយពៅក្នញងពពរះោមពពរះពយសូ៊វែពៅ

ពទៀែ គឺជាអ្នកផសោយែំណឹងល្អ អែលមាៃការពិរាក ែូចជាពៅក្នញងសម័យ

ការអកទពមង់ែូពចា្ន រះអែរ ។ ពៅឆ្្ន ំ ១៥២៩ ពពរះអមា្ច ស់នៃព្រពទសអា�ឺមែង់ 

រាៃជួ្រព្រជញំគ្្ន  ពៅពអើែសបាែយមាៃ្ររ្ហ ញពពីពពរះរាជពកឹែ្យរ្រស់ពពរះពៅ

អធិរាជអែលរែិ្រៃតាឹងែល់ពសរ ពីភ្ពសាសោ ៃិងការហាមពរាមការផ្សព្ផសោយ

្រៃតាពៅពទៀែអំពពីពគ្លលទ្ធិនៃការអកទពមង់។ ពសចកតាពីសង្ឹមនៃពិ្ពពោក

ហាក់្រពីែូចជាពែរូវរាៃកិៃកពម្ទច។ ពែើពពរះអមា្ច ស់ពោរះទទួលពពរះរាជពកឹែ្យ

ពោរះអែរឬពទ? ពែើពៃលាឺនៃែំណឹងល្អពែរូវរាៃ្ិរទរំាងពពី�្ូងមៃញស្ស ពៅអែក្នញង 

ភ្ពងងឹែែអែលអែរឬពទ? ្រញ្ហ ែ៏ធំពធងនៃពិ្ពពោកពែរូវរាៃជា្់រគំ្ង។ 

ពួកអ្នកអែលរាៃទទួលជំពៃឿនៃការអកទពមង់រាៃជួ្រជញំគ្្ន  ព�ើយពសចកតាពី

សពពមចចិែតាជាឯកច្ឆៃ្ទរ្រស់ពួកពគគឺ «ចូរពយើង្រែិពសធពពរះរាជពកឹែ្យពៃរះ។ 

ពោយព�ែញផលខ្ងមៃសិការ មែិភ្គពពចើៃគ្មា ៃអំណាចព�ើយ» ពសៀវពៅ

ព្រវែតាិសាសសតានៃការអកទពមង់រ្រស់ពោកពមើល ែូ្៊រពីពញែ (merle d’Aubigne) 

ទំព័រ ១៣ ជំពូក ៥ ។

 ពយើងក៏ពែរូវរកសោពគ្លការពៃរះយាែងរងឹមំាពៅពពលសព្ន្ងៃពៃរះអែរ ។ 

ផា្ទ ំង្រោនៃពសចកតាពីពិែៃិងពសរ ពីភ្ពខ្ងសាសោពែរូវរាៃពលើកែពមកាើង ពោយ 

ពួកអ្នករកព�ើញពួកជំៃញំនៃែំណឹងល្អ ៃិងពោយទពី្រោ្ទ ល់រ្រស់ពពរះ ពៅក្នញង 

អំ�ញងពពលជាពពចើៃសែវែ្សរ ៍អែលរាៃកៃលាងផញែពៅចា្់រតំាងពពី ពពលពោរះ 

មក អែលពពរះរាៃព្រទាៃមកែល់នែរ្រស់ពយើង ពៅក្នញងទំោស់ ចញងពពកាយ 

្រង្អស់ពៃរះ ។ ការទួលខញសពែរូវចំពោរះអំពណាយទាៃែ៏ធំពៃរះ ឋិែ ពៅពលើពួក

អ្នកអែលពពរះរាៃព្រទាៃពពរះពរជាមួយៃឹងចំពណរះែឹងនៃពពរះ្រៃ្ទូលរ្រស់ពទង់។ 

ពយើងពែរូវអែទទួលពពរះ្រៃ្ទូលពៃរះជាអំណាចពគ្់រពគងែ៏ខ្ស់។ ពយើងពែរូវអែ 

ទទួលស្ាល់រោឋា ្ិរាលរ្រស់មៃញស្ស ថាជាអំណាចអែលពពរះរាៃ អែងតំាង 



ទំព័រ-74- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ព�ើង ៃិង្រពពងៀៃពពីការសាតា ្់រ្ររ្្្់រែល់រោឋា ្ិរាលពៃរះជាភ្រកិច្ចែ៏ពិសិែឋា 

ពៅក្នញងរង្ង់អែលសស្រចបា្់រនៃរែឋាអំណាចពោរះ។ ្រែញអៃតា ពៅពពល អែលការ 

ទាមទាររ្រស់អំណាចពោរះ ផ្ទញយពពីការទាមទាររ្រស់ពពរះ ពយើងពែរូវ អែសាតា ្់រ 

្ររ្្្់រពពរះ ជាជាងសាតា ្់រ្ររ្្្់រមៃញស្ស។ មៃញស្សពែរូវអែទទួលស្ាល់ពពរះ្រៃ្ទូល 

រ្រស់ពពរះថាខ្ស់ជាងចបា្់ររ្រស់មៃញស្ស «ពពរះពយ�ូវាែពទង់មាៃ្រៃ្ទូលែូពច្នរះ

» មិៃពែរូវែកយកពចញពោយសារអែ «ពួកជំៃញំរាៃៃិយាយថា ែូពច្នរះ» ឬ 

«រែឋារាៃៃិយាយែូពច្នរះ» ពោរះពទ។ ពយើងពែរូវអែពលើកែពមកាើងមកញែរ្រស់ ពពរះពគិសតា

ឲ្យខ្ស់ជាងកបាងំរ្រស់ពពរះពៅមហាចពកពពតាធិរាជពៅពលើអផៃែពី។

 ពពរះមិៃរាៃែពមរូវឲ្យពយើង្ំរោៃពៅៃឹងរែឋាអំណាចពទ។ ោក្យសមតាពី 

រ្រស់ពយើង ពទារះពោយការៃិយាយ ឬសរពសរក៏ពោយ ពយើងពែរូវអែពិចារណា 

ពោយព្ររុងព្រយ័ែ្ន អពកងពយើងោក់ខលាួៃពយើងពៅពលើកំណែ់ពតាជាការ្រពញ្ច ញ

សំព�ងអែលពធ្ើឲ្យខលាួៃពយើងកាលា យជាអ្នកព្រឆំ្ងពៅៃឹងចបា្់រ ឬសណាតា ្់រ 

ធ្្ន ្់រសង្ម។ ពយើងមិៃពែរូវៃិយាយឬព្រពពឹែតាអ្ពីអែលៃឹង្ិរទផលាូវពយើងជាចំា

រាច់ពោរះព�ើយ។ ពយើងពែរូវអែពរារះជំហាៃពៅមញខពៅក្នញងពពរះោមរ្រស់ពពរះ

ពគិសតា ពោយគំ្ពទែល់ពសចកតាពីពិែអែលពពរះរាៃព្រទាៃែល់ពយើង ។ ព្រសិៃ

ព្រើមៃញស្សហាមឃ្ែ់ពយើងមិៃឲ្យពធ្ើការពៃរះ ពោរះពយើងអាចៃិយាយែូចជា

ពួកសាវក័អែរថា «ព្រើគួរគ្រ្បពីពៅចំពោរះពពរះ ឲ្យពយើងខ្ញំសាតា ្់រ តាម ពោក រាល់ 

គ្្ន  ជាជាងសាតា ្់រតាមពពរះ ពោរះសូមពិចារណាចញរះ ែ្បិែពយើងខ្ញំៃឹងអលង

ៃិយាយពពីការអែលពយើងខ្ញំរាៃព�ើញ ព�ើយឮពញំរាៃពទ» ។ 



ការព្រមានព្រឆំាងទាស់នឹងភា្រកំ្ុរត-ទំ្័ររ-75-

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ជពូំក ៤:៣២-៥:១១ ។

ពុធ-១៥ កក្កដា អំណាន ព្ររះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សំយូអអលទពី២ ជំ្ូរក ៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ មនុស្ស ទំាង ហ្ូង អែល បាន ជជឿ ជគ ក៏ មាន ចិត្ត មាន គំនិត 

អត ១ គ្មា ន អ្នក ណា ព្រកាន់ ថា អ្ពីៗ អែល ខ្លួន មាន ជា រ្រស់ ផង ខ្លួន ជោរះ ជទ គឺ ពគ្់រ 

រ្រស់ ទំាង ្ុ៉រោមា ន ជា រ្រស់ សំរា្់រ ជព្រើ ជា មលួយ គ្្ន  ទំាង អស់។ កិច្ចការ ៤:៣២

ជៅជ្រល្រលួកសវក័បានព្រកាសផសាយែំណឹងល្អជៅទពីពករុងជយរសូឡិម 

ព្ររះបានព្រទានទពីសមាគា ល់ែល់ពាក្យសម្តពីរ្រស់្រលួកជគ ជហើយមនុស្ស ជាជពចើន 

បានជជឿ។ ្រលួកអ្នកមានជំជនឿ្មាពីទំាងជនរះជាជពចើនពតរូវបានកាត់ជចញ្រពីពគរួសរ

ឬមិត្តភក្តិរ្រស់្រលួកជគភ្ាមៗ ជោយ្រលួកយូោអែលពចអណន នឹងជំជនឿ សសោ 

ជហើយ្រលួកសវក័ចំាបាច់ពតរូវអតផ្តល់ចំណពី អាហារនិងជពមកែល់្រលួកជោរះ។

កំណត់ពរាថនព្ររះគម្ពីរបានអចងថា «ជៅក្នុង្រលួកជគគ្មា នអ្នកណាខ្រះខាត

អ្ពីជសរះ»។ ជហើយគម្ពីរក៏បានអចងជទៀតអែរថា ការខ្រះខាតរ្រស់ ្រលួកជគពតរូវ 

បាន្ំរជ្រញរាមជសចក្តពីពតរូវការក្នុងចំជណាម្រលួកអ្នកជជឿអែលមានលុយកាក់ 

និង ពទ្រ្យសម្បត្តិ បាន្ររចិា្ច គជែើម្បពី្ំរជ្រញ ជសចក្តពីពតរូវការជា្រោទា ន់ទំាងជនរះ

ជោយរ ពីករាយ។ ្រលួកជគបានលក់ពទ្រ្យសម្បត្តិនិងផទារះសអម្បងរ្រស់្រលួកជគ 

យកលុយមកោក់ជៅជទៀ្រជជើង្រលួកសវក័ «ជហើយជគក៏អចកែល់ពគ្់រគ្្ន រាម

ពតរូវការ»។

ចិត្តស្រ្ុបរសរ្រស់្រលួកជគជៅជលើ្រលួកអ្នកអែលមានជំជនឿ្មាពីគឺជាលទ្ធផល

ថនការចាក់្រង្ូរព្ររះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ។ ្រលួកអ្នកជជឿែល់ែំណឹងល្អ «ជគក៏មាន 

៧

ការព្រមានព្រឆាងំទាសន់ឹងភា្រកំ្រុត



ទំ្័ររ-76- កិច្ចការថន្រលួកសវក័

ចិត្ត មានគំនិតអតមលួយ»។ ចំណា្់រអារមមាណ៍រលួមអតមលួយបានពគ្់រពគងជលើ្រលួកជគ 

គឺជជាគជ័យថនជ្រសកកមមាអែលព្ររះបានព្រទានែល់្រលួកជគ ជហើយមិនមាន

ការជោភលន់ណាជៅក្នុងជពីវតិ្រលួកជគជឡើយ។ ជសចក្តពីសសឡាញ់ ចំជពារះ ្រង 

្រ្អូននិងកិច្ចការរ្រស់្រលួកជគ ធំជធងជាងជសចក្តពីសសឡាញ់លុយកាក់និង 

ពទ្រ្យសម្បត្តិ ។ កិច្ចការរ្រស់្រលួកជគបាន្រង្្ញថា្រលួកជគឲ្យតថម្ែល់ជពីវតិ 

រ្រស់មនុស្ស ខ្ស់ជាងតថម្ពទ្រ្យសម្បត្តិខាងជោកិយ ។

ជរឿងែូជច្នរះអតងអតជកើតជឡើងជានិច្ច ជៅជ្រលអែលព្ររះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ 

ពគ្់រពគងជលើជពីវតិ។ អស់អ្នកអែលមានចិត្តជពារជ្រញជៅជោយជសចក្តពីសសឡាញ់

រ្រស់ព្ររះពគិស្ត នឹងយកគំររូាមព្ររះ អែលសុខចិត្តក្ាយ ជាអ្នកពកពីពកជោយ 

សរអតជយើងរាល់គ្្ន  ជែើម្បពីជយើងរាល់គ្្ន បានក្ាយជាអ្នកមានជោយសរភា្រ

កពមរ្រស់ពទង់។ លុយកាក់ ជ្រលជវោ និងឥទ្ធិ្រល ជពាលគឺអំជណាយទាន 

ទំាងអស់ជនរះ អែល្រលួកជគបានទទលួល្រពីព្ររះហស្តរ្រស់ព្ររះ ្រលួកជគនឹង យក 

ជៅ នឹងយកជៅ ជព្រើពបាស់ជែើម្បពីជំរញុែំណឹងល្អជឆ្ារះជៅមុខ្ុ៉រជណាណ រះ។ ្រលួក 

ជំនំុែំ្ូរងមានលក្ខណៈយ៉ងែូជច្នរះឯង។ ជហើយជៅជ្រលអែល ្រលួកជំនំុោ  

ជ្រលស្រ្ថ្ងៃជនរះបានែកចិត្តជចញ ្រពីរ្រស់ថនជោកិយ អ្ររមកលរះ្រង់ជែើម្បពី 

មនុស្សែូចគ្្ន បានឮែំណឹងល្អ ជធ្ើឲ្យជសចក្តពី្ិរតអែលជគបានព្រកាសផសាយ  

មានឥទ្ធិ្រលជោយសរព្ររះជចស្ត ថនព្ររះវញិ្ញា ណយ៉ងខំ្ាងក្ាជៅជលើអ្នក

ស្ត ្់រទំាងឡាយមិនខាន។

អាក្រ្បកិរយិរ្រស់អាោ្ន ៉ ោសនិងសភពីរ៉ា អែល្រទ្ិរជសធន៍រ្រស់ 

្រលួកជគបានកត់ពរាជោយស្្រប៉ាកកាអែលព្ររះវញិ្ញា ណបាន្រណា្ត ល បាន

្រន្សល់ទុកជាស្កស្ន មែ៏ជ ម្ា ងងឹតជៅក្នុងព្រវត្តិសសស្តថន្រលួកជំនំុែំ្ូរង

ជោរះ ផទាុយគ្្ន សសឡរះ្រពីគំរអូែលព្រក្រជោយចិត្តជមរា្ត រ្រស់្រលួកអ្នកមានជំជនឿ។ 

អ្នកទំាង្រពីរជនរះបានទទលួលឱកាសថនការឮការអធិ្របាយែំណឹងល្អជោយ្រលួក

សវក័ជាមលួយនឹង្រលួកអ្នកជជឿែថទជទៀតអែរ។ ្រលួកជគបានជៅជាមលួយនឹង្រលួក 

អ្នកជជឿែថទជទៀត ជៅជ្រលមានការរញ្លួ យែពី ្រោទា ្់រ្រពី្រលួកសវក័បានអធិោឋា ន 



ការព្រមានព្រឆំាងទាស់នឹងភា្រកំ្ុរត-ទំ្័ររ-77-

«ជោរះកអន្ងអែលជគព្រជំុគ្្ន ក៏រញ្លួ យ ជហើយជគបានជ្រញជាព្ររះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ

ទំាងអស់គ្្ន » (កិច្ចការ ៤:៣១) ។ ជៅជពកាមឥទ្ធិ្រលជោយផ្ទា ល់រ្រស់ព្ររះ 

វញិ្ញា ណថនព្ររះ។ ពគ្់រគ្្ន  អែលមានវត្តមានជៅទពីជោរះមានការជជឿជាក់យ៉ង 

ខំ្ាង អាណាោសនិងសភពីរ៉ាបានសនយាថានឹងថ្ាយជៅព្ររះជាមា្ច ស់នូវ 

លុយអែលបានមក្រពីការលក់ែពីមលួយកអន្ង។

ពពហស្បតិ៍-១៦ កក្កដា អំណាន ព្ររះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សំយូអអលទពី២ ជំ្ូរក ៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អត ជ្រពតរុស សលួរ ថា អាោ៉្ន ោស ជអើយ ជហតុ អ្ពី បាន ជា អារក្ស 

សរំាង មក ជៅ ជ្រញ ក្នុង ចិត្ត អ្នក ឲ្យ អ្នក ហា៊ា ន កុហក ែល់ ព្ររះវញិ្ញា ណ ្ររសុិទ្ធ 

ជោយ ថគ ទុក ែំថឡ ែ៏ ១ ចំអណក ែូជច្នរះ។ កិច្ចការ ៥:៣ 

ជពកាយមកអាោ្ន ៉ ោសនិងសភពីរ៉ាបានជធ្ើឲ្យព្ររះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធព្ររួយ 

ព្ររះទ័យជោយការជទារទន់ជៅរកចិត្តជោភលន់។ ្រលួកជគបានចា្់រជផ្តើមស្ត យ

ជពកាយនូវជសចក្តពីសនយារ្រស់្រលួកជគ ជហើយមិនយូរ្ុ៉រោមា នក៏បានបាត់្រង់ឥទ្ធិ្រល

ែ៏អផ្អមអលម្ថនព្ររះ្ររអែលបានព្រមានែល់ចិត្តរ្រស់្រលួកជគជាមលួយនឹងជសចក្តពី 

ពបាថា្ន ចង់ជធ្ើកិច្ចការយ៉ងធំ អែលជាតំណាងឲ្យកិច្ចការរ្រស់ព្ររះពគិស្តជោរះ។ 

្រលួកជគបានគិតថា្រលួកជគបានជធ្ើកិច្ចសនយាជោរះព្រញា្់រព្រញាល់ជ្រក ែូជច្នរះ

្រលួកជគពតរូវ្ិរចារណា្រពីការសជពមចចិត្តជោរះជា្មាពីជឡើងវញិ។ ្រលួកជគបាន្ិរភាកសា

អំ្រពីជរឿងជោរះជឡើងវញិ ជហើយបានសជពមចចិត្តមិនជធ្ើរាមពាក្យសនយាជោរះ

ជទ។ ជទារះជាយ៉ងជនរះក៏ជោយ ្រលួកជគបានជ�ើញថាអ្នកអែលបានលរះ្រង់ 

ពទ្រ្យសម្បត្តិរ្រស់ខ្លួន ជែើម្បពីផគាត់ផគាង់ែល់ជសចក្តពីពតរូវការថន្រង្រ្អូនអែលជា
 

អ្នកពកពីពករ្រស់្រលួកជគ ទទលួលបាននូវតថម្យ៉ងខ្ង់ខ្ស់ ជៅក្នុងចំជណាម 

្រលួកអ្នកជជឿ ជហើយជោយមានការជអៀនខាមា សមិនចង់ឲ្យ្រង្រ្អូនជគែឹងអំ្រពីចិត្ត

អារាមា និយមរ្រស់ខ្លួន ជោយពចអណនជៅនឹងអ្ពីអែល្រលួកជគបានថ្ាយជៅ 

ព្ររះ ជោរះ្រលួកជគបានសជពមចចិត្តលរះ្រង់លក់ែពីមលួយកអន្ងរ្រស់ជគ ជហើយជធ្ើ

ហាក់ែូចជាបានព្រគល់លុយអែលបាន្រពីការលក់ែពីជោរះទំាងអស់សពមា្់រ



ទំ្័ររ-78- កិច្ចការថន្រលួកសវក័

ជា្វកិារលួម ្ុ៉រអន្ត រាម្ិរត្រលួកជគបានជកងទុកមលួយចំអណកធំសពមា្់រខ្លួនឯង  

ជធ្ើែូជច្នរះ ្រលួកជគនឹងមានសុវត្ិភា្រថនជពីវតិរ្រស់្រលួកជគ្រពីឃំ្្ងពបាក់ជៅ 

ជោកិយផង និងទទលួលបានតថម្ខ្ង់ខ្ស់្រពី្រង្រ្អូនរលួមជំជនឿផង ជៅជ្រលអត 

មលួយ។

្ុ៉រអន្ត ព្ររះស្អ្់រការកំ្ុរតនិងអំជ្រើខុសឆគាងខំ្ាងណាស់។ អាោ្ន ៉ ោស និង

សភពីរ៉ាបានព្រព្ឹរត្តការជកង្ំរបាត់ជៅក្នុងែំជណារះសសយរ្រស់្រលួកជគជា 

មលួយនឹងព្ររះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ ជហើយអំជ្រើបា្ររ្រស់្រលួកជគក៏បានចូលមក ជា 

មលួយនឹងការជំនំុជពមរះយ៉ងធងៃន់ធងៃរនិងឆា្់ររហ័ស។ ជៅជ្រលអែលអាោ្ន ៉ ោស  

យកតង្្យចូលមក ជោកជ្រពតរុសបានមានព្រសសន៍ថា «អាោ្ន ៉ ោស 

ជអើយ ជហតុអ្ពីបានជាអារក្សសរំាងមកជៅជ្រញក្នុងចិត្តអ្នក ឲ្យអ្នកហា៊ា ន 

កុហកែល់ព្ររះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ ជោយថគទុកតថម្ែ៏ធំមលួយចំអណកែូជច្នរះ 

កាលជៅៗជឡើយ ជតើមិនអមនជារ្រស់ផងអ្នកជទឬអពី ជហើយអែលលក់ជៅ ជតើ

ពបាក់មិនជៅក្នុងអំណាចអ្នកអែរជទឬអពី ជហតុអ្ពីបានជាអ្នកកាត់ចិត្តជធ្ើែូជច្នរះ 

ជនរះមិនអមនកុហកែល់មនុស្សជទ គឺជ ម្ា រះថាកុហកែល់ព្ររះវញិ»។

«កាលអាោ្ន ៉ ោសបានឮពាក្យជនរះ ក៏ែលួលោច់ខ្យល់ស្្់រជៅ។ រ ពីឯ អស់ 

អ្នកអែលបានឮែំណឹងជនរះ ក៏អសញែងខ្ាចជាខំ្ាង»។

ជោកជ្រពតរុសបានសលួរថា «កាលជៅៗជឡើយ ជតើមិនអមនជា រ្រស់ ផង 

អ្នកជទឬអពី?»។ ្រលួកសវក័មិនបាន្រង្ខិត្រង្ខំែល់អាោ្ន ៉ ោសឲ្យថ្ាយពទ្រ្យ 

សម្បត្តិរ្រស់គ្ត់ សពមា្់រការល្អជាទូជៅជោរះជទ។ គ្ត់បានជធ្ើ ជោយ 

ជជពមើស រ្រស់គ្ត់។ ្ុ៉រអន្ត ជោយការ្ុ៉រន្៉រងជបាក្រជញ្ឆោ តែល់្រលួកសវក័ 

ែូជច្នរះ គ្ត់បានកុហកែល់ព្ររះែ៏មានព្ររះជចស្ត ជហើយ ។

«ជៅពគ្ព្រអហលជា្រពីជម៉ាងជពកាយមក ព្រ្រន្ធគ្ត់ក៏ចូលមក ឥតែឹង 

ការអែលជកើតមកជោរះជសរះ ជ្រពតរុសសលួរថា សូមពបា្់រខញែុំ ជតើបានលក់ ែពីថ្្ 

្ុ៉រជណាណ រះអមនឬ ោងជឆ្ើយត្រថា ចាស្ិរតអមនជហើយ រលួចជ្រពតរុសនិយយថា 

ជហតុអ្ពីបានជាព្រមជព្រៀងគ្្ន  និងល្បងែល់ព្ររះវញិ្ញា ណថនព្ររះអមា្ច ស់ែូជច្នរះ 



ការព្រមានព្រឆំាងទាស់នឹងភា្រកំ្ុរត-ទំ្័ររ-79-

ជមើល ្រលួកអ្នកអែលក្់រជខាមា ច្រ្តពីអ្នក ជគមកែល់មាត់ទ្ារជហើយ ជគនឹងអសង 

អ្នកយកជៅអែរ ជោរះសស្់រអតោងែលួល ោច់ខ្យល់មលួយរជំ្រច ជៅជទៀ្រ ជជើង 

ជ្រពតរុសជទៀត កាល្រលួកកំជឡារះបានចូលមក ជ�ើញោងស្្់រ ជោរះក៏អសង 

យកជៅក្់រជៅជិតជខាមា ច្រ្តពីជៅ រលួច្រលួកជំនំុទំាង្ុ៉រោមា ន និងអស់ អ្នក ណាអែល 

ឮនិយយ្រពីការជោរះ ក៏ជកើតមានជសចក្តពីអសញែងខ្ាចទំាងអស់គ្្ន » ។

ព្ររះពបាជាញែ ញ្ញា ណអែលគ្មា នអែនកំណត់បានទតជ�ើញថាសញ្ញា ថនការ

្រង្្ញជសចក្តពីជពកាធរ្រស់ព្ររះជនរះ គឺជាការចំាបាច់ជែើម្បពីរកសា្រលួកជំនំុែ៏ជកមាង

ខ្ចពីជនរះឲ្យចាកផុត្រពីការក្ាយជៅជាការ្រង្ខូចទឹកចិត្ត ។ ្រលួកជំនំុ ពតរូវអតទទលួល 

ខុសពតរូវ ព្រសិនជ្រើជៅ្រលអែល្រលួកអ្នកជជឿកំ្ុរងអតជកើនជឡើងយ៉ងឆា្់រ

រហ័ស ជហើយ្ុររសទំាងឡាយអែលបាន្រអន្មជៅក្នុងព្ររះវហិារជោរះ 

កំ្ុរងថ្ាយ្រងគាំពទ្រ្យសម្បត្តិ ជៅជ្រលអែល្រលួកជគកំ្ុរងអតព្រកាសថា្រជពមើ 

ែល់ព្ររះ ។ ការជំនំុជពមរះជនរះ ្រញ្្ក់ថាមនុស្សមិនអាចជបាក្រជញ្ឆោ តព្ររះ 

បានជឡើយ ្រញ្្ក់ថា ពទង់ទតជ�ើញអំជ្រើបា្ររ្រស់កូនៗជៅក្នុងចិត្ត និងថា

មនុស្សមិនពតរូវជសើចចំអកែល់ពទង់ជទ ។ ព្ររះបានជរៀ្រចំការជំនំុជពមរះជនរះ 

សពមា្់រ្រលួកជំនំុ ជែើម្បពីែឹកោំជគឲ្យជចៀសវាង្រពីការកំ្ុរត និងមិនពតរូវលលួច ្រ្ន់ 

្រពីព្ររះជឡើយ។

សុពក-១៧ កក្កដា អំណាន ព្ររះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សំយូអអលទពី២ ជំ្ូរក 

៧ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: កាល ជៅៗ ជឡើយ ជតើ មិន អមន ជា រ្រស់ ផង អ្នក ជទ ឬ អពី 

ជហើយ អែល លក់ ជៅ ជតើ ពបាក់ មិន ជៅ ក្នុង អំណាច អ្នក អែរ ជទ ឬ អពី ជហតុ អ្ពី បាន ជា 

អ្នក កាត់ ចិត្ត ជធ្ើ ែូជច្នរះ ជនរះ មិន អមន កុហក ែល់ មនុស្ស ជទ គឺ ជ ម្ា រះ ថា កុហក ែល់ 

ព្ររះ វញិ។ កិច្ចការ ៥:៤

ព្ររះបានព្រទានគំរថូនការស្អ្់រជខ្ើមចំជពារះការជោភលន់ អំជ្រើខុស ឆគាង 

និងការកំ្ុរត អែលជាសញ្ញា ថនជពគ្រះថា្ន ក់ជនរះ មិនអមនពតឹមអតែល់្រលួកជំនំុ 

ែំ្ូរង្ុ៉រជណាណ រះជទ ្ុ៉រអន្ត គឺែល់មនុស្សពគ្់រជំោន់ផងអែរ។ គឺជាជសចក្តពីជោភ



ទំ្័ររ-80- កិច្ចការថន្រលួកសវក័

លន់អែលអាោ្ន ៉ ោសនិងសភពីរ៉ាបានសសឡាញ់ជាទពី្ំរផុតជាជលើកែំ្ូរង។ 

ជសចក្តពី្៉រងពបាថា្ន រកសាទុកចំអណកអែលជគបានសនយាថានឹងថ្ាយជៅព្ររះ

ជោរះសពមា្់រខ្លួនឯង បានែឹកោំឲ្យ្រលួកជគធ្្ក់ចូល ជៅក្នុង កំហុស ឆគាងនិង 

ការកំ្ុរត។

ព្ររះបានជធ្ើឲ្យការព្រកាសែំណឹងល្អទពី្ឹរងជលើកិច្ចការ និងអំជណាយ ទាន 

ថនរាសស្តរ្រស់ពទង់។ តង្្យជោយសទា្ធ និងតង្្យែ្់រហូតមលួយទុកសពមា្់រ

ជាផលទុនថនកិច្ចការរ្រស់ព្ររះជាមា្ច ស់។ ព្ររះទាមទារចំអណកណាមលួយ្រពី 

មជធយាបាយអែលព្ររះបានព្រទានែល់មនុស្ស គឺតង្្យមលួយក្នុងែ្់រ។ ព្ររះអងគា

ទុកជសរ ពីភា្រឲ្យមនុស្សទំាងអស់និយយថាជគនឹងថ្ាយជពចើនជាងជនរះ។ ្ុ៉រអន្ត 

ជៅជ្រលអែលព្ររះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ្ំរផុសចិត្ត ជហើយជគបានសនយាថានឹង

ថ្ាយនូវចំនលួនណាមលួយ អ្នកអែលបានសនយាមិនមានសិទ្ធិចំជពារះចំអណក

អែលបានលរះ្រង់ថ្ាយជោរះជឡើយ។ ជសចក្តពីសនយាអែលជធ្ើចំជពារះមនុស្ស 

អ្រ្រជនរះពតរូវបានជគចាត់ទុកថា ជាការអែលពតរូវអតជគ្រ្រឲ្យបានពតឹមពតរូវ ្ុ៉រអន្ត 

ចុរះជសចក្តពីសនយាអែលជធ្ើជាមលួយនឹងព្ររះ ជតើមិនអមនជាការអែលពតរូវអតជគ្រ្រ

ជទឬអពី? ជតើជយើងគលួរជគ្រ្រជសចក្តពីសនយាអែលបានជធ្ើជៅក្នុងតុោការថន 

មនសិការរ្រស់មនុស្ស តិចជាងកិច្ចសនយាជាោយលក្ខណ៍អក្សររ្រស់ព្ររះ

ឬអពី?

ជៅជ្រល្រន្ឺរ្រស់ព្ររះបានអចងចំាងចូលជៅក្នុងចិត្ត ជាមលួយ នឹងភា្រភ្ឺ

ថ្ានិងអំណាចខុស្រពីធមមារា កណា្ត ្់រថែថនភា្រអារាមា និយមក៏បានចុរះ្យ 

ជហើយមានចិត្តចង់ថ្ាយែល់កិច្ចការរ្រស់ព្ររះ។ ្ុ៉រអន្ត មនុស្សពតរូវអតគិតថា 

ព្ររះអនុញ្ញា តឲ្យ្រលួកជគ្ំរជ្រញរាមជសចក្តពីសនយាអែលបានជធ្ើជៅជ្រលជោរះ 

ជោយគ្មា នការជំទាស់្រពីសរំាង។ សរំាង វាមិនស្របាយចិត្តនឹងជ�ើញ នគរ

ថនព្ររះែ៏ជពបាសជោរះពតរូវបានស្្រោជៅជលើអផនែពីជទ។ វាឲ្យជយ្រល់ ថា

ជសចក្តពីសនយាអែលមនុស្សបានជធ្ើជោរះធងៃន់ធងៃរជ្រកណាស់ វាថាអាចជធ្ើឲ្យ  

្រលួកជគគំ្ងែំជណើ រក្នុងការខំព្ឹរងអព្រងរកពទ្រ្យសម្បត្តិឬការ្ំរជ្រញែល់ជសចក្តពី



ការព្រមានព្រឆំាងទាស់នឹងភា្រកំ្ុរត-ទំ្័ររ-81-

ពបាថា្ន រ្រស់ពករុមពគរួសរ ។

គឺព្ររះអែលបានព្រទានព្ររះ្ររឲ្យមនុស្សមានពទ្រ្យសម្បត្តិ ជហើយ 

បានជធ្ើែូជច្នរះជែើម្បពីឲ្យ្រលួកជគអាចជំរញុកិច្ចការរ្រស់ព្ររះអងគាឲ្យជបារះជំហាន

ជៅមុខ។ ព្ររះបានព្រទាន្រន្ឺព្ររះអាទិត្យនិងទឹកជភ្ៀង។ ព្ររះអងគាបានជធ្ើឲ្យ 

រកុ្ខជាតិែុរះលូតោស់ជឡើង។ ព្ររះអងគាបានព្រទានសុខភា្រនិងសម្ភា្រឲ្យ 

ទទលួលបានពទ្រ្យសម្បត្តិ។ ព្ររះ្ររទំាងអស់រ្រស់ជយើងមកអត្រពីព្ររះហស្តែ៏ 

ស្រ្ុបរសរ្រស់ពទង់្ុ៉រជណាណ រះ។ ព្ររះអងគាចង់ឲ្យ្ុររសោរ ពីទំាងឡាយ្រង្្ញការ

ែឹងគុណពតឡ្់រជៅពទង់វញិមលួយចំអណក ជោយ្រង្ិលតង្្យែ្់រហូតមលួយ

និងតង្្យសទា្ធ  និងតង្្យអរព្ររះគុណ តង្្យសមា័ពគ្រពីចិត្ត ក្នុងតង្្យជោយ

ជពពារះការព្រព្ឹរត្តិរលំង។ នឹងមានពទ្រ្យសម្បត្តិហូរចូលជៅក្នុងឃំ្្ងជយង 

ជៅរាមអផនការអែលព្ររះបានជរៀ្រចំ គឺតង្្យែ្់រហូតមលួយ្រពីចំណូល 

ទំាងអស់ និងតង្្យសទា្ធ  កិច្ចការរ្រស់ព្ររះជាមា្ច ស់នឹងមានការចជពមើនលូត

ោស់ជៅមុខយ៉ងខំ្ាងក្ា។

សៅរ៍-១៨ កក្កដា អំណាន ព្ររះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សំយូអអលទពី២ ជំ្ូរក ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ែូជច្នរះ ចូរ ឲ្យ ឈរ មំាមលួន ចុរះ ជោយ ពកវាត់ ជសចក្តពី ្ិរត 

ជៅ ចជងករះ ជហើយ ពាក់ ជសចក្តពី សុចរតិ ទុក ជា ព្រោ្់រ បំាង ជែើម ពទរូង។  

ជអជភសូរ ៦:១៤ 

្ុ៉រអន្ត ចិត្តរ្រស់មនុស្សបានពតឡ្់រជារងឹរសូជោយសរអតភា្រអារាមា និយម 

ជហើយសរំាងបានល្បលួង្រលួកជគឲ្យោក់ទុកនូវតថម្មលួយចំអណក ជៅជ្រលអែល

្រលួកជគជធ្ើ្ុរតជាជធ្ើរាមតពមរូវការរ្រស់ព្ររះ ែូចជាអាោ្ន ៉ ោសនិងសភពីរ៉ា 

ែូជចា្ន រះអែរ។ មនុស្សជាជពចើនបានចាយវាយខ្រះខ្ាយ សពមា្់រ្ំរជ្រញចិត្តផ្ទា ល់ 

ខ្លួន។ ្ុររសោរ ពីជាជពចើនតពមរូវរាមការស្របាយរ្រស់ខ្លួន ជហើយ្ំរជ្រញ ចិត្ត 

ខ្លួនឯង ជៅជ្រលអែល្រលួកជគសឹងអតមិនចង់ោំយកតង្្យ្រន្តិច្រន្តលួចជៅ
 

ថ្ាយព្ររះផង។ ្រលួកជគបានជភ្ចថាជៅថ្ងៃណាមលួយព្ររះអងគានឹងទាមទារ្រញ្ពី



ទំ្័ររ-82- កិច្ចការថន្រលួកសវក័

ថនរជ្រៀ្រអែលមនុស្សបានជព្រើពបាសរ្រស់ល្អរ្រស់ពទង់ ជហើយថាពទង់នឹង

អលងទទលួលការផគាត់ផគាង់អែល្រលួកជគបានោក់ក្នុងឃំ្្ង ែូចជាពទង់បានទទលួល

តង្្យ្រពីអាោ្ន ៉ ោសនិងសភពីរ៉ាែូជចា្ន រះអែរ។

ជចញ្រពីការោក់ទណ្ឌ កមមាយ៉ងធងៃន់ធងៃរអែលបានជកើតជឡើងែល់្រលួកអ្នក 

ភូតភរ ព្ររះក៏ចង់ឲ្យជយើងជរៀនសូពតអំ្រពីជជពរៅថនការស្អ្់រជខ្ើមនិងការ្ុ៉រន្៉រង 

ព្រព្ឹរត្តកំ្ុរត និងការជបាក្រជញ្ឆោ តទំាងឡាយផងអែរ។ ក្នុងការ្ុរតជធ្ើ ជា 

ថ្ាយ ទំាងអស់ អាោ្ន ៉ ោសនិងសភពីរ៉ាបានកុហកែល់ព្ររះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ 

ជហើយជាលទ្ធផល ្រលួកជគបានបាត់្រង់ជពីវតិជៅជោកិយជនរះ និងជពីវតិ អែល 

នឹងជកើតជឡើងជៅជ្រលខាងមុខ (ជ្រលព្ររះជយស៊ាូវយងមកវញិ)។ ព្ររះ ែអែល 

អែលបានោក់ទណ្ឌ កមមាែល់អ្នកទំាង្រពីរជនរះ ព្ររះអងគាក៏ជថាក លជទាសែល់អ្នក

អែលព្រព្ឹរត្តខុសោជ្រល្រច្ចុ្រ្បន្នជនរះអែរ។ ្រ្ូររមាត់អែលជពាលពាក្យកុហ

កជាទពីស្អ្់រជខ្ើមែល់ពទង់។ ព្ររះអងគាបានមាន្រនទាូលថាជៅក្នុងទពីពករុង្ររសុិទ្ធ 

«ក៏គ្មា នអ្ពីជសមា កជពគ្ក ឬអ្នកណាអែលព្រព្ឹរត្តអ្រ្រគលួរជខ្ើម ឬជសចក្តពីកំភូត

ណាចូលជៅក្នុងទពីពករុងជោរះជឡើយ …» (វវិរណៈ ២១:១៧)។ ចូរជយើងព្រកាន់

នូវការនិយយ្រពីជសចក្តពី្ិរតជានិច្ច។ ចូរឲ្យការនិយយអត្រពីការ្ិរតក្ាយជា 

អផ្នកថនជពីវតិរ្រស់ជយើង។ ការជសមា រះពតង់ និងការធូររលុង ជាមលួយនឹង ជសចក្តពី 

្ិរត និងការ្រន្ំជែើម្បពីតពមរូវជៅរាមអផនការអារាមា និយម មានន័យថា 

្ំរផ្្ញជសចក្តពីជំជនឿ។ «ែូជច្នរះ ចូរឲ្យឈរមំាមលួនចុរះ ជោយពកវាត់ ជសចក្តពី ្ិរត 

ជៅចជងករះ ជហើយពាក់ជសចក្តពីសុចរតិទុកជាព្រោ្់របំាងជែើមពទរូង»  (ជអជភសូរ 

៦:១៤)។ អ្នកណាអែលជពាលពាក្យមិន្ិរតគឺលក់ព្រលឹងរ្រស់ខ្លួនជៅក្នុង 
ទពីផសារយ៉ងជថាកជហើយ ។ កំហុសឆគាងរ្រស់ជគអាចហាក់ែូចជាធងៃន់ធងៃរជៅ 

ក្នុងសភា្រការ្រោទា ន់ៗ ជគហាក់ែូចជាជធ្ើឲ្យមុខជំនលួញរ្រស់ជគជជឿនជលឿន

ជៅមុខ អែលជគអាចទទលួលបានផលចំជណញជោយែំជណារះសសយពតឹមពតរូវ 

្ុ៉រអន្ត ទពី្ំរផុតជគបានមកែល់កអន្ងអែលជគមិនអាចទុកចិត្តអ្នកណាជសរះ។ 

រ្ូរជគគឺជាអ្នកកុហក ជគមិនមានទំនុកចិត្តជៅជលើសម្តពីរ្រស់អ្នកែថទ។



ការព្រមានព្រឆំាងទាស់នឹងភា្រកំ្ុរត-ទំ្័ររ-83-

ជៅក្នុងករណពី រ្រស់អាោ្ន ៉ ោសនិងសភពីរ៉ា អំជ្រើបា្រថនការខុសឆគាង 

ព្រឆំាងនឹងព្ររះពតរូវបានទទលួលទណ្ឌ កមមាភ្ាមៗ ។ អំជ្រើបា្រែូចគ្្ន ជនរះអតងអត

ជកើតជឡើងជា្រន្ត្រោទា ្់រជៅក្នុងព្រវត្តិសសស្តថន្រលួកជំនំុជពកាយៗមកជទៀត  

ជហើយមនុស្សជាជពចើនជៅសម័យជយើងស្រ្ថ្ងៃជនរះកំ្ុរងព្រព្ឹរត្តអំជ្រើបា្រ

ជោរះ។ ្ុ៉រអន្ត ជទារះ្រពីជាអំជ្រើបា្រជោរះមិនបាន្រង្្ញឲ្យជ�ើញ្រពីការមិនស្រ្ 

ព្ររះទ័យរ្រស់ព្ររះក៏ជោយ ក៏អំជ្រើបា្រជោរះមានជទាសមិនតិចជាងសម័យ 

្រលួកសវក័អែរ។ ព្ររះបានព្រទានការព្រមាន ព្ររះបាន្រង្្ញយ៉ងចបាស់អំ្រពី

ការស្អ្់រជខ្ើមរ្រស់ព្ររះអងគាែល់អំជ្រើបា្រជនរះ ជហើយអស់អ្នកណាអែលបាន 

ព្រគល់ខ្លួនជៅឲ្យការកំ្ុរតនិងការជោភលន់ អ្នកជោរះពបាកែជាបាន្ំរផ្្ញ

ខ្លួនឯងជហើយ ។



ទំព័រ-84- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ៥:១២-៤២ ។

អាទិត្យ-១៩ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ហ�ើយ ពួក អ្នក អែល ហជឿ ែល់ ពពរះអម្្ច ស់ ក៏ បាៃ ចំហរ ើៃ កាៃ់ 

អែ ហពចើៃ ហ�ើង ម្ៃ មៃុស្ស សៃ្ធឹក ទំាង ព្ររុស ទំាង សសពី) ែល់ ហម្លរះ បាៃ ជា ហគ យក 

មៃុស្ស អែល ម្ៃ ជំងឺ ហ្្សងៗ ហចញ មក ហៅ ្ លូវ ហ្តេក ហលើ អពគ ៃិង ពូក ហែើម្ពី 

កាល ណា ហពពែរុស ហែើរ មក ហោរះ សូម្ពី ហោច ណាស់ ឲ្យ ពរាៃ់ អែ សសហម្ល រាែ់ 

ហចាល ហៅ ហលើ ពួក ហោរះ ខលរះ ្ុ្រហណាណ រះ។ កិច្ចការ ៥:១៤-១៥ 

គឺហ�ើឆ្កា ងអែលជាឧ្រករណ៍សពម្្់រដាក់ទណ្ឌ កម្មែ៏គួរឲ្យអាម្្ស់

ហោរះហ�ើយ អែលោំមកៃូវហសចកតេពីសង្ធឹមៃិងហសចកតេពីសហ្រ្គ រះមកកាៃ់ពិភព

ហោក។ ពួកសាវក័ជាមៃុស្សអែល្រោទា ្រខលួៃ ហ�ើយរា្ម ៃពទព្យសម្ែតេិៃិង 

អាវធុយុទ្ភ័ណ្ឌ អ្ពីហពរៅពពីពពរះ្រៃទាូលរ្រស់ពពរះហ�ើយ អែលហធ្ើឲ្យពួកហគបាៃ

ហបារះជំោៃហៅមុខជាមួយៃធឹងកម្ល ំងរ្រស់ពពរះហយសូ៊វ ហែើម្ពីៃិយាយពបា្់រពពី

ហរឿងរ្វនៃស្នូកដាក់ចំណពី សែ្ៃិងហ�ើឆ្កា ង ៃិងអំពពីហជាគជ័យហៅ ហលើពួកអ្នក 

ព្រឆំ្ង។ ពួកហគជាវ ពីរ្ុររសនៃហសចកតេពីជំហៃឿហដាយរា្ម ៃកិែតេិយស ឬការទទួល 

សាគ ល់នៃហោកិយហៃរះហ�ើយ។ ពពរះ្រៃទាូលនៃពពរះព្រក្រហដាយហោោហកាសល្យ

អែលហចញពពី្រ្ូររម្ែ់ពួកហគ បាៃចា្់រអពងរួៃពិភពហោក។ 

ពួកសាវក័បាៃ្រៃតេៃិយាយហដាយកាល ោៃអំពពីពពរះ្រៃទាូលនៃជពីវែិ ហដាយ

្ររ្ហា ញហៅពពីមុខពួកយូដាៃូវកិច្ចការៃិងហ្រសកកម្មរ្រស់ពពរះពគិសតេ ការជា្់រ 

ឆ្កា ង ការម្ៃពពរះជៃ្មរស់ហ�ើងវញិ ៃិងការយាងហ�ើងហៅឋាៃសួគ៌រ្រស់ 

៨

នៅចំនោះក្រុមក្រឹ្សាសាន់ហ៊កី្ីន



ហៅចំហោរះពករុមព្រធឹកសាសាៃ់�ុពីព ព្ីៃ-ទំព័រ-85-

ពពរះអងគ ហៅទពីពករុងហយរសូា�ិមអែលម្ៃការព្រកាៃ់ពូជសាសៃ៍ជាខ្ល ំង ៃិង

ជាកអៃលងអែលគំៃិែពច្ូរកពច្រល់ទាក់ទងៃធឹងពពរះហយសូ៊វអែលពែរូវហគឆ្កា ង 

ែូចជាមៃុស្សរលំងចបា្់រ ម្ៃជ័យជម្នរះហោរះ។ ពួកសង្ៃិងពួកហមសាសោ

បាៃឮទពី្រោទា ល់យ្ាងចបាស់ៃិងហដាយកាល ោៃរ្រស់ពួកសាវក័ ហដាយ ភ្ញា ក់ 

ហ្អើល។ ពពរះហចសាតេ រ្រស់ពពរះអងគសហ្រ្គ រះអែលបាៃម្ៃពពរះជៃ្មរស់ហ�ើងវញិ

ពិែជាបាៃធ្ល ក់មកហលើពួកសាវក័ ហ�ើយកិច្ចការរ្រស់ពួកហគពែរូវបាៃសហពមច

ហដាយទពី្រោទា ល់ៃិងការអសា្ច រ្យ អែលហធ្ើឲ្យចំៃួៃអ្នកហជឿកាៃ់អែហកើៃហ�ើងជា

ហរៀងរល់ន្ងៃ។ ហៅតាម្លូវអែលពួកសាវក័ៃធឹងហធ្ើែំហណើ រ ពួក្រណាតេ ជៃបាៃ

ដាក់អ្នកម្ៃជំងឺរ្រស់ពួកហគ «ហ្តេកហលើអពគ ៃិងហលើពូកហែើម្ពីកាលណា ហពពែរុស 

ហែើរមក ហោរះសូម្ពីហោចណាស់ ឲ្យពរាៃ់អែសសហម្លរាែ់ (ហោកហពពែរុស) 

ហចាលហៅហលើពួកហោរះខលរះ្ុ្រហណាណ រះ»។ ហៅទពីហៃរះហគក៏បាៃោំអ្នកអែលម្ៃ 

វញិ្ញា ណអារក្សចូលមក្ងអែរ។ �្ូងមៃុស្សបាៃព័ទ្ជំុវញិពួកហគ ហ�ើយពួក

អែលបាៃអសសកសរហសើរែហមកាើងែល់ពពរះៃិងថ្្យសិរ ពីលអែល់ពពរះោមពពរះែ៏ 

ហពបាសហោរះ។ 

ពួកសង្ៃិងពួកហមសាសោបាៃហ�ើញថ្ពួក្រណាតេ ជៃបាៃសរហសើរ 

ែហមកាើងែល់ពពរះហយសូ៊វខ្ស់ជាងពួកហគហ�ើយ។ ខណៈអែលពួកសា្ូសុពី 

ជាពួកអែលមិៃហជឿហលើការរស់ហ�ើងវញិ បាៃឮថ្ពពរះពគិសតេ បាៃម្ៃ ពពរះជៃ្ម 

រស់ហ�ើងវញិែូហច្នរះ ពួកហគក៏ម្ៃកំ�ធឹងពុរះហោរហ�ើង ហដាយបាៃែធឹងថ្ព្រសិៃ

ហ្រើ្រហណាតេ យឲ្យពួកសាវក័្្សព្្សាយ អំពពីពពរះអងគសហ្រ្គ រះអែលបាៃម្ៃពពរះ

ជៃ្មរស់ហ�ើងវញិ ៃិងហធ្ើការហដាយៃូវពពរះោមរ្រស់ពទង់ែហៅហទៀែ  ហោរះ 

ហរាលលទ្ិអែលអចងថ្ មិៃម្ៃការរស់ហ�ើងវញិៃធឹងពែរូវមៃុស្សទំាងអស់ 

ពចាៃហចាលជាមិៃខ្ៃ ហ�ើយមិៃយូរ្ុ្រោ្ម ៃ គណៈសា្ូសុពីៃធឹងពែរូវវោិស

សា្រសូៃ្យជាពបាកែ។ ចំអណកពួកផារសុិពីឯហណារះវញិ ក៏បាៃខធឹងសមបាអែរ 

ខណៈអែលពួកហគបាៃែធឹងថ្ ទំហោរនៃការ្រហពងៀៃរ្រស់ពួកសាវក័បាៃ 

្ំរផាល ញែល់ពិធពីហ្្សងៗ ៃិងការថ្្យែរ្្យយញញា្ូរជារ្រស់សាសៃ៍យូដា 



ទំព័រ-86- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ឲ្យអលងម្ៃព្រសិទ្ិភ្ព។

ចា្់រតំាងពពីហពលហោរះមក ការខំព្រធឹងអព្រងទំាង្ុ្រោ្ម ៃ ហែើម្ពី្រពរ្្រែល់

ការ្រហពងៀៃ្្មពីហោរះពែរូវបាៃអសារឥែការ  ឥ�ូវហៃរះទំាងពួកសា្ូសុពី ៃិង 

ពួកផារសុិពីបាៃហ្រតេជាញា ចិែតេថ្ ៃធឹង្រញ្ឈ្់រកិច្ចការរ្រស់ពួកសាវក័ឲ្យទាល់អែ

បាៃ ហពោរះការហៃរះកំពុង្ររ្ហា ញែល់ពួកហគអំពពីហទាសកំ�ុសនៃការសុគែរ្រស់

ពពរះហយសូ៊វ។ ហោរហពញហៅហដាយការ�ឺចិែតេ ពួកហគបាៃហព្រើអំហពើ�ិងសាហៅ

ហលើហោកហពពែរុសៃិងយូ្ោៃ ហ�ើយបាៃចា្់រពួកសាវក័�ំុទុក។

ច័ន្ទ-២០ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ១០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អែ ខញាុំ ៃិយាយ ហសចកតេពី ទំាង ហៃរះ ពបា្់រ ែល់ អ្នក រល់ រា្ន  ហែើម្ពី 

កាល ណា ហពល ហវោ ហោរះ មក ែល់ ហោរះ ឲ្យ អ្នក រល់ រា្ន  បាៃ ៃធឹក ហ�ើញ ថ្ ខញាុំ 

ពបា្់រ ហ�ើយ ខញាុំ មិៃ បាៃ ពបា្់រ កាល ពពី ហែើម ហទ ពពី ហពោរះ ខញាុំ កំពុង ហៅ ជា មួយ ៃធឹង អ្នក 

រល់ រា្ន  ហៅ ហ�ើយ។ យូ្ោៃ ១៦:៤

ពួកអ្នកែធឹកោំសាសៃ៍យូដា្ររជ័យ ហដាយសញ្ញា នៃការមិៃបាៃ្ំរហពញ

តាមពពរះរជហរាល្ំរណងរ្រស់ពពរះ សពម្្់រការហពជើសហរ ើសរសសតេរ្រស់ពទង់។ 

អ្នកអែលពពរះបាៃហ្ញាើហសចកតេពីពិែជាមួយបាៃ្ររ្ហា ញការមិៃហសា្ម រះពែង់ហៅៃធឹង

ភ្រកិច្ចរ្រស់ខលួៃ ហ�ើយពពរះបាៃហពជើសហរ ើសអ្នកែនទហ្្សងឲ្យ្ំរហពញកិច្ចការ

ហោរះវញិ។ ឥ�ូវហៃរះ ហដាយភ្ពងងធឹែងងល់ ពួកអ្នកែធឹកោំទំាងហោរះបាៃ 

ព្រគល់ឥទ្ិពលរ្រស់ខលួៃទំាងសសរុងហៅឲ្យអ្ពីអែលហគហៅថ្ ការខូចចិែតេ នៃ

ហសចកតេពីសុចរែិព្រឆំ្ងៃធឹងអ្នកអែលបាៃែកយកហរាលលទ្ិែ៏រ ពីករយរ្រស់ 

ពួកហគហចញ។ ពួកហគមិៃបាៃទំាងទទួលសាគ ល់សូម្ពីអែការទទួលខុសពែរូវថ្ 

ពួកហគមិៃបាៃយល់ចបាស់ៃូវពពរះ្រៃទាូល ឬអែលពួកហគបាៃ្រកសសាយ្រទ 

ពពរះគម្ពីរខុស ឬអៃុវែតេមិៃបាៃពែធឹមពែរូវហោរះ្ង។ ពួកហគបាៃព្រពពធឹែតេែូចជា

មៃុស្សអែលរា្ម ៃហ�ែុ្ល។ ពួកហគបាៃៃិយាយថ្ ពួកសាវក័មួយចំៃួៃ 

ពរាៃ់អែជាអ្នកហៃសាទ្ុ្រហណាណ រះ ហែើពួកពគរូទំាងហៃរះម្ៃសិទ្ិអ្ពីៃធឹង្ររ្ហា ញពពី 



ហៅចំហោរះពករុមព្រធឹកសាសាៃ់�ុពីព ព្ីៃ-ទំព័រ-87-

គំៃិែនៃហរាលលទ្ិ្ទាុយពពីការអែលហយើងបាៃ្រហពងៀៃែល់ព្រជារសសតេែូហច្នរះ? 

ក្នុងហរាល្ំរណង្រ្រ្កា ្រែល់ការ្រហពងៀៃទំាងហៃរះ ពួកហគបាៃចា្់រអ្នកអែល

្រហពងៀៃពពីហរឿងហោរះដាក់គុក។

ពួកសាវក័មិៃម្ៃការែក់សលុែឬពពរួយបារម្ភហដាយសារការព្រពពធឹែតេអ្រ្រ

ហៃរះហ�ើយ។ ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្បាៃោំពពរះ្រៃទាូលអែលពពរះពគិសតេបាៃម្ៃ 

ពពរះ្រៃទាូលមកពបា្់រពួកហគថ្ «បាវមិៃអមៃធំជាងហៅោ្យហទ ហ្រើហគបាៃ 

ហ្រៀែហ្រៀៃែល់ខញាុំ ហោរះហគៃធឹងហ្រៀែហ្រៀៃែល់អ្នករល់រា្ន  ហ�ើយហ្រើហគបាៃ 

កាៃ់តាមោក្យខញាុំ ហោរះហគៃធឹងកាៃ់តាមោក្យរ្រស់អ្នករល់រា្ន អែរ ហគៃធឹងព្រពពធឹែតេ 

ការទំាងហោរះែល់អ្នករល់រា្ន  ហដាយយល់ែល់ហ ្្ម រះខញាុំ ពពីហពោរះហគមិៃសាគ ល់

ពពរះអែលចាែ់ឲ្យខញាុំមកហទ»។ «ហគៃធឹងកាែ់អ្នករល់រា្ន  ហចញពពីពួកជំៃំុរ្រស់ហគ 

ក៏ៃធឹងម្ៃហពលហវោមកហោរះអស់អ្នកណាអែលសម្ល ្់រអ្នករល់រា្ន  ៃធឹងគិែ 

សា្ម ៃថ្ ខលួៃ្រហពមើែល់ពពរះអែរ អែខញាុំៃិយាយហសចកតេពីទំាងហៃរះ ពបា្់រែល់ អ្នក 

រល់រា្ន  ហែើម្ពីកាលណាហពលហវោហោរះមកែល់ ហោរះឲ្យ អ្នករល់រា្ន  បាៃ ៃធឹក 

ហ�ើញថ្ ខញាុំពបា្់រហ�ើយ ខញាុំមិៃបាៃពបា្់រកាលពពីហែើមហទ ពពីហពោរះខញាុំកំពុងហៅ

ជាមួយៃធឹងអ្នករល់រា្ន ហៅហ�ើយ» (យូ្ោៃ ១៥:២០, ២១ ៃិង ១៦:២, ៤)។

 ពពរះនៃឋាៃសួគ៌ ជាអ្នកពគ្់រពគងែ៏ម្ៃអំណាចហៅហលើចពកោលបាៃ

យកហរឿងរ្វនៃការចា្់រដាក់គុករ្រស់ពួកសាវក័ហៅដាក់ហលើពពរះ�សតេរ្រស់ 

ពពរះអងគផាទា ល់ ហពោរះមៃុស្សកំពុងបាៃចបាងំែទល់ៃធឹងកិច្ចការរ្រស់ពទង់។ 

ហៅហពលយ្់រ ហទវតានៃពពរះជាម្្ច ស់បាៃហ្រើកទ្ារគុក ហ�ើយម្ៃ្រៃទាូលហៅ

កាៃ់សាវក័ទំាងពពីរថ្ «ចូរហៅ�រអធិ្របាយហៅក្នុងពពរះវោិរឲ្យ្រណាតេ ជៃ

សាតេ ្់រអស់ទំាងពពរះ្រៃទាូល ពពីជពីវែិ្្មពីហៃរះហៅ»។ ការពតាស់ ្ររ្គ ្់រហៃរះ្ទាុយរា្ន
 

សស�រះពពី្រញ្ជា អែលហចញហដាយពួកហមែធឹកោំសាសៃ៍យូដា ្ុ្រអៃតេ ហែើពួក 

សាវក័បាៃៃិយាយថ្ ហយើងមិៃអាចហធ្ើកិច្ចការហៃរះបាៃហទ លុរះពតាអែហយើង

បាៃពិភ្កសាជាមួយពួកែុោការ ហ�ើយទទួលការអៃុញ្ញា ែពពីពួកហគជាមុៃ

សិៃ អែរឬហទ? ហទ ពពរះបាៃម្ៃ្រៃទាូលថ្ «ហៅ» ហ�ើយពួកហគក៏សាតេ ្់រតាម  



ទំព័រ-88- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

«ហោរះក៏ោំរា្ន ចូលហៅ្រហពងៀៃ ក្នុងពពរះវោិរពពីពពលធឹម» ។ 

កាលហោកហពពែរុសបាៃ្ររ្ហា ញខលួៃហៅចំហោរះពួកអ្នកម្ៃជំហៃឿ ៃិងហរៀ្រ

រ្់រពបា្់រអំពពីការអែលហទវតាបាៃែធឹកោំពួកហគហចញពពីគុក ឆលងកាែ់ពករុម 

ទាោៃអែលយាមគុក ្រង្ំឲ្យពួកហគ្រៃតេកិច្ចការអែលកំពុងអែម្ៃការរខំ្ៃ

ហៃរះ ែហៅមុខហទៀែ ្រង្រអូៃរមួជំហៃឿទំាងអស់ហោរះហោរហពញហៅហដាយការ

ភ្ញា ក់ហ្អើលៃិងកតេពីអំណរ។

អង្គារ-២១ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ១១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ហ្រើ អ្នក រល់ រា្ន  ជា រ្រស់ ្ ង ហោកពីយ៍ ហោរះ ហោកពីយ៍ ៃធឹង 

សសឡាញ់ អ្នក រល់ រា្ន  អែ ហដាយ ហពោរះ ខញាុំ បាៃ ហរ ើស ហចញ ពពី ហោកពីយ៍ មក ហ�ើយ 

អ្នក រល់ រា្ន  មិៃ អមៃ ជា រ្រស់ ្ ង ហោកពីយ៍ ហទៀែ ហោរះ បាៃ ជា ហោកពីយ៍ សអ្់រ អ្នក 

រល់ រា្ន  វញិ។ យូ្ោៃ ១៥:១៩ 

 ហៅហពលជាមួយរា្ន ហោរះ សហមតេចសង្ៃិងពួកអែលហៅជាមួយៃធឹង

ហោក «ក៏មកហៅពួកពករុមជំៃំុ ៃិងពួកចាស់ទំុនៃសាសៃ៍អុពីសសាអអលទំាង 

អស់ឲ្យព្រជំុរា្ន »។ ពួកសង្ៃិងពួកហមែធឹកោំសាសោបាៃសហពមចចិែតេកំណែ់

ហចាទព្រកាៃ់ពួកសាវក័ពពី្រទព្រឆំ្ង្ររះហបារ  ហដាយហចាទព្រកាៃ់ពួកហគពពី្រទ

ហធ្ើឃាែអាោ្ន ្ ោសៃិងសាភពីរ្ ៃិងពពី្រទរមួគំៃិែក្ែ់ ចង់ែក�ូែែំអណង 

រ្រស់ពួកសង្នៃរែ្ឋអំណាច។ ពួកហគបាៃសង្ធឹមថ្ហធ្ើែូហច្នរះៃធឹងជំរញុ�្ូង 

មៃុស្សឲ្យទាមទារយកហរឿងកតេពីហៃរះហៅកាៃ់ហៅក្នុងកណាតេ ្់រនែរ្រស់ពួកហគ ហ�ើយ

ៃិងហដារះសសាយជាមួយៃធឹងពួកសាវក័ែូចជាពួកហគបាៃហដារះសសាយជាមួយ 

ៃធឹងពពរះហយសូ៊វយ្ាងែូហចា្ន រះអែរ។ ពួកហគបាៃែធឹងថ្មៃុស្សជាហពចើៃអែលមិៃ

បាៃទទួលយកការ្រហពងៀៃរ្រស់ពពរះពគិសតេ បាៃធុញពទាៃ់ហៅ ៃធឹងចបា្់រអែល

រហំោភ្ំរោៃរ្រស់រែ្ឋអំណាចយូដា ហ�ើយចង់បាៃការផាល ស់្រតេូរ។ ពួកសង្

បារម្ភអពកងពួកអ្នកអែលមិៃហពញចិែតេទំាងហៃរះទទួលយកហសចកតេពីពិែ អែល 

ពួកសាវក័បាៃព្រកាស ហ�ើយទទួលយកពពរះហយសូ៊វថ្ជាពពរះអមស្ុសពី ហោរះ 



ហៅចំហោរះពករុមព្រធឹកសាសាៃ់�ុពីព ព្ីៃ-ទំព័រ-89-

កំ�ធឹងរ្រស់ព្រជារសសតេទំាងមូលៃធឹងហងើ្រហ�ើង ព្រឆំ្ងៃធឹងហមែធឹកោំ សាសោ 

ហពលហោរះពួក្រណាតេ ជៃៃធឹងឲ្យពួកហគហឆលើយហៅៃធឹងសំណួរនៃការហធ្ើគុែែល់ 

ពពរះពគិសតេ ជាក់ជាមិៃខ្ៃ។ ពួកហគបាៃសហពមចចិែតេថ្ៃធឹងការោរខលួៃឲ្យរចួ 

្ុែពពី្រញ្ហា ហៃរះឲ្យបាៃជាដាច់ខ្ែ។

ហៅហពលអែលពួកហគបាៃចាែ់ពួកអាជាញា ឲ្យហៅោំពួកសាវក័ចូលមក 

ហោរះហគ ម្ៃការភ្ញា ក់ហ្អើលជាខ្ល ំង ហដាយពួកអាជាញា បាៃរយការណ៍ថ្ ទ្ារគុក 

ហៅអែ្ិរទយ្ាងព្ររុងព្រយ័ែ្នពគ្់រជំពូក ទំាងម្ៃពួកយាមលបាែ�រ ហៅ ម្ែ់ 

ទ្ារ្ង ្ុ្រអៃតេ ពួកអ្នកហទាសមិៃែធឹងជាហៅឯណាបាែ់ហទ។

រហំពចហោរះម្ៃរបាយការណ៍ែ៏គួរឲ្យភ្ញា ក់ហ្អើមួយមកជពម្្រថ្ «ហមើល 

ពួកមៃុស្សអែលហោកបាៃដាក់គុកហោរះ ឥ�ូវហៃរះ ហគកំពុងអែ�រ ្រហពងៀៃ 

ែល់ពួកជៃហៅក្នុងពពរះវោិរវញិ» ។ 

ហទារះ្រពីជាហទវតាបាៃរហំដារះពួកសាវក័ហចញពពីគុកហដាយការអសា្ច រ្យយ្ាង

ហៃរះក៏ហដាយ ក៏ពួកហគមិៃអាចរចួ្ុែពពីការជំៃំុជពមរះៃិងការដាក់ទណ្ឌ កម្មអែរ។ 

កាលពពរះអងគគង់ហៅជាមួយៃធឹងពួកហគ ពពរះពគិសតេបាៃម្ៃ្រៃទាូលថ្ «្ុ្រអៃតេ 

ឲ្យអ្នករល់រា្ន ព្រយ័ែ្នខលួៃ ពពីហពោរះហគៃធឹង្រញជាូ ៃអ្នករល់រា្ន ហៅឯពករុមជំៃំុ» 

(ម្្កុស ១៣:៩)។ ហដាយការចាែ់ហទវតាមករហំដារះពួកហគ ពពរះពគិសតេបាៃព្រទាៃ

ៃិមិែតេរ្ូរនៃហសចកតេពីសសឡាញ់ៃិងការធ្ោអរះអាងនៃពពរះវែតេម្ៃរ្រស់ពទង់ 

ែល់ពួកហគ។ ឥ�ូវហៃរះគឺជាចំអណកអែលពួកហគពែរូវរងទុក្ហដាយសារពពរះ 

អែលពួកហគបាៃព្រកាស្សាយែំណធឹ ងលអរ្រស់ពទង់។

ហៅក្នុងហរឿងពួកហោរៃិងពួកសាវក័ ម្ៃគំរែ៏ូន្ល្្នូរជាហពចើៃសតេពីអំពពី 

ភកតេពីភ្ពចំហោរះពពរះហៃរះ។ ស្មរ្រោទា ល់រ្រស់ពពរះពគិសតេបាៃរងពទំាៃូវការដាក់ 

គុកពចោក់ ទារណុកម្ម ៃិងហសចកតេពីសាល ្់រ ជាជាង្ំរោៃៃធឹង្រញញាែតេិរ្រស់ពពរះ។ 

កំណែ់ពតាអែល្រៃ្សល់ហដាយហោកហពពែរុសៃិងហោកយូ្ោៃ ម្ៃ 

ភ្ពអង់អាចកាល ោៃែូចជាការអចកចាយែំណធឹ ងលអហៅកអៃលងហ្្សងៗហទៀែ

អែរ។ កាលពួកហគបាៃ�រហៅចំហោរះមុខមៃុស្សអែលោក់ែូចជា្រពមរុង 



ទំព័រ-90- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ៃធឹង្ំរផាល ញពួកហគ្រង់ជាហលើកទពីពពីរ ហគរា្ម ៃការភ័យខ្ល ចហៅក្នុងោក្យសមតេពីៃិង

អាក្រ្កិរយិារ្រស់ពួកហគហ�ើយ។ ហ�ើយហៅហពលសហមតេចសង្បាៃសួរថ្ 

«ហែើហយើងមិៃបាៃោមផាតេ ច់ មិៃឲ្យឯងរល់រា្ន ្រហពងៀៃពពីហ ្្ម រះហោរះហទៀែហទ

ឬអពី អែហមើលឯងរល់រា្ន បាៃ្រហពងៀៃហសចកតេពីហោរះ ហៅហពញពករុងហយរសូា�ិម 

ទំាងមូលវញិ ពពមទំាងគិែទម្ល ក់ហទាសពពី្មមៃុស្សហោរះមកហលើហយើង

្ង»។ ហោកហពពែរុសបាៃហឆលើយែ្រថ្ «ពែរូវអែសាតេ ្់រ្ររ្គ ្់ររ្រស់ពពរះជាជាង

មៃុស្ស»។ គឺហទវតាបាៃមកពពីឋាៃសួគ៌អែលបាៃរហំដារះពួកហគហចញពពីគុក 

ហ�ើយ្ររ្គ ្់រឲ្យពួកហគ្រហពងៀៃហៅក្នុងពពរះវោិរ។ ហៅក្នុងការហធ្ើតាមការអណ

ោំរ្រស់ហទវតា ពួកហគកំពុងសាតេ ្់រ្ររ្គ ្់រតាមការពតាស់្ររ្គ ្់ររ្រស់ពពរះ 

ហ�ើយទហង្ើហៃរះ ពួកហគពែរូវអែ្រៃតេហធ្ើហទារះ្រពីម្ៃហរឿងអ្ពីហកើែហ�ើងែល់ពួកហគក៏

ហដាយ។

ហពលហោរះពពរះវញិ្ញា ណនៃការហលើកទធឹកចិែតេបាៃយាងមកសណ្ឋិ ែហលើពួក

សាវក័ ចុងហចាទបាៃកាល យហៅជាហែើមហចាទ ហដាយហចាទព្រកាៃ់ពពី្រទហធ្ើ 

គុែពពរះ ហៅហលើពួកអ្នកអែលចងពកងជាពករុមព្រធឹកសាហៃរះ ហោកហពពែរុសបាៃ 

ព្រកាសថ្ «រ ពីឯពពរះនៃពួកអយ្យហកាហយើងរល់រា្ន  ពទង់បាៃហពបាសពពរះហយសូ៊វ 

អែលហោករល់រា្ន បាៃសម្ល ្់រហដាយព្ួយរហៅជា្់រហលើហ�ើឲ្យពទង់ ម្ៃពពរះជៃ្ម 

រស់ហ�ើងវញិ ហ�ើយពពរះបាៃែហមកាើងពទង់ហ�ើង ហដាយសារពពរះ�សតេសាតេ ំ ឲ្យ 

ហធ្ើជាពពរះអម្្ច ស់ ៃធឹងជាពពរះអងគសហ្រ្គ រះ ហែើម្ពីៃធឹងហពបាសព្រទាៃការអព្រចិែតេ 

ែល់សាសៃ៍អុពីសសាអអល ព្រហយាជៃ៍ឲ្យបាៃរចួពពីបា្រ ហយើងខញាុំហៃរះ ពពមទំាង 

ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ អែលពពរះបាៃព្រទាៃែល់អស់អ្នកអែលសាតេ ្់រ្ររ្គ ្់រពទង់ 

ជាស្មរ្រោទា ល់ពពីការទំាងហោរះ»។

ពុធ-២២ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ១២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ែូហច្នរះ ខញាុំ ទូោ្ម ៃ អ្នក រល់ រា្ន  ថ្ ចូរ ែក ខលួៃ ពពី មៃុស្ស ទំាង ហៃរះ 

ហចញ កំុ ឲ្យ ហធ្ើ អ្ពី ែល់ ហគ ហ�ើយ ែ្ិែ ហ្រើ សិៃ ជា គំៃិែ ហគ ឬ ការ ហគ ហធ្ើ ហៃរះ ហកើែ 



ហៅចំហោរះពករុមព្រធឹកសាសាៃ់�ុពីព ព្ីៃ-ទំព័រ-91-

ហ�ើង ពពី មៃុស្ស ហោរះ ៃធឹង ពែរូវ វោិស ហៅ ជា មិៃ ខ្ៃ អែ ហ្រើ ហកើែ មក ពពី ពពរះ វញិ 

ហោរះ អ្នក រល់ រា្ន  ពំុ អាច ៃធឹង ហធ្ើ ឲ្យ វោិស បាៃ ហទ អពកង អ្នក រល់ រា្ន  ជា្់រ ហទាស ជា 

ពួក អ្នក ែយុទ្ ៃធឹង ពពរះ អែរ។ កិច្ចការ ៥:៣៨-៣៩

ពួកយូដាបាៃខធឹងៃធឹងសមតេពីហៃរះជាខ្ល ំង ហទើ្រពួកហគបាៃសហពមចចិែតេថ្ 

យកចបា្់រមកដាក់ហៅក្នុងកណាតេ ្់រនែរ្រស់ពួកហគ ហ�ើយកាែ់ហទាសព្រោរ 

ជពីវែិពួកអ្នកជា្់រគុកទំាងហៃរះ ហដាយមិៃចំាបាច់ម្ៃការជំៃំុជពមរះឬម្ៃការ

អៃុញ្ញា ែពពីរែ្ឋអំណាចរ ្មូហ�ើយ។ ហដាយម្ៃហទាសជាមួយៃធឹងពពរះហោ�ិែ

ពពរះពគិសតេរចួហៅហ�ើយ ឥ�ូវហៃរះពួកហគបាៃលូកនែឲ្យព្រឡាក់្មពួក 

សាវក័រ្រស់ពទង់អ្មហទៀែ ។

្ុ្រអៃតេ ហៅក្នុងចំហណាមពករុមព្រធឹកសាហៃរះម្ៃ្ុររសម្្ន ក់អែលបាៃសាគ ល់ 

ពពរះសូរហសៀងរ្រស់ពពរះ អែលពួកសាវក័បាៃៃិយាយ។ ្ុររសហៃរះគឺហោក 

កាម្្ោល ជាអ្នកផារសុិពីអែលម្ៃមៃុស្សហរារពហកាែខ្ល ច ៃិងជាមៃុស្ស 

អែលម្ៃចំហណរះែធឹង ៃិងម្ៃមុខែំអណងខ្ង់ខ្ស់្ង។ គំៃិែែ៏ោងនវរ្រស់

ហោកបាៃហមើលហ�ើញថ្ជំោៃនៃអំហពើ�ិងសាហដាយពួកសង្ៃធឹងែធឹកោំហៅ

រក្លវបិាកែ៏អាពកក់។ មុៃៃធឹង្ររ្ហា ញហយា្រល់រ្រស់ហោក ហោកបាៃសំុ

ឲ្យោំពួកអ្នកហទាសហចញហៅហពរៅសិៃ។ ហោកបាៃែធឹងយ្ាងចបាស់អំពពី្រញ្ហា

អែលហោកពែរូវហដារះសសាយ ហោកបាៃពជា្រថ្ការហធ្ើគុែពពរះពគិសតេមិៃម្ៃ

ព្រហយាជៃ៍អ្ពីែល់ការអៃុវែតេៃ៍ហរាល្ំរណងរ្រស់ពួកហគហ�ើយ។

្រោទា ្់រមក ហោកបាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ហដាយការពែិរះររិះពិចារណា ៃិង 

ហដាយភ្ពហសងៃៀមសាងៃ ែ់ថ្ «ពួកសាសៃ៍អុពីសសាអអលហអើយ ចូរព្រយ័ែ្នខលួៃ 

ពពីែំហណើ រមៃុស្សទំាងហៃរះ អែលអ្នករល់រា្ន គិែហធ្ើអ្ពីែល់ហគ ែ្ិែពពីហែើមម្ៃ 

ហ ្្ម រះ ហធើដាស ហលើកខលួៃហ�ើងថ្ជាអ្ពីៗ ក៏ម្ៃមៃុស្សចំៃួៃជាង្ួរៃរយោក់ 

បាៃចូលពួកោ អែោពែរូវហគសម្ល ្់រហៅ ហ�ើយពួកអ្នកទំាង្ុ្រោ្ម ៃ អែលចុរះ 

ចូលចំហោរះោ ក៏ពែរូវខ្្ច ែ់ខ្្ច យសូៃ្យអស់ហៅអែរ ហពកាយហោរះមកហៅហវោ 

ហធ្ើ្រញជា ពីកែ់ពតារសសតេ ហោរះម្ៃហ ្្ម រះយូដាស ជាអ្នកសសរុកកាលពីហ�ហទៀែ 



ទំព័រ-92- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

បាៃហលើកខលួៃហ�ើង ្រញ្ចុ រះ្រញ្ចូ លមៃុស្សជាហពចើៃឲ្យហៅតាមខលួៃ ោក៏វោិស 

បាែ់ហៅអែរ ហ�ើយពួកអ្នកអែលចុរះចូលតាម ក៏ពែរូវខ្្ច ែ់ខ្្ច យទំាងអស់រា្ន ហៅ 

ែូហច្នរះ ខញាុំទូោ្ម ៃអ្នករល់រា្ន ថ្ ចូរែកខលួៃពពីមៃុស្សទំាងហៃរះហចញកំុឲ្យហធ្ើអ្ពីែល់ 

ហគហ�ើយ ែ្ិែហ្រើសិៃជាគំៃិែហគ ឬការហគហធ្ើហៃរះហកើែហ�ើងពពីមៃុស្ស ហោរះ 

ៃធឹងពែរូវវោិសហៅជាមិៃខ្ៃ អែហ្រើហកើែមកពពីពពរះវញិ ហោរះអ្នករល់រា្ន ពំុអាច

ៃធឹងហធ្ើឲ្យវោិសបាៃហទ អពកងអ្នករល់រា្ន ជា្់រហទាសជាពួកអ្នកែយុទ្ៃធឹងពពរះ

អែរ»។

ពួកសង្បាៃយល់ហ�ើញថ្ហៃរះគឺជាគំៃិែសមហ�ែុ្ល ហ�ើយក៏បាៃ

ឯកភ្ពជាមួយៃធឹងហោកកាម្្ោលទំាង្រង្ំចិែតេ។ ្ុ្រអៃតេ ការព្រកាៃ់ ពូជ 

សាសៃ៍ៃិងសមអ្់ររ្រស់ពួកហគមិៃរ្យលុ្រ្ំរបាែ់បាៃហ�ើយ។ ្រោទា ្់រពពី 

បាៃោយពួកសាវក័ ៃិងការហថ្កា លហទាសព្រោរជពីវែិែល់ពួកសាវក័ ព្រសិៃ 

ហ្រើពួកហគមិៃពពម�្់រអធិ្របាយៃូវពពរះោមពពរះហយសូ៊វែហៅហទៀែ រចួមក 

ពួកហគក៏បាៃហដារះអលងពួកសាវក័ទំាងសាទា ក់ហសទាើរ។ «ពួកសាវក័ក៏ហចញពពីពួក 

ពករុមជំៃំុហៅ ហដាយអរស្របាយ ពពីហពោរះពពរះបាៃរ្់រជាអ្នកគួរៃធឹងពទំាហសចកតេពី

ែំហៃៀល ហដាយហពោរះពពរះោមពទង់ ហ�ើយអ្នកទំាងហោរះហចរះអែ្រហពងៀៃ ពពម

ទំាងពបា្់រែំណធឹ ងលអពពីពពរះហយសូ៊វពគិសតេ»។

ហៅមុៃការជា្់រឆ្កា ងរ្រស់ពពរះអងគ្រៃតេិច ពពរះពគិសតេបាៃ្រៃ្សល់ទុកៃូវ 

ហសចកតេពីសុខសាៃតេ ជាហករ តេិ៍មរែកែល់ពួកសាវក័រ្រស់ពទង់។ ពពរះអងគបាៃម្ៃ 

្រៃទាូលថ្ «ខញាុំទុកហសចកតេពីសុខហៅៃធឹងអ្នករល់រា្ន  គឺខញាុំឲ្យហសចកតេពីសុខសាៃតេ
 

រ្រស់ខញាុំែល់អ្នករល់រា្ន  ហ�ើយអែលខញាុំឲ្យ ហោរះមិៃអមៃែូចជាហោកិយឲ្យហទ 

កំុឲ្យចិែតេអ្នករល់រា្ន ្្់របារម្ភ ឬភ័យហ�ើយ» (យូ្ោៃ ១៤:២៧)។ ហសចកតេពី 

សុខសាៃតេហៃរះ មិៃអមៃជាហសចកតេពីសុខសាៃតេអែលហកើែហ�ើងហដាយសារការ

សពម្រតាមហោកិយហទ។ ពពរះពគិសតេមិៃអែលទិញហសចកតេពីសុខសាៃតេហដាយ

ការសពម្រសពមរួលជាមួយៃធឹងអារក្សហទ។ ហសចកតេពីសុខសាៃតេអែលពពរះពគិសតេ

បាៃទុកជាហករ តេិ៍មរែកែល់ពួកសាវក័ គឺជាហសចកតេពីសុខសាៃតេហៅក្នុងចិែតេ មិៃ



ហៅចំហោរះពករុមព្រធឹកសាសាៃ់�ុពីព ព្ីៃ-ទំព័រ-93-

អមៃជាហសចកតេពីសុខសាៃតេអែខ្ងហពរៅហោរះហទ ៃិងជាហសចកតេពីសុខសាៃតេអែល

ហៅជាមួយៃធឹងស្មរ្រោទា ល់រ្រស់ពទង់ជាហរៀងរ�ូែ តាមរយៈហសចកតេពីហវទោ 

ៃិងហរឿងរ្វនៃវោិទទំាងឡាយ។

ពពហស្បតិ៍-២៣ កក្កដា អំណាៃពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ១៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពួក អ្នក អែល ទុក ចិែតេ ៃធឹង ពពរះហយ�ូោ្ ហគ ែូច ជា ភ្នំ សុពីយូ្ៃ 

អែល ៃធឹង រហងគើ មិៃ បាៃ គឺ បាៃ ជា្់រ ហៅ ជា ែរ្រ។ ទំៃុកែហមកាើង ១២៥:១

ពពរះពគិសតេបាៃម្ៃ្រៃទាូលហដាយផាទា ល់ថ្ «កំុឲ្យសា្ម ៃថ្ ខញាុំមកៃធឹងតំាង
 

ឲ្យម្ៃហសចកតេពីហមពែពីហៅអ្ៃែពីហ�ើយ ខញាុំមិៃអមៃមកហែើម្ពីតំាងឲ្យម្ៃហសចកតេពី 

ហមពែពីហទ គឺឲ្យម្ៃដាវវញិ» (ម្្ថ្យ ១០:៣៤)។ ជាពពរះអម្្ច ស់ នៃហសចកតេពី 

សុខសាៃតេ ពពរះអងគក៏ជាកតាតេ នៃការអ្រកបាក់្ងអែរ  ពពរះអងគអែលបាៃយាង

មកហែើម្ពីៃធឹងព្រកាសអំពពីហសចកតេពីសសឡាញ់រ្រស់ពពរះ ៃិងហែើម្ពី្រហងកាើែ ហសចកតេពី

សង្ធឹមៃិងអំណរហៅក្នុងចិែតេកូៃៗរ្រស់មៃុស្ស ក៏បាៃហ្រើកឲ្យម្ៃទំោស់ 

អែលៃធឹងហឆរះយ្ាងសហោ្សហៅ្ ៃិង្ំរ្ុសឲ្យម្ៃែណាហា យ្ាងខ្ល ំងហៅក្នុង 

ចិែតេរ្រស់មៃុស្ស្ងអែរ។ ហ�ើយពពរះពពម្ៃែល់សិស្សរ្រស់ពទង់ថ្ «ហៅ 

ហោកិយហៃរះ ហោរះអ្នករល់រា្ន ម្ៃហសចកតេពីហវទោអមៃ» «ហគៃធឹងចា្់រអ្នករល់ 

រា្ន ហធ្ើទុក្ ្រញជាូ ៃហៅសាោព្រជំុ ហ�ើយដាក់គុក ពពមទំាងោំអ្នករល់រា្ន ហៅ

ចំហោរះហសតេច ៃិងហៅោ្យហខែតេ ហដាយហពោរះហ ្្ម រះខញាុំ្ង»។ «្ុ្រអៃតេ ហទារះទំាង 

ឪពុកម្តេ យ ្រង្រអូៃ ញាែិសោតេ ៃ ហ�ើយមិពែសំឡាញ់ក៏ៃធឹង្រញជាូ ៃអ្នករល់

រា្ន  ហ�ើយៃិងសម្ល ្់រអ្នករល់រា្ន ខលរះអែរ»  (យូ្ោៃ ១៦:៣៣ ៃិង លូកា 

២១:១២, ១៦)។

្រទទំោយហៃរះបាៃសហពមចហៅក្នុងលក្ណៈគួរឲ្យកែ់សម្គ ល់។ ការ 

ព្រម្្ហមើលរ្យ ការសតេពី្រហោទា ស អំហពើហឃារហៅ អែលសាតំាងបាៃញុរះញង់ 

ចិែតេមៃុស្សឲ្យ្រងកាហ�ើង បាៃហកើែហ�ើងែល់ពួកសិស្សរ្រស់ពពរះហយសូ៊វ។  

ហ�ើយការហៃរះៃធឹងពែរូវបាៃសហពមចមតេងហទៀែហៅក្នុងលក្ណៈគួរឲ្យកែ់សម្គ ល់ 



ទំព័រ-94- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ែល់ចិែតេនៃសាច់្មអែលហៅអែជាសពែរូវែល់ពកធឹែ្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះៃិងអ្នក 

អែលមិៃពពមសាតេ ្់រតាមការពតាស់្ររ្គ ្់រនៃពកធឹ្យវៃ័ិយហោរះ។ សព្ន្ងៃហៃរះ  

ពិភពហោកអលងសពម្ររា្ន ហៅៃធឹងហរាលការណ៍រ្រស់ពពរះពគិសតេ ខ្ល ំងជាង 

សម័យពួកសាវក័ហៅហទៀែ។ សមអ្់រអែល្រងកាឲ្យម្ៃសំហ�ងអសសកហ�ើងថ្ 

«ឆ្កា ងោហៅ ឆ្កា ងោហៅ!» សមអ្់រែអែលបាៃែធឹកោំឲ្យម្ៃការហ្រៀែហ្រៀៃែល់

ពួកសាវក័ ហៅអែហធ្ើការហៅក្នុងចិែតេកូៃៗអែលមិៃសាតេ ្់រ្ររ្គ ្់រពពរះែអែល ។ 

វញិ្ញា ណែអែលបាៃដាក់ហទាសែល់្ុររសោរ ពីហៅយុគសម័យែ៏ហ ្្ម ងងធឹែ 

ឲ្យជា្់រគុក ឲ្យពែរូវៃិរហទស ៃិងពែរូវសាល ្់រ អែល្រងកាឲ្យម្ៃការដាក់ទណ្ឌ កម្ម

យ្ាងធងៃៃ់ធងៃរែល់ការហសុើ្រអហងកាែយ្ាងមុធឹងម្្ែ់ អែលបាៃដាក់អ្ៃការៃិង 

ព្រោរជពីវែិសៃតេ្ុរគគលម្្សាក បាែូ�ូមពី ៃិងអែលសម្ល ្់រហភលើង នៃ ស្មពីែ ហ�ៀ្ល  

កំពុងហធ្ើការហៅក្នុងភ្្ន ក់រ្រនៃការមួល្ររ្កា ច់នៃចិែតេអែលមិៃអាចអកអព្របាៃ។   

ព្រវែតេិសាសសតេនៃហសចកតេពីពិែពែរូវបាៃកែ់ពតាពពីទំោស់រោងការលអៃិងការអាពកក់។ 

ការព្រកាសែំណធឹ ងលអពែរូវបាៃ្រៃតេហៅមុខហៅហលើពិភពហោក ហៅចំហោរះមុខ 

ការព្រឆំ្ង ហសចកតេពីហវទោ ការបាែ់្រង់ ៃិងការ�ឺចា្់រ ។

 ហែើអ្ពីហៅអែលជាកម្ល ំងែល់អ្នកអែលរងការ�ឺចា្់រពពីការហ្រៀែហ្រៀៃ 

ហដាយសារអែពពរះោមរ្រស់ពពរះពគិសតេ កាលពពីអែពីែកាលហោរះ? គឺការរ្ួររមួ 

ជា មួយពពរះ ការរ្ួររមួជាមួយពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ ៃិងការរ្ួររមួជាមួយៃធឹង 

ពពរះពគិសតេ ។ ការសតេពី្រហោទា ស ៃិងការហ្រៀែហ្រៀៃបាៃ្ំរអ្រកមៃុស្សជាហពចើៃ 

ហចញពពីមិែតេភកតេិ ្ុ្រអៃតេ មិៃអាច្ំរអ្រកពួកហគហចញពពីហសចកតេពីសសឡាញ់រ្រស់  

ពពរះពគិសតេបាៃហ�ើយ ។ មិៃអែលម្ៃអ្នកអែលពែរូវហសចកតេពីល្ួងយ្ាង 

ធងៃៃ់ធងៃរ្ំរ្ុែបាៃទទួលហសចកតេពីសសឡាញ់ហពញពពរះឫទ័យ្ំរ្ុែពពីពពរះអងគ 

សហ្រ្គ រះជាងហពលអែលហគកំពុង�ឺចា្់រហដាយសារការសតេពី្រហោទា សហដាយ

សារហសចកតេពីពិែហោរះហ�ើយ។ ពពរះពគិសតេបាៃម្ៃ្រៃទាូលថ្ «ខញាុំៃធឹងសសឡាញ់ 

អ្នកហោរះអែរ ក៏ៃធឹងសអមតេងខលួៃឲ្យអ្នកហោរះសាគ ល់្ង»  (យូ្ោៃ ១៤:២១) ។ 

ហៅហពលអែលពួកអ្នកហជឿ�រហៅមុខទពីជំៃំុជពមរះនៃែុោការហៅអ្ៃែពី 



ហៅចំហោរះពករុមព្រធឹកសាសាៃ់�ុពីព ព្ីៃ-ទំព័រ-95-

ពពរះពគិសតេក៏�រហៅអក្រពួកហគអែរ ។ ហៅហពលអែលពួកហគជា្់រហៅក្នុង 

ជញ្ជា ំងគុក ពពរះពគិសតេ្រងហាញអងគពទង់ឲ្យហគហ�ើញ ហ�ើយហលើកទធឹកចិែតេែល់ហគ

ហដាយហសចកតេពីសសឡាញ់រ្រស់ពទង់ ។ ហៅហពលអែលហគរងហពរារះែល់សាល ្់រ 

ហដាយសារពពរះពគិសតេ ពពរះអងគសហ្រ្គ រះបាៃម្ៃ្រៃទាូលហៅហគថ្ ពួកហគអាច

សម្ល ្់របាៃអែរ្ូរកាយ្ុ្រហណាណ រះ ្ុ្រអៃតេ ពួកហគមិៃអាចហធ្ើឲ្យពពលធឹង�ឺចា្់រ 

បាៃហ�ើយ ។ «ពួកអ្នកអែលទុកចិែតេៃធឹងពពរះហយ�ូោ្ ហគែូចជាភ្នំសុពីយូ្ៃ 

អែលៃធឹងរហងគើមិៃបាៃ គឺបាៃជា្់រហៅជាែរ្រ ម្ៃភ្នំហៅព័ទ្ជំុវញិពករុង 

ហយរសូា�ិមយ្ាងណា ហោរះពពរះហយ�ូោ្ក៏គង់ហៅជំុវញិរសសតេពទង់យ្ាងហោរះ

អែរ ចា្់រតំាងពពីឥ�ូវហៃរះ ែរ្រែល់អស់កល្ជាៃិច្ច ពពីហពោរះែំ្រងនៃ 

ហសចកតេពីអាពកក់ ៃធឹងមិៃពគ្រហលើចំអណកនៃមៃុស្សសុចរែិហ�ើយ ព្រហយាជៃ៍

កំុឲ្យមៃុស្សសុចរែិលូកនែហៅចា្់រហសចកតេពីទុច្ចរែិឲ្យហសារះ»។ 

«ពទង់ៃធឹងហោរះជពីវែិហគ ឲ្យរចួពពីការសងកាែ់សងកាិៃ ៃិងការពចហឡាែ 

ឯ្មហគៃធឹងបាៃវហិសសហៅពពរះហៃពែពទង់អែរ» (ទំៃុកែហមកាើង ១២៥:១-៣  

ៃិង ៧២:១៤) ។

«ពពរះហយ�ូោ្នៃពួកពល្ររោិរ ពទង់ៃធឹងការោរហគ … ពពរះហយ�ូោ្ 

ជាពពរះនៃហគ ពទង់ៃធឹងជួយសហ្រ្គ រះហគ ទុកែូចជា�្ូងហចៀម ជារសសតេរ្រស់ 

ពទង់ ែ្ិែហគៃធឹងបាៃែូចជាែ្ូងដំាហៅមកុែអែលភលឺហ្លក ហៅហលើសសរុករ្រស់ 

ពទង់» (សាការ ពី ៩:១៥, ១៦) ។



ទំព័រ-96- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ៦:១-៧ ។

សុក្រ-២៤ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ១៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: នៅ ពរា នោរះ កាល ពួក សិស្ស បាៃ ចំនរ ើៃ នពចើៃ ន�ើង នោរះ 

ពួក នេនលៃចា្់រ តំាង រទូរទំា ទាស់ ៃឹង ពួក នេនពពើរ អំពពី ការ អចក ចាយ រាល់ អែ ន្ងៃ 

នោយ នពររះ នគ អែង ន្វេស ការ ៃឹង សសពី នមម៉ា យ រ្រស់ ពួក នេនលៃ នោរះ។   

កិច្ចការ ៦:១ 

«នៅពរានោរះ ចំៃួៃសិស្សនចរះអែនកើៃន�ើងជាលំោ្់រ។ ជៃជាែិយូោ 

អែលៃិយាយភាសាពកិក ោំរានា រអូ៊រទំាទាស់ៃឹងជៃជាែិយូោ អែលៃិយាយ 

ភាសានេនពពើរថា នៅនពលអចកម្ូ្រអាហារព្រចំាន្ងៃ ពួកនេនពពើរមិៃសូវយក

ចិែ្តទុកោក់ៃឹងសស្តពីនមម៉ា យខាងពួកខ្ួៃនទ» (គម្ពីរភាសាអខមែរ្រច្ចុ្រ្បៃនា) ។

ពួកជំៃំុែំ្ូរងពែរូវបាៃ្រនងកើែន�ើងនោយមៃុស្សជានពចើៃសសទា្់រវណ្ណៈ 

អែលមកពពីជាែិសាសៃ៍ជានពចើៃ។ នៅនពលនៃការចាក់្រង្ុរពពរះវញិ្ញា ណនៅ

ន្ងៃ្រ៉ាង់តាកូស «មៃពួកសាសៃ៍យូោ ជាអនាកនកាែខ្ាចែល់ពពរះ អែលមក ពពី 

ពគ្់រៃគរនៅនពកាមនមឃ»  (កិច្ចការ ២:៥) នៅកនាុងចំនណាមសាសៃ៍នេនពពើរ

អែលមៃជំនៃឿ អែលបាៃមកព្រជំុរានា នៅទពីពករុងនយរសូា�ិម មៃ ព្រជាជៃ

យូោខ្រះអែលនគសាគា ល់ជាទូនៅថាជាសាសៃ៍នេនលៃ (ជាជៃ ជាែិយូោ 

អែលៃិយាយភាសាពកិក) អែលនៅចនោ្រះពួកនគៃិងសាសៃ៍យូោកាែ់បា៉ា នលស្ពីៃ 

មៃមៃុស្សអែលមិៃនជឿៃិងរេូែែល់អនាកព្រឆំាងជាយូរយារមកនេើយ ។

 ចិែ្តរ្រស់អនាកអែលបាៃអកអព្រនៅនពកាមកិច្ចការរ្រស់ពួកសាវក័ពែរូវ

៩

អ្នកជំនួយការ(បុរស)ប្រាពំីរនាក់



អនាកជំៃួយការ(្ុររស)ពបំាពពីរោក់-ទំព័រ-97-

បាៃ្រៃ្ៃ់ នេើយរ្ួររមួរានា នោយនសចក្តពីសសឡាញ់អ្រ្រពគិស្ត្ររស័ិទ។ នទារះ្រពី

ជាមៃការព្រកាៃ់ពូជសាសៃ៍នៅនពលកៃ្ងមកក៏នោយ ក៏មៃុស្សទំាងអស់

បាៃរ្ួររមួរានា ជា្្ុងមួយអែរ។ សាតំាងបា ៃែឹងថាែរា្រណាការរ្ួររមួរានា  

នៅអែ្រៃ្តនកើែមៃន�ើង វាៃឹងមិៃមៃអំណាចនែើម្បពីពគ្់រពគង ការនជឿៃ នលឿៃ 

នៃែំណឹងលប្ាៃនទ នេើយវាក៏សវេរះអសវេងរកនកងចំនណញពពីទម្្់រនៃគំៃិែ

ចាស់ពពីអែពីែកាល នោយសង្ឹមថាន្វេើែូនចានា រះវាៃឹងអាចោំៃូវការអ្រកបាក់ 

រានា ចូលមកកនាុងពួកជំៃំុបាៃ ។

ែូនចនារះ នៅនពលអែលពួកសិស្សកាៃ់អែចនពមើៃនកើៃន�ើង សពែរូវមៃ

នជាគជ័យកនាុងការ្ំរផុសមៃ្ិលសង្ស័យនៅកនាុងចំនណាមអនាកខ្រះ អែលធ្្្់រ
 

មៃទម្្់រសម្ឹងនមើលនៅ្រង្រ្ូៃរមួជំនៃឿនោយការពចអណៃ ៃិងអសវេងរក

ចា្់រកំេុសពួកអនាកែឹកោំខាងពពលឹងវញិ្ញា ណ នេើយែូនចនារះ «ពួកនេនលៃ

ចា្់រតំាងរទូរទំាទាស់ៃឹងពួកនេនពពើរ»។ មូលនេែុនៃទំោស់នៃរះនកើែន�ើង

នោយការន្វេសព្រអេសកនាុងការអចកអាហារព្រចំាន្ងៃែល់សស្តពីនមម៉ា យ អែល 

ៃិយាយភាសាពកិក។ មៃការមិៃនសមែើភាពអែលផ្ុយពពីវញិ្ញា ណនៃែំណឹងល ្

នេើយសាតំាងមៃនជាគជ័យកនាុងការ្ំរផុសមៃ្ិលសង្ស័យ។ ឥ�ូវនៃរះ
 

ែំនណារះសសាយជា្រោ្ៃ់ពែរូវអែ្រនងកើែន�ើងនែើម្បពីែកយកនចញៃូវឱកាសនៃ

ការមិៃនពញចិែ្តទំាង្រ៉ាុោមែ ៃ អពកងសពែរូវមៃនជាគជ័យកនាុងការខំព្ឹរងអព្រង 

រ្រស់វានែើម្បពីោំឲ្យមៃការអ្រកបាក់នៅកនាុងចំនណាមពួកអនាកមៃជំនៃឿ។

ពួកសិស្សរ្រស់ពពរះនយសូ៊វបាៃជួ្រព្រទរះៃឹងវ្ិរែ្តិនៅកនាុង្រទពិនសា្ៃ៍ 

រ្រស់ពួកនគ។ នៅនពកាមការែឹកោំែ៏វាងនវរ្រស់ពួកសាវក័ អែលបាៃន្វេើការ

ជាមួយៃឹងពពរះនចសា្ត នៃពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធយា៉ាងស្ិែរមួែ កិច្ចការអែល 

បាៃន្រ្តជាញា ចិែ្តចំនររះែំណឹងលកំ្ពុងរ ពីកចនពមើៃយា៉ាងឆា្់ររេ័ស។ ពួកជំៃំុ កាៃ់  

អែរ ពីក្ំន�ើងជាលំោ្់រ នេើយការរ ពីកចនពមើៃខាងចំៃួៃនៃរះ ក៏បាៃោំមកៃូវ 

្រៃ្ុកកាៃ់អែ្ងៃៃ់ែល់អនាកទទួលខុសពែរូវផងអែរ។ មិៃមៃមៃុស្សណាមនា ក់ឬ

ពករុមណាអែលអាច្រៃ្តទទួល្រៃ្ុកនៃរះអែមនា ក់ឯងបាៃនទ ន្រើរាមែ ៃនពរារះថានា ក់



ទំព័រ-98- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

នៃការរ ពីកចនពមើនៃពួកជំៃំុោនពលអោគែនទនោរះ ។ 

មៃការចំាបាច់សពម្់រការអចកចាយការទទួលខុសពែរូវអែលពែរូវបាៃនកើែ

ន�ើងយា៉ាងនសាមែ រះពែង់នោយមៃុស្សមួយចំៃួៃ នៅកនាុងអំ�ុង នពលនៃពួក ជំៃំុ 

ែំ្ូរង ។ ឥ�ូវនៃរះ ពួកសាវក័ពែរូវអែនបារះជំហាៃែ៏សំខាៃ់មួយ កនាុងការន្វេើឲ្យ
 

រន្រៀ្រនរៀ្ររយនៅកនាុងពួកជំៃំុមៃភាពពគ្់រលក្ខណ៍ នោយអចករអំលក្រៃ្ុក

អែលពួកនគទទួលខុសពែរូវនៅឲ្យអនាកែនទ។

សៅរ៍-២៥ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ១៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ែូនចនារះ ្រង ្រ្ូៃ នអើយ ចូរ នរ ើស យក ៧ ោក់ កនាុង ពួក អនាក 

រាល់ រានា  ជា អនាក មៃ ន ម្ែ រះ ល ្នពញ ជា ពពរះវញិ្ញា ណ ្ររសុិទ្ធ ៃិង ពបាជាញា  នោរះ 

នយើង ខញាុំ ៃឹង តំាង នគ ឲ្យ ពែរួែ ពតា នលើ ការងារ នៃរះ។ កិច្ចការ ៦:៣

ពួកសាវក័អែលបាៃែឹកោំនោយពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ បាៃនការះ ព្រជំុ 

ពួកអនាកមៃជំនៃឿទំាងអស់ នែើម្បពីនរៀ្រចំអផៃការន្វេើឲ្យការចាែ់អចងកមំ្ងន្វេើ

ការនៅកនាុងពួកជំៃំុឲ្យកាៃ់អែព្រនសើរន�ើង។ នពលនវលាបាៃមកែល់ 

ពួកសាវក័កបាៃអងគាុយចុរះ នៅនពលអែលអនាកែឹកោំខាងពពលឹងវញិ្ញា ណ 

អែលនមើលអ្រកសាពួកជំៃំុគួរអែពែរូវបាៃែកឃ្្នចញពពីកិច្ចការនៃការអចក 

ចាយចំណពី អាហារែល់អនាកពកពីពក ៃិង្រៃ្ុកសសនែៀងរានា នៃរះ នែើម្បពីឲ្យពួកនគ 

មៃនពលទំនៃរសពម្់រនបារះជំហាៃនៅមុខកនាុងការអ្ិ្របាយែំណឹងល។្ 

ពួកនគៃិយាយថា «ែូនចនារះ ្រង្រ្ូៃនអើយ ចូរនរ ើសយក៧ោក់កនាុងពួកអនាករាល់

រានា  ជាអនាកមៃន ម្ែ រះល ្នពញជាពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ ៃិងពបាជាញា  នោរះនយើង 

ខញាុំៃឹងតំាងនគ ឲ្យពែរួែពតានលើការងារនៃរះ ឯនយើងខញាុំ ៃឹងខំពយាយាមកនាុងនសចក្តពី

អ្ិោឋា ៃ ៃិងការផសាយពពរះ្រៃ្ូលវញិ»។ ែំ្ូរោមែ ៃនៃរះពែរូវបាៃអៃុវែ្ត នេើយ 

នោយការអ្ិោឋា ៃោក់នែនលើ នគបាៃអញកមៃុស្សពបំាពពីរោក់នចញជាពិនសស

ឲ្យ្ំរនពញភារកិច្ចជាអនាកជំៃួយការ។

ការចាែ់តំាងមៃុស្សពបំាពពីរោក់ឲ្យទទួល្រៃ្ុកកិច្ចការពិនសសនៃរះ បាៃ



អនាកជំៃួយការ(្ុររស)ពបំាពពីរោក់-ទំព័រ-99-

្រង្ាញពពីពពរះពរែ៏្ំែល់ពួកជំៃំុ។ ពួកមនៃ្តពីទំាងនៃរះផ្តល់ការយកចិែ្តទុកោក់

យា៉ាងព្ររុងព្រយ័ែនា កនាុងការអចកចាយែពមរូវការផ្្ល់ខ្ួៃ ពពមទំាងចំណា្់រ
 

អារមមែណ៍នៃ្វកិាទូនៅសពម្់រពួកជំៃំុផងអែរ នេើយនោយការចាែ់អចង 

យា៉ាងព្ររុងព្រយ័ែនា ៃិងនោយគំរនូៃពពរះរ្រស់ពួកនគ ពួកនគបាៃក្ាយជាជំៃួយ

ែ៏សំខាៃ់ែល់មនៃ្តពីែនទនទៀែ កនាុងការរ្ួររមួរានា កនាុងកិច្ចការនផ្សងៗនៃពួកជំៃំុ 

ឲ្យក្ាយជាពួកជំៃំុរមួមួយ ។

ជំហាៃនៃរះគឺជារន្រៀ្រនរៀ្ររយរ្រស់ពពរះ អែលពែរូវបាៃ្រង្ាញនៅកនាុង

លទ្ធផលជា្រោ្ៃ់សពម្់រការលអ្ែលនគនមើលនឃើញ។ «ពពរះ្រៃ្ូលក៏បាៃ 

ផសាយនៅកាៃ់អែនពចើៃន�ើង នេើយចំៃួៃពួកសិស្សបាៃចនពមើៃន�ើងនពក

អលង នៅពករុងនយរសូា�ិម ឯពួកសង្ក៏មៃសៃ្ធឹកចុរះចូលនជឿអែរ»។ ការ 

ព្រមូលមៃុស្សនៃរះ នកើែន�ើងនោយសារនសរ ពីភាពែ៏ទូលំទូលាយអែលពួក

សាវក័បាៃទទួល ៃិងនោយសារចិែ្តពុរះកននញ្ជោ លៃិងអំណាចអែល្រង្ាញ

នោយអនាកជំៃួយការ្ុររសទំាងពបំាពពីរោក់នោរះ ។ ការអែល ្រង្រ្ូៃទំាងពបំាពពីរ 

ោក់ពែរូវបាៃអញកនចញសពម្់រកិច្ចការែ៏ពិនសសនៃការអ្រកសានសចក្តពីពែរូវ

ការរ្រស់អនាកពកពីពកនៃរះ ក៏មិៃបាៃផ្ែ់ពួកនគនចញពពីការ្រនពងៀៃខាងនសចក្តពី

ជំនៃឿអែរ ។ ផ្ុយនៅវញិ ពួកនគមៃសមែ្ថភាពពគ្់រពរាៃ់ កនាុងការ្រង្ាែ់
 

្រនពងៀៃែល់អនាកែនទអំពពីនសចក្តពីពិែ នេើយពួកនគបាៃចូលរមួនៅកនាុងកិច្ចការ

នោយភាពនសាមែ រះពែង់ ៃិងព្រក្រនោយនជាគជ័យយា៉ាង្ំន្ង ។

ពពរះបាៃព្រទាៃកិច្ចការនៃការរ ពីកចនពមើៃជា្រៃ្ត ែល់ពួកជំៃំុែំ្ូរង គឺការ 

្រនងកើែមជ្ឈមណ្ឌ លនៃពៃ្ឺៃិងពពរះពរ អវេពីក៏នោយ មៃុស្សនសាមែ រះពែង់ទំាងនោរះ

សុខចិែ្តលរះ្រង់នែើម្បពី្រនពមើែល់កិច្ចការរ្រស់ពពរះពគិស្ត។ ការព្រកាស ែំណឹង 

លព្ែរូវអែន្វេើជាសកល នេើយអនាកោំសារនៃន�ើឆាក ងមិៃអាចសង្ឹមថាៃឹង 

្ំរនពញន្រសកកមមែែ៏សំខាៃ់រ្រស់ពួកនគនៃរះបាៃ នោយរាមែ ៃការរ្ួររមួនៅ 

កនាុងចំណងឯកភាពនៃពគិស្ត្ររស័ិទន�ើយ នេើយន្វេើែូនចនារះ ពួកនគបាៃ្រង្ាញ

ែល់ពិភពនលាកថាពួកនគបាៃរ្ួររមួរានា អែមួយ ជាមួយៃឹងពពរះពគិស្ត ៃិង ជា 



ទំព័រ-100- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

មួយៃឹងពពរះ។ នែើអនាកែឹកោំនៃពពរះរ្រស់ពួកនគមិៃបាៃអ្ិោឋា ៃនៅពពរះវរ្ិរតា 

សំុឲ្យ «ពួកអនាកអែលពទង់បាៃព្រទាៃមកទូល្រងគាំ នោរះសូមពទង់រកសានគនោយ

ពពរះោមពទង់ផង នែើម្បពីឲ្យនគបាៃរមួរានា អែមួយ ែូចជានយើងអែរ» នទឬអពី? 

