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ត�ើមានអ្វីត�ើ�ត�ើងខុសប្រប��វី?

ល្ងាចថ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ្្ងសៅរ៍ទ២ី៧ខែមនីាឆ្នា ២ំ០២១

អំណានព្រះគម្រីសពរាបស់មសរៀនពបចាសំប្តា ហ៍សនរះ៖ទនុំកតសមកើង១០០៖៣;កចិ្ចការ១៧៖២៦;សោកុប្បតតាិ
២៖៧,១៨-២៥;សោកុប្បតិ្១៖២៨,២៩;សោកុប្បតិ្៣៖១៥។

ែចងចា៖ំ«ពទងក់រ៏ានព្រះបន្ទូលថាចទូរស�ើងស វ្ើមនុស្សឲ្យដទូចជារទូបស�ើងពទងក់ប៏សងកើតមនុស្សឲ្យដទូចរទូបអង្គ
ពទង់ គបឺ្នបសងកើតសគឲ្យចនឹំងរទូបអង្គពទងស់នារះឯង កប៏សងកើតសគស�ើងជាពបរុសជាពសី» (សោកុប្បត្ិ ១៖២៦,
២៧)»។
 ព្រះគម្រីប្នពប្បស់�ើងអំ្ដីសំ�ើ រចាបស់្តាើមថនជវីតិរបស់មនុស្ស។សរឿងសនរះសោរស្ញសៅសោ�
សសចកតាសីង្មឹសុភមង្គលនងិភា្ពគបល់ក្ខ�៍របស់ខ្នដី។ ព្រះជារា្ច ស់ប្នបសងកើតខ្នដីកនាុងរ�ៈស្ល
ពប្មំ�ួថ្្ង។ សៅចុងបញ្ចបថ់នថ្្ងនមី�ួៗ ព្រះអង្គប្នពបកាសថារបស់ពគបយ់៉ា ងខដលពទងប់្នបសងកើតប្ន
ស្វើគសុឺទ្ធខតល្អ។ ្ិតពប្កដណាស់កចិ្ចការទាងំសនរះមនិរាបប់ញ្ចទូលនទូវ្្ុយរះសង្រា សពររះរញួ្�ដីកងវរះខាត
សស្បៀងអាហារនងិជំងដឺកំាតស់�ើ�។
 ដទូសចនារះសតើរានអវែុីសពបពកត?ី
 បន្ាប់្ ថី្្ងទ៦ី ព្រះកប៏្នរានបន្ទូលថាអវីៗ ពគបយ់៉ា ងខដលពទងប់្នបសងកើតប្នស្វើគសុឺទ្ធខតល្អ
ទាងំអស់។ សៅថ ្្ងសនារះខដរ ព្រះជារា្ច ស់កប៏្នបសងកើតសអា�រានមនុស្សស�ើង។មនុស្សទាងំឡា�ករ៏ាន
លក្ខ�ៈដទូចជាព្រះ។ព្រះជារា្ច ស់មនិប្នបសងកើតរបស់អវសី្្សងសទៀតសអា�រានសភា្ដទូចជារទូបអង្គពទងស់នារះ
សទសលើកខលងខតមនុស្សសោកប៉ាសុណាណ រះ។មនុស្សសោកដំបទូងរានសភា្ល្អពគបល់ក្ខ�៍ឥតរានសខា្ច រះអវសី�ើ�។
តាម្តិសៅ្ួកសគពប្កដជាប្នបសងកើតស�ើងសៅតាមរទូបអង្គរបស់ព្រះខមនសហើ�ពតរូវសទ?មនុស្សសោកដំបទូង
្តិជារមា នគនិំតសចរះសរាលា ប់សចរះលួចបលាន់សចរះភទូតកុហកឬសប្កពប្ស់អវសី�ើ�។ដទូសចនារះពបសិនសបើព្រះជា
រា្ច ស់មនិប្នបសងកើតមនុស្សអាពកកទ់ាងំសនរះសទ សហតុអវបី្នជាបច្ចុប្បននាសនរះខ្នដីស�ើងរាន សោរស្ញសៅសោ�
មនុស្សអាពកកខ់បបសនរះ?
 សប្តា ហ៍សនរះស�ើងនឹងពកស�កសមើលអត្ថបទសរឿងសៅកនាុងព្រះគម្រីសោកុប្បតតាិខដលសលើកស�ើងអំ្រីសបៀប
ខដលព្រះប្នបសងកើតថ្ស្មឃនងិខ្នដី។បន្ាបម់កស�ើងនឹងសិកសានទូវអវខីដលប្នសកើតស�ើងចសំោរះខ្នដីដព៏គប់
លក្ខ�៍សនារះ។ សៅទីបញ្ចបស់�ើងនឹង្និតិ្យសមើលនទូវអវខីដលព្រះជារា្ច ស់សពរងនឹងស វ្ើ សដើម្បសី្្ថ បនាពគបយ់៉ា ង
សអា�ល្អស�ើងវញិ។

សមសរៀនទី១ ២៧មនីា-២សមស្
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សតើស�ើងប្នមកដល់ទីសនរះសោ�រសបៀបណា?

 «កាលសដើមដំបទូងស�ើ�ព្រះប្នបសងកើតថ្្សមឃនិងខ្នដី»(សោកុប្បត្ិ១៖១)។
 ស�ើងទាងំអស់រនា ប្នរស់សៅសលើខ្នដីសនរះ។ពប្កដណាស់រមា ននរណារានា កប់្នសពជើសសរ ើស
មកទីសនរះសទ។ចុរះសហតុអវីប្នជាស�ើងមកសៅទីសនរះ?សតើស�ើងមកដល់ទីសនរះសោ�រសបៀបណា?សហើ�
សតើស�ើងទាងំអស់រនា នឹងបញ្ចបស់ៅទីណា? សនរះគឺជាសំ�ួរដសំ៏ខានខ់ដលមនុស្សសោកខតងសួរោក់្ ន័្ធ
នឹងសរឿងជីវតិ។រឯីសំ�ួរទាងំឡា�ខដលសចាទសួរថា៖«សតើស�ើងជានរណា?»សហើ�«សតើស�ើងមកដល់
ទីសនរះសោ�រសបៀបណា?»សនារះជាសំ�ួរដសំ៏ខាន។់ចសមលាើ�របស់ស�ើងនឹងជួ��ស�ើងរានា ក់ៗ សអា�សសពមច
ចិតតាថាសតើស�ើងនឹងពតរូវពបព្ឹត្យ៉ា ងណាស្លស�ើងរស់សៅសលើខ្នដីសនរះ។
 សទូមអានែទាងំសនរះ៖សោកុប្បតតាិ១៖១;ទំនុកដំសកើង១០០៖៣;សអស្�៤០៖២៨;កិច្ចការ
១៧៖២៦;សអសភសទូរ៣៖៩;សហសព ើ្រ១៖២,១០។សតើែនីម�ួៗស្លាើ�យ៉ា ងណាចំសោរះសំ�ួរខដលស�ើង
ប្នសចាទសួរសៅកនាុងកថាែ�្ឌ ខាងសលើ?សតើែគម្រីទាងំអស់សនរះបង្ហា ញស�ើងអវីែលារះអំ្ីព្រះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សតើសោកអនាកសឃើញសទថាសោកុប្បតតាិ១៖១និងែគម្រីដថទសទៀតមនិប្ន្យាយម្ន្យល់ឬ
បង្ហា ញថាព្រះប្នបសងកើតខ្នដីសនារះសទ? ែគម្រីទាងំសនរះពរនខ់តនិយ�ថាព្រះប្នបសងកើតថ្្សមឃនិង
ខ្នដីប៉ាុសណាណ រះ។ព្រះគម្រីតពមរូវឲ្យស�ើងទទួល�កសសចក្ី្ិតកនាុងព្រះគម្រី។សសចកតាីជំសនឿគឺជាវ ិ្ ីខត
ម�ួគតខ់ដលស�ើងអាចទទួល�កអវីខដលព្រះគម្រីប្នខចង។ស�ើងពតរូវខតទទួលស្្គ ល់អត្ថបទសរឿងថន
ព្រះគម្រីសតាីអំ្ីរសបៀបខដលជីវតិប្នចាបស់្តាើមសោ�សហតុ្លដស៏្មញ្ញម�ួ៖រមា ននរណារានា កប់្ន
សឃើញព្រះបសងកើតថ្្សមឃនិងខ្នដីស�ើ�។វា្ិតជាមនិអាចសៅរចួសនារះសទ។ដទូសចនារះស�ើងពតរូវខតទទួល
�កសោ�សសចកតាីជំសនឿ នទូវអវីខដលព្រះគម្រីប្នខចងមកសតាីអំ្ីរសបៀបខដលជីវតិសៅសលើខ្នដីសនរះប្ន
ចាបស់្តាើមស�ើង។មនុស្សខដលមនិសជឿសលើព្រះកព៏តរូវខតរានជំសនឿសោ�ស្រសហតុ្លដទូចរនា សនរះខដរ។
រមា ននរណារានា កទី់សនារះប្នសឃើញថាសតើជីវតិប្នចាបស់្តាើមយ៉ា ងដទូចសមតាចសនារះសទ។
 ព្រះប្នអំោវនាវឱ្យស�ើងរាល់រនា សជឿថាពទងប់្នបសងកើតស�ើងមក។ខតពទងម់និប្នសំុសអា�
ស�ើងរាល់រនា សជឿសោ�រមា នសហតុ្លល្អសនារះសទ។ សហតុសនរះសហើ�ប្នជាសសចកតាីជំសនឿរានស្រៈសំខាន់
ណាស់។ចទូរសរសសរនទូវមទូលសហតុសមរម្យម�ួចំនួនសពរាបស់�ើងសដើម្បសីជឿថាស�ើងរានវតតារានសៅ
ទីសនរះ្ីសពោរះព្រះរានខ្នការសពរាបជី់វតិរបស់ស�ើងរានា ក់ៗ ។ សហតុអវីប្នជាគំនិតសនារះរានន�័សពចើន
ជាងការខដលស�ើងសជឿថាស�ើងមកដល់ទីសនរះសោ�ថចដន្យ?
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ដទូចជារទូបអង្គរបស់ព្រះជារា្ច ស់

 ព្រះគម្រីប្នសខមតាងថាព្រះប្នបសងកើតមនុស្សពបរុសពសីដំបទូង «សអា�ដទូចជារទូបអង្គពទង»់
(សោកុប្បតតាិ១៖២៧)។សទូមសោកអនាកប្នសញឹ្ងគិតបនតាិចអំ្ីគំនិតសនរះបន្ាបម់កចទូរស្លាើ�នទូវសំ�ួរ
ដទូចតសៅ៖
 ១.សតើែព្រះគម្រីសនរះរានន�័ដទូចសម៉ាតាច?សតើស�ើងរានលក្ខ�ៈដទូចរនា នឹងរទូបអង្គរបស់ព្រះ
យ៉ា ងដទូចសមតាចសៅ?
 ២.សទូមអានបទគម្រីសោកុប្បតតាិ១សតើព្រះជារា្ច ស់ប្នបសងកើតអវីស្្សងសទៀតសៅតាមរទូបអង្គ
របស់ពទងផ្់្ល់ខដរឬសទ(សោកុប្បតតាិ១៖២៧)?ឬករ៏ានខតមនុស្សសោកសនារះសទខដលរានលក្ខ�ៈ
ដទូចព្រះ? សបើអុីចឹងខមន សតើវាស្វើឱ្យស�ើងរានលក្ខ�ៈ្ិសសសយ៉ា ងណាសៅ? សហតុអវីប្នជាមនុស្ស
សោកស�ើងរានភា្្ិសសសជាងរបស់ទាងំអស់ខដលព្រះប្នបសងកើតមក?សតើការសនរះបសពងៀនស�ើង
យ៉ា ងដទូចសម៉ាតាច?
 ៣.សទូម្ិនិត្យសមើលបទគម្រីសោកុប្បតតាិជំ ទ្ូក១មតាងសទៀត។សតើរានអវីស្្សងសទៀតខដរឬសទ
សៅកនាុងសរឿងសនរះខដលបង្ហា ញស�ើងថាមនុស្សគឺជាបុគ្គល្ិសសសបំ្ុតខដលព្រះប្នបសងកើតមក?
 ស�ើងរាល់រនា ពតរូវសពបើភាស្មនុស្សសដើម្បបីរយិ�អំ្ីព្រះជារា្ច ស់។ប៉ាុខនតាសៅស្លខដលស�ើង
ស វ្ើដទូសចនារះចទូរស�ើងចងចាថំាព្រះជាតួអង្គខាងវញិ្្ញ �(�៉ាទូហាន៤៖២៤)។ពទងក់ប៏រសុិទ្ធខដរ។លក្ខ�ៈ
របស់ព្រះភាគសពចើនរានភា្អា្ក៌ំប្ងំរក�ល់មនិដល់។អវីខដលស�ើងអាច�ល់ប្នសៅស្លសនរះ
គឺថាតាមរ�ៈរទូបកា�គំនិតនិងវញិ្្ញ �របស់ស�ើងប្នបង្ហា ញសអា�ស�ើងដឹងថាព្រះជានរណា។
សម្បជញ្ញ ៈរបស់ស�ើងប្ននាសំអា�ស�ើងអាចរានលទ្ធភា្ទំនាកទ់ំនងមតិ្ភា្ដជិ៏តសនាិទ្ធនិងពបកប
សោ�សមពតីភា្ជាម�ួនឹងព្រះជារា្ច ស់។រឯីអវីស្្សងសទៀតខដលសកើតសចញ្ីស្នា ព្រះហសតារបស់ពទង់
សនារះមនិអាចរានភា្សនាិទ្ធស្នា លខបបសនរះសនារះសទ។
 សតើសោកអនាកប្នសឃើញនទូវរសបៀបខដលព្រះបសងកើតសសតាីសៅកនាុងព្រះគម្រីសោកុប្បតតាិខដរឬសទ?
ទាងំបុរសនិងសសតាីគឺជារទូបអង្គរបស់ព្រះជារា្ច ស់។ សតើសោកអនាកប្នសឃើញសទថាព្រះជារា្ច ស់ប្នបសងកើត
បុរសនិងសសតាីសអា�រានភា្សសមាើរនា ?ព្រះអង្គផ្្ល់ប្នបសងកើតទាងំសោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ា សចញ្ី
របស់ខដលរានពស្បស់ៅសលើខ្នដីសនរះ។សនរះចងប់ង្ហា ញថាព្រះជារា្ច ស់ប្នតាងំឱ្យ្ួកសគទាងំ្ីរនាក់
សអា�រានភា្សសមាើរនា តាងំ្ីសដើមមក។ ព្រះអង្គប្នោកប់ុរសនិងសសតាីឱ្យរានចំ�ងមតិតាភា្្ិសសស
ជាម�ួនឹងពទង។់ទាងំសោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ា សុទ្ធខតរានឱកាសដទូចរនា សដើម្បកីាលា �មកជាមនុស្ស
ដទូចព្រះសៅកនាុងដួងចិតតារបស់្ួកសគ។ឯស�ើងរាល់រនា កដ៏ទូសចានា រះខដរ។សនរះជារសបៀបខដលស�ើងសលើកតសមកើង
សិររីុងសរឿងរបស់ព្រះជារា្ច ស់។
 «ព្រះពទងប់្នពបទានឱ្យសោកអោ័មរានថដគទូរានា កខ់ដលរានលក្ខ�ៈដទូចរតខ់ដរ។ ព្រះ
ជារា្ច ស់កប៏្នបសងកើតនាងសអវា៉ា មកទុកជាជំនួ�ដល់សោកអោ័មខដរ។នាងពតរូវខតពសឡាញ់និងសមើល
ខ្រកសារតជ់ានិច្ច។ ព្រះប្នបសងកើតនាងសអវា៉ា សចញ្ី្្អឹងជំនីរខដលពទងប់្នដក�ក្ីសោកអោ័ម
មក។សនរះសបញ្្កស់អា�ស�ើងសឃើញថានាងសអវា៉ា មនិពតរូវពគបព់គងសលើសោកអោ័មស�ើ�សហើ�អោ័ម
សទៀតសស្តកម៏និពតរូវជានឈ់លាសីលើនាងខដរ។ ព្រះជារា្ច ស់មនិប្នរាបន់ាងសអវា៉ាថាទាបជាងប្ីរបស់នាង
សនារះសទ។ព្រះប្នស្វើឱ្យនាងឈរសៅខក្បរបតាីរបស់នាង។នាងសអវា៉ា ករ៏ានភា្សសមាើរនា នឹងសោកអោ័ម
ខដរ។ការង្ររបស់អោ័មគឺពតរូវពសឡាញ់និងការោរនាងសអវា៉ាជានិច្ច»។ដកពសង់្ ីEllenG.White,
PatriarchsandProphets,page46,adapted។
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ព្រះជារា្ច ស់និងមនុស្សរមួរនា 

 សទូមឱ្យស�ើងសមើលោក្យដំបទូងសៅកនាុងព្រះគម្រីខដលព្រះប្នរានបន្ទូលមកកានម់នុស្សសោក។
សតើព្រះរានបន្ទូលយ៉ា ងដទូចសមតាច?ដំបទូងស�ើ�ព្រះប្នរានបន្ទូលអំ្ីមនុស្សសោកនិងកទូនសៅរបស់
សគ។មនុស្សអាចបសងកើតកទូនសអា�ចសពមើនជាសពចើនស�ើង។ព្រះប្នបសងកើត្ួកសគមកតាមខបបដទូសចានា រះឯង។
ព្រះជារា្ច ស់ករ៏ានបន្ទូលអំ្ីខ្នដីខដលពទងប់្នបសងកើតខដរ។បន្ាបម់កព្រះជារា្ច ស់កប៏ង្្គ បស់អា�
មនុស្សបសងកើតកទូនសៅឱ្យប្នស្ញខ្នដី សអា�ពគបព់គងសលើវា និងសមើលការែុសពតរូវសលើរបស់ពគប់
យ៉ា ងខដលពទងប់្នបសងកើតមក។ ព្រះជារា្ច ស់កប៏្នរានបន្ទូលអំ្ីរុក្ខជាតិខដលមនុស្សអាចបរសិភាគ
ប្នខដរ។សតើោក្យស្ចនទ៍ាងំអស់សនរះចងប់ង្ហា ញស�ើងយ៉ា ងដទូចសមតាច?គឺថាព្រះ�កព្រះទ�័ទុកោក់
ចំសោរះសសចក្ីពតរូវការរបស់បុរសនិងសស្ី។ព្រះកប៏្នតាងំ្ួកសគស�ើងសអា�ពគបព់គងសលើរបស់ពគប់
យ៉ា ងខដលពទងប់្នបសងកើតប្នស្វើ។
 សតើែគម្រីសោកុប្បតតាិ១:២៨,២៩បង្ហា ញស�ើងថាព្រះ្ិតជាគិតគទូរអំ្ីរបស់ដព៏សស់ស្្អ ត
ទាងំអស់ខដលសោកប្នស្វើយ៉ា ងដទូចមតា៉ាសច?សតើែគម្រីទាងំសនរះបង្ហា ញស�ើងថារបស់ទាងំសនរះអាចសៅជា
អាពកកខ់ដរខមនសទ? សតើស�ើងែុសសទខដលសៅពប្ពស័�នឹងរបស់ទាងំសនារះ? សតើែគម្រីទាងំសនរះបសពងៀ
នអំ្ីអារមមា�៍ខដលស�ើងគួររានចំសោរះវត្ថុពសស់ស្្អ តទាងំអស់ខដលព្រះប្នបសងកើតយ៉ា ងដទូចសមតាច?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ែគម្រីសោកុប្បត្ិ១៖២៨,២៩ប្នសខមតាងសអា�សឃើញថាចំ�ងមតិ្ភា្រវាងព្រះនិង
មនុស្សគឺចាបស់្្ើមស�ើង្ីព្រះមុន។ព្រះជារា្ច ស់ពទងជ់ាអនាកដឹកនាំ្ លាទូវសហើ�ពទងក់រ៏ានបន្ទូលជាម�ួ
នឹងបុរសនិងសស្ីសោ�ោកប់ញ្ញតតាិដល់្ួកសគ។ពទងប់្នបង្្គ បដ់ល់្ួកសគនទូវអវីខដលគួរស្វើ។ព្រះអង្គក៏
ប្នពបទានភារកិច្ចសអា�បុរសនិងសស្ីខដរ។ព្រះជារា្ច ស់ប្នបសងកើតមនុស្សសដើមដំបទូងមកសអា�ប្ន
ស្វើជាអនាកពគបព់គងតំណាងសអា�ពទង។់្ួកសគពតរូវរានទំនួលែុសពតរូវចំសោរះអវីពគបយ់៉ា ងខដលពទងប់្ន
បសងកើតសៅសលើខ្នដីសនរះ។
 ែគម្រីសោកុប្បតតាិ ១៖២៨ប្នបរយិ�ថាព្រះជារា្ច ស់ពបទាន្រដល់សោកអោ័មនិងនាង
សអវា៉ា ។ សតើវារានន�័ដទូចសមតាច ? សតើសរឿងសនរះបង្ហា ញស�ើងអំ្ីមតិតាភា្ខដលសោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ារាន
ជាម�ួនឹងព្រះយ៉ា ងដទូចសមតាច?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សតើសោកអនាកសសងកតសឃើញសទថាព្រះជារា្ច ស់ប្នរានបន្ទូលជាម�ួនឹងសោកអោ័មនិងនាង
សអវា៉ាហាកបី់ដទូចជា្ួកសគឈ្លា សថវណាស់ខមនសទ?សហតុអវីប្នជាព្រះចាបំ្ចម់កស្វើខបបសនរះស្វើអវីសបើ
ព្រះអង្គមនិចងស់អា�មនុស្សសោកសៅជិតពទង?់ការសនរះពទងច់ងប់ង្ហា ញសអា�សោកអោ័មនិងនាង
សអវា៉ាប្នដឹងថាព្រះជារា្ច ស់ពទងច់ងស់ វ្ើជាមតិ្សំឡាញ់នឹង្ួកសគ។សោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ា ពតរូវខត្ឹង
ខ្្អកសលើព្រះជារា្ច ស់សដើម្បទីទួលប្ននទូវព្រះ្រនិងការ�កចិតតាទុកោករ់បស់ពទង។់ ្ួកសគជាបុពតាបុពតី
របស់ពទង។់ ព្រះអង្គប្នពបទាននទូវអវីពគបយ់៉ា ងខដល្ួកសគពតរូវការ។្ួកសគមនិចាបំ្ចស់្វើអវីម�ួ សដើម្បី
សអា�ប្នទទួលអំសណា�ទានរបស់ព្រះសនារះសទ។ ព្រះប្នពបទានអំសណា�ទានទាងំសនរះដល់្ួកសគ
សោ�ស្រកតាីពសឡាញ់ប៉ាុសណាណ រះ។
 ព្រះគម្រីប្នបង្ហា ញស�ើងថាព្រះពទងស់្វព្រះហឫទ�័ចងស់ៅខក្បរមនុស្សសោក មុនស្ល
ខដលអំស ើ្ប្បប្នសកើតមកសមលា៉ារះ។ ស�ើងកអ៏ាចដឹង្ងខដរថា ព្រះចងស់អា�ស�ើងរានា ក់ៗ រានភា្ជិតសនាិទ្ធ
នឹងរនា បន្ាប់្ ីអំស ើ្ប្បប្នសកើតស�ើង។ សតើសោកអនាកប្នសរៀនអវីែលារះសៅថ្្ងសនរះខដលជួ��សអា�សោក
អនាក�ល់ថាព្រះកស៏្វព្រះហឫទ�័ចងស់្វើជាមតិតារបស់សោកអនាកសៅពរបច្ចុប្បននាសនរះខាលា ងំកាលា ្ងខដរ?
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សៅពតងស់ដើមដឹងែុសពតរូវ

 សៅកនាុងែគម្រីសោកុប្បតតាិ២៖១៦,១៧ស�ើងប្នសិកសាអំ្ីការស្កល្បងម�ួខដលព្រះ
ជារា្ច ស់ប្នពបទានដល់សោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ា ។ការស្កល្បងខដលព្រះជារា្ច ស់ពបទានដល់
សោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ា គឺជាការស្កល្បងម�ួសោ�ចងដឹ់ងថា្ួកសគពសឡាញ់ព្រះប៉ាុនណា។ការ
ស្កល្បងសនរះកប៏ង្ហា ញថាព្រះប្នពបទានឱ្យសោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ារានសសរភីា្កនាុងការសពជើស
សរ ើស។ព្រះជារា្ច ស់ប្នពបទានឱ្យគទូស្វ មភីរយិទាងំ្ីរសនរះរានសសរភីា្កនាុងការសពជើសសរ ើសរវាងការ
ពតរូវ និងែុស។ អំណាចកនាុងការសពជើសសរ ើសសនរះរានសឈ្មា រះថា «សសរភីា្ថន្ន្ៈ»។ ចុរះវានឹងសៅជា
យ៉ា ងណាពបសិនសបើព្រះមនិប្នពបទានឱ្យសោកអោ័ម និងនាងសអវា៉ារានសសរភីា្កនាុងការមនិស្្ប់
បង្្គ បព់ទងស់នារះ?អុីចឹង្ួកសគ្ិតជារមា នសសរភីា្សទ។សហើ�ព្រះកម៏និចាបំ្ចម់កព្រានដល់បតាីពប្ន្ធ
ទាងំ្ីរសនរះឱ្យស្តា បប់ង្្គ បព់ទងខ់ដរ។
 «អវីៗទាងំអស់ខដលប្នសកើតស�ើងមុនែគម្រីសោកុប្បត្ិ២៖១៦,១៧នាសំអា�រានការ
ស្កល្បងដសំ៏ខានស់នរះ។សជាគវាសនារបស់មនុស្សជាតិទាងំឡា�គឺអាពស័�សលើការសពជើសសរ ើសរបស់
សោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ា សហើ�ស្លសនរះ។ព្រះជារា្ច ស់មនិប្នស្កល្បងនទូវអវីខដល្ិប្កសនារះសទ
គឺរានខតម�ួប៉ាុសណាណ រះ។ការស្កល្បងដស៏្មញ្ញ សនរះបង្ហា ញ្ីសសចកតាីសមតាតា ករុណារបស់ព្រះ។បន្ាប់
មកព្រះកស៏្វើឱ្យការស្កល្បងសនារះកានខ់តង្�ពសរួលស�ើង។ស្វើយ៉ា ងសម៉ាចសៅ?ព្រះប្នអនុញ្្ញ តឲ្យ
សោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ា បរសិភាគ្ីសដើមសឈើទាងំអស់សៅកនាុងសួនចបារ»។ដកពសង់្ ីH.C.Leopold,
ExpositionofGenesis(Columbus,OH:WartburgPress,1942),volume1,page127,
adapted។
 សតើការពតាស់បង្្គ ប់របស់ព្រះជារា្ច ស់សៅកានស់ោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ា បង្ហា ញអវីែលារះដល់្ួក
សគ?បញ្ញត្ិសនារះបង្ហា ញថាព្រះកំ្ុងខតរានបន្ទូលថា៖«ស�ើងជាអនាកខដលប្នបសងកើតអនាកមកសហើ�ឯង
គឺជារទូបអង្គរបស់ស�ើង។ស�ើងស្វើឱ្យជីវតិរបស់ឯងកំសរ ើកស�ើងប្ន។ស�ើងជាអនាក្តាល់ជីវតិែ្យល់ដក
ដសងហាើមនិងស្វើសអា�ឯងរានចលនាស�ើង។ស�ើងប្នពបទានឱ្យឯងនទូវអវីពគបយ់៉ា ងខដលឯងពតរូវការ
សដើម្បរីស់សៅកនាុងជីវតិដព៏បសសើរនិងរកីរា�ម�ួសនរះ។ស�ើងប្នពបទានអាហារទីជំរកនិងមតិតាភា្ដល់
ឯងរាល់រនា សហើ�កប៏្នតាងំឯងសអា�ស្វើជាសសតាចនិងក្សពតីសៅខ្នដីសនរះ្ង។ពបសិនសបើឯងពសឡាញ់
ស�ើងសហើ�ព្មទទួល�កនទូវអំសណា�ទានមតិតាភា្្ិសសសខដលស�ើងពបទានសអា�សនារះស�ើងនឹងស្វើ
ជាព្រះដល់ឯងសហើ�ឯងនឹងប្នជាកទូនរបស់ស�ើងខដរ។ឯងអាចបង្ហា ញសអា�ស�ើងដឹងថាឯង្ិត
ជាពសឡាញ់ស�ើង សហើ�ទុកចិតតានឹងស�ើងខមនសនារះ សោ�សររ្ពបតិបតតាិតាមបញ្ញ តិតាដស៏្មញ្ញ ខដល
ស�ើងប្នោកស់អា�ឯងសនរះគឺ៖កំុបរសិភាគ្ីសដើមសឈើខដលស�ើងហាមឃាតស់នារះស�ើ�»។
 ទីបញ្ចប់មតិតាភា្របស់ស�ើងជាម�ួនឹងព្រះអាចបនតាសហើ�ទទួលប្នសជាគជ�័លុរះពតាខត
ស�ើងសំសរចចិតតាទទួល�កខ្នការរបស់ពទងស់ពរាបស់�ើង។សៅស្លខដលស�ើងង្កសចញ្ីខ្នការ
របស់ពទង់សនារះបង្ហា ញថាស�ើងចងច់ាកសចញ្ីពទង់សហើ�ស�ើងកម៏និពតរូវការពទងស់ទៀតខដរ។ជសពមើស
សនារះនឹងដឹកនាសំ�ើងសៅរកចំស�រះខបបអាពកក។់ អំស ើ្អាពកកនឹ់ងបំខបកស�ើងសចញ្ីព្រះ សហើ�នឹង
បញ្ចបស់ៅសោ�ការរងទុក្ខនិងសសចកតាីស្លា ប។់
 ការស្កល្បងខដលព្រះប្នពបទានដល់សោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ា សនារះគឺសតាីអំ្ីការសជឿទុក
ចិតតា។ សតើសោកអោ័ម និងនាងសអវា៉ា នឹងសស្មា រះពតងជ់ាម�ួព្រះខដលប្ន្តាល់អវីៗពគបយ់៉ា ងដល់្ួកសគ
ខដរឬសទ?ឬក៏្ ួកសគនឹងសពជើសស្វើសៅតាម្លាទូវរបស់ែលាួន?សតើ្ួកសគនឹងរានជំសនឿពគបព់រន់សដើម្បទីទួល
�កព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសហើ�ស្វើតាមអវីខដលពទងរ់ានបន្ទូលខដរឬសទ? សតើស�ើងពបឈមមុែនឹងការស្ក
ល្បងដទូចរនា សៅថ្្ងសនរះសទ?សបើរានសតើការស្កល្បងជាអវី?
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ការប្តប់ងម់តិតាភា្ជាម�ួព្រះ

 ភាគសពចើនស�ើងរាល់រនា សជឿជាកស់លើមនុស្សខដលស�ើងស្្គ ល់សហើ�មនិទុកចិតតានឹងមនុស្សខដល
ស�ើងមនិស្្គ ល់សនារះសទ។ដទូសចនារះសហើ�នាងសអវា៉ា មនិគួរទុកចិតតានឹងស្តាងំស�ើ�។ពគបយ់៉ា ងខដលស្តាងំ
ស្វើកនាុងការវា�ពបហារព្រះនឹងបខងវរចិតតានាងសអវា៉ា សអា�ពបឆ្ងំនឹងស្តាងំ។ដទូសចនារះសតើស្តាងំប្នស្វើ
ដទូចសមតាចសដើម្បបីសញ្ឆោ តនាងសអវា៉ា ឱ្យសជឿជាកស់លើវាសនារះ? (សទូមអានែគម្រីសោកុប្បត្ិ៣៖១-៦សពរាប់
ចសមលាើ�)។
 «នាងសអវា៉ាប្នស្វើប្បសហើ�។អំស ើ្ប្បរបស់នាង្ិតជាអាពកកណ់ាស់។ជសពមើសខដលែុស
្្គងរបស់នាងពប្កដជានឹងនាមំកនទូវទុក្ខសវទនាដល់ពគរួស្រមនុស្សជាតិសៅស្លអនាគត។ប៉ាុខនតាជសពមើស
របស់នាងមនិរានន�័ថាពគរួស្រមនុស្សទាងំមទូលពតរូវខតទទួលទ�្ឌ កមមា្ីអំស ើ្ប្បរបស់នាងសទ។ ជសពមើស
របស់អោ័មគឺែុសរនា ។អោ័ម�ល់ចបាស់្ីបទបញ្ញតតាិរបស់ព្រះជារា្ច ស់ខដលប្នហាមមនិសអា�បរសិភាគ
ខ្លាសឈើសនារះ។ខតសទារះជាយ៉ា ងសនរះកតាីសោកអោ័មប្នសំសរចចិតតាមនិស្វើតាមព្រះជារា្ច ស់សហើ�បរសិភាគ
ខ្លាសឈើសនារះវញិ។ ជសពមើសរបស់រតប់្ននាសំអា�អំស្ើប្បនិងសសចក្ីស្លា បក់ាលា �ជាខ្នាកម�ួថនជីវតិ
របស់មនុស្សទាងំឡា�សៅសលើខ្នដីសនរះ។សតើសហតុអវីសៅ?ចសមលាើ�គឺស្មញ្ញណាស់គឺថានាងសអវា៉ា សជឿ
ោក្យភទូតភររបស់ស្តាងំខតសោកអោ័មមនិសជឿសនារះសទ»។ដកពសង់្ ីTheSDABibleCommen-
tary,volume1,page231,adapted។
 សតើរានអវីសកើតស�ើងបន្ាប់្ ីសោកអោ័មប្នសំសរចចិតតាមនិស្តា បប់ង្្គ បព់្រះសនារះ? ចំ�ងមតិ្
ភា្រវាងព្រះនិងមនុស្សទាងំអស់ពតរូវខបកប្ក។់ មុនអំស ើ្ប្បចទូលមក សោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ាប្ន
សន្នាជាម�ួព្រះជារា្ច ស់សោ�ផ្្ល់។ឥ�ទូវ្ួកសគប្នសគចសចញ្ីពទងស់ហើ�សៅោកែ់លាួនសោ�ភា្
ភ�័ខាលា ច(សោកុប្បត្ិ៣៖៨-១០)។អំស ើ្ប្បបំខបកមនុស្សសចញ្ីព្រះ។សសចកតាីភ�័ខាលា ចប្នចទូលមក
ជំនួសកខនលាងសសចកី្ពសឡាញ់សៅចំសោរះព្រះ។អំស ើ្ប្បឥ�ទូវសនរះគឺជាខ្នាកម�ួថនជីវតិរបស់មនុស្ស
ទាងំអស់។សរឿងអាពកកទ់ាងំឡា�ខដលបណាតា លស�ើងសោ�អំស ើ្ប្បវាប្នកាលា �ជាចំខ�កម�ួថន
ជីវតិមនុស្ស្ងខដរ។ពបសិនសបើព្រះមនិស្វើអវីម�ួសទសនារះមនុស្សសោកនឹងពតរូវវនិាសជាសរៀងរហទូតតសៅ។
 សតើព្រះបន្ទូលថនសសចកតាីសង្មឹនិងកិច្ចសនយាអវីសៅខដលព្រះរានបន្ទូលសៅកានក់ទូនសៅរបស់
ពទងប់ន្ាប់្ ី្ួកសគប្នស្វើប្ប?(សទូមអានសោកុប្បត្ិ៣៖១៥)។
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះប្នពបទានឲ្យសោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ា នទូវស្រដភ៏ាញា កស់្្អើលម�ួសតាីអំ្ីអនាគតកាល។
ពទងប់្នរានបន្ទូលថាពទងនឹ់ងស្វើសអា�្ស់និងសសតាីគឺ ទ្ូជ្ស់និង ទ្ូជរបស់សសតាីរានសសចកតាីខាមា ងំនឹង
រនា ។ភា្ជាសពតរូវសនរះនឹងបនតារហទូតដល់រានបុគ្គលរានា កម់កដល់ខដលសោកគឺជា ទ្ូជរបស់សសតាីសៅស្ល
អនាគត។ ទ្ូជរបស់សសតាីសនរះគឺជាអង្គព្រះស�ស៊ទូវខដលពទងនឹ់ងវា�បំខបកកបាលរបស់្ស់សនរះ។្ស់គឺ
ជាោក្យសពបៀបពបដទូចសំសៅសៅស្តាងំ។ការវា�របស់ពទងនឹ់ងលមាមពគបព់រនស់ដើម្បសីរាលា ប់្ ស់សនរះ។ប៉ាុខន្
ស្តាងំខដលជាសតវ្ស់នឹងមនិអាចសរាលា បព់្រះស�ស៊ទូវប្នស�ើ�។ស្តាងំនឹងស្វើឱ្យខកងសជើងរបស់
ពទងឈ់ចឺាបប់នតាិចបន្ួចប៉ាុសណាណ រះ។
 ព្រះប្នពបទានសសចកតាីសនយាសនរះដល់សោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ា សដើម្បី្ តាល់កតាីសង្មឹដល់្ួក
សគ។សសចកតាីសនយារបស់ព្រះស�ស៊ទូវសហើ�នឹងជ�័ជំនរះរបស់ពទងស់ៅសលើស្តាងំនិងអំស ើ្ប្បប្នផ្លា ស់
បតាទូរជីវតិរបស់សោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ាជាសរៀងរហទូត។ សសចកតាីសង្មឹខដលពទងប់្នសនយា្តាល់ឱ្យ្ួកសគ
ប្នបស�តា ញនទូវការភ�័ខាលា ចសចញ្ីដួងចិតតារបស់្ួកសគខដលសកើតស�ើងសោ�ស្រអំស ើ្ប្ប។
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ការសិកសាបខន្ថម៖ព្រះគម្រីរានសោរស្ញសៅសោ�ការអំោវនាវរបស់ព្រះជារា្ច ស់សៅកានម់នុស្សរានប្ប
សដើម្បសីអា�សគប្នពត�បម់ករកពទងវ់ញិ។សទូមសពបៀបស្ៀបែព្រះគម្រីទំនុកតសមកើង៩៥៖៧,៨;សអស្�
៥៥៖១,២,៦,៧;លទូកា១៥៖៣-៧;និងលទូកា១៩៖១០។សតើរានការពតាស់សៅអវីស្្សងសទៀត្ីព្រះជា
រា្ច ស់ចំសោរះមនុស្សរានប្បខដលសោកអនាកអាចរកប្នសៅកនាុងែព្រះគម្រីទាងំសនរះ?
 សទូមអានEllenG.White,“TheCreation,”pages44-51;“TheTemptationandFall,”
pages52-62;and“ThePlanofRedemption,”pages63-70,inPatriarchsandProphets។
 «សោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ាប្នរតស់ចញ្ីព្រះជារា្ច ស់។ដទូសចនារះសហើ�ប្នជាព្រះជារា្ច ស់យង
មកខសវងរក្ួកសគ។សំ�ួររបស់ពទងប់្នឮសៅដល់គទូស្វ មភីរយិខដលកំ្ុងខតោកែ់លាួនសៅកនាុងគុសរ្ាតថព្
ថា៖«សតើឯងសៅឯណា?»សំ�ួរសនរះគឺ្ិតជាសសចកតាីអ្ិបបា�ដល៏្អម�ួសតាីអំ្ីដំ�ឹងល្អ។ដំ�ឹងល្អគឺថា
ព្រះជារា្ច ស់មនិចងប់្តប់ងស់ោកអោ័មនិងនាងសអវា៉ា ស�ើ�ដទូសចនារះសហើ�ប្នជាពទងយ់ងមករក្ួកសគ។
ដទូចរនា សនរះខដរព្រះជារា្ច ស់នឹងយងមកកនាុងអង្គព្រះស�ស៊ទូវសដើម្បនីឹងមកខសវងរកនិងជួ��សសសង្្គ រះដល់មនុស្ស
រានប្ប។ដកពសង់្ ីCharlesHaddonSpurgeon,TheTreasuryoftheBible(GrandRapids,
MI:ZondervanPublishingHouse,1962)OldTestament,volume1,page11,adapted។

សំ�ួរ្ិភាកសា
១.ព្រះជារា្ច ស់រានព្រះហឫទ�័សប្ុបរសនិង�កចិតតាទុកោក។់សហតុសនរះសហើ�ប្នជាពទងយ់ងមក
សដើម្បខីសវងរកមនុស្សរានប្ប។ពទងព់ប្ថានា ចងជ់ួ��សសសង្្គ រះស�ើងរាល់រនា ។សតើថ្្ងសនរះស�ើងអាចស្លាើ�តប
ចំសោរះសសចកតាីពសឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានិងព្រះស�ស៊ទូវពគីស្ដទូចសមតាច? សតើព្រះជារា្ច ស់រ ំ្ ឹងថាស�ើងនឹង
ស្លាើ�តបពទងយ់៉ា ងដទូចសមតាច?
២.ព្រះគម្រីប្នបសពងៀនថាមនុស្សប្នឃាលា តឆ្្ង �្ីព្រះជារា្ច ស់និងជីវតិដព៏គបល់ក្ខ�៍សៅកនាុងសួនចបារសអ
ខដន។វទិយាស្សសតាដល៏្បលីបាញប្នបសពងៀនសរឿងស្្សង្ីសនរះថា៖មនុស្សប្នសកើតសចញមកអំ្ីសតវស្វ ឳ។
សតើទស្សនៈម�ួណាខដល្តាល់នទូវកតាីសង្មឹដល់ស�ើងជាង?សតើសហតុអវីសៅ?
៣.សហតុអវីប្នជាចំ�ងមតិ្ភា្ខដលពបកបសោ�សសចក្ីពសឡាញ់និងទំនាកទ់ំនងដជិ៏តសនាិទ្ធជាម�ួ
មនុស្សឯសទៀតគឺសំខានច់ំសោរះស�ើងសមលា៉ារះ?សហតុអវីប្នជាការតភ្ាបជី់វតិជាម�ួនឹងព្រះជារា្ច ស់គឺចាបំ្ចច់ំសោរះ
មតិតាភា្ស្្សងសទៀតរបស់ស�ើង?ចទូរសោកអនាកសញឹ្ងគិតអំ្ីទំនាកទ់ំនងរបស់សោកអនាកជាម�ួនឹងឪ្ុក
រាតា �កទូនៗមតិតាភកតាិពប្ន្ធឬបតាីសៅហាវ �និងអនាករមួការង្រស្្សងៗ។សតើចំ�ងមតិតាភា្និងការទំនាកទ់ំនង
រនា ពបកបសោ�សុែុរាលភា្ទាងំសនរះស្វើឱ្យជីវតិរបស់ស�ើងកានខ់តពបសសើរស�ើងយ៉ា ងដទូចសមតាច?
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និស្សតិសទវវទិយាខដល្លាងដំ់បទូងសគ

 រ្ា�របស់ែញាុ ំខដលជាសសសវនសដ�អាតស់វនទីស្ប្នសរា្គ ល់សឃើញថាែញាុ ំកាលសៅជាទារកមនិ
ប្នស្លាើ�តបសៅនឹងសំស�ងសៅកនាុង្្រះរបស់ស�ើងសៅឯពករុងមរឺោី(Merida)ពបសទសមុកិសិុកសនារះសទ។
រតប់្នសៅសឈ្មា រះរបស់ែញាុ ំខតែញាុ ំ្ំុប្នសអើស ើ្នឹងសំស�ងសនារះសទ។រាតា �របស់ែញាុ ំប្នខសវងរកជំនួ�សៅ
ស្លខដលែញាុ ំរានអា�ុពបខហលជា២ឆ្នា ។ំរតប់្នបញ្ទូ នែញាុ ំសៅកានថ់ានា ក់្ ិសសសសដើម្បសីអា�ែញាុ ំប្នសរៀន
ភាស្គនិងរសបៀបនិយ�។អនាកពគរូរបស់ែញាុ ំប្នបសពងៀនែញាុ ំអំ្ីសំសនៀងថនពសៈនិង្្យញ្នៈ។ែញាុ ំប្នោក់
ថដរបស់ែញាុ ំសៅសលើបំ្ងក់របស់រត់សៅស្លខដលរតព់បកបបន្ាបម់កែញាុ ំប្ន្យាយមពបកបតាមសំស�ង
សនារះសោ�ែលាួនឯង។រាតា �របស់ែញាុ ំប្នពទសហារ�ំ សោ�ស្រខតកទូនពបរុសរបស់រត់្ ុំអាចឮសំស�ងរត់
ប្ន។អនាកពគរូប្ននិយ�ថា«សទូមកំុប្រម្ភអីអនាករាតា �អត់្ មាតខ់តបនតាិចពគបយ់៉ា ងនឹងប្នល្អពបសសើរ»។
ែញាុ ំប្នចទូលសរៀនថានា ក់្ ិសសស្ីរៗសរា៉ា ងជាសរៀងរាល់ថ្្ង។ ែញាុ ំកប៏្នសរៀន្ីរៗសរា៉ា ងជាសរៀងរាល់ថ្្ងសៅឯ
ស្ោសរៀនអាតស់វនទីស្្ងខដរ។ ព្រះវហិារខដលជាស្ោសរៀនប្នបសពងៀនែញាុ ំអំ្ីរសបៀបអាន និងសរសសរ
សហើ�សលើស្ីសនរះសៅសទៀតសគប្នបសពងៀនអំ្ីព្រះ។ែញាុ ំប្នចទូលសរៀនសៅកនាុងស្ោអាតស់វនទីស្រហទូត
ដល់ប្នអា�ុ៨ឆ្នា ។ំប៉ាុខនតាស្ោសរៀនសនរះ្ំុរានពគរូខដលសចរះភាស្គសនារះសទដទូសចនារះរាតា �របស់ែញាុ ំប្ន
សសពមចចិតតាបញ្ទូ នសៅឯស្ោរដ្ឋខដលរានពគរូសចរះបសពងៀនភាស្គវញិ។ សនរះគឺជាសលើកដំបទូងខដលែញាុ ំ
ប្នជួបជាម�ួ�ុវជនដថទសទៀតខដលរានបញ្ហា សែសា�កនាុងការស្តា ប់សៅកនាុងការពបជំុខដលសរៀបចំស�ើង
សោ�ព្រះវហិារសៅឯស្កលវទិយាល័�អាតស់វនទីស្លីនោវសី្តា (LindaVinsta)។វា្ិតជាអស្្ច រ្យ
ណាស់កនាុងការចទូលរមួសិកសាជាម�ួនឹងអាតស់វនទីស្�ុវជនដថទសទៀតខដលរានតពមរូវការដទូចែញាុ ំខដរ។
ែញាុ ំពតរូវប្នសគអសញ្ើញសអា�ចទូលរមួកនាុងការពបជំុពបចាឆំ្នា មំតាងសទៀតកនាុងរ�ៈស្ល្ីរឆ្នា បំន្ាប។់បន្ាបម់ក
ភទូមភិាគអនតារអាសមរកិាងំប្នសរៀបចំសននាិសិទថានា ក់្ ិសសសសលើកដំបទូងរបស់សគនិងប្នសរៀបចំព្ឹតតាិការ�៍
សនរះសៅឯស្កលវទិយាល័�ម៉ាុនសតម៉ាទូសរ�ទូស(Montemorelos)សៅទីពករុងរា៉ា នស់តរីពបសទសមុកិសិុក។
សៅកនាុងសននាិសិទអារមមា�៍ចងស់្វើពគរូគង្វ លបសពមើព្រះប្នស្រះ្លួសៅកនាុងចិតតារបស់ែញាុ ំ។ប៉ាុខនតាស្វើយ៉ា ង
ដទូចសមតាចសអា�សសពមចបំ�ងសនរះសៅប្ន?ែញាុ ំមនិអាចរានលទ្ធភា្បងថ់្លាសិកសាប្នសទ។
 សៅស្លខដលបញ្ចបស់ននាិសិទសោកអុីស្មា ខអលខាស្ីល�ទូ(IsmaelCastillo)ខដលជា
នា�កស្កលវទិ្យល័�ប្នស្វើការពបកាសដភ៏ាញា កស់្្អើលម�ួ។រតប់្នសួរថា«សតើរានអនាកណាខដល
ចងស់រៀនសៅទីសនរះខដរឬសទ?»។រតនឹ់ង្តាល់អាហារទូបករ�៍សពរាបថ់្លាសិកសាសនរះទាងំអស់។ស្លសនារះ
ែញាុ ំដឹងថាព្រះជារា្ច ស់ប្នពតាស់សៅែញាុ ំសអា�ស្វើជាពគរូគង្វ លសហើ�ែញាុ ំប្នសពកាកឈរស�ើង។ែញាុ ំគឺជា
និស្សតិសទវវទិយាខដល្លាងដំ់បទូងសគសៅឯស្កលវទិយាល័�ម៉ាុនសតម៉ាទូសរ�ទូស។សនរះគឺជាឆ្នា ទីំ្ីររបស់ែញាុ ំសៅ
ឯស្កលវទិយាល័�។វា្ិប្កសពរាបែ់ញាុ ំសោ�ស្រខតរមា នអនាកណារានា កស់នរះសចរះភាស្គ។ែញាុ ំប្នែិតែំ
ពបឹងខពបងយ៉ា ងខាលា ងំនិង្យាយមអានបបទូររាតរ់បស់សោកពគរូអនាកពគរូ។ែញាុ ំប្នធ្លា កថ់ានា កជ់ាសពចើនសៅឆ្នា ំ
ដំបទូងសហើ�ែញាុ ំពតរូវខត�កថានា កទ់ាងំសនារះមតាងសទៀត។ែញាុ ំប្នដឹកនាកំមមាវ ិ្ ី្សា�ដំ�ឹងល្អជាសពចើនសពរាប់
អនាកខដលសែសា�កនាុងការស្តា បទ់ាងំសៅកនាុងទីពករុងមុចិសុិក្ងខដរ។ព្រះវហិារខដលរានមនុស្ស្លាងប់្នអសញ្ើញ
   ែញាុ ំសអា�អ្ិបបា�។ែញាុ ំរានបំ�ងពប្ថានា យ៉ា ង្ំសៅកនាុងចិតតាកនាុងការ
   បញ្ចបក់ារសិកសានិងស្វើជាពគរូគង្វ ល។ែញាុ ំពសថមចងស់ៅកខនលាងសបសកកមមា
   ពបខហលស្វើជាសបសកជនដល់អនាកខដលសែសា�កនាុងការស្តា បស់ៅឯពបសទស
   សអសបាញ។សទូមសោកអនាកអ្ិស្្ឋ នសពរាបអ់នាកខដលរានបញ្ហា កនាុងការ
   ស្តា បទ់ាងំឡា�ដ្បតិស�ើងទាងំអស់រនា រានកតាីពសថម។ស�ើងសុែចិតតាស្វើ
   សរឿង្ំៗសពរាបព់្រះអរា្ច ស់។

សរឿងែលាី
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ការក្រឡេ្រឡ�ើលឡេច្រ្តីេញ្ញា ្រ្នុងក្រះគ�្តីរ

ល្ងាចថ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ្្ងសៅរ៍ទ៣ីខែសេសាឆ្នា ២ំ០២១

អំណានព្រះគេ្រីសពរាបស់េសរៀនពបចសំប្ដា ហ៍សនរះ៖ សោកុប្បតដាិ៩៖១៥; សអសាយ៥៤៖៩; សោកុប្បតដាិ
១២៖១-៣;កាឡាទី៣៖៦-៩,២៩;និក្ខេនំ៦៖១-៨;សយសររា៣១៖៣៣,៣៤។

ែចងច៖ំ«ដូសចនារះសបើឯងរាល់គ្នា នឹងសាតា បត់ាេអញឥឡូវសហើយកានត់ាេសសចកតាសីញ្ញា របស់អញសោរះឯង
រាល់គ្នា នឹងប្នដាចជ់ារបស់ផងអញសលើសជាងអស់ទាងំសាសន៍ ដ្បតិខផនដីទាងំេលូជារបស់ផងអញ»
(និក្ខេនំ១៩៖៥)។
 កាល្សីប្ដា ហ៍េនុសយើងប្នសិកសាអំ្ ខីបបខផនខដលប្បប្នចបក់សំ�ើ ត។សប្តា ហ៍សនរះសយើង
នងឹ្និតិ្យសេើលពបធានបទខដលសយើងនឹងពតរូវសិកសាពបចពំតីរាសទាងំេលូ។សយើងនឹងពកសឡកសេើលពតរួសៗ
អំ្ សីសចកតាសីញ្ញា ដំបងូខដលព្រះប្នតាងំជាេយួនឹងរាសសតារបស់ពទងស់ៅកនាុងព្រះគេ្រីសញ្ញា ចស់។ សសចកតាី
សញ្ញា នីេយួៗបង្ហា ញសយើងអំ្ សីសចកតាី្ តិកនាុងស្លបច្ុប្បននា។ សសចកតាី្ តិថនបច្ុប្បននាគជឺាសសចកតាី្ តិខដល
េនុស្សពតរូវការបផុំតកនាុងសេយ័កាលរបស់្កួសគ។រាល់សសចកតាសីញ្ញា កនាុងព្រះគេ្រីសញ្ញា ចស់បង្ហា ញ
សយើងអំ្ សី�ើឆ្កា ង។ព្រះសយសូ៊វប្នសាថា បោនូវសសចកតាសីញ្ញា ្្ជីាេយួនឹងរាសសតារបស់ពទងស់ៅសលើស�ើឆ្កា ង។
ព្រះសយសូ៊វប្នសនយាថា ពទងនឹ់ងជយួ�សសសង្គ រះរាសសតារបស់ពទងស់ចញ្អីសំ ើ្ប្ប។ ព្រះសោហតិរបស់ពទងជ់ា
សក្ខកីេ្បង្ហា ញសយើងថាពទងនឹ់ងរកសានូវកិចស្នយារបស់ពទង។់ កនាុងោេជាពគសីាទា ន សយើងរាល់គ្នា ប្នចូលរេួកនាុង
សសចកតាសីញ្ញា ្្សីនរះជាេយួព្រះសដាយរានសសចកតាជីសំនឿសលើព្រះសោហតិរបស់ព្រះសយសូ៊វ។
 កនាុងសប្តា ហ៍សនរះ សយើងនឹង្និតិ្យសេើលសសចកតាសីញ្ញា សផ្សងៗសៅកនាុងគេ្រីសញ្ញា ចស់ជាពបចថំ្្ង។
សយើងនឹងចបស់ផតាើេជាេយួនឹងសសចកតាសីញ្ញា ខដលព្រះប្នតាងំសឡើងជាេយួសោក�ូសអ សដើេ្បជីយួ�សសសង្គ រះ
សោកនងិពករុេពគរួសារសោយរចួ្សីពគ្រះទកឹជំនន។់បោទា បេ់កសយើងនឹង្និតិ្យសេើលសសចកតាសីញ្ញា ខដលព្រះ
ប្នស វ្ើជាេយួសោកអព័ប្ហាំខដលសសចកតាសីញ្ញា សនរះគជឺាកិចស្នយាសពរាបស់យើងទាងំអស់គ្នា ។បោទា បេ់ក
សយើងនឹង្និតិ្យសេើលសសចកតាសីញ្ញា សៅសលើភនាសីុំណាយសហើយសៅទីផុតសយើងនឹងបញ្បជ់ាេយួនឹងសសចកតាសីញ្ញា 
្្។ី

សេសរៀនទី២ ៣-៩សេសា
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សគ្លការេូលដាឋា នថនសសចកតាីសញ្ញា របស់ព្រះគេ្រី

 «សោរះអញនឹងតាងំសញ្ញា នឹងឯងសហើយនឹងចំសរ ើនឯងឲ្យរានគ្នា ជាសន្ធឹកសឡើង»(សោកុប្បតដាិ
១៧៖២)។
 ពាក្យសហសព ើ្រខដលសរសសរសឡើងថា«សសចកតាីសញ្ញា »គឺ«ខបរ៊ ី្ »។ពាក្យសនរះប្នសលចសឡើង
ចំនួន២៨៧ដងសៅកនាុងព្រះគេ្រីសញ្ញា ចស់។«ខបរ៊ ី្ »កោ៏ចពតរូវប្នសរសសរថាជា«បណាតា ំេរតក»
ផងខដរ។«បណាតា ំេរតក»គឺជាឯកសារផ្ូវចបាប់្ ិសសសេយួ។ឯកសារផ្ូវចបាបស់នរះបង្ហា ញ្ីសគ្ល
បំ�ងខដលបុគគលរានា កច់ងច់តខ់ចងជាេយួពទ្្យសេ្បតតាិលុយកាករ់បស់ែ្ួនបោទា ប់្ ីសោកស្ាបស់ៅ។
គ្្ននរណារានា កដឹ់ងចបាស់ថាពាក្យ«ខបរ៊ ី្ »សនរះសចញេក្ីពបភ្ណាសោរះសទ។សៅកនាុងព្រះគេ្រី«ខបរ៊ ី្ »
រាននយ័ថា៖«អវីេយួខដលបពងរួបបពងរួេបុគគល្ីរោក់ឬបុគគលេយួពករុេសោយល្អសឡើងវញិ»។«ខបរ៊ ី្ »
គឺជាស្្រះសពបើសពរាបកិ់ច្សនយាសផ្សងៗរវាងេនុស្សរានា កស់ៅរានា កស់ទៀតនិងរវាងេនុស្សនិងព្រះជារ្ាស់។
សៅកនាុងព្រះគេ្រី«ខបរ៊ ី្ »សពចើនខតបង្ហា ញ្ ីសសចកតាីសញ្ញា រវាងេនុស្ស្ីរោក។់ពាក្យសនរះកប៏្នបង្ហា ញ
្ីសសចកតាីសញ្ញា កនាុងវស័ិយសាសោរវាងព្រះជារ្ាស់និងេនុស្សសោកផងខដរ។សសចកតាីសញ្ញា សនរះគឺ្ិត
ជានិេតិតារូបសហើយ្ីសពពារះពាក្យសនរះកប៏្នបង្ហា ញនូវអតថានយ័ដូចគ្នា នឹងសសចកតាីសញ្ញា រវាងេនុស្ស្ីរោក់
ខដរ។ប៉ុខនដាសសចកតាីសញ្ញា ខាងសាសោរានអតថានយ័ពជាលសពរៅជាង»។ដកពសង់្ ីJ.ArthurThomp-
son,“Covenant(OT),”TheInternationalStandardBibleEncyclopedia,newedition(Grand
Rapids,MI:WilliamB.Eerd-mansPublishingCompany,1979),volume1,page790,
adapted។
 សាវ េីនិងភរយិាខតងខតសនយាគ្នា ថានឹងពសឡាញ់សហើយសស្ារះពតងនឹ់ងគ្នា សៅវញិសៅេកសៅ
ស្ល្ួកសគសរៀបការ។យ៉ាងណាេញិ សសចកតាីសញ្ញា សៅកនាុងព្រះគេ្រីកប៏ង្ហា ញសយើងអំ្ីអនាកខដលប្ន
ស្វើកិច្សនយាខដរ៖(១)ការភ្ជា បទ់ំោកទ់ំនងគ្នា សៅវញិសៅេក(២)កិច្សនយាខដល្ួកសគប្នស្វើសឡើង។
ខផនាកទី២ថនសសចកតាីសញ្ញា របស់ព្រះគេ្រីរានបីខផនាកជាេូលដាឋា នដូចតសៅ៖
 ១.ពាក្យសេ្ប្៖ជាពាក្យខដលព្រះជារ្ាស់ចតទុ់កថាជាសសចកតាីសច្ឬកិច្សនយា្ិសសស។
ពាក្យសច្របស់ពទងស់ខេតាងថាពទងប់្នទទួលយកនូវសសចកតាីសញ្ញា សោរះសហើយ (កាឡាទី ៣៖១៦ សហសព ើ្រ
៦៖១៣,១៧)។
 ២.ការសគ្រ្ពបតិបតតាិ៖េនុស្សជាតិករ៏ានចំខ�កខដលពតរូវស វ្ើខដរ។្ ួកសគយល់ព្េសគ្រ្
តាេពកឹត្យវនិយ័របស់ព្រះ(សចទិយកថា៤៖១៣)។
 ៣. ភសតាុតាង៖ ព្រះជារ្ាស់ប្នពបទាននូវភសដាុតាងថាពទងនឹ់ងរកសាចំខ�កថនសសចកតាីសញ្ញា 
សោរះ។ភស័តាុតាងខដលពទងប់្នផតាល់គឺអងគព្រះសយសូ៊វ។ព្រះនឹងបញជាូ នព្រះសយសូ៊វឲ្យេកសុគតសៅសលើ
ស�ើឆ្កា ងសដើេ្បសីសសង្គ រះេនុស្សសោកសចញ្ីអំស ើ្ប្ប(សអសាយ៤២៖១,៦)។
 ចូរសោកអនាកប្នពកសឡកសេើលខផនាកទាងំបីខាងសលើ៖ កិច្សនយារបស់ព្រះការសាតា បប់ង្គ បរ់បស់
សយើងនិងព្រះសយសូ៊វ។ សតើសោកអនាកសេើលស�ើញសរឿងទាងំបីសនរះសកើតសឡើងសៅកនាុងជីវតិផ្ទា ល់របស់សោក
អនាកោស្លបច្ុប្បននាសនរះយ៉ាងដូចសេតាច?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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សសចកតាីសញ្ញា ជាេយួនឹងសោក�ូសអ

 «អញនឹងតាងំសសចកតាីសញ្ញា អញចំសពារះឯងសហើយឯងនឹងចូលសៅកនាុងទូក្ំសោរះព្េទាងំពប្ន្ធ
កូន»(សោកុប្បតដាិ៦៖១៨)។
 សនរះជាសលើកដំបូងសហើយខដលសយើងប្នស�ើញពាក្យថា«កិច្ការតាងំសញ្ញា »សៅកនាុងព្រះគេ្រី
សពាលគឺសៅកនាុងែគេ្រីសោកុប្បតដាិ ៦៖១៨។ សតើរានអវីសកើតសឡើងសៅកនាុងជំ្ូកសនរះ? ព្រះជារ្ាស់ប្នរាន
បនទាូលពប្បដ់ល់សោក�ូសអថា ពទងនឹ់ងបំផ្្ញខផនដីសនរះសចញសដាយសារខតអំស ើ្ោពកកដ់ស៏សេ្បើេរបស់
វា។ប៉ុខនដាព្រះជារ្ាស់នឹងេនិសប្រះបង់្ ូជ្ង្សរបស់េនុស្សសចលសឡើយ។ព្រះអងគប្នពបទានឱកាសដល់
សោក�ូសអ កនាុងការទទួលយកសសចកតាីសញ្ញា ្ិសសសជាេយួនឹងពទង។់ ព្រះអងគកប៏្នពបទានឱកាស
ដល់សោកអដ័ាេដូចគ្នា បោទា ប់្ ីសោកប្នស្វើប្ប។ ពទងក់ប៏្នសនយាថានឹងការពារពគរួសាររបស់�ូសអ
ខដលព្េចងសេពតីនិងសាតា បប់ង្គ បដ់ល់ពទងខ់ដរ។
 សតើព្រះជារ្ាស់ ពទងនឹ់ងស្វើកិច្ការទាងំអស់សៅកនាុងសសចកតាីសញ្ញា សនរះសទ? សូេចថំាការតាងំ
សសចកតាីសញ្ញា េយួសៅកនាុងគេ្រីខតងខតរានភ្គីចប់្ ី្ីរសឡើងសៅ។ សតើរានលក្ខែ�្ឌ អវីែ្រះខដល�ូសអ
ពតរូវស្វើ?សតើសយើងោចទាញនូវសេសរៀនអវីសចញ្ីចសេ្ើយសនរះប្ន?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះប្នរានបនទាូលពប្បស់ោក�ូសអថាពទងនឹ់ងបណាតា លសោយរានទឹកជំននជ់នស់ឡើង។ ខផនដី
នឹងពតរូវបំផ្្ញសចល។ ប៉ុខនតាព្រះប្នស្វើសសចកតាីសញ្ញា ជាេយួសោក�ូសអជាេុន សដាយសនយាថានឹងជួយ�
សសសង្គ រះ�ូសអនិងពករុេពគរួសាររបស់សោក។យ៉ាងណាេញិ�ូសអោចនឹងពប�េជាេយួហានិភយ័ដ៏
្ំកនាុងការទុកចិតតាព្រះ។ ចុរះវានឹងសៅជាយ៉ាងណាពបសិនសបើព្រះេនិរកសាកិច្សនយារបស់ពទងស់ោរះ? អុីចឹង
អវីពគបយ៉់ាងខដល�ូសអែំស្វើកនាុងការជួយ�សសសង្គ រះែ្ួននិងពករុេពគរួសារនឹងសៅជាោសាបងស់ៅសហើយ។្ួក
សគទាងំអស់គ្នា នឹងពតរូវស្ាបស់ដាយសារទឹកជំននជ់ាេយួពបជាជនដថទសទៀតសៅសលើខផនដីសនរះខដរ។
 ព្រះជារ្ាស់ ពទងរ់ានបនទាូលថាពទងនឹ់ងស្វើសសចកតាីសញ្ញា ជាេយួ�ូសអ។ពាក្យថា«កិច្ព្េ
សព្ៀង្ិសសស»សខេតាងសោយសយើងដឹងថាអនាកខដលសនយានឹងេនិសលបសំដីសឡើយ។ដូសចនារះសហើយកិច្
ព្េសព្ៀង្ិសសសេនិខេនជាការសនយាទសទសោរះសឡើយ។ពាក្យថា «សសចកតាីសញ្ញា ្ិសសស»បង្ហា ញ
សយើងថាព្រះនឹងសសពេចនូវអវីខដលពទងប់្នរានបនទាូល។ចុរះវានឹងសៅជាយ៉ាងណាពបសិនសបើ«កិច្ព្េ
សព្ៀង្ិសសស»េនិរានអតថានយ័ដព៏ជាលសពរៅចំសពារះអនាកខដលស្វើតាេការសនយារបស់ែ្ួនសោរះ?សតើវានឹង
ផ្្ស់បតាូរនូវអវីខដលព្រះរានបនទាូលសៅកាន�ូ់សអសៅកនាុងែព្រះគេ្រីសោកុប្បតដាិ៦៖១៨យ៉ាងដូចសេតាច?
សតើវានឹងផ្្ស់បតាូរពាក្យស្ចនរ៍បស់ពទងជ់ាសពចើន ខេនសទ? សតើនឹងរានអវីសកើតសឡើងពបសិនសបើព្រះជារ្ាស់
រានព្រះបនទាូលសៅកានស់ោក�ូសអថា៖«សេើលសយើងនឹងបំផ្្ញខផនដីទាងំេូលសដាយសារទឹក។ សយើងេនិ
ដឹងថាគួរជួយ�សសសង្គ រះឯងឬអតស់ោរះសទ។កនាុងស្លសនរះចូរឯងែំពបតិបតតាិសោយប្នល្អពគបយ៉់ាងសហើយ
បោទា បេ់កចសំយើង្ិចរណាសេើលថាពតរូវស្វើយ៉ាងណា។ប៉ុខនតាសយើងនឹងេនិសនយានឹងឯងសទ»។សតើសោក
អនាកគិតថាពាក្យស្ចនទ៍ាងំសនរះនឹងស្វើសោយ�ូសអប្នស្ងបចិ់តតាខដរឬសទ? គឺគ្្នទាល់ខតសសារះ! វាេនិប្ន
បង្ហា ញនូវសុវតថាិភ្្និងការទុកចិតតាខដលសយើងចងប់្នសឡើយ សៅស្លខដលសយើងោន «សសចកតាីសញ្ញា »
សនរះ។ សោរះសហើយជាេូលសហតុខដលពាក្យទាងំ្ីរសនរះរានឥទ្ធិ្លជាខ្ាងំ។វាបង្ហា ញសយើងថាសយើងោច
សជឿទុកចិតតាថាព្រះនឹងស្វើតាេកិច្សនយារបស់ពទងប់្ន។


ថ្្ងចន័ទា ៥សេសា



12ថ្្ងអង្គ រ ៦សេសា

សសចកតាីសញ្ញា ជាេយួអព័ប្ហាំ


 «អញនឹងឲ្យ្រដល់អស់អនាកណាខដលឲ្យ្រដល់ឯង សហើយនឹងដាកប់ណាតា សាដល់អស់អនាកណា
ខដលផ្តា សាឯងពគបទ់ាងំពគរួសៅខផនដីនឹងប្ន្រសដាយសារឯង»(សោកុប្បតដាិ១២៖៣)។

 សូេោនែគេ្រីសោកុប្បតដាិ១២៖១-៣។ចូរសរៀបរាបនូ់វសសចកតាីសនយាខដលព្រះប្នស្វើជាេយួ
នឹងសោកោបរ៉់ាេ។
_____________________________________________________________________

 សូេពកសឡកសេើលការសនយាដរ៏ានោនុភ្្ខដលព្រះប្នតាងំជាេយួសោកោបរ៉់ាេថា៖  «ពគប់
ទាងំពគរួសៅខផនដីនឹងប្ន្រសដាយសារឯង»(សោកុប្បតតាិ១២៖៣)។សតើសសចកតាីសនយាសនរះរាននយ័យ៉ាង
ដូចសេតាច?សតើព្រះជារ្ាស់សពបើោបរ៉់ាេសដើេ្បពីបទាន្រដល់ពបជាជនទាងំអស់សៅសលើខផនដីយ៉ាងដូចសេតាច?
សពរាបច់សេ្ើយសូេោនសៅែព្រះគេ្កីាឡាទី៣៖៦-៩។សតើែគេ្រីសោកុប្បតតាិ១២៖៣ោចជាកិច្សនយា
អំ្ីព្រះសយសូ៊វជាព្រះអងគសសសង្គ រះយ៉ាងដូចសេតាច?(សូេោនែគេ្រីកាឡាទី៣៖២៩)។
_____________________________________________________________________

 សៅកនាុងែគេ្រីសោកុប្បតតាិ ១២៖១-៣ សយើងប្នដឹងថាព្រះប្នបង្ហា ញអងគពទងដ់ល់សោកោបរ៉់ាេ
ប្នស�ើញជាសលើកដំបូង។ពទងប់្នសនយាថានឹងស្វើជាេតិតារបស់ោបរ៉់ាេ។ព្រះអងគរានព្រះបនទាូលថា្ួកសគ
នឹងរានេតិតាភ្្ដស៏នាិទ្ធសានា លនិងយូរអខងវង។ពទងប់្នសនយានូវការទាងំអស់សនរះជាេយួនឹងសោកោបរ៉់ាេ
េុនស្លខដលព្រះអងគប្នរានបនទាូលអំ្ីសសចកតាីសញ្ញា ជាេយួនឹងគ្ត់គឺពទងខ់បរជានិយាយអំ្ីកិច្ការ
ទាងំសនរះសៅស្លសពកាយវញិ(សូេោនែគេ្រីសោកុប្បតដាិ១៥៖៤-២២;សោកុប្បតតាិ១៧៖១-១៤)។
សំរាបស់្លសនរះព្រះជារ្ាស់ពទងប់្នចងនូវេតិតាភ្្ជាេយួនឹងសោកោបរ៉់ាេសិន។សនរះគឺជាការសពប្ស
ពបទានដគ៏ួរឱ្យស្ងបខ់ស្ងងណាស់។សូេបងបងប្អូន្ិចរណាសេើលចុរះេនុស្សរានប្បរានា កប់្នទទួលនូវ
ឱកាសក្ាយជាេតិដាសរ្ាញ់ដជិ៏តសនាិទ្ធជាេយួនឹងព្រះជារ្ាស់ខដលប្នបសងកាើតែ្ួនេក និងរបស់ស្វសារស ើ្
សផ្សងសទៀតសោរះអូ!រាល់ស្លខដលព្រះជារ្ាស់រានបនទាូលថា៖«សយើងនឹង»សៅកនាុងែគេ្រីសោកុប្បតតាិ១២៖
១-៣ សយើងកដឹ៏ងភ្្េនូវអវីខដលព្រះប្នពបទានដល់សោកោបរ៉់ាេជាយ៉ាងណាសោរះ។ការផតាល់ជូននូវ
េតិតាភ្្និងសសចកតាីសនយារបស់ព្រះសោរះរានឥទ្ធិ្លសសេ្បើេណាស់។

 សៅរានសទៀត។ព្រះជារ្ាស់ពទងប់្នពតាស់បង្គ បនូ់វសរឿងេយួដល់សោកោបរ៉់ាេ។សសចកតាីបង្គ ប់
សនរះគឺជាកិច្សាកល្បងេយួ«ចូរសៅ»(សោកុប្បតដាិ១២៖១)។ោបរ៉់ាេប្នសខេតាងនូវសសចកតាីជំសនឿរបស់គ្ត់
សដាយការពបតិបតតាិតាេ(សហសព ើ្រ១១៖៨)។ប៉ុខនតាសោកោបរ៉់ាេេនិប្នសាតា បប់ង្គ បព់្រះសដាយសារចងទ់ទួល
ប្នព្រះ្រ្ីព្រះសោរះសទខតសោកស្វើដូសចនា រះសដាយសារខតសសចកតាីជំសនឿនិងសសចកតាីពសឡាញ់ចំសពារះព្រះវញិ។
ោបរ៉់ាេកច៏ងស់្វើជាេតិដាសរ្ាញ់នឹងព្រះខដរ។ សោរះសហើយជាេូលសហតុខដលសោកោបរ៉់ាេសាតា បប់ង្គ បព់្រះ
ជារ្ាស់។ជាការ្ិតណាស់ោបរ៉់ាេរានសសចកតាីជំសនឿសលើព្រះនិងសសចកតាីសនយារបស់ពទង។់សដាយសារ
ការសនរះឯងប្នជាគ្តច់កសចញ្ីពករុេពគរួសារនិងពសរុកកំស�ើ តរបស់គ្តស់ៅសហើយសៅកានទឹ់កដី្្ី។
ការសគ្រ្ពបតិបតតាិរបស់សោកោបរ៉់ាេបង្ហា ញ្ីសគ្លជំសនឿរបស់គ្តស់ៅកានេ់នុស្សនិងសទវតាទាងំឡាយ។

 ោបរ៉់ាេបង្ហា ញសយើង្ីទំោកទ់ំនងរវាងសសចកតាីជំសនឿនិងការពបព្ឹតដា។សយើងប្នសសសង្គ រះសដាយសារ
ជំសនឿ។ សសចកតាីជំសនឿរបស់សយើងប្នោឱំ្យសយើងសគ្រ្ពបតិបតតាិតាេព្រះ។ដំបូងសឡើយព្រះជារ្ាស់ប្នសនយា
ថានឹងជួយ�សសសង្គ រះសយើងជាេុនសិនបោទា បេ់កសទើបោសំោយសយើងរានការពបព្ឹតតាល្អ។ការសគ្រ្ពបតិបតតាិ
គឺជាផលខផ្សចញ្ីអវីខដលព្រះប្នស្វើសពរាបស់យើងរចួសហើយ។ សសចកតាីជំសនឿសនរះបង្ហា ញ្ីចបាបដ់សំ៏ខាន់
សៅកនាុងែគេ្រីយ៉ូហានទី១៤៖១៩«សយើងពសឡាញ់ពទង់្ ីសពពារះពទងប់្នពសឡាញ់សយើងជាេុន» (យ៉ូហាន
ទី១៤៖១៩)។
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សសចកតាីសញ្ញា ជាេយួសោកេ៉ូសស

 សូេោនែគេ្រីនិក្ខេនំ៦៖១-៨។បោទា បេ់កចូរស្្ើយនូវសំ�ួរខាងសពកាេសនរះ៖
 ១. សតើអវីសៅជាសសចកតាីសញ្ញា ខដលព្រះជារ្ាស់ប្នរានបនទាូលេុនសោរះ? (សពរាបច់សេ្ើយសូេ
ោនែគេ្រីសោកុប្បតដាិ១២៖១-៣)។
 ២. ព្រះជារ្ាស់ប្នសនយាថានឹងសដារះខលងរាសសតារបស់ពទងស់ោយរចួផុត្ីទាសភ្្សៅពសរុក
សអសីុ្ទា។សតើកិច្សនយាសនរះជាចំខ�កថនសសចកតាីសញ្ញា របស់ពទងយ៉់ាងដូចសេតាច?
 ៣.សតើព្រះជារ្ាស់ប្នសនយាដល់រាសសតារបស់ពទងយ៉់ាងដូចសេតាច៉ែ្រះ?ចូរសពបៀបស្ៀបកិច្សនយា
សនរះជាេយួកិច្សនយាខដលព្រះជារ្ាស់ប្នតាងំជាេយួនឹងសោក�ូសអេុនទឹកជំនន។់ សតើកិច្សនយា
ទាងំ្ីរសនរះដូចគ្នា ខដរឬសទ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះជារ្ាស់ប្នជួយ�សសសង្គ រះរាសសតារបស់ពទងស់ោយរចួផុត្ីទាសភ្្សៅពសរុកសអសីុ្ទាជាេុន
សិនបោទា បេ់កព្រះអងគកប៏្នស្វើសសចកតាីសញ្ញា ជាេយួ្ួកសគសៅភនាសីុំណាយ។សសចកតាីសញ្ញា សនរះចង់
បង្ហា ញសោយសយើងស�ើញថាព្រះជារ្ាស់នឹងរសំដារះរាសសតារបស់ព្រះអងគសោយរចួផុត្ីទាសភ្្ថនអំស ើ្
ប្ប (និក្ខេនំ ២០៖២)។ សសចកតាីសញ្ញា សនរះកប៏្នបង្ហា ញសោយសាសនអ៍ុីពសាខអលប្នដឹងអំ្ីខផនការ
ខដលព្រះនឹងស្វើចំសពារះបញ្ហា ប្បផងខដរ។ពទងប់្នបង្ហា ញរាសសតារបស់ព្រះអងគនូវអវីខដលពតរូវស្វើពបសិន
សបើ្ួកសគប្នស្វើប្ប និងរសបៀបខដលពតរូវខសវងរកការអតស់ទាស្ីពទង។់ ដូសចនារះសសចកតាីសញ្ញា សនរះគឺដូចគ្នា 
នឹងសសចកតាីសញ្ញា សផ្សងសទៀតខដលសយើងប្នសិកសាខដរ។សសចកតាីសញ្ញា ទាងំអស់បង្ហា ញ្ីសសចកដាីសេតាដា 
ករុណាការអតស់ទាសនិងអំណាចរបស់ព្រះកនាុងការយក�នារះនូវអំស ើ្ប្ប។
 សសចកតាីសញ្ញា សៅសលើភនាសីុំណាយ រានលក្ខ�ៈជាសពចើនខដលបង្ហា ញសយើងនូវអវីខដលព្រះប្ន
សនយានឹងសោកអព័ប្ហា៖ំ
 ១.ព្រះជារ្ាស់ប្នពបទានឱ្យរាសសតារបស់ពទងរ់ាននូវចំ�ងេតិតាភ្្្ិសសសជាេយួនឹងពទង់
(សពបៀបស្ៀបែគេ្រីសោកុប្បតតាិ១៧៖៧,៨ជាេយួែគេ្រីនិក្ខេនំ១៩៖៥,៦)។
 ២.ព្រះជារ្ាស់ប្នសនយាថានឹងស្វើសោយរាសសតារបស់ពទងរ់ានេអំណាចខ្ាងំក្ាសៅសលើខផនដី
សនរះ(សពបៀបស្ៀបែគេ្រីសោកុប្បតតាិ១២៖២ជាេយួែគេ្រីនិក្ខេនំ១៩៖៦)។
 ៣.ព្រះជារ្ាស់ប្នបង្គ បដ់ល់រាសសតារបស់ពទងស់ោយសគ្រ្ពបតិបតតាិតាេពទង់(សពបៀបស្ៀប
សោកុប្បតតាិ១៧៖៩-១៤និងសោកុប្បតតាិ២២៖១៦-១៨ជាេយួនិក្ខេនំ១៩៖៥)។
 សតើសោកអនាកប្នសសងកាតស�ើញសទថាអវីសៅខដលសកើតសឡើងេុនសោរះ? ព្រះអរ្ាស់ប្នជួយ�សសសង្គ រះ
ពជជាជាតិអុីពសាខអលជាេុនបោទា បេ់កព្រះអងគកប៏្នពបទានពកឹត្យវនិយ័សដើេ្បសីោយ្ួកសគប្នពបតិបតតាិ
តាេ។សពកាយេកព្រះជារ្ាស់កប៏្នស្វើនូវសរឿងដខដលសនរះជាេយួនឹងដំ�ឹងល្អផងខដរ៖ព្រះសយសូ៊វ
ប្នជួយ�សសសង្គ រះសយើងរាល់គ្នា សោយរចួ្ីអំស ើ្ប្បជាេុនសិន(សូេោនែគេ្រីយ៉ូហាន១៖២៩;កូរនិ្ូស
ទី១១៥៖៣;កាឡាទី១៖៤)។បោទា បេ់កព្រះសយសូ៊វពទងក់យ៏ាងេកគងស់ៅកនាុងសយើងរាល់គ្នា ព្េទាងំ
ប្នពបទាននូវអំណាចឱ្យសយើងសដើេ្បសីគ្រ្តាេពកឹត្យវនិយ័របស់ពទងផ់ងខដរ(កាឡាទី២៖២០រ ៉ូេ៤៖២៥;
រ ៉ូេ៨៖១-៣;ស្ពតរុសទី១២៖២៤)»។ដកពសង់្ ីTheSDABibleCommentary,volume1,page
602,adapted។
 សៅកនាុងែគេ្រីនិក្ខេនំ៦៖៧ព្រះជារ្ាស់ប្នរានបនទាូលថាអុីពសាខអលនឹងស្វើជារាសសតារបស់
ពទង។់ ពទងនឹ់ងស្វើជាព្រះរបស់្ួកសគ។ ដូសចនារះអុីពសាខអលនឹងប្នជាសាសនដ៍៏្ ិសសសសៅចំសពារះព្រះ
ជារ្ាស់សហើយព្រះអងគកនឹ៏ង្ិសសសសៅចំសពារះអុីពសាខអលខដរ។សតើព្រះជារ្ាស់ស្វព្រះហឫទយ័សោយ
សយើងរាល់គ្នា ប្ន្ិសសសសៅចំសពារះពទងខ់ដរឬសទសៅស្លស្វថ្្ងសនរះ?សបើខេនចូរ្ន្យល់្ីរសបៀបនិង
េូលសហតុ?
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សសចកតាីសញ្ញា ្្ី

 ព្រះជារ្ាស់រានព្រះបនទាូលថា៖«នឹងរានពគ្េកដល់ខដលអញនឹងតាងំសញ្ញា ្្ីនឹង្ួកវង្ស
អុីពសាខអលអញនឹងដាកព់កឹត្យវនិយ័របស់អញសៅខាងកនាុងែ្ួនសគទាងំចរកឹទុកកនាុងចិតតាសគសោរះអញនឹង
ស្វើជាព្រះដល់សគសហើយសគនឹងប្នជារាសសតារបស់អញ»(សយសររា៣១៖៣១-៣៣)។
 សនរះជាសលើកដំបូងសហើយខដលសយើងប្នោនអំ្ី «សសចកតាីសញ្ញា ្្ី» សៅកនាុងគេ្រីសញ្ញា ចស់
គឺសៅកនាុងែព្រះគេ្រីសយសររា៣១៖៣១-៣៣។សោកសយសររាប្ននិយាយអំ្ីស្លសវោសៅពគ្អោគត
គឺសៅស្លខដលរាសសតារបស់ព្រះជារ្ាស់នឹងវលិពតឡបេ់កទឹកដីរបស់ែ្ួនវញិ បោទា ប់្ ីរស់សៅនិរសទសកនាុង
នគរប្ប៊ឡូីនអស់រយៈស្លជាសពចើនឆ្នា ។ំ បោទា បេ់កសយសររាប្នបរយិាយអំ្ីព្រះ្រខដលព្រះជារ្ាស់នឹង
ពបទានសោយរាសសតារបស់ពទងស់ៅស្លសោរះ។ ព្រះជារ្ាស់ប្នសដើរតួជាអនាកោផំ្ូវសៅកនាុងសសចកតាីសញ្ញា ្្ី
សនរះដូចជាព្រះអងគប្នស្វើកនាុងសសចកតាីសញ្ញា េុនខដរ។ពទងក់នឹ៏ងរកសាកិច្សនយារបស់ពទងខ់ដរ។
 សូេពកសឡកសេើលពាក្យស្ចនខ៍ដលសោកសយសររាប្នសពបើ៖ព្រះជារ្ាស់ពទងជ់ាបតាីរបស់រាសសតា
ពទង។់ព្រះអងគពប្ថានា ចងស់រសសរនូវពកឹត្យវនិយ័របស់ពទងស់ៅកនាុងចិតតារបស់្ួកសគរានា ក់ៗ ។សតើសោកអនាកប្ន
សសងកាតស�ើញសទថាពទងប់្នសពបើពប្ស់ពាក្យស្ចនដូ៍ចគ្នា សនរះខដលពទងធ្់ាបស់ពបើជាេយួអព័ប្ហាកំនាុងកិច្
ព្េសព្ៀងខដរឬសទ?ព្រះជារ្ាស់ប្នរានព្រះបនទាូលថាព្រះអងគនឹងស្វើជាព្រះរបស់រាសសតាពទង់សហើយអុីពសា-
ខអលកនឹ៏ងស្វើជារាសសតារបស់ពទងខ់ដរ។ពាក្យស្ចនទ៍ាងំសនរះជួយ�សយើងឱ្យយល់ថាសសចកតាីសញ្ញា សនរះេនិ
ពគ្នខ់តជាកិច្សនយាពសបចបាបស់លើពកដាសសានា េេយួសន្ឹកសោរះសទ។វាគឺជាអវីខដលអស្ារ្យជាងសនរះសៅ
សទៀត។
 សូេោនែគេ្រីសយសររា៣១៖៣៣។ចូរសពបៀបស្ៀបវាជាេយួែគេ្រីនិក្ខេនំ៦៖៧ខដលនិយាយ
អំ្ីសសចកតាីសញ្ញា ខដលព្រះប្នស្វើជាេយួអុីពសាខអល។សតើែគេ្រីសយសររា៣១៖៣៣បង្ហា ញសយើងថាព្រះ
ជារ្ាស់ពប្ថានា ចងប់្នអវីជាេយួនឹងរាសសដារបស់ពទង?់
_____________________________________________________________________

 សូេោនែគេ្រីសយសររា៣១៖៣៤។ចូរសពបៀបស្ៀបអវីខដលពតរូវប្ននិយាយសៅកនាុងែសនរះសៅ
នឹងែគេ្រីយ៉ូហាន១៧៖៣។សតើព្រះជារ្ាស់ប្នស្វើអវីែ្រះសៅកនាុងែគេ្រីសយសររា៣១៖៣៤សដើេ្បោីចស្វើ
សោយពទងរ់ានទំោកទ់ំនងល្អជាេយួរាសសតាពទងស់ោរះ?
_____________________________________________________________________
 សៅកនាុងែគេ្រីសយសររា៣១៖៣១-៣៤សយើងស�ើញគំនិតថនសសចកតាីសេតាតា ករុណានិងការសគ្រ្
ពបតិបតតាិ។ សយើងកប៏្នស�ើញគំនិតទាងំសនរះសៅកនាុងសសចកតាីសញ្ញា េុនសនរះផងខដរ។ ព្រះជារ្ាស់នឹងអត់
សទាសដល់រាសសតារបស់ពទង។់ពទងព់ប្ថានា ចងរ់ានេតិដាភ្្្ិសសសជាេយួ្ួកសគ។ព្រះជារ្ាស់នឹងសខេតាង
នូវសសចកតាីសេតាតា ករុណាដល់រាសសតារបស់ពទង់ សហើយ្ួកសគនឹងសគ្រ្ពទងស់ដាយសារអំសណាយទានទាងំសនរះ
ខដរ។រាសសតារបស់ពទងេ់និខេនសគ្រ្ពបតិបតតាិពទងដូ់ចជាេនុស្សយនតាខដលេនិសចរះគិតឬរានោរេ្�៍សោរះ
សឡើយ្ួកសគសគ្រ្សាតា បប់ង្គ បព់ទងស់ដាយសារ្ួកសគសាគ ល់ពទង់ពសឡាញ់ពទង់និងចងប់ំសរ ើពទងវ់ញិ។
គំនិតសនរះជួយ�ឱ្យសយើងយល់្ីទំោកទ់ំនងផ្ូវចិតតា្ិសសសខដលព្រះជារ្ាស់ពទងព់ប្ថានា ចងស់ោយរាសសតាពទង់
រាន។
 ព្រះជារ្ាស់ពប្ថានា ចងស់រសសរពកឹត្យវនិយ័របស់ពទងស់ៅកនាុងចិតតារបស់សយើងរានា ក់ៗ ។ សតើការសនរះ
រាននយ័យ៉ាងដូចសេតាចចំសពារះអនាក?
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ការសិកសាបខនថាេ៖សូេោនEllenG.White, “Abraham inCanaan,”pages132-138, inPatri-
archsandProphets;“TheProphetsofGodHelpingThem,”pages569-571, inProphets
andKings។
 ពកឹត្យវនិយ័របស់ព្រះជារ្ាស់បង្ហា ញសយើង្ីកាត្វកិច្របស់សយើងរាល់គ្នា ។ពកឹត្យវនិយ័របស់ព្រះ
សយហូវ៉ាគឺជាសសចកដាីពសឡាញ់។ព្រះជារ្ាស់ប្នបសពងៀនពកឹត្យវនិយ័ថនសសចកតាីពសឡាញ់របស់ពទងដ់ល់
សោកអដ័ាេនិងោងសអវ៉ាសៅកនាុងសួនចបារសអខដន។ សពកាយេកព្រះជារ្ាស់ប្នពបកាសពកឹត្យវនិយ័ថនសស
ចកតាីពសឡាញ់របស់ពទងស់ៅសលើភនាសីុំណាយ។ពកឹត្យវនិយ័ថនសសចកតាីពសឡាញ់សនរះគឺជាខផនាកេយួថនសសចកតាី
សញ្ញា្្ី។ ព្រះជារ្ាស់ចងស់រសសរពកឹត្យវនិយ័របស់ពទងស់ៅកនាុងចិតតារបស់សយើងរាល់គ្នា ។ ពកឹត្យវនិយ័សនរះ
បង្ហា ញ្ីខផនការរបស់ព្រះជារ្ាស់ដល់េនុស្សសោកសដើេ្បសីោយប្នជីវតិ។ចុរះពបសិនសបើព្រះជារ្ាស់ទុក
សោយសយើងរាល់គ្នា ស្វើការសសពេចចិតតាសដាយែ្ួនឯងវញិសោរះសតើសយើងនឹងគួរស្វើយ៉ាងដូចសេតាចសៅ?សោរះ
ោរក្សសាតាងំនឹងេកពគបព់គងសលើសយើង។ សយើងនឹងក្ាយជាបុគគលរានា កខ់ដលរានចិតតាដូចជាសាតាងំខដរ។
សោរះសហើយជាេូលសហតុខដលព្រះប្នពតាស់បង្គ បឱ់្យសយើងរាល់គ្នា េកបសពេើពទង់សពពារះពទងរ់ានខផនការ
ល្អសពរាបជី់វតិរបស់សយើងរាល់គ្នា ។សយើងនឹងក្ាយជាេនុស្សល្អតាេរយៈខផនការសោរះ។ព្រះជារ្ាស់ពប្ថានា 
ចងស់ោយសយើងរានា ក់ៗ ក្ាយជាអនាកបសពេើពទងខ់ដលពបកបសដាយពប្ជា្ញ និងភ្្អត់្ ្ត់កនាុង្ន័្ធកិច្ខដលពទង់
ពបទានឱ្យសយើង។ ព្រះសយសូ៊វប្នបង្ហា ញសយើងនូវគំរូខដលសយើងគួរពបព្ឹតតាសៅស្លខដលពទងប់្នយាងេក
ខផនដីសនរះ។ព្រះអងគប្នរានបនទាូលថា៖«ឱព្រះថនទូលបងគំសអើយទូលបងគំរានសសចកតាីអំ�រនឹងស្វើតាេ
ព្រះហឫទយ័ពទងស់អើពកឹត្យវនិយ័របស់ពទងក់ស៏ៅកនាុងចិតតាទូលបងគំ»ទំនុកតសេកាើង៤០៖៨«្ីសពពារះែ្ញុ ំប្នចុរះ
្ីសាថា នសួគេ៌កេនិខេននឹងស្វើតាេចិតតាែ្ញុ ំសទគឺតាេបំ�ងព្រះហឫទយ័ថនព្រះវញិខដលពទងច់តឲ់្យែ្ញុ ំេក»
យ៉ូហាន៦៖៣៨។ព្រះសយសូ៊វប្នយាងេកសលើខផនដីសនរះ្ីសពពារះពទងព់សឡាញ់ដល់ព្រះវរបិតានិងេនុស្ស
រានប្ប។ ព្រះសយសូ៊វកប៏្នយាងេកទីសនរះសពពារះព្រះអងគចងស់ខេតាងនូវការសគ្រ្និងសលើកសរសសើរតសេកាើង
ដល់សិររីុងសរឿងរបស់ព្រះជារ្ាស់។សោរះសហើយជាេូលសហតុខដលព្រះសយសូ៊វប្នរងទុក្ខនិងសុគត។សសចកដាី
ពសឡាញ់ចំសពារះព្រះវរបិតានិងេនុស្សជាតិប្នសពារស្ញសលើអវីទាងំអស់ខដលពទងប់្នស្វើ។ព្រះសយសូ៊វប្ន
អំពាវោវឲ្យសយើងសបើកចិតតាឲ្យសសចកដាីពសឡាញ់ខតេយួសនរះពគបព់គងសលើជីវតិរបស់សយើងផងខដរ»។ដកពសង់
្ីEllenG.White,TheDesireofAges,pages329,330,adapted។

សំ�ួរ្ិភ្កសា៖
១. សតើសសចកតាីសញ្ញា ខដលព្រះប្នស្វើជាេយួសោក�ូសអ សោកោបរ៉់ាេ សោកេ៉ូសសនិងសយើងរាល់គ្នា 
រាន លក្ខ�ៈដូចគ្នា នឹងសសចកតាីសញ្ញា ខដលពទងប់្នស្វើជាេយួសោកអដ័ាេខដរឬសទ? ឬវាជាសសចកតាីសញ្ញា 
្្ី?សពរាបច់សេ្ើយសូេសពបៀបស្ៀបែគេ្រីសោកុប្បតតាិ៣៖១៥;សោកុប្បតដាិ២២៖១៨;និងកាឡាទី៣៖៨,
១៦។
២. សហតុអវីប្នជាេតិតាភ្្ជាខផនាកេយួដសំ៏ខានថ់នសសចកតាីសញ្ញា ខដរ? សតើអនាកោចស្វើកិច្សនយាជាេយួនរណា
រានា កខ់ដលអនាកេនិរានោរេ្�៍ជិតសនាិទ្ធខដរឬសទ?ប៉ុខនដាសោរះេនិខេនជាអវីខដលព្រះចងប់្ន្ីសយើងសោរះសទ។
ព្រះជារ្ាស់ពប្ថានា ចងគ់ងស់ៅជិតសយើងរាល់គ្នា ។សហតុអវីសៅ?ចូរ្ិភ្កសាអំ្ីសរឿងសនរះសៅកនាុងថានា ក។់
៣.សហតុអវីប្នជាោពាហ៌្ិពាហ៌ជានិេតិតារូបដល៏្អសពរាបស់សចកតាីសញ្ញា រវាងព្រះនិងរាសសដារបស់ពទង?់
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អនាកចំការបសងកាើត្ួកជំនំុ

 ពគរូគង្វ លោតស់វនទីសទារានា កប់្នសួរសោកហួងសវនេងី(HuangWen-Meng)ខដលជាអនាក
ចំការគ្្នការបំបន៉ខាងឯខផនាកសទវវទិយា សោយជួយ�បសងកាើត្ួកជំនំុសៅកនាុងភូេតូិចេយួខដលពតរូវស្វើដំស�ើ រ
ពបខហលជា២សរ៉ាងកន្រះ្ីផទារះរបស់គ្តស់ៅឯពបសទសថតវ៉ានខ់ាងត្ូបង។
 សោកសវនេងីរានការភ្្ញ កស់ផ្អើលជាខ្ាងំ។គ្ត់្ ុំខេនជាសរាជិកព្រះវហិារសោរះសទប៉ុខនតាគ្ត់
ខតងខតថាវ យបងគំជាសរៀងរាល់ថ្្ងសបបាតហ៍សៅកនាុងភូេរិបស់គ្ត។់គ្តប់្នយល់ព្េជួយ�។គ្តប់្ន
និយាយជាេយួនឹងសរាជិកព្រះវហិារខដលរានសាចញ់ាតិពសីរានា កស់ៅកនាុងភូេបិ្សៅ (Ba-Eao)គឺជា
ភូេខិដល្ំុរានោតស់វនទីសទារស់សៅ។ោងប្នអនុញ្ញា តសោយយកផទារះរបស់ោងស្វើជាព្រះវហិារ។សោក
សវនេងី និងពគរូគង្វ លប្នផ្្ស់បតាូរសវនអ្ិបបាយសៅកនាុងផទារះខដលជាព្រះវហិារជាសរៀងរាល់ថ្្ងសបបាតហ៍
និងរានអនាកពជេុជទឹក៦ោកក់នាុងរយៈស្ល៦ខែ។ពបខហលជា១ឆ្នា កំន្រះសពកាយេកសោកសវនេងីកប៏្ន
ទទួលបុ�្យពជេុជទឹកផងខដរ។អនាកដឹកោោំតស់វនទីសទាប្នសស្ងើចសរសសើរថាព្រះប្នពបទាន្រដល់កិច្
ែិតែំពបឹងខពបងរបស់សោកសវនេងីសៅភ្គខាងត្ូបងពបសទសថតវ៉ានខ់ដលជាតំបនេ់យួខដលព្រះវហិារប្ន
្យាយាេយ៉ាងលំប្កកនាុងការចូលសៅដល់។សននាិសិទថនពបសទសថតវ៉ានប់្នសសនាើសំុសោយគ្តប់សងកាើត
ព្រះវហិារសៅឯភូេសិានទី់េយួសទៀតកនាុងភូេភិ្គខាងត្ូបង។៦ឆ្នា សំពកាយេកព្រះវហិារសោរះប្នរកីចសពេើន
បោទា បេ់កសោកសវនេងីពតរូវប្នសសនាើសំុសោយសបើកព្រះវហិារជា្្ីេតាងសទៀតសៅឯថសសទយ៉ា។ជាដំបូងសោក
សវនេងីរានការព្រួយប្រេ្ភ។គ្តប់្នគិតអំ្ីកងវរះខាតថនការបំបន៉ខាងឯខផនាកសទវវទិយារបស់គ្ត់ស្ល
សោរះគ្តប់្នអ្ិសាឋា ន។េនុស្ស្ីរោកប់្នបង្ហា ញេុែសៅថ្្ងសបបាតហ៍ដំបូងសៅស្លខដលសោក
សវនេងីប្នសបើកព្រះវហិារសាជា្្ី។គ្តប់្នសលើកទឹកចិតតាសោយអនាកថាវ យបងគំទាងំ្ីររូបសបើកទាវ រផទារះទទួល
អនាកជិតខាងសពរាបក់េ្វ ិ្ ីថ្្ងសុពកស្លោ្ង ច សហើយនិងអសញជា ើញ្ួកសគសោយចូលរេួកេ្វ ិ្ ីថនព្រះវហិារ
សៅថ្្ងបោទា ប។់៨ឆ្នា សំពកាយេកព្រះវហិាររានសរាជិកសៅដល់៧៤ោក។់បោទា ប់្ ី១៧ឆ្នា ថំនការបសងកាើត
ព្រះវហិារេកសោកសវនេងីប្នពប្បោ់្ក៌ំប្ងំគឺជាការស្វើតាេវ ិ្ ីសាសសតារបស់ព្រះពគីសទាខដលអនាកពសី
ខអល្ិនជីថវត៉ប៍្ន្ិ្�៌ោខបបដូសចនារះថា៖ «រានខតវ ិ្ ីសាសសតារបស់ព្រះពគីសទាខតេយួប៉ុសណាណ រះ ខដលោច
ទទួលប្នសជាគជយ័កនាុងការផសាយដំ�ឹងល្អដល់េនុស្ស។ ព្រះអងគសសសង្គ រះប្នរាបោ់នជាេយួនឹងេនុស្ស
គឺព្រះអងគខដលចងស់ោយ្ួកសគប្នល្អ។ ពទងប់្នបង្ហា ញសសចកតាីោ�ិតោសូរចំសពារះ្ួកសគបំស្ញ
តពេរូវការរបស់្ួកសគនិងយកប្នទំនុកចិតតារបស់្ួកសគ។បោទា បេ់កពទងប់្នរានបនទាូលសៅកាន់្ ួកសគ
ថា«ចូរេកតាេែ្ញុ ំ»។ដកពសង់្ ីTheMinistryofHealing,p.143។
 សោកសវនេងីខដលរានោយុ៧៥ឆ្នា និំយាយថាគ្តប់្ន្យាយាេបំស្ញតពេរូវការរបស់្ួក
សគ។គ្តប់្នទិញខផ្សាវ យឪឡឹកនិងពតខបក្ីចំការរបស់គ្តស់ពរាបក់ារពបកបោហារជាសរៀងរាល់ថ្្ង
សបបាតហ៍សៅឯថសសទយ៉ា។ពគរូគង្វ លវយ័សក្ងខដលប្នស្វើជាសេដឹកោជំំនួសសោកសវនេងីសៅឯថសសទយ៉ា
ប្នសួរោសំដាយការភ្្ញ កស់ផ្អើលថា«សតើសោក្ូស្វើសោយព្រះវហិារសនរះរកីចំសរ ើនសដាយរសបៀបណា?សតើែ្ញុ ំោច
ស្វើសោយព្រះវហិាររកីចំសរ ើនប្នដូចជាអវីខដលសោក្ូប្នស្វើយ៉ាងដូចសេតាចសៅ?»។សោកសវនេងីប្ន
   និយាយថា«ពតរូវបង្ហា ញសសចកតាីសេតាតា អត់្ ្ត់បោទា បែ្ួននិងពសឡាញ់អនាក
   ដថទសោយដូចជាព្រះសយសូ៊វ»។
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អសទ់ាងំមនុស្សជំនាន់ក្រោយ

ល្ងាចថ្្ងបរសុិទ្ធ-ថ្្ងសៅរ៍ទ១ី០ខែសេសាឆ្នា ២ំ០២១

អំណាន ព្រះគេ្រីសពរាបស់េសរៀនពបចាសំប្ដា ហ៍សនរះ៖ សោកុប្បតដាិ ៣៖៦; សោកុប្បតដាិ ៦៖៥, ១១, ១៨;
សោកុប្បតដាិ៩៖១២-១៧;សអសាយ៤៖៣;វវិរណៈ១២៖១៧។

ែចងចា៖ំ«ប៉ខុនតែណូសអប្នពបកបសោយព្រះគុណសៅចំសោរះព្រះសយហូវ៉វញិ»(សោកុប្បតដាិ៦៖៨)។

 សោកអោ័េនងិនាងសអវ៉ប្នបរសិោគខ ល្ែស�ើខែលព្រះប្នហាេឃាត។់អំស ើ្ប្បរបស់្កួ
សគប្នផ្លែ ស់បតែូរអ្ីៗ ទាងំអស់។ឥឡូវសនរះអសំ ើ្ប្បនងិសសចកដាសីាលែ បប់្នក្លែ យជាខ្នាកេយួថនពបវតដាសិាសសដា
របស់េនុស្សជាតិ។ េនុស្សទាងំឡាយខែលសកើតេកសលើខ្នែសីនរះនឹងខលងរានោ្ពគបល់ក្ខណ៍សទៀត
សហើយ។ចតិតែខែលប្នបសងកើតេកសោយរានសសចកតែសីេពតីនងឹព្រះប្នសោរស្ញសៅសោយសសចកតែោីពកក់
ពគបខ់បបយ៉ង។េនិយូរប៉នុាមា នសសចកតែោីពកក់នងិអំស ើ្ប្បកប៏្នរកីរាលោលោសស្ញខ្នែទីាងំេលូ។
 សតើសយើងប្នែងឹអ្ែីលែរះអំ្ ពីបជាជនខែលរស់សៅេនុជំនានទឹ់កជំនន?់្កួសគខ្លែ ងំ្ូខកជាងេនុស្ស
សយើងនាស្លស្្ថ ្្ងសនរះ។្ កួសគរានសោរស្ញសៅសោយថាេ្លនងិជីវតិព្េទាងំរានោ្ឆ្លែ តថវបំ្ុត
្ងខែរ។្ កួសគករំនឹងរានជំងែឺកំ្ត់សហើយកព៏បកបសៅសោយអសំណាយទានថនសុែោ្ថាេ្លថនគនិំត
នងិរានោយុខវង្ងខែរ។ព្រះជារាចា ស់ប្នពបទានអសំណាយទានែរ៏ានតថេលែជាសពចើនែល់្កួសគ។ប៉ខុនតែ
េនុស្សសសទើរខតទាងំអស់ប្នសពបើពប្ស់នូវអំសណាយទានទាងំសនារះតាេខបបោតាមា និយេ។ពបជាជនទាងំឡាយ
កខ៏លងថ្ាយបងំ្ព្រះជារាចា ស់ជាព្រះខែលប្នបសងកើតែលែនួសទៀតសហើយ។្កួសគខបរជានាគំ្នា សៅថ្ាយបងំ្ព្រះ
ខែលប្នបសងកើតសឡើង្សីានា ថែរបស់ែលែនួសៅវញិ។្ួកសគកខ៏លងនឹកចាំ្ ពី្រះជារាចា ស់ខែរ។ព្រះប្នពបទាន
នូវអណំាចែអ៏សាចា រ្យែល់្កួសគខតសគខបរជាយកអណំាចសនារះសៅសពបើពប្ស់កនាុង្លែូវោពកកស់ៅវញិ។្កួសគ
ប្នជាបចិ់តតែនងឹអសំ ើ្ប្បសហើយកប៏្នពបព្ឹតតែនូវអសំ ើ្ោពកកត់ាេខតទសំនើងចិតតែ។្កួសគចូលចិតតែចណំាយ
ស្លរបស់ែលែនួគិតរកវធិី្ មាីៗ សែើេ្បពីបព្ឹតតែនូវអំស ើ្ប្បក្នខ់តសពចើនសឡើង។្ កួសគេនិព្េលរះបងស់ចាលនូវ
អំស ើ្ប្បរបស់ែលែនួសឡើយសហើយកត៏ាងំចិតតែរងឹរូសេនិព្េវលិពតឡបេ់ករកព្រះជារាចា ស់វញិខែរ។េនុស្ស
សសទើរខតទាងំអស់ខែលរស់សៅសលើខ្នែកីនាុងជំនានស់នារះប្នពបយុទ្ធពបឆ្ងំនឹងព្រះសៅកនាុងចិតតែរបស់ែលែនួជានិចចា។
ព្រះជារាចា ស់កប៏្នសពជើសសរ ើសបោ្ឈបស់សគ្្េ ខែលពបឆ្ងំនឹងរែ្ឋប្លនិងពកឹត្យវនិយ័ថនសសចកតែពីសឡាញ់
របស់ពទងស់ៅ។ពទងប់្នបញូ្នទឹកជំននខ់ែលនឹងបំផ្លែ ញខ្នែទីាងំេលូ។

សេសរៀនទី៣ ១០-១៦សេសា
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សពគ្រះេហនតែរាយ្ីោគខ្ងសជើង

 ព្រះជារាចា ស់ពទងប់្នសសពេចនូវក្របសងកើតថ្ទសេឃនឹងខ្នែីសហើយពទងប់្នទតនូវរបស់ទាងំ
ឡាយខែលពទងប់្នបសងកើតប្នសធ្ើសោយសឃើញថា«ល្អពបសសើរសហើយ”(សោកុប្បតដាិ១៖៣១)។សពក្យេក
អំស ើ្ប្បកប៏្ននាសំោយរានក្រផ្លែ ស់បតែូរអ្ីៗទាងំអស់។ពគបយ៉់ងខពបក្លែ យសៅជាខលង«ល្អពបសសើរ»សទៀត
សហើយ។អំស ើ្ប្បប្នសីុបង្ខួចអ្ីៗពគបយ៉់ង។រានសរឿងែគ៏ួរឱ្យខ្លែ ចជាសពចើប្នសកើតសឡើងសហើយេនុស្ស
ជាតិកខ៏ពបសៅជាពបឆ្ងំនឹងព្រះព្េទាងំប្នសធ្ើប្បក្នខ់តសពចើនសឡើងៗ។សៅជំនានរ់បស់សោកណូសអ
អំស ើ្ោពកកប់្នសកើតសឡើងោសស្ញសលើខ្នែី។ព្រះគេ្រីេនិប្នពប្បស់យើងសពចើនសទអំ្ីក្លបរសិចឆេទ
សនារះ។ប៉ុខនតែសយើងោចសឃើញថាព្រះជារាចា ស់នឹងេនិអនុញ្ញា តឱ្យអំស ើ្ោពកកស់ចរះខតបនតែសកើតសឡើងសឡើយ។
 សតើក្រោពកកប់្នសកើនសឡើងយ៉ងឆ្បរ់ហ័សយ៉ងែូចសេតែច?
 សូេោនែគេ្រីទាងំឡាយខ្ងសពក្េ។សតើសោកអនាកប្នសិកសាអ្ីែលែរះសចញ្ីែគេ្រីនីេយួៗ
សនរះ?ចូរសរសសរចសេលែើយរបស់សោកអនាកសៅសលើបនាទ តខ់្ងសពក្េ។សតើសោកអនាកប្នសេើលសឃើញ្ីរសបៀប
ខែលប្បក្នខ់តោពកកស់ៅៗជាេយួនឹងែគេ្រីនីេយួៗសនរះខែរឬសទ?

១.សោកុប្បតិដា៣៖៦________________________________________________________

២.សោកុប្បតតែិ៣៖១១-១៣-១៩_______________________________________________

៣.សោកុប្បតតែិ៤៖៥________________________________________________________

៤.សោកុប្បតតែិ៤៖៨________________________________________________________

៥.សោកុប្បតតែិ៤៖១៩______________________________________________________

៦.សោកុប្បតតែិ៤៖២៣______________________________________________________

៧.សោកុប្បតតែិ៦៖២_______________________________________________________

៨.សោកុប្បតដាិ៦៖៥,១១____________________________________________________

 ែគេ្រីសោកុប្បតតែិ៦៖៥និងែ១១សកើតសឡើងសោយសារសហតុ្លេយួ។ក្រសកើតសឡើងែោ៏ពកក់
សនរះរានេូលសហតុរបស់វ។ពបវតតែិថនអំស ើ្ប្បប្នសកើតសឡើងរហូតេកែល់បចចាុប្បននាសនរះសហើយកក៏្នខ់តោពកក់
សៅៗខែរ។សនារះជារសបៀបខែលប្បប្នបងកសឡើង។អំស ើ្ប្បេនិែូចជាេុែរបសួសនារះសទសពោរះថាសៅស្ល
ខែលសយើងរានេុែរបសួសនារះសក្សិក្ខស្បករបស់សយើងចាបស់្តែើេ្យាប្លេុែរបសួសនារះោលែ េ។យ៉ងណា
េញិអំស ើ្ប្បេនិពបព្ឹតតែសៅតាេរសបៀបសនារះសទ។ពបសិនសបើសយើងរានា ក់ៗ េនិសអើស ើ្នឹងអំស ើ្ប្បសនារះសទ
វនឹងបនតែរកីរាលោលរហូតែល់នាសំោយរានក្រវនិាសអនតែរាយសៅប្ន។បចចាុប្បននាសនរះអំស ើ្ប្បករ៏ាន
ក្រពបព្ឹតតែសៅតាេរសបៀបែូចគ្នា សនរះខែរ។
 សោកអនាក្ំុចាបំ្ចឆ់្ងល់សនារះសទព្រះជារាចា ស់ពទងស់្អបអ់ំស ើ្ប្បជាទីបំ្ុតសហើយេនិយូរេនិឆ្ប់
សទពទងនឹ់ងបញចាបវ់សហើយ។សតើព្រះជារាចា ស់ខែលពបកបសោយសសចកតែីពសឡាញ់និងោ្យុតតែិធេ៌ោចនឹង
សធ្ើអ្ីែលែរះសទៀតជាេយួនឹងអំស ើ្ប្ប?គឺគ្មា នអ្ីសទៀតសទ។សនារះសហើយជាេូលសហតុខែលប្បពតរូវខត«វនិាស»
្ីសពោរះពទងជ់ាព្រះ សហើយជាសសចកតែីពសឡាញ់។ ព្រះស្្ព្រះទយ័នឹងបំផ្លែ ញអំស ើ្ប្បសោយវនិាសបង់
សហើយកនាុងស្លជាេយួគ្នា សនរះ ពទងក់ច៏ងជ់ួយ�សសសគ្្រះេនុស្សរានប្បខែរ៖ សនារះសហើយជាលក្ខណៈថន
សសចកតែីសញ្ញា របស់ពទង។់
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សោកណូសអ

 េុនស្លទឹកជំនន់ ខ្នែីសោរស្ញសៅសោយេនុស្សរានប្បនិងេនុស្សោពកកស់ៅពគប់
ទីកខនលែង។ប៉ុខនតែរានបុគ្លរានា កខ់ែលរានលក្ខណៈែុស្ីេនុស្សទាងំអស់កនាុងជំនានស់នារះ។បុរសសនារះ
ស ម្ា រះថាណូសអ។សូេោនែព្រះគេ្រីសោកុប្បតដាិ៦៖៩។សតើែគេ្រីសនរះសលើកសឡើងយ៉ងែូចសេតែចអំ្ី
សោកណូសអ? ចូរសរសសរចសេលែើយរបស់អនាកសៅសលើបនាទ តខ់្ងសពក្េអំ្ីអ្ីខែលអនាកគិតថាខ្នាកនីេយួៗ
ថនែគេ្រីរាននយ័យ៉ងខបបណាសនារះ៖
១.ណូសអ«ជាេនុស្សសុចរតិស្ញេយួជីវតិរបស់សោក»៖___________________________
___________________________________________________________________

២.ណូសអ«រានោ្ពគបល់ក្ខណ៍កនាុងចំសណាេេនុស្សសៅសេយ័គ្ត»់__________________
___________________________________________________________________

៣.ណូសអ«ខតងខតសែើរតាេព្រះ»៖___________________________________________
___________________________________________________________________
 ណូសអប្នចាតទុ់កព្រះអរាចា ស់ថាជាព្រះអង្សសសគ្្រះផ្ទ ល់របស់សោក។ សោកគឺជាេនុស្សខត
េយួអង្គតខ់ែលព្រះជារាចា ស់ោចទុកចិតតែប្ន។ សោកណូសអនឹងសាតែ បប់គ្្បព់ទង់ ពបតិបតតែិតាេពទង់
និង ទុកចិតតែសលើពទង។់ សនារះសហើយជាេូលសហតុខែលព្រះជារាចា ស់ោចសពបើពប្ស់ណូសអសែើេ្បសីាងសង់
ទូក។ សៅកនាុងគេ្រីសញ្ញា ្មាីស្ពតរុសោកស់ ម្ា រះណូសអថាជា«អនាកពបក្សពប្ប់្ ីសសចកតែីសុចរតិ »
(ស្ពតរុសទី២២៖៥)។
 សូេោនែគេ្រីសោកុប្បតដាិ៦៖៨។សតើែគេ្រីសនរះជួយ�សយើងសោយយល់្ីទំនាកទ់ំនង្ិសសស
រវងសោកណូសអនិងព្រះជារាចា ស់យ៉ងែូចសេតែច?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 វជាសលើកែំបូងសហើយខែលសយើងសឃើញោក្យថា«គ្បព់្រះហឫទយ័»សៅកនាុងព្រះគេ្រីគឺសៅ
កនាុងែគេ្រីសោកុប្បតដាិ៦៖៨។ោក្យថា«គ្បព់្រះហឫទយ័»សៅគេ្រីសញ្ញា ចាស់រានអត្ថនយ័ែូចគ្នា
សៅនឹងគេ្រីសញ្ញា ្មាីខែរ។ោក្យេយួសទៀតសពរាបស់ពបើជំនួសសោយោក្យថា«គ្បព់្រះហឫទយ័»គឺ
«ព្រះគុណ»។ព្រះគុណឬក្រស្ញចិតតែគឺជាអំសណាយថនសសចកដាីសេតាតែ ករុណា្ីព្រះជារាចា ស់ែល់េនុស្ស
រានប្ប។ ព្រះជារាចា ស់ប្នពបទានអំសណាយទានថនសសចកតែីសេតាតែ ករុណារបស់ពទង់ សែើេ្បអីតស់ទាស
ចំសោរះអំស ើ្ប្បរបស់សយើងរាល់គ្នា ។ សយើងេនិោចសធ្ើអ្ីសែើេ្បទីទួលប្ននូវក្រអតស់ទាស្ីពទងស់នារះ
សឡើយ។សយើងពតរូវខតទទួលយកវសោយសសចកតែីជំសនឿនិងឥតគិតថ្លែសឡើយ។សោកអនាកចាសំទណូសអ
គ្តជ់ាេនុស្សសុចរតិ។ប៉ុខនតែគ្តក់ជ៏ាេនុស្សរានប្បខែលពតរូវក្រព្រះគុណ្ងខែរ។ែូសចនារះណូសអ
េនិែុសអ្ី្ីសយើងរាល់គ្នា ខែល្យាយេសែើរតាេព្រះជារាចា ស់យ៉ងអស់្ីចិតតែសនារះសទ។
 សោកណូសអកព៏តរូវក្រព្រះគុណែូចជាសយើងរាល់គ្នា ខែរ។ចូរសួរែលែួនឯងរានា ក់ៗ ៖ សតើែ្ុ ំែូចគ្នា 
នឹងណូសអយ៉ងែូចសេតែច?សតើេនុស្សនិយយថាែ្ុ ំសុចរតិសហើយសែើរតាេព្រះជារាចា ស់ខែរឬសទ?ចូរសរសសរ
នូវេូលសហតុសពរាបក់្រោរចសេលែើយរបស់សោកអនាក្ង។

ថ្្ងចន័ទ ១២សេសា
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សសចកតែីសញ្ញា ជាេយួសោកណូសអ

 «ខតអញនឹងតាងំសសចកតែីសញ្ញា អញចំសោរះឯងសហើយឯងនឹងចូលសៅកនាុងទូកធំសនារះព្េទាងំ
ពប្ន្ធកូននិងកូនពបសាឯងជាេយួនឹងឯងខែរ»(សោកុប្បតដាិ៦៖១៨)។
 ែគេ្រីសោកុប្បតតែិ ៦៖១៨ បគ្ហា ញសយើង្ីខ្នាកសំខ្ន់ៗ ថនសសចកតែីសញ្ញា ខែលព្រះប្នតាងំ
សឡើងជាេយួេនុស្ស៖ ព្រះជារាចា ស់និងេនុស្សប្នតាងំសសចកតែីសញ្ញា សនរះជាេយួគ្នា ។សាេញញាណាស់ខេន
សទ?
 ខេនសហើយប៉ុខនតែសៅរានសរឿងសលើសជាងសនារះសៅសទៀតចំសោរះសសចកតែីសញ្ញា សនរះខែលសយើងនឹង
្ិនិត្យសេើលែូចតសៅសនរះ៖(១)ែគេ្រីសោកុប្បតតែិ៦៖១៨បគ្ហា ញសយើងថាសសចកតែីសញ្ញា សនរះពតរូវរេួបញចាូ ល
ទាងំក្រសគ្រ្ពបតិបតតែិរបស់េនុស្ស្ងខែរ។ព្រះជារាចា ស់ប្នរានបនទូលសៅក្នស់ោកណូសអថាសោក
និងពករុេពគរួសាររបស់សោកពតរូវខតចូលសៅកនាុងទូកសនារះ។ែូសចនារះ្ួកសគរានា ក់ៗ រានចំខណកខែលពតរូវសធ្ើ។
ពបសិនសបើ្ួកសគេនិបំស្ញតាេខ្នាករបស់ែលែួនសទសនារះ ្ួកសគនឹងរសំោភនូវសសចកតែីសញ្ញា សនារះសហើយ។
ចុរះសតើនឹងរានអ្ីសកើតសឡើងពបសិនសបើសោកណូសអប្នបែិសសធចំសោរះព្រះវញិសនារះ?សហើយចុរះវនឹងសៅ
ជាយ៉ងណាពបសិនសបើណូសអយល់ព្េនឹងព្រះ ប៉ុខនតែសពក្យេកខបរជាផ្លែ ស់បតែូរគំនិតរបស់គ្តស់្លសពក្យ
វញិសនារះ?សតើសោកអនាកគិតថានឹងរានអ្ីសកើតសឡើងចំសោរះណូសអនិងពគរួសាររបស់គ្ត?់
 ព្រះរានបនទូលថាសសចកតែីសញ្ញា សនរះគឺជា«សសចកតែីសញ្ញា របស់អញ» (សោកុប្បតដាិ៦៖១៨)។
សតើោក្យថា«អញ»បគ្ហា ញអ្ីែលែរះអំ្ីសសចកតែីសញ្ញា ជាេយួព្រះ?ចុរះយ៉ងណាខែរពបសិនសបើព្រះោកស់ ម្ា រះ
សសចកតែីសញ្ញា សនរះថា «សសចកតែីសញ្ញា របស់សយើង» វញិសនារះ? សតើវនឹងសធ្ើឱ្យសរឿងសនរះែុសគ្នា យ៉ងែូចសេតែច?
សហតុអ្ីប្នជាក្រខែលព្រះរានបនទូលថាសសចកតែីសញ្ញា សនរះគឺជារបស់ពទងជ់ាក្រសំខ្នស់េលែរ៉ះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សសចកតែីសញ្ញា ជាេយួព្រះគឺខតងខតសធ្ើសឡើងរវងព្រះនិងេនុស្ស។ោក្យថា«របស់អញ»ជួយ�
សយើងសោយសឃើញថាព្រះកំ្ុងខតបគ្ហា ញណូសអនូវក្រស្ញព្រះទយ័ ឬពបកបសោយព្រះគុណរបស់ពទង។់
ែូចខែលសយើងប្នសឃើញក្ល្ីេ្សលិេញិព្រះគុណគឺជាអំសណាយថនសសចកតែីសេតាតែ ករុណាខែលព្រះប្ន
ពបទានែល់េនុស្សរានប្ប។ ព្រះជារាចា ស់ប្នពបទាននូវអំសណាយទានថនសសចកតែីសេតាតែ ករុណារបស់
ពទង់សែើេ្បអីតស់ទាសចំសោរះអំស ើ្ប្បថនសយើងរាល់គ្នា ។ែូសចនារះសហើយោក្យថា«អញ»ជួយ�សោយសយើង
យល់ប្នថាសសចកតែីសញ្ញា សនរះេនិខេនសធ្ើសឡើងរវងបុគ្ល្ីរនាកខ់ែលរានោ្សសមាើគ្នា សនារះសទ។ េនុស្ស
េនិោចសសមាើនឹងព្រះប្នសទ។ព្រះេនិចាបំ្ច់្ ឹងខ្្អកសលើសយើងកនាុងក្រសសពេចខ្នក្រទាងំអស់សនារះសទ។
សនារះសហើយជាេូលសហតុខែលសសចកតែីសញ្ញា គឺជារបស់្ងពទង់ សហើយេនិខេនជារបស់សយើងសនារះសទ។
សោកអនាកោចសចាទសួរថា៖«ប៉ុខនតែព្រះទទួលប្នអ្ីេយួ្ីសសចកតែីសញ្ញា សនរះខេនសទ?»េនិខេនតាេរសបៀប
ខែលសយើងសសពេចក្រសនារះសទ។ ព្រះជារាចា ស់ោចពបទាននូវអំសណាយទានជាជីវតិែអ៏ស់កល្បជានិចចាែល់
សយើងរាល់គ្នា ក្លណាសយើងព្េទទួលយកនូវសសចកតែីសញ្ញា របស់ពទង។់សសចកតែីសសសគ្្រះរបស់សយើងរាល់
គ្នា សធ្ើឱ្យព្រះជារាចា ស់ស្្ព្រះទយ័ណាស់(សអសាយ៥៣៖១១)។ប៉ុខនតែសសចកតែីអំណរខែលព្រះទទួលប្ន
្ីក្រសសសគ្្រះរបស់សយើងរាល់គ្នា េនិែូចគ្នា នឹងអ្ីខែលព្រះប្នទទួល្ីសសចកតែីសញ្ញា សនារះសទ។
 សនរះជាសរឿងសពបៀបពបែូចេយួសែើេ្បជីួយ�្ន្យល់នូវសសចកតែីសញ្ញា សនរះ។រានបុរសរានា កធ់្លែ ក់្ ីសលើ
ទូកសៅស្លរានែ្យល់្្ុយរះសកើតសឡើង។រានអនាកែលែរះសៅសលើទូកនិយយថាសគនឹងសប្រះខែ្ស្ួរសៅសោយបុរស
ខែលសៅកនាុងទឹកសនារះ។ប៉ុខនតែបុរសខែលសៅកនាុងទឹកពតរូវខតយល់ព្េសតាងខែ្ស្ួរសនារះខែរ។សនារះសហើយ
ជារសបៀបខែលសសចកតែីសញ្ញា រវងព្រះនិងេនុស្សរានប្បែំសណើ ក្រ។សយើងរាល់គ្នា ពតរូវខតទទួលយកនូវ
អ្ីខែលព្រះជារាចា ស់ពបទានេកសយើងសែើេ្បសីសសគ្្រះសយើងខែរ។
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សសចកតែីខណនាថំនក្រតសូ៊

 សហើយព្រះរានបនទូលថា៖«សនរះជាទីសំគ្ល់ថនសសចកតែីសញ្ញា ខែលអញតាងំនឹងឯងរាល់គ្នា 
សហើយនិងពគបជី់វតិទាងំឡាយខែលសៅជាេយួនឹងឯងសៅអស់ទាងំែំណអស់កល្បជានិចចាគឺអញោក់
ធនាូរបស់អញសៅនា្្កសនារះសហើយជាទីសំគ្ល់ថនសសចកតែីសញ្ញា ខែលអញតាងំនឹងខ្នែី»(សោកុប្បតដាិ
៩៖១២,១៣)។
 រានរបស់តិចតួចណាស់សៅកនាុងធេមាជាតិរានសពេស់ពសស់សា្អ តជាងឥនទធនូសនារះ។សតើសោក
អនាកសៅចាឥំនទធនូែំបូងខែលសោកអនាកប្នសឃើញក្ល្ីសៅសកមាងសទ?សូេ្បខីតធំស្ញវយ័សហើយកស៏ោយ
កចិ៏តតែរបស់សយើងរានសោរស្ញសៅសោយោ្ស្ងបខ់ស្ងងសៅស្លខែលសយើងពកសឡកសេើលសៅ្ណ៌ែព៏សស់
សា្អ តទាងំអស់របស់ឥនទធនូសៅកនាុង្្កសនារះ។េនិចាបំ្ចឆ់្ងល់សនារះសទស្្ថ្្ងសនរះរានេនុស្សជាសពចើន
ប្នសពបើពប្ស់ឥនទធនូជាសញ្ញា និេតិតែរូបសពរាបរ់បស់ជាសពចើន។(ពគ្នខ់តជាក្រសាកល្បងសលងសូេសោក
អនាករកសេើលោក្យថា «ឥនទធនូ» សៅសលើសគហទំ្រ័ស្្សងៗ សនារះសោកអនាកនឹងសឃើញថារានពករុេេនុស្ស
ស្្សងៗជាសពចើនប្នសពបើពប្ស់ឥនទធនូសពរាបសំ់សៅសៅសលើអត្ថនយ័របស់ស្្សងៗជាសពចើន)។្ ណ៌ែ៏
ពសស់សា្អ តរបស់ឥនទធនូបនតែបរ៉ះោល់ែួងចិតតែនិងគំនិតរបស់សយើងជានិចចា។
 សូេោនែគេ្រីសោកុប្បតដាិ ៩៖១២-១៧។ ែូចខែលែទាងំសនរះបគ្ហា ញែល់សយើងពសាបស់តើព្រះ
ជារាចា ស់រានព្រះបនទូលថាឥនទធនូនឹងជាភសតែុតាងសំសៅសៅសលើអ្ីែលែរះ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 ព្រះជារាចា ស់រានបនទូលថាឥនទធនូនឹងប្នជាភសដាុតាងថន «សសចកតែីសញ្ញា របស់អញ» (សោកុប្បតតែិ
៩៖១៥ )។អត្ថនយ័ថនោក្យថា«សសចកតែីសញ្ញា » សៅកនាុងែសនរះរានលក្ខណៈែុសគ្នា នឹងកខនលែងស្្សងសទៀត
សៅកនាុងព្រះគេ្រី។ សសចកតែីសញ្ញា ខែលព្រះជារាចា ស់ប្នសធ្ើជាេយួនឹងសោកអព័ប្ហាំឬជាេយួនឹងសោក
េ៉ូសសសៅសលើភនាសីុំណាយសនារះរានរេួបញចាូ លនូវអ្ីខែលអព័ប្ហានិំងអុីពសាខអលពតរូវសធ្ើ។ប៉ុខនតែសៅកនាុងកិចចា
ព្េសព្ៀងជាេយួនឹងសោកណូសអវញិព្រះជារាចា ស់េនិតពេរូវឱ្យេនុស្សសធ្ើអ្ីសទសូេ្បខីតណូសអកស៏ោយ។
ព្រះពបក្សនូវកិចចាសនយារបស់ពទងែ់ល់េនុស្សទាងំអស់សៅសលើខ្នែី។ព្រះជារាចា ស់កប៏្នសនយា្ងខែរ
ចំសោរះ៖«អស់ទាងំសត្ពគប់្ ូជសៅសលើខ្នែីខែរ» (សោកុប្បតតែិ៩៖១៥)។កិចចាសនយាសនរះនឹង«អស់ទាងំ
ែំណអស់កល្បជានិចចា» (សោកុប្បតដាិ៩៖១២)។កិចចាសនយារបស់ព្រះគឺរានលក្ខណៈជាសកលរេួរាន
ចំសោរះេនុស្សពគបគ់្នា ។ សតើនឹងរានអ្ីសកើតសឡើងចំសោរះេនុស្សខែលសពជើសសរ ើសេនិសាតែ បត់ាេព្រះវញិសនារះ?
កិចចាសនយារបស់ព្រះគឺរានរេួបញចាូ លទាងំ្ួកសគ្ងខែរ។ សនារះសហើយជាេូលសហតុខែលគំនិតថនោក្យថា
«សសចកតែីសញ្ញា »សៅកនាុងសោកុប្បតតែិ៩រានលក្ខណៈែុសគ្នា ្ីកខនលែងស្្សងសទៀតសៅកនាុងព្រះគេ្រី។
 សតើសសចកតែីសញ្ញា ជាេយួសោកណូសអបគ្ហា ញនូវព្រះគុណថនសសចកតែីសេពតីរបស់ព្រះចំសោរះេនុស្ស
រានប្បយ៉ងែូចសេដាច? នរណាជាអនាកចាបស់្តែើេសសចកតែីសញ្ញា សនរះ? សតើអនាកណាទទួលប្ននូវរបស់ល្អ
ខែលប្នសនយា?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សតើសសចកដាី្ិតថនព្រះគេ្រីសតែីអំ្ីឥនទធនូនិងអ្ីខែលវប្នសនយាជួយ�សយើងឲ្យសគ្រ្ពបតិបតតែិ
ែល់ព្រះអរាចា ស់យ៉ងែូចសេតែច?
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រានខតណូសអនិងពករុេពគរួសាររបស់គ្តប់៉ុសណាណ រះខែលប្នសៅរស់

 «ពគបទ់ាងំជីវតិទាងំឡាយសៅសលើខ្នែីកព៏តរូវបំផ្លែ ញទាងំអស់សៅតាងំ្ីេនុស្សរហូតែល់សត្
សជើង៤សត្លូនវរនឹងសត្សហើរសលើោក្សសនារះពតរូវវនិាសសចញ្ីខ្នែីទាងំអស់សៅសល់ខតណូសអនិង
្ួកអនាកខែលសៅកនាុងទូកជាេយួនឹងគ្តប់៉ុសណាណ រះ»(សោកុប្បតដាិ៧៖២៣)។
 សៅកនាុងែសនរះសយើងសឃើញនូវទស្សនៈថន«រាសសតែសំណល់»ជាសលើកែំបូងសៅកនាុងព្រះគេ្រី។រាសសតែ
សំណល់គឺជាពករុេតូចេយួខែលសល់សៅឬប្នសសសគ្្រះសចញ្ីពករុេធំ។ោក្យសៅកនាុងែគេ្រីសោកុប្បតតែិ៧៖
២៣ខែលពតរូវប្នសរសសរថា«ប្នសល់សៅ»េក្ីោក្យេយួសទៀតជាោសាសហសព ើ្រខែលពតរូវប្នសគសពបើ
សពចើនែងសៅកនាុងគេ្រីសញ្ញា ចាស់សែើេ្បបីគ្ហា ញ្ីគំនិតថនរាសសតែសំណល់។ ចូរសយើង្ិចារណាសេើលឧទាហរណ៍
ែលែរះ។ោក្យសៅកនាុងែខែលបគ្ហា ញ្ីគំនិតថន«រាសសតែសំណល់»ពតរូវប្នសរសសរសៅខ្ងសពក្េជាអក្សរែិត៖
 យ៉ូខសបប្ននិយយសៅក្នប់ងប្អូនរបស់គ្តថ់ា៖ «ព្រះពទងប់្នចាតែ់្ុ ំឲ្យេកេុនអនាករាល់គ្នា 
សែើេ្បនីឹងរកសាអនាករាល់គ្នា ឲ្យរានសំណល់សល់សៅខ្នែី»(សោកុប្បតដាិ៤៥៖៧)។
 «អនាកណាខែលសល់សៅកនាុងពករុងសីុយ៉ូនជាអនាកខែលសៅកនាុងពករុងសយរូសាឡិេសៅសឡើយសនារះនឹង
ប្នសៅជាអនាកបរសុិទ្ធ គឺពគបទ់ាងំេនុស្សកនាុងពករុងសយរូសាឡិេ ខែលរានស ម្ា រះកតទុ់កកនាុង្ួកេនុស្សរស់»
(សអសាយ៤៖៣)។
 «សៅពគ្សនារះព្រះអរាចា ស់ពទងនឹ់ងលូកព្រះហសតែពទងស់ៅេតែងសទៀត សែើេ្បនីឹងពបេូល្ួកសំណល់
ថនរាសសតែពទងខ់ែលសល់សៅសហើយ្ីអស់ទាងំសក្រះសៅសេុពទេកវញិ»(សអសាយ១១៖១១)។
 សូេពកសឡកសេើលែគេ្រីសោកុប្បតតែិ៧៖២៣និងឧទាហរណ៍ស្្សងសទៀតខែលសយើងសទើបខតប្ន
សិកសា។សតើែទាងំសនរះបគ្ហា ញអ្ីែលែរះែល់សយើងអំ្ីអត្ថនយ័ថនោក្យ«អនាកខែលសៅសល់»ឬ«រាសសតែសំណល់»?
សតើអ្ីសៅខែលបណាតែ លឱ្យព្រះបសងកើតរាសសតែសំណល់? សតើសសចកតែីសញ្ញា  និងរាសសតែសំណល់រានទំនាកទ់ំនង
គ្នា យ៉ងែូចសេតែចខែរ?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 សៅពគ្ទឹកជំនន់ ព្រះខែលប្នបសងកើតសោកីយស៍នរះប្នក្លែ យជាសៅពកេរបស់ខ្នែីសនរះ។ទឹក
ជំនននឹ់ងសកើតសឡើងជាសកល។សតើអនាកណានឹងរានជីវតិរស់សៅប្នសទ?សតើអនាកណានឹងពតរូវបំផ្លែ ញ?សតើអនាក
ណានឹងក្លែ យជាសរាជិកថនពករុេតូចឬរាសសតែសំណល់ខែលនឹងបនតែរស់សៅ?ចសេលែើយសនារះគឺ៖ណូសអនិង
ពគរួសាររបស់គ្ត។់ជីវតិរបស់ណូសអជាបទ់ាកទ់ងនឹងសសចកតែីសញ្ញា ខែលសោករានជាេយួនឹងព្រះ(សោកុ-
ប្បតដាិ៦៖១៨)។សសចកតែីសញ្ញា សនរះប្នចាបស់្តែើេជាេយួនឹងព្រះជារាចា ស់ខែលប្នពបទាននូវសសចកតែីសេតាតែ 
ករុណានិងក្រអតស់ទាស។ណូសអនិងពគរួសាររបស់សោកប្នរចួជីវតិសោយសារខតសសចកតែីសពប្សសោរះរបស់
ព្រះជារាចា ស់។ខេនសហើយណូសអពតរូវខតសធ្ើក្ររេួគ្នា ជាេយួនឹងព្រះ។ប៉ុខនដាណូសអេនិោចសធ្ើអ្ីប្នសែើេ្បជីួយ�
សសសគ្្រះែលែួនគ្តនិ់ងពករុេពគរួសាររបស់គ្តប់្នសឡើយ។កតែីសង្េឹខតេយួគតរ់បស់្ួកសគគឺក្រសជឿទុកចិតតែ
សលើព្រះជារាចា ស់កនាុងក្របគ្ហា ញសសចកតែីសេតាតែ ករុណាែល់្ួកសគ។
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ក្រសិកសាបខន្ថេ៖សូេោនEllenG.White,“TheFlood,”pages90-104,and“AftertheFlood,”
pages105-110,inPatriarchsandProphets។

 «ព្រះជារាចា ស់ប្នសនយាថាពទងនឹ់ងេនិបំផ្លែ ញខ្នែីេតែងសទៀតសោយទឹកជំននស់ឡើយ។ឥនទធនូ
គឺជាសញ្ញា ខែលប្នតាងំសឡើងចំសោរះកិចចាសនយាសនរះ។ ទឹកជំនននឹ់ងសធ្ើសោយរានក្រផ្លែ ស់បតែូរែគ៏ួរសោយ
ខ្លែ ចចំសោរះខ្នែីទាងំេូល។ទឹកសភលែៀងនឹងជំនួសទឹកសសន្សើេសែើេ្បជីួយ�សពសាចពស្ខ្នែី។ែូសចនារះព្រះពតរូវ
ក្រអ្ីេយួសែើេ្បជីួយ�េនុស្សបនាទ ប់្ ីទឹកជំនន់ សែើេ្បកំុីសោយ្ួកសគរានក្រភយ័ខ្លែ ចរាល់ស្លខែលរានសភលែៀង
ធ្លែ កេ់កេតែងៗ។រានខតគំនិតខ្ងវញិ្ញា ណសទខែលោចសេើលសឃើញនូវោ្ពសស់សា្អ តថនវត្ថុទាងំឡាយកនាុង
ធេមាជាតិខែលបគ្ហា ញសយើងអំ្ីព្រះជារាចា ស់(សូេោនរ ៉ូេ១៖២០)។សនារះសហើយជាេូលសហតុខែលព្រះប្ន
សពជើសសរ ើសយកឥនទធនូជាភសតែុតាងថនកិចចាសនយារបស់ពទង។់ឥនទធនូបគ្ហា ញែល់អស់អនាកខែលសជឿសលើព្រះ
ថាទឹកសភលែៀងនឹងនាេំកសៅ្រេនិខេនជាក្របំផ្លែ ញជាសកលសនារះសទ»។ែកពសង់្ ីTheSDABibleCom-
mentary,volume1,page265,adapted។

សំណួរ្ិោកសា៖
១.«សៅពគ្សនារះខ្នែីប្នស្ញសៅសោយេនុស្សជាសពចើន។េនុស្សសោកក្នខ់តសពចើនបនតែសកើតេកោស
ស្ញខ្នែី។្ួកសគោកប្បកិរយិេនិសេរេ្យនិងបងកជាសំសឡងរខំ្នយ៉ងខ្លែ ងំ។្ួកសគសធ្ើឫកោែូច
ជាសគ្ថព្ខែលរានសំសឡងរខំ្នខ្លែ ងំ។ សំសឡងរខំ្នទាងំសនារះសធ្ើសោយរានក្រោ្កស់្្អើលែល់ព្រះ
ខអនលីល(Enlil)។ព្រះខអនលីល(Enlil)និយយសៅក្នព់្រះែថទសទៀតថា៖េនុស្សសៅសលើខ្នែីកំ្ុង
ខតខពសកសហ៊ាកសសញ្ៀវយ៉ងខ្លែ ងំ។សយើងេនិោច្ទំលកប់្នសទ។ែូសចនារះ្ួកោទិសទ្កប៏្នព្េសព្ៀងគ្នា សែើេ្បី
នឹងបំផ្លែ ញេនុស្សជាតិសោយសារទឹកជំនន»់។ែកពសង់្ ី“TheStoryoftheFlood”inTheEpicof
Gilgamesh,writteninEnglishbyN.K.Sanders(London:ThePenguinGroup,1972),page
108,adapted។ចូរសពបៀបសធៀបនូវសហតុ្លទឹកជំននស់នរះសៅនឹងសហតុ្លខែលព្រះគេ្រីប្នសខេតែងពប្ប់
សយើង។សតើសរឿងទាងំ្ីរសនរះរានលក្ខណៈែូចគ្នា និងែុសគ្នា យ៉ងែូចសេតែច?
២.ណូសអេនិពតឹេខតប្នព្រានពបជាជនសៅសេយ័របស់គ្តអ់ំ្ីទឹកជំននខ់ែលនឹងេកែល់សទសនារះគ្ត់
កប៏្នជួយ�្ួកសគឲ្យប្នយល់្ីតពេរូវក្រថនក្រអតស់ទាសចំសោរះអំស ើ្ប្បរបស់្ួកសគខែរ។សហតុអ្ីប្ន
ជាសសចកដាី្ិត្ីព្រះគេ្រីសតែីអំ្ីសសចកតែីសសសគ្្រះ និងអំស ើ្ប្បេនិស្ញនិយេសពរាបេ់នុស្សោគសពចើននា
ស្លបចចាុប្បននាសនរះសៅវញិ? ចូរសរៀបរាបនូ់វអ្ីខែលរារាងំេនុស្សេនិឱ្យទទួលយកខ្នក្រថនសសចកតែីសសសគ្្រះ
របស់ព្រះសពរាបជី់វតិរបស់្ួកសគ។ចូរសរៀបរាបអ់ំ្ីគំនិតរបស់សោកអនាកសៅកនាុងថានា កស់រៀន។
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ក្របសងកើតសបសកកេមាសៅកនាុងពបសទសេុចិសិុក

 គូសាតែ វ ៉ូថារ៉ាសសណា(GustavoTaracena)េនិខេនជាពគរូគគ្្លសនារះសទប៉ុខនតែគ្តរ់ានោ្សឆរះ
ឆលួចំសោរះក្របសងកើត្ួកជំនំុ។សោកគូសាតែ វ ៉ូោយុ៥៨ឆ្នា សំហើយ។សោកខែលជាតំណាងខ្នាកសសវកេមាអតិ-
្ិជនចូលនិវតតែនរ៍បស់ពករុេហុ៊នទូរគេនាគេនេ៍ុកិសិុក។សោកប្នសរសសើរតសេកើងែល់ព្រះជារាចា ស់សៅស្ល
ខែល្ួកជំនំុពករុេទី២របស់គ្តព់តរូវប្នបសងកើតសៅឯឡាហាសធីក្(LaHuasteca)ខែលជាសហគេន៍
តូចេយួសៅជាយពករុងវលីឡាហឺរេ៉ុនសា(Villahermonsa)ថនពបសទសេុកិសិុកប្នក្លែ យជាព្រះវហិារស្ញ
សិទ្ធិកនាុងរយៈ១០ឆ្នា ។ំប៉ុខនតែគ្តេ់និទានែ់ឹងចបាស់ថានឹងពតរូវសធ្ើអ្ីតសទៀតសនារះសទ។គ្ត់និងរ៉ារាហឺណាន-់
សែស(MariaHernandez)ខែលជាភរយិរបស់គ្តប់្នអធិសា្ឋ ន។គ្តប់្នអធិសា្ឋ នថា«សតើព្រះអង្
ចងស់ោយទូលបង្ំសធ្ើអ្ីបនតែសទៀតសៅឆ្នា សំពក្យ?»។បនាទ ប់្ ីអធិសា្ឋ នអស់រយៈស្ល្ីរបីសប្តែ ហ៍រចួេក
សោកគូសាតែ វ ៉ូប្នសរៀនេក្ីពគរូគគ្្លសតែីអំ្ីសសចកតែីសង្េឹកនាុងក្របសងកើត្ួកជំនំុសៅកនាុងផ្លែ យ៉ស សែល
រ ៉ូសារយី៉ូ(PlayasdelRosario)ខែលជាសហគេនតូ៏ចេយួសទៀតខ្ងសពរៅទីពករុង។គ្តប់្នអធិសា្ឋ ន
អស់រយៈស្លបីសប្តែ ហ៍ រចួកប៏្នយល់ព្េក្នគ់សពរាងសនារះ។ប៉ុខនតែ ្ួកសគពតរូវជួបគ្នា សៅឯណា?
បញ្ហា សនរះពតរូវប្នសោរះសចញសៅស្លខែលសរាជិកព្រះវហិារប្នអនុញ្ញា តសោយសពបើពប្ស់្ទរះរបស់
គ្តស់ពរាបក់្រជួបជំុគ្នា សៅថ្្ងសៅរ។៍គ្តេ់និប្នសានា កស់ៅទីសនារះសទែូសចនារះសោកគូសាតែ វ ៉ូោចសពបើពប្ស់
្ទរះរបស់គ្តប់្នសោយសសរ។ីសៅថ្្ងសបបាតហ៍ែំបូងរានរាតែ យ២នាក់និងសកមាងៗ១២នាកប់្នចូលរេួ
ថ្ាយបង្ំជាេយួនឹងសោកគូសាតែ វ ៉ូនិងភរយិរបស់គ្ត។់សោយសឃើញរានេនុស្សជាសពចើនសៅកនាុងក្រ
ជួបជុំជាសលើកែំបូងគ្តរ់ានោរេមាណ៍ថាព្រះកំ្ុងខតពបទាន្រែល់គសពរាងសនរះសហើយគ្តោ់ចនឹង
បនតែគសពរាងសនរះសៅេុែប្ន។គ្តប់្នសរៀបចំសស៊រ ី្ សាយែំណឹងល្អរយៈស្លេយួសប្តែ ហ៍សៅកនាុងព្រះវហិារ
តាេ្ទរះសហើយចំនួនកុរារប្នសកើនសឡើងសៅែល់២០នាក។់សោយរានកុរារជាសពចើនប្នចូលរេួសោក
គូសាតែ វ ៉ូប្នសំសរចចិតតែបសងកើតថានា កស់បបាតហ៍ស្ូល្ិសសសេយួសពរាបកុ់រារសៅស្លព្ឹកថ្្ងសបបាតហ៍
និងកេមាវធិីថ្ាយបង្ំសពរាបទ់ាងំកុរារនិងេនុស្សរេួគ្នា សៅស្លរសសៀល។បញ្ហា ប្នជាបជំ់ោកជំ់្ិន
នឹងរាតែ យរានា កខ់ែលប្នចូលរេួជាសរៀងរាល់ថ្្ងសបបាតហ៍។រាចា ស់្ទរះខែលនាងប្នជួលគពរាេបសណតែ ញ
នាងនិងកូនទាងំ៥នាកស់ចញ។រាចា ស់្ទរះប្ននិយយថា«ពបសិនសបើឯងសៅខតសៅក្រពបជំុទាងំសនារះសទៀត
ឯងនឹងពតរូវខតសចញ្ី្ទរះសនរះ»។រាតែ យរានា កស់នរះសៅខតសៅក្រពបជំុទាងំសនរះសហើយនាងកព៏តរូវរាចា ស់្ទរះបសណតែ ញ
សចញ។ប៉ុខនតែនាងេនិប្នប្កទឹ់កចិតតែសឡើយ។នាងប្នរកសឃើញ្ទរះ្មាីេយួសែើេ្បជីួលសហើយបនតែក្រថ្ាយ
បង្ំតសៅសទៀត។សៅឯកខនលែងថ្ាយបង្ំតាេ្ទរះអនាកថ្ាយបង្ំប្នអធិសា្ឋ ននិងតេអតយ៉់ងអស់្ីចិតតែ
ចំសោរះអតីតរាចា ស់្ទរះរបស់រាតែ យរានា កស់នរះ។កនាុងអំឡុងស្លសបើកឡានខចកចាយសសៀវសៅអក្ខរកេមារាចា ស់
្ទរះសនារះប្នទទួលយកទស្សនាវែតែីោតស់វនទីសទ ព្េទាងំសំណូេ្រអធិសា្ឋ នសោយនាងបខន្ថេសទៀត។
ទនទឹេនឹងសនរះសោកគូសាតែ វ ៉ូប្នសរៀបចំសស៊រ ី្ សាយែំណឹងល្អជាសលើកទី២សលើកសនរះសៅឯព្រះវហិារោត-់
សវនទីសទខែលរានទីតាងំចំគ្យេយួគីឡូសៅកនាុងសហគេនជិ៍តសនារះ។សសតែីរានា ក់និងសកមាងពបរុសរានា កប់្ន
ទទួលបុណ្យពជេុជទឹកសៅឯក្រជួបពបជំុុសនារះសហើយប្នក្លែ យជា្លខ្លែែំបូងថនក្រោំ្ ួកជំនំុរបស់គ្ត។់
   ព្រះវហិារសៅតាេ្ទរះរានសរាជិក២នាកប់នាទ ប់្ ីប្នសបើកអស់រយៈស្ល
   ៤ខែេក។គ្តប់្ននិយយថា«សោយសារសសចកតែីជំសនឿសយើងែឹងថា
   ព្រះនឹងបសងកើតសរាជិកបខន្ថេសហើយពករុេតូចៗរបស់សយើងនឹងប្នលូត
   ោស់សឡើងសៅជាព្រះវហិារស្ញសិទ្ធិ»។

សរឿងែលែី
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សេ�ចក្តីី��ញ្ញាា ដ៏៏សេ�អ�ក់្តីល្បបជានិិចច

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៧ ខែ�សៅ�សា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៧ ខែ�សៅ�សា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគ�ីរីិសុព្រះ�បស់ៅ�សៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ និក្ខខ�ន� ៣៖១៤; សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៧៖ ១-៦; សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ អំ�ណានព្រះ�ះគ�ីរីិសុព្រះ�បស់ៅ�សៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ និក្ខខ�ន� ៣៖១៤; សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៧៖ ១-៦; សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ 
៤១៖៤៥; ដានីខែ�ែល ១៖៧; សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៥៖ ៧-១៨; វិវិិរិណៈៈ ១៤៖ ៦, ៧។៤១៖៤៥; ដានីខែ�ែល ១៖៧; សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៥៖ ៧-១៨; វិវិិរិណៈៈ ១៤៖ ៦, ៧។

�ចងចាំ�៖ «អំញនឹងតាំ�ងសុញ្ញាា នឹងឯង សៅហ៍ើ�នឹង�ូជឯងតាំ�ត្ដិ�ណៈរិសៅគត្ដិសៅ� ទុ្ធក្ខជាសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា ដ៏ ៏�ចងចាំ�៖ «អំញនឹងតាំ�ងសុញ្ញាា នឹងឯង សៅហ៍ើ�នឹង�ូជឯងតាំ�ត្ដិ�ណៈរិសៅគត្ដិសៅ� ទុ្ធក្ខជាសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា ដ៏ ៏
សៅ�អំស់ុក្ខលបជានិចច សៅដ៏ើ�បឲី្យយអំញប្ដានសៅ�ើើជាព្រះ�ះថ្ងៃនឯង និង�ូជឯងត្ដិសៅ�» (សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៧៖៧)។សៅ�អំស់ុក្ខលបជានិចច សៅដ៏ើ�បឲី្យយអំញប្ដានសៅ�ើើជាព្រះ�ះថ្ងៃនឯង និង�ូជឯងត្ដិសៅ�» (សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៧៖៧)។

 សៅត្ដិើសៅល្ងាក្ខអំំក្ខប្ដានចងចាំ�សៅ�លសៅវិល្ងា��ួខែដ៏លសៅល្ងាក្ខអំំក្ខឈឺកឺាល�ីសៅ�កុ្ខ�រិភា�ខែដ៏រិឬសៅទ្ធ? 
ព្រះបខែហ៍លជាសៅល្ងាក្ខអំំក្ខ�នជ�ងឺព្រះគុនសៅ�ី ឬផី្តាសា�។ ឬព្រះបខែហ៍លជាសៅល្ងាក្ខអំំក្ខ�នជ�ងឺអំើី��ួសៅ�េងសៅទ្ធៀត្ដិ 
ខែដ៏លសៅ�ើើឱ្យយសៅល្ងាក្ខអំំក្ខ�នអារិ�មណ៍ៈ�និលអ។ កាលសៅណាះ សៅល្ងាក្ខអំំក្ខប្ដានភាា ក្ខស់ៅ�ើងសៅ�ពាក្ខក់្ខណីាល
អំព្រះ�ព្រះត្ដិសៅដា��ន ព្រះគុនសៅ�ីខំ្លាំ�ង។ បន្ទាា ប�់ក្ខ សៅល្ងាក្ខអំំក្ខក្ខស៏ៅ�ើញ�ី� ឬឪ�ុក្ខរិបស់ុសៅល្ងាក្ខអំំក្ខអំងុុ�
សៅលើសៅ�អំីខែក្ខបរិខែព្រះគរិបស់ុសៅល្ងាក្ខអំំក្ខសៅដា��នឺំដ៏ព៏្រះសុទ្ធនស់ៅ�សៅ�ល�ប។់
 �នុសុេខែដ៏លរិស់ុសៅ�សៅលើខែ�នដី៏សៅនះបន្ទាា ប�់ីទ្ធឹក្ខជ�ននរ់ិចួ គឺសៅព្រះបៀបដូ៏ចជាសៅក្ខមង�ំក្ខខ់ែដ៏ល�ន
ជ�ងឺដូ៏សៅចំាំះខែដ៏រិ។ សៅ�ព្រះ�សៅន្ទាះអំ�សៅ�ើប្ដាប និងសៅសុចក្ខីីអាព្រះក្ខក្ខក់្ខច៏ាំបស់ៅ�ីើ�រិកី្ខរាលដាលសៅ�ើងវិញិសៅ�កុំ្ខងចិតី្ដិ 
�នុសុេ។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុព្រះទ្ធងស់ៅព្រះបៀបប្ដានសៅ�នឹងឪ�ុក្ខ�ី�ខែដ៏លអំងុុ�ខែក្ខបរិកូ្ខនរិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែដ៏ល�នជ�ងឺ។ 
ព្រះ�ះអំងុ�នខែ�នការិសៅដ៏ើ�បសីៅ�ើើឱ្យយ�នុសុេប្ដានព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើងវិញិ។ ព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះតាំស់ុសៅ�សៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ �ឱ្យយ 
ចាំបស់ៅ�ីើ�ព្រះក្ខុ�ព្រះគួសារិ��ួខែដ៏ល នឹងបសៅព្រះងៀន �នុសុេសៅ�េងសៅទ្ធៀត្ដិអំ��ីព្រះ�ះជា�ច ស់ុ និងខែ�នការិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់
កុំ្ខងការិជួ�សុសៅ��ុះ�នុសុេ។ 
 ព្រះ�ះប្ដានតាំ�ងសុញ្ញាា ជា��ួនឹងសៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ �និងកូ្ខនសៅ�រិបស់ុសៅល្ងាក្ខត្ដិសៅរិៀង�ក្ខ។ សៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា  
សៅន្ទាះប្ដានសុខែ�ីងសៅអា��នុសុេប្ដានដឹ៏ងកានខ់ែត្ដិចាស់ុសៅ�ើងអំ��ីខែ�នការិរិបស់ុព្រះ�ះសៅដ៏ើ�បជីួ�សុសៅ��ុះ 
�នុសុេសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្ដាប។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុទ្ធត្ដិសៅ�ើញថា�នុសុេក្ខ��ុងខែត្ដិព្រះតូ្ដិវិការិសៅសុចក្ខីីសុសៅ��ុះ សៅ�ំែ ះសៅហ៍ើ� 
ព្រះ�ះអំងុនឹង�និសៅប្ដាះបង�់ួក្ខសៅគសៅចាំលសៅ�ើ�។ ព្រះទ្ធងប់្ដានសុនាថាព្រះទ្ធងន់ឹងជួ�សុសៅ��ុះ�ួក្ខសៅគជា�និ
ខ្លាំន។ សុបី្ដាហ៍៍សៅនះ សៅ�ើងនឹង�ិនិត្ដិយសៅ�ើលក្ខិចចសុនាថ្ងៃនសៅសុចកីី្ខសុសៅ��ុះដ៏អ៏ំសាច រិយសៅ�កុំ្ខងសៅសុចកីី្ខសុញ្ញាា  
ខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានសៅ�ើើជា��ួសៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ �។
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ព្រះ�ះជា�ច ស់ុនិងការិតាំ�ងសុញ្ញាា ជា��ួសៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហាំ� ព្រះ�ះជា�ច ស់ុនិងការិតាំ�ងសុញ្ញាា ជា��ួសៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហាំ� 

  «សៅន្ទាះព្រះទ្ធង�់នព្រះ�ះបនាូលសៅ��ត្ដិថ់ា អំញជាព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាែ  ខែដ៏លន្ទា�ឯងសៅចញ�ីព្រះសុុក្ខសៅអំុើរិរិបស់ុ«សៅន្ទាះព្រះទ្ធង�់នព្រះ�ះបនាូលសៅ��ត្ដិថ់ា អំញជាព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាែ  ខែដ៏លន្ទា�ឯងសៅចញ�ីព្រះសុុក្ខសៅអំុើរិរិបស់ុ
សាសុនខ៍្លាំល់សៅដ៏ �ក្ខសៅដ៏ើ�បនីឹងឲ្យយព្រះសុុក្ខសៅនះដ៏ល់ឯងទុ្ធក្ខជាសៅក្ខរិអាក្ខរិ » (សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៥៖៧)។ សាសុនខ៍្លាំល់សៅដ៏ �ក្ខសៅដ៏ើ�បនីឹងឲ្យយព្រះសុុក្ខសៅនះដ៏ល់ឯងទុ្ធក្ខជាសៅក្ខរិអាក្ខរិ » (សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៥៖៧)។ 
  សៅត្ដិើសៅល្ងាក្ខអំំក្ខគិត្ដិយែ ងណាសៅ�សៅ�លខែដ៏លសៅល្ងាក្ខអំំក្ខប្ដានអានសៅ ម្ ះទា�ងសៅនះ៖ អាល់បឺត្ដិខែអំងខែសុីង? 
�ែ ទី្ធន លូសៅ�ើរិ �ីង ជូនញ័រិ (Martin Luther King Jr.)? សៅហ៍ុនឌី (Ghandi)? ឬ ឌរ័ិកាសុ (Dorcas)? សៅ ម្ ះ 
នី��ួៗសៅ�ើើឱ្យយអំំក្ខគិត្ដិអំ��ី សៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿ បុគុលិក្ខលក្ខខណៈៈ ឬភា�សៅជាគជ�័ រិបស់ុបុគុលទា�ងសៅន្ទាះខែ�នសៅទ្ធ? 
 សៅ�សុ��័ព្រះ�ះគ�ីរីិ �នុសុេខែដ៏លរិស់ុសៅ�ត្ដិ�បនជ់ិត្ដិបូពា៌ា ព្រះបសៅទ្ធសុ �ល់ថាសៅ ម្ ះនី��ួៗ�ិត្ដិ
ជាសុ�ខ្លាំនណ់ាស់ុ។ «ព្រះបជាជនសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិខែត្ដិងខែត្ដិ�នអារិ�មណ៍ៈថាសៅ ម្ ះរិបស់ុ�នុសុេ�ំក្ខប់្ដានប�ហា ញ�ួក្ខ
សៅគនូវិអំើីខែដ៏ល�ិសៅសុសុអំ��ីបុគុលិក្ខលក្ខខណៈៈរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ�ំក្ខ់ៗ ។ សៅហ៍ើ��ួក្ខសៅគក្ខស៏ៅជឿថាសៅ ម្ ះប្ដានប�ហា ញ 
�ួក្ខសៅគ�ីអំើីខែដ៏លឪ�ុក្ខ�ី�ក្ខ��ុងគិត្ដិ ឬ�នអារិ�មណ៍ៈសៅ�សៅ�ល�ួក្ខសៅគដាក្ខស់ៅ ម្ ះកូ្ខនរិបស់ុ�ួក្ខសៅគសៅន្ទាះ។ 
សៅ�ល�ំះសៅ ម្ ះប្ដានប�ហា ញនូវិសៅរិឿងខែដ៏លសុ�ខ្លាំនស់ុីីអំ��ីអំើីខែដ៏លក្ខ��ុងសៅក្ខើត្ដិសៅ�ើងសៅ�សៅលើទ្ធឹក្ខដី៏អំ��ុងសៅ�លខែដ៏ល 
ទារិក្ខចាំបក់្ខ�សៅណៈើ ត្ដិ»។ ដ៏ក្ខព្រះសុង�់ី The SDA Bible Commentary, volume 1, page 523, adapted។
 សៅ�សៅ�លខែដ៏លព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្ដានសៅ�ើើសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា ជា��ួសៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ �ដ៏�បូងសៅន្ទាះ ព្រះ�ះអំងុប្ដាន 
ព្រះប្ដាបស់ៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ �ថាសៅ ម្ ះរិបស់ុព្រះទ្ធងគ់ឺសៅ�ហូ៍វ៉ាែ ។ «សៅ�ហូ៍វ៉ាែ » ព្រះត្ដិូវិប្ដានសៅគសុរិសៅសុរិថា «ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ» 
សៅ�ក្ខំុង ទ្ធព្រះ�ងជ់ាអំក្ខេរិ�� (សូុ�អានសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៥៖៧) ។ ដូ៏សៅចំះ�ិត្ដិព្រះប្ដាក្ខដ៏ណាស់ុ �គ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៥៖
៧ ខែចងថា៖ « អំញជាព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាែ  ខែដ៏លន្ទា�ឯងសៅចញ�ីព្រះសុុក្ខសៅអំុើរិរិបស់ុសាសុនខ៍្លាំល់សៅដ៏. . . . »។
 សៅ ម្ ះថា «សៅ�ហូ៍វ៉ាែ » ព្រះត្ដិូវិប្ដានសុរិសៅសុរិ ៦,៨២៨ ដ៏ងក្ខំុងគ�ីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ សៅ ម្ ះសៅនះឯង�ន 
បងកបនូ់វិសៅសុចក្ខីីអា�៌ាក្ខ�ប្ដា�ង។ ពាក្ខយសៅនះអាច�ក្ខ�ីក្ខិរិយិស័ុ�ាថ្ងៃនភាសាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ «ហាំយែ » ខែដ៏ល�ន 
ន�័ថា៖ «កំា�ជា»។ សៅរិឿងសៅនះព្រះប្ដាបស់ៅ�ើងថាសៅ ម្ ះសៅ�ហូ៍វ៉ាែ អាច�នន�័ថា «ព្រះ�ះដ៏គ៏ងស់ៅ�អំស់ុក្ខលប 
ជានិចច» ឬ «ព្រះ�ះខែដ៏ល�នព្រះ�ះជនមអំស់ុក្ខលប»។ សៅ ម្ ះទា�ងសៅនះប�ហា ញសៅ�ើងថាព្រះ�ះខែត្ដិងខែត្ដិ�នព្រះ�ះជនម
គងស់ៅ� សៅហ៍ើ�ក្ខជ៏ាអំំក្ខខែដ៏លសៅ�ើងអាចទុ្ធក្ខចិត្ដិីប្ដាន�ងខែដ៏រិ។ ព្រះទ្ធងគឺ់ជាព្រះ�ះដ៏�៏នព្រះ�ះជនមរិស់ុ។ រាល់ជីវិតិ្ដិ 
ទា�ងអំស់ុចាំបស់ៅ�ីើ�សៅ�ើងជា��ួព្រះទ្ធង។់ ចូរិសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប «សៅ�ហូ៍វ៉ាែ » សៅ�នឹងព្រះ�ះរិបស់ុព្រះបជាជនសៅ�សុ��័ 
ព្រះ�ះគ�ីរីិ។ ព្រះ�ះទា�ងសៅនះ�និ�នជីវិតិ្ដិសៅន្ទាះសៅទ្ធ លុះព្រះតាំខែត្ដិ�នុសុេបសៅងកើត្ដិ�ួក្ខសៅគសៅ�ើងបែុសៅណាណ ះ។ 
 សៅ�ក្ខំុង�គ�ីរីិនិក្ខខ�ន� ៣៖១៤ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុព្រះទ្ធងប់្ដាន�នយល់អំ��ីអំត្ដិ្ថន�័រិបស់ុពាក្ខយថា «សៅ�ហូ៍វ៉ាែ » 
ថា៖ «អំញជាព្រះ�ះដ៏ជ៏ាព្រះ�ះ» (ERV) ។ អំត្ដិ្ថន�័សៅនះប�ហា ញសៅ�ើងថាព្រះ�ះខែត្ដិងខែត្ដិ�នព្រះ�ះជនមរិស់ុសៅ�។ សៅ ម្ ះ 
រិបស់ុព្រះទ្ធងក់្ខប៏�ហា ញសៅ�ើងខែដ៏រិថាព្រះ�ះអំងុព្រះគបព់្រះគងសៅលើអំតី្ដិត្ដិកាលបចចុបបនំកាល និងអំន្ទាគត្ដិកាល�ងខែដ៏រិ។ 
 «សៅ�ហូ៍វ៉ាែ » គឺជាព្រះ�ះន្ទា�ផ្តាា ល់រិបស់ុព្រះ�ះខែដ៏រិ។ «ព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាែ » គឺជាអំំក្ខខែដ៏លន្ទា�អាបរ់ាែ �សៅចញ
�ីព្រះសុុក្ខសៅអំ៊ើរិ។ សៅ ម្ ះសៅនះភាជា បព់្រះ�ះអំ�ច ស់ុសៅ�នឹងសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា ខែដ៏លព្រះ�ះអំងុប្ដានសៅ�ើើជា��ួនឹងសៅល្ងាក្ខ 
អាបរ់ាែ �សៅ�ក្ខំុង�ព្រះ�ះគ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១២៖១-៣ ។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុចងស់ៅអា�អាបរ់ាែ �សុាល់ព្រះ�ះន្ទា�រិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងផ់្តាា ល់។ ព្រះ�ះន្ទា�រិបស់ុព្រះ�ះជា�ច ស់ុប�ហា ញសៅ�ើងថាព្រះ�ះព្រះទ្ធងជ់ានរិណា៖ ព្រះ�ះអំងុគឺជាសៅសុចក្ខីីព្រះសុឡាញ់។ 
ច�សៅណៈះដឹ៏ង�ិសៅសុសុអំ��ីព្រះ�ះសៅនះនឹងបសៅព្រះងៀនសៅ�ើងឱ្យយទុ្ធក្ខចិត្ដិីសៅលើក្ខិចចសុនារិបស់ុព្រះទ្ធង ់ (ទ្ធ�នុក្ខដ៏�សៅក្ខើង ៩៖១០; 
ទ្ធ�នុក្ខដ៏�សៅក្ខើង ៩១៖១៤) ។
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ព្រះ�ះខែដ៏ល�នព្រះគបព់្រះ�ះសៅចសីា ព្រះ�ះខែដ៏ល�នព្រះគបព់្រះ�ះសៅចសីា 
 
 «លុះដ៏ល់អាបរ់ាែ �អា�ុ៩៩ឆំ្នាំ� សៅន្ទាះព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាែ ព្រះទ្ធងស់ៅលច�ក្ខឯ�ត្ដិព់្រះប្ដាបថ់ា អំញជាព្រះ�ះដ៏ ៏«លុះដ៏ល់អាបរ់ាែ �អា�ុ៩៩ឆំ្នាំ� សៅន្ទាះព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាែ ព្រះទ្ធងស់ៅលច�ក្ខឯ�ត្ដិព់្រះប្ដាបថ់ា អំញជាព្រះ�ះដ៏ ៏
�នព្រះគបព់្រះ�ះសៅចសីា ចូរិឯងសៅដ៏ើរិសៅ��ុ�អំញ សៅហ៍ើ�ឲ្យយប្ដានព្រះគបល់ក្ខខណ៍ៈចុះ» (សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៧: ១) ។�នព្រះគបព់្រះ�ះសៅចសីា ចូរិឯងសៅដ៏ើរិសៅ��ុ�អំញ សៅហ៍ើ�ឲ្យយប្ដានព្រះគបល់ក្ខខណ៍ៈចុះ» (សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៧: ១) ។
  ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្ដានប�ហា ញអំងុព្រះទ្ធងស់ៅអា�អំព័្រះប្ដាហាំ�ប្ដានសៅ�ើញជាសៅព្រះចើនដ៏ងកាល�ីសៅលើក្ខ�ុន  (សៅល្ងាកុ្ខ-
បបត្ដិាិ ១២៖១, ៧; សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៣៖១៤; សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៥៖ ១, ៧, ១៨) ។ ឥ�ូវិសៅនះសៅ�ក្ខំុងសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិីិ 
១៧៖១ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្ដានប�ហា ញអំងុព្រះទ្ធងដ់៏ល់សៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ ��ីងសៅទ្ធៀត្ដិ។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្ដានព្រះបកាសុព្រះ�ះ
ន្ទា�រិបស់ុព្រះ�ះអំងុថា «ព្រះ�ះដ៏�៏នព្រះគបព់្រះ�ះសៅចសីា»។ សៅ ម្ ះសៅនះព្រះត្ដិូវិប្ដានសៅព្រះបើខែត្ដិសៅ�ក្ខំុងក្ខណៈឌ គ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខ-
បបត្ដិាិ និងសៅ�ក្ខំុងក្ខណៈឌ គ�ីរីិ�ែូបបែុសៅណាណ ះ។ សៅ ម្ ះ «ព្រះ�ះដ៏�៏នព្រះគបព់្រះ�ះសៅចសីា»  បក្ខខែព្រះប�ីពាក្ខយថា៖ «ខែអំល-
សាដា�» (El Shaddai)។ «ខែអំល» គឺជាសៅ ម្ ះ�ូលដាា នសៅព្រះបើសុព្រះ�បស់ុ�សៅ�សៅលើព្រះ�ះខែដ៏ល�នុសុេប្ដាន
សៅព្រះបើសៅ�សុ��័សៅន្ទាះ។ សៅ�ើង�និដឹ៏ងព្រះប្ដាក្ខដ៏ថាសៅ ម្ ះ «សាដា�» �នន�័យែ ងដូ៏ចសៅ�ែចសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ បែុខែនី 
សៅ�ើងសៅជឿថាវ៉ា�នន�័ថា «ព្រះគបព់្រះ�ះសៅចសីា»។ (ចូរិសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�គ�ីរីិសៅអំសា� ១៣៖៦ និង�ែូខែអំល 
១៖១៥) សៅ ម្ ះ«ខែអំល-សាដា�» ប�ហា ញសៅ�ើង�ីគ�និត្ដិសុ�ខ្លាំន�់�ួសុីីអំ��ីព្រះ�ះ។ ព្រះទ្ធងជ់ាព្រះ�ះខែដ៏ល�ន 
ឫទាធ នុភា� និងខំ្លាំ�ង�ូខែក្ខ រិឯី�នុសុេវិញិគឺ�នលក្ខខណៈៈទ្ធនស់ៅ�សោ�។ 
 សូុ�អាន�គ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៧៖១-៦។ សៅ�ក្ខំុង�ទា�ងសៅនះព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្ដានព្រះបកាសុដ៏ល់សៅល្ងាក្ខ  សូុ�អាន�គ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៧៖១-៦។ សៅ�ក្ខំុង�ទា�ងសៅនះព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្ដានព្រះបកាសុដ៏ល់សៅល្ងាក្ខ 
អាបរ់ាែ �នូវិថា��លនិងព្រះ�ះសៅចសាា រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅត្ដិើសៅល្ងាក្ខអំំក្ខគិត្ដិថាសៅហ៍តុ្ដិអំើីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ច ស់ុចងស់ៅអា�អាបរ់ាែ �នូវិថា��លនិងព្រះ�ះសៅចសាា រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅត្ដិើសៅល្ងាក្ខអំំក្ខគិត្ដិថាសៅហ៍តុ្ដិអំើីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ច ស់ុចងស់ៅអា�  
សៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ �ដឹ៏ងអំ��ីអំ�ណាចនិងព្រះ�ះសៅចសាា រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅ�លសៅនះ? សៅត្ដិើព្រះទ្ធង�់នបនាូលយែ ងដូ៏ចសៅ�ីចសៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ �ដឹ៏ងអំ��ីអំ�ណាចនិងព្រះ�ះសៅចសាា រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅ�លសៅនះ? សៅត្ដិើព្រះទ្ធង�់នបនាូលយែ ងដូ៏ចសៅ�ីច
ខែដ៏លប�ហា ញថាអាបរ់ាែ �ព្រះត្ដិូវិការិទុ្ធក្ខចិត្ដិីសៅលើអំ�ណាច និងសៅចសីាសៅន្ទាះ?ខែដ៏លប�ហា ញថាអាបរ់ាែ �ព្រះត្ដិូវិការិទុ្ធក្ខចិត្ដិីសៅលើអំ�ណាច និងសៅចសីាសៅន្ទាះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  �គ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិីិ ១៧៖១-៦ ក្ខអ៏ាចព្រះតូ្ដិវិប្ដានសុរិសៅសុរិតាំ�វិ�ិីសៅនះខែដ៏រិថា៖ «ព្រះ�ះជា�ច ស់ុប�ហា ញ 
អំងុព្រះទ្ធងដ់៏ល់អាបរ់ាែ � សៅហ៍ើ�ក្ខ�៏នព្រះ�ះបនាូលថា៖ «អំញជា ខែអំល-សាដា� (ព្រះ�ះដ៏�៏នសុ�ើព្រះ�ះសៅចសីា)។ 
ចូរិសៅ�រិ�ព្រះបតិ្ដិបត្ដិីិដ៏ល់អំញ សៅហ៍ើ�រិស់ុសៅ�សៅដា�សុុចរិតិ្ដិ។ ព្រះបសិុនសៅបើឯងសីាបប់�ុបត់ាំ�អំញ សៅន្ទាះអំញ 
នឹងតាំ�ងសុញ្ញាា នឹងឯង អំញនឹងព្រះបទានឱ្យយឯង�នកូ្ខនសៅ�ជាសៅព្រះចើន . . . . ឯងនឹងកំា�ជាឪ�ុក្ខថ្ងៃន 
សាសុនជ៍ាសៅព្រះចើន. . . . អំញនឹងព្រះបទានឱ្យយឯងនូវិភា�សៅជាគជ�័ព្រះគបខ់ែបបយែ ង។ សៅ ម្ ះ «ខែអំល-សាដា�» 
ក្ខព៏្រះត្ដិូវិប្ដានសុរិសៅសុរិសៅ�ក្ខំុង�ព្រះ�ះគ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ២៨៖៣ ខែដ៏រិ។ សៅ�ក្ខំុង�សៅនះអំុីសាក្ខប្ដាននិយ�ថា៖ 
ខែអំល - សាដា� នឹងព្រះបទាន�រិដ៏ល់យែ កុ្ខបសៅហ៍ើ�នឹងចសៅព្រះ�ើនឱ្យយ�ត្ដិ�់នកូ្ខនសៅ�ជាសៅព្រះចើន និងទ្ធទ្ធួលប្ដាន 
នូវិភា�សៅជាគជ�័។
 សៅ�ក្ខខែនំងសៅ�េងសៅទ្ធៀត្ដិសៅ�ក្ខំុងគ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិីិ ខែអំល-សាដា� ប្ដានតាំ�ងកិ្ខចចសុនាជា��ួ�នុសុេ 
ខែដ៏លកិ្ខចចសុនាសៅនះដូ៏ច�ំនឹងកិ្ខចចសុនាខែដ៏លព្រះទ្ធងប់្ដានតាំ�ងជា��ួសៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ �ខែដ៏រិ។ សូុ�អាន�គ�ីរីិ 
សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ៣៥៖១១; សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ៤៣៖១៤; និងសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ៤៩៖២៥ ។ សៅ�ក្ខំុង�ទា�ងសៅនះ សៅ�ើង 
សុសៅងកត្ដិសៅ�ើញថាព្រះ�ះជា�ច ស់ុចងព់្រះបទាននូវិអំ�សៅណា�ទានដ៏ល៏អដ៏ល់អំំក្ខខែដ៏លសីាបប់�ុបព់្រះទ្ធងស់ៅហ៍ើ�ខែសុើង 
រិក្ខព្រះទ្ធងស់ៅដា�សៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿ។ 
 អំំក្ខ�ំះនិយ�ថាសៅ ម្ ះ�និសុ�ខ្លាំនស់ៅទ្ធ។ ចុះសៅត្ដិើវ៉ានឹងសៅ�ជាយែ ងណាព្រះបសិុនសៅបើព្រះ�ះន្ទា�រិបស់ុអំំក្ខ�ំះនិយ�ថាសៅ ម្ ះ�និសុ�ខ្លាំនស់ៅទ្ធ។ ចុះសៅត្ដិើវ៉ានឹងសៅ�ជាយែ ងណាព្រះបសិុនសៅបើព្រះ�ះន្ទា�រិបស់ុ  
ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុគឺជាព្រះ�ះន្ទា�ថ្ងៃន«ព្រះ�ះខែដ៏លទ្ធនស់ៅ�សោ�វិញិសៅន្ទាះ»? សៅត្ដិើសៅសុចក្ខីីសុង្�ឹសៅន្ទាះ�ីល់ឱ្យយសៅល្ងាក្ខអំំក្ខនូវិព្រះ�ះអំ�ច ស់ុគឺជាព្រះ�ះន្ទា�ថ្ងៃន«ព្រះ�ះខែដ៏លទ្ធនស់ៅ�សោ�វិញិសៅន្ទាះ»? សៅត្ដិើសៅសុចក្ខីីសុង្�ឹសៅន្ទាះ�ីល់ឱ្យយសៅល្ងាក្ខអំំក្ខនូវិ  
សៅសុចក្ខីីសុង្�ឹយែ ងណា? �ម នសៅទ្ធ ខែ�នសៅទ្ធ? សៅត្ដិើព្រះ�ះន្ទា� ខែអំល-សាដា� �ីល់នូវិសៅសុចក្ខីីក្ខ�សានីចិត្ដិីដ៏ល់សៅសុចក្ខីីសុង្�ឹយែ ងណា? �ម នសៅទ្ធ ខែ�នសៅទ្ធ? សៅត្ដិើព្រះ�ះន្ទា� ខែអំល-សាដា� �ីល់នូវិសៅសុចក្ខីីក្ខ�សានីចិត្ដិីដ៏ល់  
សៅ�ើងរាល់�ំយែ ងដូ៏ចសៅ�ីច? សៅ�ើងរាល់�ំយែ ងដូ៏ចសៅ�ីច? 

ថ្ងៃ�ាចន័ា   ១៩  សៅ�សា



28ថ្ងៃ�ាអំ�ុរិ    ២០  សៅ�សា

�ីអាបរ់ាែ � សៅ�ជាអំព័្រះប្ដាហាំ� �ីអាបរ់ាែ � សៅ�ជាអំព័្រះប្ដាហាំ� 
  
  សៅ ម្ ះ�នុសុេសៅ�ជិត្ដិបូពា៌ា ព្រះបសៅទ្ធសុក្ខំុងសុ��័ព្រះ�ះគ�ីរីិ�នអំត្ដិ្ថន�័ព្រះជាលសៅព្រះរៅណាស់ុ។ សុ�ើថ្ងៃ�ា 
ព្រះបសិុនសៅបើបុគុលណា�ំក្ខដ់ាក្ខស់ៅ ម្ ះកូ្ខនរិបស់ុ�ំួនថា �ែ រិ ី(Mary) ឬ សូ៊ុសីុុ (Suzy) សៅន្ទាះអំត្ដិ្ថន�័ថ្ងៃនសៅ ម្ ះ 
ទា�ងសៅនះសៅព្រះចើនខែត្ដិ�និសុ�ខ្លាំនស់ៅន្ទាះសៅទ្ធ។ បែុខែនី សុព្រះ�ប�់នុសុេខែដ៏លរិស់ុសៅ��ីុ �បូពា៌ា ព្រះបសៅទ្ធសុ ក្ខំុងសុ��័ព្រះ�ះគ�ីរីិ 
វិញិសៅន្ទាះ សៅ ម្ ះ�នុសុេ�នអំត្ដិ្ថន�័ព្រះជាលសៅព្រះរៅខ្លាំងវិញិ្ញាា ណៈ។ សៅ ម្ ះ�ីសុ��័សៅន្ទាះអាចជាព្រះបសៅយគ�ំីៗ 
ខែដ៏លប�ហា ញ�ីការិដ៏ឹងគុណៈ ឬប�ណៈងព្រះប្ដាថំារិបស់ុឪ�ុក្ខ�ី�ច�សៅពាះអំើី��ួ។ សៅនះជាឧទាហ៍រិណ៍ៈ��ួច�នួន៖ 
ដានីខែ�ែល�នន�័ថា «ព្រះ�ះជា�ច ស់ុជាសៅ�ព្រះក្ខ�» ។ �ែូខែអំល �នន�័ថា «ព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាែ ជាព្រះ�ះ»។ ណាថាន ់
�នន�័ថា «អំ�សៅណា�ទានរិបស់ុព្រះ�ះ»។ 
 ដូ៏សៅចំះ សៅ ម្ ះគឺ�នសារិៈសុ�ខ្លាំនណ់ាស់ុសៅ�សុ��័ព្រះ�ះគ�ីរីិ។ ដូ៏សៅចំះសៅហ៍តុ្ដិអំើីប្ដានជាសៅ ម្ ះសៅ� 
ក្ខំុងព្រះ�ះគ�ីរីិព្រះត្ដិូវិប្ដានផំ្តាស់ុបីូរិ? �ួក្ខវ៉ាព្រះត្ដិូវិប្ដានផំ្តាស់ុបីូរិសៅដ៏ើ�បបី�ហា ញ�ីការិផំ្តាស់ុបីូរិដ៏�៏���ួសៅ�ក្ខំុងជីវិតិ្ដិរិបស់ុ 
នរិណា�ំក្ខ។់
  ចូរិព្រះក្ខសៅ�ក្ខសៅ�ើល�គ�ីរីិខ្លាំងសៅព្រះកា�សៅនះ។ សៅត្ដិើ�នអំើីក្ខ��ុងសៅក្ខើត្ដិសៅ�ើងសៅ�ក្ខំុង�ទា�ងសៅនះ? សៅហ៍តុ្ដិអំើ ី
ប្ដានជាសៅ ម្ ះទា�ងសៅនះព្រះត្ដិូវិប្ដានផំ្តាស់ុបីូរិ? 
១. សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ៣២:២៨  ___________________________________________________១. សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ៣២:២៨  ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

២. សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិីិ ៤១:៤៥ ____________________________________________________២. សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិីិ ៤១:៤៥ ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

៣. ដានីខែ�ែល ១: ៧ ______________________________________________________ ៣. ដានីខែ�ែល ១: ៧ ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ឧប�ថានរិណា�ំក្ខព់្រះត្ដិូវិប្ដានសៅគសៅ�សៅ ម្ ះថា «សៅឆ្នាំត្ដិលាង»់ ឬ «អាព្រះក្ខក្ខ»់ ព្រះគបស់ៅ�លសៅដា� 
�នុសុេសៅ�េងៗ។ �និ�ូរិ�និឆ្នាំបស់ៅ ម្ ះទា�ងសៅន្ទាះអាចផំ្តាស់ុបីូរិរិសៅបៀបខែដ៏ល�នុសុេ�ំក្ខគិ់ត្ដិអំ��ី�ំួន�ត្ដិ់
ផ្តាា ល់។ ការិផំ្តាស់ុបីូរិសៅ ម្ ះក្ខអ៏ាចផំ្តាស់ុបីូរិអំើីខែដ៏ល�នុសុេ�ំក្ខគិ់ត្ដិ �នអារិ�មណ៍ៈនិងសៅ�ើើ�ងខែដ៏រិ។ 
 ឥ�ូវិសៅនះសៅដា�សៅ�ើងដឹ៏ងនូវិសៅរិឿងសៅនះសៅហ៍ើ� សៅ�ើងនឹង�ល់កានខ់ែត្ដិចាស់ុខែ��សៅទ្ធៀត្ដិ�ី�ូលសៅហ៍តុ្ដិ 
ខែដ៏លព្រះ�ះចងប់ីូរិសៅ ម្ ះអាបរ់ាែ �សៅ�ជាអំព័្រះប្ដាហាំ�។ អាបរ់ាែ ��នន�័ថា «ឪ�ុក្ខខែដ៏លព្រះត្ដិូវិប្ដានសៅគសុរិសៅសុើរិ»។ 
អំព័្រះប្ដាហាំ��នន�័ថា «ឪ�ុក្ខរិបស់ុ�នុសុេជាសៅព្រះចើន»។ ឥ�ូវិសៅនះ ចូរិសៅ�ើងព្រះក្ខសៅ�ក្ខសៅ�ើលក្ខិចចសុនា��ួ
សៅ�ក្ខំុងកិ្ខចចព្រះ��សៅព្រះ�ៀងរិវ៉ាងព្រះ�ះជា�ច ស់ុនិងសៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហាំ�។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុ�នបនាូលថា៖ «អំញនឹងសៅ�ើើ 
ឲ្យយឯងបសៅងកើត្ដិកូ្ខនសុុសុសា�សុនធឹក្ខ ឲ្យយ�ននគរិសៅ�េងៗសៅក្ខើត្ដិសៅចញអំ��ីឯង�ក្ខ ព្រះ��ទា�ងសៅសុីចជាសៅព្រះចើនខែដ៏រិ» 
(សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៧៖ ៦)។ ក្ខិចចសុនាសៅនះប្ដានន�័ថាសៅ�ើងដឹ៏ងថាសៅ ម្ ះអំព័្រះប្ដាហាំ��នន�័ថា «ឪ�ុក្ខរិបស់ុ 
�នុសុេជាសៅព្រះចើន»។ ព្រះបខែហ៍លជាការិផំ្តាស់ុបីូរិសៅ ម្ ះគឺជាខែ�ំក្ខ��ួថ្ងៃនខែ�នការិរិបស់ុព្រះ�ះសៅដ៏ើ�បជីួ�អំព័្រះប្ដាហាំ�ឱ្យយ 
�នជ�សៅនឿសៅលើសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា ជា��ួនឹងព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្ដានតាំ�ងសុញ្ញាា ជា��ួអំព័្រះប្ដាហាំ�សៅ�សៅ�លខែដ៏ល 
អំព័្រះប្ដាហាំ��នអា�ុ៩៩ឆំ្នាំ�។ ភរិយិរិបស់ុសៅល្ងាក្ខ�នសៅ ម្ ះថាសារាែ �គឺជា�សុីីច�ណាស់ុ�ំក្ខខ់ែដ៏ល�ម នកូ្ខន។ 
ដូ៏សៅចំះ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុក្ខប៏្ដានព្រះប្ដាស់ុបីូរិសៅ ម្ ះអាបរ់ាែ �សៅ�ជាអំព័្រះប្ដាហាំ� សៅដ៏ើ�បជីួ�អំព័្រះប្ដាហាំ�សៅអា��នសៅសុចក្ខីី 
ជ�សៅនឿសៅលើក្ខិចចសុនារិបស់ុព្រះទ្ធង។់
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ខែ�ំក្ខទា�ងឡា�ថ្ងៃនសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា  ខែ�ំក្ខទា�ងឡា�ថ្ងៃនសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា  
  
 �គ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិីិ ១២៖១, ២ ប�ហា ញសៅ�ើង�ីខែ�ំក្ខដ៏�បូង�ីរិយែ ង ថ្ងៃនសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា រិវ៉ាងព្រះ�ះ និង 
សៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ �។ សៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា �នបីខែ�ំក្ខ៖ (១) ព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្ដានចូល�ក្ខឯអាបរ់ាែ �។ (២) ព្រះទ្ធងប់្ដានប�ុប ់
ដ៏ល់អាបរ់ាែ �។ (៣) ព្រះ�ះប្ដានចុះកិ្ខចចសុនាជា��ួនឹងសៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ �។ ខែ�ំក្ខទី្ធ១ គឺជាជ�សៅរិ ើសុ។ ខែ�ំក្ខសៅនះ 
ប�ហា ញសៅ�ើងថាព្រះ�ះ�ិត្ដិជាសុបបុរិសុកុំ្ខងការិសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុអាបរ់ាែ �ឱ្យយចូលកុំ្ខងសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា សៅនះជា��ួ 
នឹងព្រះទ្ធង។់ ខែ�ំក្ខទី្ធ២ គឺជាពាក្ខយប�ុបប់ញ្ញាជា ។ ខែ�ំក្ខសៅនះប�ហា ញសៅ�ើងនូវិការិសាក្ខលបងថ្ងៃនការិទុ្ធក្ខចិត្ដិីខែដ៏លព្រះ�ះ 
ប្ដានព្រះបទានដ៏ល់អាបរ់ាែ �។ អាបរ់ាែ �ព្រះត្ដិូវិខែត្ដិប�ហា ញនូវិការិសៅជឿទុ្ធក្ខចិត្ដិីទា�ងព្រះសុុងសៅលើព្រះ�ះ (សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ១១៖៨)។ 
ខែ�ំក្ខទី្ធ៣ គឺជាក្ខិចចសុនា (សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១២៖១-៣, ៧) ។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្ដានសុនាជា��ួកូ្ខនសៅ�ជ�ន្ទានស់ៅព្រះកា� 
រិបស់ុសៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហាំ�។ ព្រះសុបសៅ�លជា��ួ�ំសៅនះខែដ៏រិ ក្ខិចចសុនាសៅនះរិ�ួបញចូ លទា�ងព្រះក្ខុ�ព្រះគួសារិ�នុសុេទា�ង 
�ូល (សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១២៖៣; កាឡាទី្ធ ៣៖៦-៩)។
 ខែ�ំក្ខទី្ធ ២ ថ្ងៃនសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះជា��ួនឹងសៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ �ព្រះត្ដិូវិប្ដានប�ហា ញសៅ�ក្ខំុង�គ�ីរីិខែ�ំក្ខទី្ធ ២ ថ្ងៃនសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះជា��ួនឹងសៅល្ងាក្ខអាបរ់ាែ �ព្រះត្ដិូវិប្ដានប�ហា ញសៅ�ក្ខំុង�គ�ីរីិ
សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៥៖៧-១៨។ សៅត្ដិើ�គ�ីរីិ��ួណាប�ហា ញសៅ�ើង�ីសៅរិឿង ៣ ដូ៏ច�ំខែដ៏លសៅក្ខើត្ដិសៅ�ើងសៅ�ក្ខំុងខែ�ំក្ខ សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៥៖៧-១៨។ សៅត្ដិើ�គ�ីរីិ��ួណាប�ហា ញសៅ�ើង�ីសៅរិឿង ៣ ដូ៏ច�ំខែដ៏លសៅក្ខើត្ដិសៅ�ើងសៅ�ក្ខំុងខែ�ំក្ខ 
ទ្ធី១? សូុ�សុរិសៅសុរិ�គ�ីរីិទា�ងសៅន្ទាះសៅ�សៅលើបន្ទាា ត្ដិខ់្លាំងសៅព្រះកា�ខែដ៏លប�ហា ញខែ�ំក្ខនី��ួៗ។ទ្ធី១? សូុ�សុរិសៅសុរិ�គ�ីរីិទា�ងសៅន្ទាះសៅ�សៅលើបន្ទាា ត្ដិខ់្លាំងសៅព្រះកា�ខែដ៏លប�ហា ញខែ�ំក្ខនី��ួៗ។
ព្រះ�ះព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្ដានយង�ក្ខឯ�នុសុេ។ � ___________________________________________

ព្រះ�ះប្ដានប�ុប�់នុសុេឱ្យយសៅ�រិ�តាំ�ព្រះទ្ធង។់ � _______________________________________
 
ការិសុនារិបស់ុព្រះ�ះ។ �  _____________________________________________________

 សៅ�ក្ខំុងខែ�ំក្ខទី្ធ២ថ្ងៃនសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា សៅនះ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្ដានយង�ក្ខរិក្ខអាបរ់ាែ �សៅហ៍ើ�ឆ្លំងកាត្ដិរ់ិវ៉ាង 
ប�ខែណៈក្ខថ្ងៃនសុត្ដិើបី។ ទ្ធី��ួសុត្ដិើទា�ងបីព្រះត្ដិូវិប្ដានសុ�ំប។់ បន្ទាា ប�់ក្ខ�ួក្ខសៅគព្រះត្ដិូវិប្ដានកាត្ដិជ់ាពាក្ខក់្ខណីាល។ 
ខែ�ំក្ខទា�ង�ីរិថ្ងៃនសុត្ដិើនី��ួៗព្រះត្ដិូវិប្ដានដាក្ខស់ៅ�បនីបន្ទាា ប�ំ់ខែដ៏ល�នចសៅនំ្ទាះសៅ�រិវ៉ាង�ួក្ខវ៉ា។ សុត្ដិើបក្ខេកី្ខព៏្រះត្ដិូវិ 
ប្ដានសៅគសុ�ំបខ់ែដ៏រិ បែុខែនី�ួក្ខវ៉ា�និព្រះត្ដិូវិប្ដានកាត្ដិជ់ា�ីរិសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ សៅ�សៅ�លខែដ៏ល�នុសុេប្ដានតាំ�ងសុញ្ញាា នឹង
�ំសៅ�សុ��័ព្រះ�ះគ�ីរីិ�ួក្ខសៅគប្ដានសៅដ៏ើរិកាត្ដិរ់ិវ៉ាងប�ខែណៈក្ខសាចខ់ែដ៏លប្ដានកាត្ដិរ់ិចួសៅន្ទាះ។ ការិសៅ�ើើខែបបសៅនះគឺជា 
និ�តិ្ដិីរិូប��ួ ប�ហា ញថាព្រះបជាជននឹងសៅ�ើើអំើីតាំ�ព្រះគបយ់ែ ងខែដ៏ល�ួក្ខសៅគប្ដានសុនា។
 សៅត្ដិើ�នអំើីសៅក្ខើត្ដិសៅ�ើង ក្ខំុងខែ�ំក្ខទី្ធ៣ថ្ងៃនសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា រិវ៉ាងព្រះ�ះ និងអំព័្រះប្ដាហាំ�? (សុព្រះ�បច់សៅ�ំើ� សៅត្ដិើ�នអំើីសៅក្ខើត្ដិសៅ�ើង ក្ខំុងខែ�ំក្ខទី្ធ៣ថ្ងៃនសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា រិវ៉ាងព្រះ�ះ និងអំព័្រះប្ដាហាំ�? (សុព្រះ�បច់សៅ�ំើ� 
សូុ�អាន�គ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៧៖១-១៤)។សូុ�អាន�គ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៧៖១-១៤)។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  អំត្ដិ្ថន�័ថ្ងៃនសៅ ម្ ះអំព័្រះប្ដាហាំ�ប�ហា ញសៅ�ើងថាព្រះ�ះចងស់ុសៅ��ុះ�នុសុេទា�ងអំស់ុ។ សៅន្ទាះរិ�ួបញចូ ល
ទា�ងសាសុន�ូ៍ដានិងសាសុនទ៍ា�ងឡា�ខែដ៏ល�និខែ�នជា�ូដា។ កូ្ខនសៅ��ិត្ដិរិបស់ុអំព័្រះប្ដាហាំ�គឺជា�នុសុេ
ខែដ៏ល�នសៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿរិបស់ុសៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហាំ�។ �ួក្ខសៅគសៅជឿជាក្ខស់ៅលើព្រះ�ះសៅល្ងាហ៍ិត្ដិរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូ៊ុវិសៅដ៏ើ�បជីួ�� 
សុសៅ��ុះ�ួក្ខសៅគ។ (សូុ�អាន�គ�ីរីិកាឡាទ្ធី ៣៖៧, ២៩) ដូ៏ចជាសៅ�សុ��័អំព័្រះប្ដាហាំ�ខែដ៏រិ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុចង់
សុសៅ��ុះ�នុសុេជាសៅព្រះចើនតាំ�ខែដ៏លអាចសៅ�ើើសៅ�ប្ដាន។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុ�និប្ដានផំ្តាស់ុបីូរិសៅន្ទាះសៅទ្ធ ព្រះទ្ធងស់ៅ�ខែត្ដិ�ន 
ព្រះ�ះទ្ធ�័ដ៏ខែដ៏ល សៅ�សៅ�លសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ។
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អំើី�ិសៅសុសុខែដ៏លអំព័្រះប្ដាហាំ�ព្រះត្ដិូវិសៅ�ើើអំើី�ិសៅសុសុខែដ៏លអំព័្រះប្ដាហាំ�ព្រះត្ដិូវិសៅ�ើើ

 «ដ៏បតិ្ដិអំញសុាល់�ត្ដិថ់ា �ត្ដិនឹ់ងប�ុបដ់៏ល់កូ្ខនសៅ� និង�ួក្ខ�ាះ�ត្ដិត់្ដិសៅរិៀងសៅ� ឲ្យយសៅគកានខ់្លាំជា ប ់
តាំ��ំូវិថ្ងៃនព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាែ  សៅដ៏ើ�បឲី្យយប្ដានព្រះបព្រះ�ឹត្ដិីសៅសុចក្ខីីសុុចរិតិ្ដិ និងសៅសុចក្ខីីសៅទ្ធៀងព្រះត្ដិង ់ព្រះបសៅយជនឲ៍្យយព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាែ  
ប្ដានសុ�សៅរិចដ៏ល់�ត្ដិ ់តាំ�សៅសុចក្ខីីខែដ៏លព្រះទ្ធង�់នព្រះ�ះបនាូល�ីដ៏�សៅណៈើ រិ�ត្ដិ»់ (សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៨៖១៩)។ 
 ដូ៏ចខែដ៏លសៅ�ើងប្ដានសៅ�ើញរិហូ៍ត្ដិ�ក្ខដ៏ល់សៅ�លសៅនះការិតាំ�ងសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះខែត្ដិងខែត្ដិជាសៅសុចក្ខីី
សុញ្ញាា ថ្ងៃនព្រះ�ះគុណៈ។ ដូ៏ចខែដ៏លសៅល្ងាក្ខអំំក្ខប្ដានដឹ៏ងព្រះសាបស់ៅហ៍ើ�ថា ព្រះ�ះគុណៈគឺជាអំ�សៅណា�ទានថ្ងៃនសៅសុចក្ខីី 
សៅ�តីាំក្ខរិុណា ការិអំភ�័សៅទាសុ និងអំ�ណាចសៅលើអំ�សៅ�ើប្ដាបខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានព្រះបទានឱ្យយសៅ�ើងរាល់�ំ។ សៅ�ើង
�និអាចប្ដានសៅដា�ការិសុនេ�កុ្ខសុលសៅន្ទាះសៅទ្ធ ខែត្ដិសៅ�ើងអាចទ្ធទ្ធួលប្ដានសៅដា�សារិសៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿបែុសៅណាណ ះ។ 
ដូ៏សៅចំះ ការិតាំ�ងសុញ្ញាា សៅនះប�ហា ញសៅ�ើងថាព្រះ�ះព្រះទ្ធងជ់ាអំំក្ខសៅ�ើើសុព្រះ�បស់ៅ�ើងនូវិអំើីខែដ៏លសៅ�ើង�និអាចសៅ�ើើសុព្រះ�ប ់
�ំួនឯងប្ដាន។ ព្រះទ្ធងនឹ់ងជួ��សុសៅ��ុះសៅ�ើង�ីអំ�សៅ�ើប្ដាប។ 
 ព្រះ�ះប្ដានព្រះតាំស់ុសៅ�សៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហាំ�ឱ្យយជួ�ព្រះទ្ធងក់្ខំុងការិព្រះបកាសុ�ីខែ�នការិថ្ងៃនសៅសុចក្ខីីសុសៅ��ុះ
និងសៅសុចក្ខាីសៅ�តីាំក្ខរិុណារិបស់ុព្រះទ្ធងដ់៏ល់ព្រះបជាជនសៅ�សៅលើខែ�នដី៏សៅនះ។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុនឹងរិក្ខសោនូវិកិ្ខចចសុនា
រិបស់ុព្រះទ្ធងច់�សៅពាះសៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហាំ�។ បែុខែនា អំព័្រះប្ដាហាំ�ព្រះត្ដិូវិខែត្ដិសៅ�ើើអំើីខែដ៏លព្រះតឹ្ដិ�ព្រះត្ដិូវិសៅហ៍ើ�សាា បប់�ុបព់្រះ�ះអំងុ
សៅដា�សៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿ។ ព្រះបសិុនសៅបើសៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហាំ��និសៅ�រិ�តាំ�ព្រះទ្ធងស់ៅទ្ធ សៅន្ទាះព្រះ�ះ�និអាចសៅព្រះបើអំព័្រះប្ដាហាំ�ឱ្យយ 
សៅ�ើើការិ�ិសៅសុសុសៅ�សៅលើខែ�នដី៏សៅនះប្ដានសៅទ្ធ។ 
 �គ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិីិ ១៨៖១៩ ប�ហា ញសៅ�ើង�ីទ្ធ�ន្ទាក្ខទ់្ធ�នងថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសៅ�តីាំក្ខរិុណារិបស់ុព្រះ�ះនិង
ព្រះកិ្ខត្ដិយវិនិ�័រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ �គគ�ីរីិសៅនះចាំបស់ៅ�ីើ�សៅដា� «សៅ�ើងប្ដានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុ�ត្ដិ»់ ព្រះបសៅយគសៅនះប្ដានប�ហា ញ 
សៅ�ើងអំ��ីសៅសុចក្ខាីសៅ�តីាំក្ខរិុណារិបស់ុព្រះ�ះ។ បន្ទាា ប�់ក្ខ�គ�ីរីិសៅនះប�ហា ញសៅ�ើងថាអំព័្រះប្ដាហាំ�គឺជា�នុសុេ�ំក្ខ ់
ខែដ៏លនឹងសីាបប់�ុបព់្រះ�ះជា�ច ស់ុ។ អំព័្រះប្ដាហាំ�នឹងបសៅព្រះងៀនព្រះក្ខុ�ព្រះគួសារិរិបស់ុ�ត្ដិឱ់្យយសៅ�រិ�ព្រះបតិ្ដិបត្ដិីិដ៏ល់ 
ព្រះ�ះ�ងខែដ៏រិ។ ដូ៏សៅចំះសៅ�ក្ខំុង�សៅនះសៅ�ើងសៅ�ើញសៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿនិងការិព្រះបព្រះ�ឹត្ដិី�នទ្ធ�ន្ទាក្ខទ់្ធ�នងយែ ងជិត្ដិសុំិទ្ធធ 
នឹង�ំ។ (សូុ�អាន�គ�ីរីិយែ កុ្ខប ២៖១៧)។
 សៅត្ដិើសៅល្ងាក្ខអំំក្ខប្ដានសៅ�ើញខែ�ំក្ខចុងសៅព្រះកា�ថ្ងៃន�គ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិីិ ១៨៖១៩ សៅទ្ធ? សៅត្ដិើ�សៅនះនិយ� សៅត្ដិើសៅល្ងាក្ខអំំក្ខប្ដានសៅ�ើញខែ�ំក្ខចុងសៅព្រះកា�ថ្ងៃន�គ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិីិ ១៨៖១៩ សៅទ្ធ? សៅត្ដិើ�សៅនះនិយ� 
អំើី�ំះអំ��ីការិសៅ�រិ�ព្រះបតិ្ដិបត្ដិីិរិបស់ុអំព័្រះប្ដាហាំ�? ការិសៅ�រិ�ព្រះបតិ្ដិបត្ដិីិរិបស់ុសៅ�ើង�និប្ដានជួ��សុសៅ��ុះសៅ�ើងសៅទ្ធ។ អំើី�ំះអំ��ីការិសៅ�រិ�ព្រះបតិ្ដិបត្ដិីិរិបស់ុអំព័្រះប្ដាហាំ�? ការិសៅ�រិ�ព្រះបតិ្ដិបត្ដិីិរិបស់ុសៅ�ើង�និប្ដានជួ��សុសៅ��ុះសៅ�ើងសៅទ្ធ។ 
បែុខែនី សៅហ៍តុ្ដិអំើីប្ដានជាការិសៅ�រិ�ព្រះបតិ្ដិបត្ដិីិ�នសារិៈសុ�ខ្លាំន?់ សៅត្ដិើ�គ�ីរីិសៅនះប�ហា ញអំើី�ំះដ៏ល់សៅ�ើងច�សៅពាះបែុខែនី សៅហ៍តុ្ដិអំើីប្ដានជាការិសៅ�រិ�ព្រះបតិ្ដិបត្ដិីិ�នសារិៈសុ�ខ្លាំន?់ សៅត្ដិើ�គ�ីរីិសៅនះប�ហា ញអំើី�ំះដ៏ល់សៅ�ើងច�សៅពាះ
ចសៅ�ំើ�សៅចញ�ីសុ�ណួៈរិសៅនះ? សៅត្ដិើសៅសុចកីី្ខសុញ្ញាា រិវ៉ាងព្រះ�ះ និងអំព័្រះប្ដាហាំ�អាចព្រះត្ដិូវិប្ដានព្រះបកានខ់្លាំជា បស់ៅដា��ម ន ចសៅ�ំើ�សៅចញ�ីសុ�ណួៈរិសៅនះ? សៅត្ដិើសៅសុចកីី្ខសុញ្ញាា រិវ៉ាងព្រះ�ះ និងអំព័្រះប្ដាហាំ�អាចព្រះត្ដិូវិប្ដានព្រះបកានខ់្លាំជា បស់ៅដា��ម ន 
ការិសៅ�រិ�តាំ�សៅទ្ធ? ចូរិ�នយល់។ ការិសៅ�រិ�តាំ�សៅទ្ធ? ចូរិ�នយល់។ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  សៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហាំ��និអាចរិកី្ខរា�នឹងព្រះ�ះ�រិថ្ងៃនការិតាំ�ងសុញ្ញាា សៅន្ទាះសៅទ្ធព្រះបសិុនសៅបើ�ត្ដិ�់និសៅ�ើើអំើីខែដ៏ល 
ព្រះ�ះព្រះតាំស់ុបងកបឱ់្យយ�ត្ដិស់ៅ�ើើសៅន្ទាះ។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុក្ខប៏្ដានសុនាថានឹងសៅ�ើើតាំ�ខែ�ំក្ខរិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែដ៏រិ។ អំព័្រះប្ដាហាំ� 
ព្រះត្ដិូវិខែត្ដិប�សៅ�ញត្ដិួន្ទាទី្ធរិបស់ុ�ត្ដិ។់ �ត្ដិព់្រះត្ដិូវិខែត្ដិប�ហា ញព្រះ�ះនូវិសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់ សៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿ និងការិសៅ�រិ� 
ព្រះបតិ្ដិបត្ដិីិ។ ព្រះបសិុនសៅបើសៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហាំ�សៅ�រិ�ព្រះបតិ្ដិបត្ដិីិតាំ� សៅន្ទាះព្រះ�ះអាចរិក្ខសោច�ខែណៈក្ខថ្ងៃនសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា សៅន្ទាះ 
ប្ដាន។ 
 សៅត្ដិើ�នអំើីសៅក្ខើត្ដិសៅ�ើងព្រះបសិុនសៅបើ�នុសុេ�និប្ដានកានត់ាំ�សៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា ជា��ួព្រះ�ះសៅន្ទាះ? សៅ�ើង 
ព្រះត្ដិូវិខែត្ដិដឹ៏ងថាសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា សៅន្ទាះសៅសាត្ដិ�និសៅចះផំ្តាស់ុបីូរិសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ បែុខែនី សៅ�សៅ�លខែដ៏លនរិណា�ំក្ខរ់ិ �សៅល្ងាភ 
សៅលើសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា សៅន្ទាះ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុ�និអាចរិក្ខសោកិ្ខចចសុនារិបស់ុព្រះទ្ធងប់្ដានសៅ�ើ�។ ទ្ធ�ន្ទាក្ខទ់្ធ�នង�ិសៅសុសុ 
ថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់និងការិសៅជឿទុ្ធក្ខចិត្ដិី�ំរិវ៉ាងព្រះ�ះនិង�នុសុេក្ខព៏្រះត្ដិូវិខែបក្ខប្ដាក្ខខ់ែដ៏រិ។
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ការិសិុក្ខសោបខែន្ថ�៖ការិសិុក្ខសោបខែន្ថ�៖ សូុ�អាន Ellen G. White, “The Call of Abraham,” pages 125-131, in  សូុ�អាន Ellen G. White, “The Call of Abraham,” pages 125-131, in PatriarchsPatriarchs  
and Prophetsand Prophets; “Jew and Gentile,” pages 188-200, in The Acts of the Apostles។ ; “Jew and Gentile,” pages 188-200, in The Acts of the Apostles។ 

  «ឥនា�នូប�ហា ញ�ីសៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះជា�ច ស់ុជា��ួនឹងណូៈសៅអំ។ សូុ�អាន�គ�ីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិីិ 
១៧៖១០ សៅដ៏ើ�បសីៅរិៀនអំ��ីសុញ្ញាា ខែដ៏លប�ហា ញ�ីការិតាំ�ងសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះជា��ួអំព័្រះប្ដាហាំ�។ សៅត្ដិើសៅន្ទាះជាសៅសុចក្ខីី 
សុញ្ញាា អំើី? ចសៅ�ំើ�គឺការិកាត្ដិខ់ែសុបក្ខ។ ការិកាត្ដិខ់ែសុបក្ខគឺជាការិកាត្ដិចុ់ងខែសុបក្ខថ្ងៃនព្រះបដាបស់ៅភទ្ធរិបស់ុបុរិសុ។ ការិ 
កាត្ដិខ់ែសុបក្ខប�ហា ញថា៖ (១) កូ្ខនសៅ�រិបស់ុអំព័្រះប្ដាហាំ��ុសុ�ីជនជាតិ្ដិដ៏ថ្ងៃទ្ធ (សៅអំសៅភសូុរិ ២៖១១)។ ការិកាត្ដិខ់ែសុបក្ខ 
ជួ�សៅអា�ជនជាត្ដិិ�ូដាចងចាំ�សៅសុចក្ខីីសុញ្ញាា រិបស់ុ�ួក្ខសៅគជា��ួព្រះ�ះ (សៅល្ងាកុ្ខបបត្ដិាិ ១៧៖១១)។ (៣) ការិកា
ត្ដិខ់ែសុបក្ខជួ�សៅអា�ព្រះបជាជនរិស់ុសៅ�តាំ�រិសៅបៀបព្រះតឹ្ដិ�ព្រះត្ដិូវិ (សៅចាំទិ្ធ�ក្ខថា ១០៖១៦)។ (៤) ការិកាត្ដិខ់ែសុបក្ខ 
ប�ហា ញសៅ�ើងថាសៅ�ើងប្ដានសុសៅ��ុះសៅដា�សារិសៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿខែត្ដិ��ួគត្ដិ ់ (រិ ែូ� ៤៖១១)។ (៥) ការិកាត្ដិខ់ែសុបក្ខ 
ប�ហា ញសៅ�ើងថាសៅ�ើងព្រះត្ដិូវិខែត្ដិ�នចិត្ដិីសាអ ត្ដិសុអ� (រិ ែូ� ២៖២៩)។ ចុងបញចប ់(៦) ការិកាត្ដិខ់ែសុបក្ខប�ហា ញសៅ�ើង 
អំ��ី�ិ�ីបុណៈយព្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខ (កូ្ខលែុសុ ២៖១១, ១២)»។  ដ៏ក្ខព្រះសុង�់ី The SDA Bible Commentary, volume 
1, pages 322, 323, adapted។
 ឥនា�នូនឹងប�ហា ញសៅ�ើងជានិចចនូវិកិ្ខចចសុនារិបស់ុព្រះ�ះខែដ៏លនឹង�និប�ផំ្តាញខែ�នដី៏�ីងសៅទ្ធៀត្ដិសៅដា�
សារិទឹ្ធក្ខជ�នន។់ ការិសុនាសៅនះនឹងបនីរិហូ៍ត្ដិដ៏ល់ប��ុត្ដិក្ខលប។ ការិកាត្ដិខ់ែសុបក្ខនឹង�និសៅក្ខើត្ដិសៅ�ើងសៅទ្ធ។ សៅល្ងាក្ខ
បែុលប្ដានព្រះប្ដាបស់ៅ�ើងថាអំព័្រះប្ដាហាំ�ប្ដានទ្ធទួ្ធល�ក្ខការិកាត្ដិខ់ែសុបក្ខជាសុញ្ញាា ��ួថ្ងៃនសៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿរិបស់ុ�ត្ដិស់ៅលើ
ព្រះ�ះជា�ច ស់ុសៅដ៏ើ�បសីៅសុចក្ខីីសុសៅ��ុះ (រិ ែូ� ៤៖១១)។ កាលខែដ៏លសៅ�លសៅវិល្ងាក្ខនំង�ុត្ដិសៅ�អំត្ដិ្ថន�័ថ្ងៃនការិកាត្ដិ ់
ខែសុបក្ខប្ដានផំ្តាស់ុបីូរិ។ សៅព្រះកា��ក្ខការិកាត្ដិខ់ែសុបក្ខ�នអំត្ដិ្ថន�័�និលអ។ វ៉ាប្ដានប�ហា ញ�ី�នុសុេខែដ៏លប្ដាន 
�ាយ�ទ្ធទ្ធួលការិសៅ�ញចិត្ដិី�ីព្រះ�ះ។ �នុសុេទា�ងសៅនះសៅជឿថាការិសាា បប់�ុបត់ាំ�ព្រះកឹ្ខត្ដិយវិនិ�័រិបស់ុព្រះ�ះប្ដាន
សុសៅ��ុះ�ួក្ខសៅគ។ សៅ�សុ��័សុញ្ញាា �មី ការិកាត្ដិខ់ែសុបក្ខខែលង�នអំត្ដិ្ថន�័�ិសៅសុសុសៅទ្ធៀត្ដិសៅហ៍ើ�។ ជ�សៅនឿ�មីប្ដាន 
ជ�នួសុវ៉ារិចួសៅ�សៅហ៍ើ�។ វ៉ាគឺជាសៅ�លជ�សៅនឿខែដ៏លសៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿរិបស់ុសៅ�ើងសៅលើព្រះ�ះសៅ�សូ៊ុវិផំ្តាស់ុបីូរិសៅ�ើង។ ជ�សៅនឿ 
រិបស់ុសៅ�ើងសៅលើព្រះ�ះសៅ�សូ៊ុវិបណីាលឱ្យយសៅ�ើងរិស់ុសៅ�សៅដា�សៅ�រិ�ព្រះបតិ្ដិបត្ដិីិ។ សូុ�អានកាឡាទី្ធ ៥៖៦; កាឡាទ្ធី 
៦៖១៥; និងកូ្ខរិនិ�ូសុទ្ធី១ ៧៖១៨, ១៩។ 

សុ�ណួៈរិ�ិភាក្ខសោ៖សុ�ណួៈរិ�ិភាក្ខសោ៖
១. សៅត្ដិើសៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿនិងការិព្រះបព្រះ�ឹត្ដិាតាំ��នទាក្ខទ់្ធង�ំយែ ងណា? សៅត្ដិើសៅ�ើងអាច�ន��ួសៅហ៍ើ�អំត្ដិ�់�ួប្ដាន ១. សៅត្ដិើសៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿនិងការិព្រះបព្រះ�ឹត្ដិាតាំ��នទាក្ខទ់្ធង�ំយែ ងណា? សៅត្ដិើសៅ�ើងអាច�ន��ួសៅហ៍ើ�អំត្ដិ�់�ួប្ដាន 
ខែដ៏រិឬសៅទ្ធ? សៅបើអំត្ដិស់ៅទ្ធ សៅត្ដិើសៅហ៍តុ្ដិអំើីសៅ�? ខែដ៏រិឬសៅទ្ធ? សៅបើអំត្ដិស់ៅទ្ធ សៅត្ដិើសៅហ៍តុ្ដិអំើីសៅ�? 
២. «ព្រះ�ះប្ដានលបងលអាបរ់ាែ �។ ដូ៏ច�ំសៅនះខែដ៏រិព្រះ�ះក្ខប៏្ដានព្រះបទាននូវិការិសាក្ខលបងដ៏ល់�នុសុេជាសៅព្រះចើនសៅ�២. «ព្រះ�ះប្ដានលបងលអាបរ់ាែ �។ ដូ៏ច�ំសៅនះខែដ៏រិព្រះ�ះក្ខប៏្ដានព្រះបទាននូវិការិសាក្ខលបងដ៏ល់�នុសុេជាសៅព្រះចើនសៅ�
សៅ�លសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះខែដ៏រិ។ ព្រះបខែហ៍លជា�ួក្ខសៅគ�និឮសុ�សៅ�ងរិបស់ុព្រះ�ះជា�ច ស់ុ�នបនាូលជា��ួ�ួក្ខសៅគសៅទ្ធ។ បែុខែនីសៅ�លសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះខែដ៏រិ។ ព្រះបខែហ៍លជា�ួក្ខសៅគ�និឮសុ�សៅ�ងរិបស់ុព្រះ�ះជា�ច ស់ុ�នបនាូលជា��ួ�ួក្ខសៅគសៅទ្ធ។ បែុខែន ី 
ព្រះ�ះ�នបនាូលជា��ួ�ួក្ខសៅគតាំ�ការិបសៅព្រះងៀនសៅ�ក្ខំុងព្រះ�ះគ�ីរីិ . . . ព្រះ�ះ�នការិ�រិឲ្យយ�ួក្ខសៅគប�សៅ�ញ . . . ព្រះ�ះ�នបនាូលជា��ួ�ួក្ខសៅគតាំ�ការិបសៅព្រះងៀនសៅ�ក្ខំុងព្រះ�ះគ�ីរីិ . . . ព្រះ�ះ�នការិ�រិឲ្យយ�ួក្ខសៅគប�សៅ�ញ . . . 
សៅត្ដិើអំំក្ខណាប្ដានសៅព្រះត្ដិៀ��ំួនរិចួជាសៅព្រះសុចសៅដ៏ើ�បសីៅ�ើើក្ខិចចការិសៅនះសៅហ៍ើ�ឬសៅ�?» ដ៏ក្ខព្រះសុង�់ី Ellen G. White, សៅត្ដិើអំំក្ខណាប្ដានសៅព្រះត្ដិៀ��ំួនរិចួជាសៅព្រះសុចសៅដ៏ើ�បសីៅ�ើើក្ខិចចការិសៅនះសៅហ៍ើ�ឬសៅ�?» ដ៏ក្ខព្រះសុង�់ី Ellen G. White, 
Patriarchs and Prophets, pages 126, 127, adapted។ ចូរិនិយ�សៅ�ក្ខំុងថំាក្ខអ់ំ��ីឧទាហ៍រិណ៍ៈសុ��័ Patriarchs and Prophets, pages 126, 127, adapted។ ចូរិនិយ�សៅ�ក្ខំុងថំាក្ខអ់ំ��ីឧទាហ៍រិណ៍ៈសុ��័ 
ទ្ធ�សៅនើបរិបស់ុ�នុសុេខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានព្រះតាំស់ុសៅ�ឱ្យយសៅ�ើើក្ខិចចការិ�ិសៅសុសុសុព្រះ�បព់្រះទ្ធង។់ទ្ធ�សៅនើបរិបស់ុ�នុសុេខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានព្រះតាំស់ុសៅ�ឱ្យយសៅ�ើើក្ខិចចការិ�ិសៅសុសុសុព្រះ�បព់្រះទ្ធង។់
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ព្រះ�ះជា�ច ស់ុខែត្ដិងខែត្ដិ�នដ៏�សៅណាះព្រះសា�ជានិចចព្រះ�ះជា�ច ស់ុខែត្ដិងខែត្ដិ�នដ៏�សៅណាះព្រះសា�ជានិចច

  ដាវិឌី�និខែដ៏លខ្លាំើ ��ើល់�ីព្រះ�ះសៅទ្ធ រិហូ៍ត្ដិដ៏ល់�ត្ដិប់្ដាត្ដិប់ងជ់�នួញរិបស់ុ�ត្ដិជ់ា��ួនឹង�តិ្ដិីដ៏ល៏អដាវិឌី�និខែដ៏លខ្លាំើ ��ើល់�ីព្រះ�ះសៅទ្ធ រិហូ៍ត្ដិដ៏ល់�ត្ដិប់្ដាត្ដិប់ងជ់�នួញរិបស់ុ�ត្ដិជ់ា��ួនឹង�តិ្ដិីដ៏ល៏អ  
ប��ុត្ដិរិបស់ុ�ត្ដិស់ៅ�សៅ�ល�នជសៅ�ំះសៅ�ក្ខំុងតុ្ដិល្ងាការិដ៏ជូ៏រិចត្ដិ។់ ក្ខីីសុង្�ឹទា�ងអំស់ុហាំក្ខដូ់៏ចជាប្ដាត្ដិប់ង។់ ប��ុត្ដិរិបស់ុ�ត្ដិស់ៅ�សៅ�ល�នជសៅ�ំះសៅ�ក្ខំុងតុ្ដិល្ងាការិដ៏ជូ៏រិចត្ដិ។់ ក្ខីីសុង្�ឹទា�ងអំស់ុហាំក្ខដូ់៏ចជាប្ដាត្ដិប់ង។់ 
�ត្ដិប់្ដានសុ�សៅរិចចិត្ដិីសិុក្ខសោខែ�ំក្ខសៅទ្ធវិវិទិ្ធាសៅ�ឯ�ហាំវិទិ្ធាល័�សៅសុសៅវិនសៅដ៏�អាត្ដិស់ៅវិនទី្ធសុាព្រះបសៅទ្ធសុហ៍ើីលី�ីន។ �ត្ដិប់្ដានសុ�សៅរិចចិត្ដិីសិុក្ខសោខែ�ំក្ខសៅទ្ធវិវិទិ្ធាសៅ�ឯ�ហាំវិទិ្ធាល័�សៅសុសៅវិនសៅដ៏�អាត្ដិស់ៅវិនទី្ធសុាព្រះបសៅទ្ធសុហ៍ើីលី�ីន។ 
ដាវិឌីខែដ៏លប្ដាន��សៅ�ើងសៅ�ក្ខំុងព្រះក្ខុ�ព្រះគួសារិអំំក្ខ�ន�និ�នប�ណៈងចងស់ៅ�ើើជាអំំក្ខបសៅព្រះ�ើសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ �ត្ដិព់្រះ�ន់ដាវិឌីខែដ៏លប្ដាន��សៅ�ើងសៅ�ក្ខំុងព្រះក្ខុ�ព្រះគួសារិអំំក្ខ�ន�និ�នប�ណៈងចងស់ៅ�ើើជាអំំក្ខបសៅព្រះ�ើសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ �ត្ដិព់្រះ�ន ់ 
ខែត្ដិចងទ់្ធទ្ធួលប្ដានការិ�ល់ដ៏ឹងកានខ់ែត្ដិចាស់ុអំ��ីព្រះ�ះបែុសៅណាណ ះ។ ដាវិឌីប្ដានផំ្តាស់ុ�ីព្រះសុុក្ខក្ខ�សៅណៈើ ត្ដិខែដ៏ល�និ ខែត្ដិចងទ់្ធទ្ធួលប្ដានការិ�ល់ដ៏ឹងកានខ់ែត្ដិចាស់ុអំ��ីព្រះ�ះបែុសៅណាណ ះ។ ដាវិឌីប្ដានផំ្តាស់ុ�ីព្រះសុុក្ខក្ខ�សៅណៈើ ត្ដិខែដ៏ល�និ 
សៅជឿព្រះ�ះសៅ�ឯព្រះបសៅទ្ធសុហ៍ើីលី�ីន។ សៅដ៏ើ�បសុីុវិត្ដិ្ថិភា�ផ្តាា ល់�ំួនរិបស់ុ�ត្ដិ ់�សិិុេនអាត្ដិស់ៅវិនទី្ធសុា�និប្ដានសៅ� សៅជឿព្រះ�ះសៅ�ឯព្រះបសៅទ្ធសុហ៍ើីលី�ីន។ សៅដ៏ើ�បសុីុវិត្ដិ្ថិភា�ផ្តាា ល់�ំួនរិបស់ុ�ត្ដិ ់�សិិុេនអាត្ដិស់ៅវិនទី្ធសុា�និប្ដានសៅ� 
ដាវិឌីតាំ�សៅ ម្ ះសៅ�ញបស់ុ�ត្ដិ ់ឬ�ីល់�ត័្ដិ៌ា�នល�អិំត្ដិសៅ�េងសៅទ្ធៀត្ដិសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ បន្ទាា ប�់ីប្ដានសៅរិៀនថំាក្ខស់ៅទ្ធវិវិទិ្ធាដាវិឌីតាំ�សៅ ម្ ះសៅ�ញបស់ុ�ត្ដិ ់ឬ�ីល់�ត័្ដិ៌ា�នល�អិំត្ដិសៅ�េងសៅទ្ធៀត្ដិសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ បន្ទាា ប�់ីប្ដានសៅរិៀនថំាក្ខស់ៅទ្ធវិវិទិ្ធា  
ជាសៅព្រះចើនខែ��ក្ខ ដាវិឌីសៅ�ខែត្ដិឆ្លាល់ថា សៅត្ដិើ�ត្ដិ�់នអំន្ទាគត្ដិខែដ៏រិឬសៅទ្ធ សៅ�សៅ�ល�ត្ដិចូ់លរិ�ួក្ខំុងក្ខ�មវិ�ិី�សោ�ជាសៅព្រះចើនខែ��ក្ខ ដាវិឌីសៅ�ខែត្ដិឆ្លាល់ថា សៅត្ដិើ�ត្ដិ�់នអំន្ទាគត្ដិខែដ៏រិឬសៅទ្ធ សៅ�សៅ�ល�ត្ដិចូ់លរិ�ួក្ខំុងក្ខ�មវិ�ិី�សោ�
ដ៏�ណឹៈងលអ��ួខែ�ខែដ៏លជាខែ�ំក្ខ��ួថ្ងៃនត្ដិព្រះ�ូវិការិសុព្រះ�បក់ារិអំបរ់ិ �រិបស់ុ�ត្ដិ។់ �ត្ដិប់្ដានអំ�ិបា�សៅ�សៅ�លដ៏�ណឹៈងលអ��ួខែ�ខែដ៏លជាខែ�ំក្ខ��ួថ្ងៃនត្ដិព្រះ�ូវិការិសុព្រះ�បក់ារិអំបរ់ិ �រិបស់ុ�ត្ដិ។់ �ត្ដិប់្ដានអំ�ិបា�សៅ�សៅ�ល  
ល្ងាា ច សុនាន្ទា��ួទ្ធល់នឹង��ួជា��ួអំំក្ខចូលរិ�ួ។ ព្រះគូបសៅព្រះងៀន�ំក្ខប់្ដានព្រះប្ដាប�់ត្ដិថ់ា ន្ទាងចងទ់្ធទ្ធួលបុណៈយល្ងាា ច សុនាន្ទា��ួទ្ធល់នឹង��ួជា��ួអំំក្ខចូលរិ�ួ។ ព្រះគូបសៅព្រះងៀន�ំក្ខប់្ដានព្រះប្ដាប�់ត្ដិថ់ា ន្ទាងចងទ់្ធទ្ធួលបុណៈយ  
ព្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខអំស់ុរិ�ៈសៅ�លជាសៅព្រះចើនឆំ្នាំ��ក្ខសៅហ៍ើ� បែុខែនី ន្ទាងខំ្លាំចថា បាីរិបស់ុន្ទាងនឹសុ�ំបន់្ទាង ព្រះបសិុនសៅបើន្ទាង ព្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខអំស់ុរិ�ៈសៅ�លជាសៅព្រះចើនឆំ្នាំ��ក្ខសៅហ៍ើ� បែុខែនី ន្ទាងខំ្លាំចថា បាីរិបស់ុន្ទាងនឹសុ�ំបន់្ទាង ព្រះបសិុនសៅបើន្ទាង 
កំា��ក្ខជាព្រះគីសាា ន។ ដាវិឌីប្ដានចាំបស់ៅ�ាើ�ថំាក្ខព់្រះ�ះគ�ីរីិតាំ�សុ�ណូៈ��រិរិបស់ុន្ទាង។ ទ្ធីប��ុត្ដិ ន្ទាងប្ដានទ្ធទ្ធួលកំា��ក្ខជាព្រះគីសាា ន។ ដាវិឌីប្ដានចាំបស់ៅ�ាើ�ថំាក្ខព់្រះ�ះគ�ីរីិតាំ�សុ�ណូៈ��រិរិបស់ុន្ទាង។ ទ្ធីប��ុត្ដិ ន្ទាងប្ដានទ្ធទ្ធួល  
បុណៈយព្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខ។ ដាវិឌីប្ដានសួុរិសៅ�សៅ�លសៅព្រះកា�ថា «សៅត្ដិើអំំក្ខព្រះគូ�និខំ្លាំចបីីរិបស់ុអំំក្ខព្រះគូសុ�ំបអ់ំំក្ខព្រះគូសៅទ្ធឬបុណៈយព្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខ។ ដាវិឌីប្ដានសួុរិសៅ�សៅ�លសៅព្រះកា�ថា «សៅត្ដិើអំំក្ខព្រះគូ�និខំ្លាំចបីីរិបស់ុអំំក្ខព្រះគូសុ�ំបអ់ំំក្ខព្រះគូសៅទ្ធឬ  
អំី?»។ ន្ទាងប្ដានត្ដិបថា «�ត្ដិន់ឹងសុ�ំប�់ាុ � បែុខែនី �ាុ �សៅ�ខែត្ដិចងព់្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខ»។ ដាវិឌី�នការិភាា ក្ខស់ៅ�អើលជាខំ្លាំ�ង អំី?»។ ន្ទាងប្ដានត្ដិបថា «�ត្ដិន់ឹងសុ�ំប�់ាុ � បែុខែនី �ាុ �សៅ�ខែត្ដិចងព់្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខ»។ ដាវិឌី�នការិភាា ក្ខស់ៅ�អើលជាខំ្លាំ�ង 
សៅដា�សារិជ�សៅនឿរិបស់ុន្ទាងក្ខំុងការិព្រះបឈឺ��ុ�នឹងសៅសុចក្ខីីសំាប។់ �ត្ដិ�ុ់�ខែដ៏ល�ំបស់ៅ�ើញសៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿយែ ងសៅដា�សារិជ�សៅនឿរិបស់ុន្ទាងក្ខំុងការិព្រះបឈឺ��ុ�នឹងសៅសុចក្ខីីសំាប។់ �ត្ដិ�ុ់�ខែដ៏ល�ំបស់ៅ�ើញសៅសុចក្ខីីជ�សៅនឿយែ ង  
សៅនះ�ី�ុន�ក្ខសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ បីីរិបស់ុន្ទាង�ុ�ប្ដានសុ�ំបន់្ទាងសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ ដាវិឌីក្ខជ៏ា�តិ្ដិីថ្ងៃនសៅក្ខមងព្រះបុសុ�ំក្ខខ់ែដ៏ល�ក្ខ សៅនះ�ី�ុន�ក្ខសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ បីីរិបស់ុន្ទាង�ុ�ប្ដានសុ�ំបន់្ទាងសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ ដាវិឌីក្ខជ៏ា�តិ្ដិីថ្ងៃនសៅក្ខមងព្រះបុសុ�ំក្ខខ់ែដ៏ល�ក្ខ 
ចូលរិ�ួក្ខំុងក្ខ�មវិ�ិីជាសៅរិៀលរាល់�ប ់សៅហ៍ើ�ក្ខច៏ងស់ៅ�ើើ�ិ�ីបុណៈយព្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខ�ងខែដ៏រិ។ ដាវិឌីប្ដានសៅ�ឯ�ាះសៅក្ខមង ចូលរិ�ួក្ខំុងក្ខ�មវិ�ិីជាសៅរិៀលរាល់�ប ់សៅហ៍ើ�ក្ខច៏ងស់ៅ�ើើ�ិ�ីបុណៈយព្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខ�ងខែដ៏រិ។ ដាវិឌីប្ដានសៅ�ឯ�ាះសៅក្ខមង 
ព្រះបុសុ�ំក្ខស់ៅន្ទាះ សៅដ៏ើ�បសូីុ�ការិអំនុញ្ញាា ត្ដិ បែុខែនី ឪ�ុក្ខ�ី�ខែដ៏លជាព្រះគីសាា ននិកា�សៅ�េង��ួសៅទ្ធៀត្ដិប្ដានបដិ៏សៅសុ�ព្រះបុសុ�ំក្ខស់ៅន្ទាះ សៅដ៏ើ�បសូីុ�ការិអំនុញ្ញាា ត្ដិ បែុខែនី ឪ�ុក្ខ�ី�ខែដ៏លជាព្រះគីសាា ននិកា�សៅ�េង��ួសៅទ្ធៀត្ដិប្ដានបដិ៏សៅសុ�  
�ត្ដិ។់ ដាវិឌីប្ដានសៅ�សួុរិសុុ�ទុ្ធក្ខខព្រះគួសារិសៅន្ទាះជាសៅព្រះចើនដ៏ង បែុខែនី ឪ�ុក្ខ�ី�២ន្ទាក្ខស់ៅន្ទាះសៅ�ខែត្ដិ�និព្រះ��។ �ត្ដិ។់ ដាវិឌីប្ដានសៅ�សួុរិសុុ�ទុ្ធក្ខខព្រះគួសារិសៅន្ទាះជាសៅព្រះចើនដ៏ង បែុខែនី ឪ�ុក្ខ�ី�២ន្ទាក្ខស់ៅន្ទាះសៅ�ខែត្ដិ�និព្រះ��។ 
៦ខែ�សៅព្រះកា��ក្ខ ព្រះគូគ�ើ លអាត្ដិស់ៅវិនទី្ធសុា�ំក្ខប់្ដានខែសុើងរិក្ខដាវិឌីសៅ�ឯ�ហាំវិទិ្ធាល័� សៅដ៏ើ�បពី្រះប្ដាបស់ៅរិឿងដ៏ ៏៦ខែ�សៅព្រះកា��ក្ខ ព្រះគូគ�ើ លអាត្ដិស់ៅវិនទី្ធសុា�ំក្ខប់្ដានខែសុើងរិក្ខដាវិឌីសៅ�ឯ�ហាំវិទិ្ធាល័� សៅដ៏ើ�បពី្រះប្ដាបស់ៅរិឿងដ៏ ៏
អំសាច រិយ��ួ។ ព្រះគួសារិ��ួខែដ៏ល�នសុ�ជិក្ខ៤ន្ទាក្ខប់្ដានប�ហា ញ�ំួនសៅ�ឯព្រះ�ះវិហិាំរិរិបស់ុ�ត្ដិស់ៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្ដិហ៍៍ អំសាច រិយ��ួ។ ព្រះគួសារិ��ួខែដ៏ល�នសុ�ជិក្ខ៤ន្ទាក្ខប់្ដានប�ហា ញ�ំួនសៅ�ឯព្រះ�ះវិហិាំរិរិបស់ុ�ត្ដិស់ៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្ដិហ៍៍ 
��ួ សៅហ៍ើ�ប្ដានសូុ�សៅ�ើើ�ិ�ីបុណៈយព្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខ។ �ត្ដិប់្ដានសាក្ខសួុរិឪ�ុក្ខ�ី� កូ្ខនព្រះបុសុ និងកូ្ខនព្រះសីុអំ��ីច�សៅណៈះ��ួ សៅហ៍ើ�ប្ដានសូុ�សៅ�ើើ�ិ�ីបុណៈយព្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខ។ �ត្ដិប់្ដានសាក្ខសួុរិឪ�ុក្ខ�ី� កូ្ខនព្រះបុសុ និងកូ្ខនព្រះសីុអំ��ីច�សៅណៈះ  
ដ៏ឹងទាក្ខទ់្ធងនឹងព្រះ�ះគ�ីរីិ សៅហ៍ើ�សៅ�ើញថា�ួក្ខសៅគប្ដាន�ល់�ីសៅ�លជ�សៅនឿរិបស់ុព្រះ�ះវិហិាំរិ។ បែុខែនី �ត្ដិ�់និអាចដ៏ឹងទាក្ខទ់្ធងនឹងព្រះ�ះគ�ីរីិ សៅហ៍ើ�សៅ�ើញថា�ួក្ខសៅគប្ដាន�ល់�ីសៅ�លជ�សៅនឿរិបស់ុព្រះ�ះវិហិាំរិ។ បែុខែនី �ត្ដិ�់និអាច  
ដ៏ឹងថា សៅត្ដិើ�ួក្ខសៅគប្ដានដឹ៏ងអំ��ីព្រះ�ះគ�ីរីិយែ ងដូ៏ចសៅ�ីចសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ �ម នសុ�ជិក្ខព្រះ�ះវិហិាំរិណា�ំក្ខខ់ែដ៏លសុាល់ដ៏ឹងថា សៅត្ដិើ�ួក្ខសៅគប្ដានដឹ៏ងអំ��ីព្រះ�ះគ�ីរីិយែ ងដូ៏ចសៅ�ីចសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ �ម នសុ�ជិក្ខព្រះ�ះវិហិាំរិណា�ំក្ខខ់ែដ៏លសុាល់  
ព្រះក្ខុ�ព្រះគួសារិ��ួសៅនះ សៅហ៍ើ�ក្ខ�៏ម នអំំក្ខណា�ំក្ខប់្ដានបសៅព្រះងៀនថំាក្ខព់្រះ�ះគ�ីរីិដ៏ល់�ួក្ខសៅគសៅន្ទាះខែដ៏រិ។ ទ្ធីប��ុត្ដិ ព្រះក្ខុ�ព្រះគួសារិ��ួសៅនះ សៅហ៍ើ�ក្ខ�៏ម នអំំក្ខណា�ំក្ខប់្ដានបសៅព្រះងៀនថំាក្ខព់្រះ�ះគ�ីរីិដ៏ល់�ួក្ខសៅគសៅន្ទាះខែដ៏រិ។ ទ្ធីប��ុត្ដិ 
ព្រះគូគ�ើ លប្ដានសួុរិន្ទា�ថា «សៅត្ដិើអំំក្ខទា�ងអំស់ុ�ំប្ដានដឹ៏ងអំ��ីព្រះ�ះវិហិាំរិអាត្ដិស់ៅវិនទី្ធសុាប្ដានយែ ងដូ៏ចសៅ�ីចសៅ�?»។ព្រះគូគ�ើ លប្ដានសួុរិន្ទា�ថា «សៅត្ដិើអំំក្ខទា�ងអំស់ុ�ំប្ដានដឹ៏ងអំ��ីព្រះ�ះវិហិាំរិអាត្ដិស់ៅវិនទី្ធសុាប្ដានយែ ងដូ៏ចសៅ�ីចសៅ�?»។  
ឪ�ុក្ខប្ដានត្ដិបថា «តាំ�រិ�ៈក្ខ�មវិ�ិី�សោ�ដ៏�ណឹៈងលអខែដ៏លសៅ�ើើសៅ�ើងសៅ�ក្ខំុងព្រះក្ខុងរិបស់ុ�ួក្ខសៅ�ើងកាល�ី៦ខែ�ឪ�ុក្ខប្ដានត្ដិបថា «តាំ�រិ�ៈក្ខ�មវិ�ិី�សោ�ដ៏�ណឹៈងលអខែដ៏លសៅ�ើើសៅ�ើងសៅ�ក្ខំុងព្រះក្ខុងរិបស់ុ�ួក្ខសៅ�ើងកាល�ី៦ខែ�
�ុន។  �នជនជាតិ្ដិបរិសៅទ្ធសុ�ំក្ខប់្ដាន�ក្ខឯ�ាះរិបស់ុសៅ�ើងជាសៅព្រះចើនដ៏ង សៅដ៏ើ�បសួីុរិន្ទា�អំ��ីកូ្ខនព្រះបុសុរិបស់ុសៅ�ើង �ុន។  �នជនជាតិ្ដិបរិសៅទ្ធសុ�ំក្ខប់្ដាន�ក្ខឯ�ាះរិបស់ុសៅ�ើងជាសៅព្រះចើនដ៏ង សៅដ៏ើ�បសួីុរិន្ទា�អំ��ីកូ្ខនព្រះបុសុរិបស់ុសៅ�ើង 
ខែដ៏លចងស់ៅ�ើើ�ិ�ីបុណៈយព្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខ។ សៅ�ើងប្ដានបដិ៏សៅសុ�យែ ងដាចអ់ំហ៍�ក រិ �និព្រះ��សៅអា��ត្ដិព់្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខសៅន្ទាះ ខែដ៏លចងស់ៅ�ើើ�ិ�ីបុណៈយព្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខ។ សៅ�ើងប្ដានបដិ៏សៅសុ�យែ ងដាចអ់ំហ៍�ក រិ �និព្រះ��សៅអា��ត្ដិព់្រះជ�ុជទឹ្ធក្ខសៅន្ទាះ 
សៅទ្ធ។ បែុខែនី បន្ទាា ប�់ីការិគិត្ដិអំស់ុរិ�ៈសៅ�ល៦ខែ��ក្ខ ព្រះគួសារិសៅ�ើងទា�ង�ូលប្ដានសុសៅព្រះ�ចចិត្ដិីចូលព្រះ�ះវិហិាំរិសៅនះសៅទ្ធ។ បែុខែនី បន្ទាា ប�់ីការិគិត្ដិអំស់ុរិ�ៈសៅ�ល៦ខែ��ក្ខ ព្រះគួសារិសៅ�ើងទា�ង�ូលប្ដានសុសៅព្រះ�ចចិត្ដិីចូលព្រះ�ះវិហិាំរិសៅនះ
    ខែដ៏រិ»។ ដាវិឌីសឹុងខែត្ដិ�និសៅជឿអំើីខែដ៏ល�ត្ដិប់្ដានឮសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ �ត្ដិប់្ដានដ៏ឹងថាខែដ៏រិ»។ ដាវិឌីសឹុងខែត្ដិ�និសៅជឿអំើីខែដ៏ល�ត្ដិប់្ដានឮសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ �ត្ដិប់្ដានដ៏ឹងថា  
   ព្រះ�ះខែត្ដិងខែត្ដិ�នដ៏�សៅណាះព្រះសា�ជានិចច សៅទាះបីព្រះគបយ់ែ ងសៅ�ើលសៅ�ដូ៏ចជា ព្រះ�ះខែត្ដិងខែត្ដិ�នដ៏�សៅណាះព្រះសា�ជានិចច សៅទាះបីព្រះគបយ់ែ ងសៅ�ើលសៅ�ដូ៏ចជា  
    �ម នសុង្�ឹក្ខស៏ៅដា�។ �ត្ដិប់្ដានថាើ �ចិត្ដិីរិបស់ុ�ត្ដិស់ៅ�ឯព្រះ�ះសៅ�សូ៊ុវិ�ម នសុង្�ឹក្ខស៏ៅដា�។ �ត្ដិប់្ដានថាើ �ចិត្ដិីរិបស់ុ�ត្ដិស់ៅ�ឯព្រះ�ះសៅ�សូ៊ុវិ  
    សៅហ៍ើ�ប្ដានកំា�សៅ�ជាព្រះគូគ�ើ ល�ងខែដ៏រិ។ �ត្ដិប់្ដាននិយ�ថា  «ជីវិតិ្ដិសៅហ៍ើ�ប្ដានកំា�សៅ�ជាព្រះគូគ�ើ ល�ងខែដ៏រិ។ �ត្ដិប់្ដាននិយ�ថា  «ជីវិតិ្ដិ  
   រិបស់ុ�ាុ �គឺជាដ៏�សៅណៈើ រិ��ួ �ាុ �ប្ដានសៅរិៀនសៅជឿទុ្ធក្ខចិត្ដិីសៅលើព្រះ�ះ  និងសៅ�ើើក្ខិចចការិ    រិបស់ុ�ាុ �គឺជាដ៏�សៅណៈើ រិ��ួ �ាុ �ប្ដានសៅរិៀនសៅជឿទុ្ធក្ខចិត្ដិីសៅលើព្រះ�ះ  និងសៅ�ើើក្ខិចចការិ 
    សុព្រះ�បព់្រះទ្ធង»់។ សុព្រះ�បព់្រះទ្ធង»់។ 
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សេ�ចក្តីី��ន្យាារប�ព់្រះ�ះ

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៤ ខែ�សៅ�សា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៤ ខែ�សៅ�សា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគ�ីរីិសុព្រះ�បស់ៅ�សៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៥៖១-៣; សៅអំសាយ ២៥៖៨; អំ�ណានព្រះ�ះគ�ីរីិសុព្រះ�បស់ៅ�សៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៥៖១-៣; សៅអំសាយ ២៥៖៨; 
កូុរិនិ�ូសុ កូុរិនិ�ូសុ ទ្ធី១ ២៖៩; វិវិិរិណៈៈ ២២៖១-៥; សៅ�ព្រះតុ្ដិសុទ្ធី១ ២៖៩។ទ្ធី១ ២៖៩; វិវិិរិណៈៈ ២២៖១-៥; សៅ�ព្រះតុ្ដិសុទ្ធី១ ២៖៩។

�ចងចាំ�៖ «សៅហ៍ើយបសៅព្រះងៀន ឲ្យយសៅគកានត់ា�ព្រះគបទ់ាំ�ងសៅសុចកុីី ខែ�ល�ុំ�ប្ដានបង្គាា ប�់កុអំំកុរាល់គំ្នាផង សៅហ៍ើយ �ចងចាំ�៖ «សៅហ៍ើយបសៅព្រះងៀន ឲ្យយសៅគកានត់ា�ព្រះគបទ់ាំ�ងសៅសុចកុីី ខែ�ល�ុំ�ប្ដានបង្គាា ប�់កុអំំកុរាល់គំ្នាផង សៅហ៍ើយ 
សៅ�ើល  �ំុ �កុស៏ៅ�ជា�យួនឹងអំំកុរាល់គំ្នាជារាល់ថ្ងៃ�ាខែ�រិ �រាប�ល់ប�ផុត្ដិកុលប។ អាខែ�ែន។» (�ែ ថាយ ២៨៖សៅ�ើល  �ំុ �កុស៏ៅ�ជា�យួនឹងអំំកុរាល់គំ្នាជារាល់ថ្ងៃ�ាខែ�រិ �រាប�ល់ប�ផុត្ដិកុលប។ អាខែ�ែន។» (�ែ ថាយ ២៨៖
២០)។  ២០)។  

 �នឪ�ុកុនិងកូុនព្រះសីុខែ�ល�នវិយ័១០ឆំ្នាំ��ំកុ់ប្ដាន�កុសុព្រះ�កុវិសិុស�កាលរិបស់ុ�ួកុសៅគសៅ� 
ឯសៅ�ំរិសុ�ុព្រះទ្ធ�យួកុខែនែង។ ថ្ងៃ�ា�យួ �ួកុសៅគប្ដានចុះសៅ�ខែហ៍លទ្ធឹកុសុ�ុព្រះទ្ធសៅលង។ �ួកុសៅគទាំ�ង�ីរិជាអំំកុសៅចះ 
ខែហ៍លទ្ធឹកុ�ស៏ាា ត្ដិជ់ំ�នាញ។ បែុខែនី �ួកុសៅគប្ដានខែបកុគំ្នាបនាា ប�់ី�ួកុសៅគខែហ៍លឆ្នាំា យសៅចញ�ីសៅ�ំរិសុ�ុព្រះទ្ធសៅ�។ 
ឪ�ុកុប្ដាន�ឹងថា រិលកុកុ��ុងទាំញ�ួកុសៅគទាំ�ង�ីរិនាកុស់ៅអាយចូលសៅ�កុំុងសុ�ុព្រះទ្ធសៅព្រះ�សៅហ៍ើយ។ �ូសៅចំះសៅហ៍ើយ 
គ្នាត្ដិក់ុប៏្ដានខែព្រះសុកុព្រះប្ដាបកូ់ុនព្រះសីុរិបស់ុ�ែួនថា៖ «�ែ រិ ី�ុកុនឹងខែហ៍លសៅ�សៅ�ំរិវិញិសៅ�ើ�បរីិកុជំ�នួយសិុន។ ព្រះបសិុន 
សៅបើកូុនហ៍ត្ដិអ់ំស់ុកុ�ែ �ងសូុ�បខែណីៈត្ដិ�ែួននឹង�ំងសិុនសៅ� សៅ�ើើខែបបសៅនះ កូុនអាចអំខែណីៈត្ដិ�ែួនសៅ�ញ�យួថ្ងៃ�ាកុ៏
ប្ដាន។ �ុកុនឹងព្រះត្ដិឡប�់កុជំួយកូុន វិញិ»។ «�និយូរិបែុនាា ន�នុសុសជាសៅព្រះចើនប្ដានជំិះទូ្ធកុខែសុើងរិកុសៅកុាងព្រះសីុតូ្ដិច 
�ំកុ�ំ់កុស់ៅនាះ។ �នុសុសរាបរ់ិយនាកុប់្ដាន ឈរិសៅ�ើលសៅ�តា�សៅ�ំរិសុ�ុព្រះទ្ធ។ ព្រះបជាជំនជាសៅព្រះចើនប្ដានឮ�ត័្ដិ៌
�នសុីីអំ��ីសៅកុាងព្រះសីុតូ្ដិច�ំកុស់ៅនះខែ�លប្ដានរិងច់ាំ��នុសុស�កុជួំយនាង។ បនួសៅ�ែ ងសៅព្រះកាយ�កុ ព្រះសាបខ់ែត្ដិ
�នបុគាល�ំកុជ់ំិះទូ្ធកុព្រះបទ្ធះសៅ�ើញនាងរិសាត្ដិស់ៅ�ឆ្នាំា យ�ី�ីសៅគ្នាកុ។ នាងប្ដានបខែណីៈត្ដិ�ែួនសៅ�នឹង�ំង 
រិបស់ុនាងសៅ�យអារិ�ាណ៍ៈនឹងន សៅ�យគ្នាា នត្ដិកុស់ុែុត្ដិអំើីសៅឡើយ។ ព្រះបជាជំនសៅ�សៅលើសៅ�ំរិប្ដានបងូូរិទឹ្ធកុខែ�ំកុ 
សៅ�យអារិ�ាណ៍ៈរិកីុរាយសៅ�សៅ�លខែ�លសៅកុាងព្រះសីុតូ្ដិចសៅនះប្ដានព្រះត្ដិឡប�់កុវិញិ។ សៅកុាងព្រះសីុសៅនះ�នអារិ�ាណ៍ៈ
នឹងនណាស់ុ។ នាងគិត្ដិថា�នុសុសព្រះគបគំ់្នា�នអាកុបបកុិរិយិាខែបែកុ។ នាងប្ដានសៅរិៀបរាបថ់ា៖ «�ុកុប្ដានព្រះប្ដាប ់
�ំុ �ថា �ំុ �អាចបខែណីៈត្ដិ�ែួននឹង�ំងរិបស់ុ�ំុ �ប្ដានសៅ�ញ�យួថ្ងៃ�ា សៅ�យ�និចាំ�ប្ដាចប់្ដារិ�ភអំើីសៅឡើយ សៅហ៍ើយគ្នាត្ដិន់ឹង 
�កុរិកុ�ុំ�វិញិ។ �ូសៅចំះ �ំុ �កុស៏ៅចះខែត្ដិខែហ៍លសៅហ៍ើយបខែណីៈត្ដិ�ែួនសៅ� សៅព្រះ�ះ�ុំ�សៅជំឿជាកុថ់ា�ុកុនឹងព្រះត្ដិឡប�់កុរិកុ�ុំ� 
វិញិជា�និខាន»។ �កុព្រះសុង�់ី H. M. S. Richards, “When Jesus Comes Back,” Voice of 
Prophecy News, March 1949, page 5, adapted។
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«អំញនឹងការិ�រិឯង» «អំញនឹងការិ�រិឯង»     

 «សៅព្រះកាយការិទាំ�ងសៅនាះ�កុ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វែ ព្រះទ្ធង�់នព្រះ�ះបនាូលនឹងអាបរ់ាែ �សៅ�យការិជាកុខ់ែសុីង «សៅព្រះកាយការិទាំ�ងសៅនាះ�កុ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វែ ព្រះទ្ធង�់នព្រះ�ះបនាូលនឹងអាបរ់ាែ �សៅ�យការិជាកុខ់ែសុីង
ថា អាបរ់ាែ �សៅអំើយ កុុ�ឲ្យយខាែ ចអំើីសៅឡើយ អំញជាខែ�ល សៅហ៍ើយជារិង្គាើ ន�់�៏�ថ្ងៃព្រះកុខែលងរិបស់ុឯង» (សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ថា អាបរ់ាែ �សៅអំើយ កុុ�ឲ្យយខាែ ចអំើីសៅឡើយ អំញជាខែ�ល សៅហ៍ើយជារិង្គាើ ន�់�៏�ថ្ងៃព្រះកុខែលងរិបស់ុឯង» (សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ 
១៥៖១) ។ ១៥៖១) ។ 

 សូុ�អាន�គ�ីរីិសៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៥៖១-៣ ។ សៅត្ដិើអំើីសៅ�ជាសៅរិឿង��បូងខែ�លព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្ដាន�ន សូុ�អាន�គ�ីរីិសៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៥៖១-៣ ។ សៅត្ដិើអំើីសៅ�ជាសៅរិឿង��បូងខែ�លព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្ដាន�ន
បនាូលសៅ�កានស់ៅល្ងាកុអាបរ់ាែ �? សៅត្ដិើសៅល្ងាកុអំំកុគិត្ដិថាសៅហ៍តុ្ដិអំើីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ�នបនាូលយាែ ង�ូសៅចំះ?បនាូលសៅ�កានស់ៅល្ងាកុអាបរ់ាែ �? សៅត្ដិើសៅល្ងាកុអំំកុគិត្ដិថាសៅហ៍តុ្ដិអំើីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ�នបនាូលយាែ ង�ូសៅចំះ?  
សៅត្ដិើ�នសៅហ៍តុ្ដិផលអំើីសៅ�ខែ�លអាបរ់ាែ ��នការិ�យ័ខាែ ច?សៅត្ដិើ�នសៅហ៍តុ្ដិផលអំើីសៅ�ខែ�លអាបរ់ាែ ��នការិ�យ័ខាែ ច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

  សៅត្ដិើសៅល្ងាកុអំំកុសៅ�ើញថាព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្ដាន�នព្រះ�ះបនាូលសៅ�កានស់ៅល្ងាកុអាបរ់ាែ �ថា «អំញនឹង 
ការិ�រិឯង» សៅទ្ធ? �កុយថា «ឯង» �ិត្ដិជាគួរិឱ្យយចាំបអ់ារិ�ាណ៍ៈណាស់ុ។ «ឯង» គឺជាសុ�ើនា�។ ខែផំកុថ្ងៃន
ការិនិយាយសៅនះបងូ្គាញសៅអាយសៅយើងសៅ�ើញថាព្រះ�ះជា�ចា ស់ុសុ�ើព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ចងច់ង�តីិ្ដិភា�ជា�យួនឹង
សៅល្ងាកុអាបរ់ាែ �សៅ�យផ្ទាា ល់។ �កុយថា «ឯង» កុប៏ងូ្គាញសៅយើងផងខែ�រិថាព្រះ�ះនឹង�នបនាូលជា�យួនឹង
អាបរ់ាែ ��យួទ្ធល់នឹង�យួ ឬ�ំកុទ់្ធល់នឹង�ំកុ។់ សៅនាះឯងជាវិ�ិីខែ�លព្រះ�ះនឹងព្រះប្ដាព្រះស័ុយទាំកុទ់្ធងជា�យួ 
នឹងសៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នា។ 

 ព្រះ�ះគ�ីរីិ គ�បប្ដានសុរិសៅសុរិកុំុង�គ�ីរីិសៅល្ងាកុុបបត្ដិីិ ១៥៖១ តា�ខែបបសៅនះថា៖ «អាបរ់ាែ �សៅអំើយ 
កុុ�ខាែ ចអំើីសៅឡើយ! សៅយើងនឹងសៅ�ើើជាខែ�លការិ�រិអំំកុ អំំកុនឹងទ្ធទ្ធួលរិង្គាើ នយ់ាែ ង��» (សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៥៖១, គ�ប)។ 
សៅត្ដិើសៅល្ងាកុអំំកុប្ដានសៅ�ើញសៅទ្ធថាព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ ប្ដានសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបអំងាព្រះទ្ធងស់ៅ�នឹងខែ�លសៅនាះ? សៅត្ដិើព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ 
�នលកុខណៈៈ�ូចគំ្នានឹងខែ�លការិ�រិសៅល្ងាកុអាបរ់ាែ �ប្ដានយាែ ង�ូចសៅ�ីែចសៅ�? សូុ�សុញឹឹ្ជឹងគិត្ដិអំ��ីលកុខណៈៈ 
រិបស់ុខែ�លសៅ�តា�ការិយល់�ឹងរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុ។ សៅត្ដិើខែ�ល�ន�ុ�ង្គារិអំើី�ែះសៅ�? សៅត្ដិើ�ួកុវព្រះត្ដិូវិប្ដានសៅព្រះបើសុព្រះ�ប ់
ការិ�រិរាងកាយរិបស់ុសៅយើង�ីការិវយព្រះបហារិសៅ�យសុព្រះត្ដិូវិខែ�នសៅទ្ធ? សៅយើងអាចល្ងាកុ�់ែួនសៅ��ីសៅព្រះកាយ
ខែ�លសៅ�សៅ�លខែ�លសៅយើងព្រះត្ដិូវិប្ដានវយព្រះបហារិ។ �ួកុវនឹងការិ�រិសៅយើងឱ្យយ�នសុុវិត្ដិិិភា�។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ 
ប្ដានសុខែ�ីងថាព្រះទ្ធងនឹ់ងការិ�រិអាបរ់ាែ �សៅអាយរិចួ�ីសៅព្រះគ្នាះ�ហ៍នីរាយទាំ�ងឡាយ។ គ្នាត្ដិនឹ់ងរារា�ង សៅហ៍ើយ 
ការិ�រិអាបរ់ាែ �សៅព្រះបៀបប្ដាននឹងខែ�ល�ូសៅចំាំះខែ�រិ។ �កុយថា «ខែ�ល» សៅនះព្រះត្ដិូវិប្ដានសុរិសៅសុរិសៅឡើង��បូងបង្អស់ុ 
សៅ�កុំុងព្រះ�ះគ�ីរីិសៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៥៖១ ។ �ិត្ដិខែ�នសៅហ៍ើយ អំំកុសុរិសៅសុរិព្រះ�ះគ�ីរីិសៅផសងសៅទ្ធៀត្ដិកុប៏្ដានសៅលើកុសៅឡើង 
ថាព្រះ�ះជា�ចា ស់ុសៅព្រះបៀបប្ដាននឹងខែ�ល (សៅចាំទ្ធិយកុថា ៣៣៖២៩; ទ្ធ�នុកុត្ដិសៅ�កើង ១៨៖៣០; ទ្ធ�នុកុត្ដិសៅ�កើង ៨៤៖ 
១១; ទ្ធ�នុកុត្ដិសៅ�កើង ១៤៤៖២) ។ បែុខែនី�ព្រះ�ះគ�ីរីិសៅល្ងាកុុបបត្ដិីិ ១៥៖១ គឺជាសៅ�លសៅវិល្ងាខែត្ដិ�យួគត្ដិខ់ែ�លព្រះ�ះ 
ព្រះទ្ធងព់្រះបសិុទ្ធធិនា�អំងាព្រះទ្ធងថ់ាជាខែ�លរិបស់ុ�នុសុស�ំកុ។់ 

 សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្ដានព្រះបសិុទ្ធធិនា�អំងាព្រះទ្ធងថ់ាជាខែ�លរិបស់ុនរិណា�ំកុស់ៅនាះ សៅត្ដិើការិសៅ�សៅ�លខែ�លព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្ដានព្រះបសិុទ្ធធិនា�អំងាព្រះទ្ធងថ់ាជាខែ�លរិបស់ុនរិណា�ំកុស់ៅនាះ សៅត្ដិើការិ  
សៅនាះប្ដានបងូ្គាញសៅយើងអំើី�ែះ? សៅត្ដិើវបងូ្គាញអំើី�ែះ�ល់អាបរ់ាែ � ខែ�លសៅ�សៅ�លបចចាុបបនំសៅនះវព្រះបខែហ៍លជាសៅនាះប្ដានបងូ្គាញសៅយើងអំើី�ែះ? សៅត្ដិើវបងូ្គាញអំើី�ែះ�ល់អាបរ់ាែ � ខែ�លសៅ�សៅ�លបចចាុបបនំសៅនះវព្រះបខែហ៍លជា
�និប្ដានបងូ្គាញសៅយើងសៅទ្ធ? សៅត្ដិើសៅសុចកុីីសុនយាសៅនះ�នសុព្រះ�បស់ៅយើងខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅត្ដិើសៅយើងអាចសុុ�សៅអាយព្រះ�ះ�និប្ដានបងូ្គាញសៅយើងសៅទ្ធ? សៅត្ដិើសៅសុចកុីីសុនយាសៅនះ�នសុព្រះ�បស់ៅយើងខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅត្ដិើសៅយើងអាចសុុ�សៅអាយព្រះ�ះ  
ជា�ចា ស់ុសៅ�ើើជាខែ�លការិ�រិសៅយើងប្ដានខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅត្ដិើកុិចចាសុនយាសៅនះបងូ្គាញថា នឹងគ្នាា នអំើី�យួខែ�លនឹងនា�ជា�ចា ស់ុសៅ�ើើជាខែ�លការិ�រិសៅយើងប្ដានខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅត្ដិើកុិចចាសុនយាសៅនះបងូ្គាញថា នឹងគ្នាា នអំើី�យួខែ�លនឹងនា�  
ឱ្យយសៅយើងឈចឺាំបខ់ែ�នសៅទ្ធ? ចូរិ�នយល់។ សៅត្ដិើព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ�នលកុខណៈៈ�ូចជាខែ�លប្ដានយាែ ង�ូចសៅ�ីច? ឱ្យយសៅយើងឈចឺាំបខ់ែ�នសៅទ្ធ? ចូរិ�នយល់។ សៅត្ដិើព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ�នលកុខណៈៈ�ូចជាខែ�លប្ដានយាែ ង�ូចសៅ�ីច? 
សៅត្ដិើនិ�តិ្ដិីរិូបសៅនះ�នអំត្ដិិនយ័យាែ ងណាច�សៅ�ះសៅល្ងាកុអំំកុ? សៅត្ដិើនិ�តិ្ដិីរិូបសៅនះ�នអំត្ដិិនយ័យាែ ងណាច�សៅ�ះសៅល្ងាកុអំំកុ? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  «ព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិ ព្រះទ្ធងយ់កុព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធកុ�កុច់�សៅ�ះសៅយើង។ សៅសុចកុីីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែ�ល�ន 

ច�សៅ�ះសៅយើងរាល់គំ្នាសៅនាះ គឺ�នទ្ធ�ងនជ់ាងសៅសុចកីីុព្រះសុឡាញ់ថ្ងៃន�ីយ�នច�សៅ�ះកូុនសៅ�សៅទ្ធៀត្ដិ. . . . ព្រះ�ះអំងា 
សុសៅ�ង្គាា ះរិបស់ុសៅយើងព្រះទ្ធងន់ឹងតា�ខែ�រិកុាសៅល្ងាកុអំំកុ។ ព្រះទ្ធងន់ឹងការិ�រិសៅហ៍ើយ�ឹកុនា�សៅល្ងាកុអំំកុសៅអាយ�នសុុវិត្ដិិិ- 
ភា�»។ �កុព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Sons and Daughters of God, page 77, adapted។ 
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សៅសុចកុីីសុនយាថ្ងៃនព្រះ�ះអំងាសុសៅ�ង្គាា ះ៖ ភាគទី្ធ១  សៅសុចកុីីសុនយាថ្ងៃនព្រះ�ះអំងាសុសៅ�ង្គាា ះ៖ ភាគទី្ធ១  
 
 «ព្រះគបទ់ាំ�ងព្រះគរួសារិសៅ�ខែផន�ីនឹងប្ដាន�រិសៅ�យសារិឯង និង�ូជំឯង » (សៅល្ងាកុុបបត្ដិីិ ២៨៖ ១៤)។«ព្រះគបទ់ាំ�ងព្រះគរួសារិសៅ�ខែផន�ីនឹងប្ដាន�រិសៅ�យសារិឯង និង�ូជំឯង » (សៅល្ងាកុុបបត្ដិីិ ២៨៖ ១៤)។  
 «សៅហ៍ើយសៅបើអំំកុរាល់គំ្នាជារិបស់ុផងព្រះ�ះព្រះគីសុា សៅនាះកុស៏ៅ�ញជា�ូជំរិបស់ុសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដាហា�សៅហ៍ើយ  «សៅហ៍ើយសៅបើអំំកុរាល់គំ្នាជារិបស់ុផងព្រះ�ះព្រះគីសុា សៅនាះកុស៏ៅ�ញជា�ូជំរិបស់ុសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដាហា�សៅហ៍ើយ 
កុជ៏ាអំំកុព្រះគង�រិ�កុតា�សៅសុចកុីីសុនយាផង» (កាឡាទី្ធ ៣៖២៩)។ កុជ៏ាអំំកុព្រះគង�រិ�កុតា�សៅសុចកុីីសុនយាផង» (កាឡាទី្ធ ៣៖២៩)។ 
 ព្រះ�ះ�នបនាូលព្រះប្ដាបស់ៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដាហា�ជាសៅព្រះចើន�ងថា ព្រះបជាជំនសៅ�សៅលើខែផន�ីនឹងទ្ធទ្ធួលប្ដានព្រះ�ះ 
�រិសៅ�យសារិ�ួជំ�ងសរិបស់ុសៅល្ងាកុ។ (សូុ�អាន�គ�ីរីិសៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១២៖៣; សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៨៖១៨; សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ 
២២៖១៨) សៅហ៍តុ្ដិអំើីប្ដានជាព្រះ�ះតា�ងសៅសុចកុីីសុនយា�ខែ�លសៅនះជា�យួសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដាហា�ជាសៅព្រះចើនសៅលើកុសៅព្រះចើន
សាសៅ�ែែះ? �ីសៅព្រះ�ះសៅសុចកុីីសុនយាសៅនះគឺជាកុិចចាសុនយា�ស៏ុ�ខានខ់ែ�លព្រះ�ះប្ដានតា�ងជា�យួនឹងគ្នាត្ដិ។់ សៅត្ដិើសៅសុចកុីី 
សុនយាសៅនះបងូ្គាញសៅយើងអំើី�ែះ? វបងូ្គាញសៅយើងថាព្រះ�ះជា�ចា ស់ុនឹងសៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុកូុនសៅ�រិបស់ុអំព័្រះប្ដាហា�ឱ្យយសៅ�ើើ 
ជារា�សុី�ិសៅសុសុរិបស់ុព្រះទ្ធង ់ ខែ�លជាជំនជាតិ្ដិយូ�។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុនឹងបសៅព្រះងៀន�ួកុយូ�អំ��ីអំងាព្រះទ្ធង។់ 
បនាា ប�់កុជំនជាត្ដិិយូ�នឹងបសៅព្រះងៀន�នុសុសព្រះគបជ់ាត្ដិិសាសុនស៍ៅ�សៅលើខែផន�ីសៅអាយសាា ល់ព្រះ�ះនិងខែផនការិ
រិបស់ុព្រះទ្ធងក់ុំុងការិជំួយសុសៅ�ង្គាា ះ�ួកុសៅគសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្ដាប។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ ព្រះទ្ធង�់នសៅសុចកុីីសៅសាា ះព្រះត្ដិងប់្ដាន
ជាព្រះទ្ធងប់ញូឹ្ជឹនព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិ ខែ�លសៅកុើត្ដិសៅចញ�ី�ូជំអំ�បូរិរិបស់ុសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដាហា� សៅអាយ�កុបសៅព្រះងៀន�នុសុសសៅ�
សៅលើខែផន�ីសៅនះអំ��ីអំងាព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិប្ដានសុខែ�ីងសៅអាយ�នុសុសព្រះគបគំ់្នាប្ដានសៅ�ើញនូវិសៅសុចកុីីព្រះសុឡាញ់ 
រិបស់ុព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ សៅ�ព្រះគ្នាខែ�លព្រះទ្ធងសុ់ុគត្ដិសៅ�សៅលើសៅឈើឆ្នាំក ង ព្រះ��ទាំ�ងប្ដានសៅចញថ្ងៃ�ែសៅល្ងាះប្ដាប�ល់�នុសុស 
ព្រះគបគំ់្នាសៅ�សៅលើខែផន�ីសៅនះ។ 
 ចូរិសុញឹឹ្ជឹងគិត្ដិអំ��ីសៅសុចកុីីសុនយាខែ�លព្រះ�ះប្ដានតា�ងសៅព្រះកាយ�ីទ្ធឹកុជំ�នន ់ គឺសៅ�សៅ�លខែ�លព្រះទ្ធងប់្ដានចូរិសុញឹឹ្ជឹងគិត្ដិអំ��ីសៅសុចកុីីសុនយាខែ�លព្រះ�ះប្ដានតា�ងសៅព្រះកាយ�ីទ្ធឹកុជំ�នន ់ គឺសៅ�សៅ�លខែ�លព្រះទ្ធងប់្ដាន  
សៅ�ើើសៅសុចកុីីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ា�យួសៅល្ងាកុណូៈសៅអំ។ ព្រះ�ះប្ដានសុនយាថា ព្រះទ្ធងន់ឹង�និប�ផ្ទាែ ញខែផន�ីសៅ�យសារិសៅ�ើើសៅសុចកុីីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ា�យួសៅល្ងាកុណូៈសៅអំ។ ព្រះ�ះប្ដានសុនយាថា ព្រះទ្ធងន់ឹង�និប�ផ្ទាែ ញខែផន�ីសៅ�យសារិ  
ទ្ធឹកុជំ�ននស់ៅទ្ធៀត្ដិសៅឡើយ។ សៅត្ដិើសៅសុចកុីីសុនយាសៅនះព្រះបសៅយាជំនអ៍ំើីសៅ� សៅបើគ្នាា នសៅសុចកុីីសុនយាថាព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិនឹង ទ្ធឹកុជំ�ននស់ៅទ្ធៀត្ដិសៅឡើយ។ សៅត្ដិើសៅសុចកុីីសុនយាសៅនះព្រះបសៅយាជំនអ៍ំើីសៅ� សៅបើគ្នាា នសៅសុចកុីីសុនយាថាព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិនឹង 
ជំួយសុសៅ�ង្គាា ះសៅយើង�ីអំ�សៅ�ើប្ដាបសៅនាះ? សៅត្ដិើសៅសុចកុីីសុនយារិបស់ុព្រះ�ះនឹង�នព្រះបសៅយាជំនអ៍ំើីសៅ� សៅបើគ្នាា នសៅសុចកុីីជំួយសុសៅ�ង្គាា ះសៅយើង�ីអំ�សៅ�ើប្ដាបសៅនាះ? សៅត្ដិើសៅសុចកុីីសុនយារិបស់ុព្រះ�ះនឹង�នព្រះបសៅយាជំនអ៍ំើីសៅ� សៅបើគ្នាា នសៅសុចកុីី
សុនយាថ្ងៃនជីំវិតិ្ដិអំស់ុកុលបជានិចចាសៅនាះ?សុនយាថ្ងៃនជីំវិតិ្ដិអំស់ុកុលបជានិចចាសៅនាះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  សៅត្ដិើការិខែ�លព្រះ�ះនឹងព្រះបទាំន�រិ�ល់�ូជំ�នុសុសទាំ�ងអំស់ុសៅ�សៅលើខែផន�ីសៅ�យសារិអំព័្រះប្ដាហា��នសៅត្ដិើការិខែ�លព្រះ�ះនឹងព្រះបទាំន�រិ�ល់�ូជំ�នុសុសទាំ�ងអំស់ុសៅ�សៅលើខែផន�ីសៅ�យសារិអំព័្រះប្ដាហា��ន  
អំត្ដិិនយ័�ូចសៅ�ីចសៅ�?អំត្ដិិនយ័�ូចសៅ�ីចសៅ�?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  សៅសុចកុីីសុនយា��៏�និងព្រះបសៅសុើរិប�ផុត្ដិរិបស់ុព្រះ�ះគឺជាសៅសុចកីីុសុនយាខែ�លថាព្រះទ្ធងន់ឹងបញូឹ្ជឹនព្រះ�ះអំងា 
សុសៅ�ង្គាា ះសៅអាយ�កុ។ �នុសុសព្រះគបគំ់្នាខែ�លទ្ធទ្ធួលយកុព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិជាព្រះ�ះអំងាសុសៅ�ង្គាា ះរិបស់ុ�ែួនគឺជាសុ�ជំិកុ 
ថ្ងៃនព្រះគរួសារិរិបស់ុអំព័្រះប្ដាហា�។ សៅ�យសារិព្រះ�ះចាំត្ដិទុ់្ធកុសៅយើងជាកូុនសៅ�រិបស់ុសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដាហា� សៅយើងទ្ធទ្ធួលប្ដាន 
ព្រះ�ះ�រិខែ�លព្រះ�ះប្ដានសុនយានឹងអំព័្រះប្ដាហា�សៅហ៍ើយ (កាឡាទី្ធ ៣៖៨, ៩, ២៧-២៩)។ សៅត្ដិើសៅសុចកុីីសុនយាសៅនាះ 
ជាអំើី? ជាសៅសុចកុាីសុនយាថ្ងៃនជីំវិតិ្ដិ�ស៏ៅ�អំស់ុកុលបជានិចចា នឹងជីំវិតិ្ដិ�ព៏្រះគបល់កុខណ៍ៈ គ្នាា នអំ�សៅ�ើប្ដាប ការិឈចឺាំប ់
និង ការិរិងទុ្ធកុខសៅវិទ្ធនាសៅទ្ធៀត្ដិសៅឡើយ។ សៅត្ដិើសៅល្ងាកុអំំកុអាចរិកុសៅ�ើញសៅសុចកុីីសុនយាណាខែ�លព្រះបសៅសុើរិជាងសៅនះ
សៅទ្ធៀត្ដិសៅទ្ធ?