នេើយនែើពពរះមិៃបាៃព្រកាសពពីពួកសាវក័រ្រស់ពទង់ថា «នេើយនលាកិយ 

បាៃ ស្់្រនគ ពពីនពររះនគមិៃអមៃជារ្រស់នលាកិយនទ ែូចជាទូល្រងគាំក៏មិៃ 

អមៃជារ្រស់នលាកិយអែរ» នទឬ? នែើពពរះអងគាមិៃបាៃអងវេរែល់ពពរះវរ្ិរតា 

«នែើម្បពីឲ្យនគបាៃពគ្់រលក្ខណ៍ន�ើង” “ព្រនយាជៃ៍ឲ្យនលាកិយបាៃនជឿថា 

ពទង់ចាែ់ឲ្យទូល្រងគាំមកពិែ» នទឬអពី? (យ៉ាូហាៃ ១៧:១១, ១៤, ២៣, ២១)   

ជពីវែិខាងវញិ្ញា ណៃិងអំណាចរ្រស់ពួកនគពឹងអផ្កនៅនលើទំោក់ទំៃងយា៉ាង 

ជិែសនាិទ្ធជាមួយៃឹងពពរះអែលបាៃពតាស់្រងាគា ្់រឲ្យពួកនគព្រកាសផសាយែំណឹង

លន្ោរះ ។

អាទិត្យ-២៦ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ១៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពពរះ្រៃ្ូល ក៏ បាៃ ផសាយ នៅ កាៃ់ អែ នពចើៃ ន�ើង នេើយ 

ចំៃួៃ ពួក សិស្ស បាៃ ចំនរ ើៃ ន�ើង នពកអលង នៅ ពករុង នយរសូា�ិម ឯ ពួក សង្ ក៏ 

មៃ សៃ្ធឹក ចុរះ ចូល នជឿ អែរ។  កិច្ចការ ៦:៧

មៃអែការរ្ួររមួជាមួយៃឹងពពរះពគិស្ត្រ៉ាុនណ្ារះនទ នទើ្រពួកសាវក័មៃ 

សង្ឹមថាៃឹងបាៃរ្ួររមួជាមួយៃឹងពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ ៃិងសេការ ជាមួយ 

ៃឹងនទវតានៃឋាៃសួគ៌។ ជាមួយៃឹងភានា ក់ងាររ្រស់ពពរះទំាងពពីរនៃរះ ពួកនគបាៃ

្រង្ាញនៅចំនររះពិភពនលាកៃូវការរ្ួររមួរានា នៅចំនររះមុខ ៃិងមៃនជាគជ័យ

នៅនលើទំោស់អែលពួកនគពែរូវបាៃនគ្រង្ខំឲ្យែយុទ្ធឥែ�្់រ�រ ព្រឆំាង ៃឹង 

អំណាចនៃនសចក្តពីងងឹែ ។ នៅនពលអែលពួកនគបាៃ្រៃ្តន្វេើការនោយការរ្ួរ

រមួរានា  ពួកអនាកោំសារនៃឋាៃសួគ៌បាៃយាងោំមុខពួកនគ នែើម្បពីនរៀ្រចំផ្ូវ  

នរៀ្រចំចិែ្តមៃុស្សសពម្់រការទទួលនសចក្តពីពិែ នេើយពួកនគបាៃ្រញ្ចុ រះ្រញ្ចូ ល

មៃុស្សជានពចើៃឲ្យមកឯពពរះពគិស្ត។ នៅនពលអែលពួកនគនៅអែរ្ួររមួរានា  ពួក



អនាកជំៃួយការ(្ុររស)ពបំាពពីរោក់-ទំព័រ-101-

ជំៃំុនៅអែនបារះជំហាៃនៅមុខជាៃិច្ច «សសស់លែូ្ចជាពពរះចៃ្ នេើយភ្ឺ ពែចរះ 

ែូចជាពពរះអាទិែ្យ ក៏គួរអសញាងខ្ាចែូចជាពលទ័ព មៃទំាងទង់ជ័យផង»។ 

្រទចនពមៀង (សា�ូម៉ាូៃ ៦:១០) ។ រាមែ ៃអវេពីអាចទ្់រទល់ ៃឹងការនជឿៃនលឿៃ 

នឆ្ារះនៅមុខរ្រស់ពួកជំៃំុបាៃន�ើយ។ ពួកជំៃំុបាៃនបារះជំហាៃនៅមុខពពី 

នជាគជ័យមួយនៅនជាគជ័យមួយ នោយសនពមចបាៃយា៉ាងពែចរះពែចង់ៃូវ

ន្រសកកមមែ នៃការព្រកាសផសាយែំណឹងលរ្្រស់ពពរះែល់នលាកិយ ។ 

រចោសម្័ៃ្ធនៃពួកជំៃំុនៅតាមកអៃ្ងនផ្សងៗនទៀែ អែលពួកអនាកោំសារ

នៃនសចក្តពីពិែបាៃោំមៃុស្សឲ្យអកអព្រចិែ្តមកឯែំណឹងលព្ែរូវអែ្រនពមើតាមគំរូ

រ្រស់រចោសម្័ៃ្ធនៃពួកជំៃំុនៅទពីពករុងនយរសូា�ិម។ អស់អនាកអែលបាៃទទួល

ខុសពែរូវការអ្រកសាែល់ពួកជំៃំុជាទូនៅ មិៃពែរូវជិរះជាៃ់ែល់មរែករ្រស់ពពរះ

ន�ើយ។ ្រ៉ាុអៃ្ត កនាុងោមជាអនាកគងាវេ លែ៏ឆ្ាែវាងនវ ពួកនគពែរូវអែ «ឃ្វេ លេវេូង  

នចៀមរ្រស់ពពរះ … គឺនែើម្បពីឲ្យបាៃន្វេើជាគំរែូល់េវេូងនចៀមវញិ្រ៉ាុនណ្ារះ» 

(នពពែរុសទពី១ ៥:២, ៣) នេើយអនាកជំៃួយការពែរូវអែ «ជាអនាកមៃន ម្ែ រះល ្

នពញជាពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ ៃិងពបាជាញា »។ ែូនចនារះ ពួកនគៃឹងមៃឥទ្ធិពលនៃ

ការរ្ួររមួរានា ជាមួយេវេូងនចៀមទំាងមូល ។

ចំនណរនពកាយមកនទៀែ នៅកនាុងព្រវែ្តិសាសស្តនៃពួកជំៃុរះែំ្ូរង នពលអែល

ពួកអនាកនជឿនៅកអៃ្ងនផ្សងៗនៃពិភពនលាកពែរូវបាៃនរៀ្រចំជាពួកជំៃំុ រចោ

សម្័ៃ្ធនៃពួកជំៃំុក៏កាៃ់អែមៃភាពពគ្់រលក្ខណ៍ន�ើង ែូនចនារះ រន្រៀ្រនរៀ្ររយ

ៃិងសកមមែភាពនៃការចុរះសពមរុងរានា នោរះពែរូវបាៃនគអ្រកសា។ សមជិករាល់រ្ូរ 

ពែរូវបាៃអណោំឲ្យព្រពពឹែ្តពែឹមពែរូវនៅតាមអផនាកនរៀងៗខ្ួៃ ។ អនាកខ្រះពែរូវបាៃព្

ររះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធព្រទាៃអំនណាយទាៃពិនសសៗ «មុៃែំ្ូរង គឺពួកសាវក័ 

ទពីពពីរពួកពគរូអ្ិ្របាយ ទពី្រពីពួកពគរូ្រនពងៀៃ រចួមកមៃការឫទ្ធិបារមពី មៃ 

អំនណាយ ទាៃជាការនពបាសឲ្យជា ជាការជំៃួយ ជាការពគ្់រពគង នេើយជា 

ភាសាែនទផង» (កូរៃិ្ូសទពី១ ១២:២៨)។ ្រ៉ាុអៃ្ត អនាកន្វេើការពគ្់រសសទា្់រទំាង

អស់នៃរះពែរូវអែន្វេើការនោយឯកភាពរានា  ។



ទំព័រ-102- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

«រ ពីឯអំនណាយទាៃ នោរះមៃនផ្សងៗពពីរានា  អែគឺជាពពរះវញិ្ញា ណែអែលនទ 

នេើយក៏មៃមុខងារនផ្សងៗពពីរានា  អែគឺជាពពរះអម្ច ស់ែអែលនទ ពពមទំាងមៃ

រន្រៀ្រន្វេើនផ្សងៗពពីរានា នទៀែ អែគឺជាពពរះែអែលនោរះឯង អែលពទង់ន្វេើ ពគ្់រ 

ទំាងអស់ កនាុងមៃុស្សទំាងអស់ នេើយពទង់ព្រទាៃឲ្យពពរះវញិ្ញា ណសអម្តងមក

កនាុងពគ្់ររានា  នែើម្បពីឲ្យបាៃនកើែផល ែ្បិែពទង់ព្រទាៃឲ្យមនា ក់មៃរក្យសម្តពី 

នៃពបាជាញា វាងនវ នោយសារពពរះវញិ្ញា ណឲ្យមនា ក់នទៀែមៃរក្យសម្តពីនៃចំនណរះ

នចរះស្ាែ់ តាមពពរះវញិ្ញា ណែអែល នេើយឲ្យមនា ក់នផ្សងនទៀែ មៃ នសចក្តពី 

ជំនៃឿ នោយៃូវពពរះវញិ្ញា ណែអែលឲ្យមួយនទៀែបាៃអស់ទំាងអំនណាយទាៃ 

ៃឹងអាចនពបាសឲ្យជា នោយៃូវពពរះវញិ្ញា ណែអែល ឲ្យមួយនទៀែបាៃសអម្តង 

ការឫទ្ធិបារមពី ៃិងឲ្យមួយនទៀែនចរះអ្ិ្របាយ ឲ្យមួយនទៀែសនងកែសាគា ល់អស់

ទំាងវញិ្ញា ណ ឲ្យមួយនទៀែនចរះៃិយាយភាសាែនទនទៀែ នេើយឲ្យមួយ នទៀែ 

នចរះ ្រកអព្រភាសាែនទ អែគឺជាពពរះវញិ្ញា ណ អែមួយែអែលនោរះឯង អែលន្វេើ 

ពគ្់រការទំាងនោរះ ទំាងអចកែល់ពគ្់ររានា នោយមុខៗផង តាមអែល ពទង់ សពវេ 

ពពរះេឫទ័យ ។ ែ្បិែែូចជារ្ូរកាយមួយ មៃអវយវណៈជានពចើៃអែអវយវណៈ 

ទំាងនោរះ នទារះមៃនពចើៃក៏ពិែ គង់អែរមួរានា មកជារ្ូរអែមួយនទ នោរះពពរះពគិស្ត  

ក៏ែូនចានា រះអែរ» (កូរៃិ្ូសទពី១ ១២:៤-១២) ។

អនាកអែលពពរះបាៃពតាស់នៅឲ្យ្ំរនពញែួោទពីជាអនាកែឹកោំពួកជំៃំុរ្រស់

ពពរះ មៃការទទួលខុសពែរូវយា៉ាង្ំ។ នៅសម័យនទវា្ិ្រនែយ្យ (រ្រ្រែឹក ោំ 

អែលមៃពពរះជាព្រមុខ) កាលនលាក ម៉ាូនសកំពុងខិែខំព្ឹរងអព្រងទទួល្រៃ្ុក

យា៉ាង្ងៃៃ់អែមនា ក់ឯង អែលៃឹងោំឲ្យនលាកៃឹង្យកមំ្ងនៅនៅកនាុងអំ�ុង

នពលែ៏ខ្ពី នៅនពកាម្រៃ្ុកទំាងនោរះ នលាកនយពែរូបាៃផ្តល់ែំ្ូរោមែ ៃឲ្យនរៀ្រចំ

អផៃការអចកចាយការទទួលខុសពែរូវែ៏ឆ្ាែវាងនវ នលាកនយពែរូ បាៃ ទូោមែ ៃ ថា 

«សូមឲ្យពពរះគង់ជាមួយៃឹងឯងផង គឺឲ្យឯងបាៃ�រជាជំៃួស្រណា្ត ជៃ 

ទំាងឡាយនៅចំនររះពពរះ នែើម្បពីៃឹងោំនរឿងនគទំាង្រ៉ាុោមែ ៃនៅទូលែល់ពទង់ 

នេើយឯងៃឹង្រនពងៀៃអស់ទំាង  នសចក្តពី្រញញាែ្តិ ៃិងចបា្់រែល់នគ ទំាង្រង្ាញ 



អនាកជំៃួយការ(្ុររស)ពបំាពពីរោក់-ទំព័រ-103-

ផ្ូវអែលនគពែរូវនែើរ ៃិងការអែលនគពែរូវន្វេើអែរ» ។ នលាកនយពែរូបាៃទូោមែ ៃ 

្រៃ្តនទៀែថាមៃុស្សអែលពែរូវអែងតំាងជានមែឹកោំពែរូវអែជា «មៃុស្ស្ិុរៃ 

ព្រស្់រ អែលមៃចិែ្តនកាែខ្ាចែល់ពពរះកនាុងពួកជៃ ជាមៃុស្ស នទៀង ពែង់ 

អែលស្់្រការសំណូក» ។ ពួកនគពែរូវអែ «ជំៃំុជពមរះពួកជៃជា ែរា្រ» ែូនចនារះ

ជាការ្រៃ្ធូរ្រៃ្ុកយា៉ាង្ងៃៃ់ពពីនលាកម៉ាូនស កនាុងការពិចារណា អំពពី នរឿងរា៉ា វ ែូច តាច 

អែលពួកអនាកជំៃួយការអែលមៃការលរះ្រង់អាចនោរះសសាយបាៃ ។

ច័ន្ទ-២៧ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ១៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ែូនចនារះ ចូរ អនាក រាល់ រានា  អសវេង រក នេើយ កាៃ់ តាម អស់ ទំាង 

ពកឹែ្យពកម នៃ ពពរះនយេូវា៉ា ជា ពពរះ នៃ អនាក រាល់ រានា  ចុរះ នែើម្បពី ឲ្យ បាៃ សសរុក ល ្នៃរះ 

ទុក ជា នករអាករ នៃ អនាក រាល់ រានា  នេើយ ទុក ជា មរែក ែល់ កូៃ នៅ អនាក រាល់ រានា  ខាង 

នពកាយ ែ នៅ។ របាក្សពែទពី១  ២៨:៨ៃ ែ ឥ

នពលនវលាៃិងកមំ្ងរ្រស់អនាកអែលពពរះបាៃនរៀ្រចំទុកសពម្់រោក់កនាុង

ែំអណងជាអនាកែឹកោំកនាុងពួកជំៃំុ គួរអែចំណាយនៅនលើែំនណារះសសាយនរឿង

រា៉ា វ្ំៗ អែលែពមរូវការពបាជាញា ពិនសស ៃិងចិែ្តទូលាយ។ វាមិៃអមៃ ជារន្រៀ្រ 

នរៀ្ររយរ្រស់ពពរះនទ អែលមៃុស្សអ្រ្រនៃរះពែរូវ្រង្ាញខ្ួៃនៅកនាុងការនោរះ
 

សសាយនរឿងរា៉ា វកំ្ិុរកកំ្រ៉ាុក អែលអនាកែនទក៏មៃសមែ្ថភាពអាចន្វេើបាៃអែរនោរះ។ 

«នលាកនយពែរូបាៃនសនាើនយា្រល់ែល់នលាកម៉ាូនសថា» «ឯអស់ ទំាង នរឿង ណា 

្ំៗ នោរះពែរូវឲ្យនគោំមកែល់ឯង អែន្រើជានរឿងែូចៗនទ ពែរូវឲ្យនគកាែ់នសចក្តពី

នោយខ្ួៃនគចុរះ នោរះឯងៃឹងពែរូវបាៃសសរួលជាង ឯអនាកទំាងនោរះ ៃឹងបាៃ ជា 

ជំៃួយែល់ឯង ន្រើឯងពពមន្វេើែូនចានា រះ នេើយពពរះពទង់ក៏្រងាគា ្់រផង នោរះឯង 

ៃឹងនៅឋិែន្របាៃ នេើយ្រណា្ត ជៃនៃរះៃឹងបាៃនៅែល់កអៃ្ងនគនោយ 

សុខសាៃ្តទំាងអស់រានា អែរ» ។

នៅកនាុងការសសរុរះសសរួលរានា ជាមួយៃឹងអផៃការនៃរះ «គឺនលាក (ម៉ាូនស) 

នរ ើសយកមៃុស្ស អែល្ិុរៃព្រស្់រកនាុងពួកអុពីសសាអអលទំាងអស់ តំាងន�ើងឲ្យ 



ទំព័រ-104- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ន្វេើជានមពែរួែពតានលើ្រណា្ត ជៃទំាងឡាយ ជានមនលើមៃុស្សមួយរៃ់ោក់ 

ជានមនលើមួយរយោក់ ជានមនលើហាសិ្រោក់ នេើយជានមនលើែ្់រោក់ 

ែូនចានា រះ អនាកទំាងនោរះក៏ជំៃំុជពមរះពួកជៃជាែរា្រនៅ នគោំអស់ទំាងនរឿងរា៉ា វ

ណាអែលពិបាកៗមកែល់ម៉ាូនស អែអស់ទំាងនរឿងរា៉ា វណាអែលែូចៗ 

នោរះនគកាែ់នសចក្តពីនោយខ្ួៃនគវញិ» (ៃិក្ខមៃំ ១៨:១៩-២៦) ។ 

នពកាយមកនទៀែ នៅនពលនពជើសនរ ើសអនាកែឹកោំចិែសិ្រោក់ នែើម្បពីអចក

រអំលកការទទួលខុសពែរូវជានមែឹកោំជាមួយៃឹងរាែ់ នលាកម៉ាូនសបាៃ 

នពជើសនរ ើសនោយព្ររុងព្រយ័ែនា ជាអនាកជំៃួយការរ្រស់នលាក អនាកនោរះពែរូវ អែ 

មៃភាពន្្្នាូរ នចរះវៃិិច្័យពែឹមពែរូវ ៃិងមៃ្រទពិនសា្ៃ៍។ នៅកនាុងការទូោមែ ៃ

ែល់នមែឹកោំទំាងនៃរះ នៅនពល្ំរនពញសិទ្ធឲ្យកាៃ់មុខែំអណងរ្រស់ពួកនគ 

នលាកបាៃនរៀ្ររា្់រសនង្ខ្រអំពពីគុណសម្បែ្តិមួយចំៃួៃ អែលែពមរូវឲ្យមៃុស្ស

មៃលក្ខណណៈសមសស្រជាអនាកែឹកោំពួកជំៃំុ។ នលាកម៉ាូនសបាៃ មៃ 

ព្រសាសៃ៍ថា «នៅនវលានោរះ អញក៏បាៃផ្្ត ំៃឹងពួកកូៃនៅពកមនៃឯងរាល់

រានា ថា ចូរព្ររុងសា្ត ្់រនរឿងក្តពីរ្រស់ពួក្រង្រ្ូៃអនាករាល់រានា ចុរះ នេើយជំៃំុ ជពមរះ 

ែល់្រង ៃិង្រ្ូៃ ៃិងអនាកអែលសានា ក់នៅជាមួយៃឹងនគនោយយុែ្តិ្ម៌ មិៃពែរូវ

ឲ្យអនាករាល់រានា នលៀ្ងនៅខាងណាកនាុងការកាែ់ក្តពីន�ើយ ពែរូវសា្ត ្់រអនាកែូចែូច

ជាអនាក្ំអែរ មិៃពែរូវខ្ាចមុខមៃុស្សណាឲ្យនសារះ ែ្បិែការវៃិិច្័យ នោរះ នសសច 

នៅពពរះវញិ ឯនរឿងណាអែលពិបាកនពកែល់អនាករាល់រានា  នោរះពែរូវោំ មក 

ឯខញាុំវញិ ខញាុំៃឹងជំៃំុជពមរះឲ្យ» (នចាទិយកថា ១:១៦, ១៧)។

នៅចុងរជជោកាលរ្រស់ពទង់ នស្តចោវ ពីឌបាៃព្រទាៃែំ្ូរោមែ ៃែ៏ឧឡារកិែល់

អនាកអែលទទួល្រៃ្ុក្រនពមើកិច្ចការរ្រស់ពពរះនៅសម័យពពរះអងគា។ នោយនការះ

នៅឲ្យព្រជារាសស្តមកជួ្រជំុរានា នៅទពីពករុងនយរសូា�ិម «អែលជាព្រធ្ៃកនាុង

សាសៃ៍អុពីសសាអអល ពួកនៅហាវេ យនៃពូជអំ្ូររទំាង្រ៉ាុោមែ ៃ ពួកោយអែល 

ពែរួែនលើពួកអនាកផគាែ់ផគាង់នស្បៀងថាវេ យនស្តចតាមនវៃ ពួកនមទ័ព្ំែូច ពួកអនាក

អែលពែរួែនលើពពរះរាជ្យពទព្យរ្រស់នស្តច ៃិងពួក្ុរពតាពទង់ទំាង្រ៉ាុោមែ ៃ ៃិង 



អនាកជំៃួយការ(្ុររស)ពបំាពពីរោក់-ទំព័រ-105-

ពួកឧកញ៉ា  គឺជាពួកខំ្ាងពូអក» ពពរះរាជាែ៏ចំណាស់នៃរះបាៃទូោមែ ៃែល់ពួក

នគថា «ឥ�ូវនៃរះ អនាករាល់រានា នៅចំនររះពួកអុពីសសាអអលទំាងអមបាលម៉ា ៃ 

ជាពួកជំៃំុនៃពពរះនយេូវា៉ា នេើយនៅចំនររះពពរះនៃនយើងរាល់រានា » ែូនចនារះ  

«ចូរអនាករាល់រានា អសវេងរក នេើយកាៃ់តាមអស់ទំាងពកឹែ្យពកមនៃពពរះនយេូវា៉ា 

ជាពពរះនៃអនាករាល់រានា ចុរះ នែើម្បពីឲ្យបាៃសសរុកលន្ៃរះ ទុកជានករអាករនៃអនាក 

រាល់រានា  នេើយទុកជាមរែកែល់កូៃនៅអនាករាល់រានា ខាងនពកាយែនៅ»  

(របាក្សពែទពី១ ២៨:១-៨) ។

នស្តចោវ ពីឌបាៃព្រទាៃែំ្ូរោមែ ៃជាពិនសសែល់នស្តចសា�ូម៉ាូៃ ជាការ 

ពតាស់នៅឲ្យកាៃ់ែំអណងជានមែឹកោំថា៖ «នេើយឯឯង ឱសា�ូម៉ាូៃជាកូៃ 

អញនអើយ ចូរឲ្យឯងបាៃសាគា ល់ពពរះនៃឪពុកឯងចុរះ ពពមទំាងព្រែិ្រែ្តិតាម 

ពទង់ នោយអស់ពពីចិែ្ត នេើយសមែ័ពគនសាមែ រះផង ែ្បិែពពរះនយេូវា៉ាពទង់សង់្អស់

ទំាងចិែ្ត ក៏យល់អស់ទំាងនសចក្តពីអែលនយើងគិែអែរ ន្រើឯងរកពទង់ នោរះៃឹង 

បាៃនឃើញអមៃ អែន្រើឯងនបារះ្រង់នចាលពទង់វញិ នោរះពទង់ក៏ៃឹងនបារះ្រង់

នចាលឯងជាែរា្រនៅ ឥ�ូវនៃរះ ចូរឯងព្ររុងព្រយ័ែនា ែ្បិែពពរះនយេូវា៉ាបាៃ 

នរ ើសឯង … ែូនចនារះ ចូរឯងមៃកមំ្ងន�ើង នេើយន្វេើសនពមចចុរះ» 

(របាក្សពែទពី១ ២៨:៩, ១០) ។

អង្គារ-២៨ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ១៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ែ្បិែ គួរ ឲ្យ អនាក អែល ពែរួែ ពតា បាៃ ឥែ នៅេមែង ែូច ជា អនាក 

ជំៃួយ រ្រស់ ពពរះ អែរ មិៃ ពែរូវ មៃ ចិែ្ត មៃរះ ឆា្់រ ខឹង ចំណូល សសា ពចនឡាែ ឬ 

សុពី សំណូក ន�ើយ ពែរូវ មៃ ចិែ្ត នៅន៉៉ា សសឡាញ់ ការ ល ្មៃ ចិែ្ត ្ ងៃៃ់្ងៃរ នេើយ 

សុចរែិ ្ររសុិទ្ធ ែឹង ខានា ែ វញិ។ ទពីែុស ១:៧-៨ នលើ ្ មែ នទៀែ ឥ

ពួកអនាកអែលពពរះបាៃព្រទាៃ្រៃ្ុកនៃកិច្ចការែឹកោំរចោសម្័ៃ្ធនៃពួក 

ជំៃំុ្មែពី នៅកនាុងការអចកចាយែំណឹងល ្ក៏ពែរូវអែន្វេើតាមនរាលការណ៍នៃនសចក្តពី

សសឡាញ់នោយនរារព ៃិងនសចក្តពីយុែ្តិ្ម៌ ែូចរានា ៃឹងការបាៃអណោំអនាក 



ទំព័រ-106- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ែឹកោំោសម័យនលាកម៉ាូស ៃិងសម័យនស្តចោវ ពីឌនោរះអែរ។ នៅកនាុងការនរៀ្រចំ 

កិច្ចការឲ្យមៃរន្រៀ្រនរៀ្ររយកនាុងពួកជំៃំុ ៃិងការអញកមៃុស្សអែលមៃ 

សមែ្ថភាពឲ្យ្ំរនពញែួោទពីជាមនៃ្តពីនផ្សងៗ ពួកសាវក័បាៃព្រកាៃ់ខាជោ ្់រៃូវ 

ស្តង់ោរនៃភាពជាអនាកែឹកោំយា៉ាងខ្ស់ អែលបាៃសនង្ខ្រនៅកនាុងគម្ពីរសញ្ញា

ចាស់។ ពួកនគបាៃអរះអាងថា អនាកណាអែលពែរូវបាៃពតាស់នៅឲ្យទទួល 

ខុសពែរូវនលើពួកជំៃំុ «គួរឲ្យអនាកអែលពែរួែពតាបាៃឥែនៅេមែង ែូចជាអនាក 

ជំៃួយរ្រស់ពពរះអែរ មិៃពែរូវមៃចិែ្តមៃរះ ឆា្់រខឹង ចំណូលសសា ពចនឡាែ 

ឬសុពីសំណូកន�ើយ ពែរូវមៃចិែ្តនៅន៉៉ា សសឡាញ់ការល ្មៃចិែ្ត្ងៃៃ់្ងៃរ 

នេើយសុចរែិ ្ររសុិទ្ធ ែឹងខានា ែវញិ ពពមទំាងកាៃ់ខាជោ ្់រ តាមពពរះ្រៃ្ូលែ៏ពិែ 

ែូចជាបាៃ្រនពងៀៃមកនយើងនេើយ នែើម្បពីឲ្យអាចៃឹងកមសាៃ្តចិែ្តនគ នោយ 

នសចក្តពី្រនពងៀៃែ៏ពែឹមពែរូវ នេើយឲ្យបាៃផ្្ច ញ់ែល់ពួកអនាកអែលសសែពីទទឹង» 

(ទពីែុស ១:៧-៩) ។

រន្រៀ្រនរៀ្ររយអែលនគបាៃរកសានៅកនាុងពួកជំៃំុពគិស្ត្ររស័ិទែំ្ូរងន្វេើឲ្យ

ពួកនគអាចនបារះជំហាៃនៅមុខយា៉ាងរងឹមំ ែូចជាកងទ័ពែ៏មៃវៃ័ិយអែល 

្ំររក់នោយនពគឿងសឹករ្រស់ពពរះ  នទារះ្រពីជាពែរូវអ្រករានា នៅរស់នៅកនាុងអែៃ

ែពីែ៏្ំន្ងយា៉ាងណាក៏នោយ ក៏ពករុមនៃអនាកមៃជំនៃឿនៅអែជាសមជិកនៃ 

រាងកាយអែមួយែអែលអែរ ទំាងអស់រានា រ្ួររមួសាមគគាពីរានា សសរុរះសសរួលរានា  នៅ 

វញិនៅមក។ នៅនពលមៃវវិាទនកើែន�ើងនៅកនាុងពួកជំៃំុមូលោឋា ៃ ខណណៈ 

អែលនពកាយមកនកើែន�ើងនៅអាៃ់ទពីយ៉ាូក ៃិងនៅទពីកអៃ្ងនផ្សងៗ នេើយពួក

អនាកមៃជំនៃឿមិៃអាច្ៃែល់ការពពមនពពៀងរានា កនាុងចំនណាមពួកនគ ពួក

នគមិៃ្រនណា្ត យឲ្យ្រញ្្នៃរះ្រនងកើែការអ្រងអចកនៅកនាុងពួកជំៃំុន�ើយ ្រ៉ាុអៃ្ត 

ពួកនគបាៃ្រញជោូ ៃនរឿងនោរះនៅកាៃ់ពករុមព្ឹរកសាកណា្ត លនៃពួកអនាកមៃជំនៃឿ 

អែល្រនងកើែន�ើងនោយព្រែិភូមកពពីពួកជំៃំុមូលោឋា ៃនផ្សងៗ ជាមួយៃឹងពួក 

សាវក័ៃិងពួកនមែឹកោំអែលមៃែួោទពីកនាុងការែឹកោំនផ្សងៗ។ ែូនចនារះ ការខំ 

ព្ឹរងអព្រងរ្រស់សាតំាងនែើម្បពីវាយព្រហារមកនលើពួកជំៃំុនៅកនាុងកអៃ្ងោច់ 



អនាកជំៃួយការ(្ុររស)ពបំាពពីរោក់-ទំព័រ-107-

សសយាលពែរូវបាៃជួ្រព្រទរះៃឹងសកមមែភាពនៃការរ្ួររមួរានា នៅពគ្់រអផនាកទំាង

អស់ នេើយអផៃការរ្រស់សពែរូវនែើម្បពីរខំាៃៃិង្ំរផ្្ញែល់ពួកជំៃំុក៏ពែរូវបាៃ

ទ្់រសាក ែ់ ។

«ែ្បិែពពរះពទង់មិៃអមៃជាពពរះនៃនសចក្តពីវកឹវរនទ គឺពទង់ជាពពរះនៃនសចក្តពី

សុខសាៃ្តវញិ ែូចកនាុងអស់ទំាងពួកជំៃំុរ្រស់ពួក្ររសុិទ្ធអែរ» (កូរៃិ្ូសទពី១ 

១៤:៣៣) ។ ពពរះអងគាែពមរូវឲ្យរកសារន្រៀ្រនរៀ្ររយៃិងព្រព័ៃ្ធនៅកនាុងការែឹកោំ

នៃកិច្ចការរ្រស់ពួកជំៃំុោនពល្រច្ចុ្រ្បៃនៃរះ មិៃឲ្យអៃ់្យជាងសម័យនែើម 

ន�ើយ។ ពពរះអងគាពបាថានា ចង់ឲ្យពពរះរាជកិច្ចរ្រស់ពទង់ពែរូវបាៃអៃុវែ្តនឆ្ារះនៅ 

មុខនោយភាពេមែែ់ចែ់ៃិងភាពពែឹមពែរូវ នែើម្បពីឲ្យពទង់អាចនបារះពតាទទួល 

យកកិច្ចការនោរះ។ ពគិស្ត្ររស័ិទពែរូវអែរ្ួររមួជាមួយៃឹងពគិស្ត្ររស័ិទ ពួកជំៃំុ 

ជាមួយៃឹងពួកជំៃំុ មៃុស្សអែលជាឧ្រករ សេការណ៍ជាមួយៃឹងពពរះ 

ភានា ក់ងារនពកាម្រងាគា ្់រទំាងឡាយ រ្ួររមួជាមួយៃឹងពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ នេើយ

ទំាងអស់រានា រ្ួររមួកនាុងការអចកចាយែំណឹងពពីនសចក្តពីសសឡាញ់ែ៏្រវរនៃពពរះ 

គុណរ្រស់ពពរះ ែល់ពិភពនលាកទំាងមូល។



ទំព័រ-108- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ៦:៥-១៥ ដល់ ជពូំក ៧ ។

ពុធ-២៩ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ១៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិត ខ្ញំ ៃឹង ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  មាៃ ្ ្ពី មាត់ ហ�ើយ ៃិង ពរាជ្្ វញិ 

អដល ពួក អ្នក តតំាង ពញំ អាច ៃឹង ហ្លើយ ្ លង ឬ ទទឹង ទាស់ រាៃ ហ�ើយ។  

លូកា ២១:១៥ ហទៀត ឥ

ហោកហសទេផាៃជ្មៃញស្សសំខាៃ់ជ្ងហគ ហៅក្នញងចំហណាមអ្នកជំៃួយការ

ទំាងពរំាពពីរនាក់ហនារះ ហោកជ្មៃញស្សអដលមាៃហសចក្ពីសសឡាញ់យ៉ាងពជ្ល

ហពរៅ ៃិងមាៃជំហៃឿដ៏ទូលំទូោយ ហទារះ្រពីជ្ហោកមាៃកំហ�ើ តជ្សាសៃ៍

យូដាក៏ហដាយ ក៏ហោកអាចៃិយយភាសាពកិក ៃិងសាគា ល់ព្រនព�ពី ៃិងលក្ខ�ៈ

រ្រស់សាសៃ៍ពកិកយ៉ាងចបាស់ផងអដរ។ ហ�តញដូហច្នរះ ហោករាៃរកឱកាស 

អធិ្របាយដំ�ឹងល្អហៅក្នញងសាោព្រជញំរ្រស់សាសៃ៍យូដាអដលៃិយយ 

ភាសាពកិក។ ហោកជ្មៃញស្សអដលសកម្មក្នញងកិច្ចការរ្រស់ពពរះពគិស ្ហ�ើយ

រាៃព្រកាសពពីជំហៃឿរ្រស់ហោកយ៉ាងកាល ហាៃ។ ពួកពគរូអាចារ្យអដលមាៃ 

ចំហ�រះដឹងខ្ស់ ៃិងពួក្រ�ិ្តចបា្់ររាៃចូលមកជអជកជ្សាធារ�ៈជ្ 

មួយៃឹងហោក ហដាយរពឹំងហជឿជ្ក់ថាៃឹងទទួលរាៃជ័យជម្នរះយ៉ាងងាយ 

សសរួល។ ្រ៉ាញអៃ្ «ហគពញំអាចទ្់រទល់ៃឹងពរាជ្្ ហ�ើយៃិងពពរះវញិ្ញា � អដល 

គ្ត់អាងៃឹងៃិយយហនារះរាៃហទ»។ ហោកមិៃអមៃពគ្ៃ់អតៃិយយហៅក្នញង

ពពរះហចស្ានៃពពរះវញិ្ញា �្ររសិញទ្ធ្រ៉ាញហណាណ រះហទ ្រ៉ាញអៃ្ សម្ពីរ្រស់ហោករាៃ 

្រញ្ជា ក់ចបាស់ថាហោកជ្សិស្សនៃហសចក្ពីទំនាយ ហ�ើយរាៃសិកសាអំពពីចបា្់រ

១០

ទុក្ករបុគ្គល (អ្នកសញខចិត្សាល ្់រហដាយសារជំហៃឿ) គគរិស្តបរ រិសទ័ដំបូងបង្អស់



ទញក្ករ្រញគគាល (អ្នកសញខចិត្សាល ្់រហដាយសារជំហៃឿ) ពគិស្្ររស័ិទដំ្ូរង្រង្អស់-ទំព័រ-109-

ពគ្់រអ្រ្រយ៉ាង ។ ហោករាៃការពារហសចក្ពីពិតអដលហោករាៃគំ្ពទ ៃិង

យកជ័យជម្នរះហលើគូព្រអជងរ្រស់ហោកយ៉ាងគួរជ្ទពីហពញចិត្។ ហោកគឺជ្

មៃញស្សអដលសហពមចតាម្រទទំនាយអដលរាៃអចងថា «ដូហច្នរះ ចូរសហពមច 

ក្នញងចិត្ថា អ្នករាល់គ្្ន ៃឹងមិៃគិតជ្មញៃ អំពពីពាក្យអដលពតរូវហដារះសាហទ ដ្ិត

ខ្ញំៃឹងឲ្យអ្នករាល់គ្្ន មាៃ្្ពីមាត់ ហ�ើយៃិងពរាជ្្វញិ អដលពួកអ្នកតតំាងពញំ 

អាចៃឹងហ្លើយ្លង ឬទទឹងទាស់រាៃហ�ើយ» (លូកា ២១:១៤, ១៥) ។ 

ហៅហពលអដលពួកសង្ឃៃិងពួកហមសាសនារាៃហ�ើញមាៃអំណាចហៅ

ជ្មួយៃឹងការអធិ្របាយរ្រស់ហោកហសទេផាៃដូហច្នរះ ពួកហគមាៃកំ�ឹង យ៉ាង 

ជូរ ចត់។ ជំៃួសឲ្យការហទារទៃ់ហៅរកភ័ស្ញតាងអដលហោករាៃ្រងាហា ញ ពួក 

ហគរាៃហ្រ្ជ្្ថា ៃឹង្ំររាត់សំហ�ងគ្ត់ហដាយសមាល ្់រគ្ត់្រង់។ ពួកហគរាៃ

សូករា៉ា ៃ់រដ្ឋអំណាចរ ៉ាមូជ្ហពចើៃដង ឲ្យព្រគល់អំណាចមកក្នញងកណ្ា្់រនដពួក

យូដា ហ�ើយសាកសួរ កាត់ហទាស ៃិងព្រហារជពីវតិដល់អ្នកហទាសហៅតាម 

ទមាល ្់រ នៃព្រហទសរ្រស់ហគ។ សពតរូវរ្រស់ហោកហសទេផាៃមិៃរាៃសង្ស័យហ�ើយ

ថាពួកហគអាចអៃញវត្ទហង្ើហៃរះម្ងហទៀត ហដាយមិៃមាៃហពគ្រះថា្ន ក់ដល់ខលួៃហគ

ហនារះហ�ើយ។ ពួកហគរាៃតំាងចិត្ព្រ ញ្យៃឹងហពគ្រះថា្ន ក់អដលហកើតហ�ើងពពី 

ទហង្ើហៃរះ ហ�ើយរាៃ�៊ញំព័ទ្ធហោកហសទេផាៃ រចួចា្់រនំាហោកមកកាៃ់ពករុមព្ឹរកសា

សាៃ់�ញពីព ព្ីៃហដើម្ពីកាត់ហទាស។

ពួកអ្នកពរាជ្សាសៃ៍យូដារាៃព្រមូលគ្្ន មកពពីជញំវញិព្រហទស ហដើម្ពីជអជក

តទល់ជ្មួយៃឹងអ្នកហទាសហៃរះ។ ហោកសញលជ្អ្នកសសរុលហតើសញសក៏រាៃ

ហៅទពីហនារះ ហ�ើយមាៃចំអ�កក្នញងការដឹកនំាព្រឆំាងៃឹងហសទេផាៃអដរ។ ហោក

សញលរាៃនំាមកៃូវទមងៃៃ់នៃហោហារហកាសល្យ ៃិងតក្កវជិ្ជា នៃពួកពគរូអាចារ្យ 

មក្រហ ្្ច ញហៅក្នញងករ�ពី ហៃរះ ហដើម្ពីទាក់ទាញពួក្រណ្ាជៃឲ្យហជឿថាហោក 

ហសទេផាៃកំពញងអធិ្របាយអំពពីហគ្លលទ្ធិហរាក្រហញ្ឆោ ត ៃិងមាៃហពគ្រះថា្ន ក់ 

្រ៉ាញអៃ្ ចំអ�កហោកហសទេផាៃវញិ ហោករាៃជួ្រៃឹងអ្នកអដលយល់យ៉ាងចបាស់

អំពពីពពរះរាជហគ្ល្ំរ�ងរ្រស់ពពរះ ហៅក្នញងការអធិ្របាយដំ�ឹងល្អដល់ 



ទំព័រ-110- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

សាសៃ៍ដនទ ។

ហដាយសារពួកសង្ឃៃិងពួកហមសាសនា មិៃអាចយកជ័យជម្នរះហលើពរាជ្្

យ៉ាងចបាស់ោស់ៃិងហសងៃៀមសាងៃ ត់រ្រស់ហោកហសទេផាៃរាៃ ពួកហគរាៃហ្រ្ជ្្

ចិត្ហធ្ើឲ្យហោកកាល យជ្គំរមួូយ ហ�ើយហៅហពលអដលការហធ្ើដូហច្នរះរាៃ្ំរហពញ

សម្អ្់រដ៏ហោរហៅរ្រស់ពួកហគ ពួកហគរាៃការពារអ្នកដនទមិៃឲ្យទទួលយក

ជំហៃឿរ្រស់ហោក ហដាយការភ័យខាល ច។ ពួកហគរាៃជួលសាក្សពីអកលងកាល យឲ្យ

ហធ្ើទពី្រនាទេ ល់អកលងថា ពួកហគរាៃឮហោកៃិយយព្រមា្ដល់ពពរះវហិារៃិង 

ព្រមា្ដល់ពកឹត្យវៃ័ិយផង។ ពួកសាក្សពីទំាងហៃរះរាៃអ្លងថា «ដ្ិតហយើង 

ខ្ញំរាៃឮោថា ហ ្្ម រះហយសូ៊វ ពពីសសរុកណាសាអរ ៉ាតហនារះៃឹង្ំរផាល ញទពីហៃរះ្រង់  

ពពមទំាង្ំរផាល ស់្ំរអព្រទំហៃៀមទមាល ្់រ អដលហោកម៉ាូហសរាៃទញកឲ្យហយើងរាល់

គ្្ន ហចញ» ។

ពពហស្បតិ៍-៣០ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ២០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អត អស់ អ្នក អដល អងគាញយ ហៅ ក្នញង ពករុមជំៃញំ ក៏ ជ្្់រ អភ្នក ហមើល 

មញខ គ្ត់ ហ�ើញ ដូច ជ្ មញខ ហទវតា។ កិច្ចការ ៦:១៥ ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ 

ហៅហពលអដលហោកហសទេផាៃរាៃឈរទល់មញខៃឹងហៅពកមរ្រស់ហោក 

ហដើម្ពីហ្លើយត្រហៅៃឹងការហចាទព្រកាៃ់ពពី្រទព្រមា្ហនារះ ពៃលឺរស្មពីដ៏្ររសិញទ្ធ

រាៃអចងចំាងហៅហលើមញខហោក ហ�ើយ «អស់អ្នកអដលអងគាញយហៅក្នញងពករុមជំៃញំ 

ក៏ជ្្់រអភ្នកហមើលមញខគ្ត់ ហ�ើញដូចជ្មញខហទវតា» មៃញស្សជ្ហពចើៃ អដលរាៃ 

ហ�ើញពៃលឺហៃរះ រាៃញ័ររៃ្ធត់ ហ�ើយពគ្រមញខរ្រស់ខលួៃ ្រ៉ាញអៃ្ ពួកអ្នកដឹកនំា 

សាសនាអដលមាៃចិត្រងឹរសួហៅអតមិៃរហងគាើដអដល។

ហៅហពលអដលហគរាៃសាកសួរហោកហសទេផាៃ ពពីការហចាទព្រកាៃ់ទាស់

ៃឹងគ្ត់ថាជ្ការពិត ហោករាៃចា្់រហផ្ើមការពារខលួៃហដាយសំហ�ងរោក់ 

ៃិងចបាស់ៗ អដលឮពទ�ឹងហពញសាលជំៃញំជពមរះ។ ហោករាៃ្រហពងៀៃអំពពី 

ព្រវត្ិសាសសន្ៃរាសសអ្ដលពពរះរាៃហពជើសហរ ើស ហៅក្នញងពាក្យសម្ពីអដលហធ្ើឲ្យ



ទញក្ករ្រញគគាល (អ្នកសញខចិត្សាល ្់រហដាយសារជំហៃឿ) ពគិស្្ររស័ិទដំ្ូរង្រង្អស់-ទំព័រ-111-

ពួក្រណ្ាជៃអដលព្រជញំគ្្ន ហនារះចា្់រចិត្យ៉ាងនពកអលង។ ហោករាៃ្រងាហា ញ

ពពីចំហ�រះដឹងខាងហសដ្ឋកិច្ចរ្រស់សាសៃ៍យូដាយ៉ាង�្មត់ចត់ ៃិងការ្រក 

សសាយខាងពពលឹងវញិ្ញា � អដលឥ�ូវហៃរះរាៃ្រងាហា ញយ៉ាងចបាស់តាម 

រយៈពពរះពគិស។្ ហោករាៃរឭំកពពីព្រសាសៃ៍រ្រស់ហោកម៉ាូហស អដល រាៃ 

ទស្សទាយអំពពីពពរះអមស្សញ ពី៖ «ពពរះអមា្ច ស់ដ៏ជ្ពពរះនៃអ្នករាល់គ្្ន  ពទង់ៃឹង 

្រហង្កើតហហារាមា្ន ក់ ពពីពួក្រង្រ្អូៃអ្នករាល់គ្្ន មក ឲ្យដូចជ្ខ្ញំ ពតរូវឲ្យអ្នករាល់គ្្ន

ស្ា្់រតាមហហារាហនារះចញរះ»។ ហោករាៃ្រញ្ជា ក់ពរា្់រយ៉ាងចបាស់អំពពីភក្ពីភាព

រ្រស់ហោកចំហពារះពពរះ ៃិងចំហពារះជំហៃឿរ្រស់សាសៃ៍យូដា ហៅហពលអដល

ហោករាៃ្រងាហា ញថាចបា្់រអដលសាសៃ៍យូដារាៃទញកចិត្សពមា្់រហសចក្ពី 

សហ្ងាគា រះហនារះមិៃអាចជួយសហ្ងាគា រះរាសសអ្ញពីសសាអអលហចញពពីការថ្ាយ្រងគាំ 

រ្ូរពពរះរាៃហទ។ ហោករាៃហយងហៅការសាងសង់ពពរះវហិារហដាយហសច្

សា�ូម៉ាូៃ ៃិងហៅពពរះ្រៃទេូលរ្រស់ហសច្សា�ូម៉ាូៃ ៃិងព្រសាសៃ៍ រ្រស់ 

ហហារាហអសាយថា៖ «្រ៉ាញអៃ្ ឯពពរះដ៏ខ្ស់្ំរផញត ពទង់មិៃគង់ហៅក្នញងពពរះវហិារ 

អដលនដមៃញស្សហធ្ើហនារះហ�ើយ ដូចជ្ហហារារាៃទាយថាឋាៃសួគ៌ជ្្រលល័ង្ក

អញ ហ�ើយអផៃដពីជ្កំ�ល់កល់ហជើងអញ ពពរះអមា្ច ស់មាៃពពរះ្រៃទេូលថា ហតើ

ឯងរាល់គ្្ន ៃឹងសា្អ ងដំណាក់ណាឲ្យអញ ឬកអៃលងណាឲ្យអញ ឈ្់រសពមាក 

រាៃ ហតើមិៃអមៃនដអញ អដល្រហង្កើតរ្រស់ទំាងហៃរះហទឬអពី?»

ហៅហពលហោកហសទេផាៃមាៃព្រសាសៃ៍ដល់ចំ�ញ ចហៃរះ ហនារះមាៃភាព 

ពជរួលពច្រល់ហៅក្នញងចំហណាមពួក្រណ្ាជៃហ�ើង។ ហៅហពលហោករាៃភាជា ្់រ

ពពរះពគិសហ្ៅៃឹង្រទទំនាយៃិងរាៃៃិយយដូចកាលហោករាៃៃិយយ

ហៅក្នញងពពរះវហិារហនារះ ពួកសង្ឃរាៃហធ្ើពញតជ្មាៃការរៃ្ធត់ជ្ខាល ំងហដាយ 

រាៃ  អ�កអាវរ្រស់ខលួៃ។ ចំហពារះហោកហសទេផាៃសកម្មភាពហៃរះគឺជ្សញ្ញា ្រ

ញ្ជា ក់ថាសំហ�ងរ្រស់ហោកៃឹងពតរូវហសងៃៀមសាងៃ ត់ជ្ហរៀងរ�ូត។ ហោករាៃ

ហ�ើញការព្រឆំាងទាស់ៃឹងសម្ពីរ្រស់ហោក ហ�ើយហោកក៏ដឹងផងអដរថាហោ

កកំពញងអតហធ្ើទពី្រនាទេ ល់ចញងហពកាយ្រង្អស់រ្រស់ហោក។ ហទារះ្រពីជ្ហសចក្ពីអធិ្្រ



ទំព័រ-112- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

រាយរ្រស់ហោកហទើ្រអតៃឹងរាៃ ពាក់កណ្ាល  ក៏ហដាយក៏ហោករាៃ 

ព្រញា្់រ ព្រញាល់្រ ្្ច ្់រអដរ។

រហំពចហនារះ ហោករាៃ្រអង្រព្រធាៃ្រទពពីអខ្សព្រវត្ិសាសសអ្ដលហោក 

កំពញងអតតាមដាៃ ហ�ើយពត�្់រហៅឯហៅពកមអដលកំពញងអតហពកាធខឹងរ្រស់

ហោកម្ងវញិ ហោករាៃអសសកថា «ឱពួកមៃញស្សកបាលរងឹ អដលមាៃចិត្មាៃ

ពតហចៀកមិៃកាត់អស្កហអើយ អ្នករាល់គ្្ន ហចរះអតទាស់ទទឹងៃឹងពពរះវញិ្ញា � 

្ររសិញទ្ធជ្ដរា្រ ពួកអយ្យហកាអ្នករាល់គ្្ន យ៉ាងណា ហនារះអ្នករាល់គ្្ន  ក៏យ៉ាង 

ហនារះអដរ ហតើមាៃហហារាណាមួយ អដលពួកអយ្យហកាអ្នករាល់គ្្ន មិៃរាៃហធ្ើ 

ទញក្ខហ្រៀតហ្រៀៃ ហ�ើយហគរាៃសមាល ្់រពួកអ្នកអដលទាយពពីដំហ�ើ រពពរះដ៏សញចរតិ

ពតរូវយងមកអដរ ឥ�ូវហៃរះ អ្នករាល់គ្្ន ក៏រាៃក្ត់ ហ�ើយសមាល ្់រ ពពរះអងគា 

ហនារះ អ្នករាល់គ្្ន ជ្អ្នកអដលរាៃទទួលពកឹត្យវៃ័ិយ ហដាយពពរះចាត់ អចង ពួក 

ហទវតាមក អតមិៃរាៃកាៃ់តាមហសារះ»។

សុពក-៣១ កក្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ សាំយូអអលទពី២ ជំពូក ២១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អត អដល គ្ត់ រាៃ ហពញ ជ្ ពពរះវញិ្ញា � ្ររសិញទ្ធ ហនារះ ក៏ 

សំ�ឹង ហមើល ហៅ ហលើ ហម� ហ�ើញ សិរ ពីល្អ នៃ ពពរះ ៃិង ពពរះហយសូ៊វ ឈរ ហៅ ខាង 

ពពរះ�ស ្សំ្ា រចួ គ្ត់ មាៃ ោចា ថា ហមើល ខ្ញំ ហ�ើញ ហម� ចំ� ៃិង កូៃ មៃញស្ស ឈរ 

ហៅ ខាង ពពរះ�ស ្សំ្ា នៃ ពពរះ។ កិច្ចការ ៧:៥៥-៥៦ខ

ពួកសង្ឃៃិងពួកហមដឹកនំាសាសនារាៃផទេញរះកំ�ឹងជ្ខាល ំង ចំហពារះ សម្ពី 

ហៃរះ។ ពួកហគរាៃសទេញរះហៅរកហោកហសទេផាៃហដាយសហង្កៀតហធ្មញ ទំាង ព្រពពឹត្ 

ដូចជ្ខាល ហ�ើញចំ�ពី ។ ហៅក្នញងទឹកមញខដ៏ហោរហៅរ្រស់រ្រស់ពួកហគ អ្នក 

ជ្្់រគញករ្ូរហៃរះរាៃដឹងយ៉ាងចបាស់ពពីហជ្គោសនារ្រស់ខលួៃ ្រ៉ាញអៃ្ ហោកហៅអត 

រងឹមំា ឥតរហងគាើដអដល ។ សពមា្់រហោក ការភ័យខាល ចចំហពារះហសចក្ពីសាល ្់រ រាៃ 

រោយរាត់អស់ហៅហ�ើយ។ ចំហពារះហោក ហោកមិៃមាៃការភ័យខាល ច 

ចំហពារះពួកសង្ឃអដលមាៃកំ�ឹង ៃិង�្ូងមៃញស្សហៃរះហ�ើយ។ ទស្សៃពីយភាព

ហៅចំហពារះមញខហោករាៃហហារះហចញពពីចក្ខញៃិម្មិតរ្រស់ហោក។ ទ្ារនៃ ឋាៃ សួគ៌ 



ទញក្ករ្រញគគាល (អ្នកសញខចិត្សាល ្់រហដាយសារជំហៃឿ) ពគិស្្ររស័ិទដំ្ូរង្រង្អស់-ទំព័រ-113-

រាៃ្រហងហាើ្រ្រៃ្ិចហៅចំហពារះមញខហោក ហ�ើយហោកក៏រាៃសមលឹង ហមើលហៅ 

កាៃ់ទពីហនារះ រាៃហ�ើញសិរ ពីល្អនៃពពរះរាជោងំរ្រស់ពពរះ ៃិងពពរះពគិសហ្ាក់ដូច

ជ្ហទើ្រអតយងហចញពពី្រលល័ង្ក ហពកាកឈរព្ររុងៃឹងជួយពទពទង់ដល់អ្នក្រហពមើ 

រ្រស់ពទង់។ ហោកហសទេផាៃរាៃឧទាៃហដាយសម្ពីនៃជ័យជម្នរះថា «ហមើល 

ខ្ញំហ�ើញហម�ចំ� ៃិងកូៃមៃញស្សឈរហៅខាងពពរះ�សសំ្្ានៃពពរះ»។

ហៅហពលអដលហោករាៃព�៌នាអំពពីទស្សៃពីយភាពដ៏មាៃសិរ ពីរញងហរឿង 

អដលហោករាៃហមើលហ�ើញ ហនារះគឺជ្ហរឿងអដលពួកអ្នកហ្រៀតហ្រៀៃដល់ហោក

មិៃអាចអត់ពទំារាៃ។ ហគរាៃចញកពតហចៀកហគមិៃឲ្យឮសម្ពីរ្រស់ហោក ហ�ើយ   

្រហ ្្ច ញសអពមកយ៉ាងឮ ពួកហគរាៃរត់សពមរុកសំហៅហៅរកហោកពពមៗគ្្ន  

«ហគក ឆ្ោ ក់នំាគ្ត់ហចញហៅខាងហពរៅទពីពករុង» ។ «រចួហចាលៃឹង្្ម ឯពួកស្មរ 

្រនាទេ ល់ ហគក៏ហផ្ើអាវហគដាក់ហៅហទៀ្រហជើងមៃញស្សកំហឡារះមា្ន ក់ ហ ្្ម រះសញល 

ហគហចាលហសទេផាៃៃឹង្្ម កំពញងអដលគ្ត់ទូលអង្រដល់ពពរះថា ឱពពរះអមា្ច ស់ 

ហយសូ៊វហអើយ សូមទទួលវញិ្ញា �ទូល្រងគាំផង ហនារះគ្ត់លញតជងគាង់ចញរះ រចួ 

អសសក ហ�ើងជ្សំហ�ងខាល ំងថា ឱពពរះអមា្ច ស់ហអើយ សូមកញំរា្់ររា្រហៃរះដល់ 

ហគហ�ើយ កាលគ្ត់រាៃហពាលដូហចា្ន រះហ�ើយ ហនារះក៏ហដកលក់ (សាល ្់រ) ហៅ»។

ហគមិៃរាៃកាត់ហទាសហោកហសទេផាៃតាមចបា្់រហទ ្រ៉ាញអៃ្ ពួកហគរាៃសូក

រា៉ា ៃ់រដ្ឋអំណាចហដាយលញយកាក់ជ្ហពចើៃ ហធ្ើឲ្យមិៃមាៃការហសញើ្រអហង្កត 

ចំហពារះករ�ពី ហៃរះហសារះ។

ទញក្ករកម្ម (ការរងការឈឺចា្់រហដាយសារហសចក្ពីជំហៃឿ) រ្រស់ហោកហសទេផាៃ

រាៃហធ្ើឲ្យពួកមៃញស្សអដលរាៃហ�ើញការហៃរះចា្់រអារម្ម�៍ជ្ខាល ំង។ ការ 

ៃឹកចំាអំពពីពតារ្រស់ពពរះហៅហលើមញខរ្រស់ហោក ពាក្យសម្ពីរ្រស់ហោក អដល

រាៃក្ន្ាក់ចិត្ពួកអដលរាៃហ�ើញៃិងរាៃឮទំាងឡាយ រាៃហៅជ្្់រក្នញង 

គំៃិតរ្រស់អ្នកអដលរាៃហ�ើញជ្ៃិច្ច ហ�ើយពួកហគរាៃហធ្ើជ្កសិ�សាក្សពី

នៃហសចក្ពីពិតអដលហោកហសទេផាៃរាៃព្រកាសហនារះ។ មរ�ភាពរ្រស់ហោក 

គឺជ្ការសាកល្ងដ៏ឈឺចា្់ររ្រស់ពួកជំៃញំ ្រ៉ាញអៃ្ លទ្ធផលនៃមរ�ភាពហនារះ

រាៃហធ្ើឲ្យមាៃការអកអព្រចិត្រ្រស់មៃញស្សជ្ហពចើៃ អដលមិៃអាចលញ្រ្ំររាត់



ទំព័រ-114- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ៃូវហសចក្ពីជំហៃឿៃិងភាពខាជា ្់រខជាួៃរ្រស់ទញក្ករ្រញគគាល ពពមទំាងសិរ ពីល្អអដលរាៃ

ឋិតហៅហលើមញខរ្រស់ហោក ហចញពពីគំៃិតរ្រស់ពួកហគរាៃហ�ើយ។

ហៅក្នញងឆាកនៃការឈឺចា្់រៃិងការសាល ្់ររ្រស់ហោកហសទេផាៃហនារះ ហោក

សញលហាក់ដូចជ្មាៃចិត្រហំជើ្ររជួំលយ៉ាងពញរះកហ្ញ្ជា ល។ ្រនាទេ ្់រមកហទៀត 

គ្ត់មាៃកំ�ឹងហដាយចិត្អា្៌កំរំាងរ្រស់ហោក អដលពពរះរាៃហលើក តហម្កើង 

ហោកហសទេផាៃ ហៅហពលអដល�្ូងមៃញស្សមិៃរាៃហលើកតហម្កើងដល់ហោក 

សញលហនារះ។ ហោកសញលរាៃ្រៃ្ហធ្ើទញក្ខហ្រៀតហ្រៀៃដល់ពួកជំៃញំរ្រស់ពពរះ 

ហដាយតាមរកចា្់រពួកហគ ព័ទ្ធចា្់រខលួៃហៅតាមផទេរះ រចួ្រ ជ្ាូ ៃពួកហគហៅឲ្យ
 

សហម្ចសង្ឃៃិងពួកហមសាសនាហដើម្ពីដាក់គញក ឬសមាល ្់រហចាល។  ចិត្ពញរះ  

កហ្ញ្ជា លរ្រស់ហោកក្នញងការជំរញញការហធ្ើទញក្ខហ្រៀតហ្រៀៃហៃរះរាៃ្រង្កឲ្យមាៃ

ភាពវកឹវរជ្ខាល ំង ដល់ពួកជំៃញំហៅទពីពករុងហយរសូា�ិម។ រដ្ឋអំណាចរ ៉ាមូមិៃ  

រាៃខំព្ឹរងអព្រង្រ្ងា្ក ្រអំហពើហោរហៅហៃរះហទ អតហគរាៃហចញ្រញ្ជា ្រអៃថែម      

សាងៃ ត់ៗដល់ពួកយូដាឲ្យសពមរុរះសពមរួលពួកហគ ហដើម្ពីរកសាសញវតថែិភាពព្រជ្ព្ិរយ

រ្រស់ពួកហគ។

្រនាទេ ្់រពពីមរ�ភាពរ្រស់ហោកហសទេផាៃមក ហោកសញលពតរូវរាៃអតង 

តំាងជ្សមាជិកពករុមព្ឹរកសាសាៃ់�ញពីព ព្ីៃ ហដាយសារអតសកម្មភាព រ្រស់ 

ហោកហៅហពលហនារះ។ ហោករាៃកាល យជ្ឧ្រករ�៍ដ៏មាៃអំណាចរ្រស់

សាតំាង ហដើម្ពីអៃញមតិការព្រឆំាង្ររះហរារទាស់ៃឹងពពរះរាជ្រញពតរ្រស់ពពរះ 

មួយរយៈ។ ្រ៉ាញអៃ្ មិៃយូរ្រ៉ាញនា្ម ៃ ពពរះរាៃហព្រើការហធ្ើទញក្ខហ្រៀតហ្រៀៃគ្្ម ៃក្ពី 

ហមត្ាហៃរះ ហដើម្ពីសាថែ ្រនាពួកជំៃញំអដលហោកសញលកំពញងអ�ក�ួរហៅហពល

ហៃរះហៅវញិ។ ពពរះអដលមាៃពពរះហចស្ាខាល ំងជ្ងសាតំាង រាៃហពជើសហរ ើស 

ហោក សញលឲ្យជំៃួសទញក្ករ្រញគលហសទេផាៃ ឲ្យអធិ្របាយ ៃិងឲ្យឈឺចា្់រហដើម្ពី 

ពពរះនាមរ្រស់ពទង់ ៃិងឲ្យពពងពីកហសចក្ពីសសឡាញ់នៃហសចក្ពីសហ្ងាគា រះតាម 

រយៈពពរះហោ�ិតរ្រស់ពពរះអងគា ឲ្យរាៃសញរះសាយយ៉ាងទូលំទូោយ ។
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ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ជពូំក ៨ ។

សៅរ៍-១ សីហា អំណាន ពពរះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាំយូអអលទី២ ជំពូក ២១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ឯ ្ ុល បាន ន្វើ ទុក្ខ ដល់ ពួក ជំនំុ ខ្លា ំង ណា្់ នោយ 

ចូល ពគ្់រ អែ ផ្រះ ចា្់រ ទាញ អូ្ ទំាង ព្ររុ្ ទំាង ស្ី ្រញូ្ន នៅ ោក់ គុក។ 

ចំអណក  អ្់  អ្នក អដល ពែរូវ ខ្ចា ែ់ខ្ចា យ នោរះ នគ នដើរ ចុរះ ន�ើង ទំាង ផសាយ ដំណឹង ល្អ 

គឺ ជា ពពរះ្រន្ូល។ កិចចាការ ៨:៣-៤ ខពពរះ

្រោ្្់រពីមរណភាពរ្រ្់នោកន្ផ្ានមក មនការន្រៀែន្រៀន ឥែ  

សសាកសសាន្តដល់ពួកអ្នកមនជំននឿអដល «ពួកជំនំុពែរូវខ្ចា ែ់ខ្ចា យនៅ នៅ អែ  

ពា្នពញក្នុងស្រុកយូោនិងស្រុកសាម៉ា រ»ី  ឯ្ុល «បានន្វើទុក្ខដល់ពួកជំនំុ

ខ្លា ំងណា្់ នោយចូលពគ្់រអែផ្រះ ចា្់រទាញអូ្ទំាងព្ររុ្ទំាងស្ី ្រញូ្ននៅ 

ោក់គុក»។ នៅថ្ងៃនពកាយមកនទៀែ នោកបានមនព្រសា្ន៍អំពីចិែ្តពុរះ     

កន្រ្្លនៅក្នុងកិចចាការយ៉ាងនោរនៅននរះថា «្ូម្ីទូល្រង្ំក៏បាន គិែ 

សាមា នថា គួរឲ្យទូល្រង្ំន្វើទា្់ទទឹងជានពចើន ដល់ពពរះោមពពរះនយ្ូ៊វ ពី 

ស្រុកណាសាអរ ៉ាែអដរ គឺទូល្រង្ំបានន្វើ ការទំាងនោរះនៅពករុង នយរសូា�ិម

បានទំាងចា្់រពួកអ្នក្ររ ិ្ ុទ្ធជានពចើនយកនៅោក់គុក នោយទទួល អំណាច 

ពីពួក្្រគ្្ជមក ន�ើយកាលនគ្មលា ្់រអ្នកទំាងនោរះ ទូល្រង្ំក៏យល់ ពពម 

អដរ ទូល្រង្ំបានន្វើនទា្នគជាញឹកញយ នៅពគ្់រទំាងសាោព្រជំុទំាង្រង្ខំ

ឲ្យនគនពាលពាក្យព្រម្ដល់ពពរះផង ន�ើយនោយនពពារះទូល្រង្ំមនចិែ្ត 

ន ្្ត ពកហាយពជរុលនពក ទា្់នឹងនគដូនច្នរះ បានជាទូល្រង្ំន្វើទុក្ខន្រៀែ ន្រៀន 

ដល់នគ រ�ូែដល់ពករុងថនសា្ន៍ដថទផង» (កិចចាការ ២៦:៩-១១) ។

១១

ដំណឹងល្អនៅស្រុកសាម៉ា រ ី
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នៅនពលអដលមននពររះថា្ន ក់ននរះ នោកនីកូនដមបាននចញមកព្រកា្

នោយរមា នភ័យខ្លា ចអំពីជំននឿរ្រ្់នោកក្នុងការឆ្កា ងពពរះអង្្ន្រគ្្រះ។ 

នោកនីកូនដមគឺជា្មជិកថនពករុមព្ឹរកសាសាន់�ីុ ព្ីន ន�ើយធ្លា ្់របានន្វើ 

ឲ្យរញួ្យនោយការ្រនពងៀនរ្រ្់ពពរះនយ្ូ៊វ ជាមួយនឹងមនុ្្ស ដថទនទៀែ 

ផងអដរ។ នៅនពលអដលនោកបានន�ើញកិចចាការដ៏អសាចា រ្យរ្រ្់ពពរះពគិ្្ត 

នោកបានយល់យ៉ាងចបា្់ថាអ្នកននរះពិែជាពពរះបានចាែ់មកអមន។ នោយ

មនអំនួែមិនហ៊ាន្រគ្ហា ញខលាួននៅចំនពារះការអាណិែអា្ូរថនពគរូនៅស្រុក

កាលីន�ននរះ នោកបានអ្វងរកឱកា្ជួ្រពទង់ជា្មងៃ ែ់។ នៅក្នុង ្រទ 

្មភា ្ន៍ននរះ ពពរះនយ្ូ៊វបានន្រើក្រគ្ហា ញដល់នោកអំពីអផនការថន 

ន្ចក្តី្ន្រគ្្រះ និងពពរះរាជន្រ្កកមមារ្រ្់ពទង់នៅនលើអផនដី អែនោក នីកូនដម 

នៅអែស្ាក់ន្្ើរ។ នោកបានោក់ន្ចក្តីពិែនៅអែក្នុងចិែ្តរ្រ្់នោក 

ន�ើយអ្់រយៈនពល្ីរឆ្្ន ំ ន�ើញមនផលអផលាយ៉ាងែិចែួច។ ្រ៉ាុអន្ត នៅនពល

អដលនោកនីកូនដមមិនបានទទួលស្ាល់ពពរះពគិ្្តជាសាធ្រណៈ នៅក្នុង 

ពករុម ព្ឹរកសា សាន់�ីុព្ីន នោកបានរារាងំអផនការណ៍ចង់ន្វើគុែពពរះនយ្ូ៊វ 

រ្រ្់ពួក្ង្ឃជានពចើនដង។ នៅទីចុង្ំរផុែ នពលអដលពពរះនយ្ូ៊វ ពែរូវនគ 

ឆ្កា ង នោកបាននឹកន�ើញពពរះ្រន្ូលអដលពពរះអង្មន្រន្ូល នៅក្នុងរាពែី

ថន្រទ្មភា ្ន៍មួយនៅភ្នំនដើមអូលីវ «ន�ើយអដលនោកម៉ាូន្ បាននលើក 

្ែវព្់ន�ើង នៅទីរនហាសាថា នជាយ៉ាងណា នោរះកូនមនុ្្សនឹងពែរូវនគនលើក

នោកន�ើងយ៉ាងនោរះអដរ» (យ៉ាូហាន ៣:១៤) ន�ើយនោកបាននមើលន�ើញ 

ថាពពរះនយ្ូ៊វ គឺជាពពរះអដលជួយ្ន្រគ្្រះមនុ្្សនោក ។ 

នោកនីកូនដមបាននចញថ្លាចំណាយជានពចើន ជាមួយនឹងនោកយ៉ាូអ្្រ 

ពីស្រុកអរមី៉ា ន្ ក្នុងការ្រញចាុ រះពពរះ្ពពពរះនយ្ូ៊វ។ ពួក្ិ្្សមិនហ៊ាន្រគ្ហា ញ

ខលាួនថាជា្ិ្្សពពរះនយ្ូ៊វនោយចំ�នទ ្រ៉ាុអន្ត នោកនីកូនដមនិងនោកយ៉ាូអ្

្របាននចញមុខជួយពួកនគនោយកាលា ហាន។ ពួក្ិ្្សពែរូវការជំនួយពីអ្នក 

មនពទព្យ្ម្ែ្តិ និងមនអំណាចអ្រ្រននរះជាខ្លា ំង នៅក្នុង ឱកា្ ដ៏ ន ម្ា  ងងឹង 

ននរះ។ ពូកនោកបានជួយដល់ពពរះពគរូរ្រ្់ពួកនគអដលបាន្ុគែនៅន�ើយ
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នោរះ នូវកិចចាការអដលពួក្ិ្្សដ៏ពកីពកមិនអាចន្វើបាន ន�ើយពទព្យ្ម្ែ្តិនិង 

កិែ្តិយ្រ្រ្់ពួកនោកបានការពារពួកនគឲ្យរចួពីការពយាបាទរ្រ្់ពួក្ង្ឃ

និងពួកនមដឹកោំសា្ោ។ 

ឥ�ូវននរះ នៅនពលអដលសា្ន៍យូោកំពុងព្ឹរងអព្រង្ំរផាលា ញពួកជំនំុដ៏

នកមាងខចាីននរះ នោកនីកូនដមបាននចញមុខការពារ។ នោកបាននលើកទឹកចិែ្ត 

ដល់ជំននឿរ្រ្់ពួកសាវក័ និងបាននព្រើពបា្់ពទព្យ្ម្ែ្តិរ្រ្់នោកនោយ

រមា នការព្ររុងព្រយ័ែ្ន និង្ង្ស័យែនៅនទៀែ ន�ើយនដើម្ីជួយពទពទង់ពួកជំនំុ

នៅទីពករុងនយរសូា�ិម និងនដើម្ីជំរញុកិចចាការថនដំណឹងល្អ។ ពួកអ្នកអដល

ធ្លា ្់រអែនររពដល់នោកកាលពីមុន ឥ�ូវននរះបានព្រម្និងន្រៀែន្រៀន 

ដល់នោកវញិ ន�ើយនោកបានពែ�្់រជាអ្នកពកីពកពទព្យ្ម្ែ្តិខ្ង 

នោកិយអែនោកមិនស្ាក់ន្្ើរក្នុងការការពារជំននឿរ្រ្់នោកន�ើយ ។ 

អាទិត្យ-២ សីហា អំណាន ពពរះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាំយូអអលទី២ ជំពូក ២៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូនច្នរះ កាល ពួក សា្ន៍ សាម៉ា រ ីបាន មក ដល់ ពទង់ ន�ើយ 

នោរះ នគ ្ ូម ពទង់ ឲ្យ នៅ ជា មួយ នឹង នគ ពទង់ ក៏ គង់ នៅ ទី នោរះ អ្់ ២ ថ្ងៃ ន�ើយ 

មន មនុ្្ស ជា នពចើន នទៀែ បាន នជឿ នោយសារ ពពរះ្រន្ូល ពទង់។ យ៉ាូហាន  

៤:៤០-៤១ ដល់ អដល នឹង រមា ន ្ មា នៅ ពែរួែ នលើ ្ មា នទៀែ ឥ

ការន្វើទុក្ខន្រៀែន្រៀនដល់ពួកជំនំុនៅទីពករុងនយរសូា�ិម បានផ្តល់ កមលា ំង

យ៉ាង្ំដល់កិចចាការថនដំណឹងល្អ។ នជាគជ័យបាននកើែន�ើងដល់កិចចាការនៅ

កអនលាងនោរះ ន�ើយព្រ្ិនន្រើពួក្ិ្្ស្រន្តរ្់នៅទីនោរះយូរែនៅនទៀែ 

នោរះ នឹងមននពររះថា្ន ក់ជាក់ជាមិនខ្ន និងជាការមិននអើនពើនៅនឹងការពរា្់

្រគ្្្់ររ្រ្់ពពរះអង្្ន្រគ្្រះឲ្យនចញនៅពគ្់រទីកអនលាងនៅនលើពិភពនោកផង។ 

នោយនភលាចថាកមលា ំងនដើម្ីទ្់រទល់ជាមួយនឹងអារក្សនកើែន�ើងបានល្អ្ំរផុែ

នោយសារកិចចាការថនការឈ្លា នពាន ពួកនគបានចា្់រនផ្តើមគិែថាពួកនគមិនមន

កិចចាការ្ំខ្ន់អវីអដលពែរូវន្វើ នព្ពីការការពារពួកជំនំុនៅទីពករុងនយរសូា�ិម

ពីការវាយព្រហារពី្ំណាក់្ពែរូវនោរះន�ើយ។ ជំនួ្ឲ្យការ្រនពងៀនដល់



ទំព័រ-118- កិចចាការថនពួកសាវក័

អ្នកនជឿ្មាីឲ្យពំាោំយកដំណឹងល្អនៅពបា្់រដល់អ្នកអដលមិនធ្លា ្់របានឮ ពួក

នគឋិែនៅក្នុងនពររះថា្ន ក់ថនការ្ំរនពញកិចចាការអដលនឹងដឹកោំមនុ្្សទំាង 

អ្់ឲ្យ្កា្់រចិែ្តនៅនឹងកិចចាការអដលអ្នកដថទបាន្នពមចរចួន�ើយនៅវញិ ។  

ពពរះបានអនុ ញ្ា ែឲ្យមនការន្វើទុក្ខន្រៀែន្រៀននកើែន�ើងដល់ពួកនគ  នដើម្ី  

្ំរអ្រកពពរះរាជែំណាងរ្រ្់ពទង់នៅកាន់ពគ្់រទិ្ទី ជាកអនលាងអដលពួកនគ 

អាចន្វើការ្ពម្់រអ្នកដថទបាន។ នោយការ្រនណ្ត ញនចញពីទីពករុងនយរសូា�ិម 

ពួកសាវក័បាន «នដើរចុរះន�ើងទំាងផសាយដំណឹងល្អ គឺជាពពរះ្រន្ូល» ។

នៅក្នុងចំនណាមពួកអ្នកអដលពពរះបានព្រទានពពរះរាជ្រ្្ឲ្យ «នៅ្រញចាុ រះ

្រញចាូ លឲ្យមន្ិ្្សនៅពគ្់រទំាងសា្ន៍» (ម៉ា ថាយ ២៨:១៩) មនមនុ្្ស 

ជានពចើនអដលជាអ្នកមនជីវែិទន់ទា្រ្ំរផុែ ជា្ុររ្និងោរអីដល បាន 

ស្ឡាញ់ពពរះជាមចា ្់ និងបានន្រ្តជាញា ចិែ្តនដើររាមគំរថូនការ្រនពមើមិនអារាមា  

និយមរ្រ្់ពពរះអង្។ ពពរះបានព្រទានកិចចាការដ៏មនែថមលាដល់ពួកអ្នកទន់ 

ទា្រទំាងននរះ ពពមទំាងពួក្ិ្្សអដលធ្លា ្់របាននៅជាមួយពពរះអង្ កាល 

ពទង់្ំរនពញពពរះរាជកិចចានៅនលើអផនដី។ ពូកនគពែរូវពំាោំន្ចក្តីស្ឡាញ់ថន

ន្ចក្តី្ន្រគ្្រះនៅកាន់ពិភពនោកទំាងមូល។ 

នៅនពលអដលពួកនគពែរូវបានអ្រកអខញាកនោយការន្វើទុក្ខន្រៀែន្រៀន ពួក

នគបាននចញនៅទំាងមនចិែ្តពុរះកន្រ្្លចង់ផសាយដំណឹងល្អ។ ពួកនគ 

បានដឹងពីការទទួលខុ្ពែរូវថនន្រ្កកមមារ្រ្់ពួកនគ។ ពួកនគបានដឹងថា 

ពួកនគមនដំ្័ុរងជីវែិនៅនឹងថដ ្ពម្់រអចកចាយដល់ពិភពនោកអដលកំពុង

អែ់ោលា ន ន�ើយន្ចក្តីស្ឡាញ់រ្រ្់ពពរះពគិ្្តបាន្រគ្្្់រឲ្យពួកនគកាច់ 

នំ្ុ័រងននរះអចកដល់មនុ្្សទំាងឡាយ អដលមនន្ចក្តីពែរូវការ។ ពពរះជាមចា ្់

បានន្វើការរាមរយៈពួកនគ។ ពួកនគនៅដល់កអនលាងណា ពួកនគបានពយាបាល 

អ្នកជំងឺ បានផសាយដំណឹងល្អដល់អ្នកពកីពក នៅទីនោរះ ។

 នោកភីលីព ជាមនុ្្សម្ន ក់នៅក្នុងចំនណាមអ្នកជំនួយការទំាងពបំា

ពីរោក់នោរះ ក៏នៅក្នុងចំនណាមអ្នកអដលរែ់នគចនចញពីទីពករុងនយរសូា�ិម

អដរ។ នោក «ចុរះនៅឯទីពករុងមួយនៅស្រុកសាម៉ា រ ីពបា្់រនគពីពពរះពគិ្្ត 
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ន�ើយ្រណា្ត មនុ្្សក៏ស្រុរះចិែ្តរ្ន  និងព្ររុងសា្ត ្់រអ្់ទំាងន្ចក្តីអដល 

ភីលីពនិយយ នោយនគឮ ន�ើយន�ើញទី្ម្ល់អដលរែ់ន្វើ នពពារះ មន 

អារក្សអនសាច … រចួនចញមក ក៏មនមនុ្្សសាលា ្់រថដសាលា ្់រនជើង និង មនុ្្ស 

ខវិនជានពចើនបានជាអដរ ន�ើយនៅទីពករុងនោរះ នគមនន្ចក្តីអំណរជាខ្លា ំង» ។

ពពរះរាជសាររ្រ្់ពពរះពគិ្្ត អដលបានមន្រន្ូលនៅកាន់ស្្តីសា្ន៍

សាម៉ា របីាន្រនងកាើែផលអផលា។ ្រោ្្់រពីបានសា្ត ្់រពពរះ្រន្ូលរ្រ្់ពទង់រចួមក 

ស្្តីនោរះក៏បានចូលនៅក្នុងទីពករុង នោយនិយយថា «ចូរមកនមើល មន 

មនុ្្សម្ន ក់ អដលពបា្់រខញាុំពីពគ្់រអំនពើទំាងអ្់ អដលខញាុំបានព្រពពឹែ្ត នែើអ្នក

នោរះមិនអមនជាពពរះពគិ្្តនទឬអី?» ពួកនគក៏បាននចញនៅជាមួយោង ន�ើយ 

បានសា្ត ្់រពពរះនយ្ូ៊វ រចួក៏បាននជឿដល់ពទង់។ ពពរះអង្បានសា្ន ក់នៅជាមួយ

ពួកនគពីរថ្ងៃ «ន�ើយមនមនុ្្សជានពចើននទៀែបាននជឿ នោយសារ ពពរះ្រន្ូល 

ពទង់»  (យ៉ាូហាន ៤២:៩, ៤១) ។

ច័ន្ទ-៣ សីហា អំណាន ពពរះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាំយូអអលទី២ ជំពូក ២៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ ភីលីព រែ់ ចុរះ នៅ ឯ ទី ពករុង ១ នៅ ស្រុក សាម៉ា រ ីពបា្់រ នគ 

ពី ពពរះពគី្ ្ន�ើយ ្រណា្ត  មនុ្្ស ក៏ ស្រុរះ ចិែ្ត រ្ន  និង ព្ររុង សា្ត ្់រ អ្់ ទំាង ន្ចក្តី 

អដល ភីលីព និយយ នោយ នគ ឮ ន�ើយ ន�ើញ ទី ្ ំរល់ អដល រែ់ ន្វើ។ 

កិចចាការ ៨:៥-៦ ន ថ្ងៃ មក ដល់ អដល នឹង រមា ន ្ មា នៅ ពែរួែ នលើ ្ មា នទៀែ ឥ

ន�ើយនៅនពលអដលពួក្ិ្្សពែរូវបាន្រនណ្ត ញនចញពីទីពករុងនយរសូា�ិម 

ពួកនគមួយចំនួនរកបាន្ិទ្ធិពជកនកាននៅស្រុកសាម៉ា រ។ី ពួកសា្ន៍សាម៉ា រ ី

បានសាវ គមន៍ដល់ពួកអ្នកោំសារថនដំណឹងល្អទំាងននរះ  ន�ើយពួកសា្ន៍

យូោអដលបានអកអព្រចិែ្តបានព្រមូលផលដ៏មនែថមលានចញពីអ្នកអដលធ្លា ្់រ

ជា្ពែរូវដ៏ជូរចែ់រ្រ្់ពួកនគ។

កិចចាការរ្រ្់នោកភីលីពនៅស្រុកសាម៉ា រទីទូលបាននជាគជ័យយ៉ាង្ំ

ន្ង នោយការនលើកទឹកចិែ្តយ៉ាងដូនច្នរះ នគក៏្រញូ្ននោកឲ្យនៅជួយនៅទី 

ពករុងនយរសូា�ិមវញិ។ ឥ�ូវននរះ ពួក្ិ្្សបានយល់កាន់អែចបា្់អំពីពពរះ



ទំព័រ-120- កិចចាការថនពួកសាវក័

្រន្ូលរ្រ្់ពពរះពគិ្្តថា «នោរះអ្នករាល់រ្ន នឹងបានពពរះនចសា្ត  ន�ើយនិងន្វើ 

ជា ទី្រោ្ល់ពីខញាុំ នៅពករុងនយរសូា�ិម ពពមទំាងស្រុកយូោ និងស្រុកសាម៉ា រ ី

ទំាងមូល ន�ើយរ�ូែដល់ចុងអផនដី្ំរផុែផង» ( កិចចាការ ១:៨) ។

កាលនោកភីលីពនៅស្រុកសាម៉ា រនីៅន�ើយ នទវរាអដលជាអ្នកោំសារ

រ្រ្់ពពរះបានអណោំដល់នោកថា «ចូរនពកាកន�ើងនៅឯខ្ងែ្ូង រាមផលាូវ 

អដលចុរះពីពករុងនយរសូា�ិម នៅឯពករុងកាសា …រែ់ក៏នពកាកន�ើងនដើរនៅ»។ 

នោកមិនបាន្ួរោំនៅនឹងការពរា្់្រគ្្្់រននរះ ឬស្ាក់ន្្ើរក្នុងការសា្ត ្់រ 

្រគ្្្់រន�ើយ នពពារះនោកបាននរៀន្ូពែនូវនមនរៀនថនភាពមឹុងម៉ា ែ់ថន 

ពពរះ�ឫទ័យរ្រ្់ពពរះននរះ ។

«នោរះន�ើញមនសា្ន៍នអ្ីយ៉ាូពីម្ន ក់ ជាមនុ្្សកនពមៀវអដលមន 

អំណាចនពកាមពពរះោងកាននដ្ មហាក្សពែីអដលនសាយរាជ្យក្នុងស្រុក 

នអ្ីយ៉ាូពី នោកជាអ្នកពែរួែពរានលើអ្់ទំាងពពរះរាជពទព្យរ្រ្់ន្្តច ន�ើយ 

បានមកឯពករុងនយរសូា�ិម នដើម្ីនឹងថាវ យ្រង្ំ ។ នោកកំពុងអែ ជិរះរ្ 

ពែ�្់រ នៅវញិក៏នមើលគម្ីរនហារានអសាយ»។ ្ុររ្នអ្ីយូពីម្ន ក់ននរះគឺជា 

មនុ្្សអដលមនជំ�រល្អ និងមនឥទ្ធិពលទូលំទូោយ។ ពពរះបានទែ 

ន�ើញ   ថា នៅនពលអដល្ុររ្ននរះផាលា ្់្រ្តូរជំននឿ រែ់អាចអចកចាយពនលាឺ 

អដលរែ់បានទទួលនោរះ ដល់មនុ្្សដថទន�ើយនិង្រអនថាមឥទ្ធិពលយ៉ាង

ខ្លា ំងកាលា ដល់កិចចាការថនដំណឹងល្អ។ នទវរារ្រ្់ពពរះបានគង់នៅជាមួយនឹង 

្ុររ្អដលអ្វងរកពនលាឺរ្ូរននរះ ន�ើយនទវរាក៏បានទាញរែ់មកឯពពរះអង្   

្ន្រគ្្រះ។ ពពរះបានោំរែ់ឲ្យជួ្រជាមួយនឹងអ្នកអដលអាចដឹកោំរែ់នៅ 

ឯពនលាឺ នោយសារកិចចាការរ្រ្់ពពរះវ ិ្ ញា ណ្ររ ិ្ ុទ្ធ ។ នទវរាបានអណោំ 

នោកភីលីពឲ្យនៅជួ្រជាមួយនឹង្ុររ្នអ្ីយូពី ន�ើយពន្យល់រែ់អំពី្រទ

ទំោយអដលរែ់កំពុងអាន។ ពពរះវ ិ្ ញា ណបានមន្រន្ូលថា «ឲ្យចូលនៅ 

ព្រនកៀកនឹងរ្នោរះនៅ»។ នៅនពលនោកភីលីពបានចូលនៅជិែន�ើយ 

នោកក៏្ួរនៅអ្នកកនពមៀវនោរះថា «នោកនមើលយល់ឬនទ ឯនោក ក៏ន្លាើយ 

ន�ើងថា ន្រើរមា នអ្នកណាដឹកោំខញាុំ នោរះន្វើដូចនម្តចឲ្យយល់បាន រចួនោកក៏



ដំណឹងល្អនៅស្រុកសាម៉ា រ-ីទំព័រ-121-

្ូមឲ្យភីលីពន�ើងជិរះរ្ជាមួយរ្ន »។ ្រទគម្ីរអដលរែ់កំពុងអាននោរះគឺ

ជា្រទទំោយរ្រ្់នហារានអសាយ ទាក់ទងនៅនឹងពពរះពគិ្្ត៖ «ពទង់ពែរូវ 

នគដឹកោំនៅ ដូចជាដឹកនចៀមនៅ្មលា ្់រ ពទង់មិនបានន�ើ្រពពរះឱ្្ឋនសារះ 

ដូចជាកូននចៀមអដលគ នៅមុខអ្នកកាែ់នរាមវា នៅពរអដល ពទង់ពែរូវ ្រោ្្រ 

្រនោថា ក នោរះនគបានដកន្ចក្តីយុែ្តិ្ម៌នចញពីពទង់នៅ នែើអ្នកណានឹងអ្លាង

ពីពពរះវងសាពទង់បាន ដ្ិែនគបានដកពពរះជនមាពទង់ពីអផនដីនចញន�ើយ» ។

អ្នកកនពមៀវនោរះ្ួរភីលីពថា «នែើនហារានិយយដូនច្នរះ គឺនិយយ 

ពីអ្នកណាពីខលាួននោកឬពីអ្នកដថទ?» ្រោ្្់រមកនោកភីលី្របានន្រើក្រគ្ហា ញ

ដល់រែ់អំពីន្ចក្តីពិែដ៏្ំ។ នោយចា្់រនផ្តើមពីជំពូកដអដលននរះ គឺនោក 

«ពបា្់រដំណឹងល្អពីពពរះនយ្ូ៊វ»។

ចិែ្តរ្រ្់្ុររ្ននរះមនចំណា្់រអារមមាណ៍ជាខ្លា ំង នៅនពលអដលនោក

ភីលីពបានពន្យល់្រទគម្ីរននរះដល់រែ់ ន�ើយនៅនពល អដល្ិ្្សរ្ូរននរះ 

បាន្រញចា ្់រ រែ់បាននរៀ្រចំខលាួនរចួជានស្ចនដើម្ីនឹងទទួលពនលាឺអដលនោក 

នពពពរុ្បានផ្តល់ឲ្យ ។ រែ់មិនបានយកែំអណងខ្ង់ខ្្់រ្រ្់ រែ់មក ន្វើ

ជានល្នដើម្ី្រដិន្្ដំណឹងល្អន�ើយ។ «ន�ើយអ្នកកនពមៀវនិយយថា 

នមើល ន៎ុរះន៏ទឹក នែើមនអវីោែ់មិនឲ្យខញាុំទទួល្ុរណ្យពជមុជទឹកបាន ភីលីព 

ន្លាើយថា ន្រើនោកនជឿអ្់ពីចិែ្ត នោរះទទួលបាន នោកន្លាើយន�ើងថា ខញាុំនជឿ 

ន�ើយ ថាពពរះនយ្ូ៊វពគិ្្តជាពពរះរាជ្យ្ុរពរាថនពពរះ នោរះនោក្រគ្្្់រ ឲ្យ 

្រញ្ឈ្់រ រ្ រចួភីលីពនិងអ្នកកនពមៀវ ក៏ចុរះនៅក្នុងទឹកទំាងពីរោក់ ន�ើយ 

ភីលីព រែ់ន្វើ្ុរណ្យពជមុជទឹកឲ្យ» ។

«លុរះន�ើងពីទឹកមក នោរះពពរះវ ិ្ ញា ណថនពពរះអមចា ្់ ពទង់្ក់យក 

ភីលីព បាែ់ នៅ ន�ើយអ្នកកនពមៀវមិនបានន�ើញរែ់នទៀែនទ ក៏នៅរាមផលាូវ 

នៅនោយអរ្្របាយ ឯភីលីព នគបានន�ើញរែ់នៅពករុងអា្ូែវញិ រែ់

ក៏នដើរនៅទំាងផសាយដំណឹងល្អនៅពគ្់រអ្់ទំាងទីពករុងនរៀងនៅ រ�ូែនៅ 

ដល់ពករុងន្សារា» ។



ទំព័រ-122- កិចចាការថនពួកសាវក័

អង្គារ-៤ សីហា អំណាន ពពរះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ពងសាវរាក្សពែទី១ ជំពូក ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: នោរះ នទវរា ថន ពពរះអមចា ្់ មន ពពរះ្រន្ូល នៅ ភីលីព ថា 

ចូរ នពកាក ន�ើង នៅ ឯ ខ្ង ែ្ូង រាម ផលាូវ អដល ចុរះ ពី ពករុង នយរសូា�ិម នៅ ឯ ពករុង 

កាសា អដល ជា ទី រនហាសាថា ន នៅ រែ់ ក៏ នពកាក ន�ើង នដើរ នៅ នោរះ ន�ើញ មន 

សា្ន៍ នអ្ីយ៉ាូពី ម្ន ក់ ជា មនុ្្ស កំនរៀវ  អដល មន អំណាច នពកាម ពពរះោង 

កាននដ្ មហាក្សពែី អដល នសាយ រាជ្យ ក្នុង ស្រុក នអ្ីយ៉ាូពី នោក ជា អ្នក ពែរួែ 

ពរា នលើ អ្់ ទំាង ពពរះរាជពទព្យ រ្រ្់ ន្្តច ន�ើយ បាន មក ឯ ពករុង នយរសូា�ិម 

នដើម្ី នឹង ថាវ យ ្រងំ្។ កិចចាការ ៨:២៦-២៧ពពរះព្រចំាថ្ងៃ: ឯ រ្រ្់ ទំាង ននរះ អដ

្ុររ្នអ្ីយូពីម្ន ក់ននរះែំណាងឲ្យមនុ្្សអដលមនឋានៈខ្្់ជានពចើន 

អដលពែរូវការ្រនពងៀនពីន្រ្កជនដូចនោកភីលីព ជាពួកមនុ្្សអដល នឹងឮ 

ពពរះ្រន្ូលរ្រ្់ពពរះ និង្ុខចិែ្តនចញនៅកអនលាងណាអដលពពរះចាែ់នគឲ្យនៅ។ 

មនមនុ្្សជានពចើនអដលកំពុងអានពពរះគម្ីរអែមិនយល់អែថាន័យ។ មនុ្្ស

ទំាងព្ររុ្ទំាងស្ីនៅនលើពិភពនោកកំពុងរង់ចំានគរឋាន្ួគ៌នោយចិែ្តអន្រះ

សា។ ន្ចក្តីអ្ិោ្ឋ ននិងទឹកអភ្នកនិងការអងវរករបានផុ្នចញពីចិែ្តរ្រ្់ 

មនុ្្សអដលចង់បានពនលាឺ ពពរះគុណ និងពពរះវ ិ្ ញា ណ្ររ ិ្ ុទ្ធ។ មនុ្្សជានពចើន

អដលកំពុងឈរនៅពពំអដនថននគររ្រ្់ពពរះរង់ចំាការអនញ្ើញឲ្យចូលនៅខ្ង

ក្នុង ។

នទវរាបានដឹកោំនោកភីលីពនៅជួ្រនឹង្ុររ្អដលកំពុងអ្វងរកពនលាឺ 

និងជាអ្នកអដលបាននរៀ្រចំខលាួនទទួលដំណឹងល្អ ន�ើយ្ពវថ្ងៃននរះ នទវរាក៏ 

នឹងដឹកោំជំហានរ្រ្់អ្នកន្វើការអដលអនុ ញ្ា ែឲ្យពពរះវ ិ្ ញា ណ្ររ ិ្ ុទ្ធ្ម្អ ែ

អណា្ត ែរ្រ្់នគ និងជពមរះ ពពមទំាងពពងឹងដល់ចិែ្តរ្រ្់ពួកនគ ដូចរ្ន អដរ ។ 

នទវរាអដលពពរះបានចាែ់ឲ្យនៅឯនោកភីលីពនោរះ អាចន្វើការជាមួយ នឹង 

្ុររ្នអ្ីយូពីនោរះនោយខលាួនឯងបាន ្រ៉ាុអន្ត នោរះមិនអមនជារន្រៀ្រអដលពពរះ

ន្វើការនទ  អផនការរ្រ្់ពពរះគឺឲ្យមនុ្្សន្វើការជាមួយនឹងមនុ្្សដូចរ្ន  ។

កិចចាការអដលពពរះបានព្រទានដល់ពួក្ិ្្សដំ្ូរង ពួកអ្នកនជឿពគ្់រជំោន់

ក៏មនចំអណកដូចរ្ន អដរ។ ពពរះបានព្រទានន្ចក្តីពិែដ៏ពិ្ិដ្ឋដល់អ្នកអដល



ដំណឹងល្អនៅស្រុកសាម៉ា រ-ីទំព័រ-123-

បានទទួលដំណឹងល្អឲ្យអចកចាយន្ចក្តីពិែដល់ពិភពនោកទំាងមូល។ 

រាស្្តរ្រ្់ពពរះអដលនសាមា រះពែង់ អែងអែជាន្រ្កជន ដ៏នកលាៀវកាលា  ថាវ យ្នធ្ន 

រ្រ្់ខលាួននដើម្ីនលើកែនមកាើងពពរះោមរ្រ្់ពទង់ និងនព្រើពបា្់អំនណាយទាន 

រ្រ្់ខលាួននោយព្ររុងព្រយ័ែ្ន នៅក្នុងពពរះរាជកិចចារ្រ្់ពទង់។

អ្នក្រនពមើការជាពគិ្្ត្ររ ិ្ ័ទនៅ្ម័យនដើម គឺជានមនរៀននិងជាការនលើក

ទឹកចិែ្ត្ពម្់រនយើង។ ្មជិកថនពួកជំនំុរ្រ្់ពពរះ ពែរូវអែមនចិែ្តពុរះនពារ

ចង់្ំរនពញកិចចាការល្ៗអ  នោយអញកខលាួននចញពីការនោភលន់ខ្ងនោកិយ 

និងនដើររាមលំអានរ្រ្់ពពរះអដលបានយងចុរះន�ើងន្វើការល្អ។ ពួកនគពែរូវ

អែន្វើការ្រនពមើដល់អ្នកអដលមនន្ចក្តីពែរូវការជំនួយ នោយចិែ្តនពារនពញ

នៅនោយន្ចក្តីនមរា្ត និងការអាណិែអា្ូរ នោយោំនូវចំនណរះដឹងពី 

ន្ចក្តីស្ឡាញ់រ្រ្់ពពរះអង្្ន្រគ្្រះនៅអចកដល់បា្រជនទំាងឡាយ។ 

ការគ្រអ្រ្រននរះទាមទារនូវការខំព្ឹរ្រអព្រង ្រ៉ាុអន្ត នឹងោំមកនូវរគ្វ ន់ជានពចើន។ 

អ្នកអដលចូលរមួនៅក្នុងការគ្រននរះនោយចិែ្តនសាមា រះ្មា័ពគ នឹងន�ើញមនុ្្ស

ចូលមកឯពពរះអង្្ន្រគ្្រះ នពពារះឥទ្ធិពលអដលចូលរមួនៅក្នុងការ្ំរនពញ 

ន្រ្កកមមារ្រ្់ពពរះនោរះមិនមនអ្នកណាអាចទ្់រទល់បានន�ើយ ។

ការទទួលខុ្ពែរូវក្នុងការនចញនៅ្ំរនពញពពរះរាជន្រ្កកមមារ្រ្់ពពរះ

ននរះមិនអមនឋិែនៅអែនលើពគរូគគ្វ លនពញ្ិទ្ធិ្រ៉ាុនណាណ រះនទ។ ពពរះអង្បាន 

ពរា្់នៅមនុ្ុ្សទំាងអ្់អដលបានទទួលពពរះពគិ្្តឲ្យន្វើការនដើម្ីន្ចក្តី

្ន្រគ្្រះរ្រ្់មនុ្្សនោក។ «ពពរះវ ិ្ ញា ណ និងព្រពន្ធនថាមា ង្មាីនពាលថា 

អនញ្ើញមក ន�ើយអ្នកណាអដលឮ ក៏ថា អនញ្ើញមកអដរ»  (វវិរណៈ ២២:១៧)  

ការអំពាវោវឲ្យទទួលន្ចក្តីអនញ្ើញននរះ រា្់រ្រញចាូ លទំាងពួក ជំនំុទំាង មូល 

ផងអដរ។ អ្នករាល់រ្ន អដលបានឮន្ចក្តីអនញ្ើញននរះពែរូវអែកំពុង្រន្ត នចញ 

ពីនពជារះពជងពជលងដងភ្នំ នោយនិយយថា «អនញ្ើញមក» ។

ការអដល្នមាែិថាកិចចាការននសាទមនុ្្សគឺជាភារកិចចារ្រ្់ពគរូគគ្វ ល 

អែម្ន ក់ឯង គឺជាកំ�ុ្មួយយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរ។ ្រង្រ្អូនអ្នកនជឿដ៏្ុភាពរា្រសា 

អដលមចា ្់ចមកា រទំពំាងបាយជូរបានព្រគល់្រន្ុកថនការននសាទមនុ្្សឲ្យ  



ទំព័រ-124- កិចចាការថនពួកសាវក័

ពែរូវអែផ្តល់ការនលើកទឹកចិែ្តនោយមនុ្្សអដលពពរះព្រទានការទទួលខុ្ពែរូវ

្ំៗ។ អ្់អ្នកអដលឈរជាអ្នកដឹកោំពួកជំនំុរ្រ្់ពពរះ ពែរូវអែដឹងថាពពរះ 

បានព្រទានពពរះរាជ្រ្្ដល់មនុ្្សទំាងអ្់ អដលនជឿដល់ ពពរះោម រ្រ្់ 

ពទង់។ ពពរះនឹងចាែ់មនុ្្សឲ្យនៅន្វើការនៅក្នុងចមកា រទំពំាងបាយជូររ្រ្់ 

ពទង់ អដលមិនទាន់បានអញកឲ្យ្ំរនពញកិចចាការរ្រ្់ពទង់ នោយ ការោក់ 

ថដពីនលើនៅន�ើយ ។

មនុ្្សរា្់ររយ រា្់រពាន់ោក់អដលបានឮសារថនន្ចក្តី្ន្រគ្្រះ កំពុង 

នពែែពែែនៅឯទីផសារនៅន�ើយ នៅនពលអដលពួកនគគួរអែចូលរមួនៅក្នុង 

កិចចាការដ៏្កមមាអផ្នកណាមួយនោរះ។ ពពរះពគិ្្តកំពុងមន្រន្ូលនៅកាន់ពួក

អ្នកទំាងននរះថា «ន�ែុអវីបានជាអ្នករាល់រ្ន ឈរទំននរនៅទីននរះ រំាងពី ពពលឹម 

មកដូនច្នរះ?» រចួពទង់ពបា្់រថា «ចូរអ្នករាល់រ្ន នៅន្វើការក្នុងចមកា ររ្រ្់ខញាុំនៅ 

នោរះអ្នកនឹងទទួលឈ្នួលរាមពែឹមពែរូវ» (ម៉ា ថាយ ២០:៦, ៧) ។ នែើន�ែុអវី

បានជាមនុ្្សជានពចើនមិនន្លាើយែ្រនៅនឹងការពរា្់នៅននរះ? នែើមិនអមន

នោយនគយកនល្ថានគមិនមនភារកិចចាឈរនៅនលើអា្ោនទឬអី? ្ូម

ឲ្យពួកនគយល់ថាមនកិចចាការយ៉ាង្ំអដលអ្នក្មា័ពគចិែ្តរា្់រពាន់ោក់ពែរូវ្ំរនពញ

នៅនព្អា្ោ ។

ពពរះបានរង់ចំាឲ្យពពរះវ ិ្ ញា ណថនការគ្រគង់នៅនលើពួកជំនំុទំាងមូលជា

យូរយរ នដើម្ីឲ្យមនុ្្សពគ្់ររ្ន ន្វើកិចចាការស្្រនៅរាម្មែថាភាពរ្រ្់ខលាួន។  

នៅនពលអដល្មជិកថនពួកជំនំុរ្រ្់ពពរះន្វើកិចចាការរ្រ្់នគ អដលពពរះបាន  

ចាែ់រំាង នៅរាមទីកអនលាងអដលមនន្ចក្តីពែរូវការ នៅរាមផ្រះ និងនៅ នព្ 

ព្រនទ្ នដើម្ី្នពមចរាមការពរា្់្រគ្្្់រថនដំណឹងល្អ មិនយូរនទ ពិភពនោក

ទំាងមូលនឹងពែរូវបានព្រកា្ពបា្់រឲ្យដឹង ន�ើយពពរះនយ្ូ៊វនឹងយងពែ�្់រ

មកកាន់អផនដីវញិ នោយពពរះនចសា្ត  និង្ិររីងុនរឿង។ «ដំណឹងល្អននរះ អដល 

្អម្តងពីនគរ នឹងពែរូវព្រកា្ពបា្់រទួនៅពគ្់រក្នុងនោកិយ ទុកជាទី្រោ្ល់ 

ដល់ អ្់ទំាងសា្ន៍ នោរះនទើ្រនឹងបានដល់ចុង្ំរផុែ» (ម៉ា ថាយ ២៤:១៤) ។  
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ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ៩:១-១៨ ។

ពុធ-៥ សីហា អំណាន ពពរះគម្ីរព�ចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារ ក្សពតទី១ ជំពូក ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: �ុ៉ននតែ បសចកតែី អ្ី នែល មាន ព�បោជន៍ ែល់ ខ្ុំ ពី មុន បោរះ ខ្ុំ 

បាន រា�់ ជា ខាត វញិ បោយ បពររះ ពពរះពគីស្ទ ។ ភីលីព ៣:៧ ឥ

អ្នកនែលបលចប ល្ោ ជាង្បគ បៅក្នុង្ចំបណាមអ្នកែឹកោំសាសន៍យូោនែល

បានភ្្ក់រឭកបោយសារបជាគជ័យថនការចូលរមួបៅក្នុង្ការព�កាសែំណឹង្

ល្អបោរះ គឺបោកសុលមកពីបតើសុស។ បោរះ�ីជាមានសញ្ជា តិជាសាសន៍រ ៉មូ

ពីកំបណើ តក៏បោយ ក៏បោកសុលជាជនជាតិយូោបោយការ�តែូរសញ្ជា តិ ប�ើយ

បានសិកសាបៅទីពករុង្បយរសូាឡិមបោយពគរូអាចារ្យែ៏ខ្ស់�ំផុតនែរ។ បោក 

សុលគឺជា «សាសន៍អីុស្សានអល ក្នុង្ពូជអំ�ូរប�នោ៉មីន ជាអ្នកប�បពពើរ 

បកើតពីពួកប�បពពើរ ឯខាង្ពកឹត្យវន័ិយ បោរះខ្ុំជាពួកផារសីុិ ខាង្ឯបសចកតែី 

ឧសសា�៍ បោរះខ្ុំជាអ្នកនែលបានប្្ើទុក្ខប�ៀតប�ៀនែល់ពួកជំនំុ ចំនណកខាង្

បសចកតែីសុចរតិក្នុង្ពកឹត្យវន័ិយ បោរះខ្ុំគ្មា នបោសបសារះ» (ភីលីព ៣:៥, ៦) ។ 

ពួកពគរូអាចារ្យបានចាត់ទុកបោកជាយុវជនថនបសចកតែីសនយាែ៏ឧតតែមមា្ន ក់ ប�ើយ

ពួកបគមានបសចកតែីសង្្ឹមោ៉ង្ខ្ស់បៅបលើបោកថា ជាអ្នកការររជំបនឿពី 

�ុរាណរ�ស់ពួកបគ។ ការបលើកតបមកើង្បោកជាសមាជិកថន ពករុមព�ឹកសាសាន់

�ីុព្ីនបានោក់បោកបៅក្នុង្មុខតំនណង្មួយែ៏មានអំណាច។

បោកសុលបានចូលរមួចំនណកោ៉ង្សំខាន់ ក្នុង្ការជំនំុជពមរះនិង្កាត់

បោសបោកបស្ទផាន ប�ើយភសតែុតាង្ោ៉ង្រន្ធត់ថនពពរះវតតែមានរ�ស់ពពរះ នែល

១២

ពីអ្នកប�ៀតប�ៀន មកជាសសិ្ស
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គង់្បៅជាមួយនឹង្ទុកករ�ុគ្គលបនរះបានែឹកោំបោកសុលឲ្យសង្្ស័យអំពីបសចកតែី

សុចរតិ ថនកិច្ចការនែលបោកបានព�កាន់ោស់នឹង្ពួកសិស្សរ�ស់ពពរះបយសូ៊វ។ 

មានការពច�ូកពច�ល់ក្នុង្គំនិតរ�ស់បោកជាខាលោ ំង្។  បៅក្នុង្ភ្ពអល់នអក 

បោកបានអំរវោវែល់អ្នកនែលមានទំនុកចិតតែោំង្ស្សរុង្បៅបលើពបាជ្ានិង្

ការវនិិច្័យរ�ស់ពួកបគ។ ទី�ំផុត ការតវ៉ារ�ស់ពួកសង្្និង្ពួកបមែឹក ោំ 

សាសោបានប្្ើឲ្យបោកបជឿថាបោកបស្ទផានគឺជាជននែលព�មា្បមើល

ងាយ ប�ើយថាពពរះពគិសតែនែលពួកសាវក័បជឿជាក់�តែូរផាតែ ច់រ�ូតហ៊នលរះ�ង់្

ជីវតិបានអ្ិ�បាយបោរះគឺជាជននកលោង្�នលោំខលោួន និង្ថាពួកអ្នកនែល�បពមើការ

បៅក្នុង្កននលោង្�រសុិទ្ធគឺជាមនុស្សពតឹមពតរូវ។

បោកសុលបានប្្ើការសន្និោឋា នែូបច្នរះ បោយគ្មា នការសាកល្បង្ឲ្យ 

បានចបាស់ោស់បឡើយ។ �ុ៉ននតែ ទី�ំផុត បៅក្នុង្ចំបណរះែឹង្និង្ការព�កាន់ 

ពូជសាសន៍រ�ស់បោក ការបគ្រពរ�ស់បោកែល់អតីតពគរូ�បពង្ៀន ពពមោំង្

អំនួតថនព�ជាព�ិយរ�ស់បោក បានជំរញុបោកឲ្យព�ឆំាង្�រះបបារ ជាមួយ 

នឹង្សំបឡង្ថនសម្បជញ្ញៈ និង្ពពរះគុណរ�ស់ពពរះ។ ប�ើយបោយបានសបពមច

ថាពួកសង្្និង្ពួកអាចារ្យពតរូវោំង្ស្សរុង្ បោរះបោកសុលបានកាលោ យជាសពតរូវ

ែ៏ជូរចត់ជាមួយនឹង្បគ្លលទ្ធិនែលពួកសិស្សរ�ស់ពពរះបយសូ៊វបាន�បពង្ៀន។ 

សកមមាភ្ពរ�ស់បោកក្នុង្ការបកៀ�សង្កត់ឲ្យ�ុរសនិង្ោរ�ីរសុិទ្ធោំង្ឡាយ

ពតរូវព�ឈមមុខបៅចំបររះតុោការ ជាកននលោង្នែលមនុស្សមួយចំនួន ពតរូវបាន

បចាទព�កាន់ឲ្យពតរូវជា�់គុក ប�ើយខលោរះបទៀតពតរូវព�ហរជីវតិបោយសារនត 

ជំបនឿរ�ស់ពួកបគ បៅបលើពពរះបយសូ៊វបោរះ បានោំមកនូវភ្ពបពកៀមពកំ និង្ 

ទុក្ខបវទោែល់ពួកជំនំុនែលបទើ�នតនឹង្បានបរៀ�ចំ្មាីបថាមា ង្ ប�ើយ�ណាតែ លឲ្យ

មនុស្សជាបពចើននសង្្រកកននលោង្មានសុវត្ិភ្ពបោយការរត់បគចខលោួន។

ពួកអ្នកនែលពតរូវបាន�បណតែ ញបចញពីទីពករុង្បយរសូាឡិម បោយការប្្ើ 

ទុក្ខ ប�ៀតប�ៀនបនរះ «បគបែើរចុរះបឡើង្ោំង្ផសាយែំណឹង្ល្អ គឺជាពពរះ�ន្ទូល»  

(កិច្ចការ ៨:៤)។ បៅក្នុង្ចំបណាមទីពករុង្ោំង្ឡាយនែលពួកបគបានបភៀសខលោួន
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បៅបោរះ គឺទីពករុង្ោម៉ាស ជាកននលោង្នែលពួកអ្នកបជឿ្មាីទទួលបាន អ្នកនកនព�

ចិតតែទទួលបជឿជាបពចើនោក់។

ពពហស្បតិ៍-៦ សីហា អំណាន ពពរះគម្ីរព�ចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សពត ទី១ ជំពូក ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: �ុ៉ននតែ កំពុង្ នែល គ្ត់ បែើរ តាម ផលោូវ បៅ ជិត នឹង្ ែល់ ពករុង្ 

ោម៉ាស ប�ើយ បោរះ ស្សា�់ នត មាន ពនលោឺ ពី បលើ បមឃ ភលោឺ មក បៅ ជំុវញិ ខលោួន គ្ត់ ក៏ 

ែួល ែល់ ែី រចួ ឮ សំបឡង្ មាន ពពរះ�ន្ទូល មក ថា សុល នន សុល ប�តុ អ្ី បាន ជា 

អ្នក ប�ៀត ប�ៀន ែល់ ខ្ុំ ែូបច្នរះ គ្ត់ ទូល ប្លោើយ ថា ឱ ពពរះអមា្ច ស់ បអើយ ពពរះអង្្គ ណា 

ន៎ុរះ រចួ ពពរះអមា្ច ស់ ពទង់្ ត� ថា ខ្ុំ បនរះ ជា ពពរះបយសូ៊វ នែល អ្នក ប�ៀត ប�ៀន អ្នក 

្ក់ ជល់ នឹង្ ជនលោួញ ែូបច្នរះ បោរះ ពិបាក ែល់ អ្នក ណាស់។ កិច្ចការ ៩:៣-៥ ្មា 

ពួកសង្្និង្ពួកបមែឹកោំសាសោបានសង្្ឹមថា បោយការខំព�ឹង្នព�ង្ 

ោ៉ង្ព�រុង្ព�យ័ត្ននិង្ការប្្ើទុក្ខប�ៀតប�ៀនោ៉ង្តឹង្រុងឹ្ ពួកអ្នកមានជំបនឿនឹង្ 

ពតរូវបាន�ង្ងាក �។ ឥឡូវបនរះ ពួកបគបានគិតថា ពួកបគពតរូវនតពពងី្កការប្្ើទុក្ខ 

ប�ៀតប�ៀនព�ឆំាង្បៅនឹង្ការ�បពង្ៀន្មាី នែលពួកបគបានអនុវតតែបៅទីពករុង្បយ

រសូាឡិមនិង្កននលោង្បផ្សង្ៗបទៀត។ សពមា�់កិច្ចការពិបសសនែលពួកបគបាន

សបពមចចិតតែនឹង្�បង្ហើយបៅទីពករុង្ោម៉ាស បោកសុលបានសមា័ពគចិតតែ 

បចញបៅ�ំបពញភ្រកិច្ចបនរះ។ «ឯសុល គ្ត់បៅនត�បញ្ច ញបសចកតែីគំរាម និង្ 

រក្យកំន�ង្ ពពមោំង្ការសមាលោ �់ ែល់ពួកសិស្សថនពពរះអមា្ច ស់បៅបឡើយ» 

បោក «ក៏បៅឯសបមតែចសង្្ សូមសំ�ុពតកាន់យកបៅឯសាោព�ជំុោំង្ 

�ុ៉ោមា ន បៅពករុង្ោម៉ាស ព�បោជន៍បែើម្បី ប�ើបឃើញមានអ្នកណាខលោរះ នែល 

ព�តិ�តតែិតាមផលោូវបោរះ បោរះព�រុសឬស្សីកតែី បោរះនឹង្ចា�់ចង្បគ ោំមកឯ ពករុង្ 

បយរសូាឡិម។  បោរះ «ទូល�ង្្គំបានទទួលអំណាច និង្បសចកតែី�ងា្គ �់មកពី 

ពួកសង្ងា្គ ជ» (កិច្ចការ ២៦:១២) បោយកមាលោ ំង្និង្សម្បោរ�ស់មនុស្ស និង្

បភលោើង្ថនចិតតែពុរះកបង្ញ្ជា លក្នុង្ការព�ពពឹតតែខុស បោកសុលថនស្សរុកបតើសុស 

បានបចញែំបណើ រនែលមិនអាច�ំបភលោចបានបោរះ មានប�តុការណ៍ ែ៏ចនមលោក 
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មួយបានបកើតបឡើង្ នែលបានផាលោ ស់�តែូរនខ្សជីវតិោំង្ស្សរុង្ ។

បៅចុង្បពកាយ�ង្្អស់ថនការប្្ើែំបណើ របនរះ «បៅកណាតែ លថ្ងៃពតង់្» បពល

នែលអ្នកប្្ើែំបណើ រោ៉ង្ប�វ�ត់បានមកជិតែល់ទីពករុង្ោម៉ាស ពួកបគ 

បានមកែល់វាលែ៏សំ�ូរជីរជាតិមួយ នែលមានសួនចបារស្សស់�ំពពង្ និង្ 

ផោលោ នុផលជាបពចើន បស្សាចស្សពបោយទឹកបពជារះនែល�ូរមកពីជូរភ្នំនែល

ព័ទ្ធជំុវញិ ។ បពកាយពីការប្្ើែំបណើ រកាត់វាលោ៉ង្កបណាតែ ចកនណតែ ង្អស់ 

បពលជាបពចើនថ្ងៃមក ទស្សនីយភ្ពន��បនរះ ពិតជាប្្ើឲ្យអារមមាណ៍រកីរាយ

ោ៉ង្ថពកនលង្ ។ បៅបពលនែលបោកសុលនិង្អ្នករមួែំបណើ រជាមួយបោក 

បានបឃើញទីវាលនែលមាននផលោបឈើពគ�់មុខ និង្ទីពករុង្ែ៏ល្អប ើ្តបៅពីបពកាម 

របំពចបោរះស្សា�់នត ែូចបោកបានមានព�សាសន៍ថា «បោរះស្សា�់នត មាន 

ពនលោឺពីបលើបមឃ ភលោឺមកជំុវញិទូល�ង្្គំ និង្ពួកអ្នកបែើរជាមួយ ជាពនលោឺភលោឺជាង្ ថ្ងៃ» 

(កិច្ចការ ២៦:១៣) ភលោឺចំាង្នចង្នែលនភ្នកមនុស្សមិនអាចពោំពទបាន។ បោក

សុលបានែួលបៅនឹង្ែីោំង្ខ្ាក់នភ្នក និង្វលិវល់គំនិត ។

បៅបពលនែលពនលោឺបាន�នតែនចង្ចំាង្បៅជំុវញិពួកបគ បោកសុលបាន 

ឮសំបឡង្ថា «សុល ននសុល ប�តុអ្ីបានជាអ្នកប�ៀតប�ៀនែល់ខ្ុំែូបច្នរះ 

គ្ត់ ទូលប្លោើយថា ឱពពរះអមា្ច ស់បអើយ ពពរះអង្្គណាន៎ុរះ រចួពពរះអមា្ច ស់ពទង់្ត�ថា 

ខ្ុំបនរះជាពពរះបយសូ៊វ នែលអ្នកប�ៀតប�ៀន អ្នក្ក់ជល់នឹង្ជនលោួញែូបច្នរះ បោរះ 

ពិបាកែល់អ្នកណាស់»។ បររបពញបៅបោយការភ័យខាលោ ច និង្សឹង្នតង្ងឹ្ត

នភ្នកបោយសារពនលោឺែ៏ភលោឺចំាង្បោរះ ពួកអ្នករមួែំបណើ រជាមួយនឹង្បោកសុល

បានឮសំបឡង្ នតបមើលមិនបឃើញមនុស្សបឡើយ។ �ុ៉ននតែ សពមា�់បោកសុល 

បោកយល់នូវពពរះ�ន្ទូលនែលបានមាន�ន្ទូលមកកាន់បោក ប�ើយពពរះនែល

បានមាន�ន្ទូលបនរះបាន�ងាហ ញអង្្គពទង់្ឲ្យបោកបានបឃើញ គឺពពរះរាជ�ុពត 

ថន ពពរះ។ បោកបានបឃើញពពរះនែលបគបានឆាក ង្ឈរបៅចំបររះបោក។ រ�ូ

ភ្ពថនពពរះភង្កតែរ�ស់ពពរះអង្្គសបង្ងា្គ រះបានែិតជា�់បៅក្នុង្ចិតតែ�ុរសសាសន៍

យូោនែលពតរូវវាយព�ហររ�ូបនរះជាបរៀង្រ�ូត។  រក្យបពចន៍នែលបោកបានឮ  
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ែក់ជា�់ក្នុង្ចិតតែជាមួយនឹង្កមាលោ ំង្ែ៏គួរឲ្យភ័យញ័ររន្ធត់។ បៅក្នុង្�ន្ទ�់ែ៏ង្ងឹ្ត 

ខាង្គំនិតមានពនលោឺ ល្ោ ក់មក�ូរប�ៀរែូចទឹកជំនន់ �ងាហ ញពីភ្ពលងៃិតលងៃង់្និង្

កំ�ុសថនជីវតិអតីតកាលរ�ស់បោក ប�ើយបពលបនរះបោកពតរូវការការ�ំភលោឺ

ថនពពរះវញ្ិ្ណ�រសុិទ្ធ។

ឥឡូវបនរះ បោកសុលបានែឹង្ថាការប្្ើទុក្ខប�ៀតប�ៀនែល់ពួកសិស្ស 

រ�ស់ពពរះបយសូ៊វ បោកកំពុង្នតប្្ើកិច្ចការរ�ស់សាតំាង្ប�ើយ។ បោក បាន 

បឃើញថាការយល់ពតរូវ និង្ភ្រកិច្ចរ�ស់បោកបានពឹង្នផ្អកោំង្ស្សរុង្បៅបលើ

ពួកសង្្ឈនិង្ពួកែឹកោំសាសោ។ បោកបានបជឿពួកបគ បៅបពលបគបាន 

ពបា�់បោកថាបរឿង្ការមានពពរះជនមារស់បឡើង្វញិ គឺជាបរឿង្ព�្ិតែ៏ចំនឡក 

រ�ស់ពួកសិស្ស។ ឥឡូវបនរះ ខណញៈនែលពពរះបយសូ៊វបានឈរបៅនក្បរបោក 

សុលប�ើយ បោកសុល បានបជឿនូវបសចកតែីពិតនែលពួកសិស្សបានព�កាស ។ 

សុព្រ-៧ សីហា អំណាន ពពរះគម្ីរព�ចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សពត ទី១ ជំពូក ៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ បពកាក ឈរ បឡើង្ ែ្បិត ខ្ុំ បាន បលច មក ឲ្យ អ្នក បឃើញ 

បែើម្បី នឹង្ តំាង្ អ្នក ឲ្យ ប្្ើ ជា អ្នក �ំបរ ើ ប�ើយ ជា ទី �ោ្ទ ល់ ពី អស់ ោំង្ ការ នែល អ្នក 

បាន បឃើញ ប�ើយ ពពម ោំង្ ការ នែល ខ្ុំ នឹង្ បលច មក ឲ្យ អ្នក បឃើញ បៅ មុខ 

បទៀត។ កិច្ចការ ២៦:១៦ ពតរួត បលើ ្ មា 

បៅបពលនែលមានការ�ំភលោឺបពរង្ពរតពីពពរះថនឋានសួគ៌ បោរះគំនិត 

រ�ស់បោកសុលបានប្្ើសកមមាភ្ពោ៉ង្រ�័សគួរឲ្យកត់សមា្គ ល់។  កំណត់

ពតាថន�ទទំោយសតែីពីការពតាស់�ងា្គ �់ថនពពរះវញ្ិ្ណពតរូវបានប�ើកចំ�ឲ្យ

បោកបានយល់។ បោកបឃើញថាការ�ែិបស្ន៍ពពរះបយសូ៊វពីសំណាក់ 

សាសន៍យូោ ការជា�់ឆាក ង្រ�ស់ពទង់្ ការមានពពរះជនមារស់បឡើង្វញិ និង្ការ 

ោង្បឡើង្បៅឋានសួគ៌រ�ស់ពទង់្ ពតរូវបានពួកបហរាពបា�់ឲ្យែឹង្ជាមុន  

និង្បាន�ញ្ជា ក់ថាពពរះអង្្គគឺជាពពរះនមស្ុសីនែលពពរះបានសនយាពិតពបាកែ

នមន ។ បសចកតែីអ្ិ�បាយរ�ស់បោកបស្ទផាន បៅបពលទុកករកមមារ�ស់បោក
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បានបកើតបឡើង្បៅក្នុង្គំនិតរ�ស់បោកសុលបោយ�ង្្ខំ ប�ើយបោកបាន 

ទទួលសា្គ ល់ថាទុកករ�ុគ្គលពិតជាបានបឃើញ «សិរលី្អរ�ស់ពពរះ» ពបាកែនមន 

បៅបពលនែលបោកបាននិោយថា «បមើល ខ្ុំបឃើញបមឃចំ� និង្កូនមនុស្ស

ឈរបៅខាង្ពពរះ�សតែសាតែ ំថនពពរះ» (កិច្ចការ ៧:៥៥, ៥៦)។ ពួកសង្្បាន 

ព�កាសថារក្យោំង្បនរះគឺជាការព�មា្ �ុ៉ននតែ ឥឡូវបនរះ បោកសុលបាន 

ែឹង្ថារក្យោំង្បោរះគឺជារក្យពិត។

ការោំង្អស់បនរះពតរូវបានប�ើក�ងាហ ញោ៉ង្ចបាស់ែល់អ្នកប្្ើទុក្ខប�ៀត

ប�ៀនមា្ន ក់បនរះ! ឥឡូវបនរះ បោកសុលបានែឹង្ពីបសចកតែីពិតនែលថាពពរះនមស្ុសី

នែលពពរះបានសនយាថា ពទង់្បានោង្មកកាន់នផនែីបនរះ ជាពពរះយសូ៊វថន 

ស្សរុក ណាសានរត៉ ប�ើយពតរូវបានមនុស្សនែលពទង់្បានោង្មកជួយសបង្ងា្គ រះ

ពតរូវបាន�ែិបស្ពទង់្។ បោកក៏បានែឹង្ផង្នែរថាពពរះអង្្គសបង្ងា្គ រះបាន 

មានពពរះជនមារស់បចញពីផ្នូរបោយបជាគជ័យ ប�ើយបានោង្បឡើង្ បៅ ឋាន 

សួគ៌។ បៅក្នុង្ឱកាសថនការប�ើក�ងាហ ញរ�ស់ពពរះបនរះ បោកសុលបាននឹក

បឃើញោំង្រន្ធត់ពីបោកបស្ទផាននែលបានផតែល់ទី�ោ្ទ ល់ថនពពរះអង្្គសបង្ងា្គ រះ

នែលបគបានឆាក ង្ និង្បានមានពពរះជនមារស់ពីសុគតបឡើង្វញិ នែលមនុស្ស  

មានជំបនឿបលើពទង់្បានលរះ�ង់្បែើម្បីពពរះអង្្គ ប�ើយនែលបពកាយ មកបទៀត 

តាមរយញៈពួកបគ នែលជាឧ�ករណ៍រ�ស់ពទង់្ មនុស្សជាបពចើនបទៀតនែលជា

សិស្សែ៏មានតថមលោរ�ស់ពពរះបយសូ៊វ បានជួ�ព�ទរះនឹង្បសចកតែីសាលោ �់ បោយ

សារការប្្ើទុក្ខប�ៀតប�ៀនោ៉ង្បោរបៅ។

ពពរះអង្្គសបង្ងា្គ រះបានមាន�ន្ទូលបៅកាន់បោកសុលតាមរយញៈបោក 

បស្ទផាន នែលគ្មា នអ្នកណាអាចព�ឆំាង្នឹង្ការគិតគូរពិចារណារ�ស់បោក

បានបឡើយ។ អ្នកពបាជ្សាសន៍យូោបនរះបានបឃើញទឹកមុខរ�ស់ទុកករ�ុគ្គល

បស្ទផាន្លោុរះ�ញ្្ច ំង្ពីសិរលី្អរ�ស់ពពរះអង្្គសបង្ងា្គ រះ នែលមានលក្ខណញៈែូចជា 

«មុខបទវតា» (កិច្ចការ ៦:១៥)។ បោក ល្ោ �់បានបឃើញការអត់ពោំរ�ស់បោក  

បស្ទផាន ជាមួយនឹង្សពតរូវរ�ស់បោក និង្ការអត់ឱនបោសរ�ស់ បោក 
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ចំបររះ ពួកបគ។ បោកក៏ ល្ោ �់បានបឃើញការអត់្មាត់និង្ការលរះ�ង់្ែ៏រកីរាយ 

រ�ស់មនុស្សជាបពចើន នែលបោក ល្ោ �់បានប្្ើឲ្យឈឺចា�់និង្រង្ទុក្ខបវទោ។ 

បោកក៏ ល្ោ �់បានបឃើញពួកអ្នកខលោរះហ៊នលរះ�ង់្រ�ូតែល់អាយុជីវតិរ�ស់ 

ខលោួនបោយអំណរបែើម្បីជាព�បោជន៍ែល់បសចកតែីជំបនឿរ�ស់ពួកបគផង្នែរ។

បរឿង្ោំង្អស់បនរះបាននស្សកអំរវោោ៉ង្ឮ បៅក្នុង្គំនិតរ�ស់ បោក 

�ុ៉ល ប�ើយបោកបានទុកចិតតែែល់គំនិតរ�ស់បោកជាបពចើនែង្ ប�ើយបោក

សឹង្នតបជឿជាក់ោ៉ង្ចបាស់ថាពពរះបយសូ៊វពិតជាពពរះនមស្ុសីនែលពពរះបាន 

សនយាពបាកែនមន។ បៅក្នុង្ឱកាសោំង្បោរះ បោកបានតសូ៊ពុរះររបពញ 

មួយយ�់ តទល់នឹង្មនសិការរ�ស់ខលោួនឯង្ ប�ើយបោកនតង្នត�ញ្ច �់�ញ្ហ

បោរះបៅបោយការទទួលសា្គ ល់ជាោច់ខាតថា ពពរះបយសូ៊វមិននមនជាពពរះ 

នមស្ុសីបទ ប�ើយពួកសិស្សរ�ស់ពពរះអង្្គគឺជាពួកបបាក�បញ្្តែ៏�ិុនព�ស�់។

ឥឡូវបនរះ ពពរះពគិសតែបានមាន�ន្ទូលមកកាន់បោកសុលបោយពពរះសូរ

បសៀង្ផា្ទ ល់រ�ស់ពពរះអង្្គថា «សុល ននសុល ប�តុអ្ីបានជាអ្នកប�ៀតប�ៀន 

ែល់ខ្ុំែូបច្នរះ?» ប�ើយជាចបមលោើយត�បៅនឹង្សំណួររ�ស់បោកសុលថា 

«ឱពពរះអមា្ច ស់បអើយ ពពរះអង្្គណាន៎ុរះ?» ពពរះអង្្គបានមាន�ន្ទូលថា «ខ្ុំបនរះ 

ជាពពរះបយសូ៊វ នែលអ្នកប�ៀតប�ៀន»។ បៅទីបនរះពពរះពគិសតែបាន�ងាហ ញអង្្គ 

ពទង់្ឲ្យរាសសតែរ�ស់ពពរះអង្្គបានសា្គ ល់។ បោយការប្្ើទុក្ខប�ៀតប�ៀនែល់ពួក

សិស្សរ�ស់ពពរះបយសូ៊វ បោកសុលបានវាយព�ហរបៅបលើពពរះអមា្ច ស់ថន

ឋានសួគ៌បោយផា្ទ ល់។ បោយការបចាទព�កាន់ខុស និង្បានប្្ើទី�ោ្ទ ល់ 

ព�ឆំាង្បៅនឹង្ពួកបគ ក៏ែូចជាបានបចាទព�កាន់ខុស និង្បានប្្ើទី�ោ្ទ ល់ 

ោស់នឹង្ពពរះអង្្គសបង្ងា្គ រះថនពិភពបោកបោយផា្ទ ល់នែរ។

សៅរ៍-៨ សីហា អំណាន ពពរះគម្ីរព�ចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សពត ទី១ ជំពូក ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: បោរះ គ្ត់ ក៏ ញា�់ញ័រ ោំង្ អសា្ច រ្យ ក្នុង្ ចិតតែ ប�ើយ 