ថ្ងៃ�ាចន័ា   ២៦ សៅ�សា



36ថ្ងៃ�ាអំង្គាា រិ    ២៧ សៅ�សា

សៅសុចកុីីសុនយាថ្ងៃនព្រះ�ះអំងាសុសៅ�ង្គាា ះ៖ ភាគទី្ធ២ សៅសុចកុីីសុនយាថ្ងៃនព្រះ�ះអំងាសុសៅ�ង្គាា ះ៖ ភាគទី្ធ២ 
 

  «សៅត្ដិើសៅយើងព្រះត្ដិូវិសៅ�ើើ�ូចសៅ�ីច ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងចង�់នសុុ��ងាល��៏ិត្ដិព្រះប្ដាកុ�សៅនាះ? សៅយើងព្រះត្ដិូវិខែត្ដិសៅ�ើើ «សៅត្ដិើសៅយើងព្រះត្ដិូវិសៅ�ើើ�ូចសៅ�ីច ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងចង�់នសុុ��ងាល��៏ិត្ដិព្រះប្ដាកុ�សៅនាះ? សៅយើងព្រះត្ដិូវិខែត្ដិសៅ�ើើ 
��សៅណៈើ រិសៅ�ព្រះសុុកុឆ្នាំា យ។ សៅយើងព្រះត្ដិូវិខែត្ដិ�ន�នាៈកុំុងការិសៅ�ើើអំើី�យួខែ�លសៅយើង�និធ្ែ បប់្ដានសៅ�ើើ�ី�ុន�កុ»។ ��សៅណៈើ រិសៅ�ព្រះសុុកុឆ្នាំា យ។ សៅយើងព្រះត្ដិូវិខែត្ដិ�ន�នាៈកុំុងការិសៅ�ើើអំើី�យួខែ�លសៅយើង�និធ្ែ បប់្ដានសៅ�ើើ�ី�ុន�កុ»។ 
�កុព្រះសុង�់ី Thomas Browne, adapted។�កុព្រះសុង�់ី Thomas Browne, adapted។

 សូុ�ព្រះកុសៅឡកុសៅ�ើលអំត្ដិិបទ្ធព្រះសុងរ់ិបស់ុសៅល្ងាកុ�ូ�ែ សុ សៅព្រះប្ដាន (Thomas Browne)ខាងសៅលើ។  សូុ�ព្រះកុសៅឡកុសៅ�ើលអំត្ដិិបទ្ធព្រះសុងរ់ិបស់ុសៅល្ងាកុ�ូ�ែ សុ សៅព្រះប្ដាន (Thomas Browne)ខាងសៅលើ។ 
សៅត្ដិើសៅល្ងាកុអំំកុយល់ព្រះសុបនឹងវឬកុអ៏ំត្ដិ?់ សៅត្ដិើ�គ�ីរីិខែ�សុាឡូនីចទី្ធ១ ៤៖១៦-១៨ និងវិវិិរិណៈៈ ៣៖១២ ជំួយ�សៅត្ដិើសៅល្ងាកុអំំកុយល់ព្រះសុបនឹងវឬកុអ៏ំត្ដិ?់ សៅត្ដិើ�គ�ីរីិខែ�សុាឡូនីចទី្ធ១ ៤៖១៦-១៨ និងវិវិិរិណៈៈ ៣៖១២ ជំួយ�  
អំំកុឱ្យយ�ឹងចសៅ�ែើយយាែ ង�ូចសៅ�ីច?អំំកុឱ្យយ�ឹងចសៅ�ែើយយាែ ង�ូចសៅ�ីច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 អំូហ៍ាូសុសុាីន (Augustine) ប្ដានសុរិសៅសុរិសៅរិៀបរាបអ់ំ��ីបញូ្ញាប្ដាបខែ�លជាខែផំកុ�យួថ្ងៃនជីំវិតិ្ដិរិបស់ុ

�នុសុសថា៖ «ជីំវិតិ្ដិរិបស់ុសៅយើង�ំកុ់ៗ គឺសៅ�រិសៅ�ញសៅ�សៅ�យអំ�សៅ�ើអាព្រះកុកុ។់ តា�ង�ី��បូងសៅឡើយ សៅយើងប្ដាន
សៅ�ើញថា�ូជំ�នុសុសព្រះគបរ់ិូបគឺព្រះត្ដិូវិបណីាសាសៅហ៍ើយ។ ��បូង សូុ�សៅល្ងាកុអំំកុសុញឹឹ្ជឹងគិត្ដិអំ��ីបញូ្ញាខែ�លសៅកុើត្ដិ
សៅឡើងសៅ�យសារិខែត្ដិអំើីៗខែ�លសៅយើងចង�់ឹងនិង�និ�ឹង។ បនាា ប�់កុ សូុ�គិត្ដិអំ��ីសៅរិឿងឥត្ដិព្រះបសៅយាជំន ៍និងសៅរិឿង 
លាីសៅលាើសៅផសងៗ ខែ�លសៅយើងជាបចិ់ត្ដិីយាែ ងខាែ �ង។ សៅសុចកុីីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុសៅយើងច�សៅ�ះសៅរិឿងឥត្ដិព្រះបសៅយាជំន ៍
ទាំ�ងសៅនះគឺសៅព្រះបៀប�ូចជាការិផឹកុថំា��ុលខែ�រិ។ ការិជាបចិ់ត្ដិីនឹងសៅរិឿងខែបបសៅនះនឹងបណីាលឱ្យយសៅយើងឈចឺិត្ដិី 
ទុ្ធកុខព្រះ�រួយ និង�យ័ខាែ ច។ �នុសុស�ែះ�នអារិ�ាណ៍ៈរិកីុរាយសៅ�សៅ�លខែ�ល�ួកុសៅគប្ដានសៅ�ើើសុ�ង្គាា � សុ�ែ ប ់
និងបងកឱ្យយ�នការិខែ�ើងគ�និត្ដិគំ្នា។ �នុសុសសៅផសងសៅទ្ធៀត្ដិចូលចិត្ដិីលួច។ ព្រះគបខ់ែផំកុថ្ងៃនចិត្ដិីរិបស់ុ�នុសុស�ន 
សៅ�រិសៅ�ញសៅ�សៅ�យសៅ�ទ្ធនភា� ភា�សៅល្ងា�លន ់និងការិប��នចបាបព់្រះគបខ់ែបបយាែ ង។ �នុសុសសៅ�ើើប្ដាបព្រះបឆ្នាំ�ង 
នឹងព្រះ�ះ និងសាសុនាព្រះគបស់ៅ�លសៅវិល្ងា។ �ួកុសៅគកុុហ៍កុនិងសៅ�ើើប្ដាបអំំកុជិំត្ដិខាងរិបស់ុ�ែួន។ �ួកុសៅគសៅប្ដាកុព្រះប្ដាស់ុ 
និងចូលចិត្ដិីប�ផ្ទាែ ញរិបស់ុជាកុ�ាសិុទ្ធធិថ្ងៃនអំំកុ�ថ្ងៃទ្ធ។ �នុសុស�ែះបងខ��នុសុសសៅផសងសៅទ្ធៀត្ដិឱ្យយរិ�ួសៅ�ទ្ធជា�យួ�ែួន។ 
�នុសុសសៅផសងសៅទ្ធៀត្ដិរិ�ួសៅ�ទ្ធជា�យួសុ�ជំិកុព្រះគរួសារិ�ែួនឯង។ រិឯីអំ�សៅ�ើប្ដាប�ែះសៅនាះគឺអាព្រះកុកុ�់នស់ៅ�កុរិកុ�កុយ 
បរិយិាយ�និសៅចញ។ រាល់អំ�សៅ�ើប្ដាប និងប�ណៈងព្រះប្ដាថំា�ល៏្ងាកុក់ុ�ប្ដា�ងសៅ�កុំុងចិត្ដិីរិបស់ុ�នុសុសព្រះគបគំ់្នាគឺសុុទ្ធធ 
ខែត្ដិ�ុសុ�ាងទាំ�ងអំស់ុ។ សៅហ៍ើយអំើីខែ�លអាព្រះកុកុជ់ាងសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀត្ដិសៅនាះគឺព្រះប�ន័ធតុ្ដិល្ងាការិគ្នាា នភា�ព្រះតឹ្ដិ�ព្រះត្ដិូវិ 
និងយុត្ដិីិ��ស៌ៅឡើយ។ ឧព្រះកិុ�្ឋកុ�ាប្ដានសៅកុើត្ដិសៅឡើង�សុសៅ�ញខែផន�ី បែុខែនីគ្នាា ននរិណា�ំកុយ់កុចិត្ដិីទុ្ធកុ�កុ់
សៅនាះសៅទ្ធ»។ �កុព្រះសុង�់ី Augustine of Hippo, City of God, Gerald G. Walsh, translator (New 
York: Doubleday and Company, 1958), book 22, chapter 22, page 519, adapted។

 អំូហ៍ាូសុសុាីន (Augustine) ប្ដានសុរិសៅសុរិ�កុយ�កុព្រះសុងស់ៅនះជាង ១៥០០ ឆំ្នាំ��ុន។ បែុខែនីវកុ ៏
បងូ្គាញ�ីឧព្រះកិុ�្ឋកុ�ាខែ�លសៅកុើត្ដិសៅឡើងសៅ�កុំុងទី្ធព្រះកុុងទ្ធ�សៅនើបជាសៅព្រះចើននាសៅ�លបចចាុបបនំសៅនះខែ�រិ ខែ�នសៅទ្ធ? �នុសុស 
�និប្ដានផ្ទាែ ស់ុបីូរិសៅព្រះចើនសៅទ្ធ។ សៅនាះសៅហ៍ើយជា�ូលសៅហ៍តុ្ដិខែ�ល�នុសុសចងស់ៅគចសៅចញ�ីសៅសុចកុីីអាព្រះកុកុស់ៅ�កុំុង 
ជំីវិតិ្ដិសៅនះ។ 

 សៅយើង�ន��ណឹៈងល្អ។ សៅ�លសៅនះ ព្រះបខែហ៍លជាជំីវិតិ្ដិសៅយើង�ិប្ដាកុណាស់ុ។ បែុខែនីអំនាគត្ដិហាកុ ់
�ូចជាព្រះត្ដិចះព្រះត្ដិចងស់ៅ�យសារិខែត្ដិព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិ។ ព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិប្ដានរិស់ុសៅ� ព្រះ��ទាំ�ងប្ដានសុុគត្ដិ សៅហ៍ើយ�ន 
ព្រះ�ះជំនារិស់ុសៅឡើងវិញិសុ�រាបស់ៅយើងរាល់គំ្នា។ ព្រះទ្ធងនឹ់ងជំួយ�សុសៅ�ង្គាា ះសៅយើងរាល់គំ្នា�ីអំ�សៅ�ើប្ដាប។ បចចាុបបនំសៅនះ 
ព្រះទ្ធងគ់ងស់ៅ�សិានសួុគស៌ៅ�ើើជាសុសៅ�ាចសុងឃរិបស់ុសៅយើងរាល់គំ្នា។ សុសៅ�ាចសុងឃគឺជាសៅ��ឹកុនា�សាសុនា។ កុំុង
នា�ជាសុសៅ�ាចសុងឃរិបស់ុសៅយើងព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិរិកុាសៅសុចកុាីសុនយាខែ�លព្រះ�ះប្ដានតា�ងជា�យួនឹងអំព័្រះប្ដាហា�ព្រះ�� 
ទាំ�ង�ួជំ�ងសរិបស់ុសៅល្ងាកុផងខែ�រិ។ ព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិនឹងជំួយសៅយើងរាល់គំ្នាឱ្យយ�កុរិកុព្រះ�ះវិរិបិតាសៅ�ើ�បទី្ធទ្ធួលប្ដាន
នូវិសៅសុចកុីីសៅ�តីាកុរិុណានិងការិអំត្ដិស់ៅទាំសុប្ដាប។



37ថ្ងៃ�ា�ុ�   ២៨ សៅ�សា

ព្រះបជាជំន��៏� សៅហ៍ើយ�ូខែកុ ព្រះបជាជំន��៏� សៅហ៍ើយ�ូខែកុ 
  
  ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុព្រះទ្ធងប់្ដានសុនយា�ល់សៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដាហា�ថា ព្រះទ្ធងន់ឹងព្រះបទាំន�រិ�ល់�នុសុសទាំ�ងអំស់ុ
សៅ�យសារិខែត្ដិសៅល្ងាកុ។ ព្រះ�ះកុ�៏នបនាូលផងខែ�រិថា�ូជំ�ងសរិបស់ុអំព័្រះប្ដាហា�នឹងកាែ យជា «ព្រះកុុ��នុសុស 
[�ិសៅសុសុ] យាែ ង�� សៅហ៍ើយ�ូខែកុ» (សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៨៖១៨,  អានផងខែ�រិសៅល្ងាកុុបបត្ដិីិ ១២៖២; សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ 
៤៦៖៣)។ សៅនះគឺជាកុិចចាសុនយា��៏��យួខែ�លព្រះ�ះប្ដានសៅ�ើើសុព្រះ�បស់ៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដាហា�។ អំព័្រះប្ដាហា�ប្ដានសៅរិៀបការិ 
ជា�យួ�សុីី�ំកុខ់ែ�ល�នអាយុចាំស់ុ�និអាចបសៅងកើត្ដិកូុនប្ដានសៅឡើយ។ �ូសៅចំះសៅ�សៅ�លខែ�លអំព័្រះប្ដាហា�គ្នាា ន
កូុនសូុ�បខីែត្ដិ�ំកុស់ៅនាះ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុកុប៏្ដានព្រះបទាំនសៅអាយអំព័្រះប្ដាហា��នកូុន�ល់សៅ��ីរិនាកុ។់ សៅសុចកុីីសុនយា 
�និប្ដានសៅកុើត្ដិសៅឡើងសៅ�ញសៅលញសៅ�សៅ�លខែ�លអំព័្រះប្ដាហា�សៅ��នជីំវិតិ្ដិសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅព្រះកាយ�កុអំុីសាកុ  និង
យាែ កុុបកុ�៏និប្ដានសៅ�ើញសៅសុចកុីីសុនយាសៅនះសៅកុើត្ដិសៅឡើងខែ�រិ។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្ដាន�នបនាូលព្រះប្ដាបយ់ាែ កុុបថា
សៅសុចកុីីសុនយានឹងសៅកុើត្ដិសៅឡើងសៅ�ព្រះសុុកុសៅអំសីុុ�ា (សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ៤៦៖៣)។ យាែ កុុបប្ដានសៅ�ើើ��សៅណៈើ សៅ�ព្រះសុុកុ 
សៅអំសីុុ�ា។ បែុខែនីគ្នាត្ដិ�់ិត្ដិជា�និប្ដានសៅ�ើញការិសុនយាសៅកុើត្ដិសៅឡើងសៅ�ញសៅលញសៅទ្ធ។ ជាការិ�ិត្ដិព្រះ�ះជា�ចា ស់ុរិកុា 
ព្រះ�ះបនាូលរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅ�លសៅព្រះកាយ។ បែុខែនី កិុចចាសុនយា�និសៅកុើត្ដិសៅឡើងភាែ �ៗសៅនាះសៅទ្ធ។ 
 សៅត្ដិើសៅហ៍តុ្ដិអំើីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ចា ស់ុចងប់សៅងកើត្ដិព្រះបជាជំន�ិសៅសុសុសៅចញ�ីកូុនសៅ�រិបស់ុអំព័្រះប្ដាហា�?  សៅត្ដិើសៅហ៍តុ្ដិអំើីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ចា ស់ុចងប់សៅងកើត្ដិព្រះបជាជំន�ិសៅសុសុសៅចញ�ីកូុនសៅ�រិបស់ុអំព័្រះប្ដាហា�? 
សៅត្ដិើជំនជាតិ្ដិយូ�នឹងសៅ�ើើអំើី�ិសៅសុសុសុព្រះ�បព់្រះ�ះ? ច�សៅ�ះចសៅ�ែើយសូុ�អាន�គ�ីរីិនិកុខ�ន� ១៩៖៥, ៦; សៅអំសាយសៅត្ដិើជំនជាតិ្ដិយូ�នឹងសៅ�ើើអំើី�ិសៅសុសុសុព្រះ�បព់្រះ�ះ? ច�សៅ�ះចសៅ�ែើយសូុ�អាន�គ�ីរីិនិកុខ�ន� ១៩៖៥, ៦; សៅអំសាយ  
៦០៖១-៣; និងសៅចាំទិ្ធយកុថា ៤៖៦-៨ ។ សូុ�សុរិសៅសុរិចសៅ�ែើយរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុសៅ�ខាងសៅព្រះកា�៖ ៦០៖១-៣; និងសៅចាំទិ្ធយកុថា ៤៖៦-៨ ។ សូុ�សុរិសៅសុរិចសៅ�ែើយរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុសៅ�ខាងសៅព្រះកា�៖ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ�នខែផនការិសុព្រះ�បជ់ំនជាតិ្ដិអំុីព្រះសាខែអំល។ ព្រះទ្ធងច់ងស់ៅអាយ�ួកុសៅគបសៅព្រះងៀន�នុសុស 
ទាំ�ងឡាយអំ��ីព្រះទ្ធង។់ ព្រះបសិុនសៅបើសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលនឹងបសៅព្រះងៀន�នុសុសសៅ�សៅលើខែផន�ីអំ��ីព្រះ�ះសៅនាះព្រះ�ះ
នឹងព្រះបទាំន�រិ�ល់�ួកុសៅគ។ អំុីព្រះសាខែអំលនឹងកាែ យជាព្រះបជាជំនរិកីុរាយ�នសុុ�ភា�ល្អនិងបរិសុិុទ្ធធ។ �ួកុ
សៅគនឹងបងូ្គាញ�ីព្រះ�ះ�រិខែ�លប្ដាន�កុ�ីការិសីាបប់ង្គាា ប�់ល់ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ។ បនាា ប�់កុ�នុសុសសៅល្ងាកុខែ�ល
�កុ�ីព្រះគបទ់្ធិសុទ្ធីសៅ�សៅលើខែផន�ីនឹងទ្ធទ្ធួលយកុព្រះ�ះជា�ចា ស់ុសៅហ៍ើយកុថ៏ាើ យបងា�ព្រះទ្ធងខ់ែ�រិ (សៅអំសាយ ៥៦៖៧)។ 
តា�រិសៅបៀបសៅនះ�នុសុសនឹង�កុព្រះសុុកុអំុីព្រះសាខែអំលសៅ�ើ�បសីៅរិៀនអំ��ីព្រះ�ះ និងព្រះ�ះអំងាសុសៅ�ង្គាា ះខែ�លនឹងព្រះត្ដិូវិសៅកុើត្ដិ
�កុជាសាសុនយូ៍�។ 
  «ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុព្រះបគល់ទ្ធឹកុ�ីសៅអាយព្រះបជាជំនអំុីព្រះសាខែអំល។ �ីសៅនះជាកុ�ាសិុទ្ធធិរិបស់ុ�ួកុសាសុន�៍ថ្ងៃទ្ធ។ 
ព្រះបសិុនសៅបើព្រះបជាជំនខែ�លជា�ចា ស់ុទ្ធឹកុ�ីសៅនះប�ិសៅសុ��និសៅគ្នារិ�បូជា និងប�សៅរិ ើព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ សៅនាះព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ 
នឹងព្រះបគល់ទ្ធឹកុ�ីរិបស់ុ�ួកុសៅគសៅ�សៅអាយជំនជាតិ្ដិយូ�។ ព្រះ�ះ�នខែផនការិ�ិសៅសុសុសុព្រះ�ប�់ួកុយូ�។ គ្នាត្ដិ់
ចងស់ៅអាយរា�សុីរិបស់ុព្រះ�ះអំងាបសៅព្រះងៀនព្រះបជាជំនសៅ�ខែកុបរិ�ួកុសៅគអំ��ីព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុកុច៏ងស់ៅអាយព្រះបជាជំន 
ទាំ�ងអំស់ុសៅ�សៅលើខែផន�ីប្ដាន�កុរិកុព្រះ�ះអំងាខែ�រិ។ �ង្គាើ យសុត្ដិើខែ�លជំនជាតិ្ដិយូ�ប្ដានថាើ យ�ល់ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ 
ខែ�លជាខែផំកុថ្ងៃនការិថាើ យបងា�រិបស់ុ�ួកុសៅគ បងូ្គាញ�ីការិសុុគត្ដិរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិសៅ�សៅលើសៅឈើឆ្នាំក ងនាសៅ�ល
អំនាគត្ដិ។ ការិបសៅព្រះងៀនសៅនះបងូ្គាញ�ល់�នុសុសសៅផសងសៅទ្ធៀត្ដិថាព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិនឹង�កុអំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ�ួកុសៅគសៅចញ។ 
ព្រះ�ះនឹងព្រះបទាំនជីំវិតិ្ដិអំស់ុកុលបជានិចចា�ល់�នុសុសព្រះគបគំ់្នា ខែ�លទ្ធទ្ធួលយកុព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិជាព្រះ�ះអំងាសុសៅ�ង្គាា ះ
រិបស់ុសៅគ»។ �កុព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, page 290, adapted។         

  



38ថ្ងៃ�ាព្រះ�ហ៍សុបត្ដិិ៍   ២៩ សៅ�សា

 «អំញនឹងសៅ�ើើឱ្យយឯង�នសៅកុរិ ីិ៍សៅ�ា ះលបលីបាញ»   «អំញនឹងសៅ�ើើឱ្យយឯង�នសៅកុរិ ីិ៍សៅ�ា ះលបលីបាញ»  

 «អំញនឹងបសៅងកើត្ដិនគរិ១យាែ ង���ីឯង អំញនឹងឲ្យយ�រិ�ល់ឯង ទាំ�ងសៅលើកុសៅ�ា ះឯង��ផង ឯងនឹងប្ដាន 
សៅ�ើើជាទ្ធីបសៅញ្ជឹចា ញ�រិ�ល់�នុសុសទាំ�ងឡាយ» (សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១២៖ ២) ។
 «សៅ�កុំុង�គ�ីរីិសៅល្ងាកុុបបត្ដិីិ ១២៖២ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្ដានសុនយាថានឹងសៅ�ើើឱ្យយអាបរ់ាែ ��នសៅកុរិ ីិ៍សៅ�ា ះ 
លបលីបាញសៅឡើង។ សៅហ៍តុ្ដិអំើីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ចា ស់ុសុ�ើព្រះ�ះទ្ធយ័សៅ�ើើ�ូសៅចំះច�សៅ�ះ�នុសុស�នប្ដាប�ំកុ ់សៅបើសៅទាំះបី 
ជាបុគាលសៅនាះ�និខែ�លសាា បប់ង្គាា បព់្រះទ្ធងន់ិងបងូ្គាញសៅសុចកុីីជំ�សៅនឿ�ល់ព្រះទ្ធងស់ៅនាះ? សៅត្ដិើ�ននរិណា�ំកុអ់ាច 
សៅ�ើើអំើី�យួសៅ�ើ�បទី្ធទ្ធួលប្ដានកិុត្ដិីិយសុឬកុិត្ដិីិនា��ីព្រះ�ះប្ដានខែ�រិឬសៅទ្ធ? (សូុ�អាន�គ�ីរីិរិ ែូ� ៤៖១-៥;  យាែ កុុប ២៖
២១-២៤) សៅត្ដិើព្រះ�ះជា�ចា ស់ុផីល់កុិត្ដិីិនា��ល់អាបរ់ាែ �សៅ�ើ�បឱី្យយអាបរ់ាែ �អាចផ្ទាា បចិ់ត្ដិី�ែួនឯង និងសៅ�ើើអំើីៗតា� 
ខែត្ដិគ្នាត្ដិច់ងប់្ដានខែ�នសៅទ្ធ? ឬកុអ៏ំ�សៅណាយទាំនថ្ងៃនកិុត្ដិីិនា�សៅនះចងប់ងូ្គាញសៅយើងនូវិអំើីសៅលើសុសៅ�សៅទ្ធៀត្ដិអំ��ីខែផនការិ 
រិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�ប�ូ់ជំ�ងសរិបស់ុ�នុសុស? ចូរិ�នយល់។
 ចូរិសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�គ�ីរីិសៅល្ងាកុុបបត្ដិីិ ១១៖៤ និងសៅល្ងាកុុបបត្ដិីិ ១២៖២ ។ សៅត្ដិើ�គ�ីរីិទាំ�ង�ីរិសៅនះ�ុសុ ចូរិសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�គ�ីរីិសៅល្ងាកុុបបត្ដិីិ ១១៖៤ និងសៅល្ងាកុុបបត្ដិីិ ១២៖២ ។ សៅត្ដិើ�គ�ីរីិទាំ�ង�ីរិសៅនះ�ុសុ 
ខែបែកុ�ីគំ្នាយាែ ង�ូចសៅ�ីច? សៅត្ដិើ�គ�ីរីិ�យួបងូ្គាញ�ីគ�និត្ដិខែ�លថាសៅយើងព្រះត្ដិូវិប្ដានសុសៅ�ង្គាា ះសៅ�យសារិឥរិយិាប� ខែបែកុ�ីគំ្នាយាែ ង�ូចសៅ�ីច? សៅត្ដិើ�គ�ីរីិ�យួបងូ្គាញ�ីគ�និត្ដិខែ�លថាសៅយើងព្រះត្ដិូវិប្ដានសុសៅ�ង្គាា ះសៅ�យសារិឥរិយិាប� 
ល្អរិបស់ុ សៅយើងសៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅត្ដិើ�គ�ីរីិសៅផសងសៅទ្ធៀត្ដិបងូ្គាញថាសៅយើងព្រះត្ដិូវិប្ដានសុសៅ�ង្គាា ះសៅ�យសារិជំ�សៅនឿល្អរិបស់ុ សៅយើងសៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅត្ដិើ�គ�ីរីិសៅផសងសៅទ្ធៀត្ដិបងូ្គាញថាសៅយើងព្រះត្ដិូវិប្ដានសុសៅ�ង្គាា ះសៅ�យសារិជំ�សៅនឿ
យាែ ង�ូចសៅ�ីច›?យាែ ង�ូចសៅ�ីច›?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុជំួយ�សុសៅ�ង្គាា ះសៅយើងតា�រិយៈសៅសុចកុីីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងសៅលើព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិ។ បែុខែនីសៅយើង 
ព្រះត្ដិូវិខែត្ដិប�សៅ�ញត្ដិួនាទី្ធរិបស់ុសៅយើង សៅ�យសៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុសៅ�ើ�បទី្ធទ្ធួលយកុព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិ។ ព្រះ�ះ�និអាចបងខ�សៅយើង
ឲ្យយសៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុយកុព្រះទ្ធងស់ៅ�ើើជាព្រះ�ះអំងាសុសៅ�ង្គាា ះរិបស់ុសៅយើងសៅនាះសៅទ្ធ។ សូុ�ចាំ�ថា�ហាវិវិទ្ធរិវងព្រះ�ះសៅយសូ៊ុនិង 
សាតា�ងសៅកុើត្ដិសៅឡើងសៅ�ជុំ�វិញិសៅយើងរាល់គំ្នាសៅនះឯង។ សៅយើងគឺជាខែផំកុ�យួថ្ងៃនសុ�រិ�ូ�ពិ្រះបយុទ្ធធសៅនះ។ ជំសៅព្រះ�ើសុ 
ទាំ�ងឡាយខែ�លសៅយើងសៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុបងូ្គាញថាសៅយើងសៅ�ខាងភាគីណា�យួ។ ទាំ�ង�នុសុស និងសៅទ្ធវិតាកុ��ុង
សុ�ែងឹសៅ�ើលនូវិអំើីខែ�លសៅយើងសៅ�ើើកុំុងសុ�ង្គាា �សៅនះ (កូុរិនិ�ូសុទី្ធ១ ៤៖៩)។ អំត្ដិីសុញ្ញាា ណៈ �កុយសុ�ី ីនិងការិ 
ព្រះបព្រះ�ឹត្ដិីរិបស់ុសៅយើងគឺ�ិត្ដិជាសៅរិឿងខែ�លសុ�ខានណ់ាស់ុ។ តា�រិយៈ�កុយសុ�ា ីសុកុ�ាភា� និងអារិ�ាណ៍ៈ 
រិបស់ុសៅយើងជាសៅ�ើ� អាចនា��កុនូវិ ការិសុរិសៅសុើរិត្ដិសៅ�កើង និងកិុត្ដិីិស័ុ�ា�ល់ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្ដាន។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្ដាន 
សៅ�ើើការិជាសៅព្រះចើនសុព្រះ�បស់ៅយើងរាល់គំ្នា។ ខែត្ដិផាុយសៅ�វិញិសៅយើងកុអ៏ាចនា��កុនូវិការិអា�ែ ស់ុ�កុ�ល់ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ 
និងព្រះ�ះនា�រិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែ�រិ។ �ូសៅចំះសៅហ៍ើយ សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ�នបនាូលព្រះប្ដាបអ់ាបរ់ាែ �ថាព្រះទ្ធងនឹ់ង 
សៅ�ើើឱ្យយគ្នាត្ដិ�់នភា�លបលីបាញ សៅនាះព្រះ�ះអំងា�និប្ដាន�ននយ័សៅ�តា�ការិយល់�ឹងរិបស់ុ�នុសុសសុីីអំ��ី
នរិណា�ំកុខ់ែ�លលបលីបាញសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅត្ដិើអំើីសៅ�ខែ�លសៅ�ើើឱ្យយសៅ�ា ះរិបស់ុ�នុសុស�ំកុព់្រះបសៅសុើរិប�ផុត្ដិសៅ�ច�សៅ�ះ 
ព្រះ�ះសៅនព្រះត្ដិរិបស់ុព្រះ�ះសៅនាះ? នា�សៅ�ា ះ�យួ�ល៏្អព្រះបសៅសុើរិប�ផុត្ដិគឺខែសុីងសៅចញ�ីបុគាល�ំកុខ់ែ�ល�នសៅសុចកុីី 
ជំ�សៅនឿ សៅចះសៅគ្នារិ�ព្រះបតិ្ដិបត្ដិីិ�ល់ព្រះ�ះ គ្នាា នភា�អំ�នួត្ដិ និងសៅចះសៅគ្នារិ�ព្រះសុឡាញ់�ល់អំំកុ�ថ្ងៃទ្ធ។ �ិត្ដិព្រះប្ដាកុ� 
ណាស់ុ �នុសុសសៅ�សៅលើខែផន�ីសៅនះចាំត្ដិទុ់្ធកុការិទាំ�ងសៅនះជាសៅរិឿងសុ�ខានណ់ាស់ុ។ បែុខែនីសៅ�កុំុងខែកុវិខែ�ំកុរិបស់ុ 
�ួកុសៅគវិញិសៅនាះ សៅរិឿងទាំ�ងសៅនះ�និអាចសៅ�ើើឱ្យយ�នុសុស�ំកុល់បលីបាញប្ដានសៅនាះសៅទ្ធ �នខែត្ដិសៅ�កុំុងព្រះ�ះសៅនព្រះត្ដិ 
រិបស់ុព្រះ�ះបែុសៅណាណ ះ។
 សៅត្ដិើអំំកុណាជា�នុសុសលបលីបាញនាសៅ�លបចចាុបបនំសៅនះ? សៅត្ដិើអំើីខែ�លសៅ�ើើឱ្យយ�ួកុសៅគលបលីបាញ? សៅត្ដិើអំំកុណាជា�នុសុសលបលីបាញនាសៅ�លបចចាុបបនំសៅនះ? សៅត្ដិើអំើីខែ�លសៅ�ើើឱ្យយ�ួកុសៅគលបលីបាញ? 
ឥឡូវិ សូុ�សៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�ួកុសៅគសៅ�នឹងអំព័្រះប្ដាហា�។ សៅត្ដិើសៅរិឿងសៅនះបងូ្គាញសៅយើង�ីគ�និត្ដិ�ុសុ�ាងខែ�ល�នុសុស ឥឡូវិ សូុ�សៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�ួកុសៅគសៅ�នឹងអំព័្រះប្ដាហា�។ សៅត្ដិើសៅរិឿងសៅនះបងូ្គាញសៅយើង�ីគ�និត្ដិ�ុសុ�ាងខែ�ល�នុសុស 
សុ�ើសុ�ើថ្ងៃ�ា�នអំ��ីកុិត្ដិីិនា�យាែ ង�ូចសៅ�ីច?ថ្ងៃ�ា�នអំ��ីកុិត្ដិីិនា�យាែ ង�ូចសៅ�ីច?



39ថ្ងៃ�ាសុុព្រះកុ  ៣០ សៅ�សា

ការិសិុកុាបខែនិ�៖ការិសិុកុាបខែនិ�៖ សូុ�អាន Ellen G. White, “Abraham in Canaan,” page 132-144 and “The សូុ�អាន Ellen G. White, “Abraham in Canaan,” page 132-144 and “The 
Test of Faith,” pages 145-155, in Test of Faith,” pages 145-155, in Patriarchs and ProphetsPatriarchs and Prophets។។
 «ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្ដានលបងល�ល់អំព័្រះប្ដាហា�នូវិការិ�យួ។ ការិសាកុលបងសៅនះ�និង្គាយព្រះសុរួលសៅនាះសៅទ្ធ។ 
ព្រះ�ះប្ដានសុុ�សៅអាយអំព័្រះប្ដាហា�លះបងនូ់វិការិ�យួយាែ ង��. . . . . អំព័្រះប្ដាហា�ព្រះប្ដាថំាចងស់ាា បប់ង្គាា ប�់ល់ព្រះ�ះ។ 
អំព័្រះប្ដាហា��និសៅចាំទ្ធសួុរិព្រះ�ះជា�ចា ស់ុអំ��ីទ្ធឹកុ�ីសុនយាសៅនាះសៅទ្ធ. . . .  វលា�ព្រះគបព់្រះគ្នានស់ៅហ៍ើយខែ�លព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំន 
សៅសុចកុីីសុនយា�ល់អំព័្រះប្ដាហា�។ កុំុងនា�ជាអំំកុបសៅព្រះ�ើរិបស់ុព្រះ�ះ អំព័្រះប្ដាហា�ព្រះត្ដិូវិខែត្ដិសីាបប់ង្គាា បព់្រះទ្ធង។់ កុខែនែងខែ�ល 
រិកីុរាយប�ផុត្ដិសៅ�សៅលើខែផន�ីសុព្រះ�បអ់ំព័្រះប្ដាហា�គឺជាកុខែនែងខែ�លព្រះ�ះចងស់ៅអាយគ្នាត្ដិស់ៅ�»។ �កុព្រះសុង�់ី Patri
archs and Prophets, page 126, adapted។
 «អាបរ់ាែ �ប្ដានចូលសៅ�កុំុងព្រះសុុកុកាណាន។ បនាា ប�់កុ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុកុប៏ងូ្គាញអំងាព្រះទ្ធងឱ់្យយអាបរ់ាែ � 
ប្ដានសៅ�ើញ។ ព្រះទ្ធងប់្ដាន�នបនាូលព្រះប្ដាបអ់ាបរ់ាែ �សៅអាយសៅ�ើើ��សៅណៈើ រិជុំ�វិញិទ្ធឹកុ�ីសៅនះ។ បែុខែនី ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុនឹងព្រះបគល់ 
ទ្ធឹកុ�ីសៅនះសៅ�សៅអាយកូុនសៅ�ជំ�នានស់ៅព្រះកាយរិបស់ុគ្នាត្ដិវ់ិញិ (សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១២៖៧)។ ព្រះ�ះប្ដានសុនយាច�សៅ�ះការិ 
សៅនះជាសៅព្រះចើន�ង (សូុ�អាន�គ�ីរីិសៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៣៖១៤, ១៥, ១៧; សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៥៖១៣, ១៦, ១៨; 
សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៧៖១៨; សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ២៨៖១៣, ១៥; សៅល្ងាកុុបបត្ដិីិ ៣៥៖១២)។ បនួរិយឆំ្នាំ�សៅព្រះកាយ�កុព្រះ�ះ
ប្ដានរិកុាកិុចចាសុនយារិបស់ុព្រះទ្ធង ់(សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៥៖១៣, ១៦)។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្ដានព្រះបកាសុព្រះប្ដាបស់ៅល្ងាកុ�ែូសៅសុ
ថា ព្រះទ្ធងន់ឹងនា�ជំនជាតិ្ដិអំុីព្រះសាខែអំលសៅចញ�ីព្រះសុុកុសៅអំសីុុ�ាចូលសៅ�កុំុងទឹ្ធកុ�ី�យួខែ�លសៅ�រិសៅ�ញសៅ�សៅ�យទ្ធឹកុ 
សៅ�ះនិងទឹ្ធកុ�ាុ �ហូ៍រិសៅហ៍ៀរិ (និកុខ�ន� ៣៖៨, ១៧ និកុខ�ន� ៦៖៨)។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងស់ុនយា�ូចគំ្នាខែ�រិសៅ�កានយ់ែូសៅសុើ 
(យែូសៅសុើ ១៖៣)។ សៅ�សុ�យ័�វិឌីកិុចចាសុនយាសៅនះប្ដានសៅកុើត្ដិសៅឡើងភាគសៅព្រះចើន (សៅល្ងាកុុបបត្ដិាិ ១៥៖១៨-២១ 
សា�យូខែអំលទី្ធ២ ៨៖១-១៤ �ងាវិតារិកុសព្រះត្ដិទី្ធ១ ៤៖២១, រិប្ដាកុសព្រះត្ដិទី្ធ១ ១៩៖១-១៩)។ ឥឡូវិសូុ�អាន� 
គ�ីរីិសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ១១៖ ៩, ១០, ១៣-១៦។ �គ�ីរីិទាំ�ងសៅនះបងូ្គាញសៅយើងថាអំព័្រះប្ដាហា� និងបុ�ើបុរិសុកុំុងគ�ីរីិ
សុញ្ញាា ចាំស់ុប្ដានសៅ�ើលសៅ�ើញទ្ធឹកុ�ីកាណានថាជានិ�តិ្ដិីរិូប�យួបែុសៅណាណ ះ។ កាណានប្ដានបងូ្គាញ�ួកុសៅគនូវិ 
ទ្ធីល�សៅ�នាសៅ�លអំនាគត្ដិរិបស់ុ�នុសុសទាំ�ងអំស់ុខែ�លព្រះ�ះប្ដានសៅរិៀបច�ទុ្ធកុ។ សៅ�យសារិអំ�សៅ�ើប្ដាប គ្នាា នទី្ធល�សៅ� 
ណា�យួខែ�លនឹងសុិិត្ដិសៅសុិរិជាសៅរិៀងរិហូ៍ត្ដិសៅនាះសៅទ្ធ។ ជំីវិតិ្ដិគឺ�ិត្ដិជា�ែីណាស់ុ។ ជំីវិតិ្ដិសៅព្រះបៀប�ូចជា «អំ�័ា» សៅល្ងាកុអំំកុ 
អាចសៅ�ើលសៅ�ើញវខែត្ដិកុំុងរិយៈសៅ�ល�ែីបែុសៅណាណ ះ �ល់សៅ�លសៅព្រះកាយ�កុវនឹងប្ដាត្ដិស់ៅ�វិញិ» (យាែ កុុប ៤៖១៤)។ 
សៅយើងជា�ួជំ�ងសខាងវិញិ្ញាា ណៈរិបស់ុអំព័្រះប្ដាហា�។ កុំុងនា�ជាកូុនសៅ� រិបស់ុសៅល្ងាកុសៅយើងកុព៏្រះត្ដិូវិខែត្ដិយល់ថា៖ 
«សៅ�សៅលើខែផន�ីសៅនះសៅយើង�និ�នទី្ធព្រះកុុងខែ�លសុិិត្ដិសៅសុិរិជាសៅរិៀងរិហូ៍ត្ដិសៅនាះសៅទ្ធ។ ខែត្ដិសៅយើងកុ��ុងរិងច់ាំ�ទី្ធព្រះកុុង�យួ 
ខែ�លសៅយើងនឹង�កុ�ល់ «នាសៅ�លអំនាគត្ដិ» (សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ១៣៖១៤)។ ខែផន�ីសៅនះសៅ�រិសៅ�ញសៅ�សៅ�យការិ 
ខែព្រះបព្រះបរួល និង�ុកុរិលួយ។ បែុខែនីសៅយើង�នសៅសុចកុីីសុនយាថ្ងៃនជីំវិតិ្ដិនាសៅ�លអំនាគត្ដិជា�យួព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិ។ សៅសុចកុីី 
សុនយាសៅនះជំួយសៅអាយចិត្ដិីរិបស់ុសៅយើងប្ដានសុិិត្ដិសៅសុិរិនិងសៅ�រិសៅ�ញសៅ�យសៅសុចកុីីជំ�សៅនឿ។ 

សុ�ណួៈរិ�ិភាកុា៖ សុ�ណួៈរិ�ិភាកុា៖ 
១. សៅត្ដិើសៅសុចកុាីសុនយាអំ��ីខែផន�ី�ាីនឹងសៅ�ើើឲ្យយបទ្ធ�ិសៅសា�នថ៍្ងៃនព្រះគីសាា នរិបស់ុសៅយើងកានខ់ែត្ដិព្រះបសៅសុើរិសៅឡើងយាែ ង ១. សៅត្ដិើសៅសុចកុាីសុនយាអំ��ីខែផន�ី�ាីនឹងសៅ�ើើឲ្យយបទ្ធ�ិសៅសា�នថ៍្ងៃនព្រះគីសាា នរិបស់ុសៅយើងកានខ់ែត្ដិព្រះបសៅសុើរិសៅឡើងយាែ ង 
�ូចសៅ�ាច? (សៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�គ�ីរីិ�ែ ថាយ ៥៖៥; កូុរិនិ�ូសុទ្ធី២ ៤៖១៧, ១៨; វិវិិរិណៈៈ ២១៖៩, ១០;�ូចសៅ�ាច? (សៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�គ�ីរីិ�ែ ថាយ ៥៖៥; កូុរិនិ�ូសុទ្ធី២ ៤៖១៧, ១៨; វិវិិរិណៈៈ ២១៖៩, ១០; វិវិិរិណៈៈ  វិវិិរិណៈៈ 
២២៖១៧)។ ២២៖១៧)។ 
២. «កិុត្ដិីិនា�និងកិុត្ដិាិយសុខែ�លរាបស់ៅ�កុំុងព្រះ�ះសៅនព្រះត្ដិថ្ងៃនព្រះ�ះជា�ចា ស់ុសៅនាះ�កុ�ីការិសៅគ្នារិ�តា�ព្រះកឹុត្ដិយវិនិយ័២. «កិុត្ដិីិនា�និងកិុត្ដិាិយសុខែ�លរាបស់ៅ�កុំុងព្រះ�ះសៅនព្រះត្ដិថ្ងៃនព្រះ�ះជា�ចា ស់ុសៅនាះ�កុ�ីការិសៅគ្នារិ�តា�ព្រះកឹុត្ដិយវិនិយ័  
រិបស់ុព្រះទ្ធង ់និងការិរិស់ុសៅ�តា�ខែផនការិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុ�រាបជ់ំីវិតិ្ដិរិបស់ុសៅយើង»។ �កុព្រះសុង�់ី SDA Bible រិបស់ុព្រះទ្ធង ់និងការិរិស់ុសៅ�តា�ខែផនការិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុ�រាបជ់ំីវិតិ្ដិរិបស់ុសៅយើង»។ �កុព្រះសុង�់ី SDA Bible 
Commentary, volume 1, page 293, adapted. សៅត្ដិើអំត្ដិិបទ្ធ�កុព្រះសុងស់ៅនះ�ននយ័យាែ ង�ូចសៅ�ីច?Commentary, volume 1, page 293, adapted. សៅត្ដិើអំត្ដិិបទ្ធ�កុព្រះសុងស់ៅនះ�ននយ័យាែ ង�ូចសៅ�ីច?
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សៅជំឿទុ្ធកុចិត្ដិីសៅលើព្រះ�ះ ឬសៅជំឿទុ្ធកុចិត្ដិីសៅលើវិទិ្ធយាសា�សុីសៅជំឿទុ្ធកុចិត្ដិីសៅលើព្រះ�ះ ឬសៅជំឿទុ្ធកុចិត្ដិីសៅលើវិទិ្ធយាសា�សុី

 ព្រះគូសៅ�ទ្ធយប្ដានបងូ្គាញរិូបភា�អំ៊ុលព្រះតាសៅសានព្រះសុុីឌី (3-D Ultrasound) �ល់សៅល្ងាកុសៅវិជំឹបណិិៈត្ដិ 
ហ៍ឺរិណាន�ូ់ �យអាសុ (Hernando Diaz)។ ព្រះគូសៅ�ទ្ធយ�ំកុស់ៅនាះប្ដាននិយាយថា «សៅល្ងាកុគឺជាព្រះគូសៅ�ទ្ធយ 
ព្រះសាបស់ៅនះគឺជា�ស័ុីុតាង សូុ�កុុ�ទុ្ធកុវអីំ»។ សៅអំរិកិាខែ�លជា�រិយិារិបស់ុសៅល្ងាកុហឺ៍រិណាន�ូ់ខែ�ល�នគ� ៌
ប្ដានយ�។ រិូបភា�ទាំ�ងសៅនះប្ដានបងូ្គាញថា កូុនរិបស់ុ�ួកុសៅគ�នសៅរាគសុញ្ញាា ជំ�ងឺផត្ដិសៅ�ើរិ (Potter’s syndrome) 
ខែ�លជាជំ�ា�ឺក៏ុព្រះ��យួខែ�លទាំកុទ់្ធងនឹងការិសៅ�ាយត្ដិ�រិងសៅនា� អំវិយវិៈ�និ��ាតា �នទ្ធព្រះ�ង�់ុ��និព្រះបព្រះកុតី្ដិ 
រិ�ួទាំ�ងខែ�ំកុ�នគ�ល្ងាត្ដិឆ្នាំា យ�ីគំ្នា។  សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណាន�ូ់ខែ�លជាព្រះគូសៅ�ទ្ធយប្ដាន�ឹងថា ព្រះបសាសុនរ៍ិបស់ុព្រះគ ូ
សៅ�ទ្ធយ�ំកុស់ៅនាះ�ិត្ដិជាព្រះតឹ្ដិ�ព្រះត្ដិូវិ។ បែុខែនី កុំុងនា�ជាព្រះគីសាា ន គ្នាត្ដិ�ុ់��ឹងថា ព្រះត្ដិូវិសៅ�ើើយាែ ង�ូចសៅ�ីចសៅនាះសៅទ្ធ។ 
ទាំរិកុនឹង�និរិស់ុសៅទ្ធ ព្រះបសិុនសៅបើការិ�នថ្ងៃផាសៅ�ះ៣២សុបី្ដាហ៍៍ព្រះត្ដិូវិប្ដានបញ្ជឹចាប ់បែុខែនី វអាចនឹង�នសុងឃ�ឹ 
ព្រះបសិុនសៅបើ�ួកុសៅគរិងច់ាំ�។ សៅត្ដិើគ្នាត្ដិគ់ួរិសៅជំឿទុ្ធកុចិត្ដិីសៅលើវិទិ្ធយាសា�សុី ឬសៅជំឿទុ្ធកុចិត្ដិីសៅលើព្រះ�ះ? គ្នាត្ដិប់្ដាននិយាយថា 
«ទុ្ធកុសៅអាយព្រះ�ះជាអំំកុសុសៅព្រះ�ចសៅ�ចុះ»។ �នផលអំវិជិំឹ�នជាសៅព្រះចើនកុំុងការិរិកុាគ�ស៌ៅនះ �ូសៅចំះ ព្រះគូសៅ�ទ្ធយ 
ប្ដានផីល់អំនុសាសុនស៍ៅអាយសៅ�ើើការិវិះកាត្ដិ ់សៅ�ើ�បជីំួយសុសៅ�ង្គាា ះជីំវិតិ្ដិរិបស់ុអំំកុព្រះសីុសៅអំរិកិា។ សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណាន�ូ់ 
និងអំំកុព្រះសីុសៅអំរិកិាប្ដានអំ�ិសា្ឋ ន។ �ួកុជំ�នុ�រិបស់ុ�ួកុសៅគកុប៏្ដានជំួយអំ�ិសា្ឋ នផងខែ�រិ។ ព្រះកុុ�ព្រះគរួសារិ និង 
បុគាលិកុ�នាីរិសៅ�ទ្ធយប្ដានសុីីបសៅនាា សុ�ល់សៅអំរិកិាខែ�ល�និប្ដានបញ្ជឹចាបគ់��៌យួសៅនះ។ ២ថ្ងៃ�ា�ុនការិវិះកាត្ដិ ់ អំ៊ុល-
ព្រះតាសៅសានព្រះសីុុឌីប្ដានបងូ្គាញថា គ្នាា នអំើីផ្ទាែ ស់ុបីូរិសៅនាះសៅទ្ធ។ យបស់ៅនាះ សៅអំរិកិាប្ដានសុុបិន។ នាងប្ដានសៅ�ើញ 
សៅកុាងព្រះបុសុ�ំកុក់ុ��ុងខែត្ដិសៅលងសៅ�កុំុងកុ�នីកុ រិចួ�នសុ�សៅឡងព្រះប្ដាបប់ីីរិបស់ុនាងថា «ចូរិ�កុយកុកូុនរិបស់ុ 
អំំកុ�កុ �បតិ្ដិកូុនសៅនះគឺជាអំ�សៅណាយ�កុ�ីព្រះ�ះ អំំកុព្រះត្ដិូវិសៅ�កូុនថា  សា�យូខែអំល �វិឌី ចូរិចិញ្ជឹចា ឹ�កូុនសៅនះ
សៅអាយព្រះសុបតា�ព្រះ�ះបនាូលរិបស់ុព្រះ�ះ»។ អំំកុព្រះសីុសៅអំរិកិា និងសៅល្ងាកុហឺ៍រិណាន�ូ់ប្ដានចាំត្ដិទុ់្ធកុសុុបិន�យួ
សៅនះជាសុញ្ញាា �យួថា កូុនរិបស់ុ�ួកុសៅគនឹងប្ដានរិស់ុ។ �ួកុសៅគប្ដានទិ្ធញសុ�ភ រិៈកុុ�រិជាសៅលើកុ��បូង។ សៅ�ថ្ងៃ�ា 
បនាា ប ់�ួកុសៅគប្ដានរិងច់ាំ���ណឹៈងអាព្រះកុកុ។់ ព្រះគូសៅ�ទ្ធយប្ដាននិយាយថា គ្នាត្ដិន់ឹងអំនុវិត្ដិីការិវិះកាត្ដិ ់កាត្ដិទ់្ធងផចាិត្ដិ 
សៅហ៍ើយរិ ��ឹងថា បែុនាា ននាទី្ធសៅទ្ធៀត្ដិទាំរិកុនឹងសាែ ប។់ ការិវិះកាត្ដិខ់ែត្ដិងខែត្ដិច�ណាយសៅ�ល២០សៅ�៣០នាទ្ធី។
សៅល្ងាកុហឺ៍រិណាន�ូ់ប្ដានរិងច់ាំ�សៅ�កុំុងបនាបរ់ិងចាំ�អំស់ុរិយៈសៅ�ល៣០នាទ្ធី . . . ៤០នាទី្ធ . . . ៥០នាទី្ធ។ 
គ្នាត្ដិក់ាត្ដិខ់ែត្ដិព្រះ�រួយប្ដារិ�ភសៅឡើងបនាា ប�់ី៦០នាទ្ធីកុនែងសៅ�។ រិ �សៅ�ចសៅនាះ គ្នាត្ដិឮ់សុ�សៅឡងខែព្រះសុកុ។ សុ�សៅឡង
ទាំ�ងសៅនាះ�ុ�ខែ�នជាសុ�សៅឡង�រិយិារិបស់ុគ្នាត្ដិស់ៅនាះសៅទ្ធ។ កូុនទាំ�ងសៅនាះកុ�ុ៏�ខែ�នជាកូុនរិបស់ុ�ួកុសៅគខែ�រិ។ សៅនាះ 
គឺជាសុ�សៅឡងរិបស់ុព្រះគូសៅ�ទ្ធយ និងគិល្ងានុប�្ឋ យិកាកុ��ុងខែត្ដិខែព្រះសុកុសៅ�យភំាកុស់ៅផ្អើល។ �ួកុសៅគប្ដានរិ ��ឹងថា 
នឹង�នទាំរិកុ�ូចព្រះទ្ធងព់្រះទាំយ�យួ បែុខែនី ផាុយសៅ�វិញិ ខែបរិជាសៅ�ើញកូុនព្រះបុសុ�ល៏្អឥត្ដិសៅខាចា ះសៅ�វិញិ។ ព្រះគូ 
សៅ�ទ្ធយប្ដានល្ងាន�់ត្ដិថ់ា «�និអាចសៅទ្ធ សៅនះគឺជាប្ដា�ិហារិយសុុទ្ធធសា�»។ ឪ�ុកុ�ីយប្ដានសៅបីជំាចិញ្ជឹចា ឹ�បីប្ដាច ់
សា�យូខែអំល �វិឌីព្រះសុបតា�ព្រះ�ះបនាូលរិបស់ុព្រះ�ះ សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ �ួកុសៅគប្ដានសុរិសៅសុើរិ�ល់សា�យូខែអំល �វិឌី 
សុព្រះ�បក់ារិនា��ួកុសៅគ និង�នុសុសជាសៅព្រះចើនសៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិ។ កុំុងអំ�ឡុងសៅ�លខែសុើងរិកុការិ�យាប្ដាលសៅវិជំឹ-
សុ�សុីជាបនីបនាា បស់ៅ�សៅលើបញូ្ញាត្ដិ�រិងសៅនា�រិបស់ុកូុនព្រះបុសុ�ំកុស់ៅនះ �ួកុសៅគប្ដានសាា ល់ព្រះ�ះវិហិារិសៅសុសៅវិន
សៅ�យអាត្ដិស់ៅវិនទី្ធសុា និងប្ដានចូលជាសុ�ជិំកុ។ សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណាន�ូ់កុ��ុងសៅ�ើើការិជាព្រះគូសៅ�ទ្ធយសៅ� 
�ជំ្ឈ�ណិៈលសៅវិជំឹសា�សុីអាត្ដិស់ៅវិនទី្ធសុា  សៅ�កុំុងបរិសិៅវិណៈថ្ងៃនសាកុលវិទិ្ធយាល័យសៅវិជំឹសា�សុីអាត្ដិស់ៅវិនទី្ធសុាកូុឡុ�ប៊ ី 
  សៅ�កុំុងទី្ធព្រះកុុង Medellin ព្រះបសៅទ្ធសុកូុឡុ�ប៊។ី សា�យូខែអំលជាសៅកុាងព្រះបុសុអាយុ 
  ៨ឆំ្នាំ��ំកុខ់ែ�ល�នសុុ�ភា�ល្អ។  សៅល្ងាកុហឺ៍រិណាន�ូ់ខែ�ល�នអាយុ
  ៦០ឆំ្នាំ�ប្ដាននិយាយថា «សៅយើងប្ដានសុសៅព្រះ�ចចិត្ដិីសៅជំឿទុ្ធកុចិត្ដិីសៅលើព្រះ�ះ សៅទាំះបី 
   �នុសុសសៅសុាើរិខែត្ដិទាំ�ងអំស់ុព្រះបឆ្នាំ�ងនឹងសៅយើងកុស៏ៅ�យ។  ផែូវិរិបស់ុព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ 
   �និខែ�នជាផែូវិរិបស់ុសៅយើងសៅនាះសៅទ្ធ សៅហ៍ើយគ�និត្ដិរិបស់ុព្រះទ្ធងក់ុ�៏និខែ�នជាគ�និត្ដិ  
   រិបស់ុសៅយើងខែ�រិ។ �នុសុសជាសៅព្រះចើនប្ដានចូល�កុព្រះកាបសៅ�ព្រះ�ះប្ដាទាំព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិ  
   បនាា ប�់ីប្ដានឮទី្ធបនាា ល់រិបស់ុសា�យូខែអំល»។

  សៅរិឿង�ែី  សៅរិឿង�ែី
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ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១ ខែ�ឧសុភា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១ ខែ�ឧសុភា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅអំសៅសុគាល ១៦៖៨; សៅចាំទ្ធិយកថា ២៨៖១, ៥; អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅអំសៅសុគាល ១៦៖៨; សៅចាំទ្ធិយកថា ២៨៖១, ៥; 
សៅយសៅរិ� ១១៖៨; សៅល្ងាកុបបតិិ្ត� ៦៖៥; យូ�ហាន ១០៖២៧, ២៨។សៅយសៅរិ� ១១៖៨; សៅល្ងាកុបបតិិ្ត� ៦៖៥; យូ�ហាន ១០៖២៧, ២៨។

�ចងចាំ�៖ «ខែតិ្ត អំំក រាល់ គំា ជា ��ជ សៅព្រះជ�សុសៅរិ �សុ ជា �ួក សុងឃ ហ៍ួួង ជា សាសុន ៍បរិសុិុទ្ធធ ជា រាស្ត្រសុ� ដ៏ ៏ជា សៅករិអាករិ�ចងចាំ�៖ «ខែតិ្ត អំំក រាល់ គំា ជា ��ជ សៅព្រះជ�សុសៅរិ �សុ ជា �ួក សុងឃ ហ៍ួួង ជា សាសុន ៍បរិសុិុទ្ធធ ជា រាស្ត្រសុ� ដ៏ ៏ជា សៅករិអាករិ  
ថ្ងៃន ព្រះ�ះ សៅដ៏�ម្ពីប ីឲ្យយ អំំក រាល់ គំា ប្ដាន សុ�ខែដ៏ង សៅចញ ឲ្យយ សៅ��ញ អំស់ុ ទាំ�ង លកខណៈៈ រិបស់ុ ព្រះ�ះ ខែដ៏ល ព្រះទ្ធង ់ប្ដានថ្ងៃន ព្រះ�ះ សៅដ៏�ម្ពីប ីឲ្យយ អំំក រាល់ គំា ប្ដាន សុ�ខែដ៏ង សៅចញ ឲ្យយ សៅ��ញ អំស់ុ ទាំ�ង លកខណៈៈ រិបស់ុ ព្រះ�ះ ខែដ៏ល ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន
សៅ�សៅ�អំំក រាល់ គំា សៅចញ �ី សៅសុចក�ី ងងឹតិ្ត ម្ពីក កុំង �នួ� អំសាា រិយ រិបស់ុ ព្រះទ្ធង»់ (សៅ�ព្រះតុិ្តសុទ្ធី១ ២៖៩)។អំំក រាល់ គំា សៅចញ �ី សៅសុចក�ី ងងឹតិ្ត ម្ពីក កុំង �នួ� អំសាា រិយ រិបស់ុ ព្រះទ្ធង»់ (សៅ�ព្រះតុិ្តសុទ្ធី១ ២៖៩)។
 
 «នាឡិិកាសៅ�កុំងបងួួចថ្ងៃនហាងលកស់ៅព្រះគឿងសុង្ហាា រិមឹ្ពីម្ពីយួប្ដានឈបដ់៏�សៅណៈ� រិការិ។ ព្រះទ្ធនិចនាឡិិកា 
ប្ដានឈបច់�សៅ�ូង៨:៤៥នាទ្ធី។ ព្រះបជាជនសៅ�កុំងទី្ធព្រះកុងជាសៅព្រះច�ននាក�់ឹងខែ�ំកសៅ�សៅល�នាឡិិកាសៅនះ។ សៅ�ព្រះ�ឹក 
សៅនាះ�ណៈៈសៅ�លខែដ៏លនាឡិិកាប្ដានឈបដ់៏�សៅណៈ� រិការិ អំំកជ�នួញប្ដានសៅម្ពី�លសៅ�ូងសៅ�ឯបញ្ចា បប់ងួួចថ្ងៃន 
ហាង។ សៅ�សៅ�លខែដ៏ល�ួកសៅគព្រះកសៅឡិកសៅម្ពី�លនាឡិិកា �ួកសៅគគិតិ្តថា សៅ�ូងសៅទ្ធ�បខែតិ្ត៨:៤៥នាទ្ធីបូុសៅណាះ ះ។ 
សៅកេងៗខែដ៏លសៅ�ើ�ដ៏�សៅណៈ� រិសៅ�ឯសាល្ងាសៅរិៀនកប៏្ដានសុមួ្ពីងឹសៅម្ពី�លនាឡិិកាសៅនាះ�ងខែដ៏រិ។ �ួកសៅគគិតិ្តថា �ួកសៅគ 
សៅ��នសៅ�លសៅេល្ងាជាសៅព្រះច�នសុព្រះ�បស់ៅលងមុ្ពីនសៅ�លសាល្ងាសៅរិៀនចាំបស់ៅ���ម្ពីសៅប�កទាំើ រិ។ ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះច�ន
ប្ដាន�កខានការិង្ហារិរិបស់ុ�ួកសៅគនាសៅ�លព្រះ�ឹកសៅនាះ។ ការិ�កខានទាំ�ងអំស់ុសៅក�តិ្តសៅឡិ�ងសៅ�យសារិខែតិ្ត 
នាឡិិកាតិ្ត�ចម្ពីយួសៅ�កុំងបងួួចថ្ងៃនហាងលកស់ៅព្រះគឿងសុង្ហាា រិមឹ្ពីប្ដានឈបដ់៏�សៅណៈ� រិការិ»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី C.L. 
Paddock, God’s Minutes (Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1965, page 
244, adapted។
 សៅរិឿងសៅនះប្ដានបង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏លសាសុន៍អុំីព្រះសាខែអំលប្ដានទ្ធទួ្ធលបរាជ័យកុំងការិ
ប�សៅ�ញភារិកិចាខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនដ៏ល់�ួកសៅគ។ ព្រះ�ះប្ដាន�កស់ាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំលដ៏�ចសៅ�នឹង «នាឡិិកា» 
ខាងឯេញិ្ញាា ណៈខែដ៏លបង្ហាា ញម្ពីនុសុសសៅល្ងាកថា �ួកសៅគព្រះតូិ្តេការិព្រះ�ះ។ សាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំលឈបប់ង្ហាា ញដ៏ល់ 
ម្ពីនុសុសថា ព្រះ�ះជាអំំកណាសៅព្រះបៀបដ៏�ចនាឡិិកាប្ដានឈបប់ង្ហាា ញអំ��ីសៅ�ូងរិបស់ុវាដ៏�សៅចំាំះខែដ៏រិ។ បូុខែន� �ុ�ខែម្ពីន 
ម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់ាសៅ�កុំងសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំលប្ដានទ្ធទួ្ធលបរាជយ័ទាំ�ងអំស់ុគំាសៅនាះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះក�៏នអំំកខែដ៏ល 
សៅ�ខែតិ្តសៅសាេ ះព្រះតិ្តង ់ច�សៅ�ះព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅ�លសៅនាះ�ងខែដ៏រិ។ សុប្ដា� ហ៍៍សៅនះ សៅយ�ងនឹងសិុកាអំ��ីម្ពីនុសុសខែដ៏ល
សៅដ៏�រិតាម្ពីព្រះ�ះសៅ�ព្រះគបទ់ាំ�ងសុម្ពីយ័កាល។ 
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ព្រះតិ្តូេប្ដានព្រះ�ះព្រះតាស់ុសៅ� ព្រះតិ្តូេប្ដានព្រះ�ះព្រះតាស់ុសៅ� 

 «ដ៏បតិិ្ត ឯង ជា សាសុន ៍បរិសុិុទ្ធធ ដ៏ល់ ព្រះ�ះសៅយហ៍�វូា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង សៅហ៍�យ ព្រះ�ះសៅយហ៍�វូា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯងព្រះទ្ធង ់ «ដ៏បតិិ្ត ឯង ជា សាសុន ៍បរិសុិុទ្ធធ ដ៏ល់ ព្រះ�ះសៅយហ៍�វូា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង សៅហ៍�យ ព្រះ�ះសៅយហ៍�វូា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯងព្រះទ្ធង ់ 
ប្ដាន សៅរិ �សុ យក ឯង ឲ្យយ ប្ដាន ជា រិបស់ុ �ង ព្រះទ្ធង ់សៅល�សុ ជាង អំស់ុ ទាំ�ង សាសុន ៍ខែដ៏ល សៅ� ខែ�នដី៏ �ង» (សៅចាំទ្ធិយកថា ប្ដាន សៅរិ �សុ យក ឯង ឲ្យយ ប្ដាន ជា រិបស់ុ �ង ព្រះទ្ធង ់សៅល�សុ ជាង អំស់ុ ទាំ�ង សាសុន ៍ខែដ៏ល សៅ� ខែ�នដី៏ �ង» (សៅចាំទ្ធិយកថា 
៧៖៦)។៧៖៦)។

 ព្រះ�ះជា�ា ស់ុប្ដានសៅព្រះជ�សុតា�ងសាសុនស៍ៅហ៍សៅព្រះ��រិសៅអាយសៅ�ើ�រាស្ត្រសុ�រិបស់ុ�ងព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះចងស់ៅអាយរាស្ត្រសុ� 
រិបស់ុព្រះទ្ធងប់សៅព្រះងៀនអំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធខែដ៏លសៅ�សៅល�ខែ�នដី៏សៅនះអំ��ីព្រះទ្ធង។់ សៅតិ្ត�សៅល្ងាកអំំកប្ដានសៅ��ញ�កយថា «រិបស់ុ�ង 
ព្រះទ្ធង»់ សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៧៖៦ ខែដ៏រិឬសៅទ្ធ? �កយសៅនះព្រះតិ្តូេប្ដានសៅ�ជាភាសាសៅហ៍សៅព្រះ��រិថា «សីុុហ៍្�ឡា 
(segulah)» កអ៏ាចសុរិសៅសុសុព្រះ�យប្ដានថា «រិបស់ុខែដ៏ល�នតិ្តថ្ងៃម្ពីួជាទី្ធប��ុតិ្ត»។ សីុុហ៍្�ឡាកអ៏ាចសុរិសៅសុរិ 
ប្ដានថាជា «សុម្ពីបតិ្ត�ិដ៏�៏ិសៅសុសុ» �ងខែដ៏រិ។ «សីុុហ៍្�ឡា» បង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីសៅគាលគ�និតិ្តដ៏ស៏ុ�ខានម់្ពីយួអំ��ីជសៅព្រះម្ពី�សុ 
ខែដ៏លព្រះ�ះសៅ�ើ�។ ជសៅព្រះម្ពី�សុរិបស់ុព្រះទ្ធងប់្ដានបង្ហាា ញអំ��ីព្រះ�ះគុណៈរិបស់ុព្រះទ្ធងដ់៏ល់សៅយ�ង។ បណា� ជនថ្ងៃនសាសុន៍
អំុីព្រះសាខែអំល�ុ�ប្ដានសៅ�ើ�អំើីម្ពីយួ�ិសៅសុសុខែដ៏លបណា� លសៅអាយព្រះ�ះសៅព្រះជ�សុសៅរិ �សុយក�ួកសៅគសៅនាះសៅទ្ធ។ ម្ពីនុសុស 
សៅល្ងាក�ុ�អាចសៅ�ើ�អំីើម្ពីយួ សៅដ៏�ម្ពីបសីៅអាយប្ដានគាបដ់៏ល់ព្រះ�ះប្ដានសៅឡិ�យ។ បូុខែន� ព្រះ�ះគុណៈរិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាអំ�សៅណាយ 
ដ៏ល់�ួកសៅគេញិ។ 

 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំសៅសុគាល ១៦៖៨។ សៅតិ្ត��សៅនះជួយ�បកព្រះសាយអំ��ីម្ពី�លសៅហ៍តុិ្តខែដ៏លព្រះ�ះជា�ា ស់ុសុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំសៅសុគាល ១៦៖៨។ សៅតិ្ត��សៅនះជួយ�បកព្រះសាយអំ��ីម្ពី�លសៅហ៍តុិ្តខែដ៏លព្រះ�ះជា�ា ស់ុ  
សៅព្រះជ�សុសៅរិ �សុយកសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលយូងដ៏�ចសៅម្ពី�ច?សៅព្រះជ�សុសៅរិ �សុយកសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលយូងដ៏�ចសៅម្ពី�ច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 «សៅតិ្ត�សៅហ៍តុិ្តអំើីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ា ស់ុសៅព្រះជ�សុសៅរិ �សុយកសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅអាយសៅ�ើ�ជារាស្ត្រសុ�រិបស់ុ�ង 

ព្រះទ្ធង។់ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលព្រះគានខ់ែតិ្តជាសាសុនដ៍៏ត៏ិ្ត�ចម្ពីយួបូុសៅណាះ ះ។ �ួកសៅគកម៏្ពីនិលប ីឬសុ�ខានស់ៅនាះខែដ៏រិ។ 
សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល�ុ�ប្ដានសៅ�ើ�អំើី�ិសៅសុសុ  សៅដ៏�ម្ពីបសីៅអាយប្ដានគាបដ់៏ល់ព្រះ�ះសៅនាះសៅទ្ធ . . .  ម្ពី�លសៅហ៍តុិ្ត�ិតិ្តព្រះប្ដាកដ៏ 
សុព្រះ�បក់ារិសៅព្រះជ�សុសៅរិ �សុសៅនះគ�ជាសៅសុចក�ីព្រះសុឡាញ់។ សៅ�យសារិខែតិ្តសៅសុចក�ីព្រះសុឡាញ់សៅនះសៅហ៍�យ ព្រះ�ះប្ដាន
រិ �សៅ�ះសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅចញ�ីភា�ជាទាំសុករិសៅ�ឯព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�្ទ។ សៅសុរិភីា�ម្ពីយួសៅនះបង្ហាា ញសាសុន ៍
អំុីព្រះសាខែអំលថា ព្រះ�ះ�នសៅ�ញសៅ�យអំ�ណាច។  សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលព្រះតិ្តូេខែតិ្តយល់អំ��ីសៅរិឿងព្រះគបយូ់ងខែដ៏ល 
ព្រះ�ះប្ដានសៅ�ើ�សុព្រះ�ប�់ួកសៅគ ព្រះ�ម្ពីទាំ�ងសៅសុចក�ីព្រះសុឡាញ់ខែដ៏លព្រះទ្ធង�់នច�សៅ�ះ�ួកសៅគ�ងខែដ៏រិ។ សៅ�លសៅនាះ 
សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលនឹងប្ដានដឹ៏ងថា �ួកសៅគគ�ជាសុម្ពីបតិ្ត�ិដ៏�៏ិសៅសុសុម្ពីយួ។ ព្រះ�ះសៅគារិ�ព្រះសុឡាញ់ដ៏ល់�ួកសៅគ។ 
ព្រះតិ្តងស់ៅនះគ�ម្ពី�លសៅហ៍តុិ្តខែដ៏លគួរិសៅអាយភាញា កស់ៅ�ួ�លសៅ�សៅ�លខែដ៏លសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលគិតិ្តអំ��ីការិង្ហាកសៅចញ�ី
ការិសៅ�ើ�ជារាស្ត្រសុ�រិបស់ុព្រះ�ះសៅនាះ»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី J. A. Thompson, Deuteronomy (London: Intervar
sity Press, 1974), pages 130, 131, adapted។

 ព្រះ�ះ�នខែ�នការិសុព្រះ�បស់ៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលកួាយសៅ�ជាសៅម្ពីដឹ៏កនា�សាសុនា និងសៅសុ�ច 
ដ៏�៏ិសៅសុសុរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ កំុងនាម្ពីជាសៅសុ�ច�ននយ័ថា សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលព្រះតិ្តូេខែតិ្តឈះំសុស្ត្រង្្ហាម្ពីព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុ 
នឹងអំ�សៅ��ប្ដាប (េេិរិណៈៈ ២០៖៦)។ សៅហ៍�យកំុងនាម្ពីជាសៅម្ពីដឹ៏កនា�សាសុនា�ននយ័ថា សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល 
ព្រះតិ្តូេខែតិ្តសៅល�កតិ្តសៅម្ពី��ង និងថាើ យតិ្តង្ហាើ យដ៏ល់ព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះចងស់ៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ�ើ�ជាគ�រិ�រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ� 
សៅល�ខែ�នដី៏សៅនះ។ សៅ�លសៅនាះ �ួកសៅគនឹងអាចបង្ហាា ញអំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធអំ��ីព្រះ�ះ និងសៅសុចក�ី�ិតិ្តថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 
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ទ្ធឹកដី៏ថ្ងៃនសៅសុចក�ីសុនយាទ្ធឹកដី៏ថ្ងៃនសៅសុចក�ីសុនយា

  ព្រះ�ះប្ដានសុនយានឹងសៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា�។  ព្រះ�ះនឹងព្រះបគល់ព្រះបសៅទ្ធសុម្ពីយួសៅ�សៅអាយក�នសៅ�ជ�នានស់ៅព្រះកាយ 
រិបស់ុសៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា�។ បូុខែន� ព្រះ�ះប្ដានព្រះប្ដាបស់ៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា�ថា ទាំល់ខែតិ្ត៤០០ឆំ្នាំ�ប្ដានកនួង�ុតិ្តជាម្ពីុនសិុន 
សៅនាះសៅទ្ធ�បក�នសៅ�ជ�នានស់ៅព្រះកាយរិបស់ុសៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា�អាចព្រះគងទឹ្ធកដី៏សៅនាះប្ដាន  (សៅល្ងាកុបបតិ្ត�ិ ១៥៖១៣, ១៦)។
 ព្រះ�ះប្ដានសុនយាខែបបសៅនះម្ពី�ងសៅទ្ធៀតិ្តសៅ�កានស់ៅល្ងាកអំុីសាក និងសៅល្ងាកយូកុប។ សៅព្រះកាយម្ពីក សៅល្ងាកយូ�ខែសុបប្ដាន 
និយយអំ��ីសៅសុចក�ីសុនយាម្ពីុនខែដ៏លគាតិ្តស់ៅហ៍ៀបនឹងសួាបស់ៅ� (សៅល្ងាកុបបតិ្ត�ិ ៥០៖២៤)។ ព្រះ�ះប្ដានចាំបស់ៅ���ម្ពីរិ
កាសៅសុចក�ីសុនយារិបស់ុព្រះទ្ធងដ់៏ល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ�កំុងសុម្ពីយ័រិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ  និងសៅល្ងាកយូ�សៅសុើ។ 
សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្ដានព្រះប្ដាបអ់ំ��ីសៅសុចក�ីបង្្ហាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះដ៏ល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល៖ «សៅម្ពី�ល អំញ ប្ដាន ព្រះបគល់ ព្រះសុុក 
សៅនាះ ឲ្យយ ឯង រាល់ គំា សៅហ៍�យ ដ៏�សៅចំះ ឲ្យយ ច�ល សៅ� ទ្ធទ្ធួល យក ព្រះសុុក ខែដ៏ល ព្រះ�ះសៅយហ៍�វូា ប្ដាន សុប� ថា នឹង ឲ្យយ ដ៏ល់  
�ួក ឰយុសៅកា ឯង រាល់ គំា ចុះ គ� ថា នឹង ឲ្យយ ដ៏ល់ អំព័្រះប្ដាហា� អំុីសាក និង យូកុប សៅហ៍�យ   នឹង ��ជ ដ៏�ណៈ សៅល្ងាក តិ្ត សៅ�» 
(សៅចាំទិ្ធយកថា ១៖៨)។
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ២៨៖១, ១៥។ �ទាំ�ងសៅនះ��ល់តិ្តព្រះម្ពីុយអំ��ីសៅរិឿងម្ពីយួខែដ៏លព្រះ�ះប្ដាន សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ២៨៖១, ១៥។ �ទាំ�ងសៅនះ��ល់តិ្តព្រះម្ពីុយអំ��ីសៅរិឿងម្ពីយួខែដ៏លព្រះ�ះប្ដាន 
សុនយាដ៏ល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល។ សៅតិ្ត�សៅរិឿងសៅនាះគ�ជាអំើី? ចសៅម្ពីួ�យគ�ថា ព្រះ�ះនឹងព្រះបគល់ទ្ធឹកដី៏ដ៏ល់សាសុន ៍សុនយាដ៏ល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល។ សៅតិ្ត�សៅរិឿងសៅនាះគ�ជាអំើី? ចសៅម្ពីួ�យគ�ថា ព្រះ�ះនឹងព្រះបគល់ទ្ធឹកដី៏ដ៏ល់សាសុន ៍
អំុីព្រះសាខែអំលទុ្ធកជាខែ�ំកម្ពីយួន�ងសៅសុចក�ីសុញ្ញាា ។ សៅសុចក�ីសុញ្ញាា ម្ពីយួសៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុសៅ� អំុីព្រះសាខែអំលទុ្ធកជាខែ�ំកម្ពីយួន�ងសៅសុចក�ីសុញ្ញាា ។ សៅសុចក�ីសុញ្ញាា ម្ពីយួសៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុសៅ� 
កំុងសៅសុចក�ីសុញ្ញាា សៅនះព្រះតិ្តូេខែតិ្តប�សៅ�ញខែ�ំករិបស់ុ�ួកសៅគ។ សៅតិ្ត�សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលព្រះតិ្តូេខែតិ្តសៅ�ើ�កំុងសៅសុចក�ីសុញ្ញាា សៅនះព្រះតិ្តូេខែតិ្តប�សៅ�ញខែ�ំករិបស់ុ�ួកសៅគ។ សៅតិ្ត�សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលព្រះតិ្តូេខែតិ្តសៅ�ើ�អំើី�ួះ សៅ�កំុង អំើី�ួះ សៅ�កំុង 
ខែ�ំកថ្ងៃនសៅសុចក�ីសុញ្ញាា សៅនះ?ខែ�ំកថ្ងៃនសៅសុចក�ីសុញ្ញាា សៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ខែ�ំកទី្ធម្ពីយួថ្ងៃនបទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ២៨  ប្ដានបង្ហាា ញអំ��ីព្រះ�ះ�រិខែដ៏លព្រះ�ះនឹងព្រះបទាំនដ៏ល់សាសុន ៍
អំុីព្រះសាខែអំល ព្រះបសិុនសៅប��ួកសៅគសៅ�ើ�តាម្ពីខែ�នការិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ខែ�ំកចុងសៅព្រះកាយថ្ងៃនជ���ក  ២៨ ប្ដានបង្ហាា ញសៅយ�ង 
អំ��ីអំើីខែដ៏លនឹងព្រះតិ្តូេសៅក�តិ្តសៅឡិ�ងដ៏ល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលព្រះបសិុនសៅប��ួកសៅគ�ុ�ប្ដានសៅ�ើ�តាម្ពីព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះនឹងបសៅណា� យ 
សៅអាយបណា� សាសៅក�តិ្ត�នដ៏ល់�ួកសៅគ។ «បណា� សាទាំ�ងសៅនះសៅក�តិ្តសៅឡិ�ងភាគសៅព្រះច�នសៅ�យសារិខែតិ្តសាសុន៍
អំុីព្រះសាខែអំលប្ដានសៅ�ើ�ប្ដាបទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះប្ដានបសៅណា� យសៅអាយអំ�សៅ��ប្ដាបសៅក�នសៅឡិ�ងរិហ៍�តិ្តដ៏ល់វាកួាយ
សៅ�ជាបណា� សាដ៏ល់រាស្ត្រសុ�រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ បនា្ទ បម់្ពីក រាស្ត្រសុ�រិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹងអាចសៅម្ពី�លសៅ��ញថា អំ�សៅ��ប្ដាបអាព្រះកក ់
បូុនណា . . . . ‘អំំក ណា ខែដ៏ល សៅព្រះ�ះ ខាង ឯ សាច ់ឈាម្ពី រិបស់ុ �ួួន  នឹង ព្រះចូតិ្ត ប្ដាន សៅសុចក�ី �ុករិលួយ �ី សាច ់ឈាម្ពី 
សៅនាះ ឯង ខែតិ្ត អំំក ណា ខែដ៏ល សៅព្រះ�ះ ខាង ឯ ព្រះ�ះេញិ្ញាា ណៈ សៅនាះ នឹង ព្រះចូតិ្ត ប្ដាន ជីេតិិ្ត អំស់ុ កលប ជានិចា �ី ព្រះ�ះេញិ្ញាា ណៈ 
េញិ’ (កាឡាទី្ធ ៦៖៨)។ អំ�សៅ��ប្ដាបសៅព្រះបៀបដ៏�ចជាទឹ្ធក នាឡិិកា និងសៅដ៏�ម្ពីសៅឈ�ដ៏�សៅចំាំះខែដ៏រិ។ ទ្ធឹកនឹងធួ្លាកចុ់ះ�ី 
សៅល�ភ្នំំ� សៅហ៍�យ�ុ�ឈបស់ៅឡិ�យដ៏រាបណាវាប្ដានសៅ�ដ៏ល់កខែនួងខែដ៏លទាំបប��ុតិ្ត។ នាឡិិកានឹងម្ពីនិឈបេ់លិសៅឡិ�យ 
រិហ៍�តិ្តដ៏ល់�េរិបស់ុវាអំស់ុ។ សៅដ៏�ម្ពីសៅឈ�ខែដ៏លគាេ នសៅគកាបន់ឹងបសៅងើ�ន�លខែ�ួសៅឡិ�ង។ ដ៏�ចគំា�ងខែដ៏រិ អំ�សៅ��ប្ដាប 
ព្រះតិ្តូេខែតិ្តបន�ចុះសៅឡិ�ង និងបសៅងើ�តិ្ត�លខែ�ួដ៏អ៏ាព្រះកករ់ិបស់ុវា។ រិបស់ុទាំ�ង៣យូងសៅនះ ‘នា�ម្ពីកន�េសៅសុចក�ីសួាប់
ខែតិ្តបូុសៅណាះ ះ’ (រិ ូ�ម្ពី ៦៖២១)»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី The Pulpit Commentary: Deuteronomy, H. D. M. Spence 
and Joseph S. Exell, eds. (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1890), volume 3, page 
439, adapted។  
 ព្រះ�ះប្ដានសុនយាជាសៅព្រះច�នដ៏ងថា នឹងព្រះបគល់ទ្ធឹកដី៏ម្ពីយួដ៏ល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលទុ្ធកជាខែ�ំកម្ពីយួ
ថ្ងៃនសៅសុចក�ីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ បូុខែន� សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលព្រះតិ្តូេខែតិ្តរិកាខែ�ំកថ្ងៃនសៅសុចក�ីសុញ្ញាា រិបស់ុ�ួកសៅគ�ង 
ខែដ៏រិ។ ព្រះបសិុនសៅប��ុ�ប្ដានរិកាសៅសុចក�ីសុញ្ញាា សៅនាះសៅទ្ធ សៅនាះព្រះ�ះ�ុ�អាចរិកាសៅសុចក�ីសុនយារិបស់ុព្រះទ្ធងច់�សៅ�ះ�ួក 
សៅគប្ដានខែដ៏រិ។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុប្ដាន�ស់ុសៅតិ្តឿនដ៏ល់រាស្ត្រសុ�រិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ំ��ីអំើីខែដ៏លនឹងព្រះតិ្តូេសៅក�តិ្តសៅឡិ�ង ព្រះបសិុនសៅប� 
�ួកសៅគម្ពីនិសា� បប់ង្្ហាបព់្រះទ្ធង ់(សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅលេេិនិយ័ ២៦៖២៧-៣៣)។ ការិ�ស់ុសៅតិ្តឿនប្ដានបង្ហាា ញ 
ចាស់ុល្ងាស់ុណាស់ុ។  ព្រះ�ះនឹងដ៏កទឹ្ធកដី៏សៅចញ�ីរាស្ត្រសុ�រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 

ថ្ងៃ�ាចន័្ទ   ៣ ឧសុភា
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សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល និងសៅសុចក�ីសុញ្ញាាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល និងសៅសុចក�ីសុញ្ញាា
 

 «ខែតិ្ត សៅគ ម្ពីនិ ប្ដាន សា� ប ់តាម្ពី សៅទ្ធ ក ៏ម្ពីនិ ប្ដាន សៅ�្ទៀង ព្រះតិ្តសៅចៀក �ង គ� ប្ដាន ព្រះបព្រះ�ឹតិ្ត� តាម្ពី ខែតិ្ត សៅសុចក�ី រិងឹចសៅចសុ«ខែតិ្ត សៅគ ម្ពីនិ ប្ដាន សា� ប ់តាម្ពី សៅទ្ធ ក ៏ម្ពីនិ ប្ដាន សៅ�្ទៀង ព្រះតិ្តសៅចៀក �ង គ� ប្ដាន ព្រះបព្រះ�ឹតិ្ត� តាម្ពី ខែតិ្ត សៅសុចក�ី រិងឹចសៅចសុ    
សៅ� កំុង ចិតិ្ត� អាព្រះកក ់រិបស់ុ សៅគ សៅរិៀង �ួួន េញិ សៅហ៍តុិ្ត សៅនាះ អំញ ប្ដាន នា� ព្រះគប ់ទាំ�ង �កយ ថ្ងៃន សៅសុចក�ី សុញ្ញាា  សៅនះ ម្ពីក សៅល�សៅ� កំុង ចិតិ្ត� អាព្រះកក ់រិបស់ុ សៅគ សៅរិៀង �ួួន េញិ សៅហ៍តុិ្ត សៅនាះ អំញ ប្ដាន នា� ព្រះគប ់ទាំ�ង �កយ ថ្ងៃន សៅសុចក�ី សុញ្ញាា  សៅនះ ម្ពីក សៅល�
សៅគ គ� ជា សៅសុចក�ី ខែដ៏ល អំញ ប្ដាន បង្្ហាប ់ឲ្យយ សៅគ ព្រះបព្រះ�ឹតិ្ត� តាម្ពី ខែតិ្ត សៅគ ម្ពីនិ ប្ដាន ព្រះបព្រះ�ឹតិ្ត� តាម្ពី សៅសាះ» (សៅយសៅរិ� ១១៖៨)។សៅគ គ� ជា សៅសុចក�ី ខែដ៏ល អំញ ប្ដាន បង្្ហាប ់ឲ្យយ សៅគ ព្រះបព្រះ�ឹតិ្ត� តាម្ពី ខែតិ្ត សៅគ ម្ពីនិ ប្ដាន ព្រះបព្រះ�ឹតិ្ត� តាម្ពី សៅសាះ» (សៅយសៅរិ� ១១៖៨)។

 ព្រះ�ះជា�ា ស់ុប្ដាន�នបន្ទ�លថា ព្រះទ្ធងន់ឹងនា� «ព្រះគបទ់ាំ�ង �កយ ថ្ងៃន សៅសុចក�ី សុញ្ញាា  សៅនះ ម្ពីក សៅល� សៅគ» 
តាម្ពីខែដ៏លព្រះ�ម្ពីសៅព្រះ�ៀងទុ្ធក។ សៅយ�ងខែតិ្តងខែតិ្តចាំតិ្តទុ់្ធកសៅសុចក�ីសុញ្ញាា ថា ជាអំើីម្ពីយួខែដ៏ល��ល់ខែតិ្តអំើីៗខែដ៏លលួ 
ដ៏ល់សៅយ�ង ខែម្ពីនសៅទ្ធ? បូុខែន� សៅសុចក�ីសុញ្ញាា �នច�ណុៈចេជិជ�ន និងអំេជិជ�ន។ សៅយ�ងសៅ��ញកបួនចាបដ់៏ស៏ុ�ខាន ់
ដ៏�ចគំាសៅនះ សៅ�កំុងសៅសុចក�ីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងសៅល្ងាកណៈ� សៅអំ។ ព្រះ�ះប្ដានជួយសៅអាយសៅល្ងាកណៈ� សៅអំរិចួ�ុតិ្ត�ីទ្ធឹក 
ជ�នន។់ បូុខែន� សៅល្ងាកណៈ� សៅអំព្រះតិ្តូេខែតិ្តសា� បប់ង្្ហាបព់្រះ�ះ។ សៅ�លសៅនាះ សៅល្ងាកណៈ� សៅអំនឹងទ្ធទ្ធួលប្ដានព្រះ�ះ�រិសៅចញ�ី
សៅសុចក�ីសុញ្ញាា សៅនះ។ បូុខែន� ព្រះបសិុនសៅប�សៅល្ងាកណៈ� សៅអំម្ពីនិសៅ�ើ�តាម្ពីេញិសៅនាះ សៅតិ្ត�នឹង�នអំើីសៅក�តិ្តសៅឡិ�ង? សៅ�លសៅនាះ 
សៅរិឿងដ៏អ៏ាព្រះកក់ៗ  នឹងសៅក�តិ្តសៅឡិ�ង។ 

 សុ�ម្ពីសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�គម្ពីីរីិសៅយសៅរិ� ១១៖៨  ជាម្ពីយួនឹង�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបបតិ្ត�ិ ៦៖៥។ សៅតិ្ត��នអំើីដ៏�ចគំា សុ�ម្ពីសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�គម្ពីីរីិសៅយសៅរិ� ១១៖៨  ជាម្ពីយួនឹង�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបបតិ្ត�ិ ៦៖៥។ សៅតិ្ត��នអំើីដ៏�ចគំា 
�ួះ សៅ�កំុង�ទាំ�ង�ីរិសៅនះ? សៅតិ្ត��ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីសារិៈសុ�ខានយូ់ងណាសុព្រះ�បស់ៅអាយសៅយ�ងព្រះគបព់្រះគង �ួះ សៅ�កំុង�ទាំ�ង�ីរិសៅនះ? សៅតិ្ត��ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីសារិៈសុ�ខានយូ់ងណាសុព្រះ�បស់ៅអាយសៅយ�ងព្រះគបព់្រះគង 
គ�និតិ្តរិបស់ុសៅយ�ង?គ�និតិ្តរិបស់ុសៅយ�ង?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 គួរិសៅអាយសៅសាកសា� យ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានបង្ហាា ញសៅយ�ងថា  សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលខែតិ្តងខែតិ្តម្ពីនិសា� បប់ង្្ហាប ់

ព្រះ�ះ។ សៅ�ូួះសៅហ៍�យ ព្រះ�ះប្ដាន�កស់ៅទាំសុ�ួកសៅគ។ ការិ�កស់ៅទាំសុរិបស់ុព្រះទ្ធងប់្ដានជ�រិុញសៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល 
ង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្ដាប។ �ួកសៅគប្ដានសា� បប់ង្្ហាបព់្រះ�ះប្ដានម្ពីយួរិយៈ។ បូុខែន� សៅព្រះកាយម្ពីក �ួកសៅគប្ដានសៅ�ើ�ប្ដាបម្ពី�ង 
សៅទ្ធៀតិ្ត។ �នខែតិ្តសៅ�សុម្ពីយ័រិបស់ុសៅសុ�ច�េឌី និងសាឡិ�ម្ពីូ�នខែតិ្តបូុសៅណាះ ះខែដ៏លសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលប្ដានព្រះគប ់
ព្រះគងទឹ្ធកដី៏ទាំ�ងអំស់ុខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានសុនយានឹង�ួកសៅគ។ បូុខែន� វាព្រះគានខ់ែតិ្តជារិយៈសៅ�ល�ួីម្ពីយួបូុសៅណាះ ះ។

 សៅល្ងាកសៅយសៅរិ�ប្ដានបង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏លរាស្ត្រសុ�រិបស់ុព្រះ�ះប្ដានង្ហាកសៅចញ�ីព្រះទ្ធងថ់ា៖ «សៅប�
ម្ពីនុសុស ណា លះ ខែលង ព្រះប�នធ សៅហ៍�យ នាង ប្ដាន សៅចញ �ី អំំក សៅនាះ សៅ� សៅ�ើ� ជា ព្រះប�នធ រិបស់ុ អំំក ដ៏ថ្ងៃទ្ធ ណា សៅនាះ សៅតិ្ត�
ខែដ៏ល ព្រះតិ្តឡិប ់សៅ� សៅ� ជា ម្ពីយួ នឹង នាង សៅនាះ សៅទ្ធៀតិ្ត ខែដ៏រិ ឬ សៅតិ្ត� ព្រះសុុក យូង សៅនាះ ម្ពីនិ ព្រះតិ្តូេ អាបឱ់ន ជា ខួា�ង សៅទ្ធ ឬ អីំ ឯ ឯង 
េញិ ឯង ប្ដាន �ិតិ្ត អំញ សៅ�យ �ន សុហាយ ជា សៅព្រះច�ន បូុខែន� ច�រិ ព្រះតិ្តឡិប ់ម្ពីក ឯ អំញ េញិ ចុះ» (សៅយសៅរិ� ៣៖១)។ �សៅនះ 
ប្ដានបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះចង�់នទ្ធ�នាកទ់្ធ�នង��ល់ជាម្ពីយួនឹងរាស្ត្រសុ�រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅសុចក�ីសុញ្ញាា សៅព្រះបៀបដ៏�ចជា 
ច�ណៈងអា�ហ៌៍�ិ�ហ៌៍ដ៏�សៅចំាំះខែដ៏រិ។ សៅនាះគ�ជាម្ពី�លសៅហ៍តុិ្តខែដ៏លព្រះ�ះសៅព្រះប�អា�ហ៍៍�ិ�ហ៍៍ជារិ�បស័ុ�្ទ។ ព្រះតិ្តងស់ៅនះ 
បង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីសៅហ៍តុិ្ត�លខែដ៏លសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលប្ដានង្ហាកសៅចញ�ីព្រះ�ះ៖ �ួកសៅគប្ដានប�ផួ្លាញទ្ធ�នាកទ់្ធ�នង 
ថ្ងៃនសៅសុចក�ីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុ�ួកសៅគជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ។ សុម្ពីីន័ធសៅម្ពីព្រះតីិ្តខែដ៏លព្រះតិ្តូេ��ចបងស់ៅនះប្ដានបណា� លសៅអាយ�ួក 
សៅគម្ពីនិសា� បប់ង្្ហាបព់្រះ�ះ។ ការិម្ពីនិសា� បប់ង្្ហាបរ់ិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�ទី្ធប��ុតិ្តបណា� លសៅអាយព្រះ�ះ�កស់ៅទាំសុ�ួកសៅគ។
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ព្រះកុម្ពីតិ្ត�ចខែដ៏លសៅគារិ�ព្រះសុឡាញ់ដ៏ល់ព្រះ�ះព្រះកុម្ពីតិ្ត�ចខែដ៏លសៅគារិ�ព្រះសុឡាញ់ដ៏ល់ព្រះ�ះ
  

 ព្រះបេតិ្ត�ិសាស្ត្រសុ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានបង្ហាា ញសៅយ�ងថា សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលប្ដានង្ហាកសៅចញ�ីព្រះ�ះម្ពី�ងសៅហ៍�យ 
ម្ពី�ងសៅទ្ធៀតិ្តដ៏�ចខែដ៏លសៅយ�ងប្ដានសៅ��ញកាល�ីម្ពីសលិម្ពីញិ។ សៅ�ូួះសៅហ៍�យ ព្រះ�ះប្ដាន�កស់ៅទាំសុ�ួកសៅគ។ បនា្ទ បម់្ពីក 
�ួកសៅគប្ដានេលិព្រះតិ្តឡិបម់្ពីកឯព្រះ�ះេញិ។ សៅរិឿងដ៏ខែដ៏លសៅនះខែតិ្តងខែតិ្តសៅក�តិ្តសៅឡិ�ងម្ពី�ងសៅហ៍�យម្ពី�ងសៅទ្ធៀតិ្ត។ ទ្ធន្ទឹម្ពីនឹងសៅនះ 
សៅតិ្ត��នសៅសុចក�ីសុងឃមឹ្ពីអំើីសុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុ�រិបស់ុព្រះ�ះខែដ៏លសៅយ�ងប្ដានសៅ��ញសៅ�កំុង�ខាងសៅព្រះកាម្ពីទាំ�ងសៅនះ៖ 
         
សៅអំសាយ ៤៖៣ __________________________________________________________

          
_____________________________________________________________________

          
ម្ពីកីា ៤៖៦, ៧  __________________________________________________________

                                                                                                                      
_____________________________________________________________________ 
         
សៅសុផ្លានា ៣៖១២, ១៣ ____________________________________________________

                                                                                                                           
_____________________________________________________________________

 ព្រះ�ះ�នខែ�នការិសុព្រះ�បស់ាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល។ បូុខែន� ព្រះ�ះ�ុ�ប្ដានព្រះបទាំន�រិយូងសៅ�លសៅលញ
ដ៏ល់រាស្ត្រសុ�រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅឡិ�យ សៅ�យសារិខែតិ្ត�ួកសៅគម្ពីនិសា� បប់ង្្ហាបព់្រះ�ះ។ ទ្ធន្ទឹម្ពីនឹងសៅនះ ខែ�នការិរិបស់ុព្រះ�ះ
ប្ដានសៅក�តិ្តសៅឡិ�ងយូងសៅ�ញសៅលញសៅ�កំុងជីេតិិ្តរិបស់ុម្ពីនុសុសម្ពីយួច�នួនតិ្ត�ចខែដ៏លសៅសាេ ះព្រះតិ្តងច់�សៅ�ះព្រះទ្ធង។់ ព្រះកុម្ពី 
តិ្ត�ចម្ពីយួសៅនះព្រះតិ្តូេប្ដានសៅ�ថា ជារាស្ត្រសុ�សុ�ណៈល់។ រាស្ត្រសុ�សុ�ណៈល់គ�ជាខែ�ំកម្ពីយួថ្ងៃនព្រះកណាតិ្តខ់ែដ៏លសៅ�សៅសុសុ 
សុល់�ីដុ៏�ព្រះកណាតិ្ត។់ រាស្ត្រសុ�សុ�ណៈល់កជ៏ារិ�បស័ុ�្ទម្ពីយួបង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីម្ពីនុសុសម្ពីយួព្រះកុម្ពីតិ្ត�ចសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ 
ខែដ៏លសៅសាេ ះព្រះតិ្តងច់�សៅ�ះព្រះ�ះ។ ព្រះកុម្ពីតិ្ត�ចសៅនះគ�ជាសុ�ណៈល់ខែដ៏លសៅចញ�ីព្រះកុម្ពី��ម្ពីក។ 

 ព្រះ�ះខែតិ្តងខែតិ្ត�នរាស្ត្រសុ�សុ�ណៈល់ខែដ៏លព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះតាស់ុសៅ�សៅចញ�ីព្រះកុម្ពី��សៅអាយសៅ�ើ�ជារាស្ត្រសុ�រិបស់ុ 
ព្រះទ្ធង។់ ព្រះកុម្ពី��ប្ដាននិយយថា �ួកសៅគព្រះសុឡាញ់ព្រះ�ះ និងសៅសាេ ះព្រះតិ្តងច់�សៅ�ះព្រះទ្ធង។់ បូុខែន� ចិតិ្ត�រិបស់ុ�ួកសៅគម្ពីនិ 
សៅសាេ ះព្រះតិ្តងស់ៅឡិ�យ។ ជីេតិិ្តរិបស់ុ�ួកសៅគប្ដានបង្ហាា ញយូងដ៏�សៅចំះ។ រាស្ត្រសុ�សុ�ណៈល់ខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជ�សុតា�ង 
�នសៅសុចក�ីសៅសាេ ះព្រះតិ្តងច់�សៅ�ះព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះ�នខែ�នការិដ៏�ចគំាសុព្រះ�បព់្រះកុម្ពីតិ្ត�ចម្ពីយួសៅនះដ៏�ចជាព្រះទ្ធង�់ន
សុព្រះ�បស់ាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលទាំ�ងអំស់ុ�ងខែដ៏រិ។ ព្រះទ្ធងច់ងស់ៅអាយ�ួកសៅគព្រះបកាសុដ៏ល់អំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធអំ��ីសៅសុចក�ី�ិតិ្ត 
ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ។ ព្រះទ្ធងច់ងស់ៅអាយ�ួកសៅគ « តា�ង ទី្ធ សុ�គាល់ ១ សៅ� កណា� ល �ួក សៅគ» (សៅអំសាយ ៦៦៖១៩)។ បនា្ទ ប ់
ម្ពីក អំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធនឹងចុះច�លជាម្ពីយួសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល សៅ�សៅ�លខែដ៏ល�ួកសៅគ «ថាើ យបង្�ដ៏ល់សៅសុ�ច» (សាការិ ី
១៤៖១៦)។ សៅ�កំុងសុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិ ព្រះ�ះ�នម្ពីនុសុសខែដ៏លព្រះបឹងខែព្រះបងសៅ�ើ�កិចាការិយូងលួប��ុតិ្ត សៅដ៏�ម្ពីបរីិកា 
សៅសុចក�ីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ (សុ�ម្ពីអាន �ងាេតាកសព្រះតិ្តទី្ធ១ ១៩៖១៤-៨)។  ជាការិ�ិតិ្តណាស់ុ ម្ពីនុសុស
ដ៏ស៏ៅសាេ ះព្រះតិ្តងម់្ពីយួព្រះកុម្ពីតិ្ត�ចសៅនះប្ដានរិងការិឈ�ចាំបជ់ាម្ពីយួនឹងព្រះកុម្ពី�� សៅ�សៅ�លខែដ៏ល�ួកសៅគទាំ�ងអំស់ុប្ដាន
សៅ�ើ�ជាទាំសុករិដ៏ល់សាសុនដ៍៏ថ្ងៃទ្ធ។ បូុខែន� ព្រះ�ះនឹងរិកាសៅសុចក�ីសុនយារិបស់ុព្រះទ្ធងច់�សៅ�ះអំំកសៅសាេ ះព្រះតិ្តងរ់ិបស់ុ 
ព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធងនឹ់ងព្រះបទាំនអំ�សៅណាយថ្ងៃនជីេតិិ្តអំស់ុកលបដ៏ល់�ួកសៅគ។ 

 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិយូ�ហាន ១០៖២៧, ២៨។ សៅតិ្ត�ព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េក��ុងខែតិ្ត�នបន្ទ�លអំ��ីអំើីសៅ�ព្រះតិ្តង់ សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិយូ�ហាន ១០៖២៧, ២៨។ សៅតិ្ត�ព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េក��ុងខែតិ្ត�នបន្ទ�លអំ��ីអំើីសៅ�ព្រះតិ្តង់
សៅនះ? សៅតិ្ត�សៅសុចក�ីសុនយាទាំ�ងសៅនះជួយ�សៅយ�ងសៅអាយយល់អំ��ីសៅគាលគ�និតិ្តថ្ងៃនរាស្ត្រសុ�សុ�ណៈល់ប្ដានយូងដ៏�ចសៅម្ពី�ច?សៅនះ? សៅតិ្ត�សៅសុចក�ីសុនយាទាំ�ងសៅនះជួយ�សៅយ�ងសៅអាយយល់អំ��ីសៅគាលគ�និតិ្តថ្ងៃនរាស្ត្រសុ�សុ�ណៈល់ប្ដានយូងដ៏�ចសៅម្ពី�ច?  
សៅតិ្ត�សៅហ៍តុិ្តអំើីប្ដានជាព្រះ�ះខែតិ្តងខែតិ្ត�នរាស្ត្រសុ�សុ�ណៈល់ខែដ៏លសៅ�ខែតិ្តសៅសាេ ះព្រះតិ្តងច់�សៅ�ះព្រះទ្ធង?់សៅតិ្ត�សៅហ៍តុិ្តអំើីប្ដានជាព្រះ�ះខែតិ្តងខែតិ្ត�នរាស្ត្រសុ�សុ�ណៈល់ខែដ៏លសៅ�ខែតិ្តសៅសាេ ះព្រះតិ្តងច់�សៅ�ះព្រះទ្ធង?់
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អំុីព្រះសាខែអំលខាងឯេញិ្ញាា ណៈអំុីព្រះសាខែអំលខាងឯេញិ្ញាា ណៈ

 សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលប្ដានព្រះបព្រះ�ឹតិ្ត��ុសុយូងសៅព្រះច�ន សៅហ៍�យទ្ធទ្ធួលបរាជយ័ជាសៅព្រះច�នដ៏ងសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ 
�ងខែដ៏រិ។ បូុខែន� ព្រះ�ះជា�ា ស់ុ�ុ�ទាំនអ់ំស់ុព្រះ�ះទ្ធយ័ជាម្ពីយួនឹងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ�សៅឡិ�យសៅទ្ធ។ ព្រះទ្ធង�ុ់�ទាំន ់
លះបងខ់ែ�នការិថ្ងៃនការិចងប់្ដានម្ពីនុសុសសៅសាេ ះព្រះតិ្តងម់្ពីយួព្រះកុម្ពីខែដ៏លបសៅព្រះម្ពី�សៅអាយព្រះទ្ធងស់ៅនាះសៅឡិ�យ។ គម្ពីីរីិសុញ្ញាា  
ចាំស់ុប្ដានខែចងអំ��ីសុម្ពីយ័អំនាគតិ្ត សៅ�សៅ�លខែដ៏លព្រះ�ះ�នព្រះកុម្ពីដ៏ស៏ៅសាេ ះព្រះតិ្តងម់្ពីយួសៅនះ។ ព្រះកុម្ពីសៅនះព្រះតិ្តូេប្ដាន 
សៅ�ថា ជាអំុីព្រះសាខែអំលខាងឯេញិ្ញាា ណៈ។ អំុីព្រះសាខែអំលខាងឯេញិ្ញាា ណៈព្រះតិ្តូេប្ដានបសៅងើ�តិ្តសៅឡិ�ងសៅ�យសាសុន៍
យ�� និងសាសុនដ៍៏ថ្ងៃទ្ធ។ សាសុនដ៍៏ស៏ៅសាេ ះព្រះតិ្តងរ់ិមួ្ពីគំាទាំ�ងសៅនះនឹងខែចកចាំយដ៏�ណឹៈងលួអំ��ីព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េព្រះគប ់
ទ្ធីកខែនួងសៅ�សៅល�ខែ�នដី៏។ ព្រះកុម្ពីសៅនះព្រះតិ្តូេប្ដានសៅគសៅ�ថាជា�ួកជ�នុ�ដ៏�ប�ងសៅ�កំុងសុម្ពីយ័គម្ពីីរីិសុញ្ញាា �េី។ 
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកាឡាទី្ធ ៣៖២៦-២៩។ រិចួសៅ្ួ�យនឹងសុ�ណួៈរិ៖សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកាឡាទី្ធ ៣៖២៦-២៩។ រិចួសៅ្ួ�យនឹងសុ�ណួៈរិ៖
១. សៅតិ្ត�សៅល្ងាកបូុលប្ដាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីសៅសុចក�ីសុនយាអំើី�ួះសៅ�កំុង�២៩?១. សៅតិ្ត�សៅល្ងាកបូុលប្ដាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីសៅសុចក�ីសុនយាអំើី�ួះសៅ�កំុង�២៩?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

២. សៅតិ្ត�អំើីខែដ៏លសុ�ខានប់��ុតិ្តខែដ៏លសៅ�ើ�សៅអាយម្ពីនុសុសស័ុក�ិសុម្ពីនឹងទ្ធទ្ធួលប្ដានសៅសុចក�ីសុនយាទាំ�ងសៅនះ? ២. សៅតិ្ត�អំើីខែដ៏លសុ�ខានប់��ុតិ្តខែដ៏លសៅ�ើ�សៅអាយម្ពីនុសុសស័ុក�ិសុម្ពីនឹងទ្ធទ្ធួលប្ដានសៅសុចក�ីសុនយាទាំ�ងសៅនះ? 
(សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកាឡាទី្ធ ៣៖២៦)។(សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកាឡាទី្ធ ៣៖២៦)។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

៣. «ជញ្ញាជ �ង» �ណ័ៈ្ឌ ខែចកម្ពីនុសុសសៅល្ងាកសៅ�សៅល�ខែ�នដី៏សៅនះ។ ជញ្ញាជ �ងសៅនះគ�ជារិ�បស័ុ�្ទតិ្ត�ណាងសៅអាយរិបស់ុ ៣. «ជញ្ញាជ �ង» �ណ័ៈ្ឌ ខែចកម្ពីនុសុសសៅល្ងាកសៅ�សៅល�ខែ�នដី៏សៅនះ។ ជញ្ញាជ �ងសៅនះគ�ជារិ�បស័ុ�្ទតិ្ត�ណាងសៅអាយរិបស់ុ 
ព្រះគបយូ់ងខែដ៏ល�ណ័ៈ្ឌ ខែចកសៅយ�ងរិវាងបុរិសុ  ឬស្ត្រសុ�ី សាសុនយ៍�� ឬសាសុនដ៍៏ថ្ងៃទ្ធ អំំកព្រះក ឬអំំក�ន។ សៅតិ្ត�សៅហ៍តុិ្តអំើី ព្រះគបយូ់ងខែដ៏ល�ណ័ៈ្ឌ ខែចកសៅយ�ងរិវាងបុរិសុ  ឬស្ត្រសុ�ី សាសុនយ៍�� ឬសាសុនដ៍៏ថ្ងៃទ្ធ អំំកព្រះក ឬអំំក�ន។ សៅតិ្ត�សៅហ៍តុិ្តអំើី 
ប្ដានជាសៅល្ងាកបូុល «ប�ខែបក» ជញ្ញាជ �ងសៅនះ?ប្ដានជាសៅល្ងាកបូុល «ប�ខែបក» ជញ្ញាជ �ងសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

៤. សៅតិ្ត�ការិខែដ៏លសៅយ�ង «រាល់ គំា ទាំ�ង អំស់ុ រិមួ្ពី ម្ពីក ខែតិ្ត ម្ពីយួ សៅ� កំុង ព្រះ�ះព្រះគីសុ្ទសៅយស៊ុ�េ» �ននយ័យូងដ៏�ចសៅម្ពី�ច? ៤. សៅតិ្ត�ការិខែដ៏លសៅយ�ង «រាល់ គំា ទាំ�ង អំស់ុ រិមួ្ពី ម្ពីក ខែតិ្ត ម្ពីយួ សៅ� កំុង ព្រះ�ះព្រះគីសុ្ទសៅយស៊ុ�េ» �ននយ័យូងដ៏�ចសៅម្ពី�ច? 
(កាឡាទ្ធី ៣៖២៨)។(កាឡាទ្ធី ៣៖២៨)។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

៥. សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិរិ ូ�ម្ពី ៤៖១៦, ១៧។ សៅតិ្ត��ទាំ�ងសៅនះជួយ�សៅយ�ងសៅអាយយល់អំ��ីព្រះបសាសុនរ៍ិបស់ុសៅល្ងាកបូុល៥. សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិរិ ូ�ម្ពី ៤៖១៦, ១៧។ សៅតិ្ត��ទាំ�ងសៅនះជួយ�សៅយ�ងសៅអាយយល់អំ��ីព្រះបសាសុនរ៍ិបស់ុសៅល្ងាកបូុល  
សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិកាឡាទី្ធ ៣៖២៦-២៩ប្ដានយូងដ៏�ចសៅម្ពី�ច?សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិកាឡាទី្ធ ៣៖២៦-២៩ប្ដានយូងដ៏�ចសៅម្ពី�ច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 «ព្រះ�ះប្ដានសុនយាថា នឹងព្រះបគល់ទ្ធឹកដី៏ដ៏ល់សៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា� និង��ជ�ងសរិបស់ុសៅល្ងាក។ អំ�សៅណាយ 
សៅនះ�ុ�ខែម្ពីនព្រះគានខ់ែតិ្តសុ�សៅៅសៅ�សៅល�ទ្ធឹកដី៏កាណានបូុសៅណាះ ះសៅទ្ធ ខែតិ្តសុ�សៅៅសៅ�សៅល�ខែ�នដី៏ទាំ�ងម្ពី�ល។ សៅនាះគ�ជា 
ម្ពី�លសៅហ៍តុិ្តខែដ៏លសៅល្ងាកបូុល�នព្រះបសាសុនថ៍ា «ដ៏បតិិ្ត សៅសុចក�ី សុនយា ដ៏ល់ សៅល្ងាក អំព័្រះប្ដាហា� និង ��ជ សៅល្ងាកឲ្យយ  
ប្ដាន សៅល្ងាកីយ ៍ជា ម្ពីរិដ៏ក សៅនាះ ម្ពីនិ ខែម្ពីន សៅ�យសារិ ព្រះកឹតិ្តយេនិយ័ សៅទ្ធ គ� សៅ�យសារិ សៅសុចក�ី សុុចរិតិិ្ត ខែដ៏ល ម្ពីក សៅ�យ  
សៅសុចក�ី ជ�សៅនឿ េញិ» (រិ ូ�ម្ពី ៤៖១៣)។ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានបសៅព្រះងៀនថា ព្រះ�ះនឹងរិកាសៅសុចក�ីសុនយារិបស់ុព្រះទ្ធងច់�សៅ�ះ
សៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា�។ សៅយ�ងនឹងទ្ធទ្ធួលប្ដានអំ�សៅណាយថ្ងៃនជីេតិិ្តអំស់ុកលបតាម្ពី (សៅ�ព្រះតិ្តុសុទី្ធ១ ១៖៤) និងខែ�នដី៏ 
ខែដ៏លគាេ នអំ�សៅ��ប្ដាបតាម្ពីរិយៈព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េ»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, 
page 170, adapted។ សៅសុចក�ីសុនយាសៅនះនឹងសៅក�តិ្ត�នយូងសៅ�ញសៅលញ សៅ�សៅ�លខែដ៏លរាស្ត្រសុ�សុ�ណៈល់ 
រិស់ុសៅ�សៅល�ខែ�នដី៏ជាសៅរិៀងរិហ៍�តិ្តជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េ (�នីខែយលូ ៧៖២៧)។ 
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ការិសិុកាបខែនថែម្ពី៖ការិសិុកាបខែនថែម្ពី៖ សុ�ម្ពីអាន Ellen G. White, “The Vineyard of the Lord,” page 15-22; “Hope 
for the Heathen,” pages 367-378; and “The House of Israel,” pages 703-721, in Proph
ets and Kings។
 «សៅ�កំុងព្រះ�ះសៅនព្រះតិ្តរិបស់ុព្រះ�ះ សៅយ�ងទាំ�ងអំស់ុគំាគ�ដ៏�ចគំា។ ព្រះទ្ធង�ុ់�ប្ដានសៅអាយតិ្តថ្ងៃម្ពីួម្ពីនុសុសម្ពីយួ
ច�នួនព្រះបសៅសុ�រិជាងអំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅ�យសារិខែតិ្ត�ួកសៅគ�នព្រះប្ដាកស់ៅព្រះច�ន ឬសៅក�តិ្តសៅ�កំុងកខែនួងដ៏�៏ិសៅសុសុ ឬព្រះគរួសារិ 
�នម្ពីុ��តិ្តស់ៅនាះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះប្ដានបសៅងើ�តិ្តម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់ា។ សៅ�ូួះសៅហ៍�យ សៅយ�ងទាំ�ងអំស់ុគំាគ�ជាព្រះគរួសារិខែតិ្តម្ពីយួ។ 
ព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េប្ដានយងម្ពីកប�ផួ្លាញព្រះគបទ់ាំ�ងក�ខែ�ងថ្ងៃនការិ�ណ័ៈ្ឌ ខែចក។ ព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េប្ដានយងសៅ�សៅប�កសៅរាង
ឱសៅប្ដាសុ�សៅ�ឯសាថែ នសួុគ។៌ ព្រះទ្ធងច់ងស់ៅអាយម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់ាច�លម្ពីកឯព្រះ�ះសៅ�យសុេ័ព្រះគចិតិ្ត�។ សៅសុចក�ីព្រះសុឡាញ់ 
រិបស់ុព្រះទ្ធង�់�សៅ�ង ព្រះជាលសៅព្រះរៅ និងព្រះគបល់កខណ៍ៈ។ សៅសុចក�ីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ាចព្រះជាបច�លដ៏ល់ម្ពីនុសុស 
ព្រះគបគំ់ាម្ពីនិថាសៅគជាអំំកណាសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅសុចក�ីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េអាចរិ �សៅ�ះម្ពីនុសុសសៅល្ងាកសៅអាយ
រិចួ�ុតិ្ត�ីសាតា�ងខែដ៏ល�ួកសៅគព្រះតិ្តូេប្ដានសៅប្ដាកបសៅញ្ញាោ តិ្តសៅ�យការិកុហ៍ករិបស់ុវា។ ព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េអាចជួយ�ួកសៅគ 
សៅអាយ�ួកសៅគសៅអាយច�លម្ពីកជិតិ្តបលួ័ងើរិបស់ុព្រះ�ះ។ បលួ័ងើសៅនះហុ៊៍��ទ័្ធធសៅ�សៅ�យឥនធ�ន�សៅ�ជ�ុ�េញិ។ ឥន្ទ�ន�សៅនះ 
បង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះនឹងរិកាសៅសុចក�ីសុនយារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េ សៅយ�ងទាំ�ងអំស់ុគំាគ�សៅសុេ�គំា៖ 
សាសុនយ៍��ម្ពីនិ�ុសុគំា�ីសាសុនដ៍៏ថ្ងៃទ្ធសៅនាះសៅឡិ�យ។ ទាំសុករិកម៏្ពីនិ�ុសុគំា�ីអំំកខែដ៏ល�នសៅសុរិភីា�សៅនាះ 
ខែដ៏រិ»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Prophets and Kings, pages 369, 370, adapted។
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅ�ព្រះតិ្តុសុទី្ធ១ ២៖៩ សៅដ៏�ម្ពីបសីៅអាយប្ដានដ៏ឹងអំ��ីសៅឈាេ ះទាំ�ងបនួថ្ងៃន�ួកជ�នុ�ខែដ៏លសៅល្ងាក 
សៅ�ព្រះតិ្តុសុប្ដាន�កស់ៅឈាេ ះសៅអាយ។ សៅឈាេ ះទាំ�ងអំស់ុសៅនះភាគសៅព្រះច�នព្រះតិ្តូេប្ដានបង្ហាា ញសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ 
ទាំ�ងសៅនះសុ�ីអំ��ីសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលគ��គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន � ១៩៖៦ និងសៅអំសាយ ៤៣៖២០។ សៅតិ្ត�សៅឈាេ ះនីម្ពីយួៗ 
ប្ដានបង្ហាា ញសៅយ�ងអំើី�ួះ អំ��ីទ្ធ�នាកទ់្ធ�នង�ិសៅសុសុរិវាង�ួកជ�នុ� និងព្រះ�ះ? (ឧទាំហ៍រិណ៍ៈ៖ សៅឈាេ ះថា «រាស្ត្រសុ� 
ខែដ៏លប្ដានសៅព្រះជ�សុតា�ង» (សៅ�ព្រះតិ្តុសុទី្ធ១ ២៖៩) បង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជ�សុសៅរិ �សុ�ួកជ�នុ� និង�នកិចាការិ 
�ិសៅសុសុសុព្រះ�បស់ៅអាយ�ួកសៅគសៅ�ើ�)។