ទូល ថា ពពរះអមា្ច ស់ បអើយ បតើ ពទង់្ សព្ ពពរះ�ឫទ័យ ឲ្យ ទូល�ង្្គំ ប្្ើ ែូច បមតែច 



ទំព័រ-132- កិច្ចការថនពួកសាវក័

ពពរះអមា្ច ស់ មាន ពពរះ�ន្ទូល ថា ចូរ បពកាក បឡើង្ ចូល បៅ ក្នុង្ ទី ពករុង្ បៅ បោរះ បគ 

នឹង្ ពបា�់ អ្នក ឲ្យ ែឹង្ ពី ការ នែល អ្នក ពតរូវ ប្្ើ។ កិច្ចការ ៩:៦ បៅ ពតរួត បលើ 

បសចកតែីពិតឥតសង្្ស័យបានបកើតបឡើង្បៅក្នុង្គំនិតរ�ស់បោកសុល 

ថាអ្នកនែលនិោយជាមួយនឹង្បោក គឺពិតជាពពរះបយសូ៊វថនស្សរុកណាសានរត៉ 

ោ៉ង្ចបាស់ ជាពពរះនមស្ុសីនែលបោកបានរង់្ចំាជាយូរមកប�ើយ ជាពពរះ ែ៏ 

ជួយបោរះទុក្ខនិង្ជាពពរះអង្្គែ៏បពបាសបោរះថនសាសន៍អីុស្សានអល។ បោក 

បាន «ញា�់ញ័រ ោំង្អសា្ច រ្យក្នុង្ចិតតែ ប�ើយទូលថា ពពរះអមា្ច ស់បអើយ បតើពទង់្

សព្ពពរះ�ឫទ័យឲ្យទូល�ង្្គំប្្ើែូចបមតែច? ពពរះអមា្ច ស់មានពពរះ�ន្ទូលថា 

ចូរបពកាកបឡើង្ចូលបៅក្នុង្ទីពករុង្បៅ បោរះបគនឹង្ពបា�់អ្នកឲ្យែឹង្ពីការនែល

អ្នកពតរូវប្្ើ»។

បៅបពលនែលពពរះបានែកយកសិរលី្អរ�ស់ពទង់្បៅវញិ ប�ើយបោក 

សុលក៏បានបពកាកបចញពីែី បោកបានែឹង្ថាបោកបមើលអ្ីមិនបឃើញបឡើយ។ 

ពនលោឺភលោឺនចង្ចំាង្ថនសិរលី្អរ�ស់ពពរះពគិសតែភលោឺខាលោ ំង្បពក ប្្ើឲ្យនភ្នករ�ស់មនុស្ស 

មិនអាចពោំពទបានបឡើយ ប�ើយបៅបពលនែលពពរះបានែកយកពនលោឺបនរះ

បចញ រាពតីកាលែ៏ង្ងឹ្តសូន្យសុង្បានពគ�ែណតែ �់គំប�ើញរ�ស់បោក ។ 

បោកបានបជឿថាភ្ពង្ងឹ្តរ�ស់បោកគឺជាទណ្ឌ កមមាមកពីពពរះ បោយការ 

ប្្ើទុក្ខប�ៀតប�ៀនែ៏បោរបៅរ�ស់បោកែល់ពួកសិស្សរ�ស់ពពរះបយសូ៊វជា

ពបាកែ។ បោកបានបែើររាវផលោូវោំង្ភ្ពង្ងឹ្តោ៉ង្ពិបាក ប�ើយពួកអ្នក 

នែលប្្ើែំបណើ រជាមួយបោក «ក៏ែឹកថែគ្ត់ោំបៅឯោម៉ាស» ោំង្អសា្ច រ្យ 

ក្នុង្ចិតតែ ។ 

ោបពលពពឹកថនថ្ងៃនែលពពឹតតែិការណ៍បោរះបានបកើតបឡើង្ បោកសុលបាន

មកជិតែល់ពករុង្ោម៉ាសជាមួយនឹង្អារមមាណ៍បពញចិតតែ បោយសារទំនុកចិតតែ

នែលសបមតែចសង្្បានព�គល់ែល់បោក។  សបមតែចសង្្បានផតែល់ការទទួល

ខុសពតរូវោ៉ង្្ងៃន់ែល់បោក។ បោកបានទទួល�ញ្ជា ឲ្យជំរញុសាសោ 

យូោបៅមុខ បោយ�ញ្ឈ�់ការរកីរាលោលជំបនឿ្មាីបៅទីពករុង្ោម៉ាស ។ 



ពីអ្នកប�ៀតប�ៀន មកជាសិស្ស-ទំព័រ-133-

បោកបានតំាង្ចិតតែថាប�សកកមមារ�ស់បោកនឹង្ទទួលបានបជាគជ័យោ៉ង្

្ំប្ង្ និង្បានទន្ទឹង្រង់្ចំាបោយបសចកតែីពបាថា្ន ែ៏ពុរះបររនូវ�ទពិបសា្ន៍ 

នែលបោកបានរពឹំង្ទុកបៅចំបររះមុខ ។

�ុ៉ននតែ ឥឡូវបនរះ ផ្ទុយស្សរះឡរះពី�ំណង្ពបាថា្ន រ�ស់បោក បតើបោកបៅ

នតចូលបៅក្នុង្ទីពករុង្នែរឬបទ? បោយបានវាយព�ហរបោយភ្ពង្ងឹ្ត គ្មា ន 

សង្្ឹម ញាំញីបោយវ�ិ្បែិសារ ីមិនែឹង្ថាការវនិិច្័យបៅបពលអោគតនឹង្

បៅជាោ៉ង្ណាសពមា�់បោក បោកបាននសង្្រកផ្ទរះរ�ស់បោកយូោស 

នែលជាសិស្សរ�ស់ពពរះបយសូ៊វ ជាកននលោង្នែលបោកមានឱកាស ពគ�់ពគ្ន់

បែើម្បី្លោុរះ�ញ្្ច ំង្និង្អ្ិោឋា ននតមា្ន ក់ឯង្ ។ 

ក្នុង្រវាង្�ីថ្ងៃ «គ្ត់បមើលមិនបឃើញបឡើយ ក៏មិន�របិភ្គអ្ីផង្»។ ក្នុង្ 

អំឡុង្បពលែ៏នសនឈឺចា�់បនរះ �ីថ្ងៃ ហក់ែូចជារា�់ឆា្ន ំសពមា�់បោកសុល។ 

បោយចិតតែតានតឹង្ បោកបាននឹកបឃើញមតែង្ប�ើយមតែង្បទៀត ពីចំនណកនែល

បោកបានប្្ើបៅបលើទុកករកមមារ�ស់បោកបស្ទផាន។ បោកបានគិតអំពីបោស

កំ�ុសរ�ស់បោកបោយចិតតែញា�់ញ័រ បោយបាន�បណាតែ យខលោួនឲ្យការពយាបាទ

និង្ការព�កាន់ពូជសាសន៍រ�ស់ពួកសង្្និង្ពួកបមែឹកោំសាសោពគ�់ពគង្

បលើរ�ូបោក បោរះ�ីជាបោកបានបឃើញមុខរ�ស់បោកបស្ទផានពតរូវបាន 

�ំភលោឺបោយកំារសមាីថនឋានសួគ៌ក៏បោយ។ បោយចិតតែបពកៀមពកំនិង្ទុក្ខពពរួយ 

បោកបាននឹកបឃើញនូវការនែលបោកបាន�ិទនភ្នក ចុកពតបចៀក ជាបពចើន 

ែង្ ព�ឆំាង្បៅនឹង្ភសតែុតាង្ជាក់នសតែង្�ំផុត ប�ើយជំរញុឲ្យបគប្្ើទុក្ខប�ៀត

ប�ៀនែល់ពួកអ្នកបជឿបលើពពរះបយសូ៊វពីស្សរុកណាសានរត៉ បោយគ្មា នបមតាតែ  ។

បោកបានចំណាយបពល្លោុរះ�ញ្្ច ំង្ពីខលោួនឯង្ោ៉ង្ែិតែល់ និង្ការ�ន្ទន់

ចិតតែបនរះោច់បោយនឡកនតមា្ន ក់ឯង្។ ពួកសិស្សបានទទួលែំណឹង្ពីបគ្ល

�ំណង្រ�ស់បោកសុលក្នុង្ការប្្ើែំបណើ រមកកាន់ទីពករុង្ោម៉ាស បគបាន 

ភ័យខាលោ ចនពកង្បោកប្្ើសកមមាភ្ពនកលោង្�នលោំ បែើម្បី�ំភ័នតែពួកបគ ប�ើយ ពួកបគ 

ក៏បានោក់ខលោួន មិនពពមផតែល់ការអាណិតអាសូរបែល់បោកបឡើយ។ បោក
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មិនមានបសចកតែីពបាថា្ន �ងាហ ញខលោួនជាសាសន៍យូោនែលបាននកនព�ចិតតែបទ 

បោកបានមានគបពមាង្ការណ៍ចង់្រ�ួរមួក្នុង្ការប�ៀតប�ៀនែល់ពួកអ្នកបជឿ  

បពររះបោកបានបជឿថា ពួកបគនឹង្មិនពពមសាតែ �់បរឿង្រ�ស់បោកបឡើយ។ 

ែូបច្នរះ បោកហក់ែូចជាពតរូវបានកាត់ផាតែ ច់បចញពីការអាណិតអាសូររ�ស់ 

មនុស្ស។ បសចកតែីសង្្ឹមថនជំនួយនតមួយគត់រ�ស់បោកគឺមាននតពពរះនែល

បររបពញបោយបសចកតែីបមតាតែ ករណុា�ុ៉បណាណ រះ ប�ើយបោកក៏បានអំរវោវ 

រកពទង់្បោយចិតតែបខ្ទចខា្ទ ំ ។

អាទិត្យ-៩ សីហា អំណាន ពពរះគម្ីរព�ចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សពត ទី១ ជំពូក ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ែូបច្នរះ អាោ៉្ន ោស ក៏ បៅ ប�ើយ ចូល ក្នុង្ ផ្ទរះ បោរះ ោក់ ថែ 

បលើ គ្ត់ និោយ ថា អ្នក សុល បអើយ ពពរះអមា្ច ស់ គឺ ពពរះបយសូ៊វ នែល បលច មក 

ឲ្យ អ្នក បឃើញ តាម ផលោូវ ពទង់្ បាន ចាត់ ខ្ុំ មក បែើម្បី ឲ្យ អ្នក បាន ភលោឺ នភ្នក ប�ើយ ឲ្យ អ្នក 

បាន បពញ ជា ពពរះវញ្ិ្ណ �រសុិទ្ធ។ កិច្ចការ ៩:១៧ខពពរះគម្ីរព�ចំាថ្ងៃ: ឯ ត ឥ

បៅក្នុង្អំឡុង្បពលនែលបោកសុលបៅោច់ពីអ្នកែថទោ៉ង្យូរ នតពីរ 

ោក់ជាមួយនឹង្ពពរះបោរះ បោកបានរឭំកពី�ទគម្ីរជាបពចើននែលសនមតែង្ពី

ការោង្មកជាបលើកទីមួយរ�ស់ពពរះពគិសតែ។ បោកបានតាមោន�ទទំោយ

ោ៉ង្យកចិតតែទុកោក់ ជាមួយនឹង្ការចង្ចំានែលបានែុសខាត់ បោយការ 

ភ្្ក់រឭកនែលបានបកើតបឡើង្បៅក្នុង្គំនិតរ�ស់បោក។ បៅបពលនែលបោក

បាន្លោុរះ�ញ្្ច ំង្ពីអត្ន័យថន�ទទំោយោំង្បនរះ បោកមានការភ្្ក់បផ្អើលជា

ខាលោ ំង្ចំបររះភ្ពង្ងឹ្តង្ង្ល់ថនការមិនបានយល់កនលោង្មករ�ស់បោក  និង្

ភ្ពង្ងឹ្តង្ង្ល់រ�ស់សានស៍យូោជាទូបៅ នែលបានែឹកោំឲ្យមានការ 

�ែិបស្ន៍ពពរះបយសូ៊វថាជាពពរះនមស្ុសីតាម�ទទំោយ ។

ខណញៈនែលបោកសុលបានបោរទន់បៅតាមការនណោំរ�ស់ពពរះវញ្ិ្ណ

�រសុិទ្ធោំង្ស្សរុង្  បោរះបោកបានបឃើញបោសកំ�ុសថនជីវតិរ�ស់បោក 

ប�ើយបានទទួលសា្គ ល់ការោមោរោ៉ង្ទូលំទូោយថនពកឹត្យវន័ិយរ�ស់ 
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ពពរះ។ បោកសុលនែល ល្ោ �់ជាអ្នកផារសីុិែ៏អំនួត ឥឡូវបនរះបានឱនពកា�

បៅចំបររះពពរះបោយការ�ោ្ទ �ខលោួននិង្ភ្ពសាមញ្ែូចជាកូនបកមាង្ បោយ 

លន់តួភ្ពគ្មា នតថមលោរ�ស់បោក ប�ើយទូលអង្្រករសំុបសចកតែីបមតាតែ ករណុា

ថនពពរះអង្្គសបង្ងា្គ រះនែលបគបានឆាក ង្និង្បានមានពពរះជនមារស់បឡើង្វញិ។ 

បោកសុលអន្ទរះសាចង់្រ�ួរមួជាមួយនឹង្ពពរះវរ�ិតានិង្ពពរះរាជ�ុពតា ប�ើយ

បៅក្នុង្កមាលោ ំង្ថនបសចកតែីពបាថា្ន ចង់្បានការអត់ឱនបោសនិង្ការទទួលយក 

រ�ស់បោក បោកបានទូលថ្ាយបោយអង្្រករែល់�លលោ័ង្កថនពពរះគុណ ។ 

ការអ្ិោឋា នរ�ស់អ្នកផារសីុិនែលមានវ�ិ្បែិសាររី�ូបនរះមិនឥតព�បោជន៍

បទ។ ពពរះគុណថនពពរះបាន�ំផាលោ ស់�ំនព�ចិតតែនិង្អារមមាណ៍ពីខាង្ក្នុង្រ�ស់បោក 

ប�ើយពពរះអង្្គក៏បានោំឲ្យញាណសតិរ�ស់បោកឲ្យបានស្សរុរះស្សរួលគ្្ន  ជា

មួយនឹង្ពពរះរាជបគ្ល�ំណង្ែ៏អស់កល្បរ�ស់ពពរះ ។ ពពរះពគិសតែនិង្បសចកតែី

សុចរតិរ�ស់ពទង់្មានតថមលោចំបររះបោកសុលជាង្ពិភពបោកោំង្មូលបៅ

បទៀត។ 

ការផាលោ ស់�តែូរជំបនឿរ�ស់បោកសុលគឺជាភសតែុតាង្ជាក់នសតែង្មួយថនពពរះ

បចសាតែ ែ៏អសា្ច រ្យថនពពរះវញ្ិ្ណ�រសុិទ្ធបែើម្បី�ងាហ ញមនុស្សឲ្យសា្គ ល់បា�។ 

បោកបានបជឿជាក់ថាពពរះបយសូ៊វពីស្សរុកណសានរត៉បានព�មា្ែល់ពកឹត្យ 

វន័ិយរ�ស់ពពរះ ប�ើយបាន�បពង្ៀនែល់ពួកសិស្សរ�ស់ពទង់្ថាពកឹត្យវន័ិយ

បោរះនលង្មានព�សិទ្ធិភ្ពតបៅបទៀតប�ើយ ។ �ុ៉ននតែ �ោ្ទ �់ពីការផាលោ ស់�តែូរ 

ជំបនឿរ�ស់បោកមក បោកសុលបានទទួលសា្គ ល់ថាពពរះបយសូ៊វគឺជាពពរះ

នែលបានោង្មកកាន់ពិភពបោកបនរះ បែើម្បី�ងាហ ញពបា�់ពីពពរះរាជបគ្ល

�ំណង្ថនការ�ងាហ ញឲ្យបឃើញថាពកឹត្យវន័ិយរ�ស់ពពរះវរ�ិតាគឺជាចបា�់ែ៏ 

ពតឹមពតរូវ។ ពពរះបានប្្ើឲ្យបោកបានយល់ថាពពរះបយសូ៊វគឺជាព�ភពថនព�ព័ន្ធ

ថ្ាយតង្ាយយញ្�ូជារ�ស់សាសន៍យូោោំង្ស្សរុង្ ។ បោកបានបឃើញថា

ការឆាក ង្នែលជានិមិតតែរ�ូ បានជួ�ជាមួយនឹង្ការឆាក ង្ពិតពបាកែ នែលពពរះ

បយសូ៊វបានសបពមចតាម�ទទំោយថនគម្ីរសញ្្ចាស់ ោក់ទង្បៅនឹង្ 



ទំព័រ-136- កិច្ចការថនពួកសាវក័

ពពរះែ៏បពបាសបោរះថនសាសន៍អីុស្សានអល ។

បៅក្នុង្កំណត់ពតាថនការនកនព�ចិតតែរ�ស់បោកសុល ពពរះបានព�ោន

បគ្លការណ៍ែ៏សំខាន់ែល់បយើង្ពគ�់គ្្ន  នែលបយើង្ពតរូវនតចង្ចំាបៅក្នុង្គំនិត

ជាបរៀង្រ�ូត។ ពពរះវញ្ិ្ណបានោំបោកសុលបៅឯពពរះវតតែមានរ�ស់ពពរះពគិសតែ

បោយផា្ទ ល់។ បោកគឺជាមនុស្សនែលពពរះពគិសតែបាន�ពមរុង្ទុកសពមា�់កិច្ច

ការែ៏សំខាន់�ំផុត ជាអ្នកនែលនឹង្កាលោ យជា «ព�ោ�់បរ ើសតំាង្»សពមា�់ពទង់្ 

�ុ៉ននតែ ពពរះជាមា្ច ស់មិនបានពបា�់បោកអំពីកិច្ចការនែលពទង់្នឹង្ចាត់ឲ្យបោក

ប្្ើបោរះបៅបឡើយបទ។ ពពរះអង្្គបានចា�់បោកទុកបៅតាមផលោូវរ�ស់បោក 

ប�ើយបាន�ងាហ ញឲ្យបោកបានសា្គ ល់បា� �ុ៉ននតែ បៅបពលបោកសុល បាន 

សួរថា «ពពរះអមា្ច ស់បអើយ បតើពទង់្សព្ពពរះ�ឫទ័យឲ្យទូល�ង្្គំប្្ើែូចបមតែច?» 

ពពរះអង្្គសបង្ងា្គ រះបានោក់ជនជាតិយូោនែលមានសំណួរបនរះភ្ជា �់បៅនឹង្ពួក

ជំនំុរ�ស់ពទង់្ បៅទីបោរះបោកនឹង្ទទួលបាននូវចំបណរះែឹង្ពីពពរះរាជបគ្ល

�ំណង្រ�ស់ពទង់្ ោក់ទង្បៅនឹង្រ�ូបោក ។

ច័ន្ទ-១០ សីហា អំណាន ពពរះគម្ីរព�ចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សពត ទី១ ជំពូក ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: �ុ៉ននតែ ពពរះអមា្ច ស់ មាន ពពរះ�ន្ទូល ថា ចូរ បៅ ចុរះ ពី បពររះ អ្នក 

បោរះ ជា ព�ោ�់ បរ ើស តំាង្ ែល់ ខ្ុំ សំរា�់ នឹង្ ព�កាស ប ម្ា រះ ខ្ុំ ែល់ ពួក សាសន៍ 

ែថទ និង្ ពួក បសតែច ប�ើយ និង្ ពួក កូន បៅ សាសន៍ អីុស្សានអល ផង្។  

កិច្ចការ ៩:១៥  ល់ នែល នឹង្ គ្មា ន ្ មា បៅ ពតរួត បលើ ្ មា បទៀត ឥ

ពនលោឺែ៏អសា្ច រ្យនែលបាននចង្ចំាង្�ំបាត់ភ្ពង្ងឹ្តរ�ស់បោកសុល 

គឺជាកិច្ចការរ�ស់ពពរះជាមា្ច ស់ �ុ៉ននតែ ក៏មានកិច្ចការនែលពួកសិស្សពតរូវប្្ើផង្

នែរ។ ពពរះពគិសតែបានសនមតែង្ការប�ើក�ងាហ ញនិង្ការកាត់បោស ប�ើយ ឥឡូវ 

បនរះ ជននែលមានវ�ិ្បែិសារបីនរះឋិតបៅក្នុង្លក្ខខណ្ឌ មួយថនការបរៀនសូពត 

ពីអ្នកោំង្ឡាយ នែលពពរះបាននតង្តំាង្ឲ្យ�បពង្ៀនពីបសចកតែីពិតរ�ស់ពទង់្។ 

ខណញៈនែលបោកសុលបៅនតមា្ន ក់ឯង្ ក្នុង្ផ្ទរះរ�ស់បោកយូោស 



ពីអ្នកប�ៀតប�ៀន មកជាសិស្ស-ទំព័រ-137-

�នតែអ្ិោឋា ននិង្ទូលអង្្រករ ពពរះជាមា្ច ស់បានបលចមកបៅក្នុង្ការប�ើកសនមតែង្ 

មួយ «រឯីោម៉ាស បោរះមានសិស្សមា្ន ក់ប ម្ា រះអាោ្ន ស » បោយពបា�់ 

បោកថា បោកសុលជាអ្នកស្សរុកបតើសុសកំពុង្នតអ្ិោឋា នប�ើយពតរូវការ 

ជំនួយ ។ បទវតាថនឋានសួគ៌បានមាន�ន្ទូលថា «បពកាកបឡើង្ បៅឯផលោូវនែល 

បៅថាផលោូវពតង់្ ប�ើយរកមនុស្សមា្ន ក់ប ម្ា រះសុល ជាអ្នកស្សរុកបតើសុស 

បៅក្នុង្ផ្ទរះយូោស ែ្បិតបមើល គ្ត់កំពុង្នតអ្ិោឋា ន ប�ើយក្នុង្ការជាក់នសតែង្ 

គ្ត់បានបឃើញថា មានមនុស្សមា្ន ក់ប ម្ា រះអាោ្ន ៉ ោស ចូលមកោក់ ថែបលើ 

គ្ត់ឲ្យបានភលោឺនភ្នកបឡើង្»។   

បោកអាោ្ន ៉ ោសសឹង្នតមិនបជឿ�ន្ទូលរ�ស់បទវតា បពររះែំណឹង្ថនការ

ប្្ើទុក្ខប�ៀតប�ៀនែ៏ជូរចត់រ�ស់បោកសុល ែល់ពួក�រសុិទ្ធបៅទីពករុង្ 

បយរសូាឡិមបានឮសុសសាយរសបពញទីជិតឆាងៃ យ។ បោកបាន សំអាង្ 

បៅបលើកំ�ុសរ�ស់សុល បោយទូលត�បៅពពរះវញិថា «ពពរះអមា្ច ស់បអើយ 

ទូល�ង្្គំបានឮមនុស្សជាបពចើន និោយពីការអាពកក់ោំង្�ុ៉ោមា ន នែលអ្នក 

បោរះ បានព�ពពឹតតែ ែល់ពួក�រសុិទ្ធរ�ស់ពទង់្ បៅពករុង្បយរសូាឡិម ប�ើយបៅ 

ទីបនរះ គ្ត់ក៏មានអំណាចពីពួកសង្ងា្គ ជ អាចនឹង្បៅចា�់ចង្នូវអស់អ្នកណា 

នែលអំរវោវែល់ពពរះោមពទង់្នែរ» �ុ៉ននតែ ពពរះអមា្ច ស់មានពពរះ�ន្ទូលថា 

«ចូរបៅចុរះ ពីបពររះអ្នកបោរះជាព�ោ�់បរ ើសតំាង្ែល់ខ្ុំ សពមា�់នឹង្ ព�កាស 

ប ម្ា រះខ្ុំ ែល់ពួកសាសន៍ែថទ និង្ពួកបសតែច ប�ើយនិង្ពួកកូនបៅសាសន៍ 

អីុស្សានអលផង្» ។

បោយសាតែ �់តាមការនណោំរ�ស់បទវតា អាោ្ន ៉ ោសនសង្្រក�ុរស នែល 

្មាីៗបនរះបានបពញចិតតែនឹង្ការគំរាមកំន�ង្ែល់អ្នកនែលបជឿែល់ពពរះោម 

រ�ស់ពពរះបយសូ៊វ ប�ើយោក់ថែបលើកបាលរ�ស់អ្នកឈឺចា�់នែលមាន 

វ�ិ្បែិសារបីនរះ បោកបាននិោយថា «អ្នកសុលបអើយ ពពរះអមា្ច ស់ គឺពពរះ 

បយសូ៊វ នែលបលចមកឲ្យអ្នកបឃើញតាមផលោូវ ពទង់្បានចាត់ខ្ុំមក បែើម្បីឲ្យ 

អ្នកបានភលោឺនភ្នក ប�ើយឲ្យអ្នកបានបពញជាពពរះវញ្ិ្ណ�រសុិទ្ធ»។



ទំព័រ-138- កិច្ចការថនពួកសាវក័

«ស្សា�់នតមានែូចជាស្សកាពជរុរះចុរះពីនភ្នកគ្ត់មក ប�ើយគ្ត់ក៏ បានភលោឺ 

ជាមួយរបំពច រចួបពកាកបឡើង្ទទួល�ុណ្យពជមុជទឹក» ។

ែូបច្នរះ ពពរះបយសូ៊វបានព�ោនការយល់ពពមែល់អំណាចថនពួកជំនំុ 

បពញសិទ្ធិរ�ស់ពពរះអង្្គ ប�ើយបានោក់បោកសុលបៅក្នុង្ទំោក់ទំនង្ជា 

មួយនឹង្ភ្្ន ក់ងារនែលពទង់្បាននតង្តំាង្បៅបលើនផនែី។ ឥឡូវបនរះ ពពរះពគិសតែ

មានពួកជំនំុនែលជាតំណាង្រ�ស់ពទង់្បៅបលើនផនែី ប�ើយពួកជំនំុបនរះមាន

កិច្ចការជួយតពមង់្ទិសែល់បា�ជន នែលបាននកនព�ចិតតែបៅក្នុង្រប�ៀ�ថន 

ការរស់បៅ ។

មនុស្សជាបពចើនមានគំនិតថា ពួកបគមានទំនួលខុសពតរូវចំបររះនតពពរះ 

ពគិសតែ មួយគត់ សពមា�់ពនលោឺនិង្�ទពិបសា្ន៍រ�ស់ពួកបគ មិនទីពឹង្បៅបលើ 

ពួកសិស្សរ�ស់ពទង់្បៅបលើនផនែីបនរះបទ។ ពពរះបយសូ៊វគឺជាមិតតែសមាលោ ញ់ 

រ�ស់បា�ជន ប�ើយពពរះអង្្គមានពពរះទ័យកតែួលអាណិតចំបររះបសចកតែីបវទោ 

រ�ស់ពួកបគជាខាលោ ំង្។ ពពរះអង្្គមានសព្ពពរះបចសាតែ  ោំង្បៅឋានសួគ៌ និង្បៅ 

នផនែី �ុ៉ននតែ ពពរះអង្្គបគ្រពភ្្ន ក់ងារនែលពទង់្បាននតង្តំាង្ សពមា�់ពនលោឺនិង្

បសចកតែីសបង្ងា្គ រះរ�ស់មនុស្ស ពពរះអង្្គបាននណោំបា�ជនបៅឯពួកជំនំុ  

នែលពទង់្បាន�បង្កើតបឡើង្សពមា�់ជាព�ឡាយថនពនលោឺែល់ពិភពបោក។

បៅបពលនែលពពរះបានព�ោនការប�ើកសនមតែង្អំពីពពរះពគិសតែ ជាពពរះ 

នែលបោកកំពុង្នតប្្ើទុក្ខប�ៀតប�ៀន ែល់បោកសុល បៅកណាតែ លកំ�ុស

្្គង្និង្ការព�កាន់ពូជសាសន៍ែ៏ង្ងឹ្តង្ង្ល់រ�ស់បោក ពពរះអង្្គបានោក់

បោកឲ្យមានទំោក់ទំនង្ជាមួយនឹង្ពួកជំនំុ នែលជាពនលោឺថនបោកិយ។ បៅ 

ក្នុង្ករណីបនរះ បោកអាោ្ន ៉ ោសតំណាង្ឲ្យពពរះគិពសតែ ប�ើយក៏ជាតំណាង្ឲ្យ

ពគរូគង្ាលរ�ស់ពពរះពគិសតែ នែលពពរះអង្្គបាននតង្តំាង្ឲ្យប្្ើការជាតំណាង្ 

ពពរះអង្្គបៅបលើនផនែីបនរះផង្នែរ។ ជាអ្នកតំណាង្ឲ្យពពរះពគិសតែ បោក 

អាោ្ន ៉ ោសបានរល់នភ្នករ�ស់បោកសុល បែើម្បីឲ្យបោកអាចទទួលពនលោឺ។ 

បោកបានោក់នែបលើកបាលគ្ត់ជំនួសពពរះពគិសតែ ប�ើយបៅបពលនែល 



ពីអ្នកប�ៀតប�ៀន មកជាសិស្ស-ទំព័រ-139-

បោកបានអ្ិោឋា នបោយនូវពពរះោមរ�ស់ពពរះពគិសតែ បោកសុលក៏បាន 

ទទួលពពរះវញ្ិ្ណ�រសុិទ្ធ។ ពគ�់ោំង្អស់ពតរូវបានសបពមចបោយនូវពពរះបចសាតែ

រ�ស់ពពរះពគិសតែ។ ពពរះគិពសតែគឺជារន្ធទឹក ប�ើយពួកជំនំុគឺជាព�ឡាយថនទំោក់

ទំនង្។ 



ទំព័រ-140- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ៩:១៩-៣០ ។

អង្គារ-១១ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: សុល ក៏ នៅ ពករុង្ ដាម៉ា ស ជា មួយ ៃឹង្ ពួក សិស្ស ជា យូរ ន្ងៃ 

នោរះ ស្សា្់រ ត្រ គា្់រ ព្រកាស ពរា្់រ ពពី ពពរះនយសូ៊វ នៅ ក្ុង្ សាលា ព្រជំុ ទំាង្ ្រ៉ាុោមា ៃ 

ថា ពទង់្ ជា ពពរះរាជ្ុរពតា នៃ ពពរះ។ កិច្ចការ ៩:២០្រ ឥ

្រោទា ្់រពពីពិធពី្ុរណ្យពជមុជទឹករ្រស់នលាករចួមក នលាក្រ៉ាុល (្រ្ូរមក ន ម្ា រះ 

សុលវញិ) នលាករាៃ្រមអាហារ ន�ើយរាៃនៅ «ពករុង្ដាម៉ា សជាមួយៃឹង្ ពួក  

សិស្សជាយូរន្ងៃ នោរះស្សា្់រត្រគា្់រព្រកាសពរា្់រពពីពពរះនយសូ៊វនៅក្ុង្ សាលា  

ព្រជំុទំាង្្រ៉ាុោមា ៃថា ពទង់្ជាពពរះរាជ្ុរពតានៃពពរះ» នលាករាៃព្រកាស នដាយ 

កាលា ហាៃ អំពពីពពរះនយសូ៊វពពីស្សរុកណាសាតរ ៉ា្រថាជាពពរះតមស្ុសពីតែលមៃុស្ស 

រាៃ រង់្ចំាជាយូរមកន�ើយ ជាពពរះតែល «រាៃសុគ្រ នដាយនពររះរា្ររ្រស់ 

នយើង្ រាល់គ្ាតាម្រទគម្ពីរ ន�ើយថា ពទង់្ព្ររូវនគ្រញ្ចុ រះក្ុង្ផ្ូរ រចួែល់ន្ងៃទពី្រពី 

នោរះ ពទង់្ មៃពពរះជៃមារស់ន�ើង្វញិ ក៏តាម្រទគម្ពីរ» នពកាយមកនទៀ្រ ពួកសិស្ស

ៃិង្មៃុស្សែនទឯនទៀ្រក៏រាៃនមើលន�ើញពទង់្។ នលាក្រ៉ាុលរាៃ ្រតៃថែម ថា 

«រចួ ពទង់្រាៃនលចមកឲ្យខ្ុំន�ើញ ជាខាង្នពកាយនគ្រង្្អស់ែូចជានលច មក 

ែល់ កូៃ នកើ្រមុៃកំណ្់រតែរ» (កូរៃិ្ូសទពី១ ១៥:៣, ៤, ៨)។ ការតវកតញក  

រ្រស់នលាកនចញពពី្រទទំោយមៃភាពពរាកែព្រជាជាខាលា ំង្ ន�ើយពពរះ នចស្ា 

រ្រស់ពពរះរាៃគង់្នៅជា្់រជាមួយៃឹង្ការខំព្ឹរង្តព្រង្រ្រស់នលាក តែលនធវើ ឲ្យ 

ពួកយូដា ស្សឡាំង្កំាង្ មិៃអាចន្លាើយនៅនលាកវញិរាៃន�ើយ។

១៣

ថ្ងៃថៃការររៀបចំ



ន្ងៃនៃការនរៀ្រចំ-ទំព័រ-141-

ែំណឹង្ពពីការតកតព្រជំនៃឿរ្រស់នលាក្រ៉ាុលរាៃឮែល់ពួកសាសៃ៍យូដា 

ជាការភ្ាក់នផ្អើលយ៉ាង្ធំ។ នលាកសុលតែលរាៃនធវើែំនណើ រនៅកាៃ់ទពីពករុង្ 

ដាម៉ា ស «នដាយទទួលអំណាចពពីពួកសង្គ្រា ជមក» (កិច្ចការ ២៦:១០) នែើម្ពី 

ចា្់រចង្ៃិង្នធវើទុក្ខន្រៀ្រន្រៀៃែល់ពួកអ្កនជឿ ឥ�ូវនៃរះរាៃកាលា យមកជាអ្ក 

អធិ្របាយអំពពីែំណឹង្ល្អនៃការជា្់រឆ្កា ង្ ៃិង្ការមៃពពរះជៃមារស់ន�ើង្វញិរ្រស់

ពពរះអង្រាសនង្គ្រា រះ ទំាង្ជួយពពងឹ្ង្កមលា ំង្ែល់អ្កតែលរាៃកាលា យ ជាសិស្ស 

រ្រស់ពទង់្រចួនៅន�ើយ ៃិង្រាៃោំមកៃូវអ្កមៃជំនៃឿ្មាពីៗជា្រៃ្ តែលនលាក

ធ្លា ្់រត្រព្រឆំ្ង្យ៉ា ង្ជូរច្់រនោរះនៅវញិ ។

នលាក្រ៉ាុលជាមៃុសុ្សតែលនគធ្លា ្់រសារា ល់ថាជាអ្កការររសាសោយូដា

ដាច់ខា្រម្ក់ ៃិង្ជាអ្កនធវើទុក្ខន្រៀ្រន្រៀៃតែលមិៃនចរះនៃឿយ�្់រ ែល់ពួក 

សិស្សរ្រស់ពពរះនយសូ៊វ។ នទពនកាសល្យៃិង្ចំនណរះែឹង្តែលនលាករាៃ 

សិកសារាៃនធវើឲ្យនលាកអាច្រនពមើការរាៃសឹង្ត្រនៅក្ុង្ពគ្់រតផ្កទំាង្អស់ 

នដាយកាលា ហាៃ មៃភាពឯករាជម្ច ស់ការ ៃិង្ការ្រសូ៊សវិ្រសាវ ញ។ នលាក

អាចពិចារណារកន�្ុរផលរាៃយ៉ាង្ចបាស់លាស់ខុសពពីធមមាតា ន�ើយនដាយ

សារការចំអក្រញ្ឈឺចិ្រ្យ៉ា ង្ស្អិ្ររមូ្ររ្រស់នលាក អាចដាក់អ្កព្រឆំ្ង្ 

នៃរះនៅក្ុង្ពៃលាឈឺតែលគួរឲ្យចង់្រាៃ។ ន�ើយឥ�ូវនៃរះ ពួកយូដារាៃន�ើញ

ថាយុវជៃតែលមៃជំោញពិនសសខុសពពីធមមាតា រាៃរ្ួររមួជាមួយ ៃឹង្អ្រពី្រ

មៃុស្សអ្កតែលនគធ្លា ្់រត្រនធវើទុក្ខន្រៀ្រន្រៀៃ ន�ើយកំពុង្អធិ្របាយនដាយៃូវ

ពពរះោមពពរះនយសូ៊វឥ្រខាលា ចរតអង្។

នម្រញ្ជា ការកង្ទ័ពរាៃសាលា ្់រនៅក្ុង្សមរភូមិ គឈឺជាការ រា្់រ្រង់្នៃ កង្ 

ទ័ពរ្រស់គា្់រ ្រ៉ាុតៃ្ មរណភាពរ្រស់នម្រញ្ជា ការនៃរះមិៃរាៃផ្ល់កមលា ំង្អវពី 

ែល់កង្ទ័ពន�ើយ។ ្រ៉ាុតៃ្ នៅនពលតែល្ុររសតែលនលចនធ្លា ជាង្នគត្ររនៅ

រ្ួររមួជាមួយៃឹង្កមលា ំង្នៃពករុមព្រឆំ្ង្ មិៃតមៃរា្់រ្រង់្ព្ឹរមត្រការគ្ររ្រស់

អ្កនោរះ្រ៉ាុនណាណ រះនទ ្រ៉ាុតៃ្ ពករុមតែលអ្កនោរះរាៃរ្ួររមួជាមួយៃឹង្ទទួលរាៃ

ៃូវអ្រថែព្រនយជៃ៍យ៉ាង្ធំនធង្នទៀ្រផង្។ ពពរះជាម្ច ស់អាចព្រហារជពីវ្ិរនលាក



ទំព័រ-142- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

សុលជាអ្កស្សរុកន្រើសុស នៅក្ុង្ការនធវើែំនណើ ររ្រស់នលាកនៅកាៃ់ពករុង្ 

ដាម៉ា សរាៃយ៉ា ង្គ្យ ន�ើយពពរះអង្រាអាចែក�ូ្រកមលា ំង្នចញពពីអំណាច

នៃការនធវើទុក្ខន្រៀ្រន្រៀៃជានពចើៃ។ ្រ៉ាុតៃ្ នដាយទិពវញ្ញា ណរ្រស់ពទង់្ ពពរះ 

មិៃព្ឹរមត្ររាៃរកសាទុកអាយុជពីវ្ិររ្រស់នលាកសុល្រ៉ាុនណាណ រះនទ ្រ៉ាុតៃ្ ពពរះអង្រា 

រាៃ្រ្ូរជំនៃឿរ្រស់នលាកនៅវញិ ែូនច្រះ នៃរះគឈឺជាការ្ំរផ្លា ស់្ំរតព្រអ្កកំពូល

នជើង្ឯក ពពីខាង្ខាមា ំង្សព្ររូវ មកខាង្ពពរះពគិសវ្ញិ។ ការៃិយយ តែលព្រក្រ 

នដាយនោហារ  នកាសល្យ ៃិង្ការររិះគៃ់ធងៃៃ់ៗ ជាមួយៃឹង្នគាល្ំរណង្ យ៉ា ង្ 

រងឹ្មំ នលាក្រ៉ាុលមៃគុណសម្្រ្ិតែលពូកជំៃំុែំ្ូរង្ព្ររូវការជាចំារាច់។ 

នៅនពលតែលនលាក្រ៉ាុលរាៃអធិ្របាយអំពពីពពរះពគិសន្ៅពករុង្ដាម៉ា ស អ្ក

តែលរាៃស្ា្់រនលាកមៃការភ្ាក់នផ្អើលជាខាលា ំង្ ន�ើយរាៃៃិយយថា 

«ន្រើមិៃតមៃអ្កនៃរះនទឬអពី តែល្ំរផ្លា ញពួកអ្កអំរវោវែល់ពពរះោមនោរះ 

នៅពករុង្នយរសូា�ិម ន�ើយគា្់ររាៃមកទពីនៃរះ នែើម្ពីៃឹង្ចា្់រចង្នគ ្រញជាូ ៃ 

នៅឲ្យពួកសង្គ្រា ជតែរ?» ត្រនលាក្រ៉ាុលរាៃអរះអាង្ថាការផ្លា ស់្រ្ូរជំនៃឿ 

រ្រស់នលាកមិៃតមៃនកើ្រន�ើង្នដាយកមលា ំង្ជំរញុ ឬនដាយចិ្រ្ ពុរះកនង្ញ្ជា ល 

នោរះនទ ្រ៉ាុតៃ្ ព្ររូវរាៃោំមកនដាយភ័ស្ុតាង្ែ៏ចំត�កអសា្ច រ្យ។ នៅក្ុង្ការ
 

្រគ្ហា ញអំពពីែំណឹង្ល្អរ្រស់នលាក នលាករាៃខំព្ឹរង្តព្រង្្រគ្ហា ញឲ្យរាៃន�ើញ

ចបាស់អំពពី្រទទំោយតែលទាក់ទង្នៅៃឹង្ពពឹ្រ្ិការណ៍នៃការយង្មកជា 

នលើទពីមួយរ្រស់ពពរះពគិស។្ នលាករាៃ្រគ្ហា ញយ៉ាង្ពរាកែថា ្រទទំោយ

នៃរះព្ររូវរាៃសនពមចពិ្រពរាកែ នដាយពពរះនយសូ៊វពពីស្សរុកណាសាតរ ៉ា្រ។ ពគឹរះ

នៃជំនៃឿរ្រស់នលាកគឈឺជារក្យនៃនសចក្ពីទំោយយ៉ាង្ពិ្រពរាកែ។

ពុធ-១២ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: គឈឺ ទូល្រង្រាំ រាៃ ពរា្់រ ឲ្យ មៃុស្ស ទំាង្ អស់ តព្រ ចិ្រ្ ន�ើយ 

គ្ក ត្ររ មកឯ ពពរះ វញិ ទំាង្ ព្រពពឹ្រ្ ត្រ្រ សំណំ ៃឹង្ ការ តព្រ ចិ្រ្ ផង្ គឈឺ ពរា្់រ ែល់ 

ពួក អ្ក តែល នៅ ពករុង្ ដាម៉ា ស ជា មុៃ ែំ្ូរង្ រចួ នៅ ពករុង្ នយរសូា�ិម ៃិង្ ពគ្់រ 
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ក្ុង្ នខ្រ្ យូដា ន�ើយ ែល់ អស់ ទំាង្ សាសៃ៍ ែនទ ផង្។ កិច្ចការ ២៦:២០ពពរះ

នៅនពលតែលនលាក្រ៉ាុលរាៃ្រៃ្អំរវោវែល់អ្កស្ា្់រ តែល កំពុង្ 

ត្រភ្ាក់នផ្អើលរ្រស់នលាកឲ្យ «តព្រចិ្រ្ន�ើយគ្កត្ររមកឯពពរះវញិទំាង្ ព្រពពឹ្រ្

ត្រ្រសំណំៃឹង្ការតព្រចិ្រ្ផង្» (កិច្ចការ ២៦:២០) នលាក្រ៉ាុល «មៃកមលា ំង្ 

កាៃ់ត្រខាលា ំង្ន�ើង្ ក៏ផ្្ច ញ់ផ្ទា ល់ែល់ពួកសាសៃ៍យូដា តែលនៅ ពករុង្ ដាម៉ា ស 

វញិ នដាយសតម្ង្្រញ្ជា ក់ពពីពពរះអង្រានៃរះថា ពទង់្ជាពពរះពគិសពិ្្រតមៃ»។ ្រ៉ាុតៃ្ 

ពួកនគជានពចើៃរាៃពពងឹ្ង្ចិ្រ្រ្រស់ពួកនគ មិៃពពមន្លាើយ្រ្រនៅៃឹង្សាររ្រស់

នលាកន�ើយ ន�ើយមិៃយូរ្រ៉ាុោមា ៃ ការភ្ាក់នផ្អើល ចំនររះការផ្លា ស់្រ្ូរជំនៃឿ 

រ្រស់នលាកពពីសំណាក់ពួកនគក៏រាៃតព្រកាលា យនៅជាសម្អ្់រែ៏ខាលា ំង្កាលា  ែូចជា

សម្អ្់រតែលពួកនគធ្លា ្់រមៃចំនររះពពរះនយសូ៊វកៃលាង្មកនោរះតែរ។ 

ការព្រឆំ្ង្រាៃរ ពីករាលដាលន�ើង្យ៉ា ង្សាហាវនោរនៅ តែលនធវើឲ្យ

នលាក្រ៉ាុលមិៃអាច្រៃ្នធវើការនៅទពីពករុង្ដាម៉ា ស្រនៅនទៀ្ររាៃ។ នទវតា 

តែលជាអ្កោំសារនៃឋាៃសួររាៃសំុឲ្យនលាកចាកនចញមួយរយៈសិៃ 

ន�ើយឲ្យ «នៅឯស្សរុកអារា៉ា ្់រ» (កាឡាទពី ១:១៧) ជាទពីតែលនលាករាៃ រក 

ន�ើញ កតៃលាង្សពមកនដាយសុវ្រថែិភាព។

នៅទពីនៃរះ នលាក្រ៉ាុលមៃឱកាសជានពចើៃសពម្់រសិកសាៃិង្ពិចារណា

នដាយនសងៃៀមសាងៃ ្់រ។ នលាករាៃរឭំកន�ើង្វញិពពី្រទពិនសាធៃ៍អ្រពី្រកាល 

រ្រស់នលាក ៃិង្រាៃ្រញ្ជា ក់យ៉ា ង្ចបាស់អំពពីកិច្ចការនៃការតកតព្រចិ្រ្រ្រស់

នលាក។ នលាករាៃតសវង្រកពពរះអស់ពពីចិ្រ្ មិៃឈ្់រឈរន�ើយ រ�ូ្រទាល់

ត្រនលាករាៃែឹង្ពរាកែថាពពរះរាៃទទួលយកការតកតព្រចិ្រ្រ្រស់នលាក  

ៃិង្រាៃអ្់រនទាសែល់អំនពើរា្ររ្រស់នលាកន�ើយ។ នលាកចង់្រាៃការធ្ោ

អរះអាង្ថាពពរះនយសូ៊វៃឹង្គង់្នៅជាមួយៃឹង្កិច្ចការរ្រស់នលាក តែល ៃឹង្ 

ចូល មកែល់នៅនពលខាង្មុខនៃរះ។ នលាករាៃជពមរះចិ្រ្ព្រកាៃ់ពូជសាសៃ៍

ៃិង្ព្រនពណពី រ្រស់នលាក តែលរាៃសំនលៀង្ជពីវ្ិររ្រស់នលាកចា្់រតំាង្ 

ពពីនពលនោរះមក ន�ើយនលាករាៃទទួលការតណោំពពីពពរះតែលជាព្រភពនៃ
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នសចក្ពីពិ្រ។ ពពរះនយសូ៊វរាៃរ្ួររមួជាមួយៃឹង្នលាក ន�ើយ្រនង្កាើ្រនសចក្ពី 

ជំនៃឿនៅក្ុង្ចិ្រ្នលាក នដាយរាៃព្រទាៃពរាជ្ាៃិង្ពពរះគុណែ៏្ររ្ូិររែល់

នលាក។ 

នៅនពលតែលគំៃិ្ររ្រស់មៃុស្សរាៃរ្ួររមួជាមួយៃឹង្ពពរះ្រពមិរះរ្រស់ 

ពពរះ គំៃិ្រតែលមៃតែៃកំណ្់រជាមួយៃឹង្ពពរះ្រពមិរះតែលគាមា ៃតែៃកំណ្់រ 

នោរះអាៃុភាពនៅនលើតផ្ករាង្កាយ គំៃិ្រ ៃិង្ពពលឹង្ មៃឥទ្ិពលគាមា ៃ គូ 

នព្រៀ្រ។ នយើង្រកន�ើញចំនណរះែឹង្ែ៏ភលាឈឺថាលា ្ំរផុ្រនៅក្ុង្ការរ្ួររមួត្រ្រនៃរះ។ 

នៃរះគឈឺជាវធិពីសាសសន្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍រ្រស់ពពរះ។ «ែូនច្រះ ចូរអ្កផ្រា ្់រផរាុៃពទង់្ 

ន�ើយមៃនសចក្ពីនមព្រពីៃឹង្ពទង់្ចុរះ» (យ៉ាូ្រ ២២:២១) គឈឺជាពពរះរាជសាររ្រស់

ពទង់្ចំនររះមៃុស្សជា្ិរ។

ការទូោមា ៃែ៏អសា្ច រ្យតែលពពរះរាៃព្រទាៃែល់នលាក្រ៉ាុល នៅក្ុង្ឱកាស

នៃការនធវើ្រទសមភា សៃ៍ជាមួយៃឹង្នលាកអាោ្៉ា ោសរាៃែក់ជា្់រនៅ ក្ុង្ 

ទមងៃៃ់តែលនចរះត្រនកើៃន�ើង្នៅក្ុង្ចិ្រ្រ្រស់នលាកជាៃិច្ច។ នពលនលាក រាៃ 

ន្លាើយ្រ្រនៅៃឹង្រក្យថា «អ្កសុលនអើយ សូមឲ្យតភ្កអ្ករាៃភលាឈឺន�ើង្» នលាក

្រ៉ាុលរាៃសមលាឹង្នមើលមុខ្ុររសតែលមៃជំនៃឿដាច់ខា្រជានលើកែំ្ូរង្្រង្្អស់ 

នៅនពកាមការែឹកោំរ្រស់ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ នលាកអាោ្៉ា ោសរាៃមៃ 

ព្រសាសៃ៍នៅកាៃ់នលាក្រ៉ាុលថា «ពពរះនៃពួកអយ្យនកានយើង្រាៃ្រពមរូវឲ្យ 

អ្កសារា ល់ចំណង់្នៃពពរះ�ឫទ័យពទង់្ ន�ើយឲ្យន�ើញពពរះែ៏សុចរ្ិរ ពពម 

ទំាង្ ឮសំន�ង្ពពីពពរះឱស្ឋពទង់្ ែ្ិ្រអ្កព្ររូវនធវើជាសមារ្រោទា ល់ពពីពទង់្ែល់ 

មៃុស្សទំាង្អស់ ពពីពគ្់រការតែលអ្ករាៃន�ើញ រាៃឮ ឥ�ូវនៃរះ ន្រើអ្ក 

្រង្្អង់្ ចំាអវពីនទៀ្រ ចូរនពកាកន�ើង្ ទទួល្ុរណ្យពជមុជទឹក ន�ើយលាង្រា្រ 

អ្កនចញ ចុរះ នដាយការអំរវោវែល់ពពរះោមពពរះអម្ច ស់» 

 (កិច្ចការ ២២:១៣-១៦)។

សម្ពីនៃរះស្ស្រគ្ានៅៃឹង្ពពរះ្រៃទាូលរ្រស់ពពរះនយសូ៊វនដាយផ្ទា ល់ នៅ 

នពលតែលពពរះអង្រារាៃចា្់រនលាកសុលនៅតាមផលាូវនៅកាៃ់ទពីពករុង្ដាម៉ា ស 
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នដាយរាៃមៃ្រៃទាូលថា «ែ្ិ្រខ្ុំរាៃនលចមកឲ្យអ្កន�ើញ នែើម្ពីៃឹង្តំាង្អ្ក 

ឲ្យនធវើជាអ្ក្រនពមើ ន�ើយជាទពី្រោទា ល់ ពពីអស់ទំាង្ការតែល អ្ករាៃ ន�ើញ 

ន�ើយ ពពមទំាង្ការតែលខ្ុំៃឹង្នលចមក ឲ្យអ្កន�ើញនៅមុខនទៀ្រ ខ្ុំរាៃ 

តញក អ្កនចញពពី្រណ្ាជៃ ៃិង្ពពីពួកសាសៃ៍ែនទ នែើម្ពីៃឹង្ ចា្់រអ្កឲ្យ នៅ 

ឯនគវញិ  ព្រនយជៃ៍ៃឹង្្ំរភលាឈឺតភ្កនគឲ្យរាៃត្ររនចញពពីនសចក្ពីង្ងឹ្្រមក ឯពៃលាឈឺ 

ន�ើយពពីអំណាចអារក្សសាតំាង្ មកឯពពរះវញិ នែើម្ពីឲ្យនគរាៃរចួពពីរា្រ ន�ើយ 

រាៃទទួលមរ្រក ជាមួយៃឹង្ពួកអ្កតែលរាៃតញកជា្ររសុិទ្ នដាយ សារ 

នសចក្ពីជំនៃឿនជឿែល់ខ្ុំ»  (កិច្ចការ ២៦:១៦-១៨) ។

ពពហស្បតិ៍-១៣ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១០  

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ រក្យ សំែពី ៃិង្ នោហា រអធិ្របាយ រ្រស់ ខ្ុំ ក៏ មិៃ តមៃ 

នដាយ រក្យ ឧ្រ្ុង្រាឧ្រ្ម តែល ពូតក ្រញ្ចុ រះ្រញ្ចូ ល នោរះ តែរ គឈឺ នដាយ ការ សំតែង្ 

នចញ ជា ពពរះវញិ្ញា ណ ៃិង្ ពពរះនចស្ា វញិ នទ ន្រើ នែើម្ពី កំុ ឲ្យ នសចក្ពី ជំនៃឿ រ្រស់ អ្ក 

រាល់ គ្ា រាៃ តំាង្ នៅ នដាយ ពរាជ្ា រ្រស់ មៃុស្ស ន�ើយ គឈឺ នដាយ ពពរះនចស្ា នៃ 

ពពរះ វញិ។ កូរៃិ្ូសទពី១ ២:៤-៥ ង្ គាមា ៃ ្ មា នៅ ព្ររួ្រ នលើ ្ មា នទៀ្រ ឥ

នៅនពលតែលនលាករាៃសញជា ឹង្គិ្រអំពពីនរឿង្ទំាង្នៃរះនៅក្ុង្ចិ្រ្កាៃ់

ត្រខាលា ំង្ នលាក្រ៉ាុលរាៃយល់អំពពីការពតាស់នៅឲ្យ «មកនធវើជាសាវក័ រ្រស់ 

ពទង់្ តាម្ំរណង្ពពរះ�ឫទ័យពពរះ» (កូរៃិ្ូសទពី១ ១:១) នៃរះកាៃ់ ត្រ ចបាស់ 

ន�ើង្ៗ។ ការពតាស់នៅរ្រស់នលាកនៃរះ «មិៃតមៃនដាយ រក្យឧ្រ្ុង្រាឧ្រ្ម 

ន�ើយ តពកង្នឈើឆ្កា ង្នៃពពរះពគិសន្ៅជាអសារឥ្រការវញិ» «គឈឺនដាយការ 

សតម្ង្នចញជាពពរះវញិ្ញា ណ ៃិង្ពពរះនចស្ាវញិនទន្រើ» (កូរៃិ្ូសទពី១ ១:១៧ 

ៃិង្ ២:៤,៥) ។

ខណៈតែលនលាកសុលរាៃស្សាវពជាវពពរះគម្ពីរ នលាករាៃែឹង្ថា នៅ 

ពគ្់រសម័យកាល «ក្ុង្ពួកអ្កតែលពទង់្រាៃនៅ មិៃសូវមៃអ្កពរាជ្នពចើៃ

ខាង្ឯសាច់្ម ឬនពចើៃោក់មៃអំណាច ៃិង្នពចើៃោក់តែលមៃព្រកូល
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ខ្ស់នោរះនទ  ពពរះពទង់្រាៃនរ ើសពួកលងៃង់្នលងៃើនៅនលាកិយនៃរះ នែើម្ពីៃឹង្នធវើឲ្យ

អ្កពរាជ្មៃនសចក្ពីខាមា សវញិ ពទង់្រាៃនរ ើសពួកកនមសាយនៅនលាកិយនៃរះ 

នែើម្ពីៃឹង្នធវើឲ្យពួកខាលា ំង្ពូតកមៃនសចក្ពីខាមា ស ន�ើយពទង់្រាៃនរ ើសអ្កទា្រ

នថាកនៅនលាកិយនៃរះ ៃិង្ពួកអ្កតែលនគនមើលគ្យ ពពមទំាង្ រ្រស់តែល 

គាមា ៃផង្ នែើម្ពីៃឹង្នលើកនចាលរ្រស់តែលមៃនចញ ព្រនយជៃ៍កំុឲ្យមៃុស្ស

ណារាៃអួ្រខលាួៃ នៅចំនររះពពរះន�ើយ» (កូរៃិ្ូសទពី១ ១:២៦-២៩)។ ន�ើយ

នដាយនមើលន�ើញពរាជ្ានៃនលាកិយនៅក្ុង្ពៃលាឈឺនៃនឈើឆ្កា ង្ នលាក្រ៉ាុល 

«រាៃផ្្ច់ចិ្រ្ថា … មិៃពពមស្ា្់រនរឿង្អវពីនទៀ្រ នពរៅពពីពពរះនយសូ៊វពគិសន្ទ 

ន�ើយគឈឺតែលពទង់្ព្ររូវឆ្កា ង្ផង្» (កូរៃិ្ូសទពី១ ២:២)។ នៅរស នពញ ទំាង្ 

កិច្ចការរ្រស់នលាក នៅនពលនពកាយៗមកនទៀ្រ នលាក្រ៉ាុលមិៃតែលនមើល 

រលំង្ពពរះតែលជាព្រភពនៃពរាជ្ាៃិង្កមលា ំង្ន�ើយ ។ ជានពចើៃឆំ្្ នពកាយ មក 

នទៀ្រ នគនៅត្រឮនលាកមៃព្រសាសៃ៍ថា «ែ្ិ្រឯខ្ុំ តែលខ្ុំរស់នៅ នោរះគឈឺ 

សពម្់រពពរះពគិសន្ទ» (ភពីលពីព ២:២១)។  ន�ើយម្ង្នទៀ្រ «ន�ើយខ្ុំក៏រា្់រពគ្់រ

ទំាង្អស់ទុកែូចជាខា្រតែរ នដាយនពររះនសចក្ពីតែលព្រនសើរជាង្ គឈឺនដាយ 

សារា ល់ ពពរះពគិសន្យសូ៊វ ជាពពរះអម្ច ស់នៃខ្ុំ តែលនដាយយល់ែល់ពទង់្ខ្ុំ រាៃ 

ខា្រពគ្់រទំាង្អស់ … ព្រនយជៃ៍ឲ្យរាៃពពរះពគិសវ្ញិ ន�ើយឲ្យនគ រាៃ ន�ើញ 

ខ្ុំ នៅក្ុង្ពទង់្ នដាយនសចក្ពីសុចរ្ិរតែលមកពពីនសចក្ពីជំនៃឿែល់ពពរះពគិស ្

មិៃតមៃនដាយនសចក្ពីសុចរ្ិររ្រស់ខលាួៃខ្ុំ តែលមកពពីពកឹ្រ្យវៃ័ិយនោរះនទ គឈឺ ជា 

នសចក្ពីសុចរ្ិរតែលមកពពីពពរះនដាយនសចក្ពីជំនៃឿវញិ» (ភពីលពីព ៣:៨-១០) ។

នដាយនចញពពីស្សរុកអារា៉ា ្់រ នលាក្រ៉ាុលរាៃ «ព្រ�្់រនៅពករុង្ ដាម៉ា ស 

វញិ» (កាឡាទពី ១:១៧) ន�ើយរាៃ «អធិ្របាយនដាយកាលា ហាៃ … នដាយៃូវ 

ពពរះោមពពរះនយសូ៊វ» ។ នដាយមិៃអាច្រង្គ្កា ្រពរាជ្ានៃការជតជកតវកតញក 

រ្រស់នលាក «ពួកសាសៃ៍យូដា នគពិនពគារះគ្ាៃឹង្សមលា ្់រគា្់រនចញ»។ នគក៏ 

ចំាទាវ រពករុង្ទំាង្យ្់រទំាង្ន្ងៃ នែើម្ពីកំុឲ្យនលាករ្់រនចញរាៃ។ វ្ិរ្រ្ិនៃរះរាៃនធវើ

ឲ្យពួកសិស្សរាៃតសវង្រកពពរះអស់ពពីចិ្រ្ ន�ើយទពី្ំរផុ្រ «ពួកសិស្សយកកនញជា ើ 
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មកដាក់គា្់រសពមរូ្រចុរះតាមកំតផង្ពករុង្នៅ» (កិច្ចការ ៩:២៥) ។

្រោទា ្់រពពីការនគចខលាួៃពពីទពីពករុង្ដាម៉ា សមក នលាក្រ៉ាុលរាៃនធវើែំនណើ រនៅ

កាៃ់ទពីពករុង្នយរសូា�ិម ព្រត�ល្រពីឆំ្្រាៃកៃលាង្ផុ្រ គិ្រចា្់រតំាង្ពពីការផ្លា ស់្រ្ូរជំនៃឿ

រ្រស់នលាកមក។ វ្រថែុ្ំរណង្ែ៏ធំរ្រស់នលាកនៅក្ុង្ែំនណើ រនៃរះ ែូចនលាក
 

រាៃត្លាង្នៅនពលនពកាយមកនទៀ្រនោរះគឈឺ «នែើម្ពីឲ្យរាៃសារា ល់នលាកនពព្ររុស»   

(កាឡាទពី ១:១៨)។ ក្ុង្ការមកែល់ទពីពករុង្តែលនគធ្លា ្់រសារា ល់នលាកថា«សុល  

ជាអ្កន្រៀ្រន្រៀៃ» «គា្់រខំចូលនៅឯពួកសិស្ស ត្រនគខាលា ចគា្់រទំាង្អស់គ្ា 

នគមិៃនជឿថា គា្់រជាសិស្សនទ» ។ ពួកនគពិរាកៃឹង្នជឿណាស់ថា អ្កផ្រសុិពី 

តែលមៃជំនៃឿស៊្់រ ៃិង្ជាអ្កតែលរាៃនធវើកិច្ចការជានពចើៃនែើម្ពី្ំរផ្លា ញពួក

ជំៃំុនៃរះ អាចកាលា យមកជាសិស្សែ៏នសាមា រះព្រង់្រ្រស់ពពរះនយសូ៊វនៅវញិនោរះ។ 

«ត្ររាណារាសោំគា្់រនៅឯពួកសាវក័ រា៉ាយនរឿង្ពរា្់រនគ ពពីែំនណើ រតែល 

គា្់ររាៃន�ើញពពរះអម្ច ស់តាមផលាូវ ន�ើយពទង់្រាៃមៃពពរះ្រៃទាូលៃឹង្គា្់រ 

ក៏ៃិយយពពីត្រ្រយ៉ាង្ណា តែលគា្់រមៃចិ្រ្កាលា ហាៃៃឹង្អធិ្របាយ នដាយ 

ៃូវពពរះោមពពរះនយសូ៊វ នៅពករុង្ដាម៉ា សផង្»។

សុព្រ-១៤ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី១ជំពូក ១១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ែ្ិ្រ អ្ក ព្ររូវ នធវើ ជា សមារ ្រោទា ល់ ពពី ពទង់្ ែល់ មៃុស្ស ទំាង្ អស់ 

ពពី ពគ្់រ ការ តែល អ្ក រាៃ ន�ើញ រាៃ ឮ។ នោរះ ពទង់្ មៃ ពពរះ្រៃទាូល មក ខ្ុំ ថា ចូរ 

នៅ ចុរះ ែ្ិ្រ ខ្ុំ ៃឹង្ ចា្់រ អ្ក ឲ្យ នៅ ឯ សាសៃ៍ ែនទ តែល នៅ ឆ្ងៃ យ។  

កិច្ចការ ២២:១៥ ៃិង្ ២១

នដាយរាៃឮនរឿង្នៃរះ ពួកសិស្សក៏រាៃទទួលយកនលាកជាសមជិកម្ក់

រ្រស់ពួកនគ។ មិៃយូរ្រ៉ាុោមា ៃ ពួកនគក៏មៃភស្ុតាង្ជានពចើៃតែលរាៃ្រញ្ជា ក់

ពពី្រទពិនសាធៃ៍ជាពគិស្្ររស័ិទរ្រស់នលាក។ ឥ�ូវនៃរះ អោគ្រជាសាវក័ 

សពម្់រសាសៃ៍ែនទកំពុង្នៅក្ុង្ទពីពករុង្តែលមៃអ្កធ្លា ្់រទាក់ទង្ជាមួយ

នលាកជានពចើៃរស់នៅ ន�ើយនលាក្រ៉ាុលចង់្្រគ្ហា ញែល់ពួកនមែឹកោំសាសៃ៍



ទំព័រ-148- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

យូដាទំាង្នៃរះឲ្យរាៃន�ើញចបាស់អំពពី្រទទំោយតែលទាក់ទង្នៅៃឹង្ពពរះ

តមស្ុសពី តែលព្ររូវរាៃសនពមចនដាយការយង្មករ្រស់ពពរះអង្រាសនង្គ្រា រះ។ 

នលាក្រ៉ាុលនជឿជាក់ថាពួកពគរូនៃសាសៃ៍អុពីស្សាតអលទំាង្នៃរះ ជាពួកអ្ក តែល

នលាកធ្លា ្់រមៃទំោក់ទំៃង្យ៉ាង្ជិ្រស្ិទ្ ៃឹង្នជឿជាក់ន�ើយនសាមា រះព្រង់្ចំនររះ

ពពរះនយសូ៊វែូចជានលាកតែរ ជាក់ជាមិៃខាៃ។ ្រ៉ាុតៃ្ នលាករាៃរា៉ា ៃ់សាមា ៃ 

ចិ្រ្្រង្្រ្អូៃសាសៃ៍យូដារ្រស់នលាកខុសស្ស�រះ ន�ើយនៅក្ុង្នសចក្ពី
 

សង្្ឹមថាពួកនគៃឹង្តកតព្រជំនៃឿយ៉ាង្ឆ្្់ររ�័សនោរះ នលាករាៃទទួលរង្

ៃូវការខកចិ្រ្យ៉ា ង្ជូរច្់រនៅវញិ។ នទារះ្រពីជា «រាៃអធិ្របាយនដាយៃូវពពរះ

ោមនៃពពរះអម្ច ស់នយសូ៊វ នដាយកាលា ហាៃ គា្់រសតម្ង្ន�ើយ ជតជកជា មួយ 

ៃឹង្ពួកន�នលៃ» ក៏នដាយ ក៏ពួកអ្កតែលជានមនលើពួកជំៃំុសាសៃ៍យូដាមិៃ

ពពមនជឿតែរត្រ «ពួកនោរះរកនរឿង្សមលា ្់រគា្់រវញិ»។ នលាកមៃទុក្ខកង្វល់ 

នពញក្ុង្ែួង្ចិ្រ្ នលាកសុខចិ្រ្លរះ្រង់្អាយុជពីវ្ិររ្រស់នលាក ព្រសិៃន្រើការ 

នោរះអាចោំឲ្យពួកនគមួយចំៃួៃមៃចំនណរះែឹង្ពពីនសចក្ពីពិ្រ។ នលាករាៃ 

គិ្រនដាយនអៀៃខាមា សអំពពីតផ្កែ៏សកមមាតែលនលាករាៃចូលរមួព្រពពឹ្រ្នៅនលើ

ទុកការកមមារ្រស់នលាកនសទាផ្ៃ ន�ើយឥ�ូវនៃរះ នលាករាៃលុ្រ្ំររា្់រ សាលា ក 

ស្ាម តែលែិ្រដាមនៅនលើអ្កតែលរាៃនចាទព្រកាៃ់ខុសទំាង្នៃរះ នដាយក្ពី 

្្់ររារមភា នលាករាៃសវរះតសវង្្រញ្ជា ក់ពពីនសចក្ពីពិ្រតែលនលាកនសទាផ្ៃសុខ

ចិ្រ្លរះ្រង់្ជពីវ្ិរនោរះ ។

នដាយទទួល្រៃទាុកជំៃួសពួកអ្កតែល្រែិនសធមិៃពពមនជឿ នលាក្រ៉ាុល

កំពុង្អធិដា្ឋ ៃនៅក្ុង្ពពរះវហិារ ែូចនលាក រាៃ ្រញ្ជា ក់ នៅនពល នពកាយ មក 

នទៀ្រ  កាលនលាករាៃលង់្សាមា រ្រពីនៅ ខណៈនោរះនទវតាតែលជាអ្កោំសារ

នៃឋាៃសួគ៌ រាៃនលចមកនៅចំនររះនលាក ន�ើយរាៃមៃ្រៃទាូលថា «ចូរ 

ព្រញា្់រនចញពពីពករុង្នយរសូា�ិមនៅជាឆ្្់រ ពពីនពររះនគមិៃទទួលរក្យតែល 

អ្កនធវើ្រោទា ល់ពពីខ្ុំនទ» (កិច្ចការ ២២:១៨)។

នលាក្រ៉ាុលនៅត្រចង់្នៅក្ុង្ទពីពករុង្នយរសូា�ិម ជាកតៃលាង្តែល នលាក
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អាចព្រឈមៃឹង្ការព្រឆំ្ង្្រៃ្នៅនទៀ្រ ចំនររះនលាក ការនគចខលាួៃ ហាក់ែូច 

ជាសកមមាភាពែ៏កំសាកមួយ ព្រសិៃន្រើនលាក្រៃ្ស្ាក់នៅទពីនោរះ្រៃ្នៅនទៀ្រ 

នលាកព្រត�លជាអាច្ំរផ្លា ស់្ំរតព្រពួកយូដាតែលចនចសរងឹ្រសូមួយចំៃួៃ 

អំពពីនសចក្ពីពិ្រពពីសារនៃែំណឹង្ល្អ នទារះ្រពីជាការ្រៃ្ស្ាក់នៅទពីនោរះោំឲ្យ

នលាកព្ររូវរា្់រ្រង់្ជពីវ្ិរក៏នដាយ។ ន�្ុរែូនច្រះ នលាករាៃន្លាើយថា «ពពរះ អម្ច ស់ 

នអើយ អ្កទំាង្នោរះែឹង្ថាទូល្រង្រាំរាៃចា្់រពួកអ្កតែលនជឿែល់ពទង់្ដាក់ 

គុកន�ើយ ពពមទំាង្ោយនគនៅក្ុង្ពគ្់រទំាង្សាលាព្រជំុផង្ កាលតែល 

្មនសទាផ្ៃ ជាសមារ្រោទា ល់រ្រស់ពទង់្ រាៃព្ររូវខា្ច យ នោរះទូល្រង្រាំ ក៏ឈរ 

នៅទពីនោរះតែរ រាៃទំាង្យល់ពពមឲ្យសមលា ្់រគា្់រ ន�ើយនៅចំាអាវនៃពួកអ្ក

តែលសមលា ្់រគា្់រផង្»។ ្រ៉ាុតៃ្ ការនៃរះមិៃស្ស្រនៅៃឹង្្ំរណង្ ពពរះ�ឫទ័យ 

រ្រស់ពពរះនទ តែលអ្ក្រនពមើរ្រស់ពទង់្មិៃចំារាច់យកជពីវ្ិរនៅ្រ្ូរែូនច្រះ

ន�ើយ ន�ើយនទវតាតែលជាអ្កោំសារនៃឋាៃសួគ៌ក៏រាៃន្លាើយ្រ្រមកវញិ

ថា «ចូរនៅចុរះ ែ្ិ្រខ្ុំៃឹង្ចា្់រអ្កឲ្យនៅឯសាសៃ៍ែនទតែលនៅឆ្ងៃ យ»  

(កិច្ចការ ២២:១៩-២១) ។ 

នដាយរាៃែឹង្ពពីការន្រើកសតម្ង្នៃរះ ្រង្្រ្អូៃនលាករាៃ្រង្្ខំឲ្យនលាក 

្រ៉ាុលនគចខលាួៃពពីទពីពករុង្នយរសូា�ិម នដាយខាលា ចតពកង្នគសមលា ្់រនលាក។ «នោរះ 

នគ ជូៃគា្់រនៅព្ឹរមនសសារារចួឲ្យនៅឯន្រើសុស»។ ការចាកនចញ រ្រស់នលាក

្រ៉ាុលរាៃផ្្អ កការព្រឆំ្ង្ែ៏�ិង្សារ្រស់សាសៃ៍យូដាមួយរយៈ ពួកជំៃំុក៏មៃ 

ឱកាសរាៃសពមក តែលមៃមៃុស្សជានពចើៃព្ររូវរាៃ្រញ្ចូ ល្រតៃថែមនៅក្ុង្

ចំៃួៃពួកអ្កនជឿ។
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ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ៩:៣២ ដល់ ១១:១៨ ។

សៅរ៍-១៥ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ក៏ ៃិយាយ ទៅ គា្់រ ថា អ្នក ទអនាស ទអើយ ពពរះទយសូ៊វ 

ដ៏ ជា ពពរះពគពីស្ទ ពទង់្ ទពរោស ឲ្យ អ្នក រោៃ ជា ទ�ើយ ចូរ ទពកាក ទ�ើង្ ទរៀ្រ គពគ អ្នក 

ទៅ ស្សា្់រ គ្រ គា្់រ ក៏ ទពកាក ទ�ើង្ ភ្លា ម ឯ មៃុស្ស ទំាង្ ្ុ៉រនាមា ៃ គដល ទៅ ភូមិ លពីដា 

ៃិង្ ស្សរុក សារ ៉ៃូ ក៏ ទ�ើញ គា្់រ ទ�ើយ ទគ គព្រ ចិ្រ្ត ទជឿ ដល់ ពពរះអម្្ច ស់។  

កិច្ចការ ៩:៣៤-៣៥ ពពរះ

ទៅក្នុង្ការ្ំរទពញកិច្ចការរ្រស់ទោក សាវក័ទពព្ររុស រោៃមកសួរសុខ 

ទុក្ខពួកអ្នកទជឿទៅលពីដា។ ទៅទពីទនារះទោករោៃពយារោលជំងឺ្សាលា ្់រនដសាលា ្់រ

ទជើង្រ្រស់្ុររសម្្ន ក់ទ ម្ា រះ ទអនាស គដលរោៃសពម្ៃ្តទៅគ្រទលើគពគអស់  

៨ឆ្្ន ំមកទ�ើយ។ សាវក័ទពព្ររុសរោៃម្ៃព្រសាសៃ៍ថា «អ្នកទអនាសទអើយ 

ពពរះទយសូ៊វដ៏ជាពពរះពគិស្ត ពទង់្ទពរោសឲ្យអ្នករោៃជាទ�ើយ ចូរទពកាក ទ�ើង្ 

ទរៀ្រគពគអ្នកទៅ ស្សា្់រគ្រគា្់រក៏ទពកាកទ�ើង្ភ្លា ម ឯមៃុស្សទំាង្្ុ៉រនាមា ៃ គដល 

ទៅភូមិលពីដាៃិង្ស្សរុកសារ ៉ៃូក៏ទ�ើញគា្់រទ�ើយទគគព្រចិ្រ្ត ទជឿដល់ពពរះអម្្ច ស់»។  

ទៅយុ៉្រទ្៉រឯទនារះវញិ គដលទៅមិៃឆ្ងៃ យ្ុ៉រនាមា ៃពពីលពីដាទនារះ ម្ៃសស្តពី ម្្ន ក់ 

ទ ម្ា រះឌ័រខាស គដលម្ៃមៃុស្សជាទពចើៃរោៃស្សឡាញ់រា្់រអាៃនាង្ទដាយ

សារគ្រទទង្វើល្អរ្រស់នាង្។ នាង្គឺជាសិស្សដ៏ម្ៃ្រនមលារ្រស់ពពរះទយសូ៊វ ទ�ើយ  

ជពីវ្ិររ្រស់នាង្ទោរទពញទៅទដាយសកមមាភ្ពនៃទសចក្តពីស្រ្ុរស។ នាង្រោៃ 

ដឹង្ ថាអ្នកណាព្ររូវការសទមលាៀក្ំរោក់សមរម្យ អ្នកណាព្ររូវការការអាណិ្រ អាសូរ 

១៤

អ្នកស្វែងរកស្ចក្តីពិត



អ្នកគសវង្រកទសចក្តពីពិ្រ-ទំព័រ-151-

ទ�ើយនាង្រោៃជួយ្រទពមើដល់អ្នកពកពីពកៃិង្អ្នកម្ៃទុក្ខកង្វល់ ទដាយឥ្រគិ្រ 

កនពមអវពីទ�ើយ។ ពម្មនដដ៏្ិុរៃព្រស្់ររ្រស់នាង្ម្ៃសកមមាភ្ព ខាលា ំង្ជាង្ 

អណា្ត ្ររ្រស់នាង្។

«ទៅពគាទនារះ នាង្ម្ៃជំងឺ្ឈឺ ទ�ើយសាលា ្់រទៅ» ពួកជំៃំុទៅយុ៉្រទ្៉ររោៃ

ដឹង្ពពីការរោ្់រ្រង់្ដ៏ធំរ្រស់ពួកទគ ទ�ើយរោៃឮថាទោកទពព្ររុសទៅឯលពីដា 

ពួកអ្នកទជឿក៏រោៃជូៃដំណឹង្ទៅទោក «ទដើម្ពីៃឹង្សូមអង្វរឲ្យមកឯទគទដាយ

ឥ្រ្រង្្អង់្ ទពព្ររុសក៏ទពកាកទ�ើង្ទៅជាមួយ កាលរោៃដល់ទ�ើយ ទនារះទគ 

នំាគា្់រទៅ្រៃ្ទ្់រខាង្ទលើទនារះ ទ�ើយពួកស្សពីទមម៉្យក៏ឈរជិ្រគា្់រទំាង្យំ 

ពពមទំាង្្រង្ហា ញអាវ ៃិង្សទមលាៀក្ំរោក់ទំាង្្ុ៉រនាមា ៃ គដលទ្រ្៊រពីថារោៃទធវើឲ្យ 

ពពីកាលនាង្ទៅជាមួយទៅទ�ើយ»។ ទដាយរោៃរឭំកពពីជពីវ្ិរគដលនាង្ឌ័រ 

ខាសធ្លា ្់ររោៃរស់ទៅ ពួកទគរោៃយំទួញ ទធវើឲ្យទឹកគភ្នកទ ្្ត ឱណហា ៗ�ូរកា្់រ

គែៃថ្ាល់ទដាយមិៃដឹង្ខលាួៃ ។

ខណៈគដលទោករោៃទ�ើញទុក្ខទសាករ្រស់ពួកទគ ចិ្រ្តរ្រស់សាវក័ 

ទពព្ររុសម្ៃទពញទៅទដាយការអាណិ្រអាសូរ ។ រចួទោករោៃ្រង្គា ្់រឲ្យ 

មិ្រ្តភក្តិគដលកំពុង្យំទសាកទំាង្អស់ទចញទព្្រៃ្ទ្់រ ទោករោៃលុ្រជង្គាង់្ 

អធិដាឋា ៃៃិង្ទូលអង្វរករសំុឲ្យពពរះព្រទាៃជពីវ្ិរៃិង្សុខភ្ពដល់នាង្ឌ័រខាស 

(គដលគម្ពីរគខមារទៅថានាង្ទ្រ្៊រពីថា ឬនាង្កា្ត ៃ់)។ ទោករោៃម្ៃព្រសាសៃ៍

ទំាង្គ្ររទៅរក្ុរគគាលគដលសាលា ្់រទនារះ ទដាយម្ៃព្រសាសៃ៍ថា «ទ្រ្៊រពីថា ទអើយ 

ចូរនាង្ទពកាកទ�ើង្ នាង្ក៏ទ្រើកគភ្នកទ�ើញទពព្ររុស រចួទ�ើង្អង្គាុយ គា្់រក៏ 

�ុច នដទៅឲ្យនាង្ទតាង្ទ�ើង្ រចួគា្់រទៅពួក្ររសុិទ្ធ ៃិង្ពួកស្សពី ទម ម៉្យ 

មក ព្រគល់នាង្ទៅទគទំាង្រស់»។ នាង្ឌ័រខាសធ្លា ្់រជាអ្នក ្រទពមើដ៏ ឧ្រ្តមដល់ 

ពួកជំៃំុ ទ�ើយរោៃទមើលទ�ើញៃូវភ្ពព្ឹរមព្ររូវក្នុង្ការនំានាង្ព្រ�្់រមកទឹក

ដពីនៃ្រចា្ច មិ្រ្ត (ពពីទសចក្តពីសាលា ្់រ) មកវញិ  ទដើម្ពីឲ្យទទពទកាសល្យៃិង្កម្លា ំង្ 

រ្រស់នាង្រោៃកាលា យជាពពរះពរដល់អ្នកដនទ ៃិង្ទដើម្ពីឲ្យការ្រង្ហា ញពពីពពរះ 

ទចសា្ត រ្រស់ពពរះអង្គាទៃរះ ្ុរពវទ�្ុរនៃពពរះពគិស្តព្ររូវរោៃពពងឹ្ង្កាៃ់គ្ររងឹ្មំ្
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ទ�ើង្។ 

គឺទៅពគាគដលទោកទពព្ររុសសា្ន ក់ទៅឯយុ៉្រទ្៉រទនារះទ�ើយ គដលពពរះ 

រោៃពតាស់ទៅឲ្យទោកនំាដំណឹង្ល្អទៅពរោ្់រដល់ទោកកូទៃោសទៅ 

ទសសារា។

ទោកកូទៃោសគឺជាទមទ័ពរ ៉មូ (គដលទៅថាទ័ពអុពីតាលពី) ម្្ន ក់។ ទោក

គឺជា្ុររសគដលម្ៃពទព្យសម្្រ្តិៃិង្ម្ៃព្រកូលខ្ង់្ខ្ស់ ទ�ើយមុខនាទពី 

រ្រស់ទោកគឺជាមុខនាទពីគដលម្ៃភ្ពទសាមា រះព្រង់្ៃិង្ម្ៃកិ្រ្តិយស។ ជា

សាសៃ៍ដនទពពីកំទណើ ្ររោៃសិកសាៃិង្អ្់ររតំាមរយៈទំនាក់ ទំៃង្ជា មួយ ៃឹង្ 

សាសៃ៍យូដា ទោករោៃទទួលចំទណរះដឹង្អំពពីពពរះ ទ�ើយទោករោៃថាវ យ

្រង្គាំដល់ពទង់្អស់អំពពីចិ្រ្ត គដលរោៃ្រង្ហា ញភ្ពទសាមា រះព្រង់្នៃជំទៃឿរ្រស់ 

ទោកទដាយការអាណិ្រអាសូរដល់អ្នកពកពីពក។ ម្ៃមៃុស្សស្សឡាញ់ រា្់រ 

អាៃ ទោកទៅពគ្់រទពីជិ្រឆ្ងៃ យ ទដាយសារគ្រទសចក្តពីទមតា្ត ករណុារ្រស់ទោក 

ទ�ើយជពីវ្ិរនៃទសចក្តពីសុចរ្ិររ្រស់ទោក ទធវើឲ្យទោកម្ៃទករ ្តិ៍ទ ម្ា រះល្អទំា ង្ 

ទៅ ក្នុង្ចំទណាមសាសៃ៍យូដា ៃិង្សាសៃ៍ដនទ។ ឥទ្ធិពលរ្រស់ទោករោៃ 

កាលា យជាពពរះពរដល់អ្នកទំាង្ឡាយគដលទោករោៃព្រស្ស័យទាក់ទង្។ កំណ្់រ

ពតានៃពពរះគម្ពីររោៃពណ៌នាអំពពីទោកថា «ជាអ្នកទគារព ទ�ើយទកា្រខាលា ច 

ដល់ពពរះ ពពមទំាង្ពួកពគរួសាររ្រស់ទោកទំាង្អស់ែង្ ទោកក៏ដាក់ទាៃ ជា 

ទពចើៃដល់ពួកជៃ ទ�ើយអំោវនាវដល់ពពរះជាៃិច្ច»។ 

អាទិត្យ-១៦ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ទោក ក៏ សំ�ឹង្ ទមើល ទៅ ទទវតា ទំាង្ ភ័យ ទ�ើយ ទ្លាើយ ថា 

ពពរះអម្្ច ស់ ទអើយ ទ្រើ ម្ៃ ការ អវពី ទទវតា ពរោ្់រ ថា ទសចក្តពី អធិសាឋា ៃ ៃិង្ ការ ដាក់ 

ទាៃ រ្រស់ អ្នក រោៃ ទ�ើង្ ទៅ ទុក ជា ទសចក្តពី រឭំក ទៅ ចំទោរះ ពពរះ ទ�ើយ ។  

កិច្ចការ  ១០:៤ខ ព្ររួ្រ ទលើ ្ មា ទទៀ

ទដាយម្ៃជំទៃឿថាពពរះគឺជាពពរះអាទិករ គដលរោៃ្រទង្កើ្រនែ្ទទម� ៃិង្ 
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គែ ៃដពី ទោកកូទៃោសរោៃ្រទពមើដល់ពទង់្ទទួលសាគា ល់ពពរះទចសា្ត រ្រស់ 

ពទង់្ ទ�ើយរោៃគសវង្រកដំ្ូរនាមា ៃរ្រស់ពទង់្ទៅពគ្់រទំាង្កិច្ចការនៃជពីវ្ិរ។ 

ទោក រោៃ ទសាមា រះព្រង់្ជាមួយៃឹង្ពពរះទំាង្ទៅក្នុង្កិច្ចការែ្ទរះ ៃិង្ភ្រកិច្ចទៅឯ 

ការយិាល័យរ្រស់ទោក។ ទោករោៃកសាង្អាសនារ្រស់ពពរះទៅែ្ទរះរ្រស់

ទោក ទពោរះទោកមិៃហ៊ៃអៃុវ្រ្តគែៃការណាមួយទដាយមិៃរោៃសំុ 

ជំៃួយពពីពពរះទនារះទ�ើយ ។ 

ទទារះ្រពីជាទោកកូទៃោសរោៃទជឿទលើ្រទទំនាយ ៃិង្កំពុង្រង់្ចំាការ

យាង្មករ្រស់ពពរះគមស្ុសពីក៏ទដាយ ក៏ទោកមិៃរោៃដឹង្ពពីដំណឹង្ល្អ ដូចគដល

រោៃ្រង្ហា ញទៅក្នុង្ពពរះជៃមាៃិង្ការសុគ្ររ្រស់ពពរះពគិស្តគដរ។ ទោកមិៃគមៃ

ជាសម្ជិកនៃពួកជំៃំុសាសៃ៍យូដាទទ ទ�ើយព្ររូវរោៃពួកពគរូអាចារ្យចា្់រ 

ទុកថាជាសាសៃ៍ដនទគដលមិៃសា្អ ្រគ្មទទៀ្រែង្។ ្ុ៉រគៃ្ត ពពរះជាអ្នកឃ្លា  ំ

ទមើលគដលធ្លា ្់ររោៃម្ៃ្រៃ្ទូលទៅកាៃ់ទោកអ័ពរោហំថា «អញសាគា ល់គា្់រ» 

ក៏រោៃ ម្ៃ  ្រៃ្ទូលទៅកាៃ់ទោកកូទៃោស ៃិង្ចា្់រទទវតាពពីឋាៃសួគ៌ឲ្យមក

ជួ្រទោកគដរ។

ទទវតាមួយអង្គារោៃមកជួ្រទោកកូទៃោស កាលទោក កំពុង្គ្រ 

អធិដាឋា ៃ ទៅទ�ើយ។ ទៅទពលទមទ័ពរ្ូរទៃរះរោៃឮទទវតាទៅទោកចំទ ម្ា រះ

ដូទច្នរះ ទោកម្ៃការភ័យខាលា ចជាខាលា ំង្ ទទារះ្រពីជាទោករោៃដឹង្ថាជាទទវតា

គដលនំាសារមកពពីឋាៃសួគ៌ក៏ទដាយ ទ�ើយទោករោៃម្ៃព្រសាសៃ៍ថា 

«ពពរះអម្្ច ស់ទអើយ ទ្រើម្ៃការអវពី?» ទទវតាពរោ្់រថា «ទសចក្តពីអធិដាឋា ៃ ៃិង្ការ 

ដាក់ទាៃរ្រស់អ្នក រោៃទ�ើង្ទៅទុកជាទសចក្តពីរឭំក ទៅចំទោរះពពរះទ�ើយ 

ដូទច្នរះ ចូរអ្នកទព្រើទគឲ្យទៅយុ៉្រទ្៉រ ទៅសុពីមូ៉ៃ គដលម្ៃទ ម្ា រះថា ទពព្ររុស 

ឲ្យមកឥ�ូវ គា្់រសា្ន ក់ទៅែ្ទរះរ្រស់ជាង្សម្លា ្់រគស្កម្្ន ក់ ទ ម្ា រះសុពីមូ៉ៃ 

ទៅគក្រម្្់រសមុពទ» ។

ការគណនំាយ៉ាង្ចបាស់ទៃរះ គដលរោៃពរោ្់រទ ម្ា រះ ៃិង្មុខការរ្រស់មៃុស្ស

គដលទោកទពព្ររុសរោៃសា្ន ក់ទៅជាមួយែង្ទនារះ ្រង្ហា ញពរោ្់រថាពពរះនៃឋាៃ
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សួគ៌សាគា ល់ព្រវ្រ្តិៃិង្កិច្ចការរ្រស់មៃុស្សយ៉ាង្ចបាស់ ទៅពគ្់រទំាង្សាថា ៃភ្ព

នៃជពីវ្ិរទំាង្អស់។ ពពរះពទង់្ពជា្រចបាស់ពពី្រទពិទសាធៃ៍ៃិង្ការង្ររ្រស់អ្នក

ទធវើការដ៏ទៃ់ទា្រ ពពមទំាង្ទស្តចគដលគង់្ទលើ្រលលា័ង្ករាជ្យែង្ ។ 

«ដូទច្នរះ ចូរអ្នកទព្រើទគឲ្យទៅយុ៉្រទ្៉រ ទៅសុពីមូ៉ៃ គដលម្ៃ ទ ម្ា រះថា 

ទពព្ររុសឲ្យមកឥ�ូវ»។ ដូទច្នរះ ពពរះរោៃព្រទាៃភស្តុតាង្នៃការទគារពរ្រស់
 

ពទង់្ដល់អ្នក្រទពមើដំណឹង្ល្អ ៃិង្ដល់ពួកជំៃំុទពញសិទ្ធិរ្រស់ពទង់្។ ពពរះមិៃ

រោៃ្រង្គា ្់រឲ្យទទវតាពរោ្់រទោកកូទៃោសអំពពីទរឿង្រ៉ាវនៃទឈើឆ្ក ង្ទទ។ គឺ 

មៃុស្សគដលម្ៃភ្ពែុយស្សរួយៃិង្ព្ររូវល្ួង្គដលព្ររូវទធវើការទនារះ សូម្ពី គ្រ 

ទោក ទមទ័ពផ្្ទ ល់ ក៏ព្ររូវការគ្លាង្ពរោ្់រពពីការជា្់រឆ្ក ង្ៃិង្ការម្ៃពពរះជៃមា 

រស់ទ�ើង្វញិរ្រស់ពពរះអង្គាសទ្ង្គា រះគដរ។ 

ពពរះមិៃរោៃទពជើសទរ ើសទទវតា គដលមិៃធ្លា ្់រម្ៃរោ្រ ឲ្យទធវើជា្ំរណាង្ 

រ្រស់ពទង់្ ទៅក្នុង្ចំទណាមមៃុស្សទោកទទ ្ុ៉រគៃ្ត ពទង់្រោៃទពជើសទរ ើស មៃុស្ស 

ទោកជាអ្នកគដលម្ៃ្រណាហា ដូចជាអ្នកគដលពទង់្គសវង្រកជួយសទ្ង្គា រះ 

ដូទចា្ន រះគដរ។ ពពរះពគិស្តរោៃទកើ្រជាមៃុស្ស ទដើម្ពីឲ្យពទង់្អាចចូល ទៅ ឯ 

មៃុស្ស។ ពពរះអង្គាសទ្ង្គា រះគដលម្ៃភ្ពជាមៃុស្ស ព្ររូវការនំាយកទសចក្តពី

សទ្ង្គា រះមកជូៃដល់ពិភពទោកទៃរះ។ ទ�ើយពពរះអង្គារោៃព្រទាៃកិច្ចការដ៏ 

ពិទសសទៃរះដល់្ុររសនារ ពីទំាង្ឡាយឲ្យព្រកាសពរោ្់រឲ្យដឹង្ «គឺជាសម្្រ្តិ 

រ្រស់ពពរះពគិស្តដ៏ព្រម្ណមិៃរោៃ» (ទអទភសូរ ៣:៨) ។

ទៅក្នុង្ពពរះពរោជាញា ញ្ញា ណរ្រស់ពពរះអង្គា ពពរះរោៃនំាអ្នកគដលគសវង្រក

ទសចក្តពីពិ្រ ឲ្យរោៃជួ្រៃឹង្មៃុស្សដូចគា្ន  គដលរោៃដឹង្ពពីទសចក្តពីពិ្រទនារះ។ 

គែៃការនៃឋាៃសួគ៌គឺព្ររូវឲ្យអ្នកគដលម្ៃពៃលាឺ គចកចាយពៃលាឺទនារះ ដល់ 

អ្នកគដលទៅក្នុង្ភ្ពង្ងឹ្្រ។ មៃុស្សទោកគដលរោៃទាញយកែលល្អទចញ

ពពីពពរះគដលជាព្រភពនៃពរោជាញា  ព្ររូវរោៃពពរះទព្រើពរោស់ជាឧ្រករណ៍ ទធវើជា 

ភ្្ន ក់ង្រគដលផ្លា ស់គព្រចិ្រ្តៃិង្គំៃិ្រតាមរយៈការអៃុវ្រ្តៃ៍ដំណឹង្ល្អ។  

ទោកកូទៃោសរោៃសា្ត ្់រតាមការទ្រើកសគម្តង្ទនារះទដាយរ ពីករាយ។ 
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ទៅទពលទទវតារោៃយាង្ព្រ�្់រទៅរោ្់រទ�ើយ ទនារះទោកទមទ័ព «ទៅអ្នក 

្រទពមើពពីរនាក់ ៃិង្ទាហៃម្្ន ក់ គដលទកា្រខាលា ចដល់ពពរះ ពពីពួកមៃុស្សគដល

គ្រង្គ្រ្រទពមើទោកឲ្យមក រចួពរោ្់រទរឿង្រ៉ាវសពវពគ្់រ ទ�ើយទព្រើឲ្យ ទៅឯ 

យុ៉្រទ្៉រ» ។

ច័ន្ទ-១៧ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: រចួ គា្់រ ៃិយាយ ទៅ ទគ ថា អ្នក រាល់ គា្ន  ដឹង្ ថា មៃុស្ស 

សាសៃ៍ យូដា គាមា ៃ ចបា្់រ ៃឹង្ ទសព គ្់រ ៃឹង្ សាសៃ៍ ដនទ ឬ ៃឹង្ ចូល ទៅ ជិ្រ ទគ 

ទ�ើយ គ្រ ពពរះ ពទង់្ រោៃ សំគដង្ ឲ្យ ខញាុំ ដឹង្ ថា មិៃ ព្ររូវ រា្់រ អ្នក ណា ថា មិៃ សា្អ ្រ ឬ 

មិៃ ្ររសុិទ្ធ ទ�ើយ ។ កិច្ចការ ១០:២៨ខ

្រនា្ទ ្់រពពីទធវើ្រទសម្ភា សជាមួយៃឹង្ទោកកូទៃោសរចួមក ទទវតាទនារះ

ក៏រោៃយាង្ទៅឯទោកទពព្ររុសទៅយុ៉្រទ្៉រ។ ទៅទពលទនារះទោកទពព្ររុស

កំពុង្គ្រអធិដាឋា ៃទៅទលើដំ្ូរលែ្ទរះគដលទោកសា្ន ក់អាស្ស័យទៅ ទ�ើយ 

ទយើង្រោៃអាៃដឹង្ថាទោក «គា្់រៃឹកឃ្លា ៃជាខាលា ំង្ ចង់្្ររទិភ្គគ្រកំពុង្ គដល  

ទគចា្់រគចង្ឲ្យ ទនារះគា្់រលង់្សាមា រ្រពីទៅ»។ ទោកទពព្ររុសមិៃគមៃឃ្លា ៃព្ឹរម

គ្រអាហរខាង្រាង្កាយ្ុ៉រទណាណ រះទទ។ ទៅទពលទោករោៃសមលាឹង្ទមើលពពីទលើ

ដំ្ូរលែ្ទរះទៅ ទោករោៃទ�ើញទពីពករុង្យុ៉្រទ្៉រៃិង្្ំរ្រៃ់ជៃ្រទទំាង្ឡាយ 

គដលទៅជំុវញិទនារះ ទោករោៃទស្សកឃ្លា ៃចង់្រោៃទសចក្តពីសទ្ង្គា រះសពម្្់រ

្រង្្រ្អូៃរមួជា្ិររ្រស់ទោកជាខាលា ំង្។ ទោកម្ៃ្ំរណង្ពុរះទោរចង់្ចង្្អុល 
្រង្ហា ញពរោ្់រដល់ពួកទគអំពពី្រទទំនាយគដលទាក់ទង្ទៅៃឹង្ការឈឺចា្់រ 

ៃិង្ការសុគ្ររ្រស់ពពរះពគិស្ត។

ទៅក្នុង្ការទ្រើកសគម្តង្ទនារះទោកទពព្ររុស «គា្់រទ�ើញទម�ចំ�ទ�ើយ 

ម្ៃព្រដា្់រ ដូចជាសំព្់រកពម្លយ៉ាង្ធំ រោៃចុរះមកចង្ទំាង្្ួរៃពជរុង្ 

សពមរូ្រ មកដល់ដពី ទៅក្នុង្សំព្់រទនារះ ម្ៃស្រវទជើង្្ួរៃ ស្រវនពព ស្រវ លូៃ 

វារពគ្់រមុខ គដលទៅទលើដពី ៃិង្ស្រវទ�ើរទលើអាកាសគដរ ក៏ឮសំទ�ង្ ម្ៃ 



ទំព័រ-156- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ពពរះ្រៃ្ទូលមកថា ទពព្ររុសទអើយ ចូរទពកាកទ�ើង្សម្លា ្់រ ទ�ើយ្ររទិភ្គទៅ 

គ្រទពព្ររុសព្រគកកថា ទទពពរះអម្្ច ស់ ដ្ិ្រទូល្រង្គាំមិៃគដលទទួលទាៃអវពី 

គដលមិៃសា្អ ្រមិៃ្ររសុិទ្ធទនារះទសារះ រចួឮសំទ�ង្ទនារះមកម្តង្ទទៀ្រថា 

រ្រស់អវពីគដលពពរះរោៃសម្្អ ្រទ�ើយ ទនារះកំុឲ្យអ្នករា្់រថាជាមិៃសា្អ ្រទ�ើយ 

ការទនារះម្ៃមកពគ្់រ្រពីដង្ រចួរោៃទលើកព្រដា្់រទនារះ ទ�ើង្ទៅ ទលើទម� 

វញិ» ។

ការទ្រើកសគម្តង្ទៃរះរោៃនំាមកឲ្យទោកទពព្ររុសទំាង្ការស្តពី្រទនា្ទ ស 

ៃិង្ការ្រង្ហា ្់រ្រទពង្ៀៃ។ ការទ្រើកសគម្តង្ទនារះ រោៃ្រង្ហា ញពពីពពរះរាជ ទគាល 

្ំរៃង្រ្រស់ពពរះដល់ទោក គដលម្ៃទសចក្តពីថា ទដាយការសុគ្រ រ្រស់ ពពរះ 

ពគិស្ត រោៃទធវើឲ្យសាសៃ៍ដនទរោៃទទួលមរ្រកជាមួយៃឹង្សាសៃ៍យូដា ជា

អ្នកទទួលពពរះពរនៃទសចក្តពីសទ្ង្គា រះដូចគា្ន គដរ។ ខណៈទនារះពួកសិស្សមិៃ 

ទាៃ់រោៃែ្សពវែសាយដំណឹង្ល្អដល់សាសៃ៍ដនទទៅទ�ើយទទ។ ជញ្ជា ំង្គ្រង្ 

គចកទៅកណា្ត លពួកទគ គដលរោៃ្ំរគ្រកទដាយសារការសុគ្ររ្រស់ពពរះពគិស្ត

ទៅទ�ើយទនារះ ទៅម្ៃក្នុង្គំៃិ្ររ្រស់ពួកទគទៅទ�ើយ ទ�ើយការង្ររ្រស់

ពួកទគព្ររូវរោៃកំណ្់រពពំគដៃជាមួយៃឹង្សាសៃ៍យូដា ទពោរះពួកទគទៅគ្រ

សមលាឹង្ទមើលទៅពួកសាសៃ៍ដនទថាជាអ្នកគដលព្ររូវកា្់រផ្្ត ច់ទចញពពីដំណឹង្

ល្អទៅទ�ើយ។ ឥ�ូវទៃរះ ពពរះជាម្្ច ស់រោៃសវរះគសវង្្រទពង្ៀៃដល់ទោកទពព្ររុស

អំពពីគែៃការរ្រស់ពពរះគដលព្ររូវោ្រសៃ្ធឹង្ោសទពញសកលទោក។

ពួកសាសៃ៍ដនទជាទពចើៃធ្លា ្់រជាអ្នកសា្ត ្់រការអធិ្របាយរ្រស់ទោក

ទពព្ររុស ៃិង្សាវក័ដនទទទៀ្រ យ៉ាង្យកចិ្រ្តទុកដាក់ ទ�ើយពួកសាសៃ៍ យូដា

គដលៃិយាយភ្សាពកិកជាទពចើៃនាក់រោៃទទួលទជឿពពរះពគិស្ត ្ុ៉រគៃ្ត ការទ្រើក 

សគម្តង្ ដល់ទោកកូទៃោសគឺជាទរឿង្ដ៏សំខាៃ់ដំ្ូរង្្រង្្អស់មួយទៅក្នុង្ 

ចំទណាមសាសៃ៍ដនទ។

ទពលទវោរោៃមកដល់ គដល្ំរណាក់ការនៃកិច្ចការ្មាពីទំាង្ស្សរុង្ព្ររូវ 

រោៃធ្លា ក់មកទលើពួកជំៃំុរ្រស់ពពរះពគិស្ត។ ទាវ រគដលពួកអ្នកទជឿ សាសៃ៍ យូដា 



អ្នកគសវង្រកទសចក្តពីពិ្រ-ទំព័រ-157-

ជាទពចើៃរោៃ្ិរទ ព្រឆំ្ង្ៃឹង្សាសៃ៍ដនទទនារះ ឥ�ូវទៃរះព្ររូវរោៃ ពពរះទាញ 

ទ្រើកវញិទ�ើយ។ ទ�ើយពួកសាសៃ៍ដនទគដលរោៃទទួលដំណឹង្ល្អព្ររូវរោៃ

ទគទគារពឲ្យម្ៃភ្ពទសមាើគា្ន ជាមួយៃឹង្ពួកសិស្សគដលជាសាសៃ៍យូដា ទដាយ 

មិៃចំារោច់ទធវើពិធពីទែ្សង្ៗ ឬកា្់រគស្កទ�ើយ។ 

ពពរះរោៃទធវើការព្ររុង្ព្រយ័្រ្នយ៉ាង្អសា្ច រ្យ ទដើម្ពីយកជ័យជម្នរះទលើការ 

ព្រកាៃ់ពូជសាសៃ៍ទាស់ៃឹង្សាសៃ៍ដនទ គដលរោៃដក់ជា្់រទៅក្នុង្គំៃិ្រ 

រ្រស់ទោកទពព្ររុស ទដាយសារការអ្់ររជំាសាសៃ៍យូដារ្រស់ទោកទៃរះ! 