សុ�ណួៈរិ�ិភាកាសុ�ណួៈរិ�ិភាកា
១. កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ សៅម្ពីដឹ៏កនា�សាសុនាប្ដានសុ�ួបស់ុតិ្តើថាើ យដ៏ល់ព្រះ�ះទុ្ធកជាយញ្ចាប�ជា។ សុតិ្តើទាំ�ងសៅនះប្ដាន១. កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ សៅម្ពីដឹ៏កនា�សាសុនាប្ដានសុ�ួបស់ុតិ្តើថាើ យដ៏ល់ព្រះ�ះទុ្ធកជាយញ្ចាប�ជា។ សុតិ្តើទាំ�ងសៅនះប្ដាន
បង្ហាា ញអំ��ីការិសុុគតិ្តរិបស់ុព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េសៅ�សៅល�សៅឈ�ឆ្នាំើ ងនាសៅ�លអំនាគតិ្ត។ កំុងនាម្ពីជាសៅម្ពីដឹ៏កនា�សាសុនា បង្ហាា ញអំ��ីការិសុុគតិ្តរិបស់ុព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េសៅ�សៅល�សៅឈ�ឆ្នាំើ ងនាសៅ�លអំនាគតិ្ត។ កំុងនាម្ពីជាសៅម្ពីដឹ៏កនា�សាសុនា 
សុព្រះ�បព់្រះ�ះសៅយស៊ុ�េ សៅតិ្ត�សៅយ�ងគួរិខែតិ្តនា�យញ្ចាប�ជាអំើី�ួះ ម្ពីកថាើ យដ៏ល់ព្រះ�ះសុព្រះ�បអ់ំើីខែដ៏លព្រះទ្ធងប់្ដានសៅ�ើ�ច�សៅ�ះ សុព្រះ�បព់្រះ�ះសៅយស៊ុ�េ សៅតិ្ត�សៅយ�ងគួរិខែតិ្តនា�យញ្ចាប�ជាអំើី�ួះ ម្ពីកថាើ យដ៏ល់ព្រះ�ះសុព្រះ�បអ់ំើីខែដ៏លព្រះទ្ធងប់្ដានសៅ�ើ�ច�សៅ�ះ 
សៅយ�ង? (សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅ�ព្រះតិ្តុសុទី្ធ១ ២៖៥ សៅដ៏�ម្ពីបជីួយសៅអាយសៅល្ងាកអំំកអាចសៅ្ួ�យច�សៅឡិ�យសៅនះប្ដាន)។សៅយ�ង? (សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅ�ព្រះតិ្តុសុទី្ធ១ ២៖៥ សៅដ៏�ម្ពីបជីួយសៅអាយសៅល្ងាកអំំកអាចសៅ្ួ�យច�សៅឡិ�យសៅនះប្ដាន)។
២. សៅតិ្ត�សៅយ�ងអាចខែញក�ួួនសៅយ�ងសៅចញ�ីម្ពីនុសុសសៅ�សៅល�ខែ�នដី៏ និងខែចកចាំយដ៏�ណឹៈងលួដ៏ល់�ួកសៅគកំុងសៅ�ល២. សៅតិ្ត�សៅយ�ងអាចខែញក�ួួនសៅយ�ងសៅចញ�ីម្ពីនុសុសសៅ�សៅល�ខែ�នដី៏ និងខែចកចាំយដ៏�ណឹៈងលួដ៏ល់�ួកសៅគកំុងសៅ�ល  
ខែតិ្តម្ពីយួសៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅតិ្ត�បទ្ធ�ិសៅសា�នរ៍ិបស់ុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល និងគ�រិ�រិបស់ុព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េជួយសៅអាយ ខែតិ្តម្ពីយួសៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅតិ្ត�បទ្ធ�ិសៅសា�នរ៍ិបស់ុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល និងគ�រិ�រិបស់ុព្រះ�ះសៅយស៊ុ�េជួយសៅអាយ 
សៅយ�ងសៅ្ួ�យសុ�ណួៈរិសៅនះប្ដានសៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅយ�ងសៅ្ួ�យសុ�ណួៈរិសៅនះប្ដានសៅ�យរិសៅបៀបណា? 
៣. ព្រះ�ះខែតិ្តងខែតិ្ត�នអំំកសៅដ៏�រិតាម្ពីដ៏ស៏ៅសាេ ះព្រះតិ្តងម់្ពីយួព្រះកុម្ពីតិ្ត�ចសៅ�កំុងសុម្ពីយ័គម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ សុ�ម្ពីគិតិ្តអំ��ី ៣. ព្រះ�ះខែតិ្តងខែតិ្ត�នអំំកសៅដ៏�រិតាម្ពីដ៏ស៏ៅសាេ ះព្រះតិ្តងម់្ពីយួព្រះកុម្ពីតិ្ត�ចសៅ�កំុងសុម្ពីយ័គម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ សុ�ម្ពីគិតិ្តអំ��ី 
សៅល្ងាកសៅអំលីយូ និងរាស្ត្រសុ�សុ�ណៈល់ខែដ៏លប្ដានរិស់ុសៅ�កំុងសុម្ពីយ័រិបស់ុសៅល្ងាក (�ងាេតាកសព្រះតិ្តទី្ធ១ ១៩)។ សៅល្ងាកសៅអំលីយូ និងរាស្ត្រសុ�សុ�ណៈល់ខែដ៏លប្ដានរិស់ុសៅ�កំុងសុម្ពីយ័រិបស់ុសៅល្ងាក (�ងាេតាកសព្រះតិ្តទី្ធ១ ១៩)។ 
សៅតិ្ត�សៅហ៍តុិ្តអំើីប្ដានការិខែដ៏លសៅយ�ងសៅ�ជ�ុេញិម្ពីនុសុសខែដ៏លម្ពីនិទាំនស្់ាល់ព្រះ�ះ�នភា�ង្ហាយព្រះសុរួលកំុងការិរិកាសៅតិ្ត�សៅហ៍តុិ្តអំើីប្ដានការិខែដ៏លសៅយ�ងសៅ�ជ�ុេញិម្ពីនុសុសខែដ៏លម្ពីនិទាំនស្់ាល់ព្រះ�ះ�នភា�ង្ហាយព្រះសុរួលកំុងការិរិកា
ភា�សៅសាេ ះព្រះតិ្តងច់�សៅ�ះព្រះ�ះជាងការិខែដ៏លសៅយ�ងសៅ�ជុ�េញិ�ួកជ�នុ�ុ �ខែដ៏លឈបស់ៅដ៏�រិតាម្ពីព្រះ�ះ?ភា�សៅសាេ ះព្រះតិ្តងច់�សៅ�ះព្រះ�ះជាងការិខែដ៏លសៅយ�ងសៅ�ជុ�េញិ�ួកជ�នុ�ុ �ខែដ៏លឈបស់ៅដ៏�រិតាម្ពីព្រះ�ះ?
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ព្រះគបជ់�ហានសៅ�តាម្ពី�ួ�េព្រះគបជ់�ហានសៅ�តាម្ពី�ួ�េ

 សៅេជជបណៈ្ឌិ តិ្តហ៍�រិណានដ់៏�  �យអាសុ (Hernando Diaz) ប្ដានអំស់ុសុងឃមឹ្ពីជាខួា�ង។ គាតិ្តម់្ពីនិ សៅេជជបណៈ្ឌិ តិ្តហ៍�រិណានដ់៏�  �យអាសុ (Hernando Diaz) ប្ដានអំស់ុសុងឃមឹ្ពីជាខួា�ង។ គាតិ្តម់្ពីនិ
ប្ដានសៅ�ើ�ការិជាព្រះគូសៅ�ទ្ធយអំស់ុរិយៈសៅ�ល�ីរិឆំ្នាំ�សៅ�យសារិខែតិ្តជ�ង�ក�នព្រះបុសុអាយុ២ឆំ្នាំ�រិបស់ុគាតិ្ត។់ គាតិ្តព់្រះតិ្តូេការិ ប្ដានសៅ�ើ�ការិជាព្រះគូសៅ�ទ្ធយអំស់ុរិយៈសៅ�ល�ីរិឆំ្នាំ�សៅ�យសារិខែតិ្តជ�ង�ក�នព្រះបុសុអាយុ២ឆំ្នាំ�រិបស់ុគាតិ្ត។់ គាតិ្តព់្រះតិ្តូេការិ 
�្ទះម្ពីយួ និងការិង្ហារិ។ សៅល្ងាកហ៍�រិណានដ់៏�ប្ដានផួ្លាស់ុព្រះគរួសារិរិបស់ុគាតិ្ត�់ីព្រះសុុកក�សៅណៈ� តិ្តសៅ�ភាគខាងសៅជ�ង �្ទះម្ពីយួ និងការិង្ហារិ។ សៅល្ងាកហ៍�រិណានដ់៏�ប្ដានផួ្លាស់ុព្រះគរួសារិរិបស់ុគាតិ្ត�់ីព្រះសុុកក�សៅណៈ� តិ្តសៅ�ភាគខាងសៅជ�ង 
ព្រះបសៅទ្ធសុក�ឡុិ�ប៊សីៅ�ទ្ធីព្រះកុងសៅម្ពីសៅដ៏លលីន (Medellin) ខែដ៏លជាទ្ធីព្រះកុង��ទី្ធ២សៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុកំុងក�ីសុងឃមឹ្ពីថា ព្រះបសៅទ្ធសុក�ឡុិ�ប៊សីៅ�ទ្ធីព្រះកុងសៅម្ពីសៅដ៏លលីន (Medellin) ខែដ៏លជាទ្ធីព្រះកុង��ទី្ធ២សៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុកំុងក�ីសុងឃមឹ្ពីថា 
នឹងរិកប្ដានម្ពីន្ទីរិសៅ�ទ្ធយ សៅដ៏�ម្ពីប�ីយាប្ដាលបញ្ញាា តិ្ត�រិងសៅនាម្ពីរិបស់ុសា�យ�ខែអំល។ បូុខែន� បនា្ទ ប�់ីសំាកស់ៅ�កំុងម្ពីន្ទីរិ-នឹងរិកប្ដានម្ពីន្ទីរិសៅ�ទ្ធយ សៅដ៏�ម្ពីប�ីយាប្ដាលបញ្ញាា តិ្ត�រិងសៅនាម្ពីរិបស់ុសា�យ�ខែអំល។ បូុខែន� បនា្ទ ប�់ីសំាកស់ៅ�កំុងម្ពីន្ទីរិ-
សៅ�ទ្ធយអំស់ុម្ពីយួឆំ្នាំ�ម្ពីក គាតិ្តព់្រះតិ្តូេការិ�្ទះម្ពីយួសុព្រះ�បស់ា�យ�ខែអំល សៅអំរិកិាខែដ៏លជាភ្នំរិយិរិបស់ុគាតិ្ត ់និងក�ន សៅ�ទ្ធយអំស់ុម្ពីយួឆំ្នាំ�ម្ពីក គាតិ្តព់្រះតិ្តូេការិ�្ទះម្ពីយួសុព្រះ�បស់ា�យ�ខែអំល សៅអំរិកិាខែដ៏លជាភ្នំរិយិរិបស់ុគាតិ្ត ់និងក�ន 
ព្រះបុសុសៅអំម្ពីម្ពី�រិអាយុ១១ឆំ្នាំ�រិបស់ុ�ួកសៅគ។ គាេ ន�្ទះណាម្ពីយួខែដ៏លសៅម្ពី�លសៅ��នតិ្តថ្ងៃម្ពីួសុម្ពីរិម្ពីយសៅ�ជិតិ្តម្ពីន្ទីរិសៅ�ទ្ធយព្រះបុសុសៅអំម្ពីម្ពី�រិអាយុ១១ឆំ្នាំ�រិបស់ុ�ួកសៅគ។ គាេ ន�្ទះណាម្ពីយួខែដ៏លសៅម្ពី�លសៅ��នតិ្តថ្ងៃម្ពីួសុម្ពីរិម្ពីយសៅ�ជិតិ្តម្ពីន្ទីរិសៅ�ទ្ធយ  
សៅនាះសៅទ្ធ។ គាតិ្តប់្ដានអំ�ិសាឋា នសៅហ៍�យរិកសៅ��ញ�្ទះម្ពីយួខែដ៏ល�ា ស់ុ�្ទះជួលបន្ទបស់ៅអាយសិុសុសៗ។ គាតិ្តប់្ដានសៅនាះសៅទ្ធ។ គាតិ្តប់្ដានអំ�ិសាឋា នសៅហ៍�យរិកសៅ��ញ�្ទះម្ពីយួខែដ៏ល�ា ស់ុ�្ទះជួលបន្ទបស់ៅអាយសិុសុសៗ។ គាតិ្តប់្ដាន  
សុុ�ជួលបន្ទបម់្ពីយួ។ �ា ស់ុ�្ទះប្ដាននិយយថា «�ញាុ ��នសុល់ខែតិ្តបន្ទបទ់្ធ�សៅនរិខែតិ្តម្ពីយួសៅទ្ធៀតិ្តបូុសៅណាះ ះ សៅហ៍�យ សុុ�ជួលបន្ទបម់្ពីយួ។ �ា ស់ុ�្ទះប្ដាននិយយថា «�ញាុ ��នសុល់ខែតិ្តបន្ទបទ់្ធ�សៅនរិខែតិ្តម្ពីយួសៅទ្ធៀតិ្តបូុសៅណាះ ះ សៅហ៍�យ 
សិុសុសប្ដានបងថ្ងៃ�ួជួលរិចួសៅ�សៅហ៍�យ»។ សៅល្ងាកហ៍�រិណានដ់៏�ប្ដាននិយយថា «ព្រះ�ះប្ដាននា��ញាុ �ម្ពីកទី្ធសៅនះសៅ�យសិុសុសប្ដានបងថ្ងៃ�ួជួលរិចួសៅ�សៅហ៍�យ»។ សៅល្ងាកហ៍�រិណានដ់៏�ប្ដាននិយយថា «ព្រះ�ះប្ដាននា��ញាុ �ម្ពីកទី្ធសៅនះសៅ�យ  
សារិខែតិ្ត�ញាុ �ព្រះតិ្តូេការិបន្ទបម់្ពីយួ»។ �ា ស់ុ�្ទះប្ដាន��លបន្ទបជ់ួលសៅ�យឥតិ្តគិតិ្តថ្ងៃ�ួដ៏ល់គាតិ្តស់ុព្រះ�បរ់ិយៈសៅ�ល៦ខែ�។ សារិខែតិ្ត�ញាុ �ព្រះតិ្តូេការិបន្ទបម់្ពីយួ»។ �ា ស់ុ�្ទះប្ដាន��លបន្ទបជ់ួលសៅ�យឥតិ្តគិតិ្តថ្ងៃ�ួដ៏ល់គាតិ្តស់ុព្រះ�បរ់ិយៈសៅ�ល៦ខែ�។ 
តាម្ពីរិយៈកាយេកិារិដ៏ស៏ុបបុរិសុសៅនះ ហ៍�រិណានដ់៏�ប្ដានដឹ៏ងចាស់ុថា ព្រះ�ះក��ុងខែតិ្តដឹ៏កនា�គាតិ្ត។់ សៅអំម្ពីម្ពី�រិប្ដាន តាម្ពីរិយៈកាយេកិារិដ៏ស៏ុបបុរិសុសៅនះ ហ៍�រិណានដ់៏�ប្ដានដឹ៏ងចាស់ុថា ព្រះ�ះក��ុងខែតិ្តដឹ៏កនា�គាតិ្ត។់ សៅអំម្ពីម្ពី�រិប្ដាន 
សំាកស់ៅ�ជាម្ពីយួនឹងសាចញ់ាតិិ្តសៅ�ឯទី្ធព្រះកុងម្ពីយួសៅ�សងសៅទ្ធៀតិ្តអំស់ុរិយៈសៅ�លម្ពីយួឆំ្នាំ� ម្ពីុនសៅ�លសៅល្ងាកហ៍�រិ-សំាកស់ៅ�ជាម្ពីយួនឹងសាចញ់ាតិិ្តសៅ�ឯទី្ធព្រះកុងម្ពីយួសៅ�សងសៅទ្ធៀតិ្តអំស់ុរិយៈសៅ�លម្ពីយួឆំ្នាំ� ម្ពីុនសៅ�លសៅល្ងាកហ៍�រិ-
ណានដ់៏�ចង�់ក�់កយបសៅព្រះងៀនសៅ�កំុងសាល្ងាព្រះគីសា្ទ នខែកបរិម្ពីន្ទីរិសៅ�ទ្ធយសៅនាះ។ អំំកទ្ធទ្ធួលសៅភ្នំញាៀេសៅ�កំុងម្ពីន្ទីរិ ណានដ់៏�ចង�់ក�់កយបសៅព្រះងៀនសៅ�កំុងសាល្ងាព្រះគីសា្ទ នខែកបរិម្ពីន្ទីរិសៅ�ទ្ធយសៅនាះ។ អំំកទ្ធទ្ធួលសៅភ្នំញាៀេសៅ�កំុងម្ពីន្ទីរិ 
សៅ�ទ្ធយ�ំកប់្ដានឮអំ��ីដ៏�សៅណៈ� រិខែសុើងរិកការិង្ហារិរិបស់ុគាតិ្ត។់ នាងប្ដាននិយយថា «�ញាុ �ស្ាល់សាល្ងាព្រះគីសុ្ទសៅ�ទ្ធយ�ំកប់្ដានឮអំ��ីដ៏�សៅណៈ� រិខែសុើងរិកការិង្ហារិរិបស់ុគាតិ្ត។់ នាងប្ដាននិយយថា «�ញាុ �ស្ាល់សាល្ងាព្រះគីសុ្ទ
សាសុនាលួម្ពីយួសៅ�ខែកបរិសៅនះ។ កេួយព្រះសីុរិបស់ុ�ញាុ �ប្ដានសិុកាសៅ�ទី្ធសៅនាះ»។ សៅល្ងាកហ៍�រិណានដ់៏��ុ�ខែដ៏លធួ្លាប់សាសុនាលួម្ពីយួសៅ�ខែកបរិសៅនះ។ កេួយព្រះសីុរិបស់ុ�ញាុ �ប្ដានសិុកាសៅ�ទី្ធសៅនាះ»។ សៅល្ងាកហ៍�រិណានដ់៏��ុ�ខែដ៏លធួ្លាប ់ 
ស្ាល់ព្រះ�ះេហិារិអាតិ្តស់ៅេនទី្ធសុ្ទ�ីម្ពីុនម្ពីកសៅនាះសៅទ្ធ។ បូុខែន�  ដ៏�សៅណៈ� រិទ្ធសុសនកិចាសៅ�កំុងសាល្ងាសៅរិៀនសៅនាះស្ាល់ព្រះ�ះេហិារិអាតិ្តស់ៅេនទី្ធសុ្ទ�ីម្ពីុនម្ពីកសៅនាះសៅទ្ធ។ បូុខែន�  ដ៏�សៅណៈ� រិទ្ធសុសនកិចាសៅ�កំុងសាល្ងាសៅរិៀនសៅនាះប្ដានប្ដាន
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      ជ�ង�១០០នាក ់និងអំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតិ្តសៅ�ឯព្រះ�ះព្រះគីសុ្ទតាម្ពីរិយៈទ្ធីបនា្ទ ល់ផ្លា្ទ ល់ជ�ង�១០០នាក ់និងអំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតិ្តសៅ�ឯព្រះ�ះព្រះគីសុ្ទតាម្ពីរិយៈទ្ធីបនា្ទ ល់ផ្លា្ទ ល់    
     រិបស់ុគាតិ្ត។់ សៅល្ងាកហ៍�រិណានដ់៏�សៅជឿថា ព្រះ�ះប្ដានដឹ៏កនា�គាតិ្តព់្រះគបជ់�ហាន   រិបស់ុគាតិ្ត។់ សៅល្ងាកហ៍�រិណានដ់៏�សៅជឿថា ព្រះ�ះប្ដានដឹ៏កនា�គាតិ្តព់្រះគបជ់�ហាន  
   ថ្ងៃនជីេតិិ្ត។ គាតិ្តប់្ដាននិយយថា «ម្ពីន្ទីរិសៅ�ទ្ធយដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតិ្តម្ពីនិយល់ព្រះ�ម្ពីនឹង   ថ្ងៃនជីេតិិ្ត។ គាតិ្តប់្ដាននិយយថា «ម្ពីន្ទីរិសៅ�ទ្ធយដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតិ្តម្ពីនិយល់ព្រះ�ម្ពីនឹង
    សុ�សៅណៈ� រិបស់ុ�ញាុ �សៅនាះសៅទ្ធ  ខែតិ្តគួរិសៅអាយអំសាា រិយណាស់ុខែដ៏លគួីនិកអាតិ្តស់ៅេនទី្ធសុ្ទសុ�សៅណៈ� រិបស់ុ�ញាុ �សៅនាះសៅទ្ធ  ខែតិ្តគួរិសៅអាយអំសាា រិយណាស់ុខែដ៏លគួីនិកអាតិ្តស់ៅេនទី្ធសុ្ទ  
   ប្ដានយល់ព្រះ�ម្ពីទ្ធទ្ធួលយកគាតិ្ត»់។   ប្ដានយល់ព្រះ�ម្ពីទ្ធទ្ធួលយកគាតិ្ត»់។

  សៅរិឿង�ួី  សៅរិឿង�ួី



49 

សេ�ចក្តីី��ញ្ញាា សេ�ភ្នំំ��ី�ណាយ

ល្ងាាល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៨ ខែ�ឧសុភា ឆំ្នាំ�២០២១ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៨ ខែ�ឧសុភា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅចាំទ្ធិយកថា ១៖២៩-៣១; ហូ៍សៅសុ ១១៖១; វិវិិរិណៈៈ អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅចាំទ្ធិយកថា ១៖២៩-៣១; ហូ៍សៅសុ ១១៖១; វិវិិរិណៈៈ 
៥៖៩; សៅចាំទិ្ធយកថា ២៩៖១០-១៣; និកខម្ពីន� ១៩៖៥, ៦។៥៖៩; សៅចាំទិ្ធយកថា ២៩៖១០-១៣; និកខម្ពីន� ១៩៖៥, ៦។

�ចងចាំ�៖ «ឯង រាល់់ គំ្នា ប្តាន សៅ�ើញ អំស់ុ ទាំ�ង ការិ ខែ�ល់ អំញ សៅ�ើើ �ល់់ សាសុន ៍សៅអំសីុុ�ទ សៅហ៍ើយ និង ការិ ខែ�ល់�ចងចាំ�៖ «ឯង រាល់់ គំ្នា ប្តាន សៅ�ើញ អំស់ុ ទាំ�ង ការិ ខែ�ល់ អំញ សៅ�ើើ �ល់់ សាសុន ៍សៅអំសីុុ�ទ សៅហ៍ើយ និង ការិ ខែ�ល់
អំញ ប្តាន អំញ ប្តាន ព្រះទ្ធ ឯង រាល់់ គំ្នា សៅល់ើ សាា ប ឥន្ទ្រីនទី នាំ� ម្ពីក ឯ អំញ សៅនះ ផង» (និកខម្ពីន� ១៩៖៤)។ព្រះទ្ធ ឯង រាល់់ គំ្នា សៅល់ើ សាា ប ឥន្ទ្រីនទី នាំ� ម្ពីក ឯ អំញ សៅនះ ផង» (និកខម្ពីន� ១៩៖៤)។

 សៅកេងព្រះបុសុតូូច�ំកប់្តានរិងរិបសួុ។ គ្នាតូព់្រះតូូវិប្តានបញូូ្ជូនសៅ�កានម់្ពីនទីរិសៅ�ទ្ធយ។ គ្នាតូគ់ឺជាសៅកេង 
�ំកស់ៅ�កុំងច�សៅណាម្ពីសៅកេងព្រះបុសុទាំ�ង៧នាំក។់ ព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាតូព់្រះកីព្រះកជាទី្ធប�ផុតូ។ �ួកសៅគខែតូងខែតូ�ើះមុ្ពី� 
�ើះសៅព្រះកាយ។ គ្នាតូម់្ពីនិខែ�ល់ធ្លាា បឮ់អំើីសៅព្រះ��ីរិបបថ្ងៃនទឹ្ធកសៅ�ះសៅគ្នាម្ពីយួខែកវិសៅនាំះសៅទ្ធ។ ព្រះបសិុនសៅបើខែកវិសៅ�ញ 
សៅ�យទ្ធឹកសៅ�ះសៅគ្នា គ្នាតូន់ឹងខែចករិ �ខែល់កវាជាម្ពីយួនឹងបងបូូនព្រះបុសុព្រះសីុរិបស់ុគ្នាតូ។់ អំំកណាខែ�ល់ប្តាន 
ញុុាំ�ព្រះតូូវិខែតូព្រះបុងព្រះបយតំ័ូកុ�សៅ�យញុុាំ�សៅព្រះចើនសៅ�ក។ បនាំទ ប�់ីគ្នាតូព់្រះតូូវិប្តាន�កស់ៅ�យសៅគងព្រះសុួល់បលួ់សៅ�កុំង 
ម្ពីនទីរិសៅ�ទ្ធយសៅហ៍ើយ  សៅនាំះគិល្ងានុប�ា យិកាប្តានយកទ្ធឹកសៅ�ះសៅគ្នាម្ពីយួខែកវិ��ម្ពីកសៅ�យគ្នាតូ។់  សៅកេងព្រះបុសុ
តូូច�ំកស់ៅនះចងញុ់ុាំ�ទឹ្ធកសៅ�ះសៅគ្នាទាំ�ងអំស់ុខ្លាំា �ងណាស់ុ។ បុុខែនា គ្នាតូប់្តាននឹកសៅ�ើញអំ��ីជីីវិតិូ�ព៏្រះកីព្រះករិបស់ុ 
គ្នាតូស់ៅ�ឯផទះ។ �ូសៅចំះ គ្នាតូប់្តានសួុរិគិល្ងានុប�ា យិកាថា «សៅតូើ�ំុ ��ចញុុាំ�វាសៅព្រះចើនបុុនណាខែ�រិ?» គិល្ងានុ-
ប�ា យិកាប្តានព្រះសុកទ់្ធឹកខែ�ំក រិចួតូបថា «កូន�ចញុុាំ�វាទាំ�ងអំស់ុប្តាន» �កព្រះសុង�់ី។ H. M. S. Richards, 
“Free Grace,” Voice of Prophechy News, June 1950, page 4, adapted។
 ជីនជាតូិអុំីព្រះសាខែអំល់សៅ�សុម្ពីយ័ព្រះ�ះគមី្ពីរីិក�៏នល់កខណៈៈព្រះសុសៅ�ៀងគំ្នាជាសៅព្រះចើន�ូចជាសៅកេងព្រះបុសុ 
តូូច�ំកស់ៅនះផងខែ�រិ។ ព្រះ�ះប្តានផាល់់ឱកាសុជាសៅព្រះចើន�ល់់អុំីព្រះសាខែអំល់សៅ�យបរិសិៅភាគទ្ធឹកសៅចញ�ីអំណៈាូ ងថ្ងៃន 
សៅសុចកាីសៅម្ពីត្តាា ករិុណារិបស់ុព្រះទ្ធងទ់ាំ�ងអំម្ពីាល់�ុន។ ព្រះ�ះកប៏្តានរិ �សៅ�ះសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល់សៅចញ�ីទាំសុភា� 
សៅ�កុំងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទផងខែ�រិ។ ព្រះ�ះប្តានបង្ហាា ញសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល់អំ��ីព្រះ�ះគុណៈ និងអំ�ណាចរិបស់ុព្រះទ្ធង់
សៅល់ើសាសុនស៍ៅអំសីុុ�ទ។ ទ្ធនទឹម្ពីនឹងសៅនះ ព្រះ�ះកប៏្តានបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីសៅសុចកាីសៅម្ពីត្តាា ករិុណា សៅ�សៅ�ល់ខែ�ល់ព្រះទ្ធង ់
សៅល់ើកខែល់ងសៅទាំសុ�ល់់សៅយើង និងរិ �សៅ�ះសៅយើងសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបផងខែ�រិ។ 

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៧    ៨ - ១៤ ឧសុភា 



50ថ្ងៃ�ា�ទិ្ធតូយ   ៩ ឧសុភា
�ំុ �ប្តានព្រះតូកងអំំក�ូចជាឥន្ទ្រីនទី�ំុ �ប្តានព្រះតូកងអំំក�ូចជាឥន្ទ្រីនទី

 អំុីព្រះសាខែអំល់ប្តានសៅរិៀនអំ��ីព្រះ�ះ និងសាសុនាំថ្ងៃនសាសុនស៍ៅអំសីុុ�ទកាល់ខែ�ល់�ួកសៅគសៅ�ជាទាំសុករិ 
សៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទសៅ�សៅ�ើយ។ សៅ�យគ្នាេ នម្ពីនទិល់សុង័យ័ បទ្ធ�ិសៅសា�នស៍ៅនះប្តានសៅ�ើើសៅ�យសាសុន ៍
អំុីព្រះសាខែអំល់សៅ�ាចព្រះ�ះ ខែផនការិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់និងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងច់�សៅោះ�ួកសៅគ។ 

 សៅតូើព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ�ចនាំ�រាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងព់្រះតូ�បម់្ពីកឯព្រះទ្ធងវ់ិញិសៅ�យរិសៅបៀបណា? 
 ��បូងសៅ�ើយ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្តានបង្ហាា ញ�ល់់រាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ំ��ីទ្ធ�ហ៍�ថ្ងៃនសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុ 

ព្រះទ្ធងច់�សៅោះ�ួកសៅគ។ ព្រះទ្ធងប់្តានរិ �សៅ�ះ�ួកសៅគសៅចញ�ីភា�ជាទាំសុករិ។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុកប៏្តានផាល់់សៅសុចកាីសុនា
�អ៏ំសាចា រិយសៅ�ឯ�ំ�សីុុណាយផងខែ�រិ។

 សៅតូើ�នរិូបស័ុ�ទ�ីរិយុ៉ាងអំើី�ាះ ខែ�ល់បង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីរិសៅបៀបខែ�ល់ព្រះ�ះប្តាននាំ�រាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅតូើ�នរិូបស័ុ�ទ�ីរិយុ៉ាងអំើី�ាះ ខែ�ល់បង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីរិសៅបៀបខែ�ល់ព្រះ�ះប្តាននាំ�រាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់
សៅចញ�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទសៅ�ឯ�ំ�សីុុណាយ?សៅចញ�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទសៅ�ឯ�ំ�សីុុណាយ?

                  
និកខម្ពីន� ១៩៖៤; សៅចាំទិ្ធយកថា ៣២៖១០-១២ _______________________________________និកខម្ពីន� ១៩៖៤; សៅចាំទិ្ធយកថា ៣២៖១០-១២ _______________________________________

                    
សៅចាំទ្ធិយកថា ១៖២៩-៣១ ____________________________________________________ សៅចាំទ្ធិយកថា ១៖២៩-៣១ ____________________________________________________ 
 រិូបស័ុ�ទទាំ�ង�ីរិសៅនះប្តានបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីសៅទ្ធវិត្តា និងឪ�ុកខែ�ល់ព្រះតូកងកូនរិបស់ុគ្នាតូ។់ រិមួ្ពីគំ្នា 
ម្ពីក រិូបស័ុ�ទទាំ�ង�ីរិសៅនះប្តានបង្ហាា ញថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះជាប�ឹងថាសៅយើងក��ុងខែតូអំស់ុសុង្មឹ្ពី។ សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិ 
ទ្ធ�នុក��សៅកើង ១០៣៖១៣, ១៤។ រិូបស័ុ�ទទាំ�ងសៅនះកប៏្តានបង្ហាា ញសៅយើងថា  ព្រះ�ះយកព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធក�កច់�សៅោះ
តូព្រះម្ពីូវិការិ និងសុុ�ម្ពីង្គល់រិបស់ុសៅយើងផងខែ�រិ។ ព្រះទ្ធងគ់្នា�ព្រះទ្ធ និងការិង្ហារិសៅយើង។ ព្រះទ្ធងចូ់ល់ចិតូាសៅល់ើកទឹ្ធកចិតូា 
សៅយើង។ សៅល់ើសុ�ីសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀតូ ព្រះទ្ធងច់ងស់ៅ�យសៅយើងកាា យសៅ�ព្រះគបយុ់៉ាងខែ�ល់ព្រះតូូវិ�នសៅ�កំុងព្រះទ្ធង។់

 «ឥន្ទ្រីនទីយកចិតូាទុ្ធក�កយុ់៉ាងខ្លាំា �ងច�សៅោះកូនៗរិបស់ុវា។ ឥន្ទ្រីនទីករ៏ិស់ុសៅ�យុ៉ាង�ីស់ុសៅ�សៅល់ើក��ូល់ 
�ំ�ផងខែ�រិ។ ឥន្ទ្រីនទីខែ�ល់ជាឪ�ុកនឹងបសៅព្រះងៀនកូនៗរិបស់ុវាសៅ�យសៅចះសៅហ៍ើរិសៅ�យ�កកូ់នតូូចសៅ��ី�ំងរិបស់ុវា
សៅ�កានក់��ូល់�ំ�ផុតូ�ីទ្ធីទ្ធ�នាំបសៅ�សីុុណាយ។ បនាំទ បម់្ពីក ឥន្ទ្រីនទីទ្ធ�ា កកូ់នរិបស់ុវាចុះសៅព្រះកាម្ពី។ ព្រះបសិុនសៅបើ
កូនសៅនាំះសៅ�តូូចសៅ�កកំុងការិសៅហ៍ើរិ សៅនាំះឥន្ទ្រីនទីខែ�ល់ជាឪ�ុកនឹងសៅហ៍ើរិ�ីខ្លាំងសៅព្រះកាម្ពីកូនរិបស់ុវា។ ឪ�ុកនឹង 
ព្រះតូងកូនសៅ�សៅល់ើ�ំងរិបស់ុវា។ បនាំទ បម់្ពីក វានឹងសៅហ៍ើរិសៅ�វិញិម្ពីាងសៅទ្ធៀតូជាម្ពីយួនឹងកូនឥន្ទ្រីនទីគឺសៅ�កានស់ុ�បុក 
សៅ�សៅល់ើ�េខ្លាំងសៅល់ើ។ �ូចគំ្នាផងខែ�រិ ព្រះ�ះប្តាន�នបនទូល់ថា «�ំុ �ប្តានរិ �សៅ�ះអំំករាល់់គំ្នាសៅចញ�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទ 
សៅ�ើម្ពីីសីៅ�យសៅ�ើើជារាន្ទ្រីសុារិបស់ុ�ំុ �»។ �កព្រះសុង�់ី George A. F. Knight, Theology of Narration (Grand 
Rapids, MI: William B. erdmans Publishing Company, 1976), page 128, adapted។

 សូុម្ពីសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ខែ�ល់ព្រះ�ះ�នច�សៅោះសៅយើងជាម្ពីយួនឹងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុសូុម្ពីសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ខែ�ល់ព្រះ�ះ�នច�សៅោះសៅយើងជាម្ពីយួនឹងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុ
សៅយើងច�សៅោះគំ្នាសៅ�វិញិសៅ�ម្ពីក។ សៅតូើសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ខែ�ល់ព្រះ�ះ�នច�សៅោះសៅយើង�ចជីួយសៅ�យសៅយើងសៅយើងច�សៅោះគំ្នាសៅ�វិញិសៅ�ម្ពីក។ សៅតូើសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ខែ�ល់ព្រះ�ះ�នច�សៅោះសៅយើង�ចជីួយសៅ�យសៅយើង  
ព្រះសុឡាញ់អំំក�ថ្ងៃទ្ធខ្លាំា �ងជាងម្ពីុនសៅ�យរិសៅបៀបណា?ព្រះសុឡាញ់អំំក�ថ្ងៃទ្ធខ្លាំា �ងជាងម្ពីុនសៅ�យរិសៅបៀបណា?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សូុម្ពីព្រះសុថ្ងៃម្ពីសៅម្ពីើល់រិូបស័ុ�ទសៅចញ�ីបទ្ធ�ិសៅសា�នផ៍្ទ ល់់រិបស់ុសៅល្ងាកអំំកខែ�ល់បង្ហាា ញថា ព្រះ�ះយក  សូុម្ពីព្រះសុថ្ងៃម្ពីសៅម្ពីើល់រិូបស័ុ�ទសៅចញ�ីបទ្ធ�ិសៅសា�នផ៍្ទ ល់់រិបស់ុសៅល្ងាកអំំកខែ�ល់បង្ហាា ញថា ព្រះ�ះយក 

ព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធក�កស់ុព្រះ�បស់ៅយើង។ សូុម្ពីខែចករិ �ខែល់កគ�និតូរិបស់ុសៅយើងសៅ�កំុងថំាក។់ព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធក�កស់ុព្រះ�បស់ៅយើង។ សូុម្ពីខែចករិ �ខែល់កគ�និតូរិបស់ុសៅយើងសៅ�កំុងថំាក។់
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ខែផនការិរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�ើម្ពីីសីុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះម្ពីនុសុ័សៅល្ងាកខែផនការិរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�ើម្ពីីសីុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះម្ពីនុសុ័សៅល្ងាក

 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ៦៖៦, ៧។ សៅតូើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញកីួនចាបអ់ំើីសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតូើសៅល្ងាកសូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ៦៖៦, ៧។ សៅតូើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញកីួនចាបអ់ំើីសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតូើសៅល្ងាក  
អំំកសៅ�ើញោកយថា «អំញ» ព្រះតូូវិប្តានសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះជាសៅព្រះចើន�ងខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅតូើសៅរិឿងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំើី�ាះអំំកសៅ�ើញោកយថា «អំញ» ព្រះតូូវិប្តានសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះជាសៅព្រះចើន�ងខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅតូើសៅរិឿងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំើី�ាះ  
អំ��ីទ្ធ�ហ៍�ខែ�ល់ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើើសុព្រះ�បស់ៅយើងសៅ�កំុងសៅសុចកាីសុញ្ញា ?អំ��ីទ្ធ�ហ៍�ខែ�ល់ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើើសុព្រះ�បស់ៅយើងសៅ�កំុងសៅសុចកាីសុញ្ញា ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅល្ងាកម្ពីុូសៅសុប្តានកតូព់្រះត្តាអំ��ីសៅរិឿង�ីរិខែ�ល់បង្ហាា ញអំ��ីរិសៅបៀបខែ�ល់ព្រះ�ះប្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះរាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់
គឺ៖ (១)សៅល្ងាកម្ពីុូសៅសុប្តានសុរិសៅសុរិអំ��ីរិសៅបៀបខែ�ល់ព្រះ�ះប្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះសៅល្ងាកណូៈសៅអំ និងព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាតូស់ៅ�យ 
រិចួផុតូ�ីទ្ធឹកជី�នន។់ (២)សៅល្ងាកម្ពីុូសៅសុកប៏្តានសុរិសៅសុរិអំ��ីរិសៅបៀបខែ�ល់ព្រះ�ះរិ �សៅ�ះសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់សៅចញ�ី
ទាំសុភា�សៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទផងខែ�រិ។ សៅរិឿងទាំ�ង�ីរិសៅនះប្តានបង្ហាា ញសៅយើងកានខ់ែតូចាស់ុអំ��ីខែផនការិរិបស់ុ 
ព្រះ�ះកំុងការិសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះម្ពីនុសុ័សៅល្ងាកសៅចញ�ីអំ��ីប្តាប។ បុុខែនា សៅរិឿងទី្ធ២�ចជីួយ�សៅយើងសៅ�យយល់់កានខ់ែតូព្រះបសៅសុើរិ 
ទាំកទ់្ធងនឹងខែផនការិថ្ងៃនសៅសុចកាីសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះសៅនះ។ សូុម្ពីសៅយើងព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើល់សៅរិឿងទី្ធ២សៅនះយុ៉ាងយកចិតូាទុ្ធក�ក។់
 ព្រះ�ះប្តាន�នបនទូល់ម្ពីកកានស់ាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលុ់ថា «អំញ នឹង នាំ� ឯង រាល់់ គំ្នា សៅចញ ឲយ រិចួ» និកខម្ពីន� 
៦៖៦។ សៅតូើព្រះ�ះ�ិតូប្តាន�នបនទូល់ថា «អំញ នឹង យក ឯង រាល់់ គំ្នា ទុ្ធក ជា រាន្ទ្រីសុា រិបស់ុ អំញ»។ ោកយ «រាន្ទ្រីសុារិបស់ុ 
អំញ» សៅនះសៅ�កំុងភាសាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិគឺ «សៅ ្្គ ខែអំល់ (go’el)»។
 «ោកយសៅនះព្រះតូូវិប្តានសុរិសៅសុរិថា ‘សុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះ’ សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ៦៖៦ បង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីសៅគ្នាល់
គ�និតូថ្ងៃនព្រះគួសារិខែ�ល់សៅល្ងាះយកសុ�ជិីកថ្ងៃនព្រះគួសារិ�ំកស់ៅទ្ធៀតូសៅចញ�ីភា�ជាទាំសុករិ។ បុគ្គល់�ំកស់ៅនាំះសៅ� 
កំុងភា�ជាទាំសុករិសៅ�យសារិខែតូគ្នាតូជ់ី�ោកប់�ណុៈល់ សៅហ៍ើយម្ពីនិ�ចសុងរិចួ។ ឬបុគ្គល់�ំកស់ៅនាំះសៅហ៍ៀបនឹង 
កាា យជាទាំសុករិសៅ�យខែតូគ្នាតូជ់ី�ោកប់�ណុៈល់។ ជីនជាតិូអំុីព្រះសាខែអំល់�ុ��នព្រះគួសារិខែ�ល់�ចសៅល្ងាះ�ួកសៅគ
សៅចញ�ីទាំសុភា� និងប�ណុៈល់ខែ�ល់�ួកសៅគជី�ោកប់្តានសៅ�ើយ។ បុុខែនា ព្រះ�ះនឹងសៅ�ើើជាសុ�ជីិកព្រះគួសារិរិបស់ុ
�ួកសៅគ។ ព្រះទ្ធងនឹ់ងសៅល្ងាះរាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅចញ�ីទាំសុភា�ម្ពីកវិញិ»។ �កព្រះសុង�់ី Bernard L. Raam, His 
Way Out (Glendale, CA: Regal Books Division, G/L Publications, 1974), page 50, adapted។ 
 សៅតូើសៅល្ងាកអំំកយល់់អំ��ីសៅគ្នាល់គ�និតូរិបស់ុព្រះ�ះខែ�ល់ថា «សៅល្ងាះ» រាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅចញ�ីទាំសុភាសៅតូើសៅល្ងាកអំំកយល់់អំ��ីសៅគ្នាល់គ�និតូរិបស់ុព្រះ�ះខែ�ល់ថា «សៅល្ងាះ» រាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅចញ�ីទាំសុភា� � 
យុ៉ាង�ូចសៅម្ពីាចខែ�រិ? សៅតូើព្រះ�ះព្រះតូូវិយកអំើីម្ពីកសៅល្ងាះ? សៅតូើការិសៅចញថ្ងៃ�ាសៅល្ងាះបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយើងថា សៅយើង�នតូថ្ងៃម្ពីា យុ៉ាង�ូចសៅម្ពីាចខែ�រិ? សៅតូើព្រះ�ះព្រះតូូវិយកអំើីម្ពីកសៅល្ងាះ? សៅតូើការិសៅចញថ្ងៃ�ាសៅល្ងាះបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយើងថា សៅយើង�នតូថ្ងៃម្ពីា 
បុុនណាសៅ�ច�សៅោះព្រះ�ះសៅនព្រះតូរិបស់ុព្រះ�ះ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយ សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិ�ុកុសុ ១០៖៤៥; �ីម្ពីុូសៅ�ទី្ធ១ បុុនណាសៅ�ច�សៅោះព្រះ�ះសៅនព្រះតូរិបស់ុព្រះ�ះ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយ សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិ�ុកុសុ ១០៖៤៥; �ីម្ពីុូសៅ�ទី្ធ១ 
២៖៦;២៖៦; វិវិិរិណៈៈ ៥៖៩)។ វិវិិរិណៈៈ ៥៖៩)។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 កំុង�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ៣៖៨ ព្រះ�ះ�នបនទូល់ថា ព្រះទ្ធងប់្តាន «យ៉ាងចុះម្ពីក» សៅ�ើម្ពីីសីុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះសាសុន ៍
អំុីព្រះសាខែអំល់សៅចញ�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទ។ កិរិយិ៉ាស័ុ�ទ «យ៉ាងចុះម្ពីក» ប្តានបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីអំើីខែ�ល់ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើើ 
សុព្រះ�បម់្ពីនុសុ័សៅល្ងាក។ ព្រះ�ះគងស់ៅ�ឯសាថា នសួុគ ៌រិឯីសៅយើងរិស់ុសៅ�សៅល់ើខែផន�ី។ សៅ�ាុ ះសៅហ៍ើយ ព្រះទ្ធងព់្រះតូូវិ «យ៉ាង 
ចុះម្ពីក» ម្ពីកកានខ់ែផន�ី សៅ�ើម្ពីីសីៅ�យព្រះទ្ធង�់ចសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះសៅយើងប្តាន។ ទ្ធនទឹម្ពីនឹងសៅនះ ព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិប្តានយ៉ាងចុះ 
ម្ពីក សំាកស់ៅ� រិងការិឈចឺាំប ់សុុគតូសៅ�សៅល់ើសៅឈើឆ្នាំកា ង និង�នព្រះ�ះជីនេរិស់ុ�ីសុុគតូសៅ�ើងវិញិ។ ព្រះទ្ធងប់្តាន
សៅ�ើើទាំ�ងអំស់ុសៅនះសុព្រះ�បស់ៅយើង។ «ព្រះ�ះបនទូល់  (ព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិ)  ក ៏ព្រះតូ�ប ់ជា សាច ់ឈាម្ពី សៅហ៍ើយ ប្តាន សំាក ់សៅ� 
ជា ម្ពីយួ នឹង សៅយើង រាល់់ គំ្នា (យុូ្ន ១៖១៤)។ �សៅនះគឺជារិសៅបៀបម្ពីយួសៅផ័ងសៅទ្ធៀតូថា ព្រះ�ះ «យ៉ាងចុះម្ពីក» សៅ�ើម្ពីី ី
សុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះសៅយើង។ 

ថ្ងៃ�ាចន័ទ   ១០ ឧសុភា
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សៅសុចកាីសុញ្ញា សៅ�ឯសីុុណាយសៅសុចកាីសុញ្ញា សៅ�ឯសីុុណាយ
 
 កណៈ្ឌ គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន�ប្តានបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយើងអំ��ីសៅរិឿង៣យុ៉ាង៖ (១)សៅសុរិភីា�រិបស់ុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ 
សៅចញ�ីទាំសុភា�សៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទ (២)សៅសុចកាីសុញ្ញា រិបស់ុព្រះ�ះ និង (៣)សៅរាងឧសៅប្តាសុ�ខែ�ល់ព្រះ�ះ�ច 
គងស់ៅ�កំុងច�សៅណាម្ពីរាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ កំុង�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ១៩-២៤ សៅល្ងាកម្ពីុូសៅសុប្តានកតូព់្រះត្តាអំ��ីសៅសុចកាី
សុញ្ញា ខែ�ល់ព្រះ�ះប្តានសុនាជាម្ពីយួនឹងរាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សូុម្ពីសៅយើងព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើល់គសៅព្រះ�ង�ាីថ្ងៃនជី��ូក១៩
-២៤។ គសៅព្រះ�ងសៅនះនឹងបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីខែផំកសៅផ័ងៗគំ្នាថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញា ។ សៅយើងក�៏ចនឹងសៅ�ើញអំ��ីរិសៅបៀប 
ខែ�ល់ខែផំកសៅផ័ងៗថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញា �នទ្ធ�នាំកទ់្ធ�នងជាម្ពីយួនឹងគំ្នា។ 
 សៅល្ងាកអំំកព្រះបខែហ៍ល់ជា�ុ��នសៅ�ល់សៅម្ពីើល់ព្រះគបទ់ាំ�ង�ខែ�ល់ប្តានសៅរិៀបរាបខ់្លាំងសៅព្រះកាម្ពីសៅនាំះសៅទ្ធ។ �ូសៅចំះ 
សៅល្ងាកអំំកព្រះតូូវិខែតូសៅរិៀបរាបខ់្លាំងសៅព្រះកាម្ពី សៅ�ើម្ពីីសីៅ�យសៅ�ើញអំ��ីរិសៅបៀបខែ�ល់ខែផំកសៅផ័ងៗថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញា �ន 
ទ្ធ�នាំកទ់្ធ�នងជាម្ពីយួនឹងគំ្នា៖
 ១. សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ប្តានសៅ��ល់់សីុុណាយ សៅហ៍ើយប្តានសៅប្តាះជី�រិ �សៅ�ទ្ធីសៅនាំះ បនាំទ ប�់ីព្រះ�ះប្តាន 
រិ �សៅ�ះ�ួកសៅគសៅចញ�ីទាំសុភា�សៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទរិចួម្ពីក (និកខម្ពីន� ១៩៖១, ២)។
 ២. ព្រះ�ះប្តានបសៅងកាើតូសៅសុចកាីសុញ្ញា ជាម្ពីយួនឹងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ (និកខម្ពីន� ១៩៖១, ២)។ 
 ៣. សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ចុះសៅសុចកាីសុញ្ញា ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ (និកខម្ពីន� ១៩៖៧, ៨)។
 ៤. សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ប្តានសៅ�ើើកិចចាការិ�ិសៅសុសុ សៅ�ើម្ពីីសីៅព្រះតូៀម្ពី�ាួនជាសៅព្រះសុចកំុងការិទ្ធទ្ធួល់យក
សៅសុចកាីសុញ្ញា  (និកខម្ពីន� ១៩៖៩-២៥)។ 
 ៥. ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនព្រះកឹតូយវិនិយ័១០ព្រះបការិ�ល់់សៅល្ងាកម្ពីុូសៅសុ (និកខម្ពីន� ២០៖១-១៧)។
 ៦. សៅល្ងាកម្ពីុូសៅសុឈរិកណាា ល់រិវាងព្រះ�ះ នឹងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់។ សៅល្ងាកម្ពីុូសៅសុប្តានព្រះបគល់់ 
សៅសុចកាីសុញ្ញា រិបស់ុព្រះ�ះ�ល់់�ួកបណាា ជីន (និកខម្ពីន� ២០៖១៨-២១)។ 
 ៧. ព្រះ�ះប្តាន�នយល់់កីួនចាបស់ុ�ខ្លាំន់ៗ ថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញា  (និកខម្ពីន� ២០៖២២-២៣៖២២)។
 ៨. សៅសុចកាីសុញ្ញា ព្រះតូូវិប្តានទ្ធទ្ធួល់យក និងប្តានសៅ�ើើសៅ�យព្រះសុបចាប ់(និកខម្ពីន� ២៤៖១-១៨)។
 សៅសុចកាីសុញ្ញា សៅ�ឯសីុុណាយគឺជាខែផំក�ស៏ុ�ខ្លាំនម់្ពីយួថ្ងៃនខែផនការិរិបស់ុព្រះ�ះកុំងការិសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះម្ពីនុសុ័ 
សៅល្ងាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប។ សៅសុចកាីសុញ្ញា សៅនះគឺជាសៅសុចកាីសុញ្ញា ទី្ធ៤ខែ�ល់ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើើសៅ�ើងជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុ័ 
សៅល្ងាក។ (ម្ពីុនសៅសុចកាីសុញ្ញា សៅនះ ព្រះ�ះបសៅងកាើតូសៅសុចកាីសុញ្ញា ជាម្ពីយួនឹងសៅល្ងាកអំ�័ម្ពី សៅល្ងាកណូៈសៅអំ និងសៅល្ងាក 
អំព័្រះប្តា្�)។ កំុងសៅសុចកាីសុញ្ញា សៅ�ឯសីុុណាយ ព្រះ�ះប្តានបង្ហាា ញរិូបអំង្គព្រះទ្ធងក់ានខ់ែតូចាស់ុ�ល់់ម្ពីនុសុ័សៅល្ងាក 
ជាងកាល់�ីព្រះគ្នាម្ពីុនៗសៅ�សៅទ្ធៀតូ។ សៅតូើព្រះ�ះ�ចសៅ�ើើ�ូសៅចំះប្តានសៅ�យរិសៅបៀបណា? ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះបើសៅរាងឧសៅប្តាសុ�។ 
សៅរាងឧសៅប្តាសុ�គឺជាកខែនាងថាើ យបង្គ�ខែ�ល់ព្រះ�ះប្តានសូុម្ពីសៅ�យសៅល្ងាកម្ពីុូសៅសុសាងសុងវ់ាសៅ�ើង។ សៅរាងឧសៅប្តាសុ� 
បង្ហាា ញសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់អំ��ីរិសៅបៀបខែ�ល់ព្រះ�ះនឹងសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះប្តាបជីន។ ខែផំកសៅផ័ងៗគំ្នាថ្ងៃនសៅរាងឧសៅប្តាសុ�
បង្ហាា ញអំ��ី�ន័ធកិចចាខែ�ល់ព្រះ�ះអំង្គសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះព្រះតូូវិសៅ�ើើ។ ព្រះ�ះចងស់ៅ�យរាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែចកចាំយខែផនការិសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះ 
សៅនះជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុ័ព្រះគបគំ់្នាសៅ�សៅល់ើខែផន�ី។ សៅនាំះគឺអំតូថានយ័ទាំ�ងព្រះសុុងថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញា ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ
គឺ៖ ជាការិខែចកចាំយ�ល់់អំំក�ថ្ងៃទ្ធអំ��ីខែផនការិរិបស់ុព្រះ�ះកំុងការិសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះម្ពីនុសុ័សៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប។ ព្រះ�ះក ៏
ប្តានបង្ហាា ញសៅល្ងាកអំ�័ម្ពី និងនាំងសៅអំវុាអំ��ីខែផនការិ�ូចគំ្នាសៅនះសៅ�កំុងសួុនសៅអំខែ�នផងខែ�រិ។
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ព្រះ�ះ និងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះ�ះ និងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់
  

 «�ូសៅចំះ សៅបើ ឯង រាល់់ គំ្នា នឹង សាា ប ់ត្តាម្ពី អំញ ឥ�ូវិ សៅហ៍ើយ កាន ់ត្តាម្ពី សៅសុចកាី សុញ្ញា  រិបស់ុ អំញ សៅនាំះ«�ូសៅចំះ សៅបើ ឯង រាល់់ គំ្នា នឹង សាា ប ់ត្តាម្ពី អំញ ឥ�ូវិ សៅហ៍ើយ កាន ់ត្តាម្ពី សៅសុចកាី សុញ្ញា  រិបស់ុ អំញ សៅនាំះ
ឯង រាល់់ គំ្នា នឹង ប្តាន �ច ់ជា រិបស់ុ ផង អំញ សៅល់ើសុ ជាង អំស់ុ ទាំ�ង សាសុន ៍ �ីតិូ ខែផន�ី ទាំ�ង ម្ពីូល់ ជា រិបស់ុ ផងឯង រាល់់ គំ្នា នឹង ប្តាន �ច ់ជា រិបស់ុ ផង អំញ សៅល់ើសុ ជាង អំស់ុ ទាំ�ង សាសុន ៍ �ីតិូ ខែផន�ី ទាំ�ង ម្ពីូល់ ជា រិបស់ុ ផង
អំញ ឯង រាល់់ គំ្នា នឹង ប្តាន សៅ�ើើ ជា នគរិ �ល់់ អំញ ខែ�ល់ សុុទ្ធធ ខែតូ ជា សុង្ សៅហ៍ើយ ជា សាសុន ៍បរិសុិុទ្ធធ ឲយ អំញ ខែ�រិ អំញ ឯង រាល់់ គំ្នា នឹង ប្តាន សៅ�ើើ ជា នគរិ �ល់់ អំញ ខែ�ល់ សុុទ្ធធ ខែតូ ជា សុង្ សៅហ៍ើយ ជា សាសុន ៍បរិសុិុទ្ធធ ឲយ អំញ ខែ�រិ 
គឺ ោកយ ទាំ�ង សៅនះ សៅហ៍ើយ ខែ�ល់ ឯង ព្រះតូូវិ ព្រះប្តាប ់�ល់់ �ួក កូន សៅ� អំុីព្រះសាខែអំល់» (និកខម្ពីន� ១៩៖៥, ៦។គឺ ោកយ ទាំ�ង សៅនះ សៅហ៍ើយ ខែ�ល់ ឯង ព្រះតូូវិ ព្រះប្តាប ់�ល់់ �ួក កូន សៅ� អំុីព្រះសាខែអំល់» (និកខម្ពីន� ១៩៖៥, ៦។

 កំុង�ទាំ�ងសៅនះ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុបកព្រះសាយអំ��ីសៅសុចកាីសុញ្ញា រិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីយួនឹងកូនសៅ�អំុីព្រះសាខែអំល់។ 
ជាការិ�ិតូណាស់ុ ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់សៅ�យសៅ�ើើជារាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ បុុខែនា ជីនជាតិូ
អំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះតូូវិខែតូទ្ធទ្ធួល់ជីសៅព្រះម្ពីើសុសៅនាំះផងខែ�រិ។ �ួកសៅគព្រះតូូវិខែតូសៅ�ើើកិចចាការិរិមួ្ពីគំ្នាជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះ�ុ��ច 
រិ �សៅ�ះ�ួកសៅគសៅចញ�ីទាំសុភា�សៅ�ព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទសៅ�យគ្នាេ នជី�នួយ�ី�ួកសៅគប្តានសៅ�ើយ។ �ូសៅចំះ ជីនជាតិូ 
អំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះតូូវិសៅ�ើើត្តាម្ពីសុ�ណូៈម្ពី�រិព្រះគបយុ់៉ាងរិបស់ុព្រះ�ះ។ �ួកសៅគព្រះតូូវិខែតូល្ងាបឈាម្ពីសៅ�សុងខ្លាំងទាំើ រិផទះរិបស់ុ 
�ួកសៅគ។ ព្រះបសិុនសៅបើជីនជាតិូអំុីព្រះសាខែអំល់ម្ពីនិ�ូសៅចំាំះសៅទ្ធ ព្រះ�ះ�ុ��ចសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះ�ួកសៅគប្តានសៅ�ើយ។  សៅនះគឺជា 
សៅរិឿង�ង៏្ហាយព្រះសុួល់។

 សៅតូើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញខែ�រិសៅទ្ធថា ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ�ុ�ប្តាន�នបនទូល់សៅ�កានស់ាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ថា 
«ឯងរាល់់គំ្នាគ្នាេ នជីសៅព្រះម្ពីើសុសៅ�ើយ ព្រះបសិុនសៅបើឯងរាល់់គំ្នាម្ពីនិចងស់ៅ�ើើជាសៅម្ពី�ឹកនាំ�សាសុនាំថ្ងៃននគរិរិបស់ុអំញ»។ 
ឯងព្រះតូូវិខែតូសៅ�ើើត្តាម្ពីអំើីខែ�ល់អំញចងស់ៅ�យឯងសៅ�ើើ»។ សៅនាំះ�ុ�ខែម្ពីនជាអំើីខែ�ល់ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានខែចងសៅនាំះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះ 
�ុ�ប្តានសៅ�ើើខែបបសៅនាំះសៅ�ើយ។

 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ១៩៖៥, ៦ ម្ពីាងសៅទ្ធៀតូ។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្តានបង្ហា្គ បស់ៅ�យរាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង់សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ១៩៖៥, ៦ ម្ពីាងសៅទ្ធៀតូ។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្តានបង្ហា្គ បស់ៅ�យរាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់ 
សៅ�ើើត្តាម្ពីព្រះទ្ធង។់ សៅតូើការិបង្ហា្គ បស់ៅ�យសៅ�ើើត្តាម្ពីព្រះ�ះជា�ចា ស់ុបង្ហាា ញថា សៅយើងព្រះតូូវិប្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះសៅ�យកិរិយិ៉ាល់ូសៅ�ើើត្តាម្ពីព្រះទ្ធង។់ សៅតូើការិបង្ហា្គ បស់ៅ�យសៅ�ើើត្តាម្ពីព្រះ�ះជា�ចា ស់ុបង្ហាា ញថា សៅយើងព្រះតូូវិប្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះសៅ�យកិរិយិ៉ាល់ូរិរិ
បស់ុសៅយើង ខែតូម្ពីនិខែម្ពីនសៅ�យព្រះ�ះគុណៈរិបស់ុព្រះ�ះឬយុ៉ាងណា? សៅតូើទាំ�ង�គម្ពីីរីិ រិ ុូម្ពី ៣៖១៩-២៤; រិ ុូម្ពី ៦៖១,បស់ុសៅយើង ខែតូម្ពីនិខែម្ពីនសៅ�យព្រះ�ះគុណៈរិបស់ុព្រះ�ះឬយុ៉ាងណា? សៅតូើទាំ�ង�គម្ពីីរីិ រិ ុូម្ពី ៣៖១៩-២៤; រិ ុូម្ពី ៦៖១,  
២; រិ ុូម្ពី ៧៖៧ និងវិវិិរិណៈៈ ១៤៖១២ ជីួយសៅយើងសៅ�យយល់់អំ��ីចសៅម្ពីាើយសៅ�នឹងសៅរិឿងសៅនះយុ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច?២; រិ ុូម្ពី ៧៖៧ និងវិវិិរិណៈៈ ១៤៖១២ ជីួយសៅយើងសៅ�យយល់់អំ��ីចសៅម្ពីាើយសៅ�នឹងសៅរិឿងសៅនះយុ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  «សៅយើង�ុ��ចទ្ធិញជីីវិតិូអំស់ុកល់ីសៅ�យការិព្រះបព្រះ�ឹតូារិបស់ុសៅយើងសៅនាំះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះប្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះសៅយើង។ 

សៅសុចកាីសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះរិបស់ុព្រះទ្ធងច់�សៅោះសៅយើងគឺជាអំ�សៅណាយសៅ�យឥតូគិតូថ្ងៃ�ាខែ�ល់ព្រះទ្ធងព់្រះបទាំនសៅ�យសៅយើង។ សៅយើង 
�ចទ្ធទ្ធួល់ប្តានអំ�សៅណាយសៅនះសៅ�យសៅសុចកាីជី�សៅនឿ។ សៅសុចកាីជី�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងជី�រិុញសៅ�យសៅយើងសៅ�ើើត្តាម្ពីព្រះទ្ធង»់។  
�កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Steps to Christ, page 61, adapted។

 សូុម្ពីគិតូអំ��ីអំើីព្រះគបយុ់៉ាងខែ�ល់ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុចងស់ៅ�ើើសុព្រះ�បស់ាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ បនាំទ ប�់ីព្រះទ្ធងរ់ិ �សៅ�ះ 
�ួកសៅគសៅចញ�ីទាំសុភា�សៅ�ព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទ។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុចងស់ៅ�យសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់កាា យសៅ�ជាក�ណៈប ់
��៏ិសៅសុសុរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធងក់ច៏ងស់ៅ�យ�ួកសៅគកាា យសៅ�ជាសៅម្ពី�ឹកនាំ�សាសុនាំថ្ងៃននគរិម្ពីយួផងខែ�រិ។ ព្រះ�ះ
ជា�ចា ស់ុចងស់ៅល់ើកតូសៅម្ពីកាើង�ួកសៅគសៅ�យ�ីស់ុសៅល់ើព្រះគបទ់ាំ�ងសាសុនស៍ៅ�សៅល់ើខែផន�ីផងខែ�រិ។ សៅ�យ�នខែតូ 
ល័់កខ�ណ័ៈ្ឌ ខែតូម្ពីយួគតូខ់ែ�ល់អំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះតូូវិសៅ�ើើ សៅ�ើម្ពីីសីៅ�យសៅរិឿងសៅនាំះ�ចសៅកើតូសៅ�ើងប្តាន សៅនាំះគឺជាការិសៅ�ើើ 
ត្តាម្ពីព្រះ�ះ។

 



54ថ្ងៃ�ាព្រះ�ហ៍សុីតូិ៍   ១៣ ឧសុភា

សៅសុចកាីសុនាសៅសុចកាីសុនា

  ជា��បូង ព្រះគបយុ់៉ាងសៅម្ពីើល់សៅ��ូចជាល់ូ។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្តានរិ �សៅ�ះរាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅចញ�ីទាំសុភា�ជា��បូង ព្រះគបយុ់៉ាងសៅម្ពីើល់សៅ��ូចជាល់ូ។ ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្តានរិ �សៅ�ះរាន្ទ្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅចញ�ីទាំសុភា�  
សៅ�ព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទ។ បនាំទ បម់្ពីក ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្តានសុនាព្រះបទាំននូវិសៅសុចកាីសុញ្ញា ។ ជីនជាតិូអំុីព្រះសាខែអំល់ប្តានសៅ�ព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទ។ បនាំទ បម់្ពីក ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្តានសុនាព្រះបទាំននូវិសៅសុចកាីសុញ្ញា ។ ជីនជាតិូអំុីព្រះសាខែអំល់ប្តាន  
ទ្ធទ្ធួល់យកការិព្រះបទាំនសៅ�យសៅនាំះ។ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់នឹងសៅ�ើើព្រះគបយុ់៉ាងត្តាម្ពីខែ�ល់ព្រះ�ះសូុម្ពីសៅ�យ�ួកសៅគទ្ធទ្ធួល់យកការិព្រះបទាំនសៅ�យសៅនាំះ។ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់នឹងសៅ�ើើព្រះគបយុ់៉ាងត្តាម្ពីខែ�ល់ព្រះ�ះសូុម្ពីសៅ�យ�ួកសៅគ  
សៅ�ើើ។ សៅនាំះគឺជាសៅសុចកាីសុញ្ញា ខែ�ល់សៅ�ើើសៅ�ើងសៅ�ឯសាថា នសួុគ ៌�ូចជាអំើីខែ�ល់សៅយើងនិយ៉ាយខែម្ពីនសៅទ្ធ?សៅ�ើើ។ សៅនាំះគឺជាសៅសុចកាីសុញ្ញា ខែ�ល់សៅ�ើើសៅ�ើងសៅ�ឯសាថា នសួុគ ៌�ូចជាអំើីខែ�ល់សៅយើងនិយ៉ាយខែម្ពីនសៅទ្ធ?
 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិខ្លាំងសៅព្រះកាម្ពី។ សៅតូើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីចសៅម្ពីាើយរិបស់ុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិខ្លាំងសៅព្រះកាម្ពី។ សៅតូើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីចសៅម្ពីាើយរិបស់ុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់
ច�សៅោះសៅសុចកាីសុញ្ញា យុ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច?ច�សៅោះសៅសុចកាីសុញ្ញា យុ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច?
រិ ុូម្ពី ៩៖៣១, ៣២ _________________________________________________________រិ ុូម្ពី ៩៖៣១, ៣២ _________________________________________________________

រិ ុូម្ពី ១០៖៣ _____________________________________________________________រិ ុូម្ពី ១០៖៣ _____________________________________________________________

សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ៤៖១, ២ ________________________________________________________សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ៤៖១, ២ ________________________________________________________
 ម្ពីនិថាព្រះ�ះសូុម្ពីសៅ�យសៅយើងសៅ�ើើអំើីកស៏ៅ�យ ទ្ធ�នាំកទ់្ធ�នងរិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធងព់្រះតូូវិខែតូសៅផាើម្ពី ម្ពីនិថាព្រះ�ះសូុម្ពីសៅ�យសៅយើងសៅ�ើើអំើីកស៏ៅ�យ ទ្ធ�នាំកទ់្ធ�នងរិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធងព់្រះតូូវិខែតូសៅផាើម្ពី
សៅ�ើងសៅ�យសៅសុចកាីជី�សៅនឿ។ សៅ�ល់សៅនាំះ កិរិយិ៉ាល់ូរិបស់ុសៅយើងនឹងម្ពីកត្តាម្ពីសៅព្រះកាយ។ កិរិយិ៉ាល់ូ�ុ��ចសៅ�ើើសៅ�យ សៅ�ើងសៅ�យសៅសុចកាីជី�សៅនឿ។ សៅ�ល់សៅនាំះ កិរិយិ៉ាល់ូរិបស់ុសៅយើងនឹងម្ពីកត្តាម្ពីសៅព្រះកាយ។ កិរិយិ៉ាល់ូ�ុ��ចសៅ�ើើសៅ�យ 
សៅយើងបរិសុិុទ្ធធសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅនព្រះតូរិបស់ុព្រះ�ះប្តានសៅ�ើយ។ សៅនះគឺជាសៅសុចកាី�ិតូសៅ�កំុងសុម្ពីយ័ថ្ងៃនសាសុនអ៍ំុីព្រះសា-សៅយើងបរិសុិុទ្ធធសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅនព្រះតូរិបស់ុព្រះ�ះប្តានសៅ�ើយ។ សៅនះគឺជាសៅសុចកាី�ិតូសៅ�កំុងសុម្ពីយ័ថ្ងៃនសាសុនអ៍ំុីព្រះសា-
ខែអំល់ខែអំល់ សៅហ៍ើយកជ៏ាសៅសុចកាី�ិតូសៅ�កំុងសុម្ពីយ័រិបស់ុសៅយើងផងខែ�រិ។  សៅហ៍ើយកជ៏ាសៅសុចកាី�ិតូសៅ�កំុងសុម្ពីយ័រិបស់ុសៅយើងផងខែ�រិ។ 
 ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយើងម្ពីាងសៅហ៍ើយម្ពីាងសៅទ្ធៀតូថា កិរិយិ៉ាល់ូរិបស់ុសៅយើងសុ�ខ្លាំនជ់ាទ្ធីប�ផុតូ។ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយើងម្ពីាងសៅហ៍ើយម្ពីាងសៅទ្ធៀតូថា កិរិយិ៉ាល់ូរិបស់ុសៅយើងសុ�ខ្លាំនជ់ាទ្ធីប�ផុតូ។  
�ូសៅចំះ សៅតូើសៅហ៍តុូអំើីប្តានជាកិចចាការិល់ូរិបស់ុសៅយើង�ុ��ចសៅ�ើើសៅ�យប្តានជាបរិសុិុទ្ធធសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅនព្រះតូរិបស់ុព្រះ�ះ? �ូសៅចំះ សៅតូើសៅហ៍តុូអំើីប្តានជាកិចចាការិល់ូរិបស់ុសៅយើង�ុ��ចសៅ�ើើសៅ�យប្តានជាបរិសុិុទ្ធធសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅនព្រះតូរិបស់ុព្រះ�ះ? 
សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយ សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅអំសាយ ៥៣៖៦; សៅអំសាយ ៦៤៖៦; រិ ុូម្ពី ៣៖២៣។សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយ សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅអំសាយ ៥៣៖៦; សៅអំសាយ ៦៤៖៦; រិ ុូម្ពី ៣៖២៣។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  គួរិសៅ�យសៅសាកសាា យ ជីនជាតិូសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិសៅ�សុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានសៅជីឿថា ការិព្រះបព្រះ�ឹតូារិបស់ុ�ួកសៅគគួរិសៅ�យសៅសាកសាា យ ជីនជាតិូសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិសៅ�សុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានសៅជីឿថា ការិព្រះបព្រះ�ឹតូារិបស់ុ�ួកសៅគ  
�ចជីួយសៅ�យ�ួកសៅគប្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះ។ �ួកសៅគ�ុ�ប្តានយល់់ថា ការិខែ�ល់ប្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះជី�រិុញសៅ�យ�ួកសៅគ �ចជីួយសៅ�យ�ួកសៅគប្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះ។ �ួកសៅគ�ុ�ប្តានយល់់ថា ការិខែ�ល់ប្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះជី�រិុញសៅ�យ�ួកសៅគ 
ព្រះបព្រះ�ឹតូាត្តាម្ពីសៅនាំះសៅទ្ធ។ សៅ�យសៅហ៍តុូសៅនះ �ួកអំុីព្រះសាខែអំល់ប្តាន�ាយ៉ាម្ពីសៅ�ើើសៅ�យ�ាួនសៅគប្តានជាបរិសុិុទ្ធធសៅ�យ ព្រះបព្រះ�ឹតូាត្តាម្ពីសៅនាំះសៅទ្ធ។ សៅ�យសៅហ៍តុូសៅនះ �ួកអំុីព្រះសាខែអំល់ប្តាន�ាយ៉ាម្ពីសៅ�ើើសៅ�យ�ាួនសៅគប្តានជាបរិសុិុទ្ធធសៅ�យ 
ការិព្រះបព្រះ�ឹតូាត្តាម្ពីព្រះកឹតូយវិនិយ័។ �ួកសៅគ�ុ�ប្តាន�ឹងថា �នសៅសុចកាីជី�សៅនឿខែតូសៅ�កំុងជីីវិតិូ�ប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះខែតូ ការិព្រះបព្រះ�ឹតូាត្តាម្ពីព្រះកឹតូយវិនិយ័។ �ួកសៅគ�ុ�ប្តាន�ឹងថា �នសៅសុចកាីជី�សៅនឿខែតូសៅ�កំុងជីីវិតិូ�ប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះខែតូ 
ម្ពីយួគតូខ់ែ�ល់�ចសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះ�ួកសៅគប្តាន។ ការិខែ�ល់ប្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះសៅ�យសៅសុចកាីជី�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងគឺជាអំតូថានយ័ម្ពីយួគតូខ់ែ�ល់�ចសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះ�ួកសៅគប្តាន។ ការិខែ�ល់ប្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះសៅ�យសៅសុចកាីជី�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងគឺជាអំតូថានយ័  
ទាំ�ងម្ពីូល់ថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញា សៅ�ឯសីុុណាយ។ សៅសុចកាីសុញ្ញា សៅ�ឯសីុុណាយប្តានបង្ហាា ញអំ��ីសៅសុចកាីសៅម្ពីត្តាា  និង ទាំ�ងម្ពីូល់ថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញា សៅ�ឯសីុុណាយ។ សៅសុចកាីសុញ្ញា សៅ�ឯសីុុណាយប្តានបង្ហាា ញអំ��ីសៅសុចកាីសៅម្ពីត្តាា  និង 
ព្រះ�ះគុណៈរិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះគុណៈគឺជាអំ�សៅណាយ។ ព្រះ�ះព្រះបទាំនអំ�សៅណាយសៅនះសៅ�យឥតូគិតូថ្ងៃ�ា�ល់់ម្ពីនុសុ័ព្រះ�ះគុណៈរិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះគុណៈគឺជាអំ�សៅណាយ។ ព្រះ�ះព្រះបទាំនអំ�សៅណាយសៅនះសៅ�យឥតូគិតូថ្ងៃ�ា�ល់់ម្ពីនុសុ័
ព្រះគបគំ់្នាខែ�ល់សៅជីឿព្រះទ្ធង។់ អំ�សៅណាយថ្ងៃនសៅសុចកាីសៅម្ពីត្តាា សៅនះនឹងខែកខែព្រះបចិតូា។ ការិខែកខែព្រះបចិតូាសៅនះជី�រិុញសៅ�យប្តាបជីន ព្រះគបគំ់្នាខែ�ល់សៅជីឿព្រះទ្ធង។់ អំ�សៅណាយថ្ងៃនសៅសុចកាីសៅម្ពីត្តាា សៅនះនឹងខែកខែព្រះបចិតូា។ ការិខែកខែព្រះបចិតូាសៅនះជី�រិុញសៅ�យប្តាបជីន 
កាា យសៅ�ជាអំំកព្រះបព្រះ�ឹតូាត្តាម្ពី។ ជីនជាតិូអំុីព្រះសាខែអំល់�ុ��នបញ្ា អំើីកំុងការិព្រះបព្រះ�ឹតូាត្តាម្ពីសៅនាំះសៅទ្ធ។ បុុខែនា បញ្ា  កាា យសៅ�ជាអំំកព្រះបព្រះ�ឹតូាត្តាម្ពី។ ជីនជាតិូអំុីព្រះសាខែអំល់�ុ��នបញ្ា អំើីកំុងការិព្រះបព្រះ�ឹតូាត្តាម្ពីសៅនាំះសៅទ្ធ។ បុុខែនា បញ្ា  
រិបស់ុ�ួកសៅគសៅនាំះគឺជាការិយល់់សៅ�ើញវិញិថា ការិព្រះបព្រះ�ឹតូាត្តាម្ពី និងរិបស់ុ�ួកសៅគសៅនាំះគឺជាការិយល់់សៅ�ើញវិញិថា ការិព្រះបព្រះ�ឹតូាត្តាម្ពី និងកិរិយិ៉ាល់ូរិបស់ុ�ួកសៅគ�ុ��ចសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះ�ួកកិរិយិ៉ាល់ូរិបស់ុ�ួកសៅគ�ុ��ចសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះ�ួក
សៅគប្តានសៅ�ើយ។ សៅគប្តានសៅ�ើយ។ 
 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិរិ ុូម្ពី ១០៖៣។ សៅតូើសៅល្ងាកបុុល់ប្តាន�នព្រះបសាសុនយុ៍៉ាង�ូចសៅម្ពីាចសៅ�កំុង�សៅនះ?សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិរិ ុូម្ពី ១០៖៣។ សៅតូើសៅល្ងាកបុុល់ប្តាន�នព្រះបសាសុនយុ៍៉ាង�ូចសៅម្ពីាចសៅ�កំុង�សៅនះ?
សៅតូើនឹង�នអំើីសៅកើតូសៅ�ើងច�សៅោះម្ពីនុសុ័ខែ�ល់�ាយ៉ាម្ពីសៅ�យប្តានល់ូជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះត្តាម្ពីរិយៈវិ�ិីផ្ទ ល់់�ាួន សៅតូើនឹង�នអំើីសៅកើតូសៅ�ើងច�សៅោះម្ពីនុសុ័ខែ�ល់�ាយ៉ាម្ពីសៅ�យប្តានល់ូជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះត្តាម្ពីរិយៈវិ�ិីផ្ទ ល់់�ាួន 
រិបស់ុ�ួកសៅគសៅនាំះ? សៅតូើសៅហ៍តុូអំើីប្តានជាឥរិយិ៉ាប�ខែបបសៅនះ�ចនាំ��ួកសៅគសៅ�យព្រះបព្រះ�ឹតូាអំ�សៅ�ើប្តាបសៅ�វិញិ?រិបស់ុ�ួកសៅគសៅនាំះ? សៅតូើសៅហ៍តុូអំើីប្តានជាឥរិយិ៉ាប�ខែបបសៅនះ�ចនាំ��ួកសៅគសៅ�យព្រះបព្រះ�ឹតូាអំ�សៅ�ើប្តាបសៅ�វិញិ?
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ការិសិុកសាបខែនថាម្ពី៖ការិសិុកសាបខែនថាម្ពី៖ សូុម្ពី�ន Ellen G. White, “The Exodus,” pages 281-290; “From the Red 
Sea to Sinai,” pages 291-302; “The Law Given to Israel,”pages 303-334; in Patriarchs 
and Prophets។ 

 «សៅយើងនឹងកាា យសៅ�ជាទាំសុករិ សៅ�សៅ�ល់ខែ�ល់សៅយើង�ាយ៉ាម្ពីសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះ�ាួនឯងសៅ�យកិរិយិ៉ាល់ូ 
និងការិព្រះបព្រះ�ឹតូារិបស់ុសៅយើង។ សៅនះគឺជាសាសុនាំព្រះសុបចាប។់ សៅយើង�ុ��ចសៅ�ើើត្តាម្ពីព្រះកឹតូយវិនិយ័សៅ�យក�ា �ង
ផ្ទ ល់់រិបស់ុសៅយើងប្តានសៅ�ើយ។ សៅ�ាុ ះសៅហ៍ើយ សៅយើងព្រះតូូវិខែតូទ្ធទ្ធួល់សៅសុចកាីសុនាខែ�ល់ព្រះ�ះប្តានសុនាជាម្ពីយួ
នឹងសៅល្ងាកអំព័្រះប្តា្�។ សៅនាំះគឺជាសៅសុចកាីសុង្មឹ្ពីរិបស់ុសៅយើងខែតូម្ពីយួគតូ។់ សៅសុចកាីសុញ្ញា ជាម្ពីយួនឹងសៅល្ងាក 
អំព័្រះប្តា្�ប្តានបង្ហាា ញថា សៅយើងព្រះតូូវិប្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះសៅ�យសារិសៅសុចកាីជី�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងសៅ�នឹងព្រះ�ះគុណៈរិបស់ុព្រះ�ះ 
ត្តាម្ពីរិយៈព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិព្រះគីសុទ។ ព្រះ�ះប្តានខែចកចាំយ��ណឹៈងល់ូសៅនះ�ល់់សៅល្ងាកអំព័្រះប្តា្�។ ��ណឹៈងល់ូសៅនះប្តានផាល់់ 
សៅសុចកាីសុង្មឹ្ពី�ល់់សៅល្ងាកអំព័្រះប្តា្�។ សៅនះគឺជា��ណឹៈងល់ូខែតូម្ពីយួខែ�ល់ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានបរិយិ៉ាយម្ពីកកានស់ៅយើង 
សៅ�សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ។ ��ណឹៈងល់ូសៅនះកប៏្តានផាល់់សៅសុចកាីសុង្មឹ្ពី�ល់់សៅយើងផងខែ�រិ។ សៅល្ងាកអំព័្រះប្តា្�ប្តានខែសុើង 
រិកព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិ សៅ�ើម្ពីីសីៅ�យគ្នាតូប់្តានសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះ។ សៅសុចកាីជី�សៅនឿរិបស់ុសៅយើង�នព្រះប��ម្ពីក�ីព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិ។ �ន 
ខែតូព្រះទ្ធងម់្ពីយួគតូខ់ែ�ល់សៅ�ើើសៅ�យសៅសុចកាីជី�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងប្តានព្រះគបល់់កខណ៍ៈ»។ �កព្រះសុង�់ី Ellen G. White 
Comments, The SDA Bible Commentary, volume 6, page 1077, adapted។ 
 «សៅ�សៅ�ល់ខែ�ល់ជីនជាតិូអំុីព្រះសាខែអំល់ជាទាំសុករិសៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទសៅ�សៅ�ើយ �ួកសៅគជាសៅព្រះចើន
នាំកប់្តានប្តាតូប់ងច់�សៅណៈះ�ឹងរិបស់ុ�ួកសៅគអំ��ីចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះ។ �ួកសៅគប្តានបញ្ជូចាូ ល់កីួនចាបស់ុ�ខ្លាំន់ៗ ថ្ងៃន 
ព្រះកឹតូយវិនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះជាម្ពីយួនឹងផាូវិជីីវិតិូសៅ�ជី�ុវិញិ�ួកសៅគ។ ព្រះ�ះប្តាន�ឹកនាំ�ជីនជាតិូអំុីព្រះសាខែអំល់សៅ�ឯសីុុណាយ។ 
ព្រះ�ះប្តានព្រះបកាសុអំ��ីព្រះកឹតូយវិនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�យសុ�សៅ�ងព្រះទ្ធងផ់្ទ ល់់សៅ�ទ្ធីសៅនាំះ»។ �កព្រះសុង�់ី Ellen G. 
White, Partriarchs and Prophets, page 314, adapted។ 

សុ�ណួៈរិ�ិភាកសា៖សុ�ណួៈរិ�ិភាកសា៖
១. សៅតូើសៅសុចកាីសុញ្ញា សៅ�ឯសីុុណាយជីួយរិកសាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់សៅ�យ�នសៅសុរិភីា�សៅ�យរិសៅបៀបណា?១. សៅតូើសៅសុចកាីសុញ្ញា សៅ�ឯសីុុណាយជីួយរិកសាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់សៅ�យ�នសៅសុរិភីា�សៅ�យរិសៅបៀបណា?  
សៅតូើសៅសុចកាីសុញ្ញា សៅនះជីួយរិកសារិូបកាយ និងវិញិ្ញា ណៈរិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�យ�នសៅសុរិភីា�យុ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច? (សុព្រះ�ប់សៅតូើសៅសុចកាីសុញ្ញា សៅនះជីួយរិកសារិូបកាយ និងវិញិ្ញា ណៈរិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�យ�នសៅសុរិភីា�យុ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច? (សុព្រះ�ប ់ 
ចសៅម្ពីាើយ  សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅល់វិវីិនិយ័ ២៦៖៣-១៣ សៅហ៍ើយសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបជាម្ពីយួនឹង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ២៨៖ចសៅម្ពីាើយ  សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅល់វិវីិនិយ័ ២៦៖៣-១៣ សៅហ៍ើយសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបជាម្ពីយួនឹង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ២៨៖
១-១៥)។ ១-១៥)។ 
២. សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ១៩៖៥, ៦ ម្ពីាងសៅទ្ធៀតូ។  ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្តានព្រះបកាសុថា៖ «ខែផន�ីទាំ�ងម្ពីូល់ជារិបស់ុ២. សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ១៩៖៥, ៦ ម្ពីាងសៅទ្ធៀតូ។  ព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្តានព្រះបកាសុថា៖ «ខែផន�ីទាំ�ងម្ពីូល់ជារិបស់ុ  
អំញ»។ សៅតូើសៅហ៍តុូអំើីប្តានជាព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ�នបនទូល់យុ៉ាង�ូសៅចំះសៅ�កានជ់ីនជាតិូអំុីព្រះសាខែអំល់? សៅតូើព្រះកឹតូយវិនិយ័អំញ»។ សៅតូើសៅហ៍តុូអំើីប្តានជាព្រះ�ះជា�ចា ស់ុ�នបនទូល់យុ៉ាង�ូសៅចំះសៅ�កានជ់ីនជាតិូអំុីព្រះសាខែអំល់? សៅតូើព្រះកឹតូយវិនិយ័
ថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាតូហ៍៍ជីួយ�សៅយើងសៅ�យយល់់អំ��ីសៅសុចកាី�ិតូថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិកានខ់ែតូព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើងសៅ�យរិសៅបៀបណា?ថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាតូហ៍៍ជីួយ�សៅយើងសៅ�យយល់់អំ��ីសៅសុចកាី�ិតូថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិកានខ់ែតូព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើងសៅ�យរិសៅបៀបណា?
៣. សៅយើងប្តាន�ឹងថា ព្រះ�ះនឹងសៅល់ើកខែល់ងសៅទាំសុអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើងត្តាម្ពីរិយៈសៅសុចកាីជី�សៅនឿសៅ�កំុងព្រះ�ះគុណៈ៣. សៅយើងប្តាន�ឹងថា ព្រះ�ះនឹងសៅល់ើកខែល់ងសៅទាំសុអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើងត្តាម្ពីរិយៈសៅសុចកាីជី�សៅនឿសៅ�កំុងព្រះ�ះគុណៈ  
រិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែតូបុុសៅណាះ ះ។ សៅតូើព្រះ�ះគុណៈរិបស់ុព្រះ�ះ�ចជីួយសៅយើងសៅ�យរិស់ុសៅ�កំុងជីីវិតិូថ្ងៃនសៅសុចកាីជី�សៅនឿ និងការិរិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែតូបុុសៅណាះ ះ។ សៅតូើព្រះ�ះគុណៈរិបស់ុព្រះ�ះ�ចជីួយសៅយើងសៅ�យរិស់ុសៅ�កំុងជីីវិតិូថ្ងៃនសៅសុចកាីជី�សៅនឿ និងការិ  
ព្រះបព្រះ�ឹតូាត្តាម្ពីសៅ�យរិសៅបៀបណា?ព្រះបព្រះ�ឹតូាត្តាម្ពីសៅ�យរិសៅបៀបណា?
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សៅត្តាះសៅយើងសៅ�ព្រះ�ះវិ ិ្ រិសៅត្តាះសៅយើងសៅ�ព្រះ�ះវិ ិ្ រិ

  �នសៅរិឿង�គ៏ួរិសៅ�យចាំប�់រិម្ពីេណ៍ៈម្ពីយួ សៅ�សៅ�ល់ខែ�ល់សៅល្ងាកព្រះគូសៅ�ទ្ធយហឺ៍រិណាន�ូ់ �យ�សុ�នសៅរិឿង�គ៏ួរិសៅ�យចាំប�់រិម្ពីេណ៍ៈម្ពីយួ សៅ�សៅ�ល់ខែ�ល់សៅល្ងាកព្រះគូសៅ�ទ្ធយហឺ៍រិណាន�ូ់ �យ�សុ  
(Hernando Diaz) ប្តានចាំបស់ៅផាើម្ពីសៅ�ើើការិសៅ�ឯគាីនិកសៅសុសៅវិនសៅ�យ�តូស់ៅវិនទី្ធសុទ សៅ�កំុងបរិសិៅវិណៈថ្ងៃនសាកល់(Hernando Diaz) ប្តានចាំបស់ៅផាើម្ពីសៅ�ើើការិសៅ�ឯគាីនិកសៅសុសៅវិនសៅ�យ�តូស់ៅវិនទី្ធសុទ សៅ�កំុងបរិសិៅវិណៈថ្ងៃនសាកល់  
វិទិ្ធាល័់យ�តូស់ៅវិនទី្ធសុទកូ�ុ�ប៊កីំុងទី្ធព្រះកុងសៅម្ពីសៅ�ល់លី់ន (Medellin) ព្រះបសៅទ្ធសុកូ�ុ�ប៊។ី គ្នាតូម់្ពីនិ�ចឈប ់វិទិ្ធាល័់យ�តូស់ៅវិនទី្ធសុទកូ�ុ�ប៊កីំុងទី្ធព្រះកុងសៅម្ពីសៅ�ល់លី់ន (Medellin) ព្រះបសៅទ្ធសុកូ�ុ�ប៊។ី គ្នាតូម់្ពីនិ�ចឈប ់
សុរិសៅសុើរិតូសៅម្ពីកាើងព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្តានសៅទ្ធ។សុរិសៅសុើរិតូសៅម្ពីកាើងព្រះ�ះជា�ចា ស់ុប្តានសៅទ្ធ។
 សៅល្ងាកហឺ៍រិណាន�ូ់ធ្លាា បជ់ាព្រះគីសាទ នកាល់�ីម្ពីុនយូរិម្ពីកសៅហ៍ើយ បុុខែនា គ្នាតូម់្ពីនិខែ�ល់យកព្រះ�ះជា  សៅល្ងាកហឺ៍រិណាន�ូ់ធ្លាា បជ់ាព្រះគីសាទ នកាល់�ីម្ពីុនយូរិម្ពីកសៅហ៍ើយ បុុខែនា គ្នាតូម់្ពីនិខែ�ល់យកព្រះ�ះជា 
ទ្ធីម្ពីយួសៅនាំះសៅទ្ធ។ ម្ពីជី្ឈម្ពីណៈ្ឌ ល់សៅវិជីូសាន្ទ្រីសុា�តូស់ៅវិនទី្ធសុទប្តានសៅរិៀបច�កាល់វិភិាគខែ�ល់�ចបងខ់ែបនប្តាន សៅ�ើម្ពីី ីទ្ធីម្ពីយួសៅនាំះសៅទ្ធ។ ម្ពីជី្ឈម្ពីណៈ្ឌ ល់សៅវិជីូសាន្ទ្រីសុា�តូស់ៅវិនទី្ធសុទប្តានសៅរិៀបច�កាល់វិភិាគខែ�ល់�ចបងខ់ែបនប្តាន សៅ�ើម្ពីី ី
សៅ�យគ្នាតូ�់នសៅ�ល់ព្រះគបព់្រះគ្នានជ់ាម្ពីយួនឹងសា�យូខែអំល់ខែ�ល់ជាកូនព្រះបុសុ�នជី�ងឺ��៏ិប្តាក�ាប្តាល់�យុ សៅ�យគ្នាតូ�់នសៅ�ល់ព្រះគបព់្រះគ្នានជ់ាម្ពីយួនឹងសា�យូខែអំល់ខែ�ល់ជាកូនព្រះបុសុ�នជី�ងឺ��៏ិប្តាក�ាប្តាល់�យុ 
២ឆំ្នាំ� �ណៈៈសៅ�ល់ខែ�ល់គ្នាេ នម្ពីនទីរិសៅ�ទ្ធយណាទ្ធទ្ធួល់យកគ្នាតូស់ៅ�យសៅ�ើើការិ។ សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុគ្នាតូ់២ឆំ្នាំ� �ណៈៈសៅ�ល់ខែ�ល់គ្នាេ នម្ពីនទីរិសៅ�ទ្ធយណាទ្ធទ្ធួល់យកគ្នាតូស់ៅ�យសៅ�ើើការិ។ សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុគ្នាតូ់
ច�សៅោះព្រះ�ះ�នសៅ�ញសៅ�កំុងចិតូារិបស់ុគ្នាតូ។់ គ្នាតូប់្តានអំ�ិសាា នជាម្ពីយួអំំកជី�ងឺព្រះគបគំ់្នាខែ�ល់យល់់ព្រះ�ម្ពី ច�សៅោះព្រះ�ះ�នសៅ�ញសៅ�កំុងចិតូារិបស់ុគ្នាតូ។់ គ្នាតូប់្តានអំ�ិសាា នជាម្ពីយួអំំកជី�ងឺព្រះគបគំ់្នាខែ�ល់យល់់ព្រះ�ម្ពី 
សៅ�យគ្នាតូអ់ំ�ិសាា នជូីន។ គ្នាតូប់្តានព្រះប្តាបម់្ពីនុសុ័ព្រះគបគំ់្នាខែ�ល់ចងស់ាា បអ់ំ��ីការិខែ�ល់ព្រះ�ះសៅ�ើើប្តា�ិ្រិយ សៅ�យគ្នាតូអ់ំ�ិសាា នជូីន។ គ្នាតូប់្តានព្រះប្តាបម់្ពីនុសុ័ព្រះគបគំ់្នាខែ�ល់ចងស់ាា បអ់ំ��ីការិខែ�ល់ព្រះ�ះសៅ�ើើប្តា�ិ្រិយ 
�អ៏ំសាចា រិយកំុងការិសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះជីីវិតិូកូនព្រះបុសុរិបស់ុគ្នាតូ ់និងព្រះបទាំនការិង្ហារិសៅ�ឯគាីនិកម្ពីយួសៅនះ�ល់់គ្នាតូ។់ គ្នាតូ ់�អ៏ំសាចា រិយកំុងការិសុសៅន្ទ្រីង្ហា្គ ះជីីវិតិូកូនព្រះបុសុរិបស់ុគ្នាតូ ់និងព្រះបទាំនការិង្ហារិសៅ�ឯគាីនិកម្ពីយួសៅនះ�ល់់គ្នាតូ។់ គ្នាតូ ់
ប្តានអំសៅញូ្ជូើញ�ួកសៅគសៅ�យម្ពីកឯព្រះ�ះវិ ិ្ រិកំុងសាកល់វិទិ្ធាល័់យ គឺជាទ្ធីកខែនាងខែ�ល់គ្នាតូ ់និងព្រះកុម្ពីព្រះគួសារិប្តានអំសៅញូ្ជូើញ�ួកសៅគសៅ�យម្ពីកឯព្រះ�ះវិ ិ្ រិកំុងសាកល់វិទិ្ធាល័់យ គឺជាទ្ធីកខែនាងខែ�ល់គ្នាតូ ់និងព្រះកុម្ពីព្រះគួសារិ  
រិបស់ុគ្នាតូខ់ែតូងខែតូថាើ យបង្គ�ជាព្រះបចាំ�សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតូហ៍៍ សៅទាំះបីជាអំំកទាំ�ងសៅនាំះ�ុ�ខែម្ពីនជា�តូស់ៅវិនទី្ធសុទកាី។ រិបស់ុគ្នាតូខ់ែតូងខែតូថាើ យបង្គ�ជាព្រះបចាំ�សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតូហ៍៍ សៅទាំះបីជាអំំកទាំ�ងសៅនាំះ�ុ�ខែម្ពីនជា�តូស់ៅវិនទី្ធសុទកាី។ 
សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតូហ៍៍ម្ពីយួបនាំទ ប�់ិ�ីបុណៈយព្រះជីម្ពីុជីទឹ្ធករិបស់ុគ្នាតូ ់ សៅល្ងាកហឺ៍រិណាន�ូ់ប្តានឈបស់ៅ�ព្រះតូងស់ុាុបសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតូហ៍៍ម្ពីយួបនាំទ ប�់ិ�ីបុណៈយព្រះជីម្ពីុជីទឹ្ធករិបស់ុគ្នាតូ ់ សៅល្ងាកហឺ៍រិណាន�ូ់ប្តានឈបស់ៅ�ព្រះតូងស់ុាុប
សៅ�ាើងព្រះកហ៍ម្ពី �ណៈៈសៅ�ល់ខែ�ល់គ្នាតូក់��ុងខ់ែតូសៅបើកឡាននាំ�ព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាតូស់ៅ�កានព់្រះ�ះវិ ិ្ រិ។ អំំកល់ក់សៅ�ាើងព្រះកហ៍ម្ពី �ណៈៈសៅ�ល់ខែ�ល់គ្នាតូក់��ុងខ់ែតូសៅបើកឡាននាំ�ព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាតូស់ៅ�កានព់្រះ�ះវិ ិ្ រិ។ អំំកល់ក់
ត្តាម្ពី�ងផាូវិ�ំកប់្តានសៅ�ើរិសៅ�ជិីតូឡានកានស់ុការិសៅ�សូ៊ុជាកញ្ជូចាបស់ុព្រះ�បល់់ក។់ ទ្ធិ�ាភា�ខែបបសៅនះគឺជាសៅរិឿងត្តាម្ពី�ងផាូវិ�ំកប់្តានសៅ�ើរិសៅ�ជិីតូឡានកានស់ុការិសៅ�សូ៊ុជាកញ្ជូចាបស់ុព្រះ�បល់់ក។់ ទ្ធិ�ាភា�ខែបបសៅនះគឺជាសៅរិឿង
�ម្ពីេត្តាសៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងសៅម្ពីសៅ�ល់លី់ន បុុខែនា ហ៍ឺរិណាន�ូ់�ន�រិម្ពីេណ៍ៈ�ុសុ�ីសុ�ើ�ង។ សៅ�សៅ�ល់គ្នាតូទ់្ធ�ា ក់�ម្ពីេត្តាសៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងសៅម្ពីសៅ�ល់លី់ន បុុខែនា ហ៍ឺរិណាន�ូ់�ន�រិម្ពីេណ៍ៈ�ុសុ�ីសុ�ើ�ង។ សៅ�សៅ�ល់គ្នាតូទ់្ធ�ា ក ់ 
បងូួចឡានចុះ អំំកល់កត់្តាម្ពីចិសៅញ្ជូចា ើម្ពី�ំល់់សៅនាំះប្តានសៅប្តាះជី�្នយុ៉ាងសៅល់ឿនសៅ�រិកគ្នាតូស់ៅ�យកាីសុង្មឹ្ពីថាបងូួចឡានចុះ អំំកល់កត់្តាម្ពីចិសៅញ្ជូចា ើម្ពី�ំល់់សៅនាំះប្តានសៅប្តាះជី�្នយុ៉ាងសៅល់ឿនសៅ�រិកគ្នាតូស់ៅ�យកាីសុង្មឹ្ពីថា  
នឹងល់កប់្តាន។ សៅល្ងាកហ៍ឺរិណាន�ូ់ម្ពីនិប្តាននិយ៉ាយ�ីសុការិសៅ�សូ៊ុទាំល់់ខែតូសៅសាះ។ គ្នាតូប់្តាននិយ៉ាយថា «សៅត្តាះនឹងល់កប់្តាន។ សៅល្ងាកហ៍ឺរិណាន�ូ់ម្ពីនិប្តាននិយ៉ាយ�ីសុការិសៅ�សូ៊ុទាំល់់ខែតូសៅសាះ។ គ្នាតូប់្តាននិយ៉ាយថា «សៅត្តាះ  
សៅ�ើងម្ពីក សៅ�ព្រះ�ះវិ ិ្ រិ»។ អំំកល់កត់្តាម្ពី�ងផាូវិ�ំកស់ៅនាំះម្ពីនិប្តានសាទ កស់ៅសុទើរិអំើីសៅ�ើយ សៅហ៍ើយនិយ៉ាយថា «សៅត្តាះ សៅ�ើងម្ពីក សៅ�ព្រះ�ះវិ ិ្ រិ»។ អំំកល់កត់្តាម្ពី�ងផាូវិ�ំកស់ៅនាំះម្ពីនិប្តានសាទ កស់ៅសុទើរិអំើីសៅ�ើយ សៅហ៍ើយនិយ៉ាយថា «សៅត្តាះ 
សៅ�»។ សៅល្ងាកហ៍ឺរិណាន�ូ់�ន�ឹង�ីសុ�សៅនៀងថ្ងៃនអំំកល់កត់្តាម្ពី�ងផាូវិសៅនាំះថា  គ្នាតូម់្ពីក�ីសៅវិសៅណៈហ៍័៊ុយសៅអំឡា សៅ�»។ សៅល្ងាកហ៍ឺរិណាន�ូ់�ន�ឹង�ីសុ�សៅនៀងថ្ងៃនអំំកល់កត់្តាម្ពី�ងផាូវិសៅនាំះថា  គ្នាតូម់្ពីក�ីសៅវិសៅណៈហ៍័៊ុយសៅអំឡា 
(Venezuela)។ ម្ពីនុសុ័រាបោ់នអ់ំំក�ីសៅវិសៅណៈហ៍័៊ុយសៅអំឡាប្តានឆាងព្រះ��ខែ�នចូល់ម្ពីកកំុងព្រះបសៅទ្ធសុកូ�ុ�ប៊ ី សៅ�ើម្ពីី ី(Venezuela)។ ម្ពីនុសុ័រាបោ់នអ់ំំក�ីសៅវិសៅណៈហ៍័៊ុយសៅអំឡាប្តានឆាងព្រះ��ខែ�នចូល់ម្ពីកកំុងព្រះបសៅទ្ធសុកូ�ុ�ប៊ ី សៅ�ើម្ពីី ី
ខែសុើងរិកការិង្ហារិជីួយ��ល់់អំំកផទះខែ�ល់ក��ុងខែតូជីួបវិបិតូាិសៅសុ�ាកិចចា។ សៅល្ងាកហឺ៍រិណាន�ូ់ប្តានខែចករិ �ខែល់កទី្ធខែសុើងរិកការិង្ហារិជីួយ��ល់់អំំកផទះខែ�ល់ក��ុងខែតូជីួបវិបិតូាិសៅសុ�ាកិចចា។ សៅល្ងាកហឺ៍រិណាន�ូ់ប្តានខែចករិ �ខែល់កទី្ធ
បនាំទ ល់់រិបស់ុគ្នាតូជ់ាម្ពីយួនឹងអំំកល់កត់្តាម្ពី�ងផាូវិ�ំកស់ៅនាំះ �ណៈៈសៅ�ល់ខែ�ល់ខែ�ល់�ួកសៅគក��ុងខែតូសៅ�ើើ��សៅណៈើ រិ បនាំទ ល់់រិបស់ុគ្នាតូជ់ាម្ពីយួនឹងអំំកល់កត់្តាម្ពី�ងផាូវិ�ំកស់ៅនាំះ �ណៈៈសៅ�ល់ខែ�ល់ខែ�ល់�ួកសៅគក��ុងខែតូសៅ�ើើ��សៅណៈើ រិ 
សៅ�ឯព្រះ�ះវិ ិ្ រិសៅ�ឯសាកល់វិទិ្ធាល័់យ។ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតូហ៍៍បនាំទ ប ់ជីនជាតិូសៅវិសៅណៈហ៍័៊ុយសៅអំឡា�ំកស់ៅនាំះសៅ�ឯព្រះ�ះវិ ិ្ រិសៅ�ឯសាកល់វិទិ្ធាល័់យ។ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតូហ៍៍បនាំទ ប ់ជីនជាតិូសៅវិសៅណៈហ៍័៊ុយសៅអំឡា�ំកស់ៅនាំះ  
ប្តានសៅ�ឯព្រះ�ះវិ ិ្ រិម្ពីាងសៅទ្ធៀតូជាម្ពីយួនឹងព្រះកុម្ពីព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាតូ។់ គ្នាតូ ់និងព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាតូ�ុ់�ខែ�ល់�ក់ប្តានសៅ�ឯព្រះ�ះវិ ិ្ រិម្ពីាងសៅទ្ធៀតូជាម្ពីយួនឹងព្រះកុម្ពីព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាតូ។់ គ្នាតូ ់និងព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាតូ�ុ់�ខែ�ល់�ក ់ 
ខ្លាំនម្ពីកព្រះ�ះវិ ិ្ រិសៅនាំះសៅទ្ធ។ ឥ�ូវិសៅនះ គ្នាតូស់ៅ�ើើ�្រិល់កស់ៅ�សៅល់ើ�ងផាូវិខ្លាំងម្ពីុ�ម្ពីជី្ឈម្ពីណៈ្ឌ ល់សៅវិជីូសាន្ទ្រីសុា ខ្លាំនម្ពីកព្រះ�ះវិ ិ្ រិសៅនាំះសៅទ្ធ។ ឥ�ូវិសៅនះ គ្នាតូស់ៅ�ើើ�្រិល់កស់ៅ�សៅល់ើ�ងផាូវិខ្លាំងម្ពីុ�ម្ពីជី្ឈម្ពីណៈ្ឌ ល់សៅវិជីូសាន្ទ្រីសុា 
�តូស់ៅវិនទី្ធសុទសៅ�យសៅព្រះបើរិសៅទ្ធះរិុញខែ�ល់�ួកជី�នុ�ប្តានបរិចិាំចា គសៅ�យ។ គ្នាតូ ់និងព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាតូក់��ុងខែតូសៅរិៀន�តូស់ៅវិនទី្ធសុទសៅ�យសៅព្រះបើរិសៅទ្ធះរិុញខែ�ល់�ួកជី�នុ�ប្តានបរិចិាំចា គសៅ�យ។ គ្នាតូ ់និងព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាតូក់��ុងខែតូសៅរិៀន  
ថំាកព់្រះជីម្ពីុជីទឹ្ធក។  សៅល្ងាកហ៍ឺរិណាន�ូ់ប្តានអំ�ិសាា នសូុម្ពីសៅ�យព្រះគួសារិម្ពីយួសៅនះថាើ យចិតូារិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�ថំាកព់្រះជីម្ពីុជីទឹ្ធក។  សៅល្ងាកហ៍ឺរិណាន�ូ់ប្តានអំ�ិសាា នសូុម្ពីសៅ�យព្រះគួសារិម្ពីយួសៅនះថាើ យចិតូារិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�
ឯព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិរិមួ្ពីជាម្ពីយួម្ពីនុសុ័៦នាំកស់ៅទ្ធៀតូខែ�ល់ប្តានព្រះជីមុ្ពីចទ្ធឹកសៅហ៍ើយត្តាម្ពីរិយៈការិ�ិតូ��ព្រះបឹងខែព្រះបងរិបស់ុឯព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិរិមួ្ពីជាម្ពីយួម្ពីនុសុ័៦នាំកស់ៅទ្ធៀតូខែ�ល់ប្តានព្រះជីមុ្ពីចទ្ធឹកសៅហ៍ើយត្តាម្ពីរិយៈការិ�ិតូ��ព្រះបឹងខែព្រះបងរិបស់ុ  
គ្នាតូ។់ សៅល្ងាកហឺ៍រិណាន�ូ់ប្តាននិយ៉ាយថា ការិនាំ�ម្ពីនុសុ័ម្ពីកឯព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិគឺជាសៅរិឿង��៏ិប្តាក។ គ្នាតូស់ៅ�ើើត្តាម្ពី គ្នាតូ។់ សៅល្ងាកហឺ៍រិណាន�ូ់ប្តាននិយ៉ាយថា ការិនាំ�ម្ពីនុសុ័ម្ពីកឯព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិគឺជាសៅរិឿង��៏ិប្តាក។ គ្នាតូស់ៅ�ើើត្តាម្ពី 
    ការិខែណៈនាំ�ខែ�ល់ព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិប្តាន�នបនទូល់ព្រះប្តាបប់ុរិសុខែ�ល់�ីម្ពីុន�នការិខែណៈនាំ�ខែ�ល់ព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវិប្តាន�នបនទូល់ព្រះប្តាបប់ុរិសុខែ�ល់�ីម្ពីុន�ន
    �រិក័ចូល់ថា «ចូរិ អំំក ព្រះតូ�ប ់សៅ� ផទះ សៅ� សៅ� ជា ម្ពីយួ ព្រះកុម្ពី ព្រះគួសារិ វិញិ ចុះ�រិក័ចូល់ថា «ចូរិ អំំក ព្រះតូ�ប ់សៅ� ផទះ សៅ� សៅ� ជា ម្ពីយួ ព្រះកុម្ពី ព្រះគួសារិ វិញិ ចុះ  
    សៅហ៍ើយ សៅរិៀប រាប ់សៅហ៍តុូការិណ៍ៈ ទាំ�ង បុុនាំេ ន ខែ�ល់ ព្រះ�ះអំ�ចា ស់ុ ប្តាន សៅព្រះប្តាសុ �ល់់សៅហ៍ើយ សៅរិៀប រាប ់សៅហ៍តុូការិណ៍ៈ ទាំ�ង បុុនាំេ ន ខែ�ល់ ព្រះ�ះអំ�ចា ស់ុ ប្តាន សៅព្រះប្តាសុ �ល់់  
   អំំក សៅ�យ ព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ �ណិៈតូ �សូុរិ»។ សៅល្ងាកហឺ៍រិណាន�ូ់ប្តាននិយ៉ាយ  អំំក សៅ�យ ព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ �ណិៈតូ �សូុរិ»។ សៅល្ងាកហឺ៍រិណាន�ូ់ប្តាននិយ៉ាយ   
    ថា «�ំុ �ម្ពីនិ�ចឈបស់ុរិសៅសុើរិតូសៅម្ពីកាើងព្រះ�ះជាម្ពីយួនឹងទី្ធបនាំទ ល់់រិបស់ុ�ំុ �ប្តានថា «�ំុ �ម្ពីនិ�ចឈបស់ុរិសៅសុើរិតូសៅម្ពីកាើងព្រះ�ះជាម្ពីយួនឹងទី្ធបនាំទ ល់់រិបស់ុ�ំុ �ប្តាន  
   សៅ�ើយ �ីតិូទី្ធបនាំទ ល់់សៅនះោល់់ចិតូារិបស់ុ�ំុ �ជាខ្លាំា �ង»។   សៅ�ើយ �ីតិូទី្ធបនាំទ ល់់សៅនះោល់់ចិតូារិបស់ុ�ំុ �ជាខ្លាំា �ង»។
 

  សៅរិឿង�ាី  សៅរិឿង�ាី



57

សេចក្តីេញ្ញា  និងកករឹត្យវិន័យរបេក់្រះ

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៥ ខែ�ឧសុភា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៥ ខែ�ឧសុភា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ និក្ខខម្ពីន� ១៩៖៦; សៅអំសាយ ៥៦៖៧; សៅហ៍សៅព្រះ��រិ អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ និក្ខខម្ពីន� ១៩៖៦; សៅអំសាយ ៥៦៖៧; សៅហ៍សៅព្រះ��រិ 
២៖៩; ២៖៩; សៅចាំទិ្ធយក្ខថា ៤៖១៣; សៅអំម្ពីុុសុ ៣៖៣; សៅល្ងាកុ្ខបបត្តិាិ ១៨៖១៩។សៅចាំទិ្ធយក្ខថា ៤៖១៣; សៅអំម្ពីុុសុ ៣៖៣; សៅល្ងាកុ្ខបបត្តិាិ ១៨៖១៩។

�ចងចាំ�៖ «ដូូសៅចំះ  ចូរិ ដឹូង ថា ព្រះ�ះសៅយហូ៍វុ៉ាជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ព្រះទ្ធង ់�ិត្តិ ជា ព្រះ�ះ សៅហ៍�យ គឺ ជា ព្រះ�ះ សៅសាះ ះព្រះត្តិង ់ខែដូល �ចងចាំ�៖ «ដូូសៅចំះ  ចូរិ ដឹូង ថា ព្រះ�ះសៅយហូ៍វុ៉ាជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ព្រះទ្ធង ់�ិត្តិ ជា ព្រះ�ះ សៅហ៍�យ គឺ ជា ព្រះ�ះ សៅសាះ ះព្រះត្តិង ់ខែដូល 
ព្រះទ្ធង់ព្រះទ្ធង់កាន ់តាម្ពី សៅសុចក្ខាី សុញ្ញាា  សៅហ៍�យ នឹង សៅសុចក្ខាី សុបបុរិសុ ដូរាប ដូល់ ទាំ�ង ពាន ់ដូ�ណ រិបស់ុ �ួក្ខ អំំក្ខ ខែដូល កាន ់តាម្ពី សៅសុចក្ខាី សុញ្ញាា  សៅហ៍�យ នឹង សៅសុចក្ខាី សុបបុរិសុ ដូរាប ដូល់ ទាំ�ង ពាន ់ដូ�ណ រិបស់ុ �ួក្ខ អំំក្ខ ខែដូល 
ព្រះសុឡាញ់់ព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធង ់សៅហ៍�យ កាន ់តាម្ពី បញ្ញា ត្តិា រិបស់ុ ព្រះទ្ធង»់ (សៅចាំទ្ធិយក្ខថា ៧៖៩)។ ព្រះទ្ធង ់សៅហ៍�យ កាន ់តាម្ពី បញ្ញា ត្តិា រិបស់ុ ព្រះទ្ធង»់ (សៅចាំទ្ធិយក្ខថា ៧៖៩)។ 

  បទ្ធទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ង ២៣ គឺជាក្ខ�ណា�យដូ�៏ីសៅរាះសុាីអំ��ីព្រះ�ះអំងគសុសៅ��គ ះ។ ព្រះ�ះអំងគសុសៅ��គ ះរិបស់ុ 
សៅយ�ងប្តានដឹូក្ខនាំ�សៅយ�ងដូូចជាអំំក្ខគ�ា លសៅចៀម្ពីដឹូក្ខនាំ�សៅចៀម្ពីរិបស់ុ�ួួនផងខែដូរិ។  �៣គឺជា�ម្ពីយួសៅ�កុំ្ខង� 
សុ�ខាន់ៗ ប�ផុត្តិកុំ្ខងបទ្ធគមី្ពីរីិទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ង ២៣។ កុំ្ខង�សៅនះ សៅសុាចដាវីឌីប្តានប�ា ញ់សៅយ�ងអំ��ីទ្ធីក្ខខែនួងខែដូល 
ព្រះ�ះចងន់ាំ�សៅ�សៅដាយថា៖ «ព្រះទ្ធង ់ខែក្ខ ព្រះ�លឹង �ុំ� សៅ��ង វីញិ់ ព្រះទ្ធង ់នាំ� �ុំ� សៅ� តាម្ពី ផូួវី សុុចរិតិ្តិសៅដាយ យល់ ដូល់ តាម្ពី ផូួវី សុុចរិតិ្តិសៅដាយ យល់ ដូល់
ព្រះ�ះនាំម្ពី ព្រះទ្ធង់ព្រះ�ះនាំម្ពី ព្រះទ្ធង»់ (ទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ង ២៣៖៣)។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងល់អឥត្តិសៅខាះ ះ។ ព្រះទ្ធង�ុ់�អាចព្រះបព្រះ�ឹត្តិាអំ�សៅ��ប្តាបប្តានសៅ��យ។ 
ដូូសៅចំះ ព្រះទ្ធងម់្ពីនិដឹូក្ខនាំ�សៅយ�ងសៅ�តាម្ពីផូួវីទុ្ធចះរិតិ្តិសៅនាំះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះនឹងប�ា ញ់ផូួវីដូ�៏នសុុវីតិិ្តិភា�ដូល់សៅយ�ង 
សៅដូ�ម្ពីបសីៅ�ា�ដូ�សៅណ� រិសៅដាយការិសៅដូ�រិខាងឯវីញិ្ញាា ណ កុំ្ខងជីីវីតិ្តិ។ 
 សៅត្តិ�ផូួវីដូ�៏នសុុវីតិិ្តិភា�ខែដូលព្រះ�ះនឹងនាំ�សៅយ�ងសៅ�ជាផូួវីអំាី? 
 អំំក្ខសុរិសៅសុរិទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ងសៅផេងសៅទ្ធៀត្តិប្តានសៅ�ួ�យនឹងសុ�ណួរិសៅនះតាម្ពីរិយៈការិអំ�ិសាា ន៖ 
«សូុម្ពីបណាា ល  ឲ្យយ ទូ្ធលបងគ� សៅដូ�រិសៅ� តាម្ពី ផូួវី ព្រះចក្ខ ថ្ងៃន សៅសុចក្ខាី ប�គ បរ់ិបស់ុ ព្រះទ្ធង់សៅ� តាម្ពី ផូួវី ព្រះចក្ខ ថ្ងៃន សៅសុចក្ខាី ប�គ បរ់ិបស់ុ ព្រះទ្ធង»់ (ទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ង ១១៩៖៣៥)។ 
សៅព្រះកាយម្ពីក្ខ អំំក្ខសុរិសៅសុរិ ប្តានបខែនិម្ពីសៅទ្ធៀត្តិថា «ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ ខែដូល សៅចញ់ �ី ព្រះ�ះឱសុា ព្រះទ្ធង ់ម្ពីក្ខសៅនាំះ វីសិៅសុសុ»  
(ទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ង ១១៩៖ ១៧២)។ ចសៅមួ្ពី�យសៅ�ួ�យត្តិបនឹងសុ�ណួរិខាងសៅដូ�ម្ពីថ្ងៃនក្ខថា�ណឌ សៅនះគឺជា៖ ព្រះក្ខឹត្តិយវីនិយ័ 
រិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័គឺផូួវីដូ�៏នសុុវីតិិ្តិភា�សុព្រះ�បស់ៅអាយសៅយ�ងសៅដូ�រិសៅ�កុំ្ខងជីីវីតិ្តិ។ 
 សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ សៅម្ពីសៅរិៀនរិបស់ុសៅយ�ងគឺសុាីអំ��ីព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅយ�ងនឹងសិុក្ខាអំ��ីសារិៈសុ�ខាន ់
ថ្ងៃនព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័សៅ�កុំ្ខងសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា សៅ�ឯសីុុណាយ។ 
 

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៨    ១៥ - ២១ ឧសុភា 



58ថ្ងៃ�ាអាទិ្ធត្តិយ   ១៦ ឧសុភា

ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល

  សៅរិឿងរិបស់ុសាសុនយូ៍ដាតា�ង�ីយូរិលងណ់ាស់ុម្ពីក្ខសៅហ៍�យប្តាននិទាំនព្រះប្តាបស់ៅយ�ងអំ��ីដូ�សៅណ� រិសៅដូ�ម្ពី 
ទ្ធងខែដូលព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល។  សៅរិឿងសៅនាំះប្តាននិទាំនថា ព្រះ�ះប្តាន 
ព្រះបទាំនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ូល់�ួក្ខសាសុនដ៍ូថ្ងៃទ្ធជាម្ពីុនសិុន។ បុុខែនា �ួក្ខសាសុនទ៍ាំ�ងសៅនះប្តានបដិូសៅសុ� 
ការិព្រះបទាំនរិបស់ុព្រះ�ះ។ ដូូសៅចំះ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីយួនឹងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល
វីញិ់។ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិ�ុ�ប្តានប�ា ញ់ព្រះប្តាបស់ៅយ�ងអំ��ីភ័ស័ុាុតាងណាម្ពីយួសុព្រះ�បគ់ាំ�ព្រះទ្ធសៅគាំលគ�និត្តិសៅនះសៅ��យ។ បុុខែនា 
សៅរិឿងសៅនះជីួយសៅយ�ងសៅអាយយល់អំ��ីសារិៈសុ�ខានថ់្ងៃនសៅសុចក្ខាី�ិត្តិទាំក្ខទ់្ធងនឹងជីសៅព្រះម្ពី�សុខែដូលព្រះ�ះប្តានសៅ�ា�។ ព្រះ�ះ 
ប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល�ុ�ខែម្ពីនសៅដាយសារិខែត្តិសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំលប្តានសៅ�ា�អំាីម្ពីយួសៅអាយគាំបដ់ូល់ 
ព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ព្រះ�ះសៅនាំះសៅទ្ធ។  សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល�ុ�ប្តានសៅ�ា�អំាីសៅអាយ�ួក្ខសៅគស័ុក្ខាិសុម្ពីនឹងសៅ�ា�ជារា�សុារិបស់ុ 
ព្រះ�ះសៅនាំះសៅទ្ធ។ ជីនជាតិ្តិអំុីព្រះសាខែអំល�នគំាំតិ្តិច។ �ួក្ខសៅគគឺជាទាំសុក្ខរិ សៅ�សៅ�លខែដូលព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុ 
�ួក្ខសៅគ។ �ួក្ខសៅគ�ុ�ខែម្ពីនជាព្រះបសៅទ្ធសុ�នអំ�ណាចសៅនាំះសៅទ្ធ។ ម្ពី�ុងសៅទ្ធៀត្តិ សាសុនាំ សិុលបៈ និងវីបប�ម្ពីរ៌ិបស់ុ 
�ួក្ខសៅគក្ខ�ុ៏��នអំាីសុ�ខានដ់ូល់សាសុនដ៍ូថ្ងៃទ្ធខែដូលរិស់ុសៅ�សុម្ពីយ័សៅនាំះផងខែដូរិ។ ដូូសៅចំះ ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុ 
សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល សៅដាយសារិខែត្តិព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់់�ួក្ខសៅគ និងប�ា ញ់�ួក្ខសៅគអំ��ីសៅសុចក្ខាីសៅម្ពីតាា រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 

 សៅយ�ងព្រះត្តិូវីខែត្តិ�នការិព្រះបុងព្រះបយត័្តិំ សៅ�សៅ�លខែដូលសៅយ�ងសិុក្ខាសៅគាំលគ�និត្តិថ្ងៃនជីសៅព្រះម្ពី�សុរិបស់ុព្រះ�ះ សៅយ�ងព្រះត្តិូវីខែត្តិ�នការិព្រះបុងព្រះបយត័្តិំ សៅ�សៅ�លខែដូលសៅយ�ងសិុក្ខាសៅគាំលគ�និត្តិថ្ងៃនជីសៅព្រះម្ពី�សុរិបស់ុព្រះ�ះ
សៅនះ។ ព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ងគាំះ នការិព្រះបុងព្រះបយត័្តិំសៅទ្ធ សៅយ�ងនឹងអាចយល់ព្រះច��អំ��ីសារិៈសុ�ខានថ់្ងៃនសៅសុចក្ខាី�ិត្តិរិបស់ុសៅនះ។ ព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ងគាំះ នការិព្រះបុងព្រះបយត័្តិំសៅទ្ធ សៅយ�ងនឹងអាចយល់ព្រះច��អំ��ីសារិៈសុ�ខានថ់្ងៃនសៅសុចក្ខាី�ិត្តិរិបស់ុ
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិសុាីអំ��ីព្រះ�ះអំងគផ្ទាា ល់។ ដូូសៅចំះ សៅយ�ងព្រះត្តិូវីខែត្តិសួុរិ�ួួនសៅយ�ងនូវីសុ�ណួរិដូព៏្រះតឹ្តិម្ពីព្រះត្តិូវី សៅដូ�ម្ពីបជីីួយសៅយ�ងសៅអាយព្រះ�ះគម្ពីីរីិសុាីអំ��ីព្រះ�ះអំងគផ្ទាា ល់។ ដូូសៅចំះ សៅយ�ងព្រះត្តិូវីខែត្តិសួុរិ�ួួនសៅយ�ងនូវីសុ�ណួរិដូព៏្រះតឹ្តិម្ពីព្រះត្តិូវី សៅដូ�ម្ពីបជីីួយសៅយ�ងសៅអាយ
យល់អំ��ីជីសៅព្រះម្ពី�សុខែដូលព្រះ�ះប្តានសៅ�ា�។  សៅត្តិ�ព្រះ�ះសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅដូ�ម្ពីបអីំាី? សៅត្តិ�ព្រះ�ះសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុ យល់អំ��ីជីសៅព្រះម្ពី�សុខែដូលព្រះ�ះប្តានសៅ�ា�។  សៅត្តិ�ព្រះ�ះសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅដូ�ម្ពីបអីំាី? សៅត្តិ�ព្រះ�ះសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុ 
សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល សៅដាយសារិខែត្តិព្រះទ្ធងច់ងស់ុសៅ��គ ះសាសុនស៍ៅនះខែត្តិម្ពីយួគត្តិស់ៅ�សៅល�ខែផនដីូឬ? ឬម្ពីយួ ព្រះ�ះ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល សៅដាយសារិខែត្តិព្រះទ្ធងច់ងស់ុសៅ��គ ះសាសុនស៍ៅនះខែត្តិម្ពីយួគត្តិស់ៅ�សៅល�ខែផនដីូឬ? ឬម្ពីយួ ព្រះ�ះ 
ប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល សៅដូ�ម្ពីបជីីួយ�ព្រះទ្ធងក់្ខំុងការិខែចក្ខចាំយអំ�សៅណាយថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសៅម្ពីតាា សៅ�កានអ់ំំក្ខប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល សៅដូ�ម្ពីបជីីួយ�ព្រះទ្ធងក់្ខំុងការិខែចក្ខចាំយអំ�សៅណាយថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសៅម្ពីតាា សៅ�កានអ់ំំក្ខ  
ដូថ្ងៃទ្ធសៅ�សៅល�ខែផនដីូដូូចខែដូលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនដូល់�ួក្ខសៅគដូ�បូង? សៅត្តិ��ខាងសៅព្រះកាយទាំ�ងសៅនះជីួយ�សៅយ�ងសៅអាយ ដូថ្ងៃទ្ធសៅ�សៅល�ខែផនដីូដូូចខែដូលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនដូល់�ួក្ខសៅគដូ�បូង? សៅត្តិ��ខាងសៅព្រះកាយទាំ�ងសៅនះជីួយ�សៅយ�ងសៅអាយ 
យល់យល់អំ��ីចសៅម្ពីួ�យសៅ�ួ�យត្តិបសៅ�នឹងសុ�ណួរិទាំ�ងសៅនះយុងដូូចសៅម្ពីាច?អំ��ីចសៅម្ពីួ�យសៅ�ួ�យត្តិបសៅ�នឹងសុ�ណួរិទាំ�ងសៅនះយុងដូូចសៅម្ពីាច?