ទដាយការទ្រើកសគម្តង្អំពពីផ្្ទ ំង្សំព្់រៃិង្ស្រវគដលទៅក្នុង្ទនារះ ពពរះរោៃសវរះ

គសវង្្រគង្វរគំៃិ្រនៃការព្រកាៃ់ពូជសាសៃ៍ រ្រស់ពួកសាវក័ ៃិង្ទដើម្ពី្រទពង្ៀៃ

ពពីទសចក្តពីពិ្រដ៏សំខាៃ់ថា ទៅៃគរឋាៃសួគ៌ៃឹង្មិៃម្ៃការឲ្យ្រនមលាចំទោរះ 

មៃុស្សមិៃទសមាើគា្ន ទ�ើយ គឺសាសៃ៍យូដាៃិង្សាសៃ៍ដនទសុទ្ធគ្រម្ៃ្រនមលា 

ដូចៗគា្ន  ទៅចំទោរះពពរះទៃព្ររ្រស់ពពរះ ៃិង្ថាសាសៃ៍ដនទព្ររូវរោៃ្រទង្កើ្រជា

អ្នកទទួលពពរះពរៃិង្កិ្រ្តិយសនៃដំណឹង្ល្អ តាមរយៈពពរះពគិស្ត។

អង្គារ-១៨ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូទច្នរះ កំពុង្ គដល ទពព្ររុស គិ្រ រពឹំង្ ពពី ការ ជាក់ គស្តង្ ទនារះ 

ពពរះវញិ្ញា ណ ម្ៃ ពពរះ្រៃ្ទូល មក គា្់រ ថា ទមើល ម្ៃ មៃុស្ស ៣ នាក់ មក រក អ្នក ចូរ 

ទពកាក ទ�ើង្ ចុរះ ទៅ ទ�ើយ ទៅ ជា មួយ ៃឹង្ ទគ ចុរះ កំុ ព្រកាៃ់ ទ�ើយ ពពី ទពោរះ គឺ ខញាុំ 

ទ�ើយ គដល ចា្់រ ឲ្យ ទគ មក ។ កិច្ចការ ១០:១៩-២០ខៃឹង្ ម្ៃ ន្ងៃ មក ដល់

ខណៈគដលទោកទពព្ររុសកំពុង្គ្រពិចារណាអំពពីអ្រថាៃ័យនៃការទ្រើក 

សគម្តទនារះ ្ុររសគដលទោកកូទៃោសរោៃចា្់រឲ្យមកទនារះក៏រោៃមកដល់

ទពីពករុង្យុ៉្រទ្៉រ ទ�ើយឈរទៅម្្់រទាវ រែ្ទរះជាង្សម្លា ្់រគស្កទនារះ។ ្រនា្ទ ្់រមក 

ពពរះវញិ្ញា ណរោៃម្ៃ្រៃ្ទូលទៅទោកថា «ទមើល ម្ៃមៃុស្ស្រពីនាក់ មករក 

អ្នក ចូរទពកាកទ�ើង្ចុរះ ទ�ើយទៅជាមួយៃឹង្ទគចុរះ កំុព្រកាៃ់ទ�ើយ ពពីទពោរះ 

គឺខញាុំទ�ើយ គដលចា្់រឲ្យទគមក» ។



ទំព័រ-158- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ចំទោរះទោកទពព្ររុសទៃរះគឺជា្រញ្ជា ដាច់ណា្់រ ទ�ើយជា្រញ្ជា គដល

ទោកម្ៃការសា្ទ ក់ទស្ទើរទៅទរៀង្រាល់ជំហៃគដលទោករោៃ្ៃទដើរ  

ទដើម្ពី្ំរទពញភ្រកិច្ច គដលទៅចំទោរះមុៃទោកទៃរះ ្ុ៉រគៃ្ត ទោកមិៃ ហ៊ៃ 

ព្រគកកទ�ើយ។ ទោក «ក៏ចុរះទៅទទួលទគ ទដាយោក្យថា គឺខញាុំទៃរះទ�ើយ 

គដលអ្នករាល់គា្ន រក ទ្រើម្ៃការអវពី?» ពួកទគក៏រោៃជពម្្រទោកអំពពីភ្រកិច្ច

គ្រមួយគ្់ររ្រស់ពួកទគ ទដាយៃិយាយទ�ើង្ថា «ទោកទមទ័ពកូទៃោស 

គដលជាមៃុស្សសុចរ្ិរ ទ�ើយទកា្រខាលា ចដល់ពពរះ ម្ៃសាសៃ៍ យូដា ទំាង្ 

អស់ទធវើ្រនា្ទ ល់ល្អឲ្យទោករោៃទទួល្រង្គា ្់រនៃពពរះ ទដាយសារទទវតា ្ររសុិទ្ធ 

ឲ្យចា្់រមកអទ ជ្ា ើញទោកពគរូទៅឯែ្ទរះទោក ទដើម្ពីៃឹង្រោៃសា្ត ្់រ ទោក ពគរូ 

អធិ្របាយខលារះ»។ 

ទដាយសា្ត ្់រ្រង្គា ្់រតាមការពតាស់្រង្គា ្់រគដលទោកទទើ្រគ្រៃឹង្រោៃទទួល

ពពីពពរះទៅទពល្មាពីៗទៃរះ ទោកក៏រោៃសៃយាថាៃឹង្ទធវើដំទណើ រទៅជាមួយពួក

ទគ។ លុរះពពឹកគស្អកទ�ើង្ ទោកក៏រោៃទចញដំទណើ រទៅទសសារាជាមួយៃឹង្

្រង្្រ្អូៃរមួជំទៃឿពរំោមួយនាក់ ។ ឯអ្នកទំាង្អស់ទៃរះគឺជាសាក្សពីអំពពីោក្យសម្តពី

គដលទោករោៃៃិយាយ ៃិង្សកមមាភ្ពទំាឡាយគដលទោកៃឹង្ទធវើទៅក្នុង្

អំ�ុង្ទពលទៅសួរសុខទុក្ខទមទ័ពគដលជាសាសៃ៍ដនទទៃរះ ទពោរះទោកទពព្ររុស

រោៃពជា្រចបាស់ថាទគៃឹង្ទការះទៅទោកទៅសាកសួរ អំពពីការ្ំរោៃទដាយ

ផ្្ទ ល់ទៅៃឹង្ការ្រទពង្ៀៃរ្រស់សាសៃ៍យូដាទៃរះ។

ទៅទពលទោកទពព្ររុសរោៃចូលដល់ែ្ទរះរ្រស់ទមទ័ពគដលជាសាសៃ៍ 

ដនទទៃរះ ទោកកូទៃោសមិៃរោៃទគារពដូចជាមៃុស្សធមមាតាទទ ្ុ៉រគៃ្ត  

ទោករោៃសាវ គមៃ៍ក្នុង្ឋាៃៈជាទភញាៀវកិ្រ្តិយសគដលមកពពីឋាៃសួគ៌ គដល 

ពពរះរោៃ្រ ជ្ាូ ៃឲ្យមកជួ្រទោក។ ជាព្រនពណពី នៃ្ូរោ៌ព្រទទស ទគគ្រង្គ្រ ឱៃ 

ពកា្រទៅចំទោរះទស្តច ឬអ្នកម្ៃកិ្រ្តិយសខ្ង់្ខ្ស់ណាមួយ ឬកូៃទៅឱៃ 

ពកា្រ  ទៅចំទោរះឪពុកម្្ត យ ្ុ៉រគៃ្ត ទោកកូទៃោសរោៃទគារពដល់អ្នកគដល 

ពពរះរោៃ្រ ជ្ាូ ៃឲ្យមក្រទពង្ៀៃដល់ទោកទៃរះ ទដាយរទ្រៀ្រដ៏គួរឲ្យរទំភើ្រ 



អ្នកគសវង្រកទសចក្តពីពិ្រ-ទំព័រ-159-

គឺទោករោៃលុ្រជង្គាង់្ទៅទទៀ្រទជើង្សាវក័ ទ�ើយថាវ យ្រង្គាំដល់ទោក។ 

ទោកទពព្ររុសម្ៃការរៃ្ធ្់រជាខាលា ំង្ ទោករោៃទលើកទោកទមទ័ពទ�ើង្ 

ទដាយទោលថា «សូមទពកាកទ�ើង្ ខលាួៃខញាុំជាមៃុស្សដូចទោកគដរ»។ ពុង្ គ្រ 

ទមើលកាលអ្នក្រទពមើរ្រស់ទោកទមទ័ពរោៃទចញទៅ្ំរទពញកិច្ចការរ្រស់ 

ពួកទគ ទ�ើយទោកទមទ័ព «រោៃទំាង្ព្រមូលញា្ិរសនា្ត ៃ ៃិង្សំឡាញ់ 

ស្និទ្ធសា្ន លរ្រស់ទោកមកែង្» ទដើម្ពីឲ្យពួកទគអាចឮការអធិ្របាយរ្រស់

ទោកទពព្ររុសែង្គដរ ។ កាលទោកទពព្ររុសរោៃចូលទៅដល់ ទោករោៃ 

សទង្ក្រទ�ើញមៃុស្សមូយពករុមធំ រង់្ចំាសា្ត ្់រព្រសាសៃ៍រ្រស់ទោក។ 

ទោកទពព្ររុសរោៃម្ៃព្រសាសៃ៍ទៅកាៃ់ពួកអ្នករោៃមកជួ្រជំុគា្ន ទៃរះ

ជាដំ្ូរង្អំពពីព្រនពណពី រ្រស់សាសៃ៍យូដា ទដាយម្ៃព្រសាសៃ៍ថាការគដល

សាសៃ៍យូដារស់ទៅោយ�ំជាមួយៃឹង្សាសៃ៍ដនទដូទច្នរះ ទនារះព្ររូវរោៃ

ទគចា្់រទុកថាជាអំទពើខុសចបា្់រ ទពោរះទទង្វើទៃរះោក់ព័ៃ្ធទៅៃឹង្ការព្រម្្ 

ដល់ពិធពីខាង្ជំទៃឿសាសនា។ ទោករោៃម្ៃព្រសាសៃ៍ថា «អ្នករាល់ គា្ន  

ដឹង្ថា មៃុស្សសាសៃ៍យូដាគាមា ៃចបា្់រៃឹង្ទសពគ្់រៃឹង្សាសៃ៍ដនទឬៃឹង្ 

ចូលទៅជិ្រទគទ�ើយ គ្រពពរះពទង់្រោៃសគម្តង្ឲ្យខញាុំដឹង្ថា មិៃព្ររូវរា្់រអ្នកណា 

ថាមិៃសា្អ ្រ ឬមិៃ្ររសុិទ្ធទ�ើយ ទ�្ុរទនារះរោៃជាកាលទោកចា្់រទគឲ្យទៅ

ទៅខញាុំ ទនារះខញាុំរោៃមកទដាយឥ្រព្រគកកទសារះ ដូទច្នរះ ខញាុំសូមសួរទោក ទ្រើ 

ទោកឲ្យខញាុំមកម្ៃការអវពី?» ។

្រនា្ទ ្់រមក ទោកកូទៃោសរោៃទរៀ្ររា្់រអំពពី្រទពិទសាធៃ៍រ្រស់ទោក 

ៃិង្្រៃ្ទូលរ្រស់ទទវតា ទដាយម្ៃព្រសាសៃ៍ជាទសចក្តពីសៃ្និដាឋា ៃថា «ដូទច្នរះ 

ខញាុំរោៃចា្់រទគឲ្យទៅឯទោកភ្លា ម គដលទោកអទ ជ្ា ើញមកទៃរះក៏ល្អទ�ើយ 

ឥ�ូវទៃរះ ទយើង្ទំាង្អស់ទៅចំទោរះពពរះ ទដើម្ពីៃឹង្សា្ត ្់រពគ្់រទំាង្ទសចក្តពី 

គដលពពរះរោៃ្រង្គា ្់រមកទោក» ។  

 

 



ទំព័រ-160- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ពុធ-១៩ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ទពព្ររុស ក៏ ទ្រើក ម្្់រ ៃិយាយ ថា ពរោកដ គមៃ ខញាុំ យល់ 

ទ�ើញ ថា ពពរះ មិៃ ទរ ើស មុខ អ្នក ណា ទទ គឺ ទៅ ក្នុង្ ពគ្់រ ទំាង្ សាសៃ៍ អស់ អ្នក ណា 

គដល ទកា្រខាលា ច ដល់ ពទង់្ ពពម ទំាង្ ព្រពពឹ្រ្ត ទសចក្តពី សុចរ្ិរ ទនារះ គា្់រ ដល់ 

ពពរះ�ឫទ័យ ពទង់្ គដរ ។ កិច្ចការ ១០:៣៤-៣៥ខ

ទោកទពព្ររុសរោៃម្ៃ្រព្រសាសៃ៍ថា «ពរោកដគមៃ ខញាុំយល់ទ�ើញថា 

ពពរះមិៃទរ ើសមុខអ្នកណាទទ គឺទៅក្នុង្ពគ្់រទំាង្សាសៃ៍ អស់អ្នកណាគដល 

ទកា្រខាលា ចដល់ពទង់្ ពពមទំាង្ព្រពពឹ្រ្តទសចក្តពីសុចរ្ិរ ទនារះគា្់រដល់ ពពរះ�ឫទ័យ  

ពទង់្គដរ»។

្រនា្ទ ្់រមក សាវក័ទពព្ររុសរោៃអធិ្របាយជពម្្រដល់អ្នកសា្ត ្់រ ដ៏យក 

ចិ្រ្តទុកដាក់រ្រស់ទោកអំពពីពពរះពគិស្ត ពពីពពរះជៃមារ្រស់ពទង់្ ការអសា្ច រ្យ រ្រស់ 

ពទង់្ ការក្្់រៃិង្ការឆ្ក ង្ពទង់្ ការម្ៃពពរះជៃមារស់ទ�ើង្វញិ ៃិង្ការយាង្

ទ�ើង្ទៅកាៃ់ឋាៃសួគ៌រ្រស់ពទង់្ ៃិង្អំពពីពពរះរាជកិច្ចរ្រស់ពទង់្ទៅឯឋាៃសួគ៌  

ជា្ំរណាង្ៃិង្ជាទមធ្វ ពី រ្រស់មៃុស្សទោក។ ខណៈគដលទោកទពព្ររុស 

រោៃចង្្អុល្រង្ហា ញអំពពីពពរះទយសូ៊វ ទៅកាៃ់អ្នកគដល ម្ៃវ្រ្តម្ៃ ទៅទពីទនារះ 

ថាជាទសចក្តពីសង្្ឹមរ្រស់រោ្រជៃគ្រមួយគ្់រ ទោករោៃយល់ទដាយខលាួៃឯង្

កាៃ់គ្រចបាស់អំពពីអ្រថាៃ័យនៃការទ្រើកសគម្តង្គដលទោករោៃទ�ើញ ទ�ើយ 

ចិ្រ្តរ្រស់ទោករោៃទព្រកព្រអាលជាមួយៃឹង្វញិ្ញា ណនៃទសចក្តពីពិ្រគដល

ទោកកំពុង្្រង្ហា ញដល់ពួកទគទនារះ ។

រទំពចទនារះ ទសចក្តពីគ្លាង្ការណ៍ទនារះព្ររូវរោៃរខំាៃទដាយការយាង្ចុរះ 

មកនៃពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ។ «កាលទពព្ររុសកំពុង្គ្រអធិ្របាយទៅទ�ើយ 

ទនារះពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធក៏យាង្ចុរះមក សណឋាិ ្រទលើអស់អ្នកគដលកំពុង្គ្រ

សា្ត ្់រពពរះ្រៃ្ទូល ឯពួកអ្នកទជឿ ក្នុង្ពួកកា្់រគស្កទំាង្្ុ៉រនាមា ៃ គដលមក ជា 

មួយ ៃឹង្ទពព្ររុស ទគក៏ម្ៃទសចក្តពីអសា្ច រ្យជាខាលា ំង្ ពពីដំទណើ រគដល អំទណាយ 

ទាៃ ជាពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ រោៃចាក់មកទលើពួកសាសៃ៍ដនទដូទច្នរះគដរ 



អ្នកគសវង្រកទសចក្តពីពិ្រ-ទំព័រ-161-

ដ្ិ្រទគឮអ្នកទំាង្ទនារះៃិយាយភ្សាដនទ ទ�ើយសរទសើរ្រទមកើង្ដល់ពពរះ»។

«ទនារះទពព្ររុសសួរថា ទ្រើម្ៃអ្នកណាអាចៃឹង្ឃ្្់រ មិៃឲ្យទធវើ្ុរណ្យ 

ពជមុជទឹកដល់អ្នកទំាង្ទៃរះរោៃឬទទ គដលពួកទគរោៃទទួលពពរះវញិ្ញា ណ 

្ររសុិទ្ធដូចជាទយើង្គដរ គា្់រក៏្រង្គា ្់រឲ្យទធវើ្ុរណ្យពជមុជ ឲ្យទគ ទដាយៃូវ ពពរះ 

នាមពពរះអម្្ច ស់» ។

ដូទច្នរះ ដំណឹង្ល្អព្ររូវរោៃោំនំាទៅកាៃ់ជៃចំគ�កៃិង្ជៃ្ររទទស ទធវើ 

ឲ្យពួកទគរោៃកាលា យទៅជាពលរដឋាជាមួយៃឹង្ពួក្ររសុិទ្ធ ៃិង្ជាពករុម ពគរួសារ 

រ្រស់ពពរះែង្គដរ ។ ការផ្លា ស់្រ្តូរជំទៃឿ រ្រស់ទោកកូទៃោសៃិង្ពករុមពគរួសារ

រ្រស់ទោកគឺជាែលគែលានៃចពមរូ្រដំ្ូរង្្រង្្អស់គដលព្ររូវព្រមូលទុកដាក់។ កិច្ច

ការនៃពពរះគុណព្ររូវរោៃែ្សពវែសាយោសទពញទពីពករុង្នៃសាសៃ៍ដនទមួយ

ទៃរះ ទចញពពីពគរួសារទនារះ ។ 

សពវន្ងៃទៃរះ ពពរះក៏កំពុង្គសវង្រកមៃុស្សទំាង្អ្នកម្ៃព្រកូលខ្ស់ ៃិង្ 

ទំាង្ អ្នកទៃ់ទា្រែង្គដរ។ ម្ៃមៃុស្សដូចជាទោកកូទៃោសទៃរះជាទពចើៃ 

អ្នកគដលពពរះជាម្្ច ស់ចង់្ភ្ជា ្់រទំនាក់ទំៃង្ទៅៃឹង្កិច្ចការរ្រស់ពទង់្ទៅទលើ 

ពិភពទោកទៃរះ។ ពួកទគម្ៃការអាណិ្រអាសូរដល់រាសស្តរ្រស់ពពរះ ្ុ៉រគៃ្ត  

ចំណង្គដលចង្ទគភ្ជា ្់រជាមួយៃឹង្ទោកិយមំ្ខាលា ំង្ណាស់។ ទដើម្ពីទទួលយក

្ួរនាទពី្ំរទពញកិច្ចការថាវ យពពរះពគិស្ត ទនារះ្រពមរូវការឲ្យម្ៃទសចក្តពីកាលា ហៃ

ខាង្សពីលធម៌។ ពួកជំៃំុព្ររូវគ្រខំព្ឹរង្គព្រង្ទដើម្ពីមៃុស្សទំាង្ទៃរះ គដលកំពុង្

ឋិ្រទៅក្នុង្ទពគារះថា្ន ក់យ៉ាង្ធងៃៃ់ធងៃរ ទដាយសារគ្រការទទួលខុសព្ររូវៃិង្ការ

ទសពគ្់ររ្រស់ពួកទគ។ 

ពពរះពតាស់ទៅអ្នកទធវើការដ៏ទសាមា រះព្រង់្ៃិង្្រនា្ទ ្រខលាួៃ ឲ្យទធវើការជាមួយ 

មៃុស្សគដលម្ៃវណណៈខ្ង់្ខ្ស់។ ពពរះៃឹង្នំាមកៃូវការអសា្ច រ្យទដើម្ពីឲ្យម្ៃ

ការផ្លា ស់្រ្តូរជំទៃឿ ជាការអសា្ច រ្យគដលឥ�ូវទៃរះមៃុស្សទមើលមិៃទ�ើញ ។ 

មៃុស្សដ៏ឩដុង្គាឩ្រ្តម្ំរែុ្រទៅទលើទោកិយទៃរះ មិៃ�ួសពពីពពរះទចសា្ត នៃពពរះ

គដលទធវើការយ៉ាង្អសា្ច រ្យទនារះទ�ើយ។ ព្រសិៃទ្រើមៃុស្សគដលជាអ្នកទធវើការ



ទំព័រ-162- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជាមួយៃឹង្ពពរះរាជ្ំរណង្ពពរះ�ឫទ័យរ្រស់ពពរះ គឺជាមៃុស្សគដលទចរះ 

ទ្លាៀ្រ ឱកាស ទដាយទធវើកិច្ចការរ្រស់ខលាួៃយ៉ាង្កាលា ហៃ ៃិង្ទសាមា រះព្រង់្ ពពរះៃឹង្

្ំរផ្លា ស់្ំរគព្រមៃុស្សគដលម្ៃ្ួរនាទពីជាអ្នកទទួលខុសព្ររូវ ជាមៃុស្ស គដល 

ម្ៃពរោជាញា ៃិង្ម្ៃឥទ្ធិពល ។ មៃុស្សជាទពចើៃៃឹង្ទទួលយកទគាលការណ៍ 

រ្រស់ពពរះតាមរយៈពពរះទចសា្ត រ្រស់ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ។ អ្នកគដលរោៃផ្លា ស់

គព្រមកឯទសចក្តពីពិ្រ ពួកទគៃឹង្កាលា យជាភ្្ន ក់ង្រទៅក្នុង្ពពរះ�ស្តរ្រស់ពពរះ 

សពម្្់រ្រ ជ្ាូ ៃពៃលាឺ។ ពួកទគៃឹង្ម្ៃ្រៃ្ទុកពិទសសសពម្្់រមៃុស្សដនទ ក្នុង្
 

ស្សទា្់រវណណៈគដលទគទរោរះ្រង់្ទចាលទៃរះ  មៃុស្សៃឹង្លរះ្រង់្ទពលទវោៃិង្

លុយកាក់សពម្្់រកិច្ចការរ្រស់ពពរះជាម្្ច ស់ ទ�ើយលទ្ធែលល្ៗអ  ៃិង្អំណាច

ៃឹង្ព្ររូវ្រគៃថាមទៅក្នុង្ពួកជំៃំុ។  

 

ពពហស្បតិ៍-២០ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: គឺ ពពី ពពរះទយសូ៊វ ពពី ស្សរុក ណាសាគរ្៉រ គដល ពពរះ រោៃ ចាក់ 

ពពរះវញិ្ញា ណ ្ររសុិទ្ធ ៃិង្ ពពរះទចសា្ត  ឲ្យ មក សណឋាិ ្រ ទលើ ពទង់្ ទ�ើយ ពទង់្ រោៃ 

យាង្ ចុរះ ទ�ើង្ ទធវើ ការ ល្អ ពពម ទំាង្ ទពរោស ឲ្យ អស់ អ្នក គដល ព្ររូវ អារក្ស 

សង្ក្់រសង្កិៃ រោៃ ជា ែង្ ដ្ិ្រ ពពរះ រោៃ គង់្ ជា មួយ ៃឹង្ ពទង់្។ កិច្ចការ  ១០:៣៨

ទដាយសារគ្រទោកកូទៃោសកំពុង្រោៃរស់ទៅទដាយការសា្ត ្់រ្រង្គា ្់រ

ៃូវពគ្់រទំាង្ការគណនំាគដលទោករោៃទទួល ទនារះពពរះរោៃ្រង្គា ្់រឲ្យទោក

រោៃទទួលទសចក្តពីពិ្រកាៃ់គ្រទពចើៃគ្មទទៀ្រ។ ពពរះរោៃចា្់រអ្នកនំាសារទចញ

ពពីពពរះរាជវាងំ្នៃឋាៃសួគ៌ មកឯនាយទាហៃសាសៃ៍រ ៉មូ ៃិង្ទោកទពព្ររុស 

ទដើម្ពីនំាទោកកូទៃោសឲ្យជួ្រជាមួយៃឹង្អ្នកគដលអាចដឹកនំាទោកឲ្យទទួល

ពៃលាឺកាៃ់គ្រធំ ។

ទៅទលើពិភពទោកទយើង្ទៃរះម្ៃមៃុស្សជាទពចើៃគដលទៅជិ្រៃគរ 

រ្រស់ពពរះ ជាង្ការគដលទយើង្គិ្រ។ ពពរះជាម្្ច ស់ម្ៃអលង្ក ជាទពចើៃសពម្្់រ

អ្នកគដលពទង់្ៃឹង្ដឹកនំាអ្នកនំាសាររ្រស់ពទង់្ឲ្យទៅជួ្រ ទៅក្នុង្ពិភព ទោក 



អ្នកគសវង្រកទសចក្តពីពិ្រ-ទំព័រ-163-

គដលម្ៃរោ្រទៃរះ ។ ម្ៃមៃុស្សគដលឈរទៅខាង្ពពរះពគិស្តទៅពគ្់រទិស 

ទពី។ មៃុស្សជាទពចើៃគដលែ្តល់្រនមលាដល់ពពរះពរោជាញា ញ្ញា ណរ្រស់ពពរះធំជាង្ 

អ្រថាព្រទយាជៃ៍នានាទៅក្នុង្ទោកិយ ទ�ើយគដលៃឹង្កាលា យជាអ្នក្រទ ្្ច ញ 

ពៃលាឺដ៏ទសាមា រះព្រង់្ ។ ទដាយរោៃជំរញុទដាយទសចក្តពីស្ស�ញ់រ្រស់ពពរះពគិស្ត  

ពួកទគៃឹង្ទាក់ទាញមៃុស្សជាទពចើៃឲ្យមកឯពទង់្ ។

ទពលគដលពួក្រង្្រ្អូៃទៅយូដារោៃឮថា ទោកទពព្ររុសរោៃទៅ ែ្ទរះ 

ទោក កូទៃោស ទ�ើយរោៃអធិ្របាយពរោ្់រដល់អ្នកគដលរោៃជួ្រព្រជំុគា្ន

ទៅទពីទនារះ ពួកទគម្ៃការភ្ញា ក់ទែ្អើលជាខាលា ំង្ ទ�ើយក៏រោៃព្រឆំ្ង្ៃឹង្ទោក ។ 

ពួកទគរោរមភាគពកង្កិច្ចការទនារះៃឹង្ជរះឥទ្ធិពលែ្ទុយពពីការ្រទពង្ៀៃរ្រស់ពួកទគ 

គដលទមើលទៅហក់ដូចជាការពពទ�ើៃសពម្្់រពួកទគ។ ទ�ើយកាលពួកទគ

រោៃជួ្រៃឹង្ទោកទពព្ររុសទៅទពលទពកាយមកទទៀ្រ ពួកទគក៏រោៃស្តពី្រទនា្ទ ស

ទោកយ៉ាង្ធងៃៃ់ធងៃរ ទដាយរោៃៃិយាយថា «ទោករោៃចូលទៅឯពួកមៃុស្ស

គដលមិៃកា្់រគស្ក ក៏រោៃពិសាជាមួយៃឹង្ទគែង្»។ 

ទោកទពព្ររុសរោៃោ្រព្រដាង្ទរឿង្រ៉ាវ្រង្ហា ញពរោ្់រដល់ពួកទគ។ ទោក

រោៃភ្ជា ្់រ្រទពិទសាធៃ៍រ្រស់ទោកទៅៃឹង្ការទ្រើកសគម្តង្រ្រស់ទោក ៃិង្

រោៃអង្វរករថាការទ្រើកសគម្តង្ទនារះរោៃទូនាមា ៃទោកឲ្យគលង្រកសាការគ្រង្គចក

រវាង្ការកា្់រគស្កៃិង្ការមិៃកា្់រគស្ក្រទៅទទៀ្រ ឬឈ្់រឲ្យសមលាឹង្ទមើល

ទៅសាសៃ៍ដនទថាជាមៃុស្សមិៃសា្អ ្រ្រទៅទទៀ្រែង្គដរ។ ទោករោៃពរោ្់រ

ដល់ពួកទគអំពពីការពតាស់្រង្គា ្់ររ្រស់ពពរះឲ្យទោកទចញទៅឯពួកសាសៃ៍ 

ដនទ អំពពីការមកដល់រ្រស់អ្នក្រទពមើទោកកូទៃោស អំពពីការទធវើដំទណើ រ ទៅ 

ទសសារា ៃិង្អំពពីការជួ្រព្រជំុជាមួយៃឹង្ទោកកូទៃោសគ្មទទៀ្រែង្។ 

ទោករោៃទរៀ្ររា្់រអំពពីសាច់ទរឿង្នៃ្រទសម្ភា សៃ៍ជាមួយៃឹង្ទោកទមទ័ព 

គដលទពកាយមករោៃជពម្្រដល់ទោកអំពពីការទ្រើកសគម្តង្គដលពពរះរោៃ

គណនំាឲ្យចា្់រអ្នក្រទពមើឲ្យទៅរកទោកទពព្ររុសទនារះ។

ទោករោៃម្ៃព្រសាសៃ៍ ទាក់ទង្ទៅៃឹង្្រទពិទសាធៃ៍រ្រស់ទោក 
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យ៉ាង្ដូទច្នរះថា «កាលខញាុំចា្់រតំាង្ៃិយាយទៅទនារះពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធក៏យាង្

ចុរះមកសណឋាិ ្រទលើទគ ដូចជារោៃសណឋាិ ្រទលើទយើង្រាល់គា្ន កាលពពីទដើមគដរ 

ទនារះខញាុំរោៃៃឹកទ�ើញពពីទសចក្តពីគដលពពរះអម្្ច ស់ពទង់្ម្ៃពពរះ្រៃ្ទូលថា ទោក

យូ៉ហៃរោៃទធវើ្ុរណ្យពជមុជទដាយទឹក គ្រអ្នករាល់គា្ន ៃឹង្ទទួល្ុរណ្យពជមុជ

ទដាយពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធវញិ ដូទច្នរះ ទ្រើសិៃជាពពរះរោៃព្រទាៃអំទណាយទាៃ  

ទៅទគ ដូចជារោៃព្រទាៃមកទយើង្គដរ ទដាយទជឿដល់ពពរះអម្្ច ស់ទយសូ៊វពគិស្ត 

ចុរះទ្រើខញាុំជាអវពីគដលអាចៃឹង្ឃ្្់រពពរះរោៃ?» 

ទដាយរោៃឮទរឿង្រ៉ាវទំាង្ទនារះ ពួក្រង្្រ្អូៃទំាង្ទនារះក៏ទសងៃៀមសាងៃ ្់រទៅ ។ 

ពួកទគរោៃទជឿជាក់ថាកិច្ចការរ្រស់ទោកទពព្ររុសគឺជាការសទពមចតាម 

គែៃការរ្រស់ពពរះទដាយផ្្ទ ល់ ៃិង្ថាការព្រកាៃ់ពូជសាសៃ៍ៃិង្ការគ្រង្ 

គចករ្រស់ពួកទគ គឺែ្ទុយទៅៃឹង្គែៃការនៃដំណឹង្ល្អទំាង្ស្សរុង្ ពួកទគ រោៃ 

សរទសើរ្រទមកើង្ដល់ពពរះ ទដាយៃិយាយថា «ដូទច្នរះ ពពរះពទង់្ក៏ទពរោស 

ព្រទាៃ ការគព្រចិ្រ្តដល់ពួកសាសៃ៍ដនទឲ្យទគម្ៃជពីវ្ិរគដរ�្នន៎!»

ដូទច្នរះ ការព្រកាៃ់ពូជសាសៃ៍ព្ររូវរោៃ្ំរគ្រក ទដាយគាមា ៃ ទំនាស់អវពី ទកើ្រ 

ទ�ើង្ទ�ើយ ការគ្រង្គចកគដលរោៃ្រទង្កើ្រទ�ើង្ទដាយ សារព្រនពណពី  ជាទពចើៃ 

ជំនាៃ់មកទ�ើយ ទនារះក៏ព្ររូវរោៃទរោរះ្រង់្ទចាល ទ�ើយពពរះរោៃទ្រើកែលាូវឲ្យ 

ដំណឹង្ល្អព្ររូវរោៃព្រកាសដល់សាសៃ៍ដនទយ៉ាង្ទូលំទូោយ។



ការរដំោះដេញពីគុក-ទំព័រ-165-

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ១២:១-២៣ ។

សុក្រ-២១ សីហា អំណាន ពពះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទី១ ជំពូក ១៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដៅ ពរា ដោះ ដ្តេេ ដេរ ៉ឌូ ពទង់្ លូក ពពះេ្តេ ដៅ ចា្់រ ដ្វើ 

ទុក្ខ ដល់ ពួក ជំនំុ ខ្ះ ក៏ ្ ំឡា្់រ យ៉កុ្រ ជា ្រង្ យូ៉ហាន ដោយ ោវ ផង្ ។   

កិេ្ចការ ១២:១-២គម្ីរព្រចំាថ្ងៃល នឹង្ រាមា ន ្ មា ដៅ ព្ររួ្រ ដលើ ្ មា ដទៀ្រ ឥ

«ដៅពរាដោះ ដ្តេេដេរ ៉ឌូ ពទង់្លូកពពះេ្តេដៅចា្់រដ្វើទុក្ខដល់ពួក 

ជំនំុខ្ះ»។ កាលដណាះរោឋា ភិបាលថនព្រដទ្យូោឋិ្រដៅក្ុង្កណាតេ ្់រ ថដ 

រ្រ្់ដ្តេេដេរ ៉ឌូ អ័ពគីប៉ា ពពះោង្ក្ូឌា្ដៅដពកាមអំណាេពពះដៅអ្ិរាជ

រ ៉មូ។ ដ្តេេដេរ ៉ឌូក៏បានពគ្់រពគង្នគរទំាង្្ួរនដៅ្មុពទកាលីដេផង្ដដរ ។ 

ពពះអង្្គជាដ្តេេដដលវដង្វង្ដេញពីជំដនឿសា្ោសា្ន៍យូោយ៉ង្ដកអេង្កាអេ ង្ 

ដេើយពុះកដ្រ ជ្ោ លក្ុង្ការអនុវ្រតេន៍ពិ្ីសា្ោតាមេបា្់រថនសា្ន៍យូោ

យ៉ង្ជាក់ដ្តេង្។ ដោយេង់្ផ្្គ ្់រេិ្រតេសា្ន៍យូោ ដោយ្ង្្ឹមថាដ្វើដូដេ្ះ 

នឹង្អាេរកសារាជ្រល្័ង្្កនិង្ពពះកិ្រតេិោមរ្រ្់ពទង់្បាន ពពះអង្្គបានចា្់រដេង្

អនុវ្រតេការដ្វើទុក្ខដ្រៀ្រដ្រៀនដល់ពួកជំនំុរ្រ្់ពពះពគិ្តេ រ្ឹរអូ្យកផ្ះ្ដមបែង្

និង្ពទព្យ្មបែ្រតេិរ្រ្់ពួកអ្កដជឿ ដេើយចា្់រ្មាជិក្ំខាន់ៗរ្រ្់ពួកជំនំុ

ោក់គុក។ ពពះអង្្គបានចា្់រដោកយ៉កុ្រជា្រង្រ្រ្់ដោកយូ៉ហានោក់ គុក 

ដេើយបាន្រញជោូ នដពជ្ឈឃា្រឲ្យដៅព្រហារជីវ្ិរដោកដោយោវដទៀ្រផង្ 

ដេើយដ្តេេដេរ ៉ឌូមួយអង្្គដទៀ្រ បានដ្វើឲ្យដហារាយូ៉ហាន ព្ររូវបាន ដគកា្់រ 

កបាលផង្ដដរ។ ដោយដ�ើញដូដច្ាះ ពួកយូោក៏ដពញេិ្រតេដៅនឹង្ការចា្់រ

១៥

ការរដំោះដេញពីគុក



ទំព័រ-166- កិេ្ចការថនពួកសាវក័

ដោកដពព្ររុ្ោក់គុកផង្ដដរ ។

ដ្តេេបានអនុវ្រតេការពិឃា្រដ៏ដឃារដៅដនះដៅក្ុង្ឱកា្្ុរណ្យរលំង្។ 

ដៅដពលដដលសា្ន៍យូោកំពុង្ពបារព្ធពិ្ីរដំោះដេញពីព្រដទ្ដអ្ីុព្រ្រ្់

ពួកដគ និង្ដ្វើពុ្រជាខវល់ខាវ យជាខំ្ាង្េំដោះពកឹ្រ្យវន័ិយរ្រ្់ពពះ ដៅ ដពល 

ជាមួយរ្ាដោះ ពួកដគក៏កំពុង្្ំរោនដៅនឹង្ដរាលការណ៏ថនពកឹ្រ្យវន័ិយរ្រ្់

ពពះ ដោយការដ្វើទុក្ខដ្រៀ្រដ្រៀននិង្ការ្ម្ា្់រអ្កដដលដជឿដល់ពពះពគិ្តេ 

ផង្ដដរ ។ 

មរណភាពរ្រ្់ដោកយ៉កុ្របានដ្វើឲ្យមានដ្េកតេីទុក្ខដសាក និង្ភាព 

ស្ឡាំង្កំាង្ជាពន់ដពក ដៅក្ុង្េំដណាមពួកអ្កដជឿ។ កាលដោក ដពព្ររុ្ 

ដៅក្ុង្គុកដៅដេើយ ពួកជំនំុទំាង្មួលបានព្រជំុរ្ាអ្ិោឋា ននិង្្រមអ្់រ ។

្កមមាភាពរ្រ្់ដ្តេេដេរ ៉ឌូក្ុង្ការ្ម្ា្់រដោកយ៉កុ្រ ព្ររូវបាន សា្ន៍ 

យូោអ្រអរសាទរ ដទាះ្ីរជាមានអ្កខ្ះបាន្រអេូញដ្រអេរក្ុង្លក្ខណៈជា្មាងៃ ្់រ

ក៏ដោយ ដពោះការព្រហារជីវ្ិរសាធារណៈដនះនឹង្បាន្ម្ុ្រគំរាមដល់ពួក

អ្កដជឿ និង្អ្កដដលអាណិ្រអា្ូរដល់ពួកដគ បានកាន់ដ្រខំ្ាង្។ ដេ្ុរ 

ដូដេ្ះ ដ្តេេដេរ ៉ឌូបានទ្រដ�ើញថាការ្ម្ា្់រដោកដពព្ររុ្ឲ្យព្រជារាស្តេ

ដមើលដ�ើញជាសាធារណៈ នឹង្្ំរដពញេិ្រតេដល់សា្ន៍យូោបានខំ្ាង្ជាង្

ការពរាន់ដ្រ�ំុឃាំង្ដោកទុក។ ្ុ៉រដនតេ មានអ្កខ្ះបានដ្្ើដយ្រល់ថា ព្រ្ិន

ដ្រើោំសាវក័ដជើង្ចា្់ដនះដេញដៅព្រហារជីវ្ិរដៅខាង្ដពរៅទីពករុង្ដយរសូាេិម 

ដោះមាន្ុវ្រ្ិភាពជាង្។ ពួកដគបារម្ភដពកង្ការដមើលដ�ើញការព្រហារជីវ្ិរ

សាវក័នឹង្្ំរផុ្ការអាណិ្រអា្ូររ្រ្់ពួក្រណាតេ ជនដេើង្។

ពួក្ង្្និង្ពួកចា្់ទំុក៏ពពរួយបារម្ភខ្ាេដពកង្ដោកដពព្ររុ្អាេនឹង្

ដ្វើការអំោវោវដ៏មានអំណាេណាមួយដដលនឹង្្ំរផុ្ព្រជារាស្តេឲ្យ្ិកសា

អំពីពពះជនមា និង្អ្រតេេរ្ិររ្រ្់ពពះដយ្ូ៊វ ជាញឹកញា្់រ ជាការអំោវោវ ដដល 

ពួកដគធ្ា្់រទ្់រទល់មិនបាន ជាមួយនឹង្ការជដជកដវកដញកទំាង្ឡាយដោះ ។ 

េិ្រតេពុះកដ្រ ជ្ោ លរ្រ្់ដោកដពព្ររុ្ក្ុង្ការរំាពទដល់កិេ្ចការរ្រ្់ពពះពគិ្តេ
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បានដឹកោំមនុ្្សជាដពេើន ឲ្យព្រកាន់ជំេរដៅខាង្ដំណឹង្លអេ ដេើយពួកដម

ដឹកោំសា្ោបារម្ភដពកង្ដោកមានឱកា្ការោរជំដនឿរ្រ្់ដោកដៅ 

េំដោះេវូង្មនុ្្ស ដដលបានដ្វើដំដណើ រមកកាន់ទីពករុង្ដដើមបែីថាវ យ្រង្្គំពពះ 

ដ្វើឲ្យពួកដគទាមទារឲ្យដ្តេេក៏ដោះដលង្ដោកពីកណាតេ ្់រថដពទង់្ ។ 

សៅរ៍-២២ សីហា អំណាន ពពះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទី១ ជំពូក ១៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ពពះដយេូវ៉ ពទង់្ ជា ្ មាោ ជា ្រោ្យ ដេើយ ជា អ្ក  

ជួយ  ្ ដ្រគ្្គ ះ រ្រ្់ ទូល្រង្្គំ គឺ ជា ពពះ ថន ទូល្រង្្គំ ជា ្ មាោ ដដល ទូល្រង្្គំ យក ជា 

ទី ពឹង្ ក៏ ជា ដខល ជា ដ្ង្្ ថន ដ្េកតេី ្ ដ្រគ្្គ ះ រ្រ្់ ទូល្រង្្គំ ដេើយ ជា ្៉រម   យ៉ង្  

ខ្្់ ផង្។ ទំនុក្រដម្កើង្ ១៨:២ ដទៀ្រ ឥ

ដៅដពលផ្អេ កការព្រហារជីវ្ិរជា្រដណាតេ ះអា្ន្ដនះ ខណៈដដលការ 

ព្រហារជីវ្ិរដល់ដោកដពព្ររុ្ព្ររូវបានដគដលើកដពលដៅដ្វើដៅដពកាយពិ្ី 

្ុរណ្យរលំង្វញិ ្មាជិកពួកជំនំុមានឱកា្ពិនិ្រ្យដមើលេិ្រតេខ្ួនឯង្ និង្ 

អ្ិោឋា នយ៉ង្ដសាមា ះអ្់ពីេិ្រតេ។ ពួកដគបានអ្ិោឋា នឲ្យដោកដពព្ររុ្ឥ្រ

ឈ្់រឈរ ដពោះពួកដគបានដឹង្ថាដោកមិនរេួផុ្រពីការព្រហារជីវ្ិរបាន 

ដេើយ។ ពួកដគបានដឹង្ថាពួកដគបានមកដល់្ំរណាក់ការមួយដដលពួកជំនំុ 

រ្រ្់ពពះពគិ្តេនឹង្ព្ររូវដគ្ំរផ្្ញ ជាក់ជាមិនខាន ព្រ្ិនដ្រើរាមា នជំនួយ 

ពិដ្្មកពីពពះដទដោះ។ 

ដៅដពលជាមួយរ្ាដនះដដរ ពួកអ្កថាវ យ្រង្្គំពពះដដលបានមកពីពគ្់រ 

ជា្ិរសា្ន៍បានដ្វង្រកពពះវហិារដដលបានថាវ យដល់ពពះ្ពមា្់រថាវ យ 

្រង្្គំ។ ពពះវហិារដោះបានដេង្ចំាង្ដោយមា្និង្្របូែង្ដ៏មាន្រថម្ ដ្វើឲ្យពួក

្រណាតេ ជនដមើលដៅដ�ើញមាន្ពម្់លអេដ�ើ្រនិង្មានភាពរងុ្ដរឿង្ជាខំ្ាង្។ 

្ុ៉រដនតេ ពួកដគមិនអាេរកពពះដយេូវ៉ដ�ើញដៅកដន្ង្ដ៏ជាទីស្ឡាញ់ដោះ

ដទៀ្រដទ។ សា្ន៍អីុសសាដអលបានដលង្លះខ្ួនឯង្ដេញពីពពះដេើយ ។ 

ដៅដពលដដលពពះពគិ្តេបានទ្រដមើលដៅខាង្ក្ុង្ពពះវហិារជាដពលេុង្ដពកាយ
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្រង្អេ្់ ដៅជិ្រេុង្្រញ្ច ្់រថនពពះរាជកិេ្ចរ្រ្់ពពះអង្្គដៅដលើដផនដី ពពះអង្្គ 

បានមាន្រន្ូលថា «ដមើល ផ្ះឯង្នឹង្ព្ររូវដចាលសាងៃ ្់រទុកឲ្យឯង្» (ម៉ាថាយ 

២៣:៨)។ ចា្់រតំាង្ពីដពលដោះមក ពពះអង្្គបានដៅពពះវហិារដោះថា 

ជា្ំរណាក់ថនពពះវរ្ិរតារ្រ្់ពទង់្។ ្ុ៉រដនតេ ដៅដពលដដលពពះរាជ្ុរពតាថន 

ពពះបានយង្េួ្កំដផង្ទំាង្ដនះ ពពះវ្រតេមានរ្រ្់ពពះក៏ព្ររូវបានដកដេញ

ពីពពះវហិារដដលបានសាង្្ង់្្ពមា្់រ្ិរលីអេរ្រ្់ពទង់្ដនះ ជាដរៀង្ រេូ្រ 

ដដរ ។

ការព្រហារជីវ្ិររ្រ្់ដោកដពព្ររុ្គឺជាការកំណ្់រទុកេុង្ដពកាយ្រង្អេ្់ 

្ុ៉រដនតេ ការអ្ិោឋា នរ្រ្់្រង្្រអេូនអ្កដជឿបានដេើង្ដៅដល់ឋាន្ួគ៌ ដេើយដៅ

ដពលដដលកមំ្ាង្និង្ការអាណិ្រអា្ូររ្រ្់ពួកដគបានអំោវោវ ដ្វង្ 

រកជំនួយយ៉ង្ខំ្ាង្ក្ា ពួកដទវតារ្រ្់ពពះកំពុង្ដ្រឃ្ាំដមើលពីដលើសាវក័ 

ដដលកំពុង្ដ្រជា្់រគុកដោះ ។

ដោយនឹកចំាពីការរដំោះដេញពីគុករ្រ្់ពួកសាវក័កាលពីដលើកមុន 

ដលើកដនះដ្តេេដេរ ៉ឌូបាន្រដន្មការព្ររុង្ព្រយ័្រ្ដទវមួយជាពីរ។ ដដើមបែីការោរ 

កំុឲ្យមានលទ្ធភាពអាេដេញរេួ ដ្តេេបានោក់ទាហាន ១៦ ោក់ឲ្យយម 

ដោកដពព្ររុ្ តាមដវនខុ្ៗរ្ា ទំាង្យ្់រទំាង្ថ្ងៃ។ ដៅក្ុង្្រន្្់រ �ំុឃាំង្ 

រ្រ្់ដោក ដគបានោក់ពេវក់ដោកជា្់រនឹង្ទាហានពីរោក់។ ដោកមិន

អាេកដពមើកខ្ួនដោយមិនឲ្យទាហានទំាង្ពីរោក់ដឹង្បានដេើយ។ ដោយ 

ទាវ រគុកមំាៗ្ិរទយ៉ង្ជិ្រ ដេើយមានអ្កយមដ៏រងឹ្មំាដៅតាមទាវ រទំាង្ដោះ

ផង្ មិនមានមដ្យោបាយរ្រ្់មនុ្្សណាមួយអាេរដំោះឬដគេខ្ួនបាន

ដេើយ។ ្ុ៉រដនតេ ការ្ឹរង្ដ្រង្រ្រ្់មនុ្្សគឺជាឱកា្រ្រ្់ពពះ ។

ដ្តេេបានោក់ដោកដពព្ររុ្ក្ុង្្រន្្់រ�ំុឃាំង្ដដលមានជ ជ្ោ ំង្ដ្វើពី្មា 

មានទាវ រដ្វើពីេពមឹង្និង្រនុកមំាៗ ដេើយមានទាហានយមដដើមបែីរកសា្ុវ្រ្ិភាព

អ្កដទា្ ។ ្ុ៉រដនតេ របានិង្រនុកនិង្ទាហានរ ៉មូ ដដលកា្់រផ្តេ េ់លទ្ធភាពថន 

ជំនួយរ្រ្់មនុ្្ស រ្ឹរដ្រដ្វើឲ្យដជាគជ័យរ្រ្់ពពះក្ុង្ការរដំោះដោកដពព្ររុ្
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កាន់ដ្រដពញខ្ា្រដេើង្។ ដ្តេេដេរ ៉ឌូបានដលើកពពះេ្តេព្រឆំាង្នឹង្ពពះដដល

មាន្ពវពពះដេសាតេ  ដេើយពពះអង្្គ (ដ្តេេ) ព្ររូវ្ររាជ័យយ៉ង្្ងៃន់្ងៃរ។ ដោយ 

ការ្រដញ្ច ញពពះដេសាតេ រ្រ្់ពទង់្ ពពះអង្្គដេៀ្រនឹង្ជួយ្ដ្រគ្្គ ះជីវ្ិរដ៏មាន

្រថម្ដដលសា្ន៍យូោមានដផនការនឹង្្ំរផ្្ញដនះ ។

អាទិត្យ-២៣ សីហា អំណាន ពពះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទី១ ជំពូក ២០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដទវតា ថន ពពះដយេូវ៉ ដចាមដរាម ដៅ ជំុវញិ ថន អ្់ អ្ក ដដល 

ដកា្រខ្ាេ ដល់ ពទង់្ ដេើយ ក៏ ជួយ ដគ ឲ្យ រេួ។ ទំនុក្រដម្កើង្ ៣៤:៧ ដទវតា ថន ល

ដពលដោះជាយ្់រេុង្ដពកាយ្រង្អេ្់ថនការដ្្ើកា្់រដទា្ព្រហារជីវ្ិរ។ 

ពពះបានចា្់រដទវតាដ៏មានអំណាេពីឋាន្ួគ៌  ឲ្យមករដំោះដោកដពព្ររុ្។ 

ទាវ រដ៏រងឹ្មំាដដល្ិរទ�ំុឃាំង្មនុ្្ស្ររ ិ្ ុទ្ធរ្រ្់ពពះ បានរដ្រើកដេើង្ ដោយ 

រាមា នថដមនុ្្សដ្រើក។ ដទវតាថនពពះដ៏ខ្្់្ំរផុ្របានយង្ដេញមក ដេើយ 

ទាវ រដោះក៏បាន្ិរទយ៉ង្ជិ្រដូេដដើមវញិ ដៅពីដពកាយខ្ង្ដោក ។ ដោក 

បានយង្េូលដៅក្ុង្្រន្្់រ�ំុឃាំង្ ដេើយដោកដពព្ររុ្កំពុង្ដ្រ្ពមានតេ

លង់្លក់ដៅទីដនះ។ 

ពន្ឺដៅជំុវញិដទវតាបាន្ំរភ្ឺោ្ដពញទំាង្្រន្្់រ�ំុឃាំង្ ្ុ៉រដនតេ មិនបាន 

ោ្់សាវក័ ដពព្ររុ្ឲ្យភាញា ក់ដទ។ ដោក្ពមានតេលង់្លក់ រេូ្រទាល់ ដ្រ ្៉រះ 

នឹង្ថដដទវតា និង្ឮ្ំដេង្មាន្រន្ូលថា «េូរដពកាកដេើង្ជាព្រញា្់រ» ដទើ្រ 

ដោកភាញា ក់ដេើង្ ដ�ើញ្រន្្់រ�ំុឃាំង្ភ្ឺដពោង្ពោ្រដោយពន្ឺថនឋាន្ួគ៌ 

ដេើយដ�ើញដទវតាមួយអង្្គដដលមាន្ិររីងុ្ដរឿង្អសា្ច រ្យឈរដៅដកបែរដោក ។ 

ដោកបានសាតេ ្់រតាម្រន្ូលរ្រ្់ដទវតាដដលបានដ្្ង្មកកាន់ដោក ដេើយ 

ដៅដពលដដលដោកបានដពកាកដេើង្ ដោកបានដលើកថដរ្រ្់ដោក ដេើយ

បានដឹង្ទំាង្ស្ពិេស្ពិលថាពេវក់បានរ្ូរ្រពជរុះពីកថដរ្រ្់ដោក។

្ំដេង្ថនដទវតាដដលជាអ្កោំសារថនឋាន្ួគ៌បាន្រង្្ខំដោកមតេង្ដទៀ្រ

ថា «េូរពកវ្់រខ្ួន ដេើយោក់ដ្បែកដជើង្ដៅ» ។ ដោកដពព្ររុ្ក៏បានសាតេ ្់រ
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តាមភ្ាមដូេមុន ដោយ្ម្ឹង្ដមើលដទវតាមិនោក់ដភ្ក ទំាង្ដង្ឿង្�ងៃល់ ដោយ

គិ្រថាខ្ួនកំពុង្ដ្រយល់្្រតេិឬកំពុង្ដ្រនិមមាិ្រដ�ើញ។ ដទវតាបាន ្រគ្្គ ្់រ មតេង្ 

ដទៀ្រថា «េូរោក់អាវមកតាមខញាុំេុះ»។ ដទវតាបានរកិំលខ្ួនដឆ្ាះដៅមា្់រទាវ រ 

ដោយមានដោកដពព្ររុ្ដដលធ្ា្់រដ្រនិយយ្៉រដប៉ាេដដើរតាមផង្ ឥេូវដនះ

ដ្ររជាសាងៃ ្់រមា្់រដោយការភាញា ក់ដផអេើលដៅវញិ។ អ្កទំាង្ពីរបាន ដដើររលំង្ 

ទាហាន ដេើយបានមកដល់ទាវ រដដលមានរនុក្ំៗ ដដលរដ្រើកដេើង្ ដេើយ 

្ិរទដៅវញិជា្រោ្ន់ ដោយខ្ួនឯង្ ខណៈដដលអ្កយមទំាង្ខាង្ក្ុង្និង្
 

ទំាង្ខាង្ដពរៅកំពុង្ដៅដ្ងៃៀមឥ្រកដពមើក ដៅតាមកដន្ង្ដរៀង្ៗខ្ួន ។

ពួកដោកក៏បានមកដល់មា្់រទាវ រទីពីរដដលមានទាហានយមទំាង្ខាង្

ក្ុង្ និង្ទំាង្ខាង្ដពរៅដូេរ្ា។ ទាវ រដោះក៏បានរដ្រើកដេើង្ដូេទាវ រទីមួយដដរ 

ដោយមិនមានឮ្ូរកកិ្រអវី្រនតេិេដេើយ ។ ដោកទំាង្ពីរក៏បានដេញផុ្រ 

ដេើយទាវ រដោះក៏បាន្ិរទដៅវញិដោយខ្ួនឯង្យ៉ង្ជិ្រដូេដដើម ។ ដោកក៏

បាន�្ង្កា្់រទាវ រទី្ីរដូេដលើកមុនៗ ដេើយបានដឹង្ថាពួកដោកកំពុង្ដ្រដៅ

ដលើផ្ួវមួយ។ ដទវតាដហាះ្ំកំាង្ដៅពីមុខេុ៊ំព័ទ្ធដោយពន្ឺថនភាពព្រេះ 

ព្រេង់្ ដេើយដោកដពព្ររុ្បានវលិវល់គំនិ្រ ដេើយដដើរតាម អ្ករដំោះ រ្រ្់ 

ដោក ដោយដៅដ្រដជឿថាដោកដៅក្ុង្យល់្្រតេិដៅដេើយ ។ ដូដេ្ះ ពួក 

ដោកក៏បានដដើរ�្ង្កា្់រផ្ូវមួយ ដេើយ្រោ្្់រមកដ្រ្កកមមារ្រ្់ ដទវតា ក៏ 

បាន្រញ្ច ្់រ ដោកក៏បានបា្់រខ្ួនពីដោកដពព្ររុ្ដៅ។

ពន្ឺថនឋាន្ួគ៌ក៏រោយបា្់រដដរ ដេើយដោកដពព្ររុ្បានដឹង្ថាដោក

ដៅក្ុង្ភាពង្ងឹ្្រចាក់ដភ្កមិនយល់ ្ុ៉រដនតេ ្រនតេិេដពកាយមកដភ្ករ្រ្់ ដោក 

ក៏ សំ៊ានឹង្ភាពង្ងឹ្្រ ដេើយភាពង្ងឹ្្រដោះក៏ហាក់ដូេជាបាន្ូរដ្បែើយ្រនតេិេ 

ដទើ្រដោកបានដឹង្ខ្ួនថាដោកកំពុង្ដ្រដៅដលើផ្ូវមួយដ៏សាងៃ ្់រពជងំ្ដ្រម្ាក់

ឯង្ ដដលមានដ្រជំដោររាព្ីរដ៏ព្រជាក់្រក់ផ្្់រមកដលើថាងៃ ្រ្រ្់ដោក 

្ុ៉រដណាណ ះ។ ឥេូវដនះ ដោកបានដឹង្ថាដោករេួពីគុកដេើយ ដោកបាន 

សា្គ ល់ថាកដន្ង្ដោះជាទីដដលដោកធ្ា្់របានដ្វើដំដណើ រ�្ង្កា្់រជាញឹក 
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ញា្់រ ដៅក្ុង្ដផ្កមួយថនទីពករុង្ ដេើយដោកបានរពឹំង្ទុកថាថ្ងៃដ្អេកគឺជា

ដពលេុង្ដពកាយ្រង្អេ្់ដដលដោកនឹង្ដដើរកា្់រផ្ូវដនះ។ 

ច័ន្ទ-២៤ សីហា អំណាន ពពះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទី១ ជំពូក ២១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឱ អ្់ អ្ក ដដល ្ ង្្ឹម ដល់ ពពះដយេូវ៉ ដអើយ េូរ មាន  

កំឡាំង្ ដេើង្ ដេើយ ឲ្យ េិ្រតេ អ្ក រាល់ រ្ា បាន ក្ាហាន េុះ។  ទំនុក្រដម្កើង្ ៣១:២៤ 

ដោកបានពយោយមនឹកគិ្រពីពពឹ្រតេិកាណ៍ដដលដទើ្រដ្រនឹង្ដកើ្រដេើង្កាល

ពី្ុ៉រោមា នោទីមុនដនះ។ ដោកបាននឹកពីការដដលដោកកំពុង្ដ្រ្ពមានតេ 

លង់្លក់ ទំាង្ោក់ពេវក់ភាជោ ្់រដៅនឹង្ទាហានពីរោក់ ដោយបានដោះទំាង្ 

ដ្បែកដជើង្និង្អាវដពរៅដេញផង្។ ដោកបានពិនិ្រ្យដមើលខ្ួនឯង្ដ�ើញមាន

្ដម្ៀក្ំរោក់និង្ពកវ្់រព្ឹរមព្ររូវ។ កថដរ្រ្់ដោកដេើមដោយសារការោក់

ពេវក់ដដកយ៉ង្ដឃារដៅ ព្ររូវបានដោះដលង្ឲ្យរេួពីដខ្ាះ។ ដោកបានដឹង្

ថាដ្រភីាពរ្រ្់ដោកដនះមិនដមនជាការដបាក្រដ ឆ្ោ ្រដទ ក៏មិនដមនជាការ

ស្ថមឬជាការដ្រើក្ដមតេង្ដដរ ្ុ៉រដនតេ គឺជាការពិ្រដ៏មានពរ។ ដៅថ្ងៃដ្អេក 

ដោកនឹង្ព្ររូវដគោំយកដៅព្រហារជីវ្ិរដេើយ ្ុ៉រដនតេ ដមើលន៏ ដទវតាមួយអង្្គ

បានមករដំោះដោកដេញពីគុក និង្ឲ្យរេួចាកផុ្រពីការ្ម្ា្់រ។ «លុះ ដពព្ររុ្ 

ដឹង្ខ្ួនដេើង្ ក៏នឹកដ�ើញថា ឥេូវដនះ អញដឹង្ពបាកដថា ពពះអមា្ច ្់បាន 

ចា្់រដទវតាថនពទង់្ ឲ្យមកដោះអញឲ្យរេួពីកណាតេ ្់រថដថនដ្តេេដេរ ៉ឌូ ដេើយ 

ពីពគ្់រទំាង្្ំរណង្ ដដលសា្ន៍យូោបានរង់្ចំាដដរ» ។

ភ្ាមដោះ សាវក័ដនះបានដ្វើដំដណើ រដឆ្ាះដៅកាន់ផ្ះដដល្រង្ ្រអេូនរមួ 

ជំដនឿរ្រ្់ដោកកំពុង្ជួ្រជំុរ្ា និង្ជាកដន្ង្ដដលពួកដគកំពុង្ដ្រអ្ិោឋា ន

យ៉ង្ដសាមា ះអ្់ពីេិ្រតេ្ពមា្់ររ្ូរដោក។ «រា្់រក៏ដរាះទាវ រមុខ ដោះមាន 

ស្ី្រដពមើម្ាក់ ដ ម្ា ះរ ៉ោូ មកដផ្ៀង្សាតេ ្់រ លុះសា្គ ល់្ំដេង្ដពព្ររុ្ដេើយ 

ដោះោង្មានដ្េកតេីអំណរដ៏ពន្ឹក ដល់ដម៉្ះបានជាដភ្េទំាង្ដ្រើកទាវ រ រ្់រ 

េូលដៅពបា្់រដគវញិថា ដោកដពព្ររុ្ឈរដៅមា្់រទាវ រ ដ្រដគ្តេីថា ឯង្ 



ទំព័រ-172- កិេ្ចការថនពួកសាវក័

វដង្វង្ដេើយ ដ្រោង្ដៅដ្រថា ពបាកដដមនៗ រេួដគថាជាដទវតារ្រ្់រា្់រ 

ដទ »។

«ឯដពព្ររុ្ រា្់រដេះដ្រដរាះទាវ រដ្ម កាលដគបានដ្រើកទាវ រដ�ើញ ដោះ 

ដគមានដ្េកតេីស្ឡាំង្កំាង្ ដ្ររា្់រដ្វើដពគឿង្្មា្គ ល់នឹង្ថដឲ្យដគដ្ងៃៀម ដៅ 

រេួក៏រ៉ាយដរឿង្ពបា្់រដគ ពីដំដណើ រដដលពពះអមា្ច ្់បានោំរា្់រដេញពីគុកជា

យ៉ង្ណា ដេើយរា្់រផ្តេ ំដគថា ្ូមពបា្់រដរឿង្ដនះដល់យ៉កុ្រ និង្ពួក ្រង្ 

្រអេូនឲ្យដឹង្ផង្ ដោះរា្់រដេញដៅឯកដន្ង្មួយដទៀ្រដៅ»។ ដ្េកតេីអំណរ 

និង្ការ្រដ ើ្រ្រដម្កើង្បាន្ំរដពញេិ្រតេពួក្ិ្្សទំាង្អ្់ ដពោះពពះបានដ�្ើយ

្រ្រដៅនឹង្ការអ្ិោឋា នរ្រ្់ពួកដគ ដេើយបានរដំោះដោកដពព្ររុ្ដេញពី

កណាតេ ្់រថដដ្តេេដេរ ៉ឌូ។

លុះពពឹកដ្អេកដេើង្ មនុ្្សជាដពេើនកុះករបានមកព្រជំុរ្ាដដើមបែីដមើល 

ការព្រហារជីវ្ិររ្រ្់សាវក័ដពព្ររុ្។ ដ្តេេដេរ ៉ឌូបាន្រ ជ្ោ ោយ្រពមរួ្រឲ្យ

ដៅោំដោកដពព្ររុ្ដេញពីគុកមក ដោយមានកង្ទ័ពនិង្អ្កយមការោរ 

ជាដពេើន ដដើមបែីមិនពរាន់ដ្រការោរកំុឲ្យដោករ្់ររេួ្ុ៉រដណាណ ះដទ ្ុ៉រដនតេ ដដើមបែី 

ទ្់រទល់នឹង្ពួកអ្កដដលអាណិ្រអា្ូរដល់ដោក និង្ដដើមបែី្រគ្ហា ញពីអំណាេ

រ្រ្់ដ្តេេផង្ ។

កាលអ្កយមទាវ របានដ�ើញថាដោកដពព្ររុ្បានដគេខ្ួនបា្់រដូដេ្ះ 

ពួកដគមានការភ័យរន្ធ្់រជាខំ្ាង្។ ដបែិ្រមានេបា្់រដេង្ថាដ្តេេនឹង្ទាមទារជីវ្ិរ

រ្រ្់ពួកដគជំនួ្ជីវ្ិរអ្កដទា្រ្រ្់ពួកដគ ដេើយដោយសារដេ្ុរដនះ  

បានជាពួកដគមានការព្ររុង្ព្រយ័្រ្ជាខំ្ាង្។ ដៅដពលដដលោយ្រពមរួ្រ មក 

រកដោកដពព្ររុ្ ពួកដគបានដ�ើញទាហានដៅយមទាវ រគុកដដដលរនុក និង្ 

របាដៅជា្់រដដដល ដេើយពេវក់ក៏ដៅជា្់រកថដរ្រ្់ទាហានទំាង្ពីរោក់ 

ដដដល ្ុ៉រដនតេ អ្កដទា្បានរ្់របា្់រដៅដេើយ ។

ដៅដពលដដលោយ្រពមរួ្របានទូលថាវ យពីការរ្់ររេួខ្ួនរ្រ្់ដោក 

ដពព្ររុ្ថាវ យដល់ដ្តេេដេរ ៉ឌូ ពពះអង្្គពទង់្ពពះពិដរា្ជាខំ្ាង្។ ដោយដចាទ



ការរដំោះដេញពីគុក-ទំព័រ-173-

ព្រកាន់ពួកអ្កយមគុកពី្រទមិនដសាមា ះព្រង់្ ពពះអង្្គបាន្រ ជ្ោ ឲ្យយកពួកដគ

ដៅ្ម្ា្់រ។ ដ្តេេដេរ ៉ឌូបានពជា្រេបា្់ថារាមា នអំណាេរ្រ្់មនុ្្សណា

អាេរដំោះដោកដពព្ររុ្បានដទ ្ុ៉រដនតេ ពពះអង្្គបានតំាង្េិ្រតេមិនពពមទទួល

សា្គ ល់ថាពពះដេសាតេ រ្រ្់ពពះបាន្ំរផ្្ញដផនការរ្រ្់ពទង់្ដោះដទ ដេើយ 

ពពះអង្្គបានតំាង្ខ្ួនព្រឆំាង្នឹង្ពពះដោយផ្្ល់យ៉ង្ក្ាហាន។ 

 

អង្គារ-២៥ សីហា អំណាន ពពះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទី១ ជំពូក ២២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អ្ក ណា ដដល ពគ្់រ បំាង្ ការ រលំង្ រ្រ្់ ខ្ួន ដោះ នឹង្ មិន 

េំដរ ើន ដេើង្ ដទ ដ្រ អ្ក ណា ដដល លន់្ួរ ដេើយ លះ្រង់្ អំដពើ ដោះ នឹង្ ព្រទះ 

បាន ដ្េកតេី ដមតាតេ ករណុា វញិ។ ្ុភា្ិ្រ ២៨:១៣ខពពះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ ្រ

មិនយូរ្ុ៉រោមា ន ្រោ្្់រពីការរដំោះដោកដពព្ររុ្ដេញពីគុកដេើយ ដ្តេេ

ដេរ ៉ឌូបានយង្ដៅកាន់ទីពករុង្ដ្សារា។ ដៅទីដោះ ពពះអង្្គបានពបារព្ធ 

ពិ្ី្ុរណ្យដ៏្ំមួយដដើមបែីជំរញុឲ្យមានការដកា្រ្រដ ើ្រនិង្ដដើមបែីឲ្យមានការ

រំាពទពី្ំណាក់ព្រជារាស្តេ ។ ពិ្ី្ុរណ្យដនះមានអ្កេូលេិ្រតេការ្្របាយ 

េូលរមួជាដពេើន មកពីពគ្់រទីកដន្ង្ និង្មានពិ្ីជ្់រដលៀង្យ៉ង្្ំ ដដលមាន 

សសាទំោំង្បាយជូរជាដពេើនផង្។ ដ្តេេដេរ ៉ឌូបាន្រគ្ហា ញអង្្គពទង់្ដៅេំដោះ

មនុ្្សជាដពេើន ដេើយបានដ្្ង្ដៅកាន់ពួកដគដោយពពះ្រន្ូលយ៉ង្ 

្ិុរនព្រ្្់រ ។

ព្រោ្់រអង្្គដោយពពះពស្តេដដលរដំលេដោយមា្និង្ពបាក់ ដដលចំាង្

នឹង្ពន្ឺពពះអាទិ្រ្យពណ៌មា្ ដ្វើឲ្យទ្្សនិកជនស្វងំ្ដភ្កពគ្់ររ្ា 

ពពះអង្្គ មានរ្ូររាង្លអេដ�ើ្រអសា្ច រ្យ។ ្ិររីងុ្ដរឿង្ថនលក្ខណៈរ្រ្់ពទង់្ និង្ 

កមំ្ាង្ថនពពះ្រន្ូលដ៏ពីដរាះរ្រ្់ពទង់្ បានអពង្រួនពួកអ្កេូលរមួដៅ ក្ុង្ពិ្ី

្ុរណ្យដនះដោយអំណាេដ៏អសា្ច រ្យ វ ិ្ ញា ណរ្រ្់ពួកដគបានវដង្វង្ដោយការ

ជ្់រដលៀង្និង្ការ្ីុផឹក ពួកដគជា្់រេិ្រតេដៅនឹង្ការ្ុរ្រដ្រង្លមអេរ្រ្់ដ្តេេ

ដេរ ៉ឌូ និង្លង់្លក់ដោយ្ំនួនដវហារដ៏ពីដរាះរ្រ្់ពទង់្ ដេើយវដង្វង្ 



ទំព័រ-174- កិេ្ចការថនពួកសាវក័

ដោយភាពរកីរាយ ពួកដគបាន្រគ្ហា ញការដលើក្រដម្កើង្ដល់ពទង់្ ដោយ និយយ

ថារាមា នមនុ្្សរ្់ណាអាេ្រគ្ហា ញលក្ខណៈឬ្រដញ្ច ញដវហារបានដូេពទង់្

ដេើយ។ ពួកដគបានដ្្ង្្រនតេដៅដទៀ្រថា ចា្់រតំាង្ពីដពលដដល ពួកដគបាន

ដរារពពទង់្ថាជាដមដឹកោំរ្រ្់ពួកដគមក ដគក៏បានថាវ យ្រង្្គំពទង់្ទុកដូេជា 

ពពះផង្ដដរ ។

ពួកដគខ្ះដដលកំពុង្្រដញ្ច ញ្ំដេង្្រដ ើ្រ្រដម្កើង្ដល់មនុ្្សមាន 

បា្រដ៏អាពកក់ដនះ គឺជាអ្កដដលធ្ា្់របានដស្កយ៉ង្អន្ះសាថាឆា្ក ង្វដៅ 

ឆា្ក ង្វដៅ! កាលពី្ុ៉រោមា នឆំ្ាមុន។ ពួកសា្ន៍យូោបាន្រដិដ្្មិនទទួល

ពពះពគិ្តេ ដដលមានពពះពស្តេពគ្រដណតេ ្់រដោយដ្េកតេីស្ឡាញ់ រ្រ្់ពពះ 

ដដលព្រឡាក់ដោយភាពដៅេមាង្។ ដភ្ករ្រ្់ពួកដគមិនអាេដមើលដ�ើញ 

ពពះជាមា្ច ្់ថនជីវ្ិរនិង្្ិរលីអេរ្រ្់ពទង់្ដទ ដទាះ្ីរជាពពះដេសាតេ រ្រ្់ 

ពពះពគិ្តេព្ររូវបាន្រគ្ហា ញដៅេំដោះពួកដគ ដៅក្ុង្កិេ្ចការដដលរាមា នមនុ្្ស

ណាម្ាក់អាេដ្វើបានក៏ដោយ។ ្ុ៉រដនតេ ពួកដគបានដរៀ្រេំខ្ួនដដើមបែីថាវ យ្រង្្គំ 

ដល់ដ្តេេដដលពកអឺ្រពកទម ដដលោក់អាវផ្យរដំលេដោយមា្និង្ពបាក់ 

ពគ្រដណតេ ្់រដោយអំដពើពុករលួយនិង្េិ្រតេដឃារដៅ ថាជាពពះដៅវញិ។

ដ្តេេដេរ ៉ឌូបានពជា្រថាពពះអង្្គមិនគួរនឹង្ទទួលការ្រដ ើ្រ្រដម្កើង្និង្  

ការដរារព្ូរជាដដលដគថាវ យដល់ពទង់្ដទ ដ្រពទង់្បានទទួលការថាវ យ្រង្្គំរ្ូរ 

ពពះពី្ំណាក់ព្រជារាស្តេថាជាការគួរ្មរ្រ្់ពទង់្។ ពពះទ័យរ្រ្់ពទង់្

ដប៉ាង្ដេើង្ដោយដជាគជ័យនិង្ការដព្រកព្រអាលថនអំនួ្រដ៏ជាទីរា្់រពពះទ័យ 

ោ្ដពញទឹកពពះភ្រកតេរ្រ្់ពទង់្ ដៅដពលដដលពទង់្បានឮ្ដពមកដស្ក

ដេើង្ថា «ដនះជា្ំដេង្ពពះដទវុយឺ មិនដមនជា្ំដេង្មនុ្្សដទ»។

្ុ៉រដនតេ រដំពេដោះ ការផ្្្់្រតេូរដ៏រន្ធ្់រមួយបានដកើ្រដេើង្ដល់ពទង់្។ ពពះ

ភ្រកតេរ្រ្់ពទង់្ដេើង្ដ្ក្ស្ាំង្ដូេមនុ្្សស្ា្់រ ដេើយរមូលខ្ួនដោយ 

ការឈឺចា្់រ។ ្ំរណក់ដញើ្្ំៗបានធ្ាក់េុះពីរន្ធដញើ្រ្រ្់ពទង់្។ ពពះអង្្គ 

បានដពកាកឈរមួយ្ន្ុះ ហាក់្ីរដូេជាមានការចាក់ ដោ្រថនការឈឺចា្់រ 



ការរដំោះដេញពីគុក-ទំព័រ-175-

និង្ញ័ររន្ធ្់រជាខំ្ាង្ ្រោ្្់រមក ពទង់្បានដ្ររពពះភ្រកតេដ៏ដ្ក្ស្ាំង្រ្រ្់ពទង់្

ដៅរកមិ្រតេភកតេិរ្រ្់ពទង់្ដដលកំពុង្ភ័យញ័ររន្ធ្់រ ពពះអង្្គបានដស្កទំាង្ 

្ំដេង្្អេកៗថា ដ្តេេដដលអ្ករាល់រ្ាបានដលើក្រដម្កើង្ថាជាពពះដោះ 

ឥេូវដនះព្ររូវបានពពះវយព្រហារឲ្យស្ា្់រដេើយ ។

ពុធ-២៦ សីហា អំណាន ពពះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទី២ ជំពូក ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឫក ខ្្់ នឹង្ េិ្រតេ អំនួ្រ គឺ េដង្្កៀង្ រ្រ្់ មនុ្្ស អាពកក់ ដោះ 

ដៅ ថា ជា អំដពើ បា្រ ទំាង្ អ្់។ ្ុភា្ិ្រ ២១:៤ ខពពះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ រ្រ 

ដោយការឈឺចា្់រពីទណ្ឌ កមមាយ៉ង្ទង្្គឹះេិ្រតេជាទី្ំរផុ្រ ពពះអង្្គព្ររូវបាន 

ដគោំដេញពីទ្្សនីយភាពដ៏អឹុក្ឹកនិង្ភាព្ដមញាង្ដោះ។ មួយ្ន្ុះមុន 

ដនះ ពពះអង្្គគឺជាដ្តេេដ៏អំនួ្រដដលទទួលការ្រដ ើ្រ្រដម្កើង្និង្ការថាវ យ 

្រង្្គំពី្ំណាក់េវូង្មនុ្្ស ្ុ៉រដនតេ ឥេូវដនះ ពពះអង្្គបានពជា្រថាពទង់្កំពុង្
 

ឋិ្រដៅក្ុង្ពពះេ្តេថនពពះមួយអង្្គដដលមានអំណាេខំ្ាង្ជាង្ពទង់្ដៅ

ដទៀ្រ។ វ្ិរបែដិសារបីានេំុ៊ព័ទ្ធជំុវញិពទង់្ ពពះអង្្គបាននឹកដ�ើញនូវការដ្វើ 

ទុក្ខដ្រៀ្រដ្រៀនដដលមិនដេះដនឿយណាយ ដល់ពួក្ិ្្សរ្រ្់ពពះពគិ្តេ  

ពពះអង្្គបាននឹកដ�ើញនូវការព្រហារជីវ្ិរដោកយ៉កុ្រ ដដលជាជនរាមា ន 

ដទា្ថពរ ៍និង្ដផនការរ្រ្់ពទង់្ព្ររុង្នឹង្្ម្ា្់រដោកដពព្ររុ្ ដ្ម ដទៀ្រ  

ពពះអង្្គនឹកដ�ើញនូវការោក់ទណ្ឌ កមមាយ៉ង្្ឹរង្រុងឹ្និង្សាហាវដឃារដៅ 

ឥ្រពិចារណាដៅដលើពួកអ្កយមគុក។ ឥេូវដនះពពះអង្្គបានពជា្រថាពពះ

បានដោះសសាយជាមួយនឹង្ពទង់្ជាអ្កដ្រៀ្រដ្រៀនដដលមិនដេះដនឿយេ្់រ

ដនះ។ ពពះអង្្គមិនបានសសាកសសានតេពីការឈឺចា្់រខាង្រាង្កាយ និង្ការទង្្គឹះ

ខ្សឹកខ្ួសលខាង្ផ្ូវេិ្រតេដេើយ ដេើយពពះអង្្គរាមា នរពឹំង្អវីដទៀ្រដសាះដេើយ។

ដ្តេេដេរ ៉ឌូបានដឹង្ពីពកឹ្រ្យវន័ិយរ្រ្់ពពះ ដដលបានដេង្ថា «កំុឲ្យ 

មានពពះឯណាដទៀ្រដៅេំដោះអញឲ្យដសាះ» (និក្ខមនំ ២០:៣) ដេើយពពះអង្្គ 

ក៏បានពជា្រផង្ដដរថា ការទទួលការថាវ យ្រង្្គំពី្ំណាក់ ព្រជារាស្តេ គឺពទង់្ 



ទំព័រ-176- កិេ្ចការថនពួកសាវក័

បាន្ំរដពញរគ្វ ្់ថនដ្េកតេីទុេ្ចរ្ិររ្រ្់ពទង់្ ដេើយពទង់្បានោំមកដល់ពពះ

អង្្គឯង្នូវដ្េកតេីដពកា្ដ៏យុ្រតេិ្ម៌រ្រ្់ពពះដយេូវ៉។

ដទវតាមួយអង្្គដដលបានយង្េុះមកពីពពះរាជវងំ្ថនឋាន្ួគ៌មក ជួយ 

រដំោះដោកដពព្ររុ្ដោះ គឺជាអ្កោំសារថនដ្េកតេីដពកា្និង្ការជំនំុជពមះ

ដល់ដ្តេេដេរ ៉ឌូ។ ដទវតាដោះបានទះដោកដពព្ររុ្ដដើមបែីោ្់ដោកពីការ

្ពមានតេលង់្លក់ ្ុ៉រដនតេ ការដោះខុ្រ្ាោេ់ស្េះពីការវយ ព្រហារ មក 

ដលើដ្តេេដ៏កំណាេ ដោយបាន្រោ្្រអំនួ្ររ្រ្់ពទង់្ និង្បានោំមកដល់ 

ពទង់្នូវទណ្ឌ កមមាថនពពះដ៏មានពពះដេសាតេ ។ ដ្តេេដេរ ៉ឌូបាន្ុគ្រដោយការ

ឈឺចា្់រខាង្រាង្កាយនិង្គំនិ្រយ៉ង្្ងៃន់្ងៃរ ដៅដពកាមការជំនំុ ជពមះ រ្រ្់  

ពពះតាមអំដពើដដលពទង់្បានព្រពពឹ្រតេ។

ការ្រគ្ហា ញភាពយុ្រតេិ្ម៌រ្រ្់ពពះមានឥទ្ធិពលយ៉ង្ខំ្ាង្ក្ា មកដលើ 

ព្រជារាស្តេ។ ដំណឹង្ដដលថាសាវក័រ្រ្់ពពះព្ររូវបានរដំោះឲ្យរេួពីគុកនិង្ពី

ដ្េកតេីស្ា្់រ ខណៈដដលអ្កដ្រៀ្រដ្រៀនរ្រ្់ដោកព្ររូវបានដទវតាវយ 

ព្រហារដោយសារ្រណាតេ សាររ្រ្់ពពះ ព្ររូវបានផ្សពវផសាយោ្ដពញដផនដី 

ដេើយបានក្ាយជាមដ្យោបាយថនការដឹកោំមនុ្្សជាដពេើនឲ្យដជឿដល់ 

ពពះពគិ្តេ។

្រទពិដសា្ន៍រ្រ្់ដោកភីលីព ដដលបានដណោំដោយ ដទវតាមក ពី 

ឋាន្ួគ៌ ដៅកាន់កដន្ង្ដដលដោកបានជួ្រនឹង្ម្រនតេីម្ាក់ដដលកំពុង្ដ្វង្ 

រកដ្េកតេីពិ្រ ការដដលអ្កោំសារមកពីពពះបានដៅជួ្រដោកកូដនោ្ 

ដោកដពព្ររុ្ដៅក្ុង្គុក និង្ការកា្់រដទា្ព្រហារជីវ្ិរ ដល់ដោក ដេើយ

ព្ររូវបានដទវតាោំដេញមកដោយ្ុវ្រ្ិភាព ទំាង្អ្់ដនះបាន ្រគ្ហា ញពីភាព

ជិ្រ្្ិទ្ធថនទំោក់ទំនង្រវង្ឋាន្ួគ៌និង្ដផនដី ។

កំណ្់រពតាថនការយង្មកជួ្រនឹង្អ្ក្រដពមើការរ្រ្់ពពះពី្ំណាក់ 

ដទវតាដនះ បានោំមកនូវកមំ្ាង្និង្ដ្េកតេីក្ាហាន។ ្ពវថ្ងៃដនះ ក៏ដៅដ្រ 

ពិ្រដូេជាដៅ្ម័យពួកសាវក័ដដរ ដទវតាដដលជាអ្កោំសារថនឋាន្ួគ៌ 



ការរដំោះដេញពីគុក-ទំព័រ-177-

កំពុង្ដហាះោ្ដពញ្រដណាតេ យនិង្ទទឹង្ដផនដី ដ្វង្រកកមសានតេេិ្រតេដល់ 

អ្កដដលមានទុក្ខពពរួយ ដដើមបែីការោរអ្កសាតេ យដពកាយ ដដើមបែីទាក់ទាញទឹក 

េិ្រតេមនុ្្សមកឯពពះពគិ្តេ ។ ដយើង្មិនអាេដមើលដ�ើញពួកដោកដោយ 

ផ្្ល់ដទ ដទាះ្ីរជាពួកដោកគង់្ដៅជាមួយនឹង្ដយើង្ កំពុង្ដឹកោំដយើង្ 

្រគ្ហា ្់រ្រដពង្ៀនដល់ដយើង្ និង្ការោរដយើង្ក៏ដោយ។

កពហស្បតិ៍-២៧ សីហា អំណាន ពពះគម្ីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទី២ ជំពូក ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពពះដយេូវ៉ ពទង់្ គង់្ ជិ្រ ្រដង្្កើយ នឹង្ អ្់ អ្ក ដដល មាន    

េិ្រតេ ្ ដពង្ង្ ដេើយ ពទង់្ ជួយ ្ ដ្រគ្្គ ះ ដល់ អ្់ អ្កដដលមានវ ិ្ ញា ណ 

ទន់ទា្រ។  ទំនុក្រដម្កើង្ ៣៤:១៨ 

ពពះបានោំយកឋាន្ួគ៌ឲ្យមកដៅកាន់ដ្រជិ្រដផនដី ដោយសារជដណតេើ រ

ដដលព្រក្រដោយអា្៌កំបំាង្ ជាមូលោឋា នពគឹះដដលពពះបានោក់ យ៉ង្រងឹ្មំា 

ដៅដលើដផនដីខណៈដដលកំាខាង្ដលើ្រង្អេ្់្នដល់្រល័ង្្្កថនពពះដដល 

រាមា នដដនកំណ្់រ។ ពួកដទវតាបាន្រនតេដេើង្េុះតាមជដណតេើ រដដលមានពន្ឺដ៏ 

ព្រេះព្រេង់្ដនះ ដោយោំយកដ្េកតេីអ្ិោឋា នរ្រ្់អ្កពកីពកនិង្អ្កដដល

មានទុក្ខកង្វល់ដៅទូលដល់ពពះវរ្ិរតាដដលគង់្ដៅខាង្ដលើ និង្ោំមកនូវ 

ពពះពរនិង្ដ្េកតេី្ង្្ឹម ដ្េកតេីក្ាហាននិង្ជំនួយមកដល់កូនៗរ្រ្់ 

មនុ្្ស។ ពពួកដទវតាថនពន្ឺទំាង្ដនះ្រដង្្កើ្រជា្ររយិកា្ថនឋាន្ួគ៌ 

ដៅជំុវញិមនុ្្សដោក ដោយដលើកដយើង្ដឆ្ាះដៅកាន់ពពះដដលដយើង្ដមើល

មិនដ�ើញ និង្ជាពពះដ៏អ្់កលបែ ។ ដយើង្មិនអាេដមើលពួកដទវតាទំាង្ដោះ

ដ�ើញដោយដភ្កពីកំដណើ ្ររ្រ្់ដយើង្ដទ ដយើង្អាេដមើលដ�ើញដរឿង្រ៉ាវថន

ឋាន្ួគ៌ដោយសារដ្រទ្្សនវ ិ្ ័យថនពពលឹង្វ ិ្ ញា ណ្ុ៉រដណាណ ះ។ មានដ្រ 

ព្រដេៀកខាង្វ ិ្ ញា ណ្ុ៉រដណាណ ះ ដដលអាេសាតេ ្់រពពះ្ូរដ្ៀង្ដ៏ពីដរាះថនពួក

ដទវតាបាន។

«ដទវតាថនពពះដយេូវ៉ដចាមដរាមដៅជំុវញិថនអ្់អ្កដដលដកា្រខ្ាេ 



ទំព័រ-178- កិេ្ចការថនពួកសាវក័

ដល់ពទង់្ ដេើយក៏ជួយដគឲ្យរេួ» (ទំនុក្រដម្កើង្ ៣៤:៧)។ ពពះបានពតា្់ 

្រគ្្គ ្់រដល់ពួកដទវតារ្រ្់ពទង់្ឲ្យជួយ្ដ្រគ្្គ ះពួកអ្កដរ ើ្ តំាង្រ្រ្់ពទង់្ 

ឲ្យរេួពីទុក្ខលំបាក ដ្រកសាពួកដគឲ្យរេួពី «ដ្េកតេីដវទោដដលដ្រង្មានដៅ 

ក្ុង្ទីង្ងឹ្្រ ឬដ្េកតេីេិនវោិ្ដដល្ំរផ្្ញដៅដពលថ្ងៃព្រង់្ផង្» (ទំនុក 

្រដម្កើង្ ៩១:៦)។ ពួកដទវតាបានមាន្រន្ូលជាមួយនឹង្មនុ្្ស ដូេជាមនុ្្ស

និយយជាមួយនឹង្មិ្រតេភកតេិ ដេើយបានដឹកោំពួកដគដៅកាន់កដន្ង្ដដលមាន

្ុវ្រ្ិភាព មតេង្ដេើយមតេង្ដទៀ្រ។ ្រន្ូលថនការដលើកទឹកេិ្រតេរ្រ្់ពួកដទវតា

បានពពងឹ្ង្វ ិ្ ញា ណដដលធ្ាក់េុះ រ្រ្់ពួកអ្កដសាមា ះព្រង់្មតេង្ដេើយមតេង្ដទៀ្រ 

ដេើយដ្វើឲ្យពួកដគ្ម្ឹង្ដមើលដោយដ្េកតេីជំដនឿដៅអាវផ្យពណ៌្ 

ដៅឯមកុដ ដៅឯធាង្ចាកថនជ័យជម្ះ ដោយោំោំគំនិ្ររ្រ្់ពួកដគដៅ 

កាន់ដរឿង្រ៉ាវថនឋានដលើ ដដលពួកអ្កឈ្ះនឹង្ទទួលបាន ដៅដពលដដលពួក

ដគដៅជំុវញិ្រល្័ង្្កពណ៌្ដ៏្ំ ។

គឺជាកិេ្ចការរ្រ្់ពួកដទវតា ដដលព្ររូវេូលដៅជិ្រពួកអ្កដដលជួ្រការ

លំបាក ជួ្រការឈឺចា្់រ និង្ដ្េកតេីលបួែង្។ ពួកដោក ដ្វើការដោយមិន ដេះ 

ដនឿយេ្់រ ្ំរណាង្ឲ្យពួកអ្កដដលពពះពគិ្តេបាន្ុគ្រជំនួ្។ ដៅដពល

ដដលបា្រជនព្ររូវបានោំឲ្យថាវ យខ្ួនដៅឯពពះអង្្គ្ដ្រគ្្គ ះ ពួកដទវតាបាន

ោំដំណឹង្ដោះដឆ្ាះដៅកាន់ឋាន្ួគ៌ ដេើយនឹង្មានអំណរយ៉ង្្ំដៅក្ុង្ 

េំដណាមពពួកដទវតាថនឋាន្ួគ៌។ « ខញាុំពបា្់រអ្ករាល់រ្ាថា ដៅឋាន្ួគ៌ 

នឹង្មានដ្េកតេីអំណរយ៉ង្ដោះដដរ ដោយសារមនុ្្សបា្រដ្រ១ោក់ 

ដដលដព្រេិ្រតេវញិ ជាជាង្មនុ្្ស្ុេរ្ិរ៩៩ោក់ ដដលមិនព្ររូវការដព្រេិ្រតេដទ» 

(លូកា ១៥:៧)។ ដទវតានឹង្ោំរបាយការណ៍្តេីពីការខំព្ឹរង្ដព្រង្ដ៏មានដជាគ

ជ័យរ្រ្់ដយើង្ ថនការកមា្ច ្់រភាពង្ងឹ្្រនិង្ការផ្សពវផសាយេំដណះដឹង្អំពី 

ពពះពគិ្តេរ្រ្់ដយើង្ ដៅកាន់ឋាន្ួគ៌ ។ ដៅដពលដដលទដង្វើទំាង្ដនះព្ររូវ 

បានោ្រព្រោង្ដៅេំដោះពពះវរ្ិរតា ដោះនឹង្មានកតេីអំណរោ្ដពញទំាង្

ពួកដទវតាថនឋាន្ួគ៌ ។



ការរដំោះដេញពីគុក-ទំព័រ-179-

ដមដលើពពួកដទវតានិង្អំណាេថនឋាន្ួគ៌កំពុង្្ម្ឹង្ដមើលមកកិេ្ចការ

ដដលអ្ក្រដពមើរ្រ្់ពពះកំពុង្្ំរដពញ និង្កំពុង្ឋិ្រដៅដពកាម្ររយិកា្ថន

ការបាក់ទឹកេិ្រតេ។ ពួកដគនឹង្ទទួលបានដជាគជ័យ្មាីៗ និង្ បានទទួល 

កិ្រតេិយ្្មាីៗ ដរា្រណាពួកពគិ្តេ្ររ ិ្ ័ទព្រមូលផតេុំរ្ាដៅជំុវញិផំ្្ង្្រោថន 

ពពះដ៏ដពបា្ដោះរ្រ្់ពួកដគ ដបាះជំហានដៅមុខ ព្រយុទ្ធយ៉ង្អង់្អាេ 

ក្ាហានដោយដ្េកតេីជំដនឿ។ ពពួកដទវតាថនឋាន្ួគ៌គង់្ដៅជាមួយនឹង្កិេ្ច

ការថនរាស្តេរ្រ្់ពពះ ដដលមានជំដនឿនិង្្រោ្្រខ្ួន ដេើយដៅដពល 

ដដលកង្ទ័ពថនអ្ក្រដពមើរ្រ្់ពពះដៅដផនដីដពេៀង្្រទេដពមៀង្្រដ ើ្រ្រដម្កើង្

រ្រ្់ពួកដគ ពករុមេដពមៀង្ថនឋាន្ួគ៌ក៏បានេូលរមួជាមួយពួកដគ ក្ុង្ការ 

ដពេៀង្ដរៀ្ររា្់រ្រដ ើ្រ្រដម្កើង្ដល់ពពះ និង្ពពះរាជ្ុរពតារ្រ្់ពទង់្ដដរ។

ដយើង្ព្ររូវដ្រដឹង្ឲ្យេបា្់ថាដយើង្្ំរដពញដ្រ្កកមមារ្រ្់ពួកដទវតា។ 

ជាការលអេដដលព្ររូវេង្ចំាថាកូនរ្រ្់ពពះដដលដសាមា ះព្រង់្រាល់រ្ូរ មានដទវតា

ថនឋាន្ួគ៌មួយអង្្គចំាជួយ្េការ។ កង្ទ័ពថនពន្ឺនិង្អំណាេដដល 

មនុ្្សដមើលមិនដ�ើញគង់្ដៅជាមួយនឹង្អ្កដដលដជឿ និង្អ្កដដលទាមទារ

ដ្េកតេី្នយោរ្រ្់ពពះ។ ដទវតាដេរ ៉្ី៊ូរន និង្ដ្រ៉ាភីម ពពមទំាង្ពួកដទវតា 

ដដលដោរដពញដៅដោយកមំ្ាង្ដដលដៅខាង្សាតេ ំថនពពះ «ជាវ ិ្ ញា ណ្រដពមើ 

ដដលពទង់្បានចា្់រមក ្ពមា្់រការគ្រជួយដល់ពួកដដលព្ររូវទទួលដ្េកតេី

្ដ្រគ្្គ ះជាមរ្រក»  (ដេដពពើរ ១:១៤) ។



ទំព័រ-180- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ១១:១៩-២១ េិង ១៣:១-៣ ។

សុក្រ-២៨ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ ខ្ញំ គ្មា ៃ សេចក្ពី ខ្មា េ ចំសោរះ ដំណឹង្ ល្អ នៃ ពពរះពគពីេ្ទ 

សទ ពពី សពោរះ ជា ពពរះសចស្ា នៃ ពពរះ េំរា្់រ ៃឹង្ ជួយ េស្គ្រ រះ ដល់ អេ់ អ្នក ណា 

ដដល សជឿ គឺ ដល់ ទំាង្ សាេៃ៍ យូដា ជា សដើម ៃិង្ សាេៃ៍ សពកក ផង្។ រ ៉មូ 

១:១៦

្រន្្ទ ្់រពពីពួកេិេ្សព្ររូវបាៃ្រសណ្ញសចញពពីទពីពករុង្សយរសូាឡិម សដាយ 

ការស្វើទញក្ខស្រៀ្រស្រៀៃមក សារនៃដំណឹង្ល្អបាៃរ ពីករាលដាល យ៉ង្ឆា្់រ រហ័េ 

សៅោេសពញទំាង្្ំរ្រៃ់ទំាង្ឡាយ ដដលសៅឆាងៃ យពពីពពំព្រទល់ព្រសទេភពីលពីេ្ទពីៃ 

សហើយពួកសគបាៃ្រសង្កើ្រពករុម្ូរចៗនៃអ្នកមាៃជំសៃឿ ជាសពចើៃសៅក្នញង្ ្ំរ្រៃ់ 

េំខ្ៃ់ៗ។ ពួកេិេ្សមួយចំៃួៃ «ក៏សដើររហូ្រសៅដល់សេរុកសភៃពីេ សេរុកគពី 

ព្ររុេ ៃិង្ពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក សហើយបាៃផសាយពពរះ្រៃ្ទូល»។ កិច្ចការរ្រេ់ 

ពួកសគធ្លា ្់រដ្រព្ររូវបាៃ្រគ្្ខ ំង្ទញកេពមា្់រដ្រពួកសហសពពើរៃិង្ពួកសាេៃ៍ពកិក

ដដលៃិយយភាសាយូដា្៉រញសណាណ រះ សៅេម័យសន្រះសគបាៃរកស�ើញរដ្ឋ 

ចំណញ រះជាសពចើៃ សៅេឹង្ដ្រពគ្់រទពីពករុង្ទំាង្អេ់សៅសលើពិភពសោក ។

សៅក្នញង្ចំសណាមទពីកដៃលាង្ទំាង្ឡាយដដលបាៃពណ៌ន្ខ្ង្សលើសៃរះ ទពីពករុង្ 

ដដលមាៃមៃញេ្សបាៃទទួលដំណឹង្ល្អសដាយរ ពីករាយសន្រះគឺទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក 

ដដលកាលេម័យសន្រះជារាជធ្ៃពីនៃព្រសទេេញពីរ ពី។ ជំៃួញ្ំៗព្ររូវបាៃសគនំ្ 

សចញពពី្ំរ្រៃ់ដដលមាៃព្រជាព្ិរយសៃរះ យកសៅកាៃ់ទពីពករុង្ដដលមាៃមៃញេ្ស

១៦

សារនៃដំណឹងល្អនៅទីក្រុងអាៃ់ទីយ៉ូ្



សារនៃដំណឹង្ល្អសៅទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក-ទំព័រ-181-

ជាសពចើៃនៃព្រសទេសផ្សង្ៗ។ សពរៅពពីសៃរះ ទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក គឺជាកដៃលាង្ 

កមសាៃ្ដដលសគចូលចិ្រ្មកេពមាកលដមហែ សដាយសារដ្រសាថា ៃភាពដដល 

ព្រក្រសដាយេញខញមាលភាព េពមេ់ស�ើ្រឆាយដដលសៅព័ទ្ធជញំវញិ ៃិង្ មាៃ 

វ្រ្្ម៌េំ្ូរររញង្សរឿង្ សគរកស�ើញកដៃលាង្េពមាក្រសង្កើៃកមាលា ំង្សៅទពីសន្រះ។ សៅ

េម័យពួកសាវក័ទពីពករុង្សៃរះបាៃកាលា យជាកដៃលាង្ដ៏សេេ់ស�ើ្រឆាយ ៃិង្មាៃ 

អំសពើអបាយមញខជាសពចើៃ។

ដំណឹង្ល្អព្ររូវបាៃ្រសពង្ៀៃជាសាធ្រណៈសៅអាៃ់ទពីយូ៉ក សដាយពួក 

េិេ្សដដលមកពពីសការះគពីព្ររុេៃិង្សេរុកគពីសរៃ ដដល «បាៃសៅ ដល់ពករុង្ 

អាៃ់ទពីយូ៉ក ក៏ផសាយដំណឹង្ល្អពពីពពរះអមា្ច េ់សយេូ៊វ»។  «ពពរះហេព្ពរះអមា្ច េ់

ក៏សៅជាមួយៃឹង្សគ»។ សហើយកិច្ចការរ្រេ់ពួកសគបាៃ្រសង្កើ្រផលដផលាជាសពចើៃ 

«សហើយមាៃមៃញេ្សជាសពចើៃដ្ររមកឯពពរះអមា្ច េ់វញិសដាយមាៃ សេចក្ពី 

ជំសៃឿ»។

«សរឿង្សន្រះបាៃឮដល់ព្រសចៀកពួកជំៃញំសៅពករុង្សយរសូាឡិម រចួសគចា្់រ 

បាណាបាេ ឲ្យសៅព្ឹរមអាៃ់ទពីយូ៉ក»។ សៅក្នញង្ចំសណាមពួកអ្នកដដលបាៃ 

ចូលមកស្វើការ្មាពីសន្រះ មាៃបាណាបាេដដលបាៃស�ើញថាព្ររូវ បាៃ ្ំរសពញ 

សដាយពពរះគញណរ្រេ់ពពរះសហើយ «កាលគ្្់រសៅដល់ សហើយបាៃស�ើញ 

ពពរះគញណនៃពពរះ សន្រះគ្្់រមាៃសេចក្ពីអំណរ ក៏ទូន្មា ៃសគពគ្់រគ្្ន  ឲ្យេសពមច

ចិ្រ្ៃឹង្សៅជា្់រក្នញង្ពពរះអមា្ច េ់» ។ 

ពពរះបាៃព្រទាៃពពរះពរជាសពចើៃដល់កិច្ចការរ្រេ់សោកបាណាបាេ 

សៅអាៃ់ទពីយួ៉ក សហើយមាៃមៃញេ្សជាសពចើៃព្ររូវបាៃ្រដៃថាមសៅក្នញង្ចំសណាម 

ពួកអ្នកសជឿសៅទពីសន្រះ។ លញរះកិច្ចការកាៃ់ដ្រចសពមើៃសឡើង្ សោកបាណាបាេ 

ព្ររូវការជំៃួយឲ្យបាៃេមរម្យសដើម្ពីជំរញញដល់ការស្រើកទិពវញ្ញា ណរ្រេ់ពពរះ 

សហើយសោកក៏បាៃស្វើដំសណើ រសៅកាៃ់សេរុកស្រើេញេសដើម្ពីដេវង្រកសោក្៉រញល 

ដដលកំពញង្ដ្រស្វើការសៅ «ក្នញង្សេរុកេញពីរ ពី ៃិង្សេរុកគពីលពីគ្» សដាយ កំពញង្ ផសាយ 

«ពពីសេចក្ពីជំសៃឿ ដដលខលាួៃបាៃ្ំរផ្លា ញពពីសដើមសន្រះវញិ» (កាឡាទពី ១:២១, ២៣)។ 



ទំព័រ-182- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

សោកបាណាបាេមាៃសជាគជ័យក្នញង្ការដេវង្រកសោក្៉រញល ៃិង្ការ្រញ្ចញ រះ

្រញ្ចូ លសោកឲ្យរមួដំសណើ រជាមួយសោកសៅក្នញង្ការ្រសពមើកិច្ចការសន្រះ ។

សៅរ៍-២៩ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ដ្ិ្រ គឺ ជា ពពរះ សហើយ ដដល ្រណ្ាល ចិ្រ្ អ្នក រាល់ គ្្ន  

ឲ្យ មាៃ ទំាង្ ចំណង្ ចង់្ ស្វើ សហើយ ឲ្យ បាៃ ព្រពពឹ្រ្ តាម ្ំរណង្ ពពរះហឫទ័យ 

ពទង់្ ដដរ ។ ភពីលពីព ២:១៣ពពរះគម្ពីរល់ 

សោក្៉រញលបាៃរកស�ើញ្ំរ្រៃ់ព្រ្ិរ្រ្រ្ិការណ៍ដ៏ល្អព្រនព សៅក្នញង្ទពីពករុង្

អាៃ់ទពីយូ៉កដ៏មាៃព្រជាព្ិរយ ។ ចំសណរះដឹង្ ពបាជ្ា ៃិង្ទឹកចិ្រ្ពញរះកស្ញ្ជោ ល 

រ្រេ់សោក រមួ្រញ្ចូ លគ្្ន បាៃជាឥទ្ធិពលដ៏មាៃអំណាចសៅសលើពួកអ្នកសេរុក 

ៃិង្សៅសលើទពីពករុង្ដដលមាៃវ្រ្្ម៌ដ៏េំ្ូរររញង្សរឿង្សន្រះ សហើយសោក បាៃ 

្រគ្ហែ ញថា សោកពិ្រជាជំៃួយដដលសោកបាណាបាេព្ររូវការពបាកដដមៃ។ 

េិេ្សទំាង្ពពីរន្ក់សៃរះ បាៃស្វើការសដាយរ្ួររមួគ្្ន យ៉ង្េ្អិ្ររមូ្រអេ់សពល 

មួយឆា្ន ំ ក្នញង្ការ្ំរសពញកិច្ចការសដាយសសាមា រះព្រង់្ សដាយបាៃនំ្យកៃូវ 

ចំសណរះ ដឹង្ពពីសេចក្ពីេស្គ្រ រះរ្រេ់ពពរះសយេូ៊វពពីសេរុកណាសាដរ្៉រ ដដលជា 

ពពរះដ៏សពបាេសោរះនៃពិភពសោកសៃរះ មកដចកជូៃដល់មៃញេ្សជាសពចើៃ។ 

គឺសៅអាៃ់ទពីយូ៉កសៃរះសហើយ ដដលសគសៅពួកេិេ្សថា ពួកពគពីសា្ទ ៃ 

ដំ្ូរង្្រង្្អេ់។ សគបាៃដាក់ស ម្ា រះឲ្យយ៉ង្ដូសច្នរះ ពពីសពោរះពពរះពគិេគឺ្ជា 

ព្រធ្ៃ្រទនៃការអ្ិ្របាយ ការ្រសពង្ៀៃ ៃិង្ការេៃ្ទន្រ្រេ់ពួកសគ។ ពួក

សគបាៃរឭំកជា្រៃ្្រន្្ទ ្់រពពីឧ្រ្្រ្ិសហ្រញទំាង្ឡាយដដលបាៃសកើ្រសឡើង្សៅ 

ក្នញង្អំឡញង្សពលនៃពពរះរាជកិច្ចរ្រេ់ពទង់្សៅសលើដផៃដពី សៅសពលដដល
 

ពពរះអង្របាៃព្រទាៃពពរះពរដល់ពួកេិេ្សសដាយពពរះវ្រ្មាៃរ្រេ់ពពរះអង្រ 

ផ្្ទ ល់។ ពួកសគបាៃអរះអាង្ពពីការ្រសពង្ៀៃៃិង្ពពីការអសា្ច រ្យនៃការពយាបាល 

រ្រេ់ពទង់្ ឥ្រឈ្់រឈរ។ ពួកសគបាៃៃិយយទំាង្ញ័រមា្់រ ៃិង្ទំាង្ទឹក 

ដភ្នក អំពពីការឈឺចា្់ររ្រេ់ពទង់្សៅឯេួៃចបារ ការក្្់រពទង់្ ការជំៃញំជពមរះ 



សារនៃដំណឹង្ល្អសៅទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក-ទំព័រ-183-

ៃិង្ការកា្់រសទាេដល់ពទង់្ ការអ្់រ្មា្់រៃិង្ភាពអាម៉ាេ ់ដដលពទង់្ បាៃ រង្ពទំា 

េម្ពីពពសហើៃៃិង្ទារញណកមមាដដលពួកខ្មា ំង្េព្ររូវបាៃដាក់មកសលើពទង់្ ៃិង្ 

សេចក្ពីអាណិ្រសមត្ាជាពពរះ ដដលពពរះអង្របាៃអ្ិដា្ឋ ៃឲ្យពួកអ្នកដដលស្វើ 

ទញក្ខស្រៀ្រស្រៀៃដល់ពទង់្។ ការមាៃពពរះជៃមារេ់សឡើង្វញិ ៃិង្ការយង្សឡើង្

សៅកាៃ់ឋាៃេួគ៌រ្រេ់ពទង់្ ៃិង្ពពរះរាជកិច្ចរ្រេ់ពទង់្សៅៃគរឋាៃេួគ៌  

ជាពពរះដដលេពម្រេពមរួលជំៃួេមៃញេ្សសោកដដលមាៃបា្រទំាង្អេ់សៃរះ

គឺជាព្រធ្ៃ្រទដដលពួកសគចូលចិ្រ្ពណ៌ន្។ ពួកសាេៃ៍ដនទេឹង្ដ្រទំាង្

អេ់បាៃសៅពួកសគថាពគពីសា្ទ ៃ(ពគិេ្្ររេ័ិទ)សពោរះពួកសគបាៃអ្ិ្របាយអំពពី 

ពពរះពគិេ ្ៃិង្បាៃអ្ិដា្ឋ ៃទូលសៅពពរះតាមរយៈពពរះអង្រ (ពពរះពគិេ)្ ។

គឺពពរះដដលបាៃព្រទាៃន្មថាពគពីសា្ទ ៃសៃរះដល់ពួកសគ។ សៃរះគឺជាន្ម 

តាមរាជេ័ព្ទ ដដលពពរះបាៃព្រទាៃដល់មៃញេ្សទំាង្ឡាយដដលបាៃភាជោ ្់រខលាួៃ

សគជាមួយៃឹង្ពពរះពគិេ។្ គឺសដាយសារស ម្ា រះសៃរះសហើយដដលសោកយ៉កញ្រ

បាៃេរសេរេំ្រញព្រថា «ដ្រអ្នករាល់គ្្ន ្រៃ្ញរះ ្រគ្្អ ្់រអ្នកពកសន្រះវញិ ស្រើពួក 

អ្នក មាៃមិៃេង្ក្់រេង្កិៃ សហើយអូេអ្នករាល់គ្្ន សៅសៅមញខទពីជំៃញំជពមរះ សទឬអពី 

ស្រើសគមិៃព្រមា្ដល់ពពរះន្មល្អ ដដលបាៃឲ្យដល់ អ្នករាល់គ្្ន  សទឬ អពី?» 

(យ៉កញ្រ២:៦, ៧) ។ សហើយសោកសពព្ររុេបាៃមាៃព្រសាេៃ៍ថា «ដ្រស្រើ 

រង្ទញក្ខ សដាយសពោរះពួកពគពីសា្ទ ៃវញិ សន្រះកញំឲ្យខ្មា េឲ្យសសារះ ចូរេរសេើរ 

្រសមកើង្ដល់ពពរះ សដាយសពោរះន្មសន្រះវញិ» ។ «ស្រើេិៃជាសគ ្ិររះសដៀលអ្នក 

រាល់គ្្ន  សដាយសពោរះពពរះពគិេ ្សន្រះមាៃពរសហើយ ពពីសពោរះពពរះវញិ្ញា ណ 

ដ៏មាៃេិរ ពីល្អ គឺជាពពរះវញិ្ញា ណនៃពពរះ ពទង់្េណ្ឋិ ្រសលើអ្នករាល់គ្្ន សហើយ» 

(សពព្ររុេទពី១ ៤:១៦, ១៤) ។

ពួកអ្នកសជឿសៅពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉កបាៃដឹង្ថាពពរះេពវពពរះទ័យចង់្ស្វើការ

សៅក្នញង្ជពីវ្ិររ្រេ់ពួកសគ «ឲ្យមាៃទំាង្ចំណង់្ចង់្ស្វើ សហើយឲ្យបាៃព្រពពឹ្រ្ 

តាម្ំរណង្ពពរះហឫទ័យពទង់្ដដរ» (ភពីលពីព ២:១៣) ។ ខណៈដដលពួកសគ 

កំពញង្ដ្ររេ់សៅកណ្ាលចំសណាមមៃញេ្សដដលហាក់ដូចជាមិៃេូវគិ្រគូរអំពពី



ទំព័រ-184- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ដំសណើ រសរឿង្ដដលមាៃ្រនមលាដ៏អេ់កល្ ពួកសគបាៃេវរះដេវង្រកទាក់ទាញ 

អារមមាណ៍រ្រេ់មៃញេ្សដដលមាៃចិ្រ្សសាមា រះព្រង់្ ៃិង្ស្វើទពី្រន្្ទ ល់ជាវជិជោមាៃ  

ទាក់ទង្សៅៃឹង្ពពរះដដលពួកសគបាៃសេឡាញ់ៃិង្បាៃ្រសពមើ។ សៅក្នញង្កិច្ច

ការនៃការ្រន្្ទ ្រខលាួៃរ្រេ់ពួកសគ សគបាៃសរៀៃេូព្រទពីពឹង្ដល់ពពរះវញិ្ញា ណ 

្ររេិញទ្ធ សដើម្ពីស្វើឲ្យពពរះ្រៃ្ទូលនៃជពីវ្ិរមាៃព្រេិទ្ធិភាព។ សហ្រញដូសច្នរះ ពួកសគ

បាៃស្វើទពី្រន្្ទ ល់អំពពីជំសៃឿរ្រេ់ពួកសគ សៅសលើពពរះពគិេ ្សៅក្នញង្កិច្ចការនៃ 

ជពីវ្ិរព្រចំាន្ងៃរ្រេ់ពួកសគ ។ 

អាទិត្យ-៣០ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខ្ញំ ក៏ អ្ិសា្ឋ ៃ េូម សេចក្ពី សៃរះ គឺ ឲ្យ សេចក្ពី សេឡាញ់ 

រ្រេ់ អ្នក រាល់ គ្្ន  បាៃ ចំសរ ើៃ កាៃ់ ដ្រ សពចើៃ សឡើង្ សដាយ ៃូវ សេចក្ពី សចរះ ដឹង្ ៃិង្ 

សយ្រល់ ពគ្់រ ជំពូក។ ភពីលពីព ១:៩ ខ

គំររូ្រេ់ពួកអ្នកសជឿសៅពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក គួរដ្រជាការសលើកទឹកចិ្រ្ដល់ 

ពួកអ្នកសជឿទំាង្ឡាយ ដដលកំពញង្រេ់សៅក្នញង្ទពីពករុង្្ំៗ សៅសលើពិភពសោក 

ន្េម័យ្រច្ចញ្រ្ៃ្នសៃរះ ។ សៅសពលការសរៀ្រចំរ្រេ់ពពរះដដល្រពមរូវឲ្យអ្នកស្វើ

ការដដលមាៃការលរះ្រង់្ ៃិង្មាៃសទពសកាេល្យ ព្ររូវតំាង្ទពីលំសៅ សៅក្នញង្ 

ទពីពករុង្េំខ្ៃ់ៗ សដើម្ពីដឹកនំ្ការខំព្ឹរង្ដព្រង្ជាសាធ្រណៈសន្រះ ពពរះអង្រក៏

មាៃសគ្ល្ំរណង្ចង់្ឲ្យេមាជិកពួកជំៃញំរ្រេ់ពទង់្ ដដលរេ់សៅក្នញង្ទពីពករុង្

ទំាង្សន្រះសព្រើពបាេ់សទពសកាេល្យរ្រេ់ពួកសគ ដដលពពរះបាៃព្រទាៃឲ្យ  

សដើម្ពីស្វើការ្រសពមើដល់មៃញេ្សដូចគ្្ន ដដរ។ មាៃពពរះពរហូរសហៀរសៅក្នញង្ឃ្លា ំង្ 

្រពមរុង្ទញកេពមា្់រអ្នកដដលចញរះចូលទំាង្សេរុង្សៅៃឹង្ការពតាេ់សៅរ្រេ់ 

ពពរះ។ សៅសពលដដលអ្នក្រសពមើការដ្រ្រសៃរះខំព្ឹរង្េ្ទញរះសា្ទ សៃសាទមៃញេ្សមក

ថាវ យដល់ពពរះសយេូ៊វ ពួកសគៃឹង្រកស�ើញមៃញេ្សជាសពចើៃ ដដលមស្យាបាយ 

សផ្សង្ៗសទៀ្រមិៃអាច្រញ្ចញ រះ្រញ្ចូ លបាៃ កំពញង្សរៀ្រចំខលាួៃស�លាើយ្រ្រសៅៃឹង្ការ

ខំព្ឹរង្ព្ឹរង្ផ្្ទ ល់ខលាួៃដ៏្រញិៃព្រេ្់រសន្រះ។



សារនៃដំណឹង្ល្អសៅទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក-ទំព័រ-185-

កិច្ចការរ្រេ់ពពរះសៅសលើដផៃដពីន្សពលេពវន្ងៃសៃរះព្ររូវការអ្នក ្ំរណាង្  ដ៏

រេ់នៃសេចក្ពីពិ្ររ្រេ់ពពរះគម្ពីរ។ ពគរូគគ្វ លសពញេិទ្ធិដ្រមា្ន ក់ឯង្មិៃសេមាើ 

ៃឹង្កិច្ចការនៃការពពមាៃដល់ទពីពករុង្្ំៗទំាង្សន្រះសទ។ ពពរះកំពញង្ពតាេ់សៅ

មិៃព្ឹរមដ្រពគរូគគ្វ ល្៉រញសណាណ រះសទ ្៉រញដៃ្ ពទង់្កំពញង្ពតាេ់សៅ សវជជោ្រណិ្្រ 

គិោៃញ្រ្ដ្ឋ/្រដា្ឋ យិកា អ្នកលក់សេៀវសៅ ពគរូ្រសពង្ៀៃពពរះគម្ពីរ ៃិង្ពគរូ្រសពង្ៀៃ

ពពរះគម្ពីរេមា័ពគចិ្រ្ដនទសទៀ្រ ដដលមាៃជំន្ញសផ្សង្ៗ សហើយមាៃចំសណរះ 

ដឹង្ពពីពពរះ្រៃ្ទូលរ្រេ់ពពរះ ៃិង្ជាអ្នកសារ ល់ពពរះសចស្ានៃពពរះគញណ ឲ្យពិចារ

ណាពពីសេចក្ពីព្ររូវការរ្រេ់ទពីពករុង្ដដលមិៃទាៃ់បាៃឮការពពមាៃទំាង្សន្រះ ។ 

សពលសវោកំពញង្ដ្រកៃលាង្ផញ្រសៅយ៉ង្ឆា្់ររហ័េ សហើយសៅមាៃការគ្រជា 

សពចើៃដដលព្ររូវ្រសង្ហែើយ។  សយើង្ព្ររូវដ្រចា្់រភា្ន ក់គ្រឲ្យ្ំរសពញភារកិច្ចពគ្់រ 

ទពីកដៃលាង្ សដើម្ពី្រសង្កើៃការសព្រើពបាេ់ឱកាេ ន្សពល្រច្ចញ្រ្ៃ្នសៃរះសដាយ 

្រញិៃព្រេ្់រ។

កិច្ចការរ្រេ់សោក្៉រញលសៅអាៃ់ទពីយូ៉ក ក្នញង្ទំន្ក់ទំៃង្ជាមួយ សោក 

បាណាបាេ បាៃពពងឹ្ង្ដល់សោកក្នញង្ការផ្លា េ់្រ្ូរជំសៃឿ ដដលពពរះជាមា្ច េ់

បាៃពតាេ់សៅរ្ូរសោកឲ្យ្ំរសពញកិច្ចការជាពិសេេ ដល់ពិភពនៃ សាេៃ៍ 

ដនទ ។ សៅសពលនៃការផ្លា េ់្រ្ូរជំសៃឿរ្រេ់សោក្៉រញល ពពរះជាមា្ច េ់បាៃ 

មាៃ្រៃ្ទូលថា ពពរះអង្រៃឹង្ស្វើឲ្យសោកកាលា យជាអ្នក្រសពមើដល់សាេៃ៍ដនទ 

«ព្រសយជៃ៍ៃឹង្្ំរភលាឺដភ្នកសគ ឲ្យបាៃដ្ររសចញពពីសេចក្ពីង្ងឹ្្រ មកឯពៃលាឺ សហើយ 

ពពីអំណាចអារក្សសាតំាង្ មកឯពពរះវញិ សដើម្ពីឲ្យសគបាៃរចួពពីបា្រ សហើយបាៃ 

ទទួលមរ្រកជាមួយៃឹង្ពួកអ្នកដដលបាៃដញកជា្ររេិញទ្ធ សដាយសារ សេចក្ពី 

ជំសៃឿសជឿដល់ខ្ញំ» (កិច្ចការ ២៦:១៨) ។ សទវតាដដលបាៃ សលចមកឯសោក 

អាន្្ន ៉ ន្េ បាៃមាៃ្រៃ្ទូលសៅកាៃ់សោក្៉រញលថា «ពពីសពោរះអ្នកសន្រះជា 

ព្រដា្់រសរ ើេតំាង្ដល់ខ្ញំ េពមា្់រៃឹង្ព្រកាេស ម្ា រះខ្ញំ ដល់ពួកសាេៃ៍ដនទ 

ៃិង្ពួកសេច្ សហើយៃិង្ពួកកូៃសៅសាេៃ៍អញពីសសាដអលផង្» (កិច្ចការ ៩:១៥)។ 

សហើយសពកាយមក សៅក្នញង្្រទពិសសា្ៃ៍ជាពគិេ្្ររេ័ិទរ្រេ់សោក កាល



ទំព័រ-186- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

សោកកំពញង្ដ្រអ្ិដា្ឋ ៃសៅក្នញង្ពពរះវហិារ សៅពករុង្សយរសូាឡិម សោកបាៃ 

ជួ្រជាមួយៃឹង្សទវតាដដលយង្ចញរះមកពពីឋាៃេួគ៌ សដាយផ្្ទ ល់ សហើយបាៃ 

េញំសោកឲ្យ «សៅចញរះ ដ្ិ្រខ្ញំៃឹង្ចា្់រអ្នកឲ្យសៅឯសាេៃ៍ដនទដដលសៅ 

ឆាងៃ យ» (កិច្ចការ ២២:២១)។

ច័ន្ទ-៣១ សីហា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ អ្នក រាល់ គ្្ន  ក៏ បាៃ ឮ ពពរះ្រៃ្ទូល នៃ សេចក្ពី ពិ្រ គឺ ជា 

ដំណឹង្ ល្អ ពពី សេចក្ពី េស្គ្រ រះ រ្រេ់ អ្នក រាល់ គ្្ន  សដាយសារ ពទង់្ ដដរ សហើយ 

កាល អ្នក រាល់ គ្្ន  បាៃ សជឿ សហើយ សន្រះ ពទង់្ ក៏ សៅ ចំណំា សដាយ ពពរះវញិ្ញា ណ 

្ររេិញទ្ធ ដដល បាៃ េៃយា។ សអសភេូរ ១:១៣ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ ទំាង្ 

ដូសច្នរះ ពពរះបាៃពតាេ់្រគ្រ ្់រដល់សោក្៉រញលឲ្យចូលសៅក្នញង្្ំរ្រៃ់ស្រេក

កមមាសៅសពរៅព្រសទេនៃពិភពសាេៃ៍ដនទ។ សដើម្ពីសរៀ្រចំសោកេពមា្់រកិច្ច

ការដ៏ទូលំទូោយ ៃិង្ដ៏ពិបាកសៃរះ ពពរះបាៃនំ្សោកឲ្យមាៃទំន្ក់ទំៃង្

យ៉ង្ជិ្រេ្និទ្ធជាមួយៃឹង្ពពរះអង្រ សហើយបាៃស្រើក្រគ្ហែ ញអំពពីទេ្សៃពីយភាព 

ៃិង្េិរ ពីល្អដ៏សេេ់ព្រកាលនៃៃគរឋាៃេួគ៌ សៅក្នញង្ការស្រើកេដម្ង្ដ៏អដណ្្រ 

អណូ្ង្រ្រេ់សោក។ ចំសោរះសោក ការស្រើកេដម្ង្អំពពី «ការអា្៌កំបំាង្»  

ដដលបាៃ «ោក់ទញកសៅអេ់ទំាង្កល្សរៀង្មក» (រ ៉មូ ១៦:២៥) «សេចក្ពីអា្៌

កំបំាង្នៃពពរះហឫទ័យពទង់្» (សអសភេូរ ១:១៩) «ជាការអា្៌កំបំាង្ដដល 

កាលសៅអេ់ទំាង្ពគ្ជាៃ់មញៃ មិៃបាៃព្រទាៃឲ្យពួកមៃញេ្សជា្ិរសារ ល់ដូច

ជាបាៃេដម្ង្មកឲ្យពួកសាវក័ ៃិង្ពួកសហារា្ររេិញទ្ធសារ ល់ សដាយសារ 

ពពរះវញិ្ញា ណ េពវន្ងៃសៃរះសទ គឺដដលពួកសាេៃ៍ដនទ បាៃព្រឡ្់រជាអ្នក ពគង្ 

មរ្រកជាមួយគ្្ន  ៃឹង្ជារ្ូរកាយជាមួយគ្្ន  សហើយជាអ្នកទទួលចំដណកនៃ

សេចក្ពីេៃយារ្រេ់ពទង់្ ជាមួយគ្្ន ក្នញង្ពពរះពគិេដ្ដរ»។ សោក្៉រញល មាៃ 

ព្រសាេៃ៍ថា «ខ្ញំបាៃស្វើជាអ្នក្រសពមើដំណឹង្ល្អសន្រះ … ដដលពទង់្ ព្រទាៃ 

មកខ្ញំ តាមដដលពពរះសចស្ាពទង់្ពូដកៃឹង្ស្វើ ពទង់្បាៃព្រទាៃពពរះគញណសៃរះ គឺ



សារនៃដំណឹង្ល្អសៅទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក-ទំព័រ-187-

ជាេម្្រ្ិរ្រេ់ពពរះពគិេដ៏្ព្រមាណមិៃបាៃមកខ្ញំ ដដលជាអ្នក្ូរចជាង្សគ ្ំរផញ្រ 

ក្នញង្ពួក្ររេិញទ្ធទំាង្អេ់ឲ្យខ្ញំបាៃផសាយដំណឹង្ល្អក្នញង្ពួកសាេៃ៍ដនទ សហើយ

ឲ្យខ្ញំបាៃ្ំរភលាឺដល់ពគ្់រមៃញេ្សទំាង្អេ់ ពពីសេចក្ពីព្រក្រក្នញង្ការអា្៌កំបំាង្ 

ដដលោក់ទញកក្នញង្ពពរះ តំាង្ពពីអេ់កល្សរៀង្មក ជាពពរះដដលពទង់្ ្រសង្កើ្រ 

រ្រេ់េពវសារសពើ សដាយសារពពរះសយេូ៊វពគិេ ្សដើម្ពីឲ្យពួកពគ្់រពគង្ ៃិង្ 

ពួកមាៃអំណាចសៅសាថា ៃដ៏ខ្េ់ បាៃសារ ល់ពពីពបាជ្ានៃពពរះដ៏ មាៃជាសពចើៃ 

យ៉ង្ណាេ់ សដាយសារពួកជំៃញំ តាមគំៃិ្រេសពមចតំាង្ពពីអេ់កល្សរៀង្មក 

ដដលពទង់្បាៃគិ្រសសេចក្នញង្ពពរះពគិេស្យេូ៊វ ជាពពរះអមា្ច េ់នៃសយើង្» 

(សអសភេូរ ៣:៥-១១) ។

ពពរះបាៃព្រទាៃពរជាសពចើៃដល់កិច្ចការរ្រេ់សោក្៉រញលៃិង្សោក 

បាណាបាេ កាលពួកសោកសៅជាមួយៃឹង្ពួកអ្នកសជឿសៅពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក ។ 

្៉រញដៃ្ សោកទំាង្ពពីរន្ក់មិៃទាៃ់មាៃអ្នកណាមួយបាៃទទួលការ្ំរសពញេិទ្ធិ

ឲ្យសៅជាពគរូគគ្វ លនៃដំណឹង្ល្អសពញេិទ្ធិសៅសឡើយសទ ឥឡូវសៃរះ ពួកសគ 

បាៃ្ៃដល់្ំរណាក់ការសៅក្នញង្្រទពិសសា្ៃ៍ជាពគិេ្្ររេ័ិទរ្រេ់ពួកសគ

ដដលពពរះសរៀ្រៃឹង្ព្រទាៃដល់ពួកសគឲ្យ្ំរសពញស្រេកកមមាជាស្រេកជៃដ៏ 

ពិបាក សៅក្នញង្ការស្វើទញក្ខស្រៀ្រស្រៀៃ ដដលពួកសគព្ររូវការរាល់ផលព្រសយជៃ៍

ដដលពួកសគអាចទទួលបាៃតាមរយៈភា្ន ក់គ្រនៃពួកជំៃញំ ។ 

«រ ពីឯក្នញង្ពួកជំៃញំសៅពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក សន្រះមាៃពគរូអ្ិ្របាយ ៃិង្ពគរូ 

្រសពង្ៀៃខលារះ គឺបាណាបាេមួយ េញពីមាមា ៃដដលសៅថា ៃពីសគើរមួយ លូគ្េ 

ជាសាេៃ៍គពីសរៃមួយ ម៉ាណាសអៃ … ៃិង្េញលមួយ កំពញង្ដដលអ្នកទំាង្សន្រះ

ស្វើការគ្រថាវ យពពរះអមា្ច េ់ទំាង្្រមអ្់រសន្រះពពរះវញិ្ញា ណ្ររេិញទ្ធមាៃពពរះ្រៃ្ទូល

ពបា្់រថា ចូរដញកបាណាបាេ ៃិង្េញលសចញឲ្យខ្ញំ េពមា្់រការគ្រដដលខ្ញំ

សៅសគឲ្យស្វើ»។ មញៃៃឹង្ចា្់រសោកឲ្យសៅ្ំរសពញភារកិច្ចជាស្រេកជៃេពមា្់រ

ពិភពនៃសាេៃ៍ដនទ ពួកេិេ្សបាៃឧទ្ទិេអ្នកទំាង្ពពីសៃរះយ៉ង្ឧឡារកិថាវ យ

សៅពពរះ សដាយការ្រមអ្់រៃិង្អ្ិដា្ឋ ៃដាក់នដពពីសលើ។ ស្វើដូសច្នរះ ពួកជំៃញំមិៃ 



ទំព័រ-188- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ពគ្ៃ់ដ្រផ្ល់េិទ្ធិ ឲ្យពួកសគអាច្រសពង្ៀៃពពីសេចក្ពីពិ្រ្៉រញសណាណ រះសទ ្៉រញដៃ្ ឲ្យ 

អាចមាៃេិទ្ធិសពញសលញសដើម្ពីពបារព្ធពិ ព្ី្រញណ្យពជមញជទឹក ៃិង្ពិ ព្ី ្ំរសពញ 

េិទ្ធិ (្ំរ្ួរេ) ពពរះវហិារដ្មសទៀ្រផង្។ 

អង្គារ-១ ្រញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ សេចក្ពី ឯ សទៀ្រ ្រង្ ្រ្អូៃ សអើយ ចូរ ឲ្យ មាៃ កំឡាំង្ សឡើង្ 

ក្នញង្ ពពរះអមា្ច េ់ សដាយ ឫទ្ធិបារមពី រ្រេ់ ពពរះសចស្ា ពទង់្ ចូរ ោក់ ពគ្់រ សពគឿង្ េឹក 

រ្រេ់ ពពរះ សដើម្ពី ឲ្យ អាច ៃឹង្ ឈរ មំាមួៃ ទាេ់ ៃឹង្ ឧបាយកល ទំាង្ 

អមបាលម៉ាៃ  រ្រេ់ អារក្ស។ សអសភេូរ ៦:១០-១១ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ 

សៅសពលសៃរះ ពួកជំៃញំពគិេ្្ររេ័ិទបាៃ្ៃចូលសៅក្នញង្កិច្ចការដ៏ 

េំខ្ៃ់មួយ។ ឥឡូវសៃរះកិច្ចការព្រកាេដំណឹង្ល្អសៅក្នញង្ចំសណាមសាេៃ៍

ដនទព្ររូវបាៃទទួលការស្រៀ្រស្រៀៃយ៉ង្ខ្លា ំង្កាលា  សហើយជាលទ្ធផល ពួកជំៃញំ 

ព្ររូវបាៃពពងឹ្ង្កមាលា ំង្សដាយការជួ្រជញំមៃញេ្សជាសពចើៃ។ ពួកសាវក័ដដលបាៃ 

ទទួោការដ្រង្តំាង្ឲ្យដឹកនំ្ការគ្រសៃរះកៃលាង្មក ព្ររូវទទួល រង្ៃូវភាព 

មៃ្ទិល េង្្ស័យ ការព្រកាៃ់ពូជសាេៃ៍ ៃិង្ការពចដណៃៃិន្្ទ  ។ ការ្រសពង្ៀៃ 

រ្រេ់ពួកសគ ទាក់ទង្ៃឹង្ការរញរះ «ជញ្ជោ ំង្ដដលខ័ណ្កណ្ាលសចញ» 

(សអសភេូរ ២:១៤) ដដលបាៃ្ំរដ្រកពួកសាេៃ៍យូដាសចញពពីពិភពនៃសាេៃ៍

ដនទជាយូរមកសហើយសន្រះ  បាៃស្វើឲ្យពួកសគទទួលរង្ៃូវការសចាទព្រកាៃ់ 

ពពី្រទព្រកាៃ់លទ្ធិខញេពពីជំសៃឿសាេន្ សហើយអំណាចរ្រេ់ពួកសគ ក្នញង្ន្ម

ជាពគរូគគ្វ លនៃដំណឹង្ល្អព្ររូវបាៃេង្្ស័យសដាយពួកអ្នកសជឿសាេៃ៍យូដា 

ដដលមាៃចិ្រ្ពញរះកស្ញ្ជោ ល ។ ពពរះពទង់្បាៃពជា្រជាមញៃៃូវការពិបាក ដដល 

ពពរះអង្រៃឹង្្រសណ្ាយឲ្យអ្នក្រសពមើរ្រេ់ពទង់្ជួ្រព្រទរះ សហើយសដើម្ពីឲ្យកិច្ចការ

រ្រេ់ពួកសគបាៃខ្េ់ជាង្ការពិបាកទំាង្ឡាយសន្រះ ពពរះអង្របាៃដណនំ្ពួក

ជំៃញំសដាយការស្រើកេដម្ង្ឲ្យដញកពួកសគសចញជាសាធ្រណៈេពមា្់រកិច្ចការ

្រសពមើដំណឹង្ល្អ ។ ភារកិច្ចចម្ង្រ្រេ់ពួកសគគឺជាការទទួល សារ ល់ជា 



សារនៃដំណឹង្ល្អសៅទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក-ទំព័រ-189-

សាធ្រណៈ  ៃូវការដ្រង្តំាង្រ្រេ់ពួកសគសដាយពពរះជាមា្ច េ់ សដើម្ពីនំ្សេចក្ពី 

សេឡាញ់នៃដំណឹង្ល្អសៅកាៃ់សាេៃ៍ដនទ ។

ទំាង្សោក្៉រញលៃិង្ទំាង្បាណាបាេធ្លា ្់របាៃទទួលការដ្រង្តំាង្ពពីពពរះ 

សដាយផ្្ទ ល់រចួមកសហើយ សហើយពិ ព្ីដាក់នដសលើកបាលសៅសពលសៃរះ មិៃ បាៃ 

្រដៃថាមពពរះគញណ្មាពី ឬគញណ្រនមលាអវពីសទ។ ពិ ព្ីសៃរះគឺជាទពមង់្នៃការព្រកាេដ្រង្

តំាង្ដល់មញខ្ំរដណង្ដដលពពរះបាៃសរៀ្រចំ ៃិង្ជាការទទួលសារ ល់អំណាច 

រ្រេ់អ្នកណាមា្ន ក់សៅក្នញង្មញខ្ំរដណង្សន្រះ្៉រញសណាណ រះ។ សដាយពិ ព្ីសៃរះ ពតា 

រ្រេ់ពួកជំៃញំព្ររូវបាៃសបារះសៅសលើកិច្ចការរ្រេ់ពពរះ។

សៃរះគឺជាពិ ព្ីដ៏េំខ្ៃ់មួយ េពមា្់រសាេៃ៍យូដា ។ សៅសពលឳពញក 

សាេៃ៍យូដាឲ្យពរដល់កូៃៗ សោកដាក់នដសលើកបាលពួកសគសដាយសគ្រព។ 

សៅសពលដដលសគថាវ យេ្រវជា្រគ្វ យយញញា្ូរជា អ្នកដដលទទួលអំណាច ជា 

េង្្ឃ ព្ររូវដាក់នដសលើេ្រវរង្សពគ្រះសន្រះ។ សហើយសៅសពលដដលពួកអ្នកសជឿ

សៅពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉កបាៃដាក់នដសលើកបាលសោក្៉រញលៃិង្បាណាបាេ តាម        

រយៈេកមមាភាពសន្រះ ពួកសគបាៃេញំឲ្យពពរះព្រទាៃពពរះពររ្រេ់ពទង់្ដល់ពួក

សាវក័ដដលសគបាៃសពជើេតំាង្សដើម្ពីឲ្យ្ំរសពញភារកិច្ចជាក់ោក់ដដលពួកសគ 

ព្ររូវបាៃដ្រង្តំាង្សន្រះ ។ 

ចំសណរសពកាយមកសទៀ្រ ពិ ព្ីដ្រង្តំាង្សដាយការដាក់នដសលើកបាលសៃរះ 

ព្ររូវបាៃសគ្ំរោៃយ៉ង្្ងៃៃ់្ងៃរ គឺសគបាៃភាជោ ្់រសារៈេំខ្ៃ់ដដលមិៃអាចអ្់រ

សទាេឲ្យបាៃសៅៃឹង្េកមមាភាពសន្រះ ថាអ្នកដដលបាៃទទួលពិ ព្ី សៃរះៃឹង្ 

មាៃ អំណាចភាលា ម ដដលស្វើឲ្យអ្នកសន្រះមាៃគញណេម្្រ្ិអាច្ំរសពញ្ួរន្ទពី 

ជាពគរូគគ្វ លបាៃភាលា មៗ។ ្៉រញដៃ្ សៅក្នញង្ការដញកសាវក័ទំាង្ពពីរសៃរះ មិៃកំណ្់រ

ពតាណាដដល្រញ្ជោ ក់ថាមាៃគញណ្រនមលា្រដៃថាមបាៃសកើ្រសឡើង្ សដាយ សារ ពិ ព្ី 

ដាក់នដសលើកបាលសៃរះសទ ។ មាៃកំណ្់រពតាព្ឹរមដ្រអំពពីពិ ព្ីរ្រេ់ពួកសគ ៃិង្

ការ្រគ្ហែ ញអំពពីកិច្ចការរ្រេ់ពួកសគសៅសពលអន្គ្រដ្រ្៉រញសណាណ រះ។

្ររយិកាេដដលភាជោ ្់រទំន្ក់ទំៃង្សៅៃឹង្ការ្ំរដ្រកសោក្៉រញលៃិង្ 



ទំព័រ-190- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

បាណាបាេសដាយពពរះវញិ្ញា ណ្ររេិញទ្ធ េពមា្់រ្ំរសពញកិច្ចការដ៏ជាក់ោក់

សន្រះបាៃ្រគ្ហែ ញយ៉ង្ចបាេ់ថាពពរះជាមា្ច េ់ស្វើការតាមរយៈភា្ន ក់គ្រដដល 

ពទង់្បាៃដ្រង្តំាង្សៅក្នញង្ពួកជំៃញំសពញេិទ្ធិរ្រេ់ពទង់្។ ជាសពចើៃឆា្ន ំមញៃ កាល 

ពពរះអង្រេស្គ្រ រះបាៃ្រគ្ហែ ញពពរះរាជសគ្ល្ំរណង្រ្រេ់ពទង់្សដាយផ្្ទ ល់ 

ទាក់ទង្ៃឹង្សោក្៉រញល ជាសលើកដំ្ូរង្ ្រន្្ទ ្់រមក សគបាៃនំ្សោក្៉រញលសៅ 

ជួ្រៃឹង្េមាជិកនៃពួកជំៃញំដដលសទើ្រៃឹង្សរៀ្រចំ្មាពីសៅទពីពករុង្ដាម៉ាេភាលា ម។ 

សលើេពពីសន្រះសៅសទៀ្រ ពួកជំៃញំសៅទពីសន្រះ ដលង្ង្ងឹ្្រង្ង្ល់អំពពីចំសណរះដឹង្

ខ្ង្្រទពិសសា្ៃ៍នៃការផ្លា េ់្រ្ូរជំសៃឿរ្រេ់្រញរេដដលជាពួកផ្រេិញពីសៃរះ្រសៅ 

សទៀ្រសហើយ។ សហើយឥឡូវសៃរះ កាលដដលពពរះបាៃព្រទាៃការពតាេ់ ្រគ្រ ្់រ 

សៅសពលសន្រះ សោកអៃញវ្រ្តាមកាៃ់ដ្រសពញសលញ ពពរះវញិ្ញា ណ្ររេិញទ្ធបាៃ

ស្វើទពី្រន្្ទ ល់ម្ង្សទៀ្រ ទាក់ទង្សៅៃឹង្សោក្៉រញល ជាព្រដា្់រសរ ើេតំាង្ េពមា្់រ 

ផសាយ ដំណឹង្ល្អដល់សាេៃ៍ដនទ ពទង់្បាៃព្រទាៃភារកិច្ចដល់ពួកជំៃញំ ក្នញង្

ការដ្រង្តំាង្សោកៃិង្អ្នករមួការគ្ររ្រេ់សោក ជាអ្នកដឹកនំ្នៃពួកជំៃញំ 

អាៃ់ទពីយូ៉ក «កំពញង្ដដលអ្នកទំាង្សន្រះស្វើការគ្រថាវ យពពរះអមា្ច េ់ទំាង្្រម 

សន្រះពពរះវញិ្ញា ណ្ររេិញទ្ធមាៃពពរះ្រៃ្ទូលពបា្់រថា ចូរដញកបាណាបាេ 

ៃិង្េញលសចញឲ្យខ្ញំ េពមា្់រការគ្រដដលខ្ញំសៅសគឲ្យស្វើ» ។

ពុធ-២ ្រញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូសច្នរះ ចូរ ឲ្យ ឈរ មំាមួៃ ចញរះ សដាយ ពកវា្់រ សេចក្ពី ពិ្រ សៅ 

ចសង្ករះ សហើយ ោក់ សេចក្ពី េញចរ្ិរ ទញក ជា ព្រដា្់រ បំាង្ សដើមពទរូង្។ សអសភេូរ ៦:១៤ 

ពពរះបាៃស្វើឲ្យពួកជំៃញំរ្រេ់ពទង់្សៅសលើដផៃដពីកាលា យជា្រណ្ាញនៃពៃលាឺ 

សហើយពពរះអង្រព្រសេ័យទាក់ទង្អំពពីពពរះរាជសគ្ល្ំរណង្ៃិង្ពពរះហឫទ័យ 

រ្រេ់ពទង់្ តាមរយៈពួកជំៃញំសៃរះ ។ ពពរះអង្រមិៃបាៃព្រទាៃឲ្យអ្នក្រសពមើរ្រេ់ 

ពទង់្ណាមា្ន ក់មាៃ្រទពិសសា្ៃ៍ដាច់សដាយដឡក ឬផ្ទញយពពី្រទពិសសា្ៃ៍រ្រេ់

ពួកជំៃញំសដាយផ្្ទ ល់សន្រះសឡើយ ។ ឬមួយក៏ពពរះអង្រមិៃដដលព្រទាៃដល់អ្នក



សារនៃដំណឹង្ល្អសៅទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក-ទំព័រ-191-

ណាមា្ន ក់ ៃូវចំសណរះដឹង្អំពពីពពរះហឫទ័យរ្រេ់ពទង់្េពមា្់រពួកជំៃញំទំាង្មូល 

សៅសពលដដលពួកជំៃញំដដលជារាង្កាយរ្រេ់ពពរះពគិេឋិ្្រសៅក្នញង្ភាពង្ងឹ្្រ 

(មិៃដឹង្) សន្រះដដរ។ សៅក្នញង្ទិពវញ្ញា ណរ្រេ់ពទង់្ ពពរះអង្របាៃដាក់អ្នក្រសពមើ

រ្រេ់ពទង់្ ឲ្យមាៃទំន្ក់ទំៃង្យ៉ង្ជិ្រេ្និទ្ធជាមួយៃឹង្ពួកជំៃញំរ្រេ់ពទង់្  

សដើម្ពីកញំឲ្យពួកសគមាៃទំៃញកចិ្រ្សលើខលាួៃឯង្ សហើយឲ្យមាៃទំៃញកចិ្រ្សៅសលើអ្នក

ដនទដដលពពរះកំពញង្ដឹកនំ្ឲ្យជំរញញកិច្ចការសឆ្ារះសៅមញខ។

មិៃដដលមាៃអ្នកណាមា្ន ក់សៅក្នញង្ពួកជំៃញំ ដដលពកាញៃសៃៀលទពីពឹង្សៅ

សលើ្រញគរលណាមា្ន ក់សឡើយ ។ ពួកសគហាក់ដូចជាមិៃអាចដឹង្ថាការមិៃទពីពឹង្

សលើពពរះវញិ្ញា ណ ទទួលខញេព្ររូវក្នញង្ការដឹកនំ្ភា្ន ក់គ្រមៃញេ្សឲ្យទពីពឹង្ៃិង្ 

ទញកចិ្រ្ដ្រសៅសលើការវៃិិច្័យរ្រេ់ខលាួៃឯង្ ខ្លា ំង្ជាង្ការសគ្រពដំ្ូរន្មា ៃ ៃិង្ 

្រនមលានៃការវៃិិច្័យដ៏ខ្ង់្ខ្េ់រ្រេ់្រង្្រ្អូៃ ជាពិសេេ អ្នកដដលពពរះបាៃដ្រង្

តំាង្ឲ្យមាៃ្ំរដណង្ជាសមដឹកនំ្សលើរាសេរ្្រេ់ពទង់្ ។ ពពរះបាៃព្រទាៃការ 

ពគ្់រពគង្ៃិង្អំណាចពិសេេដល់ពួកជំៃញំរ្រេ់ពទង់្ ដដលគ្មា ៃអ្នកណាអាច

េពម្រេពមរួលក្នញង្ការមិៃសគ្រពៃិង្ព្រមា្សមើលគ្យសឡើយ ដ្ិ្រអ្នក ដដល 

ស្វើដូសចា្ន រះ ស ម្ា រះថាបាៃព្រមា្ដល់ពពរះសហើយ។

អេ់អ្នកទំាង្ឡាយណាដដលពកាញៃសៃៀលក្នញង្ការសគ្រពដ្រការវៃិិច្័យ

រ្រេ់ខលាួៃឯង្ជា្ំ គឺកំពញង្សៅក្នញង្សពគ្រះថា្ន ក់យ៉ង្្ងៃៃ់្ងៃរសហើយ។ គឺជាការខំ
 

ព្ឹរង្ដព្រង្យ៉ង្ចំណាៃរ្រេ់សាតំាង្ក្នញង្ការ្ំរដ្រកអ្នកដដលជា្រណ្ាញនៃ

ពៃលាឺជាអ្នកដដលពពរះេវរះដេវង្សាថា ្រន្ៃិង្ពពង្ពីកកិច្ចការរ្រេ់ពទង់្សៅសលើដផៃ

ដពីសៃរះ តាមរយៈពួកសគ។ ការមិៃយកចិ្រ្ទញកដាក់ៃិង្ការព្រមា្ ដល់អ្នកដដល

ពពរះបាៃដ្រង្តំាង្ឲ្យទទួលខញេព្ររូវជាអ្នកដឹកនំ្ ក្នញង្ការភាជោ ្់រទំន្ក់ទំៃង្នៃ

ការសជឿៃសលឿៃខ្ង្ឯសេចក្ពីពិ្រ គឺបាៃៃ័យថា ្រដិសេ្មស្យាបាយដដល 

ពពរះបាៃដ្រង្តំាង្សដើម្ពីជួយសលើកទឹកចិ្រ្ ៃិង្ពពងឹ្ង្ដល់រាសេរ្្រេ់ពទង់្ ។ 

ចំសោរះអ្នកដដល្រសពមើកិច្ចការរ្រេ់ពពរះណាដដលរលំង្ៃឹង្្រញញា្រ្ិទំាង្សៃរះ 

ៃិង្ដដលគិ្រថាពៃលាឺរ្រេ់ខលាួៃ មិៃព្ររូវមកពពី្រណ្ាញណាសពរៅពពីពពរះសដាយ 



ទំព័រ-192- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ផ្្ទ ល់សទសន្រះ គឺបាៃដាក់ខលាួៃឯង្សពរៅក្នញង្កដៃលាង្ដដលទទួលការសបាក្រសញ្្្រ 

ៃិង្ទាញទមាលា ក់សដាយេព្ររូវសហើយ ។ សៅក្នញង្ពពរះពបាជ្ាញ្ញា ណរ្រេ់ពទង់្  

ពពរះបាៃសរៀ្រចំថាសដាយមស្យាបាយនៃទំន្ក់ទំៃង្យ៉ង្ជិ្រេ្និទ្ធដដលពួក 

អ្នកសជឿទំាង្អេ់បាៃរកសា គឺពគិេ្្ររេ័ិទព្ររូវរ្ួររមួជាមួយៃឹង្ពគិេ្្ររេ័ិទ 

ពួកជំៃញំៃិង្ពួកជំៃញំ។ ស្វើដូសច្នរះ មៃញេ្សដដលជាឧ្រករណ៍អាចេហការ ជា 

មួយ   ៃឹង្ពពរះ។ រាល់ភា្ន ក់គ្រទំាង្អេ់ៃឹង្ព្ររូវដ្រសៅសពកាម្រគ្រ ្់រ ពពរះវញិ្ញា ណ  

្ររេិញទ្ធ សហើយពួកអ្នកសជឿទំាង្អេ់ព្ររូវដ្ររ្ួររមួជាមួយៃឹង្ការខំព្ឹរង្ដព្រង្ 

ដដលមាៃរស្រៀ្រសរៀ្ររយៃិង្ការដឹកនំ្ព្ឹរមព្ររូវ សដើម្ពីផ្ល់ៃូវដំណឹង្ល្អអំពពី 

ពពរះគញណរ្រេ់ពពរះដល់ពិភពសោក ។

សោក្៉រញលបាៃចា្់រទញកឱកាេនៃការដ្រង្តំាង្កាលពពីកៃលាង្មករ្រេ់

សោក ថាជាការចា្់រសផ្ើមយញគេម័យ្មាពីដ៏េំខ្ៃ់មួយ សៅក្នញង្ជពីវ្ិរនៃ កិច្ចការ 

រ្រេ់សោក។ គឺសោកបាៃកំណ្់រកាល្ររសិច្ទការចា្់រសផ្ើមភាពជាសាវក័ 

រ្រេ់សោកសៅក្នញង្ពួកជំៃញំពគិេ្ទ្ររេ័ិទ ចា្់រតំាង្ពពីសពលសន្រះមក។ 

កាលពៃលាឺនៃដំណឹង្ល្អបាៃដចង្ចំាង្ដ៏ព្រចរះព្រចង់្សៅពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក 

ពួកសាវក័ដដលសៅទពីពករុង្សយរសូាឡិមបាៃ្រៃ្កិច្ចការដ៏េំខ្ៃ់។ សាេៃ៍

យូដាជាសពចើៃបាៃមកទពីពគ្់រទិេទពីសៅក្នញង្ៃគរ មកចូលរមួស្វើ្រញណ្យសៅពពរះ

វហិារនៃទពីពករុង្សយរសូាឡិមជាសរៀង្រាល់ឆា្ន ំ។ ក្នញង្ចំសណាមពួកអ្នកដដលបាៃ

ស្វើដំសណើ មកពពីឆាងៃ យទំាង្សន្រះ អ្នកខលារះជាអ្នកសេឡាញ់ៃិង្សគ្រពសាេន្

យ៉ង្សកលាៀវកាលា  ៃិង្ជាអ្នកេិកសា្រទទំន្យសដាយសសាមា រះព្រង់្។ ពួកសគកំពញង្រង់្

ចំាៃិង្កំពញង្ចង់្បាៃពពរះដមេ្សញ ពីដដលពពរះបាៃេៃយា ដដលជាសេចក្ពីេង្្ឃឹម

នៃសាេៃ៍អញពីសសាដអល។ សៅពគ្ដដលមាៃជៃ្ររសទេជាសពចើៃសៅទពីពករុង្

សយរសូាឡិម ពួកសាវក័បាៃអ្ិ្របាយអំពពីពពរះពគិេស្ដាយក្ពីកាលា ហាៃឥ្ររសង្រើ 

សទារះ្រពីជាពួកសគបាៃដឹង្ថាការស្វើដូសច្នរះ ពួកសគកំពញង្យកជពីវ្ិររ្រេ់ពួកសគ

សៅព្រ ញ្យៃឹង្សពគ្រះថា្ន ក់ក៏សដាយ។ ពពរះវញិ្ញា ណរ្រេ់ពពរះបាៃសបារះពតាសៅ

សលើកិច្ចការរ្រេ់ពួកសគ មៃញេ្សជាសពចើៃបាៃផ្លា េ់្រ្ូរជំសៃឿ សហើយពួកអ្នក 



សារនៃដំណឹង្ល្អសៅទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក-ទំព័រ-193-

ទំាង្សៃរះបាៃវលិព្រឡ្់រសៅកាៃ់ទពីលំសៅរ្រេ់ពួកសគវញិ ដដលបាៃស្វើឲ្យ 

ពគ្្់រពូជនៃសេចក្ពីពិ្របាៃរាលដាលសៅកាៃ់ពគ្់រជា្ិរសាេៃ៍ ៃិង្ពគ្់រ 

សេទា្់រ វណណៈក្នញង្េង្រម ។

ក្នញង្ចំសណាមពួកសាវក័ អ្នកដដលសលចសធ្លា ជាង្សគមាៃសោកសពព្ររុេ 

យ៉កញ្រ ៃិង្សោកយូ៉ហាៃ ដដលមាៃទំៃញកចិ្រ្ថាពពរះដ្រង្តំាង្ពួកសោកឲ្យ

អ្ិ្របាយអំពពីពពរះពគិេស្ៅក្នញង្្រង្្រ្អូៃរមួជា្ិររ្រេ់សោកសៅតាមផ្ទរះ។ 

ទពី្ំរផញ្រ ពួកសគបាៃស្វើការយ៉ង្ឆាលា ្រវាង្នវសដាយ្រគ្ហែ ញពពីអវពីដដលពួកសោក

បាៃស�ើញៃិង្បាៃឮ សហើយបាៃអំោវន្វពពី «ោក្យទំន្យដ៏ពិ្រជាង្» 

(សពព្ររុេទពី២ ១:១៩) សៅក្នញង្ការខំព្ឹរង្ដព្រង្ទាក់ទាញ «ដូសច្នរះ ចូរឲ្យពួកវង្្ស

អញពីសសាដអលដឹង្ពបាកដថា … ពពរះពទង់្បាៃសលើកពពរះសយេូ៊វសៃរះ» ដដល អ្នក 

រាល់គ្្ន បាៃឆាក ង្ «ឲ្យពទង់្ស្វើជាពពរះអមា្ច េ់ សហើយជាពពរះពគិេផ្ង្» (កិច្ចការ 

២:៣៦) ។



ទំព័រ-194- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ១៣:៤-៥២ ។។

ព្រហស្បតិ៍-៣ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ទំាង្ ពាក់ សេចក្ពី ព្ររុង្ សព្រៀ្រ រ្រេ់ ដំណឹង្ ល្អ នៃ សេចក្ពី 

េុខ សាៃ្ ទុក ជា សេបែក សជើង្។ សអសេេូរ ៦:១៥ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ 

«សោយពពរះវញិ្ញា ណ្ររេុិទ្ធចា្់រឲ្យសៅ» ្រន្ទា ្់រពពីពិធពី្ំរសពញេិទ្ធិរ្រេ់ 

ពួកសោករចួមក សោក្ុ៉រលៃិង្បាណាបាេ «ក៏ចុរះសៅដល់សេសលើសា៊ា  សៅ 

ទពីសន្រះ សគចុរះេំសៅសចញសៅឯសការះគពីព្ររុេ»។ ដូសចនរះ សាវក័ទំាង្ពពីរ ន្ក់ក៏ 

បាៃចា្់រស្្ើមដំសណើ រជាស្រេកជៃរ្រេ់សោក។

សការះគពីព្ររុេគឺជាកសៃលែង្សដលពួកអនកសជឿបាៃរ្់រសគចខលែួៃ សចញពពីទពីពករុង្ 

សយរសូាឡិម សោយសារការស្រៀ្រស្រៀៃ ្រន្ទា ្់រពពីមរណភាព រ្រេ់សោក 

សេទាផាៃមក។ គឺសការះគពីព្ររុេសៃរះស�ើយសដលមៃុេ្សមួយចំៃួៃបាៃសធវើដំសណើ រ

សៅកាៃ់ទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក «ក៏្សាយដំណឹង្ល្អពពីពពរះអម្្ច េ់សយេ៊ាូវ» 

(កិច្ចការ ១១:២០) ។ 

បាណាបាេគឺជាអនក «សដលសកើ្រសៅសការះគពីព្ររុេ» (កិច្ចការ ៤:៣៦) 

ស�ើយឥឡូវសៃរះ សោកៃិង្សោក្ុ៉រល អមដំសណើ រសោយសោក យូ៉ហាៃ 

ម៉្កុេ សដលជាញា្ិរេន្្ៃៃឹង្សោកបាណាបាេបាៃមកសធវើទេ្សៃកិច្ច

សៅសការះសៃរះ ។

ម្្យរ្រេ់សោកម៉្កុេគឺជាអនកសដលបាៃផាលែ េ់្រ្ូរជំសៃឿមកកាៃ់ 

សាេន្ពគិេ ្ស�ើយ្ទារះរ្រេ់សោកសេពីសៅទពីពករុង្សយរសូាឡិមគឺជាទពីសាន ក់

១៧

ការប្រកាសដំណឹងល្អ



ការព្រកាេដំណឹង្ល្អ-ទំព័រ-195-

អាសេ័យរ្រេ់ពួកសាវក័។ សៅទពីសន្រះ ពួកសគស្រង្ស្រទទួលបាៃៃួវការសាវ គមៃ៍

យ៉ង្រាក់ទាក់ ៃិង្ម្ៃសពលេពម្កយ៉ង្ល្អ។ គឺសៅកនុង្អំឡុង្សពលនៃការ

េួរេុខទុក្ខមួយរ្រេ់ពួកសាវក័ មកកាៃ់្ទារះម្្យរ្រេ់សោកសៃរះស�ើយ សដល

សោកម៉្កុេបាៃសេនើេំុដល់សោក្ុ៉រល ៃិង្បាណាបាេឲ្យសោកបាៃរមួ 

ដំសណើ រជាមួយពួកគា្់រ កនុង្ដំសណើ រស្រេកជៃរ្រេ់ពួកសោក្ង្។ គា្់របាៃ

ដឹង្ពពីកិច្ចការរ្រេ់ពពរះសៅកនុង្ចិ្រ្ ស�ើយចង់្លរះ្រង់្ខលែួៃឯង្ទំាង្សេរុង្សដើមបែពី

្ំរសពញកិច្ចការ្សាយដំណឹង្ល្អ ។

កាលបាៃមកដល់សាឡាមពីៃស�ើយ ពួកសាវក័ «សគក៏្សាយពពរះ្រៃទាូល 

សៅកនុង្សាោព្រជំុទំាង្្ុ៉រន្មា ៃរ្រេ់ពួកសាេៃ៍យូោ ម្ៃទំាង្យូ៉ហាៃ ជា 

អនក ជំៃួយសដរ កាលបាៃសដើរកា្់រសការះសៅ ព្ឹរមប៉ា្ុេស�ើយ សន្រះក៏ព្រទរះ 

ៃឹង្សាេៃ៍យូោម្ន ក់ សដលសធវើជាពគរូអា្រធមា្់រ ជាសហារាសកលែង្កាលែ យ ស ម្ា រះបារ 

សយេ៊ាូវ ពគរូសន្រះសៅជាមួយៃឹង្អនក្ំរណាង្ជា្ិររ ៉មូម្ន ក់ ស ម្ា រះ សេ៊ាើគាេ 

្ូ៉រឡូេ ជាអនកស្លែៀវឆ្លែ ្រ សោកក៏សៅបាណាបាេ ៃិង្េុលមក សដើមបែពី ចង់្ 

ស្ា្់រពពរះ្រៃទាូល ស្រសអលពីម៉្េ ជាពគរូអា្រធមា្់រសន្រះ (ដបែិ្រស ម្ា រះសន្រះ សព្រ មក 

ដូសចនរះ) ក៏តំាង្ខលែួៃទាេ់ៃឹង្សគ សដើមបែពី្រសង្វរសោកមិៃឲ្យសជឿ» ។

សាតំាង្មិៃបាៃ្រសណ្ាយឲ្យពួកសាវក័សាថា ្រន្ៃគររ្រេ់ពពរះ សៅសលើ

ស្ៃដពីសៃរះសោយមិៃម្ៃឧ្រេគ្គសន្រះសទ។ កង្កម្លែ ំង្រ្រេ់អារក្សបាៃចូល 

រមួឥ្រឈ្់រឈរ សៅកនុង្េង្រ្្គ មព្រឆំ្ង្ៃឹង្ភាន ក់រ្រសដលពពរះបាៃស្រង្តំាង្

ឲ្យ្្សពវ្សាយដំណឹង្ល្អ ស�ើយអំណាចនៃសេចក្ពីង្ងឹ្្រទំាង្សៃរះ្រស ្្ច ញ 

េកមមាភាពជាពិសេេ សៅសពលសដលសេចក្ពីពិ្រព្ររូវបាៃព្រកាេសៅចំសពារះ

មុខមៃុេ្សសដលម្ៃសគរា្់រអាៃសពចើៃ ៃិង្ម្ៃសករ ្ិ៍ស ម្ា រះៃិង្លុយកាក់ 

សពចើៃ។ សរឿង្សៃរះបាៃសកើ្រសឡើង្សៅសពលសដលសេ៊ាើគាេ្ូ៉រឡូេ ជា្ំរណាង្

សៅសការះគពីព្ររុេកំពុង្ស្ា្់រសារនៃដំណឹង្ល្អ។ អនកសដលជា្ំរណាង្សន្រះ 

បាៃចា្់រសគឲ្យសៅសៅពួកសាវក័ សដើមបែពីមក្ររ្ហា ្់រ្រសពង្ៀៃដល់សោកអំពពី 

សារសដលពួកសគមក សដើមបែពីៃឹង្្្សពវ្សាយ ្ុ៉រសៃ្ ឥឡូវសៃរះ កង្កម្លែ ំង្រ្រេ់ 



ទំព័រ-196- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

អារក្សកំពុង្សធវើការតាមរយៈសអលពីម៉្េ ជាពគរូអា្រធមា្់រសន្រះ សោយបាៃសធវើការ

សេនើសយ្រល់អាពកក់សដើមបែពី្រសង្វរសោកពពីជំសៃឿ ស�ើយបាៃរខំាៃដល់ពពរះរាជ

សគាល្ំរណង្រ្រេ់ពពរះវញិ ។

សុពក-៤ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ១០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ស្ម ទំាង្ យក សេចក្ពី ជំសៃឿ ទុក ជា សខល ្ ង្ សដល អនក 

រាល់ គាន  ៃឹង្ អាច រលំ្់រ អេ់ ទំាង្ ពពរួញ ស្រះ រ្រេ់ សម កំណាច សោយសារ សខល 

សន្រះ បាៃ។ សអសេេូរ ៦:១៦ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ ទំាង្ សៃរះ សដល អនក 

ដូសចនរះ កម្លែ ំង្រ្រេ់អារក្សស្រង្ស្រសធវើការសដើមបែពីរកសាមៃុេ្សដ៏ម្ៃឥទ្ធិពល 

សដលអាចចុរះចូលជាមួយៃឹង្កិច្ចការរ្រេ់ពពរះដ៏ម្ៃព្រេិទ្ធិភាព ព្រេិៃ 

ស្រើមៃុេ្សសន្រះបាៃសកសព្រជំសៃឿ។ ្ុ៉រសៃ្ អនក្រសពមើដំណឹង្ល្អមិៃព្ររូវេ័យខាលែ ច

្ររាជ័យសោយនដេព្ររូវសទ សពពារះពួកសគម្ៃឯកេិទ្ធិកនុង្ការទទួលពពរះសចស្ា 

ពពីឋាៃសលើ សដើមបែពីទ្់រទល់ជាមួយៃឹង្ឥទ្ធិពលរ្រេ់អារក្ស។

សទារះ្រពីជាម្ៃការរខំាៃយ៉ង្ឈឺចា្់រពពីេំណាក់សាតំាង្ក៏សោយ ក៏ 

សោក  ្ុ៉រលសៅស្រម្ៃសេចក្ពីកាលែ ហាៃ កនុង្ការេ្ពី្រសន្ទា េដល់អនកសដល 

េព្ររូវកំពុង្សព្រើពបាេ់សន្រះសដរ ។ សាវក័្ុ៉រល «បាៃសពញជាពពរះវញិ្ញា ណ 

្ររេុិទ្ធ ក៏េមលែឹង្សមើលសៅពគរូសន្រះ សោយៃិយយថា សៃមៃុេ្សសដល សពញ 

សោយកិច្ចកល ៃិង្សេចក្ពីលបែិចពគ្់រយ៉ង្ ជាកូៃនៃអារក្ស ស�ើយជាខាមា ំង្ 

េព្ររូវដល់ពគ្់រទំាង្សេចក្ពីេុចរ្ិរសអើយ ស្រើមិៃពពមឈ្់រ្រង្្ខូច្លែូវព្រង់្រ្រេ់

ពពរះអម្្ច េ់សទឬអពី  សមើលឥឡូវសៃរះ ពពរះ�េន្ៃពពរះអម្្ច េ់បាៃមកសលើឯង្

ស�ើយ ឯង្ៃឹង្ព្ររូវខាវ ក់សេនក សមើលមិៃស�ើញពៃលែឺន្ងៃជាយូរ្រៃ្ិច សន្រះសសា្់រ

ស្រសេនករ្រេ់ពគរូសន្រះបាៃសៅជាពពិលៗ ស�ើយង្ងឹ្្រេូៃ្យសៅរចួក៏សដើរវលិវល់  

រកអនកណាឲ្យដឹកនដ កាលសោកដំណាង្ជា្ិរស�ើញ ការសដលសកើ្រ មក ដូសចាន រះ 

សន្រះក៏សជឿ ពពមទំាង្ម្ៃសេចក្ពីអសា្ច រ្យកនុង្ចិ្រ្ អំពពីសេចក្ពី្រសពង្ៀៃរ្រេ់ 

ពពរះអម្្ច េ់្ង្» ។



ការព្រកាេដំណឹង្ល្អ-ទំព័រ-197-

ពគរូធមា្់រសន្រះបាៃ្ិរទសេនករ្រេ់គា្់រសៅចំសពារះេេ្ុតាង្នៃសេចក្ពីពិ្រ 

ខាង្ដំណឹង្ល្អ ស�ើយសោយសេចក្ពីសពកាធដ៏េុចរ្ិររ្រេ់ពទង់្ ពពរះជាម្្ច េ់

បាៃ្រណ្ាលឲ្យសេនកកំសណើ ្ររ្រេ់គា្់រព្ររូវបាៃ្ិរទសមើលពៃលែឺន្ងៃសលង្ស�ើញ ។ 

ការង្ងឹ្្រសេនកសៃរះមិៃបាៃសៅជាអចិនង្ៃ្យ៍សទ គឺសៅស្រមួយរយៈ្ុ៉រសណាណ រះ សដើ

មបែពីឲ្យពគរូធមា្់រសន្រះព្ររូវបាៃពពម្ៃឲ្យសកសព្រចិ្រ្ ស�ើយសេវង្រកការអ្់រសទាេពពី 

ពពរះសដលគា្់របាៃព្រឆំ្ង្យ៉ង្ធងៃៃ់ធងៃរសន្រះ។ ការេ័ៃ្ភំាង្សដល បាៃសកើ្រ 

សឡើង្ដល់គា្់រយ៉ង្ដូសចនរះ បាៃសធវើឲ្យភាព្ិុរៃព្រេ្់ររ្រេ់គា្់រសលង្ ម្ៃ 

ឥទ្ធិពលព្រឆំ្ង្ៃឹង្សគាលលទ្ធិរ្រេ់ពពរះពគិេប្ាៃសទៀ្រ។ សរឿង្ពិ្រសដលគា្់រ

ព្ររូវស្ររាវ្លែូវសោយភាពង្ងឹ្្រដូសចនរះ បាៃ្ររ្ហា ញដល់មៃុេ្សទំាង្អេ់ ថា 

ការអសា្ច រ្យសដលពួកសាវក័បាៃសធវើ ព្ររូវបាៃនំ្មកសោយពពរះសចស្ារ្រេ់ ពពរះ 

ស�ើយសដលសអលពីម៉្េបាៃព្រកាេថាជានដដ៏្ិុរៃព្រេ្់រ។ អនក្ំរណាង្សន្រះ

បាៃទទួលសជឿសេចក្ពីពិ្រសដលពួកសាវក័បាៃ្រសពង្ៀៃ ស�ើយក៏បាៃ ទទួល 

ដំណឹង្ល្អ ។

សអលពីម៉្េជាមៃុេ្សមិៃម្ៃចំសណរះដឹង្សទ ស�ើយជាមៃុេ្សសដលេម

ៃឹង្សធវើកិច្ចការរ្រេ់សាតំាង្។ អនកសដលអធិ្របាយអំពពីសេចក្ពីពិ្ររ្រេ់ពពរះ  

ៃឹង្ជួ្រព្រទរះៃឹង្េព្ររូវសដលម្ៃឧបាយកលសៅកនុង្ទពមង់្ខុេៗគាន ជាសពចើៃ 

ជួៃកាលេព្ររូវសន្រះអាចជាមៃុេ្សម្ៃចំសណរះដឹង្ ្ុ៉រសៃ្ ជាញឹកញា្់រ ជា 

មៃុេ្សសដលលងៃិ្រលងៃង់្ សដលសាតំាង្បាៃ្រង្វឹកឲ្យកាលែ យសៅជាឧ្រករណ៍ដ៏ 

ម្ៃសជាគជ័យរ្រេ់វា េពម្្់រសបាក្រសញ្ឆោ ្រមៃុេ្ស។ គឺជាភារកិច្ចរ្រេ់អនក

្រសពមើការរ្ររ្រេ់ពពរះពគិេស្ដលព្ររូវឈរយ៉ង្សសាមា រះព្រង់្សៅៃឹង្កសៃលែង្ 

រ្រេ់ខលែួៃ សោយសកា្រខាលែ ចពពរះៃិង្សៅកនុង្ពពរះសចស្ានៃឫទា្ធ ៃុភាពរ្រេ់ពទង់្។ 

សធវើដូសចនរះ អនកសន្រះអាចៃឹង្សធវើឲ្យពួកសទវតារ្រេ់សាតំាង្ពច្ូរកពច្រល់ ស�ើយ

ៃឹង្ម្ៃសជាគជ័យសោយៃូវពពរះន្មនៃពពរះជាម្្ច េ់្ង្ ។

សោក្ុ៉រលៃិង្គូកៃរ្រេ់សោកបាៃ្រៃ្ដំសណើ រសៅសពើកា សៅសេរុក 

ប៉ាមេពីោ។ ្លែូវសដលពួកសគព្ររូវសធវើដំសណើ រសន្រះពិបាកខាលែ ំង្ណាេ់ ពួកសគបាៃ



ទំព័រ-198- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជួ្រព្រទរះៃឹង្ការពិបាកៃិង្ការខវរះខា្រជាសពចើៃ ស�ើយព្ររូវព្រឈម្រទល់ៃឹង្

សពគារះថាន ក់មកពពីពគ្់រទិេទពីស្មសទៀ្រ្ង្។ សៅកនុង្ទពីពករុង្ៃិង្ទពីព្រជំុជៃសដល

ពួកសគបាៃ្លែង្កា្់រ ៃិង្សៅតាម្លែូវដ៏សាងៃ ្់រពជងំ្ ពួកសគព្ររូវបាៃេព្ររូវ�៊ាុំព័ទ្ធ

ជំុវញិ ទំាង្េព្ររូវសដលសមើលស�ើញៃិង្េព្ររូវសដលសមើលមិៃស�ើញ ។  ្ុ៉រសៃ្ 

សោក្ុ៉រលៃិង្បាណាបាេបាៃសរៀៃទុកចិ្រ្សលើពពរះសចស្ារ្រេ់ពពរះឲ្យជួយ 

រសំោរះ។ ចិ្រ្រ្រេ់ពួកសោកសពារសពញសៅសោយសេចក្ពីសេឡាញ់យ៉ង្សកលែៀវកាលែ  

ដល់ពួកមៃុេ្សសដលព្ររូវវនិ្េ ។ កនុង្ន្មជាអនកគរ្វ លដ៏សសាមា រះព្រង់្សដល 

សេវង្រកសចៀមបា្់រ្រង់្ ពួកសោកមិៃបាៃគិ្រគូរពពីភាពសេណុកេុខសេរួល

ផាទា ល់ខលែួៃសទ។ សោយបាៃ្ំរសេលែចភាពេុខសេរួលផាទា ល់ខលែួៃ ពួកសោកមិៃបាៃ 

សាទា ក់សេទាើរសឡើយ សទារះ្រពីជាម្ៃការ�្់រសៃឿយ ការសសេកឃ្លែ ៃ ឬស្្ព្រជាក់ 

យ៉ង្ណាក៏សោយ  ពួកសោកគិ្រស្រពពីវ្រថាុ្ំរណង្មួយ្ុ៉រសណាណ រះ គឺសេចក្ពីេសង្រ្្គ រះ

ដល់អនកសដលបាៃវសង្វង្សចញពពី�វូង្។

សៅរ៍-៥ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ១១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ចូរ យក សេចក្ពី េសង្រ្្គ រះ ទុក ជា មួក េឹក ៃិង្ ោវ 

រ្រេ់ ពពរះវញិ្ញា ណ សដរ គឺ ជា ពពរះ្រៃទាូល។ សអសេេូរ ៦:១៧ 

គឺសៅទពីសន្រះស�ើយសដលសោកម៉្កុេម្ៃការេ័យខាលែ ច ៃិង្បាក់ ទឹក 

ចិ្រ្ សោយសាទា ក់សេទាើរកនុង្ការថាវ យខលែួៃោច់ដល់កិច្ចការរ្រេ់ពពរះជាម្្ច េ់ 

មួយរយៈ ។ សោយមិៃធ្លែ ្់រជួ្រព្រទរះៃឹង្ការពិបាក សោកបាៃរញួរា សោយ 

ការសវទន្ ៃិង្ការខវរះខា្រសៅតាម្លែូវ។ សោកធ្លែ ្់រសធវើការម្ៃសជាគជ័យ 

សៅសពកាម្ររយិកាេេុខសេរួល ្ុ៉រសៃ្ ឥឡូវសៃរះសៅកណ្ាលការព្រឆំ្ង្ 

ៃិង្សេចក្ពីសវទន្ សដលស្រង្ស្រសឡាមព័ទ្ធពួកអនកព្ររួេពតាយ្លែូវ សោក មិៃ 

អាចពទំាពទៃិង្ការពិបាក កនុង្ឋាៃៈជាទាហាៃដ៏កាលែ ហាៃរ្រេ់សឈើឆ្កា ង្បាៃ

សឡើយ។ សោកមិៃធ្លែ ្់របាៃសរៀៃព្រឈមៃឹង្សពគារះថាន ក់ ៃិង្ការសធវើទុក្ខ ស្រៀ្រ 

ស្រៀៃ ពពមទំាង្ភាពខវរះខា្រសោយចិ្រ្កាលែ ហាៃសទ។ ខណៈសដល ពួកសាវក័ 



ការព្រកាេដំណឹង្ល្អ-ទំព័រ-199-

បាៃសបារះជំហាៃសៅមុខ ស�ើយព្ររូវ្លែង្កា្់រការពិបាកៗជាសពចើៃ សន្រះសោក 

ម៉្កុេេ័យ្រក់េលែុ្រ បា្់រ្រង់្ភាពកាលែ ហាៃ ស�ើយព្រសកកសលង្សៅមុខសទៀ្រ 

រចួក៏បាៃវលិព្រឡ្់រសៅកាៃ់ទពីពករុង្សយរសូាឡិមវញិ ។ 

ការរ្់រសចាលជួរសៃរះបាៃសធវើឲ្យសោក្ុ៉រលសថាកា លសទាេសោកម៉្កុេមិៃ

ព្ឹរមព្ររូវ ៃិង្យ៉ង្ធងៃៃ់ធងៃរមួយរយៈ។ ម្៉យង្វញិសទៀ្រ សោកបាណាបាេ ចង់្

អ្់រសទាេឲ្យគា្់រសោយសារ្រទពិសសាធៃ៍រ្រេ់សោកម៉្កុេ។ សោក ខវល់ 

ខាវ យជាខាលែ ំង្ សពពារះសោកម៉្កុេមិៃព្ររូវសបារះ្រង់្ការរ្រសទ ដបែិ្រសោកបាៃ

សមើលស�ើញសោកម៉្កុេម្ៃគុណេមបែ្រ្ិអាចកាលែ យសៅជាអនកសធវើការថាវ យ 

ពពរះពគិេដ៏្ម្ៃសជាគជ័យ ។ ្ុ៉រន្មា ៃឆ្ន ំសពកាយមក ពពរះបាៃព្រទាៃររ្វ ៃ់ដ៏ 

្ររ្ូិររដល់ការយកចិ្រ្ទុកោក់រ្រេ់សោកជំៃួេសោកម៉្កុេសៃរះ សពពារះ 

យុវជៃសៃរះបាៃលរះ្រង់្ខលែួៃឯង្ដល់ពពរះជាម្្ច េ់ៃិង្ដល់កិច្ចការ្សាយសារ

នៃដំណឹង្ល្អ សោយឥ្រស្ាយសេសណារះ សៅកសៃលែង្សដលពិបាកៗ។ សៅ សពកាម 

ការព្រទាៃពពរះពររ្រេ់ពពរះ ៃិង្សពកាមការ្ររ្ហា ្់រ្រសពង្ៀៃរ្រេ់សោកបាណាបាេ 

ម៉្កុេបាៃរ ពីកចសពមើៃកាលែ យសៅជាអនក្រសពមើការដ៏ម្ៃ្រនមលែ ។

សពកាយមកសទៀ្រ សោក្ុ៉រលបាៃ្្សរះ្សាជាមួយៃឹង្ម៉្កុេ ស�ើយបាៃ

ទទួលយកសោកជាអនករមួការរ្រជា្មាពីសឡើង្វញិ ។ សោកក៏បាៃសណនំ្ឲ្យ 

ពួកជំៃំុសៅទពីពករុង្កូឡូេទទួលសា្គ ល់ម៉្កុេថាជាអនករមួការរ្រ «ឯពួកអនក

សដលសធវើការជាមួយៃឹង្ខ្ុំខាង្ឯៃគរពពរះ ម្ៃស្រ្ុ៉រណណឹ ង្សទ» សដល «កមសាៃ្ 

ចិ្រ្ខ្ុំ» (កូឡូេ ៤:១១) ។ មុៃសពលសរៀ្រសាលែ ្់រ សោក្ុ៉រលបាៃម្ៃព្រសាេៃ៍

អំពពីម៉្កុេម្ង្សទៀ្រ ថា «ដបែិ្រគា្់រជាអនកម្ៃព្រសយជៃ៍កនុង្ការរ្រខ្ុំ» 

(ធពីមូ៉ស្ទពី២ ៤:១១) ។

្រន្ទា ្់រពពីម៉្កុេបាៃចាកសចញសៅ សោក្ុ៉រលៃិង្បាណាបាេបាៃសធវើ 

ដំសណើ រសៅអាៃ់ទពីយូ៉កវញិសៅសេរុកពពីេុពីឌា សៅន្ងៃេ្របា្រ�៍សោកទំាង្ពពីរ 

បាៃសៅសាោព្រជំុនៃសាេៃ៍យូោ ស�ើយបាៃអង្្គុយចុរះ។ «សពកាយការ 

សដល អាៃសមើលពកឹ្រ្យវៃ័ិយ ៃិង្គម្ពីរពួកសហារាស�ើយ សន្រះសមសាោក៏សព្រើ 
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មៃុេ្សឲ្យសៅពបា្់រថា ្រង្្រ្អូៃសអើយ ស្រើម្ៃសេចក្ពីអវពីៃឹង្ទូន្មា ៃដល់ពួកជៃ 

សន្រះ េូម្រង្្រ្អូៃម្ៃព្រសាេៃ៍ចុរះ» ។ សោយបាៃទទួលការអស ជ្ ើញឲ្យ 

ៃិយយដូសចនរះ «្ុ៉រលក៏សពកាកសឡើង្ សធវើសពគឿង្េម្្គ ល់ៃឹង្នដ ៃិយយថា ពួក 

សាេៃ៍អុពីសសាសអល ៃិង្អេ់អនកសដលសកា្រខាលែ ចដល់ពពរះសអើយ េូម ស្ា្់រ 

ចុរះ»។ ្រន្ទា ្់រមក សោកបាៃស្លែង្េៃទារកថាដ៏អសា្ច រ្យ។ សោកបាៃ្រៃ្្្ល់

សរឿង្រ៉ាវអំពពីលក្ខណៈសដលពពរះជាម្្ច េ់បាៃសោរះសសាយជាមួយៃឹង្សាេៃ៍

យូោតំាង្ពពីេម័យនៃការរសំោរះរ្រេ់ពួកសគសចញពពីចំណង្ទាេករសៅសេរុក

សអេុពីពទា ៃិង្ពពីសេចក្ពីេៃ្យនៃពពរះអង្្គេសង្រ្្គ រះៃិង្ពូជនៃសេច្ោវ ពីឌ ស�ើយ 

សោកបាៃព្រកាេសោយកាលែ ហាៃថា «គឺពពីពពរះវង្សាសេច្សន្រះស�ើយ សដល 

ពពរះបាៃ្រសង្កាើ្រពពរះអង្្គេសង្រ្្គ រះមួយអង្្គ ដល់សាេៃ៍អុពីសសាសអល តាម 

សេចក្ពីេៃ្យ គឺជាពពរះសយេ៊ាូវ ស្រមុៃសដលពទង់្យង្មក សន្រះសោកយូ៉ហាៃ

បាៃព្រកាេពបា្់រពពី្ុរណ្យពជមុជទឹក ខាង្ឯការសព្រចិ្រ្ ដល់សាេៃ៍អុពីសសាសអល

ទំាង្អេ់គាន ជាសសេចស�ើយ កាលសោកយូ៉ហាៃកំពុង្ស្រសធវើេសពមចការរ្រ 

សន្រះសោកម្ៃព្រសាេៃ៍ថា ស្រើអនករាល់គាន សាមា ៃថាខ្ុំជាអនកណា ខ្ុំមិៃសមៃ 

ជាពពរះអង្្គសន្រះសទ ស្រសមើល ពពរះអង្្គសន្រះយង្មកសពកាយខ្ុំ ខ្ុំមិៃគួរៃឹង្សសាយ

សខ្សេុព័ណ៌បាទពទង់្្ង្»។ ដូសចនរះ សោកបាៃអធិ្របាយអំពពីពពរះសយេ៊ាូវថា

ជាពពរះអង្្គេសង្រ្្គ រះនៃមៃុេ្ស ជាពពរះសមេ្ុសពីតាម្រទទំន្យ ។

អាទិត្យ-៦ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ១២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពពម ទំាង្ សព្រើ សេចក្ពី អធិសាឋា ៃ ៃិង្ សេចក្ពី ទូល អង្វរ ពគ្់រ 

យ៉ង្ សដើមបែពី អធិសាឋា ៃ សោយ ពពរះវញិ្ញា ណ រាល់ សពល រាល់ សវោ ស�ើយ ចំា យម 

កនុង្ សេចក្ពី សន្រះ ឯង្ សោយ ៃូវ ពគ្់រ ទំាង្ សេចក្ពី ខាជ ្់រ ខជួៃ ៃិង្ សេចក្ពី ទូល អង្វរ 

ឲ្យ ពួក ្ររេុិទ្ធ ទំាង្ អេ់។ សអសេេូរ ៦:១៨ខខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ 

សោយបាៃសធវើការព្រកាេសៃរះ សោក្ុ៉រលបាៃម្ៃព្រសាេៃ៍ថា «ឱ ្រង្ 

្រ្អូៃ ជាកូៃសៅពូជអ័ពបាហាំ ៃិង្អេ់អនកកនុង្ពួកអនករាល់គាន  សដលសកា្រខាលែ ច 
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ដល់ពពរះសអើយ ពទង់្បាៃស្្ើពពរះ្រៃទាូលពពីសេចក្ពីេសង្រ្្គ រះសៃរះ មកដល់អនក រាល់ 

គាន  ដបែិ្រសោយសពពារះពួកមៃុេ្សសៅពករុង្សយរសូាឡិម ពពមទំាង្ពួកសមរ្រេ់

សគមិៃបាៃសា្គ ល់ពទង់្សទ ក៏មិៃបាៃយល់សេចក្ពីទំន្យរ្រេ់ពួកសហារា 

សដល សគសមើលរាល់ស្រន្ងៃឈ្់រេពម្កសដរ បាៃជាសគសធវើេសពមច តាមសេចក្ពី 

ទំន្យសន្រះឯង្ សោយសគបាៃកា្់រសទាេដល់ពទង់្» ។

សោក្ុ៉រលមិៃញសញើ្រៃឹង្ៃិយយព្រង់្ៗពពីសេចក្ពីពិ្រសដលទាក់ទង្ 

ៃឹង្ការ្រដិសេធៃ៍ពពរះអង្្គេសង្រ្្គ រះ រ្រេ់ពួកសមដឹកនំ្សាេន្យូោសឡើយ។ 

សាវក័្ុ៉រលបាៃម្ៃព្រសាេៃ៍ថា «ស�ើយសទារះស្រើសគរកស�្ុរអវពីៃឹង្េម្លែ ្់រ 

ពទង់្មិៃបាៃក៏សោយ គង់្ស្រសគេូមអង្វរដល់សោកពពីឡា្់រ ឲ្យបាៃេម្លែ ្់រ 

ពទង់្សដរ សពកាយសដលសគសធវើេសពមចពគ្់រសេចក្ពីសដលសចង្ទុកពពីពទង់្រចួ

ស�ើយ សន្រះសគក៏យកពទង់្ចុរះពពីសឈើឆ្កា ង្មក្រ ្្ចុ រះកនុង្្នូរ ស្រពពរះបាៃសពបាេ

ឲ្យពទង់្ម្ៃពពរះជៃមារេ់ពពីសាលែ ្់រសឡើង្វញិ ស�ើយពទង់្សលចមក ឲ្យពួកអនក 

សដលបាៃសឡើង្ពពីសេរុកកាលពីសឡ មកឯពករុង្សយរសូាឡិមជាមួយៃឹង្ពទង់្បាៃ

ស�ើញជាយូរន្ងៃ អនកទំាង្សន្រះជាេមារ្រន្ទា ល់ពពីពទង់្ដល់ពួកជៃទំាង្ឡាយ»។ 

សាវក័សៃរះបាៃ្រៃ្សទៀ្រថា «សយើង្ខ្ុំក៏ពបា្់រដំណឹង្ល្អសៃរះ ដល់អនក រាល់ 

គាន  គឺជាសេចក្ពីេៃ្យ សដលបាៃតំាង្ៃឹង្ពួកអយ្យសកាសយើង្ថា ពពរះបាៃសធវើ

េសពមចតាមសេចក្ពីេៃ្យពទង់្ ដល់សយើង្ជាពូជនៃពួកអយ្យសកាសន្រះស�ើយ 

សោយពទង់្បាៃសពបាេឲ្យពពរះសយេ៊ាូវម្ៃពពរះជៃមារេ់សឡើង្វញិ ដូចម្ៃ 

សេចក្ពី សចង្ទុកមក» កនុង្គម្ពីរទំៃុក្រសមកាើង្ជំពូកទពីពពីរថា «ឯង្ជាកូៃអញ 

អញបាៃ្រសង្កាើ្រឯង្សៅន្ងៃសៃរះ» ស�ើយសដលពពរះបាៃសពបាេ ឲ្យពទង់្ម្ៃពពរះ

ជៃមារេ់ពពីសាលែ ្់រសឡើង្វញិ សដើមបែពីមិៃឲ្យពទង់្ព្រឡ្់រសៅឯសេចក្ពីពុករលួយសទៀ្រ

សឡើយ សន្រះពទង់្ម្ៃពពរះ្រៃទាូលដូសចនរះថា «អញៃឹង្្្ល់សេចក្ពីសមត្ាករណុា 

សសាមា រះព្រង់្សដលឲ្យដល់ោវ ពីឌ ដល់ឯង្រាល់គាន សដរ» ស�្ុរដូសចនរះបាៃជាពទង់្

ម្ៃពពរះ្រៃទាូលកនុង្្រទមួយសទៀ្រថា «ពទង់្មិៃទុកឲ្យអនក្ររេុិទ្ធនៃពទង់្ ស�ើញ 

សេចក្ពីពុករលួយសឡើយ រ ពីឯ�លែួង្ោវ ពីឌ កាលពទង់្បាៃសធវើការរ្រ ចំសពារះ 



ទំព័រ-202- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

មៃុេ្សជំន្ៃ់ពទង់្ តាមពពរះ�ឫទ័យពពរះ រចួសសេចស�ើយ សន្រះក៏្ទាំលក់សៅ 

ស�ើយបាៃព្រមូលសៅមូលៃឹង្ពួកអយ្យសកាពទង់្ ក៏ស�ើញសេចក្ពី ពុករលួយ 

សដរ» ។

្រន្ទា ្់រពពីបាៃៃិយយព្រង់្ៗអំពពី្រទទំន្យសដលពួកសគធ្លែ ្់របាៃដឹង្ 

ទាក់ទង្ៃឹង្ពពរះសមេ្ុសពីរចួមក ឥឡូវសៃរះ សោក្ុ៉រលបាៃអធិ្របាយពបា្់រ
 

ពួកសគអំពពីការសកសព្រចិ្រ្ៃិង្ការអ្់រឱៃសទាេបា្រ តាមរយៈសេចក្ពី េុចរ្ិរ 

រ្រេ់ពពរះសយេ៊ាូវសដលជាពពរះអង្្គេសង្រ្្គ រះ។ សោកបាៃម្ៃព្រសាេៃ៍ថា 

«ដូសចនរះ អនករាល់គាន  ជា្រង្្រ្អូៃសអើយ េូមពជា្រថា សដលម្ៃសេចក្ពី សពបាេ 

ឲ្យរចួពពីបា្រ បាៃព្រកាេពបា្់រដល់អនករាល់គាន  សន្រះគឺសោយសារ ពពរះអង្្គ 

សន្រះឯង្ មួយសទៀ្រ សោយសារពទង់្ អេ់អនកណាសដលសជឿ បាៃរា្់រជា េុចរ្ិរ 

រចួពពីពគ្់រការទំាង្អេ់ សដលពំុអាចៃឹង្បាៃរា្់រជាេុចរ្ិរ សោយសារ 

ពកឹ្រ្យវៃ័ិយសោកមូ៉សេបាៃសឡើយ» ។ 

ពពរះវញិ្ញា ណបាៃគង់្ជាមួយៃឹង្េម្ពីសដលសោក្ុ៉រលបាៃៃិយយ 

ស�ើយ បាៃចាក់ចុចចិ្រ្មៃុេ្សជាសពចើៃ។ ការអំពាវន្វរ្រេ់សាវក័្ុ៉រល អំពពី 

្រទទំន្យ នៃគម្ពីរេញ្ញា ចាេ់ ៃិង្ការព្រកាេរ្រេ់សោកថា្រទទំន្យ 

ទំាង្សៃរះព្ររូវបាៃេសពមចសៅកនុង្ពពរះរាជកិច្ចរ្រេ់ពពរះសយេ៊ាូវពពីសេរុកណាសាសរ្៉រ 

បាៃនំ្ឲ្យមៃុេ្សជាសពចើៃសដលកំពុង្រង់្ចំាពពរះសមេ្ុសពីសដលពពរះបាៃេៃ្យ 

ផាលែ េ់្រ្ូរជំសៃឿ ។ ស�ើយព្រសាេៃ៍នៃការធ្ន្អរះអាង្រ្រេ់សោក្ុ៉រល 

សដលថា «ដំណឹល្អ» នៃសេចក្ពីេសង្រ្្គ រះគឺេពម្្់រសាេៃ៍យូោៃិង្សាេៃ៍

ដនទដូចៗគាន  បាៃនំ្មកៃូវអំណរៃិង្សេចក្ពីេង្្ឹមដល់អនក សដលមិៃបាៃ 

រា្់រ្រ ្្ចូ លសៅកនុង្ពូជរ្រេ់សោកអ័ពបាហាំតាមសាច់្ម ។

ច័ន្ទ-៧ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ១៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដបែិ្រ ឯ ខ្ុំ សដល ខ្ុំ រេ់ សៅ សន្រះ គឺ េំរា្់រ ពពរះពគពីេទា សទ 

ស�ើយ សដល សាលែ ្់រ សៅ សន្រះ ជា កំនរ វញិ។ េពីលពីព ១:២១ ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ 



ការព្រកាេដំណឹង្ល្អ-ទំព័រ-203-

«កាលពួកសាេៃ៍យូោ បាៃសចញពពីសាោព្រជំុសៅស�ើយ សន្រះពួក 

សាេៃ៍ដនទ ក៏េូមឲ្យ្ុ៉រលអធិ្របាយ តាមសេចក្ពីទំាង្សន្រះ សៅន្ងៃឈ្់រ 

េពម្កមួយសពកាយសទៀ្រ»។ ទពីចុង្្ំរ្ុ្រ ពួកអនកព្រជំុសន្រះបាៃស្រកសចញពពី

គាន សៅ «សន្រះម្ៃពួកសាេៃ៍យូោ ៃិង្ពួកចូលសាេៃ៍ជាសពចើៃ សដលមក 

ថាវ យ្រង្្គំ សគសដើរតាម្ុ៉រល ៃិង្បាណាបាេ សដលទូន្មា ៃឲ្យសគកាៃ់ខាជ ្់រកនុង្ 

ពពរះគុណនៃពពរះ» ។

អនកសដលបាៃភ្ាក់រឭកសោយេង្កា្់រថារ្រេ់សោក្ុ៉រលសៅអាៃ់ទពីយូ៉ក 

នៃសេរុកេពីេុពីឌា បាៃមកព្រជំុគាន ម្ង្សទៀ្រសៅន្ងៃេ្របា្រ�៍សពកាយ «សន្រះពួក 

អនកពករុង្សេទាើរស្រទំាង្អេ់ ក៏មកព្រជំុគាន  សដើមបែពីៃឹង្ស្ា្់រពពរះ្រៃទាូល ស្រកាល 

ពួកសាេៃ៍យូោ បាៃស�ើញមៃុេ្សទំាង្�វូង្ដូសចនរះ សន្រះសកើ្រម្ៃចិ្រ្សពញ

សោយសេចក្ពីពចសណៃ ស�ើយក៏ស្លែើយទទឹង្ទាេ់ៃឹង្សេចក្ពីសដល្ុ៉រល 

អធិ្របាយសន្រះ ទំាង្ជមនរះស�ើយព្រម្្្ង្» ។

«្ុ៉រសៃ្ ្ុ៉រល ៃិង្បាណាបាេៃិយយសោយកាលែ ហាៃថា មុខគួរឲ្យសយើង្ខ្ុំ

ស្លែង្ពបា្់រពពរះ្រៃទាូល ដល់អនករាល់គាន ជាមុៃដំ្ូរង្ ្ុ៉រសៃ្ សោយសពពារះអនករាល់

គាន សបារះ្រង់្សចាលពពរះ្រៃទាូលសន្រះ ស�ើយជំៃំុជពមរះកា្់រសទាេដល់ខលែួៃឯង្ថា 

មិៃគួរៃឹង្ទទួលបាៃជពីវ្ិរដ៏សៅអេ់កលបែជាៃិច្ចសន្រះសទ ស�្ុរដូសចនរះបាៃជា

សយើង្ខ្ុំស្ររសៅឯពួកសាេៃ៍ដនទវញិ ដបែិ្រពពរះអម្្ច េ់ ពទង់្បាៃ្ររ្្គ ្់រមក

សយើង្ខ្ុំដូសចនរះថា អញបាៃតំាង្ឯង្េពម្្់រជាពៃលែឺដល់សាេៃ៍ដនទ សដើមបែពីឲ្យ

ឯង្បាៃេពម្្់រជាសេចក្ពីេសង្រ្្គ រះដល់ចុង្ស្ៃដពី្ំរ្ុ្រ» ។ 

«កាលពួកសាេៃ៍ដនទបាៃឮ ដូសចនរះ សន្រះសគម្ៃសេចក្ពីអំណរ ស�ើយ

ក៏េរសេើរពពរះ្រៃទាូលនៃពពរះអម្្ច េ់ ចំសណកអេ់អនកសដលព្ររូវបាៃជពីវ្ិរអេ់

កលបែជាៃិច្ច សន្រះក៏បាៃសជឿ» ។ ពួកសគម្ៃអំណរយ៉ង្នពកសលង្ សដលពពរះ 

ពគិេប្ាៃទទួលសា្គ ល់ពួកសគថាជាកូៃរ្រេ់ពពរះ ស�ើយពួកសគបាៃស្ា្់រពពរះ

្រៃទាួលសដលពួកសាវក័បាៃអធិ្របាយសោយម្ៃចិ្រ្អរពពរះគុណ ។ ពួកអនក

សដលបាៃសជឿម្ៃចិ្រ្ពុរះកសង្ញ្ជ លកនុង្ការសចកចាយសារនៃដំណឹង្ល្អ្រៃ ្
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ដល់អនកដនទ ស�ើយដូសចនរះ «ពពរះ្រៃទាូលនៃពពរះអម្្ច េ់ បាៃ្សាយេុេ សាយ 

ទូសៅសពញកនុង្សេរុកសន្រះ» ។ 

សាលែ ្រប៉ាកាសដលពពរះវញិ្ញា ណបាៃ្រណ្ាល បាៃសរៀ្ររា្់រពពីការជួ្រ ព្រជំុ 

គាន  នៃ សាេៃ៍ដនទសៃរះជាសពចើៃេ្រវ្រ្សរក៍ៃលែង្មកស�ើយ ្ុ៉រសៃ្ ្រទទំន្យ 

សដលសចញពពីម្្់រសហារាសៃរះមិៃេូវម្ៃមៃុេ្សយល់សឡើយ។ សោក�ូសេ 

បាៃម្ៃព្រសាេៃ៍ថា៖ «្ុ៉រសៃ្ ពួកកូៃសៅអុពីសសាសអលៃឹង្ម្ៃចំៃួៃដូចជា

ខសាច់សៅេមុពទ សដលៃឹង្វាល់ ឬរា្់រមិៃបាៃសឡើយ រចួសពកាយមក ៃឹង្សកើ្រ 

ម្ៃដូសចនរះ គឺពាក្យសដលបាៃសពាលទុកថា ឯង្រាល់គាន មិៃសមៃជារាសេ ្អញ 

សទ សន្រះៃឹង្ផាលែ េ់សៅជាថា ឯង្រាល់គាន ជាកូៃនៃពពរះដ៏ម្ៃពពរះជៃមារេ់សៅ

វញិ» ។ ស�ើយម្ង្សទៀ្រ៖ «អញៃឹង្សា្រសពពារះពូជន្ង្សៅសលើស្ៃដពីេពម្្់រ

អញ រចួអញៃឹង្អាណិ្រសមត្ាដល់ពួកឡូរ ៉ហូាម៉្ ស�ើយៃិង្ៃិយយដល់ ពួក 

ឡូអំាមពីថា ឯង្ជារាសេរ្្រេ់អញ សន្រះសគៃឹង្ស្លែើយ្រ្រថា ពទង់្ជាពពរះ នៃ 

សយើង្ ខ្ុំ» (�ូសេ ១:១០ ៃិង្ ២:២៣) ។

សៅកនុង្ពពរះរាជកិច្ចរ្រេ់ពពរះអង្្គសៅសលើស្ៃដពី ពពរះអង្្គេសង្រ្្គ រះបាៃទាយ

ទុកជាមុៃអំពពីការរ ពីករាលោលនៃដំណឹង្ល្អសៅកនុង្ចំសណាមសាេៃ៍ដនទ

សៃរះ។ សៅកនុង្សរឿង្សព្រៀ្រព្រដូចអំពពីចម្កា រទំពំាង្បាយជូរ ពពរះអង្្គបាៃម្ៃ្រៃទាូល

សៅកាៃ់សាេៃ៍យូោសដលរងឹ្ចសចេថា «ៃគរពពរះៃឹង្ព្ររូវ�ូ្រសចញពពីអនក 

រាល់គាន  ព្រគល់សៅឲ្យសាេៃ៍មួយសទៀ្រ សដល សគ ៃឹង្ ្រសង្កាើ្រ ្ ល រ្រេ់ ៃគរ សន្រះ» 

(ម៉្ថាយ ២១:៤៣) ។ ស�ើយ្រន្ទា ្់រពពីការម្ៃពពរះជៃមារេ់សឡើង្វញិរ្រេ់ពទង់្ 

ពពរះអង្្គបាៃម្ៃ្រៃទាូលសៅកាៃ់ពួកេិេ្សរ្រេ់ពពរះអង្្គថា ចូរ «សៅសពញ េពវ 

កនុង្សោកិយទំាង្មូល» ស�ើយ «្សាយដំណឹង្ល្អទូសៅដល់ពគ្់រមៃុេ្សទំាង្

អេ់ចុរះ» (ម៉្ថាយ ២៨:១៩ ៃិង្ ម៉្កុេ ១៦:១៥) ។

អង្គារ-៨ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ១៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: មួយ សទៀ្រ ្រង្ ្រ្អូៃ សអើយ ឯ សេចក្ពី ណា សដល ពិ្រ សេចក្ពី 
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ណា សដល គួរ រា្់រ អាៃ សេចក្ពី ណា សដល េុចរ្ិរ សេចក្ពី ណា សដល ្ររេុិទ្ធ 

សេចក្ពី ណា សដល គួរ សេឡាញ់ សេចក្ពី ណា សដល ម្ៃ ស ម្ា រះ ល្អ ស្រើ ម្ៃ 

េគុណ ណា ឬ ជា សេចក្ពី េរសេើរ ណា សន្រះ ចូរ ពិចារណា ពពី សេចក្ពី ទំាង្ សន្រះ 

ចុរះ។ េពីលពីព ៤:៨ ខខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ ទំាង្ សៃរះ សដល អនក រាល់ គាន  

សោយស្ររសៅរកសាេៃ៍ដនទសៅអាៃ់ទពីយូ៉កនៃសេរុកេពីេុពីឌា សោក្ុ៉រល

ៃិង្បាណាបាេមិៃបាៃឈ្់រសធវើការសដើមបែពីសាេៃ៍យូោសៅកសៃលែង្ដនទៗសទៀ្រ

សទ សៅកសៃលែង្ណាសដលម្ៃឱកាេល្អកនុង្ការទទួលបាៃអនកស្ា្់រ។ ចំសណរ  

សពកាយមកសទៀ្រ សោក្ុ៉រលៃិង្គូកៃរ្រេ់សោកបាៃសធវើការអធិ្របាយដំណឹង្

ល្អ ដល់សាេៃ៍យូោៃិង្សាេៃ៍ដនទសៅទពីពករុង្ស្េសាឡូៃពីចទពីពករុង្កូរៃិ ្ ូេ 

ទពីពករុង្សអសេេូរ ៃិង្្ំរ្រៃ់េំខាៃ់ៗដនទស្្សង្ៗសទៀ្រ។ ្ុ៉រសៃ្ ថាមពល ចមបែង្

រ្រេ់ពួកសគចា្់រតំាង្ពពីសពលសៃរះ្រសៅ គឺេំសៅសៅសាថា ្រន្ៃគរពពរះសៅកនុង្

ទឹកដពីនៃសាេៃ៍ដនទ ៃិង្សៅកនុង្ចំសណាមមៃុេ្សសដលម្ៃចំសណរះដឹង្ពពី

សេចក្ពីពិ្រពពីពពរះ ៃិង្ពពរះរាជ្ុរពតារ្រេ់ពទង់្្ិរច្ួរចឬគាមា ៃសសារះ។ 

ចិ្រ្រ្រេ់សោក្ុ៉រលៃិង្េ�ការ ពីរ្រេ់សោកម្ៃភាពសពកៀមពកំជំៃួេ

អនកសដល«សៅទពីនទពពីពពរះពគិេ ្ក៏ឃ្លែ ្រសចញពពីអំណាចជា្ិរអុពីសសាសអល្ង្ 

ជាមៃុេ្សដនទខាង្ឯសេចក្ពីេញ្ញា  សដលពទង់្បាៃេៃ្យទុក ក៏ឥ្រម្ៃ 

ទពីេង្្ឹម ស�ើយគាមា ៃពពរះកនុង្សោកិយសៃរះសដរ» ។ សៅពាេសពញទំាង្កិច្ចការ

សដលមិៃសចរះសៃឿយ�្់រដល់សាេៃ៍ដនទរ្រេ់ពួកសាវក័សន្រះអនករាល់គាន  

សដល «ពពីសដើមសៅឆ្ងៃ យ» បាៃដឹង្ថា ពួកសគ «បាៃមកជិ្រវញិ សោយសារ 

ពពរះសោ�ិ្រពទង់្» ស�ើយថាសោយសារសេចក្ពីជំសៃឿសៅសលើ្ររ្វ យធួៃៃឹង្

បា្ររ្រេ់ពទង់្ ពួកសគៃឹង្កាលែ យជា «ជា្ិរស្រមួយៃឹង្ពួក្ររេុិទ្ធ ជាពួក 

ដំណាក់ ពពរះវញិ» (សអសេេូរ ២:១២, ១៣, ១៩) ។

សោយម្ៃការលូ្រោេ់ខាង្ជំសៃឿ សោក្ុ៉រលបាៃសធវើការឥ្រ ឈ្់រ 

ឈរ សដើមបែពីសាថា ្រន្ៃគររ្រេ់ពពរះសៅកនុង្ចំសណាមអនកសដលពគរូ្រសពង្ៀៃ 

សាេៃ៍អុពីសសាសអលបាៃសបារះ្រង់្សចាល។ សោកបាៃសលើក្រសមកាើង្ពពរះសយេ៊ាូវ 
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ជា្រៃ្្រន្ទា ្់រ ថាជា «សេច្សលើអេ់ទំាង្សេច្ ស�ើយជាពពរះអម្្ច េ់សលើអេ់

ទំាង្ពពរះអម្្ច េ់» (ធពីមូ៉ស្ទពី១ ៦:១៥) ស�ើយបាៃជំរញុពួកអនកសជឿឲ្យ «បាៃ 

ចាក់ ឫេ ស�ើយសា្អ ង្សឡើង្កនុង្ពទង់្ ទំាង្តំាង្សៅខាជ ្់រខជួៃកនុង្សេចក្ពីជំសៃឿ» 

(កូឡូេ ២:៧) ។

ពពរះពគិេគឺ្ជាពគឹរះដ៏រងឹ្មំ្េពម្្់រអនកសដលសជឿ។ ទំាង្ពួកសាេៃ៍ យូោ 

ៃិង្សាេៃ៍ដនទអាចកសាង្ជពីវ្ិរសៅសលើ្មាោសៃរះ។ ្មាោសៃរះម្ៃទំ�ំធំលមាម 

ៃិង្រងឹ្មំ្េពម្្់រពទពទង់្ទមងៃៃ់ៃិង្្រៃទាុកនៃពិេពសោកទំាង្មូល។ សៃរះគឺជា

សរឿង្ពិ្រសដលសោក្ុ៉រលបាៃទទួលសា្គ ល់សោយផាទា ល់ ។ សៅន្ងៃចុង្សពកាយ

្រង្្អេ់នៃការ្រសពមើរ្រេ់សោក កាលសោកម្ៃព្រសាៃ៍សៅកាៃ់ពួកអនក សជឿ 

សដលជាសាេៃ៍ដនទ សដលសៅស្រឈររងឹ្មំ្សៅកនុង្សេចក្ពីសេឡាញ់រ្រេ់   

សេចក្ពីពិ្រនៃដំណឹង្ល្អ សោកបាៃេរសេរថា «អនករាល់គាន  … សដលបាៃ

សា្អ ង្សឡើង្សលើសជើង្ជញ្ជ ំង្នៃពួកសាវក័ ៃិង្ពួកសហារា ស�ើយពពរះសយេ៊ាូវ 

ពគិេ ្សន្រះឯង្ ពទង់្ជា្មាពជរុង្យ៉ង្ឯក» (សអសេេូរ ២:១៩, ២០) ។  

ខណៈសដលសារនៃដំណឹង្ល្អបាៃរ ពីករាលោលសៅសេរុកេពីេុពីឌា ពួក

សាេៃ៍យូោសៅអាៃ់ទពីយូ៉កសដលមិៃសជឿបាៃ «ញុរះញង់្ពួកសេ្ពី អនកមុខ 

អនកការ សដលមកថាវ យ្រង្្គំ ៃិង្ពួកអនកធំសៅកនុង្ទពីពករុង្សន្រះ ្រណ្ាលឲ្យម្ៃ

សេចក្ពីស្រៀ្រស្រៀៃដល់្ុ៉រល ៃិង្បាណាបាេ ក៏សដញអនកទំាង្ពពីរសន្រះ» សចញ 

ពពីសេរុកសគសៅ ទំាង្ង្ងឹ្្រង្ង្ល់ ។

ពួកសាវក័មិៃបាៃបាក់ទឹកចិ្រ្សោយសារការគំរាមកំស�ង្សៃរះសទ សោយ

ៃឹកចំាពពីពពរះ្រៃទាូលនៃពពរះជាសៅហាវ យរ្រេ់ពួកសគ សដលបាៃម្ៃ្រៃទាូលថា៖ 

«អនករាល់គាន ម្ៃពរ កនុង្កាលសដលសគសជរ ស្រៀ្រស្រៀៃ ស�ើយៃិយយ្រង្្ខុេ 
ពគ្់រទំាង្សេចក្ពីអាពកក់ ពពីអនករាល់គាន  សោយសពពារះខ្ុំ ចូរម្ៃចិ្រ្អំណរ 

ស�ើយរ ពីករាយជាខាលែ ំង្ចុរះ ដបែិ្រអនករាល់គាន ម្ៃររ្វ ៃ់ជាធំសៅឯឋាៃេួគ៌ ពពី 

សពពារះសគក៏បាៃសធវើទុក្ខដល់ពួកសហារាសដលសៅមុៃអនករាល់គាន  ស្រ្រដូសចាន រះ 

សដរ» (ម៉្ថាយ ៥:១១, ១២) ។



ការព្រកាេដំណឹង្ល្អ-ទំព័រ-207-

សារនៃដំណឹង្ល្អកំពុង្ស្ររ ពីករាលោលសឆ្្រះសៅមុខ ស�ើយពួកសាវក័ 

ម្ៃស�្ុរ្លពគ្់រពគាៃ់សដើមបែពីៃឹង្ម្ៃទឹកចិ្រ្កាលែ ហាៃ ។ ពពរះបាៃព្រទាៃ 

ពពរះពរ�ូរស�ៀរដល់កិច្ចការរ្រេ់ពួកសគសៅកនុង្ចំសណាមអនកសេរុកេពីេុពីឌា 

ៃិង្អាៃ់ទពីយូ៉ក ស�ើយពួកអនកសជឿសដលគិ្រថាសធវើការស្រឯង្កៃលែង្មក «សគម្ៃ 

ចិ្រ្សពញសោយសេចក្ពីអំណរ ស�ើយៃិង្ពពរះវញិ្ញា ណ្ររេុិទ្ធ» ។



ទំព័រ-208- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ១៤:១-២៦ ។

ពុធ-៩ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ១៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឥឡូវ នៃរះ ខ្ញំ មាៃ ចិ្រ្ត អំណរ ក្ញង្ ការ រង្ ទញក្ខ លំបាក ដែល ខ្ញំ 

ពរំា នោយ នពររះ អ្ក រាល់ គ្្ ន�ើយ នេចក្តពី នវទនា ណា រ្រេ់ ពពរះពគពីេ្ទ ដែល 

ខ្រះ ក្ញង្ រ្ូរ សាច់ ខ្ញំ ននារះ ខ្ញំ កំពញង្ ដ្រ ្ំរនពញ នឡើង្ នោយ នពររះ រ្ូរកាយ ពទង់្ គឺ 

ជា ពួក ជំៃញំ។ កូឡូេ ១:២៤ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ រំាង្ នៃរះ ដែល អ្ក រា

នចញពពីអាៃ់ទពីយូ៉កនៃសេរុកភពីេញពីឌា នោក្៉រញលៃិង្នោកបាណាបាេ 

បាៃន្្ើែំនណើ រនៅកាៃ់ទពីពករុង្អញពីកូនាម។ នៅកដៃលែង្នៃរះ ពួកនោកក៏បាៃចា្់រ

ន្្តើមកិច្ចការរ្រេ់នោកនៅក្ញង្សាោព្រជញំនៃរាសេ្តរ្រេ់នោកផ្្ទ ល់ ែូចជា 

នៅអាៃ់ទពីយូ៉កដែរ។ ពួកនោកទទួលបាៃនជាគជ័យយ៉ង្្ំន្ង្ ែ្ិ្រ «រំាង្ 

ពួក សាេៃ៍យូោ ៃិង្សាេៃ៍ពកិកយ៉ង្េៃ្ធឹកបាៃនជឿ»។ ្៉រញដៃ្ត នៅទពីពករុង្ 

អញពីកូនាមជាកដៃលែង្ដែលពួកសាវក័បាៃន្្ើការននារះ ក៏មិៃខញេពពីកដៃលែង្ ន្្សង្ៗ 

នទៀ្រដែរ «ឯពួកសាេៃ៍យូោដែលមិៃពពមនជឿ នគញញ រះញង់្ ន�ើយចាក់ 

រញកពួកសាេៃ៍ែនទ ឲ្យនគរាេ់ៃធឹង្ពួកជំៃញំវញិ»។

នរារះ្រពីជាយ៉ង្នៃរះក៏នោយ ក៏ពួកសាវក័មិៃបាៃងាកដ្ររនចញពពីន្រេកកម្ម

រ្រេ់ពួកនគដែរ នពររះមាៃមៃញេ្សជានពចើៃកំពញង្ទទួលែំណធឹ ង្ល្អរ្រេ់ 

ពពរះពគិេ្ត។ ពួកនគបាៃ្រៃ្តការងាររ្រេ់ពួកនគនៅមញខ នៅចំនររះមញខ ការ 

ព្រឆំាង្ ការពចដណៃ ៃិង្ការព្រកាៃ់ពូជសាេៃ៍ នោយ «នគអ្ិ្របាយយ៉ង្

នកលែៀវកាលែ នោយៃូវពពរះអមា្ច េ់» ន�ើយពពរះ «ពទង់្ក៏ន្្ើ្រនា្ទ ល់ អំពពីពពរះ្រៃ្ទូល 

១៨

ការអធិប្បាយនៅក្នុងចំនោមសាសន៍ដទៃ



ការអ្ិ្របាយនៅក្ញង្ចំនណាមសាេៃ៍ែនទ-ទំព័រ-209-

នៃពពរះគញណពទង់្ នោយពទង់្នពបាេព្ររាៃឲ្យមាៃទពីេមាគា ល់ ៃិង្ ការអសា្ច រ្យ 

នកើ្រមក នោយសារនែអ្ករំាង្ពពីរននារះ» ។ ភេ្តញតាង្នៃការឯកភាពពពីពពរះ 

រំាង្នៃរះមាៃឥទ្ិពលែ៏មាៃអំណាចនៅនលើអ្កដែលមាៃគំៃិ្រន្រើកចំ� 

ទទួលការ្ំរផ្លែ េ់្ំរដព្រ ន�ើយបាៃ្រ្តូរជំនៃឿមក្រនង្កើៃែំណធឹ ង្ល្អវញិ។ 

កំនណើ ៃព្រជាព្ិរយនៃសារ ដែលពួកសាវក័បាៃ្្សព្្សាយបាៃ ្ំរនពញ 

ចិ្រ្តសាេៃ៍យូោដែលមិៃបាៃនជឿនោយការពចដណៃៃិង្េម្អ្់រ ន�ើយពួក

នគបាៃន្រ្តជ្ាចិ្រ្តថាៃធឹង្្រញ្ឈ្់រកិច្ចការរ្រេ់នោក្៉រញលៃិង្បាណាបាេភាលែ ម។ 

នោយរបាយការណ៍ខញេៃិង្្ំរន្លែើេ ពួកនគបាៃែធឹកនំារែ្ឋអំណាចឲ្យបារម្ភ 

ដពកង្ទពីពករុង្រំាង្មូលមាៃនពគ្រះថ្ាក់ នោយសារដ្រការញញ រះញង់្ ៃិង្ការ្ររះនបារ។ 

ពួកនគបាៃអរះអាង្ថាមៃញេ្សជានពចើៃបាៃចូលរមួជាមួយៃធឹង្ពួកសាវក័ ន�ើយ

ពួកនគបាៃនេ្ើនយ្រល់ថាការននារះគឺជាការនរៀ្រចំែ៏េមាងៃ ្់រៃិង្មាៃនពគ្រះថ្ាក់។

ជាលទ្្លនៃការនចាទព្រកាៃ់នៃរះ ពួកនគបាៃនំាពួកសាវក័នៅកាៃ់រែ្ឋ

អំណាចម្តង្នទៀ្រ ្៉រញដៃ្ត ការការរររ្រេ់ពួកនគចបាេ់ោេ់ ៃិង្េមន�្រញ 

្លជាខ្លែ ំង្ ន�ើយនេចក្តពីដ្លែង្ការណ៍អំពពីអ្ពីដែលពួកនគកំពញង្្រនពង្ៀៃមាៃ

លក្ខណៈនេងៃៀមសាងៃ ្់រៃិង្អាចយល់បាៃ ដែលន្្ើឲ្យឥទ្ិពលយ៉ង្ខ្លែ ំង្ននារះ

នពញចិ្រ្តែល់ពួកអាជ្ា្រ។  នរារះ្រពីជា្រញោការមាៃការព្រកាៃ់ពូជសាេៃ៍

ចំនររះអ្ពីដែលពួកនោកបាៃដ្លែង្ការណ៍ក៏នោយ ក៏ពួកនគមិៃហាៃន្្ើអ្ពី 

ែល់ពួកសាវក័ដែរ។ ្៉រញដៃ្ត ពួកនគបាៃទទួលសាគា ល់ថាការ្រនពង្ៀៃរ្រេ់នោក

្៉រញលៃិង្បាណាបាេលនម្អៀង្នៅរកការន្្ើឲ្យមៃញេ្សមាៃគញណ្ម៌ ជាពល រែ្ឋ 

ដែលនចរះនគ្រពចបា្់រ ន�ើយថាេពីល្ម៌ៃិង្រន្រៀ្រនរៀ្ររយនៃទពីពករុង្ៃធឹង្កាៃ់

ដ្រព្រនេើរនឡើង្ ព្រេិៃន្រើព្រជារាសេ្តនៅក្ញង្ទពីពករុង្បាៃទទួលយកនេចក្តពី 

ពិ្រដែលពួកសាវក័បាៃ្រនពង្ៀៃនៃរះ។

តាមរយៈការព្រឆំាង្ដែលពួកសាវក័បាៃជួ្រព្រទរះ សារនៃនេចក្តពីពិ្រ 

ទទួលបាៃៃូវភាពឧ្រ្តញង្គាឧ្រ្តមជាសាធារណៈ ពួកយូោបាៃន�ើញថាការខំព្រធឹង្

ដព្រង្នែើម្ពី្រៃ្ទញច្រងា្អ ក់ែល់កិច្ចការរ្រេ់ពួកពគរូ្រនពង្ៀៃ្្មពីនៃរះបាៃព្រធឹមដ្រ 
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្រដៃថែមចំៃួៃពួកអ្កនជឿ្្មពី ឲ្យកាៃ់ដ្រនពចើៃនឡើង្្៉រញនណាណ រះ។ 

«ឯមៃញេ្សរំាង្ឡាយនៅទពីពករុង្ននារះ នគដ្រកបាក់គ្្ អ្កខលែរះកាៃ់ខ្ង្ សាេៃ៍ 

យូោ ខលែរះខ្ង្ពួកសាវក័»។ 

 

ពពហស្បតិ៍-១០ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ១៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ែូនច្រះ ដែល អ្ក រាល់ គ្្ បាៃ ទទួល ពពរះពគពីេ្ទនយេូ៊វ ជា 

ពពរះអមា្ច េ់ ដ្រ្រ យ៉ង្ ណា ននារះ ចូរ នែើរ ក្ញង្ ពទង់្ តាម ដ្រ្រ យ៉ង្ ននារះ ចញរះ។ 

កូឡូេ ២:៦ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ រំាង្ នៃរះ ដែល អ្ក រាល់ គ្្ កំពញង្ ដ្រ ៃ  

្រ ឥ ពួកនមសាេនា នៅក្ញង្ចំនណាមសាេៃ៍យូោខធឹង្េមបាជាខ្លែ ំង្ 

នោយសារការពកឡា្់រចាក់នៃរះ ន�ើយពួកនគក៏បាៃន្រ្តជ្ាចិ្រ្តថាៃធឹង្្រញ្ច ្់រ 

េកម្មភាពនៃរះនោយនព្រើអំនពើ�ិង្សា  នោយ្ំរ ញ្េចំណង់្នៃពួកអ្កលងៃិ្រលងៃង់្ 

ពួកនគមាៃនជាគជ័យនោយ្រនង្កើ្រការពជរួលពច្រល់នៅក្ញង្�្ូង្មៃញេ្សដែល
 

ដសេកនខ្ៀវខ្្ ដែលពួកនគបាៃេៃ្ម្រថាជាការ្រនពង្ៀៃរ្រេ់ពួកសាវក័។ 

នោយការនចាទព្រកាៃ់ខញេនៃរះ ពួកនគបាៃេង្្ធឹមថាៃធឹង្ទទួលបាៃជំៃួយ

ពពីពួក្រញោការក្ញង្ការអៃញវ្រ្តៃ៍នគ្ល្ំរណង្រ្រេ់ពួកនគ។ ពួកនគបាៃន្រ្តជ្ា

ចិ្រ្តថាពួកសាវក័ៃធឹង្មិៃមាៃឱកាេនែើម្ពីៃធឹង្ការររខលែួៃឲ្យរចួ ញ្្រពពីនរាេ

នឡើយ ន�ើយថា�្ូង្មៃញេ្សៃធឹង្រខំ្ៃែល់នោក្៉រញលៃិង្បាណាបាេនោយ

នចាលពួកនោកៃធឹង្្្ម ជាក់ជាមិៃខ្ៃ ន្្ើែូនច្រះៃធឹង្្រញ្ច ្់រកិច្ចការរ្រេ់នោក

រំាង្ពពីរបាៃជាពបាកែ។

មិ្រ្តភក្តិរ្រេ់ពួកសាវក័បាៃពពមាៃពួកសាវក័ឲ្យែធឹង្ជាមញៃ ពពីអំពពី អាពកក់ 

រ្រេ់សាេៃ៍យូោ នរារះ្រពីជាពួកនគមិៃដមៃជាអ្កនជឿក៏នោយ  ន�ើយបាៃ

្រង្្ខំកញំឲ្យពួកនោក្រងាហា ញខលែួៃនៅចំនររះ�្ូង្មៃញេ្សដែលកំពញង្នពកវនពកា្

នៃរះឲ្យនសារះ ដ្រេូមឲ្យនគចខលែួៃឲ្យបាៃរចួជពីវ្ិរមួយពគ្េិៃ។ នោក្៉រញល 

ៃិង្បាណាបាេក៏បាៃនគចខលែួៃតាមេំណូមពរនៃរះ នចញពពីទពីពករុង្អញពីកូនាម 

នោយេមាងៃ ្់រ ទញកឲ្យពួកអ្កនជឿ្រៃ្តការងារនោយខលែួៃឯង្មួយរយៈ។ ្៉រញដៃ្ត  



ការអ្ិ្របាយនៅក្ញង្ចំនណាមសាេៃ៍ែនទ-ទំព័រ-211-

មិៃដមៃមាៃៃ័យថាពួកនោកចាកនចញជានរៀង្រ�ូ្រននារះនទ ពួកនោក 

មាៃនគ្ល្ំរណង្ៃធឹង្វលិព្រឡ្់រមកវញិ ្រនា្ទ ្់រពពីការពជរួលពច្រល់នៃរះបាៃ

នេងៃៀមសាងៃ ្់រនៅវញិ ន�ើយៃធឹង្្រនង្ហាើយកិច្ចការដែលពួកនោកបាៃចា្់រន្្តើម

ននារះ ។ 

នៅពគ្់រេម័យកាល ៃិង្ពគ្់រទពីកដៃលែង្ អ្កនំាសាររ្រេ់ពពរះព្ររូវបាៃ

នៅឲ្យជួ្រៃធឹង្ការព្រឆំាង្ពពីេំណាក់អ្កដែលមាៃនេរ ពីភាពនពជើេនរ ើេ 

្រែិនេ្ពៃលែឺនៃឋាៃេួគ៌។ ជាញធឹកញា្់រេព្ររូវនៃែំណធឹ ង្ល្អ ហាក់ែូចជា មាៃ 

ជ័យជម្រះ នោយការយល់ខញេ ៃិង្រក្យកញ�ក នោយ្ិរទរ្ារដែលអ្កនំា

សាររ្រេ់ពពរះព្ររូវចូលនៅកាៃ់មៃញេ្ស។ ្៉រញដៃ្ត រ្ាររំាង្នៃរះមិៃនៅដ្រ្ិរទ 

ដ្រ្រនៃរះជានរៀង្រ�ូ្រននារះនទ ជាញធឹកញា្់រ នៅនពលដែលអ្ក្រនពមើរ្រេ់ 

ពពរះបាៃវលិព្រឡ្់រមកវញិនៅនពលនពកាយមកនទៀ្រ នែើម្ពី្រនង្ហាើយកិច្ចការ

ដែលពួកនគបាៃន្្ើននារះ ពពរះជាមា្ច េ់បាៃន្្ើការែ៏អសា្ច រ្យជំៃួេពួកនគ ន្្ើ 

ឲ្យពួកនគអាច្រនង្កើ្រការៃធឹកចំាពពីេិរ ពីល្អនៃពពរះនាមរ្រេ់ពពរះអង្គានៅក្ញង្ចិ្រ្ត 

មៃញេ្សជានពចើៃ ។

នោយព្ររូវបាៃ្រនណ្ត ញនចញពពីទពីពករុង្អញពីកូនាម នពររះការន្្ើទញក្ខន្រៀ្រ 

ន្រៀៃ ពួកសាវក័បាៃន្្ើែំនណើ រនៅកាៃ់ទពីពករុង្លពីសសា្ត  ពករុង្ន�ើន្រពពមរំាង្ 

សេរុកដែលនៅជញំវញិ។ ទពីពករុង្រំាង្នៃរះមាៃពួកសាេៃ៍ែនទរេ់នៅនពចើៃ 

ជាមៃញេ្សដែលមាៃជំនៃឿខ្ង់្ខ្េ់ ្៉រញដៃ្ត ក៏មាៃអ្កដែលចង់្សា្ត ្់រៃិង្ទទួល

សារនៃែំណធឹ ង្ល្អ នៅក្ញង្ចំនណាមពួកនគនៃរះដែរ។ ពួកសាវក័បាៃេនពមច 

ចិ្រ្តន្្ើការនៅកដៃលែង្រំាង្នៃរះ នោយេង្្ធឹមថាៃធឹង្នចៀេ ញ្្រពពីការព្រកាៃ់ 

ពូជសាេៃ៍ៃិង្ការន្រៀ្រន្រៀៃ ពពីេំណាក់សាេៃ៍យូោ។

នៅពករុង្លពីសសា្ត មិៃមាៃសាោព្រជញំរ្រេ់សាេៃ៍យូោនទ នរារះ្រពីជា 

មាៃសាេៃ៍យូោមួយចំៃួៃ្ូរចរេ់នៅក្ញង្ទពីពករុង្នៃរះក៏នោយ។ ពួកអ្កសេរុក

លពីសសា្ត ជានពចើៃបាៃថ្ាយ្រង្គាំនៅឯពពរះវហិារដែលនគបាៃឧទ្ទិេថ្ាយែល់ 

ពពរះនយេួេ។ កាលនោក្៉រញលៃិង្បាណាបាេបាៃមកែល់ទពីពករុង្ នោក
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បាៃព្រមូលអ្កពករុង្លពីសសា្ត មកជញំវញិនោក ន�ើយបាៃពៃ្យល់អំពពីនេចក្តពី 

ពិ្រនៃែំណធឹ ង្ល្អងាយៗ ពួកនគជានពចើៃបាៃភាជា ្់រនគ្លលទ្ិនៃរះនៅៃធឹង្ 

ជំនៃឿសាេនារ្រេ់ពួកនគ ក្ញង្ការថ្ាយ្រង្គាំែល់ពពរះនយេូ៊វ។ 

 

សុពក-១១ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ១៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ អេ់ រំាង្ នេចក្តពី ដែល អ្ក បាៃ ឮ អំពពី ខ្ញំ នៅ មញខ េ្មរ 

្រនា្ទ ល់ ជា នពចើៃ ននារះ ក៏ ព្ររូវ ន្្ើ ទញក ៃធឹង្ មៃញេ្ស នសា្ម រះព្រង់្ ដែល អាច ៃធឹង្ ្រង្្ធឹក 

្រនពង្ៀៃ ្រ នៅ អ្ក ឯ នទៀ្រ ដែរ ែូនច្រះ ចូរ ឲ្យ អ្ក ពរំា ពទ ទញក្ខ លំបាក ែូច ជា 

រាហាៃ យ៉ង្ ល្អ រ្រេ់ ពពរះនយេូ៊វពគពីេ្ទ ចញរះ។ ព្ីមូ៉ន្ទពី២ ២:២-៣

ពួកសាវក័បាៃពយាយមដចកចាយជាមួយពួកនគៃូវចំនណរះែធឹង្នៃពពរះ 

អាទិករ ៃិង្ពពរះរាជ្រញព្ររ្រេ់ពទង់្ ដែលជាពពរះអង្គាេន្ងាគា រះនៃមៃញេ្សនោក។ 

ែំ្ូរង្ ពួកសាវក័បាៃរាញអារម្មណ៍រ្រេ់អ្កសា្ត ្់រនៅកាៃ់កិច្ចការែ៏អសា្ច រ្យ 

រ្រេ់ពពរះ មាៃពពរះអាទិ្រ្យ ពពរះចៃ្ទ ៃិង្ផ្ក យ លំោ្់រលំនោយែ៏ល្អអសា្ច រ្យ

នៃរង្្ិលរ្រេ់រែូវ គពម្រភ្ំទធឹកកកែ៏អសា្ច រ្យ នែើមន�ើខ្េ់េកធឹមនេក ៃិង្ 

េពមេ់្ម្មជា្ិរែនទន្្សង្ៗនទៀ្រ ដែល្រងាហា ញពពីជំនាញដែលគំៃិ្រមៃញេ្ស

មិៃអាចយល់បាៃ ។ ពួកសាវក័បាៃែធឹកនំាគំៃិ្រព្រជាជា្ិរនានាឲ្យព្ិររះររិះ 

ពិចារណា អំពពីពពរះដែលជាអ្កែធឹកនំាែ៏្ំនៅនលើចពកវាល។

នោយបាៃ្រញ្ជា ក់យ៉ង្ចបាេ់អំពពីនេចក្តពីពិ្រដែលជាពគធឹរះរាក់ទង្ៃធឹង្ 

ពពរះអាទិករនៃរះ ពួកសាវក័បាៃពបា្់រពួកអ្កពករុង្លពីសសា្ត អំពពីពពរះរាជ្រញពតា 

រ្រេ់ពពរះ ដែលបាៃយង្ចញរះពពីឋាៃេួគ៌មកកាៃ់ពិភពនោកនយើង្ ពពីនពររះ 

ពពរះអង្គាបាៃសេឡាញ់កូៃៗរ្រេ់មៃញេ្ស។ ពួកនគបាៃៃិយយអំពពីពពរះជៃ្ម 

ៃិង្ពពរះរាជកិច្ចរ្រេ់ពពរះអង្គា ការ្រែិនេ្ៃ៍ពទង់្ ពពីេំណាក់មៃញេ្សដែល 

ពពរះអង្គាបាៃយង្មកជួយេន្ងាគា រះ ការកា្់រនរាេ ៃិង្ការជា្់រឆាក ង្រ្រេ់ 

ពទង់្ ការមាៃពពរះជៃ្មរេ់នឡើង្វញិ ៃិង្ការយង្នឡើង្នៅកាៃ់ឋាៃេួគ៌រ្រេ់

ពពរះអង្គា ន�ើយនៅទពីននារះ ពពរះអង្គាកំពញង្្ំរនពញពពរះរាជ្ួរនាទពីជានមធាវ ពីរ្រេ់



ការអ្ិ្របាយនៅក្ញង្ចំនណាមសាេៃ៍ែនទ-ទំព័រ-213-

មៃញេ្ស។ ន�្រញែូនច្រះ នោក្៉រញលៃិង្បាណាបាេបាៃអ្ិ្របាយអំពពីែំណធឹ ង្

ល្អនៅទពីពករុង្លពីសសា្ត  ។

មាៃនពលមួយ កាលនោក្៉រញលកំពញង្ៃិយយពបា្់រែល់ពួក្រណា្ត ជៃ 

អំពពីពពរះរាជកិច្ចរ្រេ់ពពរះពគិេ្ត ជាអ្កពយាបាលអ្ក�ឺ ៃិង្អ្កដែលព្ររូវ 

នគនមើលងាយ នោកបាៃន�ើញជៃពិការម្ាក់នៅក្ញង្ចំនណាម�្ូង្មៃញេ្ស 

ដែលបាៃេមលែធឹង្នមើលមញខនោក ៃិង្ជាអ្កដែលបាៃទទួលៃិង្នជឿែំណធឹ ង្

ល្អ។ ចិ្រ្តរ្រេ់នោក្៉រញលបាៃនចញនៅនោយនេចក្តពីអាណិ្រអាេូរចំនររះ 

្រញរេដែលពិការរ្ូរនៃរះ ជាមៃញេ្សម្ាក់ដែលនោកបាៃចា្់រទញកថា «គ្្់រ 

មាៃនេចក្តពីជំនៃឿល្មម នែើម្ពីឲ្យបាៃជា» ។ នៅចំនររះវ្រ្តមាៃនៃពួកអ្កថ្ាយ

្រង្គាំរ្ូរពពរះ នោក្៉រញលបាៃ្រងាគា ្់រែល់ជៃពិការននារះឲ្យនពកាក�រនឡើង្ 

ន�ើយនែើរនោយនជើង្រ្រេ់គ្្់ររំាង្ពពីរ។ កៃលែង្មក ជៃពិការែ៏�ឺចា្់រនៃរះ

អាចព្រធឹមដ្រអង្គាញយ្៉រញនណាណ រះ ្៉រញដៃ្ត ឥឡូវនៃរះ គ្្់របាៃសា្ត ្់រតាមការ្រងាគា ្់រ 

រ្រេ់នោក្៉រញលភាលែ ម ន�ើយនពលននារះគឺជាឱកាេនលើកទពីមួយក្ញង្ជពីវ្ិរ 

រ្រេ់គ្្់រ ដែលគ្្់រអាចនពកាក�របាៃ។ កមាលែ ំង្បាៃនកើ្រនឡើង្ជាមួយៃធឹង្

ការខំព្រធឹង្ដព្រង្នោយក្តពីជំនៃឿ ន�ើយមៃញេ្សដែលធាលែ ្់រដ្រពិការនៃរះ «ក៏េ្ទញរះ 

នឡើង្នែើរ» ។ 

«កាល�្ូង្មៃញេ្សបាៃន�ើញការដែល្៉រញលន្្ើ ននារះនគ្រៃលែឺនឡើង្ជា 

ភាសាលូនៅនាថា ពួកពពរះបាៃកាឡាៃិម្មិ្រជាមៃញេ្ស ចញរះមកឯនយើង្ន�ើយ 

នគក៏នៅបាណាបាេ ជាពពរះនេយូេ ន�ើយ្៉រញល ជាពពរះន�៊ើនមេ ពពីនពររះ 

គ្្់រជានមេដម្តង្ ន�ើយេង្្រ្រេ់ពពរះនេយូេ ដែលនៅមញខពករុង្នគក៏នំា 

យកនគ្ន ្្ម ល ន�ើយៃិង្ភួង្នៅែល់នកាលែ ង្រ្ារពករុង្ ចង់្ថ្ាយយញ្ញ្ូរជាជា

មួយៃធឹង្្រណា្ត មៃញេ្ស»។ ព្រនយគនៃរះសេ្រនៅតាមព្រនពណពី រ្រេ់ពួកនគ 

ដែលថាយូរៗម្តង្ពពរះបាៃយង្មកកាៃ់ដ្ៃែពីនោយផ្្ទ ល់។ ពួកនគបាៃនៅ 

បាណាបាេថាពពរះនយេួេ ដែលមាៃៃ័យថា្ិរតានៃពពរះរំាង្ឡាយ នោយ  

នពររះដ្រលក្ខណៈែ៏គួរឲ្យនគ្រពរ្រេ់នោក អាក្រ្កិរយិែ៏ន្លែ្្ូរ ៃិង្្រទ 



ទំព័រ-214- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ពិនសា្ៃ៍ែ៏ឱៃលំនរាៃ ៃិង្មាៃនេចក្តពីនមតា្ត  នៅនលើទធឹកមញខរ្រេ់នោក  

ចំដណកនោក្៉រញលវញិ ពួកនគបាៃនជឿថានោកជាពពរះ ន�ើនមេ «ពពីនពររះ 

គ្្់រគឺជានមេដម្តង្» ែ៏នសា្ម រះព្រង់្ េកម្ម ៃិង្មាៃនវាហារជាមួយៃធឹង្រក្យ 

ពពមាៃៃិង្ការទូនា្ម ៃនពកើៃរឭំក ។

ពួកអ្កពករុង្លពីសសា្ត អៃ្ទរះសាចង់្្រងាហា ញភាពក្រ្តញ្ញូរ្រេ់ពួកនគ បាៃ 

្រញ្ចញ រះ្រញ្ចូ លេង្្នៃពពរះនយេួេឲ្យ្្តល់កិ្រ្តិយេែល់ពួកសាវក័ ន�ើយនគ 

«ក៏នំាយកនគ្ន ្្ម ល ន�ើយៃិង្ភួង្នៅែល់នកាលែ ង្រ្ារពករុង្ ចង់្ថ្ាយយញ្ញ 

្ូរជាជាមួយៃធឹង្្រណា្ត មៃញេ្ស» ។ នោក្៉រញលៃិង្បាណាបាេដែលកំពញង្ដ្រ 

រកកដៃលែង្េពមាកននារះមិៃបាៃែធឹង្ពពីការនរៀ្រចំនៃរះនទ។ នរារះជាយ៉ង្នៃរះក៏ 

នោយមិៃយូរ្៉រញនា្ម ៃ ពួកនោកមាៃការចា្់រអារម្មណ៍នៅនលើេំនឡង្ែូរ្រ្ៃ្តពី 

ៃិង្េដពមកអ្រអរសាទរនៃ�្ូង្មៃញេ្សយ៉ង្្ំ ដែលកំពញង្ដ្រន្្ើែំនណើ រ 

េំនៅមក្្ទរះដែលពួកនោកកំពញង្ដ្រស្ាក់នៅ។  

 

សៅរ៍-១២ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ១៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: អ្ក រាល់ គ្្ នអើយ ន�្រញ អ្ពី បាៃ ជា ន្្ើ ែូនច្រះ នយើង្ ខ្ញំ 

ជា មៃញេ្ស វេ័ិយ ែូច ជា អ្ក រាល់ គ្្ ដែរ មួយ នទៀ្រ នយើង្ ក៏ ព្រកាេ ពបា្់រ 

ែំណធឹ ង្ ល្អ ែល់ អ្ក រាល់ គ្្ ឲ្យ បាៃ ដ្ររ នចញ ពពី អេ់ រំាង្ ការ ដែល ឥ្រ 

ព្រនយជៃ៍ យ៉ង្ នៃរះ នៅ ឯ ពពរះ ែ៏ មាៃ ពពរះជៃ្ម រេ់ វញិ ដែល ពទង់្ ្រនង្កើ្រ ន្្ទ 

នម� ដ្ៃែពី េមញពទ ៃិង្ រ្រេ់ រំាង្ អេ់ ដែល នៅ សាថែ ៃ រំាង្ ននារះ ្ ង្។ 

កិច្ចការ ១៤:១៥ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ រំាង្ នៃរះ ដែល អ្ក រាល់ គ្្ កំពញង្ 

កាលពួកសាវក័បាៃែធឹង្ពបាកែអំពពីមូលន�្រញនៃការចូលមកជួ្ររ្រេ់ 

ពួកនគ ៃិង្ការចួលរមួយ៉ង្រនំភើ្រនៅក្ញង្ែំនណើ រនៃរះ «ននារះក៏ដ�កអាវខលែួៃ 

រ្់រចូលនៅកណា្ត ល�្ូង្មៃញេ្ស» នោយេង្្ធឹមថាៃធឹង្អាចទ្់រសាក ្់រែំនណើ រ

នៃរះកញំឲ្យ្រៃ្តនៅមញខនទៀ្រ» ។ នោក្៉រញលបាៃដសេក្រងាគា ្់រឲ្យពួក�្ូង្មៃញេ្ស

ព្ររុង្សា្ត ្់រនោយេំនឡង្ឮពកលួច ខ្លែ ំង្ជាង្េំនឡង្រ្រេ់�្ូង្មៃញេ្ស ន�ើយ 



ការអ្ិ្របាយនៅក្ញង្ចំនណាមសាេៃ៍ែនទ-ទំព័រ-215-

ខណៈ�្ូង្មៃញេ្សដែលកំពញង្ដ្រមាៃេំនឡង្អូ៊អរបាៃ�្់រភាលែ ម នោកបាៃ 

មាៃព្រសាេៃ៍ថា «អ្ករាល់គ្្នអើយ ន�្រញអ្ពីបាៃជាន្្ើែូនច្រះ នយើង្ខ្ញំជាមៃញេ្ស

វេ័ិយែូចជាអ្ករាល់គ្្ដែរ មួយនទៀ្រ នយើង្ក៏ព្រកាេពបា្់រែំណធឹ ង្ល្អែល់

អ្ករាល់គ្្ ឲ្យបាៃដ្ររនចញពពីអេ់រំាង្ការដែលឥ្រព្រនយជៃ៍យ៉ង្នៃរះ 

នៅឯពពរះែ៏មាៃពពរះជៃ្មរេ់វញិ ដែលពទង់្្រនង្កើ្រន្្ទនម� ដ្ៃែពី េមញពទ ៃិង្ 

រ្រេ់រំាង្អេ់ដែលនៅឋាៃរំាង្ននារះ្ង្ ក្ញង្កាលជំនាៃ់មៃញេ្សពពី្រញរាណ 

ននារះពទង់្បាៃអៃញញ្្ញ ្រឲ្យពគ្់ររំាង្សាេៃ៍ នែើរតាម្លែូវរ្រេ់នគនរៀង្ខលែួៃ 

្៉រញដៃ្ត ពទង់្មិៃដែលដលង្មាៃទពី្រនា្ទ ល់ ពពីពពរះអង្គាពទង់្នទ នោយពទង់្ ដ្រង្ 

ដ្រ្សាយពពរះគញណមក គឺពទង់្នពបាេព្ររាៃឲ្យនភលែៀង្ធាលែ ក់ចញរះពពីនលើនម� 

ឲ្យមាៃរែូវែ៏េំ្ូររ នែើម្ពីៃធឹង្្ំរនពញចិ្រ្តនយើង្ នោយអាហារ ៃិង្នេចក្តពី 

អំណរ» ។ 

នរារះ្រពីជាការព្រដកកែ៏េមន�្រញ្លរ្រេ់ពួកសាវក័ថាពួកនគមិៃដមៃ

ជាពពរះ ន�ើយនរារះ្រពីជានោក្៉រញលបាៃពយាយមរាញគំៃិ្ររ្រេ់ពួក្រណា្ត ជៃ

នៅឯពពរះែ៏ពិ្រដ្រមួយអង្គាគ្់រដែលគួរទទួលការេរនេើ្រនមកើង្ពពីមៃញេ្សក៏

នោយ ក៏នោកេធឹង្ដ្រមិៃអាច្រដង្្ង្សាេៃ៍ែនទនៃរះឲ្យ�្់រថ្ាយ្រង្ាយ

យញ្ញ្ូរជាែល់ពួកនោកបាៃដែរ។ ពួកនគមាៃជំនៃឿនជឿជាក់ថា្រញរេរំាង្ពពីរ

នាក់នៃរះពិ្រជាពពរះរ្រេ់នគ ន�ើយពួកនគមាៃអំណរជាខ្លែ ំង្ដែលពួកសាវក័

មិៃបាៃទទួលយកចំនណរះែធឹង្ខញេឆគាង្រ្រេ់ពួកនគ។ ពពរះគម្ពីរបាៃដចង្ថា 

ពួកនោក «ឃា្់រនគមិៃឲ្យថ្ាយយញ្ញ្ូរជាេធឹង្ដ្រមិៃបាៃ» ។

ពួកអ្កពករុង្លពីសសា្ត បាៃពិចារណាថាពួកនគបាៃនមើលន�ើញអំណាចែ៏

អសា្ច រ្យដែលពួកសាវក័បាៃេដម្តង្ នោយផ្្ទ ល់ៃធឹង្ដភ្ក។ ពួកនគបាៃន�ើញ

ជៃពិការដែលមិៃធាលែ ្់រអាចនែើរបាៃមាៃអំណរនៅក្ញង្េញខភាព ៃិង្កមាលែ ំង្ 

មំាមួៃ។ គឺ្រនា្ទ ្់រពពីការ្រញ្ចញ រះ្រញ្ចូ លយ៉ង្ជាក់ោក់រ្រេ់នោក្៉រញល ៃិង្ការ

ពៃ្យល់យ៉ង្ព្ររុង្ព្រយ័្រ្រាក់ទង្ៃធឹង្ន្រេកកម្មរ្រេ់នោកផ្្ទ ល់ៃិង្ 

បាណាបាេ ដែលជា្ំរណាង្រ្រេ់ពពរះនៃឋាៃេួគ៌ ៃិង្ពពរះរាជ្រញពតានៃពទង់្ 



ទំព័រ-216- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជាពពរះនៃការនពបាេឲ្យជា (ការពយាបាល) ែ៏ឧ្រ្តម មកនទើ្រ�្ូង្មៃញេ្សពពម

លរះ្រង់្នគ្ល្ំរណង្រ្រេ់ពួកនគ។

កិច្ចការរ្រេ់នោក្៉រញល ៃិង្បាណាបាេនៅលពីសសា្ត សសា្់រដ្រព្ររូវបាៃ 

្រញ្ឈ្់រភាលែ មនោយការពយាបាទរ្រេ់ «ពួកសាេៃ៍យូោខលែរះ មកពពីអាៃ់ទពីយូ៉ក 

ៃិង្អញពីកូនាម» ដែលបាៃែធឹង្ពពីនជាគជ័យនៃកិច្ចការរ្រេ់ពួកសាវក័នៅក្ញង្ 

ចំនណាមពួកអ្កពករុង្លពីសសា្ត  ន�ើយបាៃន្រ្តជ្ាចិ្រ្តតាមោៃៃិង្ន្រៀ្រន្រៀៃ 

ែល់ពួកនោក។ កាលមកែល់ទពីពករុង្លពីសសា្ត  ពួកយូោរំាង្ននារះ បាៃ្ំរ ញ្េ 

ៃូវភាពល្ពីង្ជូរច្់រែល់ពួក្រណា្ត ជៃ ដែលមាៃនៅក្ញង្គំៃិ្ររ្រេ់ពួកនគ។ 

នោយរក្យនពចៃ៍នៃការ្រកសសាយខញេៃិង្មូល្រងាក ច់ ពួក្រណា្ត ជៃដែល

្្មពីៗនៃរះបាៃនគ្រពនោក្៉រញលៃិង្បាណាបាេថាជាពពរះ ឥឡូវនៃរះ ព្ររូវបាៃ

អូេរាញឲ្យយល់ថាការពិ្រពួកសាវក័អាពកក់ជាង្ឃា្រករនៅនទៀ្រ ន�ើយ 

ពួកនៃរះគួរដ្រសាលែ ្់រនៅវញិ ។ 

 

អាទិត្យ-១៣ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ១៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពពរះនយ�ូវ៉ា ពទង់្ ជា ពៃលែឺ ន�ើយ ជា នេចក្តពី េន្ងាគា រះ រ្រេ់ 

ខ្ញំ ន្រើ ខ្ញំ ៃធឹង្ ព្ររូវ ខ្លែ ច ចំនររះ អ្ក ណា ពពរះនយ�ូវ៉ា ពទង់្ ជា ទពី ពធឹង្ ពំនាក់ នៃ ជពីវ្ិរ ខ្ញំ 

ន្រើ ព្ររូវ ឲ្យ ខ្ញំ ភ័យ ចំនររះ អ្ក ណា។ ទំៃញក្រនមកើង្ ២៧:១ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ 

ការខកចិ្រ្តដែល្រណា្ត ជៃនៅលពីសសា្ត បាៃទទួលរង្នោយការ្រែិនេ្ៃ៍ 

មិៃឲ្យថ្ាយ្រង្ាយយញ្ញ្ូរជាែល់ពួកសាវក័ បាៃនរៀ្រចំពួក នគឲ្យដ្ររមក 

ព្រឆំាង្ៃធឹង្នោក្៉រញលៃិង្បាណាបាេ នោយែំនណារះសសាយយ៉ង្រ ពីករាយ 

ែូចកាលដែលពួកនគនគ្រពពួកនោកថាជាពពរះែូនច្ារះដែរ។ នោយការ ញញ រះ 

ញង់្ពពីពួកយូោ ពួកនគបាៃនរៀ្រចំព្រយញទ្ជាមួយៃធឹង្ពួកសាវក័នោយកមាលែ ំង្។ 

ពួកយូោបាៃពបា្់រពួកនគកញំឲ្យនោក្៉រញលមាៃឱកាេៃធឹង្ៃិយយនោយ 

បាៃអរះអាង្ថា ព្រេិៃន្រើពួកនគ្្តល់ឱកាេឲ្យពួកសាវក័ៃិយយ នោកៃធឹង្

ន្្ើឲ្យពួក្រណា្ត ជៃនព្រកព្រអាលជាក់ជាមិៃខ្ៃ។



ការអ្ិ្របាយនៅក្ញង្ចំនណាមសាេៃ៍ែនទ-ទំព័រ-217-

មិៃយូរ្៉រញនា្ម ៃ ការនរៀ្រចំន្្ើឃា្រនៃេព្ររូវរ្រេ់ែំណធឹ ង្ ល្អព្ររូវ បាៃ 

អៃញវ្រ្ត។ នោយនរារទៃ់នៅតាមឥទ្ិពលរ្រេ់អារក្ស ពួកអ្កពករុង្លពីសសា្ត  

បាៃព្ររូវនេចក្តពីនពកវនពកា្រ្រេ់សាតំាង្ពគ្់រពគង្ ន�ើយបាៃព័ទ្ ជញំវញិ 

នោក ្៉រញល រចួនចាលនោកៃធឹង្្្មនោយគ្្ម ៃនមតា្ត ។ សាវក័្៉រញលបាៃគិ្រ ថា 

ទពី្រញ្ច ្់ររ្រេ់នោកបាៃមកែល់ន�ើយ។ ទញកករកម្មរ្រេ់នោកនេ្ទផ្ៃៃិង្ 

ចំដណកែ៏នឃារនៅរនៅនលើរ្ូរនោកផ្្ទ ល់ ដែលបាៃ្រនញ្ច ញេកម្មភាព 

នៅនពលននារះ បាៃនកើ្រនឡើង្យ៉ង្រ�័េនៅក្ញង្គំៃិ្ររ្រេ់នោក។ ពគ្រ 

ែណ្ត ្់រនោយស្ាមជំាៃិង្ការ�ឺចញកចា្់រ នោកបាៃែួលនៅៃធឹង្ែពី ន�ើយ 

�្ូង្ មៃញេ្សែ៏នពកវនពកា្ «នគអូេគ្្់រនចញនៅនពៅ (ទពីពករុង្) ទញកនចាល 

នោយសា្ម ៃថា បាៃសាលែ ្់រន�ើយ» ។

នៅក្ញង្នពលែ៏ន ្្ម ង្ង្ធឹ្រៃិង្តាៃ្រធឹង្នៃរះ ពករុមនៃពួកអ្កនជឿនៅ ពករុង្ 

លពីសសា្ត  ដែលបាៃដកដព្រចិ្រ្តមកមាៃជំនៃឿនលើពពរះនយេូ៊វនោយសារកិច្ចការ

រ្រេ់នោក្៉រញលៃិង្បាណាបាេ នៅដ្រមាៃភក្តពីភាពៃិង្នសា្ម រះព្រង់្ែដែល។ 

ការព្រឆំាង្ដែលគ្្ម ៃន�្រញ្ល ៃិង្ការន្្ើទញក្ខន្រៀ្រន្រៀៃយ៉ង្នឃារនៅ 

នោយពួកេព្ររូវនៃរះ បាៃព្រធឹមដ្រ្រញ្ជា ក់ឲ្យន�ើញកាៃ់ដ្រចបាេ់ ពពីជំនៃឿ 

រ្រេ់្រង្្រ្អូៃរមួជំនៃឿរំាង្នៃរះ្៉រញនណាណ រះ ន�ើយឥឡូវនៃរះ នៅចំនររះមញខនពគ្រះ

ថ្ាក់ៃិង្ការព្រមា្នមើលងាយ ពួកនគបាៃ្រងាហា ញភក្តពីភាពរ្រេ់ពួកនគនោយ

ការព្រមូល្្តញំគ្្នៅជញំវញិរាង្កាយរ្រេ់នោក្៉រញល ដែលពួកនគបាៃនជឿថា

នោកបាៃសាលែ ្់រនៅន�ើយនៃរះ។ 

នៃរះគឺជាការភ្ាក់ន្្អើលជាខ្លែ ំង្ចំនររះពួកនគ នោយនៅកណា្ត ល ទញក្ខ 

នសាក រ្រេ់ពួកនគ សសា្់រដ្រសាវក័្៉រញលបាៃនង្ើ្រកបាល ន�ើយនពកាក �រ 

នឡើង្ នោយការេរនេើរ្រនមកើង្ែល់ពពរះនៅៃធឹង្្រ្ូររមា្់រ។ ចំនររះពួកអ្កនជឿ 

ការសា្ត រនឡើង្វញិដែលមិៃបាៃរពំធឹង្ទញកៃូវកិច្ចការនៃពួកសាវក័រ្រេ់ពពរះនៃរះ 

ព្ររូវបាៃនគចា្់រទញកថាជាការអសា្ច រ្យនៃអំណាចរ្រេ់ពពរះ ន�ើយហាក់ែូចជា

ការនបារះពតារ្រេ់ពពរះនៃឋាៃេួគ៌ នៅនលើការផ្លែ េ់្រ្តូរជំនៃឿរ្រេ់ពួកនគ ។ 



ទំព័រ-218- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ពួកនគមាៃអំណររកដ្លែង្ពញំបាៃ ន�ើយបាៃេរនេើរ្រនមកើង្ែល់ពពរះនោយ 