                    
និក្ខខម្ពីន� ១៩៖១៦____________________________________________________________និក្ខខម្ពីន� ១៩៖១៦____________________________________________________________

                    
សៅអំសាយ ៥៦៖៧ ____________________________________________________________សៅអំសាយ ៥៦៖៧ ____________________________________________________________

                    
សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ២៖៩______________________________________________________________សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ២៖៩______________________________________________________________

  ក្ខំុងនាំម្ពីជាអាត្តិស់ៅវីនទី្ធសុា សៅយ�ងសៅជីឿថា ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅយ�ងសៅអាយខែចក្ខចាំយសៅសុចក្ខាីដូ�៏ិសៅសុសុ 
ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិដូូចជាព្រះទ្ធងប់្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលផងខែដូរិ។ ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុ�ួក្ខជី�នុ�រិបស់ុសៅយ�ង
សៅអាយខែចក្ខចាំយសារិខែដូលគាំះ នអំំក្ខដូថ្ងៃទ្ធណា�ន។ សៅដាយសារិសៅហ៍តុ្តិសៅនះ សៅយ�ងសៅព្រះបៀបដូូចជាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល 
សៅ�ក្ខំុងសុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិដូូសៅចំាំះខែដូរិ។ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនសារិដូ�៏ិសៅសុសុដូល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល សៅដូ�ម្ពីបសីៅអាយ�ួក្ខ 
សៅគខែចក្ខចាំយជាម្ពីយួនឹងអំំក្ខដូថ្ងៃទ្ធសៅ�សៅល�ខែផនដីូ។ សុ�ាថ្ងៃ�ាសៅនះ ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុ�ួក្ខជី�នុ�រិបស់ុសៅយ�ងសៅអាយ
សៅ�ា�ក្ខិចះការិដូូចគំាំសៅនះ។

 សៅត្តិ�សៅល្ងាក្ខអំំក្ខអាចសៅ�ា�អំាី�ួះ សៅដូ�ម្ពីបជីីួយបសៅងា�យក្ខិចះការិខែដូលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនសៅអាយ�ួក្ខជី�នុ�រិបស់ុសៅយ�ង សៅត្តិ�សៅល្ងាក្ខអំំក្ខអាចសៅ�ា�អំាី�ួះ សៅដូ�ម្ពីបជីីួយបសៅងា�យក្ខិចះការិខែដូលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនសៅអាយ�ួក្ខជី�នុ�រិបស់ុសៅយ�ង  
សៅ�ា�សៅ�សៅល�ខែផនដីូសៅនះ? សៅ�ា�សៅ�សៅល�ខែផនដីូសៅនះ? 
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ត្តិព្រះម្ពីូវីការិថ្ងៃនព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ ត្តិព្រះម្ពីូវីការិថ្ងៃនព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ 
 
 ««ព្រះទ្ធង ់ប្តាន �ន ព្រះ�ះបនាូល ព្រះប្តាប ់ដូល់ ឯង រាល់ គំាំ �ី សៅសុចក្ខាី សុញ្ញាា  រិបស់ុ ព្រះទ្ធង ់ខែដូល ព្រះទ្ធង ់ប្តាន ប�គ ប់ព្រះទ្ធង ់ប្តាន �ន ព្រះ�ះបនាូល ព្រះប្តាប ់ដូល់ ឯង រាល់ គំាំ �ី សៅសុចក្ខាី សុញ្ញាា  រិបស់ុ ព្រះទ្ធង ់ខែដូល ព្រះទ្ធង ់ប្តាន ប�គ ប់
ឲ្យយ ឯង រាល់ គំាំ ព្រះបព្រះ�ឹត្តិា តាម្ពី   គឺ ជា ព្រះកឹ្ខត្តិយ វីនិយ័ទាំ�ង ១០ ព្រះបការិ សៅហ៍�យ ព្រះទ្ធង ់ក្ខ ៏ចាំរិកឹ្ខ ក្ខត្តិ ់ព្រះកឹ្ខត្តិយ វីនិយ័ទាំ�ង សៅនាំះ ចុះឲ្យយ ឯង រាល់ គំាំ ព្រះបព្រះ�ឹត្តិា តាម្ពី   គឺ ជា ព្រះកឹ្ខត្តិយ វីនិយ័ទាំ�ង ១០ ព្រះបការិ សៅហ៍�យ ព្រះទ្ធង ់ក្ខ ៏ចាំរិកឹ្ខ ក្ខត្តិ ់ព្រះកឹ្ខត្តិយ វីនិយ័ទាំ�ង សៅនាំះ ចុះ  
សៅ�សៅ�បនាះ �ះបនាះ �ះ២ ផ្ទាា �ង» (សៅចាំទ្ធិយក្ខថា ៤៖១៣)។២ ផ្ទាា �ង» (សៅចាំទ្ធិយក្ខថា ៤៖១៣)។
 ឥ�ូវីសៅនះ សៅយ�ងប្តានដឹូងថា សៅយ�ង�ុ�អាចទ្ធិញ់ព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះ�ះប្តានសៅ��យ។ សៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់ 
សៅសុចក្ខាីសៅម្ពីតាា និងការិសៅល�ក្ខខែលងសៅទាំសុរិបស់ុព្រះ�ះគឺជាអំ�សៅណាយដូឥ៏ត្តិគិត្តិថ្ងៃ�ួខែដូលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនសៅអាយ
សៅយ�ង។ បុុខែនា សៅត្តិ�សៅសុចក្ខាីសៅម្ពីតាា  និងព្រះ�ះគុណជីួយសៅអាយសៅយ�ង�នសៅលសុម្ពីនិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះទ្ធងស់ៅដាយសារិ
ខែត្តិសៅយ�ងម្ពីនិអាចទិ្ធញ់សៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះទ្ធងឬ់យុងណា? ម្ពីនិខែម្ពីនដូូសៅចំាំះសៅ��យ សៅយ�ងព្រះត្តិូវីខែត្តិសៅម្ពី�ល 
សៅ��ញ់ថា ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ និងសៅសុចក្ខាីសៅម្ពីតាា ខែដូលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនដូល់សៅយ�ងសៅ�ក្ខំុងសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងស់ៅ�ជាម្ពីយួនឹងគំាំ។ សៅសុចក្ខាីទាំ�ង�ីរិសៅនះ�ុ�អាចខែញ់ក្ខ�ីគំាំប្តានសៅ��យ។ 
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្ខថា ៤៖១៣ ខាងសៅល�។ សៅត្តិ��សៅនះប�ា ញ់សៅយ�ងថា ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ និងសៅសុចក្ខាី សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្ខថា ៤៖១៣ ខាងសៅល�។ សៅត្តិ��សៅនះប�ា ញ់សៅយ�ងថា ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ និងសៅសុចក្ខាី 
សុញ្ញាា �នទ្ធ�នាំក្ខទ់្ធ�នងជិីត្តិសុំិទ្ធធនឹងគំាំយុងដូូចសៅម្ពីាច?  សៅត្តិ�ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះសុ�ខានប់ុុនណាច�សៅពាះសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា �នទ្ធ�នាំក្ខទ់្ធ�នងជិីត្តិសុំិទ្ធធនឹងគំាំយុងដូូចសៅម្ពីាច?  សៅត្តិ�ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះសុ�ខានប់ុុនណាច�សៅពាះសៅសុចក្ខា ី 
សុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង?់សុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង?់
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅរិឿងខែដូលសៅយ�ងប្តានដឹូងអំ��ីសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិប�ា ញ់សៅយ�ងថា ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះគឺ
ជាខែផំក្ខដូស៏ុ�ខានប់�ផុត្តិថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ។ សៅយ�ងក្ខដ៏ូឹងខែដូរិថា សៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិគឺជាម្ពីតិ្តិាភា�រិវ៉ាងព្រះ�ះ 
និងរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ភា�ជាថ្ងៃដូគូ�នទ្ធ�នាំក្ខទ់្ធ�នងជិីត្តិសុំិទ្ធធរិវ៉ាងម្ពីនុសុេខែដូលសៅ�ា�ក្ខិចះការិរិមួ្ពីគំាំ។ ភា�ជា 
ថ្ងៃដូគូលអព្រះត្តិូវីការិចាប។់ សៅត្តិ�អាពាណ៌�ិពាហ៌៍ ម្ពីតិ្តិាភា� ឬអាជីីវីក្ខម្ពីះថ្ងៃដូគូអាចបនាប្តានសៅទ្ធៀត្តិសៅទ្ធ ព្រះបសិុនសៅប�គាំះ ន 
អំំក្ខសៅគាំរិ�ចាប?់ សូុម្ពីគិត្តិអំ��ីសៅរិឿងទាំ�ងឡាយខែដូលនឹង�ុសុព្រះបព្រះក្ខតី្តិដូូចជា៖ បាីនឹងសុសៅព្រះម្ពីចចិត្តិា�នព្រះសីុ 
ដូថ្ងៃទ្ធ។  ម្ពីតិ្តិាភ័ក្ខាិនឹងសុសៅព្រះម្ពីចចិត្តិាជីួយ�ួួនសៅគសៅដាយ�ឹងខែផអក្ខសៅល�ព្រះប្តាក្ខស់ៅ�ក្ខំុងសៅ�សៅ�ុថ្ងៃនម្ពីតិ្តិាភ័ក្ខាិរិបស់ុសៅគ។ 
ថ្ងៃដូគូអាជីីវីក្ខម្ពីះ�ំក្ខន់ឹងសៅ�អំំក្ខ�ះី�ំក្ខស់ៅទ្ធៀត្តិសៅអាយចូលហុុ៍នសៅ�កុំ្ខងអាជីីវីក្ខម្ពីះរិបស់ុគាំត្តិស់ៅដាយ�ុ�ប្តានព្រះប្តាប់
ថ្ងៃដូគូអាជីីវីក្ខម្ពីះរិបស់ុគាំត្តិជ់ាម្ពីុន។ ជីសៅព្រះម្ពី�សុទាំ�ងអំស់ុសៅនះនឹងប�ផួ្ទាញ់សារិៈសុ�ខានថ់្ងៃនចាប់ ់និងវីនិយ័។  សៅត្តិ�សៅល្ងាក្ខ 
អំំក្ខគិត្តិថា អាពាហ៌៍�ិពាហ៌៍ ម្ពីតិ្តិាភា� និងអាជីីវីក្ខម្ពីះថ្ងៃដូគូខែបបសៅនះអាចសៅជាគជីយ័ប្តានយូរិបុុនណា? ម្ពីនិប្តាន 
យូរិសៅទ្ធ ខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅនាំះគឺជាម្ពីូលសៅហ៍តុ្តិខែដូលនាំ�សៅអាយអាពាហ៌៍�ិពាហ៌៍ ម្ពីតិ្តិាភា� និងអាជីីវីក្ខម្ពីះថ្ងៃដូគូរិបស់ុសៅយ�ង 
ចាំ�ប្តាចព់្រះត្តិូវីការិចាប ់វីនិយ័ និងខែដូនក្ខ�ណត្តិ។់ សៅ�សៅ�លខែដូលសៅយ�ង�នរិបស់ុទាំ�ងសៅនះ សៅយ�ងនឹង�នអាពាហ៌៍-
�ិពាហ៌៍ ម្ពីតិ្តិាភា� និងអាជីីវីក្ខម្ពីះថ្ងៃដូគូយុងសុុ�ដុូម្ពី និង�នសុុវីត្តិិិភា�។ 
 ក្ខបួនចាប�់នសារិៈសុ�ខានច់�សៅពាះភា�ជាថ្ងៃដូគូរិបស់ុសៅយ�ងជាម្ពីយួនឹងអំំក្ខដូថ្ងៃទ្ធជាទី្ធប�ផុត្តិ។  សៅនាំះ 
គឺជាម្ពីូលសៅហ៍តុ្តិខែដូលព្រះ�ះគម្ពីីរីិប�ា ញ់សៅយ�ងថា ពាក្ខយថា «ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័» និងពាក្ខយថា «សៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា »  ខែត្តិងខែត្តិ 
�នអំត្តិិនយ័ខែត្តិម្ពីយួ។ (សូុម្ពីអាន�គមី្ពីរីិទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ង ៧៨៖១០; ទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ង ៥០៖១៦; ទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ង ២៥៖ 
១០; ទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ង ១០៣៖១៨ និងសៅចាំទិ្ធយក្ខថា ៣៣៖៩)។ �គម្ពីីរីិសៅយសៅរិ� ១១៖៣, ៦, ៨ ប្តានប�ា ញ់ 
សៅយ�ងថា ពាក្ខយថាសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះគឺដូូចគំាំជាម្ពីយួនឹងចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះ  ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធង ់
និងក្ខបួនចាបស់ុ�ខាន់ៗ ។ 
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«សុព្រះ�បជ់ាសៅសុចក្ខាីលអដូល់ឯង»«សុព្រះ�បជ់ាសៅសុចក្ខាីលអដូល់ឯង»

  ជាដូ�បូងជាដូ�បូង  សៅត្តិ�សៅល្ងាក្ខអំំក្ខយល់យុងដូូចសៅម្ពីាច សៅ�សៅ�លខែដូលសៅល្ងាក្ខអំំក្ខគិត្តិអំ��ីចាប?់ សុ�សៅ�ដូល់ 
ម្ពី�នាី បុូលិសុ សួាក្ខចរាចរិណ៍ តុ្តិល្ងាការិ និង�នធ�នាំគាំរិឬ? ឬម្ពីយួ សៅល្ងាក្ខអំំក្ខគិត្តិអំ��ីក្ខបួនចាបខ់ែដូនក្ខ�ណត្តិ ់
ឪ�ុក្ខ �ា យខែដូលត្តិឹងរិងឹ និងការិដាក្ខទ់្ធណឌ ក្ខម្ពីះឬ? សៅល្ងាក្ខអំំក្ខព្រះបខែហ៍លជាគិត្តិអំ��ីសុុវីត្តិិិភា� និងសៅសុចក្ខាី 
សុុ�សានា? ឬម្ពីយួ សៅល្ងាក្ខអំំក្ខគិត្តិអំ��ី . .  . សៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់សៅ�វីញិ់? 
 ពាក្ខយថា «តូ្តិរុា (Torah)» ព្រះត្តិូវីប្តានខែព្រះបថាជា «គម្ពីីរីិព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័»។ «តូ្តិរុា» �ននយ័ថា «ការិ 
បសៅព្រះងៀន» ឬក្ខ ៏«សៅម្ពីសៅរិៀន»។ ពាក្ខយ «តូ្តិរុា» អាចសុ�សៅ�សៅ�សៅល�ព្រះគបទ់ាំ�ងការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅសុចក្ខាី
បសៅព្រះងៀនទាំ�ងសៅនះរិមួ្ពី�នព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ទាំ�ង១០ព្រះបការិ ចាបសី់ុល�ម្ពី ៌សាសុនាំ ការិដូឹង�ុសុព្រះត្តិូវី និងក្ខបួន
ចាបអ់ំ��ីរិសៅបៀបខែដូលសៅយ�ងគួរិចុះចូលជាម្ពីយួនឹងអំំក្ខដូថ្ងៃទ្ធ។ ពាក្ខយ «តូ្តិរុា» ក្ខអ៏ាចសុ�សៅ�សៅ�សៅល�ព្រះគបទ់ាំ�ង 
ដូ�បូនាំះ នខែដូលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនដូល់រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ដូ�បូនាំះ នទាំ�ងសៅនះអាចជីួយ�សៅអាយសៅយ�ងរិស់ុសៅ�ក្ខំុង 
ជីីវីតិ្តិខាងវីញិ្ញាា ណកានខ់ែត្តិព្រះបសៅសុ�រិ និង�នសុុ�ភា�លអ។ សៅនះជាម្ពីូលសៅហ៍តុ្តិខែដូលអំំក្ខសុរិសៅសុរិបទ្ធទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ង  
១ ប្តាន�នព្រះបសាសុនថ៍ា ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនព្រះ�ះ�រិដូល់អំស់ុអំំក្ខណាខែដូល «សៅព្រះត្តិក្ខអំរិ ខែត្តិ នឹង ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ 
រិបស់ុ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វុ៉ា វីញិ់ ក្ខ ៏រិ ��ឹង គិត្តិ ក្ខំុង ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ ព្រះទ្ធង ់ទាំ�ង យប ់ទាំ�ង ថ្ងៃ�ា ខែដូរិ» (ទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ង ១៖២)។ 
 គម្ពីីរីិព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ (តូ្តិរុា)  គឺជាការិបសៅព្រះងៀនខែដូលសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្តានសុរិសុរិសៅ�ក្ខំុងក្ខណឌ គម្ពីីរីិទាំ�ង 
៥ដូ�បងូថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិ។ ការិបសៅព្រះងៀនទាំ�ងសៅនះប្តានកួាយសៅ�ជាខែផំក្ខម្ពីយួថ្ងៃនសៅសុចក្ខាសីុញ្ញាា ខែដូលព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិ 
ជាម្ពីយួនឹងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល។ �ណៈសៅ�លខែដូលសៅយ�ងអាចបសៅព្រះងៀនការិទាំ�ងសៅនះ សៅយ�ងប្តានសៅ��ញ់ថា 
ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ដូល់រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បព់្រះគបទ់ាំ�ងខែផំក្ខថ្ងៃនជីីវីតិ្តិរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ។ ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ 
ប្តានប�ា ញ់ដូល់ជីនជាតិ្តិអំុីព្រះសាខែអំលអំ��ីរិសៅបៀបដា�ដូ�ណា�  ព្រះគបព់្រះគងរិដូាប្តាលរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ ចុះចូលជាម្ពីយួនឹង 
គំាំ និងថាា យបងគ�ព្រះ�ះ។ 
 សៅត្តិ�សៅល្ងាក្ខគិត្តិថា សៅហ៍តុ្តិអំាីប្តានជាព្រះ�ះព្រះបទាំនព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ជាសៅព្រះច�នដូល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល? (សូុម្ពីសៅត្តិ�សៅល្ងាក្ខគិត្តិថា សៅហ៍តុ្តិអំាីប្តានជាព្រះ�ះព្រះបទាំនព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ជាសៅព្រះច�នដូល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល? (សូុម្ពី  
អាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្ខថា ១០៖១៣ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីួ�យ)។ សៅត្តិ�ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ទាំ�ងសៅនះគឺជា «ព្រះបសៅយជីន»៍ ដូល់ អាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្ខថា ១០៖១៣ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីួ�យ)។ សៅត្តិ�ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ទាំ�ងសៅនះគឺជា «ព្រះបសៅយជីន»៍ ដូល់ 
សាសុនយូ៍ដាយុងដូូចសៅម្ពីាច?សាសុនយូ៍ដាយុងដូូចសៅម្ពីាច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ដូល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល  សៅដូ�ម្ពីបបី�ា ញ់�ួក្ខសៅគអំ��ីរិសៅបៀបរិស់ុសៅ�ក្ខំុងជីីវីតិ្តិ 
�ះីតាម្ពីខែដូលព្រះទ្ធងច់ងស់ៅអាយ�ួក្ខសៅគទ្ធទួ្ធលប្តានជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធង។់ ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ប្តានប�ា ញ់ម្ពីនុសុេព្រះគបគំ់ាំ
អំ��ីសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ថ្ងៃនខែផនការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បជ់ីីវីតិ្តិរិបស់ុសៅគ។ សៅគនឹងប្តានយល់អំ��ីព្រះ�ះកានខ់ែត្តិសៅ�ញ់សៅលញ់ 
សៅ��ង �ណៈសៅ�លខែដូលសៅគព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័។ 
 ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ក្ខប៏្តានប�ា ញ់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលថា  �ួក្ខសៅគ�ុ�អាចសៅ�ា�តាម្ពីរិសៅបៀបរិស់ុសៅ�ថ្ងៃនសាសុន ៍
ដូថ្ងៃទ្ធសៅ�ជី�ុវីញិ់�ួក្ខសៅគប្តានសៅនាំះខែដូរិ។ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលគឺជារា�សុាដូប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះ និងជាក្ខ�ណបដ់ូ�៏ិសៅសុសុ 
រិបស់ុព្រះទ្ធង។់  �ួក្ខសៅគគឺជាសៅម្ពីដឹូក្ខនាំ�សាសុនាំថ្ងៃននគរិម្ពីយួ។ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលអាចបនាសៅ�ា�ក្ខិចះការិទាំ�ងសៅនះ 
តាម្ពីរិយៈការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ ខែដូលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនដូល់�ួក្ខសៅគសុព្រះ�បព់្រះគបទ់ាំ�ងខែផំក្ខថ្ងៃនជីីវីតិ្តិរិបស់ុ 
�ួក្ខសៅគ។
  ព្រះ�ះក្ខប៏្តានព្រះបទាំនដូ�បូនាំះ នដូល់អំំក្ខសៅសុសៅវីនសៅដូយអាត្តិស់ៅវីនទី្ធសុាសុព្រះ�បព់្រះគបទ់ាំ�ងខែផំក្ខថ្ងៃនជីីវីតិ្តិ ព្រះ�ះក្ខប៏្តានព្រះបទាំនដូ�បូនាំះ នដូល់អំំក្ខសៅសុសៅវីនសៅដូយអាត្តិស់ៅវីនទី្ធសុាសុព្រះ�បព់្រះគបទ់ាំ�ងខែផំក្ខថ្ងៃនជីីវីតិ្តិ
រិបស់ុ�ួក្ខសៅគផងខែដូរិ។ សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំាីប្តានជាសៅយ�ងគួរិខែត្តិចាំត្តិទុ់្ធក្ខដូ�បូនាំះ នសៅនះជាអំ�សៅណាយម្ពីក្ខ�ីព្រះ�ះ និង�ុ�ខែម្ពីន រិបស់ុ�ួក្ខសៅគផងខែដូរិ។ សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំាីប្តានជាសៅយ�ងគួរិខែត្តិចាំត្តិទុ់្ធក្ខដូ�បូនាំះ នសៅនះជាអំ�សៅណាយម្ពីក្ខ�ីព្រះ�ះ និង�ុ�ខែម្ពីន 
ជាអំាីខែដូលប�ផួ្ទាញ់សៅសុរិភីា�រិបស់ុសៅយ�ង?ជាអំាីខែដូលប�ផួ្ទាញ់សៅសុរិភីា�រិបស់ុសៅយ�ង?



61ថ្ងៃ�ា�ុ�   ១៩ ឧសុភា

 ព្រះ�ះ និងព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីនិខែដូលផួ្ទាស់ុបាូរិ ព្រះ�ះ និងព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីនិខែដូលផួ្ទាស់ុបាូរិ  
  ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះគឺជាខែផំក្ខថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះជាម្ពីយួនឹងរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅត្តិ�ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះគឺជាខែផំក្ខថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះជាម្ពីយួនឹងរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅត្តិ�ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័  

ប�ា ញ់សៅយ�ងអំ��ីសៅសុចក្ខាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំាី�ួះ? (សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ុឡាគី ៣៖៦ និងយុកុ្ខប ១៖១៧ សុព្រះ�ប់ប�ា ញ់សៅយ�ងអំ��ីសៅសុចក្ខាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំាី�ួះ? (សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ុឡាគី ៣៖៦ និងយុកុ្ខប ១៖១៧ សុព្រះ�ប ់ 
ចសៅម្ពីួ�យ។ចសៅម្ពីួ�យ។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះប�ា ញ់សៅយ�ងអំ��ីខែផនការិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បជ់ីីវីតិ្តិរិបស់ុសៅយ�ង (សូុម្ពីសៅព្រះបៀប 

សៅ�ៀប�គម្ពីីរីិទ្ធ�នុក្ខដូ�សៅក្ខ�ង ៤០៖៨)។ ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ប�ា ញ់ថា ព្រះ�ះជាអំំក្ខណា។ សៅរិឿងសៅនះប�ា ញ់សៅយ�ងអំ��ី
សៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់ និងព្រះ�ះជីនះដូប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ប�ា ញ់សៅយ�ងថា ព្រះ�ះសុបបុរិសុ និងយុត្តិាិ�ម្ពី។៌ 
ដូូសៅចំះ សៅយ�ងគួរិខែត្តិសៅព្រះត្តិក្ខអំរិខែដូលព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ព្រះត្តិូវីប្តានរាបប់ញ្ញះូ លសៅ�ក្ខំុងសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុសៅយ�ងជាម្ពីយួនឹង 
ព្រះ�ះ។ អំាីទាំ�ងអំស់ុអំ��ីព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ប�ា ញ់ថា សៅយ�ងអាចសៅជីឿទុ្ធក្ខចិត្តិាសៅល�ព្រះ�ះប្តានទាំ�ងព្រះសុុង។ រិបស់ុសុ�ាសារិសៅ�� 
សៅ�សៅល�ខែផនដីូ និងសិានសួុគព៌្រះត្តិូវីប្តានព្រះគបព់្រះគងសៅដាយព្រះកឹ្ខត្តិយវី ិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ។ ដូ�ណឹងសៅនះជួីយ�សៅយ�ងសៅអាយ�ន 
អារិម្ពីះណ៍ថា �នសុុវីត្តិាិភា� និងសៅសុរិភីា�។

 សៅយ�ងដឹូងថា «សៅយ�ងអាចសៅជីឿទុ្ធក្ខចិត្តិាសៅល�ព្រះ�ះ និង�ឹងខែផអក្ខសៅល�ព្រះទ្ធងប់្តាន។ សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំាី? �ីសៅព្រះពាះព្រះទ្ធង ់
គឺជាព្រះ�ះថ្ងៃនព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័។ ខែផនការិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បជី់ីវីតិ្តិរិបស់ុសៅយ�ង និងព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងព់្រះត្តិូវីគំាំយុង 
លអឥត្តិសៅខាះ ះ។ ព្រះ�ះ�នបនាូលខែត្តិអំាីខែដូលលអ និងព្រះតឹ្តិម្ពីព្រះត្តិូវីបុុសៅណាះ ះ �ីសៅព្រះពាះសៅសុចក្ខាីសៅនាំះ�ិត្តិជាលអ និងព្រះតឹ្តិម្ពីព្រះត្តិូវី 
ខែម្ពីន។ ដូូសៅចំះ សៅយ�ងអាចសៅជីឿទុ្ធក្ខចិត្តិាប្តានថា  ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះគឺសុម្ពីសៅហ៍តុ្តិសុម្ពីផល។ ព្រះ�ះម្ពីនិផួ្ទាស់ុបាូរិ។ 
ដូូសៅចំះ ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងគ់ឺជាចាបដ់ូគ៏ួរិសៅអាយទុ្ធក្ខចិត្តិាប�ផុត្តិសៅ�សៅល�ខែផនដីូ និងសិានសួុគ»៌។ ដូក្ខព្រះសុង�់ី 
Walter R. Beach, Dimensions in Salvation (Washington, D.C: Review and Herald Publishing 
Association, 1963), page 143, adapted។ 

 ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័�ុ�អាចសុសៅ��គ ះសៅយ�ងសៅចញ់�ីអំ�សៅ��ប្តាបប្តានសៅ��យ។ ដូូសៅចំះ សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំាីប្តានជាព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័�ុ�អាចសុសៅ��គ ះសៅយ�ងសៅចញ់�ីអំ�សៅ��ប្តាបប្តានសៅ��យ។ ដូូសៅចំះ សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំាីប្តានជាព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិ  
ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ជាខែផំក្ខថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង?់ (សុព្រះ�បត់្តិព្រះម្ពីុយ សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំម្ពីុុសុ ៣៖៣)។ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ជាខែផំក្ខថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង?់ (សុព្រះ�បត់្តិព្រះម្ពីុយ សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំម្ពីុុសុ ៣៖៣)។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សុនាិភា� និងសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ចាំ�ប្តាចព់្រះត្តិូវីខែត្តិ�នរិវ៉ាងម្ពីនុសុេខែដូលជាថ្ងៃដូគូ។ ដូូសៅចំះ ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័
សុ�ខានជ់ាទ្ធីប�ផុត្តិសុព្រះ�បស់ៅសុចក្ខាីសុុ�រិបស់ុសៅយ�ង។ សៅយ�ងព្រះត្តិូវីខែត្តិ�នព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ សៅដូ�ម្ពីបសីៅអាយសៅយ�ងអាចរិស់ុ 
សៅ�សៅដាយសុុ�សានាជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះគឺជាអាទ្ធិក្ខរិបសៅងើ�ត្តិខែផនដីូសៅនះ។ ព្រះទ្ធងក់្ខជ៏ាសៅសុាច និងជាសៅម្ពីដឹូក្ខនាំ� 
ផងខែដូរិ។ ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងប់�ា ញ់សៅយ�ងអំ��ីខែផនការិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បជ់ីីវីតិ្តិរិបស់ុសៅយ�ង។ ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ 
ដូប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះទ្ធងក់្ខជ៏ាសុ�ណុ� ថ្ងៃនក្ខបួនចាបស់ុព្រះ�បរ់ិដូាប្តាលរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅល�ខែផនដីូ និងសិានសួុគទ៌ាំ�ងម្ពីូល 
ផងខែដូរិ។ ត្តិួនាំទ្ធីថ្ងៃនព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ�ុ�ខែម្ពីនសុសៅ��គ ះសៅយ�ងសៅនាំះសៅទ្ធ។ ផាុយសៅ�វីញិ់ ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ប�ា ញ់ 
សៅយ�ងថា សៅយ�ងជី�ពាក្ខព់្រះ�ះ (ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ទ្ធី១-ទ្ធី៤) និងជី�ពាក្ខគំ់ាំសៅ�វីញិ់សៅ�ម្ពីក្ខ (ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ទ្ធី៥-ទ្ធី១០)។ 
ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ប�ា ញ់សៅយ�ងអំ��ីរិសៅបៀបខែដូលព្រះ�ះចងស់ៅអាយសៅយ�ងរិស់ុសៅ� សៅដូ�ម្ពីបសីៅអាយសៅយ�ង�នសៅសុចក្ខាីសុុ�។ 
ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័�ុ�ប្តានអំនុញ្ញាា ត្តិសៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ�ា�អំាីសៅអាយប្តានជីីវីតិ្តិសុបាយរិកី្ខរាយតាម្ពីអំ�សៅ��ចិត្តិារិបស់ុ 
�ួក្ខសៅគសៅនាំះសៅទ្ធ។ សៅគាំលប�ណងថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ឥ�ូវីសៅនះសៅ�ខែត្តិដូខែដូលដូូចសៅ�ជី�នាំនស់ាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល 
នាំសុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិដូូសៅចំាំះខែដូរិ។ អំំក្ខណាខែដូលចុះសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះព្រះត្តិូវីប្តានផួ្ទាស់ុបាូរិទាំ�ងព្រះសុុង 
សៅដាយសៅសុចក្ខាីសៅម្ពីតាា  និងការិសៅល�ក្ខខែលងសៅទាំសុរិបស់ុព្រះទ្ធង។់  បនាំា បម់្ពីក្ខ បុគគលសៅនះនឹងរិស់ុសៅ�សៅដាយសុុ�សានា 
ជាម្ពីយួនឹងខែផនការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បជ់ីីវីតិ្តិរិបស់ុគាំត្តិ។់
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ព្រះបសិុនសៅប� . . .ព្រះបសិុនសៅប� . . .

 សូុម្ពីអាន�ខាងសៅព្រះកាម្ពី។  សៅត្តិ�សៅល្ងាក្ខអំំក្ខសៅ��ញ់�នីម្ពីយួៗ�នសៅសុចក្ខាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំាី�ួះខែដូលសូុម្ពីអាន�ខាងសៅព្រះកាម្ពី។  សៅត្តិ�សៅល្ងាក្ខអំំក្ខសៅ��ញ់�នីម្ពីយួៗ�នសៅសុចក្ខាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំាី�ួះខែដូល
ដូូចគំាំ? សៅត្តិ�សៅសុចក្ខាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយ�ងអំ��ីសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះជាម្ពីយួនឹងនឹងរា�សុារិបស់ុដូូចគំាំ? សៅត្តិ�សៅសុចក្ខាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយ�ងអំ��ីសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះជាម្ពីយួនឹងនឹងរា�សុារិបស់ុ  
ព្រះទ្ធងយុ់ងដូូចសៅម្ពីាច?ព្រះទ្ធងយុ់ងដូូចសៅម្ពីាច?

សៅល្ងាកុ្ខបបត្តិាិ ១៨៖១៩ ______________________________________________________សៅល្ងាកុ្ខបបត្តិាិ ១៨៖១៩ ______________________________________________________

សៅល្ងាកុ្ខបបត្តិាិ  ២៦៖៤, ៥ _____________________________________________________សៅល្ងាកុ្ខបបត្តិាិ  ២៦៖៤, ៥ _____________________________________________________

និក្ខខម្ពីន�  ១៩៖៥ __________________________________________________________និក្ខខម្ពីន�  ១៩៖៥ __________________________________________________________

សៅលវីវីីនិយ័ ២៦៖៣  _______________________________________________________សៅលវីវីីនិយ័ ២៦៖៣  _______________________________________________________
 ព្រះ�ះប្តានសុរិសៅសុ�រិការិសាា បប់�គ បរ់ិបស់ុសៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្តា��។ «អំព័្រះប្តា�� ប្តាន សាា ប ់តាម្ពី ពាក្ខយ អំញ់ 
ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង រិក្ខា បសៅញ្ញា � និង បញ្ញាត្តិាិ សៅហ៍�យ ចាប ់និង ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ រិបស់ុ អំញ់» (សៅល្ងាកុ្ខបបត្តិាិ ២៖៥)។ ព្រះ�ះរិ ��ឹងការិ 
សាា បប់�គ ប ់និងរិសៅបៀបរិស់ុសៅ�ដូប៏រិសុិុទ្ធធដូូចគំាំសៅនះសៅចញ់�ីសៅយ�ង សៅ�សៅ�លខែដូលសៅយ�ងចុះសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ជា
ម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធងផ់ងខែដូរិ។ សៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា សៅ�ឯសីុុណាយក្ខប៏្តានប�ា ញ់សៅយ�ងថា ព្រះ�ះរិ ��ឹងការិសាា បប់�គ បស់ៅចញ់ 
�ីរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងផ់ងខែដូរិ។ ជាការិ�ិត្តិណាស់ុ ការិសាា បប់�គ បគ់ឺជាខែផំក្ខម្ពីយួដូស៏ុ�ខានថ់្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា សៅនះ។ 
 �គម្ពីីរីិនិក្ខខម្ពីន� ១៩៖៥ ប្តានខែចងថា «ដូូសៅចំះសៅប�សៅប�ឯង រាល់ គំាំ នឹង សាា ប ់តាម្ពី អំញ់ ឥ�ូវី សៅហ៍�យ កាន់
តាម្ពី សៅសុចក្ខាី សុញ្ញាា  រិបស់ុ អំញ់ . . .»។ ពាក្ខយថា «សៅប�» ប�ា ញ់សៅយ�ងថា ព្រះ�ះសៅគាំរិ�ការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុរិបស់ុសៅយ�ង។ 
ព្រះ�ះ�រិខែដូលសៅយ�ងនឹងទ្ធទ្ធួលប្តានគឺ�ឹងខែផអក្ខសៅ�សៅល�ជីសៅព្រះម្ពី�សុរិបស់ុសៅយ�ងក្ខំុងការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពី។ ជាការិ�ិត្តិណាស់ុ 
ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ូល់សៅយ�ង សៅដាយសារិខែត្តិព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់់សៅយ�ង។ សៅយ�ង�ុ�អាចទិ្ធញ់ 
ព្រះ�ះគុណ ឬការិសៅល�ក្ខខែលងសៅទាំសុរិបស់ុព្រះទ្ធងប់្តានសៅ��យ។ ទ្ធនាឹម្ពីនឹងសៅនះ សៅយ�ងអាចរិកី្ខរាយជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ�រិ 
ថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ប្តាន លុះព្រះតាខែត្តិសៅយ�ងសៅ�ា�តាម្ពីព្រះ�ះ។  ព្រះ�ះម្ពីនិរិក្ខាសៅសុចក្ខាីសុន�រិបស់ុព្រះទ្ធងច់�សៅពាះសៅយ�ងសៅ��យ 
ព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ង�ុ�ប្តានប�សៅ�ញ់ខែផំក្ខរិបស់ុសៅយ�ង។ សៅយ�ង�នសៅសុរិភីា�ក្ខំុងការិទ្ធទ្ធួលយក្ខ ឬម្ពីនិទ្ធទ្ធួលយក្ខ
សៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ដូូចជាសាសុនយូ៍ដាសៅព្រះកាយម្ពីក្ខប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុបដិូសៅសុ�សៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ដូូសៅចំាំះខែដូរិ។
 សៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុសៅយ�ងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះក្ខដ៏ូ�សៅណ� រិការិដូូចគំាំនឹងខែផនការិរិបស់ុព្រះទ្ធងកុំ់្ខងការិសុសៅ��គ ះ
សៅយ�ងសៅចញ់�ីអំ�សៅ��ប្តាប។ ព្រះ�ះ�ុ�ប្តានបងខ�ម្ពីនុសុេសៅល្ងាក្ខសៅអាយប្តានសុសៅ��គ ះសៅនាំះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះ�ុ�ប្តានដូក្ខសៅសុរិភីា� 
ក្ខំុងការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុរិបស់ុសៅយ�ងសៅនាំះសៅទ្ធ។ ទ្ធនាឹម្ពីនឹងសៅនះ ព្រះ�ះក្ខ�ុ៏�ប្តានបងខ�សៅអាយអំំក្ខណា�ំក្ខទ់្ធទ្ធួលយក្ខសៅសុចក្ខាី 
សុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងផ់ងខែដូរិ។ ព្រះ�ះព្រះបទាំនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ូល់ម្ពីនុសុេទាំ�ងអំស់ុសៅដាយឥត្តិគិត្តិថ្ងៃ�ួ។ 
ព្រះ�ះប្តានព្រះតាស់ុសៅ�ម្ពីនុសុេព្រះគបគំ់ាំសៅអាយទ្ធទ្ធួលយក្ខសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ។ កាលណាសៅយ�ងទ្ធទ្ធួលយក្ខសៅសុចក្ខាី 
សុញ្ញាា សៅនាំះសៅហ៍�យ សៅយ�ងព្រះត្តិូវីខែត្តិសៅ�ា�តាម្ពីព្រះ�ះ។ សៅយ�ង�ុ�ប្តានសៅ�ា�តាម្ពីព្រះ�ះ សៅដូ�ម្ពីបសីៅអាយសៅយ�ងប្តានព្រះ�ះ�រិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់
សៅនាំះសៅទ្ធ។ សៅយ�ងសៅ�ា�តាម្ពីព្រះ�ះ សៅដូ�ម្ពីបបី�ា ញ់ថា សៅយ�ងទ្ធទ្ធួលយក្ខព្រះ�ះ�រិខែដូលព្រះ�ះចងព់្រះបទាំនដូល់សៅយ�ង។  សៅ�ល 
សៅវីល្ងាខែដូលសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ�ា�តាម្ពីព្រះ�ះប្តានប�ា ញ់សៅយ�ងអំ��ីព្រះ�ះ�រិខែដូលសៅយ�ងអាចទ្ធទ្ធួល ប្តានផងខែដូរិ 
ព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ងសៅ�ា�តាម្ពីព្រះទ្ធង។់ ការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពី�ុ�អាចសៅ�ា�សៅអាយសៅយ�ងទ្ធទ្ធួលព្រះ�ះ�រិខែដូលព្រះ�ះប្តានសុន�សៅនាំះ 
សៅទ្ធ។ ការិសៅ�ា�តាម្ពីរិបស់ុសៅយ�ងសៅ�ា�សៅអាយព្រះ�ះអាចព្រះបទាំនព្រះ�ះ�រិខែដូលព្រះទ្ធងប់្តានសុន�ដូល់សៅយ�ង។ 
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ការិសិុក្ខាបខែនិម្ពី៖ការិសិុក្ខាបខែនិម្ពី៖ សូុម្ពីអាន Ellen G. White, “Controversy” pages 607, 608 in  សូុម្ពីអាន Ellen G. White, “Controversy” pages 607, 608 in The Desire of The Desire of 
AgesAges; and “The Law and the Covenants,” pages 363-373, in ; and “The Law and the Covenants,” pages 363-373, in Patriarchs and ProphetsPatriarchs and Prophets។ ។ 
 សៅត្តិ��គម្ពីីរីិ�ុថាយ ២២៖៣៤-៤០ ជីួយសៅយ�ងសៅអាយយល់កានខ់ែត្តិព្រះបសៅសុ�រិ (១) អំ��ីអំត្តិិនយ័ថ្ងៃន  សៅត្តិ��គម្ពីីរីិ�ុថាយ ២២៖៣៤-៤០ ជីួយសៅយ�ងសៅអាយយល់កានខ់ែត្តិព្រះបសៅសុ�រិ (១) អំ��ីអំត្តិិនយ័ថ្ងៃន 
ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ និងខែផំក្ខដូស៏ុ�ខានខ់ែដូលព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័�នសៅ�ក្ខំុងសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងយុ់ងដូូចសៅម្ពីាច? ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ និងខែផំក្ខដូស៏ុ�ខានខ់ែដូលព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័�នសៅ�ក្ខំុងសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងយុ់ងដូូចសៅម្ពីាច?   
(២) សៅត្តិ�សៅគាំលគ�និត្តិថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា  និងភា�ជាថ្ងៃដូគូរិបស់ុសៅយ�ងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះដូូចគំាំយុងដូូចសៅម្ពីាចខែដូរិ? (២) សៅត្តិ�សៅគាំលគ�និត្តិថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា  និងភា�ជាថ្ងៃដូគូរិបស់ុសៅយ�ងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះដូូចគំាំយុងដូូចសៅម្ពីាចខែដូរិ? 
 «�នខែត្តិអំ�ណាចថ្ងៃនព្រះ�ះសៅយសូុុវី និងព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីយួគត្តិខ់ែដូលអាចសៅ�ា�សៅអាយសៅយ�ង�ន  «�នខែត្តិអំ�ណាចថ្ងៃនព្រះ�ះសៅយសូុុវី និងព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីយួគត្តិខ់ែដូលអាចសៅ�ា�សៅអាយសៅយ�ង�ន 
ក្ខ�ួ�ងព្រះគបព់្រះគាំនក់្ខំុងការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ (សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិរិ ុូម្ពី ៨៖៣, ៤)។ បុុខែនា សៅសុចក្ខាី ក្ខ�ួ�ងព្រះគបព់្រះគាំនក់្ខំុងការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ (សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិរិ ុូម្ពី ៨៖៣, ៤)។ បុុខែនា សៅសុចក្ខាី 
ព្រះសុឡាញ់់ព្រះត្តិូវីខែត្តិ�នសៅ�ក្ខំុងចិត្តិារិបស់ុសៅយ�ងជាម្ពីុនសិុន។ សៅយ�ង�ុ�អាចព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីសៅដាយគាំះ នសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់ ព្រះសុឡាញ់់ព្រះត្តិូវីខែត្តិ�នសៅ�ក្ខំុងចិត្តិារិបស់ុសៅយ�ងជាម្ពីុនសិុន។ សៅយ�ង�ុ�អាចព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីសៅដាយគាំះ នសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់ 
ប្តានសៅនាំះសៅទ្ធ។ ម្ពីនិអាចជាដាចខ់ាត្តិ។ ការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីសៅដាយ�ុ��នសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់គាំះ នត្តិថ្ងៃម្ពីួទាំល់ខែត្តិ ប្តានសៅនាំះសៅទ្ធ។ ម្ពីនិអាចជាដាចខ់ាត្តិ។ ការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីសៅដាយ�ុ��នសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់គាំះ នត្តិថ្ងៃម្ពីួទាំល់ខែត្តិ 
សៅសាះ។ បុុខែនា កាលណាសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់�នសៅ�ក្ខំុងចិត្តិារិបស់ុសៅយ�ង សៅនាំះសៅយ�ងនឹងអាចរិស់ុសៅ�ក្ខំុងសៅសុចក្ខាី សៅសាះ។ បុុខែនា កាលណាសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់�នសៅ�ក្ខំុងចិត្តិារិបស់ុសៅយ�ង សៅនាំះសៅយ�ងនឹងអាចរិស់ុសៅ�ក្ខំុងសៅសុចក្ខាី 
សុុ�សានាជាម្ពីយួនឹងខែផនការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បជី់ីវីតិ្តិរិបស់ុសៅយ�ង»។ ដូក្ខព្រះសុង�់ី សុុ�សានាជាម្ពីយួនឹងខែផនការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បជី់ីវីតិ្តិរិបស់ុសៅយ�ង»។ ដូក្ខព្រះសុង�់ី The SDA Bible Commen-The SDA Bible Commen-
tarytary, , volume 5, page 484, adapted។volume 5, page 484, adapted។
  «ព្រះ�ះប្តានប�ា ញ់សៅយ�ងអំ��ីរិសៅបៀបខែដូលសៅយ�ងគួរិខែត្តិរិស់ុសៅ�។ ព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទាំនខែផនការិសៅនះដូល់«ព្រះ�ះប្តានប�ា ញ់សៅយ�ងអំ��ីរិសៅបៀបខែដូលសៅយ�ងគួរិខែត្តិរិស់ុសៅ�។ ព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទាំនខែផនការិសៅនះដូល់  
សៅយ�ងតាម្ពីរិយៈព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ដូប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះប្តានព្រះបកាសុថា ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័សៅនះម្ពីនិផួ្ទាស់ុបាូរិសៅ��យ។សៅយ�ងតាម្ពីរិយៈព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ដូប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះប្តានព្រះបកាសុថា ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័សៅនះម្ពីនិផួ្ទាស់ុបាូរិសៅ��យ។  
ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែត្តិងខែត្តិប�ា ញ់សៅយ�ងអំ��ីផួូវីដូព៏្រះតឹ្តិម្ពីព្រះត្តិូវីរិហូ៍ត្តិដូល់ព្រះគាំចុងសៅព្រះកាយ។  ព្រះ�ះសៅយសូុុវីប្តានព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែត្តិងខែត្តិប�ា ញ់សៅយ�ងអំ��ីផួូវីដូព៏្រះតឹ្តិម្ពីព្រះត្តិូវីរិហូ៍ត្តិដូល់ព្រះគាំចុងសៅព្រះកាយ។  ព្រះ�ះសៅយសូុុវីប្តាន
យងម្ពីក្ខសៅល�ក្ខត្តិសៅម្ពីើ�ងព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ និងប�ា ញ់ថា ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័�នសារិៈសុ�ខានច់�សៅពាះជីីវីតិ្តិរិបស់ុសៅយ�ង»។ យងម្ពីក្ខសៅល�ក្ខត្តិសៅម្ពីើ�ងព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ និងប�ា ញ់ថា ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័�នសារិៈសុ�ខានច់�សៅពាះជីីវីតិ្តិរិបស់ុសៅយ�ង»។ 
ព្រះ�ះសៅយសូុុវីប្តានបសៅព្រះងៀនថា ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ព្រះត្តិូវីប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅ��ងសៅដាយសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់គឺជាសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះសៅយសូុុវីប្តានបសៅព្រះងៀនថា ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ព្រះត្តិូវីប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅ��ងសៅដាយសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់គឺជាសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់  
រិបស់ុម្ពីនុសុេសៅល្ងាក្ខច�សៅពាះព្រះ�ះ និងសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុម្ពីនុសុេសៅល្ងាក្ខច�សៅពាះគំាំសៅ�វីញិ់សៅ�ម្ពីក្ខ។ ព្រះ�ះសៅយសូុុវីរិបស់ុម្ពីនុសុេសៅល្ងាក្ខច�សៅពាះព្រះ�ះ និងសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុម្ពីនុសុេសៅល្ងាក្ខច�សៅពាះគំាំសៅ�វីញិ់សៅ�ម្ពីក្ខ។ ព្រះ�ះសៅយសូុុវី  
ប្តានប�ា ញ់ថា សៅយ�ងព្រះត្តិូវីខែត្តិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័។ សៅនះគឺជាសៅហ៍តុ្តិផលទាំ�ងម្ពីូលរិបស់ុសៅយ�ងក្ខំុងការិរិស់ុប្តានប�ា ញ់ថា សៅយ�ងព្រះត្តិូវីខែត្តិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័។ សៅនះគឺជាសៅហ៍តុ្តិផលទាំ�ងម្ពីូលរិបស់ុសៅយ�ងក្ខំុងការិរិស់ុ
សៅ�។ សៅ�ក្ខំុងជីីវីតិ្តិផ្ទាា ល់រិបស់ុព្រះទ្ធង ់ព្រះ�ះសៅយសូុុវីគឺជាគ�រិូដូ�៏នព្រះ�ះជីនះរិស់ុថ្ងៃនការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុសៅ�។ សៅ�ក្ខំុងជីីវីតិ្តិផ្ទាា ល់រិបស់ុព្រះទ្ធង ់ព្រះ�ះសៅយសូុុវីគឺជាគ�រិូដូ�៏នព្រះ�ះជីនះរិស់ុថ្ងៃនការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័រិបស់ុ  
ព្រះ�ះ។ ក្ខំុងសៅសុចក្ខាីអំ�ិបាយសៅ�សៅល�ភ័ំ� ព្រះ�ះសៅយសូុុវីប្តានបសៅព្រះងៀនសៅយ�ងថា ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័សុ�ណូម្ពី�រិសៅអាយសៅយ�ងព្រះ�ះ។ ក្ខំុងសៅសុចក្ខាីអំ�ិបាយសៅ�សៅល�ភ័ំ� ព្រះ�ះសៅយសូុុវីប្តានបសៅព្រះងៀនសៅយ�ងថា ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័សុ�ណូម្ពី�រិសៅអាយសៅយ�ង  
សៅ�ា�សៅល�សុ�ីការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាលអខែត្តិម្ពីយួម្ពីុ�។ ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ប�ា ញ់សៅយ�ងថា សៅយ�ងក្ខព៏្រះត្តិូវីខែត្តិ�នចិត្តិាគ�និត្តិបរិសុិុទ្ធធផង សៅ�ា�សៅល�សុ�ីការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាលអខែត្តិម្ពីយួម្ពីុ�។ ព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ប�ា ញ់សៅយ�ងថា សៅយ�ងក្ខព៏្រះត្តិូវីខែត្តិ�នចិត្តិាគ�និត្តិបរិសុិុទ្ធធផង 
ខែដូរិ។ ដូក្ខព្រះសុង�់ី  Ellen G. White, ខែដូរិ។ ដូក្ខព្រះសុង�់ី  Ellen G. White, The Acts of the ApostlesThe Acts of the Apostles, page 500, adapted។, page 500, adapted។

សុ�ណួរិ�ិភាក្ខា៖សុ�ណួរិ�ិភាក្ខា៖
១.  អារិម្ពីះណ៍ថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់ និងសៅសុចក្ខាីសៅកា ត្តិខួាចអាចនាំ�សៅយ�ងសៅ�ឯព្រះ�ះប្តាន។ បុុខែនា សៅត្តិ�អារិម្ពីះណ៍១.  អារិម្ពីះណ៍ថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់់ និងសៅសុចក្ខាីសៅកា ត្តិខួាចអាចនាំ�សៅយ�ងសៅ�ឯព្រះ�ះប្តាន។ បុុខែនា សៅត្តិ�អារិម្ពីះណ៍
ម្ពីួយណាខែដូលអាចជី�រិុញ់សៅយ�ងសៅអាយសៅ�ជាប់ជាម្ពីួយនឹងព្រះទ្ធង់សៅ�កុំ្ខងម្ពីិត្តិាភា�ថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុសៅ��គ ះជាម្ពីួយណាខែដូលអាចជី�រិុញ់សៅយ�ងសៅអាយសៅ�ជាប់ជាម្ពីួយនឹងព្រះទ្ធង់សៅ�កុំ្ខងម្ពីិត្តិាភា�ថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុសៅ��គ ះជា
សៅរិៀង សៅរិៀង រិហូ៍ត្តិសៅ�ប្តាន?រិហូ៍ត្តិសៅ�ប្តាន?
២. ព្រះ�ះសៅយសូុុវីប្តានប�គ បស់ៅយ�ងថា «ឲ្យយ ព្រះសុឡាញ់់ ព្រះ�ះអំ�ះ ស់ុ ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ឲ្យយ អំស់ុ អំ��ី ចិត្តិា អំស់ុ អំ��ី ព្រះ�លឹង២. ព្រះ�ះសៅយសូុុវីប្តានប�គ បស់ៅយ�ងថា «ឲ្យយ ព្រះសុឡាញ់់ ព្រះ�ះអំ�ះ ស់ុ ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ឲ្យយ អំស់ុ អំ��ី ចិត្តិា អំស់ុ អំ��ី ព្រះ�លឹង  
សៅហ៍�យ អំស់ុ អំ��ី គ�និត្តិ ឯង» (�ុថាយ ២២៖៣៧)។ សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំាីប្តានជាក្ខបួនចាបស់ៅនះជាព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ដូ�បូងសៅគសៅហ៍�យ អំស់ុ អំ��ី គ�និត្តិ ឯង» (�ុថាយ ២២៖៣៧)។ សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំាីប្តានជាក្ខបួនចាបស់ៅនះជាព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ដូ�បូងសៅគ  
និងជាព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ដូស៏ុ�ខានប់�ផុត្តិផងខែដូរិ? និងជាព្រះកឹ្ខត្តិយវីនិយ័ដូស៏ុ�ខានប់�ផុត្តិផងខែដូរិ? 



64

ការិសួុរិសុុ�ទុ្ធក្ខខម្ពីនាីរិសៅ�ទ្ធយខែដូលម្ពីនិអានបក្ខព្រះសាយប្តានការិសួុរិសុុ�ទុ្ធក្ខខម្ពីនាីរិសៅ�ទ្ធយខែដូលម្ពីនិអានបក្ខព្រះសាយប្តាន
 
  សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូ ដាយអាសុប្តានដូក្ខឃួ្លា�ីម្ពីនាីរិសៅ�ទ្ធយ សៅដូ�ម្ពីបសីុព្រះ�ក្ខសៅ�ក្ខំុងទី្ធព្រះក្ខុងសៅម្ពីសៅដូលលីនសៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូ ដាយអាសុប្តានដូក្ខឃួ្លា�ីម្ពីនាីរិសៅ�ទ្ធយ សៅដូ�ម្ពីបសីុព្រះ�ក្ខសៅ�ក្ខំុងទី្ធព្រះក្ខុងសៅម្ពីសៅដូលលីន  
ព្រះបសៅទ្ធសុកូ្ខ�ុ�បុ។ី គាំត្តិប់្តានច�ណាយសៅ�លសៅវីល្ងា២សៅ�ុងម្ពីុនជាម្ពីយួនឹងសា�យូខែអំលខែដូលជាកូ្ខនព្រះបុសុតូ្តិច ព្រះបសៅទ្ធសុកូ្ខ�ុ�បុ។ី គាំត្តិប់្តានច�ណាយសៅ�លសៅវីល្ងា២សៅ�ុងម្ពីុនជាម្ពីយួនឹងសា�យូខែអំលខែដូលជាកូ្ខនព្រះបុសុតូ្តិច 
រិបស់ុគាំត្តិ ់�ណៈខែដូលឈាម្ពីរិបស់ុគាំត្តិព់្រះត្តិូវីប្តានសុ�អ ត្តិសៅដាយ�ុសីុុនសុ�អ ត្តិ ខែដូល�នត្តិ�រិងសៅនាំម្ពីសិុបប-រិបស់ុគាំត្តិ ់�ណៈខែដូលឈាម្ពីរិបស់ុគាំត្តិព់្រះត្តិូវីប្តានសុ�អ ត្តិសៅដាយ�ុសីុុនសុ�អ ត្តិ ខែដូល�នត្តិ�រិងសៅនាំម្ពីសិុបប-
និម្ពីះតិ្តិ។ សៅ�សៅ�លសៅនាំះ សៅអំរិកិាខែដូលជាភ័រិយិរិបស់ុគាំត្តិក់្ខ��ុងខែត្តិអំងគុយសៅម្ពី�លកូ្ខនព្រះបុសុសុ�អ ត្តិឈាម្ពីអំស់ុនិម្ពីះតិ្តិ។ សៅ�សៅ�លសៅនាំះ សៅអំរិកិាខែដូលជាភ័រិយិរិបស់ុគាំត្តិក់្ខ��ុងខែត្តិអំងគុយសៅម្ពី�លកូ្ខនព្រះបុសុសុ�អ ត្តិឈាម្ពីអំស់ុ
រិយៈសៅ�ល២សៅ�ុង។ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តានទ្ធ�ួក្ខ�់ួួនសៅល�បងជ់ីិត្តិវីងាងម់្ពីូលប្តាញ់់ទ្ធឹក្ខ រិចួគាំត្តិប់្តានសៅប�ក្ខរិយៈសៅ�ល២សៅ�ុង។ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តានទ្ធ�ួក្ខ�់ួួនសៅល�បងជ់ីិត្តិវីងាងម់្ពីូលប្តាញ់់ទ្ធឹក្ខ រិចួគាំត្តិប់្តានសៅប�ក្ខ
សៅសុចក្ខាីអំ�ិបាយសៅ�ក្ខំុងទូ្ធរិស័ុ�ារិបស់ុគាំត្តិ។់ ម្ពីយួព្រះសុបក្ខស់ៅព្រះកាយម្ពីក្ខ �នបុរិសុចខែម្ពីួក្ខ�ំក្ខប់្តានសៅដូ�រិម្ពីក្ខ សៅសុចក្ខាីអំ�ិបាយសៅ�ក្ខំុងទូ្ធរិស័ុ�ារិបស់ុគាំត្តិ។់ ម្ពីយួព្រះសុបក្ខស់ៅព្រះកាយម្ពីក្ខ �នបុរិសុចខែម្ពីួក្ខ�ំក្ខប់្តានសៅដូ�រិម្ពីក្ខ 
សៅហ៍�យសួុរិសៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូថា គាំត្តិអ់ាចអំងគុយសៅ�ទ្ធីសៅនាំះប្តានខែដូរិឬសៅទ្ធ។ សៅល្ងាក្ខហឺ៍រិណានដូ់ូប្តានងក្ខក់្ខាលសៅហ៍�យសួុរិសៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូថា គាំត្តិអ់ាចអំងគុយសៅ�ទ្ធីសៅនាំះប្តានខែដូរិឬសៅទ្ធ។ សៅល្ងាក្ខហឺ៍រិណានដូ់ូប្តានងក្ខក់្ខាល  
�ណៈសៅ�លខែដូលក្ខ��ុងខែត្តិសាា បស់ៅសុចក្ខាីអំ�ិបាយតាម្ពីសុ�សៅ�ងប��ងទូ្ធរិស័ុ�ា។ ទូ្ធរិស័ុ�ារិបស់ុបុរិសុចខែម្ពីួក្ខ�ណៈសៅ�លខែដូលក្ខ��ុងខែត្តិសាា បស់ៅសុចក្ខាីអំ�ិបាយតាម្ពីសុ�សៅ�ងប��ងទូ្ធរិស័ុ�ា។ ទូ្ធរិស័ុ�ារិបស់ុបុរិសុចខែម្ពីួក្ខ
�ំក្ខស់ៅនាំះប្តានសៅរាទ្ធស៍ៅ��ង។ បុរិសុចខែម្ពីួក្ខសៅនាំះប្តាននិយយទាំ�ង�ឹងសៅ�កានអ់ំំក្ខសៅទ្ធម្ពីក្ខថា «�ំុ �សុសៅព្រះម្ពីចថានឹង �ំក្ខស់ៅនាំះប្តានសៅរាទ្ធស៍ៅ��ង។ បុរិសុចខែម្ពីួក្ខសៅនាំះប្តាននិយយទាំ�ង�ឹងសៅ�កានអ់ំំក្ខសៅទ្ធម្ពីក្ខថា «�ំុ �សុសៅព្រះម្ពីចថានឹង 
សុ�ួប�់ួួនសៅហ៍�យ �ំុ �គាំះ នការិ�រិសៅ�ា�២ឆំ្នាំ�សៅហ៍�យ �ំុ �ម្ពីនិចងរ់ិស់ុសៅទ្ធៀត្តិសៅទ្ធ ដូូសៅចំះ សូុម្ពីកុ្ខ�ទូ្ធរិស័ុ�ាម្ពីក្ខ�ំុ �សៅទ្ធៀត្តិ»។ គាំត្តិ់សុ�ួប�់ួួនសៅហ៍�យ �ំុ �គាំះ នការិ�រិសៅ�ា�២ឆំ្នាំ�សៅហ៍�យ �ំុ �ម្ពីនិចងរ់ិស់ុសៅទ្ធៀត្តិសៅទ្ធ ដូូសៅចំះ សូុម្ពីកុ្ខ�ទូ្ធរិស័ុ�ាម្ពីក្ខ�ំុ �សៅទ្ធៀត្តិ»។ គាំត្តិ ់ 
និយយខួា�ងៗសៅនាំះសៅដាយសៅភ័ួចថា សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូក្ខ��ុងខែត្តិអំងគុយសៅ�សៅល�បងស់ៅនាំះខែដូរិ។ បុុខែនា សៅ�សៅ�លនិយយខួា�ងៗសៅនាំះសៅដាយសៅភ័ួចថា សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូក្ខ��ុងខែត្តិអំងគុយសៅ�សៅល�បងស់ៅនាំះខែដូរិ។ បុុខែនា សៅ�សៅ�ល  
ខែដូលគាំត្តិប់ិទ្ធទូ្ធរិស័ុ�ា គាំត្តិប់្តានភំាក្ខ�់ួួនសៅ��ង។ សៅសុចក្ខាីអំ�ិបាយប្តានទាំក្ខទ់ាំញ់ច�ណាបអ់ារិម្ពីះណ៍រិបស់ុ ខែដូលគាំត្តិប់ិទ្ធទូ្ធរិស័ុ�ា គាំត្តិប់្តានភំាក្ខ�់ួួនសៅ��ង។ សៅសុចក្ខាីអំ�ិបាយប្តានទាំក្ខទ់ាំញ់ច�ណាបអ់ារិម្ពីះណ៍រិបស់ុ 
គាំត្តិ។់ គាំត្តិប់្តានសួុរិថា «សៅត្តិ��ំក្ខស់ៅនះគឺជាព្រះគូគ�ា លព្រះគីសាា នឬ?»។ សៅល្ងាក្ខហឺ៍រិណានដូ់ូប្តានសៅ�ួ�យថា «ប្តាទ្ធគាំត្តិ។់ គាំត្តិប់្តានសួុរិថា «សៅត្តិ��ំក្ខស់ៅនះគឺជាព្រះគូគ�ា លព្រះគីសាា នឬ?»។ សៅល្ងាក្ខហឺ៍រិណានដូ់ូប្តានសៅ�ួ�យថា «ប្តាទ្ធ  
�ំុ �ប្តានឮថា អំំក្ខចងស់ុ�ួប�់ួួន»។ បុរិសុប្តាននិយយថា «ខែម្ពីនសៅហ៍�យ �ំុ �ចងស់ុ�ួប�់ួួន �ំុ �ម្ពីនិអាចព្រះទាំ�រិស់ុ �ំុ �ប្តានឮថា អំំក្ខចងស់ុ�ួប�់ួួន»។ បុរិសុប្តាននិយយថា «ខែម្ពីនសៅហ៍�យ �ំុ �ចងស់ុ�ួប�់ួួន �ំុ �ម្ពីនិអាចព្រះទាំ�រិស់ុ 
សៅ�ខែបបសៅនះត្តិសៅ�សៅទ្ធៀត្តិប្តានសៅទ្ធ»។ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តាននិយយសៅទ្ធៀត្តិថា «�ំុ �គិត្តិថា ខែដូលអំំក្ខម្ពីក្ខអំងគុយសៅ�ខែបបសៅនះត្តិសៅ�សៅទ្ធៀត្តិប្តានសៅទ្ធ»។ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តាននិយយសៅទ្ធៀត្តិថា «�ំុ �គិត្តិថា ខែដូលអំំក្ខម្ពីក្ខអំងគុយ  
ជីិត្តិ�ុំ�សៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅរិឿងថ្ងៃចដូនយសៅនាំះសៅទ្ធ �ំុ �អាចជីួយអំំក្ខប្តាន សៅត្តិ�អំំក្ខចងស់ៅអាយ�ំុ �ជីួយខែដូរិឬសៅទ្ធ?»។ គាំត្តិ ់ជីិត្តិ�ុំ�សៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅរិឿងថ្ងៃចដូនយសៅនាំះសៅទ្ធ �ំុ �អាចជីួយអំំក្ខប្តាន សៅត្តិ�អំំក្ខចងស់ៅអាយ�ំុ �ជីួយខែដូរិឬសៅទ្ធ?»។ គាំត្តិ ់
ប្តានសៅ�ួ�យថា «ប្តាន �ំុ �ព្រះត្តិូវីការិជី�នួយ»។ ហ៍ឺរិណានដូ់ូសួុរិសៅទ្ធៀត្តិថា  «សៅត្តិ�អំំក្ខសៅ�ា�ការិ�រិអំាីខែដូរិ?»។ គាំត្តិប់្តាន ប្តានសៅ�ួ�យថា «ប្តាន �ំុ �ព្រះត្តិូវីការិជី�នួយ»។ ហ៍ឺរិណានដូ់ូសួុរិសៅទ្ធៀត្តិថា  «សៅត្តិ�អំំក្ខសៅ�ា�ការិ�រិអំាីខែដូរិ?»។ គាំត្តិប់្តាន 
សៅ�ួ�យថា  «គណសៅនយយក្ខរិខែដូលម្ពីនិអាចផគត្តិផ់គងព់្រះគួសារិ�ួួនឯងប្តាន»។ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តាននិយយសៅទ្ធៀត្តិសៅ�ួ�យថា  «គណសៅនយយក្ខរិខែដូលម្ពីនិអាចផគត្តិផ់គងព់្រះគួសារិ�ួួនឯងប្តាន»។ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តាននិយយសៅទ្ធៀត្តិ  
ថា «ចុះព្រះបសិុនសៅប��នម្ពីនុសុេ�ំក្ខព់្រះប្តាបអ់ំំក្ខថា  �ំុ �អាចជីួយអំំក្ខ និងផគត្តិផ់គងត់្តិព្រះម្ពីូវីការិរិបស់ុអំំក្ខ ព្រះ�ម្ពីទាំ�ងថា «ចុះព្រះបសិុនសៅប��នម្ពីនុសុេ�ំក្ខព់្រះប្តាបអ់ំំក្ខថា  �ំុ �អាចជីួយអំំក្ខ និងផគត្តិផ់គងត់្តិព្រះម្ពីូវីការិរិបស់ុអំំក្ខ ព្រះ�ម្ពីទាំ�ង
ផាល់សៅសុចក្ខាីសុងឹមឹ្ពីនូវីអំនាំគត្តិដូព៏្រះបសៅសុ�រិដូល់អំំក្ខ សៅត្តិ�អំំក្ខយល់ព្រះ�ម្ពីទ្ធទ្ធួលយក្ខខែដូរិឬសៅទ្ធ?»។ គាំត្តិប់្តានសៅ�ួ�យផាល់សៅសុចក្ខាីសុងឹមឹ្ពីនូវីអំនាំគត្តិដូព៏្រះបសៅសុ�រិដូល់អំំក្ខ សៅត្តិ�អំំក្ខយល់ព្រះ�ម្ពីទ្ធទ្ធួលយក្ខខែដូរិឬសៅទ្ធ?»។ គាំត្តិប់្តានសៅ�ួ�យ  
«ប្តាទ្ធ �ំុ �យល់ព្រះ�ម្ពី»។ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តាននិយយអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូុុវី សៅហ៍�យបុរិសុ�ំក្ខស់ៅនាំះប្តានថាា យចិត្តិា «ប្តាទ្ធ �ំុ �យល់ព្រះ�ម្ពី»។ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តាននិយយអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូុុវី សៅហ៍�យបុរិសុ�ំក្ខស់ៅនាំះប្តានថាា យចិត្តិា 
រិបស់ុគាំត្តិស់ៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូុុវីសៅ�ក្ខំុងសៅ�លសៅនាំះខែត្តិម្ពីាង។ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តានសៅល�ក្ខទឹ្ធក្ខចិត្តិាសៅអាយគាំត្តិស់ៅចញ់រិបស់ុគាំត្តិស់ៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូុុវីសៅ�ក្ខំុងសៅ�លសៅនាំះខែត្តិម្ពីាង។ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តានសៅល�ក្ខទឹ្ធក្ខចិត្តិាសៅអាយគាំត្តិស់ៅចញ់  
សៅ�ដាក្ខព់្រះបវីត្តិាិរិូបសុសៅងខបសៅដាយសៅសុចក្ខាីជី�សៅនឿ។ សៅ�ថ្ងៃ�ាបនាំា ប ់ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តានអំងគុយសៅ�នឹងបងដ់ូខែដូល សៅ�ដាក្ខព់្រះបវីត្តិាិរិូបសុសៅងខបសៅដាយសៅសុចក្ខាីជី�សៅនឿ។ សៅ�ថ្ងៃ�ាបនាំា ប ់ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តានអំងគុយសៅ�នឹងបងដ់ូខែដូល 
សៅហ៍�យប្តានសៅ��ញ់បុរិសុដូខែដូលសៅនាំះក្ខ��ុងខែត្តិខែសុាងរិក្ខគាំត្តិ។់ បុរិសុ�ំក្ខស់ៅនាំះប្តាននិយយថា «សៅត្តិ�សៅល្ងាក្ខដឹូងសៅហ៍�យប្តានសៅ��ញ់បុរិសុដូខែដូលសៅនាំះក្ខ��ុងខែត្តិខែសុាងរិក្ខគាំត្តិ។់ បុរិសុ�ំក្ខស់ៅនាំះប្តាននិយយថា «សៅត្តិ�សៅល្ងាក្ខដឹូង  
ខែដូរិឬសៅទ្ធថា �នសៅគទូ្ធរិស័ុ�ាម្ពីក្ខព្រះប្តាប�់ំុ �ថា សៅគ�នការិ�រិសៅអាយសៅ�ា� �ំុ ��ិត្តិជាសុបាយចិត្តិាណាស់ុ»។ សៅល្ងាក្ខ ខែដូរិឬសៅទ្ធថា �នសៅគទូ្ធរិស័ុ�ាម្ពីក្ខព្រះប្តាប�់ំុ �ថា សៅគ�នការិ�រិសៅអាយសៅ�ា� �ំុ ��ិត្តិជាសុបាយចិត្តិាណាស់ុ»។ សៅល្ងាក្ខ 
ហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តានសុរិសៅសុ�រិត្តិសៅម្ពីើ�ងដូល់ព្រះ�ះ សៅហ៍�យប្តានសួុរិនាំ�ទាំ�ងចាំបអ់ារិម្ពីះណ៍សៅ�កានប់ុរិសុ�ំក្ខស់ៅនាំះខែដូលហ៍ឺរិណានដូ់ូប្តានសុរិសៅសុ�រិត្តិសៅម្ពីើ�ងដូល់ព្រះ�ះ សៅហ៍�យប្តានសួុរិនាំ�ទាំ�ងចាំបអ់ារិម្ពីះណ៍សៅ�កានប់ុរិសុ�ំក្ខស់ៅនាំះខែដូល  
គាំត្តិប់្តានជីួបសៅ�ឯម្ពីនាីរិសៅ�ទ្ធយកាល�ីម្ពីេលិម្ពីញិ់។ បុរិសុ�ំក្ខស់ៅនាំះប្តាននិយយថា គាំត្តិ�ុ់�ប្តានសាគ ល់អំំក្ខណាគាំត្តិប់្តានជីួបសៅ�ឯម្ពីនាីរិសៅ�ទ្ធយកាល�ីម្ពីេលិម្ពីញិ់។ បុរិសុ�ំក្ខស់ៅនាំះប្តាននិយយថា គាំត្តិ�ុ់�ប្តានសាគ ល់អំំក្ខណា  
�ំក្ខស់ៅ�ឯម្ពីនាីរិសៅ�ទ្ធយសៅនាំះសៅទ្ធ។ គាំត្តិប់្តាននិយយថា «កាល�ីម្ពីេលិម្ពីញិ់�ំុ �ប្តាន�នអំាីម្ពី�ុងប្តាននាំ��ំុ �ម្ពីក្ខកាន់�ំក្ខស់ៅ�ឯម្ពីនាីរិសៅ�ទ្ធយសៅនាំះសៅទ្ធ។ គាំត្តិប់្តាននិយយថា «កាល�ីម្ពីេលិម្ពីញិ់�ំុ �ប្តាន�នអំាីម្ពី�ុងប្តាននាំ��ំុ �ម្ពីក្ខកាន ់ 
ម្ពីនាីរិសៅ�ទ្ធយសៅនះ សៅហ៍�យ�ំុ �ប្តានអំងគុយជីិត្តិអំំក្ខសៅដាយសារិខែត្តិ�ំុ �ម្ពីនិដឹូងថា �ួួនព្រះត្តិូវីសៅ�ា�អំាីសៅនាំះសៅទ្ធ»។ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិ-ម្ពីនាីរិសៅ�ទ្ធយសៅនះ សៅហ៍�យ�ំុ �ប្តានអំងគុយជីិត្តិអំំក្ខសៅដាយសារិខែត្តិ�ំុ �ម្ពីនិដឹូងថា �ួួនព្រះត្តិូវីសៅ�ា�អំាីសៅនាំះសៅទ្ធ»។ សៅល្ងាក្ខហ៍ឺរិ-
ណានដូ់ូខែដូលជាព្រះគូសៅ�ទ្ធយសៅសុសៅវីនសៅដូយអាត្តិស់ៅវីនទី្ធសុាសៅ�ឯម្ពីជីឈម្ពីណឌ លសៅវីជីជសា�សុាអាត្តិស់ៅវីនទី្ធសុាសៅ�ក្ខំុងបរិសិៅវីណណានដូ់ូខែដូលជាព្រះគូសៅ�ទ្ធយសៅសុសៅវីនសៅដូយអាត្តិស់ៅវីនទី្ធសុាសៅ�ឯម្ពីជីឈម្ពីណឌ លសៅវីជីជសា�សុាអាត្តិស់ៅវីនទី្ធសុាសៅ�ក្ខំុងបរិសិៅវីណ  
   ថ្ងៃនសាក្ខលវីទិ្ធ�ល័យអាត្តិស់ៅវីនទី្ធសុាកូ្ខ�ុ�បុសីៅ�ក្ខំុងទី្ធព្រះក្ខុងសៅម្ពីសៅដូលលីន �នទី្ធ  ថ្ងៃនសាក្ខលវីទិ្ធ�ល័យអាត្តិស់ៅវីនទី្ធសុាកូ្ខ�ុ�បុសីៅ�ក្ខំុងទី្ធព្រះក្ខុងសៅម្ពីសៅដូលលីន �នទី្ធ 
    បនាំា ល់ព្រះសុសៅដូៀងគំាំសៅនះជាសៅព្រះច�ន។ ក្ខំុងអំ��ុងសៅ�ល៥ឆំ្នាំ�ក្ខនួងម្ពីក្ខសៅនះ �នបនាំា ល់ព្រះសុសៅដូៀងគំាំសៅនះជាសៅព្រះច�ន។ ក្ខំុងអំ��ុងសៅ�ល៥ឆំ្នាំ�ក្ខនួងម្ពីក្ខសៅនះ �ន  
    ម្ពីនុសុេជាង១០០នាំក្ខប់្តានផួ្ទាស់ុបាូរិគ�និត្តិចងស់ៅ�ា�អំត្តិាឃ្លាត្តិ�ួួនឯង បនាំា ប�់ីម្ពីនុសុេជាង១០០នាំក្ខប់្តានផួ្ទាស់ុបាូរិគ�និត្តិចងស់ៅ�ា�អំត្តិាឃ្លាត្តិ�ួួនឯង បនាំា ប�់ ី 
    ប្តានអំ�ិសាា នជាម្ពីយួនឹងគាំត្តិ។់ គាំត្តិប់្តាននិយយថា «ឥ�ូវីសៅនះ �ួក្ខសៅគប្តានអំ�ិសាា នជាម្ពីយួនឹងគាំត្តិ។់ គាំត្តិប់្តាននិយយថា «ឥ�ូវីសៅនះ �ួក្ខសៅគ  
   ក្ខ��ុងរិស់ុសៅ�ក្ខំុងជីីវីតិ្តិ�ម្ពីះតាម្ពីយួ»។    ក្ខ��ុងរិស់ុសៅ�ក្ខំុងជីីវីតិ្តិ�ម្ពីះតាម្ពីយួ»។ 

  សៅរិឿង�ួី  សៅរិឿង�ួី
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ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២២ ខែ�ឧសុភា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២២ ខែ�ឧសុភា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖២, ៣; និកុខម្ពីន� ២០៖១១; និកុខម្ពីន�អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖២, ៣; និកុខម្ពីន� ២០៖១១; និកុខម្ពីន�  
១៦; ១៦; សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖១-៤; និកុខម្ពីន� ៣១៖១២-១៧។សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖១-៤; និកុខម្ពីន� ៣១៖១២-១៧។

�ចងចាំ�៖  «សៅហ៍តុ្តិ សៅ�ះ ប្តាន ជា ព្រះត្តិូវ ឲ្យយ �ួកុ កូុន សៅ� អីុំព្រះ�ខែអំល ប្តាន សៅ�ះ ះព្រះត្តិង ់ដល់ ថ្ងៃ�ា ឈប ់សុ�រាកុ សៅ�ះ �ចងចាំ�៖  «សៅហ៍តុ្តិ សៅ�ះ ប្តាន ជា ព្រះត្តិូវ ឲ្យយ �ួកុ កូុន សៅ� អីុំព្រះ�ខែអំល ប្តាន សៅ�ះ ះព្រះត្តិង ់ដល់ ថ្ងៃ�ា ឈប ់សុ�រាកុ សៅ�ះ 
សៅដ�ម្ពីប ី សៅដ�ម្ពីប ី នឹង កាន ់តាម្ពី សៅ� អំស់ុ ទាំ�ង ដ�ណ សៅគ ត្តិ សៅរិៀង សៅ� ទុ្ធកុ ជា សៅសុចកុាី សុញ្ញាា  សៅ� អំស់ុ កុលប ជានិចច» (និកុខម្ពីន� នឹង កាន ់តាម្ពី សៅ� អំស់ុ ទាំ�ង ដ�ណ សៅគ ត្តិ សៅរិៀង សៅ� ទុ្ធកុ ជា សៅសុចកុាី សុញ្ញាា  សៅ� អំស់ុ កុលប ជានិចច» (និកុខម្ពីន� 
៣១៖១៦)។៣១៖១៦)។

   ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែដលជាថ្ងៃ�ាទ្ធី៧ ជួួយសៅយ�ងសៅ�យនឹកុចាំ�អំ��ីអំត្តិាសុញ្ញាា ណរិបស់ុសៅយ�ងជាសៅសុសៅវន-
សៅដយ�ត្តិស់ៅវនទី្ធសុទ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុជួ៏ួយសៅយ�ងសៅ�យនឹកុចាំ�អំ��ីអំីីព្រះគបយ់៉ាា ង ខែដលព្រះ�ះប្តានសុនាថា 
សៅយ�ងនឹងទ្ធទួ្ធលប្តានខែដរិ។ សៅយ�ងព្រះតូ្តិវការិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ សៅយ�ងប្តានជាបរ់ិវល់អំស់ុរិយៈសៅ�លម្ពីយួសុប្តាា ហ៍៍។ 
សៅយ�ងប្តានជាបរ់ិវល់កុំុងការិ រិកុព្រះប្តាកុច់�ណូល និងព្រះប្តាកុច់�ណាយ។ សៅយ�ងប្តានសៅ�ី�ដ�សៅណ� រិសៅ�សៅនះសៅ�សៅ�ះ។ 
សៅយ�ងប្តានសៅ�ី�ដ�សៅណ� រិព្រះគបទ់្ធីកុខែនែង។ សៅ�សៅ�លខែដលថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ចូលម្ពីកុដល់វាប្តានភាា បស់ៅយ�ងកុំុងព្រះគប ់
ទាំ�ងសៅ�លជួ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ�ងម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជួួយសៅយ�ងសៅ�យនឹកុចាំ�អំ��ីសៅរិឿងខែដលសុ�ខានប់�ផុុត្តិ 
ច�សៅ�ះសៅយ�ងកុំុង�ម្ពីជាសៅសុសៅវនសៅដយ�ត្តិទ់្ធីសុទ។ ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ សៅហ៍�យព្រះ�ះកុប៏្តានបសៅងើ�ត្តិ 
សៅយ�ងផុងខែដរិ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ចជួួយសៅយ�ងសៅ�យនឹកុចាំ�អំ��ីសៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិដស៏ុ�ខានទ់ាំ�ងសៅនះ។ 
 ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ុ�ខែដល�កុខ់ានសៅ�ចុងសុប្តាា ហ៍៍ណាម្ពីយួសៅ�ះសៅ��យ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ប�សៅ�ញ 
ព្រះគបទ់ាំ�ងខែផំុកុថ្ងៃនជួីវតិ្តិរិបស់ុសៅយ�ង។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជួួយសៅយ�ងសៅ�យនឹកុចាំ�ថា ព្រះគបទ់ាំ�ងខែផំុកុថ្ងៃនជួីវតិ្តិរិបស់ុ 
សៅយ�ងគឺជាកុម្ពីះសិុទ្ធធិរិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះប្តានដាកុស់ៅយ�ងសៅ�សៅល�ខែផុនដីសៅនះ។ ព្រះទ្ធងគ់ឺជាព្រះ�ះ�ទិ្ធកុរិបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃផុទសៅម្ពីឃ 
និងខែផុនដីកាលសៅដ�ម្ពីដ�បូងសៅ��យ។ សៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិគឺជាសៅហ៍តុ្តិផុលសុព្រះ�បអ់ំស់ុទាំ�ងសៅ�លជួ�សៅនឿ 
រិបស់ុសៅយ�ងជាព្រះគី�ទ ន។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាទ្ធីសុ��ល់បង្ហាា ញថា ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ�ងសៅ��ង។ 
 សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ សៅយ�ងនឹងសិុកុាអំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែដលជាទ្ធីសុ��ល់សៅនះ។  សៅយ�ងនឹងសិុកុាអំ��ី 
ខែផំុកុដស៏ុ�ខានប់�ផុុត្តិខែដល�នសៅ�កុំុងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍តាម្ពីរិយៈសៅសុចកុាីសុញ្ញាា សៅ�ឯសីុុណាយ។

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៩     ២២ - ២៨ ឧសុភា



66ថ្ងៃ�ា�ទិ្ធត្តិយ   ២៣ ឧសុភា

សៅ�សៅ�លខែដលថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះត្តិូវប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅ�សៅ�លខែដលថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះត្តិូវប្តានបសៅងើ�ត្តិ

  ព្រះគី�ទ នជាសៅព្រះច�ន�កុប់្តានគិត្តិថា ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សុព្រះ�បខ់ែត្តិ�សុនយូ៍ដាបាុសៅណាះ ះ។ 
ដូសៅចំះ �ួកុសៅគប្តានសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះថាជាថ្ងៃ�ា «សុបាត្តិហ៍៍រិបស់ុ�សុនយូ៍ដាបុរាណ»។ បាុខែនា ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តាន 
បង្ហាា ញសៅយ�ងថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�នជាយូរិណាស់ុម្ពីកុសៅហ៍�យម្ពីុន�សុនយូ៍ដាសៅ�សៅទ្ធៀត្តិ។ ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិ 
ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ��ង ប�ទ ប�់ីព្រះទ្ធងប់សៅងើ�ត្តិថ្ងៃផុទសៅម្ពីឃ និងខែផុនដីកុំុងរិយៈសៅ�ល៦ថ្ងៃ�ាម្ពីកុសៅម្ពីែាះ។ 

 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖២, ៣ និងនិកុខម្ពីន� ២០៖១១។ �ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះ សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖២, ៣ និងនិកុខម្ពីន� ២០៖១១។ �ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះ 
ប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ សៅត្តិ�ព្រះទ្ធងប់សៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�សៅ�លណា?ប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ សៅត្តិ�ព្រះទ្ធងប់សៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�សៅ�លណា?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុសៅឃ�ញថា �គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖២, ៣ �ុ�ប្តានខែចងថា «ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧» ជាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែដរិ 
ឬសៅទ្ធ? (សៅ�ះគឺជាសៅល�កុទី្ធម្ពីយួខែដល�គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ១៦៖២៦, ២៩ ប្តានខែចងថា ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧គឺជាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍)។ 
ឥ�ូវសៅនះ សូុម្ពីព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�ល�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖២ វញិម្ពីាងខែដលប្តានខែចងថា «ព្រះទ្ធង ់កុ ៏ឈប ់ផ្អា កុ សុ�រាកុ 
សៅ� ថ្ងៃ�ា ទី្ធ ៧ សៅ�ះ �ី ព្រះគប ់ទាំ�ង ការិ ខែដល ព្រះទ្ធង ់សៅ�ី�»។ �កុយថា «សុ�រាកុ» ជាភា�សៅហ៍សៅព្រះ��រិសៅ�ថា «�ប្តាត្តិ 
(Shabat)»។ «�ប្តាត្តិ» �នអំត្តិ្ថនយ័ព្រះសុសៅដៀង�ំសៅ�នឹង�កុយថា �កុយសុបាត្តិហ៍៍ជាភា�សៅហ៍សៅព្រះ��រិខែដរិ 
ខែដលសៅគសៅ�ថា «�បាត្តិ (Shabbat)»។ សូុម្ពីសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�កុយសៅហ៍សៅព្រះ��រិ៖«�ប្តាត្តិ (សុ�រាកុ)» និង «�បាត្តិ 
(សុបាត្តិហ៍៍)»។ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុសៅឃ�ញថា �កុយទាំ�ង�ីរិ�កុយ «�ប្តាត្តិ» និង «�បាត្តិ» ព្រះបកុបព្រះសុសៅដៀង 
�ំខែដរិឬសៅទ្ធ? ព្រះត្តិងស់ៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ខែដល�នខែចងសៅ�កុំុង�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖២ គឺ�ិត្តិជាថ្ងៃ�ា 
សុបាត្តិហ៍៍ខែម្ពីន។ 

 «�កុយថា ‘សុបាត្តិហ៍៍’ �ុ�ប្តានសុរិសៅសុរិសៅ�កុំុង�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖២, ៣ សៅ�ះសៅទ្ធ។ បាុខែនា សៅយ�ង 
�ចដឹងប្តានថា សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុកុ��ុងខែត្តិ�នព្រះប�សុនអ៍ំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ កាលខែដល�ត្តិស់ុរិសៅសុរិថា ព្រះ�ះប្តាន 
ព្រះបទាំន�រិ និងខែញកុថ្ងៃ�ាទី្ធ៧សៅចញជាបរិសុិុទ្ធធ»។ ដកុព្រះសុង�់ី G. F. Waterman, The Zondervan Pictorial 
Encyclopedia of the Bible (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1975), volume 
5, page 183, adapted។ ដូសៅចំះ សៅយ�ង�ចសុម្ពីែងឹសៅឃ�ញថា �គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖២, ៣  បសៅព្រះងៀនសៅយ�ង 
ថា ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ ព្រះ�ះកុប៏្តានព្រះបទាំនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ដល់ម្ពីនុសុ្សសៅល្ងាកុព្រះគប�ំ់ទុ្ធកុជាព្រះ�ះ�រិ 
ផុងខែដរិ។

 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិ�ា កុុសុ ២៖២៧។ ព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវប្តាន�នបនទូលថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះត្តិូវប្តានបសៅងើ�ត្តិ 
សៅ��ងម្ពីនិខែម្ពីនសុព្រះ�បខ់ែត្តិ�សុនយូ៍ដាបាុសៅណាះ ះសៅទ្ធ ខែត្តិសុព្រះ�បម់្ពីនុសុ្សទាំ�ងអំស់ុវញិ។ 

 សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានព្រះ�ះព្រះទ្ធងផ់្ទ ល់សុ�រាកុសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧? សៅត្តិ�ព្រះ�ះ�ិត្តិជាព្រះត្តិូវការិការិសុ�រាកុខែម្ពីនសៅទ្ធ? ព្រះបសិុនសៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានព្រះ�ះព្រះទ្ធងផ់្ទ ល់សុ�រាកុសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧? សៅត្តិ�ព្រះ�ះ�ិត្តិជាព្រះត្តិូវការិការិសុ�រាកុខែម្ពីនសៅទ្ធ? ព្រះបសិុន  
សៅប�ម្ពីនិខែម្ពីន សៅត្តិ��នសៅហ៍តុ្តិផុលណាសៅផុ្សងសៅទ្ធៀត្តិ ខែដលសៅល្ងាកុអំំកុគិត្តិថាព្រះ�ះព្រះត្តិូវខែត្តិឈបស់ុ�រាកុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ សៅប�ម្ពីនិខែម្ពីន សៅត្តិ��នសៅហ៍តុ្តិផុលណាសៅផុ្សងសៅទ្ធៀត្តិ ខែដលសៅល្ងាកុអំំកុគិត្តិថាព្រះ�ះព្រះត្តិូវខែត្តិឈបស់ុ�រាកុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
សៅ�ះ?សៅ�ះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 អំំកុព្រះប្តាជួ្ញខាងឯព្រះ�ះគម្ពីីរីិម្ពីយួច�នួនប្តាននិយ៉ាយថា  ព្រះ�ះព្រះត្តិូវការិសុ�រាកុ ប�ទ ប�់ីព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើ�ត្តិ
ខែផុនដីអំស់ុរិយៈសៅ�ល៦ថ្ងៃ�ា។ បាុខែនា សៅហ៍តុ្តិផុលដ�៏ិត្តិព្រះប្តាកុដខែដលព្រះ�ះសុ�រាកុសៅ�ះគឺទុ្ធកុសុព្រះ�បជ់ាឧទាំហ៍រិណ៍ 
អំ��ីអំីីខែដលសៅយ�ងគួរិខែត្តិសៅ�ី�។ ម្ពីនុសុ្សសៅល្ងាកុកុព៏្រះត្តិូវការិសៅ�ី�ការិង្ហារិ៦ថ្ងៃ�ាផុងខែដរិ។ ប�ទ បម់្ពីកុ សៅយ�ងព្រះត្តិូវខែត្តិសុ�រាកុ 
សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែដលជាថ្ងៃ�ាទី្ធ៧។ សៅល្ងាកុខាល ប្តា� (Karl Barth) ខែដលជាអំំកុព្រះប្តាជួ្ញខាងឯព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តាន 
និយ៉ាយថា ព្រះ�ះសុ�រាកុសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ សៅដ�ម្ពីបបីង្ហាា ញម្ពីនុសុ្សសៅល្ងាកុថា ការិសុ�រាកុគឺជាខែផុំកុម្ពីយួថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុញ្ញាា  
រិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុ្ស។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាការិព្រះតាស់ុសៅ�ម្ពីកុ�ីព្រះ�ះ។ សៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�ះ ព្រះ�ះប្តានព្រះតាស់ុ
សៅ�ម្ពីនុសុ្សសៅល្ងាកុសៅ�យសុ�រាកុជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធង។់ 
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�ហារិម្ពីកុ�ី�្ថ នសួុគ ៌និងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ �ហារិម្ពីកុ�ី�្ថ នសួុគ ៌និងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
  
 សូុម្ពី�នបទ្ធគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ១៦។ ជួ��ូកុសៅនះប្តានបង្ហាា ញព្រះប្តាបអ់ំ��ីសៅរិឿងន��ា �ា ។ ន��ា �ា គឺ�ហារិ 
ដ�៏ិសៅសុសុខែដលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនម្ពីកុ�ី�្ថ នសួុគដ៌ល់រាសសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់ សៅ�សៅ�លខែដល�ួកុសៅគរិស់ុសៅ�សៅល�វាល 
រិសៅហា�្ថ នអំស់ុរិយៈសៅ�ល៤០ឆំ្នាំ�។ សូុម្ពីនឹកុចាំ�ថា សៅរិឿងថ្ងៃនន��ា �ា ខែដល�នខែចងសៅ�កុំុងជួ��ូកុ ១៦ ប្តាន 
សៅកុ�ត្តិសៅ��ងម្ពីុនព្រះ�ឹត្តិាិការិណ៍សៅ�ឯសីុុណាយ។ សូុម្ពីសៅយ�ងព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�លសៅម្ពីសៅរិៀនខែដលសៅយ�ង�ចសៅរិៀនប្តានសៅចញ�ី
សៅរិឿងសៅនះ៖
 ១. �សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំល�នកុព្រះម្ពីតិ្តិកុំុងការិញុ�ន��ា �ា ជាសៅរិៀងរាល់ថ្ងៃ�ា។ បាុខែនា សៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៦ �ួកុសៅគ 
�ចសៅរិ �សុទុ្ធកុសៅទ្ធីដង។
 ២. ព្រះ�ះ�ុ�ប្តានព្រះបទាំនន��ា �ា សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ��យ។
 ៣. ព្រះ�ះប្តានសៅ�ី�ការិអំ�ច រិយសៅ�ថ្ងៃ�ាសុុព្រះកុ សៅដ�ម្ពីបរីិកុាន��ា �ា ម្ពីនិសៅ�យ�ូចសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ 
បាុខែនា ន��ា �ា ខែដលសៅ�សៅសុសុសុល់សៅ�ថ្ងៃ�ាដថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀត្តិនឹងព្រះត្តិូវ�ូចសៅ�ថ្ងៃ�ាប�ទ ប។់
 សូុម្ពី�នសៅរិឿងន��ា �ា សៅ�កុំុង�គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ១៦៖២៣-២៨។ សៅត្តិ�សៅរិឿងសៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ថ្ងៃ�ា សូុម្ពី�នសៅរិឿងន��ា �ា សៅ�កុំុង�គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ១៦៖២៣-២៨។ សៅត្តិ�សៅរិឿងសៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ថ្ងៃ�ា 
សុបាត្តិហ៍៍ជាថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ ម្ពីុនសៅ�លខែដលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនព្រះកឹុត្តិយវនិយ័ដល់រាសសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ឯសីុុណាយយ៉ាា ងសុបាត្តិហ៍៍ជាថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ ម្ពីុនសៅ�លខែដលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនព្រះកឹុត្តិយវនិយ័ដល់រាសសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ឯសីុុណាយយ៉ាា ង  
ដូចសៅម្ពីាច?ដូចសៅម្ពីាច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 «ព្រះ�ះប្តានបង្ហាា ញរាសសុារិបស់ុព្រះទ្ធងថ់ា ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧គឺជាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
ដល់�សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំលទុ្ធកុជាព្រះ�ះ�រិ។ បណាា ជួនប្តានឈបស់ុ�រាកុសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ �ីសៅព្រះ�ះព្រះ�ះប្តានបង្ហាគា ប់
សៅ�យ�ួកុសៅគសៅ�ី�ដូសៅចំាំះ។ ដ�ណឹងសៅនះជួួយ�សៅយ�ងសៅ�យនឹកុចាំ�ថា បទ្ធគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ១ និង២ សៅ�សៅ�ល
ខែដលព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជាសៅល�កុដ�បូង។ សៅ�សៅ�លសៅ�ះ ព្រះ�ះប្តានខែចកុថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅចញជាថ្ងៃ�ា 
សុ�រាកុដ�៏ិសៅសុសុ និងជាព្រះ�ះ�រិសុព្រះ�បម់្ពីនុសុ្សព្រះគប�ំ់»។ ដកុព្រះសុង�់ី G. F. Waterman, The Zondervan 
Pictorial Encyclopedia of the Bible, volume 5, page 184, adapted។ 
 ដ�បូង សៅល្ងាកុអំំកុព្រះបខែហ៍លជាម្ពីនិ�ចសៅម្ពី�លសៅឃ�ញអំីីព្រះគបយ់៉ាា ងខែដលបទ្ធគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ១៦ ប្តាន ដ�បូង សៅល្ងាកុអំំកុព្រះបខែហ៍លជាម្ពីនិ�ចសៅម្ពី�លសៅឃ�ញអំីីព្រះគបយ់៉ាា ងខែដលបទ្ធគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ១៦ ប្តាន 
បសៅព្រះងៀនអំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�ះសៅទ្ធ។ ការិសៅ្ែ�យសុ�ណួរិខាងសៅព្រះកាម្ពីនឹងជួួយ�សៅល្ងាកុអំំកុសៅ�យសៅម្ពី�លសៅឃ�ញ៖បសៅព្រះងៀនអំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�ះសៅទ្ធ។ ការិសៅ្ែ�យសុ�ណួរិខាងសៅព្រះកាម្ពីនឹងជួួយ�សៅល្ងាកុអំំកុសៅ�យសៅម្ពី�លសៅឃ�ញ៖

១ . សៅត្តិ�សៅ�ថ្ងៃ�ាណាខែដលសៅល្ងាកុអំំកុសៅរិៀបច��ែួនសុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍?១ . សៅត្តិ�សៅ�ថ្ងៃ�ាណាខែដលសៅល្ងាកុអំំកុសៅរិៀបច��ែួនសុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍?

២. សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាថ្ងៃ�ាណាសៅ�កុំុងសុប្តាា ហ៍៍?២. សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាថ្ងៃ�ាណាសៅ�កុំុងសុប្តាា ហ៍៍?

៣. សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�នព្រះបភ�ម្ពីកុ�ីណា?៣. សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�នព្រះបភ�ម្ពីកុ�ីណា?

៤. សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុ�ចទ្ធទ្ធួលប្តានបទ្ធ�ិសៅ��នអ៍ំីី�ែះ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍?៤. សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុ�ចទ្ធទ្ធួលប្តានបទ្ធ�ិសៅ��នអ៍ំីី�ែះ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍?

៥. សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជាថ្ងៃ�ាខែដលសៅយ�ងម្ពីនិព្រះត្តិូវបរិសិៅភាគ�ហារិឬ?៥. សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជាថ្ងៃ�ាខែដលសៅយ�ងម្ពីនិព្រះត្តិូវបរិសិៅភាគ�ហារិឬ?

៦.  សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាការិ�កុលបងភា�សៅ�ះ ះព្រះត្តិងរ់ិបស់ុសៅយ�ងច�សៅ�ះព្រះ�ះឬ?៦.  សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាការិ�កុលបងភា�សៅ�ះ ះព្រះត្តិងរ់ិបស់ុសៅយ�ងច�សៅ�ះព្រះ�ះឬ?
  សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុយល់ថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះត្តិូវជាម្ពីយួនឹងអំីីខែដលសៅយ�ងប្តានសៅរិៀនសៅ�កុំុងបទ្ធគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន�សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុយល់ថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះត្តិូវជាម្ពីយួនឹងអំីីខែដលសៅយ�ងប្តានសៅរិៀនសៅ�កុំុងបទ្ធគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន�  
១៦ សៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះយ៉ាា ងដូចសៅម្ពីាច? ១៦ សៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះយ៉ាា ងដូចសៅម្ពីាច? 

ថ្ងៃ�ាចន័ទ   ២៤ ឧសុភា



68ថ្ងៃ�ាអំង្ហាគា រិ    ២៥ ឧសុភា

ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាទី្ធសុ��ល់ថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុញ្ញាាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាទី្ធសុ��ល់ថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុញ្ញាា
 

  «សៅហ៍តុ្តិ សៅ�ះ ប្តាន ជា ព្រះត្តិូវ ឲ្យយ �ួកុ កូុន សៅ� អំុីព្រះ�ខែអំល ប្តាន សៅ�ះ ះព្រះត្តិង ់ដល់ ថ្ងៃ�ា ឈប ់សុ�រាកុ សៅ�ះ សៅដ�ម្ពីប ី «សៅហ៍តុ្តិ សៅ�ះ ប្តាន ជា ព្រះត្តិូវ ឲ្យយ �ួកុ កូុន សៅ� អំុីព្រះ�ខែអំល ប្តាន សៅ�ះ ះព្រះត្តិង ់ដល់ ថ្ងៃ�ា ឈប ់សុ�រាកុ សៅ�ះ សៅដ�ម្ពីប ី 
នឹង កាន ់តាម្ពី សៅ� អំស់ុ ទាំ�ង ដ�ណ សៅគ ត្តិ សៅរិៀង សៅ� ទុ្ធកុ ជា សៅសុចកុាី សុញ្ញាា  សៅ� អំស់ុ កុលប ជានិចច សៅ�ះ សៅហ៍�យ ជា  នឹង កាន ់តាម្ពី សៅ� អំស់ុ ទាំ�ង ដ�ណ សៅគ ត្តិ សៅរិៀង សៅ� ទុ្ធកុ ជា សៅសុចកុាី សុញ្ញាា  សៅ� អំស់ុ កុលប ជានិចច សៅ�ះ សៅហ៍�យ ជា  
ទ្ធី សុ��ល់ ដល់ អំញ សៅហ៍�យ នឹង �ួកុ កូុន សៅ� អំុីព្រះ�ខែអំល ជា ដរាប សៅរិៀងរាប ត្តិ សៅ� ដបតិ្តិ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  ព្រះទ្ធងប់្តានទ្ធី សុ��ល់ ដល់ អំញ សៅហ៍�យ នឹង �ួកុ កូុន សៅ� អំុីព្រះ�ខែអំល ជា ដរាប សៅរិៀងរាប ត្តិ សៅ� ដបតិ្តិ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  ព្រះទ្ធងប់្តាន    
បសៅងើ�ត្តិ ថ្ងៃផុទ សៅម្ពីឃ និង ខែផុនដី កុំុង រិវាង ៦ ថ្ងៃ�ា លុះ ដល់ ថ្ងៃ�ា ទី្ធ ៧ សៅ�ះ ព្រះទ្ធង ់កុ ៏ឈប ់សុ�រាកុ សៅហ៍�យ ប្តាន ល�សៅហ៍�យ បសៅងើ�ត្តិ ថ្ងៃផុទ សៅម្ពីឃ និង ខែផុនដី កុំុង រិវាង ៦ ថ្ងៃ�ា លុះ ដល់ ថ្ងៃ�ា ទី្ធ ៧ សៅ�ះ ព្រះទ្ធង ់កុ ៏ឈប ់សុ�រាកុ សៅហ៍�យ ប្តាន ល�សៅហ៍�យ 
ព្រះ�ះអំងគា វញិ» (និកុខម្ពីន� ៣១៖១៦, ១៧)។ព្រះ�ះអំងគា វញិ» (និកុខម្ពីន� ៣១៖១៦, ១៧)។

  ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជា «ទី្ធសុ��ល់» សុព្រះ�បស់ៅសុចកុាី�ិត្តិដស៏ុ�ខានថ់្ងៃន 
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិច�នួន៤ដង (និកុខម្ពីន� ៣១៖១៣, ១៧; សៅអំសៅសុ�ល ២០៖១២, ២០)។ ទ្ធីសុ��ល់ និងរិូបស័ុ�ទ 
ម្ពីនិដូច�ំសៅ�ះសៅទ្ធ។ រិូបស័ុ�ទជួួយសៅយ�ងសៅ�យនឹកុចាំ�អំ��ីអំីីសៅផុ្សងម្ពីយួសៅទ្ធៀត្តិខែដលព្រះសុសៅដៀង�ំសៅ�នឹងរិូបស័ុ�ទ 
សៅ�ះផ្ទ ល់។ កុណាា បថ់្ងៃដគឺជាឧទាំហ៍រិណ៍ថ្ងៃនរិូបស័ុ�ទម្ពីយួ។ កុណាា បថ់្ងៃដបង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ី «អំ�ណាច» ឬ 
«កុ�ែ �ង»។ បាុខែនា ទ្ធីសុ��ល់គឺជាសុញ្ញាា   ឬវត្តិ្ថុខែដល�ចជួួយសៅ�យសៅយ�ងនឹកុចាំ��ី�រិដស៏ុ�ខានម់្ពីយួ។ កុំុង 
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិ  ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាទ្ធីសុ��ល់ខែដលបង្ហាា ញសៅយ�ងនូវ�រិដ�៏ិសៅសុសុសុាីអំ��ីសៅសុចកុាីសុញ្ញាា ខែដលព្រះ�ះ 
ប្តានតា�ងជាម្ពីយួនឹងរាសសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ �ុ��នអំីីសៅ�កុំុងទី្ធសុ��ល់ថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅនះខែដល�ិត្តិជាបង្ហាា ញ 
សៅយ�ងអំ��ីសៅសុចកុាីសុញ្ញាា សៅ�ះសៅ��យ។ ដូសៅចំះ សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែចងថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាទ្ធីសុ��ល់ 
(និកុខម្ពីន� ៣១៖១៣) ថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ? �ីសៅព្រះ�ះព្រះ�ះប្តាន�នបនទូលយ៉ាា ងដូសៅចំាំះ។

 សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាព្រះ�ះជា�ច ស់ុតា�ងថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធជាទ្ធីសុ��ល់ថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង?់ សៅយ�ងដឹងសៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាព្រះ�ះជា�ច ស់ុតា�ងថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធជាទ្ធីសុ��ល់ថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង?់ សៅយ�ងដឹង  
ថា ខែផុំកុដស៏ុ�ខានម់្ពីយួថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុញ្ញាា សៅ�ះគឺជាសៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដលថា ការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាលអារិបស់ុសៅយ�ងថា ខែផុំកុដស៏ុ�ខានម់្ពីយួថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុញ្ញាា សៅ�ះគឺជាសៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដលថា ការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាលអារិបស់ុសៅយ�ង  
�ុ��ចសុសៅសង្ហាគា ះសៅយ�ងប្តានសៅ��យ។ សៅត្តិ��នអំីីខែដល�កុ�់ន័ធសៅ�កុំុងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែដលបង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ី�ុ��ចសុសៅសង្ហាគា ះសៅយ�ងប្តានសៅ��យ។ សៅត្តិ��នអំីីខែដល�កុ�់ន័ធសៅ�កុំុងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែដលបង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ី
ខែផុនការិរិបស់ុព្រះ�ះកុំុងការិសុសៅសង្ហាគា ះសៅយ�ង? ខែផុនការិរិបស់ុព្រះ�ះកុំុងការិសុសៅសង្ហាគា ះសៅយ�ង? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 �សុនយូ៍ដាប្តានសៅជួឿថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បង្ហាា ញអំ��ីខែផុនការិរិបស់ុព្រះ�ះកុំុងការិសុសៅសង្ហាគា ះម្ពីនុសុ្ស

សៅល្ងាកុតាម្ពីរិយៈព្រះ�ះអំងគាសុសៅសង្ហាគា ះអំស់ុរិយៈសៅ�លជាសៅព្រះច�នរិយឆំ្នាំ�ម្ពីកុសៅហ៍�យ។ �ួកុសៅគគិត្តិថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
បង្ហាា ញអំ��ីអំ�គត្តិកាល សៅ�សៅ�លខែដលព្រះ�ះអំងគាសុសៅសង្ហាគា ះយ៉ាងព្រះត្តិ�បម់្ពីកុខែផុនដីសៅនះវញិ សៅដ�ម្ពីបរីិ �សៅដាះសៅយ�ង 
សៅ�យរិចួផុុត្តិ�ីអំ�សៅ��ប្តាប។ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានបសៅព្រះងៀនថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីសៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ 
�ីរិយ៉ាា ង៖ (១) ខែផុនការិសុសៅសង្ហាគា ះរិបស់ុព្រះ�ះ និង (២) សៅសុចកុាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង ់(សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកុ 
ថា ៥៖១៣-១៥)។ ដូសៅចំះ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីសៅសុចកុាីសៅម្ពីតាា  និងការិសៅល�កុខែលងសៅទាំសុរិបស់ុព្រះ�ះ។ 
ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ុ�ប្តានបង្ហាា ញសៅយ�ងថា សៅយ�ងព្រះត្តិូវប្តានសុសៅសង្ហាគា ះសៅដាយការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិាលអារិបស់ុសៅយ�ងសៅ�ះសៅទ្ធ។

  សៅត្តិ�ការិសុ�រាកុសៅ�កុំុងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ននយ័យ៉ាា ងដូចសៅម្ពីាច? សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុសុ�រាកុសៅ�កុំុងសុបាត្តិហ៍៍ សៅត្តិ�ការិសុ�រាកុសៅ�កុំុងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ននយ័យ៉ាា ងដូចសៅម្ពីាច? សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុសុ�រាកុសៅ�កុំុងសុបាត្តិហ៍៍ 
យ៉ាា ងដូចសៅម្ពីាច? សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុសៅ�ី�អំីី�ែះសៅ�កុំុងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែដល�ចសៅ�យថ្ងៃ�ាសៅ�ះកាែ យជា «ទី្ធសុ��ល់» យ៉ាា ងដូចសៅម្ពីាច? សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុសៅ�ី�អំីី�ែះសៅ�កុំុងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែដល�ចសៅ�យថ្ងៃ�ាសៅ�ះកាែ យជា «ទី្ធសុ��ល់» 
សៅ�ប្តាន? សៅត្តិ�ជួីវតិ្តិរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុបង្ហាា ញអំំកុដថ្ងៃទ្ធថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ិត្តិជាថ្ងៃ�ាដ�៏ិសៅសុសុសុព្រះ�បស់ៅល្ងាកុអំំកុសៅ�ប្តាន? សៅត្តិ�ជួីវតិ្តិរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុបង្ហាា ញអំំកុដថ្ងៃទ្ធថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ិត្តិជាថ្ងៃ�ាដ�៏ិសៅសុសុសុព្រះ�បស់ៅល្ងាកុអំំកុ
យ៉ាា ងយ៉ាា ងដូចសៅម្ពីាច?ដូចសៅម្ពីាច?
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ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាទ្ធីសុ��ល់ខែដលព្រះ�ះប្តានខែញកុសៅយ�ងសៅចញជាបរិសុិុទ្ធធថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាទ្ធីសុ��ល់ខែដលព្រះ�ះប្តានខែញកុសៅយ�ងសៅចញជាបរិសុិុទ្ធធ

  «ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  ព្រះទ្ធង ់កុ ៏បង្ហាគា ប ់ម្ពីាូសៅសុ ឲ្យយ ព្រះប្តាប ់ដល់ �ួកុ កូុន សៅ� អំុីព្រះ�ខែអំល ថា ព្រះត្តិូវ ឲ្យយ ឯង រាល់ �ំ កាន់«ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  ព្រះទ្ធង ់កុ ៏បង្ហាគា ប ់ម្ពីាូសៅសុ ឲ្យយ ព្រះប្តាប ់ដល់ �ួកុ កូុន សៅ� អំុីព្រះ�ខែអំល ថា ព្រះត្តិូវ ឲ្យយ ឯង រាល់ �ំ កាន ់   
អំស់ុ ទាំ�ង ថ្ងៃ�ា ឈប ់សុ�រាកុ រិបស់ុ អំញ ជា កុុ� ខាន ដបតិ្តិ សៅ�ះ ជា ទី្ធ សុ��ល់ ដល់ អំញ សៅហ៍�យ នឹង ឯង រាល់ �ំ សៅ� អំស់ុ ទាំ�ង ថ្ងៃ�ា ឈប ់សុ�រាកុ រិបស់ុ អំញ ជា កុុ� ខាន ដបតិ្តិ សៅ�ះ ជា ទី្ធ សុ��ល់ ដល់ អំញ សៅហ៍�យ នឹង ឯង រាល់ �ំ សៅ� 
អំស់ុ ទាំ�ង ដ�ណ ត្តិ សៅ� សៅដ�ម្ពីប ីឲ្យយ ប្តាន ដឹង ថា អំញ សៅនះ ជា ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  ខែដល ខែញកុ ឯង រាល់ �ំ សៅចញ ជា បរិសុិុទ្ធធ»អំស់ុ ទាំ�ង ដ�ណ ត្តិ សៅ� សៅដ�ម្ពីប ីឲ្យយ ប្តាន ដឹង ថា អំញ សៅនះ ជា ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  ខែដល ខែញកុ ឯង រាល់ �ំ សៅចញ ជា បរិសុិុទ្ធធ»    
(និកុខម្ពីន� ៣១៖១២, ១៣)។(និកុខម្ពីន� ៣១៖១២, ១៣)។
 �គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ៣១៖១២-១៧ ប្តានសុរិសៅសុរិសៅ��ង  ប�ទ ប�់ីព្រះ�ះជា�ច ស់ុព្រះបទាំនគសៅព្រះ�ង�ង
សុងទ់្ធីថីាយបងគា�រិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ល់សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុ (សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ២៥៖១-៣១៖១១)។
  កុំុង�គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ៣១៖១២-១៧ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយ�ងជាសៅល�កុដ�បូងថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
គឺជាទ្ធីសុ��ល់រិវាងព្រះ�ះ និងរាសសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅ�ះប្តាននយ័ថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាសុញ្ញាា ខែដលបង្ហាា ញ
ម្ពីនុសុ្សព្រះគប�ំ់សៅ�សៅល�ខែផុនដីថា �សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំលគឺជារាសសុាដ�៏ិសៅសុសុរិបស់ុព្រះ�ះ។ �គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ៣១៖
១២-១៧ ប្តានបសៅព្រះងៀនសៅយ�ងអំ��ីសៅ�លគ�និត្តិ�ីរិ�ះីៗខែដល�ន�រិៈសុ�ខាន៖់
 ១. ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីអំត្តិ្ថនយ័ថ្ងៃនការិ�គា ល់ព្រះ�ះ។
 ២. ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះប្តានខែញកុសៅយ�ងសៅចញជាបរិសុិុទ្ធធ
 សៅត្តិ�ការិ�គា ល់ព្រះ�ះ�ននយ័យ៉ាា ងណា? ជួនជាតិ្តិសៅហ៍សៅព្រះ��រិប្តានបសៅព្រះងៀនថា ច�សៅណះដឹងរិមួ្ពី�ននូវ 
ខែផុំកុជាសៅព្រះច�នថ្ងៃនបទ្ធ�ិសៅ��នរ៍ិបស់ុម្ពីនុសុ្សដូចជា៖ ការិ�គា ល់ ការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិា និង�រិម្ពីះណ៍។ ដូសៅចំះ សៅ�សៅ�ល 
ណាខែដលជួនជាតិ្តិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ�ំកុ ់«ប្តាន�គា ល់» អំីីម្ពីយួ សៅ�ះ�ននយ័ថា �ួកុសៅគប្តានដឹងសៅល�សុ�ីការិ�គា ល់ 
�ម្ពីះតា។ សៅនះជាការិ�ិត្តិណាស់ុ សៅ�សៅ�លខែដលជួនជាតិ្តិសៅហ៍សៅព្រះ��រិនិយ៉ាយថា ប្តាន�គា ល់អំំកុណា�ំកុ។់ សុព្រះ�ប ់
ជួនជាតិ្តិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ «ការិ�គា ល់» អំំកុណា�ំកុរ់ិបស់ុ�ួកុសៅគ �ននយ័ថា �ួកុសៅគ�នទ្ធ��កុទ់្ធ�នងជិួត្តិសុំិទ្ធធិជា
ម្ពីយួនឹងបុគគាល�ំកុស់ៅ�ះ។ ដូសៅចំះ កាលខែដលព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានខែចងថា អំំកុណា�ំកុ ់«ប្តាន�គា ល់ព្រះ�ះជា�ច ស់ុ» 
សៅ�ះ�ននយ័ថា បុគគាល�ំកុស់ៅ�ះគឺជាម្ពីតិ្តិាដជ៏ួិត្តិសុំិទ្ធធិជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ និងជាអំំកុបសៅព្រះម្ពី�ព្រះទ្ធង ់(រិប្តាកុ្សព្រះត្តិទី្ធ១ 
២៨៖៩)។ បុគគាល�ំកុស់ៅ�ះសៅ�រិ�សៅកាត្តិខាែ ចដល់ព្រះ�ះ (សៅអំ�យ ១១៖២)។ សៅហ៍�យ�ត្តិក់ុស៏ៅជួឿទុ្ធកុចិត្តិាសៅល� 
ព្រះ�ះជា�ច ស់ុផុងខែដរិ (ទ្ធ�នុកុដ�សៅកុ�ង ៩៖១០)។
 សូុម្ពីព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�ល�នីម្ពីយួៗសៅ�កុំុងកុថា�ណ្ឌ ខាងសៅល�។ សៅត្តិ��ទាំ�ងសៅ�ះជួួយ�សៅយ�ងសៅ�យយល់សូុម្ពីព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�ល�នីម្ពីយួៗសៅ�កុំុងកុថា�ណ្ឌ ខាងសៅល�។ សៅត្តិ��ទាំ�ងសៅ�ះជួួយ�សៅយ�ងសៅ�យយល់  
អំ��ីសៅ�លគ�និត្តិថ្ងៃនការិ�គា ល់ព្រះ�ះជា�ច ស់ុយ៉ាា ងដូចសៅម្ពីាច?អំ��ីសៅ�លគ�និត្តិថ្ងៃនការិ�គា ល់ព្រះ�ះជា�ច ស់ុយ៉ាា ងដូចសៅម្ពីាច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុប៏ង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះប្តានខែញកុសៅយ�ងសៅចញជាបរិសុិុទ្ធធផុងខែដរិ  (សូុម្ពីសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប 
�គម្ពីីរីិសៅលវវីនិយ័ ២០៖៨ ជាម្ពីយួនឹង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៧៖៦)។ ព្រះ�ះគឺជាបុគគាល�ំកុខ់ែដល�ចសុសៅសង្ហាគា ះ 
សៅយ�ង ឬខែញកុសៅយ�ងសៅចញជាបរិសុិុទ្ធធប្តាន។  «ព្រះត្តិូវ កាន ់និង អំនុវត្តិា តាម្ពី ចាប ់រិបស់ុ សៅយ�ង។ សៅយ�ង ជា ព្រះ�ះ អំ�ច ស់ុ 
ខែដលសៅព្រះប្តាសុ អំំកុ រាល់ �ំ ឲ្យយ វសុិុទ្ធធ» (សៅលវវីនិយ័ ២០៖៨, គ�ប)។ ដូសៅចំះ សៅយ�ង�ចសៅម្ពី�លសៅឃ�ញថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
គឺជាទ្ធីសុ��ល់ខែដលបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះគឺជាបុគគាល�ំកុខ់ែដលប្តានខែញកុសៅយ�ងសៅចញជាបរិសុិុទ្ធធ។  «ព្រះ�ះប្តាន 
ព្រះបទាំនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ដល់ម្ពីនុសុ្សសៅល្ងាកុ  សៅដ�ម្ពីបជីួួយ��ួកុសៅគសៅ�យនឹកុចាំ�ថា  ព្រះទ្ធងគឺ់ជាបុគគាល�ំកុខ់ែដលប្តាន 
បសៅងើ�ត្តិថ្ងៃផុទសៅម្ពីឃ និងខែផុនដី។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុជ៏ាទ្ធីសុ��ល់បង្ហាា ញសៅយ�ងថា  ព្រះ�ះប្តានខែញកុសៅយ�ងសៅចញជា 
បរិសុិុទ្ធធផុងខែដរិ»។ ដកុព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 6, page 
350, adapted។ 
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ចូរិសៅ�យនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ចូរិសៅ�យនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍

 «ចូរិ ឲ្យយ នឹកុ ចាំ� �ី ថ្ងៃ�ា ឈប ់សុ�រាកុ សៅដ�ម្ពីប ីខែញកុ ថ្ងៃ�ា សៅ�ះ សៅចញ ជា បរិសុិុទ្ធធ» (និកុខម្ពីន�២០៖៨)។«ចូរិ ឲ្យយ នឹកុ ចាំ� �ី ថ្ងៃ�ា ឈប ់សុ�រាកុ សៅដ�ម្ពីប ីខែញកុ ថ្ងៃ�ា សៅ�ះ សៅចញ ជា បរិសុិុទ្ធធ» (និកុខម្ពីន�២០៖៨)។
  ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាទ្ធីសុ��ល់ជួួយ�សៅ�យសៅយ�ងនឹកុចាំ�អំ��ី�រិៈសុ�ខានថ់្ងៃនសៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ។ 
�កុយថា  «នឹកុចាំ�» បង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីអំីីព្រះគបយ់៉ាា ងខែដលព្រះ�ះចងស់ៅ�យនឹកុដល់។ ព្រះ�ះចងស់ៅ�យសៅយ�ងនឹកុចាំ� 
អំ��ី�ំព្រះ�ះហ៍សុាដអ៏ំ�ច រិយរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បស់ៅយ�ងកាល�ីម្ពីុន ឥ�ូវសៅនះ និងសៅ�សៅ�លអំ�គត្តិ។ ច�ណុច 
ទ្ធី១ សៅយ�ងព្រះត្តិូវខែត្តិនឹកុចាំ�អំ��ីអំីីខែដលព្រះ�ះប្តានសៅ�ី�កាល�ីម្ពីុន។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជួួយសៅយ�ងសៅ�យនឹកុចាំ�ថា ព្រះ�ះ 
ប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃផុទសៅម្ពីឃ និងខែផុនដីកុំុងរិយៈសៅ�ល៦ថ្ងៃ�ា។ សៅ�ថ្ងៃ�ាចុងសៅព្រះកាយថ្ងៃន�ទិ្ធត្តិយសៅ�ះ ព្រះ�ះប្តានឈបស់ុ�រាកុ 
សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ ព្រះ�ះប្តានសៅ�ី�សៅ�យថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កាែ យសៅ�ជាថ្ងៃ�ាសុ�រាកុដ�៏ិសៅសុសុជាសៅរិៀងរាល់�ទ្ធិត្តិយ។ 
ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺសៅ�លសៅវល្ងាដ�៏ិសៅសុសុខែដលសៅយ�ង�ចច�ណាយសៅ�លជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ។ 
 ច�ណុចទី្ធ២ សៅយ�ងព្រះត្តិូវខែត្តិនឹកុចាំ�អំ��ីអំីីព្រះគបយ់៉ាា ងខែដលព្រះ�ះប្តានសៅ�ី�សុព្រះ�បស់ៅយ�ងឥ�ូវសៅនះ។  សៅយ�ង 
�ចបង្ហាា ញព្រះ�ះថា សៅយ�ងនឹកុចាំ�ដល់ព្រះទ្ធងត់ាម្ពីរិយៈការិខែញកុថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅចញជាបរិសុិុទ្ធធ  (សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិ 
សៅចាំទ្ធិយកុថា ៥៖១២)។
 ច�ណុចចុងសៅព្រះកាយ សៅយ�ងព្រះត្តិូវខែត្តិនឹកុចាំ�អំ��ីអំីីខែដលព្រះ�ះនឹងសៅ�ី�សុព្រះ�បស់ៅយ�ងសៅ�សៅ�លអំ�គត្តិ។ 
អំំកុណាខែដលរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�យប្តានជាបរិសុិុទ្ធធសៅ�សៅ�លឥ�ូវសៅនះ �ួកុសៅគនឹងទ្ធទ្ធួលប្តានអំ�គត្តិ
ដព៏្រះសុស់ុប�ព្រះ�ងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះដជ៏ា�ច ស់ុថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ សៅសុចកុាីសុនាថ្ងៃនសុុភម្ពីងគាលសៅ�សៅ�លអំ�គត្តិ 
�ចជួួយ�សៅយ�ងសៅ�យបនារិកុាភា�សៅ�ះ ះព្រះត្តិងជ់ាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះជា�ច ស់ុកុំុងសៅ�លឥ�ូវសៅនះ។  សៅ�ះកុជ៏ាម្ពីូលសៅហ៍តុ្តិ 
សុ�ខានក់ុំុងការិនឹកុចាំ�ថា  សៅសុចកុាីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះគឺជាម្ពីតិ្តិាភា�ជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធងផ់ុងខែដរិ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
�ចជួួយ�សៅ�យសៅយ�ងបសៅងើ�នម្ពីតិ្តិាភា�រិបស់ុសៅយ�ងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះសៅ�យកានខ់ែត្តិព្រះបសៅសុ�រិ។
 ដូសៅចំះ សៅយ�ងព្រះត្តិូវខែត្តិនឹកុចាំ�អំ��ីព្រះ�ះ និងអំីីព្រះគបយ់៉ាា ងខែដលព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ី�។ សៅ�លសៅ�ះ សៅយ�ងនឹង�ច 
នឹកុចាំ�អំ��ីសៅរិឿងថ្ងៃនសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់ខែដលព្រះ�ះប្តានសៅ�ី� សៅដ�ម្ពីបសីុសៅសង្ហាគា ះសៅយ�ងផុងខែដរិ (សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកុ- 
ថា ៥៖១៤)។ កុំុង�សៅនះ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាទ្ធីសុ��ល់ថ្ងៃនការិរិចួផុុត្តិ�ីភា�ជាទាំសុកុរិ។ ព្រះ�ះប្តានរិ �សៅដាះ�សុន ៍
អំុីព្រះ�ខែអំលសៅចញ�ីភា�ជាទាំសុកុរិសៅ�ឯព្រះសុរុកុសៅអំសីុុ�ទ។ ព្រះសុរុកុសៅអំសីុុ�ទកុជ៏ារិូបស័ុ�ទត្តិ�ណាងសៅ�យភា�ជា
ទាំសុកុរិថ្ងៃនអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅយ�ងផុងខែដរិ។ ដូសៅចំះ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះប្តានសុសៅសង្ហាគា ះសៅយ�ងសៅចញ 
�ីអំ�សៅ��ប្តាបទាំ�ងព្រះសុរុង)។ សៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដលខែចងថា ព្រះ�ះគឺជាបុគគាល�ំកុខ់ែដលប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ�ង 
និងសុសៅសង្ហាគា ះសៅយ�ងព្រះត្តិូវប្តានបង្ហាា ញរិមួ្ពី�ំតាម្ពីរិយៈថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ 
 «កាលណាសៅយ�ងរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ សៅ�ះសៅយ�ងបង្ហាា ញអំំកុដថ្ងៃទ្ធថា  សៅយ�ងគឺជាកុម្ពីះសិុទ្ធធិរិបស់ុព្រះ�ះ។«កាលណាសៅយ�ងរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ សៅ�ះសៅយ�ងបង្ហាា ញអំំកុដថ្ងៃទ្ធថា  សៅយ�ងគឺជាកុម្ពីះសិុទ្ធធិរិបស់ុព្រះ�ះ។  
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានព្រះបកាសុថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាទ្ធីសុ��ល់ខែដលបង្ហាា ញម្ពីនុសុ្សព្រះគប�ំ់អំ��ីរាសសុារិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានព្រះបកាសុថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាទ្ធីសុ��ល់ខែដលបង្ហាា ញម្ពីនុសុ្សព្រះគប�ំ់អំ��ីរាសសុារិបស់ុព្រះ�ះ។ 
រាសសុាទាំ�ងសៅនះប្តានព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះកឹុត្តិយវនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ . . . . អំំកុណាខែដលព្រះបព្រះ�ឹត្តិយតាម្ពីព្រះកឹុត្តិយវនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ រាសសុាទាំ�ងសៅនះប្តានព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះកឹុត្តិយវនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ . . . . អំំកុណាខែដលព្រះបព្រះ�ឹត្តិយតាម្ពីព្រះកឹុត្តិយវនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ 
នឹងចុះសៅសុចកុាីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធងស់ៅ�កុំុងអំ��ុងថ្ងៃនម្ពីហាវវិាទ្ធរិបស់ុសៅសុចកុាីលអា និងសៅសុចកុាី�ព្រះកុកុ។់ សុសង្ហាគា ម្ពី នឹងចុះសៅសុចកុាីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធងស់ៅ�កុំុងអំ��ុងថ្ងៃនម្ពីហាវវិាទ្ធរិបស់ុសៅសុចកុាីលអា និងសៅសុចកុាី�ព្រះកុកុ។់ សុសង្ហាគា ម្ពី 
សៅនះប្តានចាំបស់ៅផុា�ម្ពីសៅ��ងសៅ�សៅល��្ថ នសួុគរ៌ិវាងព្រះ�ះ និង�តា�ង»។ ដកុព្រះសុង�់ី Ellen G. White, សៅនះប្តានចាំបស់ៅផុា�ម្ពីសៅ��ងសៅ�សៅល��្ថ នសួុគរ៌ិវាងព្រះ�ះ និង�តា�ង»។ ដកុព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Selected Selected 
MessagesMessages, book 2, page 160, adapted។ សៅត្តិ�ការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បញ្ញាា កុស់ៅល�សុ�ីព្រះកឹុត្តិយវនិយ័សៅផុ្សងៗ, book 2, page 160, adapted។ សៅត្តិ�ការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បញ្ញាា កុស់ៅល�សុ�ីព្រះកឹុត្តិយវនិយ័សៅផុ្សងៗ  
សៅទ្ធៀត្តិថា បុគគាល�ំកុស់ៅ�ះប្តានព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះកឹុត្តិយវនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះសៅដាយរិសៅបៀបណា?សៅទ្ធៀត្តិថា បុគគាល�ំកុស់ៅ�ះប្តានព្រះបព្រះ�ឹត្តិាតាម្ពីព្រះកឹុត្តិយវនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះសៅដាយរិសៅបៀបណា?
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ការិសិុកុាបខែន្ថម្ពី៖ការិសិុកុាបខែន្ថម្ពី៖ សូុម្ពី�ន Ellen G. White, pages 968-970, inសូុម្ពី�ន Ellen G. White, pages 968-970, in The SDA Bible Commentary The SDA Bible Commentary,,  
volume 7; “The Observation of the Sabbath,” pages 349-351, in volume 7; “The Observation of the Sabbath,” pages 349-351, in Testimonies for the ChurchTestimonies for the Church, , 
volume 6, “From the Red Sea to Sinai,” pages 295-297, in volume 6, “From the Red Sea to Sinai,” pages 295-297, in Patriarchs and ProphetsPatriarchs and Prophets។ ។ 

 ព្រះកឹុត្តិយវនិយ័១០ព្រះបការិប្តានបង្ហាា ញសៅយ�ងយ៉ាា ងសៅ�ញសៅលញ អំ��ីខែផុនការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បម់្ពីនុសុ្ស 
សៅល្ងាកុ។ ព្រះកឹុត្តិយវនិយ័ទាំ�ងសៅនះប្តានបង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីរិសៅបៀបខែដលសៅយ�ងព្រះត្តិូវព្រះសុឡាញ់ព្រះ�ះ និងព្រះសុឡាញ់ម្ពីនុសុ្ស។ 
ព្រះកឹុត្តិយវនិយ័ខែដលជាសុំូលថ្ងៃនព្រះកឹុត្តិយវនិយ័ទាំ�ង១០ព្រះបការិសៅ�ះគឺជាព្រះកុឹត្តិយវនិយ័ថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍  
បង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីច�ណុចសុ�ខាន�់ីរិយ៉ាា ងគឺ៖ (១) ព្រះ�ះគឺជា�ច ស់ុថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។  ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុប៏ង្ហាា ញសៅយ�ង 
អំ��ី (២) អំីីព្រះគបយ់៉ាា ងខែដលព្រះ�ះប្តានព្រះគបព់្រះគង និងអំីីខែដលព្រះទ្ធង�់នសៅ�សៅល��្ថ នសួុគ ៌ និងខែផុនដីទាំ�ងម្ពីូលផុង 
ខែដរិ។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុខែដលជាអំំកុព្រះគបព់្រះគងសៅល�អំីីទាំ�ងអំស់ុ សៅហ៍�យព្រះទ្ធងក់ុជ៏ាអំំកុបសៅងើ�ត្តិអំីីទាំ�ងអំស់ុផុងខែដរិ (និកុខម្ពីន� 
២០៖១១; និកុខម្ពីន� ៣១៖១៧)។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុព្រះគបព់្រះគងសៅល� «ថ្ងៃផុទ សៅម្ពីឃ  ខែផុនដី  សៅហ៍�យ នឹង សុម្ពីុព្រះទ្ធ  ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង 
រិបស់ុ សុ�ី �រិសៅ�� សៅ� �្ថ ន ទាំ�ង សៅ�ះ ខែដរិ» (សូុម្ពីសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ២០៖១១ ជាម្ពីយួនឹង�គម្ពីីរីិ 
និកុខម្ពីន� ៣១៖១៧)។ ច�ណុចទាំ�ង�ីរិថ្ងៃនព្រះកឹុត្តិយវនិយ័ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅនះកុជ៏ាខែផុំកុថ្ងៃនព្រះតាកុំុងសៅសុចកុាីសុញ្ញាា
សុនាិភា�ដស៏ុ�ខានរ់ិវាង�ួកុសៅសុាចសៅ�កុំុងសុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិផុងខែដរិ។ ព្រះតាទាំ�ងសៅនះខែត្តិងខែត្តិសៅល�កុម្ពីកុដាកុជ់ា 
សុំូលថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុញ្ញាា សុនាិភា�ទាំ�ងសៅនះផុងខែដរិ។ ព្រះតាសៅ�កុំុងសៅសុចកុាីសុញ្ញាា សុនាិភា�ទាំ�ងសៅនះប្តានបង្ហាា ញ 
សៅយ�ងអំ��ីច�ណុច�ីរិយ៉ាា ងគឺ៖ (១) សៅ�ះ ះរិបស់ុព្រះ�ះប្តាលខែដលព្រះត្តិូវប្តានថីាយបងគា�សៅដាយសៅសុាចម្ពីយួអំងគា និង 
(២) ត្តិ�បនខ់ែដលព្រះ�ះប្តាលសៅ�ះជា�ច ស់ុព្រះគបព់្រះគង។ (ត្តិ�បនស់ៅនះខែត្តិងខែត្តិសុ�សៅ�សៅ�សៅល�ព្រះបសៅទ្ធសុម្ពីយួ ឬព្រះ��ខែដន 
ដីដថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀត្តិ)។
 «ព្រះ�ះវញិ្ញាា ណប្តានសៅ�ី�សៅ�យម្ពីនុសុ្សប្តានជាបរិសុិុទ្ធធ។ ម្ពីនុសុ្សបរិសុិុទ្ធធនឹង�នព្រះតារិបស់ុព្រះ�ះ។ ជួីវតិ្តិ 
ដប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុ�ួកុសៅគ�ចបង្ហាា ញថា �ួកុសៅគ�នលកុខណៈ�ុសុ�ំ�ីអំំកុដថ្ងៃទ្ធខែដលប្តានរិកុាថ្ងៃ�ាឈបស់ុ�រាកុ 
ខែកុែងកាែ យ»។
 «ការិ�កុលបងនឹងម្ពីកុដល់។ សៅ�លសៅ�ះ សៅយ�ងនឹងប្តានយល់អំ��ីទ្ធីសុ��ល់ថ្ងៃនសុត្តិី�ហាវ។ 
ទ្ធីសុ��ល់ថ្ងៃនសុត្តិី�ហាវគឺជាការិសៅ�រិ�ថ្ងៃ�ា�ទិ្ធត្តិយ .  . . .»។
 «ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែដលជាថ្ងៃ�ាទី្ធ៧នឹងបង្ហាា ញម្ពីនុសុ្សព្រះគប�ំ់ថា  អំំកុណាជាអំំកុសៅ�ះ ះព្រះត្តិង ់និងម្ពីនិ 
សៅ�ះ ះព្រះត្តិងជ់ាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ។ ម្ពីនុសុ្សខែដលចងប់្តានព្រះតារិបស់ុព្រះ�ះ �ួកុសៅគនឹងដាកុច់ិត្តិាដាកុក់ាយរិកុាថ្ងៃ�ា
សុបាត្តិហ៍៍ សៅ�យប្តានជាបរិសុិុទ្ធធ។ សៅនះគឺជាព្រះកឹុត្តិយវនិយ័ទ្ធី៤សៅ�កុំុងព្រះកឹុត្តិយវនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ»។ ដកុព្រះសុង�់ី 
Ellen G. White, The SDA Bible Commentary, volume 7, pages 980, 981, adapted។
 
សុ�ណួរិ�ិភាកុា៖សុ�ណួរិ�ិភាកុា៖
១. សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅលវវីនិយ័ ១៩៖៣០។ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុសៅឃ�ញអំ��ីរិសៅបៀបខែដល�សៅនះផុារិភាា បទ់្ធ��កុទ់្ធ�នងរិវាង១. សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅលវវីនិយ័ ១៩៖៣០។ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុសៅឃ�ញអំ��ីរិសៅបៀបខែដល�សៅនះផុារិភាា បទ់្ធ��កុទ់្ធ�នងរិវាង  
សៅរាងឧសៅប្តាសុ�រិបស់ុព្រះ�ះសៅ�ឯ�្ថ នសួុគជ៌ាម្ពីយួនឹងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែដរិឬសៅទ្ធ? សូុម្ពីបកុព្រះ�យអំ��ីទ្ធ��កុទ់្ធ�នងសៅរាងឧសៅប្តាសុ�រិបស់ុព្រះ�ះសៅ�ឯ�្ថ នសួុគជ៌ាម្ពីយួនឹងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែដរិឬសៅទ្ធ? សូុម្ពីបកុព្រះ�យអំ��ីទ្ធ��កុទ់្ធ�នង  
សៅនះ។ សៅនះ។ 
២. សូុម្ពីសួុរិសុ�ណួរិសៅនះម្ពីកុកាន�់ែួនសៅល្ងាកុអំំកុថា៖ សៅត្តិ�ការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ប្តានសៅ�ី�សៅ�យម្ពីតិ្តិាភា� និងជីួវតិ្តិ ២. សូុម្ពីសួុរិសុ�ណួរិសៅនះម្ពីកុកាន�់ែួនសៅល្ងាកុអំំកុថា៖ សៅត្តិ�ការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ប្តានសៅ�ី�សៅ�យម្ពីតិ្តិាភា� និងជីួវតិ្តិ 
ខាងឯវញិ្ញាា ណរិបស់ុ�្ញុ �ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះកានខ់ែត្តិរិងឹ��ខែដរិឬសៅទ្ធ?  ព្រះបសិុនសៅប�សៅទ្ធ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុ�ចផ្ែ ស់ុបាូរិអំីីប្តានខាងឯវញិ្ញាា ណរិបស់ុ�្ញុ �ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះកានខ់ែត្តិរិងឹ��ខែដរិឬសៅទ្ធ?  ព្រះបសិុនសៅប�សៅទ្ធ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុ�ចផ្ែ ស់ុបាូរិអំីីប្តាន  
�ែះ? �ែះ? 
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សុខែព្រះម្ពីកុថ្ងៃនជាង�កុ់សុខែព្រះម្ពីកុថ្ងៃនជាង�កុ់