ជំនៃឿរ្រេ់ពួកនគ ដែលបាៃន្្ើឲ្យ្្មពីនឡើង្វញិនៃរះ ។

នៅក្ញង្ចំនណាមពួកអ្កដែលបាៃផ្លែ េ់្រ្តូរជំនៃឿនៅទពីពករុង្លពីសសា្ត  ៃិង្

ជាអ្កដែលបាៃន�ើញការ�ឺចា្់ររ្រេ់នោក្៉រញលផ្្ទ ល់ៃធឹង្ដភ្ក ជាអ្កដែល

នពកាយមកបាៃកាលែ យជាអ្ក្រនពមើការរ្រេ់ពពរះពគិេ្តដែលនលចនធាលែ ជាង្នគ 

ៃិង្ជាអ្កដែលបាៃដចករដំលកជាមួយពួកសាវក័ៃូវការពិបាកៃិង្ក្តពីអំណរនៃ

កិច្ចការជាអ្កព្ររួេពតាយ នៅតាម្ំរ្រៃ់ដែលពិបាកៗ។ អ្កននារះឯង្គឺយញវជៃ

ដែលមាៃន ្្ម រះថា ព្ីមូ៉ន្។ កាលនគបាៃអូេនោក្៉រញលនចញពពីទពីពករុង្សាវក័ 

ែ៏នក្មង្ខ្ចពីនៃរះក៏នៅក្ញង្ចំនណាម�្ូង្មៃញេ្សដែលបាៃ�រនៅដក្ររាង្កាយ

េ្តូកេ្តធឹង្ ែូចគ្្ម ៃែនង្ហាើមរ្រេ់នោក្៉រញល ន�ើយបាៃន�ើញនោកនពកាក 

នឡើង្រំាង្មាៃស្ាមជំានោយ្ម ្៉រញដៃ្ត ្រ្ូររមា្់រនោកនៅដ្រេរនេើរ 

្រនមកើង្ែល់ពពរះ នពររះពពរះអង្គាបាៃអៃញញ្្ញ ្រឲ្យនោក�ឺចា្់រនែើម្ពីជាព្រនយជៃ៍

ែល់ពពរះពគិេ្ត ។ 

 

ច័ន្ទ-១៤ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ២០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ែ្ិ្រ ពពរះពទង់្ មិៃ បាៃ ព្ររាៃ ឲ្យ នយើង្ មាៃ វញិ្្ញ ណ ដែល 

ដ្រង្ ដ្រ ខ្លែ ច នឡើយ គឺ ឲ្យ មាៃ វញិ្្ញ ណ ែ៏ មាៃ អំណាច នេចក្តពី សេឡាញ់ ៃិង្ 

ពបាជ្ា ៃធឹង្ ធ្ឹង្ វញិ។ ព្ីមូ៉ន្ទពី២ ១:៧ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ រំាង្ នៃរះ

នៅន្ងៃ្រនា្ទ ្់រពពីការនចាលនោក្៉រញលៃធឹង្្្មមក ពួកសាវក័បាៃនចញ 

ែំនណើ រនៅកាៃ់ទពីពករុង្ន�ើន្រ ជាកដៃលែង្ដែលពពរះបាៃព្ររាៃពរែល់កិច្ចការ 

រ្រេ់ពួកនគ ន�ើយពួកនគបាៃែធឹកនំាមៃញេ្សជានពចើៃឲ្យទទួលពពរះពគិេ្តជា 

ពពរះអង្គាេនពងារះ ។ ្៉រញដៃ្ត «នពកាយដែលព្រកាេពបា្់រែំណធឹ ង្ល្អ ន�ើយបាៃ 

េិេ្សជានពចើៃនៅពករុង្ននារះ» រំាង្នោក្៉រញលៃិង្រំាង្នោកបាណាបាេ 

មាៃ្ំរណង្នៅ្ំរនពញកិច្ចការនៅកដៃលែង្ន្្សង្នទៀ្រ នោយមិៃបាៃ្រញ្ជា ក់

អរះអាង្ពពីជំនៃឿរ្រេ់ពួកអ្កដែលបាៃដកដព្រចិ្រ្ត ដែលពួកនោកបាៃ្រងាគា ្់រ



ការអ្ិ្របាយនៅក្ញង្ចំនណាមសាេៃ៍ែនទ-ទំព័រ-219-

ឲ្យនៅដ្រឯង្មួយរយៈ នៅៃធឹង្កដៃលែង្ដែលនោកបាៃន្្ើការកាលពពីនពល្្មពីៗ

នៃរះនឡើយ ។ ែូនច្រះ នោយមិៃ្រក់េលែញ្រនោយសារនពគ្រះថ្ាក់ននារះ ពួកនគ 

«ក៏ព្រឡ្់រនៅឯលពីសសា្ត  អញពីកូនាម ៃិង្អាៃ់ទពីយូ៉កវញិ ពពមរំាង្ចនពមើៃកមាលែ ំង្

ែល់ពួកេិេ្ស ឲ្យមាៃចិ្រ្តរ ធឹង្្រញធឹង្នឡើង្ ន�ើយទូនា្ម ៃឲ្យនៅឋិ្រន្រក្ញង្នេចក្តពី

ជំនៃឿ» ។ មៃញេ្សជានពចើៃបាៃទទួលនេចក្តពីសេឡាញ់នៃែំណធឹ ង្ល្អ ន�ើយ

បាៃរង្ពរំាៃូវការេ្តពី្រននា្ទ េៃិង្ការន្្ើទញក្ខន្រៀ្រន្រៀៃ។ ពួកអ្ករំាង្នៃរះន�ើយ

ដែលពួកសាវក័បាៃេរ្ះដេង្្សាថែ ្រនានេចក្តពីជំនៃឿ នែើម្ពីឲ្យកិច្ចការដែលព្ររូវ

ន្្ើអាចៃធឹង្ព្រ្ិរ្រ្រ្តិនៅបាៃ។

ជាកតា្ត េំខ្ៃ់នៅក្ញង្ការរ ពីកលូ្រោេ់ខ្ង្ពពលធឹង្វញិ្្ញ ណរ្រេ់ពួក 

អ្កនជឿ្្មពីៗ ពួកសាវក័បាៃព័ទ្ជញំវញិពួកនគនោយព្ររុង្ព្រយ័្រ្ នោយការ 

ការរររន្រៀ្រនរៀ្ររយនៃែំណធឹ ង្ល្អ។ ពួកនគបាៃនរៀ្រចំពួកជំៃញំយ៉ង្ព្រធឹមព្ររូវ

ពគ្់រទពីកដៃលែង្ នៅលពីកូនា ៃិង្ភពីេញពីឌា ជាកដៃលែង្ដែលមាៃពួកអ្កនជឿ។ ម្ៃ្តពី 

ៃិង្ពួកចាេ់ទញំព្ររូវបាៃតំាង្នឡើង្នៅតាមពួកជំៃញំៃពីមួយៗ ន�ើយពួកនគបាៃ

្រនង្កើ្រព្រព័ៃ្ៃិង្រន្រៀ្រនរៀ្ររយនែើម្ពីដណនំាែល់កិច្ចការរំាង្ឡាយ ដែល 

ជា្់ររាក់ទង្នៅៃធឹង្េញខញមាលភាពខ្ង្ពពលធឹង្វញិ្្ញ ណរ្រេ់ពួកអ្កនជឿ។

ការនៃរះសេ្រនៅតាមដ្ៃការនៃែំណធឹ ង្ល្អ ក្ញង្ការ្រពង្រួ្រ្រពង្រួមពួកជំៃញំ

រំាង្អេ់ឲ្យកាលែ យជាដ្រមួយនៅក្ញង្រាង្កាយរ្រេ់ពពរះពគិេ្ត ន�ើយនោក 

្៉រញលបាៃអៃញវ្រ្តដ្ៃការនៃរះយ៉ង្ព្ររុង្ព្រយ័្រ្ នៅក្ញង្កិច្ចការរ្រេ់នោក។ 

មៃញេ្សរំាង្ឡាយនៅតាមកដៃលែង្ដែលនោកបាៃន្្ើការនែើម្ពីែធឹកនំាមៃញេ្ស

ឲ្យទទួលពពរះពគិេ្តជាពពរះអង្គាេន្ងាគា រះ នោកបាៃនរៀ្រចំជាពួកជំៃញំនៅ 

តាមនពលនវោែ៏េមសេ្រ ។ នរារះ្រពីជាពួកអ្កនជឿមាៃចំៃួៃ្ិរចក៏នោយ 

ក៏នោកបាៃន្្ើកិច្ចការនៃរះដែរ។ ែូនច្រះ ពួកពគិេ្ត្ររេ័ិទព្ររូវបាៃ្រនពង្ៀៃឲ្យ

នចរះជួយគ្្នៅវញិនៅមក ៃិង្ឲ្យៃធឹកចំាពពីនេចក្តពីេៃយាថា «ែ្ិ្រកដៃលែង្ណា 

ដែលមាៃពពីរឬ្រពីនាក់ ព្រជញំជាមួយគ្្ នោយៃូវន ្្ម រះខ្ញំ ននារះខ្ញំក៏នៅកណា្ត ល

ចំនណាមអ្ករំាង្ននារះដែរ» (ម៉ាថាយ ១៨:២០)។



ទំព័រ-220- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ន�ើយនោក្៉រញលមិៃដែលនភលែចពួកជំៃញំដែលបាៃនរៀ្រចំែូនច្រះនឡើយ។ 

ការដ្រកសាពួកជំៃញំរំាង្នៃរះនៅក្ញង្គំៃិ្ររ្រេ់នោក ជា្រៃ្ទញកដែលនចរះដ្រ 

នកើៃនឡើង្ជាៃិច្ច ។ នរារះ្រពីជាពករុម្ូរចយ៉ង្ណាក៏នោយក៏ជាកង្្ល់ឥ្រ�្់រ 

�ររ្រេ់នោកដែរ។ នោកបាៃដ្រកសាពួកជំៃញំ្ូរចៗយ៉ង្ទៃ់ភលែៃ់នោយ 

ែធឹង្ថា ពួកនគព្ររូវការដ្រកសាជាពិនេេ នែើម្ពីឲ្យេមាជិកព្ររូវបាៃសាថែ ្រនា

នឡើង្យ៉ង្ម៉្់រច្់រនៅក្ញង្នេចក្តពីពិ្រ ៃិង្ព្ររូវបាៃ្រនពង្ៀៃឲ្យមាៃភាពនសា្ម រះ

ព្រង់្ ការខិ្រខំព្រធឹង្ដព្រង្នោយមិៃអាតា្ម ៃិយម នែើម្ពី្រនពមើែល់អ្កដែលនៅ

ជញំវញិពួកនគ ។ 

នៅក្ញង្ការខំព្រធឹង្ដព្រង្្ំរនពញភារកិច្ចរ្រេ់ពួកនគ នោក្៉រញលៃិង្ 

បាណាបាេបាៃន្្ើតាមគំរនូៃការលរះ្រង់្ៃិង្នសា្ម រះព្រង់្រ្រេ់ពពរះនយេូ៊វ 

នោយន្្ើការេពមា្់រមៃញេ្សនោយនសា្ម រះព្រង់្។ នោយការភ្ាក់រឭកយ៉ង្ 

ទូលំទូោយ ទធឹកចិ្រ្តពញរះកន្ញ្ជា ល មិៃដព្រព្ររួល ពួកនោកមិៃបាៃដេង្្រក

ភាពសេណញ កេញខសេរួលេពមា្់រខលែួៃឯង្នឡើយ ្៉រញដៃ្ត ពួកនគបាៃសា្រនពររះ 

ពគ្្់រពូជនៃនេចក្តពីពិ្រនោយការអ្ិោ្ឋ ៃរំាង្្្់របារម្ភ ៃិង្មាៃេកម្មភាព 

ឥ្រ�្់រ�រ ។ ន�ើយជាមួយៃធឹង្ការសា្រនពររះពគ្្់រពូជនៃនេចក្តពីពិ្រ

នៃរះ ពួកសាវក័បាៃ្រនពង្ៀៃនមនរៀៃែ៏មាៃ្រនមលែរកដ្លែង្មិៃបាៃ យ៉ង្ព្ររុង្ 

ព្រយ័្រ្ែល់អ្កដែលបាៃ�រនៅខ្ង្ែំណធឹ ង្ល្អ ។ វញិ្្ញ ណនៃភាពនសា្ម រះ 

ព្រង់្ៃិង្ការនកា្រខ្លែ ចពពរះ បាៃនកើ្រនឡើង្នៅក្ញង្គំៃិ្ររ្រេ់ពួកសាវក័្្មពីៗ 

ជាស្ាមែិ្រោមដែលមិៃនចរះរលញ្ររាក់ទង្ៃធឹង្សារៈេំខ្ៃ់អំពពីសារនៃ 

ែំណធឹ ង្ល្អ ។

កាលណាមាៃមៃញេ្សនៃនេចក្តពីេៃយាៃិង្មាៃេម្រថែភាពបាៃដកដព្រ 

ចិ្រ្តែូចជាករណពី នោក ព្ីមូ៉ន្ នោក្៉រញល ៃិង្បាណាបាេបាៃន្្ើការយ៉ង្ 

នសា្ម រះេ្ម័ពគ នែើម្ពី្រងាហា ញែល់ពួកនគអំពពីភាពចំាបាច់នៃការន្្ើការនៅក្ញង្ចមាក រ

ទំរំង្បាយជូរ។ ន�ើយនៅនពលដែលពួកសាវក័បាៃចាកនចញនៅកាៃ់កដៃលែង្

ន្្សង្នទៀ្រ ជំនៃឿរ្រេ់្រញរេរំាង្នៃរះមិៃបាៃធាលែ ក់ចញរះនឡើយ ្៉រញដៃ្ត កាៃ់ដ្រ 



ការអ្ិ្របាយនៅក្ញង្ចំនណាមសាេៃ៍ែនទ-ទំព័រ-221-

នកើៃនឡើង្នៅវញិ។ ពួកនគបាៃទទួលការ្រនពង្ៀៃយ៉ង្នសា្ម រះព្រង់្ អំពពី្លែូវ 

រ្រេ់ពពរះជាមា្ច េ់ ៃិង្អំពពីការន្្ើការនោយមិៃអាតា្ម ៃិយម នោយនសា្ម រះព្រង់្ 

ៃិង្្រេូ៊េ្ិ្រស្ាញ នែើម្ពីនេចក្តពីេន្ងាគា រះែល់មៃញេ្សែូចគ្្។ ការ្រងាហា ្់រ 

្រនពង្ៀៃយ៉ង្យកចិ្រ្តទញកោក់ែល់អ្កមាៃជំនៃឿ្្មពីនៃរះ គឺជាកតា្ត ែ៏េំខ្ៃ់

នៅក្ញង្នជាគជ័យែ៏ព្រចរះព្រចង់្ ដែលនោក្៉រញលៃិង្បាណាបាេមាៃ 

ខណៈដែលនោកអ្ិ្របាយអំពពីែំណធឹ ង្ល្អនៅក្ញង្ទធឹកែពីនៃសាេៃ៍នានា។

ែំនណើ រន្រេកជៃនលើកទពីមួយនៃរះបាៃ្ៃែល់ទពី្រញ្ច ្់រយ៉ង្ឆា្់រ 

រ�័េ។ ការនលើក្រនមកើង្ពួកជំៃញំ្្មពីៗថ្ាយែល់ពពរះជាមា្ច េ់ សាវក័្៉រញលបាៃ 

នចញែំនណើ រនៅកាៃ់សេរុកប៉ាមភពីោ «នពកាយដែលអ្ិ្របាយតាមពពរះ្រៃ្ទូល 

នៅពករុង្នពើការចួន�ើយ ននារះក៏ចញរះនៅឯអាតាោ ក៏ចញរះេំនៅពពីទពីននារះ 

ព្រឡ្់រនៅឯអាៃ់ទពីយូ៉កវញិ» ។



ទំព័រ-222- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ១៥:១-៣៥ ។

អង្គារ-១៥ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ២១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: លុរះ ដល់ ហ�ើយ ក៏ ព្រមូល ពួក ជំៃំុ មក ថ្លែង្ ពរា្់រ ពពី ការ 

ថដល ពពរះ រាៃ ហ្វើ ហោយសារ ខលែួៃ ហ�ើយ ពពី ពទង់្ រាៃ ហ្រើក ទ្វ រ នៃ ហេចក្ពី ជំហៃឿ 

ដល់ សាេៃ៍ ដនទ ថដរ។ កិច្ចការ ១៤:២៧ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ ទំ្ង្ ហៃរះ

ហៅក្ុង្ការមកដល់ទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក ហៅសេរុកហេរ ពី ព្រឡ្់រមកពពីកថៃលែង្

ថដលពពរះរាៃចា្់រឲ្យហៅ្ំរហពញហ្រេកកម្មមក ហោក្ុ៉រលៃិង្រាណារាេ

រាៃឆក់យកឱកាេដំ្ូរង្ហៃរះហដើម្ពីព្រជំុពួកអ្កហជឿ ហ�ើយថ្លែង្ពរា្់រ «ពពីការ 

ថដលពពរះរាៃហ្វើហោយសារខលែួៃ ហ�ើយពពីពទង់្រាៃហ្រើកទ្វ រនៃហេចក្ពីជំហៃឿ 

ដល់សាេៃ៍ដនទថដរ» (កិច្ចការ ១៤:២៧)។ ពួកជំៃំុហៅពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉កគឺជា

ពួកជំៃំុថដល្ំហ�ើយមាៃការលូ្រោេ់មួយ។ ជាមជ្ឈមណ្ឌ ល នៃ េកម្មភាព 

រ្រេ់ហ្រេកជៃ ទពីពករុង្ហៃរះជាកថៃលែង្ដ៏េំខាៃ់្ំរផុ្រនៃពករុមពគិេ្្ររេ័ិទ។ 

េមាជិកនៃពួកជំៃំុហៃរះហកើ្រហឡើង្ហោយមៃុេ្សជាហពចើៃសេទ្្់រវណ្ណៈ ហៅ 

ក្ុង្ចំហណាមពួកសាេៃ៍យូោៃិង្សាេៃ៍ដនទ។

កាលពួកសាវក័រាៃរ្ួររមួគ្្ជាមួយៃឹង្ពួកពគរូគង្វ លៃិង្េមាជិកពួក

ជំៃំុ ហៅអាៃ់ទពីយូ៉ក ហៅក្ុង្ការខំព្ឹរង្ថព្រង្ មៃុេ្សជាហពចើៃមកឯពពរះពគិេ ្

ពួកសាេៃ៍យូោថដលហជឿជាហពចើៃមកពពីសេរុកយូោ «ជាហមនៃពួកផារេុិពី»  

មាៃហជាគជ័យក្ុង្ការនំាមកៃូវេំណួរថដលមិៃយូរ្ុ៉រនា្ម ៃរាៃដឹកនំាឲ្យមាៃ

ទំនាេ់រ ពីករាលោលហៅក្ុង្ពួកជំៃំុ ៃិង្រាៃនំាមកៃូវការភ័ៃ្ភំាង្ដល់ពួក 

១៩

សាសន៍យដូានិងសាសន៍ដទៃ



សាេៃ៍យូោៃិង្សាេៃ៍ដនទ-ទំព័រ-223-

អ្កហជឿជាសាេៃ៍ដនទ។ ពួកពគរូសាេៃ៍យូោទំ្ង្ហៃរះរាៃហោលអរះអាង្

យ៉ង្ពរាកដថាហដើម្ពីឲ្យរាៃេហ្ង្គ រះ មៃុេ្សព្ររូវថ្រកា្់រថេ្កៃិង្ព្ររូវថ្រ 

រកសាចបា្់រនៃពិ ព្ី្ុរណ្យទំ្ង្អេ់។

ហោក្ុ៉រលៃិង្រាណារាេរាៃជួ្រៃឹង្ហគ្លលទ្ិខុេឆគង្ហៃរះជា្រនាទា ៃ់ 

ហ�ើយរាៃព្រឆំាង្ហៅៃឹង្ការថណនំានៃព្រធាៃ្រទហៃរះរ្រេ់ពួកសាេៃ៍ 

ដនទហនារះ។ ម្៉យង្វញិហទៀ្រ ពួកសាេៃ៍យូោហៅអាៃ់ទពីយូ៉កជាហពចើៃរាៃ 

ហពញចិ្រ្ៃឹង្ឥរយិ្រទរ្រេ់្រង្្រ្ូៃថដលហទើ្រថ្រៃឹង្មកពពីសេរុកយូោ្្មពីៗ

ហៃរះ ។ 

ជាទូហៅ ពួកអ្កថដលរាៃថកថព្រចិ្រ្ជាសាេៃ៍យូោមិៃរាៃរាក់ទឹក 

ចិ្រ្យ៉ង្រ�័េដូចជាទិពវញ្ញា ណរ្រេ់ពពរះរាៃហ្រើកផលែូវហនារះហទ។ ជាលទ្ផល

នៃកិច្ចការរ្រេ់ពួកសាវក័ហៅក្ុង្ចំហណាមសាេៃ៍ដនទ គឺជាភេ្ុតាង្្រញ្ជា ក់

ថាពួកអ្កថកថព្រចិ្រ្ហៅក្ុង្ចំហណាមពួក្រណ្ាជៃថដលហពកាយមកមាៃចំៃួៃ

សាេៃ៍យូោជាហពចើៃ ។ ពួកសាេៃ៍យូោរារម្ភថពកង្ព្រេិៃហ្រើ្រញញា្រ្ិៃិង្ 

ចបា្់រនៃពិ ព្ី្ុរណ្យហផ្សង្ៗរ្រេ់ពួកហគមិៃរាៃកាលែ យហៅជាកា្រពវកិច្ចនៃ 

សាេៃ៍ដនទ ទុកជាលក្ខខណ្ឌ នៃការព្រក្រគ្្នៃពួកជំៃំុហទ ហនារះលក្ខណណៈ 

ពិហេេនៃជា្ិរយូោថដលហ្វើឲ្យពួកហគខុេថ្រលែកពពីសាេៃ៍ហផ្សង្ៗ តំាង្ពពី 

យូរយរមកហ�ើយហនារះ ទពី្ំរផុ្រៃឹង្ព្ររូវរោយរា្់រ្រង់្ពពីក្ុង្ចំហណាមពួក 

អ្កថដលរាៃទទួលសារនៃដំណឹង្លជ្ាក់ជាមិៃខាៃ។

សាេៃ៍យូោថ្រង្ថ្រមាៃអំៃួ្រខលែួៃឯង្ជាៃិច្ច ហៅហលើពិ ព្ីខាង្ សាេនា 

ថដលហគរាៃតាក់ថ្រង្ ហ�ើយពួកអ្កថដលរាៃផាលែ េ់្រ្ូរជំហៃឿមកឯពពរះពគិេ្

ជាហពចើៃ ហៅថ្រគិ្រថាហោយពពរះរាៃហរៀ្រគហពមាង្លក្ខណណៈនៃការថាវ យ្រង្គំ 

រ្រេ់សាេៃ៍ហ�ហពពើរ ពពរះអង្គក៏មិៃរាៃព្រទ្ៃអំណាចឲ្យផាលែ េ់្រ្ូរលក្ខណណៈ 

ពិហេេណាមួយនៃការថាវ យ្រង្គំហនារះថដរ។ ពួកហគទទូចថាចបា្់ររ្រេ់សាេៃ៍

យូោៃិង្ពិ ព្ី្ុរណ្យហផ្សង្ៗគួរថ្រព្ររូវរាៃ្រញ្ចូ លហៅក្ុង្ពិ ព្ីហផ្សង្ៗនៃសាេនា

រ្រេ់ពគិេ្្ររេ័ិទ។ ពួកហគមិៃង្យៃឹង្យល់ហនារះហទ ថា្រង្វ យ យញញា្ូរជា



ទំព័រ-224- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ទំ្ង្ឡាយរាៃចង្្ុល្រង្ហា ញហៅឯការេុគ្រនៃពពរះរាជ្ុរពតារ្រេ់ពពរះ ថដល 

ៃិមិ្រ្រ្ូររាៃជួ្រៃឹង្ការពិ្រ ហ�ើយចា្់រពពីហពលហនារះមក ពិ ព្ីៃិង្្ុរណ្យហផ្សង្ៗ

ហៅក្ុង្ការថចកចាយរ្រេ់ហោកមូ៉ហេថលង្ព្ររូវរាៃហគអៃុវ្រ្្រហៅហទៀ្រ

ហ�ើយ ។ 

 

ពុធ-១៦ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ២២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ ពួក អ្ក ថដល ពគ្ៃ់ ថ្រ ស្ា្់រ ពកឹ្រ្យវៃ័ិយ ហនារះ មិៃ ថមៃ 

ហ ្្ម រះ ថា េុចរ្ិរ ហៅ ចំហោរះ ពពរះ ហឡើយ គឺ រាៃ រា្់រ ជា េុចរ្ិរ ថ្រ ពួក អ្ក ថដល 

ព្រពពឹ្រ្ តាម ពកឹ្រ្យវៃ័ិយ ្ុ៉រហណ្ារះ ហទ ។ រ ៉មូ ២:១៣ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ 

មុៃហពលការផាលែ េ់្រ្ូរជំហៃឿរ្រេ់ហោក ហោក្ុ៉រលរាៃចា្់រទុកខលែួៃឯង្

ថាជាមៃុេ្សលគ្្្ម ៃកថៃលែង្្រហនាទា េរាៃ «ចំថណកខាង្ហេចក្ពីេុចរ្ិរក្ុង្ 

ពកឹ្រ្យវៃ័ិយ ហនារះខ្ុំគ្្ម ៃហទ្េហសារះ» (ភពីលពីព ៣:៦) ។ ្ុ៉រថៃ្ ចា្់រតំាង្ពពី 

ហោករាៃផាលែ េ់្រ្ូរចិ្រ្រ្រេ់ហោកមក ហោករាៃទទួលគំៃិ្រយ៉ង្ចបាេ់ពពី

ហ្រេកកម្មរ្រេ់ពពរះអង្គេហ្ង្គ រះ ជាពពរះថដលហពរាេហោរះមៃុេ្ស ជា្ិរ 

ទំ្ង្មូល ទំ្ង្សាេៃ៍ដនទពពមទំ្ង្សាេៃ៍យូោ ហ�ើយហោករាៃដឹង្ពពី

ភាពខុេគ្្រវាង្ជំហៃឿរេ់ៃិង្ការព្រកាៃ់ទពមង់្�ួេហ�្ុរថដលសាលែ ្់រ។ ហនារះ 

ហ�ើយជាសេហមាលថដលរាៃកៃលែង្ផុ្រហៅ ហ�ើយអេ់អ្កថដលកំពុង្រេ់ហៅ

ហពកាមការព្ររួ្រពតានៃដំណឹង្លម្ាៃហេរ ពីភាពពពីការហគ្រពពិ ព្ីទំ្ង្ហនារះរ្រេ់

ពួកហគហ�ើយ ។ ថ្រហទ្រះជាយ៉ង្ហៃរះក៏ហោយ ក៏ហោក្ុ៉រលហៅថ្រហគ្រពពកឹ្រ្យ       

វៃ័ិយដ្់រព្រការរ្រេ់ពពរះថដលមិៃហចរះថព្រព្ររួល ទំ្ង្ខាង្ វញិ្ញា ណ ៃិង្ ហៅ 

ក្ុង្េំ្ុរព្រជាដរា្រ ។

ហៅក្ុង្ពួកជំៃំុអាៃ់ទពីយូ៉ក ការពិចារណាអំពពីេំណួរនៃការកា្់រថេ្ក 

្រង្្កឲ្យមាៃការពិភាកសាៃិង្ហរឿង្វវិាទជាហពចើៃ។ ទពី្ំរផុ្រ េមាជិកនៃពួកជំៃំុ

រារម្ភថពកង្មាៃការរាក់ថ្រកហៅក្ុង្ចំហណាមពួកហគ ថដលជាលទ្ផលនៃការ

្រៃ្ការពិភាកសាហនារះ ពួកហគក៏រាៃេហពមចចិ្រ្្រញជាូ ៃហោក្ុ៉រលៃិង្ រាណារាេ 



សាេៃ៍យូោៃិង្សាេៃ៍ដនទ-ទំព័រ-225-

ជាមួយៃឹង្អ្កទទួលខុេព្ររូវពួកជំៃំុមួយចំៃួៃឲ្យហៅទពីពករុង្ហយរសូាឡិម  

ហដើម្ពីោ្រព្រោង្ហរឿង្ហៃរះហៅចំហោរះមុខពួកសាវក័ៃិង្ពួកចាេ់ទំុ។ ហៅទពី

ហនារះពួកហគព្ររូវជួ្រជាមួយៃឹង្ព្រ្ិរភូមកពពីពួកជំៃំុហផ្សង្ៗ ៃិង្ពួកអ្កថដល

រាៃមកកាៃ់ទពីពករុង្ហយរសូាឡិមហដើម្ពីចូលរមួក្ុង្ពិ ព្ី្ុរណ្យថដលៃឹង្ចូលមក

ដល់។ ហៅហពលជាមួយគ្្ហនារះ ទំនាេ់ទំ្ង្អេ់ព្ររូវថ្រ្រញ្ច ្់រ រ�ូ្រដល់ការ

េហពមចចិ្រ្ចុង្ហពកាយព្ររូវរាៃផ្ល់ហោយពករុមព្ឹរកសាទូហៅ។ ហពលហនារះ  

ហេចក្ពីេហពមចហនារះព្ររូវរាៃទទួលយកជាទូហៅហោយពួកជំៃំុហផ្សង្ៗហៅ  

ទូទំ្ង្ព្រហទេ។ 

ហៅតាមផលែូវហៅកាៃ់ទពីពករុង្ហយរសូាឡិម ពួកសាវក័រាៃចូលេួរេុខទុក្ខ

ពួកអ្កហជឿហៅតាមទពីពករុង្ថដលពួកហោករាៃឆលែង្កា្់រ ហ�ើយរាៃហលើក ទឹក 

ចិ្រ្ដល់ពួកហគ ហោយហរៀ្ររា្់រអំពពី្រទពិហសា្ៃ៍រ្រេ់ពួកហោក ហៅក្ុង្ 

កិច្ចការរ្រេ់ពពរះ ៃិង្ការផាលែ េ់្រ្ូរជំហៃឿរ្រេ់ពួកសាេៃ៍ដនទ។

ព្រ្ិរភូមកពពីទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ករាៃជួ្រជាមួយៃឹង្្រង្្រ្ូៃមកពពីពួកជំៃំុ 

ហផ្សង្ៗ ថដលរាៃព្រមូលផ្ុំគ្្ហដើម្ពីការព្រជំុទូហៅមួយ ហៅពករុង្ហយរសូាឡិម។ 

ហ�ើយពួកហគរាៃហរៀ្ររា្់រពរា្់រអំពពីហជាគជ័យនៃកិច្ចការរ្រេ់ពួកហគហៅក្ុង្ 

ចំហណាមសាេៃ៍ដនទ ពរា្់រដល់ពួកជំៃំុទំ្ង្ហនារះ  ្រនាទា ្់រមក ពួកហគរាៃ 

ពរា្់រយ៉ង្ចបាេ់អំពពីភាពពច្ូរកពច្រល់ថដលរាៃហកើ្រហឡើង្ហោយសារពួក

ផារេុិពីថដលរាៃផាលែ េ់្រ្ូរជំហៃឿមកពពីទពីពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ករាៃអរះអាង្ថា ពួក

សាេៃ៍ដនទថដលរាៃផាលែ េ់្រ្ូរជំហៃឿព្ររូវថ្រកា្់រថេ្កៃិង្ហគ្រពតាមចបា្់រ 

រ្រេ់ហោកមូ៉ហេ ហដើម្ពីឲ្យរាៃេហ្ង្គ រះ។ 

េំណួរហៃរះព្ររូវរាៃពិភាកសាយ៉ង្កក់ហ្្ហៅក្ុង្អង្គព្រជំុ។ ហោយភាជា ្់រ

ទំនាក់ទំៃង្យ៉ង្ជិ្រេ្ិទ្ហៅៃឹង្េំណួរនៃការកា្់រថេ្កហៃរះ ក៏មាៃការ 

េិកសាយ៉ង្យកចិ្រ្ទុកោក់អំពពីេំណួរហផ្សង្ៗហទៀ្រផង្ថដរ។ េំណួរមួយ 

ក្ុង្ចំហណាមេំណួរទំ្ង្ហនារះគឺ្រញ្ហា េ្ពីអំពពីអាក្រ្កិរយិនៃការ្ររហិភាគ 

សាច់ថដលរាៃថាវ យដល់អារក្សរចួហ�ើយ។ សាេៃ៍ដនទ ថដលរាៃផាលែ េ់្រ្ូរ



ទំព័រ-226- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជំហៃឿជាហពចើៃនាក់រាៃរេ់ហៅោយឡំជាមួយៃឹង្មៃុេ្សថដលលងៃិ្រលងៃង់្ៃិង្

េង្្ស័យ ថដលថ្រង្ថ្រថាវ យ្រង្វ យៃិង្យញញា្ូរជាដល់អារក្ស។ ពួកេង្្ឃថដល

ដឹកនំាការថាវ យ្រង្គំរ្រេ់សាេៃ៍ទំ្ង្ហនារះរាៃយកសាច់ថដលហគរាៃទទួល

ទំ្ង្ហនារះ ហៅលក់ដូរយ៉ង្ទូលំទូោយ ហ�ើយសាេៃ៍យូោរារម្ភថពកង្ពួក

សាេៃ៍ដនទថដលរាៃផាលែ េ់្រ្ូរជំហៃឿៃឹង្នំាពគិេស្ាេនាអា្់រឱៃហោយ 

សារការទិញសាច់ថដលហគរាៃថាវ យហៅអារក្សរចួហ�ើយហនារះ មក្ររហិភាគ 

ហោយហ�្ុរហនារះៃឹង្យល់ពពមតាមព្រនពណពី រ្រេ់អារក្សតាមវ ិ្ ពីណាមួយ

ថដរ ។  

 

ពពហស្បតិ៍-១៧ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ២៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូហច្រះ ហេចក្ពី ជំហៃឿ ហកើ្រ ហឡើង្ ហោយ ឮ ហ�ើយ ថដល ឮ 

ហនារះ គឺ ហោយសារ ពពរះ្រៃទាូល នៃ ពពរះ។ រ ៉មូ ១០:១៧គម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ 

ម្ង្ហទៀ្រ តាមទំហៃៀមទមាលែ ្់រ សាេៃ៍ដនទការ្ររហិភាគសាច់េ្រវ ថដល 

េមាលែ ្់រហោយពចរាច់ក ខណណៈថដលសាេៃ៍យូោព្ររូវរាៃ្រហពង្ៀៃតាម 

ហគ្លការណ៍នៃពពរះ ថាហៅហពលណាេមាលែ ្់រេ្រវេពមា្់រជាអាហារ ព្ររូវថ្រ

មាៃការព្ររុង្ព្រយ័្រ្ហោយ្រង្ហាូរ្មហចញឲ្យអេ់ពពីរាង្កាយ ហ្រើមិៃ ដូហច្ារះ 

ហទ សាច់ហនារះៃឹង្ព្ររូវចា្់រទុកថាជាអាហារថដលនំាឲ្យអៃ្រាយដល់េុខភាព  

ពពរះរាៃព្រទ្ៃការពតាេ់្រង្គ ្់រហៃរះដល់សាេៃ៍យូោ ក្ុង្ហគ្ល្ំរណង្ 

ការោរេុខភាពរ្រេ់ពួកហគ។ សាេៃ៍យូោរាៃចា្់រទុកការ ហព្រើពរាេ់ 

្មជាអាហារហនារះថាជាអំហពើរា្រ។ ពួកហគរាៃព្រកាៃ់ថា្មគឺជាជពីវ្ិរ 

ៃិង្ថាការកមា្ច យ្មគឺជាផលវរិាកនៃអំហពើរា្រ។

ផទាុយហៅវញិ សាេៃ៍ដនទរាៃអៃុវ្រ្ការយក្ម ថដល�ូរហចញពពី 

េ្រវរង្ហពគ្រះថដលជា្រង្វ យយញញា្ូរជាហ�ើយយកហៅហរៀ្រចំជាចំណពី អាហារ។ 

ពួកសាេៃ៍យូោមិៃអាចហជឿថាពួកហគគួរថ្រផាលែ េ់្រ្ូរព្រនពណពី  ថដលពួកហគ

រាៃអៃុវ្រ្ហៅហពកាមការថណនំា ជាពិហេេរ្រេ់ពពរះហោយផាទា ល់ហនារះ 



សាេៃ៍យូោៃិង្សាេៃ៍ដនទ-ទំព័រ-227-

រាៃហទ ។ ហ�្ុរហនារះ កាលហរឿង្ដូហច្រះរាៃហកើ្រហឡើង្ហៅហពលហនារះ ព្រេិៃ

ហ្រើសាេៃ៍យូោៃិង្សាេៃ៍ដនទចង់្្ររហិភាគអាហាររមួ្ុរជាមួយគ្្ អ្កមុៃ 

(សាេៃ៍យូោ) ៃឹង្ព្ររូវ្រក់េលែុ្រ ហ�ើយរាៃព្រមា្យ៉ង្្ងៃៃ់្ងៃរហោយអ្ក 

ហពកាយ (សាេៃ៍ដនទ)។

ពួកសាេៃ៍ដនទ ជាពិហេេសាេៃ៍ពកិក ជាអ្កព្រកាៃ់េពីល្ម៌្ឹរង្រុងឹ្ 

ហ�ើយៃឹង្មាៃហពគ្រះថ្ាក់ ព្រេិៃហ្រើអ្កខលែរះថដលមិៃរាៃថកថព្រហចញពពីក្ុង្ 

ចិ្រ្រាៃហ្វើការព្រកាេជំហៃឿហោយមិៃរាៃហរារះ្រង់្ហចាលការអៃុវ្រ្ៃ៍អាពកក់

រ្រេ់ខលែួៃហទ ។ ពួកពគិេ្្ររេ័ិទថដលជាសាេៃ៍យូោមិៃអាចេពម្រេពមរួល

អំហពើអេពីល្ម៌រ្រេ់ពួកហគ ថដលមិៃទំ្ង្រាៃចា្់រទុកជាអំហពើឧពកិដ្ឋ ហោយ 

សាេៃ៍ដនទផង្ហនារះហឡើយ ។ ហ�្ុរដូហច្រះ សាេៃ៍យូោព្រកាៃ់ ពកមេពីល្ម៌

ហនារះថាជាការព្ឹរមព្ររូវយ៉ង្ខ្ង់្ខ្េ់ ថដលការកា្់រថេ្កៃិង្ការហគ្រពពិ ព្ី

្ុរណ្យហផ្សង្ៗគួរថ្រព្ររូវរាៃ្រង្គ ្់រដល់សាេៃ៍ដនទ ថដលរាៃផាលែ េ់្រ្ូរជំហៃឿ 

ទុកជាការសាកល្ង្ដល់ភាពហសា្ម រះព្រង់្ៃិង្ជំហៃឿេ៊្់ររ្រេ់ពួកហគ។ ពួក ហគ 

រាៃហជឿថា ទហង្វើហៃរះៃឹង្ការោរការថៃថែមចូលហៅក្ុង្ពួកជំៃំុៃូវេមាជិកថដល

រាៃទទួលយកជំហៃឿហោយមិៃមាៃការថកថព្រហចញពពីក្ុង្ចិ្រ្ ហ�ើយថដល 

ហពកាយមក អាចៃឹង្នំាមកៃូវការេ្ពី្រហនាទា េហៅហលើមូលហ�្ុរ ថដល្រណ្ាល

មកពពីភាពអេពីល្ម៌ៃិង្អរយិភាព ។

ចំណុចហផ្សង្ៗថដលរាៃោក់ព័ៃ្ហៅក្ុង្ការហោរះសសាយេំណួរ្ំៗ 

ហៅក្ុង្ហរឿង្ទំ្ង្ឡាយថដលរាៃហលើកមកពិភាកសាហៅចំហោរះពករុមព្ឹរកសាហនារះ 

ហាក់ដូចជាហរឿង្ថដលពិរាកៗថដលេឹង្ថ្រមិៃអាចយកជ័យជៃ្រះរាៃ។ 

្ុ៉រថៃ្ តាមពិ្រ ពពរះវញិ្ញា ណ្ររេុិទ្ រាៃហោរះសសាយេំណួរហៃរះរចួមកហ�ើយ 

ហៅហលើការេហពមចចិ្រ្ថដលហាក់ដូចជាពឹង្ថផ្កហៅហលើការរ ពីកចហពមើៃ រ្រេ់ 

ពួកជំៃំុពគិេ្្ររេ័ិទ ព្រេិៃហ្រើមិៃមាៃហរឿង្ទំ្ង្ហនារះហកើ្រហឡើង្ហទ។

«លុរះរាៃជថជកគ្្ជាយូរហៅ ហនារះហពព្ររុេហពកាកហឡើង្ៃិយយថា ្រង្ 

្រ្ូៃហអើយ អ្ករាល់គ្្ដឹង្ហ�ើយថា កាលពពីហដើម ពពរះរាៃហរ ើេ ក្ុង្ពួក ហយើង្ 



ទំព័រ-228- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

រាល់គ្្ ហដើម្ពីឲ្យពួកសាេៃ៍ដនទរាៃឮពពរះ្រៃទាូលនៃដំណឹង្ល ្ហ�ើយឲ្យ 

រាៃហជឿហោយសារមា្់រខ្ុំ»។ ហោករាៃពិចារណាថាពពរះវញិ្ញា ណ្ររេុិទ្ 

រាៃេហពមចហរឿង្ហនារះហៅហពកាមការជថជកគ្្ហោយរាៃ្រនាទា ្រពួកសាេៃ៍

ដនទថដលមិៃកា្់រថេ្កឲ្យហេ្មើគ្្ហៅៃឹង្សាេៃ៍យូោថដលរាៃកា្់រថេ្ក

ថដរ។ ហោករាៃរឭំកពរា្់រពួកហគអំពពីចក្ខុៃិម្មិ្រថដលពពរះរាៃហ្រើក្រង្ហា ញ 

ដល់ហោក អំពពីផាទា ំង្េំព្់រថដលមាៃេ្រវពគ្់រព្រហភទ ហ�ើយរាៃ្រង្គ ្់រឲ្យ

ហោកេមាលែ ្់រហ�ើយ្ររហិភាគហៅ។ កាលហោករាៃ ព្រថកកហោយហោលថា

ហោកមិៃថដល្ររហិភាគអវពីថដលមិៃស្ា្រហទហនារះ ពពរះរាៃហឆលែើយ ្រ្រ មក វញិ 

ថា «រ្រេ់អវពីថដលពពរះរាៃេម្ា្រហ�ើយ ហនារះកំុឲ្យអ្ករា្់រថាជាមិៃស្ា្រ 

ហឡើយ» (កិច្ចការ ១០:១៥) ។  

 

សុពក-១៨ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ២៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ្ុ៉រថៃ្ ហ្រើ ថមក ខលែរះ ព្ររូវ កាច់ ហចញ ហ�ើយ អ្ក ឯង្ ថដល ជា 

ហដើម អូលពីវ នពព រាៃ ព្ររូវ ្ំរហៅ កណ្ាលថមក ទំ្ង្ ហនារះ ទំ្ង្ ព្រឡ្់រ ហៅ ជា សេរូ្រ 

ជា្ិរ ឫេ នៃ ហដើម អូលពីវ សេរុក ជា មួយ ៃឹង្ ថមក ឯ ហទៀ្រ។ រ ៉មូ ១១:១៧ ហនារះ ៃឹង្ 

ហោកហពព្ររុេរាៃហរៀ្ររា្់រអំពពីពពរះ្រៃទាូលទំ្ង្ហៃរះយ៉ង្ចបាេ់ ថដល 

ពពរះរាៃព្រទ្ៃដល់ហោកៃូវការពតាេ់ហៅឲ្យហោកហៅផទារះហោកហមទ័ព 

ភាលែ ម ហ�ើយ្រហពង្ៀៃដល់គ្្់រអំពពីជំហៃឿនៃពពរះពគិេ។្ សារហៃរះរាៃ ្រញ្ជា ក់

ថាពពរះមិៃថមៃជាអ្កព្រកាៃ់្ុរគគលហទ ្ុ៉រថៃ្ ពទង់្រាៃទទួលយកៃិង្ទទួល

សាគ ល់មៃុេ្សទំ្ង្អេ់ថដលហកា្រខាលែ ចដល់ពទង់្។ ហោកហពព្ររុេរាៃពរា្់រ

អំពពីការភ្ាក់ហផ្ើលរ្រេ់ហោក ហៅហពលថដលហោករាៃហ�ើញពពរះវញិញាណ 

្ររេុិទ្កំពុង្គង់្េណ្ឋិ ្រហលើពួកអ្កស្ា្់ររ្រេ់ហោក ទំ្ង្សាេៃ៍ដនទ ៃិង្ 

សាេៃ៍យូោ ក្ុង្ការៃិយយពពីពពរះ្រៃទាូលនៃហេចក្ពីពិ្រដល់មៃុេ្សថដល
 

កំពុង្ថ្រជួ្រជំុគ្្ ហៅឯផទារះរ្រេ់ហោកកូហៃោេ ។ សារហៃរះគឺ ជាការពពមាៃ 

រ្រេ់ពពរះ ពរា្់រថាហោកហពព្ររុេមិៃព្ររូវចា្់រទុក អ្កណាអៃ់ ជាង្អ្ក ណា 
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ម្ាក់ហទៀ្រហទ ហពោរះពពរះហោ�ិ្ររ្រេ់ពពរះពគិេអ្ាចេម្ា្រមៃុេ្សទំ្ង្អេ់

ពពីភាពមិៃស្ា្រហ�ើយ ។

កាលពពីមុៃ មាៃហពលមួយ ហោកហពព្ររុេរាៃពិចារណាជាមួយៃឹង្្រង្

្រ្ូៃរមួជំហៃឿរ្រេ់ហោកទ្ក់ទង្ៃឹង្ការេៃទានាជាមួយៃឹង្ហោកកូហៃោេ

ៃិង្មិ្រ្ភក្ិរ្រេ់គ្្់រ ៃិង្ការព្រក្រគ្្ជាមួយៃឹង្ពួកហគ ។ ក្ុង្ឱកាេថដល

ហោកកំពុង្ថ្រហរៀ្ររា្់រអំពពីរហ្រៀ្រថដលពពរះវញិ្ញា ណ្ររេុិទ្រាៃយង្មកកាៃ់

សាេៃ៍ដនទ ហោករាៃមាៃព្រសាេៃ៍ថា «ដូហច្រះ ហ្រើេិៃជាពពរះរាៃព្រទ្ៃ

អំហណាយទ្ៃហៅហគ ដូចជារាៃព្រទ្ៃមកហយើង្ថដរ ហោយហជឿដល់ 

ពពរះអមា្ច េ់ហយេូ៊វពគិេ ្ចុរះហ្រើខ្ុំជាអវពីថដលអាចៃឹង្ឃា្់រពពរះរាៃ» (កិច្ចការ 

១១:១៧) ។ ឥឡូវហៃរះ ហោករាៃមាៃព្រសាេៃ៍ហោយហេចក្ពីហកលែៀវកាលែ ៃិង្ 

កមាលែ ំង្ពពមគ្្ថា «ហនារះពពរះដ៏ពជា្រៃូវចិ្រ្មៃុេ្សទំ្ង្ឡាយ ពទង់្រាៃហ្វើ 

្រនាទា ល់ពពីហគ ហោយពទង់្ព្រទ្ៃពពរះវញិ្ញា ណ្ររេុិទ្ដល់ហគ ដូចជាដល់ ហយើង្ 

រាល់គ្្ថដរ ពទង់្មិៃរាៃរា្់រពួកហយើង្ ៃិង្ពួកហគ ខុេពពីគ្្ហទ គឺរាៃេម្ា្រ 

ចិ្រ្ហគ ហោយសារហេចក្ពីជំហៃឿហជឿថដរ ចុរះហ�្ុរអវពីរាៃជាល្ង្ពពរះ ហោយ 

្ំរោក់ ៃឹមហៅកពួកេិេ្សដូហច្រះ ថដលហទ្រះទំ្ង្ពួកអយ្យហកាហយើង្ ឬហយើង្រាល់

គ្្ក៏ពំុអាចៃឹង្ពទពទំ្រាៃផង្»។ ៃឹមហៃរះ មិៃថមៃជាពកឹ្រ្យ វៃ័ិយ ដ្់រព្រការដូច  

ថដលអ្កព្រឆំាង្មួយចំៃួៃទ្មទ្រការហគ្រពហនារះហទ ហៅទពី ហៃរះ ហោកហពព្ររុេ

រាៃេំហៅហៅហលើចបា្់រនៃពិ ព្ី្ុរណ្យហផ្សង្ៗ ថដលព្ររូវ រាៃ ចា្់រទុកជា ហមា�ណៈ

ហោយការជា្់រឆា្ក ង្រ្រេ់ពពរះពគិេឯ្ហណារះហទ ។

ព្រសាេៃ៍រ្រេ់ហោកហពព្ររុេរាៃនំាមកជូៃពួក្រណ្ាជៃថដលកំពុង្

ថ្រជួ្រជំុគ្្ៃូវចំណុចមួយថដលពួកហគអាចស្ា្់រហោក្ុ៉រលៃិង្រាណារាេ 

ហោយអ្់រ្្ម្់រ ថដលរាៃហរៀ្ររា្់រអំពពី្រទពិហសា្ៃ៍រ្រេ់ពួកហោកក្ុង្ការ 

ហ្វើការ ជាមួយៃឹង្សាេៃ៍ដនទ។ «ឯពួកជំៃំុទំ្ង្អេ់គ្្ ក៏ហៅហេងៃៀមស្ា្់រ 

រាណារាេ ៃិង្្ុ៉រល ថដលហគរ៉ាយហរឿង្ពរា្់រពពីទពីេមាគ ល់ ៃិង្ការអសា្ច រ្យ 

ទំ្ង្្ុ៉រនា្ម ៃ ថដលពពរះរាៃហ្វើក្ុង្ពួកសាេៃ៍ដនទ ហោយសារខលែួៃ»។
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ហោកយ៉កុ្រ ក៏រាៃ្រហញ្ច ញទពី្រនាទា ល់រ្រេ់ហោកជាមួយៃឹង្ហេចក្ពី 

កាលែ ហាៃ ហោយព្រកាេថាគឺជាពពរះរាជហគ្ល្ំរណង្រ្រេ់ពពរះ ក្ុង្ការព្រទ្ៃ

ឯកេិទ្ិៃិង្ពពរះពរដល់សាេៃ៍ដនទ ដូចជាពពរះអង្គរាៃព្រទ្ៃដល់សាេៃ៍

យូោថដរ។ 

ពពរះវញិ្ញា ណ្ររេុិទ្រាៃទ្រហ�ើញថាការ្រង្្ខំឲ្យសាេៃ៍ដនទ ថដលរាៃ

ផាលែ េ់្រ្ូរជំហៃឿអៃុវ្រ្ចបា្់រនៃពិ ព្ី្ុរណ្យហនារះមិៃលហ្ទ ហ�ើយគំៃិ្ររ្រេ់ពួក

សាវក័ទ្ក់ទង្ៃឹង្ហរឿង្ហៃរះ ក៏ដូចជាពពរះ្រពមិរះរ្រេ់ពពរះវញិ្ញា ណ្ររេុិទ្ថដរ ។ 

ហោកយ៉កុ្ររាៃហ្វើជាអ្ិ្រ្រពីហៅក្ុង្ពករុមព្ឹរកសា ហ�ើយហេចក្ពីេហពមចចិ្រ្

ចុង្ហពកាយរ្រេ់ហោកគឺ «ដូហច្រះ ហ្រើតាមគំៃិ្រខ្ុំ ហនារះមិៃព្ររូវ ហ្វើ ឲ្យពួក 

សាេៃ៍ដនទ ថដលង្កថ្ររមកឯពពរះវញិ មាៃចិ្រ្ខវល់ហឡើយ»។

ហេចក្ពីេហពមចហៃរះក៏រាៃ្រញ្ច ្់រការពិភាកសាហនារះ ។ ហៅក្ុង្ ព្រហយគ 

ហៃរះ ហយើង្មាៃការ្រដិេ្ៃ៍ហៅៃឹង្ហគ្លលទ្ិថដលព្រកាៃ់ហោយពួកជំៃំុ

កា្ូរលិករ ៉មូ ថាហោកហពព្ររុេគឺជាព្រធាៃនៃពួកជំៃំុ ។ អ្កទំ្ង្ឡាយណា

ថដលមាៃ្ំរថណង្ជាេហម្ចរ៉ា្ររាៃអរះអាង្ថាជាអ្ក្រ្ំរថណង្អំពពីហោក

ហពព្ររុេ ហោយមិៃមាៃការគំ្ពទពពីពពរះគម្ពីរចំហោរះការទ្មទ្ររ្រេ់ពួកហគ

ហៃរះហឡើយ ។ គ្្ម ៃអវពីថដលផ្ល់ភាព្ររេុិទ្ហៅក្ុង្ជពីវ្ិររ្រេ់ហោកហពព្ររុេ 

ថដលហ្វើឲ្យហោកអរះអាង្ថាហោកព្ររូវរាៃហគហលើក្រហម្កើង្ឲ្យខ្េ់ជាង្្រង្្រ្ូៃ

រមួជំហៃឿរ្រេ់ហោក ជាអាវផាយពណ៌េនៃពពរះដ៏ខ្េ់្ំរផុ្រហឡើយ។ ព្រេិៃ

ហ្រើអ្កថដលរាៃអរះអាង្ថាខលែួៃជាអ្ក្រៃ្្ំរថណង្ពពីហោកហពព្ររុេ អ្កហនារះ 

ព្ររូវថ្រហ្វើតាមគំររូ្រេ់ហោក គឺពួកហគព្ររូវថ្រហពញចិ្រ្ៃឹង្ឋាៃណៈហេ្មើៃឹង្្រង្ 

្រ្ូៃរ្រេ់ខលែួៃ ។

ហៅក្ុង្ហ�្ុរការណ៍ហៃរះ ហោកយ៉កុ្រទំៃង្ជាព្ររូវរាៃហគហពជើេហរ ើេ 

ឲ្យថ្លែង្ការណ៍អំពពីហេចក្ពីេហពមចរ្រេ់ពករុមព្ឹរកសាហនារះ។  គឺហោយសារ 

ព្រហយគហនារះហ�ើយថដលចបា្់រនៃពិ ព្ី្ុរណ្យហផ្សង្ៗ ជាពិហេេ ពិ ព្ីកា្់រ 

ថេ្កព្ររូវរាៃហគថលង្្រង្្ខំឲ្យសាេៃ៍ដនទហគ្រព ឬជាការ្រង្គ ្់រ្រហៅហទៀ្រ។ 
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ហោកយ៉កុ្ររាៃហ្វើការហដើម្ពីេង្្ក្់រហៅក្ុង្គំៃិ្រនៃ្រង្្រ្ូៃរមួជំហៃឿរ្រេ់

ហោកជាមួយៃឹង្ហ�្ុរការណ៍ថដលថា ការថ្ររមករកពពរះ ហនារះសាេៃ៍ដនទ

រាៃផាលែ េ់្រ្ូរជាហពចើៃហៅក្ុង្ជពីវ្ិររ្រេ់ពួកហគណាេ់ហៅហ�ើយ ហ�ើយពួក
 

យូោព្ររូវថ្រព្ររុង្ព្រយ័្រ្ឲ្យថមៃថទៃ កំុ្រង្្ក្រញ្ហា ដល់ពួកហគ ហោយភាព អល់ 

ថអកៃិង្មៃទាិលេង្្ស័យហឡើយ ថពកង្ពួកហគរាៃរាក់ទឹកចិ្រ្ក្ុង្ការហដើរតាម 

ពពរះពគិេ។្ 

 

សៅរ៍-១៩ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ពង្សាវតារក្សព្រ ទពី២ ជំពូក ២៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ថ្រ អរ ពពរះគុណ ដល់ ពពរះអង្គ ថដល ពទង់្ ហចរះ ថ្រ នំា ហយើង្ ខ្ុំ 

ឲ្យ មាៃ ជ័យជំៃរះ ក្ុង្ ពពរះពគពីេទា ហ�ើយ ក៏ ផសាយ កលែិៃ ពពី ដំហណើ រ ថដល ហយើង្ ខ្ុំ 

សាគ ល់ ពពរះ ឲ្យ រាៃ េុេ សាយ ទូហៅ ពគ្់រ កថៃលែង្ ផង្។ កូរៃិ្ូេទពី២ ២:១៤ 

ហទ្រះ្រពីជាយ៉ង្ហៃរះក៏ហោយ ក៏ពួកសាេៃ៍ដនទថដលរាៃផាលែ េ់្រ្ូរជំហៃឿ 

ព្ររូវថ្រហរារះ្រង់្ហចាលៃូវទំហៃៀមទមាលែ ្់រថដលមិៃសេ្រជាមួយៃឹង្ពគិេស្ាេ

នាថដរ ។ ដូហច្រះ ពួកសាវក័ៃិង្ពួកចាេ់ទំុក៏រាៃពពមហពពៀង្គ្្ថណនំាដល់

សាេៃ៍ដនទហោយេំ្ុរព្រ ឲ្យហចៀេវាង្ពពីសាច់ថដលរាៃថាវ យដល់អារក្ស 

ពពីការងុ្្រង្ល់ខាង្កាម្រណាហា  ពពីេ្រវថដលេមាលែ ្់រហោយពចរាច់ក ៃិង្ ពពី 

្ម។ ពួកហគព្ររូវរាៃជំរញុឲ្យហគ្រពពកឹ្រ្យវៃ័ិយដ្់រព្រការ ហ�ើយឲ្យរេ់ 

ហៅក្ុង្ជពីវ្ិរ្ររេុិទ្  ពួកហគក៏ព្ររូវរាៃពរា្់រឲ្យដឹង្ចបាេ់ផង្ថដរថា មៃុេ្ស

ថដលរាៃព្រកាេឲ្យព្រកាៃ់យកការកា្់រថេ្កហនារះមិៃថមៃរាៃទទួលការ

អៃុញ្ញា ្រឲ្យហ្វើដូហច្ារះពពីពួកសាវក័ហទ ។

ពករុមព្ឹរកសាហនារះរាៃផ្ល់អៃុសាេៃ៍ថា ហោក្ុ៉រលៃិង្ហោករាណា

រាេគឺជាមៃុេ្សថដលរាៃយកជពីវ្ិររ្រេ់ខលែួៃហៅព្រ្ុយហដើម្ពីពពរះជាមា្ច េ់។ 

ហគក៏រាៃចា្់រហោកយូោេៃិង្េុពីឡាេឲ្យហៅព្រកាេហោយផាទា ល់មា្់រអំពពី

ហេចក្ពីេហពមចរ្រេ់ពករុមព្ឹរកសាហនារះ ពរា្់រដល់សាេៃ៍ដនទផង្ថដរ៖ 

«ពពីហពោរះពពរះវញិ្ញា ណ្ររេុិទ្ ៃិង្ហយើង្ខ្ុំរាល់គ្្ រាៃយល់ហ�ើញថា មិៃគួរ



ទំព័រ-232- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

គ្រ្ពីៃឹង្ោក់្រៃទាុកអវពីហទៀ្រហលើអ្ករាល់គ្្ ហព្ពពីហេចក្ពីទំ្ង្ហៃរះ ថដលព្ររូវថ្រ 

កាៃ់ហនារះហឡើយ គឺឲ្យហចៀេវាង្ចំហោរះរ្រេ់ថដលរាៃថាវ យដល់រ្ូរពពរះមួយ 

្មមួយ េ្រវថដលេមាលែ ្់រហោយពចរាច់កមួយ ៃិង្ហេចក្ពីកំផិ្រមួយ ហ្រើ

អ្ករាល់គ្្ហចៀេវាង្ពពីរ្រេ់ទំ្ង្ហៃរះ ហនារះរាៃលហ្�ើយ េូមឲ្យអ្ករាល់គ្្

រាៃព្រក្រហោយហេចក្ពីេុខចុរះ»។ ហគក៏រាៃចា្់រអ្ក្រហពមើរ្រេ់ពពរះទំ្ង្ 

្ួរៃនាក់ហៅកាៃ់ពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក ជាមួយៃឹង្េំ្ុរព្រ ៃិង្សារថដល ៃឹង្្រញ្ច ្់រ 

ទំនាេ់ទំ្ង្អេ់ ដ្ិ្រហនារះហ�ើយថដលជាេំហឡង្នៃអំណាចដ៏ខ្េ់្ំរផុ្រ

ហៅហលើថផៃដពី។

ពករុមព្ឹរកសាថដលហ្វើការេហពមចហលើករណពី ហៃរះមាៃេមភាពមកពពីពួក

សាវក័ៃិង្ពួកពគរូ្រហពង្ៀៃថដលធាលែ ្់រហលចហធាលែ ជាង្ហគ ហៅក្ុង្ការ្រង្ហា ្់រ្រហពង្ៀៃ

ដល់ពួកជំៃំុពគិេ្្ររេ័ិទ ថដលជាសាេៃ៍ដនទៃិង្សាេៃ៍យូោ ថដលព្ររូវ

រាៃហពជើេតំាង្ជាព្រ្ិរភូ្ំរណាង្មកពពីកថៃលែង្ហផ្សង្ៗ។ ពួកចាេ់ទំុមកពពីពករុង្

អាៃ់ទពីយូ៉កៃិង្ពករុង្ហយរសូាឡិមក៏មាៃវ្រ្មាៃហៅទពីហនារះ ហ�ើយក៏មាៃ្ំរណាង្

មកពពីពួកជំៃំុថដលមាៃឥទ្ិពលជាង្ហគ្ំរផុ្រផង្ថដរ។ ពករុមព្ឹរកសាហៃរះរាៃ

េហពមចហៅតាម្រញ្ជា នៃការវៃិិច្័យដ៏ភលែឺសាវ ង្ ៃិង្ហេចក្ពីន្លែ្្ូររ្រេ់ពួកជំៃំុ

ថដលរាៃតំាង្ហឡើង្ហោយពពរះ�ឫទ័យរ្រេ់ពពរះ។  ជាលទ្ផល នៃការ 

ពិភាកសាហៃរះ ពួកហគទំ្ង្អេ់គ្្រាៃហ�ើញថាពពរះរាៃហឆលែើយ្រ្រហោយផាទា ល់

ហៅៃឹង្េំណួរថដលរាៃហចាទហឡើង្ ហោយរាៃព្រទ្ៃពពរះវញិ្ញា ណ្ររេុិទ្

ដល់សាេៃ៍ដនទ ហ�ើយពួកហគរាៃដឹង្ថា្ួរនាទពីរ្រេ់ពួកហគ គឺការហដើរតាម

ការដឹកនំារ្រេ់ពពរះវញិ្ញា ណ។ហទៀ្រ ឥ

ពួកជំៃំុពគិេ្្ររេ័ិទទំ្ង្មូលមិៃព្ររូវរាៃពតាេ់ហៅ ឲ្យហរារះហឆ្ា្រ 

េហពមចហលើេំណួរទំ្ង្អេ់ហនារះហទ។ «ពួកសាវក័ៃិង្ពួកចាេ់ទំុ» ជា មៃុេ្ស 

ថដលមាៃឥទ្ិពល ៃិង្ហចរះវៃិិច្័យ គឺជាអ្ក្រហង្្កើ្រៃិង្ហចញចបា្់រ ថដលព្ររូវ

រាៃទទួលសាគ ល់ជាទូហៅហោយពួកជំៃំុពគិេ្្ររេ័ិទហៅហពលហនារះ។ ហទ្រះ ្រពី 

ជាយ៉ង្ហៃរះក៏ហោយ ក៏មិៃថមៃពគិេ្្ររេ័ិទទំ្ង្អេ់េុទ្ថ្រហពញចិ្រ្ ៃឹង្ 



សាេៃ៍យូោៃិង្សាេៃ៍ដនទ-ទំព័រ-233-

ហេចក្ពីេហពមចហនារះថដរ មាៃពករុម្រង្្រ្ូៃរមួជំហៃឿ មួយចំៃួៃថដលហោភលៃ់

ៃិង្ទុកចិ្រ្ហៅហលើខលែួៃឯង្មិៃរាៃឯកភាពហៅៃឹង្ហេចក្ពីេហពមចហនារះហទ។ 

មៃុេ្សទំ្ង្ហៃរះរាៃតំាង្ចិ្រ្្ំរហពញកិច្ចការហោយការទទួលខុេព្ររូវរ្រេ់ 

ខលែួៃផាទា ល់។ ពួកហគរាៃ្រថណ្្រ្រហណ្ាយឲ្យមាៃការរអូ៊រទំ្ៃិង្ការចា្់រកំ�ុេ 

ហោយ្រហង្្កើ្រថផៃការ្្មពី ហ�ើយេវរះថេវង្ទ្ញទមាលែ ក់កិច្ចការរ្រេ់មៃុេ្ស  

ថដលពពរះរាៃថ្រង្តំាង្ឲ្យ្រហពង្ៀៃពពីសារនៃដំណឹង្ល។្ ពួកជំៃំុ ធាលែ ្់រ រាៃ 

ជួ្រៃឹង្ឧ្រេគគហៃរះតំាង្ពពីហដើមដំ្ូរង្មក ហ�ើយក៏ហៅថ្រជួ្រ រ�ូ្រដល់ ពគ្ 

ចុង្្ំរផុ្រ ។ 

 

អាទិត្យ-២០ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ររាក្សព្រទពី១ ជំពូក ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខ្ុំ ក៏ អ្ិសា្ឋ ៃ េូម ហេចក្ពី ហៃរះ គឺ ឲ្យ ហេចក្ពី សេឡាញ់ 

រ្រេ់ អ្ក រាល់ គ្្ រាៃ ចំហរ ើៃ កាៃ់ ថ្រ ហពចើៃ ហឡើង្ ហោយ ៃូវ ហេចក្ពី ហចរះ ដឹង្ ៃិង្ 

ហយ្រល់ ពគ្់រ ជំពូក។ ភពីលពីព ១:៩ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: ឯ រ្រេ់ ទំ្ង្ ហៃរះ ថដល 

ពករុង្ហយរសូាឡិមគឺជារាជធាៃពីនៃសាេៃ៍យូោ ហ�ើយគឺហៅទពីហនារះហ�ើយ

ថដលហគរាៃរកហ�ើញការមិៃចុរះេពមរុង្គ្្ៃិង្ការវហង្វង្សាេនា។ ពួកពគិេ្

្ររេ័ិទជាសាេៃ៍យូោថដលរេ់ហៅហពកាមពកថេថភ្ករ្រេ់ពួកជំៃំុ      រាៃ 

្រហណ្ាយឲ្យគំៃិ្ររ្រេ់ពួកហគវលិព្រឡ្់រហៅកាៃ់លក្ខណណៈពិហេេនៃ្ុរពវ 

េិទ្ិរ្រេ់សាេៃ៍យូោទូទំ្ង្ៃគរ យ៉ង្ង្យហៅវញិ។ កាលពួកហគ រាៃ

ហ�ើញពួកជំៃំុពគិេ្្ររេ័ិទរាៃង្កហចញពពីពិ ព្ី្ុរណ្យហផ្សង្ៗ ៃិង្ពពីព្រនពណពី  

រ្រេ់សាេៃ៍យូោ ហ�ើយរាៃដឹង្ថាលក្ខណណៈពិហេេដ៏ពិេិដ្ឋ ថដល 

ព្រនពណពី សាេៃ៍យូោរាៃ្រហង្្កើ្រ ៃឹង្ព្ររូវរា្់រ្រង់្ហោយសារថ្រពៃលែឺនៃជំហៃឿ

្្មពី ហៅហពលដ៏ខលែពីខាង្មុខហៃរះ ពួកហគជាហពចើៃរាៃ្ូរចចិ្រ្ៃឹង្ហោក្ុ៉រលជាខាលែ ំង្ 

ថដលជាអ្ក្រង្្កឲ្យមាៃការផាលែ េ់្រ្ូរហៃរះ។ េូម្ពីថ្រពួកសាវក័ក៏មាៃខលែរះមិៃ 

រាៃហរៀ្រចំខលែួៃទទួលយកការេហពមចចិ្រ្រ្រេ់ពករុមព្ឹរកសាហៃរះថដរ ។ 

ហគមាៃចិ្រ្ពុរះកហ្ញ្ជា ល ចំហោរះចបា្់រខាង្ពិ ព្ី្ុរណ្យហផ្សង្ៗហៃរះ ហ�ើយពួក



ទំព័រ-234- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ហគក៏មិៃរាៃហគ្រពដល់ហោក្ុ៉រលហោយការហពញចិ្រ្ថដរ ហពោរះពួកហគ រាៃ 

គិ្រថា ហគ្លការណ៍រ្រេ់ហោក ទ្ក់ទង្ហៅៃឹង្កា្រពវកិច្ច នៃចបា្់ររ្រេ់

សាេៃ៍យូោមាៃភាព្ូររលុង្ ។

ការេហពមចដ៏្ំៃិង្ទូលំទូោយរ្រេ់ពករុមព្ឹរកសាទូហៅ រាៃនំាមកៃូវ  

ទំៃុកចិ្រ្ដល់ជួរពួកអ្កហជឿសាេៃ៍ដនទ ហ�ើយកិច្ចការរ្រេ់ពពរះក៏រាៃរ ពីក 

ចហពមើៃ។ ពួកជំៃំុហៅអាៃ់ទពីយូ៉កហពញចិ្រ្ៃឹង្ហោកយូោេៃិង្េុពីឡាេ 

ជាអ្កនំា សារ   ពិហេេថដលរាៃព្រឡ្់រមកពពីការព្រជំុហៅទពីពករុង្ហយរសូាឡិម

ជាមួយៃឹង្ពួកសាវក័។ ហោកយូោេ ៃិង្េុពីឡាេ«ថដលជាពគរូអ្ិ្របាយ 

ថដរ ហគរាៃព្រហៅទូនា្ម ៃជាហពចើៃដល់ពួកជំៃំុ ពពមទំ្ង្តំាង្ឲ្យហគមាៃចិ្រ្ 

ខាជា ្់រខជាួៃហឡើង្» ្ុររេថដលមាៃពពរះទំ្ង្ពពីរនាក់ហៃរះរាៃហៅពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក

ជាយូរ្រៃ្ិច ។ «ឯ្ុ៉រល ៃិង្រាណារាេ រាៃ្រង្្ង់្ហៅឯពករុង្អាៃ់ទពីយូ៉ក 

ហនារះថដរ ទំ្ង្្រហពង្ៀៃ ហ�ើយព្រកាេពរា្់រដំណឹង្ល ្គឺជាពពរះ្រៃទាូលនៃ 

ពពរះអមា្ច េ់ ជាមួយៃឹង្មៃុេ្សឯហទៀ្រជាហពចើៃ» ។

លុរះពគ្ហពកាយមកហទៀ្រ កាលហោកហពព្ររុេរាៃមកអាៃ់ទពីយូ៉ក ហោក

រាៃទ្ក់ទ្ញទំៃុកចិ្រ្រ្រេ់មៃុេ្សជាហពចើៃហោយសារអាក្រ្កិរយិដ៏ព្ររុង្

ព្រយ័្រ្រ្រេ់ហោក ចំហោរះពួកសាេៃ៍ដនទថដលរាៃផាលែ េ់្រ្ូរជំហៃឿ។ ហោក

រាៃព្រពពឹ្រ្តាមពៃលែឺថដលពពរះរាៃព្រទ្ៃមកពពីឋាៃេួគ៌មួយរយណៈ។ ហោក

មាៃហជាគជ័យហលើៃិេ្ស័យនៃការព្រកាៃ់ពូជសាេៃ៍ពពីកំហណើ ្ររ្រេ់ហោក 

ក្ុង្ការអង្គុយទទួលទ្ៃអាហារជាមួយៃឹង្សាេៃ៍ដនទថដលរាៃផាលែ េ់្រ្ូរ
 

ជំហៃឿ ។ ្ុ៉រថៃ្ ហៅហពលពួកយូោខលែរះថដលព្រកាៃ់ចបា្់រនៃពិ ព្ី្ុរណ្យ្ឹរង្រុងឹ្ 

រាៃមកពពីទពីពករុង្ហយរសូាឡិម ហោកហពព្ររុេ រាៃផាលែ េ់្រ្ូរឥរយិ្រទ រ្រេ់ 

ហោកយ៉ង្អយុ្រ្ិ្ម៌ ហៅហលើអ្កថដលរាៃផាលែ េ់្រ្ូរជំហៃឿមក ពពីសាេនាដនទ។ 

សាេៃ៍យូោមួយចំៃួៃ «ក៏ហ្វើជាហពើជាមួយៃឹង្ហោកថដរ ដល់ហម៉លែរះរាៃ ជា 

រាណារាេ ព្ររូវ្រហណ្ាយតាមអំហពើកំពុ្ររ្រេ់ហគហទៀ្រ» ។ 

ការ្រង្ហា ញពពីភាពកហមសាយរ្រេ់អ្កថដលហគហគ្រពៃិង្សេឡាញ់ជាអ្កដឹក



សាេៃ៍យូោៃិង្សាេៃ៍ដនទ-ទំព័រ-235-

នំារាៃ្រៃ្សល់ទុកៃូវការឈឺចា្់រជាខាលែ ំង្ដល់គំៃិ្ររ្រេ់ពួកអ្កហជឿថដលជា

សាេៃ៍ដនទ ។ ពួកជំៃំុព្ររូវរាៃគំរាមកំថ�ង្ហោយការថ្រករាក់។ ្ុ៉រថៃ្ ហោក

្ុ៉រលថដលរាៃហមើលហ�ើញឥទ្ិពលដ៏ហេងៃៀមសាងៃ ្់រថដលរាៃព្រពពឹ្រ្មិៃព្ឹរម 

ព្ររូវហៅកាៃ់ពួកជំៃំុ តាមរយណៈេកម្មភាពទំ្ង្ពពីរថផ្ករ្រេ់ហោកហពព្ររុេ 

ហោករាៃេ្ពី្រហនាទា េហោយចំ� ហោយការថកលែង្្រៃលែំមហនាេហញ្ច ្រនាពិ្រ 

ពរាកដរ្រេ់គ្្់រយ៉ង្ដូហច្រះ ។ ហោក្ុ៉រលរាៃេួរដល់ហោកហពព្ររុេហៅ 

ជំហោរះពួកជំៃំុថា «ហ្រើហោក ថដលជាសាេៃ៍យូោ មិៃព្រពពឹ្រ្តាមទំហៃៀម 

ទមាលែ ្់ររ្រេ់សាេៃ៍យូោហទ គឺព្រពពឹ្រ្តាមទំហៃៀមទមាលែ ្់រសាេៃ៍ដនទវញិ 

ហនារះហ�្ុរអវពីរាៃជា្រង្្ខំឲ្យសាេៃ៍ដនទ ព្រពពឹ្រ្ដូចជាសាេៃ៍យូោដូហច្រះ?» 

(កាឡាទពី ២:១៣, ១៤) ។

ហោកហពព្ររុេរាៃហមើលហ�ើញកំ�ុេថដលហោករាៃធាលែ ក់ចុរះ ហ�ើយ

ហោករាៃហរៀ្រចំថកលម្អំហពើអាពកក់ថដលខលែួៃរាៃហ្វើជា្រនាទា ៃ់ តាមអំណាច 

ថដលហោកអាចហ្វើរាៃ ។ ពពរះថដលរាៃពជា្រទពី្រញ្ច ្់រតំាង្ពពីហដើមដំ្ូរង្  

ពពរះអង្គរាៃអៃុញ្ញា ្រឲ្យហោកហពព្ររុេ្រង្ហា ញពពីភាពកហមសាយខាង្ អ្រ្ចរ្ិរ  

រ្រេ់ហោក ហដើម្ពីឲ្យសាវក័ថដលពពរះរាៃសាកល្ង្ហៃរះរាៃដឹង្ថាគ្្ម ៃអវពី

ហៅក្ុង្ខលែួៃថដលហោកព្ររូវអួ្រអាង្ហឡើយ។ ហទ្រះ្រពីមៃុេ្ស ថដលពូថក ្ំរផុ្រ 

ក៏ហោយ ហ្រើ្រហណ្ាយឲ្យហៅថ្រម្ាក់ឯង្ ពរាកដជាវៃិិច្័យខុេ ជាក់ ជា មិៃ 

ខាៃ។ ពពរះក៏រាៃពជា្រផង្ថដរថា ហៅហពលខាង្មុខ មៃុេ្សខលែរះៃឹង្ព្ររូវរាៃ

ហរាក្រហញ្្្រឲ្យទ្មទ្រេិទ្ិជាហោកហពព្ររុេ ៃិង្ជាអ្កថកលែង្ហ្វើជាអ្ក្រៃ្

្ំរថណង្ពពីហោក ថដលជា្ុរពវេិទ្ិដ៏ខ្ង់្ខ្េ់រ្រេ់ពពរះថ្រមួយអង្គគ្់រ។ ហ�ើយ

កំណ្់រពតានៃភាពកហមសាយរ្រេ់សាវក័ហពព្ររុេហៃរះ ព្ររូវទុកជាភេ្ុតាង្ 

្រញ្ជា ក់អំពពីភាពភ័ៃ្ពចឡំរ្រេ់ហោក ៃិង្ការពិ្រថដល្រញ្ជា ក់ពរា្់រថាមិៃ 

មាៃផលែូវណាថដលហោកអាចឈរខ្េ់ជាង្សាវក័ដនទហទៀ្រហឡើយ។

 



ទំព័រ-236- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ច័ន្ទ-២១ កញ្ញា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ ររាក្សព្រទពី១ ជំពូក ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ថដល ពទង់្ កំសាៃ្ ចិ្រ្ ហយើង្ រាល់ គ្្ ក្ុង្ ពគ្់រ ទំ្ង្ ហេចក្ពី 

ហវទនា ព្រហយជៃ៍ ឲ្យ ហយើង្ អាច ៃឹង្ កំសាៃ្ ចិ្រ្ អ្ក ឯ ហទៀ្រ ក្ុង្ អេ់ ទំ្ង្ 

ហេចក្ពី ហវទនា រ្រេ់ ហគ រាៃ ថដរ គឺ ហោយសារ ហេចក្ពី កសាៃ្ ហនារះ ឯង្ ថដល ពពរះ 

រាៃ កំសាៃ្ ចិ្រ្ ហយើង្ ហសេច ហ�ើយ។ កូរៃិ្ូេទពី២ ១:៤ខពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ: 

្រ ឥ ព្រវ្រ្ិនៃការចាកហចញពពីហគ្លការណ៍ដ៏ព្ឹរមព្ររូវហៃរះ ឈរជាការ 

ពពមាៃយ៉ង្ឧឡារកិដល់្ុររេទំ្ង្ឡាយថដលមាៃ្ួរនាទពីក្ុង្ការ្ំរហពញកិច្ច 

ការរ្រេ់ពពរះ ថាពួកហគមិៃព្ររូវធាលែ ក់ចុរះខាង្ហេចក្ពីេុចរ្ិរហទ ្ុ៉រថៃ្ ព្ររូវ ព្រកាៃ់

ខាជា ្់រតាមហគ្លការណ៍វញិ។ អ្កថដលរាៃទទួលការទទួលខុេព្ររូវកាៃ់ថ្រ

្ំ ៃិង្មាៃឱកាេ្រង្គ ្់រ្រញ្ជា ៃិង្ពគ្់រពគង្កាៃ់ថ្រហពចើៃ អ្កហនារះកាៃ់ ថ្រ មាៃ 

ការឈឺចា្់រ ព្រេិៃហ្រើហគមិៃរាៃហ្វើតាមវ ិ្ ពីរ្រេ់ពពរះជាមា្ច េ់ឲ្យរាៃព្ឹរម 

ព្ររូវៃិង្ហ្វើការឲ្យសេ្រហៅតាមហេចក្ពីេហពមចរ្រេ់រចនាេម្័ៃ្ទូហៅនៃពួក

អ្កហជឿ ហៅក្ុង្ពករុមព្ឹរកសាថដលរាៃរ្ួររមួគ្្ហទហនារះ។

្រនាទា ្់រពពីការ្ររាជ័យរ្រេ់ហោកហពព្ររុេមក ្រនាទា ្់រពពីការដួលចុរះៃិង្ 

ការស្ារហឡើង្វញិរ្រេ់ហោក កិច្ចការដ៏យូរអថង្វង្រ្រេ់ហោក ភាពេ្ិទ្ ស្ាល 

ខាង្ផលែូវចិ្រ្រ្រេ់ហោកជាមួយៃឹង្ពពរះពគិេ ្ចំហណរះដឹង្នៃការអៃុវ្រ្ៃ៍តាម

ហគ្លការណ៍ដ៏ហសា្ម រះព្រង់្រ្រេ់ពពរះអង្គេហ្ង្គ រះរ្រេ់ហោក ជាពិហេេ ការ

្រហពង្ៀៃថដលហោករាៃទទួលអំហណាយទ្ៃៃិង្ចំហណរះដឹង្ពពមទំ្ង្ឥទ្ិពល

ទំ្ង្ឡាយថដលហោកទទួលរាៃ តាមរយណៈការអ្ិ្របាយ ៃិង្ ការ ្រហពង្ៀៃ 

ពពរះ្រៃទាូល ហ្រើមិៃថមៃជាការចថមលែកហទឬអពីថដលហោកគួរថកលែង្្រៃលែំៃិង្ហោរះ

សាហគ្លការណ៍នៃដំណឹង្ល ្តាមរយណៈការហកា្រខាលែ ចមៃុេ្ស ឬហដើម្ពីទទួល 

រាៃ្រនមលែផាទា ល់ខលែួៃហនារះ? ហ្រើមិៃចថមលែកហទឬ ថដលហោកង្កហរក្ុង្ការព្រកាៃ់

ខាជា ្់រតាមហគ្លការណ៍ព្ឹរមព្ររូវហនារះ? េូមឲ្យពពរះរាៃព្រទ្ៃៃូវចំហណរះដឹង្

នៃភាពគ្្ម ៃជំៃួយ ភាពគ្្ម ៃេម្រថែភាពរ្រេ់ខលែួៃ ហដើម្ពីកាច់ចង្្កូ្រនាវារ្រេ់ 

ខលែួៃឲ្យរាៃព្រង់្ ៃិង្មាៃេុវ្រថែិភាពហឆ្ារះហៅកាៃ់ហការះហព្រើយ ។



សាេៃ៍យូោៃិង្សាេៃ៍ដនទ-ទំព័រ-237-

ហៅក្ុង្ការ្ំរហពញហ្រេកកម្មរ្រេ់គ្្់រ ហោក្ុ៉រលថ្រង្ថ្រព្ររូវរាៃ្រង្្ខំ

ឲ្យហៅថ្រម្ាក់ឯង្ ។ ពពរះថ្រង្ថ្រ្រហពង្ៀៃដល់ហោកជាពិហេេ ហ�ើយមិៃ

ហ៊ាៃ្រៃ្ូរ្រៃថែយអវពីថដលទ្ក់ទង្ហៅៃឹង្ហគ្លការណ៍ហទ។ ហោកមាៃ្រៃទាុក

្ងៃៃ់ជាហពចើៃហលើកហពចើៃសារ ្ុ៉រថៃ្ ហោក្ុ៉រលរាៃឈរយ៉ង្រងឹ្មំាហៅខាង្ភាព

ព្ឹរមព្ររូវ។ ហោករាៃដឹង្ថាពួកជំៃំុមិៃព្ររូវរាៃដឹកនំាឲ្យហៅហពកាមការពគ្់រ 

ពគង្នៃអំណាចរ្រេ់មៃុេ្សហឡើយ ។ ព្រនពណពី ៃិង្ពទឹេ្ពីរ្រេ់មៃុេ្សមិៃ 

ព្ររូវជំៃួេហេចក្ពីពិ្រថដលរាៃ្រង្ហា ញហទ។ ការហជឿៃហលឿៃ ហៅមុខនៃដំណឹង្

លមិ្ៃព្ររូវរាៃរារាងំ្ហោយការព្រកាៃ់ពូជសាេៃ៍ ៃិង្ហេចក្ពី លហម្ៀង្ រ្រេ់ 

មៃុេ្សហទ ហទ្រះ្រពីជាអ្កហនារះមាៃ្ួរនាទពីហៅក្ុង្ពួកជំៃំុក៏ហោយ។

ហោក្ុ៉រលរាៃលរះ្រង់្ខលែួៃហោកៃិង្អំណាចទំ្ង្អេ់ ហដើម្ពី្រហពមើ 

កិច្ចការរ្រេ់ពពរះ។ ហោករាៃទទួលហេចក្ពីពិ្រនៃដំណឹង្លម្កពពីឋាៃេួគ៌

ហោយផាទា ល់ ហ�ើយហៅហពញទំ្ង្ការ្ំរហពញកិច្ចការរ្រេ់គ្្់រ ហោកហៅថ្រ 

ភាជា ្់រទំនាក់ទំៃង្យ៉ង្ជិ្រេ្ិទ្ជាមួយៃឹង្ភ្ាក់ង្រនៃឋាៃេួគ៌ដថដល។ 

ហោកធាលែ ្់ររាៃទទួលការ្រហពង្ៀៃពពីពពរះ ទ្ក់ទង្ៃឹង្ ការហគ្រពភាព មិៃចំា

រាច់នៃពគិេ្្ររេ័ិទថដលជាសាេៃ៍ដនទ ដូហច្រះ ហៅហពលថដលពួកអ្កហជឿ

សាេៃ៍យូោរាៃនំាមកៃូវេំណួរេ្ពីពពីការកា្់រថេ្ក ចូលមកក្ុង្ ពួក ជំៃំុ 

ហៅអាៃ់ទពីយូ៉ក ហោក្ុ៉រលរាៃពជា្រអំពពីពពរះ្រពមិរះនៃពពរះវញិ្ញា ណនៃពពរះ 

ទ្ក់ទង្ៃឹង្ការ្រហពង្ៀៃថ្រ្រហៃរះ ហ�ើយហោករាៃព្រកាៃ់ជំ�ររងឹ្មំាឥ្រ 

ង្កហរ ថដលរាៃនំាឲ្យពួកជំៃំុមាៃហេរ ពីភាពពពីពិ ព្ីខាង្សាេនា ៃិង្ ពិ ព្ី 

្ុរណ្យហផ្សង្ៗនៃសាេៃ៍យូោ ។

ហទ្រះ្រពីជាហោក្ុ៉រលព្ររូវរាៃ្រហពង្ៀៃហោយពពរះផាទា ល់ក៏ហោយ ក៏ហោក

មិៃមាៃចិ្រ្្ំចង់្ទទួលខុេព្ររូវហោយខលែួៃឯង្ថដរ ។ ខណណៈថដល ហោក 

េមលែឹង្ហមើលហៅឯពពរះ ហដើម្ពីការថណនំាហោយផាទា ល់ ហោកថ្រង្ថ្រទទួលសាគ ល់

អំណាចពគ្់រពគង្ថដលពពរះរាៃថ្រង្តំាង្ហៅហលើរចនាេម្័ៃ្ថដលរាៃរ្ួររមួ

គ្្ជាពួកជំៃំុហនារះថដរ។ ហោករាៃដឹង្ពពីហេចក្ពីព្ររូវការៃូវដំ្ូរនា្ម ៃ ហ�ើយ 



ទំព័រ-238- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

កាលណាមាៃហរឿង្េំខាៃ់ៗហកើ្រហឡើង្ ហោករ ពីករាយៃឹង្ោ្រព្រោង្ហរឿង្

ហនារះហៅចំហោរះមុខពួកជំៃំុ ៃិង្រ្ួររមួជាមួយ្រង្្រ្ូៃរមួជំហៃឿរ្រេ់ហោក 

ក្ុង្ការថេវង្រកពរាជ្ាពពីពពរះ ហដើម្ពីហ្វើការេពមចចិ្រ្ឲ្យរាៃព្ឹរមព្ររូវ។ ហោក 

រាៃមាៃព្រសាេៃ៍ថា េូម្ពីថ្រ «វញិ្ញា ណនៃពួកអ្កថដលអ្ិ្របាយ ហនារះ 

ហៅ ហពកាមអំណាចអ្កហនារះឯង្ ដ្ិ្រពពរះពទង់្មិៃថមៃជាពពរះនៃហេចក្ពី  វកឹ វរ 

ហទ គឺពទង់្ជាពពរះនៃហេចក្ពីេុខសាៃ្វញិ ដូចក្ុង្អេ់ទំ្ង្ពួកជំៃំុរ្រេ់ពួក 

្ររេុិទ្ថដរ» (កូរៃិ្ូេទពី១ ១៤:៣២, ៣៣) ។ ជាមួយហោកហពព្ររុេ ហោក 

រាៃ ្រហពង្ៀៃថា អ្កថដលរ្ួររមួគ្្ហៅក្ុង្ចំណុរះពួកជំៃំុគួរថ្រ «មាៃចិ្រ្ 

េុភាព ដល់គ្្ហៅវញិហៅមក» (ហពព្ររុេទពី១ ៥:៥) ។



ការល�ើកតល្កើងល�ើឆ្ក ង-ទំព័រ-239-

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ១៥:៣៦-៤១ េិង ១៦:១-៦ ។

អង្គារ-២២ កញ្ញា អំណាន ពពរះគ្្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សពត ទពី១ ជំពូក ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: លពររះ លេចក្ពី ពពរួយ ដែ� គា្់រ ពពរះហឫទ័យ ែ�់ ពពរះ លោរះ 

រដ្ង ោំ ឲ្យ ដព្រ ចិត្ ល�ើង ព្រលោជន៍ ឲ្យ បាន េល្គ្រ រះ ជា លេចក្ពី ដែ� ្ ិន ពតរូវ 

ស្្យ ល�ើយ ដត លេចក្ពី ពពរួយ រ្រេ់ លោកពីយ៍ លោរះ ្រលងកើត លេចក្ពី ស្លា ្់រ វញិ។ 

កូរនិ្ូេទពី២ ៧:១០ខពពរះគ្្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ រ្រេ់ ទំាង លនរះ ដែ� អ្នក រា�់ គា្ន  

្រោទា ្់រពពីចំណាយលព�្ួយចំនួនលែើ្្ពី្ំរលពញកិច្ចការលៅទពីពករុងអាន់ទពីយូ៉ក 

រចួ្ក លោក្ុ៉រ�បានលេ្នើលៅអ្នករួ្ ការគ្ររ្រេ់លោកឲ្យលចញែំល�ើ រ លៅ 

្ំរលពញល្រេកក្្ម្ួយលទៀត ។ លោក្ុ៉រ�បាននិោយលៅកាន់លោក 

បាណាបាេថា «ចូរលយើងពត�្់រលៅេួរពួក្រង្រ្ូន លៅអេ់ទំាងពករុង ជាទពី

ដែ�លយើងបានផ្សាយពពរះ្រនទាូ�ថនពពរះអម្្ច េ់ផ្ង លែើ្្ពីឲ្យែឹងពពីលគថាជា

ោ៉ងែូចល្្ច» ។

ទំាងលោក្ុ៉រ�និងលោកបាណាបាេម្នចិត្អា�ិតអាេូរលោយ 

សេទន់ លៅកាន់អ្នកដែ�លទើ្រដតនឹងបានទទួ�ែំ�ឹង�្្ ្មពីៗលៅលពកា្ 

កិច្ចការរ្រេ់ពួកលោក លហើយលោកទំាងពពីរចង់ជួ្រពួកលគជា្្មពី្្ងលទៀត។ 

លោក្ុ៉រ�្ិនដែ��រះ្រង់កង្វ�់លនរះល�ើយ។ លទារះ្រពីលៅទពីឆ្ងៃ យដែ�លោក

្ិនអាចល ើ្�ល�ើញកដនលាងដែ�លោកធ្លា ្់រល្្វើការពពី្ុនក៏លោយ ក៏ចិត្លោក

លៅដត្រន្ម្នលពញលៅលោយ្រនទាុកថនការជំរញុែ�់ពួកអ្នកម្នជំលនឿ្្មពីឲ្យ 

លៅដតលស្្ម រះពតង់ែដែ� «ពព្ទំាង្រលងហើយលេចក្ពី្ររេុិទ្ធ លោយ នូវលេចក្ពី  

២០

ការល�ើកតល្កើងល�ើឆ្ក ង
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លកាតខ្លា ចែ�់ពពរះ»។ កូរនិ្ូេទពី២ ៧:១ ។ លោកបានពយាោ្ជួយពួកលគ

ជា្រន្្រោទា ្់រឲ្យលចរះម្្ច េ់ការ ជាពគិេ្្ររេ័ិទដែ�ម្នការចលព ើ្ន �ូត ោេ់ 

ម្នជំលនឿរងឹមំ្ ម្នចិត្លកលាៀវកាលា  ពព្ទំាង�រះ្រង់ថា្វ យែ�់ពពរះនិងកិច្ចការ

ថនការជំរញុនគររ្រេ់ពទង់លៅ្ុខ លោយលស្្ម រះអេ់ពពីចិត្ ។

លោកបាណាបាេបានលរៀ្រចំខលាួនរចួជាលសេច លែើ្្ពីល្្វើែំល�ើ រ លៅជា 

្ួយនឹងលោក ្ុ៉រ� ្ុ៉រដន្ លោកម្ន្ំរ�ងចង់យកម៉្កុេ ដែ�បាន�រះ

្រង់ខលាួនឯងលែើ្្ពី្ំរលពញកិច្ចការ្្ងលទៀត លៅជា្ួយ ្ុ៉រដន្ លោក្ុ៉រ� ្ ិន 

ពព្។ លោក «បានគិតថាការយកម៉្កុេលៅជា្ួយនឹងពួកលោកលោរះ្ិន

�ល្ទ … » ពពីលពររះលៅក្នុងែំល�ើ រ្ំរលពញល្រេកក្្មល�ើក្ុនលោកបានរត់

លចា�ពួកលគ លៅលព�ដែ�ម្នលេចក្ពីពតរូវការចំាបាច់។ លោក្ិនបាន្រនទាន់

ចិត្អត់ឱនលទាេែ�់ភាពកល្សាយរ្រេ់លោកម៉្កុេក្នុងការរត់លចា�ការគ្រ

លែើ្្ពីេុវត្ិភាពនិងេុខុម្�ភាពផ្ទា �់ខលាួនលោរះល�ើយ។ លោកបានជំរញុ

ថាអ្នកដែ�ម្នេ្ត្ភាពពទំាពទតិច ្ិនេ្នឹងកិច្ចការដែ�ទា្ទារឲ្យ

ម្នការអត់្្មត់ ការ�រះ្រង់ខលាួនឯង លេចក្ពីកាលា ហាន ជំលនឿរងឹមំ្ និងឆនទាទៈ ថន 

ការ�រះ្រង់ រហូតែ�់ហា៊ា ន�រះ្រង់ជពីវតិផ្ង ព្រេិនល្រើចំាបាច់លោរះល�ើយ។ 

ែូលច្នរះ លោក្ុ៉រ�និងបាណាបាេម្នការដខ្វងគំនិតគា្ន ជាខ្លា ំង ្រោទា ្់រពពីការ

េ្ពី្រលោទា េនិងការ្ិនយកលោកម៉្កុេលៅជា្ួយ។ «ឯបាណាបាេ គាត់ 

យកម៉្កុេ ចុរះេំលៅលៅឯលការះគពីព្ររុេ ដត្ុ៉រ� គាត់លរ ើេយកេុពីឡាេវញិ 

លហើយលចញែំល�ើ រលៅ លោយម្នពួកជំនំុផ្ទាុកផ្្ក់ក្នុងពពរះគុ�ថនពពរះអម្្ច េ់»។ 

លោរះគាត់លែើរកាត់សេរុកេុពីរ ពី និងសេរុកគពី�ពីគា ក៏តំាងឲ្យពួកជំនំុទំាង្ុ៉រោ្ម ន

បានខ្ជា ្់រខជាួនល�ើង លោក្ុ៉រ�និងេុពីឡាេបានល ើ្�ល�ើញសេរុកល�ើល្រ និង 

ពករុង�ពីស្ស្្ដែ�លៅក្នុងលខត្ �ូលៅោ ពពីចម្ងៃ យ។ គឺលៅពករុង�ពីស្ស្្លនរះ

លហើយដែ�លោក្ុ៉រ�ពតរូវបានពួក្រណ្ាជនលចា�នឹង្្ម លហើយឥ�ូវលនរះ 

លយើងបានល�ើញលោកលៅកដនលាងដែ�ធ្លា ្់រម្នលពគារះថា្ន ក់កា�ពពី្ុនលនរះ 

្្ងលទៀត ។ លោកអនទារះស្រចង់ល�ើញអ្នកដែ�បានទទួ�ែំ�ឹង�ត្ា្ 
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រយទៈល្រេកក្្មរ្រេ់លោករងពទំានឹងការស្ក�្ងថនការពិបាក។ 

លោក្ិនបានខកចិត្ល�ើយ លពររះលោកបានល�ើញពួកអ្នកលជឿលៅ�ពីស្ស្្

លៅដតរងឹមំ្ លៅចំលររះ្ុខការព្រឆំ្ងោ៉ងលោរលៅែដែ� ។ 

 

ពុធ-២៣ កញ្ញា អំណាន ពពរះគ្្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សពត ទពី១ ជំពូក ៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខ្ុំ ចង់ និោយ ែូលច្នរះ គឺ ថា អ្នក ណា ដែ� លពររះ លោយ 

កំណាញ់ លោរះ នឹង ពចរូត បាន តិច លហើយ អ្នក ណា ដែ� លពររះ លោយ េទា្ធ  លោរះ 

នឹង ពចរូត បាន លពចើន វញិ ចូរ ឲ្យ ពគ្់រ គា្ន  ល្្វើ តា្ ដែ� េំលរច ក្នុង ចិត្ ចុរះ ្ិន ដ្ន 

លោយ ស្្យ ឬ លោយ ្រង្ំ ល�ើយ ែ្ិត ពពរះ ពទង់ សេឡាញ់ ែ�់ អ្នក ណា ដែ� 

ថា្វ យ លោយ អំ�រ។ កូរនិ្ូេទពី២ ៩:៦-៧ពពរះគ្្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ រ្រេ់ ទំាង 

លៅទពីលនរះលោក្ុ៉រ�បានជួ្រនឹងលោក ព្ី្ូ៉ល្្្ងលទៀត ជាអ្នកដែ� បាន  

ល�ើញការ�ឺចា្់ររ្រេ់លោកលៅចុង្ំរផុ្តថនល្រេកក្្មរ្រេ់លោកលៅ 

ពករុង�ពីស្ស្្ និងជាអ្នកដែ�ម្នចិត្ែិតោ្លោយេក្្មភាពថនការល្្វើ 

ទារ�ុក្្មលៅលព�លោរះ ដែ�បានល្្វើឲ្យលោកម្នការ�ឺចា្់រលៅលព�

ដែ�បានកនលាងផុ្តលៅ រហូតែ�់លោកបានលជឿថាលោកម្នភារកិច្ចពតរូវ

�រះ្រង់ខលាួនទំាងសេរុងលែើ្្ពី្ំរលពញល្រេកក្្មថា្វ យពពរះ។ ចិត្រ្រេ់ ព្ី្ូ៉ល្ពតរូវ

បានផ្សាភាជា ្់រលៅនឹងចិត្រ្រេ់លោក្ុ៉រ� លហើយចង់ដចករដំ�កកិច្ចការរ្រេ់

ស្វក័លនរះលោយជួយែ�់លោកលៅលព�ណាដែ�ផ្លាូវបានល្រើកចំហ។

លោកេុពីឡាេ ដែ�ជាថែគួរួ្ ការគ្ររ្រេ់លោក្ុ៉រ� គឺជាអ្នក ល្្វើ ការ 

ែ៏ម្ន្រទពិលស្្ន៍ ដែ�ម្នអំលណាយទានខ្ងវញិ្ញា នថនលេចក្ពីទំោយ 

្ុ៉រដន្ កិច្ចការដែ�ពតរូវ្រលងហើយលោរះ្ំល្ងលពកដែ�តព្រូវឲ្យម្នអ្នកល្្វើការ

ហ្វឹកហ្វឺនអ្នកល្្វើការែ៏េក្្ម្រដន្្លទៀត។ លោក្ុ៉រ�បានល ើ្�ល�ើញលៅ 

ក្នុងជពីវតិលោក ព្ី្ូ៉ល្ ថាលោកជា្នុេ្សដែ�ម្នគុ�តថ្លា េពម្្់រភាព 

ពិេិែ្ឋថនកិច្ចការជាពគរូគគ្្វ � ដែ�្ិនតក់េលាុតចំលររះការ�ឺចា្់រនិងការ

ល្រៀតល្រៀនដែ�នឹងលកើតល�ើងលៅលព�ខ្ង្ុខ និងជាអ្នកដែ� ចង់លរៀន 
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េូពត។ ្ុ៉រដន្ លោក្ុ៉រ�្ិនហា៊ា នព្រ្ុយទទួ�ខុេពតរូវក្នុងការផ្្�់ឱកាេ

ឲ្យលោក ព្ី្ូ៉ល្ ជាយុវជនដែ�្ិនទាន់ម្ន្រទពិលស្្ន៍ពគ្់រពគាន់ ហ្វឹកហ្វឺន 

ក្នុងកិច្ចការថនែំ�ឹង� ្លោយ្ិនបាន្ំរលពញ្រដន្្ខ្ងអត្ចរតិនិងជពីវតិ 

អតពីតកា� ែ�់លគលោរះល�ើយ។ 

ឪពុកលោក ព្ី្ូ៉ល្ជាស្េន៍ពកិកលហើយម្្យជាស្េន៍យូោ។ លោក

បានស្រ �់ពពរះគ្្ពីរតំាងពពីលក្មង្ក ។ ការសេឡាញ់និងការលគារពស្េោ 

ដែ�លោកបានល�ើញលៅក្នុងពគរួស្ររ្រេ់លោកម្នភាពរងឹមំ្និង្៉ត់ចត់។ 

ជំលនឿរ្រេ់ម្្យនិងជពីែូនលោកលៅល�ើពកឹត្យវន័ិយែ៏ពិេិែ្ឋ គឺជាការរឭំកជា

្រន្្រោទា ្់រែ�់លោកអំពពីពពរះពរក្នុងការល្្វើតា្ពពរះហឫទ័យរ្រេ់ពពរះ។ ពពរះ

្រនទាូ�រ្រេ់ពពរះគឺជា្រោទា ត់ដែ�ស្េ្ពីលជឿពពរះទំាងពពីរោក់លនរះបានែឹកោំ ព្ី្ូ៉ល្។ 

អំណាចថនល្លរៀនខ្ងវញិ្ញា � ដែ�លោកបានទទួ�ពពីលោកទំាងពពីរ បាន

រកសាលោកឲ្យម្នភាព្ររេុិទ្ធក្នុងការនិោយេ្ពី និង្ិនលៅហ្មងលោយ 

ឥទ្ធិព�អាពកក់ដែ�លៅព័ទ្ធជំុវញិលោក  ែូលច្នរះ ពគរូ្រលពងៀនព្រចំាពគរួស្រ 

(ម្្យនិងជពីែូន) រ្រេ់លោកបានេហការជា្ួយនឹងពពរះក្នុងការលរៀ្រចំ 

លោកេពម្្់រទទួ�្រនទាុកទំាងលនរះ ។

លោក្ុ៉រ�បានល ើ្�ល�ើញថា ព្ី្ូ៉ល្គឺជា្នុេ្សលស្្ម រះពតង់ រងឹមំ្ និង 

លទៀងពតង់ លហើយលោកបានលពជើេលរ ើេគាត់ជាថែគូក្នុងការល្្វើការនិងការល្្វើ

ែំល�ើ រ ។ អ្នកដែ�ធ្លា ្់របាន្រលពងៀនែ�់ ព្ី្ូ៉ល្កា�ពពីកុម្រទទួ�បានរគ្្វ ន់ 

លោយបានល�ើញកូនលៅដែ�ខលាួនធ្លា ្់របានដ្រកសាបានភាជា ្់រទំោក់ទំនង 

ោ៉ងជិតេ្និទ្ធជា្ួយនឹងស្វក័ែ៏ឧត្្លនរះ។ ព្ី្ូ៉ល្លៅជាយុវជនលៅល�ើយ 

លៅលព�ដែ�ពពរះបានលពជើេលរ ើេលោកឲ្យល្្វើជាពគរូ្រលពងៀន ្ុ៉រដន្ លោកបាន

ស្្្រោលគា�ការ�៍លនរះលោយការេិកសាែំ្ូរងរ្រេ់លោក ដែ�ល្្វើឲ្យលោក

ម្នេ្ត្ភាពទទួ�តំដ�ងជាអ្នកជំនួយការរ្រេ់លោក្ុ៉រ� ។ លទារះ្រពីជា 

លៅលក្មងលៅល�ើយក៏លោយ ក៏លោកបាន្ំរលពញការទទួ�ខុេពតរូវលោយ 

ភាពេលាូត្ូរតថនពគិេ្្ររេ័ិទដែរ ។

ជាវធិ្នការថនការព្ររុងព្រយ័ត្ន លោក្ុ៉រ�បាន្ំរដ្រក ព្ី្ូ៉ល្ោ៉ងព្ររុង 
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ព្រយ័ត្នឲ្យទទួ�ការកាត់ដេ្ក ្ិនដ្នតា្តព្រូវការរ្រេ់ពពរះលទ ្ុ៉រដន្ លែើ្្ពី

ែកយកការព្រឆំ្ងលចញពពីគំនិតពួកយូោ លៅនឹងការពគ្់រពគង រ្រេ់ លោក 

ព្ី្ូ៉ល្ ។ លៅក្នុងកិច្ចការរ្រេ់លោក លោក្ុ៉រ�ពតរូវល្្វើែំល�ើ រពពីទពីពករុង្ួយ

លៅទពីពករុង្ួយ លៅក្នុងទឹកែពីជាលពចើន លហើយលោកដតងដតម្នឱកាេអ្ិ្របាយ

អំពពីពពរះពគិេ ្លៅក្នុងស្ោព្រជំុរ្រេ់ស្េន៍យូោ ពព្ទំាងលៅ កដនលាង 

ព្រជំុគា្ន លផ្្សងៗលទៀតផ្ងដែរ ។ ព្រេិនល្រើលគបានែឹងថា្ិត្រួ្ ការគ្ររ្រេ់

លោកម្្ន ក់្ិនបានកាត់ដេ្កលទ លោរះកិច្ចការរ្រេ់លោកនឹងម្នការរារាងំ

ោ៉ងខ្លា ំងកាលា ពពីេំណាក់ពួកយូោដែ�ព្រកាន់ពូជស្េន៍និងជាអ្នកដែ�

�លាក់វលង្វងនឹងស្េោ ។ ស្វក័្ុ៉រ�បានជួ្រនឹង ការព្រឆំ្ងោ៉ងតឹងដតង 

និងការល្្វើទុក្ល្រៀតល្រៀនោ៉ង្ងៃន់្ងៃរ ។ លោកពបាថា្ន ចង់ោំចំល�រះែឹងថន 

ែំ�ឹង�្្ កជូនែ�់្រង្រ្ូនរ្រេ់លោកដែ�ជាស្េន៍យូោ ពព្ទំាង 

ស្េន៍ែថទផ្ងដែរ លហតុែូលចា្ន រះលហើយបានជាលោកបានខំព្ឹរងដព្រងលោយ

លេចក្ពីជំលនឿ កនលាង្កនិងជា្រន្្រោទា ្់រ លែើ្្ពីកម្្ច ត់លចា�នូវល�េ 

ទំាងឡាយដែ�ោំឲ្យម្នការព្រឆំ្ង។ លហើយលៅលព�ដែ�លោកបាន 

យ�់ពព្លៅនឹងការព្រកាន់ពូជស្េន៍រ្រេ់ស្េន៍យូោលនរះ លោកបាន

្រលពងៀនថាការកាត់ដេ្កនិងការ្ិនកាត់ដេ្ក្ិនម្ន្រញ្ហ អ្វពីលទ លហើយ 

ែំ�ឹង�រ្្រេ់ពពរះពគិេគឺ្ជាអ្វពីៗពគ្់រោ៉ង។ 

 

ពពហស្បតិ៍-២៤ កញ្ញា អំណាន ពពរះគ្្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សពត ទពី១ ជំពូក ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពពរះគុ� ថន ពពរះ ដែ� ោំ លេចក្ពី េល្គ្រ រះ ្ ក ែ�់ 

្នុេ្ស ទំាងឡាយ បាន ល�ច ្ ក លហើយ ទំាង ្រគ្ហ ត់ ្រលពងៀន លយើង រា�់ គា្ន  ឲ្យ 

�រះ លចា� លេចក្ពី ទ្ិ� ល�្មើេ និង លេចក្ពី ្៉រងពបាថា្ន  ក្នុង លោក លនរះ លហើយ 

ឲ្យ រេ់ លៅ ក្នុង េ្័យ លនរះ លោយ លេចក្ពី ្ ងៃន់្ងៃរ លេចក្ពី េុចរតិ លហើយ លោយ 

លគារព ព្រតិ្រត្ិ ែ�់ ពពរះ វញិ ។ ទពីតុេ ២:១១-១២ខពពរះគ្្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ រ្រេ់ 

ទំាង លនរះ ដែ� អ្នក រា�់ គា្ន  កំពុង ដត ល ើ្� លោរះ នឹង ម្ន ថ្ងៃ ្ ក ែ�់ ដែ� នឹង 

គា្ម ន ្ ្ម លៅ ពតរួត ល�ើ ្ ្ម លទៀត ឥ
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លោក្ុ៉រ�បានសេឡាញ់លោក ព្ី្ូ៉ល្ ថា «ជាកូនពិតក្នុងលេចក្ពីជំលនឿ» 

( ព្ី្ូ៉ល្ទពី១ ១:២) ។ ស្វក័ែ៏ឧត្្លនរះដតងដត ោំស្វក័ែ៏លក្មងខ្ចពីលនរះលចញ លៅ 

ខ្ងលពៅ េួរេំ�ួរដែ�ទាក់ទងលៅនឹងពពរះគ្្ពីរែ�់លោក លហើយកា� 

ពួកលគបានល្្វើែំល�ើ រពពីកដនលាង្ួយលៅកដនលាង្ួយជា្ួយគា្ន  លោកបាន្រលពងៀន

ែ�់ ព្ី្ូ៉ល្ោ៉ងព្ររុងព្រយ័ត្នអំពពីរល្រៀ្រល្្វើការដែ�ម្នលជាគជ័យ។ ទំាង

លោក្ុ៉រ�និងេុពីឡាេបានេ្វរះដេ្វងល្្វើោ៉ងណាឲ្យភាពពិេិែ្ឋថនកិច្ចការ

ខ្ងែំ�ឹង�ែិ្តោ្កាន់ដតលពរៅលៅក្នុងចិត្រ្រេ់ ព្ី្ូ៉ល្ ដែ�លោកបាន

ែក់ជា្់រលៅក្នុងគំនិតរចួលៅលហើយលោរះ លៅលព�ដែ�លោកបានព្រសេ័យទាក់

ទងជា្ួយនឹងគាត់ ។

លៅក្នុងកិច្ចការរ្រេ់លោក ព្ី្ូ៉ល្ដតងដតដេ្វងរកែំ្ូរោ្ម ននិងការ្រលពងៀន

ពពីលោក្ុ៉រ� លោក្ិនបានល្្វើការតា្កំេួ�ចិត្លទ ្ុ៉រដន្ លោកអនុវត្ការ

ពិចារណានិងគំនិតរលេងៃៀ្ស្ងៃ ត់វញិ លោយេួរខលាួនឯងលៅ ពគ្់រទំាងជំហាន 

ថា លតើលនរះគឺជាផ្លាូវរ្រេ់ពពរះឬ្ិនដ្ន? លគរកល�ើញពពរះវញិ្ញា �្ររេុិទ្ធលៅ 

ក្នុងជពីវតិលោកដែ�អាចល្្វើជាគំរនិូងបាន្រគ្ហ ញជាពពរះវហិារដែ�ម្ន 

ពពរះវត្ម្នរ្រេ់ពពរះគង់លៅ ។

ខ�ទៈដែ�ពួកលគបានអនុវត្ល្លរៀនថនពពរះគ្្ពីរលៅក្នុងជពីវតិព្រចំាថ្ងៃ  

ពួកលគម្នអត្ចរតិដែ�ម្នឥទ្ធិព�ោ៉ងពជា�លពរៅនិងយូរអដង្វង។ លោក

្ិនម្នលទពលកាេ�្យអ្វពីពតចរះពតចង់លោរះលទ ្ុ៉រដន្ កិច្ចការរ្រេ់លោកម្ន 

តថ្លា  លពររះលោកបានលព្រើេ្ត្ភាពដែ�ពពរះបានព្រទានឲ្យ េពម្្់រ្រលព ើ្

កិច្ចការរ្រេ់ពពរះជាម្្ច េ់ ។ ចំល�រះែឹងខ្ងការលគារពនិងសេឡាញ់ស្េោ

រ្រេ់លោកបានល្្វើឲ្យលោកខុេដ្រលាកពពីអ្នកលជឿែថទ លហើយបានផ្្�់ឥទ្ធិព�

ែ�់លោកដ្្លទៀតផ្ង។

អេ់អ្នកដែ�ល្្វើការលែើ្្ពី្នុេ្ស ពតរូវដតេលព្ចបាននូវចំល�រះែឹងអំពពី

ពពរះ ោ៉ងពជា�លពរៅ លពញល�ញ និងចបាេ់ោេ់ ជាងការទទួ�បាន ពពី 

ការខំព្ឹរងដព្រងតា្វ ិ្ ពី្្្មតាែថទលផ្្សងៗលទៀត។ ពួកលគពតរូវដតោក់ថា្ព�រ

្រេ់លគទំាងអេ់ចូ�លៅក្នុងកិច្ចការរ្រេ់ពពរះជាម្្ច េ់។ ពួកលគបានចូ�រួ្



ការល�ើកតល្កើងល�ើឆ្ក ង-ទំព័រ-245-

លៅក្នុងការពតាេ់លៅែ៏ខ្ង់ខ្េ់និង្ររេុិទ្ធ លហើយព្រេិនល្រើពួកលគទទួ� 

បាន្នុេ្សេពម្្់រជាថ្លា�្នួ�រ្រេ់ពួកលគ លគពតរូវដតលតាងពពរះឲ្យជា្់រ លោយ

ទទួ�ពពរះគុ�និងពពរះលចស្្្កពពីពពរះដែ�ជាព្រភពថនពពរះពរទំាងអេ់។ 

«ពពរះគុ�ថនពពរះ ដែ�ោំលេចក្ពីេល្គ្រ រះ្កែ�់្នុេ្សទំាងឡាយ បាន 

ល�ច្កលហើយ ទំាង្រគ្ហ ត់្រលពងៀន លយើងរា�់គា្ន ឲ្យ�រះលចា� លេចក្ពី ទ្ិទ្ 

ល�្មើេ និងលេចក្ពី្៉រងពបាថា្ន ក្នុងលោកលនរះ លហើយឲ្យរេ់លៅក្នុងេ្័យលនរះ 

លោយលេចក្ពី្ងៃន់្ងៃរ លេចក្ពីេុចរតិ លហើយលោយលគារពព្រតិ្រត្ិែ�់ពពរះវញិ  

ទំាងរង់ចំាលេចក្ពីេង្ឹ្ែ៏ម្នពរ គឺឲ្យបានល�ើញែំល�ើ រល�ច្កថនេិរ ពី�្

រ្រេ់ពពរះែ៏ជា្ំ និងពពរះលយេ៊ាូវពគិេ ្ជាពពរះអងរេល្គ្រ រះថនលយើង ដែ�ពទង់

បានថា្វ យពពរះអងរពទង់ជំនួេលយើងរា�់គា្ន  លែើ្្ពីនឹងលោរះលយើងឲ្យរចួពពីពគ្់រ

ទំាងលេចក្ពីទទឹងចបា្់រ លហើយនិងេម្្ត្នុេ្ស្ួយពួក ទុកោច់ជារាស្េ ្

រ្រេ់ផ្ងពទង់ ដែ�ឧេសាហ៍ល្្វើការ�»្ (ទពីតុេ ២:១១-១៤) ។

្ុននឹងចូ�លៅកាន់ទឹកែពី្្មពី លោក្ុ៉រ�និងគូកនរ្រេ់លោកបានចូ�

លៅឯពួកជំនំុដែ�បាន្រលងកើតល�ើងលៅភពីេុពីឌា និងតំ្រន់ ទំាងឡាយ ដែ� 

លៅជំុវញិ ។ «កំពុងដែ�លែើរកាត់អេ់ទំាងទពីពករុង លោរះក៏ព្រគ�់លេចក្ពី្រញញាត្ិ 

ទំាង្ុ៉រោ្ម នែ�់លគ ជាលេចក្ពីដែ�ពួកស្វក័ និងពួកចាេ់ទំុ ដែ�លៅពករុង 

លយរសូ្�ិ្ បានជំនំុេលព្ចឲ្យកាន់តា្»។

ស្វក័្ុ៉រ�ម្នការទទួ�ខុេពតរូវោ៉ងពជា�លពរៅ ចំលររះពួកអ្នកដែ�

បានផ្លា េ់្រ្ូរជំលនឿលោយស្រការគ្ររ្រេ់លោក។ ពិលេេល�ើេ អ្វពីៗ ទំាង 

អេ់ លោកចង់ឲ្យពួកលគបានលស្្ម រះពតង់ លោកបានម្នព្រស្េន៍ថា«លែើ្្ពី 

ែ�់ថ្ងៃថនពពរះពគិេ ្លោរះឲ្យខ្ុំបានលេចក្ពីអំនួត អួតថា ខ្ុំ្ិនបានរត់ ឬខំ ព្ឹរង 

ល្្វើការជាឥតព្រលោជន៍ល�ើយ» (ភពី�ពីព ២:១៦) ។ លោកម្នការរន្ធត់ចំលររះ 

�ទ្ធផ្�ថនកិច្ចការរ្រេ់លោក ។ លោកបានែឹងថាេូ្្ពីដតលេចក្ពីេល្គ្រ រះ

រ្រេ់លោកផ្ទា �់  ក៏នឹងពតរូវអន្រាយដែរ ព្រេិនល្រើលោក្ររាជ័យ្ិនបាន 

្ំរលពញភារកិច្ចរ្រេ់លោក លហើយពួកជំនំុ្ររាជ័យ្ិនបានេហការជា្ួយ 

លោកក្នុងការលនស្ទ្នុេ្សលោរះ ។ លោកបានែឹងថាការអ្ិ្របាយដត្ួយ



ទំព័រ-246- កិច្ចការថនពួកស្វក័

្ុខក៏្ិនពគ្់រពគាន់លែើ្្ពីនឹងអ្់ររែំ�់ពួកអ្នកលជឿ ឲ្យព្រកាន់ខ្ជា ្់រនូវពពរះ្រនទាូ�

ថនជពីវតិដែរ។ លោកបានែឹងថាពតរូវដត្រលពងៀនែ�់ពួកលគ ្ួយ្រោទា ត់ លហើយ 

្ួយ្រោទា ត់លទៀត គំនិត្ួយលហើយ្ួយលទៀត ពតង់លនរះ្រន្ិច ពតង់លោរះ ្រន្ិច 

លែើ្្ពីជំរញុកិច្ចការរ្រេ់ពពរះពគិេ។្ 

 

សុពក-២៥ កញ្ញា អំណាន ពពរះគ្្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សពត ទពី១ ជំពូក ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: លោរះ ពទង់ បាន ជួយ េល្គ្រ រះ លយើង ្ិន ដ្ន លោយ ការ 

ដែ� លយើង បាន ព្រពពឹត្ លោយ េុចរតិ លោរះ លទ គឺ លោយ លេចក្ពី ល្ត្ាករណុា 

រ្រេ់ ពទង់ វញិ លោយស្រ ការ េំអាត ថន លេចក្ពី លកើត ជា ្ ្មពី លហើយ ការ លពបាេ 

ជា ្ ្មពី ល�ើង វញិ ថន ពពរះ វញិ្ញា � ្ររេុិទ្ធ។ ទពីតុេ ៣:៥ ខពពរះគ្្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ 

គឺជាលគា�ការ�៍ោ៉ងវលិេេខុេពពី្្្មតា ដែ�ថាលៅលព�ដែ�អ្នក

ណាម្្ន ក់្រែិលេ្ន្ិនពព្លព្រើពពរះលចស្្ដែ�ពពរះបានព្រទានឲ្យ អំណាច

លនរះនឹងពតរូវពុករ�ួយនិងវោិេបាត់លៅ។ លេចក្ពីពិតដែ�្ិនម្នជពីវតិ ដែ� 

្ិនចាកលចញលៅ នឹងបាត់្រង់អំណាចថនការផ្្�់ជពីវតិ និងគុ�េ្្ត្ិថន

ការលពបាេឲ្យជារ្រេ់ខលាួន។ លហតុលនរះការភ័យខ្លា ចរ្រេ់លោក្ុ៉រ�គឺដពកង

លោក្ិនបាន្រគ្ហ ញភាពពគ្់រ�ក្�៍លៅក្នុងពពរះពគិេ ្ែ�់្នុេ្សរា�់គា្ន   

លេចក្ពីេង្ឹ្រ្រេ់លោក្ុ៉រ�គឺថាឋានេួគ៌នឹងពត�្់រជាសេអា្់រ លៅលព�

ដែ�លោកបានេញជា ឹងគិតអំពពីការ្ររាជ័យលៅល�ើដផ្្នកណា្ួយរ្រេ់លោក 

ដែ�ជា�ទ្ធផ្�ថនការផ្្�់គំររូ្រេ់្នុេ្សែ�់ពួកជំនំុ ផ្ទាុយពពីជាគំរ ូរ្រេ់ 

ពពរះ ។ ចំល�រះែឹងរ្រេ់លោក លោហារ ការអស្្ច រ្យ ទេ្សនថនទេ្សនពីយភាព 

ែ៏អេ់ក�្រ្រេ់លោក លៅលព�ដែ�លោកបានេ្លាឹងល ើ្�ឋានេួគ៌ជាន់

ទពី្រពី ទំាងអេ់លនរះនឹងលៅជាឥតព្រលោជន៍ ព្រេិនល្រើអ្នកដែ�លោកល្្វើ 

ការ្រលព ើ្ខកខ្ន្ិនបានទទួ�ពពរះគុ�រ្រេ់ពពរះ លោយស្រដតភាព្ិន 

លស្្ម រះពតង់លៅនឹងការគ្ររ្រេ់លោក។ ែូលច្នរះលហើយលោយរក្យេ្្ពី និង 

លោយ េំ្ុរពត លោកបានអង្វរករែ�់អ្នកដែ�បានទទួ�ពពរះពគិេឲ្្យដេ្វង

រកកិច្ចការដែ�អាចនឹងល្្វើឲ្យពួកលគ «បានឥតលៅហ្មង ឥតកិច្ចក� ជាកូន 



ការល�ើកតល្កើងល�ើឆ្ក ង-ទំព័រ-247-

ពពរះដែ�រក្រលោទា េ្ិនបានលៅក្នុងែំ�្នុេ្សលវៀច លហើយខិ�ខូច … ែូច 

ជា តួពនលាឺលៅក្នុងលោក ទំាងហុចពពរះ្រនទាូ�ថនជពីវតិែ�់លគ លែើ្្ពីែ�់ថ្ងៃថន 

ពពរះពគិេ ្លោរះឲ្យខ្ុំបានលេចក្ពីអំនួតអួតថា ខ្ុំ្ិនបានរត់ ឬខំព្ឹរងល្្វើការ 

ជាឥតព្រលោជន៍ល�ើយ» (ភពី�ពីព ២:១៥, ១៦) ។

ពគរូគគ្្វ �ែ៏លស្្ម រះពតង់ពគ្់ររ្ូរម្នការទទួ�ខុេពតរូវោ៉ង្ងៃន់ ចំលររះ

ការលជឿនល�ឿនខ្ងវញិ្ញា �ថនពួកជំនំុ ដែ�លៅលពកា្ការដ្រកសារ្រេ់ខលាួន 

ជាលេចក្ពីពបាថា្ន ែ៏ទទូចដែ�ពួកលគគួរល្្វើការជា្ួយនឹងពពរះ។ លគែឹងថា 

េុខុម្�ភាពរ្រេ់ពួកជំនំុពឹងដផ្្កទំាងសេរុងលៅល�ើការ្ំរលពញកិច្ចការ 

ដែ�ពពរះព្រទានឲ្យែ�់ពគរូគគ្្វ �។ លោកេ្វរះដេ្វងល�ើកទឹកចិត្ែ�់ពួក 

អ្នកលជឿ លោយលស្្ម រះពតង់និង្ិនគ្កលរ លោយម្ន្ំរ�ងចង់លនស្ទ្នុេ្ស

ថា្វ យពពរះពគិេ ្និងចងចំាថា្នុេ្សរា�់គា្ន  ដែ�្រដន្្លៅក្នុងពួកជំនំុ នឹង 

កាលា យលៅជាភា្ន ក់គ្រម្្ន ក់លទៀត េពម្្់រអនុវត្ដផ្នការថនការលពបាេលោរះ។

លោយការចូ�លៅេួរេុខទុក្ពួកជំនំុលៅភពីេុពីឌា និងតំ្រន់ដែ� លៅ 

ជំុវញិ លោក្ុ៉រ� េុពីឡាេ និង ព្ី្ូ៉ល្ បានលែើរកាត់ «សេរុកពពពីគា និង ដែន 

លខត្កាឡាទពី» ជាកដនលាងដែ�ពួកលោកបានព្រកាេពពីែំ�ឹង �ថ្នលេចក្ពី

េល្គ្រ រះលោយអំណាចែ៏អស្្ច រ្យ។ ពួកសេរុកកាឡាទពីបានលបារះ្រង់ការថា្វ យ

្រងរំរ្ូរពពរះលចញ ្ុ៉រដន្ លៅលព�ដែ�ពួកស្វក័បានអ្ិ្របាយពបា្់រពួកលគ 

លគម្នអំ�រជា្ួយនឹងស្រដែ�បានេនយាពពីលេរ ពីភាពលចញពពីទាេករថន

អំលពើបា្រ ។ លោក ្ុ៉រ�និងេហាការពីរ្រេ់លោកបានព្រកាេអំពពីលគា��ទ្ធិ   

ថនលេចក្ពីេុចរតិ លោយស្រលេចក្ពីជំលនឿលៅក្នុងតគ្្វ យយញញា្ូរជាឲ្យ្ួន 

នឹងបា្ររ្រេ់ពពរះពគិេ។្ ពួកលគបាន្រគ្ហ ញពពីពពរះពគិេថ្ាជាពពរះដែ�បាន

ទតល�ើញស្្នភាពអេ់េង្ឹ្រ្រេ់្នុេ្សលោក និងបានោង្កលែើ្្ពី 

លពបាេលោរះ្ុររេោរ ពីទំាងឡាយលោយ�រះ្រង់ពពរះជន្ម ក្នុងការស្្្់រ្រគ្រ ្់រ

តា្ពកឹត្យវន័ិយរ្រេ់ពពរះ និងលោយ្រង់ថ្លាទ�្ឌ ក្្មថនការ្ិនស្្្់រ្រគ្រ ្់រ។ 

លហើយលៅក្នុងពនលាឺថនឋានេួគ៌ ្នុេ្សជាលពចើនដែ�្ិនធ្លា ្់រស្រ �់លេចក្ពី 

ពិតរ្រេ់ពពរះកនលាង្ក បានចា្់រលផ្្ើ្យ�់ពពីភាព ឧត្្ថនលេចក្ពីសេឡាញ់ 
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រ្រេ់ពពរះវរ្ិរតា។

ែូលច្នរះ លោកបាន្រលពងៀនែ�់អ្នកសេរុកកាឡាទពីអំពពីលេចក្ពីពិតដែ�ជា

ពគឹរះ ទាក់ទងលៅនឹង «ពពរះវរ្ិរតា» និង «ពពរះលយេ៊ាូវពគិេ ្ជាពពរះអម្្ច េ់ថន 

លយើងរា�់គា្ន  ដែ�ពទង់បានព្រគ�់ពពរះអងរពទង់លៅ លោយលពររះបា្រ លយើង 

រា�់គា្ន  លែើ្្ពីនឹងលពបាេឲ្យលយើងបានរចួពពីលោកិយ ែ៏អាពកក់េព្វថ្ងៃលនរះ  

តា្្ំរ�ងពពរះហឫទ័យរ្រេ់ពពរះែ៏ជាពពរះវរ្ិរតាថនលយើង»។  «លោយ បាន 

ស្្្់រ ទំាងម្នលេចក្ពីជំលនឿ» ពួកលគបានទទួ�ពពរះវញិ្ញា �ថនពពរះ លហើយ 

បានកាលា យជា «ជាកូនពពរះ លោយស្រលេចក្ពីជំលនឿលជឿែ�់ពពរះពគិេល្យេ៊ាូវ» 

(កាឡាទពី ១:៣, ៤ និង ៣:២, ២៦) ។ 

 

សៅរ៍-២៦ កញ្ញា អំណាន ពពរះគ្្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សពត ទពី១ ជំពូក ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ្រង ្រ្ូន លអើយ ពពរះ ពទង់ បាន លៅ អ្នក រា�់ គា្ន  ្ ក ឲ្យ 

ម្ន លេរ ពីភាព ដត កំុ ឲ្យ លព្រើ លេរ ពី លោរះ ទុក ជា ឱកាេ ែ�់ ស្ច់ ឈា្ ល�ើយ គឺ 

ពតរូវ ្ំរលរ ើ គា្ន  លៅ វញិ លៅ ្ ក លោយ លេចក្ពី សេឡាញ់ វញិ។ កាឡាទពី ៥:១៣ 

�ក្�ទៈថនជពីវតិរ្រេ់លោក្ុ៉រ� កា�ដែ�លោកបាន លៅជា្ួយ 

នឹងពួកជំនំុកាឡាទពី ជាជពីវតិដែ�លពកាយ្កលោកអាចម្នព្រស្េន៍ថា 

«ខ្ុំេូ្អង្វរឲ្យអ្នករា�់គា្ន បានែូចខ្ុំ» (កាឡាទពី ៤:១២) ។ ្រ្ូររម្ត់លោក
 

ពតរូវបានែុតលោយរលងើកលភលាើង ដែ�លចញ្កពពីអាេោ លហើយពពរះអាចល�ើក

តល្កើងលោកឲ្យផុ្តពពីគុ�វ្ិរ្ត្ិទំាងឡាយ ោ៉ងអង់អាច លហើយអាច្រគ្ហ ញ

ពពីពពរះលយេ៊ាូវថាជាក្ពីេង្ឹ្ដត្ួយគត់រ្រេ់បា្រជន ។ អេ់អ្នកដែ�បានឮ

លោកនិោយបានែឹងថាលោកបានលៅជា្ួយនឹងពពរះលយេ៊ាូវ ។ 

លោយបានទទួ�ពពរះលចស្្្កពពីឋានល�ើ លោកអាចលព្រៀ្រល្ៀ្រលរឿងរ៉ាវ 

ខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា � ជា្ួយនឹងពព�ឹងវញិ្ញា � និងអាច្ំរផ្លា ញ្រោទា យ 

រ្រេ់ ស្តំាងផ្ង ។ ចិត្រ្រេ់្នុេ្សជាលពចើនពតរូវបានលខទាចខ្ទា ំ លោយការ 

្រគ្ហ ញពពីលេចក្ពីសេឡាញ់រ្រេ់ពពរះ ដែ�បាន្រគ្ហ ញលៅក្នុងការ�រះ្រង់ 

ពពរះរាជ្ុរពតាជាទពីសេឡាញ់ដត្ួយរ្រេ់ពពរះអងរ លហើយ្នុេ្សជាលពចើនពតរូវ
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បានែឹកោំឲ្យេួរេំ�ួរថា លតើខ្ុំពតរូវល្្វើែូចល្្ចលែើ្្ពីឲ្យបានេល្គ្រ រះ?