 សៅល្ងាកុព្រះគូសៅ�ទ្ធយហឺ៍រិណានដូ់ ដាយ�សុ (Hernando Diaz) កុ��ុងជួួយអំំកុជួ�ងឺសៅ�ឯម្ពីជួឈម្ពីណ្ឌ ល  សៅល្ងាកុព្រះគូសៅ�ទ្ធយហឺ៍រិណានដូ់ ដាយ�សុ (Hernando Diaz) កុ��ុងជួួយអំំកុជួ�ងឺសៅ�ឯម្ពីជួឈម្ពីណ្ឌ ល 
សៅវជួា�សសុា�ត្តិស់ៅវនទី្ធសុទ កុំុងទី្ធព្រះកុរុងសៅម្ពីសៅដលលីន (Medellin) ព្រះបសៅទ្ធសុកូុ�ុ�ប៊ ីសៅ�សៅ�លខែដលព្រះសុសៅ�ល សៅវជួា�សសុា�ត្តិស់ៅវនទី្ធសុទ កុំុងទី្ធព្រះកុរុងសៅម្ពីសៅដលលីន (Medellin) ព្រះបសៅទ្ធសុកូុ�ុ�ប៊ ីសៅ�សៅ�លខែដលព្រះសុសៅ�ល 
ម្ពីនុសុ្ស�ំកុស់ៅ��ត្តិទី់ាំរិការិយិ៉ាល័យរិបស់ុ�ត្តិប់្តានសៅ�ី�សៅ�យ�ត្តិភ់ា្ញ កុស់ៅផុអា�ល។ ព្រះសុសៅ�លសៅ�ះគឺជាបុរិសុ ម្ពីនុសុ្ស�ំកុស់ៅ��ត្តិទី់ាំរិការិយិ៉ាល័យរិបស់ុ�ត្តិប់្តានសៅ�ី�សៅ�យ�ត្តិភ់ា្ញ កុស់ៅផុអា�ល។ ព្រះសុសៅ�លសៅ�ះគឺជាបុរិសុ 
ខែដលកុាលសៅការិសុកុ ់សៅហ៍�យព្រះគបដណដ បស់ៅដាយ�ំម្ពី�កុ។់ ការិចាំកុ�់កុប់្តានបសៅងើ�ត្តិ�ំម្ពីសៅ�ះ  និង ខែដលកុាលសៅការិសុកុ ់សៅហ៍�យព្រះគបដណដ បស់ៅដាយ�ំម្ពី�កុ។់ ការិចាំកុ�់កុប់្តានបសៅងើ�ត្តិ�ំម្ពីសៅ�ះ  និង 
សៅ�ៀវសៅល�កុាលរិបស់ុ�ត្តិ។់ ថ្ងៃដ និងព្រះបអំបថ់្ងៃដរិបស់ុ�ត្តិ�់នសៅ�ញសៅដាយ�កុ។់ បុរិសុ�ំកុស់ៅ�ះប្តាននិយ៉ាយសៅ�ៀវសៅល�កុាលរិបស់ុ�ត្តិ។់ ថ្ងៃដ និងព្រះបអំបថ់្ងៃដរិបស់ុ�ត្តិ�់នសៅ�ញសៅដាយ�កុ។់ បុរិសុ�ំកុស់ៅ�ះប្តាននិយ៉ាយ  
សៅ��ង «សៅវន�្ញុ �ជួួបសៅល្ងាកុព្រះគូសៅ�ទ្ធយសៅហ៍�យ»។ សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណានដូ់ប្តាននិយ៉ាយថា «សូុម្ពីរិងច់ាំ�សៅវនរិបស់ុអំំកុសិុន»។ សៅ��ង «សៅវន�្ញុ �ជួួបសៅល្ងាកុព្រះគូសៅ�ទ្ធយសៅហ៍�យ»។ សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណានដូ់ប្តាននិយ៉ាយថា «សូុម្ពីរិងច់ាំ�សៅវនរិបស់ុអំំកុសិុន»។ 
បាុ�ះ ន�ទ្ធីសៅព្រះកាយម្ពីកុ បុរិសុ�ំកុស់ៅ�ះប្តានចូលម្ពីកុកុំុងការិយិ៉ាល័យ សៅហ៍�យព្រះសុកុទ់្ធឹកុខែភំកុព្រះចាំវម្ពីយួរិ �សៅ�ច។ បាុ�ះ ន�ទ្ធីសៅព្រះកាយម្ពីកុ បុរិសុ�ំកុស់ៅ�ះប្តានចូលម្ពីកុកុំុងការិយិ៉ាល័យ សៅហ៍�យព្រះសុកុទ់្ធឹកុខែភំកុព្រះចាំវម្ពីយួរិ �សៅ�ច។   
បុរិសុខែដល�ន�ឌ��ប្តានខែព្រះសុកុយ�ដូចជាកូុនសៅកុះង។ សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណានដូ់ប្តានព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�លឯកុ�រិសៅ�ទ្ធយបុរិសុខែដល�ន�ឌ��ប្តានខែព្រះសុកុយ�ដូចជាកូុនសៅកុះង។ សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណានដូ់ប្តានព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�លឯកុ�រិសៅ�ទ្ធយ  
រិបស់ុ�ត្តិ។់ កុំុងព្រះកុដាសុសៅ�ះប្តានសុរិសៅសុរិថា �ត្តិ�់នផុទុកុជួ�ងឺសៅអំដស៍ុ។ បុរិសុសៅ�ះប្តាននិយ៉ាយទាំ�ងទឹ្ធកុរិបស់ុ�ត្តិ។់ កុំុងព្រះកុដាសុសៅ�ះប្តានសុរិសៅសុរិថា �ត្តិ�់នផុទុកុជួ�ងឺសៅអំដស៍ុ។ បុរិសុសៅ�ះប្តាននិយ៉ាយទាំ�ងទឹ្ធកុ  
ខែភំកុព្រះសុកុស់ៅ�សៅល�ថីាល់ខែដល�ន�កុថ់ា «�្ញុ �ម្ពីនិចងស់ៅកុ�ត្តិសៅអំដស៍ុសៅទ្ធ»។ សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណានដូ់ប្តានសួុរិថា  «សៅត្តិ� ខែភំកុព្រះសុកុស់ៅ�សៅល�ថីាល់ខែដល�ន�កុថ់ា «�្ញុ �ម្ពីនិចងស់ៅកុ�ត្តិសៅអំដស៍ុសៅទ្ធ»។ សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណានដូ់ប្តានសួុរិថា  «សៅត្តិ� 
�នសៅរិឿងអីំសៅកុ�ត្តិសៅ��ង? សៅត្តិ�អំំកុ�នសៅ�ី�អំី?»។ បុរិសុសៅ�ះប្តានសៅ្ែ�យថា «�្ញុ �គឺជាជាង�កុ»់។ ហ៍ឺរិណានដូ់ �នសៅរិឿងអីំសៅកុ�ត្តិសៅ��ង? សៅត្តិ�អំំកុ�នសៅ�ី�អំី?»។ បុរិសុសៅ�ះប្តានសៅ្ែ�យថា «�្ញុ �គឺជាជាង�កុ»់។ ហ៍ឺរិណានដូ់ 
ប្តានសួុរិសៅទ្ធៀត្តិថា «សៅត្តិ�អំំកុ្ែងជួ�ងឺសៅនះសៅដាយរិសៅបៀបណា?  សៅត្តិ�អំំកុ្ែងតាម្ពីការិរិមួ្ពីសៅភទ្ធជាម្ពីយួថ្ងៃដគូសៅព្រះច�ន ឬប្តានសួុរិសៅទ្ធៀត្តិថា «សៅត្តិ�អំំកុ្ែងជួ�ងឺសៅនះសៅដាយរិសៅបៀបណា?  សៅត្តិ�អំំកុ្ែងតាម្ពីការិរិមួ្ពីសៅភទ្ធជាម្ពីយួថ្ងៃដគូសៅព្រះច�ន ឬ
ជាម្ពីយួសៅភទ្ធដូច�ំ?»។ បុរិសុសៅ�ះប្តានសៅ្ែ�យថា «�្ញុ �ម្ពីនិប្តាន្ែងតាម្ពីរិសៅបៀបទាំ�ង២សៅនះសៅទ្ធ ខែត្តិ�្ញុ �្ែង ជាម្ពីយួសៅភទ្ធដូច�ំ?»។ បុរិសុសៅ�ះប្តានសៅ្ែ�យថា «�្ញុ �ម្ពីនិប្តាន្ែងតាម្ពីរិសៅបៀបទាំ�ង២សៅនះសៅទ្ធ ខែត្តិ�្ញុ �្ែង 
សៅអំដស៍ុតាម្ពីរិយៈការិចាំកុ�់កុរ់ិបស់ុ�្ញុ � បាុខែនា �្ញុ �ម្ពីនិចងស់ៅកុ�ត្តិជួ�ងឺសៅនះសៅទ្ធ �្ញុ �ម្ពីនិចង�់ែ បស់ៅទ្ធ សៅល្ងាកុព្រះគូ»។ សៅល្ងាកុ សៅអំដស៍ុតាម្ពីរិយៈការិចាំកុ�់កុរ់ិបស់ុ�្ញុ � បាុខែនា �្ញុ �ម្ពីនិចងស់ៅកុ�ត្តិជួ�ងឺសៅនះសៅទ្ធ �្ញុ �ម្ពីនិចង�់ែ បស់ៅទ្ធ សៅល្ងាកុព្រះគូ»។ សៅល្ងាកុ 
ហ៍ឺរិណានដូ់ប្តាននិយ៉ាយថា «សៅត្តិ�អំំកុចងស់ៅ�យ�្ញុ �អំ�ិ�ា នសៅ�យអំំកុខែដរិឬសៅទ្ធ? �្ញុ �ដឹងថា អំំកុព្រះបខែហ៍លជា ហ៍ឺរិណានដូ់ប្តាននិយ៉ាយថា «សៅត្តិ�អំំកុចងស់ៅ�យ�្ញុ �អំ�ិ�ា នសៅ�យអំំកុខែដរិឬសៅទ្ធ? �្ញុ �ដឹងថា អំំកុព្រះបខែហ៍លជា 
ម្ពីនិសៅជួឿសៅល�ព្រះ�ះសៅ�ះសៅទ្ធ បាុខែនា ព្រះទ្ធង�់ចជួួយដល់អំំកុប្តាន»។ បុរិសុសៅ�ះប្តានជូួត្តិទឹ្ធកុខែភំកុ សៅហ៍�យនិយ៉ាយថា ម្ពីនិសៅជួឿសៅល�ព្រះ�ះសៅ�ះសៅទ្ធ បាុខែនា ព្រះទ្ធង�់ចជួួយដល់អំំកុប្តាន»។ បុរិសុសៅ�ះប្តានជូួត្តិទឹ្ធកុខែភំកុ សៅហ៍�យនិយ៉ាយថា 
«ប្តាទ្ធ សៅល្ងាកុព្រះគូ»។ សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណានដូ់ប្តានអំ�ិ�ា នសៅ�យបុរិសុសៅ�ះតាម្ពីរិយៈការិអំ�ិ�ា នរិបស់ុម្ពីនុសុ្ស«ប្តាទ្ធ សៅល្ងាកុព្រះគូ»។ សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណានដូ់ប្តានអំ�ិ�ា នសៅ�យបុរិសុសៅ�ះតាម្ពីរិយៈការិអំ�ិ�ា នរិបស់ុម្ពីនុសុ្ស  
�នប្តាប។ បុរិសុសៅ�ះប្តានដួលចុះសៅ�សៅល�ឥដា សៅ�សៅ�លខែដល�ត្តិន់ិយ៉ាយបញ្ចច បថ់ា  សៅ�កុំុងព្រះ�ះ�ម្ពី �នប្តាប។ បុរិសុសៅ�ះប្តានដួលចុះសៅ�សៅល�ឥដា សៅ�សៅ�លខែដល�ត្តិន់ិយ៉ាយបញ្ចច បថ់ា  សៅ�កុំុងព្រះ�ះ�ម្ពី 
ព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវ។ សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណានដូ់ប្តានបញ្ចាូ នជាងចាំកុ�់កុ�ំ់កុស់ៅនះសៅ�សៅ�ី�សៅត្តិសុាជួ�ងឺសៅអំដស៍ុម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិ។  ព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវ។ សៅល្ងាកុហ៍ឺរិណានដូ់ប្តានបញ្ចាូ នជាងចាំកុ�់កុ�ំ់កុស់ៅនះសៅ�សៅ�ី�សៅត្តិសុាជួ�ងឺសៅអំដស៍ុម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិ។  
ម្ពីយួ�ទ្ធិត្តិយសៅព្រះកាយម្ពីកុ បុរិសុសៅ�ះប្តានព្រះត្តិ�បម់្ពីកុវញិសៅដាយទ្ធឹកុម្ពីុ�រិសួុរាយ។  �ត្តិប់្តាននិយ៉ាយថា «�្ញុ � ម្ពីយួ�ទ្ធិត្តិយសៅព្រះកាយម្ពីកុ បុរិសុសៅ�ះប្តានព្រះត្តិ�បម់្ពីកុវញិសៅដាយទ្ធឹកុម្ពីុ�រិសួុរាយ។  �ត្តិប់្តាននិយ៉ាយថា «�្ញុ � 
�ះ នជួ�ងឺសៅអំដស៍ុសៅទ្ធៀត្តិសៅទ្ធ �្ញុ �ចងអ់ំរិគុណសៅល្ងាកុព្រះគូ និងអំរិគុណដល់ព្រះ�ះខែដលព្រះទ្ធងប់្តាន�ាប្តាល�្ញុ �»។ ការិ�ះ នជួ�ងឺសៅអំដស៍ុសៅទ្ធៀត្តិសៅទ្ធ �្ញុ �ចងអ់ំរិគុណសៅល្ងាកុព្រះគូ និងអំរិគុណដល់ព្រះ�ះខែដលព្រះទ្ធងប់្តាន�ាប្តាល�្ញុ �»។ ការិ
បនាសៅ�ី�សៅត្តិសុាតាម្ពីដានប្តានបញ្ញាា កុថ់ា �ត្តិ�់នសុុ�ភា�លអា។ �ត្តិប់្តានចាំត្តិទុ់្ធកុសុញ្ញាា ថ្ងៃនការិខែដល�ះ នជួ�ងឺបនាសៅ�ី�សៅត្តិសុាតាម្ពីដានប្តានបញ្ញាា កុថ់ា �ត្តិ�់នសុុ�ភា�លអា។ �ត្តិប់្តានចាំត្តិទុ់្ធកុសុញ្ញាា ថ្ងៃនការិខែដល�ះ នជួ�ងឺ  
សៅអំដស៍ុសៅនះថា ជាប្តាដិហារិយម្ពីកុ�ីព្រះ�ះ។ បាុ�ះ នខែ�សៅព្រះកាយម្ពីកុ �ណៈខែដលសៅល្ងាកុហឺ៍រិណានដូ់ និងសៅអំរិកិាសៅអំដស៍ុសៅនះថា ជាប្តាដិហារិយម្ពីកុ�ីព្រះ�ះ។ បាុ�ះ នខែ�សៅព្រះកាយម្ពីកុ �ណៈខែដលសៅល្ងាកុហឺ៍រិណានដូ់ និងសៅអំរិកិា
ខែដលជាភរិយិ៉ារិបស់ុ�ត្តិប់្តានសៅដ�រិទិ្ធញឥវាា នស់ៅ�កុំុងផុារិម្ពីយួ ព្រះ�បខ់ែត្តិ�ួកុសៅគឮអំំកុណា�ំកុប់្តានខែព្រះសុកុថាខែដលជាភរិយិ៉ារិបស់ុ�ត្តិប់្តានសៅដ�រិទិ្ធញឥវាា នស់ៅ�កុំុងផុារិម្ពីយួ ព្រះ�បខ់ែត្តិ�ួកុសៅគឮអំំកុណា�ំកុប់្តានខែព្រះសុកុថា  
«សៅល្ងាកុព្រះគូសៅ�ទ្ធយ សៅល្ងាកុព្រះគូសៅ�ទ្ធយ»។ «សៅល្ងាកុព្រះគូសៅ�ទ្ធយ សៅល្ងាកុព្រះគូសៅ�ទ្ធយ»។ 
  ជាង�កុ�ំ់កុស់ៅ�ះប្តានរិត្តិម់្ពីកុរិកុសៅល្ងាកុហឺ៍រិណានដូ់ រិចួសៅល�កុ�ត្តិស់ៅ�បយ៉ាា ងខែណនផុុត្តិ�ីដី។ �ត្តិ់ជាង�កុ�ំ់កុស់ៅ�ះប្តានរិត្តិម់្ពីកុរិកុសៅល្ងាកុហឺ៍រិណានដូ់ រិចួសៅល�កុ�ត្តិស់ៅ�បយ៉ាា ងខែណនផុុត្តិ�ីដី។ �ត្តិ ់ 
ប្តានសុរិសៅសុ�រិដល់ព្រះ�ះខែដលប្តានសៅ�ី�ការិអំ�ច រិយសៅ�កុំុងជីួវតិ្តិរិបស់ុ�ត្តិ។់ ជាង�កុ�ំ់កុស់ៅ�ះគឺជាម្ពីនុសុ្សប្តានសុរិសៅសុ�រិដល់ព្រះ�ះខែដលប្តានសៅ�ី�ការិអំ�ច រិយសៅ�កុំុងជីួវតិ្តិរិបស់ុ�ត្តិ។់ ជាង�កុ�ំ់កុស់ៅ�ះគឺជាម្ពីនុសុ្ស�ំកុ ់�ំកុ ់
កុំុងច�សៅណាម្ពីម្ពីនុសុ្សជាសៅព្រះច�ន�កុខ់ែដលព្រះតូ្តិវប្តាន��សៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវតាម្ពីរិយៈ សៅល្ងាកុហឺ៍រិណានដូ់�យុ៦០ឆំ្នាំ� កុំុងច�សៅណាម្ពីម្ពីនុសុ្សជាសៅព្រះច�ន�កុខ់ែដលព្រះតូ្តិវប្តាន��សៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូ៊ុវតាម្ពីរិយៈ សៅល្ងាកុហឺ៍រិណានដូ់�យុ៦០ឆំ្នាំ� 
    ខែដលបសៅព្រះម្ពី�ការិជាព្រះគូសៅ�ទ្ធយសៅ�ឯម្ពីជួឈម្ពីណ្ឌ លសៅវជួា�សសុា�ត្តិស់ៅវនទី្ធសុទសៅ�ខែដលបសៅព្រះម្ពី�ការិជាព្រះគូសៅ�ទ្ធយសៅ�ឯម្ពីជួឈម្ពីណ្ឌ លសៅវជួា�សសុា�ត្តិស់ៅវនទី្ធសុទសៅ�  
    កុំុងបរិសិៅវណថ្ងៃន�កុលវទិ្ធយល័យ�ត្តិស់ៅវនទ្ធីសុទកូុ�ុ�ប៊កីុំុងទ្ធីព្រះកុរុងសៅម្ពីសៅដលលីន។កុំុងបរិសិៅវណថ្ងៃន�កុលវទិ្ធយល័យ�ត្តិស់ៅវនទ្ធីសុទកូុ�ុ�ប៊កីុំុងទ្ធីព្រះកុរុងសៅម្ពីសៅដលលីន។  

  សៅរិឿង�ែី  សៅរិឿង�ែី
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ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៩ ខែ�ឧសុភា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៩ ខែ�ឧសុភា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅ�សៅរិ� ៣១៖៣១-៣៤, �ា ថា� ៥៖១៧-២៨, អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅ�សៅរិ� ៣១៖៣១-៣៤, �ា ថា� ៥៖១៧-២៨, 
ហូ៍សៅសុ ២៖១៨-២០, សៅអំសា� ៥៦៖៦, ៧, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖៧, ៨។ហូ៍សៅសុ ២៖១៨-២០, សៅអំសា� ៥៦៖៦, ៧, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖៧, ៨។

�ចងចាំ�៖ «ព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាា  ព្រះទ្ធង ់�ន ព្រះ�ះបនូូល ថា នឹង �ន ព្រះ� ម្ពីក ដល់ ខែដល អំញ នឹង តាំ�ង សុញ្ញាា  �ីីនឹង�ចងចាំ�៖ «ព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាា  ព្រះទ្ធង ់�ន ព្រះ�ះបនូូល ថា នឹង �ន ព្រះ� ម្ពីក ដល់ ខែដល អំញ នឹង តាំ�ង សុញ្ញាា  �ីីនឹង  
�ួក វងស អីុំព្រះសាខែអំល សៅហ៍�� និង �ួក វងស �ូដា» (សៅ�សៅរិ� ៣១៖៣១)។�ួក វងស អីុំព្រះសាខែអំល សៅហ៍�� និង �ួក វងស �ូដា» (សៅ�សៅរិ� ៣១៖៣១)។
  
  រិូបតុុ្លុកសៅ�កុំងទ្ធសុសនាវដាីម្ពី�ួ រិូបតុុ្លុកសៅ�កុំងទ្ធសុសនាវដាីម្ពី�ួ កាល�ីបាុនីានឆំ្នាំ�ម្ពីុនប្តានបង្ហាា ញរូិបពាណិិជ្ជជករិក��ូលម្ពី�ួរូិបសៅ�
កុំងការិយិាល័�។ �ត្លុក់��ុងឈរិសៅ��ីម្ពីុ�ក��ូលពាណិិជ្ជជករិដថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀត្លុម្ពី�ួព្រះកុម្ពី។ �ត្លុក់��ុងខែត្លុកាន ់ព្រះបអំប់
សាបូូសៅប្តាកសៅ�អាវកុំងថ្ងៃដបង្ហាា ញសៅ��ួកសៅគ។ �ត្លុប់្តានព្រះប្តាប�់ួកសៅគឲ្យយព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�លពាកយ «�ីី» ខែដល 
សុរិសៅសុរិជាអំកសរិធំ�ៗ�ណ៌ិព្រះកហ៍ម្ពីសៅ�សៅល�ព្រះបអំបស់ាបូូសៅនាះ។ ពាកយសៅនះបង្ហាា ញថា សាបូូសៅប្តាកសៅ�អាវគឺ�ីី។ 
�ត្លុ�់ន ព្រះបសាសុនថ៍ា «រិបស់ុខែដល�ីី�នខែត្លុម្ពី�ួគត្លុគ់ឺពាកយថា �ីី សៅ�សៅល�ព្រះបអំបស់ៅនះឯង រិឯីអីីំសៅ�សងសៅទ្ធៀត្លុ 
ពាក�់ន័ធនឹងសាបូូខែត្លុសៅ�ដខែដលទាំ�ងអំស់ុ»។  
 យាា ងណាម្ពីញិ សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីកព៏្រះសុសៅដៀង�ំនឹងសៅរិឿង�ងសៅល�សៅនះខែដរិ។ សៅហ៍តុ្លុ�លសុព្រះ�ប់
សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីកដូ៏ច�ំនឹងសៅហ៍តុ្លុ�លសុព្រះ�បស់ៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុខែដរិ។ កាីសុងឹមឹ្ពីខែដលសៅសុចកាី សុញ្ញាា �ីី
�ាល់ដល់សៅ��ងគឺដខែដលសៅទ្ធ។ សៅហ៍តុ្លុសៅនះអីីំខែដលព្រះ�ះបង្ហាា បឲ់្យយសៅ��ងសៅធីំ�កុំងសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីគឺសៅ�ដខែដលសៅទ្ធ។ 
សៅសុចកាីសុញ្ញាា ទាំ�ង�ីរិសុុទ្ធធខែត្លុបង្ហាា ញសៅ��ងអំ��ីសៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា  និងព្រះ�ះគុណិរិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ 
រិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�ប់ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកគឺធំ�សៅធំងជាងអំ�សៅ��ប្តាបឬក�ហុ៍សុខែដលសៅ��ងសូុម្ពីឲ្យយព្រះទ្ធងអ់ំត្លុស់ៅទាំសុសៅនាះ
សៅ�សៅទ្ធៀត្លុ។ 

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ១០    ២៩ ឧសុភា - ៤ ម្ពី�ុិនា
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នឹង�នព្រះ�ម្ពីកដល់នឹង�នព្រះ�ម្ពីកដល់
  
  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅ�សៅរិ� ៣១៖៣១-៣៤ សៅហ៍��សៅ�ុ��សុ�ណួិរិសៅ��ងសៅព្រះកាម្ពី៖សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅ�សៅរិ� ៣១៖៣១-៣៤ សៅហ៍��សៅ�ុ��សុ�ណួិរិសៅ��ងសៅព្រះកាម្ពី៖
១) សៅត្លុ�អំំកណាជាអំំកដឹកនា�សៅល�សៅសុចកាីសុញ្ញាា ?១) សៅត្លុ�អំំកណាជាអំំកដឹកនា�សៅល�សៅសុចកាីសុញ្ញាា ?

២) សៅត្លុ�ព្រះកឹត្លុយវនិ�័អំីីខែដលសៅល្ងាកសៅ�សៅរិ�ក��ុង�នព្រះបសាសុនស៍ៅ�ទ្ធីសៅនះ? សៅត្លុ�ព្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅនះជារិបស់ុអំំក ២) សៅត្លុ�ព្រះកឹត្លុយវនិ�័អំីីខែដលសៅល្ងាកសៅ�សៅរិ�ក��ុង�នព្រះបសាសុនស៍ៅ�ទ្ធីសៅនះ? សៅត្លុ�ព្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅនះជារិបស់ុអំំក 
ណា?ណា?

៣) សៅត្លុ��ណា�ុះខែដលនិយា�អំ��ីម្ពីតិ្លុាភា�ជិ្ជត្លុសុំិទ្ធធផូ្ទាល់�ុួនខែដលព្រះ�ះព្រះទ្ធងច់ង�់នជាម្ពី�ួនឹងរាស្ត្រសុារិបស់ុ៣) សៅត្លុ��ណា�ុះខែដលនិយា�អំ��ីម្ពីតិ្លុាភា�ជិ្ជត្លុសុំិទ្ធធផូ្ទាល់�ុួនខែដលព្រះ�ះព្រះទ្ធងច់ង�់នជាម្ពី�ួនឹងរាស្ត្រសុារិបស់ុ
ព្រះ�ះអំងា�ំក់ៗ ?ព្រះ�ះអំងា�ំក់ៗ ?

៤) សៅត្លុ�ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងស់ៅធំី�អំីី�ុះ សុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅដ�ម្ពីីឲី្យយម្ពីតិ្លុាភា�ជិ្ជត្លុសុំិទ្ធធផូ្ទាល់�ុួនអាចសៅក�ត្លុ៤) សៅត្លុ�ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងស់ៅធំី�អំីី�ុះ សុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅដ�ម្ពីីឲី្យយម្ពីតិ្លុាភា�ជិ្ជត្លុសុំិទ្ធធផូ្ទាល់�ុួនអាចសៅក�ត្លុ
សៅ��ងជាម្ពី�ួនឹង�ួកសៅគប្តាន?សៅ��ងជាម្ពី�ួនឹង�ួកសៅគប្តាន?

 សៅ��ងអាចសៅ��ញថា សៅសុចកាីសុញ្ញាា  «�ីី»  គឺម្ពីនិ�ុសុ�ំអំ��ី សៅសុចកាីសុញ្ញាា  «ចាំស់ុ» ខែដលព្រះទ្ធងស់ៅធំី�
ជាម្ពី�ួរាស្ត្រសុាអំុីព្រះសាខែអំលសៅ�សៅល�ភ្នំំ�សីុុណា�បាុនីានសៅទ្ធ។ សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជាព្រះ�ះព្រះត្លុូវតាំ�ងសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីសៅប�
សៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុដូច�ំសៅព្រះច�នណាស់ុសៅ�សៅហ៍��សៅនាះ? សៅសុចកាីសុញ្ញាា  «ចាំស់ុ» ម្ពីនិហ៍ួសុសុម្ពី�័សៅទ្ធ។ បញ្ញាា រិ
បស់ុសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុគឺវ៉ាព្រះត្លុូវប្តានសៅគប�ពាន។ 

 ចសៅម្ពីុ��សៅ�នឹងសុ�ណួិរិ�ងសៅល�បង្ហាា ញសៅ��ងថា �នខែ�ំកជាសៅព្រះច�នថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុប្តានបនា
ជាខែ�ំករិបស់ុសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីដខែដល។ សៅហ៍តុ្លុសៅនាះ «សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីី» គឺជាសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ�ីម្ពីុនខែដល
ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានសៅធំី�វ៉ាឲ្យយ�ីីសៅ��ងវញិសៅនាះឯង។ សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីចាំកប់�សៅ�ញ ឬសៅធំី�ឲ្យយសុសៅព្រះម្ពីចនូវសៅសុចកាីសុញ្ញាា
ចាំស់ុ។ 
 សូុម្ពីព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�លខែ�ំកចុងសៅព្រះកា�ថ្ងៃន�គម្ពីីរីិសៅ�សៅរិ� ៣១៖៣៤។ សៅ�កំុងខែ�ំកសៅនះ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុសូុម្ពីព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�លខែ�ំកចុងសៅព្រះកា�ថ្ងៃន�គម្ពីីរីិសៅ�សៅរិ� ៣១៖៣៤។ សៅ�កំុងខែ�ំកសៅនះ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ
�នបនូូលថា ព្រះទ្ធងន់ឹងអំត្លុស់ៅទាំសុដល់អំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ ព្រះទ្ធងក់�៏នបនូូលខែដរិថា ព្រះទ្ធង់�នបនូូលថា ព្រះទ្ធងន់ឹងអំត្លុស់ៅទាំសុដល់អំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ ព្រះទ្ធងក់�៏នបនូូលខែដរិថា ព្រះទ្ធង់
នឹងកត្លុព់្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ�សៅល�ចិត្លុារិបស់ុសៅ��ង សៅហ៍��ដាកព់្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ�កំុងគ�និត្លុរិបស់ុសៅ��ង។ ទ្ធនូឹម្ពី�ំសៅនះ នឹងកត្លុព់្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ�សៅល�ចិត្លុារិបស់ុសៅ��ង សៅហ៍��ដាកព់្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ�កំុងគ�និត្លុរិបស់ុសៅ��ង។ ទ្ធនូឹម្ពី�ំសៅនះ 
ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុបង្ហាា ញសៅ��ងថា ព្រះទ្ធងន់ឹងអំត្លុស់ៅទាំសុដល់សៅ��ង�ីសៅព្រះពាះសៅដា�សារិខែត្លុអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅ��ងប្តានព្រះ�ះអំ�ា ស់ុបង្ហាា ញសៅ��ងថា ព្រះទ្ធងន់ឹងអំត្លុស់ៅទាំសុដល់សៅ��ង�ីសៅព្រះពាះសៅដា�សារិខែត្លុអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅ��ងប្តាន
ប�ពានព្រះកឹត្លុយវនិ�័ខែដលព្រះទ្ធងប់្តានកត្លុព់្រះតាំទុ្ធកកំុងចិត្លុារិបស់ុសៅ��ង។ សៅត្លុ�សៅ�លគ�និត្លុទាំ�ង�ីរិសៅនះ�ូុ��ំខែម្ពីន ប�ពានព្រះកឹត្លុយវនិ�័ខែដលព្រះទ្ធងប់្តានកត្លុព់្រះតាំទុ្ធកកំុងចិត្លុារិបស់ុសៅ��ង។ សៅត្លុ�សៅ�លគ�និត្លុទាំ�ង�ីរិសៅនះ�ូុ��ំខែម្ពីន 
សៅទ្ធ? ម្ពីាាងសៅទ្ធៀត្លុ សៅត្លុ�ព្រះ�ះអាចកត្លុព់្រះតាំព្រះកឹត្លុយវនិ�័កំុងចិត្លុារិបស់ុសៅ��ងប្តានសៅទ្ធសៅ�សៅ�លខែដលចិត្លុារិបស់ុសៅ��ង សៅទ្ធ? ម្ពីាាងសៅទ្ធៀត្លុ សៅត្លុ�ព្រះ�ះអាចកត្លុព់្រះតាំព្រះកឹត្លុយវនិ�័កំុងចិត្លុារិបស់ុសៅ��ងប្តានសៅទ្ធសៅ�សៅ�លខែដលចិត្លុារិបស់ុសៅ��ង 
សៅពារិសៅពារិសៅ�ញសៅដា�អំ�សៅ��ប្តាប សៅហ៍��សៅ��ងប្តានប�ពានព្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ�សៅ���សៅនាះ? ព្រះបសិុនសៅប�សៅល្ងាកអំំកសៅ�ុ��ថាសៅ�ញសៅដា�អំ�សៅ��ប្តាប សៅហ៍��សៅ��ងប្តានប�ពានព្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ�សៅ���សៅនាះ? ព្រះបសិុនសៅប�សៅល្ងាកអំំកសៅ�ុ��ថា  
សៅទ្ធ សូុម្ពី�នយល់អំ��ីម្ពីូលសៅហ៍តុ្លុខែដលគ�និត្លុទាំ�ង�ីរិព្រះសុប�ំ។ សៅត្លុ�សៅរិឿងសៅនះ�នដូចសៅម្ពីាច សៅ�សៅ�លខែដល�គម្ពីីរីិសៅទ្ធ សូុម្ពី�នយល់អំ��ីម្ពីូលសៅហ៍តុ្លុខែដលគ�និត្លុទាំ�ង�ីរិព្រះសុប�ំ។ សៅត្លុ�សៅរិឿងសៅនះ�នដូចសៅម្ពីាច សៅ�សៅ�លខែដល�គម្ពីីរីិ  
រិ ាូម្ពី ២៖១៥ ខែចងថា កិចាការិសៅនាះ «�នចាំរិកឹសៅ�កំុងដួងចិត្លុារិបស់ុសៅគព្រះសាបស់ៅហ៍��» (គ�ប)។ (សូុម្ពីអានរិ ាូម្ពី ២៖១៥ ខែចងថា កិចាការិសៅនាះ «�នចាំរិកឹសៅ�កំុងដួងចិត្លុារិបស់ុសៅគព្រះសាបស់ៅហ៍��» (គ�ប)។ (សូុម្ពីអាន
�គម្ពីីរីិ�ា ថា� ៥៖១៧-២៨ សៅដ�ម្ពីីជី្ជួ�សៅល្ងាកអំំកសៅ�ុ��សៅ�នឹងសុ�ណួិរិ)។�គម្ពីីរីិ�ា ថា� ៥៖១៧-២៨ សៅដ�ម្ពីីជី្ជួ�សៅល្ងាកអំំកសៅ�ុ��សៅ�នឹងសុ�ណួិរិ)។

  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ាសៅនះម្ពីាងសៅទ្ធៀត្លុ។ សៅត្លុ��ទាំ�ងសៅនះអាចជ្ជួ�សៅ��ងឲ្យយសៅ�ុ��សៅ�នឹងម្ពីនុសុស�ុះសូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ាសៅនះម្ពីាងសៅទ្ធៀត្លុ។ សៅត្លុ��ទាំ�ងសៅនះអាចជ្ជួ�សៅ��ងឲ្យយសៅ�ុ��សៅ�នឹងម្ពីនុសុស�ុះ
ខែដលនិយា�ថា សៅ��ងម្ពីនិប្តាចរ់ិកាព្រះកឹត្លុយវនិ�័១០ព្រះបការិ (រិមួ្ពី�នថ្ងៃ�ាសុបាត្លុហ៍៍�ង) សៅ�កំុងសៅសុចកាី សុញ្ញាាខែដលនិយា�ថា សៅ��ងម្ពីនិប្តាចរ់ិកាព្រះកឹត្លុយវនិ�័១០ព្រះបការិ (រិមួ្ពី�នថ្ងៃ�ាសុបាត្លុហ៍៍�ង) សៅ�កំុងសៅសុចកាី សុញ្ញាា
�ីីសៅទ្ធៀត្លុសៅហ៍��? សៅត្លុ��ទាំ�ងសៅនះ�ិត្លុជាចងន់ិយា�ថាដូសៅចំាំះខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅត្លុ��ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញថាព្រះកឹត្លុយវនិ�័រិបស់ុ �ីីសៅទ្ធៀត្លុសៅហ៍��? សៅត្លុ��ទាំ�ងសៅនះ�ិត្លុជាចងន់ិយា�ថាដូសៅចំាំះខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅត្លុ��ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញថាព្រះកឹត្លុយវនិ�័រិបស់ុ 
ព្រះ�ះបនាសៅ��នជាសៅរិៀងរិហូ៍ត្លុសៅដា�រិសៅបៀបណាខែដរិ?ព្រះ�ះបនាសៅ��នជាសៅរិៀងរិហូ៍ត្លុសៅដា�រិសៅបៀបណាខែដរិ?
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កិចាការិសៅ�កំុងចិត្លុាកិចាការិសៅ�កំុងចិត្លុា

  សៅ��ងអាចរិកសៅ��ញសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីជាសៅល�កដ�បូងកុំងព្រះ�ះគមី្ពីីរិគឺសៅ�កុំងកណិឌ គមី្ពីីរិសៅ�សៅរិ�។ សៅ��ងអាចរិកសៅ��ញសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីជាសៅល�កដ�បូងកុំងព្រះ�ះគមី្ពីីរិគឺសៅ�កុំងកណិឌ គមី្ពីីរិសៅ�សៅរិ�។ 
ព្រះ�សៅនាះ នគរិ�ងត្លុីូងរិបស់ុ�ូដាសៅហ៍ៀបនឹងដួលរិល�សៅ�សៅហ៍��។ បនូាបម់្ពីក  �ួកប្តាបូ�ូីននឹងចាំប�់ករាស្ត្រសុាព្រះ�សៅនាះ នគរិ�ងត្លុីូងរិបស់ុ�ូដាសៅហ៍ៀបនឹងដួលរិល�សៅ�សៅហ៍��។ បនូាបម់្ពីក  �ួកប្តាបូ�ូីននឹងចាំប�់ករាស្ត្រសុា  
រិបស់ុព្រះ�ះសៅធំី�ជាអំំកសៅទាំសុរិបស់ុ�ួកសៅគ។ �ួកប្តាបូ�ូីននឹងចាំប�់ក�ួក�ូដាសៅ�ព្រះសុុកឆ្នាំា �។ សៅនះគឺជាអំីីរិបស់ុព្រះ�ះសៅធំី�ជាអំំកសៅទាំសុរិបស់ុ�ួកសៅគ។ �ួកប្តាបូ�ូីននឹងចាំប�់ក�ួក�ូដាសៅ�ព្រះសុុកឆ្នាំា �។ សៅនះគឺជាអំីី
ខែដលនឹងសៅក�ត្លុសៅ��ងសៅ�សៅ�លខែដលព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះប្តាបស់ៅ�សៅរិ�ព្រះបកាសុសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីរិបស់ុព្រះ�ះអំងាដល់រាស្ត្រសុារិបស់ុខែដលនឹងសៅក�ត្លុសៅ��ងសៅ�សៅ�លខែដលព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះប្តាបស់ៅ�សៅរិ�ព្រះបកាសុសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីរិបស់ុព្រះ�ះអំងាដល់រាស្ត្រសុារិបស់ុ  
ព្រះទ្ធង។់ ១៥០ឆំ្នាំ�ម្ពីុនព្រះ�សៅនះ សៅ�រាហូ៍សៅសុកប៏្តាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីសៅសុចកាីសុញ្ញាា ម្ពី�ួសៅទ្ធៀត្លុ�ងខែដរិ (ហូ៍សៅសុព្រះទ្ធង។់ ១៥០ឆំ្នាំ�ម្ពីុនព្រះ�សៅនះ សៅ�រាហូ៍សៅសុកប៏្តាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីសៅសុចកាីសុញ្ញាា ម្ពី�ួសៅទ្ធៀត្លុ�ងខែដរិ (ហូ៍សៅសុ  
២៖១៨-២០)។ សៅល្ងាកហូ៍សៅសុសៅល�កសៅ��ងអំ��ីសៅ�លគ�និត្លុសៅនះសៅ�ព្រះ�ខែដល�ួកអាសុសៅសុុ�រិសៅហ៍ៀបនឹង២៖១៨-២០)។ សៅល្ងាកហូ៍សៅសុសៅល�កសៅ��ងអំ��ីសៅ�លគ�និត្លុសៅនះសៅ�ព្រះ�ខែដល�ួកអាសុសៅសុុ�រិសៅហ៍ៀបនឹងប�ផុ្ទាញប�ផុ្ទាញ
អំ�បូរិទាំ�ង១០រិបស់ុអាណាចព្រះក�ងសៅជ្ជ�ង។ អំ�បូរិទាំ�ង១០រិបស់ុអាណាចព្រះក�ងសៅជ្ជ�ង។ 

  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិហូ៍សៅសុ ២៖១៨-២០។ សូុម្ពីសៅព្រះបៀបសៅធំៀបអំ��ីអំីីខែដលព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ�នបនូូលសៅ�សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិហូ៍សៅសុ ២៖១៨-២០។ សូុម្ពីសៅព្រះបៀបសៅធំៀបអំ��ីអំីីខែដលព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ�នបនូូលសៅ�
កានរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិហូ៍សៅសុ ២៖១៨-២០  ជាម្ពី�ួនឹងអំីីខែដលព្រះទ្ធង�់នបនូូលសៅ� កំុង�គម្ពីីរីិកានរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិហូ៍សៅសុ ២៖១៨-២០  ជាម្ពី�ួនឹងអំីីខែដលព្រះទ្ធង�់នបនូូលសៅ� កំុង�គម្ពីីរីិ  
សៅ�សៅរិ� ៣១៖៣១-៣៤។ សៅត្លុ�សៅល្ងាកអំំកសៅ��ញរិូបស័ុ�ូអំីី�ុះសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិទាំ�ងសៅនះ? សៅត្លុ��ទាំ�ងសៅនះព្រះប្តាប់សៅ�សៅរិ� ៣១៖៣១-៣៤។ សៅត្លុ�សៅល្ងាកអំំកសៅ��ញរិូបស័ុ�ូអំីី�ុះសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិទាំ�ងសៅនះ? សៅត្លុ��ទាំ�ងសៅនះព្រះប្តាប់
សៅ��ងអំីី�ុះអំ��ីសៅសុចកាីសុញ្ញាា ?សៅ��ងអំីី�ុះអំ��ីសៅសុចកាីសុញ្ញាា ?

 ព្រះ�ះគម្ពីីរីិបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅ��ងអំ��ីព្រះបវត្លុាិសាស្ត្រសុាដស៏ៅព្រះកៀម្ពីព្រះក�រិបស់ុរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះ។ ជាញឹកញាប ់ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅ��ងអំ��ីព្រះបវត្លុាិសាស្ត្រសុាដស៏ៅព្រះកៀម្ពីព្រះក�រិបស់ុរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះ។ ជាញឹកញាប ់
រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះខែត្លុងខែត្លុបដិសៅសុធំព្រះទ្ធង ់និងខែ�នការិរិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ �ួកសៅគប្តានត្លុតាំ�ងនឹងព្រះ�ះជា�ា ស់ុ។ �ួកសៅគរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះខែត្លុងខែត្លុបដិសៅសុធំព្រះទ្ធង ់និងខែ�នការិរិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ �ួកសៅគប្តានត្លុតាំ�ងនឹងព្រះ�ះជា�ា ស់ុ។ �ួកសៅគ  
ម្ពីនិប្តានសៅជ្ជឿទុ្ធកចិត្លុាសៅល�ព្រះ�ះអំងាសៅ���។ �ួកសៅគ�ុ�ប្តានបង្ហាា ញសៅសុចកាីជ្ជ�សៅនឿសៅ���។ �ួកសៅគប្តានខែបរិសៅចញ �ីព្រះ�ះម្ពីនិប្តានសៅជ្ជឿទុ្ធកចិត្លុាសៅល�ព្រះ�ះអំងាសៅ���។ �ួកសៅគ�ុ�ប្តានបង្ហាា ញសៅសុចកាីជ្ជ�សៅនឿសៅ���។ �ួកសៅគប្តានខែបរិសៅចញ �ីព្រះ�ះ  
និងម្ពីនិសាា បប់ង្ហាា បត់ាំម្ពីព្រះកឹត្លុយវនិ�័រិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ���។ បាុខែនា សៅរិឿងសៅនាះ�ុ�ប្តានរារា�ងព្រះ�ះឲ្យយឈបព់្រះសុឡាញ់និងម្ពីនិសាា បប់ង្ហាា បត់ាំម្ពីព្រះកឹត្លុយវនិ�័រិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ���។ បាុខែនា សៅរិឿងសៅនាះ�ុ�ប្តានរារា�ងព្រះ�ះឲ្យយឈបព់្រះសុឡាញ់  
�ួកសៅគសៅ���។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុប្តានចាំត្លុស់ៅ�រាជាសៅព្រះច�នឲ្យយព្រះបកាសុព្រះប្តាបរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាថាព្រះទ្ធងន់ឹងបនាសៅល�ក �ួកសៅគសៅ���។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុប្តានចាំត្លុស់ៅ�រាជាសៅព្រះច�នឲ្យយព្រះបកាសុព្រះប្តាបរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាថាព្រះទ្ធងន់ឹងបនាសៅល�ក 
ត្លុសៅម្ពីើ�ងសៅសុចកាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុនឹងយាងចូលសៅ�កំុងសៅសុចកាីសុញ្ញាា ជាម្ពី�ួម្ពីនុសុសព្រះគប់ត្លុសៅម្ពីើ�ងសៅសុចកាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុនឹងយាងចូលសៅ�កំុងសៅសុចកាីសុញ្ញាា ជាម្ពី�ួម្ពីនុសុសព្រះគប់
�ំ�ំខែដលព្រះ�ម្ពីខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្តាប សៅហ៍��ខែបរិម្ពីកសាា បត់ាំម្ពីព្រះកឹត្លុយវនិ�័ និងសៅជ្ជឿទុ្ធកចិត្លុាសៅល�សៅសុចកាីខែដលព្រះ�ម្ពីខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្តាប សៅហ៍��ខែបរិម្ពីកសាា បត់ាំម្ពីព្រះកឹត្លុយវនិ�័ និងសៅជ្ជឿទុ្ធកចិត្លុាសៅល�សៅសុចកាសីុនារិបស់ុ សុនារិបស់ុ 
ព្រះ�ះអំងាវញិ។ ព្រះ�ះអំងាវញិ។ 

  សូុម្ពីព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�ល�សៅ��ងសៅព្រះកាម្ពីទាំ�ងសៅនះ។ �ិត្លុណាស់ុ �ទាំ�ងសៅនះ�ុ�ប្តាននិយា�អំ��ីសៅសុចកាីសូុម្ពីព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�ល�សៅ��ងសៅព្រះកាម្ពីទាំ�ងសៅនះ។ �ិត្លុណាស់ុ �ទាំ�ងសៅនះ�ុ�ប្តាននិយា�អំ��ីសៅសុចកាី
សុញ្ញាា �ីីសៅទ្ធ។ បាុខែនា សៅត្លុ�សៅល្ងាកអំំកសៅ��ញអំីី�ុះសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះខែដលបង្ហាា ញសៅ��ងអំ��ីកីួនចាបដ់ស៏ុ��នស់ៅ�សុញ្ញាា �ីីសៅទ្ធ។ បាុខែនា សៅត្លុ�សៅល្ងាកអំំកសៅ��ញអំីី�ុះសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះខែដលបង្ហាា ញសៅ��ងអំ��ីកីួនចាបដ់ស៏ុ��នស់ៅ�
កំុងសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីី?កំុងសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីី?

សៅអំសៅសុ�ល ១២៖១៩ --------------------------------------------------------------------------------------------សៅអំសៅសុ�ល ១២៖១៩ --------------------------------------------------------------------------------------------

សៅអំសៅសុ�ល ១៩៖៣១ --------------------------------------------------------------------------------------------សៅអំសៅសុ�ល ១៩៖៣១ --------------------------------------------------------------------------------------------

សៅអំសៅសុ�ល ៣៦៖២៦ --------------------------------------------------------------------------------------------សៅអំសៅសុ�ល ៣៦៖២៦ --------------------------------------------------------------------------------------------

 ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុព្រះទ្ធងន់ឹង ឲ្យយ សៅគ �ន ចិត្លុា ខែដល សាា ល់ ព្រះទ្ធង ់ថាជា ព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាា  (សៅ�សៅរិ� ២៤៖៧)។ ព្រះ�ះ-
អំ�ា ស់ុព្រះទ្ធងន់ឹង « ដក ចិត្លុា ខែដល រិងឹ ដូច �ី �ី រិូប សាច ់ឯង សៅចញ រិចួ នឹង ឲ្យយ �ន ចិត្លុា ជា សាច ់វញិ» គឺជាចិត្លុាខែដលសៅចះ
សាា បប់ង្ហាា បត់ាំម្ពីព្រះទ្ធង ់(NIrV)។ សូុម្ពីអាន�៣៧បខែនែម្ពី។ កិចាការិដស៏ុ��នរ់ិបស់ុព្រះ�ះជា�ា ស់ុសៅនះបង្ហាា ញសៅ��ង
ឲ្យយសៅ��ញអំ��ីអំត្លុែន�័ថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីសៅនះឯង។ 

ថ្ងៃ�ាចន័ូ   ៣១ ឧសុភា
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សៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ និងសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ និងសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីី

 «ឯ�ួក សាសុនដ៍ថ្ងៃទ្ធ ខែដល ភាជ ប ់�ុួន នឹង ព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាា  សៅដ�ម្ពីី ីសៅធំី� ការិង្ហារិ ព្រះទ្ធង ់សៅហ៍�� នឹង ព្រះសុឡាញ់«ឯ�ួក សាសុនដ៍ថ្ងៃទ្ធ ខែដល ភាជ ប ់�ុួន នឹង ព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាា  សៅដ�ម្ពីី ីសៅធំី� ការិង្ហារិ ព្រះទ្ធង ់សៅហ៍�� នឹង ព្រះសុឡាញ់
ព្រះ�ះនាម្ពី ថ្ងៃន ព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាា  ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង សៅធំី� ជា អំំក ប�សៅរិ � ព្រះទ្ធង ់ គឺ ព្រះគប ់អំស់ុ អំំក ណា ខែដល រិកា ថ្ងៃ�ា ឈប ់សុ�រាក ឥត្លុ បង្ហាា ប់ព្រះ�ះនាម្ពី ថ្ងៃន ព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាា  ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង សៅធំី� ជា អំំក ប�សៅរិ � ព្រះទ្ធង ់ គឺ ព្រះគប ់អំស់ុ អំំក ណា ខែដល រិកា ថ្ងៃ�ា ឈប ់សុ�រាក ឥត្លុ បង្ហាា ប់
សៅ��� សៅហ៍�� កាន ់�ជ ប ់តាំម្ពី សៅសុចកាី សុញ្ញាា  រិបស់ុ អំញ សៅនាះ អំញ នឹង នា� សៅគ ម្ពីក ឯ ភ្នំំ� បរិសុិុទ្ធធ រិបស់ុ អំញ សៅហ៍�� ឲ្យយសៅ��� សៅហ៍�� កាន ់�ជ ប ់តាំម្ពី សៅសុចកាី សុញ្ញាា  រិបស់ុ អំញ សៅនាះ អំញ នឹង នា� សៅគ ម្ពីក ឯ ភ្នំំ� បរិសុិុទ្ធធ រិបស់ុ អំញ សៅហ៍�� ឲ្យយ
សៅគ ប្តាន អំរិ សុបា� សៅ� កំុង ដ�ណាក ់រិបស់ុ អំញ ខែដល សុ�រាប ់ជា ទ្ធី អំធិំសាា ន អំញ នឹង ទ្ធទ្ធួល អំស់ុ ទាំ�ង ដងី្ហា� ដុត្លុ សៅគ ប្តាន អំរិ សុបា� សៅ� កំុង ដ�ណាក ់រិបស់ុ អំញ ខែដល សុ�រាប ់ជា ទ្ធី អំធិំសាា ន អំញ នឹង ទ្ធទ្ធួល អំស់ុ ទាំ�ង ដងី្ហា� ដុត្លុ 
នឹង �ញ្ញាបូជា រិបស់ុ សៅគ សៅ� សៅល� អាសុនា ដីតិ្លុ ដ�ណាក ់អំញ នឹង ប្តាន សៅ� ជា ទី្ធ អំធិំសាា ន សុ�រាប ់ព្រះគប ់ទាំ�ង សាសុន»៍នឹង �ញ្ញាបូជា រិបស់ុ សៅគ សៅ� សៅល� អាសុនា ដីតិ្លុ ដ�ណាក ់អំញ នឹង ប្តាន សៅ� ជា ទី្ធ អំធិំសាា ន សុ�រាប ់ព្រះគប ់ទាំ�ង សាសុន»៍  
(សៅអំសា� ៥៦៖៦, ៧)។(សៅអំសា� ៥៦៖៦, ៧)។

 សៅល្ងាកសៅ�សៅរិ�ព្រះបកាសុថា ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងន់ឹងតាំ�ងសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីជាម្ពី�ួនឹង «រាស្ត្រសុាអំុី ព្រះសា - 
ខែអំល» (សៅ�សៅរិ� ៣១៖៣៣)។ សៅត្លុ�សៅល្ងាកសៅ�សៅរិ�ក��ុង�នព្រះបសាសុនថ៍ា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងន់ឹងព្រះបទាំនសៅសុចកាីសុនា
ជាសៅសុចកាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះអំងាសុព្រះ�បខ់ែត្លុម្ពីនុសុសខែដលម្ពីក�ី�ូជ្ជ�ងសរិបស់ុអំព័្រះប្តា�� និងម្ពីនុសុសខែដលសៅក�ត្លុ
�ីសាសុន�ូ៍ដាបាុសៅណាះ ះឬ?

 សៅទ្ធ គ�និត្លុខែបបសៅនាះគឺម្ពីនិ�ិត្លុសៅទ្ធ។ គ�និត្លុខែបបសៅនាះកម៏្ពីនិ�ិត្លុសៅ�ជ្ជ�នានគ់ម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុខែដរិ។ 
�ិត្លុខែម្ពីនសៅហ៍�� ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទាំនសៅសុចកាីសុញ្ញាា ដល់សាសុនស៍ៅហ៍សៅព្រះ��រិ។ បាុខែនា ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធង ់
�ុ�ធុ្លាបខ់ែដលចងឲ់្យយសៅសុចកាីសុនារិបស់ុព្រះ�ះអំងាសុព្រះ�បខ់ែត្លុសាសុន�ូ៍ដាម្ពី�ួសៅ���។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តាន អំសៅញ្ញជ �ញ 
សាសុន�ូ៍ដា និងសាសុនដ៍ថ្ងៃទ្ធឲ្យយចូលរិមួ្ពីច�ខែណិកកំុងសៅសុចកាីសុនារិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ បាុខែនា ដ�បូង ម្ពីនុសុសព្រះគប់
�ំព្រះត្លុូវទ្ធទ្ធួល�កសៅសុចកាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះអំងាជាម្ពីុនសិុន។ ម្ពីកទ្ធល់សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ សៅសុចកាីសុញ្ញាា សៅនះម្ពីនិទាំន ់
ព្រះត្លុូវប្តានខែកខែព្រះបសៅ�សៅ���សៅទ្ធ។ 

 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិខែដលសៅល្ងាកសៅអំសា�កត្លុព់្រះតាំ�ងសៅល�ម្ពីាងសៅទ្ធៀត្លុ។ សៅត្លុ��ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនថា ម្ពីនុសុសសូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិខែដលសៅល្ងាកសៅអំសា�កត្លុព់្រះតាំ�ងសៅល�ម្ពីាងសៅទ្ធៀត្លុ។ សៅត្លុ��ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនថា ម្ពីនុសុស
ខែដលចងប់សៅព្រះម្ពី�ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុព្រះត្លុូវសៅធំី�អំីី�ុះ? សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះព្រះបសិុនសៅប�សៅ��ងចងប់សៅព្រះម្ពី�ព្រះ�ះអំងា សៅត្លុ�ព្រះ�ះជា�ា ស់ុសូុម្ពីខែដលចងប់សៅព្រះម្ពី�ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុព្រះត្លុូវសៅធំី�អំីី�ុះ? សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះព្រះបសិុនសៅប�សៅ��ងចងប់សៅព្រះម្ពី�ព្រះ�ះអំងា សៅត្លុ�ព្រះ�ះជា�ា ស់ុសូុម្ពី
ឲ្យយសៅ��ងសៅធំី�អំីីសៅ�សង�ុសុ�ីម្ពីុនខែម្ពីនសៅទ្ធ? សូុម្ពី�នយល់ចសៅម្ពីុ��រិបស់ុសៅល្ងាកអំំក។ ឲ្យយសៅ��ងសៅធំី�អំីីសៅ�សង�ុសុ�ីម្ពីុនខែម្ពីនសៅទ្ធ? សូុម្ពី�នយល់ចសៅម្ពីុ��រិបស់ុសៅល្ងាកអំំក។ 

 សៅល្ងាកសាវក័បាុល�នព្រះបសាសុនថ៍ា សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីី «ព្រះបសៅសុ�រិ» ជាងសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ 
(សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖៦)។ (សូុម្ពីអានការិសិុកាសៅ�ថ្ងៃ�ា�ុធំ)។ បាុខែនា ទាំ�ងសុញ្ញាា ចាំស់ុ និងសុញ្ញាា �ីីសុុទ្ធធខែត្លុ�ន
ច�ណុិចសុ��នដូ់ច�ំ។  សៅហ៍តុ្លុសៅនាះ សៅសុចកាីសុញ្ញាា ទាំ�ង�ីរិ�ិត្លុជាម្ពីនិ�ុសុ�ំសៅទ្ធ។ គឺព្រះ�ះដខែដលខែដលគង់
សៅ�កំុងសៅសុចកាីសុញ្ញាា ទាំ�ង�ីរិខែដលព្រះទ្ធងព់្រះបទាំន�ុូវថ្ងៃនសៅសុចកាីសុសៅស្ត្រង្ហាា ះ។ ព្រះទ្ធងស់ុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅ��ងសៅដា�ព្រះ�ះគុណិ
រិបស់ុព្រះ�ះអំងា (និកខម្ពីន� ៣៤៖៦, រិ ាូម្ពី ៣៖២៤)។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុដខែដលខែដលគងក់ំុងសៅសុចកាីសុញ្ញាា ទាំ�ង�ីរិ 
ចងស់ៅ��ញម្ពីនុសុសម្ពី�ួព្រះកុម្ពីខែដលព្រះប្តាថំាជ្ជួបព្រះទ្ធង ់ និងទ្ធទ្ធួល�កសៅសុចកាីសុនាថ្ងៃនការិអំត្លុស់ៅទាំសុរិបស់ុព្រះ�ះអំងា 
(សៅ�សៅរិ� ៣១៖៣៤, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖១២)។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងច់ងក់ត្លុព់្រះតាំព្រះកឹត្លុយវនិ�័រិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ�កំុងដួង
ចិត្លុារិបស់ុរាស្ត្រសុាព្រះ�ះអំងា។ រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាព្រះត្លុូវខែត្លុ�នម្ពីតិ្លុាភា�ជិ្ជត្លុសុំិទ្ធធផូ្ទាល់�ុួនជាម្ពី�ួនឹងព្រះទ្ធង ់(សៅ�សៅរិ� 
៣១៖៣៣, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖១០)។ រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះគឺ�នទាំ�ងសាសុន�ូ៍ដា និងសាសុនដ៍ថ្ងៃទ្ធ។

 សៅល្ងាហ៍ិត្លុរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវប្តានព្រះបម្ពីូលសាសុន�ូ៍ដា និងសាសុនដ៍ថ្ងៃទ្ធឲ្យយ�ិត្លុម្ពីកជិ្ជត្លុព្រះ�ះជា�ា ស់ុ។ 
ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះទ្ធងប់្តានសៅធំី�ឲ្យយសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីអាចទ្ធទ្ធួល�កប្តានសៅដា�ម្ពីនុសុសព្រះគប�ំ់ខែដលសៅជ្ជឿសៅល�ព្រះ�ះអំងា។ 
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សៅសុចកាីសុញ្ញាា ខែដលព្រះបសៅសុ�រិជាងសៅសុចកាីសុញ្ញាា ខែដលព្រះបសៅសុ�រិជាង

  ម្ពីសលិម្ពីញិ សៅ��ងប្តានសៅ��ញថា សៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ និងសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីសុុទ្ធធខែត្លុ�នច�ណុិច
សុ��នដូ់ច�ំ។ សៅហ៍តុ្លុសៅនាះ សៅ��ង�ល់ថាសៅសុចកាីសុញ្ញាា ទាំ�ង�ីរិគឺ�ិត្លុជាម្ពីនិ�ុសុ�ំសៅទ្ធ។ សៅសុចកាីសុញ្ញាា
ទាំ�ង�ីរិបសៅព្រះងៀនសៅ��ងថា ព្រះ�ះជា�ា ស់ុសុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅ��ងសៅដា�សារិសៅសុចកាីសុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅ�កំុងអំងាព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង់
អំត្លុស់ៅទាំសុដល់សៅ��ងរាល់�ំសៅដា�សារិព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់សៅ��ង សៅហ៍��ម្ពីនិខែម្ពីនសៅដា�សារិអំីីម្ពី�ួខែដលសៅ��ង
សៅធំី�សៅដ�ម្ពីីឲី្យយប្តានសៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា រិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅនាះសៅទ្ធ។ ការិអំត្លុស់ៅទាំសុរិបស់ុព្រះ�ះអំងាអំនុញ្ញាា ត្លុឲ្យយសៅ��ង�ន 
ម្ពីតិ្លុាភា�ជិ្ជត្លុសុំិទ្ធធផូ្ទាល់�ុួនជាម្ពី�ួនឹងព្រះទ្ធង។់ សៅដា�សារិខែត្លុការិអំត្លុស់ៅទាំសុរិបស់ុព្រះ�ះអំងា សៅ��ងអាចថីា�ចិត្លុា 
និងជី្ជវតិ្លុរិបស់ុសៅ��ងទាំ�ងព្រះសុុងដល់ព្រះ�ះតាំម្ពីរិ�ៈសៅសុចកាីជ្ជ�សៅនឿ។ សៅនាះព្រះទ្ធងន់ឹងជ្ជួ�សៅ��ងឲ្យយបសៅព្រះម្ពី� និងសាា ប់
បង្ហាា បព់្រះទ្ធងប់្តាន។ 
 �ិត្លុខែម្ពីនសៅហ៍�� សៅសុចកាីសុញ្ញាា ទាំ�ង�ីរិគឺដខែដលសៅទ្ធ។ បាុខែនា កណិឌ គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិប្តានខែចងថា សៅសុចកាី
សុញ្ញាា �ីី «ព្រះបសៅសុ�រិជាង» សៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖៦)។ សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជាសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីី «ព្រះបសៅសុ�រិ
ជាង»?
 សៅត្លុ�សៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ�នបញ្ញាា អំីី? សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជាវ៉ា�ន «ក�ហុ៍សុ» ឬ «សៅ�ា ះ» (គ�ប)? សៅត្លុ�សៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ�នបញ្ញាា អំីី? សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជាវ៉ា�ន «ក�ហុ៍សុ» ឬ «សៅ�ា ះ» (គ�ប)? សូុម្ពីសូុម្ពី
អាន �គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖៧, ៨ សៅដ�ម្ពីីសីៅ�ុ��នឹងសុ�ណួិរិសៅនះ។ អាន �គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖៧, ៨ សៅដ�ម្ពីីសីៅ�ុ��នឹងសុ�ណួិរិសៅនះ។ 

 បញ្ញាា រិបស់ុសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុគឺម្ពីនិខែម្ពីនម្ពីក�ីសៅសុចកាីសុញ្ញាា សៅនះសៅទ្ធ គឺជារាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះសៅទ្ធខែដល
�នបញ្ញាា ។ �ួកសៅគ�ក�នម្ពីនិប្តាន�នសៅសុចកាីជ្ជ�សៅនឿសៅល�សៅសុចកាីសុញ្ញាា សៅនះ (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖២)។ ចុះសៅសុចកាី 
សុញ្ញាា �ីីព្រះបសៅសុ�រិជាងសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុសៅដា�រិសៅបៀបណាវញិ? សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីបង្ហាា ញថា ព្រះ�ះសៅ�សូូុវគឺជាវធិំី
ខែដលព្រះបសៅសុ�រិជាង�ុ�ងណាស់ុ។ សៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុបង្ហាា ញអំ��ីព្រះ�ះសៅ�សូូុវតាំម្ពីរិ�ៈដងី្ហា��ញ្ញាបូជា។ 
បណាា ជ្ជនប្តាននា��កដងី្ហា�ទាំ�ងសៅនះម្ពីកឯព្រះ�ះវ�ិរិ។ �ួកសុងឹប្តានសុ�ុបស់ុត្លុីសៅដ�ម្ពីីបីង្ហាា ញអំ��ីរិសៅបៀប
ខែដលព្រះ�ះសៅ�សូូុវនឹងព្រះត្លុូវសុុគត្លុជាយាា ងណាសៅដ�ម្ពីីសីុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅ��ង។ សៅ�កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ីី ព្រះ�ះសៅ�សូូុវគឺជា
ដងី្ហា��ញ្ញាបូជា�ង និងជាសុងឹ�ង។ ព្រះទ្ធងស់ៅធំី�ការិសៅដ�ម្ពីីសីុសៅស្ត្រង្ហាា ះរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅដា�សារិសៅល្ងាហិ៍ត្លុ
រិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ សៅហ៍តុ្លុសៅនាះ កាដូថ្ងៃនសៅសុចកាីអំត្លុស់ៅទាំសុខែដលព្រះ�ះព្រះបទាំនដល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល កំុងសៅសុចកាី 
សុញ្ញាា ចាំស់ុគឺជាកាដូដខែដលខែដលព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះបទាំនដល់សៅ��ងរាល់�ំសៅ�កំុងសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីសៅនះឯង។ បាុខែនា 
សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីបង្ហាា ញឲ្យយសៅ��ញសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះកានខ់ែត្លុសៅ�ញសៅលញជាង។ សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីព្រះបសៅសុ�រិ 
ជាងសៅដា�សារិខែត្លុសៅសុចកាី�ិត្លុថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិតាំម្ពីរិ�ៈនិម្ពីតិ្លុារូិបកុំងគមី្ពីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុព្រះតូ្លុវប្តានបង្ហាា ញឲ្យយសៅ��ញ
កំុងព្រះ�ះជ្ជនីនិងកិចាការិរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវ�ិត្លុៗខែត្លុម្ពីាង (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៩៖៨-១៤)។

 សៅត្លុ�ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះទ្ធងប់្តានសៅធំី�កិចាការិអំីី�ុះ?  សៅត្លុ�ព្រះទ្ធងក់��ុងសៅធំី�អំីីនាសៅ�លឥ�ូវសៅនះ? ព្រះ�ះសៅ�សូូុវគឺជា 
កូនសៅចៀម្ពីខែដលព្រះត្លុូវសៅគសុ�ុប។់ ព្រះទ្ធងប់្តានបងាូរិព្រះ�ះសៅល្ងាហិ៍ត្លុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បអ់ំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅ��ង (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ 
៩៖១២)។ ព្រះទ្ធងស់ៅធំី�ការិជាសុសៅម្ពីាចសុងឹរិបស់ុសៅ��ងសៅ�សាែ នសួុគ ៌(សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៧៖២៥)។ ព្រះទ្ធងឈ់រិសៅ�រិវ៉ាងសៅ��ង
នឹងសៅសុចកាីសៅព្រះកាធំរិបស់ុព្រះ�ះទាំស់ុនឹងអំ�សៅ��ប្តាប។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះទ្ធងស់ៅធំី�កិចាការិសៅដ�ម្ពីីសីុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅ��ងរាល់�ំទាំ�ង
ថ្ងៃ�ាទាំ�ង�ប។់ 

 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖៥ និង សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១០៖១។ សៅត្លុ�អំំកនិ�នធកណិឌ គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិប្តានសៅព្រះប�សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖៥ និង សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១០៖១។ សៅត្លុ�អំំកនិ�នធកណិឌ គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិប្តានសៅព្រះប�
ពាកយអំីីសៅដ�ម្ពីីបីង្ហាា ញអំ��ីខែ�នការិសៅដ�ម្ពីថ្ងៃនការិថីា�បងា�កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ សៅត្លុ�ពាកយសៅនះជួ្ជ�សៅ��ងឲ្យយសៅម្ពី�លពាកយអំីីសៅដ�ម្ពីីបីង្ហាា ញអំ��ីខែ�នការិសៅដ�ម្ពីថ្ងៃនការិថីា�បងា�កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ សៅត្លុ�ពាកយសៅនះជួ្ជ�សៅ��ងឲ្យយសៅម្ពី�ល
ថាសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីព្រះបសៅសុ�រិជាងសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុសៅដា�រិសៅបៀបដូចសៅម្ពីាច�ុះ?ថាសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីព្រះបសៅសុ�រិជាងសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុសៅដា�រិសៅបៀបដូចសៅម្ពីាច�ុះ?
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សុសៅម្ពីាចសុងឹសុព្រះ�បស់ៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីសុសៅម្ពីាចសុងឹសុព្រះ�បស់ៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីី

 កណិឌ គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិបង្ហាា ញសៅ��ងថា ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះទ្ធងស់ៅធំី�កិចាការិសៅ�កំុងព្រះ�ះវ�ិរិសៅ�កំុងសាែ ន
សួុគស៌ៅដ�ម្ពីីសីុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅ��ងរាល់�ំ។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវគឺជាសុសៅម្ពីាចសុងឹរិបស់ុសៅ��ង។ កិចាការិខែដលព្រះ�ះសៅ�សូូុវ
សៅធីំ�សៅ�សាែ នសួុគស៌ុព្រះ�បស់ៅ��ងគឺព្រះត្លុូវប្តាន�ារិភាជ បយ់ាា ងជិ្ជត្លុសុំិទ្ធធនឹងសៅសុចកាីសុនារិបស់ុព្រះ�ះអំងាកុំងសៅសុចកាី 
សុញ្ញាា �ីី។ 

 ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងក់ស៏ុ�ីព្រះ�ះទ្ធ�័ឲ្យយរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាខែដលសុែិត្លុសៅ�សៅព្រះកាម្ពីសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ
�ល់អំ��ីរិសៅបៀបខែដលព្រះទ្ធងស់ុសៅស្ត្រង្ហាា ះម្ពីនុសុសសៅល្ងាកខែដរិ។ សៅហ៍តុ្លុសៅនាះ ប្តានជាព្រះ�ះជា�ា ស់ុបង្ហាា បស់ៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ
ឲ្យយសុងស់ៅរាងឧសៅប្តាសុ�សៅ�វ៉ាលរិសៅ�ឋាន  ខែដលជាកខែនុងឲ្យយរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាអាចថីា�បងា�ព្រះទ្ធងប់្តាន។ 
ការិថីា�បងា�រិបស់ុ�ួកសៅគនឹងជ្ជួ��ួកសៅគសៅរិៀនអំ��ីខែ�ំកសៅ�សងៗថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ ខែ�ំកម្ពី�ួថ្ងៃនខែ�ំក
ទាំ�ងសៅនះគឺជាសុត្លុីខែដលសៅធំី�ជាដងី្ហា��ញ្ញាបូជា។ បណាា ជ្ជនព្រះត្លុូវ�កដងី្ហា��ញ្ញាបូជាម្ពីកឯសុងឹ។ សុត្លុី 
ព្រះត្លុូវប្តានសៅគសុ�ុប។់ សុងឹព្រះត្លុូវថីា�ឈាម្ពីសៅ�ព្រះ�ះជា�ា ស់ុជាដងី្ហា�សៅល្ងាះប្តាបសុព្រះ�បប់ណាា ជ្ជន។ ខែ�ំក
សៅ�សងៗថ្ងៃនការិថីា�បងា�ទាំ�ងសៅនះកុំងជ្ជ�នានគ់មី្ពីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុបង្ហាា ញអំ��ីរិសៅបៀបខែដលព្រះ�ះសៅ�សូូុវសុសៅស្ត្រង្ហាា ះ
សៅ��ងរាល់�ំ។ ចូរិនឹកចាំ�ថា ដងី្ហា�ទាំ�ងសៅនះគឺជានិម្ពីតិ្លុារិូបថ្ងៃនកិចាការិខែដលព្រះ�ះសៅ�សូូុវសៅធំី�។ �ញ្ញាបូជា និង
ឈាម្ពីសុត្លុីម្ពីនិអាចសុសៅស្ត្រង្ហាា ះនរិណា�ំកប់្តានសៅ���។ 

 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១០៖៤។ សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជា�សៅនះខែចងថា សៅ��ងម្ពីនិអាចប្តានសុសៅស្ត្រង្ហាា ះសូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១០៖៤។ សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជា�សៅនះខែចងថា សៅ��ងម្ពីនិអាចប្តានសុសៅស្ត្រង្ហាា ះ
សៅដា�សុត្លុីខែដលសុាបជ់្ជ�នួសុប្តាបសៅ��ងប្តានសៅ���?សៅដា�សុត្លុីខែដលសុាបជ់្ជ�នួសុប្តាបសៅ��ងប្តានសៅ���?

 ដងី្ហា��ញ្ញាបូជា និងសុងឹខែដលថីា�ឈាម្ពីសុត្លុីសៅ�ព្រះ�ះជា�ា ស់ុបង្ហាា ញអំ��ីកិចាការិខែដល 
ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះទ្ធងន់ឹងសៅធំី�។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវប្តានកុា�ជា�ញ្ញាបូជា។ សៅល្ងាហិ៍ត្លុរិបស់ុព្រះ�ះអំងាប្តានចាំបស់ៅ�ា�ម្ពីឲ្យយ
�នសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីី។ សៅល្ងាហ៍ិត្លុរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវប្តានសៅធំី�ឲ្យយសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីព្រះសុបចាប។់ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុ
អំងាព្រះទ្ធងផូ់្ទាល់ប្តានបសៅងើ�ត្លុឲ្យយ�ន�ញ្ញាបូជាដ�៏ិត្លុព្រះប្តាកដ។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវគឺជា�ញ្ញាបូជាដ�៏ិត្លុព្រះប្តាកដ ខែដល
ប្តានថីា�ព្រះ�ះជ្ជនីម្ពី�ួដងសុព្រះ�បអ់ំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅ��ង។ ការិថីា�រិបស់ុព្រះ�ះអំងា�នព្រះបសិុទ្ធធភា� ជាសៅរិៀង
រិហូ៍ត្លុ (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៩៖២៦)។ បនូាប�់ីព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះទ្ធងប់្តានសុុគត្លុ រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាកម៏្ពីនិព្រះត្លុូវការិសុ�ុប់
សុត្លុី សៅដ�ម្ពីីសីៅល្ងាះប្តាបសៅទ្ធៀត្លុខែដរិ។ សៅនាះគឺសៅដា�សារិខែត្លុព្រះ�ះវ�ិរិសៅ�សៅល�ខែ�នដីប្តានសៅធំី�ការិង្ហារិខែដលព្រះ�ះប្តាន
ត្លុព្រះម្ពីូវឲ្យយសៅធំី�រិចួសៅហ៍��។ 
 
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ា ថា� ២៧៖៥១។ �សៅនះព្រះប្តាបស់ៅ��ងថា វ៉ា�ងននកំុងព្រះ�ះវ�ិរិសៅ�សៅល�ខែ�នដីសូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ា ថា� ២៧៖៥១។ �សៅនះព្រះប្តាបស់ៅ��ងថា វ៉ា�ងននកំុងព្រះ�ះវ�ិរិសៅ�សៅល�ខែ�នដី
សៅនះព្រះត្លុូវប្តានរិខែហ៍កជា�ីរិសៅ�លខែដលព្រះ�ះសៅ�សូូុវសុុគត្លុ។ សៅត្លុ�វ៉ា �ងននរិខែហ៍កសៅនះជ្ជួ�សៅ��ងឲ្យយ�ល់អំ��ីម្ពីូលសៅនះព្រះត្លុូវប្តានរិខែហ៍កជា�ីរិសៅ�លខែដលព្រះ�ះសៅ�សូូុវសុុគត្លុ។ សៅត្លុ�វ៉ា �ងននរិខែហ៍កសៅនះជ្ជួ�សៅ��ងឲ្យយ�ល់អំ��ីម្ពីូល
សៅហ៍តុ្លុខែដល�ញ្ញាបូជាសៅ�កំុងព្រះ�ះវ�ិរិសៅ�សៅល�ខែ�នដីសៅនះខែលងព្រះត្លុូវការិជាសៅរិៀងរិហូ៍ត្លុសៅដា�រិសៅបៀបណា?សៅហ៍តុ្លុខែដល�ញ្ញាបូជាសៅ�កំុងព្រះ�ះវ�ិរិសៅ�សៅល�ខែ�នដីសៅនះខែលងព្រះត្លុូវការិជាសៅរិៀងរិហូ៍ត្លុសៅដា�រិសៅបៀបណា?

 �ួកសៅលវបី្តានថីា��ញ្ញាបូជាដល់ព្រះ�ះជា�ា ស់ុសុព្រះ�បស់ៅល្ងាះប្តាបរិបស់ុបណាា ជ្ជន។ បាុខែនា សៅ�សៅ�ល 
ខែដលព្រះ�ះសៅ�សូូុវសុុគត្លុ �ុ�ព្រះត្លុូវការិឲ្យយ�ួកសៅលវសីៅធំី�កិចាការិសៅនះសៅទ្ធៀត្លុសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវប្តានបញ្ញាបក់ិចាការិទាំ�ង 
អំស់ុសៅហ៍��។ ឥ�ូវសៅនះព្រះទ្ធងប់្តានថីា�សៅល្ងាហ៍ិត្លុផូ្ទាល់រិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ�កំុងព្រះ�ះវ�ិរិសៅ�សាែ នសួុគវ៌ញិ (សូុម្ពី 
អាន�គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖១-៥)។ សៅសុចកាី�ិត្លុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះគឺជាម្ពីូលសៅហ៍តុ្លុសុព្រះ�បស់ៅសុចកាីសុនាខែដលព្រះ�ះ 
ព្រះទ្ធងព់្រះបទាំនដល់សៅ��ងសៅ�កំុងសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីី។ 



79ថ្ងៃ�ាសុុព្រះក   ៤ ម្ពី�ុិនា
ការិសិុកាបខែនែម្ពី៖ការិសិុកាបខែនែម្ពី៖  «ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះទ្ធងប់្តានសៅសា�ន�ប័ុង និងទឹ្ធកទ្ធ�ពា�ងប្តា�ជូ្ជរិជាម្ពី�ួនឹង�ួកសិុសុសរិបស់ុ«ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះទ្ធងប់្តានសៅសា�ន�ប័ុង និងទឹ្ធកទ្ធ�ពា�ងប្តា�ជូ្ជរិជាម្ពី�ួនឹង�ួកសិុសុសរិបស់ុ
ព្រះ�ះអំងា។ សៅដា�សារិការិសៅធំី�ខែបបសៅនះ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅ��ួកសិុសុសថា ព្រះទ្ធង�់ល់ព្រះ�ម្ពីសៅធំី�ជាព្រះ�ះអំងាព្រះ�ះអំងា។ សៅដា�សារិការិសៅធំី�ខែបបសៅនះ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅ��ួកសិុសុសថា ព្រះទ្ធង�់ល់ព្រះ�ម្ពីសៅធំី�ជាព្រះ�ះអំងា
សុសៅស្ត្រង្ហាា ះរិបស់ុ�ួកសៅគ។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវកព៏្រះបទាំនសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីដល់�ួកសៅគខែដរិ។ ព្រះគប�ំ់ខែដលទ្ធទ្ធួលព្រះ�ះសៅ�សូូុវសុសៅស្ត្រង្ហាា ះរិបស់ុ�ួកសៅគ។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវកព៏្រះបទាំនសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីដល់�ួកសៅគខែដរិ។ ព្រះគប�ំ់ខែដលទ្ធទ្ធួលព្រះ�ះសៅ�សូូុវ
នឹងកុា�ជារាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះ។ �ួកសៅគនឹងទ្ធទ្ធួលប្តានព្រះគបយ់ាា ងខែដលព្រះ�ះវរិបិតាំនឹងព្រះបទាំនដល់ព្រះ�ះសៅ�សូូុវ។នឹងកុា�ជារាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះ។ �ួកសៅគនឹងទ្ធទ្ធួលប្តានព្រះគបយ់ាា ងខែដលព្រះ�ះវរិបិតាំនឹងព្រះបទាំនដល់ព្រះ�ះសៅ�សូូុវ។  
សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីអាចសៅធំី�ឲ្យយសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះសៅក�ត្លុសៅ��ងប្តាន។ សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីកអ៏ំនុញ្ញាា ត្លុឲ្យយសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះ-សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីអាចសៅធំី�ឲ្យយសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះសៅក�ត្លុសៅ��ងប្តាន។ សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីកអ៏ំនុញ្ញាា ត្លុឲ្យយសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះ-
សៅ�សូូុវ�នព្រះគបទ់ាំ�ងព្រះ�ះ�រិខែដលសាែ នសួុគអ៌ាចព្រះបទាំនកំុងជី្ជវតិ្លុសៅនះ និងជី្ជវតិ្លុដល់នឹងម្ពីកខែដលនាសៅ�ល�ង សៅ�សូូុវ�នព្រះគបទ់ាំ�ងព្រះ�ះ�រិខែដលសាែ នសួុគអ៌ាចព្រះបទាំនកំុងជី្ជវតិ្លុសៅនះ និងជី្ជវតិ្លុដល់នឹងម្ពីកខែដលនាសៅ�ល�ង 
ម្ពីុ�ខែដរិ។ សៅល្ងាហ៍ិត្លុរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវប្តានបសៅងើ�ត្លុសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីសៅនះ។ ខែ�ំកម្ពី�ួថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីសៅនះ �ួក ម្ពីុ�ខែដរិ។ សៅល្ងាហ៍ិត្លុរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវប្តានបសៅងើ�ត្លុសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីសៅនះ។ ខែ�ំកម្ពី�ួថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីីសៅនះ �ួក 
សិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវនឹងព្រះត្លុូវបរិសិៅភាគ និង�ឹកទឹ្ធកទ្ធ�ពា�ងប្តា�ជូ្ជរិសៅ�ព្រះ�អំនាគត្លុ។ បនូាបម់្ពីក �ួកសៅគនឹងសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវនឹងព្រះត្លុូវបរិសិៅភាគ និង�ឹកទឹ្ធកទ្ធ�ពា�ងប្តា�ជូ្ជរិសៅ�ព្រះ�អំនាគត្លុ។ បនូាបម់្ពីក �ួកសៅគនឹង
នឹកចាំ�អំ��ីព្រះ�ះសៅ�សូូុវខែដលប្តានសុុគត្លុសុព្រះ�ប�់ួកសៅគ�ំក់ៗ ។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះទ្ធងក់ប៏្តានសុុគត្លុសុព្រះ�បប់្តាបនឹកចាំ�អំ��ីព្រះ�ះសៅ�សូូុវខែដលប្តានសុុគត្លុសុព្រះ�ប�់ួកសៅគ�ំក់ៗ ។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះទ្ធងក់ប៏្តានសុុគត្លុសុព្រះ�បប់្តាប
ជ្ជនព្រះគប�ំ់ខែដលសៅ�ព្រះគបទ់្ធីកខែនុងថ្ងៃនខែ�នដីសៅនះខែដរិ»។ ដកព្រះសុង�់ី Ellen G. White, ជ្ជនព្រះគប�ំ់ខែដលសៅ�ព្រះគបទ់្ធីកខែនុងថ្ងៃនខែ�នដីសៅនះខែដរិ»។ ដកព្រះសុង�់ី Ellen G. White, The Desire of The Desire of 
AgesAges, page 659, adapted។, page 659, adapted។
 «ខែ�ំកដអ៏ំសាា រិយប��ុត្លុថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញាា សៅនះគឺជាសៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា ។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងប់ង្ហាា ញសៅសុចកាី «ខែ�ំកដអ៏ំសាា រិយប��ុត្លុថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញាា សៅនះគឺជាសៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា ។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងប់ង្ហាា ញសៅសុចកាី
សៅម្ពីតាំា ។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងប់ង្ហាា ញសៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា សៅ�កានប់្តាបជ្ជនខែដលលនត់្លុួប្តាបរិបស់ុ�ុួន និងង្ហាកខែបរិសៅចញសៅម្ពីតាំា ។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងប់ង្ហាា ញសៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា សៅ�កានប់្តាបជ្ជនខែដលលនត់្លុួប្តាបរិបស់ុ�ុួន និងង្ហាកខែបរិសៅចញ  
�ីការិសៅធំី�ប្តាប។ ព្រះ�ះវញិ្ញាា ណិបរិសុិុទ្ធធព្រះប្តាបស់ៅ��ងនូវអំីីខែដលដ�ណឹិងលានិយា�អំ��ីព្រះ�ះសៅ�សូូុវ។ ដ�ណឹិងលា �ីការិសៅធំី�ប្តាប។ ព្រះ�ះវញិ្ញាា ណិបរិសុិុទ្ធធព្រះប្តាបស់ៅ��ងនូវអំីីខែដលដ�ណឹិងលានិយា�អំ��ីព្រះ�ះសៅ�សូូុវ។ ដ�ណឹិងលា 
សៅនាះគឺ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុសុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅ��ងសៅដា�សារិសៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា ដព៏្រះសុទ្ធនរ់ិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ�នបនូូល សៅនាះគឺ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុសុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅ��ងសៅដា�សារិសៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា ដព៏្រះសុទ្ធនរ់ិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ�នបនូូល 
ថា ‘អំញ នឹង អាណិិត្លុ សៅម្ពីតាំា  ច�សៅពាះ សៅសុចកាី ទុ្ធចារិតិ្លុ រិបស់ុ សៅគ សៅហ៍�� អំញ នឹង ខែលង នឹក ចាំ� �ី អំ�សៅ�� ប្តាប និង សៅសុចកាីថា ‘អំញ នឹង អាណិិត្លុ សៅម្ពីតាំា  ច�សៅពាះ សៅសុចកាី ទុ្ធចារិតិ្លុ រិបស់ុ សៅគ សៅហ៍�� អំញ នឹង ខែលង នឹក ចាំ� �ី អំ�សៅ�� ប្តាប និង សៅសុចកាី
ទ្ធទឹ្ធង ចាប ់រិបស់ុ សៅគ សៅទ្ធៀត្លុ’ (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖១២)។ សៅត្លុ�ព្រះ�ះព្រះទ្ធងខ់ែបរិសៅចញ�ីសៅសុចកាី�ុត្លុាិធំម្ពីស៌ៅ�សៅ�លខែដលព្រះទ្ធង់ទ្ធទឹ្ធង ចាប ់រិបស់ុ សៅគ សៅទ្ធៀត្លុ’ (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖១២)។ សៅត្លុ�ព្រះ�ះព្រះទ្ធងខ់ែបរិសៅចញ�ីសៅសុចកាី�ុត្លុាិធំម្ពីស៌ៅ�សៅ�លខែដលព្រះទ្ធង់
សុខែម្ពីាងសៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា ដល់ប្តាបជ្ជនឬ? សៅទ្ធ។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុម្ពីនិអាចអំនុញ្ញាា ត្លុឲ្យយនរិណា�ំកប់�ពានព្រះកឹត្លុយវនិ�័ សុខែម្ពីាងសៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា ដល់ប្តាបជ្ជនឬ? សៅទ្ធ។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុម្ពីនិអាចអំនុញ្ញាា ត្លុឲ្យយនរិណា�ំកប់�ពានព្រះកឹត្លុយវនិ�័ 
រិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅហ៍��ម្ពីនិទ្ធទ្ធួលសៅទាំសុសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅធំី�ខែបបសៅនាះនឹងម្ពីនិត្លុសៅម្ពីើ�ងដល់ព្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ���។ សៅ�កំុង រិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅហ៍��ម្ពីនិទ្ធទ្ធួលសៅទាំសុសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅធំី�ខែបបសៅនាះនឹងម្ពីនិត្លុសៅម្ពីើ�ងដល់ព្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ���។ សៅ�កំុង 
សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីី ព្រះ�ះព្រះទ្ធងសូ់ុម្ពីឲ្យយ�នការិសាា បប់ង្ហាា បដ់ព៏្រះគបល់កខណ៍ិ។ សៅហ៍តុ្លុសៅនាះ ប្តាបជ្ជនព្រះត្លុូវខែត្លុលនត់្លុួប្តាប សៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីី ព្រះ�ះព្រះទ្ធងសូ់ុម្ពីឲ្យយ�នការិសាា បប់ង្ហាា បដ់ព៏្រះគបល់កខណ៍ិ។ សៅហ៍តុ្លុសៅនាះ ប្តាបជ្ជនព្រះត្លុូវខែត្លុលនត់្លុួប្តាប 
រិរិបស់ុ�ុួន សៅហ៍��ខែបរិសៅចញ�ីការិសៅធំី�ប្តាបត្លុសៅ�សៅទ្ធៀត្លុ។ សៅនាះសៅទ្ធ�បព្រះ�ះអំត្លុស់ៅទាំសុដល់ប្តាបជ្ជនប្តាន។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវបស់ុ�ុួន សៅហ៍��ខែបរិសៅចញ�ីការិសៅធំី�ប្តាបត្លុសៅ�សៅទ្ធៀត្លុ។ សៅនាះសៅទ្ធ�បព្រះ�ះអំត្លុស់ៅទាំសុដល់ប្តាបជ្ជនប្តាន។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវ
ប្តានសុុគត្លុសុព្រះ�បប់្តាបជ្ជនសៅហ៍��។ តាំម្ពីរិ�ៈការិសុុគត្លុរិបស់ុព្រះ�ះអំងា ព្រះ�ះសៅ�សូូុវប្តានសៅប�ក�ុូវឲ្យយព្រះ�ះអំត្លុ់ប្តានសុុគត្លុសុព្រះ�បប់្តាបជ្ជនសៅហ៍��។ តាំម្ពីរិ�ៈការិសុុគត្លុរិបស់ុព្រះ�ះអំងា ព្រះ�ះសៅ�សូូុវប្តានសៅប�ក�ុូវឲ្យយព្រះ�ះអំត្លុ់
សៅទាំសុដល់ប្តាបជ្ជន�ំក់ៗ ប្តាន។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះទ្ធងប់្តានសៅធំី�អំីីៗព្រះគបយ់ាា ងខែដលព្រះកឹត្លុយវនិ�័ត្លុព្រះម្ពីូវ។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវសៅទាំសុដល់ប្តាបជ្ជន�ំក់ៗ ប្តាន។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះទ្ធងប់្តានសៅធំី�អំីីៗព្រះគបយ់ាា ងខែដលព្រះកឹត្លុយវនិ�័ត្លុព្រះម្ពីូវ។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវ
ប្តានសៅធំី�កិចាការិសៅនះសុព្រះ�បម់្ពីនុសុសព្រះគប�ំ់ខែដលខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្តាប និងសៅជ្ជឿសៅល�ព្រះ�ះអំងា»។ ដកព្រះសុង�់ី ប្តានសៅធំី�កិចាការិសៅនះសុព្រះ�បម់្ពីនុសុសព្រះគប�ំ់ខែដលខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្តាប និងសៅជ្ជឿសៅល�ព្រះ�ះអំងា»។ ដកព្រះសុង�់ី 
Ellen G. White, Ellen G. White, God’s Amazing Grace,God’s Amazing Grace, p. 138, adapted។ p. 138, adapted។
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១) សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជាព្រះ�ះព្រះត្លុូវកត្លុព់្រះតាំព្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ�កំុងចិត្លុារិបស់ុសៅ��ង សៅហ៍��ម្ពីនិកត្លុព់្រះតាំសៅ�បនូះ�ី�ីរិផូ្ទា�ងសៅទ្ធៀត្លុ១) សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជាព្រះ�ះព្រះត្លុូវកត្លុព់្រះតាំព្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ�កំុងចិត្លុារិបស់ុសៅ��ង សៅហ៍��ម្ពីនិកត្លុព់្រះតាំសៅ�បនូះ�ី�ីរិផូ្ទា�ងសៅទ្ធៀត្លុ
សៅ�? សៅត្លុ�ម្ពី�ួណាខែដលនឹងសៅធំី�ឲ្យយសៅល្ងាកអំំកចងចាំ�ប្តានព្រះបសៅសុ�រិជាង? ព្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ�សៅល��ី ឬសៅ� កំុងចិត្លុា? សៅ�? សៅត្លុ�ម្ពី�ួណាខែដលនឹងសៅធំី�ឲ្យយសៅល្ងាកអំំកចងចាំ�ប្តានព្រះបសៅសុ�រិជាង? ព្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ�សៅល��ី ឬសៅ� កំុងចិត្លុា? 
២) សៅ��ងរាល់�ំអាចប្តានសុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅដា�សារិខែត្លុព្រះ�ះសៅ�សូូុវបាុសៅណាះ ះ។ សៅត្លុ�សៅសុចកាីសុញ្ញាា ទាំ�ង�ីរិបសៅព្រះងៀន២) សៅ��ងរាល់�ំអាចប្តានសុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅដា�សារិខែត្លុព្រះ�ះសៅ�សូូុវបាុសៅណាះ ះ។ សៅត្លុ�សៅសុចកាីសុញ្ញាា ទាំ�ង�ីរិបសៅព្រះងៀន
អំ��ីសៅសុចកាី�ិត្លុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះសៅដា�រិសៅបៀបណា?អំ��ីសៅសុចកាី�ិត្លុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះសៅដា�រិសៅបៀបណា?
៣) សូុម្ពីព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�លការិដកព្រះសុងទ់្ធី�ីរិ�ីសុ�សៅណិរិរិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំលុិន ជ្ជី ថ្ងៃវ ាត្លុក៍ំុងការិសិុកាសុព្រះ�បថ់្ងៃ�ា ៣) សូុម្ពីព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�លការិដកព្រះសុងទ់្ធី�ីរិ�ីសុ�សៅណិរិរិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំលុិន ជ្ជី ថ្ងៃវ ាត្លុក៍ំុងការិសិុកាសុព្រះ�បថ់្ងៃ�ា 
សៅនះម្ពីាងសៅទ្ធៀត្លុ។ សៅត្លុ�អំីីសៅ�ជា «ការិសាា បប់ង្ហាា បដ់ព៏្រះគបល់កខណ៍ិ»? សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជាសៅ��ងព្រះត្លុូវ�នការិសាា បប់ង្ហាា ប់សៅនះម្ពីាងសៅទ្ធៀត្លុ។ សៅត្លុ�អំីីសៅ�ជា «ការិសាា បប់ង្ហាា បដ់ព៏្រះគបល់កខណ៍ិ»? សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជាសៅ��ងព្រះត្លុូវ�នការិសាា បប់ង្ហាា ប់
សៅនះកំុងសៅសុចកាីសុញ្ញាា ជាម្ពី�ួព្រះ�ះ? សៅត្លុ�នរិណាសៅ�ខែដលជាត្លុួអំងាខែត្លុម្ពី�ួគត្លុខ់ែដល�នព្រះ�ះជ្ជនីសៅពារិសៅ�ញសៅនះកំុងសៅសុចកាីសុញ្ញាា ជាម្ពី�ួព្រះ�ះ? សៅត្លុ�នរិណាសៅ�ខែដលជាត្លុួអំងាខែត្លុម្ពី�ួគត្លុខ់ែដល�នព្រះ�ះជ្ជនីសៅពារិសៅ�ញ
សៅដា� «ការិសាា បប់ង្ហាា ប»់ សុព្រះ�បស់ៅ��ង? សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជាព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះ�ម្ពីទ្ធទ្ធួល�កការិសាា បប់ង្ហាា បស់ៅនះជ្ជ�នួសុសៅដា� «ការិសាា បប់ង្ហាា ប»់ សុព្រះ�បស់ៅ��ង? សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជាព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះ�ម្ពីទ្ធទ្ធួល�កការិសាា បប់ង្ហាា បស់ៅនះជ្ជ�នួសុ
ឲ្យយការិប�ពានព្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ�សៅ�លខែដលសៅ��ងលនត់្លុួអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅ��ង?ឲ្យយការិប�ពានព្រះកឹត្លុយវនិ�័សៅ�សៅ�លខែដលសៅ��ងលនត់្លុួអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅ��ង?
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ព្រះ�ះវ�ិរិសុព្រះ�បអ់ំំកសៅទ្ធសុចរិព្រះ�ះវ�ិរិសុព្រះ�បអ់ំំកសៅទ្ធសុចរិ
 ព្រះគូគងី្ហាល�ីី�នការិភាា កស់ៅ�ា�លយាា ង�ុ�ងសៅ�សៅ�លខែដលសៅល្ងាកប្តានបង្ហាា ញ�ួុនសៅ�ព្រះ�ះវ�ិរិ 
អំនារិជាតិ្លុសៅសុសៅវនសៅដ�អ៍ាត្លុស់ៅវនទី្ធសុូ បូូឆ្នាំសៅរិសុត្លុ ៍Bucharest គឺជាព្រះ�ះវ�ិរិខែត្លុម្ពី�ួគត្លុខ់ែដលនិយា�ភាសា
អំងស់ៅគុសុសៅ�រិដាធ្លានីថ្ងៃនព្រះបសៅទ្ធសុរិ ាូ�ា នី សៅហ៍���នខែត្លុសុ�ជ្ជិកខែត្លុបីនាកប់ាុសៅណាះ ះ។ អំំកទាំ�ងបីនាកស់ៅនាះ គឺជា
សាសុនរ៍ិ ាូ�ា នី។ បីសុប្តាា ហ៍៍សៅព្រះកា�ម្ពីក សៅល្ងាកព្រះគូគងី្ហាលសៅបនយាា ម្ពីនី សៅសុូន ប្តានដឹងថា �ំកក់ំុង ច�សៅណា ម្ពី
អំំកទាំ�ងបីនាកស់ៅនាះ គឺស្ត្រសុាីអា�ុ ២១ ឆំ្នាំ�ក��ុងចាំកសៅចញ�ីព្រះ�ះវ�ិរិ។ �ត្លុស់ៅងឿង�ាល់ថា សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជា 
ព្រះ�ះព្រះតាំស់ុសៅ��ត្លុម់្ពីកកានព់្រះ�ះវ�ិរិខែដលសុាបម់្ពី�ួសៅនះ។ �ត្លុប់្តានអំធិំសាា នសួុរិសៅ�កានព់្រះ�ះថា៖ សៅហ៍តុ្លុអំីី
ប្តានជា�ាុ �ម្ពីកទី្ធសៅនះ? សៅហ៍តុ្លុអំីីប្តានជាព្រះ�ះអំងា�ាល់ការិព្រះតាំស់ុសៅ�ម្ពី�ួសៅនះដល់ទូ្ធលព្រះ�ះបងា�ដូសៅចំះ? សៅ�រិ �សៅ�ច
សៅនាះ ក�៏នអំំកសៅទ្ធសុចរិជ្ជនជាតិ្លុអាសៅម្ពីរិកិ�ីរិនាកប់្តានសៅដ�រិម្ពីកកានឯ់�ត្លុទី់ាំរិ។ សៅល្ងាកសៅបនយាា ម្ពីនីប្តាន ដឹង ថា 
សៅភ្នំាៀវសៅទ្ធសុចរិទាំ�ងសៅនះព្រះត្លុូវការិកខែនុងសុព្រះ�បថី់ា�បងា�ព្រះ�ះ។ �ត្លុក់ប៏្តានបនដការិអំធិំសាា ន សៅទ្ធៀត្លុ។
 �ីរិបីសុប្តាា ហ៍៍សៅព្រះកា�ម្ពីក �ត្លុប់្តានរិកសៅ��ញបុរិសុ�ំកស់ៅសុុៀកពាកឈុ់ត្លុព្រះគរ័ិសៅសុ សៅហ៍��ពាកព់្រះកវ៉ាត្លុក់ 
ក��ុងខែត្លុរិងច់ាំ�សៅ��ងសៅព្រះ�ព្រះ�ះវ�ិរិ។ បុរិសុ�ំកស់ៅនាះរិស់ុសៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុបាូ�ូញជាម្ពី�ួនឹងព្រះកុម្ពីព្រះគួសារិរិបស់ុ 
�ត្លុ ់ សៅហ៍��សៅធំី�ការិសៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុរិ ាូ�ា នី។ �ត្លុធុ់្លាបជ់ាសុ�ជ្ជិករិបស់ុព្រះ�ះវ�ិរិព្រះគីសុូថ្ងៃនព្រះកុម្ពីជ្ជ�នុ�ម្ពី�ួសៅ�សង
សៅទ្ធៀត្លុ  បាុខែនាបនូាប�់ីប្តានសិុកាសៅរិៀនសូុព្រះត្លុព្រះ�ះគម្ពីីរីិម្ពីក �ត្លុក់ច៏ងម់្ពីកឯព្រះ�ះវ�ិរិខែដលរិកាថ្ងៃ�ាសុបាត្លុហ៍៍។ 
សៅល្ងាកសៅបនយាា ម្ពីនីប្តានដឹងថា �នជ្ជនបរិសៅទ្ធសុជាសៅព្រះច�នសៅធំី�ការិសៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុរិូ�ា នី បាុខែនាម្ពីនិអាចនិយា�
ភាសារិ ាូ�ា នីសៅទ្ធ។ �ួកសៅគព្រះត្លុូវការិកខែនុងសុព្រះ�បថី់ា�បងា�ព្រះ�ះ។ 
 បនូាប�់ីសៅព្រះច�នខែ�ប្តានកនុង�ុត្លុសៅ� សៅល្ងាកសៅបនយាា ម្ពីនីប្តានសៅសុំ�ឱ្យយ�នថំាកស់ុបាត្លុហ៍៍សុាូល 
និង�ិធំីថីា�បងា�ព្រះ�ះ សៅ�សៅ�លព្រះ�ឹកនាថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ។ រិហូ៍ត្លុម្ពីកទ្ធល់សៅ�លសៅនាះ ព្រះ�ះវ�ិរិម្ពីនិធុ្លាប�់នថំាក់
សុបាត្លុហ៍៍សុាូលសៅទ្ធ សៅហ៍��ការិថីា�បងា�ព្រះ�ះខែដល�នរិ�ៈសៅ�លម្ពី�ួសៅ�ា ងព្រះត្លុូវប្តានសៅរិៀបច�សៅ��ងសៅ�ល្ងាា ច
ថ្ងៃ�ាសុបាត្លុហ៍៍។ សុ�ជិ្ជកទាំ�ង�ីរិរិូប កប៏្តានជ្ជ�ទាំស់ុនឹងសុ�សៅណិ� សៅនះ។ �ួកសៅគប្តានសៅ�ព្រះ�ះវ�ិរិរិ ាូ�ា នីសៅ�សៅ�ល 
ព្រះ�ឹកថ្ងៃ�ាសុបាត្លុហ៍៍ សៅដា�ម្ពីនិចងប់្តាត្លុប់ងម់្ពីតិ្លុាភ្នំកាិរិបស់ុ�ួកសៅគ។ បាុខែនាសៅល្ងាកសៅបនយាា ម្ពីនីសៅ�ខែត្លុទ្ធទូ្ធច ច�សៅពាះ 
សុ�សៅណិ� រិបស់ុសៅល្ងាក។ សៅល្ងាកប្តាននិយា�ថា៖ «សៅ��ងម្ពីនិម្ពីកទី្ធសៅនះសៅដ�ម្ពីីសីៅរិៀនភាសាអំងស់ៅគុសុសៅទ្ធ។ សៅ��ង
ម្ពីកទី្ធសៅនះសៅដ�ម្ពីីសិីុកាព្រះ�ះបនូូលរិបស់ុព្រះ�ះសៅទ្ធសៅត្លុ�។ សៅ��ងព្រះត្លុូវបសៅងើ�ត្លុជាព្រះ�ះវ�ិរិម្ពី�ួ»។ 
 សៅដា�ការិចុះសៅ�សួុរិសុុ�ទុ្ធកព្រះ�ះវ�ិរិសៅ�សងសៅទ្ធៀត្លុ សៅល្ងាកសៅបនយាា ម្ពីនីកប៏្តានអំសៅញ្ញជ �ញសៅកីងជ្ជ�ទ្ធង់
�ីរិនាក ់និងបុរិសុ�ំកព់្រះបខែហ៍លជា�នអា�ុ ៣០ឆំ្នាំ�សៅដ�ម្ពីីជី្ជួ�សៅរិៀបច�កម្ពីីវធិំីថីា�បងា�ព្រះ�ះ។ សៅល្ងាកកប៏្តាន
�ស�ី�ា�កាលវភិាគ�ីីថ្ងៃនការិថីា�បងា�ព្រះ�ះនាសៅ�លព្រះ�ឹកសៅ�សៅល�ព្រះប�ន័ធ�ស�ី�ា�សុងាម្ពី។  សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្លុហ៍៍ 
ដ�បូងសៅនាះ ម្ពីនុសុស៣២នាកប់្តានបង្ហាា ញ�ុួន។ សៅល្ងាកសៅបនយាា ម្ពីនីប្តានរិ �ឮកថា៖ «អំំកគួរិខែត្លុប្តានសៅ��ញការិ
បង្ហាា ញនូវអារិម្ពីីណ៍ិសៅ�សៅល�ទ្ធឹកម្ពីុ�រិបស់ុសុ�ជិ្ជកទាំ�ង�ីរិរិូបសៅ�សៅ�លខែដល�ួកសៅគប្តានម្ពីកដល់ព្រះ�ះវ�ិរិ។ 
�ួកសៅគប្តានសៅប�កខែភ្នំំកធំ�ៗ។ �ួកសៅគប្តាន�នការិភាា កស់ៅ�ា�លជា�ុ�ងសៅ�សៅ�លខែដល�ួកសៅគប្តានសៅ��ញម្ពីនុសុស
ជាសៅព្រះច�ន ជា�ិសៅសុសុ�ុវជ្ជនសៅ�កំុងព្រះ�ះវ�ិរិ»។ 
 បុរិសុជ្ជនជាតិ្លុបាូ�ូញ�ំកស់ៅនាះប្តានទ្ធទ្ធួល�ិធំីបុណិយព្រះជ្ជម្ពីុជ្ជទឹ្ធកបាុនីានសុប្តាា ហ៍៍សៅព្រះកា�ម្ពីក។
  ឥ�ូវសៅនះ ព្រះ�ះវ�ិរិសៅនះ�នសុ�ជិ្ជក ២៦នាក ់សៅហ៍��ច�នួនអំំកចូលរិមួ្ពីព្រះបចាំ� 
  សុប្តាា ហ៍៍�នចាំប�់ី៣០នាកស់ៅ�៥០នាករ់ិមួ្ពីទាំ�ងអំំកសៅទ្ធសុចរិ �លករិ បរិសៅទ្ធសុ 
  និងនិសុសតិ្លុអំនារិជាតិ្លុ។ សៅត្លុ��នអំីីសៅក�ត្លុសៅ��ងច�សៅពាះម្ពីនុសុសទាំ�ងបីនាកខ់ែដល
  ប្តានចូលរិមួ្ពីព្រះ�ះវ�ិរិសៅ�ថ្ងៃ�ាឈបស់ុបាត្លុហ៍៍ដ�បូងរិបស់ុសៅល្ងាកព្រះគូសៅបន-
  យាា ម្ពីនី? ឥ�ូវសៅនះ �ួកសៅគប្តានចូលរិមួ្ពីយាា ងសុកម្ពីី រិមួ្ពីទាំ�ងស្ត្រសុាីវ�័សៅកីង
  ខែដលធុ្លាបប់្តានចាំកសៅចញ�ីព្រះ�ះវ�ិរិសៅទ្ធៀត្លុ�ង។ ឥ�ូវសៅនះ នាងគឺជា អំំក  
  ដឹកនា�សៅ�ព្រះ�ះវ�ិរិ។

  សៅរិឿង�ុី  សៅរិឿង�ុី
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សេចក្តីេញ្ញា ថ្តី និងព្រះវិហារសៅស្ថា នេគួ៌

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមីិរីិសុព្រះ�បស់ៅមិសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ និក្ខខមិន� ២៥៖៨, សៅអំសាយ ៥៣៖៤-១២, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ អំ�ណានព្រះ�ះគមីិរីិសុព្រះ�បស់ៅមិសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ និក្ខខមិន� ២៥៖៨, សៅអំសាយ ៥៣៖៤-១២, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ 
១០៖៤, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៩៖១៤, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖១-៦, ធីីមិូ�សៅ�ទ្ធី១ ២៖៥, ៦។១០៖៤, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៩៖១៤, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖១-៦, ធីីមិូ�សៅ�ទ្ធី១ ២៖៥, ៦។

�ចងចាំ�៖ «សៅ�យ សៅហ៍តុុ សៅនាះ ប្តាន ជា ព្រះទ្ធង ់ជា អំំក្ខ ក្ខណាា ល ថ្ងៃន សុញ្ញាា  �ីី សៅ��មិី ីឲ្យយ �ួក្ខ អំំក្ខ ខែ�ល ព្រះទ្ធង ់សៅ� �ចងចាំ�៖ «សៅ�យ សៅហ៍តុុ សៅនាះ ប្តាន ជា ព្រះទ្ធង ់ជា អំំក្ខ ក្ខណាា ល ថ្ងៃន សុញ្ញាា  �ីី សៅ��មិី ីឲ្យយ �ួក្ខ អំំក្ខ ខែ�ល ព្រះទ្ធង ់សៅ� 
ប្តាន ទ្ធទួ្ធល សៅសុចក្ខាី សុនា ទុ្ធក្ខ ជា មិរិ�ក្ខ � ៏សៅ� អំស់ុ ក្ខលី ជានិចចប្តាន ទ្ធទួ្ធល សៅសុចក្ខាី សុនា ទុ្ធក្ខ ជា មិរិ�ក្ខ � ៏សៅ� អំស់ុ ក្ខលី ជានិចច» (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៩៖១៥)។ » (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៩៖១៥)។ 

 សៅ�ព្រះ�លបម់ិយួ�ុ��ន�នឺ��ួងចន័ទប�ភឺ្លីសីៅទ្ធ។ សៅ�ព្រះ�លបម់ិយួ�ុ��ន�នឺ��ួងចន័ទប�ភឺ្លីសីៅទ្ធ។ ថ្ងៃ�ទសៅមិឃខែព្រះបជាងងឹតុសុ�នយសុុង។ សៅល្ងាក្ខខែ�ហ៍ែងក្ខ��ុង 
សៅ��រិកាតុថ់្ងៃសុីអំនធការិតាមិ�ឺ�វ�ស៏ាា តុព់្រះ�ង�ថ្ងៃនទី្ធព្រះកុ្ខង។ មិយួសុនទុះសៅព្រះកាយមិក្ខ សៅល្ងាក្ខខែ�ហ៍ែងប្តានឮសុព្រះមិបឹសៅ��ង 
សៅ�ខាងសៅព្រះកាយគាតុ។់ �នមិនុសុស�ំក្ខក់្ខ��ុងសៅ��រិតាមិសៅល្ងាក្ខខែ�ហ៍ែងកុំ្ខងភា�ងងឹតុសៅនាះ។ បនាទ បម់ិក្ខ �ំក្ខ ់
សៅនាះក្ខ ៏ប្តាន មិក្ខទានស់ៅល្ងាក្ខខែ�ហ៍ែង សៅហ៍�យសួុរិថា «សៅតុ�សៅល្ងាក្ខសៅ�ីះខែ�ហ៍ែង ជាអំំក្ខសៅធីែ�សៅសុៀវសៅ�ខែមិនសៅទ្ធ?»
 សៅល្ងាក្ខខែ�ហ៍ែងមិនិធឺ្លាបស់ាា ល់បុរិសុសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅល្ងាក្ខប្តានសៅ�ឺ�យថា «ប្តាទ្ធ គ��ំុ �ហ៍ំឹងសៅហ៍�យ សៅហ៍តុុអំែី  
ប្តានជាសៅល្ងាក្ខសាា ល់�ំុ �?»
 «ប្តាទ្ធ» បុរិសុច�ខែ�ក្ខនិយាយ «�ុំ�មិនិសាា ល់សៅល្ងាក្ខសៅទ្ធ។ បូុខែនា �ំុ �សាា ល់បូ�នព្រះបុសុរិបស់ុសៅល្ងាក្ខ 
ចាស់ុ។ សៅប�សៅទាះបីជាយបង់ងឹតុយូាងណា ក្ខ�៏ំុ �អាចច�ណា���សៅ�� រិ និងកាយវកិារិរិបស់ុសៅល្ងាក្ខគ���ចគំា
នឹងបូ�នរិបស់ុសៅល្ងាក្ខខែ�រិ។ អំំក្ខទា�ង�ីរិ�នរាងបូុនគំាសៅទ្ធៀតុ។ ��សៅចំះ សៅ�ល�ំុ �សៅឃ�ញសៅល្ងាក្ខ �ំុ ��ឹងថា សៅល្ងាក្ខ 
ព្រះប្តាក្ខ�ជាបងរិបស់ុគាតុ ់�ីសៅព្រះ�ះគាតុប់្តានព្រះប្តាប�់ំុ �ថាគាតុ�់នបងព្រះបុសុ�ំក្ខ»់។ 
 សៅរិឿងសៅនះ�ួយសៅយ�ងឲ្យយយល់កានខ់ែតុចាស់ុអំ��ីខែ�នការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បស់ៅរាងឧសៅប្តាសុ�ខែ�លជា 
ក្ខខែនឺងសុព្រះ�បថ់ាែ យបងា�ព្រះ�ះសៅ���នានគ់មីិរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ ព្រះ�ះគមីិរីិព្រះប្តាបស់ៅយ�ងថា សៅរាងឧសៅប្តាសុ�សៅនះគ� 
ជាចាបច់មឺិងរិបស់ុព្រះ�ះវហិារិ��៏ិតុសៅ�នគរិសាា នសួុគ។៌ �ិតុណាស់ុ សៅរាងឧសៅប្តាសុ�គ�ជាចាបច់មឺិងខែតុ
បូុសៅណាះ ះ។ សៅប�សៅទាះបីជា��សៅចំះក្ខាី ចាបច់មឺិងក្ខប៏្តានបង្ហាា ញអំ��ីការិ�ិតុ�ស៏ុ�ខានរ់ិបស់ុព្រះ�ះគមិីរីិខែ�រិ។ សៅតុ�សៅរាង 
ឧសៅប្តាសុ�សៅ�សៅល�ខែ�ន�ីបង្ហាា ញការិ�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិអំែី�ឺះ? សៅរាងឧសៅប្តាសុ�បង្ហាា ញព្រះប្តាបអ់ំ��ីសៅសុចក្ខាីសុុគតុ និង 
ក្ខិចចការិរិបស់ុព្រះ�ះអំងាសុព្រះ�បស់ៅយ�ងកុំ្ខងព្រះ�ះវហិារិសៅ�សាា នសួុគ។៌
  

សៅមិសៅរិៀនទី្ធ ១១    ៥ - ១១ មិ�ុិនា
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មិតិុាភា��ិតុសុំិទ្ធធព្រះបក្ខបសៅ�យក្ខាីព្រះសុឡាញ់ជាមិយួព្រះ�ះមិតិុាភា��ិតុសុំិទ្ធធព្រះបក្ខបសៅ�យក្ខាីព្រះសុឡាញ់ជាមិយួព្រះ�ះ

 «អំញនឹងតា�ងទី្ធល�សៅ�រិបស់ុអំញសៅ�ក្ខណាា លឯងរាល់គំា ឥតុខែ�ល�នសៅសុចក្ខាីសៅ�ី�មិ�ល់ឯង«អំញនឹងតា�ងទី្ធល�សៅ�រិបស់ុអំញសៅ�ក្ខណាា លឯងរាល់គំា ឥតុខែ�ល�នសៅសុចក្ខាីសៅ�ី�មិ�ល់ឯង
រាល់គំាសៅ��យ អំញនឹងសៅ��រិសៅ�ក្ខណាា ល�ួក្ខឯង ព្រះ�មិទា�ងសៅធីែ�ជាព្រះ�ះ�ល់ឯងរាល់គំា សៅហ៍�យឯងរាល់គំានឹងរាល់គំាសៅ��យ អំញនឹងសៅ��រិសៅ�ក្ខណាា ល�ួក្ខឯង ព្រះ�មិទា�ងសៅធីែ�ជាព្រះ�ះ�ល់ឯងរាល់គំា សៅហ៍�យឯងរាល់គំានឹង
សៅធីែ�ជារា�សុា�ល់អំញ» (សៅលវវិនិយ័ ២៦៖១១, ១២)។សៅធីែ�ជារា�សុា�ល់អំញ» (សៅលវវិនិយ័ ២៦៖១១, ១២)។

 ឥ��វសៅនះ សៅយ�ងគួរិខែតុយល់អំ��ីសៅគាលគ�និតុមិយួគ�៖ សៅ�ក្ខំុងសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ទា�ង�ីរិ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ
ចងប់្តានមិតិុាភា��ិតុសុំិទ្ធធព្រះបក្ខបសៅ�យក្ខាីព្រះសុឡាញ់ជាមិយួនឹងរា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា។  សៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា បង្ហាា ញ
ព្រះប្តាបស់ៅយ�ងអំ��ីក្ខីួនចាបស់ុព្រះ�បម់ិតិុាភា��ិសៅសុសុសៅនះ។

 មិតិុាភា�គ�ជាខែ�ំក្ខមិយួ�ស៏ុ�ខានថ់្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ។ សៅតុ�អំែី�ឺះខែ�លមិតិុាភា�ព្រះតុូវ�នសៅ��មិីឲី្យយសៅជាគ
�យ័? មិតិុាភា�ព្រះតុូវការិការិច�ណាយសៅ�លជាមិយួគំា។ មិតិុាភា�ក្ខព៏្រះតុូវការិការិទ្ធ�នាក្ខទ់្ធ�នងខែ�រិ។ មិតិុាភា�
ព្រះតុូវការិការិ�ារិភាា បន់ិងទាក្ខទ់្ធងគំា។ �ិតុណាស់ុ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុព្រះទ្ធងព់្រះជាបអំ��ីការិសៅនះ។ សៅហ៍តុុសៅនាះសៅហ៍�យប្តាន
ជាព្រះទ្ធងខ់ែ�នា�ឲ្យយ�នមិតិុាភា�។ ព្រះទ្ធងស់ុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័ឲ្យយព្រះប្តាក្ខ�ថា ក្ខំុងនាមិជាប្តាប�នសៅយ�ងអាចទាក្ខទ់្ធង 
ជាមិយួព្រះទ្ធងត់ាមិរិសៅបៀបខែ�លសៅយ�ងយល់ប្តាន។ 

 ក្ខំុង�គមិីរីិនិក្ខខមិន� ២៥៖៨, ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុព្រះទ្ធងប់ង្ហាា បរ់ា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាឲ្យយសុងស់ៅរាងឧសៅប្តាសុ�ក្ខំុង�គមិីរីិនិក្ខខមិន� ២៥៖៨, ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុព្រះទ្ធងប់ង្ហាា បរ់ា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាឲ្យយសុងស់ៅរាងឧសៅប្តាសុ�
ថាែ យព្រះ�ះអំងា។ សៅហ៍តុុអំែីប្តានជាព្រះ�ះអំ�ច ស់ុសុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័ឲ្យយរា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅធីែ�សៅរិឿងសៅនះ? សៅតុ��នសៅហ៍តុុថាែ យព្រះ�ះអំងា។ សៅហ៍តុុអំែីប្តានជាព្រះ�ះអំ�ច ស់ុសុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័ឲ្យយរា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅធីែ�សៅរិឿងសៅនះ? សៅតុ��នសៅហ៍តុុ
�លអំែី�ឺះប្តានជាព្រះ�ះអំ�ច ស់ុព្រះបទាន�ល់រា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា?�លអំែី�ឺះប្តានជាព្រះ�ះអំ�ច ស់ុព្រះបទាន�ល់រា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា?

 ចសៅមិឺ�យគ�៖ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុព្រះទ្ធងស់ុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័ចងរ់ិស់ុសៅ�ជាមិយួនឹងរា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ ចសៅមិឺ�យ
សៅនះនា�ឲ្យយ�នសុ��ួរិមិយួសៅ�សងសៅទ្ធៀតុ៖ សៅហ៍តុុអំែី? សៅហ៍តុុអំែីប្តានជាព្រះ�ះអំ�ច ស់ុព្រះទ្ធងស់ុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័រិស់ុសៅ�ជាមិយួ
នឹងរា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា?

 ចសៅមិឺ�យសុព្រះ�បស់ុ��ួរិចុងសៅព្រះកាយសៅនះគ�រិក្ខសៅឃ�ញសៅ�ក្ខំុង�គមិីរីិសៅលវវីនិយ័ ២៦៖១១, ១២។ 
សុ�មិព្រះក្ខសៅ�ក្ខសៅមិ�ល�ទា�ងសៅនះមិាងសៅទ្ធៀតុ។ សៅតុ�សៅល្ងាក្ខអំំក្ខសៅឃ�ញថា ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុនឹង «តា�ង» ទ្ធីល�សៅ�រិបស់ុ
ព្រះ�ះអំងាក្ខំុងច�សៅណាមិរា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាឬសៅទ្ធ? សៅនាះគ���ចគំានឹង�ក្ខយថា ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�នបនទ�លថា ព្រះទ្ធង ់
នឹងរិស់ុសៅ�ជាមិយួ�ួក្ខសៅគខែ�រិ។ បនាទ បម់ិក្ខ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�នបនទ�លថា ព្រះទ្ធងន់ឹងមិនិ «ខែបរិសៅចញ�ី» អំំក្ខ 
រាល់គំាសៅទ្ធ។ បនាទ បម់ិក្ខសៅទ្ធៀតុ ព្រះទ្ធង�់នបនទ�លថា ព្រះទ្ធងន់ឹង «សៅ��រិជាមិយួ» អំំក្ខរាល់គំា និង «សៅធីែ�ជាព្រះ�ះ» 
រិបស់ុអំំក្ខរាល់គំា។ អំុីព្រះសាខែអំលនឹងកឺាយជារា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា (សៅលវវីនិយ័ ២៦៖១១, ១២)។ សុ�មិព្រះក្ខសៅ�ក្ខ
សៅមិ�លខែ�ំក្ខសៅ�សងៗគំាទា�ងសៅនះក្ខំុង�ទា�ងសៅនះចុះ សុុទ្ធធខែតុបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុចង�់នមិតិុាភា��ិតុ
សុំិទ្ធធព្រះបក្ខបសៅ�យសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់ជាមិយួនឹងរា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា។

 សុ�មិអានសៅលវវីនិយ័ ២៦៖១១, ១២ និងនិក្ខខមិន� ២៥៖៨។ សុ�មិសុរិសៅសុរិអំ��ីច��ុចសៅ�សងៗ�ី សុ�មិអានសៅលវវីនិយ័ ២៦៖១១, ១២ និងនិក្ខខមិន� ២៥៖៨។ សុ�មិសុរិសៅសុរិអំ��ីច��ុចសៅ�សងៗ�ី
គំា�ី�ទា�ងសៅនះខែ�លបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះជា�ច ស់ុចង�់នមិតិុាភា��ិតុសុំិទ្ធធព្រះបក្ខបសៅ�យសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់គំា�ី�ទា�ងសៅនះខែ�លបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះជា�ច ស់ុចង�់នមិតិុាភា��ិតុសុំិទ្ធធព្រះបក្ខបសៅ�យសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់
ជាមិយួនឹងរា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ជាមិយួនឹងរា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា។

 ឥ��វសៅនះច�រិព្រះក្ខសៅ�ក្ខសៅមិ�លមិយួខែ�ំក្ខថ្ងៃន�គមិីរីិសៅលវវីនិយ័ ២៦៖១១ខែ�លព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�នបនទ�ល  ឥ��វសៅនះច�រិព្រះក្ខសៅ�ក្ខសៅមិ�លមិយួខែ�ំក្ខថ្ងៃន�គមិីរីិសៅលវវីនិយ័ ២៦៖១១ខែ�លព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�នបនទ�ល 
ថា «សៅយ�ងនឹងមិនិឃឺ្លាតុឆ្នាំា យ�ីអំំក្ខរាល់គំាសៅ��យ» (គ�ប)។ សៅតុ�សៅរាងឧសៅប្តាសុ�បង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយ�ង��ចសៅមិាចថា «សៅយ�ងនឹងមិនិឃឺ្លាតុឆ្នាំា យ�ីអំំក្ខរាល់គំាសៅ��យ» (គ�ប)។ សៅតុ�សៅរាងឧសៅប្តាសុ�បង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយ�ង��ចសៅមិាច
ថាព្រះទ្ធងន់ឹងទ្ធទ្ធួលសៅយ�ងរាល់គំា? សៅហ៍តុុអំែីប្តានជាសៅសុចក្ខាី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិសៅនាះសុ�ខានស់ៅមិឺះូសុព្រះ�បត់ា�ងសៅសុចក្ខាីថាព្រះទ្ធងន់ឹងទ្ធទ្ធួលសៅយ�ងរាល់គំា? សៅហ៍តុុអំែីប្តានជាសៅសុចក្ខាី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិសៅនាះសុ�ខានស់ៅមិឺះូសុព្រះ�បត់ា�ងសៅសុចក្ខាី
សុញ្ញាា ?សុញ្ញាា ?
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អំ�សៅ��ប្តាប យញ្ញាប�ជា និងការិអំតុស់ៅទាសុអំ�សៅ��ប្តាប យញ្ញាប�ជា និងការិអំតុស់ៅទាសុ

   ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើ�តុ�ឺ�វសុព្រះ�បប់្តាប�នក្ខំុងអំ��ុងព្រះគាគមិីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ សៅ��មិីបី្តានរិចួ�ីប្តាប និង  ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើ�តុ�ឺ�វសុព្រះ�បប់្តាប�នក្ខំុងអំ��ុងព្រះគាគមិីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ សៅ��មិីបី្តានរិចួ�ីប្តាប និង 
�ិរិុទ្ធធ។ ខែ�នការិសៅនះរាបប់ញ្ញច� លទា�ងយញ្ញាប�ជា�ងខែ�រិ។ សៅលវវីនិយ័ ����ក្ខទី្ធ១�ល់ទ្ធី៧ ខែចងអំ��ីសុតុែសៅ�សងៗ�ិរិុទ្ធធ។ ខែ�នការិសៅនះរាបប់ញ្ញច� លទា�ងយញ្ញាប�ជា�ងខែ�រិ។ សៅលវវីនិយ័ ����ក្ខទី្ធ១�ល់ទ្ធី៧ ខែចងអំ��ីសុតុែសៅ�សងៗ
ខែ�លព្រះតុូវយក្ខមិក្ខសៅធីែ�ជាយញ្ញាប�ជា។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានបង្ហាា ប�់ួក្ខសុងឃក្ខំុងព្រះបសៅទ្ធសុអំុីព្រះសាខែអំលឲ្យយ�នការិព្រះបុងខែ�លព្រះតុូវយក្ខមិក្ខសៅធីែ�ជាយញ្ញាប�ជា។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានបង្ហាា ប�់ួក្ខសុងឃក្ខំុងព្រះបសៅទ្ធសុអំុីព្រះសាខែអំលឲ្យយ�នការិព្រះបុង
ព្រះបយត័ុំខឺា�ងជាមិយួនឹង�មិសុតុែ។ �មិគ�ជាខែ�ំក្ខ�ស៏ុ�ខានប់��ុតុថ្ងៃនយញ្ញាប�ជា។ ព្រះបយត័ុំខឺា�ងជាមិយួនឹង�មិសុតុែ។ �មិគ�ជាខែ�ំក្ខ�ស៏ុ�ខានប់��ុតុថ្ងៃនយញ្ញាប�ជា។ 
    កាលណាមិនុសុសណាសៅធីែ�ប្តាប គ�គាតុប់្តានខែបក្ខប្តាក្ខម់ិតិុាភា�ជាមិយួនឹងព្រះ�ះជា�ច ស់ុ ព្រះកឹ្ខតុយវនិយ័កាលណាមិនុសុសណាសៅធីែ�ប្តាប គ�គាតុប់្តានខែបក្ខប្តាក្ខម់ិតិុាភា�ជាមិយួនឹងព្រះ�ះជា�ច ស់ុ ព្រះកឹ្ខតុយវនិយ័  
និងសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុ�ួក្ខសៅគ។ �នខែតុ�ឺ�វមិយួគតុខ់ែ�លសៅធីែ�ឲ្យយប្តាប�នរិ�បសៅនះអាចច�លរិមួិក្ខំុងមិតិុាភា�� ៏និងសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុ�ួក្ខសៅគ។ �នខែតុ�ឺ�វមិយួគតុខ់ែ�លសៅធីែ�ឲ្យយប្តាប�នរិ�បសៅនះអាចច�លរិមួិក្ខំុងមិតិុាភា�� ៏
សៅ�ញសៅលញជាមិយួនឹងព្រះ�ះជា�ច ស់ុមិាងសៅទ្ធៀតុប្តាន។  ប្តាប�នព្រះតុូវខែតុនា�យក្ខយញ្ញាប�ជាថាែ យ�ល់ព្រះ�ះជា-សៅ�ញសៅលញជាមិយួនឹងព្រះ�ះជា�ច ស់ុមិាងសៅទ្ធៀតុប្តាន។  ប្តាប�នព្រះតុូវខែតុនា�យក្ខយញ្ញាប�ជាថាែ យ�ល់ព្រះ�ះជា-
�ច ស់ុ។ សុតុែសៅនះនឹងទ្ធទ្ធួលសៅទាសុខែ�លប្តាប�នគួរិទ្ធទ្ធួលសុព្រះ�បក់ារិរិ �លងព្រះកឹ្ខតុយវនិយ័។ សុតុែសៅនះនឹង �ច ស់ុ។ សុតុែសៅនះនឹងទ្ធទ្ធួលសៅទាសុខែ�លប្តាប�នគួរិទ្ធទ្ធួលសុព្រះ�បក់ារិរិ �លងព្រះកឹ្ខតុយវនិយ័។ សុតុែសៅនះនឹង 
កឺាយជាតុួរិង��នួសុ។ សុតុែនឹងសឺាប�់�នួសុប្តាប�ន។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើ�តុយញ្ញាប�ជាជាខែ�ំក្ខមិយួថ្ងៃនការិកឺាយជាតុួរិង��នួសុ។ សុតុែនឹងសឺាប�់�នួសុប្តាប�ន។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើ�តុយញ្ញាប�ជាជាខែ�ំក្ខមិយួថ្ងៃនការិ
ថាែ យបងា�សៅ��មិីបីង្ហាា ញប្តាប�នអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះទ្ធងន់ឹងសុ�ូតុ�ួក្ខសៅគអំ��ីប្តាបនិង�ិរិុទ្ធធ។ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុព្រះទ្ធង ់ថាែ យបងា�សៅ��មិីបីង្ហាា ញប្តាប�នអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះទ្ធងន់ឹងសុ�ូតុ�ួក្ខសៅគអំ��ីប្តាបនិង�ិរិុទ្ធធ។ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុព្រះទ្ធង ់
យក្ខអំ�សៅ��ប្តាប និង�ិរិុទ្ធធសៅ�ក្ខំុងព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ�សាា នសួុគ។៌ �ួក្ខសុងឃក្ខំុង��នានព់្រះ�ះគមិីរីិសុញ្ញាាយក្ខអំ�សៅ��ប្តាប និង�ិរិុទ្ធធសៅ�ក្ខំុងព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ�សាា នសួុគ។៌ �ួក្ខសុងឃក្ខំុង��នានព់្រះ�ះគមិីរីិសុញ្ញាា
ចាំស់ុប្តានបង្ហាា ញអំ��ីក្ខិចចការិ�ិសៅសុសុសៅនះខែ�លព្រះទ្ធងន់ឹងសៅធីែ�។ �ួក្ខសុងឃប្តានយក្ខ�មិច�លសៅ�ក្ខំុងសៅរាង-ចាំស់ុប្តានបង្ហាា ញអំ��ីក្ខិចចការិ�ិសៅសុសុសៅនះខែ�លព្រះទ្ធងន់ឹងសៅធីែ�។ �ួក្ខសុងឃប្តានយក្ខ�មិច�លសៅ�ក្ខំុងសៅរាង-
ឧសៅប្តាសុ�សៅ�សៅល�ខែ�ន�ី។ បនាទ បម់ិក្ខ �ួក្ខសុងឃប្តានរិល្ងាស់ុ�មិក្ខំុងសៅរាងឧសៅប្តាសុ�សៅ��មិីបីង្ហាា ញថា សៅសុចក្ខាីឧសៅប្តាសុ�សៅ�សៅល�ខែ�ន�ី។ បនាទ បម់ិក្ខ �ួក្ខសុងឃប្តានរិល្ងាស់ុ�មិក្ខំុងសៅរាងឧសៅប្តាសុ�សៅ��មិីបីង្ហាា ញថា សៅសុចក្ខាី  
សុញ្ញាា និងមិតិុាភា�ជាមិយួព្រះ�ះព្រះតុូវប្តានសៅធីែ�ឲ្យយ�ីីសៅ��ងវញិសៅហ៍�យ។សុញ្ញាា និងមិតិុាភា�ជាមិយួព្រះ�ះព្រះតុូវប្តានសៅធីែ�ឲ្យយ�ីីសៅ��ងវញិសៅហ៍�យ។
 សៅតុ�សៅគាលគ�និតុខែ�លសៅយ�ងសៅទ្ធ�បខែតុប្តានអាន�ួយសៅយ�ងឲ្យយយល់សុ��ួរិសៅ�ចុងទ្ធ��រ័ិសៅមិសៅរិៀនមិសលិ សៅតុ�សៅគាលគ�និតុខែ�លសៅយ�ងសៅទ្ធ�បខែតុប្តានអាន�ួយសៅយ�ងឲ្យយយល់សុ��ួរិសៅ�ចុងទ្ធ��រ័ិសៅមិសៅរិៀនមិសលិ
មិញិយូាង��ចសៅមិាច�ឺះ? មិញិយូាង��ចសៅមិាច�ឺះ? 

 សៅតុ�យញ្ញាប�ជាបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយ�ងអំ��ីសារិ�ិសៅសុសុអំែីអំ��ីអំនាគតុ? សុព្រះ�បច់សៅមិឺ�យ សុ�មិអាន�គមិីរីិ សៅតុ�យញ្ញាប�ជាបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយ�ងអំ��ីសារិ�ិសៅសុសុអំែីអំ��ីអំនាគតុ? សុព្រះ�បច់សៅមិឺ�យ សុ�មិអាន�គមិីរីិ  
៥៣៖៤-១២ និងសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១០៖៤។៥៣៖៤-១២ និងសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១០៖៤។

 យញ្ញាប�ជាសៅធីែ�ឲ្យយព្រះ�ះទ្ធតុសៅមិ�លមិក្ខប្តាបតាមិរិសៅបៀបសៅ�សងវញិ។ សុតុែប្តានសឺាប�់�នួសុប្តាប�ន។  យញ្ញាប�ជាសៅធីែ�ឲ្យយព្រះ�ះទ្ធតុសៅមិ�លមិក្ខប្តាបតាមិរិសៅបៀបសៅ�សងវញិ។ សុតុែប្តានសឺាប�់�នួសុប្តាប�ន។ 
សៅហ៍តុុសៅនាះ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង�ុ់�ទ្ធតុសៅឃ�ញប្តាប�នថា�នសៅទាសុ និងសុក្ខាិសុមិសុព្រះ�បព់្រះតូុវសឺាបស់ៅទ្ធៀតុសៅ��យ។ ឥ��វ សៅហ៍តុុសៅនាះ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង�ុ់�ទ្ធតុសៅឃ�ញប្តាប�នថា�នសៅទាសុ និងសុក្ខាិសុមិសុព្រះ�បព់្រះតូុវសឺាបស់ៅទ្ធៀតុសៅ��យ។ ឥ��វ 
សៅនះ ប្តាប�នព្រះតុូវប្តានអំតុស់ៅទាសុឲ្យយសៅហ៍�យ។ មិតិុាភា�ជាមិយួព្រះ�ះព្រះតុូវប្តានសៅធីែ�ឲ្យយ�ីីសៅ��ងវញិសៅហ៍�យ។ តាមិ�ិតុសៅនះ ប្តាប�នព្រះតុូវប្តានអំតុស់ៅទាសុឲ្យយសៅហ៍�យ។ មិតិុាភា�ជាមិយួព្រះ�ះព្រះតុូវប្តានសៅធីែ�ឲ្យយ�ីីសៅ��ងវញិសៅហ៍�យ។ តាមិ�ិតុ
សៅ� គីានសុតុែណាមិយួអាចសឺាប�់�នួសុប្តាប�នខែ�លប្តានរិ �លងព្រះកឹ្ខតុយវនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះប្តានសៅ��យ។ ��ចជា សៅ� គីានសុតុែណាមិយួអាចសឺាប�់�នួសុប្តាប�នខែ�លប្តានរិ �លងព្រះកឹ្ខតុយវនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះប្តានសៅ��យ។ ��ចជា 
�គមិីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១០៖៤ ខែចងថា «�ីតិុ�មិសៅគាសៅ�ីល និង�ខែ�សៅ�ីល សៅនាះ�ុ�អាចនឹងសៅ�ះប្តាប �គមិីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១០៖៤ ខែចងថា «�ីតិុ�មិសៅគាសៅ�ីល និង�ខែ�សៅ�ីល សៅនាះ�ុ�អាចនឹងសៅ�ះប្តាប 
ប្តានសៅ��យ»។ សៅហ៍តុុសៅនាះ សៅយ�ងសៅឃ�ញថាយញ្ញាប�ជាព្រះប្តាក្ខ�ជារិ�បសុ�ទតុ�ណាងឲ្យយអំែីមិយួសៅ�សងសៅទ្ធៀតុ។ ព្រះ�ះប្តានសៅ��យ»។ សៅហ៍តុុសៅនាះ សៅយ�ងសៅឃ�ញថាយញ្ញាប�ជាព្រះប្តាក្ខ�ជារិ�បសុ�ទតុ�ណាងឲ្យយអំែីមិយួសៅ�សងសៅទ្ធៀតុ។ ព្រះ�ះ
សៅយសូុ�វព្រះទ្ធងប់្តានសុុគតុសុព្រះ�បអ់ំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុមិនុសុសព្រះគបគំ់ាសៅ�សៅល�ខែ�ន�ីសៅនះ។ សៅហ៍តុុសៅនាះសៅហ៍�យប្តានសៅយសូុ�វព្រះទ្ធងប់្តានសុុគតុសុព្រះ�បអ់ំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុមិនុសុសព្រះគបគំ់ាសៅ�សៅល�ខែ�ន�ីសៅនះ។ សៅហ៍តុុសៅនាះសៅហ៍�យប្តាន
ជាព្រះ�ះព្រះទ្ធងអ់ាចសុ�ូតុសៅយ�ងឲ្យយរិចួ�ីប្តាបនិងអំតុស់ៅទាសុប្តាប�ល់សៅយ�ងប្តាន។ សៅ�យសារិខែតុព្រះ�ះសៅយសូុ�វព្រះទ្ធង់ជាព្រះ�ះព្រះទ្ធងអ់ាចសុ�ូតុសៅយ�ងឲ្យយរិចួ�ីប្តាបនិងអំតុស់ៅទាសុប្តាប�ល់សៅយ�ងប្តាន។ សៅ�យសារិខែតុព្រះ�ះសៅយសូុ�វព្រះទ្ធង់
សុុគតុ��នួសុសៅយ�ង ប្តានជាសៅយ�ងអាច�នមិតិុាភា�ជាមិយួព្រះ�ះសៅ��ងវញិ និងទ្ធទ្ធួលសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះសុុគតុ��នួសុសៅយ�ង ប្តានជាសៅយ�ងអាច�នមិតិុាភា�ជាមិយួព្រះ�ះសៅ��ងវញិ និងទ្ធទ្ធួលសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះ�ះ
អំងាប្តាន។ អំងាប្តាន។ 
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  សៅគាលគ�និតុ�ស៏ុ�ខានប់��ុតុក្ខំុងគមិីរីិសុញ្ញាា �ីីគ�ថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានព្រះបគល់អំងាព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បអ់ំ�សៅ��សៅគាលគ�និតុ�ស៏ុ�ខានប់��ុតុក្ខំុងគមិីរីិសុញ្ញាា �ីីគ�ថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានព្រះបគល់អំងាព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បអ់ំ�សៅ��
ប្តាបរិបស់ុសៅយ�ង។ ព្រះបខែហ៍លជាសៅគាលគ�និតុសៅនះគ�ជាសៅគាលគ�និតុ�ស៏ុ�ខានប់��ុតុសៅ�ក្ខំុងគមិីរីិសុញ្ញាា �ីីទា�ងប្តាបរិបស់ុសៅយ�ង។ ព្រះបខែហ៍លជាសៅគាលគ�និតុសៅនះគ�ជាសៅគាលគ�និតុ�ស៏ុ�ខានប់��ុតុសៅ�ក្ខំុងគមិីរីិសុញ្ញាា �ីីទា�ង
មិ�ល។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើ�តុខែ�នការិសៅនះសៅ��មិីសីុសៅ�ង្ហាា ះសៅយ�ងសៅ�សៅល�សៅសុចក្ខាី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិសៅនះ។ ចុះព្រះបសិុន មិ�ល។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើ�តុខែ�នការិសៅនះសៅ��មិីសីុសៅ�ង្ហាា ះសៅយ�ងសៅ�សៅល�សៅសុចក្ខាី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិសៅនះ។ ចុះព្រះបសិុន 
សៅប��នសៅគបសៅព្រះងៀនថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ�ុ�ប្តានសុសៅ�ង្ហាា ះសៅយ�ងសៅ�យសារិសៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅទ្ធសៅនាះយូាង��ចសៅប��នសៅគបសៅព្រះងៀនថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ�ុ�ប្តានសុសៅ�ង្ហាា ះសៅយ�ងសៅ�យសារិសៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅទ្ធសៅនាះយូាង��ច
សៅមិាចវញិ? ��សៅចំះ �ននយ័ថា បុគាលសៅនះមិនិប្តានទ្ធទ្ធួលយក្ខសាសុនាព្រះគិសុាសៅទ្ធ។ សៅ��ឆ្នាំើ ងខែ�លគីាន សៅមិាចវញិ? ��សៅចំះ �ននយ័ថា បុគាលសៅនះមិនិប្តានទ្ធទ្ធួលយក្ខសាសុនាព្រះគិសុាសៅទ្ធ។ សៅ��ឆ្នាំើ ងខែ�លគីាន 
ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ និងសៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុព្រះ�ះអំងានឹងមិនិអាចសុសៅ�ង្ហាា ះមិនុសុសសៅល្ងាក្ខប្តានសៅ��យ។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ និងសៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុព្រះ�ះអំងានឹងមិនិអាចសុសៅ�ង្ហាា ះមិនុសុសសៅល្ងាក្ខប្តានសៅ��យ។ 
 សុ�មិអានកាឡាទ្ធី ១៖៤ សៅហ៍�យបនាទ បម់ិក្ខសុ�មិសៅ�ឺ�យនឹងសុ��ួរិទា�ងសៅនះ៖ សៅតុ�ព្រះ�ះសៅយសូុ�វសុី័ព្រះគ សុ�មិអានកាឡាទ្ធី ១៖៤ សៅហ៍�យបនាទ បម់ិក្ខសុ�មិសៅ�ឺ�យនឹងសុ��ួរិទា�ងសៅនះ៖ សៅតុ�ព្រះ�ះសៅយសូុ�វសុី័ព្រះគ
ព្រះ�ះទ្ធយ័នឹងសុុគតុសៅទ្ធ? សៅតុ�ព្រះ�ះសៅយសូុ�វសុុគតុ��នួសុអំំក្ខណា? សៅតុ�សៅសុចក្ខាីសុុគតុរិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅធីែ�អំែី�ឺះសុព្រះ�ប់ព្រះ�ះទ្ធយ័នឹងសុុគតុសៅទ្ធ? សៅតុ�ព្រះ�ះសៅយសូុ�វសុុគតុ��នួសុអំំក្ខណា? សៅតុ�សៅសុចក្ខាីសុុគតុរិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅធីែ�អំែី�ឺះសុព្រះ�ប់
សៅយ�ងរាល់គំា?សៅយ�ងរាល់គំា?
 ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសុុគតុ��នួសុសៅយ�ងរាល់គំាសៅ�សៅល�សៅ��ឆ្នាំើ ង។ ការិសឺាប�់�នួសុគ�ជាខែ�ំក្ខ�ស៏ុ�ខាន់ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសុុគតុ��នួសុសៅយ�ងរាល់គំាសៅ�សៅល�សៅ��ឆ្នាំើ ង។ ការិសឺាប�់�នួសុគ�ជាខែ�ំក្ខ�ស៏ុ�ខាន់
ក្ខំុងខែ�នការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បស់ុសៅ�ង្ហាា ះសៅយ�ងរាល់គំា។ អំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅយ�ងសៅធីែ�ឲ្យយសៅយ�ងស័ុក្ខាិសុមិនឹងទ្ធទ្ធួលក្ខំុងខែ�នការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បស់ុសៅ�ង្ហាា ះសៅយ�ងរាល់គំា។ អំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅយ�ងសៅធីែ�ឲ្យយសៅយ�ងស័ុក្ខាិសុមិនឹងទ្ធទ្ធួល
សៅទាសុ។ សៅទាសុខែ�លសៅយ�ងគួរិខែតុទ្ធទ្ធួលគ�ជាសៅសុចក្ខាីសឺាប។់ បូុខែនា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ «ប្តានព្រះបគល់ព្រះ�ះអំងាព្រះទ្ធង ់សៅទាសុ។ សៅទាសុខែ�លសៅយ�ងគួរិខែតុទ្ធទ្ធួលគ�ជាសៅសុចក្ខាីសឺាប។់ បូុខែនា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ «ប្តានព្រះបគល់ព្រះ�ះអំងាព្រះទ្ធង ់
សៅ� សៅ�យសៅព្រះ�ះប្តាបសៅយ�ងរាល់គំា» (កាឡាទ្ធី ១៖៤)។ ព្រះទ្ធងប់្តានទ្ធទ្ធួលយក្ខសៅទាសុរិបស់ុសៅយ�ងរាល់គំា។ សៅ� សៅ�យសៅព្រះ�ះប្តាបសៅយ�ងរាល់គំា» (កាឡាទ្ធី ១៖៤)។ ព្រះទ្ធងប់្តានទ្ធទ្ធួលយក្ខសៅទាសុរិបស់ុសៅយ�ងរាល់គំា។ 
សៅហ៍តុុអំែី? �ីសៅព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានព្រះសុឡាញ់សៅយ�ងរាល់គំា។ សៅហ៍តុុសៅនាះ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគ�ជាតុួអំងា��នួសុរិបស់ុសៅយ�ងសៅហ៍តុុអំែី? �ីសៅព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានព្រះសុឡាញ់សៅយ�ងរាល់គំា។ សៅហ៍តុុសៅនាះ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគ�ជាតុួអំងា��នួសុរិបស់ុសៅយ�ង
រាល់គំា។ សៅនាះសៅហ៍�យប្តានជាសៅសុចក្ខាីសុុគតុរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូុ�វសុព្រះ�បស់ៅយ�ងគ�ជាសៅសុចក្ខាី�ិតុ�ស៏ុ�ខានរ់ិបស់ុរាល់គំា។ សៅនាះសៅហ៍�យប្តានជាសៅសុចក្ខាីសុុគតុរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូុ�វសុព្រះ�បស់ៅយ�ងគ�ជាសៅសុចក្ខាី�ិតុ�ស៏ុ�ខានរ់ិបស់ុ
ព្រះ�ះគមិីរីិ។ សៅសុចក្ខាី�ិតុ�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិសុុទ្ធធខែតុសៅចញ�ីការិបសៅព្រះងៀនសៅនះ។ សៅហ៍តុុសៅនាះប្តានជាឥ��វសៅនះព្រះ�ះគមិីរីិ។ សៅសុចក្ខាី�ិតុ�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិសុុទ្ធធខែតុសៅចញ�ីការិបសៅព្រះងៀនសៅនះ។ សៅហ៍តុុសៅនាះប្តានជាឥ��វសៅនះ
សៅយ�ង�នសុងឃមឹិថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងន់ឹងសៅធីែ�ឲ្យយសៅយ�ងរិចួ�ីអំ�សៅ��ប្តាប។ សៅសុចក្ខាីសុងឃមឹិរិបស់ុសៅយ�ងប្តានមិក្ខ�ីសៅសុចក្ខាីសៅយ�ង�នសុងឃមឹិថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងន់ឹងសៅធីែ�ឲ្យយសៅយ�ងរិចួ�ីអំ�សៅ��ប្តាប។ សៅសុចក្ខាីសុងឃមឹិរិបស់ុសៅយ�ងប្តានមិក្ខ�ីសៅសុចក្ខាី
��សៅនឿរិបស់ុសៅយ�ងសៅ�ក្ខំុងកិ្ខចចការិខែ�លព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសៅធីែ�សុព្រះ�បស់ៅយ�ងសៅ�សៅល�សៅ��ឆ្នាំើ ង។ ឥ��វសៅនះ ព្រះទ្ធង ់��សៅនឿរិបស់ុសៅយ�ងសៅ�ក្ខំុងកិ្ខចចការិខែ�លព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសៅធីែ�សុព្រះ�បស់ៅយ�ងសៅ�សៅល�សៅ��ឆ្នាំើ ង។ ឥ��វសៅនះ ព្រះទ្ធង ់
ក្ខ��ុងសៅធីែ�ក្ខិចចការិសុព្រះ�បស់ៅយ�ងរាល់គំាសៅ�សាា នសួុគ។៌ សៅហ៍តុុសៅនាះ សៅយ�ងអាចទ្ធទ្ធួលប្តានន�វការិអំតុស់ៅទាសុ ក្ខ��ុងសៅធីែ�ក្ខិចចការិសុព្រះ�បស់ៅយ�ងរាល់គំាសៅ�សាា នសួុគ។៌ សៅហ៍តុុសៅនាះ សៅយ�ងអាចទ្ធទ្ធួលប្តានន�វការិអំតុស់ៅទាសុ 
និង�ីវតិុអំស់ុក្ខលី។ សៅសុចក្ខាីសុសៅ�ង្ហាា ះរិបស់ុសៅយ�ងប្តានមិក្ខ�ីសៅសុចក្ខាី��សៅនឿរិបស់ុសៅយ�ងសៅ�ក្ខំុងសៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុនិង�ីវតិុអំស់ុក្ខលី។ សៅសុចក្ខាីសុសៅ�ង្ហាា ះរិបស់ុសៅយ�ងប្តានមិក្ខ�ីសៅសុចក្ខាី��សៅនឿរិបស់ុសៅយ�ងសៅ�ក្ខំុងសៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុ
ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ។ សៅប�គីានសៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុព្រះ�ះអំងា សៅនាះសៅសុចក្ខាី��សៅនឿរិបស់ុសៅយ�ងនឹង�ុ��ននយ័អំែីទា�ងអំស់ុ។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ។ សៅប�គីានសៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុព្រះ�ះអំងា សៅនាះសៅសុចក្ខាី��សៅនឿរិបស់ុសៅយ�ងនឹង�ុ��ននយ័អំែីទា�ងអំស់ុ។ 
 សុ�មិព្រះក្ខសៅ�ក្ខសៅមិ�ល�ទា�ងសៅនះ៖ �ូថាយ ២៦៖២៨, សៅអំសៅភ្លីសុ�រិ ២៖១៣, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៩៖១៤,  សុ�មិព្រះក្ខសៅ�ក្ខសៅមិ�ល�ទា�ងសៅនះ៖ �ូថាយ ២៦៖២៨, សៅអំសៅភ្លីសុ�រិ ២៖១៣, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៩៖១៤, 
សៅ�ព្រះតុុសុទី្ធ១ ១៖១៩។ សៅតុ��ទា�ងសៅនះព្រះប្តាបស់ៅយ�ងអំែី�ឺះអំ��ី�មិ។ សៅតុ��មិ�នតុួនាទី្ធអំែីក្ខំុងខែ�នការិរិបស់ុសៅ�ព្រះតុុសុទី្ធ១ ១៖១៩។ សៅតុ��ទា�ងសៅនះព្រះប្តាបស់ៅយ�ងអំែី�ឺះអំ��ី�មិ។ សៅតុ��មិ�នតុួនាទី្ធអំែីក្ខំុងខែ�នការិរិបស់ុ
ព្រះ�ះសៅ��មិីសីុសៅ�ង្ហាា ះសៅយ�ងរាល់គំា�ីអំ�សៅ��ប្តាប និងសៅសុចក្ខាីសឺាប?់ព្រះ�ះសៅ��មិីសីុសៅ�ង្ហាា ះសៅយ�ងរាល់គំា�ីអំ�សៅ��ប្តាប និងសៅសុចក្ខាីសឺាប?់
 «ព្រះ�ះជា�ច ស់ុព្រះទ្ធង�ុ់�សុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័ឲ្យយសៅល្ងាក្ខអំំក្ខភ្លីយ័ខឺាចសៅ��យ។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង�ុ់�សុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័ឲ្យយ «ព្រះ�ះជា�ច ស់ុព្រះទ្ធង�ុ់�សុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័ឲ្យយសៅល្ងាក្ខអំំក្ខភ្លីយ័ខឺាចសៅ��យ។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង�ុ់�សុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័ឲ្យយ
សៅល្ងាក្ខអំំក្ខវាយ��រិ�បកាយ�ឺួនឯងសៅ�យសារិខែតុអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុ�ឺួនសៅនាះសៅ��យ។ សៅហ៍តុុសៅនាះ សុ�មិកុ្ខ�ឲ្យយភ្លីយ័ សៅល្ងាក្ខអំំក្ខវាយ��រិ�បកាយ�ឺួនឯងសៅ�យសារិខែតុអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុ�ឺួនសៅនាះសៅ��យ។ សៅហ៍តុុសៅនាះ សុ�មិកុ្ខ�ឲ្យយភ្លីយ័ 
ខឺាចថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងន់ឹង�ុ�ទ្ធទ្ធួលសៅល្ងាក្ខអំំក្ខសៅ�យសារិខែតុអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅល្ងាក្ខអំំក្ខ និងសៅ�យសារិខែតុសៅល្ងាក្ខអំំក្ខខឺាចថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងន់ឹង�ុ�ទ្ធទ្ធួលសៅល្ងាក្ខអំំក្ខសៅ�យសារិខែតុអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅល្ងាក្ខអំំក្ខ និងសៅ�យសារិខែតុសៅល្ងាក្ខអំំក្ខ
�ុ�ស័ុក្ខាិសុមិសៅនាះសៅ��យ... សៅល្ងាក្ខអំំក្ខអាចនិយាយថា៖ �ំុ ��ឹងថា �ំុ �ជាប្តាប�ន។ សៅហ៍តុុសៅនាះប្តានជា�ំុ �ព្រះតុូវការិ�ុ�ស័ុក្ខាិសុមិសៅនាះសៅ��យ... សៅល្ងាក្ខអំំក្ខអាចនិយាយថា៖ �ំុ ��ឹងថា �ំុ �ជាប្តាប�ន។ សៅហ៍តុុសៅនាះប្តានជា�ំុ �ព្រះតុូវការិ
ព្រះ�ះអំងាសុសៅ�ង្ហាា ះ... �ំុ �មិនិប្តានសៅធីែ�អំែីមិយួសៅ��មិីសីៅធីែ�ឲ្យយ�ឺួន�ំុ �លូព្រះគបព់្រះគានស់ុព្រះ�បឲ់្យយប្តានសុសៅ�ង្ហាា ះសៅនាះសៅ��យ។ ព្រះ�ះអំងាសុសៅ�ង្ហាា ះ... �ំុ �មិនិប្តានសៅធីែ�អំែីមិយួសៅ��មិីសីៅធីែ�ឲ្យយ�ឺួន�ំុ �លូព្រះគបព់្រះគានស់ុព្រះ�បឲ់្យយប្តានសុសៅ�ង្ហាា ះសៅនាះសៅ��យ។ 
បូុខែនា �ំុ �ប្តានមិក្ខឯព្រះ�ះជាមិយួនឹងសៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូុ�វ។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគ�ជាក្ខ�នសៅចៀមិ�ព៏្រះគបល់ក្ខខ�៍រិបស់ុបូុខែនា �ំុ �ប្តានមិក្ខឯព្រះ�ះជាមិយួនឹងសៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូុ�វ។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគ�ជាក្ខ�នសៅចៀមិ�ព៏្រះគបល់ក្ខខ�៍រិបស់ុ
ព្រះ�ះ។ សៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុព្រះ�ះអំងាអាចល្ងាងសុ�ូតុអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុមិនុសុសសៅល្ងាក្ខប្តាន។ សៅហ៍តុុសៅនាះ �ំុ �ប្តានសុ�មិ ព្រះ�ះ។ សៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុព្រះ�ះអំងាអាចល្ងាងសុ�ូតុអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុមិនុសុសសៅល្ងាក្ខប្តាន។ សៅហ៍តុុសៅនាះ �ំុ �ប្តានសុ�មិ 
ព្រះ�ះជា�ច ស់ុឲ្យយល្ងាងសុ�ូតុអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុ�ំុ ��ងខែ�រិ»។ �ក្ខព្រះសុង�់ី Ellen G. White, The Faith I live ព្រះ�ះជា�ច ស់ុឲ្យយល្ងាងសុ�ូតុអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុ�ំុ ��ងខែ�រិ»។ �ក្ខព្រះសុង�់ី Ellen G. White, The Faith I live 
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ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគ�ជាសុសៅមិាចសុងឃរិបស់ុសៅយ�ងរាល់គំាព្រះ�ះសៅយសូុ�វគ�ជាសុសៅមិាចសុងឃរិបស់ុសៅយ�ងរាល់គំា

  សៅ�ក្ខំុង��នានគ់មិីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុសុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័នឹងគងស់ៅ�ជាមិយួនឹងរា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ 
ព្រះទ្ធងប់្តានសៅព្រះ��សុសៅរិ �សុគងស់ៅ�កុំ្ខងសៅរាងឧសៅប្តាសុ�សៅ�សៅ�លខែ�លសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំលប្តានសៅធីែ���សៅ�� រិសៅ�វាល
រិសៅហាឋាន។ ខែ�ំក្ខ�ស៏ុ�ខានម់ិយួថ្ងៃនការិថាែ យបងា�សៅ�ឯសៅរាងឧសៅប្តាសុ�រិមួិ�នការិសុ�ឺបស់ុតុែ�ងខែ�រិ។ ការិ
សឺាបរ់ិបស់ុសុតុែទា�ងសៅនះសុ�ខានណ់ាស់ុ។ �មិរិបស់ុវាក្ខស៏ុ�ខានខ់ែ�រិ។ សុសៅមិាចសុងឃប្តានយក្ខ�មិច�ល
សៅ�ក្ខំុងសៅរាងឧសៅប្តាសុ�។ សៅល្ងាក្ខប្តានសៅធីែ�សៅរិឿងសៅនះសុព្រះ�បប់្តាប�នបនាទ ប�់ីប្តានសុ�ឺបស់ុតុែរិចួសៅហ៍�យ។ 
 ការិសុ�ឺបស់ុតុែ និងកិ្ខចចការិជាសុសៅមិាចសុងឃគ�សុុទ្ធធខែតុជារិ�បស័ុ�ទ។ ក្ខិចចការិទា�ងសៅនះបង្ហាា ញព្រះប្តាប ់
អំ��ីក្ខិចចការិខែ�លព្រះ�ះសៅយសូុ�វនឹងសៅធីែ�សៅ�សៅល�ខែ�ន�ីនិងសៅ�សាា នសួុគស៌ុព្រះ�បម់ិនុសុសសៅល្ងាក្ខ។ ក្ខិចចការិរិបស់ុ
សុសៅមិាចសុងឃសៅ���នានគ់មិីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុមិនិខែមិនចបព់្រះតឹុមិខែតុសុ�ឺបស់ុតុែសៅធីែ�យញ្ញាប�ជាបូុ�ះឹ ងសៅទ្ធ។ តាមិរិសៅបៀប 
��ចគំាសៅនះ កិ្ខចចការិរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូុ�វក្ខម៏ិនិបញ្ញចបព់្រះតឹុមិខែតុការិសុុគតុសៅ�សៅល�សៅ��ឆ្នាំើ ងខែ�រិ។ 
  ការិសិុក្ខាសុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសៅនះគ��គមិីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖១-៦។ សុ�មិអំធិី�ា នអំ��ី�គមិីរីិទា�ងសៅនះ។ សុ�មិឲ្យយការិសិុក្ខាសុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសៅនះគ��គមិីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖១-៦។ សុ�មិអំធិី�ា នអំ��ី�គមិីរីិទា�ងសៅនះ។ សុ�មិឲ្យយ
ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�ួយសៅល្ងាក្ខអំំក្ខឲ្យយប្តានយល់អំ��ីអំែីខែ�លព្រះទ្ធងក់្ខ��ុង�នបនទ�លមិក្ខកានស់ៅយ�ងរាល់គំាសៅ�កុំ្ខង�ទា�ងព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�ួយសៅល្ងាក្ខអំំក្ខឲ្យយប្តានយល់អំ��ីអំែីខែ�លព្រះទ្ធងក់្ខ��ុង�នបនទ�លមិក្ខកានស់ៅយ�ងរាល់គំាសៅ�កុំ្ខង�ទា�ង
សៅនះ និងអំ��ីមិ�លសៅហ៍តុុខែ�លវាសុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ៅយ�ងក្ខំុងការិ�ឹងអំ��ី�ទា�ងសៅនះ�ងខែ�រិ។ ច�រិសុរិសៅសុរិជា�ក្ខយសៅនះ និងអំ��ីមិ�លសៅហ៍តុុខែ�លវាសុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ៅយ�ងក្ខំុងការិ�ឹងអំ��ី�ទា�ងសៅនះ�ងខែ�រិ។ ច�រិសុរិសៅសុរិជា�ក្ខយ
ផ្ទាទ ល់�ឺួនរិបស់ុសៅល្ងាក្ខអំំក្ខអំ��ីសារិរិបស់ុព្រះ�ះអំ�ច ស់ុច�សៅ�ះសៅល្ងាក្ខអំំក្ខក្ខំុង�ទា�ងសៅនះ។ សុ�មិសួុរិ�ឺួនឯងថា សៅតុ�ផ្ទាទ ល់�ឺួនរិបស់ុសៅល្ងាក្ខអំំក្ខអំ��ីសារិរិបស់ុព្រះ�ះអំ�ច ស់ុច�សៅ�ះសៅល្ងាក្ខអំំក្ខក្ខំុង�ទា�ងសៅនះ។ សុ�មិសួុរិ�ឺួនឯងថា សៅតុ�
�ទា�ងសៅនះ�ួយសៅយ�ងឲ្យយយល់អំ��ីសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា �ីីយូាង��ចសៅមិាចខែ�រិ?�ទា�ងសៅនះ�ួយសៅយ�ងឲ្យយយល់អំ��ីសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា �ីីយូាង��ចសៅមិាចខែ�រិ?

 ព្រះ�ះគមិីរីិបសៅព្រះងៀនសៅយ�ងថា �នសៅរាងឧសៅប្តាសុ�សៅ�សៅល�ខែ�ន�ីសៅ���នានគ់មិីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ �ួក្ខ
សុងឃប្តានបសៅព្រះមិ�ព្រះ�ះសៅ�ក្ខំុងសៅរាងឧសៅប្តាសុ�គ�ជាខែ�ំក្ខមិយួថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ តាមិរិសៅបៀប��ចគំាសៅនះ ក្ខ ៏
�នសៅរាងឧសៅប្តាសុ� ឬព្រះ�ះវហិារិសៅ�សៅល�សាា នសួុគខ៌ែ�រិ។ ព្រះ�ះវហិារិសៅនះក្ខ�៏នសុសៅមិាចសុងឃមិយួអំងា�ងខែ�រិ។ 
ព្រះទ្ធងស់ៅធីែ�ក្ខិចចការិសៅ�ក្ខំុងព្រះ�ះវហិារិជាខែ�ំក្ខមិយួថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា �ីី។ សៅ�ក្ខំុងសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ សៅរាងឧសៅប្តាសុ� 
និងការិថាែ យបងា�សៅ�ក្ខំុងសៅនាះសុុទ្ធធខែតុជារិ�បស័ុ�ទ។ ក្ខំុងសៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា �ីី រិ�បស័ុ�ទទា�ងសៅនះខែព្រះបកឺាយជា�ិតុទា�ង
អំស់ុវញិ។ 
 សៅយ�ង�ុ�ចាំ�ប្តាច�់នសុតុែខែ�លមិនិ�ឹង�ុសុព្រះតុូវមិក្ខសឺាប�់�នួសុសៅយ�ងសៅទ្ធៀតុសៅ��យ។ ឥ��វសៅនះ សៅយ�ង 
�នព្រះ�ះសៅយសូុ�វខែ�ល�ុ�ប្តានសៅធីែ�ប្តាបសៅសាះ។ សៅយ�ងក្ខ�ុ៏�ព្រះតុូវការិ�មិរិបស់ុសុតុែសៅទ្ធៀតុខែ�រិ។ ឥ��វសៅយ�ង�ន
សៅល្ងាហ៍ិតុរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូុ�វសៅហ៍�យ។ សៅយ�ងមិនិថាែ យបងា�ព្រះ�ះកុំ្ខងក្ខខែនឺងខែ�លសៅធីែ�សៅ�យថ្ងៃ�មិនុសុសសៅទ្ធៀតុសៅហ៍�យ។ 
ឥ��វសៅនះ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វព្រះទ្ធង ់«ប�សៅ�ញកិ្ខចចការិសៅ�ក្ខំុងទី្ធបរិសុិុទ្ធធប��ុតុ និងសៅរាងឧសៅប្តាសុ���៏ិតុព្រះប្តាក្ខ�ខែ�ល 
��សៅ��ងសៅ�យព្រះ�ះជា�ច ស់ុ មិនិខែមិនសៅ�យនរិណា�ំក្ខស់ៅ�សៅល�ខែ�ន�ីសៅនះសៅទ្ធ» (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖២, បក្ខខែព្រះប�ីី�ី 
ERV)។ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល�នសុងឃរិបស់ុ�ឺួនខែ�លជាមិនុសុសមិនិព្រះគបល់ក្ខខ�៍។ សៅយ�ង�នព្រះ�ះសៅយសូុ�វ
ខែ�ល�ុ�ធឺ្លាបស់ៅធីែ�ប្តាបសៅសាះ។ ឥ��វសៅនះ ព្រះទ្ធងក់្ខ��ុងប�សៅ�ញកិ្ខចចសុព្រះ�បស់ៅយ�ងសៅ�សាា នសួុគស៌ៅ��មិីសីុសៅ�ង្ហាា ះសៅយ�ង 
រាល់គំា�ីអំ�សៅ��ប្តាប។ ��ៈខែ�លសៅល្ងាក្ខអំំក្ខគិតុអំ��ីសៅរិឿងទា�ងសៅនះ សុ�មិអាន�ក្ខយសៅ�ចនទ៍ា�ងសៅនះ�ីសៅល្ងាក្ខ
បូុល៖ «សៅយ�ងនឹងព្រះតូុវទ្ធទ្ធួលសៅទាសុព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ងប�សៅភ្លីឺច ឬសៅប្តាះបង�់ឺ�វថ្ងៃនសៅសុចក្ខាីសុសៅ�ង្ហាា ះ� ៏អំសាច រិយសៅនះ 
សៅនាះ» (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ២៖៣, បក្ខខែព្រះប�ីី�ី WE)។
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ព្រះ�ះសៅយសូុ�វព្រះទ្ធងប់�សៅ�ញកិ្ខចចការិសុព្រះ�បស់ៅយ�ងសៅ�សាា នសួុគ៌ព្រះ�ះសៅយសូុ�វព្រះទ្ធងប់�សៅ�ញកិ្ខចចការិសុព្រះ�បស់ៅយ�ងសៅ�សាា នសួុគ៌

 សុ�មិសិុក្ខា�គមិីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៩៖២៤។ �សៅនះ�នយល់អំ��ីក្ខិចចការិខែ�លព្រះ�ះសៅយសូុ�វសៅធីែ�សៅ�សាា នសួុគ៌
នាសៅ�លឥ��វសៅនះ។ សៅយ�ងអាចសៅរិៀនច��ុចជាសៅព្រះច�ន�ី�គមិីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៩៖២៤។ បូុខែនា សៅយ�ងចងព់្រះក្ខសៅ�ក្ខសៅមិ�ល
ខែ�ំក្ខចុងសៅព្រះកាយថ្ងៃន�សៅនះ។ ខែ�ំក្ខសៅនះព្រះប្តាបស់ៅយ�ងថា ឥ��វសៅនះព្រះ�ះសៅយសូុ�វព្រះទ្ធង�់រិ «សៅ��ីមិុ�ព្រះ�ះជា�ច ស់ុ។ 
ព្រះទ្ធងគ់ងស់ៅ�ទ្ធីសៅនាះនាសៅ�លឥ��វសៅនះ» (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៩៖២៤, បក្ខខែព្រះប�ី NIrV)។
 សៅតុ�សៅល្ងាក្ខអំំក្ខយល់ថា �សៅនះសុនានឹងសៅយ�ងសៅព្រះច�នបូុនណាខែ�រិ? សៅយ�ងរាល់គំាគ�ជាប្តាប�ន។ 
ព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ង�រិសៅ��ីមិុ�ព្រះ�ះនាសៅ�លឥ��វសៅនះ សៅតុ�នឹង�នអំែីសៅក្ខ�តុសៅ��ងច�សៅ�ះសៅយ�ងរាល់គំា? សិុរិលីូ 
រិបស់ុព្រះ�ះនឹងបសៅញ្ញះ ះសៅយ�ងអំស់ុខែមិនសៅទ្ធ? សៅហ៍តុុសៅនាះ សៅយ�ងមិនិអាច�រិសៅ�ច�សៅ�ះព្រះ�ះនាសៅ�លឥ��វសៅនះប្តាន
សៅទ្ធ។ បូុខែនា �នតុួអំងាមិយួសៅ�សងខែ�ល�រិសៅ�ទី្ធសៅនាះ��នួសុសៅយ�ងរាល់គំា សៅនាះគ�ជាព្រះ�ះសៅយសូុ�វសៅនាះឯង។ 
ព្រះបខែហ៍លជាសៅយ�ងធឺ្លាប�់ួបសៅរិឿងអាព្រះក្ខក្ខខឺ់ា�ងក្ខំុងអំតីុតុកាល។ ព្រះបខែហ៍លជាសៅយ�ងប្តានរិ �លងព្រះកឹ្ខតុយវនិយ័រិបស់ុ
ព្រះ�ះតាមិរិសៅបៀបមិនិគបីណីាមិយួ។ ���ឹងលូសៅនាះគ�ថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វព្រះទ្ធងប់្តានយាងច�លទ្ធីល្ងានវនិិចះយ័
សុព្រះ�បស់ៅយ�ងសៅ�សាា នសួុគ។៌ ព្រះទ្ធងស់ុ�មិឲ្យយព្រះ�ះជា�ច ស់ុអំតុស់ៅទាសុ�ល់សៅយ�ង។ ច�រិគិតុអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះ�ះ
សៅយសូុ�វគងព់្រះ�ះ�នីសៅ�សៅល�ខែ�ន�ី។ ព្រះទ្ធងខ់ែតុងខែតុអំតុស់ៅទាសុ និងទ្ធទ្ធួលយក្ខ�ងខែ�រិ។ ឥ��វសៅនះ តុួអំងា�ខែ�ល
សៅនះគ�ជាសៅមិធ្លាវរីិបស់ុសៅយ�ងសៅ�ក្ខំុងក្ខខែនឺង��នុ���រិះកុំ្ខងសាា នសួុគ!៌
 ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគ�សៅព្រះបៀប��ចជា «សីាន» សុព្រះ�បម់ិនុសុសសៅល្ងាក្ខ។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានបងថ់្ងៃ�ឺសុព្រះ�ប់
អំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅយ�ងសៅ�ព្រះតុងស់ៅ��ឆ្នាំើ ង (សៅ�ព្រះតុុសុទី្ធ១ ២៖២៤)។ សៅហ៍តុុសៅនាះ ឥ��វសៅនះព្រះ�ះព្រះទ្ធង�់រិសៅ�រិវាង
សាា នសួុគ ៌និងមិនុសុសសៅល្ងាក្ខសៅ�ខែ�ន�ី។  
 សៅយ�ងអាចយល់អំ��ីសៅគាលគ�និតុសៅនះប្តាន។ អំ�សៅ��ប្តាបប្តានបណាា លឲ្យយ�នការិ�ចស់ៅចញ�ីគំារិវាង
ព្រះ�ះ និងមិនុសុសសៅល្ងាក្ខ។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគ�ជាព្រះ�ះ�ង និងមិនុសុស�ង។ ព្រះទ្ធងព់្រះគបល់ក្ខខ�៍។ សៅហ៍តុុសៅនាះ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ
គ�ជាតុួអំងាខែ�លអាចសៅធីែ�ជា «សីាន» រិវាងប្តាប�ន និងព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្តាន។ សៅគាលគ�និតុ�ស៏ុ�ខានប់��ុតុខែ�ល
ព្រះតុូវនឹក្ខចាំ�សៅនាះគ�ថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វខែ�លជាព្រះ�ះ�ងមិនុសុស�ងព្រះទ្ធង�់រិសៅ�ខាងសៅយ�ងសៅ�សាា នសួុគ។៌ ព្រះទ្ធងអ់ាច
យល់អំ��ីការិសាក្ខលីងទា�ងអំស់ុក្ខំុង�ីវតិុរិបស់ុសៅយ�ង និងទុ្ធក្ខខសៅវទ្ធនារិបស់ុសៅយ�ង (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖១៤, ១៥)។ 
សៅនាះសៅហ៍�យជាមិ�លសៅហ៍តុុព្រះទ្ធងគ់�ជាតុួអំងា�វ៏សិៅសុសុប��ុតុខែ�ល�រិសុព្រះ�បស់ៅយ�ងរាល់គំាសៅ��ីមិុ�ព្រះ�ះវរិបិតា 
រិបស់ុសៅយ�ងសៅ�សាា នសួុគ។៌ 
 «�ី សៅព្រះ�ះ �ន ព្រះ�ះ ខែតុ ១ សៅហ៍�យ �ន អំំក្ខ សុព្រះងួប សុព្រះងួមិ ខែតុ ១ សៅ� ក្ខណាា ល ព្រះ�ះ និង មិនុសុស គ� ជា «�ី សៅព្រះ�ះ �ន ព្រះ�ះ ខែតុ ១ សៅហ៍�យ �ន អំំក្ខ សុព្រះងួប សុព្រះងួមិ ខែតុ ១ សៅ� ក្ខណាា ល ព្រះ�ះ និង មិនុសុស គ� ជា
មិនុសុស � ៏ជា ព្រះ�ះព្រះគីសុទសៅយសូុ�វ សៅនាះ ព្រះទ្ធង ់ប្តាន ថាែ យ ព្រះ�ះអំងា ព្រះទ្ធង ់ ទុ្ធក្ខ ជា ថ្ងៃ�ឺ សៅល្ងាះ មិនុសុស ទា�ង អំស់ុ ខែ�ល ព្រះតុូវមិនុសុស � ៏ជា ព្រះ�ះព្រះគីសុទសៅយសូុ�វ សៅនាះ ព្រះទ្ធង ់ប្តាន ថាែ យ ព្រះ�ះអំងា ព្រះទ្ធង ់ ទុ្ធក្ខ ជា ថ្ងៃ�ឺ សៅល្ងាះ មិនុសុស ទា�ង អំស់ុ ខែ�ល ព្រះតុូវ
�ន ទ្ធី បនាទ ល់ សៅ� សៅ�ល ក្ខ��តុ»់ (ធីីមិូ�សៅ�ទី្ធ១ ២៖៥, ៦)។ សៅយាងតាមិ�ទា�ងសៅនះសៅតុ�ក្ខិចចការិ�ីរិយូាងខែ�លព្រះ�ះ�ន ទ្ធី បនាទ ល់ សៅ� សៅ�ល ក្ខ��តុ»់ (ធីីមិូ�សៅ�ទី្ធ១ ២៖៥, ៦)។ សៅយាងតាមិ�ទា�ងសៅនះសៅតុ�ក្ខិចចការិ�ីរិយូាងខែ�លព្រះ�ះ
សៅយសូុ�វសៅធីែ��នអំែី�ឺះ? សៅតុ�ក្ខិចចការិទា�ង�ីរិសៅនះព្រះតុូវប្តានបង្ហាា ញសៅ�យសៅរាងឧសៅប្តាសុ� និងយញ្ញាប�ជាសៅ���នាន ់សៅយសូុ�វសៅធីែ��នអំែី�ឺះ? សៅតុ�ក្ខិចចការិទា�ង�ីរិសៅនះព្រះតុូវប្តានបង្ហាា ញសៅ�យសៅរាងឧសៅប្តាសុ� និងយញ្ញាប�ជាសៅ���នាន ់
គមិីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុសៅ�យរិសៅបៀបណា? គមិីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុសៅ�យរិសៅបៀបណា? 

 សៅសុចក្ខាីសុញ្ញាា �ីី�ាល់ឲ្យយសៅយ�ងន�វ���ឹងលូ៖ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វព្រះទ្ធង�់រិសុព្រះ�បស់ៅយ�ងរាល់គំាសៅ�ច�សៅ�ះ
ព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសុ�មិព្រះ�ះឲ្យយអំតុស់ៅទាសុ�ល់សៅយ�ង និងព្រះបទានអំ�ណាច�ល់សៅយ�ងឲ្យយ�ះំសៅល�អំ�សៅ��ប្តាប។ 
សៅតុ�សៅយ�ង�នសុងឃមឹិសៅល�អំែីសៅ�សៅប�គីានសៅសុចក្ខាីសុងឃមឹិសៅនះសៅនាះ?
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ការិសិុក្ខាបខែនាមិ៖ការិសិុក្ខាបខែនាមិ៖   «សៅទ្ធវតា��៏នអំ�ណាចប��ុតុសៅ�សាា នសួុគម៌ិនិអាចបងថ់្ងៃ�ឺសុព្រះ�បស់ុសៅ�ង្ហាា ះប្តាប�ន«សៅទ្ធវតា��៏នអំ�ណាចប��ុតុសៅ�សាា នសួុគម៌ិនិអាចបងថ់្ងៃ�ឺសុព្រះ�បស់ុសៅ�ង្ហាា ះប្តាប�ន
�ំក្ខប់្តានសៅ��យ។ កុ្ខ�ថាសៅ��យសៅទ្ធវតាខែ�ល�នសឺាបបនួ សុ�មិីខីែតុសៅទ្ធវតាខែ�ល�នសឺាបព្រះប្តា�មិយួក្ខម៏ិនិអាចបង់�ំក្ខប់្តានសៅ��យ។ កុ្ខ�ថាសៅ��យសៅទ្ធវតាខែ�ល�នសឺាបបនួ សុ�មិីខីែតុសៅទ្ធវតាខែ�ល�នសឺាបព្រះប្តា�មិយួក្ខម៏ិនិអាចបង ់ 
ថ្ងៃ�ឺសៅនះប្តានខែ�រិ។ �នខែតុតុួអំងាខែ�ល��ចគំានឹងព្រះ�ះបូុសៅណាះ ះសៅទ្ធ�បអាចសុសៅ�ង្ហាា ះមិនុសុសសៅល្ងាក្ខ ប្តាន។ អំែីៗថ្ងៃ�ឺសៅនះប្តានខែ�រិ។ �នខែតុតុួអំងាខែ�ល��ចគំានឹងព្រះ�ះបូុសៅណាះ ះសៅទ្ធ�បអាចសុសៅ�ង្ហាា ះមិនុសុសសៅល្ងាក្ខ ប្តាន។ អំែីៗ
ព្រះគបយូ់ាងអំ��ីតុួអំងាសៅនះបង្ហាា ញថា ព្រះទ្ធងស័់ុក្ខាិសុមិនឹង�រិសៅ�ច�សៅ�ះព្រះ�ះសុព្រះ�បប់្តាប�ន។ ព្រះទ្ធងក់្ខអ៏ាចព្រះគបយូ់ាងអំ��ីតុួអំងាសៅនះបង្ហាា ញថា ព្រះទ្ធងស័់ុក្ខាិសុមិនឹង�រិសៅ�ច�សៅ�ះព្រះ�ះសុព្រះ�បប់្តាប�ន។ ព្រះទ្ធងក់្ខអ៏ាច
បង្ហាា ញឲ្យយមិនុសុសសៅល្ងាក្ខប្តានសាា ល់ព្រះ�ះ និងសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងាប្តានខែ�រិ។  តុួអំងា��នួសុមិនុសុសបង្ហាា ញឲ្យយមិនុសុសសៅល្ងាក្ខប្តានសាា ល់ព្រះ�ះ និងសៅសុចក្ខាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងាប្តានខែ�រិ។  តុួអំងា��នួសុមិនុសុស
សៅល្ងាក្ខក្ខព៏្រះតុូវខែតុ��ចជាមិនុសុសសៅល្ងាក្ខខែ�រិ។ ព្រះទ្ធងព់្រះតុូវខែតុសៅក្ខ�តុជាមិនុសុសសៅល្ងាក្ខខែ�ល�នអារិមិី�៍ សៅល្ងាក្ខក្ខព៏្រះតុូវខែតុ��ចជាមិនុសុសសៅល្ងាក្ខខែ�រិ។ ព្រះទ្ធងព់្រះតុូវខែតុសៅក្ខ�តុជាមិនុសុសសៅល្ងាក្ខខែ�ល�នអារិមិី�៍ និងគ�និតុនិងគ�និតុ
��ចជាមិនុសុសសៅល្ងាក្ខ។ ព្រះទ្ធងព់្រះតុូវខែតុ�ារិភាា បជ់ាមិយួនឹងព្រះគួសារិមិនុសុសជាតុិ។ សៅទ្ធ�បព្រះទ្ធងអ់ាច�រិ��ចជាមិនុសុសសៅល្ងាក្ខ។ ព្រះទ្ធងព់្រះតុូវខែតុ�ារិភាា បជ់ាមិយួនឹងព្រះគួសារិមិនុសុសជាតុិ។ សៅទ្ធ�បព្រះទ្ធងអ់ាច�រិសៅ��ងសៅ�សៅ��ងសៅ�
ច�សៅ�ះព្រះ�ះសុព្រះ�បម់ិនុសុសសៅល្ងាក្ខប្តាន។ តុួអំងា��នួសុសុព្រះ�បម់ិនុសុសសៅល្ងាក្ខក្ខព៏្រះតុូវខែតុ�នព្រះ�ះតុព្រះមិះិ និងច�សៅ�ះព្រះ�ះសុព្រះ�បម់ិនុសុសសៅល្ងាក្ខប្តាន។ តុួអំងា��នួសុសុព្រះ�បម់ិនុសុសសៅល្ងាក្ខក្ខព៏្រះតុូវខែតុ�នព្រះ�ះតុព្រះមិះិ និង
អារិមិី�៍��ចជាព្រះ�ះខែ�រិ។ ព្រះទ្ធងព់្រះតុូវខែតុ�ារិភាា បជ់ាមិយួនឹងព្រះ�ះ។ សៅទ្ធ�បព្រះទ្ធងអ់ាចបង្ហាា ញមិនុសុសសៅល្ងាក្ខឲ្យយអារិមិី�៍��ចជាព្រះ�ះខែ�រិ។ ព្រះទ្ធងព់្រះតុូវខែតុ�ារិភាា បជ់ាមិយួនឹងព្រះ�ះ។ សៅទ្ធ�បព្រះទ្ធងអ់ាចបង្ហាា ញមិនុសុសសៅល្ងាក្ខឲ្យយ
សាា ល់ព្រះ�ះ ព្រះ�មិទា�ង�រិរិវាងព្រះ�ះនិងមិនុសុសសៅល្ងាក្ខប្តាន�ងខែ�រិ»។ �ក្ខព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Se-សាា ល់ព្រះ�ះ ព្រះ�មិទា�ង�រិរិវាងព្រះ�ះនិងមិនុសុសសៅល្ងាក្ខប្តាន�ងខែ�រិ»។ �ក្ខព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Se-
lected Messages, book 1, page 257, adapted។lected Messages, book 1, page 257, adapted។
 «ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ�នបនទ�លថា៖ កាលណាអំំក្ខរាល់គំាព្រះប្តាបស់ៅគអំ��ី�ំុ � �ំុ �ក្ខន៏ឹងទ្ធ�លព្រះប្តាបស់ៅ�ព្រះ�ះ និង «ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ�នបនទ�លថា៖ កាលណាអំំក្ខរាល់គំាព្រះប្តាបស់ៅគអំ��ី�ំុ � �ំុ �ក្ខន៏ឹងទ្ធ�លព្រះប្តាបស់ៅ�ព្រះ�ះ និង
សៅទ្ធវតាបរិសុិុទ្ធធអំ��ីអំំក្ខរាល់គំាខែ�រិ។ អំំក្ខរាល់គំាគ�ជាសុីរិបនាទ បរ់ិបស់ុ�ំុ �សៅ�សៅល�ខែ�ន�ីសៅនះ។ �ំុ �នឹងចាំក្ខព់្រះ�ះគុ�សៅទ្ធវតាបរិសុិុទ្ធធអំ��ីអំំក្ខរាល់គំាខែ�រិ។ អំំក្ខរាល់គំាគ�ជាសុីរិបនាទ បរ់ិបស់ុ�ំុ �សៅ�សៅល�ខែ�ន�ីសៅនះ។ �ំុ �នឹងចាំក្ខព់្រះ�ះគុ�  
រិបស់ុ�ំុ �សៅ�សៅល�អំំក្ខរាល់គំា។ ព្រះ�ះគុ�សៅនះនឹងបងា�រិ�ីអំំក្ខរាល់គំាសៅ�កានអ់ំំក្ខ�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុ សៅ��មិីឲី្យយប្តានជា រិបស់ុ�ំុ �សៅ�សៅល�អំំក្ខរាល់គំា។ ព្រះ�ះគុ�សៅនះនឹងបងា�រិ�ីអំំក្ខរាល់គំាសៅ�កានអ់ំំក្ខ�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុ សៅ��មិីឲី្យយប្តានជា 
�ងខែ�រិ។ �ំុ �នឹង�រិសៅ�ច�សៅ�ះព្រះ�ះសុព្រះ�បអ់ំំក្ខរាល់គំាសៅ�សាា នសួុគ។៌ ព្រះ�ះវរិបិតានឹងមិនិទ្ធតុសៅឃ�ញក្ខ�ហុ៍សុ�ងខែ�រិ។ �ំុ �នឹង�រិសៅ�ច�សៅ�ះព្រះ�ះសុព្រះ�បអ់ំំក្ខរាល់គំាសៅ�សាា នសួុគ។៌ ព្រះ�ះវរិបិតានឹងមិនិទ្ធតុសៅឃ�ញក្ខ�ហុ៍សុ
ខែ�លអំំក្ខរាល់គំាប្តានសៅធីែ�សៅ��យ។ អំតុស់ៅទ្ធ ព្រះទ្ធងន់ឹងទ្ធតុសៅឃ�ញអំំក្ខរាល់គំា��ចជាព្រះទ្ធងទ់្ធតុសៅឃ�ញ�ំុ �ខែ�រិ។ អំំក្ខខែ�លអំំក្ខរាល់គំាប្តានសៅធីែ�សៅ��យ។ អំតុស់ៅទ្ធ ព្រះទ្ធងន់ឹងទ្ធតុសៅឃ�ញអំំក្ខរាល់គំា��ចជាព្រះទ្ធងទ់្ធតុសៅឃ�ញ�ំុ �ខែ�រិ។ អំំក្ខ
រាល់គំានឹងប្តានព្រះគបល់ក្ខខ�៍ក្ខំុងព្រះ�ះសៅនព្រះតុព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធង�់នព្រះ�ះ�រិជាសៅព្រះច�នសុព្រះ�បអ់ំំក្ខរាល់គំាសៅ�សាា នរាល់គំានឹងប្តានព្រះគបល់ក្ខខ�៍ក្ខំុងព្រះ�ះសៅនព្រះតុព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធង�់នព្រះ�ះ�រិជាសៅព្រះច�នសុព្រះ�បអ់ំំក្ខរាល់គំាសៅ�សាា ន
សួុគ។៌ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះបទានព្រះ�ះ�រិទា�ងសៅនះ�ល់�ំុ �សៅ��មិីឲី្យយខែចក្ខ�ល់អំំក្ខរាល់គំា។ សៅហ៍តុុសៅនាះ សុ�មិព្រះប្តាបអ់ំំក្ខ�ថ្ងៃទ្ធសួុគ។៌ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះបទានព្រះ�ះ�រិទា�ងសៅនះ�ល់�ំុ �សៅ��មិីឲី្យយខែចក្ខ�ល់អំំក្ខរាល់គំា។ សៅហ៍តុុសៅនាះ សុ�មិព្រះប្តាបអ់ំំក្ខ�ថ្ងៃទ្ធ
សៅទ្ធៀតុអំ��ីរិសៅបៀបខែ�ល�ំុ �ប្តានសុុគតុសៅ��មិីសីុសៅ�ង្ហាា ះ�ួក្ខសៅគសៅ�សៅល�សៅ��ឆ្នាំើ ង�ងចុះ។ សៅនាះអំំក្ខរាល់គំានឹងកឺាយសៅទ្ធៀតុអំ��ីរិសៅបៀបខែ�ល�ំុ �ប្តានសុុគតុសៅ��មិីសីុសៅ�ង្ហាា ះ�ួក្ខសៅគសៅ�សៅល�សៅ��ឆ្នាំើ ង�ងចុះ។ សៅនាះអំំក្ខរាល់គំានឹងកឺាយ
ជាខែ�ំក្ខថ្ងៃនព្រះក្ខុមិមិនុសុសខែ�លនឹងព្រះតុូវប្តានសុសៅ�ង្ហាា ះ។ មិនុសុសទា�ងសៅនះនឹង�នសិុរិលីូ និងសៅសុចក្ខាីអំ��រិ»។ ជាខែ�ំក្ខថ្ងៃនព្រះក្ខុមិមិនុសុសខែ�លនឹងព្រះតុូវប្តានសុសៅ�ង្ហាា ះ។ មិនុសុសទា�ងសៅនះនឹង�នសិុរិលីូ និងសៅសុចក្ខាីអំ��រិ»។ 
�ក្ខព្រះសុង�់ី Ellen G. White, The Desire of Ages, page 357, adapted។�ក្ខព្រះសុង�់ី Ellen G. White, The Desire of Ages, page 357, adapted។

សុ��ួរិ�ិភាក្ខា៖សុ��ួរិ�ិភាក្ខា៖
១) សុ�មិអាន�គមិីរីិរិ ូ�មិ ៥៖២, សៅអំសៅភ្លីសុ�រិ ២៖១៨, និងសៅអំសៅភ្លីសុ�រិ ៣៖១២។ សៅតុ��ទា�ងសៅនះ�ួយសៅយ�ងឲ្យយយល់ ១) សុ�មិអាន�គមិីរីិរិ ូ�មិ ៥៖២, សៅអំសៅភ្លីសុ�រិ ២៖១៨, និងសៅអំសៅភ្លីសុ�រិ ៣៖១២។ សៅតុ��ទា�ងសៅនះ�ួយសៅយ�ងឲ្យយយល់ 
យូាង��ចសៅមិាចថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគ�ជា�ឺ�វខែតុមិយួគតុខ់ែ�លសៅយ�ងអាចមិក្ខឯព្រះ�ះប្តាន?យូាង��ចសៅមិាចថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគ�ជា�ឺ�វខែតុមិយួគតុខ់ែ�លសៅយ�ងអាចមិក្ខឯព្រះ�ះប្តាន?

២) សុ�មិព្រះក្ខសៅ�ក្ខសៅមិ�លក្ខថា��ឌ ទ្ធី�ីរិថ្ងៃនការិ�ក្ខព្រះសុងរ់ិបស់ុអំំក្ខព្រះសីុខែអំលឺិន �ី ថ្ងៃវតូុខ៍ាងសៅល�។ សៅតុ�សៅល្ងាក្ខអំំក្ខ២) សុ�មិព្រះក្ខសៅ�ក្ខសៅមិ�លក្ខថា��ឌ ទ្ធី�ីរិថ្ងៃនការិ�ក្ខព្រះសុងរ់ិបស់ុអំំក្ខព្រះសីុខែអំលឺិន �ី ថ្ងៃវតូុខ៍ាងសៅល�។ សៅតុ�សៅល្ងាក្ខអំំក្ខ
សៅឃ�ញរិសៅបៀបខែ�លគាតុ�់នយល់អំ��ីការិង្ហារិរិបស់ុសៅមិធ្លាវខីែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះ�ះវរិបិតា ព្រះក្ខសៅ�ក្ខទ្ធតុសៅឃ�ញរិសៅបៀបខែ�លគាតុ�់នយល់អំ��ីការិង្ហារិរិបស់ុសៅមិធ្លាវខីែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះ�ះវរិបិតា ព្រះក្ខសៅ�ក្ខទ្ធតុ
មិក្ខសៅយ�ង ព្រះទ្ធង�ុ់�ប្តានសៅឃ�ញអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅយ�ងសៅទ្ធ។ អំតុស់ៅទ្ធ ព្រះទ្ធងទ់្ធតុសៅឃ�ញព្រះ�ះ�នី�ប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះ-មិក្ខសៅយ�ង ព្រះទ្ធង�ុ់�ប្តានសៅឃ�ញអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅយ�ងសៅទ្ធ។ អំតុស់ៅទ្ធ ព្រះទ្ធងទ់្ធតុសៅឃ�ញព្រះ�ះ�នី�ប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះ-
សៅយសូុ�វ ខែ�លជាសៅមិធ្លាវសីៅ�សាា នសួុគស៌ៅ�វញិ។ ច�រិគិតុអំ��ីអំតុានយ័ថ្ងៃនសៅរិឿងសៅនះ។ ច�រិ�ិភាក្ខាចសៅមិឺ�យរិបស់ុសៅយសូុ�វ ខែ�លជាសៅមិធ្លាវសីៅ�សាា នសួុគស៌ៅ�វញិ។ ច�រិគិតុអំ��ីអំតុានយ័ថ្ងៃនសៅរិឿងសៅនះ។ ច�រិ�ិភាក្ខាចសៅមិឺ�យរិបស់ុ
សៅល្ងាក្ខអំំក្ខសៅ�ក្ខំុងថំាក្ខ។់ សៅល្ងាក្ខអំំក្ខសៅ�ក្ខំុងថំាក្ខ។់ 

៣) សៅយ�ង�ឹងថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគងស់ៅ�ក្ខំុងព្រះ�ះវហិារិសៅ�សាា នសួុគ។៌ សៅតុ�សៅរិឿងសៅនាះ�ននយ័��ចសៅមិាចសុព្រះ�ប់៣) សៅយ�ង�ឹងថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគងស់ៅ�ក្ខំុងព្រះ�ះវហិារិសៅ�សាា នសួុគ។៌ សៅតុ�សៅរិឿងសៅនាះ�ននយ័��ចសៅមិាចសុព្រះ�ប់
សៅយ�ងនាសៅ�លឥ��វសៅនះ?សៅយ�ងនាសៅ�លឥ��វសៅនះ?
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សៅក្ខីងព្រះបុសុ�ំក្ខប់្តានសៅធីែ�ឱ្យយព្រះ�ះវហិារិខែ�លសឺាបរ់ិស់ុសៅ��ងវញិសៅក្ខីងព្រះបុសុ�ំក្ខប់្តានសៅធីែ�ឱ្យយព្រះ�ះវហិារិខែ�លសឺាបរ់ិស់ុសៅ��ងវញិ

 ចាំស់ុទុ្ធ�ព្រះ�ះវហិារិសៅសុសៅវនសៅ�យអ៍ាតុស់ៅវនទី្ធសុទ�ំក្ខប់្តានសុុ�ឱ្យយអាសៅ�ហានព់្រះ�ូអំធិីបាយ��ប�ងបងូស់ុ
ក្ខំុងការិ�ាយ���ឹងលូជាសៅសូុរិសីៅ�អាយុ៨ឆំ្នាំ�។ ចាំស់ុទុ្ធ�ព្រះ�ះវហិារិប្តានព្រះប្តាបស់ៅ�កាន�់ា យរិបស់ុអាសៅ�ហានព់្រះ� ូ
ថា៖ «សៅយ�ងចង�់�ព្រះគាប�់�� មិនិខែមិនសៅ��មិីពី្រះបមិ�ល�លសៅទ្ធ»។ ព្រះ�ះវហិារិសៅនះប្តានសឺាបស់ៅ�សៅល�សៅកាះធ្លារូាបូុមិប្តារិ 
(Tierra Bomba) ខែ�លជាសៅកាះមិយួសុាិតុសៅ�ខែក្ខីរិសៅ�ំរិសុមិុព្រះទ្ធការូាបូនីរិបស់ុព្រះបសៅទ្ធសុក្ខ��ុ�បូ។ី ព្រះបធ្លានចាំស់ុទុ្ធ�  
ប្តានល្ងា�ប�់ីសៅវទិ្ធកាអំធីិបាយ សៅហ៍�យប្តានចាំក្ខសៅចញ�ីព្រះក្ខុមិ��នុ�សៅ�ថ្ងៃ�ាចុងសៅព្រះកាយថ្ងៃនការិព្រះប�ុ��ាយ-
���ឹងលូខែ�លគាតុប់្តាន�ឹក្ខនា�សៅនាះ។ សុ��ិក្ខព្រះក្ខុមិ��នុ�ប្តានប្តាក្ខទ់្ធឹក្ខចិតុដ សៅហ៍�យមិនុសុសជាសៅព្រះច�នប្តាន�ប់
ថាែ យបងា�ព្រះ�ះសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតុហ៍៍។ អាសៅ�ហានព់្រះ�ូខែ�លធឺ្លាបស់ៅធីែ�ការិអំធិីបាយតា�ង�ីគាតុ�់នអាយុ៤ឆំ្នាំ� 
មិក្ខសៅមិឺះូ ក្ខគ៏ាតុស់ៅ�ខែតុខឺាចមិនិហូាននិយាយក្ខំុងការិ�ួប�ុ�សៅល�ក្ខ��ប�ងសៅនះខែ�រិ។ បូុខែនា�ដ យរិបស់ុគាតុប់្តាន
ឱ្យប គាតុ ់យូាងខឺា�ង សៅហ៍�យ�ួក្ខសៅគក្ខប៏្តានអំធិីសាា នរិមួិគំា។ មិនុសុស�ំប្តាននា�គំាមិក្ខអំងាុយសៅ�ទ្ធីធឺ្លាថ្ងៃន�ទះរិបស់ុ 
សុ��ិក្ខព្រះ�ះវហិារិ�ំក្ខស់ៅ��មិីសីាា បក់ារិអំធិីបាយរិបស់ុសៅក្ខីងព្រះបុសុ�ំក្ខស់ៅនះ។ សៅ�យសុងឃមឹិថា នឹងរិ �ខាន�ល់
ការិព្រះប�ុ�សៅ�ញមិយួសុប្តាា ហ៍៍សៅនះ អំតីុតុព្រះបធ្លានចាំស់ុទុ្ធ�ប្តានសៅរិៀបច�ការិព្រះប�ុ�ផ្ទាទ ល់�ឺួនសៅ�ក្ខំុង�ទះរិបស់ុគាតុត់ាមិ
�ឺ�វខែក្ខីរិក្ខខែនឺងរិបស់ុអាសៅ�ហានព់្រះ�ូ�ាយ���ឹងលូ។ គាតុប់្តានអំសៅញ្ញា �ញសុ��ិក្ខព្រះក្ខុមិ��នុ�បចចុបីនំ និងអំតីុតុ
ឱ្យយមិក្ខច�លរិមួិក្ខំុងការិព្រះប�ុ�ព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ារិបស់ុគាតុ។់ មិនុសុស�ំខែ�លសៅធីែ���សៅ�� រិសៅ�កាន�់ទះរិបស់ុគាតុប់្តានសៅឃ�ញ
សៅក្ខីងព្រះបុសុសៅនាះក្ខ��ុងសៅធីែ�ការិអំធិីបាយសៅ�សៅ�ល�ួក្ខសៅគសៅ��រិកាតុ ់សៅហ៍�យក្ខប៏្តាន�បព់្រះទឹ្ធង។ �ួក្ខសៅគសៅងឿង�ាល់
ថា៖ «សៅតុ�សៅក្ខីងព្រះបុសុជាអំំក្ខអំធិីបាយ�ំក្ខស់ៅនះគ�ជានណាខែ�រិ?»  មិនុសុសជាសៅព្រះច�នប្តាន�បច់ាំ�សាា ប។់ អំតីុតុ
ព្រះបធ្លានចាំស់ុទុ្ធ�ព្រះក្ខុមិ��នុ��នការិតុ�ចចិតុាសៅ�សៅ�លសៅឃ�ញមិនុសុសសៅ�ច�លរិមួិកុំ្ខងការិព្រះប�ុ�រិបស់ុអាសៅ�ហានព់្រះ�ូ 
សៅហ៍�យគាតុក់្ខប៏្តានសៅ��រិសៅ�ទី្ធសៅនាះសៅ��មិី�ុីក្ខ�នឱ់្យយ�ួក្ខសៅគមិក្ខ�ទះរិបស់ុគាតុ។់ គាតុក់្ខប៏្តានព្រះប្តាបម់ិនុសុស�ំក្ខ់
សៅ�យ ចាំបថ់្ងៃ� �ួក្ខសៅគទា�ងនិយាយថា៖ «ឆ្នាំបស់ៅ��ង សៅតាះសៅ�!» មិនុសុសមិយួច�នួនប្តានសៅ�ជាមិយួគាតុ ់បូុខែនា
សៅ�សៅ�លខែ�លគាតុម់ិនិយក្ខចិតុាទុ្ធក្ខ�ក្ខ ់ សៅនាះ�ួក្ខសៅគលបលួចព្រះតុ�បម់ិក្ខសាា បស់ៅសុចក្ខាីអំធិីបាយរិបស់ុ
អាសៅ�ហានព់្រះ�ូវញិ។ 
 សៅហ៍តុុការិ�៍សៅនះប្តានបនាអំស់ុរិយៈសៅ�លជាសៅព្រះច�នថ្ងៃ�ា។ បនាទ បម់ិក្ខសុ��ិក្ខព្រះក្ខុមិ��នុ�ប្តានអំសៅញ្ញា �ញ
អំតីុតុព្រះបធ្លានចាំស់ុទុ្ធ�ព្រះក្ខុមិ��នុ�ឱ្យយសៅ�ច�លរិមួិក្ខំុងការិ�ាយ���ឹងលូ សៅហ៍�យគាតុក់្ខប៏្តានមិក្ខ។ ជាខែ�ំក្ខមិយួ
ថ្ងៃនការិ�ាយ���ឹងលូ អាសៅ�ហានព់្រះ�ូប្តានសៅ�សួុរិសុុ�ទុ្ធក្ខខ�ទះរិបស់ុបងបូ�នខែ�លប្តានសៅ�ឺ�យតុបសៅ�នឹង ការិ
អំ��វនាវរិបស់ុគាតុស់ុព្រះ�បក់ារិទ្ធទ្ធួលយក្ខបុ�យព្រះ�មិុ�ទឹ្ធក្ខ។ ក្ខំុងការិចុះសួុរិសុុ�ទុ្ធក្ខខសៅ�សៅល�ក្ខទី្ធ១ �នមិនុសុស
បីនាក្ខប់្តានបញ្ញាា ក្ខ�់ីប��ងព្រះប្តាថំារិបស់ុ�ួក្ខសៅគសុព្រះ�បទ់្ធទ្ធួលយក្ខបុ�យព្រះ�មិុ�ទឹ្ធក្ខ។ ក្ខំុងសៅល�ក្ខទី្ធ២ �ន
បុរិសុ និង�សុាីមិយួគ�ខែ�លមិនិទានស់ៅរិៀបការិសៅ�សៅ��យ ក្ខប៏្តានសៅសុំ�សុុ�ទ្ធទ្ធួលយក្ខបុ�យព្រះ�មិុ�ទឹ្ធក្ខ។ �ា យរិបស់ុ
អាសៅ�ហានព់្រះ�ូប្តាន�ួយ�ួក្ខសៅគឱ្យយប�សៅ�ញឯក្ខសារិព្រះក្ខ�សុសំាមិ សៅ��មិីឱី្យយ�ួក្ខសៅគអាចសៅរិៀបការិព្រះសុបតាមិ�ឺ�វ
ចាបប់្តាន។ �នមិនុសុសសុរិុបច�នួន៧នាក្ខ ់ ប្តានទ្ធទ្ធួលបុ�យព្រះ�មិុ�ទឹ្ធក្ខសៅ�ចុងបញ្ញចបថ់្ងៃន ការិព្រះប�ុ�សៅ�ញ
មិយួសុប្តាា ហ៍៍។
    អាសៅ�ហានព់្រះ�ូប្តានចាំក្ខសៅចញ�ីសៅកាះធ្លារូាបូុមិប្តារិ ទា�ងចិតុា អំរិ 
   សុបាយរិកី្ខរាយ។ សុ��ិក្ខព្រះក្ខុមិ��នុ�ក្ខទ៏្ធទ្ធួលប្តានសៅសុចក្ខាីអំ��រិ 
   រិកី្ខរាយ�ងខែ�រិ។ ព្រះ�ះវហិារិសៅនះក្ខប៏្តានរិងឹ�� និងព្រះតុូវ ប្តានរិកី្ខ  
   ល�តុល្ងាស់ុ។ អាសៅ�ហានព់្រះ�ូប្តាននិយាយថា៖ «ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ 
    ប្តានទ្ធទ្ធួល�យ័��នះសៅហ៍�យ»។

    

  សៅរិឿង�ឺី  សៅរិឿង�ឺី
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សេ�ចក្តីី�ជំំសេ�ឿ �ិងសេ�ចក្តីី��ញ្ញាា ថ្មីី�

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១២ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១២ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមីិរីិសុព្រះ�បស់ៅមិសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ កាឡាទី្ធ ៦៖១៤, រិ ូ�មិ ៦៖២៣, យ៉ូូ�ហានទី្ធ១ ៥៖
១១, ១៣, រិ ូ�មិ ៤៖១-៧, សៅ�វីវីីនិយ័៉ូ ៧៖១៨, រិ ូ�មិ ៥៖១។

�ចងចាំ�៖ «សៅហ៍ើយ៉ូ ចាស់ុ ជា គ្មាា ន អំំក ណា ប្តាន រាប ់ជា សុុចរិតិ សៅ� ច�សៅ�ះ ព្រះ�ះ សៅ�យ៉ូសារិ ព្រះកឹតយវីនិយ័៉ូ សៅ�ើយ៉ូ�ចងចាំ�៖ «សៅហ៍ើយ៉ូ ចាស់ុ ជា គ្មាា ន អំំក ណា ប្តាន រាប ់ជា សុុចរិតិ សៅ� ច�សៅ�ះ ព្រះ�ះ សៅ�យ៉ូសារិ ព្រះកឹតយវីនិយ័៉ូ សៅ�ើយ៉ូ  
�ី សៅព្រះ�ះមិនុសុស សុុចរិតិ នឹង រិស់ុ សៅ�យ៉ូ អាង សៅសុចកាី ជំ�សៅនឿ» (កាឡាទី្ធ ៣៖១១)។�ី សៅព្រះ�ះមិនុសុស សុុចរិតិ នឹង រិស់ុ សៅ�យ៉ូ អាង សៅសុចកាី ជំ�សៅនឿ» (កាឡាទី្ធ ៣៖១១)។

 ហ៍�សៅមិើរិ  ហ៍�សៅមិើរិ គឺជាកវីនីិ�នធកស៍ាសុនស៍ៅព្រះកកមិយួ៉ូរិ�ប។ សៅល្ងាកធ្លាា បរ់ិស់ុសៅ�ព្រះបខែហ៍�ជា៧០០ឆំ្នាំ�មិុន
ព្រះគិសុាសុករាជំ។ ហ៍�សៅមិើរិប្តានសុរិសៅសុរិសៅរិឿងដ៏�៏ីមីិយួ៉ូខែដ៏��នច�ណងសៅជំើងថា អំ�ឌីីសៅសុ (Odyssey)។ 
អំ�ឌីីសៅសុ និយាយ៉ូអំ��ីអំំកព្រះបយុ៉ូទ្ធធ�ំកខ់ែដ៏��នសៅ�ា ះថា អំ�ឌីីសូុ�សុខែដ៏�ព្រះបយុ៉ូទ្ធធកុំងសុង្គ្រា�ា មិព្រះតូចាំន។់ 
អំ�ឌីីសូុ�សុប្តាន វាយ៉ូឈ្នះះំ �ួកព្រះតូវីចាំន ់និងដ៏សៅណាើ មិប្តានទី្ធព្រះកុងព្រះតួយ៉ូរិបស់ុ�ួកសៅគ។ បនាា បម់ិក អំ�ឌីីសូុ�សុ
ជំិះកបូ្តា�់សៅ�ផ្ទះាះខែដ៏�សៅ�អីុំថាកា។ ការិសៅ�ើើដ៏�សៅណើ រិសៅ�ផ្ទះាះវីញិសៅនះព្រះតូវីច�ណាយ៉ូសៅ��១០ឆំ្នាំ�។ សៅ�តាមិ 
ផ្ទះា�វីសៅ�ផ្ទះាះ �នសៅរិឿង អាព្រះកក់ៗ សៅកើតសៅ�ើងជាសៅព្រះចើន៖ �ួកអំំកកបូ្តា�់ប្តានព្រះបយុ៉ូទ្ធធសៅដ៏ើមិីកីារិ�រិកបូ្តា�់រិបស់ុ 
�ួកសៅគ។ កបូ្តា�់រិបស់ុគ្មាតក់ព៏្រះតូវីខែបកប្តាក�់�ចខាតអំស់ុ។ �ន�យុះជាសៅព្រះចើន �នអារិកសទ្ធឹក និង�នព្រះគ្មា 
��ប្តាកៗជាសៅព្រះចើន។ បញ្ហាា ទាំ�ងសៅនះសៅ�ើើឲ្យយអំ�ឌីីសៅសុមិនិអាចមិកដ៏�់ផ្ទះាះប្តានសៅ�ឿនសៅ�ើយ៉ូ។ ទ្ធីប�ផុ្ទះត  �ួកព្រះ�ះ 
រិបស់ុសាសុនស៍ៅព្រះកកប្តានសុសៅព្រះមិចថា អំ�ឌីីសៅសុរិងទុ្ធកខ��ប្តាក�ាមិសៅហ៍ើយ៉ូ។ សៅហ៍តុសៅនាះ �ួកព្រះ�ះកប៏្តានអំនុញ្ហាា ត 
ឲ្យយទាំហានដ៏ស៏ៅហ៍វីហ៍តរ់ិ�បសៅនះព្រះត�បស់ៅ�ផ្ទះាះសៅដ៏ើមិីជីំួបជុំ�ព្រះគួសារិវីញិ។ �ួកព្រះ�ះយ៉ូ�់ព្រះសុបថា ទុ្ធកខ��ប្តាក 
ខែដ៏�អំ�ឌីីសៅសុប្តានជំួបគឺ�ាមិព្រះគបព់្រះគ្មានស់ុព្រះ�បក់�ហុ៍សុខែដ៏�អំ�ឌីីសៅសុប្តានសៅ�ើើសៅហ៍ើយ៉ូ។ 
 សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាកដ៏៏�ចជាអំ�ឌីីសៅសុព្រះតងច់�ណុច�ាះខែដ៏រិ។ សៅយ៉ូើងក��ុងខែត�ាយាមិសៅ�ផ្ទះាះរិបស់ុសៅយ៉ូើង 
វីញិ។ ផ្ទះាះរិបស់ុសៅយ៉ូើងគឺជាសាា នសួុគ។៌ បូុខែនា �នច�ណុចមិយួ៉ូខែដ៏�សៅយ៉ូើងមិនិដ៏�ចជាអំ�ឌីីសៅសុ។ គឺសៅយ៉ូើងមិនិ 
ព្រះតូវីរិងទុ្ធកខសៅវីទ្ធនាឲ្យយព្រះគបព់្រះគ្មានស់ៅដ៏ើមិីទី្ធទ្ធួ�ប្តានការិសៅបើកផ្ទះា�វីសៅ�ផ្ទះាះសៅនាះសៅទ្ធ។ សាា នសួុគស៌ៅ�ឆ្នាំា យ៉ូ �ីខែផ្ទះនដ៏ី 
ខាា �ង  ណាស់ុសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូើង។ សៅយ៉ូើងមិនិអាចសៅ�ទី្ធសៅនាះសៅ�យ៉ូសារិអំ�សៅ�ើ�អរិបស់ុសៅយ៉ូើងប្តានសៅ�ើយ៉ូ។ សៅយ៉ូើង 
អាចសៅ�សាា នសួុគប៌្តានសៅ�យ៉ូសារិខែតព្រះ�ះជា�ា ស់ុប�ា ញព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូើងអំ��ីព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះ�ះអំងាបូុសៅណាះ ះ។ 

សៅមិសៅរិៀនទី្ធ ១២    ១២ - ១៨ មិ�ុិនា



90ថ្ងៃ�ាអាទិ្ធតយ   ១៣ មិ�ុិនា

សៅឈ្នះើឆ្នាំា ងសៅ�កា�់វូារិ ីសៅឈ្នះើឆ្នាំា ងសៅ�កា�់វូារិ ី

   ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានសុសៅង្គ្រា�ា ះរាង្គ្រាសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាខែដ៏�សុាិតសៅ�សៅព្រះកាមិសៅសុចកាីសុញ្ហាា ចាំស់ុតាមិរិសៅបៀបដ៏�ចជា
ព្រះទ្ធងប់្តានសុសៅង្គ្រា�ា ះសៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាខែដ៏�សុាិតសៅ�សៅព្រះកាមិសៅសុចកាីសុញ្ហាា �ាីខែដ៏រិ៖ គឺសៅ�យ៉ូសៅសុចកាីជំ�សៅនឿខែតមិយួ៉ូគត។់ 
ចុះព្រះបសិុនសៅបើអំ�សៅ�ើ�អ ឬអំើីសៅផ្ទះសងសៅទ្ធៀតសុសៅង្គ្រា�ា ះសៅយ៉ូើងវីញិយូាងដ៏�ចសៅមិាចខែដ៏រិ? សៅបើដ៏�សៅចំាំះខែមិន�ននយ័៉ូថា ព្រះ�ះ
ជា�ា ស់ុជាអំំកជំ��កជ់ំីវីតិអំស់ុក�ីដ៏�់សៅយ៉ូើង។ បូុខែនា ព្រះ�ះជា�ា ស់ុ�ុ�ប្តានជំ��កអ់ំើីដ៏�់សៅយ៉ូើងសៅ�ើយ៉ូ។ �ន 
ខែតមិនុសុសខែដ៏�មិនិយ៉ូ�់អំ��ីអំ�សៅ�ើប្តាប និងមិនិយ៉ូ�់អំ��ី�ទ្ធធផ្ទះ�រិបស់ុប្តាបបូុសៅណាះ ះខែដ៏�គិតថា ព្រះ�ះជំ��ក់
ជំីវីតិអំស់ុក�ីដ៏�់មិនុសុសសៅនាះ។ ព្រះបសិុនសៅបើមិនុសុសណាមិយួ៉ូជំ��កអ់ំើីមិយួ៉ូដ៏�់អំំកណា�ំក ់ �ិតជា�ន 
ខែមិន។ សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាប្តានរិ ��ងព្រះកឹតយវីនិយ័៉ូរិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅហ៍តុសៅនាះ សៅយ៉ូើងព្រះតូវីខែតបងថ់្ងៃ�ាសុព្រះ�បក់ារិរិ ��ង
សៅនាះ។ �ិតណាស់ុ សៅយ៉ូើងនឹងមិនិអាចបងថ់្ងៃ�ាប្តានសៅ�ើយ៉ូ។ បូុខែនា សុ�មិសុរិសៅសុើរិតសៅមិាើងដ៏�់ព្រះ�ះជា�ា ស់ុ ដ៏ីតិ
ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីប្តានបងថ់្ងៃ�ាសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅហ៍ើយ៉ូ។ 

 «បុរិសុនិងង្គ្រាសុាីទាំ�ងឡាយ៉ូព្រះតូវីខែត�ាយាមិខែសុើងយ៉ូ�់អំ��ីសៅសុចកាីសុុគតរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីសុព្រះ�ប់
�ួកសៅគឲ្យយប្តានកានខ់ែតសៅ�ញសៅ�ញសៅ�ើងខែ�មិសៅទ្ធៀត។ សៅ�សៅ��ខែដ៏��ួកសៅគសៅ�ើើខែបបសៅនះ សៅនាះខែផ្ទះនការិថ្ងៃនការិ
សុសៅង្គ្រា�ា ះរិបស់ុព្រះ�ះនឹងកាា យ៉ូជាសុ�ខានខ់ាា �ងសៅ�ើងកំុងជីំវីតិរិបស់ុ�ួកសៅគ។ បនាា បម់ិកមិនុសុសទាំ�ងឡាយ៉ូនឹង
គិតអំ��ីកា�់វូារិកីានខ់ែតសៅព្រះចើនសៅ�ើងខែ�មិសៅទ្ធៀត។ គ�និតទាំ�ងសៅនះនឹងចាំកប់�សៅ�ញសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះ
សៅ�កំុងចិតារិបស់ុ�ួកសៅគ។ បប�រិ�តន់ិងដ៏ួងចិតារិបស់ុ�ួកសៅគនឹងប�សៅ�ញសៅ�យ៉ូការិសុរិសៅសុើរិតសៅមិាើងដ៏�់ព្រះ�ះ 
និងក�នសៅចៀមិរិបស់ុព្រះ�ះ។ កា�ណាសៅយ៉ូើងគិតអំ��ីអំើីខែដ៏�ប្តានសៅកើតសៅ�ើងសៅ�កា�់វូារិ ីសៅនាះអំ�នួតនឹងមិនិអាច
រិស់ុសៅ�កំុងដ៏ួងចិតារិបស់ុសៅយ៉ូើងប្តានសៅទ្ធៀតសៅ�ើយ៉ូ... សៅតើអំំកណាអាចនឹងវាស់ុសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ខែដ៏�ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី
�នច�សៅ�ះប្តាបជំនទាំ�ងឡាយ៉ូ�ណៈខែដ៏�ព្រះទ្ធងជ់ាបឆ់្នាំា ងនិងសៅវីទ្ធនាសៅ�យ៉ូសារិអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយ៉ូើងសៅនាះ? 
គ្មាា នអំំកណាអាចវាស់ុសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ដ៏�៏�សៅ�ងសៅនះប្តានសៅទ្ធ។

 «ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីព្រះទ្ធងប់្តានប�ា ញថា សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងា�នអំ�ណាច��សៅ�ងជាងសៅសុចកាី
សុុគតសៅ�សៅទ្ធៀត។ ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីប្តានសុសៅង្គ្រា�ា ះមិនុសុសសៅល្ងាក�ណៈខែដ៏�ព្រះទ្ធងជ់ាបស់ៅ�សៅ�ើសៅឈ្នះើឆ្នាំា ង។ សៅ� 
ទ្ធីសៅនាះ ព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបយុ៉ូទ្ធធព្រះបឆ្នាំ�ងនឹងសាតា�ងនិង�ួកសៅទ្ធវីតារិបស់ុវា។ បូុខែនា សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី
��តល្ងាស់ុខាា �ងសៅ�ើងសុព្រះ�បម់ិនុសុសសៅល្ងាក។ បនាា បម់ិក ព្រះ�ះវីរិបិតាប្តានល្ងាកព់្រះ�ះភង្គ្រាកាសៅចញ�ី ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី។ 
ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីព្រះទ្ធងខ់ែព្រះសុកសៅ�ើងថា ‘ឱ ព្រះ�ះអំងាៗ ថ្ងៃន ទ្ធ��បងា� សៅអំើយ៉ូ សៅហ៍តុ អំើី ប្តាន ជា ព្រះទ្ធង ់សៅចាំ� ទ្ធ��បងា�’។ ទ្ធីប�ផុ្ទះត 
ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីប្តានខែព្រះសុកសៅ�ើងសៅ�ចុងបញ្ចាបថ់្ងៃនការិព្រះបយុ៉ូទ្ធធនឹងសៅសុចកាីអាព្រះកកថ់ា ‘ការិសៅព្រះសុចសៅហ៍ើយ៉ូ’។  សៅនះគឺជា
ការិព្រះបកាសុជំយ័៉ូជំ�នះរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីព្រះប្តាបដ់៏�់បណាា រិបស់ុសុ�ើសារិសៅ�ើទាំ�ងអំស់ុខែដ៏�ព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងាើត។ 

 «អំើីខែដ៏�ប្តានសៅកើតសៅ�ើងសៅ�កា�់វូារិគីួរិខែតប្តានសៅ�ើើឲ្យយដ៏ួងចិតារិបស់ុសៅយ៉ូើងសុសៅងើគខាា �ងណាស់ុ។ សៅល្ងាក
អំំកកគ៏ួរិខែត�នការិរិ �សៅភើបចិតាផ្ទះងខែដ៏រិ។ ព្រះគបទ់ាំ�ងផ្ទះា�វីរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីសុុទ្ធធខែតវីសិៅសុសុទាំ�ងអំស់ុ។ ព្រះទ្ធងសុ់ុចរិតិកំុង
ព្រះគបទ់ាំ�ងផ្ទះា�វីទាំ�ងអំស់ុផ្ទះងខែដ៏រិ។ ព្រះទ្ធងប់្តានរិងទុ្ធកខកំុងសៅសុចកាីសុុគតដ៏ស៏ៅវីទ្ធនារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធងព់្រះ�មិទ្ធទ្ធួ�សៅទាំសុ
សុព្រះ�បអ់ំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុមិនុសុសព្រះគបគំ់្មាសៅ�សៅ�ើខែផ្ទះនដី៏សៅនះ។ ចិតាគ�និតរិបស់ុសៅយ៉ូើងនឹងមិនិយ៉ូ�់អំ��ីបទ្ធ�ិសៅសា�ន៍
រិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ�សៅ�ើសៅឈ្នះើឆ្នាំា ងទាំ�ងព្រះសុុងសៅទ្ធ។ សៅយ៉ូើងគួរិសៅ�ើើយូាងណាសៅដ៏ើមិីឲី្យយគ�និតរិបស់ុសៅយ៉ូើងប្តានសៅ�ា តសៅ�សៅ�ើ
សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងាឲ្យយប្តានខាា �ងកាា ប�ផុ្ទះត។ សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងានឹងបះូ��់ដ៏ួងវីញិ្ហាា ណ 
រិបស់ុសៅយ៉ូើង។ សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងានឹងសៅ�ើើឲ្យយអារិមិាណ៍រិបស់ុសៅយ៉ូើងបរិសុិុទ្ធធ។ សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុ� ្
រិះអំងានឹង�ា ស់ុបា�រិសៅយ៉ូើងព្រះគបយូ់ាងទាំ�ងព្រះសុុង»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Testimonies for the Church, 
volume 2, pages 212, 213, adapted។

  ច�រិគិតអំ��ីការិដ៏កព្រះសុងរ់ិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំ�ាិនជីំថ្ងៃវីតូស៍ៅ�ខាងសៅ�ើ។ ឥ��វីសៅនះសុ�មិអាន�គមិីរីិ ៦៖១៤។ច�រិគិតអំ��ីការិដ៏កព្រះសុងរ់ិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំ�ាិនជីំថ្ងៃវីតូស៍ៅ�ខាងសៅ�ើ។ ឥ��វីសៅនះសុ�មិអាន�គមិីរីិ ៦៖១៤។  
បនាា បម់ិក សុ�មិសួុរិ�ាួនឯងថា សៅតើ�ំុ �អាចអំតួអំ��ីសៅឈ្នះើឆ្នាំា ងរិបស់ុព្រះ�ះអំ�ា ស់ុសៅយ៉ូសូុ�វីព្រះគីសុាសៅ�យ៉ូរិសៅបៀបណា�ាះ? បនាា បម់ិក សុ�មិសួុរិ�ាួនឯងថា សៅតើ�ំុ �អាចអំតួអំ��ីសៅឈ្នះើឆ្នាំា ងរិបស់ុព្រះ�ះអំ�ា ស់ុសៅយ៉ូសូុ�វីព្រះគីសុាសៅ�យ៉ូរិសៅបៀបណា�ាះ? 
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សៅសុចកាីសុញ្ហាា �ាី និងសៅល្ងាហិ៍តរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីសៅសុចកាីសុញ្ហាា �ាី និងសៅល្ងាហិ៍តរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី

 សុ�មិអាន�គមិីរីិសៅ�ព្រះតុសុទី្ធ១ ១៖១៨, ១៩។ សៅតើសៅល្ងាកសៅ�ព្រះតុសុចង�់ននយ័៉ូយូាងដ៏�ចសៅមិាចសៅ��សុ�មិអាន�គមិីរីិសៅ�ព្រះតុសុទី្ធ១ ១៖១៨, ១៩។ សៅតើសៅល្ងាកសៅ�ព្រះតុសុចង�់ននយ័៉ូយូាងដ៏�ចសៅមិាចសៅ��
ខែដ៏��នព្រះបសាសុនថ៍ា ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីប្តានទិ្ធញសៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅហ៍ើយ៉ូ?ខែដ៏��នព្រះបសាសុនថ៍ា ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីប្តានទិ្ធញសៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅហ៍ើយ៉ូ?

 សៅល្ងាកសៅ�ព្រះតុសុ�នព្រះបសាសុនថ៍ា សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាព្រះតូវីប្តានទិ្ធញសៅ�យ៉ូសៅល្ងាហ៍ិតរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី
រិចួសៅហ៍ើយ៉ូ។ សៅគ្មា�គ�និតថ្ងៃន «ការិទិ្ធញ» ជំួយ៉ូសៅយ៉ូើងឲ្យយនឹកចាំ�អំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏�សៅ�ើើឲ្យយទាំសុករិប្តាន�នសៅសុរិភីា�
សៅ�ើងវីញិសៅ�កំុងជំ�នានព់្រះ�ះគមិីរីិ។ សៅ�ជំ�នានស់ៅនាះ ទាំសុករិនឹងព្រះតូវីប្តានសៅសុរិភីា�សៅ�ើងវីញិ កា�ណា�ន
អំំកណា�ំកប់ងថ់្ងៃ�ាសុព្រះ�ប�់ួកសៅគ។ ជាញឹកញាប ់បុគា�ខែដ៏�បងថ់្ងៃ�ាគឺជាសុ�ជិំកថ្ងៃនព្រះគួសារិ។ ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី
កប៏្តានទ្ធិញសៅយ៉ូើង�ីទាំសុភា�ឲ្យយរិចួ�ីប្តាប និងសៅសុចកាីសាា បត់ាមិរិសៅបៀបដ៏�ចគំ្មាសៅនះខែដ៏រិ។  សៅសុចកាីសុញ្ហាា ទាំ�ង
អំស់ុថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិសុុទ្ធធខែតតា�ងសៅ�ើងសៅ�ើសៅសុចកាី�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិសៅនះ។ សៅបើគ្មាា នសៅល្ងាហិ៍តរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី សៅសុចកាី
សុញ្ហាា ជាមិយួ៉ូព្រះ�ះនឹងគ្មាា នតថ្ងៃមិាអំើីទាំ�ងអំស់ុ។  សៅបើគ្មាា នសៅល្ងាហិ៍តរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីសៅទ្ធ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងម់ិនិអាចរិកា
សៅសុចកាីសុនារិបស់ុព្រះទ្ធងប់្តានសៅទ្ធ គឺជាសៅសុចកាីសុនាថានឹងព្រះបទាំនជីំវីតិអំស់ុក�ីដ៏�់អំំកសៅជំឿទាំ�ងឡាយ៉ូ។
 
 សុ�មិព្រះកសៅ�កសៅមិើ��គមិីរីិទាំ�ងសៅនះ៖ រិ ូ�មិ ៦៖២៣ និងយ៉ូូ�ហានទី្ធ១ ៥៖១១, ១៣។ សៅតើ�ទាំ�ងអំស់ុសុ�មិព្រះកសៅ�កសៅមិើ��គមិីរីិទាំ�ងសៅនះ៖ រិ ូ�មិ ៦៖២៣ និងយ៉ូូ�ហានទី្ធ១ ៥៖១១, ១៣។ សៅតើ�ទាំ�ងអំស់ុ
សៅនះប�ា ញព្រះប្តាបអ់ំ��ីសារិដ៏ខែដ៏�សៅនះអំើី�ាះ?សៅនះប�ា ញព្រះប្តាបអ់ំ��ីសារិដ៏ខែដ៏�សៅនះអំើី�ាះ?

 សៅយ៉ូើង�នសៅសុចកាីសុនាអំ��ីជំីវីតិអំស់ុក�ីសៅ�យ៉ូសារិខែតព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី។ �នខែតព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីបូុសៅណាះ ះ
ខែដ៏�អាចសៅ�ះព្រះសាយ៉ូបញ្ហាា ខែដ៏�សៅ�ើើឲ្យយសៅយ៉ូើងប្តាតប់ងជ់ំីវីតិអំស់ុក�ីសៅ�កំុងកខែនាងដ៏�ប�ង។ សៅតើព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី
សៅ�ះព្រះសាយ៉ូបញ្ហាា សៅ�យ៉ូរិសៅបៀបណា? ព្រះទ្ធង�់នព្រះ�ះជំនានិងសុុគតសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូើងរា�់គំ្មា។ ព្រះ�ះជំនាដ៏ប៏រិសុិុទ្ធធ
រិបស់ុព្រះ�ះអំងាគឺជា�កខ�ណឌ ខែតមិយួ៉ូខែដ៏�អាចបងថ់្ងៃ�ាខែដ៏�សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាជំ��កព់្រះ�ះសុព្រះ�បក់ារិរិ ��ងព្រះកឹតយ
វីនិយ័៉ូរិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ តថ្ងៃមិាសៅនះប�ា ញសៅយ៉ូើងថា អំ�សៅ�ើប្តាបខែដ៏�បណាា �ឲ្យយ�នការិខែញកសៅចញរិវាងសៅយ៉ូើងនិង
ព្រះ�ះគឺ�នទ្ធ�ហ៍���សៅ�ងខាា �ងណាស់ុ។ ចុះព្រះបសិុនសៅបើ�នសៅទ្ធវីតាណាមិយួ៉ូ ឬមិនុសុសណា�ំកអ់ាចបងថ់្ងៃ�ាសុព្រះ�ប់
ការិរិ ��ងព្រះកឹតយវីនិយ័៉ូវីញិយូាងដ៏�ចសៅមិាចខែដ៏រិ? ដ៏�សៅចំះ ព្រះកឹតយវីនិយ័៉ូរិបស់ុព្រះ�ះនឹងមិនិ�នតថ្ងៃមិាសៅព្រះចើនសៅទ្ធ ខែមិនសៅទ្ធ? 
�នខែតតួអំងាណាមិយួ៉ូខែដ៏�ដ៏�ចជាព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធង�់ា �់សៅទ្ធសៅទ្ធើបអាចបងថ់្ងៃ�ាសៅនះប្តាន។ �នខែតព្រះ�ះជា�ា ស់ុ 
សៅទ្ធសៅទ្ធើបអាចសៅ�ើើឲ្យយសៅយ៉ូើងរិចួ�ីការិ�កស់ៅទាំសុខែដ៏�សៅយ៉ូើងប្តានរិ ��ងព្រះកឹតយវីនិយ័៉ូប្តាន។ �មិសៅ�ើើឲ្យយសៅសុចកាី 
សុញ្ហាា ខែព្រះបជាព្រះសុបចាប។់ ព្រះ�ះព្រះតូវីការិ�មិសៅដ៏ើមិីរីិកាសៅសុចកាីសុនាច�សៅ�ះសៅយ៉ូើង។ សៅ�យ៉ូសារិ�មិ 
ព្រះ�ះជា�ា ស់ុអាចសុនាព្រះបទាំនជីំវីតិអំស់ុក�ីដ៏�់សៅយ៉ូើងប្តាន។  ព្រះទ្ធងក់អ៏ាចទិ្ធញសៅយ៉ូើង�ីអំ�សៅ�ើប្តាប និងសៅសុចកា ី
សាា បប់្តានខែដ៏រិ។ 

 ច�រិព្រះសុថ្ងៃមិអំ��ីសៅរិឿងសៅនះសៅ�កំុងចិតារិបស់ុសៅល្ងាកអំំកសៅមិើ�៖ �នសៅកាង�ំកប់្តានសៅប្តាះបុឺតសៅបូ្តាងខែដ៏�ច�រិព្រះសុថ្ងៃមិអំ��ីសៅរិឿងសៅនះសៅ�កំុងចិតារិបស់ុសៅល្ងាកអំំកសៅមិើ�៖ �នសៅកាង�ំកប់្តានសៅប្តាះបុឺតសៅបូ្តាងខែដ៏�
ទ្ធឹកសៅ�ា សៅ�សៅសុើមិសៅ�ើើឲ្យយគ�ន�រិដ៏�៏ីមីិយួ៉ូ�ា �ងព្រះបឡាក។់ ទ្ធឹកសៅ�ា សៅ�ើើឲ្យយ��ច�ា �ងគ�ន�រិ ខែដ៏��នតថ្ងៃមិារាបល់្ងាន ទ្ធឹកសៅ�ា សៅ�សៅសុើមិសៅ�ើើឲ្យយគ�ន�រិដ៏�៏ីមីិយួ៉ូ�ា �ងព្រះបឡាក។់ ទ្ធឹកសៅ�ា សៅ�ើើឲ្យយ��ច�ា �ងគ�ន�រិ ខែដ៏��នតថ្ងៃមិារាបល់្ងាន 
ដុ៏ល្ងាា រិ។ ឪ�ុក�ា យ៉ូរិបស់ុសៅកាងសៅនាះព្រះកីព្រះកណាស់ុ។ �ួកសៅគមិនិអាចបងថ់្ងៃ�ាខែដ៏�ព្រះតូវីសុងសៅទ្ធ។ សៅតើសៅរិឿងសៅនះជំួយ៉ូដុ៏ល្ងាា រិ។ ឪ�ុក�ា យ៉ូរិបស់ុសៅកាងសៅនាះព្រះកីព្រះកណាស់ុ។ �ួកសៅគមិនិអាចបងថ់្ងៃ�ាខែដ៏�ព្រះតូវីសុងសៅទ្ធ។ សៅតើសៅរិឿងសៅនះជំួយ៉ូ
សៅយ៉ូើងឲ្យយដឹ៏ងអំ��ីបញ្ហាា រិបស់ុអំ�សៅ�ើប្តាប និងមិ��សៅហ៍តុខែដ៏�សៅយ៉ូើងមិនិអាចសុងឹមឹិថានឹងសៅ�ះព្រះសាយ៉ូវាសៅ�យ៉ូ�ាួនសៅយ៉ូើងឲ្យយដឹ៏ងអំ��ីបញ្ហាា រិបស់ុអំ�សៅ�ើប្តាប និងមិ��សៅហ៍តុខែដ៏�សៅយ៉ូើងមិនិអាចសុងឹមឹិថានឹងសៅ�ះព្រះសាយ៉ូវាសៅ�យ៉ូ�ាួន  
ឯងប្តានយូាងដ៏�ចសៅមិាច? សៅហ៍តុអំើីប្តានជាព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ�ា �់គឺជាតួអំងាខែតមិយួ៉ូគតខ់ែដ៏�អាចបងថ់្ងៃ�ាខែដ៏�សៅយ៉ូើងឯងប្តានយូាងដ៏�ចសៅមិាច? សៅហ៍តុអំើីប្តានជាព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ�ា �់គឺជាតួអំងាខែតមិយួ៉ូគតខ់ែដ៏�អាចបងថ់្ងៃ�ាខែដ៏�សៅយ៉ូើង
ព្រះតូវីសុងសៅនះសៅ�វីញិ?.ព្រះតូវីសុងសៅនះសៅ�វីញិ?.

ថ្ងៃ�ាចន័ា   ១៤ មិ�ុិនា
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សៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅល្ងាកអំព័្រះប្តាហា� (ភាគ១)សៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅល្ងាកអំព័្រះប្តាហា� (ភាគ១)

  «គ្មាត ់ក ៏សៅជំឿ ដ៏�់ ព្រះ�ះសៅយ៉ូហ៍�វូា សៅហ៍ើយ៉ូ ព្រះទ្ធង ់រាប ់សៅសុចកាី ជំ�សៅនឿ សៅនាះ ទុ្ធក ជា សៅសុចកាី សុុចរិតិដ៏�់ គ្មាត»់ «គ្មាត ់ក ៏សៅជំឿ ដ៏�់ ព្រះ�ះសៅយ៉ូហ៍�វូា សៅហ៍ើយ៉ូ ព្រះទ្ធង ់រាប ់សៅសុចកាី ជំ�សៅនឿ សៅនាះ ទុ្ធក ជា សៅសុចកាី សុុចរិតិដ៏�់ គ្មាត»់ 
(សៅល្ងាកុបីតាិ ១៥៖៦)។(សៅល្ងាកុបីតាិ ១៥៖៦)។

    �គមិីរីិសៅល្ងាកុបីតាិ ១៥៖៦ គឺជា�មិយួ៉ូកំុងច�សៅណាមិ�ខែដ៏��នអំ�ណាចប�ផុ្ទះតកំុងព្រះ�ះគមិីរីិ។ � 
សៅនះប�ា ញសៅយ៉ូើងអំ��ីសៅសុចកាី�ិតដ៏ស៏ុ�ខានថ់្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិថា សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាគឺប្តានសុសៅង្គ្រា�ា ះសៅ�យ៉ូសារិសៅសុចកាីជំ�សៅនឿ
ខែតមិាូងបូុសៅណាះ ះ។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងទ់្ធទ្ធួ�សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅ�យ៉ូសារិសៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើងកំុងព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី ខែដ៏� 
ជាព្រះ�ះរាជំបុព្រះតារិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅល្ងាកមិូ�សៅសុប្តានកតព់្រះតាអំ��ីសៅសុចកាី�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិសៅនះរាប�់នឆំ់្នាំ�មិុនខែដ៏�
សៅល្ងាកបូុ�ប្តានសុរិសៅសុរិអំ��ីសៅរិឿងសៅនះកំុងកណឌ គមិីរីិរិ ូ�មិឯសៅណាះ។ សៅនះគឺជាភសុាុតាងខែដ៏�ព្រះប្តាបថ់ាព្រះ�ះព្រះទ្ធង់
ប្តានសុសៅង្គ្រា�ា ះសៅយ៉ូើងតាមិរិសៅបៀបដ៏ខែដ៏�តា�ង�ីសៅអំខែដ៏នរិហ៍�តដ៏�់បចាុបីនំ។
 �គមិីរីិសៅល្ងាកុបីតាិ ១៥៖៦ ជំួយ៉ូសៅយ៉ូើងឲ្យយយ៉ូ�់ថា សៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅល្ងាកអាបរូ់ាមិគឺ��សៅ�ងខាា �ង
ណាស់ុ។ សៅល្ងាកសៅជំឿជាកស់ៅ�ើសៅសុចកាីសុនារិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងន់ឹងព្រះបទាំនក�នព្រះបុសុដ៏�់សៅល្ងាកអាបរូ់ាមិ 
សៅបើសៅទាំះបីជាសៅល្ងាក�នវីយ័៉ូច�ណាស់ុណាស់ុសៅ�សៅហ៍ើយ៉ូកាី។ សៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅល្ងាកអាបរូ់ាមិប�ា ញសៅយ៉ូើង
ថា សៅល្ងាកយ៉ូ�់ថាសៅល្ងាកខែត�សៅតា�កំុងព្រះគបទ់ាំ�ងផ្ទះា�វីរិបស់ុសៅល្ងាក។ សៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅល្ងាកកប៏�ា ញសៅយ៉ូើង
ផ្ទះងខែដ៏រិថា សៅយ៉ូើងព្រះតូវីខែតថាើ យ៉ូ�ាួនទាំ�ងព្រះសុុងដ៏�់ព្រះ�ះជា�ា ស់ុ។ សៅយ៉ូើងមិនិព្រះតូវីទុ្ធកចិតា�ាួនឯងសៅទ្ធ។ សៅសុចកាីជំ�សៅនឿ
សៅនះដឹ៏កនា�សៅយ៉ូើងឲ្យយសាា បប់�ា បត់ាមិព្រះ�ះព្រះគបយូ់ាងទាំ�ងព្រះសុុង។ សៅល្ងាកអាបរូ់ាមិ�នសៅសុចកាីជំ�សៅនឿសៅនះ។ ព្រះ�ះ
ជា�ា ស់ុប្តានទ្ធទ្ធួ�សៅល្ងាកអាបរូ់ាមិសៅ�យ៉ូសារិជំ�សៅនឿសៅនះឯង។ 

 សៅហ៍តុអំើីប្តានជាព្រះ�ះគមិីរីិនិយាយ៉ូថា «ព្រះទ្ធង ់រាប ់សៅសុចកាី ជំ�សៅនឿ សៅនាះ ទុ្ធក ជា សៅសុចកាី សុុចរិតិដ៏�់ គ្មាត»់? សៅហ៍តុអំើីប្តានជាព្រះ�ះគមិីរីិនិយាយ៉ូថា «ព្រះទ្ធង ់រាប ់សៅសុចកាី ជំ�សៅនឿ សៅនាះ ទុ្ធក ជា សៅសុចកាី សុុចរិតិដ៏�់ គ្មាត»់? 
សៅតើសៅល្ងាកអាបរូ់ាមិ�ាួនឯង�ា �់បរិសុិុទ្ធធ ឬសុុចរិតិសៅ�ច�សៅ�ះព្រះ�ះជា�ា ស់ុមិុនខែដ៏�ព្រះទ្ធងទ់្ធទ្ធួ�សៅល្ងាក ឬ? មិនិយ៉ូ�រិសៅតើសៅល្ងាកអាបរូ់ាមិ�ាួនឯង�ា �់បរិសុិុទ្ធធ ឬសុុចរិតិសៅ�ច�សៅ�ះព្រះ�ះជា�ា ស់ុមិុនខែដ៏�ព្រះទ្ធងទ់្ធទ្ធួ�សៅល្ងាក ឬ? មិនិយ៉ូ�រិ
បូុនាា នសៅព្រះកាយ៉ូសៅ��ខែដ៏�ព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះបកាសុថាសៅល្ងាកសុុចរិតិសៅហ៍ើយ៉ូ សៅតើសៅល្ងាកអាបរូ់ាមិប្តានសៅ�ើើ អំើី�ាះ?បូុនាា នសៅព្រះកាយ៉ូសៅ��ខែដ៏�ព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះបកាសុថាសៅល្ងាកសុុចរិតិសៅហ៍ើយ៉ូ សៅតើសៅល្ងាកអាបរូ់ាមិប្តានសៅ�ើើ អំើី�ាះ?

 សៅល្ងាកអាបរូ់ាមិប្តានរិស់ុសៅ�ព្រះបកបសៅ�យ៉ូសៅសុចកាីជំ�សៅនឿ និងសៅសុចកាីសាា បប់�ា ប។់ បូុខែនា សៅល្ងាក  
អាបរូ់ាមិកម៏ិនិប្តានរិស់ុសៅ�ព្រះបកបសៅ�យ៉ូសៅសុចកាីជំ�សៅនឿព្រះគប�់កខណ៍និងសៅសុចកាីសាា បប់�ា បព់្រះគប�់កខណ៍រិហ៍�ត
ខែដ៏រិ។ សៅល្ងាកអាបរូ់ាមិប�ា ញឲ្យយសៅ�ើញថាសៅល្ងាក�នច�ណុចសៅ�ាយ៉ូកំុងសៅសុចកាីទាំ�ង�ីរិសៅនះជាសៅព្រះចើនសៅ�ើក
សៅព្រះចើនសា។ (សៅតើសៅរិឿងសៅនាះដ៏�ចគំ្មានឹងអំំកណា�ំកខ់ែដ៏�សៅល្ងាកអំំកដឹ៏ងឬសៅទ្ធ?)។ សៅហ៍តុសៅនាះសៅយ៉ូើងសៅ�ើញថា 
ព្រះ�ះជា�ា ស់ុទ្ធទួ្ធ�សៅយ៉ូើងសៅ�យ៉ូសារិសៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើងមិនិខែមិនសៅ�យ៉ូសារិអាកបីកិរិយិា�អ�ា �់�ាួន
សៅនាះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងអ់ំតស់ៅទាំសុដ៏�់អំ�សៅ�ើប្តាបអំតីតកា�រិបស់ុសៅយ៉ូើង។ សៅ�ើសុ�ីសៅនះសៅទ្ធៀតសៅនាះ ព្រះទ្ធង់
ប្តានបា�រិក�ណតព់្រះតាថ្ងៃនអំ�សៅ�ើប្តាប�ីអំតីតកា�រិបស់ុសៅយ៉ូើងជាមិយួ៉ូនឹងព្រះ�ះជំនាបរិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីវីញិ។ 
សៅហ៍តុសៅនាះ ឥ��វីសៅនះការិសាា បប់�ា ប ់និងសៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីប្តានច��មិកជំ�នួសុជំីវីតិចាំស់ុរិបស់ុ
សៅយ៉ូើងខែដ៏�រិ ��ងព្រះកឹតយវីនិយ័៉ូសៅនះសៅហ៍ើយ៉ូ។ ដ៏�សៅចំះសៅ��ព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះកសៅ�កសៅមិើ�មិកសៅយ៉ូើង សៅនាះព្រះទ្ធងស់ៅ�ើញព្រះ�ះ
សៅយ៉ូសូុ�វីនិងព្រះ�ះជំនាដ៏ប៏រិសុិុទ្ធធសៅ�វីញិ។ សៅនាះសៅហ៍ើយ៉ូជាមិ��សៅហ៍តុខែដ៏�ព្រះ�ះព្រះទ្ធងអ់ាចព្រះបកាសុថា សៅយ៉ូើងរា�់
គំ្មាបរិសុិុទ្ធធកំុងព្រះ�ះសៅនព្រះតព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ើើខែបបសៅនះជាមិយួ៉ូអាបរូ់ាមិ។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងក់ន៏ឹងសៅ�ើើសៅរិឿងសៅនះដ៏ខែដ៏�
សុព្រះ�បម់ិនុសុសព្រះគបគំ់្មាខែដ៏�មិកឯព្រះទ្ធងស់ៅ�យ៉ូ�ន «សៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុអំព័្រះប្តាហា�» (រិ ូ�មិ ៤៖១៦)។ 

 សុ�មិអាន�គមិីរីិ ៤៖១-៧។ សុ�មិព្រះកសៅ�កសៅមិើ�ព្រះបសាសុនរ៍ិបស់ុសៅល្ងាកបូុ�សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ សុ�មិអាន�គមិីរីិ ៤៖១-៧។ សុ�មិព្រះកសៅ�កសៅមិើ�ព្រះបសាសុនរ៍ិបស់ុសៅល្ងាកបូុ�សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ
ខែដ៏�និយាយ៉ូអំ��ី�គមិីរីិសៅល្ងាកុបីតាិ ១៥៖៦។ សុ�មិអំ�ិ�ា នសៅដ៏ើមិីឲី្យយប្តានយ៉ូ�់�ទាំ�ងអំស់ុសៅនះចុះ។ សុ�មិខែដ៏�និយាយ៉ូអំ��ី�គមិីរីិសៅល្ងាកុបីតាិ ១៥៖៦។ សុ�មិអំ�ិ�ា នសៅដ៏ើមិីឲី្យយប្តានយ៉ូ�់�ទាំ�ងអំស់ុសៅនះចុះ។ សុ�មិ
សុរិសៅសុរិ�កយសៅ�ចន�៍ា �់�ាួនរិបស់ុសៅល្ងាកអំំកអំ��ីអំើីខែដ៏��ទាំ�ងសៅនះព្រះប្តាបដ់៏�់សៅល្ងាកអំំក។សុរិសៅសុរិ�កយសៅ�ចន�៍ា �់�ាួនរិបស់ុសៅល្ងាកអំំកអំ��ីអំើីខែដ៏��ទាំ�ងសៅនះព្រះប្តាបដ់៏�់សៅល្ងាកអំំក។
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សៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅល្ងាកអំព័្រះប្តាហា� (ភាគ២)សៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅល្ងាកអំព័្រះប្តាហា� (ភាគ២)

  ច�រិសៅយ៉ូើងព្រះកសៅ�កសៅមិើ��គមិីរីិសៅល្ងាកុបីតាិ ១៥៖៦ កំុងក�ខែណព្រះ�ះគមិីរីិសៅផ្ទះសងៗមិយួ៉ូច�នួន។ «គ្មាត់
ក ៏សៅជំឿ ដ៏�់ ព្រះ�ះ សៅយ៉ូហ៍�វូា សៅហ៍ើយ៉ូ ព្រះទ្ធង ់រាប ់សៅសុចកីី ជំ�សៅនឿ សៅនាះ ទុ្ធក ជា សៅសុចកីី សុុចរិតិដ៏�់ គ្មាត»់ (�គប)។ «សៅល្ងាក 
អាបរូ់ាមិ សៅជំឿ សៅ�ើ ព្រះ�ះ អំ�ា ស់ុ សៅហ៍ើយ៉ូ សៅ�យ៉ូ យ៉ូ�់ ដ៏�់ ជំ�សៅនឿ សៅនះ ព្រះ�ះអំងា សៅព្រះប្តាសុ សៅល្ងាក ឲ្យយ ប្តាន សុុចរិតិ» (គ�ប)។ 
«អំុីព្រះប្តា� សៅជំឿ សៅ�ើអំុ�សៅឡាះ តាអាឡា សៅហ៍ើយ៉ូ ព្រះទ្ធង ់រាប ់សៅសុចកាី ជំ�សៅនឿ សៅនាះ ទុ្ធក ជា សៅសុចកាី សុុចរិតិ ដ៏�់ គ្មាត»់ (អំគត)។ 
�ទាំ�ងសៅនះប�ា ញសៅយ៉ូើងអំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏�ព្រះ�ះសៅ�ើើឲ្យយសៅយ៉ូើងប្តានរាបជ់ាសុុចរិតិ។ សៅយ៉ូើងសៅជំឿសៅ�ើព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ។ បនាា ប ់
មិក ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានបា�រិក�ណតស់ៅហ៍តុថ្ងៃនជីំវីតិអំ�សៅ�ើប្តាបចាំស់ុរិបស់ុសៅយ៉ូើងជាមិយួ៉ូនឹងព្រះ�ះជំនាដ៏ព៏្រះគប�់កខណ៍រិបស់ុ
ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីវីញិ។  
 សៅល្ងាកមិូ�សៅសុប្តានសៅព្រះបើ�កយថា «រាបជ់ាសុុចរិតិ» កំុង�គមិីរីិសៅផ្ទះសងៗសៅទ្ធៀតកំុងសុ�សៅណរិរិបស់ុសៅល្ងាក
ផ្ទះងខែដ៏រិ។ សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ សៅល្ងាកមិូ�សៅសុប�ា ញសៅយ៉ូើងអំ��ីគ�រិ�រិបស់ុមិនុសុស ឬវីតាុខែដ៏� «ព្រះតូវីប្តានទ្ធទ្ធួ�យ៉ូក» 
ឬ «គិត» ថាមិនិខែមិន។ សៅ�កំុងឧទាំហ៍រិណ៍មិយួ៉ូ រូាខែជំ� និងសៅ�អាប្តាននិយាយ៉ូអំ��ីឪ�ុករិបស់ុ�ាួនថា គ្មាត ់
«ប្តាន ចាំត ់ទុ្ធក សៅយ៉ូើង ដ៏�ច ជា អំំក ដ៏ថ្ងៃទ្ធ» (សៅល្ងាកុបីតាិ ៣១៖១៥)។ �ិតណាស់ុ រូាខែជំ� និងសៅ�អា គឺជា
បងបអ�នព្រះសីុបសៅងាើត។ កំុងឧទាំហ៍រិណ៍មិយួ៉ូសៅទ្ធៀត សៅល្ងាកមិូ�សៅសុប្តាននិយាយ៉ូអំ��ីដ៏�ើ យ៉ូខែដ៏��ួកសៅ�វីពី្រះតូវីនា�
យ៉ូកសៅ�ថាើ យ៉ូដ៏�់ព្រះ�ះ។ សៅល្ងាកមិូ�សៅសុព្រះប្តាប�់ួកសៅ�វីថីា «ត�ើ យ៉ូ ខែដ៏� ឯង ថាើ យ៉ូ សៅ�យ៉ូ សៅ�ើក ចុះ សៅ�ើង សៅនាះ 
នឹង ប្តាន រាប ់ទុ្ធក ដ៏�ច ជា ព្រះសុូវី ខែដ៏� សៅទ្ធើប នឹង បញ្ហាា ន ់សៅ� ទី្ធល្ងាន សៅហ៍ើយ៉ូ ដ៏�ច ជា ទ្ធឹក ទ្ធ���ង ប្តាយ៉ូ ជំ�រិ ខែដ៏� សៅទ្ធើប
នឹង គ្មាប ខែដ៏រិ» (ជំនគណនា ១៨៖២៧)។ �ិតណាស់ុ ដ៏�ើ យ៉ូសៅនាះមិនិខែមិនជាសៅ�តសៅទ្ធ។
  សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាមិនិខែមិនសៅកើតមិកបរិសុិុទ្ធធសៅទ្ធ។ បូុខែនា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានទ្ធទ្ធួ�សៅយ៉ូើងដ៏�ចជាមិនុសុសបរិសុិុទ្ធធសៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាមិនិខែមិនសៅកើតមិកបរិសុិុទ្ធធសៅទ្ធ។ បូុខែនា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានទ្ធទ្ធួ�សៅយ៉ូើងដ៏�ចជាមិនុសុសបរិសុិុទ្ធធ
�ីសៅព្រះ�ះសៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើងសៅ�ើព្រះ�ះបុព្រះតារិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ ច�រិសុរិសៅសុរិអំ��ីអំតានយ័៉ូថ្ងៃនសៅសុចកាី�ិតដ៏អ៏ំសាា រិយ�ីសៅព្រះ�ះសៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើងសៅ�ើព្រះ�ះបុព្រះតារិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ ច�រិសុរិសៅសុរិអំ��ីអំតានយ័៉ូថ្ងៃនសៅសុចកាី�ិតដ៏អ៏ំសាា រិយ  
ថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិសៅនះជា�កយសៅ�ចន�៍ា �់�ាួនរិបស់ុសៅល្ងាកអំំកចុះ។ ថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិសៅនះជា�កយសៅ�ចន�៍ា �់�ាួនរិបស់ុសៅល្ងាកអំំកចុះ។ 
 សៅសុចកាី�ិតដ៏ស៏ុ�ខានថ់្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិគឺថា ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងរ់ាបស់ៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាជាបរិសុិុទ្ធធ។ សៅយ៉ូើងព្រះតូវី
ប្តានរាបជ់ាបរិសុិុទ្ធធសៅ�យ៉ូសារិសៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើងសៅ�កុំងព្រះ�ះគុណខែដ៏�ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីប្តានសៅ�ើើសុព្រះ�ប់
សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មា។ សៅយ៉ូើងមិនិខែមិនព្រះតូវីរាបជ់ាបរិសុិុទ្ធធសៅ�យ៉ូសារិអំើីមិយួ៉ូខែដ៏�សៅយ៉ូើង ប្តានសៅ�ើើ សៅ�យ៉ូ �ាួន ឯង  សៅ�ើយ៉ូ។ 
សៅនះគឺជាអំតានយ័៉ូដ៏�៏ិតព្រះប្តាកដ៏អំ��ីការិរាបជ់ាបរិសុិុទ្ធធសៅ�យ៉ូសៅសុចកាីជំ�សៅនឿកំុងព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី។ បូុខែនាសៅតើ សៅសុចកាី
ជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើង�ាួនឯងអាចសៅ�ើើឲ្យយសៅយ៉ូើងបរិសុិុទ្ធធសៅទ្ធ? �ិតណាស់ុមិនិអាចសៅទ្ធ! សៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើងសៅបើក
ផ្ទះា�វីឲ្យយព្រះ�ះព្រះបទាំនជីំវីតិព្រះគប�់កខណ៍រិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីដ៏�់សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មា។ សៅសុចកាី�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិសៅនះគឺជា
សៅសុចកាីបសៅព្រះងៀនដ៏�៏អប�ផុ្ទះតកំុងសាសុនាព្រះគិសុា។ សៅសុចកាីបសៅព្រះងៀនសៅនះគឺជាអា�ក៌�ប្តា�ងមិយួ៉ូខែដ៏�សៅយ៉ូើងមិនិអាច
យ៉ូ�់ប្តានទាំ�ងព្រះសុុងសៅ�ើយ៉ូ។ សៅហ៍តុសៅនាះ សៅយ៉ូើងព្រះតូវីខែតទ្ធទ្ធួ�យ៉ូកសៅសុចកាីបសៅព្រះងៀនសៅនះសៅ�យ៉ូសៅសុចកាីជំ�សៅនឿ។ 
អំើីៗទាំ�ងអំស់ុខែដ៏�សៅយ៉ូើងសៅជំឿកំុងនាមិជាព្រះគីសាា ន សុុទ្ធធខែតប្តានមិក�ីសៅសុចកាីបសៅព្រះងៀនដ៏អ៏ំសាា រិយសៅនះ។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង់
រាបស់ៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាជាបរិសុិុទ្ធធកុំងព្រះ�ះសៅនព្រះតរិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ�យ៉ូសារិសៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើងកុំងព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី។ 
អំើីៗសៅផ្ទះសងសៅទ្ធៀតកុំងជំីវីតិព្រះគីសាា ន សុុទ្ធធខែតសៅចញមិក�ីសៅសុចកាី�ិតដ៏៏ព្រះសុស់ុប�ព្រះ�ងរិបស់ុព្រះ�ះគមិីីរិមិួយ៉ូសៅនះ៖ 
ការិសាា បប់�ា បរ់ិបស់ុសៅយ៉ូើង ការិរិស់ុសៅ�ជាជំីវីតិបរិសុិុទ្ធធ ការិ�នចិតាដ៏�ចជាព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី និងការិប�ា ញសៅសុចកាី 
ព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងាដ៏�់មិនុសុសដ៏ថ្ងៃទ្ធជាសៅដ៏ើមិ។ 

  ចុះព្រះបសិុនសៅបើ�ននរិណា�ំកន់ិយាយ៉ូព្រះប្តាបអ់ំំកថា «�ំុ �ចងស់ៅ�ើើជាព្រះគីសាា នខាា �ងណាស់ុ។ បូុខែនា �ំុ �ចុះព្រះបសិុនសៅបើ�ននរិណា�ំកន់ិយាយ៉ូព្រះប្តាបអ់ំំកថា «�ំុ �ចងស់ៅ�ើើជាព្រះគីសាា នខាា �ងណាស់ុ។ បូុខែនា �ំុ �
មិនិ�នអារិមិាណ៍ថា�ំុ �បរិសុិុទ្ធធសៅសាះ» សៅតើសៅល្ងាកអំំកព្រះតូវីសៅ�ាើយ៉ូនឹងគ្មាត ់ឬនាងសៅ�យ៉ូរិសៅបៀបណា?មិនិ�នអារិមិាណ៍ថា�ំុ �បរិសុិុទ្ធធសៅសាះ» សៅតើសៅល្ងាកអំំកព្រះតូវីសៅ�ាើយ៉ូនឹងគ្មាត ់ឬនាងសៅ�យ៉ូរិសៅបៀបណា?
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ការិសៅជំឿទុ្ធកចិតាសៅ�ើសៅសុចកាីសុនាការិសៅជំឿទុ្ធកចិតាសៅ�ើសៅសុចកាីសុនា

  �នសៅរិឿងមិយួ៉ូសុាីអំ��ីសាសុនទ្ធ�ត សៅប�ឡាមិនី ដ៏�៏ី�ីាញ។ សាសុនទ្ធ�តគឺជាសៅមិដឹ៏កនា�សាសុនា
ដ៏ស៏ុ�ខានម់ិយួ៉ូរិ�បកំុងព្រះ�ះវីហិារិរិ ូ��ុ �ងកាត��ិក។ សៅ�ញមិយួ៉ូជំីវីតិរិបស់ុសៅល្ងាក សាសុនទ្ធ�តសៅប�ឡាមិនី ប្តាន 
ព្រះបយុ៉ូទ្ធធព្រះបឆ្នាំ�ងនឹងសៅសុចកាី�ិតរិបស់ុព្រះ�ះគមិីរីិខែដ៏�ថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងស់ុសៅង្គ្រា�ា ះសៅយ៉ូើងសៅ�យ៉ូសារិខែតសៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុ
សៅយ៉ូើងកំុងព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីខែតមិយួ៉ូមិុ�គត។់ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង�ុ់�ប្តានសុសៅង្គ្រា�ា ះសៅយ៉ូើងសៅ�យ៉ូសារិខែតអាកបីកិរិយិា�អ�ា �់�ាួន 
រិបស់ុសៅយ៉ូើងសៅ�ើយ៉ូ។ �ណៈសៅ��ខែដ៏�សៅល្ងាកសៅហ៍ៀបនឹងសាា ប ់�នមិនុសុស�ំកប់្តានយ៉ូកច�ា ក ់សៅឈ្នះើឆ្នាំា ង មិ ួយ៉ូ
ឲ្យយគ្មាត។់ ច�ា កស់ៅឈ្នះើឆ្នាំា ងគឺជាសៅឈ្នះើឆ្នាំា ងខែដ៏��នឆ្នាំា ករ់ិ�បព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីសៅ�សៅ�ើសៅនាះ។ សាសុនទ្ធ�តសៅប�ឡាមិនី
កព៏្រះតូវីប្តានព្រះបគ�់ជំ�នន�វីកិចាការិ�អៗរិបស់ុអំំកកាត��ិកខែដ៏�ប្តានសាា បស់ៅ�សៅហ៍ើយ៉ូសៅដ៏ើមិីជីំួយ៉ូសៅល្ងាកឲ្យយ�ន
អារិមិាណ៍ថា�នសុុវីតាិភា�មិុនសៅ��សៅល្ងាកសាា ប។់ បូុខែនា សៅប�ឡាមិនី�នព្រះបសាសុនថ៍ា «ច�រិយ៉ូករិបស់ុ
ទាំ�ង អំស់ុសៅនះសៅចញសៅ�។ �ំុ �គិតថា�ំុ �សុុ�ចិតាទ្ធទ្ធួ�សៅជំឿទុ្ធកចិតាសៅ�ើព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី និងសៅសុចកាីសុុគតរិបស់ុព្រះ�ះអំងា
ជំ�នួសុ�ំុ �សៅ�សៅ�ើសៅឈ្នះើឆ្នាំា ងវីញិ�អជាង»។ 
 មិនុសុសជាសៅព្រះចើនកដ៏៏�ចគំ្មានឹងសាសុនទ្ធ�តសៅប�ឡាមិនីខែដ៏រិ។ សៅ�ទ្ធីប�ផុ្ទះតថ្ងៃនជីំវីតិរិបស់ុ�ួកសៅគ �ួកសៅគ 
ប្តានព្រះកសៅ�ក�យ៉ូសៅព្រះកាយ៉ូសៅមិើ�សៅ�អំតីតកា�រិបស់ុ�ាួន។ �ួកសៅគសៅ�ើញអំ��ីរិសៅបៀបដ៏�៏ាងស់ៅ�ា  និងឥតព្រះបសៅយាជំន ៍
ថ្ងៃនអាកបីកិរិយិា និងអំ�សៅ�ើ�អ�ា �់�ាួនរិបស់ុ�ួកសៅគ។ អំ�សៅ�ើទាំ�ងអំស់ុសៅនះមិនិអាចសុសៅង្គ្រា�ា ះ�ួកសៅគ ឬសៅ�ើើឲ្យយ�ួក
សៅគទ្ធទ្ធួ�ប្តានជីំវីតិអំស់ុក�ីខែដ៏��នសៅ�ជាមិយួ៉ូព្រះ�ះដ៏ប៏រិសុិុទ្ធធប្តានសៅ�ើយ៉ូ។ មិនុសុសទាំ�ងសៅនះប្តានសៅមិើ�
សៅ�ើញអំ��ីទ្ធ�ហ៍�ថ្ងៃនសៅសុចកាីព្រះតូវីការិន�វីព្រះ�ះជំនាដ៏ប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីសៅដ៏ើមិីសីុសៅង្គ្រា�ា ះ�ួកសៅគថា��បូុនណា។ 
 ដ៏�ណឹង�អសៅនាះគឺថា សៅយ៉ូើងមិនិព្រះតូវីរិងច់ាំ�ទាំ�់ខែតសៅសុចកាីសាា បម់ិកដ៏�់សៅយ៉ូើងសៅទ្ធើបសៅយ៉ូើង�នអារិមិាណ៍ 
ព្រះប្តាកដ៏ថា ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីសុសៅង្គ្រា�ា ះសៅយ៉ូើងសៅនាះសៅ�ើយ៉ូ។ 
 ច�រិព្រះកសៅ�កសៅមិើ��ដ៏�ចតសៅ�សៅនះ។ បនាា បម់ិកសៅ�ាើយ៉ូសុ�ណួរិជាមិយួ៉ូនឹង�នីមិយួ៉ូៗអំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏�ច�រិព្រះកសៅ�កសៅមិើ��ដ៏�ចតសៅ�សៅនះ។ បនាា បម់ិកសៅ�ាើយ៉ូសុ�ណួរិជាមិយួ៉ូនឹង�នីមិយួ៉ូៗអំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏�
សៅយ៉ូើងរិកាមិតិាភា�រិបស់ុសៅយ៉ូើងជាមិយួ៉ូព្រះ�ះឲ្យយប្តានរិងឹ��៖សៅយ៉ូើងរិកាមិតិាភា�រិបស់ុសៅយ៉ូើងជាមិយួ៉ូព្រះ�ះឲ្យយប្តានរិងឹ��៖
១) ទ្ធ�នុកតសៅមិាើង ៣៤៖៨ (សៅតើសៅល្ងាកអំំកអាច «ភាក»់ យូាងដ៏�ចសៅមិាចសៅទ្ធើបដឹ៏ងថាព្រះ�ះព្រះទ្ធង�់អ?) -----------------១) ទ្ធ�នុកតសៅមិាើង ៣៤៖៨ (សៅតើសៅល្ងាកអំំកអាច «ភាក»់ យូាងដ៏�ចសៅមិាចសៅទ្ធើបដឹ៏ងថាព្រះ�ះព្រះទ្ធង�់អ?) -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