វ ិ្ ពីស្ស្េ្្រគ្ហ ញពពីែំ�ឹង�ល្នរះគឺជា�ក្�ទៈថនកិច្ចការរ្រេ់ស្វក័

្ុ៉រ� លៅលពញទំាងល្រេកក្្មរ្រេ់ពួកលោក ក្នុងចំលណា្ស្េន៍ែថទ ។ 

លោកដតងដត្រគ្ហ ញពពីល�ើឆ្ក ងលៅចំលររះ្ុខពួកលគ។ លោកបានម្ន 

ព្រស្េន៍លៅ្ុ៉រោ្ម នឆ្្ន ំលពកាយថនល្រេកក្្មរ្រេ់លោកថា «លយើងខ្ុំ្ិន 

ព្រកាេពបា្់រពពីខលាួនលយើងខ្ុំលទ គឺពពីពពរះពគិេល្យេ៊ាូវ ជាពពរះអម្្ច េ់វញិ លហើយ 

ក៏រា្់រខលាួនលយើងខ្ុំ ថាជាបាវ្រលព ើ្រ្រេ់អ្នករា�់គា្ន  លោយលពររះពពរះលយេ៊ាូវដែរ 

ែ្ិតគឺជាពពរះ ដែ�ម្នពពរះ្រនទាូ�្រគ្រ ្់រ ឲ្យម្នពនលាឺភលាឺលចញពពីលេចក្ពីងងឹត  

ពទង់បាន្ំរភលាឺ្កក្នុងចិត្លយើងខ្ុំ ឲ្យលយើងខ្ុំម្នរេ្មពីពនលាឺថនែំល�ើ រស្រ �់េិរ ពី�្

រ្រេ់ពពរះ ដែ�លៅពពរះភ្ក្ថនពពរះលយេ៊ាូវពគិេ»្ (កូរនិ្ូេទពី២ ៤:៥, ៦)។

អ្នកោំស្រដែ�ម្នការ�រះ្រង់ ដែ�បានរំោំែំ�ឹង�ថ្នលេចក្ពី

េល្គ្រ រះ្កជូនពិភពលោកដែ�ពតរូវវោិេលៅេ្័យពគិេ្្ររេ័ិទែំ្ូរង  

្ិនបានអនុញ្ញា តឲ្យម្នគំនិតថនការល�ើកតល្កើងខលាួនឯង ្កល្្វើឲ្យសេអា្់រ 

ែ�់ការ្រគ្ហ ញពពីពពរះពគិេ ្និងការជា្់រឆ្ក ងរ្រេ់ពទង់ល�ើយ។ ពួកលគក៏្ិន

បានលោភ�ន់ចង់បានអំណាចឬភាពព្រលេើរោច់លគដែរ ។ លោយោក់ទុក

ភាពអាតា្ម និយ្លៅពពីលពកាយពពរះអងរេល្គ្រ រះ ពួកលគបានល�ើកតល្កើងដផ្នការ 

ថនលេចក្ពីេល្គ្រ រះ និងពពរះជន្មរ្រេ់ពពរះពគិេ ្ដែ�ជាអ្នកលរៀ្រចំ និងជាអ្នក 

្រញ្ច ្់រដផ្នការលនរះ។ ពពរះពគិេ ្ដែ�លៅែដែ�តំាង ពពី្្សិ� ្ ិញ ថ្ងៃលនរះ 

និងរហូតែ�់អេ់ក�្ គឺជា្រនទាុកថនការ្រលពងៀនរ្រេ់ពួកលគ។

ព្រេិនល្រើអ្នកដែ�្រលពងៀនអំពពីពពរះ្រនទាូ�រ្រេ់ពពរះលៅលព�េព្វថ្ងៃ

លនរះ បានល�ើកតល្កើងល�ើឆ្ក ងឲ្យខ្េ់ លហើយលៅដតខ្េ់ លោរះកិច្ចការរ្រេ់ 

ពួកលគនឹងម្នលជាគជ័យកាន់ដតខ្លា ំងល�ើងៗ។ ព្រេិនល្រើលគអាចែឹកោំឲ្យ 

បា្រជនម្្ន ក់េ្លាឹងល ើ្�លៅឯល�ើឆ្ក ង ព្រេិនល្រើពួកលគអាចលៅដតេ្លាឹង

ល ើ្�ោ៉ងលពញល�ញលៅកាន់ពពរះអងរេល្គ្រ រះ ដែ�ពតរូវបានលគឆ្ក ង ពួក

លគនឹងែឹងអំពពីជលពរៅថនការអា�ិតអាេូររ្រេ់ពពរះ និងទ្ងៃន់ថនអំលពើបា្រ។

ការេុគតរ្រេ់ពពរះពគិេ្្រគ្ហ ញអំពពីលេចក្ពីសេឡាញ់រ្រេ់ពពរះចំលររះ
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្នុេ្ស។ គឺជារក្យេចា្ច ថនលេចក្ពីេល្គ្រ រះរ្រេ់លយើង។ ការែកយក ល�ើ 

ឆ្ក ងលចញពពីពគិេ្្ររេ័ិទ លព្រៀ្រែូចជាយកពពរះអាទិត្យលចញពពីថផ្ទាល្�។ 

ល�ើ ឆ្ក ងោំលយើងលៅកាន់ដតលកៀកនឹងពពរះ ផ្្សរះផ្សាលយើងជា្ួយនឹងពពរះអងរ។ 

ជា្ួយនឹងការអា�ិតអាេូរែ៏សេទន់ថនពពរះវរ្ិរតា ពពរះលយហូោ៉បានទត 

ល ើ្�្កការ�ឺចា្់រដែ�ពពរះរាជ្ុរពតាបានរងពទំា លែើ្្ពីជួយេល្គ្រ រះ្នុេ្ស

លោកឲ្យរចួពពីលេចក្ពីស្លា ្់រអេ់ក�្ លហើយទទួ�លយើងជាកូនេងៃួនភាងៃ  ។

ល្រើគា្ម នល�ើឆ្ក ងលទ ្នុេ្ស្ិនអាចរ្ួររួ្ ជា្ួយនឹងពពរះវរ្ិរតាបាន

ល�ើយ។ លេចក្ពីេង្ឹ្ទំាងឡាយរ្រេ់លយើងទពីពឹងលៅល�ើល�ើឆ្ក ងលនរះឯង។ 

លេចក្ពីសេឡាញ់ថនពពរះអងរេល្គ្រ រះបានដចងលចញពពីល�ើឆ្ក ងលនរះ លហើយ

លៅលព�ដែ�្នុេ្សម្នបា្រេ្លាឹងល ើ្�លៅពពរះដែ�បានេុគតលែើ្្ពី 

ជួយេល្គ្រ រះរ្ូរលគ លៅលទៀ្រលជើងល�ើឆ្ក ង ពួកលគនឹងម្នអំ�រែ៏លររលពញ 

លពររះបា្ររ្រេ់ពួកលគបានអត់លទាេឲ្យលហើយ។ លោយ�ុតជងរង់លៅ ដក្រ 

ល�ើឆ្ក ង លគបានឈានែ�់កដនលាងែ៏ខ្េ់្ំរផុ្តដែ�្នុេសាអាចទទួ�បាន។

តា្រយទៈល�ើឆ្ក ង លយើងបានែឹងថាពពរះវរ្ិរតាថនឋានេួគ៌សេឡាញ់

លយើងលោយលេចក្ពីសេឡាញ់ឥតពពំដែន ។ លតើលយើងឆងៃ�់ដែរឬលទ ដែ� 

លោក្ុ៉រ�បានឧទានថា «ឯខ្ុំ កំុ្រពីឲ្យខ្ុំអួតខលាួនល�ើយ អួតបានដតពពីល�ើឆ្ក ង

ថនពពរះលយេ៊ាូវពគិេ ្ជាពពរះអម្្ច េ់ថនលយើងរា�់គា្ន ្ុ៉រលណាណ រះ» (កាឡាទពី ៦:១៤)។ 

លយើងក៏ម្នឯកេិទ្ធិពតរូវអួតដតពពីល�ើឆ្ក ងែូចលោក្ុ៉រ�ដែរជាឯកេិទ្ធេពម្្់រ 

លយើង ដែ�ពតរូវថា្វ យរ្ូរកាយលយើងែ�់ពពរះដែ�បាន�រះ្រង់ពពរះអងរពទង់ 

ជំនួេលយើងរា�់គា្ន  ។ ្រោទា ្់រ្ក ជា្ួយនឹងពនលាឺដែ�ដចងចំាង លចញពពី 

កា�់ោ៉រ ពី ចូ�្កល�ើ្ុខរ្រេ់លយើងរា�់គា្ន  លយើងគួរដតលចញលៅ្រគ្ហ ញពនលាឺ

លនរះែ�់អ្នកដែ�កំពុងដតលៅក្នុងភាពងងឹត ។
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ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ១៦:៧-៤០ ។

អាទិត្យ-២៧ កញ្ញា អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ ពពរះ ដែល ពទង់ អាច នឹង ន្វើ ហួស សន្ឹក នលើស ជាង អស់ 

ទំាង នសចក្ពី ដែល នយើង សូម ឬ គិ្រ ក្ពី តាម ពពរះនចស្្ ដែល ្រណ្ាល ក្នុង នយើង 

រាល់ គ្្។ នអនភសូរ ៣:២០ខពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ 

នពលនេលាបានមកែល់ ដែលែំណឹងល្អព្ររូេដ្រព្រកាសផ្សពវផសាយឲ្យ 

ហួសពពីពពំដែនអាសនុពីកណ្ាល។ ផ្ូេបាននរៀ្រចំរចួជាន្សចសពរា្់រនលាក្៉រនុល

និងសហការ ពីរ្រស់នលាក ឲ្យឆ្ងចូលនៅកាន់ទឹកែពីអឺរ ៉នុ្រ។ នៅ្ំរ្រន់ពតាអូស 

តាមពពំព្រទល់សមនុពទនមឌពីដទរ៉ានណ «នៅយ្់រននារះ ្៉រនុលបានន�ើញ ក្នុង ការ 

ជាក់ដសង្ ជាមននុស្សពពី្សរុករ៉ានសែូនរ្ាក់ ឈរអងវរគ្្់រថា សូមអន ជ្ ើញ 

ឆ្ងមកជួយនយើងខ្នុំ ដែលនៅ្សរុករ៉ានសែូនននរះផង» ។

ការអំពាេនាេននរះគឺជាការ្រង្គា ្់រ្រញ្ជ  មិនអននុញ្ញា ្រឲ្យពនយារនពលន�ើយ។ 

នលាកលូកាដែលបានរមួែំនណើ រជាមួយនឹងនលាក្៉រនុល សនុពីឡាស និង ព្ីមូ៉ន្ 

ឆ្ងកា្់រទវពី្រអឺរ ៉នុ្របានរានព្រស្សន៍ថា «លនុរះគ្្់របានន�ើញការជាក់ដសង្

ននារះរចួនហើយ ននារះនយើងក៏រកឱកាសនឹងនៅឯ្សរុករ៉ានសែូនភ្ាម នោយ 

យល់ន�ើញថា ពពរះអរាចា ស់ពទង់នៅនយើង ឲ្យនៅផសាយែំណឹងល្អែល់នគ ។ 

កាលបានចនុរះសំនៅនចញពពីពទអាសនៅ ននារះក៏្រពមង់នៅឯនការះស្មូ៉ពតាស 

នហើយថ្ងៃនពកាយបានែល់នា្ូ៉រល ពពីទពីននារះ នយើងក៏នៅែល់ពករុងភពីលពីពជា 

                               ទពី ពករុងនលខមួយក្នុងដែននខ្រ្រ៉ានសែូន ដែលជា្សរុកចំណនុ រះ នហើយ នយើង 

២១

នៅភូមិភាគឯនាយ
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សំច្រនៅទពីននារះបាន្ួរនែ្់រថ្ងៃ» ។

នលាកលូកាបាន្រន្ថា «ែល់ថ្ងៃឈ្់រសពរាក នយើងនែើរនចញពពីទពីពករុង 

នៅឯរា្់រទនន្ ជាកដន្ងដែលនគធ្្្់រអ្ិោឋា ន ក៏អងគានុយនិយាយនឹងពួក្សពីៗ 

ដែលព្រជនុំគ្្ ននារះរានសស្ពីរ្ាក់ ជាអ្កជំនួញល័ខពណ៌ស្វ យ ន ម្ រះលពីឌា 

ពពីពករុងធ្នទរ៉ា ជាអ្កដែលថាវ យ្រងគាំពពរះ នាងព្ររុងស្្្់រ នហើយពពរះអរាចា ស់ 

ពទង់ន្រើកចិ្រ្នាង ឲ្យយកចិ្រ្ទនុកោក់តាមនសចក្ពីដែល្៉រនុលអ្ិ្របាយ» នាង 

លពីឌាបានទទួលនសចក្ពីពិ្រនោយអំណរ ។ នាងនិងពករុមពគរួស្របានដកដព្រ 

ចិ្រ្នហើយទទួល្រនុណ្យពជមនុជទឹក នហើយនាងបានទទួចឲ្យពួកស្េក័ចា្់រទនុក

ផ្រះរ្រស់នាងែូចជាផ្រះរ្រស់ពួកនលាកែូនច្ារះដែរ។ 

កាលពួកអ្កនំាស្រថននឈើឆ្កា ងបានន្វើែំនណើ រ្ំរនពញកិចចាការព្រកាស

ែំណឹងល្អរ្រស់ពួកនគ រានសស្ពីពគរូទាយរ្ាក់ដែលរានអារក្សចូលបាននែើរ 

តាមពួកនលាកទំាងដ្សកថា «អ្កទំាងននរះជាអ្ក្រនពមើថនពពរះែ៏ខ្ស់្ំរផនុ្រ 

ដែលពបា្់រនយើងពពីផ្ូេសន្ង្គា រះ នាងក៏ន្វើែូនច្ារះជាយូរថ្ងៃ» ។

សស្ពីននរះគឺជាភ្ាក់ង្រពិនសសរ្រស់ស្តំាង នហើយបាននំាពបាក់ចំណូល

ជានពចើនែល់នៅហ្វ យរ្រស់នាង នោយការទស្សទាយ ។ ឥទ្ិពលរ្រស់ 

នាងបានជួយពពងឹងករំ្ាងែល់ការថាវ យ្រងគាំរ្ូរពពរះ។ ស្តំាងបានែឹងថានគរ 

រ្រស់វារាននគចូល្្នពាននហើយ នហើយវាក៏បាននព្រើមន្យាបាយថនការ 

ព្រឆំ្ងនៅនឹងកិចចាការរ្រស់ពពរះ នោយសង្ឹមថានឹង្រ ច្ាូ លពាក្យភូ្រកនុហក

រ្រស់វាលាយ�ំជាមួយនឹងនសចក្ពីពិ្រ ដែល្រនពងៀននោយពួកអ្កដែល 

កំពនុងព្រកាសផសាយស្រថនែំណឹងល្អ។ ពាក្យសម្ពីដែល្រន ច្ា ញនោយសស្ពី 

ននារះគឺជាការ្រង្ូចែល់្រនុពវនហ្រនុថននសចក្ពីពិ្រ នោយរខំានែល់គំនិ្ររ្រស់

ពួក្រណ្ាជនពពីការ្រនពងៀនរ្រស់ពួកស្េក័ និងបាននំាមកនូេការព្ររា្ែល់

ែំណឹងល្អ នហើយនោយស្រពាក្យសម្ពីទំាងននរះ អាចនឹងនំាមននុស្ស ឲ្យនជឿថា

ពួកស្េក័ដែលនិយាយនោយពពរះនចស្្រ្រស់ពពរះក៏ព្ររូេបាន្រណ្ាលន�ើង

នោយអ្កនំាពាក្យរ្រស់ស្តំាងដែរ ។
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ច័ន្ទ-២៨ កញ្ញា អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ រាន ចិ្រ្ ស្រ ន្ុរស នឹង គ្្ នៅ េញិ នៅ មក ពពម ទំាង រាន 

ចិ្រ្ ទន់ សនន្ាស នហើយ អ្់រ នទាស គ្្ ែូច ជា ពពរះ ពទង់ បាន អ្់រ នទាស ឲ្យ អ្ក 

រាល់ គ្្ នោយ ពពរះពគពីស ្ដែរ។  នអនភសូរ ៤:៣២

នៅនពលជាមួយគ្្ដែលពួកស្េក័រងពទំានូេការព្រឆំ្ងននរះ នលាក្៉រនុល

ក៏បាន្រង្គា ្់រឲ្យេញិ្ញា ណអារក្សនចញពពីសស្ពីននារះ នៅនពកាមការ្រណ្ាលរ្រស់

ពពរះេញិ្ញា ណ្ររសិនុទ្។ ភាពនសងៃៀមស្ងៃ ្់រភ្ាមៗរ្រស់នាងបាន្រញ្ជ ក់ ថាពួក 

ស្េក័គឺជាអ្ក្រនពមើរ្រស់ពពរះ និងថាអារក្សបានទទួលស្គា ល់ពួកនគថាយ៉ាង

ែូនច្ារះ នហើយក៏បានស្្្់រតាម្រង្គា ្់ររ្រស់ពួកស្េក័ផងដែរ ។

នោយបានរចួពពីេញិ្ញា ណអារក្ស និងព្ររូេបានស្្រឲ្យរានគំនិ្រ្មមតាែូច

នែើមន�ើងេញិ សស្ពីននារះបានសនពមចចិ្រ្ន្វើជាសិស្សរ្រស់ពពរះពគិស។្ ្រន្ា្់រ 

មក នៅហ្វ យរ្រស់នាងក៏បានែឹងពពីអាជពីេកមមរ្រស់ពួកនគ។ ពួកនគបាននមើល

ន�ើញថានសចក្ពីសង្ឹមថនការទទួលលនុយមកពពីការគន់គូរនិងការទស្សទាយ

រ្រស់នាងបានមកែល់ទពី្រ ច្ា ្់រនហើយ នហើយថាព្រភពថនពបាក់ចំណូលរ្រស់

ពួកនគនឹងព្ររូេកា្់រផ្្ច់ទំាង្សរុងនៅនពលែ៏ខ្ពីខាងមនុខននរះ ជាក់ជាមិនខាន  

ព្រសិនន្រើ្រនណ្ាយឲ្យពួកស្េក័នៅដ្រ្រន្ន្វើការផសាយែំណឹងល្អ្រនៅ

នទៀ្រ ។ 

មននុស្សជានពចើននៅក្នុងទពីពករុងននរះ រានចំណា្់រអារមមណ៍ក្នុងការរក 
 

ចំណូលតាមរយៈការនបាក្រនញ្ឆោ ្ររ្រស់ស្តំាង នហើយពួកទំាងននរះបាន 

្រនងកាើ្រជាសដពមកព្រឆំ្ងនៅនឹងអ្ក្រនពមើរ្រស់ពពរះយ៉ាងខំ្ាងក្ា នោយភ័យ

ខ្ាចចំនពារះឥទ្ិពលដែលអាច្រ្្ឈ្់រកិចចាការរកចំណូលរ្រស់ពួកនគយ៉ាង 

រានព្រសិទ្ិភាព។ ពួកនគក៏បាននំាពួកស្េក័មកកាន់្រនុលាការនោយនចាទ 

ព្រកាន់ថា៖ «ពួកស្សន៍យូោទំាងននរះនំាឲ្យទពីពករុងនយើងនកើ្រេកឹេរជាខំ្ាង

ណាស់នគព្រកាសពបា្់រពពីទំននៀមទរ្ា្់រ ដែលនយើងខ្នុំជាស្សន៍រ ៉មូ»។

នោយរានភាពេកឹេរនោយការរនំជើ្ររជួំលនិងការភ្ាក់នផ្អើល ហវូងមននុស្ស



ទំព័រ-254- កិចចាការថនពួកស្េក័

បាននពកាកឈរន�ើងព្រឆំ្ងនឹងពួកស្េក័។ េញិ្ញា ណថនហវូងមននុស្សដែល 

គ្ម នសណ្ា្់រធ្្្់របានទទួលជ័យជម្រះ នហើយព្ររូេបានឯកភាពពពីរែឋាអំណាច 

ដែលបានដហកអាេដេងរ្រស់ពួកស្េក័ នហើយបាន្រង្គា ្់រឲ្យ្រពមរួ្រវាយ ពួក 

នគ។ «នពកាយដែលវាយ រានស្្មជានពចើននហើយ ននារះក៏យកនៅោក់គនុក 

្រង្គា ្់រនមភូ�នុំ ឲ្យរកសានោយព្រយ័្រ្ព្រដយង នមភូ�នុំទទួល្រង្គា ្់រយ៉ាងែូនច្ារះ

នហើយ ក៏នំាយកនគនៅោក់ក្នុងគនុកនពរៅ ពពមទំាងោក់នខ្ារះភាជ ្់រនៅនជើងផង»។

ពួកស្េក័បានទទួលរងទារនុណកមមយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរ នោយស្រដ្រស្្ម រ្ួរស  

ែ៏ឈឺចនុកចា្់រ ្៉រនុដន្ ពួកនគមិនបាន្រ្អូញដ្រ្អរន�ើយ ។ ផ្នុយនៅេញិ ពួកនគបាន

នលើកទឹកចិ្រ្គ្្នៅេញិនៅមក នោយពាក្យអ្ិោឋា ននិងបាននពចៀងសរនសើរ 

្រនមកាើងែល់ពពរះ នៅក្នុង្រន្្់រ�នុំឃាំងយ៉ាងងងឹ្រនិងនពារនពញនៅនោយទនុក្

នស្ក ពពីនពពារះពួកនគបានរកន�ើញ្រថម្ថនការទទួលរងនូេភាពអារ៉ាស់  

នែើម្ពីជាព្រនយាជន៍រ្រស់ពពរះពគិស។្ ចិ្រ្រ្រស់ពួកនគរាននពញនោយភាព 

រ ពីករាយថននសចក្ពី្សឡាញ់ែ៏ពជាលនពរៅនិងនស្ម រះព្រង់ ក្នុង្រនុពវនហ្រនុថនពពរះ

ែ៏នពបាសនលារះរ្រស់ពួកនគ ។ នលាក្៉រនុលបានគិ្រអំពពីការន្វើទនុក្ន្រៀ្រន្រៀន

ដែលនលាកធ្្្់រន្វើជាឩ្រករណ៍្រនពមើ ក្នុងការនំាយកការន្រៀ្រន្រៀនទំាង

ននារះមកនលើពួកស្េក័ រ្រស់ពពរះពគិស ្នហើយនលាករានអំណរដែលពពរះបាន

ន្រើកដភ្កនលាកឲ្យនមើលន�ើញ នហើយចិ្រ្នលាកបានែឹងអំពពីពពរះនចស្្ថន 

សិរ ពីរនុងនរឿងថននសចក្ពីពិ្រ ដែលនលាកធ្្្់របានព្ររា្ ។

អ្កនទាសែថទនទៀ្របានឮសំន�ងអ្ិោឋា ននិងចនពមៀងនចញពពីក្នុង្រន្្់រ

�នុំឃាំង នោយការភ្ាក់នផ្អើល ។ ពួកនគធ្្្់រដ្របានឮសំន�ង្ងៃូរនិងសំន�ង

យំទួញ ោក់្រណ្ាស្និងស្្ដស្ ្រន្ឺកា្់រភាពនសងៃៀមស្ងៃ ្់រថនរាព្រពីកាល 

្៉រនុដន្ ពួកនគមិនធ្្្់របានឮសំន�ងអ្ិោឋា ន និងចនពមៀងសរនសើរ្រនមកាើង អដណ្្រ

ន�ើងនចញពពី្រន្្់រ�នុំឃាំងែូនច្រះន�ើយ។ ពួកឆ្ម ំគនុកនិងពួកអ្កនទាសរាន 

ការនងឿងឆងៃល់ថាពួកទំាងននារះគឺជាអ្កណា បានជានទារះ្រពីជារាន ការអ្់រ 

ឃ្ាន និងទទួលទារនុណកមមយ៉ាងណាក៏នោយ ក៏នៅដ្ររានអំណរែូនច្រះ។



នៅភូមិភាគឯនាយ-ទំព័រ-255-

អង្គារ-២៩ កញ្ញា អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ែ្ិ្រ ផល ដផ្ ថន ពន្ឺ ននារះ រាន នៅ ក្នុង ពគ្់រ ទំាង កិរយិា ល្អ 

នសចក្ពី សនុចរ្ិរ និង នសចក្ពី ពិ្រ។ នអនភសូរ ៥:៩ 

្ស្រនពលជាមួយគ្្ននរះ ពួក្រនុលាការបានេលិព្រ�្់រនៅផ្រះរ្រស់ពួក

នគេញិនោយអំណរ នោយអ្រអរស្ទរែល់ខ្ួនឯង ដែលបាន្រ្ង្កា ្រហវូង 
មននុស្សដែលពច្ូរក្ស្រល់បាននោយមន្យាបាយមនុឹងរ៉ា្់រនិងជា្រន្ាន់ ។ 

្៉រនុដន្ នៅតាមផ្ូេ ពួកនគបានឮមននុស្សមួយចំនួននៅដ្រពពរួយបារម្ភអំពពីអ្រ្ចរ្ិរ 

និងកិចចាការរ្រស់្រនុរសដែលពួកនគបានកា្់រនទាសឲ្យទទួលទណ្ឌ កមមនិងជា្់រ

គនុកននារះ។ ពួកនគបានន�ើញសស្ពីដែលរាននសរ ពីភាពពពីឥទ្ិពលរ្រស់ស្តំាង 

នហើយព្ររូេបាននោរះដលងឲ្យរានទឹកមនុខនិងអាការៈ្មមតាន�ើងេញិ។ កាល 

ពពី  នែើម នាងធ្្្់រដ្រ្រងកា្រញ្ហា ជានពចើននៅក្នុងទពីពករុង ដ្រឥ�ូេននរះ នាងរាន
 

ភាពនសងៃៀមស្ងៃ ្់រនិងរាននសចក្ពីសនុខស្ន្។ ខណៈដែលពួកនគ បានែឹងថា 

ពួកនគព្រដហលជារានឱកាសនៅសួរសនុខទនុក្អ្កនទាសដែលគ្ម នកំហនុសទំាង

ពពីរនាក់ ដែលរងទនុក្នទាសយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរ នោយស្រចបា្់រថនទពីពករុងរ ៉មូននរះ ពួក

នគបាន្ូរចចិ្រ្នឹងខ្ួនឯងជាខំ្ាង នហើយបានតំាងចិ្រ្ថានៅពពឹកដស្អកពួកនគ

នឹង្រង្គា ្់រឲ្យនោរះដលងពួកស្េក័ជាសរាងៃ ្់រ នហើយការពារពួកនគនចញ ពពីទពី ពករុង 

ឲ្យផនុ្រពពីនពគ្រះថ្ាក់នោយស្រហវូងមននុស្សដែលពច្ូរកពច្រល់ននារះ។

្៉រនុដន្ នៅនពលដែលមននុស្សនព្រើអំនពើនឃារនៅ ចងគំននុំ ្រែិនស្យ៉ាង 

ឧពកិែឋាការទទួលខនុសព្ររូេយ៉ាងឩឡារកិ ដែលធ្្ក់មកនរ ើពួកនគ ពពរះមិនបាន 

្ំរនភ្ចព្រទានពពរះគនុណែល់អ្ក្រនពមើរ្រស់ពទង់នទ។ នទេតានៅឋានសួគ៌ 

យកពពរះទ័យទនុកោក់នៅនឹងមននុស្សដែលកំពនុងឈឺចា្់រនោយស្រពពរះពគិស ្

នហើយពពរះក៏បានចា្់រពួកនទេតាមកកាន់គនុក។ ដផនែពីបានញ័ររ ជ្ួ យនៅនពល

ពួកនទេតាបានោក់នជើងជាន់ដផនែពី។ រននុកទាវ រគនុក្ំៗបានរន្រើក ពចវាក់និង 

នខ្ារះបានរ្ូរ្រនចញពពីថែនិងនជើងរ្រស់ពួកអ្កនទាស នហើយពន្ឺែ៏ភ្ឺដចងចំាង

បាន្ំរភ្ឺពាសនពញទំាងគនុក។



ទំព័រ-256- កិចចាការថនពួកស្េក័

ពួកឆ្ម ំ្រន្្់រ�នុំឃាំងបានឮសំន�ងអ្ិោឋា នែ៏អស្ចា រ្យរ្រស់ពួកស្េក័ 

ដែលជា្់រគនុក។ នៅនពលរានការអននុញ្ញា ្រឲ្យចូលនៅខាងក្នុង ឆ្ម ំគនុកននារះ 

បានន�ើញស្្មនហើមនិងរ្ួរសនចញ្ម នហើយបានោក់នជើងរ្រស់ពួក 

អ្កនទាសជា្់រនៅនឹងនខ្ារះ។ នគរពឹំងថានឹងឮ្រមងៃូរនិង្រណ្ាស្យ៉ាង ជូរច្់រ   

នចញពពីរា្់រពួកនគ ្៉រនុដន្ ផ្នុយនៅេញិ នគបានឮចនពមៀងនិងការសរនសើរ្រនមកាើង

នោយអំណរនៅេញិ។ នោយឮសំន�ងននរះនៅនឹងព្រនចៀក អ្កយាមបាន 

សពរាន្លង់លក់ននារះក៏បានភ្ាក់ នោយការរ ជ្ួ យែពីនិងការញ័ររ ជ្ួ យថន
 

ជញ្ជ ំងគនុក។

នោយការចា្់រនផ្ើមភ្ាក់នផ្អើល គ្្់របានន�ើញទំាងភិ្រភ័យថា ទាវ រគនុក 

បានរន្រើកទំាងអស់ នហើយការភ័យខ្ាចបានជរះមកនលើរ្ូរគ្្់រ ដពកងអ្ក នទាស   

រ្់ររចួអស់។ គ្្់របាននឹកន�ើញពពីការទនុកោក់នលាក្៉រនុលនិង សនុពីឡាស់ មក 

ក្នុងការយាមកាមរ្រស់គ្្់រ កាលពពីយ្់រមិញ នហើយគ្្់របានែឹងចបាស់ថា

នសចក្ពីស្្្់រមនុខជានឹងនកើ្រន�ើងែល់គ្្់រនោយស្រដ្រការន្វសព្រដហស 

រ្រស់គ្្់រននរះជាក់ជាមិនខាន។ គ្្់របានគិ្រថាគ្្់រគួរដ្រស្្្់រ នោយថែ  

ខ្ួនឯងព្រនសើរជាងព្រគល់ខ្ួនឲ្យនគព្រហ្រជពីេ្ិរនោយគ្ម ននមត្ា។ គ្្់រ បាន  

ែកោេ ្រពមរុងនឹងសរ្ា្់រខ្ួនឯងនៅនហើយ ្ស្្់រដ្របានឮសំន�ង នលាក 

្៉រនុល ដ្សកន�ើងនោយអំណរថា «កនុំន្វើបា្រខ្ួនន�ើយ ែ្ិ្រនយើងនៅឯនណរះ 

ទំាងអស់គ្្នទ»។ មននុស្សបាននៅតាមកដន្ងរ្រស់នគនរៀងៗខ្ួន ដែល ្រងំ្្ង  

នោយពពរះនចស្្រ្រស់ពពរះ តាមរយៈការខំព្ឹរងដព្រងនោយ អ្កនទាសរមួ គនុក 

រ្ាក់ ។ 

ការព្រពពឹ្រ្នៅនលើពួកស្េក័យ៉ាងឈឺចា្់រ នោយឆ្ម ំគនុកមិនបាន្រងកាឲ្យ

រានការអាក់អន់ចិ្រ្ន�ើយ។ នលាក្៉រនុលនិងសនុពីឡាសរានេញិ្ញា ណថនពពរះពគិស ្

មិនដមនេញិ្ញា ណថនការសងសឹងនទ ។ ចិ្រ្រ្រស់នលាកនពារនពញនៅនោយ

នសចក្ពី្សឡាញ់រ្រស់ពពរះអងគាសន្ង្គា រះ មិនរានកដន្ងទំននរសពរា្់រការពយាបាទ 

្រតំាងនឹងអ្កន្វើទនុក្ន្រៀ្រន្រៀនរ្រស់ពួកនលាកន�ើយ ។



នៅភូមិភាគឯនាយ-ទំព័រ-257-

ពុធ-៣០ កញ្ញា អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ផចាង់ ចិ្រ្ នៅ ឯ នសចក្ពី ទំាង អស់ ដែល នៅ ខាង នលើ កនុំ ឲ្យ 

ផចាង់ នៅ ឯ នសចក្ពី ទំាង ្៉រនុនាម ន ដែល នៅ ដផនែពី ន�ើយ។ កូ�ូស ៣:២

ឆ្ម ំគនុកបានទរ្ាក់ោេចនុរះ នហើយពបា្់រឲ្យនគយកនភ្ើងមក្ំរភ្ឺក្នុងគនុកនពរៅ។ 

គ្្់រអាចនមើលន�ើញលក្ណៈរ្រស់ពួកស្េក័ដែលបានព្រពពឹ្រ្ស្រ ន្ុរស 

្រ្រនៅនឹងអំនពើនឃារនៅដែលខ្ួនបានទទួល។ នោយបានចូលនៅកាន់ 

ទពីកដន្ងដែលពួកស្េក័នៅ នហើយលនុ្រជងគាង់នៅចំនពារះពួកនលាក ឆ្ម ំគនុក 

បាន សនុំការអ្់រឱននទាស ចំនពារះកំហនុសដែលខ្ួនបានព្រពពឹ្រ្មកនលើរ្ូរ

នលាក។  ្រន្ា្់រមកបាននំានលាកនចញនៅនពរៅ រចួសួរថា «នលាករាចា ស់ 

នអើយ ន្រើព្ររូេឲ្យខ្នុំន្វើែូចនម្ចឲ្យបានសន្ង្គា រះផង?» 

ឆ្ម ំគនុកបានញ័ររន្្់រ នៅនពលគ្្់របានន�ើញនសចក្ពីនពកា្រ្រស់ពពរះដែល

បាន្រង្ហា ញនៅក្នុងការរ ជ្ួ យែពី កាលគ្្់របានគិ្រថា អ្កនទាសរ្់ររចួ អស់ 

នហើយ គ្្់រ្រពមរុងនឹងសរ្ា្់រខ្ួន ្៉រនុដន្ ឥ�ូេននរះជាមួយនឹងការភ័យខ្ាច្មពី 

និងចដម្ក ដែលបានន្វើឲ្យរជួំលចិ្រ្រ្រស់គ្្់រ ឆ្ម ំគនុកននរះពបាថ្ាចង់បាន ភាព

សងៃ្់រសនុខនិងភាពរ ពីករាយដែលពួកស្េក័បាន្រង្ហា ញ នៅនពកាមការឈឺចា្់រ

និងការរនំលាភ្ំរពានននារះដែរ។ គ្្់របានន�ើញពន្ឺថនឋានសួគ៌នៅនឹង ទឹក 

មនុខរ្រស់ពួកនលាក គ្្់របានែឹងថាពពរះបានយាងចូលមកគង់នៅកណ្ាល 

លក្ណៈែ៏អស្ចា រ្យននរះ នែើម្ពីជួយសន្ង្គា រះជពីេ្ិររ្រស់ពួកនលាក នហើយពាក្យ

នពចន៍ដែលសស្ពីរានអារក្សចូលបានចូលមកក្នុងគំនិ្ររ្រស់នលាកថា ៖ «អ្ក

ទំាងននរះជាអ្ក្រនពមើថនពពរះែ៏ខ្ស់្ំរផនុ្រ ដែលពបា្់រនយើងពពីផ្ូេសន្ង្គា រះ»។

គ្្់របានសួរែល់ស្េក័អំពពីផ្ូេថនជពីេ្ិរនោយ្រន្ា្រខ្ួនយ៉ាងទន់ទា្រ។ 

ពួកស្េក័បាននឆ្ើយ្រ្រនៅេញិថា «ចូរនជឿែល់ពពរះអរាចា ស់នយសូ៊េពគិសន្ៅ 

ននារះនឹងបានសន្ង្គា រះនហើយ ពពមទំាងពួកពគរួស្រនលាកផង»។ នហើយ «នគក៏

ផសាយពពរះ្រន្ូលថនពពរះអរាចា ស់ែល់គ្្់រ និងពួកពគរួគ្្់រទំាងអស់ដែរ»។ 

្រន្ា្់រមក ឆ្ម ំគនុកក៏បានលាងរ្ួរសឲ្យពួកស្េក័ នហើយបាន្រនពមើនលាក 



ទំព័រ-258- កិចចាការថនពួកស្េក័

នពកាយមកនទៀ្រ ពួកស្េក័បានន្វើពិ ព្ី្រនុណ្យពជមនុជទឹកឲ្យគ្្់រ ពពមទំាងពករុម

ពគរួស្ររ្រស់គ្្់រទំាងអស់ផង។ ឥទ្ិពលែ៏្ររសិនុទ្ដែលបានស្យភាយ 

ន�ើងនោយខ្ួនឯងនៅក្នុងចំនណាមអ្កជា្់រគនុកជាមួយគ្្ និងែល់គំនិ្រ
 

រ្រស់មននុស្សទំាងឡាយដែលបានស្្្់រនសចក្ពីពិ្រដែលបាននិយាយនោយ

ពួកស្េក័។ ពួកនគបានែឹងថាពពរះដែល្រនុរសទំាងននរះ្រនពមើបានរនំោរះពួកនគ

ែ៏អស្ចា រ្យឲ្យរចួពពីចំណង ។ 

ពួក្រណ្ាជននៅពករុងភពីលពីព រានការរន្្់រជាខំ្ាងនោយការរ ជ្ួ យែពី 

លនុរះពពឹកន�ើងនាយ្រពមរួ្រពន្នាគ្របានជពរា្រ្រនុលាការអំពពីនរឿងរ៉ាេដែល

បាននកើ្រន�ើងកាលពពីយ្់រមិញ ពួកនគរានការភ្ាក់នផ្អើលជាខំ្ាង នហើយបាន

ចា្់រនាយ្រពមរួ្រឲ្យនោរះដលងពួកស្េក័។ ្៉រនុដន្ នលាក្៉រនុលបានរាន ព្រស្សន៍ 

ថា «ពួកនមនគរបាលវាយនយើងនឹងរពំា្់រ នៅកណ្ាលជំននុំ ឥ្ររាន កា្់រ 

នទាស នហើយបានោក់គនុកនយើងផង ដែលនយើងជាជា្ិររ ៉មូែូនច្រះ ឥ�ូេននរះ 

នលាកចង់នគចដកដព្រជានែញនយើងនៅនោយសរាងៃ ្់រេញិឬ ន្វើែូនច្រះពនុំបាននទ 

ព្ររូេឲ្យខ្ួននលាកមកនំានយើងនចញនៅេញិ» ។

ពួកស្េក័ជាស្សន៍រ ៉មូ នហើយគ្ម នចបា្់រដែលព្ររូេវាយស្សន៍រ ៉មូ 

ឬ�នុំខ្ួនពពី្រទឧពកិែឋាជាក់ដសង្ ឬនោរះដលងនោយមិនកា្់រនទាសឲ្យបានព្ឹរម

ព្ររូេននារះន�ើយ ។ នលាក្៉រនុលនិងសនុពីឡាសព្ររូេបាននោរះដលងពពីគនុកជា 

ស្ធ្រណៈ នហើយឥ�ូេននរះ ពួកនលាក្រែិស្មិនពពមឲ្យនគនោរះដលង 

ស្ងៃ ្់រៗ នោយមិនបានពន្យល់ឲ្យបានព្ឹរមព្ររូេពពីសំណាក់្រនុលាការន�ើយ ។

នៅនពលពាក្យនលាកព្ររូេបាននគពំានំានៅពបា្់រែល់រែឋាអំណាច ពួក នគ 

បានភ្ាក់នផ្អើល ដពកងពួកស្េក័ន�ើងឩទ្រែល់ពពរះនៅអ្ិរាជ នហើយក៏បាន 

នៅកាន់ពន្នាគ្រភ្ាម ពួកនគបានសនុំនទាសនលាក្៉រនុលនិងសនុពីឡាស ចំនពារះ

អំនពើអយនុ្រ្ិ្ម៌និងភាពនឃារនៅដែលពួកនគបានព្រពពឹ្រ្នៅនលើពួកនលាក

នោយផ្្ល់ នហើយបាននំាពួកនលាកនចញពពីគនុក នោយអងវរករសនុំឲ្យពួកនលាក

នចញពពីទពីពករុងនៅ ។ ពួក្រនុលាការបានភ័យខ្ាចចំនពារះឥទ្ិពលរ្រស់ពួកស្េក័



នៅភូមិភាគឯនាយ-ទំព័រ-259-

នៅនលើពួក្រណ្ាជន នហើយពួកនគក៏បានភ័យខ្ាចចំនពារះអំណាចរ្រស់ពពរះ 

ដែលបានន្វើការជំនួស្រនុរសដែលគ្ម នកំហនុសទំាងននរះផងដែរ ។ 

 

ពពហស្បិ៍-១ តុលា អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខ្នុំ នជឿ នសចក្ពី ននរះ ជា យ៉ាង ជាក់ ថា ពពរះអងគា ដែល ពទង់ បាន 

ចា្់រ តំាង ន្វើ ការ ល្អ ក្នុង អ្ក រាល់ គ្្ ពទង់ នឹង ន្វើ ឲ្យ កាន់ ដ្រ នពញ ខ្ា្រ ន�ើង 

ទាល់ ដ្រ ែល់ ថ្ងៃ ថន ពពរះនយសូ៊េពគពីស។្ ភពីលពីព ១:៦

នោយ្ំរនពញសកមមភាពតាមការដណនំាដែលពពរះពគិសប្ានព្រទាន 

ពួក ស្េក័មិនបានជំរនុញេ្រ្រានរ្រស់ពួកនគនៅកាន់កដន្ងណា ដែលមននុស្ស

មិនរាននសចក្ពីពបាថ្ាចង់ឮពួកនគនិយាយន�ើយ ។ «កាលនចញពពីគនុកនហើយ 

នទើ្រនំាគ្្នៅឯនាងលពីឌា លនុរះបានន�ើញពួកជំននុំ ននារះក៏ទូនាម នែល់នគ រចួ 

នចញែំនណើ រនៅ» ។

ពួកស្េក័មិនបានចា្់រទនុកកិចចាការរ្រស់ពួកនគនៅពករុងភពីលពីពជាឥ្រ 

ព្រនយាជន៍នទ ។ ពួកនគបានជួ្រនឹងការព្រឆំ្ងនិងការន្រៀ្រន្រៀនជានពចើន 

្៉រនុដន្ អន្រាគមន៍ថនការការពាររ្រស់ពពរះជំនួសពួកនគ និងការផ្្ស់្រ្ូរជំននឿ 

រ្រស់ឆ្ម ំគនុក និងពគរួស្ររ្រស់គ្្់រ រានទំហំ្ំន្ងជាងទណ្ឌ កមម និងការឈឺ 

ចា្់រ ដែលពួកនលាកបានរងពទំា ។ ែំណឹងអំពពីការចា្់រពួកនលាកោក់គនុក 

យ៉ាងអយនុ្រ្ិ្ម៌ និងការរនំោរះនោយការអស្ចា រ្យព្ររូេបាននគែឹងឮពាសនពញ

ទំាង្ំរ្រន់ននារះ នហើយការននរះបាននំាឲ្យមននុស្សជានពចើនចា្់រអារមមណ៍ជា 

ខំ្ាង នៅនឹងកិចចាការរ្រស់ពួកស្េក័ ដែលគ្ម នេ ិ្ ពីណានពរៅពពីននរះអាចចូល

នៅបានន�ើយ ។

កិចចាការរ្រស់នលាក្៉រនុលនៅពករុងភពីលពីព បានន្វើឲ្យរានពួកជំននុំមួយនកើ្រ 

ន�ើង ដែលសរាជិកថនពួកជំននុំននរះរានជំននឿយ៉ាងរងឹរំា។ ចិ្រ្ពនុរះកន្ញ្ជ ល 

និងជំននឿស៊្់រក្នុងស្សនារ្រស់នលាក ជាពិនសស ឆន្ៈរ្រស់នលាកដែល 

សនុខចិ្រ្រងការឈឺចា្់រនែើម្ពីពពរះពគិស ្បានក្ាយជាឥទ្ិពលយ៉ាងពជាល នពរៅ 



ទំព័រ-260- កិចចាការថនពួកស្េក័

និងយូរអដងវង ែល់ពួកអ្កដែលបានផ្្ស់្រ្ូរជំននឿ។ ពួកនគបានឲ្យ្រថម្ 

យ៉ាង ខ្ស់ ែល់នសចក្ពីពិ្រដែលពួកស្េក័សនុខចិ្រ្លរះ្រង់អវពីៗពគ្់រយ៉ាង 

នែើម្ពីការពារ នហើយបានលរះ្រង់ខ្ួនឯងនែើម្ពី្រនុពវនហ្រនុថនពពរះែ៏នពបានលារះ 

រ្រស់ពួកនគ ។ 

ការដែល្រញ្ជ ក់ថាពួកជំននុំននរះមិនបាននគចនេរះពពីការន្រៀ្រន្រៀនព្ររូេបាន

្រង្ហា ញនៅក្នុងសំ្រនុព្ររ្រស់នលាក្៉រនុលដែលនផ្ើមកកាន់ពួកនគ។ នលាកបាន 

រានព្រស្សន៍ថា «ែ្ិ្ររានឱកាសន្រើកឲ្យអ្ករាល់គ្្នហើយ មិនដមនឲ្យ 

ពគ្ន់ដ្រនជឿែល់ពពរះពគិសដ្្រ្៉រនុនណាណ រះនទ គឺឲ្យរងទនុក្នោយនពពារះពទង់ដែរ 

ទំាង នកើ្ររាននសចក្ពី្រតំាងែដែល ដែលន�ើញខ្នុំរាន នហើយឥ�ូេននរះ ឮ 

ថាខ្នុំរាននទៀ្រ» ។ នហើយនោយស្រដ្រភាពរងឹរំាខាងនសចក្ពីជំននឿរ្រស់ពួក

នគែូនច្រះនហើយ បានជានលាករានព្រស្សន៍ថា «ខ្នុំអរពពរះគនុណ ែល់ពពរះ ថន 

ខ្នុំ នោយនពពារះពគ្់រទំាងនសចក្ពីដែលខ្នុំនឹកចំាពពីអ្ករាល់គ្្ ខ្នុំក៏ទូលអងវរ ឲ្យ 

អ្ករាល់គ្្ នោយអំណរនៅពគ្់រនេលាដែលខ្នុំអ្ិោឋា នជានិចចា នោយនពពារះ 

ចំដណកដែលអ្ករាល់គ្្បានជួយក្នុងែំណឹងល្អ ចា្់រតំាងពពីថ្ងៃមនុនែំ្ូរង 

ែរា្រែល់ឥ�ូេននរះ» (ភពីលពីព ១:២៩, ៣០ និង ៣-៥) ។ 

រានការពិបាកជាខំ្ាងបាននកើ្រន�ើងរវាងករំ្ាងថនអំនពើល្អនិងការអាពកក់ 

នៅតាមកដន្ងសំខាន់ៗ ដែលពពរះបានពតាស់នៅឲ្យអ្កនំាស្ររ្រស់ពពរះអងគា

ចូលនៅន្វើការ ។ នលាក្៉រនុលរានព្រស្សន៍ថា «ែ្ិ្រនយើងរាល់គ្្មិនដមន

្រយនុទ្នឹងស្ច់្មនទ គឺនឹងពួកពគ្់រពគង ពួករានអំណាច និងពួករាចា ស់

ថននសចក្ពីងងឹ្រនៅនលាកិយននរះេញិ នហើយទាស់នឹងអំណាចអាពកក់ខាង 

េញិ្ញា ណ នៅឋានែ៏ខ្ស់ដែរ» (នអនភសូរ ៦:១២)។ នឹងរានទំនាស់រវាងពួក 

ជំននុំរ្រស់ពពរះជាមួយនឹងពួកនទេតារ្រស់អារក្ស រហូ្រែល់ពគ្ចនុង្ំរផនុ្រកល្។

ពពរះដ្រងដ្រពតាស់នៅឲ្យពួកពគិស្្ររស័ិទែំ្ូរង ជួ្រព្រទរះនឹងអំណាច

ថននសចក្ពីងងឹ្រមនុខទល់នឹងមនុខ។ សព្ររូេននរះបានខំ្រដងវរពួកនគនចញពពីជំននឿ

ពិ្រនោយការនបាក្រនញ្ឆោ ្រនិងការន្វើទនុក្ន្រៀ្រន្រៀន។ នៅសម័យ្រចចានុ្រ្ន្ 
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ននរះ កាលទពី្រ ច្ា ្់រថនអវពីៗពគ្់រយ៉ាងនៅនលើដផនែពីកំពនុងដ្រចូលមកែល់យ៉ាង 

រហ័ស ននារះស្តំាងក៏កំពនុងខំព្ឹរងដព្រងោក់អន្ាក់ពិភពនលាកននរះដែរ។ 

វាកំពនុងនរៀ្រចំដផនការណ៍ជានពចើន នែើម្ពីកាន់កា្់រគំនិ្រ និង្រដងវរចំណា្់រ 

អារមមណ៍មននុស្សជានពចើន នចញពពីនសចក្ពីពិ្រែ៏សំខាន់ថននសចក្ពីសន្ង្គា រះ ។ 

ភ្ាក់ង្ររ្រស់វាកំពនុងនរៀ្រចំជា្រក្សនផ្សងៗ យ៉ាងមរាញឹក នៅក្នុងអស់អ្ក

ណាដែលព្រឆំ្ងនៅនឹងពកឹ្រ្យេន័ិយរ្រស់ពពរះ ។ នមនបាកកំពនុងន្វើការនែើម្ពី 

្រនងកាើ្រភាពពច្ូរកពច្រល់និងការព្រឆំ្ង្ររះនបារ នហើយមននុស្សកំពនុងដ្ររាន 

ចិ្រ្ពនុរះកន្ញ្ជ លជាមួយនឹងអវពីដែលមិនដមនជាចំនណរះែឹង ។

អំនពើអាពកក់កំពនុងនកើនន�ើងែល់កំពូល ដែលមិនធ្្្់ររានពពីមនុនមក នហើយ

អ្ក្រនពមើែំណឹងល្អជានពចើនកំពនុងដ្រដ្សកថា «រាននសចក្ពីសនុខស្ន្ រាន 

នសចក្ពីនរៀ្ររយនហើយ»។ ្៉រនុដន្ អ្កនំាស្រែ៏នស្ម រះព្រង់រ្រស់ពពរះព្ររូេដ្រនបារះ

ជំហ្ននៅមនុខយ៉ាងស្វ ហ្្់រ ជាមួយនឹងកិចចាការរ្រស់ខ្ួន។ ទំាងព្រោ្់រ 

កាយនោយសពាវ េន្ុ ថនឋានសួគ៌ ពួកនគនបារះជំហ្ននៅមនុខនោយគ្ម នការ 

ភ័យខ្ាច និងនោយនជាគជ័យ មិនដែលឈ្់រ្ំរនពញកិចចាការរ្រស់ពួកនគ

ន�ើយ រហូ្រទាល់ដ្រមននុស្សពគ្់រគ្្នៅក្នុងទឹកែពីដែលពួកនគនៅែល់បាន 

ទទួលស្រថននសចក្ពីពិ្រសពរា្់រសម័យននរះ ៕
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ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ១៧:១-១០ ។
 

សុក្រ-២ តុលា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: រចួ ពទង់ ក៏ ស្សាយ ៃ័យ សេចក្ពី ដែល ្រពមរូវ ែល់ ពទង់ ពពី ក្នុង 

គម្ពីរ ទំាងឡាយ ឲ្យ សគ ស្ា្់រ ចា្់រ តំាង ពពី គម្ពីរ សោក មូ៉សេ ៃិង គម្ពីរ ពួក សោរា 

សរៀង មក។ លូកា ២៤:២៧ សៃរះ ជា យ៉ង ជាក់ ថា

្រន្ទា ្់រពពីចាកសចញពពីទពីពករុងភពីលពីពមក សោក្៉រនុលៃិងេនុពីឡាេបាៃសចញ

ែំស�ើ រសៅកាៃ់ទពីពករុងដ្េសាឡូៃពីច។ សៅទពីសៃរះ ពួកសោកបាៃទទួលកិ្្ិរយេ

ឲ្យ្រស ្្ច ញសយ្រល់សៅកាៃ់ពួកជំៃនុំែ៏ធំសៅក្នុងសាោព្រជនុំរ្រេ់សាេៃ៍ 

យូដា។ លក្ខ�ៈរ្រេ់ពួកសោកបាៃ្រង្ហា ញភេ្នុតាងពពីការព្រពពរឹ្រ្ែ៏គួរឲ្យ

សអៀៃខ្មា េ ដែលពួកសោកបាៃទទួលកាលពពីសពល្មាពីៗកៃ្លងមកសៃរះ ស�ើយ

្រពមរូវឲ្យពួកសោកពៃ្យល់អំពពីសរឿងរ៉ាវដែលបាៃសកើ្រសឡើងសៃរះ។ ពួកសគបាៃ

សធវើការសៃរះសដាយមិៃបាៃសលើក្រសមកើងខ្លួៃឯងសទ ្៉រនុដៃ្ បាៃ្រង្ហា ញអំពពីពពរះ 

ដែលបាៃសធវើការរសំដារះពួកសោកសៅវញិ ។

ក្នុងការអធិ្របាយសៅកាៃ់ពួកអ្កពករុងដ្េសាឡូៃពីច សោក្៉រនុលបាៃ
 

អំពាវន្វអំពពី្រទទំន្យសៅក្នុងគម្ពីរេញ្ញា ចាេ់ ទាក់ទងសៅៃរឹងពពរះដមេ្សនុ ពី។ 

សៅក្នុងការ្ំរសពញពពរះរាជកិច្ចរ្រេ់ពពរះអង្គសៅសលើដែៃែពី ពពរះពគិេប្ាៃស្រើក

គំៃិ្រពួកេិេ្សរ្រេ់ពទង់អំពពី្រទទំន្យទំាងសៃរះ «រចួពទង់ក៏ស្សាយៃ័យ 

សេចក្ពីដែល្រពមរូវែល់ពទង់ ពពីក្នុងគម្ពីរទំាងឡាយ ឲ្យសគស្ា្់រចា្់រតំាងពពី 

គម្ពីរសោកមូ៉សេ ៃិងគម្ពីរពួកសោរាសរៀងមក» (លូកា ២៤:២៧)។ សៅក្នុង 

២២

ទីក្រុងថែស្សាឡនូីច
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ការអធិ្របាយអំពពីពពរះពគិេ ្សោកសពព្ររុេបាៃ្រសងកើ្រភេ្នុតាងសចញពពីគម្ពីរ

េញ្ញា ចាេ់។ សោកសេទាផាៃក៏បាៃសធវើែូចគ្្សៃរះដែរ។ ស�ើយសៅក្នុងការ 

្ំរសពញកិច្ចការរ្រេ់គ្្់រ សោក្៉រនុលបាៃសលើកពពី្រទគម្ពីរ ពបា្់រឲ្យែរឹងជាមនុៃ 

អំពពីកំស�ើ ្រ ការឈឺចា្់រ ការេនុគ្រ ការមាៃពពរះជៃមារេ់សឡើងវញិ ៃិងការ 

យងសឡើងសៅកាៃ់ឋាៃេួគ៌រ្រេ់ពពរះពគិេ។្ សដាយការសលើកទរឹកចិ្រ្ពពីទពី 

្រន្ទា ល់រ្រេ់សោក មូ៉សេៃិងពួកសោរា សោកបាៃ្រញ្ជា ក់យ៉ងចបាេ់ពពី 

អ្រ្េញ្ញា �រ្រេ់ពពរះសយេូ៊វពពីស្េរុកណាសាដរ្៉រ ជាមួយៃរឹងពពរះដមេ្សនុ ពី 

ៃិងបាៃ្រង្ហា ញថា មាៃពពរះេូរសេៀងរ្រេ់ពពរះពគិេដ្ែលបាៃមាៃ្រៃទាូល 

តាមរយៈពួកអយ្យសកាៃិងពួកសោរា ចា្់រតំាងពពីេម័យសោកអ័ដាមសរៀង 

មក។

ពពរះបាៃព្រទាៃ្រទទំន្យយ៉ងចបាេ់ៃិងជាក់ោក់ទាក់ទងៃរឹង 

លក្ខ�ៈនៃពពរះមួយអង្គតាមសេចក្ពីេៃយា។ ពទង់បាៃព្រទាៃការធាន្អរះ

អាងែល់សោកអ័ដាមអំពពីពពរះែ៏សពបាេសោរះ ដែលៃរឹងយងមក។ ការកា្់រ

សទាេដែលពពរះបាៃព្រកាេែល់សាតំាងថា «អញៃរឹងសធវើឲ្យឯង ស�ើយៃិង 

សេ្ពី គឺទំាងពូជឯង ៃិងពូជន្ងមាៃសេចក្ពីខ្មា ំងៃរឹងគ្្ ពូជន្ងៃរឹងកិៃកបាល 

ឯង ស�ើយឯងៃរឹងចរឹកដកងសជើងសគ» (សោកនុ្រ្ប្រ្ិ ៣:១៥) គឺជាសេចក្ពីេៃយា

ដែលពពរះបាៃព្រទាៃែល់ឪពនុកម្ាយសែើមែំ្ូរងរ្រេ់សយើង អំពពីការសពបាេ

សោរះដែលៃរឹងសកើ្រសឡើងតាមរយៈពពរះពគិេ ្។

ពពរះបាៃេៃយាជាមួយៃរឹងសោកអ័ដាមថា ពពរះអង្គេស្ង្្គ រះៃរឹងព្រេូ្រ

មកសៅក្នុងពូជអំ្ូរររ្រេ់សោក៖ «ពគ្់រទំាងសាេៃ៍សៅដែៃែពីៃរឹងបាៃពរ

សដាយសារពូជឯង» ។ «ដ្រពទង់មិៃបាៃមាៃពពរះ្រៃទាូលថា ៃរឹងពូជទំាង្៉រនុន្មា ៃ 

ែូចជាមាៃពូជជាសពចើៃសន្រះសទ គឺចំសពារះពូជដ្រមួយវញិ សដាយថា ៃិងពូជ 

សោកមួយសន្រះឯង គឺជាពពរះពគិេ»្ (សោកនុ្រ្ប្រ្ិ ២២:១៨ ៃិងកាឡាទពី 

៣:១៦)។

សៅជិ្រចនុង្រ ្្ច ្់រនៃកិច្ចរ្រេ់គ្្់រ ជាសមែរឹកនំ្ៃិង ជាពគរូ្រសពងៀៃែល់ 



ទំព័រ-264- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

សាេៃ៍អនុពីស្សាដអល សោកមូ៉សេបាៃទេ្សទាយយ៉ងចបាេ់អំពពីពពរះដមេ្សនុ ពី

ដែលៃរឹងយងមក សោកបាៃមាៃព្រសាេៃ៍ពបា្់រែល់រាសេអ្នុពីស្សាដអល 

ដែលបាៃព្រជនុំគ្្សន្រះថា៖ «ពពរះសយ�ូវ៉ ជាពពរះនៃឯង ពទង់ៃរឹង្រណ្ាលឲ្យ

មាៃសោរាមួយសកើ្រសឡើង ពពីពួក្រង្រ្ូៃឯង ឲ្យែូចជាអញ ព្ររូវឲ្យឯងរាល់គ្្

ស្ា្់រតាមអ្កសន្រះចនុរះ» ។ ស�ើយសោកមូ៉សេបាៃ្រញ្ជា ក់ពបា្់រែល់រាសេ ្

អនុពីស្សាដអលថា ពពរះបាៃ្រង្ហា ញអំពពីសរឿងសៃរះពបា្់រសោកសដាយផាទា ល់ កាល 

ពទង់បាៃមាៃ្រៃទាូលសៅភ្ំសោដរ្៉រថា «អញៃរឹង្រណ្ាលឲ្យមាៃសោរាមួយ

សកើ្រសឡើងពពីពួក្រង្រ្ូៃសគ េពមា្់រសគ ឲ្យែូចឯង ស�ើយអញៃរឹងដាក់ពាក្យ 

អញសៅក្នុងមា្់រសោរាសន្រះ អ្កសន្រះៃរឹងពបា្់រែល់សគតាមពគ្់រទំាងសេចក្ពី

ដែលអញៃរឹង្រង្្គ ្់រមក» (សចាទិយកថា ១៨:១៥, ១៨) ។

ពពរះដមេ្សនុ ពីព្ររូវដ្រជាដេស្េឡាយរាជវង្ស សពពារះសៅក្នុង្រទទំន្យដែល

បាៃសរៀ្ររា្់រពបា្់រសដាយសោកយ៉កនុ្រ ពពរះជាមា្ច េ់បាៃមាៃ្រៃទាូលថា 

«ែំ្រងរាជ្យៃរឹងមិៃដែលឃ្្ល ្រពពីយូដា ឬអំណាចពគ្់រពគងពពីសជើងវសឡើយ 

ែរា្រែល់េនុពីឡូរបាៃមកែល់ សន្រះ្រណ្ាជៃទំាងឡាយៃរឹងចនុរះចូលចំសពារះ 

ពទង់» (សោកនុ្រ្ប្រ្ិ ៤៩:១០) ។ 

 

សៅរ៍-៣ តុលា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ពពរះវញិ្ញា � នៃ ពពរះសយ�ូវ៉ ៃរឹង េ�ិ្្រ សៅ សលើ 

អ្ក សន្រះ គឺ ជា ពពរះវញិ្ញា � នៃ ពបាជាញា  ៃរឹង សយ្រល់ ជា ពពរះវញិ្ញា � នៃ គំៃិ្រ 

វងនវ ៃិង ឫទាធា ៃនុភាព ជា ពពរះវញិ្ញា � នៃ សេចក្ពី សចរះ ែរឹង ៃិង សេចក្ពី សកា្រខ្្ល ច 

ែល់ ពពរះសយ�ូវ៉។ សអសាយ ១១:២ សៃរះ ជា យ៉ង 

សោកសអសាយបាៃទេ្សទាយថា «មាៃលំពង់មួយៃរឹងែនុរះសចញពពីគល់ 

រ្រេ់អនុពីសាយ ស�ើយដមកមួយ ដែលសចញពពីឫេគ្្់រ»។ «ចូរឱៃព្រសចៀក 

ស�ើយមកឯអញ ចូរស្ា្់រចនុរះ សន្រះពពលរឹងឯងៃរឹងបាៃរេ់សៅ ស�ើយអញៃរឹង

តំាងសេចក្ពីេញ្ញា ៃរឹងឯងរាល់គ្្ ជាេញ្ញា ែ៏សៅអេ់កល្បជាៃិច្ច គឺជាសេចក្ពី



ទពីពករុងដ្េសាឡូៃពីច-ទំព័រ-265-

សមត្ាករនុណាសសាមា រះព្រង់ ដែលបាៃែ្ល់ែល់ដាវ ពីឌ សមើល អញបាៃតំាងដាវ ពីឌ

ទនុកជាទពី្រន្ទា ល់ែល់ព្រជាជា្ិរទំាងឡាយ គឺជាអ្កនំ្មនុខស�ើយជាអ្ក្រង្្គ ្់រ 

ែល់សគ សមើលឯងៃរឹងសៅសាេៃ៍មួយដែលឯងមិៃបាៃសា្គ ល់ ស�ើយសាេៃ៍ 

មួយដែលមិៃបាៃសា្គ ល់ឯង សគៃរឹងរ្់រមកឯឯង សដាយសពពារះពពរះសយ�ូវ៉ 

ជាពពរះនៃឯង គឺជាពពរះែ៏្ររេិនុទធានៃសាេៃ៍អនុពីស្សាដអល ែ្បិ្រពទង់បាៃសលើក 

្រសមកើងឯងស�ើយ» (សអសាយ ១១:១ ៃិង ៥៥:៣-៥) ។

សោកសយសរមាក៏បាៃសធវើទពី្រន្ទា ល់អំពពីពពរះែ៏សពបាេសោរះ ដែលៃរឹង  

យងមកជាពពរះអមា្ច េ់នៃរាជវង្ស�្លួងដាវ ពីឌែងដែរ «ពពរះសយ�ូវ៉ពទង់មាៃ 

ពពរះ្រៃទាូលថា សមើល ៃរឹងមាៃពគ្មកែល់ ដែលអញៃរឹង្រសងកើ្រឲ្យដាវ ពីឌមាៃ

លំពង់េនុចរ្ិរមួយ លំពង់សន្រះពទង់ៃរឹងសសាយរាជ្យទនុកែូចជាសេច្ ស�ើយ 

ៃរឹងព្រពពរឹ្រ្សដាយវងនវ ពពមទំាងេសពមចសេចក្ពីយនុ្រ្ិធម៌ ៃិងសេចក្ពីេនុចរ្ិរ 

សៅក្នុងស្េរុកែង សៅពគ្រ្រេ់ពទង់ ពួកយូដាៃរឹងបាៃេស្ង្្គ រះ ស�ើយពួក 

អនុពីស្សាដអលៃរឹងសៅសដាយេៃ្ិេនុខ ឯពពរះន្មដែលសគៃរឹងសៅពទង់ សន្រះគឺ  

ពពរះសយ�ូវ៉ែ៏ជាសេចក្ពីេនុចរ្ិរនៃសយើងរាល់គ្្»។ ស�ើយម្ងសទៀ្រ៖ «ែ្បិ្រ 

ពពរះសយ�ូវ៉ពទង់ មាៃពពរះ្រៃទាូលែូសច្រះថា ដាវ ពីឌៃរឹងមិៃដែលអាក់ខ្ៃមាៃ 

មៃនុេ្សេពមា្់រអង្គនុយសលើ្រល្ល័ងករ្រេ់ពូជពង្សនៃអនុពីស្សាដអលសឡើយ។ ស�ើយ 

ពួកេង្ឃៃិងពួកសលវ ពី ក៏មិៃដែលអាក់ខ្ៃមាៃមៃនុេ្ស សៅចំសពារះអញ 

េពមា្់រ ថាវ យ្រង្វ យែនុ្រ ្រង្វ យសមសៅ ស�ើយៃិងយ ញ្ា្ូរជាជា្់រសៅជាៃិច្ច 

ដែរ» (សយសរមា ២៣:៥, ៦ ៃិង ៣៣:១៧, ១៨)។

េូម្បពីដ្រទពីកដៃ្លងព្រេូ្រនៃពពរះដមេ្សនុ ពីក៏ព្ររូវបាៃពបា្់រឲ្យែរឹងជាមនុៃដែរ៖ 

«ែូសច្រះ អ្កសន្រះៃរឹងព្រគល់សគសៅែរា្រែល់កំ�្់រនៃន្ងដែលឈឺៃរឹង 

េពមាលបាៃសកើ្រកូៃមក សន្រះេំ�ល់នៃពួក្រង្រ្ូៃរ្រេ់អ្កសន្រះ ៃរឹង 

បាៃវលិព្រឡ្់រមកឯពួកកូៃសៅអនុពីស្សាដអលវញិ» (មពីកា ៥:២) ។

ពពរះរាជកិច្ចដែលពពរះអង្គេស្ង្្គ រះៃរឹងព្ររូវ្ំរសពញសៅសលើដែៃែពីសៃរះក៏ព្ររូវ

បាៃេសង្ខ្រពបា្់រយ៉ងសពញសលញដែរ «ពពរះវញិ្ញា �នៃពពរះសយ�ូវ៉ៃរឹង 



ទំព័រ-266- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

េ�ិ្្រសៅសលើអ្កសន្រះ គឺជាពពរះវញិ្ញា �នៃពបាជាញា ៃរឹងសយ្រល់ ជាពពរះ 

វញិ្ញា �នៃគំៃិ្រវងនវ ៃិងឫទាធា ៃនុភាព ជាពពរះវញិ្ញា �នៃសេចក្ពីសចរះែរឹង ៃិង

សេចក្ពីសកា្រខ្្ល ចែល់ពពរះសយ�ូវ៉ អ្កសន្រះៃរឹងនវរ�័េ ចំសពារះសេចក្ពីសកា្រ

ខ្្ល ចែល់ពពរះសយ�ូវ៉»។ ជាពពរះមួយអង្គដែលៃរឹងព្ររូវចាក់សព្រងតំាងឲ្យ«ែសាយ 

ែំ�រឹ ងលែ្ល់មៃនុេ្សទ័លពក … សែើម្បពីៃរឹងសពបាេមៃនុេ្សដែលមាៃចិ្រ ្

េសពងង ៃិងព្រកាេពបា្់រពពីសេចក្ពីសពបាេសោរះែល់ពួកសឈ្លើយ ស�ើយពពី 

ការសដារះដលងែល់ពួកអ្កដែលជា្់រចំ�ង ពពមទំាងព្រកាេពបា្់រពពីឆំ្្ដែល 

ពពរះសយ�ូវ៉ពទង់េពវពពរះ�ឫទ័យ ៃិងពពីន្ងៃ ដែលពពរះនៃសយើងខញានុំៃរឹងេង 

េរឹកែង ស�ើយឲ្យកមសាៃ្ចិ្រ្នៃអេ់អ្កណាដែលសសាយសសាកៃរឹងដចក 

ឲ្យែល់ពួកអ្ក ដែលសសាយសសាក សៅពករុងេនុពីយូ៉ៃបាៃភួងលម្ជំៃួេសែរះ 

ស�ើយសព្រងនៃសេចក្ពីអំ�រជំៃួេសេចក្ពីសសាកសៅពពមទំាងអាវពាក់ 

នៃសេចក្ពីេរសេើរ ជំៃួេទនុក្ខធងៃៃ់ដែលពគ្រេងក្់រ សែើម្បពីឲ្យសគបាៃសៅថា 

ជាសែើមសឈើនៃសេចក្ពីេនុចរ្ិរ គឺជាសែើមដែលពពរះសយ�ូវ៉បាៃដំា មាៃ 

ព្រសយជៃ៍ឲ្យពទង់បាៃស្កើងសឡើង» (សអសាយ ១១:២, ៣ ៃិង ៦១:១-៣)។

«សមើល សៃរះដៃអ្ក្រសពមើរ្រេ់អញ ដែលអញទ្់រទល់ គឺជាអ្កសពជើេ 

សរ ើេរ្រេ់អញ ដែលជាទពីរ ពីករាយែល់ចិ្រ្អញ អញបាៃដាក់វញិ្ញា �អញ 

ឲ្យេ�ិ្្រសលើពទង់ ស�ើយពទង់ៃរឹង េដម្ងសចញ ឲ្យពគ្់រទំាងសាេៃ៍បាៃ 

ស�ើញសេចក្ពីយនុ្រ្ិធម៌ ពទង់ៃរឹងមិៃដស្េក ឬ្រៃ្លឺសឡើង ឬឲ្យអ្កណាឮេំសឡង

សៅក្នុងែ្លូវសឡើយ  ពទង់ៃរឹងមិៃផ្ាច់សែើមដព្រងដែលបាក់សទ ក៏មិៃល្់រព្រសេរះ 

ដែលសៅ�នុយដែរ ពទង់ៃរឹងេដម្ងសចញៃូវសេចក្ពីយនុ្រ្ិធម៌សដាយសេចក្ពីពិ្រ 

ពទង់ៃរឹងមិៃដែលអៃ់្យ ឬរសាយចិ្រ្ែរា្រែល់បាៃតំាងសេចក្ពីយនុ្រ្ិធម៌

សឡើងសៅដែៃែពី ស�ើយសការះទំាង្៉រនុន្មា ៃៃរឹងេង្ឃរឹមែល់ពករឹ្រ្យពកមរ្រេ់ ពទង់» 

(សអសាយ ៤២:១-៤) ។ 

 

អាទិត្យ-៤ តុលា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១៥ 
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ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្រ ឯង ឱ ស្រស្្ល�ិម-សអពបាតា សអើយ ឯង ដែល ្ូរច សៅ ក្នុង 

ពួក យូដា ទំាង ពាៃ់ៗ ៃរឹង មាៃ ម្ាក់ សកើ្រ សចញ ពពី ឯង មក ឲ្យ អញ អ្ក សន្រះ ព្ររូវ 

សឡើង ជា អ្ក ពគ្់រពគង សលើ អនុពីស្សាដអល សែើម កំស�ើ ្រ រ្រេ់ អ្ក សន្រះ បាៃ ចា្់រ 

តំាង ពពី ្រនុរា� គឺ ពពី អេ់កល្ប សរៀង មក។ មពីកា ៥:១ សៃរះ ជា យ៉ង ជាក់ ថា  

ជាមួយៃរឹងអំណាចដែលអាចផា្ល េ់្រ្ូរចិ្រ្ សោក្៉រនុលបាៃសលើកស�្រនុ 

ែលពពីគម្ពីរេញ្ញា ចាេ់មកថា «ពពរះពគិេព្្ររូវដ្ររងទនុក្ខ រចួមាៃពពរះជៃមារេ់ពពី 

េនុគ្រ សឡើងវញិ»។ ស្រើសោកមពីកាមិៃបាៃទេ្សទាយសទឬអពីថា «អ្កសន្រះៃរឹង 

ព្ររូវសឡើងជាអ្កពគ្់រពគងសលើអនុពីស្សាដអល» (មពីកា ៥:១) ។ ស�ើយស្រើពពរះនៃ

សេចក្ពីេៃយាមិៃបាៃទេ្សទាយពពីពពរះអង្គផាទា ល់តាមរយៈសោកសអសាយ 

សទឬអពីថា «ខញានុំបាៃព្រគល់ខ្ងសៅឲ្យពួកអ្កដែលវយ ស�ើយថ្ាល់ខញានុំសៅឲ្យ
 

ពួកអ្ក ដែលសបាចពនុកចង្ក  ខញានុំមិៃបាៃសគចមនុខពពីសេចក្ពីអាម៉ាេ់ខ្មា េ ឬពពីការ 

សស្ារះទរឹកមា្់រសទ» (សអសាយ ៥០:៦)។ ពពរះពគិេប្ាៃទេ្សទាយអំពពីការ 

ព្រពពរឹ្រ្ដែលពទង់ៃរឹងព្ររូវទទួលរងពពីេំណាក់មៃនុេ្ស តាមរយៈអ្កៃិពៃធា 

គម្ពីរទំៃនុក្រសមកើងថា «ចំដ�កទូល្រង្គំៗ … មិៃដមៃជាមៃនុេ្សសទ ជាទពី្រមារះ្ិររះ 

សែៀលរ្រេ់មៃនុេ្ស ស�ើយជាទពីេ្់្រសខ្ើមនៃពួក្រណ្ាជៃ អេ់អ្កដែល 

ស�ើញទូល្រង្គំក៏ឡកឡឺយឲ្យ សគ្ូរញមា្់រ ស�ើយពគវ ពីកបាល សដាយថា វ 

បាៃទនុកចិ្រ្ៃរឹងពពរះសយ�ូវ៉ ថាពទង់ៃរឹងសពបាេឲ្យរចួ ចូរឲ្យពទង់ជួយ  

េស្ង្្គ រះវចនុរះ ែ្បិ្រវបាៃយកពទង់ជាទពីគ្្់រចិ្រ្ស�ើយ» ។ «អេ់ទំាងេ្រឹងក្នុង

រាងកាយនៃទូល្រង្គំរា្់របាៃទំាងអេ់ សគគៃ់សមើល ស�ើយេម្លរឹងមកទូល្រង្គំ 

សគយកេសម្លៀក្ំរពាក់ទូល្រង្គំដចកគ្្ ឯអាវដវងរ្រេ់ទូល្រង្គំ សគក៏សធវើសឆ្្្រ 

ចា្់រយក ឱពពរះសយ�ូវ៉សអើយ េូមកនុំគង់ឆ្ងៃ យពពីទូល្រង្គំសឡើយ ឱពពរះែ៏ជា 

កមា្ល ំងនៃទូល្រង្គំសអើយ េូមយងមកជួយទូល្រង្គំជាព្រញា្់រែង» ។ «ទូល

្រង្គំបាៃព្រឡ្់រែូចជាអ្កែនទចំសពារះ្រង្រ្ូៃទូល្រង្គំ គឺែូចជាសាេៃ៍សពរៅ

ែល់ពួកអ្កសពារះមួយៃរឹងទូល្រង្គំ ។ ែ្បិ្រសេចក្ពីឧេសា�៍ែល់ែំណាក់ពទង់ 

បាៃេនុពី្រងហាិៃទូល្រង្គំ ឯសេចក្ពី្រមារះ្ិររះសែៀលទំាង្៉រនុន្មា ៃដែលសគសែៀលែល់ 
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ពទង់ សន្រះបាៃធា្ល ក់មកសលើទូល្រង្គំវញិ» ។ «សេចក្ពី្រមារះ្ិររះសែៀលបាៃញាំញពី

ចិ្រ្ទូល្រង្គំ ក៏មាៃសេចក្ពីទមងៃៃ់េងក្់រសៅសពញក្នុងខ្លួៃ ស�ើយទូល្រង្គំបាៃ

គៃ់រកអ្កណាដែលៃរឹងអា�ិ្រសមត្ា ដ្រឥ្រមាៃមួយសសារះ ក៏ដេវងរកអ្ក

ណាដែលៃរឹងកមសាៃ្ចិ្រ្ ដ្រមិៃស�ើញមួយសទ» (ទំៃនុក្រសមកើង ២២:៦-៨; ១៧, 

១៨ ៃិង ៦៩:៨, ៩, ២០) ។ 

អសា្ច រ្យណាេ់ សោកសអសាយទេ្សទាយយ៉ងចបាេ់ឥ្រព្រដកកបាៃ 

អំពពីការឈឺចា្់រៃិងការេនុគ្ររ្រេ់ពពរះពគិេ!្ សោរាបាៃេួរថា «ស្រើមាៃអ្ក 

ណាបាៃសជឿែំ�រឹ ង ដែលសយើងពបា្់រ» «ស�ើយពពរះពា�នុនៃពពរះសយ�ូវ៉បាៃ

េដម្ងសចញឲ្យអ្កណាស�ើញ ែ្បិ្រពទង់បាៃចសពមើៃធំសឡើងសៅចំសពារះពពរះអង្គ 

ែូចជាលំពង់ទៃ់ខ្ចពី ស�ើយែូចជាឫេដែលពៃ្លកសចញពពីែពី�ួ្រដ�ង ពទង់ឥ្រ 

មាៃពទង់ពទាយល ្ឬេណ្ាៃរនុងសរឿងសទ ស�ើយកាលសយើងបាៃសមើលពទង់ 

សន្រះក៏គ្មា ៃភាពលម្ណា ដែលឲ្យសយើងរ ពីករាយចិ្រ្ដែរ ពទង់ព្ររូវសគសមើលង្យ 

ស�ើយព្ររូវមៃនុេ្សសបារះ្រង់សចាល ពទង់ជាមៃនុេ្សទូទនុក្ខ ស�ើយក៏ធា្ល ្់រសា្គ ល់ 

សេចក្ពីឈឺចា្់រ ពទង់ព្ររូវសគសមើលង្យ ែូចជាអ្កណាដែលមៃនុេ្សសគចមនុខ 

សចញ ស�ើយសយើងរាល់គ្្មិៃបាៃរា្់រអាៃពទង់សសារះ» ។ 

«ពទង់បាៃពទំាពទ រងអេ់ទំាងសេចក្ពីឈឺចា្់ររ្រេ់សយើង ស�ើយបាៃ 

ទទួលែទានុកអេ់ទំាងសេចក្ពីទនុក្ខពពរួយរ្រេ់សយើងពិ្រ ្៉រនុដៃ្ សយើងរាល់គ្្បាៃ 

រា្់រពទង់ទនុកជាអ្កមាៃសទាេវញិ គឺជាអ្កដែលពពរះបាៃវយ ជាអ្កដែល 

រងសវទន្ ដ្រពទង់ព្ររូវរ្ួរេ សដាយសពពារះអំសពើរលំងរ្រេ់សយើង ក៏ព្ររូវវយជំា 

សដាយសពពារះអំសពើទនុច្ចរ្ិររ្រេ់សយើងសទ ឯការវយផា្ច លដែលនំ្ឲ្យសយើងបាៃ

ជាសមព្រពី សន្រះបាៃធា្ល ក់សៅសលើពទង់ ស�ើយសយើងរាល់គ្្បាៃសពបាេឲ្យជា 

សដាយសារស្ាមរពំា្់រសៅអង្គពទង់ សយើងទំាងអេ់គ្្បាៃទាេសចញែូចជា 

សចៀម គឺសយើងបាៃដ្ររសចញសៅតាមែ្លូវសយើងសរៀងខ្លួៃ ស�ើយពពរះសយ�ូវ៉បាៃ

ទមា្ល ក់អំសពើទនុច្ចរ្ិររ្រេ់សយើងទំាងអេ់គ្្សៅសលើពទង់» ។ 

«ពទង់ព្ររូវសគេងក្់រេងកិៃ ស�ើយសធវើទនុក្ខ ដ្រពទង់មិៃបាៃស�ើ្រពពរះឱេ ្
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សសារះ គឺែូចជាកូៃសចៀមដែលសគែរឹកសៅេមា្ល ្់រ ស�ើយែូចជាសចៀមដែលគ

សៅចំសពារះពួកអ្កកា្់រសរាមយ៉ងណា ពទង់ក៏មិៃបាៃស�ើ្រពពរះឱេស្សារះ 

យ៉ងសន្រះដែរ ពទង់ព្ររូវែកសចញពពីអំណាចការពារ ស�ើយពពីសេចក្ពីយនុ្រ្ិធម៌ 

ឯេម័យជំន្ៃ់ពទង់ ស្រើមាៃអ្កណារពំរឹងគិ្រស�ើញថា ពទង់បាៃព្ររូវកា្់រ 

សចញពពីឋាៃរ្រេ់មៃនុេ្សរេ់សៃរះ ស�ើយព្ររូវវយ សដាយសពពារះអំសពើរលំង 

រ្រេ់ជៃជា្ិរខញានុំសន្រះ» (សអសាយ ៥៣:១-៨) ។ 

 

ច័ន្ទ-៥ តុលា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពទង់ ៃរឹង ្រង្ហា ញ ឲ្យ ទូល្រង្គំ ស�ើញ ែ្លូវ ជពីវ្ិរ វញិ សៅ ចំសពារះ 

ពទង់ មាៃ សេចក្ពី អំ�រ ែ៏ សពារសពញ សៅ ពពរះ�េ ្សំ្ា ពទង់ មាៃ សេចក្ពី  

អរ េ្របាយជា ែរា្រ ្រ សៅ។ ទំៃនុក្រសមកើង ១៦:១១សៃរះល់ ន្ងៃ នៃ 

េូម្បពីដ្រលក្ខ�ៈនៃការេនុគ្ររ្រេ់ពទង់ ក៏បាៃែ្ល់ជាស្េសមាលឲ្យ 

ែរឹងជាមនុៃដែរ ។ ែូចជាពេ់លងហាិៃព្ររូវបាៃសលើកសឡើងសៅវលរសោសាថា ៃ

យ៉ងណា សន្រះពពរះែ៏សពបាេសោរះក៏បាៃសលើកសឡើងយ៉ងសន្រះដែរ «សែើម្បពី 

ឲ្យអ្កណាដែលសជឿែល់ពពរះរាជ្រនុពតាសន្រះ មិៃព្ររូវវនិ្េសឡើយ គឺឲ្យមាៃ 

ជពីវ្ិរអេ់កល្បជាៃិច្ចវញិ» (យូ៉ោៃ ៣:១៦) ។

«សន្រះម្ាក់ៃរឹងេួរថា ចនុរះស្រើរ្ួរេអវពីៃនុ៎រះសៅនែអ្ក រចួអ្កសន្រះ ៃរឹងសេ្លើយ 

ថា គឺយ៉ងសៃរះដែលខញានុំព្ររូវរ្ួរេ សៅក្នុងែទារះរ្រេ់មិព្រេំឡាញ់ខញានុំ» (សាការ ពី 

១៣:៦) ។ 

«ស�ើយក្នុងកាលដែលពទង់េនុគ្រ សន្រះសគក៏្រ ្្ចនុ រះេពពទង់សៅជាមួយ
 

ៃរឹងពួកអាពកក់ ស�ើយសៅក្នុងែ្ូររ្រេ់អ្កមាៃម្ាក់ សទារះស្រើពទង់មិៃដែលសធវើ

អំសពើទនុច្ចរ្ិរណាមួយក៏សដាយ ក៏មិៃដែលមាៃការ្រសញ្ឆោ ្រសៅក្នុងពពរះឱេ ្

ពទង់ែង។ សទារះស្រើយ៉ងសន្រះ គង់ដ្រពពរះសយ�ូវ៉បាៃេពវពពរះ�ឫទ័យៃរឹង 

វយពទង់ឲ្យជំា ស�ើយឲ្យឈឺចា្់រកាលណាពពរះជៃមាពទង់បាៃព្ររូវថាវ យទនុក 

ជាយ ញ្ា្ូរជាសោរះបា្រស�ើយ សន្រះពទង់ៃរឹងបាៃស�ើញពូជពង្សរ្រេ់ពទង់ 
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ស�ើយៃរឹងចសពមើៃពពរះជៃមាពទង់ឲ្យយឺៃយូរ្រសៅ ឯ្ំរ�ងពពរះ�ឫទ័យ នៃ 

ពពរះសយ�ូវ៉ សន្រះៃរឹងសជឿៃសឡើងសដាយពពរះ�េព្ទង់» (សអសាយ ៥៣:៩, 

១០) ។

្៉រនុដៃ្ ពពរះដែលបាៃេនុគ្រសដាយសារស្ានែរ្រេ់មៃនុេ្សអាពកក់ៃរឹង 

មាៃពពរះជៃមារេ់សឡើងវញិ ជាពពរះដែលមាៃជ័យជម្រះសលើអំសពើ បា្រៃិង សេចក្ពី 

សា្ល ្់រ ។ សៅសពកាមការសលើកទរឹកចិ្រ្ពពីេំណាក់ពពរះដែលជាអ្កចសពមៀងែ៏ 

ពពីសរារះនៃសាេៃ៍អនុពីស្សាដអល បាៃ្រញ្ជា ក់អំពពីេិរ ពីរនុងសរឿងនៃសពល ពពរឹកដែល 

ពពរះពគិេម្ាៃពពរះជៃមារេ់សឡើងវញិ ។ សោកបាៃព្រកាេសដាយអំ�រថា 

«ស�្រនុសន្រះចិ្រ្ទូល្រង្គំអរេ្របាយ ស�ើយកិ្រ្ិយេនៃទូល្រង្គំបាៃរ ពីករាយ

សឡើង រ្ូរសាច់នៃទូល្រង្គំក៏ៃរឹងសៅសដាយសាៃ្ពតា�ដែរ ែ្បិ្រពទង់មិៃទនុក

ឲ្យពពលរឹងទូល្រង្គំសៅក្នុងឋាៃ�នុំពពលរឹងមៃនុេ្សសា្ល ្់រសទ ក៏មិៃពពមឲ្យអ្ក 

្ររេិនុទធារ្រេ់ពទង់ស�ើញសេចក្ពីពនុករលួយដែរ» (ទំៃនុក្រសមកើង ១៦:៩, ១០) ។

សោក្៉រនុលបាៃភាជា ្់រទំន្ក់ទំៃងយ៉ងជិ្រេ្ិទធាអំពពីពិធពីថាវ យ្រង្វ យ 

យ ញ្ា្ូរជា ជាមួយៃរឹង្រទទំន្យដែលទាក់ទងសៅៃរឹងពពរះមួយអង្គដែល 

«ែូចជាកូៃសចៀមដែលសគែរឹកសៅេមា្ល ្់រ» ពពរះដម េ្សនុ ពីព្ររូវដ្រលរះ្រង់ពពរះជៃមា 

រ្រេ់ពទង់ទនុកជា «យ ញ្ា្ូរជាសោរះបា្រ» ។ សដាយេម្លរឹងសមើលសៅការសពបាេ 

សោរះឲ្យធួៃៃរឹងបា្ររ្រេ់ពពរះអង្គេស្ង្្គ រះ សៅពគ្់រេ្រវ្រ្សរ ៍សោរាសអសាយ

បាៃ្រញ្ជា ក់ថាកូៃសចៀមរ្រេ់ពពរះ «បាៃពចរួចពពលរឹងសចញ រ�ូ្រែល់សា្ល ្់រ 

សគបាៃរា្់រពទង់ទនុកជាអ្កទទរឹងចបា្់រ ្៉រនុដៃ្ ពទង់បាៃទទួលរងសទាេនៃអំសពើ

បា្ររ្រេ់មៃនុេ្សជាសពចើៃ ស�ើយបាៃអងវរជំៃួេមៃនុេ្សដែលទទរឹងចបា្់រ

វញិ» (សអសាយ ៥៣:៧, ១០, ១២) ។

ពពរះអង្គេស្ង្្គ រះនៃ្រទទំន្យៃរឹងយងមកមិៃដមៃជាសេច្ ដែល 

សសាយរាជ្យ្រសណ្ារះ អាេៃ្ ឬយងមករសំដារះសាេៃ៍យូដាឲ្យរចួពពីការេងក្់រ 

េងកិៃសៅសោកិយសៃរះ្៉រនុសណាណ រះសទ ្៉រនុដៃ្ ពទង់ព្រេូ្រជាមៃនុេ្ស សៅក្នុង 

ចំសណា មមៃនុេ្ស រេ់សៅក្នុងជពីវ្ិរជាអ្កទ័លពក ៃិងការ្រន្ទា ្រខ្លួៃ ស�ើយ 
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ទពី្ំរែនុ្រ ព្ររូវសគសមើលង្យ សគ្រែិសេធ ៃិងេមា្ល ្់រ្រង់ ។ ពពរះអង្គេស្ង្្គ រះ 

ដែលគម្ពីរេញ្ញា ចាេ់បាៃពបា្់រឲ្យែរឹងជាមនុៃសន្រះ ព្ររូវដ្រលរះ្រង់ពពរះអង្គ 

ពទង់ទនុកជា្រង្វ យយ ញ្ា្ូរជាជំៃួេមៃនុេ្សសោកដែលបាៃធា្ល ក់ចនុរះ សែើម្បពីឲ្យ

បាៃេសពមចតាម្រពមរូវការនៃពករឹ្រ្យវៃ័ិយដែលមៃនុេ្សសោកបាៃរសំោភ 

្ំរពាៃ ។ សៅក្នុងពទង់ ្រង្វ យយ ញ្ា្ូរជាដែលជាៃិមិ្រ្រ្ូរ បាៃជួ្រជាមួយៃរឹង 

្រង្វ យយ ញ្ា្ូរជាពិ្រពបាកែ ស�ើយការេនុគ្ររ្រេ់ពទង់សៅសលើសឈើឆ្ក ង 

បាៃសធវើឲ្យពិធពី្រនុ�្យនៃសាេៃ៍យូដាមាៃសារៈេំខ្ៃ់ ។

សោក្៉រនុលបាៃពបា្់រែល់សាេៃ៍យូដាសៅពករុងដ្េសាឡូៃពីច អំពពីចិ្រ្

ពនុរះកស្ញ្ជា លរ្រេ់សោកកៃ្លងមក អំពពីចបា្់រនៃពិធពី្រនុ�្យ ៃិងពពី្រទពិសសាធៃ៍ 

ែ៏អសា្ច រ្យរ្រេ់សោកសៅមា្់រទាវ រចូលសៅកាៃ់ទពីពករុងដាម៉ាេ ។ មនុៃសពល 

សោកបាៃផា្ល េ់្រ្ូរជំសៃឿ សោកធា្ល ្់រព្ររូវបាៃសគ ្រង្្ខ ំងសៅក្នុងការសគ្រព
 

ស្េឡាញ់សាេន្មកពពីឪពនុកម្ាយ ជាសេចក្ពីេង្ឃរឹមខនុេ។ ជំសៃឿរ្រេ់

សោកមិៃបាៃសបារះយនុថាក ភាជា ្់រសៅៃរឹងពពរះពគិេស្ទ ែទានុយសៅវញិ សោកបាៃ 

ទនុកចិ្រ្សៅសលើទពមង់ៃិងពិធពី្រនុ�្យសែ្សងៗសៅវញិ។ ចិ្រ្រ្រេ់សោកចំសពារះ 

ពករឹ្រ្យវៃ័ិយព្ររូវបាៃកា្់រផ្ាច់សចញពពីជំសៃឿសៅក្នុងពពរះពគិេ ្ស�ើយគ្មា ៃ ្រនម្ល 

អវពីសឡើយ ។ សៅសពលអួ្រខ្លួៃឯងថាសោក្ររេិនុទធាគ្មា ៃកដៃ្លង្រសន្ទា េបាៃ 

សៅក្នុងការព្រពពរឹ្រ្តាមពករឹ្រ្យវៃ័ិយសន្រះ សោកបាៃ្រែិសេធពពរះដែលបាៃ 

្រសងកើ្រ្រនម្លនៃពករឹ្រ្យវៃ័ិយសន្រះ។  

 

អង្គារ-៦ តុលា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពពរះសយ�ូវ៉ ពទង់ ជា ចំដ�ក នៃ មរែក ស�ើយ ជា ចំដ�ក 

ក្នុង ដពង រ្រេ់ ទូល្រង្គំ គឺ ពទង់ ស�ើយ ដែល ព្ររួ្រ សមើល ចំដ�ក ទូល្រង្គំ ។ 

ទំៃនុក្រសមកើង ១៦:៥សៃរះ ជា យ៉ង ជាក់ ថា ពពរះអង្គ ដែល ពទង់ បាៃ ចា្់រ តំាង សធវើ 

្៉រនុដៃ្ អវពីៗទំាងអេ់សៃរះបាៃផា្ល េ់ដព្រ សៅសពលសោកផា្ល េ់្រ្ូរជំសៃឿ ។  

ពពរះសយេូ៊វពពីស្េរុកណាសាដរ្៉រដែលសោកកំពនុងស្រៀ្រស្រៀៃ សៅក្នុងភាពជា



ទំព័រ-272- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

មៃនុេ្សនៃពួក្ររេិនុទធារ្រេ់ពទង់ បាៃ្រង្ហា ញអង្គពទង់សៅជំសពារះមនុខ សោក ជា 

ពពរះដមេ្សនុ ពីនៃសេចក្ពីេៃយា។ សោក្៉រនុលជាអ្កស្រៀ្រស្រៀៃបាៃសមើលស�ើញ 

ពទង់ជាពពរះរាជ្រនុពតារ្រេ់ពពរះ ជាពពរះដែលបាៃយងមកកាៃ់ ដែៃែពីសែើម្បពី 

េសពមចតាម្រទទំន្យ ៃិងជា្ួរអង្គ ដែលេសពមចសៅតាមេំស�រ នៃ 

ពពរះគម្ពីរែ៏ពិេិែ្ឥ្រមាៃខនុេព្រង់ណាសសារះ ។

សោក្៉រនុលបាៃព្រកាេែំ�រឹ ងលក្្នុងសាោព្រជនុំសៅទពីពករុងដ្េសាឡូៃពីច  

សដាយសេចក្ពីកា្ល ោៃែ៏្ររេិនុទធា ជំៃៃ់នៃពៃ្លឺបាៃជរះសៅសលើអ្រថាៃ័យពិ្រ 

ពបាកែនៃពិធពីខ្ងសាេន្ៃិងពិធពី្រនុ�្យសែ្សងៗ ទាក់ទងសៅៃរឹងពិធពីថាវ យ 

្រង្វ យសៅក្នុងសរាងឧសបាេ្ ។ សោកបាៃនំ្គំៃិ្រអ្កស្ា្់ររ្រេ់សោក

សៅ�ួេពពីពពរះរាជកិច្ចរ្រេ់ពពរះពគិេស្ៅដែៃែពី សដាយបាៃេសពមចកិច្ចការ

ជាអ្កេពម្រេពមរួលរ្រេ់ពទង់ សៅពគ្ដែលពពរះពគិេៃ្រឹងយងមកវញិម្ង

សទៀ្រ សដាយពពរះសចស្ាៃិងេិរ ពីលែ៏្អសា្ច រ្យ ស�ើយ្រសងកើ្រៃគរ រ្រេ់ពទង់ សៅ 

សលើដែៃែពី ។ សោក្៉រនុលគឺជាអ្កសជឿសៅសលើការយងមកវញិជាសលើកទពីពពីរ 

រ្រេ់ពពរះពគិេ ្ែូសច្រះ សោកបាៃ្រង្ហា ញពពីពពរឹ្រ្ិការ�៍សៃរះយ៉ងចបាេ់ៃិង

មាៃទមងៃៃ់  ដែលអ្កបាៃឮសរឿងសៃរះៃរឹងែក់ជា្់រសៅក្នុងចិ្រ្មិៃង្យៃរឹង 

រលនុ្របាៃសឡើយ ។

សោក្៉រនុលបាៃអធិ្របាយសៅកាៃ់ពួកជំៃនុំសៅពករុងដ្េសាឡូៃពីច 

្រពីេ្របា្រ�៏ែ៏មាៃសជាគជ័យជា្់រៗគ្្ សដាយសរៀ្ររា្់រពបា្់រែល់ពួកសគ 

សចញពពីពពរះគម្ពីរ ទាក់ទងសៅៃរឹង ពពរះជៃមា ការេនុគ្រ ការមាៃពពរះជៃមារេ់ 

សឡើងវញិ កដៃ្លងដែលពទង់្ំរសពញកិច្ចការ ៃិងអន្គ្រេិរ ពីលរ្្រេ់ពពរះពគិេ ្

ដែលជា «កូៃសចៀមដែលព្ររូវសគេមា្ល ្់រ តំាងពពីកំស�ើ ្រសោកិយមក» 

(វវិរ�ៈ ១៣:៨) ។ សោកបាៃសលើក្រសមកើងពពរះពគិេឲ្្យមៃនុេ្ស អាចយល់ 

បាៃ ថាកិច្ចការរ្រេ់ពទង់គឺជាកូៃសសាេពមា្់រស្រើកគម្ពីរេញ្ញា ចាេ់ សែើម្បពី 

ចូលសៅកាៃ់ពទព្យេម្ប្រ្ិែ៏្ររ្ូិរររ្រេ់ពួកសគ ។

ែូសច្រះ ែំ�រឹ ងលព្្ររូវបាៃព្រកាេែសាយសៅទពីពករុងដ្េសាឡូៃពីច សដាយ 
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អំណាចែ៏អសា្ច រ្យ ស�ើយបាៃទាក់ទាញចំណា្់រអារមមា�៍ពករុមជំៃនុំជាសពចើៃន្ក់។ 

«ពួកអ្កសន្រះខ្លរះក៏យល់ពពម ស�ើយបាៃចូលខ្ង្៉រនុល ៃិងេនុពីឡាេ ពពម ទំាង  

ពួកសាេៃ៍ពកិកេៃធារឹក ដែលដ្រងដ្រថាវ យ្រង្គំពពរះ ៃិងពួកស្េពីអ្កមនុខ ជា 

ដពកល ដែរ»។ 

ចំដ�កសៅកដៃ្លងដែលពួកសោកបាៃចូលសៅែល់កាលពពីមនុៃ ពួកសាវក័

បាៃជួ្រជាមួយៃរឹងការព្រឆំ្ងយ៉ងខ្្ល ំងកា្ល ។ «ពួកសាេៃ៍យូដា ដែលមិៃ 

ពពមសជឿ» សគ «មាៃចិ្រ្ឈ្្ៃពីេ» ។ កាលសណារះពួកយូដា ទំាងសៃរះ មិៃ សពញ 

ចិ្រ្ៃរឹងរែ្អំណាចរ ៉មូសទ សពពារះកៃ្លងមក្មាពីៗសៃរះពួកសគបាៃ្រសងកើ្រការ្ររះសបារ

សៅទពីពករុងរ ៉មូ។ ពួករែ្អំណាចរ ៉មូបាៃឃ្្ល ំសមើលពួកសគសដាយការេង្ស័យ  

ស�ើយសេរ ពីភាពរ្រេ់ពួកសគក៏ព្ររូវបាៃរ រឹ្រ្រៃ្រឹង។ ឥឡូវសៃរះ បាៃសមើលស�ើញ

ឱកាេមួយក្នុងការសកងយកចំស�ញពពីកាលៈសទេៈ សែើម្បពី្រសងកើ្រការសពញ 

ចិ្រ្េពមា្់រពួកសគ ស�ើយសៅសពលជាមួយគ្្សន្រះ ពួកសគបាៃេ្ពី្រសន្ទា េ 

ែល់ពួកសាវក័ ៃិងអ្កដែលបាៃផា្ល េ់្រ្ូរជំសៃឿមកសជឿសាេន្ពគិេ ្។

ពួកសគបាៃសធវើការសន្រះសដាយរ្ួររមួជាមួយៃរឹង «មៃនុេ្សពាល អន្ថា 

ខ្លរះមក» រចួព្រមូលបាៃមៃនុេ្សយ៉ងេៃធារឹក «សៅ្រសងកើ្រវ រឹកវរក្នុងទពីពករុង» 

សដាយ េង្ឃរឹមថាអាចៃរឹងរកពួកសាវក័ស�ើញ ពួកសគ «នំ្គ្្សៅសចាមព័ទធា ែទារះ 

យ៉េនុៃ» ្៉រនុដៃ្ រក្៉រនុលៃិងេនុពីឡាេមិៃស�ើញសឡើយ    «លនុរះរកមិៃស�ើញ» 

�វូងមៃនុេ្សដែលគ្មា ៃេណ្ា្់រធ្ា្់រសៃរះ «ក៏ចា្់រយ៉េនុៃ ៃិងពួកជំៃនុំខ្លរះ  

ក្ន្្ក់ែរឹកនំ្សៅដាក់សៅមនុខសៅោវ យទពីពករុង សដាយដស្េកថា ពួកដែល 

នំ្ឲ្យពកឡា្់រដែៃែពីសន្រះ បាៃមកទពីសៃរះស�ើយ  ឯយ៉េនុៃសៃរះ ជាអ្កបាៃ 

ទទួលសគ ពួកសន្រះព្រពពរឹ្រ្េនុទធាដ្រខនុេៃរឹង្រ ញ្ា្រ្ិរ្រេ់សេសារ សដាយ ៃិយយ 

ថា មាៃសេច្មួយសទៀ្រ សឈ្មា រះសយេូ៊វ» ។ 

ខ�ៈដែលពួកសគមិៃអាចរកសោក្៉រនុលៃិងេនុពីឡាេស�ើញ ពួក្រនុោ

ការបាៃឲ្យសោកយ៉េនុៃ្រង់ពបាក់ធាន្ សែើម្បពីរកសាភាពេងៃ្់រសាងៃ ្់រ។ សដាយ 

ពពរួយបារម្ភដពកងមាៃអំសពើ�ិងសាកាៃ់ដ្រខ្្ល ំងសឡើង «ពួកជំៃនុំក៏ឲ្យ្៉រនុល ៃិង 
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េនុពីឡាេ សចញសៅឯពករុងស្ររា ទំាងយ្់រភា្ល ម» ។

 អេ់អ្កដែល្រសពងៀៃអំពពីសេចក្ពីពិ្រសៅេម័យេពវន្ងៃសៃរះ មិៃព្ររូវ 

បាក់ទរឹកចិ្រ្សឡើយ សៅសពលជួ្រៃរឹងការទទួលយកសដាយការមិៃសពញចិ្រ ្

ដែលសោក្៉រនុលៃិងេ�ការ ពីរ្រេ់សោកបាៃទទួលពពីេំណាក់ពួកអ្កដែល

ពួកសោកសធវើការ្រសពមើសន្រះសឡើយ។ អ្កនំ្សារនៃសឈើឆ្ក ងព្ររូវដ្រព្រដា្់រ 

កាយសដាយការចំាយមៃិងការអធិដ្ាៃ ស�ើយសបារះជំោៃសៅមនុខ សដាយ 

ជំសៃឿ ៃិងសេចក្ពីកា្ល ោៃ ពពមទំាង្ំរសពញកិច្ចការសៅក្នុងពពរះន្មនៃពពរះសយេូ៊វ

ជាៃិច្ច។ ពួកសគព្ររូវដ្រសោក្រសមកើងពពរះពគិេថ្ា ជាអ្កេពម្រេពមរួលរ្រេ់ 

មៃនុេ្សសៅសរាងឧសបាេ្នៃឋាៃេួគ៌ ជាពពរះដែលជាមជ្ឈម�្ឌ ល េពមា្់រ

ដចកចាយអំពពី្រង្វ យយ ញ្ា្ូរជានៃគម្ពីរេញ្ញា ចាេ់ទំាងអេ់ ដែលពួកអ្ក 

្ំរពាៃសៅៃរឹងពករឹ្រ្យវៃ័ិយរ្រេ់ពពរះអាចៃរឹងរកស�ើញៃូវសេចក្ពីេនុខសាៃ្ៃិង

ការអ្់រឱៃសទាេសៅក្នុង្រង្វ យធួៃៃរឹងបា្ររ្រេ់ពទង់ ។



នៅភូមិភាគឯនាយ-ទំព័រ-275-

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ១៧:១១-៣៤ ។
 

ពុធ-៧ តុលា អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ននារះ ពទង់ មាន ពពរះ្រន្ូល មក ខ្ញំ ថា ចូរ នៅ ចញរះ ដ្ិ្រ ខ្ញំ នឹង 