២) �ូថាយ៉ូ ១១៖៣០ (សៅតើព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ើើអំើី�ាះសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅដ៏ើមិីសីៅ�ើើឲ្យយការិទ្ធទ្ធួ�យ៉ូក២) �ូថាយ៉ូ ១១៖៣០ (សៅតើព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ើើអំើី�ាះសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅដ៏ើមិីសីៅ�ើើឲ្យយការិទ្ធទ្ធួ�យ៉ូក
សៅសុចកាីបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះទ្ធង�់យ៉ូព្រះសុួ� និងបសៅព្រះមិើព្រះ�ះអំងា�យ៉ូព្រះសុួ�ផ្ទះងខែដ៏រិសៅនាះ?) -------------------------សៅសុចកាីបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះទ្ធង�់យ៉ូព្រះសុួ� និងបសៅព្រះមិើព្រះ�ះអំងា�យ៉ូព្រះសុួ�ផ្ទះងខែដ៏រិសៅនាះ?) -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
៣) រិ ូ�មិ ៥៖១ (ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីនា�យ៉ូកសៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាព្រះត�បស់ៅ�ឯព្រះ�ះវីញិ។ ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីព្រះទ្ធងស់ៅ�ើើឲ្យយសៅយ៉ូើងអាចព្រះតូវី៣) រិ ូ�មិ ៥៖១ (ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីនា�យ៉ូកសៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាព្រះត�បស់ៅ�ឯព្រះ�ះវីញិ។ ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីព្រះទ្ធងស់ៅ�ើើឲ្យយសៅយ៉ូើងអាចព្រះតូវី
គំ្មានឹងព្រះ�ះសៅ�ើងវីញិ។ សៅតើកិចាការិខែដ៏�ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីសៅ�ើើសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅនះនា�មិកន�វីសៅសុចកាីសុុ�សានាគំ្មានឹងព្រះ�ះសៅ�ើងវីញិ។ សៅតើកិចាការិខែដ៏�ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីសៅ�ើើសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅនះនា�មិកន�វីសៅសុចកាីសុុ�សានា
ដ៏�់សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅ�យ៉ូរិសៅបៀបណា?-----------------------------------------------------------------------------ដ៏�់សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅ�យ៉ូរិសៅបៀបណា?-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

៤) ភ�ីី� ២៖៧, ៨ (សៅតើព្រះ�ះជំនានិងសៅសុចកាីសុុគតរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីប្តានព្រះបទាំនអំើី�ាះដ៏�់សៅល្ងាកអំំក?) ----៤) ភ�ីី� ២៖៧, ៨ (សៅតើព្រះ�ះជំនានិងសៅសុចកាីសុុគតរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីប្តានព្រះបទាំនអំើី�ាះដ៏�់សៅល្ងាកអំំក?) ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 សុ�មិសួុរិ�ាួនឯងថា៖ សៅតើ�ំុ �ក��ុងសៅ�ើើអំើី�ាះនាសៅ��ឥ��វីសៅនះសៅដ៏ើមិីសីៅ�ើើឲ្យយទ្ធ�នាកទ់្ធ�នងរិបស់ុ�ំុ �ជាមិយួ៉ូ សុ�មិសួុរិ�ាួនឯងថា៖ សៅតើ�ំុ �ក��ុងសៅ�ើើអំើី�ាះនាសៅ��ឥ��វីសៅនះសៅដ៏ើមិីសីៅ�ើើឲ្យយទ្ធ�នាកទ់្ធ�នងរិបស់ុ�ំុ �ជាមិយួ៉ូ
ព្រះ�ះកានខ់ែតរិងឹ��សៅ�ើង? សៅតើ�ំុ �ក��ុងសៅ�ើើអំើី�ាះខែដ៏�សៅ�ើើឲ្យយទ្ធ�នាកទ់្ធ�នងរិបស់ុ�ំុ �ជាមិយួ៉ូព្រះ�ះរិងការិរិសៅ�ា ះរិសៅងាើ? សៅតើ�ំុ �ព្រះ�ះកានខ់ែតរិងឹ��សៅ�ើង? សៅតើ�ំុ �ក��ុងសៅ�ើើអំើី�ាះខែដ៏�សៅ�ើើឲ្យយទ្ធ�នាកទ់្ធ�នងរិបស់ុ�ំុ �ជាមិយួ៉ូព្រះ�ះរិងការិរិសៅ�ា ះរិសៅងាើ? សៅតើ�ំុ �  
ព្រះតូវីការិសៅ�ើើការិ�ា ស់ុបា�រិអំើី�ាះ?ព្រះតូវីការិសៅ�ើើការិ�ា ស់ុបា�រិអំើី�ាះ?
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ការិសិុកាបខែនាមិ៖ការិសិុកាបខែនាមិ៖  «ព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងអ់ាចទ្ធទ្ធួ�ប្តាបជំនប្តានសៅ�យ៉ូសារិខែតសៅសុចកាីជំ�សៅនឿខែតមិយួ៉ូមិុ�គត។់ 
ប្តាបជំនព្រះតូវីថាើ យ៉ូការិសាា បប់�ា បដ់៏ព៏្រះគប�់កខណ៍រិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វី។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុទ្ធទ្ធួ�យ៉ូកការិសាា បប់�ា ប់
រិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីជំ�នួសុឲ្យយជីំវីតិខែដ៏�មិនិសាា បប់�ា បរ់ិបស់ុប្តាបជំន។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងទ់្ធទ្ធួ�យ៉ូកព្រះ�ះជំនាដ៏ប៏រិសុិុទ្ធធ
រិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីជំ�នួសុកខែនាងខែដ៏�មិនិបរិសុិុទ្ធធរិបស់ុសៅយ៉ូើង។  ព្រះ�ះព្រះទ្ធងទ់្ធទ្ធួ�យ៉ូកសៅយ៉ូើងនិងអំតស់ៅទាំសុដ៏�់
សៅយ៉ូើង។ បនាា បម់ិកព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះបកាសុថា សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាបរិសុិុទ្ធធសៅហ៍ើយ៉ូ។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងច់ាំតទុ់្ធកសៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាដ៏�ចមិនិ
ប្តានសៅ�ើើប្តាបអំុីចឹង។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់សៅយ៉ូើងដ៏�ចជាព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់ព្រះ�ះបុព្រះតារិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែដ៏រិ។ សៅនះគឺជារិសៅបៀប
ខែដ៏�ព្រះ�ះព្រះទ្ធងទ់្ធទ្ធួ�សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅ�យ៉ូសារិសៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើង»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, 
Selected Messages, book 1, page 367, adapted។ 
 «សៅយ៉ូើងព្រះតូវីខែតខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប និងទ្ធទ្ធួ�យ៉ូកព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីជាព្រះ�ះអំងាសុសៅង្គ្រា�ា ះរិបស់ុសៅយ៉ូើង
សៅ�យ៉ូសៅសុចកាីជំ�សៅនឿ។ បនាា បម់ិកព្រះ�ះអំ�ា ស់ុព្រះទ្ធងន់ឹងអំតស់ៅទាំសុប្តាបដ៏�់សៅយ៉ូើង។ ព្រះទ្ធងក់ន៏ឹងមិនិ�កស់ៅទាំសុ
សៅយ៉ូើងសៅ�យ៉ូសារិការិរិ ��ងព្រះកឹតយវីនិយ័៉ូខែដ៏រិ។ សៅយ៉ូើងឈ្នះរិសៅ�ច�សៅ�ះព្រះ�ះជា�ា ស់ុកំុងនាមិជាមិនុសុសសុុចរិតិ។ 
ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទាំនកាីសុសៅនាា សុព្រះបណីដ៏�់សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មា។ ឥ��វីសៅនះសៅយ៉ូើងព្រះបកបគំ្មាជាមិយួ៉ូនឹងព្រះ�ះវីរិបិតា 
និងព្រះ�ះរាជំបុព្រះតាសៅហ៍ើយ៉ូ។ ព្រះ�ះវីញិ្ហាា ណបរិសុិុទ្ធធសៅ�ើើការិព្រះបកបសៅនះសៅកើតសៅ�ើងសៅ�ប្តាន។ 
 «បនាា បម់ិកព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ើើកិចាការិមិយួ៉ូសៅទ្ធៀតសៅ�កំុងជីំវីតិរិបស់ុសៅយ៉ូើងរា�់គំ្មា។ ព្រះទ្ធង ់សៅ�ើើឲ្យយ
សៅយ៉ូើងប្តានបរិសុិុទ្ធធ។ ព្រះទ្ធងស់ៅ�ើើឲ្យយចិតារិបស់ុសៅយ៉ូើងប្តានដ៏�ចជាព្រះ�ះទ្ធយ័៉ូរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីខែដ៏រិ។ កិចាការិសៅនះសៅកើត
សៅ�ើងសៅ�ញមិយួ៉ូជំីវីតិរិបស់ុសៅយ៉ូើង។ សៅយ៉ូើងព្រះតូវីប្តានសៅ�ើើឲ្យយបរិសុិុទ្ធធសៅ�យ៉ូសារិសៅសុចកាី�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគមិីរីិ។ កិចាការិ 
សៅនះកស៏ៅកើតសៅ�ើងសៅ�យ៉ូសារិសៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើងខែដ៏រិ។ �នខែតព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីបូុសៅណាះ ះ
សៅទ្ធើប អាច ជំួយ៉ូ �ា ស់ុបា�រិជីំវីតិរិបស់ុសៅយ៉ូើងបរិសុិុទ្ធធប្តាន។ ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីព្រះទ្ធងព់្រះបទាំនព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះ�ះអំងាដ៏�់
សៅយ៉ូើងសៅ�យ៉ូសារិសៅយ៉ូើងសៅជំឿជាកស់ៅ�ើព្រះ�ះអំងា»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Selected Messages, 
book 3, page 191, adapted។

សុ�ណួរិ�ិភាកា៖ សុ�ណួរិ�ិភាកា៖ 
១) សៅតើសៅសុចកាីជំ�សៅនឿដ៏រ៏ិស់ុ�ុសុគំ្មា�ីសៅសុចកាីជំ�សៅនឿខែដ៏�សាា បដ់៏�ចសៅមិាច�ាះ? (សុ�មិអាន�គមិីរីិយូាកុប ២៖១៧, ១) សៅតើសៅសុចកាីជំ�សៅនឿដ៏រ៏ិស់ុ�ុសុគំ្មា�ីសៅសុចកាីជំ�សៅនឿខែដ៏�សាា បដ់៏�ចសៅមិាច�ាះ? (សុ�មិអាន�គមិីរីិយូាកុប ២៖១៧, 
១៨ សៅដ៏ើមិីរីិកចសៅមិាើយ៉ូ)។ សៅតើសៅល្ងាកបូុ��នព្រះបសាសុនដ៍៏�ចសៅមិាច�ាះអំ��ីសៅសុចកាីជំ�សៅនឿដ៏រ៏ិស់ុសៅនះ? (សុ�មិអានរិ ូ�មិ ១៨ សៅដ៏ើមិីរីិកចសៅមិាើយ៉ូ)។ សៅតើសៅល្ងាកបូុ��នព្រះបសាសុនដ៍៏�ចសៅមិាច�ាះអំ��ីសៅសុចកាីជំ�សៅនឿដ៏រ៏ិស់ុសៅនះ? (សុ�មិអានរិ ូ�មិ 
១៦៖២៦ សៅដ៏ើមិីរីិកចសៅមិាើយ៉ូ)។ សៅតើសៅល្ងាកបូុ� និងសៅល្ងាកយូាកុបប្តានប�ា ញអំើី�ាះដ៏�់សៅយ៉ូើងអំ��ីខែផ្ទះំកដ៏ស៏ុ�ខាន់១៦៖២៦ សៅដ៏ើមិីរីិកចសៅមិាើយ៉ូ)។ សៅតើសៅល្ងាកបូុ� និងសៅល្ងាកយូាកុបប្តានប�ា ញអំើី�ាះដ៏�់សៅយ៉ូើងអំ��ីខែផ្ទះំកដ៏ស៏ុ�ខាន់
ប�ផុ្ទះតថ្ងៃនសៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើង?ប�ផុ្ទះតថ្ងៃនសៅសុចកាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើង?
២) សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាប្តានសុសៅង្គ្រា�ា ះសៅ�យ៉ូសារិខែតព្រះ�ះជំនាដ៏ប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីបូុសៅណាះ ះ។ សៅយ៉ូើងមិនិខែមិន២) សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាប្តានសុសៅង្គ្រា�ា ះសៅ�យ៉ូសារិខែតព្រះ�ះជំនាដ៏ប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីបូុសៅណាះ ះ។ សៅយ៉ូើងមិនិខែមិន
ប្តានសុសៅង្គ្រា�ា ះសៅ�យ៉ូអំើីមិយួ៉ូខែដ៏�សៅយ៉ូើងប្តានសៅ�ើើសៅ�ើយ៉ូ។ សៅហ៍តុសៅនាះ មិនុសុស�ាះគិតថាអំុីចឹងសៅយ៉ូើងចងស់ៅ�ើើអំើីក៏ប្តានសុសៅង្គ្រា�ា ះសៅ�យ៉ូអំើីមិយួ៉ូខែដ៏�សៅយ៉ូើងប្តានសៅ�ើើសៅ�ើយ៉ូ។ សៅហ៍តុសៅនាះ មិនុសុស�ាះគិតថាអំុីចឹងសៅយ៉ូើងចងស់ៅ�ើើអំើីក៏
ប្តានខែដ៏រិ។ សៅហ៍តុអំើីប្តានជាអំើីខែដ៏�សៅយ៉ូើងសៅ�ើើ�នបញ្ហាា សៅ�វីញិ? សៅតើសៅល្ងាកអំំកអាចសៅ�ាើយ៉ូតបយូាងដ៏�ចសៅមិាចប្តានខែដ៏រិ។ សៅហ៍តុអំើីប្តានជាអំើីខែដ៏�សៅយ៉ូើងសៅ�ើើ�នបញ្ហាា សៅ�វីញិ? សៅតើសៅល្ងាកអំំកអាចសៅ�ាើយ៉ូតបយូាងដ៏�ចសៅមិាច
សៅ�កានម់ិនុសុសខែដ៏�គិតថាសៅយ៉ូើងអាចសៅ�ើើកប៏្តានខែដ៏រិ  �ីសៅព្រះ�ះអំ�សៅ�ើ�អរិបស់ុសៅយ៉ូើងមិនិអាចជំួយ៉ូសៅយ៉ូើងប្តានសៅទ្ធ?សៅ�កានម់ិនុសុសខែដ៏�គិតថាសៅយ៉ូើងអាចសៅ�ើើកប៏្តានខែដ៏រិ  �ីសៅព្រះ�ះអំ�សៅ�ើ�អរិបស់ុសៅយ៉ូើងមិនិអាចជំួយ៉ូសៅយ៉ូើងប្តានសៅទ្ធ?
៣) «ព្រះ�ះព្រះទ្ធងទ់្ធទ្ធួ�សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅ�យ៉ូសារិខែតព្រះ�ះរាជំបុព្រះតារិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែតបូុសៅណាះ ះ។ អាកបីកិរិយិា�អ  រិបស់ុ៣) «ព្រះ�ះព្រះទ្ធងទ់្ធទ្ធួ�សៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាសៅ�យ៉ូសារិខែតព្រះ�ះរាជំបុព្រះតារិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែតបូុសៅណាះ ះ។ អាកបីកិរិយិា�អ  រិបស់ុ
សៅយ៉ូើងអាចសៅកើតសៅ�ើងប្តានសៅ�យ៉ូសារិខែតសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីច�សៅ�ះសៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាបូុសៅណាះ ះ។ សៅយ៉ូើងអាចសៅកើតសៅ�ើងប្តានសៅ�យ៉ូសារិខែតសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វីច�សៅ�ះសៅយ៉ូើងរា�់គំ្មាបូុសៅណាះ ះ។ 
សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងាប្តានអំតស់ៅទាំសុដ៏�់អំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយ៉ូើង។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង�ុ់�ប្តានព្រះបទាំនរិ�ើ នដ់៏�់សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងាប្តានអំតស់ៅទាំសុដ៏�់អំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយ៉ូើង។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង�ុ់�ប្តានព្រះបទាំនរិ�ើ នដ់៏�់
សៅយ៉ូើងជាជំីវីតិអំស់ុក�ីដ៏�់សៅយ៉ូើងសៅ�យ៉ូសារិខែតអំ�សៅ�ើ�អណាមិយួ៉ូខែដ៏�សៅយ៉ូើងសៅ�ើើសៅ�ើយ៉ូ... ព្រះគីសាា នមិនិអាចសៅយ៉ូើងជាជំីវីតិអំស់ុក�ីដ៏�់សៅយ៉ូើងសៅ�យ៉ូសារិខែតអំ�សៅ�ើ�អណាមិយួ៉ូខែដ៏�សៅយ៉ូើងសៅ�ើើសៅ�ើយ៉ូ... ព្រះគីសាា នមិនិអាច
យ៉ូកអំ�សៅ�ើ�អរិបស់ុ�ាួនសៅ�ើើជាដ៏�ើ យ៉ូដ៏�់ព្រះ�ះ សៅហ៍ើយ៉ូសុ�មិឲ្យយព្រះទ្ធងស់ុសៅង្គ្រា�ា ះ�ាួនប្តានសៅនាះសៅ�ើយ៉ូ»។ ដ៏កព្រះសុង់យ៉ូកអំ�សៅ�ើ�អរិបស់ុ�ាួនសៅ�ើើជាដ៏�ើ យ៉ូដ៏�់ព្រះ�ះ សៅហ៍ើយ៉ូសុ�មិឲ្យយព្រះទ្ធងស់ុសៅង្គ្រា�ា ះ�ាួនប្តានសៅនាះសៅ�ើយ៉ូ»។ ដ៏កព្រះសុង់
�ី Ellen G. White, Selected Messages, book 3, page 199, adapted។ ច�រិគិតអំ��ីសុ�សៅណរិដ៏ក�ី Ellen G. White, Selected Messages, book 3, page 199, adapted។ ច�រិគិតអំ��ីសុ�សៅណរិដ៏ក
ព្រះសុងរ់ិបស់ុអំំកព្រះសីុថ្ងៃវីតូស៍ៅនះ សៅហ៍ើយ៉ូសៅ�ាើយ៉ូសុ�ណួរិសៅនះ៖ សៅហ៍តុអំើីប្តានជាអំ�សៅ�ើ�អរិបស់ុសៅយ៉ូើងសុ�ខានស់ៅមិូាះច�សៅ�ះព្រះសុងរ់ិបស់ុអំំកព្រះសីុថ្ងៃវីតូស៍ៅនះ សៅហ៍ើយ៉ូសៅ�ាើយ៉ូសុ�ណួរិសៅនះ៖ សៅហ៍តុអំើីប្តានជាអំ�សៅ�ើ�អរិបស់ុសៅយ៉ូើងសុ�ខានស់ៅមិូាះច�សៅ�ះ
បទ្ធ�ិសៅសា�នជ៍ំីវីតិព្រះគីសាា នរិបស់ុសៅយ៉ូើង?បទ្ធ�ិសៅសា�នជ៍ំីវីតិព្រះគីសាា នរិបស់ុសៅយ៉ូើង?



96

  ការិសៅ�ើើដ៏�សៅណើ រិព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅ�កានត់�បនស់ៅបសុកកមិាការិសៅ�ើើដ៏�សៅណើ រិព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅ�កានត់�បនស់ៅបសុកកមិា 

 សៅកាង�ាះសៅ�រិដ៏ាតិចសាស់ុ សុហ៍រិដ៏ាអាសៅមិរិកិ មិនិព្រះគ្មានខ់ែតសាា បស់ៅរិឿងសៅបសុកកមិាបូុសៅណាះ ះសៅទ្ធ �ួកសៅគកស៏ៅហាះ 
សៅហ៍ើរិសៅ�កានព់្រះបសៅទ្ធសុឆ្នាំា យ៉ូៗសៅដ៏ើមិីទី្ធទ្ធួ�យ៉ូកន�វីបទ្ធ�ិសៅសា�នថ៍្ងៃនសៅរិឿងរូាវីសៅនះ�ា �់ផ្ទះងខែដ៏រិ។
 សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍ សៅកាងៗច��សៅ�សៅ�ើើការិព្រះតួត�ិនិតយសៅ�ឯព្រះកុមិហុូ៍នអាកាសុចរិណ៍សៅបសុកជំន គឺសៅ�សៅ��
ខែដ៏��ួកសៅគប្តានមិកដ៏�់ថំាកស់ុបាតហ៍៍សុា��សៅ�ឯព្រះ�ះវីហិារិសៅសុសៅវីនសៅដ៏យ៉ូអ៍ាតស់ៅវីនទី្ធសុាសៅង្គ្រាហ៍ានវីយ�។ កុ�រិ�ំក់ៗ
ប�ា ញ�ិ�ិត�ាងខែដ៏នរិបស់ុ�ាួនខែដ៏��នសុ�ា �់ថា៖ �ិ�ិត�ាងខែដ៏នសុបាតហ៍៍សុា��សៅង្គ្រាហ៍ានវីយ� សៅ�សៅ�ើតុទ្ធទ្ធួ�
សៅភំៀវីរិបស់ុព្រះកុមិហុូ៍នអាកាសុចរិណ៍សៅដ៏ើមិីទី្ធទួ្ធ�ប្តានទ្ធិ�ា ការិសុព្រះ�បស់ៅ�ើើការិសៅហាះសៅហ៍ើរិសៅ�កានព់្រះបសៅទ្ធសុសៅគ្មា�សៅ�។ 
សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍មិយួ៉ូ សៅភំៀវី�ំកម់ិក�ីនាយ៉ូក�ា នសៅបសុកកមិាអាតស់ៅវីនទី្ធសុា ប្តានជំួយ៉ូសៅរិៀបច�សៅរិឿងសៅបសុកកមិាមិយួ៉ូ
�ីព្រះបសៅទ្ធសុចិន ដ៏�សៅចំះ អំំកត�ណាងព្រះកុមិហុូ៍នអាកាសុចរិណ៍ ���ី វីគី�ុនដ៏ ៍ជាព្រះគូបសៅព្រះងៀនបឋមិសិុកា ប្តានបិទ្ធ
សុាិក�រ័ិរិបស់ុទ្ធងជ់ាតិព្រះបសៅទ្ធសុចិន�ណ៌ព្រះកហ៍មិសៅ��ីសៅ�ើ�ិ�ិត�ាងខែដ៏ននីមិយួ៉ូៗ។ កុ�រិ�ំក់ៗ កអ៏ាចទ្ធទ្ធួ�ប្តាន
សុាិក�រ័ិ�ា យ៉ូរិហ៍�តដ៏�់សៅ�បីសៅ�កំុង�ិ�ិត�ាងខែដ៏នផ្ទះងខែដ៏រិ គឺ៖ សុព្រះ�បក់ារិប�ា ញ�ាួនសៅអាយ៉ូទាំនស់ៅ��សៅវីល្ងា 
សុ�រាបក់ារិយ៉ូកព្រះ�ះគមិីរីិមិកជាមិយួ៉ូ និងសុ�រាបក់ារិអំសៅញ្ចា ើញមិតិា�ំកម់ិកច��រិមួិផ្ទះងខែដ៏រិ។
 កុ�រិដ៏បន់ាកដ់៏�ប�ង ខែដ៏�ប្តានមិកដ៏�់ទាំនស់ៅ��សៅវីល្ងា ព្រះតូវីប្តានទ្ធទ្ធួ�សុ�បុព្រះតយ៉ូនាសៅហាះថំាកវ់ីអីាយ៉ូភ។ី 
សុព្រះ�បអ់ំំកខែដ៏�មិកដ៏�់យ៉ូឺត  គឺទ្ធទ្ធួ�ប្តានសុ�បុព្រះតយ៉ូនាសៅហាះថំាក�់មិាតា។ ជាទ្ធ�សៅ� កុ�រិកទ៏្ធទ្ធួ�ប្តានន�វី�ិតាបណ័ះ
ខែដ៏��ន�ចងចាំ�សៅ�សៅ�ើសៅនាះផ្ទះងខែដ៏រិ។ យ៉ូនីសៅហាះខែដ៏�រិចនាសៅ�ើងសៅ�យ៉ូសុ�ជំិកព្រះកុមិជំ�នុ��នមិយួ៉ូខែផ្ទះំកជាសៅល្ងាហ៍-
ធ្លាតុ និងសុូុមិសៅឈ្នះើព្រះគបសៅ�យ៉ូ�ា �ងព្រះកណាត�់ណ៌សុ និងបងអួច�នរាង�ងព្រះកសៅ�ើ សៅ�សុងខាងថ្ងៃនតួយ៉ូនា សៅហាះ  សៅនាះ។
 សៅ�សៅ��ខែដ៏�កុ�រិប្តានអំងាុយ៉ូចុះសៅហ៍ើយ៉ូ ���ីប្តានចាំកស់ុ�សៅ�ងសារិខែដ៏�ប្តាន�តទុ្ធក    «អំរិគុណ
សុព្រះ�បក់ារិសៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុព្រះកុមិហុូ៍នអាកាសុចរិណ៍សៅបសុកជំន ខែដ៏�ជាកខែនាងសុព្រះ�បដ់៏�សៅណើ រិផ្ទះសងសៅព្រះ�ង�ាីៗក��ុង
រិងច់ាំ�អំំកសៅរិៀងរា�់ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍!» សុ�សៅ�ងបុរិសុថ្ងៃនព្រះបធ្លានព្រះកុមិយ៉ូនីសៅហាះប្តានព្រះបកាសុថា៖ «សុ�មិរិកាឥរិយិាប�
សៅ�កុំងកខែនាងអំងាុយ៉ូរិបស់ុអំំកសៅ�សៅ��ខែដ៏�អំំកប�សៅរិ ើតាមិយ៉ូនាសៅហាះសៅ�ើើការិអំ�ិសាា នមុិនសៅ��ការិសៅហាះសៅហ៍ើរិរិបស់ុ
សៅយ៉ូើងសៅចញដ៏�សៅណើ រិ»។
 បនាា ប�់ីសៅសុចកាីព្រះបកាសុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍មិយួ៉ូ ���ីប្តានសួុរិសៅ�កានកុ់�រិទាំ�ងដ៏បម់ិយួ៉ូនាកស់ៅ�សៅ�ើ
យ៉ូនាសៅហាះសុព្រះ�បស់ុ�សៅណើ អំ�ិសាា នរិបស់ុ�ួកសៅគ។ សៅកាងព្រះបុសុ�ំកប់្តានចងអុ�សៅ�ព្រះបសៅហាងសៅ�ខាងសៅព្រះកាយ៉ូយ៉ូនីសៅហាះ 
និងប្តានខែព្រះសុកថា៖ «សុ�មិអំ�ិសាា ន សៅដ៏ើមិីកុី�ឱយសៅយ៉ូើងព្រះតូវីប្តានព្រះសុូបសៅចញ�ីយ៉ូនីសៅហាះសៅនះ កំុងអំ��ុងសៅ��សៅហាះ សៅហ៍ើរិ
សៅ�ើយ៉ូ។ បនាា បម់ិក សៅកាងដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតប្តានសៅសុើចសៅ�ើង សៅកាងព្រះបុសុ�ំកស់ៅនាះកប៏្តានបខែនាមិយូាងខាា �ងសៅទ្ធៀតថា៖ «សុ�មិ
អំ�ិ�ា នឱយខែ�ារិបស់ុ�ំុ �ផ្ទះង សៅព្រះ�ះវាមិនិព្រះសុួ��ាួនសៅទ្ធ»។ បនាា បម់ិក យ៉ូនីសៅហាះប្តានសៅហាះសៅឆី្នាំះសៅ�កានព់្រះបសៅទ្ធសុចិន។
 សៅ�សៅ��ចុះចត សៅកាងៗប្តានសៅចញ�ីយ៉ូនីសៅហាះសៅ�អំងាុយ៉ូសៅ�ើសៅ�អំីខែកីរិសៅនាះសៅដ៏ើមិីសីាា បស់ៅរិឿងសៅបសុកកមិា
�ីព្រះបសៅទ្ធសុចិន។ សៅព្រះកាយ៉ូមិក�ួកសៅគប្តានសៅហាះព្រះត�បស់ៅ�កានរ់ិដ៏ាតិចសាស់ុវីញិ។ កំុងអំ��ុងសៅ��ថ្ងៃនការិសៅហាះសៅហ៍ើរិ
ព្រះត�បម់ិកវីញិ ព្រះគូប្តានសួុរិសុ�ណួរិអំ��ីសៅរិឿងសៅបសុកកមិា។ 
 ���ីខែដ៏�ប្តានបសៅងាើតព្រះកុមិហុូ៍នអាកាសុចរិណ៍សៅបសុកជំនតាមិសៅយាប�់ក�នព្រះបុសុរិបស់ុគ្មាតខ់ែដ៏��ន
អាយុ៉ូ១១ឆំ្នាំ� កា��ីជាងដ៏បឆំ់្នាំ�មិុន ប្តាននិយាយ៉ូថា វា�នព្រះបសៅយាជំនក៍ំុងការិបសៅងាើតព្រះបធ្លានបទ្ធថំាក ់សុបាតហ៍៍ 
  សុា�� សុព្រះ�បព់្រះតី�សុនីមិយួ៉ូៗ និងបសៅងាើតសៅរិឿងសៅបសុកកមិាជាខែផ្ទះំកមិយួ៉ូថ្ងៃនព្រះបធ្លាន
  បទ្ធសៅនាះ។ ព្រះបធ្លានបទ្ធមិុនៗរិមួិ�ន នាវាមិុជំទឹ្ធក រិ�ងភំ� និងរិ ូុខែកាតខែដ៏�ប្តានដឹ៏ក
  នា�កុ�រិសៅ�កានទ់្ធីកខែនាងសៅផ្ទះសងៗជុំ�វីញិ�ិភ�សៅល្ងាក។ ���ី  ប្តាននិយាយ៉ូថា 
  ដ៏�សៅណើ រិសៅនះប្តានសៅ�ើើឱយសៅរិឿងរូាវីសៅបសុកកមិាកាា យ៉ូជាបទ្ធ�ិសៅសា�ន�៍ា �់�ាួន។ 
  គ្មាតប់្តាននិយាយ៉ូថា៖ «សៅកាងៗសៅ�ើញថា ទាំ�ងសៅនះគឺជាមិនុសុស�មិាតាខែដ៏�សៅ� 
  កខែនាងទាំ�ងសៅនះ គឺជាមិនុសុសសាមិញ្ចា ខែដ៏�ព្រះ�ះសៅព្រះបើព្រះប្តាស់់ុ�ួកសៅគ»។
 

  សៅរិឿង�ាី  សៅរិឿង�ាី
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ជីីវិិតនៅ�នៅ��មនៅ�ចក្តីីី�ញ្ញាា ថ្មីីី

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៩ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ� ២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៩ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ� ២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមីិរីិសុព្រះ�បស់ៅមិសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ យ៉ូូ�ហានទី្ធ១ ១៖៤, យ៉ូូ�ហាន ៥៖២៤, រិ ូ�មិ ៣៖២៤, 
កូ�រិនិ��សុទី្ធ២ ៥៖២១, យ៉ូូ�ហានទី្ធ១ ៤៖១៦, វិវិិរិណៈៈ ២៖១១។

�ចងចាំ�៖ «ឯសៅចាំរិ វាមិកូព្រះបសៅ�ជនខ៍ែ�នឹងលួួច សុ�ឡាប ់សៅហ៍ើយ៉ូប�ផ្លាា ញបូុសៅណាះ ះ ខែ�ឯ�ុំ�វិញិ �ំុ �ប្តានមិកូ �ចងចាំ�៖ «ឯសៅចាំរិ វាមិកូព្រះបសៅ�ជនខ៍ែ�នឹងលួួច សុ�ឡាប ់សៅហ៍ើយ៉ូប�ផ្លាា ញបូុសៅណាះ ះ ខែ�ឯ�ុំ�វិញិ �ំុ �ប្តានមិកូ 
សៅ�ើមិីឲី្យយ វារាល់ួគំ្នា�នជីវិ�ិ សៅហ៍ើយ៉ូឲ្យយ�នជីវិ�ិសៅនាះសៅ�ញបរិបិ�រិផង» (យ៉ូូ�ហាន ១០៖១០)។សៅ�ើមិីឲី្យយ វារាល់ួគំ្នា�នជីវិ�ិ សៅហ៍ើយ៉ូឲ្យយ�នជីវិ�ិសៅនាះសៅ�ញបរិបិ�រិផង» (យ៉ូូ�ហាន ១០៖១០)។

  ព្រះ�ី�សុសៅនះព្រះ�ី�សុសៅនះសៅយ៉ូើងប្តានសិុកូាអំ��ីសៅសុចកូីីសុញ្ញាា  ខែ�លួបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូើងអំ��ីខែផនការិរិបស់ុព្រះ�ះ 
សៅ�ើមិីសីុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយ៉ូើងរាល់ួគំ្នា។ 
 លួទ្ធធផលួចុងសៅព្រះកាយ៉ូថ្ងៃនសៅសុចកីីូសុញ្ញាា  គឺជាជីវិ�ិអំស់ុកូលួីជានិចចសៅ�កុំូងខែផន�ី�ីី។ សៅយ៉ូើងមិនិ 
ចាំ�ប្តាចរ់ិងច់ាំ�រិហ៍���ល់ួសៅ�លួសៅនាះសៅ�ើមិីទី្ធទួ្ធលួប្តានព្រះ�ះ�រិថ្ងៃនសៅសុចកីីូសុញ្ញាា ខែ�លួប្តានផាល់ួឱ្យយសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះ 
សៅទ្ធ។ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុយ៉ូកូព្រះ�ះទ្ធយ័៉ូទុ្ធកូដាកូន់ឹងជីវិ�ិរិបស់ុសៅយ៉ូើងនាសៅ�លួឥឡូ�វិសៅនះ។ ព្រះ�ះអំងះចងឱ់្យយសៅយ៉ូើងទ្ធទួ្ធលួ 
ប្តានន�វិអីីំខែ�លួលួអប�ផុ�សុព្រះ�ប�់ួកូសៅយ៉ូើងនាសៅ�លួឥឡូ�វិសៅនះ។ សៅសុចកីីូសុញ្ញាា មិនិ��ចជាកូិចចព្រះ�មិសៅព្រះ�ៀង
�ាះខែ�លួ�ព្រះមូិវិឲ្យយសៅល្ងាកូអំំកូសៅ�ីើកូិចចការិមិយួ៉ូច�នួន សៅហ៍ើយ៉ូមិយួ៉ូរិយ៉ូៈសៅព្រះកាយ៉ូមិកូសៅទ្ធើបប្តានទ្ធទ្ធួលួរិងី្ហានរ់ិបស់ុ 
សៅល្ងាកូអំំកូសៅនាះសៅទ្ធ។ រិងី្ហានទ់ាំ�ងសៅនាះគឺជាព្រះ�ះ�រិខែ�លួអំស់ុអំំកូទ្ធទួ្ធលួសៅសុចកីីូសុញ្ញាា  សៅនះអាចរិកីូរាយ៉ូសៅ� 
សៅលួើខែផន�ី សៅនះ និងនាសៅ�លួឥឡូ�វិសៅនះ។
 សៅមិសៅរិៀនសៅ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ ជាវិគះចុងសៅព្រះកាយ៉ូសៅ�កុំូងសៅសុេរិសីុបា�ហ៍៍សុះ�លួរិបស់ុសៅយ៉ូើងសុាីអំ��ីសៅសុចកូាី  
សុញ្ញាា ។ សុ�មិព្រះកូសៅឡូកូសៅមិើលួសៅ�ឯព្រះ�ះ�រិ�ីីៗ និងសៅសុចកូាីសុនាទាំ�ងសៅនះ។ រិងី្ហានទ់ាំ�ងសៅនះប្តានមិកូ�ីព្រះ�ះគុណៈ 
រិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះទ្ធងប់្តានសៅគ្នាះទីាំរិចិ�ារិបស់ុសៅយ៉ូើង សៅហ៍ើយ៉ូសៅយ៉ូើងប្តានសៅបើកូថី្វាយ៉ូព្រះទ្ធង។់  ជាការិ�ិ�ណាស់ុ �ន 
ព្រះ�ះ�រិជាសៅព្រះចើនសៅទ្ធៀ�ខែ�លួសៅយ៉ូើងអាចសៅលួើកូមិកូ�ិភាកូាសៅ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ។ វាព្រះគ្នានខ់ែ�ជាការិចាំបស់ៅផាើមិ ថ្ងៃន 
អំីីមិយួ៉ូខែ�លួនឹងព្រះ�ូវិបនាគី្នានទី្ធបញ្ចច បខ់ែ�បូុសៅណាះ ះ។
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សៅសុចកូាីអំ�ណៈរិសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិ

 
  «សៅយ៉ូើង�ំុ �កូស៏ុរិសៅសុរិសៅសុចកូាីទាំ�ងសៅនះ សៅផំើមិកូអំំកូរាល់ួគំ្នា សៅ�ើមិីឲី្យយសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិរិបស់ុអំំកូរាល់ួគំ្នាប្តាន «សៅយ៉ូើង�ំុ �កូស៏ុរិសៅសុរិសៅសុចកូាីទាំ�ងសៅនះ សៅផំើមិកូអំំកូរាល់ួគំ្នា សៅ�ើមិីឲី្យយសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិរិបស់ុអំំកូរាល់ួគំ្នាប្តាន
សៅ�រិសៅ�ញសៅឡូើង»។ (យ៉ូូ�ហានទី្ធ១ ១៖៤) ។សៅ�រិសៅ�ញសៅឡូើង»។ (យ៉ូូ�ហានទី្ធ១ ១៖៤) ។

 សុ�មិព្រះកូសៅឡូកូសៅមិើលួអំីីខែ�លួសាវិកូយ៉ូូ�ហានប្តានសុរិសៅសុរិសៅ�ទី្ធសៅនះ។ កូំុងច�សៅណាមិ�កូយសៅ�ចនខ៍ែ�លួ
សៅល្ងាកូប្តានសៅព្រះបើកូំុង�សៅនះ សៅល្ងាកូយ៉ូូ�ហានប្តានព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូើងអំ��ីព្រះ�ះ�រិមិយួ៉ូ�ស៏ុ�ខានប់�ផុ�ខែ�លួសៅយ៉ូើង�នកូំុងនាមិ
ជាព្រះគីសាា ន សៅនាះគឺជាសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិ។  
 កូំុងនាមិជាព្រះគីសាា ន សៅយ៉ូើង�ឹងថ្វាជ�សៅនឿមិនិខែមិនជាអារិមិីណ៍ៈសៅនាះសៅទ្ធ។ ទាំ�ងអំស់ុសៅនះសុុទ្ធធខែ�ជា
ការិ�ិ�។ បូុខែនា កូំុងសៅ�លួជាមិយួ៉ូគំ្នាសៅនះ សៅយ៉ូើងគឺជាមិនុសុសកូស៏ៅដាយ៉ូសារិសៅយ៉ូើងសៅចះ�នអារិមិីណ៍ៈខែ�រិ។ សៅយ៉ូើង 
មិនិអាចប�ិសៅសុ�ន�វិអារិមិីណ៍ៈរិបស់ុសៅយ៉ូើងប្តានសៅទ្ធ អំីីខែ�លួសៅយ៉ូើងព្រះ�ូវិសៅ�ីើ គឺព្រះ�ូវិខែសុីងយ៉ូល់ួ�ីវា និងផាល់ួឱ្យយវាន�វិ
�ួនាទ្ធី�ព៏្រះ�ឹមិព្រះ�ូវិ សៅហ៍ើយ៉ូតាមិខែ�លួអាចសៅ�ីើសៅ�ប្តាន គឺសៅ�ីើឱ្យយវាសុិិ�សៅ�សៅព្រះកាមិការិព្រះគបព់្រះគង។ បូុខែនា សៅបើ សៅយ៉ូើ  ង 
ប�ិសៅសុ�វា គឺ��ចជាប�ិសៅសុ�ថ្វាសៅយ៉ូើងមិនិខែមិនជាមិនុសុសខែ�រិ។ សៅ�ងតាមិ�សៅនះសៅយ៉ូើងព្រះ�ូវិខែ��នអារិមិីណ៍ៈ។ 
សៅហ៍ើយ៉ូអារិមិីណ៍ៈទាំ�ងសៅនាះព្រះ�ូវិប្តានសៅ�ញសៅលួញផងខែ�រិ។ 

 សុ�មិអានបរិបិទ្ធថ្ងៃន�ខាងសៅលួើសៅដាយ៉ូចាំបស់ៅផាើមិ�ីសៅ�ើមិជ���កូទី្ធ១ ថ្ងៃនកូណៈឌ គមិីរីិយ៉ូូ�ហានទី្ធ១។ �ទាំ�ងសុ�មិអានបរិបិទ្ធថ្ងៃន�ខាងសៅលួើសៅដាយ៉ូចាំបស់ៅផាើមិ�ីសៅ�ើមិជ���កូទី្ធ១ ថ្ងៃនកូណៈឌ គមិីរីិយ៉ូូ�ហានទី្ធ១។ �ទាំ�ង
សៅនះជួយ៉ូ�នយល់ួអំ��ីមិ�លួសៅហ៍�ុខែ�លួសៅល្ងាកូយ៉ូូ�ហាន�នព្រះបសាសុនក៍ូំុង�គមិីរីិយ៉ូូ�ហានទី្ធ១ ១៖៤។  សៅ�ើសៅល្ងាកូសៅនះជួយ៉ូ�នយល់ួអំ��ីមិ�លួសៅហ៍�ុខែ�លួសៅល្ងាកូយ៉ូូ�ហាន�នព្រះបសាសុនក៍ូំុង�គមិីរីិយ៉ូូ�ហានទី្ធ១ ១៖៤។  សៅ�ើសៅល្ងាកូ
យ៉ូូ�ហានកូ��ុងសុរិសៅសុរិអំ��ីអំីី? សៅហ៍�ុអំីីប្តានជាសៅល្ងាកូសុងឹមឹិថ្វា �សៅនះនឹងសៅ�ីើឲ្យយព្រះគីសាា ន�នសៅ�ញសៅដាយ៉ូយ៉ូូ�ហានកូ��ុងសុរិសៅសុរិអំ��ីអំីី? សៅហ៍�ុអំីីប្តានជាសៅល្ងាកូសុងឹមឹិថ្វា �សៅនះនឹងសៅ�ីើឲ្យយព្រះគីសាា ន�នសៅ�ញសៅដាយ៉ូ
សៅសុចកូាីអំ�ណៈរិ?  សៅហ៍ើយ៉ូសៅហ៍�ុអំីីប្តានជា�កូយសៅ�ចនរ៍ិបស់ុសៅល្ងាកូយ៉ូូ�ហានផាល់ួកូាីអំ�ណៈរិ�ល់ួព្រះគីសាា ន? សៅសុចកូាីអំ�ណៈរិ?  សៅហ៍ើយ៉ូសៅហ៍�ុអំីីប្តានជា�កូយសៅ�ចនរ៍ិបស់ុសៅល្ងាកូយ៉ូូ�ហានផាល់ួកូាីអំ�ណៈរិ�ល់ួព្រះគីសាា ន? 

 សៅល្ងាកូយ៉ូូ�ហានគឺជាសាវិកូ�ំកូក់ូំុងច�សៅណាមិសាវិកូទាំ�ង�ប�់ីរិនាកូ។់ គ្នា�ប់្តានសៅ�ទី្ធសៅនាះចាំប់
តា�ង�ីការិចាំបស់ៅផាើមិ��ប�ងថ្ងៃន�ន័ធកិូចចបីឆំ្នាំ�កូនាះរិបស់ុព្រះ�ះព្រះគីសុាមិកូសៅមិាះូ។  សៅល្ងាកូគឺជាសុីរិបនាា ល់ួច�សៅ�ះការិ
អំសាច រិយមិយួ៉ូច�នួនរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ (គ្នា��់នវិ�ា�នសៅ�សៅ�លួខែ�លួព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិជាបឆ់្នាំា ង សៅ�សួុនចារិ
ខែគ�សៅសុ�ូនី និងសៅ�សៅ�លួខែ�លួព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិប្តានសៅ�ញសៅដាយ៉ូសិុរិលីួអសៅ�សៅលួើភ្នំំ�ផងខែ�រិ)។ ��សៅចំះ កូំុងនាមិជា
សុីរិបនាា ល់ួ�ំកូ ់គ្នា��់ិ�ជាស័ុកូាិសុមិកូំុងការិបកូព្រះសាយ៉ូអំ��ីព្រះបធានបទ្ធសៅនះ។
 បូុខែនី សុ�មិកូ�ស់ុ�ះ ល់ួផងខែ�រិថ្វា សៅល្ងាកូ�ុ�ប្តាននិ�យ៉ូអំ��ី�ាួនឯងសៅទ្ធ។ សៅល្ងាកូយ៉ូូ�ហានប្តានសៅរិៀប
រាបអ់ំ��ីអំីីៗខែ�លួព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ីើសុព្រះ�ប�់ួកូសិុសុសវិញិ។ សៅហ៍�ុអំីីប្តានជាព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិសៅ�ីើកូិចចការិទាំ�ង
សៅនះ? គឺសៅ�ើមិីឲី្យយ�ួកូសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអាចព្រះបកូបជាមិយួ៉ូគំ្នា និងជាមិយួ៉ូព្រះ�ះជា�ច ស់ុផងខែ�រិ។  ព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ
ប្តានសៅបើកូផា�វិឱ្យយសៅយ៉ូើងច�លួសៅ�កូំុងទ្ធ�នាកូទ់្ធ�នងជិ�សុំិទ្ធធជាមិយួ៉ូព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ។ សៅហ៍ើយ៉ូខែផំកូមិយួ៉ូថ្ងៃនទ្ធ�នាកូទ់្ធ�នង
សៅនះជាសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិសៅនះឯង។ សៅល្ងាកូយ៉ូូ�ហានចងឱ់្យយ�ួកូសៅគ�ឹងថ្វា អំីីខែ�លួ�ួកូសៅគប្តានឮអំ��ីព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ 
គឺជាការិ�ិ� (គ្នា�ប់្តានសៅ�ើញប្តាន�ល់ួ និងប្តានឮ�ីព្រះទ្ធង)់ សៅហ៍ើយ៉ូ�ួកូសៅគកូអ៏ាចច�លួកូំុងទ្ធ�នាកូទ់្ធ�នង�រ៏ិកីូរាយ៉ូ
សៅនះផ្លាា ល់ួជាមិយួ៉ូព្រះ�ះវិរិបិតាថ្ងៃនសិានសួុគរ៌ិបស់ុ�ួកូសៅគខែ�លួព្រះសុឡាញ់�ួកូសៅគ សៅហ៍ើយ៉ូប្តានព្រះបទាំនអំងះព្រះទ្ធង ់
តាមិរិយ៉ូៈព្រះ�ះរាជបុព្រះតារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�ប�់ួកូសៅគផងខែ�រិ។

  តាមិ�ិ�សៅ� សៅល្ងាកូយ៉ូូ�ហានកូ��ុងសៅ�ីើបនាា ល់ួអំ��ីព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ។ សៅ�ើអំីីសៅ�ជាទ្ធីបនាា ល់ួផ្លាា ល់ួ�ាួនរិបស់ុតាមិ�ិ�សៅ� សៅល្ងាកូយ៉ូូ�ហានកូ��ុងសៅ�ីើបនាា ល់ួអំ��ីព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ។ សៅ�ើអំីីសៅ�ជាទ្ធីបនាា ល់ួផ្លាា ល់ួ�ាួនរិបស់ុ
សៅល្ងាកូអំំកូកូំុងការិទ្ធ�នាកូទ់្ធ�នងជាមិយួ៉ូព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ? សៅ�ើអំំកូគិ�ថ្វាអំីីសៅ�ខែ�លួអាចជួយ៉ូបសៅងាើនសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិសៅល្ងាកូអំំកូកូំុងការិទ្ធ�នាកូទ់្ធ�នងជាមិយួ៉ូព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ? សៅ�ើអំំកូគិ�ថ្វាអំីីសៅ�ខែ�លួអាចជួយ៉ូបសៅងាើនសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិ
រិបស់ុនរិណា�ំកូស់ៅ�កូំុងព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ ��ចជាសៅល្ងាកូយ៉ូូ�ហានប្តាន�ា�មិសៅ�ីើសៅ�កូំុងសៅរិឿងសៅនះផងខែ�រិ?រិបស់ុនរិណា�ំកូស់ៅ�កូំុងព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ ��ចជាសៅល្ងាកូយ៉ូូ�ហានប្តាន�ា�មិសៅ�ីើសៅ�កូំុងសៅរិឿងសៅនះផងខែ�រិ?
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 «សៅហ៍�ុសៅនាះ សៅ�ជានស់ៅនះ អំំកូណាខែ�លួសៅ�កូំុងព្រះ�ះព្រះគីសុាសៅយ៉ូសុេ�វិ សៅនាះគី្នានសៅទាំសុសៅសាះ» (រិ ូ�មិ ៨៖១)។«សៅហ៍�ុសៅនាះ សៅ�ជានស់ៅនះ អំំកូណាខែ�លួសៅ�កូំុងព្រះ�ះព្រះគីសុាសៅយ៉ូសុេ�វិ សៅនាះគី្នានសៅទាំសុសៅសាះ» (រិ ូ�មិ ៨៖១)។

 នារិវីិយ័៉ូសៅកូីង�ំកូព់្រះ�ូវិប្តានសៅគសៅ�ីើឃា��ូងថ្ងៃព្រះ�ថ្ងៃផសប�ផុ�។ ឃា�កូរិខែ�លួសុ�ា បន់ាងគឺមិនិព្រះ�ូវិ
ប្តានសាះ ល់ួអំ�ាសុញ្ញាា ណៈសៅឡូើយ៉ូ។ បូ�លីួសុប្តានសៅរិៀបច�អំនាា កូ ់ សៅដាយ៉ូដាកូព់្រះបដាបព់្រះសុូបសុ�សៅឡូងល្ងាកូស់ៅ�កូំុង
ផំ�រិសុ�រិបស់ុនាង។ អំស់ុរិយ៉ូៈសៅ�លួជាសៅព្រះចើនខែ�កូនាងផុ�សៅ� សៅ�សៅវិល្ងាល្ងាា ចមិយួ៉ូសៅនាះ�នបុរិសុវិយ័៉ូសៅកូីង
�ំកូប់្តានសៅ�ផំ�រិសុ�រិបស់ុនាងសៅហ៍ើយ៉ូលុួ�ជងះងចុ់ះ និងយ៉ូ�អំងីរិសុុ�ការិអំភ្នំយ័៉ូសៅទាំសុ�ីនាង។ �ិ�ណាស់ុ បូ�លិួសុ
តាមិសាា បស់ុមិារីិបស់ុគ្នា�ស់ៅហ៍ើយ៉ូប្តានចាំប�់ាួនគ្នា��់ីបទ្ធឧព្រះកិូ�ឋ។ សៅ�ើអំីីសៅ�ខែ�លួជ�រិុញឱ្យយបុរិសុសៅនាះសៅ�ឯផំ�រិ
សុ�រិបស់ុនាង? ព្រះប្តាកូ�ណាស់ុ វាជាកូ�ហុ៍សុ សៅ�ើ�នអំីីសៅទ្ធៀ�?

 ជាការិ�ិ�ណាស់ុ សៅទាំះបីគី្នាននរិណា�ំកូក់ូំុងច�សៅណាមិសៅយ៉ូើងធាា បប់្តានព្រះបព្រះ�ឹ�ាសៅរិឿងអំីីមិយួ៉ូខែ�លួ
អាព្រះកូកូ�់�ចខែ�លួបុរិសុវិយ័៉ូសៅកូីង�ំកូស់ៅនាះប្តានព្រះបព្រះ�ឹ�ាកូស៏ៅដាយ៉ូ កូស៏ៅយ៉ូើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាសុុទ្ធធខែ��នកូ�ហុ៍សុឆ្គះង
ផងខែ�រិ គឺសៅយ៉ូើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាប្តានព្រះបព្រះ�ឹ�ាអំីីមិយួ៉ូខែ�លួសៅយ៉ូើងអា�ូស់ុ គឺជាសៅរិឿងខែ�លួសៅយ៉ូើងចងឱ់្យយវាប្តានវិលិួ 
ព្រះ�ឡូប�់យ៉ូសៅព្រះកាយ៉ូ បូុខែនា មិនិអាចសៅ�រិចួប្តាន។

 អំរិព្រះ�ះគុណៈ�ល់ួព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ និងព្រះ�ះសៅល្ងាហិ៍�ថ្ងៃនសៅសុចកូាីសុញ្ញាា �ីី គី្នាននរិណា�ំកូក់ូំុងច�សៅណាមិ
សៅយ៉ូើងព្រះ�ូវិរិស់ុសៅ�សៅព្រះកាមិសាា កូសំាមិថ្ងៃនសៅទាំសុកូ�ហុ៍សុសៅទ្ធៀ�សៅឡូើយ៉ូ។ សៅ�ងសៅ�សៅលួើអំ�ិបទ្ធសុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសៅនះ មិនិ
�នការិសៅថ្វាា លួសៅទាំសុព្រះបឆ្នាំ�ងនឹងសៅយ៉ូើងសៅទ្ធ។ សៅ�ព្រះកូមិកូ���លួប្តានរាបស់ៅយ៉ូើងថ្វា គី្នានកូ�ហុ៍សុអំីីសៅសាះ សៅដាយ៉ូ
ចាំ�ទុ់្ធកូសៅយ៉ូើង��ចជាសៅយ៉ូើងមិនិធាា បប់្តានសៅ�ីើអំីីមិយួ៉ូ�ុសុ�ីមិុនមិកូសៅសាះសៅឡូើយ៉ូ។

 សៅ�ើ សៅ�ើ�គមិីរីិទាំ�ងសៅនះ ជួយ៉ូសៅយ៉ូើងឱ្យយយ៉ូល់ួ�ី�គមិីរីិ រិ ូ�មិ ៨៖១ �ូង��ចសៅមិាច? យ៉ូូ�ហាន ៥៖២៤; រិ ូ�មិ �គមិីរីិទាំ�ងសៅនះ ជួយ៉ូសៅយ៉ូើងឱ្យយយ៉ូល់ួ�ី�គមិីរីិ រិ ូ�មិ ៨៖១ �ូង��ចសៅមិាច? យ៉ូូ�ហាន ៥៖២៤; រិ ូ�មិ 
៣៖២៤, ២៥; កូ�រិនិ��សុទី្ធ២ ៥៖២១។ ៣៖២៤, ២៥; កូ�រិនិ��សុទី្ធ២ ៥៖២១។ 

 ការិសុនា�អ៏ំសាច រិយមិយួ៉ូថ្ងៃនការិរិស់ុសៅ�កុំូងទ្ធ�នាកូទ់្ធ�នងថ្ងៃនសៅសុចកូីីសុញ្ញាា ជាមិយួ៉ូព្រះ�ះអំ�ច ស់ុគឺថ្វា 
សៅយ៉ូើងខែលួងព្រះ�ូវិរិស់ុសៅ�សៅព្រះកាមិបនាុកូថ្ងៃនកូ�ហុ៍សុឆ្គះងសៅទ្ធៀ�សៅឡូើយ៉ូ។ សៅដាយ៉ូសារិព្រះ�ះសៅល្ងាហ៍ិ�ថ្ងៃនសៅសុចកូីីសុញ្ញាា  
សៅនាះសៅយ៉ូើងខែ�លួប្តានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុច�លួកូំុងទ្ធ�នាកូទ់្ធ�នងសៅសុចកូីីសុញ្ញាា ជាមិយួ៉ូព្រះ�ះ ខែ�លួប្តានសៅគ្នារិ�តាមិលួកូខ�ណៈឌ
ថ្ងៃនសៅសុចកូីីជ�សៅនឿ ការិខែព្រះបចិ�ា ការិសៅគ្នារិ�ព្រះប�ិប�ាិតាមិ អាចសៅ�ីើឱ្យយបនាុកូថ្ងៃនកូ�ហុ៍សុឆ្គះងព្រះ�ូវិប្តាន�កូសៅចញ។ សៅ�
សៅ�លួសាតា�ង�ា�មិ�សបឹព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូើងថ្វា ព្រះ�ះជា�ច ស់ុមិនិអាចទ្ធទ្ធួលួយ៉ូកូសៅយ៉ូើងប្តានសៅទ្ធសៅព្រះ�ះ សៅយ៉ូើងជាមិនុសុស 
អាព្រះកូកូ ់ជាមិនុសុសថ្ងៃព្រះ�ថ្ងៃផស និងជាមិនុសុស �នប្តាបផង សៅនាះសៅយ៉ូើងអាចសៅ�ីើ��ចគំ្នាន�វិអំីីខែ�លួព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិប្តាន
សៅ�ីើសៅ�សៅ�លួសាតា�ងប្តានលួីួងព្រះ�ះអំងះសៅ�ឯទី្ធរិសៅហាសិានខែ�រិ។ សៅយ៉ូើងអាចសៅលួើកូ�គមិីរីិ១កូំុងច�សៅណាមិ�គមិីរីិ
�ល៏ួអប�ផុ� សៅនាះគឺ�កូព្រះសុងស់ៅចញ�ី�គមិីរីិ រិ ូ�មិ ៨:១។ សៅនះមិនិខែមិន�ននយ័៉ូថ្វា ជាការិប�ិសៅសុ�ថ្វា សៅយ៉ូើងគី្នាន
អំ�សៅ�ើប្តាបសៅ�កូំុងជីវិ�ិរិបស់ុសៅយ៉ូើងសៅនាះសៅទ្ធ។ ផាុយ៉ូសៅ�វិញិវា�ននយ័៉ូថ្វា សៅដាយ៉ូសារិទ្ធ�នាកូទ់្ធ�នងថ្ងៃនសៅសុចកូីី
សុញ្ញាា ខែ�លួសៅយ៉ូើង�នជាមិយួ៉ូនឹងព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ សៅនាះសៅយ៉ូើងខែលួងរិស់ុសៅ�សៅព្រះកាមិការិសៅថ្វាា លួសៅទាំសុ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប
សៅនាះសៅទ្ធៀ�សៅហ៍ើយ៉ូ។ ព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិប្តានសៅចញសុងថ្ងៃ�ាសៅល្ងាះប្តាបសៅយ៉ូើង សៅហ៍ើយ៉ូឥឡូ�វិសៅនះព្រះទ្ធងឈ់រិសៅ�ច�សៅ�ះមិុ�
ព្រះ�ះវិរិបិតា ទាំ�ងទ្ធ�លួអំងីរិសៅដាយ៉ូន�វិព្រះ�ះសៅល្ងាហិ៍��ថ៏្ងៃ�ាថ្វាា រិបស់ុព្រះទ្ធងជ់�នួសុសៅយ៉ូើង ខែ�លួបង្ហាា ញ�ីសៅសុចកូាីសុុចរិ�ិ
រិបស់ុព្រះទ្ធងជ់�នួសុអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយ៉ូើង។

 សៅ�ើវាប្តានសៅ�ីើឱ្យយជីវិ�ិរិបស់ុសៅយ៉ូើង�នភា��ុសុគំ្នាអីីំ�ាះខែ�លួព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានអំ�ស់ៅទាំសុឱ្យយអំំកូច�សៅ�ះសៅ�ើវាប្តានសៅ�ីើឱ្យយជីវិ�ិរិបស់ុសៅយ៉ូើង�នភា��ុសុគំ្នាអីីំ�ាះខែ�លួព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានអំ�ស់ៅទាំសុឱ្យយអំំកូច�សៅ�ះ
រាល់ួអំ�សៅ�ើប្តាបខែ�លួអំំកូប្តានព្រះបព្រះ�ឹ�ា? សៅ�ើការិ�ិ�សៅនះ ជួយ៉ូអំំកូប្តាន�ូង��ចសៅមិាចកូំុងការិព្រះប្តាព្រះស័ុយ៉ូទាំកូទ់្ធងរាល់ួអំ�សៅ�ើប្តាបខែ�លួអំំកូប្តានព្រះបព្រះ�ឹ�ា? សៅ�ើការិ�ិ�សៅនះ ជួយ៉ូអំំកូប្តាន�ូង��ចសៅមិាចកូំុងការិព្រះប្តាព្រះស័ុយ៉ូទាំកូទ់្ធង
ជាមិយួ៉ូអំំកូ�ថ្ងៃទ្ធខែ�លួប្តានសៅ�ីើប្តាបមិកូសៅលួើ�ាួនអំំកូ?  សៅ�ើវាគួរិ�នលួទ្ធធផលួ�ូងណាសៅ�សៅលួើរិសៅបៀបខែ�លួជាមិយួ៉ូអំំកូ�ថ្ងៃទ្ធខែ�លួប្តានសៅ�ីើប្តាបមិកូសៅលួើ�ាួនអំំកូ?  សៅ�ើវាគួរិ�នលួទ្ធធផលួ�ូងណាសៅ�សៅលួើរិសៅបៀបខែ�លួ
សៅល្ងាកូអំំកូសៅដាះព្រះសាយ៉ូជាមិយួ៉ូមិនុសុសទាំ�ងសៅនាះ?សៅល្ងាកូអំំកូសៅដាះព្រះសាយ៉ូជាមិយួ៉ូមិនុសុសទាំ�ងសៅនាះ?
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សៅសុចកូាីសុញ្ញាា �ីី និងចិ�ា�ីីសៅសុចកូាីសុញ្ញាា �ីី និងចិ�ា�ីី
 
 «ឲ្យយព្រះ�ះព្រះគីសុាប្តានសុណៈឋិ �កូំុងចិ�ាអំំកូរាល់ួគំ្នា សៅដាយ៉ូសារិសៅសុចកូាីជ�សៅនឿ ព្រះបសៅ�ជនឲ៍្យយអំំកូរាល់ួគំ្នា «ឲ្យយព្រះ�ះព្រះគីសុាប្តានសុណៈឋិ �កូំុងចិ�ាអំំកូរាល់ួគំ្នា សៅដាយ៉ូសារិសៅសុចកូាីជ�សៅនឿ ព្រះបសៅ�ជនឲ៍្យយអំំកូរាល់ួគំ្នា 
ប្តានចាំកូឫ់សុ សៅហ៍ើយ៉ូតា�ង��មិនួកូំុងសៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់ សៅ�ើមិីឲី្យយអាចនឹងយ៉ូល់ួជាមិយួ៉ូនឹង�ួកូបរិសុិុទ្ធធទាំ�ងអំស់ុប្តានចាំកូឫ់សុ សៅហ៍ើយ៉ូតា�ង��មិនួកូំុងសៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់ សៅ�ើមិីឲី្យយអាចនឹងយ៉ូល់ួជាមិយួ៉ូនឹង�ួកូបរិសុិុទ្ធធទាំ�ងអំស់ុ  
គំ្នា �ីទ្ធទឹ្ធង បសៅណាា យ៉ូ ជ�សៅ� និងកូ��ស់ុថ្ងៃនសៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់សៅនាះ សៅហ៍ើយ៉ូឲ្យយប្តានសាះ ល់ួសៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុគំ្នា �ីទ្ធទឹ្ធង បសៅណាា យ៉ូ ជ�សៅ� និងកូ��ស់ុថ្ងៃនសៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់សៅនាះ សៅហ៍ើយ៉ូឲ្យយប្តានសាះ ល់ួសៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុ
ព្រះ�ះព្រះគីសុា�រ៏ិកូគិ�មិនិយ៉ូល់ួ ព្រះបសៅ�ជនឲ៍្យយអំំកូរាល់ួគំ្នាប្តានសៅ�ញ �ល់ួព្រះគបទ់ាំ�ងសៅសុចកូាីសៅ�រិសៅ�ញរិបស់ុផងព្រះ�ះព្រះគីសុា�រ៏ិកូគិ�មិនិយ៉ូល់ួ ព្រះបសៅ�ជនឲ៍្យយអំំកូរាល់ួគំ្នាប្តានសៅ�ញ �ល់ួព្រះគបទ់ាំ�ងសៅសុចកូាីសៅ�រិសៅ�ញរិបស់ុផង
ព្រះ�ះ» (សៅអំសៅភ្នំសុ�រិ ៣៖១៧-១៩)។ព្រះ�ះ» (សៅអំសៅភ្នំសុ�រិ ៣៖១៧-១៩)។

  ��ចសៅមិសៅរិៀនមុិនៗកូំុងព្រះ�ី�សុសៅនះប្តានបង្ហាា ញ សៅសុចកូាីសុញ្ញាា �ីីគឺជាកូិចចព្រះ�មិសៅព្រះ�ៀងមិយួ៉ូខែ�លួព្រះ�ះ
អំ�ច ស់ុប្តានដាកូព់្រះកឹូ�យវិនិយ័៉ូសៅ�កូំុងចិ�ារិបស់ុសៅយ៉ូើង (សៅយ៉ូសៅរិ� ៣១៖៣១-៣៣)។ មិនិព្រះ�ឹមិខែ��នចាបដ់ាកូ់
សៅ�ទ្ធីសៅនាះបូុសៅណាះ ះសៅទ្ធ បូុខែនាសៅ�ងសៅ�តាមិអំ�ិបទ្ធសុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសៅនះ ជាការិ�ិ�ណាស់ុ គឺព្រះ�ះព្រះគីសុា និងចាប ់
រិបស់ុព្រះទ្ធងព់្រះ�ូវិប្តានផារិភាា បគំ់្នា�ូងជិ�សុំិទ្ធធ។ ��សៅចំះ សៅដាយ៉ូព្រះកឹូ�យវិនិយ័៉ូរិបស់ុព្រះ�ះព្រះគីសុាសៅ�កូំុងចិ�ារិបស់ុ
សៅយ៉ូើង និងជាមិយួ៉ូវិ�ា�នថ្ងៃនព្រះ�ះព្រះគីសុាផ្លាា ល់ួខែ�លួគងស់ៅ�ទ្ធីសៅនាះផងខែ�រិ (�កូយភាសាព្រះកូិកូខែ�លួប្តានបកូខែព្រះប
សៅ�កូំុងអំ�ិបទ្ធខាងសៅលួើ�ននយ័៉ូថ្វា៖ «តា�ងទី្ធលួ�សៅ�» សុិិ�សៅសុិរិជាអំចិថ្ងៃ�នាយ៉ូ)៍ សៅយ៉ូើងប្តានទ្ធទ្ធួលួន�វិអំ�ិព្រះបសៅ�ជន៍
ថ្ងៃនសៅសុចកូាីសុញ្ញាា �អ៏ំសាច រិយមិយួ៉ូសៅទ្ធៀ� សៅ�លួគឺជាចិ�ា�ីី។

 សៅហ៍�ុអំីីប្តានជាសៅយ៉ូើងព្រះ�ូវិការិចិ�ា�ីី? សៅ�ើអំំកូខែ�លួ�នចិ�ា�ីីនឹង�នការិផ្លាា ស់ុបា�រិអំីី�ាះ? សៅហ៍�ុអំីីប្តានជាសៅយ៉ូើងព្រះ�ូវិការិចិ�ា�ីី? សៅ�ើអំំកូខែ�លួ�នចិ�ា�ីីនឹង�នការិផ្លាា ស់ុបា�រិអំីី�ាះ?

  សុ�មិអានព្រះ�ះគមិីរីិសៅអំសៅភ្នំសុ�រិ ៣៖១៧-១៩ មិាងសៅទ្ធៀ�សុ�រាបថ់្ងៃ�ាសៅនះ។ សុ�មិកូ�ស់ុ�ះ ល់ួថ្វា សាវិកូ
បូុលួសុងា��់ានស់ៅ�សៅលួើច�ណុៈចថ្ងៃនសៅសុចកូីីព្រះសុឡាញ់សៅដាយ៉ូនិ�យ៉ូថ្វាសៅយ៉ូើងព្រះ�ូវិខែ� “ចាំកូឫ់សុ សៅហ៍ើយ៉ូតា�ង�� 
មិនួ” សៅ�កូំុងសៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់។ �កូយទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូើងថ្វា សៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់ជួយ៉ូឱ្យយសៅយ៉ូើងសៅ�ជាប់
��មិនួកូំុងព្រះគឹះថ្ងៃនសៅសុចកូាីជ�សៅនឿ។ ជ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ៉ូើងគី្នាននយ័៉ូអំីីទាំ�ងអំស់ុព្រះបសិុនសៅបើវាមិនិ�នសៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់
ច�សៅ�ះព្រះ�ះជា�ច ស់ុ និងសៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់ច�សៅ�ះអំំកូ�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធសៅនាះ (�ូថ្វាយ៉ូ ២២៖៣៧-៣៩, កូ�រិនិ��សុទី្ធ១ 
១៣)។ សៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់សៅនះគឺចាំបស់ៅផាើមិសៅឡូើងសៅដាយ៉ូសារិសៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់ខែ�លួព្រះទ្ធង�់នច�សៅ�ះសៅយ៉ូើង។ 
��ចខែ�លួប្តានបង្ហាា ញតាមិរិយ៉ូៈព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�។ ជាលួទ្ធធផលួ ជីវិ�ិរិបស់ុសៅយ៉ូើងព្រះ�ូវិប្តានផ្លាា ស់ុបា�រិ ចិ�ារិបស់ុសៅយ៉ូើង 
ព្រះ�ូវិប្តានផ្លាា ស់ុបា�រិ សៅហ៍ើយ៉ូសៅយ៉ូើងកាា យ៉ូជាមិនុសុស�ីីជាមិយួ៉ូនឹងគ�និ��ីី ប�ណៈងព្រះប្តាថំ្វា�ីី និងសៅគ្នាលួសៅ��ីី។ វាជា
ការិសៅឆ្គាើយ៉ូ�បរិបស់ុសៅយ៉ូើងច�សៅ�ះសៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះច�សៅ�ះសៅយ៉ូើងខែ�លួផ្លាា ស់ុបា�រិចិ�ាសៅយ៉ូើង និងបង្ហាា ញ
�ីសៅសុចកូីីព្រះសុឡាញ់ច�សៅ�ះអំំកូ�ថ្ងៃទ្ធ។ ព្រះបខែហ៍លួសៅនះគឺជាអំីីខែ�លួសាវិកូបូុលួ�ននយ័៉ូ �ូងសៅហាចណាស់ុ 
សៅ�សៅ�លួខែ�លួគ្នា�ន់ិ�យ៉ូអំ��ីសៅយ៉ូើងខែ�លួព្រះ�ូវិប្តានប�សៅ�ញសៅ�សៅដាយ៉ូ៖ «ភា�សៅ�ញសៅលួញថ្ងៃនព្រះ�ះ»។

  សុ�មិអាន�គមីិរីិយ៉ូូ�ហានទី្ធ១ ៤៖១៦។ សៅ�ើអំ�ិបទ្ធសៅនះទាំកូទ់្ធងនឹងអំីីខែ�លួសាវិកូបូុលួប្តានសុរិសៅសុរិសុ�មិអាន�គមីិរីិយ៉ូូ�ហានទី្ធ១ ៤៖១៦។ សៅ�ើអំ�ិបទ្ធសៅនះទាំកូទ់្ធងនឹងអំីីខែ�លួសាវិកូបូុលួប្តានសុរិសៅសុរិ  
សៅ�កូំុង�គមិីរីិ សៅអំសៅភ្នំសុ�រិ ៣៖១៧-១៩ �ូង��ចសៅមិាច?សៅ�កូំុង�គមិីរីិ សៅអំសៅភ្នំសុ�រិ ៣៖១៧-១៩ �ូង��ចសៅមិាច?

 សុ�មិព្រះកូសៅឡូកូសៅមិើលួអំ�ិបទ្ធខែ�លួសៅយ៉ូើងប្តានសិុកូាសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះ។ សៅ�ើអំំកូអាចសៅ�ីើអំីីប្តាន�ាះ ខែ�លួអាច សុ�មិព្រះកូសៅឡូកូសៅមិើលួអំ�ិបទ្ធខែ�លួសៅយ៉ូើងប្តានសិុកូាសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះ។ សៅ�ើអំំកូអាចសៅ�ីើអំីីប្តាន�ាះ ខែ�លួអាច
បណាា លួឱ្យយសៅសុចកូាីសុនាថ្ងៃនអំ�ិបទ្ធទាំ�ងសៅនះព្រះ�ូវិប្តានប�សៅ�ញសៅ�កូំុងអំំកូ? សៅ�ើ�នអំីី�ាះខែ�លួអំំកូព្រះ�ូវិផ្លាា ស់ុបណាា លួឱ្យយសៅសុចកូាីសុនាថ្ងៃនអំ�ិបទ្ធទាំ�ងសៅនះព្រះ�ូវិប្តានប�សៅ�ញសៅ�កូំុងអំំកូ? សៅ�ើ�នអំីី�ាះខែ�លួអំំកូព្រះ�ូវិផ្លាា ស់ុ
បា�រិ? សៅ�ើ�នអំីីខែ�លួអាចរារា�ងអំំកូមិនិឱ្យយទ្ធទ្ធួលួបទ្ធ�ិសៅសា�ន�៍ី   «ភា�សៅ�ញសៅលួញថ្ងៃនព្រះ�ះ» (សៅអំសៅភ្នំសុ�រិ ៣៖បា�រិ? សៅ�ើ�នអំីីខែ�លួអាចរារា�ងអំំកូមិនិឱ្យយទ្ធទ្ធួលួបទ្ធ�ិសៅសា�ន�៍ី   «ភា�សៅ�ញសៅលួញថ្ងៃនព្រះ�ះ» (សៅអំសៅភ្នំសុ�រិ ៣៖
១៩)? ច�រិសៅ�ីើបញ្ចា ីថ្ងៃនការិផ្លាា ស់ុបា�រិមិយួ៉ូច�នួនខែ�លួសៅល្ងាកូអំំកូព្រះ�ូវិសៅ�ីើសៅ�កូំុងជីវិ�ិរិបស់ុសៅល្ងាកូអំំកូ។ សៅ�ីើមិយួ៉ូ១៩)? ច�រិសៅ�ីើបញ្ចា ីថ្ងៃនការិផ្លាា ស់ុបា�រិមិយួ៉ូច�នួនខែ�លួសៅល្ងាកូអំំកូព្រះ�ូវិសៅ�ីើសៅ�កូំុងជីវិ�ិរិបស់ុសៅល្ងាកូអំំកូ។ សៅ�ីើមិយួ៉ូ
សុព្រះ�ប�់ាួនអំំកូផ្លាា ល់ួ សៅហ៍ើយ៉ូព្រះបសិុនសៅបើអំំកូមិនិយ៉ូល់ួទាំស់ុអំីី សុ�មិសៅ�ីើវាមិយួ៉ូសៅទ្ធៀ�សៅ�ើមិីអីំំកូអាចខែចកូរិ �ខែលួកូសុព្រះ�ប�់ាួនអំំកូផ្លាា ល់ួ សៅហ៍ើយ៉ូព្រះបសិុនសៅបើអំំកូមិនិយ៉ូល់ួទាំស់ុអំីី សុ�មិសៅ�ីើវាមិយួ៉ូសៅទ្ធៀ�សៅ�ើមិីអីំំកូអាចខែចកូរិ �ខែលួកូ
ជាមិយួ៉ូថំ្វាកូ�់ិភាកូា។ សៅ�ើអំំកូអាចជួយ៉ូគំ្នាសៅ�វិញិសៅ�មិកូសៅ�ើមិីសីៅ�ីើការិផ្លាា ស់ុបា�រិចាំ�ប្តាច�ូ់ង��ចសៅមិាច?ជាមិយួ៉ូថំ្វាកូ�់ិភាកូា។ សៅ�ើអំំកូអាចជួយ៉ូគំ្នាសៅ�វិញិសៅ�មិកូសៅ�ើមិីសីៅ�ីើការិផ្លាា ស់ុបា�រិចាំ�ប្តាច�ូ់ង��ចសៅមិាច?
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សៅសុចកូាីសុញ្ញាា �ីី និងជីវិ�ិអំស់ុកូលួីជានិចចសៅសុចកូាីសុញ្ញាា �ីី និងជីវិ�ិអំស់ុកូលួីជានិចច
  

  «ព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ�នព្រះ�ះបនា�លួសៅ�នាងថ្វា �ំុ �ជាសៅសុចកូាីរិស់ុសៅឡូើងវិញិ សៅហ៍ើយ៉ូជាជីវិ�ិ អំំកូណា ខែ�លួ«ព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ�នព្រះ�ះបនា�លួសៅ�នាងថ្វា �ំុ �ជាសៅសុចកូាីរិស់ុសៅឡូើងវិញិ សៅហ៍ើយ៉ូជាជីវិ�ិ អំំកូណា ខែ�លួ
សៅជឿ�ល់ួ�ំុ � សៅទាំះសៅបើប្តានសាា បស់ៅហ៍ើយ៉ូ គងខ់ែ�នឹងរិស់ុសៅឡូើងវិញិខែ�រិ ឯអំំកូណាខែ�លួរិស់ុសៅ� សៅហ៍ើយ៉ូសៅជឿ�ល់ួ�ំុ � សៅជឿ�ល់ួ�ំុ � សៅទាំះសៅបើប្តានសាា បស់ៅហ៍ើយ៉ូ គងខ់ែ�នឹងរិស់ុសៅឡូើងវិញិខែ�រិ ឯអំំកូណាខែ�លួរិស់ុសៅ� សៅហ៍ើយ៉ូសៅជឿ�ល់ួ�ំុ � 
សៅនាះមិនិព្រះ�ូវិសាា បស់ៅឡូើយ៉ូ នាងសៅជឿសៅសុចកូាីសៅនះឬសៅទ្ធ» (យ៉ូូ�ហាន ១១៖២៥, ២៦)។សៅនាះមិនិព្រះ�ូវិសាា បស់ៅឡូើយ៉ូ នាងសៅជឿសៅសុចកូាីសៅនះឬសៅទ្ធ» (យ៉ូូ�ហាន ១១៖២៥, ២៦)។

 �នខែផំកូសុ�ខាន�់ីរិថ្ងៃនជីវិ�ិអំស់ុកូលួី។ ខែផំកូទី្ធមិយួ៉ូ គឺបចចុបីនំកាលួខែ�លួផាល់ួឱ្យយអំំកូសៅជឿន�វិ 
បទ្ធ�ិសៅសា�នថ៍្ងៃនជីវិ�ិ�ប៏រិបិ�រិនាសៅ�លួឥឡូ�វិសៅនះ (យ៉ូូ�ហាន ១០៖១០) ខែ�លួរិមួិបញ្ចច� លួការិសុនាជាសៅព្រះចើន
ខែ�លួសៅយ៉ូើងប្តានផាល់ួសុព្រះ�បជ់ីវិ�ិឥឡូ�វិសៅនះ។

 �ិ�ណាស់ុ ខែផំកូសុ�ខានទ់្ធី�ីរិគឺ អំនាគ�ខែ�លួជាជីវិ�ិអំស់ុកូលួីជានិចច។ សៅនះគឺជាការិសុនាថ្ងៃន    
ការិរិស់ុសៅឡូើងវិញិថ្ងៃនរិ�បកាយ៉ូសាចឈ់ាមិ (យ៉ូូ�ហាន ៥៖២៨, ២៩; យ៉ូូ�ហាន ៦៖៣៩)។  សៅទាំះបីជាវាសុិិ� 
សៅ�សៅ�លួអំនាគ�កូស៏ៅដាយ៉ូ សៅនាះគឺជាព្រះ�ឹ�ាិការិណ៍ៈមិយួ៉ូខែ�លួសៅ�ីើឱ្យយអំីីៗសៅផសងសៅទ្ធៀ��ន�ថ្ងៃមិា វាជាព្រះ�ឹ�ាិការិណ៍ៈ 
មិយួ៉ូខែ�លួព្រះគប�ណៈា បក់ូាីសុងឹមឹិរិបស់ុសៅយ៉ូើងជាព្រះគីសាា ន។

 សុ�មិសិុកូា�គមិីរីិ យ៉ូូ�ហាន ១១៖២៥, ២៦ សុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសៅនះ។ សៅ�ើព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិកូ��ុងខែ��នបនា�លួសុ�មិសិុកូា�គមិីរីិ យ៉ូូ�ហាន ១១៖២៥, ២៦ សុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសៅនះ។ សៅ�ើព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិកូ��ុងខែ��នបនា�លួ
អំ��ីអំីីសៅ�ទ្ធីសៅនះ? សៅ�ើជីវិ�ិអំស់ុកូលួីជានិចចសៅ�ឯណា? សៅ�ើសៅយ៉ូើងយ៉ូល់ួ�ីព្រះ�ះបនា�លួរិបស់ុព្រះទ្ធង�ូ់ង��ចសៅមិាចអំ��ីអំីីសៅ�ទ្ធីសៅនះ? សៅ�ើជីវិ�ិអំស់ុកូលួីជានិចចសៅ�ឯណា? សៅ�ើសៅយ៉ូើងយ៉ូល់ួ�ីព្រះ�ះបនា�លួរិបស់ុព្រះទ្ធង�ូ់ង��ចសៅមិាច
ច�សៅ�ះអំំកូខែ�លួរិស់ុសៅ� សៅហ៍ើយ៉ូសៅជឿសៅលួើព្រះទ្ធង ់ សៅទាំះបី�ួកូសៅគសាា បស់ៅ�សៅហ៍ើយ៉ូកូស៏ៅដាយ៉ូ? (សុ�មិសៅមិើលួព្រះ�ះគមិីរីិច�សៅ�ះអំំកូខែ�លួរិស់ុសៅ� សៅហ៍ើយ៉ូសៅជឿសៅលួើព្រះទ្ធង ់ សៅទាំះបី�ួកូសៅគសាា បស់ៅ�សៅហ៍ើយ៉ូកូស៏ៅដាយ៉ូ? (សុ�មិសៅមិើលួព្រះ�ះគមិីរីិ
វិវិិរិណៈះ ២៖១១; ២០៖៦, ១៤; ២១៖៨) ។វិវិិរិណៈះ ២៖១១; ២០៖៦, ១៤; ២១៖៨) ។

 ជាការិ�ិ�ណាស់ុ សៅយ៉ូើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាសាា ប ់បូុខែនាសៅ�ងសៅ�តាមិព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ ការិសាា បស់ៅនះព្រះគ្នាន់
ខែ�ជាការិសៅ�កូលួកូប់ូុសៅណាះ ះ គឺសុព្រះ�បអ់ំំកូខែ�លួសៅជឿសៅលួើព្រះទ្ធងន់ឹងព្រះ�ូវិប្តានសុសៅព្រះមិចសៅ�កូំុង��សៅណៈើ រិរិស់ុសៅឡូើង
វិញិថ្ងៃនជីវិ�ិ។ អំំកូសាា បស់ៅ�កូំុងព្រះ�ះព្រះគីសុានឹងរិស់ុកូំុងជីវិ�ិអំស់ុកូលួីសៅ�សៅ�លួខែ�លួ ព្រះ�ះព្រះគីសុា�ងព្រះ�ឡូប់
មិកូវិញិ សៅហ៍ើយ៉ូអំំកូសៅ�ើរិតាមិព្រះ�ះព្រះគីសុាខែ�លួ�នជីវិ�ិរិស់ុរាននាសៅ�លួខែ�លួព្រះ�ះអំងះ�ងមិកូសៅនាះ នឹងព្រះ�ូវិ
ប្តានផ្លាា ស់ុបា�រិសៅ�ជាជីវិ�ិខែ�លួមិនិសៅចះសាា បវ់ិញិ។ ទាំ�ងមិនុសុសសាា ប ់ និងអំំកូរិស់ុខែ�លួជាកូមិីសិុទ្ធធិរិបស់ុ 
ព្រះ�ះព្រះគីសុានឹង�នរិ�បកាយ៉ូរិស់ុសៅឡូើងវិញិ��ចគំ្នា។ អំមិ�ភា�គឺនឹងព្រះ�ូវិប្តានចាំបស់ៅផាើមិសៅ�សៅ�លួសៅនាះសុព្រះ�ប់
រា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងះ។

 សៅ�ើអំីីសៅ�ជាសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិ�អ៏ំសាច រិយខែ�លួប្តាន�ឹងថ្វា ព្រះគ្នាចុងសៅព្រះកាយ៉ូរិបស់ុសៅយ៉ូើងគឺមិនិសុិិ�សៅ�
កូំុងផំ�រិសៅទ្ធបូុខែនាគឺគី្នានទី្ធបញ្ចចបស់ៅឡូើយ៉ូ គឺថ្វាសៅយ៉ូើងនឹង�នជីវិ�ិ�ីីខែ�លួសុិិ�សៅសុិរិជាសៅរិៀងរិហ៍��វិញិសៅនាះ?

 «ព្រះ�ះព្រះគីសុាប្តាន�ងមិកូយ៉ូកូកូ�សៅណៈើ �ជាមិនុសុស��ចសៅយ៉ូើង សៅ�ើមិីឱី្យយសៅយ៉ូើងអាចទ្ធទ្ធួលួប្តានន�វិ 
វិញិ្ញាា ណៈខែ�មិយួ៉ូជាមិយួ៉ូព្រះទ្ធងផ់ងខែ�រិ។ សៅដាយ៉ូសារិអំ�ណាចថ្ងៃនការិរិបួរិមួិសៅនះ សៅយ៉ូើងនឹងព្រះ�ូវិប្តានសៅចញ�ីផំ�រិ
មិកូ �ី�ិវាមិនិខែមិនព្រះគ្នានខ់ែ�ជាការិបង្ហាា ញ�ីអំ�ណាចរិបស់ុ ព្រះ�ះព្រះគីសុាបូុសៅណាះ ះសៅទ្ធ បូុខែនា សៅដាយ៉ូសារិជ�សៅនឿ 
សៅនាះព្រះ�ះជនីរិបស់ុព្រះ�ះអំងះប្តានកាា យ៉ូជារិបស់ុផងសៅយ៉ូើង។ អំំកូខែ�លួសៅមិើលួសៅ�ើញព្រះ�ះព្រះគីសុាសៅ�កូំុងអំ�ាចរិ�ិ
�ិ�រិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅហ៍ើយ៉ូទ្ធទ្ធួលួយ៉ូកូព្រះទ្ធងម់ិកូគងព់្រះបថ្វាបក់ូំុងចិ�ា គឺទ្ធទ្ធួលួប្តានន�វិជីវិ�ិអំស់ុកូលួីជានិចច។ គឺតាមិ
រិយ៉ូៈព្រះ�ះវិញិ្ញាា ណៈបរិសុិុទ្ធធខែ�លួព្រះ�ះព្រះគិសុីគងស់ៅ�កូំុងសៅយ៉ូើង។ សៅដាយ៉ូសៅសុចកូាីជ�សៅនឿ ព្រះ�ះវិញិ្ញាា ណៈថ្ងៃនព្រះ�ះខែ�លួ
ប្តាន�ងច�លួកូំុងចិ�ា សៅ�លួគឺជាការិចាំបស់ៅផាើមិថ្ងៃនជីវិ�ិ�ស៏ៅ�អំស់ុកូលួីជានិចច»។ បកូខែព្រះបសៅចញ�ីសៅសុៀវិ
សៅ�៖ The Desire of Ages, ទ្ធ��រ័ិ ៣៨៨។

  សៅ�ើ�នវិ�ិីណា�ាះខែ�លួសៅយ៉ូើងអាចទ្ធទ្ធួលួប្តានអំ�ិព្រះបសៅ�ជនថ៍្ងៃនជីវិ�ិអំស់ុកូលួីជានិចច? និ�យ៉ូសៅ�ើ�នវិ�ិីណា�ាះខែ�លួសៅយ៉ូើងអាចទ្ធទ្ធួលួប្តានអំ�ិព្រះបសៅ�ជនថ៍្ងៃនជីវិ�ិអំស់ុកូលួីជានិចច? និ�យ៉ូ  
មិាូងសៅទ្ធៀ� សៅ�ើការិសុនាសៅនះផាល់ួផលួព្រះបសៅ�ជនអ៍ំីី�ាះសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូើងនាសៅ�លួឥឡូ�វិសៅនះ? សុ�មិសុរិសៅសុរិន�វិ មិាូងសៅទ្ធៀ� សៅ�ើការិសុនាសៅនះផាល់ួផលួព្រះបសៅ�ជនអ៍ំីី�ាះសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូើងនាសៅ�លួឥឡូ�វិសៅនះ? សុ�មិសុរិសៅសុរិន�វិ 
អំ�ិព្រះបសៅ�ជនម៍ិយួ៉ូច�នួនខែ�លួការិសុនាថ្ងៃនជីវិ�ិអំស់ុកូលួីសៅនះផាល់ួ�ល់ួអំំកូផ្លាា ល់ួសៅ�កុំូងជីវិ�ិព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ារិបស់ុអំ�ិព្រះបសៅ�ជនម៍ិយួ៉ូច�នួនខែ�លួការិសុនាថ្ងៃនជីវិ�ិអំស់ុកូលួីសៅនះផាល់ួ�ល់ួអំំកូផ្លាា ល់ួសៅ�កុំូងជីវិ�ិព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ារិបស់ុ  
អំំកូ។ សៅ�ើអំំកូអាចយ៉ូកូកូាីសុងឹមឹិ និងសៅសុចកូាីសុនាសៅនះសៅ�ខែចកូចាំយ៉ូវាជាមិយួ៉ូនរិណា�ំកូខ់ែ�លួកូ��ុងព្រះបឈមិអំំកូ។ សៅ�ើអំំកូអាចយ៉ូកូកូាីសុងឹមឹិ និងសៅសុចកូាីសុនាសៅនះសៅ�ខែចកូចាំយ៉ូវាជាមិយួ៉ូនរិណា�ំកូខ់ែ�លួកូ��ុងព្រះបឈមិ  
មិុ�នឹងវិបិ�ាិណាមិយួ៉ូ ឬជាមិយួ៉ូនរិណា�ំកូខ់ែ�លួប្តានប្តា�ប់ងម់ិនុសុសជាទ្ធីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុ�ាួនប្តាន�ូង មិុ�នឹងវិបិ�ាិណាមិយួ៉ូ ឬជាមិយួ៉ូនរិណា�ំកូខ់ែ�លួប្តានប្តា�ប់ងម់ិនុសុសជាទ្ធីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុ�ាួនប្តាន�ូង 
��ចសៅមិាច?��ចសៅមិាច?



112ថ្ងៃ�ាព្រះ�ហ៍សុី�ិ៍   ២៤ មិ�ុិនា

សៅសុចកូាីសុញ្ញាា �ីី និងសៅបសុកូកូមិីសៅសុចកូាីសុញ្ញាា �ីី និងសៅបសុកូកូមិី

 «��សៅចំះ ច�រិសៅ�បញ្ចចុ ះបញ្ចច� លួឲ្យយ�នសិុសុសសៅ�ព្រះគបទ់ាំ�ងសាសុន ៍ ព្រះ�មិទាំ�ងសៅ�ីើបុណៈយព្រះជមិុជទឹ្ធកូ«��សៅចំះ ច�រិសៅ�បញ្ចចុ ះបញ្ចច� លួឲ្យយ�នសិុសុសសៅ�ព្រះគបទ់ាំ�ងសាសុន ៍ ព្រះ�មិទាំ�ងសៅ�ីើបុណៈយព្រះជមិុជទឹ្ធកូ  
ឲ្យយ សៅដាយ៉ូន�វិព្រះ�ះនាមិព្រះ�ះវិរិបិតា ព្រះ�ះរាជបុព្រះតា និងព្រះ�ះវិញិ្ញាា ណៈបរិសុិុទ្ធធចុះ សៅហ៍ើយ៉ូបសៅព្រះងៀនឲ្យយសៅគកានត់ាមិ ឲ្យយ សៅដាយ៉ូន�វិព្រះ�ះនាមិព្រះ�ះវិរិបិតា ព្រះ�ះរាជបុព្រះតា និងព្រះ�ះវិញិ្ញាា ណៈបរិសុិុទ្ធធចុះ សៅហ៍ើយ៉ូបសៅព្រះងៀនឲ្យយសៅគកានត់ាមិ 
ព្រះគបទ់ាំ�ងសៅសុចកូាី ខែ�លួ�ំុ �ប្តានបង្ហាះ បម់ិកូអំំកូរាល់ួគំ្នាផង សៅហ៍ើយ៉ូសៅមិើលួ �ំុ �កូស៏ៅ�ជាមិយួ៉ូនឹងអំំកូរាល់ួគំ្នាជា ព្រះគបទ់ាំ�ងសៅសុចកូាី ខែ�លួ�ំុ �ប្តានបង្ហាះ បម់ិកូអំំកូរាល់ួគំ្នាផង សៅហ៍ើយ៉ូសៅមិើលួ �ំុ �កូស៏ៅ�ជាមិយួ៉ូនឹងអំំកូរាល់ួគំ្នាជា 
រាល់ួថ្ងៃ�ាខែ�រិ �រាប�ល់ួប�ផុ�កូលួី» (�ូថ្វាយ៉ូ ២៨៖១៩, ២០)។រាល់ួថ្ងៃ�ាខែ�រិ �រាប�ល់ួប�ផុ�កូលួី» (�ូថ្វាយ៉ូ ២៨៖១៩, ២០)។

 មិនុសុសទ្ធ�ទាំ�ង�ិភ្នំ�សៅល្ងាកូខែ�ងខែ�ព្រះបឈមិមិុ�នឹងបញ្ញាា អំីីមិយួ៉ូ ខែ�លួអំំកូនិ�នធអា�ហ៍ីិកូខាង� �ីង 
លួ�រិនិស៍ុ ខែវិនឌឺឺរិ ផុសុ� ៍សៅ�ថ្វា៖ «បនាុកូថ្ងៃនភា�គី្នាននយ័៉ូ»។ មិនុសុសរិកូសៅ�ើញ�ាួនឯងជាមិយួ៉ូនឹងអំ�សៅណាយ៉ូ
ទាំនថ្ងៃនជីវិ�ិ បូុខែនា�ួកូសៅគមិនិ�ឹងថ្វា ព្រះ�ូវិសៅ�ីើ�ូង��ចសៅមិាចជាមិយួ៉ូវា កូម៏ិនិ�ឹងថ្វាសៅគ្នាលួប�ណៈងថ្ងៃនអំ�សៅណាយ៉ូ
ទាំនសៅនះគឺជាអំីី សៅហ៍ើយ៉ូមិនិ�ឹង�ីរិសៅបៀបថ្ងៃនការិសៅព្រះបើព្រះប្តាស់ុវាខែ�រិ។ វាគឺ��ចជាការិផាល់ួឱ្យយនរិណា�ំកូន់�វិ
បណាះ ល័ួយ៉ូមិយួ៉ូ�នសៅ�រិសៅ�ញសៅ�សៅដាយ៉ូសៅសុៀវិសៅ��ក៏ូព្រះមិ គឺប្តានព្រះ�ឹមិខែ�យ៉ូកូសៅសុៀវិសៅ�ទាំ�ងសៅនាះសៅ�ទុ្ធកូ
សៅចាំលួសៅដាយ៉ូមិនិប្តានអាន បូុខែនាសៅព្រះបើវាសៅ�ើមិីបីង្ហាា �រ់ិសៅងើកូសៅភ្នំាើងវិញិ។ វាគឺ�ិ�ជាការិ�ាះខាា យ៉ូខាា �ងណាស់ុ ច�សៅ�ះ 
អំីីខែ�លួ�ន�ថ្ងៃមិាប�ផុ�!
 សៅទាំះ�ូងណា សុព្រះ�បព់្រះគីសុាបរិស័ិុទ្ធខែ�លួ�នសៅសុចកូាីសុញ្ញាា �ីី បញ្ញាា សៅនាះមិនិខែមិនជាបញ្ញាា ខែ�លួ
�ួកូសៅគព្រះ�ូវិ�យុ៉ូទ្ធធជាមិយួ៉ូសៅនាះសៅទ្ធ។ ផាុយ៉ូសៅ�វិញិ អំំកូខែ�លួសាះ ល់ួ (សៅហ៍ើយ៉ូ�ន�ិសៅសា�នផ៍្លាា ល់ួ) ន�វិ��ណឹៈង
លួអ�អ៏ំសាច រិយរិបស់ុព្រះ�ះអំងះសុសៅ�ង្ហាះ ះខែ�លួព្រះ�ូវិប្តានឆ្នាំា ង និង�នព្រះ�ះជនីរិស់ុសៅឡូើងវិញិ ខែ�លួព្រះ�ះអំងះប្តាន 
សុុគ�សុ�រាបអ់ំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុមិនុសុសព្រះគបទ់្ធីកូខែនាងសៅ�ើមិីឱី្យយ�ួកូសៅគអាច�នជីវិ�ិអំស់ុកូលួីជានិចច សៅដាយ៉ូប្តាន
សាះ ល់ួន�វិសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិរិកីូរាយ៉ូសៅនះ។ សៅដាយ៉ូ�ិចាំរិណាសៅលួើការិអំ��វិនាវិ�ជ៏ាកូល់្ងាកូស់ៅ�កូំុងព្រះ�ះគមិីរីិ�ូថ្វាយ៉ូ 
២៨៖១៩, ២០ អំំកូសៅជឿ�ិ�ព្រះប្តាកូ� ព្រះ�ូវិ�នសៅបសុកូកូមិី និងសៅគ្នាលួប�ណៈងសៅ�កូំុងជីវិ�ិ សៅនាះគឺសៅ�ើមិីផីស�ីផាយ៉ូ
�ល់ួ�ិភ្នំ�សៅល្ងាកូន�វិសៅសុចកូាី�ិ��៏អំសាច រិយខែ�លួគ្នា�់�នបទ្ធ�ិសៅសា�ន៍ផ្លាា ល់ួសៅ�កុំូងព្រះ�ះព្រះគីសុាសៅយ៉ូសុេ� វិ។ 
សៅនះ�ិ�ជាឯកូសិុទ្ធធិ��៏ន�ថ្ងៃមិាខែមិន! អំីីៗសៅផសងសៅទ្ធៀ�ខែ�លួសៅយ៉ូើងសៅ�ីើសៅ�កូំុង�ិភ្នំ�សៅល្ងាកូសៅនះនឹងព្រះ�ូវិបញ្ចច ប។់ 
បូុខែនាការិផស�ីផាយ៉ូ��ណឹៈងលួអអំ��ីព្រះ�ះព្រះគីសុា�ល់ួអំំកូ�ថ្ងៃទ្ធនឹងប�ផ្លាា ស់ុប�ខែព្រះបជីវិ�ិរិបស់ុ�ួកូសៅគជាសៅរិៀងរិហ៍��។ 
�ិ�ជាអំសាច រិយខែមិន! សៅយ៉ូើង�នសៅបសុកូកូមិី�អ៏ំសាច រិយ និងសៅគ្នាលួប�ណៈងជាកូល់្ងាកូស់ៅ�ើមិីបីសៅព្រះមិើព្រះ�ះ។

 សុ�មិប�ខែបកូ�គមិីរីិសុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសៅនះ សៅ�កូំុងខែផំកូដាច់ៗ  និងគ�និ�សៅផសងៗរិបស់ុវា។ សៅ�ើព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិសុ�មិប�ខែបកូ�គមិីរីិសុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសៅនះ សៅ�កូំុងខែផំកូដាច់ៗ  និងគ�និ�សៅផសងៗរិបស់ុវា។ សៅ�ើព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ
កូ��ុងព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូើងឲ្យយសៅ�ីើអំីី�ាះ សៅហ៍ើយ៉ូសៅ�ើកូិចចការិនីមិយួ៉ូៗរិមួិបញ្ចច� លួអំីី�ាះ? សៅ�ើសៅយ៉ូើង�នសៅសុចកូាីសុនាអំីី�ាះខែ�លួកូ��ុងព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូើងឲ្យយសៅ�ីើអំីី�ាះ សៅហ៍ើយ៉ូសៅ�ើកូិចចការិនីមិយួ៉ូៗរិមួិបញ្ចច� លួអំីី�ាះ? សៅ�ើសៅយ៉ូើង�នសៅសុចកូាីសុនាអំីី�ាះខែ�លួ
គួរិខែ�ផាល់ួឱ្យយសៅយ៉ូើងន�វិសៅសុចកូាីជ�សៅនឿ និងភា�កាា ហានសៅ�ើមិីសីៅ�ីើតាមិអំីីខែ�លួព្រះ�ះព្រះគីសុាប្តានបង្ហាះ ប?់គួរិខែ�ផាល់ួឱ្យយសៅយ៉ូើងន�វិសៅសុចកូាីជ�សៅនឿ និងភា�កាា ហានសៅ�ើមិីសីៅ�ីើតាមិអំីីខែ�លួព្រះ�ះព្រះគីសុាប្តានបង្ហាះ ប?់

  កូំុងនាមិជាព្រះកូុមិជ�នុ�ថ្ងៃនសៅសុចកូីីសុញ្ញាា �ីី សៅយ៉ូើងប្តានទ្ធទ្ធួលួការិផាល់ួឯកូសិុទ្ធធចាស់ុល្ងាស់ុ�ីព្រះ�ះអំ�ច ស់ុកូំុងនាមិជាព្រះកូុមិជ�នុ�ថ្ងៃនសៅសុចកូីីសុញ្ញាា �ីី សៅយ៉ូើងប្តានទ្ធទ្ធួលួការិផាល់ួឯកូសិុទ្ធធចាស់ុល្ងាស់ុ�ីព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ
ផ្លាា ល់ួសៅ�កូំុងព្រះ�ះគមិីរីិ�ូថ្វាយ៉ូ ២៨៖១៩, ២០។ មិនិថ្វាសៅយ៉ូើងជានរិណា សុិិ�សៅ�កូំុងសិានភា�ខែបប ណាផ្លាា ល់ួសៅ�កូំុងព្រះ�ះគមិីរីិ�ូថ្វាយ៉ូ ២៨៖១៩, ២០។ មិនិថ្វាសៅយ៉ូើងជានរិណា សុិិ�សៅ�កូំុងសិានភា�ខែបប ណា
ថ្ងៃនជីវិ�ិ ឬសៅទាំះបីសុិិ�សៅ�កូំុងកូ�រិ�ិណាកូស៏ៅដាយ៉ូ កូស៏ៅយ៉ូើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នា�ន�ួនាទី្ធអាចសៅ�ើរិ�ួជាអំំកូបសៅព្រះមិើព្រះ�ះថ្ងៃនជីវិ�ិ ឬសៅទាំះបីសុិិ�សៅ�កូំុងកូ�រិ�ិណាកូស៏ៅដាយ៉ូ កូស៏ៅយ៉ូើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នា�ន�ួនាទី្ធអាចសៅ�ើរិ�ួជាអំំកូបសៅព្រះមិើព្រះ�ះ
ប្តានខែ�រិ។ សៅ�ើអំំកូប្តានសៅ�ីើអំីី�ាះខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅ�ើអំំកូអាចសៅ�ីើឱ្យយប្តានសៅព្រះចើនជាងសៅនះសៅទ្ធ? សៅ�ើថំ្វាកូរ់ិបស់ុអំំកូអាចសៅ�ីើប្តានខែ�រិ។ សៅ�ើអំំកូប្តានសៅ�ីើអំីី�ាះខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅ�ើអំំកូអាចសៅ�ីើឱ្យយប្តានសៅព្រះចើនជាងសៅនះសៅទ្ធ? សៅ�ើថំ្វាកូរ់ិបស់ុអំំកូអាចសៅ�ីើ
អំីី�ាះសៅ�ើមិីបី�សៅ�ញខែផំកូថ្ងៃន�ួនាទី្ធកានខ់ែ�ព្រះបសៅសុើរិសៅ�កូំុងការិង្ហារិសៅនះ?អំីី�ាះសៅ�ើមិីបី�សៅ�ញខែផំកូថ្ងៃន�ួនាទី្ធកានខ់ែ�ព្រះបសៅសុើរិសៅ�កូំុងការិង្ហារិសៅនះ?
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ការិសិុកូាបខែនិមិ៖ការិសិុកូាបខែនិមិ៖  សុ�មិអាន Ellen G. White, “God’s People Delivered,” pp. 635–645, in The សុ�មិអាន Ellen G. White, “God’s People Delivered,” pp. 635–645, in The 
Great Controversy; “Rejoicing in the Lord,” pp. 115–126, in Steps to Christ។Great Controversy; “Rejoicing in the Lord,” pp. 115–126, in Steps to Christ។
 «ព្រះ�ះរាជបុព្រះតា�ប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះព្រះទ្ធងគី់្នានប្តាប ឬទុ្ធកូខព្រះ�ួយ៉ូផ្លាា ល់ួ�ាួនខែ�លួព្រះ�ះអំងះព្រះ�ូវិទ្ធទ្ធួលួរិង
សៅនាះសៅទ្ធ។ ព្រះទ្ធងប់្តានរិងអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុអំំកូ�ថ្ងៃទ្ធ។ �ី�ិព្រះ�ះអំងះប្តានទ្ធទ្ធួលួរិងសៅទាំសុរិបស់ុសៅយ៉ូើងរាល់ួគំ្នាមិកូ
សៅលួើព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះអំងះប្តានផារិភាា បជ់ាមិយួ៉ូសៅយ៉ូើងរាល់ួគំ្នាតាមិរិយ៉ូៈការិអាណិៈ�អាសុ�រិ និងសៅសុចកូាីព្រះសុឡាញ់ 
សៅហ៍ើយ៉ូកូំុងនាមិជាអំំកូ��ណាងថ្ងៃនមិនុសុសសៅល្ងាកូ ព្រះ�ះអំងះប្តានចុះច�លួសុី័ព្រះគចិ�ាសៅ�ើមិីឱី្យយសៅគប្តានព្រះបព្រះ�ឹ�ាមិកូ
សៅលួើព្រះ�ះអំងះទុ្ធកូ��ចជាជនសៅលួីើសុចាប។់ ព្រះ�ះអំងះប្តានព្រះកូសៅឡូកូសៅមិើលួសៅ�កូំុងទី្ធ�ស៏ៅព្រះ�ប�ផុ�ថ្ងៃនសៅសុចកូីីសៅវិទ្ធនា
ខែ�លួអំ�សៅ�ើប្តាបប្តានប�ខែបកូប�ប្តាកូស់ៅយ៉ូើងឱ្យយឃាា �សៅចញ�ីព្រះ�ះ។ សៅហ៍ើយ៉ូព្រះ�ះអំងះប្តានសុនាថ្វានឹងសៅ�ីើជាសីាន
សៅ�ើមិីផីារិភាា បម់ិនុសុសជាមិយួ៉ូនឹងព្រះ�ះវិញិ»។ �កូព្រះសុងស់ៅចញ�ី Ellen G. White, Bible Echo and 
Signs of the Times, Aug. 1, 1892។ 
 «សុ�មិបងបអ�នសុាួនភាា រិបស់ុ�ំុ �អំសៅញ្ចា ើញមិកូ ជាអំំកូ�នប្តាប សៅហ៍ើយ៉ូសៅទាំះជាកូ�ីកូ�ូ់ងណាកូាី។ 
ច�រិសៅផារិរាល់ួបនាុកូថ្ងៃនកូ�ហុ៍សុរិបស់ុអំំកូសៅ�សៅលួើព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ។ សៅហ៍ើយ៉ូសៅដាយ៉ូជ�សៅនឿ សៅនាះអំំកូនឹងទ្ធទ្ធួលួប្តានន�វិ
ព្រះ�ះគុណៈថ្ងៃនជីវិ�ិរិបស់ុព្រះ�ះអំងះផ្លាា ល់ួ។ សុ�មិមិកូឥឡូ�វិសៅនះ សៅ�សៅ�លួខែ�លួសៅសុចកូាីសៅមិតាា កូរិុណាកូ��ុងខែ� 
�សៅង្ហាា យ៉ូសៅ�សៅ�សៅឡូើយ៉ូ។ ច�រិមិកូជាមិយួ៉ូការិលួន�់ួសារិភា�ប្តាប ភា�សៅ�ាចខាា �ថ្ងៃនព្រះ�លឹួងវិញិ្ញាា ណៈ សៅនាះព្រះ�ះ
នឹងសៅលួើកូខែលួងសៅទាំសុអំំកូ�ូងសៅ�ញបរិបិ�ណ៌ៈ។ សុ�មិកុូ�សៅ�ីើព្រះ�សៅងើយ៉ូកូសៅនាើយ៉ូរិងច់ាំ�ឱ្យកាសុមិយួ៉ូសៅផសងសៅទ្ធៀ�។ 
ច�រិសាា បស់ុ�សៅឡូងថ្ងៃនសៅសុចកូាីសៅមិតាា ខែ�លួឥឡូ�វិសៅនះអំងីរិអំំកូឱ្យយសៅព្រះកាកូ�ីសាា បស់ៅឡូើងវិញិ ខែ�លួព្រះ�ះព្រះគីសុានឹងផាល់ួ
�នាឺ�ល់ួអំំកូ។ បនាា បម់ិកូ ច�រិកុូ�ឱ្យយអំ�នួ� និងការិមិនិសៅជឿរិបស់ុអំំកូនា�ឱ្យយអំំកូសៅ�ខែ�ព្រះចាំនសៅចាំលួន�វិសៅសុចកូាីសៅមិតាា
កូរិុណា�សៅ�សៅទ្ធៀ�។ ព្រះបសិុនសៅបើអំំកូបនាសៅ�ីើ��សៅចំះ សៅនាះអំំកូនឹងព្រះ�ូវិរិងទុ្ធកូខខែ�ឯងសៅ�ទី្ធបញ្ចចប៖់ «រិ��វិព្រះចូ�
កា�ប់្តានកូនាងសៅហ៍ើយ៉ូ រិ��វិសៅ�ា កូផុ៏�សៅ� ខែ�សៅយ៉ូើងរាល់ួគំ្នាមិនិទាំនប់្តានសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅ�សៅឡូើយ៉ូ»។ �កូព្រះសុងស់ៅចញ 
�ី  Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 5, p. 353។

សុ�ណួៈរិ�ិភាកូា៖ សុ�ណួៈរិ�ិភាកូា៖ 
១) សៅល្ងាកូ�ហ៍ីងសីុ់ុសុា� ហ៍�សៅសុ មិូ�សៅរិណៈ�  ប្តានសុរិសៅសុរិថ្វា៖ «សៅយ៉ូើងសៅមិើលួសៅ�ើញ�ាួនសៅយ៉ូើង��ចតាចណាស់ុ ១) សៅល្ងាកូ�ហ៍ីងសីុ់ុសុា� ហ៍�សៅសុ មិូ�សៅរិណៈ�  ប្តានសុរិសៅសុរិថ្វា៖ «សៅយ៉ូើងសៅមិើលួសៅ�ើញ�ាួនសៅយ៉ូើង��ចតាចណាស់ុ 
សៅព្រះបៀបសៅ�ៀបសៅ�នឹងភ្នំ�សៅផសងៗសៅទ្ធៀ�។ សៅហ៍ើយ៉ូសៅយ៉ូើង�ឹងថ្វាសៅយ៉ូើងយ៉ូល់ួប្តាន�ិច��ចណាស់ុ និងគី្នានអំ�ណាចសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបសៅ�នឹងភ្នំ�សៅផសងៗសៅទ្ធៀ�។ សៅហ៍ើយ៉ូសៅយ៉ូើង�ឹងថ្វាសៅយ៉ូើងយ៉ូល់ួប្តាន�ិច��ចណាស់ុ និងគី្នានអំ�ណាច
អំីីសៅ�ើមិីសីៅគចផុ��ីសៅសុចកូាីសាា បស់ៅ�ព្រះគ្នាចុងសៅព្រះកាយ៉ូរិបស់ុសៅយ៉ូើងប្តានសៅទ្ធ។ សៅហ៍�ុសៅនះសៅហ៍ើយ៉ូប្តានជាសៅយ៉ូើង�នអំីីសៅ�ើមិីសីៅគចផុ��ីសៅសុចកូាីសាា បស់ៅ�ព្រះគ្នាចុងសៅព្រះកាយ៉ូរិបស់ុសៅយ៉ូើងប្តានសៅទ្ធ។ សៅហ៍�ុសៅនះសៅហ៍ើយ៉ូប្តានជាសៅយ៉ូើង�ន
ការិភ្នំយ័៉ូខាា ច»។ �កូព្រះសុង�់ីសៅសុៀវិសៅ� �Between Faith and Reason: Basic Fear and the Human ការិភ្នំយ័៉ូខាា ច»។ �កូព្រះសុង�់ីសៅសុៀវិសៅ� �Between Faith and Reason: Basic Fear and the Human 
Condition (New York: Harper & Row, Publishers, 1977), p. 7។ ច�រិសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបសៅសុចកូាីខែ�ាងសៅនះCondition (New York: Harper & Row, Publishers, 1977), p. 7។ ច�រិសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបសៅសុចកូាីខែ�ាងសៅនះ
ជាមិយួ៉ូនឹងអំីីខែ�លួអំំកូប្តានសិុកូាកូំុងសុប្តាា ហ៍៍សៅនះសៅ�កូំុង�គមិីរីិសៅអំសៅភ្នំសុ�រិ ៣៖១៧-១៩។ សុ�មិ�ិភាកូាអំ��ីជាមិយួ៉ូនឹងអំីីខែ�លួអំំកូប្តានសិុកូាកូំុងសុប្តាា ហ៍៍សៅនះសៅ�កូំុង�គមិីរីិសៅអំសៅភ្នំសុ�រិ ៣៖១៧-១៩។ សុ�មិ�ិភាកូាអំ��ី
ភា��ុសុគំ្នារិវាងសុ�សៅណៈរិទាំ�ង�ីរិសៅនះ។ភា��ុសុគំ្នារិវាងសុ�សៅណៈរិទាំ�ង�ីរិសៅនះ។
២) ព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្តានសុនាថ្វានឹងឱ្យយសៅយ៉ូើង�នសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិជាអំំកូសៅជឿសៅលួើព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ។ សៅ�ើសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិ២) ព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្តានសុនាថ្វានឹងឱ្យយសៅយ៉ូើង�នសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិជាអំំកូសៅជឿសៅលួើព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិ។ សៅ�ើសៅសុចកូាីអំ�ណៈរិ
��ចគំ្នាសៅ�នឹងសុុភ្នំមិងះលួខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅ�ើសៅយ៉ូើងគួរិសុបាយ៉ូចិ�ាជានិចចសៅទ្ធ? ព្រះបសិុនសៅបើសៅយ៉ូើងមិនិ�ន សៅ�ើ�នអំីី��ចគំ្នាសៅ�នឹងសុុភ្នំមិងះលួខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅ�ើសៅយ៉ូើងគួរិសុបាយ៉ូចិ�ាជានិចចសៅទ្ធ? ព្រះបសិុនសៅបើសៅយ៉ូើងមិនិ�ន សៅ�ើ�នអំីី
�ុសុព្រះបព្រះកូ�ីជាមិយួ៉ូបទ្ធ�ិសៅសា�នព៍្រះគីសាា នរិបស់ុសៅយ៉ូើងសៅទ្ធ? សៅ�ើជីវិ�ិរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិអាចបង្ហាា ញអំីីខែ�លួនឹង�ុសុព្រះបព្រះកូ�ីជាមិយួ៉ូបទ្ធ�ិសៅសា�នព៍្រះគីសាា នរិបស់ុសៅយ៉ូើងសៅទ្ធ? សៅ�ើជីវិ�ិរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសុេ�វិអាចបង្ហាា ញអំីីខែ�លួនឹង
ជួយ៉ូឱ្យយសៅយ៉ូើងយ៉ូល់ួ�ីចសៅមិាើយ៉ូច�សៅ�ះសុ�ណួៈរិទាំ�ងសៅនះ?ជួយ៉ូឱ្យយសៅយ៉ូើងយ៉ូល់ួ�ីចសៅមិាើយ៉ូច�សៅ�ះសុ�ណួៈរិទាំ�ងសៅនះ?
៣) ច�រិ�ិភាកូាបខែនិមិសៅទ្ធៀ�អំ��ីការិខែ�លួប្តាន «ព្រះគបទ់ាំ�ងសៅសុចកូាីសៅ�រិសៅ�ញរិបស់ុផងព្រះ�ះ» (សៅអំសៅភ្នំសុ�រិ ៣៖៣) ច�រិ�ិភាកូាបខែនិមិសៅទ្ធៀ�អំ��ីការិខែ�លួប្តាន «ព្រះគបទ់ាំ�ងសៅសុចកូាីសៅ�រិសៅ�ញរិបស់ុផងព្រះ�ះ» (សៅអំសៅភ្នំសុ�រិ ៣៖
១៩)។ សៅ�ើវា�ននយ័៉ូ��ចសៅមិាច? សៅ�ើសៅយ៉ូើងអាចទ្ធទ្ធួលួន�វិបទ្ធ�ិសៅសា�នស៍ៅនះសៅ�កូំុងជីវិ�ិរិបស់ុសៅយ៉ូើងប្តាន�ូង១៩)។ សៅ�ើវា�ននយ័៉ូ��ចសៅមិាច? សៅ�ើសៅយ៉ូើងអាចទ្ធទ្ធួលួន�វិបទ្ធ�ិសៅសា�នស៍ៅនះសៅ�កូំុងជីវិ�ិរិបស់ុសៅយ៉ូើងប្តាន�ូង
��ចសៅមិាច?��ចសៅមិាច?
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            ព្រះ�ះគឺ�ន�ិ�ព្រះប្តាកូ�            ព្រះ�ះគឺ�ន�ិ�ព្រះប្តាកូ� 

 ព្រះគីសៅសុាៀន សុេ�សៅរិសុ Cristian Suárez ប្តានចាំបស់ៅផាើមិសៅព្រះបើព្រះប្តាស់ុសៅព្រះគឿងសៅញៀនតា�ង�ីអាយុ៉ូ១៤ឆំ្នាំ� សៅ�ឯ
ព្រះបសៅទ្ធសុកូ�ឡុូ�បេ។ី កាលួសៅ�អាយុ៉ូ១៨ឆំ្នាំ� គ្នា�គ់ឺជាអំំកូសៅព្រះបើព្រះប្តាស់ុសៅព្រះគឿងសៅញៀនសៅ�ញទ្ធ�ហ៍ឹង និងប្តានកាា យ៉ូជាតារា
��នាីរិ ូុកូ�ស៏ៅលួចសៅធាា មិយួ៉ូរិ�បបនាា ប�់ីប្តានឈះំការិសុខែមិាងសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុឲ្យយច�លួរិមួិព្រះកូុមិ��នាីរិ ូុកូ�ល៏ួីមីិយួ៉ូ។ គ្នា� ់ប្តាន
គិ�ថ្វា គ្នា�ប់្តានឈាន�ល់ួកូ�រិ�ិកូ���លួ សៅដាយ៉ូការិសៅលួងសៅភ្នំាងសៅ�កានទ់្ធសុសនិកូជនជាសៅព្រះចើនសៅ�កូំុង �ហុ៍កូីឡូដាឋ ន
ប្តាល់ួទាំ�ខ់ែ�លួលួកូដ់ាចប់�ផុ�។ សៅ�សៅ�លួគ្នា��់នអាយុ៉ូ២១ឆំ្នាំ� គ្នា�ប់្តានសុ�សៅរិចចិ�ាថ្វា នឹង ព្រះបកូប អាជី�សៅនះ
ខែ��ំកូឯ់ង បូុខែនាកូាីសុុបិនរិបស់ុគ្នា�ព់្រះ�ូវិបរាជយ័៉ូ។ បនាា ប�់ី១ឆំ្នាំ�ថ្ងៃនភា�សៅតាកូ�ូកូ�គ៏ួរិឱ្យយភ្នំយ័៉ូខាា ចកូំុងភា�ឯសៅកា 
គ្នា�រ់ិស់ុសៅ�ខែ�លួសៅតាលួ គី្នានព្រះប្តាកូក់ាសុ ឬផាះសុខែមិាងអំីីសៅឡូើយ៉ូ។ គ្នា�ក់ូប៏្តានវិលិួ ព្រះ�ឡូបម់ិកូរិស់ុសៅ�ជាមិយួ៉ូ�ា យ៉ូ 
រិបស់ុគ្នា�វ់ិញិ។ សៅព្រះគឿងសៅញៀនហាកូ�់�ចជាជព្រះមិកូខែ�មិយួ៉ូគ�រ់ិបស់ុគ្នា�។់ 
 ព្រះគីសៅសុាៀនមិនិ ខែ�លួ សៅជឿសៅលួើព្រះ�ះសៅទ្ធ។ បូុខែនា គ្នា��់នសៅ�ញសៅដាយ៉ូភា�សៅសាកូសៅ� សៅហ៍ើយ៉ូសៅ�កូំុងផាះខែ�
�ំកូ ់ឯង។ �នសៅ�លួមិយួ៉ូ សៅនាះ គ្នា�ក់ូប៏្តានសៅងើបមិុ�សៅឡូើង សៅហ៍ើយ៉ូប្តានសៅ�លួថ្វា៖ «ព្រះ�ះអំងះសៅអំើយ៉ូ �ំុ �មិនិ�ឹងថ្វា 
ព្រះទ្ធងជ់ានរិណាសៅទ្ធ។ �ំុ �ខែ�មិទាំ�ងមិនិសៅជឿសៅលួើព្រះ�ះអំងះសៅទ្ធៀ�ផង។ បូុខែនា ព្រះបសិុនសៅបើព្រះ�ះអំងះ�ន�ិ� ព្រះបសិុនសៅបើព្រះ�ះអំងះ 
�ិ�ជា�នព្រះ�ះជនីរិស់ុសៅ��ិ� គឺ�ំុ �ព្រះ�ូវិការិឱ្យយព្រះ�ះអំងះព្រះប្តាប�់ំុ �។ ព្រះបសិុនសៅបើព្រះ�ះអំងះព្រះប្តាប�់ំុ �ថ្វា �ំុ ��ិ�ជានរិណា 
សៅនាះ�ំុ �នឹងសៅ�ើរិតាមិព្រះទ្ធងជ់ាមិនិខាន»។ ភាា មិៗសៅនាះ ទ្ធ�រិស័ុ�ាថ្ងៃ�រិបស់ុគ្នា�ក់ូប៏្តានសៅរាទ្ធិ៍សៅឡូើង។  �សុាីច�ណាស់ុ�ំកូ់
ប្តាននិ�យ៉ូថ្វា៖ «សួុសុាី សៅ�ើ�ំុ �អាចនិ�យ៉ូជាមិយួ៉ូនឹងព្រះគីសៅសុាៀន សុេ�សៅរិសុប្តានសៅទ្ធ»? គ្នា�ប់្តានសៅឆ្គាើយ៉ូ�បថ្វា៖ 
«អំំកូកូ��ុងខែ�និ�យ៉ូ ជាមិយួ៉ូ គ្នា�ស់ៅហ៍ើយ៉ូ។ សៅ�ើអំំកូ�នការិអំីីខែ�រិ?» អំេុ�ព្រះសីុច�ណាស់ុ�ំកូស់ៅនាះប្តាននិ�យ៉ូថ្វា៖ 
«ព្រះគីសៅសុាៀន �ំុ � ប្តាន ទ្ធ�រិស័ុ�ាមិកូព្រះប្តាបអ់ំំកូថ្វា ព្រះ�ះគឺ�ន�ិ�»។ ភាា មិសៅនាះ ព្រះគីសៅសុាៀន�ិ�ជា�នការិភំាកូស់ៅផអើលួ�ូងខាា �ង 
�ីសៅព្រះ�ះអំំកូខែ�លួប្តានទ្ធ�រិស័ុ�ាមិកូកានគ់្នា� ់ ប្តាននិ�យ៉ូ�កូយច�ៗសៅ�នឹងអំីីខែ�លួគ្នា�ប់្តានទ្ធ�លួសុុ��ីព្រះ�ះ សៅ�ើមិី ីឱ្យយ
គ្នា�អ់ាច សៅជឿ   សៅ�សៅលួើព្រះទ្ធង។់ ព្រះគីសៅសុាៀន ប្តានសួុរិថ្វា៖ «សៅ�ើអំំកូ�នសៅឈីាះអំីីខែ�រិ?» សៅ�លួអំេុ�ព្រះសីុប្តានព្រះប្តាបថ់្វា គ្នា�់
សៅឈីាះ ន�លួសៅបៀរិ គឺគ្នា�ម់ិនិខែ�លួធាា បប់្តាននឹកូចាំ��ីសៅឈីាះរិបស់ុអំេុ�ព្រះសីុ�ំកូស់ៅនាះសៅទ្ធ។ គ្នា�ប់្តានព្រះប្តាបថ់្វា គ្នា�គ់ឺ
ជាបងព្រះសីុ រិបស់ុសៅល្ងាកូលីួអំ�អាល់ួ��រិ ជា�ំកូក់ូំុងច�សៅណាមិមិ�ិាភ្នំកូាិ��នាីរិបស់ុអំំកូ។ គ្នា��់នអាយុ៉ូ៦៥ឆំ្នាំ�សៅហ៍ើយ៉ូ។  
ព្រះគីសៅសុាៀន កូប៏នាសួុរិសៅទ្ធៀ�ថ្វា៖ «សៅហ៍�ុអំីីប្តានជាអំំកូព្រះប្តាប�់ំុ ��ូងលួ�អំិ�ន�វិសៅរិឿងទាំ�ងសៅនាះ?» អំេុ�ព្រះសីុប្តាននិ�យ៉ូថ្វា 
ព្រះគីសៅសុាៀនប្តានមិកូសៅលួងផាះរិបស់ុគ្នា�ជ់ាសៅលួើកូ��ប�ងកាលួ�ីជាង�ីរិសុប្តាា ហ៍៍មិុន សៅ�ើមិីយី៉ូកូបអ�នព្រះបុសុរិបស់ុគ្នា� ់
សុព្រះ�បក់ារិហា�ស់ុមិមិយួ៉ូ។ សៅ�យ៉ូបស់ៅនាះ អំេុ�ព្រះសីុកូប៏្តានអំ�ិសាឋ នថ្វា៖ «ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុសៅអំើយ៉ូ បុរិសុ�ំកូស់ៅនះ�ិ�ជាព្រះ�ូវិ 
ការិព្រះ�ះអំងះណាស់ុ»! គ្នា�ប់្តានសៅលួ�ទ្ធ�រិស័ុ�ារិបស់ុព្រះគីសៅសុាៀន�ីបអ�នព្រះបុសុរិបស់ុគ្នា� ់ សៅហ៍ើយ៉ូ�ីរិសុប្តាា ហ៍៍សៅព្រះកាយ៉ូមិកូ 
គ្នា��់ន អារិមិីណ៍ៈសៅឆ្គះឆ្គលួួកូំុងចិ�ា កូប៏ណាា លួឱ្យយគ្នា�ទ់្ធ�រិស័ុ�ាសៅ�រិកូព្រះគីសៅសុាៀន។ គ្នា�ប់្តានអំ�ិសាឋ នថ្វា៖ «ឱ្យព្រះ�ះ
អំ�ច ស់ុសៅអំើយ៉ូ សុ�មិសៅព្រះបើព្រះប្តាស់ុទ្ធ�លួបងះ�ផង»។ រិចួសៅហ៍ើយ៉ូគ្នា�ក់ូប៏្តាន�លួរិកូព្រះគីសៅសុាៀន។ 
 ព្រះគីសៅសុាៀន�នការិរិ �សៅភ្នំើបចិ�ាជាខាា �ង កូប៏្តានទ្ធ�រិស័ុ�ាសៅ�រិកូមិ�ិាភ្នំកូាិ�ំកូស់ៅទ្ធៀ� សៅឈីាះអាល់ួហ៍ីុនសុ� សៅដាយ៉ូ
សៅរិៀបរាបព់្រះប្តាបគ់្នា�អ់ំ��ីសៅរិឿងទាំ�ងសៅនាះ។ អាល់ួហ៍ីុនសុ�រិប្តានឮសុ�រិខែបាកូសៅ�កូំុងសុ�សៅឡូងរិបស់ុគ្នា� ់សៅហ៍ើយ៉ូសុុ�ឱ្យយព្រះគីសៅសុាៀន
មិកូឯផាះរិបស់ុគ្នា�។់ គ្នា�ប់្តានជួបព្រះគីសៅសុាៀន ជាមិយួ៉ូព្រះ�ះគមិីរីិមិយួ៉ូសៅ�កូំុងថ្ងៃ�រិបស់ុគ្នា�។់ ព្រះគីសៅសុាៀន�នការិភំាកូ់
សៅផអើលួជាខាា �ង សៅដាយ៉ូសៅព្រះ�ះអាល់ួហ៍ីុនសុ�មិនិខែ�លួនិ�យ៉ូអំ��ីសៅរិឿងព្រះ�ះព្រះប្តាបគ់្នា�ជ់ាសៅព្រះចើនឆំ្នាំ�កូនាងមិកូ សៅទាំះបីជា
�ួកូសៅគប្តានកាា យ៉ូជាមិ�ិីភ្នំកូីិអំស់ុជាសៅព្រះចើនឆំ្នាំ�កូនាងមិកូសៅហ៍ើយ៉ូកូាី។ 
 សៅ�សៅវិល្ងាយ៉ូបស់ៅនាះ អាល់ួហ៍ីុនសុ�ប្តានផាល់ួការិសិុកូាសៅមិសៅរិៀនព្រះ�ះគមិីរីិ�ូងហ៍ី�ច់� ់អំ��ីសៅសុចកូាីជ�សៅនឿ
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