ចា្់រ អ្នក ឲ្យ នៅ ឯ សាសន៍ ដថទ ដដល នៅ ឆ្ងៃ យ។ កិច្ចការ ២២:២១ពទង់ មាន 

នៅទពីពករុងន្ររា នោក្៉រញលបានរកន�ើញសាសន៍យូដាដដលចង់សនងកេ្រ

ការណ៍ពពីនសចក្ពីពិ្រដដលនោកបាន្រនពងៀន។ នោកលូកាបានក្់រពរាអំពពី

កំណ្់រពរាថនពួកនគយ៉ងដូនច្នរះ៖ «រ ពីឯពួកអ្នកសសរុកននារះ មានចិ្រ្ល្អជាងពួក 

អ្នក នៅដ្សសាឡូនពីច នគព្ររុងនព្រៀ្រសព្វពគ្់រនឹងទទួលពពរះ្រន្ូល ក៏ពិចារ 

ណានមើលគម្ពីររាល់ដ្រថ្ងៃឲ្យបានដឹងជានសចក្ពីទំាងននារះព្ររូវឬមិនព្ររូវ»។

គំនិ្ររ្រស់ពួកអ្នកពករុងន្ររាមិនបានចនង្អៀ្រចង្អល់ នដាយការព្រកាន់ 

ពូជសាសន៍នទ។ ពួកនគចង់សនងកេ្រពិនិ្រ្យភាពពិ្រថននោលលទ្ិដដលពួក 

សាវក័បានអធិ្របាយ។ ពួកនគបានសិកសាពពរះគម្ពីរមិនដមននដាយការចង់ដឹង

ចង់ឮនទ ្៉រញដន្ នដើម្ពីឲ្យពួកនគអាចដឹងថាន្រើពពរះគម្ពីរននារះបានសរនសរយ៉ង

ដូចនម្ចអំពពីពពរះដមស្សញ ពីដដលពពរះបានសនយា ។ ពួកនគបានសសាវពជាវកំណ្់រ 

ពរាក្នញងសំនណរថនពពរះគម្ពីរននរះជានរៀងរាល់ថ្ងៃ ន�ើយនៅនពលដដលពួកនគ

បាននព្រៀ្រនធៀ្រពពី្រទគម្ពីរមួយ នៅ្រទគម្ពីរមួយ ពួកនទវរាថនឋានសួគ៌គង់

នៅដក្រពួកនគ ្ំរភ្លឺគំនិ្រពួកនគ និងនធ្វើឲ្យចិ្រ្នគមានចំណា្់រអារម្មណ៍ ។ 

នៅកដន្ងណាដដលនសចក្ពីពិ្រថនដំណឹងល្អព្ររូវបានព្រកាសផ្សាយ   

អ្នកដដលពបាថា្ន ចង់ព្រពពឹ្រ្អំនពើល្អ ព្ររូវបានដឹកនំាឲ្យខំដស្វងយល់ពពីពពរះគម្ពីរ

២៣

ទីក្រុងបេរា និងទីក្រុងអាថែន



ទំព័រ-276- កិច្ចការថនពួកសាវក័

យ៉ងយកចិ្រ្ទញកដាក់ ។ នៅសម័យចញងនពកាយថនព្រវ្រ្ិសាសសដ្ផ្នដពីននរះ  

ព្រសិនន្រើអ្នកដដលបានសាកល្ងនសចក្ពីពិ្រដដលព្ររូវបានព្រកាស បានខំ 

ដស្វងយល់ពពីពពរះគម្ពីរជានរៀងរាល់ថ្ងៃ ន�ើយនព្រៀ្រនធៀ្រសារដដលពួកនគ 

បានទទួលជាមួយនឹងពពរះ្រន្ូលរ្រស់ពពរះ ដូចជាអ្នកពករុងន្ររាននារះ នម្៉រះសម 

សព្វថ្ងៃននរះមានអ្នកនសា្ម រះព្រង់នៅនឹង្រញ្ញ្រ្ិថនពកឹ្រ្យវន័ិយរ្រស់ពពរះជានពចើន ន្រើ

នព្រៀ្រនធៀ្រនៅនឹងនពល្រច្ចញ្រ្ន្នននរះ ដដលមានដ្រមួយចំនួន្ូរច្៉រញនណាណ រះ។ 

្៉រញដន្ កាលណានសចក្ពីពិ្រថនពពរះគម្ពីរដដលមិនសូវមានព្រជាព្ិរយព្ររូវបាន 

ព្រកាស មនញស្សជានពចើនមិនពពមខិ្រខំដស្វងយល់នដាយខ្ជា ្់រខជាួននទ។ នទារះ្រពី

ជាមិនអាចព្រឆំ្ងនៅនឹងការ្រនពងៀនយ៉ងចបាស់ថនពពរះគម្ពីរក៏នដាយ ក៏ពួក

នគនៅដ្រ្រង្ហា ញការស្ាក់នស្ើរក្នញងការសិកសាពពីភ័ស្ញរាងដដលបានផ្្ល់ឲ្យ

ននារះដដរ។  អ្នកខ្រះបានសន្ម្រថានទារះ្រពីជានោលលទ្ិទំាងននរះពិ្រពបាកដ 

យ៉ងណាក៏នដាយ ក៏ការទទួលយកឬមិនទទួលយកពន្លឺ្្មពីននរះ វាមិនជា្រញ្ហា  

អ្វពីធងៃន់ធងៃរដដរ ន�ើយពួកនគបានព្រកាន់ខ្ជា ្់រនូវនរឿងមិនពិ្រដដលខ្្ម ំងសព្ររូវ 

នព្រើពបាស់នដើម្ពីដឹកនំាមនញស្សឲ្យវនង្វងននរះយ៉ងស្របាយរ ពីករាយ។ ដូនច្នរះ  

គំនិ្ររ្រស់ពួកនគព្ររូវបាន្ិរទបំាងឲ្យងងឹ្រនដាយភាពខញសឆ្គង ន�ើយព្ររូវ 

បាន  ្ំរដ្រកនចញពពីឋានសួគ៌។

ពពរះនឹងជំនញំជពមរះមនញស្សពគ្់រោ្ន នៅរាមពន្លឺដដលពពរះអង្គបានព្រទាន 

ដល់ពួកនគ ។ ពពរះជាមា្ច ស់បានចា្់ររាជទូ្ររ្រស់ពពរះអង្គជាមួយនឹងពពរះរាជ

សារថននសចក្ពីសន្ង្្គ រះ ន�ើយអ្នកដដលឮ ពពរះអង្គនឹងទទួលខញសព្ររូវចំនោរះ 

រន្រៀ្រដដលពួកនគព្រពពឹ្រ្នៅនលើោក្យសម្ពីថនអ្នក្រនពមើរ្រស់ពទង់។ អស់ 

អ្នកដដលដស្វងរកនសចក្ពីពិ្រយ៉ងនសា្ម រះអស់ពពីចិ្រ្ នឹងពិនិ្រ្យអនងកេ្រយ៉ង 

យកចិ្រ្ទញកដាក់ នៅក្នញងពន្លឺថនពពរះ្រន្ូលរ្រស់ពពរះ ពពីនោលលទ្ិ ដដលបាន 

្រង្ហា ញ ដល់ពួកនគ ។

ពួកអ្នកមិននជឿជាសាសន៍យូដាដដលនៅទពីពករុងដ្សសាឡូនពីច ដដលមាន

ការពចដណននិងសម្អ្់រចំនោរះពួកសាវក័ ន�ើយដដលមិនស្របាយចិ្រ្នឹង 



ទពីពករុងន្ររា និងទពីពករុងអាដ្ន-ទំព័រ-277-

ការ្រនណ្ញពួកសាវក័នចញពពីទពីពករុងរ្រស់ពួកនគននារះ បានរាមពួកសាវក័ 

នៅ ទពីពករុងន្ររា ន�ើយ្ំរផ្ញសឲ្យមានភាពរនំជើ្ររជួំលនៅក្នញងមនញស្សសសទា្់រ 

នពកាម ។ នដាយពពរួយបារម្ភដពកងមានអំនពើ�ិងសានកើ្រនឡើងដល់នោក្៉រញល 

ព្រសិនន្រើនោក្រន្នៅទពីននារះ្រនៅនទៀ្រ ្រង្រ្អូនរមួជំននឿក៏បាន្រញជាូ ននោក

នៅកាន់ទពីពករុងអាដ្ន អមដំនណើ រនដាយអ្នកពករុងន្ររាដដលនទើ្រនឹងបានទទួល

ជំននឿកាលពពីនពល្្មពីៗននរះមួយចំនួន។

ដូនច្នរះការនធ្វើទញក្ខន្រៀ្រន្រៀនបានរាមពួកពគរូ្រនពងៀនពពីនសចក្ពីពិ្រពពីទពីពករុង

មួយនៅទពីពករុងមួយ។ សព្ររូវរ្រស់ពពរះពគិសមិ្នអាចទ្់រទល់នឹងការរ ពីកចនពមើន

នៅមញខថនដំណឹងល្អបាននទ ្៉រញដន្ ពួកវាមាននជាគជ័យក្នញងការនធ្វើឲ្យកិច្ចការ 

រ្រស់ពួកសាវក័ជួ្រនឹងការពិបាកយ៉ងថពកដលង។ ្៉រញដន្ នៅចំនោរះការព្រឆំ្ង 

និងទំនាស់ននរះ នោក្៉រញលបានជំរញញកិច្ចការនឆ្្រះនៅមញខយ៉ងរងឹមំា នដាយ 

ន្រ្ជ្ាចិ្រ្ថានឹងអនញវ្រ្រាមពពរះរាជនោល្ំរណងដដលពពរះបានន្រើក្រង្ហា ញ 

ឲ្យនោកបានន�ើញនៅទពីពករុងនយរសូាឡិមថា «ចូរនៅចញរះ ដ្ិ្រខ្ញំនឹងចា្់រ 

អ្នកឲ្យនៅឯសាសន៍ដថទដដលនៅឆ្ងៃ យ» (កិច្ចការ ២២:២១) ននារះឲ្យទាល់ 

ដ្របានសនពមច។   

 

ពពហស្បតិ៍-៨ តុលា អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ១៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: «គូរ ឲ្យ នយើង ខ្ញំ នៅ ពករុង អាដ្ន ដ្រ មា្ន ក់ ឯង ចញរះ»។ 

ដ្សសាឡូនពីចទពី១ ៣:១ ននរះ ជា 

នោក្៉រញលបានព្រញា្់ររសួរាន់នចញពពីទពីពករុងន្ររាដដលមិនបានផ្្ល់ 

ឱកាសដល់នោក ន�ើយបានគិ្រថានឹងនៅសួរសញខទញក្ខ្រង្រ្អូននៅទពីពករុង 

ដ្សសាឡូនពីច ។

លញរះបានមកដល់ទពីពករុងអាដ្ន នោក្៉រញលបាន្រញជាូ ន្រង្រ្អូនដដលបាន

មកជាមួយនោកពពីពករុងន្ររា ឲ្យនំាដំណឹងនៅពបា្់រនោកសញពីឡាសនិងធពីមូ៉ន្

ឲ្យមកជួ្រនឹងនោកជា្រន្ាន់ ។ នោកធពីមូ៉ន្បានមកដល់ទពីពករុងន្ររាមញន 



ទំព័រ-278- កិច្ចការថនពួកសាវក័

នពលនោក្៉រញលបាននចញដំនណើ រមក ន�ើយបាននៅ្រន្កិច្ចការដដលបាន

ចា្់រនផ្្ើមនឡើងយ៉ងល្អនៅទពីននរះជាមួយនឹងនោកសញពីឡាស ពពមទំាងបាន 

្រនពងៀនដល់អ្នកនជឿ្្មពីអំពពីនោលការណ៍ថននសចក្ពីជំននឿផ្ងដដរ ។

ទពីពករុងអាដ្នគលឺជារាជធានពីថនពួកអ្នកមិននជឿសាសនា។ នៅទពីននរះ នោក

្៉រញលមិនបានជួ្រជាមួយនឹងមនញស្សលងៃិ្រលងៃង់ មនញស្សសសទា្់រនពកាមដដល 

ឆ្្់រនជឿ ដូចកាលនៅទពីពករុងលពីសស្ាននារះនទ ្៉រញដន្ នោកបានជួ្រជាមួយនឹង

មនញស្សដដលមានន ្្ម រះល្ពីខ្ងចំនណរះវជិាជា និងមានវ្រ្ធម៌ខ្ស់ម្ង។ រ្ូរ 

ចម្ាក់រ្រស់ពពរះដក្ងក្ាយ និងរ្ូរវ ពីរ្រញរសនិងកវ ពីថនព្រវ្រ្ិសាសសប្ានទាក់ 

ដភ្នកនៅពគ្់រទិសទពី នៅនពលដដលជាងចម្ាក់និងវចិិព្រករល្ពីៗបាន្រង្ហា ញ

ពពីសិរ ពីរញងនរឿងថនព្រនទសជា្ិរនិងព្រជាព្ិរយភាពថនការថា្វ យ្រង្គំរ្ូរសំណាក 

រ្រស់ពួកអ្នកដដលមិននជឿសាសនា។ វញិ្្ញ ណរ្រស់ព្រជារាសស ្ព្ររូវបាននោរ

នពញនៅនដាយសពមស់ថនភាពរញងនរឿងថនសិល្បៈ។ នៅរាម្រង្កេ ន់ថដថនរាល់

ទពី្ររសិញទ្និងពពរះវហិារ លម្អនដាយរ្ូរធំៗ ដដលមាន ្រថម្រកកា្់រថ្្មិនបាន។ 

នជាគជ័យថនសា្ន ថដនិងទនង្វើរ្រស់្រញរសល្ពីៗព្ររូវបានរឭំកនដាយ រ្ូរចម្ាក់ 

ស្ូ្រអនញសសាវរ ពីយ៍ និង្រន្រះ្្ម។ ទំាងអស់ននរះ បាននធ្វើឲ្យទពីពករុងអាដ្ន ក្ាយ

នៅជាទពីព្រជញំថនសិល្បៈដ៏សំ្ូររដ្រ្រ។

នោក្៉រញលបានសម្ឹងនមើលនៅឯសពមស់ថនភាព្កេញំន្កេើងដដលនៅជញំវញិ

នោក ន�ើយបានន�ើញទពីពករុងទំាងមូលថា្វ យ្រង្គំរ្ូរពពរះ ចិ្រ្រ្រស់នោកនោរ

នពញនដាយនសចក្ពីពចដណនជំនួសពពរះ ដដលនោកបានន�ើញនគព្រមា្ 

ពគ្់រទពីកដន្ង ន�ើយចិ្រ្នោកនោរនពញនៅនដាយនសចក្ពីអាណិ្រអាសូរ 

ដល់ព្រជារាសសន្ៅពករុងអាដ្ន ដដលមិនបានដឹងអ្វពីពពីពពរះនសារះ នទារះ្រពីជា 

ពួកនគមានវ្រ្ធម៌ល្ពីលបាញយ៉ងណាក៏នដាយ ។

សាវក័្៉រញលមិនព្ររូវបាននបាក្រនញ្ឆោ ្រនដាយអ្វពីដដលនោកបានន�ើញ 

នៅក្នញង្ំរ្រន់ដដលមានការនចរះដឹងននរះនទ។ និស្ស័យខ្ងពពលឹងវញិ្្ញ ណ 

រ្រស់នោកមានភាពរស់រនវ ើកជាខំ្្ង ដល់ការទាក់ទាញពពីនរឿងរ៉ាវ ថនឋានសួគ៌ 



ទពីពករុងន្ររា និងទពីពករុងអាដ្ន-ទំព័រ-279-

ដដលនធ្វើឲ្យអំណរនិងសិរ ពីរញងនរឿងថនពួកអ្នកមានដដលមិនធ្ា្់របានវនិាសមិន

មាន្រថម្ នៅក្នញងពកដសដភ្នករ្រស់នោក នដាយសារភាពអញឹកធឹកនិងភាពរញង

នរឿងដដលនៅព័ទ្ជញំវញិនោក ។ 

កាលនោកបានន�ើញភាពល្អនឆើ្រឆ្យថនទពីពករុងអាដ្ន នោកបានដឹងអំពពី

អំណាចថនការទាក់ទាញទឹកចិ្រ្ នៅនលើអ្នកសសឡាញ់សិល្បៈនិងវទិយាសាសស ្

ន�ើយគំនិ្ររ្រស់នោកបានដិ្រដាមយ៉ងនពរៅ នដាយសារបៈសំខ្ន់ថនកិច្ចការ

ដដលនៅចំនោរះមញខនោក ។

នៅក្នញងទពីពករុងដ៏ធំដដលនគមិនបានថា្វ យ្រង្គំពពរះននរះ នោក្៉រញលព្ររូវបាន

សងកេ្់រសងកេិននដាយអារម្មណ៍ឯនកា ន�ើយមានចិ្រ្អាណិ្រអាសូរនិងចង់ជួយ

ដល់អ្នករមួការង្ររ្រស់នោកកន្ងមក ខណបៈដដលទំនាក់ទំនងជាមិ្រ្ភាព 

ព្ររូវបានផ្សាភាជា ្់រ នោកមានអារម្មណ៍ឯនកាខំ្្ងដមនដទន។ នៅក្នញងសំ្រញព្រ 

រ្រស់នោក នផ្្ើនៅកាន់ពួកជំនញំនៅទពីពករុងដ្សសាឡូនពីច នោកបាន្រញ្ជា ក់ 

ពពីអារម្មណ៍រ្រស់នោក ជាោក្យសម្ពីយ៉ងដូនច្នរះ៖ «គួរឲ្យនយើងខ្ញំនៅពករុង 

អាដ្នដ្រមា្ន ក់ឯងចញរះ» (ដ្ស្សឡូនពីចទពី១ ៣:១)។ ឧ្រសគ្គដដលពញំអាចពញរះោរ

បានយ៉ងជាក់ចបាស់នៅចំនោរះមញខនោក នធ្វើឲ្យនោកហាក់ដូចជាអស់សង្ឹម

ថានឹងអាចទាក់ទាញទឹកចិ្រ្រ្រស់ពួក្រណ្ាជនបាន។ 

កាលនោកកំពញងរង់ចំានោកសញពីឡាសនិងធពីមូ៉ន្ នោក្៉រញលមិនបាន 

ខជាិលពចអូសនទ។ នោក «ក៏ជដជកពន្យល់ដល់សាសន៍យូដា និងពួកអ្នកដដល

ថា្វ យ្រង្គំក្នញងសាោព្រជញំនគ ន�ើយនៅទពីផ្សារ ជាមួយនឹងអស់អ្នកដដលមក 

ជួ្រនឹងោ្់ររាល់ដ្រថ្ងៃដដរ» ។ ្៉រញដន្ កិច្ចការចម្ងរ្រស់នោកនៅទពីពករុង 

អាដ្ន គលឺផ្សាយដំណឹងល្អថននសចក្ពីសន្ង្្គ រះដល់អ្នកមិនយល់ដឹងអំពពីពពរះ 

និងពពរះរាជនោល្ំរណងរ្រស់ពទង់ ជំនួសពូជមនញស្សមានបា្រ។ មិនយូរ  

្៉រញនា្ម នសាវក័្៉រញលបានជួ្រនឹងអ្នកមិននជឿពពរះនៅក្នញងទពមង់ដ៏្រញិនព្រស្់រនិង

គួរឲ្យនសសើ្រសសាល។ 

 



ទំព័រ-280- កិច្ចការថនពួកសាវក័

សុព្រ-៩ តុលា អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ២០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: សូម ឲ្យ ពពរះអមា្ច ស់ ចំនរ ើន នសចក្ពី សសឡាញ់ រ្រស់ អ្នក រាល់ 

ោ្ន  ឲ្យ បាន នពញនោរ �ូរន�ៀរ ដល់ ោ្ន  នៅ វញិ នៅ មក ពពម ទំាង ដល់ មនញស្ស 

ទំាង អស់ ផ្ង ដូច ជា នយើង ខ្ញំ សសឡាញ់ ដល់ អ្នក រាល់ ោ្ន  ដដរ។ 

ដ្សសាឡូនពីចទពី១ ៣:១២ ននរះ ជា យ៉ង ជាក់ ថា ពពរះអង្គ ដដល ពទង់ បាន ចា្់រ ឲ្យ 

មនញស្សល្ពីៗនៅទពីពករុងអាដ្នមិនចង់ឲ្យមានពគរូ្រនពងៀនណាមា្ន ក់ នៅ 

ក្នញងទពីពករុងរ្រស់ពួកនគ ដដល្រនពងៀនអំពពីនោលលទ្ិ្្មពីនិងចដម្កននារះនទ។  

ពួកមនញស្សទំាងននរះខ្រះបានដស្វងរកនោក្៉រញល ន�ើយបានចូលនៅសន្នា 

ជាមួយនឹងនោក មិនយូរ្៉រញនា្ម ន �្វូងមនញស្សដដលជាអ្នកស្ា្់រ បានព្រមូល 

ោ្ន ជំញវញិពួកនោក ។ មានពួកនគខ្រះបាននរៀ្រចំចំអកឲ្យពួកសាវក័ ថាជាអ្នក

ដដលទន់ទា្រជាងពួកនគជាខំ្្ង ទំាងខ្ងសង្គមនិងទំាងខ្ងពបាជ្ា ន�ើយ

ពួកអ្នកទំាងននរះបាននិយយចំអកនៅក្នញងចំនណាមពួកនគថា «ន្រើអ្នកដដល 

និយយ្៉រប៉ាច់ននរះចង់ថាដូចនម្ច?» ខ្រះនទៀ្រថា «នមើលនៅដូចជាោ្់រសដម្ង

ពពីពពរះដថទនទ ដ្ិ្រឮោ្់រពបា្់រនគពពីពពរះនយសូ៊វ ន�ើយពពីនសចក្ពីរស់ពពីស្ា្់រ 

នឡើងវញិ»។ 

នៅក្នញងចំនណាមមនញស្សដដលបានជួ្រនោក្៉រញលនៅទពីផ្សារននារះមាន 

«ពួកនអពពីគួរ និងពួកសអ្ញពីកខ្រះ ជាអ្នកពបាជ្្ររម្រ្ថ»។ ្៉រញដន្ មិនយូរ្៉រញនា្ម ន  

ពួកនគនិងពួកអ្នកដដលបានមកទាក់ទងជាមួយនឹងនោកបានដឹងថាចំនណរះ 

ដឹងរ្រស់សាវក័្៉រញលមាននពចើនជាងចំនណរះដឹងរ្រស់ពួកនគជាខំ្្ង។ អំណាច

ដ៏មានពបាជ្ារ្រស់សាវក័្៉រញល្រពមរូវឲ្យពួកអ្នកនចរះដឹងនោរពដល់នោក ខណបៈ 

ដដលភាពនសា្ម រះព្រង់ ន�្រញផ្លជាក់ោក់ និងអំណាចថនការអធិ្របាយរ្រស់

នោកបានទាក់ទាញចំណា្់រអារម្មណ៍អ្នកស្ា្់រទំាងអស់ ។ អ្នកស្ា្់ររ្រស់

នោកបានដឹងអំពពីនរឿងពិ្រដដលថា នោកមិនដមនជាអ្នកដដលមិនសូវមាន 

្រទពិនសាធន៍នទ ្៉រញដន្ នោកអាចជួ្រជាមួយនឹងមនញស្សពគ្់រសសទា្់រវណណបៈ 

ក្នញងការជដជកដវកដញកដដលនគអាចយល់បាន នដើម្ពីោំពទដល់នោលលទ្ិ 



ទពីពករុងន្ររា និងទពីពករុងអាដ្ន-ទំព័រ-281-

ដដលនោកបាន្រនពងៀន។ ដូនច្នរះ សាវក័រ្ូរននរះបានឈរយ៉ងរងឹមំានដាយ 

ោ្ម នការភ័យខ្្ចព្រឈមមញខ ជាមួយនឹងពួកអ្នកព្រឆំ្ង ផ្្គូរផ្្គងនសចក្ពីពិ្រ

ជាមួយនឹងនសចក្ពីពិ្រ ទស្សនវជិាជា  ជាមួយនឹងទស្សនវជិាជា  នវាហារសាសស ្

ជាមួយនឹងនវាហារសាសស ្។

ពួកអ្នកព្រឆំ្ងដដលមិននជឿសាសនារ្រស់នោកបានទាក់ទាញអារម្មណ៍

រ្រស់នោកនៅឯនោកសូពកា្រ ជាអ្នកដដលនគ្រង្្គ ្់រឲ្យយកនៅសម្ា្់រ 

នដាយសារនោកបាន្រនងកេើ្រពពរះចដម្កៗ ន�ើយពួកនគបានទូនា្ម នដល់នោក

្៉រញលកញំឲ្យយកជពីវ្ិររ្រស់នោកនៅព្រ ញ្យរន្រៀ្រននារះនឡើយ។ ្៉រញដន្ សញន្រក

ថារ្រស់សាវក័្៉រញលបាន្រដង្វរចំណា្់រអារម្មណ៍រ្រស់ពួក្រណ្ាជន ន�ើយ 

ពបាជ្ាដ៏មានឥទ្ិពលរ្រស់នោកទាមទារឲ្យមានការនោរព និងការនកា្រ 

សរនសើរ។ នោកមិនបាននសងៃៀមសាងៃ ្់រនដាយសារវទិយាសាសស ្ឬការចំអកឡក

ឡលឺយរ្រស់ពួកទស្សនវទូិននារះនទ ន�ើយនោកមានទំនញកចិ្រ្នលើខ្ួនឯងថា 

នោកបានន្រ្ជ្ាចិ្រ្សនពមចកិច្ចការរ្រស់នោកនៅក្នញងចំនណាមពួកនគ និង

និយយពបា្់រអំពពីនរឿងរ៉ាវរ្រស់នោក នទារះ្រពីជាមាននពោរះថា្ន ក់យ៉ងណាក៏

នដាយ ន�ើយពួកនគក៏បានរំាងចិ្រ្ស្ា្់រយ៉ងយកចិ្រ្ទញកដាក់ ។

ពួកនគក៏បាននំានោកនៅកាន់ទពីទួលនអើរ ពីយូ៉ស។ ទពីននរះគលឺជាកដន្ងដដល

ពិសិដ្ឋ្ំរផ្ញ្រនៅទពីពករុងអាដ្ន ន�ើយពិធពីខ្ងសាសនានិងការជួ្រជញំោ្ន នៅទពី

ននរះនធ្វើឲ្យកដន្ងននារះបានក្ាយនៅជាទពីសកាកេ របៈដ៏ខ្ង់ខ្ស់ ដដលមនញស្សជានពចើន

មានការភ័យ្រក់ស្ញ្រ។ គលឺនៅកដន្ងននរះន�ើយដដលមនញស្ស បាននធ្វើសកម្មភាព 

ជានៅពកមចញងនពកាយ្រង្អស់ នៅនលើសពីលធម៌សំខ្ន់ៗទំាងឡាយ ក៏ដូច ជា 

សំណួរខ្ងរដ្ឋ្រ្នវណពី ដដរ ដដលដ្រងដ្រពិចារណាយ៉ងយកចិ្រ្ទញកដាក់ 

អំពពីនរឿងរ៉ាវដដលទាក់ទងនៅនឹងសាសនា ។ 

នៅទពីននរះ ជាកដន្ងដាច់ឆ្ងៃ យពពីសូរសំនឡងនិងពពីផ្្ូវដដលមាន�្វូង 

មនញស្សមមាញឹកញា្់រថដញា្់រនជើង និងឆ្ងៃ យពពីការពិភាកសាថន�្វូងមនញស្សដ៏ 

ពច្ូរកពច្រល់ មនញស្សអាចឮសំនឡងរ្រស់សាវក័្៉រញលនដាយោ្ម នការរខំ្ន ។ 



ទំព័រ-282- កិច្ចការថនពួកសាវក័

ពួកអ្នកកវ ពី សិល្ករ ទស្សនវទូិ សញទ្សឹងដ្រជាអ្នកពបាជ្ថនទពីពករុងអាដ្ន 

បានព្រជញំោ្ន នៅជញំវញិនោក ន�ើយនោលនៅកាន់នោកថា «ន្រើនោកអាច 

ពបា្់រឲ្យនយើងដឹងអំពពីលទ្ិ្្មពីដដលនោក្រនពងៀនននារះបានឬនទ?  ដ្ិ្រនយើង 

បានឮនោកដ្្ងនរឿងចំដឡកៗ នយើងចង់ដឹងអ្រ្ថន័យណាស់ ។ អ្នកពករុង 

អាដ្ន និងជន្ររនទសឯនទៀ្រៗ ដដលរស់នៅក្នញងពករុងននារះ មិននធ្វើអ្វពី 

នផ្្សងនទៀ្រនពរៅពពីនិយយ ឬសាដា ្់រនរឿង្្មពីៗននារះនឡើយ» ។

នៅនពលដដលមានការទទួលខញសព្ររូវយ៉ងធំននរះ សាវក័បាន រកសាភាព

នសងៃៀមសាងៃ ្់រនិងភាពមា្ច ស់ការ ។ ចិ្រ្រ្រស់នោកនឆរះឆួលនៅនដាយសារបៈដ៏

សំខ្ន់ ន�ើយសម្ពីដដលបាននចញពពី្រ្ូររមា្់ររ្រស់នោកមក បាន្ំរផ្្ស់ 

្ំរដព្រអ្នកស្ា្់ររ្រស់នោកថា នោកមិនដមនជាមនញស្សដដលនចរះដ្រនិយយ

្៉រប៉ាច់្៉រនប៉ាចននារះនឡើយ ។ នោកបានមានព្រសាសន៍ថា «ឱពួកអ្នកនៅ 

ពករុងអាដ្ននអើយ» «ក្នញងការទំាងអស់ខ្ញំយល់ន�ើញថា អ្នករាល់ោ្ន ឧសសា�៍
 

ខ្នរះដខ្នងកាន់សាសនាណាស់ ដ្ិ្រកំពញងដដលខ្ញំនដើរចញរះនឡើងនមើលព្រដា្់រព្រដា 

ដដលអ្នករាល់ោ្ន នោរព្ូរជា ននារះខ្ញំន�ើញមានអាសនាមួយដដលមានចារកិ 

ថា ពពរះដ៏ពញំសា្គ ល់ ដូនច្នរះ ខ្ញំនឹងពបា្់រដល់អ្នករាល់ោ្ន ពពីពពរះដដលអ្នករាល់ោ្ន

នោរព្ូរជា នដាយឥ្រសា្គ ល់ននារះឯង»។ ជាមួយនឹងពបាជ្ានិងចំនណរះទូនៅ 

រ្រស់ពួកនគ នគមិនបានសា្គ ល់ពពរះដដលបាន្រនងកេើ្រនោកសន្និវាសននរះនទ។ 

ដ្រក៏មានពួកនគខ្រះចង់ទទួលពន្លឺដ៏ធំដដរ។ ពួកនគបានន្ងនៅរកពពរះដ៏ 

ោ្ម នពពំដដន ។នធ្វើ ឲ្យ កាន់ ដ្រ នពញ ខ្្ន ្រ នឡើង ទាល់ ដ្រ ដល់ ថ្ងៃ

នោក្៉រញលបាន្រនញ្ច ញ្រន្ញកថនចិ្រ្រ្រស់នោក នដាយថដោ្រសន្ឹង

នៅកាន់ពពរះវហិារដដលមាននពញនៅនដាយរ្ូរចម្ាក់ ន�ើយបាន្រង្ហា ញឲ្យ

ន�ើញនូវជំននឿខញសថនសាសនានៅទពីពករុងអាដ្ន។ អ្នកស្ា្់រដដលមាន 

ពបាជ្ា្ំរផ្ញ្ររ្រស់នោកមានការភ្ាក់នផ្្អើលជាខំ្្ង នៅនពលដដលពួកនគ 

បានឮន�្រញផ្លរ្រស់នោក។ នោក្រង្ហា ញដល់ពួកនគថានោកបានសា្គ ល់

កិច្ចការថនសិល្បៈរ្រស់ពួកនគ អក្សរសាសសនិ្ងវ្រ្ធម៌រ្រស់ពួកនគ។ នដាយ



ទពីពករុងន្ររា និងទពីពករុងអាដ្ន-ទំព័រ-283-

ចង្អញលនៅរ្ូរសំណាកនិងរ្ូរពពរះរ្រស់ពួកនគ នោកបានព្រកាសពបា្់រថា 

មនញស្សមិនអាចផ្សាភាជា ្់រពពរះនៅនឹងទពមង់ថនសា្ន ថដរ្រស់មនញស្សនឡើយ។ 

រ្ូរចម្ាក់ននរះ នទារះ្រពីជាល្អយ៉ងណាក៏នដាយ ក៏មិនអាច្ំរណាងឲ្យសិរ ពីល្អថន

ពពរះនយ�ូវ៉ាបានដដរ។ នោកបានរឭំកដល់ពួកនគថារ្ូរចម្ាក់ទំាងននរះមិន

មានជពីវ្ិរនទ ្៉រញដន្ ព្ររូវបានពគ្់រពគងនដាយអំណាចរ្រស់មនញស្សអាចកនពមើក

បាន ដ្រនៅនពលដដលមនញស្សយកថដនៅរកិំល្៉រញនណាណ រះ ន�ើយន�្រញដូនច្នរះ 

អ្នកណាដដលថា្វ យ្រង្គំដល់រ្ូរននារះ អ្នកននារះឯងធំព្រនសើរជាងរ្ូរដដលខ្ួន 

ថា្វ យ្រង្គំននារះ ។

 

សៅរ៍-១០ តុលា អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ២១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ព្រនយជន៍ នឹង រំាង ចិ្រ្ អ្នក រាល់ ោ្ន  ឲ្យ ្ររសិញទ្ ឥ្រ 

នៅ�្មង នៅ ចំនោរះ ពពរះ ដ៏ ជា ពពរះវរ្ិររា រ្រស់ នយើង រាល់ ោ្ន  ក្នញង កាល ដដល 

ពពរះនយសូ៊វ ជា ពពរះអមា្ច ស់ ថន នយើង ពទង់ យង មក ជា មួយ នឹង អស់ ទំាង អ្នក 

្ររសិញទ្ រ្រស់ ពទង់។ ដ្សសាឡូនពីចទពី១ ៣:១៣ នឹង រំាង ចិ្រ្ អ្នក រាល់ ោ្ន  ឲ្យ 

នោក្៉រញលបាននំាគំនិ្រពួកអ្នកស្ា្់ររ្រស់នោកដដលថា្វ យ្រង្គំរ្ូរពពរះ 

នៅ�ួសពពីពពំដដនថនសាសនាដក្ងក្ាយរ្រស់ពួកនគ រ�ូ្រដល់ទស្សនបៈពិ្រ 

ពបាកដស្ពីអំពពីភាពជាពពរះ ដដលជា «ពពរះដដលពួកនគនៅដ្រមិនសា្គ ល់»។ ពពរះ

ដដលនោកកំពញងដ្រព្រកាសពបា្់រដល់ពួកនគនៅនពលឥឡូវននរះ គលឺជាពពរះ 

ដដលមិនព្ររូវការទពីពឹងដល់មនញស្សនទ ដដលមិនព្ររូវការអ្វពីនចញពពីថដរ្រស់ 

មនញស្ស នដើម្ពី្រដន្ថមនៅនលើពពរះនចស្ានិងសិរ ពីល្អរ្រស់ពទង់នឡើយ ។

ពួក្រណ្ាជនបាននំាយកនៅជាមួយនូវការសរនសើរដល់ភាពនសា្ម រះព្រង់ 

និងការ្រង្ហា ញយ៉ងព្ឹរមព្ររូវរ្រស់នោក្៉រញល អំពពីលក្ខណបៈរ្រស់ពពរះអំពពីពពរះ 

នចស្ាថនការ្រនងកេើ្រនោក និងភាពឋិ្រន្រខ្ងទិព្វញ្្ញ ណថនការពគ្់រពគង 

រ្រស់ពទង់ ។ សាវក័្៉រញលបានព្រកាសនដាយនសា្ម រះព្រង់ និងនវាហារយ៉ង្រញិន 

ព្រស្់រថា «ដ្ិ្រពពរះដដល្រនងកេើ្រនោកិយ និងរ្រស់សព្វសារនពើ ពពរះអង្គននារះ 



ទំព័រ-284- កិច្ចការថនពួកសាវក័

ពទង់ជាពពរះអមា្ច ស់ថនឋានសួគ៌ និងដផ្នដពី ពទង់មិនគង់នៅក្នញងវហិារដដលថដ

មនញស្សបាននធ្វើនទ ក៏មិនបាច់មានថដមនញស្ស្រនពមើពទង់ដូចជាពទង់ព្ររូវការអ្វពី 

ននារះផ្ងដដរ ដ្ិ្រគលឺពទង់ដដលផ្្គ្់រផ្្គង់នដាយពពរះអង្គពទង់ឲ្យពគ្់រទំាងអស់ 

មានជពីវ្ិរ មានដនងហាើមពគ្់រជំពូក ពទង់បាន្រនងកេើ្រមនញស្សពគ្់រសាសន៍ពពី្ម

ដ្រមួយឲ្យបាននៅនពញនលើដផ្នដពី ពពមទំាងសនពមចកំណ្់រនពលនវោ 

ដដលបានរំាងជាមញន និងពពំទពីលំនៅរ្រស់នគពគ្់រោ្ន »។ សូម្ពីដ្រឋានសួរក៏ 

មិនមានទំ�ំពគ្់រពោន់អាចឲ្យពទង់គង់នៅបានផ្ង ចញរះទពមំាពពរះវហិារដដល

ថដមនញស្សនធ្វើននារះរ្ឹរដ្រ្ូរចខំ្្ងណាស់នៅនទៀ្រ!

នៅសម័យដដលមានការដ្រងដចកវណណបៈ កាលដដលសិទ្ិមនញស្សព្ររូវបាន 

នគមិននោរព  នោក្៉រញលបានមានព្រសាសន៍អំពពីនសចក្ពីពិ្រដ៏ធំថនភាពជា 

្រង្រ្អូន នដាយមានព្រសាសន៍ថា ពពរះ «ព្រទានឲ្យព្រជាជា្ិរនានា នកើ្រនចញ 

មកពពីមនញស្សដ្រមា្ន ក់ ន�ើយឲ្យនគរស់នៅោសនពញនលើដផ្នដពីទំាងមូល»។ 

មនញស្សទំាងអស់មានភាពនស្មើៗោ្ន នៅចំនោរះពពរះននព្ររ្រស់ពពរះ ន�ើយមនញស្ស

ទំាងអស់បានជំោក់ភក្ពីភាពយ៉ងខ្ង់ខ្ស់ចំនោរះពពរះអាទិករ ។ ្រន្ា្់រមក 

សាវក័្៉រញលបាន្រង្ហា ញពពីរន្រៀ្រដដលនោល្ំរណងថនពពរះគញណ និងនសចក្ពី

នមរ្ាករញណារ្រស់ពទង់រ្់រដូចជាដខ្សមាស ឆ្ងកា្់រដំនណារះសសាយទំាងអស់

រ្រស់ពទង់ ជាមួយនឹងមនញស្ស។ «ពពរះអង្គបានកំណ្់ររដូវកាល និងកំណ្់រ 

ពពំដដនឲ្យមនញស្សរស់នៅ។ ពពរះជាមា្ច ស់នធ្វើដូនច្នរះ នដើម្ពីឲ្យនគដស្វងរកពពរះអង្គ 

ន�ើយន្រើនគខ្នរះដខ្នងរកពពរះអង្គដមនននារះ ព្រដ�លជានគនឹងរកពពរះអង្គន�ើញ។ 

រាមពិ្រ ពពរះជាមា្ច ស់មិនគង់នៅឆ្ងៃ យពពីនយើងមា្ន ក់ៗនទ» ។

នដាយចង្អញលនៅកាន់គំរដ៏ូថ្្្្នូរថន្មរ្រស់នោក អំពពីរ្ូរនោក
 

នោកបាន្រង្ហា ញរ្ូរភាពថនពពរះដ៏ោ្ម នពពំដដន ជាោក្យកាព្យ ថាជា ពពរះវរ្ិររា 

ដដលពួកនគទំាងអស់ោ្ន សញទ្ដ្រជាកូនរ្រស់ពទង់។ នោកបានមានព្រសាសន៍ 

ថា «ដ្ិ្រនយើងមានជពីវ្ិរ មានចលនា និងមានភាវបៈជាមនញស្ស នដាយសារ 

ពពរះអង្គ» ។ អ្នកកវ ពីនលើកកំណាព្យខ្រះរ្រស់អ្នករាល់ោ្ន ដ្រងនោលថា៖ «នយើង 



ទពីពករុងន្ររា និងទពីពករុងអាដ្ន-ទំព័រ-285-

ក៏ជាពូជរ្រស់ពពរះអង្គដដរ» ។ ន�្រញននរះ ព្រសិនន្រើនយើងពិ្រជាពូជរ្រស់ពពរះ

ជាមា្ច ស់ដមន នយើងមិនព្ររូវគិ្រថា ពពរះអង្គមានសណា្ឋ នដូចរ្ូរសំណាក 

នធ្វើពពីមាស ពបាក់ ឬ្្មដដលជាកបាច់រចនានកើ្រនឡើង រាមការនឹកន�ើញ 

រ្រស់មនញស្សននារះនឡើយ ។ 

«ពពរះជាមា្ច ស់មិនព្រកាន់នទាសមនញស្សនោក ក្នញងពោដដលនគមិនទាន់

សា្គ ល់ពពរះអង្គនៅសម័យមញនៗននារះនទ ដ្រឥឡូវននរះ ពពរះអង្គព្រទានដំណឹង 

ដល់មនញស្សទំាងអស់ដដលរស់នៅពគ្់រទពីកដន្ង ឲ្យនគដកដព្រចិ្រ្គំនិ្រ» ។ 

នៅក្នញងយញគសម័យដ៏ន ្្ម ងងឹ្រ ដដលបាននកើ្រនឡើងនៅមញនសម័យពពរះពគិស ្

ពពរះដដលជាអ្នកដឹកនំា បានយងកា្់រការថា្វ យ្រង្គំពពរះនដាយពន្លឺ ្៉រញដន្ ឥឡូវ 

ននរះ រាមរយបៈពពរះរាជ្រញពរារ្រស់ពទង់ ពពរះអង្គបានព្រទានពន្លឺថននសចក្ពីពិ្រ

មកដល់មនញស្សនោក ន�ើយពពរះអង្គបានរពឹំងចង់បានពពីអ្នកដដលបានដក 

ដព្រចិ្រ្មកឯនសចក្ពីសន្ង្្គ រះមិនព្ឹរមដ្រពួកអ្នកពកពីពកនិងអ្នកទន់ទា្រ្៉រញនណាណ រះ

នទ ្៉រញដន្ ពពីក្នញងចំនណាមពួកទស្សនវទូិដ៏អំនួ្រ និងនសច្ថនដផ្នដពីននរះផ្ងដដរ។ 

«ដ្ិ្រពពរះអង្គបានកំណ្់រថ្ងៃមួយទញក នដើម្ពីវនិិចឆោ័យនទាសមនញស្ស រាមនសចកដាពី 

សញចរ្ិរ នដាយសារ្រញរសមា្ន ក់ដដលពពរះអង្គបានដ្រងរំាង។ ពពរះអង្គបាននពបាស 

្រញរសននារះឲ្យរស់នឡើងវញិ ទញកជាភសដាញរាងសពមា្់រមនញស្សទំាងអស់»។ កាល

នោក្៉រញលបានមានព្រសាសន៍អំពពីការមានពពរះជន្មរស់នឡើងវញិ «ដូនច្នរះ 

អ្នកខ្រះក៏ចំអកឲ្យ អ្នកខ្រះនទៀ្រនោលថា៖ «ចំានលើកនពកាយ នយើងនឹងសាដា ្់រ

នោកមានព្រសាសន៍អំពពីនរឿងននរះនទៀ្រ»។ 

ដូនច្នរះ នៅទពី្រញ្ច ្់រថនកិច្ចការរ្រស់សាវក័នៅទពីពករុងអាដ្ន ជាមជ្ឈមណ្ឌ ល 

ថនអ្នកនចរះដឹង ពួកអ្នកពករុងអាដ្ននៅដ្រព្រកាន់នូវការថា្វ យ្រង្គំ រ្ូរពពរះរ្រស់ 

ពួកនគ និងបានដ្ររនចញពពីពន្លឺថនសាសនាដ៏ពិ្រដដដល ។ កាលពួក្រណ្ាជន 

មានការនពញចិ្រ្នៅនឹងការសនពមចចិ្រ្រ្រស់ពួកនគទំាងសសរុង ពួកនគមាន

នសចក្ពីព្ររូវការនូវការរពឹំងចង់បាន្រដន្ថមនទៀ្រដ្រ្រន្ិច្រន្ួច្៉រញនណាណ រះ។ នទារះ

្រពីជានគមានអំនួ្រនឹងចំនណរះដឹងនិងភាពសា្អ ្រស្អំរ្រស់ខ្ួនក៏នដាយ ក៏ពួកអ្នក 
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ពករុងអាដ្នបានព្រឡ្់រនៅជាពញករលួយ និងនពញចិ្រ្នឹងការថា្វ យ្រង្គំរ្ូរ 

ពពរះដ៏អា្៌កំបំាងយ៉ងសសពិចសសពិល កាន់ដ្រខំ្្ងនឡើងៗដដរ ។ 

 

អាទិត្យ-១១ តុលា អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ២២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិ្រ ដំណឹង ពពី នឈើ ឆ្កេ ង ននារះ ជា នសចក្ពី ចំកួ្រ ដល់ អស់ 

អ្នក ដដល កំពញង ដ្រ វនិាស ដ្រ ជា ពពរះនចស្ា ថន ពពរះ ដល់ នយើង រាល់ ោ្ន  ដដល 

កំពញង ដ្រ បាន សន្ង្្គ រះ វញិ។  កូរនិ្ូសទពី១ ១:១៨ននរះ ជា យ៉ង ជាក់ ថា ពពរះអង្គ 

នៅក្នញងចំនណាមមនញស្សដដលបានស្ា្់រព្រសាសន៍រ្រស់នោក្៉រញល  

មានខ្រះដដរ ដដលនសចក្ពីពិ្របាននំាមកនូវការដកដព្រចិ្រ្ដល់គំនិ្ររ្រស់ពួក

នគ ្៉រញដន្ ពួកនគមិនបាន្រន្ា្រខ្ួននៅរកចំនណរះដឹងពពីពពរះ និងទទួលដផ្នការ 

ថននសចក្ពីសន្ង្្គ រះនទ។ មិនមាននវាហារនកាសល្យណា កមំ្ាងថនការជដជក 

ដវកដញកណា ដដលអាច្ំរផ្្ស់្ំរដព្របា្រជនបាននឡើយ មានដ្រពពរះនចស្ា 

រ្រស់ពពរះ្៉រញនណាណ រះ ដដលអាចដាក់នសចក្ពីពិ្រនៅក្នញងចិ្រ្បាន។ អ្នកដដល 

បានង្កដ្ររនចញពពីអំណាចននរះ ោ្ម នអ្នកណានផ្្សងនទៀ្រអាចចូលនៅដល់ 

បាននឡើយ។ ពួកសាសន៍ពកិកបានដស្វងរកពបាជ្ា ្៉រញដន្ សារថននឈើឆ្កេ ងជា 

ការនឆ្្រលងៃង់សពមា្់រពួកនគ ពពីនពោរះ ពួកនគបានឲ្យ្រថម្ពបាជ្ារ្រស់ខ្ួនឯង

ខ្ស់ជាងពបាជ្ាដដលមកពពីឋាននលើ។

ព្រដ�លជានដាយសារដ្រអំនួ្រថនចំនណរះដឹងនិងពបាជ្ារ្រស់មនញស្ស

ននរះន�ើយ ដដលជាមូលន�្រញនំាឲ្យសារខ្ងដំណឹងល្អបានទទួលនជាគជ័យ

យ៉ង្ិរច្ួរចស្ួចនស្ើង នៅទពីពករុងអាដ្ន។ មនញស្សមានពបាជ្ាខ្ងនោកិយ

ដដលចូលមកឯពពរះពគិសជ្ាអ្នកមានបា្រដដលព្ររូវបា្់រ្រង់យ៉ងកម្ស្់រ នឹង

ក្ាយជាអ្នកមានពបាជ្ានៅក្នញងនសចក្ពីសន្ង្្គ រះ ្៉រញដន្ អ្នកដដលមករកពទង់ក្នញង

លក្ខណបៈខញសដ្រ្កពពីអ្នកខ្ងនដើមននរះ នដាយនលើក្រនមកេើងពបាជ្ារ្រស់ខ្ួនឯង 

នឹងមិនបានទទួលពន្លឺនិងចំនណរះដឹងដដលមានដ្រពពរះមួយអង្គគ្់រនទើ្រអាច 

ព្រទានឲ្យបានននារះនទ។
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ដូនច្នរះ នោក្៉រញលបានជួ្រជាមួយនឹងពួកអ្នកមិននជឿសាសនានៅសម័យ

រ្រស់នោក។ កិច្ចការរ្រស់នោកនៅទពីពករុងអាដ្នមិនឥ្រព្រនយជន៍ទំាង 

សសរុងននារះនទ។ នោកនេវនពីស ជាពលរដ្ឋមា្ន ក់ដដលនលចមញខជាងនគ និង 

មនញស្សដថទនទៀ្រដដលបានទទួលសារថនដំណឹងល្អ ន�ើយរ្ួររមួទំាងសសរុង 

ជាមួយនឹងពួកអ្នកនជឿ។

ពពរះវញិ្្ញ ណបានព្រទានពន្លឺនៅក្នញងជពីវ្ិរអ្នកពករុងអាដ្ន ដដលមានភាព

សា្អ ្រស្អំនិងសិល្បៈរញងនរឿង ពពមទំាងមានចំនណរះដឹងពគ្់រដ្រ្រយ៉ង ដ្រនៅ 

ខ្វរះពបាជ្ាដដលអាចនមើលន�ើញពពរះ បានស្ពី្រនន្ាសដល់ការថា្វ យ្រង្គំរ្ូរពពរះ 

និងអំនពើបា្រថនអំនួ្រ និងមនញស្សដដលសកេ្់រសកេល់នឹងជពីវ្ិរខ្ួនឯង រាមរយបៈ 

ពួកអ្នក្រនពមើរ្រស់ពទង់។ ោក្យសម្ពីរ្រស់សាវក័ និងការពណ៌នាពពីអាក្រ្កិរយិ

និងការ�៊ញំព័ទ្រ្រស់នោក ដូចដដលពពរះគម្ពីរបានចារទញកមក ព្ររូវបានទញក្រន្

ឲ្យមនញស្សព្រកាន់ខ្ជា ្់រនៅពគ្់រសម័យកាល នដាយនធ្វើ្រន្ាល់ពពីទំនញកចិ្រ្ដដល

មិនរនង្គើរ្រស់នោក នសចក្ពីក្ាហាននៅក្នញងភាពឯនកា និងភាពខ្វរះខ្្ររ្រស់ 

នោក ពពមទំាងនជាគជ័យដដលនោកទទួលបានសពមា្់រពគិសស្ាសនា 

នៅក្នញងចិ្រ្ថនពួកអ្នកមិននជឿសាសនាពគ្់រៗោ្ន ។

ព្រសាសន៍រ្រស់នោក្៉រញលមាននពញនៅនដាយចំនណរះដឹងដ៏មហា 

សាលសពមា្់រពួកជំនញំ។ នោកបាននៅក្នញងសា្ថ នភាពដដលនោកអាចនិយយ

បានថាអាច្រងកេកំ�ឹងដល់អ្នកស្ា្់រដ៏អំនួ្ររ្រស់នោក ន�ើយនំាឲ្យនោក

ធ្ាក់ចូលនៅក្នញងការពិបាកបានយ៉ងង្យ។ ព្រសិនន្រើសញន្រកថារ្រស់នោក

បានវាយព្រហារនដាយផ្្ល់ នៅនលើពពរះនិងវ ពីរ្រញរសរ្រស់ពួកនគ នៅក្នញងទពីពករុង 

ននារះ នោកនឹងធ្ាក់ចូលនៅក្នញងនពោរះថា្ន ក់ ដូចជាវាសនារ្រស់ពួកនោក      

សូពកា្រជាក់ជាមិនខ្ន។ ្៉រញដន្ នដាយភាពឆ្្្រវាងថវថននសចក្ពីសសឡាញ់ 

រ្រស់ពពរះ នោកបានទាក់ទាញគំនិ្ររ្រស់ពួកនគនចញពពីពពរះដក្ងក្ាយថន 

ពួកអ្នកមិននជឿសាសនា នដាយព្ររុងព្រយ័្រ្ននដាយ្រង្ហា ញដល់ពួកនគអំពពី 

ពពរះពិ្រជាពពរះដដលពួកនគមិនសា្គ ល់។
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សព្វថ្ងៃននរះ ្រទគម្ពីរបាននំាមកនៅចំនោរះវ ពីរ្រញរសទំាងឡាយនៅនលើពិភព

នោកននរះ នដើម្ពីឲ្យពួកនគនពជើសនរ ើសរវាងការស្ា្់រ្រង្្គ ្់ររាមពកឹ្រ្យវន័ិយ 

រ្រស់ពពរះនិងភក្ពីភាពចំនោរះនមថនអំនពើអាពកក់។ ពពរះបានដាក់នសចក្ពីពិ្រ 

ដ៏នៅអស់កល្នៅចំនោរះមញខពួកនគ ជានសចក្ពីពិ្រដដលនធ្វើឲ្យពួកនគមាន 

ពបាជ្ាអំពពីនសចក្ពីសន្ង្្គ រះ ្៉រញដន្ ពពរះអង្គមិនបាន្រង្ខំពួកនគឲ្យទទួលនសចក្ពី 

ពិ្រននារះនទ។ ព្រសិនន្រើពូកនគដ្ររនចញពពីនសចក្ពីពិ្រននារះ ពពរះអង្គទញកពួក 

នគឲ្យរស់នៅនដាយខ្ួនឯងឲ្យនោរនពញនៅនដាយផ្លដផ្្ថនអំនពើដដលពួកនគ

ព្រពពឹ្រ្នដាយផ្្ល់។ 

«ដ្ិ្រដំណឹងពពីនឈើឆ្កេ ង ននារះជានសចក្ពីចមកេួ្រដល់អស់អ្នកដដលកំពញង

ដ្រវនិាស ដ្រជាពពរះនចស្ាថនពពរះ ដល់នយើងរាល់ោ្ន ដដលកំពញងដ្របានសន្ង្្គ រះ

វញិ នពោរះមាននសចក្ពីដចងទញកមកថា អញនឹង្ំរផ្្ញពបាជ្ារ្រស់ពួកអ្នក 

ពបាជ្ ន�ើយនឹងនលើកចំនណរះរ្រស់ពួកអ្នកដដលនចរះ នចាលនចញ»។ «ពពរះ 

ពទង់បាននរ ើសពួកលងៃង់នលងៃើនៅនោកិយននរះ នដើម្ពីនឹងនធ្វើឲ្យអ្នកពបាជ្មាន        

នសចក្ពីខ្្ម សវញិ ពទង់បាននរ ើសពួកកនមសាយនៅនោកិយននរះ នដើម្ពីនឹងនធ្វើឲ្យ

ពួកខំ្្ងពូដកមាននសចក្ពីខ្្ម ស ន�ើយពទង់បាននរ ើសអ្នកទា្រនថាកនៅនោកិយ

ននរះ និងពួកអ្នកដដលនគនមើលង្យ ពពមទំាងរ្រស់ដដលោ្ម នផ្ង នដើម្ពីនឹង 

នលើកនចាលរ្រស់ដដលមាននចញ» (កូរនិ្ូសទពី១ ១:១៨, ១៩; ២៧, ២៨) ។  

ពួកអ្នកពបាជ្និងពួក្រញរសជានពចើន ជាមនញស្សខ្ង់ខ្ស់្ំរផ្ញ្រនៅនលើពិភព 

នោក នឹងរ្់រនចញពពីពន្លឺនៅសម័យចញងនពកាយននរះ ពពីនពោរះនដាយសារពបាជ្ា 

ថននោកិយ ពួកនគមិនបានសា្គ ល់ពពរះនឡើយ។ ្៉រញដន្ ពពរះនៅដ្រ្រនងកេើនឱកាស

ឲ្យអ្នក្រនពមើរ្រស់ពទង់្រង្ហា ញពពីនសចក្ពីពិ្រជាមួយនឹងពួកមនញស្សទំាងអស់

ននរះ។ ពួកនគមួយចំនួននឹងទទួលសា្គ ល់ភាពលងៃិ្រលងៃង់អំពពីកិច្ចការខ្ងឯពពរះ 

រ្រស់ពួកនគ ន�ើយដាក់ខ្ួនជាអ្នកនរៀនសូព្រដ៏្រន្ា្រខ្ួននៅនទៀ្រពពរះបាទ
 

ពពរះនយសូ៊វ ជាពពរះពគរូដ៏ធំរ្រស់ពួកនគ។ 

នៅក្នញងការខំព្ឹរងដព្រងន្ងចា្់រមនញស្សដដលមានឋានបៈខ្ង់ខ្ស់ ពួក
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អ្នក្រនពមើរ្រស់ពពរះព្ររូវដ្រមានជំននឿរងឹមំា។ សភាពការណ៍នមើលនៅហាក់ 

ដូចជាគួរឲ្យខ្្ច ្៉រញដន្ នៅក្នញងនពលនវោដ៏ន ្្ម ងងឹ្រ នឹងមានពន្លឺមកពពីនលើ 

កមំ្ាងរ្រស់អ្នកសសឡាញ់និងអ្នកដដលនធ្វើការ្រនពមើដល់ពពរះនឹងព្ររូវបាន 

្រនងកេើ្រជា្្មពីនឡើងវញិ ពពីមួយថ្ងៃនៅមួយថ្ងៃ។ ការយល់អំពពីពពរះដ៏ោ្ម នពពំដដន 

នឹងព្ររូវបានសាកនៅក្នញងកិច្ចការរ្រស់ពួកនគ ដដលនៅក្នញងការអនញវ្រ្ន៍រាម

នោល្ំរណងរ្រស់ពពរះអង្គ ពួកនគនឹងមិនដដលមានកំ�ញសនឡើយ។ សូមឲ្យ

ពួកអ្នកនធ្វើការទំាងននរះព្រកាន់ខ្ជា ្់រនូវទំនញកចិ្រ្យ៉ងរងឹមំា រំាងពពីនដើមរ�ូ្រ 

ដល់ទពី្រញ្ច ្់រ នដាយចងចំាថាពន្លឺថននសចក្ពីពិ្ររ្រស់ពពរះ នឹងភ្លឺដចងចំាងនៅ

នលើពិភពនោកដ៏ងងឹ្ររ្រស់នយើងននរះ។ មិនមានការអាក់អន់ចិ្រ្ណានៅ 

ក្នញងកិច្ចការរ្រស់ពពរះនឡើយ។ ជំននឿរ្រស់អ្នកនធ្វើការដដលមានការលរះ្រង់ព្ររូវ

ដ្រឈរនៅនលើរាល់ការសាកល្ងដដលនកើ្រនឡើងដល់ជំននឿននារះ។ ពពរះអាច

និងសព្វពពរះ�ឫទ័យចង់ព្រទានកមំ្ាង និងពបាជ្ាដដលពួកនគព្ររូវការជា 

ចំាបាច់ដល់អ្នក្រនពមើការរ្រស់ពទង់។ ពពរះអង្គនឹង្ំរនពញការរពឹំងចង់បាន 

យ៉ងខ្ស់្ំរផ្ញ្ររ្រស់អ្នកដដលទញកចិ្រ្នៅនលើពទង់។



ទំព័រ-290- កិច្ចការនៃពួកសាវក័

ជពូំកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ ១៨:១-១៨ ។
 

ច័ន្ទ-១២ តុលា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ២៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខ្ញំ បាៃ សរសសរ ស្្ើ មក អ្នក រាល់ គ្្ន  សោយ ខ្ញំ មាៃ ចិ្រ្ត 

លំបាក ស�ើយ ្ ្់រ ពពរួយ ពពម ទំាង សសក់ ទឹក ភ្្នក ជា សពចើៃ មិៃ ភមៃ ចង់ ឲ្យ អ្នក 

រាល់ គ្្ន  ពពរួយ ភែរ សោរះ សទ គឺ ចង់ ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្្ន  សាគា ល់ សសចក្តពី សសឡាញ់ ភែល ខ្ញំ 

មាៃ ជា ្ររ្ូិររ ែល់ អ្នក រាល់ គ្្ន  ្៉រញសណាណ រះ ឯង។  កូរៃិ្ូសទពី២ ២:៤

សៅស្រវ្រ្សរទ៍ពីមួយនៃសម័យពគិស្ត្ររស័ិទ កូរៃិ្ូសគឺជាទពីពករុងមួយភែល

ោំមញខសគនៃទពីពករុងទំាងឡាយ មិៃព្ឹរមភ្រសៅក្នញងព្រសទសពកិក្៉រញសណាណ រះសទ 

គឺសៅសលើពិ្ពសោកទំាងមូល  សាសៃ៍ពកិក យូោ ៃិងរ ៉មូ ជាមួយៃឹងពួក 

អ្នក ែំស�ើ រមកពពីពគ្់រទិសទពី សែើរពពាក់ពពូៃតាមវ ិ្ ពីោោ ក្នញងសគ្ល្ំរ�ង

ស្វើជំៃួញៃិងភសវងរកការស្របាយស្្សងៗ។ ជាមជ្ឈម�្ឌ លសសែ្ឋកិច្ចែ៏្ំ  

តំាងសៅកភៃលែងភែលមាៃ្លែូវចូលមកកាៃ់យ៉ងងាយសសរូល ពពីពគ្់រភ្្នកទំាង 

អស់នៃចពក្ពរ ៉មូ ទពីពករុងសៃរះ គឺជាកភៃលែងែ៏សំខាៃ់ក្នញងការ្រសងកើ្រការរឭំកអំពពី

ពពរះៃិងសសចក្តពីពិ្ររ្រស់ពទង់។ 

សៅក្នញងចំសណាមជៃជា្ិរយូោភែលបាៃតំាងទពីលំសៅក្នញងទពីពករុងកូរៃិ្ូស 

មាៃអ័គពីឡា ៃិងពពពីសញពីល ភែលសពកាយមកបាៃកាលែ យជាអ្នកល្ពីស ម្ រះថាជា 

អ្នកស្វើការថាវ យពពរះពគិស្តែ៏សសាម រះព្រង់។ សោយបាៃសាគា ល់អ្រ្តចរ្ិររ្រស់មៃញស្ស

ទំាងសៃរះយ៉ងចបាស់ សោក្៉រញល «សា្ន ក់សៅ ស�ើយស្វើការជាមួយៃឹងសគ»។

សៅពគ្ែំ្ូរង្ំរ ញ្្រនៃកិច្ចការរ្រស់សោកសៅតាម្លែូវនៃការស្វើែំស�ើ រ

២៤

ទីក្រុង្រូនិថូស
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សៃរះ សោក្៉រញលបាៃសមើលស�ើញឧ្រសគគា្ំៗរារាងំែល់ការសជឿៃសលឿៃនៃ 

កិច្ចការរ្រស់សោកសៅពគ្់រទិសទពី។ ទពីពករុងទំាងមូលសឹងភ្រព្ររូវបាៃញាំញពី

សោយការថាវ យ្រងគាំរ្ូរពពរះ។ ពពរះោងកាមសទពគឺជាពពរះភែលសគៃិយមចូល 

ចិ្រ្តជាងសគ ស�ើយពិ ព្ីខាងសាសោៃិងពិ ព្ី្រញ�្យស្្សងៗជាសពចើៃភែលោំឲ្យ

ព្រពពឹ្រ្តខញស ព្ររូវបាៃភ្ជា ្់រជាមួយៃឹងការថាវ យ្រងគាំពពរះោងកាមសទពសៃរះ។  

កូរៃិ្ូសបាៃកាលែ យជាទពីពករុងភែលសលចស ល្ែ ជាងសគ សូម្ពីសៅក្នញង ចំសណាម 

ព្រជាជា្ិរោោ សោយសារភ្ពគ្ម ៃសពីល្ម៌រ្រស់ពួកសគ។ ពួកសគហាក់ែូច

ជាមិៃគិ្រឬខវល់ខាវ យអំពពីអវពីសពរៅពពីឱកាសនៃការស្របាយៃិងភ្ពស្របាយ 

រ ពីករាយសោរះស�ើយ។

ក្នញងការអ្ិ្របាយែំ�ឹងល្អសៅទពីពករុងកូរៃិ្ូស សាវក័្៉រញលបាៃសព្រើ 

រស្រៀ្រ ស្្សងពពីកាលភែលសោកបាៃស្វើសៅទពីពករុងអាភ្ៃ។ ចំភ�កសៅតាម 

កភៃលែងសពកាយៗមកសទៀ្រ សោកបាៃ្រពមរូវវ ិ្ ពីសាសស្តរ្រស់សោកសៅតាមអ្រ្ត

ចរ្ិររ្រស់អ្នកសា្ត ្់រ សោកបាៃសព្រើស�្រញ្លទល់ៃឹងស�្រញ្ល វទិយាសាសស្ត

្រទល់ៃឹងវទិយាសាសស្ត ទស្សៃវជិាជា ទល់ៃឹងទស្សៃវជិាជា ។ សៅសពលភែលសោក

បាៃគិ្រពពីសពលសវោភែលសោកបាៃចំណាយ ស�ើយបាៃែឹងថាការ្រសពងៀៃ

រ្រស់សោកសៅទពីពករុងអាភ្ៃបាៃ្រសងកើ្រ្លភ្លែ្ិរច្ួរច្៉រញសណាណ រះ សោកក៏បាៃ

សសពមចចិ្រ្តសព្រើភ្ៃការមួយស្្សងសទៀ្រសៅទពីពករុងកូរៃិ្ូស សៅក្នញងការខំ 

ព្ឹរងភព្រងរ្រស់សោកសែើម្ពីទាក់ទាញចំណា្់រអារមម�៍អ្នកភែលមិៃយកចិ្រ្ត

ទញកោក់ៃិងពួកអ្នកភែលពពសងើយកសៃ្តើយ។ សោកបាៃតំាងចិ្រ្តសចៀសវាងការ

ជភជកភវកភញក ៃិងការពិភ្កសា ស�ើយ «សោរះខ្ញំមិៃពពមសា្ត ្់រសរឿងអវពីសទៀ្រ 

សពរៅពពីពពរះសយសូ៊វពគិស្តសទ ស�ើយគឺភែលពទង់ព្ររូវឆ្ក ង្ង» សៅក្នញង ចំសណាម 

អ្នកពករុងកូរៃិ្ូសសទ។ សោកបាៃអ្ិ្របាយពបា្់រពួកសគ «មិៃភមៃ សោយ 

ពាក្យ ឧ្រ្តញងគាឧ្រ្តម ភែលពូភក្រញ្ចញ រះ្រញ្ចូ លសោរះភែរ គឺសោយការសភម្តង សចញ 

ជាពពរះវញិ្ញា � ៃិងពពរះសចសា្ត វញិសទស្រើ» (កូរៃិ្ូសទពី២ ២:២, ៤) ។  

ពពរះសយសូ៊វភែលសោក្៉រញលៃឹង្រងាហា ញែល់សាសៃ៍ពកិក សៅទពីពករុងកូរៃិ្ូស

ថាជាពពរះពគិស្តសោរះ មាៃសែើមកំស�ើ ្រសៅទពីពករុងភែល សញភ្សិ្របាៃភចងថា
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ជាទពីពករុងែ៏អាពកក់ ជាសាសៃ៍យូោភែលមាៃព្រកូលទៃ់ទា្រ ។ ពទង់ព្ររូវ

សាសៃ៍រ្រស់ពពរះអងគា្រែិសស្ ស�ើយទពី្ំរ ញ្្រ សគបាៃយកពទង់សៅឆ្ក ងែូច

ជាឧពកិែ្ឋជៃ។  សាសៃ៍ពកិកសជឿថាពួកសគព្ររូវការមៃញស្ស ភែលមាៃ ព្រកូល 

ខ្ស់ ្៉រញភៃ្ត ពួកសគបាៃសគ្រពការសិកសាទស្សៃវជិាជា ៃិងវទិយាសាសស្តថាជា 

មស្យាបាយភ្រមួយគ្់រសែើម្ពីទទួលបាៃៃូវភ្ពខ្ង់ខ្ស់ៃិងកិ្រ្តិយសពិ្រ 

ពបាកែ។ ស្រើសោក្៉រញលអាចែឹកោំពួកសគឲ្យសជឿថា ជំសៃឿសៅសលើអំណាចនៃ

សាសៃ៍យូោភែលងងឹ្រងងល់ៃឹងសលើក្រសមកើងៃិងស្វើឲ្យអំណាចរ្រស់មៃញស្ស

មាៃ្រនមលែបាៃភែរឬសទ? 

ចំសពារះគំៃិ្ររ្រស់មៃញស្សជាសពចើៃភែលរស់សៅសម័យ្រច្ចញ្រ្ៃ្នសៃរះ ស�ើ

ឆ្ក ងសៅកាល់វ៉ារ ពីព័ទ្ធជញំវញិសោយអៃញសសាវរ ពីយ៍ែ៏ពិសិែ្ឋជាសពចើៃ។ ស�គមែ៏

្ររសិញទ្ធជាសពចើៃបាៃភ្ជា ្់រទំោក់ទំៃងជាមួយៃឹងកភៃលែងសកើ្រស�្រញនៃការជា្់រ

ឆ្ក ង។ ្៉រញភៃ្ត សៅសម័យសោក្៉រញល ស�ើឆ្ក ងព្ររូវបាៃសគចា្់រទញកថាជាការ 

ស្អ្់រសខ្ើមៃិងអំសពើអាពកក់ ។ ការសលើក្រសមកើងពពរះភែលជួយសស្ងាគា រះ មៃញស្ស

សោកភែលបាៃសញគ្រសៅសលើស�ើឆ្ក ងសោរះ្រសងកើ្រឲ្យមាៃការចំអក ៃិងការ 

ព្រឆំ្ងយ៉ងពិ្រពបាកែ ។ 

 

អង្គារ-១៣ តុលា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ២៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ែ្ិ្រ ខ្ញំ គ្ម ៃ សសចក្តពី ខាម ស ចំសពារះ ែំ�ឹង ល្អ នៃ ពពរះពគពីស្ទ 

សទ ពពី សពពារះ ជា ពពរះសចសា្ត  នៃ ពពរះ សំរា្់រ ៃឹង ជួយ សស្ងាគា រះ ែល់ អស់ អ្នក ណា 

ភែល សជឿ គឺ ែល់ ទំាង សាសៃ៍ យូោ ជា សែើម ៃិង សាសៃ៍ សពកក ្ ង។  

រ ៉មូ ១:១៦

 សោក្៉រញលបាៃពជា្រចបាស់ថាទំាងសាសៃ៍ពកិកៃិងសាសៃ៍យូោ 

សៅក្នញងទពីពករុងកូរៃិ្ូសៃឹងចា្់រទញកសាររ្រស់សោកសៃរះសៅជាយ៉ងណា។ 

សោកបាៃទទួលសាគា ល់ថា «សយើងខ្ញំព្រកាសពបា្់រពពីពពរះពគិស្ត ភែលពទង់ ព្ររូវ 

ឆ្ក ងវញិ ជាស�្រញោំឲ្យរវា្រចិ្រ្តែល់សាសៃ៍យូោ ៃិងជាសសចក្តពីលងៃង់សលងៃើ 

ែល់សាសៃ៍ពកិក» (កូរៃិ្ូសទពី១ ១:២៣)។ សៅក្នញងចំសណាមពួកអ្នកភែល
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សា្ត ្់រសោកជាសាសៃ៍យូោ មាៃមៃញស្សជាសពចើៃបាៃខឹងសមបាសោយ សារ 

ភែលសោក្រពមរុងៃឹងព្រកាសសៃរះ។ សៅក្នញងការប៉ាៃ់ព្រមា�រ្រស់សាសៃ៍

ពកិក សម្តពីរ្រស់សោកគឺជាពាក្យមិៃសមស�្រញ្លយ៉ងលពីោ។ ពួកសគបាៃ

ចា្់រទញកសោក្៉រញលជាមៃញស្សភែលមាៃគំៃិ្រទៃ់សខសាយ សោយសោក្៉រញៃ្៉រង

្រងាហា ញថាស�ើឆ្ក ងមាៃទំោក់ទំៃងសៅៃឹងការសលើក្រសមកើងែល់មៃញស្សជា្ិរ 

ឬសសចក្តពីសស្ងាគា រះរ្រស់មៃញស្សសោកសោរះ។

្៉រញភៃ្ត សពមា្់រសោក្៉រញល ស�ើឆ្ក ងគឺជាវ្រ្ញភែលគួរឲ្យចា្់រអារមម�៍យ៉ង

ខ្ង់ខ្ស់។ ចា្់រតំាងពពីពពរះបាៃចា្់រសោកសៅក្នញងកិច្ចការស្វើទញក្ខស្រៀ្រស្រៀៃ  

ព្រឆំ្ងៃឹងអ្នកសែើរតាមពពរះសយសូ៊វពពីសសរុកណាសាភរ្៉រភែលជា្់រឆ្ក ងមក 

សោកមិៃភែល�្់រសលើក្រសមកើងស�ើឆ្ក ងសទ។ សៅសពលសោរះ ពពរះបាៃស្រើក

្រងាហា ញឲ្យសោកបាៃស�ើញៃូវសសចក្តពីសសឡាញ់ែ៏គ្ម ៃពពំភែៃរ្រស់ពពរះ ភែល

បាៃ្រងាហា ញឲ្យស�ើញសៅក្នញងការសញគ្ររ្រស់ពពរះពគិស្ត ៃិងការ្ំរផ្លែ ស់ ្ំរភព្រ 

ែ៏អសា្ច រ្យ ភែលបាៃោំមកែល់ជពីវ្ិររ្រស់សោក ៃិងបាៃោំមកៃូវភ្ៃការ 

ទំាងអស់រ្រស់សោកឲ្យសស្រសៅៃឹងឋាៃសួគ៌។ ចា្់រតំាងពពីសពល សោរះ មក 

សោកគឺជាមៃញស្ស្មពីសៅក្នញងពពរះពគិស្ត។ សោកបាៃែឹងសោយ្រទពិសសា្ៃ៍

ផ្្ទ ល់ខលែួៃថា សៅសពលភែលមៃញស្សមាៃបា្របាៃស�ើញសសចក្តពីសសឡាញ់ 

នៃពពរះវរ្ិរតា សៅក្នញងការលរះ្រង់ពពរះរាជ្រញពតារ្រស់ពទង់ ស�ើយបាៃសទារទៃ់ 

សៅរកឥទ្ធិពលនៃពពរះ ការផ្លែ ស់្រ្តូរចិ្រ្តបាៃសកើ្រស�ើង ស�ើយចា្់រតំាងពពីសពល

សោរះមកពពរះពគិស្តគឺជាពគ្់រទំាងអស់ ។

 សៅសពលនៃការផ្លែ ស់្រ្តូរជំសៃឿរ្រស់គ្្់រ ពពរះបាៃសលើកទឹកចិ្រ្តែល់

សោក្៉រញលឲ្យមាៃចិ្រ្តចង់ជួយែល់មៃញស្សឲ្យសមើលស�ើញពពរះសយសូ៊វ ថាជា 

ពពរះរាជ្រញពតានៃពពរះែ៏មាៃពពរះជៃមរស់ ភែលមាៃពពរះសចសា្ត អាចផ្លែ ស់្រ្តូរចិ្រ្ត 

ៃិងអាចជួយសស្ងាគា រះ។ ចា្់រតំាងពពីសពលសោរះមក ជពីវ្ិររ្រស់សោកព្ររូវបាៃ

លរះ្រង់ទំាងសសរុងសពមា្់រការខិ្រខំព�៌ោអំពពីសសចក្តពីសសឡាញ់ ៃិងពពរះ 

សចសា្ត នៃពពរះអងគាភែលព្ររូវបាៃសគឆ្ក ង។ ចិ្រ្តសោកមាៃការអា�ិ្រអាសូរ 

ែ៏្ំចំសពារះមៃញស្សពគ្់រសសទា្់រវ�ណណៈ។ សោកបាៃមាៃព្រសាសៃ៍ថា «ខ្ញំមាៃ 
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សសចក្តពីជំពាក់ទំាងសាសៃ៍ពកិក ៃិងសាសៃ៍ែនទ ទំាងអ្នកពបាជ្ ៃិងអ្នក ស ល្ែ  

្ង» (រ ៉មូ ១:១៤) ។ សសចក្តពីសសឡាញ់ចំសពារះពពរះនៃសិរ ពីល្អ ជាពពរះភែលព្ររូវ 

សគស្វើទញក្ខស្រៀ្រស្រៀៃឥ្រ�្់រ�រ សៅក្នញងភ្ពជាមៃញស្ស្ររសិញទ្ធរ្រស់ពទង់ 

គឺជាសគ្លការ�៍ែ៏មញ្រសសរួចក្នញងអាក្រ្កិរយិៃិងអំណាចនៃមូលស�្រញ 

រ្រស់សោក ព្រសិៃស្រើភ្ពសកលែៀវកាលែ សៅក្នញង្លែូវនៃភ្រកិច្ចរ្រស់សោកបាៃ
 

សពទាមចញរះ ការពកស�កសមើលសៅស�ើឆ្ក ងមួយភ្លែ្រ ស�ើយសសចក្តពីសសឡាញ់ 

ែ៏អសា្ច រ្យភែលបាៃ្រងាហា ញសៅទពីសោរះ ក៏លមមឲ្យសោកយកជ័យជម្នរះសលើសតា 

កំណាចសៅក្នញងគំៃិ្ររ្រស់សោក ស�ើយសបារះជំហាៃសៅមញខតាម្លែូវនៃការ

លរះ្រង់ខលែួៃឯង។

 សមើល សាវក័្៉រញលកំពញងអ្ិ្របាយសៅក្នញងសាោព្រជញំសៅទពីពករុងកូរៃិ

្ូស សរៀ្ររា្់រពពីសំស�ររ្រស់សោកមូ៉សស ៃិងពួកសហារា ស�ើយបាៃោំអ្នក

សា្ត ្់ររ្រស់សោកចញរះសៅរ�ូ្រែល់ការយងមករ្រស់ពពរះភមស្សញ ពី។ សោយ 

បាៃសា្ត ្់រការសរៀ្ររា្់រយ៉ងជាក់ចបាស់អំពពីកិច្ចការរ្រស់ពពរះែ៏សពបាសសោរះ 

ជាសសម្តចសង្ឃរ្រស់មៃញស្សសោក ជាពពរះមួយអងគាភែលបាៃលរះ្រង់ពពរះជៃម 

រ្រស់ពទង់សែើម្ពីជា្រងាវ យឲ្យ្ួៃៃឹងបា្ររ្រស់មៃញស្ស មួយែងជាសសពមច 

ស�ើយ្រោ្ទ ្់រមកបាៃ្ំរសពញកិច្ចការរ្រស់ពទង់សៅក្នញងទពី្ររសិញទ្ធនៃឋាៃសួគ៌។ 

ពួកអ្នកសា្ត ្់ររ្រស់សោក្៉រញលបាៃយល់ថាពពរះភមស្សញ ពីភែលពួកសគបាៃរង់ចំា 

ពទង់សោរះ បាៃយងមករចួសៅស�ើយ ៃិងថាការសញគ្ររ្រស់ពទង់គឺជាការសសពមច

ពិ្រពបាកែនៃ្រងាវ យយញញា្ូរជាទំាងឡាយ ស�ើយពពរះរាជកិច្ចរ្រស់ពទង់សៅ

ក្នញងសរាងឧសបាស្សៅឋាៃសួគ៌គឺជាសសចក្តពីពិ្រនៃសសសមាលស្តពីពពីកិច្ចការ 

រ្រស់ពួកសង្ឃនៃសាសៃ៍យូោកៃលែងមក ។

 សោក្៉រញល «ក៏ស្វើ្រោ្ទ ល់អស់ពពីចិ្រ្តែល់សាសៃ៍យូោថា ពពរះសយសូ៊វ 

ជាពពរះពគិស្តពិ្រ» ។ សចញពពីគម្ពីរសញ្ញា ចាស់ សោកបាៃ្រងាហា ញថា សយង 

តាម ្រទទំោយ ៃិងការរពឹំងរង់ចំាជាសាកលរ្រស់សាសៃ៍យូោ ពពរះភមស្សញ ពី

គឺជាភសសសឡាយរ្រស់សោកអ័ពបាហាំ ៃិងសស្តចោវ ពីឌ ្រោ្ទ ្់រមក សោក 

បាៃសរៀ្ររា្់រពពីពូជអំ្ូរររ្រស់សោកតាអ័ពបាហាំ រ�ូ្រែល់រាជវង្សសស្តចភែល
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សរសសរគម្ពីរទំៃញក្រសមកើង។ សោកបាៃអាៃទពី្រោ្ទ ល់រ្រស់ពួកសហារា ទាក់ទង

ៃឹងលក្ខ�ណៈៃិងកិច្ចការរ្រស់ពពរះភមស្សញ ពីភែលពពរះបាៃសៃយា ៃិងការទទួល

យកៃិងការព្រពពឹ្រ្តមកសលើពទង់សៅសលើភ្ៃែពី ្រោ្ទ ្់រមក សោកបាៃ្រងាហា ញ

ថាទំាងអស់សៃរះព្ររូវបាៃសសពមចសៅក្នញងពពរះជៃម ពពរះរាជកិច្ច ៃិងការសញគ្រ 

រ្រស់ពពរះសយសូ៊វពពីសសរុកណាសាភរ្៉ររចួរាល់ស�ើយ ។ 

 

ពុធ-១៤ តុលា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ២៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ ខ្ញំ ស្រើ សិៃ ជា ខ្ញំ ព្ររូវ សលើក ពពី ែពី ស�ើង សោរះ ខ្ញំ ៃឹង ទាញ 

មៃញស្ស ទំាង អស់ មក ឯ ខ្ញំ។ យ៉ូហាៃ ១២:៣២

សោក្៉រញលបាៃ្រងាហា ញថា ពពរះពគិស្តបាៃយងមកសែើម្ពីៃឹង្្តល់សសចក្តពី

សស្ងាគា រះជាមញៃែំ្ូរង្រង្អស់ ែល់សាសៃ៍ភែលកំពញងរង់ចំាការយងមករ្រស់

ពពរះភមស្សញ ពី ជាការ្ំរសពញឲ្យបាៃ្ររ្ូិររ ៃិងជាសិរ ពីល្អែល់ជពីវ្ិរនៃសាសៃ៍ 

រ្រស់ពួកសគ។ ្៉រញភៃ្ត សាសៃ៍សោរះបាៃ្រែិសស្ពទង់ ជាពពរះភែលបាៃព្រទាៃ 

ជពីវ្ិរែល់ពួកសគ ស�ើយបាៃសពជើសយកអ្នកែឹកោំមួយស្្សង ភែលរាជរ្រស់ 

អ្នកសោរះៃឹងព្ររូវ្រ្រញ្ច ្់រសោយសសចក្តពីសាលែ ្់រ។ សោកបាៃខិ្រខំស្វើឲ្យអ្នកសា្ត ្់រ

រ្រស់សោកៃឹកស�ើញថាមាៃភ្រការភកភព្រចិ្រ្តមួយមញខ្៉រញសណាណ រះ ភែលអាច 

ជួយសស្ងាគា រះសាសៃ៍យូោឲ្យរចួពពីសសចក្តពីវោិសភែលកំពញងគំរាមកំភ�ង។ 

សោកបាៃ្រងាហា ញែល់ភ្ពលងៃិ្រលងៃង់រ្រស់ពួកសគទាក់ទងៃឹងអ្រ្ៃ័យនៃពពរះ

គម្ពីរ ភែលពួកសមែឹកោំរ្រស់ពួកសគបាៃអួ្រអាងថាពួកសគបាៃយល់យ៉ង 

ចបាស់សោរះ ។ សោកបាៃស្តពី្រសោ្ទ សែល់ភ្ពជាសោកិយរ្រស់ពួកសគ 

ការសសឡាញ់ ្ួរោទពី មញខ្ំរភ�ង ៃិងភ្ពសំភញង ៃិងភ្ពអាតាម ៃិយម 

ពជរុល�ួសស�្រញរ្រស់ពួកសគ ។ 

 សោក្៉រញលបាៃសរៀ្ររា្់រអំពពីសរឿងរ៉ាវនៃការផ្លែ ស់្រ្តូរជំសៃឿែ៏អសា្ច រ្យ 

រ្រស់សោក ៃិងពពីទំៃញកចិ្រ្តរ្រស់សោកសៅសលើគម្ពីរសញ្ញា ចាស់ ភែលបាៃ

សសពមចយ៉ងព្ឹរមព្ររូវសៅក្នញងពពរះសយសូ៊វពពីសសរុកណាសាភរ្៉រ។ សោកបាៃ 

មាៃព្រសាសៃ៍សោយភ្ពសសាម រះព្រង់ែ៏អសា្ច រ្យ ស�ើយពួកអ្នកសា្ត ្់ររ្រស់សោក
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អាចសមើលស�ើញថា សោកបាៃសសឡាញ់ែល់ពពរះអងគាសស្ងាគា រះភែលសគបាៃ

ឆ្ក ងៃិងបាៃមាៃពពរះជៃមរស់ស�ើងវញិ យ៉ងអស់ពពីចិ្រ្ត។ សោកបាៃ្រងាហា ញ

ថាចិ្រ្តរ្រស់សោកមាៃមូលោ្ឋ ៃសៅក្នញងពពរះពគិស្ត ភែលជពីវ្ិររ្រស់សោកទំាង

មូលព្ររូវបាៃចងភ្ជា ្់រជាមួយៃឹងពពរះអមា្ច ស់។ សម្តពីរ្រស់សោកស្វើឲ្យមាៃ 

ចំណា្់រអារមម�៍យ៉ងខាលែ ំង ភែលមាៃភ្រអ្នកភែលព្រឆំ្ងៃឹងសាសោរ្រស់ 

ពគិស្ត្ររស័ិទែ៏ជូរច្់រ្៉រញសណាណ រះ ភែលអាច�រមិៃកសពមើកសោយសារ ពាក្យ 

សម្តពីទំាងសោរះ ។

្៉រញភៃ្ត សាសៃ៍យូោសៅទពីពករុងកូរៃិ្ូសបាៃ្ិរទភ្្នក សមើលមិៃស�ើញ 

្័ស្តញតាងយ៉ងចបាស់ភែលសាវក័្៉រញលបាៃ្រងាហា ញសោរះសទ ស�ើយបាៃ្រែិសស្

មិៃសា្ត ្់រការអំពាវោវរ្រស់សោកស�ើយ។ វញិ្ញា �ែភែល ភែលបាៃែឹកោំ

ពួកសគឲ្យ្រែិសស្ពពរះពគិស្តសោរះ បាៃ្ំរសពញចិ្រ្តពួកសគ ៃូវកំ�ឹងៃិងសសចក្តពី

សពកវសពកា្ទាស់ៃឹងអ្នក្រសពមើរ្រស់ពទង់ ស�ើយព្រសិៃស្រើពពរះមិៃបាៃការពារ

សោកជាពិសសស សពមា្់រ្រៃ្ត្សាយសារនៃែំ�ឹងល្អែល់សាៃ៍ែនទសទ  

សមលែ៉រះ សមពួកសគបាៃ្រញ្ច ្់រជពីវ្ិររ្រស់សោកបា្់រសៅស�ើយ ។ 

«ភ្រសោយសពពារះសគតំាងខលែួៃទាស់ទទឹង ស�ើយក៏សជរព្រមា្្ង បាៃជា 

្៉រញល រោស់អាវខលែួៃ ៃិយយថា ចូរឲ្យ្មអ្នករាល់គ្្ន ល្ែ ក់សលើកបាលអ្នក 

រាល់គ្្ន វញិចញរះ ឯខ្ញំៗ ្ររសិញទ្ធសទ អំ�ឹរះសៅមញខ ខ្ញំៃឹងសៅឯសាសៃ៍ ែនទ ស�ើយ 

គ្្់រក៏សចញពពីទពីសោរះចូលសៅក្នញង្្ទរះមា្ន ក់ ស ម្ រះយូស្ទញស ជាអ្នកថាវ យ្រងគាំ ពពរះ 

ភែលមាៃ្្ទរះសៅជា្់រៃឹងសាោព្រជញំ»។

សោកសញពីឡាសៃិង ព្ីមូ៉ស្ «បាៃមកពពីទពីពករុងម៉ាសសែូៃ» សែើម្ពីមកជួយ 

ែល់សោក្៉រញល ស�ើយពួកសោកបាៃស្វើការ្រសពមើែល់សាសៃ៍ែនទទំាងអស់

គ្្ន ។ សោក្៉រញលៃិងគូកៃរ្រស់សោកបាៃអ្ិ្របាយអំពពីពពរះពគិស្តជាពពរះអងគា

សស្ងាគា រះែល់មៃញស្សភែលមាៃបា្រ ពបា្់រែល់សាសៃ៍ែនទពពមទំាង សាសៃ៍ 

យូោ្ងភែរ។ សោយសចៀសវាងការគិ្រគូររកស�្រញ្លភែលសមញគសាម ញ 

ពិបាកយល់ ពួកអ្នកោំសារនៃស�ើឆ្ក ងបាៃៃិយយអំពពីលក្ខ�ណៈរ្រស់ពពរះ

អាទិករនៃពិ្ពសោក ពពរះភែលជាកំពូលអ្នកែឹកោំនៃចពកវាល។ ចិ្រ្តរ្រស់
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ពួកសគ្រសញ្ច ញពៃលែឺសសោ្ធ សសៅ្ធ ពពីសសចក្តពីសសឡាញ់រ្រស់ពពរះ ៃិង ពពរះរាជ្រញ ពតា 

នៃពទង់ ពួកសគបាៃអំពាវោវែល់សាសៃ៍ោោភែលមិៃសជឿពពរះ ឲ្យសមើលស�ើញ

ការលរះ្រង់ែ៏្ំគ្ម ៃពពំភែៃ ភែលពពរះបាៃស្វើជំៃួសមៃញស្សសោក។ ពួកសោក 

បាៃែឹងថា ព្រសិៃស្រើអ្នកភែលបាៃឋិ្រសៅក្នញងភ្ពងងឹ្រនៃសាសៃ៍ែនទជា

យូរមកស�ើយអាចសមើលស�ើញពៃលែឺភែលភចងចំាងសចញពពីស�ើឆ្ក ងសៅកាល់ 

វ៉ារ ពី សោរះពួកសគៃឹងព្ររូវបាៃទាញសៅឯពពរះែ៏សពបាសសោរះជាក់ជាមិៃខាៃ ។ 

ពពរះអងគាសស្ងាគា រះបាៃមាៃ្រៃ្ទូលថា «ឯខ្ញំ ស្រើសិៃជាខ្ញំព្ររូវសលើកពពីែពីស�ើង 

សោរះខ្ញំៃឹងទាញមៃញស្សទំាងអស់មកឯខ្ញំ» (យូ៉ហាៃ ១២:៣២) ។

អ្នក្រសពមើែំ�ឹងល្អសៅទពីពករុងកូរៃិ្ូសបាៃែឹងពពីសពគ្រះថា្ន ក់យ៉ង 

្ងៃៃ់្ងៃរ ភែលកំពញងគំរាមកំភ�ងែល់ចិ្រ្តរ្រស់មៃញស្សភែលពួកសគកំពញងស្វើការ

្រសពមើ ស�ើយសោយបាៃែឹងពពីទំៃួលខញសព្ររូវភែលបាៃ ល្ែ ក់មកសលើពួកសគ 

សោយពួកសគ្រងាហា ញសសចក្តពីពិ្រភែលមាៃសៅក្នញងពពរះសយសូ៊វ។ សាររ្រស់ 

ពួកសគចបាស់ៗ ចំៗ ៃិងពិ្រពបាកែ ជាសារនៃរសជា្ិរភែលោំឲ្យបាៃជពីវ្ិរ 

ឬសសចក្តពីសាលែ ្់រែល់មៃញស្សជាសពចើៃ ។ ស�ើយពួកសគមិៃព្ឹរមភ្រ្រងាហា ញែំ�ឹង

ល្អតាមរយណៈពាក្យសម្តពី្៉រញសណាណ រះសទ ្៉រញភៃ្ត សោយជពីវ្ិររស់សៅព្រចំាន្ងៃរ្រស់ពួក

សគភ្មសទៀ្រ្ង ។ ពួកសទវតាបាៃរមួស�ការជាមួយៃឹងពួកសគ ស�ើយ 

ពពរះគញ�ៃិងពពរះសចសា្ត រ្រស់ពពរះព្ររូវបាៃ្រងាហា ញសៅក្នញងការផ្លែ ស់្រ្តូរជំសៃឿ
 

រ្រស់មៃញស្សជាសពចើៃ។ «ឯពគពីស្៉រញស ជាសមសាោព្រជញំ គ្្់រសជឿែល់ 

ពពរះអមា្ច ស់ ពពមទំាងពួកពគរួ (សារ) គ្្់រទំាងអស់ភែរក៏មាៃពួកពករុង 

កូរៃិ្ូសបាៃសា្ត ្់រ ស�ើយសជឿជាសពចើៃ ទំាងទទួល្រញ�្យពជមញជទឹក្ង» ។

ឥ�ូវសៃរះ សម្អ្់រភែលពួកយូោភ្រងភ្រមាៃមកសលើពួកសាវក័បាៃពញរះ

សពារកាៃ់ភ្រខាលែ ំងស�ើង។ ការផ្លែ ស់្រ្តូរជំសៃឿៃិងការទទួល្រញ�្យពជមញជទឹក 

រ្រស់សោកពគពីស្៉រញស បាៃជរះឥទ្ធិពលសៅសលើកំ�ឹងភែលកំពញងភ្រសេរះេួល 

គឺមិៃបាៃ្ំរផ្លែ ស់្ំរភព្រពួកអ្នកព្រឆំ្ងកបាលរងឹទំាងសោរះសទ។ ពួកសគមិៃ 

អាចោំមកៃូវការជភជកភវកភញកសែើម្ពី្រញ្ជា ក់ឲ្យស�ើញថាការអ្ិ្របាយ 

រ្រស់សោក្៉រញលខញសសោរះសទ ស�ើយសោយមិៃមាៃ្ស្តញតាងពគ្់រពគ្ៃ់ែូសច្នរះ  
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ពួកសគក៏បាៃសព្រើពបាស់ការសបាក្រសញ្ឆោ ្រៃិងការវាយព្រហារសោយការមួល 

្រងាក ច់។ ពួកសគបាៃព្រមា្ែល់ែំ�ឹងល្អ ៃិងែល់ពពរះោមរ្រស់ពពរះសយសូ៊វ។ 

សៅក្នញងកំ�ឹងែ៏ជូរច្់ររ្រស់ពួកសគ ពួកសគបាៃសព្រើសញទ្ធភ្រពាក្យសពចៃ៍ែ៏ភសៃ

លវពីងជូរច្់រ ឧបាយកលែ៏មហាសថាកទា្រ ។ ពួកសគមិៃអាចព្រភកកមិៃទទួល

សាគា ល់ថាពពរះពគិស្តបាៃស្វើការអសា្ច រ្យសទ ្៉រញភៃ្ត ពួកសគបាៃអរះអាងថាពពរះអងគា

បាៃស្វើការសោរះសោយសារអំណាចរ្រស់អារក្សសទ ស�ើយពួកសគក៏បាៃអរះអាង

សោយកាលែ ហាៃ្ងភែរថាការអសា្ច រ្យភែលសោក្៉រញលបាៃស្វើសោរះក៏បាៃ 

សសពមចសោយសារភ្រភ្្ន ក់ងារែភែល (អារក្ស) សោរះភែរ ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-១៥ តុលា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ២៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ស�ើយ សយើង ក៏ ៃិយយ ពពី សសចក្តពី ទំាង សោរះ ឯង មិៃ ភមៃ 

សោយ ពាក្យ សំែពី ភែល ពបាជ្ា មៃញស្ស បាៃ ្រសពងៀៃ សទ គឺ សោយ ពាក្យ សំែពី 

ភែល ពពរះវញិ្ញា � ្រសពងៀៃ វញិ ពពម ទំាង ្ ្ទឹម ពៃ្យល់ សសចក្តពី ខាង វញិ្ញា � 

សោយសារ សសចក្តពី ខាង ឯ វញិ្ញា � ្ ង។ កូរៃិ្ូសទពី១ ២:១៣

សទារះ្រពីជាសោក្៉រញលមាៃសជាគជ័យយ៉ង្ំស្ងសៅទពីពករុងកូរៃិ្ូសក៏

សោយ ក៏ពួកមៃញស្សភែលបាៃស�ើញៃិងបាៃឮសៅក្នញងទពីពករុងែ៏អាពកក់សៃរះ 

សឹងភ្រ ញ្ញពទាៃ់ៃឹងសោកភែរ ភ្ពគ្ម ៃគញ�្ម៌ភែលសោកបាៃស�ើញ 

ក្នញងចំសណាមសាសៃ៍យូោ ពពមទំាងការសមើលងាយៃិងការព្រមា្ភែល 

សោកបាៃទទួលពពីពួកសគ បាៃ្រណា្ត លឲ្យសោកមាៃសសចក្តពីសវទោយ៉ង្ំ។ 

សោកមាៃមៃ្ទិលសង្ស័យអំពពីពបាជ្ានៃការខំព្ឹរងភព្រងស្ា្រោពួកជំៃញំ 

សចញពពីសមាភា រណៈភែលសោកបាៃរកស�ើញសៅទពីសោរះ ។ 

កាលសោក្រពមរុងៃឹងចាកសចញពពីទពីពករុងសោរះ សែើម្ពី្ំរសពញកិច្ចការសៅ

កភៃលែងស្្សងសទៀ្រតាមសសចក្តពីសៃយា ៃិងភសវងយល់យ៉ងសសាម រះអស់ពពីចិ្រ្តៃូវ

ភ្រកិច្ចរ្រស់សោក ពពរះជាមា្ច ស់បាៃសលចមកឲ្យសោកស�ើញសៅក្នញងការ 

ជាក់ភស្តងមួយ ស�ើយបាៃមាៃ្រៃ្ទូលថា «កញំខាលែ ចអវពី ចូរសភម្តងសៅ កញំសៅសសងៃៀម 

ស�ើយ ែ្ិ្រខ្ញំសៅជាមួយៃឹងអ្នកស�ើយ គ្ម ៃអ្នកណាៃឹងព្រទូស្តែល់អ្នកបាៃ 
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សទ ខ្ញំក៏មាៃមៃញស្សជាសពចើៃសៅក្នញងទពីពករុងសៃរះភែរ» ។ សោក្៉រញលបាៃយល់

ថាពពរះ្រៃ្ទូលសៃរះគឺជាការពតាស់្រងាគា ្់រឲ្យសោក្រៃ្តសៅក្នញងទពីពករុងកូរៃិ្ូស 

ៃិងជាការ្ោរ៉ា្់ររងថាពពរះជាមា្ច ស់ៃឹងស្វើឲ្យពគ្្់រពូជភែលសោកបាៃ 

សា្រសពពារះបាៃរ ពីកចសពមើៃស�ើង ។ សោកបាៃ្រៃ្តស្វើការសៅទពីសោរះសោយ 

មាៃកមាលែ ំងៃិងសសចក្តពីកាលែ ហាៃជាមួយៃឹងទឹកចិ្រ្តពញរះកស្ញ្ជា លៃិងការ្រសូ៊

សវិ្រសាវ ញ ។ 

ការខំព្ឹរងភព្រងរ្រស់ពួកសាវក័មិៃព្ររូវបាៃ្រងា្ខ ំងទញកឲ្យសៅព្ឹរមភ្រការ

ៃិយយជាសា្រ�ណៈ្៉រញសណាណ រះសទ មាៃមៃញស្សជាសពចើៃភែល មិៃបាៃឮ 

សោយសារវ ិ្ ពីសៃរះ ។ សោកបាៃចំណាយសពលស្វើការពពី្្ទរះមួយសៅ្្ទរះមួយ 

ស្វើែូសច្នរះ ស្វើឲ្យសោកអាចព្រសស័យទាក់ទងបាៃយ៉ងជិ្រស្និទ្ធជាមួយៃឹងរងវង់

ពករុមពគរួសារ ។ សោកបាៃសៅសួរសញខទញក្ខអ្នកមាៃជំងឺៃិងអ្នកមាៃទញក្ខពពរួយ 

កមសាៃ្តចិ្រ្តអ្នកមាៃវ្ិរ្រ្តិ ៃិងសលើកអ្នកភែលព្ររូវសគជិរះជាៃ់ស�ើង។ ស�ើយសៅ 

ពគ្់រទំាងពាក្យសម្តពីភែលសោកបាៃៃិយយ ៃិងសកមមភ្ពភែលសោកបាៃ 

ស្វើ សោកបាៃ្រងាហា ញពពីពពរះោមរ្រស់ពពរះសយសូ៊វ។ ែូសច្នរះ សោកបាៃស្វើការ 

«ជាមួយៃឹងអ្នករាល់គ្្ន  ទំាងមាៃសសចក្តពីកសមសាយ្ិ្រ្័យ ស�ើយញា្់រ 

ញ័រជាសពចើៃភែរ» (កូរៃិ្ូសទពី១ ២:៣)។ សោកបារមភាភពកងពួកសគយកចិ្រ្ត 

ទញកោក់សលើការ្រសពងៀៃរ្រស់មៃញស្ស ខាលែ ំងជាងការ្រសពងៀៃរ្រស់ពពរះ។

្រោ្ទ ្់រមក សោក្៉រញលបាៃមាៃព្រសាសៃ៍ថា «្៉រញភៃ្ត សៅក្នញងចំសណាម 

មៃញស្សពគ្់រលក្ខ�៍ សោរះសយើងខ្ញំក៏ៃិយយតាមពបាជ្ាភែរភ្រមិៃភមៃតាម 

ពបាជ្ារ្រស់សោកិយសៃរះ ឬរ្រស់ពួកសៅហាវ យសៅសោកិយសៃរះ ភែលព្ររូវ 

សា្រសូៃ្យសោរះសទ គឺៃិយយតាមភ្រពបាជ្ានៃពពរះវញិ ជាសសចក្តពីអា្៌កំបំាង 

ែ៏ោក់ទញក ភែលពពរះបាៃគិ្រគូរ តំាងពពីមញៃអស់ទំាងកល្សពមា្់រជាសិរ ពីល្អ 

ែល់សយើងរាល់គ្្ន  គ្ម ៃសៅហាវ យណា ក្នញងសោកិយសៃរះបាៃសាគា ល់សសចក្តពី 

អា្៌កំបំាងសោរះស�ើយ ស្រើបាៃសាគា ល់ សោរះសគមិៃបាៃឆ្ក ងពពរះអមា្ច ស់ែ៏មាៃ

សិរ ពីសទែូចមាៃសសចក្តពីភចងទញកមកថា សសចក្តពីភែលភ្្នកមិៃភែលស�ើញ 

ព្រសចៀកមិៃភែលឮ ស�ើយចិ្រ្តៃឹកមិៃភែលែល់ គឺសសចក្តពីសោរះឯងភែលពពរះ
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បាៃសរៀ្រចំទញក សពមា្់រពួកអ្នកភែលសសឡាញ់ពទង់»  ពពរះពទង់បាៃសភម្តង 

ឲ្យសយើងរាល់គ្្ន ស�ើញសសចក្តពីទំាងសោរះ សោយសារពពរះវញិ្ញា �ពទង់ ែ្ិ្រ 

ពពរះវញិ្ញា �នៃពទង់ស្ទង់សមើលពគ្់រទំាងអស់ ពពមទំាងសសចក្តពីពជាលសពរៅនៃ 

ពពរះភែរ ែ្ិ្រស្រើមិៃភមៃជាវញិ្ញា � ភែលសៅក្នញងខលែួៃមៃញស្សសទ សោរះស្រើមាៃ

អវពីៃឹងសាគា ល់សណា្ឋ ៃមៃញស្សសោរះបាៃ ស�ើយស្រើមិៃភមៃជាពពរះវញិ្ញា � 

នៃពពរះ សោរះក៏គ្ម ៃអ្នកណាសាគា ល់សណា្ឋ ៃពពរះបាៃភែរ ។ 

«ឯសយើងរាល់គ្្ន  សយើងមិៃបាៃទទួលវញិ្ញា �រ្រស់សោកិយសទ គឺទទួល 

វញិ្ញា �ភែលមកពពីពពរះវញិ សែើម្ពីឲ្យបាៃសាគា ល់អស់ទំាងពពរះគញ� ភែល 

ពពរះបាៃ្្តល់មកសយើង ស�ើយសយើងក៏ៃិយយពពីសសចក្តពីទំាងសោរះឯង 

មិៃភមៃសោយពាក្យសម្តពី ភែលពបាជ្ាមៃញស្សបាៃ្រសពងៀៃសទ គឺសោយ 

ពាក្យសម្តពី ភែលពពរះវញិ្ញា �្រសពងៀៃវញិ ពពមទំាង្្ទឹមពៃ្យល់សសចក្តពីខាង 

វញិ្ញា �សោយសារសសចក្តពីខាងឯវញិ្ញា �្ង» (កូរៃិ្ូសទពី១ ២:៦-១៣)។

សោក្៉រញលបាៃែឹងថា សម្រ្ភ្ពរ្រស់សោកមិៃភមៃមាៃសៅក្នញងជពីវ្ិរ 

រ្រស់សោកសទ ្៉រញភៃ្ត សៅក្នញងពពរះវ្រ្តមាៃនៃពពរះវញិ្ញា �្ររសិញទ្ធវញិ ភែល 

ឥទ្ធពលែ៏ព្រក្រសោយពពរះគញ�រ្រស់ពទង់បាៃ្ំរសពញចិ្រ្តសោក សោយោំ

គំៃិ្រមៃញស្សពគ្់រគ្្ន ឲ្យចញរះចូលជាមួយៃឹងពពរះពគិស្ត។ សោកបាៃមាៃ 

ព្រសាសៃ៍ពពីខលែួៃសោកថា «សយើងខ្ញំ្្ទញកសសចក្តពីសញគ្រនៃពពរះអមា្ច ស់សយសូ៊វ 

សៅក្នញងរ្ូរកាយសយើងខ្ញំជាៃិច្ច សែើម្ពីឲ្យពពរះជៃមនៃពទង់បាៃសភម្តងមកក្នញង 

រ្ូរកាយសយើងខ្ញំភែរ» (កូរៃិ្ូសទពី២ ៤:១០)។ ពពរះពគិស្តគឺជាគំៃិ្រែ៏សំខាៃ់

សៅក្នញងកា្រសពងៀៃរ្រស់ពួកសាវក័។ សោកបាៃមាៃព្រសាសៃ៍ថា «្៉រញភៃ្ត 

ខ្ញំរស់សៅ មិៃភមៃជាខ្ញំសទៀ្រ គឺជាពពរះពគិស្តពទង់រស់ក្នញងខ្ញំវញិ» (កាឡាទពី 

២:២០)។ សោកបាៃោក់ភ្ពអាតាម ៃិយមទញក ស�ើយបាៃ្រងាហា ញៃិងសលើក

្រសមកើងពពរះពគិស្តវញិ។ 

ពពហស្បតិ៍-១៦ តុលា អំណាៃ ពពរះគម្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ របាក្សព្រ ទពី១ ជំពូក ២៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខ្ញំ បាៃ ជា្់រ ឆ្ក ង ជា មួយ ៃឹង ពពរះពគពីស្ទ ្៉រញភៃ្ត ខ្ញំ រស់ សៅ មិៃ 
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ភមៃ ជា ខ្ញំ សទៀ្រ គឺ ជា ពពរះពគពីស្ទ ពទង់ រស់ ក្នញង ខ្ញំ វញិ ស�ើយ ភែល ខ្ញំ រស់ ក្នញង សាច់ 

្ម ឥ�ូវ សៃរះ សោរះ គឺ រស់ សោយ សសចក្តពី ជំសៃឿ សជឿ ែល់ ពពរះរាជ្រញពតា នៃ ពពរះ 

ភែល ពទង់ សសឡាញ់ ខ្ញំ ក៏ បាៃ ព្រគល់ ពពរះអងគា ពទង់ ជំៃួស ខ្ញំ ស�ើយ។ 
 

កាឡាទពី ២:២០

 សោក្៉រញលគឺជាអ្នកៃិយយភែលព្រក្រសោយសវាហារសាសស្ត។ សៅ 

មញៃការផ្លែ ស់្រ្តូរជំសៃឿរ្រស់គ្្់រ សោកភ្រងភ្រសវរះភសវងទាក់ទាញចំណា្់រ

អារមម�៍អ្នកសា្ត ្់ររ្រស់សោកសោយការ្រភ�្ត ្រអារមម�៍សៅតាមសវាហារ 

ស័ព្ទ។ ្៉រញភៃ្ត ឥ�ូវសៃរះ សោកបាៃទញករស្រៀ្រសោរះសចាលមួយអសៃលែើ ។ ជំៃួស 

ឲ្យការ្រភ�្ត ្រ្រសណា្ត យសៅតាមការព�៌ោភ្រ្រកំណាព្យៃិងការ្រកសសាយ 

តាមភ្រ្រមសោសសញ្ច ្រោ ភែល្ំរសពញែល់វញិ្ញា �ៃិងចភម្អ្រក្តពីសសនម ្៉រញភៃ្ត 

មិៃបាៃ្៉ររះពាល់ែល់្រទពិសសា្ៃ៍ព្រចំាន្ងៃសសារះសោរះ សោក្៉រញលបាៃសព្រើ 

ភ្សាសាមញញា សែើម្ពីស្វើឲ្យអ្នកសា្ត ្់ររ្រស់សោកបាៃយល់ពពីសសចក្តពីពិ្រ ភែល

មាៃសារណៈសំខាៃ់សសមើៃឹងអាយញជពីវ្ិរ។ ការ្រកសសាយពពីសសចក្តពីពិ្រ ភ្រ្រមសោ 

សសញ្ច ្រោ អាច្រណា្ត លឲ្យមាៃអារមម�៍អភ�្ត ្រអ�្តូ ង ្៉រញភៃ្ត សសចក្តពីពិ្រ

ទំាងឡាយភែលព្ររូវបាៃ្រកសសាយតាមរស្រៀ្រសៃរះមិៃបាៃ្្តល់ចំ�ពី អាហារ

ជាចំាបាច់សែើម្ពីពពងឹងកមាលែ ំងៃិងការពារពួកអ្នកសជឿសពមា្់រសមរ្ូមិនៃជពីវ្ិរ

សទ។ សសចក្តពីព្ររូវការជា្រោ្ទ ៃ់ ការពិបាកៗសៅសពល្រច្ចញ្រ្ៃ្ន ចិ្រ្តសខ្ទចខា្ទ ំទំាង 

អស់សៃរះព្ររូវភ្រសោរះសសាយសោយការ្រសពងៀៃព្ឹរមព្ររូវ ៃិងសាមញញា សៅក្នញង

សគ្លការ�៍ពគឹរះនៃពគិស្តសាសោ។

ការខំព្ឹរងភព្រងរ្រស់សោក្៉រញលសៅទពីពករុងកូរៃិ្ូស មិៃភែលខកខាៃ 

មិៃបាៃ្រសងកើ្រ្លភ្លែសទ។ មៃញស្សជាសពចើៃបាៃងាកភ្ររសចញពពីការថាវ យ្រងគាំ

រ្ូរពពរះ មកថាវ យ្រងគាំែល់ពពរះែ៏មាៃពពរះជៃមរស់ ស�ើយពួកជំៃញំែ៏្ំព្ររូវបាៃ 

្រសងកើ្រស�ើងសៅសពកាមផ្្ទ ំង្រោរ្រស់ពពរះពគិស្ត។ អ្នកខលែរះព្ររូវបាៃជួយសស្ងាគា រះ

ឲ្យរចួពពីការសបារះ្រង់យ៉ង្ងៃៃ់្ងៃរ្ំរ ញ្្រនៃសាសៃ៍ែនទ ស�ើយបាៃកាលែ យជា

សា្ន នែនៃសសចក្តពីសមតា្ត ករញណារ្រស់ពពរះ ៃិងជាភ្ពសក្តិសិទ្ធិនៃពពរះសោ�ិ្រ

រ្រស់ពពរះពគិស្តក្នញងការោងសមា្អ ្របា្រ ។
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សជាគជ័យភែលសចរះភ្រសកើៃស�ើង ភែលសោក្៉រញលមាៃក្នញងការ្រងាហា ញពពី

ពពរះពគិស្តបាៃ្ំរ ញ្សសាសៃ៍យូោភែលមិៃសជឿឲ្យតំាងចិ្រ្តព្រឆំ្ងកាៃ់ភ្រខាលែ ំង

ស�ើង ។ ពួកសគបាៃសលើកគ្្ន  «ពពរួ្រទាស់ៃឹង្៉រញល សគចា្់រោំគ្្់រសៅ ឯទពី 

ជំៃញំក្តពី» គឺសៅឯសោកកាលពីយូ៉ ភែលស្វើជាអ្នក្ំរណាងសាសៃ៍រ ៉មូ សៅសសរុក 

អានខ។ ពួកសគបាៃរពឹំងថារែ្ឋអំណាចៃឹងចូលនែខាងពួកសគែូចកាលពពីសលើក

មញៃៗ ស�ើយពួកសគបាៃភសសកទាស់ៃឹងសាវក័្៉រញលសោយសំស�ងខាលែ ំងៗថា 

“អ្នកសៃរះជាអ្នក្រញ្ចញ រះ្រញ្ចូ លមៃញស្ស ឲ្យថាវ យ្រងគាំពពរះខញសចបា្់រ” ។

សាសោយូោព្ររូវបាៃការពារសោយអំណាចទពីពករុងរ ៉មូ ស�ើយពួកអ្នក 

ភែលសចាទព្រកាៃ់ែល់សោក្៉រញលបាៃគិ្រថា ព្រសិៃស្រើពួកសគអាចស្វើឲ្យ

សោក្៉រញលជា្់រសចាទពពី្រទ្ំរពាៃៃឹងចបា្់រសាសោសោរះ ពួកសៅពកមមញខ 

ជាព្រគល់សោក្៉រញលមកក្នញងកណា្ត ្់រនែពួកសគ ឲ្យជំៃញំជពមរះៃិងកា្់រសទាស

ជាក់ជាមិៃខាៃ ។ ពួកសគបាៃសង្ឃឹមថាព្រសិៃស្រើយ៉ងែូសចា្ន រះភមៃ ពួកសគ 

ៃឹងសឡាមព័ទ្ធសមាលែ ្់រសោកសចាល។ ្៉រញភៃ្ត សោកកាលពីយូ៉គឺជាមៃញស្សភែល

មាៃសករ ្តិ៍ស ម្ រះ សោកបាៃ្រែិសស្មិៃពពមស្វើជាមៃញស្សភែលសគសបាកបាៃ

សោយងាយៗ សោយសារការពចភ�ៃៃិងល្ិចទញច្ចរ្ិររ្រស់សាសៃ៍យូោ

សោរះសទ។ សោយការស្អ្់រសខ្ើមចំសពារះអំសពើេកួ្រលពីោៃិងសសចក្តពីសញចរ្ិរ ផ្្ទ ល់ 

ខលែួៃ រ្រស់ពួកសគ សោកមិៃបាៃចា្់រអារមម�៍សៅៃឹងការសចាទព្រកាៃ់សោរះ

សទ។ កាលសោក្៉រញលសរៀ្រៃឹងៃិយយការពារខលែួៃ សោកកាលពីយូ៉បាៃពបា្់រ

ថាមិៃចំាបាច់សទ។ រចួសោកភ្ររសៅៃិយយជាមួយសែើមសចាទភែលសពារសពញ

សោយកំ�ឹងថា៖ «ភៃ ពួកសាសៃ៍ យូោសអើយ ស្រើសិៃណាជាមាៃការ 

ទញច្ចរ្ិរណា ឬសទាសកំណាចអវពីែនទ សោរះតាមទំៃងខ្ញំព្ររូវភ្រទទួលសា្ត ្់រអ្នក 

រាល់គ្្ន  ្៉រញភៃ្ត ស្រើសិៃជាសកើ្រក្តពីពពីែំស�ើ រពាក្យសម្តពី ឬពពីោមស ម្ រះ ឬពពីពកឹ្រ្យ       

វៃ័ិយរ្រស់អ្នករាល់គ្្ន វញិ សោរះសសសចៃឹងអ្នករាល់គ្្ន ចញរះ ខ្ញំមិៃចូលចិ្រ្តៃឹង 

ជំៃញំជពមរះចំសពារះការយ៉ងសោរះសទ សោកក៏្រស�្ត ញសគសចញពពីសាោជំៃញំ 

ជពមរះសៅ» ។ 

ទំាងសាសៃ៍យូោៃិងសាសៃ៍ពកិកបាៃរង់ចំាការសសពមចចិ្រ្តរ្រស់ 
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សោកកាលពីយូ៉ជាអ្នកភែលមិៃបាៃចា្់រអារមម�៍សៅៃឹងសា្រ�ណៈជៃ

សសារះ យ៉ងអៃ្ទរះសា ស�ើយសោកក៏បាៃ្ំរភ្រកអងគាសាវោការជា្រោ្ទ ៃ់ 

ភែលស្វើឲ្យសាសៃ៍យូោក្់រសយ្រល់ ទ័លគំៃិ្រៃិងខឹងសមបា ជាខាលែ ំង។  

ការសសពមចចិ្រ្តរ្រស់អ្នក្ំរណាងសខ្រ្តរ ៉មូសៃរះបាៃស្រើកភ្្នកសមើល�វូងមៃញស្ស

ភែលភសសក�ូឡាភែលបាៃចូលរមួគំ្ពទែល់ពួកយូោ។ សៃរះជាសលើកទពីមួយ 

សៅក្នញងការ្ំរសពញភ្រកិច្ចរ្រស់សោក្៉រញល សៅអឺរ ៉ញ្រ ភែល�វូងមៃញស្សែ៏សពារ

សពញសោយកំ�ឹងបាៃចូលរមួជាមួយសោក សៅសពកាមពកភសភ្្នកនៃអ្នក 

្ំរណាងសខ្រ្តរ ៉មូ សោយគ្ម ៃការរខំាៃពពីសំណាក់សោកអ្ិបាលសខ្រ្ត ពួកសគ

បាៃសចាមសរាមសចាទព្រកាៃ់ែល់ពួកសាវក័។ «សោរះសគក៏ចា្់រសូសសៃ្ ជា សម 

សាោ ព្រជញំ មកវាយផ្្ច លសៅមញខសាោជំៃញំភ្រសោកកាលពីយូ៉មិៃ រវល់ 

សសារះ»។ ែូសច្នរះ ពគិស្តសាសោក៏ទទួលបាៃសញ្ញា នៃជ័យជម្នរះ ។

 «ឯ្៉រញល គ្្់រសៅទពីសោរះជាយូរន្ងៃសទៀ្រ» ។ ព្រសិៃស្រើសាវក័្៉រញលបាៃ

ចាកសចញពពីទពីពករុងកូរៃិ្ូស សៅសពលសោរះ ពួកអ្នកផ្លែ ស់្រ្តូរជំសៃឿនៃពពរះសយ

សូ៊វពបាកែជាជួ្រព្រទរះៃឹងស្ាៃភ្ពែ៏មាៃសពគ្រះថា្ន ក់ជាក់ជាមិៃខាៃ។ ពួក

សាសៃ៍យូោបាៃខំព្ឹរងភព្រង្រៃ្តសកងយកចំស�ញជាៃិច្ច សទារះ្រពីជាព្ររូវ 

្ំរផ្លែ ញពគិស្តសាសោក៏សោយ ។


